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چكيده
در ایران عمده اراضی زیرکشت پسته در حاشیه کویر قرار دارد و یکی از مشکالت عمده این اراضی شوری خاا و آب آبیااری اسات کاه رشاد و
عملکرد گیاه را تحت تاثیر قرار میدهد .در این تحقیق اثرات شوری روی خصوصیات رشدی و مقدار عناصر معدنی دانهالهای  10رقم پساته (اکباری
احمدآقایی کله قوچی فندقی بادامی ابراهیمی سیف الدینی و ژنوتیپهای  G2 G1و )G3به صورت کرتهای خرد شده در قالب طار بلاو هاای
کامل تصادفی در سه تکرار مطالعه شد .عامل اصلی مقادیرشوری آب آبیاری ( 15 0/6و  30دسی زیمنس بر متر) با استفاده از نمک کلرور سدیم و عامل
فرعی ارقام پسته بود .بذور پس از جوانهزنی در آزمایشگاه به داخل گلدان در گلخانه منتقل شدند و بعد از مرحله سه برگی تیمارهای شاوری باه مادت
چهارماه اعمال گردید .نتایج نشان داد با افزایش شوری وزن خشک ساقه و ریشه طول نهال وزن خشک برگ تعداد برگ ساط بارگ و قطار نهاال
کاهش داشت .با افزایش شوری میزان عناصر سدیم و کلسیم در ریشه ساقه و برگ افزایش و نسبت پتاسیم به سدیم در این اندامها کاهش یافت .ارقام
فندقی و کله قوچی بیشترین و ژنوتیپهای G1و  G3دارای کمترین میزان سدیم برگ بودند .ژنوتیپ  G2بیشترین میزان ( 3درصد) و رقم کله قاوچی
کمترین میزان ( 1/4درصد) پتاسیم برگ را دارا بودند .به طورکلی ژنوتیپهای محلی پسته (  G2 G1و  )G3جذب و انتقال سدیم کمتری را باه بارگ
انجام دادند به طوریکه ژنوتیپ  G3دارای بیشترین سدیم ریشه و کمترین سدیم ساقه و برگ بود .ژنوتیپ G2و رقم احمدآقایی به ترتیب با مقادیر 7/8
و  6/3بیشترین نسبت پتاسیم به سدیم در برگ و رقم کلهقوچی کمترین نسبت ( )3/9را داشت .به نظرمیرسد ارقاام کلاه قاوچی فنادقی و اکباری در
مراحل اولیه رشد نسبتا حساس و ژنوتیپهای  G2 G1و G3و رقم احمدآقایی نسبتا متحمل به شوری باشند .ارقام بادامی ابراهیمی و سیف الادینی از
نظر تحمل به شوری در حد متوسط بودند.
واژههای کليدی :خصوصیات رشدی کلرور سدیم نسبت پتاسیم به سدیم

مقدمه

1

شوری و سدیمی بودن خا از مهمترین مشکالت کشااورزی در
نواحی خشک و نیمهخشک است و از این رو کشااورزی ایاران تحات
تأثیر شوری خا قراردارد ( 4و  .)23عالوه بر این شور شدن تدریجی
آب و خا در مناطق پستهکاری مسئلهای است که لزوم داشتن پایاه
های مقاوم به شوری را ضروری میسازد .پایه در انتقال آب و عناصار
معدنی و تولید اقتصاادی محصاول نقاش اجتناابناپاذیری دارد و باا
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شناسایی پایه مقاوم به شوری امکان توسعهی کشت پسته در مناطقی
که با شوری آب و خا مواجه هستند مهیا میشود (.)2
اگر چه در مطالعات انجام شده مشخص شاده کاه پساته گیااهی
متحمل به شوری بوده ولی میزان عملکرد این گیاه در شوریهای باال
به شدت تحت تاثیر قرار میگیارد ( 18و  .)1تحقیاق روی درختاان
پسته (ارقام فندقی و بادامی) نشان داده که شوری سبب کاهش رشاد
شده است ( .)19سپاسخواه و مفتون ( )26در آزمایش گلخانهای نشان
دادند که رقم اوحدی در مقایسه با ارقام بادامی و کلهقوچی نسبت باه
نمک حساستر است بطوریکه رشد قسمتهای هاوایی و ریشاه در
رقم بادامی باه ترتیاب در شاوری عصااره اشابا  20/6 18/7دسای
زیمنس بر متر در رقم کلهقوچی در عصاره اشبا  19/2و  20/4دسی
زیمنس بر متر و دررقم اوحدی در شوری عصاره اشابا  15/9و 15/5
دسی زیمنس بر متر متوقاف شاد ( .)21مطالعاات گلخاناهای توساط

بررسي تحمل به شوري دانهالهاي ارقام تجاري و ژنوتیپهاي محلي پسته71 ...
ابطحی و کریمیان ( )1نشان داد کاه افازایش ساط شاوری موجاب
کاهش رشد گیاه پسته گردیده و میزان رشد ساقه و برگ تواماً کاهش
یافت ولی برگ حساسیت بیشتری نسبت به شوری داشت.
برخی از محققاان ( 5 ،3و  )20باا کاشات نهاالهاای پساته در
محیط شور گزارش کردند که با افازایش شاوری غلظات سادیم در
اندامهای هوایی افزایش یافته و همبستگی معنیدار منفی بین میازان
سدیم در محلول خا و رشد هوایی نهالهای پسته وجود دارد .سدیم
عالوه بر ایجاد سمیت میتواند به طور مساتقیم باا بهام زدن تعاادل
عناصر غذایی و ساختمان فیزیکی خا روی رشد گیاه تاثیرگذار باشد.
زیادی سدیم میتواند باعث کمبود کلسیم پتاسیم و منیزیم شاود و از
طرفی همچنین زیادی نسبت سدیم به غلظت کلسیم به شدت سرعت
نفوذپذیری خا را کاهش میدهد که خود باعث تهویه ضاعیف مای
شود ( 6و .)7
پیکچااونی و همکاااران ( )21دو گونااه Atlantica P.و P.
 terebinthusو یک هیبریاد از تالقای  IIP. atlantica ×p.Goldرا
به مدت  12هفته تحت تاثیر سطو شوری قرار داده و مشاهده کردند
که درشوری  12/6دسی زیمنس بر متر رشد در هر سه نموناه ماورد
مطالعه نسبت به شاهد  33درصد کاهش داشت .با وجود این Gold II
درشوریهای باال (12دسی زیمنس بر متر) رشد بیشتری نسبت به دو
گونهی دیگر داشت (.)21
محمد خانی ( )16اثر غلظتهای صفر تاا  60میلایماوالر کلریاد
سدیم را در رشد ارقام پسته بادامی ریز قزوینی سرخس و بنه بررسی
نمود و مشاهده کرد که ماده خشک کل گیااه مااده خشاک ریشاه و
ارتفا ساقه به طور معنیداری تحت تاثیر اثار متقابال شاوری و رقام
قرار گرفتند درصورتی که این اثر بر تعداد برگ ماده خشاک بارگ و
ساقه معنیدار نبود.
علی پور وحسینی فرد ( )2با بررسی  32رقم پسته ماده موجاود در
کلکسیون مؤسسه تحقیقات پسته کشور و  27ژنوتیاپ نار از منااطق

کرمان رفسنجان سیرجان و شهربابک و انجام تالقیهای مصانوعی
بین  32رقم ماده با یک ژنوتیپ نر و  27ژنوتیپ نر با رقم ماده فندقی
و انجام آزماون شاوری مشااهده کردناد کاه ارقاام مااده ابراهیمای
سیریزی جندقی پوسات کاغاذی فنادقی  48باادامی زرناد سایف
الدینی و سارخس وژنوتیاپهاای نار M16, M21, M23, M25, M26و
M27دارای مقاومت نسبی به شوری میباشند.
علیرغم انجام مطالعات متعادد در زمیناه تحمال ارقاام پساته باه
شوری در مورد تحمل به شوری ارقاام و ژنوتیاپهاای باومی پساته
(شناسایی شده در مناطق پستهکاری با شارایط آب و خاا شاور) و
مقایسه آنها با ارقاام تجااری پساته اطالعاات چنادانی در دساترس
نیست لذا این آزمایش به منظور انجام این مقایسه اجراء شد.

مواد و روشها
این تحقیق به صورت کرتهای خرد شاده در قالاب طار پایاه
بلو های کامل تصادفی در ساه تکارار در موسساه تحقیقاات پساته
رفسنجان در سال  1392اجراء شد .فاکتور اصلی مقادیر شوری در سه
سط ( 15 0/6و  30دسی زیمنس بر متار) و فااکتور فرعای شاامل
هفت رقم تجاری (اکبری احمدآقایی کلاه قاوچی فنادقی باادامی
ابراهیمی سیف الدینی) و سه ژنوتیپ محلای پساته ( G2 G1و)G3
بودند .این ژنوتیپها مربوط به منطقه رفسنجان بوده ودرباغاتی که در
اثر تنش شوری رها شده و این ساه ژنوتیاپ همچناان فعاال و زناده
بودند شناسایی شدند.
بذور پسته بعد از جوانه زنی در آزمایشگاه به داخل گلدانهاا (باا
 40سانتیمترقطر دهانه و  55ساانتیمتار ارتفاا ) در گلخاناه منتقال
شدند .خا گلدانها ترکیبی از لوم و شن بود ،نتیجه آزماایش خاا
در جدول یک آورده شده است.

جدول -1نتايج آزمايش خاك محل اجرای آزمايش
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Table 1- Results of soil tests implementation of experimental site
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پس از استقرار مناسب نهالها در مرحلاه ساه برگای نهاالهاای
اضافی حذف شده و در هر گلدان ساه نهاال نگهاداری شاد .آبیااری

11.0

36.0

14

4.4

34.6
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Sandy
loam

گلدانها تا مرحله سه برگی با آب معمولی ( 0/6دسی زیمنس بر متر)
انجام شد و پاس از آن گیاهاان در معار تیمارهاای شاوری قارار
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گرفتند .جهت تعیین حجم آبیاری ابتدا تعیین  50درصد تخلیه رطوبتی
خا با استفاده از منحنی مکش رطوبتی و تعیین آب قابال دساترس
انجام شده و میزان آب آبیاری مورد نیاز مشاخص شاد .باا توجاه باه
تحقیقات انجام شده برای یک خا با بافت لومی و میزان  5کیلوگرم
خا خشک به ازاء هر گلدان آبیاری گلدانها به میزان  250سیسی
و هر  48ساعت یک بار باعث تامین تقریبی  50درصد تخلیه رطوبتی
میشود ( .)25اعمال تیمارهای شوری به مدت چهار ماه تا زمان رشاد
کامل نهالهای پسته انجام شد .به منظور جلوگیری از تجمع نمک در
گلدانها میزان شوری آب خروجی از کف گلدانها کنترل و آبشاویی
گلدانها در صورت نیاز انجام میشاد باه طاوری کاه میازان شاوری
محلول خا از  1/5برابر آب آبیاری بیشتر نشود (.)25
در پایان آزمایش وزن خشک ساقه و ریشاه وزن خشاک بارگ
طول نهال قطر نهال ساط بارگ تعاداد بارگ در نهاال و عناصار
غذایی کلسیم منیزیم سدیم و پتاسیم در ریشاه سااقه و بارگ (باه
روش طیف سنجی پالسمای جفت شده القاایی ( ICP(Inductively
 Coupled Plasmaاندازهگیری شد.
جهت رتبه بندی ارقاام مشاابه روش سارمدنیا و همکااران ()24
عمل شد که به گروهی که در آزمون دانکن حرف  aگرفتناد رتباه 1
به گروه  abرتبه  1/5به گروه  abcرتبه  1/66به گاروه  abcdرتباه
1/75و به گروه  bرتبه  2تعلق گرفت .سپس رتبهها با یکدیگر جمع و
در نهایت رتبه نهایی هر رقم تعیاین شاد .باراین اسااس رتباه کمتار
نشانگر وضعیت رشدی بهتر رقم است.
تجزیه واریانس و تجزیه همبستگی دادهها با استفاده از نرم افازار
آماری SASو مقایسه میانگینها آزمون چند دامنهای دانکن و درسط
احتمال  5درصد انجام شد.

نتايج
اثر شوری بر خصوصیات رشدی نهال پسته معنیدار باود (جادول
 )7و با افزایش شوری از شاهد به  30دسی زیمنس بر متر طول نهال
وزن خشک برگ تعداد برگ سط بارگ قطار نهاال وزن خشاک
ساقه وزن خشک ریشه کاهش یافتند .با وجود این اختالف گیاهان از
نظاار وزن خشااک ساااقه و ریشااه و همچن این طااول نهااال ب این دو
تیمارشوری  15و  30دسی زیمنس برمتار معنایدار نباود کاه نشاان
دهنده عدم تاثیرافزایش شوری در سطو اشاره شده بر صفات ماذکور
بوده است (جدول  .)2شوری تااثیر معنایداری بار محتاوی سادیم و
کلسیم در ریشه ساقه و برگ نهالهاای پساته داشات و باا افازایش
شوری میزان سدیم و کلسیم در ریشه ساقه و بارگ افازایش یافات.
همچنین با افزایش شوری میزان پتاسیم برگ کاهش یافت (جدول.)3
نتایج تجزیه همبستگی نیز همبساتگیهاای منفای و معنایدار باین
سطو شوری و خصوصیات رشدی پسته را نشان داد .نتایج مشاخص

کرد میزان سدیم برگ با صفات پتاسیم برگ و نسبت پتاسیم به سدیم
در ریشه ساقه و برگ همبستگی منفی و معنیداردارد (جدول.)6
جدول  4نشان میدهد که باا افازایش میازان کلارور سادیم آب
آبیاری شاخص نسبت پتاسیم به سدیم در ریشه ساقه و برگ کاهش
مییابد .شاخص نسبت پتاسیم به سدیم برگ در شوریهای  15و 30
دسی زیمنس بر متر به ترتیب  92و  95درصد نسبت باه شااهد (0/6
دسی زیمنس بر متر) کاهش یافت.
همانطور که درجدول  2مشااهده مایشاود از نظار وزن خشاک
ساقه بیشترین مقدارمربوط به رقم اکبری ( 2/3گرم) و کمترین مقدار
مربوط به  1/4( G2گرم) میباشد .ارقام اکبری و کلهقوچی بیشاترین
وزن خشک ریشه و ارقام  G3و سیف الادینی دارای کمتارین مقاادیر
بودند .از نظر طول نهال ارقام کله قوچی و ابراهیمی ( 24ساانتیمتار)
بیشترین و ارقاام G1و 20/7( G3ساانتیمتار) سایف الادینی (18/5
سانتیمتر) کمترین مقادیر را دارا بودناد .از نظار وزن خشاک و تعاداد
برگ اختالف معنیداری بین ارقام پساته وجاود نداشات .رقام احماد
آقایی بیشترین سط بارگ را داشات کاه مقادار آن برابار باا 30/27
سانتیمترمربع بود و ارقام  G3فندقی و ابراهیمی باه ترتیاب 22/93
 22/90و  23/17سانتیمتر مربع کمترین سط برگ را داشاتند .رقام
کله قوچی ( 2/46میلی متر) بیشترین و رقم  2( G3میلیمتر) کمترین
قطر نهال را داشت .با توجه به کلیه خصوصیات رشدی بررسی شده و
انجام رتبه بندی ارقام اکبری و کله قوچی به ترتیب با رتباه  8/5و 8
به عنوان ارقام پر رشد و ارقام  G3و سیف الدینی با رتباه هاای  13و
 12/5کم رشد محسوب میشوند (جدول .)5
با توجه به مقایسات میانگین ارقام (جدول  )3نتایج نشان میدهد
بین ارقام پسته از نظر درصاد سادیم پتاسایم کلسایم و منیزیاوم در
ریشه ساقه و برگ اختالف معنیداری وجود دارد .از نظر درصد سدیم
برگ بیشترین مقادیر مربوط به ارقام فندقی و کلاهقاوچی و کمتارین
مقادیر مربوط به ارقام  G3و  G1میباشد .به طور کلی ژنوتیاپهاای
محلی پسته ) (G1, G2 G3نسابت باه ارقاام تجااری دارای میازان
سدیم کمتری در برگ هستند که این موضاو نشاان مایدهاد ایان
ژنوتیپها جذب و انتقال سدیم کمتری را به بارگ در شارایط شاوری
انجام میدهند.
از نظر درصد پتاسیم برگ  G2دارای بیشترین میزان ( 3درصد) و
رقم کلهقوچی دارای کمترین میزان ( 1/4درصد) میباشد .ارقام  G3و
 G1دارای کمترین میزان سدیم سااقه هساتند و هماانطور کاه قابال
اشاره شد دارای کمترین میزان سدیم بارگ نیاز هساتند .نکتاه قابال
توجه این است که رقم  G3دارای کمترین میزان سدیم ساقه و بارگ
و بیشترین میزان سدیم ریشه میباشاد و در مقابال رقام کلاهقاوچی
بیشترین میزان سدیم برگ و کمترین میزان سدیم ریشه را دارد.
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بررسي تحمل به شوري دانهالهاي ارقام تجاري و ژنوتیپهاي محلي پسته75 ...
جدول  -4مقايسه ميانگين های نسبت پتاسيم به سديم قسمتهای مختلف نهال پسته در سطوح مختلف شوری
Table 4-Comparison of means ratio of potassium to sodium indifferent parts of Pistachio

Leaf

نسبت  K+به Na+
K +toNa +Ratio
ريشه
root

17.5a
1.35 b
0.77 b

1.5 a
0.45 b
0.2 b

6.1 ab

Cultivars and genotypes of Pistachio
2.4 ab
0.62 a

برگ

ساقه
Shoot
شوری
)Salinity(ds m-1
5a
0.66 b
0.55 b

تيمار
Treatment

0.6
15
30

ارقام و ژنوتیپ های پسته

5.5 ab

0.67 a

1.9 b

6.3 ab

0.79 a

4.6 ab

4.3 b

0.69 a

6.1 a

3.39 b

0.66 a

5.5 ab

4.3 b

0.76 a

3.2 ab

7.8 a

0.72 a

3.3 ab

5.7 ab

0.69 a

2.3 ab

G3

سیفالدینی
Saifuddin

احمد آقایی
Ahmadaghai

فندقی
Fandoghi

کله قوچی
Kaleghochi

اکبری
Akbari
G2

بادامی زرند
BadamiZarand

ابراهیمی

2.8 ab
0.76 a
5.6 a
Ebrahimi
G1
2.8 ab
0.70 a
6.3 ab
اعداد با حروف مشتر در هر ستون دارای اختالف معنیدار با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن( )P<0.05نمیباشند
Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05)based on Duncan's Multiple Range Test.

این موضو به خوبی نشان میدهاد رقام  G3یاون سادیم را در
ریشه تجمع داده و از انتقال آن به ساقه و برگ جلاوگیری مایکناد و
رقم کله قوچی عکس این عمل را انجام میدهد.

بحث
بر اساس جدول شماره  4نتایج نشان داد ارقام محلی پساته
 G2و  G3نسبت به ارقاام تجااری دارای نسابت پتاسایم باه سادیم
باالتری در برگ هستند و بیشترین مقدار مربوط به  G2و معاادل 7/8
است و بنابراین ارقام محلی دارای تحمل به شوری باالتری نسبت باه
ارقام تجاری هستند .در بین ارقام تجاری کله قاوچی دارای کمتارین
( )3/9و رقم احمدآقایی دارای بیشترین میزان پتاسیم به سادیم ()6/3
در برگ میباشند .به طور کلی با مقایسه شاخص نسابت پتاسایم باه
سدیم در برگ مشخص میشود که ارقام کله قوچی فندقی و اکباری
حساس به شوری و ارقام  G2 G1و  G3و احمادآقایی متحمال باه
G1

شوری میباشاند .جیساکی ( )11و همچناین گریناوی و ماانوس ()9
گزارش کردند که جذب و انتقال انتخابی یونها به اندامهای یک گیاه
و نسبت پتاسیم به سدیم به عنوان شاخص تحمل به شوری میباشد.
در ارقام متحمل به شوری جذب پتاسیم نسبت به سدیم توسط ریشه
و انتقال آن به اندامهای هوایی بیشتر است (جدول.)4
پتاسیم از جمله عناصر مهم و تاثیرگذار در تنش شاوری معرفای
شده است .افزایش ذخیره پتاسیم در پسته در سال بعاد مایتواناد باه
مصرف گیاه برسد ( .)22اما مقدار آن در گیاه تاثیر قابل مالحظهای بر
مقاومت نسبت به تنش شوری دارد .با افزایش سدیم در محیط ریشاه
میزان پتاسیم کاهش مییابد علت این امر یک فرایند رقابتی در جذب
عناصرعنوان شده است ( 13 3و  .)15درخا های شور غلظت باالی
سدیم نه تنها باعث کاهش میزان جذب پتاسیم توسط ریشههاا مای-
گردد بلکه ممکن است غشای سلولی ریشه را تخریاب کارده و تاوان
این غشا را در ورود انتخابی یونهاا تيییار دهاد ( 10و  .)12بناابراین
ارقامی که بتوانند بیشترین پتاسیم را جذب کنند توانایی حفظ قابلیات
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رشد معنیداری را بوجود می آورد .در آزمایش گلخاناهای کاه توساط
سپاسخواه و مفتون ( )26به منظور تعیاین مقاومات پایاههاای پساته
نسبت به سطو مختلف شوری انجام شد رقم اوحادی در مقایساه باا
ارقام بادامی و کله قوچی نسبت به نمک حساستر بود .به طوری کاه
توقف رشد قسمتهای هوایی و ریشه رقم بادامی به ترتیب در شوری
عصاره اشبا  20/6 18/7دسی زیمنس بر متر و رقام کلاهقاوچی در
عصاره اشبا  19/2و  20/4دسی زیمنس بار متار و رقام اوحادی در
شوری عصاره اشبا  15/94و  15/5دسای زیمانس بار متار صاورت
گرفته است .پیکچونی و میاماتو ( )21با کاشات نهاالهاای پساته در
محیط شور مشاهده کردند که با افازایش شاوری غلظات سادیم در
اندامهای هوایی افزایش یافته و یک همبستگی معنایدار منفای باین
میزان سدیم در محلول خا و رشد هوایی نهالهای پسته وجود دارد.
سپاسخواه و مفتون ( )26گزارش کردند که کاهش یا توقف رشاد
نهالهای پسته تحت تنش شوری میتواند در اثر تنش آبی در گیاه یا
مسمومیت یونهای سدیم و کلر باشاد .همچناین گازارش کردناد در
شرایط تنش شوری به هم خوردن تعادل جذب عناصر غاذایی توساط
ریشه باعث کاهش خصوصیات رشدی نهال میشود.

جذب ریشه باالتر و مقاومت بیشتری را نسبت به تنش شوری خواهند
داشت .در این تحقیق نیز غالب ارقام مقاوم دارای میزان پتاسیم باالتر
نسبت به سایر ارقام در بافتهای گیاه میباشد .در شرایط تنش شوری
علیرغم وجود مقدار کافی پتاسیم در خاا غلظات بااالی سادیم از
جذب آن جلوگیری میکند در این تحقیق نیز همبستگی منفای باین
میزان سدیم و پتاسیم برگ تایید شد (جدول .)6در این شرایط اثارات
مثبت ناشی از مصرف کودهای پتاسیم در افازایش عملکارد و بهباود
کیفیت محصول به اثبات رسیده است (.)22
در ایاان تحقیااق افاازایش تاانش شااوری (جاادولهااای  2و )6
خصوصیات رشدی نهالها را به شدت کاهش داد .تیمار استفاده از آب
معمولی دارای بیشترین مقادیر و تیمار شوری  30دسی زیمنس بر متر
دارای کمترین مقادیر از نظر صفات مورد ارزیابی بودناد .نتاایج نشاان
داد با افزایش مقادیر متفاوت شوری کلیه خصوصیات رشدی نهال از
جمله وزن تر و خشک ساقه وزن تر و خشک ریشه و طول نهال روند
کاهشی دارد و این موضو به طور واض تااثیر منفای شاوری را بار
پارامترهای رشدی نهال نشاان مایدهاد .پارساا و کریمیاان ( )18باا
تحقیق بر روی پسته ارقام فندقی و بادامی نشان دادند که باه ترتیاب
در هدایت الکتریکی عصاره اشبا خا  1/92و  0/48میلی ماوس در
قسمتهای هوائی گیاه و  8و 9/6میلی موس در ریشاه گیااه کااهش

جدول  -5رتبه بندی ارقام بر اساس صفات مختلف و رتبه نهايي حاصل از آنها
Table 5- Cultivar Ranking based on different characteristics and their final rank

وزن
رتبه بندی

قطر نهال

The final
rating

Seedlings
diameter
)(mm

Leaf area
)(cm2

13

2

2

1

نهايي

سطح برگ

تعداد برگ
Number
of leaves

خشک

طول نهال

برگ

Seedling
length
)(cm

وزن خشک

وزن خشک

ريشه

ساقه

تيمار

Leaf dry
weight
)(g
1

Rootdry
)weight (g

Dry
weight
)(g

2.5

2

2.5

G3

12.5

1.5

1.5

1

1

3

2

2.5

سیفالدینی

11

1.5

1

1

1

2.5

1.5

2.5

11

1.5

2

1

1

1.5

1.5

2.5

8

1

1.5

1

1

1

1

1.5

8.5

1.5

1.5

1

1

1.5

1

1

13

2

1.5

1.5

1

2.5

1.5

3

11.5

1.5

1.5

1

1

2.5

1.5

2.5

11

1.5

2

1.5

1

1

1.5

2.5

12.5

1.5

1.5

2

1

2.5

1.5

2.5

Treatment

Saifuddin

احمد آقایی
Ahmadaghai

فندقی
Fandoghi

کله قوچی
Kaleghochi

اکبری
Akbari
G2

بادامی زرند
BadamiZarand

ابراهیمی
Ebrahimi
G1
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جدول  -7تجزيه واريانس خصوصيات رشدی نهال پسته تحت تاثير سطوح شوری
Table 7-Analysis of variance of seedling growth characteristics in salinity stress
میانگین مربعات
M.S

وزن
قطر نهال
Seedling
diameter

طول نهال

وزن خشک

Seedling
length

ريشه
Dry
weight of
root

تعداد برگ
در نهال

خشک

Numbre
of leaf per
plant

سطح برگ

برگ در

Leaf area

نهال
Leaf
dry
weight

وزن
خشک

درجه

ساقه

آزادی
d.f

Dry
weight
of shoot

0.32

147

0.6

12.8

53551

0.9

0.66

2

**9.8

11.4

**71.03

**29.19

** 34188154.3

**20.78

**17/86

2

0.12

16.7

0.3

5.4

496011

0.3

0.47

4

0.16

*21.96

*0/63

*5.24

*427087.1

0.11

*0.5

9

0.05

3.04

0.39

2.6

552776.6

0.12

0.24

18

0.11

8.2

0.41

2.5

417176.6

0.18

0.17

54

منابع تغييرات
S.O.V

تکرار
Replication
شوری()a
)Salinity(a
خطای a
aerror
واریته()b
)Variant(b
a*b
خطای b
berror

*و **به ترتیب معنی دار در سط احتمال پنج و یک درصد
*Significant at 0.05 probability level. ** Significant at 0.01 probability level

نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش میزان شوری میزان سادیم
و کلسیم در ریشه ساقه وبرگ افزایش یافت .علی پور و حساینی فارد
( )2نشان دادند با افزایش میزان شوری آب آبیاری در نهالهای پساته
به دلیل افزایش غلظت یونهای سدیم و کلر در محلول خا تعاادل
عناصر غذایی به هم خورده و جذب عناصر سدیم و کلر توساط ریشاه
افزایش یافته و از جذب پتاسیم جلوگیری مایشاود بناابراین غلظات
یونهای سدیم و کلر در ریشه ساقه و برگ افزایش یافتاه و غلظات
یون پتاسیم در این اندامها کاهش مییابد همچنین با توجاه باه ایان
که یون کلسیم به عنوان واسط نقش انتقال پیام تانش شاوری را در
گیاه ایفا میکند غلظت آن در شرایط تنش شوری در اندامهاای گیااه
افزایش مییابد .فالور و همکاران( )8تاتینی و همکاران ( )27گزارش
کردند تجمع یون سدیم در بارگ باه ساطو شاوری بساتگی دارد و
تحمل به شوری در بسیاری از گیاهاان باه عادم انتقاال و یاا انتقاال
محدود سدیم به بخش هوایی مربوط مایشاود .انتقاال بایش از حاد
سدیم به برگها در بسیاری از موارد منجر به مرگ بخش هوایی گیاه
و حتی مرگ کل گیاه میشود .در شرایط ساازگار باه شاوری تجماع
سدیم در چوب تنه و ریشه موجب عدم انتقال آن به بخش هوایی گیاه
میشود.
در این تحقیق با افزایش میزان کلرور سدیم آب آبیاری شااخص
نسبت پتاسیم به سدیم در ریشه ساقه و برگ کاهش یافات کاه ایان
موضو همبستگی منفی بین افزایش غلظت یاون سادیم در محلاول

خا و جذب یون پتاسیم را تایید میکند (جدول  .)6شااخص نسابت
پتاسیم به سدیم در برگ با شوری0/6دسی زیمنس بر متر  17/5است
و در شوریهای  15و  30دسی زیمنس بر متر باه ترتیاب باه 1/35و
 0/77کاهش یافت (جدول.)4
سپاسخواه و مفتون ( )25نیزگزارش کردند افازایش غلظات یاون
سدیم جذب یون پتاسیم توسط ریشه را کاهش میدهاد و در نتیجاه
نسبت یون پتاسیم به سدیم کاهش مییاباد و ایان نسابت مایتواناد
معیاری برای مطالعه تحمل گیاهان به شوری باشد و در تحقیق حاضر
نیز رقم کلهقوچی با باالترین میزان این نسبت در برگ حسااستارین
رقم نسبت به شوری میباشد.
به طور کلی نتایج نشان میدهد کاه ارقاام پساته از نظار میازان
جذب و همچنین تجمع این عناصر در اندامهای گیاه به طور متفااوت
عمل میکنند و در شرایط شوری ارقامی کاه جاذب سادیم و انتقاال
کمتر آن را به برگ و در مقابل جذب پتاسیم و انتقال بیشتر آن را باه
برگ انجام میدهند باعث افزایش شاخص نسبت پتاسیم به سادیم در
برگ شده و تحمل بیشتری به شاوری دارناد .در واقاع انتقاال کمتار
سدیم از ریشه به برگ و در عاو انتقاال بیشاتر پتاسایم باه بارگ
موجب افزایش نسبت پتاسیم به سدیم میشود .در این رابطاه ممکان
است سدیم از شیره خام بازیافت شده و در ریشه و ساقه باقی ماناده و
به برگ منتقل نشاود ( 28 17 8و  )29احتمااال چناین فراینادی در
ژنوتیپهای محلی پسته ) )G1, G2, G3نیز اتفاق مایافتاد و باعاث
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