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 رقم اوحدی .Pistacia vera L)) نقش نیترات پتاسیم بر افزایش ویژگی های کیفی میوه پسته

 

 2و پاک کیش، زهرا *1توکلی، مهین

شناسی ارشد بخش علوم باغبانی دانشگاه شهید باهنر کرماندانشجوی کار -1  
E-mail: tavakoli.mahin@yahoo.com 

دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش علوم باغبانیاستادیار  -2  

 چکیده

ی امروزه از هورمون ها و عناصر غذایی به منظور بهبود ویژگی های کیفی در بسیاری از محصوالت کشاورزی در دنیا استفاده م

درصد(  1و  1/0، 2شود. هدف از انجام این تحقیق، افزایش ویژگی های کمی میوه پسته با استفاده از تیمار نیترات پتاسیم )

روی پسته رقم اوحدی بوده است. بدین منظور محلول پاشی روی درختان در مرحله نوک سبزی و آزمایش به صورت یک 

انجام شد. مقایسه میانگین ها نشان داد تیمار نیترات پتاسیم تاثیر معنی  تکرار 2آزمایش طرح بلوک های کامل تصادفی با 

درصد، بهترین اثر را روی ویژگی  1داری در افزایش ویژگی های کیفی میوه، نشان داد. طبق نتایج ، تیمار نیترات پتاسیم  

 های کیفی داشت.  

 ، نیترات پتاسیمیویژگی های کیف ،پسته: واژه های کلیدی

 مقدمه

( یکی از محصوالت کشاورزی است که با نام ایران در آمیخته و تولید آن در کشور ما سابقه تاریخی و Pistacia veraسته )پ

طوالنی دارد. بسیاری از محققان، ایران را کشور باغبانی می دانند. پسته یکی از مهمترین خشکبارهایی است که قدمتی 

درجه  20تا  02در نواحی معتدل و نیمه گرمسیری دنیا در عرض جغرافیایی بین طوالنی دارد. گونه های گوناگون جنس پسته 

شمالی می رویند.  شرایط اقلیمی متنوع ایران موجب شده است که تنوع بسیاری زیادی در ارقام و گونه های درختان میوه 

صوالت باغبانی کاشت و پرورش پسته، وجود داشته باشد و میوه های تولید شده از کیفیت مناسبی برخوردار باشند. در بین مح

از گذشته ای خیلی دور در ایران متداول بوده است. به تایید بسیاری از محققین، ایران یکی از رویشگاه های اصلی پسته بوده و 

هم اکنون نیز جنگل های وسیع پسته های خودرو در شمال شرق ایران مورد بهره برداری قرار می گیرد. بررسی تاریخی 

ت پسته نشان می دهد که در هر دوره ای یکی از مناطق ایران، بیشتر از سایر مناطق به کاشت و پرورش پسته اختصاص کاش

داشته است. در روزگاری پسته گرگانی و پسته سبزواری شهرت داشته است ودرحال حاضرنیز پسته کرمان صاحب نام و آوازه 

محصول  L.  P.veraگونه های مختلف جنس پسته، تنها پسته اهلی(. در میان 1370و درویشیان،  1323است )درویش ، 

خوراکی تولید می کند و بقیه گونه های وحشی به عنوان منابع ژنتیکی در به نژادی ارقام مورد  112تجاری و خشک میوه های
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در ایران افراد  .(Thakur and Rathore, 1991)استفاده قرار گرفته و یا به عنوان پایه درختان پسته اهلی مطرح هستند

زیادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم از پسته امرار معاش می کنند و این آمار همه ساله در حال افزایش است. نگاهی به 

درآمدهای ارزی حاصل از فروش صادرات غیر نفتی نشان می دهد که بخش عمده ای از این درآمدها به محصوالت یا فرآورده 

(. برای تولید میوه 1373، خشکبار، خرما، زعفران، ابریشم و فرش اختصاص دارد )ابریشمی، های کشاورزی از جمله پسته

مناسب در پسته، باید از درختان نر به تعداد مناسب استفاده نمود. به طوری که در بیشتر باغ ها فقط یک درخت نر به ازای 

 Rathore, 1991 andدرخت ماده است ) 0زای هر درخت ماده وجود دارد، اما نسبت رایج ترکیب درخت نر به ا 10تا  12

Thakur گل آذین ها به طور معمول همزمان با شکفتن جوانه های برگ ظاهر می شوند، که این روند با توجه به شرایط آب .)

 (،  تعداد گل های منفرد گل,Crane  1985و 1373و هوایی، مقدار سرمای زمستانه و نوع رقم تغییر می نماید)شیبانی، 

آذین های نر بیشتر از گل آذین های ماده است.  دانه گرده توسط باد از درخت نر به درخت ماده منتقل می شود. زنبور عسل 

جهت جمع آوری گرده، گل های نر را لمس می کند، ولی به دلیل عدم جذابیت گل ماده )فاقد گلبرگ و شهد هستند( در 

(. حداکثر رشد Crane, 1985; Crane and Iwakiri, 1981; Weinbaum et al., 1994)   گرده افشان نقشی ندارند

لوله گرده، میوه بندی و تولید میوه های خندان پس از گرده افشانی در دومین روز بعد از باز شدن گل به دست می آید. رشد 

تولید میوه مطلوب در پسته، لوله گرده و میوه بندی در مادگی هایی که سن آنها چهار روز بوده، بسیار ضعیف می باشد برای 

باید  P.atlanticaانتقال دانه گرده بایستی در دومین روز بعد از باز شدن گل ها صورت گیرد و نیز از گرده افشانی با 

درصد گل های تولید شده در هر درخت به میوه تبدیل می  12(. به طور متوسط Ferguson et al., 1995جلوگیری نمود )

 Monselise and)درصد میوه ها، بدون مغز )پوک( می باشند  01میوه های مغزدار و  درصد 1/72شوند که 

Goldschmidt, 1982)  تحقیقات نشان داه است که هر عاملی باعث افزایش محصول پسته شود،  کیفیت آن را نیز .

ازه مطلوب ضروری است و افزایش می دهد. نیتروژن کافی برای رشد درخت، تامین برگ، تشکیل گل و تشکیل میوه با اند

های انجام گرفته کاربرد نیتروژن در طبق پژوهش .ترکیب همه اینها منجر به یک محصول خوب و عملکرد باال می شود

 (. Neilson et al., 2009گردد )درختان میوه سبب تحریک نمو گل و افزایش عملکرد می

 ,Pettigrewها دارد )ش مهمی در فتوسنتز و انتقال کربوهیدراتپتاسیم نیز از جمله عناصر مورد نیاز گیاه می باشد که نق

)به عنوان انرژی متابولیکی( مانند فتوسنتز کاهش، و  ATP(. در گیاهانی که کمبود پتاسیم دارند، فرایندهای مربوط به 2008

روژن از جمله عناصر ضروری در نیت (. Lester et al., 2005یابد )تنفس افزایش می یابد. بنابراین سرعت رشد و نمو کاهش می

. (Dibble et al., 1988)فرایندهای سلولی گیاه می باشد، در ساختمان بسیاری از ماکرو مولکول ها و هورمون ها وجود دارد 

نیتروژن و پتاسیم در بسیاری از فرایندهای سلولی مانند جنین زایی، تحریک تقسیم سلولی، ریخت شناسی و رشد و نمو،  سنتز 
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DNA  و پروتئین ها، گل انگیزی و نمو اندام های زایشی، تشکیل، رشد و رسیدن میوه ها و واکنش به تنش های محیطی )زنده و

 . (Liu et al., 2006; Takahashi and Kakehi. 2000))غیر زنده( نقش ایفا می نمایند 

 های کیفی میوه پسته بوده است. بنابراین، در این پژوهش، هدف  بررسی تاثیر تیمار نیترات پتاسیم روی ویژگی

 مواد و روش ها

ساله )رقم 10در یک باغ تجاری در منطقه ی بردسکن، واقع در خراسان رضوی روی درختان پسته  1390پژوهش در سال 

قرار داشتند، انجام گرفته است. به منظور دقت بیشتر و به حداقل رساندن خطا، حتی االمکان  ONاوحدی( که در سال 

 1و  1/0، 2که از نظر قدرت رشد و اندازه یکنواخت بودند انتخاب شدند و محلول پاشی توسط تیمار نیترات پتاسیم ) درختانی

تکرار انجام گرفت و سپس ویژگی  2تیمار و  3درصد( در مرحله نوک سبزی به صورت یک طرح بلوک های کامل تصادفی با 

 خشک میوه مورد ارزیابی قرار گرفت. های کیفی میوه نظیر درصد خندانی، درصد پوکی و وزن

 تجزیه آماری داده ها

صورت گرفت. مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن  SASآنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار 

 صورت گرفت. Ecxelدرصد، انجام گرفت و رسم نمودارها توسط نرم افزار  1در سطح احتمال 

 و بحث نتایج

تاثیر معنی داری در افزایش درصد خندانی، نشان داد. طبق  نیترات پتاسیمطبق نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر،  تیمار 

سبب  نیترات پتاسیم(. همچنین تیمار 1بهترین اثر را روی درصد خندانی داشت )شکل  درصد، 1نیترات پتاسیم نتایج، تیمار 

 ( در مقایسه با شاهد شد.  3ش وزن خشک میوه پسته )شکل (، افزای0کاهش درصد پوکی  )شکل 

بهبود رشد زایشی و عملکرد پسته تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر تغذیه، دما، میزان هورمون های گیاهی و ... می باشد 

(Ferguson et al., 1995 اگر در درخت پسته .)د درصد گل ها به میوه تبدیل شوند محصول اقتصادی خواه 7تا  1

(. در درخت پسته ریزش گل ها پدیده بسیار نامناسبی است که باعث Monselise and Goldschmidt, 1982داشت)

کاهش محصول می گردد. به طور کلی ریزش جوانه های گل در خرداد ماه شروع شده، ولی در طول دوره رشد سریع بذر، 

. تحقیقات نشان داه است (Crane and Nelson, 1971: Crane and Iwakiri, 1987)شدت ریزش افزایش می یابد

 Monselise and)که افزایش وزن میوه و خوشه در پسته تحت تاثیر توازون هورمونی و عوامل محیطی می باشد 

Goldschmidt, 1982)(طی سال های پرمحصول، عالوه بر 0221. طبق نتایج حاصل از پژوهش بانی نسب و راحمی ،)

رابطه  (Baninasab and Rahemi 2005).نی افزایش و میزان پوکی نیز کاهش می یابدافزایش عملکرد میزان خندا

، زیرا عنصر تشکیل میوه در درختان میوه وجود دارد بهینه بودن میزان عناصر غذایی مانند نیتروژن و پتاسیممستقیمی بین 

تشکیل میوه و رشد و نمو آإن  نیتروژن نقش مهمی در سنتز پلی آمین ها دارد و پلی آمین ها نیز نقش مهمی در
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کاربرد خاکی نیترات پتاسیم از اردیبهشت ماه تا مرداد ماه در درختان پسته . (Gomez-Jimenez et al., 2010)دارند

. همچنین در پژوهشی روی (Zeng et al., 2001)سبب افزایش وزن و باال بردن درصد خندانی و افزایش عملکرد شد 

درصد در مرحله سخت شدن هسته، سبب افزایش وزن و در نهایت افزایش عملکرد گردید  2سیم زیتون کاربرد نیترات پتا

(Hegazi et al., 2011 .بنابراین این یافته ها نتایج حاصل از پژوهش حاضر را تایید می نمایند.) 

 
ف متفاوت در روی درصد خندانی در پسته رقم اوحدی. ستون های دارای حرو نیترات پتاسیماثر تیمار  :1شکل 

: K2و درصد  5/2نیترات پتاسیم: K1: شاهد، Cدرصد آزمون آماری دانکن تفاوت معنی داری دارند.  5سطح 

 درصد.  5/0نیترات پتاسیم

 

 
روی درصد پوکی در پسته رقم اوحدی. ستون های دارای حروف متفاوت در  نیترات پتاسیماثر تیمار : 2شکل 

: K2و درصد  5/2نیترات پتاسیم: K1: : شاهد، Cفاوت معنی داری دارند. درصد آزمون آماری دانکن ت 5سطح 

 درصد.  5/0نیترات پتاسیم
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روی وزن خشک میوه در پسته رقم اوحدی. ستون های دارای حروف متفاوت  نیترات پتاسیماثر تیمار : 3شکل 

: K2و درصد  5/2یترات پتاسیمن: K1: : شاهد، Cدرصد آزمون آماری دانکن تفاوت معنی داری دارند.  5در سطح 

 درصد.  5/0نیترات پتاسیم

 

 نتیجه گیری:

به میزان زیادی بستگی به زمان کاربرد و غلظت مورد استفاده  نیترات پتاسیمنتایج این پژوهش نشان داد ، تاثیر محلول پاشی 

میوه پسته و افزایش عملکرد سبب بهبود ویژگی های کیفی  درصد( 1/2و  1/0نیترات پتاسیم)آن دارد. پس هر دو غلظت 

شاخه ها گردید، بطوریکه درصد خندانی و وزن میوه را به طور چشمگیری افزایش داد و روی درصد پوکی اثر منفی داشت. از 

ی نخست انظر کاربردی این پژوهش تاثیر زیادی روی بهبود ویژگی های کیفی پسته داشت. با توجه به اینکه ایران در رده

ار دارد، افزایش خندانی و وزن میوه پسته و به دنبال آن افزایش محصول در پسته یکی از اهداف اساسی و صادرات پسته قر

 پیش روی کارشناسان کشاورزی و باغداران محسوب می شود.
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