
   

دستورالعمل  آماده سازي بذر جهت 
هاي غیراهلی گونهزنی و کاشت جوانه

 جنس پسته

 

1399 

 نگارندگان:

حجت هاشمی نسب، سیدجواد حسینی فرد، علی اسماعیل پور 
 ، بهمن پناهیحمید علی پور



  وزارت جهاد کشاورزي

  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

  مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی

  پژوهشکده پسته
  

  
هاي  گونهزنی و کاشت  دستورالعمل  آماده سازي بذر جهت جوانه

  اهلی جنس پسته غیر

 

  
  نگارندگان:

  حجت هاشمی نسب، سیدجواد حسینی فرد، علی اسماعیل پور، 
  ،بهمن پناهیحمید علی پور 

  
 

 

 



1399 

  

  

  

  

  

  اهلی جنس پسته غیر هاي گونه زنی و کاشت دستورالعمل آماده سازي بذر جهت جوانه 
 

  

  بهمن پناهی ،حجت هاشمی نسب، سیدجواد حسینی فرد، علی اسماعیل پور، حمید علی پورنگارندگان: 

  بهمن پناهی، امان اله جوانشاه، عبدالحمید شرافتی :ویراستاران

  باغبانی، پژوهشکده پستهناشر: موسسه تحقیقات علوم 

  : دستورالعملشماره 

 ارزیابی و اهلی گونه برتر بومی هاي پایه با پسته جنس هاي گونه برخی گیري دورگبا عنوان:  پروژهحاصل از 
  17- 06-33-093- 96064-961562با کد مصوب  آمده دست به هیبریدهاي شوري به تحمل

  شمارگان: 

  1399تاریخ انتشار: پاییز 

  مسئولیت درستی مطالب با نگارندگان است.

  از مرکز فناوري اصالعات و اطالع رسانی کشاورزي به ثبت رسیده است. 24/12/99مورخ  59279با شماره  دستورالعملاین 

  

پژوهشکده پسته - میدان شهید حسینی - نشانی: رفسنجان  

 http://pri.hsri.ac.ir نشانی سایت: 03434225208دورنگار:  03434325201شماره تلفن: 



 پسته جنس یراهليغ یها گونه کاشت و یزن جوانه جهت بذر سازي آماده دستورالعمل

 

١ 
 

 

مطالبفهرست   

 عنوان                                                                                                                   صفحه

 3 ............................................................................................................ مقدمه

 4 ......................................................................... مراحل گام به گام اجراي دستورالعمل

 7 ................................................................................................ گیري کلی  نتیجه

 7 ....................................................................................................... توصیه فنی

 7 .............................................................................................................. منابع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 پسته جنس یراهليغ یها گونه کاشت و یزن جوانه جهت بذر سازي آماده دستورالعمل

 

٢ 
 

 فهرست اشکال
 عنوان                                                                                                                   صفحه

 6 ......................................................... هاي مختلف جنس پسته خوشه و میوه گونه. 1 شکل

 7 ........................................................ هاي مختلف جنس پسته خیساندن بذور گونه. 2 شکل

 8 ................................. زنی) در بذور بنه چه (جوانه . شکافتن پوست سخت  و خروج ریشه3 شکل

  9 ..................................................... زنی آلودگی بذور گونه اینتگریما پس از جوانه. 4 شکل
 9 ....................................... هاي غیراهلی جنس پسته در گلدان هاي گونه استقرار دانهال. 5 شکل

  

   



 پسته جنس یراهليغ یها گونه کاشت و یزن جوانه جهت بذر سازي آماده دستورالعمل

 

٣ 
 

  مقدمه:
گونه  11 بخش و 4) به 1952زهري (توسط   یات مورفولوژیک میوه و برگجنس پسته براساس خصوص

هر  .کنند رشد می يا بصورت درخت یا درختچهو  کردهترشح  صمغتربانتین یا  نها از خود آ که همگی  تقسیم شد
هاي مختلف زیستی  مل به تنشهاي پسته داراي صفات و ویژگی منحصر به فردي از جمله رشد زیاد، تح یک از گونه

هاي  شده است. اگرچه این گونهزیستی هستند و این تنوع به ابزاري قدرتمند براي اصالحگران پسته تبدیل و غیر
اما به  ،اند و از ارزش تجاري باالیی برخوردار نیستند مورد توجه قرار گرفته خوراکیاهلی پسته کمتر به عنوان غیر

ي اهلی پسته در بسیاري از نقاط دنیا  ی نسبت به گونههاي محیط دلیل برخورداري از رشد بیشتر و تحمل باالتر به تنش
گونه تربینتوس و آتالنتیکا در اسپانیا،  ).2011اند (کوله،  زي کردهنقش موثري در توسعه صنعت پسته با ،به عنوان پایه

هاي اهلی استفاده  براي پسته  مریکا به عنوان پایهلسطینی در یونان و اینتگریما در آمریکا، ترکیه و ایتالیا، گونه فآ
در  PGIIو  UCB1انند کر شده همهاي ذ شوند. عالوه بر استفاده مستقیم، هیبریدهاي حاصل از تالقی بین گونه می

  ز مورد استفاده قرار گرفته است.خی بسیار از کشورهاي پسته
بر)  هاي غیراهلی جنس پسته غیرخندان و کروي بوده و از پوسته (درون به جز گونه اهلی، میوه سایر گونه

. )1(شکل  نموده استتر  و سخت  به گونه اهلی متفاوت زنی آنها را نسبت که شرایط جوانه ؛هستندمحکمی برخوردار 
حصول حداکثر درصد جهت هاي غیراهلی جنس پسته  گونهسازي بذور  آمادهالعمل حاضر ارائه روش رهدف از دستو

  . استها  زنی و استقرار دانهال جوانه
  

     

هاي مختلف جنس پسته (به ترتیب از راست به چپ آتالنتیکا، اینتگریما،  . خوشه و میوه گونه1 شکل
  )بنهاي بنه باغی و  هیبرید بین گونهتربینتوس، 
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  ي دستورالعمل:مراحل گام به گام اجرا
د، ابتدا گرد خشک می رویی اهلی جنس پسته با پوست نرم هاي غیر گونه  در بیشتر مواقع میوهاز آنجا که : گام اول

سپس پوست نرم رویی را  خیسانده ودر آب گراد)  درجه سانتی 25ساعت در دماي اتاق (حدود  4-6بذور را به مدت 
  ساعت یکبار عوض نمایید. 2-3جدا نمایید. در طول این مدت آب ظرف را هر 

. در طول این مدت آب ظرف را هر )2(شکل  بخیسانیدساعت در دماي اتاق  24-48بذور را به مدت گام دوم:    
نیاز بر) سخت  هایی همانند تربینتوس، فلسطینی و چینی به دلیل پوست (درون گونه بذر ساعت یکبار عوض نمایید. 8-6

  ساعت خیسانده شوند. 48دارند که به مدت 
  

 
  

  هاي مختلف جنس پسته . خیساندن بذور گونه2 شکل
  

 ضدعفونیدقیقه  10-15درصد به مدت  10- 20 (وایتکس) با کمک هیپوکلریت سدیمسپس بذرها را  گام سوم:
این ، (کهنه بودن بذور) یا مدت زمان طوالنی نگهداري از زمان برداشتآلودگی باالي بذور  درصورت نمایید.

 گردند. زیرا به طور معمول بذور کهنه سریعتر آلوده می تواند قبل از شروع مرحله اول نیز تکرار شود. عفونی میضد

توجه داشته باشید که رطوبت حوله مرطوب قرار دهید.  هاي نخی یا بذرها را درون پارچه در این مرحله گام چهارم:
به هیپوکلریت سدیم ابتدا با  زدگی بذرها نگردد. بهتر است پارچه یا حوله تا موجب کپک ها باید بسیار کم باشد پارچه

و یا  به جاي نگهداري بذور در پارچه دهید.قرار  بذرها را درون آن ،شوي کاملخوبی ضدعفونی شده و پس از شست
را حفظ کنند. این  روي آن پالستیک کشید تا رطوبت خودماسه مرطوب نیز قرار داده و درون توان آنها را  ، میحوله

 توان انجام داد. عمل را مستقیم در سینی کشت نیز می

 2-4ماي د هفته در در 4- 6و به مدت  قرار داده ینایلونرا داخل کیسه مرطوب  يها سپس پارچه یا حواله گام پنجم: 
عنوان  به هیچتا  بررسی گرددبه صورت هفتگی ها  رطوبت پارچه نگهداري نمایید. یخچالدماي درجه سانتیگراد در 
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کمتر شود.  بذور تعویض گردد تا احتمال آلودگی هاي نایلونی کیسهبهتر است هر دو هفته یکبار  .نگردندخشک 
هفته در نظر  شش UCB1این مدت زمان براي بذور  )2020( آمریکا )دیویسکالیفرنیا (مطابق دستورالعمل دانشگاه 

  .شود میگرفته 
 25(حدود  اتاقارج نموده و در دماي و یخچال خنایلونی ها را از کیسه  یا حوله ها پارچه هفته، 4-6پس از  گام ششم:
. بهتر است پس از خارج نمودن بذرها از یخچال پارچه یا حواله ها را عوض نموده نگهداري نمایید گراد) درجه سانتی

د و به نها باید رطوبت کمی داشته باش یا حولهپارچه  ،نگهداريتا احتمال آلودگی پایین آید. در طول این مدت 
تر باشد ممکن است گراد یا بیش درجه سانتی 4در صورتی که دماي نگهداري در یخچال،  عنوان خشک نگردند. هیچ

ها از جمله اینتگریما در این مدت سرمادهی جوانه بزنند. در این صورت بذور جوانه زده را مستقیم به  برخی گونه
 محیط کشت انتقال دهید.

که با شکافتن پوست زنی  جوانهدقیق تا زمان  دیکن یبررس انیم در روز کی شهیر رشد نظر از را ها دانه گام هفتم: 
  .)3(شکل  را متوجه شوید چه همراه است خروج ریشهسخت  و 

  

 
  

  در بذور بنه زنی) (جوانه چه . شکافتن پوست سخت  و خروج ریشه3 شکل
 

 سبک خاك با یطیمح به و دیکن خارج وقت اسرع در ها حولهپارچه یا  از را بذرها زنی، جوانهپس از   گام هشتم:
شدت  زنی به بذرها پس از جوانهتوجه داشته باشید که . و در گلخانه نگهداري نمایید دادهو یا پیت ماس انتقال  (ماسه)

برخالف  . )4(شکل  روند از بین می موقع به محیط خاك سریعاً در صورت عدم انتقال به به آلودگی حساس شده و
 گردند خوبی سبز می دار بوده و بهها پس از انتقال به محیط گلدان از قدرت استقرار باالیی برخور زنی، بذور گونه جوانه

  .)5(شکل 
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 زنی . آلودگی بذور گونه اینتگریما پس از جوانه4 شکل
  

البته این امکان وجود  انتقال دهید. جهت نگهداري تر بزرگ هاي آنها را به گلدانبذور پس از سبز شدن  گام نهم:
اهلی جنس پسته غیر يها توجه داشته باشید که گونه .)5(شکل  دارد که بذور را مستقیم در گلدان اصلی کشت نمود

پس از طی شدن این رشد خوبی داشته و سپس این رشد تا چندین ماه متوقف شده و پس از سبز شدن در روزهاي اول 
  گردد. آغاز میاز نو رشد سریع آنها دوره 

  

 
  

  هاي غیراهلی جنس پسته در گلدان هاي گونه . استقرار دانهال5 شکل
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  گیري کلی: نتیجه
ها باال بوده و  زنی و استقرار دانهال مراحل نه گانه شرح داده شده به خوبی اجرا گردد، درصد جوانهکه صورتی  در

ده، کیفیت بذور، مدت زمان و عالوه بر رعایت دستورالعمل ارائه شداشت. توجه داشته باشید که  تلفات کمی خواهیم
در صورت  ها گذار بوده و بذور گونهزنی تاثیر صد جوانهاهلی جنس پسته بر درهاي غیر روش نگهداري آنها در گونه

  روند. نگهداري غیر اصولی و طوالنی مدت سریع از بین می
  :توصیه فنی

باشند.  می یبر) سخت و محکم خندان بوده و داراي پوسته (دروناهلی جنس پسته غیرغیرهاي  تمامی گونه بذور
 موجبعدم رعایت آن اي است که  زنی آنها با گونه اهلی متفاوت بوده و نیازمند رعایت اصول وبژه جوانه دستورالعمل

    گردد. می آنهازنی  کاهش قابل توجه و یا حتی عدم جوانه
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