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  چکيده
  

 به مدت پنج سال ١آزمايش . اين پژوهش در دو آزمايش جداگانه در جنوب خراسان انجام گرديد

با توجه به مشاهده . در ايستگاه توليد پسته گناباد متعلق به آستان قدس رضوي انجام شد) ١٣٧٨‐٨٢(

 واحد پسته دو.  آزمايش طراحي شداينآسيب خشكيدگي برگ در درختان پسته و مشكالت شوري 

 دسي زيمنس بر متر بود ١١ و ٤٥/٧ كه هدايت هاي الكتريكي آب آبياري آن ها به ترتيب ٧ و ٦كاري 

ريز به عنوان تركيبات    پايه بادامي باسفيد و اوحدي ارقام پسته بادامي.  انتخاب گرديد١ براي آزمايش

ز واحدها، آزمايش به صورت طرح در هر يك ا.  پيوندي مورد استفاده در آزمايش انتخاب شدند–پايه 

 براي ١٣٨٠در هر يك از بلوك هاي دو واحد در سال .  تكرار انجام شد٤بلوك هاي كامل تصادفي با 

با شيميايي و دامي هر يك از درختان كود دهي تكميلي در نظر گرفته شد كه شامل تركيبي از كودهاي 

هاي   در يكي از باغ١٣٧٨ تا ١٣٦٩طي سال هاي  با ارقام بيشتر در ٢آزمايش . مقادير معين بوده است

 دسي زيمنس بر متر بود به صورت طرح ٢٩/١٠خواف كه هدايت الكتريكي آب آبياري آن منطقه پسته 

با توجه به نتايج تجزيه مركب آزمايش ها در  . درخت انجام شد٦٦كامال تصادفي نامتعادل بر روي 

 ويژگي سال ١ در آزمايش. عني دار از اوحدي بيشتر بودطور مه سفيد ب بادامي   محصول كمي١ آزمايش

محصول پسته بطور معني ) ١٣٨٢(دو سال بعد از كود دهي تكميلي . آوري در اوحدي قابل توجه بود

. با اين تيمار عالئم خشكيدگي برگ ها نيز كاهش يافت. دار افزايش و در نتيجه سال آوري مشاهده نشد

ويژه سديم و همچنين آسيب نكروز برگ در رقم حساس اوحدي بيشتر  هبمقادير تجمع يون هاي كلريد و 

 بطور معني دار Mg و Ca كه قبال شوري آن افزايش يافته بود، جذب يون هاي ٦ واحد ١در بلوك . بود

رقابت كاتيوني سديم نسبت به يون هاي كلسيم و منيزيم سبب كاهش معني دار محصول . كاهش يافت

همچنين .  در بافت برگ رقم حساس نيز قابل توجه بودنيتروژنبا اين وجود تجمع . شده بوددر آن بلوك 

با عمل سربرداري گياهان از زير نقطه .  شوري به گونه اي نبوده كه از جذب فسفات ممانعت نمايدراث

در . باشد  مربوط به رقم مي عمدتاًپيوند چنين تشخيص داده شد كه حساسيت به نمك در شرايط فوق

 هاي به منظور احداث باغ.  كميت محصول اوحدي قابل توجه  بود و آسيب برگ مشاهده نشد٢ آزمايش

  . جديد پسته در شرايط آب و خاك شور، بايد اين گونه تنوع ژنتيكي را در نظر بگيريم
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  مقدمه
شده و در حال  ته از سال ها قبل در ايران كشت ميپس

. حاضر مهمترين محصول اقتصادي كشاورزي ايران است
 هكتار است كه ۴۲۰۱۵۰سطح زير كشت پسته در ايران 

  ).۱۷(باشد  مقداري از آن در شرايط آب و خاك شور مي
در مناطق با ) ۱۳۷۹ (يطبق گزارش صداقت و ترکمان

 و ين عملکرد محصوالت زراعن آمدييل پايآب شور به دل
 ي براين رغبت چنداني، زارعيعدم وجود صرفه اقتصاد

ط ين شرايتحت ا.  الزم در مزرعه ندارنديه گذاريسرما
 ي به شدت کاهش مييايمي چون کود شييها مصرف نهاده

 به کشت يش قابل توجهيل کشاورزان گراين دليبه ا. ابدي
ن در يا. ده اندپسته در مناطق قابل کشت از خود نشان دا

ر شور و ي است که عملکرد در هکتار پسته در مناطق غيحال
 نداشته است که نشان ي شور، تفاوت قابل مالحظه ايتا حد

ن و ييدر حد پا(  آب يدهنده مقاومت پسته در مقابل شور
 در يکاهش عملکرد محصوالت زراع.  باشديم) متوسط
 يس د۲حدود (  آب ين شورييط حد متوسط و پايشرا
ت باغات پسته در يريسبب شده است تا مد) 1منس بر متريز

بنابر . ردي صورت پذينده به نحو مطلوب ترين آي تاميراستا
ش عملکرد درختان پسته ي افزايق در مورد چگونگين تحقيا

 ييط آب و خاک شور با توجه به مصرف نهاده هايدر شرا
  . برخوردار استيت خاصيچون کود از اولو

ه به شوري تا  مورد تحمل گياهان پستبررسي ها در
، ۲( جوان بوده است 2 بذرينهال هاي كنون عمدتا بر روي 

  ن راد ي معيک بررسي در ). ۳۴، ۳۱، ۲۹، ۲۸، ۲۱، ۵
)b۲۰۰۵ (جه گرفت که بر اساس شاخص عملکرد ين نتيچن

 دو سال، نهال يش جداگانه در طي رشد در دو آزماينسب
مقاوم ) NaCl(م يدسدي کلريز به شوري ري بادامي بذريها

ه بذر ير منبع تهيي با تغ۳ش ي که در آزمايتر بوده در حال
ز ي ري و کاهش در مقاومت باداميش در مقاومت اوحديافزا

ت ين گونه تفاوت ها را حساسي علت ايو. ديمالحظه گرد
 ني و همچني ارقام مختلف پسته به شوريهامتفاوت دانهال

رقام با نام مشابه ذکر نموده  ايت متفاوت دانهال هايحساس

                                                                               
1. Desisimen/meter(dSm-1)  
2. Seedlings  

ج ارائه شده توسط ينتاد، ي جدي از گزارش هايکي. است
ج آنها يبر اساس نتا.  باشديم) ۲۰۰۵( وهمکاران يحکم آباد
در ) Cl(و کلر ) Na(م ي تجمع سد،يط شوريدر شرا
 ارقام يها  رقم حساس سرخس نسبت به دانهاليدانهالها

تعدادي از . تر بوده استشي بيني زرند و قزويمقاومتر بادام
، )۱۹۷۵(از جمله پارسا و كريميان ز يگر نيدمحققين 

، سپاسخواه و )۱۹۸۸، ۱۹۸۲، ۱۹۸۱(سپاسخواه و مفتون 
در ) ۱۹۸۸(همكاران  واكر وو ) ۱۹۸۸، ۱۹۸۵(همكاران 

هايي ارائه مورد تحمل دانهالهاي پسته به شوري گزارش
مختلف پسته به اما در مورد تحمل نسبي ارقام . اندنموده

ها  جذب و انتقال يون،  3شوري، كميت بار دهي، سال آوري
ري، و تركيب شيميايي گياهان بالغ پسته در شرايط شو

همكاران  چه فرگوسن وگر. اطالعات كافي وجود ندارد
 گياهان بالغ پسته را بررسي ، تا حدي اثر شوري بر)۲۰۰۲(

 4وت آب آبياري هدايت هاي الكتريكي متفااما اثر. اندنموده 
با توجه به تنوع ژنتيكي در گياهان پسته مورد كنكاش قرار 

به . برخي تناقض ها درگزارش ها وجود دارد. نگرفته است
به مقاومت به ) ۲۹ ،۲۸، ۲۱(عنوان مثال برخي محققين 

 در. اشاره نموده اند) ريز( شوري بيشتر دانهال هاي بادامي
شوري بيشتر  مقاومت به ۲۴(حالي كه گروهي ديگر 

  .اند هاي فندقي را گزارش نموده دانهال
تجمع عناصر غذايي در برگ ) استاندارد(حد معمول 

كه در آن رشد طبيعي گياه وجود  درختان پسته كاليفرنيا
‐N ،۱۷/۰‐۱۴/۰ = %P ،۲‐۱=%K ،۴%= ۳/۲‐۷/۲  دارد،
۳/۱ = %Ca ،۲/۱‐۶/۰ =% Mg ؟ ، =S ،۰۰۷/۰‐۰۰۲/۰ = %

Na، ۳/۰‐۱/۰=%Cl ،ppm ۸۰‐۳۰ =Mn ،ppm ۲۳۰‐۶۰ =
B ،ppm ۱۵‐۷ =Zn ،ppm ۴‐۳ =Cu  و ؟ =Feباشد  مي 
 در شرايط ايران به در حالي كه حد اپتيمم اين عناصر .۶(

  ،=N= ، ۱۲/۰ %P=، ۸۹/۱ %K=، ۵/۲.%Ca%۲ ترتيب
۵/۰ %Mg=،۳/۰% S=، ؟ Na=،؟ Cl=، ppm۵۰ Mn= ،

ppm۵۰B=، ppm۱۵Zn=،؟  Cu= وppm۱۱۰Fe=  ذكر
 به منظور تعيين چگونگي جذب عناصر ).۱۸(ت شده اس

                                                                               
3. Alternate bearing  
4. Electerical conductivities of irrigation water (ECiws) 
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ط آب و خاک شور يغذايي در گياهان پسته از جمله در شرا
  .عنوان معيار قضاوت مي توان استفاده نمود ها به از اين داده

اطالعات در مورد تحمل نسبي به نمك گياهان بالغ 
پسته با توجه به شاخص هايي كه در باال ذكر شد، هنوز 

نه از آب و خاک يبه منظور استفاده به. ستبسيار اندك ا
  ـهيبات پايا ترکيو ) وندکيپ( ارقام يي و شناسايشور، بررس

 بر NaClژه ي به وي و اثر شوري مقاوم پسته به شور1يونديپ

 اين بنابراين در). ۱۹( برخوردار است يت خاصيآنها از اهم
، ارزيابي مقاومت نسبي به نمك در مورد تعدادي از پژوهش

آوري و نوتيپ هاي پسته با توجه به عملكرد كمي، سالژ
  . قرار گرفتبررسيتركيب شيميايي گياه مورد 

  
  مواد و روش ها

اين پژوهش در دو آزمايش جداگانه در جنوب خراسان 
در ) ۱۳۷۸‐۸۲( سال  به مدت پنج ۱آزمايش . انجام گرديد

متعلق به ) جنوب خراسان(پسته گناباد توليد ايستگاه 
منطقه فوق داراي مشخصات .  قدس رضوي انجام شدآستان
 ۲۱/۳۴ متر ارتفاع از سطح دريا، عرض جغرافيايي ۱۰۵۶

جه بوده و ر د۴۲/۵۸درجه شمالي و طول جغرافيايي 
در . باشد  ميلي متر مي۱۵۰ميانگين بارندگي ساليانه آن 

ويژه در رقم   سال هاي اخير در تعدادي از درختان پسته به
اي برگ در طي ماه هاي بهار و اوايل  اشيه كلروز حاوحدي

سپس اين نوع كلروز حاشيه اي . تابستان مشاهده شده بود
ها تا نيمه  بصورت خشك شدن تدريجي به سمت وسط برگ

با توجه به مشكالت اين تحقيق . يافت تابستان توسعه مي
از بين باغ هاي متعدد پسته مجاور هم دو . شدانجام شوري، 

 شناخته ۷ و ۶ عنوان واحدهاي پسته كاري باغ پسته كه به
اين دو دليل انتخاب . شوند، براي آزمايش انتخاب شدند مي

به ( الكتريكي آب آبياري آنها بود واحد متفاوت بودن هدايت
سفيد و   ارقام بادامي.) دسي زيمنس برمتر۱۱ و ۴۵/۷ترتيب 

بادامي وي نهال هاي بذري ر بر ۱۳۶۴اوحدي كه در سال 
 پيوندي را تشكيل ‐ند زده شده بودند، تركيبات پايهريز پيو
  .دادند مي

                                                                               
1 . Scion-rootstock combinations 

در هر واحد، آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامل 
  بررسي اثربه منظور. تصادفي با تكرار نمونه گيري انجام شد

كود دهي نيتروژن در باردهي و چگونگي جذب آن در 
قبل از شروع آزمايش در يكي از  ۱۳۷۷شرايط شور در سال 

.  گرم سولفات آمونيم داده شد۴۰۰، به هر درخت ها لوكب
، ۶هاي واحد  و در ديگر بلوك۷در حالي كه در واحد 

 گرم ۲۰۰(نظر گرفته شد  كوددهي نيتروژن كمتر در
منبع بر اساس نتايج ).  براي هر درختآمونيمسولفات 

 روز قبل از ۶۰‐۷۰زمان كوددهي نيتروژن حدود  ۶شماره 
با توجه . ه شد در نظر گرفت)ول مرداد ماها(برداشت محصول 

 مثبت حاصل از مقدار بيشتر كود نيتروژن، در طي به اثر
 گرم ۴۰۰هاي متوالي بعدي به هر يك از درختان  سال

در هر سال قبل از شروع ن يهمچن. سولفات آمونيم داده شد
 گرم سوپر فسفات ۳۰۰رشد به هر يك از درختان پسته 

رختان پسته و حمايت از جوانه جهت تقويت د .داده شد
هاي آزمايش  هاي گل بعد از برداشت محصول، در طي سال

در هر يك از واحدها محلول پاشي اوره و سولفات روي هر 
ز طور همزمان در اوايل پاييه  در هزار و ب۵يك به ميزان 

 بر 2 كود دهي تكميليبه منظور بررسي اثر. انجام شد
ل آوري در زمستان سال هاي كميت بار دهي و سا ويژگي
 در هر دو واحد به ازاي هر يك از درختان مقادير ۱۳۸۰

، ) كيلوگرم۴(، مرغي ) كيلوگرم۴۶(معيني از كودهاي گاوي 
و )  گرم۴۰۰(، سولفات پتاسيم ) گرم۳۰۰(سوپر فسفات 

در نظر گرفته شد كه پس از مخلوط )  گرم۱۰۰۰(گوگرد 
ز هر درخت به شدن در اطراف تنه و در قسمت سايه اندا

 در نظر ا ب۱۳۸۰در سال . صورت عمقي وارد خاك شد
 از كود دهي ،گرفتن سوپر فسفات در تركيب كود تكميلي

در . خود داري گرديدانجام مي شده جداگانه آن كه هرسال 
در   ، محصول كمي۱۳۸۲ تا ۱۳۷۸طي هر يك از سال هاي 

، )۱۳۸۰ و ۱۳۷۹(در طي دو سال .  درخت تعيين شد۱۹۹
 انتخاب و نمونه  برگمياييي درخت به منظور تجزيه ش۱۴۴

نمونه گيري برگ  ۶ منبع شماره با توجه به. گيري انجام شد
 روز ۴۰هاي غير بارده و حدوداً  از قسمت مياني شاخهپسته 

مرداد ماه بيست و پنجم در يعني قبل از برداشت محصول 

                                                                               
2.Complementary fertilization 
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و  +Ca2+, Na+ ،Mg2 يها ونير کاتيمقاد. انجام شد
جه در خاک ي در آب و در نت-B يحد  و تا-Cl يها ونيآن
ها در برگ  ل تجمع آنين دليشتر از حد معمول بوده به ايب
 که يدر حال. شتر از حد استاندارد بوده استياهان پسته بيگ

اه کمتر يجه در گي در آب و خاک و در نت+Kون ير کاتيمقاد
دن م شي از حجيريبه منظور جلوگ. از حد معمول بوده است

ها،  ونير کاتيمقاد(ن مقاله از ارائه جدول داده ها يمتن ا
 شده و فقط يخوددار) ر عناصر در آب و خاکيها و سا ونيآن

. اه اشاره شده استيها در برگ گ  تجمع آنيبه چگونگ
 ذکر شده ۶ واحد ي در بلوک هايونيبعنوان نمونه روابط کات

  ).ج و بحثي در قسمت نتا۱جدول ( است 
 در يكي از ۱۳۷۸ تا ۱۳۶۹هاي   بين سال۲آزمايش 

مشاع و ( باغهاي پسته در بخش قاسم آباد شهرستان خواف
متعلق به سازمان امور اراضي كه داراي شرايط ) ۹الفجر 
باشد،  مي) گناباد (۱فيايي و آب و هوائي مشابه آزمايش جغرا

 ۲آزمايش هدايت الكتريكي آب آبياري در شرايط . انجام شد
بذور پسته رقم .  دسي زيمنس بر متر بوده است۲۹/۱۰برابر 

پسته  تحقيقات ريز كه توسط موسسه  نيمه وحشي بادامي
 متحمل به شوري معرفي شده ي به عنوان ژنوتيپ هاكشور

به منظور فراهم نمودن .  كشت شد۱۳۶۹بود، در سال 
 پايه ها از ارتفاع ۱۳۷۰شرايط پيوند زني، در اسفند ماه سال 

 بر روي ۱۳۷۱رداري و در ارديبهشت ماه سال  متر سر ب۵/۰
 از ارقام اوحدي،  ها پيوندك.رشد جديد آنها پيوند زده شد
 بوده كه از آن موسسه تهيه احمد آقايي، كله قوچي و اكبري

به منظور كاهش ريسك، تعداد پيوند هاي لوله بر . گرديد
 پيوندي ‐تركيبات پايه. روي هر پايه چهار در نظر گرفته شد

 در آن ها دو پيوندك گيرايي داشت، براي بررسي هاي كه
در تركيباتي كه گيرايي پيوندك ها . بعدي انتخاب شدند

هاي اضافي تعداد  بيشتر از دو مورد بود با حذف پيوندك
شاخه هاي پيوندي رشد يافته بر روي هر پايه دو در نظر 

با توجه به عدم گيرايي پيوندك ها بر روي برخي . گرفته شد
و در نتيجه ) ويژه پيوندك هاي رقم اكبري هب(يه ها پا

متفاوت بودن تعداد درختان هر رقم در داخل هر بلوك، 
 با استفاده از ۲تجزيه آماري داده هاي حاصل از آزمايش 

.  درخت انجام شد۶۶ بر روي 1طرح كامال تصادفي نامتعادل

                                                                               
1.Unbalanced completely randomized design 

صورت  ۱تجزيه شيميايي آب،خاك و گياه مانند آزمايش 
  . گرفت

ها به منظور تجزيه شيميايي در هر يك از آزمايش
 در وسط هر يك از بلوك ها پروفيل ۱۳۷۹خاك، در سال 

 .به عمق دو متر حفر و نمونه گيري از هر اليه انجام شد
بافت خاك كليه نمونه ها شني لوم و تغييرات مقادير عناصر 

N ،P ،K و نيز هدايت الكتريكي (EC) اسيديته ،(pH) و 
 به شرح ذيل بوده ۶ در واحد (ESP)يم تبادلي درصد سد

‐ ۷/۱۷، پي پي ام =۰۰۳/۰N‐۰۰۸/۰درصد  : است
۱/۱۱P= ۱۲۰‐۱۸۰، پي پي امk= ،۶۹/۲۶‐۸۵/۷EC= ،
۶۴/۸‐۵۰/۸pH= ۰۶/۱۰‐۹۳/۳۷ وESP= . مقادير و

درصد :  به شرح ذيل بوده است۷تغييرات آن ها در واحد 
۰۰۶/۰‐۰۰۲/۰N= ۱/۱۱‐۸/۲۱، پي پي امP= پي ام ، پي
۲۲۳‐۱۳۰K= ،۷۴/۳۴‐۴/۷EC= ،۵۴/۸‐۸۳/۷pH= ،
۱۶/۴۴‐۶۶/۱۰ESP= . نيز بافت خاك شني ۲در آزمايش 

  .  شور و قليايي بوده است۱لوم و خاك مشابه آزمايش 
عمق   روز بوده و۳۰ در هر دو آزمايش فاصله آبياري 

 آب 3 اندازه گيري و دبي 2جريان آب در بلوك ها توسط فلوم
وجه به كاهش دبي آب در بلوك هاي بعدي، با ت. تعيين شد

به منظور ورود حجم يكسان آب به هر يك از بلوك ها، زمان 
) تا پر شدن هر بلوك از آب( دقيقه ۳۰ تا ۱۵آبياري از 

در .  و روش آبياري به صورت كرتي نواري بوده استمتغير
 غير يكنواخت كاهش اثرهاي آزمايش به منظور  طي سال

قرار (مصنوعي افشاي ه د و اتفاقي، گره افشاني آزاددگر
گيري دانه هاي گرده در پارچه متقال و تكان دادن 

 .انجام شد) يكنواخت آن بر روي خوشه هاي درختان ماده
  چند با استفاده از آزمون ها ميانگيندر هر آزمايش مقايسه

  .  انجام شد4 جديد دانكندامنه 
  

  نتايج و بحث
 5 تجزيه مركبش هاي طبق نتايج آزماي۱در آزمايش 

 محصول ۷ و ۶در هر يك از واحدهاي ) ۱۳۷۸‐۸۲(سال ها 
. طور معني دار از اوحدي بيشتر بودسفيد ب  رقم بادامي  كمي

 ميانگين وزن خشك ميوه ارقام اوحدي و بادامي ۶در واحد 
                                                                               
2. Flum 
3. Discharge (Q) , (Liter/ second) 
4. Duncan's new multiple range test (DMRT) 
5. Combined analysis experiments 
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 گرم ۲۲/۱۲۰۲ و ۸۳/۷۴۵ سال به ترتيب ۵سفيد در طي 
 ۴۲/۱۰۷۸ و ۳۷/۶۰۶  به ترتيب۷بوده در حالي كه در واحد 

 تجزيه مركب سال ها و نتايج آزمايش هاي. گرم بوده است
كميت % ۱در سطح واحدهاي توليد پسته نيز نشان داد كه 

دار  عنيطور مه  ب) گرم۳۲/۱۱۴۰ (سفيد  بار دهي رقم بادامي
در اكثر سال ها  .بيشتر بوده است)  گرم۱۰/۶۷۶(از اوحدي 

  خشك ميوه رقم باداميدر هر واحد، از نظر آماري وزن 
  .)۲و۱هاي شكل( سفيد از اوحدي بيشتر بوده است
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 و اوحدي (Ba)سفيد    اثر ارقام مختلف پسته بادامي‐۱شكل 
)Ow ( بر وزن خشك ميوه)تا ۱۳۷۸در طي سال هاي ) گرم 

  ۶ در واحد پسته كاري ۱۳۸۲
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 و اوحدي (Ba)سفيد    ارقام مختلف پسته بادامي اثر‐۲شكل 

)Ow ( بر وزن خشك ميوه)تا ۱۳۷۸هاي  در طي سال) گرم 
  .۷ در واحدپسته كاري۱۳۸۲

  
 تجزيه مركب واحدهاي توليد پسته نتايج آزمايش هاي

سفيد در شرايط   نشان داد كه در هر سال رقم بادامي

ي ويژگي  بوده، در حالي كه رقم اوحد(on- year) باردهي

 در ،)on- year بعد از off – year  (سال آوري را نشان داد

در رقم   ، سال آوري مشكل مهمي سفيد مقايسه با بادامي

  .)۳شكل (اوحدي بود 
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و اوحدي ) Ba( اثر ارقام مختلف پسته  بادامي سفيد ‐ ٣ شكل 
)Ow ( بر وزن خشك ميوه)تجزيه مركب هاي در آزمايش) گرم 

  )٧و  ٦(واحدهاي توليد پسته 
  

بدون در نظر گرفتن كاهش وزن خشك ميوه رقم 

داشت، در   وجود۱۳۸۱ كه در سال ۷سفيد در واحد   بادامي

در   .)۲شكل ( مشاهده نشد (off-year)اين رقم سال آوري 

هاي آزمايش، ميانگين وزن خشك ميوه مجموع سال

ازاي ه ب( گرم ۲۷/۸۴۲ و ۰۷/۹۷۴ به ترتيب ۷ و ۶واحدهاي 

واحد  با توجه به اين ويژگي تفاوت بين دو. بود) هر درخت

با اين وجود از نظر آماري در سال هاي . معني دار نبود

 كمتر از ۷واحد   محصول كمي) سال دوم و چهارم(بيشتري 

  ).۴شكل (  بوده است۶واحد 
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 بر وزن خشك ۱۳۸۲ تا ۱۳۷۸هاي مختلف   اثر سال‐۴شكل 

  در آزمايش هاي تجزيه مركب ارقام) گرم(ميوه 
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  بر وزن خشك ميوه ۱۳۸۲ تا ۱۳۷۸هاي مختلف   اثر سال‐۵شكل

  در آزمايش هاي تجزيه مركب ارقام و واحدهاي توليد پسته) گرم(

  
رسد كه تفاوت بين دو واحد در رابطه با  نظر ميه ب
اما در .  بوده است۷ت الكتريكي باالتر آب آبياري واحد هداي

 ۶واحد   محصول كميطور بسيار معني دار ه بسال پنجم 
 ۷در سال آخر وزن خشك ميوه واحد .  بود۷ واحد ازكمتر 

 از ۷درختان پسته واحد . بطور غير قابل انتظار افزايش يافت
 (off-year) در شرايط باردهي كم ۱۳۸۱ تا ۱۳۷۸سال 

 هدايت الكتريكي احتماالً در طي اين سال ها، اثر. ودندب
 (off – year) عامل باردهي كم ۷باالتر آب آبياري واحد 

 كه درختان پسته واحد رفت انتظار مي. واحد بوده استآن 
)  در سال هاي متناوبon- year (  نيز ويژگي سال آوري۷

ل عدم  عوامل ذكر شده مسئورا نشان بدهند، اما احتماال اثر
هاي متناوب بوده  در سال) on-year( باردهي بروز ويژگي 

 در شرايط ۶، درختان پسته واحد ۱۳۸۱در سال . است
 آنچنان  كود دهي تكميلياثر.  بودند(on- year)باردهي 

درختان  ) (on- yearهي مناسب قابل توجه نبود كه بارد
 ثردر واقع، ا.  نيز مشاهده گردد۱۳۸۲ در سال ۶پسته واحد 

 كه در شرايط بار ۷كود دهي تكميلي بر درختان پسته واحد 
 1رسد كه مخزن نظر ميه ب. دهي كم بودند قابل توجه تر بود

 در ۶در درختان پسته واحد ) بذور در حال رشد(ميوه ها 
 اثر قابل وي بوده كه كود دهي تكميلي آنچنان ق۱۳۸۱سال 

وانه هاي ج) عدم ريزش (يا بر بقاي  تشكيل گل وتوجهي بر
تفاوت كميت بار دهي در طي سال هاي . گل نداشته است

 محصول درختان پسته در .)۵شكل (آزمايش معني دار بود 
 بنابراين ).۵شكل  ( كاهش يافت۱۳۸۰ و ۱۳۷۸سال هاي 

كود .  مشاهده شد۱۳۸۱ تا ۱۳۷۸ويژگي سال آوري از سال 

                                                                               
1.Sink   

  در سال احتماالً انجام شد،۱۳۸۰دهي تكميلي كه در سال 
يت نموده حما از مخزن جوانه هاي گل درختان پسته ۱۳۸۱
 ۱۳۸۲بنابراين كاهش محصول مورد انتظار در سال . بود

 در سال ۷محصول بيشتر واحد  .)۵شكل (مشاهده نشد 
، عامل افزايش معني دار محصول پسته در )۴شكل  (۱۳۸۲

).  تبديل شدon-year به off-year  (آن سال بوده است
 ۱۳۸۲سفيد در سال   ويژه بادامي  هب   دو رقمافزايش محصول

 در آن سال ۷عامل افزايش معني دار محصول پسته واحد 
 ۱۳۸۲افزايش محصول پسته در سال ). ۲شكل (بوده است 

   بوده است ۷ افزايش محصول واحد عمدتا بدليل) ۵شكل (
  .)۴ و ۲هاي  شكل(

 ۶ برگ درختان پسته در واحدهاي Naميانگين ذخيره 
 درصد وزن خشك برگ بود كه ۲۲/۰ و ۱۹/۰ به ترتيب ۷و 

ست  بوده ا پسته كاليفرنيا برابر بيشتر از درختان۵۰تقريبا 
 و ساير عناصر در برگ درختان پسته كاليفرنيا Naمقادير (

طوري كه پسركلي ه ب). در مقدمه اين مقاله ذكر شده است
 به محيط ريشه NaClذكر نموده با افزايش شوري ) ۱۹۹۵(

 برابر افزايش يافته ۱۰۰ تا حدود Naبرخي گياهان، جذب 
 برابر در ۵۰ در حدود Naبنابر اين افزايش ذخيره . است

گياهان پسته در مناطق شور نسبت به غير شور محتمل 
 ۱  برگ درختان پسته در بلوكNaحداكثر ذخيره . است

  . )۱جدول ( وجود داشت۶واحد 
  

 در برگ K و Mg, Ca, Naهاي  مقادير    ميانگين‐۱جدول 
و ميانگين وزن خشك ) درصد وزن خشك برگ(درختان پسته 

 در طي ۶احد هاي متفاوت و درختان در بلوك) گرم(ميوه 
  ۱۳۸۰ و ۱۳۷۹هاي  سال

 ها بلوك  ۱  ۲  ۳  ۴
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a 
ab 
b 

۱۱۵۰  
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  كلسيم
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 درصد وزن ۳۳/۰ در اين بلوك Naميانگين مقدار 

ويژه براي رقم  ه، بNaاين حد از تجمع . خشك برگ بود
ميانگين مقادير . حساس اوحدي در حد سميت بوده است
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Naدر  سال طي دو سفيد و اوحدي در  برگ ارقام بادامي
.  درصد وزن خشك برگ بود۲۰/۰ و ۱۸/۰ به ترتيب ۶واحد 

بيشتر تا حدي   اوحدي در برگ رقم حساسNaتجمع يون 
. صل گرديد حا۷نتايج مشابهي بين ارقام در واحد . بود

نظر ه  ب). درصد وزن خشك برگ۲۴/۰ در مقايسه با ۲۰/۰(
عوامل ، يكي از Naرسد كه جذب و انتقال بيشتر يون  مي

طبق گزارش . رقم اوحدي بوده است هنده محصول كاهش د
ن ين ارقام از ايز تفاوت بين) ۲۰۰۵( و همکاران يحکم آباد

 يط شوري که در شرايطوره نظر قابل توجه تر بوده، ب
 مقاوم يه هايه حساس سرخس نسبت به پاي در پاNaتجمع 
  . شتر بوده استي بيني زرندو قزويتر بادام

 آب آبياري Na مقدار ۱۳۸۲تا ۱۳۷۵هاي  در طي سال
 متغير بود، 1 ميلي اكي واالن در ليتر۳۳/۶۸ تا ۴۵ از ۶واحد 

 ۱۲۵ تا ۶۵ از ۷در حالي كه دامنه تغييرات آن در واحد 
با توجه به منبع شماره بنابراين . ميلي اكي واالن در ليتر بود

در .  آب آبياري بيش از حد استاندارد بودNaمقدار  ۱۰
در نمونه هاي خاك بيش از حد   Naر نتيجه افزايش مقدا

 ميانگين مقادير ۱۳۷۹به عنوان مثال در سال . بوده است
Na ۸۶ برابر ۶ در اعماق متفاوت خاك بلوك هاي واحد 

در اين شرايط قابل . ميلي اكي واالن در ليتر بوده است
.  برگ بيش از حد استاندارد باشدNaانتظار است كه ذخيره 

 مسير آب ۶ واحد ۱ بلوك ۱۳۷۷ تا ۱۳۶۷هاي  بين سال
نال نقش كا(اير رديف هاي اين واحد بوده است آبياري س

 ۱۱ به طوري كه در طي .)اصلي آب آبياري را داشته است
 ساعت و ۳۶۰۰سال زمان عبور آب شور ازآن بلوك حدود 

 ن  مقداريبنابرا. ها بيشتر بوده استبه مراتب از ساير بلوك 
Na۶ واحد ۱ در بلوك يجه برگهاي خاك و در نت  نمونه 

شرايط موجود با  .بيشتر بودبطور معني دار از ساير بلوك ها 
بلوك ها، اثرات مخرب شوري بر روي  در مقايسه با ساير
با توجه به آنچه . مشاهده شد ۶ واحد ۱ گياه بيشتر در بلوك

توان آينده باغ هاي   رخ داده، مي۶ واحد ۱كه در بلوك 
باشد را  ش از حد شور ميآنها بيي مشابه كه آب آبيار

  . بيني نمود پيش

                                                                               
1. Milliequivalent/ liter(mel-1) 

 ۱در بلوک  برگ  (Ca)در مقابل غلظت يون كلسيم
 بين يون ).۱جدول (طور قابل توجه پايين بوده ب ۶واحد 
 رقابت كاتيوني قابل توجهي مشاهده شد Ca و Naهاي 

درختان   ميانگين محصول كميط ين شرايدر ا. )۱جدول (
 ۹۰۵ر حالي كه در ساير بلوك ها از گرم د۴۳۰، ۱در بلوك 

 مشاهده ۱طوري كه در جدول ه ب.  گرم بود۱۱۵۰تا 
 بطور ۱ در برگ درختان پسته در بلوك Mgشود تجمع  مي

رقابت .  كمتر بود۳و  ۲بسيار معني دار از بلوك هاي 
  بودCaو  Na مشابه Mg و  Na هاي  كاتيوني بين يون

 Mg  وCaوني بين به عبارت ديگر رقابت كاتي. )۱جدول(
 برگ بيش Na كه مقدار ۶واحد  ۱در بلوك . قابل توجه نبود

در  . كاهش يافت Mgاز حد باال بود، بطور قابل توجه جذب 
قابل بسيار  Mg و Na هاي   رقابت كاتيوني بين يون۴بلوك 

 و تا حدي Caدر اين بلوك به ترتيب يون هاي . توجه نبود
Mgقوي تري بر كاهش تجمع  اثر Naبنظر .  برگ داشتند
 قوي تر از يون Ca  و بويژهMg رسد كه رقابت كاتيوني مي
Na جذب ضعيف تر  .بوده استCaسط  در شرايط شوري تو

در شرايط نسبت  ).۱۵ (برخي از محققين گزارش شده است
ممكن است از ويژگي انتخابي  بستر كشت  درNa/Caباالي 

جمع غير در نتيجه شرايط ت. غشايي ريشه ممانعت شود
 با .شود  در ريشه و شاخه ها فراهم ميNa) آزاد(انتخابي 

 به محيط شور Ca از طريق افزودن Ca/Mgافزايش نسبت 
 افزايش (k)ها رشد وجذب پتاسيم ريشه، در برخي گونه

 در كاهش نفوذ پذيري Ca نقش همچنين بدليل. يافته است
 در برخي گونه ها Na جذب Naغشاي سلول هاي ريشه به 

) ۱۹۹۵(مارشنر  ).۲۳،  ۲۲، ۱۵، ۱۲( كاهش يافته است
 Na هاي  كه در شرايط سميت هاي يوني، سميتذكر نموده

به عالوه در شرايط . دده رخ مي  Caو K  و كمبودهاي Clو 
 قوي تر K بجاي Na، ويژگي جانشين Na يون غلظت باالي

 در  خاك و آب Caدر شرايط اين آزمايش، مقدار . است
 ميلي اكي ۳۸/۲ و ۷۱/۱۴به ترتيب ( حد معمول بود  ازباالتر

 Caكمبود ، Naبنابراين با وجود جذب باالي ). واالن در ليتر
 جذب ۶ واحد ۱ در بلوك ائاًاستثن. در درختان پسته رخ نداد

Naدار جذب  ه طور معني آنچنان باال بود كه بCa در 
 حات رقابتين گونه توضي با توجه به ا.گياهان كاهش يافت

ش ي آزمايهاها را در بلوک ونين کاتي مشاهده شده بيونيکات
  .ه نموديتوان توجيم
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اين  در . برگ حداکثر بودCa، غلظت ۶ واحد ۲در بلوك 
 گرم ۹۳۵طور ميانگين ه درخت ببلوك وزن خشك ميوه هر 

چنين به نظر .  بيشتر بود۱طور معني دار از بلوك ه  كه ببود
 در گياه حداقل Ca مثبت ذخيره بيشتر ي رسد كه اثرم

.  بوده است۲يكي از عوامل موثر در افزايش محصول بلوك 
. شدن آسيب برگ درختان پسته مشاهده ۲در شرايط بلوك 

، Ca، با افزايش غلظت يون )۱۹۹۵(با توجه به نتايج مارشنر 
 افزايش و بنابراين توانايي ريشه ها به منظور Ca/Mgنسبت 

طوري كه قبال ه ب. يابد ، افزايش ميNaذب محدود كردن ج
 برگ قابل Mg غلظت ۶ واحد ۳ و ۲در بلوك هاي  ذكرشد،

طور معني دار ه  برگ بNaتوجه بود در حالي كه غلظت 
در نتيجه رقابت كاتيوني ملموسي ). ۱جدول (كاهش يافت 

در بلوك . داشتدر بلوك ها وجود Mg و Na بين يون هاي 
 در برگ Mgو Ca مع يون هاي  تغييرات تج۳ و ۲هاي 

در نتيجه رقابت كاتيوني مشخصي .  بوددرختان پسته مشابه
 بين نفيهمبستگي ميك نوع . يون ها وجود نداشتاين بين 

متشابها يك . داشت  وجودNa و غلظت يون محصولميزان 
 با غلظت يون Naنوع همبستگي منفي بين غلظت يون 

به گزارش پسر كلي  با توجه . وجود داشتMg و يا Caهاي 
)۱۹۹۵(، Caريشه نقش  در حفظ و پايداري غشاهاي 

− جذب Mgدرشرايط شوري، يون . دارد مهمي
3NO  را

مارشنر .  موثرتر استMg از يون Caبهبود بخشيده اما 
 را به K و Mg با يون هاي Naنيز رقابت كاتيوني ) ۱۹۹۵(

 برگ Mg غلظت ۶د  واح۲در بلوك . اثبات رسانده است
از طرف ديگر ميانگين محصول هر درخت از . حداکثربود

با توجه به حد استاندارد ذخيره .  بيشتر بوده است۱بلوك 
 ذكر ۶كه در منبع شماره  در برگ درختان پسته  Mgيون 

 ۲۱/۰ در حد Mgرسد كه ذخيره يون  نظر نميه بشده، 
ه بر روي درختان پست درصد وزن خشك برگ اثر سمي

  .داشته باشد
با توجه به معيارهاي مورد استفاده براي تعيين مقاومت 

خشكيدگي . به شوري، رقم اوحدي مقاومت كمتري داشت
  . ، عمدتا در رقم اوحدي مشاهده شد)نكروزه شدن(برگ ها 

سفيد به   تمايل بيشتر رقم اوحدي نسبت به بادامي
  ممكن است حداقل يكيNaويژه   ه و بClجذب يون هاي 

 K كمبود .از علت هاي حساسيت بيشتر آن به شوري باشد

در خاك قابل توجه بود، بنابراين اثري در رقابت كاتيوني 
، صدمات شوري را Kاحتماال كمبود . )۱جدول ( نداشت

 ها ديگر آزمايشبعالوه، با توجه به نتايج. افزايش داده است
آن رسد كه حد آستانه تجمع يوني كه در  ، به نظر مي)۲۰(

شود پايين تر از رقم  رقم اوحدي با كاهش رشد مواجه مي
طبق نتايج سپاسخواه ومفتون . باشد سفيد مي  بادامي

نهال هاي دا در مقايسه با هاي رقم فندقي ، دانهال)۱۹۸۸(
در مقابل در . باشند به شوري حساس تر مي) ريز(  بادامي

 (NaCl) تحمل به شوري اين محققين) ۳۹(تحقيقي ديگر 
.  فندقي گزارش نموده اندرا نسبت به) ريز(  متر باداميك

نمودند، شايد غلظت   برگ را تعيين ميNaچنانچه مقدار 
چنين . نمودند ريز گزارش مي   برگ را در باداميNaبيشتر 

رسد كه حداقل در مورد ژن يا ژن هايي كه  به نظر مي
 در 1باشند، پايداري بروز ژن مسئول تحمل به شوري مي

بطور مشخص، با تغيير . ان پسته ممكن است تغيير يابدگياه
منبع تهيه بذر، در برخي موارد تحمل يا مقاومت به شوري 

با . ممكن است كاهش يابد) ريز(  رقم مقاوم مثال بادامي
توانيم  توجه به اين تفاوت ها، بدون يكسري تحقيقات نمي

طرفي از . تر به شوري را غربالگري نماييم ژنوتيپ هاي مقاوم
  بادامي(تر   در رقم مقاومNa، تجمع يون ۱در آزمايش 

 در راستاي تجمع يوني كمتر، .نيز قابل توجه بود) سفيد
طور معني دار بيشتر از رقم ه سفيد، ب  محصول رقم بادامي

، احتماال كاهش رشد )۱۹۹۵ (به نقل از مارشنر. اوحدي بود
 در و عالئم سميت در برگ بسياري از گونه هاي درختي

در حالي كه . دهد  رخ ميNaClغلظت هاي پايين تر شوري 
 در غلظت هاي باالي شوري، حداقل ۱ در شرايط آزمايش
در برگ ها ) آسيب(تر عالئم سميت  در مورد رقم مقاوم

   .مشاهده نشد
 Cl در اعماق متفاوت خاك، غلظت ۱۳۷۹در سال 

 و ۳۷/۵۹طور ميانگين و به ترتيب ه  ب۷ و ۶واحدهاي 
 Cl به موازات افزايش . ميلي اكي واالن در ليتر بود۳۴/۱۰۷

 برگ Clخاك، دامنه تغييرات غلظت جه در يدر آب و در نت
 درصد ۷۰/۰ تا ۳۱/۰درختان پسته در شرايط هر دو واحد 

 برابر بيشتر از حد ۵/۳ تا ۵۶/۱وزن خشك برگ بود كه 

                                                                               
1. Gene expersion 



 ۹۳  ...اثر کوددهي تکميلي بر افزايش باردهي و ترکيب شيميايي : رادمعين  

 ذكر ۶ درختان پسته كاليفرنيا كه در منبع شماره معمول
 برگ تا Cl، غلظت ۱در شرايط آزمايش . بوده است، شده

 همكارانسپاسخواه و . حدي در رقم اوحدي بيشتر بود
 برگ را در رقم حساس Clنيز غلظت باالتر ) ۱۹۸۸(
 و يطبق گزارش حکم آباد. گزارش نموده اند) فندقي(

ه ي در پاCl، تجمع يط شوريز در شراين) ۲۰۰۵(همکاران 
 زرند يبادام(  مقاوم تر يه هايانسبت به پ) سرخس(حساس 
نيز ذكر نموده ) ۱۹۹۵(مارشنر . شتر بوده استيب) ينيو قزو

 حساس تر  Clكه برخي گونه هاي درختي به غلظت يون
 ۵۰، )۱۹۸۲(طبق نتايج سپاسخواه و مفتون . باشند مي

درصد كاهش در وزن خشك دانهال هاي پسته در شرايط 
. اده است خاك رخ دCl رواالن در ليت اكي ليي م۳/۵۹غلظت 

گزارش نموده اند كه در ) ۱۹۸۸(همچنين واكر وهمكاران 
 مول درمتر مكعب ۱۷۵ خاك Clحدي از شوري كه غلظت 

طور معني دار ه  برگ دانهال هاي پسته بClباشد، غلظت 
  .افزايش يافته است

 در سال ۶ برگ درختان پسته واحد (B)غلظت بر 
  وزن خشك برگام پي  پي۵/۱۹۲ه طور ميانگين  ب۱۳۸۰
رسد كه  نظر ميه ب) ۱۹۸۲(در مقايسه با نتايج كرن . بود

ي از مقدار  تا حد۱ برگ تعيين شده در آزمايش Bغلظت 
 سپاسخواه وگزارش بر اساس . استاندارد بيشتر بوده است

 Bدر شرايط عرصه هاي طبيعي سميت ) ۱۹۸۸(همكاران 
ي گياه بيشتر  بافت هادهد كه غلظت آن در رخ مي  هنگامي

از طرف ديگر در مورد دانهال هاي .  پي پي ام باشد۲۰۰از 
پسته ارقام مختلف، آنها نتيجه گرفتند كه غلظت هاي 

 ۲۲۷ الي ۶۷ در بافت هاي گياه B) زيان آور (1آستانه اي 
 برگ، در Bبا توجه به تجمع مقدار . باشد ام مي پي پي

 و همچنين  تفاوت هاي قابل توجهي بين ارقام۱آزمايش 
در مقابل . بين برگ هاي سالم و آسيب ديده وجود نداشت

دانهال  كه نتيجه گرفتند) ۱۹۸۲(همكاران  سپاسخواه و
و به ترتيب بسيار حساس فندقي  و) ريز( هاي ارقام با دامي

 در حالي كه دانهال هاي كله هستند اضافي Bبه حساس 
اساسي   تفاوت.تا حدي مقاوم به اين يون بوده اندقوچي 

 با آزمايش آن ها، سن و نوع ۲ و ۱ بين شرايط آزمايش هاي

                                                                               
1. Threshold 

 و يج ارزانيطبق نتا. متفاوت ارقام و ژنوتيپ ها بوده است
ط ي در شراBام  يپ ي پ۴۰ غلظت) ۲۰۰۴ (يحکم آباد

 ارقام پسته ي رشد دانهال هاي بر روي اثري شوريمارهايت
 بر در قات ذکر شده، غلظتيسه با تحقيدر مقا. نداشته است

 ي اثرBل ين دلياحتماال به ا. ن بوده استييها پا ش آنيآزما
  .بر کاهش رشد نداشته است
 برگ Kغلظت هاي  ميانگين ۶در بلوك هاي واحد 

در .  درصد وزن خشك برگ بود۱۶/۱ تا ۴۲/۰از درختان 
 برگ Kدر هر دو رقم ذخيره ) ۱۹۸۲(مقايسه با نتايج كرن 

 و ي که حکم آباديه طور ب.كمتر از حد استاندارد بود
 تجمع يط شوريگزارش نموده اند در شرا) ۲۰۰۵(همکاران 

Kز ين) ينيقزو( ارقام مقاومتر يشه و ساقه دانهال هاي در ر
 مشاهده ي اختالفي برگk در غلظت يافته است وليکاهش 

 ي در خاک به حدKد غلظت يق جديط تحقيدر شرا. كردندن
 يبادام(م مقاومتر ن بوده که تجمع آن در برگ رقييپا
بعالوه اثر . ز کمتر از حد استاندارد بوده استين) ديسف
ها در کاهش جذب آن موثر ونير کاتيا رقابت ساي و يشور

با ) ۲۰۰۵( فرد و همکارن ينيج حسيطبق نتا. بوده است
جاد ي درختان پسته ايبارده  دري اثرات مثبتK يکودده

  . شده است
 ۲۸/۰ تا ۱۵/۰ برگ P) (دامنه تغييرات ذخيره فسفر 

 در مقايسه با نتايج كرن  كهدرصد وزن خشك برگ بود
 فسفر ءجز. از حد استاندارد كمتر نبوده است) ۱۹۸۲(

بود كه از ام  يپ يپ ۰۲/۱۳ ن يانگيبطور م در خاك 2متحرك 
 ذكر ۱۲ كه در منبع شماره ) امي پيپ ۱۰(حد استاندارد 

ي خاك آنيون  باالpHدر شرايط . بيشتر بوده استشده، 
 جانشين آن ها OHهاي بيشتري از كلوئيدها جدا شده و 

بنابراين با افزايش تحرك فسفات هايي كه بر روي . شود مي
كلوئيدها قرار دارند، مقادير بيشتري از آن ها جذب گياه 

از طرف ديگر ميزان جذب آنيون فسفات از . شوند مي
يل فوق دال). ۲۲(سولفات، كلريد و نيترات بيشتر است 

 در درختان پسته در شرايط Pتوجيه كننده عدم كمبود 
  .باشند كود دهي متوسط فسفات در شرايط اين آزمايش مي

 برگ درختان پسته واحدهاي )N(  نيتروژنمقدار تجمع

                                                                               
2. Mobile 
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 .درصد وزن خشك برگ بود ۴۸/۱ و ۸۶/۱ به ترتيب ۷ و ۶
 ۷ ويژه در واحد  هب) ۱۹۸۲(بنابراين در مقايسه با نتايج كرن 

 در برگ هاي سالم و Nميزان تجمع .  وجود داشتNكمبود 
 درصد ۶۸/۱ و ۰۰۴/۲آسيب ديده رقم اوحدي به ترتيب 

 .وزن خشك برگ بود كه تفاوت آن معني دار بوده است
در . بودام  يپ يپ ۵۰طور ميانگين ه  در خاك بNذخيره 

 حد ۴/۱ خاك N موجودي )۱۹۹۵(مقايسه با نتايج مارشنر 
با توجه به كود دهي . بوده است)  پي پي ام۲۰۰ (استاندارد
، جذب آن توسط درختان  در شرايط اين تحقيقNمتوسط 

بر اساس گزارش . پسته در شرايط شور قابل توجه بود
در اكثر گونه هاي گياهي، شوري خاك بر ) ۱۹۹۵(پسركلي 

رهالوفيت ها و در  تاثير گذاشته در حالي كه دNO3جذب 
  ي متحمل به شوري، شرايط شور هيچها بسياري از گونه

−گونه اثر معني داري درجذب 
3NOذخيره .  نداشته استN 

 .سفيد بود برگ در رقم حساس تا حدي كمتر از بادامي
 فتوسنتزي برگ هاي رقم  محدوديت زماني فعاليتاحتماالً

آن ها ) كلروز و سپس خشكيدگي( آسيب حساس بدليل
 از  ديگري و تعدادN موثر در كاهش جذب يكي از عوامل

 N 2و اسيميالسيون 1احتماال متابوليسم . عناصر بوده است
 به رقم مقاوم كمتر بوده كه نياز به  نسبتدر رقم حساس

با توجه به نتايج روسكرنس و . بررسي و تحقيق دارد
 حدود دو ماه قبل از Nزمان كود دهي ) ۲۰۰۲(همكاران 

به . ه شددر نظر گرفت) رداد ماهاول م(برداشت محصول 
در طي پر شدن (مخزن  زاطوري كه آن ها ذكر نموده اند، ني

در درختان پسته تنظيم  را K و N ،P جذب و توزيع ،)مغز
  .نمايد مي

 توجه به نتايج حاصل از ، بابه طوري كه قبال اشاره شد
تجزيه مركب سال ها و واحدهاي توليد پسته، آزمايش هاي 
سفيد بطور معني دار از اوحدي   وه رقم باداميوزن خشك مي

حساسيت بيشتر رقم اوحدي به شوري، مهمترين . بيشتر بود
 عامل كاهش معني دار محصول آن در مقايسه با بادامي

در برگ هاي آسيب ديده رقم حساس . سفيد بوده است 
در نتيجه يافته و مدت و احتماال شدت فتوسنتز كاهش 

                                                                               
1. Metabolism 
2. Assimilation 

 كمتري به ميوه كربوهيدرات و 3ت ها عناصر غذايي، اسيميال
و مخازن ) برگ (4رابطه منبع . انتقال يافته است) بذر(
ط گروهي از محققين در پسته توس...) ميوه، جوانه و (

  ).۲۶، ۱۴ ،۱۳ ،۴ ،۳، ۱ (بررسي شده است
 مشاهده ۳و ۱ يها  که در شکلويژگي ذاتي سال آوري

محصول رقم به عنوان يكي از عوامل مهم كاهش .  شوديم
كه احتماال مطرح بوده  نسبتا باال اوحدي در شرايط شوري

شوري كمتر دليل ه ب. در شرايط غير شور نيز وجود دارد
 در برخي سال ها بار دهي رقم حساس اوحدي قابل ۶واحد 
 سوء بيشتر شوري در حالي كه بدليل اثر. بوده استتوجه 
كم  بوده  رقم حساس تر، عمدتا در شرايط بار دهي ۷واحد 
رسد كه ويژگي سال  نظر ميه  ب.)۲  و۱هاي  شكل (تاس

سفيد بيشتر   آوري در رقم حساس اوحدي نسبت به بادامي
. باشد طور قابل توجه تر تحت تاثير كنترل ژنتيكي ميه و ب

 يها يژگيو) ۲۰۰۵ (يل پور و خضريج اسماعيبراساس نتا
ر سال جه دي گل و در نتيها زش جوانهي ارقام در ريکيژنت
ن سطح ي بيک نوع رابطه منطقيآنها وجود . ر داردي تاثيآور

 ذکر نموده اند که در يزان محصول را در اوحديبرگ و م
طبق .  دهدي گل رخ ميزش جوانه هايحالت نامطلوب ر

 ي دارير ارقام تفاوت معني و ساين رقم اوحديگزارش آنها ب
طبق .  گل وجود داشته باشديزش جوانه هاياز نظر ر
و مارا و همکاران ) ۱۳۸۴ (ي نسب و راحميگزارش بان

 گل يزش جوانه هايل ري در پسته به دليسال آور) ۲۰۰۵(
دات به يکاهش کاربوه.  باشديدر تابستان سال پر محصول م

 مختلف و بخصوص در جوانه ي در اندام هاير حد مشخصيز
زم ي تواند از عوامل فعال شدن مکاني مon گل درختان يها
احتماال فعال شدن مخزن .  گل پسته باشديوانه هازش جير

 تر شاخه ها ي قوييت آنتهايل غالبي جوان به دليبرگ ها
  گل کمک يزش جوانه هاي تواند به ري ميدر رقم اوحد

يشتر شوري بر رقم حساس سبب شده بود كه اثر ب.  دينما
 به بار دهي كم (on- year)وضعيت بار دهي مورد انتظار 

(off- year)در نتيجه رقم حساس اوحدي اكثرا .  تغيير يابد
 تجزيه نتايج آزمايش هاي. بوده استدر شرايط بار دهي كم 
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مركب سال ها و ارقام نشان داد كه وزن خشك ميوه واحد 
 صرفنظر از اثر.  بوده است۷واحد  برابر بيشتر از ۵۶/۱، ۶

 بر كاهش سطح فتوسنتزي برگ ها ۶استثنايي بلوك واحد 
يجه كاهش بار دهي، محصول بيشتر اين واحد در و در نت

كيفيت مناسب تر آب . باشد  معني دار مي۷مقايسه با واحد 
 عامل موثر افزايش ۷ در مقايسه با واحد ۶آبياري واحد 

  .محصول واحد فوق بوده است
تجمع .  تا حدي متفاوت بود۲نتايج حاصل از آزمايش 

، احمد حدياو( در برگ كليه ارقام Na  و Clيون هاي 
از حد استاندارد كه در منبع ) وچي و اكبريه قآقايي، كل

 بيشتر بود، با اين وجود عالئم ظاهري  ذكر شده۶شماره 
، در آزمايش ۱بر خالف آزمايش . آسيب برگي مشاهده نشد

با .  رقم اوحدي مقاوم و يا متحمل به تجمع يون ها بود۲
نوع ژنتيكي توجه به ويژگي مقاومت و يا تحمل به شوري، ت

) ۲ و ۱اوحدي درآزمايش هاي (در ارقام با نام مشابه 
  . مشاهده شد

 با سر برداري تعدادي از گياهان ۱  آزمايشدر شرايط
حساس كه در زير نقاط پيوند انجام شد، چنين تشخيص 

شوري به  عمدتا حساسيت به  در شرايط فوقداده شد كه
 زسر برداري  به طوري كه بعد ابستگي دارد،) پيوندك(رقم 

و ايجاد رشد رويشي مجدد بر روي قسمت باقيمانده پايه، 
  . آسيب خشكيدگي برگ مشاهده نشد

رقم   ، محصول كمي۲  در آزمايش۱الف آزمايش بر خ
ن يمحقق. طور معني دار از ساير ارقام بيشتر بوده اوحدي ب

 در رابطه با ارقام با نام مشابه ذکر يج متفاوتيز نتاي نيگريد
  ل يج اسماعيم بر اساس نتاي که ذکر نموديطوره ب.  اندنموده

  

   گليزش جوانه هاي ريدر رقم اوحد) ۲۰۰۵ (يپور و خزر
ج آکگان و همکاران ي که طبق نتاي در حال،قابل توجه بوده

 ي رقم اوحدي باردهين ارقام مورد بررسيدر ب) ۲۰۰۵(
 ۱۳۸۰در سال كوددهي تكميلي مار يت. حداکثر بوده است

را به شرايط ۱۳۸۲مورد انتظار در سال  دهي كم ر باشرايط
قبال حاصله در تاييد نتايج . بار دهي مناسب تغيير داد

 مثبت ثرا) ۳۳، ۲۶، ۱۸، ۱۶، ۱۳، ۹، ۷، ۳(محققين ديگري 
 هكود دهي را بر رشد و بار دهي درختان پسته گزارش نمود

ما نتيجه گرفتيم كه در شرايط شوري باال كه مشابه . اند
توليد ايط اين آزمايش باشد، درختان پسته پتانسيل شر

داشته )  گرم به ازاي هر درخت۱۵۰۰ از تا بيشتر(محصول 
  و با تغذيه مناسب درختان حذف شرايط بار دهي كم

 (off- year)از نتايج مهم ديگر اين . ست امكان پذير ا
 اينكه با توجه به حساسيت به شوري، تنوع ژنتيكي تحقيق

هاي پيوندك(بين منابع متفاوت يك رقم معين قابل توجهي 
قبال در تحقيقات . وجود دارد) يك رقم از منابع متفاوت

ها نيز حساسيت متفاوت در مورد پايه) ۲۱، ۲۰(ديگري 
ارقام متفاوت پسته به شوري و ) هايپايه(دانهال هاي 

همچنين حساسيت متفاوت دانهال هاي ارقام با نام مشابه را 
به منظور احداث باغ هاي جديد . انده بوديمبه اثبات رس

  .پسته بايد اينگونه تنوع ژنتيكي را در نظر بگيريم
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