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  ييرقم احمدآقا پسته درخت عملکردبر رشد و  ياوحده يپاانيما عدم وجود يوجود  اثر

  
  ٣پور، اكرم اكبري١محمدرضا نيكوئي دستجردي، ٢پورعلي اسماعيل، *٢، مريم افروشه١حسن عرب

 01/06/1399تاریخ پذیرش:     01/03/1399تاریخ ارسال: 

  

  دهيچک

 ياوحدپایه میاناثر بررسی ن پژوهش یاهدف از 

قم رپسته  محصول یفیو ک یکم اتیخصوصبر رشد و 

ر دوند باغ مورد مطالعه یر پییتغباشد. یم احمدآقایی

بلوك  طرح قالب در شیآزما. انجام شد 1390سال 

در  )1398 و 1397( یزراع سال دو یط یتصادف کامل

در این  .شد انجام واقع در استان کرمان باغ منطقه نوق

 /زرند یبادامپایه ) 1 شامل ي تغییر رقمتیمارها پروژه

میان پایه /زرند یبادامپایه ) 2، (شاهد) رقم احمدآقایی

پایه ) 3و  احمدآقایی رقم/ )متریسانت 30(کوتاه  ياوحد

 60تا  30( بلند ياوحدمیان پایه  /زرند یبادام

ورد م يهاپارامترباشند. رقم احمدآقایی می/  )متریسانت

 ،درختاز جمله ارتفاع رشدي ات یخصوص شامل یبررس

، قطر ي، قطر شاخه سال جاريطول شاخه سال جار

متر  یسانت سه محیطه، یپاانیوسط م محیط، سایه انداز

ود. ب یشیو زا یشیو تعداد جوانه رو وندین پییباال و پا

و  تروزن جمله از خصوصیات کمی و کیفی محصول 

                                                
  تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، رفسنجان، ایرانسسه ؤمپژوهشکده پسته، محقق  ١ 
  رفسنجان، ایرانسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، ؤپژوهشکده پسته، م پژوهشی، ت علمیأهی 2
 afrousheh@pri.ir  نویسنده مسئول: *
  تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، رفسنجان، ایرانسسه ؤمپژوهشکده پسته،  کارشناس ٣

ر د وهیمو تعداد  یپوکو  یخندان، درصد محصول خشک

با استفاده از  هاي کمیداده هر اونس اندازه گیري شد.

ها به روش و مقایسه میانگینSPSS  نرم افزار آماري

ان ها نشنتایج مقایسه میانگین .شدانجام  یتوکآزمون 

 اهدشمار یمربوط به ت درختن ارتفاع یانگیحداقل م داد

ود که ب هیپاانیم يمارهاین مربوط به تیانگیو حداکثر م

و  اهکوت ياوحدمیان پایه ر ارتفاع ین صفت تحت تاثیا

ش یدرصد افزا 47و  38ب یبه ترت بلند ياوحدمیان پایه 

. ددار مشاهده نشیر معنیوندك تاثیاما در ارتفاع پ افتی

ش یو افزا سایه اندازن قطر یشتریب ج،یر اساس نتاب

 بر اساس. دیمار شاهد مشاهده گردیدر ت ییزاشاخه

 محصولخالص حداکثر وزن ، هانتایج مقایسه میانگین

ه یپاانیمار میو ت شاهدمار یمربوط به تو اونس  تازه

ه یاپانیمار مین مربوط به تیانگیم بود و حداقلکوتاه 

ره یچند متغ يآماربر اساس نتایج بود. در مجموع  بلند

ور طنیتوان ایماین پروژه نگ) ی(کالستر يبندخوشه

و با  هیپاانیبدون متغییر رقم مار یکرد ت يریگجهینت
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 ياوحد بلنده یپاانیمار متی در مقایسه باکوتاه  هیپاانیم

در  رشد و عملکرد هايدر شاخصداري به طورمعنی

 يپایه بلند اوحدوضعیت بهتر در مقایسه با تیمار میان

   .بودند

 ،عملکرد ،احمدآقاییپسته، رقم : يديکل هايواژه

اوحديپایه میان  

  

  مقدمه

 مهمتریناز  یکی )L. Pistacia vera( پسته

شود که از ایران محسوب می يمحصوالت کشاورز

اي در میان محصـوالت بـاغی جایگاه اقتصادي ویژه

ر را کشو ینفتریصادرات غ اقالماز  یکیو  استبرخوردار 

، وزارت صنعت، معدن و تجارت( دهدیل میتشک

ر کشت یمنتشر شده، سطح ز يبراساس آمارها .)1396

هزار  480ر بارده درکشور از یباغات پسته بارده و غ

ان استان کرمان با ین میهکتار فراتر رفته است و در ا

هزار هکتار  9ر کشت بارور ویهزارهکتار سطح ز 203

هزار هکتار بارور  59با  ير بارور، استان خراسان رضویغ

هزار هکتار  28زد با یر بارور و استان یهزار هکتار غ 33و 

اول تا  يدر رتبه ها ،ر باروریهزار هکتار غ 12بارور و 

. )1396و  1395شاورزي آمارنامه ک(اند سوم قرار گرفته

 از ریاخ يهاران در سالید پسته ایزان تولیممتوسط 

 کاهش یافتهن در سال هزار تُ 172 هزار تُن به 200

ن یبا ا. )1397، وزارت صنعت، معدن و تجارت( است

تغییر پیوند با رقم ، عملکردد و یتولکاهش در زان یم

  .دباشاز راهکارهاي موثر در افزایش تولید می یکیبرتر 

یکی از ران به خصوص استان کرمان، یادر 

هاي متداول باغبانی جهت اصالح باغات، تغییر روش

ی از یک (فندقی)رقم اوحدي .باشدپیوند با رقم برتر می

 هايمهمترین ارقام تجاري پسته در اکثر پسته کاري

سال گذشته سطح رفسنجان می باشد و در طول چهل 

زیر کشت آن بطور چشمگیري افزایش یافته و در حال 

باغات پسته استان کرمان به  60-70% حاضر حدود

. رقم )Sheibani, 1995( کشت این رقم اختصاص دارد

متر داراي رشد متوسط و تاج  3اوحدي با ارتفاع حدود 

گسترده می باشد غالبیت انتهایی خیلی زیاد و اغلب 

و 1377پور، آباديتاج(سه برگچه هستند  برگ ها مرکب

. این رقم متوسط گل، نسبتاً )1380پور،اسماعیل

متوسطی  يآورزودرس و از نظر سال آوري داراي سال 

  . )Esmaeilpour, 2005(می باشد 

یکی از ارقام مهم تجاري است  ییاحمدآقارقم 

، بطور آن طوالنی چنداننه قدمت که علیرغم

. باشدمی گسترش در حال کرمان در استان چشمگیري

 و از باشدمی متوسط گل رقم ، اینگلدهی از نظر زمان

 هايمیوه. باشدمیدیررس جز ارقام رسیدگی نظر زمان

 قوچی کله همانند رقم آن ظاهر ولی شکل بادامی آن

و  گستردهرشد متوسط، تاج داراي باشد. درختانمی

 هايبرگاکثر  باشد کهمی و مرکب ساده هايبرگ داراي

 خصوصیات رغمعلی .باشندیم ايبرگچه سه مرکب
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 که است اً شدیدينسبت آوريسال ، دارايبسیار مطلوب

 متوالی هايدر سال تولید محصول ایجاداختالف باعث

  .)1377پور، آباديتاج(شود می

 اب ارتباط در باغبانی مسائل مهمترین از یکی

پسته استان کرمان در تغییر قدیمی باغات  سازيجوان

 و رقم بهترین رقم از اوحدي به احمدآقایی، انتخاب

 زءباشد که جمی هاآن متقابل اثرات و پایه میان تاثیرات

نیز  کشاورزان توسط شده معمول مطرح سواالت

 درصد 95 از بیش در استفاده مورد هايپایه. باشدمی

 پسته اهلی گونه پایه موجود در استان کرمان، باغات

)Pistacia vera (سازيجواندر . باشدبادامی زرند می 

به سمت رقم  هاي این استان، تغییرات رقمباغ

 میانگین معیارهاي اساس بر احمدآقایی است که

 هکتار در سود و) هکتار در لوگرمیک 7/1758( عملکرد

شناسایی شده است  رقم برترین) الیر 292530201(

 در این. شودبر از محل پایه انجام میو به صورت کف

 عملکرد نوسانات دیدگاه از اوحدي رقم که است حالی

سایر  به نسبت بهتري جایگاه داراي) درصد 06/53(

 انتخاب ترکیب بنابراین باشد.می تجاري پسته ارقام

مناسبی از ارقام پسته جزء راهکارهاي کاربردي در 

که  کاران استافزایش میانگین و نوسانات درآمدي پسته

 ودنب غیراقتصادي یا بودن اقتصادي تواندیاین روش م

ي و دریح( دهد قرار ریتاث تحت را پسته تولید و کشت

  . )1396و همکاران،  عرب ؛1394 ،آباديحکم

) عملکرد و تعیین سود 1396عرب و همکاران (

خاص در ارقام کله قوچی، اوحدي، احمدآقایی و اکبري 

هاي انار و رفسنجان مورد بررسی قرار در شهرستان

گرفتند. نتایج نشان داد رقم احمدآقایی داراي باالترین 

عملکرد و سود خالص بود. بعد از آن به ترتیب ارقام 

بري و اوحدي داراي عملکرد و سود خالص متوسط اک

نسبت به سایر ارقام هستند که با نتایج حیدري و 

در صورتی که اما ) مطابقت دارد. 1394آبادي (حکم

هدف به حداقل رساندن نوسانات درآمدي پسته کاران 

باشد، باید در کنار رقم احمدآقایی، رقم اوحدي نیز 

به ارقام در یک باغ وجود داشته باشد. تنوع بخشیدن 

 و پایه رقم، پسته صرفه اقتصادي ندارد. بنابراین انتخاب

 زانمی توانند برمی که هستند عواملی جمله از پایهمیان

جا نباشند. از آمی موثر تولیدي محصول و کیفیت تولید

آوري است و این موضوع که پسته داراي خصوصیت سال

کند، لذا جاد مینوسانات عملکردي و درآمدي باالیی ای

تواند به نوعی می انتخاب ترکیب مناسب ارقام

 رو باشدهاي پیشکننده درآمد در سالتضمین

در ایران اثر  .)1381، و نجفی آباديعزتعبدالهی(

متقابل پایه و پیوندك بر روي صفاتی از جمله درصد 

گیرایی پیوند، اندازه درخت، میزان محصول، درصد 

 خندانی، پوکی و انس مورد بررسی قرار گرفته است.
Esmailpour et al. )2005(  (پیوندك) اثرات سه رقم

احمد آقایی، اوحدي و کله قوچی بر روي سه پایه اهلی، 

سرخس مورد بررسی قرار دادند. بررسی اثرات متقابل 
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ه دهد کپایه و پیوندك بر روي میزان محصول نشان می

ترکیب پایه اهلی و پیوندك احمد آقایی داراي بیشترین 

 ایه اهلیمیزان محصول می باشد و پس از آن ترکیب پ

  گیرند. هاي اوحدي و کله قوچی قرار میو پیوندك

میزان  دنتوانپایه میپایه و میانبا توجه به اینکه 

رشد رویشی و خواص کمی و کیفی محصول را تحت 

-Cámara؛ 1390بهرامی و همکاران، (تاثیر قرار دهد 

Zapata et al., 2004 ؛Gil-Izquierdo et al., 2004 (

 پیوند رقم جدید بر روي پیوندهاي قبلی یابین ارزیبنابرا

ن یا یت باغبانیریدر مد یقبل يوندهایا حذف پی

در ت است. یحائز اهمتواند میک یمحصول استراتژ

ن بر خصوصیات آط با وجود میان پایه و اثرات ارتبا

یقی تحقتا کنون در ارقام تجاري رویشی و زایشی پسته 

 اثرات بررسی پژوهشهدف از این  صورت نگرفته است.

بر روي رشد و  ياوحدوجود یا عدم وجود میان پایه 

 یاحمدآقایرقم کمی و کیفی محصول پسته  اتیخصوص

  .باشدیم سازيجواندر ارتباط با باغات قدیمی جهت 

  

  هامواد و روش

واقع در شهرستان  این پروژه در یک باغ تجاري

اوحدي در آن به رقم رقم  1390که در سال  نوق

جام اند، انشدهاي) (پیوند لولهاحمدآقایی تغییر پیوند 

 تانو سن درخزرند  یه بادامیه موجود در باغ، پایپاشد. 

 کامل هايبلوك طرح قالب در شیآزمابود. سال  50

 11با  )1398 و 1397( زراعی سال طی دو تصادفی

 3 شامل آزمایشی واحد هر . شد انجام تیمار 3 و تکرار

بود  وجود درخت 20 ردیف هر روي و بود درخت ردیف

 1ف یهر رد يمتر، فاصله درختان رو 5ف ی(فاصله رد

 /زرند یبادامپایه ) 1 شامل تغییر رقم يتیمارها .متر)

میان پایه  /زرند یبادامپایه ) 2، (شاهد) رقم احمدآقایی

) 3و  رقم احمدآقایی / )متریسانت 30( کوتاه ياوحد

 60تا  30( بلند ياوحدمیان پایه  / زرند یبادامپایه 

. صفات مربوط به رشد بودندرقم احمدآقایی  )متریسانت

، شاخه سال جاريقطر  ،ارتفاع درخت رویشی شامل

انداز (قطر سایه سایه انداز قطر، شاخه سال جاريطول 

 یسانت سهپایه و میانوسط  درتنه  محیط، روي زمین)

تعداد جوانه رویشی و زایشی روي  ،متر باالتر از پیوندك

عملکرد کمی و کیفی محصول در و  سال جاريشاخه 

 ی، پوکیشامل درصد خندان تیمارزمان برداشت براي هر 

 رايب. شدند يریاندازه گ و دهان بسته، میزان انس پسته

اندازه گیري صفات مربوط به رشد رویشی و زایشی 

درختان، در دوره خواب درخت، تعداد پنج شاخه اصلی 

هاي مختلف درخت انتخاب و مشخصات مورد در قسمت

 يریگدازهننظر براي رشد رویشی و زایشی به شرح ذیل ا

  شدند:

ر با متر و ب ارتفاع درخت: درختمیانگین ارتفاع 

گیري و میانگین متر براي هر درخت اندازهحسب سانتی

در هر تیمار  درخت درختارتفاع ها به عنوان آن

  یادداشت برداري شد.
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سایه  قطر: )Canopy Volume( کانوپی حجم

از  بعدجنوب  درختان از شرق به غرب و شمال به انداز

به  با توجه اندازسایهشد. حجم  يریگبرداشت اندازه

 ).27( معادله محاسبه شد

CV (m3) = 0.5248 × ارتفاع درخت (m) ×قطر سایه 

 (m2) انداز2 

 وسط درتنه  محیط، هیپا محیط تنه درعالوه بر

 يریگاندازه وندیپ نییمتر باال و پا یسانت 3و  هیپاانیم

 ها مشخص شد، نسبت آنيریگ اندازه بعد از .شد

)Kallsen, 2011(.  

: قطر وسط شاخه حاصل جاريشاخه سال قطر 

براي  متراز رشد جوانه انتهایی با کولیس بر حسب میلی

ها به عنوان قطر پنج شاخه اندازه گیري و میانگین آن

 در هر تیمار یادداشت برداري شد سال جاريشاخه 

  ).1398و همکاران،  جوانشاه(

: طول شاخه انتهایی شاخه سال جاريطول 

متر انتهایی با متر و بر حسب سانتیحاصل از رشد جوانه 

ها به عنوان گیري و میانگین آنبراي پنج شاخه اندازه

در هر تیمار یادداشت برداري  سال جاري طول شاخه

  ).1398و همکاران،  جوانشاه( شد

شمارش تعداد جوانه رویشی و زایشی روي 

سال : تعداد کل جوانه ها روي شاخه سال جاريشاخه 

و همکاران،  جوانشاه( دیبت گردشمارش و ث جاري

1398.(  

کمی و کیفی محصول در زمان  بررسی عملکرد

  د:شدن يریگدازهبه شرح ذیل ان تیماربرداشت براي هر 

: تعداد صد عدد دانه پسته به طور یدرصد خندان

خندان و دهان بسته  يانتخاب و تعداد پسته ها یتصادف

 دیمحاسبه و ثبت گرد یشمارش و درصد خندان

  ).1398و همکاران،  جوانشاه(

گرمی از میوه  142یک نمونه میزان انس پسته: 

 .دیردگپسته با کمک ترازوي حساس دیجیتالی توزین 

 5سپس تعداد دانه در هر نمونه شمارش شده و بر عدد 

عدد بدست آمده برابر با اونس هر نمونه  .گرددتقسیم می

  .)1398و همکاران،  جوانشاه( بود

 آماري افزارها با کمک نرمداده يتجزیه آمار

SPSS-22 آزمون روشها با ن دادهیانگیسه میو مقا 

  انجام شد. یتوک

  

  و بحث جينتا

ــيرو يمختلف بر فاکتورها يمارهاياثر ت -الف و  يش

  زايشي

انس صفات مرتبط با رشد یه واریج تجزینتا

نشان  1در جدول  یشیو زا یشیو تعداد جوانه رو یشیرو

 ،انسیه واریج جدول تجزینتابر اساس شده است.  داده

، قطر يطول شاخه سال جار صفات بر هیپاانیم اثر

 یشیو زا یشیو تعداد جوانه رو يشاخه سال جار

 سطح در درختارتفاع  بر صفت اما نبود داریمعن

نتایج مقایسه بود.  داریدرصد معن کی احتمال
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 درختن ارتفاع یانگیحداقل م ها نشان دادمیانگین

ن مربوط به یانگیو حداکثر م شاهدمار یمربوط به ت

 وتاهکه یپاانیم يمارهاین تیه بود و بیپاانیم يمارهایت

  ).2مشاهده نشد (جدول  يداریاختالف معن بلندو 

 بر هیپاانیم انس اثریه واریج جدول تجزینتا

ر دو  پایهتنه در وسط میان محیط، حجم کانوپی صفات

آورده شده  3در جدول  وندیین پیباال و پامتر سه سانتی

 ینکه بیشتر ها نشان دادنتایج مقایسه میانگین است.

 اریمو تشاهد مار یمربوط به ت حجم کانوپین یانگیم

ها، بر اساس نتایج مقایسه میانگین. بودکوتاه ه یپاانیم

   هیپاانیمار میتدر  (I/R)ه یه به پایپاانینسبت ارتفاع م

  
 و يشيو تعداد جوانه رو يشيشده مرتبط با رشد رو يريگتجزيه واريانس و ضرايب تغييرات صفات اندازه -١جدول 

  .يشيزا

 يدرجه آزاد  راتییمنابع تغ
(D.F) 

 درختارتفاع 
(m)  

طول شاخه 
 يسال جار
(cm) 

قطر شاخه 
 يسال جار
(mm) 

تعداد جوانه 
  یشیرو

جوانه تعداد 
  یشیزا

ns 5/321ns 5/797 ns 01/14 0/023 1  سال ** 232/109 ** 

075/0 10  بلوك  * 5/843 ns 7/046 ns 0/576 ns 2/076 ns 

73/0 2  هیپاانیم ** 2/384 ns 3/764 ns 0/968 ns 0/56 ns 

 ns 17/083 ns 2/939 ns 0/076 ns 1/073 ns 0/052 2  هیپاانیم ×سال 

024/0 20  خطا  049/6  98/6  637/0  995/2  

رات ییب تغیدرصد ضر
C.V. 

-  75/6  63/33  35/30  56/42  75/51  

ns  ،*  باشد.یمارها مین تیدرصد ب 1و 5دار در سطح احتمال یدار، وجود اختالف معنیب نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیبه ترت **و  
  
  

 .يشيرو مرتبط با رشدگيري شده صفات اندازهن يانگيسه ميمقا -٢ جدول

طول شاخه سال   (m)ارتفاع درخت   تیمارها
 (cm) يجار

قطر شاخه سال 
 (mm) يجار

تعداد جوانه 
  یشیرو

تعداد جوانه 
  یشیزا

01/2  هیان پایبدون م b 70/7  a 32/9  a 73/1  a 50/3  a 

39/2  کوتاه هیپاانیم a 42/7  a 58/8  a 25/2  a 10/3  a 

48/2  بلند هیپاانیم a 83/6  a 22/8  a 78/1  a 43/3  a 
درصد برمبناي آزمون  5دار در سطح احتمال هر صفت نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیبراي وجود یک حروف التین مشترك بین 

  باشد.می توکی
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 .مرتبط با رشد رويشيگيري شده صفات اندازهمقايسه ميانگين  -٣ جدول

  پیوند در محل پایه زیر محیط
(cm)  

  ه یپاانیبه م ارتفاع رقم نسبت  (I/R) هیه به پایپاانیمارتفاع  نسبت
(C/R)  

0/17  b - - 
25/28  a 5/1  b 3/7  a 

8/22  b 0/3  a 15/3  a 
آزمون  يدرصد برمبنا 5دار در سطح احتمال یهر صفت نشان دهنده عدم وجود اختالف معن يبران ین مشترك بیک حروف التیوجود 

  باشد.یم یتوک
  

بود.  3و  5/1به ترتیب بلند  هیپاانیم یمارو تکوتاه 

متر یدر سه سانتو  پایهتنه در وسط میان محیط بیشترین

. بوداه کوته یپاانیمار میمربوط به ت وندین پییباال و پا

مار یمربوط به ت ،پایهتنه در وسط میان محیط کمترین

  ).2(جدول  بود بلنده یپاانیم

  عملکرد يمختلف بر فاکتورها يمارهاياثر ت -ب

ت و یانس صفات مرتبط با کمیه واریج تجزینتا

آورده شده است. طبق  4ت محصول در جدول یفیک

صفات عملکرد  بر سال انس، اثریه واریج جدول تجزینتا

بر وزن محصول تازه  اما نبود داریمورد مطالعه معن

 5بست در سطح احتمال و دهان یخالص، درصد خندان

انس اثرات یه واریج جدول تجزینتا .بود داریدرصد معن

ز در وزن محصول تازه خالص یه نیپاانیمتقابل سال و م

ج ی). نتا4دار بود (جدول یدرصد معن 5در سطح احتمال 

صفت وزن  بر هیپاانیم انس اثریه واریجدول تجز

 داریصد معندر 5 احتمال سطح محصول تازه خالص در

حداکثر وزن  ها نشان دادنتایج مقایسه میانگینبود. 

مار یو ت شاهدمار یمحصول تازه خالص مربوط به ت

مار ین مربوط به تیانگیو حداقل مکوتاه ه یپاانیم

   ).5بود (جدول  بلنده یپاانیم

اکثر  درو سازگار  معروفاز ارقام اوحدي رقم 

از نظر که  است گذشته سال 50 طی کاري پستهمناطق

باشد اما به دلیل پایین میدر حد متوسط  آوري سال

 و ناخندانیدرصد ، درختان خشک محصول میزان بودن

در دهه اخیر با ارقام تجاري پرمحصول  باال پوکیدرصد 

پور، اسماعیل( از جمله احمدآقایی جایگزین شده است

 خصوصیات رغمعلیاحمدآقایی تجاري رقم  ).1380

در  خشک ، تعداد دانه محصول میزان ( بسیار مطلوب

 داراي ،)درصد پوکیو  درصد ناخندانی ،هر اونس

 به این معنی که میزان است اً شدیديآوري نسبتسال

اختالف قابل توجهی  متوالی هايسال در تولید محصول

هاي اخیر در در سال ).1380پور، اعیلاسم(وجود دارد 

کاري استان کرمان، رقم اوحدي به اکثر باغات پسته

  سایر ارقام تجاري برتر تغییر رقم شده است. در این 
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  .ت محصوليفيت و کيشده مرتبط با کم يريگتجزيه واريانس و ضرايب تغييرات صفات اندازه -٤جدول 

منابع 
  راتییتغ

درجه 
 يآزاد

(D.F) 

محصول وزن 
 (g) خوشهبا 

  

خالص وزن 
 محصول

 بدون خوشه
(g) 
 

عملکرد 
وه یم

خشک با 
 )gپوك (

وه یعملکرد م
بدون خشک 

 )gپوك (

درصد 
  یپوک

  اونس
درصد 
دهان 
  بست

درصد 
  یخندان

 17800/01 1  سال

ns 
20/25 ns 4669 ns 4784/03 ns 6/25 ns 2/668 ns 50/17 ns 50/17 ns 

34/7058 10  بلوك  * 45/70 * 1669 ns 857/36 ns 
252/92 

ns 
8/971 ns 77/58 * 77/58 * 

ns 583/77 44216/3 2  هیپاانیم * 4144 ns 7039/5 ns 
346/53 

ns 
135/22 * 30/27 ns 30/27 ns 

 ×سال 
  هیپاانیم

2 14097/35 

ns 
95/58 * 2404 ns 1842/92 ns 

871/53 

ns 
6/479 ns 15/45 ns 15/45 ns 

87/47723 20  خطا  833/18  3694 47/2378  14/620  766/4  34/11  34/11  

درصد 
ب یضر

رات ییتغ
C.V. 

-  88/29  11/20  51/20  36/20  84/43  53/7  66/45  63/3  

ns ،*  باشد.یمارها مین تیدرصد ب 1و 5دار در سطح احتمال یدار، وجود اختالف معنیب نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیبه ترت **و 

 
  .ت محصوليفيت و کيمرتبط با کمگيري شده صفات اندازهن يانگيسه ميمقا -٥ جدول

  تیمارها
وزن 

 محصول تازه
(g)  

وزن محصول 
 تازه خالص

(g) 

عملکرد 
خشک وه یم

 )gبا پوك (

وه یعملکرد م
بدون خشک 

 )gپوك (
  اونس  یپوک

درصد 
دهان 
  بست

درصد 
  یخندان

08/791  بدون میان پایه a 33/23 a 5/317 a 5/267 a 83/50 a 66/28 ab 5/6 a 5/93 a 

67/732  پایه کوتاهمیان a 75/22 a 5/282 a 17/224 a 33/58 a 5/30 a 42/6 a 58/93 a 

71/669  پایه بلندمیان a 67/18 b 17/289 a 08/227 a 25/61 a 85/27 b 21/9 a 79/90 a 

 يدرصد برمبنا 5سطح احتمال  دار دریهر صفت نشان دهنده عدم وجود اختالف معن يها براپیژنوتن ین مشترك بیک حروف التیوجود 
  باشد.یم یتوکآزمون 

  

رقم به احمدآقایی  اثرات تغییردر باغات قدیمی پروژه، 

ارتفاع بررسی شد. اوحدي پایه نقش میان به همراه

و تیمار کوتاه  پایهتیمار میاندر  (I/R)پایه به پایه میان

بر اساس نتایج،  بود. 3و  5/1به ترتیب بلند  پایهمیان

در ارتباط با تغییرات رشد پیوندك میان پایه  تاثیر

داز ان(سایه سایه اندازدار نبود اما بیشترین قطر معنی

زایی در تیمار درخت بر روي زمین) و افزایش شاخه

 با توجه به اینکهمشاهده گردید. پایه) (بدون میانشاهد 
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این  نتایج رشد پایه است ارتفاع درخت در پسته متاثر از

ارتباط با میان پایه قابل پیش بینی بود. در  رپژوهش د

 هايرشد سریع یکی از شاخص ، شاخصارتباط با پایه

ی یکجزء در کالیفرنیا  یابی است به طوري کهزمورد ار

به ) UCB1برتر (آتالنتیکا و  پایه انتخاب هايشاخصاز 

 Ferguson( بوددلیل سهولت پیوند و یکنواختی قطر 

et al., 2002, 2008(.  

 دره یان پایرات میمنابع در ارتباط با تاث یررسب

 نتایجنشان داده است که  در مرکبات وندكیارتفاع پ

-Gil( بود پایه و ارقام متفاوتتحت تاثیر نوع میان

Izquierdo et al., 2004; Girardi & Mourão-Filho, 

2006; Lockard, 2015; Yilmaz et al., 2015( .  

ي بر داره اثر معنییان پایمار میتر اساس نتایج ب

این صفات رشد طولی شاخه سال جاري، قطر شاخه 

 درختان پسته یشیو زا یشیروسال جاري و تعداد جوانه 

-صفات اندازهدر ارتباط با  .)2و  1(جدول  نداشتوجود 

ج یت محصول نتایفیت و کیمرتبط با کمگیري شده 

ات صفپایه برتیمار میانانس نشان داد که یه واریتجز

 5در سطح احتمال  اونسوزن محصول تازه خالص و 

؛ بهرامی و 1377پور، آباديتاج( بود داریدرصد معن

، اهنتایج مقایسه میانگینبر اساس  ).1390همکاران، 

مار یمربوط به تو اونس حداکثر وزن محصول تازه خالص 

ن یانگیو حداقل م کوتاه ياوحد هیپاانیمار میو تشاهد 

در  بنابراینبود.  بلند ياوحده یپاانیمار میمربوط به ت

عملکرد داري در سال هیچ اختالف معنی محصول یک

وجود  خندانی و ، پوکیمحصول تر و محصول خشک

دار یمعنهاي متوالی اما در وزن محصول در سال نداشت

به نظر می رسد که تفسیر این موضوع به خصوصیت . بود

آوري در دو رقم پیوندي احمدآقایی و اکبري مربوط سال

آوري پایه بر روي سال ،بر اساس بررسی منابعباشد. می

آوري تحت تاثیر پیوندك و نوع رقم تاثیر ندارد اما سال

تواند شدید یا کم باشد عالرغم اینکه عوامل مدیریتی می

ییرات تغ همچنین .باشندین زمینه تاثیرگذار مینیز در ا

در اونس و اندازه دانه نیز در ارتباط با میانگین محیط 

هاي مختلف است تنه در درختان رویش یافته در پایه

   ). 1389صداقتی، (

ایه سزایی و قطر بر اساس نتایج بیشترین شاخه

مربوط به تیمار شاهد بود عالرغم اینکه تغییرات  انداز

ه لاین مسئ داري وجود نداشت که توجیهعملکرد معنی

ان درختعالرغم اینکه  باشد کهمربوط به این موضوع می

 احتماال اما اي محصول بیشتري می باشندربزرگتر دا

نیاز به هرس و مدیریت تاج درخت نیز در این شرایط 

اي هول را در مقایسه با سایر روشتواند عملکرد محصمی

   .)1389صداقتی، ( تعدیل نماید سازيجوان

سرعت رشد ، سازيجوانمهمترین موضوع در 

 است و این موضوع از دیدگاه یکنواخت پایه و پیوندك

ایجاد واحد پیوندي قوي در درختان میوه حایز اهمیت 

نسبت محیط پایه و پیوندك تعیین کننده این  باشد.می

واحد پیوندي قوي و همچنین یک سطح یکنواخت 

تحت شرایط عدم یکنواختی در واحد بیرونی است. اما 
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می تواند باعث ایجاد شکستگی و صدمات به تنه پیوند 

 ادنشان د این تحقیقنتایج آسیب به کل درخت گردد. 

ر یتحت تاث درخت، ارتفاع کلپایه، که تحت تاثیر میان

ب یترت به اوحدي بلندمیان پایه و  کوتاهمیان پایه ارتفاع 

بر اساس نتایج این اما  افتیش یدرصد افزا 47و  38

ه در سو  پایهتنه در وسط میان محیط بیشترین پژوهش

ه یپاانیمار میمربوط به ت وندین پییباال و پامتر سانتی

بوط مر ،پایهمیانتنه در وسط  محیط کمترین. بودکوتاه 

ه بلند وجود میان پای. بنابراین بود بلنده یپاانیمار میبه ت

ر گگردید. اپایه کاهش محیط تنه در مرکز میان باعث

چه تاثیرات سازگاري بین پایه و پیوندك و تاثیرات آن 

بر رشد و عملکرد درختان پسته گزارشی وجود ندارد 

)Ferguson et al., 2008.(  این موضوع هم در اما

اشی هاي نمکانیکی یا آسیبهم غیربرداشت مکانیکی و 

حایز اهمیت به خصوص در استان کرمان از شدت باد 

 ,.Beckman et al( است و باید مورد توجه قرار گیرد

2008; Mobli & Rajabipour, 2005(. 

  بندي تيمارهاي تغيير پيوندگروه

صفات  ي درداریکه تفاوت معناینبا توجه به 

  ی، زایشی و عملکردشیمرتبط با رشد رومورد مطالعه 

  
رويشي و زايشي محصول  صفات از استفاده بامار تغيير پيوند يت سه يبندگروه از حاصل) دندروگرام( درختواره -١ شکل

  .Ward روش با يدسياقل فواصل مربعات يمبنا بر
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جهت وجود نداشت،  محصول بین تیمارهاي تغییر رقم

غییر ت يمارهایت يبندو گروه ییجه نهایبه نت یابیدست

وش از ر یابیمورد ارز يهابا در نظر گرفتن شاخص پیوند

 ينگ) بر مبنای(کالستر يبندره خوشهیچند متغ يآمار

 شداستفاده  Wardبا روش  یدسیمربعات فواصل اقل

ها به روش ل دادهیج حاصل از تحلی). نتا1(شکل 

تغییر رقم به  يمارهایت نشان داد يبندخوشه

پایه کوتاه ا میانبدون میان پایه و ب ییاحمدآقا

 يبرتر ير گروه قرار گرفته و دارایک زیآقایی در احمد

  میان پایه بلند بودند. تیمارنسبت به 

  

  يکل يريگجهينت

در مواقعی  سازيجوانو به طور کلی تغییر رقم 

ی با اقلیم و شرایط آب یا گیرد که رقم انتخابیصورت می

سازگاري ندارد و یا اینکه تولید رقم برتر و خاکی منطقه 

انتخاب پیوندك  با عملکرد مطلوب مد نظر باشد. لذا

مسایل باغبانی مناسب براي عمل پیوند، از ضروریات 

پایه استفاده از میانباشد. میبخصوص در ارتباط با پسته 

ر خاصی تأثیتواند به عنوان جزیی از پیکره اصلی گیاه می

تایج ن درخت پیوندي داشته باشد.و عملکرد بر روي رشد 

طی دو سال متوالی نشان  حاضر حاصل از پژوهش

تغییر رقم به احمدآقایی بدون دهد که بین تیمارهاي می

 ي در صفاتداراختالف معنی پایه کوتاه اوحديانمیو با 

ه پایدر ارتباط با کاربرد میان مورد بررسی وجود ندارد.

سال محصول  4پیشنهاد می شود عملکرد تجمیعی 

  آوري مورد بررسی قرار گیرد.جهت تعیین نوع سال

  

  سپاسگزاری

تشکر از پژوهشکده پسته و کشاورز پیشرو با  

جناب آقاي بهروز زینلی که در منطقه بهرمان نوق، 

  ارتباط با پروژه همکاري داشتند.
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Effects of Presence or Absence of Owhadi Interstock on the Growth and 

Yield of Ahmad-Aghaei Pistachio Cultivar 
 
Abstract 

The purpose of the present study was to 

investigate the effects of Owhadi interstock on 

the growth and quantitative and qualitative 

indices in Ahmad Aghaie cultivar. This 

experiment was carried out in a randomized 

complete block design for two years (2018-2019) 

in the pistachio orchard located in Nogh. The 

studied orchard was grafted in 2011. In this 

study, treatments included of 1) Badami Zarand 

/Ahmad-Aghaei cultivar (control) , 2)Badami 

Zarand / Owhadi short interstock (30 cm) / 

Ahmad-Aghaei cultivar, and 3) Badami Zarand + 
Owhadi long interstock (30 -60 cm) / Ahmad-

Aghaei cultivar. The studied parameters included 

growth characteristics such as tree height, annual 

shoots growth (length and diameter), the 

diameter of the canopy, the trunk intermediate 

area of the interstock, the trunk area of 3 cm 

above and below the graft, and the number of 

vegetative and reproductive buds. Quantitative 

and qualitative yield such as the weight of fresh 

and dry yields, percent of blank and split nuts, 

and the number of nuts per ounce were measured. 

Finally, the quantitative data were analyzed by 

SPSS statistical software and the Tukey test. The 

results of the mean comparison showed that the 

lowest  and the highest of height were in control 

and long interstock treatments related to the 

height of short and long interstock, and increased 

38 and 47%, respectively. But there wasn’t 

significant on the height of scion. Based on the 

results, the highest of the canopy diameter and 

the number of branching were observed in the 

control and short interstock treatment. The 

results of the mean comparison showed that the 

maximum net weight of fresh yields and ounce 

were observed in the control and short interstock 

treatments, and the minimum was in long 

interstock treatment, but the annual yield was 

affected by the cultivar. Overall, it can be 

concluded that the control and the short 

interstock treatments had the best in growth and 

yield factors compared to long interstock 

treatments.  

Keywords: Pistachio, Owhadi Interstock, 

Ahmad-Aghaei Cultivar, Yield 

 

 

 

 

 


