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 مقدمه

خدای بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم که توفیق عنایت فرمود تا با فاصله اندکی از انتشار 

داشت "نسبت به تهیه و انتشار جلد دوم این نشریه ترویجی با عنوان  "کاشت پسته"ی نشریه ترویج

در این نشریه سعی شده . با توجه به نیاز گروه های هدف مورد نظر اقدام نماییم "و برداشت پسته

زراعی و مدیریت باغ و نقش عوامل مهمی مانند آبیاری و تغذیه در  است ضمن تاکید بر عملیات به

ء کمی و کیفی عملکرد باغات پسته و کنترل مشکالت مهم و تاثیر گذاری از قبیل آفالتوکسین، ارتقا

ناخندانی و زودخندانی پسته، سال آوری، سالمت محصوالت و رعایت مسائل زیست محیطی با 

قرار اطالعات فنی مورد نیاز در اختیار پسته کاران عزیز ... استفاده از کنترل تلفیقی آفات و بیماریها و

بدیهی است که به جهت محدودیت حجم نشریه های ترویجی امکان طرح همه ی مسائل . گیرد

اوال قبل از مطالعه این نشریه، : لذا به باغدارن عزیز توصیه می شود. میسر نمی باشدمربوط به پسته 

را از طریق ثانیا اطالعات مورد نیاز . را مطالعه فرمایند "کاشت پسته"نشریه با موضوع  1حتما جلد 

کارشناسان جهاد کشاورزی، کلینیک های گیاه پزشکی و یا شرکتهای خدمات مشاوره ای فنی کسب 

ثالثا ما را از نظرات، پیشنهادات و تجارب ارزشمند خود در جهت بهبود هرچه بیشتر خدمات . کنند

 .بعدی بهره مند فرمایند
  

 : اصول نگهداری باغات پسته

عالوه بر رعایت اصول کاشت و انتخاب ارقام  وب باغ پستهجهت دستیابی به عملکرد مطل

مدیریت آبیاری، : زراعی از قبیلنیاز به مدیریت مناسب باغبانی و عملیات به( نژادیبه)مناسب 

برداشت و  بهداشتی ها و رعایت اصولتغذیه، هرس فرم و باردهی، کنترل به موقع آفات و بیماری

 .محصول داردو انبار داری وری آفر
 

 : آبیاری باغ پسته -1

 :میزان و کیفیت آب مورد نیاز پسته -1-1

( چاه عمیق)شود زمینی تهیه می های پسته بیشتر از منبع شبکه آب زیرآب مورد نیاز برای باغ

آب حداقل و حداکثر در روش آبیاری غرقابی . نسبتا باالیی می باشد Ecدارای کیفیت پایین و که 

( 7511تا  7111بطور متوسط ) متر مکعب در هکتار 12111-5111ین مورد نیاز برای درخت پســته ب
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باید دور آبی دارد، لکن با وجود این که پسته اســتقامت زیادی به کم. باشــددر سنین ابتدایی می

 . آبیاری منظم برای آن رعایت شود

ث رشد استفاده از آب با کیفیت خوب و تامین نیاز آبی درختان با دور آبیاری مناسب باع

مطلوب و عملکرد مناسب و با کیفیت و بالطبع کاهش شدت سال آوری، زودخندانی و پایین آمدن 

 .ها خواهد شدخسارات آفات و بیماری
 

 :حساس ترین مرحله آبیاری پسته  -1-2

آب اول نهال یعنی آب زمان کاشت نهال در زمین اصلی یکی از مهمترین و حیاتی ترین 

راین این مرحله یا باید بصورت غرقابی آبیاری شود یا اینکه حجم آبدهی بناب. مراحل آبیاری است

سیستم تحت فشار زیاد شود تا منطقه اطراف ریشه کامال اشباع شود و سپس مطابق با دور آبیاری 

 .طراحی شده آبیاری ادامه یابد

حساس ترین مرحله آبیاری پسته جهت تولید محصول خوب، زمان گلدهی یعنی فروردین و 

تنش خشکی از اواسط اردیبهشت تا . اردیبهشت و زمان پر کردن مغز یعنی حدود تیر ماه است

ضمنا مهمترین آب برای . خرداد تاثیر زیادی در افزایش پسته های زودخندان و ترک خورده دارد

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

 : تهدور آبیاری پس -1-3

یا شنی سبک و سنگینی )انتخاب دور آبیاری پسته به عواملی از قبیل فصل رشد، بافت خاک  

خاک، روش آبیاری، سن درخت، و میزان آب در دسترس  ، شوری آب، شوری(و رسی بودن خاک

 .بستگی دارد

شوند و به روز آبیاری می 7با دور آبیاری  به طور متوسط های پسته در روش سطحینهال 

سالگی تا  5روز و از  14دور آبیاری به  ،سال 5دریج با توسعه سیستم ریشه آنها و رسیدن به سن ت

روز و در  25های سبک سالگی در خاک 11سالگی به تدریج دور آبیاری افزایش یافته و در  11

 .رسدروز می 35های سنگین تا روز و در خاک  31خاکهای متوسط 
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 (روز) درختان پستهدور آبیاری مناسب  -1جدول 

 عوامل موثر                                                                   دور آبیاری

 سالگی به بعد 9سالگی              از  9تا  3سالگی           از  3سن گیاه                                 از کاشت تا 

 رسی شنی رسی شنی رسی شنی بافت خاک

روش 

 آبیاری

 01 31 01 11 11 7 (غرقابی) سطحی

 31 01 01 11 11 7 بابلر

 11 11 11 7 3 1 قطره ای سطحی

 01 11 11 11 3 1 قطره ای زیرسطحی

 

ی به باید توجه داشــت زمانی که مدار آبیاری یک ماه اســت، در هر آبیاری آب به میزان کاف

 .اک نفوذ کندل به عمق خدرخت داده شود تا رطوبت کام
 

 :نکات مهم در آبیاری پسته در شرایط آب شور -1-4

 پیشنهادشوری باالی آب و خاک یا ( Ec)کاشت پسته در شهرستان اصفهان برای شرایط کم آبی و  -

؛ بنابراین سیستم های آبیاری تحت فشار از قبیل قطره ای، زیر سطحی و بابلر با توجه به گردد می

 .باشد میآبیاری از مهمترین راهکارهای مدیریتی در مصرف آب درجه شوری و کیفیت آب 

- Ec  لیتر در ساعت  4 دهی میزان آباز آبیاری قطره ای با قطره چکان های داخل خط و  5کمتر از

 .گردد میخودشوینده و تنظیم کننده فشار استفاده 

-  Ec از باالتر دهی ن آبمیزااز آبیاری قطره ای با قطره چکان های خارج خط و  11تا  5بین      

 .که خود شوینده و تنظیم کننده فشار است استفاده گردد( لیتر در ساعت 8)

- Ec  بهتر است از روش بابلر که کمتر دچار گرفتگی می شود و هم امکان آبشویی کافی  11باالی

 .را جهت جلوگیری از تجمع نمک ها در خاک فراهم می نماید، استفاده گردد

 5/1تا  25/1متر و  در خاکهای سنگین  25/1تا  1ه چکان ها در خاک سبک تا متوسط، فاصله قطر -

 .متر می باشد
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در صورت استفاده از آب شور در روش قطره ای، سعی شود دور آبیاری کوتاه باشد تا رطوبت  -

 .خاک در حد ظرفیت مزرعه قرار گیرد و ریشه شوری خاک را کمتر حس کند

باید در کف جوی و در محل داغ نبی در شرایط خاک و آب شور نهال ها در روش آبیاری غرقا -

 در سال های بعد و باید به طریقی آبیاری شود که آب و داغ آب با تنه گیاهآب کشت شوند 

 .تماس نداشته باشد

انجام آبیاری سنگین زمستانه از اواخر پاییز تا اواسط زمستان یعنی در مرحله خواب درخت به  -

 . انجام گرددشویی امالح منظور آب
 

 :پیوند درختان پسته  -2

های پایه پسته و انتخاب رقم مناسب و پیوندک سالم و انجام انجام به موقع پیوند روی نهال 

ای بهترین نوع پیوند، پیوند لوله. پیوند توسط افراد پیوند زن حرفه ای اهمیت زیادی در باغ پسته دارد

سالگی به همراه قطور شدن شاخه  3تا  2)ن رشد درخت در سن و شکمی بوده که بسته به میزا

ساله پسته در زمین اصلی  3-2های اسفند ماه نهالروش پیوند لوله ای در در  .دگیرانجام می( اصلی

شاخه  3-1های جانبی، بسته به نوع آرایش تنه درخت، پس از رشد جوانه. شوندسربرداری می

 .می گرددها حذف ی شده و سایر شاخهجانبی بر روی پایه اصلی نگهدار
 

 : هرس درختان پسته -3

 .هرس در پسته مثل سایر درختان میوه شامل هرس فرم و هرس باردهی می باشد
 

 

 : هرس فرم درختان پسته -3-1

تحریک   هدف از انجام هرس فرم، ایجاد اسکلت قوی و محکم، شکل مناسب و مورد نظر

متراکم و متوازن و افزایش رشد شاخه های نگهداری شده  های مناسب برای ایجاد تاج رشد شاخه

شود و  شکل مناسب درختان پسته توصیه می هرس فرم جامی و شلجمی جهت ایجاد. می باشد

 : ذیل است مراحل اجرای آن به شرح

، جهت تقویت درخت و رشد طولی و قطور شدن تنه اصلی در سال اول پس از کاشت نهال

 . گردد فرعی میهای  اقدام به حذف شاخه
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در صورت مساعد و مناسب بودن شرایط رشد گیاه جهت آماده سازی برای پیوند لوله ای در 

اما در صورت نامساعد بودن شرایط و رشد گیاه سربرداری و . گردد سال بعد اقدام به سربرداری می

 .شود پیوند به سالهای بعد موکول می

پس از انجام پیوند . گیرد فه صورت میهای اضا در این سالها حذف پاجوش و تنه جوش

های فرعی می  های محل پیوند اقدام به حذف شاخه گیری بهتر و جلوگیری از آلودگی جهت فرم

 .نماییم

گیری درخت با الگوی هرس جامی و یا شلجمی اقدام  های بعد از پیوند جهت فرم در سال

 . می نماییم
 

 

 :هرس باردهي -3-2

های  تنک شاخه، هرس سربرداری و حذف پاجوش و شاخههرس باردهی پسته شامل هرس 

 :شودمعموالً در هرس باردهی درختان پسته دو روش بکار گرفته می .باشدخشکیده آلوده می
 

 :پسته درخت سربرداری هرس  3-2-1

. باشدهای درخت میکه به معنی قطع قسمتی از سر یا انتهای فوقانی بازو، شاخه و سرشاخه 

های جانبی ، شاخه یا سرشاخه و بازو ازمحل بریدگی تحریک شده و رشد جوانهبا انجام این هرس

 .گرددمیتشدید

ساله و کاهش  5تا  3های جانبی در شاخه های در درختان بالغ، این نوع هرس باعث تولید شاخه

در هرس سربرداری حفظ . شودطول شاخه های بلند یک ساله در قسمت باالی تاج درخت می

این هرس باعث جلوگیری از رشد بیشتر . انه رویشی در باالی جوانه گل مهم استحداقل یک جو

با توجه به اینکه در ایران هرس درختان پسته بصورت . شودرویشی و ثمردهی باال در سال بعد می

ترین نکته در این هرس برای کارگران، دانستن اختالف بین جوانه گل شود لذا اصلیدستی انجام می

 .ویشی استو جوانه ر
 

 :پسته درخت شاخه تنك هرس 3-2-2

های داخل تاج به معنی بیخ برکردن شاخه از انتهای تحتانی است و برای کاهش تراکم شاخه

این نوع هرس باعث تسهیل نفوذ نور خورشید و جلوگیری از ایجاد سایه در . شوددرخت استفاده می
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. شودباعث افزایش تولید میوه می درخت شده، رشد شاخه های مثمره مرکزی را تسریع کرده و

این روش هرس تاثیر زیادی در . کندها را محدود میضمن آنکه رشد عرضی درخت در بین ردیف

جهت محدود نگهداشتن اندازه  .تقویت و تحریک رشد رویشی جانبی مثل هرس سربرداری ندارد

 .الزامی است تنک شاخه بصورت سالیانه درخت، انجام هرس سربرداری و
 

 :پسته درخت تابستانه و زمستانه هرس -4

را همانند سایر درختان میوه سردسیری همه ساله در زمستان و هنگام خواب پسته درخت 

هرس زمستانه باعث ضعف کمتر و تقویت بیشتر جوانه های باقی مانده . گیاه هرس می نمایند

و بیدار شدن جوانه ها متورم شدن  نزدیک ترین زمان بهعملیات هرس بایستی . درخت می شود

 .در اواخر زمستان انجام و به اتمام برسددرخت 

هرس تابستانه غالباً در مورد درختان جوان پسته قبل از باردهی انجام می شود و در درختان 

بالغ صرفاً جهت حذف شاخه های بیمار، معیوب و مانع که در مسیر رفت و آمد باغ هستند، انجام 

 .می شود
 

 :پسته تغذیه باغ -5

تغذیه مطلوب و فراهم نمودن  درختان پسته یکی از مباحث مهم در جهت افزایش عملکرد

 . باشــدتری در اطراف ریشــه جهت جذب بیشتر عناصر غذایی مورد نیاز میمحیط مناســب

، (آلی) مدیریت تغذیه باغات پسته در طول یک فصل شامل مدیریت کودهای حیوانی

کودهای مورد نیاز باغات پسته به دو دسته  .باشدپاشی می و محلول شیمیایی با کاربرد خاکی

 .کودهای آلی و شیمیایی تقسیم می شوند
 

  : کودهای آلي -5-1

و کودهای سبز  خشک ها، لجنکودهای دامی، طیور، کمپوست: کودهای آلی عمدتا شامل

است و این کودها بیشتر به  درصد عناصر غذایی مورد نیاز گیاه در کودهای آلی بسیار ناچیز. باشدمی

خاطر خواص دیگر و تاثیر بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاک اهمیت داشته و مورد 

 .تاکید هستند
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 :اثرات مواد آلي بر خصوصیات فیزیکي خاک –الف 

 بهبود ساختمان خاک؛ 

 ویه خاک؛هافزایش خلل و فرج خاک و بهبود وضعیت ت 

 ب و فرسایش خاک،آ گیری از سله بستن و ایجاد روانافزایش نفوذپذیری و جلو 

  افزایش ظرفیت نگهداری آب خصوصا در خاک های شنی؛ 

 کاهش چسبندگی خاک های رسی و افزایش چسبندگی خاک های شنی.  

 :خاک شیمیائي اثرات مواد آلي بر خصوصیات – ب

 افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک؛ 

  کاهش موضعیpH ی آهکی  خاک و اصالح خاکها 

 و کمک به آزاد سازی عناصر غذایی موجود در خاک؛ یندهای اکسید و احیاءآشرکت در فر 

  با عناصر غذایی معدنی و کمک به جذب آنها( کالت)تشکیل ترکیبات قابل جذب کمپلکس شده. 

 :خاک حاصلخیزیاثرات مواد آلي بر خصوصیات  – ج

 ،تامین بخشی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه 

 ک عناصر غذایی در خاک و جذب بهتر توسط ریشه گیاه؛تحر 

 افزایش ظرفیت نگهداری عناصر غذایی. 

 

  تامین ماده اولیه و انرژی برای جانداران ریز خاک؛ 

 ،ایجا تعادل در رطوبت و تامین اکسیژن کافی برای این جانداران 

 تحمل سرما توسط گیاه تامین حرارت کافی برای ادامه حیات آنها در اوج سرما و گرما و کمک به. 

بهتر است بدانیم که خاک یک محیط مرده و بی جان نیست؛ بلکه یک محیط زنده و پویا و رو 

برآیند فعالیت این . ها موجود زنده ریز و درشت را در خود جای داده استبه تکامل است که میلیون

فراهم می کنند؛ باعث مواد آلی با شرایطی که . هاستموجودات زنده حاصلخیزی و باروری خاک

اثرات مواد با توجه به . فعالیت این موجودات و زندگی، باروری و حاصلخیزی خاک ها می شوند

توصیه می شود که عالوه بر استفاده از کودهای آلی در زمان کاشت نهال، حتما کودهای  آلی
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ناسبی از درخت شیمیایی مصرفی را با مقدار کافی از کودهای آلی به صورت چالکود در فاصله م

 .گردداستفاده 

این کودها بیشتر به جهت . کودهای آلی درصد ناچیزی از نیاز غذایی درخت را تامین می کنند

تاثیر غیر مستقیم بر جذب عناصر غذایی موجود در خاک و خواص مهم دیگری مانند اصالح خاک 

و شیمیایی مکمل همدیگر کودهای آلی . که بر شمرده شدند؛ اهمیت دارند... و نگهداری رطوبت و

 .هستند
 

 : روش و زمان استفاده از کودها -5-2

 

در زمان خواب رفتن کامل درخت  -1. دهی باید در باغات پسته انجام گردد چند نوع کود

کوددهی بعدی محلول در آب آبیاری و یا  -2. چالکود انجام می گردد( پس از افتادن آخرین برگ)

درخت  و رفع کمبود های درخت در فروردین ماه و پس از بیداری محلول پاشی بسته به نیاز گیاه

محلول پاشی توسط کود فروت ست یکبار زمان متورم شدن جوانه ها و قبل از به  -3. انجام گردد

جهت جلوگیری از ریزش  -4. خواب رفتن درخت و یکبار در اسفند ماه و قبل از بیداری جوانه ها

بت میوه ها و ریزش میوه بعد از تشکیل میوه و دانه تسبیحی شدن میوه و تغذیه و جلوگیری از رقا

با توجه به کمبود بعضی از عناصر  -5. کود کامل باید به صورت تغذیه برگی یا آبیاری انجام گردد

نیاز است کود های تک عنصری موثر در رشد استفاده گردد، مثال کود ازته برای رشد رویشی بهتر و 

کود کلسیم جهت  -جهت حفظ و نگهداری میوه و جلوگیری از استرستاسیم ها کود پ تشکیل جوانه

ایجاد پوست محکم میوه، خندان شدن و شیرین تر شدن میوه به صورت محلول در آب پای درخت 

 .یا تغذیه برگی پیشنهاد می گردد

مطلوب  با کود حیوانی مورد استفاده نیز  (ازت، فسفر و پتاسیم)مخلوط کردن کود کامل شیمیایی  

 .باشدمی

روش علمی و صحیح در تعیین نیاز کودی درختان پسته، استفاده از اطالعات و نتایج تجزیه خاک، 

  .تعیین می گرددتوجه به کیفیت آب آبیاری  با برگ و حتی میوه پسته و

، میزان و کیفیت آب آبیاری و رقمآب و هوا، ، میزان مصرف کودهای شیمیایی به نوع خاک

 .پوسیده باشد کود دامی مورد استفاده باید کامالشود تاکید می .رد درخت بستگی داردعملک میزان
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پاشیدن . ناسب ترین شیوه مصرف کودهای آلی و شیمیایی به روش چالکود می باشدم

در سطح خاک عالوه بر اینکه کارایی الزم برای ریشه ها را ندارد؛ باعث ( آلی)کودهای حیوانی 

به سطح خاک شده و تبعاتی از قبیل حساسیت به خشکی، سخت شدن  هدایت ریشه های درخت

باید به ( کانال)عمق و فاصله چاله . می شود... ای هرز، صدمات مکانیکی وهرقابت با ریشه علف

. نحوی باشد که کود در نزدیکی ریشه های مویین قرار گرفته و باعث قطعی زیاد ریشه ها نگردد

انی و فسفر، پتاس، گوگرد و بخشی از کودهای ازته به روش بنابراین الزم است کودهای حیو

 41سانتیمتر بسته به سن درخت و عرض  41و در شیاری به عمق حداقل چالکود یا کانال کود

  .شود چالانداز درخت  سانتیمتر در انتهای چتر سایه

 : دروش صحیح چالکو -5-3

 متر از تنه اصلی درخت در  5/1الی  21/1های کودی به فاصله انتخاب محل مناسب برای احداث چاله

 .محل سایه انداز می باشد

 باشد یا به روش کانالکود در مسیر آبیاری درختعدد در اطراف تنه درخت  4تا  2ها حداقل تعداد چاله. 

 دسانتی متر میباش 41*41*41یا در  51*51*51ها به اندازه  ابعاد چاله.  

  دوخاک درون چاله تماماً بیرون ریخته ش. 

 کنندپر می کامال پوسیده قسمت پایین چاله را با کود دامی.  

  شوددر ته چاله ریخته  کیلوگرم کود دامی پوسیده مخلوط و 5کودهای شیمیایی توصیه شده با.  

 ها با کود دامی پوسیده پر شودبقیه چاله. 

 ها در مسیر آبیاری احداث گرددچاله. 

  ری شودها آبیابالفاصله پس از کوددهی چاله. 

 

 روش صحیح چالکود -1تصویر شماره 
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 : عناصر غذایي مورد نیاز درخت پسته -5-4

 شامل ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم و گوگرد: عناصر غذایي پر مصرف -الف

 نیتروژن -5-4-1

 :تامین نیاز نیتروژن درختان پسته

 توجه به محدودیت منابع آبی،  با. نیتروژن یکی از پر مصرف ترین عناصر غذایی مورد نیاز درخت پسته است

 . نیاز کلی پسته به نیتروژن به دو عامل مهم وضعیت مواد آلی خاک و دور آبیاری بستگی دارد

  بطور کلی مصرف کود ازته در باغ پسته با این دو فاکتور نسبت معکوس دارد یعنی هر چه دور آبیاری بیشتر

در درصد مواد آلی خاک بیشتر باشد نیز ازت باشد؛ میزان مصرف ازت کمتر می شود و همچنین هر چق

 .کمتری مورد نیاز است

 های آهکی کود سولفات آمونیوم می باشدکود ازته توصیه شده خصوصا برای منابع آبی شور و خاک. 

 در درختان پسته( ازت)رابطه دور آبیاری و نیاز به نیتروژن  -2جدول

111 91 81 71 61 51 41 31 
دور آبیاری 

 (روز)

99 137 171 01 010 093 330 371 
نیاز نیتروژن 

 (گرم در درخت)

 

  اشاره  تر مسنهای توان به ضعف درخت و زردی برگ ها خصوصا برگ میازت عالئم کمبود از

 . نمود

  
 

 عالئم کمبود ازت در برگ درخت پسته -2تصویر شماره 
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 : فسفر -5-4-2

سطحی کودهای فسفره باید خودداری  نکته مهم در استفاده از فسفر این است که از پخش

لذا کود مورد نظر می بایست حتما . نمود چرا که حرکت فسفر در خاک بسیار کند و ناچیز است

سبز  بارزترین نشانه .در عمق توسعه ریشه و به روش چالکود و همراه کودهای آلی مصرف گردد

      ها ، باریک شدن شاخهها، ریزش برگها های پیر، ارغوانی شدن برگ سرشاخهتیره شدن برگ

 .می باشد

 

 عالئم کمبود فسفر در برگ درخت پسته -3تصویر شماره 

 : پتاسیم -3 -5-4

در حالیکه نیاز . پتاسیم را بعنوان کود کیفیت، کود مقاومت و کود فراموش شده نامیده اند

درختان خصوصا پسته به پتاسیم درحد ازت و حتی بیشتر است و نقش مهمی در کنترل 

دارد و ... مشکالتی مانند سرمازدگی، شوری، آفات و بیماریها، کم آبی و خشکسالی، ناخندانی و

اکثر خاکهای زراعی بدلیل برداشت چندین ساله محصول و عدم جبران پتاسیم خاک از این نظر 

و باید بدان توجه  می باشدیک عنصر تعیین کننده در موفقیت باغ پسته  پتاسیمتخلیه شده اند؛ 

سوختگی حاشیه برگ در اثر )ها حاشیه برگنوک و  سوختگی: بارزترین نشانه. شتری شودبی

 (ر هم ممکن است باشدمسمومیت ب

 

 عالئم کمبود پتاسیم در برگ درخت پسته -4تصویر شماره 
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 :کلسیم -5-4-4

اگر چه این عنصر در اکثر . یکی از عناصر مهم و ضروری برای پسته عنصر کلسیم است

شود ولیکن به جهت اثرات متقابل با سایر عناصر مثل فسفر، ته کاری به وفور یافت میمناطق پس

بی کربنات های موجود در آب آبیاری و کم تحرکی این عنصر در خاک عوارض ناشی از کمبود 

با وجود موجود بودن . آیدبوجود می... آن از قبیل، زوال پوسته سخت میوه پسته، ناخدانی و

حتی برگ درختان و نشان دادن این موضوع در جواب آنالیز خاک و برگ،  کلسیم در خاک و

شود چرا که کلسیم در آوندهای چوبی و آبکش درخت تقریبا به کمبود آن در میوه نشان داده می

شود ولی در انتهای دم میوه و ابتدای میوه بدلیل پایان یافتن راحتی حرکت کرده و جابجا می

پس محلول پاشی با کودهای کلسیمی آنهم با .  شودحرکت مواجه می های آوندی با کندی لوله

یک تا دو نوبت . های پسته باید این مشکل را بر طرف کردپاشش مستقیم کود بر روی خوشه

بالفاصله بعد از تشکیل ( کیلوگرم در هزار لیتر آب 2)محلول پاشی با کلرید کلسیم دو در هزار 

با فاصله ده روزه در نوبت بعدی باعث کاهش عارضه زوال و ( به اصطالح ارزنو شدن)میوه 

 .شودپوست یا لکه پوست استخوانی میوه می

 
 عالئم کمبود کلسیم در برگ درخت پسته -5تصویر شماره 

 (: ریزمغذی ها)عناصر کم مصرف  -6

 در تغذیه پسته اهمیت بیشتری  از بین عناصر ریز مغذی، چهار عنصر روی، بور، منگنز و آهن

 .دارند

 از بارزترین نشانه های کمبود عناصر کم مصرف می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

ها، جارویی تاخیر در بازشدن جوانه: ) روی،  (ها سبز باقی می ماندرگبرگهای جوان البته زردی برگ) :آهن 

های سوختگی برگ:  ) مس  - (ریز ماندن میوه ها ها و ها، تنک شدن خوشهشدن و ریز و نکروزه شدن برگ

شبیه ): منگنز  – (های ناقص و فنجانی شکل، عصایی شدن شاخه هابرگ ها،ها، ریزش برگنزدیک سرشاخه
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ها و فنجانی شدن آنها در پیچیدگی حاشیه برگ: )رب .(کمبود آهن با این تفاوت که حاشیه برگ سبز می ماند

 (مناسبخوشه بندی نا بهشت، پوکی محصول واردی

 بیش  تجمع و از آنجایی که عمده سطوح کشت پسته در مناطق با آب یا خاک شور می باشد؛ باید مراقب

و در صورت استفاده از کودهای میکرو کامل، از کودهایی  باشند بربود یا مسمومیت ناشی از عنصر 

 .دبر می باشاستفاده شود که فاقد عنصر 

 

 کمبود عناصر کم مصرف  عالئم -6تصویر شماره 

 گردد که روش علمی و صحیح در تعیین نیاز کودی قبل از هرگونه توصیه کودی تاکید می

. درختان پسته، استفاده از اطالعات و نتایج تجزیه خاک، برگ و حتی میوه پسته می باشد

 .بنابراین توصیه های زیر بصورت عمومی می باشد

 

 : دهامصرف کو در ضروریکات نتوصیه  -6-1

هرکدام با  برای افزایش تشکیل میوه در محصوالت باغی محلول پاشی عناصر اوره، روی و بر، -1

       ها توصیهغلظت پنج در هزار پس از برداشت محصول و در بهار پیش از باز شدن غنچه

روز قبل  21می بایست حداکثر تا  در محلول پاشی درختان میوه در فصل خواب، -2. گرددمی

-در غیر این صورت محلول پاشی موجب سوختگی درخت می. م جوانه ها متوقف شوداز تور

مخلوط کود، به صورت  ؛هرگز کود سولفات روی آبدار را با کود اوره مخلوط ننمایید -3 .گردد

افزودن اوره با غلظت دو تا پنج در هزار به محلول سولفات آهن، سولفات  -4 .خمیر می شود

لفات مس و اسید بوریک هنگام محلول پاشی موجب افزایش کارایی منگنز، سولفات روی، سو

به منظور تعیین مصرف دقیق این کودها مراجعه به نتایج تجزیه خاک،  -5 .گردداین کودها می
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در مزارع و باغاتی که غلظت بر در خاک و آب آبیاری  -6 .باشدآب و برگ درخت ضروری می

تحت چنین شرایطی از شدت  .شتری مبذول گرددباال است به مصرف سولفات روی توجه بی

مصرف کودهای محتوی بر در مناطق با خاک های شور توصیه  -7.شودکاسته می برمسمومیت 

محلول پاشی اگر -9 .نگرددپاشی  سرعت باد کم باشد و مانع محلولهنگام پاشش  -8 .نمی گردد

صرف کود مطالب برچسب کود را قبل از م -11. در صبح یا عصر انجام گیرد موثرتر خواهد بود

درجه سانتیگراد  29پاشی پایین تر از  حرارت محیط در هنگام محلول -11 .به دقت مطالعه کنید

در هنگام ظهور  -13. پاشی، آبیاری باغ و مزرعه انجام گیرد بهتر است پس از محلول -12. باشد

ام تهیه محلول کود را به آب هنگ -14. محلول پاشی انجام نگرددگل و اوایل دوره تشکیل میوه 

( PH) -16 .درصد باشد71پاشی رطوبت نسبی هوا باالتر از  در هنگام محلول -15. اضافه کنید

محلول پاشی در فصل بهار مواد  -17 .باشد 6-8های تهیه شده در محدوده بین پی اچ محلول

نین محلول پاشی در فصل همچ. دهدغذایی را مستقیماً و در زمان مناسب در اختیار گیاه قرار می

در مورد  -18 .پاییز باعث ذخیره شدن مواد غذایی در گیاه برای شروع فصل بعدی می شود

 .پاشی چندین بار صورت میگیرد عناصر غیر متحرک محلول
 
 

 کنترل آفات و بیماریهای پسته -7

 : آفات مهم پسته -7-1

 در روش نوین . رخه زندگی خاص خود را داردآفات پسته تنوع زیادی دارند و هر آفت نیز طرز خسارت و چ

و استفاده از سم به عنوان آخرین راهکار ( استفاده از چند روش)کنترل آفات تاکید بر روش مبارزه تلفیقی 

 .است

 های نوین عالوه بر استفاده از چند روش بجای کنترل یک آفت، کنترل کلیه آفات به منظور کاهش در روش

 .گیردائل زیست محیطی صورت میرعایت مس با هزینه ها و

 سوسک  ،(شیره تر)زنجره پسته  ،( شیره خشک) پسته پسیل معمولی: آفات مهم و درجه اول پسته عبارتند از

، (کراش)پروانه پوستخوار میوه پسته پروانه چوبخوار پسته، سن های زیان آور پسته، سرشاخه خوار پسته، 

، پروانه میوه خوار پسته  (رائوی پسته)برگخوار سفید پسته وانه زنبورهای مغزخوار سیاه و طالیی پسته، پر

 . می باشند سوسک شاخک بلند پسته ، (داغوی پسته)
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 شپشک واوی پسته، شپشک تنه درختان پسته، کنه معمولی پسته، کنه های  :آفات درجه دوم پسته عبارتند از

 .سته، کاپنودیس یا سوسک ریشه پسته می باشنداریوفید پ

 

یل تنوع آفات و تنوع چرخه زندگی و آستانه اقتصادی و نقش شرایط آب و هوایی و بدل

های آفت و اهمیت رعایت زمان سمپاشی و مالحظات زیست محیطی فعالیت اوجزمانهای مختلف 

ی موارد در این حجم کم نشریه از نام بردن سموم خاص خودداری و و عدم امکان پرداختن به همه

توصیه می شود حتما با نظرات کارشناسان کلینیک های گیاهپزشکی و شرکتهای  به باغداران محترم

خدمات مشاوره ای فنی یا کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی با کسب اطالعات کافی در این زمینه و 

 .   نمایندتاکید بر مبارزه تلفیقی و استفاده از سموم شیمیایی بعنوان آخرین راهکار اقدام 
 

 : (شیره خشك )سته پسیل پ -7-1-1

حشرات کامل پسیل معموالً در اواخر اسفند با گرم شدن هوا از پناهگاه های زمستانگذران 

خارج و بالفاصله پس از متورم شدن و باز شدن جوانه های پسته شروع به فعالیت، تغذیه و تخم 

  .گذاری می نماید

رقم اکبری  .یاهی تغذیه میکنندپوره های پسیل با فرو بردن خرطوم در سطح برگ ها از شیره ی گ

 . تر است نسبت به سایر ارقام حساستر و رقم اوحدی مقاوم
 

 
 حشره پسیل پسته  -7تصویر شماره 

 

 :عوامل افزایش جمعیت پسیل

 کشت متراکم درختان و رعایت نکردن فواصل مناسب و عملیات هرس 

 های هرز زیاد از خردادماه به بعد در باغ وجود علف 

 یاد از کودهای شیمایی ازته مخصوصاً اوره و سولفات آمونیوم در ماههای گرم سالاستفاده ز 
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 :زمان کنترل شیمیایي

  قبل از تفریخ تخم ها یا مراحل ابتدایی پورگیو همزمان با ظهور پوره های کوچک در سطح برگ 

 ًاز اواخر  مبارزه اختصاصی علیه پسیل معمولی با توجه به جمعیت و حساسیت ارقام پسته، تقریبا

 . اردیبهشت و اوایل خردادماه ضروری است

 

 

 پسیل پستهشیوه خسارت  -8تصویر شماره 

  : (شیره تر)زنجره پسته  -7-1-2

  .سمت درختان مهاجرت میکنند  ها خارج و به اوایـل فروردین ماه حشره کامل از پناهگاه

و توام با فضوالت و از محل نیش زدگی حشرات به میوه های جوان شیره نباتی خارج شده 

این ترشحات عالوه بر آنکه باعث . ترشحات پوره ها روی برگ ها و خوشه ها مشاهده می شود

سوختگی برگ ها و خوشه ها می شوند محیط مناسبی را نیز برای نشو و نمای قارچ های ساپروفیت 

  .دایجاد میکنند و اغلب درختان آلوده، مبتال به بیماری دوده یا فوماژین میشون
 

 

 تصویر آفت زنجره پسته -9تصویر شماره 
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 : نحوه کنترل

 کاهش و جمعیت آفت  برای تخمین (کارت های زرد)استفاده از تله های چسبنده و  مبارزه غیر شیمیایی

 .جمعیت موثر است

 مبارزه شیمیایی 

 .از زمان رسیدن پسته به بعد سمپاشی انجام نشود: نکته 
 

 : (کرمانیا)ه پروانه چوبخوار پست -7-1-3

 در داخل سر شاخه ها به سر کامل  این حشره سالیانه یک نسل دارد و زمستان را به صورت الرو 

تغذیه الرو از مغز محور خوشه ها و سرشاخه ها باعث ضعیف شدن سرشاخه ها، سیاه . می برد

 .شدن ، خشک شدن و ریزش دانه های انتهای خوشه ها میگردد
 

 . می باشد ،شفیره شده اند به ها خارج شده و تبدیل امی که اکثریت الرو ها از سرشاخههنگاواخر اسفند  زمان کنترل

 

 

 ها پروانه چوبخوار پسته و نحوه خسارت به شاخه -11تصویر شماره 

 : نحوه ی کنترل

  تله های فورمون جنسی چوبخوار پسته برای تخمین جمعیت آفت وتعیین زمان  -مبارزه غیر شیمیایی

جمع آوری ومعدوم کردن پیله  -هرس شاخه های آلوده  - کاهش جمعیت آفت توصیه میگرددزه ومبار

تغذیه مناسب نقش مهمی  آبیاری به موقع و - ه ها باعث کاهش جمعیت آفت میگرددهای روی شاخ

 .پوستخوار دارد درکاهش جمعیت آفات چوبخوار و
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 : پروانه مغزخوار پسته -7-1-4

 .گذراند ستان را به صورت الرو کامل در زیر پوست درخت میپروانه مغزخوار پسته، زم

از شفیره خارج شده و  ماه ها به تدریج از اواخر فروردین ماه تا اواسط خرداد حشرات کامل یا پروانه

های خود را به طور انفرادی روی پهنک برگ و یا به ندرت  گیری معموالً تخم ها پس از جفت ماده

 .گذراند ته میروی دمبرگ و دم خوشه پس

 

 پروانه مغزخوار پسته -11تصویر شماره 

 : نحوه خسارت

های جوان را سوراخ کرده و  اولین الروها در اواخر اردیبهشت ظاهر شده و بالفاصله میوه

ای رنگ شده و  های مبتال روی درخت قهوه میوه. کنند شوند و از مغز پسته تغذیه می داخل میوه می

 .افتد میخشکیده و بعد از مدتی 

 

 نحوه خسارت پروانه مغزخوار پسته -12تصویر شماره 

 : کنترل

  فرومونهای  تلهاستفاده از و همچنین کاهش جمعیت آفت  جهتدرخت استفاده از نوار مقوائی دور تنه  

 در زمان مبارزه با سایر آفات مبارزه با این آفت انجام می شود 
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 : ل آنهابیماریهای مهم درخت پسته و کنتر -7-2

ه در بین آنها بیماریهای پسته در جهان گزارش گردیده ک برایبیماری مهم  31حداقل 

رختان بر اثر شدن ریشه د ای گرهو پژمردگی ورتیسیلیومی  ،مخصوصاً سه بیماری گموزخاکزاد، 

 .باشند مهمترین بیماریهای پسته در جهان می ،نماتد
   

 : گموز پسته -7-2-1

عامل آن قارچ فایتوفترا . تری و شایعترین بیماریهای درختان پسته استاین بیماری یکی از مهم

درختان جوان با آلودگی شدید باعث سبز خشک . بردبوده و درختان بارور و غیر بارور را از بین می

   شدن درخت و در درختان مسن باعث کاهش برگ، خشکیدگی سرشاخه و نهایتا مرگ درختان

سانتی متری باالی خاک از نشانه های این  31تا  21طوقه تا ارتفاع ترشح صمغ از محل . شودمی

 .بیماری است
 

عامل این بیماری خاکزاد بوده و از طریق نهال آلوده، خاک و یا آب انتقال یافته و بسیار رطوبت 

 .دوست است
 

 :کنترل گموز پسته

که طوقه درختان در معرض هوا  یجلوگیری از تماس آب با طوقه درخت، کنار زدن خاک اطراف طوقه بطور -1

 .قرار گیرد

 .ب باغات آلوده برای آبیاری پستهآ عدم استفاده از زه -2

رقم بادامی ریز . استفاده از ارقام مقاوم، نهال های سالم و عاری از بیماری و اصالح بافت و ساختمان خاک -3

 .می باشدترین پایه به گموز  زرند مقاوم

ای یا سیاه شده و ضد عفونی با قارچ کش های قهوهرخت، برداشتن و تراشیدن قسمتدر صورت آلوده شدن د -4

توصیه  کیلوگرم در هزار لیتر آب 3و یا قارچ کش اکسی کلرور مس به نسبت  درصد 11تا درصد  4بردو به نسبت 

 .گردد می
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 : عالیم بیماری

 زوال سریع درخت و  هی از محل طوقه،ن زدن شیرابه گیاوابتدا تغییر رنگ بافت در ناحیه طوقه و بیر

 همچنین گردد آب وخاک آلوده منتقل می قارچ عامل بیماری با نهال، .باشد می خشکیدگی پس از چند روز

 .های سنگین با زهکش نامناسب باعث شدت بیماری می گردد وجود آب آزاد در پای طوقه و خاک

 

 عالئم بیماری گموز پسته -13تصویر شماره 

 : ژمردگي ورتیسیلیوميپ -7-2-2

های مولد زخم  هایی که به نماتد خاک. دامنه میزبانی این قارچ وسیع و به اکثر گیاهان حمله می کند

  .بیماری در آنها شدت می یابد ، آلوده اند

  :عالیم بیماری

  ش یززوال تدریجی به صورت رنگ پریدگی، سوختگی و کاهش تعداد برگها از پایین درخت به سمت باال، ر

 .می باشد تغییر رنگ آوند ها در برش عرضی ساقه و طوقه و کامل برگها در یک طرف درخت

 

 پسته عالئم بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی -14تصویر شماره 
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 ک کنترل بیماری زوال پسته

  های مقاوماستفاده از پایه  -های انگور، انار و پنبه بوده اند عدم احداث باغ در مکان هایی که دارای سابق باغ 

مبـارزه بـا علـف     -عدم تنش های آبی در ماه های گـرم   - مبارزه با نماتد های مولد زخم با آفتابدهی خاک -

 سال در اطراف درختان 3-2اضافه کردن کود دامی پوسیده هر  -های هرز ریشه ای در باغ 

  چندان موثر نیستشیمیایی کنترل.  

 : نماتد های انگل گیاهي -7-2-3

 .لد زخم ریشه و بویژه نماتد مولد گره ریشه مهم ترین نماتدهای انگل گیاهی می باشندنماتدهای مو

دامنه میزبانی وسیع نماتدها خصوصا نماتد گره ریشه که از خسارت زا ترین نماتد ها در ایران و 

 یکی از حساس ترین گیاهان نسبت به این نماتد که انار و پسته و در سایر نقاط دنیا می باشند

 .شوند ند، دیده میهست
 

 : عالیم آلودگي به نماتد

ریشه های نهال  عدم توسعه کافی - ایجاد زخم و تغییر رنگ ریشه های آلوده و تشکیل گره

تدریجی درخت همراه با کوچک شدن اندازه برگها و سوختگی حاشیه برگها و های آلوده و زوال 

ایط الزم جهت گسترش نماتد در باغ می شرباعث ایجاد آلودگی اولیه، خاک یا نهال  - مرگ درخت

  .کنترل نماتد پس از آلودگی باغ بسیار مشکل است - .باشد
 

 

 عالئم آلودگی به نماتد در برگ و ریشه پسته -15تصویر شماره 

 

، بیماری ماسوی پسته، کتابی سرخشکیدگی شاخه های پستهپسته می توان به  دیگراز بیماریهای 

 .اشاره نمود فالتوکسینشدن شاخه های پسته و آ
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 :آفالتوکسین -

ها اسپور این قارچ. شوندآفالتوکسین از متابولیت ثانویه قارچ های آسپرژیلوس تولید می سم

این قارچ بر روی دانه های انبار شده و سایر . ها و انبارهای پسته پراکنده هستنددر باغات و ترمینال

سموم و . شودمی محصوالتاورزی حضور پیدا کرده و با کپک زدگی باعث فساد محصوالت کش

زهرابه حاصل از این قارچ به عنوان عوامل بیماری زای قوی سرطانزا در میان ترکیبات طبیعی مطرح 

 .باشدمی
 

 توصیه های فني و کاربردی برای کاهش آفالتوکسین در مراحل کاشت و داشت پسته -7-2-4

 ستعداد کمتر ترک خوردگی پوست سبزاز ارقام با ااستفاده  -1

جاد استفاده از ارقام زودرس، متوسط رس و دیر رس در باغات بزرگ به منظور مدیریت برداشت محصول و ای -2

 فرصت خشک کردن به موقع محصول

 فواصل فنی بین ردیف ها و درختان رعایت -3

 ک تنه و با تاج بازتان پابلند، تانجام هرس با فرم مناسب و تربیت درخ -4

 تماس با خاک و یا نزدیک به زمین هرس و قطع شاخه های در -5

که ( اواخر خرداد)خودداری از تغییر دور آبیاری یا قطع آبیاری در مراحل رشد و سخت شدن پوسته استخوانی  -6

 .شودباعث ترک خوردگی زود هنگام در پوست سبز می

. در تولید محصول سالم و بدون ترک خوردگی در پوست سبز دارد تغذیه مناسب درختان پسته نقش مهمی -7

باشد و چنانچه از بنابراین استفاده از کودهای شیمیایی و آلی در زمان مناسب با توجه به نیاز گیاه ضروری می

 .ها را با روش مناسب زیر خاک چال کردشود؛ ضرورت دارد آنکودهای دامی استفاده می

کنند پس یا باید آنها را در بیرون باغ و یا در خود باغ چ کمک میرغ به زمستان گذرانی قابقایای گیاهی سطح با -8

 .در زیر خاک دفن کرد

ها را به وری، آنآبنابراین پس از برداشت و فر. منابع زمستان گذرانی باشداز تواند یکی پوست سبز پسته می -9

 .باغ برنگردانید

که ناقل قارچ هستند در ... ی مانند پروانه میوه خوار پسته، شب پره خرنوب، وبارزه صحیح و به موقع با آفاتم -11

 .کنترل بیماری تاثیر زیادی دارد
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 :توصیه های فني و کاربردی در مرحله برداشت -8

برداشت به موقع محصول و جلوگیری از تاخیر در برداشت و ترک خوردگی پوست سبز که باعث شیوع  -1

 .آلودگی می شود

همیشه یک سمت چادر مخصوص برداشت در روی تفاده از چادرهای دو رنگ جهت برداشت محصول و اس -2

 .زمین قرار گیرد

 تقال به پایانه و خشک کردن محصولبه حداقل رساندن زمان برداشت تا ان -3

 ر سایه تا زمان انتقای به پایانهبرداشت محصول در ساعات اولیه روز و نگهداری آن د -4

 .گرددنه متناسب با حجم محصول باشد تا محصول در حداقل زمان ممکن فراوری و خشک ظرفیت پایا -5

 :وری پستهآتوصیه های فني و کاربردی در مرحله فر -9

 وری پسته با حداکثر سرعتآانجام عملیات فر -1

 .نشده خودداری شود بااز انباشته شدن پسته های پوست گیری شده  در پایان -2

بنابراین از مخلوط نمودن پسته های رو . دارای آفالتوکسین بیشتری هستند ی آبخندان رو هایمعموال پسته -3

 .آبی و زیر آبی خودداری شود

باشد، بنابراین از این آب مجددا استفاده ها در پایانه آلوده به اسپورهای قارچ میآب حاصل از شستشوی پسته -4

 .نشود

های دارای آلودگی بیشتری هستند، بنابراین الزم است آنها را از پستههای ریز، بد شکل و لکه دار معموال پسته -5

 .سالم و مرغوب جدا نمود

 های پایانهرعایت بهداشت در محوطه و دستگاه -6

 های مختلف چرخ پوست گیریتخلیه و تمیز کردن کامل قسمت -7

 های فراوری در فضای مسقف و بستهنگهداری از دستگاه -8

 .خشک کردن پسته جهتهای دارای تجهیزات کنترل دما و محاسبه زمان الزم ناستفاده از خشک ک -9

 .درصد باشد 4-6 بین ها قبل از انتقال به انبار بایدرطوبت پسته -11

 :ری پستهانبارداتوصیه های فني و کاربردی در مرحله  -11

 .انتقال محصول به انبار در ساعات خنک انجام شود -1
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 .شده به انبار در یک دفتر مخصوص و طبق اصول انبارداری ثبت شودمشخصات محصول وارد  -2

های جدید به انبار باید محصول سال قبل را از انبار خارج و طبق اصول انبارداری، قبل از وارد کردن محموله -3

 .های سالم و مجاز ضدعفونی کردانبار را کامال تمیز و با روش

 .بت عایق باشندانبارها باید نسبت به حرارت و رطو -4

 .دما و رطوبت انبار باید پایین بوده و با دماسنج های خودکار کنترل شوند -5

 .دمای تمام انبار باید یکسان باشد تا از تجمع رطوبت روی محصول جلوگیری شود -6

 .سقف، کف و دیوارهای انبار باید بدون شکاف بوده تا زمینه ایجاد آلودگی کاهش یابد -7

های انبار های چوبی چیده شود و از تماس مستقیم با کف و دیوارههای حاوی پسته بر روی پالتتما گونیح -8

 .باشدعدد می 5تعداد مجاز کیسه روی هم حداکثر . جلوگیری شود

ضرورت مبارزه با آفات انباری، سموم تدخینی با رعایت اصول فنی بکار گرفته شود و الزم است صورت  در -9

 .کامل صورت گیرد تهویه انبار بطور
 

 سایر عوارض و نارسایي های پسته -11

 :سال آوری -11-1

 دلیل اصلی  .باشدمی آوری یا تناوب باردهیسال د؛میگرد پسته یکی از مشکالتی که سبب کاهش عملکرد

و گفته شده است که ضعف  پربار گزارش شده سال های گل ماده درریزش جوانه سال آوری در پسته

  .خلیه ذخیره غذایی توسط محصول سال آور علت اصلی سال آوری استدرخت در اثر ت

 این نشریه را  1شود جلد لذا پیشنهاد می. این فاکتور یک پدیده ژنتیکی بوده و تا حدودی تابعی از رقم است

 .مطالعه فرماییددقیقا که مشخصات ارقام پسته را توضیح داده است؛ نیز 

 داری بقاء جوانه گل، غلظت نیتروژن برگ، شاخه طور معنی با اوره به پاشیکه محلول هنشان داد تحقیقات

 .دهد میسال جاری و جوانه، مقـدار فتوسنتز، مقدار کلروفیل و سطح برگ در پسته را افزایش 

  درختـان . های درحال نمو برای نیتروژن وجـود داردتقاضای شدیدی از طرف میوه ،آوری پسته سالدر

بیشترین میـزان کاهش نیتروژن برگ درخت پسته  .نده ار درختان آور نیتروژن ذخیره کردبراب 7پسـته ناآور 

 . می باشددر طول دوره قبل از پر شـدن بـذر تا بلوغ میوه 

 دهد میرا کاهش  داری درصـد ریـزش جوانـه گـلطور معنی برداری به تیمار حلقهکه  هتحقیقات نشان داد. 
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 پاشی تعدادی از عناصر معدنی  برداری شاخه، تنک میوه و محلول ه حلقهگزارشات متعددی وجود دارد کـ

 .نمایدهای در حال رشد شـده و از ریزش آنها جلوگیری میهای گل و میوهسبب کاهش رقابت بین جوانه

  باشد میآبیاری کافی یکی از عوامل تاثیرگذار در خندانی پسته. 

 

 :درصد خنداني و پوکي پسته -11-2

 های کیفیت پسته استترین مالکنی، درصد پوکی و وزن یک صـد عـدد میـوه خشـک عمدهدرصد خندا. 

 این  1جلد ده و تا حدودی تابعی از رقم است که در این فاکتور نیز مانند سال آوری یک پدیده ژنتیکی بو

  .بیان شده استارقام پسته  در قسمتنشریه 

 دههای ماعدم تامین گرده مناسب و تلقیح نشدن گل. 

  پاشی روی کاربرد اوره به صورت محلولتحقیقات نشان داده که تغذیه کامل درختان در سال ناآور خصوصا

 .دهد میداری کاهش طور معنی پسته، درصد پوکی میوه را در مقایسه با شاهد به

  پسته کمبود روی باعث تنکی خوشه و ریز ماندن میوه پسته شده و در حالت کمبود شدید باعث پوکی میوه

 .شودمی

 گرددهای پر میسـبب افزایش درصد میوه ،نشان داده شده که تنک خوشـه پسـته قبـل از رشـد مغـز. 

 رعایت زمان برداشت تاثیر زیادی بر خندانی پسته دارد. 

 آبیاری کافی خصوصا آخرین آبیاری قبل از برداشت یکی از عوامل تاثیرگذار در خندانی پسته است. 

 

 :وری بر عملکرد کمي و کیفي پستهخسارت ش -11-3

 هاسوختگی نوک و حاشیه برگ 

 کافی شاخه ها و کاهش عملکرد درخترشد نا 

 چروکیدگی مغز میوه پسته 

 

 (سمت چپ)و مغز چروکیده در اثر شوری ( سمت راست)مغز سالم پسته  -16تصویر شماره 
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در اثر شوری بلند . شوددر اثر شوری زیاد، نوک میوه ها سیاه شده و صمغ از آنجا خارج می

 .شوندها کامال سیاه میمدت، میوه
 

 

 چروکیدگی و سیاه شدن میوه در اثر شوری بلند مدت -17تصویر شماره 

 :پسته برداشت -12

های پسته به راحتی از درصد پوســت رویی میوه 71- 81 بهترین موقع برداشت زمانی است که

ای پوست رویی از سبز به گلی تا ارغوانی نیز نشانه تغییر رنگ. پوست سخت استخوانی جدا شود

 . باشد می دیگر از رسیدن میوه
 

 : و خشك کردن پسته باید رعایت گردددر برداشت که نکات مهم و بهداشتي 

 های مخصوص دو رویه  از پارچه باید ،(شوداگر توســط دست و کارگر انجام می) جهت برداشت محصول

 . روی سطح خاک قرار گیرد بر است،طرف پارچه که مشــخص شده  استفاده نمود و همیشه یک

 های فرآوری انتقال یابد ترین زمان به پایانهمحصول برداشت شده بایستی در اولین فرصت و در کوتاه. 

  ســبدهای مخصوص ریخته و  را در جهت برقراری تهویه در میان محصول برداشت شده، بهتر است آن

 .و یا سایر وسایل حمل و نقل چیده شوند سپس سبدها در کامیون

  صورت  های کنفی و یا در ظروف کوچک بهمحصول آماده جهت عرضه به بازار بر حسب نیاز در گونی

 . شودبندی و به بازار عرضه می نایلون، ســلفون و قوطی بسته

 رایط رطوبت پائین با کف درجه ســانتیگراد و در ش 11–5بندی شده بایستی در انبار با دمای  محصول بســته

 .های غیر قابل نفوذ نگهداری شــودو دیواره 

  قــرار دادن پالت در کف انبــار جهت  .و ضروری است یماوجود هواکش جهت تهویه هوای انبار نیز الز

 .جلوگیری از انتقــال رطوبت کف انبار به محصول و آلودگی احتمالی آن ضروری است
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