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 مقدمه -1

 پیشینه تاریخي 1-1

 

 طوالني و تاريخي سابقه ما كشور در آن توليد و آميخته در ايران نام با كه تاس كشاورزي محصوالت از يكي پسته

 اولين. است گرفته قرار كار و كشت مورد و شده اهلي ايران در قبل سال هزار 3-4 حدود پسته درخت كه رود مي تصور .دارد

 و شكل بسيار محدود ارقام داد اينتع كه است بوده وحشي پسته درختان كردن و اهلي پرورش حاصل ايران در پسته ارقام

 نظر از باغداران توجه و ارقام اين و جابجايي پيوند اثر بر كم كم. است داشته شباهت خودرو پسته محصول با آن ظاهري

 شروع با پيش سال 07 از حدود پسته .است آمده بوجود جديدي ارقام و شده ايجاد تحول حدودي تا پسته هاي دانه درشتي

 .يافت شهرت آن در دنيا كننده صادر و مهمترين اولين بعنوان ايران و كرد پيدا زيادي كشاورزي و اقتصادي زشار صادرات،

 

 : پسته اقتصادی اهمیت  1-2
 

 كشاورزي كشور توليدات بين در خاصي جايگاه استراتژيك محصول معروف بوده و به عنوان يك سبز به طالي پسته

 07 از بيش و توليد از درصد 55 حدود كنوني شرايط در. دهدمي تشكيل را نقتي غير صادرات از اي عمده بخش وباشد  مي دارا

 تا گرديده سبب دارد، كشور كشاورزي در اقتصاد پسته كه نقشي. دارد قرار ما كشور اختيار در پسته جهاني صادارت از درصد

تداوم پدیده خشکسالي و  دیگر طرف از. يابد اختصاص آن پرورش به باشند،مي محصول اين كشت مستعد كه زيادي مناطق

از  محیطي نامساعد شرایط این محصول با کاهش کمي و کیفي منابع آب کشاورزی و افزایش شوری آبهای کشاورزی و سازگاری

در مناطقي مثل برخي از مناطق استان  ای ویژه جایگاه تا گردیده سبب آبي کم و خشکي به مقاومت و خاک، آب شوری جمله

 این در اقتصادی نظر از امر این و نماید پیدا هستند؛ باغي و زراعي محصوالت سایر برای کشت نامناسب شرایط دارای که صفهانا

 .میباشد خاصي اهمیت دارای مناطق

 

 :کشت زیر سطح 1-3
 

 ميزان اين از كه هكتار بوده 5/0447 معادل 54-55اصفهان در سال زراعي  استان در پسته باغات كشت زير سطح

به  55-50سطح زير كشت اين محصول در شهرستان اصفهان در سال . بوده است نهال بقيه و هكتار درخت بارور 4040 حدود

 .باشدهكتار نهال و بارور مي 0007ميزان 

 اغلب بودن جوان به توانمي را توليد بودن پائين علت تن بوده كه 5557ميزان توليد پسته استان در همين سال 

برداران و با توجه به داليل برشمرده شده در مبحث قبلي همچنان توسعه كشت آن مد نظر بهره . دانست مرتبط استان باغات

 .باشدمتوليان بخش كشاورزي در برنامه الگوي كشت استان مي
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 : پسته گیاهشناسي -2

  
 00 داراي خانواده اين. اشدب مي Anacardiaceae  خانواده از Pistacia verea.l علمي نام با خوراكي پسته

 گونه ديگر و بوده Vera آن خوراكي گونه تنها و باشد مي گونه 00 داراي كه Pistacia جنس از اهلي پسته و بوده جنس

 . باشند مي...  و چاتالنقوش – بنه مانند وحشي هاي پسته ها،

 يزمستان و گرما ديشد يته به سرمادرخت پس .رسد ين به حدود پنج متر مآاست كه ارتفاع  هيدو پا يپسته درخت

به  ينيمع يرشد جوانه ها به حداقل سرما لميان دار جهت توسعه و تكزدرختان خ ريپسته همانند سا .تابستان مقاوم است اديز

مرطوب  نيدرخت پسته با هوا و زم .دارد نياز يگراد در طول خواب زمستان يتدرجه سان 0كمتر از  يساعت با دما 0777 زانيم

و  فيدرخت را ضع جيشود كه به تدريدرخت م قهي يدگيصمغ و پوس يماريب ديباعث تول نيدر زم اديرطوبت ز .ندارد يازگارس

 .دهد ينشان م اديمقاومت ز يو خشك يبآدرخت پسته به كم  .نداخشكميباالخره 

 

 :پسته های پایه مهمترین 2-1

 

 پيوندک تمامي كه چند هر .شود توجه آن به بايد پسته باغ اثاحد زمان در كه است مسائلي مهمترين از پايه انتخاب

 ،(P.vera) اهلي پسته گونه 3 از ايران در وجود اين با شوند، پيوند آن مختلف هاي گونه روي بر توانند مي پسته ارقام هاي

 .شودمي استفاده پسته پايه عنوان به (P.mutica) بنه و  (P.khinjuk) چاتالنقوش

 ايران مختلف مناطق در گونه اين. است شده استفاده پايه عنوان به اهلي گونه از پسته باغهاي درصد 55 از بيش در

 ولي دارد سازگاري خوبي به مختلف ارقام هايپيوندک با و زياد آن اوليه رشد. است زيادي بسيار فنوتيپي و ژنتيكي تنوع داراي

 ريشه غده مولد نماتد به مقاوم هاي پايه از يكي عنوان به بنه پايه. ستا حساس ورتيسيليوم و گموز ريشه، غده مولد نماتد به

 .است شده شناخته آبي كم و خشكي به مقاوم ايپايه عنوان به چاتالنقوش و پسته

 

 : پسته یارقام پیوند مهمترین 2-2
 

كيفيت -2محصول  عملكرد  -0: اين محصول داراي ارقام تجاري زيادي است كه از چندين جنبه داراي اهميت است

     درصد پوكي-5   درصد خنداني پسته-4س بهاره رو فرار از سرماي دير( زمان گل دهي)تاريخ گل-3و زودرسي محصول 

 .كه مي طلبد ارقام تجاري با شناخت كافي انتخاب و كشت شود... سال آوري و  -0

 

 خنجری، ممتاز، زرند، بادامي اوحدی، قایي،آ احمد قوچي، کله اکبری،: از عبارتند ایران در پسته ارقام مهمترین

 .قزویني و نوق پسته سفید پسند، شاه دامغان،
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 :اکبری پسته

 شكل، بادامي آن هاي ميوه. باشد مي ارزش باالترين داراي اقتصادي نظر از كه است پسته تجاري ارقام از يكي

 زياد، محصول ، برگ وسيع سطح متراكم، برگهاي با آن زياد رويشي رشد رقم اين خصوصيات از. هستند درشت و كشيده

از نظر زمان گلدهي جزء ارقام متوسط گل، درصد  .باشد مي برداشت قابل ماه شهريور سوم دهۀ در كه بوده ديررسي و ديرگلي

متوسط  ناخنداني متوسط به باال، از نظر درصد پوكي متوسط، از نظر درصد مغز به ميوه خشك، پايين و از نظر شدت سال آوري

 .مي باشد( 7552)

 : قوچي کله رقم پسته

 كمبود به نسبت رقم اين.  است شده آن گسترش و شهرت سبب رقم اين خوب عملكرد و شكل فندقي ميوه درشتي

 جانبي هايبرگچه از بزرگتر انتهايي برگچه و هستند ايبرگچه 5 مركب آن برگهاي  اكثريت و بوده، حساس غذايي مواد و آب

 اين. دارد قرار آن از ناشي خسارات و بهاره ديررس سرماي خطر معرض در بيشتر دليل مينه به و بوده گل زود رقمي .باشدمي

از نظر زمان گلدهي جزء ارقام  .باشد مي رس متوسط ارقام جز نظر اين از و است برداشت قابل ماه شهريور دوم دهۀ در رقم

متوسط، درصد ناخنداني كم، از نظر درصد پوكي باال، از ( گرم مي باشد 35/22 هر اونس) اونسزود گل، از نظر تعداد دانه در 

 .مي باشد( 7544)نظر درصد مغز به ميوه خشك متوسط و از نظر شدت سال آوري متوسط 

 : آقایي احمد رقم پسته

 آن برگهاي اكثريت. است شده آن گسترش سبب رقم اين استخواني پوست سفيدي و شكل بادامي ميوه درشتي

 ارقام جزء نظر اين از .است برداشت قابل ماه، شهريور سوم دهۀ در و بوده گل متوسط رقمي. هستند اي برگچه سه مركب

درصد داراي كمترين  0/0رقم احمدآقايي با )متوسط، درصد ناخنداني خيلي كم  اونساز نظر تعداد دانه در  .باشد مي ديررس

وكي كم، از نظر درصد مغز به ميوه خشك متوسط و از نظر شدت سال آوري باال مي ، از نظر درصد پ(درصد ناخنداني مي باشد

 .باشد

 : اوحدی رقم پسته

 پسته مناطق اكثر براي سازگار و معروف بسيار. شود مي محسوب كشور پسته تجاري ارقام ترين گسترده از يكي

 آن انتهايي برگچه و هستند اي برگچه سه كبمر آن برگهاي اكثريت. اند شده كاشت گذشته سال 57 طي در كه است كاري

 جزء نظر اين از .است برداشت قابل ماه شهريور اول دردهه و بوده گل متوسط رقمي. باشد مي  جانبي هاي برگچه از بزرگتر

از نظر  از نظر تعداد دانه در اونس متوسط، درصد ناخنداني متوسط به باال، از نظر درصد پوكي متوسط، .باشد مي زودرس ارقام

 .مي باشد( 7542)درصد مغز به ميوه خشك كم و از نظر شدت سال آوري متوسط 

 : نوق پسته سفید رقم

 نسبت گرمتري هواي و آب كه نوق منطقه در ويژه به داشته، وجود رفسنجان منطقه  در گذشته زمانهاي از رقم اين

 قابل شهريورماه سوم دهۀ در كه بوده زودگل و شكل بادامي رقم اين ميوه. است يافته بيشتري گسترش دارد، رفسجان به

 .مي باشد( 7503)از نظر شدت سال آوري باال  .باشد مي ديررس ارقام جزء نظر اين از است، برداشت
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 : زرند بادامي رقم پسته

 منطقه در عواق پسته قديمي باغات از آن منشأ .دارد كدر رنگي كه است، خنجرمانند و ريز شكل، بادامي رقم اين ميوه

 است، برداشت قابل ماه مرداد اول نيمه در و بوده زودگل رقمي. هستند اي برگچه 5 آن برگهاي اكثريت. باشد مي كرمان زرند

 .باشد مي زودرس خيلي ارقام جزء نظر اين از

 : دامغان خنجری رقم پسته

 آن برگهاي اكثيريت. باشد مي شكل يبادام آن ميوه كه است دامغان منطقه در پسته تجاري ارقام از يكي رقم اين

 ماه شهريور دوم دهه در و بوده ديرگل رقمي. است جانبي هاي برگچه از بزرگتر انتهايي برگچه و هستند اي برگچه 3 مركب

  (.5/0) را دارد كمترين درصد پوكياست كه جزو ارقام  .باشد مي رس متوسط ارقام جزء نظر اين از است، برداشت قابل

 : پسند شاه رقم پسته

 آن برگهاي اكثريت. باشد مي شكل بادامي آن ميوه كه بوده دامغان منطقه در پسته تجاري ارقام از يكي نيز رقم اين

 متوسط ارقام جزء نظر اين از است، برداشت قابل ماه شهريور دوم دهه در و بوده گل دير رقمي. هستند اي برگچه 3 مركب

، از نظر درصد مغز به ميوه خشك داراي ضخيم ترين پوسته استخواني و در (750)ري داراي كمترين سال آو .باشد مي رس

   .مي باشد (0/5)د ناخنداني كم ، درص(0/50)نتيجه داراي كمترين درصد مغز خشك 

 : قزویني رقم پسته
 داراي و ريز ل،شك بادامي آن ميوه. است معروف بزي كله پسته نام به آنجا در و بوده قزوين يكي از مناطق آن منشأ

. هستند اي برگچه 3 مركب آن برگهاي اكثريت .است زياد بسيار خوشه هر در موجود ميوه تعداد. است رنگ سبز نسبتاً مغز

 .باشد مي زودرس خيلي ارقام جزء نظر اين از است، برداشت قابل ماه مرداد اواسط در و بوده ديرگل رقمي
 

 : پسته درختان فیزیولوژی 2-3
 

 برر  جدا از هم و طور به آن ماده و نر گلهاي و است پايه دو گياهي پسته درخت شد، اشاره كه همانطور :انگیزی گل 2-3-1

 .شرود  مري  ظراهر  يكسراله  هراي  شراخه  روي برر  جانبي صورت به و مركب خوشه آن آذين گل. شوند مي ظاهر درختان روي

 هاي جوانه. شود مي انجام جاري فصل يافته ظهور هاي شاخه برروي و گلدهي از قبل سال در گل انگيزش شدن و اختصاصي

 مري  تشخيص قابل زمستان فصل در اختالف اين كه است بيشتري تحدب داراي آنها نوک و رويشي هاي جوانه از بزرگتر گل

 .باشد
 

 
 سمت چپ خوشه گل ماده و سمت راست خوشه گل نر پسته:  0تصوير شماره 
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 مري  بيشتر نر گل هاي خوشه در آنها تعداد كه بوده منفرد گل عدد صد چند تا يكصد داراي گل خوشه هر:  گلدهي 2-3-2

 گلردهي  مسراعد،  محيطري  شررايط  ايجراد  برا  زمستان، و رشد طول در گل هاي جوانه تكامل و توسعه مراحل طي از بعد. باشد

 درختان از نر زودتر درختان خاص، قمر يك در. شود مي انجام ماه فروردين در زمستان، و رشد فصل طول در ماده و نر درختان

 جوانه باز شدن با همزمان معموال ماده و نر درختان گلدهي. نمايند مي آزاد گرده و رسند مي شكوفايي مرحله به رقم همان ماده

 دهيگل   زمان در موثر عوامل جمله از خاک بافت و پایه رقم، نوع زمستانه، سرمای هوایي، و آب شرایط. باشد مي رويشي هاي

به منظور کاهش خسارت ناشي از سرمای دیررس بهاره الزم است با توجه به اطالعات اقلیمي هرمنطقه نسبت  .باشند مي درختان

  .به انتخاب ارقام مناسب آن منطقه اقدام نمود

 

 :شوند مي تقسیم ذیل شرح به دسته سه به ماده ارقام گلدهي، زمان نظر از

 نوق پسته سفيد تاز،مم قوچي، كله : زودگل ارقام -1

 زرند بادامي اوحدي، احمدآقايي، : گل متوسط ارقام -2

 دامغان خنجري و پسند شاه اکبری، : دیرگل ارقام -3

 

 :افشاني گرده 2-3-3
 

 همان گونه كه اشاره شد درخت پسته يك گياه دو پايه بوده يعني گلهاي نر و ماده روي درختان مجزا مي باشند وگرده افشاني

 مناسب گرده، جابجايي جهت ماليم بادهاي وجود. ندارند آن در ديگر نقشي حشرات يا و عسل زنبور شود و مي انجام ادب توسط

 هاصرل  5اصله درخت نر بره   يكنسبت )بايست تناسب درختان نر و ماده رعايت گردد لذا اوالً در نقشه باغ مي. است ضروري و

. دارنرد  افشراني  گرده در منفي اثر مرطوب و گرم طوفاني، شديد، ثانياً  بادهاي( درخت ماده در زمان احداث باغ پيش بيني گردد

ثالثاً از نظر انتخاب رقم گرده زاي مناسب و هم پوشاني دوره گرل  . لذا در آرايش درختان و انتخاب جهت رديفها بايد دقت شود

 . دهي توجه شود

 

                         
                       

                                         

 

 در باغ( نر)نحوه قرار گرفتن درختان گرده دهنده  -  2تصوير شماره 
 

معموال به منظور اطمينان از وجود گرده كافي در زمان گلدهي، در جهت عمود بر باد غالب منطقه يك رديف از مجموعه اي از 

 (3مطابق تصوير . )پيوند مي گردد تا بتواند حداكثر همپوشاني را با ارقام ماده ايجاد نمايد ارقام نر زودگل، متوسط گل و ديرگل
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 نحوه قرار گرفتن درختان در جهت عمود بر باد غالب منطقه  -  3تصوير شماره 

 

طلبد كره   يكند م ياز مناطق به محصول پسته وارد م يزودرس بهاره در بعض يو گرما ررسيد يكه سرما يخسارت عمده ا

 .ديبه عمل آ هياول قيدق يانتخاب رقم مناسب و سازگار با مناطق، مطالعه و بررس يبرا

 يطول دوره گل ده .متفاوت است بهشتيارد 2تا  نيفرورد 05از  هيگلد انيو زمان پا نيفرورد 23تا  0ارقام از  يشروع گلده

 رير د يسرما به كه با توجه دهديامكان را م نيا ياز نظر گلدهتنوع ارقام پسته . باشديدر نوسان مروز  5-04 نيارقام مختلف ب

 نيرا انتخاب كررد كره كمترر    يرقم ؛شوديمحسوب م يميمحدود كننده اقل املكه از عو يزودرس بهار يگرما ،يرس، بارندگ

 منطقره،  مياقلر  از جملره  يطيمح طيشرا ريارقام مختلف تحت تاث يزمان گلده. وارد گردد يگرده افشان تيلطمه به گل و وضع

 ريپاكلو بوترازول باعث تراخ  لمث ياهياز مواد رشد گ يبرخ نيهمچن .رديگيو بافت خاک قرار م يارآبي ،يو كود ده يهنحوه تغذ

از  يريجهرت جلروگ   توانيموجود م طيحسب شرا نيبنابرا .شوديم يگلده عيو مصرف زمستانه روغن ولك باعث تسر يگلده

مرواد اسرتفاده    نير از ا ياقتصاد هيارقام نر و ماده و در صورت توج يتطابق زمان گلده جاديا و يبهار ررسيد يخسارت سرما

 .نمود

 

 

 :در ارقام مختلف پسته وهیم دنیرس زمان2-4
 

كامل شردن مغرز    يو مدت زمان مناسب برا باشديم رماهيمغز ارقام مختلف از اواخر خرداد ماه تا اواخر ت عيشروع رشد سر زمان

گروه  5آنها را به  توانيو م باشنديم ييتفاوت ها يمحصول دارا دنياست ، ارقام مختلف از نظر زمان رس ريوز متغر 25-45 نيب

 :كرد ميتقس ريز
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 زودرس يليخ ييايتاليا-زودرس يليخ ينيقزو-3زودرس  ييرضا-2زودرس  يفندق-1 :مرداد 31رس تا زود ارقام

 زودرس ييايتاليا-4زودرس  ينيقزو-3 يوحدا-2 يبادآ يموس-0 : وریشهر 1-11زودرس  ارقام

 فيسر -يرير ام-3شاهپسرند  -دامغان يخنجر-2 يكالغ شين-يزيريس-يكله قوچ -0 : وریشهر11-21متوسط رس  ارقام
  يبادام-ينيالد

 يفنردق  -3 يياحمرد آقرا   -زرنرد  يبرادام -حسرن زاده  -2 ييغالمرضا – يآباد ميابراه -0 : وریشهر 21-31 ررسید ارقام
  پسته نوق ديسف -ممتاز -يهرات -بادام راور-4 زير يفندق -يبراك -يغفور

 يميابراه -3(     42)يفندق -2   يجندق -0  :مهر  1-11ررسید يلیخ ارقام
زمران تكمرل مغرز     ررسير و در ارقرام د  ابرد يتكامل م زين يو در مدت كوتاه شوديارقام زودرس پر شدن مغز زودتر شروع م در

 .باشديتر م يطوالن
 

 اطق مناسب کاشت درخت پسته من -3

 اقلیم 3-1
 

 و دهرد  مي رخ زمستان فصل طول در عمدتاً اقليمي چنين در بارندگي. هستند صحرائي اقليم داراي پسته كشت مستعد مناطق

 كم بسيار ابري روزهاي تعداد و شود مي تابيده زمين به كامل آفتاب تابستان فصل طول در همچنين. هستند خشك ها تابستان

 .تاس
 

 تابستان گرمای -3-1-1
 

 داراي بايرد  پسرته  كشرت  جهرت  مناسرب  منطقره . است مناسب پسته محصول توليد و درخت رشد براي تابستان هواي گرماي

 و مغرز  رشرد  شردن  كامل براي تابستان در گراد سانتي درجه 30 باالي هواي دماي. باشد طوالني و گرم خشك، هاي تابستان

 درخت بر تواند مي تابستان در سانتيگراد درجه 42 از بيشتر گرماي متداول سابقه ليكن،. است آل ايده پسته پوكي درصد كاهش

 .(به عنوان مثال باعث پوكي پسته مي شود)بگذارد  سوء اثر

 

 رشد فصل در نسبي پائین رطوبت -3-1-2
 

 هراي قارچ رشد از مانع كه رشد فصل در بارندگي نبود و (قابل تحمل مي باشد% 07مناسب و تا % 35تا  25)كم  نسبي رطوبت

 .است آل ايده پسته درخت سالمت حفظ جهت شودمي پسته ميوه و درخت به رسان آسيب

 

 زمستان سرمای -3-1-3
 

 منطقره . دارد طروالني  نسبتاً و سرد هاي زمستان وجود به نياز رشد فصل طول در پسته درخت مناسب ميوه توليد و درخت رشد

 درخت زمستانه خواب دوره طول در گراد سانتي درجه 0 زير سرماي ساعت 577 حدود به نياز پسته درخت كاشت جهت مناسب

 .است متغير ساعت 0277 تا 077 از پيوند نوع به بسته نياز اين. دارد متداول بطور( اسفند نيمه تا آبان نيمه)
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 دریا سطح از ارتفاع/  جغرافیایي عرض -3-1-4
 

 جغرافيرايي  محدوده اين در. دارد وجود جنوبي يا شمالي درجه 47 تا 20 فيايياجغر عرض فاصله در عمدتاً مذكور اقليمي شرايط

 متغيرر  مترر  0277 ترا 077 از تواند مي دريا سطح از ارتفاع زمستاني مطلوب سرماي و تابستاني مطلوب گرماي به رسيدن براي

 ارتفاعرات  در پسرته  كشرت  برراي  مستعد مناطق كنيم حركت باالتر جغرافيايي هاي عرض طرف به چنانچه است طبيعي. باشد

 .بالعكس و گرفت خواهند قرار تر پايين
 

 بهاره مالیم باد -3-1-5
 

 بهاره غالب باد جهت. گردد مي پسته درختان مناسب تلقيح و افشاني گرده انجام امكان از اطمينان موجب بهاره ماليم غالب باد

 .كند مي بازي اساسي نقش نر پيوند با درختان محل تعيين در
 

 سرمازدگي/  طوفان/  تگرگ/  برداشت یا تلقیح زمان در بارندگي -3-1-6
 

 از يرك  هرر  برروز  احتمال آنها در كه مناطقي لذا. هستند زير شرح به پسته محصول و درخت براي اقليمي زاي خسارت عوامل

 افرزايش  بارنردگي، الزم بره ذكرر اسرت     .باشند نمي مناسب پسته اقتصادي كشت براي دارد وجود آماري بطور زير هاي پديده

 .دهدمي كاهش را افشاني گرده راندمان گلدهي زمان در سمپاشي و نسبي رطوبت

 در بارنردگي  بروز همچنين،. شودمي باد توسط درختان مناسب تلقيح و افشاني گرده مانع( بهار اوائل) تلقيح فصل در بارندگي -

 .شودمي برداشت عمليات دشواري باعث محصول بهداشت و كيفيت به زدن دمهص از جدا( شهريور) برداشت فصل

 رفرتن  برين  از و سرال  همران  محصرول  ديردن  صدمه باعث تواند مي رشد فصل در و بوده مخرب زمان هر در تگرگ بارش -

 .گردد بعد سال محصول

 هراي  طوفران  وجرود  همچنين،. كند مي مواجه مشكل با را درخت تلقيح افشاني، گرده زمان در شديد بادهاي يا طوفان بروز -

 محصول و درخت آسيب باعث تواند مي رشد فصل در شني هاي طوفان. سازد مي دشوار را جوان درختان تربيت و رشد فصلي

 .گردد آن

 رويشي اعضاء ،شده درخت هايبافت درون آب زدگي يخ به منجر كه رشد يا زني جوانه فصل طول در صفر زير سرماي بروز -

 نيز بعد سال محصول درجه سانتيگراد برود -4كمتر از  سرما صورتيكه در برد؛مي بين از را درخت روي بر شده پديدار زايشي و

 .بيند مي صدمه

 كره  پراييني  دمراي  حد. شود درخت كامل مرگ باعث تواند مي پسته درخت هاي پايه بعضي در شديد بسيار زمستانه سرماي -

 .است متفاوت درخت پايه نوع به بسته شود مي درخت كامل مرگ و خشكيدگي عثبا آن از هوا دماي عبور
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 شرايط مناسب كشت پسته -0جدول شماره 

 نامناسب قابل تحمل مناسب واحد شاخص

 - - درجه شمالی 73-73 درجه عرض جغرافیایی

-011و 0011-7711 011-0011 متر ارتفاع از سطح دریا

711 

و بیش  711کمتر از 

 7711از 

 3ساعت بین صفر تا  0111 ساعت نیاز سرمایی

 درجه سانتیگراد

 ساعت 011کمتر از  ساعت 311

درجه  دمای محیط در فصل رشد

 سانتیگراد

و بیشتر  71کمتراز  71-72و 27-70 73-73

 27از 

دمای محیط در زمان گرده 

 *افشانی

درجه 

 سانتی گراد

و  بیشتر  01کمتر از  01-03و  71-77 77-00

 71 از

رطوبت محیط در فصل 

 رشد

 01بیش از  70-01 73-73 درصد

 رطوبت محیط در زمان گرده

 افشانی

 31بیش از  73-72و  30-03 73-31 درصد

 

 

 

 نیازآبي   3-2
 

 آبري  كم شرايط و خشكسالي هاي دوره در بقا به قادر پسته درخت مقاوم، برگ ساختار و وسيع ريشه شبكه وجود اگر چه بدليل

 .دارد مناسب آبياري به نياز پسته درخت از اقتصادي محصول برداشت يكنل است؛

 مراحرل  و سال در فصول مختلف پسته متفاوت و درخت پيوند و پايه و خاک بافت اقليمي، شرايط به بسته پسته درخت آبي نياز

 موقع كه تابستان در و مترينك است درخت خواب زمان كه زمستان در نياز اين. است متفاوت آن زندگي ساالنه سيكل مختلف

 بره ( شهريور و مرداد تير، ماه 3) تابستان فصل در ساالنه، نياز مورد آب از نيمي از بيش. باشد مي بيشترين است پسته مغز رشد

 .ضروري است (االرضي تحت يا سد) خشك تابستان فصل جهت آب ذخيره منبع به نياز لذا. رسد مي درخت مصرف

 ،%(27رانردمان  )باشد  مي اي قطره آبياري براي درصد 27 حدود كه باغ آبياري و آبرساني شيوه در وير هدر كمترين فرض با

 و در روش قطرره اي   0577و در روش برابلر   5777 بره  نيراز  در روش آبياري غرقابي( سال 02باالي )بالغ  پسته باغ هكتار هر

 در زمسرتانه  آبشويي جهت نياز مورد آب احتساب بدون فوق آبي نياز. داشت خواهد سال طول متر مكعب آب در 5777تا 4777

 ترا  يك ريشه منطقه يا سطحي خاک در شوري بروز يا وجود صورت در. باشد مي نمكي و شور هاي زمين براي يخبندان فصل

 .افزود نياز مورد طبيعي آبي رژيم به بايد زمستانه آبشويي نوبت دو
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 آب منابع پایداری -

( سراله  57 حرداقل ) طروالني  پايرداري  بايد استفاده مورد آب منابع پسته، باغات طوالني سرمايه بازگشت دوره و عمر باال بدليل

 . باشند داشته
 

 شوری مقاومت به - 
اگر چه پسته يكي از مقاومترين درختان ميوه نسبت به شوري مي باشد؛ اما هرچه كيفيرت آب آبيراري و خراک مناسربتر باشرد      

 ترا  شرايد  براالتر  اعرداد  خراص  شررايط  در. است آل ايده dS/m 2 از كمتر (EC) آب شوري. داشت عملكرد بهتري خواهد

dS/m 4 سديم جذب نسبت پسته، كشت براي مناسب آب در.  است بررسي قابل جديد اتباغ براي (SAR) برابرر  5 از كمتر 

 2د كاهش مي يابد و تا شوري حردود  با افزايش شوري ميزان عملكر. باشد( دسي زيمنس بر متر) dS/m حسب بر آب شوري

دسري   24بره   ECدسي زيمنس بر متر در خاک كاهش معني داري در عملكرد محصول پسته ايجاد نمي شرود و زمراني كره    

 . زيمنس برسد عملكرد به صفر تنزل مي يابد

 
  نمونه نتایج آنالیز خاک و وضعیت شوری چند نمونه خاک مزارع شهرستان –4تصویر شماره 
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 آب ختيس -

 آبيراري  سيسرتم  نمودن استفاده و اجرا قابل، شده توصيه مجاز محدوده در بايد پسته باغ احداث براي انتخابي زمين آب سختي

 يرون  وجود صورت در. باشد مي آب در موجود بيكربنات يون ميزان سختي، بر تأثيرگذار كيفي پارامتر مهمترين. باشد اي قطره

 زياد آنقدر اي قطره آبياري سيستم از استفاده صورت در ها چكان قطره و ها لوله گرفتگي خطر معين، حد يك از بيش بيكربنات

 .نمايد اقتصادي غير را سيستم اين از استفاده است ممكن عمل در كه است

 آب زه عمق -

 مترر  07 از باالتر ايدنب ترجيحاً زيرزميني آب ايستايي سطح. نمي پذيرد بر را آب توسط ريشه اطراف محيط اشباع پسته، درخت

 طرول  در. اسرت  ضرروري  پسرته  باغات براي زهكشي طريق از يا طبيعي بطور ريشه اطراف خاک از اشباع آب خروج لذا. باشد

 نفروذ  عمرق . باشرد  رطوبرت  الزم مقردار  حراوي  همواره درخت ريشه اطراف خاک كه است مناسب پاييز و تابستان بهار، فصول

 .باشد متر 5/2 حدود حداكثر يعني خاک در ريشه وذنف عمق اندازه به بايد رطوبت

 خشركيدگي  متعاقبراً  و قرارچي  هاي بيماري بروز باعث شرايطي چنين. ندارد را درخت كنده اطراف ماندآب تحمل پسته درخت 

 .شود مي درخت كامل

 

  : آب و خاک طیشرا -4

 : یهدف نمونه بردار 4-1      

 

توان  يپس از احداث باغ، م. ردياز آب و خاک انجام گ يست در صورت امكان نمونه بردارمحل الزم ا كياز احداث باغ در  قبل

بهتر . كار انجام شود  نيا زيمشكل ن كيرفع  يممكن است پس از احداث باغ و تنها برا. ادامه داد كباريكار را هر دو سال  نيا

براغ،   جاديا هياول يدر سالها زين يمداوم يهايو نمونه بردار آن انجام شده نيدر ح ايباغ و  حداثقبل از ا ياست كه نمونه بردار

 اريحالت كنترل و اصالح مشركالت بسر   نيدر ا رايز. رديو رفع مشكالت آن صورت گ يشور طيشرا صيو تشخ ييشناسا يبرا

 .تباغدار بهمراه خواهد داش يبرا يخسارت كمتر اي نهيآسانتر بوده و هز

بروده و گرنره    يارزش واقعر  يدارا ايمحل باشد و ثان يانجام شود كه اوال نمونه واقع يه نحوب ديآب و خاک با ينمونه ها هيته

ممكرن اسرت    نره يمحل نباشند، عالوه برصررف هز  اآبيخاک و  يواقع ندهيكه نما يياز محل ها يحاصل از نمونه بردار جينتا

 .باشد زيگمراه كننده ن

مراده   نيو مهمترر ( بره اسرتثناء كرربن   )يي مواد غذا هيدهنده كل انيوان جربه عنوان بستر رشد و نمو درختان و آب به عن خاک

از  قيباشند، با توجه به تنوع آب و خاک، شناخت دق ياستقرار و رشد درختان م يها عامل نيتر ياز اساس ،ياهيگ بافت يبيترك

 .گردد يمورد نظر م نهيهدفدار در انتخاب گز يريگ ميآب و خاک منجر به تصم تيوضع

احداث باغات . دهند يتر محصول خوب م نييآب و خاک پا EC و با اديو باعمق ز يلوم يشن ،يغن يپسته در خاكها تاندرخ

 يشور طيپسته در شرا يريتحمل پذ. باشد يتر م عيسر هيو برگشت سرما ياقتصاد پسته در آب و خاک مرغوب ، با صرفه تر،

عملكرد در واحد  ،يبا فقر خاک و باالرفتن شور كهيباشد بطور يشور نم و ريفق يبر كاشت آن در خاكها ليآب و خاک دل ينسب

 .شود يم يراقتصاديباغات غ جيو بتدر افتهيكاهش سطح 
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 :خصوصیات خاک  4-2
 

در مناطق پسته كاري ايران بافت شني لومي كه يك بافت . كشت پسته در رده هاي مختلفي از خاک با موفقيت انجام مي شود

تر خاک مثل لوم رسي سيلتي و حتري لروم   هاي سنگينهمچنين در بافت. هترين محصول را توليد مي نمايدمتوسط مي باشد ب

متر از سطح خاک،  2هاي طبيعي همانند يك اليه شني در عمق بيش از وجود زهكش. رسي محصول مناسبي توليد شده است

كشت و پرورش پسرته از نظرر عمرق همرراه برا بافرت       مناسب ترين خاک براي . نگيني بافت خاک را جبران نمايندسمي تواند 

چنين خاكهايي معموال داراي نفوذپذيري مطلوب، توأم با ظرفيت نگهداري نسبتاً زياد آب و مواد غذايي ، به . يكنواخت مي باشد

هراي  تكم عمق و يا سخت اليه، باعث مي شود كه قسم هايوجود خاك. همراه تهويه مناسب براي ريشه هاي گياه مي باشند

 .هوايي و زيرزميني درخت، كوتاه مانده، در نتيجه باروري و عملكرد آن بطور محسوسي كاهش يابد

 

 
 استفاده از ماسه بادي براي اصالح ساختمان خاكهاي سنگين و رسي - 5تصوير شماره 

 
 

نره هراي بررگ در درختران پسرته      در مقايسه با ساير درختران ميروه، روز  . درختان پسته در شرايط ماند آبي رشد مناسبي ندارند

در نتيجه در شرايط آب و هوايي گررم و خشرك مري تواننرد     . حساسيت نسبتاً كمتري به شرايط خشكي از خود نشان مي دهند

پسته درختي است كه براي زنده ماندن خود را با شرايط موجود بخوبي تطبيرق داده و سرازگار   . مقدار زيادي آب را تعرق نمايند

آبياري پسته براي رشد و نمرو  . آبياري نمود به اندازه اين وجود اگر بخواهيم توليد اقتصادي داشته باشيم بايد آن رابا . مي نمايد

 .زينه اي از اهميت ويژه اي برخوردار استب، عملكرد كمي و كيفي درختان بالغ و رشد كلي س( نهال) درختان جوان 
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 : نمونه خاک هیته 4-3

 

 عي از باغي كه دامنه شوري در آن زياد باشد، بسيار دشوار استتهيه يك نمونه واق . 

 

  سانتي  47يا  37متري با فواصل  5/0-2نمونه برداري در يك زمان معين و مداوم، با توجه به روش آبياري و تا عمق
 .متري از سطح خاک مي تواند بخوبي اين عمل را انجام دهد

 

  ، نبايد قبال محل تخليه موادي مثل كود حيرواني، مصرالح سراختماني و    محلهاي انتخاب شده جهت نمونه برداري ....
 . بوده باشد

 

    تعداد نمونه در هر هكتار بستگي به وضعيت كلي اراضي، يكنواختي ظاهري خاک، هدف از نمونه بررداري و دقرت آن
 . دارد

 

 ي نمائيم، سپس از محرل تالقري   در صورتيكه زمين شكل هندسي داشته باشد، قطر هاي آن را به طور تقريبي رسم م
اگر زمين مورد بحث شكل هندسي . آنها يك نمونه و از محل راسها با كمي فاصله به مركز چهار نمونه تهيه مي گردد

حركت كرده به نحوي كه در محل هر تغيير جهت ، يرك    sنداشته باشد، در اينصورت به صورت زيگزاگ و يا حرف 
 .نمونه تهيه گردد

 

 
 نحوه تهيه نمونه خاک -0تصوير شماره 

 

تهيره يرك نمونره    . مركب مي باشد نمونهلط كردن صحيح نمونه ها بمنظور تهيه تمهمترين  مرحله در تهيه خاک، دقت در مخ

در ايرن حالرت نتيجره    . ين باشد صورت مي گيررد مركب، به منظور صرفه جويي در هزينه و يا زماني كه منظور ارزيابي كلي زم

براي تهيه چنين نمونه اي ابتدا . تجزيه هر نمونه به تنهايي مورد نظر نيست، بلكه يك مجموعه را سنجش و ارزيابي مي نمائيم 

سرپس  .م را در نظرر ميگيرري  ( سانتيمتر 37مثال ) صل عمقي نمونه برداري امحل هاي نمونه برداري را مشخص كرده، آنگاه فو

بعرد از آن  . وي را جمع آوري و با يكديگر كامال مخلوط مي نمرائيم كنواخت تمام محل ها و با حجم مسانمونه هاي با اعماق ي

 .چند نمونه را كه مورد نياز است از نمونه مركب انتخاب و جهت تجزيه به آزمايشگاه ارسال مي شود
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 :کیفیت آب  -5

 نمونه آب هیته 5-1    
 

از هرگونره مراده    ينرو و عرار   ز،يتم يستيبا يكه ظرف نمونه بردار بيترت نياست، بد ريامكان پذ يآب به سادگ يدارنمونه بر

و نو را ابتدا با نمونه آب مورد نظر كامال شستشو داده، سپس آن را كامال  زيوف تمظر يحت ،يدر زمان نمونه بردار. باشد يگريد

پس از . خواهد شد ميوجود هوا، باعث رسوب كردن كربنات كلس راينماند، ز يهوا باق يبرا يلخا يفضا كهيبطور م،ينمائ يپر م

اتراق،   يدر درجره حررارت معمرول    نصرورت يا ريدر غ. كرد ينگهدار خچاليآن را حتما در  ديبا هينمونه آب ، تا زمان تجز هيته

⁺Ca) ميكلس ⁺ HCo₃ ) كربناتيب  ( ⁻ كره   يگفته نماند كه در صرورت نا. ابدييكل آب كاهش م يو شور رسوب كرده (

كره سرطح    يدر صورت. گردد هيساعت كاركرد، نمونه ته 37ها چاه آب، مورد استفاده قرار نگرفته، الزم است حداقل بعد از مدت

داد  قرار او ان را مبن هينمونه ته كي توان ابتدايكار م نيا يبرا. تكرار شود  انهيسال يبه نمونه بردار اجيسفره آب ثابت است احت

-آب درون كانرال  يوان برات يكار را م نيهم. نمود هيدوباره نمونه آب ته افت،ي شيدرصد افزا 27حدود  يو هر زمان كه شور

 .انجام داد زين ياريآب يها

 

 شرایط آب و خاک برای کشت پسته  -2جدول شماره 

 نا مناسب قابل تحمل مناسب واحد شاخص

نسبت کلسیم به منیزیم 

 آب آبیاری
 کمتر از یک حداقل بیشتر از یک -

برُ موجود در آب 

 آبیاری
ppm 3بیش از  1-3بین  کمتر از یک 

EC 12بیش از  8-12بین  8کمتر از  دسی زیمنس بر متر *خاک 

EC  آب* 
میکرو موس بر سانتی 

 متر
 8444بیش از  8444تا  0444بین 0444کمتر از 

 
خت، شوري و قليائيت خاک، وجود يك اليه كامالً شني در زير اليه رسي، باال عالوه بر شوري باالي آب و خاک، وجود اليه س

باشد كه قبل يا به عبارتي باال بودن سطح ايستابي از عوامل محدود كننده كشت پسته مي( زه)هاي كاذب آب بودن سطح سفره

كننده قابرل رفرع و شررايط قابرل     از احداث باغ الزم است توسط متخصصين آب و خاک بررسي و در صورتيكه عوامل محدود 

 .اصالح باشد نسبت به اصالح و سپس براي احداث باغ اقدام و در غير اين صورت بهتر است از احداث باغ صرف نظر گردد

باشند لذا اراضي قبل از بهره برداري باال مي( EC) با توجه به اينكه معموال در اراضي دشتهاي پسته خيز، هدايت الكتريكي» *

 «.ست وضعيت شوري خاک بعد از آبشويي اوليه مالک عمل قرار گيردالزم ا
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به همين دليل ايرن  . باشدآگاهي از عوامل محدودكننده خاكي و حذف آنها از شرايط موجود مزرعه، از نكات فني بسيار مهم مي

 .گرددعوامل در قالب جدول زير ارائه مي

 

 :پسته  عوامل محدود کننده خاکي برای کشت - 3 شماره جدول
 نحوه اصالح نحوه شناخت عامل محدود کننده

   ، 1-21تهیه نمونهه مرکهخ کهاز از اعمها       شوری و قلیائیت خاک

01-21  ،071-01  ،001-071  ،711-001 

 سانتی متر زمین

در صورتی که کاز آهک داشته باشد گوگرد 

و مواد آلی به کاز مخلوط و سپس شستشو 

 .گردد

هک یا آهک که   در صورتیکه کاز بدون آ-

 .باشد گچ به کاز مخلوط و شستشو گردد

وجود یک الیه کامالً رسی و یا یک الیهه  

 کامالً شنی 

 7متر و به عمق  0حفر پروفیل کاز به عرض 

 متر

متر کهاز   7با بیل مکانیکی حداقل به عمق 

 .را کامالً مخلوط و یکدست می نمایند

 7و به عمق  متر 0حفر پروفیل کاز به عرض  وجود الیه سخت

 متر

شکستن الیه سخت و مخلوط کردن با سایر -

 الیه ها

در صورتیکه الیه سخت ، شور باشد بعد از  -

 .شکستن به بیرون از باغ انتقال یابد

باال بودن سطح سفره ههای کها ب آبهی    

 (باال بودن سطح ایستابی ()زه)

 حفر پروفیل در فصل پر آبی 

 (اول بهار ) 

مودن آب سطحی تا احداث زهکش و کارج ن

 متری 2-3عمق 

 
 

 زمین  -6
 

 زمین همواری -

 مرورد  منطقره  اسرت،  ناصراف  هراي  زمين از تر راحت مراتب به هموار هايزمين در مكانيزه عمليات انجام و آبياري كه آنجا از

 .باشد شده واقع صاف و هموار هاي دشت در است بهتر پسته جديد باغ احداث براي انتخاب
 

 خاک یکيفیز بافت -

 بيشتر ترجيحاً و متر 3 حداقل) عميق شني لوم هاي خاک ليكن كند؛ رشد تواند مي مختلف بافت با هاي خاک در پسته درخت

 و رشرد  برراي  ميزبان بهترين سنگ از عاري و( درصد 47 تا 37) شن همراه به( درصد 07 تا 07) رس غالباً تركيب با( متر 5 از

 اليه نمك، يا آب توسط ريشه اطراف محيط اشباع به نسبت پسته درخت تحمل پايين بدليل. باشند مي پسته درخت از برداشت

 خاک اصالح عملياتلذا . مشكل ساز مي باشند پسته باغ در متر 2 از كمتر عمق با سطحي زير نفوذ قابل غير سخت خاک هاي

 بره  بنيادي خاک اصالح. پذيرد انجام شيميايي هاي روش با جزئي صورت به يا و مكانيكي طرق به بنيادي صورت به تواند مي
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 بره  خراک  جزئري  اصرالح . باشدمي خاک فيزيكي بافت تغيير يا و گوناگون دستگاههاي با خاک شكستن شامل مكانيكي روش

 بجراي  كه باشد زياد حدي به خاک اصالح هزينه است ممكن اما. گيردمي صورت صابوني يا و آلي اسيدي، آهكي، مواد كمك

 .باشد بهتري گزينه مطلوب فيزيكي بافت با ديگري زمين انتخاب اکخ اصالح
 

 خاک شیمیایي ترکیب -

 و شرور  هايخاک تحمل پسته درخت. است ترمناسب گچي و شور هايخاک براي ديگري، اقتصادي درخت هر از پسته درخت

 ايجراد  محسوسري  كاهش درخت از شده برداشت محصول ميزان در dS/m 6 حد تا حتي (EC) خاک شوري. دارد را قليايي

 حسرب  برر  خراک  شروري  برابرر  5 از كمتر بايد (SAR) سديم جذب نسبت پسته، كشت براي مناسب خاک در. است نكرده

dS/m باشد.pH  غرذايي  عناصرر  جذب قدرت و خاک نفوذپذيري در كه هستند ديگري عوامل آن در آلي مواد وجود و خاک 

 .باشد مي 0،5 تا 5،5 بين پسته درخت پرورش و كشت براي خاک مناسب  pH.ندگذارمي بسزايي تأثير ريشه توسط آن
 

 خاکزی زایبیماری هایقارچ وجود سابقه -

 قرارچ  چنين وجود امكان كه هايي زمين خاكزي، زاي بيماري هايقارچ به نسبت پسته هاي پايه اغلب بودن پذير آسيب بدليل

 كشرت  از پيش دارد كاري صيفي سابقه انتخاب مورد زمين اگر. دارند ارجحيت ستهپ جديد باغات براي است كمتر آنها در هايي

 .كرد عفوني ضد ها كش قارچ از استفاده با را زمين بايد پسته
 

 روش های احداث ونکات اصولي کاشت درخت پسته -7

 پسته باغ احداث مراحل 7-1
 

 تهیه نقشه باغ 7-1-1

 خيابانهراي  موقعيت كردن غ مورد نظر و تاسيسات مورد نياز باغ از جمله مشخصتهيه نقشه از كل مزرعه و مشخص كردن با 

رديفها ودرختان روي رديف  فاصله درختان، رديف كاشت جهت فرعي، تعيين جهت وزش بادهاي غالب منطقه و تعيين و اصلي

 مورد منطقه هوايي، و آب شرايط بيلق از مسائلي بررسي باغ احداث از و استقرار درختان نر و محل بادشكن  در صورت نياز قبل

      اهميرت  حرائز  نهرال  كاشرت  بمنظرور  براغ  نقشه تهيه زمين، سازي آماده و تسطيح آب، و خاک آزمايش اقتصادي، عوامل نظر،

 .باشند مي
 

 
 (خط كشي باگچ) چگونگي تهيه نقشه باغ -0وير شماره اتص
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 زمین سطیحت 7-1-2

 هراي  اليره  وجرود  يرا  بودن مطبق صورت در و خاک هاي اليه نمودن مشخص جهت پروفيل حفر سپس و زمين باغ تسطيح 

. آورد بوجرود  را يكنرواختي  بافت درختان، كاشت محل بيل مكانيكي با ايجاد كانال مناسب با عمق ايده آل براي  با بايد سخت

 اگرر  و داد انجام را اصلي زمين در ذرب مستقيم كاشت توانمي باشد؛ شيرين خاک و آب چنانچه و شود تسطيح كامالً بايد زمين

  .شود كاشت استفاده از نهال براي  بايد حتماً باشد شور خاک و آب

 

 

 چگونگي تسطيح زمين -2وير شماره اتص

به ترتيب فندقي، )كيفيت محصول باال، حداقل پوكي   با ارقام از كه شود عمرل اي گرونه بره برايستي :رقم انتخاب 7-1-3
به ترتيب احمدآقايي، شاه پسند، ممتراز، اكبرري، كلره    )، بيشترين درصد خنداني (خنجري دامغان، جندقي، احمدآقاييابراهيمي، 

 (به ترتيب جندقي، شاه پسند، ايتاليايي، اكبري، اوحدي و كلره قروچي  )خنداني و حداقل سال آوري  زود درصد با حداقل( قوچي
 .شود استفاده

 برر . اسرت  درختران  بين نور و هوا جريان بهبود و مكانيزه برداشت امكان نظر از ضوعمو اين اهميت :کاشت فواصل 7-1-4

 .باشد مي حداقل سه متر درختان روي رديفها فواصل و متر 0حداقل  ها رديف بين فواصل فني، هاي توصيه اساس

 .باشدها رديف شمالي جنوبي ميبهترين جهت رديف :هاجهت ردیف
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 (:برداریکانال )گود برداری  7-1-5

با توجه به وضعيت نامساعد خاكها و به منظور اصالح خاک محيط ريشه، بجاي حفر چاله هاي تكي بهتر است از كانال براي 

به منظور ايجاد . گرددكاشت پسته استفاده شود وحفر كانال براي كاشت پسته به عنوان يك كار پايه و اساسي محسوب مي

حاصلخيزي و رفع محدوديت عمق خاک مي بايست ابعاد كانال يك متر و بيست سانتي محيط مناسب براي رشد ريشه از نظر 

و دو متر عمق رعايت گردد، در هنگام حفر كانال بوسيله بيل مكانيكي حتما حفاري  به منظور ( حداكثر دهانه بيل مكانيكي)متر 

خاک خارج شده از كانال به صورت يكنواخت ). لحاظ مي شودهاي محدود كننده براي ريشه نهال و در آينده درختان حذف اليه

در سطح زمين در فاصله بين رديفها پخش و از بازگرداندن دوباره آن به داخل كانال خودداري و كانال حفر شده با استفاده از 

شگاه هاي آزماي، كود دامي كامال پوسيده و كودهاي شيميايي به ميزان توصيه(خاک سطحي)مخلوطي از خاک مرغوب زراعي 

 (.گردد حتي االمكان خاک زراعي فعال سطحي براي پر كردن كانال استفاده شودتوصيه مي. )خاكشناسي پر شود

 

 

 (كانال برداري)چگونگي گود برداري  -5تصاوير شماره 

 

 انباشته كردن كود دامي پوسيدهچگونگي  -07وير شماره اتص
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 ف كانالريختن كود حيواني پوسيده ك -00تصاوير شماره 

پس از پر كردن  كانال هاي حفر شده بايد آبياري اوليه بستر كشت انجام شود و اقدام به تسطيح نسبي بستر كشت شود تا 

 .خاک نشست الزم را نموده و براي كاشت نهال آماده گردد

 

 آبياري قبل از كاشت نهال به منظور نشست خاک -02تصوير شماره 

زيرا عدم رعايت عمق كاشت باعث . ظم درختان بر روي رديف و نيز عمق كاشت را نمودجهت كاشت نهال بايستي رعايت ن
 .شودخشكيدن درختان و ابتالي درختان به بيماري هاي متعدد مي

 :کاشت نهال 7-1-6

 :شودكاشت گياه پسته به دو صورت انجام مي

در زمين هايي كه كيفيت اب و خاک  ابر  طول بذربر 2-3به عمق و به صورت بذر در نيمه دوم اسفند تا اواسط فروردين ماه 

 .مي توان در سال اول يا دوم به زمين اصلي انتقال دادكه  نهال يا به صورت. گرددمي مناسبي دارد انجام 

 .مناسبترین زمان کاشت نهال پاکتي پسته اوایل به خزان رفتن گیاه در پائیز میباشد* 

و با ( ويا به صورت كانال حفاري انجام شود گود برداري)محل كاشت خاک برداري شده بهتر است قبالً همانگونه كه اشاره شد 

و آب به اندازه كافي براي نشست كامل بستر براي بذر و يا  مخلوطي از ماسه و كودهاي حيواني پوسيده و شيميايي پر شوند،

  .دبذر يا نهال بر روي آن كاشته شوسپس نهال  پس از تسطيح مجدد در اثر نشست حاصل از ابياري اول انجام شود؛ 
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 . نهالها را مي توان در زمستان سال اول يا دوم به زمين اصلي انتقال داد

 :نکات کلیدی در مورد انتخاب نهال
 

 لذا در صورت استفاده از نهال بايستي از . استفاده از نهال سالم و شناسنامه دار يك اصل مهم در موفقيت باغ مي باشد

 و ساير آفات و بيماريهاي قرنطينهوسالم بودن يعني عاري از بيماريهاي قارچي مهم مانند ورتيسيليوم اصالت نژادي 

 .ساير پاتوژنهاي بيماريزا باشد اي و

 

 

 

 نمايي از نهال هاي شناسنامه دار -03تصاوير شماره 

 

 پايه توصيه شده ي مقاوم براي پسته، رقم بادامي ريز يا بادامي زرندي ميباشد. 

 اهلي در مناطقي كه آلودگي به نماتد و بيماريهاي قارچي خاكزاد دارد بايد خودداري نمود پايه با پسته كشت زا. 

    نهال مورد استفاده در كشت بايد يكساله و داراي ريشه هاي كامال سالم و از كيسه گلدان به هيچ وجه بيررون نيامرده

 .و منجر به حذف گياه ميشود زيرا در زمان انتقال به زمين اصلي دچار خسارت. باشد

 شود كشت جداگانه قطعات در و متمايز بصورت رسيدگي زمان حسب بر مختلف ارقام احداثي باغهاي در است الزم. 

  و با مخلوطي از ماسره و كودهراي حيرواني پوسريده و     ( گوده برداري)بهتر است قبالً محل كاشت خاک برداري شده

                 اصطالح زمین آم اده ش ده منتظ ر نه ال باش د     ه ب )بر روي آن كاشته شرود  شيميايي پر شوند، سپس بذر يا نهال 

 (.نه برعکس
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 نهال بايد به . رعايت عمق كاشت نهال به منظور حفظ سالمت درختان و جلوگيري از پوسيدگي تنه از ضروريات است

 .باشد نحوي كاشته شود كه پس از نشست خاک اطراف آن، طوقه نهال هم سطح زمين

 

 

 از كاشت نهال پس از آبياري كانال يا گود ينماي -04تصوير شماره 

 :آبیاری زمان کاشت نهال 7-1-7

هراي ترازه    جلو گيري از ابرتالي نهرال   جهتپس از كاشت درختان بايستي بال فاصله اقدام به ابياري  نمود كه توصيه ميگردد 

هاي بعدي نهال بستگي  آبياري. حتما از قارچكش مناسب استفاده گردد ،آبياريب با آهمراه  بيماري هاي قارچي كشت شده به

همچنين عواملي همچون پوشش گياهي اطراف  نيز ميزان گرماي هوا و و( سبك يا سنگين بودن خاک)به وضعيت بافت خاک 

  .ميزان وزش باد در منطقه دارد و

 

 اولين آبياري پس از كاشت نهال -05تصوير شماره 
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 :قیم نصب 7-1-8 

 . شدن آن در مقابل باد، نصب قيم الزامي مي باشد خم از جلوگيري و نهال نگهداري براي

 

 چگونگي نصب قيم -00تصوير شماره 

   :احداث باد شکن 7-1-9

 زنرد مري  هرم  بره  را درختان اسكلتي تعادل باد وزش با توجه به اينكه باغهاي پسته اكثرا در مناطق بادخيز احداث مي شوند و  

  .متر از اولين رديف، اقدام به كاشت درختان باد شكن شود 5منطقه و به فاصله  غالب بادهاي بر عمود جهت در شود؛ مي وصيهت

شود در مناطقي كه امكان كاشت ساير درختان بدليل شرايط نامساعد آب و خاک وجود نردارد؛ از درختران پسرته نرر     توصيه مي

از درختان گز و سرنجد هرم در منراطق    . ر تامين گرده مورد نياز درختان داشته باشيماستفاده شود تا پوشش مطلوب تري از نظ

 .شودكويري به عنوان باد شكن استفاده مي

 :یریگ جهینت
بررداران  شرايط آب و خاک استان با توجه به پديده خشكسالي و افزايش شوري آبهرا در وضرعيتي اسرت كره بسرياري از بهرره      

وري و اقتصادي نمودن توليد در اين شرايط ناخواسته پي بررده و  بهينه از منابع آبي و افزايش بهرهكشاورزي به اهميت استفاده 

توليد در اين شرايط خاص، . ندده اوري را حاصل نمايد؛ روي آورها حداكثر بهرهبه توسعه كشت محصوالتي كه با اين محدوديت

هراي  از طرفي با توجه به ديربازده بودن محصول پسته و هزينره . طلبداطالعات فني باالتر و مديريت قويتر مزرعه و باغ را مي

اي از قبيل شناخت باالي احداث باغ و لزوم مديريت باغ در شرايط خاص بوجود آمده، الزم است كه مسائل مهم و تعيين كننده

ت نهرال برا احرداث كانرال و     و خاک عرصه مورد نظر، تهيه بستر مناسرب كشر  ( خصوصا كيفيت و پايداري منبع آبي)منابع آب 

استفاده از خاک زراعي مرغوب و مواد آلي كافي به منظور اصالح محيط ريشه، انتخاب نهال سالم و شناسنامه دار، رقم تجراري  

آوري، پروكي،  و پيشگيري از عوارض مهمي مانند سرال ...  مناسب، پيش بيني درختان گرده ده مناسب، رعايت فاصله درختان و

عدم رعايت هر يرك از ايرن   . باشند را رعايت نمايندهاي توليد پسته ميكه مهمترين چالش... رماي ديررس بهاره وناخنداني، س

ي مسائل فنري احرداث   بديهي است امكان بيان همه. تواند خسارات جبران ناپذيري را براي باغدار در پي داشته باشدعوامل مي

شود كه حتما از طريق كارشناسان مراكز خدمات برداران عزيز توصيه ميذا به بهرهباغ پسته در اين نشريه ترويجي وجود ندارد؛ ل

 .   الزم را دريافت نمايند فني، مشاوره هاي ي مشاورهيا شركتهاي خدمات جهاد كشاورزي 



 

23 
 

 :منابع
 

شراورزي  ، اصول كاربردي كاشت و مراقبت باد پسته، وزارت جهاد ك0324بهروز غيبي، سهراب جوادي خسرقي،   مير .0

 (.دفتر امور پسته)

 .، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي0327اصول آماده سازي و كاشت، ( 0)پسته  .2

 . ، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي0327 ،داشت و برداشتاصول ( 2)پسته  .3

 .، سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان54-55آمارنامه كشاورزي، سال زراعي  .4

 

  

 

 

 


