
 عبور کارگران وجود داشته باشد.

داخل هر خریطه معموال دو دانه بذر می کارند که پس از سبز شددن 

و چهار و پنج برگی شدن نهال قوی تدر را اندتد داد و دیدادری را 

حذف می کنند. قسمت پایین خریطه های پالسدیدتدحدی حدتدمدا سدورا  

های کوچحی به عنوان زهحشی وجود داشته باشد. نهال هدای پسدتده 

داخل خریطه های پالستیحی را می توان در هر موقعی از سدال بده 

زمین اصلی انتقال داد. در هناام انتقال به زمین اصلی، خریطده هدا 

را به آرامی بدون آنحه خساره ای به ریشده هدا وارد شدود و خدا  

  اطراف آن بریزد نهال را به زمین اصلی انتقال دهید.

 پیوند در نهال های پسته

سال را بدایدد در ندگدر گدر دت  4-2پیوند نهال پسته معموال در سن 

چون نهال تقریبا قوی شده است. بهترین زمان پیوند زدن وقتی است 

که نهال پوست بدهد و درجه حرارت مناسب برای  عالیت سلول هدا 

درجه سانتیاراد بداشدد. اواخدر  دور الدی اواسد  جدوزا  12-31بین 

دمای هوا مناسب برای پیوند زدن پسته می باشد. با رعدایدت ندمدودن 

زمان آبیاری و بستن مناسب پیوند  شما می توانید پیوندی مو ق را 

تجربه نمایید. می بایست در پیوند پسته یک هدتدتده قدبدل از پدیدوندد و 

روز بعد از پیوند نهال را آبیاری نمایید. آبیداری بدعدد  34-31حداقل 

از پیوند در پسته باعث ا زایش حرکت شیره در درخت شده و مداند  

 معلومات عمومی

 هدای جناالت پسته درا دادانسدتدان درحدوزه شدمدالدی وجدندوبدی کدوه

هندوکش گسترش دارد. این جندادالت در حدوزه شدمدالدی هدنددوکدش 

 pistaciaاز ندو   مترموقعیت داشدتده و 3211-011درارتتاعات 

vera .می باشد 

هحتار جناالت پسدتده در دامدنده هدای  13111درحال حاضر ساحه 

شمالی هندوکش ازبدخشان الی هرات را احتوا میحدندد. مدقدداربدارندده 

ملیمتر می باشد. مهمترین مناطدق ایدن  011-111ین ساحات درا گی

جناالت در والیات باالن، سمنادان، بدادسدیدس و هدرات مدوقدعدیدت 

دارد. ا اانستان درپهلوی کشورهای دیارمانند ایران، ترکیه، سوریه 

وایتالیا ازجمله کشورهای مهم  صادرکننده پسته مدیدبداشدد. جدندادالت 

ن گدوپسته حوزه جنوبی از وادی هریرود شدرو  و تدا مدرزهدای ار

مدتدرمدوقدعدیدت دارد. اوسد  بدارندده گدی  3011-3311درارتتاعات 

ملیمتر میباشد که درختان عدمدده  411-211ساالنه دراین نواحی بین 

)پسته  pistacia khinjuk)پسته کابلی( و  pistacia cabulicaآن 

هدحدتدار  1513خنجک( میباشد. طی سال های گذشدتده بده مسداحدت 

باسات نمایشی پسته توس  برناسمه هدای مد دتدلدر وزارت زراعدت 

 آبیاری و مالداری ا اانستان در مناطق م تلر احداث گردیده است.

 آماده کردن بذر برای  کاشت

سداعدت  40تدا  24های خندان پسته را حدود ت م( ) در اوایل حوت بذر

در بین آد تر می کندیدم و بدعدد از آن بدذرهدا را بدا قدارچدحدش مداندندد 

 31-1در هدزار بده مددت  1تدا  1کاربوکسین تیرام، بنومیل به نسبت 

دقیقه ضدعتونی می نماییم. سپس بذرها را بر روی بوجی های ن ی به 

روز مرطود ناه داشدتده قدرار مدی دهدیدم. درجده حدرارت  1-4مدت 

درجده سداندتدیدادراد مدی  11-21مناسب برای جوانه زنی بذرهای پسته 

 PCNBباشد. بعد از جوانه زدن بذرها می بایست آنها را با قارچحدش 

در هزار ضدعتونی کرده و در بین خریطه های پالستیحدی  4یا بنومیل 

 کاشت.

  كاشت درخریطه های پالستیکی

 41تدا  11برای این منگور از خریطده هدای پدالدسدتدیدردی بده ارتدتدا  

سانتیمتر باید استتاده نمود. هر چه ارتتا  خریطه های پالستیحی بیشتدر 

باشد رشد نهال بهتر صورت می گیدرد. بدرای رشدد ندهدال و بدرآورده 

ساختن احتیاجات سذایی نهال در بین خریدطده هدای پدالدسدتدیدحدی خدا  

درون خریطه ها را می بایست م لوطی از یک تا دو قسمت مت، یدک 

قسمت خا  زراعی مرسود لومی و یک قسمت کود حیوانی یدا خدا  

برگ پوسیده انت اد نمود. برای تسهیل در عملیات آبیاری خریدطده هدا 

متری پیداده روهدای بدرای  2-3.1را طوری می گذارند که در  واصل 
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 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

 ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی

 دیپارتمنت تحقیقات اصالح نباتات جنگلی، علوفوی و طبی

معــــــلومات مختـصــــــر راجـــع به تولید 

 نهال پسته

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی، بادام باغ، کابلآدرس: 

   www.aria.gov.afویب سایت: 

 aria@mail.gov.afایمیل آدرس: 

 6228073700شماره تماس: 

 دیپارتمنت تحقیقات اصالح نباتات جنالی،علو وی و طبی تهیه کننده:

کمیته نشرات  آریا ) قدرت هللا صو ی زاده،  ردوس برومند،  تصحیح کننده:

 محمد حنیر ا ضلی و سید طایر قاسمی(

محل اتصال پند  و پایه می شود و پیوند نمی گیرد. آد دادن بدعدد 

از پیوند هیچ کمحی برای سبز شدن بیشتر پیدوندد ندمدی کدندد و ندیدز 

باعث ختای ریشه می شود. نهال پیوند شده باید بدر طدبدق بدرندامده 

 منگم آبیاری گردد. 

قبل از پیوند از هیچ نو  کود برای رشد نهال ها استتاده ندندمدایدیدد و 

می بایست در ماه حوت برای نهال هایی که برنامه پیدوندد در ندگدر 

دارید کود بدهید. شما می توانید هر نهال را دو عدد پیوند بده شدحدل 

تی پیوند بزنید و هر کدام که  مو قانه  ندتدیدجده داد را نداده داریدد.    

هر چه تطابق  بین  پایه و  پیوند  بیشتر   باشد، احتدمدال  گدر دتدن   

پیوند بیشتر می گردد.    یصدی  مو قیت پیوند در پسته به   مهارت 

 پیوندگر نیز بستای دارد.

 

در مورد پیوند ورایتی های ایرانی و امریحایی در مناطق للمی بایدد 

اظهار داشت چون ما تجربه کا ی در ایدن سداحدات ندداریدم و ندمدی 

دانیم در صورت پیوند این ورایتی ها در ساحات للمی چه تایدیدراتدی در 

خصوصیات ورایتی ظاهر خواهد گردید پس توصیه می گدردد بدرندامده 

های باسداری در وزارت زراعت ابتدا بر اساس یک برنامه تصمدیدم بده 

  پیوند و تاییر ورایتی در ساحات للمی بنمایند.

 گرده افشانی

اهمیت گرده ا شانی صحیح و خود در یک باغ پسته مدوضدوعدی اسدت 

که خیلی از ا راد دید صحیحدی در مدورد آن نددارندد. وقدتدی حدرف از 

درختان نر و ماده در پسته می شود منگور این است که درخدتدان پسدتده 

هستند.  نرهایی قدرت تولیدد گدرده  دو   dioecious درختانی دوپایه یا

العاده باالیی دارند که همزمان با درختان ماده گلدهی داشته باشند. یدحدی 

از علل اساسی ریزش میوه ها  و کاهش کیتیت و کمیت دانه هدای پسدتده 

همین گرده ا شانی نامناسب یا عدم گرده ا شانی است. باد ندقدش اسداسدی 

عسل و حشرات در انتقدال گدرده در در القاح درختان پسته دارد. زنبور 

درختان پسته مو ر می بداشدد مسدالده گدرده ا شداندی درخدتدان پسدتده در 

درخدت  0تدا  1استرالیا و آمریحا کامال مساله ای حل شده است. به هر 

 درخت نر وجود دارد. 3ماده در آمریحا 
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