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هاي كشت بافتي حاصل از رقم بادامي گاري شش رقم تجاري پسته روي پايهبررسي ساز

  زرند در شرايط اقليمي کرمان  
  

  ٢*اعظم رضوي نسب ،١پورحميد علي

  ۳۱/۸۰/۸۱۳۹: تاريخ پذيرش                           ١٨/٠٤/٨١٣٩تاريخ ارسال: 

  چکيده

باشند و ناهمگني كاري ايران به صورت بذري ميق پستههاي پسته در مناطکه درحال حاضر كليه پايهاز آنجايي

هاي برتر به هاي كمي و كيفي درختان مربوط به هر رقم شده و همچنين امكان تكثير پايهها باعث تفاوت در ويژگيپايه

هاي اولويتها از هاي كشت بافتي و نيز بررسي سازگاري ارقام با اين پايهباشد، لذا گسترش پايهصورت بذري ميسر نمي

كشت  تحقيقاتي مراکز پژوهشي پسته کشور است. هدف از اين پژوهش بررسي سازگاري شش رقم تجاري پسته با پايه

هاي كامل تصادفي با قالب طرح بلوك ) در۱۳۸۶-۱۳۹۰( بافتي رقم بادامي زرند بود. اين آزمايش در چهار سال متوالي

، فروتني، اکبري و احمدآقايي) در سه تكرار در ايستگاه تحقيقات پسته قوچي، رضايي زودرس، فندقيشش رقم پسته (کله

هاي رشدي كرمان اجراء شد. نتايج مقايسه ميانگين مشخص نمود از بين ارقام مورد مطالعه رقم احمدآقايي از نظر ويژگي

ر غذايي برگ بود و رقم داراي بيشترين رشد و بيشترين سازگاري با پايه کشت بافتي و نيز داراي بيشترين غلظت عناص

که طول شاخه سال جاري و پيوندي و قطر زير پيوند و يطوركشت بافتي داشت. به اكبري كمترين سازگاري را با پايه

غلظت فسفر  و آهن در برگ درصد بيشتر از رقم اکبري بود و  ٣٩و  ٦٧، ٨٤، ٣٦باالي پيوند رقم احمد آقايي به ترتيب 

نتايج تحليل همبستگي پيرسون، وجود درصد افزايش نشان داد.  ۱۰۱و  ۸۵/۴۲کبري به ترتيب رقم احمدآقايي نسبت به ا

داري را بين صفات مورد مطالعه در اين تحقيق نشان داد. از جمله درصد پتاسيم برگ با طول ضرايب همبستگي معني

هاي شاخه با تعداد شاخه شاخه سال جاري و طول شاخه پيوندي و همچنين درصد کلسيم برگ با قطر شاخه و قطر

رسد که در منطقه گونه به نظر ميجانبي و شعاع تاج درخت داراي همبستگي مثبت بود. با توجه به نتايج بدست آمده اين

  تري نسبت به بقيه ارقام با پايه کشت بافتي بادامي زرند دارد. کرمان رقم احمدآقايي سازگاري مطلوب

  ، کرمانغلظت عناصر غذايي، صفات مورفولوژيک يه کشت بافتي،پسته، پا ارقامهاي کليدي: واژه

                                                             
  استاديار پژوهشي، پژوهشکده پسته، موسسه تحقيقات علوم باغباني، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، رفسنجان، ايران ١
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  مقدمه

كاهش كميت و كيفيت آب و ) يکي از محصوالت استراتژيک کشور بوده که به علت .Pistacia vera Lپسته (

نقش  تواندمي اصالح شدهو هاي يكنواخت استفاده از پايه، عملکرد آن بشدت کاهش يافته و خاك و تداوم خشكسالي

. با افزايش كمي و كيفي محصول پسته، درآمد كشاورزان افزايش و وضعيت ه باشدسزايي در افزايش توليد پسته داشتهب

) اظهار داشتند که اگرچه پسته گياهي متحمل به خشکي ٢١). فرگوسن و هاويالند (٦( بهبود خواهد يافت آنهامعيشتي 

هاي بسيار باغي کمتر بوده و آنها دليل اصلي اين تحمل را ريشههاي آن نسبت به ديگر گياهان است اما حساسيت روزنه

عميق از نوع فراتوفيت دانستند که توانايي استحصال آب به صورت مستقيم يا به شکل جذب مويينگي از اعماق خاک را 

شده و سبب  اي است که مانع جذب بيش از حد سديم و کلردارد. اين سيستم شگفت انگيز از نظر فيزيولوژيکي به گونه

ها در ايجاد تحمل به تنش گردد. اين مطالب همگي بيانگر نقش کليدي و اهميت باالي پايهايجاد تحمل به شوري نيز مي

هاي غير زيستي شامل هاي زيستي شامل گموز و نماتد و تنشهاي محيطي در درختان پسته است. از آنجا که تنش

شوند، انتخاب پايه و پيوندک  نده توليد پسته در کشور شناخته ميخشکي، شوري و سرما مهمترين عوامل محدود کن

  ). ١٦مناسب بايد مورد توجه و ارزيابي بيشتر قرار بگيرد (

شود اين تکنولوژي تجاري بر پايه فناوري کشت بافت گياهي براي تکثير گياهان در سطح وسيع استفاده مي

هاي محوري و در سطح اي کوچک، جوانههاي ساقهيله ريزقلمهريزازديادي است که در آن پرآوري سريع گياه به وس

يكي از مزاياي تكثير و ) دريافتند که ٣۲). تاپينگ و ليندزي (٢٩آيد (هاي سوماتيکي بدست ميمحدودتري از رويان

 سازي شدنتوليد مواد گياهي با استفاده از روش ريزازديادي، اين است كه گياهان حاصله به دليل باز جوان

)Rejuvenation( و نيز عاري بودن از پاتوژن) دريافتند ۱۹ها امكان بهبود رشد در شرايط مزرعه را دارند. بونگا و وون (

روند و هاي غير عادي بعد از يك يا چند سال در باغ از بين ميهاي حاصل از ريزازديادي بسياري از حالتکه در نهال

هاي تر مواد تنظيم كننده رشد و نيز با توليد گياه از ريزنمونههاي پايينتتوان با مصرف غلظبعضي از تغييرات را مي

) در آزمايشي مشاهده کردند كه درختان ۲۳). الرسن و هيگينس (۱۹جوانه و مريستم و نه از كالوس، به حداقل رساند (

ودند و ديرتر به مرحله گل حاصل از تكثير به روش ريزازديادي (روي ريشه خودشان)، نسبت به گياهان بذري بزرگتر ب

رهنما و همکاران رود. دهي رسيدند و گاهي نيز بلوغ زودهنگام داشته که اين مزيت بزرگي از نظر اقتصادي به شمار مي

اي قوي و پرحجم به راحتي در زمين اصلي مستقر و رشد هاي کشت بافتي خرما با سيستم ريشه) دريافتند که نهال١١(

هايي که از تنه نخل مادري جدا شده، از نمايند به نحوي که در مدت زمان مشابه از پاجوشميرويشي سريعي را آغاز 

گيرند، لذا با تغيير برخي عوامل مديريتي به زراعي از قبيل آبياري، تغذيه، شيوه کاشت، ميانه نظر رشد رويشي پيشي مي
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ز کشت بافتي که ناهنجاري ژنتيکي نداشته کاري و تعديل رشد رويشي احتمال افزايش ميوه نشيني درختان حاصل ا

هاي افشاني و تشکيل ميوه رقم) به اين نتيجه رسيدند که اختالل درگرده٨باشد. حيدري و همکاران (باشند امکان پذير مي

هاي کشت بافتي احداث هايي است که با استفاده از نهالکشت بافتي در حال حاضر يکي از مشکالت مهم در نخلستان

هاي کشت بافتي در ايران گزارشي منتشر نگرديده است. اند ولي در مورد اثر گرده افشاني بر تشکيل ميوه رقمهگرديد

هاي مناسب از يک گونه براي هاي جنگلي و استفاده از ژنوتيپهمچنين استفاده از ريزازديادي در تکثير رويشي گونه

است تا هم ژنوتيپ مطلوب تثبيت شود و هم اهدافي چون تشکيل  توليد تعداد زيادي نهال مورد توجه فراوان قرار گرفته

هاي منتخب محقق گردد. بيشتر تجربيات در اين زمينه مبتني بر بهينه کردن محيط کشت باغ بذر با استفاده از ژنوتيپ

ها و ورمونبراي تکثير يک ژنوتيپ يا رقم خاص از يک گونه جنگلي است و بيشترين تاکيد هم بر تنظيم امالح معدني ه

هاي دروني ). در کنار اين عوامل، عوامل ديگري نظير هورمون٨هاي مورد استفاده در محيط کشت بوده است (ويتامين

). اعزاري و همکاران ٢که بشدت تحت تاثير عوامل بيروني نظير نور و دماي محيط هستند در ريزازديادي تاثير دارند (

مستلزم  Amygdalus scoparia Spachهاي برتر بادام کوهي از گونه رويشي پايه) در پژوهش خود دريافتند که تکثير ١(

هاي مختلف، هورمون پاشي قبل از هاي مختلف ريز ازديادي است که در پژوهش فوق، اثر ژنوتيپبهينه کردن روش

د شاخساره، طول هاي مورد نظر در ريزازديادي (تعداد جوانه، تعدابرداشت نمونه از درخت و محيط کشت بر ويژگي

هاي متفاوتي به ريز هاي مختلف بادام کوهي واکنشها) اثرگذار است. آنها دريافتند که پايهشاخساره و شادابي نمونه

هاي مختلف آثار يکساني داشته باشد نياز به مطالعات ازديادي نشان دادند و ارائه محيط کشت واحدي که براي ژنوتيپ

) انجام Rosa rugosaاي از رز () بر روي چندين ژنوتيپ گونه٣٤ي که زينک و همکاران (تري دارد. در مطالعاتگسترده

هاي مختلف از هاي توليدي و شاخص رشد بين ژنوتيپداري از نظر ضريب تکثير، ارتفاع شاخههاي معنيتفاوت ،دادند

سخ به تکثير از طريق ريزازديادي در هاي مختلف در پا). تفاوت ژنوتيپ٣٤اين گونه در واکنش ريزازديادي مشاهده شد (

  ). ٢٨) که يک گونه درختي سريع الرشد جنگلي است هم گزارش شده است (Paulownia fortuneiايي از پالونيا (گونه

ميليون جفت باز بوده و از هتروزيگوستي  ٦٠٠پسته گياهي دگرگشن و دوپايه است که اندازه ژنوم آن در حدود 

ها، نايکنواختي هاي مختلف ژن). بنابراين در تکثير نهال از طريق بذري به دليل تفرق آلل٢٥بااليي برخوردار است (

توان دو نهال يکسان را يافت. تکثير کلوني با کمک کشت بافت يکي از زيادي ايجاد شده است و تقريبا هيچگاه نمي

ي يکسان توسعه يافت و امکان انتخاب و هاهاي تکثير پايه به منظور محدود ساختن تنوع ژنتيکي و توليد نهالروش

). ريزازديادي پسته به کمک تکنيک کشت بافت براي اولين بار ٣١و١٧هاي برتر فراهم گرديد (هاي برتر پايهتکثير کلون

هاي مختلفي جهت بهينه سازي آن ارائه گرديد. ها و دستورالعملگزارش گرديد و از آن پس روش ١٩٨٠در اوايل دهه 
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دار نمودن ريز هاي پسته در آمريکا معرفي و توسعه يافت. در اين روش از طريق ريشهريزازديادي پايه ٢٠٠٠هه دراوايل د

هاي گياهي، اقدام به توليد و هاي حاصل از جوانه جانبي ساقه در يک محيط غذايي مصنوعي و با کمک هورموننمونه

هاي حاصل از ماده گياهي اوليه همانند کثير غيرجنسي، تمامي نهالهاي تنمايند. بنابراين همانند سيستمها ميتکثير نهال

توان شود. در واقع ميآن بوده و هيچ تفاوت ژنتيکي با آن ندارند که از مهمترين مزاياي اين روش تکثيري محسوب مي

اورزان هزاران هاي بسيار کوچکتر و آزمايشگاهي است که کشزني سنتي در اندازهگفت روش کشت بافت همان روش قلمه

  ).١٦سال از آن بهره برده اند (

هاي ايجاد شده دانستند. ) از مزاياي روش ازدياد کشت بافتي بر بذري را، يکنواختي نهال٢١فرگوسن و هاويالند (

ا تواند مفيد يها مياما آنها اظهار داشتند که اين يکنواختي و غير يکنواختي بسته به واکنش به شرايط محيطي و بيماري

 UCB1هاي مضر باشد. آنها گسترش بيماري باکتريايي سندروم بوشي تاپ و خسارت ناشي از آن را در يک جمعيت از پايه

نهال پسته پايه  ۲۰۰۰ )٢٤که بشدت يکنواخت و حساس به اين بيماري بود، دليل اين موضوع دانستند. مارتينلي (

ريزازديادي توليد شده بودند به مزرعه منتقل كرد و به رشد عالي  را كه با استفاده از تکنيک )Integerrima( اينتگريما

هاي مورفولوژيك )، مقايسه رشد و ويژگي٦پور (آباديدر پژوهش تاج ها پس از انتقال به مزرعه اشاره کرد.اين نهال

د مطالعه ارتفاع هاي مورهاي بذري پسته در شرايط مزرعه مشخص نمود كه در كليه سالهاي كشت بافتي با نهالنهال

هاي هاي بذري داشته و تفاوتداري با نهالهاي كشت بافتي داراي بيشترين مقدار بوده كه اختالف معنينهال

  هاي بذري مشاهده نشد. هاي كشت بافتي و نهالمورفولوژيكي بارز ديگري بين نهال

توان به ارقام کله قوچي و اوحدي اشاره ز ميباشد و از جمله ارقام ممتارقم مي ٨٠تعداد ارقام پسته ايران، بيش از 

رقم پسته در استان کرمان  ٧٠کرد و ارقام قزويني، ابراهيمي و واحدي در درجه دوم اهميت قراردارند. تاکنون بيش از 

قوچي، توان از ارقام اكبري، اوحدي، کلهباشند که ميتر از بقيه ميشناسايي شده است که از بين آنها چند رقم مهم

قوچي بيشترين ارقام پسته رفسنجان و کرمان را به خود احمدآقايي، بادامي زرند و رضايي نام برد. دو رقم اوحدي و کله

). ٥باشد (هاي پسته در اين منطقه متعلق به اين دو رقم ميدرصد از باغ ٦٠-٧٠که بيش از طورياند، بهاختصاص داده

رقم پسته در شرايط آب و هوايي رفسنجان مورد بررسي قرار  ٢٠رفولوژيکيهاي مو) ويژگي٥( پورآباديتاجدر پژوهش 

گرفت و در مجموع مشخص شد که ارقام بادامي زودرس و رضايي زودرس در بسياري از صفات با يکديگر شباهت دارند. 

) دريافت ۲۰( پورلارقام اوحدي و فندقي غفوري و راور شماره يک نيز از لحاظ صفات مورفولوژيکي مشابه بودند. اسماعي

ساله سطح زير کشت آن به ميزان  ٤٠اوحدي مناسب براي کاشت در اکثر مناطق رفسنجان بوده و در يک دوره که رقم 

رسد و غالبيت انتهايي در آن زيادي افزايش يافته است. قدرت رشد درخت متوسط بوده و ارتفاع آن به حدود سه متر مي
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هاي منطقه رفسنجان و کرمان وجود دارد و دليل آن عملکرد بخش زيادي از باغخيلي شديد است. رقم کله قوچي در 

باشد. زايي بيشتر در مقايسه با رقم اوحدي ميهاي قوي تر و شاخهباشد. اين رقم داراي شاخههاي درشت ميباال و ميوه

هاي پسته حال گسترش در باغ رقم احمدآقايي به علت داشتن ميوه هاي نسبتاً درشت با رنگ سفيد پوست استخواني در

دهي دوازده رقم پسته در منطق فيض ) در فيض آباد خراسان، در ارزيابي گلدهي و ميوه١٢باشد. شرافتي و همکاران (مي

آباد دريافتند که ارقام ممتاز، شاه پسند و خنجري سازگاري مناسبي نداشتند و ارقام بادامي سفيد، اکبري و پسته گرمه 

شتري برخوردار بودند. آنها دريافتند از بين ارقام بومي بادامي سفيد، پسته قرمز و پسته گرمه بيشترين از سازگاري بي

رشد رويشي را داشتند و آثار و عالئم حساسيت به شوري در آنها گزارش نشده است. دو رقم ممتاز و اوحدي به دليل 

اسبي براي کاشت برخوردار نبودند. در نهايت مشخص حساسيت به شوري و زياد بودن درصد آفتاب سوختگي از جايگاه من

شد که براي منطقه فيض آباد و ساير مناطق با اقليم مشابه، رقم بادامي سفيد از پتانسيل بيشتري براي کاشت برخوردار 

است، زيرا اين رقم داراي بيشترين اندازه درخت، تقريبا بيشترين تعداد ميوه در خوشه، درصد خنداني مناسب و 

زارپسندي مناسب ميوه خشک و تر است. بعد از رقم بادامي سفيد فيض آباد، رقم اکبري، صفات مطلوبي براي کشت و با

توان به بزرگ بودن اندازه پسته و بازار پسندي مناسب اشاره کرد که البته گرماي زود رس توسعه دارد که از آن جمله مي

قم خواهد شد. پسته گرمه و برگ سياه از سازگاري مناسبتري برخوردارند بهاره موجب اختالل در فرايند گرده افشاني اين ر

قوچي و عباسعلي، پتانسيل کمتري براي توليد محصول اقتصادي دارند. بنابراين در و ارقام شاه پسند، ممتاز، اوحدي، کله

مه را به تدريج جايگزين ارقام بايست ارقام سازگار همانند بادامي سفيد، اکبري و پسته گراين اقليم و اقليم مشابه مي

قوچي، فندقي و اوحدي کرد. اينکار با سربرداري ارقام ناسازگارو پيوند ارقام مناسب به صورت ناسازگار فعلي نظير کله

  پراکنده در خراسان رضوي انجام شده که با موفقيت همراه بوده است. 

توان از تكنيك کشت بافت دنبال آن عملکرد بيشتر ميبا توجه به موارد ذکر شده، جهت توليد نهال با کيفيت و به 

هاي كشت (ريز ازديادي) پسته استفاده کرد، ولي قبل از هر گونه توليد انبوه و تجاري ضرورت دارد كه رفتار رشدي نهال

صورت گيرد. هاي حاصل از بذر و نيز درختان مادري هاي آنها با نهالبافتي پسته در باغ، مطالعه و مقايسه رشد و ويژگي

لذا پژوهش حاضر در راستاي مقايسه رشدي و مورفولوژيکي و همچنين غلظت عناصر غذايي در برگ ارقام مختلف پسته 

پيوند شده بر روي پايه کشت بافتي بادامي زرند، جهت دستيابي به رقم يا ارقام ممتاز جهت (رايج در استان کرمان) 

  ت گرفت.صور، پيشنهاد به محققان و باغداران محترم

  

  



  

  هاي كشت بافتي حاصل از رقم بادامي زرند در شرايط اقليمي کرمانبررسي سازگاري شش رقم تجاري پسته روي پايه
  

٦٢ 
 

  هامواد و روش

تيمار ارقام پسته  ٦هاي کامل تصادفي با اين پژوهش در ايستگاه تحقيقات پسته كرمان در قالب طرح بلوک

(احمدآقايي، اكبري، فندقي، كله قوچي، فروتني و رضايي زودرس) در سه تکرار (هر تکرار شامل سه درخت) اجرا شد. 

در مؤسسه تحقيقات  ١٣٨٦هاي کشت بافتي در سال امي زرند پيوند شدند. پايهارقام ذکر شده روي پايه كشت بافتي باد

هاي يكساله كشت بافتي در ايستگاه تحقيقات پسته كرمان در زمين اصلي با نهال ١٣٨٧پسته كشور توليد و درسال 

ده احمدآقايي، هاي ارقام مابا پيوندك ١٣٨٨فواصل روي رديف سه متر و بين رديف هفت متر كشت شدند و در سال 

روزه آبياري شدند. صفات  ١٥اكبري، فندقي، كله قوچي، فروتني و رضايي زودرس پيوند و به روش غرقابي با دور آبياري 

گيري شامل قطر تنه، طول شاخه رشد سال جاري، قطر وسط شاخه، عرض يا شعاع گسترش درخت، ارتفاع مورد اندازه

گيري شدند. قطر تنه در پنج سانتي متري زير محل پيوند، اندازه ١٣٩٠و  ١٣٨٩پيوند و سطح برگ بوده که در سال 

گيري شد. يکي از صفات رويشي مهم، طول متر اندازهباالي پيوند و محل پيوند با استفاده از کوليس و بر حسب ميلي

با استفاده از  متر وشاخه رشد سال جاري است که در هر درخت سه شاخه در جهات مختلف انتخاب و بر حسب سانتي

گيري شد و متوسط طول سه شاخه، به عنوان طول شاخه سال جاري ثبت گرديد. قطر وسط شاخه اي اندازهمتر پارچه

متر محاسبه شد، در اين مورد نيز متوسط سه شاخه به عنوان قطر وسط نيز براي سه شاخه توسط کوليس بر حسب ميلي

گيري شد. ارتفاع پيوند، از متر اندازهنيز توسط متر و بر حسب سانتي شاخه ثبت گرديد. عرض يا شعاع گسترش درخت،

 ١٠گيري سطح برگ از هر درخت تعداد گيري گرديد. براي اندازهمتر اندازهمحل پيوند تا بلندترين شاخه بر حسب سانتي

ول و دوم نمونه برداري از متر مربع محاسبه و ثبت گرديد. در اواخر تيرماه سال ابرگ تهيه شد و متوسط بر حسب ميلي

برگ درختان انجام و به آزمايشگاه خاكشناسي مؤسسه تحقيقات پسته كشور به منظور تعيين عناصر غذايي منتقل گرديد. 

روش شعله هگيري غلظت فسفر بروش وانادوموليبدوفسفريک اسيد توسط دستگاه اسپکتروفتومتر، پتاسيم برگ باندازه

ومتر، کلسيم و منيزيم به روش کمپلکسومتري و عناصر آهن، روي، مس و منگنز توسط فتتوسط دستگاه فليمسنجي 

هاي هاي كشت بافتي و ريشههاي پايهگيري شدند. مقايسه ميزان توسعه و مورفولوژي ريشهدستگاه جذب اتمي اندازه

خاک نيزمورد بررسي قرار  ازهاي بذري با بيرون آوردن يک نهال بذري (از زمين مجاور) و يک نهال کشت بافتي نهال

رسم Excel 2016 و نمودارها توسط نرم افزار  هتجزيه آماري شد SAS 9.1گرفت. اطالعات بدست آمده با نرم افزار آماري 

ايي دانکن و در سطح پنج درصد ها نيز توسط آزمون چند دامنهو نتايج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مقايسه ميانگين

داري  بين .  همبستگي بين صفات نيز با آزمون تحليل همبستگي پيرسون انجام و ضرايب همبستگي معنيبه انجام رسيد

  صفات مورد مطالعه نشان داده شد.
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  نتايج

  هاي رشديمقايسه ارقام از نظر ويژگي

رقم  دار است.هاي رشدي معني) نشان داد كه از نظرآماري اختالف بين ويژگي١نتايج مقايسه ميانگين (جدول 

قوچي، فندقي و دار با کلهاحمدآقايي و رضايي زودرس داراي بيشترين طول شاخه سال جاري (بدون اختالف معني

درصد نسبت به رقم اکبري افزايش نشان داد. همچنين رقم احمد آقايي  ٣١/٣٦که رقم احمدآقايي طوريفروتني)، به

 ٩٢/٨٣ر با فروتني) بوده و به عنوان مثال نسبت به رقم اکبري داداراي بيشترين طول شاخه پيوندي (بدون اختالف معني

هاي جانبي (بدون باشد. از بين ارقام مورد آزمايش، رقم فروتني داراي بيشترين متوسط تعداد شاخهدرصد بيشتر مي

سبت به رقم درصد و ن ٢٥٤دار با احمدآقايي) است. نتايج نشان داد که اين افزايش نسبت به رقم فندقي اختالف معني

دار با فروتني) بوده و ميزان درصد است. رقم احمدآقايي داراي بيشترين قطر زير پيوند (بدون اختالف معني ٥/٦٢اکبري 

درصد است. ارقام احمدآقايي و فروتني داراي بيشترين قطر باالي پيوند (بدون  ٧٠/٦٦اين افزايش نسبت به رقم اکبري 

درصد است. رقم  ٩٧/٣٨وده و ميزان اين افزايش در رقم احمدآقايي نسبت به اکبري قوچي) بدار با کلهاختالف معني

قوچي) بوده که اين افزايش نسبت رضايي زودرس داراي بيشترين شعاع تاج درخت (بدون اختالف با بقيه ارقام غير از کله

دار با بقيه ارقام غير اختالف معنيباشد. رقم اکبري داراي بيشترين سطح برگ (بدون درصد مي ٦٤/٦٢قوچي به رقم کله

طور کلي از بين ارقام مورد مطالعه، رقم درصد بيشتر است. كه به ٣٦/٤١از فندقي) بوده که نسبت به رقم فندقي 

ترين وضعيت رشدي بوده و بعد از صفت مورد ارزيابي، داراي بيشترين مقادير و مطلوب ٧صفت از  ٦احمدآقايي از نظر 

گيرد. بر اساس ميانگين اطالعات دو ساله، به طور كلي ارقام احمدآقايي و فروتني به ترتيب داراي رار ميآن رقم فروتني ق

  هاي كشت بافتي دارند.بيشترين سازگاري و رقم اكبري که كمترين ميزان صفات را داشت، سازگاري را با پايه

  

  هاي کشت بافتي و بذريمقايسه رشد ريشه نهال

ها مشخص گرديد که در نهال هاي كشت بافتي، تمامي ريشه هاي تشكيل شده بصورت ريشه با مشاهده و مقايسه

بنابراين تمايل به نفوذ عمقي در آنها پايين بوده و  .نابجا از قاعده ساقه منشاء گرفته و داراي قطر تقريبا يكساني هستند

 ،صورت عمودي در خاك فرو رفته استهاي بذري ريشه اصلي و مركزي كه بدر نهال .بطور سطحي گسترش مي يابند

  ).١هاي فرعي است (شکل داراي طول و قطر بيشتري نسبت به ريشه
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  .پسته هاي رشدي ارقام مختلفمقايسه ميانگين ويژگي -١دول ج

شاخه سال  طول رقم
  )cm(جاري 

طول شاخه 
  )cm(پيوندي 

متوسط تعداد 
  شاخه جانبي

قطر زير 
  )mm(پيوند 

قطر باالي 
  )mm(پيوند 

شعاع تاج 
  )cm(درخت 

سطح برگ 
)2mm(  

  ab٧٦٣٩  b٢/٥٢  ab٧/١٥  bc٣/١٩  bcd٩/٣  bc٠/٦١  ab٣/٢١ قوچيکله

  ab٧٤٦٦  a٩/٨٤  b٣/١٣  c٣/١٤  cd٠/٣  bc٨/٦٩  a٩/٢٦ زودرسرضايي

  b٦٠٨٠  ab٤/٦٩  b٦/١٢  c٥/١٤  d٢/٢  bc٠/٦٦  ab٠/٢٤ فندقي

  ab٧٨٦٦  ab٧/٧٣  a٠/٢٠  ab٩/٢٣  a٨/٧  bc٢/٧٨  ab٩/٢٤ فروتني

  a٨٥٩٥  ab٦/٦٥  b٦/١٣  c٩/١٥  bc٨/٤  c٤/٥٠  b٠/١٩ اکبري

  ab٧٦٧٩  ab٨/٧٣  a٩/١٨  a٥/٢٦  ab٨/٥ a٧/٩٢  a٩/٢٥ احمدآقايي

 دار نيستند.درصد داراي اختالف معني ۵ايي دانکن در سطح در هر ستون اعداد با حداقل يک حرف مشترک در آزمون چند دامنه

  

  

  
  .کشت بافتي (سمت راست) و بذري (سمت چپ) هاينهال مقايسه سيستم ريشه -١شکل 

  

  غلظت عناصر غذايي برگ

باشد. دار مينشان داد اختالف بين ارقام پسته از نظر ميزان عناصر غذايي برگ از نظر آماري معني ٢نتايج جدول 

ت و کمترين دار مربوط به ارقام رضايي زودرس، فندقي و احمدآقايي اسبيشترين غلظت فسفر برگ بدون اختالف معني

  داري ندارد.قوچي که با رقم فروتني اختالف معنيمقدار مربوط به رقم کله

که غلظت فسفر در برگ رقم احمدآقايي نسبت به طوريبه داري ندارد.قوچي که با رقم فروتني اختالف معنيکله

بين ارقام مختلف از نظر  داد.درصد افزايش نشان  ۱۳۳قوچي درصد بيشتر و در رقم اکبري نسبت به کله ۸۵/۴۲اکبري 

داري مشاهده نشد. بين ارقام مورد بررسي غير از فروتني از لحاظ غلظت کلسيم برگغلظت پتاسيم اختالف معني
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  .مقايسه ميانگين ارقام مختلف پسته بر اساس ميزان عناصر غذايي برگ -٢جدول

  رقم فسفر پتاسيم کلسيم منيزيم آهن روي منگنز  مس
  درصد  کيلوگرمگرم بر ميلي

a٦/٥ ab٣/٣٧ ab٦/٢٥ ab١٨٢ ab٥٣/٠ b٠٠/١ a٦٦/٠ cقوچيکله ٠٣/٠ 
a٢/٥ a٦/٤٣ ab٣/٣١ a٢٩٠ bc٣٣/٠ b٩٦/٠ a٧٣/٠ aرضايي زودرس  ١٢/٠ 
a٦/٦ ab٦/٣٦ b٦/٢٤ ab٢٠٦ abc٤٦/٠ a١٣/١ a٧٠/٠ aفندقي ١٠/٠ 
a٧/٥ b٣/٢٤ b٣/٢٣ b١٤٦ a٦٣/٠ a٤٠/١ a٧٠/٠ bcفروتني ٠٥/٠ 
a٦/٥ ab٠/٣٣ ab٠/٢٨ b١٣٩ c٢٦/٠ b٩٣/٠ a٦٣/٠ bاکبري ٠٧/٠ 
a٨/٦ a٦/٤١ a٣/٣٣ a٢٨٠ abc٥٠/٠ ab١٣/١ a٧٦/٠ aاحمدآقايي ١٠/٠ 

  دار نيستند.درصد داراي اختالف معني ۵ايي دانکن در سطح در هر ستون اعداد با حداقل يک حرف مشترک در آزمون چند دامنه

  

قوچي به ترتيب ان داد غلظت کلسيم برگ فروتني نسبت به اکبري و کلهداري وجود نداشت. نتايج نشاختالف معني

درصد افزايش داشته است. رقم فروتني داراي بيشترين ميزان منيزيم بود هرچند اختالفش با ميزان منيزيم  ٤٠و  ٥٣/٥٠

درصد  ١٤٢رقم اکبري دار نبود. در رقم فروتني غلظت منيزيم برگ نسبت به قوچي، فندقي و احمدآقايي معنيارقام کله

قوچي و فندقي کلهبيشتر بود. بيشترين غلظت آهن به ارقام رضايي زودرس و احمدآقايي تعلق داشت هرچند که با ارقام 

درصد افزايش نشان  ١٠١داري نداشتند. به عنوان مثال غلظت آهن برگ رقم احمدآقايي نسبت به اکبري اختالف معني

داري با بقيه ارقام غير از فندقي و فروتني احمدآقايي مشاهده شد که اختالف معنيداد. بيشترين غلظت روي در رقم 

درصد  ٣٦/٣٥درصد و نسبت به فندقي  ٩١/٤٢که غلظت روي برگ رقم احمدآقايي نسبت به فروتني طورينشان نداد. به

با بقيه ارقام به غير از فروتني  بيشتر بود. بيشترين غلظت منگنز نيز به ارقام رضايي زودرس و احمدآقايي بدون اختالف

درصد نسبت به رقم فروتني افزايش نشان داد.  ٥٤/٧٨که غلظت منگنز برگ در رقم احمدآقايي طوريتعلق گرفت. به

دهد که بين ارقام پيوندي نتايج نشان مي داري ديده نشد.غلظت مس در همه ارقام مشابه بود و بين آنها اختالف معني

  يادي در جذب عناصر غذايي وجود ندارد. دار زتفاوت معني

  

  هاي رشدي و عناصر غذايي برگتجزيه همبستگي بين ويژگي

دهد. نتايج نشان داد دار بين صفات مورد مطالعه در اين تحقيق را نشان ميضرايب همبستگي معني ٣جدول 

دار است که اين موضوع ت ومعنيدرصد پتاسيم برگ با طول شاخه سال جاري و طول شاخه پيوندي داراي همبستگي مثب

دهد. همچنين درصد کلسيم برگ با قطر باالي پيوند نقش موثر و مثبت عنصر پتاسيم در رشد رويشي درخت را نشان مي

  داراي همبستگي مثبت است و باعث توسعه شعاع تاج درخت شده است. 
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  .هاي رشديضرايب همبستگي بين عناصر غذايي برگ و ويژگي -٣جدول

 ولصفت ا

  
  پتاسيم برگ  پتاسيم برگ

  کلسيم
  برگ

طول شاخه 
  سال جاري

طول شاخه 
  سال جاري

تعداد شاخه 
  جانبي

تعداد شاخه 
  جانبي

 قطر زير

  پيوند
 صفت دوم

  
طول شاخه 
  سال جاري

طول شاخه 
  پيوندي

قطر باالي 
  پيوند

طول شاخه 
  پيوندي

شعاع تاج 
  درخت

  قطر زير
  پيوند

قطر باالي 
  پيوند

قطر باالي 
  پيوند

  ٩٦/٠**  ٩٠/٠**  ٨٠/٠*  ٧٨/٠*  ٧٩/٠*  ٧٣/٠*  ٩٠/٠**  ٩٣/٠**  همبستگي
  .درصد ١و  ٥به ترتيب سطوح معني دار  **و *

  

  بحث

داري بر طول نتايج نشان داد پيوندک ارقام مختلف پيوند شده روي پايه کشت بافتي بادامي زرند تاثير معني

خت و سطح برگ دارد. حجم و ارتفاع درخت، سطح برگ و شاخه سال جاري، قطر زير و باالي پيوندک، شعاع تاج در

شوند که در تحقيق حاضر تحت تاثير اثر متقابل پايه و هاي رشدي يک درخت محسوب ميقطرتنه از مهمترين شاخص

هاي كشت بافتي، مطابقت دارد. يکي از داليل افزايش رشد رويشي نهال )۱۸( پيوندک قرار گرفته است و با نتايج آتيوو

) در مقايسه با رقم سرخس و قزويني و گمز ٤رت رشد زياد درختان مادري رقم بادامي زرند و مقاومت آنها به شوري (قد

هاي بذري نيز ازاين درختان تهيه شد، ولي احتماال به ) بويژه در شرايط اقليمي مناطق پسته کاري است. گرچه نهال١٥(

طور که انتظار هاي بذري، همانو تفرق ژنتيكي در ميان توده نهال دليل نامشخص بودن والد پدري بذور مورد استفاده

ها از نظر جذب مواد ) دريافت که به دليل اختالف نهال٦پور (آبادي). تاج٣٢هاي محسوسي مشاهده شد (رفت تفاوتمي

سمتي از اختالفات آيد. گرچه قهاي بذري در مزرعه بوجود ميغذايي و سيستم پراكنش ريشه، اختالف زيادي بين نهال

هاي تواند در اثر عوامل غير قابل کنترل و تاثير گذار محيطي بوده باشد ولي تغييرات کمتري در نهالمشاهده شده مي

). وي همچنين در ٦رسد که بخش عمده اين تفاوت به علت اختالفات ژنتيكي باشد (نظر ميكشت بافتي مشاهده شد. به

كه واريانس در ، درحالي٧٣/٥هاي كشت بافتي در گزارش فوق ريانس در ارتفاع نهالگزارش تحقيقي خود دريافت که وا

هاي كه واريانس در نهال، درحالي٢٥/٠هاي كشت بافتي بوده و همچنين واريانس قطر در نهال ٦٨/٦٧هاي بذري نهال

ي انتخاب گرديده (به دليل مقاومت بوده است. هرچند در مطالعه ما رقم بادامي زرند به عنوان پايه کشت بافت ٩٩/١بذري 

) در بررسي سه رقم پسته تحت تيمار زيادي بر و ٧آبادي و همکاران ()، اما در پژوهش حکم١٥) و گموز (٤به شوري (

هاي مورد بررسي پايه هاي تحت تاثير تنش دريافتند که از بين پايهگيري ويژگيسديم کلرايد در آب آبياري و اندازه

ها انباشته کرد و به همين دليل نسبت به بقيه ه پايه بادامي زرند و سرخس، پرولين بيشتري در برگقزويني نسبت ب

) اختالف بين ميزان ٣ها نسبت به شوري مقاومت بيشتري نشان داد. از سوي ديگر در مطالعه باقري و همکاران (پايه
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دار د، اما در ميزان پرولين ريشه، اين اختالف معنيدار نبوتوليد قندهاي محلول در برگ دو رقم بادامي و قزويني معني

بود به طوري که بيشترين ميزان پرولين در رقم بادامي ريز زرند مشاهده گرديد. هرچند در مطالعه ما رشد شاخه سال 

ي جاري و پيوندي در رقم احمدآقايي پيوند شده روي پايه کشت بافتي بادامي زرند نسبت به بقيه ارقام مقدار بيشتر

هاي دانهالي ) رشد شاخه در ارقام اوحدي و احمدآقايي پيوند شده بر روي پايه٢٦( راحمي و توللينشان داد، اما در پژوهش 

داري بيشتر بود. اگرچه در مطالعه پيشرو صفات طور معنيهاي سرخس و بنه بهنسبت به پايه P. veraمعمولي از 

، قطر شاخه، قطر زير و باالي پيوند، شعاع تاج درخت و سطح برگ مورفولوژيکي از جمله طول شاخه جاري، پيوندي

) ارقام ديگر و صفات مورفولوژيکي ديگري مورد مطالعه قرار گرفتند. ١٣گيري شد ولي در تحقيق عليپور و همکاران (اندازه

رين تعداد نهال زنده، الديني، پوست کاغذي و سرخس داراي بيشتايشان دريافتند که ارقام بادامي زرند، ابراهيمي سيف

قوچي و سيريزي داراي بيشترين ميانگين طول ساقه، ارقام سفيد پسته ارقام خنجري دامغان، اميري، لک سيريزي، کله

، ٤٨و خنجري دامغان داراي بيشترين تعداد برگ زنده، ارقام خنجري دامغان، فندقي  الدينيسيفنوق، قزويني، محسني، 

  رضايي داراي بيشترين وزن خشک اندام هوايي بودند.حسنزاده، احمدآقايي و غالم

توانند در ) همچنين به اين نتيجه رسيد که جدا از تاثيري که بافت خاک و عوامل مشابه مي٦( پورآباديتاج

هاي تشكيل شده بصورت هاي كشت بافتي، تمامي ريشهاي نهال پسته داشته باشند، در نهالساختار و توزيع سيستم ريشه

ا از قاعده ساقه منشاء گرفته و داراي قطر تقريبا يكساني هستند و بنابراين تمايل به نفوذ عمقي در آنها پايين بوده و نابج

يابند و ريشه اصلي و مركزي كه بصورت عمودي در خاك فرو رفته و باعث استحكام نهال طور سطحي گسترش ميبه

اي) هاي آبياري تحت فشار سطحي (مانند قطرهبت به سيستمشود، وجود ندارد بنابراين قدرت سازگاري بيشتري نس

هاي چه بوجود آمده و ريشه اصلي كه داراي طول و قطر بيشتري نسبت به ريشههاي بذري ريشه از ريشهدارند ولي در نهال

هاي كشت نهال هاي بذري نسبت بهفرعي است، وظيفه استحكام نهال و جذب آب از اعماق را به عهده دارد. بنابراين نهال

تر هستند. هاي طوالني آبياري مقاومبافتي از استحكام بيشتري در خاك برخوردارند و همچنين نسبت به خشكي و دوره

اي بهتري نسبت به کشت بافتي هستند. هاي بذري داراي سيستم ريشه) نيز اظهار داشتد که نهال٢١فرگوسن و هاويالند (

شود که يا همان ريشه چه جنيني حاصل از طويل شدن محور زير لپه اي ايجاد مي ريشه بذري از رشد  ونمو راديکال

هاي نابجا و حالت طي هزاران سال تکامل يافته است و اين درحالي است که ريشه حاصل از کشت بافت از نوع ريشه

باشد که به دليل يطور که گفته شد سيستم ريشه پسته از نوع راست و بسيار عميق مباشد. همانافشان دارند مي

  هاي کم نظير، عامل اصلي ايجاد تحمل باالي درختان پسته به خشکي و شوري است. ويژگي
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طبق نتايج بدست آمده ميزان جذب متفاوت عناصر غذايي توسط پايه کشت بافتي (بادامي زرند) باعث غلظت 

ها از ) که گزارش کردند که پايه٣٠دجونگ (شود که با نتايج سوالري و متفاوت عناصر غذايي در برگ ارقام مختلف مي

هاي ماني و رشد درختان در شرايط تنشها، جذب آب و مواد غذايي بيشترين تاثير را بر زندهطريق تاثير بر توليد هورمون

) گزارش کردند که تفاوت جذب عناصر بين ارقام مختلف ١٤). قاسمي و همکاران (٣٠محيطي دارند مطابقت دارند (

رسد که در مطالعه پيشرو ارقام نظر ميند ناشي از تفاوت در روابط آبي آنها مانند تفاوت در ميزان تعرق باشد. بهتوامي

رضايي زودرس، فندقي و احمدآقايي سازکارو قابليت جذب و انتقال فسفر بيشتري داشته باشد. هرچند در مطالعه ما پايه 

هاي مختلف مورد بررسي در جذب ) در بين پايه١٤قاسمي و همکاران (يکسان و پيوندها متفاوت هستند ولي در مطالعه 

عناصر در شرايط تنش آبي مختلف، پايه بنه کارايي باالتري براي جذب عناصر فسفر پتاسيم و کلسيم و منگنز در شرايط 

نيز  )٢٦( توللي تنش داشت. در واقع اين پايه در شرايط تنش بيشترين کارايي را در جذب فسفر داشت. بررسي راحمي و

در مطالعه حاضر همه ارقام مورد بررسي جذب پتاسيم  .نشان داد که ارقام پيوند شده روي پايه بنه، فسفر بيشتري داشتند

تواند بيانگر نقش اين عنصر در تنظيم اسمزي و حفظ خوبي داشتند. در واقع افزايش غلظت پتاسيم برگ در اين ارقام مي

هاي خود و افزايش دريافتند که اين راقام با افزايش تجمع پتاسيم در بافت) ۲۲و همکاران ( وفرانسيسکتورژوسانس باشد. 

شوند. از آنجايي که اغلب مناطق پسته هاي خود ميفشار اسمزي مانع از دست رفتن آب و جذب بيشتر آب در بافت

ل به خاطر اثر مکانيسم تنظيمي کاري با تنش شوري (آب يا خاک) مواجه هستند ممکن است افزايش پتاسيم در سلو

آن در حفظ و تنظيم فشار اسمزي در مقابل مقادير باالي کلر تحت تنش شوري باشد و به عنوان يک يون ضروري در 

-هاي شور و شور) دريافت که در خاک٩شود. خوشگفتار منش (نقش ماده محلول سازشي در محافظت اسمزي ظاهر مي

بلکه ممکن است غشاي  ،گرددها ميباعث کاهش ميزان جذب پتاسيم توسط ريشه سديمي غلظت باالي سديم نه تنها

ها تغيير دهد. بنابراين ارقامي که بتوانند بيشترين سلولي ريشه را تخريب کرده و توان اين غشاء را در ورود انتخابي يون

نسبت به تنش شوري خواهند داشت. پتاسيم را جذب کنند توانايي حفظ  قايليت جذب ريشه باالتر و مقاومت بيشتري را 

دريافتند که در شرايط تنش شوري، ميزان پتاسيم ارقام بادامي و فندقي نسبت به ساير ارقام  )٢٧(سپاسخواه و کريمي 

بيشتر بوده، ضمن اينکه نسبت پتاسيم به سديم در رقم بادامي باالتر از ساير ارقام بود. گرچه اين رقم نيز در شرايط تنش 

شود. همچنين در مطالعه پيشرو رقم فروتني باالترين غلظت کلسيم را نشان عدم تنش دچار کاهش عملکرد مينسبت به 

ايي نسبت به بقيه داد که احتمال دارد به علت باال بودن ميزان تبخير و تعرق اين رقم و به دنبال آن حفظ هدايت روزنه

رد. از آنجايي که اغلب قريب به اتفاق مناطق پسته کاري داراي ) مطابقت دا١٤ارقام باشد که با نظر قاسمي و همکاران (

) در تعيين مقاومت به شوري ارقام پسته ثابت شد ١٣مشکل شوري آب يا خاک هستند، در تحقيق عليپور و همکاران (
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ما رقم  ها هستند. در مطالعهتر کلسيم نسبت به ساير واريتههاي حساس به شوري داراي درصد پايينکه اغلب واريته

رود به علت تامين منيزيم براي فروتني بيشترين کارايي جذب منيزيم را نسبت به ساير ارقام نشان داده که احتمال مي

) بادامي ريز زرند ١٤سازوکار فتوسنتز بيشتر، منيزيم بيشتري جذب کرده باشد ولي در پژوهش قاسمي و همکاران (

رقم رضايي زودرس و احمدآقايي بيشترين غلظت آهن، روي، منگنز و مس  کارايي باالتري براي جذب منيزيم نشان داد.

هاي آنتي اکسيداني در اين ارقام براي تحمل شرايط تنش (اعم از تنش را نشان دادند که نشان از فعال بودن بيشتر آنزيم

فلزي به منزله کوفاکتور هاي آبي و شوري) که با اغلب مناطق پسته کاري عجين شده است وجود دارد. در واقع اين يون

تواند سبب بهبود در انجام وظايف مهم سلولي مانند هاي آنتي اکسيدان هستند و کاربرد اين عناصر ميبسياري از آنزيم

) هم ١٠متابوليسم پروتئين، تظاهر ژن، همچنين يکپارچگي و سالمت غشاء شود که با نظر رحيمي زاده و همکاران (

  راستا است. 

) بين صفات نشان داد صفت تعداد نهال زنده با ميزان ١٣همبستگي در پژوهش عليپور و همکاران (نتايج ضرايب 

باشد. آنها دار بوده که نتيجه آن کاهش رشد نهال و خشک شدن آنها ميسديم ساقه داراي همبستگي منفي و معني

کنند و تجمع يون سديم در ريشه و نشان دادند که ارقام مقاوم به شوري ميزان سديم کمتري را توسط ريشه جذب مي

ساقه آنها کم است. ميزان عناصر منيزيم و سديم در ريشه و ساقه با وزن خشک اندام هوايي و ريشه داراي همبستگي 

هاي نهال باعث کاهش رشد و در نهايت خشکيدن نهال دار بود، بنابراين تجمع اين دو عنصر در بافتمنفي و معني

، ٤٨رقم، هشت رقم ابراهيمي، سيريزي، جندقي، پوست کاغذي، فندقي  ٣٢دريافتند از بين  گردد. آنها همچنينمي

بادامي زرند و احمدآقايي، داراي بيشترين تعداد نهال زنده ، بيشترين وزن خشک اندام هوايي و ريشه و، بيشترين طول 

بودند. داراي بيشترين مقاومت به شوري  نهال، بيشترين تعداد برگ زنده و کمترين ميزان سديم ساقه در پايان آزمايش

رو، افزايش ميزان کلسيم توان از بين اين ارقام براي توليد پايه مقاوم به شوري استفاده کرد. در مطالعه پيشبودند و مي

هاي جانبي و شعاع تاج درخت دهد و افزايش قطر شاخه نيز باعث افزايش تعداد شاخهبرگ قطر شاخه را افزايش مي

هاي رشدي نهال د. در واقع بر اساس نتايج اين پژوهش در ارقامي که جذب پتاسيم و کلسيم بيشتري دارند ويژگيشومي

  يابند.افزايش بيشتري مي

  

  گيري کلينتيجه

نتايج اين پژوهش نشان داد از بين ارقام مورد مطالعه رقم احمدآقايي نسبتا داراي بيشترين سازگاري با پايه کشت 

که باعث جذب بيشتر عناصر غذايي توسط پايه شده و داراي بيشترين مقادير طورياز بادامي زرند است بهبافتي حاصل 
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هاي رشدي داراي نيز داراي بهترين وضعيت است که اين موضوع عناصر غذايي برگ است. رقم احمدآقايي از نظر ويژگي

نتايج همبستگي نيز نشان داد که بين غلظت دهد. يهاي رشدي را نشان مارتباط بين ميزان عناصر غذايي برگ و ويژگي

هاي هاي جانبي درخت همبستگي مثبت وجود داشته و باعث افزايش رشد نهالپتاسيم و کلسيم برگ با طول و قطر شاخه

رمان کشت بافتي بادامي زرند و ارقام پيوندي مناسب براي منطقه ک نتايج نشان داد که با استفاده از پايه گردد.پسته مي

  توان به رشد و عملکرد بيشتري دست يافت. هاي رشدي و ميزان غلظت عناصر غذايي، ميو بررسي توانايي
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