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  چکیده

  

و اثر این تیمارها بر مورفولوژي ریشه، آزمایش ) رقم بادامی(منظور بررسی تأثیر شوري و ماده آلی بر ترکیب شیمیایی نهال پسته  به

، 800صفر، (تیمارها شامل چهار سطح شوري . مالً تصادفی با سه تکرار صورت گرفتصورت فاکتوریل در قالب طرح کااي به گلخانه

با . بود) صفر، دو و چهار درصد وزنی از منبع کود گاوي(و سه سطح ماده آلی ) گرم کلریدسدیم در کیلوگرم خاك  میلی2400 و 1600

همچنین، افزایش . دار بود  در باالترین سطح شوري معنیافزایش شوري، میزان نیتروژن اندام هوایی روندي کاهشی داشت و این کاهش

کنش شوري و ماده آلی بر غلظت نیتروژن اندام هوایی اثر  دار غلظت نیتروژن اندام هوایی گردید و برهم ماده آلی، سبب افزایش معنی

گرم   میلی1600وري و رسیدن به سطح دار نداشت، ولی با افزایش ش شوري بر غلظت پتاسیم اندام هوایی اثري معنی. داري نداشت معنی

که با افزایش ماده آلی مصرفی، غلظت پتاسیم اندام هوایی و کلریدسدیم در کیلوگرم خاك، غلظت پتاسیم ریشه کاهش یافت، درصورتی

 مورد تأثیر در. داري افزایش دادطور معنیافزایش شوري و ماده آلی، غلظت مس در اندام هوایی و ریشه را به. ریشه افزایش یافت

در اثر افزایش شوري، طول و . تیمارهاي شوري و ماده آلی بر غلظت آهن در گیاه روند آن تقریباً شبیه اثرات تیمارها بر مس گیاه بود

خیزي همچنین، با افزودن ماده آلی و اثرات مطلوب آن بر خصوصیات فیزیکی و حاصل. داري کاهش یافت طور معنی چگالی ریشه، به

  . داري کاهش یافت طور معنی  و چگالی ریشه افزایش و مقاومت فروپذیري خاك بهخاك، طول

  

  فروپذیري کنش، طول و چگالی ریشه، عناصر غذایی، مقاومت برهم: کلمات کلیدي
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  1390، بهار 1، شماره 13رزي، دوره زراعی کشاومجله به

     مقدمه                                 

خصوص  شوري آب و خاك در بسیاري از نقاط جهان به         

خـشک، یـک عامـل محدودکننـده رشـد            نواحی خشک و نیمه   

 از اراضـی بـا       درصـد  50همچنین، در ایران    . شود  محسوب می 

یـد  افزا  شوري مواجه هستند و کمبود آب نیز به این مشکل مـی           

یکی از اثرات شوري بر گیاه، تأثیر نامطلوب و اختـصاصی   . )9(

که افزایش غلظت یک یون نسبت به سـایر  نحوي باشد، به  آن می 

ها توسط گیاه  ها از طریق رقابت یونی مانع جذب سایر یون  یون

در ). 1(گـردد      موجب کاهش رشد گیاه می     ،شده و بدین طریق   

راه با تأثیر سوء بعضی هاي شور، پتانسیل کم آب خاك هم  خاك

خصوص سـدیم کـه      کربنات، بور و به     ها نظیر کلرید، بی     از یون 

 در Cl/NO3 و Na/Ca ،Na/K ،Mg/Caباعــث افــزایش نــسبت 

هـم   گیاه شده و به این ترتیب، تعادل عناصر غذایی در گیاه بـه             

 ،در ایـن شـرایط    ). 9(گردند   خورده و سبب کاهش عملکرد می     

 بیش از عناصر غذایی پرمـصرف و        غلظت سدیم و کلر معموالً    

شود که در گیاهان تحـت       مصرف بوده و این امر موجب می       کم

هاي گونـاگون بـروز     اي از جنبه    تنش شوري، عدم تعادل تغذیه    

ممکن است شوري بـا تـأثیر بـر قابلیـت اسـتفاده عناصـر            . کند

غذایی، جذب، انتقال و یا توزیع عناصر غذایی درون گیاه و یـا             

نمودن فیزیولوژیک عنصر غذایی مصرف شده، منجر با غیرفعال  

البته شوري ممکن اسـت  . به افزایش ذاتی نیاز غذایی گیاه گردد 

  زمـان اثـر بگـذارد      طـور هـم    بر یک یا تعدادي از این مراحل به       

ــین). 24 و 16، 15، 9( ــی ،همچن ــاك م ــوري خ ــر    ش ــد ب توان

آزادسازي عناصر غذایی از فاز جامد به محلول خـاك، عرضـه            

اصر غذایی به سطح ریشه و انتقال عناصر غذایی از ریشه بـه     عن

هـاي   یکـی از راه   ). 7(هاي گیاهی تأثیر سوء داشـته باشـد          اندام

به شوري مثـل پـسته       مقابله با شوري، استفاده از گیاهان مقاوم      

)Pistacia vera L. (گرمـسیري از خـانواده   نیمه است که گیاهی

Anacardiacae    و جنس Pistacia دلیـل  بـه پـسته   ). 6(اشد  ب می

اي که از نظر سـازگاري بـا شـرایط نامـساعد             هاي بالقوه  ویژگی

محیطی از جمله شوري آب و خاك و مقاومـت نـسبی کـه بـه             

ترین محصول کشاورزي    عنوان مناسب تواند به  خشکی دارد، می  

. براي بسیاري از مناطق کویري و خـشک ایـران توصـیه شـود             

تـرین صـادرکننده پـسته دنیـا         زرگترین و ب   اکنون مهم   ایران هم 

این گیاه نسبت به شوري خـاك و آب، مقاومـت زیـادي     . است

 شوري خاك تـا قابلیـت       ،هاي انجام شده   براساس بررسی . دارد

زیمنس بر متر هیچ تأثیري بر گیاه         هدایت الکتریکی هشت دسی   

کـاري قابـل     زیمنس بر متـر، پـسته       دسی 12نداشته و تا شوري     

زیمنس بر متر محصول به       دسی 18در شوري   باشد و    توجیه می 

در یـک آزمـایش     ). 3(مانـد    صفر رسیده، ولی درخت زنده می     

هاي پسته اهلی،  اي، تأثیر شوري آب آبیاري بر رشد نهال گلخانه

نتـایج نـشان داد کـه       . ارقام فندقی و بادامی مورد بررسـی شـد        

شوري آب آبیاري، اثرات منفی بر رشد ریـشه و انـدام هـوایی              

هاي انجام شده بـر روي ارقـام    آزمایش). 19(قام پسته داشت    ار

مختلف پسته نشان داد که افزایش شوري باعث افزایش نـسبت           

 گردیـد  P. terebinthusخصوص  ریشه به ساقه در همه ارقام به

نتایج نشان داد که تأثیر شوري بر غلظـت         همچنین دیگر   ). 20(

دار بـوده    ر معنـی  هاي مختلف گیاه بـسیا     عناصر معدنی در اندام   

میزان عناصر سدیم و کلر در برگ با افزایش شـوري تـا             . است

طور تدریجی افـزایش یافـت، ولـی بـا            موالر به   میلی 80غلظت  

افزایش بیشتر شوري میزان سدیم و کلر در ریـشه بـه سـرعت              

عنوان یک عامـل مناسـب بـراي         مواد آلی به  ). 8(افزایش یافت   

انـد، زیـرا اثـرات     ی شـده تولید محصول در نواحی خشک معرف 

عنوان یک  مطلوبی بر ظرفیت نگهداري آب خاك داشته و نیز به         

برخـی  ). 11(شـوند     منبع عنصر غذایی در خاك محـسوب مـی        

 تـن در  30 تـا  20(محققان نشان دادند، با افزایش کـود گـاوي        

عملکرد علوفه و دانـه درمقایـسه بـا مـصرف کودهـاي           ) هکتار

دلیـل اثـر کـود      افزایش عملکرد بـه   غیرآلی افزایش یافت و این      

گاوي بر افزایش دسترسی عناصر غذایی و کمک بـه سـاختمان           

 طبـق . فیزیکی خاك و افزایش فعالیت ریزجانداران بوده اسـت        

، سـطوح بـاالتر کـود گـاوي، باعـث کـاهش مقـدار               اتگزارش

دلیل کـاهش  تواند به محصول گردید که این کاهش محصول می    

زیرا مـصرف   . جود در کود باشد   سرعت معدنی شدن عناصر مو    

باالي کودهاي دامی، سرعت پـایین تجزیـه و آزادسـازي مـواد             

دنبـال خواهـد     و ایجاد شوري را به    ECغذایی، افزایش ناگهانی    

هاي خـاك از      علت محدودیت کاري به  مناطق پسته ). 12(داشت  

قبیل عدم وجود ساختمان مناسب در اغلب منـاطق، بـاال بـودن      

pH  ب خاك و طوالنی بودن دور آبیاري، اسـتفاده         ، بافت نامناس

باشد و    ناپذیر می صورت کودهاي حیوانی اجتناب     از مواد آلی به   
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نیاز است حداقل هر دو سال یک بار به مقـدار کـافی از انـواع                

به صـورت   ) گوسفندي، گاوي و مرغی   (کودهاي دامی مختلف    

 ات انـدك بـر روي     قباتوجه به تحقی  ). 6(چالکود استفاده گردد    

ویژه اثر ماده آلی و شوري بر ترکیـب شـیمیایی و            گیاه پسته، به  

 بررسـی  مرفولوژي ریشه این گیاه، هدف از انجام این پـژوهش،      

کـنش    بـرهم  و) کود گـاوي  (ماده آلی    و   )کلرید سدیم (تأثیر شوري   

  .بر رشد نهال و ریشه پسته بوداین تیمارها

  

  هامواد و روش

 30 از عمق صفر تا  کافیمقدار مورد مطالعه بهخاك

 35(خیز استان کرمان متري از یکی از مناطق پسته سانتی

که از نظر شوري و ماده آلی در حد ) کیلومتري جنوب سیرجان

پس از خشک کردن در هوا و عبور از الک . پایینی بود، تهیه شد

هاي فیزیکی و شیمیایی خاك از  متري، بعضی از ویژگی دو میلی

اي، قابلیت  وسیله الکترود شیشهاع به در خمیر اشبpHجمله 

هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاك، بافت به روش هیدرومتر، 

کربن آلی به روش جکسون، کربنات کلسیم معادل به روش 

سازي با اسید کلریدریک، ظرفیت تبادل کاتیونی به روش  خنثی

ها با سدیم استات، فسفر قابل استفاده به روش  جانشینی کاتیون

گیري شده با ن، غلظت آهن، منگنز، مس و روي عصارهاولس

DTPAروش وسیله دستگاه جذب اتمی، نیتروژن کل به، به

سنجی  کجلدال، غلظت پتاسیم در عصاره اشباع با دستگاه شعله

کود آلی موردنیاز از نوع کود گاوي ). 1جدول (تعیین گردید 

نمونه. هاي نزدیک شهر رفسنجان تهیه شد بود که از گاوداري

کود پس از خشک کردن در هوا و آسیاب شدن به آزمایشگاه 

گیري منتقل شد و بعضی از خصوصیات شیمیایی آن اندازه

  ).2جدول (گردید 

  

  

  هاي فیزیکی و شیمیایی خاك  برخی ویژگی- 1جدول 

  

  مقدار  صفت

  5/5  )درصد(رس 

1/23  )درصد(سیلت 

  لوم شنی  بافت

0/18  )درصد وزنی(ظرفیت زراعی 

  0/4  )درصد وزنی(نقطه پژمردگی دائم 

0/27  )درصد(کربنات کلسیم معادل 

5/12  )مول در کیلوگرم سانتی(ظرفیت تبادل کاتیونی 

5/7  اسیدیته

  0/1  )زیمنس بر متر دسی(قابلیت هدایت الکتریکی 

  5/0    ) درصد (ماده آلی 

  02/0  )درصد(نیتروژن کل به روش کجلدال 
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  1390، بهار 1، شماره 13رزي، دوره زراعی کشاومجله به

  کود آلی مورد استفادههاي فیزیکی و شیمیایی  ویژگی برخی - 2جدول 

  

  مقدار  صفت

  90/7اسیدیته

  98/8  )زیمنس بر متر دسی(قابلیت هدایت الکتریکی 

  48/0  )متر مکعبگرم در سانتی(وزن مخصوص ظاهري 

  40/23  )درصد(کربن آلی 

  75/0  )درصد(سدیم 

  68/0  )درصد(پتاسیم 

  85/12  )گرم در کیلوگرم یمیل(فسفر به روش زرد وانادات 

  46/1  )درصد(روش کجلدال  نیتروژن کل به

  

گلخانه دانشکده (اي  آزمایش در شرایط گلخانه

صورت فاکتوریل در به) ، دانشگاه ولیعصر رفسنجانکشاورزي

تیمارها . قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام گردید

گرم   میلی2400 و 1600، 800صفر، (شامل چهار سطح شوري 

صفر، (و سه سطح کود گاوي ) کلریدسدیم در کیلوگرم خاك

مقدار پنج کیلوگرم خاك در . بود) دو و چهار درصد وزنی

هاي پالستیکی هشت کیلوگرمی ریخته شد و سپس با  کیسه

زمان هم. مقادیر موردنظر کود دامی الک شده، مخلوط گردید

ك، فسفر و علت کمبود سایر عناصر غذایی موجود در خابه

هیدروژن فسفات و نیتروژن از منبع   پتاسیم از منبع پتاسیم دي

لیتر و   میلی30 لیتر و به میزان درگرم   میلی50اوره با غلظت 

گرم بر لیتر و  سولفات آهن، روي و منگنز با غلظت پنج میلی

ها اضافه  صورت محلول به تمام پالستیکلیتر به  میلی10میزان به

ساندن رطوبت خاك به حد ظرفیت زارعی، شد و پس از ر 

   گلدان36داخل خوبی مخلوط و بهخاك موجود در هر کیسه به

رقم (بذرهاي پسته . پالستیکی مورد آزمایش منتقل گردید

 فروردین، بعد از جداسازي پوست 25در تاریخ ) بادامی زرندي

 درصد قرار 10 دقیقه در محلول وایتکس 10مدت سخت به

   پس از آنکه با آب مقطر استریل شستشو شدند،.شدند داده 

 ساعت در آب مقطر استریل در یک ظرف در بسته 24مدت به

سپس، با سم پنتاکلرو نیتروبنزن با غلظت شش . خیسانده شدند

گرم در لیتر براي جلوگیري از آلودگی قارچی، ضدعفونی  میلی

 درجه 25هاي متقال مرطوب در دماي  و چند روز میان پارچه

 بذر 10در هر گلدان هشت تا . گراد قرار داده شدند سانتی

متر کشت گردید و رطوبت خاك  زده در عمق سه سانتی  جوانه

وسیله آب ها به آبیاري گلدان. شد به حد ظرفیت زراعی رسانده 

ها صورت  مقطر در حد ظرفیت زراعی با توزین مرتب آن

وري در تاریخ ها، تیمارهاي ش پس از استقرار کامل نهال. گرفت

صورت  روزه به10چهار تیر، در سه مرحله در فواصل زمانی 

 28ها اضافه و در تاریخ  محلول همراه با آب آبیاري به گلدان

. شد ها به چهار بوته در هر گلدان تقلیل داده  تیر، تعداد نهال

بعد از دوره رشد رویشی، گیاهان از محل طوقه قطع و برگ و 

ریشه نیز از خاك خارج و همراه با برگ . یدگرد ها جدا ساقه آن

 65و ساقه پس از شستشو با آب معمولی و آب مقطر در دماي 

ریشه و . گراد تا رسیدن به وزن ثابت، خشک شد درجه سانتی

سوزانی در  صورت خشکبه )مخلوط ساقه و برگ(اندام هوایی 

گراد خاکستر شده و با استفاده از اسید   درجه سانتی550دماي 

سپس، غلظت عناصر نیتروژن . صورت محلول درآورده شدندبه

، مس و آهن )سنجیروش شعله(، پتاسیم )روش کجلدال(

. گیري گردیددر ساقه و ریشه اندازه) روش جذب اتمی(

 12 تا 10( در طول رشد دستیمقاومت خاك توسط پنترومتر 

و طول ریشه پس ) پنج تا هفت آبان(و هنگام برداشت ) مرداد
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. بیرون آوردن از خاك توسط دستگاه اسکنر ریشه تعیین شداز 

ها تعیین  چگالی ریشه با تقسیم طول ریشه به حجم گلدان

  ها پس از خاتمه آزمایش، از خاك تمامی گلدان. گردید

برداري و قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع، میزان نمونه

لظت کلسیم، منیزیم، پتاسیم و سدیم عصاره اشباع خاك و غ

 کامپیوتري  دست آمده توسط برنامههاي به داده. کلر تعیین شد

SAS افزارنرم تحلیل آماري و نمودارهاي مربوطه با Excel 

  .گردید رسم و نتایج تفسیر 

  

  نتایج و بحث

  اثر شوري و ماده آلی بر غلظت نیتروژن در گیاه

  نتایج نشان داد که با افزایش شوري، میزان نیتروژن انـدام      

ایی روندي کاهشی داشت و این کاهش در بـاالترین سـطح            هو

که با رسیدن شوري بـه       طوري  به). 1شکل  (دار بود    شوري معنی 

گرم کلریدسدیم در کیلـوگرم خـاك، غلظـت           میلی 2400سطح  

ایـن  . نیتروژن اندام هوایی به میزان پنج درصد کاهش نشان داد         

  وردلیـل کـاهش جـذب نیتـروژن در محـیط شـ            بهتواند   امر می 

علت کاهش تراوایی ریـشه گیـاه، کـاهش فعالیـت میکروبـی          به

خاك، کاهش جذب نیترات در اثر عرضه زیـاد آنیـون کلـر در              

. )4(محیط ریشه و کاهش فعالیت نیتراتی شدن در خاك باشـد            

محققان در بررسی اثـر نیتـروژن و شـوري بـر غلظـت بعـضی               

 شش  عناصر در سورگوم به این نتیجه رسیدند که در تیمارهاي         

وجود  علت رقابت بهزیمنس بر متر شوري آب، به   و هشت دسی  

آمده بین کلر و نیترات، از جذب و درنتیجه غلظت نیتـرات در             

برخی مالحظه کردند که در سطوح پایین       ). 14(گیاه کاسته شد    

شوري بـا افـزایش تیمـار نیتـروژن، غلظـت نیتـروژن در میـوه            

ي غلظـت آن    فرنگی افـزایش و در سـطوح بـاالتر شـور           گوجه

  ).18(کاهش یافت 










   

سطوح شوري (میلی گرم سدیم در کیلوگرم خاك )

(
د

ص
ر
د
)
ن 

ژ
و
ر
یت
ن

a a

a

b

  
  ) درصد5دانکن (  تأثیر شوري بر غلظت نیتروژن اندام هوایی- 1شکل 

  

دهنـد افـزایش مـاده آلـی        طورکه نتایج نشان می    همان

  ،دار غلظـت نیتـروژن انـدام هـوایی گردیـد           سبب افزایش معنی  

که در سطح چهار درصد ماده آلی، میزان نیتروژن اندام           طوريبه

. )2شـکل  (  درصد نسبت به شاهد افزایش نـشان داد    10هوایی  

 که ماده آلی با اثر مطلـوبی کـه بـر رشـد ریـشه                رسد نظر می  به

گذارد، موجبات جذب بیشتر را نیز براي گیاه فراهم کـرده و    می

از طـرف دیگـر،     ). 23(گـردد    باعث افزایش غلظت نیتروژن می    

ــه      ــوده ک ــروژن ب ــداري نیت ــم داراي مق ــی ه ــاده آل ــود م   خ

تواند در خاك تجزیه شده و مورد استفاده گیـاه قـرار گیـرد              یم

کنش شوري و ماده آلی بر  ذکر است که برهمالزم به). 2جدول (

  .داري نداشت غلظت نیتروژن اندام هوایی اثر معنی
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سطوح ماده آلی (درصد )

( د  
ص

ر
د
)
  
ن
ژ
و
ر
یت
ن

b

a

b

  

  ) درصد5دانکن (  تأثیر کود آلی بر غلظت نیتروژن اندام هوایی- 2شکل 

  

   پتاسیم در گیاهاثر شوري و ماده آلی بر غلظت

دار  شوري بر غلظت پتاسیم اندام هوایی اثري معنی

 1600نداشت، ولی با افزایش شوري و رسیدن به سطح 

گرم کلریدسدیم در کیلوگرم خاك، غلظت پتاسیم ریشه  میلی

علت رقابت بین سدیم و احتماالً به). 3شکل (کاهش یافت 

نتیجه از پتاسیم، جذب پتاسیم توسط ریشه کاهش یافته و در

البته در باالترین ). 10(غلظت پتاسیم ریشه کاسته شده است 

سطح شوري، غلظت پتاسیم ریشه افزایش یافت که این افزایش 

دلیل کاهش رشد ریشه در اثر تنش شوري و تجمع احتماالً به

نتایج محققان دیگر در مورد سه رقم . پتاسیم در ریشه است

دهد، تجمع پتاسیم با  قوچی نشان میفندقی، بادامی و کله

افزایش شوري خاك در بادامی و فندقی خیلی کم بوده و در 

  ).23(کند  کله قوچی روند مشخصی را دنبال نمی

با افزایش ماده آلی مصرفی، غلظت پتاسیم اندام هوایی و 

آلی  که در باالترین سطح ماده  طوري ریشه افزایش یافت، به

 و 48ترتیب وایی و ریشه به، میزان پتاسیم اندام ه)چهار درصد(

 درصد نسبت به شاهد افزایش نشان داد که این افزایش 15

دلیل اثر ماده آلی بر گستردگی ریشه و افزایش جذب تواند به می

کنش شوري و ماده آلی بر  برهم. پتاسیم توسط ریشه باشد

.دار نبود غلظت پتاسیم اندام هوایی و ریشه معنی

  غلظت مس در گیاهاثر شوري و ماده آلی بر 

با افزایش شوري، غلظت مس اندام هوایی و ریشه، 

که میانگین غلظت مس  طوري داري نشان داد، به افزایش معنی

 28 و 51ترتیب اندام هوایی و ریشه در باالترین سطح شوري به

این افزایش در ). 3جدول (درصد نسبت به شاهد افزایش یافت 

دلیل کاهش رشد االً بهغلظت مس اندام هوایی و ریشه احتم

هاي گیاهی در اثر تنش شوري و تجمع مس در این  اندام

طورکلی  اند که بهسایر محققان نیز گزارش نموده. ها است اندام

هاي گیاهی  مصرف در بافتبا افزایش شوري، غلظت عناصر کم

  ).14(یابد  کاهش می

نتایج نشان داد کاربرد دو درصد ماده آلی، غلظت مس 

میزان نه درصد نسبت به دار و به طور معنی هوایی را بهاندام 

که با مصرف بیشتر ماده آلی  شاهد افزایش داده است، درحالی

شاهد مشاهده تیمار داري با  ، تفاوت معنی)چهار درصد(

همچنین با افزایش ماده آلی مصرفی، ). 3جدول (نگردید 

که  يطور داري افزایش یافت، به طور معنیغلظت مس ریشه به

میانگین غلظت مس ریشه در سطوح دو و چهار درصد ماده 

  . درصد نسبت به شاهد افزایش یافت70 و 43ترتیب به آلی،

کنش شوري و ماده آلی بر غلظت مس اندام هوایی  برهم

  که در تمامیاست معنبدیناین ). 3جدول (دار بود  و ریشه معنی

طح دو سطوح شوري، بیشترین غلظت مس اندام هوایی در س

آلی مشاهده گردید و کاربرد بیشتر ماده آلی احتماالً  درصد ماده 

دلیل کمپلکس کردن مس موجود در خاك و کاهش انتقال آن به

. از ریشه به اندام هوایی، موجب کاهش غلظت مس گردید

بیشترین غلظت مس ریشه در تمامی سطوح شوري در سطح 

دلیل کاهش رشد هچهار درصد ماده آلی دیده شد که احتماالً ب

 سو و تأمین مس توسط ماده  پسته در اثر تنش شوري از یک

  . باشد آلی افزوده شده از سوي دیگر می

  

36



هاي پستهتأثیر شوري و ماده آلی بر ترکیب شیمیایی و مرفولوژي نهال: رضوي نسب و همکاران

  )گرم در گرم میکرو(  بر غلظت مس اندام هوایی و ریشه و ماده آلی تأثیر شوري- 3جدول 

  

  سطوح شوري

  )گرم کلرید سدیم بر کیلوگرم میلی(

                    )ددرص ( طوح ماده آلی    س

0                  2                 4  

  

  میانگین

       اندام هوایی    

0  57/10
*

01/8  23/7  60/8  

800  04/8  85/11  71/9  87/9  

1600  93/11  00/13  79/12  56/12  

2400  47/12  01/14  49/12  99/12  

    55/10  72/11  75/10  میانگین

  ریشه  

0  73/14  50/23  70/27  98/21  

800  86/22  61/27  76/35  74/28  

1600  22/19  71/26  65/37  86/27  

2400  76/20  09/33  82/30  22/28  

    98/32  73/27  39/19  میانگین

LSD (0.05)  ریشه    اندام هوایی  

  84/2  04/1  شوري

  46/2    90/0  ماده آلی

  91/4    80/1     ماده آلی ×شوري

  .باشد  گلدان می9هر عدد میانگین        



















  

ماده آلی (درصد )

د)
ص

در
م(

سی
تا
پ

a

b

b

  ) درصد5دانکن (  تأثیر ماده آلی بر غلظت پتاسیم ریشه- 3شکل 

  پتاسیم 

)درصد(
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  اثر شوري و ماده آلی بر غلظت آهن در گیاه

نتایج موجود نشان داد که با افزایش شوري، غلظت آهن 

که میانگین  طوري داري افزایش یافت، به طور معنی اندام هوایی به

 2400 و 1600، 800غلظت آهن اندام هوایی در سطوح 

 81 و 48، 28ترتیب گرم کلریدسدیم در کیلوگرم خاك به میلی

این . )4جدول ( شاهد افزایش پیدا کردتیمار درصد نسبت به 

دلیل کاهش رشد اندام هوایی در اثر تنش افزایش احتماالً به

 800سطح شوري . باشد هوایی می شوري و تجمع آهن در اندام

دار  گرم خاك، باعث افزایش معنیگرم کلرید سدیم در کیلو میلی

  غلظت آهن ریشه گردید، اما سطوح باالتر شوري تأثیر

احتماالً تحت تنش . داري بر غلظت آهن ریشه نداشتمعنی

  شوري، مقدار بیشتري از آهن جذب شده توسط ریشه به

  .شود هاي هوایی منتقل میاندام

  

  )در گرم گرم میکرو(  هوایی و ریشهتأثیر شوري و ماده آلی بر غلظت آهن اندام - 4جدول 

  

  سطوح شوري

  )گرم کلریدسدیم در کیلوگرم میلی(

  ریشه  اندام هوایی

0  
a

17/118
a

53/620

800  
b

44/151
b

64/720

1600  
c

43/175
a

48/654

2400  
d

91/213
a

08/647

      )درصد وزنی(سطوح ماده آلی 

0  
a

49/152  
a

39/663  

2  
b

76/188
b

99/610  

4  97/152
ac

75/707  

  ). درصد5دانکن ( داري ندارند باشند، اختالف معنی هایی که داراي حروف مشابه می  میانگین،در هر ستون                

  















   

سطوح شوري (میلی گرم سدیم در کیلوگرم خاك )
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  کنش شوري و ماده آلی بر غلظت آهن اندام هوایی  اثر برهم- 4شکل 

  

  

)میکروگرم در گرم خاك( هنآ
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نتایج تغییرات غلظت آهن اندام هوایی و ریشه تحت تأثیر 

باشد که کاربرد دو درصد ماده   مطلب میماده آلی گویاي این

دار غلظت آهن اندام هوایی به میزان  آلی، باعث افزایش معنی

 درصد نسبت به شاهد گردید و مصرف بیشتر ماده آلی، 24

). 4جدول (داري بر غلظت آهن اندام هوایی نداشت  تأثیر معنی

میزان چهار درصد، همچنین، با افزایش ماده آلی مصرفی به

شاهد هفت درصد افزایش تیمار  آهن ریشه نسبت به غلظت

علت کالته شدن آهن توسط ماده آلی و احتماالً به. یافت

افزایش قابلیت جذب این عنصر و همچنین، اثرات مطلوب ماده 

آلی بر رشد ریشه، شرایط مطلوب براي جذب آهن توسط 

ار ریشه و انتقال آن به اندام هوایی فراهم شده است که البته مقد

  .ماند بیشتري از آهن جذب شده در ریشه باقی می

کنش شوري و ماده آلی بر غلظت آهن اندام  اثر برهم

طبق نتایج . آمده است) 5(و ) 4(هاي هوایی و ریشه در شکل

موجود، در هر سطح شوري با افزایش ماده آلی و رسیدن به 

شود سطح دو درصد، بیشترین غلظت آهن اندام هوایی دیده می

داري با شاهد   در سطح چهار درصد ماده آلی، تفاوت معنیو

 در تمامی سطوح ماده آلی با افزایش ،همچنین. مشاهده نگردید

شوري و کاهش رشد و درنتیجه تجمع آهن در گیاه، غلظت 

غیر (در تمامی سطوح شوري . آهن اندام هوایی افزایش یافت

اده ، کمترین غلظت آهن ریشه در سطح دوم م)از سطح صفر

آلی دیده شد و بین سطوح صفر و چهار درصد ماده آلی، 

احتمال دارد که ماده آلی، آهن . داري مشاهده نشد اختالف معنی

  .را در خاك کمپلکس و از دسترس ریشه خارج نموده است

  













   

سطوح شوري (میلی گرم سدیم در کیلوگرم خاك )
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وري و ماده آلی بر غلظت آهن ریشهکنش ش  اثر برهم- 5شکل 

  

  اثر شوري و ماده آلی بر مرفولوژي ریشه

تأثیر شوري و مـاده آلـی بـر طـول و چگـالی ریـشه در                 

دهد که با  این جدول نشان می. نشان داده شده است) 5(جدول 

طـور   دنبال آن چگالی ریشه، بـه افزایش شوري، طول ریشه و به     

 2400 و  1600که در سطوح     طوري یابد، به داري کاهش می   معنی

 77 و 33ترتیـب  گرم کلرید سدیم در کیلـوگرم خـاك، بـه          میلی

طورکه در بخـش     همان. درصد نسبت به شاهد کاهش نشان داد      

پارامترهاي رشد ذکر گردید، شوري با تـأثیر سـوء بـر شـرایط              

خاك و رشد ریشه، باعث کاهش طول ریشه و درنتیجه چگالی           

گران بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بـا          برخی پژوهش . آن گردید 

 یونجـه    و مافزایش شوري، طول و درنتیجه چگالی ریـشه گنـد         

آلـی،   برخالف شـوري، کـاربرد مـاده     ). 25 و   24(کاهش یافت   

دست آمده، بـا    طبق نتایج به  . تأثیر مثبت بر چگالی ریشه داشت     

طور   افزایش ماده آلی خاك، طول ریشه و درنتیجه چگالی آن به          

داري افزایش یافت و میزان این افـزایش در سـطوح دو و              معنی

 درصد نسبت به شاهد     90 و   45 ترتیبچهار درصد ماده آلی به    

ماده آلی اثر   ). 5جدول  (باشد   بود که این افزایش قابل توجه می      

مطلوبی بر بهبـود خـواص فیزیکـی خـاك از جملـه مقاومـت               

فروپذیري داشته و درنتیجه باعث سهولت رشد و نمو ریـشه و            

در تحقیقی نشان داده شـد      . گرددافزایش طول و چگالی آن می     

دانه عنوان ماده آلی، باعث افزایش خاك     وي به که افزودن کود گا   

در خاك، کاهش جرم مخصوص ظاهري و مقاومت فروپذیري         

همچنین برخی تحقیقات نـشان داده کـه افـزودن          . خاك گردید 

). 13(شـود    ماده آلی در خاك موجب رشد و توسعه ریشه مـی          
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  1390، بهار 1، شماره 13رزي، دوره زراعی کشاومجله به

   تأثیر شوري و ماده آلی بر طول و چگالی ریشه- 5جدول 

  

  )متر مکعب متر بر سانتی سانتی( چگالی ریشه  )مترسانتی( طول ریشه  )گرم کلریدسدیم در کیلوگرم میلی( سطوح شوري

0  4/4265
a

175/1
a

800  8/3929
a

083/1
a

1600  5/2870
b

791/0
b

2400  9/972
c

268/0
c

  سطوح ماده آلی

  )درصد وزنی(

0  5/2070
c

571/0
c

2  8/3010
b

830/0
b

4  2/3947
a

078/1
a

  ). درصد5دانکن ( داري ندارند باشند، اختالف معنی هایی که داراي حروف مشابه می  میانگین،در هر ستون     

  

  اثر تیمارهاي شوري و ماده آلی بر مقاومت فروپذیري خاك

عنوان شاخصی از تـراکم و سـفتی        مقاومت فروپذیري به  

خاك، مورد مطالعه قرار گرفت کـه روي رشـد و نفـوذ ریـشه               

دهـد کـه    نتایج تجزیه آماري نشان مـی  . گیري دارد ري چشم تأثی

کـه بـا     طـوري  دار بود، به   فقط تأثیر ماده آلی بر این پارامتر معنی       

گیري شده در طـول      آلی، مقاومت فروپذیري اندازه    افزودن ماده 

داري کاهش یافـت و      طور معنی  دوره رشد و هنگام برداشت، به     

اده آلی در طول دوره این کاهش در سطوح دو و چهار درصد م       

 درصد نسبت بـه  73 و  48 و در هنگام برداشت،      76 و   41رشد  

طورکـه نتـایج نـشان        همـان ). 6جدول  (شاهد کاهش نشان داد     

 با گذشت زمان و تأثیر ماده آلی بر بهبـود سـاختمان و              ،دهد  می

. پوکی خاك، میزان مقاومـت فروپـذیري خـاك کـاهش یافـت            

 بر مقاومت فروپذیري سه بافـت       محققان با مطالعه اثر ماده آلی     

رسی، لوم  ( این نتیجه رسیدند که در هر سه نوع بافت           خاك، به 

، با افزایش سـطوح مـاده آلـی، میـزان مقاومـت             )سیلتی و شنی  

  ).26(فروپذیري خاك کاهش یافت 

  دلیـل کوتـاه بـودن طـول دوره        در این تحقیق، احتماالً به    

بر تراکم و درنتیجه    داري   ، شوري تأثیر معنی   ) هفته 22(آزمایش  

کـه در مـزارع و در         مقاومت فروپذیري خاك نداشت، درحـالی     

علت اثرات سـوء سـدیم بـر سـاختمان خـاك،            مدت به طوالنی

شوري ناشی از کلرید سـدیم، باعـث افـزایش مقاومـت خـاك             

  ).10(گردد  می

      

  )مربعمتر  کیلوگرم بر سانتی(ده آلی بر مقاومت فروپذیري خاك ثیر ماأ ت- 6جدول 

  مقاومت فروسنجی

  )زمان برداشت(

  مقاومت فروسنجی

)در طول رشد(

  سطوح ماده آلی

)درصد(

492/0
a

156/1
a

0  

252/0
b

672/0
b

2  

131/0
c

276/0
c

4  

  ).درصد 5دانکن (داري ندارند  باشند، اختالف معنی هایی که داراي حروف مشابه می در هر ستون، میانگین  
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Effect of salinity and organic matters on chemical composition and root 

morphology of pistachio seedlings
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Abstract

To study the effect of salinity and organic matter on chemical composition and root morphology 

of pistachio cv. Badami, budded on seedling root stocks, a greenhouse experiment was conducted 

as a factorial based on a completely randomized design with three replications. Treatments 

consisted of four salinity (zero, 800, 1600 and 2400 mg NaCl kg-1 soil) and three organic matter 

(zero, two and four percent w/w) levels as farmyard manure. As salinity levels increased, shoot 

nitrogen concentration decreased. Organic matter application increased shoot nitrogen 

concentration and interaction of salinity and organic matter on this parameter was not significant. 

Also, salinity had no significant effect on shoot potassium content, while with increasing salinity, 

root potassium concentration decreased. Application of organic matter increased shoot and root 

potassium concentration. Adding salinity and organic matter levels increased shoot and root cu 

concentration significantly. Similar trend was observed on Fe concentration. As salinity levels 

elevated, root length and density significantly reduced. In addition, adding organic matter improved 

physical and nutritional soil properties, and because of that significantly increased root length and 

density and decreased soil penetration.

Keywords: Interaction, Nutrients, Penetration resistance, Root length and density

1 - Instructor, Payam Nour University of Maybod, Maybod - Iran

2 - Asistant Professor, Department of Soil Sciences, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan - Iran

(* Corresponding Author)

3 -  Associate Professor, Department of Soil Sciences, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan - Iran

4 - Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan - Iran


