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رقم اوحديدرختان پسته در بعد از برداشت و هنگام تورم جوانه ها رويعنصر پاشی محلولبررسی
*1سجادیانحسین

عضو هیات علمی کشاورزي دانشگاه پیام نور -1
hssajadian@yahoo.com*نویسنده مسئول: 

چکیده
طرح کامالًقالبدرآزمایشیدرختان پسته در بعد از برداشت و هنگام تورم جوانه ها رويعنصر پاشی اثر محلولبررسیمنظوربه

شاهد -1تیمارها شامل .گرفترقم اوحدي انجامرفسنجان بر روي درختان حومه غربیمنطقه در تیمار در سه تکرار سهتصادفی بـا 
(مهر بعد از برداشتلیتر آبدر هزارکیلوگرم اوره 5همراه با سولفات روي کیلوگرم 5پاشی محلول-2(بدون محلول پاشی)، 

بود. (اسفند ماه) تورم جوانه هادر زمان لیتر آبدر هزارکیلوگرم اوره 5همراه با سولفات روي کیلوگرم 5پاشی محلول-3و ماه)
بیشترین غلظت ار گرفت. نتایج نشان دادمورد بررسی قردرصد پوکی تعداد دانه در خوشه و غلظت روي در برگ،بر تیمارهااثر

به دست آمد. با تورم جوانه هادر زمان اوره و پاشی روي محلولروي در برگ، تعداد دانه در خوشه و کمترین درصد پوکی در 
محلول پاشیاثرز افاکتورهاي اندازه گیري شده بیشتربر ا تورم جوانه هزماندر پاشی روياثر محلولتوجه به نتایج به دست آمده 

.بوداز برداشت بعد
رويپسته، ، محلول پاشی:کلمات کلیدي

مقدمه
افزایشکه این محصول میتواند درنقشیاست. با توجه بهپائینمحصولعملکردولیدنیا میباشدپستهتولیدکنندة اولین ایران 

روي یکی از عناصر مهم در تغذیه گیاه است ولی .نمودبررسیراراههاي افزایش عملکردارزآوري داشته باشد بایستیوصادرات
بدلیل اثرات رقابتی بین دو عنصر فسفر و روي، در صورت مصرف بی رویه کودهاي فسفري و استفاده نکردن از کودهاي حاوي 

ی شودعناصر کم مصرف بویژه روي، تعادل تغذیه اي گیاه بهم می خورد و این امر موجب کاهش عملکرد و کیفیت محصول م
هاي پسته مناطق پسته کاري، روي کافی جذب نکرده و دچار کمبود روي هستند. % از باغ95. بیش از )1381(اردالن و ثواقبی

عالوه بر این، عالئم کمبود روي در درختان پسته بصورت کچلی سرشاخه ها و ریزبرگی بویژه در اوایل فصل رشد دیده می شود. 
گزارش ) 1987یوریا و پیرسون (. )1381(اردالن و ثواقبی در نتیجه سنگینی دانه پسته داردثري در تشکیل مغز وؤنقش مروي

اندازه دانه پسته ممکن است در اثر کمبود روي کوچک باشد و فقط چند دانه پسته روي خوشه تشکیل شود. زمانیکه کمبود کردند 
بد،کوچکهايمیوهتولیدباعثرويکمبودهلوتاندرخدرد شد.ندرصد میوه ها پوك خواه80روي شدید باشد، بیش از 

استشدههاهستهوزنومیوهوزنافزایشسببانبهدرروي). کاربردWillia 1991(شودمیپایینبسیارکیفیتباوشکل
)Bahadur et al., 1998(.میوهاندازهافزایشموجباردیبهشتوفروردیندررويکمبوددارايپرتقالدرختانپاشیمحلول،

به صورت محلول رويعنصرمصرفاثرتحقیقایندر.)Dixi & Gamdagin, 1978(استشدهمیوهآبومحلولجامدمواد
. گردیددر درختان پسته بررسیبعد از برداشت و هنگام تورم جوانه ها پاشی 
ها روشومواد

در دو زمان مختلف در منطقه حومه غربی رفسنجان بر روي تکراردر سهتیمارسهتصادفی بـا کامالًطرحقالبدرپژوهشاین
کیلوگرم 5پاشی محلول- T2، شاهد (بدون محلول پاشی)- T1ساله رقم اوحدي صورت گرفت. تیمارها شامل 30درختان پسته 

سولفات روي کیلوگرم 5پاشی محلول- T3و)مهرماه(بعد از برداشتلیتر آبدر هزارکیلوگرم اوره 5همراه با سولفات روي 
فاکتورهاي اندازه گیري شامل غلظت روي در .دبو(اسفند ماه) تورم جوانه هادر زمان لیتر آب در هزارکیلوگرم اوره 5همراه با 

در اوایل مرداد ماه برگگیرينمونهغلظت روي در برگ، گیرياندازهبراي برگ، تعداد دانه در خوشه و درصد پوکی بود. 
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با رويدر عصاره حاصل.عصاره گیاه به روش خاکستر خشک تهیه گردید. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه گرفتانجام
در و هاهمیونسیدرمهنگا،تعداد دانه در خوشه و درصد پوکیيگیرازهنداايبر.اندازه گیري شداستفاده از دستگاه جذب اتمی 

تعداد دانه در خوشه یادداشتو برداشت تکرارسهدردرخت5ازتصادفیطورخوشه به10تیمارهربرايلمحصوشتدابرزمان 
يگیرازهنداكپويهاهمیوادتعدو بنتخااهمیومگر100خشک همیونمونههراز شدند. خشکو يپوستگیرنمونه ها .گردید

هاي تجزیه واریانس شده و میانگینSASافزار نرمها با استفاده از داده.یددگرمحاسبهارتکرهردر پوکی صددرسپس،شد
.مورد مقایسه قرار گرفتند5%حاصل با استفاده از آزمون توکی در سطح 

و بحثنتایج 
درصد پوکی معنی دار بود. و تعداد دانه در خوشهغلظت روي در برگ، نشان داد فاکتورهاينتایج تجزیه واریانس تحقیقدر این 

و کمترین تورم جوانه هادر زمان اوره و پاشی روي محلولدر تیمارغلظت روي در برگ بیشترین مقایسه میانگین ها نشان داد 
گزارش که )1377سیدي (نتایج ما مطابق است با یافته هاي . )1(شکل به دست آمدغلظت در تیمار شاهد (بدون محلول پاشی)

افزایش اعث افزایش غلظت روي برگ شد.بمیلی گرم بر لیتر در هنگام تورم جوانه ها 5000غلظت باپاشی روي نمود محلول
،)1997(گ ـژانوبراون،)1987(پیرسونووـیوریجملهازبسیاريمحققانتوسطپاشیمحلولطریقازبرگرويغلظت
همچنین بیشترین تعداد دانه در این مطالعه است.شدهگزارش)2005(ارانـهمکودسـیورـپتسیو)2001(اترجیـشواـخوران

سوئیت.)3و 2(شکل مشاهده گردیدتورم جوانه هادر زمان اوره وپاشی روي محلولدر خوشه و کمترین درصد پوکی در تیمار
درستکار. گردیدمیوهعملکردافزایشموجبانگورومرکباتدردهیگلازقبلرويپاشیمحلولنمودوانـعن)2002(لیک

و روي در هنگام متورم شدن جوانه عملکرد و کیفیت پرتقال به طور محلولپاشی نیتروژنکه با) به این نتیجه رسید1375(
پاشی روي و اوره در هنگام تورم جوانه ها بر غلظت روي اثرات محلولبا توجه به نتایج به دست آمده .معنیداري افزایش مییابد

.بعد از برداشت استمحلول پاشیپوکی بیشتر از اثر آن در وخوشهدر برگ، تعداد دانه در 

غلظت روي در برگ در تیمارهاي محلول پاشی روي- 1شکل 

در تیمارهاي محلول پاشی رويتعداد دانه در خوشه -2شکل 
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در تیمارهاي محلول پاشی رويدرصد پوکی- 3شکل 
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Investigation on the effect of zinc foliar application after harvesting and at the time of buds swell
on pistachio trees cv. Ohadi.

H. Sajadian*1

1-Department of Agriculture Science, Payame Noor University
*Corresponding author: hssajadian@yahoo.com

Abstract
To investigate the effect of Zn foliar application after harvesting and at the time of buds swell on
pistachio trees cv. Ohadi, an experiment was conducted in completely randomized design with three
treatments in three replications in the western suburb of Rafsanjan. Treatments included 1- control, 2-
The foliar application of 5 kg of zinc sulfate with 5 kg of urea per 1000 liters of water after harvest (in
October) and 3- The foliar application of 5 kg of zinc sulfate with 5 kg of urea per 1000 liters of water
at the time of buds swell (in March). The effect of treatments on the leaf Zn content, the number of
grains per cluster and the percentage of blank nuts examined. The results showed that the most
concentration of leaf Zn content, the most number of grains per cluster and the smallest percentage of
blank nuts were obtained in the zinc foliar application with urea at the time of buds swell. According
to the results, the effect of Zn foliar application at the time of buds swell on the measured factors was
greater than Zn foliar application after harvesting.

Keywords: foliar application, Pistachio, Zn.
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