
  )۱۳۹۷( ۵شماره  ،۳جلد  ،مجله علوم و فناوري پسته
 

٥٧ 
 

اثر برهمکنش کاربرد بنزوات سديم، نيترات پتاسيم، روغن سويا و روغن ولک بر رفع نياز 

  سرمايي درختان پسته
  

  ۱يه نادي، مار۱، نجمه پاکدامن۱پوريد علي، حم*١امان اله جوانشاه

  ٢٢/٠٨/١٣٩٨ تاريخ پذيرش:                         ٠٧/٠٤/١٣٩٨تاريخ ارسال: 

  چكيده

هاي اخير و نا کافي بودن سرماي زمستان و عدم تامين نياز سرمايي درختان در سال گرم شدن كره زمين

اين پژوهش با هدف بررسي تاثير . توليدي شده استمحصول  تو كيفي تكميقابل مالحظه کاهش به منجر پسته، 

ي، در دو سال، در مناطق کاربرد مواد شيميايي در غلبه بر عوارض عدم تامين نياز سرمايي درختان بارور پسته رقم اكبر

هاي كامل تصادفي با سه تكرار به اجرا درآمد. شهرستان رفسنجان، استان کرمان، در قالب طرح بلوك انار و كشكوئيه

+  %٤روغن ولك  در هزار، ٨و  ٤، نيترات پتاسيم %٦و  ٤، روغن سويا %٦و  ٤تيمارهاي آزمايشي شامل روغن ولك 

در هزار، روغن  ١+ بنزوات سديم  %٤در هزار، روغن ولك  ١+ بنزوات سديم  %٣ن ولك در هزار، روغ ٤بنزوات سديم 

 %، ٣+ روغن سويا  %٣روغن ولك  در هزار، ٥/٠در هزار + بنزوات سديم  ٥+ نيترات پتاسيم  %٢+ روغن سويا  %٢ولك 

در هزار،  ١زار + بنزوات سديم در ه ٥+ نيترات پتاسيم  %٥در هزار، روغن سويا  ٥+ نيترات پتاسيم  %٤روغن ولك 

در هزار و نيز شاهد بودند. پارامترهاي ميزان عناصر  ١در هزار + بنزوات سديم  ٥+ نيترات پتاسيم  %٥روغن ولك 

پتاسيم و منگنز موجود در  سديم و پتاسيم در جوانه گل و گل کامل باز شده، ميزان آهن، مس، روي، فسفر، سديم،

گيري انس، درصد خنداني، درصد دهان بسته، درصد پوكي و وزن محصول تر هر درخت اندازه بافت برگ، وزن صد دانه،

در هزار  ١+ بنزوات سديم  %٣و نيز تيمار روغن ولك  %٦، روغن ولك %٤شد. نتايج نشان داد تيمارهاي روغن ولك 

مس، روي، فسفر، سديم،  داراي بيشترين درصد خنداني و كمترين درصد پوكي بودند. از نظر ميزان عناصر آهن،

توان بيان داشت که داري بين تيمارها وجود نداشت. به طور کلي ميپتاسيم و منگنز در برگ پسته، اختالف معني

و تيمار روغن  %٦ پاشي روغن سوياختان پسته، محلولپاشي جهت غلبه بر عدم تامين نياز سرمايي دربهترين محلول

، ٠١/١و ٣٨/١در هزار بود که به ترتيب با كاهش انس به ميزان  ١ر + بنزوات سديم در هزا ٥+ نيترات پتاسيم  %٥ولك 

                                                             
  و ترويج کشاورزي، رفسنجان، ايران پژوهشکده پسته، موسسه تحقيقات علوم باغباني، سازمان تحقيقات آموزش ،يپژوهش استاديار- ١
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گرم، در نهايت  ٦/٥و  ١/٧درصد و در مقابل، افزايش وزن صد دانه به ميزان  ٢٨/٢و  ٥/٣کاهش درصد پوكي به ميزان 

 شاهد گرديد.  كيلوگرم در مقايسه با ٧و  ٨٣/٢در هر درخت به ميزان  منجر به افزايش وزن محصول تر

  صد خنداني، نياز سرماييدرصد پوکي، درواژه هاي كليدي: 

  

  مقدمه

باشد. يکي از اين مشکالت يکي از نتايج گرم شدن کره زمين، اثرات نامطلوب آن بر کشاورزي و توليد غذا مي

بودن دريافت  ناکافيباشد. هاي مناطق معتدله و نيمه گرمسيري ميمربوط به محصوالت باغي به خصوص در ميوه

است که در بسياري از نواحي داراي  جدي، مشکل )L.vera  Pistacia( سرماي ساالنه در درختان ميوه به ويژه پسته

منجر به  عدم تامين نياز سرمايي درختان پسته. )٢( شودمشاهده ميرفسنجان،  -از جمله کرمانزمستان نسبتاً گرم 

ها و در نهايت کاهش و يا عدم توليد ش توليد گرده، ريزش زياد جوانهنابساماني در ساختار رويشي و زايشي، کاه

يك فاكتور مهم در احداث درختان معتدله مدنظر  به عنوان گرچه مدت و شدت سرماي زمستانها .)٩( گرددمحصول مي

ن را با مشكل درختا ،مشهودتر استنيز هاي سرد سال اما افزايش ميانگين دماي كره زمين كه در ماه، گيردقرار مي

  .)٢٤( است ساختهبرطرف نشدن نياز سرمايي مواجه 

پسته به عنوان يک محصول مهم اقتصادي جايگاه خاصي در بين توليدات کشاورزي ايران داشته و بخش 

رگترين خطري که بازارهاي داخلي و خارجي پسته زدهد. امروزه باي از صادرات غيرنفتي کشور را تشکيل ميعمده

هاي هاي توليد و پايين بودن بازده آن در واحد سطح است. بررسي گزارشکند، باال رفتن هزينههديد ميايران را ت

دهد که عدم تامين نياز سرمايي يکي از مشکالت مناطق پسته کاري استان کرمان است سازمان هواشناسي نشان مي

  ).٢گردد (که منجر به کاهش عملکرد توليدي پسته در واحد سطح مي

دوره سرما نياز دارند تا بعد از آن با مهيا شدن يك ساليانه خود به  چرخه رشدتان ميوه مناطق معتدله در درخ

حداقل زمان الزم براي سرمادهي يك ). ٢٧و  ١٠، ٥( ها اتفاق افتدشكوفايي طبيعي جوانه ،شرايط مناسب جهت رشد

اصطالحاً نياز سرمايي آن رقم  ،شودرويش ميرقم در طي فصل ركود كه موجب از سرگيري رشد طبيعي آن در فصل 

ها حتي ارقام مختلف متفاوت است. بهترين دما نياز سرمايي و محدوده دمايي موثر در گونه .)٢٣، ١٥(شود ناميده مي

تر در دماهاي پايين .تواند فعال باشدجهت برطرف كردن نياز سرمايي جوانه گل، دمايي است كه تقسيمات ميتوزي مي

هاي گل بر اساس طبيعت وجود ندارد، زيرا جوانه سازيكان تقسيم ميتوزي وجود ندارد تاثير محسوسي بر بهارهكه ام

). در طول ركود حقيقي، دماي كم باعث تسريع رشد و نمو و ١٨و  ١١دوگانه در طول دوره ركود نيز بايد تكامل يابند (
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 ). در٢٠در گياهان فعال عكس اين موضوع صادق است ( شود، در حاليكهدماي باال باعث كاهش و تاخير در آن مي

ها اين مكانيسمي است كه از جوانه كند، در حالت ركود يا استراحت قرار دارد،طول مدتي كه درخت سرما دريافت مي

هاي غير معمول وسط هايي كه وارد ركود شده اند در اثر گرم شدنجوانه و كنددر برابر سرماي زمستانه محافظت مي

  ).  ٢٨و  ١٨( شوندبيدار نمي ،زمستان

درجه سانتيگراد  ٧ساعت در دماي كمتر از  ١٠٠٠تا  ٧٠٠نياز سرمايي در ارقام مختلف پسته متفاوت و بين 

). براي برطرف شدن ٢(ساعت نيز وجود دارد  ١٢٠٠تا  ٦٠٠) و در ارقام ايراني، ارقام با نياز سرمايي بين ٢٥باشد (مي

هاي تقربياً ماليم و طوالني دارد و در نتيجه در مناطقي با مايي، درخت پسته نياز به زمستاناين ميزان نياز سر

كند. از آنجا هاي معتدل يا كوتاه، درخت پسته ميزان سرماي الزم براي از سرگيري مناسب رشد را دريافت نميزمستان

كند، بنابراين دماهاي باال در طول ما را خنثي ميبه صورت افزايشي اثرات سرگراد يدرجه سانت ١٨ که دماهاي باالتر از

طول دوره ركود درختان باعث عدم برطرف  افزايش دما در). ٢٠گردد (تر شدن دوره ركود ميزمستان باعث طوالني

هايي در رشد و موجب بروز ناهنجاري هاي درختان ميوه مناطق معتدله شده و متعاقباًشدن كامل نياز سرمايي جوانه

توليدي کاهش محصول  تو كيفي تكميکه به دنبال آن  دهي درختان ميوه در دوره رشد مي شودگلدهي و ميوهنمو، 

  ).  ٢٦و  ٢٤يابد (مي

بررسي نرمال پارامترهاي جوي در مقايسه با متوسط آماري در مناطق مختلف كشور حكايت از افزايش دما در 

بيشتر است. بر طرف نشدن نياز سرمايي درختان نيز هاي سرد سال هاي اخير دارد و شدت اين افزايش دما در ماهسال

هاي افزايش درصد برگ، وزن تر و خشك برگ و در مقابل، سطح برگ ،تعداد برگچه، رشد ميانگرهکاهش پسته باعث 

 ال آورتشكيل ميوه كم حتي در س ،تاخير در گلدهي و برگدهي، هاريزش زياد جوانه، عدم توليد گردهشده و  غيرطبيعي

  ).١٩را به همراه دارد ( هاي فصل جاريتوليد گل به صورت جانبي و انتهايي بر روي شاخهو نيز 

ريزي مصنوعي بعد از کارهايي از جمله تنش آبي و عدم استفاده از كودهاي نيتراته در آخر تابستان، برگراه

بياري باراني، هرس و سرزني براي شكستن ركود ها به مرحله ركود حقيقي، آهاي گل و قبل از انتقال آنتشكيل جوانه

ها ها و جيبرلينهاي رشد گياهي مانند سايتوكينين). اگرچه تنظيم كننده٢٦شود (درختان مناطق معتدله استفاده مي

 نيز اثرات مثبتي بر شكستن ركود دارند، اما الزم به ذکر است که جيبرلين بسيار گران قيمت بوده و سايتوكينين نيز به

هاي شيميايي به خاطر هزينه کم و کاربرد پاشي ترکيب). در اين راستا، محلول٣٠شود (ها ميسختي جذب جوانه

  ).١٤آسان، براي طوالني کردن رکود و به تاخير انداختن زمان گلدهي، مناسب هستند (
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نياز سرمايي درختان   از بخشيآميز تحقيقات صورت گرفته در رابطه با برطرف كردن با توجه به نتايج موفقيت

، در صورت عدم تامين نياز )٢٤و  ١٧، ١٣، ٤( با استفاده از تيمارهاي شيميايي، ميوه معتدله بويژه درختان پسته

تحقيقات حاکي از  .تا حدي از خسارات وارده جلوگيري نمود ،توان با مصرف اين موادسرمايي يك رقم در يك سال مي

تا  تواندمي روي برخي درختان مناطق معتدلهو بنزوات سديم  نيترات پتاسيم، معدني هاياستفاده از روغن آن است که

   .)٢٢و  ١٢، ٩، ٧، ٣، ١نمايد (حدي اثر بر طرف نشدن نياز سرمايي را جبران 

هاي آلفاتيک امولسيون شونده و سوپر اويل نيز مشهور است، موادي از گروه هيدروکربن روغن ولک که به روغن

كش براي مقابله با شود. روغن ولك در حقيقت نوعي حشرهه از روغن پارافين با مشتقات نفتي ساخته ميباشد کمي

ها و آفات سپردار است، ولي با تاثير مثبتي که بر شکستن ركود جوانه دارد، از اين ماده براي افزايش محصول و كنه

روغن ولك تسريع در گلدهي، يكنواختي گلدهي، ). گزارش شده که کاربرد ٣شود (برداشت زودتر نيز استفاده مي

). کاربرد روغن سويا ضمن تغيير هواي داخل جوانه ١درختان پسته را به همراه دارد ( دهيافزايش كميت و كيفيت ميوه

). افزايش غلظت دي ٧باشد (ها موثر ميهاي گازي، در به تاخير انداختن زمان باز شدن جوانهو محدود کردن تبادل

ها و جلوگيري از انتشار آن در نتيجه کاهش هاي روغني روي جوانهها به دليل وجود پوششکربن در داخل بافت اکسيد

). تاثير روغن سويا در به تاخير انداختن ٢٤ها موثر باشد (ها و زمان شکوفايي آنتواند در کنترل فعاليت جوانهتنفس مي

  ). ٢٦و  ٢٢، ١١،٢١، ٩، ٨گلدهي در درختان مختلف گزارش شده است (

نيترات پتاسيم عالوه بر داشتن دو عنصر غذايي مهم براي گياه، در گزارشات متعددي از موثر بودن اين ماده 

). اگرچه مكانيسم عمل نيترات پتاسيم در ١٦براي شكستن ركود جوانه گل درختان ميوه از جمله پسته ياد شده است (

توان بيان داشت نيتروژن موجود در نيترات سي دارد، اما در مجموع ميها هنوز جاي بحث و بررشكستن ركود جوانه

  ). ١(گردد ها ميها جذب و موجب تحريك برخي واكنشپتاسيم توسط جوانه

نمک سديمي بنزوئيک اسيد است که پودري کريستالي با  COONa5H6C با فرمول شيميايي سديم بنزوات

 صنايع در علومبنزوات سديم  گردد.که به راحتي در آب حل مي شدباميرنگي سفيد و بوي مشخص و طعمي شيرين 

سيب و آلو  از جملهاستفاده مي شود. در طبيعت نيز اين ماده در برخي گياهان  غذايي مواد نگهدارنده به عنوان غذايي

منابع خاصي در اگرچه در رابطه با تاثير مستقيم بنزوئيک اسيد بر رفع نياز سرمايي درختان،  ).٦شود (ميمشاهده 

و سويا) و ممانعت از  ولکدهد بنزوئيک اسيد با سالم نگه داشتن روغن (دسترس نيست، اما تحقيقات  نشان مي

  .)٦گردد (اکسيداسيون آن، بصورت غير مستقيم باعث افزايش اثرگذاري روغن مي
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ژه رفسنجان، دستيابي به هاي اخير در استان كرمان بويهاي با گرماي غير معمول در سالحادث شدن زمستان

) و باغداران را بر آن داشته ٢توليد قابل قبول در ارقام پسته با نياز سرمايي باال نظير اكبري را با مشكل مواجه نموده (

اي گزاف، ارقامي با نياز سرمايي كمتر را جانشين رقم اكبري نمايند. لذا در اين تحقيق سعي شده است تا با صرف هزينه

اثير کاربرد جداگانه و يا ترکيبي روغن ولک، روغن سويا، نيترات پتاسيم و بنزوات سديم بر كاهش نياز با بررسي ت

  سرمايي درخت پسته، گامي در جهت رفع اين مشكل برداشته شود.

  

  هامواد و روش

رقم پاشي برخي مواد شيميايي در رفع نياز سرمايي درختان پسته اين پژوهش با هدف ارزيابي تاثير محلول

- ي شهرستان رفسنجان، استان کرمان، در قالب طرح بلوكو در دو مکان شامل انار و كشكوئيه اكبري، در طي دو سال

، روغن سويا %۶، روغن ولك %۴هاي كامل تصادفي با سه تكرار به اجرا درآمد. تيمارهاي آزمايشي شامل روغن ولك 

در هزار،  ۴+ بنزوات سديم  %۴روغن ولك  در هزار، ۸ات پتاسيمنيتر در هزار، ۴، نيترات پتاسيم %۶، روغن سويا ۴%

+  %۲+ روغن سويا  %۲در هزار، روغن ولك ۱+ بنزوات سديم  %۴در هزار، روغن ولك  ۱+ بنزوات سديم  %۳روغن ولك 

نيترات +  %۴روغن ولك  %، ۳+ روغن سويا  %۳روغن ولك  در هزار، ۵/۰در هزار + بنزوات سديم  ۵نيترات پتاسيم 

+ نيترات  %۵در هزار، روغن ولك  ۱در هزار + بنزوات سديم  ۵+ نيترات پتاسيم  %۵در هزار، روغن سويا  ۵پتاسيم 

  در هزار و نيز شاهد (بدون محلول پاشي) بودند.  ۱در هزار + بنزوات سديم  ۵پتاسيم 

درجه  ۰-۷و بر اساس مدل  هاي هواشناسيدر سال اول و دوم اجراي آزمايش، نياز سرمايي بر اساس داده

  ساعت بود. ۹۴۷و  ۸۰۸سانتيگراد، به ترتيب 

پاشي هر تيمار بر روي پنج درخت در اواسط بهمن پس از اختصاص دادن تيمارها به واحدهاي آزمايشي، محلول

هاي گل وانهپاشي تيمارهاي آزمايشي (اواسط اسفند ماه) و نيز بعد از شکوفايي جماه انجام شد. يک ماه بعد از محلول

برداري و عناصر سديم و (اواسط فروردين ماه)، به ترتيب از جوانه گل و گل کامل باز شده مربوط به هر تيمار، نمونه

  گيري شد. پتاسيم  با استفاده از دستگاه فليم فتومتر اندازه

برداري از برگ نمونه ها،همچنين، در اواخر تير ماه، پس از متوقف شدن رشد رويشي و شروع به مغز رفتن ميوه

هاي جذب اتميک، فلم فتو متر و ها با دستگاهدرختان پسته انجام و ميزان عناصر غذايي موجود در بافت آن

گيري شد. پس از برداشت محصول در اواخر شهريور ماه  نيز صفاتي نظير انس، درصد خنداني، اسپکتروفتومتر اندازه

  گيري شد. ول تر هر درخت اندازهدرصد دهان بسته، درصد پوكي و وزن محص
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٦٢ 
 

 با استفاده از نرم افزارحاصل از اين پژوهش به صورت تجزيه مركب در دو سال و دو منطقه هاي تجزيه داده

SAS با توجه به اينکه افزايش انجام شد.  %٥اي دانكن در سطح آماري ها با آزمون چند دامنهو مقايسه ميانگين

دار تيمارها در مقايسه با شاهد)، لذا در اين باشد (داشتن اختالف آماري معنيرها ميمحصول نشانگر اثر بخشي تيما

  پژوهش، ميزان مطلوبيت بر اساس افزايش محصول محاسبه گرديد.  

  

  نتايج

  صفات كمي و كيفي ميوه پسته

  وزن صد دانه

ر سال و مکان از نظر آماري نتايج تجزيه واريانس به صورت تجزيه مركب در دو سال و دو مکان نشان داد که اث

دار نبود. بنابراين، نتايج دو سال و دو منطقه به صورت جداگانه ارائه نشد. بر اساس نتايج بدست آمده مشخص معني

، روغن سويا %٦در هزار، روغن سويا  ١در هزار + بنزوات سديم  ٥+ نيترات پتاسيم  %٥پاشي روغن ولك گرديد محلول

در هزار  ٥+ نيترات پتاسيم  %٢+ روغن سويا  %٢در هزار، روغن ولك  ١در هزار + بنزوات سديم  ٥+ نيترات پتاسيم  %٥

در هزار  ١+ بنزوات سديم  %٣در هزار و نيز روغن ولك  ٤+ بنزوات سديم  %٤در هزار، روغن ولك  ٥/٠+ بنزوات سديم 

بيشترين وزن صد دانه را با اختالف  گرم، ٣/١٢٠و  ٦/١٢٠، ٩/١٢٠، ٣/١٢١، ١/١٢٣، ٦/١٢٤به ترتيب با مقادير 

  .)١گرم) داشتند (جدول  ٥/١١٧هد (داري نسبت به تيمار شامعني

  

  انس دانه

)، مربوط ٤٤/٢٤بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش مشخص گرديد کمترين انس دانه نسبت به تيمار شاهد (

در هزار،  ١در هزار + بنزوات سديم  ٥پتاسيم + نيترات  %٥، روغن ولك %٦پاشي با روغن سويا به تيمارهاي محلول

در هزار،  ٥+ نيترات پتاسيم  %٤در هزار، روغن ولك  ١در هزار + بنزوات سديم  ٥+ نيترات پتاسيم  %٥روغن سويا 

، روغن ولك %٤در هزار، روغن ولك  ٥/٠در هزار + بنزوات سديم  ٥+ نيترات پتاسيم  %٢+ روغن سويا  %٢روغن ولك

در  ١+ بنزوات سديم  %٣پاشي روغن ولك در هزار و نيز محلول ٤+ بنزوات سديم  %٤، روغن ولك %٤ويا ، روغن س%٦

 بود ٠٢/٢٤و  ٨٦/٢٣، ٩٣/٢٣، ٠٦/٢٤، ٠٤/٢٤، ٨٤/٢٣، ١٤/٢٤، ٨٣/٢٣، ٤٣/٢٣، ٠٦/٢٣هزار به ترتيب با مقادير 

  .)١(جدول 
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٦٣ 
 

  دانه، انس دانه، درصد خنداني، درصد دهان بسته، درصد پوکي و وزن محصول درخت با خوشه و فرابر پسته ١٠٠يا ترکيبي بر وزن  پاشي مواد شيميايي به صورت جداگانه و. تاثير محلول١جدول 

وزن محصول درخت با خوشه 

  و فرابر

 (Kg)  

  درصد پوكي

(٪)  

  درصد دهان بسته

(٪)  

  درصد خنداني

(٪)  

انس دانه  

  تعداد دانه

g٣/٢٨  

  دانه ١٠٠وزن 

 (g) 
  پاشيمحلول

B ٦٢/٤١  A ٠٣/١٦  ABC ٢٧/١٠  CD ٧/٧٣  ABC ٤٤/٢٤  CDE شاهد (بدون محلول پاشي)  ٥/١١٧  

C ٨٧/٣١  CDE ٥١/١٢  D ٢٤٦/٦  A ٢١/٨١  BCD ٠٤/٢٤  BCD ٤روغن ولك   ٦/١١٩%  

C٨٢/٣٤ DE ١/١٢  ABCD ٧٠٤/٩  AB ١٩/٧٨  BCD ٠٦/٢٤  BCD ٦روغن ولك   ١/١١٩%  

A٥٧/٤٧ BCDE ٠١/١٣  A ٤٩/١٣  D ٥/٧٣  BCD ٩٣/٢٣  BCD ٤روغن سويا   ١/١٢٠%  

AB٤٥/٤٤  CDE ٥٣/١٢  ABC ١١/١٠  BCD ٣٥/٧٧  D ٠٦/٢٣  A ٦روغن سويا   ٦/١٢٤%  

C٢٥/٣١ A ١١/١٦  BCD ٨٣/٨  BCD ٧٥  A ١٩/٢٥  E در هزار ٤نيترات پتاسيم   ٦/١١٤  

C٨٢/٣٤ AB ٠٦/١٥  ABC ٣٣/١٠  BCD ٦/٧٤  AB ٥٧/٢٤  CDE در هزار ٨نيترات پتاسيم  ١١٧  

C ١٢/٣٣  BCDE ٩٨/١٢  ABC ٠٥/١١  BCD ٩٧/٧٥  AB ٧٦/٢٤  DE ٣+ روغن سويا  %٣روغن ولك   ٤/١١٦ %  

C١٢/٣٢ ABC ٣٦/١٤  CD ١٤٩/٨  BCD ٩٣/٧٦  BCD ٨٦/٢٣  ABC در هزار ٤+ بنزوات سديم  %٤روغن ولك   ٣/١٢١  

C ٧٥/٣١  BCDE ٨٥/١٣  AB ٣/١٢  CD ٨٤/٧٣  BCD ١٤/٢٤  BCD اردر هز ٥+ نيترات پتاسيم  %٤روغن ولك   ٢/١١٩  

C١/٣٥ BCDE ١٣ /٢٩  ABCD ٨٤/٩  BCD ٨٧/٧٦  ABC ٢٤/٢٤  BCD در هزار ١+ بنزوات سديم  %٤روغن ولك   ٤/١١٩  

C٣٥ E ٨٥/١١  ABC ٢٩/١٠  ABC ٨٥/٧٧  BCD ٠٢/٢٤  ABCD در هزار ١+ بنزوات سديم  %٣روغن ولك   ٣/١٢٠  

A ٦٢/٤٨  BCDE ٧٥/١٣  ABC ٩٤/١٠  BCD ٣٣/٧٥  CD ٤٣/٢٣  AB در هزار ١در هزار + بنزوات سديم  ٥+ نيترات پتاسيم  %٥روغن ولك   ١/١٢٣  

C ١٢/٣٢  ABCD ١٤/١٤  BCD ٥٧١/٨  BCD ٢٣/٧٧  BCD ٨٣/٢٣  ABCD در هزار ١در هزار + بنزوات سديم  ٥+ نيترات پتاسيم  %٥روغن سويا   ٩/١٢٠  

B ٢٥/٤٢  BCDE ٠٤/١٣  ABC ٥٥/١١  BCD /٤/٧٥  BCD ٨٤/٢٣  ABCD در هزار ٥/٠در هزار + بنزوات سديم  ٥+ نيترات پتاسيم  %٢ويا + روغن س %٢روغن ولك  ٦/١٢٠  

بر اساس آزمون دانكن است.  %٥دار در سطح در هر ستون، حروف مشابه نشان دهنده عدم وجود اختالف معني
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٦٤ 
 

پاشي جداگانه و يا ترکيبي مواد شيميايي نتايج بدست آمده بيانگر اين واقعيت بود که بين تيمارهاي محلول

، روغن %٤دار وجود داشت. به طوري كه تيمارهاي روغن ولك د بررسي، از نظر درصد خنداني اختالف آماري معنيمور

و بدون اختالف  ٨٥/٧٧و  ١٩/٧٨، ٢١/٨١در هزار به ترتيب با مقادير  ١+ بنزوات سديم  %٣و روغن ولك  %٦ولك 

). بين بقيه تيمارهاي آزمايشي ١ختصاص دادند (جدول درصد خنداني را به خود ا باالترين داري با همديگرآماري معني

د خنداني داري مشاهده نشد و در مقايسه با تيمار شاهد، تاثيري در بهبود درصبا شاهد هيچگونه اختالف آماري معني

  .)١پسته نداشتند (جدول 

٪ توانست ٤وغن ولک پاشي رپاشي جداگانه و يا ترکيبي مواد شيميايي مورد بررسي، تنها محلولدر بين محلول

هاي دهان بسته را پاشي)، درصد پستهدرصد در مقايسه با شاهد (عدم محلول ٢٤/٣٩داري و به ميزان به طور معني

). همچنين، از نظر درصد ١داري مشاهده نشد (جدول کاهش دهد و بين مابقي تيمارها و شاهد اختالف آماري معني

 %٦و نيز روغن سويا  ، %٦روغن ولك ، در هزار ١+ بنزوات سديم  %٣غن ولك پاشي با روپوكي ميوه، تيمارهاي محلول

). الزم به ١درصد، كمترين درصد پوكي ميوه را دارا بودند (جدول  ٥٣/١٢و  ٥١/١٢، ١/١٢، ٨٥/١١به ترتيب با مقادير 

+ نيترات پتاسيم  %٥ك پاشي ترکيبي روغن ولو نيز محلول %٤و  ٦پاشي درختان پسته با روغن سويا ذکر است محلول

و  ٥٧/٤٧، ٦٢/٤٨داري با هم و به ترتيب با مقادير در هزار، بدون اختالف آماري معني ١در هزار + بنزوات سديم  ٥

  .)١را به خود اختصاص دادند (جدول كيلوگرم، بيشترين وزن محصول درخت با خوشه و فرابر  ٤٥/٤٤

  

  عناصر غذايي برگ پسته

مربوط به ميزان عناصر غذايي آهن، مس، روي، فسفر، سديم، پتاسيم و منگنز در برگ نتايج مقايسه ميانگين 

پاشي و کاربرد جداگانه و يا ترکيبي روغن ولک، روغن داري بين عدم محلولپسته نشان داد كه اختالف آماري معني

). الزم به ذکر است ٢شت (جدول گيري شده، وجود نداسويا، نيترات پتاسيم و بنزوات سديم از نظر ميزان عناصر اندازه

داري به در هزار به طور معني ١در هزار + بنزوات سديم  ٥+ نيترات پتاسيم  %٥پاشي روغن ولك در اين ميان، محلول

 پاشي) گرديددرصد باعث افزايش ميزان منگنز برگ پسته در مقايسه با برگ درختان شاهد (عدم محلول ٨٧/٢٧ميزان 

   .)٢(جدول 



  )۱۳۹۷( ۵شماره  ،۳جلد  ،مجله علوم و فناوري پسته
 

٦٥ 
 

  پتاسيم و منگنز در برگ پسته. پاشي مواد شيميايي به صورت جداگانه و يا ترکيبي بر ميزان عناصر غذايي آهن، مس، روي، فسفر، سديم،تاثير محلول .٢جدول 

  منگنز

)ppm(  

  پتاسيم

)%(  

  سديم

)%(  

  فسفر

)%(  

  روي

)ppm(  

  مس

)ppm(  

  آهن

)ppm (  
  محلول پاشي

B ٦٧/١٧  A ٣٨/١  A ١٥٤/٠  A ١٠٣/٠  ABC ٣/١٠  A ٣٥/٤  AB شاهد (بدون محلول پاشي)  ٣٣/٥٨  

AB ٥/١٩  A ٢/١  A ١١٤/٠  A ١٠٦/٠  ABC ٥/١١  A ٠٦/٤  B ٤روغن ولك   ٥٥%  

AB ٥/١٩  A ٢٦/١  A ١٥٣/٠  A ٠٩٥/٠  ABC ٨/١١  A ٢١/٤  AB ٦روغن ولك   ٨٣/٦٢%  

AB ٢٢  A ٣٣/١  A ١٩١/٠  A ٠٩٦/٠  ABC ٨/١٠  A ٢٥/٤  A ٤روغن سويا   ٨٣/٦٥%  

AB ٨/١٨  A ٣١/١  A ١٨٤/٠  A ١١٦/٠  ABC ٢/١٠  A ٨٨/٣  A ٦روغن سويا   ١٧/٦٦%  

AB ٢١  A ٢٦/١  A ١٢٦/٠  A ٠٩٨/٠  C ٥/٩  A ٨٣/٣  AB در هزار ٤نيترات پتاسيم   ٨٣/٦٢  

AB ١٧/٢٠  A ٢٥/١  A ١٤١/٠  A ١/٠  ABC ١٠  A ٢٦/٤  AB در هزار ٨ نيترات پتاسيم  ٨٣/٦٠  

AB ٣/٢١  A ٤٥/١  A ١٢٦/٠  A ١٠٥/٠  ABC ١٢  A ١٣/٤  AB ٣+ روغن سويا  %٣روغن ولك   ٦٧/٥٩ %  

AB ٣٣/٢١  A ٢٣/١  A ١٢٧/٠  A ١٠٨/٠  BC ٦/٩  A ١٣/٤  A در هزار ٤+ بنزوات سديم  %٤روغن ولك   ٦٦  

AB ٨/٢٠  A ٤٣/١  A ١٣٥/٠  A ١٠٥/٠  ABC ٨٣/١٠  A ٨/٤  AB در هزار ٥+ نيترات پتاسيم  %٤روغن ولك   ٦٣  

AB ١٧/١٩  A ٣/١  A ١٣٤/٠  A ٠٨١/٠  C ٥/٩  A ٠١/٤  AB در هزار ١+ بنزوات سديم  %٤روغن ولك   ٣٣/٥٩  

AB ٥/٢٠  A ٣٨/١  A ١٢١/٠  A ٠٩٨/٠  ABC ٨/١٠  A ٢/٤  AB در هزار ١+ بنزوات سديم  %٣روغن ولك   ٦٧/٦٠  

A ٥/٢٤  A ١٣/١  A ١٥٩/٠  A ٠٩٥/٠  A ٣/١٣  A ٤/٤  B در هزار ١در هزار + بنزوات سديم  ٥+ نيترات پتاسيم  %٥روغن ولك   ٣٣/٥٣  

AB ١٧/٢٠  A ٤/١  A ١٢٥/٠  A ١٠٦/٠  ABC ٥/١٢  A ٦٦/٤  AB در هزار ١در هزار + بنزوات سديم  ٥+ نيترات پتاسيم  %٥روغن سويا   ٦٠  

AB ٣٣/١٩  A ٥٦/١  A ١٤١/٠  A ٠٩٦/٠  AB ١٣  A ٣/٤  AB در هزار ٥/٠در هزار + بنزوات سديم  ٥+ نيترات پتاسيم  %٢+ روغن سويا  %٢روغن ولك  ٥٨  

بر اساس روش دانكن است.  %٥دار در سطح براي هر صفت، حروف مشابه نشان دهنده عدم وجود اختالف معني            



  اثر برهمکنش کاربرد بنزوات سديم، نيترات پتاسيم، روغن سويا و روغن ولک بر رفع نياز سرمايي درختان پسته

  

٦٦ 
 

 پتاسيم و سديم جوانه گل و گل كامالً باز شده

گيري پتاسيم و سديم جوانه گل و گل کامال باز شده پسته، مشخص گرديد که براساس نتايج حاصل از اندازه

روغن ولک، روغن سويا، نيترات پتاسيم و بنزوات سديم به صورت جداگانه و يا ترکيبي (به  پاشي ترکيبات مختلفبرگ

داري افزايش ميزان در هزار) در مقايسه با شاهد، به طور معني ٤٪ و تيمار نيترات پتاسيم ٤جز تيمار روغن سويا 

  .)٣(جدول  پتاسيم جوانه گل را به همراه داشت

در  ٥+ نيترات پتاسيم  %٥پاشي درخت پسته با روغن ولك باز شده، تنها برگ در رابطه با پتاسيم گل کامال

درصد در مقايسه با شاهد گرديد  ٠٦/٢٨دار اين پارامتر به ميزان در هزار موجب افزايش معني ١هزار + بنزوات سديم 

ميزان سديم جوانه گل و نيز  داري بر). نکته قابل ذکر آن است که هيچکدام از تيمارهاي آزمايشي تاثير معني٣(جدول 

  .)٣(جدول  سديم گل کامال باز شده پسته نداشتند

  

  گيريبحث و نتيجه

شوند، درختان جايگزين که موجب تسهيل در تأمين حداقل نياز سرمايي شيميايي امکان استفاده از ترکيبات 

ايج حاصل از پژوهش حاضر نيز تاثير ). به طور مشابه نت٢٦و  ٢٤، ٢١( شده است گزارشهاي علمي در برخي گزارش

در تحقيقات متعددي کاربرد جداگانه و يا ترکيبي مواد شيميايي را در رفع نياز سرمايي درختان پسته تاييد نمود. 

). ٢٨و  ٧گزارش شده است که برطرف شدن نياز سرمايي، تاثير مستقيم و مثبت بر صفات كمي و كيفي محصول دارد (

). به طوريکه مشخص ١ج بدست آمده در اين تحقيق نيز تاييد کننده همين موضوع بود (جدول در همين راستا، نتاي

پاشي جداگانه و يا ترکيبي روغن سويا، روغن ولک، نيترات پتاسيم و بنزوات سديم با برطرف کردن نياز محلولشد 

زايش وزن صد دانه و در ها، کاهش انس، کاهش درصد پوکي، افسرمايي درخت پسته، موجب يکنواختي رشد ميوه

  .)١نتيجه افزايش محصول تر در هر درخت گرديد (جدول 

در  ٤+ بنزوات سديم  %٤روغن ولك ، %٦نتايج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد كه تيمارهاي روغن سويا 

نيترات پتاسيم  + %٥روغن ولك  در هزار و نيز تيمار ١در هزار + بنزوات سديم  ٥+ نيترات پتاسيم  %٥روغن سويا ، هزار

) در همين١در هزار داراي بيشترين وزن صد دانه و كمترين انس دانه بودند. (جدول  ١در هزار + بنزوات سديم  ٥
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  .پاشي برخي مواد شيميايي به صورت جداگانه و يا ترکيبي بر ميزان سديم و پتاسيم جوانه گل و گل كامالً باز شده پسته. تاثير محلول٣جدول 

  ) %تاسيم (پ  )%سديم (
  پاشيمحلول

  جوانه گل  گل کامال باز شده  جوانه گل  گل کامال باز شده

A ٠٤٦/٠  A ٠٤١/٠  B ٢٣/٢  D شاهد (بدون محلول پاشي)  ٠٧/١  

A ٠٣٩/٠  A ٠٤٢/٠  B ٢١/٢  ABC ٤روغن ولك   ٥٤/١%  

A ٠٤/٠  A ٠٤١/٠  B ٠٧/٢  ABC ٦روغن ولك   ٥٦/١%  

A ٠٣٥/٠  A ٠٣٢/٠  B ٢/٢  BCD  ٤ن سويا روغ  ٣٠٧/١%  

A ٠٤٤/٠  A ٠٣٦/٠  B ١٥/٢  ABC ٦روغن سويا   ٥٩/١%  

A ٠٣٨/٠  A ٠٣/٠  B ٠٨/٢  CD در هزار ٤نيترات پتاسيم   ٢٦/١  

A ٠٣٢/٠  A ٠٣٣/٠  B ٢٦/٢  ABC در هزار ٨نيترات پتاسيم  ٥٨/١  

A ٠٣٤/٠  A ٠٤٣/٠  B ٣٥/٢  A ٣+ روغن سويا  %٣روغن ولك   ٧٧/١ %  

A ٠٤٦/٠  A ٠٣/٠  B ١٦/٢  ABC در هزار ٤+ بنزوات سديم  %٤روغن ولك   ٦١/١  

A ٠٤٢/٠  A ٠٢٥/٠  AB ٤٢/٢  ABC در هزار ٥+ نيترات پتاسيم  %٤روغن ولك   ٥٥/١  

A ٠٥١/٠  A ٠٤/٠  B ١٤/٢  ABC در هزار ١+ بنزوات سديم  %٤روغن ولك   ٤٣/١  

A ٠٤٢/٠  A ٠٤٣/٠  B ١٨/٢  ABC در هزار ١+ بنزوات سديم  %٣روغن ولك   ٥٣/١  

A ٠٤٣/٠  A ٠٣٣/٠  B ٣/٢  AB در هزار ١در هزار + بنزوات سديم  ٥+ نيترات پتاسيم  %٥روغن سويا   ٦٧/١  

A ٠٣٩/٠  A ٠٤١/٠  A ١/٣  A در هزار ١در هزار + بنزوات سديم  ٥+ نيترات پتاسيم  %٥روغن ولك   ٨١/١  

A ٠٣٩/٠  A ٠٣٢/٠  AB ٥٢/٢  A در هزار ٥/٠زار + بنزوات سديم در ه ٥+ نيترات پتاسيم  %٢+ روغن سويا  %٢روغن ولك  ٧/١  

  بر اساس روش دانكن است.  %٥دار در سطح براي هر صفت، حروف مشابه نشان دهنده عدم وجود اختالف معني     
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راستا، تحقيقات متعددي اثرات روغن ولك، روغن سويا  و نيترات پتاسيم را بر كاهش نياز سرمايي درختان معتدله 

 ذکر است. اثرات کاربرد اين مواد بر غلبه بر کمبود نياز سرمايي درختان، به غلظت مورد استفاده، اند  الزم بهتاييد كرده

  .)٢٢و  ١٢، ٩، ٨، ٧، ٣، ١(استفاده از مواد بستگي دارد  مرحله رشد و توسعه جوانه و روش

توان بيان داشت يهاي معدني بر روي نياز سرمايي كامالٌ مشخص نيست، اما مهر چند هنوز مكانيزم اثر روغن

روغن ولك، يك اليه نازک غير قابل نفوذ به اكسيژن روي جوانه تشكيل داده و از اين طريق مانع ورود اكسيژن به 

ها، بستگي به ضخامت اليه روغني و زمان از بين رفتن آن دارد و ). ميزان نفوذ اكسيژن به درون بافت١گردد (جوانه مي

تواند به دليل واكنش گياه به روز دوام دارد. اثر روغن ولك در شكستن ركود مي ١٤ي ال ١٠در شرايط مزرعه تا حدود 

يك تنش متوسط باشد. در اين حالت گياه مجبور است براي بهتر تنفس كردن، سوخت و ساز خود را باال برده و اين 

پاشي محلولهش در تيمار در اين پژو). ١٣و  ١١گردد (افزايش سوخت و ساز باعث زودتر آغاز شدن رشد جوانه مي

، اثرات تركيبي بنزوات سديم و نيترات پتاسيم در هزار ١در هزار + بنزوات سديم  ٥+ نيترات پتاسيم  %٥روغن ولك 

تواند حاصل ) كه اين احتماالً مي١همراه با روعن ولك داراي نتايج مثبتي در افزايش وزن محصول درخت بود (جدول 

باشد كه موجب افزايش اثرات مثبت گرديده است و در كارهاي تحقيقاتي آتي نياز به از بوجود آمدن تركيبي خاص 

  بررسي بيشتر دارد. 

نتايج حاصل از اين پژوهش حاکي از آن بود كه تركيب نيترات پتاسيم با روغن ولك افزايش ميزان پتاسيم در 

ه روغن ولك موجبات جذب بيشتر پتاسيم را تواند به اين دليل باشد ك). اين امر مي٣گل را به همراه داشت (جدول 

فراهم نموده و شايد دليل اينكه تركيب نيترات پتاسيم با روغن ولك موجب افزايش اثرات بر طرف كنندگي نياز 

ها نشان داده استفاده خارجي از تركيبات سرمايي تركيب حاصل، همين جذب بيشتر پتاسيم توسط گياه باشد. بررسي

 -ازته (
3NO 4+وNH(  باعث افزايش سطحArgenine گردد در گياه شده كه احتماالٌ اين ماده موجب افزايش گلدهي مي

)١٣  .( 

+  %٣و نيز تيمار روغن ولك  %٦، روغن ولك %٤نتايج پژوهش حاضر بيانگر اين بود که تيمارهاي  روغن ولك 

وكي بودند و از طرفي اين تيمارها نسبت در هزار داراي بيشترين درصد خنداني و نيز كمترين درصد پ ١بنزوات سديم 

). به عبارتي استفاده از روغن ١به تيمار شاهد (عدم محلول پاشي) داراي وزن محصول درخت كمتري بودند (جدول 
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) باعث كاهش محصول درخت و افزايش درصد خنداني و كاهش درصد %٦و  %٤، %٣هاي ولك به تنهايي (با غلظت

هاي گل در پاشي با روغن ولک به تنهايي، باعث ريزش جوانهاند به اين دليل باشد که محلولتوپوكي گرديد. اين امر مي

اي محصول باقيمانده شده و ) و بديهي است كه كاهش محصول، باعث بهبود وضعيت تغذيه١ابتداي فصل گرديده (

به تنهايي، در مقايسه با شاهد، افزايش درصد خنداني و كاهش درصد پوكي را به دنبال داشته است. کاربرد روغن ولک 

  ).     ١داري بر روي وزن صد دانه نداشت (جدول تاثير معني

+  %۵پاشي روغن ولك گيري كرد كه تيمارهاي محلولتوان نتيجهبر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش مي

داراي بيشترين وزن  %۶سويا  و نيز تيمار روغن %۴در هزار، روغن سويا  ۱در هزار + بنزوات سديم  ۵نيترات پتاسيم 

). به عبارتي اين تيمارها از طريق بهبود وزن صد دانه، ۱محصول درخت با خوشه و فرابر و وزن صد دانه بودند (جدول 

هاي روغني روي پاشي با روغن سويا با ايجاد پوششموجب افزايش وزن محصول درخت با خوشه و فرابر گرديدند. برگ

ها شده که در نتيجه منجر اکسيدکربن در داخل بافتردن تبادالت گازي و افزايش غلظت ديها موجب محدود کجوانه

  ). ۲۴ها موثر باشد (ها و زمان شکوفايي آنتواند در کنترل فعاليت جوانهبه کاهش تنفس جوانه شده و اين امر مي

ن آن، بصورت غير مستقيم باعث و سويا) و ممانعت از اکسيداسيو ولکبنزوئيک اسيد با سالم نگه داشتن روغن (

شود. خارجي استفاده مي گردد. بنزوات سديم به عنوان يك ماده نگهدارنده در روغن ولكافزايش اثرگذاري روغن مي

شده و در نتيجه از فاسد شدن  روغن ولكهاي موجود در ها و ديگر ميکروبها، قارچبنزوات سديم مانع از رشد باکتري

  .)٦( گرددد. اين امر موجب تشديد اثر مثبت روغن کاربردي مينمايميجلوگيري آن 

- مقايسه ميانگين تيمارهاي مورد مطالعه از نظر ميزان عناصر غذايي برگ پسته نشان داد اختالف آماري معني

د ) و وجو٢داري بين تيمارها از نظر ميزان عناصر آهن، مس، روي، فسفر، سديم، پتاسيم و منگنز وجود نداشت (جدول 

هاي مورد استفاده و يا ناهمگوني خاك باغ مورد هاي ژنتيكي پايهدار نيز احتماالً به دليل تفاوتبرخي اختالفات معني

اي ارزيابي بوده است. اين نتايج تاكيد روشني است بر اين موضوع كه تيمارهاي شيميايي بر عواملي غير از عوامل تغذيه

هاي رشد (كه در اثر عدم بر طرف شدن نياز سرمايي در گياه وجود دارند)، دارندهاثر گذاشته و احتماالً با اثر بر باز

  ).  ١٣اند (موجب بهبود رشد گياه و افزايش ميوه در فصل رشد گرديده
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. ميزان مطلوبيت تيمارهاي مورد بررسي از نظر تاثير بر صفات كمي وكيفي ميوه پسته٤جدول   

وزن محصول 
 درخت

 درصد پوكي
 درصد دهان

 بسته
 وزن صد دانه انس دانه درصد خنداني

درجه 
 مطلوبيت

+  %٥روغن ولك 
در  ٥نيترات پتاسيم 

هزار + بنزوات سديم 
در هزار ١  

 %٣روغن ولك 
+ بنزوات 

در  ١سديم 
 هزار

%٤روغن ولك  %٤روغن ولك   %٦روغن سويا   %٦روغن سويا    ٤ 

%٤روغن سويا  %٦روغن ولك    
+  %٤روغن ولك 

 ٤بنزوات سديم 
 در هزار

%٦روغن ولك   
+ نيترات  %٥روغن ولك 

در هزار + بنزوات  ٥پتاسيم 
در هزار ١سديم   

+  %٥روغن ولك 
در  ٥نيترات پتاسيم 

 ١هزار + بنزوات سديم 
 در هزار

٣ 

%٦روغن سويا  %٤روغن ولك    

+  %٥روغن سويا 
 ٥نيترات پتاسيم 

در هزار + بنزوات 
در هزار ١سديم   

 %٣روغن ولك 
سديم  + بنزوات

در هزار ١  

+ نيترات  %٥روغن سويا 
در هزار + بنزوات  ٥پتاسيم 

در هزار ١سديم   

+  %٤روغن ولك 
در  ٤بنزوات سديم 

 هزار
٢ 

+  %٢روغن ولك
+  %٢روغن سويا 

در  ٥نيترات پتاسيم 
هزار + بنزوات سديم 

در هزار ٥/٠  

%٦روغن سويا   
 ٤نيترات پتاسيم 

 در هزار
%٦روغن سويا   

+ روغن سويا  %٢روغن ولك
در  ٥+ نيترات پتاسيم  %٢

 ٥/٠هزار + بنزوات سديم 
 در هزار

+  %٥روغن سويا 
در  ٥نيترات پتاسيم 

 ١هزار + بنزوات سديم 
 در هزار

١ 

پاشيعدم محلول  
- عدم محلول

 پاشي
پاشيعدم محلول  

- عدم محلول
 پاشي

پاشيعدم محلول پاشيعدم محلول   ٠ 

 

ارائه شده  ٤بررسي از نظر تاثير بر صفات كمي  و كيفي ميوه پسته، در جدول ميزان مطلوبيت تيمارهاي مورد 

+ نيترات  %٥در پنج مورد، تيمار روغن ولك  %٦پاشي روغن سويا شود تيمار محلولاست. همانطور كه مالحظه مي

در هزار + بنزوات  ٥م + نيترات پتاسي %٥در هزار در سه مورد، تيمار روغن سويا  ١در هزار + بنزوات سديم  ٥پتاسيم 

+ نيترات  %٢+ روغن سويا  %٢در سه مورد و تيمارهاي روغن ولك %٤در هزار در سه مورد، تيمار روغن ولك  ١سديم 

و روغن ولك  %٦روغن ولك  در هزار، ١+ بنزوات سديم  %٤روغن ولك  در هزار، ٥/٠در هزار + بنزوات سديم  ٥پتاسيم 

هر کدام در دو مورد از صفات مورد مطالعه در مقايسه با شاهد، داراي مطلوبيت بودند. در هزار  ١+ بنزوات سديم  %٣

+ نيترات  %٥كه در اكثر صفات و تيمار روغن ولك  %٦توان تيمار روغن سويا بنابراين، با توجه به نتايج بدست آمده مي

نه ميزان مطلوبيت بااليي داشتند را به در هزار كه در آن وزن محصول و انس دا ١در هزار + بنزوات سديم  ٥پتاسيم 
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عنوان برترين تيمارها در رفع نياز سرمايي درختان پسته توصيه نمود. الزم به ذکر است در کنار تاثير مثبت کاربرد 

کار به منظور کاهش اثرات زيانبار اين تيمارهاي شيميايي در افزايش كمي و كيفي محصول، قاعدتا نبايستي از ارائه راه

  بر محيط زيست غافل شد.  مواد

  

  تشكر و قدرداني

دريغ خانم مهندس فرانك هادوي و آقايان علي اسماعيلي رنجبر، مختار پارسايي، عباس با كمال احترام از زحمات بي

  گردد. رفيعي و مجموعه همكاران آزمايشگاه آبياري و تغذيه پژوهشکده پسته کشور تقدير مي
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