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  :چکیده
هاي پسته  برگ دانهال بر محتواي کلروفیل کلرید سدیم تنش در شرایطمحلول در آب آبیاري ) KNO3(اثر نیترات پتاسیم در این آزمایش  

 15، 10، 0( با نیترات پتاسیمهاي پالستیکی حاوي خاك  هاي پسته بادامی زرند رشد یافته در کیسه دانهال .مورد ارزیابی قرار گرفتبادامی زرند 
تحت شرایط  نتایج نشان داد .اعمال شد آبیاري آب از طریق) کلرید سدیم میلی موالر 150و  75، 0( سطوح شوري. شدندتغذیه ) میلی موالر

با  نیترات پتاسیم شوري،تحت شرایط  همچنین نتایج نشان داد. کاهش یافت a/b، کل و نسبت کلروفیل a ،bي کلروفیل امحتو شوري،
هاي پسته بادامی زرند  دانهال برگ a/b، کلروفیل کل و نسبت کلروفیل  a  ،bي کلروفیل امحتو بودبه باعث موالر  میلی 15و  10هاي  غلظت
   .گردید
  

  نیتروژن ،کلروفیل، .P. vera L)( پسته :کلمات کلیدي
  

  مقدمه
ناطق، تبخیر این م هاي هاي پسته در ایران در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند و از ویژگی از آنجایی که بخش مهمی از باغ

شوري خاك . گردد باشد که در نهایت منجر به تجمع امالح مختلف در الیه سطحی خاك می زیاد؛ نزوالت جوي اندك و پراکنده می
در شرایط تنش شوري به دلیل وجود یون کلر و سدیم سنتز  ).6(باشد  یکی از مسائل مهم در مناطق کشت و پرورش پسته در ایران می

) 1(حیدري  ).7(گردد زیرا پروتئین در ساختار کلروفیل شرکت دارد  ته، در نتیجه ساختمان کلروفیل شکسته میپروتئین کاهش یاف
هاي پسته  میلی موالر کلرید سدیم میزان کلروفیل کل و کارتنوئیدها در برگ دانهال 150به  75نشان داد که با افزایش شوري از 

در شرایط تنش شوري، ) P.khinjuk(و کلخونگ ) P.mutica(د، در دو گونه بنه گزارش دادن) 9(رنجبر و همکاران . کاهش یافت
هاي هستند که جهت بهبود رشد گیاهان  از جمله روش) 2(استفاده از کودها  .و کارتنوئیدها کاهش یافت b، کلروفیل aمیزان کلروفیل 

ترات به شکل نیترات پتاسیم موجب بهبود رشد، به طوري که گزارش شده است مصرف نی. گردند در شرایط تنش شوري استفاده می
نیترات به عنوان محرکی جهت تحریک فتوسنتز، . محتوي کلروفیل و فعالیت فتوسنتزي در برگ مرکبات در شرایط تنش شوري گردید

د گیاهان با توجه به اهمیت رش ).5(گردد  کند و موجب افزایش ماده خشک و کاهش غلظت کلر می رشد و کاهش ریزش برگ عمل می
در شرایط تنش شوري هدف از این پژوهش استفاده از کود نیترات پتاسیم به عنوان یک راهکار در شرایط تنش شوري ناشی از کلرید 

  .هاي پسته بادامی زرند مورد بررسی قرار گرفت هاي فتوسنتزي برگ دانهال سدیم جهت بهبود وضعیت رنگیزه
  

  ها مواد و روش
کیلومتري  36مالثانی، ( در گروه باغبانی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان  1391-92این آزمایش در سال  

میلی  150و  75، 0(آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با تیمارهاي کلرید سدیم  .انجام شد) شرقی اهواز شمال 
از ) .Pistacia vera L(زرند  بذرهاي پسته بادامی. ه تکرار به اجرا در آمدبا س) میلی موالر 15و  10، 0(و نیترات کلسیم ) موالر

ساعت در آب  24قرار داده شدند، سپس % 10بذرها به مدت ده دقیقه در کلراکس  .تهیه شد) رفسنجان(موسسه تحقیقات پسته ایران 
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. در هزار ضدعفونی سطحی شدند 5/1بنومیل + در هزار  5/1کش کاپتان  ساعت در قارچ 3پس از آن به مدت . جاري قرار داده شد
درجه  26زنی در ژرمیناتور در دماي  گندزدایی شده بود، قرار داده شده و به منظور جوانه% 10بذرها بر روي پارچه ململ که با کلراکس

. رسی کاشته شدند-یلتیس-کیلوگرم خاك لومی 5/2کیسه گلدان پالستیکی حاوي  بذرهاي جوانه زده در .گراد قرار داده شدند سانتی
روش کار به این صورت بود که . تعیین شد) 8( 1و کل از روش پورا a  ،bي کلروفیل امحتوروز از شروع اعمال تیمارها،  60پس از 
میلی متر مربعی تقسیم شده و رگبرگ اصلی حذف شد، سپس قطعات برگ در  3تا  2گرم از نمونه برگ به قطعات کوچک 1/0مقدار 

نانومتر انجام شده و  663، 645هاي  گیري جذب در طول موج اندازه .درصد اضافه گردید 80لیتر محلول استون  میلی 10وي فالکون حا
  :میزان کلروفیل را با استفاده از روابط زیر محاسبه گردید

Chl a(mg/gr) =[0.0127 (A663)-0.00269 (A645) ] ×100/W 
Chl b(mg/gr) =[0.0229 (A645)-0.00468 (A663) ] ×100/W  
Total = Chla + Chlb 

w : یک دهم گرم(وزن نمونه(  
A663 : کلروفیلa  نانومتر 663مشاهده شده توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  
A645 : کلروفیلb  نانومتر 645مشاهده شده توسط دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج  

  .درصد انجام شد 5داري نگین با آزمون دانکن در سطح احتمال معنیو مقایسه میا  SASها با نرم افزارآنالیز داده
  

  نتایج
جدول (هاي پسته بادامی زرند  برگ دانهال aهاي مختلف کلرید سدیم و نیترات پتاسیم بر میزان کلروفیل  بررسی برهمکنش غلظت

میلی  15با کاربرد نیترات پتاسیم در غلظت  موالر کلرید سدیم همراه میلی 150در غلظت  aنشان داد بیشترین میزان کلروفیل ) 1
میلی گرم در گرم وزن تازه  42/11(در تیمار شاهد  aکلروفیل  که با) در گرم وزن تازه برگمیلی گرم  41/12(موالر وجود داشت 

داري نداشت  عنیمیلی موالر تفاوت م 15میلی موالر کلرید سدیم همراه با کاربرد نیترات پتاسیم در غلظت  75و یا تیمار ) برگ
 aکمترین میزان کلروفیل . در سایر تیمارها بود aداري بیشتر از کلروفیل  ولی به طور معنی) میلی گرم در گرم وزن تازه برگ 28/11(

میلی گرم در  21/7(میلی موالر کلرید سدیم بدون کاربرد نیترات پتاسیم وجود داشت  150هاي پسته تیمار شده با  در برگ دانهال
میلی موالر کلرید سدیم بدون کاربرد نیترات پتاسیم  75هاي پسته در تیمار  در برگ دانهال aکه با میزان کلروفیل ) وزن تازه برگگرم 

میلی موالر  10میلی موالر کلرید سدیم همراه با کاربرد نیترات پتاسیم در غلظت  75، تیمار )میلی گرم در گرم وزن تازه برگ 36/7(
میلی  10میلی موالر کلرید سدیم همراه با کاربرد نیترات پتاسیم در غلظت  150و یا تیمار ) گرم وزن تازه برگ میلی گرم در 02/8(

در برگ  aداري کمتر از میزان کلروفیل  ولی به طور معنی) میلی گرم در گرم وزن تازه بافت برگ 6/8(داري نداشت  موالر تفاوت معنی
میلی موالر نیترات پتاسیم بدون کاربرد کلرید سدیم  15در غلظت  bبیشترین میزان کلروفیل . دهاي پسته در سایر تیمارها بو دانهال

کمترین . در سایر تیمارها بود bداري بیشتر از میزان کلروفیل  که به طور معنی) میلی گرم در گرم وزن تازه برگ 42/10(وجود داشت 
 15میلی موالر کلرید سدیم همراه با کاربرد نیترات پتاسیم در غلظت  75ا هاي پسته تیمار شده ب در برگ دانهال bمیزان کلروفیل 

میلی موالر  150و  75برگ در تیمارهاي  bکه با میزان کلروفیل ) میلی گرم در گرم وزن تازه برگ 10/2(میلی موالر وجود داشت 
میلی موالر کلرید سدیم  75، تیمار )میلی گرم در گرم وزن تازه برگ 27/2و  31/3به ترتیب (کلرید سدیم بدون کاربرد نیترات پتاسیم 
ولی به طور ) ن تازه برگمیلی گرم در گرم وز 42/3(داري نداشت  میلی موالر تفاوت معنی 10همراه با کاربرد نیترات پتاسیم در غلظت 

میلی  15بیشترین میزان کلروفیل کل در غلظت . هاي پسته در سایر تیمارها بود در برگ دانهال bداري کمتر از میزان کلروفیل  معنی
ر از داري بیشت که به طور معنی) میلی گرم در گرم وزن تازه برگ 96/19(موالر نیترات پتاسیم بدون کاربرد کلرید سدیم وجود داشت 

میلی موالر کلرید  150هاي پسته تیمار شده با  کمترین میزان کلروفیل کل در برگ دانهال. میزان کلروفیل کل در سایر تیمارها بود
هاي  که با میزان کلروفیل کل در برگ دانهال) میلی گرم در گرم وزن تازه برگ 49/9(سدیم بدون کاربرد نیترات پتاسیم وجود داشت 

میلی گرم در گرم وزن تازه  67/10(داري نداشت  میلی موالر کلرید سدیم بدون کاربرد نیترات پتاسیم تفاوت معنی 75پسته در تیمار 
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بیشترین میزان نسبت . هاي پسته بادامی زرند در سایر تیمارها بود داري کمتر از کلروفیل کل در برگ دانهال ولی به طور معنی) برگ
) برابر 38/5(میلی موالر وجود داشت  15ر کلرید سدیم همراه با کاربرد نیترات پتاسیم در غلظت موال میلی 75در غلظت  a/bکلروفیل 

هاي  در برگ دانهال a/bکمترین میزان نسبت کلروفیل . در سایر تیمارها بود a/bداري بیشتر از میزان نسبت کلروفیل  که به طور معنی
  ).برابر 91/0(رید سدیم وجود داشت اسیم بدون کاربرد کلمیلی موالر نیترات پت 15پسته تیمار شده با غلظت 

 
  بحث
هاي پسته بادامی زرند  برگ دانهال بر میزان کلروفیل هاي مختلف کلرید سدیم و نیترات پتاسیم  نتایج بررسی برهمکنش غلظت 

و کارتنوئیدها در برگ  a/bفیل ، کلروفیل کل، نسبت کلروb، کلروفیل aتنش شوري باعث کاهش میزان کلروفیل  )1جدول ( نشان داد
یکی از دالیل کاهش کلروفیل برگ گیاهان در شرایط تنش شوري افزایش فعالیت ). 1جدول (هاي پسته بادامی زرند گردید  دانهال

نیز گزارش دادند شوري باعث کاهش فتوسنتز در  )4(بهبودیان و همکاران همچنین ). 10(نسبت داده شده است  2آنزیم کلروفیالز
مشابهت ) 1(میلی موالر کلرید سدیم در این پژوهش با نتایج حیدري  150و  75کاهش میزان کلروفیل در تیمارهاي  .سته گردیدپ

نتایج . داشت پستههاي  داري بر کاهش میزان کلروفیل دانهال اثر معنیمیلی موالر کلرید سدیم  150شوري تا دارد که گزارش داد 
یزان کلروفیل در تیمارهاي تنش شوري همراه با کاربرد نیترات پتاسیم نیز با نتایج دامینگو و همکاران آزمایش حاضر در مورد افزایش م

مشابهت دارد که گزارش دادند که مصرف نیترات پتاسیم موجب بهبود محتوي کلروفیل و فعالیت فتوسنتزي در برگ مرکبات و ) 5(
ده است در شرایط تنش شوري، کاهش جذب نیترات در پسته صورت گزارش گردی. کاهش غلظت کلر در شرایط تنش شوري گردید

. باشد ناشی از تأمین نیتروژن و بهبود شرایط کلروفیل میبرگ ، احتماال اثر مثبت نیترات پتاسیم بر افزایش کلروفیل )1(گیرد  می
پتاسیم در فعال شدن آنزیم روبیسکو  کهبه طوري . گذارد هاي گوناگون بر فتوسنتز گیاهان عالی اثر می همچنین یون پتاسیم به روش

افزایش یون پتاسیم در برگ با افزایش میزان فتوسنتز، تنفس نوري . نقش فعالی دارد) آنزیم دخالت کننده در تثبت دي اکسید کربن(
ها  حرکت روزنههمچنین پتاسیم در فتوسنتز از طریق تنظیم . و فعالیت آنزیم ریبولوز بی فسفات کربوکسیالز ارتباط مستقیم دارد

  ). 3(دخالت دارد 
  
  گیري کلی نتیجه

تواند در بهبود میزان کلروفیل  تنش شوري ناشی از کلرید سدیم می نتایج آزمایش حاضر نشان داد کاربرد نیترات پتاسیم در شرایط
گردد  پیشنهاد می حاضر آزمایشنتایج  داري نقش موثري داشته باشد با توجه به هاي پایه پسته بادامی زرند به طور معنی برگ دانهال

هاي پسته اهلی در شرایط تنش شوري در مزرعه  هاي فتوسنتزي در دانهال امکان مصرف کود نیترات پتاسیم بر بهبود وضعیت رنگیزه
  .مورد توجه قرار گیرد
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برگ ) میلی گرم در گرم وزن تازه برگ( بر میزان کلروفیل برهمکنش اثرات کلرید سدیم و نیترات پتاسیم 4- 6جدول 
  هاي پسته بادامی زرند دانهال

  
  )میلی موالر( کلرید سدیم

  
  )موالرمیلی (نیترات پتاسیم 

  
 aکلروفیل 

  
 b کلروفیل

  
  کلروفیل کل

  
  a/bکلروفیل 

  
0  

  

0  a 42/11  b 41/6  b 84/17  cd 02/2  
10  b 98/10  bc 59/5   b58/16  cd 99/1  
15  c53/9  a 42/10   a96/19  d 914/0  

  
75  

0  d 36/7  de 31/3  ef 67/10  bcd 25/2  
10  d 02/8   de42/3   de44/11  bc 41/2  
15  ab 28/11  e 108/2  c 39/13  a 38/5  

  
150  
  

0  d 21/7  e 27/2  f 49/9  b 43/3  
10   cd6/8  cd 16/4  cd 76/12   bcd11/2  
15  a 41/12   bcd85/4  b 27/17  bc 56/2  
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