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  هار اثر حاضر، پهوهش در باشه. می میو  ها  باغ در ور  بهر  و تولیه افاایش جهت در مؤثر ها  روش از یکی متراک  کاشت  سیست 

 غلظزت  و میزو   فیایکوشیمیایی صفات جار ، سال شاهه رشه رو  بر هکتار( در درهت 4800 و 313۷ ،2666 ،1904) کاشت تراک 

 طی تکرار،  هار با تصادفی کام  ها  بلوک طرح قالب در 26M رویشی پایه رو  ’اسمیت گرانی‘ رق  سیب درهتان برگ غیایی عناصر

 بزر  کاشزت  مختلزف  هزا   تزراک   اثر گرفت. قرار بررسی مورد تهران دانشگا  طبیعی، مناب  و کشاورز  پردیس در ،1389-90 ها سال

 میزو   سزوهتگی  آفتزاب  میاان و میو  هاکستر درصه هش ، ماد  میاان ،محلول  جامه مواد مجموع میو ، انهاز  جار ، سال شاهه رشه

 غلظزت  نزهاد.  نشزان  دار  معنی اثر میو  سفتی و تیتر قاب  اسیه قطر، به طول نسبت میو ، وزن بر متراک  کاشت که درحالی شه، دار معنی

 دارا  هکتار در درهت 1904 تراک  در درهتان گبر گرفت. قرار کاشت تراک  تأثیر تحت دار  معنی طور به برگ آهن و مس نیتروژن،

 بودنزه.  کیلزوگرم(  بزر  میکروگزرم  23۷) آهن میاان کمترین و کیلوگرم( بر میکروگرم 39) مس و درصه( 81/1) نیتروژن میاان بیشترین

 ایزن  غلظزت  تزراک ،  اایشاف با ولی نشه، دار معنی کاشت تراک  تأثیر تحت برگ در موجود منگنا و منیای  پتاسی ، فسفر، غلظت اگر ه

 بزا  نیتزروژن  غلظزت  در افزاایش  یافت. کاهش تراک  افاایش با برگ در موجود کلسی  غلظت کرد. پیها افاایش درهتان برگ در عناصر

 همچنزین،  بود. همرا  جار   سال شاهه رشه افاایش با آهن غلظت در افاایش که درحالی بود، همرا  جار   سال ها  شاهه رشه کاهش

 افزاایش  بزا  کشزور  اقلیمی شرای  در لیا، دادنه. تجم  هود ها  برگ در کمتر  آهن و بیشتر نیتروژن مقادیر بیشتر محصول با ندرهتا

 کرد. تولیه مهت کوتا  در بیشتر  محصول میو  کیفیت شهیه کاهش بهون توان می سیب باغات کاشت تراک 

 میو  کیفیت معهنی، عناصر یب،س کاشت، تراک  کننه ، پاکوتا  ها  پایه ها: واژه كلید

 Email: n.hadavand94@basu.ac.ir سئول م نویسنه  *
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 مقدمه .1

 سیب باغات عملکرد افاایش در مؤثر راهکارها  از ییک

 صورت در که است متراک  کشت سیست  از استفاد 

 ،محصول کیفی و یکمّ فاایشا ضمن صحیح مهیریت

 کشت سیست  شود. می باغهاران درآمه افاایش به منجر

 دارا  پاکوتا  نیمه و پاکوتا  درهتان از استفاد  با متراک 

 واحه در باال عملکرد زودباردهی، نظیر متعهد  ماایا 

 کارگر  نیرو  بیشتر کارایی میو ، کیفیت بودن باال سطح،

 .[18] باشه می کشاورز  ها  نهاد  از بهینه استفاد  و

 عملکرد، درهت، قهرت و انهاز  رو  سیب ها  پایه

 برگ ا  ییهتغ عناصر غلظت و میو  انهاز  و کیفیت

 و مالینگ رویشی ها  پایه [.28] هستنه تأثیرگیار

 احهاث برا  26M و 9M ها  پایه ویه  به مرتون مالینگ

 دیگر با مقایسه در دنیا در باال کاشت تراک  با سیب باغات

 [.11] انه شه  استفاد  بیشتر ها پایه

 آبهار بافت، سفتی رنگ، آلی، اسیهها  و قنه میاان

 حشرات، یا بیمار  وجود عهم غیایی، ارزش طع ، بودن،

 کیفی هصوصیات جمله از میو  کلی ظاهر و ناهنجار 

 باغی عملیات تأثیر تحت مستقی  طور به که باشنه می میو 

 [.2] گیرنه می قرار کاشت باال  تراک  قبی  از مختلف

 و درهت تاج به ورود  نور میاان تغییر با کاشت تراک 

 رنگ، وزن، انهاز ، آن تب  به و وسنتافت کارآیی بر باغ ک 

 ،10] است گیار تأثیر میو  محلول جامه مواد و هش  ماد 

 میاان نظیر دیگر  عوام  نور، بر عالو  [.15 و 13

 دهنه  میو  اسپورها  سن و آب برا  رقابت دما، محصول،

 عوام  این البته که هستنه تأثیرگیار میو  انهاز  رو  نیا

 رو  متفاوتی اثرات مختلف ها  ک ترا در است ممکن

 میو  تراک  افاایش با [.22] باشنه داشته میو  نهایی انهاز 

 مقهار درنتیجه و یابه می کاهش ها میو  به برگ نسبت

 شود، می فراه  میو  برا  فتوسنتا از حاص  مواد کمتر 

 سیب میو  انهاز  [.32] یابه می کاهش میو  انهاز  بنابراین

 از باالتر تراک  در ایتالیا در 9M پایه رو  ’دلیشا گلهن‘

 پایه رو  گاال میو  انهاز  و [8] هکتار در درهت 1800

106MM درهت 1250 از باالتر ها  تراک  در نیوزیلنه در 

 کاهش حال، این با نمود. کاهش به شروع [35] هکتار در

 هکتار در درهت 6000 از بیشتر تراک  در فق  میو  انهاز 

 ساله 15 درهتان بررسی [.35 و 32] است ه ش مشاهه 

 به طول نسبت ،111MM پایه رو  شه  پیونه ’دلیشا‘ سیب

 میاان تأثیر تحت میو  در موجود نشاسته میاان و میو  قطر

 به طول نسبت همچنین، [.8] نگرفت قرار تاج درون نور

 رشه ’دلیشاکریمسن استار‘ رق  سیب درهتان در میو  قطر

 از را کام  نور درصه 16 فق  که گلخانه ی شرا در یافته

 بودنه، نمود  دریافت میو  تشکی  تا جوانه تورم زمان

 در نشاسته غلظت حال، این با [.25] داد نشان افاایش

 با ها میو  در آن میاان از بیش بهینه نورگیر  با ها میو 

  [.6] است بود  ک  نورگیر 

 تراک  و پایه تأثیر تحت برگ ایی غی عناصر غلظت

  هار پیونه اثرات رو  ا  مطالعه در یابه. می تغییر کاشت

 و مالینگ رویشی پایه شش رو  تجارتی سیب رق 

 نیتروژن، جیب بر دار  معنی اثر ها پایه مرتون، مالینگ

 سیب متراک  باغ در [.1] داشتنه منگنا و منیای  پتاسی ،

 عناصر غلظت کاشت تراک  افاایش با ’اسپور رد‘ رق 

 کاهش برگ در موجود رو  و پتاسی  فسفر، نیتروژن،

 است یافته افاایش منیای  و کلسی  عناصر غلظت اما یافت،

  هار با ’فوجی‘ سیب درهتان در گاارشی براساس [.23]

 همبستگی درهتان، در نور نفوذ میاان کاشت، سیست 

 [.16] است داشته برگ نیتروژن غلظت با نادیکی

 رو  منطقه هر هاکی و اقلیمی شرای  که آنجایی از

 آن در شه  کاشته درهتان میو  کیفیت و عملکرد رشه،

 و بهترین تعیین بنابراین است، موثر کامالً منطقه

 آب ها  ها  ویهگی با منطقه هر برا  تراک  ترین مناسب

 تحقیقات و دقیق ها  آزمایش به نیاز هاکی، و هوایی و
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 در باال کیفیت با میو  و البا عملکرد دارد. ا  منطقه  گسترد 

 باغ که است حصول قاب  زمانی باال کاشت تراک  با باغات

 باشه برهوردار درهت تاج سرتاسر در کافی نور توزی  از

 لیا، گیرد. می قرار کاشت تراک  تأثیر تحت هود امر این که

 ها  تراک  اثر بررسی حاضر، پهوهش انجام از ههف

 ’اسمیت گرانی‘ سیب میو  کیفیت رو  کاشت مختلف

 بر تأثیر نظر از کاشت تراک  بهترین تعیین و 26M پایه رو 

 هوایی و آب شرای  در غیایی عناصر جیب و میو  کیفیت

 باشه. می کرج

 

 ها روش و مواد

 رقززز  سزززیب سزززاله 12 درهتزززان رو  پزززهوهش ایزززن

 واقز  M 26 رویشزی  پایه رو  بر شه  پیونه ’اسمیت گرانی‘

 کشززاورز  پززردیس باغبززانی علززوم تحقیقززات ایسززتگا  در

 کام  ها  بلوک طرح قالب در البرز(، )استان تهران دانشگا 

 کاشززت سیسززت  سززه در تکززرار 4 و تیمززار 4 بززا تصززادفی

 تزراک    هزار  شزه.  اجزرا  با ردیفه سه و دوردیفه ردیفه،  ی 

 در درهزت  1904 تراک  الف( باشه: می زیر شرح به کاشت

 و متزر  ۷5/1 درهتزان  بین صلهفا با ردیفه ی  کاشت هکتار:

 2666 تزراک   ب( (،3 × ۷5/1) متزر  3 هزا  ردیف بین فاصله

 درهتزان  بزین  فاصزله  با ردیفه ی  کاشت هکتار: در درهت

 ج( (،3 × 25/1) متزر  3 هزا  ردیزف  بزین  فاصله و متر 25/1

 فاصزله  بزا  دوردیفزه  کاشت هکتار: در درهت 313۷ تراک 

 5/1 ردیزف  رو  ندرهتزا  فاصله متر، 25/1 ردیف دو بین

 ×5/1 متر، 3 مجاور ردیف دو با ردیف دو هر فاصله و متر

 کاشزت  هکتزار:  در درهزت  4800 تراک  د( و (3 + 25/1)

 فاصزله  متزر،  25/1 ردیزف  رو  درهتان فاصله با ردیفه سه

 25/1 متر، 3 ردیف سه بین فاصله و متر 1 ه  از ردیف سه

× (1 + 1 + 3.) 

 بزاردهی،  هزرس  قبیز   از مرسزوم  بزاغی  هزا   عملیات

 طززور  بززه  هزا  بیمزار   و آفات با مبارز  و کوددهی آبیار ،

 مختلزف  کاشزت  هزا   تزراک   بزا  درهتزان  کلیزه  در یکسان

 کزه  اسزت  ذکزر  به الزم .گرفت انجام منطقه عرف براساس

 و داشززتنه قززرار (on) آور سززال در مطالعززه تحززت درهتززان

 هزا آن رو  میزو   و گز   تنز   بزا  مزرتب   عملیات گونه هیچ

 شاهه )سه جار  سال شاهه رویشی رشه نگرفت. صورت

 متزر  از اسزتفاد   بزا  بزار  یز   روز 15 هزر  درهزت(  هر در

 سزال  و یکسزاله  شزاهه  بزین  گر  فاص  حه از و ا  پار ه

 در ها میو  [.۷] شه گیر انهاز  شاهه نوک انتها  تا جار 

 مرحلزه  از پزس  روز 180 مهرمزا ،  )نیمه تجار  بلوغ زمان

 بزا  درهتزان  در شه  گیار  عالمت ها  شاهه از گ ( تمام

 از شزه.  برداشزت  جهاگانه طور به مختلف کاشت ها  تراک 

 تصزادفی  طزور  بزه  میزو   عهد 15 تعهاد آزمایشی، واحه هر

 قبیز   از میزو   کیفیزت  بزا  مزرتب   هزا   شزاهص  و انتخاب

 سزفتی  میو ، قطر به طول نسبت میو ، طول و وزن میانگین

 تیتزر،  قابز   اسزیه  میو ، عصار  در لولمح جامه مواد بافت،

pH  هاکستر درصه و میو  هش   ماد  درصه میو ، عصار 

 شه. گیر  انهاز  میو 

 )کشیهگی میو  قطر به طول نسبت و میو  طول میانگین

 ژاپزن(  سزاهت  میتوتویزو،  )مهل کولیس از استفاد  با میو (

 )مزهل  سزنج  سزفتی  دسزتگا   با میو  بافت سفتی شه. تعیین

 میزو   اسزتوایی  قسمت دو در آمریکا( ساهت کورمی ، م 

 بر کیلوگرم برحسب نتایج و گیر  انهاز  کنی پوست از پس

 مرکزا  تزا  قزاچ  ی  میو  هر از [.1] شه بیان مرب  متر سانتی

 بزرا   کزردن  صزاف  و آبگیزر   از پزس  و شزه   جزها  میو 

 شه. استفاد  تیتر قاب  اسیه و محلول جامه مواد گیر  انهاز 

 دسزتی  رفرکتومتر دستگا  توس  محلول جامه مواد وعمجم

 شزه.  گیزر   انهاز  اتاق دما  در ژاپن( ساهت آتاگو، )مهل

 واحزه  هر به مربوط میو  عصار  از قطر  ی  کار این برا 

 قزرار  بزا  و شزه  داد  قزرار  دستگا  منشور رو  بر آزمایشی

 آن عزهد  کزه  نزور  شکسزت  نور، سمت به رو دستگا  دادن

 بززرا  [.4] آمززه دسززت بززه اسززت، بززریکس هدرجزز معززرف
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 عصار  از لیتر میلی 10 ابتها تیتر، قاب  اسیه میاان گیر  انهاز 

 مقطر آب نمودن اضافه با ریخته ارلن داه  را شه  پاالیش

 اضزافه  با تیتر قاب  اسیه شه. رسانه  لیتر میلی 100 حج  به

 فنز   معزرف  حضزور  در و نرمزال  1/0 سود تهریجی کردن

  [.29 و 18] شه ثبت نفتالئی

 واحه هر از میو ، هش  ماد  درصه گیر  انهاز  جهت

 میو  15 ها قاچ از شه  تهیه گرمی 20 نمونه ی  آزمایشی

 ۷2 دمزا   بزا  آون داهز   در سزاعت،  48 مهت به مختلف

 وزن و تر وزن اعهاد ثبت با شه. داد  قرار گراد سانتی  درجه

 مززاد  درصززه ،آون از آوردن بیززرون از پززس میززو  هشزز 

 درصزه  گیزر   انزهاز   منظور به گردیه. محاسبه میو  هش 

 گرمزی  10 نمونزه  یز   آزمایشی واحه هر از میو ، هاکستر

 سزاعت  6 مهت به و انتخاب میو  15 ها  قاچ از شه  تهیه

 بزه  تا شه داد  قرار گراد سانتی درجه 600 دما  با کور  در

 نمزودن  هزارج  از بعزه  شزونه.  تبزهی   رنگ سفیه هاکستر

 حاصز   عهد و نمود  وزن را ها آن مجهداً کور ، از ها نمونه

 میزو   هاکسزتر  وزن درصزه  و ثبزت  هاکستر وزن عنوان به

 گردیه. محاسبه

 هزا   میزو   سزوهتگی،  آفتزاب  درصزه  گیر  انهاز  برا 

 درهزت  هزر  در شزه   گزیار   نشزانه  ها  شاهه در موجود

 واحزه  هر برا  سوهته آفتاب ها  میو  درصه و آور  جم 

 رنزگ  بزا  هزایی  میزو   ارزیابی این در شه. محاسبه آزمایشی

 و سزال   میزو   عنزوان  بزه  یکنواهزت(  )سزبا  طبیعزی  پوست

 متمای  سبا پریه ، رنگ سبا آنها پوست رنگ که هایی میو 

 بودنزه  سزوهته  ا  قهزو   و ا  قهزو   بزه  متمای  زرد زرد، به

 .[1] شزه  گرفتزه  درنظزر  سزوهته  آفتزاب  ها  میو  عنوان به

 تعززهاد تقسززی  بززا تززراک  هززر در سززوهتگی آفتززاب درصززه

 هزا   میزو   تعزهاد  به سوهتگی آفتاب شرای  حائا ها  میو 

 .شه تعیین سال 

 کلسی ، پتاسی ، فسفر، نیتروژن، عناصر آزمایش، این در

 بررسزی  بزرگ  در موجود مس و منگنا رو ، آهن، منیای ،

 اوایز   در برگ ها  نمونه عناصر این گیر  انهاز  برا  شه.

 در هزا  بزرگ  [.21] شزهنه  آور  جمز   درهتان از ما  مرداد

 هشز   منظزور  به سپس و شستشو مقطر آب با آزمایشگا 

 درجززه ۷2 )دمززا  آون در سززاعت 48 مززهت بززه شززهن

 هزا  برگ کردن معهنی برا  [.9] شهنه داد  قرار گراد( سانتی

 ی  ابتها منظور، بهین شه. استفاد  هش  هاکستر روش از

 6 مزهت  بزه  و ریخته کروز  داه  در شه  پودر نمونه گرم

 تزا  شزه  داد  قزرار  گزراد  سانتی درجه 500 دما  در ساعت

 نمونزه  هزر  بزه  سزپس  شزود.  تشزکی   رنزگ  سفیه هاکستر

 و افزاود   نرمزال  ی  اسیه کلریهری  لیتر میلی 10 هاکستر

 تزا  شزه  داد  قزرار  مزار   بزن  حمام رو  دقیقه 30 مهت به

 مقطزر  آب بزا  موجود، ها  عصار  ود.ش ظاهر لیمویی رنگ

 عناصزر  گیزر   انزهاز   شهنه. رسانه  لیتر میلی 100 حج  به

 )مزهل  اتمزی  جزیب  دسزتگا   بزا  رو  و منگنا مس، آهن،

 پتاسزی   و کلسی  گیر  انهاز  و (آمریکا ساهت المر، پرکین

 تان(انگلسز  سزاهت  ،1جنزو   )مزهل  فتومتر فلی  دستگا  با

 کجلهال روش از نیتروژن گیر  ز انها برا  [.41] شه انجام

 [.29 ،20] شه استفاد 

 از اسزتفاد   بزا  حاضزر،  تحقیزق  از آمزه   دسزت  به نتایج

 مقایسزه  و شزه   تجایزه  (2/9 )نسخه  SASآمار  افاار نرم

 سزطح  در دانکن ا   نهدامنه آزمون از استفاد  با هامیانگین

 .شه انجام درصه 5

 

 بحث و نتایج

 جزار   سزال  شزاهه  رویشزی  رشزه  رو  کاشزت  تراک  اثر

 بزا  (.1 )جزهول  بزود  دار معنی ’اسمیت گرانی‘ سیب درهتان

 کزه  طور  به یافت، افاایش صفت این کاشت تراک  افاایش

 هکتزار  در درهت 4800 و 313۷ ،2666 ،1904 ها  تراک 

 متزر  سانتی 22/۷6 و 36/60 ،4/52 ،28/45 دارا  ترتیب به

 (.2 )جهول بودنه جار  سال شاهه طول

                                                           
1. Jenway 
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 كاشت مختلف های تراكم درM 26 پایه روی ’اسمیت گرانی‘ سیب در شده گیری اندازه صفات واریانس تجزیه .1 جدول

 تغییرات مناب 
 درجه

 آزاد 

 مربعات میانگین

 سال شاهه رشه

 جار 

(cm) 

 میو  وزن

(gr) 

 میو  طول

(mm) 

 میو  قطر

(mm) 

 قطر/طول

)%( 

 جامه مواد

 محلول

(◦ Brix) 

 ns9/115 ns51/2 ns9۷/4 ns001/0 *35/3 29/540** 3 تکرار

 ns۷/41۷ *5۷/26 *30/15 ns001/0 *۷4/2 06/۷06** 3 کاشت تراک 

 53/0 001/0 05/2 ۷4/4 6/195 68/56 9 هطا

 تغییرات  ضریب

)%( 
- 89/12 ۷/10 6۷/3 14/2 01/3 83/5 

 ns، * رصهد1 و 5 سطح در دار معنی و دار غیرمعنی ترتیب به - ** و 

 

 كاشت مختلف های تراكم در 26M پایه روی ’اسمیت گرانی‘ سیب میوه كیفی صفات برخی میانگین مقایسه .2 جدول

 تراک 

(tree/ha) 

 جار  سال شاهه رشه

(cm) 

 میو  وزن

(gr) 
 (mm) میو  طول

 میو  قطر

(mm) 

 قطر/طول

)%( 

 محلول جامه مواد

(◦ Brix) 

1904 b28/45 a6/143 a9۷/61 a96/68 a903/0 a44/13 

2666 b4/52 a8/131 a45/60 a۷5/6۷ a890/0 ab411/12 

313۷ ab36/60 a۷/125 ab0۷/59 ab83/66 a885/0 ab38/12 

4800 a22/۷6 a6/119 b92/55 b35/64 a8۷0/0 b41/11 

 نهارنه. %5 سطح در دار  معنی اهتالف مشابه حرف دارا  ها  میانگین - *

 

 میاان و نور دریافت برا  رقابت عام  رسه می نظر به

 سال شاهه رویشی رشه افاایش باعث شه  انجام هرس

 در درهتان شهن مسن با باشه. شه  درهتان در جار 

 برا  جه  مشکالت آمهن وجود به و متراک  کاشت

 آفات کنترل میو ، تشکی  نور، جیب قبی  از تاج مهیریت

 شه  رشهیهت و بیشتر هرس به نیاز برداشت و ها بیمار  و

 و درهت فیایولوژ  در اهتالل ایجاد ضمن هود این که

 [،11] مختلف ها  تراک  در رشه  تعادل هوردن ه  به

 انجام از پس جار  سال ها  شاهه بیشتر رشه به منجر

 شه  ایجاد رقابت بر عالو  گردد. می ساالنه هرس عملیات

 کسب جهت در کاشت تراک  شهن زیاد اثر در درهتان بین

 رویشی رشه شافاای احتماالً ا ، تغییه عناصر و آب نور،

 و منب  رواب  هوردن بره  آن دنبال به و باال ها  تراک  در

 عملکرد کارآیی کاهش در مؤثر عوام  جمله از مقصه،

 به 853 از سیب درهتان تراک  افاایش با همامان باشه. می

 درهت تاج درون به نور نفوذ بین هکتار، در درهت 3۷46
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 اثر اگر ه [.25] شود می برقرار هطی رابطه ملکردع و

 ولی نبود، دار معنی میو  ت  وزن بررو  کاشت تراک 

 کمترین به مربوط گرم( 6/143) میو  ت  وزن بیشترین

 تراک  بیشترین به مربوط گرم( 6/119) آن کمترین و تراک 

 نور مناسب توزی  (.2 )جهول بود سطح واحه در درهت

 برا  الزم ها  زیرساهت تولیه منظور به درهت تاج درون

 کاهش ضمن سایه و باشه می ضرور  میو  کیفیت بهبود

 رشه برا  کربوهیهراتی ذهایر تأمین عهم و فتوسنتر میاان

 پروردن و جیب کاهش آن دنبال به و ریشه

 ماد  وزن، کاهش به منجر غیایی، عناصر )آسیمیالسیون(

 [.38 و 10] دشو می میو  محلول جامه مواد و هش 

 دار  معنی اثر میو  میو  قطر و طول رو  کاشت تراک 

 میو  طول از کاشت تراک  افاایش با (.1 )جهول داشت

 ،2666 ،1904 ها  تراک  در درهتان میو  طول و شه کاسته

 ،45/60 ،9۷/61 ترتیب به هکتار در درهت 4800 و 313۷

 میو  طول کاهش (.2 )جهول بود متر میلی 92/55 و 0۷/59

 سر بر رقابت تشهیه نیا و تاج درون به نور نفوذ کاهش با

 ت  عملکرد بین [.38 و 6] است مرتب  ا  تغییه مناب 

 و دارد وجود دار  معنی رابطه ی  میو  شک  و درهت

 دارنه تر  کشیه  ها  میو  معموالً کمتر محصول با درهتان

 نارنگی میو  شک  و طول رو  کاشت تراک  [.40 و 11]

 میو  طول تراک  افاایش با اگر ه نهاشت، دار  معنی اثر

 میو  قطر از کاشت تراک  افاایش با [.3] یافت کاهش

 سیست  در متر( میلی 35/64) میو  قطر کمترین و شه کاسته

 شه. مشاهه  هکتار در درهت 4800 تراک  با کاشت

 دارا  مشابه طور به 2666 و 1904 تراک  با درهتان

 مسن با رسه می نظر به (.2 )جهول بودنه میو  رقط باالترین

 برا  رقابت درهتان تاج شهن تر متراک  و درهتان شهن

 کارآیی کاهش ضمن امر این و شه  تشهیه نور جیب

 و میو  در ذهیر  قاب  غیایی مواد کاهش به منجر فتوسنتا،

 بررسی در است. شه  میو  قطر و انهاز  کاهش درنتیجه

 کاشت تراک  باالترین در میو  حج  ینکمتر سیب، درهتان

 رو  دار  معنی اثر کاشت باال  تراک  اگر ه آمه، دست به

  [.28] نهاشت میو  قطر

 به طول نسبت بر دار  معنی اثر کاشت تراک  اگر ه

 باالترین وجود، این با اما (،1 )جهول نهاشت میو  قطر

 1904 تراک  به مربوط (903/0) میو  قطر به طول نسبت

 تراک  به مربوط (8۷0/0) میاان کمترین و هکتار در درهت

 و مثبت همبستگی (.2 )جهول بود هکتار در درهت 4800

 درهت ت  عملکرد بین (= 96/0 r) (≤05/0P) دار  معنی

 رق  سیب درهتان در داشت. وجود میو  کشیهگی و

 وارد نور میاان تأثیر تحت میو  قطر به طول نسبت ،’دلیشا‘

 ا  گلخانه درهتان در [.8] نگرفت قرار تاج وندر به شه 

 نور درصه 16 فق  که ’دلیشا کریمسن استار‘ رق  جوان

 کرد  دریافت میو  تشکی  تا جوانه تورم زمان از را کام 

 [.28] یافت افاایش میو  قطر به طول نسبت بودنه،

 محلول جامه مواد درصه کاشت تراک  افاایش با

 (،1 )جهول (≤05/0P) یافت کاهش دار  معنی طور به 

 درجه 44/13) محلول جامه مواد میاان بیشترین که طور  به

 41/11) میاان کمترین و تراک  کمترین به مربوط بریکس(

 جامه مواد بود. تراک  بیشترین به مربوط بریکس( درجه

 313۷ و 2666 ها  تراک  در درهتان میو  در محلول

 درجه 38/12 و 41/12 دارا  ترتیب به هکتار در درهت

 باعث کاشت تراک  افاایش (.2 )جهول بود بریکس

 که شه  آنها بین رقابت تشهیه و درهتان بیشتر انهاز  سایه

 و 10] است شه  میو  محلول جامه مواد کاهش باعث این

 هورشیه کام  نور درصه 50 از باالتر نور شهت [.16

 شه  سیب میو  محلول جامه مواد محتو  افاایش به منجر

 رو  کاشت تراک  اثر ’انشو‘ ها  نارنگی در [.20] است

 ها  تراک  [.3] نشه دار معنی محلول جامه مواد درصه

 تیتر قاب  اسیه و pH رو  دار  معنی اثر کاشت مختلف

 تراک  با درهتان میو  ولی (،3 )جهول نهاشتنه ها میو 
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 اسیه کمترین دادنه. نشان بیشتر  اسیهیته باالتر کاشت

 آن میاان بیشترین و تراک  کمترین به مربوط تیتر ب قا

 نتایج با یافته این (.4 )جهول بود تراک  بیشترین به مربوط

 نارنگی و [18] ’فوجی‘ سیب رو  بر تحقیقات دیگر

 [.3] دارد مطابقت ’انشو‘

 

 كاشت مختلف های تراكم درM 26 پایه روی ’اسمیت گرانی‘ سیب میوه در شده گیری اندازه صفات واریانس تجزیه نتایج . 3 جدول

 تغییرات مناب 
 درجه

 آزاد 

 مربعات میانگین

 تیتر قاب  اسیه

(mg/100ml) 
pH 

 بافت سفتی

(kg/cm
2) 

 هش  ماد 

)%( 

 هاکستر

)%( 

 سوهتگی آفتاب

)%( 

 ns۷۷/0 ns003/0 **1۷/2 *52/4 ns00۷/0 **۷6/5 3 تکرار

 ns85/0 ns002/0 ns35/0 *35/4 *011/0 **26/4 3 کاشت تراک 

 5۷/0 003/0 04/1 10/0 003/0 48/0 9 هطا

 تغییرات  ضریب

)%( 
- 9۷/5 ۷0/1 93/2 59/6 16 3۷/25 

ns، * درصه 1 و 5 سطح در دار معنی و دار غیرمعنی ترتیب به - ** و 

 

 كاشت مختلف های تراكم در 26M پایه روی ’اسمیت گرانی‘ سیب میوه كیفی صفات برخی میانگین مقایسه . 4 جدول

 تراک 

(tree/ha) 

 تیتر قاب  اسیه

(mg/100ml) 
pH 

 بافت سفتی

(kg/cm2) 

 هش  ماد 

)%( 

 هاکستر

)%( 
 )%( سوهتگی آفتاب

1904 a21/11 a415/3 a۷5/10 a63/16 a38/0 a33/4 

2666 a39/11 a445/3 a81/10 ab۷5/15 ab33/0 ab21/3 

313۷ a۷1/11 a460/3 a91/10 ab25/15 ab30/0 b29/2 

4800 a26/12 a460/3 a38/11 b13/14 b25/0 b06/2 

 نهارنه. %5 سطح در دار  معنی اهتالف مشابه حرف دارا  ها  میانگین - *

 

 رو  کاشت مختلف ها  سیست  و تراک  اثر بررسی در

 کاشزت  تراک  افاایش که است شه  مشخص سیب رق  دو

 ها میو  بار ان عادت همچنین و طع  اسیه، میاان بر تأثیر 

 سیست  دو رو  دیگر ا  مطالعه در حال، این با [.34] نهارد

 و هکتزار(  در درهزت  5000) بزاال  تزراک   بزا  سیب کاشت

 تزراک   بزا  درهتزان  میزو   هکتار( در درهت 1666) متوس 

 [.2۷] بودنزه  بیشتر قنه محتوا  و کمتر اسیه دارا  متوس 

 نشان مختلف ها  تراک  در کاشت سیست  و پایه اثر بررسی

 و ’دلیشا‘ سیب ارقام تیتر قاب  اسیه میاان رو  پایه اثر داد

 ایزن  رو  کاشزت  تزراک   اثزر  ولزی  است، دار معنی ’امپایر‘
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 تزراک   اثزر  همچنزین  [.24] اسزت  بزود   دار غیرمعنی صفت

 دار معنزی  ’انشزو ‘ نزارنگی  تیتر قاب  اسیه میاان رو  کاشت

 رو  درهزت  شزک   و کاشزت  تزراک   اثزر  بررسی [.3] نبود

 و ’دلیشزا  گلزهن ‘ هزا   رقز   سزیب  میزو   کیفیزت  و عملکرد

 بافزت،  قبیز   از میزو   داهلی کیفیت که داد نشان ’گاال رویال‘

 شزرای   توسز   تیتزر  قاب  اسیه میاان و ح  قاب  جامه مواد

 [.35] گیرد می قرار تأثیر تحت کاشت تراک  از بیشتر سالیانه

 اغلب که تاس هایی شاهص از یکی میو  بافت سفتی

 رود. می کار به سیب برداشت و رسیهن زمان تخمین برا 

 سفتی رو  دار  معنی اثر کاشت تراک  حاضر، پهوهش در

 میو  بافت سفتی میاان بیشترین ولی نهاشت، میو  بافت

 بیشترین به مربوط مترمرب ( سانتی بر کیلوگرم 38/11)

 رب کیلوگرم ۷2/10) بافت سفتی میاان کمترین و تراک 

 با که بود کاشت تراک  کمترین به مربوط مترمرب ( سانتی

 [3] نارنگی و [24] سیب رو  بر آزمایشات دیگر

 دلی  به تر کو   ها  میو  (.3 )جهول دارد هوانی ه 

 تر سفت بیشتر سلولی تراک  و تر کو   ها  سلول داشتن

 مقادیر با نتیجه این [.31] هستنه تر درشت ها  میو  از

 از حاکی که داشت ارتباط درهتان این در برگ نیتروژن

 در [.11] باشه می میو  سفتی شهت تعیین در نیتروژن نقش

 مختلف نور  تیمارها  تحت سیب رو  بر ا  مطالعه

 درصه  هار تاج، پایین قسمت ها  میو  که شه مشخص

 از یکی که باشنه می تاج باال  قسمت ها  میو  از تر سفت

 در سیب ها  میو  تر بارگ نهاز ا توانه می آن دالی 

 [.6] باشه بیشتر نور با هایی قسمت

 هاکستر درصه و هش  ماد  درصه رو  کاشت تراک 

 تراک  افاایش با داشت. دار  معنی اثر درصه پنج سطح در

 که طور  به شه، کاسته میو  هش  ماد  میاان از کاشت

 مربوط درصه( 63/16) میو  هش  ماد  درصه بیشترین

 آن میاان کمترین و هکتار در درهت 1904 کاشت تراک  به

 در درهت 4800 کاشت تراک  به مربوط درصه( 13/14)

 313۷ و 2666 ها  تراک  در درهتان همچنین، بود. هکتار

 درصه 25/15 و ۷5/15 دارا  ترتیب به هکتار در درهت

 را میو  هش   ماد  بیشتر (.4 )جهول بودنه هش  ماد 

 تشکی  فتوسنتا از حاص  نامحلول ها  کربوهیهرات

 و جیب به وابسته ها کربوهیهرات تولیه [.10 و 9] دهه می

 همین به باشه، می درهت شاهسار  داه  در نور توزی 

 دارد وجود انهاز  سایه که درهت از هایی مکان در علت

 موردنیاز کربوهیهرات تولیه متراک ( باغات در ویه  )به

 میو  دهنه  تشکی  هش  ماد  درصه درنتیجه و ها میو 

 درصه بررسی نتایج [.25 و 16 ،10] یابه می کاهش

 و کرد می تبعیت هش  ماد  درصه نتایج از میو  هاکستر

 میو  هاکستر درصه کاهش به منجر کاشت تراک  افاایش

 به مربوط درصه( 38/0) میو  هاکستر درصه بیشترین شه.

 میاان با البته که بود هکتار در درهت 1904 کاشت تراک 

 هکتار در درهت 313۷ و 2666 ها  تراک  در شاهص این

 میو  هاکستر درصه کمترین و نهاشت دار  معنی اهتالف

 در درهت 4800 کاشت تراک  به مربوط درصه( 25/0)

 ها ریشه کمتر کاشت ها  تراک  در (.4 )جهول بود هکتار

 این در که دارنه رشه و گسترش برا  بیشتر  فضا 

 جیب بیشتر  معهنی عناصر تواننه می  درهتان ای شر

 غیایی عناصر باالتر تجم  و انتقال باعث امر این نماینه.

 در میو  هاکستر درصه افاایش به و شه  میو  در بیشتر 

 شود. می منجر کمتر ها  تراک 

 ها  شاهص یکی عنوان به سوهتگی آفتاب میاان

 تراک  تأثیر تحت دار  معنی طور به  میو  کیفیت ارزیابی

 کاشت تراک  (.3 )جهول (≤01/0P)  گرفت قرار کاشت

 که طور  به یافت، کاهش سوهته آفتاب ها  میو  درصه

 مربوط درصه( 06/2) میو  سوهتگی آفتاب درصه کمترین

 سوهتگی آفتاب میاان بیشترین و درهت 4800 تراک  به

 بود. درهت 1904 تراک  به مربوط درصه( 33/4) میو 

 2666 ها  تراک  با درهتان در میو  سوهتگی آفتاب شهت
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 292/2 و 205/3 دارا  ترتیب به هکتار در درهت 313۷ و

 سیب میو  سوهتگی آفتاب (.4 )جهول بودنه درصه

 دهه، رخ گراد سانتی  درجه 30 از باالتر دما  در توانه می

 نماینه محافظت را میو  توانه می درهتان برگ و شاهه اما

 نور حه از بیش نفوذ عهم علت به باالتر ها  تراک  در [.۷]

 شهت میو  به هورشیه اشعه مستقی  تابش از جلوگیر  و

 و باغ عمر افاایش شود. می کمتر ها میو  سوهتگی آفتاب

 نور نفوذ شهت بالغ ها  باغ در درهتان تاج شهن تر متراک 

 سوهتگی آفتاب درصه کاهش باعث امر این و شه  کمتر

 [.11] شود می میو 

 سزطح  در بزرگ  نیتزروژن  غلظزت  بزر  کاشت تراک  اثر

 افزاایش  بزا  (.5 )جزهول  بزود  دار معنزی  درصه ی  احتمال

 که طور  به یافت، کاهش برگ نیتروژن غلظت کاشت تراک 

 درصزه(  81/1) بزرگ  در موجزود  نیتروژن غلظت بیشترین

 59/1) نیتزروژن  غلظزت  کمترین و تراک  کمترین به مربوط

 (.6 )جهول بود کاشت تراک  بیشترین به طمربو درصه(

 

 كاشت مختلف های تراكم در 26M پایه روی ’اسمیت گرانی‘ سیب برگ در موجود غذایی عناصر غلظت واریانس تجزیه . 5 جدول

 تغییرات مناب 
 درجه

 آزاد 

 مربعات میانگین

 نیتروژن

)%( 

 فسفر

)%( 

 پتاسی 

)%( 

 کلسی 

)%( 

 منیای 

)%( 

 آهن

)%( 

 رو 

)%( 

 منگنا

)%( 

 مس

)%( 

 ns003/0 ns001/0 *183/0 *018/0 ns001/0 ns4/1968 *8/123 ns8/138 ns 4/29۷ 3 تکرار

 ns 00/0 ns065/0 ns002/0 ns 00/0 *8/۷0 ns9/23 ns3/50 *6/413 042/0** 3 کاشت تراک 

 6/55 6/185 3/18 8/1۷۷2 00/0 006/0 044/0 002/0 006/0 9 هطا

 ۷/21 2/15 2/14 1/13 94/8 ۷0/10 44/14 5/6 65/4 - %() تغییرات ضریب

ns، * درصه 1 و 5 سطح در دار معنی و دار غیرمعنی ترتیب به - ** و 

 

 

 پایه روی ’اسمیت گرانی‘ سیب برگ در برگ( خشک وزن درصد )برحسب  مغذی درشت عناصر غلظت میانگین مقایسه .6 جدول

26M كاشت مختلف های تراكم در 

 تراک 

(tree/ha) 

 نیتروژن

)%( 

 فسفر

)%( 

 پتاسی 

)%( 

 کلسی 

)%( 

 منیای 

)%( 

1904 a81/1 a68/0 a39/1 a۷1/0 a23/0 

2666 b66/1 a68/0 a39/1 a۷1/0 a24/0 

313۷ b60/1 a68/0 a44/1 a۷0/0 a25/0 

4800 b59/1 a69/0 a64/1 a66/0 a25/0 

 نهارنه. %5 سطح در دار  معنی اهتالف مشابه حرف دارا  ها  میانگین - *
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 بزاال  کاشزت  تزراک   با درهتان در نیتروژن پایین غلظت

 مرتب  ا  تغییه عناصر جیب در درهتان رقابت با توانه می

 بزه  کمتزر   سه  باالتر کاشت تراک  با باغ ی  در که باشه

 تزاز   هزا   نهال در [.20] است یافته اهتصا  درهتان این

 50 از بزیش  M9 پایزه  رو  ’دلیشزا  گلهن‘ رق  شه  کشت

 ریشزه   وبی ها  بافت تولیه صرف درهت نیتروژن درصه

 کزه  درهتزانی  در بزرگ  نیتزروژن  [.11] است شه  شاهه و

 که سالی در برعکس و است باالتر دارنه، زیادتر  محصول

 ایزن  اسزت.  پایین ها برگ نیتروژن میاان نهارنه، بار درهتان

 هزا  شاهه رشه و باردهی معکوس رابطه دهنه  نشان شرای 

 ها  شاهه دهنه، می کمی محصول که درهتانی یعنی است،

 نیتروژن غلظت شرایطی  نین تحت کننه. می تولیه بیشتر 

 در [.16] باشززه مززی تززر پززایین بززرگ هشزز  وزن براسززاس

 کاشزت  تزراک   افاایش با سیب، ارقام برهی رو  ا  مطالعه

 کزاهش  دار  معنزی  طور به درهتان برگ در نیتروژن غلظت

 نزور  دریافزت  جهت رقابت افاایش را آن دلی  که [5] تیاف

 فتوسزنتا  ظرفیت نور شهت افاایش [.1۷ و 5] کردنه اعالم

 داد  افاایش ریشه در را ها کربوهیهرات ذهیر  و ها برگ در

 مزواد  و آب جزیب  کزه  نمایزه  مزی  تسهی  را ریشه رشه و

 نیتزروژن  میزاان  افاایش به منجر و دهه می توسعه را غیایی

 بزین  ارتبزاط  [.16] شزود  می پروتئین سنتا درنهایت و برگ

 درهتزان  از بسیار  در ریشه حج  و هوایی ها  انهام رشه

 کاشزت،  بزاال   هزا   تراک  در و است رسیه  اثبات به میو 

 [.11] یابه می کاهش هوایی ها  انهام و ریشه حج 

 

 )ج( منگنز )ب(، روی )الف(، آهن خشک( وزن كیلوگرم بر رممیکروگ )برحسب ریزمغذی عناصر غلظت میانگین مقایسه .1 شکل

 مختلف كاشت تراكم در 26M پایه روی ’اسمیت گرانی‘ سیب برگ در )د( مس و

 ندارند. %5 سطح در داری معنی اختالف مشابه حرف دارای های میانگین
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 غلظت رو  دار  معنی اثر کاشت مختلف ها  تراک 

 تراک  افاایش با (.5 )جهول داشت برگ در موجود آهن

 غلظت بیشترین که طور  به یافت، افاایش برگ آهن غلظت

 هش  وزن کیلوگرم بر میکروگرم 3۷5) برگ در آهن

 برگ آهن غلظت کمترین و تراک  بیشترین به مربوط برگ(

 به مربوط برگ( هش  وزن کیلوگرم بر میکروگرم 23۷)

 (..1 )شک  بود تراک  کمترین

 میاان افاایش برگ رو  انهاز  سایه اثرات از یکی

 رشه سایه در که هایی برگ که طور  به است، آن کلروفی 

 شان کلروفی  میاان درهت فتوسنتا جبران برا  کننه، می

 برگ آهن غلظت افاایش [.12 و 11] یابه می افاایش

 بیشتر نیاز با است ممکن کاشت تراک  افاایش با زمان ه 

 جهت آهن عنصر به التربا کاشت ها  تراک  در درهتان

 منظور به کلروفی  تولیه برا  الزم ها  زیرساهت ایجاد

 .باشه مرتب  فتوسنتر رانهمان حفظ

 ها  تراک  تأثیر تحت سیب برگ در مس عنصر غلظت

 سیب درهتان نیاز (.5 )جهول شه دار معنی کاشت مختلف

 با باشه. می ها ریامغی  سایر از کمتر بسیار مس عنصر به

 ساهتار و کلروفی  مولکول ساهت در مس ل،حا این

 مولکول کننه  احیا  ها  آنای  قبی  از ها آنای  از بسیار 

 رونه کاهش رسهمی نظر به و [11] داشته دهالت اکسیهن

 دلی  به کاشت تراک  افاایش با عنصر این غلظت کاهشی

 اهتصا  درنتیجه و هاک در عنصر این پایین غلظت

 با مقایسه در باالتر تراک  در رهتاند به آن کمتر مقادیر

 عناصر غلظت بر کاشت تراک  اثر باشه. کمتر ها  تراک 

 نبود دار معنی منیای  و کلسی  پتاسی ، فسفر، منگنا، رو ،

 فسفر، منگنا، عناصر میاان تراک  افاایش با اما (،5 )جهول

 مس و کلسی  غلظت ولی افاایش برگ منیای  و پتاسی 

 نهاد نشان را مشخصی رونه رو  صرعن و یافت کاهش

  (.1 شک  و 6 )جهول

 

  گيری نتيجه

 مختلف ها  تراک  اثر که داد نشان حاضر پهوهش نتایج

 محلول،  جامه مواد مجموع قطر، طول، رو  بر کاشت

 سوهتگی آفتاب میاان و هاکستر درصه هش ، ماد  میاان

 هب طول نسبت میو ، وزن رو  بر ولی شه، دار معنی میو 

 بنابراین نشه. دار  معنی میو  سفتی و تیتر قاب  اسیه قطر،

 باغی عملیات اعمال صورت در نیا باال ها  تراک  با حتی

-به مطلوب نسبتاً شک  و وزن با هایی میو  توان می مناسب

 موجود آهن و نیتروژن غلظت دیگر، طرف از آورد. دست

 قرار کاشت تراک  تأثیر تحت دار  معنی طور به برگ در

 در درهت 1904 تراک  در درهتان برگ که طور  به گرفت،

 آهن میاان کمترین و نیتروژن میاان بیشترین دارا  هکتار

 متراک  شتاک ها  سیست  باال  پتانسی  به باتوجه بودنه.

 با ها تراک  این شود می پیشنهاد ،باردهی اولیه ها  سال در

 .ردنهگ د استفا مهت کوتا  در زیاد محصول تولیه ههف

 ایران آفتابی اقلی  به باتوجه داد نشان حاضر پهوهش نتایج

 کشور مختلف مناطق در نور  محهودیت نهاشتن و

 .باشه می پییر امکان کاشت تراک  افاایش
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