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 مقدمه

 كشور شرقي شمال در و داشته ايراني منشاء Pistacia veraعلمي  نام با معمولي)ايراني( پسته درخت

 شده گرفته پسته فارسي واژه از نيز آن علمي نام و شود مي ديده انبوه جنگلهاي بصورت سرخس حوالي

 .است

 حدود از آن محصول از استفاده و پسته درخت كاشت كه ندا مطلب ناي مويد تواريخ و يوناني هاي كتيبه

 .است بوده مرسوم ايران در پيش سال هزار چهار

 06است. تيره پسته سانان با حدود  (Anacardiaceae) سانان پسته يكي از گياهان مهم در تيره پسته

شمال شرقي ايران و باشد. پسته به صورت خودرو در مهم در بين گياهان مي ايگونه ،تيره 066جنس و 

 .افغانستان وجود دارد اسياي مركزي و

نر و ماده مجزا از يكديگر هستند و بدين صورت با كاشت بذر و  پسته گياهي دو پايه است بنابراين درختان

علت تفرقه صفات، ها نر و نيم ديگر ماده خواهند شد و همچنين كاشت بذر بهنهال پيوند نزدن آن نيمي از

كند.  بين درختان بوجود آورده و بعضاً امكان دارد صفاتي نامطلوب در بين جمعبت بروز ژنتيكي تنوع

بالغ شدن گياه در  رودو نيز زمان الزم برا يبنابراين در تكثير توسط بذر، گاهي مرغوبيت از بين مي

ست و براي داشتن درختان يك د شود. بنابراينتر ميشوند طوالنيدرختاني كه توسط بذر تكثير مي

جنسي كردن دوره نونهالي بايد از تكثير غيركوتاه يكنواخت از يك رقم پر محصول ومرغوب و نيز براي

 .رسدامري ضروري به نظر مي استفاده كرد. پس پيوند زدن نهال
 

 :شناسي گياه مشخصات

 گرفته قرار مجزا درخت دو روي و يكديگر از جدا ماده و نر گلهاي يعني پايه دو است گياهي پسته درخت

 عمق تا و است عمودي و محوري پسته درخت ريشه .شود مي انجام باد بوسيله ماده گلهاي تلقيح و اند

 و است ضعيف خيلي پسته درخت در فرعي ريشه توليد قدرت .رود مي فرو خاك داخل در متر دو از بيش

 غذايي مواد و آب نرسيدن اثر در درخت ,فرعي ريشه توليد از قبل ,شود قطع اصلي ريشه انتهاي چنانچه

 بهمين .دارند قرار ريشه انتهاي در (كشنده تارهاي)هايموئين ريشه زيرا رود مي بين از و شده خشك كافي

 در كه چرا نباشد جابجائي به احتياجي تا شود كاشته اصلي محل در پسته بذر كه شود مي سعي اغلب علت

 مي كه ريشه شدن طويل دليل به .شوند مي خشك جوان نهالهاي از ٪06 حدود ,پسته نهال محل تغيير

 مقاومت ,نمايد آب جذب و برساند زمين مرطوب هميشه منطقه به را خود و فرورفته زمين اعماق به تواند

 .است زياد خيلي خشكي و آبي كم برابر در درخت اين

 

 :هوا و آب

 به زيادي شباهت نظر اين از و است مقاوم تابستان زياد گرماي و زمستان شديد سرماي به پسته درخت

 بدون را صفر باالي درجه 06 و صفر زير درجه 06 سرماي انگور مانند نيز پسته بطوريكه ,انگوردارد درخت

 .نمايد مي تحمل اي صدمه و خسارت هيچگونه
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 يقه پوسيدگي و بيماري ايجاد باعث خاك در زياد رطوبت ,ندارد سازگاري مرطوب زمين با پسته درخت

  .گردد مي درخت شدن خشك به منجر نهايتاُ كه شود مي درخت

 

 خاك 

 در .باشد مي رسي - شني خاكهاي يعني سبك ليموني خاكهاي ,پسته درخت كاشت براي خاكها بهترين

 رطوبت كه سنگين رسي اراضي در ولي بوده زياد ,مناسب محصول برداشت براي كود مصرف سبك اراضي

 نمي بخشي رضايت نتيجه گياه اين كاشت ,دارند مي نگاه خود در طوالني مدتي براي و زياد مقدار به را

 توجه قابل چندان محصول مقدار و دهد

 .بود نخواهد

 از برخي كه گرديده باعث ,بردباري اين و است بردبار خاك شوري به نسب اي اندازه تا پسته درخت

 در جائيكه تا است الزم درخت اين نمو و رشد و حيات ادامه براي نمك كه كنند تصور غلط به باغداران

 در .نمايند مي كود عنوان به ,آبياري آب ويا خاك به نمك افزودن به اقدام ,شور غير اراضي از بعضي

 نيز رضايتبخشي و زياد محصول و روييده بخوبي نمك فاقد اراضي در پسته كه است شده ثابت حاليكه

 .كند مي توليد
 

 :كود

 از را پسته درخت احتياجات رفع تواند نمي تنهائي به دامي كود و دارد فراوان كود به احتياج پسته درخت

 056 ,پسته باغ هكتار هر براي نياز مورد شيميائي كود ميزان كلي بطور .بنمايد نياز مورد غذائي مواد حيث

 زمين به (ماه خرداد در ديگري و ماه اسفند در يكي)نوبت دو در كه باشد مي فسفاته كود كيلوگرم 566 تا

 .شود مي اضافه
 

 آبياري

 نظر مد بايد را نكته اين ليكن و ,خشكي به مقاوم است گياهي پسته درخت ,شد گفته نيز قبالُ بطوريكه

 كوتاهي باغ از الزم مراقبتهاي ساير و آبياري در كه نيست آن دليل پسته درخت زياد مقاومت كه داشت

 محصول مرغوبيت مقدار ,باشد تر مرتب آبياري دفعات تعداد و تر كامل درخت از مراقبت چقدر هر .گردد

 .بود خواهد زيادتر نيز پسته

 بذر يا نهال كاشت اول سال سه يا دو در :رسد مي بنظر مناسب زير روش ,آبياري دفعات تعداد خصوص در

 بهره موقع در تا كرده كم را آبياري دفعات تعداد سوم سال از .كنند مي آبياري مرتبه يك روز16 تا 7 هر

 .رسانند مي مرتبه يك ماهي به را آن(بعد به پنجم سال) برداري
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 هرس

 مي اكتفا خشك هاي شاخه حذف به فقط باغداران ,باشد نمي مرسوم بارده و مسن پسته درخت هرس

 را خشك شاخه بتوانند تا دهند مي انجام پائيز فصل در را هرس اين ,پسته توليد مراكز از اي پاره در .كنند

 .دهند تشخيص تر از
 

 برداشت

 چوبهاي بوسيله باردار هاي شاخه دادن تكان يكي .گيرد مي انجام طريق دو به پسته محصول آوري جمع

 .دست با ميوه هاي خوشه كردن قطع و چيدن ديگري و بلند

 ساله دو هاي شاخه روي بر هميشه پسته ميوه كه چرا ,باشد مي محصول برداشت راه بدترين اول روش

 هاي شاخه ,پسته ريختن براي چوب بازدن و دارد قرار شده ظاهر درخت روي قبل سال كه اي شاخه يعني

 بعد سال محصول مقدار علت بدين و روند مي بين از و شكسته بود خواهند بعد سال ميوه حامل كه جوان

 .بود خواهد كم خيلي

 طريقه اين .باشد مي دست بوسيله درخت از خوشه كردن جدا روش به محصول برداشت ,دوم طريق

 براي .آيد نمي وارد آن هاي شاخه و درخت به آسيبي هيچگونه چون باشد مي محصول برداشت راه بهترين

 مخصوص طرفه دو نردبانهاي بخصوص ,شود استفاده نردبان از است بهتر ,ترتيب اين به ميوه چيدن

 .شود مي درخت از كارگر رفتن باال اثر بر درخت ديدن صدمه از مانع كه ميوه برداشت
 

 كاشت و توليد نهال پسته هايروش

 باغ پسته اجراي نقشه

موردنظر را براي كاشت از لحاظ آب و هوا و شرايط خاك بررسي نمود  قبل از كاشت پسته ابتدا بايد منطقه

 .به تسطيح آن كردكاري مناسب بود اقدام مورد نظر براي پسته . اگر منطقه و زمين

دقيقي با مقياس مناسب از زمين تسطيح شده بر روي كاغذ  براي احداث باغ پسته بهتر است ابتدا نقشه

متر  7-8ها متر و بين رديف 0-3ها )فواصل بين درختان درختان و رديف رسم كرد و روي آن فواصل بين

 هاي باغ، شبكهمسير جاده و خيابان احداث ساختمان و يا تاسيس مورد نياز احتمالي، باشد(.محلمي

 .آبياري باغ ، وزش بادغالب و شيب زمين را مشخص نمود

 : تهيه بذر مطلوب

هيچ گونه آفت يا بيماري و از محصول همان سال باشد. انتخاب  بذر در نظر گرفته شده بايد سالم و بدون

مت بيشتر آن در برابر خشكي در مقايسه با مزايا و معايبي است، از مزاياي آن مقاو بنه به عنوان پايه داراي

رشد بطئي  پسته اهلي و مقاومت نسبي در برابر آلودگي به نماتد مولد غده ريشه است و از معايب آن پايه

عيوب كمتر مورد توجه  هاي اوليه كاشت و حساسيت به گموز و ورتيسليوم بوده كه به علت ايندر سال

شود از ارقام پسه اهلي و عنوان پايه اسفاده مي گيرد. معموالً بذرهاي كه بهميباغداران به عنوان پايه قرار 

توان استفاده است و همچنين از نوعي هيبرد به نام بنه باغي نيز مي عمدتاً بادامي )بادامي ريز(و قزويني

هريك  ب و محاسنباشد. بنابراين بايد با توجه به معايفوق العاده به نماتد ريشه حساس مي نمود. بنه باغي



 

های جهادیهسته توانمندسازی حرکت  | 0  

 

پايه مبادرت نمود. از  هاي منطقه به انتخابها و نيز با توجه به نوع خاك محل كاشت و بيمارياز پايه

 نام برد توان كسور،آتالنتيكا و سرخس راهاي ديگر پسته درايران ميپايه

 : آماده كردن بذر براي كاشت

ساعت ( در آب خيس خيسانده،  00ساعت )ترجيحاً  08تا  00حدود  ها رابذر در اواخر اسفند و اوايل بهار

تا  5/50كسين تيرام، بنوميل به نسبت كش نظير كاربواستفاده از سموم قارچ شوي مجدد باوپس از شست

 شود. پس آندقيقه ضدعفوني مي 16الي  5به مدت  5/6و هيپوكلريد سديم )مايع سفيدكننده( در هزار 3

شوند قرارداد داشته روز مرطوب نگه 5تا  0مدت اي كه به طورمنظم بهارچههاي پبايد بذرها را در كيسه

باشد(بعد از جوانه زدن بذرها بايستي آنها مي گراددرجه سانتي 06-36زني بذرها)دماي مناسب براي جوانه

زني هزار ضدعفوني كرده و در محل مورد نظر كاشت. توانايي جوانه  در 0يا بنوميل  PCNB كشرا با قارچ

زني بستگي به سختي پوست استخواني مختلف پسته متفاوت است. جوانه هايدر بين بذر گونه

ور كردن در آب به مدت ساعت و سپس غوطه 5/1دهي با اسيد سولفوريك به مدت خراش .)آندوكارپ(دارد

پوست  دهد. استفاده از بذرهاي بدونساعت، سرعت و درصد جوانه زني )مغز(بنه را افزايش مي 00

 .شود تواند مورد توجه واقعاستخواني براي جوانه زني به دليل سبز شدن يكنواخت مي

 : روش هاي كاشت

 : كاشت بذر در زمين اصلي

زده مورد نظر براي كاشت را پس از گاورو شدن زمين  هاي با آب وخاك شيرين بذور جوانهدر زمين

كارند.چنانچه بافت خاك مزرعه سنگين لي ميداغ آب زمين اص )رسيدن به حد ظرفيت مزرعه ( د رمحل

پوشانند. اين عمل به رشد روي بذور داخل هر گودال را به وسيله ماسه مي باشد به منظور از سله بستن

 دهد بلكههاي نهال قرار ميكند، چون نه تنها اكسيژن كافي در دسترس ريشهفراوان مي گياه كمك

بذر دارد )ميزان  دارد. عمق كاشت بذر بستگي به اندازهفعاليت وا ميموجودات هوازي مفيد خاك را نيز به 

 (است برابر بزرگ ترين قطر بذر 5تا  0تقريبي عمق كاشت حدود 

 : كاشت در خزانه

تا  5بايد آماده گردد. فواصل كاشت بذرها بر روي خطوط بين  زمين خزانه پسته مانند خزانه ديگر درختان

متر است. پس از كاشت بذر ، روي آن را با استفاده از ماسه سانتي 06تا  35 متر و بين خطوطسانتي 16

 366تا  056نمايند. ميزان بذر مصرفي پسته در هكتار خزانه باكود دامي پوشانده و آبياري مي بادي همراه

صل هاي توليدي در فنهال .توان توليد نمودهزار نهال در يك هكتار مي 056باشد و حدود كيلوگرم مي

نهال يكساله(. هرچه سن نهال در خزانه باال ) خواب )پاييز و زمستان( آماده انتقال به زمين اصلي هستند

ها و عدم دقت درهنگام كندن و جابه جايي شدن ريشه نهال رود به علت گسترش سيستم ريشه و پيچيده

 0تا  5/1ه راه روهايي در فواصل شود. معموالً د رخزانها، يكبار انجام ميريشه نهال به زمين اصلي و قطع

آبياري و  هاي هرز و انجام عملياتشود كه اين عمل به رفت و آمد كارگران براي حذف علفتعبيه مي متر

و يا موزائيك فرش شود  كند. چنانچه كف خزانه بوسيله سيمانها كمك ميدر صورت نياز پيوند زدن نهال

تر و تلفات آنها نيز كمتر خواهد ها آساننهال جايينابراين جابهكند. بها جلوگيري مياز رشد عمودي ريشه

 .بود
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 : هاي پالستيكيكاشت دركيسه

شود. البته هر چه ارتفاع متر استفاده ميسانتي 36تا  05ارتفاع  هاي پالستيكي بهبراي اين منظور از كيسه

 از آنجايي كه محيط رشد در گياهان سانتي متر ويا بيشتر ( رشد نهال بهتر است. 05باشد) ها بيشتركيسه

هاي توانند ريشهنمي شوندگلداني محدود است و اين گياهان مانند گياهاني كه در مزرعه و باغ كشت مي

كنند. لذا برا ي برآورده ساختن  خود را گسترش داده و به طور طبيعي از منابع غذايي خاك استفاده

دو قسمت ماسه و يك قسمت خاك زراعي  مخلوطي از يك تاها را احتياجات گياه، خاك درون كيسه

 .شودپوسيده انتخاب مي مرغوب )لومي(و يك قسمت كود دامي يا خاك برگ

كرده،  برداريها خاكزمين مورد نظر را به ندازه ارتفاع گلدان معموالً براي تسهيل د رعمليات آبياري،

متري، راهروهايي براي عبور و مرور كارگران وجود  5/1-0چينند كه در فواصل مي ها را طوريسپس گلدان

غرقابي امكان  سطح زمين بوده، در نتيجه آبياري به طريقهها معموالً همباشد. قسمت باالي گلدان داشته

سبز شدن و چهار و پنج برگي شدن  كارند كه پس ازشود. درون هر كيسه معموالً دو دانه بذر ميپذير مي

هاي ها سوراخكنند. حتماً بايستي در ته كيسهحذف مي ن آنها را انتخاب نموده، ديگري راها قويتريچهگياه

توان به زمين اصلي انتقال داد. نمود. گياهان گلداني را در موقعي از سال مي كش ايجادعنوان زهكوچكي به

به زمين  موقع انتقال شود. درها نيز استفاده ميها به منظور واكاري در باغپسته درون كيسه از كاشت

اطراف آن بريزد، پاره كرده،  ها وارد شود و خاكاي به ريشهها را به آهستگي بدون آنكه صدمهاصلي، كيسه

 .دهندمي گياه را به زمين اصلي انتقال

 : ساير روش هاي تكثير

عمده تكثير از طريق كشت بافت حاصل شده است. از مزاياي  هاي در زمينه تكثير پسته ازاخيراً موفقيت

ها به علت تكثير غير جنسي )كلون( تكثير سريع در فضاي كم و توليد نهال طريق كشت بافت، يكنواختي

اهلي  هاياز بيماري و نيز كوتاه نمودن طول دوره نونهالي است. درايران ريز ازديادي پايه هاي عارينهال

زدن بدون استفاده از قلمه ارقام تجاري از طريق)قزويني، بادامي زرند( و وحشي )بنه و آتالنتيكا( و نيز 

هاي تكثير نبوده است. خوابانيدن يكي ديگر از روش پذيركنون امكانهاي گياهي و با غلظت باال تاهورمون

 .تعداد معدودي گياه ريشه دار را از گياه مادري بدست آورد توانباشد كه با اين روش ميمي

 : مراقبت از نهال هاي بذري

هاي پالستيكي سبز شدند. يك سلسله عمليات اصلي و يا كيسه ها درخزانه و يا زميناز آن كه بذر پس

 : آنها الزم است كه عبارتند از باغباني براي مراقبت از

 : آبياري -الف 

كلي آبياري خاك و ميزان آب موجود متفاوت است. بطور ميزان دفعات آبياري برحسب آب وهوا و نوع

كه در اين مرحله از رشد گياهان داراي ريشه صورت گيرد.با توجه به اين بذري بايد به آهستگيهاي نهال

 .باشند بايد دقت نمود كه از كمبود آب صدمه نبينندجذب مي محدودي براي

 : وجين -ب 

د آنهارا از پردازند. بنابراين بايداشته و با گياهان اصلي به رقابت مي هاي هرز تقريباً در خاك وجودبذر علف

 .نشود اي واردهاي هرز بايد با دقت صورت گيرد تا به ريشه گياهان اصلي صدمهوجين علف .ميان برد
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 : محافظت از گرما و تابش مستقيم آفتاب -ج

ها آب پاشيد و نيز پالستيكي بايد هر چند روز يك بار روي نهال در روزهاي گرم، مخصوصاً در روش كاشت

 متر قرارداده، با استفاده 1-5/1هاي در زمين به ارتفاعتوان پايهمستقيم آفتاب، مي شبراي جلوگيري از تاب

 .جلوگيري كرد از حصير يا مواد ديگر روي آن را پوشاند و بدين ترتيب از تابش مستقيم نور خورشيد

 : انتقال نهال به زمين اصلي

سانتي متر حفر كرد وآن  06و به قطر  06بايد گودالي به عمق  محلي كه قرار است نهال در آن كشت شود،

هاي بذري را بايد به نحوي درگودال كاشت كه همراه با كود دامي پر نمود. نهال را با خاك سطح االرض

رود،  حدفاصل بين ريشه و ساقه(آن هم سطح زمين قرار گيرد. چنانچه طوقه گياه درخاك فرو) طوقه

شود. اگر هم باالتر از  واقع )گموز( اي عامل پوسيدگي طوقههممكن است پوسيده شود و يا مورد حمله قارچ

 .روداند از بين ميگرفته هاي از ريشه كه در معرض هوا قرارخاك قرار گيرد، قسمت

هاي بذري نهال را فشار داده تا گياه در آن مستقر شود. نهال بعد از قرار دادن نهال درگودال، خاك اطراف

 .انتقال آبياري كرد را بايد بالفاصله پس از
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