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دس اوثزش   جَاًزِ ّزای  زل   شزذیذ ٍ سزشیغ   ّذُ است، سیزض   یىی اص هشىالتی وِ دس حال حاضش دس پستِ واسی ّای شْشستاى هِ ٍالت لاتل هشا

ى تْیزی  َّسهزًَی   ٍ تزِ دًثزال     تٌش ّا ٍ ًَساًات هحیغزی ػاسضِ،  هْن تشیي ػلت ایيتِ ًظش هی سسذ هی تاشذ.  هٌاعك پستِ واسی شْشستاى

 دسختاى پستِ هی تاشذ.  

 

 علل ریشش و راهکار های مقابله با آن آورده ضده است:  امطالبی در رابطه بمه در ادا

 

 تاغزذاساى  اهزا  اسزت  عثیؼزی  پذیزذُ  ایي. وٌٌذ هی سیض  تِ ششٍع هىاًیسوی عی ٍلی وٌٌذ هی تَلیذ جَاًِ وافی اًذاصُ تِ سال ّش پستِ دسختاى

 . تشسٌذ حذالل تِ ًَساًات ایي شَد هی تال  هذسى

ِ  اًگیض  هاُ اسدیثْشت اص. شًَذ هی تشىیل سٍیشی ّای جَاًِ ،عَلی سشذ افضایش ٍ شاخِ اًتْایی ّای جَاًِ سشذ ششٍع تا  یزا  ٍ  زل  ّزای  جَاًز

 ػٌاصزش  ّزا،  وشتَّیزذسات  تزیي  ،  زل  ّزای  جَاًِ تِ سٍیشی ّای جَاًِ تثذیل تشای. شَد هی ششٍع صایشی ّای جَاًِ تِ سٍیشی ّای جَاًِ تثذیل

 .صًذ هی تشّن سا تؼادل ایي هحیغی ًَساًات ٍ ّا تٌش.  شَد تشلشاس تؼادل تایذ سشذ وٌٌذُ تٌظین هَاد ٍ غزایی

 افتد: می اتفاق مزحله سه در پسته های جوانه ریشش

 .تیفتذ اتفاق است هوىي تیشتش  اّی ٍ دسصذ 04 تا وِ است هغض شذى پش اص لثل تا  ل جَاًِ تشىیل صهاى اٍل هشحلِ

 ّای هیَُ. افتذ هی اتفاق تشداشت صهاى تا پستِ هغض شذى پش هشحلِ اص داسد اداهِ ّن تیشتش  اّی ٍ دسصذ 04 تا سیض  اصلی هشحلِ وِ دٍم هشحلِ

 فتَسزٌتضی  هزَاد  دسیافزت  تزشای  ًوَ حال دس ّای هیَُ تا عَسضؼیفی تِ  ل ّای جَاًِ. ّستٌذ فتَسٌتضی هَاد تشای لَی هخضى یه ًوَ حال دس

 تاشذ  ًْا سیض  دلیل است هوىي هَضَع ایي ٍ وٌٌذ هی سلاتت

 ًیاص ًشذى تاهیي دلیل تِ سیض  دسصذ 50 تا 0 است هوىي عشفی اص. داسد اداهِ تْاس اٍایل تا صهستاى اٍاخش اص ّن پستِ  ل ّای جَاًِ سَم هشحلِ

 ًَسزاًات  ٍ سشهایی ًیاص تاهیي ػذم دلیل تِ. است هشتثظ پایِ ٍ سلن ٍ َّایی ٍ  ب ػَاهل تِ تستِ تیشتش ػاهل ایي وِ. تاشذ پستِ دسختاى سشهایی

 شزذیذ  ّزای  سیزض   ٍلی است عثیؼی دسصذ 50 تا 0 تیي سَم هشحلِ دس  ل سیض  .یاتذ هی افضایش شذت تِ سَم هشحلِ سیض  سعَتتی ٍ دهایی

 .ًیستٌذ عثیؼی اصال

 :کزد اضاره سیز موارد به توان می گل های جوانه ریشش بز و روش های کاهص  موثز عوامل اس

 هاًٌزذ  اسلزاهی  تِ ًسثت  لایی احوذ سلن پستِ ایشاى دس .داسًذ اختالف یىذیگش تا  ل ّای جَاًِ سیض  هیضاى لحاػ اص هختلف ّای سلن :رقمنقص 

 .داسد ػولىشدی ًَساًات تِ تیشتشی توایل طًتیىی ًظش اص یؼٌی داسد، تاالتشی تاسدّی تٌاٍب شاخص فٌذلی ٍ لَچی ولِ اوثشی،

  لزایی  احوزذ  سلن داسد.  هتفاٍتی  ل جَاًِ سیض  هیضاى ّا، پایِ تیي طًتیىی اختالف دلیل تِ تزسی ّای پایِ سٍی شذُ پیًَذ دسختاى :پایه نقص

 .تاشذ هی تاالیی سیض  داسای



 .است ّوشاُ  ل جَاًِ سیض  تیشتشیي تا دسخت سٍی هیَُ هیضاى تیشتشیي :درخت بار میشان

 .است تاثیش زاس ػولىشد ٍ سشذ هیضاى سٍی غزایی هَاد ٍ  ب ًگْذاسی هیضاى خان، تافت دس اختالف :خاکنقص 

 .وٌذ هی پیذا افضایش  ل جَاًِ سیض  ،تشي سغح واّش تا :بزگ سطح

 ٍ اتیلي .داسد ٍجَد جَاًِ سیض  دسٍ اسیذ  تسضیه  ّا جیثشلیي ًمش ٍجَد احتوالشَاّذی هثٌی تش  :گل جوانه رضد های کننده تنظیمنقص 

 وزاّش  پشتزاس  سزال  دس سا  زل  جَاًِ سیض  سایتَویٌیي واستشد وِ است شذُ هشخص تحمیمی تشاساس. شًَذ ًوی  ل جَاًِ سیض  تاػث اوسیي

 .است دادُ

 جززب  وشتَّیزذسات  تشاتزش  دٍ ٍ وٌزذ  هی سشذ سشیؼتش پشتاس سال تِ ًسثت تاس ون سال دس  ل جَاًِ :گل جوانه ریشش در ها کزبوهیدرات نقص

 سشزذ  تزا   ل جَاًِ سیض  هیضاى تیشتشیي. تاشذ شذُ  ل جَاًِ سیض  تاػث است هوىي وشتَّیذسات واّش وِ است  ى دٌّذُ ًشاى وِ وٌذ هی

ِ  شذ هشخص دیگش هغالؼِ دس .دّذ هی افضایش سا  ل جَاًِ سیض  ٍ شذُ  ل جَاًِ وشتَّیذسات واّش تاػث وِ است ّوشاُ هغض سشیغ ِ  وز  جَاًز

 . داسد تاس پش سال اص تیشتشی ساواسص ٍ ًشاستِ تجوغ تاس ون سال دس  ل

 . داسد استثاط دسخت دس شذُ رخیشُ پتاسین ٍ فسفش ًیتشٍطى، همذاس تا  ل جَاًِ سیض  :گل جوانه ریشش در پسته درختان تغذیه نقص

 پستِ دس  ل ّای جَاًِ سیض   ى دًثال تِ ٍ تاسدّی تٌاٍب وٌتشل

ِ  داسد  ٍسی سزال  پذیزذُ  وٌتشل دس صیادی ًمش پستِ دسختاى ّشس ٍ تشتیت : پسته درختان هزس و تزبیتنقص  ِ  وز ِ  هزَسد  صیزاد  الثتز  تَجز

 وَس ًماط دس وِ جَاًِ داسای ّای شاخِ حتی  اّی تاغذاساى  است، شذُ هؼشفی پستِ تشای تاص هشوض یا جاهی تشتیت ایٌىِ ٍجَد تا. ًیست تاغذاساى

ِ  سا صیزادی  وشتَّیزذسات  ًشذُ حزف ّای شاخِ ایي دلیل ّویي تِ. وٌٌذ  ًوی حزف ّن سا تاشٌذ  لَدُ ا ش حتی ٍ داسًذ لشاس دسخت هٌاسة ًا ٍ  تز

 .شَد هی  یٌذُ سال دس جَاًِ سیض   ى دًثال تِ ٍ  ٍسی سال تاػث وِ وشٌذ هی خَد سوت

ِ  هزذیشیت  تزاسدّی  تٌاٍب ٍ  ًْا سیض  واّش ٍ  ل ّای جَاًِ حفؼ ػَاهل تشیي هْن اص یىی: پسته درختان آبیاری و تغذیه مدیزیت  ٍ تغزیز

ِ  ّزای  تزٌش . ّستٌذ هتفاٍت ّن تا هحصَل ون ٍ هحصَل پش سالْای دس ای تغزیِ ٍضؼیت. است پستِ دسختاى  تیاسی  تاػزث   تیزاسی  ٍ ای تغزیز

 َّسهزًَی  تؼادل ػذم ٍ ّا وشتَّیذسات تَلیذ ٍ فتَسٌتض دس اختالل فیضیَلَطیىی، تؼادل خَسدى ّن تش ٍ خان ٍ  ب شَسی اص ًاشی هشىالت ایجاد

  .شَد هی  ًْا سیض  شذت افضایش ٍ  ل ّای جَاًِ دس

 پذیزذُ  وزاّش  دس هْوزی  ًمزش  ّشص ّای ػلف ٍ ّا تیواسی  فات، هٌاسة وٌتشل :پسته باغات در هزس های علف و ها بیماری آفات، مدیزیت

ِ  یزا  هیزَُ  تزشي،  تِ  فت ًَع تِ تستِ سشذ فصل اٍایل دس ٍ وٌذ هی عغیاى  فت یه وِ سالْا اص تؼضی دس. داسد  ٍسی سال ِ  جَاًز ِ  شزذت  تز  حولز

ِ  سیزض   پذیذُ لاػذتا ٍ دّذ هی لشاس تاثیش تحت شذت تِ سا هحصَل هیضاى ٍ وٌٌذُ فتَسٌتض سغح ًظش اص دسخت فیضیَلَطیىی تؼادل وٌذ، هی  جَاًز

 .تخشذ هی شذت سا  ل ّای


