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 چکیده

در کند. صادرات و درآمد ارزی کشور ایفا می ترین محصوالت باغبانی است که نقش مهمی را درمهمپسته یکی از 

به  شده است. پژوهش حاضر ای و مدیریتی باعث کاهش عملکرد این محصولوجود برخی مشکالت تغذیه سالیان اخیر

نجام شد. ا بر عملکرد کمی و کیفی پستهدریایی عصاره جلبک و  ترکیبات آمینواسیدی یپاشتأثیر محلول ارزیابی منظور 

شامل ترکیبات تیمارها شد.  جراهای کامل تصادفی با سه تکرار اطرح بلوک در قالب به صورت فاکتوریل آزمایش

. بودگرم در لیترمیلی 1و  3، صفرسه سطح در  (آسکوفیلوم نودوسوم) عصاره جلبک دریاییو  آمینواسیدی )آمینوسورن(

 در سطح تحت تأثیر تیمار آمینوسورن عرض خوشهدرصد خندانی و بجز مورد بررسی  تمامی صفات نشان داد کهنتایج 

 طول خوشه، روی صفات وزن خوشه، تعداد پسته در خوشه،دریایی جلبک  عصاره اثر تیمار. دار شدمعنی %3 احتمال

عصاره و  ترکیبات آمینواسیدیبا توجه به اثر متقابل دار بود. معنی %3 احتمال کلروفیل کل و کاروتنوئید در سطح میزان

 میزان، (مترسانتی 9/11) خوشه طول ،(11/19) خوشه در پسته تعداد ،(گرم 11/89) خوشه وزنبیشترین  ،جلبک دریایی

میلی گرم در لیتر  1در تیمار ( برگ میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر 917/0 و 71/1 و کاروتنوئید )به ترتیب کلروفیل

ترکیب کودهای حاوی  . بر اساس نتایج این تحقیقجلبک دریایی به دست آمدعصاره میلی گرم در لیتر  1+ آمینوسورن

 ایفا کند. پستهگیاه  بهبود صفات کمی و کیفی تواند نقش بسزایی دراسید آمینه و جلبک دریایی می
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Abstract 

      Pistachio is one of the most important horticultural products that plays an important role in exports and 

foreign exchange earnings of the country. In recent years, some nutritional and management problems have 

reduced the yield of this product. The current research was conducted to evaluate the foliar application effect 

of an amino acid Compound and seaweed extract on quantitative and qualitative yield of pistachio. The 

experiment was factorial experiment in a randomized complete block design with three replications. The 

treatments included an amino acid components (Aminosuren) and seaweed extract (Ascophyllum nodosum) 

both them at three levels (0, 1 and 2 mg.L-1). The results showed that all the studied traits, were significantly 

affected by Aminosuren treatment at a probability level of 1% except of open-shell percentage and width of 

pistachio cluster. The effect of seaweed extract on cluster weight, number of pistachios in cluster, cluster 

length, leaf chlorophyll and carotenoids were significant at a probability level of 1%. the interaction between 

amino acids and seaweed extracts showed that the highest cluster weight (68.33 g), number of pistachios in 

the cluster (28.33), cluster length (22.8 cm), Chlorophyll content (3.95 mg.kg-1) and carotenoids (0.759 mg.kg-

1) were obtained from the treatment with 2mg/L of aminosuren and 2mg.l-1 of seaweed. According to the 

results, the combined application of amino acids and seaweed extract could play an important role in improving 

quantitative and qualitative traits of pistachio. 
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 مقدمه

از گیاهان مهم خانواده  (.Pistacia vera L)پسته 

ترین خشک از مهم و یکی Anacardiaceaeسانان پسته

 بازار صادراتی، که به خاطر باشدمی میوه های دنیا

ارزش غذایی باال و قابلیت انبارداری طوالنی پس از 

صادراتی مهم  غیر نفتی محصوالت از جمله  برداشت

درآمد  پسته نقش مهمی در شود.کشور محسوب می

داشته به طوریکه بر اساس آمار منتشر شده ارزی کشور 

 94به صادرات پسته ایران  3178توسط گمرک در سال 

میلیون دالر بوده  393میلیارد و  3به میزان کشور جهان 

به علت نقش مهم اقتصادی پسته در صادرات و  است.

در بهبود اوضاع اقتصادی کشور،  آنکلیدی جایگاه 
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عملکرد کمی  و یش جهت افزا مدیریت و برنامه ریزی

بر اساس  این محصول ضروری به نظر می رسد. کیفی

 یرانآمار سازمان خوار و بار جهانی )فائو( اآخرین 

کشت این محصول در جهان  سطح زیردارای بیشترین 

پس از در واحد سطح تولید میزان است ولی از لحاظ 

استان خراسان  قرار دارد.جهانی آمریکا در جایگاه دوم 

تولید پسته( پس  %10تن ) 80704رضوی با میزان تولید 

تولید  %19تن ) 331091از استان کرمان با میزان تولید 

 پسته( در جایگاه دوم تولید پسته در کشور قرار دارد. 

 روند نزولیعملکرد و کیفیت پسته  در سالیان اخیر

در ایران همگام با رشد جهانی نبوده  آنتولید طی کرده و 

است که یکی از دالیل مهم آن می تواند تغذیه نامناسب 

مقدار  (.1038محمدی و همکاران باغات پسته باشد )

بسیار کم ماده آلی و عدم وجود تعادل در عناصر غذایی 

خاک در مناطق پسته کاری، باعث شده است تا عملکرد 

تر از حد مورد قبول این محصول استراتژیک بسیار کم

باشد. در این مناطق درختان سالیان زیادی از ذخیره 

که به اند، بدون اینعناصر غذایی خاک استفاده نموده

ها توجه گردد )افشاری و و جایگزین علمی آن جبران

اکثر باغات پسته در خاکهای شور (. 1031همکاران 

عناصر غذایی شده  یتباعث تثبشوری احداث شده اند که 

لذا محلول پاشی کمک  و جذب آنها را کاهش می دهد

زیادی به رشد و نمو درختان پسته خواهد کرد )افروشه 

  (.1030و همکاران 

بهبود بازدهی  کم هزینه و مؤثر در هاییکی از روش

در کارایی تغذیه  مدیریت ، افزایشگیاهان مصرف آب

های مؤثر و روشبرگی، یکی از باشد. تغذیه میباغات 

باشد آمد کوددهی در انواع محصوالت کشاورزی میکار

توان عناصر غذایی را در اسرع وقت و توسط آن می که

 در حال رشد مستقیماً در اختیار شاخه، برگ و میوه گیاه

آزمایشات متعددی  (.1000قرار داد )ملکوتی و تهرانی 

که جذب و انتقال مواد غذایی از طریق  دهدمینشان 

 می پذیردصورت  تواندمی هاپاشی بر سطح برگمحلول

های آهکی حاللیت عناصر ریز در خاک .(1031 یولیکاز)

های اسیدی به مراتب کمتر و مغذی در مقایسه با خاک

در  بیشتر است ولی در گیاهان آنهابه تأمین بنابراین نیاز 

گذشته به این امر مهم توجه نشده است، زیرا به تولید کم 

اصغرزاده و بابائیان )در واحد سطح راضی بودند 

دهد که تحت این شرایط تجربه نشان می  ،(1031

پاشی روشی مؤثر برای جبران کمبود این عناصر محلول

 (.1008 باشد )ارشد و همکاراندر درختان میوه می

 زیست خطرات تنها نه آلی و زیستی کودهای از استفاده

 شیمیایی کودهای اصولی غیر مصرف با مرتبط محیطی

نقش  بلکه( 1009 پورهیت و سینگ)  دهندمی کاهش را

 اهدافامنیت غذایی و  به دستیابی جهت در مهمی

 .باشدمی دارا پایدار کشاورزی

ی جلبک های اخیر استفاده از عصارهدر سال

فاده آن برای است قابلیتبا توجه به  نودوسوم آسکوفیلوم

تولید مواد غذایی به خوبی در کشاورزی ارگانیک و 

شناخته شده و به صورت تجاری در کشاورزی مورد 

یکی از این جلبک  (1001 سلار)گیرد استفاده قرار می

جلبکهای دریائی می باشد که  واصلی گونه های بزرگ

حاوی مواد مختلفی از جمله شبه هورمونهای محرک 

باشد می شد، عناصر غذائی و انواع مواد ضد تنشر

جلبک دارای مواد  این عصاره (1034)سعید و میرزائی 

معدنی ماکرو و میکرو، آمینو اسید، ویتامین ها، اکسین، 

سیتوکنین و سایر مواد ضروری برای رشد گیاهان 

کویاما و همکاران  (.1004هستند )اوردوگ و همکاران 

آسکوفیلوم ( در پژوهشی گزارش کرند جلبک 1031)

با تحریک رشد در مراحل اولیه رشد گیاهی به  نودوسوم

اندامها در مراحل بعدی رشد کمک  و بهبود رشد هتوسع

افزایش  .شودمیافزایش عملکرد محصول  باعثکند و می

 سایردر کود این در کمیت و کیفیت میوه در پاسخ به 

مشاهده شده است نیز  محصوالت کشاورزی

با جلبک  ی اینعصاره. (1030عبدالموعود و همکاران )

افزایش تعداد سلول های میوه در اوایل فصل رشد در 

بهبود اندازه میوه و عملکرد کل گالبی نقش داشته است 

عصاره جلبک دریایی می  .(1033کلیویتا و همکاران )



 8931  زمستان  /  4شماره  93ی                                      نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد تراب احمدی، عابد                  839

 

ظور به من تواند جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی

های زیست محیطی و مشکالت سالمتی آلودگی کاهش

باشد )جوانمردی و  ناشی از مصرف ترکیبات شیمیایی

  (.1031شاهوردی کندی و همکاران  ، 1031همکاران 

گزارش شده است ترکیبات آمینواسیدی در رشد و 

نمو، تنفس و فتوسنتز دخالت دارند و پیش ساز 

و  میونسوهای گیاهی و مواد رشدی هستند )ههورمون

اسید  39حاوی آمینوسورن تجاری کود  (.1009همکاران 

ه که در ادامزاد با قابلیت جذب سریع برگی است ی آآمینه

به تأثیر بعضی از اسیدهای آمینه موجود در این کود 

اسیدهای آمینه متیونین، گلوتامیک اسید  شود.اشاره می

سازی هورمونهای مؤثر در و لیسین از طریق فعال

د. شونگل و میوه موجب بهبود گرده افشانی میتشکیل 

اسیدهای آمینه آالنین و لیوسین اسید با افزایش نسخه 

و افزایش پروتئین در گیاه باعث بهبود  MRNAبرداری 

گردند. اسیدهای ویژگی های کمی و کیفی محصول می

آمینه گلوتامیک اسید و گلیسین دارای ویژگی کالت 

ر د این عناصره و به جذب کنندگی عناصر ریز مغذی بود

(. گزارش شده 1039. )نائینی و همکاران کندگیاه کمک می

است اسیدهای آمینه آالنین، والین و لوسین کیفیت میوه 

در پژوهشی . (1031مالی و همکاران )دهند را افزایش می

محلول پاشی اسید آمینه آرژنین با کاهش گزارش شد، 

ریزش میوه و جوانه های گل و کاهش پوکی باعث 

)اسالمی نژاد و همکاران افزایش عملکرد پسته شد 

1031.)  

مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و با توجه به 

 توجه ،بر محیط زیست این کودهااثرات نامطلوب مصرف 

در امنیت  های زیستینقش کودهای آلی و محرک به

 اهمیت بیشتری پیدا کرده است. کشاورزی پایدارغذایی و 

کارایی کم تغذیه خاکی در بیشتر از طرفی با توجه به 

به گریبان تولید کنندگان دست که کاری مناطق پسته 

 پاشیهدف بررسی اثر محلول این پژوهش با  باشدمی

سورن و عصاره جلبک دریایی بر آمینو تجاریکود 

 .انجام گرفتپسته  کمی و کیفیعملکرد 

 

 هاو روش مواد

 یکی از در 3178-3179سالهای  این پژوهش در

انجام شد. این شهرستان  شهرستان تربت جام هایباغ

کیلومتری جنوب شرقی از مرکز استان  380در فاصله 

اقلیم منطقه سرد و خشک  .قرار دارد خراسان رضوی

 و میلی متر 389بیابانی، متوسط بارندگی سالیانه 

درجه سانتی گراد  9/31متوسط دمای شهرستان 

با پایه  "احمد آقایی" مورد آزمایش پسته رقمباشد. می

 .بودسال  39متوسط سن  محلی بادامی و

 

 مشخصات خاک محل انجام آزمایش -1جدول 

 

های بلوک در قالب آزمایشطرح مورد استفاده در این 

در تیمار  7با  فاکتوریل کامل تصادفی با آرایش تیماری

عصاره آزمایشی شامل کود  تیمارهای تکرار بود. 1

لیتر( و  گرم درمیلی 1و  3، 0جلبک دریایی در سه سطح )

 گرم درمیلی 1و  3، 0) در سه سطح آمینوسورنکود  

حاوی انواع  "آمینو سورن"کود تجاری  لیتر( بود.

جلبک دریایی "کـود تجـاری های ضروری و اسیدآمینه

استخراج  Ascophyllum nodosumکه از جلبک  "گرومور

 های ذکر شدهدر غلظت اشـیپمحلول برای شده است

 استفاده گردید. روی درختان پسته 

 

 بافت خاک
 هدایت الکتریکی

(1-. mSd) 
PH 

 پتاسیم قابل جذب

(1-kg.mg) 

 فسفر قابل جذب

(1-kg.mg) 

 نیتروژن کل

(%) 

 099/0 9/31 143 8/9 9/1 لوم شنی
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 مشخصات کود آمینو سورن -2جدول 

 g/100 g نام اسید

protein 
 g/100 g نام اسید

protein 

 leycine 3.6 لیسین Alanine 8.9 آالنین

 lysine 4.4 لیزین Arginine 7 آرژنین

 Methionine 1.5 متیونین Aspartic Acid 6.3 آسپارتیک اسید
 Phenylalanine 2.5 فنیل آالنین cysteine 0.3 سیستئین

 Proline 11 پرولین Glutamic Acid 12.5 گلوتامیک اسید
 Serine 3.4 سرین Glycine 20 گالیسین
 Threonine 2.1 تروئونین Histidine 1.7 هیستیدین

 Tyrosine 1.3 تیروزین Hydroxiproline 8.8 هیدروکسی پرولین
 Valine 3.2 والین Isoleucine 1.5 ایزولوسین

 

 

 مشخصات کود عصاره جلبک دریایی گرومور -3جدول 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

از نظر قطر تنه، طول سایه  درختان مورد آزمایش

بر اساس روش  باغ آبیاریو یکسان بودند انداز و سن

. شدآبیاری میروز یکبار  10-11هر  مرسوم منطقه

 بهلیتری،  10با یک سمپاش  زودپاشی در صبح محلول

خیس شدند انجام  های درختانصورتی که تمام برگ

 باغداریگرفت و برنامه تغذیه و آبیاری و سایر عملیات 

 های گذشته در باغ صورت گرفت.طبق روند سال

رشدی مرتبه و در مراحل مختلف  4پاشی محلول

مرحله پاشی در مرحله اول محلولانجام گردید. درخت 

 ( ، مرحله دوم در زمان3178سال اسفند  18تورم جوانه ) 

(، مرحله 3179فروردین سال  31پیش از گلدهی درختان )

ها )اوایل سوم در زمان اوایل شکل گیری میوه

شدن مغز )اوایل اردیبهشت( و مرحله چهارم در زمان پر 

ت پایان فصل رشد و پس از برداش( انجام شد. در تیر

( صفات وزن خوشه، تعداد محصول )اواسط شهریور

پسته در خوشه، طول و عرض خوشه، درصد خندانی، 

 مورد ارزیابی کلروفیل کل و کاروتنوئیدمیزان پوکی، 

 قرار گرفت.

 میزان ترکیبات میزان ترکیبات

عصاره جلبک 

 دریایی

 گرم در لیترمیلی 310 آهن 18%

 گرم در لیترمیلی  10 روی 4/%7 مواد آلی

کربن هیدرات 

 ارگانیک

9%/3  گرم در لیترمیلی  90 منگنز 

 0/%9 اسیدآلی 0/%3 ازت کل

 گرم در لیترمیلی 11 آمینواسید 0/%3 فسفر قابل جذب

 گرم در لیترمیلی 31 اکسین فعال 3/%1 پتاس محلول

 گرم در لیترمیلی 309 جیبرلین فعال گرم در لیترمیلی 33 بر

 گرم در لیترمیلی 33 سیتوکینین فعال گرم در لیترمیلی  10 مس
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 اندازه گیری صفات مورفولوژیکی

، خوشه ها از درخت جمع هاپس از رسیدن میوه         

ها با ترازوی دیجیتالی ی شده و سپس وزن تر آنآور

برای محاسبه تعداد پسته در خوشه  اندازه گیری گردید.

شهریور( تعدادی خوشه به  31در موقع برداشت )

صورت تصادفی انتخاب و تعداد پسته در هر خوشه 

و  های پوکشمارش شد. برای اندازه گیری درصد میوه

انتخاب و در هر تکرار از هر تیمار خوشه  9تعداد  خندان

عدد میوه برگزیده و درصد  300به طور تصادفی 

همچنین طول  شمارش شد. و خندان های بدون مغزمیوه

 اندازه گیری شد. خط کشها توسط و عرض خوشه
 

 گیری میزان کلروفیل و کاروتنوئیداندازه 

در  (3799) طبق روش لیچتنتالر برگ مقدار کلروفیل     

گرم  11/0کلروفیل از  پایان آزمایش اندازه گیری شد.

 %90ی برگ با استفاده از استون نمونه های تازه

 استخراج شد.

جذب نور محلول پس از سانتریفیوژ شدن با سرعت  

دقیقه، در سه طول موج  10دور در دقیقه به مدت  4900

اده از دستگاه اسپکتروفتومتر با استف 881، 841، 490

( .photonix Ar 2017 Teifsanje P. P. Co. Ltd )مدل

، کل و a ،bخوانده شد و سپس مقدار کلروفیل 

 زیر محاسبه شدند. کاروتنوئیدها از روابط

 
 

Chla (mg.g-1 tissue) = 12.25 A663 – 2.79 A645 × (
𝑉

𝑊×1000
) 

Chlb (mg.g-1 tissue) = 21.50 A645 – 5.10 A663 × (
𝑉

𝑊×1000
) 

Chla+b (mg.g-1 tissue) = 7.15 A663 + 18.71 A645 × (
𝑉

𝑊×1000
) 

Cx+c (mg.g-1 tissue) = (1000 A470 – 1.82 Ca – 85.02 Cb)/198× (
𝑉

𝑊×1000
) 

 

  a ،bChlمقدار کلروفیل  aChlها که در این معادله

مقدار  x+cCمقدار کلروفیل کل،  b ،a+bChlمقدار کلروفیل 

 wو  %90حجم نهایی عصاره در استون  vکاروتنوئید، 

 وزن تازه بافت برای عصاره گیری بر حسب گرم است.

های حاصل از عملیات آماری: تجزیه واریانس داده

 JMP13(SASاین آزمایش با استفاده از نرم افزار

Institute Cary, NC) گینصورت پذیرفت. مقایسه میان 

 )توکی( انجام گرفت. HSDتیمارها بر اساس آزمون 

 

 و بحث نتایج

دهد نشان میی واریانس تجزیهجدول نتایج 

 زنوداری بر صفاتی مانند تیمارهای آزمایش تأثیر معنی

 کل کلروفیل خوشه، طول خوشه، در پسته تعداد خوشه،

 داشتند. کاروتنوئید و

 

 متوسط وزن خوشه

وزن خوشه در افزایش عملکرد کمی با توجه به اهمیت 

 و سورنو کیفی پسته نتایج نشان داد که تیمار آمینو

 طورو اثر متقابل این تیمارها به  دریاییجلبک  عصاره

 (. نتایج3ها را افزایش داد )شکل داری وزن خوشهمعنی

 رینبیشت که است این دهنده نشان هاداده میانگین مقایسه

 جلبک و آمینواسید تیمار در گرممیلی 8911 خوشه وزن

 داریمعنی اختالف که. آمد دست به گرم در لیترمیلی 1

 آمینواسید تیمار بجز شده اعمال دیگر تیمارهای تمام با

 وزن کمترین و دهدمی نشان درصد 3 جلبک و درصد 1

 و آمینواسید شاهد تیمار در گرممیلی 1098 هاخوشه

 نای دیگر تیمارهای تمام با که شد مشاهده دریایی جلبک

 بود.  دارمعنی اختالف
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پاشی تیمار محلولاثر در پژوهشی مشخص شد که 

بر صفت  روی پسته (NPK)اسید آمینه و عناصر غذایی 

دار بوده است و درصد، معنی 1در سطح  میوهوزن کل 

میوه بیشتری نسبت به شاهد  قریباً تمام تیمارها وزنت

آمینواسیدها روی  (.1030داشتند )راهداری و همکاران 

های تولیدی ی هلو به عنوان شاخصوزن و عملکرد میوه

های اثر گذار بود. با افزایش وزن میوه سایر ویژگی

اران عبدالعال و همک)شیمیایی نیز افزایش یافت  -فیزیکی

 مشخص شدو درختان آلدر پژوهشی روی  .(1030

 دارسبب افزایش معنیی دمصرف ترکیبات آمینواسی

حسن و )شود وزن میوه و ضخامت گوشت میوه می

پاشی اسیدهای آمینه باعث محلول (.1030ساروی 

 .(1030فاتن و همکاران )افزایش رشد و عملکرد کدو شد 

در تحقیقی که روی گیاه گوآر انجام گرفت، مشخص شد 

که غلظت کم عصاره جلبک دریایی، وزن میوه را افزایش 

کوالویتا و همکاران  .(1007یوماران و همکاران اتر)داد 

 تواند بامیدریایی جلبک عصاره  گزارش کردند (1033)

های میوه در اوایل فصل رشد باعث افزایش تعداد سلول

کیفیت، افزایش اندازه میوه و در نتیجه افزایش بهبود 

ترین از نظر کمی، نیتروژن مهم .ودعملکرد گالبی ش

  .(1034تگدر و رنتچ )عنصر برای رشد و نمو گیاهی است 

تا  mRNAاسیدهای آمینه با افزایش نسخه برداری 

ایش و افزسازی فرآیند تشکیل قند ابر، فعالبر 1/1میزان 

و  های کیفیگیاه موجب بهبود ویژگیمیزان پروتئین در 

محدودیت گیاه  (.1007توماس و همکاران گردد )کمی می

دارد از نظر نیتروژن اثرات مضری بر رشد و نمو گیاه 

. گیاهان عالوه بر نیترات و (1001ین و بلوم اپستا)

آمونیوم قادر به جذب رنج وسیعی از اسیدهای آمینه، 

ی از طریق ریشه یا برگ آمیدها و دیگر ترکیبات نیتروژن

. در درون گیاهان (1007نشلوم و همکاران )خود هستد 

نیز اسیدهای آمینه فرم غالب ترکیباتی هستند که نیتروژن 

 .(1034تگدر و رنتچ ) گرددآنها منتقل می از طریق

بسیاری از مسیرهای متابولیکی نیتروژن از قبیل تنظیم 

نیترات و آمونیوم، احیاء نیترات، متابولیسم پروتئین  جذب

و بازتحرک نیتروژن، به وسیله غلظت همه یا بعضی از 

 .(3778آتیلیو و کایوزین )گردد ها تنظیم میاسید آمینه

ای نیتروژن نقش کود آمینوسورن با درصد قابل مالحظه

مهمی در تأمین گیاهان از نظر اسیدهای آمینه دارد. به 

 پاشی روی صفات کمی و کیفی پستهنتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر تیمارهای محلول -4جدول 

 

 بع تغییرامن

درجه 

 آزادی

متوسط 

وزن 

 خوشه

تعداد پسته 

 در خوشه

طول 

 خوشه

 

عرض 

 خوشه

 

درصد 

 خندانی

 

میزان 

 پوکی

 کلروفیل کل

 

 کاروتنوئید

 

 ns1/1 0/13ns ns19/3 ns47/0 ns43/1 ns81/9 ns31/0 ns001/0 1 بلوک

 آمینواسید

 
1 3174/1** 111/0** **79/99 ns91/0 ns19/19 113/17** 4/98** **311/0 

 ns303/0 ns14/1 ns77/11 **98/3 **011/0 41/44** **71/1 7/171** 1 جلبک دریایی

 ×آمینواسید

 جلبک
4 308/8** 39/0** **11/9 ns44/3 ns48/18 **49/10 0/11** **009/0 

9/13 8 خطا  1/1 4/3 9/31 33/8 8/1 0/08 003/0 

ضریب تغییرات 

(%) 
- 3/19  9/18  8/10 9/7 09/9  8/31  9/18  1/11 

sn،  *میباشد درصد 3و درصد 1 احتمال سطح در دارمعنی دار،معنی غیر ترتیب به**  و. 
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 هارسد غلظت باالی نیتروژن در این آمینوسورنینظر م

بر رشد و نمو گیاهی  شده و درنتیجه اثرات مفید  باعث

یر تأثعملکرد صفات پسته را در بر داشته است. افزایش 

های مثبت جلبک دریایی احتماالً به علت داشتن هورمون

باشد که باعث رشد و مواد معدنی و مغذی می محرک

فعالیت فتوسنتزی گیاه وفیل برگ و افزایش میزان کلر

 کربوهیدراتها ساختافزایش سنتز و  و در نتیجه با شده

ها افزایش وزن خوشه های بزرگترتولید پستهباعث 

 نسبت به شاهد شده است.

 

 
 درخت پسته صفت وزن خوشه ایو عصاره جلبک بر آمینوسورن ترکیبات تیماریمقایسه  -1شکل 

 می باشند.  %3دار در سطح احتمال ها فاقد اختالف آماری معنیهای دارای حرف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ میانگینستون

 

 تعداد پسته در خوشه

از نظر صفت تعداد پسته در خوشه بین تیمارهای 

پاشی شده، اختالف معنی داری مشاهده شد. محلول

 و سورنآمینو مقایسات میانگین نشان داد که تیمار

 11/19با  میلی گرم در لیتر 1 عصاره جلبک دریایی

از نظر  14/7اختالف را نسبت به تیمارشاهد  بیشترین

در پژوهشی . (1)شکل  داشتصفت تعداد پسته در خوشه 

پاشی عصاره جلبک دریایی مشخص شد که محلول

پسته در خوشه و افزایش )آکادین( باعث افزایش تعداد 

در  (.1034ید و میرزائی عها در خوشه شد )سوزن میوه

پاشی جلبک دریایی موجب پژوهشی گزارش شد محلول

افزایش عملکرد و تعداد غده در بوته سیب زمینی شد 

آمینواسید باعث افزایش  (.1031همکاران  )قراخانی و

 انتظاری و همکاران) ی گندم شدشمار دانه در خوشه

های مختلف جلبک پاشی غلظتتأثیر محلول. (1009

ای نشان داد های رویشی خیار گلخانهی بر شاخصدریای

های تعداد میوه، طول میوه جلبک دریایی بر شاخصکه 

داری نشان داد. اما شاخص و ارتفاع گیاه اختالف معنی

هی و همکاران لوزن میوه تحت تأثیر قرار نگرفت )عبدال

(. در گذشته گزارش شده است که کاربرد عصاره 1034

جلبک دریایی باعث افزایش گلدهی و تشکیل میوه در 

در  .(3791تز و همکاران یبا)شود بسیاری از گیاهان می

تحقیق دیگری نیز گزارش شد که استفاده از کود جلبک 

دریایی باعث افزایش تشکیل میوه در بسیاری از گیاهان 

تشکیل میوه نقش  .(1001اران آرتور و همک)شود می

توان کاری مدرن دارد تنها زمانی میدر میوه مهمی

محصول زیادی را اتتظار داشت که شرایط گرده افشانی 

افزایش مقدار  (.3779و تشکیل میوه مناسب باشد )طالیی 

گرم تحت تنش  38تا  9از در هر درخت انار آمینواسید 

خشکی، افزایش درصد تشکیل میوه، تعداد میوه و عملکرد 

کند نیاز به هر درخت را در پی داشت. مطالعات بیان می

آمینواسیدها در بروز کیفیت میوه ضروری است و 

ابزاری برای افزایش عملکرد و کیفیت کلی محصوالت 

صر غذایی از جمله عنا .(1031مگدا و همکاران )باغی است 

که در گرده افشانی کامل و رشد لوله گرده نقش مهمی 
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توان به عناصر روی و بر اشاره کرد. کنند میمی ارا ایف

نقش بور در گیاه در فرآیندهایی مثل متابولیسم اسیدهای 

باشد که نوکلئیک، تقسیم سلولی، بیوسنتز و انتقال قند می

نمایند می ادهی نیز نقش ایفدهی و میوهدر فرآیند گل

مهای روی نیز در بسیاری از سیست .(3771برون )

لیزوری فعال کننده داشته و در اآنزیمی گیاه نقش کات

ساخته شدن و تجزیه پروتئینها در گیاه نیز دخیل است 

با رسد عصاره جلبک دریایی به نظر می  .(3777ژانگ )

نقش  صر غذایی ضروری از جمله بر و رویداشتن عنا

های ه افشانی و کاهش میوهمهمی را افزایش راندمان گرد

از طرفی با داشتن هورمونهای فعال در  پوک داشته و

 ترکیبات خود، باعث افزایش القای گلدهی و در نتیجه

 .ده استباعث افزایش تعداد میوه پسته در خوشه ش

 

 
 صفت تعداد پسته در خوشه ایو عصاره جلبک بر سورنآمینو تیماری ترکیبات مقایسه -2شکل 

 می باشند.  %3دار در سطح احتمال ها فاقد اختالف آماری معنیهای دارای حرف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ میانگینستون 

 

 طول خوشه

( 3با توجه به نتایج جدول تجزیه واریانس )جدول 

، عصاره جلبک دریایی و اثرات آمینوسورناثرات اصلی 

متقابل این ترکیبات بر صفت طول خوشه در سطح 

نتایج نشان داد مصرف داری دارد. اثر معنی %3احتمال 

گرم در لیتر نسبت به عدم میلی 3جلبک دریایی با غلظت 

درصدی صفت  7/31و  8، 11مصرف آن، باعث افزایش 

گرم در میلی 1و  3، 0طول خوشه، به ترتیب در سطوح 

گرم جلبک میلی 1و همچنین غلظت  سورنلیتر آمینو

و  1/9، 9/83دریایی نسبت به عدم مصرف آن، افزایش 

گرم میلی 1و  3، 0درصدی را به ترتیب در سطوح  1/11

طبق گزارشی  (.1داشت )شکل  سورندر لیتر آمینو

باعث افزایش رشد و 3ترکیب آمینواسیددار هیومی فورته 

رد کارب گیاه توت فرنگی شد و در پژوهش دیگری ارتفاع

آمینواسید باعث افزایش رشد رویشی گیاه در میوه فلفل 

(. 1031دلمه ای و گوجه فرنگی شد )حقیقی و مظفریان 

در تحقیقی گزارش شد که کاربرد عصاره جلبک 

به صورت اسپری برگی طی رشد  آسکوفیلوم نودوسوم

شود زایش اندازه میرویشی گوجه فرنگی و فلفل باعث اف

های رشد در که این افزایش به حضور تنظیم کننده

پرساد )عصاره جلبک دریایی نسبت داده شده بود 

نقش ترکیبات آمینواسیدی و عصاره جلبک  .(1030

ها در تنظیم فعالیتهای دریایی احتماالً به دلیل نقش آن

 و فعالیتهای رویشی گیاه می باشد تحریکهورمونی و 

جذب مواد مغذی در گیاه  ،از طرفی اضافه کردن این مواد

را افزایش داده و باعث اثرات مثبت در رشد و نمو گیاه 

  شود.می

 
                                                           

1- Humiforte 
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 خوشه درخت پسته طولصفت  ایو عصاره جلبک بر سورنآمینو تیماری ترکیبات مقایسه -3شکل 

 می باشند.  %3دار در سطح احتمال ها فاقد اختالف آماری معنیاساس آزمون مقایسۀ میانگینهای دارای حرف مشترک بر ستون 

 
 میوه پوکی میزان

و اثرمتقابل آن با  آمینوسورن پاشیتیمارهای محلول

داری د اختالف معنیبا تیمار شاه عصاره جلبک دریایی

باعث  آمینوسورناستفاده از اثر ساده  .را نشان داد

میزان پوکی در درخت پسته در مقایسه با عدم کاهش 

 .گردید %3سطح احتمال  ترکیبات آمینواسیدی درکاربرد 

و عصاره جلبک دریایی نیز باعث  آمینوسورناثر متقابل 

در . (4 )شکل شد %3کاهش میزان پوکی در سطح احتمال 

پاشی آمینواسید و پژوهشی مشخص شد که محلول

تأثیر خوبی بر کاهش درصد  NPK غذاییعناصر 

های پوک پسته رقم فندقی داشته است )راهداری و میوه

مرحله  1طور کلی پوکی پسته در طی  (. به1031همکاران 

دلیل پوکی تشکیل میوه، در مرحله  پوکی -3دهد رخ می

باشد و در این مرحله انجام گرده افشانی و عدم لقاح می

پوکی در حین پر شدن  -1 شود.میدر نتیجه میوه پوک 

میوه )تیرماه(، ظرفیت ذخیره کربوهیدرات درخت مغز 

پوکی در این کند. ها را تعیین میدرصد پر شدن میوه

ای در ارتباط است و مغز مرحله مستقیماً با عوامل تغذیه

کند. هر چه تغذیه درختان پسته تکامل الزم را پیدا نمی

خت بیشتر باشد پوکی در تر و ذخیره غذایی درمناسب

به نظر  (.1034)علیزاده  این مرحله کاهش خواهد یافت

در جلبک  عصاره  و سورنپاشی آمینورسد محلولمی

افزایش باعث  زمان پر شدن مغز )اوایل تیر ماه(

شده و با بهبود تکامل درخت و ذخایر غذایی کربوهیدرات 

  ند.ه اشد پسته پوکی درختانمیزان کاهش مغز باعث 

 هاکلروفیل کل و کاروتنوئید

و جلبک  سورندر تحقیق حاضر اثر تیمار آمینو

 3دریایی بر میزان کلروفیل کل و کاروتنوئید در سطح 

دار گردید. نتایج نشان داد مصرف جلبک درصد معنی

گرم در لیتر نسبت به عدم مصرف میلی 3دریایی با غلظت 

درصدی میزان کلروفیل  4/9و  1/1آن، باعث افزایش 

گرم در لیتر میلی 1و  3برگ، به ترتیب در سطوح 

گرم جلبک دریایی میلی 1همچنین غلظت  آمینواسید و

درصدی  9/11و  9/19نسبت به عدم مصرف آن، افزایش 

گرم در لیتر میلی 1و  3را به ترتیب در سطوح 

(. همچنین مصرف جلبک 1داشت )شکل  سورنآمینو

گرم در لیتر نسبت به عدم مصرف میلی 3دریایی با غلظت 

کاروتنوئید درصدی میزان  14و  1، 11آن، باعث افزایش 

گرم در لیتر میلی 1و  3، 0برگ، به ترتیب در سطوح 

گرم جلبک دریایی میلی 1و همچنین غلظت  سورنآمینو

 1/19و  14، 94نسبت به عدم مصرف آن، افزایش 

گرم در میلی 1و  3، 0درصدی را به ترتیب در سطوح 

غلظت کلروفیل برگ  (.8داشت. )شکل  سورنلیتر آمینو

متی گیاه و وضعیت رشد آن است شاخص مستقیم سال

 
 



 833                                           دریاییصفات کمی و کیفی گیاه پسته در پاسخ به ترکیبات آمینواسیدی و عصاره جلبک ارزیابی برخی 

 

 
 میوه پوکی میزانصفت  ایو عصاره جلبک بر سورنآمینو تیماری ترکیبات مقایسه -4شکل 

 می باشند.  %3دار در سطح احتمال ها فاقد اختالف آماری معنیهای دارای حرف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ میانگینستون 

 

تواند شاخصی از فعالیت فتوسنتزی گیاه باشد و می

اسیدهای آمینه با اثر بر   (.1030)نجفی و سرهنگ زاده 

های محیطی، افزایش غلظت کلروفیل افزایش تحمل به تنش

و در نتیجه اثر روی فتوسنتز، بر رشد و عملکرد گیاهان 

گزارش شده است که کاربرد  شوندموثر واقع می

آمینواسیدها همراه با محلول غذایی باعث تأثیرات مثبت 

شود ها میروی مواد معدنی برگ و غلظت کلروفیل برگ

پاشی اثر محلول یدر تحقیق .(1033گارسیا و همکاران )

برگی آمینواسید بر دو رقم سیب گلدن دلیشز و گرانی 

داد که اثر اسمیت بررسی شد که نتایج تحقیق نشان 

 3پاشی آمینواسید بر کلروفیل برگ در سطح محلول

افزایش  (.1034عربلو و همکاران دار بود )درصد معنی

پاشی با عصاره تحت تأثیر محلول 1کلروفیل در گیاه گوآر

تامبیراج و همکاران )جلبک، قبالً گزارش شده است 

از علل تأثیر مثبت عصاره جلبک بر افزایش میزان  (.1031

های رشد اکسین و توان به وجود هورمونکلروفیل می

جیبرلیک اسید در این کود اشاره کرد. وجود  بتائین در 

عصاره جلبک نیز بر کاهش تخریب کلروفیل تأثیر مثبت 

افزایش مقدار کلروفیل  .(1031شهبازی و همکاران )دارد 

تواند به دلیل تغییر سوخت وساز نیتروژن و سایر می

باشد. در آزمایشی گزارش شده است که  عناصر غذایی

میزان افزایش باعث  آسکوفیلومکاربرد عصاره جلبک 

رجان ارام)کلروفیل و کاروتنوئید در سویا  شده است 

دست آمده شاید بتوان در توجیه نتایج به (.1031

 دریاییو جلبک  سورنهای رشد موجود در آمینومحرک

عناصر غذایی باعث با افزایش جذب آب و را مؤثر دانست 

افزایش میزان  عثبا و شده تولید آسیمیالت بیشتر

امل ع وشوند کلروفیل یا ممانعت از تخریب کلروفیل می

افزایش عملکرد از طریق افزایش فتوسنتز مهمی در 

 شوند.میو بهبود شرایط رشدی توسط کلروفیل 

 

                                                           
2- Cyamopsis tetragonoloba L. 
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 برگ پسته کلروفیل کل میزان ایو عصاره جلبک بر سورنآمینو تیماری ترکیبات مقایسه -5شکل 

 می باشند.  %3دار در سطح احتمال ها فاقد اختالف آماری معنیهای دارای حرف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ میانگینستون 

 

 

 
 برگ پستههای میزان کاروتنوئید ایو عصاره جلبک بر سورنآمینو تیماری ترکیبات مقایسه -6شکل 

 می باشند.  %3دار در سطح احتمال ها فاقد اختالف آماری معنیهای دارای حرف مشترک بر اساس آزمون مقایسۀ میانگینستون 

 
 

 کلی نتیجه گیری

آمد ارزی صادرات و در نقش مهم پسته در با توجه به

عملکرد بهبود  جهت ای تغذیه کارهایراه، بررسی کشور

ای است. بر ویژه اهمیتمحصول دارای  این کمی و کیفی

با  پاشیمحلول اساس نتایج پژوهش حاضر،

 و سورنکاربرد توأم آمینوو عصاره جلبک ، آمینوسورن

 صفات افزایش عملکرد نقش مهمی را درعصاره جلبک 

ی سبب بهبود فاکتورها و ایفا نمودند کمی و کیفی پسته

ن در بی. ندشاهد شدتیمار گیری شده در مقایسه با اندازه

اثرهای  آمینوسورنتیمارهای مورد بررسی کاربرد 

، بر عملکرد نسبت به عصاره جلبکمثبت بیشتری را 

ی همه بین ازصفات پسته رقم احمد آقایی داشت. 

 و لیتر در گرم میلی 1 سورنآمینو توأم کاربرد ،تیمارها

 وزن صفات نظر از لیتر در گرم میلی 1 دریایی جلبک

 ،(11/19) خوشه در پسته تعداد ،(گرم 11/89) خوشه

 31/17) پوکی میزان ،(مترسانتی 9/11) خوشه طول

و  71/1به ترتیب ) و کاروتنوئید کلروفیل میزان ،(درصد

 بهترین( برگ میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر 917/0
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 نشان خود از تیمارها سایر و شاهد به نسبت را عملکرد

به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد  .داد

ایگزین ج تواندمیاسیدهای آمینه و عصاره جلبک 

 دباش های شیمیاییکود مناسبی جهت اجتناب از کاربرد

کشاورزی پایدار  امنیت غذایی و و گامی اساسی به سوی

 است.

 

 سپاسگزاری

با تشکر و سپاس فراوان از جناب آقای رضایی 

تربت جام، جناب مهندس عبدالرحیم  باغ پسته مسئول

تراب احمدی کارشناس زراعت اداره جهاد کشاورزی 

تربت جام که بنده را در تدوین و تکمیل این پژوهش یاری 

 .نمودند
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