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  چکيده 

می آمريکای شمالی بو   بوده وJuglandaceaeاز خانواده ) Carya illinoensis( درخت پکان

اين درخت نياز سرمائي پائيني داشته و شرايط گرم را بخوبي تحمل آرده و در . ومرکزی می باشد 

درايران طی سالهای گذشته  .مقايسه با گردوي ايراني، محصول مناسب با آيفيت باالئي توليد مي کند

اندولی تاکنون بداليل مختلف تعدادی ازارقام اين درختان واردکشورشده ومورد کشت وکارقرارگرفته 

ازجمله ناشناخته بودن اين گياه وناآگاهی نسبت به مزيتها وقابليتهای متعدد آن جزدرهمان مناطق اوليه 

باتوجه به جايگاه استراتژيک محصوالت خشکباری در بازارهای جهانی . توسعه ديگری پيدانکرده اند

تغذيه ای وبهداشتی ونيز توجه به تقاضای واقبال عمومی به مصرف اين فراورده هاازنقطه نظر 

وصادرات به نظرمی رسد توسعه کشت اين گياه ارزشمندکه دارای  مصرف کنندگان درامرتوليد

کاربری چند منظوره بوده و قابليتهای سازشی خوبی در برابر تنشهای گرمايی و خشکی ونيز بادهای 

تلف از جمله دمای باال و عدم تأمين نياز گرم وسوزان ازخود بروز می دهد در نقاطی که بداليل مخ

  .سرمايی در زمستان برای کشت گردو مناسب نمی باشند می بايست مد نظر قرار داده شود
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 مقدمه

خشکباری که بادست به سختی " به معنای pakanيا  paccan ازواژه سرخپوستی) pecan(پکان 

اين گياه در . ه معنای خشکباراستدرزبان التين بcaryaگرفته شده است وجنس" شکسته می شود

. اياالت متحده امريکا سابقه کشتی طوالنی داشته و جزو گياهان بومی اين مناطق محسوب می گردد

ميوه اين درختان که به صورت وحشی درعرصه های طبيعی وجود داشته اند توسط ساکنان بومی و 

ست و بعدها توسط مهاجران فرانسوی سرخپوستان بعنوان يک ماده غذايی و دارويی موردتوجه بوده ا

و اسپانيايی اين درختان با ارزش شناخته شده وکشت وکار و اهلی کردن آنها آغازگرديده است و هم 

اکنون اين محصول بعنوان يکی از چند محصول استراتژيک در اياالت متحده وآمريکای التين بخش 

 .  داده استمهمی از توليدات خشکبار اين کشورها را به خود اختصاص

  اهميت وجايگاه اقتصادی پکان در سطح جهان وايران

اين خشکبار با ارزش برخالف گردو که درمناطق سردسير بهترين رشد و عملکرد خود را داراست، 

آب و هوای گرم را ترجيح می دهد و مغز آن با ميزان اسيدهای چرب باالتر، شيرين و خوش طعم 

درمناطق بومی، اين گياه مقاومت . ن کشيده تر از گردو می باشدبوده و از نظر شکل ميوه، ميوه آ

خوبی از خود دربرابرگرما، خشکی و بادهای شديد نشان می دهد ودرشرايطی که ساير گياهان قادر 

با توجه به خصوصيات مطلوبی که اين درخت . به رشد نبوده اند اين گياهان توانسته اند دوام بياورد

 گسترش کشت آن در نقاط مختلف جهان ازجمله هندوستان،اسپانيا،ترکيه وايتالياداشته است برنامه های 

 تعدادی ١٣٤٦درايران نيز در سال ). ٢٧و٢٤و١٢و١٠( طی سالهای گذشته صورت گرفته است 

نهال پيوندی از امريکا به منظور مطالعه سازگاری توسط موسسه تحقيقات اصالح و بذر و موسسه 

 وارد کشورگرديده و در سه منطقه واقع درباغ اکولوژی نوشهر، داراب تحقيقات جنگلها و مراتع

ارقام کاشته شده در مرکزتحقيقات صفی ). ٣( کاشته شدند- دزفول–فارس و مرکزتحقيقات صفی آباد 

 Comanche ,Choctaw ,Wichita  Mohawak ,  ,Gratex  ,Perque,: آباد دزفول عبارتند از

Apache ,Graking ,Stuart ,Mahan  M6 , J3 , و   J10 . طبق گزارشات موجود اين ارقام

 ٥١توانسته اند مقاومت خوبی را در برابر شرايط سخت آب وهوايی منطقه که گاهی گرمای هوا به 

نتايج حاصل ). ٣(درجه سانتی گراد ميرسد و نيز بادهای گرم و سوزان تابستان از خود نشان دهند

 جهت معرفی ارقام پرمحصول ٨٥و٨٤حقيقات دزفول طی سالهای ازارزيابی ارقام موجود در مرکزت

 )چوکتا و١٠وی چی تا، جی  گراتکس، گراکينگ،(رقم ٥باکيفيت باالی ميوه مويد آن است که 

  ).٧(دارا هستند باالترين عملکرد را
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  چشم انداز آينده پکان در استان گلستان

 درصد ازکل مساحت کشور رابه ٣٣/١ع  کيلومترمرب٢٠٢٠ استان گلستان درشمال ايران با مساحت

 هکتار مراتع ٠٠٠/٢٠٠/١هکتار اراضی جنگلی،٠٠٠/٤٣٠ازاين مساحت . خود اختصاص داده است

 تعدادی پايه پکان درمحل پيست اسب ٥٤ و٥٣طی سالهای .  اراضی مزروعی است ٠٠٠/٦٥٠و

ه روشنی از کشت آنها که سابق) ١تصوير(دوانی شهرستان گنبد واقع درشرق استان کاشته شده اند 

  وجود نداشته وگفته می شود نهالهای پيوندی آنها از بيت المقدس به اين مکان آورده شده وکشت 

شايان ذکر است که با توجه به شرايط خاص آب و هوايی اين منطقه وگرمای شديد آن . گرديده اند

 سازش نشان داده و بخصوص طی ماههای بهار و تابستان اين درختان به خوبی با شرايط حاضر

لذا به نظر می رسدباتوجه به تنوع اقليمی موجوددراستان گلستان . ساالنه عملکرد قابل قبولی هم دارند

ازخشک معتدل تاخشک سردو نيمه خشک معتدل ،نيمه مرطوب معتدل ونيمه مرطوب سرد باميانگين 

ياه ارزشمندکه دارای  ميلی متر، مکان يابی الزم جهت توسعه کشت اين گ٨٠٠ تا٢٠٠بارندگی 

کاربری چند منظوره بوده و قابليتهای سازشی خوبی در برابر تنشهای گرمايی و خشکی ونيز بادهای 

گرم وسوزان ازخود بروز می دهد در نقاطی که بداليل مختلف از جمله دمای باال و عدم تأمين نياز 

لذادرکنار .نظر قرار داده شودسرمايی در زمستان برای کشت گردو مناسب نمی باشند می بايست مد 

وجود اين پتانسيل هاازنظر اقليمی و باتوجه به اينکه يکی از اولويتهای تحقيقاتی استان درکنار زيتون ، 

گياه پکان تعريف شده است هم اکنون طرحهايی مربوط به بررسی سازگاری ارقام ونيز ارزيابی 

ه وسازش خوبی از خود نشان داده اند، در ژنوتيپهای موجود در منطقه که طی سالهای گذشته کاشت

. دستور کار گروه تحقيقات باغبانی مرکز تحقيقات کشاورزی ومنابع طبيعی گرگان قرارگرفته است

دراين نشريه سعی شده است که به برخی از مهمترين خصوصيات گياهشناسی و نيازهای رشدی گياه 

     .خته شودپکان جهت آشنايی هرچه بيشتر با اين درخت مفيد پردا

  

  

  

  

  

  

  

 

   استان گلستان– نمونه درختان موجود درشهرستان گنبد -١تصوير
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 گياهشناسی 

) Juglandaceae( متعلق به خانواده گردوسانان (Carya Illinoensis) پکان ياگردوی گرمسيری 

 بوده که گونه Apocarya و Eucarya دارای دو زيرجنس بنامهای Caryaجنس ). ٩و٨(می باشد 

اين جنس دارای نوزده گونه می باشد که سيزده عدد از آنها .ان متعلق به زيرجنس دوم می باشدپک

اين گياهان دارای کاربردهای مختلف از جمله مصرف . بومی امريکا و مابقی بومی آسيا هستند

خشکباری، فضای سبز و کاربری صنعتی در توليد وسايل چوبی و مبلمان بوده و نيز از روغن آن 

درختی است بزرگ، خزان کننده با پوست خشن پکان ). ٦(ايع غذايی و آشپزی استفاده می شود درصن

مشابه (ريشه ها معموال عميق ومحوری است .  سانتيمتر١٨٠ متر، به قطرتنه ٥٠به ارتفاع حداکثر

شاخه های جوان و برگها کرکی، برگ رسيده . و ريشه های فرعی آن نيز گسترش می يابد) گردو

 ١٥-١١برگها شانه ای فرد با . می باشد کوچک و مماسی کم،  بدون کرک، فلسهای جوانه هاتقريبًا

، نوک دار و )مورب(برگچه مستطيلی، سرنيزه ای يا تخم مرغی با دمبرگچه کوتاه با قاعده نامتقارن 

پکان گياهی است تک پايه، تک جنس، پرچمها سه شاخه، گلها ناقص و . سانتی متر١٦-١٠به طول 

گلهای نر به شکل شاتون هايی خوشه ای باريک و . قد گلبرگ وکاسبرگ و به رنگ سبز می باشندفا

دراز وگاهی دارای گلهای تک تک که بر روی چوب يکساله به صورت جانبی ظاهر می شوند و 

گلهای ماده به شکل اسپايک بوده و در . لبه ای است٣-٢ پرچم در هر گل وکاسبرگها ٧-٣دارای 

هر يک از .  تايی ظاهر می شوند١٠ تا٢ه های حاصل از رشد فصل جاری در دستجاتانتهای شاخ

 تخم  وياميوه پکان به شکل گرد. گلها دارای برگه يا براکته است و تخمدان تک حجره ای می باشد

 دارای چهار قاچ وشينهمی باشد و اين پ) Husk(مرغی کشيده که دانه آن دارای يک پوشينه گوشتی 

مغز . دانه پوشيده از پوسته ضخيم يا نازک است.اچها صاف وکمی زبر و برجسته هستند اين ق. است

ميوه ها به صورت انتهايی بر روی شاخه های حاصل از . دانه يا بذر آن دارای مزه شيرين يا تلخ است

سن آغاز باردهی بسته به رقم و شرايط اقليمی متفاوت است و . رشد فصل جاری ديده می شوند

از نظر گرده افشانی اين گياهان اغلب دارای . های پيوندی زودتر به باردهی می رسند ردو نهالمانندگ

لذا . يعنی بين زمان پراکنش گرده با زمان پذيرش مادگی تطابق وجود ندارد. حالت ديکوگامی هستند

 جهت حصول عملکرد مطلوب در زمان احداث باغ می بايست ارقامی مورد کشت وکار قرارگيرندکه

 روزه ٢١٠ تا١٥٠اين درختان به يک دوره رشد . از نظرزمان گرده افشانی باهم تطابق داشته باشند

  ).١١و٦و٥( درجه سانتی گراد برای رسيدن احتياج دارند ٢٢باميانگين دمای 
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  . شکل گل وميوه پکان-٢تصوير

  )husk(ه گوشتی ميوهپوشين)٤(شاتونهای نر ) ٣(ميوه ومغز  )٢(گلهای ماده  )١(

  اهداف اصالح نباتات در پکان

توليد ارقام و واريته های جديد پکان برای احداث باغاتی که توليد محصولی يکنواخت و با کيفيت 

خشکباری باال می نمايند در هر منطقه ای که برنامه های توسعه ای اين درختان را دارند مهم 

صالحی که توسط اصالح گران پيگيری می شوند مهمترين اهداف ا. وضروری به نظر می رسد

عبارتند از افزايش عملکرد دانه و باال بردن کيفيت مغز و توليد ارقام مقاوم در برابر آفات و امراض 

يکی از مهمترين . که به منظور کاهش مصرف سموم و مواد شيميايی در باغات ضروری می باشد

ترده ای در زمينه اصالح پکان می باشد موسسه مراکزی که در سطح دنيا دارای برنامه های گس

طرحهای اصالحی در اين مرکز به دو بخش .  است١)USDA(تحقيقات کشاورزی اياالت متحده 

 سيستم تست پيشرفته کلونهای -٢ و ٢)BBP(  برنامه های اصالحی پايه-١: اصلی تقسيم می شوند

ورت گرفته ودانهالهای حاصله طی دراين مرکزتالقی های کنترل شده ص. ٣)NPACTS(بومی پکان 

 تعداد محدودی BBPطبق دستورالعملهای داخلی . يک دوره ده ساله مورد ارزيابی قرار می گيرند

 انتخاب می گردند و طی يک دوره پانزده ساله از نظر فاکتورهای NPACTSکلون برای آزمون 

ر ميگيرند و در نهايت از بين مختلف موثر بر توليد وعملکرد و تستهای منطقه ای مورد بررسی قرا

  ).٢٥(آنها تعدادی بعنوان رقم نامگذاری و در اختيار باغداران قرار داده می شوند
                                                 
1- United States Department of Agriculture 
2- Basic Breeding Program 
3- National Pecan Advanced Clone Testing System 

١ 
٢ 

٣ 

۴ 
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   شکل ميوه ومغز تعدادی ازارقام پکان-٣تصوير
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  نيازهای اکولوژيکی

.  گرم، مرطوب و مديترانه ایپکان گياهی است پرنياز، روشنايی پسند و طالب آب هوای گرم و نيمه

اين گياه با زمستانهای سرد و تابستانهای گرم سازش داشته و قادر به تحمل حداکثر دماهای تابستانه 

   درجه سانتی گراد -٢٩ تا -١٨ درجه سانتی گراد و حداقل دماهای زمستانه بين ٤٦ تا ٤١بين 

يمتر بهترين رشد را داراست ولی قادر به  ميل٧٦٠اين گياه در مناطق با ميانگين بارندگی . می باشد

جهت ). ٢( ميلی متر می باشد٢٠١٠ ميلی متر تا حداکثر بارش٥١٠زندگی در محدوده حداقل بارش 

 درجه سانتی گراد نياز دارد ٧ ساعت دمای پايين تر از٦٠٠-٤٠٠تامين نياز سرمايی، اين درخت به 

از نظر خاک، اين .  رشد کافی نخواهندبودکه درصورت عدم تامين جوانه های زايشی آن قادر به

گياهان قادر به رشد در محدوده وسيعی از خاکها می باشند، ولی اين گياه بهترين رشد خود را در 

 داشته و قادر به رشد در خاکهای شور، کم ٦ تا ٥/٥ حدود pHخاکهای عميق لومی با زهکشی باال و 

يين، ريشه ها ضعيف شده و از بين می روند درخاکهای با زهکش پا. عمق و غرقابی نمی باشد

از طرفی در اين خاکها گسترش . وگياهان رشد مناسبی نخواهند داشت وريزش ميوه هم رخ می دهد

  بيماريهای 

  ).١٦(ريشه ای هم وجود خواهد داشت 

  گرده افشانی

وگلهای ماده بدين معنا که گلهای نر . چنانچه پيشترآمد درخت پکان تک پايه باگلهای تک جنسی است

ازطرفی در اين گياهان از نظر زمان باز شدن . هر دو بر روی يک درخت ولی جدا ازهم قرار دارند

حالت ديکوگامی در درختان ميوه . گلها همزمانی وجود ندارد که اصطالحًا به آن ديکوگامی می گويند

می دهند که رخ ) Protogynous(و ماده پيش رسی ) Protandrous(به دو شکل نر پيش رسی 

البته درختان پکان برحسب رقم و شرايط جوی هر منطقه می توانند هر دو حالت را از خود نشان 

درحالت اول گلهای نر قبل ازگلهای ماده باز شده وگرده خود را آزادمی کنندودرحالت دوم گلهای . دهند

لذا مهم است تا در زمان . ندماده قبل ازاينکه گلهای نرگرده خودراآزادکنند آماده پذيرش گرده می گرد

. انتخاب ارقام برای يک منطقه توجه الزم به همپوشانی گرده افشانی اين ارقام هم صورت پذيرد

پيرامون خود ناسازگاری در پکان شواهد کمی وجود دارد اما در بعضی از ارقام ديده شده است که 

باروری تمايل بيشتری به ريزش ميوه های حاصل از خود باروری نسبت به ميوه های حاصل از دگر

 ).٢٢و١٩(دارند 
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  تناوب باردهی

تناوب باردهی در پکان عبارتست از تمايل به کاهش يا عدم توليد محصول که بدنبال يک سال پر 

معموًال آن دسته . ارقام پکان از اين نظر با هم تفاوتهای زيادی را نشان می دهند. محصول رخ می دهد

 زمان کوتاهی بعد ازکشت به باردهی می رسند تمايل بيشتری به باردهی از ارقامی که درطی مدت

. داليل روشنی برای بروز تناوب باردهی در اين درختان وجود ندارد). ١٦(متناوب نشان می دهند 

شروع گلدهی و رشد و توسعه گلها در پکان تحت تاثير فاکتورهای مختلفی ازجمله ذخايرکربوهيدرات 

انگيزش گلهايی که ميزان محصول سال آتی راتامين می نمايند .  گياهی می باشندو تعادل هورمونهای

بنابراين . طی زمانيکه محصول در سالجاری در مرحله بلوغ و رسيدن قرار دارد صورت می گيرد

بروز هر نوع تنشی طی انگيزش گلها مستقيمًا ميزان محصول را در سال آينده تحت تاثير قرارمی 

ان محصول زياد در طی يکسال نه تنها باعث تحريک ريزش گلهای ماده در سال ازطرفی ميز. دهد

بعد وکاهش محصول می گردد، بلکه مشکالت متعددی را در زمينه بروز افت کيفی ميوه در سال پر 

به طوريکه مغزهای توليدی به دليل کوچکی اندازه ارزش اقتصادی کمی . محصول نيز ايجاد می نمايد

اين مساله درميان ارقام با توليد ميوه های بزرگ و يا آنهايی . واردی  فاقد ارزش هستندداشته و يا در م

باردهی زياد همچنين باعث . که تعداد زيادی ميوه در هر گل آذين توليد می نمايند هم به چشم می خورد

 افزايش حساسيت درختان به سرما و يخبندان و نيز شکستن شاخه ها در اثر سنگينی محصول می

موثرترين اقدام جهت کنترل و تنظيم ميزان محصول تنک کردن ميوه است که می تواند با هر . گردد

تنک ميوه باعث افزايش کيفيت ميوه ها از طريق . يک از روشهای مکانيکی ويا شيميايی صورت گيرد

يری همچنين با تحريک رشد جوانه ها باعث جلوگ. افزايش درصد مغز و افزايش وزن آنها می گردد

  ).١٩(از تناوب باردهی و حفظ ميزان کافی عملکرد برای سال آينده می گردد 

  ارزش تغذيه ای
 ٧٥درصدچربی در ميوه برخی از ارقام تا. مغز دانه اين گياه منبعی غنی از پروتئين وچربی می باشد

 اولئيک می اسيدهای چرب آن شامل آلفا، بتا و دلتا توکوفرول، اسيد چرب لينولئيک و. درصد می رسد

 درصد هم می رسد ٧٠در روغن پکان گاهی تا ) اسيداولئيک(درصد چربيهای غير اشباع . باشند

مصرف اين ميوه توسط محققين علوم تغذيه ) درصد١٨حدود(بدليل درصد باالی پروتئين ).  ١٨و٢(

 تا ١٢همچنين اين ميوه دارای . درگروه ترکيبات پروتئينی در هرم غذايی توصيه گرديده است

آهن، سديم، پتاسيم،کلسيم ( درصد ترکيبات معدنی ٥/١ درصد آب و ٤-٣درصدکربوهيدرات، ١٥

  . می باشدC و A ، B1، B2 های و مقادير مختلفی از انواع ويتامينها از جمله ويتامين) وفسفر
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  ازدياد

   ازدياد جنسی با بذر-١

اين بذرها برای جوانه زنی بايستی . بذرها بايستی بالفاصله پس از رسيدن در شاسی سرد کاشته شوند

 روز سرمادهی شده و سپس به درجه حرارت ٩٠ تا٣٠ درجه سانتی گراد به مدت ٥ تا ٢در دمای 

همچنين درصورت عدم سرمادهی برای اطمينان ازجوانه زنی خوب و سريع . اتاق انتقال داده شوند

اد قرار داده شوند تا مشکل ايجاد  درجه سانتی گر٣٥ تا ٣٠می بايست بذرها در دمای باال يعنی 

نيز می توان با تيمار بذور با اسيد جيبرليک بدون . محدوديت رشد توسط پوسته پکان برطرف شود

 سال ٥ تا ٣بذور اين گياه را می توان برای مدت . نياز به سرمادهی جوانه زنی آنها را تحريک نمود

اين بذرها . نگه داری نمود%  ٩٠ت نسبی درجه سانتی گراد و رطوب٥در ظروف دربسته در دمای 

برای پرورش درختان خزانه ای . در انبار گرم و خشک به سرعت زيوايی خود را از دست می دهند

برای حفاظت دانهالهای جوان از آفتاب . فقط می بايستی از خاک شنی دارای زهکش استفاده شود

  .سوختگی می بايستی سايه دهی آنها در خزانه صورت پذيرد

   ازدياد غيرجنسی يا رويشی-٢

 است پکان) دانهال( ارقام مناسب برروی نهالهای بذریمهم ترين روش تکثير رويشی در پکان پيوند

عمده ترين روشهای پيوند پکان شامل پيوند زبانه ای،کوپيوند وصله ای و کوپيوند حلقوی ). ٤(

 وکوپيوندوصله ای وحلقوی طی پيوندزبانه ای دربهمن ماه بر روی دانهالهای جوان يکساله.است

 مراحل انجام ٤در تصوير. ماههای تير و مردادماه بر روی دانهالهای جوان دوساله انجام می گيرند

  دانهالهای بزرگ پکان که در مکان اصلی خود در باغ رشد . پيوند زبانه ای نشان داده شده است

 سانتی متر قطر دارند با ٩ تا ٤هايی که می کنند می توانند با استفاده از پيوند پوست برروی شاخه 

  يکی از روشهای جديد در پيوند پکان بنام پيوند موزی. ارقام مورد نظر سرشاخه کاری شوند

)Banana grafting ( ياFour flap g. شناخته می شود که هم اکنون بسيار مورد استفاده قرار   

ستان و اوايل بهار است که درخت به خوبی زمان انجام اين پيوند در اواخر زم). ٥تصوير ( می گيرد

بدين . جمع آوری پيوندکها طی بهمن ماه بايستی انجام گيرد). ١٦(قادر به پوست دهی می باشد 

منظوراز قبل درختانی که دارای رشد مناسب در طی فصل بوده اند و عاری از هرگونه آفت و بيماری 

درت رشد متوسط دارای شاخه های مناسبتری نسبت معموًال درختانی با ق. می باشند گزينش می گردند

سپس شاخه های يکساله . به درختان جوان و قوی و نيزدرختان مسن برای تهيه پيوندک می باشند

 سانتی متر برش ٤٥ و ٣٠، ١٥ ميليمتر انتخاب و به طولهای مختلف از ١٢ تا٦صاف ونرم با قطر

ه و يا گره باشد و سپس انتهای پيوندکها با چسب هر پيوندک بايستی دارای حداقل سه جوان. می زنيم
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باغبانی پوشانده شده و پس از خشک شدن چسب پيوندکها در دسته های چند تايی بهم بسته شده و 

اطراف  . مشخصات رقمی که از آن پيوندک گرفته شده و زمان تهيه بر روی اين بسته ها ثبت می گردد

 و پس از قرار دادن در پالستيکهای پلی اتيلنی درون يخچال اين بسته ها دستمال مرطوب قرارداده شده

  درجه سانتيگراد نگه داری می شوند تا در زمان مناسب برای انجام پيوند بکار ٧ تا -١و در دمای 

  .گرفته شوند

  

  

  

  

  

               

              ١                                              ٢                                              ٣  

  

                             ١  

  

  

  

  

  

 

                                  ٤                                                     ٥   

  

   مراحل انجام پيوند زبانه ای-٤تصوير

    

از ديگر روشهای تکثير رويشی در پکان می توان به قلمه های چوب سخت اشاره کرد که در 

گياهان را . قسمت در ميليون ايندول بوتيريک اسيد تيمار می شوند١٠٠٠٠پاييزگرفته شده و با محلول 

ار با افکندن هوايی به کمک تيم. توسط قلمه ريشه، افکندن شياری و افکندن هوايی نيز تکثير می کنند

ای نيز می توان برای  همچنين از روشهای کشت درون شيشه. ايندول بوتيريک اسيد انجام می گيرد

  ).١(تکثير اين گياه بهره جست 
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  ١  ٢  ٣ 

 

 

 

 

 

 

  ٤  ٥  ٦ 

 

 

 

  

  

  

  

  ٧  ٨  ٩  

  .Four flap gيا ) Banana grafting( مراحل انجام پيوند موزی : ۵تصوير
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  نکاشت ومديريت باغات پکا

باتوجه به طوالنی بودن دوره بازدهی اقتصادی درختان پکان و هزينه های باالی مديريت باغ، انتخاب 

زمين مناسب برای کاشت آن، چه از نظر خاکی و چه ازنظر موقعيت جغرافيايی نقش مهمی در 

باغدار تعيين انتخاب رقم و پايه نيز با توجه به نيازهای . موفقيت کاشت و پرورش آن درآينده باغ دارد

در انتخاب رقم مناسب برای کشت در يک منطقه بايستی چند مساله را موردتوجه قرارداد . می گردند

. گرده افشانی، طول فصل رشد، واکنش در برابر سرما و حساسيت در برابر بيماريها: که عبارتند از

اير اعمال نگه داری باغ کاشت در رديفهايی منظم مطمئنًا باعث سهولت عمليات آبياری، برداشت و س

ازطرفی می بايستی با توجه به نيازهای رشدی درختان در طی سالهای آينده فواصل مناسب . می گردد

برای کاشت می توان از کاشت مستقيم بذر در زمين . بين آنها در زمان احداث باغ در نظرگرفته شود

اخته شده و مناسب بر روی دانهالهای سپس پيوند ارقام شن. اصلی و يا کاشت در خزانه استفاده نمود

عمل پيوند می تواند هم در خزانه و هم پس از انتقال نهالها . حاصله در سالهای بعد صورت می گيرد

آبياری منظم و پرهيز از بروز هر نوع تنش در اين مراحل از اهميت . به زمين اصلی انجام گيرد

يت کف باغ بخوبی صورت گرفته و درفاصله در باغات پکان می بايستی مدير. زيادی برخوردارند

معموًال . رديفها، علفهای هرز با استفاده از علف کشهای مناسب و يا روشهای مکانيکی حذف گردند

کشت زير باغی در اين باغات توصيه نمی گردد زيرا عمليات کشاورزی ممکن است به ريشه های 

 در سالهای اوليه احداث باغ از کشت گياهان اما در بعضی مناطق). ١٤(سطحی گياه آسيب وارد نمايد 

يکساله بخصوص گياهان خانواده بغوالت استفاده می شود که منبع مناسبی برای تامين نيتروژن 

آبياری می بايستی با دقت کنترل گردد زيرا که مستقيمًا بر عملکرد ). ٢١(موردنيازدرختان می باشند 

واع آبياری تحت فشار می تواند در رشد رويشی مناسب و درختان تاثير خواهد داشت و استفاده از ان

در کنار اين عوامل مديريت کنترل آفات و بيماريها نيز ). ١٧(توليد محصول کافی بسيار موثر باشد 

در باغات پکان بسيار اساسی و مهم است که اين نيازمند شناخت دقيق چرخه زندگی و خسارت اين 

  ).٢٦(آفات وبيماريها می باشد 

  

  

  

  

     

 

   خزانه پکان-  ٦تصوير      
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  تغذيه

آزمون خاک می بايستی قبل از . تغذيه درختان پکان مبتنی بر آزمون خاک و تجزيه برگ می باشد

 و عناصرغذايی در خاک pHاحداث باغ و بعد از آن هر سه سال يکبار جهت بررسی وضعيت 

ذايی تجزيه برگها می باشد که اين در عين حال بهترين شاخص جهت تعيين نيازهای غ. صورت گيرد

مهمترين موارد کمبود عناصر . تهيه و به آزمايشگاه ارسال می گردد) جوالی(نمونه ها در تيرماه 

غذايی در باغات پکان ناشی از عناصر نيتروژن، فسفر، پتاسيم و عناصرميکرو است که مهمترين آنها 

روش مصرف خاکی و محلول پاشی عناصر جهت رفع کمبودهای غذايی از دو . عنصر روی می باشد

همچنين می توان از کودهای آلی همچون انواع کمپوست بخصوص در . غذايی استفاده می شود

اين ترکيبات نه تنها نيازهای . سالهای اول احداث باغ برای تقويت رشد درختان پکان استفاده نمود

موجودات ذره بينی مفيد و سودمند در خاک غذايی پکان را تامين می نمايد، بلکه باعث افزايش فعاليت 

  ).٢٠(می شود 

  

 اين عنصرنقش مهمی در رشد رويشی پکان ايفاء کرده و از ميزان رشد شاخه ها می توان :ازت

 ٣/٢غلظت مناسب ازت در برگها می بايست بين . بعنوان شاخصی برای تعيين کمبود ازت بهره جست

 در سن نونهالی و قبل از بلوغ بيشتر است زيرا از ميزان اين مقدار برای درختان.  درصد باشد٣تا 

يک استراتژی کم هزينه که برای تامين ازت دربسياری ازباغات . رشد رويشی بيشتری برخوردارند

  .پکان در اياالت متحده آمريکا بکار می رود، استفاده از کشت گياهان خانواده لگومينوز است

  

ن عنصر ضروری برای رشد و باردهی پکان بوده وکمبود آن  اين عنصر بعد از ازت دومي:پتاسيم

منجر به توليد مغز دانه کوچک و پر نشدن ميوه، حساسيت در برابر بيماريها و افزايش احتمال باردهی 

عمومًا از سولفات پتاسيم .  درصد می باشد٧٥/١ تا٧٥/٠حد اپتيمم آن در برگها بين . متناوب می گردد

  .يم در باغات پکان استفاده می شودبرای جبران کمبود پتاس

  

برای رفع کمبود آن از انواع .  درصد می باشد٢٠/٠ تا١٢/٠ حد اپتيمم آن در برگها بين:فسفر

  .کودهای فسفاته استفاده می شود

  

 تا ٥٠مقدار اپتيمم آن دربرگها بين .  يکی از عناصر ضروری در رشد و پرورش پکان است:روی

 رخ داده و ٧  باالی pHکمبود روی بويژه در خاکهای آهکی با . شد قسمت در ميليون می با١٥٠

در اين شرايط بهترين راه برای رفع . موجب بروز مشکالت فيزيولوژيکی در درختان پکان می گردد
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.  نوبت محلول پاشی باسولفات روی طی فصل رشد در باغات پکان می باشد٤ تا ٢کمبود استفاده از 

 کمبود روی در باغات بعد از آزمون خاک از سولفات روی به صورت همچنين می توان برای رفع

 ).٢٣و٢٢(چالکود نيز استفاده نمود 

  

  ).١۵(عنصردرگلدهی، ميزان ميوه بستن و عملکرد پکان نقش مثبتی دارد  کاربرد اين: ُبر

  هرس وتربيت

 دو به نوعی است فرم رويشی و شاخه بندی طبيعی درختان پکان تاحدزيادی شبيه گردو می باشد و هر

ولی درختان جوان پکان می بايست در طی . که کمتر نياز به هرس مرتب ساليانه بعد از باردهی دارند

مراحل اوليه رشد خود، جهت تشکيل اسکلت درخت و چارچوب مناسب مورد تربيت و پرورش 

و توليد شاخه های چراکه اين درختان به صورت طبيعی تمايل به ايجاد اسکلتی نسبتا قوی . قرارگيرند

با زاويه بسته دارند که چنين شاخه هايی در صورت ادامه رشد بر اثر جريان باد و يا براثر فشار ناشی 

کنترل زاويه شاخه ها بستگی به کنترل موقعيت . از وزن محصول شکسته وآسيب پذير می باشند

 يا تعداد بيشتری جوانه در ٣ای پکان به صورت طبيعی دار. جوانه هايی دارد که توليد شاخه می نمايند

جوانه بااليی، جوانه اوليه است که دارای غالبيت انتهايی است و تمايل به رشد . محل هرگره می باشد

. استفاده شود) centeral leader(از اين جوانه بايستی برای ايجاد محور مرکزی . مستقيم دارد

ی سالهای اول و دوم رشد گياه برروی اين انشعابات سازنده اسکلت درخت از جوانه های بعدی و ط

 سانتيمتر برسد اجازه رشد ١٨٠به اين جوانه هابايد تنها زمانيکه رشد درخت به. محورقرارمی گيرند

  ).١١و٩(اغلب باغداران کوشش می نمايند ارتفاع درخت را برای سهولت برداشت کنترل نمايند . داد

  رسيدن و برداشت ميوه 

آجيل های رسيده تمامًا دريک زمان به .  پوسته سبز يا هاسک از آن جدا شودپکان وقتی می رسد که

عمل ). ٥(لذا برای برداشت آنها از تکان دهنده های مکانيکی استفاده می شود . زمين نمی ريزند

دراين مرحله رطوبت مغزها به . کيورينگ آجيل های رسيده شامل کاهش مقداری از رطوبت آنهاست

 رسانده می شود که اين عمل همراه با افزايش اسيدهای چرب و تغيير در ترکيبات  درصد١٠ تا٨حدود 

 تا ٥/٣برای نگه داری طوالنی مدت رطوبت مغزها بايستی به حدود . بوجود آورنده طعم می باشد

ميوه پکان هم مانند ساير آجيل ها به دليل درصد باالی روغن قابليت .  درصد رسانده شود٥/٤

در دمای  . به همين دليل می بايست در محل خشک و خنک نگه داری گردد. يی داردفسادپذيری باال

صفر درجه سانتی گراد در يخچال، مغزها به مدت يکسال قابل نگه داری هستند و برای نگه داری 

  .طوالنی مدت بايستی آنها را فريز نمود
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   بيماريها و آفات

 ماه ٧پکان نيازمند حدود . توليد محصول می باشندبيماريها و آفات اغلب از عوامل محدود کننده در 

زمان برای رشد و رسيدن محصول است و البته درهمين زمان هم بيشترين حمله و صدمه ازسوی 

برنامه ريزی مناسب برای کنترل آفات و بيماريها نه تنها . آفات وبيماريها برای آن حادث می شود

عملکرد مناسب از سالی به سال ديگر است چرا که جهت حفظ محصول در يکسال، بلکه برای تداوم 

درخت بر اثر صدمات ناشی از آفات و بيماريها و ريزش شاخ و برگ خود بتدريج ضعيف گشته و 

واکنش ارقام مختلف در برابر اين صدمات مختلف است و ارقام . دچار کاهش عملکرد می گردد

فت کشهای موثر و نيز رعايت  ز قاچکشها وحساس نيازمند اقدامات مراقبتی بيشتر شامل استفاده ا

  .مسايل بهداشتی و تکنيکهای زراعی مناسب می باشند

 :بيماريها

  چيا لکه سياه بوده که عامل آن قارمهم ترين بيماری در درختان پکان اسکب 

Cladosporium carigenumقارچ به شاخه های در حال رشد و برگها حمله کرده و در .  می باشد

مغزهای به شدت آسيب ديده ريزش کرده و يا به .  نيز مغزها را مورد حمله قرار می دهدپايان فصل

بهترين راه مبارزه با اين قارچ استفاده از ارقام مقاوم، رعايت مسايل . طور کامل پر نمی گردند

رد بهداشتی در کار با ابزارها و خروج شاخ و برگهای آلوده از باغ و از بين بردن آنها و نيز کارب

حساسيت ارقام در برابر اين بيماری متفاوت است و در مناطق شيوع اين . قارچکشهای مناسب است

درصورت عدم کنترل بيماری در ارقام حساس افت . بيماری بايستی از ارقام مقاوم استفاده گردد

  ).٢٦و١٣( درصد می تواند رخ دهد ١٠٠  تا٥٠عملکرد از 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  بر روی ميوه و شاخ و برگها  scabلکه سياه يا  نمايی از خسارت -٧تصوير
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  :ساير بيماريها

بيماريهای مختلف ديگری نيز وجود دارند که عمدتًا شاخ و برگ درختان را مورد حمله خود قرار می 

که خسارت اقتصادی بهمراه ... ، لکه برگی، لکه نرم و) ٨تصوير(سفيدک پودری: دهند و عبارتند از

زه بوسيله قارچ کشهای از بين برنده بيماری اسکب اين بيماريها نيز کنترل نداشته و درصورت مبار

  .می گردند

  

            

  

  

  

  

                                

  

  

  

                        

 

  ميوه پکان آلوده به سفيدک پودری -٨  تصوير                             
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  آفات
شپشک، شته سياه وزرد، : ه می توانند گياه پکان را مورد حمله قراردهند عبارتند ازمهمترين آفاتی ک

 Stink  می باشند که از اين ميان شپشکها و ...  و ميوه خوارStink bugs فيلوکسرا و چوبخوار،

bugs و ميوه خوار بيشترين خسارت را به ميوه و انواع شته های زرد و سياه و فيلوکسرا و چوبخوار

چنانچه در تصوير پايين نشان داده شده است،  .ترين خسارت خود را به شاخ و برگ وارد می کنندبيش

  .)١۶(زمان شيوع اکثر آفات پس ازگرده افشانی می باشد 

  

  

 

 

  

  

  

  

 )٢( و خسارت سوسک ميوه خوار) ١( خسارت شته زرد برروی برگ -٩تصوير

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  )١۵(ان باتوجه به مراحل رشد گياه  زمان شيوع آفات مهم درپک-١١تصوير

٢ ١ 
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Abstract 
Pecan (Carya illinoensis) belonges to Juglandaceae family. It was originated 

from North and Centeral America. It has a low chilling requierment and a good 

resistance to high temperature conditions with appreciate yield and high quality, 

compare with persian walnut. In Iran during previous years, some cultivars of 

pecan have been imported and cultured, but lack of knowledge about efficiency 

of these trees resulted no development have been occured. Due to strategic role 

of nut crops in world trade, producing and exporting processes and nutritional 

and sanitary usage of these crops by consumers, it seems to be important to 

develop the area under cultivation pecan trees. Also it can be study for 

developing in somewhere that are not suitable for walnut culture because of hot 

temperature and low chilling hours. 
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