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تاثير تيمار متيل جاسمونات بر بهبود برخی از ویژگیهای رویشی و زایشی
پسته رقم احمد آقایی
زهرا پاک کيش 1و هادی
تاریخ دریافت96/5/17 :

اصغری2

تاریخ پذیرش97/8/18 :

چکيده
پسته دارای ارزش غذایي باالیي است .امروزه از هورمونها و عناصر غذایي به منظور بهبود رشد رویشي و زایشي در
بسیاری از محصوالت کشاورزی در دنیا استفاده ميشود .از این رو در این تحقیق سعي شده است ،تاثیر سطوح مختلف متیل
جاسمونات (صفر 100 ،و  200میليگرم بر لیتر) بر ویژگيهای رویشي و زایشي پسته رقم احمدآقایي مورد ارزیابي قرار گیرد.
بدین ترتیب ،محلول پاشي درختان ،در دو مرحله خوشه فشرده و اوایل تشکیل میوه به صورت یک آزمایش اسپلیت -فاکتوریل
در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفي با  4تکرار در شرایط مزرعه انجام گرفت و ویژگيهای زایشي و رویشي درختان تیمار
شده مورد مطالعه قرار گرفتند .نتایج نشان داد ،سطح برگ ،شاخص کلروفیل ،طول و قطر شاخه سال جاری ،عملکرد ،خنداني
و وزن میوه درختان تیمار شده در هر دو مرحله نسبت به تیمار شاهد بهبود یافت و تیمار متیل جاسمونات پوکي ( )41%و
میوههای بد شکل( )32%را کاهش داد .در بین تیمارها ،تیمار متیل جاسمونات 200میليگرم بر لیتر و در بین مراحل اعمال
تیمار ،محلول پاشي در مرحله خوشه فشرده ،بیشترین تاثیر را در بهبود ویژگيهای رویشي و زایشي داشتند.
واژگان کليدی :عملکرد ،خنداني ،سطح برگ

1دانشیار گروه مهندسي علوم باغباني دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
2کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعي استان کرمان
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مقدمه
با افزایش روز افزون جمعیت ،رفع نیاز تغذیهای و دستیابي به مرز خودکفایي ضروری ميباشد .یکي از راههای رسیدن به
این هدف ،افزایش میزان عملکرد گیاهان زیر کشت با استفاده از هورمونهای گیاهي ميباشد .پسته یکي از محصوالت
کشاورزی است که با نام ایران در آمیخته و تولید آن در کشور ما سابقه تاریخي و طوالني دارد .امروزه بزرگترین خطری که
بازارهای داخلي و خارجي پسته ایران را تهدید ميکند ،باال رفتن هزینههای تولید و پایین بودن راندمان آن در واحد سطح
است .محدودیت آب و عدم استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی به خصوص تغذیه مطلوب گیاهي و باال بودن امالح معدني
در آب کشاروزی ،موجبات کاهش شدید محصول را در اغلب نقاط استان کرمان فراهم ميآورد و ممکن است که کشور ما
نتواند حاکمیت سابق خود را در بازارهای جهاني پسته باز یافته و یا در عرصههای رقابت بین المللي موفقیتي کسب نماید
(1و.)2
پسته دارای مشکالت فیزیولوژیکي نظیر پوکي ،ناخنداني ،ریزش میوه چهها و  ....ميباشد ( .)6بر طرف نمودن هر یک از
این مشکالت ،سبب افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه پسته ميگردد ( .)18تاکنون پژوهشهای زیادی در زمینه افزایش
عملکرد ،کاهش سالآوری و بهبود کیفیت میوه پسته انجام شده است .استفاده از هورمونهای گیاهي (10و  ،)20نوع و تعداد
دانه گرده ( ،)24کود دهيهای متفاوت ( ،)7استفاده از پایههای مختلف ( ،)22مدیریت آبیاری ( )17و  ....نمونهای از پژوهش-
های مذکور ميباشد .جاسمونیک اسید و متیل استرآن (متیل جاسمونات) ،ترکیبات مشتق شده از سیکلوپنتان لینولنیک
اسید مي باشند که در تنظیم فرایند رشد و نمو گیاهان تاثیر دارند .اسیدجاسمونیک و متیل جاسمونات به طورگسترده
درگیاهان حضوردارند و پدیده های مختلفي مانند رسیدن میوه ،تولید دانه گرده زنده وفعال ،رشد ریشه ،پیچ خوردگي پیچکها،
پاسخ به زخم و تنشهای غیرزیستي و دفاع دربرابر میکروبهای بیماریزا و حشرات را تحت تاثیر قرار ميدهند .همچنین،
جاسموناتها از هورمونهایي هستند که با دخالت در بیان ژن-های مختلف ،گیاهان را در برابر تنشهای مختلف محیطي
محافظت مينماید ( .)11جاسموناتها به طور معمول در برگهای جوان ،گلها و میوهها به وفور یافت ميشوند و رشد و نمو
میوه را افزایش ميدهند ( .)15 ,5متیل جاسمونات و اسید جاسمونیک تنظیم کنندههای رشد گیاهي مهمي هستند که در
پروسه های رشدی متنوعي مانند جوانه زني بذر ،رشد ریشه ،باروری و رسیدن میوه و پیری دخالت دارند ( .)4جاسموناتها
خسارت ناشي از کم آبي ،سرما و شوری را کاهش ميدهند ( .)21در گیاه آرابیدوبسیس ( )9و تنباکو ( ،)3دیده شد که کاربرد
متیل جاسمونات ،رشد و نمو رویشي و زایشي آنها را افزایش داد.
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هدف اصلي باغداران از کشت و پرورش درختان میوه ،تولید میوهای با کیفیت همراه با افزایش میزان تولید و عملکرد با
حداقل هزینه ميباشد .پسته به دلیل ارزش تغذیهای و جایگاه جهاني که دارد  ،به میزان چشمگیری باغداران در صدد افزایش
عملکرد و کیفیت محصول آن مي باشند .بنابراین با توجه به سطح زیر کشت و افزایش تولید پسته ،هدف از انجام این پژوهش،
استفاده از هورمون گیاهي متیل جاسمونات به منظور افزایش ویژگيهای رویشي و زایشي پسته رقم احمدآقایي بوده است.

مواد و روشها
این پژوهش در سال  1394-1395در یک باغ تجاری ،واقع در  70کیلومتری مرکز استان کرمان در حومه شهرستان رباط
به مرحله اجرا درآمد .پژوهش بر روی درختان  15ساله پسته رقم احمدآقایي انجام گردید .درختان در سال پربار بودند.
تیمارها شامل متیل جاسمونات با غلظتهای 100و  200میليگرم بر لیتر و درختاني که هیچ کدام از تیمارهای فوق روی
آنها انجام نشد به ع نوان درختان شاهد در نظر گرفته شدند .به منظور دقت بیشتر و به حداقل رساندن خطا ،حتي االمکان
درختاني که از نظر قدرت رشد و اندازه یکنواخت بودند ،انتخاب شدند .جهت اجرای آزمایش در دو مرحله زماني ( -1مرحله
خوشه فشرده و  -2اوایل تشکیل میوه) درختان با شرایط آبیاری و مدیریت یکسان ،انتخاب شدند .سپس ویژگيهایي نظیر
سطح برگ ،شاخص کلروفیل ،طول و قطر شاخه سال جاری ،درصد پوکي ،خنداني ،میوههای بدشکل ،وزن میوه ،تعداد میوه
در خوشه ،وزن خوشه و عملکرد مورد مطالعه قرار گرفتند.
سطح برگ :بدین منظور از هر تکرار در هر تیمار به طور تصادفي  10برگ از ارتفاع وسط تاج درخت و اطراف آن
جمعآوری شد و سطح برگها توسط دستگاه سطح برگسنج دیجیتالي1مدل  AM350ساخت کشور انگلستان اندازهگیری
و میانگین برای هر نمونه محاسبه شد (.)7
شاخص کلروفیل برگ:بدین منظور از هر تکرار در هر تیمار به طور تصادفي  10برگ از ارتفاع وسط درخت و اطراف آن
جمعآوری شد و میزان شاخص کلروفیل برگها توسط دستگاه SPADاندازهگیری و میانگین برای هر نمونه محاسبه شد.
طول و قطر شاخه سال جاری :در اواسط پاییز پس از خزان کامل با استفاده از دستگاه کولیس دیجیتال طول و قطر
شاخه سال جاری اندازهگیری شد (.)17
تعیین درصد خنداني :برای اندازه گیری درصد خنداني در زمان اپتیمم برداشت محصول ،از هر تکرار در هر تیمار  4خوشه
ال تصادفي جمعآوری شد سپس پوست سبز رویي جدا
انتخاب و تعداد یک صد عدد پسته با پوست تازه و به صورت کام ا

1

Leaf Area Meter Digitali
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گردید .از میان یک صد عدد پسته تعداد میوههایي که دهانشان باز بود شمارش و درصد خنداني گزارش ،درصد میوههایي
که پوک بودند و درصد میوههای بد شکل نیز محاسبه گردیدند (.)10
وزن میوه:بدین منظور در زمان اپتیمم برداشت از هر تکرار در هر تیمار به طور تصادفي  100عدد میوه پسته با پوست از
شاخههای شمالي و  100عدد میوه پسته با پوست از شاخههای جنوبي جمعآوری شد .وزن تر نمونهها با ترازوی دیجیتالي
با دقت  0/001گرم اندازهگیری شد و میانگین وزن آنها بر حسب گرم گزارش گردید (.)10
تعیین وزن تر کل خوشه :بدین منظور از هر تکرار در هر تیمار به طور تصادفي  3عدد خوشه از شاخههای شمالي و 3عدد
خوشه از شاخه جنوبي جمعآوری شد .وزن تر نمونهها با ترازوی دیجیتالي با دقت  0/001گرم اندازهگیری شد و میانگین
آنها بر حسب گرم گزارش گردید (.)19
تعداد میوه در خوشه :بدین منظور از هر تکرار در هر تیمار تعداد دانهها در هر خوشه در شاخه شمالي و جنوبي شمارش
شد و میانگین آنها بر حسب تعداد گزارش گردید (.)19
عملکرد :در زمان اپتیمم برداشت ،میوهها از درخت جمعآوری شده و سپس وزن تر آنها با ترازو اندازهگیری و بر حسب
گرم بر هر شاخه گزارش گردید (.)19

تجزیه و تحليل آماری
پژوهش حاضر ،به صورت آزمایش اسپلیت -فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفي با  3تیمار و  4تکرار در دو
زمان اجراشد .آنالیز آماری دادهها با استفاده از نرم افزار  SASصورت گرفت .مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون چند
دامنهای دانکن در سطح احتمال  5درصد و مقایسه میانگین اثرات متقابل توسط نرم افزار  MSTATCانجام گرفت .نمودارها
توسط نرم افزار  Excelترسیم شد.

نتایج
تاثير تيمار متيل جاسمونات روی ویژگیهای رویشی
با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش ،متیل جاسمونات روی سطح برگ و شاخص کلروفیل برگ در دو مرحله
محلول پاشي (خوشه فشرده و اوایل تشکیل میوه) تاثیر معنيداری داشتند ،بهطوریکه ،تیمار متیل جاسمونات  200میليگرم
بر لیتر بیشترین میزان سطح برگ و شاخص کلروفیل را نسبت به سایر تیمارها داشتند (شکل  1و .)2

32

علوم و فناوری پسته سال  2شماره )1395( 4

شاهد
متیل جاسمونات 100میلي گرم بر لیتر
متیل جاسمونات 200میلي گرم بر لیتر

a
c

b
d

60

d

40
20
0
اوایل تشکيل ميوه

سطح برگ (سانتيمتر مربع)

a

80

خوشه فشرده

زمان محلول پاشي

شکل  -1تأثير تيمار متيل جاسمونات روی سطح برگ پسته رقم احمد آقایی.
میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح  5درصد آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنيداری ندارند.
شاهد
متیل جاسمونات 100میلي گرم بر لیتر
متیل جاسمونات 200میلي گرم بر لیتر

a

c

d

d

اوایل تشکیل میوه
زمان محلول پاشي

شاخص کلروفیل

b

b

80
70
60
50
40
30
20
10
0

خوشه فشرده

شکل -2تأثير تيمار متيل جاسمونات روی شاخص کلروفيل برگ پسته رقم احمد آقایی.
میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح  5درصد آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنيداری ندارند.

با توجه به نتایج بدست آمده ،کمترین میزان طول شاخه سال جاری مربوط به تیمار شاهد و بیشترین میزان طول شاخه،
مربوط به تیمار متیل جاسمونات  200میليگرم بر لیتر در مرحله خوشه فشرده بوده است (شکل  .)3با توجه به نتایج بدست
آمده ،اثرات متقابل زمان و تیمار روی میزان رشد قطر شاخه معنيدار نبود ولي اثر ساده غلظت ماده مورد آزمایش روی
افزایش قطر شاخه معنيدار شد ،بهطوریکه کمترین میزان قطر شاخه سال جاری مربوط به تیمار شاهد و بیشترین میزان
قطر شاخه ،مربوط به تیمارمتیل جاسمونات  200میليگرم بر لیتر بوده است (شکل.) 4
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شاهد
20

a

متیل جاسمونات 100میلي گرم بر لیتر

b

b
10

c
d

d
5

طول شاخه (سانتيمتر)

متیل جاسمونات 200میلي گرم بر لیتر

15

0
خوشه فشرده

اوایل تشکیل میوه

زمان محلول پاشي
شکل  -3تأثير تيمار متيل جاسمونات روی طول شاخه سال جاری پسته رقم احمد آقایی.
میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح  5درصد آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنيداری ندارند.

a

c

قطر شاخه (میليمتر)

b

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

شکل  -4تأثير تيمار متيل جاسمونات روی قطر شاخه سال جاری پسته رقم احمد آقایی.
میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح  5درصد آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنيداری ندارند.

تأثير تيمار متيل جاسمونات و ساليسيليک اسيد روی عملکرد و وزن ميوه
مقایسه میانگین مربوط به تاثیر محلول پاشي غلظتهای مختلف متیل جاسمونات در دو مرحله زماني (خوشه فشرده و
اوایل تشکیل میوه) روی عملکرد ،وزن میوه ،تعداد میوه در خوشه و وزن خوشه نشان داد که بیشترین عملکرد ،وزن میوه،
وزن خوشه و تعداد میوه در خوشه مربوط به تیمارهای متیل جاسمونات  200میليگرم بر لیتر در مرحله خوشه فشرده بوده
است (شکلهای  5تا .) 8
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شاهد
متیل جاسمونات 100میلي گرم بر لیتر

100

a
b

متیل جاسمونات 200میلي گرم بر لیتر

80

c
d

d

60
40
20
0

خوشه فشرده

اوایل تشکیل میوه

زمان محلول پاشي
شکل  -5تأثير تيمار متيل جاسمونات روی عملکرد پسته رقم احمد آقایی.
میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح  5درصد آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنيداری ندارند.
شاهد
متیل جاسمونات 100میلي گرم بر لیتر
متیل جاسمونات 200میلي گرم بر لیتر

a
b

b
c

d

d

اوایل تشکيل ميوه

وزن میوه (گرم)

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

خوشه فشرده

زمان محلول پاشي
شکل  -6تأثير تيمار متيل جاسمونات روی وزن ميوه پسته رقم احمد آقایی.
میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح  5درصد آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنيداری ندارند.
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شکل  -7تأثير تيمار متيل جاسمونات روی وزن خوشه پسته رقم احمد آقایی.
میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح  5درصد آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنيداری ندارند.
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شکل -8تأثير تيمار متيل جاسمونات روی تعداد ميوه در خوشه پسته رقم احمد آقایی.
میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح  5درصد آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنيداری ندارند.

تأثير تيمار متيل جاسمونات و ساليسيليک اسيد روی کيفيت ميوه پسته
مقایسه میانگین مربوط به تاثیر محلول پاشي غلظتهای مختلف متیل جاسمونات در دو مرحله زماني (خوشه فشرده و
اوایل تشکیل میوه) روی درصد خنداني ،پوکي و میوههای بد شکل نشان داد که بیشترین درصد خنداني و کمترین درصد
میوههای بدشکل مربوط به تیمار متیل جاسمونات  200میليگرم بر لیتر و کمترین درصد پوکي مریوط به تیمار 100
میليگرم بر لیتر متیل جاسمونات در مرحله خوشه فشرده بوده است (شکلهای  9تا .)11
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زمان محلول پاشي
شکل  -9تأثير تيمار متيل جاسمونات روی درصد خندانی ميوه پسته رقم احمد آقایی.
میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح  5درصد آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنيداری ندارند.
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شکل  -10تأثير تيمار متيل جاسمونات روی درصد پوکی ميوه پسته رقم احمد آقایی.
میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح  5درصد آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنيداری ندارند.
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شکل  -11تأثير تيمار متيل جاسمونات روی درصد ميوههای بد شکل پسته رقم احمد آقایی.
میانگینهای دارای حروف مشترک در سطح  5درصد آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت معنيداری ندارند.

بحث
با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر ،درختاني که در زمان اول (مرحله خوشه فشرده) توسط سطوح مختلف
متیل جاسمونات محلولپاشي شدند ،نسبت به درختان شاهد و زمان دوم محلول پاشي (اوایل تشکیل میوه) ویژگيهای
رویشي نظیر ،افزایش سطح برگ ،میزان کلروفیل و طول و قطر شاخه فصل جاری را بیشتر بهبود بخشیدند .رشد ميتواند
تحت تاثیر عوامل محیطي یا دروني تغییر پیدا کند .جاسمونیک اسید ،یکي از ترکیبات طبیعي است که به عنوان تنظیم
کننده رشد گیاه شناخته ميشود ،تحقیقات نشان داد ،غلظت های پایین متیل جاسمونات ،تقسیم سلولي را درون مریستم
انتهایي گیاهچه آرابیدوپسیس افزایش ميدهد و به این شیوه رشد گیاه را بهبود ميبخشد ( .)3متیل جاسمونات در غلظتهای
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 1و  10میکروموالر باعث افزایش وزن خشک اندام هوایي ،مقدار کلروفیل  aو  ، bکلروفیل کل و افزایش فعالیت آنزیمهای
سوپراکسید دیسموتاز ،آسکوربات پراکسیداز ،کاتاالز و پراکسیداز در گیاه تنباکوگردید (  .)11،4یک پژوهش روی باقال نشان
داد ،کاربرد متیل جاسمونات در گیاهان تحت تنش پاتوژن ،از طریق افزایش در تعداد و سطح برگ در هر گیاه و افزایش
محتوای کلروفیل ،رشد را بهبود بخشید .استفاده از متیل جاسمونات و جاسمونیک اگزوژن ،درغلظتهای باال ،بیان ژنهای
مربوط به فتوسنتز را کاهش ميدهد .برای مثال بیان ژنهای زیر واحد کوچک ریبولوز  1و  5بیس فسفات کربوکسیالز را
کاهش داده و آنزیم روبیسکو کاهش یافته و به سرعت کلروفیل نیز کاهش پیدا کرده است .این حالت در برگهای گیاه جو و
هلو دیده شده است ( 5و  8و  .)9بنابراین ،این یافته ها ،نتایج حاصل از پژوهش حاضر را مبني بر اثر تیمار متیل جاسمونات
روی افزایش میزان کلروفیل و بهبود رشد رویشي پسته رقم احمد آقایي ،تأیید مينمایند.
با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر ،درختاني که در زمان اول (مرحله خوشه فشرده) توسط سطوح مختلف
متیل جاسمونات محلولپاشي شدند ،نسبت به درختان شاهد و زمان دوم محلول پاشي (اوایل تشکیل میوه) ویژگيهای نظیر
درصد خنداني ،تعداد میوه در خوشه ،وزن خوشه ،وزن میوه و عملکرد را بیشتر بهبود بخشیدند .بررسيها نشان داده است که
کاربرد محلول پاشي برگي توسط انواع هورمونهای گیاهي و عناصر غذایي ،تا حد زیادی ،رشد زایشي گیاه را افزایش ميدهند
( .)23افزایش عملکرد تحت تاثیر متیل جاسمونات احتماالٌ به دلیل افزایش تشکیل میوه و افزایش اندازه میوه در هر گیاه بوده
است .زیرا جاسموناتها در ساختار فیژیولوژیکي گیاه تغییر ایجاد مينمایند .یکي از مهمترین تغییرات شکل گیری اندامهای
ذخیرهای است .کاربرد خارجي جاسمونیک اسید در گیاه یام ،غده زایي را تحریک ميکند ( .)13گزارشها نشان داد ،کاربرد
متیل جاسمونات در محیط کشت سلول های تنباکو ،به شدت فعالیت میتوزی را پس از تیمار افزایش داده است .در بین
هورمونهای رشد گیاهي ،اسید جاسمونیک نیز در طویل شدن غده سیب زمیني شیرین نقش دارد ( .)12شکلگیری پیازچه
در سیر و پیاز تحت تاثیر جاسموناتهاست .جاسموناتها با غلظت  0/01تا  10میکرو موالر در محیط کشت تعداد پیازچهها
در سیر را افزایش دادند ( .)21غلظت  10میکرو موالر متیل جاسمونات پیازدهي در گیاهچههای پیاز را تحریک ميکند و
مشابه چنین اثری کاربرد پلي آمینها در گیاهان پیازی نیز داشته است ( .)14بنابراین با توجه به مطالب فوق ،ميتوان چنین
نتیجه گرفت ،متیل جاسمونات با افزایش تقسیم سلولي ( ،)12بزرگ شدن سلول و افزایش بارگذاری مواد فتوسنتزی در
بافتهای ذخیرهای ( )14وزن خشک میوه پسته و متعاقباٌ عملکرد را افزایش دادند .همسو با این نتایج کاربرد متیل جاسمونات
باعث افزایش رشد رویشي و افزایش شدت فتوسنتز و متعاقباا افزایش عملکرد ميگردد ( .)16بنابراین در تحقیق حاضر احتماالٌ
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 باعث، افزایش تقسیم سلولي، افزایش جذب عناصر غذایي توسط ریشه،کاربرد متیل جاسمونات با افزایش شدت فتوسنتز
 افزایش درصد تشکیل میوه و متعاقبا بهبود رشد زایشي پسته رقم احمد آقایي گردیدند که سندهای، میوه ها،حفظ گلها
. این نتایج را تایید مينمایند،علمي فوق
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 رشد رویشي و زایشي، زیرا متیل جاسمونات با افزایش سطح برگ. رویشي و کیفي میوه پسته رقم احمدآقایي شدند،زایشي
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Effect of Methyl Jasmonate Treatment on Improvement of Vegetative and
Reproductive Growth of ‘Ahmad Aghaie’ Pistachio
Zahra Pakkish1, Hadi Asghari2
Abstract
Pistachio has high nutritional value. Today, hormones and nutrients are used in order to improve vegetative
and reproductive growth of many agricultural products in the world. In this study, the effect of different levels
of methyl jasmonate (0, 100 and 200 mg/l) on vegetative and reproductive characteristics of “Ahmad Aghaie”
pistachio to be considered. Thus, trees sprayed by treatments in two stages of the tight cluster and initial fruit
set, in a split-factorial experiment in a randomized complete block design with 4 replications in field conditions.
Then, many of vegetative and productive characteristics such as leaf area, chlorophyll index and current shoot
length and diameter, indehiscent shell, fruit weight and yield were improved at both stage and methyl jasmonate
decrease blank and misshapen nuts percentage. Generally, the results showed that spraying at both stages
increased vegetative and productive characteristics of treated trees compared with control trees and between
treatments, methyl jasmonate 200 mg/l had the highest effect on improving vegetative and productive of trees
and spraying at tight cluster was effectiveness combined with the primary fruit set stage.
Key Words: Yield, Indehiscent shell, Leaf area
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