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  چکیده

با توجه  .ایران است نیمه خشک و مناطق خشک در پسته کشت اهدف اصلی یکی از تنش شوري تحت پسته هاي پایه رشد بهبود
و  10، 0(نیترات کلسیم  اثر ،در مطالعه حاضر به اهمیت نقش کلسیم و نیتروژن در بهبود رشد و افزایش مقاومت به شوري در گیاهان،

 ).P.vera L(هاي پسته بادامی زرند  دانهال هاي محلول در برگ و ریشه بر تجمع کربوهیدراتمحلول در آب آبیاري  )موالر میلی 15
مورد مطالعه قرار  با سه تکرار به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی )موالر میلی 150و  75، 0(کلرید سدیم  تنش در شرایط

میزان تجمع  )موالر میلی 15و  10( کاربرد نیترات کلسیم کلرید سدیم، موالر میلی 150 و 75 در تیمارهاينتایج نشان داد  .گرفت
تجمع  هاي پسته در ریشه دانهال همچنین نتایج نشان داد. افزایش دادهاي پسته بادامی زرند  دانهال هگزوزهاي محلول در ریشه

نسبت به شاهد افزایش  میلی موالر کلرید سدیم 150و  75 اي شوريدر تیماره )گلوکز، پنتوزها و هگزوزها(هاي محلول  کربوهیدرات
. نشان دادافزایش بیشتري با کاربرد نیترات کلسیم به صورت محلول در آب آبیاري  هاي محلول همچنین تجمع کربوهیدرات .یافت

هاي پسته بادامی زرند در شرایط  نهالدا هاي محلول در تجمع کربوهیدراتتواند در بهبود  می نیترات کلسیمنتایج نشان داد کاربرد 
یکی از به عنوان هاي محلول  همچنین کاربرد نیترات کلسیم باعث تجمع بیشتر کربوهیدرات .داشته باشد موثري تنش شوري نقش

  ..گردیدهاي پسته بادامی زرند در مقایسه با برگ  در ریشه دانهال حفاظت کننده اسمز
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