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مقدمه
گیـاه پسـته در نیـم قـرن اخیـر به علـت اسـتقبال از مصـرف میـوه آن، به عنوان 
یـک محصـول تجـاري مورد توجـه قرار گرفته اسـت . ایـن توجـه خـاص بـه لحـاظ 
کیفیت غذایـي بـاالي پسـته و خاصیت انبارداري طوالني پس از برداشـت آن اسـت 
امـا در ایـران ایـن توسـعه بـه دالیـل مهم تـري رخ داده اسـت . این محصـول از نظر 
سـازگاري در شـرایط نامسـاعد محیطـي از جملـه شـوري آب و خـاک و مقاومت به 
خشـکي داراي اهمیـت اسـت به گونـه اي کـه بیش تریـن توسـعه آن در کشـور، در 
فـالت مرکـزي ایـران و در شـرایط نامسـاعد آب و خـاک کـه کم تر گیاهي قـادر به 
ادامـه حیـات اسـت به وقوع پیوسـته اسـت . بدین ترتیب پسـته در مناطق حاشـیه 
کویـر ضمـن ایجـاد درآمـد مناسـب، بـا اثـرات زیسـت محیطي چـون جلوگیـري از 
پیشـروي کویـر، تعدیـل اقلیـم منطقـه و جلوگیري از فرسـایش خـاک و در معنایي 
وسـیع تر حفـظ حیـات در بدترین شـرایط آب و هوایي، نقش اقتصـادي و اجتماعي 

بـارز و نمایانـي را ایفـا مي نماید.
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ایـن محصـول یکـي از مهم تریـن محصـوالت کشـاورزي کشـور اسـت حاصـل 
صـادرات محصـول پسـته ورود سـاالنه بیـش از یـک میلیـارد دالر ارز بـه کشـور 
مي باشـد. سـهم بـاالي صـادرات پسـته از کل صـادرات غیرنفتـي و صـادرات بخش 
کشـاورزي و ارزآوري آن از یک سـو و ایجاد درآمد و اشـتغال زایي از سوي دیگر لزوم 
 توجـه بـه امـر افزایش تولیـد و صادرات محصول پسـته را دوچندان سـاخته اسـت.

جمعیتـي بالـغ بـر یـک میلیـون نفردرحرفه هـاي مربـوط بـه تولیـد ایـن محصول 
به کار اشـتغال دارند. پسـته به عنوان آخرین محصول کشـاورزي قابل کشـت در بیش تر 

مناطـق پسـته خیز ایـران،  نقـش اولین کاالي کشـاورزي صادراتـي را ایفـا مي نماید.
بررسـي آمار جهانـي پسـته در طول 10 سـال گذشـته نشـان مي دهد کـه ایران 
بـا داشـتن سـطح زیرکشـت حـدود 50  درصـد سـطح زیـر کشـت جهـان به طـور 
متوسـط 30  درصـد از پسـته دنیـا را تولیـد مي کنـد. کشـورهاي آمریـکا، ترکیـه، 
تونـس، سـوریه، چیـن، یونان و اسـپانیا در مراحل بعـدي تولید قرار دارند. بر اسـاس 
 آخریـن آمار وزارت جهاد کشـاورزي)1397(، سـطح زیر کشـت پسـته ایـران حدود
 500 هزار هکتـار مي باشـد کـه نزدیـک بـه 99/2 درصـد سـطح زیـر کشـت و تولید
 درسـیزده اسـتان کرمـان، خراسـان رضوی، یـزد، فارس، خراسـان جنوبی، سـمنان،
 مرکـزی، قـم، سیسـتان و بلوچسـتان، اصفهـان، تهـران، قزویـن، خراسـان شـمالی
 0/8  درصد باقي مانده در15 استان  دیگر به جز استان های بوشهر، چهارمحال وبختیاری،

گیـالن و مازنـدران پراکنـده مي باشـد. بر اسـاس این آمار، اسـتان کرمان بـه تنهایي 
حـدود 42  درصـد از سـطح زیر کشـت پسـته ایران را بـه خود اختصاص داده  اسـت. 

)آمارنامه کشـاورزی 1397 جلد سـوم(
 سـطح توسعه پسته سـاالنه حدود 12-10 هزار هکتار در کشور برآورد شده است.

عامـل اصلـي گسـترش سـطح زیرکشـت ایـن محصـول را مي تـوان ارزش اقتصادي 
بـاال )بـه دلیـل صـادرات و منحصر به فرد بـودن( و نیز مقاومت این محصول نسـبت 

به شـرایط خشـکي و شـوري آب و خـاک ذکر کرد.  
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 علی رغم وجود پتانسیل های محیطی باالی کشور در زمینه تولید این محصول و
ارزش اقتصـادی آن بـه عنـوان محصولـی غیـر نفتی،  بـه دالیلی ماننـد قدیمی بودن 
باغ هـا و احـداث غیرفنـی آن هـا )آرایـش و ارقـام نامناسـب( و همچنیـن عملیـات 
داشـت غیرفنـی )در زمینه هـای روش هـای مبارزه بـا آفات و بیماری هـا، روش های 
مناسـب آبیـاری و تغذیه درختان پسـته و ابـداع روش های مقابله با عوامل نامسـاعد 
محیطـی و مبـارزه باعلف هـای هـرز و...(، بهـره وری عوامـل تولیـد )آب،  کود، سـم، 
 نیـروی کار و...( و در نهایـت عملکـرد کمـی و کیفـی )به خصوص بازار پسـندی( در 
 آن هـا بسـیار پاییـن اسـت. عالوه بـر این ها، نبـود فن آوری هـای نویـن و دانش فنی 
 به روز در زمینه های برداشت،  فرآوری و بسته بندی محصوالت نهایی سبب شده است

تـا سـهم این محصول اسـتراتژیک و بـا ارزش ایرانـی،  در بازارهای جهانی به شـدت 
در حال نزول باشـد. 

از آن جـا کـه رقیـب اصلـی مـا در تولیـد ایـن محصـول آمریکا مـی باشـد که با 
 اسـتفاده بهینه از عوامل تولید و همچنین دانش و فناوری نوین در مسـیر پیشرفت و

توسـعه تولیـد گام های بلندی برداشـته، ضروری اسـت بـا ارائه راهکارهای مناسـب 
در جهـت بهبـود مشـکالت فوق الذکـر و فراهـم نمـودن امـکان اسـتفاده بهینـه از 
 منابـع آب و خاک،  سـبب ارتقاء سـطح معیشـت بهره برداران فعـال در این فعالیت و

همچنین افزایش سهم ارزآوری این محصول در اقتصاد کشور فراهم گردد.
ایـران در تولیـد محصـوالت باغـی از جملـه پسـته دارای مزیـت نسـبی بـوده و 
 سـرمایه گذاری و برنامه ریزی هـای اصالحـی در ایـن فعالیت،  امـکان افزایش تولید و
 دستیابی به بازارهای بین المللی را فراهم خواهد ساخت.   بالفعل نمودن پتانسیل های
 موجـود در باغ هـای پسـته،  نیازمنـد آمورش هـای دقیق درجهـت اسـتفاده بهینه از
 قابلیت های  اقلیمی در تمامی عرصه های کشـور می باشـد. برای دستیابی به افزایش
 تولیـد بدون در نظر گرفتن افزایش سـطح و با توجه بـه وضعیت فعلی باغات ضروری

اسـت افزایـش بهـره وری و کارایـی عوامـل تولیـد در آن هـا مـد نظـر قرار گیـرد و 
آموزش هـای الزم از طریـق شـیوه های علمی به کارشناسـان و باغـداران ارائه گردد.
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 ارقام مهم پسته . 1

1-1- ارقام اروپایي

ناپولیتانـا1 غالب تریـن رقـم در سیسـیل ایتالیـا اسـت. ارقـام دیگري نیـز در این 
منطقـه کشـت و کار مي شـود ولـي کم تر مـورد توجه اسـت. از آن جملـه مي توان با 
ارقام اگوسـتانا2، گیراسـوال3، نوتالورو4، کاپوسـیا5 و فمینلو6 اسـت. ترابونال و برونت از 
ارقام سیسـیلیاني با همان خصوصیات هسـتند. رنگ این پسـته ها سبز و شکل آن ها 
بادامـي ولـي کمـي کوچک تر از نظر اندازه قطر نسـبت به رقم کرمان یـا ارقام ایراني 
اسـت. انـدازه پسـته در ایـن ارقـام به طـور قابـل توجهـي کوچک تـر از رقـم کرمان 
اسـت و کیفیـت میـوه در شـرایط کالیفرنیـا بسـیار پایین اسـت و داراي پسـته هاي 
 غیرخنـدان باالیـي در بعضي سـال ها اسـت.  اس فاکس7 ، ماتئـور8 و الگوتار9 ارقامي

 هسـتند کـه در تونس رشـد مي کننـد. ماتئور در بیـن ارقام دیگر بهترین بوده اسـت 
 در اسـپانیا آزمایش شده اسـت. اس فاکس خوشه هاي محکم و بزرگي تولید مي کند

امـا از نظـر انـدازه، عملکـرد و  درصد خنداني نسـبت بـه رقم کرمان ضعیف تر اسـت. 
 آژینـا10 و جدیدتریـن رقمـي کـه اخیـراً معرفي شده اسـت و پونتیکس11 نـام گرفته
 ارقـام مهمـي اسـت کـه در یونـان رشـد مي کند. رقـم آژینا بـه نظر مي رسـد که به

1. Napoletana

2. Agostana

3. Girasola

4. Notaloro

5. Cappuccia

6. Femminello 

7. SFax

8. Mateur

9. El Guettar

10. Aegina

11.Pontikis
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قـارچ Botryosphaeria dothidea بواسـطه اینکـه در بهـار یک رقم زودگلي اسـت 
حسـاس باشـد. رقـم پونتیکـس بوسـیله C. A. Pontikis از دانشـکده کشـاورزي 
دانشـگاه آتـن آزمایـش و معرفـي شده اسـت. ایـن رقـم نسـبتاً از نظر انـدازه بزرگ 
اسـت و وزن مغـز 5% وزن میـوه اسـت و فندقـي شکل اسـت از نظـر خنداني خیلي 
بهتـر از رقـم آژینا اسـت داراي خنداني بین 90 تـا 98  درصد و پوکي بین 5 تا %10 
 اسـت از نظـر میـزان پوکـي و عملکـرد تقریبـاً مشـابه رقم آژینا اسـت. بـا این حال

در ارتبـاط بـا رقـم پونتیکـس هنـوز در خـارج از آتـن در ارتبـاط بـا سـازگاري آن 
 مطالعـه انجام نشده اسـت. در قبـرس عمده ترین رقم المارکار1 اسـت. رقم سـیرورا2

در کشـور اسـترالیا در سـال 1990 توسط ماگس معرفي و توسـعه یافت. در استرالیا 
صنعـت پسـته هنـوز صنعتـي کوچک اسـت و توسـعه زیـادي هـم نیافته اسـت لذا 
 این رقم به طور وسـیعي کشـت نشده اسـت. در کشـور فلسـطین اشـغالي کاستل3 و
 رشـتي4 عمده ترین  ارقام کشت شـده مي باشـد که از نظر برخي خصوصیات شـبیه

رقـم کرمـان مي باشـد. البتـه هنـوز رقـم کاسـتل و رشـتي هنـوز به طـور علمي در 
کالیفرنیا از نظر عملکرد و سـایر خصوصیات مطالعه نشده اسـت. پسـته رقم رشـتي 
انـدازه بزرگـي داشـته و از نظـر خنداني  درصـد باالیـي دارد و طعم و مـزه خوبي نیز 
 دارد. از نظـر سـاختار درخـت رقـم رشـتي مخصوصـاً از نظـر تنـاوب باردهي شـبیه
 رقم کرمان مي باشـد. رقم رشـتي رقم دیررس اسـت و چهار هفته بعد از رقم کرمان
 مـي رسـد. از ایـن نظـر بـا توجـه به دیـررس بـودن ممکن اسـت بـه سـرماي پاییز
 برخورد کند و به خاطر سرما به خوبي نرسد. رقم کاستل از نظر اکثر خصوصیات شبیه

رقم کرمان است. 

1. Lamarka

2. Sirora

3. Kastel

4. Rashti



مجموعه نشریات تجارب دنیا در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
10

2-1- رقم هاي تركیه و سوریه

 ترک هـا رقـم ازون1 و کرمیـزي2 را بیش تـر ترجیح مي دهند و رقـم ردآلپو ترکي
 کم تـر مـورد توجه قرار مي گیرد. در سـوریه ردآلپـو معمولترین رقم اسـت. در ترکیه
 همچنیـن رقم هـاي آشـوري3، عالمـي4، ال باتـاري5، اوبیاد6 و آیمي7 نیز کشـت و کار
 مي شـوند. رقم ردآلپو قباًل در زمان شـروع صنعت پسـته کالیفرنیا به عنوان یک رقم

اسـتفاده مي شـد. از نظـر خندانـي و عملکرد رقم خوبـي بود ولي ماننـد  رقم کرمان 
تولیـد نداشـت. از نظـر اندازه نیز نسـبت به رقـم کرمان کوچک تر بوده اسـت. 

3-1- ارقام پسته كالیفرنیا

حـدود 20 رقـم از ارقـام پسـته به آمریـکا وارد شده اسـت تعـدادي از ارقامي که 
 توسـط وزارت کشـاورزي آمریـکا در قرن نوزدهـم به آمریکا وارد شـده اند عبارتند از:

ردآلپـو از کشـور سـوریه، برونـت و ترابونـال از سیسـیل ایتالیا، اس فاکـس از تونس، 
 کاسـتل و رشـتي از اسرائیل و برخي ارقام از کشـورهاي دیگر. یکسري از ژرم پالسم
 پسـته اهلـي )P. vera( بـدون نام نیـز در بـاغ تحقیقاتي جیکو8 کشت شـد که البته
 این باغ تحقیقاتي در سـال 1967 تعطیل گردید. البته بعد از تعطیلي باغ تحقیقاتي

چیکو ژرم پالسم کمي به آمریکا وارد شده است. 
رقـم کرمـان کـه عمده تریـن رقـم کاشته شـده در کالیفرنیـا مي باشـد از یـک 

1. Uzun

2. Kirmizi

3. Achoury

4. Alemi

5. El Bataury

6. Obiad

7. Ayimi

8. Chico
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 تـوده بـذري بـه شـماره 86372 در سـال 1936 )این توده توسـط وایـت هاوس در 
سـال 1929 وارد آمریکا شـد( انتخاب شـد و به وسـیله یک سـري آزمایشـات اولیه 
 توسـط وزارت کشاورزي آمریکا در باغ تحقیقات چیکو در سال 1957 معرفي گردید.
 معرفي رقم کرمان درسـت قبل از شـروع رشـد عمده صنعت پسـته بود. رقم کرمان
 هم اکنون یکي از عمده ترین رقم ماده پسـته اسـت که در تمام مناطق پسـته کاري
 آمریکا در حال کشت و کار مي باشد. رقم کرمان یک رقم خوبي است عملکرد باالیي

دارد و پسـته جـذاب و بزرگـي دارد. ایـن رقم مخصوصاً در جنوب دره سـن جواکین 
 کـه اولیـن مناطـق رشـد این رقـم مي باشـد، عملکـرد خوبـي دارد.  البته ایـن رقم،
 رقـم ایده آلـي نیسـت و یک سـري معایبـي دارد.  از جمله سـال آوري باالیي دارد و
 در بعضي سـال ها  درصد باالیي از پوکي دارد و یک نسـبت باالیي از پسته غیرخندان

در ایـن رقـم دیـده مي شـود. این رقم یک مغز متمایل به سـبز دارد و وقتي خشـک 
 مي گـردد حداقـل طعـم را دارد. در سـال 1980 یـک رقـم دیگر که از گرده افشـاني
 یک رقم بذري که از دامغان ایران وارد کالیفرنیا  شده بود توسط دکتر جولین کرین1
 معرفي گردید و به نام رقم جولي2 )به افتخار رئیس پیشـین ایستگاه تحققاتي چیکو(

نـام گرفـت. ایـن رقم در چندیـن باغ در کالیفرنیـا و ایالت نیومکزیکـو در هکتارهاي 
 کوچک کشت و کار شد. این رقم به نظر بعضي از مصرف کنندگان از نظر طعم و مزه
 بهتریـن پسـته بـوده اسـت ایـن رقـم از نظـر قـدرت یک رقـم نسـبتاً قوي اسـت و
 گلدهي آن ها معموالً 10 روز زودتر از رقم کرمان اتفاق مي افتد. این رقم بادامي شکل

اسـت و شـبیه رقم هـاي ترابونـال و بونـت از ارقـام سیسـیل ایتالیـا اسـت. رنگ مغز 
 سـبزتر از رقم کرمان اسـت و اندازه میوه پسـته خیلي کوچک تر از رقم کرمان بوده و

در بعضـي سـال ها  درصد پسـته هاي خنـدان ایـن رقم بسـیار پایین مي باشـد. البته 
 ایـن رقـم تعداد پسـته هاي پـوک کم تـري دارد و این رقـم هیچگاه از نظـر عملکرد

1. J. crane

2. Joley
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در باغـات تجـاري بـه رقم کرمـان نرسیده اسـت. بنابراین این رقم به نظر نمي رسـد 
یـک رقم تجاري خوبي در کالیفرنیا باشـد. 

رقـم السـن1 هم یـک رقمي بود که توسـط وایت هاوس از همان تـوده بذري که 
 رقم کرمان انتخاب گردید )شـماره 86372( در سـال 1962  از ایسـتگاه تحقیقاتي

چیکو کالیفرنیا معرفي گردید. این رقم از نظر خصوصیات ظاهري دانه خیلي شـبیه 
 رقـم کرمـان بـود و داده هاي مربوط به آزمایشـات این رقم در دسـترس نمي باشـد.
 رقـم دامغـان نیـز رقمي بـود که از توده بـذري انتخاب گردیـد. این رقـم دانه بزرگي

دارد ولـي در شـرایط کالیفرنیـا عملکـرد پاییني داشـت. دو رقم جدید هـم از برنامه 
اصالحـي پارفیـت و همـکاران معرفـي شده اسـت. گلـدن هیلز2 یک رقم ماده اسـت 
 کـه 1تا2 هفتـه زودتـر از رقـم کرمان شـکوفا مي شـود و از نظـر زمان رسـیدن 2 تا
 4 هفته زودتر از رقم کرمان مي رسـند. این زودرسـي یک حسـني که دارد این است

کـه از تجهیـزات فـرآوري مي توانـد بـه نحـو بهینـه اسـتفاده کرد و پسـته سـالم تر 
تولیـد نمـود. همچنیـن برداشـت زودرس ایـن رقـم باعـث مي شـود کـه آلودگي به 
 کـرم نـاف پرتقـال کم تـر در ایـن رقـم اتفـاق مي افتد. ایـن رقم در سـه سـال اولیه
 به بار نشستن نسبت به رقم کرمان 46% عملکرد باالتري داشت. از نظر اندازه دانه و
 وزن پسته تقریباً شبیه رقم کرمان است )شکل 1(. از نظر پوکي نسبت به رقم کرمان
 درصد پسته پوک کم تري دارد. این رقم از نظر خنداني 5% بیش تر از رقم کرمان خنداني

در طـي 3 آزمایـش داشته اسـت. رقـم گلـدن هیلز شـاخه هاي بیش تـري دارد ولي 
 نسـبت بـه رقـم کرمـان شـاخه هـا کوچک تـر اسـت. بنابرایـن بعـد از 3 تـا 4 سـال

درخت کوچک ولي شلوغي به نظر مي رسد. 
 دومین رقمي که اخیراً معرفي شده رقم الست هیلز3  است که از برنامه اصالحي
 پارفیت و همکاران در سال 2005 معرفي شده است. این رقم 1 تا 2 هفته نسبت به
1. Lassen

2. Golden Hill’s

3. Last Hill’s
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 رقم کرمان گلدهیش زودتر انجام مي گیرد و از نظر رسـیدگي نسـبت به رقم کرمان
4-2 هفتـه زودتـر مي رسـد. بنابرایـن مشـابه رقم گلـدن هیلز زودرسـي در این رقم 
باعـث مي شـود کـه آلودگـي با کرم نـاول اورنج و خسـارت توسـط ایـن عامل کم تر 
اتفـاق بیفتـد. ایـن رقـم نیز نسـبت بـه رقم کرمـان 26% عملکـرد باالتـري در طي 
سه سـال اول بـارآوري داشـته و از نظـر انـدازه و وزن دانه پسـته نسـبت بـه کرمان 

بزرگ تر اسـت )شـکل 2(.

شکل 1- مقایسه میوه هاي خشک شده رقم گلدن هیلز و رقم کرمان

شکل 2- مقایسه میوه هاي خشک شده رقم الست هیلز و رقم کرمان
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   درصـد خندانـي آن نسـبت بـه رقم کرمـان 7% باالتر بوده و یک عیـب این رقم
این است که نسبت به رقم کرمان طي عمل فرآوري و پوست گیري مقداري بیش تر 
 نسـبت بـه رقـم کرمان مغز و پوسـت سـخت اسـتخواني خـود را از دسـت مي دهد.

در دو رقـم فـوق نسـبت بـه رقـم کرمـان گلدهـي یکنواخت تـري در سـال هایي که 
زمسـتان گرمـي دارنـد و نیـاز سـرمایي آن هـا برطـرف نمي شـود، دارد. بنابرایـن با 
یکنواختـي در زمـان گلدهـي قطعـاً در زمـان برداشـت هـم یکنواختـي بیش تـري 
 دارنـد و بنابرایـن در ایـن دو رقـم کم تر مشـکل زمان قطعي برداشـت وجـود دارد و
 البته از طرف دیگري پسته هاي لکه دار بنا به یکنواختي محصول کم تر دیده مي شود.

البته این دو رقم هم اکنون هم از نظر خصوصیات دیگر در حال مطالعه هستند. 

1-3-1- ارقام نر

صنعـت پسـته کالیفرنیـا روي یـک رقـم نـر عمـده بـه نـام پیتـرز1  پایه گذاري 
شده اسـت. رقـم پیترز رقم گرده دهنده خوبي اسـت و در اوایل قرن نوزدهم توسـط 
 اي بـي پیتـرز2 در فرزنـو کالیفرنیـا پیدا شـد. به هر حـال والدهاي این رقـم نامعلوم

اسـت. ایـن رقـم گـرده زیـادي طي یـک دوره طوالنـي )دو هفتـه( تولیـد مي کند و 
قـوه نامیـه باالیـي و پایـداري زیـادي دارد. در چند سـال اخیر در شـرایط زمسـتان 
گـرم و برطرف شـدن نیـاز سـرمایي، گـرده غیریکنواختـي تولیـد مي کنـد و از نظـر 
هم پوشـاني بـا رقـم کرمـان مشـکالتي ایجـاد مي کنـد و در نتیجـه میـوه کم تـري 
در رقـم کرمـان ایجـاد مي شـود. عالوه بـر رقـم نـر پیتـرز دو رقـم هـم از دو مسـیر 
 وارد ایسـتگاه تحقیقاتـي چیکـو شـد و ایـن دو رقـم بـه نام هـاي 16-02 و 02-18

نام گرفـت کـه 16-02 زودگل و 18-02 دیرگل تـر نسـبت بـه رقـم پیتـرز اسـت. 
 گـرده حاصـل از رقـم 16-02 بعضـي اوقـات پایداري کم تري نسـبت به پیتـرز دارد.

1. Peters

2. A. B. Peters
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 ارقـام نـر نظیرت1 و آسـک2 و چیکـو3 نیز به طور پراکنده در بخشـي از باغات پسـته
 کالیفرنیـا دیده مي شـود. رقم نـر چیکو از ایسـتگاه تحقیقاتي چیکو در سـال 1962

به شـماره PI 150646 معرفي گردید. گزارش شـده اسـت که این رقم از دانهال هاي 
 پسـته اهلـي )P. vera( بـوده کـه تـوده بـذري شـماره PI 73396 از آلیپـو سـوریه

انتخـاب گردیـد. بـا توجـه بـه خصوصیـات بـرگ و دوره گلدهـي بـه نظـر مي رسـد 
)P. intigrrima( و پسـته اینتگریما )P. vera( احتماالً یک هیبرید بین پسـته اهلي 
 باشـد. این رقم گرده دهنده یک رقم زودگل بوده و زمان شـکوفایي گل هاي این رقم

تقریبـاً بـا اوایـل شـکوفایي رقم کرمـان مطابقـت دارد. اگر اثـر زینا4 )زینـا یعني اثر 
گـرده بـه خصوصیـات میـوه( وجـود داشته باشـد بنابراین بنـا به خصوصیـات گرده 
ایـن گرده دهنـده نبایـد اسـتفاده شـود. رقـم آسـک و قزوین5 ازفلسـطین اشـغالي 
چنـد سـال قبـل معرفـي شـد. از نظـر گلدهي ایـن دو رقـم زودگل تر از رقـم پیترز 

هسـتند ولـي گـرده ضعیـف و ناپایدارتـري تولیـد مي کنند. 
یـک تعـدادي دیگـر گـرده دهنـده هـم در برنامـه اصالحـي پارفیـت و همکاران 
بررسـي و در حـال معرفـي نهایي شـدن اسـت. ایشـان در برنامـه اصالحـي خـود به 
میـزان گـرده تولید شـده از نظـر کمـي، دوره گـرده دهندگـي، قـوه نامیـه گـرده و 
پایـداري آن مـورد بررسـي قرارداده اسـت. در ایـن برنامـه اصالحي دو رقـم که یکي 
 نسـبت به رقم پیترز زودگل تر و دیگري نسـبت به پیترز زودگل تر بود بررسـي شـد.

رقـم زودگل رانـدي6  نـام گرفـت و در سـال 2005 معرفـي شـد. رقـم رانـدي 1 تـا 
3 هفتـه زودتـر از پیتـرز گل مي دهـد. ایـن رقـم دوره گـرده دهـي طوالني داشـته 

1. Nazoreth

2. Ask

3. Chico

4. Xenia

5. Gazvin

6. Randy
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بیش تـر از دو هفتـه دوره گـرده افشـاني دارد )اکثـر ارقـام نر حدود یـک هفته دوره 
گـرده افشـاني دارنـد(.اوج گلدهـي رقـم رانـدي 1 تا 2 هفتـه زودتـر از اوج  گلدهي 
رقـم کرمـان اتفـاق مي افتد. گرده تولیـدي رقم راندي خیلـي پایدارتـر از رقم پیترز 
 اسـت )75% قـوه نامیـه که بعـد از 29 روز ذخیره سـازي بـه 35% کاهش مي یابد
 در حالي کـه در رقـم پیترز در ابتـدا 45% قوه نامیه دارد که بعد از 27 روز قوه نامیه
 آن بـه 15-5% مي رسـد(. اگر چه در برنامه اصالحـي پارفیت و همکاران این رقم نر

بـراي ارقـام مـاده زودگل معرفـي شده اسـت ولیکـن رانـدي ممکـن اسـت بـراي 
رقـم کرمـان در سـال هایي کـه زمسـتان گـرم اسـت و یـا در مناطقي نیاز سـرمایي 
رقـم کرمـان برطـرف نمي شـود مناسـب باشـد چرا کـه در این شـرایط رقـم پیترز 
هم پوشـاني خوبـي بـا رقـم کرمان نـدارد. به هر حـال حتـي در شـرایط معمولي نیز 
 رانـدي در کنار پیترز مي تواند به گرده افشـاني رقـم کرمان کمک کند. دوره گلدهي
 رقـم رانـدي هم پوشـاني خوبـي با رقـم کله قوچـي دارد و یـک انتخاب خـوب براي
 گرده دهي این رقم نسـبت به رقم پیترز مي تواند محسـوب شـود )بعضي گزارش ها
 در ارتبـاط بـا عملکرد پایین کله قوچي ممکن اسـت بخاطر گرده دهنده پیترز باشـد

که این مشکل احتماالً با رقم راندي برطرف خواهد شد. 

4-1- ارقام مهم پسته ایران 

 محصـول پسـته ایـران از نظر شـکل ظاهري و کیفیـت داراي تنوعي چشـم گیر و
 مشتمل بر ده ها رقم است. برخي از ارقام بسیار درشت اند، برخي جلوه و زیبایي خاص،

بعضـي جـال و شـفافیت، بعضـي رنگ سـفید یـا حتي طالیـي، برخي شـکل جالب و 
گاهـي عجیـب و بسـیاري پوسـت نازک دارنـد. در مجموع ارقام پسـته ایـران از نظر 
شـکل  ظاهري و رنگ داراي پوسـت سـخت و حتي رنگ پوسـته روي مغز متنوع و 
هـر یـک از ارقـام ویژگـي دلپذیـري دارند به طوري کـه از نظر کیفیـت طعم و تنوع 
در شکل پسـته ایران در دنیا بي همتا اسـت. پسـته ایران از نظر شـکل ظاهري به دو 
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دسـته پسـته بادامي و پسـته فندقي تقسـیم مي شـوند که در دنیا به عنوان پسـته 
 کشـیده و گـرد معـروف مي باشـند . از نظـر گیاه شناسـي تـا کنـون 60 رقم پسـته

در ایـران شناسـایي شده اسـت کـه مهم تریـن آن هـا بـه شـرح زیـر اسـت: اوحدي 
 حدود 60  درصد کل سـطح زیر کشـت اسـتان کرمان، کله قوچي 20 تا 25  درصد و

فندقي، اکبري، احمد آقایي و سایر رقم ها 15 تا 20  درصد است.
مهم تریـن پسـته هـاي اسـتان کرمان کـه براي صـادرات متـداول مي باشـند به 

شـرح ذیل مي باشـند.

 

 

  

 

)Jumbo( پسته کله قوچي

)Long( پسته اکبري

)Long( پسته احمد آقایي)Long( پسته بادامي

)Round( پسته فندقي
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1-4-1- ارقام نر

 در باغ هـای پسـته ایـران هیچ گونه رقم نري وجود نـدارد و هیچ گونه مطالعه اي
انجام نگرفته است.

پایه هاي پسته . 2
1-2- مقدمه

پایه هـاي مـورد اسـتفاده در باغـات پسـته بـذري بـوده و در بیـش از 95  درصد 
باغـات موجـود از پایه گونه اهلي پسـته )Pistacia vera(  اسـتفاده شده اسـت. اکثر 
باغـات پسـته کشـور در مناطق خشـک و نیمه خشـک و کویـري  واقع شـده اند که 
داراي آب و خـاک شـور مي باشـند، کمـي آبـي و کیفیـت پاییـن آب آبیـاري باعث 
کاهـش میـزان محصـول شده اسـت. بـا توجـه رونـد کاهـش آب هـاي زیرزمینـي، 
کیفیـت آب هـاي اسـتحصالي، روز بـروز از میـزان  محصـول مناطـق دچـار بحـران 
کاسـته مي شـود. همچنین بیمـاري گموز از مهم تریـن بیماري هاي پسـته در ایران 
 بـوده و خسـارات زیـادي را در مناطـق آلـوده ایجـاد مي کنـد. اسـتفاده از پایه هـاي 
 پسته متحمل به این بیماري و سایر بیماري ها و همچنین تنشهاي زنده و غیر زنده،

بـه تولیـد پسـته کشـور افـزوده خواهد شـد. بنابرایـن اسـتفاده از پایـه هـاي مقاوم 
هـم تولیـد را در باغـات موجـود ازطریـق واکاري پایـه هـاي مقـاوم بـاال مي بـرد و 
هـم مناطـق بیش تـري را مي تـوان بـه زیر کشـت پسـته بـرد. بنابراین انتخـاب پایه 
مناسـب و معرفي آن نقش بسـزایي در افزایش پتانسـیل تولید محصول پسـته دارد. 

2-2- پایه هاي پسته كالیفرنیا

Pistacia vera در کالیفرنیا و دیگر نواحي رویش پسته در آمریکا، تولید پسته گونه 
 بـر روي پایه هـاي بـذري گونه هاي مختلف جنس پسـته و تالقي هـاي بین گونه اي
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 انجـام مي شـود. 5 نوع پایه در صنعت تولید پسـته کالیفرنیا، سـه نـوع گونه مختلف
P. terebinthus پسـته و دو تالقي بین گونه اي، اسـتفاده مي شود. پایه ها عبارتند از 
P. integerrima که با گرده P. atlantica و دو تالقي P. atlantica و ، P. integerrima 

 گرده افشـاني شده اسـت. دو پایه برتر مورد اشـاره به نام هاي تربینتوس و آتالنتیکا و
 سـه تـاي دیگـر بـا نام هـاي تجاریشـان و یـا اختصاریشـان عبارت انـد از اینتگریمـا
 .Uc Berkeley I (UCBI) و (PG 11) Pioneer Gold II و تالقي ها Pioneer Gold I (PGI)

در شـرایط کالیفرنیـا پایـه آتالنتیـکا مقاوم تریـن پایه به سـرما نسـبت به سـایر 
 پایه هـاي تجـاري موجود مي باشـد و بعد از آن بـه ترتیـب UCBI و PGI قرار دارند.
 پایه هاي PGI و UCBI در مقابل ورتیسیلیوم مقاومت یکساني دارند، اما مکانیزم هاي

متفاوتـي در مقابلـه بـا این بیمـاري دارند. پایـه PGI متحمل اسـت در حالي که پایه 
UCBI یـک پایـه مقـاوم اسـت. هر دو ایـن پایه ها به طـور معنـي داري متحمل تر از 

 پایه هاي آتالنتیکا و یا PGII هستند. هر چهار پایه، شوري باال تا ppm TDS 5120 و
یـا ds/m 8 را در منطقـه رشـد ریشـه تحمـل مي کننـد. درختان روي پایـه PGI به 
شـوري حسـاس ترین هسـتند و تمایـل بـه جـذب سـدیم و کلـر بیش تر نسـبت به  
 UCBI و یـا آتالنتیـکا دارنـد. درختـان روي پایـه UCBI درختـان روي پایه هـاي
 PGI و PGII بهتریـن عملکـرد را در بیـن سـایر پایه هـا دارند. بعـد از آن پایه هـاي
قـرار دارنـد. هـر سـه پایـه UCBI و PGI و PGII عملکـرد بهتـري نسـبت بـه پایه 
آتالنتیـکا دارنـد. در جـداول ذیـل اهمیـت هـر پایـه از نظـر صفات مختلـف خالصه 
شده اسـت کـه مي توانـد در انتخـاب پایه هـاي پسـته براي ایـران نیز مورد اسـتفاده 

قرارگیرد.
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تحمل نسبي به سرما در پایه هاي دو ساله

پایهتحمل  سرما
*P. terebinthus

**P. atlantica

****P. integerrima

***PG II

***UCB I

از بیش ترین * تا کم ترین ****

مقاومت نسبي به بیماري ها در پنج پایه پسته پیوند زده شده

پایهورتیسیلیومآرمیالریافیتوفترا

-*-P. terebinthus

*******P. atlantica

*******P. integerrima

-*******PG II

***UCB I

از بیش ترین * تا کم ترین ****

تحمل نسبي به شوري در پایه هاي پسته

پایهتحمل  به شوري

-P. terebinthus

*P. atlantica

****P. integerrima

***PG II

**UCB I

از بیش ترین * تا کم ترین ****
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کارآیي جذب نسبي ریزمغذي ها در پنج پایه

پایهكلرسدیمرويبورمس

*****--P. terebinthus

************P. atlantica

**********P. integerrima

****--PG II

******************UCB I

از بیش ترین * تا کم ترین ****

اثر پایه روي کل پسته خندان خشک قابل عرضه به بازار

AtlanticaPGIPG IIUCB Iایالت

45/319/115/1
متوسط  درصد افزایش محصول 

UCB I تولید شده روي پایه
شاخص سال آوري67686667

7394c9442b9539b11095aفرسنو
 مجموع محصول از

سال 1989 تا 2001

11418c13052b13301b15258aکرن
 پوند بر ایکر، 

112 درخت ماده در ایکر

رتبه بندي رقم ماده کرمان روي چهار پایه از لحاظ عملکرد

پایهرتبه عملكرد
- P. terebinthus

****P. atlantica

***P. integerrima

**PG II

*UCB I
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رتبه تحمل پایه هاي پسته در دره سان جاکوئین، 1989-2002 از بهترین )1( تا بدترین )4(

پایهسرماعملكردشوريورتیسیلیوم

1334P. integerrima

3141P. atlantica

4-23PG II

2212UCB I

3-2- پایه هاي پسته ایران 

پایه هـاي مـورد اسـتفاده در باغـات پسـته بذري بـوده و در بیـش از 95  درصـد 
باغـات موجـود از پایـه گونـه اهلـي پسـته )Pistacia vera( اسـتفاده شده اسـت. 

تحقیقـات انجام شـده در شـرایط پـر آب نشـان داد کـه پایـه قزویني به شـوري 
حسـاس تر بوده و مقاوم ترین پایه در شـرایط پرآب سـرخس اسـت، ولي در شـرایط 
 کـم آب تفاوتـي بین تحمل به شـوري پایه هـاي بادامي زرند و سـرخس وجود ندارد.
 بنابراین به نظر مي رسـدکه در شـرایط شـوري زیاد آب آبیاري وخاک، پایه سـرخس

مناسـب بـوده و در صورتي کـه مشـکالت کمبود آب آبیـاري نیز وجود داشته باشـد، 
 از پایه هـاي بادامـي زرند و سـرخس مي توان اسـتفاده کرد؛ به طوري که شـوري آب
 18 دسي زیمنس بر متر در رژیم پرآبي باعث از بین رفتن این نهال ها گردیده است و
 در خشـک ترین شـرایط، شوري 0/5 دسي زیمنس اثري روي این ارقام نداشته است.

ایـن مطلـب نشـان مي دهـد کـه پایه هاي پسـته به خشـکي در مقایسـه با شـوری، 
مقاومـت بیش تـری دارند .

در بیـن چهـار پایـه بادامـي ریز زرنـد، قزویني، سـرخس و بنه، پایه هـاي بادامي 
ریـز و قزویـن، مقاومـت بیش تري نسـبت به سـرخس و بنـه در برابر شـوري از خود 
نشـان دادند. از نظـر مقاومـت به شـوري به ترتیـب بادامي ریز و قزویني، سـرخس و 
بنـه قرار دارنـد. پایه سـرخس مقاومـت زیادی بـه شـوري آب دارد و در اندازه گیري 
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فاکتورهایـي مثـل رشـد و جـذب و انتقـال عناصـر، با افزایـش غلظت سـدیم کلرید 
آب آبیـاري، مقـدار یون هـاي سـدیم و کلـر در بافت هـا افزایـش و مقـدار یون هـاي 
پتاسـیم و کلسـیم کاهـش مي یابـد و در مقایسـه بـا سـایر پایه هـا، کاهـش رشـد 
بیش تـري را نشـان مي دهـد )محمدخانـي، 1376(. طـي بررسـي هاي انجام شـده، 
ایـن پایـه نسـبت به پایه هاي پسـته اهلـي در مقابل شـوري خاک مقاومـت کم تري 
دارد. در بیـن پایه هـاي مـورد آزمایـش، رقـم اوحـدي روي بنـه، پایین تریـن مقدار 
سـدیم بـرگ و رقـم احمدآقایـي روي بنـه باالتریـن مقدار پتاسـیم و فسـفر برگ را 
دارد. در روي ایـن پایـه، سـطح برگ احمدآقایي و قطر شـاخه بـاالي محل پیوند در 

سـه رقـم احمدآقایـي، اوحـدي و کله قوچـي، به طور نسـبي افزایـش مي یابد.
پایـه کسـور یـا چاتالنقوش به عنوان پایه اي مقاوم به خشـکي و کم آبي شـناخته 
شده اسـت، به طوري کـه در بررسـي کـه به منظـور تعییـن بهترین پایه پسـته براي 
 مناطـق خشـک و کـم آب و حتي دیـم صورت گرفت، انـدازه شـاخه ها و تاج درخت

 P. vera رشـد و عملکـرد بیش تـري نسـبت بـه پایـه P. khinjuk بـا حضـور پایـه
نشـان داد )ترکـر و آک، 2014(. در ترکیـه کـه اراضـي پسـته کاري بـه صـورت دیم 
اداره مي شـوند، بـا توجه به رشـد و عملکـرد درخت و برخی خصوصیـات دیگر، پایه 
 P. khinjuk به عنـوان بهتریـن پایـه بـراي مناطـق خشـک و کم آب معرفي شـده و

عملکـرد ارقـام پیونـد شـده معیـن روي پایـه P. khinjuk بیـش از سـایر پایه هـا 
بـود )ترکـر و آک، 2014(. گونـه فلسـطیني Pistacia Palaestina Boiss درختـی 
خـزان دار بـه طـول 10 متر اسـت کـه به عنوان پایـه در کشـور یونان مورد اسـتفاده 
قرار گرفته اسـت. ایـن پایـه بـه فیتوفتـرا مقـاوم اسـت و واریتـه مـورد اسـتفاده بـه 

عنـوان پایـه، P. palaestina var. tsikoadia نـام دارد .
پایه سـرخس به فیتوفترا بسـیار حسـاس اسـت و در پیوند ارقام پسـته، بهترین 
سـازگاري، رشـد و عملکـرد، بعـد از پایـه بادامـي، در ایـن پایـه مشـاهده می شـود. 
تحقیقـات نشـان مي دهـد کـه بنه نسـبت بـه پسـته اهلـي، داراي مقاومـت بیش تر 
بـه گونه هـاي مختلـف فیتوفترا اسـت، در صورتي که پایه پسـته اهلي نسـبت به هر 
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دو بیمـاري )فیتوفتـرا و نماتـد مولد غده ریشـه( حسـاس اسـت که ایـن امر اهمیت 
 اسـتفاده از پایه بنه را روشـن مي سـازد )اسـماعیل پـور، 1380(. اهمیـت بنه از نظر

باغبانـي بدیـن جهـت اسـت کـه بـه عنـوان یـک پایـه مقـاوم بـه نماتـد مولـد غده 
ریشـه پسـته )Meloidogyne spp( اسـت و در حـال حاضـر در اسـتان کرمـان در 
بعضـي مناطـق توسـط باغداران تکثیـر و مورد اسـتفاده قرار مي گیرد. کسـور نیز به 
گونه هـاي مختلـف فیتوفترا حسـاس اسـت و مقاومت متوسـط تا ناچیـزي به نماتد 
مولـد غـده دارد . پایـه تربینتوس در آمریکا و اسـترالیا در سـال هاي اخیـر به همراه 
آتالنتیـکا مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت، ولي نسـبت به پایـه آتالنتیکا بـه نماتد 
مولـد غـده ریشـه، فیتوفترا، پوسـیدگي ریشـه )آرمیالریا( و شـوري خـاک مقاوم تر 
اسـت و فقط به ورتیسـیلیوم حسـاس اسـت . پایـه آتالنتیکا نیز به علـت مقاومت به 
 نماتـد مولـد غده ریشـه و بیمـاري گموز تاکنـون در بیش تر باغ هاي پسـته آمریکا و
 استرالیا به عنوان پایه مورد استفاده قرار گرفته است. رشد اولیه آن پس از جوانه زدن

کـم ولـي در شـرایط گلخانـه پـس از 2تـا 6 ماه آمـاده بـراي انتقال به محـل اصلي 
اسـت. آتالنتیـکا در مقابل ورتیسـیلیوم حسـاس و حتي ضعیف و کـم طاقت تر از دو 
 رگ هاي بین گونه اي اسـت و اسـتفاده از این گونه به عنوان پایه، سبب کاهش رشد و

عملکـرد ارقـام پسـته مي شـود. پایـه P. integerrima نیـز بـه علـت رشـد خـوب، 
میوه دهـي زود و مقاومـت بـه پژمردگي ورتیسـیلیومی، گسـترش زیادی نموده اسـت.

بیش تریـن عملکـرد در پایـه بادامـي و کم تریـن میـزان عملکـرد در پایـه بنـه 
گزارش شده اسـت. ترکیب پایه بادامي و پیوندک رقم احمد آقایي سـبب دسـتیابی 
بـه باالتریـن عملکـرد و ترکیب پیونـدک اوحدي و کلـه قوچي با پایه بادامي سـبب 
 دسـتیابی به پایین ترین عملکرد شده اسـت. نوع پایه، روي اندازه پسـته )اونس دانه(

نیـز اثـر دارد و ارقـام مختلـف روي پایـه بادامـي، بیش تریـن اونـس و روي پایه بنه، 
کم تریـن اونـس را داشـته اند. امـا در ایـن بیـن، پایـه بادامـي بیش تریـن و پایـه بنه 
کم ترین  درصـد دهـان بسـته و رقـم احمدآقایـي کم ترین  درصـد دهـان بسـته را در 
روي پایه هـاي مختلـف دارا هسـتند. همچنیـن باالترین  درصـد پوکـي در پایه هـاي 
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بنه و سـرخس مشـاهده شـد که در این آزمایـش رقم احمدآقایـي پایین ترین  درصد 
پوکـي را در ترکیـب بـا همه پایه هاي آزمایشـي داشـت.

در تحقیقـي کـه بـا هـدف بررسـی اثرات پایه هـاي بنـه، بادامي و سـرخس روي 
 ارقام اوحدي، کله قوچي و احمدآقایي در اسـتان کرمان انجام گرفت مشـخص شـد

کـه پایـه بادامي بیش ترین رشـد را از نظر افزایش قطر تنه، شـعاع قطـر تنه و ارتفاع 
 درخـت و پایـه سـرخس کم تریـن اثر را داشـتند و بنه در حد متوسـط قرار داشـت.
 همچنیـن در ایـن تحقیق، بررسـی کیفیت میوه بر اسـاس تعداد میـوه در 100 گرم،

سـرعت خندانـي و  درصـد مغـز نشـان داد کـه بیش ترین تعـداد میـوه در 100 گرم 
بـه ترتیـب مربـوط بـه P. atlantica ، P.  khinjuk و P. vera اسـت. امـا بیش تریـن 
ارزش خندانـي و درصـد مغـز در میـوه به ترتیب مربـوط بـه: P. khinjuk ،P.vera و

 P. atlantica اسـت. ایـن بررسـی پایـه بادامـي را به عنـوان پایه ایده آل بـراي باغات 

پسـته خصوصـاً در ترکیـب با رقـم احمدآقایي به باغـداران توصیه مي کند. در سـایر 
 نقاط پسته خیز دنیا )منطقه Gaziantep ترکیه( و در مناطق سرد، از پایه P. vera و در
)T( استفاده مي شود و روي آن پیوند جوانه شکمي P. terebinthus مناطق گرم تر از پایه 

مرسوم است. در این منطقه، بهترین نتیجه از رقم اوحدي روي P. vera به دست آمده است.
پایـه بنه در مقایسـه با پایه پسـته اهلي داراي میزان عملکـرد و محصول کم تري 
اسـت و رقـم احمدآقایـي بـر روي ایـن پایـه داراي بیش ترین میزان محصـول و رقم 
کلـه قوچـي کم تریـن میزان محصول را داشـته اسـت. انـدازه میوه هاي تولید شـده 
روي پایـه بنـه نسـبت بـه سـایر پایه هـا کوچک تـر اسـت و در ترکیـب پایـه بنـه با 
رقـم اوحدي مشـهودتر اسـت. رشـد قطـري تنه بنه در محـل پیوند بیش تر از سـایر 
پایـه هـا اسـت و ایـن افزایـش رشـد در ترکیب پایـه بنه با رقـم کله قوچـي بیش تر 
 اسـت )ناسـازگاري موضعـي( و از نظـر ارتفاع پایه بنه داراي ارتفاع متوسـطي اسـت.
 به طور کلـي چنانچـه اسـتفاده از پایه بنه براي ارقام پسـته به صورت دیـم یا فاریاب

مد نظر باشد به ترتیب ارقام احمدآقایي، کله قوچي و اوحدي توصیه مي شوند. 
 تازه ترین تحقیقات نشـان مي دهد که رشـد گیاهي و خاصیت زود به بار نشسـتن
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اینتگریما بیش تر از پایه آتالنتیکا و معادل یا کم تر از پایه هاي دورگ اسـت و از نظر 
 رشـد و عملکـرد هم فرقـي بین پایـه دورگ UCB-I و پایه اینتگریمـا وجود ندارد و
 کم تریـن تفاوت را در مکانیسـم مقاومت دارنـد. در کل پایه P. integerrima به علت
 رشـد خوب و زود میوه دهي و مقاومت به پژمردگي ورتیسـیلیوم گسـترش بیش تري

نموده است.
 پایه تربینتوس نسبت به P. atlantica و P. integerrima سخت پیوند مي خورد و
 موفقیت آمیزترین پیوند براي این پایه، پیوند قاشي است. اما یکنواختي دان نهال هاي

آن نسـبت بـه دیگـر پایه هـا کم تـر و رشـد آن هـم کم تـر از سـایر پایه هـاي مـورد 
اسـتفاده مي باشـد. ایـن گونـه به عنـوان پایه بـراي ارقام تجاري پسـته تـا 80  درصد 
موفقیـت در پیونـد دارد. ایـن پایـه داراي پوسـت کلفـت و مناسـب بـراي پیونـد در 
سـال دوم مي باشـد. ایـن پایـه داراي خصوصیـات مفیـدي بوده کـه اسـتفاده از آن 
را به عنـوان پایـه امکان پذیـر مي سـازد. ایـن پایـه مقاوم تریـن پایـه و گونـه جنـس 
پسـته به سـرما بـوده و تا 9/5 درجه سـانتي گراد بـرودت را مي تواند بدون خسـارت 

تحمل کنـد. 
در تحقیقـي کـه به منظور توزیع طبیعي گونه هاي پسـته نسـبت بـه فاکتورهاي 
اکولوژیکـي در قسـمت هاي مختلف و با توجه بـه فاکتورهایي مثل حداقل و حداکثر 
دمـا، میـزان بارندگي و ارتفاع از سـطح دریا انجام گرفت مي توان گونه وحشـي را که 
 بیش ترین دامنه مقاومت به شـرایط سـخت کشـور )مثل شـوري، خشـکي و غیره(

را دارد مشـخص کـرد. در ایـن مطالعـه پایـه P. khinjuk را بـه عنـوان بهتریـن پایه 
بـراي اکثـر نواحـي کشـور ایـران توصیـه مي کنـد. همچنیـن ایـن پایـه را بـه دلیل 
 سـازگاري خوب با ارقام تجاري پسـته، فرم تنه مناسـب جهت برداشـت مکانیکي و
 افزایـش عملکـرد مي تـوان بـه عنـوان پایه بـراي ارقام پسـته توصیه نمـود )30(. در
 اولین سـال هاي کاشـت و پیشـرفت صنعـت پسـته کاري کالیفرنیا )آمریـکا( دو پایه
 P.atlantica و P.terebinthus به سبب مقاومت در مقابل نماتدهاي خاکزي و بعضي
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 از بیماري هاي دیگر انتخاب و تکثیر شدند و حتي پایه P.atlantica  به سبب سهولت
در گیرایـي پیونـد، برتـري بیش تـري نسـبت بـه پایـه P.terebinthu پیـدا کـرد که 
پـس از کاشـت بـه صـورت انبـوه در اغلب مناطـق معلوم شـد که حساسـیت زیادي 

در مقابـل بیماري هـاي ناشـي از خـاک داشته اسـت. 
 پایه هاي مورد اسـتفاده در باغات پسـته ایارن بذري بوده و در بیش از 95  درصد
 باغات موجود از پایه گونه اهلي پسـته )Pistacia vera(  اسـتفاده شده است. اگر چه
 در بخشـي از باغـات پسـته پایـه آتالنتیـکا در حدود 30 تا 35 سـال پیش کشـت و
 استفاده شده است که با توجه به مشاهدات انجام شده و پرسش از کارشناسان مربوطه
 این پایه بسـیار رضایت بخش از نظر عملکرد و مقاومت به تنش هاي زنده و غیر زنده

مي باشـد. از نظـر مقاومـت بـه سـرما با توجه بـه مشـاهدات حاصله در سـال 1387 
 بعـد از وقـوع سـرما کم ترین خسـارت در ارقامي که به این پایه ها پیوند شـده بودند

دیده شد. 

شکل 3- پایه آتالنتیکا در دشت مافون سیرجان بنیاد
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هرس درختان بالغ و بارور. 3

1-3- هرس درختان بارور در كالیفرنیا

 در کالیفرنیا هرس درختان بارور براي چندین هدف به طور منظم انجام مي گیرد،
اول: محدود کـردن انـدازه درخـت در فضـاي اختصاص یافتـه بـه آن مي باشـد، ایـن 
هـدف داراي اهمیـت زیـادي اسـت. دوم: هرس باعث تشـکیل شـاخه هـاي میوه ده 
 جدیـد و پراکنـش نـور به تمام قسـمت هاي تاج درخت مي شـود. اثـر تقویتي هرس

بـه سـالمتي و افزایـش طـول عمـر درخـت کمـک مي کنـد. هـرس باعـث بهبـود 
برداشـت مکانیـزه و کاهـش خسـارت مربـوط بـه دسـتگاه هاي برداشـت مي شـود. 
سـرانجام، هـرس باعث تعدیل سـال آوري مي شـود. در شـرایط کالیفرنیـا به منظور 
تعدیـل سـال آوري و افزایـش کیفیـت میـوه بـه منظـم هـرس تنـک و سـربرداري 

انجـام مي گیـرد.
هـرس سـربرداري باعـث حـذف قسـمت انتهایي شـاخه ها مي شـود. ایـن روش 
به طـور وسـیعي در تربیـت درختـان پسـته در شـرایط کالیفرنیـا بـه منظـور تعیین 
موقعیـت شـاخه هاي جانبـي و حفـظ قدرت رشـد بـاال براي گسـترش تـاج درخت 
اسـتفاده مي شـود. هـرس سـربرداري اثـر تقویت کننـده خیلـي زیادتري نسـبت به 
هرس تنک دارد، زیرا هرس سـربرداري باعث حذف تعداد زیادي جوانه گل در واحد 
طـول )فاصلـه میانگره هـا در انتهـاي شـاخه خیلـي نزدیک اسـت( مي شـود. مقدار 
 کربوهیـدرات کم تـري نیـز در هـرس سـربرداري بـه دلیل حـذف انتهاي شـاخه ها

حذف مي شود. 
هرس سـربرداري در درختان بالغ باعث تولید شـاخه هاي جانبي در شـاخه هاي 
 سه تا پنج ساله و کاهش طول شاخه هاي بلند یک ساله در قسمت باالي تاج درخت

)سـرزني( مي شـود. سـربرداري باید در تمـام تاج درخت به منظـور پخش یکنواخت 
قـدرت رشـد صـورت گیرد. شـاخه هـاي داراي جهش رشـد )رشـد شـالقي( نیاز به 
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سـرزني در زمسـتان بعد به منظور کوتاه تر کردن آن ها و تولید شاخه هاي جانبي در 
 محل هاي دلخواه دارند. باقي گذاشتن حداقل یک جوانه رویشي باالي جوانه هاي گل

از اهمیـت خاصـي برخـوردار اسـت. در غیـر این صورت این شـاخه تا شـاخه جانبي 
در حـال رشـد بعـد از تولید میوه خشـک مي شـود. سـربرداري همچنین بـه منظور 
کنتـرل رشـد  شـاخه هاي داراي جهش رشـدي و افزایـش میوه دهي با سـربرداري 
شـاخه هاي شـالقي بالفاصله باالي یک جهش رشدي مي شـود و باعث تعداد زیادي 
 از جوانه هـاي رویشـي، اختصاصي شـده و تولیـد شـاخه هاي پیـش تشـکیل شـده1

)سـیخک( و ظاهـر پوره هـاي چـرخ واگـن بـه خـود مي گیرنـد کـه واحد بـارده در 
سـال بعد شـده و از رشـد رویشـي زیادتـر جلوگیري مي کنـد. اگر دوباره زیر اسـپور 

مارپیچي سـربرداري شـود. 
 تنک کردن شاخه باعث حذف کل شاخه از محل منشاء آن ها مي شود. تنک کردن
 اثـر تقویتـي کم تري به علت حـذف تعداد کم تري جوانه و مقـدار زیادتر کربوهیدرات

نسـبت بـه سـربرداري دارد. تنـک کردن شـاخه بـه منظـور کاهش تراکم شـاخه ها 
در داخـل تـاج درخـت مي شـود، بنابراین سـبب بهبود نفـوذ نور و افزایش پتانسـیل 
 میوه دهي در شـاخه هاي باقیمانده مي شـوند. تنک کردن شـاخه همچنین به منظور

مدیریـت قسـمت خارجـي تـاج درخـت با حذف شـاخه هایي کـه به طور افقـي و یا 
رو به پایین گسـترش دارند وخارج از محدوده دسـتگاه برداشـت هسـتند، اسـتفاده مي شود. 
انجـام هرس در شـرایط پسـته کاري کالیفرنیـا معموالً به صـورت مکانیکي بوده و 
کم تـر هرس دسـتي انجـام مي گیـرد. هـرس مکانیکـي در مقایسـه با هرس دسـتي 
 بسـیار ارزان تر اسـت )یک پنجم قیمت (.هرس مکانیکي سـریع و کم هزینه بوده و

مسـاحت زیادي با یک ماشـین ساده هرس مي شود. ماشین هرس داراي تعدادي اره 
 صفحه دوار اسـت که در ارتفاع و یا عرض خاصي  تنظیم شـده اند. تمام شـاخه هاي

در معرض تیغه ها بدون هیچ انتخابي قطع مي شوند. 

1. Preformed
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شکل 4- هرس سربرداري مکانیکي در کالیفرنیا در خرداد ماه

شکل 5- هرس مکانیکي زمستانه در باغات سته کالیفرنیا
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   شکل 6- هرس زمستانه با استفاده از ماشین هاي پیشرفته
که عملیات هرس حاشیه زني را انجام مي دهد 

          شکل 7- وضعیت باغات بعد از هرس مکانیکي
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2-3- هرس درختان بارور در ایران 

 اکثریت باغدارن پسته عملیات هرس باردهي را در درختان پسته تنها محدود به
 حـذف شـاخه هاي خشـکیده یا آفـت زده انجام مي دهنـد و کم تر عملیـات اصولي و

علمي هرس باردهي در باغات پسته انجام مي شود. 

 
شکل 8- عدم انجام هرس تنک و سربرداري در باغات پسته ایران
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نتیجه گیری. 4
   شناسـایي، انتخـاب و معرفـي ارقـام پسـته سـازگار بـا عملکرد کمـي و کیفي 
بیش تـر، نسـبت بـه ارقام تجـاري موجـود، به منظـور جایگزینـي با ارقام نامناسـب 
کشت شـده و یـا اسـتفاده در احداث باغات جدید، همچنین مشـخص نمـودن ارقام 
تلقیح کننـده مناسـب، از اهـداف توسـعه در بخـش اصـالح ارقـام پسـته مي باشـد. 
ارقـام تجـاري موجـود به طـور تصادفـي در اثـر تفرقه صفات ناشـي از کشـت بذري 
به وجود آمده انـد. با توجـه بـه هتروزیگوتـي شـدید پسـته، نتایـج حاصـل از کشـت 
بـذور مختلـف حتي یک درخت داراي صفات و خصوصیات بسـیار متفاوتي هسـتند. 
مطابـق مسـتندات تاریخي موجود، منشـاء پیدایش پسـته در قلمرو ایـران بوده و در 
شـمال شـرقي آن اسـتقرار یافته اسـت. بنابراین با توجـه بذري بـودن باغات قدیمي 
پسـته، سـابقه و قدمـت کاشـت پسـته در ایـران، تنوع ارقـام و فنوتیپ هـاي موجود 
پسـته ایـران درجهـان بي نظیـر اسـت. ارقام پسـته تجـاري موجـود در ایـران بدون 
کار اصالحـي ایجـاد شـده اند و توسـط باغـداران عالقه منـد، در سـطح محـدودي از 
تنوع ژنتیکي انتخاب و تکثیر شـده اند. مسـلم اسـت در صورت بررسـي و شناسـایي 
ارقـام و فنوتیپ هـا، پتانسـیل افزایـش تولیـد پسـته از لحـاظ خصوصیـات کمـي و 

کیفـي برتر نسـبت به ارقـام موجود، وجـود دارد.
با وجـود افزایش هر سـاله سـطح زیر کشـت پسـته در ایـران، متاسـفانه به دلیل 
کاهـش تولیـد در واحد سـطح، میـزان تولید کاهش یافته اسـت. برعکـس در آمریکا 
میـزان تولیـد در واحـد سـطح سـیر صعـودي دارد، که ایـن زنگ خطر جـدي براي 

صنعت تولید پسـته در کشـور مي باشـد. 
 با توجه به گستردگي آب و هوایي مناطق پسته کاري، نمي توان ارقام محدود تجارتي
 موجـود را جهـت کلیه مناطق پسـته کاري توصیه نمـود. خصوصیـات اقلیمي، آبي و
 خاکي مناطق مختلف پسته کاري، خصوصاً مناطق جدید مورد مطالعه قرار نگرفته است و
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نیـز ارقـام تجـاري موجـود با توجه بـه نیازهـاي اکولوژیکي آن هـا، براي تمـام نقاط 
 پسـته کاري مناسـب نیسـتند. با بررسـي گزارشـات موجود از وضعیت عملکرد پسته
 در استان هاي مختلف مشخص مي شود که میزان تولید در هکتار پسته در استان هاي

مختلـف بسـیار متفـاوت وتغییـرات پتانسـیل تولید حتي تـا چهار برابر نیـز گزارش 
شده اسـت. بخشـي از این تغییرات مربوط به ناسـازگاري ارقام استفاده شـده در این 
 مناطـق مي باشـد. وضعیـت درختـان گرده افشـان در باغات پسـته بسـیار اسـف بار

اسـت، به طوري کـه بر اسـاس بررسـي هاي انجام شـده، در حـال حاضـر بـه ازاي هـر 
180 تـا 200 عـدد درخـت پسـته ماده فقط یـک درخت نر موجود بـوده که آن هم 
اغلـب ناخواسـته و غیـر پیونـدي اسـت و چـه بسـا تطابق الزم بـا گلدهي رقـم ماده 
 موجود در باغ را نداشته باشـد. متأسـفانه به علت قطع هرساله درختان نر، روز به روز

تعـداد آن هـا کاهـش مي یابـد. بنابراین بخشـي از کاهـش و پایین بـودن عملکرد در 
واحـد سـطح مربـوط بـه فقـدان ارقام نر مناسـب بـراي ارقـام تجاري کشت شـده و 

نیـز تعـداد ناکافي آن ها مي باشـد.
 با توجه به دگر گرده افشـاني و دو پایه بودن پسـته، تفرقه ژنتیکي شـدیدي در اثر

کشـت بـذر اتفاق افتـاده و نهال هـاي حاصل از بذور به شـدت از لحاظ قدرت رشـد، 
جـذب عناصـر، مقاومت به شـرایط کم آبي، شـوري و غیره تفاوت دارنـد. بنابراین در 
 باغـات پسـته موجـود ایـن غیر یکنواختي به چشـم مي خورد کـه باعث عـدم اعمال

مدیریـت صحیـح باغبانـي شده اسـت. لـذا توجـه بـه پایه هاي یکسـان که بـا روش 
ریـز ازدیـادي و کشـت بافـت حاصـل شـده اند از اهمیت ویـژه اي برخوردار اسـت.

 اکثر باغات پسته کشور در مناطق خشک و نیمه خشک و کویري واقع شده اند که
 داراي آب و خاک شـور مي باشـند. کم آبي و کیفیت پایین آب آبیاري باعث کاهش
 میزان محصول شده اسـت. متأسـفانه پایه هاي مورد اسـتفاده در باغات پسـته، بذري

بـوده و هیچ گونـه توجهي به انتخاب پایه مناسـب نشده اسـت. با توجه به روند کاهش 
 آب هـاي زیرزمینـي و کیفیـت آب هـاي اسـتحصالي، روز بـه روز از میـزان محصـول
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 مناطق دچار بحران کاسته مي شود. در نگاهي خوش بینانه درصورتیکه شوري آب و خاک
تنهـا 25  درصـد از باغات پسـته باعـث کاهش عملکـرد 10  درصدي محصول پسـته 
شده باشد، میزان خسارات وارد در اثر شوري، برابر با کاهش میزان محصول به میزان 
 ده هزار تن اسـت که سـال به سـال بر میزان آن افزوده مي شـود. تحقیقات وسـیعي
 براي یافتن پایه هاي مقاوم به کیفیت هاي بد آب )شوري و سمیت امالح( الزم است،
 تـا بتوان هم دامنه آب هاي قابل اسـتفاده براي پسـته را وسـیع تر کـرد و هم مناطق

بیش تري را به زیر کشت پسته برد.
 بیماري گموز یکي از مهم ترین بیماري هاي پسته در ایران بوده و سالیانه تعداد زیادي

از درختـان بـارور پسـته در باغـات موجـود در اثـر ایـن بیمـاري از بیـن مي روند که 
به علـت نبـود پایه هـاي مقـاوم، امـکان واکاري آن هـا تا کنـون وجود نداشته اسـت. 
 اگـر بـه فـرض، این بیماري در 10  درصد از باغات پسـته ایران وجود داشـته باشـد و
 10  درصـد از درختـان ایـن باغات در اثر ابتال به این بیمـاري از بین رفته و یا در حال

از بین رفتـن باشـند، بـا احتسـاب سـطح زیر کشـت 400 هـزار هکتار پسـته، حدود 
 4 هـزار هکتـار از باغـات پسـته بـا تولیـد متوسـط 4 هـزار تـن از بیـن رفته اسـت،
 در حالي کـه تمـام هزینه هاي مربوط بـه آبیاري و کوددهي و غیره به علت پراکندگي
 درختان خشک شـده در اثر این بیماري در سـطح باغات پرداخت مي شـود. بنابراین
 با اسـتفاده از پایه هاي پسـته متحمل به این بیماري، سالیانه حدود 4 هزار تن پسته
 بـه تولید پسـته کشـور افزوده خواهد شـد. با توجه بـه اینکه در مناطق پسـته کاري
 بـا توجـه به کیفیت بد آب و خاک و کم آبي تقریباً امکان کشـت هیچ گونه محصولي
 به غیر از پسـته فراهم نیسـت، بنابراین بایسـتي نسـبت به یافتن پایه هاي مقاوم در
 بیـن پایه هـا و فنوتیپ هـاي موجود و یا از طریق هیبریداسـیون درون و بین گونه اي

 اقدام نمود.
محدود بـودن ارقـام مورد کشـت در حال حاضـر و کاهش تنـوع ژنتیکي  موجب 
 آسیب پذیري و ناپایداري تولید مي گردد. یکنواخت شدن ژنتیکي باعث آسیب پذیري



مجموعه نشریات تجارب دنیا در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
36

 شـدید ارقام پسـته در برابر تنش هاي محیطي از قبیل شـوري، خشکي، سرما، گرما،
 همچنیـن آفـات و بیماري ها مي شـود. عدم شناسـایي کامل ذخایر ژنتیکي پسـته و
 حفاظت و بهره برداري از آن ها، موجب عدم اسـتفاده از پتانسـیل بالقوه تولید ارقام و

پایـه هـاي جدید در جهت افزایش تولید خواهد شـد. شناسـایي و جمـع آوري کامل 
 ذخایر توارثي پسـته با تأکید بر مسـائل روز کشـور همانند مقاومت به سـرما، شوري،
 شـرایط کم آبي، بیماري هاي گموز، نماتد مولد غده ریشـه، ورتیسیلیوم، خشکیدگي
 سرشاخه، عارضه اضمهالل پوست استخواني وآفات مهم پسته در گونه هاي وحشي و
 اهلي پسـته و در باغات تحت تنش و باغات آلوده، کمک زیادي در یافتن بسـیاري از

ارقـام و فنوتیپ هـاي بومـي حامـل ژنهاي ارزشـمند خواهد شـد که مي تـوان از این 
 منابـع ژنـي جهـت اصالح و معرفي ارقام و پایه هاي زراعي برتـر در آینده بهره  برد. و

میزان عملکرد کمي و کیفي تولید پسته را افزایش داد. 
 هر سـاله قسـمتي از محصول ارقام عمده تجارتي موجود پسته در اثر خصوصیات

فنولوژیکـي و فیزیولوژیکـي ایـن ارقـام و نیـز عدم مطابقـت کامل با شـرایط اقلیمي 
از بیـن مـي رود. همچنیـن با توجه بـه گسـتردگي آب و هوایي مناطق پسـته کاري، 
ارقـام تجـاري موجود بـا توجه به نیازهـاي اکولوژي آن ها، مناسـب بـراي تمام نقاط 
 پسـته کاري نیسـتند. بنابرایـن جهـت افزایـش تولیـد بـه ارقـام جدیـد و متنـوع و

سـازگار با مناطق مختلف نیاز اسـت. با بررسـي همه جانبه ارقام و فنوتیپ هاي بومي 
 نر و ماده پسـته کشـور در کلکسـیون هاي ملي و منطقه اي و متعاقب آن بررسـي و

مقایسـه عملکـرد کمـي و کیفي ارقام امید بخـش انتخابي با ارقام تجـاري موجود در 
اقلیم هـاي متفـاوت، ارقام و فنوتیپ هاي مناسـب براي هر اقلیم شناسـایي و معرفي 
 خواهد شـد. اسـتفاده از ارقـام پرمحصـول و سـازگار اثـر قابـل مالحظـه اي بـر روي

افزایش تولید خواهد گذاشت.
 اکثر باغات پسـته کشـور در مناطق خشـک و نیمه خشک و کویري واقع شده اند
 که داراي آب و خاک شور مي باشند، کم آبي و کیفیت پایین آب آبیاري باعث کاهش
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 میزان محصول شده اسـت، متأسـفانه پایه هاي مورد اسـتفاده در باغات پسـته بذري
بـوده و هیـچ گونـه توجهـي بـه انتخاب پایـه مناسـب نشده اسـت. با توجه بـه روند 
 کاهـش آب هاي زیرزمیني، کیفیت آب هاي اسـتحصالي، روز بروز از میزان  محصول
 مناطـق دچـار بحـران کاسـته مي شـود. همچنیـن به دلیـل از بیـن رفتـن درخت و
 عدم امکان جایگزیني )واکاري( در اثر تنش هاي شوري، بیماري هاي گموز، نماتدهاي زیان آور

خسـارات جبـران ناپذیـري به باغـات پسـته وارد کرده و میـزان محصـول را کاهش 
 داده اسـت. از طرفي با توجه به گسـتردگي زیاد کشـت پسته در ایران و وجود شرایط

مختلـف اقلیمـي، آبي و خاکي کشـت پسـته، الزم اسـت بـراي هر منطقـه پایه هاي 
 مناسـب اسـتفاده شـود. بنابراین یافتن پایه هاي مقاوم به تنش هاي زنده و غیر زنده

الزم اسـت، تـا بتـوان هم تولید را در باغـات موجود ازطریـق واکاري پایه هاي مقاوم 
بـاال بـرد و هـم مناطـق بیش تري را به زیر کشـت پسـته بـرد. بنابراین انتخـاب پایه 
مناسـب و معرفي آن نقش بسـزایي در افزایش پتانسـیل تولید محصول پسـته دارد. 
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