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 تاریخچه درخت پسته

 

م هجری قمری ( پیدایش پسته را با استقرار حضرت آدم در کره زمین هم زمان دانسته و نوشته محمد ابن جریر طبری ) قرن سو

نوع میوه پوست دار ، ده نوع میوه هسته دار و ده گویند میوه هایی که خداوند هنگام هبوط به آدم داد سی جور بود : ده  "است : 

  " ... امل : گردو ، بادام و پسته ونوع میوه بی پوست و بی هسته . میوه های پوست دار ش

 

 

چون آدم از بهشت  "مسعودی مورخ و جهانگرد قرن چهارم هجری قمری در کتاب مروج الذهب و معادن الجواهر نوشته است : 

 ...بیرون شد مشتی گندم و سی شاخه از درختان بهشت همراه داشت که از آن ده میوه پوست دار بود : بادام ، فندق و پسته

 شیعقوب هنگام فرستادن فرزندان "از سفر پیدایش گفته شده است که  43در تورات نیز از پسته سخن به میان آمده است. در باب  

از  این پیشكش ها کند که از محصوالت سرزمین خود به عنوان ارمغان برایش ببرند . در زمرهبه دربار یوسف حاکم ، توصیه می

نویسنده  کنند : یكبع مختلف نظرهای گوناگون بیان می، منادرباره محل پیدایش پسته ه است.، کتیرا و پسته نام برده شدعسل

ریكانا پسته را داند ، دانشنامه امبریتانیكا پسته را بومی ایران میفرانسوی آن را بومی ایران ، عربستان و سوریه دانسته است. دانشنامه 

 در و مدیترانه نواحی و خاورمیانه فارسی دانشنامه کتاب در دهد،می نسبت صغیر ایآسی به را آن الروس.  داندمی  از آسیای غربی

پسته گیاهی است که از دیرباز درنقاط مختلف ایران مورد کشت و  .اندکرده یاد پسته زادگاه عنوان به ترکستان از المنجد کتاب

شمال شرقی ایران و نواحی هم مرز با ترکمنستان و گرفته است. جنگلهای وحشی و خودروی پسته در ناحیه پرورش قرار می

هزار سال قبل در ایران اهلی شده و مورد کشت و کار  3-4رود که درخت پسته حدود ای باستانی دارد و تصور میافغانستان پیشینه

 .قرار گرفته است

غان، سمنان و قزوین را به قرن هفتم هجری دانند. سابقه کشت پسته در دامسبزوار و سرخس را از قدیمی ترین مناطق کشت پسته می

ساله دارد. علیرغم سابقه  150-200دهند. کشت پسته در سایر نقاط ایران سابقه و در استان کرمان به قرن دوازدهم هجری نسبت می

 .ای داشته استی اخیر توسعه بیش از پیش فزایندهطوالنی کشت پسته ایران، پسته کاری در دهه ها
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 :سطح زیر کشت 

هكتار  270،000هكتار می باشد که استان کرمان با مجموع بیش از  360،000درحال حاضر سطح زیر کشت پسته در ایران بیش از 

سته کاری ایران و دنیا محسوب درصد محصول کل کشور را تولید و به عنوان مهمترین منطقه پ  77 باغ های بارور و غیر بارور،

کزی، اصفهان مر  قزوین،  سیستان و بلوچستان،  سمنان،  فارس،  از : یزد، خراسان، ندپسته خیز عبارتهای انشود . ضمناً سایر استمی

 دهند.ت باقیمانده را به خود اختصاص میهكتار سطح زیرکش 90،000اشند که بیش از بو قم می

 

 

 گیاه شناسی پسته

خود، تربانتین یا سقز ترشح  از نهاآگونه است که همگی  11دارای   Pistaciaاست جنس2  متعلق به تیره سماق1 درخت پسته اهلی

 .می کنند.گیاهان این تیره بصورت درخت یا درختچه هستند

ن به گل آذیگیرد. اکثر جوانه های جانبی ای است و هربرگ یك جوانه جانبی را در برمیهای مرکب شانهخت پسته دارای برگدر

ای هولید می کنند. بنابراین این خوشهاولیه مبدل می شوند و یك محور اصلی را تشكیل می دهند که در سال بعد خوشه پسته را ت

 .پسته به صورت جانبی بر روی شاخه یكساله می شوند

                                                           

1 Pistacia Vera L 

2 Anacardiaceae 
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 های مختلف در جنس پستهشناسی برگ گونهریخت

  

ید میوه به وجود هر دو پایه نر و ماده نیاز می باشد و تشخیص درخت نر و ماده از یكدیگر درخت پسته دو پایه است، یعنی برای تول

از روی گل آنها )آن هم در فصل بهار و به هنگام گل دادن ( میسر است. کارشناسان و باغداران باتجربه از روی اندازه درخت، شكل 

 .درخت نر را از ماده براحتی تشخیص می دهند ها، شكل جوانه ها و نحوه استقرار آنها برروی شاخه ها،برگ

 

 آذین مادهگل

 

وند. شد و گرده گل توسط باد پراکنده میکناین زنبور عسل را به خود جلب نمیگل ها فاقد گلبرگ و غده های شهد ساز بوده، بنابر

ای بوده و هر ن به صورت خوشههای آگلنشیند که روز زودتر از درخت ماده به گل می 7تا  5درخت نر در فروردین ماه حدود 

پرچم بیضی شكل با  5ها بدون گلبرگ و کاسبرگ حقیقی هستند. هرگل نر مشتمل برباشد. گلهای متراکم میوشه، توده ای ازگلخ

ورت صمیله کوتاه سبز رنگ است. گل ماده همانند گل نر خوشه ای است با این تفاوت که شكل قرار گرفتن گلها بر روی خوشه ب

این فاصله  اگر در منفرد و با فاصله از یكدیگر است. گلهای ماده ابتدا به رنگ سبز هستند که این رنگ را تا دو روز حفظ می کنند.
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 ، سپسمز مایل به قهوه ای تغییر می کنددانه های گرده به آنها نرسد و عمل لقاح انجام نشود ، رنگ کالله سه شاخه ای آن به قر

 و می ریزد . در صورت تلقیح ، خوشه های گل ماده شروع به رشد کرده و دانه های آن به تدریج بزرگ می شوند.کالله خشك شده 

 .گیردبه زرد و بنفش کم رنگ به خود می ، رنگهای سبز و صورتی آمیختهست نرم خارجی دانه ها در حین رشدپو

، های شفت متشكل از سه قسمت : الیه برون خارجیوهشود میمیبندی های شفت طبقهاه شناسی میوه پسته در ردیف میوهاز نظر گی

شانند. تفاوت میوه های شفت در بخش خوراکی آنها است. پویخت هستند که درون بر، هسته را مالیه میان گوشتی و الیه درون برس

لو، هلو(، هسته سخت دارند و رسد، در حالی که سایر میوه جات شفت )زردآم، هسته )مغز( به صورت خوراکی میدر پسته و بادا

میان برگوشتی بخش خوراکی میوه می باشد. درخت پسته برگ ریز است، بدین معنا که در پاییز خزان نموده و زمستان را در خواب 

 .می گذراند

 سیستم ریشه در نهال پسته

رود. سیستم ریشه زائی میق بیش از دو متر داخل خاك فرو ریشه زائی درخت پسته بصورت محوری و عمودی است و تا عم

نفوذ کرده و از آب و مواد موجود در آن به خوبی تغذیه نماید و از این رو درختان  خاك اعماق به تا  عمقی درخت را قادر می سازد

 .پسته قابلیت سازش با دوره های طوالنی خشكسالی را دارند

های ریشه اصلی قطع شود، درخت خشك شده و از بین قدرت تولید ریشه فرعی در درخت پسته خیلی ضعیف است و هرگاه انت

 .میرود

دهی سالگی بار 12تا  10مرحله نونهالی درخت پسته طوالنی است. تا قبل از پنج سالگی، درختان میوه کمی تولید می کنند و از 

د نه انتهائی از رششود. درخت پسته عادت به رشد عمودی دارد، به نحوی که رشد سریع جواکامل و اقتصادی درخت آغاز می

سازی های جوان، هرس درختان بالغ و جوانها بر نحوه تربیت نهالتر جلوگیری می کند. این ویژگیجوانه های جانبی در درختان مسن

 .درختان مسن تاثیر زیادی دارد
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 ویژگیهای ارقام پسته

گسترده و تجاری و برخی به صورت پراکنده و محدود رقم شناخته شده است که تعدادی از آنها به صورت  90در ایران حدود 

 :کشت می شوند که خصوصیات مهمترین ارقام تجاری پسته به شرح زیر ارائه می شود

درصد باغات پسته  60-70یكی از مهمترین ارقام تجاری پسته، بسیار معروف و سازگار در اکثر مناطق پسته کاری و   :رقم اوحدی

متر دارای رشد متوسط و تاج گسترده می باشد. اکثریت برگهای آن مرکب سه  3ارتفاع درخت حدود  رفسنجان را شامل می شود.

غالبیت انتهای خیلی زیاد و اغلب برگها مرکب  .برگچه ای هستند و برگچه های انتهایی آن بزرگتر از برگچه های جانبی میباشد

 .در دهه اول شهریور قابل برداشت می باشد برگچه ای هستند. متوسط گل، زودرس و سال آوری متوسطی دارد.

عملكرد نسبتاً باال، میوه فندقی و درشت از عوامل اصلی انتخاب وگسترش آن بوده است دارای شاخه های قوی و  : رقم کله قوچی

ودگلدهی ز محكم تری نسبت به اوحدی می باشد. نسبت به کمبود آب و مواد غذایی حساسیت بیشتری دارد. در اکثر سالها به علت

مخصوصاً در مناطق سردسیر در معرض خطر سرمای بهاره می باشد. میان رس و با سال آوری متوسط می باشد دارای غابلیت 

انتهایی کمتر و قدرت تولید شاخه های جانبی بیشتری می باشد نهالهای بذری حاصل از این رقم نسبت به سمیت بر مقاوم می 

 .برداشت می باشدباشند. در دهه دوم شهریور قابل 

از ارقام تجاری با میوه بادامی شكل، پوست استخوانی سفید و درشتی میوه در حال گسترش می باشد. متوسط گل  :ییرقم احمدآقا

 .و دیررس، دارای بیشترین شدت سال آوری که در صورت اعمال مدیریت صحیح داشت به مقدار زیادی قابل کنترل است

پسته و از نظر اقتصادی دارای باالترین ارزش می باشد، میوه های آن بادامی شكل، کشیده و درشت از ارقام تجاری  :رقم اکبری

هستند، از خصوصیات این رقم رشد رویشی زیاد با رگبرگهای متراکم و سطح وسیع برگ، محصول خوب، دیرگل و دیررس بوده 

 .یشتری را متحمل می شودکه در دهه سوم شهریور قابل برداشت می باشد و از گرمازدگی خسارت ب

میوه این رقم بادامی شكل، ریز و خنجر مانند و رنگی کدر دارد. منشاء آن از باغات قدیمی پسته واقع در منطقه  :رقم بادامی زرند

بل برگچه ای هستند. رقمی زودگل و از ارقام خیلی زودرس و در نیمه اول مرداد ماه قا 5زرند کرمان می باشد. اکثریت برگهای آن 

 .برداشت است

این رقم یكی از ارقام تجاری پسته منطقه دامغان است که میوه آن بادامی شكل می باشد. اکثریت برگهای آن  :رقم خنجری دامغان

برگچه ای هستند و برگچه انتهایی بزرگتر از برگچه های جانبی است. رقمی دیر گل و متوسط رس و در دهه دوم شهریور  3مرکب 

 .ت استماه قابل برداش

میوه های این رقم بادامی شكل و مغز آن نسبت به سایر ارقام تجاری خوشمزه تر می باشد. اکثریت برگهای آن مرکب  :رقم ممتاز

ارقام زود گل و دیررس به حساب سه برگچه ای هستند. رقمی زودگل بوده و در دهه سوم شهریور ماه قابل برداشت است، از 

  .آیدمی
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این رقم از زمانهای گذشته در منطقه رفسنجان وجود داشته، به ویژه در منطقه نوق که آب و هوای گرمتری  :رقم سفید پسته نوق

نسبت به رفسنجان دارد، گسترش بیشتری یافته است. میوه این رقم بادامی شكل و زودگل بوده که در دهه سوم شهریور ماه قابل 

 .برداشت و از ارقام دیررس می باشد

این رقم نیز یكی از ارقام تجاری پسته در منطقه دامغان بوده که میوه آن بادامی شكل می باشد. اکثریت برگهای آن  :رقم شاه پسند

 .برگچه هستند. رقمی دیرگل بوده و در دهه دوم شهریور ماه قابل برداشت از ارقام متوسط رس می باشد 3مرکب 

به نام پسته کله بزی معروف است. میوه آن بادامی شكل، ریز و دارای مغز  منشاء آن منطقه قزوین بوده و در آنجا :پسته رقم قزوینی

برگچه ای هستند. رقمی دیر  3نسبتاً سبز رنگ است. تعداد میوه موجود در هر خوشه بسیار زیاد است. اکثریت برگهای آن مرکب 

 .گل بوده و در اواسط مردادماه قابل برداشت و از ارقام خیلی زودرس می باشد

 :دسته تقسیم نمود 3م مختلف پسته دارای تفاوت هایی از نظر زمان گلدهی هستند و می توان آنها را به ارقا

 ارقام زودگل : ایتالیایی ،سفید پسته نوق وکله قوچی

 ، احمدآقایی و بادامی زرندارقام متوسط گل: اوحدی

            اکبری و قزوینی  ، جندقی ابراهیمی،  ارقام دیر گل :

مل ادهد که با توجه به سرمای دیررس، بارندگی و گرمای زودرس بهاری که از عوارقام پسته از نظر گلدهی این امكان را می تنوع 

شوند رقمی را انتخاب کرد که کمترین لطمه به گل و وضعیت گرده افشانی وارد گردد. زمان محدود کننده اقلیمی محسوب می

 .حیطی از جمله اقلیم منطقه، نحوه تغذیه و کوددهی، آبیاری و بافت خاك قرار می گیردگلدهی ارقام مختلف تحت تأثیر شرایط م

زمان شروع رشد سریع مغز ارقام مختلف از اواخر خرداد ماه تا اواخر تیر ماه می باشد و مدت زمان الزم برای کامل شدن رشد مغز  

گروه  5ل دارای تفاوت هایی می باشند و می توان آنها را به روز متغیر است، ارقام مختلف از نظر زمان رسیدن محصو 25-45بین 

 :زیر تقسیم کرد

 مرداد ماه (: فندقی زودرس ، رضایی زودرس ،قزوینی خیلی زودرس و ایتالیایی خیلی زودرس 31ارقام خیلی زودرس)تا 

          زودرس ایتالیایی زودرس، ،قزوینی آبادی،اوحدی موسی(  شهریور 1-10) زودرس  ارقام

، نیش کالغی،خنجری دامغان، شاه پسند، امیری، سیف الدینی و شهریور( کله قوچی،سیریزی 11-20) ارقام متوسط رس  

           بادامی

 هراتی –راور  بادامی ریز فندقی -اکبری -غفوری -فندقی -آقایی احمد –بادامی زرند  -شهریور( حسن زاده21-31ارقام دیر رس) 

 غالمرضایی -اهیم آبادیابر نوق پسته سفید -ممتاز –

 ، ابراهیمی و جندقی 48مهر( فندقی  1-10ارقام خیلی دیررس)
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در ارقام زودرس پرشدن مغز زودتر شروع می شود و در مدت کوتاهی نیز تكامل می یابد ودر ارقام دیررس زمان تكامل مغز طوالنی 

  .تر می باشد

فصل رشد، تاثیر درجه حرارتهای باال در این مرحله از رشد میوه می باشد که یكی از عوامل سقط جنین و پوکی محصول در آخر 

منجر به سقط جنین می شود بنابراین بر حسب شرایط آب وهوایی موجود می توان ارقامی انتخاب کرد که زمان رشد مغز هم زمان 

 .با گرمای شدید نباشد

اواخر مهر ماه قابل برداشت هستند. سطح زیر کشت ارقام خیلی زودرس  ارقام زودرس در نیمه دوم مردادماه وارقام خیلی دیررس در

  .محدود می باشد وبیشتر به صورت تازه خوری مصرف می شوند

 .ارقام زودرس برای مناطقی که طول دوره رشد کوتاه می باشد مناسب هستند

ت ه وجود دارد مناسب نیستند و دچار آلودگی و کیفیارقام دیررس در مناطقی که احتمال بروز سرمای زودرس پائیزه یا بارندگی پاییز

 .نامطلوب می شوند

  گل انگیزی

. گل آذین آن خوشه مرکب بوده و به مجزا بر روی درختان ظاهر می شوندپسته گیاهی دو پایه است و گلهای نر و ماده آن به طور 

 . صورت جانبی بر روی شاخه های یكساله ظاهر می شود

 . ، در سال قبل از گلدهی و بر روی شاخه های ظهور یافته فصل جاری انجام می شودانگیزش گلاختصاصی شدن و 

جوانه های گل بزرگتر از جوانه های رویشی و نوك آنها دارای تحدب بیشتری است که این اختالف در فصل زمستان قابل تشخیص 

 .می باشد

 گلدهی و گرده افشانی

ن گلبرگ هستند. هر خوشه گل دارای یكصد تا چند صد عدد گل منفرد بوده که تعداد آنها گلهای ماده و نر بصورت خوشه و بدو

. بعد از طی مراحل توسعه و تكامل جوانه های گل در طول فصل رشد و زمستان ، با ایجاد در خوشه های گل نر بیشتر می باشد

های نر و ماده پسته معموالً زودتر و یا همزمان شود . گلو ماده در فروردین ماه انجام می شرایط محیطی مساعد ، گلدهی درختان نر

 .شوندبا بازشدن برگها باز می
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 گل ماده پسته

 

 گل نر پسته

 .کنندرسند و گرده آزاد میدر یك رقم خاص، گلهای نر زودتر از گلهای ماده همان رقم به مرحله شكوفائی می

کشد. گلهای ماده، وقتی که از سبز کمرنگ به قرمز کمرنگ معموال سه روز طول میدوره پذیرابودن دانه گرده توسط گلهای ماده 

گرده ویا صورتی تبدیل شود، قدرت پذیرایی دانه گرده را ندارند. زمانیكه گلهای نر به رنگ زرد تغییر رنگ دهند، موقع آزادسازی دانه

 .فرا رسیده است

 

 خوشه و گل نرآماده آزادسازی دانه گرده                                               
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شود. عوامل نامساعد در این دوره، گلدهی در نظر گرفته میتعداد روزها از زمان شروع گلدهی تا پایان گلدهی به عنوان طول دوره

 .شودافشانی و تشكیل میوه میمنجر به بیشترین خسارت به گلها و گرده

بوده و  «زودگل»متفاوت است. ارقامی همانند کله قوچی ، ممتاز، سفید پسته نوق و احمدآقایی زمان گلدهی در ارقام مختلف پسته 

ثر بوده و در ا« متوسط گل»گیرند. ارقام اوحدی و بادامی زرند جزء ارقام های بهاره قرار میبیشتر در معرض سرمازدگی و بارندگی

بیند. معموال بیشترین تراکم گرده در باغ در زمان گلدهیِ ام زودگل میهای بهاره خسارت کمتری نسبت به ارقسرمازدگی و بارندگی

بودن گرده در زمان گلدهی در بهترین شرایط در مناطق از نظر فراهم« متوسط گل»وجود دارد، بنابراین ارقام « متوسط گل»ارقام 

ری دامغان ، معموال کمترین خسارت را در اثر سرما همانند رقم اکبری، شاه پسند و خنج« دیرگل»کاری ایران قرار دارند. ارقام پسته

 برای گرده کمبود مشكل با ارقام این گلدهی، زمان در درباغ گرده تراکم کاهش دلیل به ولی کنند.و بارندگیهای بهاره دریافت می

 .شوندمی مواجه میوه تشكیل و افشانیگرده

نقشی  شود و سایرعواملافشانی در پسته از طریق باد انجام میرند.گردهگلهای ماده بدلیل نداشتن شهد، جذابیتی برای حشرات ندا

افشانی نقش ندارد. برخی از کند، ولی در گردهآوری گرده، گلهای نر را لمس میدر گرده افشانی ندارند. زنبورعسل برای جمع

  :افشانی بشرح زیر استمهمترین عوامل موثر برگرده

 دما

دهند. گراد احتمال سرما زدگی را افزایش میدرجه سانتی4گراد است. دماهای زیر درجه سانتی22تا  15افشانی گردهبهترین دما برای 

 .شوندآور بوده و باعث از بین رفتن مادگی میافشانی زیانگراد در زمان گردهدرجه سانتی 32دماهای باالتر از 

 :رطوبت

کند. عث افزایش رطوبت نسبی محیط شود، از پراکنش مناسب دانه گرده جلوگیری میرطوبت باال و بارندگی و هرنوع عاملی که با

 .کندافشانی و تشكیل میوه وارد میپاشی در طرف صبح، بیشترین خسارت را به گردهپاشی و سمهرگونه بارندگی، محلول

 

 باد

 .افشانی ضروری استزمان گرده باشد. بنابراین وزش باد درگرده در باغ پسته میباد تنها عامل پراکنش دانه

نر، هم در های گرده از باغ شده و طول دوره گلدهی را، هم در درختانوزش باد شدید باعث از دسترس خارج شدن سریع دانه

های همراه با گردو خاك باعث پوشیده شدن سطح کالله شده و قدرت چسبندگی آن را بشدت دهد. طوفاندرختان ماده، کاهش می

 .نندککم می
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 کاهش تعداد میوه در خوشه و تشكیل میوه در انتهای محورهای خوشه براثر گرده افشانی نامناسب
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 (SERA ،1394مزرعه آزمایشی ها بواسطه گرده افشانی مناسب)اندازه تقریباً یكسان میوه

 

  شکیل میوهت

روز می باشد . در این مرحله  5-10درخت حدود روز و برای هر  2-3پس از شكوفایی گلهای ماده ، دوره پذیرش کالله هر گل 

 .دارد ر جذب دانه گرده نقش مثبتیکالله به رنگ سبز روشن می باشد و سطح آن دارای برجستگی ها و ماده چسبناکی میباشد که د

 . می باشند %10درصد گلهایی که به میوه تبدیل می شوند از سالی به سال دیگر فرق می کند و حدود 

 . هفته پس از مرحله شكوفایی کامل ) تمام گل ( ریزش می نمایند 3-4افشانی نشده ظرف  گلهای گرده

  رشد و نمو میوه

 .ددهد ، به سرعت رشد و نمو می کنپس از تكمیل میوه ، جنین رشدی نداشته و فقط دیواره تخمدان که پوست میوه را تشكیل می 

 ندازه نهایی خود ) حدود اواخر خرداد ماه( برسدرشد و نمو دیواره ادامه یافته تا اینكه میوه به ا
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پس از  .اواخر مرداد ماه ادامه می یابد پس از تكمیل رشد غشاء خارجی میوه، رشد جنین در قسمت درونی آن شروع شده و تا

  . تكمیل رشد مغز میوه ، مقداری افزایش در اندازه نهایی آن ایجاد شده و میوه کامالً می رسد

 های گلریزش جوانه 

به دلیل وجود رقابت بین جوانه های گل و میوه های در حال نمو، درصد زیادی از جوانه های گل ریزش می نمایند . میزان ریزش 

صول ار ریزش در سال پر محبا توجه به میزان محصول ، نوع رقم ، نوع پایه و وضعیت تغذیه آنها متفاوت بوده ولی بیشترین مقد

ای گل باعث عدم تولید محصول در سال آینده می شود . ریزش می تواند از تیرماه تا اسفند ماه ادامه یابد . ریزش جوانه همی باشد

  .درصد از جوانه های گل باقی می مانند 5-7و در نهایت تنها 

 . شودزایش میزان ریزش جوانه های گل میکاهش سطح برگ و افزایش تعداد میوه در هر شاخه باعث اف

  سال آوری

گویند . در درختان پسته وجود محصول زیاد در یك سال درسالیان متوالی را سال آوری می تولید محصول یكنواخت و مساوی عدم

باعث ریزش جوانه های گل می شود ، بطوریكه هر ساله جوانه های گل فراوانی تشكیل شده ولی به دلیل وجود محصول سنگین 

بین جوانه های گل و میوه های در حال نمو ، درصد زیادی از جوانه های گل ریزش و ایجاد رقابت در جذب مواد غذایی و قندی 

 . می نمایند و بدین طریق با تاثیر در میزان محصول تولید شده ، سال آوری ایجاد می گردد

  پوکی

 های میوه تولید.   کی می نامندتولید میوه های فاقد مغز که در اثر عدم انجام گرده افشانی یا در اثر سقط جنین ایجاد می شوند را پو

گونه های مختلف پسته می باشد . میزان پوکی برحسب نوع رقم ، نوع پایه ، نوع گرده ، سال آوری و  خصوصیات از یكی پوك

بستن ( هیچ گونه  )مغز 3شرایط تغذیه ای متغیر می باشد . رشد میوه های پوك همانند میوه های مغز دار می باشد ولی در مرحله 

 د.رشدی وجود ندار

 سرمایی نیاز

 كوفاییش و رشد تا دارند نیاز سرما دوره  درختان پسته همانند سایر درختان میوه مناطق معتدله در چرخه رشد سالیانه خود به یك 

 هاجوانه نشكفت آن، موقع به تأمین عدم صورت در و است متفاوت مختلف ارقام حتی و هاگونه در نیاز. افتد اتفاق هاجوانه طبیعی

ریزش  ها ممكن است عقیم شده وآذینآید. همچنین اکثر گلها بشدت پایین میشتر گل آذینبی در گرده تولید و شده مواجه تأخیر با

وند تلقیح ششود و حتی اگر با گرده مناسب نیز های گل ماده نیز از نظر ظاهری ضعیف و پایداری آنها روی شاخه میکنند. جوانه

 .شد خواهد کم بشدت عملكرد و میوه تشكیل و  ریزش کرده

 :تواند این آثار را داشته باشدبه طور خالصه عدم تأمین نیازسرمایی در پسته می
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دهی دهی و برگها، تأخیر در گلای،کاهش تعداد برگچه و کاهش سطح برگ،کاهش تولید گرده،ریزش زیاد جوانهکاهش رشدمیانگره

 .ل میوه کم حتی در سال پرمحصولو تشكی

 

 (1383باز نشدن جوانه زایشی در اثر عدم تأمین نیاز سرمایی )عكس از علوی

 تا  600ها احتیاج به سرمای معینی به میزاندار برای توسعه و تكمیل رشد جوانههای مختلف پسته همانند سایر درختان خزانواریته

در طول دوره خواب زمستانی دارد. میزان نیاز سرمایی در ارقام مختلف پسته  سانتیگراددرجه  7 از کمتر دمای با ساعت 1200

ای همتفاوت است. با بررسی آمار هواشناسی در دوره رکود گیاه، چنانچه نیاز سرمایی رقم مورد نظر تامین نشده باشد، باید در ماه

 .های معدنی یا سایر مواد قابل توصیه اقدام کردبهمن و اسفند نسبت به محلول پاشی درختان با استفاده از روغن

 

 

 

 

 

 

 

 نیاز سرمایی برخی از ارقام پسته ایران و آمریکا

 نیاز سرمایی بر حسب ساعت رقم ردیف

 1000 کرمان)رقم ماده غالب کالیفرنیا( 1

 900 پیترز)رقم نر غالب کالیفرنیا( 2

 600 کله قوچی 3

 800 اوحدی )فندقی( 4

 1000 احمد آقایی 5

 1200 اکبری 6

 1200 فندقی غفوری 7

 1400 چروک 8

(1383و جوانشاه،  1383: جوانشاه و اسماعیلی زاده، 1971: کرن و تاکدا، 1981ماخذ )کرن و ایواکری،  
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  زودخندانی

با پوست  همراهدر برخی از شرایط قبل از رسیدن میوه ، زمانیكه پوست رویی محكم به پوست استخوانی چسبیده ، پوست رویی 

شكاف ایجاد شده در . میده می شونداستخوانی و در طول شكاف خندانی باز می شود . اینگونه پسته ها اصطالحاً زود خندان نا

، محلی برای ورود اسپور قارچها و حشرات حامل اسپور قارچ می باشد . اسپور قارچهای وارد شده در شرایط پوست سبز رویی

  . و تولید زهرابه آفالتوکسین را می نمایندمساعد رشد قرار گرفته 

 رشد ریشه ها

 عمقی زائیِرود. سیستمِ ریشهزائی درخت پسته به صورت محوری و عمودی است و تا عمق بیش از دومتر داخل خاك فرو میریشه

از این رو درختان پسته قابلیت سازد تا به اعماق خاك نفوذ و از آب و مواد موجود در آن به خوبی تغذیه کند. ، درخت را قادر می

 .های طوالنی خشكسالی را دارندسازش با دوره

های جدید برای ایجاد تعادل با نیاز اندامهای هوایی به آب و غذا ، بطور کلی سیستمهای ریشه درختان میوه، دائما به تشكیل ریشه

د محل ذخیره بیشتر موادغذایی و استفاده از آن جهت رشد احتیاج دارند. بنابراین، داشتن رشد جدید ریشه در پاییز به منظور ایجا

ها بین باشند. دمای مطلوب برای رشد ریشهتر از قسمت هوایی نسبت به تغییرات دما میها حساسبهاره حائز اهمیت است. ریشه

های فعال در . تعداد ریشهشودهای جدید متوقف میگراد تشكیل ریشهدرجه سانتی35گراد است. در دمای بیش از سانتی 25تا  20

زدن ریشه در خاکهای با بافت سبك و خشك بیشتر از شود . احتمال یخمتری سطح خاك به علت دمای باال محدود میسانتی 30

ز طوقه ها اشود. هرچه ریشهخاکهای با بافت سنگین و مرطوب است. حساسیت به دمای پایین با افزایش عمق ریشه بیشتر می

 شودود میهای سطحی محدیابد. خسارت یخبندان بیشتر به ریشهیشتری داشته باشند، این حساسیت افزایش میدرخت فاصله ب

ها معموال قبل گیرد. رشد ریشهماهه صورت می 9ها در یك دوره ماهه دراندامهای هوایی، رشد ریشه 5/2برخالف طول دوره رشد 

گیرد. رشد شدید شاخ و برگ ها بیشتر در شبها صورت میشود. رشدریشهمی ها و بعد از گرم شدن خاك آغازاز بیدارشدن جوانه

 :متفاوت هستند ها دارای دو دوره رشدیکند. ریشهاز رشد ریشه جلوگیری می

رسد. ها، شروع و در نزدیكی زمان گلدهی، به حداکثر میزان خود میاولین دوره در اوایل بهار، درست در زمان متورم شدن جوانه 

ها بالفاصله جذب آب و گیرد. ریشهاولیه ریشه با استفاده از کربوهیدراتها و عناصر ذخیره شده از سال قبل صورت میرشد

غذایی مورد نیاز برای شروع رشد سایر اندامها را فراهم سازند. در اوائل تابستان رشد کنند تا بتوانند منابععناصرغذایی را آغاز می

  .یابدریشه با سرعت کمی ادامه می

یابد. هم سرعت رشد و هم طول دوره رشد دراواخر شود و در طول پاییز ادامه میدوره دوم رشد ریشه در اواخر تابستان شروع می

تابستان و اوایل پاییز به طور مشخص بیشتر از رشد در دوره اولیه؛ یعنی رشد بهاره است. در طی این مدت کربوهیدراتهای ساخته 

  .یابدها انتقال میطریق آوندهای آبكشی به ریشه شده توسط برگها از
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ها در پاییز؛ یعنی در زمان برداشت میوه و بعد از آن است. در اوایل بهار، نیاز غذایی درخت به وسیله حداکثر فعالیت رشدی ریشه

نها شه مناسب در فصل پاییز نه تشود. رشد ریهای چوبی ذخیره شده، تأمین میها و بافتغذایی که در پاییز سال قبل در ریشهمواد

   .ودشآورد، بلكه نقل و انتقال مواد ذخیره شده برای رشد سریع و قوی را در فصل بهار باعث میسطح جذب مناسب را فراهم می

زن درصد از و 70یابند وانداز درخت گسترش میهای افقی پسته تا عمق یك متری خاك وجود دارند و تا دو برابر قطر سایهریشه

های پسته در اثر فشردگی خاك و مجاورت با ریشه سایر درختان محدود دهند. گسترش ریشهکل ریشه را به خود اختصاص می

  .متری خاك نفوذ کنند 12توانند تا عمق های عمودی در درختان پسته میشود. ریشهمی

ز هایی که اهای عمودی دارند. ریشهی بذری معموال ریشههاها به نوع خاك، نوع رقم و نوع پایه بستگی دارد. پایهعمق نفوذ ریشه

ر های عمودی بیشتر است. دهای افقی نسبت به ریشههای نابجا( حالت رشد افقی دارند. رشد ریشهگیرند )ریشهساقه منشاء می

  .شود می بیشتر هاریشه عمودی رشد باشد، کم  صورتیكه فواصل بین درختان

  : پیاده کردن نقشه کاشت

 صلیا های خیابان  گرفتن قرار محل نر، درختان گرفتن قرار محل اصلی، درختان محل  نقشه کاشت شامل محل ردیف های کشت،

ربعی، م که با توجه به طرح کشت )مستطیلی، باشد می...  و آب فرعی و اصلی های مسیر بادشكن، نوارهای گرفتن قرار محل فرعی، و

 .اشدبلوزی و ...( متفاوت می
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 بسیار کشور ستهپ محصول عملكرد میزان متوسط  علیرغم باال بودن سطح زیرکشت پسته و میزان تولید پسته کشورمان، متاسفانه 

  .باشد می %40 حدود تنها آمریكا  پسته محصول عملكرد  متوسط با مقایسه در میزان این که باشد می  هكتار در تن یك حدود و کم

میزان تولید محصول، وجود درختان گرده دهنده در باغ می باشد که در این خصوص عوامل ذیل  بر موثر عمده عوامل از یكی   

 قابل ذکر و تامل می باشد:

درخت  180-200های بعمل آمده در باغات پسته رفسنجان به ازاء هر تعداد درختان نر به ماده )نسبت(: بر اساس بررسی  -1

 دارای( 25:1 حداکثر تا 9:1) کارشناسی شده توصیه  که این نسبت با نسبت هایماده تنها یك درخت نر وجود دارد 

ی که منجر به افشاندهد که دورترین فاصلة موثر برای گردهها و تحقیقات نشان میبررسی .باشد می فاحشی بسیار  تفاوت

 باشد، بیشتر دهنده گرده درختان تعداد چه هر مسلما  .متر است20شود، ماده میرسیدن حداقل یك دانه گرده به هر گل

 افزایش را وهمی تشكیل نهایتا و  آن باروری  و ماده گلهای با برخورد  احتمال  که نمایند می تولید بیشتری گرده دانه تعداد

 ی دهد.م

رسند. هر همزمان گلدهی درختان نر و ماده: در شرایط طبیعی درختان نر زودتر از درختان ماده به مرحله شكوفایی می   -2

 و ریبارو روی بر و شده کمتر  چه این اختالف زمان باز شدن بیشتر باشد مسلما تطابق زمان گلدهی درختان نر و ماده

 . این مشكل نیز در باغات پسته ایران به وفور یافت می شود.گذارد می بجای منفی اثر میوه تشكیل

نر در باغ یا بعبارتی فاصله درختان ماده از درختان نر بر روی کارآیی  پراکندگی درختان نر در باغ: نحوه قرارگرفتن درختان  -3

افته یدن گرده به گل ماده کاهش یرس شانس باشد، بیشتر نر از ماده درختان فاصله چه هر مسلما. باشد می موثر  آنها بسیار

نر  رعایت نشده است و درختان و درصد تشكیل میوه نیز کاهش می یابد. متاسفانه این مسئله نیز درباغات پسته ایران

 بدون الگوی خاص و حتی بدون پیوند در محل های نامناسب باغ واقع شده اند.

متر بر ثانیه ذکر شده است. این در حالی است که در مناطق پسته کاری  4/3سرعت باد: سرعت باد در این گزارش حدود   -4

ر زمان گرده افشانی امكان پذیر است و این مسئله نیز می تواند باعث متر بر ثانیه( د 10با سرعت های زیاد باد )بیشتر از 

 ایجاد اخالل در گرده افشانی گردد.

 عمود برباد غالب منطقه نشان در شكل مقابل نحوه قرار گرفتن ارقام نر 

 داده شده است.
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 فاصله کاشت درختان :

هده های نامنظم و متراکم مشاهایی با شكلو باغ  فواصل کاشت رعایت نشده های پسته به دلیل عدم آگاهی باغداران، در اکثر باغ   

می گردد که عالوه بر عدم رعایت اصول صحیح باغداری، مشكالت عملیات داشت و برداشت را دارد. به منظور جلوگیری از بروز 

 متر توصیه می شود. 3-4متر و روی  6-8این مشكل، فاصله مناسب بین دو ردیف 

 :آبیاری 

ع . آبیاری نهال پسته بالفاصله پس از کاشت شرودهندنمیبسیاری از باغداران به آبیاری نهال پسته، پس از کاشت چندان اهمیت    

 ابد.یروزه در سال اول ادامه می 7ثر شده و با دوره های حداک

ها با کافی در اختیار باشد تا زمان پیوند، نهالروز یك بار تبدیل شده و در صورتی که آب  14در سال دوم دور آبیاری به مرور به  

 زا بیشتر ریشه کامل توسعه عدم علت به  های اول و دومشوند. میزان آب داده شده در هر دور آبیاری در سالهمین دور آبیاری می 

 به بیاریآ آب مقدار ریشه توسعه با بعد به سوم سال از. شودمی عمقی نفوذ و امالح آبشویی صرف آن عمده که بوده گیاه آبی نیاز

 .باشد می قبولی قابل مقدار سنتی، غرقابی روش به سال در هكتار در مكعب متر 4000 میزان
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وری، آاستفاده از آب با کیفیت خوب و تامین نیاز آبی درختان با دور آبیاری مناسب باعث رشد مطلوب و بالطبع کاهش شدت سال

 و پایین آمدن خسارت آفات و بیماریها شده و افزایش کمی و کیفی محصول پسته را درپی دارد. عارضه زودخندانی

اردیبهشت( و زمان رشد مغز)تیرماه( -حساسترین دوره آبیاری درخت پسته جهت تولید محصول خوب ،زمان گلدهی )فروردین

های خندان و  ترك خورده دارد ضمنًا فزایش پستهدر ا باشد، تنش خشكی از اواس اردیبهشت تا اواخر خرداد تاثیر زیادیمی

 مهمترین آب برای خندان شدن پسته آبیاری شهریور ماه و یا آخرین آب قبل از رسیدن کامل است.

باشد بطوریكه بین عملكرد محصول پسته و شوری آب و خاك رابطه معنی های مهم برای افزایش عملكرد میکیفیت آب از شاخص

دسی زیمنس بر متر  8یابد. شابل ذکر است تا شوری حدود ه عبارتی با افزایش شوری میزان عملكرد کاهش میب داری وجود دارد

 شود.داری در عملكرد پسته ایجاد نمیدر خاك کاهش معنی

 توصیه های مدیریتی جهت کاهش اثر شوری آب و خاک:

ه باشد. لذا برای استفاده بهینه از این منابع رعایت پارمییكی از بزرگترین مشكالت در مناطق پسته کاری کشور شوری آب و خاك 

ارتند ای از این عملیات مدیریتی عبآور این شوری را تقلیل داد که پارهباشد تا حداالمكان اثرات زیانای از توصیه های فنی الزامی می

 از:

o قبل از احداث باغور آبیاری کوتاه های منظم و دکاشت زراعتهایی مانند جو،گندم و ... در اراضی بكر با آبیاری 

o ها و نه در محل داغ آب کشت ها در کف جویپسته در اراضی شور و شوروقلیا مدنظر باشد، نهال در صورتیكه که کاشت

گر به جای جوی و پشته ، نواری به عرض حداقل یك متر و عمق مناسب)جهت آبگیری به حجم یشوند و به عبارت د

 و خاك شورد درختان بالغ نیز در صورتیكه آب خط وسط این نوار کشت شود. در مورکافی( ایجاد و نهال کامالً در روی 

 باشد باید از ایجاد پشته در کنار تنه درخت خودداری نمود.

o آب مازاد بر  ی از طریق انجام آبیاری های سنگین قبل از احداث باغ جهت کاهش شوری خاك و دادنتامین نیاز آبشوی

 نیاز آبیاری درخت پسته در طول فصل رشد.

o باشد.های زمستانه از اواخر پاییز تا اواسط زمستان، یعنی زمانی که درخت در مرحله خواب میانجام آبیاری 

o حد باال با اعمال دورهای آبیاری کوتاه مدت. حفظ آب قابل دسترس گیاه در خاك در 
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 برای رفع مشکل شوری آب و خاک: SERAه حل ار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یشهو خروج آنها از منطقه ر شکستن ترکیبات نمکی خاک 

  کاهشPH  و رفع اثرات نامطلوب سدیم در خاکهای
 شور و شورقلیا

  آزادسازی عناصر بلوکه شده در خاک و قدرت باالی کلیت
 کنندگی 

 ای هافزایش کارایی و تاثیرگذاری کودها و کاهش هزینه
 مصرف کود

 یشهو خروج آنها از منطقه ر شکستن ترکیبات نمکی خاک 

  کاهشPH  اثرات نامطلوب سدیم در خاکهای و رفع
 شور

 پاشی جهت کاهش سختی و استفاده در مخازن محلولPH 
 خاک و افزایش کارایی سم و کود

  کودهای غیر کلیت شده در آب بسیاری از سموم و
 شوند.قلیایی هیدرولیز شده و بی اثر می
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 تغذیه درختان پسته:

 اشد.بروش علمی و صحیح در تعیین نیاز کودی درختان پسته، استفاده از اطالعات و نتایج تجزیه خاك ، برگ و حتی میوه پسته می

 تجزیه خاک:

سانتیمتری  80-120، 40-80، 0-40ها در سه عمق انداز زیر شاخهمعموالً از ناحیه سایهبرداری خاك که در تمام فصول برای نمونه

توان اقدام نمود، توصیه کودی براساس نتایج تجزیه خاك، با توجه به دور آبیاری و بافت خاك و با در نظر شود میبرداشته می

 شود.منطقه انجام میگرفتن توان تولید 

 تجزیه برگ

های گیرد که از قاعده سرشاخهز برگ معموالً بعد از دوره پرشدن مغز)اواسط تیرماه تا اواسط مردادماه( صورت میبرداری انمونه

 های کودی سال آینده است.برای توصیهشود و این آزمون بدون بار برداشته می

 باشد.خاك و برگ میروش برای باغداران به منظور تعیین نیاز کودی استفاده توام از نتایج تجزیه ترین دقیق

 انواع کودهای شیمیایی مورد نیاز باغات پسته:

 کودهای ازته:

رشد و باردهی درختان پسته به آن بستگی دارد. ازت عنصری غذایی باشد که چگونگی ازت یا نیتروژن یكی از عناصر اصلی می

 سازد.است که کمبود آن رشد، باروری و تولید محصول را محدود می

به زمین بعد از نمایند، پس دادن کودهای ازته خزان دار از جمله پسته در زمان خواب زمستانه ازت زیادی جذب نمی درختان میوه

برداشت محصول)شهریور و مهرماه( به علت آغاز دوره خواب گیاه و کند شدن قدرت جذب آن، بازده چندانی ندارد.  بهتر است 

 درصد کمتر از سالهای پربار مصرف نمود. 30بار کودهای ازته را تا حدود های کمدر سال

ها، قرمز شدن پوست و قطر شاخهکاهش میزان ازت برگ باعث کاهش محصول، تاخیر در برگ دادن و گلدهی، کاهش رشد طولی 

درخت، کوچك و زرد شدن برگها، قرمز شدن رگبرگها و دمبرگها و ریزش برگ قبل از پاییز و خصوصاً زمان رسیدن محصول در 

 شود.ختان پرمحصول به صورت توام یا مستقل مشاهده میدر

تر و ریزتر شده و تعداد برگها نیز کاهش یافته و معموالً در صورت کمبود ازت در  اوایل فصل رشد، برگهای پایین درخت کمرنگ

 شود.انجام میشود. در صورت ادامه کمبود ریزش برگهای پیرتر زودتر از معمول یا به طور کلی رشد تاج درخت کم می
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ای هکاری نوع کودهای مصرفی بایستی در جهت تعدیل اثرات شوری و سمیت یونبا توجه به شوری آب و خاك در مناطق پسته

ازت، برای خاکهای مناطق پسته خیز که دارای آهك باالیی هم هستند  %46ودهای ازته، اوره علیرغم سدیم و کلر یاشد. از میان ک

مانده شود و همچنین یون بیكربنات باقیکود در محیط قلیایی تجزیه شده و به صورت آمونیاك متصاعد میمناسب نیست، چون این 

شود. از طرفی برای قابل جذب شدن، وابستگی این کود به جمعیت سایر عناصر غذایی میباعث زردی درختان و کمبود 

ه نیتریت و در نهایت بمیكروبیولوژیك خاك باالست چون بایستی توسط باکتریهای اوره آز هیدرولیز وسپس به وسیله نیتریفیكاتورها 

 ات و قسمت کمی را هم به صورتبه صورت نیتر به نیترات)قابل جذب شده(تبدیل شود)گیاه قسمت عمده ازت مورد نیاز خود را

ها در خاکهای شور راندمان جذب ازت از این کود پایین بودن احتمالی جمعیت میكروارگانیسمکند( و به علت آمونیوم جذب می

 باشد.بسیار کم می

با ا آمونیوم بری مصرف شوند. نیترات توانند برای مناطق پسته کابهترین کودهای حاوی ازت که خاصیت اسیدی هم دارند و می

مصرف آن  از کود نیترات آمونیوم به صورت نیترات است %50باشد. با توجه به اینكه ازت می %21ازت و سولفات آمونیوم با  33%

 %50از این کود آماده جذب بوده و تنها  %50در همه اراضی و خصوصاً در خاکهای سنگین)ترجیحاً دوبار( مناسب است. چرا که 

ب تا حدی از جذتواند آن برای جذب شدن به جمعیت میكروبیولوژیك خاك وابسته است، از طرفی نیترات موجود در کود هم می

 ا کم کند.کلر جلوگیری و اثرات شوری ر
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 کودهای فسفره:

 آید که در بیشتر اعمال فیزیولوژیكی گیاه اهمیت دارد. در صورتفسفر یكی از عناصر اصلی و کلیدی در تولید پسته به حساب می

راکنش نقاط سوخته با پبرگهای سبز رنگ پریده و پیدایش های گل، وجود کمبود فسفر عالئمی از قبیل تاخیر در باز شدن جوانه

نانظم در حاشیه های برگها بروز خواهد نمود. این نقاط در طول فصل گسترش یافته تا اینكه تمامی پهنك را فرا گرفته و نهایتاً برگها  

 ریزد.خشك شده و به زمین می

کودهای فسفره موجب یعنی پخش سطحی افراط در مصرف کودهای فسفره در دهه های گذشته و در واقع روش نادریت مصرف 

تجمع فسفر در الیه سطحی خاك شده در صورتیكه کودهای فسفره به دلیل عدم تحرك فسفر در خاك بایستی در نزدیكترین منطقه 

 به ریشه قرار داد تا کارایی الزم را داشته باشند.

و دارند، باید میزان فسفر موجود در این عمق  سانتیمتر قرار 40های درختان بارور پسته در عمقی پایین تر از با توجه به اینكه ریشه

وان به سوپر تاز کودهای شیمیایی فسفاته قابل استفاده در باغات پسته میتر مالك سنجش فسفر خاك در نظرگرفته شود. پایین

 ازت اشاره کرد. %18و  P2O5 %46و فسفات آمونیوم با   P2O5 %20فسفات با 

اشد. استفاده بیش بتوصیه برای باغات پسته که با کمبود فسفر مواجه هستند فسفات آمونیوم میدر حال حاضر مناسبترین کود قابل 

 شود.از حد از کودهای فسفاته مانع جذب عنصر روی توسط پسته می
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 کمبود فسفر

 

 کودهای پتاسه:

ل نفوذ آب در . پتاسیم باعت تسهیکندمی ها، اعمال تنظیمی و ارتباط آب و گیاه نقش کلیدی را ایفاپتاسیم در ساخت پروتئین، آنزیم

 باشد.های گیاه شده و کنترل کننده عمل باز و بسته شدن روزنه های برگ به هنگام تعرق میسلول

ده به رنگهای لبه برگ در قسمت تاخور عالئم کمبود پتاسیم عبارتند از: تغییر رنگ برگها و پیچین حاشیه آنها به سمت باال. همچنین

ها مورد بحث در قسمتهای وسط شاخه ها قرار دارند و هرچه رشد ادامه یابد شاخه  آید. اغلب برگهایمسی در می خاکستری یا

 شوند.ندپهلو میچکوتاه  کوچك و 

ی در کمیت باشد و با عنایت به اینكه پتاسیم نقش بسیار مهماز آنجایی که نیاز درخت پسته به پتاسیم به اندازه ازت و حتی بیشتر می

بایستی مورد توجه خاص قرار گیرد. پتاسیم نقش مهمی در تنظیم نظام آبی گیاه دارد که این موضوع در و کیفیت محصول دارد 

، %48یم با لفات پتاسشوند سومناطق خشك با خاکهای شور حیاتی است. کودهای شیمیایی که برای تامین پتاسیم خاك مصرف می

دسی زیمنس  4کمتر از  ECتنها در خاکهای غیرشور با باشند که کلروپتاسیم پتاسیم می %48و نیترات پتاسیم با  %60کلرورپتاسیم با 

یر ثپرشدن مغز نیاز درخت به ازت و پتاسیم باال بوده و مصرف توامان این دو عنصر تا شود. از آنجاییكه در هنگاممتر توصیه میبر 

ای در افزایش عملكرد در این مرحله خواهد پاشی  نقش بسیار عمدهدر کمیت و کیفیت محصول خواهد داشت. محلولبسیار زیادی 

 داشت.

http://www.agrosera.com/


                                

  27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :در درختان پسته برای رفع کمبود نیتروژن، فسفر و پتاسیم SERAراه حل 
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 کودهای فسفره: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GROW UP :با درصدهای متفاوت از نیتروژن، فسفر و پتاسیم شامل 

 20.20.20 
 18.18.18 
 10.52.10 
 10.05.40 
 15.30.15 

Water soluble Potassium (K20) : 25   

Water soluble Sulphur Trioxide (SO3) : 42   

 EKoTS  با پتاسیم و گوگرد باال باعث کاهشPH  خاک و تامین نیاز

 شود.پتاس گیاه می

Guaranteed Content % w/w :  

Water soluble Phosphorous Penta oxide (P2O5) : 15 

Water soluble Potassium oxide (K2O): 20 

Water soluble Boron (B) : 0,005 

Water soluble Copper (EDTA) (Cu) : 0,002 

Water soluble Manganese (EDTA) (Mn) : 0,05 

Water soluble Molybdenum (Mo) : 0,01 

pH : 3-5 

MD 10 BIOXCIN العاده با درصد باالیی از پتاسیم و فسفر و عناصر ترکیبی فوق 

 ریزمغذی 

Guaranteed Content % w/w :  

Total Nitrogen (N) : 5 

Nitrate Nitrogen : 2,5 

Ammonium Nitrogen : 2,5 

Water soluble Phosphorous Penta Oxide (P2O ) : 25  

EKO ASIT   عالوه بر دارا بودن درصدی باالیی از فسفر و داشتن ازت آماده جذب

و مناسب شدن شرایط برای جذب عناصر بلوکه شده در  PHبرای گیاه، باعث کاهش 

 شود.خاک می
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 عناصر کم مصرف:

با توجه به شرایط خاکها در مناطق پسته کاری منافع چندانی نخواهد  کودهای ریزمغذی،استفاده از 

صرف پاشی یا ممشكل باید از کودهای ریزمغذی کلیت شده به صورت محلولبرای رفع این  داشت.

 خاکی استفاده کرد.

 (:Znروی)

ی و سدیمی و مناطقی افشانی و لقاح و رشد سلولها نقش دارد. در خاکهای قلیایروی در عمل گرده

بارندگی آنها کم است و در خاکهای کربناتی، میزان روی قابل  کاریکه مانند اغلب نواحی پسته

ود. شجذب بسیار پایین است و در اراضی که خاك سبك و شنی دارند کمبود بیشتر مشاهده می

د روی ن تاثیر کمبوعالئم کمبود روی خصوصاً در حالت شدید آن در اوایل فصل بروز مینماید. اولی

های زایشی و رویشی درختان پسته است، که گاهی احتمال دارد گلدهی و جوانه تاخیر در بازشدن

های رویشی برگهای انتهایی کوچك ظهور برگ تا یك ماه دیرتر انجام شود. پس از باز شدن جوانه

و جارویی ظاهر  ای ریزبرگها به صورت مجموعهکوچك شدن میانگره شده، و تغییر رنگ یافته

در نتیجه عماًل توانایی گیاه برای فتوسنتز و ساخت کلروفیل به طور چشمگیری کاهش  شود.می

. در صورتیكه کمبود روی ناچیز باشد اندازه برگها کوچكتر شده و کلروز بین رگبرگهای یابدمی

اشیه طوری که ح پیچد بهشود. اغلب قسمتی از حاشیه برگها نیز به سمت باال میجانبی دیده می

همچنین  شوند.ها نیز خشك میشود. در موارد شدید کمبود گاهی سرشاخهبرگها کامالً مواج می

تعداد دانه در خوشه نیز کاهش یافته و باعث تنكی خوشه ها می شوند. پوکی نیز از دیگر عوارض 

 .کمبود این عنصر می باشد

تر از دارای کمبودآشكارا کوچكتر و قرمزهای های پسته موجود در روی درخت و یا شاخهدانه

های بدون برگ بدلیل عدم وجود باشد. همچنین کمبود روی با رشد شاخههای پسته معمولی میدانه

 شود.های زنده مشخص میجوانه
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توان برای رفع نیاز درختان پسته به روی از نوترینت روی به صورت مصرف خاکی در کوددهی می

 استفاده کرد. زمستانه درختان پسته

ها با فولیامل روی تاثیر زیادی در گرده افشانی و افزایش تعداد پاشی در زمان تورم جوانهمحلول

 دانه در خوشه خواهد داشت.
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 :روی در درختان پستهبرای رفع کمبود  SERAراه حل 

 
 

 

 

 

 

 

Guaranteed Content % w/w :  

 

Water-soluble Zinc (Zn) : 5 

Zinc chelated through with EDTA : 4,5 

pH interval of Chelate stability : 2,5-10 

Guaranteed Content % w/w :  

 

Zinc (Zn) : 15 (EDTA) 

Water Solubility : 100 
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 (:Feآهن)

ترین عناصر در گیاهان است به همین علت کمبود آهن بیشتر در برگهای آهن یكی از کم تحرك

باشد. در خاکهای شود. کمبود آهن در خاك معموالً به علت نامحلول بودن آن میمشاهده می جوان

اسیدی و نسبتاً اسیدی آهن کامالً محلول است اما در خاکهای خنثی یا قلیایی مثل اکثر مناطق پسته 

 تواند آن را جذب کند.که گیاه به میزان کافی نمیکاری ایران آهن به قدری نامحلول است 

د، یعنی باشعالئم کمبود آهن در درختان پسته تقریباً مشابه عالئم کمبود آهن در درختان میوه می

ست اما یکلروز بین رگبرگی و سبز ماندن رگبرگهای اصلی. اگر چه این کلروز ناچیز قابل رویت ن

شود. یم رنگ کلی باغ کمرنگ تر شده به مرور زمان این کلروز تبدیل به نقا نكروزه در سطح برگها

شوند. تعداد دانه کامالً رشد نكرده یا پوك میها و درختان دارای کمبود معموالً محصول در شاخه

 رسد.عدد می 3تا  2در خوشه در این حالت کم و گاهی به 

 

 

 برای رفع کمبود آهن در درختان پسته: SERAحل راه
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 Guaranteed Content w/w : 

 

Iron (Fe) : % 6 

Chelating Agent : % 4,8 ortho -ortho EDDHA 

Running pH : 4-12 

Water solubility : % 100 
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 (:Bر)بُ

ت به میزانی وجود داشته باشد که در آنها ایجاد مسمومیت ر ممكن است در برگهای پایینی درخبُ

 دهند.می ر را نشانکند در حالیكه در همان موقع سلولهای مریستمی انتهایی کمبود بُ

 ی بودهباشد. در ابتدا رشد طبیعپیچیدگی و غیر مسح شدن حاشیه برگها از عالئم بارز کمبود بّر می

های گل ریزش کرده یا میزان پوکی محصول به شدت اما با گذشت زمان ممكن است تمام خوشه

رگها از عالئم بر بسیار باریك بوده و سوختگی حاشیه یابد. مرز بین کمبود و بیش بود بُافزایش 

 ریستم راسی از عالئم شاخص کمبود بُسرشاخه میری و نكروزه شدن مر باشد.ر میمسمومیت بُ

 باشد.می
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 در درختان پسته: بُربرای رفع کمبود  SERAحل راه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guaranteed Content % w/w : 

 

Water-soluble Boron (B): 14 

Guaranteed Content % w/w : 

 

Water-soluble Zinc (Zn) : 8 

Water solubility : 100 

Water-soluble Boron (B) : 7 

Guaranteed Content % w/w : 

 

Water-soluble Boron (B) : 10 
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 (Mnمنگنز)

اسیدی مسومیت آن ایجاد  هایشود و درخاکه میهای مناطق خشك کمبود منگنز دیددر خاک   

وان تهای جوان میکمبود را در بافت های گیاهی عالئمماید. بعلت کمی تحرك آن در بافتناشكال می

عالئم کمبود آن مانند آهن است با این تفاوت که در کمبود منگنز قسمتی از حاشیه  مشاهده کرد.

 .ماندسبز باقی می

 

 

 

 

 

 

 برای رفع کمبود منگنز:  seraحل راه

 

 

 

 

 

 

Water soluble mangnese: 20% 
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 :(Cu) مس

 .برای گیاهان سمی است مگر اینكه غلظت آن بسیار کم باشدبّر این عنصر مانند  

  

در باغاتی که به مدت طوالنی از کودهای حیوانی و مرغی استفاده کرده اند، میزان مس موجود در 

است. عالئم کمبود مس در درختان پسته در اواخر تیر تا اواسط مرداد ماه برگ درختان بسیار کم 

تر های تشكیل شده در انتهای شاخساره بطور تصاعدی کوچكشود. درکمبود این عنصر برگ شروع می

های جوان انتهای شاخه است. در اواخر مرداد نوك شوند. نتیجه آن نكروزه شدن برگر میتو گرد

 .پیچیده شده یا خشك شود شاخساره ممكن است

 کودهای آلی :

 وند.شکودهای آلی براساس منشاپیدایش به سه دسته عمده : حیوانی، گیاهی، و مخلوط تقسیم می
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 مزایای کودهای آلی :

مصرف و کم مصرف را برای گیاه تامین ست بتوانند تمامی عناصر ضروری پراین کودها ممكن ا

د و افزایش نفوذپذیری خاك نسبت به آب و هوا و در نتیجه اهمیت دیگر کودهای آلی، بهبو .کنند

 باشد. نفوذپذیری ریشه یا گیاه می

 کود دامی:

عموماً در باغات پسته ایران از کود دامی گاوی و گوسفندی و مرغی به صورت چالكود استفاده 

 شود. می

 

 

 

 

 

 

شود.توصیه شوری آن می استفاده هر ساله از کودهای دامی باعث افزایش نمكهای معدنی خاك و

ك اسید هیومیشود هر دو یا سه سال یك بار از کودهای دامی استفاده شود و در عوض استفاده از می

خاك، در  PHافزایش یابد. اسیدهای هیومیك و فولویك باعث بهبود ساختمان خاك، اصالح 

 شود.دسترس قرار دادن عناصر بلوکه شده در خاك و ... می
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 :و افزایش جذب عناصر غذایی خاك طبرای بهبود شرای SERAراه حل شرکت 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guaranteed Content % w/w :  

 

Total Organic Substance :40 

Total Nitrogen (N) : 3 

Water soluble Potash (K O) : 4  

Total (Humic + Fulvic) Acids : 42 

pH : 3-5 

 Guaranteed Content % w/w :  

 

Total Organic Substance: 35 

Total (Humic + Fulvic) Acids : 15 

pH : 3-5 

 Guaranteed Content % w/w :  

 

Total Organic Substance: 40 

Total Nitrogen (N) : 3 

Water soluble Potash (K O) : 4 

Total (Humic + Fulvic) Acids : 22 

pH : 3-5 

 Guaranteed Content % w/w :  

 

Total Organic Substance: 40 

Total Nitrogen (N) : 3 

Water soluble Potash (K O) : 4 

Total (Humic + Fulvic) Acids : 25 

pH : 3-5 
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 ای مهم:توصیه تغذیه

پاشی درختان پسته با ترکیب کاملی از بهتر است پس از گلدهی در اردیبهشت ماه محلول (1

ها انجام شود. به یاد داشته باشیم زمانیكه عالئم کمبود در شاخسار و میوه ظاهر ریزمغذی

ایم. درصد کاهش عملكرد نسبت به عملكرد پتانسیل شده 30ما متحمل حداقل  شودمی

 بینی کمبود احتمالی است.بنابراین بهترین راه جلوگیری و پیش

 ها:برای پیشگیری و رفع کمبود ریزمغذی SERAحل راه

 

 

 

 

 

 

 

 Guaranteed Content % w/w :  

 

Solid Humic Acid Powder (Leonardit) 

Total (Humic+Fulvic)Acids : 80 

Total Organic Substance : 60 

Max. Moisture : 20 

Potash (K2 O) : 6  

pH : 7-8 

 

Guaranteed Content % w/w :  

 

Suda çözünür Bor (B) : 0,5 

Suda çözünür Bakır (Cu) : 0.5 

Suda çözünür Demir (Fe) : 1,5 

Suda çözünür Mangan (Mn) : 1,5 

Suda çözünür Mobilden (Mo) : 0.05 

Suda çözünür Çinko (Zn) : 1,5 
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Guaranteed Content % w/w :  

 

Water-soluble Boron (B) :  4 ( Ecomix )      :                     2 ( Large Combi ) 

Water-soluble Copper (Cu) : 0.5 ( Ecomix )     :               0,5 ( Large Combi ) 

Water-soluble Zinc (Zn) : 7 ( Ecomix )      :                         4  ( Large Combi ) 

Water-soluble Iron (Fe) : 4 ( Ecomix )      :                         4 ( Large Combi ) 

Water-soluble Manganese (Mn) : 4 ( Ecomix )      :          4 ( Large Combi ) 

Water-soluble Molybdenum (Mo) : 0.05 ( Ecomix )        0,05 ( Large Combi ) 

Chelating EDTA 

Guaranteed Content % w/w :  

 

Suda çözünür Bor (B) :1,5 

Suda çözünür Bakır (Cu): 0.5 

Suda çözünür Demir (Fe): 4 

Suda çözünür Mangan (Mn): 4 

Suda çözünür Mobilden (Mo) :0.05 

Suda çözünür Çinko (Zn): 4 

Şelatlanma EDTA 

Guaranteed Content % w/w :  

 

Suda çözünür Bor (B) :1,5 

Suda çözünür Bakır (Cu): 1 

Suda çözünür Demir (Fe): 5 

Suda çözünür Mangan (Mn): 4 

Suda çözünür Mobilden (Mo) :0.05 

Suda çözünür Çinko (Zn): 6 

Şelatlanma EDTA 
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  )سیاه شدن پسته(3اضمحالل پوست استخوانی پسته (2

درخاکهای مناطق خشك و نیمه خشك ، کلسیم نسبت به سایر عناصر غذایی به مقدار بیشتری 

وجود دارد. اما فقط وجود آن در خاك و بافتهای گیاه و برگ ، دلیل براینكه درمحلول خاك 

محدودیتی از نظر آن وجود ندارد نیست و باید مطمئن شد که آیا عنصر مذکور در گیاه از تحرك 

کمبود  بنابراین مشكل اصلی مناسبی برخوردار بوده و آیا قادر به انجام وظیفه خود می باشد یا خیر .

ذب آن از طریق خاك نبوده بلكه انتقال آن در داخل گیاه است که موجب بروز عوارض ج ،کلسیم

یاز دارند، ن ناشی ازکمبود کلسیم بخصوص در میوه ها که بیشتر از بقیه اندامهای گیاه به کلسیم

شود .کمبود کلسیم در درختان پسته بیشتر کیفی بوده و در نتیجه اثرات متقابل با عناصر دیگر یا می

درصد ماده خشك  2دم انتقال در گیاه اتفاق می افتد. حد بحرانی کلسیم در برگ پسته حدود ع

جذب  و نسبت گیاهی است . در خاك میزان کلسیم در ارتباط با منیزیم و سدیم سنجیده می شود

تواند نشاندهنده م به منیزیم بیش از یك در خاك میو نسبت کلسی 15کمتر از  ( SAR )سدیم

مناسب کلسیم در خاك باشد . محل جذب کلسیم و منیزیم بر روی ریشه یكسان  تاًوضعیت نسب

است لذا وجود منیزیم زیاد در محلول خاك، مكانهای جذبی را که باید به کلسیم اختصاص یابد 

می باشد که متأسفانه  1/4در خاك Ca⁄Mgاشباع نموده و مانع جذب کلسیم می باشد. نسبت مناسب

ر کم و حتی کمتر از یك می باشد. عالئم کمبود کلسیم: عالئم کمبود کلسیم گرد در اکثر نقاط بسیا

و مدور شدن برگچه ها همراه با قاشقی شدن آنها می باشد. در درختان پسته مبتال به کمبود کلسیم 

، برگهای جوان و نزدیك انتهای شاخه به شكل چروکیده و کج در آمده و نوك برگها و حاشیه آنها 

یز بروز ه پوست استخوانی ن و یا پائین لوله می شود. درشرایط کمبود کلسیم، عارضه لكبطرف باال

ته س. در ارقام پسته به خصوص کله قوچی و اکبری در حدود نصف بیشتر پوسته سطحی پمی کند

مشابه  و عالئمکند و از داخل نیز الیه سفید رنگی قابل مشاهده است سیاه شده و حالت نرم پیدا می

خورد. در این حالت اضمحالل و نرم شدن پوست استخوانی پسته رخ داده زدگی به چشم میسن 
                                                           

3 Endocarp lesion 
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در میوه پسته پدید Ca⁄Mgاست. لكه پوست استخوانی پسته در اثر برهم خوردن تعادل نسبت

اال رود، لی بآید. در سالهایی که دمای هوا پیش از سفت شدن کامل پوست استخوانی پسته خیمی

گردد. با سه نوبت محلولپاشی با کودهای حاوی کلسیم در اوایل فصل رشد) د میاین عارضه تشدی

عارضه تا مقدار روز می توان از شدت  15تا  10اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت( به فاصله 

یم در پاییز و پاشی کلس. البته بهترین نتیجه در جهت رفع کمبود کلسیم، محلولبسیار زیادی کاست

ر پاییز پاشی کلسیم دباشد، نتایج تحقیقات نشان داده است که محلولشت محصول میبعد از بردا

 شود.در پسته میدرصدی پدیده اضمحالل پوست استخوانی  90باعث کاهش 

 

 برای رفع کمبود کلسیم در پسته: SERAحل راه

 

 

 

 Guaranteed Content % v/w :  

 

Water-soluble Nitrogen(N) : 14 

Water-soluble Calcium(CaO) : 22,5 
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 آفات مهم پسته:

 Common pistachio psylla                       4پسیل معمولی پسته

 زیرا  د،گوین می خشك شیره آن به باغداران که است پسته آفت مهمترین پسیل معمولی پسته، 

 های دانه به تبدیل شده، خشك هوا مقابل در آفت این های پوره بدن انتهای از شده دفع عسلك

 املک حشره صورت به را زمستان. ریزدمی درخت زیر و هابرگ روی که ودشمی مانندی شكری مدور

دهای آن از شیره نباتی تغذیه کند و نوزااوائل اردیبهشت ماه معموالً تخم ریزی می گذرانند و یم

 .نماید تا تبدیل به حشره بالغ گردندمی 

 

 

 پسیل معمولی پسته :خسارت 

 مغز آن کاهش، درصد پوکی افزایش  وزن  در اثر مكیدن شیره گیاهی توسط پسیل معمولی پسته   

ای سوخته روی قهوههای لكهزده ضعیف شده و گاهی یابد. گیاه آفتمیو میزان خندانی هم کاهش 

دهنده سال بعد  میوههای  ها و جوانههای این آفت ریزش برگشود. از دیگر خسارتها دیده میبرگ

 اشد.بهمچنین بسته شدن روزنه ها در اثر ترشح عسلك می   و

                                                           
4 Agonoscena pistaciae 
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 : Pistachio Bugs     سن های زیان آور پسته

بز یك لكه سفید، سن سها اشاره نمود که شامل : سن سبز با توان به سناز دیگر آفات مهم پسته می   

های  گذرانی به صورت حشره کامل و در زیر بوتهزمستانباشند.  ی و سن قرمز میادست، سن قهوه

اشد . این حشرات در اواسط ب می  های درختان در ارتفاعاتگاهگیاهان مختلف و یا گاهی در پناه

های تازه روئیده به ویژه اسپند گذران خارج شده و بر روی میزبانهای زمستانفروردین ماه از مكان

 .نمایند ریزی میتغذیه و تخم

های وحشی و باالرفتن شدن و از بین رفتن میزبان مساعد شدن شرایط طبیعی،خشكدر صورت نا 

های های هرز اطراف و داخل باغآورند و ابتدا از علف های پسته هجوم میها به سمت باغجمعیت، سن

 نمایند. های پسته تغذیه میپسته سپس از میوه
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 های زیان آور :خسارت سن

 : الف : از مرحله ی تشكیل میوه تا سخت شدن پوست استخوانی

تغذیه سن ها در این مرحله باعث سیاه شدن و ریزش میوه ها در ابتدای فصل می گردد. در این 

مرحله اثر تغذیه سن ها در روی پوست سبز میوه شیره گیاهی به صورت قطرات شفافی خارج شده 

چنین در سطح داخلی میوه ها شبكه های تور مانند سفید و محل تغذیه کامال مشخص می باشد. هم

رنگی مشاهده می شود. در روی پوست سبز میوه ها در مرحله شروع سخت شدن پوست استخوانی 

 .تا سخت شدن کامل آن، لكه های قهوه ای رنگی مشاهده می گردد

 : ب : از مرحله سخت شدن پوست استخوانی تا مغز بندی میوه ها

عالئم تغذیه و لكه های فهوه ای رنگ در روی پوست سبز روئی پسته مشاهده نمی  در این مرحله

شود و محل تغذیه سن ها در سطح داخلی پوست استخوانی به صورت نقاط سیاه رنگ دیده می 

شوند. تغذیه ی سن از جنین در حال رشد سبب پوکی و اسفنجی شدن جنین و تغذیه از میوه هایی 

سبب ایجاد لكه های نكروزه فرو رفته قهوه ای رنگ بروی مغز می گردد  که مغز رشد کرده دارند

 قادر ای قهوه و قرمز و سبز های سن ویژه به ها سن پسته در این مرحله یعنی در مرحله مغز بستن 

نیز بوده و بیماری ماسوی پسته )ماستی شدن اطراف مغز  nematospora coryli قارچ انتقال به

 .می آورند میوه ها( را به وجود

 

 

 : Idiocerus stali  زنجره پسته

رد شود. زنجره پسته در سال فقط یك نسل داتر گفته می خیز به این آفت شیره در مناطق پسته    

و زمستان را به صورت حشره کامل در زیر پوست و شكاف تنه درختان پسته و یا سایر درختان 

 وگذراند. در شرایط آب  مانند بادام، زردآلو و در شكاف دیوارهای قدیمی تزدیك باغات پسته می
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هوایی گرمتر در اواسط اسفندماه و در شرایط آب و هوایی سردتر در اوایل فروردین ماه شروع به 

 فعالیت می کند.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خسارت آفت :

شیره نباتی خارج شده و توام با فضوالت   های جوانمیوهاز محل نیش زدگی حشرات به پریكاپ    

كه باعث سوختگی ریزد. این ترشحات عالوه بر آنها می خوشهها و و ترشحات پوره ها روی برگ

نند کهای ساپروفیت ایجاد میشوند محیط مناسی را نیز برای نشو و نمای قارچمی  اهها و خوشهبرگ

ها یوهمهای آلوده، مبتال به بیماری دوده یا فوماژین می شوند. نتیجه اینكه به تدریج و اغلب درخت

وه ســـالمی روی ـاهی هم خسارت به اندازه ای است که هیچ میگردند. گــکیده میچروخشك و 

 اند.مدرخت باقی نمی
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 : Kermania pistaciella روانه چوبخوار پستهپ

این آفت سالیانه یك نسل دارد و زمستان را به صورت الروهای کامل در داخل چوب سرشاخه    

ساله یا های پسته به سر می برد و در اواخر زمستان الروهای مذکور روی شاخه های آلوده یك

ه ها و نزدیك جوانه ها ساله سوراخ کوچكی ایجاد کرده و از شاخه ها خارج و در روی سرشاخدو

 شوند.میمستقر 

 خسارت :

 این آفت فقط به پسته حمله کرده و طرز خسارت آن به دوطریق است :   

درصد میوه  8تا  5بعضی الروهای پروانه از مغز محور خوشه تغذیه نموده و باعث مرگ حدود    

 شود.میگردند. گاهی نیز تمام خوشه را در جوانی خشكانیده و باعث ریزش آن میهای خوشه 

های نمایندو بدین وسیله داالنمیعده ای دیگر از الروها وارد شاخه شده و از مغز چوب تغذیه    

مقدار کل های مبتال به آفت رشدشان کم و در نتیجه از آورند. شاخهرا در داخل چوب به وجود می

 شود.محصول سال بعد کاسته می

 
 

 : Hylesinus vestitus سوسك سرشاخه خوار پسته
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متر و میلی 5/3تا  3های قدیم در ایران وجود داشته است. طول بدن حشره کامل این آفت از زمان   

  . ن زرد مایل به خرمایی استرنگ بدن آ 

 

 

 خسارت :

حشرات کامل برای تغذیه به جوانه های که در محل اتصال دمبرگ به شاخه قرارگرفته اند حمله     

کنند. در نتیجه این جوانه ها که کوتاهی در وسط چوب ایجاد می ن، آنها را سوراخ و داال نموده

 روند. الرو این سوسك زیر پوست شاخهبین می باید سال بعد به شاخه و میوه تبدیل شوند، از

 نمایند.های ایجاد میبا تغذیه خود داالنکند و همراه  های خشك شده درختان پسته زندگی می

 ی سوسك سرشاخه خوار پسته از اهمیت برخوردارند :نكات زیر در رابطه با زندگ

 ریزی و ادامه نسل، چوب پسته تازه هرس شده است.بهترین میزبان آفت جهت تخم  -1     

 نماید. هر سوسك در طول زندگی خود غالباً از یك جوانه درخت تغذیه می -2     
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ده که آن هم مربوط به تغذیه افراد های بهار و تابستان بوفصل عمده خسارت حشره در طول -3     

 بالغ از جوانه های پسته است.

ها پس از مرحله فوق، حشرات بالغ از اوایل پاییز به بعد به منظور ادامه نسل از داخل داالن -4    

های پسته تازه هرس شده و درختان خشك شده در همان ریزی به چوبخارج شده و جهت تخم 

کند.  عمل تا اواخر زمستان و گاهی تا فروردین ماه سال بعد ادامه پیدا میآورند. این  سال هجوم می

  های آخر پاییز و در طول زمستان است .اوج خروج حشرات بالغ برای تخم ریزی معموالً در ماه

 

 

 

 

 

 برخی از بیماریهای مهم پسته:
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  : بیماری پوسیدگی طوقه )گموز(و ریشه پسته

Crown and root rot diseases in pistachio trees 

ه باشد، هر ساله تعدادی از درختان پستد رحال حاضر مهمترین بیماری درختان پسته در ایران می

 . روند می بین از بیماری این به ابتال اثر بر  بارور و غیر بارور

 
 

 عالئم بیماری :

کند. درختان جوان که آلودگی شدید دارند، عالئم این بیماری با توجه به سن درخت فرق می   

شوند. در حالی که در درختان مسن کاهش برگ، خشکیدگی سرشاخه ها و سریعاً خشك می 
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گیرد. بیشترین میزان مرگ و میر در اواخر بهار و خشك شدن کامل درخت صورت می  نهایتاً 

ه شدت گرم باشد اتفاق و درختان در یك ردیف یکی پس از دیگری مبتال و تابستان که هوا ب

شوند. در درختان آلوده صمغ به صورت قطرات ریز و درشت در سطح یا  سبز خشك می

متر باالی سطح خاک دیده می سانتی 30یا  20های پوست درخت در محل طوقه یا حدود شکاف

 د شیره سفید رنگی به بیرون تراوش می شود کهشود. چنانچه پوست قسمت آلوده برداشته شو

 آید.ای تا سیاه در میعاً به رنگ قهوهدر مجاورت هوا سری

 : مبارزه روش

تواند درختان پسته را در سنین مختلف مبتال نماید. انتقال این قارچ قارچ عامل این بیماری می   

گیرد. این قارچ بسیار آب خاک زاد با جابجایی نهال، از طریق خاک و آب آلوده صورت می

کش نامناسب به سرعت های سنگین و با زهدوست است و با فراهم بودن آب آزاد در خاک

گیری با این بیماری رعایت موارد پیش  یابد و بنابراین بهترین روش مبارزهتکثیر و انتشار می 

 باشد :به شرح زیر می

  ریشه های اصلی و دور نگه داشتن کنار زدن خاک اطراف طوقه درخت تا ناحیه انشعاب

گونه ای که طوقه و تنه در معرض هوا قرار گیرند و همواره  آب از طوقه درختان به

 خشك باشند.

 لوده و استفاده از های آکنی درختان خشك شده، آبیاری جداگانه قسمتحذف و ریشه

 خاکی و انتقال آب سالم به درختان.های غیرکانال

  های دیگر باغ.های آلوده جهت آبیاری کردن قسمتآب قسمتاستفاده نکردن از زه 

  های سالم و عاری از بیماری.نهالاستفاده از 

 های موثر شکهای سالم و سپس ضدعفونی با قارچهای آلوده تا مشاهده بافتبرداشتن بافت

 شود.باعث طوالنی شدن عمر درختان و کاهش امکان انتقال بیماری می
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    Die back diseases in pistachio trees             های پسته  سرشاخهبیماری خشكیدگی 

 هایشود که کم و بیش در اغلب باغها می شدن سرشاخه و شاخهاین بیماری موجب خشک   

ها ممکن است به علت عواملی مانند پسته ایران وجود دارد. هر چند که خشکیدگی سرشاخه

غذایی،کمبود آب، شوری خاک و آب، وجود نماتد مولد نامناسب بودن خاک ، فقر مواد 

 ر واوی ایجاد شود .ای ریشه و یا بر اثر آفاتی مانند سپرداغده

 

  

 خسارت :

ده و آمهای از شاخه بخصوص از محل قطع سرشاخه به رنگ تیره دردربعضی درختان قسمت   

 های سالم شاخه به راحتیفرو رفتگی پیدا می کند. که به علت اختالف رنگ از قسمت  کمی

باشد. قابل تشخیص است. پیشرفت این عارضه، گاهی همراه با ایجاد صمغ بر روی شاخه می

 خشکد. های مبتال به تردریج میآید و شاخها به رنگ تیره در میپوست و چوب شاخ

 مبارزه :
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ت جلوگیری از پیشرفت بیماری، اقداماتی نظیر اصالح بافت خاک تقویت در حال حاضر جه   

 گردد. آبیاری به موقع و هرس صحیح پیشنهاد می درختان،
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  Grow up Micro Nutrients Calcium محصوالت

Anti 
stress/Amino 

acid 

Humic acid Salt out 

 مرحله رشد

 به ازای هر درخت به صورت چالکود  Nutrient FE 40g+Nutrient Zn 50g+Grow up 20.20.20  150-200gr زمان خواب درخت

-تورم جوانه

 بهار(-ها)اسفند
 لیتر آب 1000کیلوگرم اوره( *  Foliamel Zn 2L+Foliamel BOR 1L +5پاشی)محلول

 قبل از گلدهی

Grow up 
10.52.10 

20 
 کیلو)کودآبیاری(

    
TRANS X  

لیتر  10
 )کودآبیاری(

ارزنی شدن 
 میوه)اردیبهشت(

 

Foliamel MIX 
1.5L+ 

ACTIVATORE 
2L/1000L  

 پاشی( )محلول

Foliamel 
Calnit 

3L/1000L 
 پاشی()محلول
روز  15تکرار 

بعد در صورت 
 لزوم

 
FULLMAX 42 

10 
 لیتر)کودآبیاری(

 

آغاز پرشدن 
 مغز)اواسط تیر(

Grow up 
20.20.20 

20 
 کیلو)کودآبیاری(

 

MD 10 BIOXCIN 3L/1000L 
 +پاشی()محلول
eKoTs 

 لیتر )کودآبیاری( 15تا  10

EKOMOL 22 
10 

 لیتر)کودآبیاری(

TRANS X  
لیتر  10

 )کودآبیاری(

شروع 
رسیدگی)اواسط 

 مرداد( 
 

ECO MIX 
3kg/1000L 

 پاشی()محلول

 

Ronesans 
2L/1000L 

 پاشی()محلول

EKO K 
HUMITECH 

2.5kg 
 )کودآبیاری(

 

بعد از 
برداشت)اواخر 

 شهریور(
Large combi 3kg+Foliamel Zn 2L+Foliamel CALNIT 3L+ACTIVATOR 2.5L  +5 /لیتر آب 1000کیلو اوره 
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 5کودآبیاری:

کودآبیاری در مصرف بسیاری از  شود.کودآبیاری در اصطالح به کوددهی همراه با آبیاری اطالق می

ها، اکوتی اس، ترنس ایكس، اکتیوتور، اکواسید و .... غیره بسیار محصوالت از جمله اسیدهیومیك

-پاشی این محصوالت خواهد بود. شرایط نامساعد خاکهای مناطق پستهکارآمدتر از محلولموثر و 

چه از لحاظ فیزیك و چه شیمی خاك کاربرد محصوالت فوق را ضروری کرده است. کاری ایران 

درصد  42که دارای  Fullmax42از اسیدهیومیك  به صورت کودآبیاری به عنوان مثال استفاده

باشد تاثیر بسزایی در آزادسازی عناصر بلوکه ی آلی میدرصد ماده 40فالویك و اسید هیومیك و 

ای هشده و افزایش جذب عناصر غذایی مورد نیاز پسته، افزایش فعالیت جمعیت میكروارگانیسم

 خواهد داشت.خاك و .... PH، تاثیر مثبت روی مفید خاك

یاز زیادی به دو عنصر نیتروژن و پتاسیم های خرداد و تیر نپسته در مرحله پر شدن مغز طی ماه

)که تازه های گل سال آیندهدارد. در این مرحله رقابتی از لحاظ مصرف این دو عنصر بین جوانه

و پر شدن مغز میوه همان سال رخ خواهد داد که نیاز به استفاده از این دو عنصر  اند(تشكیل شده

های ت عدم برآورده شدن این نیاز ریزش جوانهو در صور کنددر این مرحله را بسیار ضروری می

کودآبیاری با اکوتی اس در این مرحله  خواهیم داشت.گل سال بعد و افزایش پوکی درهمان سال را 

لظت نمك غکاهش سولفات باال باعث پلیعالوه بر رفع نیاز پتاسیم درختان پسته به دلیل درصد 

  شود.میخاك  PHدر منطقه ریشه و کاهش 

ق در باغات پسته ایران رایج است کودآبیاری توسط سیستم تزریای که کمتر سیستم آبیاری قطرهدر 

ان تواما در آبیاری کرتی و غرقابی که در اکثر باغات پسته رایج است میشود. کود انجام می

لیتر را به شیری  20تا  10توسط بشكه شیردار انجام داد. در این روش بشكه با حجم  را کودآبیاری

                                                           
5 Fertigation Or Nutrigation 

http://www.agrosera.com/


                                

  57 
 

قرار داده و محلول رقیق شده کود را مطابق شكل قابل تنظیم مجهز کرده و در مسیر ورودی آب 

 ریزیم.زیر در آن می
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مت یاری کامل آن قسد تنظیم کرد که تا پایان آبیمیزان خروج کود رقیق شده از بشكه را طوری با

محلول کود موجود در بشكه تمام نشود زیرا تنها در اینصورت محلول کودی به صورت  از باغ 

 های باغ پخش شده است.یكنواخت در تمام قسمت
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 :پاشی تکمیلی در پستهبرای محلول  seraمحصوالت ویژه  -

 

 

 

 

 

 

 

 Guaranteed Content % w/w : 

Water soluble Phosphorous Penta oxide (P2O5) : 15 

Water soluble Potassium oxide (K2O): 20 

Water soluble Boron (B) : 0,005 

Water soluble Copper (EDTA) (Cu) : 0,002 

Water soluble Manganese (EDTA) (Mn) : 0,05 

Water soluble Molybdenum (Mo) : 0,01 

pH : 3-5 

MD 10 BIOXCIN اصر العاده با درصد باالیی از پتاسیم و فسفر و عنترکیبی فوق

 ریزمغذی 

Guaranteed Content % w/w :  

total organic matter:25 

Water soluble Potassium oxide (K2O): 5 

Water soluble Boron (B) : 0.5 

Total nitrogen: 10 

Water soluble Iron: 2 

Water soluble Zinc: 4 

pH : 5-7  

Guaranteed Content % w/w :  

total organic matter:25 

Water soluble Potassium oxide (K2O): 5 

Water soluble Boron (B) : 0.5 

Total nitrogen: 3 

Water soluble Iron: 2 

Free Amino Acids: 10 

pH : 7-9 
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