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• ويژگيهای ارقام پسته
رقم شناخته شده است که تعدادی از آنها به صورت گسترده و تجاری و برخی به صورت پراکنده و  90در ايران حدود 

:محدود کشت می شوند که خصوصيات مهمترين ارقام تجاری پسته به شرح زير ارائه می شود
•  60-70يکی از مهمترين ارقام تجاری پسته، بسيار معروف و سازگار در اکثر مناطق پسته کاری و : رقم اوحدی

. متر دارای رشد متوسط و تاج گسترده می باشد 3ارتفاع درخت حدود . درصد باغات پسته رفسنجان را شامل می شود
.اکثريت برگهای آن مرکب سه برگچه ای هستند و برگچه های انتهايی آن بزرگتر از برگچه های جانبی ميباشد

در . متوسط گل، زودرس و سال آوری متوسطی دارد. غالبيت انتهای خيلی زياد و اغلب برگها مرکب برگچه ای هستند
.دهه اول شهريور قابل برداشت می باشد

• عملکرد نسبتا ًباال، ميوه فندقی و درشت از عوامل اصلی انتخاب وگسترش آن بوده است دارای شاخه  :رقم کله قوچی 
در اکثر . نسبت به کمبود آب و مواد غذايی حساسيت بيشتری دارد. های قوی و محکم تری نسبت به اوحدی می باشد

ميان رس و با سال . سالها به علت زودگلدهی مخصوصاً در مناطق سردسير در معرض خطر سرمای بهاره می باشد
آوری متوسط می باشد دارای غابليت انتهايی کمتر و قدرت توليد شاخه های جانبی بيشتری می باشد نهالهای بذری 

.در دهه دوم شهريور قابل برداشت می باشد. حاصل از اين رقم نسبت به سميت بر مقاوم می باشند
• . از ارقام تجاری با ميوه بادامی شکل، پوست استخوانی سفيد و درشتی ميوه در حال گسترش می باشد :رقم احمدآقايی

متوسط گل و ديررس، دارای بيشترين شدت سال آوری که در صورت اعمال مديريت صحيح داشت به مقدار زيادی 
.قابل کنترل است

• از ارقام تجاری پسته و از نظر اقتصادی دارای باالترين ارزش می باشد، ميوه های آن بادامی شکل،  :رقم اکبری
کشيده و درشت هستند، از خصوصيات اين رقم رشد رويشی زياد با رگبرگهای متراکم و سطح وسيع برگ، محصول 
خوب، ديرگل و ديررس بوده که در دهه سوم شهريور قابل برداشت می باشد و از گرمازدگی خسارت بيشتری را 

.متحمل می شود
• منشاء آن از باغات قديمی پسته . ميوه اين رقم بادامی شکل، ريز و خنجر مانند و رنگی کدر دارد :رقم بادامی زرند

رقمی زودگل و از ارقام خيلی زودرس . برگچه ای هستند 5اکثريت برگهای آن . واقع در منطقه زرند کرمان می باشد
.و در نيمه اول مرداد ماه قابل برداشت است



• اين رقم يکی از ارقام تجاری پسته منطقه دامغان است که ميوه آن بادامی شکل می  :رقم خنجری دامغان
.  برگچه ای هستند و برگچه انتهايی بزرگتر از برگچه های جانبی است 3اکثريت برگهای آن مرکب . باشد

.رقمی دير گل و متوسط رس و در دهه دوم شهريور ماه قابل برداشت است
• . ميوه های اين رقم بادامی شکل و مغز آن نسبت به ساير ارقام تجاری خوشمزه تر می باشد :رقم ممتاز

رقمی زودگل بوده و در دهه سوم شهريور ماه قابل . اکثريت برگهای آن مرکب سه برگچه ای هستند
.برداشت است، از ارقام زود گل و ديررس به حساب می آيد

• اين رقم از زمانهای گذشته در منطقه رفسنجان وجود داشته، به ويژه در منطقه نوق  :رقم سفيد پسته نوق
 ميوه اين رقم بادامی شکل. که آب و هوای گرمتری نسبت به رفسنجان دارد، گسترش بيشتری يافته است

.و زودگل بوده که در دهه سوم شهريور ماه قابل برداشت و از ارقام ديررس می باشد
• اين رقم نيز يکی از ارقام تجاری پسته در منطقه دامغان بوده که ميوه آن بادامی شکل می  :رقم شاه پسند

رقمی ديرگل بوده و در دهه دوم شهريور ماه قابل . برگچه هستند 3اکثريت برگهای آن مرکب . باشد
.برداشت از ارقام متوسط رس می باشد

• ميوه آن . منشاء آن منطقه قزوين بوده و در آنجا به نام پسته کله بزی معروف است :پسته رقم قزوينی
.  تعداد ميوه موجود در هر خوشه بسيار زياد است. بادامی شکل، ريز و دارای مغز نسبتاً سبز رنگ است

رقمی دير گل بوده و در اواسط مردادماه قابل برداشت و . برگچه ای هستند 3اکثريت برگهای آن مرکب 
.از ارقام خيلی زودرس می باشد



• :دسته تقسيم نمود 3ارقام مختلف پسته دارای تفاوت هايی از نظر زمان گلدهی هستند و می توان آنها را به 
ايتاليايی ،سفيد پسته نوق وکله قوچی :ارقام زودگل 
اوحدی ، احمدآقايی و بادامی زرند  :ارقام متوسط گل

ابراهيمی ، جندقی ، قزوينی و اکبری :ارقام دير گل 
• تنوع ارقام پسته از نظر گلدهی اين امکان را ميدهد که با توجه به سرمای ديررس، بارندگی و گرمای زودرس 

بهاری که از عوامل محدود کننده اقليمی محسوب می شوند رقمی را انتخاب کرد که کمترين لطمه به گل و 
زمان گلدهی ارقام مختلف تحت تأثير شرايط محيطی از جمله اقليم منطقه، . وضعيت گرده افشانی وارد گردد

. نحوه تغذيه و کوددهی، آبياری و بافت خاک قرار می گيرد
زمان شروع رشد سريع مغز ارقام مختلف از اواخر خرداد ماه تا اواخر تير ماه می باشد و مدت زمان الزم 

روز متغير است، ارقام مختلف از نظر زمان رسيدن محصول دارای  25-45برای کامل شدن رشد مغز بين 
:گروه زير تقسيم کرد 5تفاوت هايی می باشند و می توان آنها را به 

• فندقی زودرس ، رضايی زودرس ،قزوينی خيلی زودرس و ايتاليايی ): مرداد ماه  31تا (ارقام خيلی زودرس
خيلی زودرس

موسی آبادی،اوحدی ،قزوينی زودرس ، ايتاليايی زودرس ) شهريور  1-10(ارقام زودرس 
کله قوچی،سيريزی ، نيش کالغی،خنجری دامغان، شاه پسند، اميری، ) شهريور 11-20(ارقام متوسط رس 

سيف الدينی و بادامی 
فندقی ريز  -اکبری -احمد آقايی فندقی غفوری–بادامی زرند  -حسن زاده) شهريور21-31( ارقام دير رس

بادامی
غالمرضايی -سفيد پسته نوق ابراهيم آبادی -ممتاز–هراتی –راور 

، ابراهيمی و جندقی 48فندقی ) مهر 1-10(ارقام خيلی ديررس
در ارقام زودرس پرشدن مغز زودتر شروع می شود و در مدت کوتاهی نيز تکامل می يابد ودر ارقام ديررس 

. زمان تکامل مغز طوالنی تر می باشد
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