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 1                                                                                                             دستورالعمل تولید پسته گواهی شده

 

  )پیش گفتار(مقدمه  - 1
مختلفی را براي تأمین غذاي خود سپري نموده و متناسب با جمعیت، هاي بشر از ابتداي خلقت تاکنون دوره

اما . هاي متمرکز امروزي را تجربه نموده استهاي گوناگون شکار تا کشتاز شیوه ،هاي روزشیوه زندگی و تکنولوژي
بررسی . استآنچه در حال حاضر مهم جلوه نموده است دیدگاه و نگرش انسان به امنیت غذایی با مفهوم امروزي آَن 

دیدگاه انسان از کشاورزي  ،دهد در چند دهه گذشته با افزایش شدید جمعیت و نیاز به غذاي بیشترسوابق نشان می
هاي سنتی به کشاورزي صنعتی تغییر یافت؛ بدین معنی که کشاورزي هم، مانند یک کارخانه بایستی با مصرف نهاده

اینچنین دیدگاهی در چند دهه . ا بیشترین سود حاصل گرددرا تولید کند ت) محصول(بیشتر حداکثر خروجی 
- گذشته، باورها و تجربیات خردمندانه بشر از طبیعت و کشاورزي را تحت تأثیر خود قرار داد و منجر به بروز ناپایداري

در  رغم توسعه، امنیت غذایی انسانها به حدي بود که علیهاي ناپایداري اکوسیستمنشانه. هاي متعددي گردید
امنیت غذایی با مفهوم تأمین غذاي کافی، سالم و مغذي براي همه افراد جامعه در . معرض تهدید جدي قرار گرفت

در . هاي مختلف مورد تأکید بوده استها بر اساس ترجیحات غذایی از جمله مفاهیمی است که در زمانهمه زمان
، ها همانند کود و سمبه دلیل مصرف نادرست نهادهشود مواد غذایی کشاورزي بسیاري موارد بسیاري مشاهده می

هاي شیمیایی همانند نیترات، نیتریت، آلودگی هوا، آلوده بودن منابع خاك و آب و مدیریت نادرست دچار آلودگی
گردد تا جایی که هم اکنون نگرانی از کیفیت محصوالت فلزات سنگین، باقیمانده سموم و آلودگی میکروبی می

هاي در چنین شرایطی در کشورهاي مختلف سامانه. هاي اصلی مردم تبدیل شده استیکی از دغدغهکشاورزي به 
و ) GAP( 1توان به عملیات کشاورزي خوباز جمله آنها می. متنوعی براي گواهی محصوالت کشاورزي تعریف گردید

اول تولید . استاندارد پیگیري گردید در کشور ایران نیز تولید محصوالت گواهی شده در قالب دو. ارگانیک اشاره نمود
الزامات تولید، فراوري، بازرسی و صدور گواهی، برچسب گذاري و بازار رسانی «محصوالت ارگانیک که با استاندارد 

ها که با استاندارد شکل گرفت و دوم تولید محصوالت با نشان حد مجاز آالینده» )11000(مواد غذایی ارگانیک 
پا » ها در محصوالت کشاورزيق، رفع تعلیق، و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالیندهصدور، تجدید، تعلی«

  . برعرصه گذاشت
تشویق وها با هدف تسهیل و تسریع در مراحل اداري مجاز آالینده استاندارد نشان حد 1397در سال 

همین راستا و براي عملیاتی نمودن آن  در. تصویب گردید 7/3/97تولیدگنندگان مورد بازنگري قرار گرفت و در مورخ 
  .راه اندازي گردید) Cerganic(پایگاه اطالع رسانی محصوالت ارگانیک و گواهی شده موسوم به سرگانیک 

هاي فنی تولید ها نیاز به در اختیار داشتن دستورالعملبراي اجرایی و عملیاتی نمودن گواهی حد مجاز آالینده
به همین دلیل تفاهم نامه همکاري فیمابین سازمان . با استاندارد آن کامالً مشهود بودمحصوالت گواهی شده متناسب 

تهیه و  ،تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي و دفتر محیط زیست و سالمت غذا منعقد گردید که بر اساس قراردادي
تدوین دستورالعمل محصوالت گواهی شده به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي واگذار گردید تا در قالب 

ها با مشارکت مؤسسات تحقیقاتی تابعه این دستورالعمل. کمیته اجرایی مشترکی مورد بررسی و تأیید نهایی قرارگیرد
پزشکی، ، مؤسسه تحقیقات گیاهژه مؤسسه تحقیقات خاك و آبسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي به وی

باغبانی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي  علوم تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه تحقیقاتموسسه 
                                                             
1 Good Agriculture Practice (GAP) 
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ه اي از دستورالعمل تولید پسته گواهی شدو به درخواست دفتر محیط زیست و سالمت غذا تهیه و تدوین شد که نسخه

  . گرددارائه می
  

  ها گردش کار دریافت نشان حد مجاز آالینده -2
ها و عملیات زراعی مناسب و کیفیت و سالمت محصوالت کشاورزي به عنوان برآیندي از کیفیت خاك، آب، نهاده

به عنوان گامی  1تواند با تولید محصوالت گواهی شدهاین مهم می. باشدمدیریت صحیح و علمی قابل دستیابی می
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز « .مهم در این عرصه محقق شود

به عنوان راهنمایی براي اخذ استاندارد تشویقی و راهکاري براي تولید  »ها در محصوالت کشاورزيیندهآال
هاي این دستورالعمل با بهره مندي از سامانه. مورد بازنگري مجدد قرار گرفت 1397محصوالت گواهی شده، در سال 

حد مجاز را  هاي تخصصی، فرایند دریافت نشانها و شرکتنوین، ساده سازي فرآیندها و استفاده از خدمات رسان
رسانی محصوالت گواهی شده و و یا پایگاه اطالع 2براي اطالعات بیشتر به پیوست . تسهیل و تسریع نموده است

 . توان مراجعه نمودمی cerganic.maj.irارگانیک به آدرس 

  
  )ICM(مدیریت تلفیقی محصول  -3

زي است که اجراي آن تضمین روشی مناسب براي تولید محصوالت کشاور) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 
تواند درآمد واقعی  می ها و انرژي مصرفی کننده توسعه پایدار و تولید محصول سالم بوده و با کاهش مصرف نهاده

هاي نوین و مناسب تلفیق شده و تولید هاي سنتی با فناوريدر این نوع مدیریت، بهترین روش. کشاورز را بهبود دهد
این نوع مدیریت بر مبناي درك تعادل . رساندبا مدیریت زیست محیطی به تعادل می اقتصادي محصوالت زراعی را

 .باشدزیست و کشاورزي است و داراي رویکرد کل مزرعه در دستیابی به تعادل و توسعه پایدار میپیچیده بین محیط
مدیریت عناصر غذایی، عبارتند از مدیریت اراضی، مدیریت محصول، ) ICM(اجزاي اصلی مدیریت تلفیقی محصول 

 BMP(2(هاي مدیریت ها با بهترین روشهر یک از این مؤلفه. باشدها و مدیریت مالی میمدیریت آفات و بیماري
براي . کشاورزي مرتبط بوده و در نهایت منجر به دستیابی به استراتژي بلندمدت و پایدار براي کل مزرعه خواهد شد

 . مراجعه نمائید 3اطالعات کامل و بیشتر به پیوست 

  
  پستهشرایط عمومی واختصاصی تولید  معرفی محصول و - 4

ترین محصول تجاري بخش کشاورزي  ترین اقالم صادراتی کشور و عمده یکی از مهم  (.Pistacia vera L)  پسته
تاریخ و فرهنگ  پیوندي عمیق خورده و از دیرباز در نقاط مختلف این مرز و بوم کشت و بخشی از است که با نام ایران 

آور، توانایی  عالوه بر اهمیت اقتصادي و تجاري پسته به عنوان یکی از منابع مهم غیر نفتی ارز  دهد آن را تشکیل می
اي این محصول در سازگاري با شرایط نامساعد محیطی از جمله شوري آب و خاك، گرماي هوا، خشکی و کم  بالقوه

                                                             
1 Certified Crops 
2 Best Management Practice 
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باشد، بر اهمیت آن افزوده  ند تولید و گسترش محصوالت کشاورزي در کشور میترین عوامل محدود کن مهم آبی که از 

    .براي بسیاري از مناطق ایران مبدل ساخته است ترین محصول  و آن را به اقتصادي
و متعلق به خانواده  (Pistacia)و دولپه از جنس پسته (C3)گرمسیري، دوپایه، سه کربنه  پسته اهلی گیاهی نیمه

درخت پسته . گونه شناخته شده است 860جنس و حدود  83این جنس داراي . است (Anacardiaceae)ن سانا پسته
هاي جانبی به گل آذین  اکثر جوانه. گیرداي است و هربرگ یک جوانه جانبی را در برمی هاي مرکب شانه    داراي برگ

هاي  گل. کنند خوشه پسته را تولید می دهند که در سال بعد شوند و یک محور اصلی را تشکیل میاولیه مبدل می
اي  حفره 4هاي  پرچم با بساك 5هر گل نر داراي . باشند ناقص بوده که فاقد گلبرگ می  جنسه پسته از نوع ساده و تک

هاي جداگانه قرار  باشد که بر روي پایه اي می اي و یک کالله سه شاخه و هر گل ماده داراي یک تخمدان سه برچه
هاي شفت متشکل از سه میوه. شودبندي میهاي شفت طبقه شناسی میوه پسته در ردیف میوه ر گیاهاز نظ. دارند

تفاوت . پوشاند را می مغزبر،  برسخت هستند که درون بر گوشتی و الیه درون بر خارجی، الیه میان الیه برون: قسمت
رسد، در حالی که  به صورت خوراکی می )مغز(در پسته و بادام، هسته . هاي شفت در بخش خوراکی آنها است میوه

  ).1شکل (باشد برگوشتی بخش خوراکی میوه می ، هسته سخت دارند و میان)زردآلو، هلو(جات شفت  سایر میوه
  

 
  شکل ظاهري درخت، جوانه زایشی، خوشه، برگ و میوه پسته دررقم کله قوچی -1 شکل

 
باشد و تشخیص درخت نر  وجود هر دو پایه نر و ماده نیاز میدرخت پسته دو پایه است، یعنی براي تولید میوه به 

). 2شکل ( به آسانی میسر نیست) آن هم در فصل بهار و به هنگام گل دادن(و ماده از یکدیگر به جز از روي گل آنها 
سیستم . رود زائی درخت پسته به صورت محوري و عمودي است و تا عمق بیش از دو متر داخل خاك فرو می ریشه
سازد تا به اعماق خاك نفوذ کرده و از آب و مواد موجود در آن به خوبی تغذیه زائی عمقی، درخت را قادر می ریشه

قدرت تولید ریشه فرعی در  .هاي طوالنی خشکسالی را دارند نماید و از این رو درختان پسته قابلیت سازش با دوره
  .قطع شود، درخت خشک شده و از بین می روددرخت پسته خیلی ضعیف است و هرگاه انتهاي ریشه اصلی 
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  پسته) سمت چپ(و نر ) سمت راست(هاي ماده  شکل ظاهري گل - 2 شکل

  
 12تا  10تا قبل از ده سالگی، درختان میوه کمی تولید می کنند و از . مرحله نونهالی درخت پسته طوالنی است

درخت پسته عادت به رشد عمودي دارد، به نحوي که رشد .شود میسالگی باردهی کامل و اقتصادي درخت آغاز 
ها بر نحوه تربیت  این ویژگی. کند هاي جانبی در درختان مسن تر جلوگیري می سریع جوانه انتهائی از رشد جوانه

  .سازي درختان مسن تاثیر زیادي دارد  هاي جوان، هرس درختان بالغ و جواننهال
  

  مدیریت قبل از کاشت -5
 هاي مهم در انتخاب محل تولید محصول گواهی شدهویژگی -5-1

  اقلیم مناسب -1- 5-1
هاي گرم، خشک و طوالنی همراه با زمستان سرد و معتدل  مناطق مناسب و مستعد کشت پسته داراي تابستان

. اند رفتهدرجه شمالی قرار گ 24-42هاي جغرافیایی  طورکلی بیشتر مناطق تحت کشت پسته دنیا در عرض به. است
دماي . درجه شمالی صورت گرفته است 27- 37هاي جغرافیایی هاي پسته ایران در عرض کشت و گسترش باغ

گراد  درجه سانتی 42طوري که دماي  گیرد، بهمناسب براي کشت و پرورش درختان پسته در دامنه وسیعی قرار می
البته میزان پایداري برحسب مرحله رشد . آوردمی خوبی تابگراد در زمستان را به درجه سانتی -20در تابستان و 

پسته نسبت به سرماي دیررس بهاره شکننده . باشد گیاه، سن گیاه، نوع رقم، وضعیت تغذیه و آبیاري متفاوت می
الزم به یادآوري است میزان زیان با . نماید باشد و دماي انجماد و حتی نزدیک به آن نیز زیان فراوانی ایجاد می می

. باشد به مرحله رشد گیاه، نوع اندام گیاهی، زمان وقوع سرما و مدت زمان سرما و میزان برودت متفاوت می توجه
گرماي زودرس بهاره باعث از بین بردن گل و میوه در ابتداي فصل و گرماي بیش از حد در زمان مغز بستن و رشد 

  . گردد مغز میوه، باعث سقط جنین و افزایش درصد پوکی میوه می
افزایش رطوبت . درصد باشد 35براي داشتن حداکثر محصول، میزان رطوبت نسبی در تابستان، بایستی کمتر از 

 .شود افشانی و در نتیجه کاهش تشکیل میوه می افشانی باعث کاهش بازدهی گرده نسبی در زمان گلدهی و گرده
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گراد تعیین شده  درجه سانتی 7ر تا ساعت در سال بین صف 600-1200نیاز سرمایی ارقام گوناگون پسته حدود 

عدم تأمین نیاز سرمایی درختان پسته باعث تأخیر در گلدهی، گلدهی ). ساعت 600و کله قوچی 1200اکبري (است 
هاي رشد فصل جاري  هاي ساده و غیرطبیعی و گلدهی روي شاخه هاي برگ، تولید برگ نامنظم، کاهش تعداد برگچه

کیلومتر در ساعت در زمان گلدهی الزامی  10وجود بادهاي مالیم با سرعت حدود . شود صورت انتهایی و جانبی می به
بطور کلی نیازهاي اقلیمی پسته . باشند ساز می است ولی بادهاي گرم و خشک، طوفانی و همراه با گردوخاك مشکل

  .می باشد 1مطابق با جدول 
  

  نیازهاي اقلیمی براي پسته - 1جدول 
CLIMATE REQUIREMENTS-PISTACHIO 

Climatic characteristics 

Class, degree of limitation and rating scale 
 

S1 S2 S3 N1 N2 
0 1 2 3 4 

100 95 85 60 40 25 0 

Chilling requirement (hr 
under 7 °C)  >800 800-600- 600-500 500-400 - <400 

Mean temp. of growing 
cycle (°C) 

25-24 
25-26 

24-20 
26-27 

20-18 
27-32 

18-15 
32-37 

- 
<15 
>37 

Mean annual temp. (°C) 
17-18 
17-15 

18-19 
15-13 

19-22 
13-10 

22-25 
10-8 

- 
- 

>25 
<8 

Mean temp. of pollination 
(°C) 

18-22 
18-16 

22-25 
16-14 

25-30 
14-10  

- 
>30 
<10 

Mean min temp. of coldest 
month (°C) 

-1 - -2 
-1 - 0 

-2 - -5 
0-2 

-5 - -17 
2-4 

-17 - -25 
4-6 

- 
<-25 

- 

Relative humidity of 
flowering stage (%) 

20-35 
20-18 

35-40 
18-15 

40-65 
<15 

>65 
- 

- 
- 
- 

   
  انتخاب زمین - 2- 5-1

زهکشی مناسب بهتر رشد  هاي عمیق، با بافت متعادل و تواند رشد کند اما در خاكپسته در هر نوع خاکی می
. پسته به شوري و قلیائیت خاك و آب، نسبت به سایر درختان میوه پایدارتر است. دهدنموده  و محصول  بیشتري می

همچنین . درصد گزارش شده است 5دهد پسته نسبت به گچ زودکنش و حد مجاز آن شده نشان می  مطالعات انجام
. بوده و پسته از گیاهان زودرنج به شرایط غرقاب و سطح ایستابی باال است سطح آب زیرزمینی باال نیز محدودکننده

براي استفاده از این جداول دانستن نکات ارائه شده در  .ارائه گردیده است 2نیازهاي خاکی پسته به ترتیب در جدول 
  :ذیل الزم است
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خـاك   هـاي  نظر شرایط اقلیمـی و مشخصـه  در ارزیابی تناسب اراضی براي نباتات گوناگون، نیازهاي آن گیاهان از 

نمـا ارائـه    طور جداگانه بـراي اقلـیم، خـاك و زمـین     صورت جداولی به این نیازها غالباً به. باشد نما مورد نیاز می و زمین
 .اند و در هر یک از این جداول براي هر گیاه، حاالت زیر تعریف گردید شده

  .ه شده استبراي هر ویژگی، چهار سطح محدودیت در نظر گرفت
  .)S1, 0, 95-100(هاي اراضی براي رشد گیاه مطلوب است  و کیفیت ها مشخصه: بدون محدودیت

هـا تـأثیر کمـی بـر کـاهش عملکـرد        محـدودیت . ها براي رشد گیاه تقریبـاً مطلـوب اسـت    مشخصه: محدودیت کم
  ). S1, 1, 85-95(درصد عملکرد مطلوب است  80محصول دارند و عملکرد محصول بیش از 

هـا تـأثیر متوسـطی بـر کـاهش       محـدودیت . براي رشد گیـاه نسـبتاً مطلـوب اسـت     ها مشخصه: محدودیت متوسط
درصـد عملکـرد مطلـوب اسـت و سـودآوري محصـول نیـز         80تـا   40عملکرد محصول دارند و عملکرد محصول بـین  

  ).S2, 2, 60-85(نسبتاً قابل قبول است 
هـا تـأثیر زیـادي بـر کـاهش عملکـرد        محـدودیت . د گیاه کم استبراي رش ها مطلوبیت مشخصه: محدودیت شدید

و سـودآوري محصـول خیلـی کـم اسـت       درصد عملکرد مطلوب است 40تا  20محصول دارند و عملکرد محصول بین 
)S3, 3, 40-60.( 

هـا تـأثیر خیلـی زیـادي بـر کـاهش        محدودیت. براي رشد گیاه نامطلوب است ها مشخصه: محدودیت خیلی شدید
درصـد عملکـرد مطلـوب اسـت و هیچگونـه سـودآوري بـراي         20تـا  0محصول دارند و عملکرد محصول بـین   عملکرد

  ).N1& N2, 4, 0-40(گردد  محصول وجود ندارد و براي نوع کاربري اراضی مورد نظر توصیه نمی
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  نما براي پسته نیازهاي خاکی و زمین -2جدول 

LANDSCAPE AND SOIL REQUIREMENTS – PISTACHIO 

Land characteristics Class, degree of limitation and rating scale 

 

 
S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2 3 4 
100 95 85 60 40 25 0 

Topography (t)       
Slope (%)   (1) 
 

<2 
 

2-5 
 

5-8 
 

8-12 
 

12-15 
 

>15 
 

Wetness  (w)       
Flooding F0 F1 F2 F3 - - 

Drainage Good Moderate Imperfect - Poor and 
aeric 

Poor but not 
drainable 

Physical soil       
Characteristics (s)       

Texture/structure 
SL, L, 

SiL 
LS, , CL, 

Si 
SCL SiCs, SC, 

fS, SiCL 

Cm,S, 
SiCm, Cs, 

C<60v, 
C<60s 

C>60v, 
C>60s - - 

Coarse fragment (vol %) 0-10 10-15 15-35 35-55 55-75 >75 
Soil depth (cm) >150 150-120 120-80 80-65 - <65 
CaCO3 0-20 20-30 30-45 45-60 60-65 >65 
Gypsum (%) 0-3 3-5 5-12 12-24 24-30 >30 

Soil 
fertilitycharacteristics 

(f) 
      

Apparent CEC 
(cmol(+)/kg clay) 

>24 24-16 <16 - - - 

Base Saturation (%) 
 

>80 80-50 50-35 <35 - - 

 
      

Sum of basic cations 
(cmol(+)/kg clay) 

>8 8-5 5-3.5 3.5-2 <2 - 
 

pH (H2O) 

6.5-8 
6.5-6 

8-8.3 
6-5.5 

8.3-8.7 
<5.5 

8.7-8.8 8.8-9 >9 
 
 

Organic carbon (%) >0.6 0.6-0.1 <0.1 - - - 
Salinity & Alkalinity(n)       
EC (dS/m) 0-3 3-7.5 7.5-15 15-22 22-35 >35 
ESP (%) 0-5 5-12 12-22 22-35 35-45 >45 

 
. به هر حال با توجه به موارد فوق یکی از مهمترین مراحل در تولید محصوالت گواهی شده انتخاب زمین مناسب است

  :زیر نیز توجه نمود براي انتخاب زمین مناسب بایستی عالوه بر مسائل عمومی فوق الذکر به موارد
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 .با توجه به سوابق کشت و کار در آن در سه سال گذشته از فاضالب استفاده نشده باشد .1
 .متر از آن فاصله داشته باشد 50-100هاي اصلی قرار نگرفته باشد و یا حداقل در مجاورت جاده .2
 .استفاده نشده باشدهاي سم و کود و غیر معتبر و به مقادیر زیاد هاي قبلی از نهادهدر کشت .3
 .سموم نباشد و هاي غیرمجاز فلزات سنگینخاك مورد استفاده حاوي غلظت .4

  
  مدیریت حاصلخیزي خاك قبل از کشت - 5-2

قبل از کشت  پسته  الزم است ضمن انجام نمونه برداري و تجزیه خاك و آب نسبت به توصیه کودي براي مصـرف  
هـا  به تهیه نمونه خاك و آب به صورت زیر اقـدام نمـوده و سـپس نمونـه     بدین منظور نسبت. کودهاي پایه اقدام نمود
هاي مورد تأیید ارسال گردد تا بر اساس نتایج تجزیه خاك و آب نسبت بـه توصـیه کودهـاي    براي تجزیه به آزمایشگاه

وصـیه کـودي،   عالوه بر تجزیه خاك و آب بـراي عناصـر غـذایی گیـاه و ت    . مورد نیاز به صورت پایه و سرك اقدام گردد
گیـري آن آمـده   هاي انـدازه فهرست و دوره 3شوند که در جدول فلزات سنگین آالینده نیز مورد اندازه گیري واقع می

  . است
  

  نمونه برداري خاك  - 5-2-1
نیاز (جهت آگاهی از وضعیت خاك از نظر بافت، ساختمان، حاصلخیزي، تعیین میزان عناصر غذایی مورد نیاز 

برداري، خاك را در آزمایشگاه گیاه مناسب جهت کاشت، روش مناسب آبیاري و غیره، باید با انجام نمونه، انتخاب )کودي
تجزیه خاك همچنین اطالعاتی . تجزیه نموده و با استفاده از نتایج آن برنامه مدیریتی مناسبی را براي آن در نظر گرفت

توانایی خاك در حفظ و آزادسازي مجدد کاتیون (کاتیونی ، ظرفیت تبادل )pH(اسیدیته  در زمینه شرایط خاك از نظر
تجزیه . و شوري که ممکن است جهت تعیین علت کمبود عناصر غذایی مفید باشد، به ما می دهد) ها در محلول خاك

خاك قبل از احداث باغ عالوه بر مشخص کردن وضعیت محل، نیازهاي اصالحی مورد نیاز خاك را نیز مشخص می 
  :رد نمونه برداري خاك جهت شناخت و مدیریت مناسب آن دو رویکرد زیر قابل ذکر استدر مو. سازد

در این نواحی . در حالتی که کیفیت آب و خاك در حد بحرانی است و قصد توسعه سطح زیر کشت را داریم -الف
رسی تغییرات وضعیت برداري قبل از ایجاد باغ امري ضروریست و هر ساله یا حداقل یک سال در میان براي برنمونه

  .شوري باید اقدام به نمونه برداري نمود
در حالتی که آب و خاك اساساً  از کیفیت خوبی برخوردار بوده و هیچگونه عالئم مسمومیت بر روي گیاه در  -ب

در این حالت نمونه برداري فقط جهت پیش بینی مسائل و مشکالتی که ممکن است در . شودحال حاضر دیده نمی
درختان پسته نسبت به شوري و قلیائیت خاك از سایر . باشدبوجود آید و نیز تعیین نیاز کودي ضروري می آینده

کند تنها با مشاهده رسوب تر بوده ولی ارزیابی دقیق و مناسب مسائل و مشکالتی که شوري ایجاد میدرختان مقاوم
بنابراین حتماً باید با انجام نمونه برداري شناخت . نمک در سطح خاك و یا اطراف قطره چکانها، امکان پذیر نمی باشد

گیري خاك باید معرف میانگین صرفنظر از وضعیت و شرایطی که داریم، نمونه. دست آوردکاملی از وضعیت موجود به
تایج احتمال دارد ن. هاي آزمایشگاهی آن از اعتبار الزم برخوردار باشدشرایط ناحیه مورد بررسی بوده تا نتایج تجزیه

برداري نباشد و عالوه بر گمراه کردن ما، باعث برداري معرف کل ناحیه نمونهدست آمده از یک یا دو گودال نمونهبه
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انجام گرفته و موارد  1برداري از خاكبرداري از خاك بایستی بر اساس استانداردهاي نمونهنمونه .شودصرفه هزینه نیز 

 . آن رعایت شود که در زیر برخی نکات بیان شده است

با توجه به آنچه که در قسمت قبل گفته شده بعد از اینکه زمین به قطعات تقریباً یکنواخت تقسیم شد، مـی تـوان   
-هاي سنگ، آشغال، تکـه قبل از برداشت نمونه ها از هر نقطه باید سطح خاك را از خرده . اقدام به نمونه برداري نمود

و پس از اطمینان از اینکه سطح خاك به کودهـاي حیـوانی و شـیمیایی آغشـته     . هاي چوب و علفهاي هرز پاك نمود
برداري خاك به دو شکل قابل انجام است یکی حفر پروفیـل  با توجه به هدف، نمونه. نیست اقدام به نمونه برداري نمود

 40یـا   30هـایی بـه ضـخامت    صورت الیهاین نوع نمونه برداري معموالً خاك به در. برداري مرکب استو دیگري نمونه
یعنـی اگـر   . و در مجموع باید نمونه اي مرکب از زیر نمونه ها در هر قطعه تهیه گردد. شودبرداري میسانتی متر نمونه

ا بـا هـم مخلـوط کـرده و در     هاي مربوط به هر عمق در نقـاط مختلـف ر  شود باید نمونهبرداري میاز چند نقطه نمونه
برداري خـاك معمـوالً در باغـات پسـته تـا      نمونه. دست آورداي مرکب از ناحیه مورد نظر براي هر عمق بهنهایت نمونه

طور زیگزاگ حرکت کـرده و از فواصـل نسـبتاً    در هر قطعه تقریباً  یکنواخت به. گیردمتري انجام میسانتی 120عمق 
هر کدام به وزن تقریبی یک کیلوگرم در یـک کیسـه پالسـتیکی تمیـز ریختـه و مشخصـات       مساوي تعداد ده نمونه و 

عمـق برداشـته    4نمونه مربوط به  4برداري معموالً براي هر نقطه نمونه. نویسیمبرداري شده را روي آن میقطعه نمونه
دسـت  گر، یک نمونه مرکـب بـه  هاي همان عمق در نقاط دیهاي هر عمق با نمونهشود و پس از مخلوط کردن نمونهمی
  .آیدمی

هـاي  از متـه . گرددمتر استفاده میسانتی 5/7تا  5به قطر ) اوگر(برداري برداري از یک مته نمونهمعموالً براي نمونه
هـاي شـنی و   بـراي خـاك  ) 4شـکل  ( اي بسـته  هاي مرطوب و از نوع  اسـتوانه براي خاك) 3شکل ( نوع مارپیچی باز 

براي خارج کردن خاکها از داخل مته  نمونه برداري  نیـز معمـوالً  از یـک چکـش السـتیکی      . شودخشک استفاده می
  .گردداستفاده می

    

  برداري نوع استوانه اي بستهمته نمونه - 4شکل   برداري نوع مارپیچی بازمته نمونه -3شکل 
 

ناحیـه ریشـه درختـان در زمـانی کـه      گیري بعد از فصل برداشت محصول، ارزیابی خوبی از وضـعیت شـوري   نمونه
معموالً در طول فصل برداشت محصول آبیـاري بـا تـاخیر و یـا     . کندمعموالً بیشترین شوري را داریم براي ما تامین می

بنـابراین  . گـردد گیرد و همین امر باعث تجمع نمک در منطقه ریشـه مـی  انجام می) آبیاريکم(کمتر از حد مورد نیاز 

                                                             
هاي راهنماي روش :سازمان ملی استاندارد ایران، قسمت دوم10962-1هاي نمونه برداري استاندارد راهنماي طراحی، برنامه :کیفیت خاك، قسمت اول ١

 )10962- 3 استاندارد( راهنماي ایمنی: و قسمت سوم) 10962- 2استاندارد(نمونه برداري
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واخر فصل پائیز براي ما مشخص می کند که آیا آبیاري اضافی جهت کنترل نمک هاي تجمع یافتـه،  برداري در انمونه

آبیـاري اضـافی   . در فصل زمستان ضروري می باشد؟ از طرفی در این زمان زمین سرد بوده و درختان درخواب هستند
هـایی نظیـر   مربوط به بیماري جهت آبشویی و ماندابی شدن خاك مشکلی را براي درختان ایجاد نمی کند و مشکالت

  .گموز را نیز نخواهیم داشت
. هاي معرف کل باغ مد نظر قرار گیـرد روش آبیاري و قابلیت کاربرد یکنواخت آب در هر روش، باید در بحث نمونه

بنـابراین  . شوددر روش آبیاري غرقابی درختان پسته، آب معموال در سطح وسیعی با یکنواختی نسبتا خوبی پخش می
 در انـداز و برداري در انتهاي قسـمت سـایه  وزیع ریشه گسترده و ناحیه جذب مواد غذایی نیز افزایش می یابد و نمونهت

محـل  و در جایی که کـوددهی انجـام شـده، بهتـرین     ) بسته به سن درخت(متري کنار ردیف درختان  3تا  5/1فاصله 
- در روش آبیاري میکـرو آبپـاش، نمونـه   . خاك براي ما ارائه دهدتواند تشخیص قابل قبولی را از وضعیت تغذیه اي بوده و می

هـا از قسـمت مرکـزي الگـوي خـیس شـدگی       گیرد که دوسوم نمونهبرداري در طول الگوي خیس شدگی بطوري انجام می
سوم بقیه از قسـمت حاشـیه الگـوي خـیس شـده، یعنـی       یعنی جایی که بیشترین آب پخش شده را دریافت می کند و یک

  .شوداي نیز به همین صورت عمل میهاي آبیاري قطرهبراي روش. گیردها انجام میع نمکمحل تجم
هـاي  هاي موجود هر دو سـال یکبـار بـراي ارزیـابی وضـعیت شـوري و انجـام روش       برداري خاك از باغتکرار نمونه

) بسته بـه روش آبیـاري  (آب ریزي آبیاري و توزیع مدیریتی و اصالحی خاك با در نظر گرفتن وضعیت بارندگی، برنامه
کند که توزیـع و تجمـع شـوري    این مسئله براي ما روشن می. در اطراف درخت باید در همان زمان و فصل انجام گیرد

براي آن سال، تغییـر  ) آب مصرفی گیاه(روند طوالنی مدت دارد که فقط با میزان آب کاربردي و تبخیر و تعرق گیاهی 
 .کندنمی

اگـر خـاك از نظـر  نفوذپـذیري مشـکل       صورت مجزا  به این دلیل صورت گیرد کهچندین عمق بهبرداري از نمونه
متري بیشتر از الیـه  سانتی 60تا  0و یا زمان آبیاري کوتاه باشد، شوري در الیه ) هاي سنگین رسیخاك(داشته باشد 

اك اطالعـات الزم را در مـورد وضـعیت    هـاي خـ  برداري الیهبنابراین نمونه. سانتی متري زیرین خواهد بود 120تا  60
هاي سطحی با شوري باال در حالتی که میزان آب آبیـاري کـاربردي نیـز    خاك. دهدها در خاك به ما میآبشوئی نمک

در ایـن حالـت،   . دهنده اینست که مسئله سله بستن خاك نفوذپذیري آب را دچار مشکل کرده اسـت زیاد است، نشان
  .متري جهت شناخت وضعیت سله بستن خاك بسیار مفید استسانتی 5/7ا ت 0برداري از الیه نمونه

با میـزان  . خاك مناسب باشددر صورتیکه مقدار آب آبیاري کافی و در حد آب مورد نیاز گیاه بوده و نفوذ آب نیز در 
برابـر شـوري    3تـا   2متري در یک خاك غیرشور در حدود سانتی 120در عمق  (Ece)کم آبشویی، شوري خاك ناحیه ریشه 

  .متري استسانتی 60در عمق 
برابر مقدار آن در  6تا  4سانتی متري  120در عمق  (ECe)اي در صورتیکه شوري در مورد سیستم آبیاري قطره

ریزي آبیاري در حالت کم آبیاري بوده و آبشوئی دهنده آنست که برنامهنشان. متري سطح خاك باشدسانتی 30عمق 
تا در صورت . هاي زمستانه کنترل نموددر این حالت باید مقدار شوري خاك را بعد از بارندگی. ددگرالزم انجام نمی

متري جهت بررسی سانتی 120عموماً شوري متوسط الیه . ها نمودنیاز اقدام به آبیاري زمستانه و جهت آبشوئی نمک
  .گردداثر شوري و سمیت برخی از عناصر تعیین می
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  برداري آب روش نمونه -5-2-2

گر خصوصیات واقعی منبع اصلی  گیري آب بدست آوردن قسمت کوچکی از آب است که نمایان هدف از نمونه
گیري و  گیري، تناوب نمونه گیري، زمان نمونه ترین عوامل براي رسیدن به این مقصود عبارتند از نقاط نمونهمهم. باشد

ذکر شده که براي  2347د در استاندارد ملی ایران به شماره این موار. حفظ ترکیب نمونه تا زمان اجراي آزمایش
 . شوداما بطور خالصه برخی موارد در زیر اشاره می. دسترسی به اطالعات کامل بایستی به آن مراجعه نمود

- در صورت عدم دسترسی به ظروف شیشه. گیري را از قبل با آب مقطر تمیز شسته و خشک نماییدظرف نمونه -
   .اند، استفاده کنیدتوانید از ظروف پالستیکی سفید که از مواد درجه یک ساخته شدهاي می

  .اما قبل از نمونه برداري ظرف را چندین بار با آب موردنظر شستشو دهید .کندحجم دو لیتري براي ظرف کفایت می - 
  .فاصله به آزمایشگاه ارسال کنیددرب ظروف را کامالً بسته و با ذکر تاریخ نمونه برداري آنها برچسب زده و بال -

  
  آنالیزهاي خاك، آب و گیاه مورد نیاز در  نظام محصوالت گواهی شده -5-2-3

ها در تولید محصوالت گواهی شده الزم است تا بر اساس مدیریت براي مدیریت صحیح منابع خاك و آب و نهاده
است که هم براي مدیریت گیاهان به ویژه عناصر غذایی انجام آزمون خاك و گیاه از جمله مواردي . تلفیقی عمل نمود

  )4تا  3جدول (باشد و شوري و هم براي جلوگیري از باالبودن احتمالی عناصر آالینده مورد نیاز و ضروري می
  

  آنالیزهاي مورد نیاز خاك براي اراضی تحت کشت محصوالت گواهی شده - 3جدول 
 توضیحات عمق تواتر نوع آنالیز ردیف

  0-30 سال یکبار 5  بافت 1

2 
EC 
pH 

SAR 

  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

30-0  
  و
60 -30 

در صورت تغییر شوري منابع آب و خاك هر 
 ساله اندازه گیري شود

3 

OC 
P 
K 
Fe 
Zn 
Mn 
Cu* 

B 
Mo 

  سال یکبار 2
  سال یکبار 2
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 5

30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0  
30-0 

در صورت تغییر بایستی پس از آن اندازه 
 .گیري انجام شود

4 
Cd* 

Pb* 

Ni* 

Hg* 

  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

30-0  
30-0  
30-0  
30-0 

  .اندازه گیري در سال اول ضروري است -
وجود منبع آلودگی هر ساله در صورت  -

 .بایستی انجام گیرد

  ضروري براي اندازه گیري در سال اول قبل از کشت*   
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  پارامترهاي مورد نیاز در تجزیه آب آبیاري براي تولید محصوالت گواهی شده -4جدول 

 توضیحات تواتر نوع آنالیز ردیف

1 

  هدایت الکتریکی
  اسیدیته

  نسبت جذب سدیم

  ساالنه
  ساالنه
 ساالنه

  
  

 pHدر صورت باال بودن 

2 

 غلظت فلزات سنگین

Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

 
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

 
  اندازه گیري در سال اول ضروري است

  

  

  
  پستهکاشت  و سازيمدیریت آماده -6
  پسته کاشتتهیه بستر مناسب  - 6-1

خاکی بسیار حائز  - از احداث باغ، بررسی فاکتورهاي آبیقبل  :سازي بستر مناسب کاشت نهال پسته آماده
ها، حفر پروفیل جهت شناسایی این کار با انجام آزمایش آب و خاك جهت بررسی وضعیت کیفی آن. اهمیت است

هاي آبیاري بندي خاك و تهیه نقشه توپوگرافی باغ جهت مشخص شدن وضعیت شیب زمین براي احداث کانالالیه
هاي خاك در صورت سازي زمین مانند لودر کردن و مخلوط کردن الیهعملیات تسطیح و آماده در محل مناسب و

  .گیردنیاز انجام می
متر جهت شناسایی کامل الیه بندي خاك، وضعیت حفظ و نگهداري آب در خاك و  2حفر پروفیلی به عمق 

شد از آنجائی که این الیه سبب اگر الیه سختی در نزدیکی سطح خاك با. وضعیت زهکشی آن حائز اهمیت است
ها را در دراز مدت به همراه خواهد داشت، حتما باید هاي زیرین شده و از طرفی تجمع نمکعدم نفوذ آب به الیه

هاي مطبق نیز با لودر کردن شرایط مناسبی را باید جهت در خاك. توسط ادوات کشاورزي این الیه شکسته شود
ورتی که خاك الیه سطحی شور باشد، باید الیه نازکی از آن را جمع کرده و از باغ در ص. رشد نهال ها ایجاد نمود

کاشت . در زمین هاي بکر الزم است قبل از کشت با دادن چند آب سنگین زمین را شیرین کرد. خارج نمود
  .کند هاي پسته میسازي زمین قبل از کاشت نهالهایی مانند جو و منداب کمک زیادي به آمادهزراعت

مورد نظر است باید شیب نهایی ) غرقابی(زمین باید کامالً تسطیح شود و در صورتی که سیستم آبیاري سطحی 
. هاي سبک، رسانده شود تا یکنواختی آبیاري باال روددر خاك% 5/0در خاکهاي سنگین و %  1/0آن به کمتر از 

. ن اصلی را انجام داد و یا نهال کاشت نمودتوان کاشت مستقیم بذر در زمیچنان چه آب و خاك شیرین باشد، می
در . ها کمی زیر داغ آب کشت شده تا شوري تجمع یافته در محل داغ آب به نهال صدمه نزنددر این حالت نهال

اي کاشته شود و در هنگام انتقال آنها به زمین از ابتدا صورتی که  آب و خاك شور باشد حتماً باید نهال خزانه
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ها طوري کاشته شود که آب ها در وسط جويمتر ایجاد کرده و نهال 5/1 -2به عرض حدود هاي مسطحی جوي

در ضمن الزم است که از پایه هاي مقاوم به شوري استفاده نمود و در خزانه عملیات الزم . کامالً اطراف آن را بگیرد
  .ها انجام شودسازي نهالبراي مقاوم

آبیاري که باید در هنگام احداث باغ به آن توجه کرد، انتخاب طول  از جمله نکات مهم دیگر در بحث مدیریت
جهت کاهش هدر رفت آب به صورت نفوذ عمقی و افزایش . مناسب نوارهاي آبیاري با توجه به نوع خاك است

متر در نظر  100هاي سنگین تا متر و در خاك 50هاي سبک حداکثر یکنواختی پخش آب، طول نوارها در خاك
  .دگرفته شو

  
  وپیشنهاد ارقام سازگار براي توسعه محصول گواهی شده پستهخصوصیات مختلف ارقام  -6-2

شود  ترین مرکز تنوع ژنتیکی پسته در دنیا شناخته می کشور ایران و به ویژه شهرستان رفسنجان به عنوان مهم
  . پالسم پسته دنیا را در دل خود جاي داده است ژرم ترین  که غنی

 هاي پسته کلکسیون از نظر صفات مورفولوژیک شناسایی و در ایران در رقم پسته 150 بیش از حال حاضر در

با این وجود تعداد ارقام و . شود نگهداري می) فیض آباد(هاي کرمان، سمنان، قزوین و خراسان رضوي  در استان
به . رسد رقم می 150از هایی که هنوز شناسایی نشده ولی در باغات پسته کشور وجود دارند به بیش  ژنوتیپ

گیرند که  رقم پسته در نقاط مختلف کشور مورد کشت و کار قرار می 300عبارتی در حال حاضر بیش از 
 .هاي اصالحی و به نژادي مورد استفاده قرار گیرند عنوان یک منبع ژنتیکی منحصر به فرد در برنامه توانند به می

هاي بارزي بوده و یا رقم غالب در  رقم آن که داراي ویژگی 10ور، هاي متنوع پسته کش از میان ارقام و ژنوتیپ
و ممتاز از استان کرمان؛  48قوچی، فندوقی، احمد آقایی، فندوقی  باشند شامل اکبري، کله خیز می مناطق پسته

از استان قزوین و بادامی سفید از خراسان بزرگ ) قزوینی(بزي  عباسعلی و شاهپسند از استان سمنان؛ کله
الزم به ذکر . آورده شده است 5هاي این ارقام تجاري در جدول  مشخصات و ویژگی. اند انتخاب و ثبت گردیده

قوچی، اکبري و احمدآقایی به خود  است که بیشترین سطح زیر کشت پسته کشور را چهار رقم اوحدي، کله
   ).5شکل (اند  اختصاص داده

اکنون  هم .کرمان در سراسر دره مرکزي کالیفرنیا گسترش یافتکشت تجاري پسته در آمریکا  با معرفی رقم 
ارقام . گردند ترین ارقام پسته آمریکا محسوب می هاي پیترز و راندي از مهم هیلز و گرده افشان ارقام کرمان و گلدن

سیرورا در  سیرت، قرمزي، حلیبی و اوزون در ترکیه؛ ردآلپو و آشوري در سوریه؛ ناپولتانا و برونته در ایتالیا و
باشند که بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص  می پسته در سایر کشورها استرلیا ارقام غالب تجاري

  .اند داده
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، )باال سمت چپ( قوچی کله )باال سمت راست( شکل میوه و مغز در چهار رقم تجاري پسته کشور شامل اکبري  -5شکل 

    )پایین سمت چپ(، اوحدي )پایین سمت راست( احمدآقایی
   )به ترتیب از راست به چپ(

  
  )1397پور و همکاران، اسماعیل(ثبت شده  تجاريده رقم  پسته هاي  مشخصات و ویژگی - 5جدول 

هاي رقم هاي بارز و مزیت ویژگی رقم ردیف در عرصه ) تقریبی(سطح زیر کشت  معایب رقم 
)هکتار(تولید در حال حاضر   

1 
 

میوه بادامی شکل و درشت به همراه عملکرد  اکبري
 باال

 حساس به آفت پسیل
هکتار درختان بارور 50000 نیاز سرمایی باال  

هکتار درختان بارور 90000 سال آوري نسبتاً باال میوه درشت و سفید و عملکرد باال احمد آقایی 2  

متوسطعملکرد  مقاوم به آفت پسیل، سال آوري کم اوحدي 3 هکتار درختان بارور 120000   

هکتار درختان بارور 50000 حساس به سرماي بهاره عملکرد نسبتا باال، میوه درشت کله قوچی 4  

-24اونس (میوه فندقی شکل درشت و متوسط  ممتاز 5
زود گل) 22  

حساس به آفتاب سوختگی، رشد 
 سالیانه کم

هکتار درختان بارور 10000  

48فندقی  6  
 - )20- 22اونس (فندقی شکل و درشت میوه 

 دیرگل، دیر رس، پوست میوه سفید
خوشه تنک و تعداد دانه کمی 

 دارد
هکتار درختان بارور 50  

متوسط، زودگل، رشد سالیانه زیاد درشتی میوه عباسعلی 7 هکتار درختان بارور 5000 پوکی میوه زیاد   

 شاهپسند 8
 درشتی میوه متوسط، زودگل، درصد پوکی میوه

 کم، درصد خندانی میوه باال

قدرت رشد کم، ترکیدگی پوست 
سبز زیاد، عدم یکنواختی 

 رسیدگی میوه
هکتار درختان بارور 5000  

9 
کله بزي 

)قزوینی(  

میوه بادامی شکل، دیر گل، رشد سالیانه زیاد، 
هکتار درختان بارور 5000 میوه نسبتاً ریز رنگ مغز کامال سبز  

بادامی شکل، رشد سالیانه متوسط، میوه  بادامی سفید 10
هکتار درختان بارور 5000 داراي غالبیت انتهایی قوي متوسط گل، عملکرد باال، درصد خندانی باال  
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  هاي کاشت روش -6-3

  . پسته به دو روش کاشته می شود
  . هاي غیر شور  امکانپذیر استاین شیوه معموال در خاك. کشت در محل اصلی به صورت بذر و پیوند آن - 1
هاي غیر شور که در خاك هاي پالستیکی در محیط خزانه و سپس انتقال به زمین اصلیکاشت در کیسه - 2

مبنی بــر (شود باید گلدانی، داراي گواهی اصالت نژاد و سالمت نهالی که براي کاشت انتخاب می . امکان کشت دارد
و اتیکت مشخصات پایه ) زاهاي بیمارياي و سایر پاتوژنقارچی، نماتد، آفات قرنطینههاي مهم عاري بودن از بیماري

با توجه به . ماهه باشد12متر و سن نهال ها حدود انتیس 50ها حداکثرگردد ارتفاع نهالهمچنین توصیه می. باشد
رشد و جابجایی آسیب کمتري  باشند تا در زمانذمترسانتی12-15 متر و قطرسانتی 40هاي پستهسیستم ریشه نهال

فنی .از لحاظ) حدود یک متر ارتفاع(هاي دو ساله و مرتفع ، نهالبر خالف تصور بیشتر باغداران. ها وارد شودبه ریشه
  . باشندمناسب نمی

  
  تراکم کاشت -6-4

رعایت فاصله کاشت . شودها توصیه میمتر بین ردیف 7تا  6متر بین درختان و  4تا  3ترین فاصله کاشت مناسب
پر رشد یا (درختان پسته بسیار با اهمیت است و این امر بستگی به عواملی همچون نوع خاك، کیفیت آب، نوع رقم 

هاي حاصلخیز رشد بسیار بیشتري نسبت درختان پسته در خاك. و طول دوره رشد و باردهی درخت دارد) کند رشد
- در بین ارقام مورد مطالعه رقم. دار استر ارقام پسته زیاد و معنیهمچنین تفاوت رشد د. هاي ضعیف دارندبه خاك

اند و ارقام ممتاز، دانشمندي، هاي بادامی سفید، پسته قرمز، عباسعلی و برگ سیاه بیشترین رشد رویشی را داشته
متر کمتر  6ا از هچنانچه فاصله کاشت بین ردیف. انداکبري، اوحدي و کله قوچی به ترتیب کمترین رشد را نشان داده

  .باشد با توجه به رشد رویشی درخت پسته کارکرد ماشین آالت در باغ بسیار مشکل خواهد بود
 
  زمان کاشت و انتقال نهال -6-5

-برابر طول بذر می 2-3 کاشت بذر عمق و دوم اسفند تا اواسط فروردین ماه زمان کاشت به صورت بذر در نیمه
پاییز یا ماه بعد از کاشت بذر و در اوایل فصل  12تا  10معموال  با توجه به دوره رشدهاي گلدانی را نهالاکثر . باشد

هاي نامرغوب، در صورت تمایل به کشت نهال در زمین اصلی، در خاك. دهیم به زمین اصلی انتقال میدر اسفند ماه 
ریختن خاك مرغوب و مقداري  ایجاد و بعد از برداشتن خاك چاله و متر 5/1متر و عمق  1تا  5/0 گودالی به عرض

متر و سانتی 40هایی به قطر هاي مرغوب، چالهدر خاك .کنند کودهاي آلی کامالً پوسیده، به کاشت نهال اقدام می
ترین خاك براي کاشت  مهم .گردد ایجاد می ،متر که جاي کافی براي استقرار ریشه نهال داشته باشدسانتی 60عمق 

  .باشد می )یشنی لوم( پسته بافت متوسط
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  آبیاري هنگام کاشت -6-6

نخستین اهمیت بسیاري داشته و به منزله  ،اول آبیاري. نمودآبیاري بایستی آن را پسته،  بالفاصله بعد از کاشت نهال
اصوال آبیاري نهال کاشته شده بایستی سبک و با فاصله کم باشد که هم اطراف . محل جدید می باشدتغذیه نهال در 

آبیاري نهال پسته باید بالفاصله پس از . خشک نشود و هم اینکه نهال در حال غرقاب بلند مدت قرار نگیردها ریشه
توجه شود . کشت آن انجام گیرد تا خاك اطراف ریشه به آن چسبیده و نیاز آبی نهال جوان را براي چند روز تامین نماید

درخت باعث فراهم شدن امکان ) یقه(ر صورت تماس با تنه که در آبیاري نیازي به تماس آب با ساقه درخت نبوده و د
  . ها باال خواهد رفتابتال به بیماري

  
  پستهمدیریت داشت  -7

مدیریت داشت از جمله مدیریت حاصلخیزي خاك و هرس نیز تاثیر مستقیمی بر خصوصیات کمی و کیفی پسته 
تجاري پسته داراي پدیده غالبیت انتهایی شدید بوده و اغلب ارقام . در جهت تولید محصولی سالم و گواهی شده دارد

نیازمند تربیت درختان جوان و بالغ براي ایجاد شکلی مناسب جهت تسهیل عملیات داشت و برداشت و به دنبال 
سبب افزایش  ،هرس صحیح فرم عالوه بر کاهش رقابت درون کانوپی. باشند افزایش اصول بهداشتی در محیط باغ می

همچنین هرس اصولی با . گردد هاي مختلف قارچی می گیاه و به دنبال آن مانع از گسترش بیماريتهویه تاج 
ترین عوامل پیشگیري از افزایش زهرآبه آفالتوکسین در  جلوگیري از ارتباط مستقیم میوه با خاك و آب آبیاري از مهم

سبب افزایش قابل  ،آوري تعادل در سالهرس باردهی نیز عالوه بر ایجاد . باشد این محصول ارزشمند صادراتی می
  . گردد توجهی در خصوصیات کمی و کیفی محصول و افزایش ارزش صادراتی آن می

 
  مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه -7-1
  و تجزیه آن برداري گیاهنمونه - 7-1-1

خصوصیات آب و خاك هاي پسته اطالع از تاریخچه باغ، براي انجام مدیریت مناسب تغذیه و کوددهی در باغ
در واقع اطالعات مدیریت قبلی . الزم و ضروري است) آزمایش برگ(و مقدار عناصر غذایی برگ ) آزمایشات آب و خاك(

. تواند به توصیه کودي دقیق و علمی منجر شودباغ و آزمایشات آب، خاك و برگ مکمل یکدیگر بوده و در کنار هم می
تواند مقدار مواد غذایی جذب شده و قابل از خاك و تعیین میزان مواد غذایی آن نمیبرداري در بسیاري از موارد نمونه

بردن به تاثیر حاصلخیزي خاك در رشد و نمو گیاهان  بهترین و استفاده در گیاه را نشان دهد، بنابراین به منظور پی
ز مواد غذایی خاك توسط گیاه جذب ترین راه آنست که برگ آن مورد تجزیه قرار گیرد تا روشن شود چه مقدار ادقیق

ترکیب . تجزیه برگ در تشخیص کمبود و سمیت عناصر در درختان، نسبت به تجزیه خاك مفیدتر است. شده است
بستگی به بسیاري از فاکتورها نظیر مرحله رشد، شرایط آب و هوایی، قابلیت ) مقدار مواد غذایی برگ(معدنی برگ 

تجزیه برگ همه این . دارد... توزیع ریشه در خاك، مقدار آب و شیوه آبیاري و  دسترسی عناصر در خاك، فعالیت و
  . کنداند را براي ما مشخص میاندازه کافی توسط ریشه جذب شدهفاکتورها را ترکیب کرده و تخمینی از عناصري که به



 17                                                                                                             دستورالعمل تولید پسته گواهی شده

 
بنابراین . سازدنمی محدودیت اصلی تجزیه برگ این است که علت وقوع کمبود عناصر غذایی را براي ما روشن

غلظت عناصر غذایی برگ با . براي حل این مشکل نتایج تجزیه خاك و برگ باید همزمان مورد ارزیابی قرار گیرند
اي به علت تفاوت در محدوده یک باغ نیز وضعیت تغذیه. کندزمان، سن برگ، و وجود یا عدم وجود محصول تغییر می

برداري استاندارد بنابراین ضروریست تا نمونه. س، ممکن است متفات باشددر حاصلخیزي خاك و میزان آب در دستر
  :برداري استاندارد برگ درختان پسته رعایت موارد زیر قابل توصیه استبراي یک نمونه. گردد

) اواسط تیرماه تا اواسط مردادماه بسته به نوع رقم( زمان نمونه برداري برگ معموالً بعد از دوره پر شدن مغز  )1
 . گیردانجام می

منظور از قطعه . برداري برگ درختانی باید انتخاب شوند که نماینده کل قطغه باغ مورد نظر باشندبراي نمونه )2
اي است که داراي خاك یکنواخت، درختان هم سن و سال، رقم یکسان، مدیریت یکنواخت آبیاري و باغ، قطعه

برداري درختان انتخاب شده جهت نمونه. باشدنواخت میاي با شرایط معین و یککودي و به طور خالصه قطعه
المقدور یکسان و نماینده قطعه باغ مورد نظر باشند تا قابلیت برگ از نظر رشد و میزان محصول بایستی حتی

 .اطمینان به نتایج تجزیه برگ بیشتر شود

از نظر ارتفاع متوسط  هایی کههاي سالم وسط شاخه هاي بدون محصول و از شاخهبرداري از برگنمونه )3
هاي خیلی نزدیک به زمین یا واقع در نوك درختان هاي برگ نباید از شاخهیعنی نمونه. شودهستند، انجام می

 .  گرفته شوند

نمونه ها . درخت در هر قطعه از باغ نمونه برداري می شود 20تا  10برگ از هر درخت و  5تا  4معموال تعداد  )4
در . ساعت پس از نمونه برداري به آزمایشگاه ارسال گردد 24قرار داده شده و حداکثر باید در پاکت هاي کاغذي 

. صورتیکه این امر ممکن نیست حداکثر به مدت دو روز می توان نمونه ها را در دماي یخچال نگهداري کرد
 .ها باید از تابش خورشید دور نگه داشته شوندنمونه

ها از قبیل تاریخ و محل نمونه برداري، نام باغ یا باغدار، وضعیت بر روي پاکت نمونه ها مشخصات کامل آن )5
 .محصول باغ و هرگونه اطالعات الزم جهت شناسایی بهتر نمونه باید درج گردد

 

    
 و ) سمت راست(گیري بر روي شاخه درخت ها جهت نمونهمحل مناسب برگ -6شکل 

  )سمت چپ(گیري شده برگ سالم  نمونه
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- برداري و آزمایش برگ و تفسیر صحیح نتایج آزمایش توسط افراد آگاه و خبره مینشان نمود که نمونهباید خاطر 

ها موثر تواند عالوه برکمک به انجام مدیریت صحیح در باغ و افزایش پایدار محصول، در کاهش و بهینه کردن هزینه
  .گرددبنابراین به کلیه باغداران انجام اصولی آن توصیه می. باشد
 

  راهکارهاي مدیریت عالئم بیش بود وکمبود عناصر غذایی در محصول و -7-1-2
  )ازت(عالئم کمبود نیتروژن  

هاي پائینی درخت کم رنـگ تـر، ریزتـر و    در اوایل فصل رشد به صورتی است که برگ) ازت(عالئم کمبود نیتروژن 
هاي پیر زردتـر بـوده و زودتـر از    پائیز برگ باشد و درهمراه با کاهش سطح برگ و کاهش رشد شاخه و تاج درخت می

هـا و  ها، کاهش رشد، کوچکی بـرگ در اوایل فصل موجب زردي برگ سرشاخه) ازت(کمبود نیتروژن . ریزندمعمول می
-هـا مـی  مغز شدن و سبکی دانـه و در اواخر فصل موجب کم) 7 شکل(هاي تازه رشد کرده گردیده باریک ماندن شاخه

هاي هاي اطراف خوشهرفتن پسته، در صورت تامین نشدن نیتروژن مورد نیاز درختان پسته، برگ در شروع مغز. گردد
  ).8 شکل(پسته زرد خواهد شد 

 

 

    
روي ) ازت(عالئم کمبود نیتروژن  - 7 شکل

  درختان پسته
- در برگ) ازت(عالئم کمبود نیتروژن  - 8 شکل

  هاي پستههاي اطراف خوشه
  

  )ازت(بود نیتروژن  عالئم بیش
در . زیادي مورد استفاده قـرار گیـرد  ) ازته(دار افتد که کود نیتروژن بود نیتروژن معموال موقعی اتفاق میعالئم بیش

اي  سپس درختان توان زیادي در رشد سـبزینه . باشد ها می ، اولین اثر آن ریزش برگ)ازت(کاربرد مقادیر زیاد نیتروژن 
از عالئـم دیگـر   . اي شده و به دور خود بپیچنـد  در اثر رشد بیش از حد، حلقهها ممکن است  برگ. کنند مجدد پیدا می

ها بوده که این شیره گیاهی، پس از این که در معرض هـوا   ، خروج شیره گیاهی از نوك میوه)ازت(مسمومیت نیتروژن 
علمـی در کـاربرد    هـاي گیري از تجزیـه آب و خـاك و در نظرگـرفتن توصـیه     بهره. شود قرار گرفت، به تدریج سیاه می

  . گردد کودهاي ازته باعث پرهیز از استفاده بیش از حد کود و در نتیجه افزایش کارایی عملیات مدیریتی باغ می
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  بر روي میوه درختان پسته) ازت(بود نیتروژن  عالئم بیش - 9 شکل

 فسفر

  عالئم کمبود فسفر 
در صـورت کمبـود ایـن عنصـر در گیـاه،      . شودمشاهده میندرت بر روي برگ درختان پسته عالئم کمبود فسفر به

-هـا زیـاد مـی   گـره ها باریک شده و فاصله میـان ریزند، ساقهتدریج میها بهو برگ) 10شکل (ها ارغوانی برگ سرشاخه
دیـر بـاز شـدن    ). 11شـکل  (باشـد  برهنه شدن درخت و محدود شدن رشد ریشه نیز از دیگر عالئم کمبود مـی . گردد
شاید بارزترین نشانه کمبـود فسـفر سـبز    . تواند ناشی گرددهاي سبز رنگ پریده نیز از کمبود فسفر میو برگ هاجوانه

  .هاي پیر باشدتیره شدن رنگ برگ
  

    
  عالئم کمبود فسفر در درختان پسته -11 شکل  عالئم کمبود فسفر در برگ پسته –10شکل 

  

  پتاسیم 
  عالئم کمبود پتاسیم
ها،  کم رنگ و حاشیه آنها به سمت باال پیچیده و قسمت زیـرین آن بـه    این عنصر در گیاه، برگدر صورت کمبود 

آنچه نتایج تجزیه بـرگ  . شود میهاي پیرتر ظاهر این عالئم ابتدا در برگ. رنگ قهوه اي، خاکستري یا مسی در می آید
بعضی مواقع  .)12شکل (دهند ا نشان میهایی که کمبود پتاسیم دارند حاشیه سوختگی قهوه اي ردهد برگنشان می

تواند باعث کمبود پتاسیم در گیاه گـردد و اجـازه ندهـد کـه     زیاد بود عناصري مثل سدیم و حتی کلسیم و منیزیم می
ور نیـز     . پتاسیم نقش خود را در گیاه به خوبی ایفا نماید باید دقت نمود که عالئم حاشیه سوختگی در اثر زیـاد بـود بـ

  .فاق افتدتواند اتمی
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  عالئم کمبود پتاسیم روي برگ درختان پسته - 12 شکل
  گوگرد 
  عالئم کمبود گوگرد 

هـاي جـوان و   زردي بـرگ . دارد) ازت(کمبود گوگرد در گیاه پسـته عالئمـی شـبیه بـه  عالئـم کمبـود نیتـروژن         
باعث کـاهش رشـد گیـاه و نـازکی     کمبود گوگرد می تواند . هاي انتهایی گیاهان عالئم کمبود گوگرد می باشدقسمت

حدود بحرانی گوگرد در پسـته مشـخص نیسـت و تـاکنون در ایـن مـورد گزارشـی        . ها شودساقه ها و پیچیدگی برگ
هـاي آبیـاري و مصـرف کودهـاي بـا بنیـان       به دلیل باال بودن غلظت یون سولفات در برخـی از آب . منتشر نشده است

هـاي پسـته، امکـان دارد در جـذب نیتـرات، فسـفات و       وریک و گـچ در بـاغ  سولفات و یا گاهاً مصرف زیاد اسید سـولف 
سولفات در گیاه رقابت ایجاد شود که تحقیقات مستندي در این خصوص تاکنون صـورت نگرفتـه اسـت امـا مشـاهده      

هایی که غلظت آنیون سولفات در محیط خاك باالسـت غلظـت نیتـروژن و فسـفات در گیـاه پـایین       شده است در باغ
  .استبوده 
  

  کلسیم 
  عالئم کمبود کلسیم 

و همچنـین  ) SAR(در خاك، کلسیم در ارتباط با منیزیم و سدیم بررسی می شود و فاکتور نسبت جـذب سـدیم   
به طـور کلـی نسـبت جـذب     . باشدکننده وضعیت این عنصر در خاك میمشخص) Ca/Mg( نسبت کلسیم به منیزیم 

دهنـده وضـعیت   بیشتر از یک در محلول خاك نشـان ) Ca/Mg(منیزیم و نسبت کلسیم به  15کمتر از ) SAR(سدیم 
هاي جوان و نزدیک انتهاي شـاخه بـه    در گیاهان  مبتال به کمبود کلسیم برگ. باشدنسبتاً مناسب کلسیم در خاك می

کمبـود   ).13شـکل  (شـود  ها به طرف باال و یا پائین لوله مـی شکل چروکیده و کج درآمده و نوك برگ ها و حاشیه آن
پوست اسـتخوانی در اوائـل اردیبهشـت در مرحلـه ارزنوشـدن و      کلسیم باعث عارضه اضمحالل پوست استخوانی یا لکه

  ).   14شکل (گردد هنگام توسعه میوه می
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عالئم کمبود کلسیم روي برگ  -13 شکل

  درختان پسته
عارضه اضمحالل پوست استخوانی میوه  -14 شکل

  کلسیمپسته در اثر کمبود 
  

  منیزیم
  عالئم کمبود منیزیم 

ظهـور رنـگ زرد بـین    . شـود کمبود آن در گیاه سبب کاهش مقدار کلروفیل و در نتیجه کند شدن رشد گیـاه مـی  
  .رودشمار میها در برگ هاي مسن گیاه از عالئم کمبود آن بهرگبرگ

  

  آهن 
  عالئم کمبود آهن 

آینـد  پریده بـه نظـر مـی   ها رنگشود و برگهاي برگ تولید نمیسلولدر صورت کمبود، سبزینه به مقدار کافی در 
عالئـم زردي ابتـدا در   . شـود ها زرد می شود و با شدت یافتن کمبود تمام سطح برگ زرد مـی ابتدا فاصله بین رگبرگ

  .)15شکل (گیرد هاي جوان و قسمتهاي باالي گیاه ظاهر شده و با پیشرفت کمبود تمام گیاه را فرا میبرگ
  

  
  عالئم کمبود آهن در درختان پسته -15 شکل

  روي
  عالئم کمبود روي 

اولین تاثیر ایـن کمبـود   . خصوص اگر کمبود شدید باشد ظاهر می شودعالئم کمبود در اوایل فصل رشد گیاهی، به
وقتـی  . تاخیر در باز شدن جوانه هاي رویشی و زایشی درخت است که احتماالً ممکن است تا یک ماه بـه تـاخیر افتـد   
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و هـاي ریـز بـرگ     شوند و بـه صـورت کـالف   هاي انتهایی درخت کوچک و نکروزه میهاي رویشی باز شدند برگجوانه

). 17شـکل  (شود ها میبرخی مواقع کمبود روي باعث کج و معوج شدن حاشیه برگ). 16شکل (آید منگوله وار در می
-آید و میوه پسته نیـز روي شـاخه  ها نیز پدید میدر مواردي که کمبود روي خیلی شدید باشد، خشک شدن سرشاخه

هـاي  به علت پویایی محدود روي در گیاه، اغلب نشانه .شودهاي درخت آشکارا کوچک و قرمزتر از میوه سالم دیده می
  .خوردهاي جوان به چشم میکمبود آن در بافت

  

    
ها و کوچک شدن برگ هاي انتهایی درخت پسته به صورت گرهکاهش فاصله میان - 16شکل 

  هاي ریز برگ و منگوله وار در اثر کمبود روي کالف
  

    
از ) سمت چپ(و ریزي و قرمزي میوه ) سمت راست(ها برگکج و معوج شدن حاشیه  - 17شکل 

  عالئم کمبود روي در درختان پسته
   

  منگنز
  عالئم کمبود منگنز 

عالئـم کمبـود   . هاي جوان مشاهده مـی شـود   هاي گیاهی عالئم کمبود در بافت به علت تحرك کم منگنز در بافت
   .)18شکل (شبیه عالئم کمبود آهن است با این تفاوت که در کمبود منگنز قسمتی از حاشیه برگ سبز باقی می ماند 
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  عالئم کمبود منگنز در درختان پسته -18 شکل

  
  مس

  کمبود مسعالئم  
گـردد و چنانچـه   عالئم کمبود مس در پسته در اواسط تابستان با سوختگی برگ نزدیـک سرشـاخه هـا آغـاز مـی     

هاي نارس و نورس نیز نوك سـوخته شـده و بـه شـکل قلـب در      ریزد و برگپیشرفت آن شدید باشد برگ درختان می
  ). 20شکل (تابند آیند و شاخه هاي باالیی درخت به شکل عصا به سمت پایین میمی

  

  

    

عصایی شدن انتهاي شاخه پسته در اثر  -20 شکل  عالئم کمبود مس در درختان پسته - 19 شکل
  کمبود شدید مس

  بور
  عالئم کمبود بور 

و ایـن هـم فقـط بـا      دهنـد در مناطق پسته کاري بعضی مناطق کمبود و مناطق بیشتري زیـاد بـود را نشـان مـی    
هـا، تغییـر شـکل بـرگ     از عالئم ظاهري کمبود بور پیچیده شدن حاشیه بـرگ . شودتعیین میتجزیه آب، خاك، برگ 

تـوان  را مـی ) 22شـکل  (بندي مناسـب  ، پوکی محصول و عدم خوشه)21 شکل (به صورت فنجانی در اردیبهشت ماه 
  .)30شکل (آید ها از عالئم زیادبود و مسمومیت بور به شمار میسوختگی حاشیه برگ. نام برد
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  عالئم کمبود بور در برگ درختان پسته - 21شکل

  

  
  عدم تشکیل مناسب میوه و تنکی خوشه در اثر کمبود روي و بور در درختان پسته -22شکل 

  

  
  عالئم زیادبود بور در درختان پسته - 23شکل 

  
  گواهی شدهتفسیر نتایج و توصیه کودي بر اساس آزمون خاك و گیاه با تاکید بر محصوالت  - 7-1-3

. گیاه پسته نیز مانند سایر گیاهان براي رشد و تولید مطلوب به عناصر غذایی مختلف کم نیاز و پرنیاز احتیاج دارد
هـا و خـواص کیفـی و     این عناصر عالوه بر تامین رشد گیاهی، روي مقاومت درخت به خشکی، شوري، آفات و بیمـاري 

یاه به نوسانات دمایی و عوامـل محیطـی مختلـف و بـاردهی آن در     کمی میوه اثر دارد و همچنین روي عکس العمل گ
بنابراین براي نیل به حداکثر عملکرد و باال بردن کمیت و کیفیـت  محصـول الزم اسـت تـا     . دراز مدت تاثیر می گذارد

  . میزان دقیق عناصر مورد نیاز تعیین گردد
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استاندارد و بدون رعایت اصـول کارشناسـی و    کاشت پسته در مناطقی با شرایط  نامناسب محیطی، به صورت غیر

مدیریت نامناسب نگهداري باغات موجود به ویژه عدم توجه به نیازهاي غذایی درختان پسـته، باعـث کـاهش تولیـد و     
در صورت بررسی عوامل موثر بر کـاهش رانـدمان   . نهایتاً کاهش متوسط عملکرد محصول پسته درکل کشور شده است

در رابطـه بـا وضـعیت    . راهکاري مناسب می توان متوسط تولیـد محصـول کشـور را افـزایش داد     تولید محصول و ارائه
  :توان به مسائل زیر اشاره نموداي درختان در مناطق پسته کاري میتغذیه
اسـتفاده  ) بیشـتر ازتـه و فسـفره   (کاري باغداران سالیان زیادي از کودهاي شیمیایی محدودي در مناطق پسته -

ایـن مسـئله   . انـد ه عناصري مانند پتاسیم، آهن، روي، منگنز، مـس و حتـی کلسـیم بـی توجـه بـوده      نموده و نسبت ب
ها خصوصا در باغـات بـا سـنین بـاال، از     ها می توان به مسئله تخلیه خاكاز جمله آن. پیامدهایی به دنبال داشته است

سفر خصوصاً در سطح خاك باغ هاي پسـته  بعضی از عناصر مانند پتاسیم و عناصر کم نیاز، تجمع زیاد عنصري مانند ف
استفاده از کودهاي شیمیایی گرچه در کوتاه مدت کارائی باالئی دارند، . خوردن تعادل عناصر غذایی اشاره نمودهمو به

هـا باعـث تخریـب خـواص     مصرف دائمی آن. ولی در طوالنی مدت اثرات سوئی بر اکوسیستم بر جاي خواهند گذاشت
  . هاي زیر زمینی و سطحی می گرددمنجر به آلودگی آب خاك گردیده و فیزیکی و شیمیایی 

-هاي مناطق کشور به ویژه در سطح خاك قابل مالحظه می باشـد، ولـی بـه   مقدار فسفر کل در برخی از خاك -
هـاي   متاسفانه روش مصرف کودهاي فسـفاته در اغلـب بـاغ   . دلیل غیرمحلول بودن آن قابل جذب براي گیاهان نیست

براسـاس  . کـار بـرده شـده اسـت    به طوریکه به جاي مصرف در چالکود بـه روش سـطحی بـه   . نیز صحیح نیستپسته 
مطالعاتی که در پژوهشکده پسته کشور در مورد وجود عنصر فسفر در اعماق مختلـف خـاك باغـات پسـته رفسـنجان      

درصد باغات غلظـت   42در انجام گردیده، مشخص شده است غلظت فسفر در سطح خاك اکثر باغات بسیار زیاد ولی 
این مسئله در مورد سـایر  . کمتر از حد بحرانی و استاندارد می باشد) مترسانتی 60تا  30(فسفر در عمق توسعه ریشه 

دهـد، میـزان   چنانچه برخی مطالعات در مورد عنصر پتاسـیم نشـان مـی   . عناصر دیگر نیز می تواند صحت داشته باشد
ه در حد کافی نیست و عدم آگاهی باغداران در کاربرد کودهاي پتاسیمی باعث تخلیه هاي پستپتاسیم در بعضی از باغ
وبـیش وجـود داشـته    رسد این مشکل در مورد عناصر کم نیاز نیـز کـم  نظر میبه. ها شده استپتاسیم موجود در خاك

 .گرددها، کمبود کیفی این عناصر نیز ایجاد میزیاد خاك pHدلیل براین، بهگرچه عالوه. باشد

تحقیقات انجام شده در مورد وضعیت تغذیه اي درختان پسته، عدم توازن و تعادل عناصر در گیـاه را نشـان مـی     -
نمونه برگ پسته از مناطق مختلف پسـته کـاري اسـتان کرمـان در قالـب        3000به طوري که تجزیه نزدیک به . دهد
. برنـد استان شدیداً از عدم تعادل عناصرغذایی رنـج مـی  هاي پسته در این هاي تحقیقاتی نشان داده است که باغطرح

 کــاري اســتان کرمــان بــه صــورت    ترتیــب نیــاز عناصــر غــذایی در جامعــه عملکــرد پــایین منــاطق پســته        
Mn>Zn>K>Fe>N>Cu>P>Ca>B>Mg   نتیجه عدم تعادل عناصر غذایی برگ پسته عالوه بر  .برآورد گردیده است

هـاي اخیـر   ش کیفیت پسته و بروز عالئم و مسائل و مشکالت خاصی در سـال کاهش عملکرد، تشدید سال آوري، کاه
هـاي پسـته، عارضـه    باشد که از آن جمله می توان به سرخشکیدگی درختان پسته، شیوع ریزبرگی یا قرمزو در باغمی

 .ه نمـود لکه پوست استخوانی، زردي درختان پسته، کم بودن تعداد دانه در خوشه پسته و ریزش خوشـه و بـرگ اشـار   
هاي اضـافی و نابجـا بـه باغـدار تحمیـل      استفاده یا عدم استفاده از کودهاي مختلف بدون آزمایش خاك و برگ هزینه

هـاي مناسـب کـودي در    بنابراین جهت توصـیه . نموده و عالوه بر آن منجر به عملکرد بهینه کمی و کیفی نخواهد شد
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یه آن به همراه آزمایش خـاك امـري ضـروري و اجتنـاب ناپـذیر      هاي پسته انجام آزمایش برگ و تفسیر نتایج تجزباغ

 . در ادامه در مورد نیاز درختان پسته و شرایط هر عنصر توضیحاتی خواهد آمد. است

 
  )ازت(نیتروژن 

هاي پسته، باید با توجه به تجزیه خاك و برگ و حدود بحرانـی ایـن عنصـر    در باغ) ازت(براي رفع کمبود نیتروژن 
پسته، میزان محصول و باردهی سال بعد، بافت، شوري و مواد آلی خاك، از کودهاي آلـی و شـیمیایی هـر دو    در برگ 
هـا مـی توانـد مقـداري از نیـاز      بوده و اسـتفاده از آن ) ازت(کودهاي حیوانی و مرغی داراي مقداري نیتروژن . بهره برد
خصوصـاً در سـال پـر    ) ازت(ن درختان پسـته بـه نیتـروژن    علت نیاز فراوادرختان را برآورده نماید و به) ازت(نیتروژن 
دار کودهـاي نیتـروژن  . باشدمناسب، الزم و ضروري می) ازته(دار استفاده از کودهاي شیمیایی نیتروژن) ON(محصول 

ویـژه در  موقعی موثرند که به میزان کمتر ولی در دفعات بیشتر، هنگام رشد گیـاهی بـه درخـت داده شـوند بـه     ) ازته(
اي کـه   درختـان میـوه  . صورت نیترات در آنها زیاد اسـت به) ازت(هاي سبک با بافت شنی که شستشوي نیتروژن كخا

بیشتري از خاك نسـبت بـه زمـان خـواب     ) ازت(ها در زمستان می ریزد به هنگام فصل رشد گیاهی، نیتروژن برگ آن
غالباً از اردیبهشت تا اواخر مرداد ماه است کـه  گیري کامل از نیتروژن خاك در درخت پسته زمان بهره. کنندجذب می

چـون مقـداري نیتـروژن در طـول     . صادق می باشد) Off(و هم کم محصول ) ON(این مسئله هم در سال پر محصول 
ماند تا در سال بعد دوبـاره بـه مصـرف رشـد گیـاهی و بـاردهی       طور ذخیره باقی میفصل زمستان در اندام درختان به

راین آهنگ جذب آن از خاك در آغاز فصل بهـار کنـد اسـت و همچنـین در زمـان خـواب زمسـتانه        بناب. درخت برسد
بـه خـاك   ) ازته(شود پس افزودن کودهاي نیتروژن دار به مقدار زیادي توسط درختان پسته جذب نمی) ازت(نیتروژن 

سد که افزودن مقـدار محـدودي   رنظر میچندان مطلوب نبوده است و چنین به) مهر و آبانماه(بعد از برداشت محصول 
تا اوایل بهار  و در حجم بیشتري در طول فصل رشد میـوه و  ) اواسط اسفند(به خاك در اواخر زمستان ) ازت(نیتروژن 

اواسط اردیبهشت تا اواخر خرداد ماه با توجه بـه دور آبیـاري و آخـرین آبیـاري قبـل از برداشـت       ( پر شدن مغز پسته 
البته درختان سال کم بار بخش قابل توجهی از نیتـروژن مـورد نیـاز    . فید و موثر خواهد بودبسیار م) پسته در شهریور

مصـرفی در درختـان   ) ازت(بنابراین بهتراست بخش بیشتري از نیتـروژن  . کنندخود را در مرحله رشد بهاره جذب می
یادي از نیتروژن مـورد نیـاز خـود را    با توجه به اینکه درختان سال پربار بخش ز. سال کم بار در اوایل بهار مصرف شود

در مرحله پر شدن دانه جذب می کنند بهتر است بخش قابل توجهی از نیتـروژن مـورد نیـاز درختـان سـال پربـار در       
آوري بر میزان کـل نیتـروژن جـذب شـده در     تحقیقات انجام شده بر تاثیر اندك سال. مرحله پرشدن دانه انجام پذیرد

درصـد بـیش از میـزان کـل      5/9زیرا میزان نیتروژن جذب شده درختان در سال پربـار تنهـا   . گیاه پسته داللت دارند
-آوري بر میزان نیتروژن برداشت شده از گیاه چشـم باشد اما تاثیر سالبار مینیتروژن جذب شده درختان در سال کم

ابـر نیتـروژن برداشـت شـده از     بر 4میزان نیتروژن برداشت شده از درختان سـال پربـار حـدود    . توجه استگیر و قابل
مطلب دیگري که ذکر آن ضروري است معموالً  میزان نیتروژن برداشـت شـده از طریـق    . باشدبار میدرختان سال کم

در واقـع در سـال پربـار    . ها در سال پربار نسبت به میزان نیتروژن جذب شده در همان سال بیشـتر اسـت  برگ و میوه
تواننـد بخشـی از   الزم به ذکر است که گیاهان چند ساله نظیر پسته مـی . کندتفاده میاي خود اسگیاه از منابع ذخیره

بنـابراین بایـد دقـت نمـود کـه      . هاي چوبی خود ذخیره کرده و بعداً در اختیار گیاه قرار دهندعناصر غذایی را در اندام
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باشد ومیزان شود مشابه میك جذب میهاي پربار وکم بار توسط درختان بارور پسته از خامیزان نیتروژنی که در سال

هـاي  هاي پربار باشد چـون در سـال  نبایستی چندان کمتر از سال شود میبار مصرف هاي کمکود نیتروژنی که در سال
هاي حساس موجب البته به شرطی که این نیتروژن در زمان .بار گیاه ظرفیت ذخیره نیتروژن براي سال بعد را داردکم

یکی از دالیل رشد ثانویه در تابستان استفاده از نیتروژن زیاد و مواد محرك رشد رویشـی در  . نشود رشد ثانویه درخت
 .تواند موجب از بین رفتن جوانه هاي زایشی سال بعد شودرشد ثانویه می. هاي کودي استبرنامه

تر باشد، چه دور آبیاري طوالنیکه هر به طوري. با دور آبیاري رابطه دارد) ازت(طورکلی، نیاز پسته به نیتروژن به
قابلیت شستشوي باالیی ) ازت(این رابطه به دلیل این است که نیتروژن . کمتر خواهد شد) ازت(مقدار کاربرد نیتروژن 

شود و همچنین با زیاد هاي شنی به مقدار زیادي شستشو یافته و از دسترس گیاه خارج میداشته و به ویژه در خاك
 8در جدول . یابدکاهش می) ازت(شدن ماندگاري رطوبت در خاك، قابلیت جذب نیتروژن کمشدن دور آبیاري و 

روزه  50به عنوان مثال، در دور آبیاري . رابطه دور آبیاري و مقدار نیتروژن موردنیاز هر درخت پسته آورده شده است
د که باید در دو یا سه قسط بسته باشخالص می) ازت(گرم نیتروژن  300نیاز به نیتروژن هر درخت پسته در حدود 

با توجه به درصد ) ازته(دار در استفاده از کودهاي نیتروژن. به شرایط و مقدار محصول به صورت سرپاش استفاده شود
باشد و استفاده از هر کدام ، میزان مصرف هریک از کودها قابل محاسبه می)ازته(دار کودهاي نیتروژن) ازت(نیتروژن 

هنگام استفاده از . ها و خصوصیات خاك باید صورت گیردبا توجه به خصوصیات آن) ازته(دار تروژناز کودهاي نی
ها باید دقت نمود که این کودها از هر نوعی که باشند در یک جا تجمع پیدا نکنند تا در باغ) ازته(دار کودهاي نیتروژن

 .گیاه و ریشه آن از صدمات احتمالی به دور باشند

 
 در درختان پسته) ازت(ابطه دور آبیاري و نیاز به نیتروژن ر - 6جدول 

  )1391محمدي محمدآبادي و همکاران، ( 
  100  90  80  70  60  50  40  30 )روز(دور آبیاري 

  98  137  176  215  254  293  332  371 )گرم بر درخت(نیاز به نیتروژن 

  
 فسفر

- کمبود در خاك یا درختان پسته تشخیص داده شد، راهبا توجه به تجزیه خاك و برگ و حدود بحرانی فسفر، اگر 
. باشدهاي برطرف کردن آن استفاده از کودهاي دامی پوسیده، کود مرغی و همچنین کودهاي شیمیایی فسفاته می

گرم فسفر به ازاي هر درخت می باشد که بر اساس درصد  600نیاز درختان پسته در صورت کمبود فسفر حدود 
گرم  300در صورت استفاده از کودهاي حیوانی یا مرغی . مقدار مصرف کود فسفاته محاسبه گرددفسفر هر کود باید 

در ). 12جدول ( رسد، به شرطی که میزان فسفر خاك کمبود را نشان دهدنظر میفسفر به ازاي هر درخت کافی به
   .بل فسفر در خاك توجه ویژه داشت، بافت، اثرات متقاpHتوصیه کودهاي فسفاته باید به میزان آهک، کلسیم تبادلی، 

دلیـل  هاي مناطق کشور به ویژه در سطح خاك قابل مالحظه می باشد، ولـی بـه  مقدار فسفر کل در برخی از خاك
درپژوهشـکده پسـته کشـور در مـورد وجـود      براساس مطالعاتی کـه  . غیرمحلول بودن آن قابل جذب براي گیاهان نیست
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غات پسته رفسنجان انجام گردیده، مشخص شده است غلظت فسـفر در سـطح خـاك    عنصر فسفر در اعماق مختلف خاك با

کمتـر از حـد   ) متـر سـانتی  60تـا   30(درصد باغات غلظت فسفر در عمـق توسـعه ریشـه     42اکثر باغات بسیار زیاد ولی در 
مشـابهی داشـته و نشـان    هاي صورت گرفته در باغات پسته دامغان نیز نتـایج  همچنین بررسی. بحرانی و استاندارد می باشد

جـذب  داده میزان فسفر در عمق توسعه ریشه عامل مهمی در افزایش عملکرد بوده و در باغات بـا عملکـرد بـاال فسـفر قابـل     
کـه بـه   طـوري بـه . هاي پسته نیز صحیح نیست متاسفانه روش مصرف کودهاي فسفاته در اغلب باغ. تري داردوضعیت مطلوب

  .کار برده شده استسطحی بهجاي مصرف در چالکود به روش 
. درصد بیش از فسفر جـذب شـده در سـال پربـار اسـت      30بار حدود میزان فسفر جذب شده در درختان سال کم

. جذب باشـد باري نیز براي گیاه قابلهاي کمبنابراین کوددهی فسفري باید به نحوي باشد که کودهاي فسفري در سال
منظـور از   . بـار اسـت  برابر فسفر برداشت شده در درختان سال کـم  6پربار  مقدار فسفر برداشت شده در درختان سال

، بخشی از 2منظور از عناصر غذایی برداشت شده ، ورود عناصر غذایی از خاك به داخل گیاه می باشد اما1جذب عناصر
اي مختلف گیـاه  این عمل با خروج اندام ه. خارج می شود) مزرعه( عناصر غذایی جذب شده است که  ازسیستم تولید

و بـرگ هـا از   )  ها و سوزاندن آنهـا جهت جلوگیري از آفات و بیماري(هاي هرس شده ، شاخه)جهت فروش(بویژه دانه 
هرچه میزان عملکرد بیشتر باشد . بدیهی است که میزان برداشت به میزان عملکرد بستگی دارد. مزرعه انجام می شود

 .اهد بودمیزان برداشت عناصر غذایی نیز بیشتر خو

بار سهم جذب بهاره فسفر هاي کمافتد لیکن در سالبیشترین میزان جذب فسفر در مرحله پرشدن دانه اتفاق می
این درحالی است . یابداي اختصاص میدرصد محتوي فسفر گیاه به منابع ذخیره 46بار در سال کم. یابدافزایش می

  .شودها از سیستم تولید خارج میاز طریق برداشت میوه که بخش قابل توجهی از فسفر در درختان سال پربار
  

  پتاسیم 
هـاي  با توجه به حدود بحرانی در خاك و برگ پسته و توجه به خصوصیاتی از خاك مانند شوري، بافت و نوع کانی

و متوسط  طورکلیبراي برطرف نمودن کمبود پتاسیم در درختان پسته به. رسی باید اقدام به برطرف نمودن کمبود نمود
-نظر میچنین به. کیلوگرم سولفات پتاسیم به ازاي هر درخت به شیوه چالکود و در زمستان استفاده نمود 1-2توان می

کیلوگرم سولفات پتاسیم به ازاي هر درخت  1هاي کم تا متوسط کاربرد هاي سبک و متوسط با شوريرسد که در خاك
-اصله درخت در هکتار در نظر گرفته می 500-400مواردي معموالً تراکم براي محاسبه مقدار کود در هکتار در چنین (

کیلوگرم سولفات پتاسیم به ازاي هر درخـت باعـث    2هاي سنگین با شوري زیاد کاربرد کافی باشد ولی در خاك) شود
را نشـان   گردد که غلظت پتاسیم خاك حدود کفایـت این تنها زمانی توصیه می. گرددبرطرف شدن کمبود پتاسیم می

در شروع دوره پرشدن مغز پسته نیز باعث بهبـود  ) در هزار در هکتار 5(محلولپاشی نیترات پتاسیم ). 13جدول (ندهد 
هایی ، مصرف کود پتاسیم در خاك)2001(بر اساس مطالعات ژنگ و براون در کالیفرنیا . کیفیت میوه پسته شده است

و  شـود  مـی دار غلظت کلسیم در برگ پسـته  دارند موجب کاهش معنیگرم در کیلوگرم پتاسیم میلی 400که بیش از 
هاي پربار پسـته  ها نشان داد که در باغتحقیقات چند ساله آن. ممکن است عوارض مرتبط با آن را در گیاه ایجاد نماید

                                                             
1 Nutrient uptake 
2 Nutrient removal 
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کود سولفات یـا  کیلوگرم  450معادل حدود ) (K2O(کیلوگرم در هکتار پتاسیم  220کالیفرنیا مصرف سالیانه بیش از  

با توجه به کوچکی اندازه درختان و پایین بودن عملکرد در درختان . تواند موجب کاهش عملکرد شودمی) کلرید پتاسیم
تواند این مشکل را در حالتی که هر ساله مقدار زیادي کود پتاسه مصرف شود پسته ایران مصرف زیاد کودهاي پتاسه می

-در کاربرد نتایج تحقیقات سایر کشورها در ایران بایستی شرایط آن کشورها از جنبهبدیهی است همواره . ایجاد نماید
این محققین حد بحرانی پتاسیم برگ . هاي مختلف به ویژه وضعیت آبی و خاکی به عنوان مثال شوري را در نظر گرفت

 .درصد بیان نمودند 6/1براي درختان پسته در منطقه کالیفرنیا را حدود 

بنـابراین  . بـار اسـت  ر درختان سال پربار بیش از دو برابر پتاسیم جذب شده در درختان سـال کـم  جذب پتاسیم د
تقریبـا تمـام پتاسـیم در    . شایسته است میزان مصرف پتاسیم در درختان سال پربار بیش از درختان سال کم بار باشد

پتاسه در زمـانی انجـام گیـرد کـه در     بنابراین بهتر است بخشی از مصرف کودهاي . گرددمرحله پرشدن دانه جذب می
همچنین تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه میـزان ذخیـره نیتـروژن و        . مرحله پرشدن دانه براي گیاه قابل جذب باشد

پتاسـیم و نیتروژنـی کـه در طـول     . برابر میزان ذخیره آنها پس از سال پربار است 2و  7پتاسیم پس از سال کم بار به ترتیب 
  .شـود هـا در بهـار مصـرف مـی    هاي چوبی تجمع یافته و جهت رشد میوه، بـرگ و سـاقه  اند در اندمدیدهبار جذب گرسال کم

بار نیاز چندانی بـه کـوددهی نیسـت، اشـتباه بـوده و حـداقل در مـورد عناصـر         بنابراین تصور برخی باغداران که در سال کم
توانـد بـه   براساس وضعیت باغ و نتایج تجزیه خاك و برگ مـی بار کوددهی نیتروژن، فسفر و پتاسیم در هر دو سال پربار و کم

     .آوري منجر شودافزایش عملکرد و کاهش سال
 

  کلسیم 
و ) شـنی (هـاي خیلـی سـبک    کاري کمتر وجود دارد مگر در خـاك هاي مناطق پستهکمبود کمی کلسیم در خاك

متقابل با عناصر دیگر یا عدم انتقال مناسـب در  کمبود کلسیم بیشتر کیفی است و در نتیجه اثرات ). سدیک(سدیمی 
یا شـور  ) قلیا(هاي سدیک  تر در مورد کلسیم لزوم وجود آن در خاك براي اصالح خاكمسئله مهم. افتدگیاه اتفاق می

بنابراین اگر با توجه به تجزیه خاك و نظر کارشناسی، نیاز به اضافه کـردن کلسـیم بـه    . باشدمی) شور و قلیا(و سدیک 
تـوان کلریـد   در صورت کمبود کلسیم در گیاه، با توجه بـه تجزیـه بـرگ مـی    . توان از گچ استفاده نمودخاك باشد می

بـه شـرطی کـه    . در هزار و با نظارت کارشناسان مجرب در اردیبهشت ماه محلول پاشـی کـرد   2-3کلسیم را با غلظت 
هـاي آلـی   کلسیم نظیر نیترات کلسیم و یا سایر نمـک صورت از منابع دیگر گیاه دچار مسمومیت کلر نباشد در غیراین

اما نیترات کلسیم کارایی مناسبی دارد فقط در صورتی که نیاز به نیتروژن اضافی نباشد . توان استفاده نمودکلسیم می
-هاي اخیر کمبود کلسیم در گیاه از دالیل عارضه اضمحالل پوست استخوانی یـا لکـه  در سال. نبایستی استفاده گردد

در هزار کلریدکلسـیم ویاسـه در هـزار نیتـرات کلسـیم       2استخوانی میوه پسته عنوان شده است و محلولپاشی پوست 
فـر و همکـاران   ادیـب  .براي بهبـود آن توصـیه شـده اسـت    ) به اصطالح ارزنو شدن میوه(بالفاصله بعد از تشکیل میوه 

بـر روي  ) مرحله به اصطالح ارزنو شـدن میـوه  (دیبهشت با مطالعه اثرات محلولپاشی کلرید کلسیم در اوائل ار) 2012(
کیلـوگرم کلریـد    4رقم احمدآقایی داراي عارضه اضمحالل پوست استخوانی نتیجه گرفتند که یک مرتبه محلولپاشـی  

همچنـین دو  . دهـد درصـد کـاهش مـی    2درصد بـه   20کلسیم در هزار لیتر آب در هکتار درصد ابتالء به عارضه را از 
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روز نیز نتایج مشـابهی بـه همـراه     10کیلوگرم کلرید کلسیم در هزار لیتر آب در هکتار به فاصله  2پاشی مرتبه محلول
  .  داشته است

  

    
  عالیم کمبود فیزیولوژیک کلسیم در دو مرحله رشد میوه پسته -24شکل 

  

  آهن
. اقدام به رفع کمبود آهن نمودبا توجه به نتایج تجزیه خاك و برگ و در نظر گرفتن حدود بحرانی، می توان 

و وضعیت   pHخصوصیاتی از خاك که در قابلیت دسترسی آهن باید مد نظر باشند، عالوه بر مقدار آهن در خاك،
توان از یکی از با توجه به تفسیر نتایج تجزیه خاك و برگ و نظریه کارشناسان مجرب می. باشدساختمانی خاك می

دو یا سه بار ). 1383پور، فرد و علیحسینی(پاشی یا هر دو به رفع کمبود آهن پرداخت دو راه کاربرد خاکی و محلول
در هزار در اردیبهشت و خرداد ماه بسته به شدت کمبود می  5/1با غلظت ) Fe-EDTA(پاشی کالت آهن  محلول

 250یا  EDDHAکالته گرم آهن با بنیان  50-100همچنین در صورت لزوم کاربرد . کننده کمبود باشدتواند برطرف
البته کارایی سولفات آهن بدون مواد آلی . شودگرم سولفات آهن به ازاي هر درخت جهت کاربرد خاکی پیشنهاد می

و در صورت استفاده ) کاري هم همین نوع هستندهاي مناطق پستهخاك(در شرایط خاکهاي آهکی بسیار پایین است 
همراه با مواد آلی در منطقه فعالیت ریشه باشد تا کارایی مناسب و الزم را ) چالکود(باید به صورت جایگذاري موضعی 

  .داشته باشد
  

  روي
نتایج تجزیه خاك و برگ، براي توصیه جهت رفع کمبود روي، عالوه بر حدود بحرانی این عنصر، باید بـه   در تفسیر

قلیایی با آهک فـراوان و   pHهایی با چرا که در خاك. توجه ویژه داشت pHمیزان مواد آلی، درصد رس، درصد آهک و 
توانند کربنات باال کمبود این عنصر را میهاي  آبیاري با بی مقدار کم مواد آلی کمبود آن شایع تر است و همچنین آب

پاشـی بـا توصـیه     به هرحال مانند آهن و سایر عناصر کم نیاز بر حسب شرایط کـاربرد خـاکی یـا محلـول    . باعث شوند
درصد به  23گرم سولفات روي  200-250مصرف خاکی . ب می تواند به رفع کمبود روي کمک نمایدکارشناسان مجر

در هزار سولفات روي یـا سـایر ترکیبـات     1-3پاشی  ازاي هر درخت به صورت چالکود و در زمستان و همچنین محلول
فات روي ترکیبات معذنی دیگر نظیر عالوه بر سول. هاي تامین روي در پسته می باشندماه راهتجاري روي در اردیبهشت

  .پاشی داردنیترات روي نیز کارایی مطلوبی در محلول
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  منگنز

نتایج تجزیه خاك و برگ و تشخیص رفع کمبود احتمالی منگنز، عالوه بر حدود بحرانی آن در خاك و  در تفسیر
به عنوان مثال منگنز و آهن داراي . خاك و اثرات متقابل آن با سایر عناصر غذایی توجه ویژه داشت pHبرگ، باید به 

جهت رفع کمبود . باشند و مقادیر زیاد منگنز، جذب و مصرف آهن گیاه را تحت تاثیر قرار می دهداثرات متقابل می
گرم به ازاي هر  100-150مصرف خاکی توان در منگنز در درختان پسته به نظر و تشخیص کارشناسان مجرب می

پاشی از سولفات درخت به صورت چالکود، در زمستان و در عمق تراکم ریشه از سولفات منگنز سود برد و در محلول
بار به فاصله  3یا  2در هزار در اردیبهشت ماه و بسته به شدت کمبود  1-2منگنز و یا سایر ترکیبات منگنز با غلظت 

  .گرددد میروز پیشنها 30-20
  

  مس
خاك و اثرات متقابل آن با سایر  pHعالوه بر حدود بحرانی آن در خاك و برگ، باید به  براي رفع کمبود مس،

توان با مصرف خاکی با نظر کارشناسان مجرب و تفسیر نتایج تجزیه خاك و برگ می. عناصر غذایی توجه ویژه داشت
گرم سولفات مس به ازاي هر درخت به  50-100شدت و نوع کمبود  بسته به. پاشی به رفع کمبود پرداختیا محلول

حتی المقدور سولفات مس با کود حیوانی . توان استفاده نمودروش چالکود و در زمستان به صورت مصرف خاکی می
در هزار در  1تا  3/0پاشی، از سولفات مس یا سایر ترکیبات تجاري مس با غلظت براي محلول. مخلوط نگردد

  .گردداردیبهشت ماه پیشنهاد می
 

  بور 
که این مقادیر از مقاومت  ،است آمده 7سطوح بحرانی بور در آب آبیاري، خاك و برگ درختان پسته در جدول 

  .کند نسبی این گیاه در مقابل مقادیر زیاد بور حکایت می
 

  )2003فرگوسن، (سطوح بحرانی بور در آب، عصاره اشباع خاك و برگ پسته   -7 جدول

  :اندازه گیري مقدار بور در
  درجات مسمومیت

  وخیم  رو به ازدیاد  خوب

  <25  10-25  >10  )گرم بر لیتر میلی(آب 

  <15  5-15  >5  )گرم بر لیتر میلی(عصاره اشباع خاك 

  <800  120-  800  >120  )میکروگرم بر گرم ماده خشک(بافت برگ 

  
دهند و این هم فقط با تجزیه کمبود و مناطق بیشتري زیادبود را نشان میکاري بعضی مناطق در مناطق پسته

البته در . توان با استفاده از مقداري زیادي آب آبشویی کردبور اضافی در خاك را می. شودآب، خاك و برگ تعیین می
  .یابدصورت استفاده از گچ مقدار آب مورد نیاز براي شستشوي بور کاهش می
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رفتن حدود بحرانی بور در خاك و برگ پسته و خصوصیات خاك و تمامی جوانب در صورت تشخیص با در نظر گ 

گرم به ازاي هر درخت  50-100مصرف خاکی . پاشی اسید بوریک بهره بردتوان از مصرف خاکی و محلولکمبود می
استراحت گیاهی و هنگام تورم در هزار در اواخر دوره  5تا  2پاشی با غلظت در زمستان به صورت چالکود و محلول

  .گرددو با نظر کارشناسان مجرب پیشنهاد می) در هزار 2-3(و اردیبهشت و خردادماه ) در هزار 5(جوانه ها 
 

تجزیه گیاه و حدود کمبود، بیش بود و مطلوب عناصر غذایی در برگ گیاه با توجه به منابع  و تحقیقات 
 داخلی و خارجی

طور عمده؛ برگ، در تشخیص کمبود عناصر غذایی و سمیت برخی از عناصر تجزیه گیاه؛ بهطور که گفته شد همان
غلظت عناصر غذایی در برگ بسـتگی بـه فاکتورهـا مختلـف از جملـه      . در درختان نسبت به تجزیه خاك مفیدتر است

. دارد.... خـاك و  وضعیت آبیاري، شرایط آب و هوایی، قابلیت دسترسی عناصـر در خـاك، فعالیـت و توزیـع ریشـه در     
  .باشددهنده ترکیب فاکتورهاي گفته شده میتجزیه برگ و تعیین غلظت عناصر نشان

- در منابع موجود حدود بحرانی و دامنه مطلوب غلظت عناصر غذایی در برگ درختان پسته، مربوط به ارقام و پایه
جدول حدود بحرانی نیتروژن یا ازت،  در این. آمده است 8هاي کشت شده در کالیفرنیاست که خالصه آن در جدول 

براي سایر عناصر با توجه به مشاهدات . هاي تحقیقاتی مختلف تعیین شده استپروژهپتاسیم، بور، روي و مس با توجه به 
  .اضافه شده است  8هایی به جدول دار تخمیناي و حدود قابل قبول براي سایر گیاهان خزانمزرعه
  

 پیشنهادي براي غلظت عناصر غذایی در برگ درختان پسته ي مطلوب  دامنهحد بحرانی و   -8جدول 

  )1388صداقتی و همکاران، ( 
پیشنهادي ي مطلوب  دامنه حد بحرانی عنصر غذایی برگ  

8/1%  نیتروژن   %5/2-2/2  

14/0%  فسفر   %17/0 -14/0  

6/1%  پتاسیم   %2 -8/1  

3/1%  کلسیم   %4 -3/1  

6/0%  منیزیم   %2/1-6/0  

ppm            **_ آهن  110  

ppm روي  7  ppm  15 -10  

ppm 4 ppm مس  10 -6  

ppm 30 ppm منگنز  80 -30  

  .در منابع موجود براي پسته حد بحرانی آهن مشخص نشده است       **
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کند درصد حداکثر محصول ممکن را تولید  95شود که در آن، گیاه حد بحرانی به مقداري از عنصر غذایی گفته می

تر بیاید باعث کاهش رشد و که غلظت عناصر غذایی برگ از این حد پاییندر صورتی. یا  عالئم کمبود آن مشاهده نشود
مقدار مناسب یا بهینه عنصر غذایی، غلظتی از آن عنصر است که در آن رشـد گیـاه مناسـب و    . شودتولید محصول می
الزم به گفتن است کـه  . مکن است باعث ایجاد سمیت در گیاه شودهاي باالتر از حد بهینه مغلظت. درحد بهینه باشد

باشد ولی اعداد مطلقی نیستند و اي درختان یک باغ میحدود بحرانی اگرچه ابزار مناسبی جهت بررسی وضعیت تغذیه
ولیـد یـا   این اعداد اغلب براساس سالمت عمومی درخت و نه براساس ت. داراي عدم قطعیت بوده و به تفسیر نیاز دارند

به عنوان مثال نیاز به برخی عناصر غذایی نظیر بور در طول زمان گلدهی و یا پتاسیم . اندکیفت محصول تعیین گردیده
  .باشدو نیتروژن در طی مرحله پرشدن مغز جهت تولید بهینه محصول بیشتر می

-با توجه نتایج طـرح . مشخص نشده استها و ارقام پسته ایران تاکنون حد بحرانی و بهینه عناصر غذایی براي پایه
هـاي مختلـف باغـداران اعـم از عملکـرد بـاال و پـایین در        هاي تحقیقاتی مختلف، در نظر گرفتن نتایج تجزیه برگ باغ

سالیان متمادي و تجربیات نویسندگان، در این کتاب براي اولین بار حدود بهینه عناصر غذایی براي پایه اهلی و ارقـام  
 Offو سال کم محصول یـا   ONران شامل اوحدي یا فندقی، احمدآقایی و اکبري در سال پرمحصول یا تجاري پسته ای

سـال در   40تـا   20تن در هکتار محصول پسته خشک و جهت درختان بارور داراي سـن   3-2براي عملکرد باال یعنی 
 :گرددپیشنهاد می 9جدول 

  
  پسته در ارقام تجاري پسته ایرانحدود بهینه غلظت عناصر غذایی برگ درختان  -9جدول 

رقم 
  پسته

 وضعیت 

  آوريسال
  بور  مس  منگنز  روي  آهن    منیزیم  کلسیم  پتاسیم  فسفر  نیتروژن

  )میکروگرم بر گرم ماده خشک(پی پی ام     )گرم بر صد گرم ماده خشک(درصد 

  اوحدي
  یا فندقی

 سال پرمحصول

ON 
2/2 -1/2  17/0 -15/0  6/1-5/1  6/1-4/1  9/0 -7/0    120-110  17-15  50-45  8-7  420-350  

  محصولسال کم
Off  

9/1 -8/1  18/0 -16/0  9/1 -7/1  5/1 -3/1  8/0 -6/0    100-80  20-18  40-33  6 -5  480-440  

  احمدآقایی

 سال پرمحصول

ON 
6/2-4/2  19/0 -16/0  9/1 -7/1  9/1 -7/1  1/1 -8/0    130-110  25-20  60-50  10-8  450-400  

  محصولسال کم
Off  

2/2 -0/2  20/0 -18/0  0/2 -8/1  6/1-4/1  9/0 -7/0    100-80  28-24  45-40  7-5  530-480  

  اکبري

 سال پرمحصول

ON 
7/2 -5/2  22/0 -20/0  2/2 -0/2  2/3 -5/2  3/1 -1/1    150-120  28-25  80-70  13 -10  500-450  

  محصولسال کم
Off  

3/2 -1/2  25/0 -22/0  3/2 -1/2  4/2 -1/2  0/1 -8/0    110-100  32-25  60-50  10-8  550-480  

  عباسعلی
  )دامغان(

 سال پرمحصول

ON 
2/2 -2  22/0 -2/0  7/1 -5/1  8/1 -5/1  6/0-5/0    135-95  18-14  45-38  11-8  130-100  

  محصولسال کم
Off  

2-8/1  25/0 -23/0  0/2 -7/1  5/1 -3/1  5/0 -3/0    105-85 21-17  35-30  8-5/6  150-120  
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 تعریف حدود کمبود، کفایت و بیش بود  عناصر غذایی در خاك  براي محصول

تجزیه خاك عالوه بر شرایط فیزیکی و شیمیایی خاك مانند بافت خاك یا درصد ذرات شن، سیلت و رس، درصـد  
، اطالعاتی را در مورد مقدار ....و سنگریزه، شوري، اسیدیته، درصد گچ و آهک، مقدار مواد آلی، ظرفیت تبادل کاتیونی 

دهد و جهت مشخص نمودن و تفسیر علت کمبودها در گیاه دسترس خاك به ما نشان میعناصر غذایی موجود و قابل
کنـد،  گونه که گفته شد تجزیه برگ این محدودیت را دارد کـه علـت کمبـود را مشـخص نمـی     همان. مفید خواهد بود

هـا جهـت رفـع    اي از باغ می تواند کمک نماید تا بهتـرین توصـیه  تجزیه برگ و تاریخچهبنابراین تجزیه خاك در کنار 
بود عناصر غذایی در خاك بـراي محصـول پسـته تـاکنون     در مورد حدود کمبود، کفایت و بیش. کمبودها صورت گیرد

در مـورد غلظـت   . گزارشی منتشر نشده است و از اعداد کلی و پیشنهاد شده براي اکثر گیاهـان اسـتفاده شـده اسـت    
توان گفت که عنصر نیتروژن به دلیل اینکه در خاك بسیار متحرك بوده و بـه میـزان زیـاد    عناصر غذایی در خاك می

هـایی کـه حـاوي    گیرد غلظت آن در خاك چندان مورد نظر نیست مگر در خـاك تحت تاثیر آبیاري و آبشویی قرار می
کـاري و  بـاالي خـاك در منـاطق پسـته     pHنیز به دلیل تاثیر آهـک و   در مورد عناصر ریزمغذي. مواد آلی زیاد باشند

-فراهمی کمتر عناصر ریزمغذي موجود در خاك براي درختان و البته مشخص نبودن حدود بحرانی و کفایت و عصـاره 
. باشـد  ها بیشتر راهگشـا رسد استفاده از نتایج تجزیه برگ براي کاربرد ریزمغذياي، به نظر میگیرهاي مناسب منطقه

بنابراین در این اینجا براي دو عنصر مهم فسفر و پتاسیم که از عناصر غذایی مهم براي پسته هستند با توجه به منـابع  
کـاري ایـران، حـدود    هاي تحقیقاتی و تجربیات چندین ساله نویسـندگان در عرصـه منـاطق پسـته    موجود، نتایج طرح

 :شودپیشنهاد می 10بحرانی و کفایت به صورت جدول 
  
 

  حدود بحرانی و کفایت فسفر و پتاسیم قابل جذب در خاك براي محصول پسته -10جدول 

  حد کفایت  حد بحرانی  عنصر
 ppmگرم بر کیلوگرم خاك میلی

  15-20  10  فسفر قابل جذب

  300- 400  250  هاي غیرشورخاك  پتاسیم قابل جذب
  400- 500  350  هاي شورخاك

  
. کاري کشور عنصر سدیم به وفور وجود داردکه از جمله عناصر مضر براي گیاه استپستههاي شور مناطق در خاك

) اثر متقابل سدیم و پتاسیم(غلظت باالي این عنصر در خاك باعث کاهش جذب پتاسیم توسط ریشه خواهد شد 
  .هاي غیرشور استهاي شور باالتر از خاكبنابراین حدود بحرانی و کفایت این عنصر در خاك

 وصیه کوديت

  :بندي است هاي معمول مصرف کود در سه گروه اصلی قابل دسته هاي پسته روش در باغ :هاي مناسب مصرف کود روش
  مصرف خاکی در زمستان -الف
  کودآبیاري یا سرپاش -ب
  محلولپاشی -ج
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منظور از این نوع کوددهی بیشتر کاربرد کودهاي آلی به روش چالکود و استفاده  :مصرف خاکی در زمستان 

از کودهاي شیمیایی مختلف در چالکود و روي کودهاي آلی، براساس نتایج تجزیه خاك و برگ و تاریخچه باغ 
آب و جهت افزایش ذخیره خاك از نظر عناصر غذایی و بهبود خصوصیات مختلف خاك از جمله ظرفیت نگهداري 

  . باشد مواد غذایی، می
، شـود  مـی معموالً به کاربرد کودها همراه با آب آبیاري که معمـوالً در فصـل رشـد انجـام      :کودآبیاري یا سرپاش

در کود آبیاري، زمان بندي، مقدار و غلظت کودهاي مصرف شده به راحتـی قابـل کنتـرل اسـت امـا بـراي       . اشاره دارد
میـزان اثربخشـی و کـارایی ایـن روش     . بایـد بـه نکـات و مـوارد الزم آن توجـه نمـود      استفاده از کودها در آب آبیاري 

کـود آبیـاري   . بستگی زیادي به نوع خاك، نوع محصول، تجهیزات مورد استفاده، کیفیت آب، روش و دور آبیـاري دارد 
ضـالت اصـلی   در خاکهـاي سـبک یکـی از مع   . دهـد  هاي با بافت سبک کارائی خوبی از خود نشان مـی  بیشتر در خاك

ویژه نیتروژن است که در کود آبیاري بـدلیل تقسـیط دفعـات کـوددهی ایـن مشـکل تـا         آبشویی و هدر رفت عناصر به
همچنین روش آبیاري در کارائی این روش کـوددهی تـأثیر زیـادي دارد بـه طـور      . حد زیادي قابل برطرف شدن است
هـاي آبیـاري ثقلـی و سـطحی از خـود نشـان        بـه روش  اي اثربخشی بیشتري نسبت مثال کود آبیاري در آبیاري قطره

نـوع کـود مصـرفی در روش کـود آبیـاري از اهمیـت       . اي کارایی مصرف آب باالتر اسـت  چون در آبیاري قطره. دهد می
کودهاي مورد مصرف بایستی کـامالً در آب محلـول باشـند و در ایـن ارتبـاط کیفیـت آب نیـز        . زیادي برخوردار است
  .کند ت کودها ایفا مینقش مهمی در حاللی

هاي آبیاري ثقلی و آیباري سطحی عمدتاً آب براساس نیروي ثقل از بـاال بـه پـائین در کـرت یـا جـوي        در سیستم
قطـره قطـره از طریـق    ) محلـول کـودي  (در ایـن روش محلـول غـذایی    . کند حرکت کرده و زمین را آبیاري می) فارو(

گرفته وارد جوي یا کرت آبیاري شـده و همـراه آب، خـاك مزرعـه را     مخزن کود که در باالي زمین و سر خط آب قرار 
به منظور اختالط و توزیع مناسب، میزان یا سرعت آب آبیاري درون جوي یا کـرت بـا کـود وارد شـده     . کند تغذیه می

هاي پسته که بـه معنـی پخـش عمـدتاً نـواري برخـی        البته کوددهی معروف به سرپاش در باغ. بایستی متناسب باشد
امـا بایـد    شـود  مـی انداز درختـان نیـز کودآبیـاري محسـوب      در انتهاي سایه) دار یا ازته مانند کودهاي نیتروژن(کودها 

تر است و هزینه کـارگري را   که استفاده از مخزن کود در سرخط آب آبیاري یا ابتداي جوي اصلی آبیاري مناسب گفت
  .دهد نیز کاهش می

  

    
  استفاده از بشکه کود در آبیاري سطحی -26شکل   آبیاري سطحی تزریق کننده کود در -25شکل 
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هاي سطحی ذکر شده است امـا ایـن روش معـایبی دارد کـه      رغم تمام مزایایی که براي کود آبیاري در آبیاريعلی

عدم دسترسی به تزریق کننده مناسب، غیر یکنواختی در توزیـع کـود،   . همواره توسعه این روش را محدود نموده است
  .باشد وجود روان آب زیاد و نفوذ عمقی در آبیاري سطحی از جمله مشکالت این روش می

 
  فشار هاي آبیاري تحت کودآبیاري در سیستم

منظور غلبه بر فشار داخلی سیستم آبیاري و ترزیق کـود بـه داخـل آن تجهیـزات      به. ترزیق کود نیاز به انرژي دارد
استفاده از ونتـوري،  . هاست که عمدتاً براساس میزان فشار سیستم آن. شوند میبندي  ترزیق کودها به چندگروه تقسیم

 .ها هستند فشار سیستم و یا خودکار از جمله این سیستم کننده تحت هاي تزریق پمپ
  

    
اي و  کننده ضربه هاي کود با تزریق مخزن -27شکل 

  زدن و انحالل کامل کود دمنده هوا جهت هم
تزریق کود با استفاده از پمپ دیافراگمی با  - 28شکل 

  استفاده از نیروي مکش سیستم آبیاري

  
  

 کوداستفاده از شیر ونتوري براي تزریق  -29شکل 
 

  اثرات متقابل کود در محلول کودي
هـایی   ها همراه با واکنش شوند، اختالط آن وقتی یک یا چند کود در داخل مخزن کود یا در خط آبیاري مخلوط می

هـا بـا    بنابراین قبل از اخـتالط کودهـا سـازگاري آن   . شود میباشد که سبب سازگاري یا ناسازگاري اختالط کودي  می
بهتر است قبل از حل کردن کودهـا، حاللیـت و احتمـال    ). انتهاي کتاب جدول(سی و کنترل شود بایستی برر یکدیگر

بعضی اوقات ترکیبات کلسـیمی داخـل آب بـا کودهـاي     . ها با آب مورد استفاده بررسی و کنترل شود رسوب کردن آن
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پایه کـودي را بـا یـک لیتـر آب     سی سی از محلول  50حدود . کنند فسفاته یا سولفاته واکنش داده و ایجاد رسوب می

اگـر رسـوب   . آبیاري مخلوط نموده و بعد از دو تا سه ساعت، احتمال تشکیل رسوب در کـف ظـرف را بررسـی نمائیـد    
  .تشکیل و نمونه کدر رنگ شد از استفاده آن اجتناب کنید

  

  

  
از ترسیب  هاي مجزاي مواد کودي به منظور جلوگیري استفاده از تانک - 30شکل 

  کودهاي ناسازگار در روش کود آبیاري
  

  در کود آبیاري) توزیع آب(نقش یکنواختی آبیاري  
. اي نقش مهمی در موفقیـت کودآبیـاري دارد   ها در آبیاري قطره چکان توزیع یکنواخت آب و آبدهی یکنواخت قطره

زمان یا مرحله تزریق کود و نیـز بافـت خـاك مهـم     . تر است هاي کودي مناسب صورت استفاده از سایر روش در غیراین
و همچنـین عناصـر کـودي مختلـف،     ) سنگین(و رسی ) سبک(هاي شنی  عنوان مثال کودآبیاري در خاك به. باشند می

عنوان مثال نیتروژن آبشویی باالیی دارد بنابراین بایستی در یک سوم انتهایی زمان آبیاري در سیستم  به. متفاوت است
  .یانی آبیاري نزدیک باشدهاي شنی بهتر است کودآبیاري به زمان پا همچنین در خاك. تزریق شود

   

    
  

  )سمت چپ(ها  چکان اثر دبی بر شکل پیاز رطویتی و عدم آبدهی یکنواخت قطره -31شکل 
  )سمت راست(ها  و توزیع یکنواخت آب و همپوشانی قطره چکان

  :تانک اسید 
  اسید سولفوریک

  اسید نیتریک
 اسید فسفریک

  :1 تانک1تانک
  کلسیمنیترات 

  نیترات پتاسیم
  کالت آهن
EDDHA 

  : 2تانک
  فسفات ها
  سولفات ها

  :2 تانک
  ها فسفات
  ها سولفات
  منیزیم
  روي
  منگنز
 مس
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  زمان بندي و مدیریت کود آبیاري

از طریـق  . شود میریزي آبیاري بایستی با دقت طراحی شود زیرا آبیاري غیرمعمول موجب کود آبیاري نامؤثر  برنامه
برنامـه ریـزي   . گیـرد  شکل مناسب کوددهی صورت مـی ریزي شده و در زمان و  ریزي آبیاري مصرف کود نیز برنامه برنامه

ه نیاز غذایی آن پائین است مصرف کود پـائین بـوده و بـا افـزایش     کودي به این معنی است که در ابتداي دوره رویش گیاه ک
رشد و نمو و نیاز گیاه، میزان مصرف کود افزایش یافته و در پایان دوره رویشی و زایشی گیـاه مجـدداً مصـرف کـود کـاهش      

  .باشد بدین ترتیب میزان و زمان مصرف کود تابعی از رشد و نمو گیاه می. یابد می
میزان مصرف کود بایستی بسته بـه  . شده در سیستم کود آبیاري وابسته به میزان آب آبیاري استمیزان کود داده 

 50توان تـا   دلیل کارایی باالتر در این سیستم معموالً می به. مرحله رشد و میزان نیاز محصول به آب و کود تعیین شود
و پر تحرك مانند نیتروژن صادق است بلکه براي  این مسئله نه تنها براي کودهاي فرّار. درصد مصرف کود را کاهش داد

کود و افزایش دفعات کودآبیـاري  -اسیدي کردن محلول آب. کودهاي کم تحرك مانند فسفر و پتاسیم نیز صادق است
فلسفه کودآبیاري این است که بیشترین سهم در زمانی استفاده شود که . تواند موجب کاهش مصرف کود در باغ شود می

  .ن نیاز به آن عنصر را دارد که در روش چالکود یا هر روش مصرف خاکی این امر میسر نیستدرخت بیشتری
هـایی کـه رطوبـت کـافی در      یکی از اهداف کودآبیاري تقسط کودها بر اساس مراحل نیاز درخت است تا در زمـان 

تـر اتفـاق افتـاده و     در این حالت جذب سریع. خاك براي جذب مواد غذایی از طریق جذب آب وجود دارد ممکن شود
تحقیقات متعـدد نشـان داده اسـت کـه کودآبیـاري موجـب       . کارایی مصرف کود به خصوص کودهاي نیتروژنه باالست

برنـد و فواصـل آبیـاري بسـیار طـوالنی       از آنجاییکه باغات پسته از کم آبی رنج می .شود میافزایش راندمان کود و آب 
در خـاك خشـک تقریبـاً    . ف شود که رطوبت کـافی در خـاك وجـود دارد   است بنابراین بهتر است کود در زمانی مصر

 .شود میوري بیشتر آب در مزرعه نیز  این موضوع موجب بهره. شود میموادي جذب ریشه درخت ن

  
  پاشیمحلول 

هاي گیاه پاشیده شده و عناصر از طریق ها و اندامدر این روش عناصر غذایی به صورت محلول در آب بر روي برگ
  . شوندها جذب گیاه میبرگ و در برخی موارد جوانه

  :در انجام محلولپاشی درختان پسته به طور کلی به موارد زیر باید توجه شود
بـه عبـارتی وقتـی محلولپاشـی     . دچار کمبـود نباشـند  ) نیتروژن، فسفر و پتاسیم(درختان از نظر عناصر پرنیاز  -

ت میوه مؤثر واقع شود که نیاز غذایی درختان از نظـر عناصـر اصـلی و    تواند برروي عملکرد و کیفی نیاز می عناصر کم
 .پرنیاز برطرف شده باشد

پاشی چند روز بعـد از  پاشی انجام گیرد که درخت تشنه نباشد به عبارت دیگر بهتر است محلولمواقعی محلول -
این امر باید توجـه ویـژه داشـت و     باشد به کاري که دور آبیاري معموالً زیاد می در مناطق پسته. آبیاري صورت گیرد

 .ها باشد پاشی طوري تنظیم شود که حتی المقدور نزدیک به زمان آبیاري باغسعی نمود برنامه محلول
پاشـی در هـوایی خنـک در صـبح زود و یـا عصـر       بهتر است محلول. پاشی در روز بسیار مهم استزمان محلول -

 . ها بیشتر باشد و در ضمن سوختگی برگ ایجاد ننماید توسط برگ انجام شود تا کارایی جذب عناصر) ترجیحاً عصر(
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ها روي درختان پسته داراي  پاشیبرخی از محلول. پاشی در طول دوره رشد نیز حائز اهمیت استزمان محلول -

در مورد . ها و زمان پرشدن مغز، که این زمان بایستی رعایت شود زمان خاص هستند مانند هنگام تورم جوانه
تر باشد کارایی جذب عناصر  پاشی عناصر ریزمغذي در اردیبهشت و خرداد نیز هر چه برگ درختان جوانلمحلو

بنابراین در درختان پسته، اوائل اردیبهشت ماه تا اواخر خردادماه براي . غذایی بوسیله برگ بیشتر خواهد بود
ها  رایی جذب به دلیل ضخیم شدن برگباشد و هر چه به اواخر فصل نزدیک شویم کا پاشی برگ مناسب میمحلول

 1-3نیاز دارد و از  ها در هر دوره رشد بستگی به شدت کمبود عناصر غذایی کم پاشیتعداد محلول. یابد کاهش می
 .باشد بار متغییر می

. هاي کارشناسان و اهل فن تنظیم گردد غلظت محلول مورد استفاده بسیار مهم بوده و بایستی مطابق با توصیه -
خصوصاً در مناطقی که دور آبیاري  شود میها  ها، موجب سوزش برگ ظ بودن محلول عالوه بر گرفتگی نازلغلی

 . ها را از حد استاندارد نیز کمتر در نظر گرفت روز بیشتر است، با نظر کارشناسان باید غلظت 60خیلی طوالنی و از 
طوریکه سمپاشی بایستی قدرت پودر کردن  به. پاشی موفق اهمیت داردپاشی نیز در انجام یک محلولنوع سم -

 .ها بپاشد محلول را داشته باشد تا بتواند کودها را به صورت قطرات بسیار ریز روي برگ
باشد باید ابتدا کودهاي موردنظر  ها در آب می براي انجام محلولپاشی با کودهاي جامد که نیاز به حل کردن آن -

پاش ریخته و مصرف نمود در غیر این صورت زالل رویی را درون تانکر سمرا در آب کامالً حل نموده سپس محلول 
 .شوندها میرسوبات و ذرات حل نشده موجب سوزش برگ

 .از اختالط کودها با آن باید خودداري شود شود میدر مواقعی که از مخلوط روغن و سم براي کنترل آفات استفاده  - 
توان  هاي روي ظروف سموم و کودها، به طورکلی می ت به نوشتهدر مورد اختالط سموم با کودها عالوه بر دق -

 .گفت که بهتر است از اختالط کودهاي حاوي کلسیم و مس با سموم مختلف خودداري نمود
انجام محلولپاشی باید . هاي پسته رعایت تعادل عناصر غذایی است ولپاشی در باغترین نکته در انجام محل مهم -

برگ در سال گذشته و تاریخچه باغ صورت گیرد و هر عنصري که کمبود آن وجود دارد  با توجه به نتایج آزمایش
 .شود میصورت تعادل عناصر غذایی در گیاه بهم خورده و نتیجه مطلوب حاصل ن این پاشی شود در غیرمحلول

صورت در . براي محلول پاشی استفاده شود) مناسب pHشوري کم و (االمکان از آب با کیفیت مناسب  حتی -
 .استفاده کرد pHهاي ایران از اسید سولفوریک یا نیتریک براي تنظیم  باالي اکثر آب pHتوان با توجه به  نیاز می

انتخاب ترکیبات و کودهاي مناسب و داراي تعادل عناصر غذایی براي هر باغ در مشورت با کارشناسان اهل فن  -
  .شود میو خبره توصیه 

  : ها در باغات پسته خود به دو دسته قابل تقسیم است پاشیمحلول
ها یا تشکیل  هاي حساس در طول دوره رشد شامل تورم جوانه هاي خاص که مربوط به زمان پاشیمحلول -الف
عناصر (و زمان شروع پرشدن مغز پسته ) عناصر نیتروژن، روي، بور،کلسیمنیتروژن، روي، بر، کلسیم و مس(میوه 

ها و زمان تشکیل میوه با توجه به رقم پسته، شرایط آب و هوایی و  از نظر زمانی تورم جوانه. است) و پتاسیم نیتروژن
افتد و همچنین شروع پرشدن مغز پسته در اواخر خرداد تا  ماه اتفاق می مدیریت باغ، اواخر اسفند تا اواسط فروردین

  .ي نیز بسیار مهم استاین زمان از نظر مدیریت کودآبیار. اواسط تیرماه است



 دستورالعمل تولید پسته گواهی شده                                                                                                            40

 
پاشی عناصر هاي بعد از کامل شدن رشد برگ در اردیبهشت و خردادماه است که محلول پاشیمحلول -ب 

به  11در این قسمت در جدول . شود میریزمغذي براساس آزمایش برگ و براي رفع کمبود این عناصر در گیاه انجام 
به توصیه کودي براي هر  پرداخته خواهد شد و در قسمت بعدين هاي پسته و شرایط آ هاي خاص در باغ پاشیمحلول

 .هاي مختلف پرداخته خواهد شد یک از عناصر غذایی مهم به روش

  
  هاي پسته هاي خاص در باغ پاشی در زمانهاي محلول توصیه –11جدول 

  توضیحات  روش مصرف  مقدار مصرف  منبع کودي  زمان خاص

  ها هنگام تورم جوانه
تا اواسط اواخر اسفند 

بسته به رقم،  فروردین
  شرایط آب و هوایی

سولفات + اوره 
  اسیدبوریک+ روي

در  5هر کدام 
  هزار

  محلولپاشی

در صورت استفاده از نیترات کلسیم بهتر است نسبت پاشش 
  .در هزار باشد 3اوره 

  در هزار 3  نیترات کلسیم
وتولید رسوب  *سولفات روي با نیترات کلسیم سازگاري ندارد

کند براي حل این مشکل یا باید از نیترات روي استفاده  گچ می
  .گردد و یا محلول پاشی نیترات کلسیم را جداگانه انجام داد

  شروع پرشدن مغز پسته
  اواخر خرداد تا اواسط تیرماه
بسته به رقم، شرایط آب و 

  هوایی

  .انجام شود) ON(در سال پرمحصول   محلولپاشی  در هزار 5  نیترات پتاسیم

  .کننده عمل شود هاي تأمین توان استفاده نمود که در این صورت بایستی به دستورالعمل شرکت برخی ترکیبات تجاري کلسیم با سولفات روي سازگاري دارد که می* 

  
اتانول آمین کارایی خوبی در جذب و انتقال بور در گیاه دارند و در صورت مصرف  -کمپلکس هاي بور: نکته

  .از خود نشان می دهند pHخاکی پایداري مناسبی در مقابل 
 

 

 پاشیهاي مصرف خاکی، کودآبیاري و محلول توصیه کودي براي درختان بارور پسته به روش

توصیه کودي در یک باغ به عوامل بسیار زیادي از جمله رقـم پسـته، سـن درختـان، خصوصـیات خـاك، مقـدار و        
، نتـایج آزمایشـات خـاك و بـرگ، میـزان      )تراکم درختان، وضعیت هرس(کیفیت آب و شیوه آبیاري، مدیریت باغبانی 

پـذیر نیسـت و    در همه شرایط امکـان  محصول و وضعیت اقتصادي بستگی دارد و انجام یک توصیه کودي براي کاربرد
. اي براي همه افراد با شرایط مختلف حتـی بـراي یـک بیمـاري بنویسـد      مانند این است که یک پزشک بخواهد نسخه

عمـده ایـن   . کـاري انجـام خواهـد شـد     هاي عمومی با شرایط معمول در کل مناطق پسته بنابراین در این بخش توصیه
تـا   20ري، تا شوري متوسط، بافت خاك نسبتاً سبک تـا متوسـط، سـن درختـان     شرایط شامل آب و خاك از نظر شو

مترمکعـب آب در   8000درخت در هکتار، سیستم آبیـاري غرقـابی بـا حـداقل مصـرف       1000ساله، تراکم حدود  40
در بنـابراین بـدیهی اسـت    . باشد روزه و میزان محصول حدود یک تن در هکتار می 55-45هکتار در سال، دور آبیاري 

هاي عمـومی و مطـالبی کـه قبـل از ایـن در مـورد نیازهـاي محصـول و حـدود           هر باغ و شرایط آن، با توجه به توصیه
براي ارقام مختلف ذکر شد، توصیه کودي عمومی باسیتی توسط کارشناسـان خبـره بهینـه    ) مطلوب(بحرانی و کفایت 
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فشـار نیـز بـه طـور      هـاي آبیـاري تحـت    ي در سیسـتم هاي الزم کودآبیـار  عالوه بر این در مورد هر عنصر توصیه. شود

 .جداگانه انجام خواهد شد
 

  )ازت(نیتروژن  
فـراهم نمـودن   . آیـد  ترین عناصر براي درختان پسـته بـه شـمار مـی     از مهم) ازت(گونه که گفته شد نیتروژن  همان

امـا  . باشد می) کودهاي حیوانی مناسب(نیتروژن براي درختان پسته عمدتاً به صورت کودآبیاري یا سرپاش و مواد آلی 
ها و هنگام پرشدن مغز به همراه عناصر دیگر به صورت محلولپاشـی   این عنصر در مواقع خاص مانند هنگام تورم جوانه

مـورد توجـه قـرار گرفتـه در     ) ازتـه (دار  در این قسمت کودهاي اصلی و رایـج نیتـروژن  . گیرد نیز مورد استفاده قرار می
ایی که سایر عناصر اصلی را با خود دارند نیز قابل توصیه است که در مـواردي اشـاره خواهـد شـد ولـی      که کوده حالی

بهتـرین منـابع،    12در جـدول  . تکیه اصلی به منابع تک عنصري نیتروژن؛ به ویژه منابع مناسب و در دسـترس؛ اسـت  
 :مقدار، زمان و روش مصرف به طور خالصه توصیه شده است

  

  
  )سنتی(براي درختان بارور پسته در سیستم آبیاري غرقابی ) ازت(کودي عمومی نیتروژن  توصیه -12جدول 
  توضیحات  روش مصرف  )کیلوگرم در هکتار(مقدار مصرف  منبع کود  زمان مصرف

  اسفندماه
قبل از شروع 

  فصل

  اوره
  یا

سولفات 
  آمونیوم

70  
در صورت استفاده از کود حیوانی پوسیده در (

  )50: زمستان

کودآبیاري یا 
  سرپاش

پخش نواري (
کود در 

انداز  سایه
درختان و انجام 

  )آبیاري

با توجه به دور آبیاري ترجیحاً در نیمه 
  .تر است دوم اسفندماه مناسب

در مناطق شور بهتر است از سولفات 
  .آمونیوم استفاده شود

150  
در صورت استفاده از کود حیوانی پوسیده در (

  )120: زمستان

ماه  اردیبهشت
بعد از (

  )ارزنوشدن میوه
تا اواسط 
  خردادماه

  اوره
  یا

سولفات 
  آمونیوم

150  
در صورت استفاده از کود حیوانی پوسیده در (

  )120: زمستان

تا این زمان مصرف کود نیتروژن دار 
هاي کم محصول و  در سال) ازته(

  .پرمحصول تفاوت چندانی ندارد
سولفات در مناطق شور بهتر است از 
  .آمونیوم استفاده شود

300  
در صورت استفاده از کود حیوانی پوسیده در (

  )240: زمستان

اواسط خرداد تا 
  اواسط تیرماه

نیترات 
  پتاسیم

150  
  .الزم نیست) Off(محصول  در سال کم

در صورت گرماي زیاد ترجیحاً تا اواخر 
  .خرداد انجام شود

  شهریور
آخرین آبیاري 

  برداشتقبل از 

سولفات 
  آمونیوم

  .الزم نیست) Off(محصول  در سال کم  100
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  کودآبیاري نیتروژن

براسـاس  . باشـد  درصـد مـی   35تـا   30به طور کلی راندمان مصرف کودهاي نیتروژنـه در آبیـاري سـطحی حـدود     
در قطـره  درصـد و   70تحقیقات انجام شده راندمان مصرف نیتروژن در کودآبیاري به شکل قطـره اي سـطحی حـدود    

اي سـطحی   هـاي قطـره   البته در مورد راندمان مصرف کود در سیستم. تواند ارتقاء یابد درصد می 90اي زیر سطحی تا 
هاي ذکر شـده نیسـت و ایـن     هایی در باغ دلیل بر راندمان و زیرسطحی باید دقت نمود که صرف وجود چنین سیستم

ها و آب در خـاك، دسترسـی درختـان بـه کـود اسـتفاده شـده،         مسئله به مقدار بسیار زیادي به چگونگی توزیع ریشه
) ازت(براساس تحقیقـات انجـام شـده در کالیفرنیـا مقـادیر نیتـروژن       . طراحی و مدیریت سیستم آبیاري بستگی دارد

  .است 13هاي پسته با عملکردهاي مختلف بشرح جدول  خالص مورد نیاز براي باغ
 

 **بر حسب عملکرد مورد انتظار) در هکتار *کیلوگرم نیتروژن خالص(پسته  برآورد نیاز نیتروژن درختان - 13جدول 
)Rosecrance et al., 1996(  

  عملکرد مورد نظر
کیلوگرم پسته (

  )خشک در هکتار

مقدار نیتروژن مورد نیاز در 
  اي سطحی سیستم قطره
  درصد 70با راندمان 

مقدار نیتروژن مورد نیاز 
در کودآبیاري سطحی با 

  اندماندرصد ر 50

مقدار نیتروژن مورد نیاز 
  در آبیاري سطحی

  )مصرف خاکی(

1200  45  65  90  

2200  90  125  175  

3300  135  190  265  

4400  180  250  350  

5500  230  320  450  

6600  270  380  530  

  .ضرب گردد 4براي سولفات آمونیوم در عدد و  2براي تبدیل نیتروژن خالص به مقدار تقریبی اوره مورد نیاز در هکتار مقادیر نیتروژن در عدد * 
  .مقادیر باال فارغ از وضعیت خاك، مدیریت مزرعه، میزان آب در دسترس، پایه و رقم مورد استفاده است**  

  
بیشـتر از درختـانی اسـت کـه در سـال پرمحصـول        )Off(محصـول   نیاز نیتروژن درختان پسته دربهار در سال کم

)ON (محصول  اوایل فصل، درختان در سال کمبنابراین در . هستند)Off (    به نیتروژن بیشتري نسـبت بـه درختـان در
بـاالتر از  ) ON(باید دقت نمود میزان نیتروژن مصرفی درختـان در سـال پرمحصـول    . نیاز دارند )ON(سال پرمحصول 

دي احتیـاج دارد و  چرا که در زمان پر کـردن مغـز درخـت بـه نیتـروژن زیـا       .است) Off(محصول  درختان در سال کم
درصـد نیتـروژن مـورد     50بـر ایـن اسـاس    . ها در زمان پر کردن دانه همین است هاي کنار خوشه علت زرد شدن برگ

از ). 18جـدول  (بایستی قبل از سخت شـدن پوسـت اسـتخوانی در اختیـار قـرار گیـرد       ) Off(محصول  نیاز درخت کم
گـردد امـا    یاد نیتروژن در اواخر فصل موجب رشد ثانویـه مـی  مصرف ز. تأخیر در مصرف نیتروژن بایستی اجتناب شود

نبایستی به این مسئله تعبیر شود که هیچ نیتروژنی نباید در طـول دوره پرکـردن مغـز و رسـیدن مغـز میـوه مصـرف        
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فقط مقـدار کمـی کمتـر از سـال     ) Off(محصول  البته باید دقت نمود که مقدار کوددهی نیتروژن در در سال کم. شود

در درختـان ذخیـره شـده و در    ) Off(محصول  است چون مقداري از نیتروژن جذب شده در سال کم) ON(ول پرمحص
مقـدار نیـاز   ) Off(محصـول   و کـم ) ON(گیرد و تفاوت عمده بـین دوسـال پرمحصـول     سال بعد مورد استفاده قرار می

چگونگی تقسـیط کودهـاي نیتـروژن     14جدول . هاي مختلف رشد درختان در طول فصل رشد است نیتروژن در زمان
برحسـب درصـد از کـل نیـاز     ) ON(و پرمحصـول  ) Off(در کودآبیاري باغات پسته در سـال کـم محصـول    ) ازته(دار 

 .دهد کودي در مراحل مختلف رشد در طول فصل رشد را نشان می

  
  از کل نیاز کودي  هاي پسته برحسب درصد در کودآبیاري باغ) ازته(دار  تقسیط کودهاي نیتروژن -14جدول 

)Siddiqui and Brown, 2013a, b(  
  وضعیت

  آوري سال
قبل از 

  بیدار شدن
تورم 
  جوانه

ارزنو 
  شدن

رشد سریع و نهایی 
  شدن اندازه میوه

شروع 
  مغز رفتن

کامل 
بعد از   رسیدگی  شدن مغز

  برداشت

  Off(  5  20  25  20  10  10  5  5(سال کم محصول 

  ON(  5  15  15  15  20  10  15  5(سال پرمحصول

  
درصـد   70و قسـمت اعظـم    شـود  میدرصد نیتروژن در اواخر زمستان و بهار  30، حدود )ON(در سال پرمحصول 

بـه بیـانی   . جذب نیتروژن پس از برداشت کـم اسـت  . شود میباقیمانده در مرحله رشد میوه و طی پر شدن مغز جذب 
درصـد در   30درصـد در مرحلـه رشـد میـوه و      30بهار،  درصد از نیاز نیتروژن در اواخر اسفند و اوایل 20دیگر حدود 

  .بایست مصرف گردد درصد در مرحله رسیدن دانه و بالفاصله پس از برداشت می 20مرحله پرکردن مغز و 
  

  فسفر
، pHفسفر از عناصري است که شاید بیش از همه عناصر اصلی مورد نیاز گیاه تحت تـأثیر شـرایط خـاك از جملـه     

در کاربرد کودهاي فسفره باید سعی کـرد تـا ایـن کودهـا کمتـرین تمـاس را بـا        . گیرد مقدار آهک و نوع رس قرار می
از نظـر کـوددهی درختـان پسـته، ایـن عنصـر در       . داشته باشند) تر سنگین(هاي داراي رس بیشتر  خاك به ویژه خاك

توجـه بـه آزمایشـات خـاك و بـرگ در اسـتفاده از       . هر دو سال پر و کم محصول داراي اهمیت تقریباً یکسـانی اسـت  
در بین کودهاي آلی کودهاي مرغی و ماهی داراي درصـد بـاالتري فسـفر    . کودهاي فسفره در باغات پسته راهگشاست

توصـیه کـودي عمـومی بـراي اسـتفاده از       15در جـدول  . رسد ها در تغذیه فسفر الزم به نظر می هستند و توجه به آن
 .اغات پسته براساس آزمایش خاك و برگ ارائه شده استکودهاي فسفره در ب
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  توصیه کودي عمومی فسفر براي درختان بارور پسته -15جدول 

  توضیحات  روش مصرف  )کیلوگرم در هکتار(مقدار مصرف   منبع کود  زمان مصرف

  زمستان
دي تا اواخر (

  )ماه بهمن

سوپرفسفات 
  تریپل

  یا فسفات آمونیوم

براساس 
آزمایش 

  خاك

  جذب غلضت فسفر قابل
  )گرم بر کیلوگرم خاك میلی(

  مقدار مصرف
کیلوگرم در (

  )هکتار

  به صورت نواري
روي کود 
حیوانی در 

  چالکود

در صورت استفاده از 
فسفات آمونیوم مقادیر 

) ازت(مصرف نیتروژن 
در اسفندماه کمتر 

که براساس  شود می
مقدار کود فسفره به 

کار رفته بایستی اصالح 
  .گردد

  400  5کمتر از 

10 -5  350  
15 -10  300  
20 -15  200  

  0  20بیشتر از 

براساس 
آزمایش 

  برگ

  غلضت فسفر در برگ
میکروگرم بر گرم ماده (

  )خشک

  مقدار مصرف
کیلوگرم در (

  )هکتار
  400  05/0کمتر از 

1/0-05/0  350  

15/0 -1/0  300  

2/0-15/0  200  

  0  2/0بیشتر از 

بعد (اردیبهشت 
از ارزنوشدن 

تا اواسط ) میوه
  خردادماه

  فسفات اوره
  یا

  اسید فسفریک
یا کودهاي (

  )محلول فسفره

80  
بسته به درصد فسفر در کودهاي محلول فسفره مقدار مصرف کود (

استفاده از اسید فسفریک نیز مقدار و شرایط . بایستی اصالح گردد
  ).را داردخاص خود 

کودآبیاري یا 
  سرپاش

پخش نواري (
کود در 

انداز  سایه
درختان و انجام 

  )آبیاري

در صورت استفاده از 
فسفات مقادیر  اوره

) ازت(مصرف نیتروژن 
در زمان مشابه کمتر 

که براساس  شود می
مقدار کود نیتروژن دار 

به کار رفته ) ازته(
  .بایستی اصالح گردد

  
  کود آبیاري فسفر
که عمدتاً مـورد نیـاز توسـعه     شود میدرصد فسفر در بهار جذب  ON (25(، در سال پرمحصول 16براساس جدول 

گردد، بنـابراین در دسـترس بـودن     درصد فسفر مورد نیاز در طی پرشدن مغز جذب می 55اما . هاي جدید است ریشه
هـاي گـل    در این مقطع موجب ریزش جوانه فسفر در این مرحله بسیار مهم است چرا که هر گونه خلل در تأمین فسفر

البته سال آوري دالیـل متعـددي دارد   . شدیدي را در سال بعد رقم خواهد زد) Off(محصول  سال بعد شده و سال کم
 .باشـد  پرمحصول موید این مسـئله مـی  محصول و  هاي کم هاي متعدد نتایج تجزیه گیاه باغات پسته در سال اما بررسی

گاهی محلول پاشی فسفر در زمان پرشدن مغز براي درخت مفید است چون ممکن است به دلیل آهکی بـودن خـاك،   
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هاي خاك مختل شده و نفوذ عمقی و پخشـیدگی مناسـب بـراي دریافـت      شور بودن و رس زیاد حرکت فسفر در الیه

تر بایـد مـدنظر    مراه با مواد آلی مناسبدر این صورت جایگذاري فسفر در فصل خزان ه. ها را نداشته باشد توسط ریشه
. توانـد کـارایی فسـفر را افـزایش دهـد      اسیدي کردن آب آبیاري با انواع اسیدها به جز اسید کلریدریک نیـز مـی  . باشد

بنابراین در کودآبیاري کودهاي فسفره استفاده از اسیدهاي معدنی ماننـد اسـید فسـفریک، اسـید سـولفوریک، اسـید       
 .تواند کارایی جذب فسفر را افزایش دهد آلی مانند اسید هیومیک می نیتریک یا اسیدهاي

 
 هاي پسته برحسب درصد از کل نیاز کودي تقسیط کودهاي فسفره در کودآبیاري باغ -16جدول 

)Siddiqui and Brown, 2013a. b(  

  وضعیت
  آوري سال

قبل از 
بیدار 
  شدن

تورم 
  جوانه

ارزنو 
  شدن

رشد سریع و 
نهایی شدن 

  میوه اندازه

شروع مغز 
  رفتن

کامل 
بعد از   رسیدگی  شدن مغز

  برداشت

  Off(  5  20  15  20  20  10  5  5(سال کم محصول 

  ON(  0  5  5  15  35  20  10  10( سال پرمحصول

 
  پتاسیم

کوددهی پتاسیم در . است) ON(ترین عناصر غذایی براي درختان پسته به ویژه در سال پرمحصول  پتاسیم از مهم
در سال پرمحصول کوددهی پتاسیم متمرکز بر دوره پرشدن مغز که . کم محصول نیز متفاوت استسال پرمحصول با 

از آنجا که . افتد معموالً با توجه به رقم پسته، شرایط آب و هوایی و خاك در اواخر خرداد تا اواسط تیرماه اتفاق می
روزه  40- 50ند، عمدتاً و به طور میانگین شو کاري ایران که با روش غرقابی آبیاري می دور آبیاري در مناطق پسته

در صورت وجود . ترین زمان به دوره شروع پرشدن مغز انجام شود است، کوددهی پتاسیم در این دوره باید در نزدیک
تواند به باالبردن ذخیره  کمبود در خاك استفاده از کود سولفات پتاسیم در زمستان و روي کود حیوانی در چالکود می

هایی که سن درختان کشت شده در آن زیاد باشد  و خاك) سبک(هاي شنی  در خاك. ك کمک نمایدپتاسیم خا
  .و از کودهاي پتاسیمی نیز کمتر استفاده شده باشد، احتمال کمبود پتاسیم، بیشتر است) سال 20حداقل بیشتر از (

با پتاسیم، مقدار بیشتري پتاسیم الزم ) عنصر موجود در آب و خاك شور(هاي شور نیز به دلیل رقابت سدیم  در خاك
هاي شور  بنابراین کوددهی پتاسیم در خاك. است تا جذب پتاسیم به وسیله ریشه درختان به اندازه کافی صورت گیرد

  .از اهمیت زیادي برخوردار است
هاي پرمحصول کمتر از  پتاسیم توسط محصول تولیدي، معموالً غلظت پتاسیم برگ در سال به دلیل برداشت زیاد

پاشی پتاسیم  هاي کوددهی خاکی و کودآبیاري براي این عنصر محلول بنابراین عالوه بر روش. سال کم محصول است
کننده در شروع دوره پرشدن به عنوان مکمل و کمک ) کودهایی مانند نیترات پتاسیم(به ویژه در ترکیب با نیتروژن 

توصیه کودي عمومی پتاسیم براي درختان بارور پسته براساس تجزیه خاك  17در جدول . مغز پسته مؤثر خواهد بود
 .هاي مصرف گوناگون آمده است و برگ و روش
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  توصیه کودي عمومی پتاسیم براي درختان بارور پسته -17جدول 

  توضیحات  روش مصرف  )رم در هکتارکیلوگ(مقدار مصرف   منبع کود  زمان مصرف

  زمستان
دي تا اواخر (

  )ماه بهمن

سولفات 
  پتاسیم

براساس 
آزمایش 

  خاك

  جذب غلضت پتاسیم قابل
  )گرم بر کیلوگرم خاك میلی(

  مقدار مصرف
کیلوگرم در (

  )هکتار

به صورت 
  نواري

روي کود 
حیوانی در 

  چالکود

-  

خاك 
  غیرشور

خاك 
  شور

  600  500  200کمتر از 

300 -200  400  500  

400 -300  100  200  

  0  0  400بیشتر از 

براساس 
آزمایش 

  برگ

  غلظت پتاسیم در برگ
میکروگرم بر گرم ماده (

  )خشک

  مقدار مصرف
کیلوگرم در (

  )هکتار
سال 

محصول  کم
)Off(  

سال 
پرمحصول 

)ON(  

خاك 
  غیرشور

خاك 
  شور

  600  500  4/1از کمتر   6/1کمتر از 

8/1 -6/1  6/1-4/1  400  500  

2 -8/1  8/1 -6/1  100  200  
  0  0  8/1بیشتر از   2بیشتر از 

اواخر خرداد 
شروع (

) پرشدن مغز
تا اواسط 

  تیرماه

  
نیترات 
  پتاسیم

یا سولفات 
پتاسیم 

محلول در 
  آب

150  
مصرف بسته به درصد پتاسیم در کودهاي محلول پتاسیمی مقدار (

  .)کود بایستی اصالح گردد

کودآبیاري یا 
  سرپاش

پخش نواري (
کود در 

انداز  سایه
درختان و 
  )انجام آبیاري

در سال کم محصول 
  .الزم نیست

در صورت استفاده از 
کود نیترات پتاسیم 

مقادیر مصرف نیتروژن 
در زمان مشابه ) ازت(

که  شود میکمتر 
براساس مقدار کود 

ه ب) ازته(نیتروژن دار 
کار رفته بایستی 

  .اصالح گردد
اواخر خرداد 

شروع (
) پرشدن مغز
تا اواسط 

  تیرماه

  
نیترات 
  پتاسیم

در سال کم محصول   محلولپاشی  کیلوگرم در هزار لیتر آب 5
  .الزم نیست
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  آبیاري پتاسیم کود

 90بیشـتر از  ) Off(محصـول   و کـم ) ON(نیاز به پتاسیم در طی زمان پرشدن مغز باالست و در سـال پرمحصـول   
از دانشـگاه  ) 1999( Zengو ) Beede )2014براسـاس پیشـنهاد   . شـود  میدرصد پتاسیم در زمان پر شدن مغز جذب 

درصد در مردادماه تقسیط و  20درصد در تیرماه،  40درصد از نیاز فصلی پتاسیم بایستی در اردیبهشت،  40کالیفرنیا 
 .به درخت داده شود

  
 هاي پسته برحسب درصد از کل نیاز کودي پتاسیمی در کودآبیاري باغتقسیط کودهاي  - 18جدول 

 )Siddiqui and Brown, 2013a. b(  

  وضعیت
  آوري سال

قبل از 
بیدار 
  شدن

تورم 
  جوانه

ارزنو 
  شدن

رشد سریع و 
نهایی شدن 
  اندازه میوه

شروع 
  مغز رفتن

کامل شدن 
بعد از   رسیدگی  مغز

  برداشت

  Off(  5  15  20  20  20  15  5  0(سال کم محصول
  ON(  5  5  20  20  25  20  5  0(سال پرمحصول

  
  کلسیم 

کاري ایران، معموالً کمبود فیزیولوژیک است به این معنی که به دلیل عـدم تحـرك    کمبود کلسیم در مناطق پسته
اثـرات مثبـت کـاربرد    . شـود  مـی هاي مختلف گیاه بـا مشـکل روبـرو     مناسب، در مراحلی از رشد، انتقال آن در قسمت

پاشی نیترات کلسیم هنگـام تـورم   محلول - الف: چند زمان در آزمایشات مختلف نشان داده شده استکودهاي کلسیمی در 
پاشـی ترکیبـات   محلـول  - کاربرد خاکی نیترات کلسیم به روش کودآبیاري یـا سـرپاش در اوائـل اردیبهشـت ج     - ها ب جوانه

محلولپاشی کالت یا آمینوکالت کلسیم بعـد   - کلسیم در اوائل اردیبهشت جهت کاهش عارضه اضمحالل پوست استخوانی د
توصیه کـودي کلسـیم   . هاي پسته براي کمک به کاهش عارضه اضمحالل پوست استخوانی از برداشت با هدف جذب از جوانه

کـاربرد کودهـاي کلسـیم بیشـتر بـه وجـود عارضـه زوال و اضـمحالل          آنچه مشخص است. خالصه شده است 19در جدول 
) بـا توجـه بـه حـدود بحرانـی و کفایـت      (پوست استخوانی در باغ بستگی دارد اما با این حال در صورت کمبود آن در بـرگ  

  .کاربرد آن الزم است
 

  کودآبیاري کلسیم
توان از منـابع نیتـرات کلسـیم و سـولفات      شد میها با براي تأمین کلسیم و مینزیم در حالتی که نیاز به مصرف آن

توجه شود که نیترات کلسیم با هیچکـدام از کودهـاي سـولفاته و فسـفاته سـازگاري نداشـته و       . منیزیم استفاده نمود
بـه جـدول سـازگاري کودهـا     . شـود  مـی ها در تانک کود با مثالً کود سولفات پتاسیم موجب رسـوب   مخلوط کردن آن

 .شودتوجه ) 23جدول (
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  توصیه کودي عمومی کلسیم براي درختان بارور پسته -19جدول 

  توضیحات  روش مصرف  مقدار مصرف در هکتار  منبع کود  زمان مصرف
اواخر اسفندماه تا 
اواسط فروردین 
ها  هنگام تورم جوانه

بسته به رقم پسته و 
  شرایط آب و هوایی

  نیترات کلسیم
  یاکالت کلسیم

هاي آلی  یاکمپلکس
  کلسیم

  کیلوگرم در هزار لیتر آب 3
محلولپاشی 

هاي  روي جوانه
  متورم

  لیتر در هزار لیتر آب 2  -

غلظت محلولپاشی بستگی به درصد کلسیم   لیتر در هزار لیتر آب 2- 5
  دارد

بعد از (ماه  اردیبهشت
  )ارزنوشدن میوه

  نیترات کلسیم
  یا

  کلرید یا کالت کلسیم
کودآبیاري یا   کیلوگرم در هکتار 70- 100

  سرپاش

مقدار مصرف بستگی به سابقه شدت کمبود 
کلسیم و عارضه اضمحالل پوست استخوانی و 
  .وضعیت آب و هوایی مؤثر بر این عارضه دارد
مقدار نیترات مصرفی به عنوان کود نیتروژن 

  .در این زمان در نظر گرفته شود) ازته(دار 

  ماه اوائل آبان
  کالت کلسیم  بعد از برداشت

  در هزار 2
در صورت وجود سابقه یا بروز عارضه   محلولپاشی

  در هزار 3  .اضمحالل پوست استخوانی انجام شود

  
 

  عناصر ریزمغذي
توصیه این عناصر بیشتر بـه صـورت   . باشد توصیه اینبر می. باشداین عناصر شامل آهن، روي، منگنز، مس و بور می

کـاربرد خـاکی   . گیـرد  ها صورت مـی  محلولپاشی و براساس آزمایش برگ و حدود بحرانی و مطلوب پیشنهادي براي آن
ی بـه ایـن     . ها در خاك وجود داشته باشد، قابل توصیه اسـت  که کمبود کمی آن این عناصر هم در صورتی کمبـود کمـ

البته کاربرد خاکی این عناصـر  . معنی است که مقدار قابل جذب عنصر در خاك کمتر از حدي است که گیاه نیاز دارد
باالي خاك و وجـود   pH. ها از خاك وجود داشته باشد ها توسط ریشه در صورتی مفید خواهد بود که شرایط جذب آن

بنابراین کاربرد محلولپاشی این عناصر . روبرو شود آهک در خاك باعث خواهد شد که جذب اغلب این عناصر با مشکل
در صورت کاربرد خاکی، بهتر است این عناصر بر روي کودهاي آلی در چـالکود اسـتفاده   . در بیشتر مواقع مفیدتر است

  .شود تا کمتر تحت تأثیر شرایط نامساعد خاك قرار گیرند
ماننـد آهـن، روي، مـس،    ) مصـرف  یا کم نیاز یـا کـم  ریزمغذي (پاشی بیشتر براي رفع کمبود عناصر میکرو محلول

مانند نیتـروژن، فسـفر و   ) پرنیاز یا پرمصرف(منگنز و بور و در موارد اضطراري و خاص براي تکمیل نقش عناصر ماکرو 
این تصور که کمبود عناصر پرنیاز را بتوان از طریـق محلولپاشـی   . گیرد پتاسیم در درختان پسته مورد استفاده قرار می

باشد، چرا که نیاز درختان به این عناصر بیشتر از آن اسـت کـه بـا محلولپاشـی بتـوان نیـاز را        برطرف نمود اشتباه می
مدت و محدود و در موارد خاص مثل اوایـل دوره رشـد    برطرف نمود اما در مواقع اضطراري براي رفع کمبودهاي کوتاه

  .تواند مطرح باشد ی مکمل و کمکی میعنوان عملیات به) پرشدن مغز(یا زمان رشد سریع دانه 
پاشی است و راه دیگـر بهبـود وضـعیت     هاي رفع کمبود عناصر کم نیاز محلول طور که ذکر گردید یکی از راه همان

از طریـق کـاربرد مـواد    ) هاي موئین و ریز طور موضعی و در اطراف ریشه درختان در عمق تراکم ریشه حداقل به(خاك 
باید توجه نمود که در صـورت وجـود شـرایط مناسـب در خـاك یـا       . باشد گچ و مواد آلی میاي همچون  اصالح کننده
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تر و پایدارتر از محلولپاشی اسـت چـون محلولپاشـی     امکان اصالح خاك، کاربرد عناصر ریزمغذي از طریق خاك اصولی

در . ال فـراهم خواهـد کـرد   اي براي چنـدین سـ   که کاربرد خاکی عناصر غذایی، ذخیره باید هرساله تکرار شود در حالی
هاي عمومی مربوط به عناصر ریزمغذي به دو روش خاکی و محلولپاشی با کودهـاي رایـج و معمـول     توصیه 20جدول 

با توجه به تنوع زیاد در کودهاي موجود در کشور اعـم از داخلـی و وارداتـی در اسـتفاده از     . موجود در بازار خواهد آمد
 .را جویا شد سان مجربکودهاي مختلف باید نظر کارشنا

 
  توصیه کودي عمومی عناصر ریزمغذي براي درختان بارور پسته - 20جدول 

نام 
مقدار مصرف در   منبع کودي  زمان مصرف  روش مصرف  عنصر

  توضیحات  درخت/هکتار

  آهن

  کاربرد خاکی
  زمستان  روي کود حیوانی در چالکود

  گرم در هر درخت 250  سولفات آهن

توجه به ها با  در محلولپاشی
  مرتبه 3تا  1شدت کمبود 

 15-30محلولپاشی به فاصله 
  .قابل توصیه است روز

 EDDHAکالت 
  گرم در هر درخت 50- 100  آهن

اردیبهشت و   محلولپاشی برگی
  خرداد

  در هزار 5/1  آهن EDTAکالت 

  در هزار 1- 2  سولفات آهن

  روي

  کاربرد خاکی
  گرم در هر درخت 200- 250  سولفات روي  زمستان  روي کود حیوانی در چالکود

اردیبهشت و   محلولپاشی برگی
  خرداد

  در هزار 2- 3  نیترات  روي

  در هزار 2- 3  سولفات روي

  منگنز

  کاربرد خاکی
  در هر درخت 100- 150  سولفات منگنز  زمستان  روي کود حیوانی در چالکود

اردیبهشت و   محلولپاشی برگی
  خرداد

  نیترات  منگنز
  در هزار 1- 2

  سولفات منگنز

  مس

  کاربرد خاکی
  گرم در هر درخت 50- 100  سولفات مس  زمستان  روي کود حیوانی در چالکود

ها با توجه به  در محلولپاشی
  مرتبه 2تا  1شدت کمبود 

 15-30محلولپاشی به فاصله 
  .روز قابل توصیه است

سوزانندگی ترکیبات مسی 
باالستو با غلظت پایین 

  گرددمصرف 
اردیبهشت و   محلولپاشی برگی

  خرداد
  کالت مس

  در هزار 3/0 - 1
  سولفات مس

  بور

  کاربرد خاکی
  گرم در هر درخت 50- 100  اسید بوریک  زمستان  روي کود حیوانی در چالکود

ترجیحاً محلولپاشی 
  تر ماه اثربخش اردیبهشت

با توجه به . از خرداد است
  مرتبه 2تا  1شدت کمبود 

 15-30محلولپاشی به فاصله 
  .روز قابل توصیه است

اردیبهشت و   محلولپاشی برگی
  در هزار 2- 3  اسید بوریک  خرداد
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  )میکرو(کود آبیاري عناصر ریزمغذي 

نمک نیترات آن قابلیـت   سولفات روي وسولفات مس یا سولفات منگنز، ترکیبات معدنی میکرو نظیر سولفات آهن،
ها، درصد  منتها به دلیل آهکی بودن خاك. ها را به صورت کودآبیاري استفاده کرد توان آن حاللیت در آب را دارد و می

بنابراین در صورت امکان کوددهی زمستانه با مواد آلـی اسـتفاده از   . یابد ها کاهش می باالي رس و بعضاً گچ کارایی آن
آهـن نیـز بـراي کودآبیـاري کـارایی       EDDHAاستفاده از کالت . تر باشد ا مواد آلی شاید مناسباین ترکیبات همراه ب

هـاي سـولفات و یـا     در صورت اسـتفاده از نمـک  . خوبی داشته و در طول فصل قابلیت استفاده همراه با آبیاري را دارد
افزایش کارایی جذب این عناصـر   توان از اسیدي کردن آب آبیاري به منظور منگنز، روي و مس می EDTAهاي  کالت

در . توان از نمک اسید بوریکبریک استفاده نمـود  براي تامین بورتأمین بر از طریق کودآبیاري می. توان کمک جست می
حتی بوربر را نیـز  ) میکرو(تواند کارایی جذب عناصر ریزمغذي  می 6حدود  pHکودآبیاري اسیدي کردن آب آبیاري تا 

  .افزایش دهد
  

 توصیه کودي در شرایط شور و قلیا

هـاي بیـان شـده مسـئله      اند در مطالـب و توصـیه   کاري اغلب در مناطق شور واقع شده به دلیل اینکه مناطق پسته
تـوان گفـت    آنچه به طور خالصه می. شوري در کنار دیگر شرایط غالب این مناطق کم و بیش در نظر گرفته شده است

  :شامل موارد زیر است
 .در مناطق شور اولویت با کود سولفات آمونیوم است) ازته(دار  ده از کودهاي نیتروژندر استفا -
حدود بحرانی و کفایت پتاسیم قابل جذب خاك در مناطق شور باالتر از مناطق غیرشـور اسـت و ایـن بـه ایـن       -

 .ه قرار گیردمعنی است که استفاده از کودهاي پتاسیمی در مناطق شور اهمیت زیادي داشته و باید مورد توج
با اینکه معموالً در شرایط شور غلظت بور در آب، خاك و برگ باالست ولی این مسئله همیشه صادق نیسـت و   -

کاري رجوع به نتـایج آزمایشـات الزم اسـت و صـرف اینکـه شـوري، مـالك         در استفاده و توصیه بور در مناطق پسته
 .باالبودن غلظت بور قرار گیرد، صحیح نیست

ها و تشکیل میوه تقریباً بدون توجـه بـه شـوري قابـل توصـیه       پاشی هنگام تورم جوانهاز بور در محلولاستفاده  -
است چون اثرات مثبت استفاده از  بور در این زمان در مناطق شور هم مشاهده شده است مگر غظـت بـور در بـرگ    

 .باشد) ام پی پی(میکروگرم بر گرم  800درختان پسته بیش از 
کمپوست،  ها ورمی ترین از کودهاي آلی، کودهاي مرغی براي مناطق شور قابل توصیه نیست و مناسب در استفاده -

 .کود ماهی و کود گاوي است
 

جداول خالصه عالئم کمبود، زمان و شیوه مصرف عناصر غذایی و توصیه کودي بر اساس مراحل رشد 
  درختان بارور پسته

عالئم کمبود عناصر غـذایی و زمـان و شـیوه مصـرف کودهـا و توصـیه کـودي عمـومی بـراي           22و  21در جداول 
بدیهی است این جداول براي آگاهی کلـی از  . درختان بارور پسته براساس مراحل رشد به طور خالصه آورده شده است

  . ریزي جهت اجراي آن مناسب است هاي پسته و برنامه برنامه تغذیه در طول یک سال در باغ
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  هاي پسته خالصه عالئم کمبود و زیادبود، زمان و شیوه مصرف عناصر غذایی در باغ -21جدول 

نام 
زمان مصرف عنصر در   عالئم زیاد بود  عالئم کمبود  عنصر

  سال
زمان مصرف عنصر براساس 

  رشد گیاه  مرحله

نیتروژن 
  )ازت(

بویژه کنار خوشه، بویژه (زردي برگ 
کمی رشد ) + هاي مسن برگ

  ها سرشاخه

سوختگی نوك میوه و رشد 
بیش از حد رویشی، از نوك 

جوشد، در حد  میوه شیره می
  زیاد خشکی درخت

  اسفند، خرداد، شهریور
قبل از شروع رشد، : کودآبیاري

) مغز رفتن میوه(شروع تشکیل مغز 
  و رسیدگی میوه

  فسفر

+ ضعف درخت+ کمی رشد ریشه 
ها، کم شاخه و  نازك بودن شاخه

ها رشد  بودن درخت، شاخهبرگ 
کنند و تنها رشد طولی  جانبی نمی

  ها دارند، ارغوانی شدن برگ

باعث بروز عالئم کمبود روي 
  گردد می

  اواخر پاییز یا زمستان،
  اردیبهشت و خرداد

  ،)درخت(خواب ریشه : خاکی
توسعه برگ و میوه و : کودآبیاري

  شروع مغز رفتن

حاشیه سوختگی قهوه اي برگ،   پتاسیم
  پوکی پسته

احتمال ایجاد اختالل در 
جذب کلسیم و منیزیم در 

مصرف بیش از حد 
  کارشناسی

اواخر پاییز یا زمستان، 
خرداد تا اویل تیر به 

صورت نیترات پتاسیم 
  محلول در آب

، )درخت(خواب ریشه : خاکی
شروع مغز : کودآبیاري و محلولپاشی

  رفتن

  کلسیم
قاشقی شدن برگ و لکه پوست 

در میوه، حاشیه سوختگی استخوانی 
  کم، سر سوختگی میوه

  ندارد

پاییز، زمستان و : خاکی
  اوائل اردیبهشت

اردیبهشت، : محلول پاشی
  خرداد و اسفند

: خواب درخت، کودآبیاري: خاکی
  بعد از ارزنو شدن میوه

ها و  هنگام تورم جوانه: محلول پاشی
  بعد از ارزنو شدن میوه

  -  منیزیم
بیشتر حاشیه سوختگی برگ 

کم رنگ، باعث کمبود کلسیم 
  شود می

-  -  

  زردي برگ، رنگ پریدگی عمومی  آهن
اختالل در جذب سایر 

عناصر، محلول پاشی زیاد 
  .شود باعث سوختگی میوه می

  پاییز و زمستان: خاکی
اردیبهشت : محلول پاشی

  وخرداد

  خواب درخت: خاکی
  کامل شدن رشد برگ: محلول پاشی

ها و روزت  گرهکاهش فاصله میان   روي
  اختالل در جذب سایر عناصر  ها شدن برگ

  پاییز و زمستان: خاکی
اردیبهشت، : محلول پاشی

  خرداد و اسفند

  خواب درخت: خاکی
+ ها  هنگام تورم جوانه: محلول پاشی

  کامل شدن رشد برگ

اختالل در جذب سایر عناصر   زردي برگ  منگنز
  مخصوصاً آهن

  پاییز و زمستان: خاکی
اردیبهشت : پاشیمحلول 

  وخرداد

  خواب درخت: خاکی
کامل شدن رشد برگ : محلول پاشی

  )ها کامل شده و خشبی نشده برگ(

  مس
عصایی شدن شاخه، کوچک شدن 

سطح برگ، نازك شدن شاخه، قرمز 
  شدن شاخه

سوختگی یا نکروز شدن برگ 
البته با محلول پاشی (و میوه 

  )بیش از حد مس

  پاییز و زمستان: خاکی
اردیبهشت، : پاشی محلول

  خرداد و اسفند

  خواب درخت: خاکی
ها  هنگام تورم جوانه: محلول پاشی

  کامل شدن رشد برگ+

  بور

کاهش رشد برگ و نا هنجار بودن 
گیرد،  ها خوره می برگ(ها  رشد برگ
ماند و برگ از بین  ها می رگبرگ

  )رود می

  حاشیه سوختگی برگ
  پاییز و زمستان: خاکی

اردیبهشت، : محلول پاشی
  خرداد و اسفند

  خواب درخت: خاکی
+ ها  هنگام تورم جوانه: محلول پاشی

  کامل شدن رشد برگ

شوري 
حاشیه سوختگی کم رنگ   -  )سدیم(

  -  -  برگ و سوختگی نوك میوه
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  ي توصیه کودي عمومی بر اساس مراحل رشد درختان بارور پستهخالصه - 22جدول 

 

         
 

 مرحله رشد
 

قبل از بیدار شدن 
 درختان

ها تورم جوانه  ارزنوشدن میوه 
رشد سریع و 
اندازه نهایی 

 پسته
 دوران خواب درختان بعد از برداشت رسیدگی کامل شدن مغز شروع مغز رفتن

 اسفند زمان تقریبی
اواخر اسفند تا اواسط 

فروردین بسته به 
شرایط آب و هوایی و 

 رقم پسته
اردیبهشتاوائل  اردیبهشت و  

 خرداد
اواخر خرداد تا اواسط 

نیمه دوم آذر تا اواخر  مهر و آبان شهریور و مهر اواخر تیر تا اواسط مرداد تیر
 بهمن

کاربرد خاکی به 
  صورت چالکود

کودهاي آلی و کاربرد 
کودهاي شیمیایی روي 

ها براساس آزمایش  آن
 خاك و برگ

سرپاش یا 
 کودآبیاري

قسط اول 
ازته کود   

 کود محلول فسفره مانند اوره فسفات
اوره یا سولفات ) (ازت(قسط دوم نیتروژن 

)آمونیوم  

حاوي (نیترات پتاسیم 
قسط سوم نیتروژن 

در سال ) ازت(
یا سولوپتاس) پرمحصول  

 قسط چهارم کود ازته -
)در سال پرمحصول(   

  نیترات کلسیم

  محلولپاشی

فروت (تشکیل میوه 
)ست  

+ بور+ روي+  کلسیم
)اوره(نیتروژن   

 کلسیم

ها  ریزمغذي
براساس آزمایش 
برگ و توصیه 

 کارشناسی

در  5نیترات پتاسیم 
  هزار

کلسیم + اوره+روي
در شرایط خاص 

کلسیم در صورت (
وجود سابقه عارضه 
اضمحالل پوست 

)استخوانی  

 

برداري برگ نمونه  عملیات ویژه برداري خاك نمونه     
 



 53                                                                                                             دستورالعمل تولید پسته گواهی شده

 
  )Roddy, 2008(خالصه سازگاري کودها  -23جدول 

وره  
ا

  

وم
ونی

 آم
ات

یتر
ن

وم  
ونی

 آم
ات

ولف
س

یم  
لس

ت ک
ترا

نی
یم  

اس
ت پت

ترا
نی

یم  
تاس

ور پ
کلر

یم  
اس

ت پت
ولفا

س
وم  

ونی
 آم

ات
سف

ف
  

س
و م

نز 
منگ

ي و 
 رو

ن،
 آه

ات
ولف

س
  

س
و م

نز 
منگ

ي، 
 رو

هن
ت آ

کال
  

زیم
منی

ت 
ولفا

س
ک  

فری
فس

ید 
اس

ک  
وری

ولف
د س

سی
ا

  

ک
تری

د نی
سی

ا
  

                            √  اوره
نیترات 
                          √  √  آمونیوم

سولفات 
                        √  √  √  آمونیوم

نیترات 
                      √   √  √  کلسیم

نیترات 
                  √  √  √  √  √  √  پتاسیم

کلرو 
                √ R √  √  R  √  √  پتاسیم

سولفات 
              √  √  √    √  √  √  پتاسیم

فسفات 
             √   √ √  R  √  √  √  آمونیوم

سولفات 
آهن، روي 

  و مس
√ √ √   √  √  √  √            

کالت 
آهن، روي 

  و مس
√ √ √ R*  √  √  √ R √  √          

سولفات 
        √  √  √    √  √  R  √ √ √  منگنز

اسید 
      √  √   √  √  √  √  √  R √ √ √  فسفریک

اسید 
    √  √  √  √  √  √   √  √  R √ √ √  سولفوریک

اسید 
  √  √  √  √    √  √  √  √  √  √ √ √ √  نیتریک

  سازگاري کم=  Rناسازگار =  Xسازگار =  √
  )1396حسینی و همکاران ( کلسیم در غلظت باال مخلوط شوند دهند بنابراین نبایستی با کودهاي واکنش سریعی با کلسیم می EDTAهاي  کالت*= 
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  استفاده از کودهاي زیستی در باغ پسته

  اکسیدکننده گوگرد هاي کودهاي زیستی حاوي باکتري
گـوگرد در  . باشـد صورت سـولفات مـی   گوگرد از عناصري است که در خاك وجود داشته ولی فرم قابل جذب آن به

افـزودن گـوگرد بـه    . هـاي شـور و قلیـایی کـاربرد دارد     کمیت و کیفیت محصول اثر داشته و همچنین در اصالح خاك
هـاي   سـاز نبـوده و الزم اسـت بـا کـاربرد بـاکتري       ن عنصر چـاره ها در بیشتر موارد به دلیل اکسیداسیون کند ای خاك

ها قادرند با اکسید کـردن گـوگرد عنصـري     این باکتري. ویژه تیوباسیلوس سرعت بیشتري یابد اکسیدکننده گوگرد  به
از طـرف دیگـر ایـن اکسیداسـیون سـبب کـاهش       . افزوده شده به خاك، سبب قابل جذب شدن آن براي گیـاه شـوند  

مایـه تلقـیح   . دهـد دیته خاك شده و قابلیت جذب عناصري مانند فسفر، روي، آهن و مس را افـزایش مـی  موضعی اسی
کیلوگرم گوگرد بایـد یـک کیلـوگرم مایـه      50شود و به ازاي  هاي تیوباسیلوس بیشتر به شکل پودري تهیه می باکتري

انگیران اقدام به تولید گـوگرد بنتـونیتی   در حال حاضر پاالیشگاه گاز خ.  تلقیح تیوباسیلوس قبل از کشت مصرف نمود
هاي  شود و از کارایی باالتري نسبت به سایر فرمپاستیلی به فرم عدس نموده است که به سرعت در خاك پخشیده می

  .گوگرد برخوردار است
  

  حاوي قارچ هاي میکوریز آربسکوالر کودهاي بیولوژیک
توجه به همزیستی میکوریزي و ریزجانداران به وجود  ور،کشبه منظور نیل به پایداري درتولید محصوالت باغی

چرا که این . باشدمی اي برخوردارهاي میکوریز آربسکوالر از اهمیت ویژهآورنده این نوع همزیستی یعنی قارچ
ریزجانداران خاکزي به نوعی نقشی کنترلی در تعادالت بیولوژیکی منطقه ریزوسفري گیاهان، مکانی که بیشترین 

بین گیاهان باغی یکی از گیاهانی که  در. نمایندتاثیر را در جذب آب و عناصر معدنی براي آن قائلند ایفا می
اي این گیاه چرا که سیستم ریشه. است پستهدهد بیشترین وابستگی را به رابطه همزیستی میکریزي نشان می

ین گیاه براي امکان دسترسی به منابع آب ابنابر. باشدهاي ضخیم با انشعابات محدود میعمدتا حاوي ریشه
در کولتیوارهایی از این گیاه . باشدهاي میکوریزي میموجود در خاك و جذب کافی عناصر معدنی وابسته به قارچ

داراي ریشه  هاي میکوریزي بیشتر از انواعکه ریشه از ضخامت بیشتري برخوردار میباشد این وابستگی به قارچ
به دلیل محدودیت منابع  درختان پستهاي است که شرایط اقلیمی کشور به گونه. گرددمی هاي نازکتر مشاهده

آب در طی دوره رشد خود ممکن است تحت شرایط تنش رطوبتی قرار گیرند که این خود از طریق کاهش جذب 
- ایطی میهاي میکوریزي تحت چنین شرقارچ. آب و عناصر معدنی، کاهش رشد و عملکرد گیاه را در پی دارد

توانند از طریق کمک به گیاه براي جذب هرچه بیشتر عناصر معدنی و اصالح روابط آبی گیاه با بهبود بخشیدن 
دیگر عوامل کاهش رشد از . فرایند فتوسنتز گیاه مقاومت آنرا در برابر شرایط نامساعد محیطی افزایش دهند

هایی است که به منظور کنترل بیمارگرهاي کشقارچها استفاده بیش از حد از بویژه در خزانه پسته هاينهال
-از جمله  زياین مواد شیمیایی با از بین بردن ریزجانداران مفید خاك. گیردمورداستفاده قرار می پسته ریشه
   .گردندگیاه باعث کندي رشد میايسیستم ریشه آربسکوالر و آسیب به - هاي میکوریزقارچ
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  هاي میکوریزي  هاي استفاده از مایه تلقیح قارچ روش
هاي  هاي میکوریزي در زمان احداث باغ بهترین زمان براي کاربرد مایه تلقیح قارچ: دیجهت احداث باغ جد - 1

الی  100معموال حدود (هاي میکوریزي  توان مایه تلقیح قارچ در این زمان می. باشد ها می جدید و در زمان کاشت نهال
را در کف حفره یا گودال در نظر گرفته شده براي کاشت نهال اضافه کرده و پس از قراردادن نهال در چال  )گرم 200

شیمیایی و  -و اطمینان از تماس مستقیم ریشه گیاه با مایه تلقیح، حفره را با خاك سطحی همراه با کودهاي دامی
وریزي را با مواد تهیه شده براي کاشت نهال مخلوط کرده و هاي میک توان مایه تلقیح قارچ موادآلی پر نمود و یا می

  .براي پر کردن چال در نظر گرفته شده براي کاشت نهال از این ترکیب استفاده نمود
  

هاي میکوریزي  ها بهترین مکان براي استفاده از قارچ ها وخزانهنهالستان): ها مناسب براي خزانه(مصرف حجمی  - 2
گیرند، اعم از مواد آلی و معدنی  موادي که به عنوان بستر کشت در خزانه مورد استفاده قرار می زیرا معموالً. باشند می

هاي میکوریزي هستند و دیگر اینکه به دلیل وجود تعداد زیادي نهال و یا قلمه در یک فضاي  عموماً فاقد قارچ
هاي  ها و یا قلمهی میکوریزي را در تمامی نهالتوان با استفاده از مقدار کمی از مایه تلقیح، رابطه همزیست محدود، می

هاي میکوریزي در نهالستان و بهترین حالت استفاده از مایه تلقیح قارچ. موجود درنهالستان و یا خزانه بوجود آورد
کیلوگرم  20معموال حدود ( باشد دهنده بستر خزانه با یک نسبت مشخص می خزانه مخلوط کردن آن با مواد تشکیل

پس از تهیه بستر ترکیبی با قارچ نسبت به  .)دهنده بستر کشتزیستی به ازاي یک متر مکعب از مواد تشکیل از کود
  .گردد ها اقدام می کاشت قلمه ها یا نهال

  

گرم الی یک کیلوگرم از کود زیستی حاوي قارچ هاي  500براي باغات احداث شده بسته به سن باغ مقدار  - 3
مصرف همزمان کود دامی پوسیده شده باعث . درخت و در ناحیه چالکود اضافه نمائیدمیکوریزي را در دو طرف 

 .شودافزایش کارایی کود زیستی می

  
  در محصوالت گواهی شده) عناصر سنگین(ها مدیریت کاهش آالینده -8

از حدود مجاز یا اما باال بودن آنها بیش . هاي متفاوتی وجود دارندها بطور طبیعی در غلظتفلزات سنگین در خاك
باال بودن . باشدها میها و ساختار زمین شناسی و ژئوشیمی کانیهاي انسانی است و یا ناشی از ویژگیناشی از فعالیت

غلظت فلزات سنگین از حد مجاز بدلیل استنشاق، تماس پوستی، بلع مستقیم و جذب توسط گیاهان و استفاده از 
آلودگی خاك براي کاربري کشاورزي توسط ) استاندارد(لذا مقدار حد مجاز . باشدآنها براي انسان خطرآفرین می

ذکر این نکته شایان توجه است . آمده است 24سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و ارائه گردیده است که در جدول 
. باشدمی) و نه بخش قابل استفاده(که مقدار فلزات سنگین ذکر شده بر حسب میلی گرم در کیلوگرم به صورت کل 

  . گرددهاي مختلفی باعث تغییر غلظت فلزات سنگین در خاك میفعالیت
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  ) میلی گرم بر کیلوگرم( سازمان حفاظت محیط زیست ها بر اساس  استاندارد حداکثر مجاز فلزات سنگین در خاك - 24جدول 

  عنصر پیشنهادي سازمان محیط زیست ایران

 آرسنیک 40

 بور -

 بریلیوم 5

 کادمیم 5

 کبالت 50

 کروم 110

 مس 200

 فلوئور 300

 جیوه 7

 مولیبدن 40

 نیکل 110

 سرب 75

 آنتیموان 10

 سلنیوم 4

 وانادیوم 200

 روي 500

  
  :توان در عبارت ساده زیر بیان نمودبطور کلی توازن جرمی فلزات سنگین در خاك را می

M total = (MP+MA+MF+Mag+Mow+Mip)-(Mcr-Ml)  
  

هاي نهاده agمنابع کودي،  fهاي اتمسفري، نشست aمواد مادري،  pهاي فلز سنگین و اندیس  Mدر این عبارت 
  . باشدآبشویی می lبرداشت توسط گیاه،  crهاي معدنی،  آالینده ipپسماندهاي آلی،  owشیمیایی کشاورزي، 

 1چندان که به آنها عناصر کمیاب. دارند هاي بسیار کمیفلزات سنگین حاصل از هوادیدگی مواد مادري، غلظت

البته در برخی مناطق . گفته شده و معموالً در مقادیر سمی نیستند) میلی گرم در کیلوگرم 1000غلظت کمتر از (
  .تولوژي آنها داراي غلظت باالیی هستندیبه دلیل ساختار زمین شناسی و ویژگی ل

تعادل موجود در چرخه عناصر و فلزات، غلظت فلزات سنگین در هاي انسان و بهم زدن البته در اثر فعالیت
ها به مقداري افزایش یافته که مشکالت متعددي را براي سالمتی انسان، گیاهان و جانوران، اکوسیستم برخی خاك

  .نمایدها ایجاد میو دیگر محیط

                                                             
1 Trace elements 
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هاي هاي بشري بیشتراز جریانلیتعالوه بر آن که معموالً افزایش غلظت و انباشتگی فلزات سنگین ناشی از فعا

هاي انسان داراي تحرك و فراهمی زیستی بیشتري نسبت به منابع فلزات سنگین ناشی از فعالیت. باشدطبیعی می
  .شودترین منابع افزایش فلزات سنگین به خاك بیان میدر زیر تعدادي از مهم. منابع لتیوژنیک و پدوژنیک دارد

  
  کودها -1

گیاهان براي رشد و نمو و تکمیل . رودکشاورزي اولین تأثیر مهم انسان بر روي خاك به شمار میاز نظر تاریخ 
روي، (و کم مصرف ) نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد(چرخه زندگی نیازمندند تا عناصر پرمصرف 

انند روي، منگنز، آهن، نیکل، مس، هستند که برخی از آنها هم) جور، منگنز، آهن، مس، مولبیدن، نیکل و کلراید
ها از طریق مصرف عناصر ضروري بایستی به خاك و یا برگ. گردندجزء فلزات سنگین محسوب می) مولبیدن

هر ساله مقادیر قابل توجهی از انواع کودهاي . برگپاشی براي گیاه تأمین شوند تا بتواند گیاه سالمی را تولید نماید
این . گیردهان از طریق خاکی یا برگپاشی در اراضی کشاورزي مورد استفاده قرار میحاوي عناصر مورد نیاز گیا

به عنوان مثال استفاده از کودهاي فسفاتی مقادیري از . باشندکودها حاوي مقادیر کمی از فلزات سنگین هم می
ده آلوده نشوند بایستی از ها از نظر این عوامل آالینبراي آن که خاك. کادمیم و سرب را به خاك اضافه می نمایند

با . منابع کودي مناسبی استفاده نمود براي این منظور استانداردهاي انواع مواد کودي تهیه و تدوین شده است
شکل گیري دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودي در مؤسسه تحقیقات خاك وآب انواع مواد کودي از دو جهت 

هاي کودها و دوم رعایت غلظت مجاز ق محتوي با برچسب روي بستهاول تطاب. گیرندعمده مورد بررسی قرار می
لذا براي تولید محصوالت گواهی شده الزاماً بایستی کودهاي مورد استفاده . فلزات سنگین در انواع مواد کودي است

و یا ارسال شماره ثبت به  www.kswir.irاین امر از طریق مراجعه به پایگاه . داراي شماره ثبت مواد کودي باشند
گردد که استفاده از مواد کودي فاقد شماره مجدداً یادآوري می. باشدقابل حصول می 3000646424شماره پیامک 

ات سنگین در مقدار مجاز فلز 4 در پیوست. ها خواهد شدثبت باعث عدم تأیید و دریافت نشان حد مجاز آالینده
  . مواد کودي بر اساس شیوه نامه ثبت مواد کودي آمده است

  
  ها کشآفت -2

از جمله . شدندهاي قابل توجه فلزات سنگین بودند استفاده میهاي مختلفی که حاوي غلظتکشدر گذشته آفت
حال حاضر نیز سمومی  در. هاي حاوي مس، جیوه، منگنز، سرب و روي در گذشته را ذکر نمودکشتوان به قارچمی

البته در . شوندبه عنوان قارچ کش استفاده می) آهک + سولفات مس(همانند اکسی کلرور مس و محلول برودو 
-بهرحال در استفاده از آفت. شودنمیاکنون استفاده  شد که همفاده میگذشته سمومی همانند ارسنات سرب نیز است

عمل نموده و از مصرف سموم ممنوع و  هاي گیاهیمدیریت آفات و بیماريهاي ها بایستی مطابق با دستورالعملکش
فهرست سموم مجاز براي استفاده در  4 در پیوست شماره. رویه و بی تجویز متخصصان خودداري نموداستفاده بی

  . آمده است  پستهمحصول 
  



 دستورالعمل تولید پسته گواهی شده                                                                                                            58

 
  کودهاي آلی و لجن فاضالب -3

تواند می... لجن فاضالب، کودهاي دامی، کمپوست زباله شهري و مصرف مواد آلی غیراستانداردي همانند انواع 
اگرچه که استفاده از کودهاي دام و طیور در . ها در خاك گرددسبب افزایش تجمع فلزات سنگین و سایر آالینده

و  هاي غذایی داماما در مواردي که به دلیل استفاده نامناسب مکمل. افزایش حاصلخیزي خاك نقش مهمی را دارند
تواند سبب طیور حاوي روي، مس و نیز به دلیل استفاده از ترکیبات حاوي ارسنیک در کنترل بهداشتی آنها می

افتد که مقادیر زیادي از کودهاي نامناسب در سطح کوچکی البته این امر در صورتی اتفاق می. تجمع در خاك شود
  . داردهاي مناسب باشنداستفاده شده و کودهاي مورد استفاده فاقد معیارها و استان

در برخی مناطق و به . توان آن را بازیافت نمودباشد که میمحصوالت فرآیند تصفیه فاضالب می 1لجن فاضالب
در برخی موارد لجن . نمایندهاي شهري را در اراضی کشاورزي استفاده میصورت محدود لجن فاضالب تصفیه خانه

لجن فاضالب با توجه به . دهندباغی کمپوست و مورد استفاده قرار میفاضالب را با خاك اره، کلش و ضایعات 
تواند حاوي مقادیري فلزات سنگین بویژه سرب، نیکل، کروم، مس کیفیت فاضالب و فرآیندهاي تصفیه فاضالب می

استفاده از . هاي میکروبی و انگلی نیز باشدتواند حاوي آلودگیعالوه بر فلزات سنگین لجن فاضالب می. باشد... و 
باشد که داراي بسته بندي و شماره ثبت دفتر ثبت و لجن فاضالب صرفاً در شرایطی قابل استفاده و توصیه می

  .کنترل کیفی مواد کودي باشد
  

  فاضالب و آب آبیاري -4
ري اي طوالنی در دنیا دارد و هم اکنون نیز در بسیااستفاده از فاضالب براي آبیاري محصوالت کشاورزي سابقه

این موضوع به ویژه در مراکز و مناطق کشت و کار در حاشیه و . شوداز کشورهاي دنیا و حتی ایران استفاده می
توانند بسته به منشاء ها عالوه بر آلودگی میکروبی و انگلی میاین فاضالب. خوردداخل شهرها بیشتر به چشم می

اده مستمر و بلند مدت انباشتگی فلزات سنگین آن آن حاوي مقادیري از فلزات سنگین باشد که درصورت استف
اما بهرحال بر اساس مقررات موجود . بحدي برسد که کیفیت خاك از استاندارد فلزات سنگین را نداشته باشد

لذا در صورت استفاده از . باشداستفاده از فاضالب خام براي کشاورزي و تولید محصوالت کشاورزي ممنوع می
عالوه بر فاضالب مورد . توان به آن نشان حد مجاز آالینده  اختصاص داده شودنمی پستهلید فاضالب خام براي تو

توانند حاوي میز بدلیل شرایط هیدرو ژئوشیمیایی استفاده براي آبیاري، منابع آب سطحی و یا زیرزمینی نی
هاي شناسی آنها حاوي غلظتگاهی ساختار زمین  چرا که . ها از جمله فلزات سنگین باشندمقادیري از آالینده

در حال حاضر براي آب مورد . در این راستا الزم است تا به کیفیت آب نیز توجه نمود. باالي فلزات سنگین هستند
  .استفاده براي آبیاري استاندارد زیر وجود دارد

  
  
  

                                                             
1 Sewage Sludge 
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  استاندارد کیفیت آب براي کاربري کشاورزي -25جدول 

  توضیحات  مقدار  یکا  پارامتر  ردیف
  هاي اسیدي فقط براي خاك  5000  میکروگرم بر لیتر  آلومینیم  1
    100  میکروگرم بر لیتر  آرسنیک  2
    100  میکروگرم بر لیتر  بریلیم  3
    10  میکروگرم بر لیتر  کادمیم  4
    50  میکروگرم بر لیتر  کبالت  5
    100  میکروگرم بر لیتر  کروم  6
    200  میکروگرم بر لیتر  مس  7
    5000  بر لیترمیکروگرم   آهن  8
    2500  میکروگرم بر لیتر  لیتیم  9
  هاي اسیدي فقط براي خاك  200  میکروگرم بر لیتر  منگنز  10
    10  میکروگرم بر لیتر  مولیبدن  11
    200  میکروگرم بر لیتر  نیکل  12
    5000  میکروگرم بر لیتر  پاالدیم  13
    20  میکروگرم بر لیتر  سلنیم  14
    100  لیترمیکروگرم بر   وانادیم  15
    2000  میکروگرم بر لیتر  روي  16
  هاي اسیدي فقط براي خاك  1000  میکروگرم برلیتر  فلوئور  17
    3  میلی گرم بر لیتر  بر  18
    3000  میکروزیمنس بر سانتیمتر  هدایت الکتریکی  19
    30  میلی گرم بر لیتر  نیتروژن نیتراتی  20
       1  اينماتدهاي روده  21
    5/6- 4/8  -  هاش پ  22

این نوع . کنند هاي اسیدي محدودیت ایجاد می مقادیر ارائه شده براي پارامترهاي آلومینیم، منگنز و فلوئور فقط براي آبیاري گیاهان در خاك :1توضیح 
  .محدوده حوضه آبریز دریاي خزر  قرار دارندها اغلب در  خاك

با توجه به وابستگی حداکثر مقدار مجاز آنها به روش آبیاري و سایر ) SAR(براي پارامترهاي غلظت سدیم، کلراید و نسبت جذب سدیم  :2توضیح 
هاي سازمان  توصیه(شود در این موارد به مرجع اصلی  با این وجود توصیه می. پارامترهاي کیفیت آب، در اینجا حدودي براي آنها تعیین نشده است

  .به عنوان راهنما رجوع شود) بار و کشاروزي جهانیخوارو
  .hookwormsو  Trichurisو  Ascarisهاي  گونه) 1(
  در طی دوره آبیاري) 2(

  .باشد برداري براي منابع تأمین آب کشاورزي براي پارامترهاي متداول و باکتریولوژیک ماهانه و مواد سمی فصلی می حداقل تناوب نمونه: تبصره
  
  

   کاري و پسماندهاي صنعتیمعدن  -5
استخراج معدن، آسیا کردن سنگ معادن فلزي و صنایع وابسته آن عامل پراکنش و تجمع فلزات سنگین در 

تر رسوب تر و یا بزرگقطعات سنگین(ها طی استخراج معدن باطله. رود هاي بسیاري از مناطق به شمار میخاك
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. یابدتخلیه شده و غلظت آنها افزایش می.... ها و یعی همانند تاالبهاي طببه گودال) کرده طی فرآیند شناور سازي

گردد که باعث ایجاد ریسک براي سالمتی میش غلظت عناصري همانند روي و سرب در بسیاري موارد باعث افزای
فلزات سنگین موجود در خاك از طریق . گرددانسان، محصوالت کاشته شده در آن و مخاطرات زیست محیطی می

هاي حاوي مقادیر باالي فلزات سنگین و یا بلع مستقیم آن بر سالمتی انسان تأثیر وردن گیاهان روئیده در خاكخ
  .گذاردمی

توانند به ها و مواد دارویی نیز میعالوه بر معادن، صنایع دیگر همانند نساجی، دباغی، پتروشیمی، تولید آفت کش
برخی از این مواد براي خاك و گیاه مناسب نبوده . به محیط وارد نمایندموادي را .... صورت معمولی، حوادث، نشت و 

در انتخاب مزارع و باغات بایستی توجه نمود . کنندو ایجاد مشکل در سالمتی محصوالت می) همانند فلزات سنگین(
  .که منابع خاك وآب آنها تحت تأثیر مجاورت با چنین صنایعی قرار نگیرند

  
  هاآالیندهمنابع هوایی  - 6

فلزات معموالً همراه . باشدها شامل انتشار گرد و غبار یا دودها، گازها و بخارات در اتمسفر میمنابع هوایی آالینده
برخی فلزات همانند ارسنیک، کادمیم و سرب در  .شوندبا ذرات موجود در جریان خروجی گازها منتشر می

ها از طریق پس از انتشار آالینده. آیدذرات ریز متراکم درمی شوند و به صورتفرآیندهاي دماي باال تصعید می
. نشیندهاي مرطوب و خشک بر روي زمین میشوند تا به صورت فرونشستها به مناطق وسیعی پراکنده میدودکش

 بهرحال دودها چه از. شوندها معموالً به دلیل تشکیل در نزدیک زمین در منطقه محدودتري پراکنده میفرونشست
شوند از طریق فرونشست مرطوب و خشک بر زمین ها و چه از طریق فرونشستی که وارد اتمسفر میطریق دودکش

به همین دلیل . باشدکیفیت این آلودگی بستگی به کیفیت منشاء آن داشته و موضوعی مکان ویژه می. شوندوارد می
هاي بیشتري ها و گیاهان مجاور آن با غلظتاكدر مجاورت کارخانجات ذوب فلزات مقدار کادمیم، سرب و روي در خ

هاي فسیلی به دلیل یکی دیگر از منابع اصلی انتشار سرب در انتشارات گازي حاصل از احتراق سوخت. شودمواجه می
همچنین به . هاي اصلی می گرددهاي اطراف جادهباشد که باعث افزایش غلظت سرب در خاكتترا اتیل سرب می

البته این . کندها افزایش پیدا میهاي مجاور جادههاي روانسازي نیز غلظت کادمیم در خاكروغن دلیل سائیدگی و
باغ بایستی به این نکته توجه نمود و با / یابد لذا در انتخاب مزرعه ها گاهی تا چندین کیلومتر هم انتقال میآلودگی

 100فاصله . را رعایت نمود تا آلودگی پیش نیاید فاصله مناسب) فرعی/ اصلی(توجه به میزان ترافیک و نوع جاده 
زیرا نتایج مطالعات در . تواند استفاده شودها نه به عنوان یک استاندارد بلکه به عنوان یک راهنما میمتري در جاده
هر . رسدمتر کنار جاده به حداقل خود می 100دهد که آلودگی خاك ناشی از ترافیک در فاصله ایران نشان می

  .ت اندازه گیري مقدار فلزات سنگین در خاك و گیاه نبایستی از حدود مجاز آن عبور کندصور
 

  هایی براي کاهش فلزات سنگین در محصوالت کشاورزيگزینه
 پستهدر دنیا در مورد جذب فلزات سنگین در ارقام مختلف  بسیار محدوديتحقیقات  :انتخاب رقم مناسب

  .البته ظاهراً تاکنون در ایران رقم مناسب براي چنین شرایطی هنوز معرفی نگردیده است. انجام گرفته است
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گذارد به عنوان مثال لوپن اثرات ریزوسفر گیاهان بر فراهمی زیستی گیاهان بعدي تناوب تأثیر می: تناوب گیاهی

هاي استفاده از گیاهان صنعتی یکی از گزینه. هددکند که فراهمی کادمیم را افزایش میاسید سیتریک تراوش می
هاي به عنوان مثال در نعنا فلزات سنگین در روغن. باشدمناسب براي کشت در اراضی با غلظت باالي فلزات سنگین می

. عملکرد را در اثر سمیت فلزات سنگین تجربه کرده بود% 14آنها مشاهده نشد، هرچند کاهش ) عصاره نعنا(ضروري 
و علف قناري  (Salix)ن لیفی همانند پنبه، کتان، کنف، گیاهان مورد استفاده براي تولید انرژي زیستی همانند بید گیاها

(reed Canary grass) هاي خوبی براي اراضی آلوده به فلزات سنگین هستندگزینه.  
  گزارشات متعددي حاکی از آن است که غلظت کادمیم در گیاهان با مصرف کودهاي روي کاهش : کوددهی

به احتمال زیاد پاسخ به مصرف روي . البته برخی گزارشات هم در خصوص عدم تأثیر کودهاي روي بوده است. یابدمی
اشد مصرف آن جذب در کاهش جذب کادمیم به وضعیت روي درخاك بستگی دارد و در صورتی که خاك پائین ب

البته این اثرات غالباً در . کندچنین مس با کادمیم براي جذب توسط گیاه رقابت میهم. کادمیم را کاهش خواهد داد
   .هاي کشت بدست آمده است و در شرایط گلخانه و خاکی در مزرعه شواهد محدودي وجود داشته استمحلول

فسفر نقش مهمی در . کودهاي فسفاتی مورد توجه قرار گیرددر مزارع با احتمال غلظت باالي آرسنیک مصرف 
در حضور مقادیر کافی فسفر در گیاه بخش . کاهش جذب و انتقال آرسنیک و تعدیل اثرات نامطلوب آن در گیاه دارد

  .شودها منتقل نمیاعظم آرسنیک در ریشه انباشته شده و به سایر بخش
نند زیست جامدها، کمپوست لجن فاضالب، کودهاي دامی فراهمی مواد بهسازهاي آلی هما:مواد بهسازهاي آلی

- ریستی فلزات سنگین در خاك را به دلیل محتوي مواد آلی خود و غلظت باالي مواد آلی و فسفر و آهن کاهش می
وارد نمودن مواد آلی به خاك به دلیل نگهداري کادمیم و جلوگیري از جذب توسط گیاه و آبشویی مناسب . دهند

%) 30(کود دامی غلظت نیکل در هویج % 2به عنوان مثال در برخی تحقیقات نشان داده است که مصرف . شدبامی
تحقیقات دیگري که بر روي اثربخشی افزودن بقایاي گندم بر روي خاك . را کاهش داد%) 35(و گندم %) 45(اسفناج 

  . تدرصد کاهش یاف 40آلوده انجام شد نشان داد که غلظت کادمیم در گندم 
هاي مواد بهساز شیمیایی بر روي کاهش فراهمی زیستی فلزات سنگین بدلیل ایجاد سایت: بهسازهاي شیمیایی

بسیاري از این مواد محصوالت جانبی صنایع . بسیار مؤثر هستند pHاتصالی اضافی براي فلزات سنگین و نیز اثرات 
برخی مواد بهساز شیمیایی و آثار آن بر  26در جدول . بوده بنابراین کم هزینه و به مقادیر زیادي در دسترس هستند

هاي اسیدي قابلیت استفاده فلزات سنگین راه کاهش استفاده از آهک در خاك. روي جذب فلزات سنگین آمده است
- دهد اما به دلیل کاهش قابلیت استفاده عناصر ضروري، استفاده از آنها در اراضی کشاورزي کشور ما که آهکی میمی

هاي هیدراته هستند که ظرفیت انتخابی باالیی ها که آلومنیو سیلیکاتزئولیت. د چندان قابلیت اجرایی نداردباشن
ها یکی از مؤثرترین مواد بهساز شیمیایی هستند که انتقال فلزات بنابراین زئولیت. براي جذب سطحی فلزات دارند
، 72اي مصرف زئولیت تجمع کادمیم، سرب و روي را لعهبه عنوان مثال در مطا. دهندسنگین به گیاهان را کاهش می

براي غیر ) همانند آپاتیت یا هیدروکسی آپاتیت(استفاده از ترکیبات فسفاتی . درصد کاهش داده است 41و  81
  . متحرك کردن فلزات در مطالعات بسیاري مورد توجه بوده است
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  برخی بهسازهاي شیمیایی معدنی که به صورت مؤثر براي کاهش فراهمی فلزات سنگین  –26جدول 

 (Puschenreiter et al., 2002)  
  مؤثر براي   مواد بهساز 
 Cd, Ni, Zn  مونتموریلونیت

  Cd, Pb, Zn  کلینوپتلوالیت
  Cd, Pb, Zn  دي آمونیوم فسفات

  As, Cr (II)سولفات آهن 
  Cd, Cu, Ni, Zn  هیدروکسی آپاتیت

  Cd, Cu, Ni, Pb, Zn  آهک 
  Cd, pb  اکسیدهاي منگنز 
  Cd, Cu, Ni, Pb, Zn  زئولیت مصنوعی

  
  چند نکته در خصوص فلزات سنگین

مسئوالن ملی بایستی در تداوم عدم استفاده از . هاي حاوي سرب نقش مهمی را در سرب همراه دارندسوخت -
 .هاي سرب دار اصرار ورزندسوخت

هاي نظامی می توانند داراي سرب بیشتري نسبت ها، انبار مهمات، میداناراضی کشاورزي نزدیک صنایع، جاده -
هاي رنگ آمیزي شده داراي سرب همچنین اراضی کوچک نزدیک ساختمان. به اراضی طبیعی معمولی باشند

حتماً نسبت به آزمون سرب در در صورتی که به هر دلیلی مشکوك به آلودگی باالي سرب هستید . بیشتري باشند
 .خاك اقدام نمایند

 . در صورتی که در گذشته سوابقی از مصرف سموم آرسنات سرب وجود داشت در استفاده از اراضی دقت شود -
 .از کشت گیاهان بر روي اراضی که درآنها لجن فاضالب خام اضافه شده، خودداري شود -
هاي حاوي سرب در اي نسبت به فرونشستیا سبزیجات ریشه سبزیجات برگی نسبت به سبزیجات غیر برگی -

بنابراین بایستی در انتخاب . نماینددار جذب میهاي غالت سرب هوا را به مقدار معنیدانه. هوا آسیب پذیر تر هستند
 .هاي هوا توجه کافی نماییدگیاهان در مناطق حاوي فرونشست

همانند کودهاي (یا آلوده به سرب ) مانند سموم ارسنات سربه(هاي حاوي سرب از مصرف ترکیبات و نهاده -
 .در مناطق کشاورزي خودداري شود) هاي حاوي مس غیرمعتبرفسفاتی و قارچ کش

 .هاي بدون سرب استفاده شوددر صورت استفاده از خشک کن، حتماً از سوخت -
تماس با سرب هوا، خاك و (مالی آنها هاي احتدر هنگام انتقال محصوالت تا محل فرآوري بایستی از آلودگی -

 .خودداري نمود) گرد و غبار
هاي حاوي هاي رنگ شده با رنگها و یا ساختماندر مزارع کوچک مقیاس بایستی از کشت در نزدیک جاده -

 .سرب خودداري شود
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 pH، تنظیم هاي حاوي مقادیر متوسط سرب، اقدامات کشاورزي همانند استفاده از مواد آلی در خاكدر خاك -

ها و خاك براي کاهش قابلیت استفاده، انتخاب گیاهان با حساسیت کمتر نسبت به آلودگی سرب و استفاده از عایق
 .ها بر روي گیاهان از جمله آنهاستممانعت براي تماس فرونشست

  .یش شوندهاي آبیاري بایستی از منبع آالینده فلزات سنگین دور نگهداشته شوند و به صورت منظم پاآب -
 

 

  پستهمدیریت آب وآبیاري براي تولید  -9
  ریزي آبیاري  پسته  تعیین نیاز آبیاري و برنامه

ریزي آبیاري گیاهان و باغات از عوامل مهم و تأثیرگذار بر عملکرد، تولید سالم و ارتقا  تعیین نیاز آبیاري و برنامه
درجه حرارت (تعیین نیاز آبیاري گیاهان بر اساس آمار و اطالعات هواشناسی شامل . باشد وري مصرف آب می بهره

و مراحل مختلف رشد و ضرایب گیاهی ) اکثر و ساعت آفتابیکمینه و بیشینه، سرعت باد، رطوبت نسبی حداقل و حد
  . گردد تعرق تعیین می-تبخیر

تعرق سطح مرجع با استفاده از مدل پنمن مانتیث فائو محاسبه و با توجه به ضرایب گیاهی در مراحل - غالباً تبخیر
  .گردد ه و تعیین میمحاسب) با توجه به بارندگی مؤثر (مختلف، نیاز آبی و به همراه آن نیاز آبیاري 

اي  فشار شامل بابلر و قطره و  آبیاري تحت) غرقابی(هاي آبیاري متداول در باغات پسته، آبیاري سطحی  روش
هاي اسفنجی تراوا و  هاي آبیاري دیگري نیز نظیر آبیاري زیرسطحی با لوله البته روش.  باشند سطحی و زیرسطحی می

ها  گیرد که به دلیل مشکالت خاص نظیر طول عمر کم لوله ورداستفاده قرار میاي بر روي درختان پسته م آبیاري کوزه
، و نیز یکنواختی کم توزیع آب، مشکالت اجرایی و عدم تأمین نیاز آبی )براي آبیاري تراوا(ها  در زیرخاك و پارگی آن

هاي  در ضمن سیستم. ت، چندان مورد استقبال قرار نگرفته اس)اي براي آبیاري کوزه(درختان در سنین باروري 
 استفاده قرار هاي پسته استان کرمان مورد سی نیز در برخی باغ وي هاي سیمانی و پی آبیاري زیرسطحی با لوله

با توجه به (روش آبیاري سطحی  ذکر است که در  شایان. اند، که نتایج رضایت بخشی به همراه داشته است گرفته
 از  مصرف گردیده که موجبات نفوذ عمقی بیشتر، تلفات تبخیر و رشد بیشحجم آب بیشتري ) راندمان پایین آبیاري

وري آب و تولید محصول  منظور افزایش بهره  در این راستا ضروري است به. نماید هاي هرز را فراهم می حد علف
. ر گیردو در زمان مناسب در اختیار درخت قرا) خاك و  با در نظرگیري مالحظات فنی آب(مناسب حجم آب مناسب 

ارتباط در نظرگیري مناسب دبی ورودي به نوار درختان، ساعت آبیاري و عرض نوار خیس شده ازجمله مواردي   دراین
همچنین استفاده . گردند روش آبیاري سطحی می باشند که موجب افزایش راندمان آبیاري و مصرف مناسب آب در می

به علت داشتن راندمان آبیاري باال، کاهش تلفات آب، ) ابلرسطحی، زیرسطحی و ب( فشار   هاي آبیاري تحت از روش
گردد از اهمیت شایانی در  کاهش میزان علف هرز و کاهش مصرف سم  و کود که منجر به تولید محصول سالم می

  .تأمین نیاز آبی و مدیریت آبیاري باغات پسته برخوردار است
دوره رشد پسته با توجه به اقلیم . سمنان و فارس قرار دارند هاي کرمان، مرکزي، باغات عمده پسته غالباً در استان

بوده که ضروري است در این محدوده زمانی نیاز آبیاري آن ) از فروردین تا آخر آبان ماه(ماه  8مناطق در حدود 
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 هاي نیاز آبیاري درختان پسته در زمان تشکیل میوه و مغز حداکثر بوده که ضروري است در زمان. تأمین گردد

آب خالص . آب کافی در اختیار درخت قرار گیرد تا از افت عملکرد زیاد جلوگیري گردد) تشکیل گل و مغز(حساس 
 :نیاز پسته با توجه به شرایط اقلیمی در مناطق مختلف در جدول ذیل ارائه گردیده است مورد

  
  آب خالص موردنیاز و نیاز خالص آب آبیاري در مناطق عمده کشت پسته - 27 جدول

دامنه تغییرات  آب خالص   استان
  موردنیازمترمکعب در هکتار

 دامنه تغییرات  نیاز خالص آب آبیاري
  آبیاري سطحی مترمکعب در هکتار

 دامنه تغییرات  نیاز خالص آب آبیاري
  1فشار آبیاري تحت مترمکعب در هکتار

  4690  5960  6660  مرکزي

  4620  5870  6820  البرز

  3940-5350  5000- 6800  5650-7280  اصفهان

  4760-5800  6050-7370  6800- 7860  فارس

  6850- 6390  7430-8120  7690- 8360  یزد

  4500-5770  5720-7330  6420-7900  کرمان

  4410-5290  5600- 6720  6240-7270  سمنان

  درصد درختان پسته  75بر اساس سطح پوشش  -1

  
هاي آبیاري که در  تولید عملکرد مناسب پسته در روشمنظور  گردد به گونه که از جدول فوق مالحظه می همان

هاي  نیاز خالص آب آبیاري کمتري نسبت به روش) فشار آبیاري تحت(شود  ها قسمتی از سطح باغ خیس می آن
با عنایت به اینکه راندمان کاربرد . شده است  توصیه) آبیاري سطحی( شود ها کل سطح باغ خیس می آبیاري که در آن

هاي مختلف آبیاري متفاوت بوده و بستگی به شرایط مزرعه و خاك دارد لذا ضروري است راندمان کاربرد  آب در روش
عموماً براي آبیاري سطحی راندمان . شده و در جدول فوق منظور گردد  آب متناسب با شیوه آبیاري در نظر گرفته

درصد  90تا  70روش آبیاري در محدوده  فشار این راندمان بسته به درصد و براي آبیاري تحت 50تا  30کاربرد 
بر ) بسته به روش آبیاري(منظور تعیین حجم آب مصرفی ضروري است نیاز خالص آب آبیاري   بنابراین به. متغیر است

 . راندمان تقسیم گردد
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 . نماید روزه در مناطق مختلف ارائه می هاي ده جدول ذیل تغییرات حجم آب مصرفی  پسته را در بازه

  

  هاي مختلف روزه در ماه نیاز خالص آب آبیاري در مناطق عمده کشت پسته در بازه ده -28جدول 
  سمنان  –سمنان   کرمان -کرمان   یزد-یزد  شیراز-فارس  اصفهان-اصفهان  کرج -البرز   ساوه  –مرکزي   منطقه 

  نیاز آبیاري   دهه   ماه
  مترمکعب در هکتار 

  نیاز آبیاري 
  مترمکعب در هکتار

  نیاز آبیاري 
  مترمکعب در هکتار

  نیاز آبیاري 
  مترمکعب در هکتار

  نیاز آبیاري 
  مترمکعب در هکتار

  نیاز آبیاري 
  مترمکعب در هکتار

  نیاز آبیاري 
  مترمکعب در هکتار

  فروردین
1  36  0  102  36  180  103  110  
2  66  21  91  37  178  113  98  
3  104  76  97  54  196  139  104  

  اردیبهشت
1  127  93  125  105  219  165  138  
2  148  103  158  164  243  193  177  
3  181  131  194  225  277  231  220  

  خرداد
1  260  228  262  300  363  311  302  
2  298  289  284  334  388  334  336  
3  345  371  330  382  440  386  400  

  تیر 
1  376  399  360  391  477  426  423  
2  402  424  391  391  514  467  441  
3  421  445  412  386  536  499  450  

  مرداد
1  459  479  444  422  576  545  486  
2  417  425  393  381  513  499  434  
3  414  414  384  378  504  498  426  

  شهریور 
1  422  429  396  405  508  497  445  
2  352  366  336  362  418  397  384  
3  321  339  309  351  375  350  360  

  مهر 
1  272  291  264  299  326  307  299  
2  192  202  216  243  278  263  232  
3  130  136  172  195  231  222  174  

  آبان 
1  114  117  143  167  204  198  152  
2  78  73  84  44  134  138  98  
3  27  21  23  0  46  51  32  
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شده در جدول فوق، ضروري است بسته به روش آبیاري و  با توجه به نیاز خالص آب آبیاري در مناطق مختلف اشاره

عنوان نمونه نیاز آب آبیاري در  به. راندمان متناسب با آن، اعداد و ارقام جدول در راستاي حجم آب مصرفی اصالح گردند
) درصد 50باراندمان ( باشد چنانچه از روش آبیاري سطحی مترمکعب در هکتار می 402منطقه ساوه دهه دوم تیرماه در 

 502و  804استفاده شود حجم آب مصرفی براي باغ پسته به ترتیب ) درصد 80باراندمان ( فشار و آبیاري تحت
درصد آب موردنیاز در آبیاري سطحی  78با توجه به جدول آب خالص، . باشد مترمکعب در هکتار در بازه زمانی مذکور می

. مترمکعب آب موردنیاز خواهد بود 390بنابراین . گردد اي لحاظ می به علت کاهش تبخیر در محاسبات آبیاري قطره
لیتر آب الزم  550اصله درخت پسته در یک هکتار باغ در نظر گرفته شود، براي هر درخت حدود  700چنانچه حدود 

لیتر آب تحویل دهد  137بایست  چکان می لیتر در ساعت براي هر درخت، هر قطره 8چکان  قطره 4با در نظر گرفتن . است
  .  ساعت تنظیم شود تا حجم آب موردنیاز براي هر درخت تأمین گردد 17بایست زمان آبیاري حدود  بنابراین می

خورده  ي زود خندان و تركها چون رطوبت باال در باغات پسته در زمان رسیدگی محصول، احتمال آلودگی پسته 
دهد بنابراین برحسب زودرسی یا دیررسی رقم موردنظر، ضروري است  هاي مولد آفالتوکسین افزایش می را به قارچ

روز قبل از برداشت محصول، بسته به بافت خاك، انجام شود تا هم احتمال آلودگی کمتر  15الی  10آبیاري حداقل 
غالباً زمان برداشت محصول در باغات پسته در ماه مهر اتفاق . ایجاد نگردد شده و هم مشکلی در عملیات برداشت

باشند، لذا یک نوبت آبیاري پس از  نظر به اینکه در این ماه درختان هنوز فعال بوده و داراي تبخیر و تعرق می. افتد می
همچنین در . باشد ضروري می هاي سال بعد و تولید پایدار در سال زراعی بعد منظور حفظ جوانه برداشت محصول به

) آغاز رشد رویشی(وخاك الزم است پس از برداشت محصول و نیز در انتهاي زمستان  صورت وجود شوري آب
آبشویی الزم با روش ) فشار هاي تحت ویژه در روش به(هاي تجمع یافته در سطح خاك  منظور شستشوي نمک به

کند، ضمن  ماندابی شدن خاك مشکلی را براي درختان ایجاد نمیآبیاري اضافی جهت آبشویی و . سطحی انجام پذیرد
  . دهد ها را نیز کاهش می که مشکالت مربوط به بیماري این

ها براي کشاورزان براي بهبود وضعیت  ترین راه وخاك یکی از مطمئن مجموع، استفاده از نظرات کارشناسان آب در
هاي الزم، موجبات  ید سعی نمایند با گرفتن اطالعات و توصیهکشاورزان با. باشد مدیریت آبیاري باغات پسته می

  .وري مصرف آب و تولید محصول سالم فراهم آورند افزایش کمی و کیفی محصول باغات پسته را در راستاي ارتقا بهره
. آنچه مسلم است عناصر غذایی در صورتی براي گیاهان قابل جذب هستند که در خاك به صورت محلول درآیند

ها به عناصر غذایی براین فراهم شدن آب براي گیاه عالوه بر رفع نیاز درختان به آب، نقش اساسی در دسترسی آنبنا
ها به در این قسمت سعی خواهد شد مطالب مهم آبیاري درختان پسته و اثرات تنش خشکی بر آن. ضروري دارد

  .اختصار بیان شود
ریزي مناسب آبیاري برنامه. باشد مناسب آب براي درختان در زمان الزم میهدف اصلی از مدیریت آبیاري تامین مقدار 

  .این اطمینان را به ما می دهد که یک مقدار کافی از رطوبت خاك در طول فصل جهت رشد درختان موجود باشد
محصول درختان پسته از نظر مقاومت به خشکی شهرت داشته و قادرند با مقادیر آب خیلی کم نیز زنده مانده و 

مقاوم بودن درختان پسته به این معنی نیست که آنها جهت تولید محصول اقتصادي و مناسب نیاز به . متوسطی تولید کنند
باري در مقابل، مشخص شده است که درختان بالغ پسته آب را بیشتر از بسیاري از درختان میوه و خشک. آب کمی دارند
هاي حساس به کم آبی با میزان کمتر از نیاز واقعی خود آبیاري طول دورهاگر درختان پسته در . رسانندبه مصرف می
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بنابراین باید بدانیم که تحمل درختان پسته نسبت به . شوند، اثرات منفی بر روي فرآیندهاي درونی درخت خواهد گذاشت
ت که درختان پسته قادرند گردد و این بدان معنی نیس خشکی به توانایی آنها در زنده ماندن در شرایط خشکی اطالق می

  . هاي با میزان کم داشته باشندرشد سریع و با محصول زیاد در شرایط آبیاري
  

  بررسی و معرفی وضعیت موجود آب در مناطق پسته کاري  
بوده ) متر در سالمیلی 145(میزان نزوالت جوي در اغلب مناطق پسته کاري کشور مانند استان کرمان بسیار پائین 

این در حالی است که میانگین تبخیر . باشد تر مینیز بسیار پائین) میلیمتر 250(از متوسط بارندگی کشور که حتی 
هاي اخیر به دلیل در سال. میلیمتر در سال است 3000سالیانه بسیار باال و به عنوان مثال در استان کرمان حدود

هاي زیرزمینی  بنابراین حجم مخازن آب. م تر شده استپی، وضعیت از آنچه که ذکر گردید نیز وخیدرهاي پیخشکسالی
رویه به شدت کاهش هاي بیباشند به دلیل برداشت که منبع عمده تامین کننده آب مصرفی درختان پسته می

متاسفانه عالوه بر کاهش حجمی آب سفره هاي زیرزمینی تدریجاً کیفیت آب نیز در این سفره ها به شدت . است یافته
درصد اراضی فاریاب استان، با روش آبیاري  90در حال حاضر، بیش از این در صورتی است که  .است تنزل یافته

دست آمده در طرح توسعه موزون کشت پسته در پژوهشکده پسته کشور، براساس اطالعات به. شود سطحی، آبیاري می
باغ پسته در روش آبیاري سطحی  کاري استان کرمان، به طور متوسط ساالنه در یک هکتاردر مناطق مختلف پسته

کیلوگرم در  840یعنی با توجه به میانگین عملکرد حدود . متر مکعب آب به مصرف می رسد 8642، حدود )غرقابی(
-این در حالی است که با استفاده از روش. گردد لیتر آب مصرف می 10290هکتار، براي تولید یک کیلوگرم پسته،حدود 

مترمکعب براي هر هکتار باغ پسته با تولید متوسط حدود  7000میزان مصرف آب را تا حد توان هاي نوین آبیاري می
لیتر آب مصرف  5000کیلوگرم محصول خشک پسته، کاهش داد یعنی به ازاي هر کیلوگرم پسته خشک حدود  1500

ادیر شوري هاي متفاوت البته در این محاسبات میزان آبشویی مورد نیاز لحاظ نشده است چون در باغات پسته مق. شود
  .هاي گوناگون وجود داردو خاك

-، در مناطق مختلف پسته)از ابتداي فروردین تا پایان آبان(نیاز آبی درختان بارور پسته در هشت ماه فصل رشد 
این میزان جذب آب توسط درختان پسته، در روش آبیاري سطحی . باشدمیلیمتر می 700- 750کاري کشور، حدود 

متر مکعب در هکتار  7000-7500ایج در منطقه که در آن کل سطح باغ خیس شود، معادل حجم آب ر) غرقابی(
باشد، بر حسب درصد سطح خیس در حالتی که آبیاري سطحی به صورت کاهش عرض نوار اجرا شده . خواهد بود

مرحله باروري، بر حسب  میزان مقادیر نیاز آبی نهال پسته تا رسیدن به. شده باغ، این حجم آب، تعدیل خواهد شد
 :گردداصالح می 29سن گیاه، با استفاده از جدول 

  

  )1376فرشی و همکاران، (ضرایب اصالحی نیاز آبی بر حسب سن گیاه  - 29جدول 
  ضریب کاهشی  سن گیاه  ردیف

  4/0  سالگی 3از کاشت تا   1
  7/0  سالگی 6سالگی تا  3از   2
  9/0  سالگی 9سالگی تا  6از   3
  1  سالگی 9بیش از   4
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هاي تحقیقاتی انجام شده در پژوهشکده پسته کشور، نیاز آبی درختان پسته، بسته به در ضمن بر اساس طرح

اي سطحی هاي آبیاري موضعی بابلر، قطرهکاري کشور، در روششرایط آب و هوایی و شوري آب مناطق مختلف پسته
به . باشد درصد نیاز آبی در روش آبیاري سطحی می 40- 50و  50-60، 60- 70و زیرسطحی، به ترتیب در حدود، 

کاري رفسنجان، در این سه روش آبیاري، به ترتیب حدود عنوان مثال، نیاز آبی درختان بارور پسته در مناطق پسته
که آبشویی هر رساله را نیز باید به آن . باشدمتر مکعب در هکتار، در طول فصل رشد می 3500و  4000، 5000

 .اضافه نمود

شوري آب وخاك، روش  تبخیر و تعرق، میزان انتخاب دور آبیاري درختان پسته به عواملی نظیر بافت خاك،
  در بحث دور آبیاري، باغدار باید به این موضوع توجه داشته .آبیاري، سن درخت و میزان آب در دسترس بستگی دارد

در شرایط . اسب درختان پسته مطابقت دارد یا خیراز نظر حق آبه با دور آبیاري من باشد که میزان آب در دسترس،
آبیاري گیاه پسته در دوران نهالی . سازي آب و استفاده از آن در زمان مناسب باشدخاص ممکن است نیاز به ذخیره

 9از سال سوم تا حدود . گیرد روز انجام می 7و در روش آبیاري غرقابی، با دور آبیاري ) هاي اول و دوم کشتسال(
 35تا  25شود، دور آبیاري  دهی اقتصادي بوده و به عنوان درخت بارور محسوب می ی که تقریبا شروع محصولسالگ

روز نیز  40تا  30البته در صورت محدودیت منابع آبی، دور آبیاري . گردد روز یکبار بسته به نوع بافت خاك اعمال می
الزم به ذکر است که سنی که به عنوان سن . باشد ه میبراي درختان بارور پسته در روش آبیاري غرقابی قابل توصی

 15تا  9گیرد بستگی به وضعیت مدیریت باغ و رشد درختان داشته و ممکن است بین  درخت بارور مد نظر قرار می
 از سال دوم به تدریج. شوند ها در ابتدا یک روز در میان آبیاري می اي، نهال در روش آبیاري قطره. سالگی متغیر باشد

 10-15از سال چهارم به بعد دور آبیاري به . یابدسالگی ادامه می 3روز افزایش یافته و این روند تا  7دور آبیاري به 
در مجموع بر اساس نتایج  .یابدروز یک بار بسته به نوع خاك رسیده و به همین صورت براي یک درخت بالغ ادامه می

جهت انتخاب دور مناسب  6جدول یقات پسته انجام شده است، هاي تحقیقاتی مختلفی که در مؤسسه تحق پروژه
آبیاري درختان بارور پسته، با توجه به مهمترین عوامل تاثیرگذار، نظیر روش آبیاري، بافت خاك و سن گیاه، مورد 

  .گیرد استفاده قرار می
  

  دور آبیاري مناسب درختان پسته -30جدول 
 )روز(دور آبیاري بهینه  عوامل مؤثر

 سالگی به بعد 9از  سالگی 9سالگی تا  3از  سالگی 3از کاشت تا  گیاهسن 
 رسی شنی رسی شنی رسی شنی بافت خاك

 روش آبیاري

 40 30 20 15 10 7 سطحی
 35 25 20 15 10 7 بابلر

 15 10 10 7 3 1 اي سطحی قطره
 20 15 15 10 3 1 اي زیرسطحی قطره

  

هر مرحله از رشد به دالیل مختلف، حساسیت خاص خود . باشد ترین عملیات داشت میآبیاري در طول فصل مهم
بندي  حساسیت اجزاء تولید نسبت به تنش آبی به صورت زیر درجه. را نسبت به تامین مقدار کافی آب داراست

  ): باشد ترین مرحله رشد در ابتداي فهرست می حساس(شود  می
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  ).عموماً تیرماه(و زمان پر شدن مغز ) عموماً فروردین ماه(گلدهی آبیاري در زمان : پوکی و سقط جنین )1
 .و عموماً اوایل شهریور ماه) بسته به رقم(آخرین آب قبل از برداشت : خندانی )2

 .عموماً اواخر فروردین ماه. افشانی آبیاري در زمان تشکیل میوه و پس از گرده: تعداد دانه در درخت )3

 .استخوانی و عموماً در اواخر مرداد و اوایل شهریور ماهمشابه خندانی پوست : رسیدگی )4

در طول .... ها و  زمان مشخصی ندارد و عموما به مدیریت آبیاري، تغذیه، کنترل آفات و بیماري: وزن و اندازه میوه
  .فصل بستگی دارد

  

  هاي آبیاري در باغات پستهروش
روش آبیاري در . وري مصرف آب استآبیاري و بهره انتخاب روش مناسب آبیاري عامل مهم و اساسی در راندمان

، پستی و بلندي و شیب زمین، شرایط آب و هوایی، کیفیت )بافت خاك(یک باغ به عوامل مختلفی مانند جنس خاك 
توان براي تمام باغات بنابراین نمی. مندي باغدار بستگی دارد، تمکن مالی و عالقه)خرده مالکی(آب و خاك، مالکیت 

اي باغات پسته در کشور نسبت به سایر محصوالت باغی شرایط ویژه. یک روش واحدي را براي آبیاري توصیه کردپسته 
، شرایط آب و هوایی گرم و خشک با آب و خاك شور و مناطق  3و  2در ایران باغات پسته عموما در اراضی درجه . دارند

سیستم ریشه عمیق و گسترده خود، قادر است آب را از  اگرچه پسته درختی است که به دلیل. شوندکم آب احداث می
هاي شدید و طوالنی اما این گیاه در تنش) علت اصلی مقاومت به خشکی(اعماق و حجم زیادي از خاك جذب نماید 

دهد و عملکرد و کیفیت از خود واکنش نشان می) مرحله گلدهی و مرحله پرشدن مغز(مدت و در برخی مراحل حساس 
دسی   8هاي بیشتر از از طرفی پسته گیاهی مقاوم به شوري است ولی در شوري. گیردتحت تاثیر قرار میمحصول آن 

دسی زیمنس  24هاي بیشتر از گیرد و در شوريزیمنس عملکرد محصول آن تحت تاثیر شوري آب و خاك قرار می
اي شان داده است که روش آبیاري قطرهها در ایران  و جهان ننتایج پژوهش. یابدعملکردش به نزدیک صفر تنزل می

تامین نیاز آبی در مراحل حساس، (هاي ویژه اي سطحی در شرایط کم آبی به شرط انجام مدیریتزیرسطحی و قطره
ها تر از سایر روشمناسب) اسیدشویی سیستم آبیاري، یکنواختی پخش آب، آبشویی زمستانه، تغذیه مناسب و غیره

  .اندي آبیاري در باغات پسته در زیر بیان شدههاترین روشمهم. هستند

  
  آبیاري کرتی 

ترین شیوه آبیاري قدیمیآبیاري، این روش . شودهاي بزرگ پخش میکرتداخل در  یاري کرتی، آبدر روش آب 
در کشور، تبخیر زیاد سطحی و تلفات محدودیت شدید منابع آبی و  مصرف زیاد آباین روش به دلیل . است باغات
روش آبیاري کرتی در . هاي هرز، روش مناسبی نبوده و تقریبا در حال منسوخ شدن استعمقی و رشد زیاد علف نفوذ

شرایطی که آب و خاك شوري زیادي داشته باشند و بافت خاك رس سنگین با نفوذ پذیري خیلی کم باشد، کاربرد 
 .شود نیزگیجا ياریآب يهاروش ریسا با شودیم هیوصت صورت نیا ریغ در. دارد
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  اي از آبیاري کرتی در باغات پستهنمونه - 32 شکل

  

  آبیاري نواري 
) مترسانتی 20تا  15به عمق (در این روش آب در دو طرف درخت در نواري به عرض یک تا یک و نیم متر  

متر تا یک و نیم متر در سال پانزدهم به بعد  هاي اولیه احداث باغ از نیمعرض نوارها بایستی در سال. کندحرکت می
اي ایجاد شود در روش آبیاري نواري، در دو طرف درخت به فاصله نیم متر از تنه مرز پشتهتوصیه می. افزایش یابد

بنابراین تلفات آب از . کنددر روش آبیاري نواري آب تمام سطح باغ را خیس نمی. شود که آب به تنه درخت نرسد
این روش در شرایط آب . هاي هرز در مقایسه با روش کرتی کمتر استذ عمقی، تبخیر سطحی و رشد علفطریق نفو

هاي خاك راندمان آبشویی نمک. شودبا نفوذپذیري کم توصیه می) خاك سنگین(هاي رسی و خاك شور و در خاك
  .در این روش آبیاري، نسبتا باالست

  

  
  باغات پسته اي از آبیاري نواري درنمونه -33شکل 
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  اي از آبیاري نواري در باغات پستهنمونه -34 شکل

  
  آبیاري قطره اي 

امروزه این روش در تمام باغات و اغلب محصوالت استفاده . هاي نوین آبیاري استاي از  روشروش آبیاري قطره 
را در منطقه ریشه در ) محلولکودهاي (اي به دلیل اینکه قادر است آب و مواد غذایی روش آبیاري قطره. شودمی

هاي هرز در این روش بسیار رشد علف. اختیار گیاه قرار دهد، روش کارآمدي است و راندمان آبیاري بسیار باالیی دارد
شوند از کنار ها نصب میها روي آنچکانهاي آبرسان که قطرهاي سطحی لولهدر آبیاري قطره. شودمحدود می

اي در شرایط آب و خاك شور ویژه مدیریت آبیاري قطره. گیرندوي سطح خاك قرار میکنند و ردرختان عبور می
شود از آرایش دو اي در باغات پسته، توصیه میدر روش آبیاري قطره. است و بایستی الزاماتی در آن رعایت شود

اسیدشویی در این . شوداستفاده ) براساس توصیه کارشناسان فنی(چکان کافی براي هر درخت ردیفه با تعداد قطره
شستشوي زمستانه خاك همراه با کاربرد مواد اصالح . ها ضروري استچکانروش براي جلوگیري از گرفتگی قطره

توان از روش آبیاري نواري و یا براي تامین آب شستشوي زمستانه می. الزم و ضروري است) گچ معدنی(کننده خاك 
  .   اي شیرهاي آبرسان در ابتداي هر ردیف درختان قرار دادیستم قطرهکرتی استفاده کرد و یا در زمان اجراي س

  

  
  اي سطحی در باغات پستهاي از آبیاري قطرهنمونه -35شکل 
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  آبیاري قطره اي زیرسطحی

ها، اي زیرسطحی به منظور جلوگیري از تبخیر آب از سطح خاك، دوام و طول عمر لولهدر روش آبیاري قطره 
-هاي جابجایی لولهها، حذف هزینهورزي در سطح باغ، جلوگیري از آسیب رسیدن به لولهعملیات خاكسهولت در انجام 

ها را چکانهاي فرعی آبیاري و قطرهها به دلیل نور مستقیم آفتاب، لولهچکانها و جلوگیري از تشکیل رسوب در قطره
هاي فرعی در فاصله حدود یک متر از ن روش لولهدر ای. دهندمتري زیر سطح خاك قرار میسانتی 50تا  40در عمق 

اي زیرسطحی سطح خاك همواره خشک بوده و در روش آبیاري قطره. گیرندتنه درخت در زیر سطح خاك قرار می
  . یابدهاي هرز به شدت کاهش میشود و رشد علفعملیات کشاورزي به سهولت و بدون محدویت انجام می

  

  
  اي زیرسطحی در باغات پستهآبیاري قطرهاي از نمونه - 36شکل 

  
 

  بر محصول و چگونگی مقابله با آنها غیرزنده هاي موثرمعرفی عوامل محیطی و تنش -10
مهمترین چالش موجود در صنعت پسته کشور، کاهش عملکرد محصول نسبت به سایر تولید کنندگان عمده این 

انتخاب مناطق  زمینه در خصوصاً کاربردي تحقیقات انجام محصول، این راندمان ارتقاء براي. باشد محصول در دنیا می
 از استفاده منطقه، اقلیمی شریط به توجه با مناسب هاي پایه و ارقام انتخاب هاي جدید، باغ مناسب و مساعد احداث

 سیستم پسته، درختان تغذیه مناسب باغات، اصولی احداث و نهال صحیح شامل پرورش پیشرفته کاشت يها مسیست

 و جدید ارقام معرفی و ها، اصالح يبیمار و آفات کنترل مناسب با توجه به کیفیت آب مناطق پسته کاري، آبیاري هاي
شرایط  با متناسب که باال عملکرد پتانسیل رایج با و جدیدبررسی سازگاري پایه و ارقام پسته وارداتی در صورت لزوم 

  .دارد تام ضرورت باشند، اقلیمی و خاکی و آبی کشور
  

  هاي متاثر از شوريآب و خاك
. با توجه به واقع شدن ایران در منطقه خشک و نیمه خشک، منابع آب و خاك شور در کشور گسترش باالیی دارد

میلیون هکتار از اراضی کشاورزي با درجات مختلف شوري مواجه  8/6چندان که بر اساس مطالعات انجام شده بالغ بر 
هاي اصلی اجرایی و اقتصادي براي هر تولید کننده بخش کشاورزي به کیفیت آب آبیاري یکی از چالش .باشندمی

پارامترهاي . گذاردزیرا باالبودن شوري آب آبیاري هم بر کیفیت خاك و هم بر تولید محصول تأثیر می. رودشمار می
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هاي ویژه گروه بندي نمود که سمیت یون مهم کیفیت آب را می توان به سه گروه اصلی خطر شوري، سدیمی شدن و

  . در زیر به آن پرداخته شده است
  

  خطر شوري -10-1
مقدار نمک محلول در آب را معموالً با واحد . باشدها در آن میترین معیار براي ارزیابی آب، غلظت کل نمکمهم 

گیري براي اندازه. نمایندمیبیان  (me/l)یا میلی اکی واالن در لیتر  (ppm)گرم در لیتر ، میلی1ECهدایت الکتریکی یا 
EC  مقاومت محلول با دستگاه مقاومت سنج الکتریکی و مقایسه آن با یک محلول شناخته شده در بین دو الکترود انجام
در  dS/mصورت  به SIیا در واحد  mmhos/cmدهد و معموالً بر حسب عکس مقاومت، هدایت را نشان می. گیردمی
oC25 توان از واحد هاي باران و یا با غلظت پایین نمک میآببراي . باشدحلول خاك میهاي آبیاري و مبراي آب 

µS/cm استفاده نمود.  
هاي  ها نیز از عالئم شوري در بافت سوختگی نوك و حاشیه برگ :عالئم شوري بر روي برگ درختان پسته

شود، با این تفاوت که در  ها دیده می البته در وضعیت کمبود پتاسیم نیز حاشیه سوختگی برگ. باشد گیاهی می
از شوند و  هاي پیرتر ظاهر می عالئم برگی ابتدا در  برگ. باشد اي رنگ می کمبود پتاسیم سوختگی حاشیه برگ قهوه

هاي داخلی برگ و رگبرگ میانی  سپس به طرف قسمت. گیرد ها را فرا می ها شروع گردیده و کم کم حاشیه نوك برگ
  ).37شکل (رود  پیش می

  

    
  )چپ(و در حالت کمبود پتاسیم ) راست(حاشیه سوختگی برگ در اثر شوري  - 37شکل 

 
شکل (کند  ها سیاه شده و از آنجا شیره گیاهی تراوش می در اثر شوري نوك میوه:عالئم شوري بر روي میوه پسته 

  ). 39شکل (کند  شدن کل میوه بروز می آثار طوالنی مدت شوري به صورت سیاه و خشک). 38
  

                                                             
1Electrical conductivity 
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  ها و تراوش شیره از آنها در اثر شوري شدگی نوك میوه سیاه -38شکل 

  

    
  ها در اثر شوري دراز مدت میوهشدگی  سیاه و خشک - 39شکل 

  
 عالئم شوري بر روي مغز پسته

سوختگی و چروکیـدگی مغـز    ها، آفتاب افزایش شوري در ناحیه ریشه درختان ممکن است سبب رشد ناکافی شاخه
  ).40شکل (گردد 
  

    
  )سمت چپ(و مغز چروکیده در اثر شوري ) سمت راست(مغز سالم  -40شکل 

  
اما به دلیل . باشدهاي مهم تشکیل دهنده شوري آب آبیاري میسدیم یکی از کاتیون): قلیائیت(خطر سدیمی 

مصرف آب آبیاري با سدیم باال نسبت به . گیرداي قرار میآثاري که بر تخریب ساختمان خاك دارد مورد توجه ویژه
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تخریب ساختمان خاك و ایجاد مشکل نفوذ پذیري و گردد که ها سبب باالرفتن مقدار سدیم تبادلی میدیگر کاتیون

هاي مهم  آب آبیاري است که با نسبت جذب نسبت سدیم به کلسیم و منیزیم از شاخص. آوردتهویه را به بار می
  ها بر حسببا استفاده از رابطه زیر بیان شده است که در آن همه غلظت SARمیزان . شودبیان می 1(SAR)سدیم 

  :باشدمی(me/l) ن در لیتر میلی اکی واال

 

...  هاي سمی چون سدیم، بور، کلر و هاي سطحی داراي میزان بیشتري یونآب: هاي ویژهخطر سمیت یون
  . باشدهستند که براي آبیاري گیاهان زراعی و باغی و بالتبع آن ورود در چرخه غذایی حائز اهمیت می

زیرا در اغلب موارد همراه با کلر به صورت . مشکل استشناخت و بحث در خصوص سمیت سدیم بسیار : سدیم
همچنین سدیم آثاري بر کیفیت خاك و دیسپرس شدن آن هم دارد که جدا کردن آنها از . کلرید سدیم وجود دارد

عالئم بیش بود و سمیت سدیم در گیاهان به صورت سوختگی، بافت . سمیت یون سدیم به آسانی مقدور نیست
. شودها ظاهر میدر حالی که عالئم سمیت کلر ابتدا در نوك برگ. افتدبیرونی برگ اتفاق میهاي مردگی در لبه

  .کندهاي پیر اتفاق افتاده و از قسمت بیرونی برگ به سمت داخلی آن گسترش پیدا میتجمع سدیم در برگ
روز سمیت و کاهش رشد رود اما بیش بود آن باعث بکلر یکی از عناصر ضروري گیاهان به شمار می هرچند: کلر

  از جمله عالئم سمیت کلر . گردداز محلول خاك توسط گیاه جذب می -Clکلر به فرم یون . گرددگیاهان می
غلظت بسیار . شودهاي پیر مشاهده میها اشاره نمود که نخست در برگتوان به سوختگی نوك و حاشیه برگمی

-در صورتی که آب آبیاري حاوي مقادیر باالي کلر باشد، می. جر شودها هم منتواند منجر به ریزش برگباالي کلر می
میلی  4مقدار کلر براي آبیاري سطحی کمتر از . ها گرددتواند پاشش آب توسط آبیاري بارانی سبب سوختگی برگ

الن در میلی اکی وا 10میلی اکی واالن تا حدودي محدودیت دارد و باالتر از  4-10اکی واالن در لیتر بدون خطر، 
 3در صورتی که از آبیاري بارانی استفاده شود چنانچه بیش از . هاي زیادي براي استفاده آن وجود داردلیتر محدودیت

  .نمایدمیلی اکی واالن در لیتر کلر داشته باشد محدودیت ایجاد می
ضروري و بیش بود آن در فاصله بین مقدار . باشدمی) B(یکی از عناصر ضروري و مورد نیاز گیاه بور ): B(بور 

تواند به محصوالت حساس گرم در لیتر آب آبیاري میمقدار بور باالتر از یک میلی. باشدخاك بسیار کوچک می
البته برخی دیگر که متحمل تر هستند براساس تقسیم بندي انجام شده براي بور . همانند درختان میوه آسیب بزند

- گرم در لیتر محدودیتمیلی 7/0-3هاي ون هیچگونه محدودیت بوده اما غلظتبد 7/0در آب آبیاري مقادیر کمتر از 
  .نمایدهاي شدید ایجاد میگرم در لیتر در آب آبیاري محدودیتمیلی 3هاي کم تا متوسط و باالتر از 

 هاهاي پیر با زرد شدن، لکه لکه شدن و خشک شدن برگ از نوك و حاشیه برگعالئم بیش بور ابتدا در برگ 
. یابدها گسترش میکند خشک شدن و کلروز معموالً با افزایش تجمع بور به سمت مرکز برگ و بین و رگبرگبروز می

                                                             
1 Sodium Adsorption Ratio  

 
 

2
MgCa

NaSAR
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دهد اما وجود گوم یا در برخی مواقع با شدت بسیار سمیت بور به ویژه درختان بادام، گیاه عالئم برگی را نشان نمی

  .شودشیره در تنه درختان مشاهده می
تواند در طی  هاي سدیم و کلر تا حد مسمویت گیاه است که می دیم و کلر در واقع تجمع یونسمیت عناصر س

هاي چوبی و در نهایت  تواند سبب تجمع یون در بافت افزایش این عناصر در آب و خاك می. چندین سال اتفاق افتد
هاي  تجمع یون. باشد ي برگ میها ها اغلب در اثر افزایش کلر یا سدیم در بافت سوختگی حاشیه برگ. ها شود برگ

در خصوص یون . گردد اي می هاي ضروري گیاه و اختالالت تغذیهسدیم و کلر همچنین باعث کاهش تولید هورمون
کلر محدوده مشخصی در آب و خاك توصیه نشده و فقط بیشتر جنبه شوري ناشی از این یون مورد توجه قرار 

  . است آمده 31ولی حد مسمومیت آن در برگ درختان پسته در جدول . است گرفته
  

  برداري در مردادماه نمونه -حدود بحرانی یون کلر در برگ درختان پسته –31جدول 
  )1388ی و همکاران، صداقت(

  یون خاص
  درجه سمیت

  شدید  شروع افزایش در برگ  بی خطر
 < 3/0  2/0- 3/0 > 2/0  )درصد(کلرید 

  

  
  عالئم برگی سمیت سدیم و کلر -41شکل 

  
مـورد  ) SAR(هم جنبه شوري آن و هم تاثیر آن بر افزایش نسـبت جـذب سـدیم     ،در خصوص سمیت یون سدیم

جهت بررسی تاثیر امالح خـاك بـر   . نسبت جذب سدیمی تاثیر بسزایی در تغییر نفوذپذیري خاك دارد. باشد توجه می
  .مورد توجه قرار گیرد SARکاهش نفوذپذیري خاك باید اثرات متقابل شوري و 

ها ایجـاد مشـکل    تواند براي اغلب خاك، می)زیمنس بر متر دسی(متر  موس بر سانتی میلی 3/0کمتر از  ECآب آبیاري با 
عمل پراکندگی ذرات . افتد در هر خاك در یک حد مشخصی از شوري آب خاك، عمل پراکندگی ذرات خاك اتفاق می. نماید 

اي تحت تاثیر نسبت سدیم به مجموع کلسیم و منیزیم که همان نسـبت جـذب سـدیمی نامیـده      خاك به طور قابل مالحظه



 77                                                                                                            دستورالعمل تولید پسته گواهی شده

 
 EC  ×5< SARیعنی زمـانی کـه   . براي سادگی کار یک قانون سرانگشتی خوب به صورت زیر وجود دارد .شود، قرار دارد می

کـاهش  .هـاي موجـود در آب وجـود نخواهـد داشـت      باشد، معموال مشکالت نفوذپذیري خاك در ارتباط با شوري و نوع نمک
  .)42شکل (گردد  پسته مینفوذپذیري و تهویه نامناسب خاك سبب ایجاد عالئم زردي بر روي برگ درختان 

  

    
زردي درختان پسته در اثر نفوذپذیري کم خاك و ایجاد شرایط ماندابی و تهویه  -42شکل 

  نامناسب خاك
  

هاي قبلی آب را از جدا کردن شوري خاك و آب و نگاه جداگانه به آنها شدنی نیست در بخش: شوري خاك
در ابتدا بایستی . باشددر این جا بیشتر شوري خاك مورد توجه میجهت شوري مورد بحث و بررسی قرار داده شد اما 

  .هاي شور را شناختخاك
شـوري خـاك را بـا هـدایت     . هاي محلول در عصاره اشباع خاك را شوري خاك گویندمجموع نمک: تنش شوري

-است که معادل واحـد قـدیمی آن یعنـی میلـی     (dS.m-1)بیان کرده و واحد آن دسی زیمنس بر متر  (EC)الکتریکی
  . باشد می (mmhos.cm-1)متر موس بر سانتی

هاي تبـادلی ذرات خـاك قـرار     سدیم تبادلی خاك مقدار سدیمی است که در محل: )ESP(سدیم تبادلی خاك 
خـاك قلمـداد   سدیم به عنوان یک عنصر مضـر در  . باشدگرفته و در تعادل با مقدار سدیم موجود در محلول خاك می

شود زیرا زیادي این عنصر در خاك باعث پراکنده شدن ذرات خاك شده و در نهایت مجاري نفـوذ آب در خـاك را   می
واحـد سـدیم   . شـود مسدود نموده و با کاهش هدایت هیدرولیکی خاك مانع رسیدن آب و  عناصر غذایی به ریشه مـی 

  .باشدمی» درصد«تبادلی خاك 
ایـن  . دهـد خاك شاخصی است که میزان اسیدي یا بازي بودن خـاك را نشـان مـی   واکنش : )pH(واکنش خاك 

  .باشد شود و بدون واحد میگیري میاندازه) گل اشباع(شاخص در خاك اشباع شده 
هاي سدیم تبادلی هاي شور تنوع بسیار وسیعی داشته و ترکیبی از آثار ناشی کل مقدار مواد محلول و ویژگیخاك

(Na+) شوندسدیمی تقسیم بندي می -هاي متأثر از شوري به سه گروه شور، سدیمی، شورخاك. شوندمیبندي گروه .
باشد اما میزان سدیم قابل تبادل کمی در خاك وجود هاي محلول میهاي باالي نمکهاي شور حاوي غلظتخاك
هاي محلول آن اما مقدار نمک. باشدهاي تبادلی میهاي سدیمی داراي سدیم تبادلی باالیی بر روي سایتخاك. دارد



 دستورالعمل تولید پسته گواهی شده                                                                                                          78

 
 32در جدول . باشندها با مقدار نمک محلول و سدیم تبادلی باالیی میهاي شور سدیمی خاكخاك. باشدکم می
  . هاي متأثر از شوري آمده استاي از تقسیم بندي خاكخالصه

اي باشـد کـه   آن بـه انـدازه   (ECe)گردد که میزان هدایت الکتریکی عصاره اشـباع   به خاکی اطالق می: خاك شور
عصـاره اشـباع خـاك بیشـتر از چهـار       ECeبه عنوان قرارداد، هنگامی که . رشد و عملکرد گیاه را تحت تأثیر قرار دهد

باشـد بـه آن    15آن کمتـر از   (ESP)گراد  و درصد سدیم تبـادلی   درجه سانتی 25در (dS.m-1) دسی زیمنس بر متر 
شوري خـاك بعـد   . کمتر است 5/8ها به طور معمول از  این قبیل خاك (pH)واکنش اسیدیته یا . گویند خاك شور می

  . باشدگیري شوري خاك میاز آبیاري مالك اندازه
و  (dS.m-1)زیمنس بـر متـر    کمتر از چهار دسی (ECe)خاکی است که در آن شوري عصاره اشباع خاك  :خاك سدیمی

  . بیشتر است  5/8ها از  این قبیل خاك (pH)اسیدیته یا واکنش . باشد 15درصد سدیم تبادلی آن بیشتر از 
بیشـتر از   (ECe)شود که در آن میزان هدایت الکتریکی عصـاره اشـباع    به خاکی گفته می :خاك شور و سدیمی
خالصه مطالب بیان شده در . باشد 15ر از آن بیشت (ESP)و درصد سدیم تبادلی  (dS.m-1)چهار دسی زیمنس بر متر 

  .ارائه شده است 32جدول 
  

  (USSL, 1954)هاي متأثر از شوري گروه بندي خاك-32جدول 

گروه خاك متأثر از 
  گروه بندي قدیم  شوري

مقدار هدایت 
الکتریکی عصاره 

  (ECe, dS/m)اشباع

درصد سدیم 
 (ESP)تبادلی

  خطر نفوذپذیري ناشی از سدیم
  جذب سدیمنسبت 

(SAR) 

  واکنش خاك
(pH) 

  >5/8  >12  >15  <4  قلیایی سفید  شور
  <5/8  ≤12  ≤15  >4  قلیایی سیاه  سدیمی

  >5/8  ≤12  ≥15  <4  ---   شور سدیمی

  
 (ESP)براي بیان میزان سدیمی شدن خاك وجود دارد درصد سدیم تبادلی  32در بین معیاري که در جدول 

 (ESP)درصد سدیم تبادلی . باشدخاك حاصل از سدیم تبادلی مرتبط میباشد که با مقدار تخریب ساختمان می
یا  (Cmol/kg)مول بر کیلوگرم باشد که بر حسب سانتیمی (CEC)درصد سدیم بر روي ظرفیت تبادلی کاتیونی 

  شودبیان می (mel 100g)گرم خاك  100میلی اکی واالن بر 

=
( . )

× 100 
  شور و سدیمیهاي مدیریت خاك

تحت شرایط شوري، آبیاري بایستی هم نیاز آبی گیاه را تأمین نماید : مدیریت آبیاري براي باغ در شرایط شور
با تبخیر و تعرق صورت . ها تأمین کندها در ناحیه ریشهو هم  آب مورد نیاز براي آبشویی را براي حفظ تعادل نمک

یابد و عالوه بر آن غلظت نمک در محلول خاك و به تبع آن میگرفته میزان قدر مطلق پتانسیل مکش افزایش 
بنابراین براي آبیاري در شرایط شور، دور آبیاري به دلیل تجمع پتانسیل ماتریک و . یابدپتانسیل اسمزي افزایش می
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عمق اتفاق  هاي کماما اگر دور آبیاري زیاد باشد، جذب آب توسط گیاه از الیه. پتانسیل اسمزي بایستی بیشتر باشد

یابد و به دلیل افزایش آبیاري میزان بیشتري نمک وارد خاك افتد و میزان هدررفت از طریق تبخیر افزایش میمی
مقدار آب آبشویی بستگی . ها جلوگیري نمودتوان از تجمع نمک در ناحیه ریشهبا استفاده از نیاز آبشویی می. شودمی

هنگام باال بودن حساسیت گیاه به شوري و باال بودن شوري آب آبیاري نیاز . دبه گیاه موردنظر و شوري آب آبیاري دار
  .براي تعیین نیاز آبشویی مراحل زیر را بایستی انجام داد. آبشویی باالتري نیاز است

شود این حدود آستانه در منابع علمی که باعث کاهش عملکردگیاه می  (ECe)تعیین حد آستانه شوري - 1
 .مختلفی آمده است

 تعیین متوسط شوري آب آبیاري مورد استفاده براي گیاه مورد نظر  - 2
 :محاسبه نیاز آبشویی با استفاده از فرمول زیر - 3

LR= (ECW×100)÷ (ECe × 5) – ECW)) 
در . حد آستانه تحمل به شوري خاك در ناحیه ریشه ها می باشد ECtشوري آب آبیاري و   ECWکه در این معادله

  .اعداد محاسبه شده استاین  33جدول 
  

 ECها با آب آبیاري با در ناحیه ریشه) ECe(براي رسیدن به شوري مطلوب خاك ) بر حسب درصد(نیاز آبشویی  - 33جدول 
  مختلف

  )dS/m(شوري آب آبیاري   )ECe )dS/mشوري خاك 
5/0  2  5/2  3  4  5  6  7  

2  25  33  43  67  100  -  -  
3  15  20  25  36  50  67  88  
4  11  14  18  25  33  43  54  
6  7  9  11  15  20  25  30  
7  6  8  9  13  17  21  25  

 
کسر آبشویی درصدي از کل آب مصرفی است که بایستی از داخل منطقه ریشه در خاك عبور کرده و به زیر 

شوري خاك توسط . ي ریشه نفوذ کند تا از کاهش محصول به دلیل تجمع بیش از حد نمک جلوگیري شودمنطقه
ي ترکیب این دو عامل میانگین شوري خاك در منطقه. گیردو کسر آبشویی تحت تأثیر قرار می شوري آب آبیاري

ي شوري خاك در نزدیکی قسمت فوقانی ناحیه. کندي ریشه را معین میها در سرتاسر ناحیهریشه و توزیع نمک
در . گیردکسر آبشویی قرار میتر تحت تأثیر باشد اما در اعماق پاییني شوري آب آبیاري میریشه منعکس کننده

هاي فوقانی باشد؛ ي ریشه ممکن است خیلی بیشتر از قسمتکسر آبشویی کم، شوري خاك در قسمت تحتانی ناحیه
بنابراین، در زمان استفاده از آب . شودمحض افزایش کسر آبشویی، شوري خاك در قسمت تحتانی کمتر میاما به

محض ي ریشه در شرایط پایین بودن کسر آبشویی نسبتاً باال خواهد بود ولی بهیهآبیاري با شوري باال، میانگین ناح
  . یابدي ریشه کاهش میافزایش کسر آبشویی شوري ناحیه
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صورت آب ي ریشه عبور کرده و بهطور واقعی از منطقهکسر آبشویی در واقع همان درصد آب آبیاري است که به

هاي موجود در آب نه جذب سطحی شوند، نه دگار بودن شرایط و اینکه یونبا فرض مان. شودزهکشی شده خارج می
  :توان با معادله زیر بدست آوردرا می) LF(ترسیب و انحالل شوند و نه به وسیله گیاه جذب شوند کسر آبشویی 

=  

  .شوري آب زهکش است ECDشوري آب آبیاري و  ECIکه در آن 
ها در درختان میوه و گیاهان زراعی بایستی  ههاي انباشته شده در ناحیه ریشخارج کردن نمکبراي به هر بهرحال 

در براي این کار آبیاري سنگین . ها منتقل شوندتر و یا خارج از ناحیه ریشهها به اعماق پایینآبشویی انجام گرفته تا نمک
البته مزیت . ها آسیبی به گیاه نرسدبه دلیل آبیاري سنگین و فعال نبودن ریشه تا گیردانجام می دوره غیر فعال بودن گیاه

البته درصورت نیاز به استفاده مواد بهساز نیز بایستی با آبیاري در دوره خواب . باشددیگر این امر کمتر بودن تبخیر آب می
  . شودهش تولید و آسیب به گیاه میهاي سنگین باعث کازیرا آبیاري سنگین در زمان گلدهی در خاك. اقدام شود

  
  هاي شور و سدیمیمدیریت خاك

ترین نکات در مدیریت شوري خاك براي کشت و کار انتخاب ناحیه قرار گرفتن یکی از مهم: مدیریت به باغی
ها ها به دلیل صعود موئینه نمکبا توجه به آن که شوري در نوك پشته. باشدبذر و نهال نسبت به آب آبیاري می

نماید بایستی از کشت گیاهان در این ناحیه خودداري نموده و حتی االمکان در کف جویچه ها کشت انجام تجمع می
به عبارت دیگر به جاي جوي و پشته، نواري به عرض حداقل یک متر و . گیرد تا آسیب کمتري از شوري دریافت کند

 .ال درست در وسط این نوار کشت شودایجاد شده و نه) جهت آبگیري به حجم کافی(با عمق مناسب 
  

  استفاده از ارقام متحمل به شوري
براي بیان تحمل . باشندگیاهان داراي تحمل به شوري متفاوتی در بین گونه هاي مختلف و نیز بین ارقام مختلف می

  . شودبیان میشود که به صورت زیر هافمن استفاده می - ها و ارقام مختلف معموال از منحنی ماسبه شوري گونه
Y=100-B(ECe-A) 

   

است که  که در حقیقت شوري ناحیه ریشه (dS/m) حد آستانه شوري Aتولید نسبی بر حسب درصد،  Yکه در آن 
متوسط شوري  ECeدرصد کاهش نسبی تولید به ازاي افزایش شوري خاك و ( شیب خط. صددرصد تولید صورت می پذیرد

  . باشد میبه شوري  متحملالمللی این گیاه جزء گیاهان اساس منابع علمی بینبر . باشدها میخاك در ناحیه ریشه
  

  مدیریت حاصلخیزي خاك و کود
آن را افزایش داده و سبب  ESPو  pHها، حضور سدیم باال در مقایسه با کلسیم در خاك :استفاده از بهسازها

اثرات مضر سدیم باال در فرآیندهاي . گرددمیاي در گیاه کاهش نفوذپذیري آب و در نهایت سبب عدم توازن تغذیه
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اسیدها و یا . کاهش داد) همانند گچ(توان با استفاده از مواد بهساز که حاوي کلسیم ها را میفیزیکی و شیمیایی خاك

  . نماینددر محلول خاك اضافه می +Ca2خاك  CaCO3مواد تولیدکننده اسید همانند اسید سولفوریک که با واکنش با 
 

  تنش خشکی  -10-2
تنش خشکی باعث خشکیدگی . گردد آبیاري کمتر از حد مورد نیاز باعث ایجاد تنش خشکی در درختان پسته می

شدن ظاهر گیاه،   کننده گیاه و لخت شدن سطح فتوسنتز ها و در نتیجه کم ها، ریزش و خشکیدگی برگ سرشاخه
 هاي شدید و طوالنی در تنش). 44و  43شکل (گردد  اه میشدن کامل گی سوختگی و نهایتاً خشک تشدید اثرات آفتاب

  .گردد تنه آن جدا می مدت پوست درخت ترك برداشته و به راحتی از  
  

    
 ها در اثر تنش خشکی ها، ریزش و خشکیدگی برگ خشکیدگی سر شاخه -43شکل 

  

    
  اثر تنش خشکیدر ) چپ(ها  شدن شاخه و سیاه) راست(ها  شدن سطح برگ کوچک - 44شکل 

  
  آبیاري یا تنش خشکی بر پارامترهاي کیفی محصول درختان پستهاثر کم

خوردگی پوست سبز پسته نیز تحت تاثیر مدیریت  البته فاکتورهاي کیفی دیگري نظیر زودخندانی و ترك
بهار مخصوصا در شده، کم آبیاري و اعمال تنش خشکی در اواخر فصل   بر اساس تحقیقات انجام. آبیاري قرار دارند

ها و نهایتا احتمال آلودگی مغز پسته به زهرابه آفالتوکسین  ماه بیشترین اثر را در افزایش تشکیل این پسته خرداد
 .دارد
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  )چپ(خورده نامنظم  و ترك) راست(هاي زودخندان  پسته -45شکل 

  

گیرد،  با توجه به این که رشد مغز در این ماه صورت می. آبیاري مناسب در تیرماه از اهمیت خاصی برخوردار است
آبیاري، دورهاي آبیاري طوالنی و قطع آبیاري در این ماه، اثرات جبران ناپذیري  اعمال تنش خشکی به درختان با کم

اي در میزان محصول  درصد پوکی، باعث کاهش قابل مالحظه به طوري که با افزایش شدید. را به همراه خواهد داشت
در برخی از ارقام زودرس، آبیاري کافی در مرداد ماه باعث افزایش قابل توجهی در میزان خندانی . نهایی خواهد شد

شدن و رسیدگی کامل میوه، آبیاري شهریور  ولی در اغلب ارقام تجاري، مهمترین آب براي خندان. گردد محصول می
  . باشد ماه و یا آخرین آبیاري قبل از برداشت محصول می

  
  ها به منظور تولید محصول گواهی شده زاو مدیریت آن معرفی عوامل زنده خسارت -11
  ها هاي کنترل آن و شیوه پستهفون آفات   

   Burckhardt & Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae)   Pistaciae  Agonoscenaپسیل معمولی پسته
باشد که در صورت عدم  هاي پسته در ایران و جهان مطرح می اقتصادي باغ ترین آفت پسیل پسته به عنوان مهم

هاي برگ و  ها و ریزش جوانه ها، پوکی و ریز شدن دانه ریزش شدید برگ کنترل موجب ایجاد شکرك زیر درختان،
خیز درگیر با این آفت  ریبا تمامی نقاط پستهتق. شود میمیوه شده که این امر سبب کاهش محصول سال بعدي باغدار 

  .نسل در سال دارد 5تا  4این آفت . هستند
  

  مدیریت تلفیقی پسیل پسته
   هاي غیر شیمیایی روش: الف

عملیات شخم و یخ آب سبب حذف . شود میشخم و یخ آب زمستانه باعث کاهش جمعیت پسیل معمولی پسته  -
  . گذران پسیل خواهند شددرصد باالیی از افراد زمستان

هاي دیگر مبارزه در اول هاي چسبی زردرنگ به عنوان یک روش کاهش جمعیت پسیل در تلفیق با روش کارت -
الزم  به ذکر است استفاده از تله هاي زرد خارج . باشد میگذران قابل استفاده هاي زمستانفصل و زمان ریزش پسیل

 .شود مییی از دشمنان طبیعی از این زمان خود سبب حذف جمعیت باال
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برداري باشند، الزم است براي مدیریت کنترل آفت با نمونههاي خود داراي ارقام حساس میباغدارانی که در باغ -

و بازدید منظم از باغ در صورت افزایش جمعیت و لزوم مبارزه در زمان مناسب نسبت به کنترل آفت اقدام نمایند تا 
 .خسارت کمتري ببینند

که زنبور پسیالفاگوس زمستان را به صورت شفیره درون بدن حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی از آنجایی -
هایی که در اواخر فصل زنبور پسیالفاگوس جمعیت باالیی هاي پسیل معمولی پسته میگذراند در باغمومیایی شده پوره

هاي ریزش کرده در کف باغ زیر درختان و آوري برگتوان با اقداماتی مانند عدم چراي دام و یا جمعداشته است می
هاي هرز حفظ علف. تلفات زمستانی این حشره مفید را کاهش داد) یا سبد بزرگ(نگهداري آنها درون کیسه توري مانند 

  .باشد میها در اول فصل خود از عوامل موثر در کنترل پسیل پسته کننده غذاي کفشدوزكبه عنوان مامن و تامین
 .باشد میدهی مناسب از دیگر راهکارهاي کاهش خسارت پسیل پسته مدیریت آب و کود -
، )کنسالت(در اوایل و اواخر فصل رشد باید از سموم کم خطر مانند هگزافلومورون : مدیریت استفاده ازسموم -

نظیر پالیزین استفاده  کشهاي حشرهو یا مواد معدنی ثبت شده نظیر کائولین و یا صابون) انویدور(اسپیرودیکلوفن 
محدود کردن مناطق سمپاشی و . باشندنمود چرا که این مواد بر روي جمعیت دشمنان طبیعی کم اثر و یا بی اثر می

بنابراین در . هاي حفاظت از دشمنان طبیعی استپاشش در زمانی که فعالیت دشمنان طبیعی کم است از دیگر راه
در اواسط . تري صورت گیرد و در صورت نیاز از سموم کم خطر استفاده شودپاشی کمابتداي فصل و اواخر فصل سم

هاي تیر و مرداد که جمعیت و فعالیت دشمنان طبیعی کمتر است و همچنین گیاه میزبان به خسارت فصل یعنی ماه
  .ها استفاده نمودکشتر است می توان از سایر حشرهپسیل حساس

 
 مبارزه شیمیایی: ب

هم اکنون . نمایدتات کشور هر ساله اقدام به انتشار لیست سموم مجاز براي کنترل هر آفت میسازمان حفظ نبا
بدیهی است . جهت کنترل پسیل معمولی پسته سموم شیمیایی متعددي در لیست سموم مجاز این سازمان قرار دارد

مانند جمعیت آفت، زمان کاربرد، کش مناسب در هر مقطع زمانی باید با توجه به عوامل مختلفی که انتخاب حشره
کش مناسب و لذا براي انتخاب حشره. میزان محصول، سموم بکار رفته قبلی، نحوه تأثیر سموم و غیره صورت گیرد

 . موثر در هر نسل آفت بهتر است با کارشناس مجرب مشورت شود

  

    
  حشره کامل پسیل پسته -47 شکل  پوره پسیل پسته -46 شکل
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ها در خسارت شدید ایجاد شکرك و ریزش برگ -49 شکل  نمونه اي از کارت هاي زرد نصب شده - 48 شکل

  اثر پسیل پسته
  

   Fieb  Stali  Idiocerus   (Hemiptera: Cicadellidae) زنجره پسته
بصورت زنجره پسته درسال فقط یک نسل دارد و زمستان را . شود میدر مناطق پسته خیز به این آفت شیره تر گفته 

در شرایط آب و  .گذراندحشره کامل در زیر پوست و شکاف تنه درختان پسته و یا سایر درختان ، دیوارهاي قدیمی می
  .کندهوایی گرمتر در اواسط اسفند ماه و در شرایط آب و هوایی سردتر در اوایل فروردین ماه شروع به فعالیت می

  خسارت آفت
- ترشحات پوره  ، شیره نباتی خارج شده و توأمأ فضوالت وهاي جوانمیوه حشرات به پاریکارپزدگی از محل نیش

شوند، محیط  ها میها و خوشهاین ترشحات عالوه بر آنکه باعث سوختگی برگ. ریزد ها می ها و خوشه ها روي برگ
بیماري دوده یا  مبتال به، هاي آلودهاغلب درخت کنند وهاي ساپروفیت ایجاد میسبی را نیز براي نشو و نماي قارچمنا

اي ندازهها خسارت به ادر گاهی از سال. گردندها خشک و چروکیده مینتیجه اینکه به تدریج میوه. شوندفوماژین می
  .مانداست که هیچ میوه سالمی روي خوشه باقی نمی

  مبارزه
وجود جمعیت باالي آفت مبارزه در صورت . تواند جمعیت آفت را کاهش دهداستفاده از کارت و نوار زرد رنگ می

درصورتی . ض آغاز گل دادن درختان خاتمه دادریزي آفت شروع کرده و به محشیمیایی را باید از زمان قبل از تخم
و سپس اقدام به مبارزه ها ظاهر شوند ، باید صبر نمود تا پورهدهی صورت نگیردحشرات قبل از گل که مبارزه علیه

 .توصیه شده نمود با سموم مجاز و شیمیایی
  

    
  آفات پسته - 50شکل 
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  Kermania pistaciella Amsel. (Lep.: Oinophylidae ( پروانه چوبخوار پسته

محدوده گسترش این آفت زیاد . باشداري کشور میترین آفات در مناطق پسته کاین آفت در حال حاضر یکی از مهم
و دیگر نقاط کشور ، سیستان و بلوچستان دامغان، یزد، قزوین، خراسانهاي استان کرمان، فارس، ريکاتهبوده و در پس

  .)51شکل ( مشاهده شده است
  

  
  پروانه چوبخوار پسته -51شکل 

  

  نحوه خسارت پروانه چوبخوار پسته
ریزي ها تخمها و حتی دم برگ، دم میوهر خوشه ها، محوهاي جوانهاي ماده پس ظهور در بهار روي سر شاخهپروانه

شوند و خود را به قسمت مرکز خوشه یا سر شاخه ها میکنند و الروهاي سن اول از محل چسبیدن تخم وارد شاخهمی
الروهاي درون محور . گذارنداي و سیاه رنگی در محل تغذیه به جا میرسانند از این محل تغذیه کرده ، فضوالت قهوهمی

یی هاي انتها، فقط تعدادي از میوهولی چنانچه خوشه رشد کرده باشد. شوندها میآغاز فصل باعث ریزش خوشه ها درخوشه
ها باعث ضعف سر سر شاخه الروهاي مستقر در مغز .ریزندد ماه خشک و سیاه شده، میها در حدود اواسط خراخوشه
سال یک نسل دارد این حشره در . )52شکل ( گردندبرگ دهنده سال بعد می هاي میوه و، و در نتیجه ضعف جوانههاشاخه

گذراند مبارزه با آن مشکل بوده و مدت ها میها و سر شاخهمغز محور خوشه و با توجه به اینکه اکثر طول عمر خود را در
-امروزه حداکثر ظهور و پرواز پروانه. زمان مبارزه با آفت کوتاه است ، لذا توصیه می گردد به زمان مبارزه توجه کا فی گردد 

تري مشخص و به گردد و بدین ترتیب زمان مبارزه با آفت بطور دقیقهاي فرمونی تغیین میتفاده از تلههاي آفت با اس
گردد که با کارشناسان مربوط جهت اطالع از زمان مناسب مبارزه مشورت صیه میلذا تو.  شود میاطالع کشاورزان رسانده 

  .توان استفاده نمودنظیر لوفوکس و مچ میپس از تعیین پیک پرواز آفت از سموم مجاز توصیه شده . دشو
  

  

  
  
  

  
  

  نحوه خسارت پروانه چوبخوار پسته -52شکل 
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   Danilevsky  pistaciicola  Recurvaria   (Lepidoptera: Gelechiidae) پروانه میوه خوار پسته

اواخر اسفند ماه  در تنه درختان مسن پسته به سر می برد و این آفت زمستان را بصورت الرو کامل در زیر پوسته
  .)53شکل (گردد می  تبدیل به شفیره و سپس پروانه

  خسارت
ها و گیري بر روي گلها بوده که پس ازجفتظهور حشرات کامل در اواسط فروردین ماه و همزمان با تورم جوانه

الروهاي سن اول کوچک و هفته بعد باز شده و  ها حدودأ دوتخم. نمایندزي میریهاي تازه تشکیل شده تخممیوه
هاي آلوده در این میوه. نمایندو از جنین میوه تغذیه می هاي تازه تشکیل شده نفوذ نمودهشیري رنگی به داخل میوه

ریزند الروها ، خشکیده و در نهایت میروها سیاه شدهمرحله تا قبل از سخت شدن پوست استخوانی در اثر تغذیه ال
، که در این گردندد و سپس وارد میوه بعدي میشونآن را سوراخ نموده و خارج میپس از خوردن محتویات میوه 

  . میوه را از بین ببرد 8 مرحله هر الرو قادر است تا
  مبارزه

هایی که خوار پسته در باغزمان مبارزه علیه پروانه میوه .در مبارزه با این آفت تعیین زمان دقیق مبارزه اهمیت دارد
توان از جهت مبارزه با این آفت می. ها به میوه تبدیل شده استگل 3/2دارند هنگامی است که تقریبأ سابقه آلودگی 

هاي مبارزه شیمیایی استفاده نمود که در جهت استفاده باید در مورد تعیین و میزان سموم الزم با کارشناس روش
  .شود مشورت انجام

  
 

    
 پروانه میوه خوار پسته -53شکل 

  
  Stgr  terebinthina  Ocneria )(Lepidoptera: Lymantriidae  )رائوي پسته( برگ خوار پسته پروانه

هاي پسته در ایران یکی ازآفات مهم باغ شود میخوار پسته یا پروانه برگ خوار سفید که بنام رائو نیزگفته پروانه برگ
زمان فعالیت پروانه برگ . مختلف به سر می برد هاير پناهگاهاین آفت زمستان را بصورت شفیره و د. شود میمحسوب 

اي این آفت سابقه حضور دارد از اوایل اگر در منطقه. ان از اوایل اردیبهشت به بعد استخوار پسته دراستان کرم
تایی و بیشتر که به سطح پشتی آن چسبانیده  50هاي توان در پشت برگها تخمهاي پروانه را در دستهاردیبهشت می

  .)54شکل( مشاهده کرد شده اند
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  خسارت

برگ واپیدرم  ، بالفاصله از پارانشیمج از تخمشیوه خسارت این آفت به نحوي است که الروهاي پروانه پس از خرو
باقی  هاي اصلی راها را میخورند و فقط رگبرگفوقانی تغذیه نموده و الروهاي سنین بعد قسمت اعظم پهنک برگ

  .)54شکل ( گذارندمی
  خوار پستههاي مبارزه با پروانه برگشیوه زمان و

اگر چه . توان جمعیت آن را مورد کنترل قرار دادهایی است که به خوبی میاز آفت) رائو(خوار پسته پروانه برگ
خورند اما چنانچه باغ در معرض خطر ها و پرندگان کوچک بدلیل بزرگی الرو میتعدادي از الروهاي آفت را عنکبوت

توان از سموم دیازینون و یا زولون با دز توصیه شده براي دفع آنها استفاده کرد و این آفت قرار گرفت میجدي توسط 
هر زمان  علیه آفات دیگر در پاشی برپاشی نیست زیرا سمهاي خورده شده زیاد نیست نیازي به سماگر تعداد برگ

  .، این آفت را نیز در باغ از بین خواهد بردممکن
 

    
  مبارزه با پروانه برگخوار پسته -54شکل 

  
  هاي مهم درختان پسته شپشک

یی هاآنها قابلیت پرواز نداشته و روي قسمت ها بطور کلی نوعی از حشرات هستند که اغلب جنس ماده درشپشک
اي این آفت گسترش دارد و بر روي بیشتر درختان باغ بصورت گر در منطقها. از درخت ساکن و چسبیده هستند

هایی با هاي مهم پسته از دو گونه هستند که تفاوتشپشک. پاشی انجام دادبرعلیه آن سم. شود میمتراکم دیده 
  .ارندیکدیگر د

  
  )شپشک واوي پسته(شپشک سرشاخه و میوه پسته 

(Hemiptera:Diaspididae) Archangelskaia   pistacia  Lepidosaphes  
هاي پسته چسبـیده هاي تازه و دانهبه روي سر شاخه) در شرایط رفسنجان(در اواخر اردیبهشت و اوایل فروردین 

، سپري را بر روي تخم پاشی را معلوم کرد زیرا حشره پس از خروج ازو باید با نظر کارشناس آفت زمان دقیق سم
  .کندبی اثر میکند که سمپاشی را خود ترشح می



 دستورالعمل تولید پسته گواهی شده                                                                                                          88

 
  )اي شپشک کنده(شپشک تنه درختان پسته 

(Hemiptera:Diaspididae)Leonardi  inopinatus  Melanaspis  
-کند و سپري گرد بر روي خود ترشح میریزي میاین شپشک روي تنه درخت ساکن شده و زیر سپر خود تخم

  ).55 شکل( شودپاشی انجام اگر شدت آلودگی به شپشک زیاد باشد باید سم. کند
  هاي پسته سموم مورد توصیه براي شپشک

  .شپشک تنه استفاده کرد پاشی بر علیه شپشک سرشاخه و میوه وتوان براي سم هاي زیر می لاز یکی از فرمو
  لیتر در هزار لیتر آب 10تا  5روغن ولک + لیتر  2تا  1.5اتیون  
  لیتر آبلیتر در هزار  10تا  5روغن ولک + لیتر  1.5دیازینون 

  

    
 شپشک تنه درختان پسته - 55 شکل

 
   Fuchs  Hylesinus  vestitus (Coleoptera: Scolytidae)   خوارشاخهسوسک سر

واند به تباشد که نهایتأ میهاي کم برگ یا عاري از برگ و خوشه میشاخهالئم خسارت این آفت شامل وجود سرع
ده به دقت شاخه خشک از قسمت نوك آن تا قسمتی که سبز باقیماندر صورتی که سر . خشکی کامل آنها منجر شود

محل ورود آفت به   هایی را پیدا کرد که روي آنها سوراخی وجود دارد که در واقعتوان جوانه، میمورد بازدید قرار گیرد
ف داراي هایی که در نوك و یا اطراهاي باغ می توان سر شاخهمخصوصأ در درخت هاي ابتداي ردیف. شاخه است

اگر با قیچی یا چاقو شاخه از محل همین سوراخ نصف شود سوسک ریز . و داراي سوراخ است پیدا کردجوانه باز نشده 
  .)56شکل ( کند قابل مشاهده استبرنگ زرد خرمایی و یا الرو ریز آن در درون شاخه زندگی می

  

  مبارزه با سوسک سر شاخه خوار پسته
آسان است و بعد از گذشته یکسال نتایج  می نامند بسیار» سوسکو«آفت که باغداران آنرا اصطالحأ  مبارزه با این

- به پیدا کردن سر شاخه   ترین کار آن است که در تابستان از ابتداي باغ شروعمهم. آن به خوبی قابل مشاهده است
بریده و همگی آنها به بیرون از مزرعه انتقال کرده و بوسیله قیچی هرس، آنها را ) کم زور(هاي خشکیده و یا کم رشد 

  .داد و از بین برد



 89                                                                                                            دستورالعمل تولید پسته گواهی شده

 
هاي ، چون نگهداري چوبنزدیکی محل باغ سکونت دارند است دیگر به آن دسته از باغدارانی است که در توصیه

آفت است بنـابراین بایـد بطور  محل بسیار مناسبی براي این) غیره هیزم و(حاصل از هرس براي مصارف خانگی 
  .نگهـداري چوب پسته خودداري کرد جدي از

بود می توان از سم توصیه شده  )پاشیسم( اگر بعلت موقعیت باغ و یا شدت خسارت نیاز به مبارزه شیمیایی
  .با دز توصیه شده استفاده نمود) بیسکایا(تیامتوکسام 

  

    
 سوسک سر شاخه خوار پسته - 56 شکل

 
  Capnodis cariosa hauseri Obenberger (Coleoptera:Buprestidae) سوسک ریشه پسته

  .)57شکل ( شود میآلودگی درختان به الروهاي این سوسک باعث ضعف روزافزون و نهایتأ مرگ درختان 
  مبارزه

داماتی مثل شخم خاك اطراف ، اقاوم درختان باغ را قوي نگاه داشتبهتر آن است که با رسیدگی بیشتر و مد
، کود دهی الاقل هر دو سال یکبار و هرس هر ساله باعث رونق درختان شده و آفاتی مانند این سوسک ریشه درختان

 . آیندهایی نمیشوند قادر به حمله به درختان شاداب نبوده به سراغ چنین باغکه جزء آفات ثانویه محسوب می

 
 
 
 
  

  
    سوسک ریشه پسته -57 شکل

  
  Nikolskaya Eurytoma plotnikovi   (Hymenoptera, Eurytomidae) زنبور مغزخوار سیاه

تمام سال  شود میزنبور ماده تخم خود را زیر پوست سبز دانه پسته گذاشته و سپس الروي که از این تخم خارج 
  .شود میدر آن مانده و باعث خشک و چروکیده شدن پسته 
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، زنبورهاي هاي جدیدریخته و سال بعد همزمان با تشکیل میوههایی که در آنها آفت وجود دارد در کف باغ پسته
بنابراین آفت مذکور هر سال . کندگذاري میه و بر روي آنها تخمهاي جوان رفت، به سراغ دانهنها خارج شدهجوان از آ

  .کندنسل از زندگی خود را کامل مییک 
  

  مبارزه با زنبور مغزخوار سیاه پسته
آوري و سوزاندن و بسیار نتیجه بخش و عملی است جمع شود میروشی که تا کنون براي دفع این آفت توصیه 

یز پس از برداشت محصول انجام ، این عمل را باید در پائف باغ یا خشکیده بر روي درخت استهاي ریخته در کپسته
در حالیکه . نابراین تأثیر آن قطعی خواهد بودده و بچون با انجام این روش منابع آلودگی سال بعد از بین برده ش. داد

نیز امکان رسیدن روش کنترل شیمیایی تأثیري بر آفت ندارد زیرا دوره الروي در داخل میوه پسته طی شده و سم 
  .به آفت را ندارد

  
  Megastigmus pistacise Walker  (Hymenoptera: Torymidae) زنبور مغزخوار طالیی پسته

زندگی آن همانند آفت قبلی است با این تفاوت که در هر دانه ممکن است بیش از یک تخم بگذارد و چون نحوه 
  .)58شکل (تري دارد قادر است در طی یک سال دو نسل را بوجود آورد رشد سریع

و آنهایی را  هاي ریخته در باغ، میوههمانند زنبور مغزخوار سیاه پسته به منظور مقابله با خسارت این آفت بایستی
  . بین برده شود آوري کرده و ازکه روي درخت باقیمانده است جمع

  

    

  
  زنبور مغزخوار طالیی پسته -58 شکل
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  آور پستههاي زیانها و سنکسن

  . شوندمی هاي در حال مغز گرفتنتوانند باعث خشک شدن میوهاین حشرات می 
  ؛نه سن در روي پسته گزارش شده استچهار گو

  Brachynema germari  (Hemiptera: Pentatomidae)  هاي سبز با لکه سفید در انتهاي سپرچهسن .1
     Acrosternum millieri(Hemiptera: Pentatomidae)  هاي سبز یکدستسن .2
  Apodiphus amygdale (Hemiptera: Pentatomidae)اي پسته سن قهوه .3
                  Lygaeus panderus   (Hemiptera: Lygaeidae) سن قرمز پسته  .4

ها ها نیز در درون خوشه دیده شده اند که در برخی سالدر سالیان اخیر در ابتداي فصل تعداد زیادي از سنک
ها  محور خوشهها و  میوه  ها، دم میوه گیاهی   ها از شیرهپوره  تغذیه. اندسبب وارد شدن خسارت زیادي به خوشه ها شده

ها  پوره  و تغذیه  خسارت  عالئم. دارد  ادامه  استخوانی پوست   شدن  سخت  و شروع  باتشکیل  همزمان  تا اواسط اردیبهشت
 در سطح. شود می روئی مشاهده   بیرونی پوست  در سطح  خرطوم  فرو رفتن  در محل  گیاهی  شیره  خروج  به صورت 
  مورد تغذیه  هاي میوه. گردد می  مشاهده  رنگ  نقاط سیاه  به صورت  خرطوم  فرو رفتن  استخوانی محل  پوست  داخلی 

  .کنند می  ریزش و در نهایت   خشکیده  درختان  بر روي  از مدتی  پس
  

  آورهاي زیانمبارزه با سن
  :هاي پسته در موقع حمله سن ها باید اقداماتی را انجام داد در باغ

ها به درختان ، علفهاي هرز اطراف و داخل باغ را نباید از بین برد زیرا باعث حمله سنهاهجوم سن اول اینکه در هنگام
  .شود می

نظیر    توان با یکی از سموم توصیه شدهها به حد خسارت رسید با نظر کارشناس آفات میدوم اینکه اگر جمعیت سن
  .)59شکل ( شده استفاده کرد، افوریا و بیسکایا با دز توصیه )سومیتیون(فنیتروتیون 

  

  
 هاي زیان آور پستهها و سنکسن -59 شکل



 دستورالعمل تولید پسته گواهی شده                                                                                                          92

 
  آفات انباري پسته

 Plodia interpunctella (Hübner) (Insecta: Lepidoptera: Pyralidae)   شب پره هندي

- در درون پسته خسارت این آفت مربوط به الرو آن است که از مغز پسته خورده و در عوض توده تار و فضوالت را
گیرد و معموأل خسارت شب پره هندي بصورت مخفی و دور از چشم صاحبان انبار صورت می. گذاردها به جا می

  .اندروها در این موقع قابل رؤیتشوند که بیشترین صدمه را وارد آورده زیرا الزمانی متوجه آن می
روز  40آیند حدود ها از آنها بوجود مینسل جدید پروانهها بر روي پسته تا زمانی که گذاري شب پرهاز زمان تخم

تخم بگذارد بنابراین این آفت قادر است در شرایط مساعد به  350تواند تا کشد و چون هر شب پره میطول می
  .)60 شکل( سرعت حجم زیادي از توده پسته را آلوده کند

  

  اقدامات ضروري براي پیشگیري و مبارزه با شب پره هندي
  .بل از استفادهرعایت مسائل بهداشتی انبار همانند ضد عفونی انبار ق   -1
هوا بوسیله پنجره هاي داراي جلوگیري از باال رفتن حرارت و رطوبت در انبار با استفاده از برقراري جریان مداوم    -2
  .توري
  .هادر انبار و یا درون کیسه بازدید مرتب و دقیق از نقاط مختلف و عمق هاي متفاوت توده پسته انباشته شده   -3
شروع  بر روي پسته باید) ، شفیره و حشره کاملتخم، الرو(در صورت مشاهده هر یک از مراحل رشدي شب پره    -4

  .اي کنیدبه اقدامات مبارزه
 

  مبارزه شیمیایی علیه شب پره هندي
  :استفاده کردز یکی از روشهاي زیر بسته به امکانات و حجم محصول انبار شده می توان ا

، به این منظور یا باید تمام منافذ انبار را کامال بسته و یا آنکه روي محصول نایلون کشیده و به گذاريقرص  -1
  .گرمی فستوکسین استفاده کرد 3قرص  1.5ازاي هر متر مکعب پسته از 

لیه فضاهاي خروجی انبار ، براي این منظور بهتر است از اتاق مخصوص گازدهی استفاده کرده و یا کگازدهی  -2
عمل گازدهی توسط کارشناسان ماهر و با وسائل گازدهی با . با نایلون توده پسته را پوشانیدهرا مسدود نموده و یا 

  .پذیردگاز متیل بروماید انجام میاستفاده از 
  

    
  شب پره هندي -60 شکل
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  هاي کنترل آنها و شیوه پستههاي مهم فهرست بیماري

  هاسوختگی گل آذین و سرشاخه ها،لکه برگی
اي تا عالیم بیماري به صورت لکه هاي قهوه. شود میهاي مختلفی در درختان پسته ایجاد قارچ اثر این عالیم در 

ها ، سوختگی خوشه و سرشاخههاسته سبز میوه، پژمردگی سرشاخه، محور خوشه و پوسیاه رنگ روي برگ و دمبرگ
ها ابتدا  لکه در ،از اوایل فصل رویش آغازشده بروز این لکه ها. شود میو سرانجام خشکیدگی اندامهاي آلوده مشاهده 

 یابندکوچک بوده و با گذشت زمان درصورت مساعد بودن شرایط محیطی و وجود رطوبت و بارندگی گسترش می
  .)61شکل (
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاآذین و سرشاخهسوختگی گل  ،هالکه برگی - 61 شکل
 

 قادر Botryosphaeria dothidea و Alternaria alternatea،Alternaria tenuissima ،Botytis cinera  هايقارچ
وجود شرایط مرطوب در فصل بهار سبب گسترش . ها هستندبالیت گل آذین و سرشاخهبه ایجاد عالیم لکه برگی و 

  .شود میها این بیماري
  پیشگیري و مبارزه

  :  گرددها اقدامات زیر توصیه میجهت پیشگیري و مبارزه با این بیماري
پاشی با سم هاي آلوده و سوزاندن آنها، سمهرس شاخه ،هاي مجاور زمین، مبارزه با علف هاي هرزهرس شاخه

  در هزار 3کاپتان به نسبت 
  

   سرخشکیدگی درختان پسته
مناطق پسته خیز به صورت  اکثر هم درختان پسته است که درهاي ميبیماري سرخشکیدگی پسته یکی از بیمار

نواحی  درختان پسته در هاي انجام شده در استان کرمان بروز این عارضه دربراساس بررسی .گسترده شیوع دارد
  .  درصد برآورد شده است 85سیرجان تا  مختلف رفسنجان و
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. شود میمواردي شدت سرخشکیدگی به حدي است که طی چند سال باغدار ناچار به هرس کل درخت  در

هر یک از این عوامل عالیم متفاوتی . بیمارگرهاي مختلفی در ایجاد سرخشکیدگی در درختان پسته دخالت دارند
  :توان به موارد زیر اشاره کردترین این عوامل میمهم نمایند ازایجاد می

سرخشکیدگی همزمان با سبز شدن درختان به صورت مرگ جوانه انتهایی  : Bacillus licheniformisباکتري 
سرخشکیدگی و سیاه شدن شاخه . بروز کرده وپس ازگذشت حدود دو هفته جوانه ها شروع به سیاه شدن می نمایند

 شود میسانتیمتر از انتهاي شاخه خشک 20تا7ها طی فصل رشد ادامه یافته و دریک فصل در درختان مختلف بین 
  .)62شکل (

   
  

    

  Bacillus licheniformisباکتري ناشی از  سرخشکیدگی درختان پسته -62شکل 
  

و گاهی قطورتر، به صورت  4تا  3متر هاي به قطر سانتیعالیم بیماري روي شاخه: variotii Paecilomycesقارچ 
تا مغز ) شانکر(ها در محل زخم شاخه پوست وچوب .شود میاي تیره و کمی فرورفته دیده نوارهاي طولی به رنگ قهوه

 در سطح پوست شانکرهاي خشکیده،. شود میچوب در امتداد طول شاخه به رنگ تیره درآمده به تدریج خشک 
هاي کند و به شاخهخشکیدگی شاخه ها معموال از نوك به پایین پیشروي می. شود میهاي ریز عرضی دیده كتر

  .)63شکل ( رسدقطور می
 

  

  
  
  
  
  

  
  variotii Paecilomycesقارچ ناشی از  سرخشکیدگی درختان پسته - 63شکل 
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 .شود میهاي درخت دیده عالئم این بیماري به صورت خشکیدگی سرشاخه و شاخه :mangifera Natrassiaقارچ 

این . شود میهاي آلوده، پوست درخت به صورت ورقه ورقه شدن از تنه جدا به تدریج و با پیشرفت بیماري در شاخه
  .)64شکل ( شود می درخت کامل خشکیدگی هاي آلوده و سرانجامبیماري در نهایت موجب خشکی شاخه

  
  
  
 
  
  

  mangifera Natrassiaقارچ ناشی از  سرخشکیدگی درختان پسته -64شکل 
  

چند پس از . شود می ایجاد بسیارکوچکی هايبرجستگی آلوده، هايپوست شاخه سطح روي :sp.  Cytosporaقارچ
 سطح از است قارچ تکثیري هاياندام حاوي که رنگی هاي نارنجیها گذشت فیتیلهماه که از خشک شدن شاخه

 گرددمی درخت نهایت کل ودر قطور هايشاخه شدن خشک به منجر بیماري پیشرفت. شود می خارج آلوده هايشاخه
  .)65 شکل(
 
  
  
  
  
  

  sp.  Cytosporaقارچناشی از  سرخشکیدگی درختان پسته - 65شکل 
  

 مبارزه و پیشگیري

 شده ایجاد هاي زخم راه از بنابراین هستند، به گیاه ورود نفوذ جهت اندام فاقد فوق بیمارگر عوامل اینکه به توجه با

 هموار بیمارگر براي ورود را شود راه گیاه پوست در زخم ایجاد سبب که عاملی هر بنابراین. شوندمی وارد گیاه درخت روي
  . کرد اشاره ... و هرس هايزخم سرمازدگی، آفتابسوختگی، ،تنش دمایی به توانمی عوامل اینگونه از نماید می

واز  شده درختان تقویت موجب باغ صحیح کنند بنابراین مدیریتمی حمله ضعیف درختان به عوامل این همچنین
 به عوامل توانمی گیاه برتقویت موثر مدیریتی عوامل از. کاهدمی آن وگسترش بیماري ایجاد براي بیمارگرها توانایی

 .نحوه مدیریت سایر عوامل درباغ اشاره کرد و آب وکیفیت خاك،کمیت نوع به باتوجه ايتغذیه
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تر از آخرین محل متر پایینآلوده حدود ده سانتی هايشاخه هرس بیمارگر، عوامل جمعیت منظورکاهش به

. شود می توصیه شده هرس هايشاخه کش و سوزاندنچسب باغبانی حاوي قارچخشکیدگی و پوشاندن محل هرس با 
 .نشود انجام آن بارندگی از بعد روز چند تا شود که انجام زمانی باید درخت هرس

ها و دیگري در زمستان قبل از سبز شدن از ریزش برگ پس پاییز در یکی نوبت دو در زمستانه پاشیسم نهایت در
  .کرد استفاده هزار در سه میزان به یا بردوفیکس و کلرورمس اکسی سموم از توانمی که .شود می گیاه توصیه

 
 مرگ گیاهچه

اگر  .ها استنهالستان که خسارت اصلی این قارچ درشود میایجاد   solani Rhizoctoniaاین بیماري توسط قارچ 
 .باغات نیز مشاهده خواهد شدهاي آلوده به زمین اصلی منتقل شوند، عالیم بیماري در نهال

ها به این زخم .شود میاي رنگ و خشک روي سطح ریشه و طوقه دیده هاي قهوهبیماري به صورت زخم عالیم
ها شده و روي شاخه اي وخشکها قهوهبرگ قسمت هوایی، در .شوندتدریج توسعه یافته و موجب مرگ گیاهچه می

  .مانندباقی می
  

  پیشگیري و مبارزه
کند و شرایط مرطوب را گذرانی میزمستان) نوعی اندام مقاوم( قارچ در خاك به صورت ریسه و سختینهاین 

 درخاك باید بذرها. کرد اجتناب ضعیف با زهکشی و خیس هايدرخاك گیاه کاشتن از بنابراین باید .دهدترجیح می

 .شوند کاشته گیرد،یم و روي بسترهاي مناسب و در شرایطی که رشد به سرعت انجام غیرآلوده

 
 بیماري ماسوي پسته

 و ترشیده بدبو، لزج مغزهاي ایجاد شکل به بیماري عالیم. است coryli Nematosporaقارچ  بیماري این عامل
 تیره و با رشد کامل و سبز مغزهایی یا سبز تیره رنگ به کوچک، مغزهاي صورت به آلوده هايدانه .باشد میمرطوب 

  .)66شکل ( اي هستندغیر طبیعی با رنگ سفید یا زرد روشن و به حالت ژله ترشیده یا مغزهایی
  

  
  
  
  
  
  

 بیماري ماسوي پسته - 66شکل 
  .نیز قادر به ایجاد بیماري است ...بادام و  پنبه، جمله سویا، این قارچ غیر از پسته در گیاهان دیگري از



 97                                                                                                            دستورالعمل تولید پسته گواهی شده

 
  پیشگیري و مبارزه

 کاربرد اما .کنند کنترل را ماسو توانندنمی هاکشقارچ. هستند ماسو عامل قارچ ها ناقلسن از مختلفی انواع

  .شود می ها باعث کاهش جمعیت ناقلین قارچ و پایین آمدن شدت بیماريکش حشره
  

 پسته )گموز( انگومک

 ریشه و طوقه ناحیه در بیماري عالیم اولین .شود می ایجاد Phytophthora هاي مختلف قارچ این بیماري توسط گونه

 اگر و شوندمی دیده صمغ ترشح با رنگ همراه تیره نقاط صورت به ابتدا در عالیم این .شود می ایجاد درختان آلوده
ها بتدریج توسعه یافته و این لکه .تغییر رنگ داده و تیره شده است آن زیر بافت بزنیم کنار نواحی را  این پوست سطح

قارچ سبب پوسیدگی و سیاه . شود میخشک شدن درخت  حالت منجر به سبزگیرد و در این می تمام طوقه را فرا
  ).67شکل ( شود میها نیز شدن ریشه

  
  
  
 
 
 
 
 

 پسته) گموز(انگومک  -67 شکل

  
 .شود می عالیم بیماري در قسمت هوایی نیز ظاهر همزمان با آغاز بیماري و بروز عالیم در ناحیه طوقه و ریشه،

به سبزخشکی کل درخت و نهایتا  شود میدیده  کمی رشد،کاهش محصول ،ضعف و زرديالیم درابتدا به صورت ع
حال توسعه است و باید  که بیماري در شود میهاي هوایی زمانی مشاهده قسمت البته این عالیم در. ددگرمنتهی می

  .بالفاصله براي مبارزه با بیماري اقدام نمود
  

  پیشگیري و مبارزه
رطوبت در پوسیدگی طوقه و ریشه . هاي سنگین و با زهکش نامناسب شدید است خاكخسارت بیماري در 

هاي عامل بیماري در محیط مرطوب و  میسلیوم. درختان پسته و چرخه زندگی عامل بیماري در باغ نقش اساسی دارد
ا جوانه زده و مستقیماً ایجاد ها تولید زئوسپورانژیوم کرده و ی اسپورانژیوم. توانند اسپورانژیوم تولید کنند آب آزاد می
هاي  هاي غیرآلوده، استفاده از نهال استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل به بیماري، احداث باغ در زمین. کنند آلودگی می

هاي آلوده از سالم و سالم و عاري از آلودگی، جلوگیري از تماس آب با اطراف تنه درخت، جداسازي آبیاري کرت
  .هاي شیمیایی و بیولوژیک راهبردهاي مهار بیماري است که به تفصیل شرح داده خواهد شد از روشنهایتاً استفاده 
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عنوان پایه استفاده  با تنوع ژنتیکی زیاد به Pistacia veraکاري ایران از ارقام مختلف  در اغلب مناطق پسته 
هاي اهلی پسته  تحقیقات انجام شده در خصوص مقاومت پایه. هاي قیتوفتورا حساسند شود ولی اغلب آنها به گونه می

دهد که طوقه و ریشه دو پایه قزوینی و بادامی ریز زرند از مقاومت باالیی نسبت به  به گونه فیتوفتورا نشان می
ها سطوح مختلف حساسیت را نسبت به عوامل بیماري گموز نشان  بقیه پایه. ي فیتوفتورا برخوردار استها گونه
هاي  نسبت به تمامی گونه Pistacia atlanticaپسته وحشی . تر است ها حساس دهند و رقم سرخس از بقیه پایه می

هاي حاصل از  آزاد است، تنوع ژنتیکی در نهال با توجه به اینکه درخت پسته داراي گرده افشانی .فیتوفتورا مقاوم است
در یک تحقیق نتایج حاصل از گرده افشانی کنترل شده بین . آنها ممکن است در بررسی صفات مختلف دیده شود

در  2والد هاي نر و ماده موجود در ایستگاه شماره دو پژوهشکده پسته نشان داد که والد مادري بادامی راور شماره 
.  هاي مختلف فیتوفتورا دارند د نر رفسنجان مقاومت باالیی نسبت به پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونهتالقی با وال
قزوینی، (هاي معمولی و رایج  پسته اهلی  هاي وحشی بنه و آتالنتیکا و پایه هاي هیبرید حاصل از پایه تولید نهال

ل شده نشان داد که تالقی والد مادري قزوینی با والد نر با استفاده از عمل گرده افشانی کنتر) بادامی زرند و اوحدي
  .ها داشتند آتالنتیکا بیشترین مقاومت را نسبت به سایر تالقی

) مخصوصا ً پوسیدگی طوقه(ترین پارامترهاي مؤثر در کاهش آلودگی پوسیدگی طوقه و ریشه پسته  یکی از مهم
ي تحت فشار آبیاري به لحاظ کاهش میزان آب مصرفی نسبت ها از سیستمبه طور کلی استفاده . مدیریت آبیاري است

تأثیر نوع  .خاك به مدت طوالنی، برتري دارند عبه آبیاري غرقابی، کاهش زمان تماس طوقه و ریشه با آب و عدم اشبا
ها با پوسیدگی طوقه مشهودتر و در بسیاري از موارد باعث متوقف شدن  آبیاري در کاهش شدت آلودگی در باغ

هاي درختان پسته در معرض  مدیریت آبیاري باید به نحوي باشد که طوقه و ریشه. گردد ومیر درختان می مرگ
براي این منظور قراردادن درختان در روي . کمترین میزان رطوبت ناشی از آبیاري و یا آب آزاد در خاك قرار گیرند

شته قرار گیرند، باعث کاهش شدت بیماري در دار کردن محل آبیاري به نحوي که درختان بر روي پ پشته و یا شیب
دار کردن باید بیشترین ارتفاع آب در مرکز ردیف و یا  الت شیبدر ح. هاي جدید می گردد ز آلودگیباغ و جلوگیري ا

در موارد خسارت شدید بیماري، . هاي اصلی ارتفاع آب کاهش یابد انداز قرار گیرد و به سمت طوقه و ریشه سایه
دور آبیاري  مخصوصاً در اوایل بهار مفید است و در این صورت باید فاکتور رشدي گیاه نیز در نظر  کاهش میزان و

هاي با شوري باالي خاك و آب باید با احتیاط  و نظر کارشناسی صورت  اعمال مدیریت آبیاري در باغ. گرفته شود
  . پذیرد

توان با  هاي اصلی می اطراف طوقه و ریشهاي یا تحت فشار براي کاهش رطوبت  هاي آبیاري قطره در سیستم
هاي حفر نمود و انداز و محل باالي تجمع ریشه متر در محل سایهسانتی 30الی  10استفاده از نهرکن شیاري به عمق

  .اي را در آن قرار دادلوله آبیاري قطره
و و اکسی کلـرور مـس بـه    هاي مسی مانند مخلوط برد کش هاي آلوده طوقه و ریشه درختان با قارچمعالجه قسمت

در بعضی از موارد از آهک نیز براي ضـدعفونی طوقـه و ریشـه اسـتفاده     . گردد طور معمول توسط باغداران استفاده می
هایی که همواره بـراي کنتـرل بیمـاري پوسـیدگی طوقـه و ریشـه در درختـان میـوه ناشـی از           یکی از روش. گردد می

هاي سیستمیک و حفاظتی در محل طوقه و ریشه است ولـی   کش فاده از قارچهاي قارچ فیتوفتورا توصیه شده است گونه
از آن جایی که درخت پسته بیشتر در مناطق کویري و یا حاشیه کویر کشت گردیده و داراي پوسـت نسـبتاً سـخت و    
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مکن اسـت  ها روي طوقه و ریشه براي کنترل بیماري مؤثر نیست و این روش م کش غیر قابل نفوذ هستند، کاربرد قارچ

روش دیگري کـه بـا محـیط زیسـت     . صرفاً روي درختان جوان که پوست آنها نفوذپذیري بیشتري دارند مناسب باشد
اي مواد بازدارنده  هاي متداول شده است استفاده از تزریق تنه سازگار است و در کشورهاي توسعه یافته جایگزین روش

ر گموز پسته نیز استفاده شـده  و نتـایج موفقیـت آمیـزي حاصـل      از این روش براي مها. بیمارگر به تنه درختان است
تأثیر زیادي در کاهش آلودگی ) با نام تجاري الیت(کش فستیل آلومینیوم  پاشی قارچ محلول). منتشر نشده(شده است 

ه این ترکیب از مشتقات اسید فسفونیک است و بعد از پاشش به سـرعت جـذب شـده و در گیـا    . به عامل بیماري دارد
کننـدگی ایـن سـم بـه صـورت اثـر مسـتقیم روي بیمـارگر و فعـال شـدن            اثرات پیشگیري و معالجـه . شود پخش می
کش از فاکتورهـاي   رعایت الگو و زمان استفاده از این قارچ. هاي فیتوفتورا است هاي دفاعی گیاه در برابر گونه مکانیسم

هـاي مختلـف    به این ترتیب کـه بـا توجـه بـه شـدت     . بسیار مهم در خصوص میزان تأثیرگذاري آن روي بیماري است
هایی از باغ با آلودگی شدید و مـرگ   در محل. پاشی نیز بر همین اساس باشد آلودگی در باغ بایستی انتخاب الگوي سم

پاشـی   ، الزم است تا محلـول )68شکل (و میر باال که درختان بیمار و آلوده و یا خشک شده در اثر بیماري وجود دارند 
اي، مطـابق الگـوي ارایـه شـده در      هفته نوبت، ترجیحاً در فواصل یک تا دو 4در هزار و به تعداد حداکثر  5/2غلظت  با

هاي باغ با خطر پایین که بیماري و یـا وجـود درختـان آلـوده در آن      تکرار گردد در حالی که در بقیه قسمت 69شکل 
در هزار  5/2پاشی با دوز  هستند، فقط به یک نوبت محلولها به راحتی قابل تشخیص نیست و یا بدون آلودگی  قسمت

. پاشـی کـافی اسـت    پاشی شده و آلوده فقط یک مرتبه سـم  هاي محلول هاي بعد، در باغ در سال. یا دوز کمتر نیاز است
 شـکل (هاي جدیـد   ها و یا توقف رشد سرشاخه مصادف با بازشدن کامل برگ -1پاشی دوم عبارتند از  بهترین زمان سم

پاشـی در زمـان    محلـول  -2، همچنـین  .قطع گردد ها پاشی ، محلولمغز رفتن پستهبه قبل از  باید توجه داشت تا). 70
شهریور تا اواخر مهرماه که تحت تاثیر زمان برداشت میوه پسته و همچنین سـبزینگی بـاغ قـرار     15بعد از برداشت  از 

  .پاشی شده با قارچکش الیت گزارش نگردیده است محلولسوزي روي درختان  گونه اثرات گیاههیچ. دارد
  

  
  

که نیاز به تکرار ) نوار قرمز سمت راست، محل وجود درختان آلوده(هایی از باغ با خطر باالي بیماري  محل -68شکل 
پاشی  محلولفقط نیاز به یک مرتبه ) نوار زرد سمت چپ( تر بیماري  هاي باغ باخطر پایین بقیه قسمت. پاشی دارند سم

  )اصلی. (دارند) الیت(کش فستیل آلومینیوم قارچ
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. را انجام داد) الیت(کش فستیل آلومینیوم  پاشی دوم با قارچ توان محلول هاي جدید می با توقف رشد سرشاخه -69شکل 
  ) اصلی(

  

  پوسیدگی آرمیالریایی ریشه
این قارچ خاکزي بوده و ریشه درخت را مورد حمله قرار  .باشد میmellea  Armillariaعامل این بیماري قارچ 

عالیم بیماري در ریشه به صورت پوسیدگی و وجود صفحات کوچک سفیدرنگ بین پوست و چوب ریشه . دهدمی
شود و نهایتا به  عالیم درقسمت هوایی به صورت ضعف و زردي، کمی رشد وکاهش محصول دیده می .شود دیده می

  .)70شکل ( گرددمی خشکی کل درخت منتهی
  

  پوسیدگی آرمیالریایی ریشه
این قارچ خاکزي بوده و ریشه درخت را مورد حمله قرار . باشد میmellea  Armillariaعامل این بیماري قارچ 

عالیم بیماري در ریشه به صورت پوسیدگی و وجود صفحات کوچک سفیدرنگ بین پوست و چوب ریشه . دهدمی
و نهایتا به  شود میعالیم درقسمت هوایی به صورت ضعف و زردي، کمی رشد وکاهش محصول دیده  .شود میدیده 

  .)70شکل ( گرددخشکی کل درخت منتهی می
  

  
  
  
  
  

  

  پوسیدگی آرمیالریایی ریشه -70 شکل
  پیشگیري و مبارزه

تهیه نهال سالم، عدم کاشت  .نقاط باغ خوداري نمود ضروري است از انتقال خاك از اطراف درختان آلوده به سایر
  .کاهش بیماري است در هاي آلوده و حذف درختان آلوده از اقدامات موثردرخت در زمین
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 پسته ورتیسیلیوز

-زي بوده و روي ریشه علفاین قارچ خاك .است dahliae Verticilliumعامل پژمردگی ورتیسیلیومی پسته قارچ 
عالیم بیماري به صورت زردي و یا  .شود میاین قارچ موجب انسداد آوندهاي گیاه  .ماندباقی می هاي هرز نیز

 .)71شکل ( شود می ها ظاهرسوختگی در برگ
  

 
 
  
  
 
 

  

 پسته ورتیسیلیوز - 71 شکل
  

ها دهد و با گرم شدن هوا عالیم پژمردگی و زوال در این قسمتیک قسمت از درخت رخ می عالیم زردي ابتدا در
بتدریج  .درصورتیکه از شاخه هاي آلوده برش عرضی و طولی تهیه شود تغییر رنگ آوندها مشهود است. شود میایجاد 

  .گرددهاي درخت گسترش می یابد و در نهایت منجر به خشک شدن کل درخت میاین عالیم در سایر قسمت
  

  پیشگیري و مبارزه
هاي آلوده همچنین از کاشت درخت در زمین .مقاوم است هايبهترین راه پیشگیري از این بیماري استفاده از پایه

هاي آلوده درکاهش شدت بیماري تغذیه مناسب درختان و کاربرد کودهاي پتاسه و هرس شاخه. باید اجتناب نمود
  .هاي هرس شده را باید سوزاندشاخه .موثر است

  

  نماتدها
هاي کنند و ریشه و سایر اندامگیاهی،اغلب درخاك زندگی مینماتدهاي انگل . گروهی از موجودات کرمی شکل هستند

نماتدها با . دهندهاي هوایی را مورد حمله قرار میولی برخی نماتدها قسمت. دهندزیر زمینی گیاه را مورد حمله قرار می
  .نندکفرو بردن اندام سوزن مانندي به نام استایلت به داخل بافت ریشه از مواد غذایی گیاه تغذیه می

توان به گردد که از این بین میکاري کشور سبب خسارت وکاهش محصول مینماتدهاي متفاوتی در مناطق پسته
 .نماتدهاي زیر اشاره کرد

  

  )نماتد مولد غده ریشه( نماتد مولد گره
   .گزارش شده است کاري کشوراز مناطق مختلف پسته spp.  Meloidogyneنماتد
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عالیم آلودگی درختان پسته به این نماتد . شود میها ها موجب از بین رفتن نهالنهالستانآلودگی به این نماتد در 

  .)72شکل ( کمبود مواد غذایی است کاهش محصول و کمی رشد، ،هاي هوایی به صورت زرديدر قسمت
 
 
  
  
  
  

  )نماتد مولد غده ریشه(  نماتد مولد گره -72 شکل
  

 به العمل درعکس گیاه و روي ریشه  شده دیده ها شدن ریشه کوتاه صورت به عالیم آلوده درختان هايریشه در

 توسعه و فعالیت شنی و هاي سبک درخاك نماتد این .شود می ایجاد هایی گره توسط نماتد شده ترشح مواد و تغذیه

  .  دارد بیشتري
 

  نماتد مولد زخم
عالیم آلودگی درختان پسته به . کشورگزارش شده استکاري مناطق پسته از برخی از  spp. Pratylenchusنماتد 
  .)73شکل ( کاهش محصول و کمبود مواد غذایی است کمی رشد، ،هاي هوایی به صورت زرديدر قسمت این نماتد

  
  
  
  
  

  
  نماتد مولد زخم - 73 شکل

  

آلوده در اثر تغذیه هاي ها دیده شده و روي ریشههاي درختان آلوده عالیم به صورت کوتاه شدن ریشهدر ریشه
ها راه را براي نفوذ سایر عوامل بیمارگر هموار کرده و این زخم .گرددهاي بسیار کوچکی ایجاد مینماتد زخم

  .دهددر نتیجه ریشه کارایی خود را از دست می. کنندها را تشدید میپوسیدگی ریشه
 مبارزه و پیشگیري

روي ریشه  وسیع  میزبانی  دامنه  داشتن  و بدلیل  مانندمی باقی سال چند تا درخاك نماتدها این اینکه به توجه با
  .کنندنیز فعالیت می هرز هايعلف
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جمله وسایل و ادوات کشاورزي  هاي آلوده به باغات سالم به هر طریق، ازضروري است که از انتقال خاك از باغ

 .   کرد خودداري آلوده هايهمچنین از کاشت درخت در خاك .جلوگیري نمود

با توجه به فعالیت بیشتر نماتد . تهیه شود و فاقد آلودگی باشد کنندگان معتبرهاي مورد نیاز، باید از تولیدنهال
  .موثر است هاي شنی، اصالح بافت خاك، کاربرد مواد آلی و کودهاي پتاسه در کنترل این نماتدمولد گره در خاك

انداز درخت  به ازاء هر متر مربع سایه )راگبی( گرم سم کادوزفوس15تا   10توان از جهت مبارزه شیمیایی می
  .نوبت اول پس از برداشت محصول و نوبت دوم اواخر بهمن و اوایل اسفند. استفاده نمود

  

  هاي پیشگیري از آنآفالتوکسین و راه
آفالتوکسین ضمن تغذیه و هاي مولد قارچ .شود میها ترشح اي است که توسط گروهی از قارچآفالتوکسین زهرابه

ي مولد آفالتوکسین هاقارچ .ماندنمایند که در مواد غذایی باقی میاي را تولید میغذایی، زهرابه ونمو روي موادرشد
برنج،  مواد غذایی مختلفی از جمله ذرت، بادام زمینی، پسته، گردو بادام، نارگیل، ممکن است محصوالت کشاورزي و،

  .را آلوده کنند ...حبوبات، لبنیات و 
چنانچه انسان و یا هر حیوان خونگرم دیگري از این مواد غذایی آلوده به این زهرابه تغذیه نماید، زهرابه در داخل 

هاي انجام بررسی. هنگامی که مقدار آن به حد معینی رسید خطرات جانی مختلفی بوجودمی آورد بدنش تجمع یافته و
هاي شدید، ضایعات کبدي ومرگ آنها دهد آفالتوکسین باعث مسمومیتانسان نشان می حیوانات آزمایشگاهی و شده در

  .شود میچنانچه میزان آفالتوکسین مصرف شده کمتر از حد مرگبار باشد، باعث ایجاد سرطان کبد در انسان . شود می
اشاره کرد این قارچ قادر است بر روي  Aspergillus flavus توان به ترین قارچ هاي مولد آفالتوکسین میاز مهم

 .دامنه وسیعی از مواد در شرایط آب و هوایی مختلف رشد نماید

 رطوبت و غذایی، مواد ها و در نتیجه تولید آفالتوکسین عبارتند ازترین شرایط الزم براي فعالیت این قارچمهم
 ها و تاخیر درحمله آفات و بیماري خندان، هاي زودعوامل عمده آلودگی محصول پسته درباغ، وجود پسته. حرارت

  . )74شکل ( توان با اعمال مدیریت مناسب میزان آلودگی در باغ را کاهش دادبرداشت است که می
  
  
  
  
  
  

  آفالتوکسینقارچ  -74 شکل
 

وجود دارد درصورت شرایط نامناسب انبار داري امکان آلودگی پسته هاي انبار شده به این زهرابه در اثر رشد قارچ 
  .تولید شده ضروري است ر محصولبنابراین  انبار داري  و بسته بندي مناسب در جلوگیري از ایجاد آلودگی د
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  )مکانیکی مبارزه زراعی و سموم بیولوژیک، ،مالچ( هاي هرزهاي کنترل علفشیوه

نسبی و رطوبت بیش از اندازه ها نسبت به سایر جاها از بعضی جهات مثل سایه اندازي، رطوبت  میکروکلیماي باغ
شوند، برخی از  خاك متفاوت است که تعداد کمی از گونه هاي گیاهی این زیستگاه را مطلوب یافته و مسأله ساز می

هاي هرز در باغات مخصوصاً وقتی درختان جوان  علف. باشندعلفهاي هرز غالب در این شرایط توق، ترشک و حلفه می
ها نه تنها آب را استفاده  آن. کنند باشد با درختان رقابت می براي رشد درختان ضروري می هستند، براي مواد غذایی که

هاي هرزي که در زمان برداشت وجود دارند، مخصوصاً براي  علف. کنند کنند، بلکه در آبیاري نیز اختالل ایجاد می می
. باشند ها پناهگاهی براي جوندگان می آن همچنین. کنند هاي دانه ریز از کف باغ مشکالتی ایجاد میآوري میوهجمع
درصد قادرند تا  30هاي هرز در بین ردیف درختان تا حدود درصد و علف 70هاي هرز در ردیف درختان تا حدود علف

ترین قسمت مدیریت یک باغ  مدیریت کف باغات امري ضروري است و اغلب گران. عملکرد درختان را کاهش دهند
هاي هرز چند ساله  علف. هاي هرز به ویژه در مناطق خشک همواره داراي اهمیت استله علفاتالف آب به وسی. است

مزاحم مانند علف گندم، قیاق، مرغ ، اویارسالم، پیچک صحرایی و یا کنگر صحرایی بایستی پیش از ایجاد درختان میوه 
پیش کاشت در مقایسه با مراحل بعدي، بسیار هاي هرز چند ساله را در مرحله علف. هاي ریز مهار شوندو یا کاشت میوه

در صورتیکه علف هاي هرز چند ساله موجود نباشند و یا پیش از کاشت . اي کمتر می توان مهار کردآسانتر و با هزینه
البته ممکن است علف هاي هرز . هاي هرز یکساله هستندهاي هرز، علف گیاه مهار شده باشند مسئله عمده از نظر علف

هاي هرز چند ساله در برابر علف این امر به ویژه در صورتی درست است که علف. له بعداً به منطقه هجوم آورندچند سا
کش از میان هاي هرز حساس به وسیله یک علفهنگامی که رقابت از سوي علف. هاي مصرفی تحمل داشته باشندکش

هاي هرز در باغات ممکن هاي مهار علفروش. دهندهاي هرز چند ساله به زندگی خود ادامه می، علفبرداشته شود
-از میان گزینه. باشد اي از چند روش وجین، شخم عمیق، کنترل شیمیایی، سوزاندن و استفاده از گیاهان پوششی آمیزه

ها غیر قابل دسترس و یا گران کشعلف. هاي ذکر شده شخم عمیق و وجین دستی بدلیل هزینه باال متداول نیستند
برد  هاي هرز چندساله را از بین میهاي هوایی علفسوزاندن فقط قسمت. زیست می شوندو باعث آلودگی محیط هستند

گیاهان پوششی قادرند از طریق سایه . کند و بنابراین گزینه پایداري نیست و رشد مجدد از طریق ریزوم ها را تحریک می
  .نمایندهاي هرز را کنترل اندازي و مکانیسم هاي دگرآسیب علف

  

 هاي هرز متداول باغات پسته در کشورفهرست علف  -34جدول 

هرز علف  

 نام علمی نام فارسی
 پهن برگ

  Abutilon theophrasti  گاو پنبه                   

 Acalypha australis علف چاي

 Acroptilon repensتلخه                                       

 Alhagi camelorum fisch خارشتر        

 Amarathus retroflexus تاج خروس معمولی

 A.viridis  تاج خروس کم برگ   

 Amaranthus spp انواع تاج خروس
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 هاي هرز متداول باغات پسته در کشورفهرست علف  -34جدول ادامه 

هرز علف  

 نام علمی نام فارسی
  پهن برگ

 Arctium lapa بابا آدم

 Cardaria draba ازمک

 Carhtamus oxyacantha Bieo  گلرنگ وحشی       

 Centaurea solstitialis گل گندم خاردار  

 .Chenopodium spp     انواع سلمک

 Cirsium arvense کنگروحشی  

 Cnicus benedictus گیاه مقدس      

 Convolvulus arvensis پیچک

 Cynanchum acutus کاتوس

 Datura stramonium تاتوره

 Daucus carota هویجک 

 Echinops spp شکرتیغال

 Erigreron Canadensis پیربهار

 Glyeyrrhyza glabra  شیرین بیان            

 Mava sylvestris پنیرك

 Plantago spp انواع بارهنگ
 Polygonum convolvulus  هفت بندپیچ             

 Rumex sppانواع ترشک                                   

 Sophora alopecuroides  تلخ بیان                  

 Sorghum halepense قباق

 Senecio vulgaris  زلف پیر              

 Sunchus arvensis شیر تیغک

 Solanum nigrum تاجریزي

 Xanthum srtumarium توق

  برگباریک 
 Agropyron repens beauv بیدگیاه

  ... Agrostis spp 

 Alliums spp انواع سیر وحشی

 Bromus tectorum بروموس

 Bromus spp انواع جوموشی

 Cynodon dactylon مرغ

 Cyperus rotundusاویارسالم                                

 Dactylic glomerata علف باغی

 Echinochloa spp سوروفانواع  

 Hordeum murinum  جو موشی               

 Lulium spp چچم

 Phragmites australis نی

 Poa bulbosaچمن غده اي                               
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  )Convolvulas arvensis(پیچک صحرایی 

    
  )Cyperus rotundus(اویارسالم 

    
  )Cynodon dactylon(مرغ 

    
  )Alhagi pseudalhagi(خارشتر 

    
  )Plantago media(بارهنگ 

    
  )Sorghum halepense(قیاق 

  ترین علف هاي هرز دایمی پسته مهم -75شکل 
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  )Amaranthus blitoides(تاج خروس خوابیده 

    
  )Amaranthus retroflexus(تاج خروس وحشی 

    
  )Chenopodium album(سلمک 

    
  )Cuscuta monogyna(سس درختی 

    
  )Setaria viridis(ارزن وحشی 

  ترین علف هاي هرز یکساله پسته مهم -76 شکل
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  هاي هرز پسته دستورالعمل کنترل علف

 شخم و مور  
یک بار شخم در  در باغات داراي ردیف هاي مرتب با یک بار شخم در اواخر زمستان و یک شخم در اواسط بهار و

مضاف بر آن دستگاه هاي وجین کار مخصوص . اوائل پائیز عمال عمده علف هاي هرز نیز از بستر خاك جدا می گردد
نیز که بصورت دنباله بند براي تراکتور وجود دارند در صورت امکان تردد تراکتور باغی امکان مناسبی براي حذف 

  .باشد هاي هرز میاي علفدوره
  پوششیگیاهان   

هاي هرزي مهاجمی مثل سس، گل جالیز، خارشتر، خارخسک، مرغ و پیچک در باغ ضروري هرچند کنترل علف
است، اما وجود یک پوشش مالیم از علف هاي هرز یکساله مثل علف باغی باعث کاهش تبخیر، افزایش رطوبت نسبی 

از لخت  شود میلذا توصیه . گردد یو طراوت باغ و بخصوص باعث کاهش خسارت آفتاب سوختگی و تبخیر آب م
اي و چاودار نتایج خوبی براي گیاهانی مانند یونجه، جو، چنتري، ماشک گل خوشه. کردن کامل سطح باغ پرهیز گردد

  . هاي هرز نشان داده اندکنترل علف
 هاي هرز و رعایت بهداشت در باغپیگیري علف   

هاي هرز  زیر نظر داشتن باغ بوسیله سرکشی مرتب به آن و در نظر داشتن و یادداشت کردن میزان و نوع علف  *
  .کاهدهاي هرز میهاي کنترل علفهاي هرز از هزینهو تالش به موقع براي کنترل علف

د در کودهاي حیوانی هاي هرز موجوزیرا علف. گردداستفاده از کود کامال پوسیده و چال کردن آن توصیه می  *
   .کنندتوزیع شده در باغ به سرعت رشد و مشکل را هر ساله تکرار می

  .کندهاي هرز جلوگیري میتمیز کردن وسایل و تراکتور از بذر علف هرز از پراکندگی بذور علف * 
 کنترل شیمیایی 

 

 هاي هرز باریک برگ و پهن برگکنترل توام علف 
  )SL 20%() گراماکسون(علفکش پاراکوات 

  موارد مصرف
پاراکوات به خاطر تماسی بودن فقط بافت هاي سبز . کند علف هاي هرز یکساله پهن برگ و باریک برگ را کنترل می

 . برد و از رشد مجدد آنها جلوگیري نمی کند علف هاي هرز چند ساله را از بین می

  در اوایل رشد سس و علف هاي هرز در باغ ها 

  میزان مصرف
 در هکتار لیتر 3

  پاراکوت براي کنترل لکه اي سس درختی % 1محلول
  لیتر در هکتار  500  میزان مصرف آب

  .سانتی متر باشد 5- 10وقتی ارتفاع علف هرز   زمان مصرف

  مالحظات

. ، در باغات جوان که تنه نهال سبز است به این مسئله کامال توجه شودشود میپاراکوآت توسط بافت هاي سبز جذب 
ضعف این . از بین بردن علف هاي هرز، می بایست حداقل دو سوم از اندام هاي گیاه آغشته به مخلوط سم شودبراي 

ممکن است عملیات سمپاشی یک یا . باشد روز می 30تا  20علفکش، احتمال جوانه زنی مجدد علف هاي هرز پس از 
  .دو بار دیگر در طول فصل رویش نیاز باشد که باید انجام شود
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  )SL 41%)(گلیفوسیت(علفکش رانداپ 

رانداپ به خاطر سیستمیک بودن بر چند ساله ها نیز تاثیر دارد و . هم بر پهن برگ ها و هم بر نازك برگ ها اثر دارد  موارد مصرف
  . بایستی در باغات داراي درختان کمتر از سه سال مصرف نگردد

. لیتر در هکتار استفاده شود 4-6در هکتار و براي علف هاي هرز یک ساله لیتر  6 -  12براي علف هاي هرز دائمی   میزان مصرف
  .آن براي کنترل لکه اي علفهاي هرز چند ساله استفاده شود% 2محلول 

  لیتر در هکتار 200  میزان مصرف آب

کنترل علفهاي هرز چند براي . سانتی متر باشد 5-10براي کنترل علفهاي هرز یکساله هرز وقتی که ارتفاع علف هرز   زمان مصرف
  .ساله در زمان حداکثر رشد یعنی هنگام اوایل گل دهی

) کیلوگرم در هکتار 8% (   2و یا سولفات آمونیوم به میزان ) لیتر در هکتار 2( در هزار  5مصرف فري گیت به میزان   افزودنی ها
  .کاهش می دهد کاهش می دهد% 25- 30همراه با گلیفوزیت مصرف آن را 

  .، لذا از ریختن روي شاخ و برگ و تنه درختان جوان خودداري شودشود میگلیفوزیت توسط بافت هاي سبز جذب   حظاتمال  

  

  )SL 20%) (باستا(علفکش گلیفوزینیت آمونیوم 

هاي به خاطر تماسی بودن فقط بافت هاي سبز علف . علف هاي هرز یکساله پهن برگ و باریک برگ را کنترل می کند  موارد مصرف
  .برد و از رشد مجدد آنها جلوگیري نمی کند هرز چند ساله را از بین می

  لیتر در هکتار 5-10  میزان مصرف
  لیتر در هکتار 350  میزان مصرف آب

  .سانتی متر باشد 5- 10وقتی ارتفاع علف هرز   زمان مصرف

  مالحظات  

، در باغات جوان که شود میتوسط بافت هاي سبز جذب . این علفکش تاثیر سویی روي درختان و محیط زیست ندارد
براي از بین بردن علف هاي هرز، می بایست حداقل دو سوم از . تنه نهال سبز است به این مسئله کامال توجه شود

تا  20ال جوانه زنی مجدد علف هاي هرز پس از ضعف این علفکش، احتم. اندام هاي گیاه آغشته به مخلوط سم شود
  .باشد روز می 30

  

  )SC 500) (آلیون(فلیم  علفکش ایندازي
  .از جوانه زنی بذر پهن برگ ها و نازك برگ ها جلوگیري می کند  موارد مصرف
  میلی لیتر در هکتار 150  میزان مصرف

  لیتر در هکتار 350  میزان مصرف آب

  زمان مصرف
زمانی که خاك مرطوب است . جوانه زنی بذر علف هاي هرز در اواخر زمسنان یا اوایل بهار باید بکار برده شودقبل از 

سمپاشی باید صورت گیرد و بقایاي گیاهان باید از روي خاك جمع شده باشد، لذا پس از یک روتیوار سطحی در 
  .باشد بهترین زمان مصرف این علفکش است زمانی که خا ك گاورو می

  .این علفکش تاثیر سویی روي درختان ندارد  مالحظات  
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 هاي هرز نازك برگ کنترل علف  

  )EC 12.5%) (نابواس(علفکش ستوکسیدیم 
  . بر نازك برگ ها اثر دارد  موارد مصرف
  لیتر در هکتار 3  میزان مصرف

  لیتر در هکتار 350  میزان مصرف آب
  برگی علف هرز 2- 4  زمان مصرف

  .براي درختان بی خطر هستند و می توانند بدون نگرانی در زیر درختان مصرف شوند  مالحظات  

  

  )EC 12.5%) (گاالنت(علفکش هالوکسی فوپ اتواتیل 
  . بر نازك برگ ها اثر دارد  موارد مصرف
  لیتر در هکتار 2  میزان مصرف

  لیتر  350  میزان مصرف آب
  برگی علف هرز 2- 4  زمان مصرف

  .درختان بی خطر هستند و می توانند بدون نگرانی در زیر درختان مصرف شوند براي  مالحظات  

  

  )EC 10%) (فوکوس(علفکش سیکلوکسیدیم 
  . بر نازك برگ ها اثر دارد  موارد مصرف
  لیتر در هکتار 2  میزان مصرف

  لیتر در هکتار 350  میزان مصرف آب
  هرز باریک برگبرگی تا قبل از به ساقه رفتن علف هاي  2  زمان مصرف

  .براي درختان بی خطر هستند و می توانند بدون نگرانی در زیر درختان مصرف شوند  مالحظات  
  

  

  

  )WP 75%) (داکتال(علفکش کلرتال دیمتیل 
  بر سس درختی اثر دارد   موارد مصرف
  لیتر در هکتار  8-12  میزان مصرف

  لیتر در هکتار 350  میزان مصرف آب
  قبل از جوانه زنی بذور علف هرز سس در بهار   زمان مصرف

باید در خاك مرطوب استفاده شود و چنانچه زمین  خشک باشد باید بعد از پاشیدن سم به سطح خاك آبیاري انجام   مالحظات  
  .گیرد
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  برداشت و پس از برداشت مدیریت -12
  هاي مرتبط با زمان رسیدگی فیزیولوژیکشاخص -12-1

از دیگر عوامل موثر در تولید محصول سالم و گواهی شده پسته، رعایت مدیریت صحیح و اصول بهداشت از زمان 
از آنجا که عمده عرضه پسته در داخل و خارج از کشور به صورت . باشد برداشت تا عرضه آن به مصرف کنندگان می

ارداري اصولی و بهداشتی در جهت عرضه باشد، تعیین زمان و روش صحیح برداشت و فرآوري و انب خشکبار می
درصد پوست  70-80هنگامی است که  زمانی برداشت صحیح پسته . محصولی با کیفیت با ماندگاري باال ضروریست

در این زمان رنگ پوست نرم رویی از سبز به قرمز تا سفید تغییر . نرم رویی از پوست سخت استخوانی جدا شده باشد
مقدار قند و چربی مغز افزایش و درصد رطوبت، میزان تنفس و مقدار کل پروتئین آن  یافته و وزن خشک میوه ،

گردد و برداشت زود و یا دیرهنگام  بنابراین در زمان رسیدگی صحیح طعم واقعی ارقام مشخص می. یابد کاهش می
که  شود میانیزه انجام برداشت محصول در ایران به روش دستی و غیر مک. تواند بر این طعم و مزه تاثیر گذارد می

   .هاي قارچی ضروري است جلوگیري از تماس میوه برداشت شده با خاك جهت جلوگیري از گسترش آلودگی
زمان برداشــت محصول پســته به شــرایط آب و هوایی، ، زم است برداشت محصول در زمان مناسب انجام شودال

جداگانه و در  بایستی برداشت هر رقم پسته .بستگی دارد رقم پســته، خصوصیات خاك، دور آبیاري و عوامل دیگر
، چنانچه برداشت فرا رسیدن زمان مناسب، ظرف مدت دو هفته پایان یابدلحظه از  و زمان مناسب خود صورت گیرد

لذا . نمایدرا فراهم میبه قارچ آسپرژیلوس پوست سبز پسته ترك خورده و زمینه مساعد آلودگی  پسته به تاخیر افتد
برداشت به موقع محصول در کاهش شکاف خوردگی پوست نرم رویی و جلوگیري از آلودگی به آفالتوکسین نقش 

شود که جلوگیري از تماس  برداشت محصول در ایران به روش دستی و غیر مکانیزه انجام می ،مهمی ایفا می کند
   .ي استهاي قارچی ضرور میوه برداشت شده با خاك جهت جلوگیري از گسترش آلودگی

  
  نکات و عوامل حین برداشت - 12-2

به منظور برداشت هر چه بیشتر محصول سالم عالوه بر برداشت در زمان مناسب بایستی در حین برداشت و پس 
  :داز برداشت نکاتی به شرح زیر رعایت شود تا محصول قابلیت دریافت گواهی را داشته باش

هفته  2ورزي در فاصله از انجام هرگونه عملیات خاكجهت کاهش آلودگی قارچی محصول پسته، الزم است  -
  . شود، اجتناب گرددهاي مولد آفالتوکسین در باغ میقبل از برداشت که منجر به جابجایی و گسترش قارچ

ها از بهتر است پارچه. شودمیاده استف ی که اصطالحا چادر نام دارد،در هنگام پسته چینی، از پارچه مخصوص -
گذاري شوند که کارگران همیشه یک طرف پارچه را روي خاك متالپشت و رو دو رنگ باشند و یا طوري ع نظر

چادر برداشت پسته باید بطور کامل در زیر تاج درخت و اطراف آن . ها در طرف مقابل ریخته شوندو پسته بیاندازند
زش محصول بر روي خاك وجود نداشته باشد و در صورت ریزش احتمالی محصول بر پهن شود بطوري که امکان ری

احتمال  .خودداري شود روي خاك از مخلوط کردن آن با بقیه محصول که باعث آلودگی به قارچ می شود جدا
آلوده نشان هاي ریخته شده روي خاك بیشتر است و یک دانه پسته آلوده قادر است کل توده پسته را آلودگی پسته

  .دهد
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جدا خودداري ) چه در باغ و چه در کارگاه فرآوري(از قراردادن پسته هاي برداشت شده در برابر تابش آفتاب  -
   .گردد
ماشین  و جنس تجهیزات حمل و نقل پسته برداشت شده از موادي باشد که قابل شستشو و تمیز کردن باشد -

از فشرده کردن . خاك و بقایاي گیاهی و دیگر عوامل مخاطره آمیز باشند آالت حمل پسته باید پاکیزه بوده و عاري از
پسته چیده شده که باعث باال رفتن دماي داخل توده و له شدن محصول و ایجاد شرایط مناسب براي رشد قارچ مولد 

  . شودخودداري  گردد جداآفالتوکسین می
لف جهت پیشگیري از انتقال آلودگی و گسترش آن هاي مختاز مخلوط کردن محصول پسته برداشت شده از باغ -

  .پرهیز گردد
انباشــتن  .نی خودداري گرددالسعی شود از انباشتن محصول برداشت شده به صورت توده در مدت زمان طو -

تر از الگراد و رطوبت بادرجه سانتی 20تر از الدماي با(زم النی سبب می شود دما و رطوبت المحصول براي مدت طو
  .براي رشد قارچ در توده فراهم شود )درصد 80

فاصله برداشت تا فرآوري محصول تحت  ،پسته برداشت شده در کوتاهترین زمان به ترمینال فرآوري انتقال یابد -  
  . ساعت تجاوز نکند 8هیچ شرایطی از 

ارگاه فرآوري تنظیم ضرورت دارد میزان برداشت و انتقال محصول به کارگاه فرآوري ، با ظرفیت و ساعات کار ک -
 و محصول انتقال یافته سریعاً فرآوري شده و از انتظار محصول در ابتداي خط فرآوري ممانعت بعمل آیدو گردد 

  .فاصله پوســت گیري، شستشو وخشک شوندالها بمیوه
  .از بازگرداندن پوست سبز پسته به باغات پسته و اطراف آن و پخش سطحی آنها جدا خودداري شود -
 

  پسته ...)  گذاري وبندي، انبارداري، برچسببسته(مدیریت پس از برداشت  -13
پس از برداشت به دلیل تنفس میوه دماي توده محصول باال رفته و این افزایش دما به همراه وجود رطوبت باالي 

بنابراین . سازدمی ها آسپرژیلوس و افزایش آفالتوکسین محصول مهیا میوه تازه شرایط را براي رشد و تکثیر قارچ
گیري و شروع مراحل  انتقال سریع محصول با کمک ظروف یا تریلرهاي مشبک و دور از تابش آفتاب جهت پوست

گیري، شناور سازي و شست و شو، محصول  گیري، پوك پس از طی مراحل پوست. فرآوري امري اجتناب ناپذیر است
رعایت اصول بهداشت و کاهش طول زمانی این دوره . یابد می درصد کاهش 33تا  30گیر شده و روبت آن به  وارد نم

 5پس از بازرسی اولیه و گوگیري، محصول جهت کاهش رطوبت آن به زیر . ها موثر استدر کاهش آلودگی میوه
هاي  پس از بازرسی نهایی و شناسایی میوه. گیرد درصد وارد خشک کن شده  و یا در معرض نور خورشید قرار می

  . بندي و در شرایط مناسب نگهداري گرددها باید درجه و آلوده، پستهنامتعارف 
هاي جدید به انبار باید باقیمانده محصول سال قبل را خارج نموده و انبار را کامل قبــل از وارد کردن محموله

جهت جلوگیري از دماي انبار باشد انبار نگهداري پسته باید خشک و خنک  ،هاي مجاز ضد عفونی کردتمیز و با روش
و رطوبت نسبی آن  هاي خودکار کنترل شودگراد باشد و با دستگاهدرجه سانتی10آلودگی محصول بایستی کمتر از 

قبل (هاي مجاز، طبق مقررات و ضوابط مراجع قانونی و ذیصالح کشور در انبار کشاستفاده از آفت. درصد باشد 65زیر 
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ها ساختمان انبار بایستی به نحوي باشد که حیوانات خانگی، حشرات، کرم، واقع شودتواند مفید می )از استفاده از انبار

زم است به التهویه در انبار . هاي میکروبی به آن دسترسی نداشته باشندگیلودو دیگر بندپایان، جوندگان، پرندگان و آ
هاي مناسب ها نیز در قسمتصب فنها بسته به سطح انبار کافی و محل نتعداد فنبطوریکه  نحو مطلوب صورت گیرد

رعایت این چرخه فرآوري و انبارداري سبب . هاي پسته باید با فاصله از زمین و روي پالت نگهداري شوند گونی. باشد
   .گرداندگردد و فرآیند تولید محصول سالم و گواهی شده را هموار می ها می کاهش آلودگی و خسارت به میوه

  
  حین برداشتنکات و عوامل  - 12-2
 

   پسته )...گذاري وبندي، انبارداري، برچسببسته(مدیریت پس از برداشت  -13
پس از برداشت به دلیل تنفس میوه دماي توده محصول باال رفته و این افزایش دما به همراه وجود رطوبت باالي 

بنابراین . سازدمحصول مهیا می ها آسپرژیلوس و افزایش آفالتوکسین میوه تازه شرایط را براي رشد و تکثیر قارچ
گیري و شروع مراحل  انتقال سریع محصول با کمک ظروف یا تریلرهاي مشبک و دور از تابش آفتاب جهت پوست

گیري، شناور سازي و شست و شو، محصول  گیري، پوك پس از طی مراحل پوست. فرآوري امري اجتناب ناپذیر است
رعایت اصول بهداشت و کاهش طول زمانی این دوره . یابد درصد کاهش می 33تا  30گیر شده و روبت آن به  وارد نم

 5پس از بازرسی اولیه و گوگیري، محصول جهت کاهش رطوبت آن به زیر . ها موثر استدر کاهش آلودگی میوه
ي ها پس از بازرسی نهایی و شناسایی میوه. گیرد کن شده  و یا در معرض نور خورشید قرار میدرصد وارد خشک

انبار نگهداري پسته باید خشک و .  بندي و در شرایط مناسب نگهداري گرددها باید درجه نامتعارف و آلوده، پسته
. هاي پسته باید با فاصله از زمین و روي پالت نگهداري شوند گونی. درصد باشد 65خنک و رطوبت نسبی آن زیر 

گردد و فرآیند تولید محصول  ها می خسارت به میوهرعایت این چرخه فرآوري و انبارداري سبب کاهش آلودگی و 
   .گرداندسالم و گواهی شده را هموار می

 

  زیستیها و مالحظات محیطتوصیه -14
  دستورالعمل خرید، مصرف، ذخیره سم توسط کشاورزان

 .پیش از خرید سم، نوع آفت محصول خود را شناسایی نمایید -

 .خریداري نماییدسموم را فقط به میزان مورد نیاز  -

  . هاي سم درج شده است، توجه نمایید در زمان خرید سم به تاریخ مصرف سموم که بر روي برچسب قوطی -
 .هاي مبارزه تلفیقی آفات استفاده نمایید براي کاهش مصرف سم از روش -

هاي خالی نوشابه،  ريها به بط اند را خریداري نمایید و از انتقال آن هایی که در ظروف اصلی پلمپ شده کشآفت
  . ها اجتناب شود ها و بویژه ظروف خالی دیگر آفت کش هاي پالستیکی کوچک، قوطی کیسه
 .هاي سم در زمان خریداري خودداري نمایید از تکان دادن بشکه -
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 سموم را به میزانی خریداري نمایید که حداکثر در عرض چند هفته مصرف شده تا از انبار نمودن مقادیر قابل -

 .مالحظه آن خودداري شود

 .پاشی در هواي طوفانی و باد خودداري نمایید از سم -

 .پاشی هوایی براي نابودي آفات محصوالت خودداري نمایید از سم -

هاي الستیکی تا ساق پا براي محافظت پاها در زمان سـم پاشـی اسـتفاده کنیـد و شـلوار بایـد بیـرون از         از چکمه -
  . ها و روي آنها باشد چکمه

ها از یک ظرف به ظرف دیگر باید از  کش ها در مقابل ترشحات و ذرات حاصل از انتقال آفت براي محافظت از چشم -
  . عینک ایمنی و یا محافظ صورت استفاده نمود

هـاي چشـم نیـز بایـد در      ها باید کامالً شسته شده و همچنین یـک سـري از شـوینده    پس از استفاده از سم چشم -
  .دسترس باشد

هاي سبک یک بار مصرف پوشانده شود  هاي پودري باید توسط ماسک کش ان و بینی در زمان کارکردن با آفتده -
پوشانند و  هاي مخصوص که نیمی از صورت را می همچنین ماسک. ها پس از استفاده دور انداخته شوند و ماسک

  .باشند نیز باید در دسترس باشد داراي صافی بخارات مواد آلی می
السـتیک نیتریـل یـا نئـوپرن      PVCپیشبندها از جـنس  . باشد هاي محافظتی مفید می د یکی دیگر از لباسپیشبن -

پیشبند باید قسمت جلوي بـدن از گـردن تـا زانـو را     . باشد شوند و نوع قابل دفع آن از جنس پلی اتیلن می ساخته می
  . تمر پارگی یا سوراخ بودن آن بازرسی گرددپیشبند نیز باید پس از استفاده کامالً شسته شده و بطور مس. بپوشاند

در هنگام تخلیه یا انتقال ماده از یک ظرف به ظرف دیگر باید از دستکش مقاوم در برابر مـواد شـیمیایی اسـتفاده     -
. ها باید کامالً اندازه دست و راحت باشد و همچنین از انعطاف خوبی براي برداشتن ظروف برخودار باشد دستکش. کرد
  .باید به اندازه کافی بلند بوده تا حداقل مچ دست را بپوشاندها  آن
هـا خـارج و سـپس داخـل و بیـرون دسـتکش        بعد از پایان کار، ابتدا بیرون دستکش را با آب شسته وآنرا از دست -

  .ها بخصوص در بین انگشتان باید کامالً مورد توجه قرار گیرد نفوذ آب و پارگی آن. گردد شسته و خشک می
از قسمت پـارگی و آلـوده نمـودن پوسـت بـدن        کش اس محافظ نباید داراي پارگی باشند زیرا موجب ورود آفتلب -
  .شوند می
ها در محلول آب و صابون و یا هر  ها باید بطور جداگانه از سایر لباس ها و چکمه پس از پایان روز کاري، لباس -

  . شوینده دیگري شسته شوند
 .هاي سم خودداري نمایید و سوخت در ظروف و قوطی از ریختن مواد غذایی، آب -

 .سموم را پیش از پایان عمر مفید آن استفاده نمایید -

هاي آلوده به سم به همراه سایر البسه منزل خودداري نموده و از مواد شوینده، دستکش و آب  از شستشوي لباس -
 .گرم براي شستشوي آنها استفاده نمایید

 .سم بالفاصله به پزشک مراجعه نماییددر صورت مسمومیت با  -
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 .از تماس مستقیم با سم خودداري کنید -

 .پاشی از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات بپرهیزید در زمان سم -

از مصرف سموم موجود در انبار که احتمال دارد قبل از تاریخ انقضاء غیر قابل استفاده و کهنه شوند، جلوگیري  -
 .نمایید

 .صورت مسمومیت با سم بالفاصله به پزشک مراجعه نماییددر   -

  .پس از مصرف سم بدن خود را با مقدار زیادي آب و صابون شستشو دهید -
 .شستشو باید دقیق انجام گیرد -

 .هاي دیگر شسته شود هاي آلوده به سم نباید به همراه لباس لباس -

 .شودو آبگرم استفاده   در هنگام شستشو حتما از دستکش -

 .هاي شسته شده باید در مقابل نور آفتاب خشک شوند  لباس -

هاي غلیظ است و امکان رفع آلودگی آن به سادگی وجود ندارد،  کش ها، آلوده به آفت اگر مقدار زیادي از لباس -
 .باشد  هاي آلوده می ترین شیوه سوزاندن لباس مناسب

 .فتاب خودداري نماییدهاي حاوي سم در مقابل نور آ از قرار دان بشکه -

 .ها را باید در محل امن و دور از دسترس کودکان و حیوانات قرار داد کشآفت -

 .ها بایستی به دور از مواد غذایی نگهداري شود آفت کش -

 . ها بایستی دور از آتش و المپ نگهداري شوند کشآفت -

 .دادهاي نشیمن و خواب قرار ها را نباید در محوطه اتاق کشآفت -

توانند قابل استفاده باشند را نسبت به محصوالت جدید  تر که می در انبارهاي نگهداري سم محصوالت قدیمی -
 .بندي نمایید اولویت

  حداقل جابجایی ظروف به منظور جلوگیري از نشت و یا ریخت و پاش احتمالی -
  .خورشیدنگهداري در محوطه سرپوشیده جهت جلوگیري از تابش مستقیم نور  -

  

  امحاء ظروف سم و کود  
 .هاي خالی سم وکود خودداري نمایید از دفن کردن قوطی -

 .هاي خالی سموم  وکود خودداري نمایید از آتش زدن قوطی -

 .بایستی کامالً شستشو گردد کش و کود ظرف آن می پس از تمام شدن آفت -

 .خالی نمود هاي و کود خشک را باید در حدامکان کامالً ظروف آفت کش -

آوري شده و در جاي امن نگهداري نمایید تا در دسترس افراد  تمامی مواد باقیمانده و ظروف خالی سموم و کود جمع -
 .غیرمجاز و حیوانات قرار نگیرند
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 .ظروف خالی سم و کود را پس از شستشو به توزیع کنندگان و یا فروشندگان سم و کود تحویل دهید -

هاي دفن زباله و  ها در محل هاي سموم و کود ، ظروف خالی و اشیاي آلوده به آفت کش ماندهاز خالی کردن باقی -
 .آوري ضایعات خودداري شود هاي جمع سایر مکان

ها و یا عرضه  آوري و به فروشگاه  مایع و کود باید با نفت، پارافین یا گازوئیل شسته، جمع  کش ظروف حاوي آفت -
 .ده شودکنندگان سم و کود تحویل دا

کش فنوکسی اسید خودداري نمایید، زیرا مواد حاصل از احتراق آن در  هاي کاغذي حاوي علف از سوزاندن جعبه -
 .دراز مدت بر روي محصوالت کشاورزي اثرات سویی خواهد داشت

 .اي، فلزي و پالستیکی ابتدا باید خرد و سوراخ شوند و سپس ارسال شوند ظروف شیشه -
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  مورد استفاده منابع علمی  
 

 .ص 669مرکز نشر دانشگاهی تهران، ). شناخت تاریخی(پسته ایران . 1371. ح.م ،ابریشمی

  .انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران. شناخت تاریخی: پسته ایران. 1373. ح.ابریشمی، م
ان پسته در استان هاي درختهاي مختلف بیماري خشکیدگی سرشاخهبررسی جنبه. 1375. م ،و اشکان. د ،ابوسعیدي
  .12-21گزارش پژوهشی موسسه تحقیقات پسته رفسنجان، ص . کرمان
، مرادي قهدریجانی و .ع، قربانی ،.ف، ،  فربود.م، ، رستمی.ع، پور آبادي ، تاج.غ، ، برادران.ع، پور ، اسماعیل.د،ابوسعیدي

هاي  تولید برنامه دفتر ).کنترل آنهاي پیشگیري و  روش( آفالتوکسین پسته. 1379. ف. ه ، و میردامادي. م
  .ص 31 .ترویجی و انتشارات فنی معاونت ترویج سازمان تات

موسسه تحقیقات پسته . هاي متداول درختان پسته در ایران و دنیا پایه. 1386. ع ،و محمدي مکاري. اسماعیل پور، ع
  .کشور
-دستاوردها و برنامه تحقیقات ژنتیک و به. 1397. ح و هاشمی نسب،. ، جوانشاه، ا.پور، ع، تاج آبادي.پور، عاسماعیل

  .دستنامه ترویجی، پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات علوم باغبانی. نژادي پسته
  .ص 578. انشارات دانشگاه تهران. آفات مهم درختان میوه. 1375. م ،اسماعیلی

 .کشاورزي، مرکز فناوري اطالعات و ارتباطاتمحصوالت باغبانی، وزارت جهاد  .1396   .1395آمارنامه کشاورزي سال 
    .  صفحه 231سوم،  جلد 

 .رزي، مرکز فناوري اطالعات و ارتباطاتمحصوالت باغبانی، وزارت جهاد کشاو .1397       .1396آمارنامه کشاورزي سال 
  .صفحه 233سوم،  جلد 

 .کشاورزي، مرکز فناوري اطالعات و ارتباطاتمحصوالت باغبانی، وزارت جهاد  .1398   .1397آمارنامه کشاورزي سال 
    .  صفحه 159سوم،  جلد 
گزارش نهایی مرکز تحقیقات .شناسایی باکتري عامل سرخشکیدگی درختان پسته در استان کرمان .1385 .غ، برادران

  .ص 17 .و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان کرمان
همایش ملی رهیافت هاي . تعیین وضعیت تغذیه درختان پسته معرفی روش تشخیص چندگانه در. 1395. بصیرت، م

  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان. علمی در پسته
، موسسه 46961گزارش فنی شماره . بررسی علل زوال میوه پسته در منطقه دامغان .1394. ا ،و اخیانی. بصیرت، م

 .ایران. کرج. تحقیقات خاك وآب
. آوري باغات کرمان درختان پسته به کودهاي شیمیائی در شرایط سال پاسخ. 1382. م ،و سرچشمه پور. بصیرت، م

 .ایران. تبریز. همایش ملی خشکبار

هاي توصیه  هاي هرز مهم محصوالت عمده کشاورزي، سموم و روش ها و علف بیماري فهرست آفات، .1396 .بی نام
  .ص 206 .انتشارات سازمان حفظ نباتات کشور .ها شده جهت کنترل آن
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کاشت داشت و : (راهنماي پسته. 1381. ح ،و فریور مهین. م، مؤذن پورکرمانی. ف، فربود. ع، اسماعیل پور. پناهی، ب

 .، نشر آموزش کشاورزي)برداشت

 ).داشت و برداشت کاشت،( راهنماي پسته .1381 .ح، و فریورمهین. م، ، موذن.ف ،، فربود.ع، پور ، اسماعیل.ب،پناهی
  .ص 147 .شاورزيآموزش ک نشر

حوزه ترویج کشاورزي . نشریه ترویجی. هاي کنترل آن پسیل پسته و راه .1387. ح، و احمدیان. ع ،جعفري ندوشن
  .ص 16.سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي. جهاد کشاورزي یزد

و روش نسبت  XRDهاي رسی با استفاده از  ها و تحلیل کمی کانی شناسایی کلیه کانی. 1376. ج.فرد، س حسینی
  .ص 280ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان،  نامه کارشناسی پایان. ها شیب
فره هاي پسته و لزوم استفاده صحیح از کودهاي فس انباشت فسفر در سطح خاك باغ). الف( 1382. ج.فرد، س حسینی

سومین همایش ملی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود وسم در . در مناطق پسته کاري کشور
 .کشاورزي، کرج

تأثیر کاربرد سولفات پتاسیم و عناصر ریز مغذي با کاربرد خاکی روي غلظت عناصر ). ب(1382. ج.فرد، س حسینی 
ربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود وسم در کشاورزي، سومین همایش ملی توسعه کا. غذایی برگ پسته

 .کرج
نشریه . موسسه تحقیقات پسته کشور. استفاده از کودهاي آلی در مناطق پسته کاري کشور. 1386. ج.فرد، س حسینی

  .50شماره 
سند راهبردي تحقیقات  ).کنندگان تدوین. (و جوانشاه، آ. ر. در مهرنژاد، م. خاك و تغذیه. 1389. ج.فرد، س حسینی

  .420-494ص . نشر جمهوري. پسته ایران
بررسی اثر محلولپاشی کودهاي آهن و چهار کود مرکب بر روي جذب عناصر، عملکرد و . 1390. ج.فرد، س حسینی

  .ص 50گزارش نهایی موسسه تحقیقات پسته کشور، . کیفیت میوه پسته
بررسی وضعیت بور در آب، خاك . 1387. ن ،و صداقتی. آ ،، محمدي محمدآبادي.ع ،نژاد ، حیدري.ج.فرد، س حسینی

  .9-19 ص ،81مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره . کاري کشور و گیاه پسته در مناطق پسته
یازدهمین . فهاي پسته با سنین مختل تخلیه پتاسم خاك در باغ. 1388. م ،، کلباسی.ح ،، خادمی.ج.فرد، س حسینی

  .تیرماه، گرگان 24لغایت  21کنگره علوم خاك ایران، 
انتشارات موسسه تحقیقات . تشخیص و رفع کمبود عناصر غذایی در پسته. 1383. ، و علیپور، ح.ج.فرد، س حسینی

 .ص 81. چاپ دوم. پسته کشور

موسسه تحقیقـات پسـته   . انه فرآوريهاي حمل و نقل پسته از باغ به پایسازي روشطرح بهینه. 1383. حکم آبادي، ح
  .کشور

ریزي و اقتصادي  معاونت برنامه. محصوالت باغی: آمارنامه کشاورزي، جلد سوم. 1392. آوري اطالعات دفتر آمار و فن
 .وزارت جهادکشاورزي، تهران، ایران
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هاي مختلف نیترات  تپاشی غلظ بررسی اثرات محلول. 1390. ب ،پناهی و. ج ،فرد حسینی ،.س.زاده مشیزي، ن رضوي

لغایت  12دوازدهمین کنگره علوم خاك ایران، . پتاسیم در دوره پر شدن دانه بر خصوصیات کمی و کیفی پسته
 .شهریورماه، دانشگاه تبریز 14

بررسی کارایی ترکیبات گیاهی و معدنی در . 1396. غ ،شناس و یزدان. م ،فر امامی ،.ب ،پناهی ،.ح ،فرازمند ،.ه ،زهدي
 .ص 27. پزشکی کشور گزارش نهایی موسسه تحقیقات گیاه. آور پستههاي زیانکنترل سن

کتاب نیازهاي رویشی گیاهان . 1398. ر.ع .سیدجاللی، س و .ا نی، فرج ،.ن.نویدي، م ،.، تومانیان، ن.الدینی، عزین
. وزارت جهاد کشاورزي. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي. آب مؤسسه تحقیقات خاك و. باغی

 .ص 310. انتشارات مؤسسه تحقیقات خاك و آب

. ها هاي مهم پسته در ایران و مدیریت تلفیقی آن آفات و بیماري .1384. ر، صابري ریسه و. ع ،علیزاده ،.ا. م ،سمیع
 .17-1ص . تهران دانشگاهی واحد جهاد انتشارات

گزارش . آوري و شناسایی حشرات مفید علیه آفات مهم پسته در قالب امکان  مبارزه تلفیقیجمع. 1371. ا ،شایگان
 .38-46 ص. سالیانه، موسسه تحقیقات پسته کشور

 .آموزش کشاورزي نشر .هاي هرز پسته ها و علف بیماري راهنماي آفات، .1383 .د، و ابوسعیدي. ع، ، یزدانی.ا، شایگان
  .ص 201
موسسه تحقیقات پسته کشور، . پسته و تولید آن در ایران. 1374. ع، و وطن پور. ح ،، فریور مهین.ا ،شیبانی

  .ص 61. رفسنجان
هاي خاك بر رشد،  تأثیر برخی از ویژگی. 1388. ج.س ،فرد و حسینی. ع ،، محمدخانی.م ،، حیدري.ح.صالحی، م

، 1، شماره 23، جلد )علوم خاك و آب(هاي خاك  مجله پژوهش. عملکرد و خندانی پسته در منطقه انار رفسنجان
  .35-47ص 

مطالعه ارتباط خصوصیات اکوفیزیولوژیکی درختان پسته با تنش آبی جهت . 1388. آبادي، ح صداقتی، ن و حکم
 .ص 40گزارش نهایی مؤسسه تحقیقات پسته کشور، . مدیریت بهینه آبیارياعمال 

گزارش . مطالعه عارضه زردي برگ درختان پسته در کشتخوان اردکان و ارائه راهکار مناسب. 1392. صداقتی، ن
 .ص 80نهایی مؤسسه تحقیقات پسته کشور، 

راهنماي . 1388. و عبدالهی عزت آبادي، م. حقدل، م، .، حکم آبادي، ح.، تاج آبادي پور، ع.، شیبانی، ز.صداقتی، ن
  .ص 566تهران، . انتشارات سروا) ترجمه. (تولید پسته

هاي مختلف آبیاري بر زودخندانی پسته  اثر رژیم. 1387. ج.فرد، س و حسینی. ، محمدي محمدآبادي، آ.صداقتی، ن
 .78زراعت و باغبانی شماره . مجله پژوهش و سازندگی. رقم اوحدي

 چند برگ باریک پوششی گیاهان از استفاده با سیب باغ هرز هاي علف مدیریت. 1396. ح ،اسفندیاري و. ب ،صمدانی

  .49- 61 ، ص1شماره  .هرز علف پژوهش. ساله
 مرحله در) Convolvulus arvensis(صحرایی  پیچک کنترل. 1398. ع.م ،باغستانی و. ح ،اسفندیاري ،.ب ،صمدانی

  .در دست چاپ. هرز علف دانش. سیب باغ در رویشی پس هاي علفکش از استفاده با گلدهی
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 هاي علفکش توسط ها باغ تابستانه و بهاره هرز هاي علف کنترل. 1395. م.س ،، میروکیلی.م.س ،حسینی ،.ب ،صمدانی

  .42-51 ، ص2شماره  .گیاهی اکوفیزیولوزي. ها آن تلفیق و رویشی پس پیشرویشی،
سازمان جهاد . روش صحیح احداث باغ پسته و راهکارهاي کاهش آلودگی به افالتوکسین. 1395. ر.ضیغمی، ع

  . کشاورزي استان فارس
کاران شهرستان رفسنجان در طرح توسعه موزون  بررسی تمایل به مشارکت پسته. 1391. آبادي، م عبدالهی عزت

 .گزارش نهایی موسسه تحقیقات پسته کشور. کشت پسته در کشور

نقش زودخنـدانی در آلـودگی میـوه     .1393. و میرابوالفتحی، م. ، درگاهی، ر.، تاج آبادي پور، ع.، مرادي، م.ر.فانی، س
  . 105-97): 11( 3. علوم غذایی و تغذیه. پسته به گونه هاي آسپرژیلوس و آفالتوکسین در استان کرمان

تاثیر حشره کش تیاکلوپرید جهت کنترل سوسک سرشاخه خوار . 1396. ع، و جعفري ندوشن. ه، ، زهدي.ح، فرازمند
 .ص 25. پزشکی کشور گزارش نهایی موسسه تحقیقات گیاه .پسته

تحقیقات موسسه . دستور العمل فنی کنترل تلفیقی پسیل معمولی پسته. 1397 .م،و سیرجانی. ه ،، زهدي.ح ،فرازمند
  .ص 16. پزشکی کشور گیاه

برآورد آب مورد نیاز گیاهان عمده . 1376. و توالیی، م. ، شهابی فر، م.، قائمی، م.، جارالهی، ر.، شریعتی، م.فرشی، ع
 .ص 630نشر آموزش کشاورزي، . موسسه تحقیقات خاك و آب کشور -زراعی و باغی، جلد دوم، گیاهان باغی

  .ص 301. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز. صوالت انباريحشرات مح. 1394. ف ،کچیلی
نشر آموزش . سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي. ریزي آبیاري در باغ هاي پستهبرنامه .1397. م ،کریمی

 . کشاورزي
مؤسسـه  . پسـته طرح بررسی تأثیر سطوح مختلف دامنه و فرکانس ارتعاش بر جداسازي دانه و خوشه . 1383. لغوي، م

  .تحقیقات پسته کشور
با توجه به تغییرات تنفسی ) کلرید سدیم(هاي پسته به شوري  تعیین مقاومت نسبی پایه. 1375. محمدخانی، ع

 .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. ها، جذب و انتقال عناصر روزنه
طوح مختلف ازت و آبیاري بر صفات کمی و کیفی تأثیر س. 1391. و غفاري، ف. ، علیپور، ح.محمدي محمد آبادي، ا

  .17-42 ، ص1، شماره 19جلد  .هاي تولید گیاهی مجله پژوهش. پسته در منطقه کرمان
کود آبیاري روش مؤثر در افزایش عملکرد و ارتقاء کارایی مصرف آب و کود در . 1382. و بصیرت، م. ج. ملکوتی، م

 .وزارت جهاد کشاورزي، تهران، ایران معاونت باغبانی. تولید محصوالت کشاورزي

ملکوتی، محمد جعفر، پیمان کشاورز، نگرشی بر حاصلخیزي خاکهاي : کلسیم، در. 1384. و بصیرت، م. ج.ملکوتی، م
 .ایران، انتشارات سنا، تهران، ایران

 .کشاورزي انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج. پسیل آفت کلیدي درختان پسته. 1380. ر. مهرنژاد م

انتشارات سازمان تحقیقات وآموزش کشاورزي، تهران، . هاي مهم ایران پسیل پسته و سایر پسیل. 1381. م ،مهرنژاد
 .ص116
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 .ص 486. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد).ترجمه(مبارزه بیولوژیک  .1379. م ،موسوي

وري و شرایط انبارمانی بر آتأثیر برداشت، نوع فر .1393. ، ا و جوانشاه .، عطالیی. ندرکی، . سکالنتري،  .فناظوري، 
  .807-795 :)4( 16زراعی کشاورزي،  به .نگهداري پسته تازه و خشک

و  9اولین همایش ملی پسته ایران، . راهکارهاي نوین براي نگهداري پسته تازه .1393. ، سو کالنتري .فناظوري، 
  .127-121، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1393شهریور  10

مدیریت هماهنگی و ترویج . مراحل احداث و مدیریت باغ پسته .1394 .و نعیمی .پ، ، خلیل.، طاهري، م.نجفی، م
  . استان زنجان .کشاورزي

کاري  هاي مناطق پسته بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و چگونگی تشکیل و تحول خاك. 1375. نقوي، ه
  .ص 135دانشگاه صنعتی اصفهان،  ارشد نامه کارشناسی پایان. رفسنجان

 هاي روش و سموم کشاورزي، عمده محصوالت مهم هرز هايعلف و هابیماري آفات، فهرست. 1397. س ،نوربخش

  .ص 218. سازمان حفظ نباتات، معاونت کنترل آفات. آنها کنترل جهت شده توصیه
هاي توصیه شده  هاي هرز مهم محصوالت کشاورزي و روش ها و علف فهرست آفات، بیماري. 1390.س ،نوربخش

  .سازمان حفظ نباتات. ها  جهت کنترل آن
دستنامه . ها و ارقام پسته آمریکا و مقایسه آنها با شرایط ایران معرفی پایه. 1397. و افروشه، م. هاشمی نسب، ح

  .تحقیقات علوم باغبانیترویجی، پژوهشکده پسته، موسسه 
 (Endocarp Lesion)شناسایی و بررسی عوامل ایجاد کننده عارضه اضمحالل پوست استخوانی . 1384. راد، ح هاشمی

  .گزارش نهایی موسسه تحقیقات پسته کشور. در میوه پسته
 تحقیقات گیاهگزارش نهایی موسسه  .آزمایش سموم شیمیایی جدید علیه پسیل معمولی پسته. 1389. ع ،یزدانی

  .صفحه 31. پزشکی کشور  
بررسی کارایی سموم جدید علیه . 1392. ر. غ، و گل محمدي. ه ،زهدي ،.ن، ، جلیلوند.ع ،، جعفري ندوشن.ع ،یزدانی

  .ص 27. پزشکی کشور گزارش نهایی موسسه تحقیقات گیاه. پسیل پسته 
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 هاپیوست

  تعاریف مورد نیاز  برخی - 1پیوست 
ماحصل فرایندهایی است که در اثر گذشت زمان معین بر حسب نوع محصول در باغ، مزرعه،  :اورزيشمحصول ک

  آید که شامل انواع محصوالت زراعی، محصوالت باغی، محصوالت گلخانه و یا مکان خاص تولید بدست می
هاي گرمسیري و اي، میوهجات گلخانهانواع سبزیجات و صیفیمحصوالت باغی شامل . باشداي و قارچ خوراکی میگلخانه

. باشداي و قارچ خوراکی میریزها، گیاهان دارویی، گلخانههاي معتدله، سردسیري و خشک، دانهنیمه گرمسیري، میوه
اي، شهاي، گیاهان ریهاي روغنی، گیاهان علوفههاي غالت، حبوبات، دانهمحصوالت زراعی شامل گیاهانی در گروه

  . باشداي، گیاهان قندي میگیاهان لیفی، گیاهان غده
شود که اجازه استفاده از آن، توسط به نشانی گفته می: ها در محصوالت کشاورزينشان حد مجاز آالینده 

 سازمان استاندارد ملی ایران بر اساس فرایندهاي تعریف شده در دستورالعمل و استانداردهاي ملی دستورالعمل صدور،
  .شودها در محصوالت کشاورزي به متقاضی داده میالیندهال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آتجدید، تعلیق و ابط

ملی ) هاي(شود که عدم مطابقت آنها با حدود مجاز تعیین شده در استاندارداي از مواد گفته میبه دسته :هاآالینده
ها ها، نیترات، فلزات سنگین، مایکوتوکسینکشباقیمانده آفت: این مواد شامل. کننده مضر استمربوط، براي مصرف

- کننده میشود و برخی تنظیمهاي محیطی استفاده میو موادي که براي مقابله با تنش) هاي قارچیسموم و زهرآبه(
  .باشند

ناشی از شود که براي کنترل جمعیت و کاهش زیان به ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی گفته می: هاکشآفت
  ).کش، حشره کش و غیرهکش، علفقارچ: مانند(شود، زاي زنده استفاده میعوامل خسارت

شود که براي تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان و افزایش به ترکیبات شیمیایی گفته می: کود شیمیایی
  ).ته، فسفاته و پتاسهمانند کودهاي از(رود، راندمان تولید محصوالت کشاورزي در واحد سطح به کار می

شود که براي سالمتی انسان و دام زیان بار بوده و اکثراً داراي جرم اتمی به عناصري گفته می: فلزات سنگین 
مانند سرب، قلع، کادمیوم، (ذکر شده است  12968باشند و حد مجاز آنها در استاندارد ملی ایران شماره باالیی می

  ).   آرسنیک و جیوه
ها است و در شرایط ویژه شود که حاصل فعالیت بیولوژیکی برخی از قارچبه سمومی گفته می: هامایکوتوکسین

ها، اکراتوکسین، زیرالنون، داکسی نی مانند آفالتوکسین(باشد، ایجاد شده و براي سالمت انسان و دام زیان بار می
 ...).والنول و

هاي هاي گیاهی که بر اساس دستورالعملبیماريهاي تشخیص آفات و به آزمایشگاه: گیاهپزشکیکلینیک 
صادره از سوي سازمان حفظ نباتات، توسط سازمان جهاد کشاورزي استان تأیید صالحیت شده و از سازمان نظام 

  .شودمهندسی کشاورزي و منابع طبیعی، پروانه دریافت کرده باشند، گفته می
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شود که مطابق با قانون اجازه تأسیس شگاهی گفته میبه آزمای :آزمایشگاه خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه

ایجاد شده و وظیفه تجزیه خاك، آب و گیاه و تعیین مقدار کود  1371هاي تجزیه خاك و گیاه در سال آزمایشگاه
  . هاي وزارت جهاد کشاورزي را بر عهده داردمورد نیاز بر اساس دستورالعمل

واحدي است مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزي که بر  :شرکت خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزي
هاي الزم  در زمینه هاي میدانی و یا با استفاده از تجارب کارشناسی، توصیهها و یا بررسیاساس نتایج آزمایش

-هاي گیاهپزشکی، آزمایشگاهفهرست کلینیک. مدیریت و نحوه بهره برداري از خاك و آب و مواد کودي را ارائه دهد
هاي خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزي مورد تأیید وزارت خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه و شرکت هاي

 . شودجهاد کشاورزي، همه ساله به نحو مقتضی، توسط وزارتخانه مذکور، اعالم می

شخصیت حقیقی است که از طرف متقاضی معرفی و مسئولیت کنترل کیفیت فرآیند و : مدیر کنترل کیفیت
باشد و طبق آیین نامه تأیید صالحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت مصوب دار میول کشاورزي را عهدهمحص

تواند شخص میمدیر کنترل کیفیت . باشدمی داراي پروانه فعالیتسازمان ملی استاندارد ایران، تأیید صالحیت شده و 
تأییدیه صالحیت فنی در حوزه محصوالت کشاورزي  فرد معرفی شده باید.  متقاضی باشد و یا توسط او معرفی شود

ضمناً نحوه احراز صالحیت . ها را از سازمان جهاد کشاورزي استان اخذ و به اداره کل ارائه نمایدداراي حد مجاز آالینده
  .فنی ذیربط، توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزي، ابالغ خواهد شد

مدیر / مدیر آزمایشگاه خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه/ پزشکی واند، مدیر کلینیک گیاهت مدیر کنترل کیفیت می
  . شرکت خدمات مشاوره فنی، باشد

شخصیت حقوقی است که داراي گواهی نامه بازرسی از سازمان و یا مرکز ملی تأیید : کنندهشرکت بازرسی
  .صالحیت، باشد

است که داراي تأییدیه از سازمان و یا گواهی نامه تأیید آزمایشگاهی : آزمایشگاه تأیید صالحیت شده
  .صالحیت از مرکز ملی تأیید صالحیت، باشد

به پروانه صادره از سوي سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان و سایر مراجع  :پروانه فعالیت
  . ودشذیصالح مورد تایید وزارت جهاد کشاورزي براي فعالیت متقاضی، گفته می

هاي  رویکردي جامع نگر در کشاورزي با هدف توازن و تعادل تولید با جنبه: ICM(1(محصول مدیریت تلفیقی 
اقتصادي و محیط زیستی، توسط ترکیبی از اقدامات ازجمله تناوب گیاهی، کشت و کار، ارقام مناسب، استفاده درست 

  .  باشد می... ) سموم، کود و سوخت و (ها  از نهاده
کد شناسایی واحد تولیدي و محصول کشاورزي است که توسط سازمان جهاد کشاورزي : اسایی محصولکد شن

کننده، محصول، کلینیک، آزمایشگاه، شرکت، مبدأ تولید در سطح شود و بر اساس آن مشخصات تولیداستان صادر می
  .باشدجهاد کشاورزي استان میو به منزله تأییدیه سازمان  دهستان، بخش، شهرستان و استان قابل ردیابی است

  .باشدکشاورز می/واحد تولیدي/ شامل بهره بردار: متقاضی

                                                             
1 Integrated Crop Management (ICM) 
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ها در محصوالت کشاورزي طبق استانداردهاي ملی ایران ذیربط حداکثر مجاز غلظت آالینده: هاحد مجاز آالینده

هاي متابولیتینده بوده و آن آالها در محصوالت کشاورزي، فقط باقیمانده خود منظور از حد مجاز آالینده. باشدمی
  .    شودآن را شامل نمی
شود و این حصار قادر است تا طبق تعریف مؤسسه بین المللی بسته بندي، پوشش محصول تلقی می: بسته بندي

د و ظرف باشد، از کاال محافظت و نگهداري نماید، با خریدار ارتباط برقرار کن: ها به شرح ذیل را ایجاد نمایدمطلوبیت
  .   اطالعات را به او منتقل نماید، کاال را نمایش و سودمندي آن را نشان دهد

  . باشدکلیه محصوالت کشاورزي، قبل از مرحله فرآوري در صنایع وابسته می: محصول خام کشاورزي
  دیده تولید عبارت از یک جریان یا فرآیند است، این عبارت به نحوي در کلیه تعاریف تولید، : تولید محصول

هاي تولید به کاالها و خدماتی است که براي مصرف یا توان گفت تولید، عمل تبدیل نهادهبطور کلی می. شودمی
ها به شود که عوامل تولید یا نهادهبه عبارت دیگر تولید محصول به جریانی اطالق می. سرمایه گذاري، مورد نیاز است

تر به هر فعالیتی که باعث ایجاد مطلوبیت به تعبیر کلی. شوندتبدیل می ها،کاالهاي دیگري به نام محصوالت یا ستاده
هایی مثل زمین، کود، آب و سرمایه به بنابراین عمل تبدیل نهاده. شوددر زمان حال یا آینده شود، تولید گفته می

  .  محصوالتی مانند گندم یا جو را، تولید محصول گویند
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  ها حد مجاز آالینده گردش کار دریافت نشان -2پیوست 

هاي شگرفی بوده و هاي اخیر شاهد پیشرفتکشاورزي به عنوان تأمین کننده اصلی غذاي مورد نیاز انسان در دهه
اطمینان از کیفیت و . توانسته است با افزایش کمیت تولیدات، سهم بسزایی را در افزایش امنیت غذایی ایفا نماید

هاي اخیر به جد مورد توجه مسئولین و برنامه هاي مختلف در سالصرف نهادهسالمت محصوالت بویژه با توجه به م
کیفیت و سالمت محصوالت کشاورزي به . کنندگان این محصوالت قرار گرفته استریزان بخش کشاورزي و مصرف

- بی میها و عملیات زراعی مناسب و مدیریت صحیح و علمی قابل دستیاعنوان برآیندي از کیفیت خاك، آب، نهاده
به عنوان گامی مهم در این عرصه محقق  (crops certified)تواند با تولید محصوالت گواهی شده باشد و این مهم می

ها در محصوالت یندهدستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آال«. شود
و راهکاري براي تولید محصوالت گواهی شده، در سال به عنوان راهنمایی براي اخذ استاندارد تشویقی  »کشاورزي

ها و تشکیل جلسات متعدد کارشناسی هاي جهاد کشاورزي استانهاي تخصصی، سازمانبا اخذ نظرات معاونت 1397
هاي ها و شرکتسازي فرآیندها و استفاده از خدمات رسانهاي نوین، سادهو با هدف تسریع و بهره مندي از سامانه

در بخش زیر گردش . وري بخش کشاورزي مورد بازنگري مجدد قرار گرفتقانون افزایش بهره 2وضوع ماده تخصصی م
  . ها ذکر شده استکار اخذ نشان حد مجاز آالینده

بایست براي ثبت نام از طریق لینک ها در محصوالت کشاورزي میمتقاضی اخذ نشان حدمجاز آالینده) 1
 رسانی محصوالت گواهی شده و ارگانیک به آدرسواقع در پایگاه اطالع» شده درخواست تولید محصوالت گواهی«

cerganic.maj.ir  مراجعه نموده و شناسه و رمز عبور خود را از سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت
  .جهادکشاورزي دریافت نماید

  .بایست انجام گیردیر میپس از دریافت شناسه و رمز عبور از سامانه توسط متقاضی مراحل ز) 2
تصویر پروانه فعالیت، تصویر آگهی ثبت نام یا (متقاضی، درخواست صدور پروانه کاربرد و مدارك مورد نیاز ) 3

را در سامانه تکمیل و بارگذاري ) هاي مربوطه، شناسنامه واحد تولیدي و فرم)در صورت دارا بودن(عالمت تجارتی 
  .نماید
  قاضی نسبت به انتخاب مدیر کنترل کیفیت از بین اسامی مندرج در سامانه اقدام پس از ثبت مدارك، مت) 4

  .نمایدمی
رئیس مرکز خدمات جهاد کشاورزي، ضمن بررسی مدارك و مستندات دریافت شده، نسبت به تأیید و یا عدم ) 5

  .نمایدتأیید مدارك، اقدام و نتیجه را به متقاضی براي طی مراحل بعدي ارسال می
ر صورت تأیید مدارك توسط مرکز خدمات جهاد کشاورزي، متقاضی نسبت به عقد قرارداد با مدیر کنترل د) 6

  .نمایدکیفیت معرفی شده در سامانه اقدام می
  . بایست نسبت به ثبت اطالعات و بارگذاري مدارك مورد نیاز اقدام نمایدمدیر کنترل کیفیت می) 7
  .نمایدهاي بازرسی ذیصالح معرفی شده در سامانه اقدام میکی از شرکتمتقاضی نسبت به عقد قرارداد با ی) 8
بایست نسبت به بارگذاري قرارداد، جمع آوري و تکمیل مدارك کننده پس از عقد قرارداد میشرکت بازرسی) 9

انبارش، مشخصات بسته بندي،  -فرم گزارش بازرسی و نمونه برداري از محصول ب -الف. زیر در سامانه اقدام نماید
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هاي تکمیل شده پایش و کنترل آفات و مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك و فرم -ترابري و عرضه نهایی محصول ج

ارائه حداقل یک سري نتایج آزمون  -فرم تاییدیه روند تولید محصول هـ -تغذیه گیاه توسط مدیر کنترل کیفیت د
   ).هاگین، نیترات و مایکوتوکسینها، فلزات سنکششامل باقیمانده آفت(ها قبولی آالینده

شامل باقیمانده آفت (ها کننده پس از دریافت حداقل یک سري نتایج آزمون قبولی آالیندهشرکت بازرسی) 10
در صورت انطباق آنها با استانداردهاي ملی به همراه مستندات ) هاها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسینکش

  .نمایدشناسایی از سازمان جهاد کشاورزي استان اقدام می مربوطه نسبت به درخواست کد
بایست نسبت به بررسی مدارك و مستندات اقدام و در زیست و سالمت غذاي استان میمسئول محیط) 11

  .صورت تأیید، جهت تخصیص کد شناسایی به رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال نماید
محیط زیست و سالمت غذا با امضاي رئیس سازمان جهاد کشاورزي  کد شناسایی تخصیصی، توسط مسئول) 12

  .گردداستان به شرکت بازرسی و متقاضی جهت ارائه به کمیته صدور عالیم استاندارد اعالم می
کننده پس از اخذ کد شناسایی محصول از سازمان جهاد کشاورزي استان، مدارك و مستندات شرکت بازرسی) 13

  .نمایدکمیته عالئم، به اداره کل استاندارد استان ارسال می مرتبط را جهت طرح در
بررسی مقدماتی مدارك توسط اداره کل استاندارد استان انجام و در صورت وجود نقص، موارد به شرکت ) 14

کننده موظف است پس از دریافت شرکت بازرسی. بازرسی کننده و سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم خواهد شد
، اقدام و پس از تکمیل آن، براي طرح در )ها(داره کل استاندارد استان، نسبت به بررسی و پیگیري رفع نقصنظرات ا

  . کمیته عالئم، به اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال نماید
د کشاورزي استان ها توسط نماینده مطلع و تام االختیار سازمان جهادر صورت عدم تأیید مکتوب رفع نقص) 15

محصوالت کشاورزي، توسط اداره کل استاندارد،  ها دردر جلسه کمیته عالئم، پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده
  .صادر نخواهد شد

درصورت کامل بودن مدارك، اداره کل استاندارد استان نسبت به تشکیل کمیته عالئم و طرح موضوع در ) 16
  .کمیته اقدام می نماید

بایست نسبت به عقد قرارداد صدور درصورت تأیید مستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد، متقاضی می) 17
  .ها درمحصوالت کشاورزي با اداره کل استاندارد استان اقدام نمایدپروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده

ه امور عالئم، اداره کل استاندارد، پروانه درصورت تأیید مستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد در کمیت) 18
  .نمایداي از آن را براي سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال میکاربرد را به متقاضی تحویل و نسخه

  .شوددر هر مرحله از فرآیند نتیجه از طریق ارسال پیام تلفن همراه به ذینفع اطالع رسانی می) 19
ها در محصوالت نشان حد مجاز آالینده«رقمی را در ذیل  10ت شماره پروانه دارنده پروانه کاربرد مکلف اس) 20

  .و نیز کد شناسایی اخذ شده از سازمان جهاد کشاورزي استان را بر روي بسته بندي محصول درج نماید» کشاورزي
و یا تغییر ها متقاضی داراي پروانه کاربرد موظف است در صورت ایجاد هرگونه تغییرات در اطالعات فرم) 21

  .کشت، مراتب را به سازمان جهاد کشاورزي و اداره کل استاندارد استان اعالم نماید
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حداقل دو ماه قبل از پایان اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی باید درخواست تجدید پروانه را به همراه مدارك به ) 22

  .اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزي استان ارائه نماید
ها در زمینه در صورت انقضاي مدت اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی مجاز به استفاده از نشان حد مجاز آالینده) 23

  .باشدمرتبط با دامنه کاربرد نمی
 48متقاضی پس از وصول ابالغ اداره کل، مبنی بر ابطال پروانه کاربرد، موظف است حداکثر ظرف مدت ) 24

ها در محصول کشاورزي براي همان محصول و عدم استفاده از نشان حد مجاز آالیندهساعت نسبت به توقف تبلیغات 
اداره کل استاندارد استان مراتب را جهت درج در سامانه . و تحویل پروانه ابطال شده به اداره کل استاندارد اقدام نماید

  .نمایدبه سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم می
در خصوص نتایج آزمون و یا گزارش بازرسی ) کنندهین متقاضی و شرکت بازرسیدر صورت بروز اختالف ب) 25

متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان و یا معاون ذیربط ایشان و ) موضوع در کمیته مشترك حل اختالف(
سازمان و آن اداره کل مدیر کل اداره استاندارد استان و یا معاون ارزیابی انطباق ایشان و نیز کارشناسان مطلع از آن 

ضمناً این کمیته موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاري . گیردمطرح و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم، قرار می(
مسئولیت تشکیل کمیته . نسبت به تعیین تکلیف موضوع، اقدام و نتیجه را به متقاضی و شرکت بازرسی، اعالم نماید

ل استاندارد استان بوده و نظر کمیته مشترك حل اختالف، قطعی و الزم ف، بر عهده اداره کالمشترك حل اخت
  . االجراست

فارغ : باشدبا توجه به دستورالعمل مذکور نحوه احراز صالحیت فنی مدیران کنترل کیفیت بشرح زیر می) 26
آموزش فنی و  هايتوانند در دورههاي کشاورزي واجد شرایط با مدرك کارشناسی و باالتر میالتحصیالن رشته

این افراد پس از طی . شود شرکت نمایندتخصصی که توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع اعالم می
هاي آموزشی و احراز صالحیت فنی به عنوان افراد منتخب جهت معرفی به اداره کل استاندارد استان براي اخذ دوره

ها از طریق سازمان جهاد کشاورزي هر ن، مکان و نحوه برگزاري دورهزما. شوندپروانه مدیر کنترل کیفیت معرفی می
  .استان اعالم خواهد شد

بایست نسبت به گذراندن اند، میافراد داراي پروانه مدیریت کنترل کیفیت که قبال موفق به اخذ پروانه شده) 27
  .شود شرکت نمایندهاي فنی که توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع اعالم میدوره

هاي تجزیه خاك و آب و گیاه در صورت احراز شرایط و گذراندن پزشکی، آزمایشگاههاي گیاهمدیران کلینیک )28
توانند به عنوان مدیر کنترل کیفیت هاي فنی اعالمی از طرف دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع، میدوره

 .به سازمان ملی استاندارد معرفی شوند
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 با تأکید بر تولید محصوالت گواهی شده (ICM)هاي مدیریت تلفیقی محصوالت روش -3پیوست 

در شرایط کنونی تولید محصوالت کشاورزي و با در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی، کاهش منابع، امنیت و 
به  دو مرحله مهم و  سالمت غذا  عالوه بر سه مرحله کاشت، داشت و برداشت در عملیات مرسوم کشاورزي  باید

در این پنج مرحله ) ICM1(تأثیرگذار قبل از کاشت و پس از برداشت نیز توجه داشت، طرح مدیریت تلفیقی محصول 
مجموع نیازهاي محصول شامل آب و هوا، خاك، تغذیه و آبیاري مناسب، کنترل آفات، نحوه کاشت و . شودخالصه می

دقیق نیازها، مکانیزاسیون، نوع محصول مورد نیاز در بازارهاي داخلی و  برداشت، زمان درست شروع عملیات، میزان
کشور و خارج از کشور، نحوه عرضه و  خارجی، نحوه حمل و نقل، نگهداري و انبارداري، توزیع محصول در سطح شهر،

  . شود محصول خوانده می) تلفیقی(مصرف آن مدیریت جامع 
خیزي عنوان تنها روش قابل اطمینان براي افزایش حاصل دهه به هاي شیمیایی به مدت چند کش کودها و آفت

ي کاربرد این مواد نسبت به درآمد  هزینه خاك و کنترل آفات و در نهایت افزایش عملکرد مورد توجه بودند، زیرا
هاي تولید و با گذشت زمان و به دلیل افزایش هزینه اما .حاصل از فروش محصوالت کشاورزي بسیار کم بود

روزافزون مصرف کنندگان براي مواد غذایی سالم و با کیفیت، توسعه پایدار و کاهش آلودگی منابع خاك و  قاضايت
مدیریت   اجراي .به عنوان یک روش مدیریتی تاثیرگذار مدنظر قرار گرفت  ) ICM(آب، مدیریت تلفیقی محصول 

باشد، با کاهش مصرف تولید محصول سالم می که تضمین کننده توسعه پایدار و عالوه بر آن) ICM(تلفیقی محصول 
تواند  نیز می  ها و انرژي مصرفی کود و سم منجر به افزایش درآمد کشاورز و  با توجه به سایر ابعاد کاهش مصرف نهاده

   .درآمد واقعی کشاورز را بهبود دهد
  

  مفاهیم و تعاریف
در این نوع مدیریت، . کشاورزي استروشی مناسب براي تولید محصوالت ) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 

هاي مدرن و مناسب ترکیب شده و تولید اقتصادي محصوالت زراعی را با هاي سنتی با تکنولوژيبهترین روش
این نوع مدیریت بر مبناي درك تعادل پیچیده بین محیط زیست . رساندمدیریت زیست محیطی مثبت به تعادل می

 .باشدعه در دستیابی به تعادل و توسعه پایدار میو کشاورزي است و یک رویکرد کل مزر

مدیریت اراضی، مدیریت محصول، مدیریت مواد مغذي، : عبارتند از) ICM(اجزاي اصلی مدیریت تلفیقی محصول 
هاي با بهترین روش) ICM(هاي مدیریت تلفیقی محصول هر یک از این مولفه. باشدمدیریت آفات و مدیریت مالی می

 . پوشانی وجود داردکشاورزي مرتبط بوده و بین اجزاي آن هم) BMP2(مدیریت 

تواند براي کاهش فرسایش خاك و تحرك مواد مغذي، جلوگیري از افزایش به عنوان مثال، تناوب در کشت می
 .تر شدن مواد غذایی از طریق استفاده از گیاهان تثبیت کننده نیتروژن استفاده شودآفات و متعادل

تري را ، کشاورزان از منابع موجود در مزرعه استفاده بهتر و مناسب)ICM(ت تلفیقی محصول از طریق مدیری
هاي کشاورزي مانند خواهند داشت و در نهایت، سپس بهبود استفاده از منابع در مزرعه و کاهش وابستگی به نهاده

                                                             
١ Integrated Crop Management  
٢ Best Management Practices 
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هاي مدیریتی به منظور رین شیوهها از طریق ادغام اجزاي مدیریت مزرعه و اعمال بهتکشها و علفکشکود، آفت

وري و به حداقل رساندن آلودگی است که در نهایت منجر به دستیابی به یک استراتژي بلندمدت و پایدار افزایش بهره
 .براي کل مزرعه خواهد شد

کاهش و یا . هاي مزرعه استکاهش یا جایگزینی ورودي) ICM(یکی از اهداف اصلی مدیریت تلفیقی محصول 
جایگزینی ورودي مزرعه بدون کاهش قابل مالحظه در عملکرد امکان پذیر نخواهد بود، اما این امر منجر به کاهش 

 .هزینه تولید و کاهش ضایعات زیست محیطی و تنوع زیستی خواهد شد

توان به عنوان روشی براي تولید محصوالت کشاورزي در نظر گرفت که را می) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 
-می)  ICM(بنابراین، مفهوم مدیریت تلفیقی محصول . گیردواسط بین تولید متعارف و تولید آلی محصوالت قرار می

یک نگرش تولید . تواند در نهایت به عنوان یک روش سازگار بین دو نوع نگرش متفاوت در تولید محصول قرار گیرد
عی و زیست محیطی در مقابل نگرش تولید مقرون به حداکثري محصوالت کشاورزي با استفاده بیشتر از منابع طبی

 .  صرفه، اقتصادي و با امنیت کافی براي محصوالت کشاورزي خواهد بود

کند و را دشوارتر می) ICM( رسد ولی تعریف دقیق مدیریت تلفیقی محصولاین تعریف گرچه آسان به نظر می
، )IFS2(هاي یکپارچه کشاورزي ، سیستم)IP1(کپارچه این موضوع در زمان استفاده از اصطالحاتی مانند تولید ی

) IWM5(هاي هرز ، مدیریت یکپارچه علف)IDM4(ها ، مدیریت یکپارچه بیماري)IPM3(مدیریت یکپارچه آفات 
رابطه بین . دشوارتر نیز خواهد شد)  IWRM7(منابع آب  و مدیریت یکپارچه) INM6(مدیریت یکپارچه حاصلخیزي 

 .در شکل زیر نشان داده شده است) ICM(مدیریت تلفیقی محصول این اصطالحات و 

 

 
 و اصطالحات مرتبط)  ICM(ارتباط بین مدیریت تلفیقی محصول  -77شکل 

 

                                                             
1 Integrated Production 
2 Integrated Farming systems 
3 Integrated Pest Management 
4 Integrated Diseases Management 
5 Integrated Weeds Management 
6 Integrated Nutrient Management 
7 Integrated Water Resource Management 
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IPM / IDM / IWM / INM هاي مدیریت تلفیقی محصول توانند به عنوان مؤلفهمی)ICM ( در نظر گرفته شوند

هاي مدیریتی مواد مغذي و آبیاري، تمرکز هاي هرز و جنبهها، علفبیماريکه به طور خاص بر روي مدیریت  آفات، 
محصور  IFS / IPرا پوشش داده و به نوبه خود توسط  IPMبسته ) ICM(بنابراین مدیریت تلفیقی محصول . دارند

ود داشته باشد، از لحاظ فنی، اگر دام وج. شوداشتباه در نظر گرفته می ICMاغلب با  IFSبا این توضیح، . شده است
IFS  یاIP  باید استفاده شود، ولی بدون در نظر گرفتن وجود دام در مزرعه، مدیریت تلفیقی محصول)ICM ( اصطالح

 .تري خواهد بودمناسب

 
 )ICM( راهکارهایی اجرایی مدیریت تلفیقی محصول

یک منطقه محدود  کشت و توسعه محصوالت کشاورزي معموال به معناي تمرکز یک محصول مشخص و واحد در
به جاي آن که عملیات مدیریتی براي یک محصول انجام شود، ) ICM(در مدیریت مدیریت تلفیقی محصول. است

شود مانند عملیات مینوان یک جمعیت واحد به کار برده هاي کشاورزي و مدیریتی براي کل مزرعه به عکلیه عملیات
-ع مناسب براي مدیریت یکپارچه تولید محصوالت کشاورزي میدر نظر گرفتن موارد زیر یک شرو. کاشت و برداشت

  :باشد
  .باشدریزي مناسب شامل بازاریابی، انتخاب نوع محصول و مدیریت پس از برداشت محصول میبرنامه -
هاي تولید و مدیریت آفات، از جمله نوع خاك و زهکشی، هاي تولید با توجه به تمام جنبهانتخاب مناسب محل -

  .آفات گذشته، مواد مغذي خاك و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاكمشکالت 
شناسایی مشکالت تولید محصول شامل فعالیت آفات، نیازهاي آبیاري و مشکالت زهکشی و همچنین سالمت  -

  .عمومی محصول در هر مرحله از تولید
مین، نوع و میزان کاربرد آوري آمار و اطالعات در خصوص تاریخچه زمین مورد نظر از جمله مشخصات زجمع -
 .کش و کود، و آفات اصلی موجود در منطقهآفت
  
 

 تجزیه و تحلیل سود و هزینه

 .پیگیري و بررسی تصمیمات مدیریتی پس از فصل تولید براي بهبود سودآوري

هاي کاهش مصرف مواد شیمیایی استراتژي: هاي تولیدهاي مدیریتی براي کاهش ورودي  به محلگزینه
وري در استفاده از نوع، میزان افزایش بهره. وري گرددتواند موجب تغییر در مدیریت یکپارچه تولید و افزایش بهرهمی

  ها ها و طراحی مجدد سیستم کاشت و برداشت براي کاهش وابستگی به وروديو زمان مصرف صحیح ورودي
  .باشدمی

ها شامل کاهش شخم؛ کاهش وري از وروديرساندن بهرههاي مناسب براي به حداکثر استراتژي: هاکارایی ورودي
هاي تحمل آفات، شناخت آستانه اقتصادي براي هر ورودي، ها، استفاده مناسب از آستانهمصرف کود و  آفت کش

بینی وقوع آفت و قدرت عرضه مواد مغذي خاك و حداکثر سازي تعامالت بین خاك و ها براي پیشاستفاده از مدل
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-هاي ورودي میاي در هزینهکاهش کشت تک محصولی باعث صرفه جویی قابل مالحظه. باشدل میمدیریت محصو

در ابتدا به عنوان ابزاري براي مدیریت آفات کشاورزي توسعه یافته است و پس از آن ) ET(هاي اقتصادي شود، آستانه
  .نیز اعمال شده استها، کود و آبیاري هاي هرز و بیماريهاي تولید مانند علفبه سایر مؤلفه
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براي استفاده در محصوالت گواهی ) کود، بذر و سم( هاي مجازنهاده فهرست مواد و -4پیوست 

  شده
  فهرست کودهاي مجاز -الف

از نظر تطابق محتوي ) کودهاي شیمایی، آلی، زیستی، مواد بهساز خاك(براي اطمینان از کیفیت انواع مواد کودي 
ها هر ماده کودي مورد استفاده حتما بایستی از داراي شماره ثبت باشند و غلظت آالیندهبا برچسب و نیز از نظر 

براي اطمینان از اصالت مواد کودي مورد استفاده به دو . باشداستفاده از مواد کودي بدون شماره ثبت ممنوع می
دي کشو مؤسسه تحقیقات خاك و آب توان اقدام نمود اول با مراجعه به سایت پایگاه جامع اطالعات مواد کوطریق می
روش دوم استفاده از سامانه . و درج نام یا شماره ثبت اصالت ماده کودي را جستجو نمود www.swri.irبه نشانی 

توانند شماره ثبت مندرج برچسب روي بسته کود مورد نظر را به شماره خریداران می پیامکی است که
 .پیامک کنند 0646424300

  
  فهرست سموم مجاز -ب

 هاي هرز و سموم مجاز براي مصرف در باغات پسته به نشریهها، علفبیماري ،جهت دریافت فهرست آفات
هاي توصیه شده جهت هاي هرز مهم محصوالت عمده کشاورزي، سموم و روشها و علففهرست آفات و بیماري"

مراجعه  https://ppo.irکشور به نشانی الکترونیکی  سازمان حفظ نباتاتمندرج در پایگاه الکترونیکی  "کنترل آنها
  . شود
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 ها کشهاي تجزیه خاك، آب، گیاه، کود و آفت روش -5پیوست 

  هاي تجزیه خاك، آب گیاه و کودروش -الف
هاي ارائه شده توسط موسسه تحقیقات خاك و آب در نشریات زیر به براي تجزیه خاك، آب، گیاه و کود از روش

  . مراجعه گردد www.swri.irپایگاه الکترونیکی به نشانی 
  هاي تجزیه گیاهروش - 1
  هاي تجزیه شیمیایی خاك و آبشرح روش - 2
  هاي تجزیه کودروش - 3

  

  ها براي ارزیابی محصوالت گواهی شدهکشباقیمانده آفتهاي استخراج و آنالیز روش -ب
به شماره  1392ها در محصوالت کشاورزي در سال کشگیري باقیمانده آفتهاي اندازهاستاندارد ملی براي روش

 - ها به روش کروماتوگرافی گازيکشگیري میزان باقیمانده آفتاندازه -مواد غذایی با منشا گیاهی«با عنوان  17026
جداسازي استونیتریلی و  /سنجی جرمی متوالی پس از استخراجطیف - یا کروماتوگرافی مایع/طیف سنجی جرمی و

لذا این . تهیه و تدوین شده است»  روش آزمون-روش کچرز-(dispersive SPE)پاکسازي با فاز جامد پخشی 
 BS- EN15662- 2008-Foods of plant "استاندارد که بر اساس استاندارد معرفی شده اتحادیه اروپا با عنوان 

origin: Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS following acetonitrile 
extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE— QuEChERS-method"   ترجمه و تدوین شده است

شود ها از محصوالت کشاورزي محسوب میکشوش استخراج باقیمانده آفتبه عنوان بهترین مرجع یکسان سازي ر
لینک دسترسی به این ( باشدهاي آبی و خاك نیز قابل کاربرد مینمونهاستاندارد با کمی تغییرات براي  بعالوه این

 ).http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=44946 : استاندارد عبارت است از

 
  آنالیزهاي مورد نیاز گیاه براي اراضی تحت کشت محصوالت گواهی شده -35جدول 

 توضیحات تواتر اندام زمان نمونه برداري نوع آنالیز ردیف

1 

  فلزات سنگین
Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

  
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت

  برداشتهنگام 
 هنگام برداشت

  
  اندام خوراکی
  اندام خوراکی
  اندام خوراکی
 اندام خوراکی

  
  هرساله
  هرساله
  هرساله
 هرساله

با هدف کنترل حد مجاز  آالینده ها 
 در محصول

2 

  عناصر  غذایی ضروري
N 
P 
K 
Ca 
Mg 
Fe 
Zn 
Mn 
Cu 
B 

زمان توصیه شده براي 
 زدن گیاه

 برگ
بسته  نیاز بر اساس 

کارشناس درخواست 
 توصیه کودي

 با هدف مدیریت تغذیه گیاهی
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  می هماهنگ کنندگان کارگروه اصلیفهرست اسا

  آقاي دکتر کامبیز بازرگان  سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي
  آقاي دکتر سعید سعادت  دفتر محیط زیست وسالمت غذا
  آقاي مهندس محمد حسین کریمی  دفتر محیط زیست وسالمت غذا

  
  هماهنگ کنندگان و دبیران تخصصی موسسات مادري

  آقاي دکتر حامد رضایی  موسسه تحقیقات خاك و آب 
  آقاي مهندس یوسف رضا باقري

  خانم مهندس تبسم قطبی  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

  آقاي دکتر عبداالمیر راهنما   موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
  خانم دکتر سارا سنجانی

  آقاي دکتر عبدالحمید محبی  موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
  ، آقاي دکتر ابوالفضل گلشن تفتیمومن آقاي مهندس رضا فامیل   موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

   
  

  عنوان نگارندگان
 )پیشگفتار(مقدمه   حامد رضایی 

   گردش کار دریافت نشان حد مجاز آالینده ها     سعید سعادت
 مدیرت تلفیقی محصول   امیدواريشهرام 

سید جواد حسینی فرد ، حجت هاشمی نسب، ، پورعلی اسماعیل
 معرفی محصول و شرایط عمومی و اختصاصی تولید آن  مجید بصیرت ، ناصر صداقتی ، احمد اخیانی

   
  میر ناصر نویدي  و علیرضا سید جاللی علی زین الدینی، سید 

 قبل از کاشت  مدیریت
 هاي مهم در انتخاب محل تولید محصول گواهی شدهویژگی 

  اقلیم مناسب
  انتخاب زمین

 حامد رضایی، یوسف رضا باقريسید جواد حسینی فرد ، 

  مدیریت حاصلخیزي خاك قبل از کشت
  روش نمونه برداري خاك

  روش نمونه برداري آب
  شدهآنالیزهاي خاك،آب و گیاه مورد نیاز در نظام محصوالت گواهی 

سید جواد حسینی فرد ، مجید بصیرت ، ناصر صداقتی ، احمد 
  حجت هاشمی نسب، پورعلی اسماعیل، اخیانی

  مدیریت آماده سازي و کاشت پسته

  تهیه بستر مناسب کاشت پسته

خصوصیات مختلف ارقام در محصول و پیشنهاد ارقام سازگار براي توسعه 
 محصول گواهی شده

  روشهاي کاشت 
  تراکم کاشت

  زمان کاشت و انتقال نهال
  آبیاري هنگام کاشت



 دستورالعمل تولید پسته گواهی شده                                                                                                          138

 

سید جواد حسینی فرد ، مجید بصیرت ، ناصر صداقتی ، احمد 
  ، فرهاد رجالیپور، حجت هاشمی نسب و علی اسماعیلاخیانی

  مدیریت داشت محصول
  مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه

 نمونه برداري گیاه و تجزیه آن
  بیش بود و کمبود عناصر غذایی در پسته و راهکارهاي مدیریت آنعالئم 

تفسیر نتایج و توصیه کودي بر اساس آزمون خاك و گیاه با تاکید بر 
  محصوالت گواهی شده

 حامد رضایی، یوسف رضا باقري
در محصوالت گواهی ) نیترات و عناصر سنگین(ها مدیریت کاهش آالینده

  شده
سید جواد تافته، محمد رضا امداد،  آرشسید حسن موسوي فضل ، 

  آبیاري براي تولید محصول گواهی شده مدیریت آب و  حسینی فرد ، مجید بصیرت ، ناصر صداقتی ، احمد اخیانی 

سید جواد حسینی فرد ، مجید بصیرت ، ناصر سعید سعادت، 
   ، حامد رضاییصداقتی ، احمد اخیانی

غیرزنده محیطی بر محصول و معرفی عوامل محیطی و تنشهاي موثر 
  چگونگی مقابله با آنها

  خطر شوري
  تنش خشکی

زا زنده محیطی و مدیریت آنها به منظور تولید معرفی عوامل زنده خسارت  غالمرضا برادران، بتول صمدانی هادي زهدي،
  محصول گواهی شده

احمد شاکر اردکانی ،  ،مهدخت ارجمند کرمانی ،ینجمه ابراهیم  
    هاشمی نسبحجت 

  مدیریت برداشت و پس از برداشت
  شاخص هاي مرتبط با زمان رسیدگی فیزیولوژیک

  نکات و عوامل حین برداشت
  پسته...) بسته بندي، انبارداري، برچسب گذاري و(  مدیریت پس از برداشت  احمد شاکر اردکانی ، مهدخت ارجمند کرمانی

  محیطیتوصیه ها و مالحظات زیست   محسن مروتی 
موسسه پزشکی، ، مؤسسه تحقیقات گیاهمؤسسه تحقیقات خاك و آب

باغبانی،  علوم تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه تحقیقات
  مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي

  منابع مورد استفاده

  پیوست ها  

  برخی تعاریف مورد نیاز-1پیوست  سعید سعادت، محمد حسین کریمی
  گردش کار دریافت نشان حدمجاز -2پیوست

با تاکید بر تولیدات ) ICM(روشهاي مدیریت تلفیقی محصوالت-3پیوست  شهرام امیدواري
  محصوالت گواهی شده

براي استفاده در ) کود،بذر و سم(فهرست مواد ونهاده هاي مجاز  -4پیوست  موسسه تحقیقات خاك و آب،موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
  گواهی شدهمحصوالت 

  روشهاي تجزیه خاك،آب،گیاه،کود و آفت کش -5پیوست  وحیده مهدوي، حامد رضایی
  
  

  



 139                                                                                                            دستورالعمل تولید پسته گواهی شده

 

 


