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  چکیده
 ها دانهال رشد وضعیت بهبود و سدیم کلرید تنش شرایط در زرند بادامی پسته هاي دانهال رویشی رشد بر اوره اثر آزمایش این در
 150 ،75 ،0( سطح سه در سدیم  کلرید تیمارهاي با تصادفی کامال طرح قالب در یلفاکتور صورت به آزمایش. گرفت قرار بررسی مورد
 .آمد در اجرا به) گلدان 2 شامل تکرار هر( تکرار سه با) خاك کیلوگرم در گرم میلی 120 ،60 ،0( سطح سه در اوره تیمار و)  موالر میلی

ید سدیم، بدون کاربرد اوره کاهش وزن خشک شاخساره، ریشه، وزن میلی موالر کلر 150و  75تیمارهاي  نشان داد در نتایج آزمایش
و شاخص تحمل  ، ریشههاي تحمل به تنش وزن خشک شاخساره و شاخص ، نسبت وزن خشک ریشه به شاخسارهها خشک کل دانهال

در کیلوگرم خاك باعث  گرم میلی 60همچنین نتایج نشان داد کاربرد اوره با غلظت . هاي پسته گردید به تنش وزن خشک کل دانهال
دهد  نتایج حاضر نشان می. هاي پسته بادامی زرند در مقایسه با تیمارهاي شوري بدون کاربرد اوره گردید دانهال هاي رشد شاخصبهبود 

  .گردد میي شور تنش طیشرا در بادامی زرند پستهي ها دانهال رشد بهبود باعث اورهکه کاربرد 
  

  تروژنین رشد، م،یسد دیکلر پسته، :کلیدي هاي واژه
  

  مقدمه
 یدجهان در تول یاراض یتاز عوامل مهم در کاهش قابل یکی شود که یمحسوب م یستیز یرغ هاي تنش جمله ازتنش شوري 
میلیون هکتار از مساحت  800بیش از . )4(باشد  یخشک م یمهن مناطق خشک و یاريتحت آب یدر اراض یژهبه و يمحصوالت کشاورز

هاي  در سال ).7(تحت تأثیر شوري قرار گرفته است ) درصد از کل مساحت جهان 7به طور تقریبی نزدیک به (جهان ها در سراسر  خاك
یکی از این . هاي شیرین مورد توجه واقع شده است هاي شور و حفظ آب اخیر، کشت محصوالت مقاوم به شوري براي استفاده از خاك

دادند  گزارش) 8( یمیانپارسا و کر). 3(باشد  ترین کاالي صادراتی در ایران می از مهمباشد که یکی  محصوالت مقاوم به شوري پسته می
با آب کم  کشت شده و یمیسد هاي در هر صورت پسته در خاك .گذارد یم یرثأپسته گونه ورا ت یشهر و ییبر رشد اندام هوا يشور هک
ها به  کاربرد هورمون انتخاب پایه، .)5( شده است یراخ هاي سال یط باعث کاهش عملکرد پسته طیشرا ینا. شود یم یاريآب یفیتک

هاي هستند که جهت بهبود رشد گیاهان در  از جمله روش) 2(و استفاده از کودها ) 1(خصوص بنزیل آدنین، جیبرلین و سایکوسل 
یک راهکار در کاهش تنش  مطالعات نشان داده است که کاربرد کودهاي نیتروژنه به عنوان. گردند شرایط تنش شوري استفاده می

با توجه به اهمیت کاهش رشد درختان میوه در شرایط تنش کلرید سدیم . 2(نقش موثري داشته باشد تواند  شوري در درختان میوه می
د در شرایط تنش کلرید سدیم مور) اوره(هاي پسته بادامی زرند با کاربرد کود نیتروژن  هدف از این پژوهش بهبود وضعیت رشد دانهال

   .بررسی قرار گرفت
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  ها مواد و روش
 شمالي لومتریک 35( خوزستان رامین طبیعی منابع و کشاورزي دانشگاه باغبانی گروه گلخانه در 1391-92 سال در شیآزما نیا 

  ، 0(سدیم در سه سطح کلرید يمارهایت با تصادفی کامال طرح قالب در فاکتوریل صورت به شیآزما .شد انجام) اهواز
بذور پسته . به اجرا در آمد تکرار سه با )گرم اوره در کیلوگرم خاك میلی 120، 60، 0(در سه سطح  اورهو تیمار  )موالرمیلی 150، 75

+ در هزار 5/1کش کاپتان اهلی پایه بادامی ریز زرند، پس از ضدعفونی با کلراکس ده درصد به مدت ده دقیقه و سپس تیمار با قارچ
بعد شروع . گراد قرار داده شدنددرجه سانتی+ 26بر روي پارچه ململ قرار داده شده و در ژرمیناتور در دماي در هزار،  5/1بنومیل 

کاشته شدند ) درصد کود حیوانی 20درصد ماسه، 20درصد خاك، 60(کیلوگرمی حاوي  5/2هاي پالستیکی جوانه زنی، بذور در کیسه
در سه سطح  اورهو تیمار  )موالر میلی 150، 75، 0(سدیم در سه سطح ا، تیمار کلریدهروز از رشد دانهال 60پس از . و آبیاري گردید

ها از گلدان ها خارج شده و با روز از شروع اعمال تیمار، دانهال 60پس از . شروع شد) گرم اوره در کیلوگرم خاك میلی 120، 60، 0(
ساعت قرار داده  48درجه سانتیگراد به مدت  75آون در دماي ریشه و شاخساره در پاکت کاغذي درون  .آب مقطر شستشو گردیدند

 شاخساره، به ریشه خشک وزن نسبت دانهال، کل خشک وزني ها شاخص شاخساره، و ریشه خشک وزني ریگ اندازه از پس. شدند
 کل خشک وزن تنش به تحمل شاخص و شاخساره خشک وزن تنش به تحمل شاخص ریشه، خشک وزن تنش به تحمل شاخص

درصد انجام  5داري و مقایسه میانگین با آزمون دانکن در سطح احتمال معنی  SASها با نرم افزارآنالیز داده .شدند محاسبه انهالد
  .شد

  
  و بحث نتایج
 نشان) 1جدول (هاي پسته بادامی زرند  بر وزن خشک شاخساره دانهال اوره و سدیم کلرید هاي مختلف برهمکنش غلظت بررسی نتایج

) گرم36/0(میلی گرم اوره در کیلو گرم خاك بدون کاربرد کلرید سدیم وجود داشت  60تیمار  وزن خشک شاخساره در یشترینب داد
میلی  75و تیمار) گرم 35/0(میلی گرم اوره در کیلوگرم خاك بدون کاربرد کلرید سدیم  120که با وزن خشک شاخساره در تیمار 
ولی به طور ) گرم 35/0(داري نداشت  میلی گرم در کیلوگرم خاك تفاوت معنی 60ره در غلظت موالر کلرید سدیم همراه با کاربرد او

 150هاي پسته تیمار شده با  کمترین وزن خشک شاخساره در دانهال. داري بیشتر از وزن خشک شاخساره در سایر تیمارها بود معنی
بدون کاربرد کلرید (تیمار شاهد  وزن خشک ریشه در بیشترین). گرم 208/0(میلی موالر کلرید سدیم بدون کاربرد اوره وجود داشت 

کمترین وزن خشک . داري بیشتر از وزن خشک ریشه در سایر تیمارها بود که به طور معنی) گرم073/0(وجود داشت ) سدیم و یا اوره
که با وزن خشک ) گرم/ 028(داشت  میلی موالر کلرید سدیم بدون کاربرد اوره وجود 150هاي پسته تیمار شده با  ریشه در دانهال

داري نداشت  میلی گرم در کیلوگرم خاك تفاوت معنی 120میلی موالر کلرید سدیم همراه با کاربرد اوره در غلظت  75ریشه تیمار 
شه به نسبت وزن خشک ری بیشترین .دار بود هاي پسته در سایر تیمارها تفاوت معنی ولی با وزن خشک ریشه در دانهال) گرم 032/0(

داري بیشتر از نسبت وزن  که به طور معنی) برابر 267/0(وجود داشت ) بدون کاربرد کلرید سدیم و یا اوره(شاخساره در تیمار شاهد 
هاي پسته  کمترین نسبت وزن خشک ریشه به شاخساره در دانهال. خشک ریشه به شاخساره در دانهال هاي پسته در سایر تیمارها بود

شاخص تحمل به  بیشترین). برابر 121/0(میلی گرم اوره در کیلو گرم خاك بدون کاربرد کلرید سدیم وجود داشت  60تیمار شده با 
). درصد 67/135(رد اوره وجود داشت میلی گرم اوره در کیلوگرم خاك بدون کارب 60تیمار  در) 2جدول (تنش وزن خشک شاخساره 

برد اوره میلی موالر کلرید سدیم بدون کار 150هاي پسته تیمار شده با  لکمترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک شاخساره دانها
) کاربرد کلرید سدیم و یا اوره بدون(شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در تیمار شاهد  بیشترین). درصد 75/76(وجود داشت 
کمترین . داري بیشتر از شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در سایر تیمارها بود که به طور معنی) درصد 100(وجود داشت 

میلی موالر کلرید سدیم بدون کاربرد اوره وجود داشت  150هاي پسته تیمار شده با  شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه دانهال
میلی موالر کلرید سدیم همراه با  75هاي پسته تیمار شده با  که با شاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه در دانهال) درصد 81/38(

داري کمتر از  داري نداشت ولی به طور معنی تفاوت معنی) درصد 83/43(میلی گرم در کیلوگرم خاك  120کاربرد اوره در غلظت 
شاخص تحمل به تنش وزن خشک کل  بیشترین. هاي پسته در سایر تیمارها بود لشاخص تحمل به تنش وزن خشک ریشه دانها
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کمترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک و ) درصد 100(وجود داشت ) و یا اورهبدون کاربرد کلرید سدیم (دانهال در تیمار شاهد 
که به طور ) درصد 78/57(وجود داشت  میلی موالر کلرید سدیم بدون کاربرد اوره 150هاي پسته تیمار شده با  کل در دانهال

کاربرد اوره در نشان داد نتایج  .هاي پسته در سایر تیمارها بود داري کمتر از شاخص تحمل به تنش وزن خشک کل دانهال معنی
زن سبت وباعث بهبود وزن خشک شاخساره، ریشه و ن در شرایط تنش شوري گرم اوره در کیلوگرم خاك میلی 120و یا  60هاي  غلظت

 بهبود رشد دلیل .گردید )2جدول (هاي پسته بادامی زرند  ل به تنش در دانهالهاي تحم و شاخص) 1جدول ( خشک ریشه به شاخساره
هاي کلر و سدیم  به طوري که در شرایط تنش کلرید سدیم افزایش یون. ها در محیط رشد گیاه نسبت داد توان به رقابت بین یون را می

ده و با اعمال کود اوره کمبود نیتروژن جبران ش و )10(گردد  ن شده در نتیجه باعث کاهش رشد گیاه میباعث کاهش جذب نیتروژ
در شرایط تنش شوري با  آزمایش حاضر زرند  هاي پسته بادامی هاي رشد در دانهال کاهش شاخص. نیتروژن بیشتري جذب شده است

هاي رشد رویشی در  اثر کاربرد اوره در بهبود شاخص. مطابقت داشتی و فندقی هاي پسته بادام ي پایهبر رو) 8(نتایج پارسا و کریمیان 
که عنوان داشتند در سطح ) 2(هاي پسته بادامی زرند در شرایط تنش شوري مشابهت داشت با نتایج رضوي نسب و همکاران  دانهال

گزارش نمودند استفاده از ) 9(امیرو و همکاران ر. شوري پایین نیتروژن تا حدي وضعیت رشد را در پسته بادامی زرند بهبود بخشید
هاي رشد رویشی در  کودهاي ازته در شوري متوسط و کم تأثیر مثبتی داشت که با نتایج آزمایش حاضر در مورد افزایش شاخص

ر کیلوگرم خاك گرم د میلی 120و  60هاي  میلی موالر کلرید سدیم همراه با کاربرد اوره در غلظت 150و  75تیمارهاي کلرید سدیم 
همچنین نیتروژن از جمله عناصر ضروري در افزایش تعداد گل و کیفیت میوه است و . هاي پسته بادامی زرند مشابهت داشت در دانهال

در بیشتر موارد نیتروژن ناکافی، محدود کننده رشد در گیاه بوده و از سوي دیگر افزودن نیتروژن به عنوان روشی کاربردي در کاهش 
  ). 6(مضر شوري مطرح شده است اثرات 

  
  گیري کلی نتیجه

 سدیم کلرید شوري تنش طیشرا در زرند بادامی پسته پایهي ها دانهال رویشی رشدي ها شاخص اوره بر داد نشان حاضر شیآزما جینتا 
 دانهال رشد سرعت شیافزا که این به توجه با. داد و باعث بهبود وضعیت رشد گیاه پسته گردید قرار ریتاث تحتي دار یمعن طور به را

 بر اوره کود مصرف امکان گردد می پیشنهاد دهد، یم قرار ریتاث تحت را وندیپ زمان به دنیرس تا بذر کاشت از الزم زمان وه،یم درختان
  .گیرد قرار توجه مورد شوري تنش شرایط دری اهل پستهي ها دانهال رشد بهبود
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  هاي پسته بادامی زرند دانهال) گرم(هاي رشد رویشی  برهمکنش اثرهاي کلرید سدیم و اوره بر شاخص )1جدول 

  وزن خشک ریشه به شاخساره  وزن خشک ریشه  وزن خشک شاخساره  )یلوگرم خاكمیلی گرم در ک(اوره   )میلی موالر(کلرید سدیم 

  
0  

  

0  b272/0  a073/0  a267/0  
60  a36/0  b04/0  c121/0  
120  a35/0  b041/0  c122/0  

  
75  

0  b 27/0  c034/0  c123/0  
60  a35/0  b043/0  c122/0  
120  bc25/0  cd032/0  c128/0  

  
150  
  

0  c208/0  d028/0  c136/0  
60  bc25/0  b044/0  b174/0  
120  bc241/0  c033/0  c14/0  

  .داري ندارند معنی اي دانکن تفاوت چتد دامنه آزمون درصد 5 احتمال سطح هاي داراي حداقل یک حرف مشترك، در  در هر ستون، میانگین  *
  

  هاي پسته بادامی زرند در دانهال) درصد(ک هاي تحمل به تنش وزن خش برهمکنش اثرهاي کلرید سدیم و اوره بر شاخص 4-46جدول

  کلرید سدیم
  )میلی موالر( 

تحمل به تنش وزن خشک   )میلی گرم در کیلوگرم خاك(اوره 
  شاخساره 

تحمل به تنش وزن خشک 
  ریشه 

تحمل به تنش وزن 
  خشک کل دانهال

  
0  
  

0   b100   a100   a100  
60   a67/135   b73/60   a2/98  

120   a27/129   b07/57   a17/93  
  

75  
0   b35/101   c57/46   b96/73  

60   a11/131   b36/59   a24/95  
120   bc62/92   cd83/43   b22/68  

  
150  

  

0   c75/76   d81/38   c78/57  
60   bc34/94   b27/60   b3/77  

120   bc93/88   c11/46   b52/67  
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