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درختان پسته دو پایه یا  dioeciosهسـتند. درختان دو پایه درختانی هسـتند که گلهای نر روی یك 

درخت یا پایه و گلهای ماده روی پایه یا درخت جداگانه قرار دارند. به عبارت دیگر در پسـته درختان نر و 

ماده جدا هستند. گرده افشـانی یا pollinationدر تولید مؤثر و افزایش محصـول پسـته بسـیار مهم 

است که متعاقب پدیده تلقیح یا fertilizationاتفاق افتاده تا جنین یا بذر حاصل شـود. یكی از نكات 

بسـیار مهم در گرده افشـانی مؤثر جهت تولید مطلوب تعداد درختان نر نسـبت به درختان ماده است. به 

صورت اسـتاندارد باید به ازای هر 8 و در برخی منابع 11 درخت ماده 1 درخت نر وجود داشـته باشـد. اما 

باید توجه داشت این نظریه زمانی به صورت کامل قابل قبول است که گرده افشـــــانی مؤثری توسط 

درختان نر انجام شود. به عبارت بهتر در شرایطی که درختان نر چندین هفته زودتر از درختان ماده شروع 

به فعالیت می کنند و وقتی که بیشــتر عملیات تولید گرده صورت گرفت و تقریباً گرده افشــانی توسط 

درختان نر انجام شد درختان ماده شروع به تولید گلهای ماده کنند افزایش تعداد درختان نردر این شرایط 

کار بیهوده ای به نظر می آید. اگر بتوانیم مشــكل گرده افشـــانی و عدم همزمانی گلهای نر و ماده در 

درختان پسته را حل کنیم بدون شك تولید در باغات به دو برابرتولید فعلی در باغات پسته خواهد رسید.  

برخی از دالیل پوکی پسته:

1. عدم وجود گرده که ناشی از کمبود درخت نر می باشد از مهمترین عوامل پوکی پســـته بوده که باید 

تقریباً به ازای هر 10 درخت ماده یك درخت نر در باغ پیوند زده شود. (برای حل این مشــــــكل گرده 

افشانی به صورت مصنوعی توصیه می شود).

2. ضعیف بودن درختان پســته و عدم رسیدگی و توجه کامل به درختان از جمله عملیات داشت از قبیل: 

آبیاری کم و نا منظم، تغذیه نامناسب توسط کودهای آلی و شیمیایی، هرس نكردن درختان و غلبه آفات 

در باغ که این عوامل باعث پر نشـدن مغز 

پسـته و یا ریزش جوانه های سال بعد می 

شود.

3. عدم همخوانی گرده نر و ماده: در زمان 

انجام عملیات پـیوند باید نوع درخت بارده 

مشـــخص شود و با توجه به آن، پیوند نر 

انجام شود به عنوان مثال: 

پسـته رقم کله قوچی زود گل، احمد آقایی 

متوسط گل و اکبری دیر گل است. پسـته 

کله قوچی در فروردین ماه اولین پسته ای 

اســــت که به گل می رود، پیوند زن و 

باغدار باید در تهیه ترکه نر دقت الزم را 

بنمایند. اگر درخت نر دیر گل پیوند زده 

شــــود یقیناً با رقم کله قوچی اختالف 

 . زمانی در باز شـدن گلها خواهد داشـت

لذا چنین باغی با دارا بودن بیشـــترین 

درخت نـر پوکــی باالیــی هم خواهد 

داشت و یا پســـته رقم احمد آقایی متوسط گل است و باید از درختان نر متوسط گل برای پیوند استفاده 

شود. پسته رقم اکبری دیر گل می باشد که بهتر است تعداد نر متوسط گل نیز پیوند زده شود.

نكته بســــیار مهم: چنانچه تعداد زیادی درخت نر در کنار هم قرار داشته باشند با هم رقابت کرده و 

مانع باروری  درختان ماده  می شوند.

4. بیماری های قارچی هم در پوك شدن میوه درختان نقش مهمی دارد.

خصوصیات یك درخت نر ایده آل برای گرده افشانی و شانس تلقیح بیشتر:

1. از نظر ظاهری قوی، شاداب و سالم به نظر بیاید.

2. دوره گرده آن هر چه بیشـتر مقارن با باز شدن گل های درختان ماده مجاور باشد و هر چه همپوشانی 

زمانی بیشـتری بین درختان نر با درختان ماده وجود اشته باشد( از نظر تولید گل وگرده) تولید محصـول 

بیشتر خواهد شد. 

3. تعداد خوشه های درخت نر هر چه بیشتر باشد درخت در تولید گرده موفق تر و مؤثرتر است.

4. هر چه اندازه خوشه های نر بزرگتر باشد و دانه های گرده بزرگتر باشند شـانس تلقیح آنها افزایش پیدا 

می کند. 

5. هر چه تعداد دانه های گرده در یك خوشه نر بیشـتر باشد، شانس تلقیح با گلهای ماده بیشــتر خواهد 

بود.

6. هر چه قدرت جوان زنی در یك دانه گرده بیشتر باشد تولید بیشتر خواهد بود.

7.  هر چه قدرت زنده ماندن یا گذراندن شرایط محیطی سخت مثالً سرما یا گرما یا فاکتورهای فیزیكی 

در یك دانه گرده بیشتر باشد، دانه گرده با کیفیت تر خواهد بود. 

8.  درخت نر خوب باید هر سال گرده تولید کند و خوشه های آن ظاه راًدیده شود.   

                                                          افسانه اسماعیل زهی کارشناس ارشد زراعت 

دالیل عدم کارآیی درختان پسته نر در باروری گلهای ماده

آناتومی شتر 
شتر حیوان نشخوارکننده بدون شاخ و سم است که به گروه پسـتانداران تعلق دارد. شتر دارای چهار 

اندام خلفی قدامی بلند و قوی است که هر کدام به کف پای عریض و خشـــن منتهی می گردد. که 

دارای ناخن های ضعیف و رشد نیافته بوده و برای راه رفتن بر روی شن های صحرا سازگاری یافته 

است این حیوان دارای گردن دراز و منحنی است. سر شتر مســــتطیل شكل و لب های باالیی آن 

شكافته اسـت. دندان های پیش و نیش قوی و برنده اسـت و توانایی گاز گرفتن عمیق را به حیوان 

داده است . 

شترها به علت ساختار خواص فیزیولوژیكی خود گرمای زیاد تا 60 درجه سانتی گراد و یا بیشــتر را 

تحمل نموده و در زیر آفتاب سوزان کویر راه خود را ادامه می دهد. بدیهی است که در چنین شـرایط 

محیطی از اشتهای حیوان کاسته می شود. شتر عالوه بر این که وسیله اصـلی رفت و آمد سـاکنین 

صحرا است از سوی دیگر می تواند غذای آدمی و وسایل مورد نیاز دیگر را به انســان عرضه کند و 

انســان می تواند به وسیله تغذیه با شیر شتر و گوشت شتر تا هفته ها در صحرا زنده بماند. همچنین 

می توان از چربی کوهان به جای کره استفاده کرد. و پشـم شتر را در ساختن خیمه ها ، پتو ، فرش ، 

لباس های پشمی ، طناب و ریسمان به کار برد و از پوست آن برای ساختن کفش استفاده کرد. 

شتر از حیواناتی است که با محیط های خشـك و بی آب و علف صحرا سازگار شده و این سازگاری 

باعث شده است که به خوبی قادر باشد آب و هوای گرم و خشـك بی آب و کم غذایی را تحمل کند. 

کوهان، عضوی قابل توجه در شتر است که فقط از چربی و عضالت تشكیل شده و در آن استخوانی 

وجود ندارد و شتر در شرایط بی غذایی تا چندین روز می تواند با اعتماد به وجود این چربی و سوخت 

و ساز آن زنده بماند. کف پای شتر حالت مخصـوص به خود دارد و از دو بخش تشـكیل شده است، 

کلفت و پهن است و مانع می شود که پای شتر در شن های ریز صحرا فرو رود. چشــــم های شتر 

دارای مژگان های بلندی است که به همراهی پلك ها، چشــم ها را از طوفان های شنی و از تابش 

شـدید آفتاب محافظت می کند. منخرین شـتر دارای شـكاف های طولی اسـت که شـتر در هنگام 

تنفس می تواند بینی را به خوبی از هم باز کند و بیشــترین میزان هوا را وارد ریه های خود کند و در 

هنگام بروز طوفان های شنی بینی خود را ببندد. هم چنین دارای فك درازی است که به طور جانبی 

حرکت می کند و می تواند عمل جویدن را به خوبی انجام دهد. شتر می تواند بیشـــتر از هر حیوان 

دیگری بی آبی را تحمل کند درجه حرارت بدن شتر ثابت نیســت و به آهســتگی همراه باال رفتن 

درجه حرارت محیط باال می رود. 

و این بدان معنی اسـت که شـتر آب بدن خود را از دسـت نمی دهد تا بدن خود را سـرد نگه دارد. در 

هنگام شب هنگامی که درجه حرارت محیط پایین می رود درجه حرارت بدن شـتر نیز کاهش یافته 

و در هنگام صـبح در پایین ترین درجه حرارت خواهد بود. دمای بدن شــتر می تواند در محدوده 7 

1 درجه فارنهایت باال و  درجه فارنهایت باال و پایین برود در حالی که در انســــان فقط در محدوده 

پایین می رود. 
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