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 بوریک برو اسيد کلسيمکلرید، ميکلسنيترات پاشیمحلول تأثير

 قوچیدر رقم کله پستهميوه شدت ریزش  

 3وحید روحی، 3پرتو روشندل ،2محمدخانی عبدالرحمان ،*1ابراهیم پوراحمدی

 18/8/97 :پذیرش تاریخ       17/5/97 :دریافت تاریخ

 چکیده

فقط  یکنند ولیم ديتول یفراوان هایپسته گل اندرخت درخت پسته است. کیولوژیزيف هایعارضهاز  یکی وهيم زشیر

های محيطی و تغذیه ناکافی به ویژه در زمان تشکيل تنش .شوندیم لیتبد ليتشک وهيشده و به م افشانیگرده هااز گل یبخش

شود. تاکنون پسته باعث ایجاد خسارت اقتصادی میمحصول دهند. این عارضه با کاهش گل، ریزش ميوه را افزایش می

)دو  ميکلستراتين تيمارهای محلول پاشی با راستا های اندکی در مورد ریزش ميوه در پسته انجام شده است. در اینپژوهش

 + ميکلستراتي)نی بي( به صورت مجزا و ترکگرم در ليترميلی 200) کیبوردي)دو در هزار( و اس ميکلسدیدر هزار(، کلر

هفته قبل و  کی مارهايت .دیانجام گردقوچی کلهدر پسته  وهيم زشی( بر عارضه رکیبوردياس + ميکلسدی( و )کلرکیبوردياس

 یرو یکامل تصادف یهاخرد شده در قالب طرح بلوک هایبه صورت کرت شیآزما انجام شد.تمام گل مرحله هفته بعد از  دو

 درختان انتخاب شده در سال آور بودند. در پنج تکرار انجام شد. زیر یبادام یهاهیپا یشده رو ونديساله و پ 13درختان پسته 

ی و در بررس به فواصل دو هفته مرحلهها در سه وهيم زشیر زانيمهای هر خوشه شمارش و دو هفته پس از تمام گل، ميوه

نشان داد که در تمام  جینتا .دیگرد یبررس نوکوالريبنيز با  نيجن تيدار برش و وضععارضه یهاوهيمهر مرحله از آزمایش 

 زشیر مارهايت ینشان داد که تمام جینتاچنين هم .و ميوه پوک مشاهده نشدبوده  نيجن یداراخورده  برش یهاوهيممراحل، 

نسبت به  یابیدر مرحله سوم ارز کیبور دياس ماريو فقط ت کاهش دادند یابیدر هر سه مرحله ارزمقایسه با شاهد، را در  وهيم

. در ارتباط با اثر نبود داریاختالف معن یابیدر مراحل ارز مارهايت ریسا نيکه ب نینشان نداد. ضمن ا یگونه برتر چيشاهد ه

غلظت عناصر کلسيم، بور و نيتروژن در درختان تيمار شده و شاهد متفاوت بود.  نشان داد که جینتاناصر، تيمارها بر جذب ع

 ماريدرختان تچنين و نيترات کلسيم باالترین مقدار کلسيم را دارا بودند. هم کیبوردياس + ميکلستراتيندرختان تيمار شده با 
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 ميکلستراتينداشتند؛ عالوه بر این درختان تيمار شده با را  بورمقدار  نیباالتر کیبورديو اس کیبوردي+ اس ميکلستراتيشده با ن

 کیدبوري+ اس ميکلستراتين یبيترک ماريتدارا بودند. در این آزمایش را  نيتروژنمقدار  نیباالترو نيترات کلسيم  کیبوردياس +

 در بهبود صفات عملکردی موثرتر از سایر تيمارها بود.

پاشی ریزش ميوه، شاخص عملکرد، محلول، وهيبرش م واژگان کلیدی:

 مقدمه

باعث خسارت اقتصادی  هاشکلی ميوهبدو  خندانی، پوکیهای گل، ناخندانی و زودریزش جوانهعوارض فيزیولوژیک از جمله 

تأثير  ميزان عملکرد باغات پسته را تحت کهاست  یاز عوارضدیگر یکی  ریزش ميوه در پسته (.20)شود در باغات پسته می

 ای و سياهریزش در پسته با قهوه. شودشدن اندوکارپ مشاهده می شدن تا سخت این عارضه از مرحله ارزنی دهد.میقرار 

 است. معروفشدن  یا کشمشی. این عارضه در بين کشاورزان به داغو شودمینوک ميوه شروع از قسمت پوست ميوه شدن 

و بر این باورند که درصد گزارش نموده  80حدود  ،محصول های پردر سالرا پژوهشگران ميزان ریزش ميوه در درختان پسته 

ها عدم گيرد. آنهای رویشی و زایشی صورت میبه منظور ایجاد تعادل بين اندام ،پدیده ریزش ميوه در پسته به طور طبيعی

دانند های رشد گياهی را از علل تشدید ریزش ميوه در پسته میمعدنی و تنظيم کنندهعناصر  ،تعادل در ذخایر کربوهيدراتی

و  بودههای بادام، انگور و زیتون موثر عناصر بور و روی در جلوگيری از ریزش ميوه بکارگيری ها،پژوهش در برخی از .(10)

افشانی از پژوهشگران نوع دانه گرده، مشکالت گردهبرخی  (.6و  4، 3) است به همراه داشته درختانافزایش محصول را در این 

را رشد  هایعناصر معدنی و مواد تنظيم کنندهعدم تعادل ، هادراتيو لقاح، شرایط نامساعد محيطی، اختالل در جذب کربوه

تيمار ترکيبی  و بوریکپاشی اوره، اسيداز طرفی، نقش پایه، محلول(. 25و  16)نمایند ریزش در پسته ذکر میاز دالیل ایجاد 

گزارش شده است که بکارگيری  (.1) است ، مثبت گزارش شدهدر جلوگيری از ریزشروی(  بوریک و کالت)اوره، اسيد

دهد ميزان ریزش در پسته را کاهش می های آزاد به عنوان یک تنظيم کننده رشد و منبع تامين کننده نيتروژن نيزآمينپلی

 (.21و  20)

در جوانه و موثر است  یاهيگ یهاغشاء سلول یداریدر کنترل پا مياز آن است که کلس یته حاکصورت گرف هایپژوهش

و به عنوان عملکرد آنتاگونيستی در مقابل  دارد ینقش اساس یاهيگ یهااز خانواده یاريزدن دانه گرده و رشد لوله گرده در بس

 سميمتابول ،کينوکلئ دياس سميمتابول ،یسلول ميتقس ،یسلول توسعهبور در  (.26و  16)کند اتيلن از پدیده ریزش جلوگيری می

 به یمواد فتوسنتز و در انتقال یآوند ، توسعهو فنل نياکس سميدر متابول با تأثير یبافت در تکامل ،نيو پروتئ دراتيکربوه
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اینکه پدیده ریزش ميوه عملکرد پسته را به شدت  با (.24و  13) دارد یاساس نقش یسلول یغشا یریپذو نفوذ مصرف محل

در این پژوهش ضمن بررسی اثر کاربرد . است صورت گرفته آندهد ولی مطالعات محدودی در ارتباط ریزش کاهش می

 های عارضه وه، با تهيه برش ميریزش ميوه در پستهبوریک به صورت منفرد و ترکيبی بر و اسيد کلسيمکلرید، کلسيمنيترات

 گرفت. مورد ارزیابی قرارها در آنوضعيت جنين نيز  ،دار

 ها مواد و روش

شد. درختان  جنوب شرقی شهر قم انجامآباد واقع در فیدر منطقه شراین آزمایش در باغ آستانه مقدسه حضرت معصومه 

متر روی پایه بادامی ریز بودند. در این  3×6شده در ابعاد  ساله، کشت 15قوچی،  از رقم کلهدر سال پر محصول انتخابی 

 200بوریک با غلظت کلسيم با غلظت دو در هزار و اسيدغلظت دو در هزار، کلریدکلسيم با پاشی نيترات محلولتأثير آزمایش 

بوریک( یک هفته قبل و دو هفته بعد کلسيم و اسيدبوریک( و )کلریدکلسيم و اسيدام به صورت مجزا و ترکيبی )نيتراتپیپی

ما بودند. نتایج آزمون ساالنه خاک در شد. مواد ذکر شده به صورت پودری و ساخت شرکت سيگ از مرحله تمام گل انجام

 .نشان داده شده است 1جدول 

 

 

 

 

ای درختان در نيمه اول تير ماه و پس از تثبيت رشد رویشی ميزان عناصر منظور بررسی اثر تيمارها بر شرایط تغذیهبه

ها در سه نقطه شاخه ،هر درخت یرو(. در ابتدای آزمایش 17و  15، 11گيری شد )اندازهها کلسيم، نيتروژن و بور در برگ

. دو هفته بعد از تمام دیگرد یگذارکتيهر شاخه چهار خوشه انتخاب و ات یو در رو یدرجه از صفر مثلثات 120در فواصل 

هفته  چهار یابیارز نيدار در سه مرحله صورت گرفت. اولعارضه یهاوهيم یابیهر خوشه شمارش و ارز یهاوهيتعداد م ،گل

دار در هر خوشه عارضه یهاوهيو در هر مرحله م ،انجام گریبه فواصل دو هفته از هم د یتمام گل و مراحل بعدله مرحبعد از 

ها، برش از آن هيدار انتخاب و ضمن تهعارضه وهيعدد م 15شد در هر خوشه تعداد  یشدند. سعیشمارش و از خوشه حذف م

 یهاوهيتعداد م ،خوشه یها رووهيم هي. بر اساس شمارش اولدیگرد هيته مالز ریتصاو نيجن تياز وضع رالونوکيب ریدر ز

شمارش شده در هر خوشه محاسبه  یهاوهيدار نسبت به کل معارضه یهاوهيدار در هر مرحله شمارش و درصد معارضه

های عملکردی از جمله تعداد دانه در خوشه، تعداد دانه در انس و عملکرد شاخه در هنگام برداشت برخی از شاخص. دیگرد

 شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک باغ -1جدول 

 کلسيم

(1-mg kg) 

 منيزیم

(1-mg kg) 

 سدیم

(1-mg kg) 

 پتاسيم

(1-mg kg) 

EC  خاک 

)1-dSm( 
pH خاک 

1009 272 228 58 63/9 8/7 
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 ، در پنج تکرار انجامشده در زمان های خردو به صورت کرت های کامل تصادفیاین آزمایش در قالب بلوکنيز ارزیابی شدند. 

در سطح احتمال یک و پنج  LSDها از طریق آزمون مقایسه ميانگينو  ،SPSSری ها با نرم افزار آماو تجزیه و تحليل داده شد

 گردید. درصد انجام

  و بحث نتایج

 زانيدر م یابیو زمان ارز ماريو اثر متقابل ت یابیمراحل ارز مارها،ينشان داد ت قيتحق نیحاصل از ا انسیوار هیتجز جینتا

 (.2در پسته موثر است )جدول  وهيم زشیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهيم زشیرا در کاهش ر یداریاثرات معن یبيو به صورت ترک ییبه تنها مارهاينشان داد که هر کدام از ت هانيانگيم سهیمقا

بوریک در مرحله سوم ارزیابی نسبت به شاهد و فقط تيمار اسيد  در هر سه مرحله ارزیابی ریزش داشتند با شاهد سهیدر مقا

 (.3)جدول  دار نبودضمن این که بين سایر تيمارها در مراحل ارزیابی اختالف معنی. هيچ گونه برتری نشان نداد

 ی.ابیارز مختلف در مراحل یقوچکلهرقم پسته  وهیم زشیرای بر تغذیه مارهاییاثر متقابل ت -3جدول 

 

 ماريت

 یابیمراحل ارز

 زشیدرصد ر

 چهار هفته پس از تمام گل

 زشیدرصد ر

 شش هفته پس از تمام گل

 زشیدرصد ر

 هفته پس از تمام گل هشت

 37/04a 21/04a 6/44a شاهد

 19/03c 12/03b 2/60b ميکلستراتين

 25/00bc 14/00b 5/42b کلسيمکلرید

 18/99c 12/02b 5/80a کیبوردياس

+  ميکلستراتين

 کیبوردياس
17/02c 10/03b 1/78b 

 21/03bc 12/01b 2/80b کیبوردياس + ميکلسدیکلر

 ندارند. یداریاختالف معن گریکدیدرصد با  کیدر سطح  LSDبا حرف مشترک، مطابق آزمون  یهانيانگيدر هر ستون م

 ی.پسته رقم کله قوچ وهیم زشیبر ر مارهایاثر ت انسیوار هیتجز -2 جدول

 منبع تغييرات درجه آزادی ریزش ميوه

14/33 ns 

188/32** 

3709 ** 

 بلوک 4

ایتغذیهتيمارهای  5  

 مراحل ارزیابی 2

یابی* مراحل ارز یاهیتغذهای ماريت  42/83 * *  

59/10  

10 

 خطا 32

98/8   C.V)%( 

ns درصد کیدار در سطح احتمال یمعن**دار، یعدم اختالف معن 
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دانه و  نیزجوانه دخالت دربا  ميکلسنماید؛ اگر لقاح موفق، فعاليت هورمونی و تغذیه مناسب ریزش ميوه را کنترل می

 ريختاباعث به  ميکلس ماريتموثر بوده و  های الزم و ایجاد قطبيت در هدایت لوله گردهو نيز توليد سيگنالرشد لوله گرده 

 تيعنصر به فعال نیا(. 19و  18، 8گردد )می یسلول یآز در اعضاATP  تيفعال شیو افزا ديپيو فسفول نيافتادن کاهش پروتئ

ها ها از برگدراتيدر انتقال کربوه ميکلس همچنين (.19ها نقش دارد )شدن سلول لیو طو ميکمک کرده و در تقس نياکس

های رشد و تغذیه نامناسب سبب ریزش از سوی دیگر در شرایط نامساعد محيطی، تنظيم کننده (.25موثر است ) وهايبه م

گردد و کلسيم در شود که باعث ریزش ميوه میهای محيطی، اتيلن توليد می. در شرایط تنش(7)گردد ميوه در پسته می

 .(29و  19)نماید مقابل اتيلن به صورت آنتاگونيستی عمل کرده و از ریزش جلوگيری می

تأثير  با یبافت عنصر در تکامل نیا یاز طرف(. 26) باشدیمؤثر م وهيو م دانه ليو تشک گرده رشد لوله ی،زندر جوانه زيبور ن

 یساسا نقش یسلول یغشا یریپذو نفوذ مصرف محل به یمواد فتوسنتز انتقال ،یآوند ، توسعهو فنل نياکس سميدر متابول

دخالت دارد ها نيو پروتئ دراتيکربوه ،کينوکلئ یدهاياس سميمتابول ،یسلول ميو تقس در توسعهچنين بور هم (.13دارد )

هفته قبل از تمام گل گزارش نمودند که کاربرد  کی کیبوردياس یپاشبا محلول نياز محقق یبرخ در این ارتباط (.27)

 (.1پسته دارد ) وهيم زشیرا در کاهش ر یاثرات مثبت کیبوردياس

 یهابافت ازينبوده است.  کلسيم نيز در کاهش ریزش ميوه پسته موثررسد وجود نيتروژن در تيمار نيتراتبه نظر می

عنصر در ساختمان  نی(. ا12) ابدییکاهش م اه،يسن گ شیاست و با افزا ادیز اريرشد بس هيبه نيتروژن در مراحل اول یاهيگ

در این  (.21ها نقش دارد )ها، وسيتوکرومها، کوآنزیمرشد، آنزیم یهاکننده مينوکلئيک، تنظ یپروتئين، اسيدها یهامولکول

در پسته  هاریزش ميوهارتباط گزارش شده است با افزایش ذخایر نيتروژن در صورتی که سایر فاکتورها محدود کننده نباشند 

 .(22چنين گزارش شده است که با مصرف اوره در سيب و گالبی ميزان ریزش ميوه کاهش یافت )هم (.9)یابد کاهش می

 داری)تعداد هفته پس از تمام گل( اختالف معنی ابیمراحل ارزنشان داد که، بين تيمارها در  چنين در این آزمایش نتایجهم

بودن  یعيطب ريغ ایدر خوشه و  هاوهيها و مگل تيرا در پسته متاثر از غالب زشیاز ر یپژوهشگران بخش (.3است )جدول 

 دراتيکربوه ،یآب، عناصر معدن نیریبا سا سهیدر مقا هاوهياز م یبرخ باورند که، احتماالً نیها بر ا. آندانندیم یشیزا یهااندام

 زشیر یابیدر مرحله اول ارز رسدی(. به نظر م7) ندینمایم زشیو شروع به ر آورندیبدست م یرشد کمتر یهاکننده ميو تنظ

از پژوهشگران گزارش نمودند  ی. برخباشدیم زشیر یپر رنگ تر از مراحل بعد وهيو حفظ م ليها در تشکنقش هورمون وه،يم

 یینقش عناصر غذا ی(. از طرف 24) گرددیم وهيم زشیهفته قبل از تمام گل باعث کاهش ر کی یهانيآمیپل یريکه، بکارگ
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از پژوهشگران گزارش نمودند که،  یارتباط برخ ني. در همباشدیتر از مراحل اول و دوم ممهم وهيم زشیدر مرحله سوم ر

از آن است که، کاربرد  یها حاکاز پژوهش ی(. برخ1) شودیدر پسته م وهيم زشیو بور باعث کاهش ر یرو ترون،ين یريبکارگ

درختان به همراه داشته  نیدر ا زيمحصول را ن شیافزا تون،یدر بادام، انگور و ز وهيم زشیضمن کاهش ر یو رو بورعناصر 

در  یاهیو تغذ یهورمون طیدر شرا یو اثرات جانب مارهاينقش عناصر موجود در هر کدام از ت رسد،ی(. به نظر م6و  4، 3است )

)تعداد هفته پس از بين مراحل ارزیابی ریزش  پژوهش مشخص شد نیدر ا .شدتفاوت با جادیباعث ا یابیمراحل مختلف ارز

)جدول  ابدییکاهش م وهيم زشیبه مرور شدت ر ،وهيم ليبا گذشت زمان از مرحله تشکو  دار استنيز اختالف معنی تمام گل(

 زشیدرصد از ر 71گل در پسته در زمان تمام گل،  زشیدرصد از ر 6اند حدود ارتباط پژوهشگران گزارش نموده نی(. در ا3

که مراحل  یی(. از آنجا10) رديگیدرصد از آن در خرداد ماه صورت م 5/6ماه بعد از آن و حدود  کیاز زمان تمام گل تا  وهيم

 یدر پسته همانند الگو وهيم زشیر رسدیبه نظر م نیصورت گرفته، بنابرا هاوهيم ليبعد از تشک شیآزما نیدر ا زشیر یابیارز

رشد  یهاهورمون تيوضعمتاثر از  وهيم هياول ليبعد از تشک وهيم زشیشکل که ر نیدر درختان معتدله باشد. به ا وهيم زشیر

 نيو رقابت ب یاهیتغذ طیثر از شراأجودرو در درختان معتدله، مت زشیمرحله سوم، همانند ر زشیر یحاکم بر درخت بوده ول

 (.6و  2باشد ) هاوهيم

در درختان شاهد و تيمار شده،  و بور ترونيننشان داد، ميزان عناصر کلسيم، تيمارهای این آزمایش  هاینيانگيم سهیمقا

 (.4)جدول دار است متفاوت و اختالف معنی

 .شده ماریو بور در درختان شاهد و ت ترونین م،یعناصر کلس زانیممقایسه  -4جدول 

 دردرصد کلسيم  ایهای تغذیهماريت

 بافت خشک

 درصد نيتروژن در

 بافت خشک

 کيلوگرم بور در در گرمميلی

 بافت خشک

 0/23c 1/48b 118c شاهد

 0/51a 1/89a c116 ميکلستراتين

 0/41b 1/46b 120c ميکلسدیکلر

 0/21c 1/51b 183a کیبوردياس

کیبوردي+ اس ميکلستراتين  0/54a 1/92a 178a 

 0/39b 1/52b 162b کیبوردي+ اس ميکلسدیکلر

 ندارند. یداریاختالف معن گریکدیدرصد با  کیدر سطح  LSDبا حرف مشترک، مطابق آزمون  یهانيانگيدر هر ستون م

 

نشان داد که با محلول پاشی عناصر مذکور  شده ماريدر درختان شاهد و ت هابرگ و بور ترونين م،يکلسنتایج تجزیه عناصر 

در  و بور ترونين م،يکلسرسد با افزایش ميزان غلظت عناصر ها افزایش یافت. به نظر میميزان غلظت این عناصر در برگ

 (.26و  18، 9ها و نقش این عناصر در فرآیند لقاح، زمينه کاهش ریزش ميوه پسته در این آزمایش فراهم شده باشد )برگ



 (1395) 4شماره  2سال  علوم و فناوری پسته

 

81 
 

شدن  اهيو س یاقهوه وه،يپوست م یدگيدر پسته از جمله چروک یظاهر راتييبا تغ زشیر ندیپژِوهش مشخص شد فرآ نیدر ا

که  ندینمایم زشیر یدار، زمانعارضه یهاوهي. مرديگیزمان بر صورت م ندیفرآ کی یط راتييتغ نیا هيهمراه است. کل وهيم

  (.1رفته باشد )شکل  نيکامال از ب نيجن

 
 قوچی. های سالم در پسته کلهمراحل پیشرفت عارضه ریزش در مقایسه با میوه -1شکل 

 ،دارعارضه یهاوهيم هيکل نيجن دیمشخص گرد رالونوکيدستگاه ب ریها در زعارضه دار و مطالعه آن یهاوهيبرش از م هيبا ته

دچار مشکل  نيعارضه، جن یشرويپ ندیمشاهده نشد. در فرآ یپارتنوکارپ دهیبرش خورده پد یهاوهيم انيسالم بوده و در م

 (.2)شکل  رديگیصورت م نيجن یبا قطع ارتباط آوند ندیفرآ نیرسد ایافتد. به نظر میاتفاق م زشیشده و ر

 
 قوچی. گیری عارضه ریزش در پسته کلهروند تغییر وضعیت جنین در فرآیند شکل -2شکل 

(. ممکن 28و  19دانند )یو لقاح م یدر پسته را نوع دانه گرده، مشکالت گرده افشان وهيم زشیاز پژوهشگران علت ر یبرخ

موثر باشد. مشخص شده است که  وهيم ليو لقاح در تشک یافشانگرده ندیدر فرآ یاست دانه گرده به خاطر اثرات هورمون

 یها براهورمون نیباشد. وجود ایم نيتوکنیو سا نيبرليج ن،ياکس یهاهورمون ديمنشاء تول افتهیلقاح  یهاوهيم نيجن

جذب و حرکت آب  نهيها، زموهيشده در م ليتشک نيجن نکهیبوده، ضمن ا یو رشد و نمو آن ضرور وهيم زشیاز ر یريجلوگ

 طیرشد و بهبود شرا یهاهکنند مياز تنظ یبرخ یريرسد بکارگی(. به نظر م2کند )یرا فراهم م وهيم یبه سو ییو مواد غذا
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از پژوهشگران با  یارتباط برخ نيرا کاهش دهد. در هم زشیر ندیدر پسته بتواند فرا وهيم ليتشک هيدر مراحل اول یاهیتغذ

نمودند آن  یابیمثبت ارز زشیاثرات آن را در کاهش ر ،یقوچهفته قبل از تمام گل در پسته رقم کله کی نياسپرم یريبکارگ

را در  یاثرات مثبت کیدبوريهفته قبل از تمام گل گزارش نمودند که کاربرد اس کی کیدبورياس یبا محلول پاش نيچنمها ه

مشاهده  یپارتنوکارپ دهیپد ش،یآزما نیها در اوهيحاصل از برش م جیمطابق نتا یی(. از سو1پسته دارد ) وهيم زشیکاهش ر

اتفاق  زشیبودند که به مرور دچار مشکل شده و پس از ظهور عارضه ر نيجن یبرش خورده دارا یهاوهيم ینشد و تمام

 باشد. یاستنواسپرموکارپ دهیاز پد یمرحله ناش نیدر ا زشیرسد ریفتد. به نظر مایم

 .(5)جدول ، تيمارها بر برخی از صفات عملکردی اثرات مثبت دارند پژوهش نشان داد نیحاصل از ا انسیوار هیتجز جینتا

 .(6)جدول دار است ی مثبت و بين تيمارها اختالف معنیصفات عملکرداثر تيمارها بر  ها نشان داد،نيانگيم سهیمقا

 

 

 

 

 

 

 

 قوچی.تجزیه واریانس صفات عملکرد در پسته رقم کله -5جدول 

 ميانگين مربعات  

 عملکرد شاخه تعداد دانه در انس تعداد دانه در خوشه یدرجه آزاد راتييمنبع تغ

 35/06ns 8/79ns 108/14ns 4 بلوک

 0/37ns *3/1081 27/51* 5 تيمار

 23/81 43/1 8/34 20 خطای کل

)%(C.V  81/25 98/3 16/17 
ns درصد پنجدار در سطح احتمال یمعن*دار، یعدم اختالف معن 

 قوچیدر رقم کله بر صفات عملکرد مارهایاثر ت -6جدول 

 عملکرد شاخه تعداد دانه در انس تعداد ميوه در خوشه ماريت

 17/43d 89/27 51/16d شاهد

 32/17b 91/27 78/1b ميکلستراتين

 25/73c 9/27 72/79c ميکلسدیکلر

 32/41b 88/27 73/21c کیبوردياس

 37/23a 93/27 84/6a کیبوردي+ اس ميکلستراتين

 31/97b 91/27 73/01c کیبوردي+ اس ميکلسدیکلر

 ندارند. یداریاختالف معن گریکدیدرصد با  پنجدر سطح  LSDبا حرف مشترک، مطابق آزمون  یهانيانگيدر هر ستون م
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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 

، بين تيمارها و شاهد در انس خشک ميوهتعداد در مطالعه شاخص  به دست آمد. کیبوردي+ اس ميکلستراتينبکارگيری تيمار 

نسبت به شاهد . همچنين نتایج نشان داد کليه تيمارها در افزایش شاخص عملکرد شاخه مشاهده نشدداری اختالف معنی

اگر تعداد ميوه در خوشه را تابعی  به دست آمد. کیبوردي+ اس ميکلستراتين ماريت یرياز بکارگ جهينت نیداشتند و بهتر یبرتر

تواند باعث بهبود شاخص تعداد یزش را کنترل نماید، میاز ميزان ریزش ميوه در نظر گرفته شود هر تيماری که بتواند ميزان ر

های آزاد نشان دادند که با کاهش ميزان آمينميوه در خوشه نيز گردد. در این ارتباط برخی از پژوهشگران با بکارگيری پلی

ميوه شاخص تعداد تابعی از  (. از سوی دیگر عملکرد شاخه نيز24و  23ریزش، شاخص تعداد ميوه در خوشه نيز بهبود یافت )

در ميزان کاهش  کیبوردي+ اس ميکلستراتينو این شاخص هم وابسته به ميزان ریزش است. از آنجایی که تيمار  در خوشه

های تعداد ميوهدر خوشه و عملکرد شاخه نيز برتر از سایر ریزش برتر از سایر تيمارها بود، لذا این تيمار در افزایش شاخص

 د.تيمارها بو

 نتیجه گیری

ثر از سقط و از بين رفتن جنين بوده )استنواسپرموکارپی( ریزش پسته بعد از تشکيل ميوه متأ مطابق نتایج این آزمایش

دار بود و باالترین و پدیده پارتنوکارپی مشاهده نگردید. همچنين بين تيمارها و شاهد در ریزش ميوه پسته اختالف معنی

های عملکرد از جمله تعداد ميوه در ارزیابی اتفاق افتاد. ضمن این که تيمارها توانستند شاخصميزان ریزش در مرحله اول 

 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. 
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