
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


مقاالت پوستري میوه کارياهواز          -1394بهمن 8تا 5نهمین کنگره علوم باغبانی             

١

پستهسه رقماندازه و نوع شاخه با گلدهی و میوه دهی دربینتعیین رابطه

2علی تاج آبادي پورو1، محمد رضا رمضانی مقدم*1شرافتیعبدالحمید 

مرکز تحقیقات و استادیار پژوهش، -2. (ایستگاه تحقیقات پسته)طبیعی خراسان رضويابع نممرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و مربی پژوهش،-1
. مؤسسه تحقیقات پسته کشورمربی پژوهش،-3. طبیعی خراسان رضويمنابع آموزش کشاورزي و 

Hamidsherafati47@gmail.com:نویسنده مسئول*

چکیده
اهمیت زیادي دارد. هدف از این پژوهش ،در پستهندهتولید و انتخاب بهترین شاخه هاي باردهبراي دستیابی به عملکرد بیشتر، 

آباد بود. این تحقیق عباسعلی، اکبري و بادامی سفید فیضپسته دهی در سه رقم تعیین رابطه بین اندازه و نوع شاخه با گلدهی و میوه
تکرار و به مدت آباد و در قالب طرح آماري بلوك هاي کامل تصادفی با سهدر کلکسیون ارقام پسته ایستگاه تحقیقات پسته فیض

) اجرا شد. در هر درخت (تکرار) سه شاخه اصلی انتخاب و روي آنها طول و قطر شاخه انتهایی و جانبی و 1390-92سال (5/2
خوشه برداشت و تعداد پسته در خوشه، درصد پوکی، اُنس و درصد مغز 5تعداد جوانه گل ثبت شد. سپس از شاخه یکساله تعداد 

آنالیز شد. نتایج نشان داد همبستگی منفی بین قطر شاخه انتهایی با تعداد میوه در خوشه و SASها با نرم افزار محاسبه گردیدو داده 
% وجود داشت. همبستگی مثبت بین درصد میوه 5بین تعداد جوانه گل ریزش کرده با وزن جوانه گل روي شاخه جانبی در سطح 

اشت. همبستگی مثبت بین قطر شاخه انتهایی و جانبی با % وجود د1پوك در شاخه یکساله با تعداد جوانه گل ریزش کرده در سطح 
% وجود داشت. اثر سال بر تعداد و طول شاخه جانبی، قطر شاخه انتهایی، جوانه ریزش کرده در شاخه 1تعداد جوانه گل در سطح 

% معنی دار بود.1جانبی، وزن جوانه گل در شاخه انتهایی و جانبی و اُنس در سطح 
همبستگی، قطر شاخه، طول شاخه، جوانه گلپسته،کلیدي:کلمات
مقدمه

سطح زیر کشت پسته در کشور به دالیل متعدد از جمله مقاومت باالي این درخت به کم آبی، شوري و همچنین قیمت مناسب 
س و همچنین آن، به طور چشمگیري در حال افزایش است. تمامی برنامه هاي مدیریتی انجام شده در باغ از قبیل تغذیه، آبیاري، هر

عوامل محیطی مانند درجه حرارت، اثر خود را روي تشکیل جوانه گل و در نهایت محصول دهی از طریق ایجاد شاخه اعمال می 
رقم بادامی سفید از ارقام بومی منطقه فیض آباد خراسان رضوي است که بیشترین سطح زیر کشت را در این منطقه به خود کند.

این رقم داراي قدرت رشد قوي، عادت رشد گسترده، غالبیت انتهایی قوي و قدرت شاخه زایی متوسط است .اختصاص داده است
). رقم عباسعلی از ارقام بومی و تجاري منطقه دامغان است که داراي قدرت رشد قوي، عادت رشد عمودي، 1389( جوانشاه، 

). رقم اکبري از ارقام تجاري و 1389جوانشاه، و1391رافتی، غالبیت انتهایی متوسط و قدرت شاخه زایی نسبتاً زیاد است (ش
شناخته شده کشور است که داراي رشد رویشی زیاد، عادت رشد گسترده و غالبیت انتهایی متوسط می باشد که نتیجه آن توانایی 

). 1380و اسماعیل پور، 1389، جوانشاه، 1391(شرافتی، تولید شاخه جانبی زیاد است
هاي ساخته شده در دهد. جیبرلینز مشخص شده است که رشد رویشی قوي تشکیل جوانۀ گل را کاهش میاز دیر با

کاهند ها به طور کامل متحرك هستند و با حرکت به سمت پایین، از گسترش جوانۀ گل در بخش پایین جوانه انتهایی میشاخساره
). 1972(گراوس لند، 

:هامواد و روش
آباد) اجرا شد. براي اجراي آن از طرح (ایستگاه تحقیقات پسته فیضخراسان رضويکلکسیون ارقام پستهاین پژوهش در باغ 

روي هر درخت سه اي با سه تکرار (هر تکرار داراي سه واحد آزمایشی) استفاده شد. هاي کامل تصادفی چند مشاهدهآماري بلوك
ورم جوانه گل، شروع و پایان گلدهی در هر رقم و همچنین تاریخ تورم و صفات گلدهی از قبیل تاریخ تانتخاب شاخه در سه جهت 
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نظر شامل تعداد در زمان رسیدن میوه، صفات موردهاي جانبی و انتهایی، ثبت گردید.جوانه گل، شروع و پایان گلدهی در شاخه
با کولیس بر حسب میلیمتر اندازه شاخه جانبی روي شاخه دو ساله، طول شاخه هاي جانبی بر حسب سانتی متر و قطر وسط آنها

متر و گیري شد و میانگین آنها به عنوان طول و قطر شاخه جانبی ثبت گردید. قطر وسط شاخه انتهایی با کولیس و بر حسب میلی
هاي هطول آن با متر و بر حسب سانتی متر اندازه گیري و ثبت شد. روي هر کدام از شاخه هاي جانبی و شاخه انتهایی تعداد جوان

جوانه گل 5گل موجود و ریزش کرده شمارش و در جدول مربرطه ثبت شد. براي اندازه گیري وزن جوانه هاي جانبی، تعداد 
جوانه گل روي شاخه انتهایی جدا شده و پس از توزین بر حسب میلی گرم ثبت گردید. براي اندازه 5روي شاخه جانبی وتعداد 

خوشه از شاخه انتهایی در زمان رسیدن کامل جدا شده و تعداد پسته در آنها شمارش شده و 5گیري صفات مربوط به میوه، تعداد 
خوشه شمارش شده و بر حسب درصد ثبت شد. براي اندازه 5متوسط تعداد پسته در خوشه ثبت شد. تعداد پسته هاي پوك در کل 

گرم 100) مبناي محاسبه قرار گرفت. براي اندازه گیري درصد مغز، مقدار گرم3/28گیري وزن پسته، تعداد پسته در یک اُنس (
پسته خشک وزن شده و پس از جدا کردن پوست استخوانی، درصد مغز محاسبه و ثبت شد. اطالعات جمع آوري شده توسط نرم 

5و 1کن (در سطح احتمال تجزیه آماري گردید و مقایسه میانگین هاي صفات اندازه گیري شده توسط آزمون دانSASافزار 
درصد) انجام شد.

نتایج و بحث
درصد و وزن جوانه گل روي شاخه 5درصد پوك، اًنس، درصد مغز و وزن جوانه گل روي شاخه انتهایی در سطح صفات 

1همبستگی بین صفات مورد مطالعه در جدول اختالف معنی دار وجود داشت.بین ارقام مورد مطالعهدرصد1جانبی در سطح 
تعداد پسته در خوشه یکی از صفات مهم در باردهی درختان پسته است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین نشان داده شده است.

ش قطر شاخه، درصد وجود داشت. با افزای1قطر شاخه انتهایی با تعداد میوه در خوشه روي شاخه انتهایی، همبستگی منفی در سطح 
و عدم تأمین نیاز سرمایی می تواند موجب ریزش )1972گراوس لند، و1386نیاز سرمایی افزایش می یابد ( جوانشاه و ناظوري، 

همبستگی منفی بین تعداد جوانه گل ریزش کرده ).1385گل شده و تعداد میوه در خوشه را کاهش دهد (حکم آبادي و جوانشاه، 
% بدست آمد. ریزش جوانه گل که موجب سال آوري یا تناوب باردهی می شود، در 5شاخه جانبی در سطح با وزن جوانه گل در 

عوامل مختلفی در تولید میوه هاي پوك در درختان ).1392( شرافتی بودارقامی که داراي جوانه گل کوچک تر باشند، بیشتر 
ناقص، تنش هاي محیطی، مشکالت تغذیه اي و ... اشاره نمود پسته تقش دارند که می توان به عوامل ژنتیکی، گرده افشانی 

درصد وجود داشت. نظر به اینکه وزن 5). همبستگی منفی بین درصد میوه پوك با وزن جوانه گل انتهایی در سطح 1386(خضري، 
احل تکاملی جوانه گل قبل از جوانه گل براي هر رقم تقریباً ثابت است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که در تولید میوه پوك، مر

وزن پسته یکی از صفات مهم کمی و کیفی پسته است که نقش مهمی در بازار پسندي و قیمت آن گلدهی بیشترین تأثیر را دارند. 
دارد. براساس نتایج این پژوهش مشخص شد که همبستگی منفی بین تعداد جوانه گل روي شاخه انتهایی و وزن پسته وجود دارد. به 

رت بهتر هر چه تعداد جوانه گل روي شاخه انتهایی زیادتر باشد، اُنس کاهش یافته و پسته هاي کوچک و ریز تولید می شود که عبا
.به نظر می رسد بیشتر به دلیل رقابت میوه ها در جذب آب و عناصر غذایی بوجود می آید
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صفات میوه دهی سه رقم پسته: ضرایب همبستگی بین اندازه و نوع شاخه با1جدول 
صفات151413121110987654321

12/0 -2
17/0 -34/03

*79/000/0 -*61/04
34/009/012/0*76/05

60/0*78/051/005/0*68/06
48/005/058/0*79/005/0 -22/07

15/058/0 -15/0 -60/0 -16/0 -04/048/0 -8
20/0 -54/0 -16/038/019/0 -31/0 -41/000/09

*68/028/062/0 -38/0 -14/0*68/0-59/0 -38/021/0 -10
21/0 -11/0*64/0-25/0*79/0*70/0*74/047/003/0 -**94/011

**92/049/0 -07/0 -*79/0-34/0**80/045/0**87/055/008/ -**83/012
47/0 -39/0 -21/002/034/053/0 -*67/0-05/0 -38/0 -30/0 -16/0 -28/0 -13

30/0*78/0-*68/0-20/007/0 -**93/022/048/0 -23/0 -49/0 -00/007/006/0 -14
51/011/035/0 -48/0 -48/0 -**84/0 -58/050/033/0 -40/0 -09/0 -14/027/0 -37/0 -15

*71/014/023/011/009/0 -*76/0-*78/0-11/052/010/0 -28/0 -44/050/015/0 -07/0 -16
تعداد جوانه گل - 8جوانه گل روي شاخه جانبی     تعداد -7قطر شاخه انتهایی   -6طول شاخه انتهایی- 5قطر شاخه جانبی         -4طول شاخه جانبی        - 3تعداد شاخه جانبی روي شاخه دو ساله       -2قطر شاخه سه ساله       - 1

تعداد پسته در خوشه روي شاخه - 13جوانه گل انتهایی5وزن -12جوانه گل جانبی        5وزن -11روي شاخه انتهایی   ریزش کرده تعداد جوانه گل - 10تعداد جوانه گل روي شاخه انتهایی- 9ریزش کرده روي شاخه جانبی
درصد مغز- 16اُنس         - 15درصد پوك         - 14انتهایی        

% نشان می دهد.1% و 5ترتیب در سطح بههمبستگی بین صفات مورد مطالعه را **و *
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Abstract

In order to achieve more yield, The production and selection of the best pistachio,s bearing shoots
is very important. The aim of this study was to determine the relationship between size and type of
shoot with the flowering and in pistachio cultivars Abasali, Akbari and Badami sefid. This research
was carried out base on completely randomized block design (RCBD) with three replications, in two
and half years (2012-2013) in collection of pistachio research station Fiezabad. In each tree
(replication) selected the three main branches and Submitted the length and diameter of the terminal
and lateral shoots, and the number and weight of flower buds. Then picked up 5 clusters from terminal
shoot and and calculated the number of nuts in clusters, percentage of blank, percentage of keranel and
ounce and Finally, data were analyzed with SAS software. The results showed that There was negative
correlation between the diameter of terminal shoot with the number nuts in terminal shoot and the
number of abscission,s flower bud on lateral shoot with the weight flower bud on lateral shoot
(p<0.05). There was positive correlation between the % blank with the number of abscission,s flower
bud on terminal shoot (p<0.01). There was positive correlation between the diameter of terminal and
lateral shoot with the number of flower bud (p<0.01). The effects of year was significant difference on
the number and length of lateral shoot, diameter of terminal shoot, the abscission,s flower buds on the
lateral shoot, the weight flower bud on terminal and lateral shoot and Ounce (p<0.01).

Key words: pistachio (p.vera L.), correlation, diameter shoots , length shoots, flower bud
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