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 مقاله پژوهشی
 پایه بر برخی عناصر کم مصرف برگ در برخی ارقام تجاری پستهیانم یرتأث

 

 3و مصطفی قاسمی*2، حسینعلی اسدی قارنه1یوسف رفیعی

   
 (99/2/9911تاریخ پذیرش:  -8/99/9918)تاریخ دریافت:  

 
 چکیده

برخی ارقام  بر میزان عناصر معدنی در برگپایه منظور مقایسه اثر پایه و میان، به9914-9915های طی سالحاضر پژوهش 

رقام ابرگ روی، مس، منگنز و آهن عناصر میزان بر  قوچیرقم کله پایهمیانوجود در این آزمایش اثر . انجام گرفت تجاری پسته

و هر تکرار  (هر تکرار شامل یک درختسه تکرار )با تصادفی  ملکاهای پایه بلوکقالب طرح صورت فاکتوریل در به مختلف پسته

رقم اوحدی،  4پایه و فاکتور دوم شامل میانوجود یا عدم وجود  شاخه مورد ارزیابی قرار گرفت. فاکتور اول شامل 4شامل 

دار معنی 19/1در سطح احتمال  عناصر آهن، روی، مس و منگنزاثر رقم بر  ن داد کهنتایج نشاقوچی، اکبری و احمد آقایی بود. کله

یزان پایه بر مدار بود. همچنین اثر برهمکنش رقم و میانشده به جز عنصر روی معنیپایه نیز بر عناصر بررسیاثر میان .گردید

دار نبود. که بر میزان آهن و روی معنی، در حالیدگردیدار معنی 15/1و  19/1ترتیب در سطح احتمال عنصر منگنز و مس به

قوچی از بیشترین مقدار مس ، رقم اوحدی بیشترین مقدار آهن و رقم کلهقوچی، اکبری و احمد آقاییاوحدی، کلهبین ارقام 

بر  ی مشاهده شد.برخوردار بودند. بیشترین مقدار روی در برگ ارقام احمدآقایی و اکبری و بیشترین مقدار منگنز در رقم اکبر

قوچی سبب افزایش مقدار مس و منگنز برگ گردید. بیشترین مقدار مس برگ پایه کلهاساس نتایج، پیوند ارقام پسته روی میان

ترین مقدار مس برگ در رقم اکبری در شرایط عدم استفاده از پایه پیوند زده شده بودند و کمقوچی که روی میاندر رقم کله

مشاهده  ،قوچی پیوند زده شده بودندپایه کلهه گردید. بیشترین مقدار منگنز برگ در رقم اکبری که روی میانپایه مشاهدمیان

 ریأثتمقدار عناصر غذایی برگ تحت  مورد مطالعه، پستهارقام در  که توان بیان کردمی با توجه به نتایج پژوهش حاضرگردید. 

 گیرد.پایه قرار میوجود میان و  پیوندی رقم
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 مقدمه
ترین محصولات یکی از مهم( .Pistacia vera L) سته اهلیپ

های مختلف اقتصادی، کشاورزی کشور است که از جنبه

ای دارد. به العادهاجتماعی و زیست محیطی اهمیت فوق 

دلیل شرایط مناسب اقلیمی، پسته ایران دارای مرغوبیت 

بالایی بوده و از نظر کیفیت در بین رقبای خارجی خود کم 

 923223(. ایران با 9989پناهی و همکاران، باشد )نظیر می

، تن 1/992484 هکتار سطح زیر کشت پسته بارور و تولید

 دباشترین کشور تولید کننده پسته در دنیا میبزرگ

. ارزش تولید این محصول (9913آمارنامه جهاد کشاورزی، )

درصد از درآمدهای غیرنفتی  91نظیر حدود بها و بیگران

پسته علاوه بر مصرف داخلی  (.9981رادمهر، کشور است )

های صادراتی کشور به حساب ترین محصولیکی از مهم

آید. بنابراین به علت نقش پسته در صادرات و جایگاه آن می

ر های مؤثر دبه عنوان یکی از منابع تأمین ارز، برداشتن قدم

جهت بالا بردن بازده تولید و کیفیت محصول ضروری به 

سد. به دلیل کمبود اطلاعات در رابطه با عوامل مؤثر رنظر می

 هایی کهدر تولید میوه یکنواخت، پژوهش در کلیه زمینه

هایی در حلکمیت و کیفیت این محصول را بالا برده و راه

ای جهت رفع مشکلات تولید آن ارائه نماید از اهمیت ویژه

 برخودار است.

 و آن تولیدی هایدانهال در یکنواختی عدم پسته به دلیل

های نر و دوره همچنین تولید درصد قابل توجهی از دانهال

ی شود و روش تجارنونهالی طولانی از طریق بذر تکثیر نمی

می باشد )کریهای بذری میتکثیر آن انجام پیوند روی پایه

ی مناسب تولید پسته را هاهیپااستفاده از  (.9915و رفیعی، 

تحت عنوان عوامل محدود کننده  دهند وقرار می ریتأثتحت 

در  . پایه به دلیل تفاوتباشندیمافزایش تولید پسته مطرح 

تواند روی ترکیبات شیمیایی میوه جذب عناصر غذایی، می

باشد  ثیرگذارأنتیجه کمیت و کیفیت محصول ت پسته و در

 .(9115 ،9فرگوسن)

درصد از کل سطح زیر کشت  استان کرمان بیش از هفتاد

پسته ایران را به خود اختصاص داده و از این رو یکی از 

پناهی و باشد )مراکز مهم تولید پسته ایران و جهان می

با توجه به کیفیت پایین آب و  (.9982همکاران، 

کاری استان کرمان های اخیر در مناطق پستهخشکسالی

مانند انار و رفسنجان و حساسیت برخی ارقام موجود در 

                                                 
1. Ferguson 

2. Sinclair 

باردهی این ارقام کاهش یافته ، قوچیکلهجمله رقم  باغات از

بنابراین استفاده از  (.9912میرفتاحی و همکاران، ) است

پایه و ترکیب پیوندی مناسب در این مناطق به عنوان یک 

ه ویژیی در جذب مواد غذایی بهآکار .آیده شمار میبضرورت 

زله یک مزیت برای درختان پسته در شرایط خشک به من

 باشد.می

پایه  چهار( روی 9914) نتایج بررسی قاسمی و همکاران 

ر فسفر مقدار عناص یشترینبنه ب یۀپا دانهالی پسته نشان داد

 یطرارا در ش یشهر یمو کلس یمو منگنز برگ و فسفر، پتاس

 ترینیشب زرند یزر یبادام یۀپا. همچنین داشتند یتنش آب

در شرایط تنش آبی داشت.  را یشهبرگ و ر یزیممقدار من

پایه قزوینی بیشترین مقدار ازت، پتاسیم و مس برگ و ازت 

 سرخس یۀداشت. پا یتنش آب یطرا در شرا یشهرو منگنز 

در  را یشهآهن برگ و ازت و منگنز ر یرمقاد یشترینب یزن

 جذب تفاوت شده گزارش د.نشان دا یتنش خشک یطشرا

 در تفاوت از ناشی تواندیم ختلفهای مپایه بین عناصر

، 2)سینکلرباشد  تعرق میزان در تفاوت مانند هاآن آبی روابط

در باغات پسته کشور به دلیل آهک و شوری بالای  (.9184

مانند آهن، منگنز، روی و مس خاک، کمبود عناصری 

(. 9989، باشد )خوشگفتارمنش و سیادتمشهود می

پایه در ترکیب پیوندی در درختان پسته استفاده از میان

مرسوم نبوده و مطالعات کمی روی آن انجام شده است و 

دارها بیشتر مطالعات در این زمینه در درختانی مانند هسته

( 2199و همکاران ) 9مثال میلوسویک. برای بوده است

پایه آلوی سیاه سبب گزارش کردند که استفاده از میان

 بهبود خصوصیات رویشی زردآلو و کیفیت میوه آن گردید.

ی پایه سبب همزماندر پسته نیز گزارش شد که کاربرد میان

ه پایطوری که میانگلدهی درختان نر و ماده پسته شد. به

 و خیر انداختأبه ت روز 1-8اکبری گلدهی پیوندک نر را 

این موضوع سبب هموگامی با پایه ماده اکبری شد 

 (.2191، 4میمند و شمشیری)محمودی

ناصر ترکیب عبر پایه میانبا توجه به اینکه گزارشی از اثر  

ر منظوبهاین بررسی  ،پیوندک پسته گزارش نشده است

 پایه بر میزان عناصر معدنی برگ ارقامو میاناثر پایه  تعیین

 مختلف پسته انجام گرفت.

 

3. Milosevic 

4. Mahmoudi Meimand and Shamshiri 
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 هامواد و روش

 محل و نحوه انجام آزمایش
با  قوچیکلهساله پسته رقم  29در یک باغ حاضر آزمایش 

اجرا  استان کرمانانار  شهرستاناوحدی در  بذری پایه

ر ب قوچیرقم کله پایهمیان وجود رگردید. در این آزمایش اث

ارقام مختلف برگ روی، مس، منگنز و آهن میزان عناصر 

 ملکا هایپایه بلوکقالب طرح به صورت فاکتوریل در  پسته

یا  وجود فاکتور اول شامل فی مورد ارزیابی قرار گرفت.تصاد

رقم اوحدی،  4پایه و فاکتور دوم شامل میانوجود  عدم

قوچی، اکبری و احمد آقایی بود. هر تیمار شامل سه کله

 شاخه بود. 4تکرار )یا سه درخت( و هر تکرار شامل 

سربرداری  9919جهت اجرای پیوند ابتدا درختان در بهمن 

درخت از زیر محل پیوند سربرداری شد )تیمار  92شدند. 

درخت از بالای محل پیوند سربرداری  92( و پایه میانبدون 

روی هر  9914سال (. در فروردین ماه پایهمیان)تیمار  شد

های اضافی شاخه تولید جدید حفظ شد و شاخه 4درخت 

 انجامشکمی  و به روشهرس شدند. پیوندزنی در خرداد ماه 

در هر تکرار یا درخت روی چهار شاخه درخت اقدام به  شد.

به این صورت که در برخی از درختان از  وندزنی شد.پی

قوچی استفاده گردید و برخی از درختان روی کلهپایه میان

 پایه پیوند شدند.پایه اوحدی و بدون استفاده از میان

 فاکتورهای مورد بررسی

پیوند عمل ماه بعد از  سهیعنی  9914سال در شهریور ماه 

گیری برگ اندازهروی، مس، منگنز و آهن عناصر زدن 

 های زیر برگ انتهایی که کاملا  ها از برگچهمونهن گردید.

برداشت و در هر درخت یا تکرار،  ،ندبودتوسعه یافته 

برای سنجش  های چهار شاخه با هم مخلوط شدند.نمونه

عناصر غذایی ابتدا عصاره تهیه شد. برای این منظور ابتدا 

اب شده را وزن خشک شده و آسیبرگ گرم از نمونه  5/1

درجه سلیسیوس به  551کرده و سپس در کوره با دمای 

ها تبدیل به خاکستر ساعت قرار داده شد تا نمونه 9مدت 

لیتر به ازای میلی 5نرمال  2شدند و سپس اسید کلریدریک 

هر نمونه اضافه گردید و درنهایت توسط آب مقطر به حجم 

ت ر مستقیم جهلیتر رسانده شد. این عصاره به طومیلی 51

گیری مس، منگنز، آهن و روی به کار گرفته شد. اندازه

عناصر مس، روی و منگنز و آهن با استفاده از دستگاه جذب 

 .(9925)امامی،  شدگیری اندازه در سه تکراراتمی 

 هاهآنالیز داد

گیری ارقام با تجزیه آماری میانگین صفات مورد اندازه

و مقایسه  SAS (Version 9.1)افزار استفاده از نرم

ح در سطدانکن ای ها با استفاده از آزمون چند دامنهمیانگین

صورت گرفت. در نهایت برای رسم نمودارها  15/1احتمال 

 استفاده گردید. Excelاز نرم افزار 

 

 و بحث نتایج

، عناصر آهن رقم بر نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر

وجود یا  (. اثرP≤0.01) گردیددار معنی روی، مس و منگنز

 (P≤0.05) نبود دارمعنیبر عنصر روی پایه میانعدم وجود 

یک احتمال  قدار آهن، مس و منگنز برگ در سطحاما بر م

بود. علاوه بر این اثر برهمکنش بین رقم و  دارمعنیدرصد 

 بر میزان عنصر منگنز و مس به ترتیب در سطحپایه میان

رقم و  برهمکنش بود. اثر دارمعنیدرصد  5و  9 احتمال

 (.9)جدول (P≤0.05) نبود دارمعنیبر آهن و روی پایه میان

نتایج حاکی از آن بود که در بین ارقام مختلف مورد ارزیابی 

پسته رقم اوحدی از بیشترین مقدار آهن برگ برخوردار بود 

ترین مقدار آهن برگ برخوردار در حالی که رقم اکبری از کم

داری بین مقدار آهن برگ رقم ولی تفاوت معنیبود، 

قوچی و احمد آقایی مشاهده نشد. نتایج مقایسه میانگین کله

ه پایپایه نیز نشان داد که استفاده از میاناثر ساده میان

داری سبب افزایش مقدار آهن برگ گردید طور معنیبه

 (.9شکل)
شد که ها مشاهده از نظر مقدار عنصر روی در برگ پیوندک

دار گردید تنها اثر ساده رقم بر مقدار روی برگ معنی

(P≤0.01در حالی ،)پایه و برهمکنش رقم که اثر ساده میان

(. نتایج 9( )جدول P≤0.05دار نشد )پایه معنیو میان

مقایسات میانگین نشان داد که مقدار روی برگ در رقم 

ام داری بیشتر از ارقطور معنیاحمدآقایی و اکبری به

 (.2شکل ) قوچی و اوحدی بودکله

نتایج تجزیه واریانس مربوط به مقدار مس برگ نشان داد 

ه پایاثرات ساده رقم، میان ریتأثکه مقدار مس برگ تحت 

(P≤0.01و برهمکنش رقم و میان )( پایهP≤0.05 قرار )

(. نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل نوع رقم 9)جدول  گرفت

 ی،قوچکلهپایه نشان داد که پیوند ارقام و استفاده از میان
افزایش  سبب قوچیپایه کلهاکبری و اوحدی روی میان

که بیشترین مقدار مس طوری به مقدار مس برگ گردید،

پایه پیوند زده شده روی میان قوچی کهبرگ در رقم کله
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پستهارقام

 مقدار عناصر برگ ارقام مختلف پستهو رقم بر  پایهمیانثیر أتجریه واریانس ت -1جدول 

 آزادی درجه منابع تغییرات
 میانگین مربعات

 منگنز    مس روی      آهن

 9 ** 58/489 ns 19/1 **221 ** 51/29 (Iپایه )وجود یا عدم وجود میان

 9 ** 12/9984 ** 19/959 ** 912 ** 38/55 (Cرقم )

 9 ns15/92 ns11/2 * 89/39 ** 94/2 (I×C)پایه میان× رقم 

 51/1 99/91 31/4 44/99 93 ی آزمایشیخطا

 21/8 19/99 11/95 29/8  (%ضریب تغییرات )

ns  19/1و  15/1در سطح احتمال بین تیمارها دار معنیوجود اختلاف به ترتیب  ** و *، بین تیمارها دارمعنیعدم وجود اختلاف 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 ترکمش حروف دارای ستون هر در که هاییمیانگین. پسته پایه بر میزان آهن برگ ارقام مختلفمقایسه میانگین اثر ساده نوع رقم و میان -1شکل

 ندارند. هم با داریمعنی تفاوت درصد پنج احتمال سطح در دانکن آزمون نظر از باشندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نظر زا باشندمی مشترک حروف دارای ستون هر در که هاییمیانگین. مقایسه میانگین اثر ساده رقم بر میزان عنصر روی در برگ پسته -2شکل

  .ندارند هم با داریمعنی تفاوت درصد پنج احتمال سطح در دانکن آزمون

 

ترین مقدار مس برگ در رقم مشاهده گردید و کم ،بودند

 پایه مشاهده گردیداکبری در حالت عدم استفاده از میان

 اثرات ساده ریتأثمقدار عنصر منگنز برگ تحت  (.9شکل )

پایه قرار گرفت پایه و برهمکنش رقم و میانرقم و میان

(P≤0.01 نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل 9( )جدول .)

سبب افزایشپایه نشان داد که پیوند تمام ارقام روی میان
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 حروف دارای ستون ره در که هاییمیانگین پایه و رقم بر میزان مس در برگ ارقام مختلف پسته.مقایسه میانگین اثر متقابل میان -3شکل 

 .ندارند هم با داریمعنی تفاوت درصد پنج احتمال سطح در دانکن آزمون نظر از باشندمی مشترک

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نظر از ندباشمی مشترک حروف دارای ستون هر در که هاییمیانگین پایه بر میزان منگنز برگ ارقام مختلف پسته.مقایسه میانگین اثر میان -4شکل 

 ندارند هم با داریمعنی تفاوت درصد پنج احتمال سطح در دانکن آزمون

 

گردید به طوری که بیشترین مقدار منگنز مقدار منگنز برگ 

قوچی پیوند زده پایه کلهبرگ در رقم اکبری که روی میان

ترین مقدار منگنز برگ در شده بودند، مشاهده گردید و کم

پایه مشاهده قوچی درحالت عدم استفاده از میانرقم کله

  (.4شکل ) گردید

سته تکثیر پکه پیوند روش اساسی و تجاری با توجه به این

باشد، لذا انتخاب پایه و پیوندک مناسب یکی از نکات می

 باشد. انتخابهای پسته میاساسی و اصلی در مدیریت باغ

پایه مناسب در مقدار عناصر غذایی جذب شده از خاک، از 

اهمیت زیادی برخوردار است و کاشت پایه مناسب، هزینه 

تواند ر میدهد و از طرف دیگداری باغ را کاهش مینگه

موجب افزایش کمیت و کیفیت محصول شود )توللی و 

  (.2112، 9راحمی

                                                 
1. Tavallali and Rahemi 

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مقدار عناصر غذایی در 

که رقم برگ ارقام مختلف پسته متفاوت بود به طوری

قوچی از بیشترین اوحدی از بیشترین مقدار آهن و رقم کله

ین مقدار روی در مقدار مس برگ برخوردار بودند. بیشتر

برگ ارقام احمدآقایی و اکبری مشاهده شد. بیشترین مقدار 

پایه منگنز نیز در رقم اکبری مشاهده شد. وجود میان

قوچی نیز سبب افزایش مقدار مس و منگنز در برگ کله

 قوچیارقام گردید. بیشترین مقدار مس برگ در رقم کله

ر رقم اکبری در ترین مقدار دقوچی و کمپایه کلهروی میان

پایه مشاهده گردید. بیشترین شرایط عدم استفاده از میان

پایه مقدار منگنز برگ نیز در رقم اکبری که روی میان

 قوچی پیوند زده شده بودند مشاهده گردید.کله



 بر برخی عناصر کم مصرف برگ در برخی ارقام تجاری پستهپایه یانم یرتأثرفیعی و همکاران: 
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(، مشخص 2191در بررسی محمودی میمند و شمشیری )

پایه سبب همزمانی گلدهی درختان نر د میانشد که کاربر

پایه اکبری باعث تأخیر و ماده پسته شد و کاربرد میان

گلدهی پیوندک نر و سبب هموگامی با پایه ماده شد. اگرچه 

 توان فرضمکانیسم عمل کاملا  شناخته شده نیست، اما می

ه پایه بهای گلدهی نشأت گرفته از میانکرد که سیگنال

شوند و بر زمان گلدهی تأثیر منتقل می پیوندک نر

( نیز نشان داد 9918گذارند. نتایج رفیعی و همکاران )می

 های پیوندکقوچی در بهبود ویژگیپایه کلهکاربرد میان

تعداد برگ، سطح برگ و سبب افزایش  پسته مؤثر بود و

 پیوندک شد. طول شاخه

ته پس مختلف یهایهپا یندر ب ییوت در جذب عناصر غذاتفا

 .گزارش شده است یمتفاوت رطوبت یطدر شرا ینو همچن

( روی چهار پایه 9914نتایج بررسی قاسمی و همکاران )

بنه  یۀپانشان داد  یتنش آب یطدر شرادانهالی پسته 

 میمقدار عناصر فسفر و منگنز برگ و فسفر، پتاس یشترینب

 یززرند ن یزر یبادام یۀپا. را نشان داد یشهر یمو کلس

نی دارا بود. پایه قزویرا  یشهبرگ و ر یزیممقدار من یشترینب

بیشترین مقدار ازت، پتاسیم و مس برگ و ازت و منگنز 

 یزسرخس ن یۀداشت. پا یتنش آب یطرا در شرا یشهر

 یطارا در شر یشهآهن برگ و ازت و منگنز ر یرمقاد یشترینب

 تهپس گزارش شده است که درختاند. نشان دا یتنش خشک

کمبود بور، روی و کلسیم  یکاآتلانت یۀپا یشده رو دیونپ

کمتری از درختان پیوند شده روی پایه اینتگریما نشان 

دهند. به دلیل تفاوت در جذب عناصر غذایی، پایه می

جه نتی تواند روی ترکیبات شیمیایی میوه پسته و درمی

 (.9115 فرگوسن،)کمیت و کیفیت محصول تأثیرگذار باشد 

( نشان 2193و همکاران ) 9حمدی کوهبنانیدر بررسی ا

داده شد که مقدار عناصر غذایی روی، منگنز، آهن و مس 

پیوند زده شده  UCB1در ارقام مختلف پسته که روی پایه 

ویژه در بودند، متفاوت بود. کارآیی در جذب مواد غذایی به

شرایط خشک به منزله یک مزیت برای درختان پسته 

 عناصر جذب تفاوت کرد گزارش (9184)باشد. سینکلر می

 آبی روابط در تفاوت از ناشی تواندمی های مختلفپایه بین

بررسی توللی و  باشد. تعرق میزان در تفاوت مانند هاآن

 در آهن و مس عناصر میزان که داد نشان( 2112راحمی )

 مغز در آهن و مس منیزیم، و فسفر پتاسیم، عناصر و برگ

                                                 
1. Ahmadi Kouhbanani 

شده  ثابت .بود بیشترین سرخس پایه روی شده پیوند ارقام

منزلۀ  به مس و آهن همچون فلزی هاییون که است

و  هستند اکسیدانآنتی هایآنزیم از بسیاری کوفاکتور

 انجام وظایف در بهبود سبب تواندمی عناصر این کاربرد

 و تظاهر ژن و پروتئین متابولیسم مانند سلولی مهم

زاده و )رحیم شود غشا سلامت و یکپارچگی همچنین

( گزارش 9919(. اسکندری و مظفری )9981همکاران، 

کردند که جذب عناصر غذایی کم مصرف در رقم بادامی ریز 

 زرند در شرایط شوری بیشتر از رقم قزوینی بود.

های پسته ( طی تحقیقی که در باغ9989خوشگفتارمنش )

ته پسهایباغای در انجام داد، بیان نمود که مشکلات تغذیه

علاوه بر کمبود شدید پتاسیم، به دلیل کمبود عناصر روی، 

آهن، مس و منگنز و نیز فقر شدید مواد آلی است. 

( عارضه ریزبرگی درختان 9984نژاد و ابوسعیدی )حیدری

پسته را به کمبود عناصر مس و آهن و مسمومیت عنصر بور 

 ربط دادند.

 منزلهبهمنگنز و  بور، مس روی، آهن، فلزی هاییون

 و هستندی اکسیدانآنتی هایآنزیم از بسیاری کوفاکتور

 زیمیآن هایفعالیت بهبود سبب تواندمی عناصر این کاربرد

 وها پروتئین متابولیسم مانند سلولی مهم وظایف انجام در

 شود غشاء سلامت و یکپارچگی همچنین و ژن تظاهر

 آبادیحکم و شرافتی (.9918نسب، پور و رضوی)علی

 آباد،فیض بادامی) پسته رقم شش پژوهشی در( 9914)

( را اکبری و قوچیکله سرخسی، سیاه،برگ دانشمندی،

 ندکپیو عنوانبهرا  سیاهبرگ و اکبری رقم دو و پایهعنوانبه

 دانشمندی پایهبررسی کردند. نتایج نشان داد برگ 

 را آهن مقدار ترینکم قوچیکله پایهبرگ  و بیشترین

 و ترینبیش ترتیببه اکبری پایه و قوچیکله پایه. داشتند

 دو شدن پیوند از بعد. دادند نشان را مس جذب ترینکم

 اهسیبرگ رقم ،ی مذکورهاپایه روی سیاهبرگ و اکبری رقم

 .داشتند بیشتری روی و آهن اکبری،رقم  به نسبت

 

 گیری کلینتیجه

قوچی پایه کلهبر اساس نتایج، پیوند ارقام پسته روی میان

سبب افزایش مقدار مس و منگنز برگ در مقایسه با تیمار 

پایه گردید. بیشترین مقدار مس برگ در عدم کاربرد میان

پایه پیوند زده شده بودند،قوچی که روی میانکله رقم
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 مشاهده گردید. بیشترین مقدار منگنز برگ نیز در رقم

 قوچی پیوند زده شده بودپایه کلهاکبری که روی میان

 پایهتوان بیان کرد کاربرد میانمشاهده گردید. بنابراین می

ثر مؤتواند در افزایش جذب عناصر در پیوند ارقام پسته می

باشد و در اصلاح باغات قدیمی بهتر است پیوند ارقام جدید 

 پایه یا پیوندک قبلی انجام گیرد.روی میان
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