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زان عناصر برگ و عملکرد در شش رقم تجاري پسته يوه، ميم يفيک يهايژگيبررسي و

  زرند يبادام يکشت بافت پايه يوند شده رويپ

  

 *٢نسب ياعظم رضو، ١پوريد عليحم

  12/11/1398 تاریخ پذیرش:  10/06/1398: ارسالتاریخ 

    دهيچک

کمی و  يهایژگیها باعث اختالف در وو ناهمگنی پایه بودهبذري  کشورپسته در  هايپایه اغلبدرحال حاضر 

باشد، به صورت بذري میسر نمی پسته هاي مقاومامکان تکثیر پایه کهییاست. از آنجا کیفی درختان مربوط به هر رقم شده

ر توسعه ر دیاجتناب ناپذ ی، ضرورتهابا این پایه يتجار نیز بررسی سازگاري ارقام هاي کشت بافتی ولذا گسترش پایه

 و برگ یی، مقدار عناصر غذاوهیم یفیو ک یکم يهایژگیو سهیو مقا بررسی ،. هدف از این پژوهشاست پسته يهاباغ

طرح  ش در قالبین آزمایکشت بافتی رقم بادامی زرند بود. ا پایه يوند شده رویپ پسته يشش رقم تجار زان عملکردیم

ر سه ) دییو احمدآقا ي، اکبری، فروتنیزودرس، فندق یی، رضایهاي کامل تصادفی با شش رقم پسته (کله قوچبلوك

قم ر ،بین ارقام مورد مطالعه انس، دریواره یج تجزینتابر اساس تکرار در ایستگاه تحقیقات پسته کرمان اجراء شد. 

در  رقمن یا کهیطورهعملکرد داراي بیشترین مقادیر بود. بزان یو م وهیم یفیو ک یکم يهایژگیواحمدآقایی از نظر 

 درصد 67 یکله قوچشتر و نسبت به یب یخندان درصد 13 ،یکمتر و نسبت به فروتن یپوک درصد 43 ،ياکبر سه بایمقا

در همه عناصر  ییرقم احمدآقا هرچند. برخوردار بود یه کشت بافتیبا پا يترمطلوب يسازگاراز و  داشت يشتریعملکرد ب

 35و  درصد 40ب یبه ترت دار بوده وین اختالف معنیم و منگنز، ایزیتنها در دو عنصر من یلو بود ن غلظتیشتریبحائز 

 یبادام یکشت بافت هیاز پا توان با استفادهیم نشان داد ن پژوهشیا جینتا. ش نشان دادیافزا ينسبت به رقم اکبر درصد

  د.یعملکرد رس زانین میتريو اقتصاد نیشتریبه ب ،م کرمانیدر اقل ییوندك احمدآقایپو  زرند

  ، عملکردییغلظت عناصر غذا وه،یت میفیک پسته، ،یه کشت بافتیپا کليدي: يهاواژه
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  مقدمه

ت آن رو به یفیر عملکرد و کیاخ يهاکشور است که متاسفانه در سال ین محصوالت باغیاز مهمتر یکیپسته 

زش یل ریاز قب کیولوژیزیف گردد، مشکالتیت پسته میفیکه باعث کاهش عملکرد و ک یکاهش بوده است. از جمله عوامل

 .)1378ی، ی؛ ملکوتی و طباطباFabbri et al., 1998( باشدیم یو بد شکل ی، ترك خردگی، ناخندانیگل، پوک يهاجوانه

ل یلمتر بوده و دک یاهان باغیگر گیآن نسبت به د يهات روزنهیاست اما حساس یمتحمل به خشک یاهیاگرچه پسته گ

م یاستحصال آب به صورت مستق ییکه توانا بوده )Phreatophyte( یابآب ق از نوعیار عمیبس يهاشهیر ،ن تحملیا یاصل

به  یکیولوژیزیز از نظر فیانگستم شگفتین سی. ا(Fabbri et al., 1998) از اعماق خاك را دارد ینگییا به شکل جذب موی

سته، مانند پ يبه شور تحملاهان مین صورت که اغلب گیبد گردد.یز مین يجاد تحمل به شوریاست که سبب ا ياگونه

نمایند ولی با افزایش ناخواسته جلوگیري می هـاي مـضر ومتوسط امالح خاك، تا حدودي از ورود یون يهادر غلظت

ها در حقیقت براي مقابلـه بـا افـزایش فـشار ونی یابـد. جـذب زیـادکلر افزایش می هاي سدیم وجذب یون غلظت امالح،

 برخی عناصر ضروري نظیر پتاسیم، کلـسیم، روي و یرون ریشه گیاه ضروري است ولی منجر به کاهش جذبب اسـمزي

 .)1383آبادي، (تاج شـودنهایت تشدید عدم تعادل آنها در گیـاه مـیدر 

ن یو سرما مهمتر ي، شوریشامل خشک یستیر زیغ يهاشامل گموز و نماتد و تنش یستیز يهااز آنجا که تنش

 یابید مورد توجه و ارزیمناسب با وندكیه و پیشوند، انتخاب پاید پسته در کشور شناخته میعوامل محدود کننده تول

اده ع استفیاهان در سطح وسیر گیتکث يبرا یاهیکشت بافت گ ي. فناور)1397نسب و افروشه، (هاشمی ردیشتر قرار بگیب

وچک، ک ياساقه يهازقلمهیله ریاه به وسیع گیسر ياست که در آن پرآور يادیزازدیه ریبر پا يتجار يفناورن یا .شودیم

  .)Sing, 2005( دیآیبدست م یکیسومات يهاانیاز رو يو در سطح محدودتر يمحور يهاجوانه

سزایی در افزایش تولید پسته و افزایش سطح زیرکشت پسته ه اصالح شده نقش بو هاي یکنواخت استفاده از پایه

خاك و  ،کاهش کمیت و کیفیت آباز جمله خیز (ژه در وضعیت بحرانی مناطق پستهیونامساعد بهم یبا اقل یدر مناطق

رتر و در هاي مناسب و بپسته، عدم امکان تولید انبوه پایهجنسی . مشکل بودن تکثیر غیرتداوم خشکسالی) خواهد داشت

   باشدیکنواخت و پرمحصول از مشکالت مهم پسته کاري کشور می يهانتیجه مشکل بودن احداث باغ

)Tajabadipour et al., 2006(.   

 یحاصل از جوانه جانب يهاز نمونهیدار نمودن رشهیق ریک کشت بافت از طریپسته به کمک تکن يادیزازدیر

ر ید و تکثیاقدام به تول قین طریصورت گرفته و از ا یاهیگ يهاو با کمک هورمون یمصنوع ییط غذایک محیساقه در 

 ه همانند آنیاول یاهیحاصل از ماده گ يهانهال ی، تمامیرجنسیر غیتکث يهاستمین همانند سید. بنابراشویها منهال



  )1398( 8 شماره، 4جلد  ،مجله علوم و فناوري پسته

3 
 

گفت  توانیشود. در واقع میمحسوب م يرین روش تکثیا ياین مزایبا آن ندارند که از مهمتر یکیچ تفاوت ژنتیبوده و ه

 رزان هزاران سالاست که کشاو یشگاهیار کوچکتر و آزمایبس يهادر اندازه یسنت یزنروش کشت بافت همان روش قلمه

از  جاد شده رایا يهانهال یکنواختی )2016( Fergusen  &Havland .)1397نسب و افروشه، هاشمی( انداز آن بهره برده

سته به ب یکنواختیر یو غ یکنواختین یتند. اما آنها اظهار داشتند که انساد يبر بذر یاد کشت بافتیروش ازد يایمزا

  ا مضر باشد. ید یتواند مفیها ميماریو ب یطیط محیواکنش به شرا

دکنندگان یو تول گرانپژوهش يجد يهااز چالش یکیاحداث باغ پسته، همواره  يه مناسب برایموضوع انتخاب پا

مرکز مت یبرتر پسته بر سه موضوع اصل يهاهیپا ییانجام شده در مورد شناسا یقاتیتحق يهاتیبوده است و عمده فعال

  بوده است:

 )Adish et al., 2010( يه و مقاومت به شورین پاین رابطه بییتع -1

  )1388(صداقتی و همکاران،  يخاکز يهاها به انواع پاتوژنهیمقاومت پا یبررس -2

  .)Tajabadipour et al., 2006( از خاك و عملکرد درخت ییها در جذب عناصر غذاهیپا ییتوانا -3

هاي درجه یک باشد و ارقام ممتاز، کله قوچی و اوحدي جزء پستهرقم می 80تعداد ارقام پسته ایران، بیش از 

. تاکنون بیش )Sheibani, 1995( در درجه دوم اهمیت قراردارند يو واحد ند و ارقام قزوینی و ابراهیمیشومحسوب می

ن از ارقام تواباشند که میتر از بقیه میرقم پسته در استان کرمان شناسایی شده است که از بین آنها چند رقم مهم 70از 

بادامی زرند و رضایی نام برد. دو رقم اوحدي و کله قوچی بیشترین ارقام پسته اکبري، اوحدي، کله قوچی، احمد آقایی، 

هاي پسته در این منطقه متعلق درصد از باغ 60-70که بیش از طورياند بهرفسنجان و کرمان را به خود اختصاص داده

ط یرقم پسته در شرا 20 یکیمرفولوژ يهایژگیو) 1386پور، آبادي(تاجپور  يباشد. در پژوهش تاج آبادبه این دو رقم می

زودرس در  ییزودرس و رضا یقرار گرفت و در مجموع مشخص شد که ارقام بادام یرفسنجان مورد بررس ییآب و هوا

 یکیز از لحاظ صفات مورفولوژیک نیو راور شماره  يغفور یفندق، يگر شباهت دارند. ارقام اوحدیدکیاز صفات با  ياریبس

افت که رقم اوحدي مناسب براي کاشت در اکثر مناطق رفسنجان بوده و در یک یدر )1376( پورلیمشابه بودند. اسماع

ه ن بساله سطح زیر کشت آن به میزان زیادي افزایش یافته است. قدرت رشد درخت متوسط بوده و ارتفاع آ 40دوره 

هاي منطقه در بخش زیادي از باغرسد و غالبیت انتهایی در آن خیلی شدید است. رقم کله قوچی حدود سه متر می

تر و هاي قويباشد. این رقم داراي شاخههاي درشت میرفسنجان و کرمان وجود دارد و دلیل آن عملکرد باال و میوه

هاي نسبتاً درشت با رنگ سفید قم احمد آقایی به علت داشتن میوهباشد. رزایی بیشتر در مقایسه با رقم اوحدي میشاخه

 یابیآباد خراسان، در ارزضیدر ف )1392(و همکاران  یباشد. شرافتهاي پسته میی در حال گسترش در باغست استخوانپو
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 یاسبمن يسازگار يافتند که ارقام ممتاز، شاه پسند و خنجریض آباد دریدوازده رقم پسته در منطق ف یدهوهیو م یگلده

 ،یارقام بوم نیافتند از بیبرخوردار بودند. آنها در يشتریب يو پسته گرمه از سازگار يد، اکبریسف ینداشتند و ارقام بادام

ر آنها گزارش د يت به شوریرا داشتند و آثار و عالئم حساس یشین رشد رویشترید، پسته قرمز و پسته گرمه بیسف یبادام

 یگاه مناسبیجا ،ید آفتاب سوختگاد بودن درصیو ز يت به شوریل حساسیبه دل ينشده است. دو رقم ممتاز و اوحد

 یادامم مشابه، رقم بیر مناطق با اقلیض آباد و سایمنطقه ف يت مشخص شد که برایکاشت برخوردار نبودند. در نها يبرا

ن تعداد یشتریبا بین اندازه درخت، تقریشتریب ين رقم دارایرا ایکاشت برخوردار است، ز يبرا يشتریل بینساد از پتیسف

باد، ض آید فیسف یوه خشک و تر است. بعد از رقم بادامیمناسب م يمناسب و بازارپسند یخوشه، درصد خندانوه در یم

 يندپسه بزرگ بودن اندازه پسته و بازارتوان بیکشت و توسعه دارد که از آن جمله م يبرا ی، صفات مطلوبيرقم اکبر

ه ، کليبرخوردارند و ارقام شاه پسند، ممتاز، اوحد يمناسبتر ياه از سازگاریپسته گرمه و برگ س. اشاره کرد مناسب

ست یبایه مم مشابیم و اقلین اقلین در ایدارند. بنابرا يد محصول اقتصادیتول يبرا يل کمترینسا، پتیو عباسعل یقوچ

 ی، فندقیوچقر کله ینظ ین ارقام ناسازگار فعلیگزیج جایو پسته گرمه را به تدر يد، اکبریسف یارقام سازگار همانند بادام

 انجام شده يوند ارقام مناسب به صورت پراکنده در خراسان رضویو پ ارقام ناسازگار ينکار با سربرداریکرد. ا يو اوحد

   .)1392(شرافتی و همکاران،  ت همراه بوده استیکه با موفق

ز تکنیک توان اتر میتر و تولید نهال با کیفیت بهبا توجه به موارد ذکر شده، جهت رفع مشکل و دستیابی سریع

، يکه رفتار رشد و تجاري ضرورت داردکشت بافت (ریز ازدیادي) پسته استفاده کرد ولی قبل از هر گونه تولید انبوه 

مطالعه  گریدکیدر باغ با هاي کشت بافتی نهال يوند شده رویارقام مختلف پسته پ زان عملکردیوه و میم یفیک يهایژگیو

ن پژوهش ی(که در ا ردیز صورت گین يبذر يهاهیپا يوند شده رویسه با ارقام پین مقایکه ا رگردد و چه بهت مقایسهو 

 نیو همچن زان عملکردیوه، میم یفیکسه یمقا يلذا پژوهش حاضر در راستا .گردد)یه میانجام نشده و به پژوهشگران توص

به رقم  یابیزرند، جهت دست یبادام یکشت بافته یپا يوند شده بر رویدر برگ ارقام مختلف پسته پ ییغلظت عناصر غذا

 شنهاد به باغداران محترم، صورت گرفت.یا ارقام ممتاز جهت پی

  

  هامواد و روش

 ششهاي کامل تصادفی با بلوك سال در قالب طرحستگاه تحقیقات پسته کرمان به مدت چهار این پژوهش در ای

پسته شامل احمدآقایی، اکبري، فندقی، کله ارقام پسته در سه تکرار (هر تکرار شامل سه درخت) اجرا شد. ارقام تیمار 

در  1382 در سال یکشت بافت يهاروي پایه کشت بافتی بادامی زرند پیوند شدند. پایهزودرس،  ییقوچی، فروتنی و رضا



  )1398( 8 شماره، 4جلد  ،مجله علوم و فناوري پسته

5 
 

اي یکساله کشت بافتی در ایستگاه تحقیقات پسته کرمان در هنهال 1383سال  مؤسسه تحقیقات پسته کشور تولید و در

هاي ارقام ماده احمدآقایی، اکبري، فندقی، کله قوچی، فروتنی و با پیوندك 1386زمین اصلی کشت شدند و در سال 

   روزه آبیاري شدند. 15زودرس پیوند و به روش غرقابی با دور آبیاري  ییرضا

زان عملکرد (وزن محصول تر ی)، م1390-1393در ماه مهر هر سال ( ،پسته درختان یسال و بارده چهاربعد از 

 یوه هر درخت به صورت وزنیم یدهن بست، اونس و درصد پوک يهاخندان، درصد پسته يهاو خشک)، درصد پسته

  . )1387پور، (اسماعیل شد يریگاندازه

 به منظور تعیین عناصر غذایی هابرگ نمونه برداري از برگ درختان انجام و 1392و  1390سال ماه تیر  در اواخر

توسط  سناولروش هغلظت فسفر ب يریگد. اندازهیبه آزمایشگاه خاکشناسی مؤسسه تحقیقات پسته کشور منتقل گرد

م به روش یزیم و منیفتومتر، کلس میتوسط دستگاه فل یروش شعله سنجم برگ بهیدستگاه اسپکتروفتومتر، پتاس

   .)1387پور، (اسماعیل شدند يریگاندازه ی، مس و منگنز توسط دستگاه جذب اتميو عناصر آهن، رو يکمپلکسومتر

میانگین  مقایسه و شده تجزیه آماري SAS يبا نرم افزار آمار اطالعات بدست آمده طی چهار سال به صورت تجزیه مرکب

 Excelانجام و سپس نمودارها توسط نرم افزار  درصد پنج سطح احتمال دانکن در ايدامنه چند آزمون با آزمایشی هايداده

   د.یرسم گرد

  

  و بحث جينتا

  وهيم يفيو ک يکم يهايژگيسه ارقام از نظر ويمقا -الف

 اونس نیکمتر يدارا یو کله قوچ ياکبرم ارقاکه  ه مرکب اطالعات بدست آمده نشان دادی) تجز1ج (جدول ینتا

تعلق  ییبه رقم احمدآقا ین پوکیکمتر .بود تر)ز دانهی(ر اونسن یشتریب یو فندقزودرس  ییرضا) و تردانهدرشت دانه (

، ين نشان دادند که ارقام اکبرینج بدست آمده همچی. نتاداشت يکمتر یپوک درصد 43 ين رقم نسبت به اکبریو ا داشت

ک زان وزن تر و خشین میشتریبزان عملکرد، ینظر م از .را داشتند ین درصد خندانیشتریب ،زودرس ییو رضا ییاحمدآقا

 يشتریعملکرد خشک ب درصد 67 ین رقم نسبت به کله قوچیکه ايطور به ،تعلق داشت ییمحصول به رقم احمدآقا

ترین وضعیت از نظر مورد ارزیابی داراي بیشترین مقادیر و مطلوب صفاترقم احمد آقایی از نظر  در واقع .نشان داد

ه مرکب اطالعات چهار ساله، یجز. بر اساس تگرفتاز آن رقم فروتنی قرار  وه بوده و پسیم یفیو ک یکم يهایژگیو

  .بودندرند ز یا پایه کشت بافتی بادامداراي بیشترین سازگاري باز لحاظ عملکرد طور کلی ارقام احمد آقایی و فروتنی به
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  .مورد ارزيابيمقايسه ميانگين ارقام مختلف بر اساس صفات  -۱جدول

  اونس  رقم
  دانه 

  یدرصد پوک
  وهیم 

   یدرصد خندان
  وهیم

وزن محصول تر 
  (گرم)

وزن محصول 
  خشک (گرم)

  d21  ab7/11  b1/74  c283  c89 یکله قوچ
  a29  b6/10  ab3/78  c337  bc109 زودرس ییرضا

  ab28  a9/12  b3/75  c295  c96 یفندق
  bc27  ab4/11  b9/73  b465  b137 یفروتن
  d22  ab3/11  a3/82  c345  bc110 ياکبر

  c26  c9/7  a6/84  a832  a269 ییاحمدآقا
  ستند.یدار نیاختالف معن يدرصد دارا 5دانکن در سطح  ییاک حرف مشترك در آزمون چند دامنهیدر هر ستون اعداد با حداقل     

  

 درشت بودن اونسو کم بودن تعداد دانه در  شودیحسوب مت محصول میفیموثر در ک یعامل اونستعداد دانه در 

   .)1395ی، کیخایو  دلگنجی خرم( باشدیوه میم يت ظاهریفینشانگر ک و دهدیرا نشان مپسته  يهادانه

ا، ید پسته در دنیط تولین شرایطور معمول در بهتربه د.یآیپسته به شمار م یکیژولویزیاز مشکالت ف یکی یوکپ

پوك ممکن است به  يهاوهید میتول .)1395ی، کیخایو  دلگنجی خرم( ها پوك هستنددرصد از دانه 15 یال 10حدود 

 ياریآب يهاو دوره ی، خشکي(شور یطیط نامساعد محی، شرانیو عدم رشد جن و لقاح یل مشکالت گرده افشانیدل

 عوامل رخ دهد.پر محصول و کم محصول بودن رقم مورد نظر ، یو هورمون ياهیتغذ يهان تنشیو همچن مدت) یطوالن

 يهاوهید میتول منجر به تیرشد شده و در نها يهام کنندهیها و تنظدراتیکربوه عیاختالل در توز عثتوانند بایم فوق

در  یار مهمینقش بس پسته يهاوهیم یدرصد پوک .)Shuraki & Sedgley, 1996; Ferguson et al., 2005( شودپوك 

 طبق نظر محققانافت. یش یز افزاین یزان محصول، درصد پوکیرو با کاهش مشیدر مطالعه پدارد.  ییزان عملکرد نهایم

 يمار کودیمربوط به اختالف در ت یر درصد پوکیین تغیشتریب ،اگر ارقام و سن مشابه باشند ،)1394(قاسمی و همکاران، 

   .است ياریو دور آب

 یطور کلبه م دارد.یر مستقیآن تاث يازارپسندپسته خندان بودن آن است که بر ب یفیک يهایژگیواز  گرید یکی

اسب انتخاب رقم من يبرا یو عامل متفاوت استگر یک رقم به رقم دیمهم در پسته بوده که از  يهایژگیاز و یکی یخندان

خندان شدن پسته  سازوکارعلت خندان شدن پسته ارائه شده اما  يبرا یمتفاوت يهاهیباشد. فرضیم يد تجاریتول يبرا

 يارین زمان آبیموثر بوده و مهمتر یاست که در خندان ین عاملیمهمتر آب. )1381(درویشیان،  هنوز نامشخص است

و  دلگنجی خرم( باشدیدن کامل محصول مین آب قبل از رسیا آخریور ماه یآب شهر ،پسته يخندان شدن مغزها يبرا

ز و وره، ساکاروه، ایتنک م يمارهایاثر ت ی) در پژوهش خود در بررس1393زاده و همکاران (یلیاسمع .)1395کیخایی، 
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، اونس و هش دادیرا افزا یوه و درصد خنـدانیوزن مغز ممارها، یافتند که کاربرد همزمان تیدر يرقم اوحد بر يسولفات رو

   دهد.یمرا کاهش هاي گل جوانهزش یوه و درصد ریم یبدشکل ،یپوکدرصد 

 يهایبررسزان عملکرد پسته است. یم نشان دهنده، وهیم تر و خشکزان وزن یوه در خوشه و مید متعدا

 یو کله قوچ ییاحمدآقاارقام  شتر ازیب يوه در خوشه در رقم اوحدی) نشان داد که تعداد م1386و همکاران ( پوريآبادتاج

نسبت ن ارقام یب یاحتمال یکیتفاوت ژنت بهتواند یم یکله قوچ نسبت به ییدر رقم احمدآقا وهیم کمتر بوده است. تعداد

وه در یزان وزن خشک میم 78تا  75 يهاسال یاول در ط یش باغیدر آزما )الف1387( رادنیدر پژوهش مع .داده شود

در  یو کله قوچ یینسبت به احمدآقا يرقم اوحد وه در درختین تر و خشک مزخوشه در درخت و و دخوشه، تعدا

رسد که در ینظر من بهیدار نبود. چنین ارقام معنیاختالف ب 78شتر و در سال یب يداریبه طور معن 76و  75 يهاسال

ن رقم داشته یا یدهدر بار ینقش مثبت يها در رقم اوحدوهیدن میرس یکنواختیو  یزودرس یگژیش، وین آزمایط ایشرا

ن به خاطر یهمچنو ) یژه نسبت به کله قوچی(به و يدار تعداد خوشه در درخت در رقم اوحدیش معنیافزا لیاست. به دل

ش یدر آزما .شتر شده بودین بآ یبارده گر)ین رقم ( نسبت به دو رقم دیوه در خوشه در ایدار وزن خشک میش معنیافزا

، وزن خشک خشک پسته در درخت وزن تر و 82تا  78 يهاسال یدر ط )الف1387راد، (معین ن پژوهشیدوم ا یباغ

 یدر رقم بادام ،و تعداد خوشه در درخت دهن بست يها، وزن خشک پستهپوك يها، وزن خشک پستهخندان يهاپسته

ر مورد د د بود.یسف یمشتر از بادایب يرقم اوحد یپوکدرصد وزن خشک پسته در خوشه و بود و  يشتر از اوحدید بیسف

وه یخشک م دار وزنیش معنیاز علل افزا یکیش یزمان آین دو رقم مشاهده نشد. در ایب یخندان تفاوت يهادرصد پسته

  شتر نقاط بارده (خوشه) در درخت بوده است.یب د تعدادیسف یرقم بادام

کا و یرخس، آتالنت)، سیبادام( یه اهلیمختلف پسته شامل پا يهاهیاثرات پا یدر بررس )1376( پورلیاسماع

 ) همراه بای(بادام یه پسته اهلینشان دادند که پا ییو احمدآقا ي، اوحدیعملکرد سه رقم کله قوچ يرو کا (بنه)یموت

  د.بو ین درصد پوکیو کمتر یزان محصول تر و خشک، حداکثر درصد خندانین میشتریب يدارا ییوندك احمدآقایپ

 پاشی محلول با که داد نشان )1379 همکاران، و آبادي(حکم همکاران و يآباد حکم قیتحق از آمده بدست نتایج

 ولی ابدییم بهبود شاهد به نسبت شکل بد هايمیوه و پوکی خندانی، درصد مانند کیفی صفات از برخی قندي بباترکی

  .نشد مشاهده داریمعن اختالف میوه عناصرغذایی از برخی جذب میزان و خشک و تر وزن میزان در

 ی)، کود دامیتراتیو ن یومی(آمون یتروژنیمختلف ن ياثر کودها ی) در بررس1392و همکاران ( يمحمد

 کاربرده افتند کیزرند در یه بادامیپا يوند شده رویپ یم و آهن بر درختان پسته رقم فندقی) و کاربرد پتاسي(گوسفند

  دهد.یم افزایش نیترات با مقایسه در را خندانی درصد و اونس ،محصول عملکرد آهن و آمونیوم
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 اوحدي و دسفی بادامی پسته ارقامقات پسته گناباد از یستگاه تحقیپنج ساله در ا ی) در پژوهشالف1387راد (نیمع

 و میاییشی کودهاي از ترکیبی شامل که تکمیلی کوددهی از بعد .نمود ستفادها ریز بادامی پایه يرو وندكیپ عنوان به

 ویژگی و ربیشت اوحدي از دارمعنی طوربه سفید بادامی عملکردزان یداد که مج نشان ینتا ،بود معین مقادیر با دامی

 یجهنت در و افزایش دارمعنی طورهب پسته محصول ،تکمیلی کوددهی از بعد سال دو بود. توجه قابل اوحدي در آوريسال

   نشد. مشاهده زین ياوحد رقم در آوريسال

  

  برگ ييعناصر غذا غلظتسه ارقام از نظر يمقا -ب

  . )1381، درویشیان( دهدیپرمصرف و کم مصرف را در برگ پسته نشان م یینه عناصر غذایحد به ،2 جدول

از  زرند یبادام یه کشت بافتیپا يوند شده روین ارقام مختلف پیدهد، بینشان م 3ج جدول یگونه که نتاهمان

م برگ متعلق به یزین غلظت منیشتریو ب شتهوجود ندا يداریم اختالف معنیم و کلسیلحاظ غلظت عناصر فسفر، پتاس

ش نشان یافزا درصد 40 ينسبت به اکبر ییم رقم احمدآقایزیکه منيطور. بهبود یو کله قوچ ی، فروتنییاحمدآقاارقام 

 نیرکمت و ین غلظت آهن متعلق به رقم فروتنیکه کمتر ج نشان دادیکم مصرف، نتا ییغذا داد. از نظر غلظت عناصر

که نسبت  بدست آمد یو فروتن یین غلظت منگنز در رقم احمدآقایشتریب بود. يو اکبر یفروتنمتعلق به ارقام  يغلظت رو

قا مشابه هم بود، یدق ییو احمدآقا ين غلظت مس در برگ رقم اکبریشتریش نشان داد. بیافزا درصد 35 يبه رقم اکبر

ه یاپ يوند شده روین ارقام مختلف پیدر ب .ندبرخوردار بود ییهم از غلظت مس باال زودرس ییو رضا یهرچند که فندق

رقم هرچند ج بدست آمده، یاز جهت غلظت بور برگ مشاهده نشد. با توجه به نتا يداری، اختالف معنیکشت بافت

ختلف من غلظت عناصر در ارقام یاختالف ب یطور کلهب یول ،ن رتبه در غلظت عناصر شده استیشتریحائز ب ییاحمدآقا

ه یپا ن عناصر در برگ،یو بدنبال آن غلظت ا ییجذب عناصر غذا رسد که درینظر مگونه بهنیدار نبوده و ایچندان معن

د که یآیگونه به نظر منیدر واقع ا کسان بوده است.ی هیمطالعه حاضر پاکه در  وندك،یپ دارد تا يترن کنندهیینقش تع

   زرند داشته است. یبادام یه کشت بافتیرا با پا ين سازگاریشتریب ییرقم احمدآقا

  

  .ميزان بهينه عناصر غذايي موجود در برگ پسته -۲جدول 

  آهن  مس  روي  بور  منگنز  منیزیم  کلسیم  پتاسیم  فسفر  نیتروژن  نام عنصر
  گرم بر کیلوگرم)(میلی  (درصد)

مقدار 
  بحرانی

3/2  14/0  1  3/1  6/0  30  90  7  4  30  

-9/2  مقدار بهینه
5/2  

17/0-14/0  2-1  4-3/1  2/1-
6/0  

80-30  250-120  15-
10  

10-6  185-45  
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  .برگ ييمقايسه ميانگين ارقام مختلف بر اساس غلظت عناصر غذا -۳جدول

  رقم فسفر پتاسیم کلسیم منیزیم آهن روي منگنز  مس  بور
 (درصد) گرم در کیلوگرم)(میلی

a117 b7/7 b0/23 ab6/11 a98 ab66/0  a8/1 a3/1 a12/0 یکله قوچ 
a109 ab2/8 c6/17 a7/13 ab88 b56/0 a6/1 a2/1 a11/0  زودرس ییرضا 

a96 a7/8 c0/16 a0/14 a93 b53/0 a5/1 a4/1 a12/0 یفندق 
a91 b6/7 ab0/26 b7/10 b84 a76/0 a6/1 a4/1 a11/0 یفروتن 
a107 a0/9 c6/18 b6/10 a97 b50/0 a5/1 a2/1 a11/0 ياکبر 
a119 a0/9 a6/28 ab2/12 a100 a83/0 a6/1 a2/1 a11/0 ییاحمدآقا 

  ستند.یدار نیاختالف معن يدرصد دارا 5دانکن در سطح  ییاک حرف مشترك در آزمون چند دامنهیدر هر ستون اعداد با حداقل 

  

که  ندپاسخ داد ین سئوال اساسیبه ا )Tavallali & Rahemi, 2007؛ 1394، و حکم آبادي شرافتی( پژوهشگران

ه مناسب، یبرخوردار است و کاشت پا يادیت زیاهم جذب شده از خاك، از ییه مناسب در مقدار عناصر غذایانتخاب پا

ت محصول یت و کمیفیش کیب افزاتواند موجیگر میطرف د دهد و ازیم کاهش میباغ را به طور مستق ينه نگهداریهز

ارت به عب ،ه نداردیدر مقدار عناصر جذب شده توسط پا یه نقش مهمیپا يرووند شده یرقم پافتند که یشان دریا. شود

د یاانتخاب رقم ب د توجه داشت کهیذار است. لذا بارگیشتر تاثیوندك (رقم) بیه بر پی، پاییگر در مورد عناصر غذاید

در جذب عناصر  ییاساس توانا د بریه بایانتخاب پامنطقه باشد و  یمیط اقلیبا شرا يو سازگار یل باردهینسامتناسب با پت

) گزارش کردند که تفاوت 1394و همکاران ( یقاسم .ردیصورت گآب و خاك  يها و شوريماری، مقاومت به بییغذا

در  هرچند زان تعرق باشد.یآنها مانند تفاوت در م یاز تفاوت در روابط آب یتواند ناشین ارقام مختلف میجذب عناصر ب

 يهاهین پای) در ب1394و همکاران ( یدر مطالعه قاسم یها متفاوت هستند ولكوندیو پ کسانیه یپا حاضر،مطالعه 

 جذب عناصر فسفر يبرا يباالتر ییه بنه کارایمختلف، پا یط تنش آبیدر جذب عناصر در شرا یمختلف مورد بررس

فسفر  را در جذب ییکارا نیشتریط تنش بیه در شراین پایط تنش داشت. در واقع ایم و منگنز در شرایم و کلسیپتاس

د. داشتن يشتریه بنه، فسفر بیپا يوند شده رویز نشان داد که ارقام پین )Tavallali & Rahemi )2007 یداشت. بررس

 ادهاستف ریز بادامی پایه يرو شده وندیپ اوحدي و سفید بادامی پسته ارقام) که از ب1387راد (نیدر پژوهش پنج ساله مع

 سربرداري عمل با نماید. ممانعت فسفات جذب از که نبوده ايگونه به شوري اثر رقم دو هر درمشخص شد که  نمود،

  .باشد می رقم به مربوط عمدتا فوق شرایط در نمک به حساسیت که شد داده تشخیص چنین پیوند نقطه زیر از گیاهان

ه یپا ییاز توانا یتواند ناشیم ن امریکه ا داشتند یم خوبیجذب پتاس یرو همه ارقام مورد بررسشیدر مطالعه پ

عنصر  نیانگر نقش ایتواند بین ارقام میم برگ در ایش غلظت پتاسی. در واقع افزاکسان بوده) باشدین پژوهش ی(که در ا

م یافتند که ارقام مختلف پسته با تجمع پتاسی) درFrancisco et al.  )2002باشد. نساسو حفظ تورژ يم اسمزیدر تنظ
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از . شوندیخود م يهاشتر آب در بافتیمانع از دست رفتن آب و جذب ب ،ياسمز لینساکاهش پتخود و  يهادر بافت

ول م در سلیش پتاسیممکن است افزا ،ا خاك) مواجه هستندی(آب  يبا تنش شور يکه اغلب مناطق پسته کار ییآنجا

اشد و به ب يکلر تحت تنش شور ير باالیدر مقابل مقاد يم فشار اسمزیآن در حفظ و تنظ یمیتنظ سازوکاربه خاطر اثر 

شور و شور  يهاافت که در خاكیدر )1382( شود. خوشگفتار منشظاهر  يدر محافظت اسمز يون ضروریک یعنوان 

 يگردد، بلکه ممکن است غشایها مشهیم توسط ریزان جذب پتاسیم نه تنها باعث کاهش میسد يغلظت باال یمیسد

م یپتاس دکه بتوانن ین ارقامیابرار دهد. بنییها تغونی ین غشاء را در ورود انتخابیا ییاب کرده و توانیرا تخرشه یر یسلول

واهند داشت. خ ياسمزرا نسبت به تنش  يشتریشه باالتر و مقاومت بیت جذب ریلقاب حفظ ییذب کنند تواناج يشتریب

Sepaskhah & Karimi-Goghari )2005( یو فندق یم ارقام بادامیزان پتاسی، ميط تنش شوریشراافتند که در یدر 

ن رقم ی. گرچه ار ارقام بودیباالتر از سا یم در رقم بادامیم به سدینکه نسبت پتاسیشتر بوده ضمن ایر ارقام بینسبت به سا

   شود.یدچار کاهش عملکرد م ط تنش نسبت به عدم تنشیز در شراین

ن یهرچند اختالف ب حاضردر مطالعه  .استم یه درختان پسته کلسیدر تغذ یین عناصر غذایگر از مهمترید یکی

باال بودن غلظت  ن احتمال وجود دارد کهیا دار نبود، امایمعن یه کشت بافتیپا يوند شده رویم برگ ارقام پیغلظت کلس

ت یبه دنبال آن حفظ هدان ارقام و یر و تعرق ایزان تبخیباال بودن م م ویه در جذب کلسیپا ییتوانا م به علتیکلس

مشکل  يدارا يکه اغلب مناطق پسته کار یی) مطابقت دارد. از آنجا1394و همکاران ( یباشد که با نظر قاسم ییاروزنه

که اغلب  نشان دادندارقام پسته  ين مقاومت به شوریی) در تع1391پور و همکاران (یعل ،ا خاك هستندیآب  يشور

 يهااكخ ناگفته نماندها هستند. تهیر وارینسبت به سابرگ م یتر کلسنییدرصد پا يدارا يحساس به شور يهاتهیوار

(به  م از خاكیل مشکل جذب کلسیبه دل یم هستند ولیکلس يادیمقدار ز ي) داراي(خاك اغلب مناطق پسته کار یآهک

 میساز کمبود کل یناش یکیولوژیزیاز عوارض ف ياریم در آوند آبکش، بسین عدم تحرك کلسی) و همچنpHعلت باال بودن 

. در پسته )Rouskas, 2001( دهدیار کاهش میت محصول را بسیفیت و کیشود که کمیوه مشاهده میدر درختان م

ته ش عملکرد درختان پسیتواند سبب بهبود رشد و افزایم میو کلس ییعناصر غذا یبرخ یمشخص شده که محلول پاش

مار گچ به همراه ی) نشان دادند که ت2011( Sajadian & Hokmabadi. )1388همکاران، نژاد و (داوري گردد یرقم فندق

ش یدر برگ و افزام یزیم به منین نسبت کلسیشتریو ب ین پوکیجاد کمتریم باعث ایکلس یم و محلول پاشیترات کلسین

  د.یعملکرد گرد

ه ک ر ارقام نشان دادندیرا نسبت به سا میزیجذب من یین کارایشتریب یفروتن و ییاحمدآقا رقمن مطالعه، یادر 

اران، (باقري و همک جذب کرده باشد يشتریم بیزی، منم در فتوسنتزیزین کننده منییرود به علت نقش تعیاحتمال م
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 در نتیجــه توزیــع شــود و توانــد وارد آونــد آبکــشز نمــیســاکارر در صـورت کمبـود ایـن عنـص. )1396

ز زرند یر یبادام )1394( و همکاران یدر پژوهش قاسم .)1384نسب و راحمی، (بانی شـودمختل میها کربوهیدرات

   م نشان داد.یزیجذب من يبرا يباالتر ییکارا

 يدارا ییرقم احمدآقاو بور و  مس، ين غلظت آهن، رویشتریب يدارا ییاو احمدآق يرقم اکبر ش رویدر مطالعه پ

ط تنش یشرا تحمل ين ارقام برایدر ا یدانیاکس یآنت يهامیشتر آنزیکه نشان از فعال بودن ب ن غلظت منگنز بودیشتریب

به  يفلز يهاونین یوجود دارد. در واقع ا ،ن شده استیعج ي) که با اغلب مناطق پسته کاريو شور ی(اعم از تنش آب

 یمیآنز يهاتیفعال تواند سبب بهبودیعناصر من یدان هستند و کاربرد ایاکس یآنت يهامیاز آنز ياریمنزله کوفاکتور بس

ظر و سالمت غشاء شود که با ن یکپارچگین ین و تظاهر ژن و همچنیسم پروتئیمانند متابول یف مهم سلولیدر انجام وظا

   ) هم راستا است.1388زاده و همکاران (یمیرح

و دار داشته یر معنیتاث یرقم فندق یبر درصد خندان آهن و يمار رویت )1388نژاد و همکاران (يپژوهش داور رد

کمبود آهن در پسته باعث عدم رشد مغز بطور کامل شده و باعث  وه مغزدار مشاهده شد.ین درصد میشتریمار آهن بیدر ت

کـه ) Tsipouridis et al., 2005( گزارش شده است شود.یوه پسته در خوشه کم میوه پوك شده و تعداد مید میتول

 یمانل شود و زینـدازه دانه پسته ممکن است در اثر کمبود روي کوچک باشـد و فقـط چنـد دانه پسته روي خوشه تشکا

 ینیه قزوی) پا1394و همکاران ( یدر مطالعه قاسم .ها پوك خواهد شدوهیدرصد م 80ش از ید باشد بیکه کمبود شد

 ط تنشیتروژن و منگنز در شرایجذب ن يبرا يباالتر ییکاراه سرخس یو پا يدر جذب آهن، مس و رو يباالتر ییکارا

و منگنز برگ پسته  يش غلظت رویباعث افزا یمار کود آلی) که ت1392محمدي و همکاران، گزارش شده است ( داشتند.

 7/6ب یه ترتب افت نکرده بودندیدر که کود یش نسبت به درختانین افزایشد و ازرند  یه بادامیپا يوند شده رویپ یفندق

افته و یش یوه پسته افزایم یافتند که در اثر کمبود آهن، پوکیدر )1378( ییو طباطبا یملکوت شتر بود.یدرصد ب 20و 

   .) عنوان کردند که آهن بر وزن پسته اثر مثبت داردTekin et al. )1995شود. یوه در خوشه کم میتعداد م

 ی)، کود دامیتراتیو ن یومی(آمون یتروژنیمختلف ن ياثر کودها ی) در بررس1392و همکاران ( يمحمد

 کاربرده افتند کیزرند در یه بادامیپا يوند شده رویپ یم و آهن بر درختان پسته رقم فندقی) و کاربرد پتاسي(گوسفند

 را رگب ممنیزی و کلسیم فسفر، غلظت و زایشاف را پتاسیم و نیتروژن روي، آهن، جمله از برگ عناصر غلظت آمونیوم

 حاوي نیتروژنی کودهاي از هستند، خاك يباال pH يدارا عمدتا که پسته هايباغ در که کردند توصیه شانیا داد. کاهش

   .شود استفاده نیترات جاي به آمونیوم
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Tavallali & Rahemi )2007( وه در یبرگ و مغز م ییزان عناصر غذای، سرخس و بنه بر میه بادامیر سه پایتاث

م، یزان عناصر مس و آهن در برگ و عناصر پتاسیکه م افتندیکرده و در یرا بررس يو اوحد یی، احمد آقایکله قوچارقام 

  .ن بودیشتریه سرخس بیپا يه رووند شدیم، مس و آهن در مغز ارقام پیزیفسفر و من

 ، دريخراسان رضوآباد  ضیقات پسته فیستگاه تحقیساله در ا چهار یوهشدر پژ )1394( يو حکم آباد یشرافت

و دو رقم  هیعنوان پا ) بهيو اکبر ی، کله قوچیاه، سرخسی، برگ سيض آباد، دانشمندیف یرقم پسته (بادام شش یبررس

م ین جذب پتاسیکمتر يه دانشمندین و پایشتریباد بض آیف یه بادامیافتند که پایدر وندكیاه به عنوان پیرگ سو ب ياکبر

ه یپان آهن و یترشیب يه دانشمندیپام را داشت. ین کلسیکمتر يه دانشمندیم و پاین کلسیشتریب يه اکبریرا داشتند. پا

را  مس ذبن جین و کمتریشتریب بیبه ترت يه اکبریپاو  یه کله قوچین مقدار آهن برگ داشتند. پایکمتر یکله قوچ

 يو رو آهن  م،یم، کلسیار عناصر پتاسنظر مقد ازها، هیپا ياه رویو برگ س يو رقم اکبردوند شدن یبعد از پنشان دادند. 

 ،يه اکبراه نسبت بیم باالتر و رقم برگ سیم و پتاسیکلس ،اهینسبت به برگ س ي. رقم اکبرمشاهده شددار یاختالف معن

وندك بود که تنها در مورد عنصر یه و پین پایداشت اثر متقابل ب يادیت زیداشتند. اما آنچه اهم يشتریب يآهن و رو

 يدانشمند يوند شده رویاه پین و رقم برگ سیشتریض آباد بیف یبادام يوند شده رویپ يدار بود. رقم اکبریمعنم یپتاس

، ممتاز، ي، اوحدي، اکبریرقم پسته کله قوچده  یابی)، در ارزBoladnazar )2009 م را نشان دادند.یزان پتاسین میکمتر

منطقه آذرشهر به  یمیط اقلیزودرس و چروك در شرا یبادام، يغفور یزودرس، فندق یزودرس، فندق یی، رضاییرضا

و  یمتعلق به رقم ممتاز است. نسبت مغز به وزن خشک پسته در ارقام کله قوچ عملکردن یشترید که بیجه رسین نتیا

رصد ن دیو کمتر ین درصد پوکیوه و مغز، باالترین میزودرس کوچکتر یفندقر ارقام بود و رقم یشتر از سایب ياوحد

   را داشت. یناخندان

  

  يکل يريگجهينت

 یاندن خنیشتریب ،ین پوکیکمتر يدارا آقاییرقم احمد عملکرد، يهایژگیاز نظر و ن پژوهش نشان دادیج اینتا

ن رتبه یشتریحائز ب ییاحمدآقارقم  هرچندتعلق گرفت.  ياونس به رقم اکبر نیکمتر زان محصول تر و خشک بود ویو م

نداشته  یوندك بر جذب عناصر نقشیدهد پیکه نشان م دار نبودیه ارقام معنین اختالف با بقیا یول شد در غلظت عناصر

 و وهیم یفیصفات ک از لحاظ ،فروتنی بعد از آن آقایی وکلی ارقام احمدطوربه. ن کننده داردیینقش تع هیپان امر یدر او 

و  يبذر يهاهیسه پایبعد از مقا توانیدر واقع م. داشتندزرند  یبا پایه کشت بافتی بادامرا بیشترین سازگاري  عملکرد

 يهاییتوانا یبا بررس و افتیدست  هر منطقه يمناسب برا يوندیپ رقم به آنها يوند شده رویو ارقام مشابه پ یکشت بافت
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الزم . دیرس عملکردن یباالترتا ینهاو  كوندیه و پین پایبهترانتخاب برگ، به  ییزان عملکرد و غلظت عناصر غذایم ،يرشد

نده یگردد در آیشنهاد می) استفاده شده که پیکشت بافت زرند یه (بادامیک پایشرو تنها از یق پیبه ذکر است که در تحق

ها و هین پایب يسه بهتریطور همزمان انجام شود تا مقاهز بین يه بذریپا يذکر شده رو يهاوندكیسه با پین مقایا

  رد.یها صورت پذوندكیپ
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