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 يدهكچ

ا بهكولوژيكشناخت نيازهاي و نمو درختان ميوه براي حصول ي، فرايندهاي رشد

با.دباشمي ضروري كاري ميوهي مطلوب در صنعتدركعمل  تعيين الگوي رشد همچنين

در مي و مراحل بحراني رشد جهت اعمال مديريت صحيح و نمو ميوه توان طول دوره رشد

را مشخص كرد و زايشيكدر اين تحقيق، نرخ فتوسنتز.باغ و تغييرات الگوي رشد رويشي ل

شدگير اندازه رقم گالبي آسيايي9در) ميوه( ي.ي رت خرد شدهك طرحكآزمايش در قالب

ب در9با)RCBD( امل تصادفيك هايكلودر زمان بر پايه طرح دركت5 رقم و  هفته14رار
و اثر متقابل گير اندازهي مختلفها زمانبر اساس نتايج بدست آمده بين ارقام،. انجام شد ي

و رقم، تفاوت در بين ).≥01/0P(ل مشاهده گرديدكي در ميزان نرخ فتوسنتزدار معنيزمان

 بر اكسيدكربنديرو مولكمي15/11 با’KS14‘و10/17 با’KS13‘ ارقام مورد آزمايش،

µmol CO2)ثانيهبرمترمربع m-2 s-1)و راكمترين ميزان نرخ فتوسنتزك، به ترتيب بيشترين ل

 ثر ميزان فتوسنتز در هفته چهاردهمكهمچنين حدا.ي نشان دادندگير اندازه هفته14در طي

)µmol CO2 m-2 s-125/24(آن در هفته دومو حداقل ميزان )µmol CO2 m-2 s-137/7(
لك نرخ فتوسنتززانيمي دارا’KS6‘و’KS13‘ بدست آمده ارقامجينتابه با توجه. ثبت گرديد

در) ميوه(و زايشي) شاخه(همچنين رشد تجمعي رويشي. بودندبااليي با توجه به تغييرات

و نمو  شدگير اندازهطول فصل رشد و نتايج، الگوي رش.ي امل سيگموئيدي را برايكد ساده
ي. تمام ارقام مورد بررسي مشخص نمود باكمدت زمان هر  از فازهاي رشد تجمعي ميوه

ركبطوري. توجه به رقم مورد مطالعه متفاوت بود در62ود رشديكه فاز  روز پس از تمام گل

و KS6،KS7،KS8،KS9،KS10 روز پس از تمام گل در ارقام72وKS12و KS13 ،KS14ارقام

KS11داد. اتفاق افتاد ، KS7،KS10ه از نظر زمان رسيدن ميوه، ارقامكهمچنين نتايج نشان
KS11 وKS14 زودرس، ارقام KS6،KS9وKS13 و دو رقمرس ميانKS8وKS12 ديررس بودند.

ا بهكبا توجه به نرخ فتوسنتز مطلوب و هوايي تهران چنين  رسدمينظر ثر ارقام در شرايط آب

و با توجه به منابع توليد شده حاصل از فتوسنتزكه اين ارقام از نظر توليد محصولك افي

را نشان  و زايشي. دهندميسازگاري خوبي از طرفي با توجه به نتايج حاصل از رشد رويشي
را براي مديريت توان مي و هواييها باغ اطالعات بدست آمده ي گالبي آسيايي در شرايط آب

.تهران استفاده نمود

 فتوسنتز، رشد تجمعي، هدايت،(.Pyrus serotina Rhed) گالبي آسيايي:ليديكهاي واژه

 اي، تنظيم اسمزي روزنه
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 مقدمه
از زير (.Pyrus serotina Rehd)گالبي آسيايي

گل سرخيان  و از خانواده .دباشميخانواده مالوئيده
و هواي منا طق بومي محل رويش اين درخت داراي آب

و بارندگي زياد  معتدل نيمه گرمسيري، رطوبت باالي هوا
و آبدار.دباش مي ارقام گالبي آسيايي همچون سيب ترد

و مزه سيب را دارند اما داراي  و تا حدودي طعم هستند
و مشخصي نظير گالبي هستند  از اين(بافت متمايز

ـ گالبي ني  همچنين آنها)ندشوميز ناميده جهت سيب
و باالخره گالبي چيني يا ژاپني به گالبي ساالدي، شرقي

. (Beutel, 1990; Brown et al., 1996)نيز شهرت دارند 
يلكبخش اعظمي از گالبي دنيا را گالبي آسيايي تش

و به طور عمده در چين، ) Nee et al., 2002(دهد مي
و  ;Subhadrabandhu, 2002)دشوميشتكرهكژاپن

Jun & Hangsheng, 2002; Shenxi &Xianshi, 2003) . 
وكچين اولين توليد  ننده گالبي آسيايي در دنيا است

 .P. bretschneider Rehd, P هاي غالب آنها گونه

ussuriensis وP. serotina Rehd. وتاهي،كپا.دباشمي
اي گستره عملكرد باال، زود باردهي، توليد ميوه در

ام) از اوايل تابستان تا آبان ماه(طوالني از زمان انكو
م، آينده روشني از لحاظ گسترشكي متراها باغايجاد

و توليد اين نوع ميوه در مناطقي از ايران را سطح كشت
.دارد

از،ميوه صنعت موفقيت در  الزمه داشتن اطالع كامل
ا و نمو،يژ فيزيولوي، شاملكولوژيكنيازهاي  رشد

عويبارده و .دباشمي بر آن مؤثرملا درختان ميوه
ي، درختان سازگارك بر عوامل ژنتيتأثيرعوامل اقليمي با

و هوايي منطقه خاص را بوجود مي . آورند با شرايط آب
وكي از فرآيندهاي مهم فيزيولوژيكي ي در تمام گياهان

د، باشمي حيات آنهاهه الزمكبويژه درختان ميوه
.فتوسنتز است

توجه به ارتباط مستقيم فرآيند فتوسنتز با رشد، با
و عملكرد درختان ميوه، به نوعي ميوه را نمو كاري

ه به عنوان مهمترين عاملكنامند مديريت فتوسنتز مي
شاورزيكگذار در توليد اقتصادي ساير محصوالت تأثير

وري فتوسنتز در درختان بهره. نيز شناخته شده است
ه برخي از آنها شبيهكبستگي دارد ميوه به عوامل زيادي 

و در هكاند، در حالي ليه گياهان شناخته شدهكهم

و مخصوص درختان ميوه برخي ديگر ويژه گياهان دائمي
 ). Bertamini et al., 2006(ند باش مي

و اثر متقابل بين اينكبا توجه با اين ه اقليم، ژنوتيپ
و  است، كننده تعييني فتوسنتزور بهرهدو عامل، در رشد

و هوايي منطقه لذا انتخاب درختاني سازگار با شرايط آب
آبكه دارايكشت، با فتوسنتز باال،كمورد  ار آيي

با.ناپذير است باالتري هستند، امري اجتناب در مناطقي
و هوايي ويژه  ه همه شرايط مناسب برايكشرايط آب

وكفراهم نيست، ارقامي) فتوسنتز(توليد دارايه سازگار
)ي فتوسنتزي باالور بهره(ثر قدرت تطابق با محيطكحدا

درابنابر. شت شوندكرا دارند بايد امل از روابطككين
و فتوسنتز همراه با اثر عوامل محيطي در اين  بين توليد

 الزم است كاري ميوهامر براي توليد اقتصادي در 
(Arzani, 2005) . 

و بررسي الگوي رشد رويشگير اندازه دري و زايشي ي
ي ميوه از اهميت باالييها باغطول فصل از نظر مديريت

 ,Bourland et al., 1997; Arzani)برخوردار است

عوامل محيطي، ژنوتيپ، سن، زمان باز شدن . (2005
تشگل و ميزان و نمو ميوهكها يل ميوه، بر مراحل رشد

آب. گذارند اثر مي با تعيين الگوي رشدي ميوه در شرايط
 زمان رسيدن ميوه به اندازه توانميو هوايي مختلف 

و تاريخ برداشت ميوه را برآورد نمود  ,Kashefi) نهايي

رش. (2004 و توجه به همچنين با تعيين الگوي د
و توانمينيازهاي اكولوژيكي و نمو ميوه  طول دوره رشد

مراحل بحراني رشد جهت اعمال مديريت صحيح در باغ
.را مشخص كرد

ياه معموالًكني رشد تجمعي منح  از تغييرات حجم
گردد سه فاز رشدي وزن نسبت به زمان ترسيم مي

و پيري را مشخص مي  Salisbury)سازد لگاريتمي، خطي

& Ross, 1992) . باكفاز لگاريتمي رشد  تقسيم سلوليه
و بزرگ شدن سلولي همراه است و ايجاد فضاي سلولي

ي و ثابت متصكبه آن.دشوميل فاز رشد خطي پس از
وكه سرعت رشدكگردد فاز پيري نمايان مي اهش يافته

ي ميكيا در در اين مرحله بدون. ماند حد معين باقي
و تر يباتكتغيير در اندازه ميوه، ميزان رسيدگي

آنيلكتش ميكدهنده  ).Ogawa et al., 2006(گردد امل
Kashefi (2004) گالبيچهار رقم الگوي رشد ميوه 

و هوايي را(Pyrus serotina) آسيايي  در شرايط آب
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ه هر چهار رقمك او نشان داد نتايج.بررسي نمودتهران
و كامل مورد بررسي داراي الگوي رشد ساده

از بودند،سيگموئيدي  هر چند مدت زمان هر يك
 مورد مطالعه متفاوت رقمفازهاي رشد ميوه با توجه به

. بود
زگاري ارقام گالبي آسيايي در راستاي طرح ملي سا

و هوايي ايران  ه در مرحله دوم طرح،كبا شرايط آب
اها آزمايشيعني انجام ي است،كوفيزيولوژيكي

و بررسي الگوي رشد به عنوان گير اندازه ي نرخ فتوسنتز
وي از مهمترين آزمايشكي ها براي انتخاب ارقام برتر

و هوايي ايران، از اهدا ف انجام اين سازگار با شرايط آب
. تحقيق بود

و روش ها مواد
دهكاين آزمايش در باغ گالبي آسيايي دانش

درك تهران انجام شاورزي دانشگاه تربيت مدرس واقع
و) شاخه( رشد رويشيثبت ميزان نرخ فتوسنتز،. شد

 ساله6 بالغگالبي آسيايي رقم9در) ميوه( رشد زايشي
، KS6،KS7،KS8،KS9،KS10 ،KS11 ،KS12شامل
KS13 وKS14 و در طولكت5در اول( هفته14رار

شدگير اندازه) خرداد تا آخر شهريور ميزان نرخ.ي
ي از10بار در ساعتكفتوسنتز هر هفته  صبح روز بعد

از) 25/6/1385 تا 2/3/1385از تاريخ(آبياري هرو
شدگير اندازهراركت5رقم با لكفتوسنتز ميزان نرخ.ي

شوركساخت ADCمدل(LCA-4 با استفاده از دستگاه
مي) انگلستان  بر اكسيدكربنديرومولكبرحسب
µmol CO2)ثانيهبرمترمربع m-2 s-1)،شدگير اندازه .ي

ميزان دما، شدت نور، ميزان عالوه بر ميزان فتوسنتز،
و تبادال و محيط رطوبت محيط ت گازي بين برگ

روش. نيز توسط دستگاه ثبت گرديد)CO2وO2ميزان(
دركار با اين دستگاه به اين صورت استك ه برگ را

از مخصوص دستگاه1محفظه و بعد 40تا30قرار داده
، ياداشت دهدميه ميزان فتوسنتز را نشانكثانيه عددي

و گيرزهاندااين مقدار در ابتداي. نيمك مي ي منفي است
ي ميكبعد از چند ثانيه و افزايش سريع را نشان دهد

ي ميكسپس در لذا پس از ثابت. ماند دامنه ثابت باقي
 
1. Chamber 

. شودماندن، عدد خوانده شده توسط دستگاه ثبت مي
وها برگدر پژوهش حاضرهكته مهم اينكن ي شاداب
و فاقد بيماري يا آفت برايك امل توسعه يافته

.ي ميزان فتوسنتز انتخاب شدندگيرزهاندا
3بر روي هر درخت به منظور بررسي الگوي رشد،

و در جهات مختلف3و شاخه  ميوه در قسمت وسط تاج
و رشد زايشي) شاخه( رشد رويشيي گير اندازهبراي

و ميوه. انتخاب گرديدند،)ميوه( با چگونگي رشد شاخه
شدگير ازهاندميوه روز تا زمان برداشت7فواصل  .ي

روي( به روش غيرتخريبيها ميوهي قطر گير اندازه
از)درخت 001/0 با دقت وليس ديجيتالكو با استفاده

. گرديد ثبتدر محل حداكثر قطر عرضي ميوه
 نواري توسط مترو ارتفاع درختي طول شاخهگير اندازه

 مقدار طول رشد در2براي تعيين رشد تجمعي. انجام شد
بعالوه مقدار طول رشد در زمان قبل مورد واحد زمان

.محاسبه قرار گرفت
رت خرد شدهكي بدست آمده بصورت طرحها داده

امل تصادفي تجزيهككدر زمان در قالب طرح پايه بلو
همچنين جهت ارزيابي ارتفاع درختان مورد. گرديد

اي امل تصادفي چند مشاهدهككآزمايش از طرح بلو
افزار با استفاده از نرمها دادهتجزيه. استفاده گرديد

. صورت گرفتSAS3 آماري

 نتايج
لكميزان نرخ فتوسنتز

و اثر متقابل نتايج تجزيه واريانس  بين ارقام، زمان
و زمان تفاوت ي را در تبادل گاز دار معنيبين ارقام

باك)1جدول(نشان داد%1ربن در سطحكسيدكا دي ه
 & Shenxi) نتايج ساير محققين مطابقت داشت

Xianshi, 2003) . در بين ارقام مورد آزمايش، رقم
‘KS13’تبادلي در اكسيدكربنديرومولكمي10/17 با 

و 15/11 با’KS14‘مترمربع در ثانيه بيشترين
 تبادلي در مترمربع در ثانيه، اكسيدكربنديرومولكمي
طيك  هفته14مترين ميزان نرخ فتوسنتز را در

 مقايسه ميانگين ميزان1شكل. دادندي نشانگير اندازه
نرخ فتوسنتز در ارقام مورد آزمايش را بر اساس حداقل
 
2. Cumulative growth  
3. Statistical Analysis System 
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 بر اين اساس. دهدمي نشان�(LSD)يدار معنيتفاوت
و به عنوان دارندهA در گروه’KS6‘و’KS13‘ارقام

،B در گروه’KS10‘بيشترين ميزان نرخ فتوسنتز، رقم
 در گروه’KS12‘و’KS11’،‘KS7’،‘KS8’،‘KS9‘ ارقام

BC ي با گروه قبلي دار معنيه از نظر آماري تفاوتك
)B(و در نهايت رقم ، هرC در گروه’KS14‘نداشتند

ي از نظر آماري نداشت دار معني تفاوت BCچند با گروه
اما حداقل ميزان فتوسنتز را در بين همه ارقام مورد

اس).1شكل(آزمايش نشان داد  اس نتايج همچنين بر
بدست آمده از جدول تجزيه واريانس، ميزان فتوسنتز 

از(ي گير اندازهي مختلفها زماني شده در گير اندازه
ي را دار معنياختالف) 25/6/1385 تا 2/3/1385تاريخ

به عبارت).1 جدول(نشان دادند%1در سطح احتمال
ي مختلفها زمانديگر ميزان فتوسنتز در بين 

اگير اندازه ي با اطمينان دار معنيين صفت، تفاوتي
واك)1جدول(را نشان داد% 99 نش متفاوتكه نشان از

و هوايي محل آزمايش دارد  ارقام به شرايط آب
.)2شكل(

، ميزان(LSD)داري بر اساس حداقل تفاوت معني
 گيري شده در هفته چهاردهم نرخ فتوسنتز اندازه

)µmol CO2 m-2 s-125/24(رمو هفته چها
)µmol CO2 m-2 s-164/22(و در هفته بيشترين مقدار

µmol CO2(دوم  m-2 s-137/7(و هفته پنجم
)µmol CO2 m-2 s-162/8(كمترين مقدار را نشان داد ،
گيري بر اين اساس ميزان نرخ فتوسنتز اندازه).2 شكل(

و چهارم در گروه  هفته اول،Aشده در هفته چهاردهم
 
1. Least Significant Difference 

گروه، هفته هفتم درCششم در گروه، هفتهBدر گروه 
DC هفته دهم در گروه ،DE و نهم در گروه ، هفته سوم

DEF و يازدهم در گروه ، هفته FEGD، هفته هشتم
، GF، هفته سيزدهم در گروه GEFدوازدهم در گروه

و در نهايت هفته دوم در گروه GHهفته پنجم در گروه
H2شكل(تند با كمترين ميزان نرخ فتوسنتز قرار گرف.(

، اثر)1جدول(بر اساس نتايج جدول تجزيه واريانس
و زمان اختالف معني داري را در سطح متقابل رقم

 در هفته’KS6‘براي مثال رقم. نشان داد%1احتمال 
و در هفته سيزدهم كمترين چهارم بيشترين مقدار

’KS14‘همچنين رقم. ميزان نرخ فتوسنتز را نشان داد

و در هفته چهاردهم بيشترين در هفته دوم  كمترين
تا. ميزان فتوسنتز را نشان داد با اين حال از هفته ششم

سيزدهم از يك روند نسبتاً ثابتي برخوردار بود كه اين 
.حالت در بين ساير ارقام نيز مشاهده گرديد

در3بر اساس شكل  ميزان فتوسنتز ارقام مختلف
و يا افزاش پيروي تاريخ هاي مختلف از يك روند كاهش

مي كرد اما شدت اين تغييرات در ارقام مختلف، متفاوت 
از. بود و بعد مقدار فتوسنتز از هفته اول تا سوم كاهش

در. آن تا هفته چهارم افزايش يافت ميزان نرخ فتوسنتز
و سپس در هفته ششم يك  هفته پنجم روند كاهشي

.افزايش نسبي را نشان داد
دهم يك روند كاهشي نسبي در از هفته هفتم تا دواز

،’KS6‘ميزان فتوسنتز مشاهده گرديد، هر چند ارقام 
‘KS8’و‘KS14’در هفته. خارج از اين روند بودند

و در نهايت در هفته  سيزدهم ميزان فتوسنتز كاهش
.چهاردهم بيشترين ميزان فتوسنتز ثبت گرديد

ش هفته آزماي14نتز در ارقام مورد آزمايش گالبي آسيايي در طول جدول نتايج تجزيه واريانس ميزان نرخ فتوس-1 جدول
F  (S.O.V) منابع تغيير (DF) درجه آزادي (SS) مجموع مربعات (MS) ميانگين مربعات

**88/7 38/186 51/745 4  راركت
**86/10 88/256 08/2055 8  رقم

36/89  (a) اشتباه آزمايشي 32 63/2859
**56/49  زمان 13 62/15235 97/1171

**68/1 77/39  زمان× رقم 104 36/4136
**86/2 54/67  زمان× راركت 52 32/3512

64/23  (b) اشتباه آزمايشي 416 49/9836
لك 629 03/38381

91/17  (cv) درصد ضريب تغييرات
n.s. ،*1و5 در سطح دار معنيو دار معني به ترتيب غير **و%.
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 ارقام مورد آزمايش

 هفته آزمايش14 نمودار مقايسه ميانگين ميزان نرخ فتوسنتز در ارقام مختلف گالبي آسيايي در طول-1شكل
.باشند دار نمي داراي اختالف معني%1در سطح احتمال مشابه ها با حروف ميانگين

)ميوه(و زايشي) شاخه(الگوي رشد رويشي
ها دادهبر اساس نتايج حاصل از تجزيه واريانس

)2جدول(مربوط به ارتفاع درختان در شروع آزمايش
ي شده از نظر ميزان ارتفاع اختالف گير اندازهبين ارقام

اختالف. از وجود داشت%1ي در سطح احتمال دار معني
ها نيز در سطحكارتفاع ارقام مورد آزمايش در بين بلو

دركهمان طور).2جدول( بود دار معني%1 احتمال ه
مي4 شكل جز مشاهده گردد تمام ارقام مورد آزمايش به
 از نظر ميزان ارتفاع بر اساس حداقل تفاوت’KS7‘رقم 
و رقمA در گروه (LSD)يدار معني ’KS7‘ قرار گرفتند

متري نسبت به سايركه ارتفاعك قرار گرفتB در گروه
. ارقام داشت

 جدول تجزيه واريانس ارتفاع درخت در ارقام مورد-2دولج
و الگوي رشد آزمايش در شروع اندازه  گيري ميزان فتوسنتز

 منابع تغيير
(S.O.V) 

 درجه آزادي
(DF) 

 ارتفاع
(MS) 

16/1**4 تكرار
47/1**8 تيمار

3252/0 اشتباه آزمايشي
31/0 270 اشتباه نمونه برداري

 314 كل
44/14ب تغييراتدرصد ضري

n.s. ،*و معني به ترتيب غير معني**و %.1و5دار در سطح دار

هاي رشد در ارقام با توجه به نتايج حاصل از منحني
توان بيان داشت كه بطور كلي الگوي مورد مطالعه مي

و  و از نوع سيگموئيد ساده رشد ميوه در آنها يكسان
و تفاوت موجود بين آنها  ناشي از مدت زمان كامل بوده

اين يافته با نتايج تحقيقات).1شكل(باشد هر فاز مي

 ساير محققين بر روي ارقام مختلف گالبي مطابقت
.(Bertelsen, 2002; Marsal et al., 2002)داشت

همچنين برآورد رشد تجمعي ميوه ارقام مورد مطالعه
گل62نشان داد كه  گل زمان تمام( روز پس از تمام

، KS13يك مرحله از ركود رشد در ارقام) 12/1/1385
KS14 وKS12 روز پس از تمام گل در ارقام72و KS6،
KS7،KS8،KS9،KS10وKS11و طول دوره  وجود دارد

و از  روز7-10ركود رشد در ارقام مختلف متفاوت بوده
).1شكل(باشد متغير مي

ن دوره طول دوره فاز خطي رشد كه پس از گذراند
ركود رشدي آغاز شد، در ارقام مورد مطالعه متفاوت بود

طول دوره).5شكل( روز ادامه داشت10-25و به مدت 
و در ارقام اين فاز رشد در ارقام ديررس طوالني تر

و ميان در فاز خطي رشد. تر بود رس كوتاه زودرس
از. تجمعي، سرعت رشد به طور ثابتي افزايش يافت پس

گ ياهان وارد مرحله پيري شدند در اين مرحله فاز خطي
سرعت رشد بتدريج كم شده تا جايي كه رشد متوقف 

كه. شود مي بررسي منحني رشد تجمعي شاخه نشان داد
در تمام ارقام رشد شاخه در طول فصل روند ثابتي 
و زماني كه رشد ميوه كاهش يافته، رشد شاخه در  داشته

. حال افزايش بوده است
 دن ميوه زمان رسي

از نظر زمان رسيدن ميوه، ارقام مورد مطالعه به سه
، KS7،KS10: ارقام زودرس شامل. دسته تقسيم شدند

KS11 وKS14 كه ميوه آنها از اواخر تير ماه قابل برداشت
 كه KS13وKS6،KS9: رس شامل ارقام ميان. باشد مي

و ميوه آنها از اواسط شهريور ماه قابل برداشت مي  باشد
توان آذر كه ميوه آنها را ميKS12وKS8ارقام ديررس

).1شكل(ماه برداشت كرد 
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و زمان-3 شكل دبريگير اندازه نمودار مقايسه ميانگين اثر متقابل رقم ر ارقام گالبي آسيايي مورد بررسي ميزان فتوسنتز

1/3/85ام مورد آزمايش در تاريخ ارتفاع ارق
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و الگوي رشد نمودار مقايسه ميانگين ارتفاع ارقام مورد آزمايش قبل از شروع اندازه-4شكل  گيري ميزان نرخ فتوسنتز
.شندبا دار نمي داراي اختالف معني%1در سطح احتمال مشابه ها با حروف ميانگين
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و هوايي تهران،و ديررس گالبي آسياييرس ميان نمودارهاي روند رشد تجمعي به ترتيب در ارقام زودرس،-5لكش  در شرايط آب
 1385شاخه در فصل رشد)ب(و ميوه) الف(

 بحث
وأفتوسنتز در گياهان مت و دروني ثر از عوامل داخلي
عوامل دروني هر رقم ظرفيت. شرايط محيطي است

يكي از عوامل داخلي. نمايد بالقوه فتوسنتز را تعيين مي
و مؤثر بر ميزان فتوسنتز سالم بودن برگ  ميزان كافي ها

ها باشد كه در صورت شادابي برگ كلروفيل برگ مي
 Herralde)گردد موجب افزايش ميزان نرخ فتوسنتز مي

et al., 2003) . در رقم‘KS13’باال بودن ميزان نرخ
و متفاوت بودن آن نسبت به ساير ارقام  به دليل فتوسنتز

و كافي بودن شاداب بودن برگ و از طرفيها  كلروفيل
.ها در طول دوره آزمايش بود برگم زردي عد

ازكيدر طول فصل رشد نور بيروني مهم عواملي
ميكاست  در. گذارده بر روي ميزان مواد فتوسنتزي اثر

در صورت مساعد بودن ساير شرايط روزهاي پرتابش
دركو بالع ميزان مواد فتوسنتزي باال استمحيطي س
تاكروزهاي  كندمياهش پيداك%25م تابش اين ميزان

)Akmal & Janssens, 2004.( در طول آزمايش مشاهده
و ميزان نورك در روزهايي گرديد مكه شرايط ابري بود

اهش پيداكاي بود، ميزان فتوسنتز به طور قابل مالحظه
مترين ميزان نرخكه در هفته دومكرد به طوريك مي

بو)µmol CO2m-2 s-137/7(فتوسنتز  دنبه دليل ابري

و هاي از طرفي در هفته. ثبت گرديدهوا  اول، چهارم
چهاردهم، روزهاي پرتابش همراه با ساير شرايط مناسب

ه موجب افزايش ميزان نرخكمحيطي فراهم بود 
ن اين موارد نشان. فتوسنتز گرديد هكته استكدهنده اين

وريهثر محصول، بهركبراي بدست آوردن حدا
 مورد توجه دوره رشديل فتوسنتزي بايد در تمام طو

.قرار گيرد
 افي،كعوامل مختلف مثل در دسترس بودن آب

و باال بودن  شرايط رطوبتي مناسب، عدم وجود تنش آبي
 پتانسيل آب برگ به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر

 ,.Behboudian, et al)گذارندميتأثيرميزان فتوسنتز

1994; Bertamini et al., 2006) .ل رقم براي مثا‘KS13’

 ميزان پتانسيل آب برگ’KS7‘و’KS9‘نسبت به رقم
 پتانسيل ولي)Arzani, 2005(د باشميبيشتري را دارا

 بيشتر منفي’KS7‘و’KS9‘هاي برگ رقم سلولآب
متر اين ارقامكه نشان از قدرت تنظيم اسمزيكهستند

ي). Arzani, 2005(د باش مي ي از داليل باالكبنابراين
د به طور توان مي’KS13‘ودن ميزان فتوسنتز در رقمب

مستقيم ناشي از توانايي اين رقم در تنظيم فشار اسمزي
.و باال بودن پتانسيل آب برگ اين رقم باشد

سطح برگ، سن برگ، موقعيت برگ روي شاخه، تاج
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و تعرق متفاوت در ارقامCO2درخت، تغيير در تبادالت
با.د باشدتوانميوسنتز آنها داليل اختالف در ميزان فت

ذ ر شده، دليل اختالف در مقداركتوجه به موارد
د ناشي از اين موارد توانميفتوسنتز ارقام مورد آزمايش

و’KS14‘و’KS7‘براي مثال رقم. باشد  داراي زردي
و بخصوص در اواخر ريزش برگ در طول تابستان

و لذا اين عارضه  يتوانميتابستان بودند ي از داليلكد
پايين بودن ميزان فتوسنتز در اين ارقام نسبت به رقم

‘KS13’و‘KS6’تفاوت در ميزان فتوسنتز دو رقم. باشد
 نيز به ’Jingshiu II‘و ’Huanghua‘گالبي آسيايي 

خاطر سطح برگ، سن برگ، موقعيت برگ روي شاخه،
و تعرق متفاوتCO2تاج درخت، تغيير در تبادالت 

باك) ,Shenxi & Xianshi 2003(شده است گزارش ه
. بدست آمده در اين تحقيق مطابقت داشتنتايج

هاي از داليل پايين بودن ميزان فتوسنتز در هفته
و پنجم نسبت به ساير  يها زماندوم، سيزدهم

خشگير اندازه و و دماي باالكي، به خاطر شرايط گرم
و سيزدهم بود ر زماند(در هفته دوم، هفته پنجم

40ي ميزان فتوسنتز در هفته پنجم دماي گير اندازه
شدگراد سانتيدرجه و هاي در هفته). ثبت  چهارم

حاچهاردهم و هوايي مطلوب م بود هر چندكشرايط آب
ازكي طول آزمايش معموالًدردرختانهك  روز قبل

ميي گير اندازه . شدند ميزان فتوسنتز آبياري
و هوايي منطقه مورد مطالعه در در شرايط آّب

و قدرت  ابتداي فصل رشد شرايط براي فتوسنتز مساعد
با ادامه رشد، در مرحله سوم. متر بودك ميوهكسين

وكرشدي ميوه،  ه مصادف با مرحله بزرگ شدن آن
و يها كربوهيدراتافزايش حجم سلولي است، به آب

و انتظار افزايش ميزان محلول بيشتري نياز دارد
و فتوسنتز  مبودكبود اما شرايط محيطي مثل دماي باال

و  و افزايش نياز آبي فشار بخار اشباع باعث تعرق بيشتر
خاكسب  محل مورد آزمايش، موجبك بودن بافت
 تا هفته اهش نسبي ميزان فتوسنتز از هفته هفتمك

ازكوجود ميوه به عنوان سين. سيزدهم گرديد  قوي
ميها برگلروپالستكتجمع نشاسته در ندك جلوگيري

 ,Desmone & Flore)بردو ميزان فتوسنز را باال مي

1995; Wei et al., 2008) . در واقع هرچه ميزان تقاضا
ربني زياد باشد، ميزان فتوسنتز بيشتركبراي مواد هيدرو

 .  (Wei et al., 2008)گردد مي
وآ تحت شرايط’KS13‘ميزان فتوسنتز در رقم ب

كه مايش از ديگر ارقام باال بود هوايي ايستگاه محل آز
به بهترحاكي از سازگاري و هواييآشرايط اين رقم ب

. كرده استحملتو شرايط تنش را بهتر بودهدهكدانش
علت. مطابقت دارد Arzani (2005)اين نتيجه با نتايج

بهك مي فتوسنتز در فصل تابستان در اين ايستگاه نسبت
و به اثر درجهتوانميپاييز را  وك حرارت زياد مبود آب

). Arzani, 2002(ميوه نسبت داد بودن استرس تحت 
و ربوهيدارتكمبودك مبود آب باعث باال رفتنكها

دروABAيها هورمونغلظت  كهميها برگاتيلن شود
در بلندمدت درخت تأثير در بسته شدن روزنه، عالوه بر 

پيچيدن براي بقاء بيشتر در شرايط تنش با ريزش برگ، 
را برگ، پايين آوردن هدايت روزنه ميكاي تعرق ندكم

(Lawlor, 2002) . فتوسنتز در طول فصل تحت شرايط
و آب در دسترس گياه، مواد  و هوايي درجه حرارت آب

و  و برهمكغذايي، ميزان نور نشكيفيت آن قرار گرفته
و مضاعف در ميزان فتوسنتز دارند آنها اثر مستقيم

.(Kiniry et al., 2005) خشك و ماده كمبود سطح برگ
بهكوا دركمبود آب است، همچنينكنشي اهش

وكپتانسيل آب سلول، منجر به  اهش در اندازه، تعداد
و زودتر زودترها برگوگردد سطح برگ مي بلوغ يافته

اهشكدر نتيجهو (Bertamini et al., 2006)پير شده 
.فتوسنتز را بدنبال دارد

و قسمت رويشي هر با تعيي ن الگوي رشد براي ميوه
ر و تعيين دوره و هواييكرقم ود رشدي در شرايط آب

ممتوانمي شورك راكتا حد . داد اهشكن ميزان آبياري
اندازه گيري رشد رويشي در با توجه به نتايج حاصل از

تا5 مورد مطالعه ارقام گالبي آسياييپژوهش حاضر 
ي15 لكش(ود رشدي دارندكرك روز پس از تمام گل
مصرفي ميزان آب توانميه با مديريت صحيح باغك)5

رسم الگوي رشدي. اهش دادكرا در اين مرحله از رشد 
مورد نيازو مديريتد در تعيين طول فصل رشد توان مي
در ضمن بررسي رشد در طول فازهاي. استفاده گرددباغ 

د اختالفات بين فازها در ارقام مختلف در توانيممختلف 
از تعيين طول هر فاز. درخت را مشخص نمايدكي

و اهميت مي لحاظ زمان اعمال عمليات باغي قابل توجه 
.باشد
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دركردكگيري چنين نتيجهتوانميليكبه طور ه
و هوايي داراي نوسان طول انجام آزمايش شرايط آب

در بااليينسبتاً و تفاوت دمايي زياد موجب تفاوت  بود
البته نوع رقم.ي شده گرديدگير اندازهميزان فتوسنتز

 نسبت’KS13‘رقم. گذار بودتأثير كامالًنيز در اين تفاوت 
و هوايي به ديگر ارقام سازگاري بهتري به شرايط آب

ن،نشان دادمنطقه مورد مطالعه  يتوانمي اما ك تنها
و ميزان جنبه را مورد تو و عالوه بر رشد جه قرار داد

چگونگي فتوسنتز، ساير خصوصيات درخت مثل 
و (Arzani et al., 2004)افشاني گرده ميزان محصول

جينتابه با توجه. را نيز بايد در نظر گرفتيفيت ميوهك
 نرخ زانيميدارا’KS6‘و’KS13‘ بدست آمده ارقام

با توجه به نرخ همچنين. بودندباالييلك فتوسنتز
ا و هواييكفتوسنتز مطلوب ثر ارقام در شرايط آب

بهه اين ارقامك رسدميتهران، چنين به نظر   با توجه
را منابع توليد شده حاصل از فتوسنتز، سازگاري خوبي

ليدتوو محصول كافيدادهنشان با منطقه مورد مطالعه 
هاي قبلي انجام پژوهشو اضرحنتايج پژوهش. نمايند

تربيت شگاهنداباغ تحقيقاتي گالبي آسيايي در شده در 
و مدرس در زمينه  و الگوي تغييرات فصلي رشد  روند

و زايشي به در جهت بهبود بخشيدن) ميوه(نمو رويشي
وكاز جمله آبياري، گالبي آسيايي مديريت باغ  وددهي

و عمليات باغداري  . كاربرد خواهد بودقابل استفاده

 سپاسگزاري
مواد گياهي مورد استفاده در اين پژوهش از پروژه

صندوق(84006گالبي آسيايي به شماره ملي
ه توسط گروه باغباني دانشگاهك) شوركپژوهشگران 

هكتربيت مدرس در دست اجراست تهيه شده است
تشبد ميكين وسيله از. گرددر مهندس آقاي همچنين

وكمحمد   فريال وارسته به جهتخانم دكتر اوند
تش اريكهم .گرددمي رو قدردانيكدر اجراي اين پژوهش
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