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  مقدمه
هاي اصلی بخش کشاورزي و محصول برتر  به عنوان یک کاالي استراتژیک از مزیت     (.Pistacia vera L)    پسته 

مختلف این است که با نام ایران پیوندي عمیق خورده و از دیرباز در نقاط جهانی  بازارهاي   بخش در      تولیدي این
 7/498 سطح زیر کشت پسته در ایران بیش از   .دهد می تشکیل   مرز و بوم کشت و بخشی از تاریخ و فرهنگ ما را 

این طالي سبز  .باشد بارور میهزار هکتار آن  4/392بارور و غیرهزار هکتار آن  3/106که  باشد هکتار می هزار
در رتبه اول قرار  97در سال  9/15و  96درصد در سال  7/15در بین محصوالت باغبانی کشور با سطح بارور 

هاي خشک اعم از غیربارو و بارور را در برگرفته و  هاي میوه درصد از کل سطح باغ 2/57دارد. پسته همچنین 
در قیاس با   1395. سطح زیرکشت پسته از سال ده استجایگاه اول تولید خشکبار کشور را به خود اختصاص دا

که بسیاري از  داشت درصورتی افزایشدرصد  05/4 1397به  1396و از سال درصد  6/4به میزان  1396سال 
جهاد وزارت (آمارنامه اند  هاي اخیر تجربه کرده محصوالت باغبانی کاهش سطح زیر کشت را در سال

هاي پسته در بسیاري از نقاط کشور، رعایت اصول  با توجه به گسترش باغ .)1398و  1397 ،1396کشاورزي، 
شک عدم توجه کافی به  بیهاي موجود امري ضروري است.  صحیح احداث باغ و همچنین مدیریت صحیح باغ

 هاي پسته کشور و از جمله عوامل هاي مفقوده در مدیریت باغ ترین حلقه اهمیت پایه (نهال) و درختان نر از مهم
توان در اختالط و تشابه خسارات ناشی  باشد. دلیل این کم توجهی را می کاهش عملکرد این طالي سبز ایران می

محیطی دانست که تشخیص نوع و میزان خسارت را مشکل  يزا  از این دو مؤلفه با سایر عوامل مدیریتی و یا تنش
هاي اخیر سبب  هاي صحیح در سال رسانی ع. اما اطالنماید تر می رنگ و اهمیت موضوع را نزد باغداران کم

تر شدن اهمیت این عوامل مدیریتی گردیده که در ادامه به یکی از آنها یعنی مدیریت صحیح  ملموس
  ها یا همان درختان نر پرداخته خواهد شد. دهنده گرده

  هاي پسته افشانی در باغ اهمیت درختان نر و فرآیند گرده
شود.  هاي یکساله درختان نر و ماده مجزا تشکیل می هاي نر و ماده آن روي شاخه پسته گیاهی دو پایه است و گل

افشانی و  بنابراین تولید محصول پسته نیازمند وجود هر دو نوع درخت نر و ماده در محل باغ و انجام فرآیند گرده
د. زمانی که کالله باش . هر دانه گرده داراي یک هسته رویشی و دو هسته زایشی می)1(شکل  باشد تلقیح می

، دوره پذیرش دانه گرده شود است از محور خوشه آشکار می زرد-اي و به رنگ سبز هاي ماده که سه شاخه گل
گرده با کمک باد از درختان نر بر روي کالله مرطوب و چسبناك  هاي گردد. دانه افشانی آغاز می گرده و فرآیند

زنی، لوله گرده  . پس از جوانه)2(شکل  کنند میزنی  به جوانههاي درختان ماده انتقال داده شده و شروع  گل
شروع به رشد کرده و با عبور از قسمت دیگري از گل ماده به نام خامه خود را به تخمدان رسانده و تلقیح 

هاي زایشی دانه گرده با تخمک ترکیب شده و جنین یا همان  گیرد. طی این فرآیند، یکی از هسته صورت می
اي به نام اندوسپرم را  آورد و هسته زایشی دیگر با دو هسته قطبی ترکیب شده و بافت ذخیره بوجود می گیاهچه را
تر تشکیل جنین و مغز میوه پسته  دهد که همان بخش خوراکی یا مغز میوه پسته است. به عبارتی ساده تشکیل می
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اي  جداره تخمدان که سه برچه ،شانی و تلقیحاف گرده اتمام فرآیندپذیر نیست. پس از  گرده امکان بدون وجود دانه
شوند که باغداران از آن به نام مرحله ارزنی یا ارزنو  هاي پسته ظاهر می کم میوه است شروع به رشد کرده و کم

هاي ماده پس  هاي نر و ماده در هم نیامیزند، درصد زیادي از گل افشانی اتفاق نیفتد و گل اگر گردهبرند.  نام می
کنند. دلیل این ریزش، عدم دریافت پیامی از جنین تلقیح نشده توسط گیاه  د اولیه شروع به ریزش میاز یک رش

گردد. با این وجود تعداد کمی  باشد که منجر به حذف و ریزش آن میوه غیربارور طی مکانیسمی هوشمند می می
دون مغز (پارتنوکارپ) را تشکیل هاي پوك و ب هاي تلقیح نشده همچنان به رشد خود ادامه داده و میوه از گل

هاي پوك سبب هدر رفت بخش  مانند. وجود این میوه دهند که اکثراً تا پایان دوره رشد روي درخت باقی می می
گردد؛ زیرا رشد و توسعه محور خوشه و جدارهاي میوه (پریکارپ)  قابل توجهی از موادغذایی و انرژي گیاه می

افشانی مناسب  از مواد غذایی و محصوالت فتوسنتزي است. بنابراین عدم گردهدرختان پسته نیازمند حجم زیادي 
ها و افزایش میزان پوکی  ها، تنک و کم دانه شدن خوشه هاي پسته خود را به صورت ریزش کامل خوشه در باغ

  گردد. دهد که مجموع آنها سبب کاهش عملکرد اقتصادي باغ می نشان می

 

  افشانی موفق در باغ دارد. قوچی که نشان از گرده تشکیل تعداد مناسبی از میوه در خوشه رقم کله .4 شکل
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شروع تا پایان (تصویر باال) و مراحل مختلف تا اتمام آن دانه گرده  پذیرش جهتگل ماده کالله  آمادگیمراحل مختلف . 5 شکل
  .(تصویر پایین) نر هاي  گل افشانی گرده

  هاي گرده پسته هاي نر و دانه هاي گل ویژگی
آذین در تاج خود  گل 1000شاخه و بیش از آذین در هر سر گل 7تا  4به طور متوسط یک درخت نر داراي 

هاي گل نر و  آذین خوشه است. جوانه هاي درختان پسته از نوع گل هاي نر بر روي شاخه باشد. آرایش گل می
انگیزي) و پس از تکمیل فرآیند  یابند (گل هاي تازه روییده شده در فصل بهار تمایز می ماده پسته بر روي شاخه
گردد  دهی آغاز می رمایی در اواخر زمستان و اوایل بهار سال بعد بیدار شده و گلتکامل و تأمین نیاز س

کم با نزدیک شدن به  باشد و کم آوري). گل نر در ابتداي شکوفایی به صورت متراکم و قرمز رنگ می (گل
آذین  گلگردد. رنگ زرد  آذین کاسته می افشانی به رنگ زرد در آمده و از تراکم گل مرحله رسیدگی و گرده

با کمک   هاي گرده گرده (بساك) دارد که با پاره شدن این کیسه این دانه  هاي داخل کیسه نشان از رسیدگی دانه
 200- 250آذین نر  به طور متوسط روي هر گل .)2(شکل  گردد افشانی آغاز می باد در هوا پخش شده و گرده

اي تشکیل شده  ر پرچم از یک بساك چهار حفرهپرچم و ه 5ها از  گل مجزا قرار دارد که هریک از این گل
گرم  میلی 250تا  150آذین نر داراي  . هر گل)3(شکل  هاي گرده را در دل خود جاي داده است است که دانه

 10آذین بیش از  گل 1000تواند با داشتن  میلیون دانه گرده است. یعنی یک درخت نر بالغ می 10گرده و حدود 
هاشمی نسب، ؛ 1378پور، اسماعیل( زنی دارند درصد آنها قابلیت جوانه 70تا  50لید کند که میلیارد دانه گرده تو

  کالله گل ماده پسته
  آماده پذیرش دانه گرده

 

  اتمام پذیرش دانه گرده
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افشانی  هاي نر براي زنبورها جذاب هستند اما حشرات هیچ نقشی در گرده هاي برخی ژنوتیپ . اگرچه گل)1399
گردد. در شرایط  ذبه میسر میافشانی تنها از طریق باد و به مقدار اندکی نیروي جا درختان پسته ندارند و گرده

هاي گرده در فضاي باغ کوتاه بوده و به ندرت به بیش از یک  اخیر استان کرمان طول عمر دانه هاي سال اقلیمی
مراحل مختلف  6تا  4شکل دهی درختان نر نیز بین یک تا دو هفته متغیر است.  رسد و طول دوره گل روز می

  دهد. شان میهاي نر و ماده پسته را ن فنولوژي گل

 

و یک  داشته رهاي گرده در آن قرا هر پرچم شامل یک بساك که دانه پرچم تشکیل شده است. 5یک گل نر پسته که از  .6 شکل
  باشد. میله می

  خصوصیات یک درخت نر مناسب 
ترین نکات در  زنی مطلوب از کلیدي گرده و قدرت جوانه حجم دانه زمان با ارقام ماده، تعداد گل، مدهی ه گل

ها انتخاب درختان با  هاي پسته است. عالوه بر این ویژگی انتخاب یک درخت نر مناسب جهت توسعه در باغ
گرده مناسب و همچنین سازگار  دهی و طول عمر دانه رشد رویشی مطلوب و راست قامت، داراي طول دوره گل

یرد. باغداران باید درختان نري را براي باغ خود انتخاب کنند که زمان با ارقام تجاري نیز باید مد نظر قرار گ
دهی ارقام  دهی آنها با اوج گل اما اوج گل ؛دهی آنها زودتر از ارقام ماده آغاز و دیرتر از آنها به پایان برسد گل

ان نر در سالیان دهی درختان ماده توسط درخت پوشانی کامل و حداکثري زمان گل زمان باشد تا از هم ماده هم
. زیرا با توجه به میزان تجمع نیاز سرمایی در هر سال و نوسانات )8و  7(شکل  مختلف اطمینان حاصل نمایند

در همین   .)9(شکل  شود دهی درختان نر و ماده ایجاد می دمایی تغییراتی در زمان آغاز، پایان و یکنواختی گل
هایی که تعداد ساعات سرد زمستان کاهش یابد و نیاز سرمایی  سال رابطه مطالعات محققان آمریکایی نشان داد در

دهی ضعیفی داشته و زمان  باشد، گل هاي آمریکا می دهنده غالب باغ به خوبی برطرف نشود رقم نر پیترز که گرده
  ). 2017پوشانی ندارد (کالسن و پارفیت،  دهی آن با کرمان به خوبی هم گل

 پرچم بساك

 میله پرچم
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  افشانی )  قبل از ورود به مرحله شروع گردراست) و ماده (سمت چپهاي نر  (سمت  گل .7 شکل

  
  باشند. افشانی و تلقیح می گرده ) پسته که آماده شروع فرآیندراستآذین ماده (سمت  ) و گلچپسمت آذین نر ( گل .8 شکل

  

دهی که با پاره شدن بساك و تخلیه دانه  ) پسته پس از اتمام گلراستآذین ماده (سمت  ) و گلچپر (سمت آذین ن گل .9 شکل
  هاي نر و همچنین خشک شدن کالله گل ماده و رشد میوه همراه است. گرده از تمامی گل
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یرگل. این درخت نر سهمی در افزایش ارزش اقتصادي دهی رقم احمدآقایی زودگل با یک نر د زمانی در گل عدم هم .10 شکل

  باغ ندارد.

 
پوشانی ندارد. جهت  دهی آن با رقم تجاري باغ هم باشد اما زمان گل اگرچه این درخت نر داراي تعداد زیادي گل می .11 شکل

   آوري شوند. ها از این نوع درختان جمع افشانی تکمیلی بهتر است گرده انجام گرده
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دهی درختان نر جهت  دهی روي یک درخت ماده که لذوم طوالنی بودن طول دوره گل گلآغاز یکنواختی در عدم  .12 شکل
  سازد. دهی درختان ماده را آشکار می گلپوشانی کامل  هم

دهی درختان نر و ماده، باغداران  لپوشانی زمان گ همانطور که پیش از این گفته شد، عالوه بر توجه به هم
زنی  تر از آن به قدرت جوانه گرده تولیدي در هر گل و مهم کار باید به تعداد گل در هر درخت و حجم دانه پسته
خیز کشور  اي داشته باشند. زیرا درختان متعددي توسط نگارندگان در مناطق پسته هاي گرده توجه ویژه دانه

همچنین اند.  مانی پایینی برخوردار بوده زنی و زنده ي گرده آنها از قدرت جوانهها مشاهده گردیده که دانه
باشد، بر درختان نر با عادت رشدي گسترده  درختان نري که عادت رشدي آنها به حالت افراشته یا نیم افراشته می

  ).11ارجحیت دارند (شکل 

سازگاري داشته و دانه  ارقام تجاريه اهلی با توان گفت اکثریت قریب به اتفاق درختان نر گون خوشبختانه می
هاي  گردد و در این زمینه ناسازگاري مشاهده نگردیده است. اما دانه هاي ماده می گرده آنها سبب باروري گل

بر خصوصیات کمی و کیفی میوه و مغز  تواند میاز جمله گونه آتالنتیکا و اینتگریما هاي نر  گرده برخی ژنوتیپ
  . دنباش تاثیرگذار یا)(متازنیا و زن



  اهمیت درختان نر در مدیریت باغ پسته 

١٣ 
 

  نسبت درختان نر به ماده و تعیین الگوي صحیح قرار گرفتن درختان نر در باغ پسته
یکی دیگر از موضوعات مهم در مدیریت درختان نر باغ پسته، در نظر گرفتن نسبت مناسب درختان نر به ماده 

باشد. همانطور که پیش از این گفته  ی میافشان گرده در سطح باغ و بهبود کارایی گرده جهت افزایش تراکم دانه
تواند میلیاردها دانه گرده تولید نماید که این تعداد از نظر کمی براي هزاران درخت  شد یک درخت نر بالغ می

ماده کافی است. بنابراین با توجه به حجم دانه گرده تولیدي و الگوهاي متنوع احداث باغ در ایران بهتر است به 
تن یک الگوي عددي ثابت، نسبت درختان نر به ماده بر اساس فاصله درختان ماده تا اولین جاي در نظر گرف

متري از درختان  20تواند یک شعاع  درخت نر موجود در باغ تعیین گردد. به طور متوسط یک درخت نر می
اي باشد که هر  هخوبی پوشش دهد. بنابراین باید چیدمان درختان نر در باغ به گون ف خود بهاماده را در اطر

تا  25متر فاصله نداشته باشد. بنابراین با این الگو در هر هکتار نیازمند  20درخت ماده با اولین درخت نر بیش از 
طور متوسط  دهد. در این روش به درصد از کل درختان باغ را تشکیل می 5تا  3باشیم که  عدد درخت نر می 30

هاي پسته احداث  نر در باغ وجود دارد. در مناطقی که به تازگی باغعدد درخت ماده یک درخت  25به ازاي هر 
گردیده است و یا مناطقی که میزان رطوبت هوا باالست باید تعداد درختان نر بیشتري درنظر گرفته شود. در این 

به  درختان نر باید ندرصد درختان باغ به نرها اختصاص داده شوند. محل قرار گرفت 7تا  5مناطق بهتر است 
هاي گرده به خوبی در سطح باغ پراکنده گردند. قرار دادن  اي باشد که با وزش بادهاي غالب منطقه دانه گونه

یک ردیف از درختان نر یا تعداد بیشتر از آنها در ردیف اول باغ و عمود بر جهت وزش باد به ویژه در مناطقی 
  بخشد.   افشانی را بهبود می که به تازگی پسته در آنها توسعه یافته است، فرآیند گرده

  افشانی شرایط محیطی مناسب براي گرده
درصد  25- 65باشد و دامنه رطوبتی بین  درصد می 35-50افشانی درختان پسته بین  رطوبت مناسب هوا براي گرده

دهد. دماي  افشانی و تلقیح را کاهش می ر از این مقدار کارایی گردهتهاي کمتر و بیش قابل تحمل است. رطوبت
قابل تحمل  گراد سانتی درجه 10- 30گراد و دماهاي بین  درجه سانتی 16-22افشانی بین  مناسب محیط براي گرده

ابد. ی گیري می افشانی و تلقیح کاهش چشم گراد کارایی گرده درجه سانتی 30باشد. اما با افرایش دما از  می
 درجه 32هاي گرده به سرما متحمل بوده اما شدیداً به گرماي هوا حساس هستند و به راحتی در دماهاي باالي  دانه

هاي گرده، ساختار  الزم به ذکر است که برخالف دانهروند.  در مدت زمان کوتاهی از بین می گراد سانتی
بیند. بنابراین وقوع سرمازدگی قبل از رسیدگی  هاي نر همانند ماده به سرمازدگی حساس بوده و خسارت می گل
سرعت مناسب باد در هنگام ). 10گردد (شکل  هاي گرده سبب کاهش حجم گرده در سطح باغ می دانه

هاي باالي باد و  قابل تحمل است. سرعتمتر بر ثاتیه  5/1-11باشد و سرعت بین  متر در ثانیه می 3افشانی  گرده
گردد و با خشک نمودن سطح  گرده در مدت زمان کوتاهی از سطح باغ می دانهطوفان سبب خروج حجم زیادي 

   دهد. کالله امکان تلقیح و باروري را نیز کاهش می
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  1398هاي نر پسته در اسفند سال  گل خسارت سرما به .13 شکل

  هرس و تربیت صحیح درختان نر
گیرد باید درختان نر را به صورت تک تنه و افراشته تربیت  باد صورت می فشانی در پسته توسط از آنجا که گرده

که تاج درختان نر باالتر از درختان ماده تشکیل شود تا شعاع بیشتري از سطح باغ را  اي گونه به ؛)11نمود (شکل 
عنی از طریق پیوند همچنین بهتر است درختان نر مجزا از درختان ماده باشند؛ یافشانی نماید.  پوشش داده و گرده

هرس ضمناً  تنها بخشی از یک درخت نر را به ماده و یا بالعکس قسمتی از درخت ماده را به نر تغییر ندهیم.
حذف ایجاد فرم مناسب و  و بیمار، هاي خشک شده ساالنه در درختان نر صرفا محدود به از بین بردن شاخه

دهی  حاکی از تاثیر میان پایه بر تغییر زمان آغاز گل نتایج برخی تحقیقات گردد. پاجوش و تنه جوش ها می
 هاي نر و ماده به تنوع ارقام و ژنوتیپ با توجهدرختان نر است اما تایید و تدوین دستورالعملی براي این موضوع 

  نیازمند مطالعات تکمیلی است.پسته در کشور 



  اهمیت درختان نر در مدیریت باغ پسته 

١۵ 
 

 
  صورت تک تنه و افراشته صورت گیرد.تربیت درختان نر بهتر است به . 14 شکل

  تغذیه درختان نر 
دهی درختان نر کوتاه بوده و درخت نیز در طول فصل رشد فاقد میوه  شاید تصور کنید که چون طول دوره گل

باشد، بنابراین مدیریت تغذیه درختان نر همانند درختان ماده از اهمیت باالیی برخوردار نیست. اما باید توجه  می
هاي درختان پسته نیازمند مصرف حجم باالیی از مواد غذایی و انرژي در  ه آغاز بیداري و شکوفایی گلداشت ک

ها  و برگ هها از فعالیت پایینی برخوردار بود ریشه (اوایل بهار) است. در این زمان افشانی گرده مدت زمان کوتاه
در طی مدت  با توجه به اینکهاند.  توسعه نیافته هنوزغذایی گیاه  تولید موادمتابولیسم و عنوان کارخانه  بهنیز 

ظرف مدت  باشد و درمدت میاي برخوردار  آذین از سرعت خیره کننده میزان رشد و تکامل گلافشانی  گرده
بنابراین  شود. نر مجزا پدیدار می ها گل ماده و یا صدها گل با ده اي کوتاهی از یک جوانه زایشی کوچک، خوشه

شده از سال قبل   رشد گیاه از محل ذخیره و انرژي مورد نیاز در این مدت زمان کوتاه از مرحلهعمده مواد غذایی 
نر که از اندازه بزرگی نیز برخوردار هستند، درختان  گردد. وجود تعداد زیادي گل در شاخه، تنه و ریشه تأمین می

نماید  اد غذایی در طول فصل رشد میحجم زیادي از موسازي  دهنده را نیازمند جذب، متابولیسم و ذخیره گرده
سازد. مطالعات متعددي نقش تغذیه و آبیاري  تر می که این امر اهمیت تغذیه و آبیاري مناسب درختان نر را روشن

هاي نر و  هاي گرده در گیاهان مختلف تایید نموده است. با توجه به ساختار گل را در تولید کمی و کیفی دانه
ناصر غذایی از اهمیت باالتري در مدیریت درختان نر برخوردار بوده که از آن جمله هاي گرده، برخی ع دانه
از عناصر ریز مغذي است که در بهبود  (B)ر بر، منگنز، روي، نیتروژن، کلسیم و پتاسیم اشاره کرد. توان به ب می

زنی و رشد  ، قدرت جوانهمانی کند. این ریزمغذي سبب افزایش زنده افشانی نقشی حیاتی بازي می فرآیند گرده
ایی ها و انرژي در آغاز بیداري و شکوف جایی کربوهیدرات ر همچنین در متابولیسم و جابهگردد. ب لوله گرده می

هاي گیاهی اهمیت  سازي هورمون جایی و متعادل در جابه (Ca)ر توام با کلسیم ها نقش موثري دارد. نقش ب گل
جایی اکسین نیز اثرگذار است.  را تقویت نموده و در جابه  ز هورمون سیتوکنینر سنتب بسزایی دارد. همچنین عنصر

کند. عالوه بر  زنی و رشد لوله گرده نقش کلیدي ایفاء می نیز همانند بر در جوانه (Mn)ها منگنز در بین ریزمغذي
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خوبی دارد. همچنین  یرافشانی و باروري نیز تاث هاي گرده در بسیاري از فرآیند (Zn)موارد ذکر شده عنصر روي 
عنصر  شوند. گرده می  زنی بهتر و افزایش رشد لوله هاي ماده سبب جوانه در سطح کالله گل عناصر روي و بر

و سبب  هاي آزاد اکسیژن در زمان حرکت در خامه گل ماده حفظ نموده گرده را در برابر رادیکال لوله ،روي
آن به سمت تخمدان و در نهایت افزایش شانس تالقی دانه افزایش طول عمر دانه گرده و تسهیل در حرکت 

گردد. در بسیاري از گیاهان روي همچنین در افزایش اندازه بساك و دانه گرده نقش دارد.  گرده با تخمک می
در بین  دهد. زنی آن را کاهش می کمبود روي سبب افزایش ضخامت الیه بیرونی دانه گرده شده و درصد جوانه

هاي گرده  نقش مهمی در توسعه و تکامل بساك و دانه (K) و پتاسیم  (N)پرمصرف، نیتروژنعناصر غذایی 
افشانی و تلقیح و پتاسیم نیز  هاي موثر در فرآیند گرده آمینه و آنزیم ها، اسیدهاي دارند. نیتروژن در تولید پروتئین
افشانی نقش  ه عناصر دیگر که در گردهاز جملها و رشد لوله گرده اهمیت دارد.  در تولید و انتقال کربوهیدرات

اشاره نمود،کلسیم عالوه بر داشتن یک نقش ساختاري در دیواره سلولی به عنوان (Ca)  توان به کلسیم دارند می
زنی و رشد لوله گرده  کند. کلسیم همچنین سبب جوانه رسان ثانویه جهت آغاز رشد لوله گرده عمل می یک پیام

  آورد. ا هنگام تلقیح و باروري فراهم میشده و قطبیت لوله گرده ر

  آوري درختان نر سال
هاي  هاي رویشی و جوانه آوري درختان پسته ناشی از رقابت کربوهیدراتی بین میوه و اندام عامل اصلی سال

آوري در درختان نر قابل کنترل  باشد. بنابراین در صورت مدیریت صحیح، سال زایشی تمایز یافته روي آن می
هاي اخیر عدم تأمین نیاز سرمایی در برخی درختان نر دیرگل از یک سو و  گردد. اما در سال رنگ می کم بوده و

هاي گل در فصل بهار از سوي دیگر سبب کاهش تعداد  باال بودن دماي هوا در زمان تمایز و تشکیل جوانه
   .)12(شکل  هاي نر گردیده است گل

  

  در اثر شرایط نامساعد محیطی.همراه عدم تشکیل جوانه گل کافی (ب)  به(الف) هاي گرده  زنی پایین دانه درت جوانهق .15 شکل

 ب الف
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  نیاز سرمایی درختان نر و مدیریت رفع آن
باشند و تکامل پرچم درختان نر با تجمع  درختان نر در قیاس با درختان ماده از نیاز سرمایی کمتري برخوردار می

گیرد. با این وجود عدم تأمین نیاز سرمایی درختان نر سبب کاهش  تري صورت می موثر پایینساعات سرد 
هاي  درختان نر در بیشتر باغگردد.  هاي گرده می زنی دانه مانی و جوانه انگیزي، کاهش قدرت زنده فرآیند گل

ا بدون عملیات سربرداري و پیوندزنی بلکه باغداران تعدادي از درختان ر اند پسته ایران از طریق پیوند توسعه نیافته
ها را  افشانی نگه داشته و خود ماده دهی برسند و سپس درختان نر را براي گرده رها کرده تا به مرحله گل

زنند. بنابراین درختان نر یک باغ از تنوع باالیی برخوردار هستند. برخی از این درختان  سربرداري و پیوند می
). ابهامی که بسیاري از باغداران با آن روبرو هستند 13باشند (شکل  گل می ددیرگل و برخی متوسط و زو

هاي ولک  مدیریت این درختان نر متنوع در زمان استفاده از ترکیبات برطرف کننده نیاز سرمایی از جمله روغن
سپس تنها دهی است.  گذاري درختان نر باغ بر مبناي زمان گل است. بهترین روش جهت رفع این ابهام عالمت

پاشی انجام شود. در  تر هستند روغن گل زمان و یا دیر دهی آنها با درختان ماده هم روي درختان نري که زمان گل
دهی درختان نر باغ اطالعی نداریم تجربه نشان داده است که اگر رقم تجاري باغ از نوع  صورتی که از زمان گل

پاشی روي درختان نر نیز انجام شود. اما اگر رقم  ست روغناحمدآقایی است بهتر ا قوچی و زودگل همانند کله
باشد بهتر است روي درختان نر روغن پاشیده نشود؛ زیرا  تجاري باغ از نوع متوسط تا دیرگل همانند اکبري می

گل و دیرگل تجاري هستند. الزم به ذکر است که این روش  متوسطماده تر از ارقام  درختان نر اکثراً زودگل
قوچی بیشتر درختان نر  جا عمومیت ندارد. براي مثال ممکن است در یک باغ کله بوده و در همه  تقریبی

  پاشی نباید روي آنها انجام شود.   تر از درختان ماده بوده و روغن زودگل

 
درخت نر اول و آخر در این تصویر با دهی  قوچی؛ زمان گل دهی درختان نر موجود در یک باغ کله تنوع در زمان گل .16 شکل

  افشانی باغ ندارند. قوچی مطابقت نداشته و عمالً سهمی در بهبود فرآیند گرده دهی رقم کله گل
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  هاي پسته  افشانی تکمیلی در باغ گرده
هاي مکرر درخصوص رعایت نمودن تعداد متناسب درختان نر در قیاس با درختان ماده در بسیاري  برغم توصیه

گردد که در یک باغ درختان نر در حد کفایت وجود ندارد، لذا باغداران نیازمند انجام  وارد مالحظه میاز م
افشانی تکمیلی جهت جلوگیري از کاهش عملکرد باغ خود هستند. از آنجا که دانه گرده پسته از حساسیت  گرده

افشانی تکمیلی  د، انجام یک گردهده زنی خود را از دست می باالیی برخوردار بوده و به سرعت قدرت جوانه
رو  هاي پیش موثر کاري مشکل و نیازمند در نظر گرفتن ضوابط خاصی است. بنابراین باغداران بهتر است در سال

گاه  به فکر برطرف نمودن این مشکل از طریق پیوند نمودن درختان نر مناسب در باغ خود باشند و بدانند که هیچ
افشانی طبیعی در یک باغ با تعداد درخت نر مناسب را نخواهد داشت و تنها  گرده افشانی تکمیلی کارایی گرده

افشانی تکمیلی در  هاي گرده تواند درصدي از خسارت احتمالی را کاهش دهد. عالوه بر آن گسترش روش می
توسط  هاي درختان نر دیگر باغداران از جمله بریدن سرشاخه ها هاي اخیر سبب افزایش برخی بداخالقی سال

برخی افراد سودجو جهت افزایش عملکرد باغ خود به قیمت نابودي درختان نر و محصول باغ دیگران گردیده 
  است.  

داراي هاي  شود، چیدن سرشاخه افشانی تکمیلی که توسط باغداران به کار گرفته می پرکاربردترین روش گرده
کنش در نقاط مختلف باغ است. در این روش درختان نر و قرار دادن آنها در یک ظرف آب و پراگل کافی 
هاي گرده باالتر است؛ اما از طرفی این روش نیازمند حجم زیاد سرشاخه درختان  مانی و پراکنش دانه امکان زنده

نر بوده که تأمین آن نیازمند ناقص کردن درختان نر در گوشه دیگري از همان باغ و یا باغی دیگر است. عالوه بر 
تر به آن اشاره شد.  ینه سرقت و تخریب درختان نر دیگر باغداران را فراهم نموده است که پیشآن این روش زم

روز یکبار تکرار گردد. الزم به  3تا  2دهی درختان در سطح باغ این عمل باید هر  در صورت نایکنواختی گل
زرگ باغ صورت گیرد. ها از درختان متوسط و ب ذکر است که جهت انجام این روش بهتر است تأمین سرشاخه

و مرکز تاج انتخاب شود تا کمتر به درخت نر آسیب وارد گردد و   هاي پایین ها از قسمت همچنین سرشاخه
ها باید مطابق  هاي آینده حفظ شود. در واقع چیدن این سرشاخه فشانی آن در همان سال و سال کارایی گرده

به نوعی هرس را نیز انجام داده  ،افشانی تکمیلی گرده تا عالوه بر اصول صحیح هرس درختان پسته صورت گیرد
   باشیم.

افشانی مصنوعی به صورت دستی و یا با کمک  هاي گرده رسیده و انجام گرده آوري دانه جمع ،روش دیگر
اند را چیده و در فضاي اتاق و دور از  هاي نر رسیده که به رنگ زرد در آمده پاش است. در این روش گل گرده

هاي نر و عبور از  درجه قرار داده و سپس با تکاندن گل 20تا  15ساعت در دماي  4- 6شید به مدت نور خور
آوري و بالفاصله در یخچال براي نگهداري کوتاه مدت (یک هفته) و فریزر  هاي گرده را جمع الک ریز دانه

ها  دانه گرده در داخل گل. در صورت باقی ماندن )14(شکل  دهیم براي نگهداري بلند مدت (یک ماه) قرار می
توان تکرار نمود؛ اما با گذشت  ساعت می 4-6ساعت با فاصله زمانی  24آوري را حداکثر تا  این مرحله از جمع
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هرچه هاي گرده، بهتر است  آوري دانه یابد. پس از جمع زنی نسبت به دور اول کاهش می زمان درصد جوانه
 اافشانی نمود؛ زیر وزد اقدام به عمل گرده ی که باد مالیمی مییاویژه در روزه سریعتر در ساعات خنک روز به

یابد. در این روش باید  هاي گرده روز به روز کاهش می زنی دانه حتی در شرایط یخچال و فریزر نیز قدرت جوانه
زمان . شودحفظ  آنهازنی  خرج داد تا قدرت جوانه هاي گرده به داري دانه آوري و نگه حداکثر دقت را در جمع

آوري  ها باید در ساعات خنک روز باشد و در فاصله زمانی کوتاهی به فضاي مناسب جهت جمع آوري گل جمع
آوري شده  جمع هاي گرده هاي گرده و حجم کم  هاي گرده انتقال داده شوند. با توجه به اندازه کوچک دانه دانه

خوبی مخلوط گردد. سپس با ریختن  ها اضافه و به ردهبرابر این حجم، پودر آگار یا آرد به گ 2بهتر است به اندازه 
هایی با منافذ مناسب اقدام به گردافشانی در سطح باغ نمود. این عمل باید در زمانی  این مخلوط در پارچه یا توري

دهی  بار تا پایان گل 3روز در میان و حداقل  1هاي گرده هستند با فاصله  هاي ماده آماده پذیرش دانه که گل
  . )1396پور و همکاران،  (اسماعیل تان ماده تکرار گردددرخ

هاي گرده آزاد  آوري دانه هاي درختان نر اقدام به جمع توان در ابتداي صبح با تکاندن شاخه در روشی دیگر می
افشانی تکمیلی را انجام داد. در این  شده نمود و بالفاصله به روش قبل در سطح همان باغ یا باغی دیگر گرده

توانند به فرآیند طبیعی  ها چیده نشده و می شود اما در عوض گل آوري می حجم دانه گرده کمتري جمع روش
هاي گرده در صورت کوتاه بودن فاصله زمانی بین  زنی دانه افشانی خود ادامه دهند. همچنین قدرت جوانه گرده
روز در میان و حداقل در سه نوبت در گردد. این روش نیز باید یک  افشانی به خوبی حفظ می آوري تا گرده جمع

  ساعات خنک روز انجام شود.

هاي گرده پسته بسیار حساس بوده و به  ها ذکر شده باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که دانه در تمامی روش
دما و قرار دادن آنها حتی در یک زمان کوتاه در  روند. دست داده و از بین می زنی خود را از راحتی قدرت جوانه

گردد. بنابراین بالفاصله پس از چیده شدن سرشاخه  مکان نامناسب باعث از دست رفتن درصد زیادي از آنها می
افشانی تکمیلی انتقال داد.  ها و یا انجام فرآیند گرده آوري گرده و یا گل باید آن را به فضاي مناسب جهت جمع

که داخل آن یخ خشک قرار داده شده  یونولیتی  خدانی هاي نر آوري گل گردد در زمان جمع همچنین توصیه می
اشیم که همواره به یاد داشته ب ها را پس از چیدن داخل آن قرار دهیم و ها و سرشاخه همراه داشته و گل است به

  .)14(شکل دانه گرده پسته یک موجود زنده و بسیار حساس است
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که براي نگهداري کوتاه مدت و یخ خشک ج) و یخدان یونولیتی (فوم) ب)  گرده پسته، هاي آوري دانه الف) جمع .17 شکل
  گردد. هاي گرده استفاده می انتقال دانه

 الف

 ج ب
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  ترین پیام نشریه مهم

تشکیل مطلوب میوه پسته نیازمند وجود نسبت مناسبی از درختان نر 
احداث  باشد. بنابراین باغداران باید در و ماده در سطح باغ می

اي به مدیریت  هاي موجود توجه ویژه هاي جدید و یا اصالح باغ باغ
گرده در  درختان نر داشته باشند تا با داشتن تراکمی مناسب از دانه

 باغدهی درختان ماده مانع از کاهش عملکرد اقتصادي  هنگام گل
 خود گردند. 
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