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 چکیذٌ 
 هتؼبدل در ایي راثطِ تـذیِ ثْجَد ًیلیت هیَُ ثبثت ؽذُ اعت ٍ درؽت هـذی در اكشایؼ ػولٌزد ٍ صز ریش ٍػٌب ،اهزٍسُ ًوؼ هَاد آلی

ثبؽذ. ایي تحوین ثب ّذف ثزرعی هی پغتِ درختبى هحصَل ًیلیت ٍ ػولٌزد ثز هَثز كبًتَرّبی تزیيهْن اس آلی هَاد ٍ ؿذایی ػٌبصز

 در ؽْزعتبى داهـبى ’اًجزی‘ رهنثْجَد ًیلیت هیَُ پغتِ  گبى ًبال در اكشایؼ ػولٌزد ٍارثبستبثیز ثزًبهِ ؿذایی هذٍى تَصیِ ؽذُ ؽزًت 

ّبی ًبهل تصبدكی ٍ ثب عِ تٌزار اًجبم ؽذ. كبًتَرّبی آسهبیؼ ؽبهل رهن پغتِ در یي عطح )اًجزی ثِ صَرت كبًتَریل ثز پبیِ ثلَى

هل ؽبّذ )ثذٍى هصزف ًَد( ٍ ثزًبهِ ؿذایی تَصیِ ؽذُ ًبرؽٌبعبى ؽزًت پیًَذ ؽذُ ثز رٍی پبیِ اًجزی( ٍ ثزًبهِ ؿذایی در دٍ عطح ؽب

ثب اػوبل  آهذُ اعت. ًتبیج ًؾبى داد، 3ّبی ًَدی هَرد اعتلبدُ، سهبى اعتلبدُ ٍ هوذار هصزكی ّز ًَد در جذٍل ثَد. تزًیت، گبى ًبالثبسار

هیشاى ػولٌزد در ّز درخت، هیشاى ػولٌزد در ّز ٌّتبر،  (،Nut) تؼذاد هیَُ خؾي در ّز خَؽِِ ؿذایی هذٍى، درصذ تؾٌیل هیَُ، ثزًبه

هوذار ػولٌزد در ّز درخت درصذ،  45تؼذاد هیَُ خؾي در ّز خَؽِ ثِ هیشاى داری ًغجت ثِ درختبى ؽبّذ، اكشایؼ یبكت. ثِ طَر هؼٌی

ّب ّب، ًیلیت هیَُػالٍُ ثز اكشایؼ ًوی هیَدرصذ اكشایؼ یبكت. ّوچٌیي  46درصذ ٍ هوذار ػولٌزد در ّز ٌّتبر ثِ هیشاى  45ثِ هیشاى 

درصذ ًبّؼ، یبكتِ ثَد. چٌبًچِ هیوت پغتِ  26/69درصذ اكشایؼ ٍ درصذ پًَی  09/09درصذ خٌذاًی  طَریًٌِیش اكشایؼ یبكتِ ثَد ثِ

ػولٌزد در ٌّتبر ثب تَجِ ثِ ثزًبهِ ّشار تَهبى در ًظز ثگیزین ٍ اس آًجبیی ًِ هیشاى اكشایؼ  36داًِ را ثِ اسای ّز ًیلَ  66اًجزی ثب اًظ 

هیلیَى  52ًیلَگزم ثَد، هیشاى درآهذ حبصل اس ایي هوذار اكشایؼ ػولٌزد در ؽزایط ثْیٌِ هذیزیت ثزاثز ثب   2/0465ؿذایی اعتلبدُ ؽذُ، 

ّؾت هیلیَى ٍ پبًصذ ّشار  ّبی اًجبم ؽذُ ثزای اجزای ثزًبهِ ًَدی پیؾٌْبدی ثزاثز ثبٍ ّؾتصذ ّشار تَهبى ؽذ. اس طزكی هیشاى ّشیٌِ

گبى ثبسارتَهبى ثِ اسای ّز ٌّتبر ثَد. در ًتیجِ هیشاى عَد حبصل اس هصزف یي ثزًبهِ ؿذایی ًبهل ٍ جبهغ ًِ اس عَی ًبرؽٌبعبى ؽزًت 

دی هٌبعت ٍ حتی در هیلیَى ٍ عیصذ ّشار تَهبى در ٌّتبر ثَد. حبل چٌبًچِ ثب اعتلبدُ اس تـذیِ ًَ 59ًبال ثِ ایي ثبؿذار هؼزكی ؽذُ ثَد، 

ًیلَگزم در ٌّتبر( ثزای ًؾبٍرساى حبصل  5/246درصذ اس اكشایؼ ػولٌزد گلتِ ؽذُ ) 49صَرت ًجَد ؽزایط هٌبعت هذیزیتی، تٌْب 

 ؽَد، هیشاى عَد حبصل  اس اجزای ثزًبهِ ًَدی پیؾٌْبدی، پبًشدُ هیلیَى ٍ ًْصذ ّشار تَهبى خَاّذ ؽذ.

 رگبى ًبال.اثزًبهِ ؿذایی، اكشایؼ ػولٌزد، درصذ خٌذاًی ٍ پًَی، ؽزًت ثبسپغتِ، رهن اًجزی،  کلمات کلیذی:
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Abstract: 

The effect of correct fertilization and the positive role of organic matter in soil is quite prominent in 

yield increase and quality improvement of pistachio. This research has been designed in Factorial Plots 

based on Randomized Complete Block Design (RCBD) in 3 replications to increase the yield and 

improve quality components of pistachio cultivar Akabari in Damghan. The Factorial aspect consists 

of the cultivar, Akbari, and 2 levels of fertilizer applications - control and treatment (with the 

fertilizers of Bazargan Kala Company). The time, quantity and type of fertilizers are shown in table 3. 

The results show that in treatments; Fruit setting, Number of fruits, yield per tree and yield per hectare 

have significantly improved in comparison to controls. The No. of nut per cluster has improved 54% to 

controls and yield per tree and yield per hectare have improved %64 and %62 respectively. Besides; 

the Quality components have improved, namely; pistachio openness by % 10.90; failure of pistachio 

developments dropped by % 20.82. Ounce by considering the price of Akbari cultivar at the time 

(Ounce 22), 32,000 Tomans; achieving 1524.8 kg increase results in the gross income increase of 

48.800 million Tomans. By reducing the cost of new fertilization (8.5 million Tomans), the net benefit 

increase is calculated at 40.300 million Tomans (in the best management and situation). However; 

considering that in other less intensive managerial situation, only % 50 of the outcome is fulfilled, the 

production increase is estimated at 762.4 kg and the net profit would be around 16 million Tomans. 

Key Words: Pistachio, Akbari cultivar, Nutrition program, Openness and failure percentage, Bazargan 

Kala Company.  

 
 
 

 مقذمٍ 

هلٌَتی ٍ ّوٌبراى،  ;0324)اردالى ٍ ثَاثوی،  اهزٍسُ ًوؼ ػٌبصز هختلق در اكشایؼ ػولٌزد ٍ ثْجَد ًیلیت هیَُ ثبثت ؽذُ اعت

ّب در اكشایؼ تَلیذ هحصَالت ًؾبٍرسی هَثز اعت. ثذیْی دُاس ایي رٍ، اظبكِ ًزدى هتؼبدل ًَدّبی ؽیویبیی ثیؾتز اس عبیز ًْب (.0322

اعت تَلیذًٌٌذگبى ثب اظبكِ ًزدى هَاد ؿذایی ثطَر هتَاسى ٍ هتٌبعت عؼی در رعبًذى تَلیذ خَد ثِ حذ هٌبعجی دارًذ. در ایي راعتب  

تذیي ٍ رعتگبر،  ;0320ثبثبالر ٍ پیزهزادیبى، ثبؽذ )هبثل اجزا تزیي راُ حل در ؽزایط ًًٌَی اًجبم تَصیِ ًَدی ثز اعبط آسهَى خبى هی

ّبی اعیذی ثیؾتز هطزح اعت ٍلی ّبی آٌّی در هوبیغِ ثب خبىًوجَد ػٌبصز ریشهـذی در خبى .(0329طالیی ٍ ّوٌبراى،  ;0323

هـذی ٍ هبثلیت جذة ریشّبی آٌّی حاللیت ػٌبصز هتبعلبًِ، ایي ػٌبصز ًیش هبًٌذ هَاد آلی چٌذاى هَرد تَجِ هزار ًگزكتِ اًذ. در خبى

ّبی اعیذی ثِ هزاتت ًوتز ٍ ثٌبثزایي ًیبس گیبّبى ثِ آًْب ثیؾتز اعت ٍلی در گذؽتِ ثِ ایي اهز هْن تَجِ ًؾذُ آًْب در هوبیغِ ثب خبى

 ;0324)خَػ گلتبر هٌؼ،  اعت، سیزا هیشاى ثِ تَلیذ ًن در ٍاحذ عطح  جَاثگَی ًیبسّبی ؿذائی، ًن ٍ ثیؼ ثَدُ اعت راظی ثَدًذ

 ؽیرٍ پبؽی لهحلَ یطاؽز یيا تحت ًِ ّذدهی ىًؾب تجزثِ (.Asgharzadeh and babaeian, 2012 ;0322دٍلتی ثبًِ ٍ طبّزی، 

آسادی ٍ حغیٌی،  ;0325ثبی ثَردی ٍ هلٌَتی،  ;0324)ارؽذ ٍ ّوٌبراى، هیثبؽذ  ُهیَ ىختبدر در ػٌبصز یيا دًوجَ اىججز ایثز  ؤثزـه

 (. 0322ٌبراى، داٍری ًضاد ٍ ّو ;0325
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درصذ ًل ًَد هصزكی اعت ٍلی ایي هوذار در ایزاى  5تب  6هیشاى ًبرثزد ػٌبصز ریشهـذی در ًؾَرّبیی ثب ًؾبٍرسی پیؾزكتِ، حذٍد  

  بـث ، عزػت ثِ ُگیب سًیب ردػٌبصز هَ )هحلَل پبؽی( رٍػ یيا (. در0322هلٌَتی ٍ ّوٌبراى، ثبؽذ )درصذ هی 96/9ًبچیش ٍ حذٍد 

 یذّبـپیبه ٍ ؽیویبیی یّبدًَ فزـهص بّؼـً. دزـیگیـه ارزـه ُبـگی رختیبا در (0ٍ ثِ هیشاى ًوتز )راًذهبى ثبالتزثبالیی  ًغجتب ییراًب

. عتاّی ددًَ رٍػ یيی ابـیّـیضگاس ٍ (ىبـخ ىعبختوب تخزیت ٍ هیٌیسیزس یّبآة گیدلَآزـًظی) آى اس یـًبؽ یـهحیط تـیغس

ّب  ّبی هختللی جْت ًٌتزل ٍ ًبّؼ صذهبت ٍ خغبرات ًبؽی اس تٌؼپبؽی، تَجِ ثِ رٍػب هحلَلاهزٍسُ ّوگبم ثب هذیزیت تـذیِ ث

ّبی هٌبعت  تَعط هحوویي هَرد آسهبیؼ ٍ ثزرعی هزار گزكتِ اعت، اهب درایي هیبى تزًیجبتی ٍجَد دارًذ ًِ ثب هحلَل پبؽی در سهبى

، 1ّبی ثیَكزتتَاى ثِ تزًیجبت ثب ًبم گزدًذ درایي هیبى هی هیَُ هیثبػث جلَگیزی اس تٌؼ ٍ یب ثْجَد صلبت ًوی ٍ ًیلی درختبى 

ّبی آهیٌِ ًِ ػالٍُ ثز هوبٍم  ٍ.... اؽبرُ ًوَد. ایي تزًیجبت ثِ ػلت دارا ثَدى هَاد ؿذایی هختلق، اسجولِ اعیذ 3، كغگبرد2ثبعلَلیز اًتیَ

ثبؽٌذ ًِ آثبر اعتلبدُ اس آى هٌبعت ٍ هلیذ ثزای ًلیِ گیبّبى هیػٌَاى یي هٌول ؿذایی ثغیبر عبسی گیبُ ًغجت ثِ تٌؼ ّبی هختلق، ثِ

 (.Brown et al., 1993 ;0320رعَلی ٍ هلٌَتی، در طَل كصل رؽذ ٍ در سهبى ثزداؽت هبثل هؾبّذُ اعت )

 ٍ آة، خبى َریؽ جولِ اس هحیطی، ًبهغبػذ ؽزایط ثب عبسگبری ًظز اس ایٌِثبلوَُ ّبیٍیضگی ، ثِ دلیل (Pistacia vera L)پغتِ 

. (0324اردالى ٍ ثَاثوی، ) ؽَدهی تَصیِ ایزاى خؾي هٌبطن ثزای ثبؿی هحصَل تزیيهٌبعت ػٌَاىِ ث دارد خؾٌی ثِ ًغجی هوبٍهت

 در ثبرٍر ؿیز ٍ ثبرٍر پغتِ ثبؽ ٌّتبر ّشار ۴30 ثز ثبلؾ حبظز، حبل در ذ.ثبؽهی دًیب پغتِ صبدرًٌٌذُ ثشرگتزیي ٍ تزیيهْن اًٌَى ّن ایزاى

ثب  آثیبری آة ٍ آٌّی، ؽَر ّبیخبى ٍجَد دلیل ثِ اهب ،اعت ؽذُ ٍاهغ ًزهبى اعتبى در ّبآى اس %29 حذٍد ًِ اعت ًؾت سیز ایزاى

 ؽزایط ایي در پغتِ ٍ ػولٌزد تَلیذ ًبّؼ ثبػث ًِ آهذُ ٍجَد ثِ كزاٍاًی ایتـذیِ هؾٌالت پغتِ ًبری، هٌبطن در ًبهٌبعت ًیلیت

، در جْت اعتلبدُ ثْیٌِ اس خبى ٍ آة ٍ اكشایؼ ًویت ٍ ًیلیت هحصَل ای هٌبعتًبرثزد ثزًبهِ تـذیِلذا (. 0322هلٌَتی، ) اعت ؽذُ

رعبًذى  ثبردّی   هطلَة حذ ثِ هیَُ ثبیغتی درختبى ًگْذاری ٍ پزٍرػ اس ثٌبثزایي ّذف ای ثزخَردار اعت.درختبى پغتِ، اس اّویت ٍیضُ

ّبی هٌطوی ٍ هصزف ثْیٌِ ًَدّب  ثبؽ ثبؽذ، لذا ثب اػوبل رٍػ اهتصبدی ػوز طَل عزاعز صَل درهح تَلیذ ٍ ٍ حذاهل ًزدى عبل آٍری

)خَػ تَاى ثب اكشایؼ ػولٌزد ٍ ثْجَد خصَصیبت ًیلی هیَُ، ثبؿذاراى را ثِ تَعؼِ ّزچِ ثیؾتز عطح سیز ًؾت پغتِ تؾَین ًوَد  هی

 (. 0329براى، طالیی ٍ ّوٌ ;0322دٍلتی ثبًِ ٍ طبّزی،  ;0324گلتبر هٌؼ، 

در ایي راعتب، تحوین حبظز ثب ّذف ثزرعی تبثیز ثزًبهِ ؿذایی ًبهل ٍ جبهغ ثز خصَصیبت ًوی ٍ ًیلی هیَُ پغتِ رهن اًجزی اًجبم 

 ؽذ.

 ريش تحقیق 

 43ایي پضٍّؼ در ثبؽ ؽخصی آهبی َّؽوٌذ در رٍعتبی اعوبػیل آثبد اس تَاثغ ؽْزعتبى داهـبى ٍ در هختصبت جـزاكیبیی ثِ طَل 

عبلِ پغتِ رهن  02هتز اس عطح دریب  ٍ ثز رٍی درختبى  0029دهیوِ ٍ ارتلبع  54درجِ ٍ  35دهیوِ ٍ ػزض جـزاكیبیی  04درجِ ٍ 

ایي  .ثَد هتز 2ّب ردیق ثیي كبصلِ ٍ هتز 6 ّبردیق رٍی درختبى اًجبم ؽذ. كبصلِ 0303اًجزی پیًَذ ؽذُ ثز رٍی پبیِ اًجزی در عبل 

ّبی ًبهل تصبدكی ثب دٍ تیوبر ٍ عِ تٌزار ثِ اجزا درآهذ. كبًتَرّبی آسهبیؼ ؽبهل رهن بًتَریل ثز پبیِ طزح ثلَىآسهبیؼ ثِ صَرت ك

پغتِ در یي عطح )اًجزی پیًَذ ؽذُ ثز رٍی پبیِ اًجزی( ٍ ثزًبهِ ؿذایی در دٍ عطح ؽبهل )ؽبّذ )ثذٍى هصزف ًَد( ٍ ثزًبهِ ؿذایی 

ّبی ًَدی هَرد اعتلبدُ، سهبى اعتلبدُ (. تزًیت6ٍ  0ًبال ثز طجن آًبلیش خبى ٍ آة( ثَد )جذٍل  گبىثبسارتَصیِ ؽذُ ًبرؽٌبعبى ؽزًت 

 آهذُ اعت.  3ٍ هوذار هصزكی ّز ًَد در جذٍل 

 محل آسمایص خاک ضیمیایی ي فیشیکی خصًصیات -1 جذيل

 ٍیضگی ًوبد ٍاحذ هوذار ٍیضگی ًوبد ٍاحذ هوذار
94/34 ثبكت Texture - رعی ؽٌی صذدر   S.P رطَثت اؽجبع 

90/33 ٍاالى در لیتزاًیهیلی   Ca 35/2 ًلغین هحلَل ثز هتز سیوٌظدعی   EC ؽَری 

96/02 02/2 هٌیشین Mg هغوت در هیلیَى   - pH ٍاًٌؼ خبى 

                                                           
1. Biofert 
2 Basfoliar Aktiv 
3 Phosgard 
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40/39 930/9 ًزثٌبت ًلغین هؼبدل T.N.V درصذ   ًیتزٍصى N درصذ 
50/9 پتبعین هبثل جذة .Kavr هغوت در هیلیَى 093  ًزثي آلی O.C درصذ 

40/52  
اًی ٍاالى در هیلی

5/0 ًلز Cl لیتز  
 كغلز هبثل جذة .Pavr هغوت در هیلیَى

35 
اًی ٍاالى در هیلی

 لیتز
Na درصذ 52 عذین هحلَل Sand ؽي 

 عیلت Silt درصذ 34 پتبعین هبثل جذة .Kavr هغوت در هیلیَى 093

 رط Clay درصذ 02    

 استفادٌ خصًصیات کیفی آب مًرد -2جذيل 

 هَرد اعتلبدًُوًَِ آة 

 ؽَری
 عی سیوٌظ)د

 ثز هتز(

ٍاًٌؼ 
 (pHآة )

 عذین
گزم )هیلی

 در لیتز(

 ًلز
گزم )هیلی

 در لیتز(

 ًلغین
گزم )هیلی

 در لیتز(

 هٌیشین
گزم )هیلی

 در لیتز(

 ثی ًزثٌبت
گزم )هیلی

 درلیتز(

 ًزثٌبت
گزم )هیلی

 در لیتز(

 عَللبت
گزم )هیلی

 در لیتز(
 23 9 032 94/66 22 0322 200 42/2 0/5 ةآسهبیؼ آ

 

 

 

 َا، غلظت ي سمان استفادٌتزکیبات مًجًد درآنوًع کًدَای مصزفی، -3جذيل 

ًحَُ  سهبى هصزف ؿلظت هصزكی تزًیجبت ًبم ًَد هصزكی ردیق

 هصزف

ؽزًت تَلیذ 

 ًٌٌذُ

ؽزًت تبهیي 

 ًٌٌذُ

درصذ اعیذ  04درصذ هبدُ آلی،  44حبٍی  ًبًذیت هیٌزال 0

درصذ  6درصذ ًیتزٍصى،   2یَهیي، ّ

 درصذ كغلز 0پتبعین ٍ 

ًیلَگزم  499

 در ٌّتبر

ًَددّی 

 سهغتبًِ

ًبًذیت  ؽیبر ًَد

 اعلَاًی

گبى ثبسارؽزًت 

 ًبال

درصذ  3درصذ اعیذ ّیَهیي،  06حبٍی  ّیَهٌظ 6

 درصذ پتبعین 3اعیذ كَلیي ٍ 

لیتز در  69

 ٌّتبر

ّلتِ هجل اس  3

 تَرم جَاًِ

اچ  جی ًَد آثیبری

ثیَتي 

 آهزیٌب

گبى ثبسارؽزًت 

 ًبال

عٌگزال اٍرُ  3

 كغلبت

ًیلَگزم  09 كغلزدرصذ  55درصذ است ٍ  02حبٍی 

 در ٌّتبر

ّلتِ هجل اس  3

 تَرم جَاًِ

اط، ًیَ، ام  ًَد آثیبری

 اهبرات

گبى ثبسارؽزًت 

 ًبال
كَلشاین پالط اط  5

 پی

درصذ هَاد  49درصذ آهیٌَاعیذ،  69حبٍی 

 هحزى رؽذ درصذ 3/9آلی ٍ 

ًیلَگزم در  0

 ٌّتبر

ّلتِ هجل اس  3

 تَرم جَاًِ

جی اچ  ًَد آثیبری

ثیَتي 

 آهزیٌب

گبى ثبسارؽزًت 

 ًبال

ًیلَگزم  42 درصذ است 55حبٍی  اٍرُ 4

 در ٌّتبر

ّلتِ هجل اس  3

 تَرم جَاًِ

پتزٍؽیوی  ًَد آثیبری

 خزاعبى

ؽزًت خذهبت 

حوبیتی 

 ًؾبٍرسی
درصذ هٌیشین،  5/9ٍصى، درصذ ًیتز 6 حبٍی 634ثیَهیي  4

درصذ  4/6درصذ هٌگٌش،  4/0درصذ آّي،  0

لیتز در  3

 ٌّتبر

ّلتِ هجل اس  3

 تَرم جَاًِ

جی اچ  ًَد آثیبری

ثیَتي 

گبى ثبسارؽزًت 

 ًبال
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 آهزیٌب درصذ هظ  5/9رٍی، 
درصذ آّي ًالت ؽذُ ثب  2حبٍی  آّي ثبكز 2

EDDHA 
ًیلَگزم در  0

 ٌّتبر

ّلتِ هجل اس  3

 تَرم جَاًِ

یًَیلزت  ًَد آثیبری

 اعپبًیب

گبى ثبسارؽزًت 

 ًبال
 4درصذ آّي،  4/5درصذ ًیتزٍصى،  4حبٍی  545ثیَهیي  2

درصذ هظ،  6درصذ رٍی،  4/5درصذ هٌگٌش، 

درصذ هحزى  9064/9درصذ ثَر ٍ  2/9

 رؽذ

ًین ًیلَگزم 

در ّشار لیتز 

 آة

-هحلَل تَرم جَاًِ

 پبؽی

جی اچ 

ثیَتي 

 آهزیٌب

گبى ثبسارؽزًت 

 الًب

لیتز در ّشار  0 درصذ ًلغین  ٍ یي درصذ ثَر 4حبٍی  ثیَهیي ًلجز 0

 لیتز آة

-هحلَل تَرم جَاًِ

 پبؽی

جی اچ 

ثیَتي 

 آهزیٌب

گبى ثبسارؽزًت 

 ًبال

لیتز در ّشار  0 درصذ ًیتزٍصى  04درصذ ثَر ٍ   04حبٍی  یًَی ثَر 09

 لیتز آة

-هحلَل تَرم جَاًِ

 پبؽی

گبى ثبسارؽزًت  عیبد لجٌبى 

 بالً
حبٍی ػصبرُ جلجي دریبیی، هَاد آلی،  ًٍَسین هبیغ 00

 ّبی رؽذپزٍتئیي ّب ٍ هحزى

لیتز در  0 

 ّشار لیتز آة

-هحلَل تَرم جَاًِ

 پبؽی

گبى ثبسارؽزًت  ثبیَؽتبد ٌّذ

 ًبال
درصذ  3درصذ اعیذ ّیَهیي،  06حبٍی  ّیَهٌظ 06

 درصذ پتبعین 3اعیذ كَلیي ٍ 

لیتز در  69

 ٌّتبر

جی اچ  ًَد آثیبری ارسًی ؽذى

ثیَتي 

 آهزیٌب

گبى ثبسارؽزًت 

 ًبال

عٌگزال اٍرُ  03

 كغلبت

ًیلَگزم  09 كغلزدرصذ  55درصذ است ٍ  02حبٍی 

 در ٌّتبر

اط، ًیَ، ام  ًَد آثیبری ارسًی ؽذى

 اهبرات

گبى ثبسارؽزًت 

 ًبال
كَلشاین پالط اط  05

 پی

درصذ هَاد  49درصذ آهیٌَاعیذ،  69حبٍی 

 هحزى رؽذ درصذ 3/9آلی ٍ 

ًیلَگزم در  0

 ٌّتبر

جی اچ  ًَد آثیبری ارسًی ؽذى

ثیَتي 

 آهزیٌب

گبى ثبسارؽزًت 

 ًبال

ًیلَگزم  39 درصذ است 55حبٍی  اٍرُ 04

 در ٌّتبر

پتزٍؽیوی  ًَد آثیبری ارسًی ؽذى

 خزاعبى

ؽزًت خذهبت 

حوبیتی 

 ًؾبٍرسی

 

 

 

 َا، غلظت ي سمان استفادٌتزکیبات مًجًد درآنوًع کًدَای مصزفی، -3ادامٍ جذيل 

ًحَُ  سهبى هصزف ؿلظت هصزكی تزًیجبت ًبم ًَد هصزكی ردیق

 هصزف

ؽزًت تَلیذ 

 ًٌٌذُ

ؽزًت تبهیي 

 ًٌٌذُ

ًیلَگزم  59 درصذ گَگزد 44درصذ پتبعین ٍ  40حبٍی  عَلَپتبط 04

 در ٌّتبر

تغٌذلَ  ًَد آثیبری ارسًی ؽذى

 ثلضیي

گبى ثبسارؽزًت 

 ًبال
 4درصذ آّي،  4/5درصذ ًیتزٍصى،  4ی حبٍ 545ثیَهیي  02

درصذ هظ،  6درصذ رٍی،  4/5درصذ هٌگٌش، 

درصذ هحزى  9064/9درصذ ثَر ٍ  2/9

 رؽذ

ًیلَگزم  4/9

در ّشار لیتز 

 آة

-هحلَل ارسًی ؽذى

 پبؽی

جی اچ 

ثیَتي 

 آهزیٌب

گبى ثبسارؽزًت 

 ًبال
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لیتز در  4/9 درصذ ًلغین  ٍ یي درصذ ثَر 4حبٍی  ثیَهیي ًلجز 02

 شار لیتز آةّ

-هحلَل ارسًی ؽذى

 پبؽی

جی اچ 

ثیَتي 

 آهزیٌب

گبى ثبسارؽزًت 

 ًبال

حبٍی ػصبرُ جلجي دریبیی، هَاد آلی،  ًٍَسین هبیغ 00

 ّبی رؽذپزٍتئیي ّب ٍ هحزى

لیتز در  0 

 ّشار لیتز آة

-هحلَل ارسًی ؽذى

 پبؽی

گبى ثبسارؽزًت  ثبیَؽتبد ٌّذ

 ًبال
لیتز در ّشار  6 درصذ كغلز 62 درصذ پتبعین ٍ 64حبٍی  كغگبرد 69

 لیتز آة

رٍس ثؼذ اس  04

 ارسًی ؽذى

-هحلَل

 پبؽی

جی اچ 

ثیَتي 

 آهزیٌب

گبى ثبسارؽزًت 

 ًبال

درصذ  3درصذ اعیذ ّیَهیي،  06حبٍی  ّیَهٌظ 60

 درصذ پتبعین 3اعیذ كَلیي ٍ 

لیتز در  69

 ٌّتبر

جی اچ  ًَد آثیبری هـش پز ًزدى

ثیَتي 

 آهزیٌب

گبى ثبسارؽزًت 

 الًب

عٌگزال ًیتزات  66

 پتبعین

ًیلَگزم  064 درصذ پتبعین 52درصذ است ٍ  2حبٍی 

 در ٌّتبر

عٌگزال  ًَد آثیبری هـش پز ًزدى

 ؽیلی

گبى ثبسارؽزًت 

 ًبال
ًیلَگزم  42 درصذ است 55حبٍی  اٍرُ 63

 در ٌّتبر

پتزٍؽیوی  ًَد آثیبری هـش پز ًزدى

 خزاعبى

ؽزًت خذهبت 

حوبیتی 

 ًؾبٍرسی
لیتز در ّشار  0 درصذ پتبعین 64درصذ گَگزد ٍ  34 اط ًی تی 65

 لیتز آة

-هحلَل هـش پز ًزدى

 پبؽی

تغٌذلَ 

 ثلضیي

گبى ثبسارؽزًت 

 ًبال
 4درصذ آّي،  4/5درصذ ًیتزٍصى،  4حبٍی  545ثیَهیي  64

درصذ هظ،  6درصذ رٍی،  4/5درصذ هٌگٌش، 

درصذ هحزى  9064/9درصذ ثَر ٍ  2/9

 رؽذ

ًیلَگزم 4/9

لیتز  در ّشار

 آة

-هحلَل هـش پز ًزدى

 پبؽی

جی اچ 

ثیَتي 

 آهزیٌب

گبى ثبسارؽزًت 

 ًبال

ًیلَگزم  04 درصذ گَگزد 44درصذ پتبعین ٍ  40حبٍی  عَلَپتبط 64

 در ٌّتبر

ثِ هحط 

 ثزداؽت

تغٌذلَ  ًَد آثیبری

 ثلضیي

گبى ثبسارؽزًت 

 ًبال
 4درصذ آّي،  4/5درصذ ًیتزٍصى،  4حبٍی  545ثیَهیي  62

درصذ هظ،  6درصذ رٍی،  4/5ٌش، درصذ هٌگ

درصذ هحزى  9064/9درصذ ثَر ٍ  2/9

 رؽذ

ًیلَگزم 4/9

در ّشار لیتز 

 آة

ثِ هحط 

 ثزداؽت

-هحلَل

 پبؽی

جی اچ 

ثیَتي 

 آهزیٌب

گبى ثبسارؽزًت 

 ًبال

لیتز در ّشار  0 درصذ ًلغین  ٍ یي درصذ ثَر 4حبٍی  ثیَهیي ًلجز 62

 لیتز آة

ثِ هحط 

 ثزداؽت

-هحلَل

 پبؽی

چ جی ا

ثیَتي 

 آهزیٌب

گبى ثبسارؽزًت 

 ًبال

هتز ٍ در چْبر عوت ّز ردیق اًتخبة عبًتی 002تب  022ؽبخِ ثِ طَل توزیجی  4ثوٌظَر اًجبم ایي تحوین، در اثتذای كصل رؽذ 

ؽوبرػ ؽذًذ ّبی تؾٌیل ؽذُ ًیش در ًْبیت تؼذاد هیَُ ّبی اًتخبثی ؽوبرػ ؽذًذ ٍّب در ؽبخِتؼذاد گلٍ ػالهت گذاری ؽذًذ. عپظ 

ّبی عبل جبری ٍ تؼذاد ّبی عبل جبری، طَل ؽبخِعپظ در اٍاعط تیزهبُ ٍ پظ اس پبیبى رؽذ ؽبخٍِ درصذ تؾٌیل هیَُ هحبعجِ ؽذ. 

ّبی سایؾی ریشػ یبكتِ ّبی سایؾی تؾٌیل ؽذُ ثز رٍی ّز ؽبخِ ؽوبرػ ٍ یبدداؽت ؽذًذ. در پبیبى كصل رؽذ ًیش تؼذاد جَاًِجَاًِ

ّب، تؼذاد ًبت در ّز خَؽِ، هیشاى ّبی سایؾی هحبعجِ ؽذًذ. ّوچٌیي پظ اس ثزداؽت هیَُْبیت درصذ ریشػ جَاًِؽوبرػ ٍ در ً

 ثب ّبی آهبری،در ًْبیت، تجشیِ ٍ تحلیل دادُػولٌزد در ّز درخت، هیشاى ػولٌزد در ّز ٌّتبر، درصذ پًَی ٍ خٌذاًی هحبعجِ ؽذًذ. 

 ای داًٌي صَرت گزكت.چٌذ داهٌِ آسهَى ثب ّبهیبًگیي هوبیغِ ٍ (، اًجبم0/0)ًغخِ  SAS اكشار  ًزم اس اعتلبدُ

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 



 

 یافتٍ َا

درصذ ریشػ جَاًِ ّبی گل،  عبل جبری، طَل ؽبخِ( ًؾبى داد، اثز تیوبرًَدی ثز 5ّب )جذٍل ًتبیج حبصل اس تجشیِ ٍاریبًظ دادُ

دار ؽذ. ثز اعبط ًتبیج ثذعت آهذُ، % هؼٌی0ِ در عطح ّبی سایؾی ثز رٍی ؽبخِ عبل جبری ٍ تؼذاد ًبت در ّز خَؽتؼذاد جَاًِ

عبًتیوتز در گیبّبى تیوبر ؽذُ اكشایؼ یبكت. گشارػ ؽذُ  40/02عبًتیوتز در گیبّبى ؽبّذ ثِ  44/09هیبًگیي رؽذ ؽبخِ عبل جبری اس 

جَد جذة ػٌبصز ؿذایی، عجت اكشایؼ اعت ًِ اعیذ ّیَهیي اس ًظز ثیَؽیویبیی هبدُ هَثزُ َّهَط اعت ٍ اس طزین اثزات َّرهًَی ٍ ثْ

ًبرثزد ثزًبهِ  (.0329طالیی ٍ ّوٌبراى،  ;0323تذیي ٍ رعتگبر،  ;0320)ثبثبالر ٍ پیزهزادیبى، ؽَد ثیَهبط ریؾِ ٍ اًذام َّایی هی

در ًوطِ هوبثل درصذ داری ًغجت ثِ گیبّبى ؽبّذ اكشایؼ داد ٍ طَر هؼٌیتؼذاد جَاًِ ّبی سایؾی ثز رٍی ؽبخِ عبل جبری را ثِؿذایی، 

داری ًبّؼ داد. ایي ًتبیج حبًی اس آى اعت ًِ ًبرثزد ثزًبهِ ؿذایی هذٍى ثبػث ثْجَد تؼبدل ّبی سایؾی را ثِ طَر هؼٌیریشػ جَاًِ

ػٌبصز ؿذایی در درختبى پغتِ ؽذُ ٍ در ًتیجِ هَجت ًبّؼ عبل آٍری هی ؽَد. در درختبى عیت ٍ گالثی، عبل آٍری ثِ دلیل ػذم 

ؽَد در حبلیٌِ در درختبى اكتذ ٍ ثبػث ًبّؼ هحصَل در عبل ثؼذ هیثبؽذ ًِ در عبل پزهحصَل اتلبم هیّبی گل هییل جَاًِتؾٌ

ًٌٌذ، ؽًَذ اهب در طی تبثغتبى ًِ درختبى هحصَل سیبدی تَلیذ هیّبی گل ثِ هیشاى ًبكی تؾٌیل هیپغتِ در عبل پزهحصَل جَاًِ

ًتبیج (. 0322اٍری ًضاد ٍ ّوٌبراى، )دًزدُ ٍ در ًتیجِ در عبل آیٌذُ هحصَل ًوی تَلیذ خَاّذ ؽذ  هوذار سیبدی اس جَاًِ ّب ریشػ

طَر هؼٌی داری ًغجت ثِ گیبّبى ؽبّذ اكشایؼ یبكت. تؼذاد ًبت در گیبّبى ًؾبى داد، ثب اػوبل ثزًبهِ ؿذایی، تؼذاد ًبت در ّز خَؽِ ثِ

ثَد. ایي  40/05خَؽِ ثَد در حبلیٌِ تؼذاد ًبت در خَؽِ گیبّبى ؽبّذ ثِ طَر هیبًگیي  در ّز 40/66تحت تیوبر ًَدی ثِ طَر هیبًگیي 

 (6ٍ  0درصذ اكشایؼ یبكتِ اعت )ؽٌل  45ًتبیج حبًی اس آى اعت ًِ ثب اػوبل ثزًبهِ ؿذایی تؼذاد ًبت در ّز خَؽِ 

                                       

  

بىذی در وحًٌ خًضٍ-2ن تحت تیمار کًدی                                            ضکل بىذی در درختاوحًٌ خًضٍ-1ضکل 

 درختان ضاَذ
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َای سایطی بز ريی ضاخٍ سال جاری، تؼذاد جًاوٍ اثز بزوامٍ غذایی استفادٌ ضذٌ بز طًل ضاخٍ سال جاری، -4جذيل  

 تؼذاد داوٍ َای پستٍ در َز خًضٍ.

اًظ داًِ، هیشاى ػولٌزد در ّز  ،درصذ تؾٌیل هیَُ( ًؾبى داد، اثز تیوبرًَدی ثز 4ّب )جذٍل ًتبیج حبصل اس تجشیِ ٍاریبًظ دادُ 

دعت آهذُ، هیشاى ػولٌزد در ّز دار ؽذ. ثز طجن ًتبیج ثِ% هؼٌی0در ّز ٌّتبر، درصذ خٌذاًی ٍ پًَی در عطح  درخت، هیشاى ػولٌزد

داری ًغجت ثِ درختبى ؽبّذ اكشایؼ یبكت. هیشاى ػولٌزد درختبى طَر هؼٌیدرخت ٍ هیشاى ػولٌزد در ّز ٌّتبر ثب اػوبل تیوبر ًَدی ثِ

 49/3ًیلَگزم در ّز ٌّتبر در ثَد در حبلیٌِ هیشاى هیشاى ػولٌزد درختبى ؽبّذ  00/3004ٍ  ًیلَگزم در ّز درخت 24/4تیوبر ؽذُ 

(. ایي ًتبیج حبًی اس آى اعت ًِ ثب اػوبل ثزًبهِ ؿذایی هذٍى ٍ 4ًیلَگزم در ّز ٌّتبر در ثَد )جذٍل  06/6520ًیلَگزم در ّز درخت ٍ 

ّوبًطَر تَاًذ اكشایؼ یبثذ. درصذ هی 46هوذار ػولٌزد در ّز ٌّتبر ثِ هیشاى  درصذ ٍ 45هٌبعت، هوذار ػولٌزد در ّز درخت ثِ هیشاى 

داری ًغجت ثِ درختبى ؽبّذ اكشایؼ ٍ طَر هؼٌیؽَد، درصذ خٌذاًی ٍ اًظ داًِ در درختبى تیوبر ؽذُ ثِهؾبّذُ هی 4ًِ اس جذٍل 

ٍ  20/05تزتیت اًی ٍ پًَی در درختبى تیوبر ؽذُ ثِداری ًغجت ثِ درختبى ؽبّذ ًبّؼ یبكت. درصذ خٌذطَر هؼٌیدرصذ پًَی ثِ

 (. 4درصذ ثَد )جذٍل  90/34ٍ  00/23درصذ ثَد درحبلیٌِ درصذ خٌذاًی در درختبى ؽبّذ  00/04

َای سایطی بز ريی ضاخٍ سال جاری، تؼذاد تؼذاد جًاوٍ اثز بزوامٍ غذایی استفادٌ ضذٌ بز طًل ضاخٍ سال جاری، -5جذيل 

 در َز خًضٍداوٍ َای پستٍ 
 ، اختالف %0احتوبل  عطح در داًٌي آسهَى اعبط ثز ّغتٌذ هؾبثِ حزٍف دارای ػبهل، ّز ثزای ٍ عتَى ّز در ّبیی ًِهیبًگیي

 داری ثب یٌذیگز ًذارًذهؼٌی

 گزم. 73/82*: تؼذاد هیَُ خؾي پغتِ )ًبت( در 

  گیزی بحث ي وتیجٍ

داری ثبػث اكشایؼ درصذ تؾٌیل هیَُ، تؼذاد ًبت ین ًؾبى داد، ثزًبهِ ؿذایی هذٍى اعتلبدُ ؽذُ، ثِ طَر هؼٌیًتبیج حبصل اس ایي تحو

گبى ًبال ًِ ثز ثبساردر ّز خَؽِ، هیشاى ػولٌزد در ّز درخت، هیشاى ػولٌزد در ّز ٌّتبر ؽذ. در هجوَع ثب اػوبل ثزًبهِ ؿذایی ؽزًت 

هوذار ػولٌزد در ّز درخت ثِ هیشاى درصذ،  45تؼذاد ًبت در ّز خَؽِ ثِ هیشاى جبم ؽذُ ثَد، اعبط آًبلیش آة ٍ خبى هحل آسهبیؼ اً

ّوچٌیي ػالٍُ ثز اكشایؼ ًوی، ًیلیت هیَُ ّب ًیش اكشایؼ  .درصذ اكشایؼ یبكت 48درصذ ٍ هوذار ػولٌزد در ّز ٌّتبر ثِ هیشاى  45

درصذ ًبّؼ یبكتِ ثَد. چٌبًچِ هیوت پغتِ اًجزی ثب  28/89رصذ پًَی درصذ اكشایؼ ٍ د 09/09درصذ خٌذاًی  یبكتِ ثَد ثِ طَریٌِ

بل جبریع طَل ؽبخِ صًَتیپ  

 )عبًتیوتز(

ّبی گلریشػ  جَاًِ  

 )درصذ(

تؼذاد هیَُ  خؾي )ًبت( در ّز 

 خَؽِ

ّبی سایؾی ثز تؼذاد جَاًِ

 رٍی ؽبخِ عبل جبری

Pr > F 9990>  9990>  9990>  9990>  

40/02 ثزًبهِ ًَدی  a 60/30  b 40/66  a 55/4  a 

44/09 ؽبّذ  b 06/49  a 40/05  b 44/0  b 

-هؼٌی ، اختالف %0احتوبل  عطح در داًٌي آسهَى اعبط ثز ّغتٌذ هؾبثِ حزٍف دارای ػبهل، ّز ثزای ٍ عتَى زّ در ّبیی ًِهیبًگیي 

 داری ثب یٌذیگز ًذارًذ

 تؾٌیل هیَُ صًَتیپ

 )درصذ(

ػولٌزد در ّز 

 درخت

 )ًیلَگزم(

 ػولٌزد در ّز ٌّتبر

 )ًیلَگزم(

 خٌذاًی اًظ داًِ

 )درصذ(

 پًَی

 )درصذ(

Pr > F 9990>  9990>  9990>  9990>  9990>  9990>  

3/02 ثزًبهِ ًَدی  a 24/4  a 00/3004  a 66-69  b 20/05  a 00/04  b 

22/00 ؽبّذ  b 49/3  b 06/6520  b 62-64  a 00/23  b 90/34  a 
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ّشار تَهبى در ًظز ثگیزین ٍ اس آًجبیی ًِ هیشاى اكشایؼ ػولٌزد در ٌّتبر ثب تَجِ ثِ ثزًبهِ ؿذایی  78داًِ را ثِ اسای ّز ًیلَ  88اًظ 

هیلیَى ٍ  52یؼ ػولٌزد در ؽزایط ثْیٌِ هذیزیت  ثزاثز ثب  ًیلَگزم ثَد، هیشاى درآهذ حبصل اس ایي هوذار اكشا 2/0485اعتلبدُ ؽذُ، 

ّبی اًجبم ؽذُ ثزای اجزای ثزًبهِ ًَدی پیؾٌْبدی ثزاثز ثب ّؾت هیلیَى ٍ پبًصذ ّشار ّؾتصذ ّشار تَهبى ؽذ. اس طزكی هیشاى ّشیٌِ

گبى ثبسارٍ جبهغ ًِ اس عَی ًبرؽٌبعبى ؽزًت تَهبى ثِ اسای ّز ٌّتبر ثَد. در ًتیجِ هیشاى عَد حبصل اس هصزف یي ثزًبهِ ؿذایی ًبهل 

هیلیَى ٍ عیصذ ّشار تَهبى در ٌّتبر ثَد. حبل چٌبًچِ ثب اعتلبدُ اس تـذیِ ًَدی هٌبعت  59ًبال ثِ ایي ثبؿذار هؼزكی ؽذُ ثَد، در حذٍد 

ًیلَگزم در ٌّتبر( ثزای  5/348)درصذ اس اكشایؼ ػولٌزد حبصل اس ایي آسهبیؼ  49ٍ حتی در صَرت ًجَد ؽزایط هٌبعت هذیزیتی، تٌْب 

 ًؾبٍرساى حبصل ؽَد، هیشاى درآهذ خبلص اس اجزای ثزًبهِ ًَدی پیؾٌْبدی پبًشدُ هیلیَى ٍ ًْصذ ّشار تَهبى خَاّذ ؽذ.
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