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 عدم شناخت منابع کمی و کیفی آب

 باغات بدون توجه به منابع آببی رویه توسعه 

 های نوین آبیاری عدم توسعه روش 

 کاهش کیفیت و کمیت آب 

 های هرز های گیاهی و علف بیماری ،خسارت آفات 

 

 خاک تخریب عوامل و خاک اطالعات بانک  عدم وجود 

 کیفیت پایین و نامتعادل کودها

عناصر غذایی به صورت تکی و نقش عدم شناخت  
 ترکیبی

کافی از اثرات مواد آلی مختلف در باغ های  عدم اطالع 
 پسته

  های خاص عارضه ای تغذیه عدم شناخت علل

 

ناپایداری تولید و تخریب 

 شدید منابع آب

و  عدم شناخت

 حفاظت از منابع خاک

 های هرز های گیاهی و علف بیماری  ،خسارت آفات
 عدم اطالعات کافی از نقش آب در باغات پسته  

 حفاظت از منابع خاک و  عدم شناخت
 های پسته  تغذیه نامطلوب باغ

عدم دانش کافی در زمینه اصالح خاک و خاک 
 ورزی

 
های مختلف  تخریب افالتوکسین به روش ،مایکوتوکسین

  ها الیندهآ م و سایرسموانده باقیم ،تدوین استاندارد سالمت
 محرک های شیمیایی و غیره روش های نوین زیست فعال و

 

ودن میزان عملکرد پایین ب
 کمی و کیفی

  

 آفات

 بیماری ها

 علف های هرز

 مدیریت تلفیقی

 

 

 تراکم و فاصله کاشت

 هرس

 نسبت درختان نر به ماده

 های زنده و غیرزنده تنش
 

 

 آفات بیماری ها و
 هرز های علف 

 

 

 سالمت و امنیت غذایی

 

 

عوامل تاثیر گذار در مرحله 
 کاشت داشت و برداشت
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 نحوه همكاري  بيان راهنماي حروف اختصار مورد استفاده جهت
 هاي تحقيقاتي در انجام پروژه

 اختصار عبارت کامل
 م.گ مشترك بین گروهی
 م.د مشترك با دانشگاه

 م.م های تحقیقاتی مشترك با مؤسسه
 م.ا مشترك با بخش اجرا

 م.خ مشترك با بخش خصوصی

  

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
 صادرات نظر از مه ما کشور. است نفتی غیر صادراتی کاالهای مهمترین جمله از پسته

 از بیش کهطوریبه باشد؛می دارا جهان سطح در را نخست رتبه پسته تولید نظر از هم و

 هایباغ کشت زیر سطح. باشدمی ما کشور به مربوط جهان پسته صادرات و تولید از نیمی

 را آن از درصد 71 حدود که است، هكتار هزار 991 آمارها جدیدترین براساس پسته

 پسته تحقیقات مؤسسه. است داده اختصاص خود به نهال را بقیه و ارورب درختان

 سال در کشور سطح در پسته تحقیقاتی امورات به بخشی تمرکز هدف با( پسته پژوهشكده)

 .شد تاسیس رفسنجان مرکزیت به 0776

 از بسیاری تاثیر تحت پسته درخت موجود، شواهد و شده انجام تحقیقات اساس بر

 و محصول کیفی و کمی عملكرد کاهش باعث که گیردمی قرار زنده غیر و زنده هایتنش

 زیادی تعداد تاکنون. گردندمی درختان مرگ و سرخشكیدگی شدن، ضعیف همچنین

. اندشده گزارش خصوص این در حشرات بخصوص آفت پایانبند از(  گونه 01 از بیش)

 ترینبزرگ از یكی ههموار آنها کنترل چگونگی از آگاهی عدم و آفات خسارت

-پسته  مناطق از  بسیاری در  پسته  کشتی  تك  سیستم  توسعه. است بوده باغداران مشكالت

  مناسب و  الزم  اطالعات وجود  عدم  کاران پسته  فنی  آگاهی و  دانش  ضعف کشور،  کاری

  همواره  یاهیگ های بیماری و  آفات  است  گردیده  موجب موجود  تنگناهای با  مقابله  برای

 درصد افزایش به توانمی مثال عنوان به. کنند وارد  پسته  محصول  به  توجهی  قابل  خسارت
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 شدن خشك و ضعف ها، میوه ها، خوشه ریزش محصول، انس افزایش ناخندانی، پوکی،

 مرگ نهایتاً و ها سرشاخه خشكیدگی و ها جوانه ریزش ها، برگ ریزش مختلف، های اندام

 صورت در پسته آفات خسارت میزان متخصصین، تجربه و نظر طبق بر. نمود رهاشا درخت

 کشاورزان راستا این در. بود خواهد محصول از نیمی از بیش مبارزه، های روش اتخاذ عدم

. دهند کاهش را خسارت این باشندمی قادر موجود تحقیقاتی دستاوردهای از استفاده با

 زا خسارت عوامل با مبارزه در باغداران تالش رغملیع اکنون هم که است روشن بنابراین

 ناشی خسارت سالیانه باشد،می شیمیایی سموم مصرف و زیاد هایهزینه صرف با همراه که

 (0784 جوانشاه، و مهرنژاد) شودمی زده تخمین تولیدی محصول% 00 حدود پسته آفات از

 ناپایداری پسته، تولید از لقب مرحله در کشور پسته صنعت معضالت ترینمهم از یكی

 سمت در کهطوریبه. گرددمی مشاهده شدت به آب ویژه به و منابع از برداریبهره در

 بطور افت میزان ودارد وجود کاریپسته مناطق بیشتر در زمینی زیر آبهای افت آب، عرضه

 است یافته کاهش شدت به نیز آبی منابع کیفیت این بر عالوه. است سال در متر 0 میانگین

 زیمنس دسی 61 از بیش آبهدایت الكتریكی  کاری،  مناطق پسته از بعضی در کهطوریهب

 به حرکت از اندازیچشم هیچ نیز آب تقاضای سمت در که است حالی در این. است

 درصد 71 با دارا بودن  حدود کرمان استان در مثال برای ،ندارد وجود تولید پایداری سمت

 پسته باغات از کمی سطحآبیاری  شدید آبی کم رغم علی ، کشور پسته کشت زیر سطح از

 بازده دلیل به گذشته دهه چند در. دشو میمدرن، انجام  آبیاری هایسیستم از استفاده با

بی توجهی به محدودیت  و آبیاری نوین هایروش از استفاده عدم و آب مصرف پایین

 بحران با کشور پسته باغات اخیر، الس چند هایسالیخشك و کشاورزی در منابع آب

. باشدمی آبیاری آب کیفیت و کمیت کاهش از حاکی کهاندشد رو روبه آب جدی

 قرار شوری و خشكی زنده غیر هایاسترس تاثیر تحت کشور پسته های باغ بیشتر بنابراین

 عارضه معرض در گرفتن قرار و درختان شدن ضعیف سبب امر این. اندگرفته

مهم  چالش یك عنوان به اخیر های سال در که است، شده پسته درختان سرخشكیدگی

 هایروش از استفاده به پرداختن موجب مساله این. است شده کشور باغات از بسیاری برای
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 از آب تقاضای و عرضه همچنین و آبیاری مدیریت متفاوت هایسیاست و نوین و مختلف

 .است شده گذاران سیاست سوی

 اطالعات وجود عدم ،محصول کیفی و کمی عملكرد بودن پایین الیلد از دیگر یكی

 پسته مناطق در پسته کشت بستر. باشد می تولید بستر بعنوان خاك خصوص در ایپایه

 خاکها نوع این از ترکیبی یا آهكی و گچی قلیا، و شور شور، های خاك کشور کاری

 و شناخت. کنندمی طلب را حفاظتی و مدیریتی خاص شرایط کدام هر هاخاك این. است

 وجود عدم. کندمی کمك آنها مدیریت به کاریپسته مناطق در هاخاك پراکنش از اطالع

 شناخت عدم. آیدمی شمار به مناطق این مشكالت از مناسب مقیاس با خاك اطالعات

 شودمی باعث کاری پسته مناطق در مختلف خاکهای پراکنش چگونگی و خاك کامل

 و خشك مناطق های خاك ماهیت. باشد روبرو مشكل با نیز تحقیقاتی های طرح نتایج تعمیم

 پسته مناطق هایخاك در( آهك و گچ) محلول کم و( نمك) محلول امالح بودن باال

 و خاك غذایی عناصر نظر از کاری پسته مناطق موجود وضعیت بررسی همچنین و کاری

-می اثبات به را کاری پسته مناطق برگ و خاك غذایی عناصر در تعادل وجود عدم برگ

 صورت به پسته کیفی و کمی عملكرد کاهش بر عالوه غذایی، تعادل عدم آثار. رساند

 پوست لكه قرمزو، یا برگی ریز برگها، زردی و سوختگی حاشیه مانند مختلفی عالئم

 می خود به تری جدید ابعاد مشكالت و مسائل این نیز روز به روز و است مشهود استخوانی

 گیرد

 هایتنش مدیریت جهت در پژوهشكده تولید مدیریت و آوریفن پژوهشی گروه لذا

 فوق هایتنش از ناشی خسارات تا است نموده تالش ذیل  برنامه تدوین با زنده غیر و زنده

 زیر متفاوت تعداد و اصلی محور یا بخش 6 به برنامه کلی صورت به. برساند حداقل به را

 :شامل که است شده بندی تقسیم بخش

 داشت مرحله در گذار تاثیر عوامل -0

 آب منابع شدید تخریب و تولید ناپایداری -6

 محصول کیفی و کمی عملكرد میزان بودن پایین  -7
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 خاك منابع از حفاظت و شناخت عدم  -9

 هابیماری و هرز های علف آفات، -0

  غذایی امنیت و سالمت -6

 حور شاملم 9وری اولویت های پژوهشی در هافزایش بهر برای

 ،مدیریت ناپایداری تولید و جلوگیری از تخریب شدید منابع آب -0

 و تغذیه مطلوب درختان پسته از منابع خاك شناخت و حفاظت -6 

 غذایی  امنیت و سالمت -9آفات، بیماریها و علف های هرز و   -7 

باشند. برای هر محور اصلی مخاطرات می 6گردیده است که بر اساس  تدوین

 از حاصل دسترس قابل دستاوردهای سپس و پرداخته مسئله بیان به ابتدابخش 

 زمانی دوره دو طی نوین های فناوری توسعه و پژوهشی های اولویت اجرای

. الزم به ذکر است که اولویت های پژوهشی ارائه شده، قسمتی گردد میارائه 

ماریها و پدیده انجام شده و یا بر حسب نیاز )همانند کنترل آفات و بینها آاز 

 مقاومت( می بایست به طور مستمر مورد تحقیق قرار گیرند. 

 *اولویت بندی مخاطرات به ترتیب 

 آب منابع شدید تخریب و تولید ناپایداری

 عدم شناخت منابع کمی و کیفی آب

 بدون توجه به منابع آبهای رویه باغتوسعه بی

 آبیاری نوین هایروش توسعه عدم

 کمیت آبکاهش کیفیت و 

 های هرزهای گیاهی و علفخسارت آفات، بیماری

 محصول کیفی و کمی عملکرد میزان بودن پایین

 های هرزهای گیاهی و علفخسارت آفات، بیماری

 پسته هایعدم اطالعات کافی از  نقش آب در باغ 

 عدم شناخت و حفاظت از منابع خاك 
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 های پستهتغذیه نامطلوب باغ

 ورزیزمینه اصالح خاك و خاكعدم دانش کافی در 

 های هرز آفات، بیماریها، علف

 آفات

 ها بیماری

 های هرزعلف

 مدیریت تلفیقی

 عدم شناخت و حفاظت  از منابع خاك

 عدم و جود بانك اطالعات خاك و عوامل تخریب خاك 

 کیفیت پایین و نامتعادل کودها

 عدم شناخت نقش عناصر غذایی به صورت تكی و ترکیبی 

 های پستهاطالع کافی از اثرات مواد آلی مختلف در باغعدم 

 عدم شناخت علل تغذیه ای عارضه های خاص

 سالمت و امنیت غذایی

 های مختلف مایكوتوکسین، تخریب آفالتوکسین به روش

 هاتدوین استاندارد سالمت، باقیمانده سموم و سایر آالینده

 (غیره های شیمیایی وهای نوین )زیست فعال و محركروش

 عوامل تاثیر گذار در مرحله کاشت، داشت و برداشت

 کاشت فاصله و تراکم

  هرس

  ماده به نر درختان نسبت

  زنده غیر و زنده های تنش
  اولویت بندی مخاطرات با توجه به ماهیتت متفتاوت و متنتوع بتودن آنهتا مشتكل بته نظتر        * 

 رسد. می 
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 بیان مسئله

 ترین مهم از ایران، در ویژه به جهان خشك نیمه و خشك مناطق اکثر در امروزه 

 غذا، تأمین بحث در ویژه به اتكایی خود برای مملكتی کالن ریزی برنامه مسائل

های جامعه تولید کشاورزی در  است که یكی از مهمترین دغدغه آب تامین موضوع

 باشد و آثار اجتماعی آن در سال های اخیر به خوبی مناطق خشك و نیمه خشك می

 باشد.  قابل مشاهده می

 در را اساسی نقش اقتصادی، کاالی یك عنوانبه شیرین آب حاضر حال در 

 ایفاء جهان سطح در شرب و بهداشتی نیازهای تأمین و صنعتی کشاورزی، تولیدات

 .کند می

 ها متناسب با شرایط باغ های  های مناسب توزیع آب در سطح باغ انتخاب روش

وری مصرف آب، پایداری  راهكارهای مدیریتی ارتقاء بهره ترین پسته، یكی از مهم

تولید، به حداقل رساندن تنش های زنده و غیر زنده و جلوگیری از مهاجرت به شهر 

 باشد. های بزرگ می

  مقاومت نسبت به شرایط خشكی و شوری آب و خاك و ارزش اقتصادی آن

ایش برداشت آب از های پسته شده است که افز باعث افزایش سطح زیر کشت باغ

های اخیر بحث  است که طی سال است. این مسائل باعث شده ها را به همراه داشته سفره

کنندگان بخش کشاورزی تبدیل شود. لذا  ای جدی برای تولید خشكسالی به مسأله

وری  ترین امور در بحث افزایش بهره استفاده اصولی از این منبع ارزشمند، از مهم

 درصد افزایش داد.  011وری را تا هتوان بهرآید که می یمصرف آب به شمار م
 

 مدیریت ناپایداری تولید و جلوگیری پژوهش جهت
 از تخریب شدید منابع آب 
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 دستاوردهای قابل انتظار
 کاری کشور جهت استفاده  تعیین نیاز آبی درختان پسته در مناطق مختلف پسته

 درصدی مصرف آب(. 60بهینه از منابع آبی ) کاهش 

 ه ) های پست های آبیاری سطحی رایج در باغ سازی روش مدیریت صحیح و بهینه

 درصدی مصرف آب(. 71کاهش 

  61های پسته )افزایش  های نامتعارف در آبیاری باغ مدیریت استفاده از آب 

 درصدی تولید محصول(

 های پسته)  های خرد آبیاری )سطحی و زیرسطحی( در باغ توسعه اصولی سیستم

 درصدی مصرف آب(. 71کاهش 

 های  )مانند خاکپوش دهنده تلفات تبخیر سطحی آب های کاهش استفاده از روش

 011) افزایش های پسته  وری مصرف آب در باغ پالستیكی و ..( در جهت افزایش بهره

 درصدی بهروری(.

 های پسته با توجه به شرایط زیست  ها در باغ کن مدیریت استفاده از آب شیرین

 ها   محیطی و پسآب آن

 های غیر  آبیاریشده و حذف  آبیاری تنظیم های اصالحی نظیر کم اجرای برنامه

) ضروری )بخصوص در فصل خواب درختان( جهت کاهش افت آبهای زیرزمینی 

 درصدی مصرف آب(. 01کاهش 

 های غیرزنده باعث افزایش کمی و کیفی محصول می گردد. کاهش تنش 

 پسته در طی فصل رشد بر  هایهای آبیاری باغ تعیین اثرات سوء برخی از زمان

 روی کاهش عملكرد
 

 ی اجرا شده:ها پروژه

 های مختلف آبیاری بر زودخندانی پسته.بررسی اثر زمان 

  های پسته.های آبیاری سطحی با دو دور مختلف در باغمقایسه روش  
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  بررسی اقتصادی و اجتماعی امكان استفاده از دستگاه های آب شیرین کن در

  باغات پسته شهرستان رفسنجان.

 سیستم های آبیاری تحت فشار پسته رش و عدم پذیر پذیرش بررسی عوامل مؤثر ب

  .کاران استان کرمان

 .بررسی عوامل مؤثر در آلودگی پسته به آفالتوکسین در باغ  

 های آبیاری قطره ای سطحی و زیرزمینی بر روی درختان مقایسه عملكرد سیستم

 پسته. 

 مرجع گیاه   پتانسیل  تعرق و تبخیر  تعیین ETo چمن(.) 

 رختان پسته در دوران خواب گیاه و تعیین تاثیرات آنکاهش دفعات آبیاری د 

  بررسی امكان تغییر سیستم آبیاری از روش سطحی به زیرزمینی و تعیین تاثیر تغییر

 سیستم بر روی میزان زودخندانی در درختان بارور پسته

 از)بابلر و  ای قطره ، تیپ تی ، ای کوزه تراوا، ، سطحی( آبیاری  های سیستم  مطالعه 

 .   پسته  روی بر  کاشت  انزم

 تاثیر سطوح مختلف ازت و دورآبیاری برصفات کمی و کیفی پسته 

 منظور افزایش دور آبیاری نهال هبررسی اثرکاربردهیدروژل های سوپر جاذب ب

 پسته.

 سالگی روی گیاه   01تا  6سنین  از آبیاری  مختلف های سیستم مقایسه عملكرد

  پسته

 ی درختان پسته با تنش آبی جهت فیزیولوژیكاکوخصوصیات  مطالعه ارتباط

  اعمال مدیریت بهینه آبیاری.

  بررسی امكان آبیاری یك در میان نوارهای آبیاری جهت کاهش دور آبیاری در

  باغهای پسته.

  متر.  6متر در باغ های پسته با فواصل ردیف بیش از  6معرفی روش آبیاری نواری 
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  ازخصوصیات فیزیكی و شیمیایی آب و خاك بررسی اثر آب مغناطیسی بر برخی

  و عملكرد درختان پسته.

  مطالعه عارضه زردی برگ درختان پسته در کشتخوان اردکان و ارائه راهكار

 مناسب. 

 های  بررسی امكان تغییر سیستم آبیاری سطحی غرقابی به زیرسطحی با لولهPVC 

  های پسته. در باغ

  روش سطحی به زیرسطحی با لوله سیمانی بر بررسی امكان تغییر سیستم آبیاری از

  های پسته. روی باغ

 های رطوبتی استاکوزرب و تراکتم بر امكان افزایش دور  بررسی اثر نگهدارنده

  آبیاری نهال پسته.

 ها و یكنواختی پخش آب  چكان های پالستیكی بر گرفتگی قطره بررسی اثر مالچ

 سته. های پ ای سطحی در باغ در سیستم آبیاری قطره

  بررسی اثر مالچ های پالستیكی و سیستم آبیاری قطره ای سطحی بر راندمان

  مصرف آب و رشد و عملكرد درختان پسته.

 ای سطحی در  های پالستیكی در سیستم آبیاری قطره بررسی اثرات استفاده از مالچ

  های پسته. باغ

 در زمینه علوم های مرتبط با محصول پسته  ها و نوآوری شناخت تحقیقات، فناوری

  آب.

  بررسی اثر کاربرد سطوح مختلف پرلیت )شرکت عمران مومان رفسنجان( بر

  های پسته. روی کاهش میزان تنش خشكی در باغ

 های انار و رفسنجان. های پسته در شهرستان بررسی اقتصادی مدیریت آبیاری باغ  

 یران.پسته در ا یو نوآور یعلم، فناور یزیمم  

 های پاییزه درختان پسته تحت شرایط آب و خاك  آبیاری بررسی امكان حذف

 شور 



 پسته فناوري و مديريت توليد پژوهشيبرنامه  / 14

 

 پوست استخوانی  بررسی اثر آبیاری مراحل اولیه رشد و توسعه میوه بر عارضه لكه

 در میوه پسته 

 های پسته مقایسه مقاومت پایه UCB-1 ( و پایه بادامی )کشت بافتی و بذری

رهای اکوفیزیولوژیكی های رشدی و پارامت زرند به تنش شوری بر اساس شاخص

  تحت شرایط گلخانه

  بررسی اثرات مقادیر مختلف اسید سولفوریك بر غلظت عناصر غذایی برگ و

  عناصر آالینده در میوه ی درختان پسته

 های  مطالعه اثر اسیدیته آب آبیاری بر رشد و عملكرد درختان پسته در خاك

 . مختلف و ارزیابی اقتصادی آن

 یتی خسارت ناشی از ریزش برگ و خوشه، پوکی و بررسی جنبه های مدیر

های پسته در سال جاری و ارائه راهكارهای مدیریتی و اقتصادی  ی میوه باغسوختگ

  های آتی برای پیشگیری و یا کاهش عارضه در سال

 

 پروژه های در دست اجرا:

 متحمل های¬پایه ایجاد جهت پسته جنس مختلف های¬گیری بین گونه دورگ 

 (0/0/0911تا  0/0/0746آلل )¬دی اصالحی طرح مبنای رب خشكی به

  های  سطحی با استفاده از لوله تعیین بهترین پارامترهای طراحی سیستم آبیاری زیر

 (.0/9/0910تا  0/01/46های پسته ) سی در باغ وی پی

  های پسته رویشی پایهمقایسه صفات UCB-1 تحت تنش خشكی  و بادامی زرند

 (0/0/44تا  0/01/46)

  بررسی استفاده از کود آلی و عمق کاربرد آن بر کارایی کودهای شیمیایی

 ارزیابی و اوحدی رقم پسته های فسفردار، خصوصیات کمی و کیفی محصول در باغ

 (0/7/0910تا  0/7/47ها ) آن اقتصادی

  بررسی اقتصادی عوامل مدیریتی موثر بر نوسانات مكانی رشد رویشی و زایشی

 (.0/7/0916تا  0/7/48) درختان پسته
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 :1040-1041پروژه های پیش بینی شده در استان کرمان از 
 آقای دکتر صداقتی و آقای مهندس محمدی

 پسته سطحی درختان آبیاری های روش در کودآبیاری  

 پسته )م.ا.( درختان آبیاری خرد های روش در کودآبیاری  

 ی ها فشار با لوله کود آبیاری در روش آبیاری زیرسطحی کمPVC 

 مختلف شرایط در سطحی آبیاری های روش سازی بهینه  

 پسته مناطق) آنها حل راه ارائه و خاص های عارضه بر آبیاری اثرات شناسایی 

 )م.م.( (کاری

 های شوری و خشكی  بررسی کاربرد مواد و عناصر خاص در جهت کاهش تنش

 بر نهال پسته در گلخانه )م.خ.(

 های شوری و خشكی  ص در جهت کاهش تنشبررسی کاربرد مواد و عناصر خا

 بر درختان پسته در شرایط باغ )م.خ.(

 وری  مطالعه راهكارهای جدید در جهت کاهش تلفات تبخیر و افزایش بهره

 های پسته مصرف آب در باغ
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 بیان مسئله

  که باعث  کاشت خاك بعنوان بستر اطالعات پایه ای در خصوصلزوم تكمیل

 عدم شناخت  نیازهای واقعی درختان پسته و کاهش عملكرد شده است. 

 عدم وجود دانش کافی از عوامل تخریب خاك و راههای جلوگیری آن 

 های و عدم تعادل عناصر غذایی خاك و گیاه در اغلب باغ کوددهی نامتعادل پسته

ناشناخته و کاهش تولید گردیده  تجاری پسته که سبب بروزهای عارضه های

 است. 

 و  عدم وجود دانش کافی در مورد عناصر غذایی در پسته و مناطق پسته کاری

 اثرات آن بر عملكرد کمّی و کیفی پسته

 عدم اطالع کافی از اثرات مواد آلی مختلف در باغهای پسته 
 

 دستاوردهای قابل انتظار
 ری ارقام مختلف پسته که می آوافزایش عملكرد در واحد سطح و کاهش سال

 تواند به افزایش بهروری از منابع و اقتصادی کشاورزان گردد. 

  ارائه الگو های صحیح اصالح خاك و کاهش تخریب خاك 

  ،استفاده بهینه از انواع کودها در باغ های پسته از نظر تغذیه ای، اصالح خاك

سته، افزایش تولید در باقیمانده فلزات سنگین جهت افزایش حاصلخیزی باغ های پ

 واحد سطح و کاهش تنش های زنده و غیر زنده گردد. 

 های کاهش احتمالی آن مشخص شدن میزان باقیمانده فلزات سنگین در پسته و راه

در پسته صادراتی که به عنوان یك تهدید جدی برای سالمتی مصرف کنندگان 

باشد.  مطرح می

و تغذیه  از منابع خاك شناخت و حفاظتپژوهش جهت 
 مطلوب درختان پسته
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 پروژه های اجرا شده

  در آب، خاك و گیاه پسته در مناطق پسته کاری بررسی وضعیت بور 

     تشخیص نیاز غذایی پسته به روش دریس 

  بررسی اثرات یك ماده شوینده با غلظتهای متفاوت بر روی جمعیت آفت پسیل

 معمولی پسته، خاك و گیاه

  اثرات استفاده از عناصر غذایی مختلف بر روی زود خندانی پسته 

 ه پسته از نظر مقاومت به شوری با استفاده از نهالهای مقایسه ژنوتیپهای نر و ماد

 حاصل از گرده افشانی کنترل شده و کشت بافت 

  اثرات استفاده از کودهای آهن و چهارکود مرکب بر غلظت عناصر و خصوصیات

 کمی و کیفی پسته 

  بررسی خصوصیات خاك، غلظت عناصر غذایی برگ و قسمتهای مختلف پوست

 انی پسته پسته بر روی زودخند

 سختی کل،  سی اثرربر( کیفیت آبEC ،pH برپایداری امولسیون سموم )

  مصرفی در باغات پسته استان کرمان

 معرفی تاثیر بیو فسفات طالیی بانضمام کود آلی در بهبود کمیت و کیفیت پسته 

 برگ درختان پسته در کشتخوان اردکان و ارائه راهكار  مطالعه عارضه زردی

  مناسب

 یبرید پسته مقاوم به شوری و بررسی مارکرهای مورفولوژیكی مقاومت به تولید ه

 شوری

  بررسی خصوصیات خاك و عناصر غذایی برگ در باغهای پسته دارای عارضه

 ریزبرگی )قرمزو( 

 ای سطحی بر فراهمی عناصر های پالستیكی در سیستم آبیاری قطرهبررسی اثر مالچ

 رختان پستهها در برگ دجذب خاك و غلظت آنقابل
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 های مختلف نیترات پتاسیم در دوره پرشدن مغز مطالعه اثرات محلولپاشی غلظت

 میوه درختان پسته 

 پسته با استفاده از روش  یتعیین حدود بهینه عناصر غذایی در برگ دو رقم تجار

DOP به منظور کوددهی متعادل  

 له درختان پسته اثرات کاربرد مقادیر مختلف پرلیت بر جذب عناصر غذایی به وسی 

 بررسی اقتصادی مدیریت تغذیه باغات پسته در شهرستان های انار و رفسنجان  

  شناخت تحقیقات، فناوری ها و نوآوری های مرتبط با محصول پسته در زمینه علوم

  خاك

 ممیزی علم، فناوری و نوآوری پسته در ایران 

  فهان، آذربایجان شرقی تعیین نیازهای رویشی برای پسته در استان های کرمان، اص

 و خراسان رضوی

 بررسی وضعیت روی در مناطق پسته کاری ایران 

  آبیاری بر صفات  –بررسی اثرات کاربرد کود سوسپانسیون جنوبگان به روش کود

 فیزیولوژیك، عملكرد و کیفیت میوه پسته 

  بررسی امكان تبدیل پوست نرم پسته به کمپوست و ورمی کمپوست 

 دیر مختلف گچ و خصوصیات فیزیكوشیمیایی خاك و درختان بررسی تاثیر مقا

 پسته 

 بررسی امكان تبدیل پوست نرم پسته به کمپوست و ورمی کمپوست 

 رسی اثرات غلظت های مختلف منیزیم آب آبیاری بر پایه های غیربومی بذری بر

 (0747-0911) و بومی بادامی زرند UCB1و کشت بافتی 

  کاهش خسارت ناشی ازتنش خشكی در پستهاثر مواد محرك رشد گیاهی بر 

(0746-0911) 
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 با تأکید بر    : های پسته های غیر زیستی پایه اصالح و بهبود تحمل به تنش

شناسایی و   : )فاز اول  نتیكی شناسایی شده ژآوری، حفظ و نگهداری مواد  جمع

 (0746-0911) های مقدماتی(  انتخاب، ایجاد تنوع مصنوعی و ارزیابی

 های بومی برتر گونه اهلی و  های جنس پسته با پایه گیری برخی گونه دورگ

 (0746-0744) ارزیابی تحمل به شوری هیبریدهای به دست آمده

  بررسی تغییرات غلظت عناصر غذایی برگ در فصل رشد تحت تاثیر مقادیر

-0910) مختلف و عمق کاربرد کودهای فسفردار در باغ های پسته رقم اوحدی

0747 

 اقتصادی مدیریت برخی از عارضه ها در باغ های پسته در شهرستان های  بررسی

 (0748-0910) انار و رفسنجان

  تعیین مقدار، منبع و عمق مناسب کاربرد کودهای فسفردار در باغ های پسته و

 (0747-0910) ارزیابی اقتصادی آن ها

 گ و بررسی اثرات مقادیر مختلف اسید سولفوریك بر غلظت عناصر غذایی بر

 (0747-0911) عناصر آالینده در میوه ی درختان پسته

 ( 0748-0910) بررسی استقرار دو پایه مایكوریزی بومی و غیر بومی پسته در باغ 

 ررسی اثر کود کمپوست تهیه شده از پوست نرم پسته بر رشد و عملكرد درختان ب

 (0740-0744) بارور پسته

  فصل رشد تحت تاثیر مقادیر بررسی تغییرات غلظت عناصر غذایی برگ در

مختلف و عمق کاربرد کودهای فسفردار در باغ های پسته رقم اوحدی. م.خ. 

(0/0/47-0/0/0910 .) 

 کاربرد عمق و مختلف مقادیر تاثیر تحت خاك در فسفر دینامیك بررسی 

 (.  0/0/0910-0/0/47اوحدی. م.خ. ) رقم پسته های¬باغ در فسفردار کودهای

 0/7/47پسته. م.گ. ) رویی نرم پوست از فنلی ترکیبات راجاستخ سازی بهینه-

0/7/0911.) 
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 زینتی و صیفی باغی، مختلف گیاه سه شیمیایی ترکیب و رشد فاکتورهای بررسی 

 (.0/0/0911-0/0/48پسته. م.گ. ) ضایعات از حاصل کشت بستر در شده کاشته

 و کیپو خوشه، و برگ ریزش از ناشی خسارت مدیریتی های جنبه بررسی 

 اقتصادی و مدیریتی راهكارهای ارائه و جاری سال در پسته های باغ میوه سوختگی

 (.0/0/0911-0/7/46آتی. م.گ.) های سال در عارضه کاهش یا و پیشگیری برای

 آلی. مستقل.  کشت بستر یك تولید در پسته نرم پوست ضایعات از استفاده

(0/7/47-0/0/44  .) 

  سولفوریك تولیدی مجتمع مس سرچشمه در آب ارزیابی اثرات کاربرد اسید

آبیاری بر خصوصیات بیوشیمیایی خاك، رشد و عملكرد کمی و کیفی درختان 

 (.0/00/0911-0/00/47. خاص. )پسته

  بررسی اثرات کاربرد اسید سولفوریك بر خصوصیات بیوشیمیایی خاك های

 (.0/00/0911-0/00/47. خاص. مختلف در باغ های پسته

  عات فرآوری شده ترمینال های پسته و قارچ میكوریزا بر جذب عناصر تأثیر ضای

 های پسته  غذایی و رشد رویشی دانهال

  بررسی تاثیر استفاده از گوگرد معدن زرکوه در خصوص کمپوست نمودن و بهینه

 (0748-0911) سازی پوساندن کود حیوانی

  اصالح بررسی کاربرد زمستانی اسید سولفوریك مجتمع مس سرچشمه جهت

 های پسته )م.خ(.های شورسدیمی در باغخاك

 

  پروژه های در دست اجرا:

  ارزیابی اقتصادی و بررسی خصوصیات کمّی و کیفی محصول تحت تاثیر کاربرد

مواد آلی، منابع کودهای فسفره، شیوه استفاده از کود و تغییرات عناصر غذایی در 

 (0747-0916) طول فصل رشد در درختان پسته

 (0/0/0916- 0/0/47پسته. ) ضایعات از بهینه ادهاستف 
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 0/0/48باغ. م.خ. ) در پسته بومی غیر و بومی مایكوریزی پایه دو استقرار بررسی-

0/9/0910.) 

 محلولپاشی غلظتهای مختلف فسفر بر رشد، عملكرد و کیفیت میوه درختان پسته 

 و بهبود  بر کاهش شوری، افزایش عملكرد زرکوه  بررسی اثرات گوگرد معدن

 )م.خ( خصوصیات رویشی و زایشی درختان پسته

 

 در استان کرمان:  1040-1041پروژه های پیش بینی شده از 

 آقای دکتر حسینی فرد

 اثرات کاربرد سیلسیسم بر رشد نهالهای پایه های مختلف پسته 

  اثرات کاربرد سیلسیسم بر تنش های شوری و خشكی در نهالهای پایه های مختلف

 پسته

 یین اثرات کودآبیاری اسیدهای فسفریك و نیتریك در سیستم های آبیاری و تع

 شرایط آبی و خاکی مختلف )م. ا(

  تعیین مقادیر مناسب و  اقتصادی عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف درختان

 )م.ا( پسته در سیستم آبیاری زیرسطحی با لوله های پی وی سی در شرایط شور

 ر نگهداری آب در باغ های پسته با شرایط آبی و خاکی اثر مقادیر انواع زئولیت ب

 مختلف )م.خ(

  بررسی تاثیر استفاده از محلول پاشی کود های مختلف در کاهش عارضه های

 کمبود کلسیم بر روی رقم های مختلف

  مقایسه استفاده از کودهای مختلف کلسیمی در کنترل عارضه لكه پوست

 ه کاری(استخوانی )در حال شیوع در مناطق پست

 درختان پسته در  بهینه استفاده از کودهای کامل در روش کودآبیاری برای تغذیه

 رقم های مختلف
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 خانم مهندس حیدری

 )استفاده از کودهای زیستی مختلف در تغذیه درختان پسته )م گ 

 خانم دکتر نادی 

   تاثیر پنج عنصر غذایی آهن روی، مس ، منگنز و منیزیم  روی عارضه زردی در

 گ( قام رایج درختان پسته )مار

 گ( های ارقام مختلف پسته )م بررسی نقش مولیبدن در رشد نهال 

   بررسی ترکیب سه نوع ازت بر روی رشد نهال های پسته تحت شرایط گلخانه ای

 و ارقام تجاری در باغ )م گ(

  تاثیر فرم های سولفات آهن، مس، منگنز و روی همراه با هیومیك اسید به منظور

 بردن جذب عناصر غذایی ریز مغذی )م گ( باال

  استفاده از ضایعات مختلف پسته در تهیه کمپوست های غنی شده و ترکیبی )م

 گ( 

  تهیه کودهای آلی فرآوری شده مختلف با روش ترکیبی و تاثیر آنها در تغذیه

 پسته )م گ(
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 بیان مسئله 

 ی مدیریت هن معضالت باغداران پسته عدم اطالع کافی از نحویكی از مهمتری

-درصدی تولید می 61باشد که باعث  کاهشهای هرز میها و علفآفات، بیماری

 61تواند تا بیش از های طغیانی با عدم مدیریت صحیح میگردد که این امر در سال

 درصد افزایش یابد.

 ه وجود دارند که خسارت زیادی را به خاکزاد متعددی در باغ های پست هایبیماری

فیتوفتورایی طوقه و ریشه پسته از گذشته،  پوسیدگی بیمارینمایند. درختان وارد می

 00تا  6که خسارتی بین  ههای موجود در باغ های پسته بودترین چالشیكی از مهم

اهی به علت عدم اگ وارده خسارت. نموددرصد به باغداران در استان کرمان وارد می

 و ریشه آرمیالریایی پوسیدگی بیماری. بود کنترل مختلف هایباغداران از روش

نیز از جمله بیماری های خاکزاد جدید و مهم درختان  رزلینایی پوسیدگی و طوقه

باشند که مطالعات اولیه حاکی از باالبودن میزان ابتالی درختان پسته به این پسته می

ریشه گرهی  نماتدهایباشد. های پسته میدر باغدو بیماری و گسترش خسارت آنها 

بیماریزای خاکزاد در باغ های پسته بوده که باعث  ملترین عوانیز یكی از مخرب

 شدن کوچك زردی، باعث بیماری این. شوندکاهش عملكرد و رشد درختان می

. گرددمی قوی درختان در زوال و ضعف و جوان درختان رفتن بین از و برگها

 انجام باغی شرایط تحت بیماری این خسارت میزان خصوص در تحقیقی تاکنون

 با ها باغ در درصدی 00 تا 01 خسارت از حاکی اولیه های برآورد ولی است نشده

های  کنترل موفق بیماری روش های پیشنهادی برای عمده. باشد می شدید آلودگی

 استفاده از عوامل افزایش مقاومت نهال های پسته با خاکزاد در باغ های پسته،

قارچی، مخمری و باکتریایی، قارچ های میكوریز آربوسكوالر، استفاده  آنتاگونیست

 آفات، بیماریها و علف های هرز
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 این تلفیق موارد اکثر درها می باشد که از ارقام مقاوم و کاربرد قارچكش

 . است داشته همراه به را ممکن نتیجه بهترین ها روش

 از گذشته وجود داشته که در  های پستههای های اندام هوایی نیز در باغبیماری

چندسال اخیر با کاهش کیفیت آب و خاك در باغ های پسته و تغییرات اقلیمی، 

-ظهور آنها بیش از گذشته شده و خسارت فراوانی را نیز به باغهای پسته وارد نموده

اند. سرخشكیدگی درختان پسته به عنوان یك عارضه فراگیر در باغ های پسته در 

شیوع فراوانی پیدا نموده و خسارت زیادی را به باغداران وارد چندسال گذشته 

ترین تهدید کاری های آمریكا سرخشكیدگی به عنوان مهمنموده است. در پسته

پیش روی صنعت تولید پسته معرفی شده که در ایران، گسترش و خسارت این 

های پسته و تغییرات اقلیمی در چندسال عارضه با افزایش شوری و خشكی در باغ

قارچ بیماریزا و چندگونه باکتری مختلف  0اخیر تشدید شده است. تاکنون حداقل 

از درختان پسته مبتال به سرخشكیدگی جداسازی و شناسایی شده که در بسیاری از 

موارد فعالیت همزمان دو یا چند قارچ بیماریزا موجب بروز سرخشكیدگی گردیده 

های پسته بوده که در آینده با عنوان یك تهدید جدی برای باغاین بیماری بهاست. 

تواند صنعت پسته را دچار کاهش کیفیت آب و خاك و تغییرات اقلیمی می

هایی مانند سوختگی آلترناریایی برگ، لكه برگی خسارت جدی نماید. بیماری

اقلیمی و تغییر زمان  سپتوریایی و زنگ نیز در چندسال گذشته همزمان با تغییرات

بارندگی ها در کلیه مناطق پسته کاری به خصوص مناطق پرباران و پسته کاری های 

نیمه شمالی کشور خسارت فراوانی را به درختان پسته وارد نموده و موجب کاهش 

 کمیت و کیفیت محصول تولید شده اند.

 ی پسته بسیاری از آفات گیاهی بخصوص آفات درجه اول همچون پسیل معمول

باعث خسارت به محصول، ریزش برگ و باعث ضعیف شدن درختان و مستعد شدن 

گردند که به عنوان یك چالش جدی جهت آلودگی به عارضه سرخشكیدگی می
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های طغیانی شدت در سالبرای باغداران در سال های اخیر مطرح شده است و به

 تولید و درآمد باغداران را تحت تاثیر قرار داده است.

 های زیان آور پسته، بروز آفات مهم جدید و آفات انباری باعث همچنین سن

گردند، که باعث افزایش مصرف سموم و های زیادی در باغ و انبار میخسارت

 شوند. تهدید سالمت محیط زیست و محصول تولیدی می

 های هرز با رقابت با درخت پسته برای جذب آب و مواد غذایی نیز باعث علف

 صول و عدم رشد بهینه شدهکاهش مح

های تحقیقاتی اجراشده، در دست اجرا و پیش بینی شده در رابطه با ها و طرحپروژه

 بیماریهای درختان پسته دارای اهداف عمده زیر می باشند:

ارائه راهكارهای الزم برای افزایش مقاومت یا تحمل نهال های پسته تولید شده یا  -0

ز پایه های موجود و متداول. در حال حاضر برای احداث در حال تولید با استفاده ا

باغ های جدید یا واکاری باغ های قدیمی پسته از نهال های پسته ای استفاده می شود 

که بذر آنها از پایه ها یا ارقام موجود و متداول در کشور تامین می شود که اینگونه 

. افزایش مقاومت یا تحمل نهال های سهم عمده ای را نیز به خود اختصاص داده اند

این گونه نهال ها به بیماری های مختلف درختان پسته با استفاده از قارچ های 

آنتاگونیستی مانند گونه های تریكودرما، مخمرها و باکتری هایی مانند باکتری های 

PGPR  و قارچ های میكوریز آربوسكوالر از جمله راهكارهایی می باشد که در

ورزی توانسته عالوه بر کاهش خسارت بیماری ها، موجب سایر محصوالت کشا

افزایش رشد و نمو در نهال های پسته و حتی افزایش تحمل به تنش هایی مانند 

شوری و خشكی گردد. از سوی دیگر ترکیبات متعددی تحت عناوین هورمون ها و 

(، BABA(، بتاآمینوبوتیریك اسید )SAمحرك های رشد مانند سالیسیلیك اسید )

(، سیلیكات ها و حتی ترکیبات گوگردی وجود دارند که می JAجاسمونت ها )

توانند عالوه بر کاهش خسارت بیماری ها، افزایش مقاومت به تنش های شوری و 

خشكی و حیتی افزایش رشد را نیز باعث شوند. استفاده از این عوامل عالوه بر 
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و پایدارتر بیماری ها و کاهش مصرف آفت کشها، می تواند منجر به مدیریت بهتر 

 افزایش رشد و میزان محصول درختان حیت در شرایط شوری و خشكی نیز گردد. 

ارزیابی مقاومت یا تحمل پایه ها و ارقام مختلف اهلی و وحشی شامل پایه ها و ارقام  -6

جدید حاصل از تحقیقات بخش بهنژادی و ژنیتك و یا وارداتی به بیماری های 

ام هوایی درختان پسته. تحقیقات متعددی در پژوهشكده پسته یا ریشه، طوقه و اند

سایر کشورها در حال انجام می باشد تا بر اساس آن بتوانند پایه ها و ارقام امیدبخش 

از نظر خصوصیات رشدی، تولید محصول و مقاومت به تنش های غیر زنده مانند 

ه و ارقام پس از انتخاب شوری، خشكی، سرما و ... را معرفی نمایند. این گونه پای

اولیه باید از نظر مقاومت به عوامل بیماریزای قارچی، نماتدی و باکتریایی در ریشه و 

طوقه و اندام هوایی مورد ارزیابی قرار گیرند تا بتوان برای هر منطقه پایه یا رقم 

 مناسب را معرفی نمود.

م هوایی درختان پسته برای ارائه راهكارهای مدیریت بیماری های ریشه، طوقه و اندا -7

هزار هكتار باغ پسته احداث شده در  711باغات پسته موجود. در حال حاضر بیش از 

کشور وجود دارد که قسمت عمده از این باغات بارور بوده و نقش مهمی در تولید 

پسته کشور دارند. تحقیق و مطالعه روی عوامل بیماریزایی که موجب مرگ و میر 

های پسته شده و بررسی ارتباط این عوامل بیماریزا با تنش های درختان در باغ 

شوری و خشكی در پایه ها و ارقام مختلف پسته و آزمایش سموم پیشنهادی از سوی 

شرکت ها در باغ ها می تواند راهكارهای عملی در کنترل بیماری های درختان پسته 

 را ارائه نماید.
 

 دستاوردهای مورد انتظار
 های هرز می تواند باعث ای مدیریتی هدفمند آفات، بیماریها و علفهارائه الگو

درصدی آفات و بیماریها گردد که به همین مقدار  60تا  01جلوگیری از خسارت 

 هم می تواند باعث افزایش تولید گردد.
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 های مختلف مدیریتی همچون زراعی، فیزیكی، ترویج و کاربردی نمودن روش

های پسته برای کاهش خسارت و همچنین کاهش غشیمیایی، بیولوژیكی در با

 تر گردد. مصرف سموم و تولید پسته سالم

 های زنده و غیرزنده موجود در باغافزایش مقاومت نهال ها و درختان پسته به تنش-

های پسته با استفاده از عوامل قارچی و باکتریایی آنتاگونیست، قارچ های میكوریز 

 یی جهت پایداری در تولیدآربوسكوالر و محرك های شیمیا

 های نوین و های زنده با استفاده از روشهای مقاوم نسبت به تنشتوسعه ارقام و پایه

 همكاری با موسسات دیگر

  ارائه الگو های مدیریتی می تواند باعث افزایش درآمد باغداران با افزایش تولید

 هزار تن به صورت سالیانه گردد. 61تا  01بین  "حدودا

 

 های اجرا شده پروژه

 روی آن تاثیر و کشور کاری پسته مهم مناطق از تریكودرما های گونه جداسازی 

 ریشه و طوقه پوسیدگی بیماری

 با استفاده ازنهالهای حاصل از  پسته به فیتوفترا و ارقام مقایسه مقاومت نسبی پایه

 گرده افشانی کنترل شده و کشت بافت

 بررسی و  پسته  طوقه  پوسیدگی  عامل ا،فیتوفتر  های گونه  بیولوژی  مطالعه  

 آنها  بیولوژیكی  کنترل امكان

  جداسازی و تعیین پراکندگیVerticillium dahliae  عامل بیماری پژمردگی

ورتیسیلیومی پسته و  بیماریزایی جدایه ها روی پایه های متداول در پسته کاریهای 

 کشور

 ریشه و طوقه پوسیدگی بیماری روی بر الیت قارچكش برداشت از بعد کاربرد تاثیر 

 پسته

 شرایط تحت پسته ریشه و طوقه پوسیدگی بیماری روی بر الیت قارچكش تاثیر 

 ای مزرعه و ای گلخانه
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 پسته ریشه و طوقه پوسیدگی بیماری روی بر ال-ت-سی-آلیادو قارچكش تاثیر 

 باغی شرایط تحت

 پسته اندرخت بیماریهای تكنولوژی و فناوری علم، وضعیت بررسی 

 ایران پسته در آفالتوکسین تكنولوژی و فناوری علم، وضعیت بررسی 

 جنس از میكوریزی قارچ های گونه برهمكنش مطالعه Glomus ریشه نماتود و 

 گلخانه شرایط در پسته گرهی

 پسته های نهال ورتیسیلیومی پژمردگی بیماری بر خشكی مختلف سطوح تاثیر 

  شرایط در پسته متداول های پایه روی بر گموز بیماری و خشكی برهمكنش 

 گلخانه

  بررسی کارایی قارچكش های سیستمیك و حفاظتی برای کنترل طوالنی مدت

 بیماری گموز پسته

 معرفی تاثیر قارچكش الیت بر روی بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه پسته 

  بررسی تغییرات عوامل موثر بررشد قارچ آسپرژیلوس فالووس و تولید

 د رطول مدت انبارداری پسته آفالتوکسین

 پسته میوه پوستخوار پروانه حرارتی نیاز تعیین Arimania komaroffi 

Ragonot صحرایی شرایط در 

 قرمزپسته سن طبیعی دشمنان و گذران زمستان مناطق میزبانان، ها،زیستگاه تعیین 

Scop.) Lygaeus pandurus )کرمان استان در. 

 های ویژگی بررسی و نمك آب با پسته مغز یگیرپوست شرایط بهترین تعیین 

 انبارداری طول در شده گیری پوست مغز کیفی

 پسته سبز سن حرارتی نیاز و حداقل آستانه تعیین Brachynema germari 

Kolenati (Hemimptera: Pentatomidae )آزمایشگاهی شرایط در 

 های انتخابی پبررسی تحمل ، حساسیت و مقاومت به پسیل معمولی پسته در ژنوتی

 پسته در منطقه اردکان
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  بررسی سطح زیان اقتصادی آفت پسیل معمولی پسته برای سه رقم پسته تجاری

 و Telphusa pistaciae پسته، خوار جوانه پره شب آفت شناسی زیست بررسی

 آفت با مبارزه برای مناسب زمان تعیین

 پسته قرمز نس کامل حشرات شكار و جلب در خوراکی روغن نوع چند بررسی 

(Lygaeus pandurus.) 

 پسته مناطق از شده آوریجمع تریكوگرامای زنبورهای میزبانی ترجیح بررسی 

 در پسته پوستخوار پروانه و آزمایشگاهی های میزبان روی بر کرمان استان کاری

 آزمایشگاهی شرایط

 پسته خوار پوست پروانه خسارت نحوه و بیولوژی بررسی (Ariimania 

komaroffi Rag )کرمان استان در 

 و انار هایشهرستان پسته هایباغ در آفات تلفیقی مدیریت اقتصادی بررسی 

 رفسنجان

 معمولی پسیل روی بر( کیمیاسل و اکتیواتور سیترال،) محلولپاشی صابون اثر بررسی 

 Oenopia کفشدوزك الرو روی آن جنبی اثرات تعیین و میزبان گیاه و پسته

conglobata contaminata 

 پسیل روی بر( کیمیا و آجودان جنوبگان،) محلولپاشی صابون سه اثر بررسی 

 کفشدوزك الرو روی آن جنبی اثرات تعیین و میزبان گیاه و پسته معمولی
Oenopia conglobata contaminata 

 در موونتو از استفاده از قبل پسته معمولی پسیل روی بر کش¬حشره سه اثر بررسی 

 آفت این کنترل

 بررسی اثر حشره کشن اکتیویت ) WDG 25% Activate (  بر روی پسبل

 معمولی پسته و تعیین اثرات جنبی آن بر روی دو گونه از دشمنان طبیعی این آفت

 تیاترین کش حشره اثر بررسی SC 25% خانواده از) پسته سبز های سن روی بر 

 (پنتاتومیده
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 41سیلتك» کشی حشره اثر بررسی  %EC »پسته معمولی پسیل کنترل منظور به 

(Agonoscena pistaciae )دشمنان از گونه دو روی بر آن جنبی اثرات و 

 .کرمان استان در آفت این طبیعی

 رنووا کش حشره اثر بررسی (60 تیامتوکسام%WG  )و پسته معمولی پسیل روی 

 Oenopia کفشدوزك و پسیالفاگوس زنبور روی آن جنبی اثرات تعیین

conglobata contaminata 

 آکتامیا» کش حشره اثر بررسی SC 24% »معمولی پسیل آفت کنترل منظور به 

 از گونه دو روی بر آن جنبی اثرات و( Agonoscena pistaciae) پسته

 .کرمان استان در آفت این طبیعی دشمنان

 پسته معمولی پسیل روی بر «اگرو روی» کش آفت اثر بررسی (Agonoscen 

pistaciae )آفت این طبیعی دشمنان از گونه دو روی بر آن جنبی تاثرا و 

  بر روی پسیل معمولی پسته و تعیین  011بررسی اثر آفت کش موونتو اس سی

 اثرات جنبی آن بر روی دو گونه از دشمنان طبیعی این آفت

  بررسی و مقایسه تعیین اوج پرواز پروانه چوبخوار پسته با روشهای استفاده از نیاز

 ده برداری مزرعه ای و تله های فرمونیحرارتی ، دا

 بررسی میزان تولید علم، فناوری و نوآوری آفات پسته در ایران و جهان 

  بررسی ترجیح میزبانی زنبورهای تریكوگرامای جمع آوری شده از مناطق پسته

کاری استان کرمان بر روی میزبان های آزمایشگاهی و پروانه پوستخوار پسته در 

 یشرایط آزمایشگاه

  بررسی اثرات جانبی حشره کشهای انویدور،آکتارا، موسپیالن،کالیپسوومیتاك روی

 بالتوری سبز و تاثیر آنها بر رشد و تولید مثل این حشره در شرایط آزمایشگاه

  ، تعیین نیاز حرارتی شپشك تنه ای پسته inopinatus Melanaspis در شرایط

 صحرایی و آزمایشگاهی



    29/ پسته ومديريت توليد  رنامه پژوهشي فناوريب

  

 

  آلودگی شپشك نوقیبررسی بیولوژی و میزان pistaciae Saliciola  در پسته

 کاری های رفسنجان

 تتتتریپس خستتتارت و بیولتتتوژی بررستتتی  (karney)Liothripsaustriacus

(Thy.:Phlaeothripidae) پوستتت در ترکیتتدگی و لكتته ایجتتاد در آن نقتتش و 

 پسته رویی

 بالتوری فعال های دوره تعیین  carnea Chrysoperla  و پسته هایباغ در 

 پسیل میزان و جمعیت افزایش ذاتی نرخ حرارتی، های آستانه پارامترهای مطالعه

  شده کنترل شرایط در آن خواری

 بررسی امكان تهیه صابون آرایشی از روغن پسته 

  استخراج ترکیبات فنلی آنتی اکسیدان پوست سبز پسته و بررسی فعالیت و اجزاء

 آنها

 و تریكودرما برای بیوکنترل کاربرد قارچ های میكوریز آربوسكوالر 

 Verticillium dahliae(0747-0910) عامل پژمردگی ورتیسیلیومی پسته 

 قارچ به 6 طالی مژده و 0 طالی مژده پسته های ژنوتیپ العمل عكس بررسی 

 Phytophthora drechsleri    و طوقه فیتوفتورایی پوسیدگی  عوامل از یكی 

 (0748-0911پسته ) درختان ریشه

 نماتد ریشه  به 6 طالی مژده و 0 طالی مژده پسته های ژنوتیپ العمل عكس رسیبر

 (0748-0911گرهی درختان پسته )

 در ارقام  آرمیالریایی ریشه و طوقه پوسیدگی روی پتاسیم فسفیت  کش قارچ تأثیر

 پسته مختلف درختان

(0911-0748) 

  بر تریكودرما های جدایه آنتاگونیستی اثر بررسی Armillaria mellea عامل 

 (0744-0746آزمایشگاهی ) شرایط در پسته درختان ریشه پوسیدگی
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 زنی جوانه درصد و رویشی رشد بر زرکوه معدن گوگرد مختلف مقادیر اثر بررسی 

 روی ها گونه این بیماریزایی و پسته برگ سوختگی عامل آلترناریای گونه سه

 (0911-0748.خ( )آزمایشگاهی )م شرایط در پسته شده بریده های برگ

 بیماری کنترل بر زرکوه معدن گوگرد مختلف مقادیر خاکی کاربرد اثر بررسی 

 (0911-0748گلخانه )م.خ( ) شرایط در پسته های نهال آرمیالریایی پوسیدگی

 بیماری کنترل بر زرکوه معدن گوگرد مختلف مقادیر خاکی کاربرد اثر بررسی 

 (0911-0748گلخانه )م.خ( ) شرایط در پسته های نهال ورتیسلیومی پژمردگی

 منطقه در پسته معمولی پسیل روی مختلف های¬بررسی اثر گوگرد با فرموالسیون 

 (0747-0911زهرا ) بویین

  بررسی تراکم جمعیت پروانه چوبخوار پسته روی ارقام بومی و غیر بومی پسته در

 (0746-0744) استان سمنان

  پسته در مناطق کرمان و راور )پروژه تعیین زمان اوج پرواز پروانه چوبخوار

 (0748-0911 (ترویجی -تحقیقی

  ( 66اس )گوگرد محلول در آب -%( و السوپر81بررسی اثر کمیا )گوگرد وتابل%

 بر روی پسیل معمولی پسته و گیاه میزبان و تعیین اثرات جنبی آن کفشدوزك

contaminate Oenopia conglobata (0744-0747) 

 نال، دفورت و گارکس بر روی پسیل معمولی پسته و تعیین اثرات بررسی اثر ماتری

-contaminate Oenopia conglobata  (0744جنبی آن بر کفشدوزك

0747) 

 گیاه و پسته معمولی پسیل روی مختلف های¬بررسی اثر گوگرد با فرموالسیون 

 (0748-0911) نرفسنجا منطقه در میزبان

 پسته های باغ در پاالیشگاهی یكرونیزهم گوگرد نوع یك کاربرد اثرات بررسی 

-0916محصول ) سالمت و اقتصادی باغبانی، مسائل پسیل، کنترل های ازجنبه

0748) 
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 پسته معمولی پسیل کنترل منظور به زرکوه معدن گوگرد کشی حشره اثر بررسی 

(Agonoscena pistaciae Bur. & Lau  ).دو روی بر آن جنبی اثرات و 

 (0748-0911) .کرمان استان در آفت این عیطبی دشمنان از گونه

 معمولی پسیل کنترل منظور به «باریش» میكرونیزه گوگرد کشی حشره اثر بررسی 

 روی بر آن جنبی اثرات و.(  Agonoscena pistaciae Bur. & Lau) پسته

 (0748-0911) .کرمان استان در آفت این طبیعی دشمنان از گونه دو

 زنی جوانه درصد و رویشی رشد بر زرکوه معدن گوگرد مختلف مقادیر اثر بررسی 

 روی ها گونه این بیماریزایی و پسته برگ سوختگی عامل آلترناریای گونه سه

(، امیر 0911-0748)م.خ(، )-آزمایشگاهی شرایط در پسته شده بریده های برگ

 حسین محمدی، رفسنجان

 بیماری کنترل بر زرکوه معدن گوگرد مختلف مقادیر خاکی کاربرد اثر بررسی 

(، 0911-0748گلخانه، )م.خ(، ) شرایط در پسته های نهال آرمیالریایی پوسیدگی

 معصومه حقدل، رفسنجان

 بیماری کنترل بر زرکوه معدن گوگرد مختلف مقادیر خاکی کاربرد اثر بررسی 

(، 0911-0748گلخانه، )م.خ(، ) شرایط در پسته های نهال ورتیسلیومی پژمردگی

 ل، رفسنجانمعصومه حقد

  بر تریكودرما های جدایه آنتاگونیستی اثر بررسی Armillaria mellea عامل 

(، 0911-0746آزمایشگاهی )م.د(، ) شرایط در پسته درختان ریشه پوسیدگی

 معصومه حقدل، رفسنجان

 
 پروژه های در دست اجرا:

 قارچ مدیریت: طرح Armillaria mellea  و ریشه آرمیالریایی پوسیدگی عامل 

   (0917-0748پسته ) درختان طوقه

 به پسته های پایه مقاومت افزایش برای آربوسكوالر میكوریز های قارچ از استفاده 

 (0916-0748) طوقه )م.خ( و ریشه آرمیالریایی پوسیدگی بیماری
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 طوقه و ریشه پوسیدگی عامل  آرمیالریا قارچ به پسته های پایه العمل عكس بررسی 

 (0916-0748انه )م.خ( )گلخ شرایط در پسته

 پایه های های نهال مقاومت افزایش جهت تریكودرما انتخابی های جدایه کاربرد 

-0748پسته ) درختان ریشه پوسیدگی عامل Armillaria mellea  به پسته

0916)  

 پایه های مقاومت افزایش مخمری و باکتریایی جهت انتخابی های جدایه کاربرد 

 ی پسته درختان ریشه پوسیدگی عامل Armillaria mellea  به پسته

 قارچ مدیریت: طرح Armillaria mellea  و ریشه آرمیالریایی پوسیدگی عامل 

   (0917-0748پسته ) درختان طوقه

 طوقه با  و ریشه آرمیالریایی پوسیدگی بیماری افزایش مقاومت دو پایه پسته به

(، امیر حسین 0916-0748) )م.خ(،- آربوسكوالر میكوریز های استفاده از قارچ

 محمدی، رفسنجان و کرج

 هیبررسی عكس العمل پا  EBR-1 سه کلون پسته و پایه های پسته اهلی به قارچ ،

Armillaria mellea  عامل پوسیدگی ریشه و طوقه پسته در شرایط گلخانه-

 (، امیر حسین محمدی، رفسنجان0916-0748)م.خ( )

 به  قارچ  پسته  یبررسی عكس العمل ارقام  تجارArmillaria mellea   عامل

، معصومه 0917-0744، )م.گ(، پوسیدگی ریشه و طوقه پسته در شرایط گلخانه

 حقدل، رفسنجان
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 :1040-1041در استان کرمان از   پروژه های پیش بینی شده
 آقای دکتر محمدی و خانم مهندس حقدل

 معصومه ،(گ.م)-پسته یاییآلترنار برگی لكه به پسته تجاری ارقام مقاومت ارزیابی 

 رفسنجان ،0919-0910 حقدل،

 قارچ به پسته های پایه مقاومت ارزیابی Rosellinia necatrix پوسیدگی عامل 

 فیض دامغان، رفسنجان، ،(0919-0910) محمدی، امیرحسین ،(گ.م)-ریشه سفید

 قزوین و آباد

 گلخانه شرایط رد پسته ورتیسلیومی پژمردگی به پسته های پایه مقاومت ارزیابی-

 رفسنجان ،0919-0910 حقدل، معصومه ،(گ.م)

 (گ.م)-سرخشكیدگی مولد قارچی عوامل به پسته تجاری ارقام مقاومت ارزیابی، 

 عوامل) آباد فیض و قزوین دامغان، رفسنجان، ،0919-0910 محمدی، حسین امیر

 حال در و شده جداسازی پسته درختان از سرخشكیدگی مولد جدید قارچی

 تحقیقاتی عنوان این آنها ماهیت و ها قارچ این تعداد به بسته که باشند می اساییشن

 (گردد تعریف پروژه چند با طرح یك صورت به است ممكن

 از ناشی پوسیدگی به پسته های پایه مقاومت ارزیابی Macrophomina 

phaseolina امیرحسین ،(گ.م)-پسته های نهال مرگ و ریشه پوسیدگی عامل 

 قزوین و آباد فیض دامغان، رفسنجان، ،(0917-0910) ،محمدی

 برای تریكودرما انتخابی های جدایه و میكوریزآربوسكوالر های قارچ از استفاده 

 (د.م و م.م گ،.م) پسته گرهی ریشه نماتد به پسته های نهال مقاومت افزایش

 ترکیب از هاستفاد با پسته فیتوفتورایی پوسیدگی به پسته های نهال مقاومت افزایش 

 شرایط در تریكودرما انتخابی های جدایه و میكوریز های قارچ برتر های گونه

 رفسنجان ،0919-0910 محمدی، امیرحسین ،(خ.م و. م.م)-شور

 (گ.م) پسته سپتوریایی برگی لكه به پسته تجاری ارقام مقاومت ارزیابی 

 (خ م) پسته درختان برگی لكه های بیماری کنترل در سموم آزمایش 

 آقای دکتر محمد مرادی 
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 آلوده باغات در خاکزاد های بیماری به مقاوم ژنتیكی منابع آوری جمع و شناسایی 

 محمد مرادی (م م د، م گ، م) کاری پسته مختلف مناطق

 0910(خ م) پسته درختان خاکزاد های بیماری کنترل در ها قارچكش آزمایش-

 محمد مرادی 0919

 (خ م) پسته گرهی یشهر نماتد کنترل در سموم آزمایش  

 آقای دکتر مهدی بصیرت و خانم مهندس کاظمی

 کفشدوزك دو کارآیی بررسی Oenopia conglobata و Adalia 

bipunctata (م م) پسته های باغ در پسته معمولی پسیل شكارگر 

  شكارگر سن کارآیی بررسی Anthochoris minki sub sp. pistaciae  روی 

 (م م) پسته های اغب در پسته معمولی پسیل

  شرایط در پسته پسیل کنترل در آن تاثیر میزان بر سبز بالتوری کارآیی بررسی 

 (م م) طبیعی

  هایباغ در آفت این روی مصرفی سموم به پسته معمولی پسیل مقاومت بررسی 

 (م م)پسته

   سموم این جانبی اثرات و پسته معمولی پسیل روی جدید سموم تاثیر بررسی 

  آن )م خ( بیعیط دشمنان

 دشمنان روی سموم این جانبی اثرات و پسته آفات روی جدید سموم تاثیر بررسی 

 (م م) آن طبیعی

 (ا م) صحرایی شرایط در پسته آفات برخی با مبارزه زمان آگاهیپیش 

 پسته چوبخوار پروانه جمعیت کاهش در فرمونی تله کارآیی بررسی  

   پسته خوارچوب پروانه اقتصادی زیان سطح تعیین  

   مختلف های جمعیت در پسته آور زیان های سنك خسارت تعیین  

 ،(م م) پسته خوار میوه پروانه جنسی فرمون سنتز و سازی جدا شناسایی 

  ،(م م) پسته خوار پوست پروانه جنسی فرمون سنتز و سازی جدا شناسایی 
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  م) پسته های باغ در مصرفی مختلف سموم کارنس دوره و باقیمانده میزان بررسی 

 (م

 (گ م) پسته معمولی پسیل به جدید ارقام مقاومت و حساسیت بررسی 

 
* پروژه های مرتبط با عناوین پیشنهادی بر حسب شرایط و نیاز در زماان اراهاه باه    

 صورت منطقه ای یا ملی انجام خواهد شد
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 بیان مسئله 

 زا اشاره به خسارت کمی و های بیماریودگی محصوالت کشاورزی به قارچآل

کیفی محصوالت دارد که سبب زیان شدید به باغدارها، کشاورزان و تهدید 

 گردد.سالمت انسان و دام می

 باشد که توسط تعدادی از های قارچی میترین زهرابهآفالتوکسین یكی از مهم

ای نسبت گردد. اکثر کشورها حساسیت ویژهمیهای قارچ آسپرژیلوس تولید گونه

این امر باعث نوسانات درآمد باغداران  به آلودگی مواد غذایی به این زهرابه دارند.

 و به طبع میزان تولید و کاهش صادرات شده است.

 های تحقیقاتی و عملی بنابراین لزوم توجه به امر تحقیقات، آموزش و ترویج یافته

احل تولید، فرآوری، انبارداری، حمل و نقل، توزیع و مصرف کردن آنها در طی مر

 پسته جهت کاهش آلودگی ضروری است. 

 های جامعه بشری باقیمانده فلزات سنگین در مواد غذایی هغترین دغدیكی از مهم

باشد که نیاز است تا مورد بررسی بیشتری قرار گیرند تا بتوان سطح آنها را به می

ها به عنوان یك تهدید جدی برای  ش داد. وجود باقیماندهترین میزان کاهپایین

ها و کنندگان داخلی و همچنین افزایش ریسك ابتالء به سرطانسالمتی مصرف

باشد که باعث ایجاد نوسان در قیمت محصول و های صادراتی میبرگشت محموله

 گردد. به طبع درآمد باغدارن می
 

 دستاوردهای مورد انتظار
 های مختلف ها و آالیندههای مدیریت مایكوتوکسینروشن از الگو ارائه تصویری

 در پسته 

 و تحقیق ،های مختلف حذف آنهاایجاد اگاهی در خصوص منابع آلودگی و روش 

 سازی ذخیره هایسیستم مزایای و هزینه تعیین برای توسعه

 مت و امنیت غذاییپژوهش جهت سال
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 های آموزش افراد مرتبط با صنعت پسته در خصوص حذف آفالتوکسین به روش

 تلف مخ

   توانایی ایجاد کنترل متمرکز بیولوژیكی در کاهش سطح آفالتوکسین قبل از

 برداشت 

 ها در پسته کش ها و سایر آالیندهارائه تصویری از باقیمانده آفت 

 

 پروژه های اجرا شده

 زای قارچ های توکسینمدیریت جمعیت استرینAspergillus flavus   در

 کاری کشورمناطق مهم پسته

 ایران پسته در آفالتوکسین تكنولوژی و فناوری علم، وضعیت یبررس 

 قارچ جمعیت بر سطحی ایقطره آبیاری سیستم و پالستیكی هایمالچ اثر بررسی 

Aspergillus flavus پسته هایباغ در 

 هایقارچ جمعیت بر آبیاری مختلف هایروش اثر Aspergillus گروه Flavi 

 پسته هایباغ خاك در

 قارچ جمعیت نوسانات بر برداشت از قبل آبیاری آخرین زمان اثر Aspergillus 

 پسته میوه و خاك در Flavi گروه

 توسط آفالتوکسین تولید روی پسته از شده جدا آنتاگونیست هایباکتری تاثیر 

 Aspergillus flavus قارچ

 سطتو آفالتوکسین تولید بر آنتاگونیست قارچی هایجدایه بازدارندگی اثر مطالعه 

 Aspergillus flavus قارچ

  بررسی تغییرات عوامل موثر بررشد قارچ آسپرژیلوس فالووس و تولید

 طول مدت انبارداری پسته آفالتوکسین در

   فرآیند تولید پسته به منظور تعیین  های مولد آفالتوکسین دربررسی تراکم قارچ

 نقطه شروع آلودگی و کنترل آن
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  و  ظاهری  خصوصیات در تغییر و  زودخندان  های ستهپ  تشكیل  تاریخ  بین ارتباط 

 و  قوچی  کله ، اوحدی) ایران  تجاری  پسته  رقم  سه در  آفالتوکسین به آنها  آلودگی

 ی(احمدآقای
 

 پروژه های در دست اجرا:

 کاری کشور و  های مخمری از مناطق پسته گری جدایه جداسازی و غربال

-Aspergillus flavus (0910  زای قارچ سینهای توکبرهمكنش آنها با استرین

0746) 
 

 :1040- 1041پروژه های پیش بینی شده در استان کرمان از 

 آقای دکتر محمد مرادی

 های غیر توکسین زا ارزیابی کارایی جدایهA. flavus   و مخمری در کاهش

  آلودگی میوه پسته به آفالتوکسین )م م، م خ(

 های قارچ آسپرژیلوس و تولید میوه پسته به گونه پایش سطح آلودگی ارقام مختلف

 آفالتوکسین ) م د، م م، م گ(

 خانم دکتر رزا درگاهی 

 های ارزیابی و سنجش باقیمانده های مواد شیمیایی، فلزات سنگین، سموم و آالینده

گیری های مدرن استخراج و اندازهمختلف در محصول پسته با استفاده از روش

های مدرن آنالیز دستگاهی و نانوفناوری(، با هدف تامین ی)مبتنی بر تكنولوژ

 سالمت غذایی )م م(

 ها و مواد غیر مجاز ناشی از مراحل مختلف فراوری، در پایش و تعیین آالینده

های متنوع فراوری بر سالمت محصوالت تبدیلی پسته، به منظور بررسی تاثیر روش

 محصول نهایی.

 های گوناگون یبات آلی و معدنی مختلف در زمینهتعییم میزان آالینده ها و ترک

های کشاورزی و بافت های مختلف ها و خاكمرتبط با کشاورزی، از جمله آب

 گیاهی
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 بیان مسئله

 های پسته و توسعه باغات در مناطق جدید با شرایط آب و با توجه به وجود باغ

تحقیقات در زمینه اصول صحیح کاشت، داشت و  هوایی متفاوت، نیاز است تا

برداشت ادامه یابد و اطالعات موجود در این بخش تكمیل گردد تا بتوان ضمن 

ای از سئواالت باغداران و کشاورزان، مسائل و مشكالت جوابگوی به قسمت عمده

 مربوط به تولید محصول سالم، بهداشتی و عاری از آلودگی رعایت گردد. 

 تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون  هاردیف روی و بین درختان در فاصله کاشت

موسمی، ارقام و  بادهای وزش جهت و میزان آن، و تغییرات هوایی و آب شرایط

 آب میزان زنده،خاك، مقاومت به تنش های زنده و غیر بافت های مختلف،پایه

 صرفه بر عالوه سطح واحد در درخت باغدار می باشد. تراکم سلیقه و موجود

 نیز محصول و همچنین کیفیت و کمیت سالمتی روی بر بودن درآمدزا و اقتصادی

 داشته مثبتی اثر محصول بازاریابی و صادرات روی بر تواندمی و باشدمی موثر

 .باشد

    نسبت مناسب اقلیم کشاورزی مناطق پسته کاری و تغییرات آن، بهترین با توجه به

د حداکثر راندمان تشكیل میوه و تولید محصول را بدنبال درختان نر به ماده که بتوان

باشد که نیاز به بررسی و تحقیقات جامع های اصلی مییكی از فاکتور ،داشته باشد

 دارد.

 ترین عملیات الزم در احداث و ایجاد باغات میوه، انجام هرس فرم و یكی از مهم

ه، تولید و کیفیت میوه، باشد که چگونگی انجام آن بر روی تغذیه گیاباردهی می

تراکم درخت در هكتار )فاصله کاشت(، نفوذ نور به درون تاج، مقاومت درختان 

آوری، عملیات داشت و نحوه برداشت محصول  های زنده و غیر زنده، سالبه تنش

اثر بسزایی دارد. بر همین اساس امروزه یك روش مناسب و یكنواخت که 

 کاشت، داشت و برداشت عوامل تاثیر گذار در مرحله
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اجرا و توصیه شده باشد،  رایط محیطی موجودجوابگوی نیاز باغداران بر حسب ش

 وجود ندارد. 
 

 دستاوردهای مورد انتظار
 جهت  اصول صحیح کاشت، داشت و برداشتهای ارائه تصویری روشن از الگو

پایداری تولید و ارائه محصول سالم و بهداشتی در مناطق مختلف با شرایط آب و 

 هوایی متفاوت

 رد نیاز کاشت درختان پسته، مناطق مستعدِ کاشت با توجه به شرایط آب و هوایی مو

  پسته مشخص و نسبت به تعیین ارقام و پایه های مناسب توصیه الزم انجام گیرد.

  تعیین بهترین فاصله و تراکم کاشت و همچنین نسبت درختان نر به ماده در مناطق

کاری در واحد سطح جهت افزایش میزان کمیت و کیفیت محصول مختلف پسته

 لیدیتو

 های زنده و غیرزنده جهت افزایش تولید و افزایش مقاومت درختان به تنش

 پایداری آن

 ها و  ارائه الگوی هرس مناسب جهت افزایش تولید، کیفیت میوه، مقاومت به تنش

آوری در ارقام و پایه های مختلف بر اساس شرایط مختلف  همچنین کاهش سال

 پسته کاری کشور

 ناسان مرتبط با صنعیت پسته در خصوص آشنایی با آموزش باغداران و کارش

 عملیات کاشت داشت و برداشت در مناطق مختلف پسته کاری با اقلیم متفاوت 
 

 پروژه های اجرا شده:
  افالتوکسین میزان روی بر پسته درختان کاشت تراکم اثرات بررسی 

 - و میوه کیفیت روی بر( چینی کال) زودهنگام برداشت زمان اثرات بررسی 

 و ارزیابی اقتصادی آنپسته  درختان فیزیولوژی
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 غالبیت روی( انتهایی جوانه حذف و شاخه تنك سربرداری،) اثرات بررسی 

 پسته درختان آوری سال و انتهایی

 و تنه تك درختان با پسته باغات در افالتوکسین آلودگی مقایسه و بررسی 

  ای درختچه)سنتی

 (هاردیف روی و بین) پسته درختان اشتک فاصله ترینمناسب انتخاب و بررسی 

 پسته درختان فرم هرس بهترین تعیین 

 تعیین منظور به تجاری پسته رقم سه میوه شیمیایی و فیزیكی تغییرات بررسی 

 محصول برداشت زمان بهترین

 کردن بهینه منظور به کشور تجاری پسته ارقام برداشت زمان ترین مناسب تعیین 

 محصول کیفیت

 پسته درختان سرمایی نیاز کمبود بر غلبه منظور به شیمیایی مواد از استفاده 

 پسته نمو و رشد در دما فاکتور بررسی 

 پسته دهی میوه و گلدهی روند روی بر دما اثر بررسی 

 (قوچی کله و اوحدی اکبری،) پسته تجاری رقم سه سرمایی نیاز تعیین-  

 بررسی و پسته نهال وانهج و شاخه پیوند مختلف هایروش و مناسب زمان مطالعه 

 مزرعه شرایط در آنها سازگاری

 سطح تعیین و قزوین منطقه پسته تجارتی عمده ارقام هایگل سرمازدگی مطالعه 

 مقاومت

 از پسته هایباغ محافظت در انتخابی معكوس چاهك سیستم از استفاده بررسی 

 بهاره سرمای خسارت

 خسارت از جلوگیری برای مه مولد هایماشین از استفاده امكان فنی بررسی 

 پسته باغات بهاره سرمای
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 نشت پارامترهای طریق از ایران پسته تجاری رقم سه در سرما به مقاومت بررسی 

 غذایی عناصر و محلول قندهای پرولین، میزان یونی،

 ارقام میوه کیفیت و عملكرد روی بر آن پخش زمان و ولك روغن کاربرد تأثیر 

 رفسنجان و زوینق منطقه در پسته تجاری

 - مختلف های تراکم در محصول عملكرد و رویشی رشد های فاکتور بررسی 

 (0740-0744)  آقایی احمد پسته درختان کاشت

 - جوانسازی و تغییر رقم( در درختان )بررسی و مقایسه دو روش سر شاخه کاری

 (0746-0748) بالغ پسته

 -  رقم پسته  فیت میوهبرداشت بر روی کمیت و کیهای مختلف اثرات زمان

 (0747-0744اوحدی )

 - سبزی میوه، درختان محیطی های¬تنش خسارت کاهش در سایبان اثر بررسی 

 (0747-0744) زینتی گیاهان و

 - خسارتزای محیطی عوامل خسارت از جلوگیری در سایبان نقش بررسی 

 (0748-0911انار ) شهرستان پسته باغات در باز فضای با آن مقایسه و پسته درختان

 - پسته  کیفی و کمی خصوصیات بر( پالس فرتی)هیومیك اسید کاربرد تاثیر

(0744-0747) 

 - ارقام میوه کیفیت و کمیت روی بر هنگام دیر و زودهنگام برداشت زمان اثرات 

 (0747-0744پسته )

 - بر موثر طبیعی مخاطرات و مدیریتی ژنتیكی، عوامل اقتصادی و فنی بررسی 

 (0746-0744رفسنجان ) و انار های شهرستان در پسته ملكردع زمانی نوسانات

 - رویشی صفات بهبود و سرمایی نیاز رفع بر شونده امولسیون گیاهی روغن تاثیر 

 (0747-0744پسته ) درختان زایشی و
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 :1040-1041پروژه های پیش بینی شده در استان کرمان از 

 آقای دکتر علی اسماعیل پور

  از سایبان ها در کاهش خسارت گرمای بهار و تابستان در بررسی تاثیر استفاده

 باغات پسته )م گ(

 )بررسی راندمان عملكرد محصول در باغات متراکم و غیر متراکم )م م 

  مقایسه نوع و زمان انجام پیوند بر گیرایی، میزان رشد و عملكرد محصول در ارقام

 تجاری پسته )م خ(

 ه بر رشد، عملكرد محصول و سال بررسی تاثیر زمان و شدت هرس تنك شاخ

 آوری درختان پسته )م م(

  بررسی تاثیر توام هرس، تغذیه متعادل و آبیاری موثر بر کاهش سال آوری

 درختان پسته )م گ(
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