وزارت جهادكشاورزي
سازمان تحقيقات وآموزش كشاورزي و منابع طبيعی

موسسه تحقيقات گياهپزشکی کشور

گزارش نهايی پروژه تحقيقاتی

اتیولوژی و کنترل ناهنجاری(های) میوه ارقام سیب گلدن دلیشز و رد
دلیشز در باغهای سمیرم

احمد حيدريان

وزارت جهادكشاورزي
سازمان تحقيقات وآموزش كشاورزي و منابع طبيعی

موسسه تحقيقات گياهپزشکی کشور
بخش تحقيقات گياهپزشکی اصفهان

عنوان پروژه:
اتيولوژي و كنترل ناهنجاري(هاي) ميوه ارقام سيب گلدن دليشز و رد دليشز در باغهاي سميرم
كارفرما :سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان براساس تفاهمنامه شمارهی 13187/300مورخ 1392/1/5
ناظر :مدیریت حفظ نباتات استان اصفهان
 شماره مصوب پروژه94123-16-38-47 : عنوان طرح( :درصورت زيرطرح بدون پروژه) شماره مصوب طرح( :درصورت زيرطرح بدون پروژه) نام و نام خانوادگی مجريمسئول :احمد حيدریان نام و نام خانوادگی مجري/مجريان :احمد حيدریان و محمدرضا نعمت اللهی نام و نام خانوادگی ناظر(ان) :رسول شریفی ،کارشناس حفظ نباتات استان اصفهان نام و نام خانوادگی مشاور(ان): نام و نامخانوادگی همکار(ان) :محمود رهنما ،حسن الماسیمحل اجرا :شهرستان سميرم
تاريخ شروع1394 :
 مدت اجرا :یکسال ناشر( موسسه/پژوهشکده /مركز ملی) :مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی اصفهان شمارگان (تيتراژ): -تاريخ انتشار1394 :

فهرست مطالب
عنوان

صفحه

چکيده 1 ..........................................................................................................................................................................................................................
واژههای کليدی 1 ..........................................................................................................................................................................................................
مقدمه 2 ...........................................................................................................................................................................................................................
مواد و روشها 6 .............................................................................................................................................................................................................
 -1نمونه برداری6 ...................................................................................................................................................................................................
 -2بررسیهای آزمایشگاهی عوامل بيماریزا 6 ................................................................................................................................................
 -1-2عوامل بيماریزای قارچی 6 .................................................................................................................................................................
 -2-2عوامل بيماریزای باکتریایی 6 ............................................................................................................................................................
 -3-2عالئم احتمالی ویروسی و ویروئيدی 6 ..............................................................................................................................................
 -3بررسی نقش حشرات 7 ....................................................................................................................................................................................
 -4بررسی تاثير سوء سموم شيميایی 8 .............................................................................................................................................................
 -5ارزیابی عناصر غذایی 9 ....................................................................................................................................................................................
 -6تجزیه آماری غلظت عناصر و نسبت آنها10 ............................................................................................................................................
 -1-6تجزیه عناصر و نسبت آنها در ميوه10 ...........................................................................................................................................
 -2-6مقایسههای متعامد10 ..........................................................................................................................................................................
 -3-6تجزیه عناصر در برگ و ميوه رقم رد دليشز 11 .............................................................................................................................
 -4-6تعيين همبستگی بين غلظت و نسبت عناصر در برگ و ميوه رقم رد دليشز 11 ..................................................................
 -7بررسی و تفکيک عالئم اختالالت کلسيمی مشاهده شده در باغهای تجاری سميرم و پادنا 11 ..................................................
نتایج و بحث 11 .............................................................................................................................................................................................................
 -1نقش عوامل بيماریزا 11 ................................................................................................................................................................................
 -1-1عوامل بيماریزای قارجی و باکتریایی 11 ........................................................................................................................................
 -2-1مشاهده عالئم احتمالی ویروسی و ویروئيدی 12 ...........................................................................................................................
 -2نقش حشرات 13 ...............................................................................................................................................................................................
 -3تاثير سوء سموم شيميایی 16 ........................................................................................................................................................................
 -4تجزیه آماری عناصر و نسبت آنها 18 .......................................................................................................................................................

 -1-4تجزیه عناصر و نسبت آنها در ميوه 18 ..........................................................................................................................................
 -2-4مقایسههای متعامد 19 .........................................................................................................................................................................
 -3-4بررسی غلظت عناصر و نسبت آنها در برگ و ميوه رقم رد دليشز22 ....................................................................................
 -4-4همبستگی بين برگ و ميوه برای غلظت عناصر و نسبت آنها در رقم رد دليشز 24 .............................................................
 -5تفکيک عالئم اختالالت کلسيمی در باغهای تجاری سميرم و پادنا 25 .............................................................................................
نتيجهگيری کلی 26 .....................................................................................................................................................................................................
پيشنهادها 27 .................................................................................................................................................................................................................
سپاسگزاری 28 ............................................................................................................................................................................................................
منابع 28 ..........................................................................................................................................................................................................................

فهرست جدولها
عنوان

صفحه

جدول  -1مشخصات سموم مورد آزمایش جهت بررسی نقش این سموم و یا مخلوط آنها در بروز لکه 9 .............................. ................................
جدول -2مقایسه متوسط دما ،رطوبت نسبی روزانه و متوسط بارندگی ماهيانه سميرم 12.......................... ................................ ................................
جدول  -3تجزیهواریانس غلظت عناصر و نسبت آنها در ميوههای سيب (دو رقم در دو منطقه) 18........................................ ................................
جدول  -4مقایسه ميانگينهای غلظت عناصر و نسبت آنها در ميوههای سيب (دو رقم در دو منطقه) 19............................. ................................
جدول  -5مقایسههای متعامد بين گروههای تيماری برای غلظت عناصر و نسبت آنها 19......................... ................................ ................................
جدول  -6مقایسه ميانگينهای گروههای تيماری برای غلظت عناصر و نسبت آنها 22............................ ................................ ................................
جدول  -7تجزیهواریانس غلظت عناصر و نسبت آنها در برگ و ميوه سيب رقم رد دليشز 23................... ................................ ................................
جدول  -8مقایسه ميانگينهای غلظت عناصر و نسبت آنها در برگ و ميوههای سيب رقم رد دليشز 24............................... ................................
جدول  -9ضرایب همبستگی بين برگ و ميوه برای غلظت عناصر و نسبت آنها در رقم رد دليشز 25..................................... ................................

فهرست شکلها
عنوان

صفحه

شکل  -1نصب آستين توری روی درخت )a :توری حاوی شاخه شته زده و توری شاهد (عاری از شته) و  )bتلقيح شاخه داخل آستين
توری با قراردادن شاخه حاوی شته داخل آن7 .................................... ................................ ................................ ................................ ................................ .
شکل  -2نحوه تمایز عالئم خسارت سنها و سنکها از عالئم سایر عوامل خسارتزا (آفات و بيماریها)8 ........................... ................................ :
شکل  -3نمایی از سمپاشی درختان انتخابی ارقام )a :گلدن دليشز و  )bرد دليشز9 ............................... ................................ ................................ .
شکل  -4عالئم بيماری لکهسياه روی ارقام  )aرد دليشز و  )bگلدن دليشز12............ ................................ ................................ ................................ .
شکل  )a -5عالئم احتمالی ویروسی روی رقم گلدن دليشز 13.......................................... ................................ ................................ ................................
شکل  -6عالئم خسارت شته سبز سيب14............ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .
شکل  -7تجمع شته سبز سيب روی ميوه داخل آستين توری14................................... ................................ ................................ ................................ .
شکل  -8شته قرمز (احتماالً گونه  )a :)D. devectaکلونی شته داخل آستين توری و  )bعالئم خسارت شته14........... ................................ .
شکل  -9عالئم خسارت سنکهای خانواده 15................... ................................ ................................ ................................ ................................ Miridae
شکل  -10عالئم خسارت شدید سنکهای  Miridaeو بروز عارضه صورتگربهای15.............................. ................................ ................................ .
شکل  -11نمایی از پوشش گياهی موجود در کف و حاشيه باغات سيب (منطقه پادنا)15........................ ................................ ................................ .
شکل  -12عالئم شبيه خسارت سنهای  Pentatomidaeروی رقم رد دليشز (به پراکندگی عالئم در کل سطح ميوه توجه شود)16..... .
شکل  -13تمایز عالئم خسارت سنها از سایر عوامل خسارتزا (آفات و بيماریها) 16................................ ................................ ................................
شکل  -14عالئم عارضه زنگار ميوه ناشی از پاشش سموم و یا کودهای شيميایی 17................................... ................................ ................................
شکل  -15عالئم زنگار شدید روی ميوه a :و  )bرقم گلدن دليشز c ،و  )dرقم رد دليشز 18.................... ................................ ................................
شکل  –16عالئم اختالالت کلسيمی روی گلدن دليشز25............... ................................ ................................ ................................ ................................ .
شکل  –17عالئم اختالالت کلسيمی روی رد دليشز 26.................... ................................ ................................ ................................ ................................

چکيده
هدف از این تحقيق بررسی علت بروز لکه روی ميوه ارقام سيب رد دليشز و گلدن دليشز در باغهای تجاری
شهرستان سميرم بود .در این راستا بررسیها در زمينههای گياهپزشکی (آفات ،عوامل بيماریزا و مصرف
سموم) و تغذیه گياه (عناصر غذایی) متمرکز گردید .نقش آفات با استفاده از آستينهای توری و نقش عوامل
بيماریزا با بررسی عالئم و کشتهای آزمایشگاهی انجام شد .نتایج نشان داد ویروس Apple Chlorotic Leaf
 ،Spot Virusویروئيد  ،Apple scar skin viroidقارچ  Fusicladium pomi (Fr.) Lindفرم غيرجنسی
 Venturia inaequalisعامل لکهسياه ،شته سبز سيب و سنکهای خانواده  Miridaeدر باغهای سيب سميرم
عالئمی مشابه اختالالت کلسيمی روی ميوه میدهند که خسارت آنها براساس مجموع عالئم از اختالالت
کلسيمی قابل تمایز است .در سالهای اخير عالئم اختالالت کلسيمی در باغهای تجاری سيب شهرستان
سميرم نيز بروز و توسعه یافته است .جهت بررسی علت بروز و توسعه این عالئم روی ميوه در دو منطقه اصلی
سيبکاری (سميرم و پادنا) در فاز سوم رویشی درختان ،طبق روش استاندارد از درختان رد دليشز (نمونه ميوه
و برگ) و گلدن دليشز (نمونه ميوه) نمونه برداری تصادفی انجام گرفت .سپس غلظت عناصر (کلسيم ،پتاسيم،
منيزیم و ازت) در یک نمونه مرکب از هر باغ تعيين و نسبتهای ،Mg2+/Ca2+ ،K+/Ca2+ ،N/Ca2+
 (K++Mg2+)/Ca2+و  (N+K++Mg2+)/Ca2+محاسبه شد .با توجه به وجود تغييرات نامنظم در نمونهبرداریها،
سه مقایسه متعامد (شامل گروههای تيماری ارقام ،مناطق و بروز عالئم) در قالب طرح کامال تصادفی نامتعادل
انجام گردید .نتایج نشانداد که حالت دارای عالئم برای ميوههای رد دليشز صرفا با کمبود کلسيم همراه است،
اما برای ميوههای گلدن دليشز هر دو حالت کمبود و زیادبود کلسيم دیده میشود .مقایسههای متعامد
نشانداد که رقم رد دليشز نسبت به رقم گلدن دليشز از حساسيت بيشتری برخوردار است و شرایط در باغهای
منطقه پادنا برای بروز اختالالت کلسيمی نسبت به سميرم مساعدتر است .مقایسه متعامد بين تيمارهای دارای
عالئم در مقابل فاقد عالئم اختالف معنیدار برای نسبتهای  (K++Mg2+)/Ca2+ ،K+/Ca2+و
 (N+K++Mg2+)/Ca2+را نشانداد ،درحالیکه ،برای نسبتهای  N/Ca2+و  Mg2+/Ca2+اختالف معنیدار بين
دو گروه دارای عالئم و فاقد عالئم دیده نشد .لذا این عارضه رابطه منفی با مقدار پتاسيم و نسبت  K+/Ca2+و
رابطه مثبت با مقدار کلسيم موجود در ميوه دارد .بررسی عالئم مشاهده شده نشانداد که سه نوع ناهنجاری
اختالالت کلسيمی شامل لکهتلخ (روی هر دو رقم) ،چوبپنبهایشدن (روی رد دليشز) و لکهنقطهایعدسک
(روی گلدن دليشز) در باغها وجود دارد.

واژههاي كليدي :اختالالت كلسيمی ،دليشز ،لکه ،عناصر غذايی
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مقدمه
منطقه سميرم دارای فاکتورهای محيطی مناسب برای درخت سيب ) (Malus x domestica Borkhاست که
آنرا از نظر عملکرد ،افزایش مادهسازی و طعم ميوه در شرایط بهينه قرارداده و باعثشده که ميوه سيب در
این منطقه از کيفيت باالیی برخوردار باشد و جایگاه خاصی را در بازار جهانی بهخود اختصاصدهد .نظر به
جایگاه ویژه این محصول در بازار جهانی ،تحقيقات در خصوص عوامل محدودکننده آن الزماست .در این راستا
بررسی ناهنجاریهای ميوه سيب که در سالهای اخير در بعضی باغهای تجاری روی ارقام رد دليشز و گلدن
دليشز شایعگردیده دارای اهميت ویژه ای است .کيفيت ميوه سيب تابع تعداد زیادی از شيوههای مدیریتی از
جمله گردهافشانی ،هرس ،تنککردن ،تغذیه گياه ،مقدار محصول ،نوع خاک و شرایط آبوهوایی است
) .(Buccheri and Vaio 2004; Bound and Telias et al. 2001; Paulo et al. 2008عالوهبرآن ،عوامل دیگر
مانند آفات و بيماریها نيز روی ظاهر ميوههای سيب تاثير میگذارند و ممکن است باعث بروز
ناهنجاری(هایی) در ميوه شوند که به دنبال آن کيفيت ميوه کاهش پيدا میکند .بهعنوان مثال گونههایی از
جنس  Alternariaباعث لکه روی ميوه سيب میشوند ) ،(Harteveld et al. 2013همچنين بيماری پوسيدگی
تلخ ) (bitter rotناشی از قارچ  (Dario et al. 2013) Colletotrichum spp.و بيماری پوسيدگی ميوه بروکز
( (Brooks fruit spotناشی از قارچ  (Shigemitsu et al. 2005) Mycosphaerella pomiروی ميوههای سيب
لکه ایجاد میکنند .ویروس  Apple chlorotic leaf spot virusروی ميوههای گلدن دليشز (Wood and
) Welsh 1989; wood 2001و ویروئيد  Apple scar skin viriidروی ميوههای رد دليشز (Koganezawa
) and Ito, 2003نيز لکه ایجاد میکنند.
برخی حشرات ممکناست سبب بروز لکههای قرمز روی ميوههای سيب و یا بدشکلی آنها شوند .در بين
شتههای خانواده  ،Aphididaeگونه  Aphis pomiموسوم به شته سبز سيب در باغهای سيب ،باعث بروز
لکههای قرمز روی ميوهها میگردد .تغذیه این شته طی فصل روی ارقام گلدن دليشز و گرانیاسميت سبب
بروز نقاط قرمزرنگ میگردد که این لکهها معموالً تا زمان برداشت محو میشوند ( .)Beers et al. 1993از نظر
خسارت ،سنکهای خانواده  Miridaeدر باغهای سيب به دو گروه تقسيم میشوند .گروه اول از سنکهای
خانواده  Miridaeمانند گونههای مختلف جنسهای  Plesiocoris ،Lygocorisو  Calorisدر باغهای سيب
آفت محسوب میشوند ) .(Alford 1984عالوهبرآن ،گونه ) Lygus lineolaris (Palisat de Beauvoisموسوم
به سن گياهی خالدار ( )Anonymos 2011و سنهای  Lygus spp.باعث بروز عارضه صورتگربهای (cat-
 )facingدر ميوههای سيب میشوند ( .)Alford 1984گروه دوم از این سنکها اساساً شکارچی هستند اما
بعضاً از گياه نيز تغذیه میکنند .بهعنوان مثال خسارت پورههای گونه Campylommma verbasci (Meyer-
) Duerروی ميوه در اوایل فصل بهصورت زگيل برجسته چوبپنبهای تقریباً تيره یا بدشکلی و موقعی که
ميوهها رشد کردهاند بهصورت لکههای سياه کوچک دیده میشود ( .)Jones et al. 2015این سنک در ایران
سه نسل دارد و در استان آذربایجان غربی باعث بروز ناهنجاری در ميوههای سيب میشود (Pourhadji
) .2000عالوهبر سنکهای خانواده  ،Miridaeبرخی گونهها از سنهای خانواده  Pentatomidaeمانند گونه
) Acrosternum hilare (Sayنيز از آفات مهم درختان سيب در آمریکا است که روی ميوه سيب باعث ایجاد
ناهنجاری میشوند .خسارت این حشره باعث فرورفتگیهای کمعمق در سطح ميوه میشود که پوست زیر آن
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بهصورت چوبپنبهای قهوهای روشن در میآید .خسارت معموالً در اواخر تابستان رخمیدهد و ميوههای
خسارتدیده در زمان برداشت روی درخت آویزان باقی میمانند ( .)Anonymous 2011در بين شپشکهای
خانواده  ،Diaspididaeگونههای )Q. pyri (Lichtestein) ،Quadraspidiotous osteraeformis (Curtis
(معروف به سپردار زرد گالبی) Aulacaspis rosae (Bouche) ،و )( Lepidosaphes ulmi (L.معروف به
سپردار واوی نارون) بهعنوان سپردارهای فعال در باغهای سيب دنيا هستند که باعث کاهش کيفيت و
پایينآمدن درجه کيفيت ميوههای سيب میشوند .عالوهبرآن ،شپشک سانژوه ()Q. perniciosus Comstock
بهعنوان یکی از آفات مهم درختان سيب دنيا محسوب میشود ( .)Hoyt 1993; Weinzierl 2011در محل
تغذیه این شپشک روی ميوه لکههای قرمز شکل میگيرد و اندکی فرورفته بهنظر میرسد (.)Hoyt 1993
تریپس غربی گل ( )Frankliniella occidentalis Pergandeاز خانواده  Tripidaeاز آفات فعال در باغهای
سيب آمریکا است که خسارت آن بهصورت لکه گلمانند ( )pansy spotمیباشد ،که در واقع محل تخمگذاری
تریپس است (.)Terry and Alston 2011
در زمينۀ اثر کلسيم در بهبود کيفيت ميوه بررسیهایی شده است ،کلسيم ماده مغذی با باالترین اثر روی
انبارداری و کيفيت سيب است ،زیرا به ثبات غشاء و فرآیندهای غشایی کمک میکند و بخش جداییناپذیر از
دیواره سلولی است .هنگامی که سطح کلسيم در ميوه از مقدار نرمال کمتر میشود ،ميوه ها به تعداد زیادی از
ناهنجاریها از جمله لکهتلخ ( ،)bitter pitشکستگیهای داخلی ( ،)internal breakdownلکهچوبپنبهای
) (cork spotو لکه نقطهایعدسک ) (lenticel blotch pitحساس میشوند که منجر به کاهش عمر ميوه و
بازارپسندی آن میشوند ) .(Hewett and Watkin 1991کلسيم همچنين تاثير مستقيم روی صفاتی مانند
رسيدن ميوه ،تنفس ،توليد اتيلن و استحکام بافت ميوه دارد ) .(Fallahi et al. 2002لکهتلخ اختالل
فيزیولوژیکی مرتبط با کلسيم است که در تمام مناطق سيبکاری جهان مشاهده میشود و باعث بروز لکه روی
ميوه و کاهش کيفيت و بازارپسندی آن میشود ).(Ferguson and Watkins 1989; Amarante et al. 2005
این عارضه ،با آبگزیدگی بافت سطحی ميوه شروع میشود و بهدنبال آن بافتها از هم پاشيده و خشک
میشوند که سرانجام زخمهای فرورفته قهوهای تيره روی سطح ميوه ظاهر میشود .عالئم لکهتلخ سيب
بهصورت حفرههای مجزا در بخشهای بيرونی گوشت ميوه و غالباً زیرپوست ظاهر میشود بهطوریکه از هم
پاشيدگی خارجیترین الیه سلولی باعث فرورفتگیها در پوست میشود .حفرههای داخل بافت ميوه غالباً از
بيرون قابل رؤیت نيستند و ممکن است در عمق بافت ميوه بهوجود آیند .غالباً حفرهها بهطرف گلگاه ميوه
قرار دارند ) .(Ferguson and Watkins 1989; Amarante et al. 2006در سطح سلولی عالئم کمبود کلسيم
با نشت غشاءها شروع میشود که منجر به پالسموليز سلول و از کار افتادن غشاء و فرایندهای آن میشود
) .(Freitas et al. 2010کلسيم از نظر ساختاری متصل به ذرات خاک با بار الکتریکی منفی (ظرفيت تبادل
کاتيونی) و قابل حل در محلول خاک است .کلسيم قابل حل در محلول خاک تنها فرم قابل دسترس گياهان
است که وابسته به مقادیر محدود کلسيم در خاک و کودهای کلسيمی و جذب کلسيم توسط ریشه است.
گياهان کلسيم را از محلول خاک در تماس با سطح ریشه میگيرند که با حرکت ریشه به سمت مواد غذایی در
هنگام رشد ریشه و یا جریان توده و انتشار مواد غذایی به سمت ریشه اتفاق میافتد .جذب کلسيم به داخل
ریشه بهمقدار زیاد بهصورت ژنتيکی کنترل میشود و تاحدودی نيز به کلسيم عرضه شده در محيط ریشه
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بستگی دارد .فاکتورهای کنترلشده ژنتيکی مانند نرخ رشد ریشه و فعاليت مسيرهای جذب کلسيم توسط
ریشه ،انتقال به داخل آوندهای چوبی و متعاقب آن انتقال به اندامهای دیگر گياه را تحت تاثير قرار میدهند
) .(McLaughlin and Wimmer 1999; Freitas et al. 2011همچنين ژنهایی در سيب تشخيص داده شده
که مشخصمیکند لکهتلخ منشاء وراثتی دارد که شرایط محيطی و عمليات کشاورزی تاثير بهسزایی در بروز و
توسعه آن دارند ).(Buti et al. 2015
کلسيم در سطح ریشه از طریق مسيرهای آپوپالستيک و سيمپالستيک به داخل آوندهای چوبی ریشه انتقال
پيدا میکند ) .(Karley and White 2009بعد از انتقال کلسيم به آوندهای چوبی ریشه ،کلسيم در ساقهها از
طریق جریان آب در آوندهای چوبی در پاسخ به پتانسيل منفی آب در برگ و ميوه (ناشی از رشد و تعرق) به
سمت برگ و ميوه حرکت میکند .حرکت کلسيم در آوندهای چوبی از ریشه به سمت برگ یا ميوه وایسته به
ظرفيت تبادل کاتيونی موجود در دیوارههای سلولهای چوبی در طول مسير انتقال و ميزان تعرق و رشد برگ
و ميوه است ) .(Taylor and Locascio 2004; Freitas and Mitcham 2012جذب آب در برگهای بالغ تنها
از طریق آوندهای چوبی است درحالیکه جریان آوند آبکش مستقما از برگ به سمت اندامهای ذخيرهای مانند
ميوه است ) .(Ho and White 2005جذب کلسيم توسط ميوه به ميزان یون کلسيم در شيره آوند چوبی و
نسبت جذب شيره از آوندچوبی به آوندآبکش بستگی دارد که تحت تاثير نرخ رشد و تعرق برگ و ميوه قرار
میگيرد ) .(Freitas and Mitcham 2012اگرچه تحقيقات زیادی طی ساليان متمادی نشانداده که
ناهنجاریهای کمبود کلسيم در ميوه مانند لکهتلخ در سيب و پوسيدگی گلگاه در گوجه فرنگی ،فلفل و
هندوانه ناشی از کمبود غلظت کلسيم در ميوه است اما شواهد اخير نشانمیدهد که ميزان کل کلسيم بافت
ميوه ممکن است تنها علت کمبود کلسيم و توسعه اختالل در ميوه نباشد .غالباً ميوههای با عالئم کمبود دارای
غلظتهای مساوی یا بيشتر از کلسيم نسبت به ميوههای سالم هستند (Val et al. 2008; Saure 2005; Ho
).and White 2005
درک مکانيزمهای توسعه ناهنجاری کمبود کلسيم در گياهان یک چالش بزرگ برای بيش از  100سال بوده
است .مطالعات قبلی فرضيههایی را حمایتمیکند که ناهنجاریهای ناشی از کمبود کلسيم بهواسطه
مکانيزمهایی است که در اثر کاهش جذب کلسيم از خاک ،کاهش جذب کلسيم ميوه از گياه ،جابهجایی
کلسيم در ميوه و همچنين درنتيجه تفسيمبندی ) (patitiningغيرطبيعی کلسيم سلولی بهوجود میآید
) .(Saure 2005; Ho and White 2005شواهد جدید نشانمیدهد که ناهنجاریهای کمبود کلسيم ممکن
است ناشی از تفسيمبندی غيرعادی کلسيم سلولی و توزیع آن باشد که منجر به کمبود موضعی کلسيم در
سلول میشود ) .(Freitas et al. 2010اگر تفسيمبندی کلسيم سلولی بهدرستی تنظيم نشده باشد بافت ميوه با
ميزان کل کلسيم باال عالئم کمبود را بروز خواهد داد ) .(Park et al. 2005مکانيزمهایی که تفسيمبندی
کلسيم سلولی را تنظيم میکنند آخرین و مهمترین فاکتور کنترل اختالالت ناشی از کمبود کلسيم در بافت
ميوه با سطوح کافی از ميزان کل کلسيم هستند .تغيير در فاکتورهای محيطی و یا تنظيمکنندههای رشد
باعث تغييرات ناگهانی در تفسيمبندی کلسيم سلولی میگردد که منجر به کمبود کلسيم موضعی سلول ،مرگ
سلول و بروز و توسعه عالئم کمبود کلسيم در بافت ميوه میشوند (Taylor and Locascio 2004; Ho and
) .White 2005اگرچه مکانيزمهای تنظيمکننده تفسيمبندی کلسيم سلولی ،یک ابزار قوی در پيشگيری
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اختالالت فيزیولوژیکی ناشی از کلسيم در بافت ميوه هستند اما اطالعات کمی در این زمينه موجود است و در
آینده مطالعات بيشتری الزماست تا این مکانيزمها بهتر درک شوند).(Freitas and Mitcham 2012
در ایران تحقيقات بسياری در خصوص ضرورت محلولپاشی با کلرور کلسيم برای بهبود کمی و کيفی ميوههای
سيب ) (Malakouti and Tabatabai 2001, Shahabi and Malakouti 2000و ناهنجاریها و بيماریهای
فيزیولوژیکی زیادی مانند لکهتلخی ،آردیشدن ،آبگزشدن و غيره مرتبط با کمبود کلسيم در سيب (Fallahi et
) al. 1997; Malakouti et al. 1999; Alipour et al. 2001و ارزیابی نسبت  K+/Ca2+در ميوه سيب
) (Manouchehri and Malakouti 2000; Shahabi and Malakouti 2000انجام شده است.
پاشش انواع مواد شيميایی (کودها و سموم شيميایی) میتواند باعث بروز عالئم گياهسوزی روی ميوهها گردد.
این نوع عالئم که دارای شکل خاصی میباشد اصطالحا زنگار ميوه ( )fruit russetingناميده میشود ،که سبب
کاهش بازارپسندی ميوه میگردد .مشخص شده است که محلولپاشی درختان با کودهای تقویتی اگر نامناسب
استفاده شوند یا فرموالسيون مطلوبی نداشته باشند سبب زنگار ميوه شود ( .)Rosenberger 2014پاشش
کودهای حاوی عناصر خاص مانند مس ،روی و کلسيم اگر هنگام پاشش توزیع یکنواختی ایجاد نگردد سبب
بروز زنگار ميوه میگردد ( .)Pscheidt and Ocamb 2015کاربرد برخی سموم و یا مخلوط سموم در باغات
سيب ممکن است سبب گياهسوزی و یا بروز عارضه زنگار ميوه شود .بهعنوان مثال مشخص شده است که
کاربرد سم دیازینون ممکن است باعث بروز عارضه زنگار ميوه روی رقم گلدن دليشز شود .همچنين اختالط
این سم با کاپتان با خطر گياهسوزی و یا زنگار همراه است ( .)Anonymous 2015عالوهبر مواد شيميایی
عوامل متعدد دیگری مانند سرمازدگی ،آفتابسوختگی ،برخی آفات و بيماری ها و غيره ( ;McNall 1998
 )Rosenberger 2014نيز میتوانند باعث بروز زنگار ميوه شوند که عالئم تيپيک آنها تقریبا با یکدیگر متفاوت
است.
در سالهای اخير بروز و توسعه اختالالت کلسيمی روی ميوههای ارقام رد دليشز و گلدن دليشز در باغهای
تجاری سيب سميرم مورد توجه جدی باغداران و کارشناسان قرار گرفته است .شدت خسارت این ناهنجاریها
بهحدی بوده که باغداران جهت کنترل و پيشگيری آنها به طور خودسرانه و ناآگاهانه نسبت به مصرف انواع
مواد و کودهای شيميایی اقدام مینمودند .تحقيق حاضر بهمنظور بررسی این عارضه و تشخيص دالیل بروز و
توسعه آن طی سالهای زراعی  1393-94انجام شد.
نظر به اینکه شناخت علمی و دقيق در خصوص عارضه لکههای قرمزرنگ روی ميوههای ارقام رد دليشز و
گلدن دليشز در باغهای تجاری شهرستان سميرم وجود نداشت ،در این پژوهش بررسیهای اوليه در خصوص
شناسایی علت یا عوامل بوجود آورنده این ناهنجاری(ها) برپایه زمينههای مختلف گياهپزشکی (بيماریها ،آفات
و سموم شيميایی) ،تغذیه ،باغبانی و تغيير شرایط اقليمی متمرکز گردید.
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مواد و روشها
 -1نمونه برداري

نمونهبرداری از درختان سيب رد دليشز و گلدن دليشز )پایه بذری) باغهای تجاری در دو منطقه سميرم و پادنا
در استان اصفهان انجامشد .به این منظور در هر منطقه بسته به بروز اختالالت از  3تا  5باغ دارای عالئم
(حاوی هر دو رقم) نمونهبرداری شد .در هر باغ  3درخت دارای عالئم بهصورت تصادفی درنظر گرفته شد و از
هر درخت  10ميوه با عالئم و  10ميوه بدون عالئم تقریبا هماندازه و از قسمت بيرونی وسط درخت بهصورت
تصادفی برداشته شد و یک نمونه مرکب (با تعداد لکه متفاوت) از آنها با حداقل  12ميوه سيب تهيه و برای
آناليز عناصر غذایی مورد نظر به آزمایشگاه (سبزآزمای سپاهان) ارسالگردید (Schumacher and Fankhauser
) .1974; Moor et al. 2006در حد امکان سعیگردید ميوهها در اوایل صبح برداشت شوند که تعرق گياه
حداقل و پتانسيل آب گياه شبيه به پتانسيل آب خاک است ) .(Miqueloto et al. 2014با توجه به اینکه
نگهداری ميوهها در شرایط سرد باعث کاهش ميزان کلسيم پکتيک و قابل حل در آنها میشود درحالیکه،
کلسيم غير قابل حل در واکوئلها (بهخصوص کلسيمفسفات ،کلسيماکساالت و کلسيمسيليکات) افزایش پيدا
میکند ) ،(Jian-Hui and Wei 2004نمونهبرداری در فاز سوم رویشی ميوه (حداقل  70روز بعد از
تمامگلدهی) انجامشد که ميزان مواد غذایی در ميوه از ثبات برخوردار باشد (Nachtigall and Dechen
).2006
 -2بررسیهاي آزمايشگاهی عوامل بيماريزا
 -1-2عوامل بيماريزاي قارچی

برای ردیابی عوامل بيماریزای احتمالی قارچی تعدادی از ميوههای سيب که مشکوک به عوامل بيماریزا بودند
با اتانول  %70ضد عفونی سطحی شدند و از حاشيه لکهها روی محيطهای غذایی سيبزمينیدکستروزآگار
) (PDAو عصارهجوآگار) (MAکشتداده و در دمای  20±2°cنگهداری شدند .تعدادی دیگر از ميوههای دارای
عالئم نيز پس از ضد عفونی سطحی در محيط مرطوب قرار داده شدند.
 -2-2عوامل بيماريزاي باكتريايی

برای ردیابی عوامل بيماریزای احتمالی باکتریایی ،از حاشيه لکهها تعدادی قطعههای پوست و بافت ميوه
برداشته شد و با اسکالپل استریل به قطعات ریز خردگردید .سپس در آب مقطر استریل قرار داده شدند و پس
از یک ساعت از سوسپانسيون حاصل روی محيط غذایی  NAبهصورت خطوط زیگزاگ کشت داده شد و در
دمای  20±2°cنگهداری شدند.
 -3-2عالئم احتمالی ويروسی و ويروئيدي

در تابستان سال  1394عالئمی بهشکل دایرههای نامنظم به رنگ قرمز و بعضا منظم و بدون رنگ روی
ميوههای رقم گلدن دليشز در بعضی باغهای تجاری مورد مطالعه مشاهده گردید .با توجه به شباهت این عالئم
با بيماریهای ویروسی نسبت به نمونهبرداری از برگ و ميوه آنها اقدام و در آزمایشگاه مورد بررسی قرار
عالوهبرآن ،روی ميوههای رقم رد دليشز درختان مسن در منطقه پادنا لکههای دایرهای شکل غالبا در

گرفت.
قسمت گلگاه ميوه رویت گردید .با بزرگتر شدن ميوه رنگ زمينهای ميوهها در این نقاط زرد روشن گردید که
با عالئم ویروئيدی مشابهت داشت.
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 -3بررسی نقش حشرات
بعد از ریزش گلها و قبل از تشکيل ميوهها بهطور منظم از باغهای تجاری سيب (ارقام رد دليشز و گلدن
دليشز) در دو منطقه پادنا و حنا بازدید شد .بندپایان (حشرات و کنهها) فعال روی درختان سيب و پوشش
کف باغ با استفاده از روش سينی و ضربه و روش تورزنی جمعآوری گردید .سپس در آزمایشگاه این بندپایان
به گروههای مختلف تفکيک گردید .بررسیهای مقدماتی نشانداد که در باغات سيب منطقه چند گروه از
حشرات (شامل شتهها ،سنها ،سنکها و شپشکها) فعالاند که خسارت آنها بهصورت عالئم مورد نظر روی
ميوهها میباشد .نمونه حشرات جمعآوری شده از گروههای فوق با استفاده از منابع شناسایی شد و در صورت
لزوم جهت تعيين یا تائيد نام علمی نزد متخصصين مربوطه ارسال گردید.
جهت بررسی نقش شتهها در بروز لکهها روی ميوه ،شاخههای درختان سيب که روی آنها ميوههای تازه
تشکيل شده بود ،در اوایل اردیبهشت از وجود همه حشرات فعال به جز شتهها پاک شد و سپس این شاخهها
با آستين توری پوشانده شد .همزمان شاخه دیگری از همان درخت انتخاب و پس از حذف همه حشرات فعال
روی آن ،با آستين توری پوشانده شد (شکل  .)1در صورت لزوم و جهت افزایش جمعيت شتههای مورد نظر در
داخل آستينهای توری ،در زمان نصب ،شاخه حاوی شتهها (از گونه تحت بررسی) در داخل آستين توری قرار
داده شد .آستينهای توری روی دو رقم رد دليشز و گلدن دليشز ،هر کدام در  5تکرار ،در دو منطقه نصب شد.
هر تکرار یا درخت شامل دو آستين توری آلوده و غيرآلوده بود.

a
b
شکل  [-1نصب آستين توري روي درخت )a :توري حاوي [
شاخه شته زده و توري شاهد (عاري از شته) و  )bتلقيح
T
T
شاخه داخل آستين توري با قراردادن شاخه حاوي شته داخل آن.
y
y
ميوه ،ابتدا نسبت به جمعآوری این حشرات اقدام شد
جهت p
بررسی نقش سنها و سنکها در بروز لکهها روی p
تا بتوان از eاین حشرات جهت تلقيح شاخههای محصورشدهeدر آستينهای توری استفاده نمود .متاسفانه تعداد
a
حشرات aجمعآوری بهحد کافی نرسيد و بنابراین امکان رهاسازی این حشرات در داخل آستين توری فراهم
q

نگردید.
u
در نمونه q
برداریهای متوالی از باغات هر منطقه ،نمونه ميوهoهای حاوی عالئم لکه قرمز یا بدشکلی جمعآوری
u
t
شده و بهoآزمایشگاه منتقل گردید .در آزمایشگاه بر اساس منابع نسبت به تفکيک عالئم و شناسایی عامل یا
e
موثر در بروز این لکهها اقدام گردید .تفکيک عالئم fخسارت گونههای مختلف شتههای فعال در باغهای
عوامل t
سيب e
طبق نظر ( Alford (1984انجامشد .اصوالً خسارت rسنها و سنکها روی ميوه سيب با خسارت برخی
o
آفات و fبيماریها شباهت دارد .خسارت سنکهای  Miridaeروی ميوه با خسارت برخی آفات دیگر مانند
m
r
o
t
7
m
h
t
h

e
d

سنهای  Pentatomidaeو زنبور مغزخوار سيب شباهت دارد .تفکيک این عالئم بر مبنای برش طولی در محل
فرورفتگی و بررسی ميزان گسترش لوله تغذیه در زیر پوست ميوه ميسر میشود .لوله تغذیه سنکهای
 Miridaeبهصورت یک لوله باریک است که بهسمت هسته یا دمميوه کشيده میشود ()Anonymous 2011
(شکل  .)2الزم به ذکر است که زنبور مغزخوار سيب )Torymus varians (Hymenoptera: Torymidae
تاکنون از ایران گزارش نشده است .همچنين خسارت سنهای  Pentatomidaeبه عالئم عارضه اختالالت
کلسيمی مانند بيماری لکهتلخ شبيه است .تمایز ایندو بدینترتيب است که خسارت سنها بهصورت یک لکه
مخروطی با رنگ روشنتر است و نسبت به لکهتلخ حالت چوبپنبهای کمتری دارد .ضمناً خسارت سنها
معموالً در نيمه باالیی ميوه ولی خسارت لکهتلخ غالبا در نيمه پایينی ميوه بروز میکند ()Jones et al. 2015
(شکل  .)2بنابراین با بررسی شکل لکه زیر پوست ميوه و نحوه پراکنش لکهها روی سطح ميوه میتوان
مشخصنمود که لکههای مورد نظر مربوط بهکدام گروه عوامل است.

شکل  -2نحوه تمایز عالئم خسارت سنها و سنکها از عالئم سایر عوامل خسارتزا (آفات و بيماریها) :الف) برش طولی محل
فرورفتگی و بررسی ميزان گسترش لوله تغذيه ،كه بهترتيب مسير لوله تغذيه زنبور مغزخوار سيب (شکل باال چپ) ،سنهاي
( Pentatomidaeشکل باال راست) ،و سنهاي ( Miridaeشکل پايين چپ و راست) را نشان میدهد (اقتباس از

2011

 .(Anonymousب) بررسی شکل لکه زير پوست ميوه جهت تمايز عالئم خسارت سنهاي  Pentatomidaeاز عالئم

خسارت بيماريهاي وابسته به كمبود عناصر ،كه بهترتيب خسارت بيماري لکهتلخ (شکل راست) و خسارت سنهاي Penatomidae
(شکل چپ) را نشان میدهد (اقتياس از .)Jones 2015

 -4بررسی تاثير سوء سموم شيميايی
یکی از فرضيهها در باره علت بروز لکهها روی ميوه در باغهای منطقه ،تاثير سوء یکی از سموم کنهکش بود.
جهت بررسی نقش این سم و سایر سموم در بروز لکههای مورد نظر ،یک باغ سيب تجاری حاوی درختان دو
رقم رد دليشز و گلدن دليشز در منطقه تلتپه شهرستان بيده (پادنا) انتخابگردید .نقش این عوامل در دو
مرحله سمپاشی به شرح زیر ارزیابی شد .در هر مرحله درختان هر رقم با پاشيدن رنگ سفيد روی تنه درخت
عالمتگذاری شده و با سم یا مخلوط سموم مورد نظر در غلظتهای معين سمپاشی گردید (شکل  .)3سپس
در فواصل زمانی هفتگی تا زمان برداشت محصول ،درختان انتخابی مورد بازدید قرارگرفت و هر نوع لکه یا
عالئم خاص روی ميوهها بررسی شد .مشخصات سموم مورد آزمایش در جدول  1آورده شده است .کليه
سمپاشیها با استفاده از یک سمپاشی پشتی دستی و بهصورتی انجامشد که یک پوشش مناسب در سطح برگ
و ميوه درختان قرارگيرد.
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b
[

a

شکل  -3نمايی از سمپاشی درختان انتخابی ارقام )a :گلدن دليشز و  )bرد دليشز.
جدول  -1مشخصات سموم مورد آزمايش جهت بررسی نقش اين سموم و يا مخلوط آنها در بروز لکه
نام عمومی
آزوسيکلوتين
استامیپراید
پروپارژیت
ایميداکلوپراید
آبامکتين
دلتامترین
دیازینون

نام تجاری

نوع آفت کش

فرموالسيون

شرکت سازنده

پروپال
موسپيالن
امایت
کنفيدور
ورتیمک
دسيس
دیازینون

کنهکش
حشرهکش
حشرهکش -کنهکش
حشرهکش
حشرهکش -کنهکش
حشرهکش
حشرهکش

WP 25%
SP 20%
EC 57%
SC 35%
EC 1.8%
EC 2.5%
EC 60%

واردکننده شرکت گياهپرنيان اطلس
کيميا گوهرخاک
مجتمع شيميایی آبيک
سينوکم نينگبو چين
ماهر شيمی
شيماگرو یزد
مشکفام

مرحله اول :در اواسط خرداد درختان انتخابی با سم مشکوک بهعنوان عامل بروز لکهها یعنی کنهکش
آزوسيکلوتين (پروپال) با برچسب کارخانه المحمودیه عراق سمپاشی شد .این سمپاشی با  3تکرار روی هر
رقم انجام گرفت .به این منظور  9درخت از هر رقم توسط  3غلظت  0/5در هزار (غلظت توصيه شده) 1 ،در
هزار و  1/5در هزار (به ترتيب  2و  3برابر غلظت توصيه شده) سمپاشی شد.
مرحله دوم :از آنجایی که باغداران منطقه جهت کنترل آفات مختلف از مخلوط سموم کنهکش و حشرهکش
استفاده مینمایند ،جهت بررسی نقش این سموم و یا اختالط آنها در بروز لکه یا زنگار ميوه با توجه به
اطالعات جمعآوریشده از باغداران 5 ،ترکيب سمی انتخابگردید .در اواخر خرداد درختان انتخابی با مخلوط
سموم مورد استفاده توسط باغداران سمپاشی گردید .این سمپاشی با  3تکرار روی هر رقم انجام گرفت.
ترکيبات سموم سمپاشی شده و دز مصرفی آنها به شرح زیر است:
-1
-2
-3
-4
-5

استامیپراید ( 0/5در هزار)  +پروپارژیت ( 1در هزار)  +ایميداکلوپراید ( 0/5در هزار)
استامیپراید ( 0/5در هزار)  +آبامکتين ( 0/5در هزار)  +دلتامترین ( 0/5در هزار)
استامیپراید ( 0/5در هزار)  +پروپال ( 0/5در هزار)  +دیازینون ( 1در هزار)
استامیپراید ( 0/5در هزار)  +پروپال ( 1در هزار)  +دیازینون ( 1در هزار)
استامیپراید ( 0/5در هزار)  +پروپال ( 1/5در هزار)  +دیازینون ( 1در هزار)

 -5ارزيابی عناصر غذايی
تحقيقات اخير (Ferguson and Watkins 1989; Amarante et al. 2006; Lanauskas and Kvikliene

) 2006; Freitas et al. 2010نشانداده است که غلظت عناصر پتاسيم ،ازت و منيزیم جذب کلسيم در ميوه و
نقش آن در سطح سلولی را تحت تاثير قرار میدهند و نسبتهای این عناصر برای پيشبينی دقيق حساسيت
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ميوه به اختالالت کلسيمی کفایت میکند .بنابراین در تحقيق حاضر غلظت عناصر کلسيم ،پتاسيم ،منيزیم و
ازت ردیابی گردید و سپس نسبتهای  (K++Mg2+)/Ca2+ ،Mg2+/Ca2+ ،K+/Ca2+ ،N/Ca2+و
 (N+K++Mg2+)/Ca2+محاسبه شد.
اگرچه ميزان کلسيم و منيزیم در پوست بيشتر از گوشت ميوه سيب است اما غالب این عناصر در پوست
ممکن است متصل به دیواره سلولی باشد که غير قابل حل در آب است ) .(Amarante et al. 2013بنابراین
ردیابی ميزان عناصر غذایی در ميوههای بدون پوست انجامگرفت .به این منظور سه الیه  5ميلیمتری بهصورت
شعاعی از بافت ميوه ،از قسمتهای دمميوه ،وسط (بدون قسمت مرکزی برچه) و گلگاه هر ميوه از نمونه
مرکب برداشته شد ) (Amarante et al. 2006, Miqueloto et al. 2014و سپس ميزان کلسيم ،منيزیم ،ازت
و پتاسيم برحسب درصد وزن خشک اندازهگيری شد .بررسیهای اوليه نشانداد که این عارضه در رقم رد
دليشز بيشتر است ،بنابراین نمونهبرداری از برگ درختان رد دليشز مطابق روش استاندارد جونز و همکاران
( )Jones et al. 1991انجامشد.
غلظت ازت ( )Nبه روش کجلدال ( ،)Kjeldahlکلسيم ) (Ca2+و منيزیم ) (Mg2+با دو روش جذب اتمی و
تيتراسيون و پتاسيم ) (K+توسط دستگاه فليمفتومتر ( )Flamephotometerاندازهگيری شد (Moor et al.,
).2006
 -6تجزيه آماري غلظت عناصر و نسبت آنها

با توجه به نمونهبرداریهای منظم از باغ هایتجاری سيب (ارقام رد دليشز و گلدن دليشز) در دو منطقه
سميرم و پادنا ،جهت بررسی نقش عناصر غذایی و نسبت آنها چند تجزیه آماری مدنظر قرارگرقت .از آنجایی
که تعداد تکرار برای همه نمونهها یکسان نبود و نمونههای فاقد عالئم یک نمونه مرکب از دو منطقه بود ،از
طرح کامال تصادفی نامتعادل جهت تجزیه آماری مقادیر عناصر مورد ارزیابی و نسبت آنها استفاده شد .قبل از
تجزیهواریانس ،توزیع دادهها با استفاده از تبدیل زاویهای نرمالگردید .ميانگينها با استفاده از آزمون چند
دامنهای دانکن مقایسه گردید .تجزیههای آماری عبارتبودنداز:
 -1-6تجزيه عناصر و نسبت آنها در ميوه

این تجزیه برای ميوه دو رقم (رد دليشز و گلدن دليشز) در دو منطقه (سميرم و پادنا) در دو گروه (دارای عالئم
و فاقد عالئم) با  6تيمار (رد دليشز -دارای عالئم -سميرم ،رد دليشز -دارای عالئم -پادنا ،رد دليشز -فاقد
عالئم -سميرم و پادنا ،گلدن دليشز -دارای عالئم -سميرم ،گلدن دليشز -دارای عالئم -پادنا و گلدن دليشز-
فاقد عالئم -سميرم و پادنا) انجامشد.
 -2-6مقايسههاي متعامد

انجام تجزیهواریانس و مقایسه ميانگينها نشانداد نمونهبرداریهای انجامشده با تغييرات نامنظم همراه است
که باعث شده سهم تکرارهای تيمارهای مختلف در خطای آزمایش متفاوت شود و درنتيجه دقت انجام
مقایسههای مختلف ،متفاوتگردد .مناسبترین روش برای رفع این مشکل ،تفکيک مجموع مربعات تيمار به
مقایسههای مختلف و همچنين تفکيک مجموع مربعات خطا به اجزاء متناظر با آنها است .در اینحالت
ميانگين مربعات هر مقایسه در برابر خطای متعلق به آن مقایسه ،آزمون میگردد (Yazdi Samadi et al.
) .2002بر ایناساس سه مقایسه متعامد برای سه گروه تيماری منظور شد که عبارتبودنداز :مقایسه گروه
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تيماری ارقام (رد دليشز در مقابل گلدن دليشز) ،مقایسه گروه تيماری مناطق (سميرم در مقابل پادنا) و مقایسه
گروه تيماری عالئم (دارای عالئم در مقابل فاقد عالئم).
 -3-6تجزيه عناصر در برگ و ميوه رقم رد دليشز

در این تجزیه غلظت عناصر و نسبت آنها در برگ و ميوه رقم رد دليشز در دو منطقه (سميرم و پادنا) بررسی
گردید .تيمارها عبارتبودنداز :ميوه -دارای عالئم -سميرم ،ميوه -دارای عالئم -پادنا ،ميوه -فاقد عالئم -سميرم
و پادنا ،برگ -دارای عالئم -سميرم ،برگ -دارای عالئم -پادنا و برگ -فاقد عالئم -سميرم و پادنا.
 -4-6تعيين همبستگی بين غلظت و نسبت عناصر در برگ و ميوه رقم رد دليشز

برای اینکه مشخصگردد غلظت کدامیک از عناصر اندازهگيریشده و یا نسبت آنها در ميوه با برگ همبسته
است تجزیه فوق روی رقم رد دليشز (بروز و توسعه اختالالت کلسيمی روی آن بيشتر بود) انجامشد.
 -7بررسی و تفکيک عالئم اختالالت كلسيمی مشاهده شده در باغهاي تجاري سميرم و پادنا

شروع بروز عالئم مربوط به اختالالت کلسيمی در مردادماه روی درختان رد دليشز و گلدن دليشز ( 7تا 35
ساله) در باغهای تجاری سميرم و پادنا دیده شد .درختان دارای عالئم غالبا بهصورت لکهای یا تکدرخت و در
نقاط مختلف باغ پراکنده بودند .مطالعات اوليه نشانداد که در شيبهای جنوبی و قسمتهایی از باغ که بافت
شنی یا سنگالخی داشتند و تنشهای آبی به خاطر خشکسالی در آنها اعمال میشد عالئم بيشتر مشاهده
گردید .عالئم اوليه بهصورت فرورفتگیهای مجزا در الیه پوستی ميوه است که قهوهای و خشکيده بهنظر
میرسند و غالباً در قسمت گلگاه و در بعضی موارد در سراسر ميوه پراکندهاند.
نتايج و بحث
 -1نقش عوامل بيماريزا
 -1-1عوامل بيماريزاي قارجی و باكتريايی

در کشتهای متعدد نمونههای دارای لکه با عالئم متفاوت روی محيطهای غذایی و قراردادن در محيطهای
مرطوب ،هيچ نوع باکتری جداسازی نگردید و فقط یک مورد قارچ با عالئم خاص شبيه بيماری لکهسياه سيب
جداسازی شد .روی ميوههای رد دليشز و گلدن دليشز در مناطق پادنا و سميرم لکههای غالبا قرمزرنگ با
شکاف یا حفره در وسط آن و یا لکههای دایرهای نامنظم به رنگ قهوهای زیتونی در سطح پوست در شهریور
مشاهده گردید (شکل  .)4از این ميوهها یک نمونه قارچ روی محيط غذایی  PDAجداسازی گردید با مایهزنی
حاشيه کلنیهای  7روزه به قطر  3ميلیمتر زیر پوست ميوههای سيب و قراردادن در محيط مرطوب در دمای
اطاق بيماریزایی آنها ثابتگردید .جداسازی مجدد قارچ از نمونههای مایهزنی شده امکانپذیر بود .بررسی
ميکروسکوپی نشانداد که مشخصات مرفولوژیکی قارچ جدا شده با مشخصات قارچ )Fusicladium pomi (Fr.
 (Hashemi et al. 2014) Lindفرم غيرجنسی  Venturia inaequalisعامل لکهسياه سيب مطابقت مینماید.
وقوع و خسارت بيماری سالبهسال بسته به شرایط دمایی و رطوبتنسبی فرقمیکند .در سالهایی که تابستان
نسبتا خنک و رطوبتنسبی باال باشد امکان بروز و توسعه آن بيشتر است .شرایط خنک و مرطوب برای وقوع
بيماری الزم است ،بارندگیهای مکرر در بهار شرایط را برای بروز و توسعه آن بيشتر فراهم میکند
) .(MacHardy 1996مقایسه متوسط ميانگين دمای روزانه ،متوسط ميانگين رطوبت نسبی روزانه و بارندگی
در ماههای تابستان سميرم در مقایسه با دادههای 13سال متوالی گذشته (جدول  )2نشانمیدهد که تابستان
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 1393و  1394نسبت به متوسط ميانگين  13سال گذشته بهترتيب گرمتر و خنکتر است درحالیکه،
متوسط ميانگين رطوبت نسبی در سال  1393کمتر و در سال  1394بيشتر است .در سال  1393ميزان
بارندگی صفر بوده است در صورتیکه  5ميلیمتر بارندگی در سال  1394وجود داشته که در مقایسه با 13
سال گذشته بيشتر بوده است .بنابراین ،تابستان  1393گرمتر و رطوبت نسبی و ميزان بارندگی در این سال
نسبت به  13سال قبل کمتر بوده است و تابستان سال  1394خنکتر و رطوبت نسبی و بارندگی بيشتری
نسبت به  13سال قبل داشته است.
جدول -2مقايسه متوسط دما ،رطوبت نسبی روزانه و متوسط بارندگی ماهيانه سميرم در سالهاي  1393-94در
مقايسه با سالهاي 1381-93
Table 2. Weather conditions in 2014 and 2015 in Semirom: daily average mean air
temperature, relative humidity and mean monthly precipitation compared to the same
figures for 2002-14
)RH(%

2002-14
)Precip.(mm

)Temp.(°C

)RH(%

2015
)Precip.(mm

)Temp.(°C

)RH(%

2014
)Precip.(mm

)Temp.(°C

Months

41.38
32
18.69
16.92
16.54
16.50

77.75
14.55
0.57
1.19
1.17
0.83

8.92
14.39
20.20
24.20
24.08
21.38

41
30.5
20
18
18.5
26

88
19
0.5
1.5
2.5
1

9.9
15
21.5
24.3
22.7
20

40
36
19.5
17
17
15.5

73.8
22.8
0
0
0
0

8.9
14.3
20.3
24.2
24.9
21

Mar./April
April/May
May/June
June/July
July/Aug.
Aug./Sep.

با توجه بهاینکه تابستان  1394نسبت به  13سال قبل از آن خنکتر ،رطوبت نسبی باالتر و ميزان بارندگی
بيشتر بوده است (جدول  )2لذا امکان بروز و توسعه این بيماری دور از انتظار نبود.

a

a

b

b

شکل  -4عالئم بيماري لکهسياه روي ارقام  )aرد دليشز و  )bگلدن دليشز.
 -2-1مشاهده عالئم احتمالی ويروسی و ويروئيدي

عالئم نقطهنقطه نکروزه همراه با پيچيدگی و بدشکلی روی برگ و رزت دایرهای بدون رنگ و رنگی روی رقم
گلدن دليشز در شهریور  1394در بعضی باغهای تجاری پادنا رویتگردید (شکل  .)5عالئم بهصورت نيمدایره و
غالبا دایرهای روی ميوهها مشاهده گردید که با بزرگتر شدن ميوه نيز توسعه پيدا میکرد .این عالئم مشابه
 Apple russet ring virusبود .این ویروس در کشورهای نيوزلند ،کانادا ،آمریکا و سوئيس روی رقم گلدن
دليشز مشاهده شده است ) .(Wood and Welsh 1989; wood 2001بروز و شدت عالئم تابع تغييرات فصلی
دما است به اینصورت که اگر بهار و اوایل تابستان خنک باشد بيماری از شدت بيشتری برخوردار است
)  .(Wood 1972; Wood 2001با توجه به آمارهای هواشناسی (جدول  )2بهار و تابستان  1394خنکتر بوده
و باعث شده که این ویروس از حالت نهفته خارج شده و عالئم مربوط به آن بروز نماید .تحقيقات روی رزت
دایرهای ) (russet ringدر نيمکرهشمالی نشان داده است که عامل اصلی تعداد زیادی از ناهنجاریهای رزت
12

دایرهای نژادهای خاصی از  Apple chlorotic leaf spot virusمیباشد که حالت نقطهنقطه و چينوچروک در
برگ نيز ایجاد میکند ) .(Desvignes and Boye 1988; Hansen and Parish 1990این عالئم با عالئم
مشاهده شده در باغهای پادنا مطابقت مینماید (شکل  .)5بررسیهای آزمایشگاهی اوليه روی برگها وجود این
ویروس را محرز نمود و تحقيقات تکميلی در این خصوص ادامه دارد .این ویروس تنها از طریق پيوند جوانه و
ریشه انتقال پيدا میکند و انتقال آن در طبيعت شناخته نشده است ).(Saksena and Mind 1969
e

b

a

b

d

c

شکل  )a -5عالئم احتمالی ويروسی روي رقم گلدن دليشز  )a :نقطهنقطه و پيچيدگی برگ  b ،و  )cدايرههاي رنگی
 )dدايرههاي بدون رنگ و عالئم ويروئيدي روي رقم رد دليشز
همانطور که در شکل  5مشاهده میشود عالئم روی ميوه رقم رد دليشز احتماال مربوط به Apple scar skin
 viroidاست .این ویروئيد روی سيب ) ،(Nome et al. 2012پنيرک ) (Malus sylvestrisو گالبی وحشی (Pyrus
) (Desvignes et al. 1999) amygdaliformisو اخيرا روی زردآلو و گيالس ) (Kaponi et al. 2010گزارش شده
است .خسارت آن به ميوه است ) (Koganezawa and Ito, 2003و در طبيعت توسط مگس سفيد انتقال پيدا میکند
).(Walia et al. 2015

 -2نقش حشرات
عالئم خسارت شتهها در آستينهای توری تحت رهاسازی دو گونه شته دیده شد .این عالئم برای شته سبز
سيب بهصورت نقطه گرد قرمز رنگ روی سطح پوست ميوه بود .این نقاط قرمز روی رقم گلدن دليشز که رنگ
ميوه آن نسبت به رقم رد دليشز روشنتر بود ،بيشتر نمایان بود (شکل  .)6در این موارد وجود کلونی شته،
پيچيدگی شاخوبرگ آلوده ،و عسلک ترشح شده نيز وجود داشت (شکل  .)7مجموع این عالئم ،خسارت شتهها
را با عالئم خاص لکههای مورد نظر روی ميوه متمایز مینماید .نمونههایی از یک نوع شته قرمز رنگ در یکی از
باغهای منطقه حنا مشاهده و جمعآوری گردید و روی شاخه های آلوده این درختان آستين توری نصب
گردید .در ابتدا تصور میشود این شتهها متعلق به گونه  D. plantaginaeباشند ،اما بررسی خصوصيات
مرفولوژیک حشرات و عالئم خسارت آن ( )Alford 1984مشخصنمود که این شته احتماال به گونه D.
 devectaتعلقدارند .این گونه شته باعث پيچش برگها و قرمز شدن حاشيه برگها در محل پيچش شده بود
13

(شکل  .)8الزم به ذکر است که در مورد هر دو گونه شته ،روی ميوههای سالم داخل پوشش توری عالئم خاص
لکه قرمز (اختالالت کلسيمی ) نيز دیده میشد.

b
c
a
[
شکل  -6عالئم خسارت شته سبز سيب )a :عالئم اوليه محل نيش شته روي ميوه )b ،عالئم تجمع و تغذيه شته روي
T
شاخه ،برگ و ميوه و  )cتجمع عسلک روي شاخه و برگ درخت.
y
p
e
a
q
u
o
t
e

شکل  -7تجمع شته سبز سيب روي ميوه داخل آستين توري.
f
r
o
m
t
b
a
h
[
[
قرمز (احتماالً گونه  )a :)D. devectaكلونی شته داخل آستين توري و  )bعالئم eخسارت شته.
شکل  -8شته
T
T
برخی باغهای جلب توجه مینمود .بررسی حشرات
خسارت ناشی از سنyها و سنکها بهصورت موضعی در y
d
جمعآوریشده و نحوهpخسارت آنها روی ميوهها نشانداد p
که خسارت اصلی بدشکلی ميوه مربوط به سنک C.
o
e
e
خسارت این سنکها در زمان نيشزدن بهصورت لکه یا نقاط قرمز یا مایل به cقهوهای در یک
 verbasciاست.
u
افزایش جمعيت این
شده بود (شکل  .)9در صورت
فرورفتگی روی سطحaميوه بود که باعث بدشکلی ميوهها a
m
شدید میگردد که
سنک و سایر گونههای  Miridaeشدت خسارت افزایش یافته و ميوه دچار بدشکلی
e
q
q
صورتگربهای نامدارد (شکل  .)10این وضعيت عموماً در باغهایی دیده شد nکه کف باغ و یا
اصطالحاً عارضه
u
u
پوشش سبز و یا علف هرز فراوان بودoند (شکل  .)11این پوشش محل tفعاليت پورههای
حاشيه آنها دارای
o
یابد .برش طولی
سنکها میباشند و tبا خشکشدن آنها احتمال خسارت tسنکها روی ميوهها افزایش می
o
e

e

f
r
o
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f
r
o
m

r
t
h
e

محل فرورفتگی و بررسی ميزان گسترش لوله تغذیه در آزمایشگاه (شکل  )13نشانداد که عالئم مشاهده شده
فوق روی ميوهها مربوط به سنکهای  Miridaeمیباشد.

a
[
T
y
p
e

b
[
T
y
p
e

c
[
T
y
p
e

ad
a
a
f
e
[
شکل -9qعالئم خسارت سنکهاي خانواده [ a :Miridaeو  )bعالئم اوليه محل [نيش گونه  )C. verbasciبهترتيب
q
q
T
T
T
خسارت گونه C. verbasci
دليشز و رد دليشز )c ،عالئم اوليه
uy
u
روي ميوههاي ارقام گلدن u
y
y
op
o
o
p
p
t
t
et
e
e
e
e
e
a
a
a
f
f
f
r
r
r
q
q
q
o
o
o
u
u
u
عارضه صورتگربهاي.
بروز
و
Miridae
هاي
سنک
شديد
خسارت
عالئم
10
شکل
m
m
m
o
o
o
t
t
t
te
t
t
e
e
h
h
h
ef
e
e
f
f
r
r
r
do
d
d
o
o
o
o
o
m
m
m
c
c
c
ut
u
u
شکل  -11نمايی از پوشش t
گياهی موجود در كف و حاشيه باغات tسيب (منطقه پادنا).
mh
m
m
h
نوعی عالئم شبيه خسارت سنهای Pentatomidaeheدیده شد (شکل
حنا
منطقه
در
ویژه
به
سيب
های
در باغ ee
e
e
e
n .)12
n
مشهود بود ،درحالیکه ،در این باغها
این عالئم بهطور عمومی روی اکثر nدرختان رد دليشز بازدید شده
t
t
t
d
 Pentatomidaeجمعآوریگردید .بررسی d
دقيق نمونههای جمعآوریشده در
تعداد dبسيار معدودی از سنهای
o
o
پراکنش لکهها روی ميوه (شکل  oo)12نشانداد که این عالئم به سنها
نحوه
چنين
هم
و
)
13
شکل
(
آزمایشگاه
o
o
c
c
c
r
r
اختلالت کلسيمی مانند بيماری لکهتلخ مuیباشد.
مربوط urنبوده و در واقع عالئم عارضه
u
m
m
m
t
t
et
e
e
hn
h
h
15
n
n
et
e
e
t
t
os

s

o

s
o

شکل  -12عالئم شبيه خسارت سنهاي  Pentatomidaeروي رقم رد دليشز (به پراكندگی عالئم در كل سطح ميوه
توجه شود).

a
b
[
خسارت سنها از سایر عوامل خسارتزا (آفات و [
بيماریها) )a :برش طولی محل فرورفتگی و بررسی
شکل  -13تمایز عالئم
T
T
ميزان گسترش لوله تغذيه ،كه نشاندهنده لوله تغذيه سنهاي  Miridaeاست )b .بررسی لکه زير پوست ميوه كه
y
y
عناصر مانند لکهتلخ است.
بود
كم
به
وابسته
هاي
بيماري
دهنده
نشان
p
p
e
e

عالئم ناشی از برخی عارضهها که در سيب با کمبود عناصر غذایی همراه است بهویژه لکه چوبپنبهای ( corky
a

a

 )spotو لکهتلخ ( )bitter pitممکناست با خسارت سنها اشتباه شوند ( .)Brown 2003بهطورکلی کمبود
وابسته به کلسيم عالئمی با qیک ناحيه بیرنگ و فرورفته در q
سطح ميوه بهوجود میآید که در زیر آن گوشت
u
u
.)Faust
پيدا کرده است (and Shear 1968
ميوه ظاهر چوبپنبهای
o
o
شپشک سان ژوه میتواند tباعث بروز لکههای قرمز روی سطح tميوه سيب گردد ) ،(Weinzierl 2011اما وجود
e
منطقه هنوز ثابت نشده است .در طی e
این تحقيق خسارت ناشی از شپشک واوی سيب
این شپشک در باغات
روی ميوهها مشاهده شد.
f

f
r
o
ميوه
m

شيميايی
 -3تاثير سوء سموم r

ایجاد نکرد ،البته در بعضی تکرارها عالئمی
سمپاشیهای انجامشده درoهر دو مرحله عالئم خاصی را روی
m
مشاهده گردید که در شاهدها هم قابل رویت بود .این در حالیاست که عالئم عارضه زنگار ميوه در باغهای
خصوص در اواخر فصل (مرداد و شهریور) مشاهده
تحت بررسی دیده شد .این tعالئم عمدتاً بهصورت موردی به t
شد .علت یا علل بروز این hعارضه در این مطالعه مشخص h
نشد .بهنظر میرسد مصرف سموم حشرهکش و
e
e
کنهکش بهتنهایی و یا اختالط آنها با همدیگر باعث گياهسوزی و بروز عارضه زنگار ميوه نمیگردد و در این
باعث توزیع غير یکنواخت محلول سم dیا کود روی درخت و ميوهها میشود در بروز
موارد عوامل دیگری که d
زنگار ميوه دخالت داردo .
براساس بررسیهای بهعملآمده در o
خصوص نوع و نحوه مصرف انواع کودها و سموم
c
u
m
e
n
t

16

c
u
m
e
n
t

شيميایی در باغها ،میتوان به عواملی مانند نوع سمپاش مورد استفاده (از نظر داشتن یا نداشتن همزن) ،زمان
سمپاشی ،دفعات سمپاشی ،اختالط سموم حشرهکش و کنهکش با سموم قارچکش و یا کودهای شيميایی
اشاره نمود.
بررسی شاخوبرگ درختان با ميوههای ر زنگار زده نشانداد که زنگار ناشی از مواد شيميایی ممکناست با
سوختگی شاخه و برگها همراه باشد (شکل  ،)14که این گياهسوزی به شناسایی عامل اصلی زنگار ميوه کمک
مینماید .در بر خی موارد زنگار شدید روی سطح ميوهها دیده شد (شکل  ،)15در این موارد شناسایی عامل و
یا عوامل زنگار ميسر نگردید .اصوالً شناسایی علت یا علل عارضه زنگار ميوه مشکل است زیرا که معموالً
چندین عامل باعث بروز زنگار میشوند ،الگوی خسارت ناشی از عوامل مختلف شبيه یکدیگر است و عالیم
معموالً چند هفته پس از شروع ظاهر میشود (.)Rosenberger 2014

a

b

c

d

شکل  -14عالئم عارضه زنگار ميوه ناشی از پاشش سموم و يا كودهاي شيميايی a :و  )bشروع عالئم به ترتب روي
ارقام رد دليشز و گلدن دليشز )c ،پيشرفت عالئم و چوبپنبهاي شدن سطح ميوه )d ،عالئم معموالً همراه با
سوختگی جزئی برگها
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b

a

d

c

شکل  -15عالئم زنگار شديد روي ميوه a :و  )bرقم گلدن دليشز c ،و  )dرقم رد دليشز

 -4تجزيه آماري عناصر و نسبت آنها
 -1-4تجزيه عناصر و نسبت آنها در ميوه

تجزیهواریانس غلظت عناصر و نسبت آنها در ميوههای دو رقم سيب در دو منطقه نشانداد که برای عناصر
ازت ،پتاسيم ،کلسيم و نسبتهای  (K++Mg2+)/Ca2+ ،Mg2+/Ca2+ ،K+/Ca2+ ،N/Ca2+و
 (N+K++Mg2+)/Ca2+اختالف معنیدار وجود دارد (جدول .)3
جدول  -3تجزيهواريانس غلظت عناصر و نسبت آنها در ميوههاي سيب (دو رقم در دو منطقه)
Table 3. Analysis of variance of elements concentration and their ratios in apple
)fruits (two varieties in two regions
ميانگين مربعات )(MS
(K++Mg2+)/ (N+K++Mg2+)/
Ca2+
Ca2+

درجه
آزادی
)(df

منابع
تغييرات
تيمار
خطا

Mg2+/
Ca2+

K+/
Ca2+

N/
Ca2+

Ca2+

Mg2+

K+

N

**0.0747

**0.0393

*0.0018

**0.0603

0.0025ns

**0.0662

*0.001

**0.046

**0.0667

5

0.0033

0.0028

0.0001

0.0028

0.0011

0.0064

0.0001

0.0069

0.0083
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S.O.V.
Treatme
nt
Error

 ** ،nsو * :بهترتيب فاقد اختالف معنیدار ،دارای اختالف معنیدار در سطح  %1و .%5
ns, ** and*: Not significant, Significant at 1% and 5% probability level respectively.

مقایسه ميانگينهای غلظت عناصر و نسبت آنها (جدول  )4نشانداد که حالت دارای عالئم برای ميوههای رد
دليشز صرفا با کمبود کلسيم همراه است اما برای ميوههای گلدن دليشز هر دو حالت کمبود و زیادبود کلسيم
دیده میشود .غالب تحقيقات نشانمیدهد که لکهتلخ درنتيجه کمبود کلسيم است اما برخی تحقيقات
مشخصمیکند لکهتلخ در ميوههای با کلسيم یکسان یا بيشتر نسبت به ميوههای سالم نيز بروز میکند
(Bramlage et al. 1974; Ferguson and Watkins 1989; Steenkamp et al. 1980; Amarante et al.
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) .2006; Ho and White 2005; Val et al. 2008همانطور که در جدول  4مالحظه میشود تغييرات نامنظم
بين تيمارها وجود دارد که احتماال بهخاطر یکسان نبودن تکرارها رخداده است .طبق نظر متخصصين آمار
(  )Yazdi Samadi et al. 2002بهترین راه برای رفع این مشکل انجام مقایسههای متعامد گروههای تيماری
میباشد که ذیال به آن پرداخته میشود.
جدول  -4مقايسه ميانگينهاي غلظت عناصر و نسبت آنها در ميوههاي سيب (دو رقم در دو منطقه)
Table 4. Mean comparison of elements concentration and their ratios in apple fruits
)(two varieties in two regions
)(K++Mg2+) (N+K++Mg2+
/Ca2+
/Ca2+

Mg2+
/Ca2+

ميانگين )(Mean
N
K+
/Ca2+
/Ca2+

تيمار
2+

+

2+

Treatment

Ca

Mg

K

N

12.83a

10.74a

0.46a

10.27a

2.08ab

0.07c

0.03c

0.72c

0.15c

داراي عالئم -رد -سميرم

18.63a

15.44a

0.88a

14.56a

3.19a

0.05c

0.04c

0.72c

0.16c

داراي عالئم -رد -پادنا

12.64a

10.29a

0.48a

9.81a

2.35ab

0.09c

0.04c

0.94c

0.23c

فاقد عالئم -رد -سميرم و پادنا

0.11b

11.32b

0.03b

0.08b

1.41ab

17.10a

0.44a

17.55a

18.96a

داراي عالئم -گلدن -سميرم

14.46a

12.38a

0.47a

11.91a

2.07ab

0.06c

0.02c

0.74c

0.13c

داراي عالئم -گلدن -پادنا

0.69b

1.29b

0.17b

0.41b

0.90b

9.15b

0.29b

9.24b

9.85b

فاقد عالئم -گلدن -سميرم و
پادنا

With Symp.-RedSemirom
With Symp.-RedPadena
Without-Symp.-Sem.
and Paden.
With Symp.-GoldenSemirom
With Symp.-GoldenPadena
Without-Symp.Golden-Sem. and
Paden.

ميانگينها با حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %5اختالف معنیدار ندارند.
Similar letters in each column indicate no significant differences at 5% level of Duncan’s
multiple range test.
 -2-4مقايسههاي متعامد

مقایسههای متعامد نشانداد که برای غلظت عناصر مورد ارزیابی و نسبت آنها در ميوههای رد دليشز در
مقابل گلدن دليشز در سطح  %1اختالف معنیدار وجود دارد (جدول .)5
جدول  -5مقايسههاي متعامد بين گروههاي تيماري براي غلظت عناصر و نسبت آنها
Table 5. Orthogonal contrasts between treatment groups for elements concentration and their
ratios
ميانگين مربعات )(MS
)(K++Mg2+) (N+K++Mg2+
/Ca2+
/Ca2+

درجه

K+/Ca2+ Mg2+/Ca2+

N/Ca2+

Ca2+

Mg2+

K+

N

آزادي
)(df

**0.200

**0.097

**0.004

**0.154

*0.007

**0.173

**0.002

**0.111

**0.16

1

**0.117

**0.052

**0.004

**0.081

0.003ns

**0.124

**0.001

**0.94

**0.129

1

*0.023

*0.020

0.0002ns

*0.22

0.001ns

0.001ns

**0.0002ns 0.0009ns 0.0001

1

*

مقايسه
)(contrast
رد در مقابل گلدن
)(Red Vs. Golden
سميرم در مقابل پادنا
(Semirom Vs.
)Padena
دارای عالئم در مقابل
فاقد عالئم
(with symp. Vs.
)witho. Symp.

گروه تيماري
(treat.
)group
a
ارقام
)(cultivars
b
مناطق
)(regions
c

عالئم
)(symptoms

 ** ،nsو * :بهترتيب فاقد اختالف معنیدار ،دارای اختالف معنیدار در سطح  %1و .%5
ns, ** and*: Not significant, Significant at 1% and 5% probability level respectively.
 :aمقایسه تيمارهای دارای عالئم -رد -سميرم ،دارای عالئم -رد -پادنا ،فاقد عالئم -رد -سميرم و پادنا با تيمارهای دارای عالئم -گلدن -سميرم ،دارای
عالئم -گلدن -پادنا ،فاقد عالئم -گلدن -پادنا و سميرم.
 :bمقایسه تيمارهای دارای عالئم -رد -سميرم ،دارای عالئم -گلدن -سميرم با تيمارهای دارای عالئم -رد -پادنا ،دارای عالئم -گلدن -پادنا.
 :cمقایسه تيمارهای دارای عالئم -رد -سميرم ،دارای عالئم -رد -پادنا ،دارای عالئم -گلدن -سميرم ،دارای عالئم -گلدن -پادنا با تيمارهای فاقد عالئم-
رد -سميرم و پادنا ،فاقد عالئم -گلدن -سميرم و پادنا.

مقایسه ميانگين گروه ارقام (رد دليشز در مقابل گلدن دليشز) نشانداد که غلظت عناصر در ميوههای رقم رد
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دليشز بهطور معنیداری نسبت به ميوههای رقم گلدن دليشز کمتر و نسبتهای ،N/Ca2+ ،K+/Ca2+
 (K++Mg2+)/Ca2+و  (N+K++Mg2+)/Ca2+بيشتر میباشد (جدول  .)6این وضعيت نشان میدهد که رقم رد
دليشز نسبت به رقم گلدن دليشز در برابر اختالالت کلسيمی حساستر یا مستعدتر است .در باغهای تجاری
مناطق سميرم و پادنا نيز بروز و شدت عالئم این اختالالت روی رد دليشز بهمراتب بيشتر از گلدن دليشز
است .در یک تحقيق ویژگیهای فيزیولوژیکی ،فيزیکوشيميایی و مواد معدنی مرتبط با بروز لکهتلخ در ارقام
سيب فوجی ( )Fujiو کاتارینا ( )Catarinaمورد بررسی قرار گرفته ،نتایج در خصوص مواد معدنی نشانداده که
مقدار کلسيم در رقم کاتارینا نسبت به فوجی کمتر بوده و نسبتهای  (K++Mg2+)/Ca2+ ،N/Ca2+ ،K+/Ca2+و
 (N+K++Mg2+)/Ca2+در بافت قسمت گلگاه ميوه بيشتر بوده است که باعثگردیده وقوع و شدت لکهتلخ
روی این رقم بعد از انبارداری بيشتر باشد ).(Miqueloto et al. 2014
اختالف معنیدار برای ميانگينهای عناصر و نسبت آنها در ميوههای دارای عالئم بين دو محل نمونهبرداری
مورد انتظار بود (جدول  .)6کاسرو و همکاران ) (Casero et al. 2010معتقدند شرایط رویشی یا آبوهوایی
متفاوت در طول فصل باعث تجمع بيشتر سایر عناصر معدنی نسبت به کلسيم در ميوه میشود که این
تغييرات نسبت بروز و توسعه لکهتلخ را تحت تاثير قرار میدهد .با توجه به اینکه غلظت عناصر در ميوههای
برداشتشده از منطقه پادنا نسبت به منطقه سميرم کمتر است و بههمينترتيب نسبتهای ،K+/Ca2+
 (K++Mg2+)/Ca2+و  (N+K++Mg2+)/Ca2+در ميوههای منطقه پادنا بيشتر از سميرم است .در مجموع بهنظر
میرسد که شرایط محيطی و اقليمی در باغهای منطقه پادنا (برای هر دو رقم) برای بروز و توسعه اختالالت
کلسيمی نسبت به سميرم مساعدتر است .پادنا از نظر تقسيمبندیهای اقليمی به روش کوپن )(Koppen
دارای زمستانهای معتدل سرد با تابستانهای خشک است درصورتیکه سميرم زمستانهای معتدل سرد اما
تابستانهای گرموخشک دارد ) .(Karimi 1987مطالعات قبلی در استونی ،فنالند و شيلی نشانداده است که
دورههای رویشی خشک برای توسعه اختالالت فيزیولوژیکی در سيب مطلوب هستند ;(Dris et al. 1998
) .Yuri 1995همچنين مشخصگردیده که تعداد زیادی از فاکتورهای محيطی مانند خشکی ،رطوبت نسبی،
نور و شرایط نامتعادل مواد معدنی در جذب ،انتقال کلسيم به ميوه ،نقش کلسيم در سلول و حساسيت ميوه به
ناهنجاریهای ناشی از کمبود کلسيم ،نقش اساسی دارند ) .(Ho and White 2005خشکسالی و کاهش
رطوبتنسبی باعث تنش آبی در گياهان و محدود شدن حرکت کلسيم آوند چوبی به ميوه میشود .عالوهبرآن،
خشکی تعداد آوندهای چوبی فعال در ميوه را کاهش میدهد که نتيجه آن کاهش توان بالقوه ميوه در جذب
کلسيم است .تنشهای آبی در گياه باعث کاهش جذب کلسيم و افزایش انواع اکسيژن واکنشپذیر در بافت
ميوه و آسيب دیدن غشای پالسمایی میشود که به دنبال آن عالئم کمبود کلسيم در ميوه توسعه پيدا میکند
) .(Yu et al. 2006; Ho and White 2005; Davies et al. 2000; Freitas and Mitcham 2012نور و دمای
هوای باال بهواسطه افزایش فتوسنتز باعث افزایش رشد ميوه میشوند که نتيجه آن افزایش حساسيت ميوه به
ناهنجاریهای ناشی از کمبود کلسيم خواهد بود ) .(Ho and White 2005, Bertin et al. 2000ناهنجاریهای
ناشی از کمبود کلسيم در شدت نور و دمای هوای باالتر در شرایطی که ميوه در حال رشد و توسعه است
افزایش پيدا میکند ) .(Hwan et al. 1998عالوهبرآن ،افزایش دما و نور باعث کاهش رطوبت نسبی میشود
که نتيجه آن افزایش حساسيت ميوه به ناهنجاریهای ناشی از کمبود کلسيم میشود ).(Ho 1999
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مقایسه متعامد بين تيمارهای دارای عالئم در مقابل فاقد عالئم نشاندهنده وجود اختالف معنیدار برای عنصر
منيزیم (در سطح  )%1و برای نسبتهای  (K++Mg2+)/Ca2+ ،K+/Ca2+و  (N+K++Mg2+)/Ca2+در سطح %5
بود (جدول  .)3ميانگين نسبتهای (K++Mg2+)/Ca2+ ،K+/Ca2+و  (N+K++Mg2+)/Ca2+در گروه دارای
عالئم بهترتيب  11/21 ،10/51و  13/13و در گروه فاقد عالئم بهترتيب با  5/79 ،5/11و  6/66بود (جدول .)6
این نسبتها در گروه دارای عالئم دو برابر گروه فاقد عالئم است .این درحالیاست که برای نسبتهای N/Ca2+
و  Mg2+/Ca2+اختالف معنیدار بين دو گروه دارای عالئم و فاقد عالئم دیده نشد که بيانگر نقش اساسی
پتاسيم در بروز و توسعه اختالالت کلسيمی در هر دو منطقه سميرم و پادنا روی هر دو رقم تحت بررسی
میباشد .بنابراین عارضه فيزیولوژیکی مورد مطالعه رابطه منفی با مقدار پتاسيم و نسبت  K+/Ca2+و رابطه
مثبت با مقدار کلسيم موجود در ميوه دارد.
تحقيق حاضر اظهار نظرهای سایر محققين در خارج ) (Amarante 2006; Miqueloto 2014و داخل
(Shahabi and Malakouti 2000, Manouchehri and Malakouti 2000; Dilmaghani Hassanloui et al.
) 2004را تایيد و نشانمیدهد که این ناهنجاری بهطور مشخص عالوه بر کلسيم تحت تاثير مواد غذایی دیگر

نيز قرار دارد .پتاسيم بهعنوان یک عنصر غذایی درگير در فرایندهای بزرگشدن سلول شناخته شده است؛
زیادی پتاسيم باعث رشد سریع گياه و ميوه میشود که منجر به کاهش جذب کلسيم در ميوه ،کاهش مقدار
کلسيم ميوه و حساسيت باالی ميوه به اختالالت ناشی از کمبود کلسيم میشود .کاتيونهای پتاسيم و منيزیم
در اتصال به سایتها در غشای پالسمایی با کلسيم رقابت میکنند؛ بنابراین زیادی پتاسيم و منيزیم باعث
جایگزینی آنها در سطح غشای پالسمایی خواهدشد که نقشی در ساختار و عملکرد غشای پالسمایی ندارند،
درنتيجه غشای پالسمایی نشت خواهدکرد و باعث حساسيت بافت ميوه به اختالالت ناشی از کمبود کلسيم
میشود ).(Yermiyahu et al., 1994; Elumalai et al., 2002; Freitas et al., 2010; Freitas et al., 2012
مشخص شده است که کلسيم به تنهایی بهترین پارامتر برای تعيين وقوع لکهتلخ نيست بلکه بروز و توسعه آن
با نسبتهای  (K++Mg2+)/Ca2+ ،Mg2+/Ca2+ ،K+/Ca2+ ،N/Ca2+ ،K+/Ca2+و (N+K++Mg2+)/Ca2+و رقم
در ارتباط است ).(Miqueloto et al. 2014; Benavides et al. 2001; Amarante et al. 2006, 2009
یافتههای تحقيق حاضر نيز این موضوع را تایيد مینماید .ميزان کلسيم ،منيزیم ،پتاسيم و ازت استاندارد
(بهترتيب با  0/9-1/4 ،0/04-0/06 ،0/04-0/05و  0/29-0/43ميلیگرم در  100گرم ماده خشک) در ميوه
ارقام رد و گلدن دليشز است ) .(Malakouti 2014در تحقيق حاضر ميزان این عناصر در ميوه نسبت به مقدار
توصيهشده و شاهد منطقه دارای نوسان است (جدول  .)4غلظت باالی عناصر غذایی ازت ،پتاسيم و منيزیم
نسبت به کلسيم منجر به عدم تعادل غذایی و درنتيجه بيشتر شدن نسبتهای  N/Ca2+ ،K+/Ca2+و
 (K++Mg2+)/Ca2+در ميوه میشوند که بهواسطه آن کاهش معنیداری در استحکام بافت ميوه در دوران
انبارداری دیده میشود) .(Casero et al. 2010تحقيقات نشانمیدهد که ميوههای با کمبود کلسيم و سطوح
باالی نسبتهای  (K++Mg2+)/Ca2+ ،N/Ca2+ ،K+/Ca2+و (N+K++Mg2+)/Ca2+به لکهتلخ مستعدتر هستند
) (Miqueloto et al. 2014; Amarante et al. 2009; Ferguson and Watkins 1989که با یافتههای این
تحقيق مطابقت مینماید .وقوع لکهتلخ در ارتباط با کمبود کلسيم و زیادبود پتاسيم ،منيزیم و ازت در ميوه
تشخيص داده شده است ) .(Ferguson and Watkins 1989; Saure 2005; Amarante et al. 2006کلسيم
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بهطور مستقيم در سازماندهی ساختار دیواره سلولی ایفای نقش میکند ،وقتی غلظت آن در بافت کم است
استحکام بافت به علت محدودیت ارتباط بين پروتئينهای دیواره سلولی در المالی ميانی کاهشمییابد (Qiu
) .et al. 1995; Poovaiah 1986کاهش ميزان کلسيم و متعاقب آن افزایش مقادیر نسبتهای ،K+/Ca2+
 (K++Mg2+)/Ca2+ ،N/Ca2+و (N+K++Mg2+)/Ca2+در ميوه باعث بروز لکهتلخ بهخصوص در گلگاه میشود
) .(Ferguson and Watkins 1989لکهتلخ یک عارضه فيزیولوژیکی در ميوههای سيب است که اساسا در
هنگام انبارداری اتفاقمیافتد .اما در مواردی بهصورت حاد قبل از برداشت نيز بروز میکند .این عارضه با
فروپاشی سلولهای گوشت درست زیرپوست مشخصمیشود که باعث تورفتگیهای کمعمق تيره در سطح
پوست و غالباً در قسمت گلگاه ميوه میشود (Ferguson and Watkins 1989; Saure, 2005; Amarante et
) .al. 2006در باغهای تجاری سميرم و پادنا عالئم مربوط به اختالالت ناشی از کلسيم در سالهای اخير
بهعلت تغييرات آبوهوایی و استفاده بيش از حد بعضی عناصر غذایی بهمنظور مقابله با خشکسالی و
رنگاندازی ميوهها در شرایط باغ اتفاقمیافتد که غالباً تا زمان برداشت ميوههای دارای عالئم ریزشمیکنند یا
اینکه باغداران نسبت به حذف آنها قبل از انتقال به سردخانه اقداممیکنند.
جدول  -6مقايسه ميانگينهاي گروههاي تيماري براي غلظت عناصر و نسبت آنها
Table 6. Means comparison of elements concentration and their ratios for treatment groups
ميانگين )(Mean
)(K++Mg2+) (N+K++Mg2+
/Ca2+
/Ca2+

تيمار

K+/Ca2+ Mg2+/Ca2+

N/C2+a

Ca2+

Mg2+

K+

N

)(treatment

15.11a

12.53a

0.63a

11.81a

2.58a

0.07b

0.04b

0.76b

0.71b

رد دليشز

7.43b

6.84b

0.28b

6.03b

1.61b

6.59a

0.19a

7.06a

7.27a

8.59b

7.60b

0.32b

6.78b

11.86a

5.75a

0.17a

6.33a

6.42a

16.54a

13.91a

0.67a

13.24a

2.63a

0.05b

0.03b

0.73b

0.14b

13.13a

11.21a

0.52a

10.51a

2.30a

2.49a

0.09b

3.13a

2.58a

6.66b

5.79b

0.32a

5.11b

1.62a

4.62a

0.17a

5.09a

5.04a

)(Red del.

گلدن دليشز
)(Golden Del.

سميرم
)(Semirom

پادنا
)(Padena

*
مقایسه
)(contrast

گروه تيماري

(treat.
)group

رد در مقابل
گلدن (Red

ارقام
)(cultivars

)Vs. Golden

سميرم در
مقابل پادنا
(Semi. Vs.
)Pad.

مناطق
)(regions

دارای عالئم دارای عالئم
) (with sympt.در مقابل فاقد
عالئم
عالئم
فاقد عالئم
)(symptoms
(witho.
)sympt.

(with sympt.
Vs. witho.
)Sympt.

ميانگينها با حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %5اختالف معنیدار ندارند.
Similar letters in each column indicate no significant differences at 5% level of Duncan’s
multiple range test.
 :aگروههای تیماری مشابه جدول  5است.
 -3-4بررسی غلظت عناصر و نسبت آنها در برگ و ميوه رقم رد دليشز
تجزیهواریانس غلظت عناصر و نسبت آنها در برگ و ميوههای سيب رقم رد دليشز در دو منطقه سميرم و پادنا نشانداد که بين
تيمارهای غلظت همه عناصر مورد ارزیابی و نسبتهای آنها در سطح  %1اختالف معنیدار وجود دارد (جدول .)7
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جدول  -7تجزيهواريانس غلظت عناصر و نسبت آنها در برگ و ميوه سيب رقم رد دليشز
Table 7. Analysis of variance of elements concentration and their ratios in fruits and
leaves of Red delicious
)(N+K++Mg2+
/Ca2+

)(K++M2+g
/Ca2+

Mg2+
/Ca2+

**0.066
0.002

**0.0063
0.002

**0.009
0.0001

ميانگين مربعات )(MS
N
K+
/Ca2+
/Ca2+
**0.065
0.0022

**0.0051
0.0004

Ca2+

Mg2+

K+

N

**0.01
0.0001

**0.002
0.0003

**0.0013
0.0001

**0.0047
0.0004

درجه
آزادی
)(df
5
14

منابع
تغييرات

S.O.V.

تيمار
خطا

Treatment
Error

** :تفاوت معنی دار در سطح احتمال %1
**: Significant at 1% probability level.

مقایسه ميانگينها (جدول  )8نشانمیدهد که تيمارهای مختلف ميوه برای عناصر و نسبتهای مورد ارزیابی
(غير از نسبت  )Mg2+/Ca2+در یک گروه آماری قرار گرفتهاند ،اما بين تيمارهای مختلف برگ برای عناصر
پتاسيم ،کلسيم و نسبت  Mg2+/Ca2+اختالف معنیدار وجود دارد و برای سایر عناصر و نسبتها اختالف
معنیدار دیده نشد .مقایسه ميانگينها نشانمیدهد که غلظت همه عناصر در برگ بهطور معنیداری چندین
برابر غلظت همان عناصر در ميوه است و بههمينترتيب نسبتهای عناصر در برگ چندین برابر کمتر از همان
نسبتها در ميوه است (جدول  .)8بهعبارتیدیگر ،کاهش غلظت کلسيم در ميوه نسبت به برگ باعثگردیده تا
نسبتها در ميوه افزایش پيدا کنند .این موضوع احتماال بهواسطه تجمع بيشتر عناصر در برگ نسبت به ميوه
درنتيجه تعرق بيشتر در برگ و انتقال کمتر کلسيم از برگ به ميوه نسبت به سایر عناصر است (Ho and
) .White 2005ازت ،منيزیم و پتاسيم بر خالف کلسيم تحرک زیادی در گياه دارند و از طریق آوندهای آبکش
در کل گياه انتقال پيدا میکنند .همچنين نرخ تعرق در برگها بيشتر از ميوه است که نتيجه آن غلظت
بيشتر کلسيم در برگ نسبت به ميوه میباشد .انتقال کلسيم به ميوه ،عالوهبر اندازه ميوه ،تحت تاثير فشار
جزئی بخار آب جو و نسبت برگ به ميوه نيز قرار دارد ;(Tromp 1975; Ferguson and Watkins 1989
) .Freitas et al. 2011عالوهبرآن ،از دستدادن قابليت آوند چوبی باعث کاهش جذب ،انتقال و توزیع نابرابر
کلسيم در ميوه میشود که برای بروز و توسعه لکهتلخ مطلوب است .از دستدادن عملکرد آوندهای چوبی
ممکناست در ارتباط با افزایش در تعداد و یا طویلشدن سلولهای پارانشيمی باشد که باعث فشرده شدن
آوندهای چوبی میشوند بدون آنکه روی آوندهای آبکش تاثير بگذارند (Lang and Ryan 1994; Freitas et
) ،al. 2010; Miqueloto et al. 2014دراینحالت عملکرد آوندهای آبکش بهخاطر اینکه از سلولهای زنده
تشکيلشدهاند بدون تغيير باقیمیماند و همچنان به حملونقل پتاسيم ،منيزیم و ازت در طول رشد ميوه
ادامه میدهند .بدینترتيب زیادبود این عناصر در ميوه نسبت به کلسيم رخمیدهد ،که برای بروز و توسعه
لکهتلخ مطلوباست .انتقال کلسيم به ميوه بهطور انحصاری از طریق آوندهای چوبی و بهصورت غيرفعال است
که با تعرق و رشد ميوه کنترلمیشود (Drazeta et al. 2004; Miqueloto et al. 2014; Taylor and
) .Locascio 2004هر چقدر اندازه ميوه سيب بزرگتر باشد بهخاطر بزرگتر شدن سلولها ميزان کلسيم
رقيقتر و حساستر به لکهتلخ است .از دستدادن عملکرد دستجات اوليه آوند چوبی در قسمت گلگاه ميوه
بيشتر است به این دليل بروز عالئم لکه تلخ در این قسمت از ميوه بيشتر مشاهده میشود ;(Saure 2005
) .Miqueloto et al. 2014کاهش تعرق برگ (با افزایش رطوبت نسبی) و کاهش تنش آبی گياه باعث افزایش
جذب کلسيم ميوه و کاهش حساسيت ميوه به اختالالت ناشی از کمبود کلسيم میشود (Guichard et al.
) .2005برگها و ميوه برای آب آوند چوبی و مواد غذایی در گياه رقابت میکنند و سرانجام نرخ جذب از آوند
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چوبی با نرخهای تعرق و رشد این اندامها تعيينمیشود ) .(Passam et al. 2007بهعلت اینکه نرخ تعرق در
برگها بيشتر از ميوه است درنتيجه غلظت کلسيم در برگ نيز بيشتر از ميوه است ).(Freitas et al. 2011
جدول  -8مقايسه ميانگينهاي غلظت عناصر و نسبت آنها در برگ و ميوههاي سيب رقم رد دليشز
Table 8. Means comparison of elements concentration and their ratios in fruits and
leaves Red delicious
)(N+K++Mg2+
/Ca2+

(K++Mg2
+
)
/Ca2+

Mg2+
/Ca2+

ميانگين )(Mean
N
K+
2+
/Ca
/Ca2+

تيمار
)(treatment
2+

K

N

12.830a

10.743a

0.465b

10.278a

2.085a

0.073c

0.034b

0.72c

0.152b

16.638a

15.448a

0.880a

14.565a

3.190a

0.053c

0.044b

0.72c

0.160b

12.645a

10.290a

0.480b

9.810a

2.355a

0.098c

0.046b

0.94bc

0.235b

2.050b

1.183b

0.908b

0.870b

1.512ab

0.397a

1.302b

1.252a

2.123b

1.325b

0.948b

0.80ab

1.425b

0.500a

1.312b

1.072a

1.890b

1.190b

0.995b

0.70ab

2.075a

0.36a

1.985a

1.310a

0.272b
c
0.375b
c
0.195c

Ca

2+

Mg

+

ميوه -دارای عالئم -سميرم
)(fruit-with sympt.-Sem.
ميوه -دارای عالئم -پادنا
)(fruit-with sympt.-Sem.
ميوه -فاقد عالئم -سميرم و پادنا
(fruit-witho. sympt.-Sem. and
)Pad.
برگ -دارای عالئم -سميرم
)(leave-with sympt.-Sem.
برگ -دارای عالئم -پادنا
)(leave-with sympt.-Pad.
برگ -فاقد عالئم -سميرم و پادنا
(leave-witho. Sympt.-Sem.
)And Pad.

ميانگينها با حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  %5اختالف معنیدار ندارند.
Similar letters in each column indicate no significant differences at 5% level of Duncan’s
multiple range test.
 -4-4همبستگی بين برگ و ميوه براي غلظت عناصر و نسبت آنها در رقم رد دليشز

ضرایب همبستگی بين برگ و ميوه برای غلظت هر عنصر و نسبت آنها در رقم رد دليشز در دو منطقه سميرم
و پادنا نشانداد که برای ازت و پتاسيم بهترتيب در سطح  %5و  %1همبستگی مثبت و معنیدار وجود دارد
(جدول  .)9با در نظر گرفتن تجزیهواریانس عناصر و نسبت آنها در برگ (جدول  )7و ضرایب همبستگی بين
برگ و ميوه ،نتيجه گرفته میشود که بر مبنای غلظت عناصر و یا نسبت آنها در برگهای درختان سيب رقم
رد دليشز نمیتوان نسبت به احتمال بروز اختالالت کلسيمی (مانند لکهتلخ،لکهچوبپنبهای و
لکهنقطهایعدسک) اظهار نظر قطعی کرد .کلسيم یک عنصر غذایی است که با دیگر عناصر بهخاطر انتقال
مقدار کم آن به داخل ميوه نسبت به برگ اختالف دارد ) .(Saure 2002محققان معتقداند که مانع اصلی در
انتقال کلسيم به ميوه ،تا حدودی نقص در کانالهای انتقال یا نيروهای محرک برای انتقال کلسيم است ،اما
مانع اصلی کنترل هورمونی باالخص جيبرلين میباشد که از نظر فيزیولوژیکی نشانداده شده باعث مهار انتقال
کلسيم میشود .تغيير سطح جيبرلين تحت تاثير فاکتورهای محيطی میتواند عامل اختالفهای مشاهده شده
در ميزان کلسيم در ميوه در سالها و نواحی مختلف باشد .جيبرلين عالوهبر محدودکردن جذب کلسيم،
تقسيمبندی و توزیع آنرا در سطح سلول تحت تاثير قرار میدهد ) .(Saure 2005جيبرلينها مانع تمایز بافت
و درنتيجه مانع توسعه آوندهای چوبی در بافت ميوه میشوند ،آنها باعث بزرگشدن سریع سلول و انسداد
آوندهای چوبی میشوند که مانع از حرکت آب و مواد غذایی به داخل ميوه میشوند ).(Ho and White 2005
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جدول  -9ضرايب همبستگی بين برگ و ميوه براي غلظت عناصر و نسبت آنها در رقم رد دليشز
Table 9. Correlation coefficients between fruits and leaves for elements concentration and their
ratios in Red delicious
ضریب همبستگی )(r
0.316ns
0.212ns
0.316ns
0.214ns
0.138ns

نسبت عناصر )(minerals ratio
N/Ca2+
K+/Ca2+
Mg2+/Ca2+
(K++Mg2+)/Ca2+
(N+K++Mg2+)/Ca2+

عنصر )(mineral
N
K+
Mg2+
Ca2+

ضریب همبستگی )(r
*0.682
**0.944
0.240ns
0.271ns

 ** ،nsو * :بهترتيب فاقد اختالف معنیدار ،دارای اختالف معنیدار در سطح  %1و .%5
ns, ** and*: Not significant, Significant at 1% and 5% probability level respectively.

 -5تفکيک عالئم اختالالت كلسيمی در باغهاي تجاري سميرم و پادنا

عالئم مربوط به اختالالت کلسيمی روی رقم گلدن دليشز غالباً بهصورت سطحی (شکل  )16دیده شد که در
سطح پوست و بهصورت پراکنده در سراسر ميوه و بهرنگهای قهوهای تيره و روشن رؤیتگردید .در تجزیه
عناصر در حالتی که رنگ لکهها قهوهای تيره است پتاسيم اضافی و در حالتی که رنگ لکهها قهوهای روشن
است پتاسيم و ازت اضافی و موقعی که ترکيبی از این دو نوع عالئم وجود داشت منيزیم اضافی نسبت به نمونه
فاقد عالئم در ميوهها مشاهده شد (شکل  .)17این عالئم در شرایط باغ فقط در پوست دیده میشود اما بعد از
برداشت ممکن است به زیرپوست و الیه بيرونی گوشت ميوه نيز توسعه پيدا کند .کمبود کلسيم در دیواره
سلولی فعاليت آنزیمهایی مانند پلیگاالکتروناز که نقش اساسی در نرمشدن بافت ميوه دارند را افزایشمیدهد
) .(Huber et al. 2001کلسيم پيوندهای یونی با آنيون فسفات فسفوليپيدهای غشای پالسمایی میدهد که
باعث حفظ آن میشود ) .(Freitas et al. 2010عالوهبرآن ،سطوح باالی پتاسيم و منيزیم و کمبود کلسيم
ممکن است منجر به رقابت عناصر برای سایتهای اتصال کلسيم در غشای پالسمایی بشود که منجر به
فروپاشی غشای پالسمایی و مرگ سلول خواهد شد ) .(Freitas et al. 2010زیادی ازت باعث افزایش رشد
ساقه و برگ میشود که نتيجه آن افزایش حرکت کلسيم به سمت برگها و دور شدن از ميوه درنتيجه افزایش
تعرق برگ در کل گياه است .زیادی ازت همچنين باعث بزرگشدن سریع اندازه سلولها و ميوه و درنتيجه
رقيقشدن بيشتر مقدار کلسيم موجود در ميوه میشود ) .(Saure 2001, 2005; Ho and White 2005ارتباط
بسيار قوی بين زیادی ازت و کاهش استحکام بافت ميوه وجود دارد بهخاطر اینکه زیادی ازت توانایی بافت
مزوکارپ را در تجمع کلسيم کاهش میدهد.

a

a

b

c

شکل  –16عالئم اختالالت كلسيمی روي گلدن دليشز  (aزيادبود پتاسيم و ازت (b ،زيادبود پتاسيم و  (cزيادبود
منيزيم.
)Fig.16. Calcium disorders symptoms on Golden Delicious a) high potassium and nitrogen b
high potassium and c) high magnesium
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عالئم ناشی از اختالالت کلسيمی روی رقم رد دليشز به دو صورت سطحی و عمقی دیده شد .درحالت سطحی
لکهها فقط در پوست و در حالت عمقی به الیههای گوشتی زیرپوست نيز نفوذ میکند و حالت چوبپنبهای
بهخود میگيرد (شکل  .)17اختالالت چوبپنبهای شدن ) (corking disordersدر اپيدرم ،هيپودرم و
قسمتهای قشر بيرونی ميوه اتفاقمیافتد ،لکهتلخ معموالً در کورتکس (گوشت) درست زیر اپيدرم (پوست) و
لکهنقطهایعدسک (از عدسکها شروع و فقط در پوست است) مشاهده میشود ).(Simons 1962, 1968
بنابراین در مجموع در باغ های تجاری سيب شهرستان سميرم سه نوع عارضه اختالالت کلسيمی شامل
لکهتلخ (روی هر دو رقم رد دليشز و گلدن دليشز) ،چوبپنبهایشدن (روی رقم رد دليشز) و
لکهنقطهایعدسک (روی رقم گلدن دليشز) دیده میشود.

c

b

a

a

d
d
d
[
شکل  –17عالئم اختالالت كلسيمی روي رد دليشز (a :لکههاي سطحی c ،و )bحالت چوبپنبهاي بهترتيب
d
[

زيرپوست و روي پوست و  )dفرمهاي مختلف خسارت اختالالت كلسيمی.
Fig.18. Calcium disorder symptoms on Red Delicious a) surface spot b and c) cork spot under
and on the surface of skin

نتيجهگيري كلی
-1

-2
-3
-4

اکثر اختالالت موجود روی ميوه ارقام رد دليشز و گلدن دليشز در باغهای تجاری شهرستان سميرم مربوط
به کمبود کلسيم یا عدم تعادل بين کلسيم و عناصر غذایی پتاسيم و ازت است( .غالبا باغداران برای کاهش
تنشهای آبی ناشی از خشکسالی و رنگانداختن ميوهها بدون برنامه مشخص از پتاسيم و برای بزرگتر
شدن اندازه ميوهها از منابع ازته یا کودهای حيوانی بهصورت بیرویه استفاده میکنند که نتيجه آن عدم
تعادل بين کلسيم و عناصر پتاسيم و ازت در ميوه خواهد بود).
بهترین شاخص برای تعيين احتمال بروز اختالالت کلسيمی در باغهای تجاری سميرم نسبت  K+/Ca2+و
بعد از آن نسبتهای  N/Ca2+و  (K++N)/Ca2+است.
هر دو رقم موجود در باغ های منطقه نسبت به اختالالت کلسيمی حساساند اما رد دليشز مستعدتر است.
غالب تحقيقات انجامشده روی ناهنجاریهای ناشی از کلسيم بعد از برداشت و در سردخانه انجام شده
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است .نتایج این تحقيق نشان داد که احتمال بروز این ناهنجاری ها در فاز سوم رویشی نيز وجود دارد.
بعضی عالئم مشاهده شده مربوط به ویروسها است که غالبا توسط نهالهای آلوده به باغها آورده شدهاند
و بهصورت نهفته در درختان بودهاند که با مساعد شدن شرایط بهخصوص دما بروز و توسعه پيدا کردهاند.
 -5خسارت برخی آفات موجود در باغات منطقه ،از جمله شته سبز سيب و سنکهای خانواده ،Miridae
روی ميوه سيب شبيه عالئم اختالالت کلسيمی میباشد .خسارت این آفات بر اساس مجموع عالئم از
اختالالت کلسيمی قابل تمایز میباشد.
 -6ویروس  Apple chlorotic leaf spot virusروی ميوه و برگ دليشز و ویروئيد Apple scar skin viroid
نيز روی ميوههای رد دليشز عالئم لکه ایجاد مینمایند.
پيشنهادها
-1

-2

-3

-4

-5

با توجه به اینکه فعاليت ترکيبی تمام مکانيزمهایی که غلظت و متمرکز کردن کلسيم سلولی در بافت
ميوه را کنترل می کنند حساسيت ميوه به اختالالت کلسيمی را تعيين خواهد کرد ،بنابراین برای هر
ژنوتيپ و شرایط محيطی ،استراتژی قابل اعتماد برای پيشگيری از اختالالت کلسيمی ،بایستی ابتدا روی
تشخيص تنگناهای محدودکننده جذب کل کلسيم و یا تنظيم بهموقع تقسيمبندی کلسيم سلولی در بافت
ميوه متمرکز شود و بعد از تشخيص تنگناهای محدودکننده اختالالت مربوط به کلسيم ،استراتژیهای
کنترل میتواند بهطور موثر انجامشود.
با توجه به اینکه اختالالت کلسيمی منشا ژنتيکی دارد ،اصالح واریتههای راه حل مطلوب است .انتظار بر
این است که بين ارقام تجاری از نظر حساسيت به این عارضه اختالف وجود دارد که مستلزم بررسی
بيشتر است.
تعداد عکسالعملهای متقابلی که جذب و توزیع کلسيم را تحت تاثير قرار میدهند آنقدر زیاد است که
بعيد بهنظر میرسد در آینده نزدیک بدون کاربرد مستقيم آن در اندامهای حساس شاهد حذف کامل
کمبود کلسيم باشيم ) ،(Bangerth 1979این وضعيت اساسا تا آالن تغيير نکرده است ).(Saure 2005
محلولپاشی کلسيم از اکثر ناهنجاریهای فيزیولوژیکی جلوگيری میکند ) (Lotze and Theron 2006اما
ميزان موفقيت با توجه به ژنتيک رقم ،فصل رشد و شرایط محيطی متفاوت است .افزایش کلسيم در ميوه
در اثر محلولپاشی آن ،بهطور معمول کم است یا حتی وجود ندارد (Neilsen and Neilsen 2002; Paulo
) .2008بنابراین ،بایستی همزمان با کاربرد کلسيم از طریق محلولپاشی ،نقش سایر عوامل بهخصوص
تنظيمکنندههای رشد نيز مد نظر قرار گرفته و بررسی شود.
مقادیر آستانه حداقل که در آن به احتمال زیاد اختالالت کلسيمی اتفاق میافتد و یا آستانه حداکثر که در
آن انتظار میرود ميوه در سالمت باشد سالبهسال و منطقهبهمنطقه بهدالیل ناشناخته تغيير میکند و
بنابراین نظرات مختلفی درباره زمان درمان و ميزان درمان ارائه شده است ;(Benavides et al. 2001
) Kadir 2004لذا در باغهای تجاری با توجه به تغييرات اقليمی و خشکسالیهای اخير بایستی برنامههای
تحقيقاتی مستمر درخصوص تنگناها ادامه داشته باشد.
نظر به تاثير سایر عناصر غذایی در بروز و توسعه اختالالت کلسيمی بایستی مدیریت تغذیهای باغها
27

-6
-7
-8

-9

براساس اصول علمی و شرایط هر منطقه در ابتدای هر سال تنظيم و به باغداران ارائه گردد .در این راستا
ایجاد یک باغ پایلوت در هر منطقه که در آن شرایط بهبنه تغذیه رعایت شده باشد ،می تواند به عنوان
الگو مورد استفاده باغداران قرار گيرد.
در خصوص نهالهای عاری از ویروس و ویروئيد بایستی اقدامات بنيادی و اساسی در توليد و توزیع نهال
صورت گيرد.
نسبت به شناسایی مکانهای عاری از ویروس و ویروئيد در راستای برنامه سالم سازی اقدام گردد.
در باغ هایسيب منطقه عالئم تيپيک زنگار ميوه ناشی از عوامل مختلف از جمله کودهای شيميایی،
سرمازدگی ،آفتاب سوختگی و بيماری سفيدک پودری مشهود بود و در برخی موارد بهخصوص در اواخر
فصل و همزمان با محلولپاشی کلسيم شيوع داشت .بنابراین الزم است مطالعه جامعی درباره عوامل موثر
در بروز زنگار ميوه در باغات منطقه و بررسی راهکارهای پيشگيری و کنترل آن انجام گيرد.
غالبا چند سم بهصورت مخلوط و در بعضی موارد مخلوط با کودهای شيميایی روی درختان محلولپاشی
میگردد ،این درحالیاست که سمپاشها معموال همزن ندارند و باعث میگردد که محلول توزیع یکنواخت
نداشته باشد و باعث بروز عارضه زنگار ميوه گردد .بنابراین توصيه می شود حتیالمقدور از اختالط سموم
با یکدیگر و یا اختالط سموم با کودها خودداری شود و کودهای شيميایی بهصورت خاککاربرد مصرف
شوند.

بهطور خاص از جناب مهندس اصغر محسنزاده کرمانی که پیگیریهای مجدانه و
سپاسگزاري :
دلسوزانهدرراستایتصویبواجرایاینپروژهنمودندتشکروقدردانیمیگردد.
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