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 مقاله پژوهشی
 اثر کودهای حاوی اسیدهای آمینه و عصاره جلبک دریایی بر اجزاء عملکرد پسته

 رقم احمد آقایی 

 
 3، سید فرهاد صابرعلی*2، بهرام عابدی 1صابر تراب احمدی

 
 (99/8/9318تاریخ پذیرش:  -3/4/9318)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

سالیان اخیر میزان  جایگاه خاصی را در بین محصوالت کشاورزی داراست. دراست که  خشکباریمهم محصوالت  یکی از پسته

ژوهش پباشد. تغذیه نامناسب باغات پسته میآن عملکرد و تولید پسته کمتر از رشد جهانی بوده است که یکی از دالیل مهم 

و عصاره جلبک دریایی بر عملکرد کمی و کیفی پسته کودهای حاوی اسیدهای آمینه پاشی تأثیر محلول هدف ارزیابیحاضر با 

های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکمورد بررسی قرار گرفت

گرم در لیتر( بود. میلی 2و  9، 0در سه سطح )هر دو و عصاره جلبک دریایی ترکیبات آمینواسیدی )آمینوسورن( پاشی محلول

تیمار  .داشت ، بر عملکرددریایی را نسبت به عصاره جلبکمثبت بیشتری  تأثیرکاربرد آمینوسورن  ،در بین تیمارهای مورد بررسی

داری را در انس پسته و عملکرد درخت ن و عصاره جلبک دریایی اختالف معنیرهای مختلف آمینوسودرختان پسته با غلظت

و  ورنسبر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش مشخص شد که تیمار کاربرد توأم آمینوهای شاهد نشان داد. نسبت به نمونه

کیلوگرم در  18/4عملکرد )بر  تأثیرز نظر را انتیجه میلی گرم در لیتر نسبت به بقیه تیمارها بهترین  2جلبک دریایی در غلظت 

حاضر مشخص شد که با توجه به نتایج پژوهش ( داشت. 8/98متر مربع( و انس پسته )سانتی 8/901درخت(، میزان سطح برگ )

 تواند نقش بسزایی در بهبود صفات کمی و کیفی گیاه پسته ایفا کند.ترکیب کودهای حاوی اسید آمینه و جلبک دریایی می

 

 پاشیمحلولانس، آمینوسورن، آهن برگ، سطح برگ،  :کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، مشهدارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی کارشناسی -9
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مقدمه

گرمسیری، دوپایه و گیاهی نیمه ،(.Pistacia vera L)پسته 

ترین ، از جمله مهمAnacardiaceae کننده از خانوادهخزان

 .باشدمی ایران و استان خراسان رضویباغی  محصوالت

پسته به دلیل ارزش غذایی باال، خندانی، عطر و طعم 

 ترین آجیلارزشترین و با یکی از محبوب به فرد، منحصر

بر . (2092و همکاران،  9لینگ)خوراکی در جهان است 

استان خراسان  9312اساس آمارنامه کشاورزی در سال 

تولید پسته( پس  %98تن ) 11352رضوی با میزان تولید 

تولید  %35تن ) 992110استان کرمان با میزان تولید از 

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

رده و ک کاهش پیداپسته  تیفیو ک تکمی یراخ یاندر سال

از  یکی .نبوده است یهمگام با رشد جهان یرانآن در ا یدتول

باشد مینامناسب باغات پسته  یهمهم آن تغذ یلدال

 (9383خوشگفتار منش )(. 9311و همکاران،  ی)محمد

های پسته ناشی از ای در باغعنوان نمود که مشکالت تغذیه

کمبود برخی عناصر غذایی نظیر پتاسیم، آهن، منگنز و 

آب و هوای گرم و  همچنین فقر شدید مواد آلی است.

م، تبخیر و تعرق شدید، آهکی بودن و خشک، بارندگی ک

باال از شرایط محدود کننده  pHو  خاکمواد آلی  کم بودن

پسته باعث کاهش میزان  هایای هستند که در اکثر باغ

شوند از طرفی هزینه جذب عناصر غذایی توسط این گیاه می

زمینی و های زیرباالی کودهای شیمیایی، آلودگی آب

 رویه وبی تخریب ساختمان خاک از جمله مشکالت مصرف

نژاد و همکاران، ناآگاهانه کودهای شیمیایی هستند )موسی

9312 .) 

 خاک در گیاه نیاز مورد غذایی عناصر نسبت بودن نامتعادل

 گیاه توسط عناصر اکثر شدن استفاده غیرقابل موجب

 رقابتی خاصیت غذایی عناصر برخی همواره که چرا شودمی

 ،لیبیگ حداقل قانون بر اساس دیگر سوی از دارند جذب در

 محدود غذایی عنصر یک حتی کمبود توسط گیاه باردهی

 نیاز مورد غذایی عناصر تمام اگر که معنی بدین شودمی

 جذب قابلیت عناصر از یکی تنها و باشد دسترس در گیاه

 هایدوره در شد. خواهد محدود گیاه رشد باشد، نداشته

 اثر در میوه، رشد و دهیگل همچون گیاه رشد بحرانی

 و زایشی هایاندام بین هاکربوهیدرات جذب در رقابت

 جذب نهایت در و شودمی کاسته ریشه فعالیت از ریشه،

 راه تنها شرایطی چنین در یابد.می کاهش غذایی عناصر
                                                           

1. Ling  

 باشدمی پاشیمحلول گیاه غذایی نیاز تأمین برای حل

نواحی وسیعی از خاک های کشور ما را (. 9313)جیحونی، 

 pHدر چنین شرایطی )دهند، های آهکی تشکیل میخاک 

باال و آهک فراوان( فراهمی بعضی از عناصر پر مصرف و 

یابد و کاربرد خاکی اغلب عناصر کم مصرف کاهش می

)پوزشی  شودکودهای حاوی این عناصر با مشکل مواجه می

ها باالی خاک و نفوذ ریشه pHشوری و  (.9310و همکاران، 

شرایط نامطلوبی در محیط ریشه درختان به اعماق خاک 

جذب بسیاری از عناصر غذایی را از خاک پسته ایجاد کرده و 

تحت دهد تجربه نشان میبا مشکل مواجه کرده است که 

به د توانپاشی یا تغذیه برگی عناصر میولمحلاین شرایط 

راهکاری مناسب برای تغذیه درختان پسته مطرح عنوان 

صحیح، به میزان کاربرد (. 9314ان، جعفری و همکار)شود 

و به موقع عناصر غذایی و مواد آلی مورد نیاز گیاه عالوه بر 

توسعه و رشد و نمو آن، کارایی کود را افزایش داده، سبب 

صرفه جویی اقتصادی و عدم آسیب به محیط زیست نیز 

 (.9382گردد )گندمکار و سعادتند، می

کارایی مصرف کودهای شیمیایی در ایران نسبت به اکثر 

و  های اضافیتر بوده و عالوه بر تحمیل هزینهکشورها پایین

های زیست باالبردن هزینه های تولید، سبب آلودگی

های سیستم شود.محیطی و مخاطرات ناشی از آن می

اند که اگرچه به کمک کودهای کشاورزی متداول نشان داده

توان به عملکردهای و سموم، در کوتاه مدت میشیمیایی 

باالیی دست یافت، ولی پایداری حاصلخیزی خاک و سالمت 

ها زیر سؤال است. این سیستم محیط زیست در این سیستم

ها منجر به کاهش نیتروژن قابل معدنی شدن، افزایش فسفر 

 افتو درنتیجه  کل آلیکربن  غیر قابل دسترس، کاهش

 (.9312الهی، شوند )فیضژیک خاک میفعالیتهای بیولو

کارهای اساسی تواند از راههای رشد میاستفاده از محرک

کندی و شاهوردیحل معضالت ذکرشده باشد )عقیقی

جلبک دریایی یکی از ترکیبات  عصاره(. 9310همکاران، 

محرک رشد است که بر خالف کودهای شیمیایی از تخریب 

محیط زیست جلوگیری نموده، غیرسمی بوده و آلودگی 

کند خطرناک برای انسان، حیوانات و پرندگان ایجاد نمی

عصاره جلبک دریائی حاوی . (2005و همکاران،  2دلپوسو)

 های محرک رشد، عناصرونمواد مختلف از جمله شبه هورم

باشد که در توسعه بهترغذائی و انواع مواد ضد استرس می

2. Del Poso 
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ریشه، افزایش جذب آب و امالح معدنی، افزایش میزان 

کلروفیل، افزایش گلدهی و تشکیل میوه، ایجاد مقاومت 

های محیطی و افزایش کمیت و در برابر استرس بیشتر

 (.9313)سعید و میرزائی،  تأثیر داردکیفیت میوه 

ها در خصوص امنیت مخاطرات زیستی و افزایش نگرانی

غذایی موجب افزایش تمایل به استفاده از ترکیبات طبیعی 

)شامل اسیدهای آمینه( برای تنظیم رشد و بیوسنتز گیاه 

 ترکیبات آمینو(. 9319، و همکاران زادهحسنشده است )

  های رشد، کنندهتوانند به عنوان تنظیم اسیدی می

روی  وهای متابولیکی گیاه را تحت تأثیر قرار داده فعالیت

فعالیت آنزیم های مؤثر در جذب و به کارگیری نیتروژن در 

و  حسنی؛ 2002، 9چن و جائو)ذارد گمیگیاه تأثیر 

اسیدهای آمینه با اثر بر افزایش تحمل به  (.9311همکاران، 

ر در نتیجه اثتنش های محیطی، افزایش غلظت کلروفیل و 

 گذاردمی تأثیربر رشد و عملکرد گیاهان  ،بر فتوسنتز

اسیدهای آمینه فرم (. 9313میاندوآب و شهروان، پوریوسف)

مشخص شده است که گیاهان ارگانیک نیتروژن است و 

آمینه به عنوان منبع نیتروژن نیز قادرند از اسیدهای 

صالحی و ؛ 2001و همکاران،  2کردانا) استفاده کنند

پاشی در پژوهشی گزارش شد محلول(. 2093همکاران، 

اسید آمینه آرژنین با کاهش ریزش میوه و جوانه های گل 

نژاد  )اسالمیو کاهش پوکی باعث افزایش عملکرد پسته شد 

( گزارش 9315ران )(. اسدی و همکا9314و همکاران 

کردند کاربرد کود آمینوسورن در افزایش صفات 

 باشد.مورفولوژیکی و عملکردی نعناع فلفلی مؤثر می

های با توجه به کارایی کم تغذیه خاکی در شرایط خاک

مناطق پسته باال که در بیشتر  pHو  مواد آلی کمآهکی با 

این پژوهش با  هدف بررسی اثر  ،کاری گزارش شده است

آمینواسید و  حاوی زیستیپاشی کودهای محرک محلول

عصاره جلبک دریایی بر عملکرد و برخی صفات کمی و 

ورت صکیفی پسته رقم احمد آقایی در شهرستان تربت جام 

 گرفت.

 

 هامواد و روش

های در یکی از باغ 9312-9315های این پژوهش در سال

انجام شد. این شهرستان در فاصله  شهرستان تربت جام

کیلومتری جنوب شرقی از مرکز استان خراسان رضوی  920

قرار دارد. اقلیم منطقه سرد و خشک بیابانی، متوسط 

متر و متوسط دمای شهرستان میلی 928بارندگی سالیانه 

باشد. رقم پسته مورد آزمایش درجه سانتی گراد می 5/91

 سال بود. 95بادامی و سن یه محلی با پا "احمد آقایی"

های خاک ابتدا خاشاک و مواد زاید سایه جهت تهیه نمونه

متری سانتی 80-40و  40-0درختان حذف و سپس از عمق 

و در آزمایشگاه تهیه های خاک سایه انداز درختان نمونه

قابل مشاهده است.  9نتایج آن در جدول که آنالیز شد 

وبت انجام شد و زمان نچهار پاشی این عناصر در  محلول

 برداری در مرداد ماه و شهریورماه بود.نمونه

های کامل تصادفی با آرایش این آزمایش در قالب بلوک

 هایفاکتورتکرار بود.  3تیمار در  1تیماری فاکتوریل با 

،0آزمایشی شامل کود عصاره جلبک دریایی در سه سطح )

 
 برخی از خصوصیات خاک محل انجام آزمایش -1جدول 

 

گرم در لیتر( و کود  آمینوسورن در سه سطح میلی 2و  9

 "آمینو سورن"گرم در لیتر( بود. کود تجاری میلی 2و  9، 0)

جلبک "کـود تجـاری های ضروری و حاوی انواع اسیدآمینه

 Ascophyllum nodosumکه از جلبک  "دریایی گرومور

های ذکر در غلظت اشـیپمحلول استخراج شده است برای

 استفاده گردید. روی درختان پسته  شده

                                                           
1. Chen and Gao 

در صبح زود با یک پاشی اعمال تیمار به صورت محلول

های درختان صورتی که تمام برگ لیتری، به 20سمپاش 

انجام گرفت و برنامه تغذیه، آبیاری و سایر  ،خیس شدند

ر دت. های قبل صورت گرفعملیات باغداری طبق روند سال

درختان مورد آزمایش از نظر طول سایه انداز و سن ضمن 

بودند و آبیاری باغ بر اساس روش مرسوم منطقه هریکسان 

2. Cerdana 

 عمق

(cm) 
 بافت خاک

 هدایت الکتریکی

(1-ds. m) 
pH 

 جذبپتاسیم قابل 
(mg/kg) 

 فسفر قابل جذب
(mg/kg) 

 نیتروژن کل
(%) 

 085/0 8/92 249 2/5 5/3 لوم شنی 40-0

 031/0 99//1 985 1/5 1/2 لوم شنی 80-0
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مرتبه و در  4پاشی شد. محلولروز یکبار آبیاری می 21-20

مراحل مختلف رشدی درخت انجام گردید. مرحله اول 

(، 9312اسفند سال  22پاشی در زمان تورم جوانه ) محلول

فروردین  92مرحله دوم در زمان پیش از گلدهی درختان )

ها )اوایل (، مرحله سوم در زمان ارزنی شدن میوه9315سال 

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

 تیر( انجام شد. 

 
 گرومور یاییمشخصات کود عصاره جلبک در -2جدول

 میزان ترکیبات میزان ترکیبات

 گرم در لیترمیلی 910 آهن %22 عصاره جلبک دریایی

 گرم در لیترمیلی  10 روی 4/%1 مواد آلی

 لیتر گرم درمیلی  80 منگنز 9/%8 هیدرات کربن ارگانیک

 0/%5 اسیدآلی 0/%9 ازت کل

 گرم در لیترمیلی 12 آمینواسید 0/%9 فسفر قابل جذب

 گرم در لیترمیلی 91 اکسین فعال 9/%1 پتاس محلول

 گرم در لیترمیلی 905 جیبرلین فعال گرم در لیترمیلی 99 بر

 گرم در لیترمیلی 99 سیتوکینین فعال گرم در لیترمیلی  30 مس

 
 ینوسورنمشخصات کود آم -3جدول

 gr/100 gr protein نام اسید gr/100 gr protein نام اسید

 leycine 2/3 لیسین Alanine 1/8 آالنین

 lysine 4/4 لیزین Arginine 5 آرژنین

 Methionine 1/9 متیونین Aspartic Acid 3/2 آسپارتیک اسید

 Phenylalanine 1/2 فنیل آالنین cysteine 3/0 سیستئین

 Proline 99 پرولین Glutamic Acid 1/92 گلوتامیک اسید

 Serine 4/3 سرین Glycine 20 گالیسین

 Threonine 9/2 تروئونین Histidine 5/9 هیستیدین

 Tyrosine 3/9 تیروزین Hydroxiproline 8/8 هیدروکسی پرولین

 Valine 2/3 والین Isoleucine 1/9 ایزولوسین

 

در پایان فصل رشد و پس از برداشت محصول )اواسط 

شهریور( صفات میزان میزان سطح برگ، میزان نیتروژن و 

درصد در درخت، انس پسته،  آهن برگ، تعداد خوشه

 و عملکرد هر درخت مورد ارزیابی قرار گرفت.شکلی بد

 میزان سطح برگ

گیری سطح برگ در مردادماه به طور تصادفی برای اندازه

های سالم در هر تیمار برگ از ارتفاع میانی شاخه 90تعداد 

یری گانجام گرفته و سطح برگ با دستگاه دیجیتال اندازه

، ساخت کشور ADC Hoddestonسطح برگ )مدل 

ترمربع مو میانگین بر حسب سانتیگرفت انگلستان( انجام 

 گردید.بیان 

 عملکرد درخت

ها از درخت جمع آوری ی خوشهها، همهپس از رسیدن میوه

 گیریاندازهها با ترازوی دیجیتالی شده و سپس وزن تر آن

 گردید و بر حسب کیلوگرم در هر درخت گزارش گردید.

 تعداد خوشه در درخت

در هر درخت در موقع برداشت  برای محاسبه تعداد خوشه

 های هر درخت شمارش شد. تعداد خوشهشهریور(  93)

 درصد بدشکلی

زمان اپتیمم در  بدشکلی پستهگیری درصد برای اندازه

خوشه انتخاب  90برداشت محصول، از هر تکرار در هر تیمار 

و تعداد یک صد عدد پسته بدشکل به صورت کامال تصادفی 

 آوری شد.جمع

 تعیین انس پسته

 4/28انس ) یکدر  یهااُنس پسته، تعداد پسته یینتع یبرا

دست آمده نشان دهنده گرم( را شمارش کرده که عدد به

انس  یک یهاکه هرچه تعداد پستهباشد یانس پسته م

و  باشدیپسته م ینیو سنگ یدهنده درشتکمتر باشد نشان

 تر است.مرغوب یوهم یجهدر نت

 تعیین عناصر موجود در برگ

های فاقد ها را از وسط شاخهر ابتدا برگبرای این منظو

آوری کرده و به منظور خوشه از درختان تیمار شده جمع
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حذف گرد و غبار، کودها و سموم موجود در سطح برگ با 

درصد مایع ظرفشویی و آب مقطر یک آب معمولی حاوی 

درجه  20دهیم  و سپس به وسیله آون در دمای شستشو می

ها را تا رسیدن به وزن ثابت خشک کرده و سلسیوس نمونه

 کنیم. پس از آن به وسیله آسیاب پودر می

 میزان آهن در برگ

میزان آهن در برگ توسط دستگاه جذب اتمی )واجد شعله 

 Atomic Absorption)و کوره گرافیتی( 

Spectrophotometer  مدلSavant_AA  ساخت کمپانی

GBC )(.  2009گیری شد )رایان و همکاران، اندازه 

 میزان پتاسیم در برگ

 90و  8، 2، 4، 2، 0در این روش ابتدا استانداردهای 

سازیم و به بالن می (Kcl)پتاسیم کلرید گرم در لیتر میلی

منتقل و با آب مقطر به حجم لیتری میلی 900های ژوژه

رسانیم. سپس لوله مکش دستگاه را در ظرف محتوی می

آب مقطر قرار داده و صفر دستگاه را تنظیم کرده و باالترین 

 دهیم. مقادیر صفر و باالتریناستاندارد را نیز به دستگاه می

استاندارد را چند بار کنترل کرده و منحنی استاندارد رسم 

لیتر از نمونه گیاهی را در بالن ژوژه میلی 90نمائیم. حال می

لیتر رسانده و پس از میلی 900با آب مقطر به حجم 

 دهیم. قرائت دستگاه را بهسانتریفیوژکردن به دستگاه می

سنجی( با استفاده از دستگاه جذب روش نشر اتمی )شعله

مدل  Atomic Absorption Spectrophotometerاتمی )

Savant_AA  ساخت کمپانیGBC صورت گرفته و مقدار )

و  شود )رایانگیری میها اندازهپتاسیم موجود در نمونه

 (. 2009همکاران، 

 میزان کلروفیل و کاروتنوئید

در پایان  (9185) 9مقدار کلروفیل برگ طبق روش لیچتنتالر

گرم نمونه های  21/0کلروفیل از  آزمایش اندازه گیری شد.

استخراج شد. جذب  %80استفاده از استون ی برگ با تازه

دور در  4800نور محلول پس از سانتریفیوژ شدن با سرعت 

، 241، 450دقیقه، در سه طول موج  20دقیقه به مدت 

 photonix با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر )مدل 223

Ar 2017 Teifsanje P. P. Co. Ltd.)  خوانده شد و سپس

کل و کاروتنوئیدها از روابط زیر محاسبه  ،a ،bمقدار کلروفیل 

  شدند.
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
) 

                                                           
1. Lichtentaler 

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
) 

 

مقدار   :a ،bChlمقدار کلروفیل  :aChlها که در این معادله

مقدار  :x+cCمقدار کلروفیل کل،  :b ،a+bChlکلروفیل 

وزن  :wو  %80حجم نهایی عصاره در استون  :vکاروتنوئید، 

 گیری بر حسب گرم است.تازه بافت برای عصاره

ها، تجزیه آماری آوری دادهآزمایش پس از جمعدر پایان 

صورت گرفت.  JMP13(SAS Institute Inc)افزار توسط نرم

در سطح توکی ها با استفاده از آزمون مقایسه میانگین

احتمال یک درصد و پنج درصد انجام شد. ترسیم نمودارها 

 گرفت. صورت  EXCEL با نرم افزار

 

 نتایج و بحث

ها نشان دست آمده از جدول تجزیه واریانس داده نتایج به

پاشی آمینواسید و عصاره جلبک دریایی تأثیر داد که محلول

مثبتی بر صفات عملکرد درخت و انس پسته داشت 

همچنین صفت میزان آهن برگ تحت تأثیر کاربرد عصاره 

جلبک قرار گرفت. برهمکنش این تیمارها نیز بر صفات 

ته، میزان سطح برگ و میزان آهن عملکرد درخت، انس پس

 (.4دار بود )جدول برگ معنی

 عملکرد درخت

 نتایج نشان داد ،در پسته عملکرد کمیبا توجه به اهمیت 

که تیمار آمینواسید و جلبک دریایی و اثر متقابل این 

را افزایش داد  عملکرد هر درختداری طور معنیتیمارها به 

 این دهندهنشان هاداده میانگین مقایسه (. نتایج9)شکل 

 در غلظت جلبک و آمینواسیدپاشی محلول تیمارکه  است

درصد  48میزان محصول را بیش از  گرم در لیترمیلی 2

 24/2ای که عملکرد از نسبت به شاهد افزایش داد به گونه

  کیلوگرم رسید.  18/4به 

ی داراآمینه پاشی اسیدکه تیمار محلول ه استشدمشخص 

تی بر رشد و عملکرد میوه پسته رقم فندقی در تأثیر مثب

 (.9381)راهداری و همکاران،  داردمقایسه با شاهد شده 

پاشی اسیدهای آمینه باعث افزایش جذب نیتروژن، محلول

 2اتنف)فسفر، پتاسیم و همچنین افزایش عملکرد کدو شد 

رد . آمینواسیدها روی وزن و عملک(2090و همکاران، 

 .باشدمیهای تولیدی اثر گذار ان شاخصعنوی هلو به میوه

 روی درختان آلو مشخص شد مصرف ترکیبات در پژوهشی 

2. Faten  
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 پاشی بر صفات مورد مطالعهنتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات( تأثیر تیمارهای محلول -4جدول 

 ییراتمنبع تغ
درجه 

 یآزاد

تعداد خوشه در 

 درخت
 انس پسته عملکرد درخت

درصد 

 بدشکلی

 یزانم

 یمپتاس

 

میزان سطح 

 برگ
 میزان آهن

 ns4/95 ns043/0 ns2/4 ns48/0 *251/0 **9/9452 *2/9410 2 بلوک

 2 ns1/222 **82/3 **5/222 ns01/2 ns921/0 ns8/291 ns1/812 (A) آمینواسید

 2 ns2/939 **31/9 **1/18 ns41/3 ns924/0 ns1/902 *3/9323 (B) جلبک دریایی

A×B 4 ns4/22 **92/0 *5/5 ns19/0 **231/0 *9/290 *9/9443 

 3/302 1/22 042/0 88/2 12/2 025/0 5/903 2 ی آزمایشیخطا

 ییراتتغ یبضر

 )درصد(
- 1/92 9/91 1/91 9/99 8/20 8/94 1/95 

sn،  *باشدمی درصد 9و درصد 1 احتمال سطح در دارمعنی دار،معنی غیر ترتیب به**  و 

 

دار وزن میوه و ضخامت سبب افزایش معنی اسیددارآمینو

در گوجه  (.2090، 9حسن و ساروی)شود گوشت میوه می

فرنگی نیز گزارش شده است که کاربرد آمینواسیدها تأثیر 

و همکاران،  2)کائوکونارسسودمندی بر عملکرد گیاه دارد 

پاشی عصاره جلبک دریایی با مطالعه تأثیر محلول (.2093

با کاربرد  که زمینی گزارش شدبر رشد و عملکرد سیب

های مختلف رشد، عملکرد و عصاره جلبک دریایی در زمان

 داری افزایش یافتکیفیت  غده سیب زمینی به طور معنی

( در 3119جوانمردی و ستار ) .(2092و همکاران،  3هایدر)

تیمار مخلوط اسیدآمینه و که پژوهشی گزارش کردند 

جلبک دریایی عملکرد کل بوته را در بعضی ارقام گوجه 

فرنگی افزایش داد. بسیاری از مطالعات گزارش کردند که 

کاربرد برگی اسیدهای آمینه موجب افزایش عملکرد میوه 

و  1سیر )آود (،2001و همکاران،  4در خیار )الشباسی

و همکاران،  2(، سیب زمینی )کاریما2005ران، همکا

شود. ( می9185، 5)کامار و عمر و فلفل شیرین (2001

بررسی اثر اسیدهای آمینه بر عملکرد و اجزای عملکرد 

کاربرد اسیدهای آمینه موجب که دهد درخت انار نشان می

بندی، تعداد دانه در حجره و وزن صد دانه شده افزایش میوه

موجب افزایش عملکرد و راندمان آن گردیده  که در نهایت

 است.

کاربرد اسیدهای آمینه به صورت خارجی روی اجزای 

اظت تواند به دلیل حفگذارد که میبیوشیمیایی گیاه اثر می

گیاه از مسمومیت آمونیاکی باشد به این صورت که شکل 

آمیدی را حذف کرده و به عنوان منبع کربن و انرژی برای 

ثل بیوسنتز ترکیبات ارگانیکی م باعثروند و ر میگیاه به کا

د و باشنها میها و آنزیم، ویتامینهاها، پورینپروتئین، آمین

 کاریما وشوند )موجب افزایش رشد گیاه و عملکرد میوه می

 .(2001همکاران، 

ای نیتروژن نقش کود آمینوسورن با درصد قابل مالحظه

یدهای آمینه دارد. به نظر مهمی در تأمین گیاهان از نظر اس

ها باعث رسد غلظت باالی نیتروژن در این آمینوسورنمی

 افزایش اثرات مفید بر رشد و نمو گیاهی  شده و درنتیجه

عملکرد پسته را در بر داشته است. تأثیر مثبت جلبک 

و  دریایی احتماالً به علت داشتن مواد معدنی و مغذی

باشد که باعث می جیبرلین و سایتوکنینهای هورمون

ها و میزان سنتز جیبرلین و سایتوکنین در اندام افزایش

ها های در حال رشد شده و از آنجایی که این هورمونمیوه

های های فتوسنتزی از اندامنقش مهمی در انتقال فرآورده

موجب افزایش عملکرد پسته  ،ها دارندرویشی به سمت میوه

 اند.شده

 انس پسته

 یدآمینه و مخلوط اسید آمینه و جلبک دریاییتیمارهای اس

داری داشت. با توجه به روی صفت اُنس پسته تأثیر معنی

درصد و  2پاشی آمینواسید با غلظت ، محلول2نتایج جدول 

درصد، تعداد دانه در هر اُنس را  2جلبک دریایی با غلظت 

 ین اختالف رارساند و بیشتر (8/98) به کمترین مقدار خود

 تری های درشتداشت و پسته (8/34به تیمار شاهد )نسبت 

                                                           
1. Hassan and sarrwy 

2. Koukounaras 

3. Haider 

4. El-Shabasi 

5. Awad 

6. Karima 

7. Kamar and omar 
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ک های دارای حرف مشترستون .اثر متقابل ترکیبات آمینواسیدی و عصاره جلبک بر صفت عملکرد درخت پستهمقایسه میانگین  -1شکل 

 می باشند.  %9دار در سطح احتمال فاقد اختالف آماری معنی توکیبر اساس آزمون 

 

  داشت. تیمارهاسایر نسبت به 

انس پسته یک فاکتور مهم برای خرید و فروش پسته 

 ها در انس کمتر باشد نشانباشد و هرچه تعداد دانهمی

نه در تعداد داباشد. می دهنده درشتی و سنگینی میوه پسته

دهنده درشت بودن پسته در یک وزن ثابت هر اُنس، نشان

 ار پسندیهای کیفی و بازترین شاخصاست و یکی از مهم

به نظر (. 9388شود )مظفری و همکاران، پسته محسوب می

ات ترکیببه علت داشتن ترکیبات آمینواسیدی رسد می

چنین عناصر ماکرو و میکرو تسهیل کننده رشد و نمو و هم

باعث افزایش میزان کلروفیل برگ و فعالیت فتوسنتزی گیاه 

کربوهیدراتها شده و در نتیجه با افزایش سنتز و ساخت 

و در نتیجه کاهش میزان انس  های بزرگترباعث تولید پسته

  نسبت به شاهد شده است.پسته 

 میزان سطح برگ

نشان داد که سطح مختلف  نتایج حاصل از تجزیه واریانس

 میزان سطح برگبر کود حاوی اسید آمینه و جلبک دریایی 

که اثر متقابل این کودها نداشتند در حالیداری تأثیر معنی

(. به نظر 4دار بود )جدول بر این صفت از لحاظ آماری معنی

آمینه و جلبک  اسیدرسد افزایش سطح برگ در تیمار می

  دریایی به علت افزایش جذب عناصر غذایی و تنظیم 

های رشد باشد که باعث انتقال شیره خام با کیفیت کننده

ای هو موجب تقسیم سلولی و رشد بهتر برگ ها شدهبه برگ

موجب  ،گیاه شده است. نیتروژن موجود در اسیدهای آمینه

افزایش تغذیه نیتروژنی گیاه شده و به رشد برگ کمک 

( گزارش کردند 9381راهداری و همکاران ) کند.شایانی می

که تیمار اسید آمینه به همراه عناصر غذایی ضروری مانند 

و پتاسیم موجب افزایش سطح برگ گیاه  نیتروژن، فسفر

گردد. اسیدهای آمینه در تولید پسته رقم فندقی می

پروتئین و کلروفیل نقش داشته و در افزایش سطح برگ و 

(. در 9312و همکاران،  سامنیاضنور ساخت گیاه مؤثرند )ق

آزمایشی روی گیاه شیپوری مشاهده شد که اسیدهای آمینه 

گذارند سطح برگ تأثیر می داری رویبه طور معنی

( 2094سبیر و همکاران ) .(2002،  9)ابودهاب و عبدالعزیز

با مطالعه روی تأثیر جلبک بر صفات انگور گزارش کردند 

بتی تأثیر مثکه استفاده از ترکیب عصاره جلبک و نانوکود 

 بر شاخص سطح برگ داشت.

 میزان آهن برگ

حاصل از این آزمایش نشان داد که تأثیر سطوح نتایج 

مختلف جلبک دریایی و اثر متقابل آن با ترکیبات 

 %1آمینواسیدی بر غلظت آهن برگ در سطح احتمال 

که تأثیر ترکیبات آمینواسیدی بر دار گردید، در حالیمعنی

(. مقایسه میانگین 4دار نشد )جدول لظت آهن برگ معنیغ

میزان آهن برگ در اثر تیمار جلبک  ها نشان داد کهداده

 5/989گرم در لیتر با میانگین میلی 2دریایی در سطح 

                                                           
1. Abou Dahab and Abdel-Aziz 

f

cde cd

e

cde

ab

de

bc

a

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0 1 2

د 
کر

مل
ع

(
رم

وگ
کیل

ت
رخ

 د
در

  )

(میلی گرم در لیتر)آمینواسید 

(میلی گرم در لیتر0)جلبک دریایی  (میلی گرم در لیتر1)جلبک دریایی  (میلی گرم در لیتر2)جلبک دریایی 



 اثر کودهای حاوی اسیدهای آمینه و عصاره جلبک دریایی بر اجزاء عملکرد ...احمدی و همکاران: تراب

 

909 

 

 
ر های دارای حرف مشترک بستون. اثر متقابل ترکیبات آمینواسیدی و عصاره جلبک بر صفت میزان انس پستهمقایسه میانگین  -2شکل 

 باشند.می  %9دار در سطح احتمال فاقد اختالف آماری معنی توکیاساس آزمون 

 

 
 های دارای حرف مشترک برستون .اثر متقابل ترکیبات آمینواسیدی و عصاره جلبک بر صفت میزان سطح برگمقایسه میانگین  -3شکل 

 باشند.می  %9دار در سطح احتمال فاقد اختالف آماری معنی توکیاساس آزمون 
 

 1/991بیشترین اختالف را نسبت به تیمار شاهد با میانگین 

 شکلگرم بر کیلوگرم ماده خشک از خود نشان داد )میلی

4). 

( انجام شد 9312) یالهیضکه توسط ف یقیدر تحق

 آهن برگ را نسبت یزانم یاییعصاره جلبک در یپاشمحلول

 پژوهش یجداد. نتا یشافزا دارییطور معنشاهد به یماربه ت

 یزانم یشبر افزا یاییعصاره جلبک در یربر تأث یحاضر مبن

همسو است  یشینگزارشات پ یجآهن برگ با نتا

هن باعث کلروز کمبود آ(. 2008همکاران،  و  یسکا)دابرومل

 دهد وها شده و فعالیت فتوسنتزی گیاه را کاهش میبرگ

از این جهت روی رشد رویشی و کیفیت محصول اثر 

(. در توجیه نتایج 9352گذارد )ملکوتی و طباطبائی، می

دست آمده شاید بتوان میزان آهن و ترکیبات تسهیل به

 کننده جذب این عنصر درجلبک دریایی را مؤثر دانست.

 میزان پتاسیم برگ

 بر اساس نتایج جدول تجزیه واریانس، اثر ساده سطوح

مختلف ترکیبات آمینواسیدی و جلبک دریایی بر میزان 

راتکه اثداری نداشتند در حالیپتاسیم برگ تأثیر معنی
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 های دارای حرفستون .متقابل ترکیبات آمینواسیدی و عصاره جلبک بر صفت غلظت آهن در برگ پستهاثر مقایسه میانگین  -4شکل 

 باشند.می  %9دار در سطح احتمال فاقد اختالف آماری معنی توکیمشترک بر اساس آزمون 

 

 %9احتمال  متقابل این کودها بر این پارامتر در سطح

ها نشان داد (. مقایسه میانگین داده4داری بود )جدول معنی

جلبک  وکه میزان پتاسیم برگ در اثر کاربرد تواًم آمینواسید 

 89/9گرم در لیتر با میانگین میلی 2دریایی در غلظت 

شترین بی 22/9درصد نسبت به تیمار شاهد با میانگین 

 (.1اختالف را نشان داد )شکل 

کمبود پتاسیم در گیاه موجب اختالل در تعادل اسمزی و 

به طوری که  (2001و همکاران،  9جونسا)شود آبی گیاه می

موجب عملکرد نامطلوب  ،سیم گیاهعدم تعادل در غلظت پتا

ها، عدم انتقال مناسب شیره خام و سایر اتفاقات بعدی روزنه

شود. پتاسیم نقش ساختاری نداشته ناشی از این اختالل می

های فیزیولوژیک مهم گیاه نقش دارد. و بیشتر در فعالیت

های هوایی کاهش غلظت پتاسیم موجب بسته شدن روزنه

شود در نتیجه اکسیدکربن میدی و محدودیت در تأمین

شدت فتوسنتز کاهش یافته و این امر بر بسیاری از 

و  2گیجو)گذارد ویژگیهای عملکردی گیاه تأثیر می

. در آزمایشی کارایی و جذب پتاسیم در (2001همکاران، 

زایش داری افای با کاربرد آمینواسید به طور معنیفلفل دلمه

(. پتاسیم با وجود اینکه 9314یافت )حقیقی و مظفریان، 

یالز کربوکستأثیر مستقیمی روی فعالیت آنزیم رابیسکو

های ندارد ولی از طریق افزایش سنتز آنزیم

اکسیدکربن را تحریک و کربوکسیالسیون، تثبیت دی

                                                           
1. Jonesa 

شود )المسلمانی و همکاران، موجب افزایش فتوسنتز می

2090 .) 

 

 گیری کلینتیجه

با توجه به نقش مهم پسته در صادرات و درآمد ارزی کشور، 

ای جهت بهبود عملکرد کمی و کارهای تغذیه بررسی راه

ای است. بر اساس کیفی این محصول دارای اهمیت ویژه

پاشی با آمینوسورن، عصاره نتایج پژوهش حاضر، محلول

جلبک آسکوفیلوم و کاربرد توأم آمینوسورن و عصاره جلبک 

صفات کمی و کیفی  بهبودآسکوفیلوم نقش مهمی را در 

ی شده گیرب بهبود فاکتورهای اندازهپسته ایفا نمودند و سب

پژوهش مشخص شدند. در این در مقایسه با تیمار شاهد 

شد که تیمار کاربرد توأم آمینواسید و جلبک دریایی در 

هترین تیمارها بغلظت دو میلی گرم در لیتر نسبت به بقیه 

کیلوگرم در درخت(،  18/4عملکرد را از نظر مقدار عملکرد )

مترمربع( و انس پسته سانتی 8/901میزان سطح برگ )

پژوهش نشان داد تیمار  ( داشت. همچنین نتایج این83/98)

یزان بیشترین م (گرم در لیتردو میلی)عصاره جلبک دریایی 

در بین  .نشان دادآهن و پتاسیم برگ نسبت به بقیه تیمارها 

تیمارهای مورد بررسی کاربرد آمینوسورن اثرهای مثبت 

به عصاره جلبک آسکوفیلوم، بر عملکرد بیشتری را نسبت 

 صفات پسته رقم احمد آقایی داشت.

2. Gijo 
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ارای حرف های دستون .پتاسیم در برگ پستهمیزان اثر متقابل ترکیبات آمینواسیدی و عصاره جلبک بر صفت مقایسه میانگین  -5شکل 

 باشند.می  %9دار در سطح احتمال فاقد اختالف آماری معنی توکیمشترک بر اساس آزمون 

 

به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد اسیدهای 

تواند جلبک آسکوفیلوم نودوسوم میآمینه و عصاره 

جایگزین مناسبی جهت اجتناب از کاربرد کودهای شیمیایی 

و کشاورزی امنیت غذایی  باشد و گامی اساسی به سوی

 پایدار است.
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