
غالممالا الا ” گفتگوی ویژه نامه پسته رفسنجان را  با  

ساپاست  باغات  پسته  بالرالاوآ اگالاه اآ “   سجادی

 باغداران یزرگ رفسنجان  را در ادامه خواهید خواند ؛ 

سطح زیر کشت باغ های پسته آقای آگاه چهه قهاه    . 
  ست؟

ها منطقه اآ باغات پسته اگاه توسط یال  خال ال  

ساپاستی و اداره می خود، اما سطح آیا کشتالی کاله 

 هکتار است. 033بنده اداره می کنم 

  وش آبیا ی و تغذیه د ختان شما چگونه  ست؟
اآ ابیاری غاقابی به هیچ وجه استفاده نالیالی خالود، 

سیستیی که ما باای ابیاری باغ ها استفاده می کنیالم، 

تیاما به صورت قطاه ای است. در بحث تغذیه باید گفت 

کود گاوی و ماغی در آمستان به صورت چالکود مصاف 

می خود، اگا در مناطقی خاک خور وجود داخته باخد، 

 اصمح خاک با اسید سولفوری  صورت می گیاد. 

بر ی تغذیه د ختان  ز کودهای شیمیایی هم  سهتهدهاده       
 قی کنی ؟

درآمسالتان به هالیالچ وجاله اآ کالود هالای خیییایالی 

استفاده نیی کنیم، ما باای جباان عناصا پا مصاف و 

 کم مصاف اآ کودهای کیپوست خده  استفاده می کنیم.

غیر  ز کودهای آلی و کمپوست،  ز چه نوع کود دیهگهری 
  ستداده قی کنی ؟

اسفند تا  51اآ کودهای اآته نسبت به تناسب ابیاری اآ  

اردیبرشت )به دلیل خنکی هوا( که درختان احتیاج  51

به اآت دارند استفاده می کنیم. این کوددهی مبنای کار 

ما بوده و هاساله انجام می خود )تامین اآت اآ طالایال  

 کود اوره صورت می گیاد(.

 برای پر شدن مغز پسته از چه کودی استفاده می کنید؟
اآ اوایل خاداد تا آمان باداخت در ها نوبت ابیاری اآ 

سولفات امونیوم با سولوپتاس باای پا خدن مغز پستاله 

 استفاده می کنیم.

بر ی قبا زه با آفات پسته  ز چه  وش هایهی  سهتهدهاده            
 قی کنی ؟
سال است که سیپاخی متوقف خده اما ما فقط  0تقایبا 

در برار بعد اآ این که پسته ها اآ حالت گل خارج خدن 

باای مبارآه با افاتی چون سن  و پسیل خیاه تا، ی  

 نوبت سم افوریا مصاف می کنیم.  

 

ما بعد اآ این سم پاخی سعی می کنیم تا خالاداد بالا 

وسیله ها نوبت محلولپاخی کلسیم، روی، سلوپالتالاس، 

اب و صابون درختان را تییز نگرداریم.  باای تییز نگه 

داختن درختان تا خاداد ماه اآ محلول پاخی گالوگالاد 

استفاده می کنیم، که این عیل باای دور نگه داخالتالن 

 افات موثا است.

 بیشترین برداشت شما در هر هکتار چه مقدار بوده است؟
سال اخیا اینگونه بوده که  4روند باردهی درختان ما در 

با کیبود محصول مواجه بودیم  79و  79ما در سال های 

محصول بسیار خوبی داختیم،  77و  79اما در سال های 

سال است و با ایالن  93با این که سن درختان ما کیتا اآ 

که تغییا پیوند انجام دادیم )فندقی، کله قوچی تبدیالل 

تن  2به اکبای خده( محصول دهی ما تقایبا به هکتاری 

می رسد، اما باید گفت محصول دهی باغ های جالدیالد  

 تن است.  0هکتاری 

 بهترین رقم پسته از نظر شما کدام است؟
برتاین رقم پسته اآ نظا من اکبای است، البته بالایالد 

مااقبت و نگرداری ان به خوبی صورت گیالاد )مال الل 

مبارآه با افات، خیوه درست ابیاری و تامالیالن نالیالاآ 

 سامایی ان(.

 سخن آخر
 ارآوی ساافااآی باای کشاورآان

 

 غالقرضا سجادی  سرپرست  باغات  پسته  بهروز آگاه :   
 د  باغات قا چن  سال  ست که سمپاشی قتوقف ش ه  ست!

 ویژه نامه پسته رفسنجان 
 051ضمیمه رایگان شماره 

 هفته نامه شایورد 
   0911دی ماه  72شنبه 

 غالقرضا سجادی
 سرپرست  باغات  
 پسته  بهروز آگاه؛

 د  باغات قا چن  سال  ست که سمپاشی قتوقف ش ه  ست!

  ئیس هیئت ق یره  نجمن پسته  یر ن :
بر بری  دو    فز یش 

    قاه   خیر سه صاد  ت  پسته  طی 
  4صدحه 

چه زقانی نیاز سرقایی د ختان 
 پسته تاقین قیشود ؟

  همیت تاقین نیاز سرقایی د ختان پسته
 قز یای قهم کود  زیستی هوکر  2صدحه 

 هوکر یک قاده عالی بر ی پوسان ن کود
 ه ف قا کشاو زی صنعتی  ست! 3صدحه 

برد  ی د   های بهره های سه گانه قلی نظام طرح 
 شرق، غرب و جنوب 

 4صدحه 



 چه زقانی نیاز سرقایی د ختان پسته تاقین قی شود ؟ 

درخت پسته مانند سایا گیاهان و درختان خالزان دار 

باای رخد و خکوفایی جوانه ها احتیاج به نیاآ سامایی 

دارد. توجه داخته باخید که نیاآ سامایی درختان پسته 

در آمستان )ماه دی و برین( با اساس دما و مدت ساما 

صورت می گیاد. اگا نیاآ سامایی درختان به خالوبالی 

تامین نشود، باگ دهی و تشکیل میوه به خوبی صورت 

 نگافته که این اما باعث کاهش محصول می خود.

  همیت تاقین نیاز سرقایی  
 د ختان پسته

تامین نیاآ سامایی درختان پسته اآ اهییالت آیالادی 

باخوردار است، باطاف نشدن نیاآ سامایی باعث عدم 

خکوفایی جوانه ها، تاخیا در باگدهی، کاهش تشکیالل 

میوه، عدم تولید گاده، افزایش باگ های غیا طبیعی و 

 کاهش رخد میان گاه ای می خود.

نیاآ سامایی ارقام م تلف پسته متفاوت است م م رقم 

ساعالت  913احیداقایی در فصل آمستان باید حداقل 

درجه را سپای کند تا بتواند به خوبی  9تا  3دمای بین 

 در فصل برار سبز خود. 

 نیاز سرقایی   قام قختلف د خت پسته  
 

  وش های قحاسبه نیاز
 سرقایی د ختان 

درجاله  9درجه: در این روش دما های آیا  9مدل آیا 

سانتی گااد ی  واحد سامایی در نظا گافته می خوند، 

این مدل اماوآه کارایی کیی دارد و بیشتا اآ مدل های 

 دیگا استفاده می خود.

درجه: یکی اآ قدییی تایالن روش هالای  9تا  3مدل 

درجه اسالت،  9تا  3محاسبه نیاآ سامایی درختان مدل 

درجه سانتالیالگالااد  9.2تا  3در این مدل دما های بین 

دارای خاصیت سامادهی است و ها ی  ساعتی که دما 

بین این باآه دمایی باخد در ساعت سامادهی نالقالش 

خواهد داخت. بنابااین تعداد ساعت های سامادهی در 

طول فصلی که درخت در خواب آمستانی است جالیال  

 خده و محاسبه می خود.

در ایاالت متحده امایالکالا (Utah)مدل یوتا   مدل یوتا:

توسعه یافت. این مدل خامل ی  تاب  وآنی است کاله 

باآدهی های م تلف سامادهی را به دامنه های دمایالی 

م تلف، اآ جیله سرم منفی ان ها در دماهالای بالاال، 

 ارتباط می دهد. 

تشکیل می خالود (CU)مدل یوتا اآ واحدهای سامایی 

 5به عنوان ماندگاری جوانه ها باله مالدت  CUکه ی 

ساعت در ی  محدوده دمایی که به عنوان مالحالدوده 

درجه  52.1تا  2.1دمایی برینه در نظا گافته می خود )

 سانتیگااد(، تعایف می خود.

این مدل با این اساس می باخد که مجیوع سامادهالی 

درجه سانتیگااد رخ می  1.52تا  1.2در محدوده دمایی 

دهد و در خارج اآ این باآه دمایی، مجیوع سامالادهالی 

 صفا یا منفی است.

چه   هکا هایی وجود د  د تا نیاز  
 سرقایی د ختان پسته تاقین شود؟

  رنگ امیزی تنه درختان با رنگ سفید در تامین

 نیاآ سامایی موثا است.

  طب  تحقیقاتی در کالیفانیا مش   خالد کاله

محلول پاخی کائولین در تامین نیاآ سالامالایالی 

درختان موثا است، آیاا اآ افزایش دمای درخت 

 جلوگیای می کند.

  در ماحله اخا استفاده اآ روغن های مالحاللالول

پاخی و یا تغییا رقم درختان باای تامین نالیالاآ 

 سامایی درختان کی  کننده است.

 

چر  بای   ز ترکیبات تاقین کنن ه نیاز 
 سرقایی  ستداده کرد؟ 

  تاکیبات نیاآسامایی باای باطاف کادن و تامین

نیاآ سامایی استفاده می خود. هیچنین استفاده 

اآ این تاکیبات باعث می خود که گلدهی ارقالام 

 پسته دیاگل تسای  پیدا کند، آیاا: 

 .درختان نا دیاگل به حد کافی وجود ندارد 

  آمان گلدهی و تلقیح با گاما تمقی پیدا نالیالی

 کند.

 .باعث افزایش طول دوره رخد و نیو نیز می خود 

 2 صفحه 
 ویژه نامه پسته رفسنجان  

 هفته نامه شایورد   051 ضمیمه رایگان شماره  
  0911 دی ماه    22 شنبه  

 Pesterafsanjan.com 

نیاز سرمایی  رقم

بر حسب 

 ساعت

 0011 پسته اکبری

 051 پسته کله قوچی

 051 پسته احمدآقایی

 

 011تا  011 پسته فندقی



 9 صفحه 
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 کود زیستی هوکر یک قاده عالی بر ی پوسان ن کودهای د قی!
کود آیستی هوکا، ی  کالود بالیالولالوحیال  حالاوی 

میکاوارگانیسم های مفید اآ جیله بالاکالتالای هالای 

باسیلیوس است که باای حفظ حاصل یالزی خالاک و 

سممت گیاهان بسیار مرم می باخد. این کود به دلیالل 

وجود موجودات ریز آنده )میکاوارگانیسم ها(، در رده 

بندی کودهای آیستی یا بیولوحی  قاار می گیاد. کالود 

 آیستی هوکا ی  ماده عالی باای تریه کیپوست است.

 
 قز یای قهم کود زیستی هوکر:

  سال. 2افزایش ماده الی خاک بعد اآ گذخت 

  اصمح خاک های خور و کاهش اثاات مال الاب

 خوری.

  افزایش جیعیت میکاوارگانیسم های مالفالیالد

 هیزیست با ریشه.

       جلوگیای اآ رخد و تک یا بالاکالتالای هالای

 بییاری آا.

  تعدیل اسیدیته خاک(PH) در نتیجه جذب برتا

 مواد غذایی توسط ریشه.

قاده آلی یک قاده حیاتی بر ی  
 حاصلخیزی و با و ی خاک

ماده الی، مانند خون باای حاصل یزی و باروری حیاتی 

است. بدون ان، امکان کشالاورآی پالایالدار وجالود 

ماده الی به ها قسیت یا اندام آنده یا مالاده اآ  ندارد.

جانوران و گیاهان گفته می خود. این ماده خامل ریشه 

گیاه آنده، بقایای گیاهی و جانوری در مااحل م تاللالف 

تجزیه، میکاوارگانیسم ها و مواد آاید دف  خده ان هالا 

 است.

 

در مزارع، مناب  اصلی مواد الی،  ایعات گیاهی )ریشه 

های گیاه، کاه و کلش، باگ ها، مالچ یا هیان خاکپوش( 

و کودهای حیوانی هستند. کالام هالای خالاکالی و 

میکاوارگانیسم ها این مواد را تجزیه می کنند یا مالی 

پوسانند. فاایند تجزیه یا پوساندن، مواد مغذی را کاله 

 توسط ریشه های گیاهی قابل جذب باخد، اآاد می کند. 

 

محصول نرایی تجزیه )پوساندن( هوموس یا گیاه خالاک 

است، ماده ای سیاه ریز خده که در باابا تجزیه بیشتالا 

مقاوم است. هوموس مواد مغذی گیاهان را ذخالیالاه      

می کند، رطوبت خاک را حفظ کاده و ساختار خاک را 

 بربود می ب شد.

کاهش  ثر ت  قخرب شو ی  و   د  نتیجه  
کاهش  حتمال خشک ش ن گیاه  با  

  ستداده  ز هوکر
آمانی که نی  محلول در اب، در خاک حضور داخالتاله 

باخد، خوری اتفاق می افتد. مقادیا کم نی  به طالور 

طبیعی در خاک رخ می دهد اما مشکل اآ انجایی خاوع 

نی  های  می خود که نی  به میزان آیاد انباخته خود.

محلول، اب را در خاک به حدی نگه می دارند که ریشه 

 قادر ن واهد بود تا اب را جذب کند.

 

باخمف انتظار، میکن است گیاهان، حتی اگالا خالاک 

ماطوب باخد، پژماده و خش  خوند. به هیین تاتیب، 

گیاهان قادر به جذب مواد مغذی مورد نیاآ باای رخالد 

ن واهند بود. نیکی که توسط ریشه ها جذب می خالود 

استفاده کود آیستی کالیال   باای گیاهان سیی است.

 خایانی به کاهش اثاات خوری خاک می کند.

 فز یش جمعیت قیکرو  گانیسم های 
 قدی  همزیست با  یشه

 
بیشتا میکاوارگانیسم های موجود در خاک تالثثالیالا 

مفیدی در ریزوسفا، ناحیه خاک اطااف ریشه که خامل 

میکاوارگانیسم ها است، دارند. در ریزوسفا ریشه های 

گیاهی مولکول هایی مانند اسیدها و قندها را به خالاک 

اطااف اآاد می کنند و این تاخحالات ریشاله انالواع 

 میکاوارگانیسم های خاک را به خود جذب می کند.

 

این رابطه میکاوارگانیسم ها با ریشه، تیایل به تثثالیالا 

م بت با سممت کلی گیاه دارد. به عالنالوان مال الال، 

، رخالد (PGPR)ریزوباکتای های تقویت کننده گیاه 

گیاه، پاسخ به الودگی، ساعت رخد و خکل ظالاهالای 

سالم گیاه را بربود می ب الشالد. عالموه بالا ایالن، 

میکاوارگانیسم های موجود در ریزوسفا باعث انتقال و 

چاخش مواد مغذی، تجزیه مواد الی خاک و هیزیستی 

با گیاه می خوند و باعث افزایش عیلکاد مالحالصالوالت 

آراعی سالم، تولیداتی با کیفیت خوب و ی  اکوسیستم 

 سالم می خوند.

حداظت  ز  یشه گیاه د  بر بر پاتوژن ها  
 و حدظ سالقت گیاه

 
اثا متقابل هیزیستی قارچ ها و ریشه های گالیالاهالی، 

موسوم به میکوریزا، نیونه دیگای اآ اثا مفیدی اسالت 

که میکاوارگانیسم ها روی سممت گیاهان دارند. قارچ 

های خاکت کننده در میکوریزا باعث جذب مواد معدنی 

و مواد مغذی اآ خاک می خوند، مریتاین انرا فسفا و 

روی است. انرا در عین حال اآ ریشه ها در باابا پاتوحن 

های مضا محافظت می کند. در  ین، گیاه کابوهیدرات 

 های حیاتی را در اختیار قارچ ها می گذارد.

 نحوه پوسان ن کود به کمک  
 قحلول هوکر)بی هو زی(

 
 درصد حجم کود بالقالایالای  03تا  23  به انداآه

گیاهی م ل کاه، سبوس، کلش، خاک اره یا باگ 

   ا افه کنید.

  کود و بقایای گیاهی را با هم م لوط کنیالد تالا

 یکنواخت خود. 

  کود را روی آمین پرن کاده به نحوی که ارتفاع

 5متا نشود. )ارتفاع پیشنرادی  2ان بیشتا اآ 

 متا( 

  باابا اب رقی  کاده و بالا  533محلول هوکا را با

روی کودها بپاخید. هنگام پاخیدن میتوانالیالد 

کود را به هم بزنید اگا امکان به هم آدن ندارید 

لیتا محلالول  2مقدار اب را بیشتا کنید )حدود 

باای ها تن باید استفاده خود( به محلول فالوق 

 کیلو اوره هم ا افه کنید.  03تا  23می توانید 

  روی کود را با پمستی  بپوخانید به نحوی کاله

هوا به داخل بستا نفوذ نکند و باای مالدت دو 

 هفته رها کنید. 

   دو هفته بعد مجدد عیل فوق را تکاار کنید در

هفته چرارم یا حداک ا پنجم کود کامالم  مالی 

 پوسد. 

شما قی تو نی  بر ی  طالع  ز آنالیز و  
قیمت  ین قحصول به وب سایت پسته 

  فسنجان کنی .  
www.PesteRafsanjan.com 
 کا شناس بخش فروش کود:

 قهن س غالقی    49992924994  
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محید صالحی با تاکید با اینکه سال آراعی پستاله 

خود، افزود: امسالال در  اغاآ می اآ مراماه ها سال

ب ش تولید و باآار صادراتی، سال آراعی خالوبالی 

باای پسته بوده است. اآ اغاآ سال آراعی پسته در 

مراماه تا پایان اذرماه خاهد رون  کالم نالظالیالا 

 ایم. ه کشور بود صادرات پسته

ماه گذخته موفال  باله  0صالحی با بیان اینکه در 

ایم، اظرار کاد: این  هزار تن پسته خده 73صادرات 

ماهه ابالتالدایالی  0باابا میزان صادرات در  2مقدار 

 سال آراعی گذخته پسته است.

ماه را بیالش اآ  0وی ارآش صادراتی پسته در این 
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 9حا ا ها کیلوگام پسته ایاان در باآار جرانالی 

 دالر معامله می خود.

به گفته وی؛ ها چند قییت معامله پستاله ایالاان 

نسبت به سال گذخته اندکی کاهش یافته است، اما 

مشتایان ان بسیار بیشتا اآ گذخته اسالت کاله 

هیین مو وع رون  را به باآار این محصول سودمند 

 ایاانی باآگادانده است.

بینی کاد: با توجه به استقبال خالوب  صالحی پیش

مشتایان خارجی به آودی قییت پستاله ایالاانالی 

کند و خاهد درامد بیش اآ ده هزار  افزایش پیدا می

 هزار دالری باای صادرات ها تن پسته باخیم. 51تا 

رئیس هیات مدیاه انجین پستاله ایالاان رونال  

صادرات پسته را به نف  تولید و تولالیالدکالنالنالده 

دانست و افزود: با خمف سالایالا مالحالصالوالت 

بار که کشاورآ تنرالا  کشاورآی مانند محصوالت تاه 

درصد اآ برای صادراتی دستانج خود منتالفال   23

درصالد بالرالای  71باغداران پسته اآ   خود، می

 باد. صادراتی پسته منفعت می

صالحی معتقد است؛ به ها میزان که اآ صالادرات 

توانند به  پسته حیایت خود کشاورآان بیشتای می

تولید پا منعفت این محصول ارآخیند روی بیاورند 

 مند کنند هم خود و هم اقتصاد کشور را براه

 منب  خبا:  خباگزاری ایلنا

 ق یرکل دفتر نظام بهره برد  ی سازقان تعاون  وستایی :
 ه ف قا توسعه کشاو زی صنعتی  ست!

منظور توانیندساآی براه بالاداران، خالاکالت  به

 تعاونی تولید روستایی ایجاد خده است.

های سه گانه ملی  حیید آارع قنات نوی درباره طاح

باداری در خاق، غاب و جالنالوب  های براه  نظام

باداری کشور بیش اآ هالا  کشورگفت:  نظام براه

چیز ی  ساآه اجتیاعی بوده، به هیین دلیل، باای 

وری مناب  اب، خاک و تولید نیاآمند فااینالد   براه

 مداوم طااحی، ساخت، نگرداری و تامیم است.

باداری نالویالن اآ  وی با تاکید با این که نظام براه

وظایف حاکییتی وآارت جراد کشالاورآی اسالت، 

باداری باله دنالبالال  تصایح کاد: در توسعه براه

اهدافی هستیم که یکی اآ ایالن اهالداف نالظالام 

وری مناب  تولید اآ جیله  باداری، افزایش براه  براه

اب و خاک است. وی افالزود: افالزایالش درامالد 

کشاورآان و در نتیجه ارتقای معیشت آندگالی در 

 باداری است. روستا اآ دیگا اهداف نظام براه

باداری یاداور خد: هالدف  مدیا کل دفتا نظام براه

ما توسعه کشاورآی صنعتی است که ارآش افالزوده 

محصوالت کشاورآی و تکییل آنجیاه ارآش را در 

 پی دارد.

به گفته وی؛ خاد بالودن ارا الی کشالاورآی اآ 

 های اصلی این ب ش است. چالش

آارع با تاکید با تجیی  ارا ی کوچ  مقیاس، بیان 

کاد: به استناد اسناد باالدستی به ویژه بنالد ساله 

های کلی نظام در ب ش کشاورآی و ابالمغ  سیاست

مقام معظم رهبای با ساماندهی و اصالمح نالظالام 

باداری، تجیی  ارا ی کوچ  مقیاس بالایالد  براه

 انجام خود.

 منب  خبا:  خباگزاری ایلنا

 ئیس  نجمن 
   قاه   خیر  سهبر بری  صاد  ت   پسته    طی    دو فز یش   پسته  یر ن:


