
 مهندس حسیـن  رضایـی  
 :دبیر کل انجمن پسته ایران 

در این شماره ویژه نامه پسته رفسنجاجا  
“ حسین رضایی” گفتگو ما را  با  مهندس 

دبیر کل انامن پسته ایرا  ،در خصجو  
نکات قابل تامل رسیدگی به باغات پستجه 

 را خواهید خواند

به نظر شما کدام روش کوددهی برای 

 درختان پسته مناسب است؟

از مهمترین عملیات زمستانه بجا  هجا  

پسته کوددهی است، برا  تغذیه درختا  

پسته دو نوع کود استجفجاده مجی شجود  

کودها  شیمیایی و کودها  آلی، بجایجد 

بدانید در صد ماده آلی در خجا  هجا   

مناطق پسته کار  که بیشجتجر کجویجر  

است بسیار پایین بوده و کشاورز  بایجد از 

 مواد آلی استفاده کند.
بهترین روش مصرف کودها  آلی چجالجکجود 

است، زیرا تمامی مواد غذایی در اختیار ریشه 

درخت قرار می گیرد و سرعت جذب عناصجر 

باال می رود. از نکات مهم تغذیه درختا  بجه 

صورت چالکود می توا  هزینه ایااد چالجه و 

 قطع ریشه ها را نام برد.

هزینه ایااد چالکود بسیار باال بوده و این کار 

اقتصاد  نیست، اما باید گجفجت امجروزه از 

دستگاه ها  جدید  برا  ایجاجاد کجانجا  

استفاده می شود کجه از سجرعجت بجاالیجی 

برخوردار است و همچنین هرساله از چالکجود 

استفاده نمی شود زیرا عملجیجات کجوددهجی 

)کودها  آلی( هر دو یا سه سا  تکجرار مجی 

 شود.

در عملیات مکانیکی چالکود ممجکجن اسجت 

برخی از ریشه ها قطع شوند که این موضجوع 

باعث نگرانی کشاورزا  است، اما همانطور که 

شاخه ها  درخت پسته احتیاج بجه هجرس 

دارند ریشه درخت هم نیاز به هرس ججزیجی 

دارد. در هنگام ایااد کانا  نباید ریشه هجا  

بزرگ درخت قطع شود، این عمل به درخجت 

شک وارد کرده و یک سا  رشد درخت را بجه 

تاخیر می اندازد. اگر به خوبی محل منجاسج  

چالکود انتخاب شود از قطع ریشه ها  بزرگ 

 جلوگیر  می شود.

 

آیا روش مصرف کودهای آلیی بیه 

صورت پخش سطحی را تیوصی یه      

 می کن د؟

بعضی از کشاورزا  کودها  آلی را بجررو   

سطح با  پخش کرده و زمین را پنج بیل یجا 

تیلر می کنند. این روش معای  بسیار زیجاد  

دارد، همین طور که می دانید ریشه درخجت 

همیشه به دنبا  آب و مواد غجذایجی اسجت 

زمانی که کود و یا مواد غذایی در سطح قجرار 

می گیرد ریشه ها  درختا  به سطح هدایت 

می شوند که معموال گرما  شدید تابستا  و 

 سرما  زمستانه به ریشه آسی  می رساند.

اکثر کشاورزا  کودها  شیمیایی را به صورت 

سطحی مصرف می کنند، کودها  شیمیایجی 

مخصوصا کودها  فسفره و پتاسجه تجحجر  

بسیار کمی دارند باعث می شوند که در سطح 

خا  بمانند و از بین بروند، پس بهتر اسجت 

کودها  شیمیایی به همراه کودها  آلی بجه 

 صورت چالکود مصرف شوند.

 

به نظر شما بهترین زمان کیوددهیی 

 درختان پسته چه زمانی می باشد؟

 51کوددهی با  ها  پسته بهتر اسجت تجا 

بهمن ماه به اتمام رسیده  03بهمن و یا نهایتا 

باشد که در اسفند ماه چالکودها آبیار  شوند 

تا قبل از بیدار شد  درختا  فرآیند پوسیجده 

 شد  کود به خوبی صورت گرفته باشد.

کوددهی درختا  پسته باید در فصل زمستا  

در بهمن ماه صورت گیرد زیرا اگر کجوددهجی 

در اسفند یا فروردین ماه صورت گیرد گرمجی 

هوا و فرآیند پوسیده شد  کود بجاعجث مجی 

درججه  03یجا  03شود که دما  چالکود به 

 برسد که این دما اثرات مخربی بر ریشه دارد. 

فرآیند پوسیده شد  کود همجراه بجا ججذب 

بسیار زیاد ازت است اگر کوددهجی هجنجگجام 

بیدار شد  درخت )اسفنجد یجا فجروردیجن( 

صورت گیرد درخت یا گیاه دچار کمبود ازت 

 می شود.

در سرما  شدید و یا یخبندا  )مانجنجد د  

ماه( کوددهی صورت نگیرد زیجرا بجا حجفجر 

چالکود ریشه ها  درخت در معرض یخبندا  

قرار گرفته و آسی  می بینند. اگر چالکود در 

روزها  سرد )د  ماه( حفر شد باید هجمجا  

روز یا روز بعد کوددهی صجورت گجرفجتجه و 

 چالکود پر شود.

 

 سخن آخر

آرزو  موفقیت دارم برا  تمامی کشجاورزا  

 عزیز کشورما .
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مهم ترین فواید هرس 
 درختان پسته

 اهمیت هرس درختان پسته
  2صفحه 

 
چگونه نیاز سرمایی  
 درختان را برطرف کنیم؟

 تامین نیاز سرمایی باغات پسته
 3صفحه 

 
 بهترین بذر برای  

 کاشت نهال پسته
 بذر بادامی زرندی مناسب ترین بذر پسته    

 3صفحه 

 رئیس اتحادیه 
سه چهارم پسته  آجیل و خشکبار:
 تولیدی در کشور 

 4صفحه   شود صادر می



 مهمترین  فواید  هرس  زمستانه  درختان  پسته  

از مهمترین عملیات به زراعی درختا ، هرس زمسجتجانجه 

است که رشد بهتر و تولید میوه بیشتر را تضمجیجن مجی 

نماید. بهترین فصل برا  هرس درخت پستجه زمسجتجا  

است، هرس تابستانه یا بهاره عالوه بر ضعف جوانه هجا  

باقی مانده باعث نفوذ بیمار  ها  قارچی و ویروسجی از 

محل هرس می شود، بهتر است عملیات هرس در فصجل 

بهار یا تابستا  صرفا به شاخه ها  بیمار و یا خشکجیجده 

 اختصا  یابد.

در هرس زمستانه حذف تمامی تنه جوش ها، پاجوش ها 

و سربردار  صورت می گیرد، ارتفاع مناس  سجربجردا  

سانتیمتر است، از فواید سربجردار  درخجت  533تا  03

پسته می توا  افزایش شاخه ها  جانبی پسته و تقویجت 

 اسکلت درخت را نام برد. 

 

تغذیه صـحـیـ  و نکته:  
اصولی باعث خواهد شـد 
که درخت شاخه جـانـبـی 
بیاورد و نیازی بـه هـرس 
نداشته باشید. در صورتـی 
که هر سال شاخـه هـای 
بلند زیادی دارید بایستـی 
طبق نظر کارشناس تغذیـه 

 را اصالح نمایید.
 

 هرس انواع مختلفی دارد مانند: 
 . هرس سربردار 

 .هرس تنک سرشاخه 

 .هرس پاجوش ها 

هرس درختا  به دو روش صورت می گیرد هرس دستی 

و هرس مکانیکی. در کشور ما عملیات هرس به صجورت 

دستی صورت می گیرد اما هرس مکانیکجی از سجرعجت 

عمل باال و هزینه پایینی برخوردار است. ماشیجن هجرس 

دارا  تعداد  اره و صفحه دوار بوده که در ارتفاع و یجا 

 عرض مشخصی تنظیم شده اند.

 

 تقویت رشد جوانه های جانبی درخت 
 با هرس سربرداری 

قطع قسمتی از سر یا انتها  فوقجانجی بجازو، شجاخجه و 

سرشاخه را سر بردار  می گویند، ایجن هجرس بجاعجث 

تحریک شاخه از محل بریدگی شده و رشد جوانه هجا  

 جانبی را تشدید می نماید.

هدف اصلی این هرس جلوگیر  از رشد رویشی بیش از 

حد جوانه ها  انتهایی و تقویت رشد جوانه ها  جانبجی 

است. بهترین زما  این هرس فصل زمسجتجا  بجوده و 

توصیه می شود سربردار  شاخه ها  پر رشد درخجتجا  

 جوا  به خوبی صورت گیرد.

 هرس تنک سر شاخه 
 جذب بیشتر آب و مواد غذایی توسط جوانه ها 
در هرس تنک سرشاخه، شاخه از انتها  بریده می شود، 

مهمترین دالیل این نوع هرس تسهیل نفوذ نور خورشید 

و جلوگیر  از ایااد سایه در درخت، تسریجع در رشجد 

 شاخه ها  مثمره مرکز  و تولید میوه بیشتر است.

 
 فواید مهم هرس تنک سرشاخه

محدود کرد  رشد عرضی بیش از حد درخت در بجیجن 

 ردیف ها.

 تقویت و تحریک رشد رویشی.

به منظور کاهش پدیده سا  آور ، تعجداد  از شجاخجه 

ها  میوه دهنده پسته را قبل از سا  پر بار حجذف مجی 

کنند، بدین ترتی  شاخه ها و جوانه ها  بجاقجی مجانجده 

تقویت شده و آب و مواد غذایی بیشتر  به آ  هجا مجی 

 رسد.

 هرس پاجوش و تنه جوش درختان پسته
تنه جوش ها و پاجوش ها بیشتر آب و مجواد غجذایجی 

درخت را مصرف می کنند که برا  بار دهی درخت مضر 

 هستند، در هر فصلی می توا  آ  ها را حذف کرد.

 

 نکات ایمنی و بهداشتی
 عملیات هرس باغ های پسته

هرس درختا  باید با ابزارها  مناس  و مخصو  )مانند 

قیچی و اره( صورت گیرد تا صدمه ا  بجه درخجت وارد 

 نشود.

ابزارها  هرس باید بعد از هرنوبت کار مورد شستشو قرار 

گرفته و ضدعفونی شوند تا آلودگی از شاخه ها  بیجمجار 

 به سایر درختا  سرایت نکند.

شاخه ها  خشک را با قیچی جدا نکنیجد زیجرا بجاعجث 

کند  آ  می شود، برا  برید  شاخه ها  خشک از اره 

 استفاده کنید.

برا  هرس درختا  بلند قد از قیچی دست بلند استفجاده 

 کنید.

در هنگام هرس از وسایل و پوشش ایمنی مانند دستکش 

 مخصو ، کفش مناس  و عینک محافظ استفاده کنید.

شاخه ها  بریده شده باید به سرعجت ججمجع آور  و 

سوزانده شوند، زیرا نگهدار  آ  ها در با  باعث تجاجمجع 

 آفت کارمانیا )سوسکو( می شود.

 2 صفحه 
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تامین نیاز سرمایی درختان پسته و کنترل 
آفت شپشک با محلول پاشی روغن زمستانه 

 )روغن ولک(
روغن ولک در اصل گروهی از هیدروکربن ها  آلیفاتیک 

بر پایه پارافین و مشتقات نفتی ساخته می شود کجه بجه 

روغن زمستانه معروف است، روش مصرف این روغن بجه 

 صورت محلو  پاشی است. 

محلو  پاشی این روغن الیه نازکی بر سطح بد  حشجره 

ایااد کرده و همچنین باعث مسدود شد  مسیجر هجا  

 تنفسی و در نهایت مرگ حشره می شود.

یکی دیگر از کاربردها  مهم این روغن بجیجدار کجرد   

درخت هایی بوده که نیاز سرمجایجی آ  هجا در فصجل 

این محصو  برا  پرندگا  و  زمستا  تامین نشده است.

سایر حشرات مفید سمی نیست، اما ماهی ها و زنجبجور 

ها  عسل تحت تاثیر این محصو  قرار می گیرند. اگر از 

زنبور ها  عسل برا  افزایش گرده افشانی موثر استفاده 

می کنید، توصیه می شود این محصو  را بعجد از دوره 

 گرده افشانی استفاده کنید.

 

 روش مصرف روغن ولک برای درختان پسته
روغن ولک را می توا  با تعداد زیاد  از انجواع سجمجوم 

مختلف ترکی  و به صورت محلو  پاشی استفاده کجرد، 

اما تعداد  از سموم هستند که نباید با این امجولسجیجو  

شوینده ترکی  شوند، سمومی مانند قارچکش کجاپجتجا ، 

سموم گوگرد  مثل سولفور و آبامکتین از ایجن دسجتجه 

سموم اند. در صورت نیاز برا  ترکی  با سمجوم دیجگجر 

پیشنهاد می شود از سموم نفوذ  مانند دورسبا ، اتیو  

 و تخم کنه کش ها استفاده کنید.

ک در زمان و مقدار مصرف :  محلو  پاشی روغن ول

لیتر در  13تا  03زمستا  برا  تامین نیاز سرمایی بین 

 هزار لیتر آب زیر نظر کارشناس.

لیتر در هزار لیتر آب همجراه  1تا  0جهت مبارزه با آفات 

 با اختالط سموم و زیر نظر کارشناس.
 

 کاربرد اصلی و مهم روغن ولک 
 برای درختان پسته

 تامین نیاز سرمایی درختا  پسته.

 کنتر  و کاهش خسارت شپشک تنه ا  و واوو .
 

 بذر پسته بادامی زرندی 
 )بذر مقاوم به خشکی و شوری(

شاید هنگام خرید نها  پسته و یا خرید بذر آ ، اسم بذر 

بادامی زرند  را شنیده باشید. این نوع پستجه اجاهجر  

نسبتا کشیده دارد و شکل کلی آ  شبیه بادام است کجه 

دلیل اصلی نام گذار  این رقم پسته همین ویژگی است. 

محل اصلی پیدایش رقم بادامی زرند  در شجهجرسجتجا  

 زرند استا  کرما  است.

 ترین ویژگی بذر پسته بادامی زرند مهم
 . مقاوم در برابر شور 

 .مقاوم در برابر کم آبی 

 .سا  آور  ضعیف 

 .باردهی زیاد 

از مهم ترین ویژگی ها  این بذر می توا  به مجقجاومجت 

باال  این رقم در مقابل قارچ فیتوفترایی و مقاومت زیجاد 

در مقابل کم آبی اشاره کرد. با توجه به ویژگی ها  گفته 

شده نها  بدست آمده از بذر پسته بجادامجی زرنجد  از 

بهترین پایه ها  پیوند  در کشجور اسجت. عجالوه بجر 

خصوصیات گفته شده در مورد بجذر بجادامجی زرنجد        

می توا  به یک خصوصیت مهم دیگر یعنی مقاومت زیاد 

در مقابل شور  خا  اشاره کرد. طبق بجررسجی هجا  

بدست آمده از نها  ها  پسته بادامی زرند ، این نجهجا  

تحمل فوق العاده ا  در برابر شور  خا  و کم آبی دارد 

که این یک ویژگی بسیار مهم برا  یک پایه پسته اسجت 

و بخاطر همین ویژگی ها و خصوصیات است کجه بجرا  

تهیه نها  پسته و پایه پیوند  مناس  از بجذر بجادامجی 

زرند  استفاده می شود. ارتفاع درخت پسته بجا پجایجه 

سانتیمتر )بلند( و عرض تاج درخجت  015بادامی زرند  

 سانتیمتر )زیاد( است. 010

 

 نحوه کاشت بذر پسته بادامی زرندی 
 در زمین اصلی و گلدان
در این روش کاشت بذر پسته در زم ن کشاورزی: 

بذر پسته را مستقیما در زمین کاشته و اگر آب  شجور 

نباشد بذر به خوبی سبز می شود که سرعت رشد نجهجا  

 در این روش بیشتر از کاشت در پالستیک است.

بذر هایی که بصورت دستجی از پجوسجت خجود ججدا          

می شوند رشد بیشتر  نسبت به بذرها  پوست سخجت 

 دارند.

در اواخر اسفند ماه مقدار  بذر را در داخل ارف پجر از 

ساعت بجذرهجا را در آب  02آب قرار دهید و به مدت 

بخیسانید و در طو  این مدت دو الی سه بار آب ارف را 

عوض کنید، سپس بذرها را داخل یجک پجارچجه نجخجی 

مرطوب قرار دهید تا جوانه بزنند، و زمانی کجه بجذرهجا 

ریشه دار شدند آ  ها را در داخل زمین بصورت ردیجف 

 ها  منظم بکارید.

 کاشت بذر پسته در گلدان و یا پالستیک
در این روش ابتدا بذر را در داخل یک کیسه پالستیکجی  

کاشته و منتظر می مانیم تا بذر جوانه بزند، زما  کاشجت 

بذر در داخل کیسه پالستیکی در فصل تابستا  است. بجا 

کاشت پسته در داخل کیسه پالستیکی در مصجرف آب 

صرفه جویی قابل توجهی خواهید داشت. گلدا  هایی که 

دارا  بذر هستند را به صورت ردیف ها  منظم در کنجار 

 هم قرار دهید.

بذر ها را بعد از خیس خورد  در آب جدا کرده و ضجد 

عفونی کنید سپس در داخل هر کیسه پالستیکی دو الی 

سه عدد بذر قرار دهید، سپس رو  بذر را با ماسه و یجا 

 0الجی  0خا  اره بپوشانید )فاصله بذر تا سطح خا  

سانتیمتر باشد(. اگر بذرها را در داخل گلخانه نگجهجدار  

می کنید، می توانید در طو  فصل پاییز و یا زمستا  هم 

 اقدام به کشت کنید.

 

از مزایای کاشت بذر در داخل کیسه 
 پالستیکی می توان به این موارد اشاره کرد

 .صرفه جویی در مصرف آب 

 . افزایش بازه تولید نها 

 . سهولت در امر جابه جایی نها 

 

شما می توان د برای اطالع از ق مت این محصوالت 

 به وب سایت پسته رفسنجان کن د.  

www.PesteRafsanjan.com   
 88280482020پشت بانی :  شماره تماس

بهتر اسـت در مـراحـل نکته: 
خیساندن حتما از یک قارچ کش 
استفاده کنید اگر قارچکـش در 
دسترس ندارید یک یا دو قطره 
وایتکس یا چند سی سی الـکـل 

 به یک لیتر آب اضافه کنید.



صاحب امتیاز و 
 مدیرمسئول: 
 هادی بَحرانی

 نادر زینلی سردبیر: 
 صفحه آرا:

 مرتضی زینلی 
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دفتر رسانه پسته رفسنجان:  
 رفسنجان برج شیشه ای 

 505 طبقه ششم واحد    

 رضا حسنی رنجبرمدیر اجرایی : 
: حسین محمدی  هیئت تحریریه 

 نسب، محمدرضا زینلی
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09388009646 
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021-28421898 

09913898464 

 رئیس اتحادیه 
  آجیل و خشکبار

 

هزار  888ارزانی، رئ س اتحادیه آج ل و خشکبار گفت: 

هزار تین در  ۵۵تن پسته تول دی، مقادیری در حدود 

 شود و مابقی باید صادر شود.  داخل مصرف می

 

بازار، علیرضا ارزانجی بجا  به گزارش پسته رفسناا  به نقل از

هزار تن تولید پسته را به خود  003اشاره به اینکه سا  جار  

دیده است، گفت  سا  خوبی را از لحاظ تجولجیجد مجحجصجو  

داشتیم که باعث شد کمبود پسته در کشور نداشته باشیجم و 

تصور می شود خواهیم توانست ش  عید خوبی را برا  مجردم 

 رقم بزنیم.

 

و  از وضعیت مطلوب صادرات پسته سخن گفت و ادامه داد  

برا  تولید کننده فرقی نمی کند که به داخل یا خارج پسجتجه 

خود را بفروشد. در حوزه آجیل ممنوعیت جهانی نجداریجم در 

 دالر است. 53حالی که قیمت جهانی پسته هم در دنیا 

 

ارزانی ادامه داد  در تمام سا  ها و برهه ها، نرخ دالر در ایرا  

 متناس  با قیمت پسته بوده است و این یک واقعیت است.

 

و  گفت  ما نمی توانیم منکر گرانی شویم ولی باید بدانیم که 

 ارزش پو  ما کاهش یافته است.

ارزانی، خاطرنشا  کرد  در حا  حاضر برا  پایین آمد  نجرخ 

در کشور باید عوارض صادراتی وضع کنیم که در این صجورت، 

قیمت ها باال نمی رود و از طرفی نمی توا  جلجو  صجادرات 

 پسته را گرفت.

هزار تن پسته تولید ، مقادیجر   003و  با اشاره به اینکه از 

هزار تن در داخل مصرف می شود و مابقی بایجد  11در حدود 

صادر شود، ادامه داد  برا  کشاورز خرید در داخل یجا خجارج 

فرقی نمی کند چو  قیمت محصو  خود را در داخل و خارج 

 می داند.

ارزانی در عین حا  به وضع معیشت کشاورزا  از نوع پسجتجه 

کار انتقاد کرد و گفت  کشاورز بجایجد کجود و سجم را هجم 

 آزاد با نرخ ارز باال تهیه کند. بازار در

 

رییس اتحادیه آجیل و خشکبار با اشاره به اینکه در این میجا  

سود عاید واسطه ها نمی شود، افزود  بسیار  افراد بجه واقجع 

سرمایه گذار هستند. این در حالی است که دولت در زما  باال 

رفتن نرخ ارز برا  حل مشکالت خود، نام عده ا  بنام دال  

 را به میا  می آورد که مشخص نیست که هستند!

 شود سه چهارم پسته تولیدی در کشور صادر می

 یابد همکاری های کشاورزی ایران و صربستان توسعه می
از مسئوال  وزارت جهاد به  چندتن به گزارش پسته رفسناا  به نقل از وزارت جهاد کشاورز ،

ها و تعامالت دو کشور ایرا   ها و امکانات برا  توسعه و ارتقا  همکار  منظور شناسایی ارفیت

ها  کشاورز ، دامپرور ، جنگلدار  و مدیریت آب به این کشجور سجفجر  و صربستا  در حوزه

 اند. کرده

هیأت وزارت جهاد کشاورز  جمهور  اسالمی ایرا  طی اقامت خود در صربستا  با مجقجامجات 

ها  کشاورز ، دامپرور ، جنگلدار  و مدیریت آب دیدار و درباره گسترش  این کشور در حوزه

پردازند. همچنین در این مدت با نمایندگا  مؤسجسجه  و تباد  نظر می گو ها به گفت و همکار 

و مؤسسه تولید نجهجا  و بجذر “  پانچیچ یوسیپ” چاچا ، مؤسسه داروها  گیاهی  میوه شهر

 دیدار دارند.“ سوپریور”سبزیاات 

معاو  نخست وزیجر و  «ندیموویچ برانیسالو»معاو  امور زراعت وزارت جهاد کشاورز  ایرا  با 

اسفند مجاه مجالقجات و بجا  2وزیر کشاورز ، جنگلدار  و آبدار  صربستا  در روز دوشنبه 

 نیز نشست خواهند داشت. تورکوویچ گوشتی و لبنیاتی فراوردها  نمایندگا  شرکت

ها  روستایی، بازدید از دانشکده کشاورز  دانشگاه بلگراد و  مالقات با نمایندگا  اتحادیه تعاونی

از  «شجیجد سجرم»و بازدید از شرکت صنایع گوشت  ساد   نوو دانشکده کشاورز  دانشگاه شهر

جمله دیگر دیدار و بازدیدها  هیأت وزارت جهاد کشاورز  کشورما  در سفر یک هفته خجود 

 در صربستا  است.

هجا  کشجاورز ،  ها  مختلف از جمله در بجخجش جمهور  اسالمی ایرا  و صربستا  در حوزه

صنایع، معاد ، ساختما  ساز ، انرژ ، پتروشیمی، امور فرهنگی و هنر ، ورزش و گردشگجر  

ها برخوردار هستند و مقامات دو کشور بر عالقمند   ها  خوبی برا  افزایش همکار  از ارفیت

 دو جانبه تاکید دارند. همکارها  جهت گسترش

ایرا  و صربستا  در حوزه کشاورز  در زمینه بذر همکار  بسیار خوبی دارند و پارلمجا  ایجن 

ها  جمهور  صربستا  و جمهور  اسجالمجی ایجرا  در  نامه همکار  کشور با تصوی  موافقت

 ها  این همکار  واقف است. زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی به ارفیت


