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باغبانی 

تحقیقــات انجــام شــده بــر تأثیــر انــدک 
ــذب  ــروژن ج ــزان کل نیت ــر می ــال آوري ب س
ــرا  ــد. زی ــت دارن ــته دالل ــاه پس ــده در گی ش
میــزان نیتــروژن جــذب شــده درختــان 
ــش از  ــد بی ــا 9.5 درص ــار تنه ــال پرب در س
ــده  ــذب ش ــفر ج ــروژن و فس ــزان کل نیت می
ــن  ــد. ای ــي باش ــار م ــال کم ب ــان در س درخت
مطلــب در جــدول 1 نشــان داده شــده اســت. 
همان طــور کــه مالحظــه مي شــود مقــدار 
ــان در  ــده در درخت ــذب ش ــروژن ج کل نیت
ــادل  ــب مع ــه ترتی ــار ب ــم ب ــار و ک ــال پرب س
789 و 720 گــرم بــه ازاي هــر درخــت بــوده 

ــت. ــادل 1.09 اس ــا مع ــبت آنه و نس
ــال آوري  ــر س ــه تأثی ــی اســت ک ــن در حال ای
ــر میــزان نیتــروژن برداشــت شــده از گیــاه  ب
چشــمگیر و قابــل توجــه اســت )جــدول 
ــر  ــده از ه ــت ش ــروژن برداش ــدار نیت 1(. مق
درخــت در ســال پربــار و کــم بــار بــه ترتیــب 
معــادل 1167 و 264 گــرم مي باشــد. بــه 
عبــارت دیگــر میــزان نیتــروژن برداشــت 
شــده از درختــان ســال پربــار 4.4 برابــر 
ــال  ــان س ــده از درخت ــت ش ــروژن برداش نیت
ــر آن  ــب دیگــري کــه ذک ــار اســت. مطل کم ب
ضــروري اســت بیشــتر بــودن میــزان نیتروژن 
ــا  ــرگ و میوه ه ــق ب ــده از طری ــت ش برداش
ــر  ــه ازاي ه ــرم ب ــار )1167 گ ــال پرب در س
درخــت( نســبت بــه میــزان نیتــروژن جــذب 
ــه ازاي  ــرم ب ــال )789 گ ــان س ــده در هم ش
هــر درخــت( اســت. بدیهــي اســت کــه 378 

گــرم نیتروژنــي کــه جــذب نشــده اســت، امــا 
ــاه  ــره اي گی ــع ذخی ــده، از مناب ــت ش برداش
تأمیــن شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
گیاهــان چنــد ســاله نظیــر پســته مي تواننــد 
بخشــي از عناصــر غذایــي را در اندام هــاي 
چوبــي خــود ذخیــره کــرده و بعــداً در اختیــار 
ــن  ــر ای ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــرار دهن ــاه ق گی
378 گــرم نیتــروژن در ســال قبــل )کــه 
ســال کــم بــار بــوده اســت( جــذب شــده و در 
اندام هــاي دائمــي گیــاه ذخیــره شــده اســت، 
امــا ایــن 378 گــرم نیتــروژن در ســال پربــار 
منتقــل شده اســت. عالمــت  بــه میوه هــا 

منفــي در ســتون آخــر جــدول یــک )تغییــر 
ــاره  ــوع اش ــن موض ــه ای ــر( ب ــالیانه عناص س

مي کنــد. 

ــاه  ــد گی ــف رش ــل مختل ــر مراح  اث
ــروژن ــذب نیت ــزان ج ــر می ــته ب پس

توانایــي و ظرفیــت جــذب نیتــروژن بــه 
ــي ضــروري در مراحــل  ــوان عنصــر غذای عن
ــت نیســت.  ــاه پســته ثاب ــف رشــد گی مختل
نیتــروژن جــذب  طبــق جــدول مقــدار 
شــده در مراحــل رشــد بهــاره، پرشــدن 
ــت 20  ــر درخ ــت ه ــس از برداش ــه و پ دان
ســاله پربــار بــه ترتیــب معــادل 243)30.8 
درصــد(، 543 )68.7 درصــد( و 3 گــرم )0.3 
درصــد( مي باشــد. بــه عبــارت دیگــر، درخت 
پســته دو ســوم نیتــروژن مــورد نیــاز خــود 

را در مرحلــه پرشــدن دانــه و یــک ســوم آن 
ــد.  ــاره جــذب مي کن ــه رشــد به را در مرحل
رونــد فــوق الذکــر در مــورد درختــان پســتۀ 
ــاوت(  ــي تف ــا کم ــه ب ــار )البت ــم ب ــال ک س
صــادق اســت. مقــدار نیتــروژن جــذب شــدۀ 
هــر درخــت پســته در مراحــل رشــد بهــاره و 
پرشــدن دانــه در ســال کم بــاري بــه ترتیــب 
معــادل 317 گــرم )44 درصــد( و 403 گــرم 

)56 درصــد( مي باشــد.

ــذب  ــزان ج ــر می ــال آوری ب ــر س  اث
ــته ــت پس ــفر در درخ ــت فس و برداش

ــادي  ــبتاً زی ــر نس ــال آوري تأثی ــه س  گرچ
ــاه  ــزان کل فســفر جــذب شــده در گی برمی
ــر  ــس اث ــر آن برعک ــن اث ــته دارد، لیک پس
ســال آوري بــر جــذب نیتــروژن اســت؛ زیــرا 
ــان  ــده در درخت ــذب ش ــفر ج ــزان فس می
ســال کــم بــار 28.2 درصــد بیــش از میــزان 
ــان ســال  کل فســفر جــذب شــده در درخت
پربــار اســت. ایــن مطلــب در جــدول 1 
نشــان داده شده اســت. مقــدار کل فســفر 
ــم  ــار و ک ــت پرب ــر درخ ــده در ه ــذب ش ج
بــار پســته بــه ترتیــب معــادل 57 و73 گــرم 
ــد.  ــي باش ــادل 0.78 م ــا مع ــبت آنه و نس

    تأثیــر ســال آوري بــر میــزان فســفر 
برداشــت شــده از گیــاه بســیار زیــاد و قابــل 
توجــه اســت. مقــدار فســفر برداشــت شــده 
ــار  ــم ب ــار و ک ــال پرب ــت در س ــر درخ از ه
ــي  ــرم م ــادل 113 و 18 گ ــب مع ــه ترتی ب
ــفر  ــزان فس ــر می ــارت دیگ ــه عب ــد. ب باش
برداشــت شــده از درختــان ســال پربــار 
ــال  ــده در س ــت ش ــفر برداش ــر فس 6.2 براب
ــار اســت. شــایان ذکــر اســت میــزان  کــم ب
ــرگ و  ــق ب ــده از طری ــت ش ــفر برداش فس
میوه هــا در ســال پربــار )113 گــرم بــه 
ــذب  ــزان ج ــش از می ــت( بی ــر درخ ازاي ه
ــه  ــرم ب ــال )57 گ ــان س ــر درهم ــن عنص ای
ــه  ــا ک ــالف آنه ــوده و اخت ازي هردرخــت( ب
معــادل 56 گــرم بــه ازاي هــر درخــت اســت 
ــاه تأمیــن مي شــود.  ــره اي گی ــع ذخی از مناب
عالمــت منفــي کــه در برخــي از اعــداد 
ــر ســالیانه  ســتون آخــر جــدول یــک )تغیی
ــه  ــن نکت ــه ای عناصــر( مشــاهده مي شــود ب

ــاره دارد. اش

الگوی مصرف نیتروژن و فسفر در درختان پسته
حسین حکم آبادی
 عضو هیأت علمی ایستگاه تحقیقات پسته دامغان
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 میزان عناصر غذایي جذب شده از خاک
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نیتروژنپربار37811677893543243-
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فسفرپربار56113570543-

کم بار55187304726

جدول 1- مقدار جذب و برداشت عناصر غذایي نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط گیاه پسته 
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ــاه  ــد گی ــف رش ــل مختل ــر مراح  اث
ــفر ــذب فس ــزان ج ــر می ــته ب پس

ظرفیــت جــذب عنصــر فســفر در مراحــل 
ــاوت  ــف رشــدي درخــت پســته متف مختل
اســت. بیشــترین میــزان جــذب فســفر 
ــاق  ــته اتف ــه پس ــدن دان ــه پرش در مرحل
مــي اُفتــد. همان طــور کــه در جــدول 
ــفر  ــذب فس ــدار ج ــت مق ــخص اس 1 مش
ــال  ــان س ــه درخت ــدن دان ــه پرش در مرحل
ــادل 54  ــب مع ــه ترتی ــار ب ــم ب ــار و ک پرب
 20 درخــت  هــر  ازاي  بــه  گــرم   47 و 
ســاله مي باشــد کــه بــه ترتیــب 94 و 
ــده را  ــذب ش ــفر ج ــد از کل فس 65 درص
شــامل مي شــود. باتوجــه بــه اینکــه مقــدار 
فســفر جــذب شــده در مرحلــه رشــد 
ــه  ــار ب ــار و کم ب ــال پرب ــان س ــاره درخت به
ــد( و 26  ــرم )6 درص ــادل 3 گ ــب مع ترتی
ــت  ــر درخ ــه ازاي ه ــد( ب ــرم )35 درص گ
اســت، مالحظــه مي شــود کــه توانایــي 
جــذب فســفر در مرحلــه رشــد بهــاره 
ــد.  ــش مي یاب ــار افزای ــال کم ب ــان س درخت

جــذب فســفر در مرحلــه پــس از برداشــت 
ــد. ــي رس ــل م ــه حداق ــول ب محص

 نتیجه گیری

ســال هاي  در  کــه  نیتروژنــي  میــزان   -1
پربــار وکــم بــار توســط درختــان بــارور 
پســته از خــاک جــذب مي شــود مشــابه 
اســت. بنابرایــن میــزان کــود نیتروژنــي کــه 
ــد  ــود بای ــن مي ش ــار تأمی ــال هاي پرب در س

ــد. ــار باش ــم ب ــال هاي ک ــابه س مش
ــل  ــش قاب ــار بخ ــال کم ب ــان در س 2- درخت
ــود را  ــاز خ ــورد نی ــروژن م ــی از نیت توجه
ــد.  ــذب می کنن ــاره ج ــد به ــه رش در مرحل
بنابرایــن بهتــر اســت بخــش بیشــتری از ازت 
مصرفــی در درختــان ســال کم بــار در اوایــل 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــود. ب ــرف ش ــار مص به
درختــان پســته در ســال پربــار بخــش زیادی 
از نیتــروژن مــورد نیــاز خــود را در مرحلــه پر 
ــت  ــر اس ــد، بهت ــذب می کنن ــه ج ــدن دان ش
بخــش قابــل توجهــی از نیتــروژن مــورد نیــاز 
ــدن  ــه پرش ــار در مرحل ــال پرب ــان س درخت

ــه تأمیــن شــود. دان
3- میــزان فســفر جــذب شــده در درختــان 
ــش از  ــد بی ــدود 30 درص ــار ح ــال کم ب س
ــار اســت.  ــال پرب فســفر جــذب شــده در س
ــه نحــوي  ــد ب ــن کوددهــي فســفر بای بنابرای
ــال هاي  ــفر در س ــاي فس ــه کوده ــد ک باش
کم بــار نیــز بــراي گیــاه قابــل جــذب باشــد. 
ــان  ــده از درخت ــت ش ــفر برداش ــدار فس مق
ــر فســفر برداشــت شــده  ــار 6 براب ســال پرب

ــار اســت.  ــم ب ــان ســال ک در درخت
در  فســفر  جــذب  میــزان  بیشــترین   -4
مي اُفتــد،  اتفــاق  دانــه  پرشــدن  مرحلــه 
ــار ســهم جــذب  ــن در ســال هاي کم ب بنابرای
ــد و جــذب آن  ــش مي یاب ــاره فســفر افزای به
در مرحلــه پــس از برداشــت کامــاًل متوقــف 

مي شــود. 
5- در ســال کم بــار 46 درصــد محتــواي 
فســفر گیــاه بــه منابــع ذخیــره اي اختصــاص 
ــش  ــه بخ ــت ک ــي اس ــن درحال ــد. ای مي یاب
قابــل توجهــي از فســفر در درختــان در 
ــا از  ــت میوه ه ــق برداش ــار از طری ــال پرب س

سیســتم تولیــد خــارج مي شــود.

باغبانی 
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