
 

 

  
  اثر محلول پاشي برخي از عناصر غذايي بر خصوصيات كمي، كيفي و سال آوري درختان  پسته
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  چكيده

هـاي   قائ خواص كمي و كيفـي ايـن محـصول آزمايـشي در سـال     پسته محصول استراتژيك در صادرات ايران به كشورهاي ديگر بوده به منظور ارت   
هاي موجود در جذب عناصر غذايي از طريق خاك و برطرف          اي به منظور رفع محدوديت      پاشي تيمارهاي تغذيه    محلول تأثير.   انجام گرديد   1384 و   1383

هـاي    در اين آزمايش تيمـار    . صادفي با سه تكرار بررسي گرديد     هاي كامل ت   نمودن مشكل تناوب باردهي در درختان پسته رقم اوحدي در قالب طرح بلوك            
پانزده روز بعد از تمام گل، زمان پرشـدن      : در سه مرحله  ) شامل كليه عناصر باال   ( آهن، كلسيم، منيزيم، منگنز، روي، مس و تيمار كل        ،  NPK،  )آب( شاهد

ه، شاخص عملكرد بر سطح مقطع شاخه، رشد رويشي، ميزان كلروفيل بـرگ و              درصد خنداني و مغزداري ميو    . مغز و يك ماه قبل از برداشت اعمال گرديد        
درصد خنداني در تيمارها تفاوت معني داري را نشان داد بطوريكه بيشترين درصد خنداني در تيمار كلسيم و كمترين                   .  بررسي شد  ها  برگعناصر موجود در    

ميزان عملكرد به ازاي واحـد سـطح        . گ بين تيمارها تفاوت معني داري مشاهده نگرديد       درصد پوكي و ميزان كلروفيل بر      از نظر . آن در شاهد مشاهده شد    
 و  NPK بيشترين و كمترين ميزان عملكرد بـه ترتيـب در تيمـار              83 با هم تفاوت معني داري داشت، بطوريكه در سال           84 و   83مقطع شاخه در دو سال      

رشد رويشي در تيمارهاي مختلـف  . زان عملكرد به ترتيب در تيمار مس و تيمار كل ديده شد نيز بيشترين و كمترين مي84در سال . تيمار كل مشاهده شد   
درصد جذب عناصر توسط برگ در هر تيمـار بـا           . داري داشت، بيشترين ميزان رشد رويشي در تيمار مس و كمترين آن در تيمار كل ديده شد                  تفاوت معني 

 و تيمار كل تفاوت معني داري با شاهد داشت، بطوريكه ميزان اين عناصر              NPKبرگ در تيمارهاي    ميزان ازت، فسفر و پتاسيم      . شاهد و كل سنجيده شد    
  .ميزان منگنز برگ نيز در تيمار كل و تيمار منگنز يطور معني داري بيشتر از تيمار شاهد بود.  و كل بيشتر از شاهد بودNPKدر تيمار 

  
  پاشي ناصر غذايي، محلول پسته، سال آوري، پوكي، خنداني، ع:هاي كليدي واژه

  
    1   مقدمه

پسته يكي از مهمترين محصوالت باغباني كشور است كه عـالوه           
بر مصارف داخلي يكي از مهمترين محـصوالت صـادراتي كـشور بـه              

به علت نقش مهم پسته در صـادرات و جايگـاه آن بـه              . آيد  مي حساب
افـزايش  عنوان يكي از منابع تامين ارز برداشتن قدمهاي مـوثر جهـت             

تحقيقـات  . رسـد   مي بازده توليد و كيفيت اين محصول ضروري به نظر        
آوري و بهبود كيفيت ميوه صورت گرفته         متفاوتي در مورد كاهش سال    

اگرچه ايران مهمترين كشور توليـد كننـده پـسته در دنياسـت و               .است
باشد، اما عملكرد پسته      مي باالترين حجم صادرات اين محصول را دارا      

مناطق پائين بوده و همچنين سال آوري اين محصول شديد          در برخي   
يكي از داليل كاهش عملكـرد و سـال آوري ايـن محـصول           . باشد  مي

                                                            
 به ترتيب دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشيار و دانشيار گروه باغباني، دانشكده -3و1،2

  هدش دانشگاه فردوسي م،كشاورزي
  )Email: Davarnej@um.ac.ir                              :   نويسنده مسئول-(* 

به طور   .)4( مربوط به تغذيه نامناسب و عدم توازن عناصر غذايي است         
 در يك سال كه بدنبال آن توليد ميوه كـم           بيش از حد  كلي توليد ميوه    

از خــصوصيات دهــد   رخ مــيبعــد در ســال عــدم توليــد محــصوليــا 
. )5(باشـد   مـي   آلـو   و  سيب، انبه، گالبي، پكان    محصوالتي چون پسته،  
مختلفي هاي     معلوم نشده است اما فرضيه      دقيقا دليل اصلي سال آوري   
كه يكي از آنها بر نقـش عناصـر غـذايي تاكيـد             در اين باره ارائه شده      

ـ     پر محصول    در سال    زياد وجود محصول    .دارد شكيل سـبب كـاهش ت
 علـت ايـن پديـده     گردد و معلوم نشده كه        مي  سال بعد  برايجوانه گل   

منـشأ  هـا   توسعه ميوه است يا اينكـه ميـوه      در طي    كاهش آسيميالتها   
در . )22( موارد بـاز دارنـده اي جهـت بـارآوري در سـال بعـد هـستند                

درختان سيب و گالبي، سال آوري به دليل عـدم تـشكيل جوانـه گـل       
 و باعث كـاهش محـصول       افتد  مي اتفاق   محصولال پر   است كه در س   

 جوانـه گـل     پر محصول  در درختان پسته در سال       .شود  مي بعددر سال   
 امـا در طـي تابـستان كـه محـصول            شوند  مي به ميزان كافي تشكيل   

ريـزش كـرده و در      هـا     شود مقدار زيادي از اين جوانه       مي سنگين توليد 
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بنـابراين پديـده    . دخواهد شـ  ينده محصول كمي توليد     آنتيجه در سال    
 در  كامـل گل قبل از بلوغ  هاي    سال آوري در پسته نتيجه ريزش جوانه      

در حـين رشـد و نمـو    ها    بوده و حداكثر ريزش جوانه    پر محصول  سال
برخـي از دانـشمندان     . )19( باشـد   مي تير و مرداد  ماههاي  مغز در طي    

 ريـزش و  تواند عامل  ميو مواد غذاييها   معتقدند رقابت براي متابوليت   
، از جملـه اينكـه محققـان        باشد در پسته     عامل باردهي نامنظم   الًمتقاب

هاي قويتري براي  سينكها    نسبت به جوانه  ها    اند كه ميوه   گزارش كرده 
در حـال   هـاي     جذب مواد غذايي بوده و محصوالت فتوسنتزي در ميوه        

 كننـد   مـي  ريـزش ها    يابد و به دليل رقابت معموال جوانه        مي نمو تجمع 
 عامل سال آوري را به هورمون يـا هورمونهـايي           محققينبرخي  ). 14(

 در مـورد    .دهنـد   مـي  شوند نـسبت    مي كه به طور طبيعي در گياه توليد      
اسـت و   صـورت گرفتـه     آوري در پـسته مطالعـات زيـادي          كنترل سال 

شـيميايي و   هـاي      تنك كننده  ،مشخص شده كه هورمونهاي مصنوعي    
ه و يا ادتند ميزان سال آوري را كاهش د     هيچ كدام قادر نيس   ها    بازدارنده

تواند در جذب مواد غذايي و رشد ريشه         مي  سال آوري  .)4( كنترل كنند 
در همين زمينه طي تحقيقي كه در كاليفرنيا انجـام شـد،            . تاثير بگذارد 

 2651 حـدود  1"پربار"مشخص شد كه ميزان محصول درخت در سال         
   كيلـو گـرم بـر هكتـار         883 2"كم بـار  "كيلوگرم بر هكتار و در سال       

 در طـول    "پربـار "بيشترين رشد ريشه در درختـان در سـال          . باشد مي
فصل بهار بوده و در طي رشد و بزرگ شدن مغز ميـزان كمـي ريـشه                 

 بيشترين رشد ريشه در     "كم بار "اما در درختان در سال      ،  شود  مي توليد
در همـين تحقيـق اثـر سـال آوري          . گيرد  مي طي پر شدن مغز صورت    

 جذب عناصر فسفر و پتاسيم بررسي شد و مـشخص شـد كـه در               روي
به . سال پر بار جذب پتاسيم در مقايسه با سال كم بار افزايش مي يابد             

 77 و در سال كـم بـار   220 طوريكه درختان پسته در سال پربار حدود
جذب فسفر نيز در سـال پربـار        . كيلوگرم بر هكتار پتاسيم جذب كردند     

افـزايش جـذب    .  درصـد افـزايش يافـت      14بار  در مقايسه با سال كم      
 تنـاوب ). 4( پتاسيم ممكن است به دليل نقش آن در انتقال قند باشـد           

 از نظر فيزيولوژيكي صدمه اي به خود درخت پسته يا به حيات          باردهي
يكـي  . شود  مي آن نمي زند و فقط موجب كمبود توليد و درآمد ساليانه          

رضـه يـا تخفيـف شـدت آن         از راههايي كه براي مهار كـردن ايـن عا         
در  .)4(  هرسهاي فني و مداوم است همه سالهتوصيه شده است انجام

 ميوه و هرس  هاي    طي تحقيقي نيز مشخص شده است كه تنك جوانه        
احتمـاال رقابـت    هـا     با تنك جوانه  . تواند روي سال آوري اثر بگذارد      مي

 بـاقي مانـده   هـاي     شـود و جوانـه      مـي  جهت دريافت مواد غذايي كمتر    
همچنـين در همـين آزمـايش       . توانند تغذيه بهتـري داشـته باشـند        مي

ميوه و هرس اثر مثبتي روي افزايش       هاي    مشخص شد كه تنك جوانه    
گذارد، به طوريكـه تنـك جوانـه ميـوه            مي محصول و كيفيت محصول   

                                                            
1 - on year  
2 - off year  

 درصد شد، ميزان محصول در     20-25باعث افزايش محصول به مقدار      
 كيلوگرم و در درختان تيمار شـده        25يك سال پربار در درختان شاهد       

اين تيمار باعث توليد محصول كافي در سال كم بـار           .  كيلوگرم بود  30
. بزرگتر با درصد خنداني بيشتر حاصل شـد       هاي    نيز شد، همچنين ميوه   

 درصد ديـده    25-30در درختان هرس شده افزايش محصول به مقدار         
رزي داشـت و    شد، عمليات هرس روي رشد شاخه و شاخساره اثرات با         

به طور كلي تنـك زود هنگـام در   ). 14( باعث افزايش محصول گرديد
ارقامي كه تمايل به سال آوري دارند به تحريـك تـشكيل گـل بـراي                

كند، به خصوص در تنك كردن، مقـداري         مي محصول سال بعد كمك   
 كننـد از بـين      مـي  جوان كه مواد بازدارنده گلـدهي توليـد       هاي    از جنين 

  ).5( روند مي
 قـسمت در ميليـون   24در مغز ميوه پسته ) Zn( قدار عنصر رويم

 گـرم روي    5/65بوده و براي توليد يك تن پسته خـشك احتيـاج بـه              
ميزان اين عنصر در خـرداد مـاه يعنـي زمـان سـخت              . باشد  مي خالص

شدن درونبر پسته در كل دانه كم شده و از هنگام شروع تشكيل مغـز               
ال رفته تا اينكه در اواخر مرداد مـاه بـه           در تير ماه مقدار آن در پسته با       

 رسد و آن زماني است كه مغز كامل شده باشـد   ميحداكثر ميزان خود
 اثـر مثبـت  هـا     محلول پاشي عنصر روي بر ميزان كلـسيم ميـوه         ). 21(

 گذارد و رشد ريشه بعـد از محلولپاشـي بـا سـولفات روي افـزايش                مي
عنـصر روي بـا چهـار    در طي تحقيقي اثـر محلولپاشـي   ). 16( يابد مي

 قــسمت در ميليــون بــر درصــد 10000 و5000، 2000غلظــت صــفر،
خنداني و پوكي پسته بررسي شد و مشخص شد كه اثر اين عنصر بـر               

  ). 6(اشدب درصد خنداني و پوكي ميوه پسته معني دار نمي
عالئم كمبود مس در درختان پـسته در اواخـر تيرمـاه تـا اواسـط                

ي تشكيل شده   ها  برگر كمبود اين عنصر     شود، د   مي مشاهدهمردادماه  
 نتيجـه آن    .شـوند   مـي  كوچكتر و گردتـر   به شدت   در انتهاي شاخساره    

در اواخر مـرداد مـاه      . ي جوان انتهاي شاخه است    ها  برگنكروزه شدن   
ميـزان كلـسيم در      .دچـار پـيچش شـود     نوك شاخساره ممكـن اسـت       

ر اسـت ايـن     درختان پسته در سال پربار به مراتب بيشتر از سال كم با           
در حاليست كه غلظت عناصر ازت و فسفر در درختان در سال كم بـار               

عناصـر غـذايي     )متعـادل (ميـزان بهينـه     ). 2( بيش از سال پربار است    
  ).4(  آمده است1موجود در برگ پسته در جدول 

با توجه به مشكالت موجود در خاك باغات زير كشت پـسته كـه              
كنند و از طرف ديگر       اجه مي جذب عناصر غذايي را با مشكل جدي مو       

اهميت كاهش سال آوري در پسته و بررسـي امكـان برطـرف كـردن               
ثير هر يك از عناصر غذايي بـر صـفات كمـي و             أنسبي آن و بررسي ت    

 .كيفي و سال آوري اين محصول اين تحقيق به اجرا در آمد
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   در برگ درختان پسته)ميكرو و ماكرو( مقدار بحراني و متعادل برخي عناصر غذايي-)1جدول(

  حد بحراني  نام عنصر
  )درصد(

  مقدار بهينه
  حد بحراني  نام عنصر  )درصد(

)ppm(  
  مقدار اپتيمم

)ppm(  
  30-80  30  منگنز  5/2-9/2  3/2  نيتروژن
  120-250  90  بور  14/0-17/0  14/0  فسفر
  10-15  7  روي  1-2  1  پتاسيم
  6-10  4  مس  3/1-4  3/1  كلسيم
  45-185  30  نآه  6/0-2/1  6/0  منيزيم

  
  ها مواد و روش

در باغـات پـسته آسـتان        1384تـا   1382اين تحقيق در سـالهاي      
ايـن  .  كيلومتري شهرستان گناباد انجام شـد      25قدس رضوي واقع در     

 متر از   1056 و ارتفاع    31/44 و 43/58باغ در طول و عرض جغرافيايي       
پـسته   هكتار است و رقم 800وسعت اين باغ . باشد  مي سطح دريا واقع  

 برابـر   ECآب آبياري ايـن بـاغ داراي        . اوحدي در آن كشت شده است     
  22/8 آن   pHبافت خـاك شـني لـومي و         ،   دسي زيمنس بر متر    13/7

 .مي باشد
 تيمـار و    9هاي كامل تصادفي با      اين آزمايش در قالب طرح بلوك     

كـود مـورد اسـتفاده جهـت     . بـه اجـرا درآمـد    ) سـه درخـت   ( سه تكرار 
 بودكـه بـصورت محلولپاشـي روي        "ثمـر "اري  محلولپاشي، كـود تجـ    

درختان پسته رقم فندقي اجرا شـده و از مـايع ظرفـشويي بـه عنـوان                 
حجم محلـول مـورد     . استفاده شد )  ليتر آب  10 قطره در    4 تا   3( مويان

  . ليتر بود10) سه تكرار( استفاده براي هر تيمار
  :تيمارها شامل

بـه  ، 8-8-5بـا نـسبت   ) N -P2O5 - K2o(  -2) شـاهد (آب  -1
 1، بـه غلظـت      Ca -4.  درصـد  1، به غلظـت     Fe -3.  درصد 3غلظت  
 -7.  درصـد  1 به غلظت    Mn -6.  درصد 2/0 به غلظت    Cu-5. درصد
Mg ــه غلظـــت ــد 1 بـ ــه غلظـــت Zn -8 درصـ ــد1 بـ  -9.  درصـ

Zn+Cu+Mn+Mg+ Ca+Fe+NPK)     ،عناصـر روي، مـس، منگنـز
فاده عناصـر   مقدار مورد اسـت   .  درصد 3منيزيم، كلسيم و آهن با غلظت       

مس بـه مقـدار     ،   درصد 1كلسيم و آهن به مقدار       روي، منيزيم، منگنز،  
  ).  درصد بود3 به مقدار NPK ، درصد0,2

در اين آزمايش سه بلوك كه از نظـر شـرايط نگهـداي و آبيـاري                
. شـدند انتخـاب شـد       تقريبا يكسان بوده و از يك حلقه چاه آبياري مي         

) بـادامي (قي كه روي پايه بـذري   اصله درخت پسته بارور فند   27جمعا  
.  سال مورد اسـتفاده قـرار گرفـت   12پيوند خورده بودند با متوسط سن       

 تيمار ذكر شده بـه صـورت        9،  پس از انتخاب و پالك گذاري درختان      
 4( پـانزده روز بعـد از مرحلـه تمـام گـل           ،  محلول پاشي در سه مرحله    

 قبـل از    و يكمـاه  )  خـرداد مـاه    29(، زمان پـر شـدن مغـز         )ارديبهشت
سپس فاكتورهـايي چـون درصـد       . اعمال شد )   مرداد ماه  23(برداشت  

شـاخص عملكـرد بـر سـطح مقطـع          ،  مغزدارهاي    خنداني، درصد ميوه  
رشد رويشي و ميـزان عناصـر موجـود در          ،  شاخه، ميزان كلروفيل برگ   

سه روز بعد از دومين مرحلـه محلـول پاشـي نمونـه             . برگ بررسي شد  
با توجه به اينكـه مقـدار عناصـر بـا سـن             .  شد  انجام ها  برگبرداري از   

كنـد، نمونـه      مـي  برگ، هم در طي فصل و هم در طول شـاخه تغييـر            
ايـن  ). 7(  روز پس از تشكيل ميوه جمع آوري گرديد        70 حدود   ها  برگ
فاقد خوشه از درختان تيمار شده جمع آوري هاي    از وسط شاخه   ها  برگ

 دانـشگاه فردوسـي     و به آزمايـشگاه خاكـشناسي دانـشكده كـشاورزي         
 به منظور حذف گـرد و       ها  برگپس از نمونه برداري     . مشهد منتقل شد  

غبار، كودها و سموم موجود در سطح برگ به دقـت بـا آب معمـولي و                 
، بعـد از آخـرين مرحلـه آبكـشي        ). 7(سپس با آب مقطر شستشو شـد        

 درجـه سـانتيگراد     70 سـاعت در آون بـا حـرارت          48به مدت   ها    نمونه
براي تهيه عصاره عناصر منيزيم، منگنز، آهـن، مـس،          .  خشك گرديد 

 550كلسيم از روش سوزاندن خـشك در كـوره الكتريكـي در دمـاي               
 بعـد از  . درجه سانتيگراد و تركيب با اسيد هيـدروكلريك اسـتفاده شـد           

 مـوالر اضـافه كـرده       2 سي سي اسـيد هيـدروكلريك        10خنك شدن   
 در نهايـت محتويـات       درجـه سـانتيگراد رسـانده،      80وحرارت آن را به   

كپسول را از كاغذ صافي ريز عبور داده و وارد بالن ژوژه كرده و با آب                
  ). 1(  سي سي رسيد100مقطر به حجم 

براي تهيه عصاره جهت اندازه گيري عناصر ازت، پتاسيم و فـسفر            
از روش هضم در بالن ژوژه با اسيد سـولفوريك، اسـيد ساليـسيليك و               

  ).1( آب اكسيژنه استفاده شد
  

  اندازه گيري عناصر
 PFP7مـدل (فليم فتـومتر  دستگاه اندازه گيري پتاسيم و كلسيم با

با استفاده از دستگاه اسـپكتروفتومتر و بـه          اندازه گيري فسفر   و) ژنواي
براي اندازه گيـري ازت از روش       ). 1( روش اسيد اسكوربيك انجام شد    

 گـرم   4در ايـن روش يـك گـرم نمونـه را بـا              . كجلدال استفاده شـد     
 گرم سولفات مس در بالن مخـصوص كجلـدال          5/0سولفات پتاسيم و    

 سي سي اسيد سولفوريك غليظ به آن اضافه كـرده           15 تا   10ريخته و   
 سـي   50و حرارت داده تا به رنگ سبز شفاف در آيد، بعد از سرد شدن               
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سي آب مقطر به آن اضـافه و بـا دسـتگاه كجلـدال تقطيـر شـد و بـا                     
بـراي  .  نرمال سـنجيده شـد     10/1سيد سولفوريك   استفاده از تتروسل ا   

ابتدا استانداردهاي مـورد نظـر تهيـه و بـه           ،  اندازه گيري عناصر ميكرو   
داده شد و پس از تهيه      ) شيماتزو،  AA-640مدل  (دستگاه جذب اتمي    

. اندازه گيري شـد   ها    منحني استاندارد، مقدار هر عنصر موجود در نمونه       
در ايـن روش    .زومتين اچ استفاده شـد      براي اندازه گيري بور از روش آ      

 ميلي گـرم در ليــتر بـور تهــيه،          2،  5/1،  1،  5/0،  استانداردهاي صفر 
 سـي   4 سي سي  معرف آزومتـين اچ و          2 سي سي عصـاره و      2سپس  

ــد   ــوط گردي ــم مخل ــا ه ــافر ب ــد از . ســي ب ــه كمــك  30بع ــه ب  دقيق
قـرار   نانومتر مورد سنجش     420در طول موج    ،  ها  اسپكتروفتومتر نمونه 

  . گرفت
 عدد ميوه به طور تصادفي از هـر تكـرار در            100 :درصد خنداني 

  .هر تيمار انتخاب گشته و درصد خنداني شمارش شد
هـاي     براي اندازه گيري درصـد ميـوه        :مغز دار هاي    درصد ميوه 

 خوشه انتخاب و به طـور تـصادفي   10مغز دار از هر تكرار در هر تيمار   
  .مغزدار آن شمارش شدهاي  د ميوه عدد ميوه برگزيده و درص100

 در ايـن حالـت دو       :شاخص عملكرد بر سطح مقطـع شـاخه       
شاخه از هر تيمار انتخاب و مقدار عملكرد بر سطح مقطع شـاخه چنـد               

مقـدار اخـتالف    .   اندازه گيـري شـد      84 و   83ساله در دو سال متوالي      
همچنــين مجمــوع عملكــرد در دو ســال ، عملكــرد در ايــن دو ســال

  .  دمحاسبه ش
 دو شـاخه از هـر درخـت انتخـاب و            :اندازه گيري رشد رويشي   

. اندازه گيري شـد   ) قبل از محلولپاشي   (1382طول آن در اواخر اسفند      
 اندازه گيـري و     1383در اواخر مهر    ها     طول همين شاخه   سپس مجدداً 

  .محاسبه شدها  اختالف طول اين شاخه مقدار
تگاه كلروفيل سنج مقدار    با استفاده از دس    : اندازه گيري كلروفيل  

پس از  . كلروفيل  برگ در كليه تيمارها  در اواسط تير ماه سنجيده شد            
بـا اسـتفاده از نـرم افـزار         هـا     اندازه گيري فاكتورهاي ذكـر شـده داده       

MSTATC      با استفاده از آزمون    ها     آناليز آماري شد و مقايسه ميانگين
  .يد درصد انجام گرد5چند دامنه اي دانكن و در سطح 

  
  نتايج و بحث
  درصد خنداني

به طور كلي خنداني يكي از خصوصيات مهم در پسته بوده كه از              
يك رقم به رقم ديگر تفاوت دارد و يـك عامـل بـراي انتخـاب رقـم                  

متفاوتي بـراي علـت     هاي    فرضيه. باشد  مي مناسب براي توليد تجارتي   
وز خندان شدن پسته ارائه شده اما مكانيـسم خنـدان شـدن پـسته هنـ               

 ).  4( نامشخص است
شود كه بيشترين درصد خنداني       مي  مشخص 2 با توجه به جدول     

 NPK درصـد و بعـد از آن در تيمـار            3/60در تيمار كلسيم بـه مقـدار        

وجود دارد و كمترين درصد خنداني در تيمار شـاهد بـه مقـدار              ) 7/54(
باشد، كه از نظر آماري تفـاوت معنـي داري بـا سـاير                مي  درصد 7/32
بين تيمارهـاي آهـن، منيـزيم،       . مارها به استثناء تيمار منيزيم داشت     تي

تفاوت معنـي داري    ) 9تيمار  (  منگنز و تيمار كليه عناصر مورد آزمايش      
درصد .  درصد بود  45 تا   35ديده نشد و درصد خنداني اين تيمارها بين         

در آزمايـشي  . داري بيشتر از شاهد بود خنداني در تيمار آهن بطور معني  
انجام شد مشخص شده كه تيمار آهـن،        ) 20(توسط تكين و گيوزل       كه

كـه بـا نتـايج       اثر مثبت روي وزن ميوه پـسته و درصـد خنـداني دارد،              
  .حاصل از اين آزمايش مطابقت دارد

بر درصد خنداني با توجه به نمـودار        ) Zn(  در مورد اثر عنصر روي    
 از شـاهد  شود كه درصد خنداني در تيمـار روي بيـشتر     مي   مشخص  1

سـيدي  هـاي     ايـن نتـايج بـا نوشـته       . بوده و اين تفاوت معني دار است      
  . مطابقت دارد) 1377(

  
  مغز دارهاي  درصد ميوه

  :دهد   مي مرحله رخ2پوكي پسته در طي 
پوك در زمان تـشكيل     هاي    اولين ميوه     در طي تشكيل ميوه،    – 1

رده، جنـين   در اين زمان لوله گرده خوب رشد نكـ        . شوند  مي ميوه توليد 
  . شود  ميتشكيل نشده و در نتيجه ميوه پوك

ظرفيــت ذخيــره   ،)تيرمــاه( پــوكي در حــين پــر شــدن ميــوه – 2
ايـن  . كنـد   مـي  را تعيين ها    ها، درصد پر شدن ميوه     كربوهيدرات درخت 

 تئوري با تنك كردن خوشه قبل از رشد ميوه بـه اثبـات رسـيده اسـت        
)4.(  

ه بيشترين درصد مغزداري    شود ك   مي  مشخص 2با توجه به جدول     
باشـد و     مـي   درصـد  96  به مقـدار   NPKو  ) درصد7/96( در تيمار آهن  

البته از نظر آماري    . شود  مي ديده)  درصد 80( كمترين آن در تيمار مس    
در طي تحقيقي كه روي     . تفاوت معني داري بين تيمارها وجود نداشت      

ه پـوك   رقم كرمان در كاليفرنيا انجام شد مشخص شد كه توليـد ميـو            
در ايـن رقـم از كـل        . نتيجه سقط جنين در مراحل اوليـه رشـد اسـت          

 درصد در اثر سقط جنين پوك شدند       5/24گرده افشاني شده    هاي    ميوه
شـود در تيمـار آهـن         مـي  با توجه به نتايج اين تحقيق مـشاهده       ). 19(

كمبـود آهـن در پـسته باعـث         . بيشترين درصد ميوه مغزدار وجود دارد     
شـود و     مـي  ر كامل شده و يا باعث توليد ميوه پوك        عدم رشد مغز بطو   

در طي تحقيقي كه توسـط      ). 4( شود  مي تعداد ميوه پسته در خوشه كم     
انجام شد اثرات مثبت ميزان آهن بـرگ بـر وزن           ) 20(تكين و گيوزل    

متوسـط سـطح آهـن در       (ميوه پسته و درصد خنـداني مـشخص شـد           
كـاهش ازت   ). است قسمت در ميليون     185 تا   45 ي پسته بين  ها  برگ

.  شـود  هـا مـي   در پسته باعث كاهش محصول و تأخير در بيداري جوانه    
احتياج درخـت پـسته بـه مـواد غـذايي ازت و پتاسـيم در طـول دوره                   

همچنـين معلـوم شـده در       . دهي و رشد دانـه و بلـوغ زيـاد اسـت            ميوه
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هاي دچار كمبود فسفر، مصرف كود فسفري باعث افزايش توليد           خاك
همچنين مشخص شده كـه كـاربرد       ). 13( گردد  يوه پسته مي  و اندازه م  

در گـردو اسـتفاده از    ). 18( دهد  مي پتاسيم درصد پوكي ميوه را كاهش     
كود كه تركيبي از كود اوره، نيترات آمونيوم، سـوپر فـسفات و              دو كيلو 

سولفات پتاس به همراه يك كيلو گرم سولفات روي بود باعث افزايش            
افزايش در گل انگيزي و توليد جوانه ميـوه         عملكرد محصول از طريق     

 افزايش وزن دانـه و مغـز و بهبـود كيفيـت مغـز             ،  بيشتر، پر شدن دانه   
با توجـه بـه بقيـه    ). 8( گرديد) درشتي مغز و روشن تر بودن رنگ مغز  (

شود كه درصـد ميـوه مغـزدار در تيمـار             مي  مشخص 2نتايج در جدول    
 ايـن افـزايش معنـي دار        عنصر روي نسبت به شاهد افزايش داشته اما       

 سطح   4نبوده است در همين زمينه در طي تحقيقي اثر عنصر روي در             
 سطح به صورت محلولپاشـي در اختيـار درختـان پـسته            4و بور نيز در     

رقم اوحدي قرار گرفت و سپس اثر آن بر درصد پوكي بررسـي شـد و                
در نهايت مشخص شد كه اثر سطوح مختلف عنـصر روي بـر درصـد               

ني دار نبوده اما بيشترين درصد پوكي در تيمار روي با غلظت            پوكي مع 
نتايج ما با نتايج حاصـل از ايـن         .  قسمت در ميليون مشاهده شد     5000

در پكـان نيـز كمبـود روي باعـث روزت           ). 6( آزمايش مطابقت داشت  
شـود    مـي  پـرچم و مـادگي    ،  و عدم تـشكيل گـل آذيـن       ها    شدن شاخه 

و وزن آنها كاهش و تعداد ميوه توليد شده در          ها    همچنين طول شاتون  
 تشكيل شده خـشك   هاي    يابد، در اين حالت ميوه      مي شاخه نيز كاهش  

  ). 15( شوند مي
  

  رشد رويشي
شود كـه بـين تيمارهـاي         مي  مشخص 2با توجه به جدول شماره      

. مختلف از نظر مقـدار رشـد رويـشي تفـاوت معنـي داري وجـود دارد                
يمار مس و كمتـرين آن در تيمـار شـاهد و            بيشترين رشد رويشي در ت    

در همين زمينه مـشخص شـده در صـورت كمبـود            . شود  مي كل ديده 
مس در بادام رشد متوقف شده و ساقه آنها در اواخر زمـستان و اواخـر                

به طور كلي در اثر كمبود مس در پـسته  ). 10( كند  ميبهار صمغ توليد  
ند و نوك آنها پژمرده     شو  مي نازكها    متوقف شده و شاخه   ها    رشد شاخه 

هـا    حاصل از تجزيه نمونـه    هاي    با توجه به داده   ). 7( گردد  مي و خشك 
مشخص شد كه ميزان مس موجود در سه تيمار شاهد، مس و كـل در             

. البته ميزان اين عنصر در تيمار مس بيش از شاهد بود       ،  حد بهينه است  
 رشـد   با توجه به نمودار باال مشخص است كه تفاوت معني داري بـين            

  وجود نـدارد ولـي ميـزان رشـد رويـشي در           NPKرويشي در شاهد و     
به طور كلي در مـورد ازت مـشخص         .  بيش از شاهد است    NPKتيمار  

شده كه بين رشـد شـاخه و بـاردهي رابطـه معكـوس وجـود دارد، بـه         
شـود    مـي كه محصول بااليي توليـد ) on year( طوريكه در سال پربار

رشد شاخه ، )off year(  سال كم باررشد رويشي كاهش يافته ولي در
اين شرايط نشان دهنـده رابطـه معكـوس بـين رشـد             . يابد  مي افزايش

در اين آزمايش نيز درختان پسته در سـال         ). 11( شاخه و باردهي است   
تواند دليلي براي رشد رويشي كم در اين سال           مي اين امر ،  پربار هستند 

كـه تركيبـي از كـود اوره،        در گردو نيزاسـتفاده از دو كيلـو كـود           . باشد
سولفات پتاس، سوپر فسفات و نيترات آمونيـوم بـه همـراه يـك كيلـو        

و افزايش ها  سولفات روي باعث افزايش رشد طولي و قطري سر شاخه    
  ).8( عملكرد گرديده است
فوق بعد از تيمار مس بيشترين رشد رويـشي         هاي     با توجه به داده   
نشان داد كـه ميـزان   ها  آناليز نمونهنتايج . شود  ميدر تيمار منگنز ديده  

 ميلي گـرم بـر   80 تا 30منگنز در تيمار شاهد كمتر از حد اپتيمم يعني   
اين نشان دهنده كمبود منگنـز در خـاك و يـا جـذب              ،  كيلو گرم است  

ميزان اين عنـصر بعـد از محلـول         . باشد  مي ناكافي اين عنصر از خاك    
يافت و در محدوده اپتيمم پاشي با منگنز در تيمار كل و منگنز افزايش    

به طور كلـي مـشخص شـده اگـر عرضـه منگنـز در حـد                 . قرار گرفت 
مناسبي باشد، مصرف منگنز بيشتر اثري روي رشد، عملكرد و كيفيـت            

مصرف ،  در اين تحقيق به دليل كمبود منگنز در برگ        ). 10( ميوه ندارد 
منگنز به صورت محلول پاشي كمبود را برطـرف كـرده و اثـر مثبتـي                

شود رشـد     مي  مشخص 6با توجه به نمودار     . وي رشد رويشي گذاشت   ر
رويشي در تيمار منگنز بيش از شاهد است البتـه ايـن تفـاوت از نظـر                 

شـود    مي  مشخص 7از طرفي با توجه به نمودار      .آماري معني دار نيست   
كه با وجود اينكه تفاوت معني داري بين ميزان كلروفيل برگ در تيمار             

د ندارد اما ميزان كلروفيـل بـرگ در تيمـار منگنـز             منگنز و شاهد وجو   
تواند به دليـل نقـش مـوثر      مي اين،  بيش از شاهد و ساير تيمارها است      

 منگنز در توليد كلروفيل و بهبود فتوسنتز و در نهايت رشد بيشتر باشـد             
)11 .(  

رشد رويشي در تيمار كلسيم     ،  در مورد تيمار كلسيم مشخص است     
 البته اين اخـتالف از نظـر آمـاري معنـي دار             بيشتر از شاهد بوده است    

-10/1 پـايين، غلظـت      pHدر باغات سيب با  فسفر، كلسيم و         . نيست
 درصد فسفر برگ با حـداكثر رشـد         20/0-25/0 درصد كلسيم و     95/0

 در درختان سيب همراه است، غلظت كمتر از ايـن مقـدار رشـد را كـم      
  ). 11( كند مي

  
  شاخص عملكرد بر سطح مقطع شاخه

 83يزان عملكرد بر واحد سطح مقطع عرضي شاخه در دو سـال             م
ايـن شـاخص از     .  اندازه گيري و مورد آناليز آمـاري قـرار گرفـت           84 و

طرف نشان دهنده عملكرد بوده و از طـرف ديگـر معيـار مناسـبي                يك
بـا توجـه بـه      . باشـد  براي تعيين استعداد شاخه بـراي سـال آوري مـي          

ه ميزان عملكرد بر سطح مقطـع  شود ك  مي مشخص 2جدول  هاي    داده
 از نظر آماري تفاوت دارند، بـه        83شاخه در تيمارهاي مختلف در سال       

 NPKطوريكه بيشترين ميزان عملكرد بر سطح مقطع شاخه در تيمار            
در همـين زمينـه تحقيقـات       . شـود   مي و كمترين آن در تيمار كل ديده      
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رم بر هكتار    كيلوگ 6/5نشان داده است كه محلول پاشي ازت به مقدار          
قبل از شكوفه دهي در بادام باعث افزايش عملكرد نـسبت بـه شـاهد               

 كيلوگرم بـر هكتـار در قبـل از          6/5وقتي كه ازت به مقدار      . شده است 
 روز بعـد    30 كيلـوگرم بـر هكتـار در         2/11شكوفه دهي و بـه ميـزان        

 ميزان محصول نسبت بـه شـاهد افـزايش يافـت          ،  گلدهي استفاده شد  
در . يج بـا نتـايج حاصـل از ايـن آزمـايش مطابقـت دارد              اين نتا  ).17(

خاكهاي دچار كمبود فسفر، مصرف كود فسفري باعث افزايش توليد و           
هـاي    در اين تحقيق با توجه بـه داده       ). 19( اندازه ميوه پسته شده است    

 83بدست آمده، بيشترين ميزان عملكرد بر سطح مقطع شاخه در سال            
 بـا نتـايج حاصـل از آزمايـشات بـاال            شود كه   مي  ديده NPK در تيمار 

ميزان عملكـرد بـر سـطح مقطـع شـاخه در تيمـار كـل           . مطابقت دارد 
تيمـار كـل عالئـم       در درختان محلول پاشـي شـده بـا        . كمترين است 
 مشاهده شد و قسمت انتهايي پوسته سبز ميوه به          ها  برگنكروزگي در   

وختگي رنگ قهوه اي تيره تا سياه درآمد، ايـن عالئـم و بـه ويـژه سـ                 
تواند بـه داليـل       مي شود كه   مي پوست ميوه فقط در اين تيمار مشاهده      

متعددي از جمله غلظت نامناسب عناصر به كاررفته و يا به علت اثرات             
رشد رويشي نيز در اين تيمـار       . آنتاگونيستي عناصر روي همديگر باشد    

ميـزان عملكـرد بـر سـطح        ،  84در سال   . نسبت به شاهد كاهش يافت    
بيـشترين ميـزان    . ه در تيمارهـاي متفـاوت معنـي دار شـد          مقطع شاخ 

عملكرد در تيمار مس و بعد از آن در تيمار عنصر روي مشاهده گرديد              
. و كمترين آن در تيمار كل و بعـد از آن در تيمـار شـاهد بدسـت آمـد                   

 84 و 83تفاوت بين ميزان عملكرد بر سطح مقطع شـاخه در دو سـال           
 . آمده است2در جدول شماره 

شود كه اختالف عملكـرد        مشخص مي  1 توجه به نمودار شماره      با
در دو سال متوالي در بين تيمارهاي مختلف از نظـر آمـاري معنـي دار                

كمترين اختالف عملكرد در دو سال در تيمار مس و بيـشترين            . نيست
اختالف عملكرد و به عبـارتي بيـشترين شـدت سـال آوري در تيمـار                

NPK  مشخص شده اگر مقـدار ازت بـرگ        در پكان   . شود   مشاهده مي
با توجـه بـه     ). 15(شود     درصد باشد سال آوري تشديد مي      2/2كمتر از   
شود كه حتي بعد از محلول پاشي بـا ازت مقـدار               مشخص مي  1نمودار

توانـد     ميلي گرم بر گرم است، كه ايـن مـي          2/2ازت برگ كمتر از حد      
ع شـاخه   مجموع عملكرد بر سطح مقطـ     . خود سال آوري را تشديد كند     

بـين تيمارهـاي    .  آمـده اسـت    1  نيـز در نمـودار        84 و   83در دو سال    
مختلف از نظـر آمـاري تفـاوت معنـي داري وجـود دارد بـه طوريكـه                  

 و بعد از آن در تيمار مـس و          NPKبيشترين مجموع عملكرد در تيمار      
كمترين مجموع عملكرد در تيمار كل مـشاهده        . شود  روي مشاهده مي  

اي مس، روي، منگنز، منيزيم و آهن از نظر آماري          بين تيماره . شود  مي
در همين زمينه مشخص شده در گـردو  . تفاوت معني داري وجود ندارد   

استفاده از دو كيلو كود كه تركيبي از كود اوره، سولفات پتـاس، سـوپر               
فسفات و نيترات آمونيوم بـه همـراه يـك كيلـو سـولفات روي باعـث                 

ا، افزايش عملكرد محـصول و      ه  افزايش رشد طولي و قطري سر شاخه      
  ).8(شود بهبود كيفيت آن مي

.  
   اثر تيمارها بر خصوصيات رويشي و زايشي پسته- )2جدول (

  ميوه مغز دار
  )درصد(

  رشد رويشي
(cm) 

  خنداني  تيمار (g/mm2)عملكرد بر سطح مقطع شاخه
  1384  1383      )درصد(

  ميزان كلروفيل برگ
  )عدد اسپد(

66/32     شاهد         e a33/92  b16/2  bc75/0  bc343/0  a23/45  
NPK  66/54   ab a96  ab83/3  a42/1  ab633/0  a26/47  
Fe  43  cd a66/96  b5/2  ab09/1  abc57/0  a53/49  
Ca  33/60   a a91  ab4  abc83/0  bc31/0  a3/47  
Cu  66/47   bc a80  a83/4  abc0/1  a75/0  a93/48  
Mg 33/38   de a91  ab66/3  abc97/0  abc45/0  a33/48  
Mn  66/43   cd a33/83  ab16/4  abc83/0  abc39/0  a63/49  
Zn  66/43   cd a66/93  b66/2  abc01/1  a733/0  a9/45  

Zn+Cu+Mn+Mg+ Ca+Fe+NPK 33/45   cd a33/87  b2  c44/0  c20/0  a7/46  
 .باشند ار نمي درصد معني د5در هر ستون، اعدادي كه در يك حرف مشترك ميباشند طبق آزمون دانكن در سطح 
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تفاوت وزن ميوه به ازای سطح مقطح شاخه  0.407 0.784 0.52 0.52 0.25 0.52 0.44 0.277 0.24

مجموع وزن ميوه به ازای سطح مقطح شاخه 1.093 2.056 1.66 1.14 1.75 1.42 1.22 1.743 0.64

NPK    شاهد Fe ca Cu Mg Mn Zn کل

 
 84 و83 مجموع و تفاضل وزن ميوه به ازاي واحد سطح مقطع عرضي شاخه در سالهاي - )1شكل (

  
در تحقيقي  . اين نتايج با نتايج حاصل از اين آزمايش مطابقت دارد         

، ديگر مشخص شد كه با افزايش پتاسيم و روي قابل جـذب در خـاك          
رد پـسته افـزايش     غلظت اين عناصر در برگ كـاهش يافـت و عملكـ           

اين نتايج نشان دهنده وجود رابطه منفي بين فسفر قابل جـذب            ،  يافت
، در خاك با فسفر برگ و عملكرد ميوه است، با افزايش غلظـت فـسفر             

پتاسيم و روي خاك ميزان رشد و درصد ماده خشك در پسته افزايش             
 در). 3( يافت و در نتيجه كاهش غلظت اين عناصر در گياه اتفاق افتاد           

گرديـده  ها  پكان نيز كاهش شديد عنصر روي باعث روزت شدن شاخه         
شـود، طـول     ميو باعث عدم تشكيل گل آذين، پرچم و مادگي در آنها      

و وزن آنها در اثر كمبود روي كاهش و تعداد ميوه توليد شده             ها    شاتون
كـاربرد  ). 15( يابـد   مـي  يابد، در نهايت عملكرد كـاهش       مي نيز كاهش 

ته در اواخر دوره خواب روي شاخ و برگ، سطح روي         در پس ) Zn( روي
 تقويت كرده و روي مورد نياز براي تلقيح موفق را تامين          ها    را در جوانه  

مسلما هر چه مجموع عملكرد در دو سال متوالي بيـشتر           ). 12( كند مي
و اختالف آن كمتر باشـد بهتـر اسـت، زيـرا در ايـن حالـت بيـشترين                   

  .      شود  ميوري حاصلعملكرد با كمترين شدت سال آ
  

  كلروفيل برگ 
ميزان كلروفيل برگ در تيمارهاي مختلف انـدازه گيـري و مـورد             

  مـشخص  2جـدول   هـاي     بـا توجـه بـه داده       .آناليز آماري قرار گرفـت    

شود كه بين ميزان كلروفيل در تيمارهـاي مختلـف تفـاوت معنـي               مي
نـز و آهـن و      بيشترين ميزان كلروفيل در تيمـار منگ      . داري وجود ندارد  

حاصـل از آنـاليز     هـاي     داده.  شـود   مـي  كمترين آن در شاهد، مشاهده    
ي درخـت شـاهد     هـا   برگعناصر غذايي نشان داد كه ميزان منگنز در         

 تـا  30( كل و منگنز بوده و مقدار آن از حـد اپتـيمم           هاي    كمتر از تيمار  
كه اين نشان دهنده كمبـود      ،  باشد  مي كمتر)  ميلي گرم بر كيلوگرم    80
بعـد از   . باشـد   مي گنز در خاك و يا جذب ناكافي اين عنصر از خاك          من

ميزان اين عنـصر در بـرگ در      ،  محلول پاشي با تيمارهاي منگنز و كل      
بـا  . محدوده اپتيمم  قرار گرفته و كمبود اين عنصر برطرف شده اسـت        

شود، با وجـود اينكـه از نظـر آمـاري             مي توجه به نمودار باال مشخص    
بين ميزان كلروفيل در برگ، بين تيمارهاي مختلف        تفاوت معني داري    

وجود ندارد اما ميزان كلروفيل برگ در تيمار محلـول پاشـي شـده بـا                
تواند به    مي اين امر . باشد  مي تيمار منگنز بيش از شاهد و ساير تيمارها       

بعـد از  . دليل نقش مهم اين عنصر در توليد كلروفيل و فتوسـنتز باشـد      
شود، آهن    مي يزان كلروفيل در تيمار آهن ديده     تيمار منگنز بيشترين م   

بـه  . باشـد   مي نيز از عناصر مهم در توليد كلروفيل و در نهايت فتوسنتز          
شـود    مـي  طوريكه كمبود آهن و يا كمـي تحـرك آن در گيـاه باعـث              

از .  رنـگ پريـده شـود      هـا   برگكلروفيل به مقدار كافي ساخته نشده و        
 ا بـه انـرژي شـيميايي تبـديل        آنجا كه كلروفيل انرژي نور خورشـيد ر       

كند، كاهش مقدار كلروفيل برگ منجر به كـاهش مـاده سـازي در      مي
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در ايـن تحقيـق     ). 11( يابـد   مي گياه شده و در نهايت محصول كاهش      
بيشترين ميزان آهن برگ در بين سه گروه  شاهد، تيمار كل و  تيمـار                

تيمـار  ميزان كلروفيـل بـرگ نيـز در         . در تيمار آهن وجود داشت    ،  آهن
آهن بيش از شاهد بود كه شايد بـه دليـل اثـر مثبـت آهـن در توليـد                    

اگرچـه  ،  شود  مي بدست آمده مشخص  هاي    با توجه داده  . كلروفيل باشد 
بين درصد ميوه مغزدار در تيمارهاي مختلف تفاوت معني داري وجـود            

اما درصد ميوه مغـز دار در تيمـار آهـن بـيش از شـاهد و سـاير                   ،  ندارد
در همين زمينه مشخص شده در اثر كمبود آهن، پـوكي           . عناصر است 

 شـود   مـي  ميوه پسته افزايش يافته و تعداد ميوه پـسته در خوشـه كـم             
در طي تحقيق ديگري نيز مشخص شد كه آهن اثر مثبتي روي            ). 11(

توانـد ناشـي از نقـش         مي ، اين عمل  )20( گذارد  مي وزن ميوه در پسته   
ميزان كلروفيل  . ايت فتوسنتز باشد  موثر آهن در توليد كلروفيل و در نه       

 موجود در برگ محلول پاشي شـده بـا تيمـار منيـزيم بـيش از شـاهد                 

باشـد و از نقـشهاي        مي منيزيم اتم مركزي مولكول كلروفيل    . باشد مي
در صـورت كمبـود ايـن عنـصر،         ). 19( عمده آن سنتز كلروفيل اسـت     

ــ     ــه توزي ــود و در نتيج ــشي ش ــد آبك ــد وارد آون ــي توان ــاكارز نم ع س
ي داراي كمبـود  هـا   بـرگ بنـابراين در    . شـود   مي ها مختل  كربوهيدرات

منيزيم مواد حاصل از فتوسنتز باال بوده و با افزايش شدت نـور مقـدار               
غلظت اين عنـصر در درختـان       ). 11( يابد  مي كلروزه و نكروزه افزايش   

سال آوري مثل پسته ممكن است در طول سـال كـم بـار و يـا پربـار                   
شد، از جمله اينكه مشخص شده غلظت اين عنـصر در           تفاوت داشته با  

در ). 2( طول فصل رشد در سال پربـار بـيش از سـال كـم بـار اسـت                 
مجموع ميتوان گفت تغذيه برگي درختان پسته در طول فصل رويـش            

گل سال  هاي    با عناصر اصلي غذايي ميتواند تا حد زيادي ريزش جوانه         
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Effect of foliar nutrition on quality, quantity and of alternate bearing of   

Pistachio( Pistacia vera L.)  
 

G. H. Davarynejad1* – M. Azizi2 – M. Akheratee3 
 

Abstract 
Pistachio ( Pistacia vera L.) is an important crop in our country and has a unique position in export goods. In 

respect to better nut quality this research was conducted during 2005-2006. Macro and micronutrients were used 
as foliar application to surmount soil limitations in nutrient uptake and  alternate bearing control with “Owhadi” 
cultivar in RCBD with 3 replications. The treatments were control( water), NPK, Fe, Ca, Mg, Mn, Zn, Cu and 
mixture of all mention nutrients in three stage(15 day AFB, kernel filling and one month before harvest). Factors 
such as: dehisced nuts(%), blankness(%), number of fruit/stem cross section area, vegetative growth, leaf 
chlorophyll and nutrient content were determined.  Treatments affected dehisced nuts properties at significant 
level as the highest level of dehisced nuts was detected in Ca treatment and the lowest one in control. There is 
not significant differences between treatments as blankness and chlorophyll content as concerned. Fruit yield / 
stem cross section area in two successive year had significant diffrerences. In two years  the highest yield was 
produced in NPK and Cu treatment respectively but the lowest yield produced in mixture nutrients. All treatment 
affected vegetative growth significantly as the highest growth take placed in Cu treatment and the lowest growth 
was detected in mixture nutrients. Leaf nutrients analysis showed significant difference as Nitrogen, Phosphorus 
and K content between control, NPK and mixture nutrients treatment. All the nutrient were higher in NPK and 
mixture treatment as compared to control. Manganese content of the leaf was higher in Mn and mixture 
treatments than control. In conclusion , foliar nutrition can affect growth, fruit quality and alternate bearing of 
the trees. 

 
Keywords: Pistacia, Alternate bearing, Blankness, Dehisced nuts, Nutrient, Foliar application  
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