
16 عنصر شیمیایى براى رشد و نمو هر گیاهى 
منجمله پسته مورد نیاز هستند. این 16 عنصر 
کم  عناصر  و  مصرف  پر  عناصر  گروه  دو  به 
غذایى  عناصر  شوند.  مى  بندى  تقسیم  مصرف 

پر مصرف و عناصر غذایى کم مصرف.
عناصر غذایى پر مصرف عناصرى هستند که به 
مقدار زیاد مورد نیاز درختان هستند و سالیانه 
مقادیر زیادى از این عناصر توسط ریشه هاى 
درختان پسته از خاك برداشت مى شود تا به 
مصرف برسند. گروه اصلى عناصر ماکرو شامل 
فسفرهستند.  و  پتاسیم  نیتروژن،  عنصر   3
عناصر  این  جذب  میزان  اینکه  بدلیل  معموال 
توسط ریشه درختان پسته فوق العاده باالست 
استفاده  با  را  عناصر  این  کمبود  باید  سال  هر 

عناصر  دوم  دسته  کرد.  جبران  دهى  کود  از 
ماکرو شامل کلسیم، منیزیم و گوگرد هستند. 
معموال نیازى به اضافه کردن کود براى جبران 
کمبود این دسته از عناصر ماکرو نیست چون 
در  البته  هستند.  موجود  خاك  در  وفور  به 
پایین،   (PH) یا  اسیدى  خاکهاى  با  نواحى 
براى جبران کمبود دو عنصر کلسیم و منیزیم 
کودهاى حاوى این عناصر باید حتما به خاك 
باغات  غالب  خاکى  شرایط  در  اما  شوند  اضافه 
و  خاك  شدید  قلیایت  دلیل  به  کشور  پسته 
PH باال نیازى به افزودن کودهاى کلسیمى و 
خاك  در  کافى  حد  به  چون  نیست  منیزیومى 

وجود دارند.
عناصر غذایى کم مصرف عناصرى هستند که به 

هستند  پسته  درختان  نیاز  مورد  جزیى  مقدار 
و شامل 7 عنصر مى شوند. این عناصر عبارتند 
و  مولیبدن  منگنز،  کلر،  آهن،  مس،  بور،  از 
خاك  در  هم  کم  مقدار  همین  اگر  البته  روى. 
موجود نباشد یا در اختیار درختان قرار نگیرد 
شدیدى  نامطلوب  عوارض  دچار  درختان 
میکرو  عناصر  کمبود  بنابراین  شد.  خواهند 
زا  خسارت  بسیار  تواند  مى  پسته  درختان  در 
باشد. بر خالف عناصر پر مصرف که تمام نیاز 
پاشى  محلول  طریق  از  توان  نمى  را  درختان 
تامین کرد عناصر میکرو را مى توان از طریق 
محلول پاشى بر روى برگ در اختیار درختان 
طریق  بدین  را  کمبودشان  و  گذاشت  پسته 

رفع کرد. 

آشنایى با عنصر پتاسیم
 و مصرف کودهاى پتاسیمى در باغات پسته

عنصر پتاسیم بعنوان یکى از عناصر پرمصرف نقش مهمى در افزایش عملکرد و بازدهى 
درختان پسته دارد. 

نقش عنصر پتاسیم بویژه در سالهاى آور بسیار ضرورى و مهم است و باید حتما در سالهاى 
آور کودهاى پتاسیمى به باغات افزوده شوند. بررسى ها مشخص کرده اند که در درختان 
پسته بعد از نیتروژن بیشترین مقدار عنصرى که ساالنه از خاك برداشت مى شود پتاسیم 
است. بیشترین مقدار جذب پتاسیم اساسا در مرحله پر شدن دانه اتفاق مى افتد. مطالعات 
نشان داده که در سالهاى باور درختان پسته پتاسیم جذب شده مستقیما در تشکیل جنین 
یا مغز پسته به مصرف مى رسند ولى در سالهاى نیاور پتاسیم جذب شده توسط ریشه در 
سایر اندامها ذخیره مى شود. به همین دلیل است که غلظت پتاسیم در برگها در سالهاى 
آورکمتر از غلظت پتاسیم در برگها در سالهاى نیاور است. مطالعات نشان داده میزان جذب 
پتاسیم در سالهاى آور در بازه زمانى پر شدن مغز تقریبا بیش از 2 برابر میزان جذب پتاسیم 

در سالهاى نیاور است.
باغات  در  عملکرد  افزایش  و  بازدهى  کلید  پسته  درختان  مناسب  پتاسیمى  تغذیه 
در  پتاسیم  میزان  بیشترین  که  دهد  مى  نشان  شده  انجام  مطالعات  است.  پسته 
ها  دانه  شدن  پر  یا  رفتن  مغز  به  با  مقارن  سال  هر  ماه  شهریور  و  مرداد  در  برگ 
درخت  نباید  حساس  زمانى  دوره  این  در  بنابراین  شود.  مى  مشاهده  برگ،  در 
دسترس  در  موجود  پتاسیم  بخصوص  باشد؛  داشته  کمبودى  پتاسیم  نظر   از 
ریشه ها. مشخص شده  که در درختان پسته میزان جذب پتاسیم در اردیبهشت نسبتا 
پایین است و میزان جذب پتاسیم از خاك در پایین ترین سطح خود قرار دارد. میزان 
غلظت پتاسیم در برگهاى درختان پسته در بهار زیر 1 درصد برآورد مى شود و این غلظت 
در طى رشد و توسعه میوه به صورت شگفت انگیزى افزایش مى یابد؛ به خصوص در 
ماههاى تیر تا شهریور. در نهایت در زمان بلوغ و پایان تشکیل پوست و مغز و اتمام دوره 
رشد یعنى تقریبا  درشهریور، ماکزیمم جذب پتاسیم از ریشه هاى پسته را خواهیم داشت. 
غلظت پتاسیم در برگها در مهرماه یعنى دوره پس از برداشت به طور ناگهانى کاهش پیدا 
مى کند؛ بنابراین نیازى به کاربرد کود پتاسه در دوره پس از برداشت در باغات پسته وجود 

ندارد؛ چه بصورت محلولپاشى و چه بصورت کاربرد در خاك. 
کوددهى با استفاده از کودهاى پتاسیمى، موجب افزایش مقاومت درختان پسته به تنش 
هاى مختلف شامل تنش شورى، کم آبى و سرمازدگى و همچنین افزایش مقاومت در برابر 

آفات و بیماریهاى مختلف خواهد شد. 
اگر پتاسیم  کافى در اختیار درختان پسته باشد تعداد خوشه ها و دانه ها و همچنین درصد 
خندانى و وزن خشک دانه در پسته افزایش چشمگیرى خواهد یافت. نکته قابل تأمل در 
 مورد پتاسیم آن است که کمبود این عنصر تقریبا در غالب باغات پسته کشور مشاهده

 مى شود. عالمت اصلى کمبود پتاسیم در درختان پسته سوختگى حاشیه برگ است؛ ولى 
باید توجه کرد که این سوختگى هیچگاه در اوایل فصل دیده نشده، بلکه به مرور مشخص مى 
 شود. از پیامدهاى دیگر کمبود پتاسیم حساسیت به آفتاب سوختگى و کاهش درجه خندانى 
میوه هاى رسیده است. بسیارى از کشاورزان و حتى کارشناسان، کمبود پتاسیم را با تنش 
شورى اشتباه مى گیرند. وجه تمایز این دو آن است که در تنش شورى بر عکس کمبود 

پتاسیم سیاه شدگى (یا نکروز) حاشیه برگها وجود ندارد. 
کودهاى پتاسیمى در باغات پسته

 در سالیان اخیر کودهاى پتاسه مختلفى در نواحى مختلف پسته کارى کشور توسط 
کشاورزان به مصرف رسیده است؛ از جمله: کلرور پتاسیم، سولفات پتاسیم  یا کودهاى 

محمد جمالیزاده
 کارشناس ارشد بیمارى شناسى گیاهى و
عضو انجمن پسته ایران
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کشکى، سولوپتاس ها و غیره. اگر چه درصد پتاسیم در کودهاى کلرور پتاسیم باالتر از 
کودهاى سولفات پتاسیم مى باشد اما بعلت قلیایت شدید خاك و آب در اغلب مناطق 
پسته خیز کشور، ترجیح بر استفاده از کودهاى پتاسه به فرم سولفات است. در سالیان 
اخیر کودهایى با نام سولوپتاس به بازار آمده اند که بسیار تاثیر گذار بوده اند. سولوپتاس 
ها کودهاى پتاسه اى هستند که حاوى قریب 50 درصد پتاسیم در ترکیب خود هستند. 

برخى از ویژگیهاى مثبت این کودها بشرح زیر است:
 هم به صورت کاربرد در خاك، هم از طریق تزریق و حل در جریان آب آبیارى و هم به 

صورت محلول پاشى کارآیى خودشان را در باغات پسته به اثبات رسانده اند؛
 سولوپتاس ها عالوه بر پتاسیم منبعى غنى از گوگرد هستند و گوگرد موجود در آنها  
کمک زیادى به رفع کمبود گوگرد در درختان پسته مى نماید. میزان عنصر گوگرد  در 

کودهاى سولوپتاس  حدود 17 درصد است؛
  سولوپتاس یکى از کودهاى پتاسه اى است که کمترین میزان شاخص شورى 
افزودن  درختان پسته،  ریشه  ناحیه  در  شورى  و  امالح  تجمع  به  توجه  با  و  دارد   را 
سولوپتاس ها بعنوان کود پتاسه بر خالف کلرید پتاسیم باعث افزایش یا تشدید شورى و یا 

ایجاد مسمویت کلر در درختان پسته نخواهد شد؛
 برعکس کود کلرید پتاسیم، سولوپتاس ها با آبشویى به راحتى از دسترس ریشه 
درختان خارج نشده و دوام خوبى در خاك دارند؛ بخصوص در زمین هاى با بافت شنى؛

 کود هاى سولوپتاس هم در آبیارى غرقابى و هم از طریق سیستم هاى آبیارى تحت 
فشار قابل استفاده هستند.

باید توجه داشت که مصرف بیش از اندازه کودهاى پتاسیمى در خاك موجب کمبود 
منگنز در گیاه خواهد شد. این مساله بخصوص در مناطق با بافت شنى خاك حایز اهمیت 
است. در شرایط خاکى بسیارى از باغات پسته در استان کرمان که خاك داراى فسفر باال 
 است معموال کمبودى از نظر عنصر منگنز وجود ندارد و بیشتر کمبود پتاسیم مشاهده 
مى شود. گزارشاتى هم وجود دارد که ثابت مى کند مصرف بیش از حد کودهاى پتاسیمى 
موجب کاهش جذب عنصر منیزیوم و گاها عنصر کلسیم در برخى گیاهان شده است 

.(1993 ,Bennett)
محلول پاشى درختان پسته با استفاده از کودهاى پتاسه

احداث  خشک  نیمه  و  خشک  نواحى  در  ما  کشور  در  پسته  باغات  از   بسیارى 
شده اند. همین موضوع سبب شده که کمبود آب و منابع آبى بعنوان معضل اساسى 
در نواحى پسته کارى محسوب شود. رطوبت خاك تأثیر بسیار مهمى در کارآیى عنصر 
پتاسیم و جذب بهتر آن دارد و خشکى خاك مخصوصاً در تابستان موجب کاهش جذب 

عنصر پتاسیم توسط درختان پسته مى شود. متاسفانه این اتفاق زمانى رخ مى دهد 
که درختان بیشترین نیاز را به این عنصر حیاتى دارند. بنابراین کاربرد برگى یا محلول 
پاشى پتاسیم در تابستان کمک بزرگى به برطرف شدن کمبود پتاسیم در درختان پسته 
خواهد کرد. با استفاده از روش محلول پاشى، پتاسیم از برگها به سایر قسمتهاى درخت 
 پسته منتقل مى شود. کاربرد پتاسیم به صورت محلول پاشى تأثیر چشمگیرى روى وزن 
دانه هاى پسته و درصد خندانى پسته نشان داده است. در حال حاضرکودهاى مختلف 
پتاسه با مارکهاى مختلف در بازار مصرف وجود دارند و مى توان با رجوع به بروشور یا 
دستوالعمل شرکت سازنده یا وارد کننده، از آن کودها استفاده کرد. باید توجه داشت که 
اختالط کودهاى پتاسه با کیفیت با سمومى که براى مبارزه با آفات مختلف پسته استفاده 
مى شوند، تقریبا هیچ گونه ناسازگارى نداشته و موجب گیاهسوزى یا برگسوزى نمى شود. 
البته مناسبتر آن است که ابتدا در سطح محدود آزمایش نمود و چنانچه مشکلى پیش نیامد 
بصورت وسیع کودهاى پتاسه را با سموم در تانکر سمپاش ریخت و روى درختان پاشید. بر 
اساس تحقیقات انجام شده بهترین زمان استفاده از کودهاى پتاسه بصورت محلول پاشى 
هنگام پر شدن دانه ها یا اصطالحاً تشکیل مغز در ماههاى تیر و مرداد است؛ چون همانطور 
که قبال اشاره شد بیشترین نیاز و جذب پتاسیم در درختان پسته در این دوره زمانى 
 است. متن کامل مقاله به همراه منابع را مى توانید در سایت انجمن به آدرس

www.iranpistachio.org/fa/articles مالحظه فرمایید.
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