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 پستهگياهشناسي 

هاي يكساله پسته درختي دوپايه است گلهاي نر و ماده به صورت خوشه و بطور جانبي بر روي شاخه

دار جهت تكميل جوانه گل نياز به سرماي معيني در پسته همانند ساير درختان خزان. شودظاهر مي

اس بوده درخت پسته به رطوبت هوا و همچنين به رطوبت باالي خاك حس. طول خواب زمستاني دارد

 .شودو باعث پوسيدگي يقه مي

 .باشدتطابق زمان گلدهي در پسته بين نر و ماده مهم مي

 .گرددباشد توصيه مياحداث باغ پسته در مناطقي كه تابستان گرم و خشك طوالني برخوردار مي

تشكيل افشاني و در نتيجه كاهش افشاني باعث كاهش بازده گردهرطوبت نسبي در زمان گلدهي و گرده

درصد مناسب است و نياز سرمايي بطور  50-35افشاني رطوبت محيط در زمان گرده. شودميوه مي

 .درجه سانتيگراد است 7ساعت صفر تا  1000متوسط 

 مراحل احداث باغ پسته 

قبل از احداث باغ بررسي مسائلي از قبيل شرايط آب و هوايي، منطقه مورد نظر، عوامل اقتصادي، 

منظور احداث باغ حائز اهميت مي هآب، تسطيح و آماده سازي زمين، تهيه نقشه باغ ب آزمايش خاك و

 .باشند

 هاي كاشت پستهروش

 

 و پيوند آندر محل اصلي به صورت بذر  -1

 كاشت در كيسه هاي پالستيكي در محيط خزانه و سپس انتقال به زمين اصلي -2
 

 

 فواصل كاشت

متر بين رديفها توصيه مي  6تا  4متر بين درختان و  4تا  3به منظور كاشت درختان پسته معموال فاصله 
 .شود
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 زمان كاشت
 .برابر طول بذر 2-3به صورت بذر و در نيمه دوم اسفند تا اواسط فروردين ماه به عمق 

 

#

 
 

 كاشت و انتقال نهال در زمين اصلي
به زمين اوايل فصل بهار بعد از كاشت بذر و در  ماه 4الي  3دوره رشد  با توجه بههاي گلداني را هالن

 .دهيماصلي انتقال مي
 1تا  5/0عرض ، گودالي به هاي نا مرغوب، در خاكدر صورت تمايل به كشت نهال در زمين اصلي

آلي مترايجاد و بعد از برداشتن خاك چاله و ريختن خاك مرغوب و مقداري كودهاي  5/1متر و عمق 
سانتي متر و  40هايي به قطر ، چالههاي مرغوبدر خاك.كنندكامًال پوسيده، به كاشت نهال اقدام مي

 .دگردسانتي متر كه جاي كافي براي استقرار ريشه نهال داشته باشد ايجاد مي 60عمق 

 .باشدمي) شني لومي(مهمترين خاك براي كاشت پسته بافت متوسط 
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 اصليكاشت نهال در زمين 

 عمليات داشت

از . گيردروز انجام مي 7با دور آبياري ) سالهاي اول و دوم كشت(آبياري گياه پسته در دوران نهالي 

روز يكبار بسته  20تا  14دور آبياري ) شروع محصول دهي اقتصادي(سالگي  10سال سوم تا حدود 

روز بسته  35تا  25اد دور آبياري هاي تير و مردگردد در درختان بارور در ماهبه نوع خاك اعمال مي

هاي آبياري تحت انتخاب انواعي از سيستم .گرددتوصيه مي) سبك تا سنگين(به نوع خاك 

فشار كه يكنواختي پراكنشي آب و نهايتا تنظيم آبياري و جلوگيري از تنش خشكي را 

 .گرددتامين نمايد توصيه مي

 پيوند درختان پسته
سالگي به  3تا  2(اي و شكمي بوده كه بسته به ميزان رشد درخت در سن لولهبهترين نوع پيوند، پيوند 

 .گيردانجام مي) همراه قطور شدن شاخه اصلي
هاي پس از رشد جوانه. شوندساله پسته در زمين اصلي سربرداري مي 2-3هاي در اسفند ماه نهال

يه اصلي نگهداري شده و ساير شاخه جانبي بر روي پا 1-3جانبي، بسته به نوع آرايش تنه درخت، 

 .گيردانجام مي ايلوله هاي باقيمانده عمليات پيوندها حذف و بر روي شاخهشاخه
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 :  افشاني درختان پستهگرده

نسبت آن يك درخت نر به . گيردافشاني و لقاح از درخت نر به ماده فقط توسط باد صورت ميگرده

درخت است كه بستگي به نوع باغ دارد، و درختان بايد در مسير باد غالب منطقه  51Uالي  U9ماده 

افشاني و پر شدن مغز مهمترين مشكل توسعه درختان پسته در شهرستان ماهنشان مربوط به گرده.باشد

باشد؛ به همين منظور بايد از ارقام تجاري پيوندي احمدآقايي و اكبري كه در اين منطقه از عملكرد مي

گيري از باغ مادري زا نر به تعداد مناسب با پيوندكمناسب دارند به همراه درختان چند منظوره گرده

 .معرفي شده صورت گيرد

 
 گل ماده پسته

 
 گل نر پسته

 . باشددهنده ميهاي مهم كاهش محصول باغات پسته ناكافي بودن تعداد درختان گردهيكي از علت -
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 .باشدمتر مي 20دهنده و درختان ماده پسته گردهحداكثر فاصله درخت نر -
 مصرف كودهاي شيميايي

 
 

هاي كودي صورت شود با انجام آزمايش خاك و برگ توصيهمنظور تغذيه صحيح درخت پيشنهاد ميبه
 . پذيرد

 

 ) ازت(نيتروژن 
كمبود . در زمان رشد اوليه نهال بايد با كود اوره استفاده شود تا نهال رشد رويشي مناسبي داشته باشد

ها و ها، رگبرگمبود ازت موجب زردي برگك.سازدآن رشد، باروري و توليد محصول را محدود مي
كودازته .شودها ميها در پائيز و كم مغز شدن و سبكي دانهها، ريزش زودتر از معمول برگدمبرگ

تير ، و اواخر 31تير لغايت 10نوبت اواخر اسفند يا اوايل فروردين ،  3مصرفي در باغات پسته در 
 .توانند داشته باشندمرداد مصرف شوند بازدهي باالتري مي

 

 پتــاسيــم
 

همچنينحاشيه سوختگي  و ها به سمت باال پيچيدهدرصورت كمبود اين عنصر در گياه پسته حاشيه برگ
هاي با بافت سنگين و رسي مي بايستي مقادير باغات فاقد پتاسيم درخاكدر  .دهنداي را نشان ميقهوه

محلولپاشي با كودهاي حاوي درصد باالي  .زيادي از كودهاي پتاسه درون شيار كودي مصرف شود

 پر شدن مغزدر زمان  آبياريپتاسيم و همچنين كاربرد كودهاي پتاسه محلول در آب همراه با آب 
 .باشدمي

 

 روي
هاي گرده نقش اصلي را ايفاء نموده و موجب تسريع در روي در مرحله گرده افشاني و جوانه زدن دانه

مصرف خاكي سولفات .دهدرشد لوله گرده شده و در نتيجه امكان لقاح و تشكيل ميوه را افزايش مي
گرم به ازاي هردرخت در باغات دچار  250ميزان حداقل روي در چالكود به همراه كود حيواني به 

ها و در همچنين محلولپاشي سولفات روي پس از برداشت و اواخر اسفند هنگام تورم جوانه ،كمبود
 .گرددماه در باغات پسته توصيه مي اوايل خرداد

 

 بر
لولپاشي اسيدبوريك درصورت كمبود مح. نمايدهاي زايشي، گرده افشاني نقش ايفاء ميبر در فعاليت

 . گرددها توصيه ميدر پائيز پس از برداشت و يا اواخر اسفند هنگام تورم جوانه
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 كودهي به روش چالكود
 

 :روش صحيح چالكود
 
متر از تنه اصلي درخت در محل  5/1الي  20/1به فاصله  ي كوديهاانتخاب محل مناسب براي احداث چاله -1

 .سايه انداز مي باشد
 .باشدعدد در اطراف تنه درخت مي 4تا  2ها حداقل چالهتعداد -2
 .باشدسانتي متر مي 40*40*40در  يا 50*50*50ها به اندازه ابعاد چاله-3
 .خاك درون چاله تماماً بيرون ريخته شود -4
 .كنندقسمت پايين چاله را با كود دامي پر مي -5
 .ي پوسيده مخلوط ودر ته چاله ريخته گرددكيلوگرم كود دام 5كودهاي شيميايي توصيه شده با  -6
 .ها با كود دامي پوسيده پر شودبقيه چاله -7
 .ها در مسير آبياري احداث گرددچاله -8
 .ها آبياري شودبالفاصله پس از كوددهي چاله -9

 
 چالكود درختان پسته

 

 هرس درختان پسته
 درختان پسته فرم هرس -1

 

هاي اين شكل باعث به وجود آوردن شاخه.فرم جامي مي باشدشكل مناسب براي فرم درختان پسته 
 .باشدبارده قوي و اسكلت مناسب مي
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 پسته درختان باردهي هرس -2
 

هاي خشكيده هرس باردهي پسته شامل هرس تنك شاخه، هرس سربرداري و حذف پاجوش و شاخه
 .باشدآلوده مي

 

 سربرداري هرس -3
هاي جانبي بيش از حد جوانه انتهايي و تقويت جوانههدف در اين روش جلوگيري از رشد رويشي 

 .مي باشد
 

 هاپاجوش هرس -4
هاي هايي كه از شاخههاي پاجوش كه داراي رشد عمودي هستند و تنه جوشاز بين بردن شاخه

گذارند و محل مصرف  قوي مواد شوند و بر روي نفوذ نور به درون تاج اثر مياسكلتي اوليه ايجاد مي
 .باشدباشند الزامي ميميغذايي و آب 

 

 هاي هرزكنترل علف
 

 .به صورت مكانيكي و شيميايي در طول سال انجام شود
 كنترل آفات

 

 )خشك شيره( پسته معمولي پسيل -1
پوره آفت  15تا  10هاي درختان بطور متوسط درصد از برگ 50سمپاشي نقاط آلوده باغ زمانيكه روي 

 . وجود داشته باشد

 .  در هزار 2استفاده از سم مونتو با غلظت  :مبارزه
 

 

 
 پسيل درختان پسته
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 پروانه چوبخوار پسته -2

 .الرو آن وارد سرشاخه و خوشه شده و از مغز محور چوب و خوشه تغذيه مي نمايد
 5/1درصد گلبرگها با استفاده از حشره كش الروين  50در اوايل بهار و پس از ريزش بيش از  :مبارزه

 .مي توان بر عليه آفت مبارزه نموددر هزار 

 
 پروانه چوبخوار پسته

 

  پسته خوار ميوه پروانه -3

بهترين زمان مبارزه با اين آفت يك هفته بعد از پيك خروج حشرات كامل تقريباً مصادف با تشكيل  
 .مي باشد) نيمه دوم ارديبهشت(دانه هاي پسته 

 .در هزار 5/1در هزار و يا متاسيستوكس  5/1ميتاك :مبارزه

 
 پروانه ميوه خوار پسته
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 هاي پستهبيماري
 و ريشه پسته) گموز(پوسيدگي طوقه  -1

بهترين روش مبارزه با اين بيماري رعايت موارد پيشگيري در زمينه كاهش رطوبت و خشك نگه 
 .داشتن طوقه درختان مي باشد

 

 
 پوسيدگي طوقه پسته

 پسته ريشه غده مولد نماتدهاي -2

استفاده از كود پتاسه  -3عدم كشت پسته در زمين هاي شني  -2استفاده از پايه هاي مقاوم  -1: مبارزه
 .گرم در متر مربع 15 -5استفاده از سم راگبي  -4

 

 مراحل برداشت
 

راحتي از پوست بيروني جدا شود و همزمان رسد كه پوسته مياني بهميوه هنگامي مي:زمان رسيدن ميوه
 . تغيير يابد هاي سبزينه به رنگ بنفش و سرخ يزهربا قطع تدريجي رنگ

 
 

 عالئم رسيدن ميوه پسته



13 
 
 

 روش برداشت
 

 برداشت بوسيله دست
عمليات برداشت بوسيله كارگر با رعايت . پس از رسيدن محصول، برداشت آن بايد سريعاً انجام گيرد

 .شودكامل اصول بهداشتي انجام مي
 


