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   کنترل شدهيهایبا کاربرد تالق  در ارقام ماده پستهيتعیین مقاومت به شور
  

 فرشته غفاري موفق*  و، سیدجواد حسینیپورحمید علی
  رفسنجان) عج(عصررس دانشگاه ولی مد و تحقیقات پسته کشورموسسهعلمی  تا هیءاعضاترتیب  به

  

  چکیده 
بـا توجـه   . تواند رشد گیاه را تحت تاثیر قرار دهدهاي محیطی است که می ترین تنش شوري یکی از مهم  

ها نـسبت بـه شـوري    ترین واریته اي مختلف پسته نسبت به شوري، تعیین مقاوم  هبه تفاوت حساسیت واریته   
ژنوتیـپ   رقم ماده بـا     32 کنترل شده    يهابعد از انجام تالقی    ،منظوراین  به   .رسدغیر قابل اجتناب به نظر می     

 بـا اسـتفاده از آب   آمده دست بههاي  دست آمده در داخل گلخانه کشت و نهال   ه، بذور هیبریدهاي ب    M10نر  
مورد آزمـون شـوري قـرار    )  باالتريهاير آب با شور   یتاث(و بدون زهکش    ) =dS/m 2/4 EC (ج منطقه یرا

 طول سـاقه، وزن خـشک    تعداد نهال زنده، تعداد برگ زنده، مانند ی صفات ،بعد از پایان آزمون شوري    . گرفتند
 و در قالـب طـرح کـامالً     شـد گیري ریشه و میزان عناصر معدنی موجود در ریشه و ساقه اندازه     اندام هوایی، 

ـ      .تصادفی در سه تکرار مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت           ـ  و مقا  انس نتـایج تجزیـه واری ن یانگیـ سه می
هـاي ابراهیمـی، سـیریزي، جنـدقی، پوسـت       ، رقـم ی مشخص نمود که از بین ارقام ماده مورد بررس     ها،گروه

 نتـایج تجزیـه    . به شـوري بودنـد     يشتری ب ی مقاومت نسب  ي، دارا احمدآقایی، بادامی زرند،    48کاغذي، فندقی   
همچنـین در ایـن   . بندي نمودسه گروه اصلی دسته، ارقام ماده را در      ی بر اساس صفات مورد ارزیاب     ايخوشه

شه و انتقـال آن  یم توسط ری نسبت به سد يشتریم ب ی جذب پتاس  ي ارقام مقاوم به شور    آزمایش نشان داده شد   
نتایج تجزیه همبستگی مشخص نمود که میزان سدیم ساقه با زنده ماندن نهـال داراي               .  داشتند ییبه اندام هوا  

 است، همچنین تجمع یون سدیم و منیزیم در ریشه و سـاقه باعـث خـشکیدگی               دارهمبستگی منفی و معنی   
  .دیها و کاهش وزن خشک ساقه و ریشه گرد برگ نهال

  

  * مقاومت به شوري مقاوم، يهاتهیوار کنترل شده، يهایتالقپسته،  :هاي کلیديواژه

                                                        
  fereshtehmovafagh@gmail.com:مسئول مکاتبه*



 پور و همکاران حمید علی

 40

  مقدمه 
   ر قرار دهدیرا تحت تاثاه یتواند رشد گی است که میطی محيها ن تنشیتر  از مهمیکی يشور

ل یزان کلروفیق کاهش میاه از طری بر رشد گيشورر ین تاثیتر شی ب)2005 نارندرا، ؛میلپی ش؛2001زو، (
اهان یت گیزان حساسیم. )2006 کاو و همکاران، ؛2004 و همکاران، یل (عنوان شده استو فتوسنتز 

  شناخته شده استياه مقاوم به شوریگعنوان   چون پسته که بهیاهی در مورد گی حت،ينسبت به شور
عالوه بر  ،)2001زنگ و همکاران،  ؛2005 ؛2003ان، یمیسپاسخواه و کر ؛1995ان، یمی و کریابطح(

 طور کامل به ،)1975پارسا و کریمیان، ( یک گروه نیز متفاوت استدر که در مورد ارقام مختلف  آن
مقاومت تعیین  .)2004انسو و همکاران، مورانت م(  استي مولد شوريها ونیغلظت وابسته به 

 در مقایسه با ارقام بادامی ي که رقم اوحددهدینشان مهاي پسته نسبت به سطوح مختلف شوري  پایه
رقم فندقی از مقاومت  ایو ) 1988سپاسخواه و مفتون،  (تر است و کله قوچی نسبت به نمک حساس

افزایش سطح شوري موجب  ).1975کریمیان، پارسا و  (باشدتري نسبت به شوري برخوردار می کم
 سیر نزولی مشخصی را طی با همدیگر و میزان رشد ساقه و برگ گرددیمکاهش رشد گیاه پسته 

 ه استطور جداگانه ارزیابی گردد، مالحظه شد هکه رشد برگ و ساقه ب ن وجود، هنگامییبا ا. کند یم
سطح شوري بکار رفته  ترینکه پایین طوري، باستن حساسیت نسبت به شوري یشتریکه برگ داراي ب

داري در رشد برگ شده است نیز موجب کاهش معنی)  میلی اکی واالن در هر کیلوگرم خاك18(
 که با افزیش شوري، نشان دادهاي پسته در محیط شور، کاشت نهال .)1995ابطحی و کریمیان، (

دار منفی بین میزان سدیم در  معنی و همبستگیابدییمهاي هوایی افزایش غلظت سدیم در اندام
 ؛1975ن، ی برنست;1980پارسا و واالس،  (هاي پسته وجود دارد محلول خاك و رشد هوایی نهال

 60هاي صفر تا  اثر غلظت) 1997(محمدخانی  .)1986، همکارانان و ی بهبود؛1993ن و سلز، یکارت
 هاي پژوهش. نی، سرخس و بنه بررسی نمودموالر کلرید سدیم را در رشد ارقام بادامی ریز، قزوی میلی

 نشان داد که اثر نوع پایه و کلرید سدیم بر روي ماده خشک کل گیاه، تعداد برگ، طول ساقه و نامبرده
. دار استهاي برگ، ساقه و ریشه در دو سال آزمایش بسیار معنی همچنین ماده خشک هر یک از اندام

وي ماده خشک کل گیاه، ماده خشک ریشه، ارتفاع ساقه بسیار اثر متقابل نوع پایه و کلرید سدیم بر ر
کاهش ماده خشک در ارقام . دار نشددار بود، ولی تعداد برگ، ماده خشک برگ و ساقه معنیمعنی

با افزایش غلظت کلرید سدیم محلول . تر بود تر، ولی در رقم سرخس و بنه بیش بادامی و قزوینی کم
ها با هم  الگوي کاهش ماده خشک اندام. ساقه و ریشه کاهش یافتغذایی، مقدار ماده خشک برگ، 
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صورت خطی کاهش یافت ولی در  ترتیب با افزایش مقدار نمک، ماده خشک برگ به این متفاوت بود، به
هاي باالتر نمک کاهش شدیدتري را سبب  ی و در غلظتموالر تغییرات جزی  میلی20مورد ساقه تا 

تعداد . هاي هوایی کاهش داد تر از اندام  مقدار ماده خشک ریشه را بیشتیمار کلرید سدیم. شده است
با افزایش کلرید . تر از قزوینی و بادامی در اثر شوري کاهش یافت هاي سرخس و بنه بیشبرگ پایه

براي مطالعه  )1990 (پیچونی و میاموتا. دار جلوگیري شدسدیم از رشد طولی همه ارقام به طور معنی
و یک  P. terebinthusو  P. atlanticaهاي پسته بومی غرب آمریکا، دو گونه  گونهروي مقاومت

هاي   هفته تحت تاثیر شوري12 و به مدت  شدانتخاب 1مایگرتنیکا با گونه ای گونه آتالنتی تالقهیبرید
 دسی 6/12 هفته به طور معمول در میزان شوري 12مختلف قرار دادند و نتیجه گرفتند که پس از 

پر  Gold II ها،شود و از میان گونه کاهش رشد نسبت به شاهد مشاهده میدرصد33نس بر متر، زیم
مشخص گردید که وزن تازه ریشه  هدایت الکتریکیدر این آزمایش با افزایش . رشدترین ژنوتیپ بود

تر به  ستر بود بنابراین در این مطالعه ساقه حسا یابد، ولی آستانه کاهش نسبت به ساقه بیشکاهش می
تاثیر تبخیر از   که شوري خاك به میزان زیادي تحت مطالعات نشان داده است.تنش شوري معرفی شد

پذیري از خصوصیات گیاهی چون سن و  عالوه بر تاثیر2سطح خاك قرار دارد که فاکتور تبخیر و تعرق
عنوان مثال  به.  استنوع گیاه و همچنین مرحله رشد گیاهی، وابسته به شرایط اقلیمی و مدیریت زراعی

آبیاري با آب شور و یا کاهش دفعات آبیاري در حضور یک گیاه بالغ، میزان تبخیر از ناحیه ریشه را 
چ، یبانتانا و الزارو(شود کند نسبت به زمانی که آبیاري با آب شیرین و به دفعات زیاد انجام میکم می
2010.(  

 يها تهیارون واکنش ی همچنينسبت به شور ته مختلف پسياهتی وارتی حساسبا توجه به تفاوت
 ي پسته نسبت به شوريهاتهین واریتر  مقاومنییتع  و غلظت متفاوت امالح،يمختلف نسبت به شور

مقایسه ارقام ماده پسته از نظر  ( طرح حاضري با اجران مهمی اورسد ینظر م ر قابل اجتناب بهیغ
از ته ماده ی وار32 ي بر رو)ل از گرده افشانی کنترل شدههاي حاص مقاومت به شوري با استفاده از نهال

  . قرار گرفتیمورد بررسکلکسیون مرکز تحقیقات پسته کشور 
  

  
  

                                                        
1- Gold II , P. atlantica × p.integrrima 
2- Evapotranspiration 
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  ها مواد و روش
 بـراي اجـراي ایـن مرحلـه از آزمـایش،     : گرده افشانی کنترل شده و تولید بذور هیبریـد : مرحله اول 
قات پسته کشور بـا  ی تحقموسسهون ی کلکس یاب انتخ يها پی از ژنوت  M10نر   پیژنوت (M10 ژنوتیپ نر 

و  ) را داشـته باشـد  ی گـرده افـشان    ي مناسب برا  یی مناسب انتخاب شد تا توانا     یطول دوره گرده افشان   
دهی طوالنی از کلکسیون موسسه تحقیقات پسته کشور   با طول دوره گل)1جدول  ( رقم ماده  32تعداد  

هـاي  هـا بـا کیـسه    ل از باز شدن جوانه گل ارقام ماده، گل  از اوایل فروردین ماه یعنی قب     . انتخاب شدند 
با انجام ایـن عمـل دو درخـت و روي هـر     .  پوشانده شدندطور کامل بهاي غیرقابل نفوذ به گرده   پارچه

. هاي ناخواسته ایزوله گردیدند جوانه گل ماده از نفوذ گرده3 تا 2 کیسه و داخل هر کیسه نیز 5درخت 
هاي ماده ارقـام مـذکور،    هاي نر درخت نر انتخابی و آمادگی گل        و باز شدن گل   هاي گل   با رشد جوانه  

هاي ایزولـه شـده درختـان مـاده      و روي شاخه   دیگرددهی جدا    هاي نر در حال گرده    تعدادي از خوشه  
تـا از نفـوذ گـرده ناخواسـته     بسته شـدند   ها  کیسهدوبارههاي گل نر،    بسته شدند و بعد از بستن خوشه      

هاي گل نر از درخت مورد نظر  همچنین جهت تکمیل گرده افشانی، مقداري از خوشه        .دجلوگیري شو 
 له الک گـرده یوس هسپس ب.  ساعت خشک گردیدند20 تا 12مدت حدود  آوري و در آزمایشگاه به   جمع

هـا اسـتفاده   اجزاي گـل از گـرده  باشد و تنها به منظور جدا نمودن میمتر  میلی 1اندازه الک در حدود     (
هاي مک کارتی  در داخل شیشه،دست آمده به آنگاه گرده .هاي خوشه جدا شد ، از سایر قسمت )شودمی

هاي آماده تلقیح ارقـام مـاده       گل هاي داراي له سرنگ در داخل کیسه    یوس ه و مقداري گرده ب    گرفتقرار  
 آزمایش  و جهت اجراي مرحله دوم   يآورجمعهاي پسته مورد نظر     در زمان برداشت نمونه   . تزریق شد 

  . به آزمایشگاه منتقل شدند
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  . ارقام ماده مورد استفاده براي اجراي آزمایش-1جدول  

  بادامی زرند  رضایی زودرس
  سرخس  فندقی غفوري

  فندقی انار  اوحدي
  شاهپسند  خنجري دامغان

  خنجري راور  احمدآقایی
  سفید پسته نوق  محسنی
  خاندانی  قزوینی

  کله قوچی  لک سیریزي
  پوست کاغذي  هحسن زاد
  سید علی آقایی  ابراهیمی

  امیري  نیش کالغی
  سیریزي  اکبري

  هراتی  ممتاز تاج آبادي
  غالمرضایی  جندقی

  سیف الدینی  فندقی ریز
  48فندقی   3راور شماره 

  
در این مرحله ابتـدا   :دست آمده از مرحله اول    ه آزمون مقاومت به شوري هیبریدهاي ب      - مرحله دوم 

، آب و خاك مناسب جهت اجراي آزمایش انتخاب شد، خـصوصیات آب و           متعددهاي  هبا انجام تجزی  
  .  آمده است3 و 2 هاي طرح در جدولاین خاك مورد استفاده در 

  
   .آزمایش درایی آب مورد استفاده یهاي شیم ویژگی  برخی از-2جدول 

  سدیم نسبت جذب  )بر لیتر میلی اکی واالن( ها یونغلظت 
SAR کلر کلسیم منیزیم سدیم 

 pH  EC 
dS/m  

6/8 26 8/12 6/5 38 3/7 2/4 
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  *آزمایشدرمورد استفاده خصوصیات خاك  برخی از-3جدول 
ECe  pH  SAR  K(AVA.)  P(AVA.)  Nas  Cas Mgs Cl T.N.V Clay Silt Sand Texture 

  لوم شنی  61  6/34  4/4  14  0/36  0/11  4/8  5/19  20  350  8/6  6/7  0/4
:ECe* دسی زیمنس برمتر( کتریکیهدایت ال( ،pH :اسیدیته گل اشباع، :SAR ،نسبت جذب سدیمK(AVA.) :پتاسیم قابل جذب ) میلی

به ترتیـب سـدیم، کلـسیم،    : Cl ,Mgs ,Cas ,Nas ،)میلی گرم بر کیلوگرم خاك(فسفر قابل جذب: P(AVA.)، )گرم بر کیلوگرم خاك
: Siltدرصد رس، : Clay، )معادل کربنات کلسیم(درصد مواد خنثی شوندهT.N.V: ،)واالن بر لیتراکیمیلی(منیزیم و کلر محلول خاك

  .بافت خاك: Textureدرصد شن، : Sandدرصد سیلت، 
  

 يریپـذ هـا بـه علـت نفـوذ     ن گونه خاكیدر ا.  استیکشت پسته خاك لوم شن    ين خاك برا  یبهتر
 و فـرد  ینیحـس ( اهم اسـت  شه فـر  یـ شه کم بوده و امکان توسعه ر      ی نفوذ ر  يمناسب، مقاومت خاك برا   

خاك بعد از عبور دادن    کیلوگرم   6.  انتخاب شد  ی کشت لوم شن    محیط  خاك بنابراین) 2005 ،همکاران
  . ها ریخته شدمتري در داخل گلدان میلی2از الک 

 درصد 6 تا 4صورت آفتابی خشک تا رطوبت به   به،بذور پسته پس از برداشت در شهریور ماه
 24 به مدت ، بذور پسته ماه5 به مدت  در شرایط معمولی آزمایشگاهنی پستهماپس از انبار. برسد

 در 4با غلظت ) PCNB (کش پنتاکلرونیتروبنزن با قارچ سپس .آب خیسانده شدساعت در داخل 
 تا بذور داري شد  روز نگه3مدت   بهگراد درجه سانتی 25  در دماي پس از آن.شدندضد عفونی هزار 

 درصد و انبارمانی که دو شرط 6 اکثرن مرحله پایین آوردن درصد رطوبت تا حد در ای.جوانه بزنند
بذور هیبرید مرحله اول آزمایش بعد از جوانه زنی . مهم براي جوانی زنی پسته است در نظر گرفته شد

 3که بذور هر هیبرید داخل  طوري هب.  گلخانه منتقل شدندوندرو ها   به داخل گلدان،در آزمایشگاه
ها در هر گلدان سه  کشت گردید و پس از رشد اولیه نهال)  منطقهیعیط طبیشرا(  بدون زهکش گلدان
هاي هر گلدان به سه نهال با  ها تا آغاز مرحله کاهش تعداد نهال آبیاري گلدان. داري شد مشابه نگه نهال

ده پرورش ط کنترل شیشرا(خاك هر دو روز یک بار با آب مقطر ) 1F.C(اي توجه به ظرفیت مزرعه
 آورده 2که خصوصیات عمده آن در جدول  و بعد از مرحله سه نهالی شدن، با آب مورد نظر) نهال

 میلی گرم در هر کیلوگرم خاك به صورت نیترات 50نیاز به ازت با اضافه کردن . شده، انجام گردید
 م،یکلس=1600م،یاسپت=2400 وم،یآمون=400( مقدار کافی و مناسب از محلول هوگلند. آمونیم تامین شد

 مس،=315/0 ،يرو=54/1 منگنز،=56/4 آهن،=100 سولفات،=800 ترات،ین=5600 وم،یزیمن=800
پس از رشد . ها اضافه گردید نیز براي فراهم نمودن عناصر میکرو به همه گلدان) کرومولیم کلر=12/9

                                                        
1 - Field Capacity 
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داد نهال نیمه خشک، تعداد نهال زنده، تع: گیري شدندها و پایان آزمایش صفات زیر اندازه نهال
میانگین طول ساقه، میانگین طول خشکیدگی نهال از نوك ساقه، تعداد برگ زنده، میانگین وزن خشک 
اندام هوایی، میانگین وزن خشک ریشه، شوري عصاره اشباع خاك، میزان سدیم، کلسیم، منیزیم و 

ر است روش برداشت نمونه جهت الزم به ذک. زان سدیم، کلسیم، منیزیم و پتاسیم ریشهیپتاسیم ساقه، م
ان یاه در پای زنده در هر گيها طول نهال و تعداد برگ .ر انجام شدی صفات به شرح زيریگاندازه
ز با الک کردن خاك یشه نیها از محل طوقه قطع و قسمت ر  شد و پس از آن نهاليریگ ش اندازهیآزما

 ییقسمت هوا. ن به وزن ثابت خشک شدنددیگراد تا رسی درجه سانت65 يها جدا شد و در دما گلدان
به روش  ی عناصر معدنيریگ پودر و جهت اندازهیاب برقیشه بعد از خشک شدن در آسیو ر
 مورد تجزیه و ،دست آمده هگیري صفات، مشاهدات ببعد از اندازه . آماده شدندون خشک،یداسیاکس

، 6جدول  يرهایاساس متغ  ارقام بريبندگروه، ياه خوشهی تجز هدف از .تحلیل آماري قرار گرفتند
 با ي گروه مقاوم به شوریی شناسادر نهایترها و ی متغيجاد شده بر مبنای ايهاانس گروهیه واریتجز

 با محاسبه 2یو تجمع 1ی به روش سلسله مراتبياه خوشهیتجز. ن شدییدست آمده تع هاطالعات ب
انس یه واریتجز  وانجام گرفت SPSSم افزار  در نریدسیب اقلیس شباهت و با استفاده از ضرایماتر

. انجام شد SAS يافزار آمار  نامتعادل و نرمیتصادف جاد شده با استفاده از طرح کامالًی ايهاگروه
  .استفاده شد SPSSافزار  ز از نرمی نیابی مورد ارزيرهایاساس متغ  بریه همبستگیجهت انجام تجز

  
  نتایج 

نتایج  و) 4جدول (جدول مربوط به تجزیه واریانس : ت مورد ارزیابیمقایسه ارقام ماده از نظر صفا
داري بین ارقام ماده از نظر صفات مورد ارزیابی  اختالفات معنینشان داد )5جدول  (ها نیانگیسه میمقا

ترین   ارقام بادامی زرند، ابراهیمی، سیف الدینی، پوست کاغذي و سرخس داراي بیش.وجود دارد
ارقام خنجري دامغان، امیري، لک سیریزي، کله قوچی و .  در پایان آزمایش بودندتعداد نهال زنده

ارقام سفید پسته نوق، قزوینی، محسنی، سیف . ترین میانگین طول ساقه بودند سیریزي داراي بیش
ارقام خنجري . ترین تعداد برگ زنده در پایان آزمایش را دارا بودند الدینی و خنجري دامغان بیش

ترین وزن خشک اندام هوایی  ، حسن زاده، احمدآقایی و غالمرضایی داراي بیش48فندقی دامغان، 
ترین وزن خشک ریشه  ارقام محسنی، ابراهیمی، احمدآقایی، لک سیریزي و امیري داراي بیش. بودند

                                                        
1- Hierarchical method 
2- Agglomerative 
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ترین میزان سدیم ساقه و ارقام نیش کالغی،  ارقام رضایی زودرس، خاندانی و امیري بیش. بودند
ارقام فندقی ریز، . ترین میزان سدیم ساقه بودند  سیدعلی آقایی و ابراهیمی داراي کماوحدي،

زاده، ترین میزان سدیم ریشه و ارقام کله قوچی، حسن غالمرضایی و رضایی زودرس داراي بیش
ارقام ممتاز تاج آبادي، . ترین میزان سدیم ریشه بودند قزوینی، نیش کالغی و اوحدي داراي کم

ترین میزان کلسیم ریشه و ارقام احمدآقایی، اکبري و خنجري راور، داراي  زاده بیش حسنخاندانی،
  .ترین میزان کلسیم ساقه بودند بیش

ترین میزان منیزیم ساقه و ارقام سفید پسته نوق، خنجري     زاده، فندقی ریز و اکبري بیش     ارقام حسن 
زاده و اکبـري  ارقام نیش کالغی، حـسن   . بودندترین میزان منیزیم ساقه       داراي کم  3راور و راور شماره     

تـرین   ترین میزان منیزیم ریشه و ارقام فندقی غفوري، خنجري دامغان و اوحدي داراي کـم               داراي بیش 
ترین میزان پتاسیم ساقه در ارقام امیري، کله قوچی، بادامی زرند، سـفید         بیش. میزان منیزیم ریشه بودند   

 آن در ارقام اکبري، نیش کالغی، احمدآقایی و فندقی ریـز گـزارش   ترین پسته نوق و سیف الدینی، کم    
ن یتر ترین میزان پتاسیم ریشه و کم  ارقام فندقی ریز، محسنی، اکبري و خنجري دامغان داراي بیش         . شد

  . آن در ارقام فندقی غفوري، احمدآقایی، رضایی زودرس عنوان شد
 ی به روش تجمعايبا انجام تجزیه خوشه: یابیاساس صفات مورد ارز اي ارقام ماده برتجزیه خوشه

 که برش نمودار یصورت  در.دست آمد ه، سه گروه اصلی ب9از فاصله ) 1 شکل(و برش نمودار حاصل 
ه یآمد که عمالً امکان تجزی بدست ميادی زی فرعيهاگرفت تعداد گروهی انجام م9تر از  در فاصله کم

 شامل ارقام هراتی، غالمرضایی، سیدعلی آقایی، اوحدي، 1ه گرو . ساختیج را محدود میل نتایو تحل
 شامل ارقام ابراهیمی، 2گروه .  بود3زاده، فندقی انار و راور شماره فندقی غفوري، فندقی ریز، حسن

 شامل ارقام 3گروه . ، بادامی زرند و احمدآقایی است48سیریزي، جندقی، پوست کاغذي، فندقی 
آبادي، اکبري، شاهپسند، خنجري راور، سرخس و نیش کالغی  از تاجرضایی زودرس، خاندانی، ممت

هاي ارقام ماده از نظر برخی صفات اندازه گیري شده، مشخص نمود  نتایج تجزیه واریانس گروه. بود
نشان داد که ) 6جدول (ها  هاي گروهمقایسه میانگین. ها وجود دارد داري بین گروهکه اختالفات معنی

ترین  ترین تعداد برگ زنده، بیش ترین طول نهال، بیش ترین تعداد نهال زنده، بیش ش داراي بی2گروه 
عنوان  هتوان ب را می2ترین میزان سدیم ساقه بود، بنابراین گروه   اندام هوایی و کموزن خشک ریشه،

  . خاك منطقه نام برديگروه مقاوم به شوري معرفی نمود و از آن به عنوان پوشش و حفاظ اقتصاد
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  فاصله اقلیدسی بین گروهی

  
  

  .گیري شدهاساس صفات اندازهاي ارقام ماده بر تجزیه خوشه-1 شکل
  

 مشخص نمـود کـه   )7جدول  (نتایج تجزیه همبستگی: گیري شده با یکدیگر  گی صفات اندازه  همبست
ـ    گیري شده وجود دارد که از مهم      داري بین صفات اندازه   هاي معنی همبستگی هـا  ن همبـستگی  تـرین ای

  : توان به موارد زیر اشاره نمود می

I 

II 

III 
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و بـا میـزان     ) r= 39/0(داري  تعداد نهال زنده با وزن خشک ریشه داراي همبستگی مثبت و معنـی            
به عبارتی افزایش میزان سـدیم سـاقه باعـث       .است ) r = -38/0( سدیم ساقه داراي همبستگی منفی      

ـ  باعث زنده ماندن نهالهـا گرد      ها و افزایش وزن خشک ریشه      خشک شدن نهال   تعـداد بـرگ زنـده    . دی
دار  داراي همبستگی منفی و معنیr  =-33/0ها با میزان سدیم ساقه و میزان منیزیم ریشه با مقدار       نهال
هـا   به عبارتی افزایش غلظت منیزیم در ریشه و سدیم در ساقه باعث خشک شـدن بـرگ نهـال                   . است
ك در پایان آزمایش با میزان پتاسیم ساقه و سـدیم ریـشه داراي              میزان شوري عصاره اشباع خا    . دیگرد

با میزان پتاسیم سـاقه      -52/0و   -43/0ترتیب با مقادیر     کلسیم و منیزیم ساقه به    . نفی است همبستگی م 
 داراي r =31/0میزان منیزیم ریـشه بـا میـزان منیـزیم سـاقه بـا مقـدار        . داراي همبستگی منفی هستند

میزان سدیم ریشه با میزان کلسیم ریشه داراي همبستگی منفی و با میزان پتاسیم . همبستگی مثبت است
میزان کلسیم ریشه با میزان پتاسیم ریشه نیز داراي همبستگی منفی          . ریشه داراي همبستگی مثبت است    

  .است
میزان عناصر سدیم، منیزیم و کلسیم ریشه با میزان این عناصر در ساقه داراي همبـستگی مثبـت و           

میزان عناصر منیزیم و سدیم در ریشه و ساقه با صفات تعداد برگ زنده، وزن خشک اندام  . معنی دارند 
دو عنـصر منیـزیم و سـدیم در         . هوایی و وزن خشک ریـشه داراي همبـستگی منفـی و معنـی دارنـد               

  .هاي مثبت هستندهاي ریشه و ساقه نهال پسته داراي همبستگی قسمت
  

  بحث
ان، یـ میسپاسـخواه و کر  ( معرفی شده اسـت ي شورت مقاوم نسبت به تنشدرخک  یعنوان   بهپسته  

ـ روشرسد این مقاومـت را از دو    به نظر می   .)2005  کـاهش رشـد   : روش اول.دسـت آورده اسـت   ه ب
 افزایش مقاومت ریشه در برابر : روش دوم ومنظور کاهش تبخیر   ها به  خصوص برگ  هاي هوایی به   اندام

کـاربردن   هبش با ین آزمایدر ا  )2010چ،  یبانتانا و الزارو  ؛  2009و همکاران،   ول  یبنماه (ها  یون ییجابجا
داري را  هاي زنده، تعداد برگ، وزن خشک ریشه در پایان آزمایش کـاهش معنـی               تعداد نهال  آب شور، 

کاهش وزن سـاقه در  . دست آمده است هنیز ب) 1995(مشابه این نتایج توسط محمدي    . نشان داده است  
ـ ن) 1982(بادامی و فندقی در اثر تنش شوري توسط سپاسخواه و مفتـون            هاي  واریته  شـده  گـزارش ز ی
 پژوهـشگران توسط خاك شوري زان  یم پسته با افزایش     شه در ی و ر  یی هوا يها  اندام کاهش رشد . است

سپاسـخواه و همکـاران   ) 1985 ؛ 1982(، سپاسخواه و مفتـون      )1990(دیگر چون پیکچونی و میاموتا      
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، )2005 (یمی، سپاسخواه و کر   )2009(  و همکاران  ی، تولل )1995( ، ابطحی و کریمیان   )2005 ؛1985(
جاد برهم خوردن تعـادل     ی عامل ا  نیتر مهم. د قرار گرفته است   یی مورد تا  )2009( ول و همکاران    یبنماه

تـوللی و   ( شده استیمعرفاه ی گيها در بافت م  ی سد يجاد تنش غلظت باال   یاه و ا  ی در گ  یی غذا عناصر
 ایـن  دهـد یمداري را نشان   افزایش معنی   غلظت سدیم  ها  با افزایش شوري در بافت     ).2009کاران،  هم

 و همکـاران،  یتـولل  ؛1982 ،سپاسخواه و مفتون( ه استد شدییز تای نيگری د پژوهشگرانتوسط  نتیجه  
ـ اهی گ يها  در بافت  ، غلظت منیزیم  این پژوهش ج  ی مشابه نتا  )2009 نش  در طول فصل رشد در شرایط ت

 يهاتهیم در وار یزیرات من ی گرچه روند تغ   پژوهش نیدر ا ). 2005بانی نسب،   ( افزایش نشان داده است   
م یزیـ درصـد من ) گروه مقاوم بـه تـنش  ( مقاوم گروه دو يهاتهی واری تمامي است اما برایشیمقاوم افزا 

   .باشدینمدار یمعن
ر یم نـسبت بـه سـا   یتر کلـس  نیی پا درصدي داراي حساس به شوريهاتهیش غالب وار  ین آزما یدر ا 

 کند سدیم و کاهش میزان کلسیم رشد ریشه و وظایف آن را محدود می        زانیمافزایش  . ها هستند تهیوار
ها نسبت بـه   م موجود در بافتی، درصد کلسي مقاوم به تنش شورارقام در  ی، به عبارت  )2005مظفري،  (

  ). 2005بانی نسب، (شتر است ی بارقامر یسا
افزایش ذخیره پتاسـیم  . است  شدهی معرف ير گذار در تنش شور    یو تاث  ز جمله عناصر مهم   م ا یپتاس
امـا مقـدار آن در   ) 2005،  و ملکوتیپورسرچشمه(  برسداهیگتواند به مصرف  می در سال بعد در پسته 

بـا افـزایش سـدیم در محـیط ریـشه      .  داردي بر مقاومت نسبت به تنش شوريار قابل مالحظه یاه تاث یگ
 یابد علت این امر یک فراینـد رقـابتی در جـذب عناصـر عنـوان شـده اسـت                   زان پتاسیم کاهش می   می
هـاي   در خـاك ). 2005 گنس و همکاران،    ؛2005 محمدخانی و صالحی،     ؛2002 ملکوتی و همکاران،  (

گردد بلکه ممکـن   ها می ریشه توسطپتاسیمزان جذب یکاهش م شور غلظت باالي سدیم نه تنها باعث        
هـا تغییـر دهـد      سلولی ریشه را تخریب کرده و توان این غـشا را در ورود انتخـابی یـون                است غشاي 

 حفـظ  ییم را جـذب کننـد توانـا   ین پتاس یتر شی که بتوانند ب   یارقامن  ی بنابرا ،)2004خوشگفتار منش،   (
  پـژوهش نیدر ا.  خواهند داشتي را نسبت به تنش شوريشتریشه باالتر و مقاومت ب یت جذب ر  یقابل

در . باشـد یاه مـ ی گيها در بافت ارقامر ی نسبت به سا باالترمی پتاس زانی م يدر ازا  مقاوم،   ارقامالب  ز غ ین
 غلظـت بـاالي سـدیم از جـذب آن      در خاك  وجود مقدار کافی پتاسیم بر خالف  يتنش شور ط  یشرا

و  در این شرایط اثرات مثبت ناشی از مصرف کودهاي پتاسـیم در افـزایش عملکـرد     کندیمجلوگیري  
  ). 2005پور، سرچشمه(بهبود کیفیت محصول به اثبات رسیده است 
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 ضـمن تر بوده  میزان پتاسیم ارقام بادامی و فندقی نسبت به سایر ارقام بیش،  ي شور  تنش طیدر شرا 
 .)1988سپاسـخواه و مفتـون،   (که نسبت پتاسیم به سدیم در رقم بادامی باالتر از سـایر ارقـام بـود          این

عنوان یک واریته مقاوم به شوري معرفی شده است  ش، بادامی بهین آزما یست آمده در ا   د هج ب یمشابه نتا 
ط عـدم تـنش دچـار    یط تنش نسبت به شـرا یز در شرای ن رقمن  ی ا  گرچه .)2005سپاسخواه و کریمی،    (

، شوري اثر سویی بر رشـد نهالهـاي بـادامی و    ی ابطح هاي پژوهشبا توجه به    . شودیکاهش عملکرد م  
  ). 2001ابطحی، (ذارد گیفندقی م

ضرایب همبستگی بین صفات نشان داد صفت تعداد نهال زنده با میـزان سـدیم سـاقه داراي           نتایج
 کـه میـزان جـذب سـدیم         یارقـام توان نتیجه گرفـت     بنابراین می . باشد میدار  همبستگی منفی و معنی   

ارقام مقاوم بـه  . شوند میها خشک  نهالنهایت کاهش یافته و دربیشتري توسط ریشه دارند، رشد نهال     
کنند و تجمع یون سدیم در ریشه و ساقه آنها کم شوري میزان سدیم کمتري را توسط ریشه جذب می       

میزان عناصر منیزیم و سـدیم در ریـشه و سـاقه بـا وزن خـشک انـدام هـوایی و ریـشه داراي                     . است
هاي نهال باعث کاهش رشد و در   بود، بنابراین تجمع این دو عنصر در بافتداری و معنهمبستگی منفی

طورکلی از نتایج تجزیه همبستگی استنباط گردید که افـزایش میـزان    به. گرددنهایت خشکیدن نهال می  
ن یهمچن. ها از مضرترین عناصر معدنی براي رشد و نمو پسته بودند   دو عنصر منیزیم و سدیم در بافت      

، بـادامی زرنـد و احمـدآقایی، داراي        48فندقی  ارقام ماده ابراهیمی، سیریزي، جندقی، پوست کاغذي،        
تـرین   ترین طول نهال، بـیش  ترین تعداد نهال زنده، بیشترین وزن خشک اندام هوایی و ریشه، بیش   بیش

 رقم مـاده از  8بنابراین این . ترین میزان سدیم ساقه در زمان پایان آزمایش بودند        تعداد برگ زنده و کم    
توان از بین این ارقام براي تولید پایه مقاوم   ومت به شوري بودند و می     ترین مقا   رقم داراي بیش   32بین  

  . به شوري استفاده نمود
م نسبت یون سدی تجمع ،يعنوان گروه مقاوم به شور ، به2  گروه  درياه خوشهیج تجزیاساس نتا بر

 ي به شورارقام مقاوم  که   کننده این مطلب است    بیانن موضوع   یا به واحد وزن خشک کمتر گزارش شد      
از . برنـد یکار م  ه ب میش جذب پتاس  ی و افزا  می از جذب سد   جلوگیري ي را برا  ي باالتر یسم انتخاب یمکان
.  برخوردار اسـت يها از غلظت باالترر گروهیگروه، نسبت به سا ن  یاشه  ی ر  ساقه و  میزان پتاس ی م یطرف

ـ فرانس(  اسـت  يط تـنش شـور    یاه در شرا  یم در گ  یون پتاس ی کاهش غلظت     نیز بیانگر  مطالعات سکو و  ی
ـ  آن بـا  ینـد رقـابت   یاه به علت فرا   یم در گ  یکاهش پتاس م،  یش غلظت سد  یبا افزا . )2002همکاران،   ون ی

م در سلول به یش پتاسیممکن است افزا). 2005گنس و همکاران، (  شناخته شده است   یم به خوب  یسد
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 کلـر تحـت تـنش    ير باالید در مقابل مقايم فشار اسمزین در حفظ و تنظ آیمیسم تنظ یخاطر اثر مکان  
 در يون ضروریک یعنوان  م ممکن است بهین پتاسیبنابرا )2002سکو و همکاران، یفرانس( باشد يشور

ـ  ظاهر شـده کـه ا  ي در محافظت اسمز  ینقش ماده محلول سازش     ين موضـوع بـا گزارشـات متعـدد    ی
  ).1998ه، یا و اریبرور ;2002 سکو و همکاران،یفرانس( مطابقت دارد
 ترین میزان پتاسیم ترین میزان سدیم و بیش گروه دو با داشتن کم به نتایج مقایسات میانگین با توجه

دیگـر در ارقـام مقـاوم بـه          عبـارت   به ،هاستبه سایر گروه    باالتري نسبت  +K+/Na داراي نسبت    ساقه
  ایـن تر است که هاي هوایی بیش شوري جذب پتاسیم نسبت به سدیم توسط ریشه و انتقال آن به اندام         

  .مطابقت دارد )1980 گرینوي و مانوس، ;1984جسچک،  (موضوع با نتایج سایر پژوهشگران مانند
عنوان یک شاخص مقاومت     تواند به هاي یک گیاه می    رسد انتقال انتخابی یونها در اندام      به نظر می   در کل، 

 استفاده از  خاك وایی بودنوان صدمات ناشی از شوري و قلیتمی در نهایت .به شوري مورد بررسی قرار گیرد
هم زدن  هطور مستقیم با ب تواند بهسدیم همچنین می. عنوان صدمات تشدید شونده بررسی نمود آب شور را به   

   .)1975برنستین، (گذار باشد ن فیزیکی خاك روي رشد گیاه تاثیرتعادل عناصر غذایی و ساختما
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Abstract  

In this experiment, 32 female varieties in pistachio plantation areas of Kerman, 
Rafsanjan, Sirjan and Shahrbabak were used. After artificial cross between 32 
female varieties, the obtained hybrid seeds were sown and the produced seedlings 
tested under saline conditions in glasshouse. After salinity tests, the following 
characteristics were measured and evaluated: Number of alive seedlings, alive 
leaves, length of stem, dry weight of aerial organs and root, mineral elements of 
root and stem. The data were analyzed statistically in a completely randomized 
design with three replicates. The results indicated that the female varieties 
included: ‘Ibrahimi”, “Sirizi”, “Jandaghi”, “Poustkaghazi”, “Fandoghi-48”, 
“Badami_e_Zarand”, Seiffadini” and “Sarakhs” are salt tolerant. The results 
indicated that the sodium content of stem with aliveness of seedling is negative 
contingent. Also accumulation of sodium and magnesium ions in root and stem 
caused desiccation of leaves in seedlings, in total salinity reduction of weight in 
root and stem. 
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