علوم و فناوری پسته سال  2شماره )1395( 4

تأثير محلولپاشی نيتراتکلسيم ،کلریدکلسيم و اسيدبوریک بر
شدت ریزش ميوه پسته در رقم کلهقوچی
ابراهیم پوراحمدی ،*1عبدالرحمان محمدخانی 2،پرتو روشندل 3،وحید
تاریخ دریافت97/5/17 :

روحی3

تاریخ پذیرش97/8/18 :

چکیده
ریزش ميوه یکی از عارضههای فيزیولوژیک درخت پسته است .درختان پسته گلهای فراوانی توليد میکنند ولی فقط
بخشی از گلها گردهافشانی شده و به ميوه تشکيل تبدیل میشوند .تنشهای محيطی و تغذیه ناکافی به ویژه در زمان تشکيل
گل ،ریزش ميوه را افزایش میدهند .این عارضه با کاهش محصول پسته باعث ایجاد خسارت اقتصادی میشود .تاکنون
پژوهش های اندکی در مورد ریزش ميوه در پسته انجام شده است .در این راستا تيمارهای محلول پاشی با نيتراتکلسيم (دو
در هزار) ،کلریدکلسيم (دو در هزار) و اسيدبوریک ( 200ميلیگرم در ليتر) به صورت مجزا و ترکيبی (نيتراتکلسيم +
اسيدبوریک) و (کلریدکلسيم  +اسيدبوریک) بر عارضه ریزش ميوه در پسته کلهقوچی انجام گردید .تيمارها یک هفته قبل و
دو هفته بعد از مرحله تمام گل انجام شد .آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی روی
درختان پسته  13ساله و پيوند شده روی پایههای بادامی ریز در پنج تکرار انجام شد .درختان انتخاب شده در سال آور بودند.
دو هفته پس از تمام گل ،ميوههای هر خوشه شمارش و ميزان ریزش ميوهها در سه مرحله به فواصل دو هفته بررسی و در
هر مرحله از آزمایش ميوههای عارضهدار برش و وضعيت جنين نيز با بينوکوالر بررسی گردید .نتایج نشان داد که در تمام
مراحل ،ميوههای برش خورده دارای جنين بوده و ميوه پوک مشاهده نشد .همچنين نتایج نشان داد که تمامی تيمارها ریزش
ميوه را در مقایسه با شاهد ،در هر سه مرحله ارزیابی کاهش دادند و فقط تيمار اسيد بوریک در مرحله سوم ارزیابی نسبت به
شاهد هيچ گونه برتری نشان نداد .ضمن این که بين سایر تيمارها در مراحل ارزیابی اختالف معنیدار نبود .در ارتباط با اثر
تيمارها بر جذب عناصر ،نتایج نشان داد که غلظت عناصر کلسيم ،بور و نيتروژن در درختان تيمار شده و شاهد متفاوت بود.
درختان تيمار شده با نيتراتکلسيم  +اسيدبوریک و نيترات کلسيم باالترین مقدار کلسيم را دارا بودند .همچنين درختان تيمار

 1دانشجوی دکتری ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،ایران.
 2دانشيار دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،ایران.
 3استادیار دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،ایران.
* ایميل نویسنده مسئولahmadittsk@gmail.com :
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شده با نيتراتکلسيم  +اسيدبوریک و اسيدبوریک باالترین مقدار بور را داشتند؛ عالوه بر این درختان تيمار شده با نيتراتکلسيم
 +اسيدبوریک و نيترات کلسيم باالترین مقدار نيتروژن را دارا بودند .در این آزمایش تيمار ترکيبی نيتراتکلسيم  +اسيدبوریک
در بهبود صفات عملکردی موثرتر از سایر تيمارها بود.
واژگان کلیدی :برش ميوه ،ریزش ميوه ،شاخص عملکرد ،محلولپاشی

مقدمه
عوارض فيزیولوژیک از جمله ریزش جوانههای گل ،ناخندانی و زودخندانی ،پوکی و بدشکلی ميوهها باعث خسارت اقتصادی
در باغات پسته میشود ( .)20ریزش ميوه در پسته یکی دیگر از عوارضی است که ميزان عملکرد باغات پسته را تحت تأثير
قرار میدهد .این عارضه از مرحله ارزنی شدن تا سخت شدن اندوکارپ مشاهده میشود .ریزش در پسته با قهوهای و سياه
شدن پوست ميوه از قسمت نوک ميوه شروع میشود .این عارضه در بين کشاورزان به داغو یا کشمشی شدن معروف است.
پژوهشگران ميزان ریزش ميوه در درختان پسته را در سالهای پر محصول ،حدود  80درصد گزارش نموده و بر این باورند که
پدیده ریزش ميوه در پسته به طور طبيعی ،به منظور ایجاد تعادل بين اندامهای رویشی و زایشی صورت میگيرد .آنها عدم
تعادل در ذخایر کربوهيدراتی ،عناصر معدنی و تنظيم کنندههای رشد گياهی را از علل تشدید ریزش ميوه در پسته میدانند
( .)10در برخی از پژوهشها ،بکارگيری عناصر بور و روی در جلوگيری از ریزش ميوههای بادام ،انگور و زیتون موثر بوده و
افزایش محصول را در این درختان به همراه داشته است ( 4 ،3و  .)6برخی از پژوهشگران نوع دانه گرده ،مشکالت گردهافشانی
و لقاح ،شرایط نامساعد محيطی ،اختالل در جذب کربوهيدراتها ،عدم تعادل عناصر معدنی و مواد تنظيم کنندههای رشد را
از دالیل ایجاد ریزش در پسته ذکر مینمایند ( 16و  .)25از طرفی ،نقش پایه ،محلولپاشی اوره ،اسيدبوریک و تيمار ترکيبی
(اوره ،اسيدبوریک و کالت روی) در جلوگيری از ریزش ،مثبت گزارش شده است ( .)1گزارش شده است که بکارگيری
پلیآمينهای آزاد به عنوان یک تنظيم کننده رشد و منبع تامين کننده نيتروژن نيز ميزان ریزش در پسته را کاهش میدهد
( 20و .)21
پژوهشهای صورت گرفته حاکی از آن است که کلسيم در کنترل پایداری غشاء سلولهای گياهی موثر است و در جوانه
زدن دانه گرده و رشد لوله گرده در بسياری از خانوادههای گياهی نقش اساسی دارد و به عنوان عملکرد آنتاگونيستی در مقابل
اتيلن از پدیده ریزش جلوگيری میکند ( 16و  .)26بور در توسعه سلولی ،تقسيم سلولی ،متابوليسم اسيد نوکلئيک ،متابوليسم
کربوهيدرات و پروتئين ،در تکامل بافتی با تأثير در متابوليسم اکسين و فنل ،توسعه آوندی و در انتقال مواد فتوسنتزی به
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محل مصرف و نفوذپذیری غشای سلولی نقش اساسی دارد ( 13و  .)24با اینکه پدیده ریزش ميوه عملکرد پسته را به شدت
کاهش میدهد ولی مطالعات محدودی در ارتباط ریزش آن صورت گرفته است .در این پژوهش ضمن بررسی اثر کاربرد
نيتراتکلسيم ،کلریدکلسيم و اسيدبوریک به صورت منفرد و ترکيبی بر ریزش ميوه در پسته ،با تهيه برش ميوه های عارضه
دار ،وضعيت جنين نيز در آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روشها
این آزمایش در باغ آستانه مقدسه حضرت معصومه در منطقه شریفآباد واقع در جنوب شرقی شهر قم انجام شد .درختان
انتخابی در سال پر محصول از رقم کله قوچی 15 ،ساله ،کشت شده در ابعاد  3×6متر روی پایه بادامی ریز بودند .در این
آزمایش تأثير محلول پاشی نيتراتکلسيم با غلظت دو در هزار ،کلریدکلسيم با غلظت دو در هزار و اسيدبوریک با غلظت 200
پیپیام به صورت مجزا و ترکيبی (نيتراتکلسيم و اسيدبوریک) و (کلریدکلسيم و اسيدبوریک) یک هفته قبل و دو هفته بعد
از مرحله تمام گل انجام شد .مواد ذکر شده به صورت پودری و ساخت شرکت سيگما بودند .نتایج آزمون ساالنه خاک در
جدول  1نشان داده شده است.
جدول  -1شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک باغ
کلسيم

منيزیم

سدیم

پتاسيم

 ECخاک

()mg kg-1
1009

()mg kg-1
272

()mg kg-1
228

()mg kg-1

)(dSm-1
9/63

58

 pHخاک
7/8

بهمنظور بررسی اثر تيمارها بر شرایط تغذیه ای درختان در نيمه اول تير ماه و پس از تثبيت رشد رویشی ميزان عناصر
کلسيم ،نيتروژن و بور در برگها اندازهگيری شد ( 15 ،11و  .)17در ابتدای آزمایش روی هر درخت ،شاخهها در سه نقطه
در فواصل  120درجه از صفر مثلثاتی و در روی هر شاخه چهار خوشه انتخاب و اتيکتگذاری گردید .دو هفته بعد از تمام
گل ،تعداد ميوههای هر خوشه شمارش و ارزیابی ميوههای عارضهدار در سه مرحله صورت گرفت .اولين ارزیابی چهار هفته
بعد از مرحله تمام گل و مراحل بعدی به فواصل دو هفته از هم دیگر انجام ،و در هر مرحله ميوههای عارضهدار در هر خوشه
شمارش و از خوشه حذف میشدند .سعی شد در هر خوشه تعداد  15عدد ميوه عارضهدار انتخاب و ضمن تهيه برش از آنها،
در زیر بينوکوالر از وضعيت جنين تصاویر الزم تهيه گردید .بر اساس شمارش اوليه ميوهها روی خوشه ،تعداد ميوههای
عارضهدار در هر مرحله شمارش و درصد ميوههای عارضهدار نسبت به کل ميوههای شمارش شده در هر خوشه محاسبه
گردید .در هنگام برداشت برخی از شاخص های عملکردی از جمله تعداد دانه در خوشه ،تعداد دانه در انس و عملکرد شاخه
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نيز ارزیابی شدند .این آزمایش در قالب بلوکهای کامل تصادفی و به صورت کرتهای خرد شده در زمان ،در پنج تکرار انجام
شد و تجزیه و تحليل دادهها با نرم افزار آماری  ،SPSSو مقایسه ميانگينها از طریق آزمون  LSDدر سطح احتمال یک و پنج
درصد انجام گردید.

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس حاصل از این تحقيق نشان داد تيمارها ،مراحل ارزیابی و اثر متقابل تيمار و زمان ارزیابی در ميزان
ریزش ميوه در پسته موثر است (جدول .)2
جدول  -2تجزیه واریانس اثر تیمارها بر ریزش میوه پسته رقم کله قوچی.
درجه آزادی

ریزش ميوه

منبع تغييرات
بلوک

4

تيمارهای تغذیهای

5

مراحل ارزیابی
تيمارهای تغذیهای * مراحل ارزیابی

2

14/33 ns
**188/32
** 3709

خطا
(C.V)%

10
32

**

42/83
10/59
8/98

 nsعدم اختالف معنیدار** ،معنیدار در سطح احتمال یک درصد

مقایسه ميانگينها نشان داد که هر کدام از تيمارها به تنهایی و به صورت ترکيبی اثرات معنیداری را در کاهش ریزش ميوه
در مقایسه با شاهد در هر سه مرحله ارزیابی ریزش داشتند و فقط تيمار اسيد بوریک در مرحله سوم ارزیابی نسبت به شاهد
هيچ گونه برتری نشان نداد .ضمن این که بين سایر تيمارها در مراحل ارزیابی اختالف معنیدار نبود (جدول .)3
جدول  -3اثر متقابل تیمارهای تغذیهای بر ریزش میوه پسته رقم کلهقوچی در مراحل مختلف ارزیابی.
مراحل ارزیابی
تيمار

درصد ریزش
چهار هفته پس از تمام گل

درصد ریزش
شش هفته پس از تمام گل

درصد ریزش
هشت هفته پس از تمام گل

شاهد

37/04a

21/04a

6/44a

نيتراتکلسيم
کلریدکلسيم

19/03c
25/00bc

12/03b
14/00b

2/60b
5/42b

اسيدبوریک

18/99c

12/02b

5/80a

17/02c

10/03b

1/78b

21/03bc

12/01b

2/80b

نيتراتکلسيم +
اسيدبوریک
کلریدکلسيم  +اسيدبوریک

در هر ستون ميانگينهای با حرف مشترک ،مطابق آزمون  LSDدر سطح یک درصد با یکدیگر اختالف معنیداری ندارند.

78

علوم و فناوری پسته سال  2شماره )1395( 4

اگر لقاح موفق ،فعاليت هورمونی و تغذیه مناسب ریزش ميوه را کنترل مینماید؛ کلسيم با دخالت در جوانهزنی دانه و
رشد لوله گرده و نيز توليد سيگنالهای الزم و ایجاد قطبيت در هدایت لوله گرده موثر بوده و تيمار کلسيم باعث به تاخير
افتادن کاهش پروتئين و فسفوليپيد و افزایش فعاليت  ATPآز در اعضای سلولی میگردد ( 18 ،8و  .)19این عنصر به فعاليت
اکسين کمک کرده و در تقسيم و طویل شدن سلولها نقش دارد ( .)19همچنين کلسيم در انتقال کربوهيدراتها از برگها
به ميوها موثر است ( .)25از سوی دیگر در شرایط نامساعد محيطی ،تنظيم کنندههای رشد و تغذیه نامناسب سبب ریزش
ميوه در پسته میگردد ( .)7در شرایط تنشهای محيطی ،اتيلن توليد میشود که باعث ریزش ميوه میگردد و کلسيم در
مقابل اتيلن به صورت آنتاگونيستی عمل کرده و از ریزش جلوگيری مینماید ( 19و .)29
بور نيز در جوانهزنی ،رشد لوله گرده و تشکيل دانه و ميوه مؤثر میباشد ( .)26از طرفی این عنصر در تکامل بافتی با تأثير
در متابوليسم اکسين و فنل ،توسعه آوندی ،انتقال مواد فتوسنتزی به محل مصرف و نفوذپذیری غشای سلولی نقش اساسی
دارد ( .)13همچنين بور در توسعه و تقسيم سلولی ،متابوليسم اسيدهای نوکلئيک ،کربوهيدرات و پروتئينها دخالت دارد
( .)27در این ارتباط برخی از محققين با محلولپاشی اسيدبوریک یک هفته قبل از تمام گل گزارش نمودند که کاربرد
اسيدبوریک اثرات مثبتی را در کاهش ریزش ميوه پسته دارد (.)1
به نظر میرسد وجود نيتروژن در تيمار نيتراتکلسيم نيز در کاهش ریزش ميوه پسته موثر بوده است .نياز بافتهای
گياهی به نيتروژن در مراحل اوليه رشد بسيار زیاد است و با افزایش سن گياه ،کاهش مییابد ( .)12این عنصر در ساختمان
مولکولهای پروتئين ،اسيدهای نوکلئيک ،تنظيم کنندههای رشد ،آنزیمها ،کوآنزیمها ،وسيتوکرومها نقش دارد ( .)21در این
ارتباط گزارش شده است با افزایش ذخایر نيتروژن در صورتی که سایر فاکتورها محدود کننده نباشند ریزش ميوهها در پسته
کاهش مییابد ( .)9همچنين گزارش شده است که با مصرف اوره در سيب و گالبی ميزان ریزش ميوه کاهش یافت (.)22
همچنين در این آزمایش نتایج نشان داد که ،بين تيمارها در مراحل ارزیابی (تعداد هفته پس از تمام گل) اختالف معنیدار
است (جدول  .)3پژوهشگران بخشی از ریزش را در پسته متاثر از غالبيت گلها و ميوهها در خوشه و یا غير طبيعی بودن
اندامهای زایشی میدانند .آنها بر این باورند که ،احتماالً برخی از ميوهها در مقایسه با سایرین آب ،عناصر معدنی ،کربوهيدرات
و تنظيم کنندههای رشد کمتری بدست میآورند و شروع به ریزش مینمایند ( .)7به نظر میرسد در مرحله اول ارزیابی ریزش
ميوه ،نقش هورمونها در تشکيل و حفظ ميوه پر رنگ تر از مراحل بعدی ریزش میباشد .برخی از پژوهشگران گزارش نمودند
که ،بکارگيری پلیآمينهای یک هفته قبل از تمام گل باعث کاهش ریزش ميوه میگردد ( .) 24از طرفی نقش عناصر غذایی
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در مرحله سوم ریزش ميوه مهمتر از مراحل اول و دوم میباشد .در همين ارتباط برخی از پژوهشگران گزارش نمودند که،
بکارگيری نيترون ،روی و بور باعث کاهش ریزش ميوه در پسته میشود ( .)1برخی از پژوهشها حاکی از آن است که ،کاربرد
عناصر بور و روی ضمن کاهش ریزش ميوه در بادام ،انگور و زیتون ،افزایش محصول را نيز در این درختان به همراه داشته
است ( 4 ،3و  .)6به نظر میرسد ،نقش عناصر موجود در هر کدام از تيمارها و اثرات جانبی در شرایط هورمونی و تغذیهای در
مراحل مختلف ارزیابی باعث ایجاد تفاوت باشد .در این پژوهش مشخص شد بين مراحل ارزیابی ریزش (تعداد هفته پس از
تمام گل) نيز اختالف معنیدار است و با گذشت زمان از مرحله تشکيل ميوه ،به مرور شدت ریزش ميوه کاهش مییابد (جدول
 .)3در این ارتباط پژوهشگران گزارش نمودهاند حدود  6درصد از ریزش گل در پسته در زمان تمام گل 71 ،درصد از ریزش
ميوه از زمان تمام گل تا یک ماه بعد از آن و حدود  6/5درصد از آن در خرداد ماه صورت میگيرد ( .)10از آنجایی که مراحل
ارزیابی ریزش در این آزمایش بعد از تشکيل ميوهها صورت گرفته ،بنابراین به نظر میرسد ریزش ميوه در پسته همانند الگوی
ریزش ميوه در درختان معتدله باشد .به این شکل که ریزش ميوه بعد از تشکيل اوليه ميوه متاثر از وضعيت هورمونهای رشد
حاکم بر درخت بوده ولی ریزش مرحله سوم ،همانند ریزش جودرو در درختان معتدله ،متأثر از شرایط تغذیهای و رقابت بين
ميوهها باشد ( 2و .)6
مقایسه ميانگينهای تيمارهای این آزمایش نشان داد ،ميزان عناصر کلسيم ،نيترون و بور در درختان شاهد و تيمار شده،
متفاوت و اختالف معنیدار است (جدول .)4
جدول  -4مقایسه میزان عناصر کلسیم ،نیترون و بور در درختان شاهد و تیمار شده.
تيمارهای تغذیهای
شاهد
نيتراتکلسيم
کلریدکلسيم
اسيدبوریک
نيتراتکلسيم  +اسيدبوریک
کلریدکلسيم  +اسيدبوریک

درصد کلسيم در
بافت خشک

درصد نيتروژن در
بافت خشک

ميلیگرم در کيلوگرم بور در
بافت خشک

0/23c
0/51a
0/41b
0/21c
0/54a
0/39b

1/48b
1/89a
1/46b
1/51b
1/92a
1/52b

118c
116c
120c
183a
178a
162b

در هر ستون ميانگينهای با حرف مشترک ،مطابق آزمون  LSDدر سطح یک درصد با یکدیگر اختالف معنیداری ندارند.

نتایج تجزیه عناصر کلسيم ،نيترون و بور برگها در درختان شاهد و تيمار شده نشان داد که با محلول پاشی عناصر مذکور
ميزان غلظت این عناصر در برگها افزایش یافت .به نظر میرسد با افزایش ميزان غلظت عناصر کلسيم ،نيترون و بور در
برگها و نقش این عناصر در فرآیند لقاح ،زمينه کاهش ریزش ميوه پسته در این آزمایش فراهم شده باشد ( 18 ،9و .)26
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در این پژِوهش مشخص شد فرآیند ریزش با تغييرات ظاهری در پسته از جمله چروکيدگی پوست ميوه ،قهوهای و سياه شدن
ميوه همراه است .کليه این تغييرات طی یک فرآیند زمان بر صورت میگيرد .ميوههای عارضهدار ،زمانی ریزش مینمایند که
جنين کامال از بين رفته باشد (شکل .)1

شکل  -1مراحل پیشرفت عارضه ریزش در مقایسه با میوههای سالم در پسته کله قوچی.

با تهيه برش از ميوههای عارضه دار و مطالعه آنها در زیر دستگاه بينوکوالر مشخص گردید جنين کليه ميوههای عارضهدار،
سالم بوده و در ميان ميوههای برش خورده پدیده پارتنوکارپی مشاهده نشد .در فرآیند پيشروی عارضه ،جنين دچار مشکل
شده و ریزش اتفاق میافتد .به نظر میرسد این فرآیند با قطع ارتباط آوندی جنين صورت میگيرد (شکل .)2

شکل  -2روند تغییر وضعیت جنین در فرآیند شکلگیری عارضه ریزش در پسته کله قوچی.

برخی از پژوهشگران علت ریزش ميوه در پسته را نوع دانه گرده ،مشکالت گرده افشانی و لقاح میدانند ( 19و  .)28ممکن
است دانه گرده به خاطر اثرات هورمونی در فرآیند گردهافشانی و لقاح در تشکيل ميوه موثر باشد .مشخص شده است که
جنين ميوههای لقاح یافته منشاء توليد هورمونهای اکسين ،جيبرلين و سایتوکنين میباشد .وجود این هورمونها برای
جلوگيری از ریزش ميوه و رشد و نمو آن ضروری بوده ،ضمن اینکه جنين تشکيل شده در ميوهها ،زمينه جذب و حرکت آب
و مواد غذایی به سوی ميوه را فراهم میکند ( .)2به نظر میرسد بکارگيری برخی از تنظيم کنندههای رشد و بهبود شرایط
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تغذیهای در مراحل اوليه تشکيل ميوه در پسته بتواند فرایند ریزش را کاهش دهد .در همين ارتباط برخی از پژوهشگران با
بکارگيری اسپرمين یک هفته قبل از تمام گل در پسته رقم کلهقوچی ،اثرات آن را در کاهش ریزش مثبت ارزیابی نمودند آن
ها همچنين با محلول پاشی اسيدبوریک یک هفته قبل از تمام گل گزارش نمودند که کاربرد اسيدبوریک اثرات مثبتی را در
کاهش ریزش ميوه پسته دارد ( .)1از سویی مطابق نتایج حاصل از برش ميوهها در این آزمایش ،پدیده پارتنوکارپی مشاهده
نشد و تمامی ميوههای برش خورده دارای جنين بودند که به مرور دچار مشکل شده و پس از ظهور عارضه ریزش اتفاق
میافتد .به نظر میرسد ریزش در این مرحله ناشی از پدیده استنواسپرموکارپی باشد.
نتایج تجزیه واریانس حاصل از این پژوهش نشان داد ،تيمارها بر برخی از صفات عملکردی اثرات مثبت دارند (جدول .)5
مقایسه ميانگينها نشان داد ،اثر تيمارها بر صفات عملکردی مثبت و بين تيمارها اختالف معنیدار است (جدول .)6
جدول  -5تجزیه واریانس صفات عملکرد در پسته رقم کلهقوچی.
ميانگين مربعات
درجه آزادی

منبع تغييرات

تعداد دانه در خوشه

بلوک

4

ns

35/06

تعداد دانه در انس
ns

8/79

عملکرد شاخه
ns

108/14

تيمار

5

*51/27

0/37ns

*1081/3

خطای کل

20

34/8

1/43

81/23

25/81

3/98

17/16

(C.V)%
ns

*

عدم اختالف معنیدار ،معنیدار در سطح احتمال پنج درصد

جدول  -6اثر تیمارها بر صفات عملکرد در رقم کلهقوچی
تيمار

تعداد ميوه در خوشه

تعداد دانه در انس

عملکرد شاخه

شاهد

17/43d

27/89

51/16d

نيتراتکلسيم

b

27/91

کلریدکلسيم

c

25/73

27/9

اسيدبوریک

32/41b

27/88

نيتراتکلسيم  +اسيدبوریک

a

27/93

کلریدکلسيم  +اسيدبوریک

b

32/17

37/23

27/91

31/97

b
c

78/1

72/79

73/21c
a

84/6

c

73/01

در هر ستون ميانگينهای با حرف مشترک ،مطابق آزمون  LSDدر سطح پنج درصد با یکدیگر اختالف معنیداری ندارند.
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نتایج نشان داد کليه تيمارها در افزایش شاخص تعداد ميوه در خوشه نسبت به شاهد برتری داشتند و بهترین نتيجه از
بکارگيری تيمار نيتراتکلسيم  +اسيدبوریک به دست آمد .در مطالعه شاخص تعداد خشک ميوه در انس ،بين تيمارها و شاهد
اختالف معنیداری مشاهده نشد  .همچنين نتایج نشان داد کليه تيمارها در افزایش شاخص عملکرد شاخه نسبت به شاهد
برتری داشتند و بهترین نتيجه از بکارگيری تيمار نيتراتکلسيم  +اسيدبوریک به دست آمد .اگر تعداد ميوه در خوشه را تابعی
از ميزان ریزش ميوه در نظر گرفته شود هر تيماری که بتواند ميزان ریزش را کنترل نماید ،میتواند باعث بهبود شاخص تعداد
ميوه در خوشه نيز گردد .در این ارتباط برخی از پژوهشگران با بکارگيری پلیآمينهای آزاد نشان دادند که با کاهش ميزان
ریزش ،شاخص تعداد ميوه در خوشه نيز بهبود یافت ( 23و  .)24از سوی دیگر عملکرد شاخه نيز تابعی از شاخص تعداد ميوه
در خوشه و این شاخص هم وابسته به ميزان ریزش است .از آنجایی که تيمار نيتراتکلسيم  +اسيدبوریک در ميزان کاهش
ریزش برتر از سایر تيمارها بود ،لذا این تيمار در افزایش شاخصهای تعداد ميوهدر خوشه و عملکرد شاخه نيز برتر از سایر
تيمارها بود.

نتیجه گیری
مطابق نتایج این آزمایش ریزش پسته بعد از تشکيل ميوه متأثر از سقط و از بين رفتن جنين بوده (استنواسپرموکارپی)
و پدیده پارتنوکارپی مشاهده نگردید .همچنين بين تيمارها و شاهد در ریزش ميوه پسته اختالف معنیدار بود و باالترین
ميزان ریزش در مرحله اول ارزیابی اتفاق افتاد .ضمن این که تيمارها توانستند شاخصهای عملکرد از جمله تعداد ميوه در
خوشه و عملکرد شاخه را بهبود ببخشند.
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The Effect of Foliar Application of Calcium Nitrate, Calcium Chloride and
Boric Acid on Intensity of Fruit Abscission of ‘Kaleh- Ghouchi’ Pistachio
Ebrahim Pourahmadi*1, Abdolrahman Mohamadkhani2, Partov Roshandel3, Vahid Rouhi3
Abstract
Fruit abscission is one of the disorders in pistachio trees. Pistachio trees produce plenty of flowers, but only
parts of the flowers are pollinated and set fruit. Environmental stresses and inadequate nutrition especially
during flowering time have increased fruit abscission. This disorder by reducing the yield of pistachio led to
economic loss. Yet, little research has been carried out on fruit abscission in pistachio. In order to evaluate the
effects of foliar treatments with calcium nitrate (2 gr/lit), calcium chloride (2 gr/lit), boric acid (200 ppm) and
their combination treatments were studied on fruit abscission of ‘Kaleh- Ghouchi’’ pistachio. Treatments were
applied one week before and also two weeks after full bloom. The experiment was conducted by using a split
plot base on a completely randomized block design (CRBD) with 5 replicates per treatment on 13-year-old
‘Kaleh - Ghouchi’ pistachio trees grafted on Badami- Riz rootstock. The selected trees were “on” years. Two
weeks after full bloom, in each cluster, the number of fruits were counted and fruit abscission was studied in
three different stages at intervals of 15 days and in each stage of the test, the disorder fruits were dissected and
embryo condition was studied by binocular too. The results showed that at all of the stages, dissected fruit have
the embryo and no observed blanking fruit. Also, the results showed that all applied treatments in all three
stages of evaluation decrease the fruit abscission as compared to control and Just boric acid treatment in the
third stage of evaluation as compared to control have no superiority. While there were no significant differences
between other treatments. In relation to the effect of treatments on the absorption of elements, results showed
that the concentrations of calcium, boron, and nitrogen were different in treated and control trees. Treated trees
with calcium nitrate + boric acid and calcium nitrate were absorbed the highest amount of calcium. Also treated
trees with calcium nitrate + boric acid and boric acid, was absorbed the highest amount of boron. While treated
trees with calcium nitrate + boric acid and calcium nitrate, was absorbed the highest amount of nitrogen. In this
experiment, calcium nitrate + boric acid treatment was more effective than other treatments in improving yield
traits.
Keywords: Fruit abscission, Fruit dissection, Foliar application, Yield traits
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