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 مقدمه 

ــش درجــه شــوری  ــا، افزای ــه کاهــش شــدید رواناب ه ــادی از جمل ــل زی دالی
ــه شــوری و  ــاالی پســته ب آب و خــاک در بســیاری از مناطــق، تحمــل نســبتاً ب
خشــکی و نیــز ســودآوری مطلــوب درخــت پســته موجــب شــده اســت کــه ســطح 
زیــر کشــت پســته در بســیاری از مناطــق حاشــیه کویــر به ســرعت افزایــش یابــد. 
ــرد  ــه متوســط عملک ــددی موجــب شــده اســت ک ــل متع ــر، عوام از ســوی دیگ
ــی ســبب  ــل مختلف ــار باشــد. عوام ــرم در هکت پســته در کل کشــور 779 کیلوگ
افــت عملکــرد پســته می شــوند کــه یکــی از مهم تریــن آن هــا انتخــاب و کاشــت 
ارقــام ناســازگار اســت. بــر اســاس مطالعــات انجام شــده، ارقــام پســته موجــود در 
ــام بومــی و غیربومــی تقســیم  ــه دو گــروه ارق قطب هــای تولیــد پســته کشــور ب
ــی  ــی در ط ــاب طبیع ــل انتخ ــده حاص ــور عم ــه به ط ــی ک ــام بوم ــوند. ارق می ش
ــد  ــا و تولی ــرای بق ــری ب ــی هســتند، از ســازگاری بیش ت ســال های بســیار طوالن
ــن  ــوی بیش تری ــان رض ــتان خراس ــر در اس ــد. درحال حاض ــب برخوردارن مناس
ــی و  ــری، فندق ــه اکب ــی از جمل ــای غیربوم ــه رقم ه ــر کشــت پســته ب ســطح زی
ــر مناطــق خراســان  کله قوچــی اختصــاص دارد. ســابقه کشــت پســته در بیش ت
رضــوی طوالنــی نیســت و ارقــام بومــی پســته مربــوط بــه منطقــه فیض آباد اســت. 
ــاد در مناطــق درحال توســعه  ــام بومــی، رقــم بادامــی ســفید فیض آب در بیــن ارق
ــی آن  ــن معرف ــه اســت و بنابرای ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــر م کشــت پســته بیش ت
بــرای ایــن مناطــق اهمیــت فراوانــی دارد. هــدف از نــگارش ایــن نشــریه پاســخ 
بــه ایــن پرســش اســت کــه آیــا کاشــت رقــم بادامــی ســفید فیض آبــاد در ســایر 
مناطــق اســتان خراســان رضــوی و دیگــر نقــاط کشــور درســت اســت یــا خیــر؟



بررسی امکان کاشت پسته رقم بادامی سفید فیض آباد ... 10

 قدمت و سطح زیر کشت پسته در خراسان رضوی 

اســتان های  در  واقــع  کــه  کشــور  شمال شــرق  از  وســیعی  بخش هــای 
ــوب  ــته محس ــی پس ــگاه های اصل ــتند، از رویش ــمالی هس ــوی و ش ــان رض خراس
ــاس  ــر اس ــده اند. ب ــده ش ــودرو پراکن ــای خ ــورت جنگل ه ــه به ص ــوند ک می ش
ــد  ــتان پراکنده ان ــطح اس ــال در س ــته کهنس ــان پس ــده درخت ــات انجام ش مطالع
ــی در  ــد جام ــیخ احم ــره ش ــع در مقب ــته واق ــان پس ــه درخت ــوان ب ــه می ت ک
ــش از 900  ــد و بی ــی برخوردارن ــدس خاص ــه از تق ــرد ک ــاره ک ــام اش تربت ج
ســال ســن دارنــد. همچنیــن بــاغ پســته فتــح اهلل میرزاقهرمانــی و شجاع ســلطان 
قهرمانــی در روســتاهای فتح آبــاد و جّنت آبــاد از توابــع شهرســتان مــه والت، بــاغ 
ــاد  پســته ســلطانیه یــا سلطان علیشــاه از توابــع شهرســتان گنابــاد و بــاغ جعفرآب
ــش  ــه کم وبی ــتند ک ــی هس ــای قدیم ــر باغ ه ــاد از دیگ ــت گناب ــه بیدخ در منطق

هنــوز بهره بــرداری می شــوند.
براســاس آمــار ارائه شــده، از مجمــوع 29 شهرســتان اســتان خراســان رضــوی، 
ــق  ــر طب ــت و ب ــده اس ــت نش ــته کش ــون پس ــان تاکن ــتان قوچ ــط در شهرس فق
ــش  ــه بی ــوی ب ــان رض ــته در خراس ــت پس ــر کش ــطح زی ــمی س ــای رس آماره

ــار رســیده اســت. ــزار هکت 70ه

 ارقام غالب پسته خراسان رضوی 

تقریبــاً به جــز شهرســتان مــه والت کــه ارقــام بومــی پســته بیش تریــن ســطح 
زیــر کشــت را دارنــد، در بقیــه مناطــق پســته کاری خراســان ارقام غیربومی ســطح 
زیــر کشــت بیش تــری دارنــد. تاکنــون 5 رقــم بادامــی ســفید فیض آبــاد، پســته 
ــه  ــی منطق ــام بوم ــوان ارق ــه به عن ــته گرم ــمندی و پس ــیاه، دانش ــز، برگ س قرم
ــته کاری  ــق پس ــایر مناط ــام در س ــن ارق ــه ای ــده اند ک ــایی ش ــاد شناس فیض آب
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ــته کاری  ــق پس ــن مناط ــته در مهم تری ــب پس ــام غال ــده اند. ارق ــده نش ــور دی کش
ــه شــرح زیــر اســت: خراســان رضــوی به ترتیــب اهمیــت ب

• در شهرستان مه والت، رقم بادامی سفید فیض آباد؛
• در شهرستان های بردسکن و خلیل آباد، رقم فندقی؛

• در شهرستان سبزوار، رقم کله قوچی؛
• در شهرستان گناباد، رقم اکبری.

 رقم بادامی سفید 

ایــن رقــم بومــی منطقــه فیض آبــاد خراســان اســت و ســطح زیــر کشــت آن 
در خراســان رضــوی حــدود 17هــزار هکتــار اســت کــه بخــش عمــده ای از آن در 
ــه حــدود  ــه اســت. ســابقه کشــت آن در ســطح تجــاری ب ــرار گرفت ــاد ق فیض آب
ــن  ــرد، ای ــای منحصربه ف ــل ویژگی ه ــردد. به دلی ــل برمی گ ــال قب ــا 60 س 50 ت
رقــم از چنــد ســال قبــل بســیار مــورد توجــه باغــداران اســتان خراســان رضــوی 
ــگارش ایــن نشــریه  و حتــی دیگــر نقــاط کشــور قــرار گرفتــه اســت. هــدف از ن
ــاد  پرداختــن بــه ایــن نکتــه اســت کــه آیــا کاشــت رقــم بادامــی ســفید فیض آب
در ســایر مناطــق اســتان خراســان رضــوی و برخــی از نقــاط کشــور کــه مســتعد 
ــا زیســتگاه اصلــی ایــن رقــم از نظــر اقلیمــی تفــاوت  کشــت پســته هســتند و ب

دارنــد، در آینــده مشــکالتی در امــر تولیــد ایجــاد خواهــد کــرد یــا خیــر؟
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 ریخت شناسی 

ــاً  ــور تقریب ــاری کش ــده و تج ــام شناخته ش ــن ارق ــفید در بی ــی س ــم بادام رق
ــت. ــاج( اس ــتردگی ت ــاع و گس ــدازه )ارتف ــن ان دارای بیش تری

• رنگ تنه و شاخه های آن خاکستری روشن است؛
• فرم تاج و عادت رشد آن گسترده و آویزان است )شکل 1(؛

 
شکل 1- درخت سی وپنج ساله رقم بادامی سفید فیض آباد

• تقریباً 80 درصد از برگ ها 3 برگچه ای و مابقی 2 و 4 برگچه ای هستند؛
ــر و شــکل  ــه برگچه هــای جانبــی بزرگ ت ــی نســبت ب ــدازه برگچــه انتهای • ان

ــی و حاشــیه آن صــاف اســت؛ آن تخم مرغ
• غالبیت انتهایی در این رقم متوسط و قدرت شاخه زایی نیز متوسط است؛
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• انــدازه جوانــه گل کوچــک، رنــگ آن قهوه ای روشــن و شــکل آن تخم مرغــی 
ــت؛ باریک اس

• میوه آن بادامی، کشیده، نوک دار و متقارن و رنگ آن کرمی است )شکل 2(.

   

شکل 2- میوه و خوشه رقم بادامی سفید فیض آباد

 گل دهی و میوه دهی 

ــرار  ــرگل ق ــا دی ــط ت ــام متوس ــروه ارق ــاد در گ ــفید فیض آب ــی س ــم بادام رق
از  معمــوالً  خراســان  فیض آبــاد  منطقــه  اقلیمــی  شــرایط  در  می گیــرد. 
ــوالً از  ــی معم ــوند و گل ده ــورم می ش ــای گل مت ــن جوانه ه ــخ 5 فروردی تاری
15 فروردیــن شــروع می شــود و تــا حــدود 22 فروردیــن ادامــه دارد. تقریبــاً 
از ســال چهــارم پــس از پیونــد، باردهــی در ســطح خیلــی کــم شــروع می شــود 
و در ســال پنجــم باردهــی تقریبــاً مناســبی دارد. ایــن رقــم متوســط رس اســت و 
ــل سســتی اتصــال  ــل شــهریور شــروع می شــود. به دلی ــوه اش از اوای برداشــت می
میــوه بــه خوشــه، پــس از رســیدن کامــل بایــد عملیــات برداشــت هرچه ســریع تر 
ــزد.  ــم می ری ــای مالی ــر وزش باده ــوه در اث ــی از می ــه بخش ــود، وگرن ــروع ش ش
تراکــم میــوه در خوشــه در حــد متوســط اســت و تعــداد پســته در خوشــه از 15 

ــد. ــر می کن ــدد تغیی ــا 20 ع ت
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این میوه دارای مشخصات زیر است؛
• پوســت ســبز میــوه در ایــن رقــم نــرم و خشــک اســت و حــدود 43 درصــد 

ــر را تشــکیل می دهــد؛ ــوه ت از وزن می
• وزن یک دانه میوه تر تقریباً 2/5 گرم است؛

• حدود 97 درصد میوه ها خندان هستند؛
• تقریباً 58 درصد وزن خشک میوه را مغز آن تشکیل می دهد؛

• وزن یک دانه خشک این رقم به طور متوسط یک گرم است؛
• حدود 20 درصد میوه ها پوک هستند.

 نیازهای اکولوژیک 

مهم تریــن اصــل بــرای کاشــت هــر رقــم، ســازگاری آن بــا شــرایط اقلیمــی جدید 
اســت. عوامــل مهــم و تأثیرگــذار اقلیمــی در انتخــاب ارقــام بــرای مناطــق مختلــف 
عبارت انــد از: حداکثــر و حداقــل درجــه حــرارت در فصل هــای تابســتان و زمســتان، 
تأمیــن نیــاز ســرمایی و بارندگــی در فروردیــن )زمــان گرده افشــانی(. اثــر تــوأم ایــن 

عوامــل اقلیمــی اســت کــه اقلیــم خــرد هــر منطقــه را مشــخص می کنــد.
بر اســاس اطالعات ایســتگاه هواشناســی شهرســتان مه والت مشــخص شــد که 
در ســال هایی کــه حــدود 1000 ســاعت ســرمای بیــن 0 تــا 7 درجــه ســانتی گراد 
در دوره خــواب درخــت وجــود داشــته باشــد، گل دهــی و رشــد رویشــی به شــکل 
طبیعــی اتفــاق می افتــد و به طــور کلــی عالئــم بــارز تأمین نشــدن نیــاز ســرمایی 
در درختــان رقــم بادامــی ســفید مشــاهده نمی شــود؛ بنابرایــن توصیــه می شــود 
کــه از کاشــت ایــن رقــم در مناطقــی بــا زمســتان های معتــدل خــودداری شــود. 
اثبــات شــده اســت کــه در مناطقــی کــه احتمــال افزایــش درجــه بــه بیــش از 40 
درجــه ســانتی گراد در اواخــر بهــار و تــا قبــل از پرشــدن مغــز وجــود دارد، بهتــر 
اســت از کاشــت ایــن رقــم اجتنــاب شــود. درجــه حــرارت نســبتاً بــاال در تابســتان 
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ــا  ــوه نمی شــود؛ ام ــانتی گراد( موجــب آفتاب ســوختگی می )حــدود 42 درجــه س
ــد  درصــد پوکــی را افزایــش می دهــد. ســرماهای بســیار شــدید زمســتان همانن
آنچــه در ســال 1386 اتفــاق افتــاد )27- درجــه ســانتی گراد(، موجــب واردشــدن 
ــت و  ــی کــه مدیری ــم نخواهــد شــد؛ مگــر جاهای ــن رق ــان ای ــه درخت خســارت ب

نگهــداری بــاغ ضعیــف باشــد.

 تحمل به شوری و خشکی 

نتایــج تحقیقــات نشــان داد کــه ایــن رقــم تحمــل متوســطی بــه شــرایط آب و 
ــن  ــا شــوری های متوســط ای ــوان در مناطقــی ب ــن می ت خــاک شــور دارد؛ بنابرای
رقــم را کاشــت. ایــن رقــم در شــرایط یکســان از نظــر شــوری آب و خــاک، نســبت 
ــرای  ــد. ب ــم شــوری را نشــان می ده ــر عالئ ــام تجــاری، کم ت ــه بســیاری از ارق ب
مثــال، عارضــه خشــکیدگی حاشــیه بــرگ کــه یکــی از بارزتریــن عالئــم شــوری 
ــی و  ــام فندق ــا ارق ــان پســته اســت، در شــرایط مشــابه و در مقایســه ب در درخت
ــم در  ــر مه ــی از عناص ــیم یک ــت. پتاس ــده اس ــاهده ش ــر مش ــی کم ت کله قوچ
ــه،  ــوان پای ــاد، به عن ــم بادامــی ســفید فیض آب ــرات شــوری اســت و رق کاهــش اث
توانایــی باالیــی در جــذب ایــن عنصــر دارد. در نمــودار 1 نشــان داده شــده اســت 
ــن  ــاد بیش تری ــفید فیض آب ــی س ــه بادام ــده روی پای ــری پیوندش ــم اکب ــه رق ک
ــفید  ــی س ــم بادام ــن از رق ــد. بنابرای ــذب می کن ــاک ج ــیم را از خ ــدار پتاس مق
ــرد. ــوان اســتفاده ک ــدک در مناطــق شــور می ت ــه و پیون ــوان پای ــاد به عن فیض آب
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نمودار 1- تأثیر پایه بادامی سفید فیض آباد بر مقدار پتاسیم برگ در رقم اکبری

 اصول کاشت و پرورش 

ــفید  ــی س ــم بادام ــت رق ــه کاش ــت ک ــده اس ــات ش ــی اثب ــاظ تجرب از لح
ــگام  ــد و هن ــال های بع ــت ســبک، در س ــنی و دارای باف ــاد در اراضــی ش فیض آب
ــاک از  ــر خ ــن اگ ــد؛ بنابرای ــاد می کن ــکالتی ایج ــی مش ــه دوره بارده ــیدن ب رس
درصــد شــن باالتــری برخــوردار اســت، قبــل از کاشــت حداقــل خــاک محــدوده 

ــد اصــالح شــود. کاشــت نهــال بای
یکــی از ویژگی هــای منحصربه فــرد ایــن رقــم رشــد زیــاد اســت؛ بنابرایــن یکــی 
از اصــول مهمــی کــه در کاشــت بایــد رعایــت شــود، فاصلــه کاشــت اســت. تعییــن 
فاصلــه مناســب روی ردیــف و بیــن ردیــف تــا حــدود زیــادی بــه کیفیــت آب و نــوع 
خــاک وابســته اســت. بنابرایــن در شــرایط نســبتاً مناســب از نظــر آب و خــاک بهتــر 
اســت فاصلــه کم تــر از 5×8 متــر در نظــر گرفتــه نشــود. فاصلــه کاشــت نادرســت 

در آینــده زمینه ســاز مشــکالت فراوانــی بــرای باغــدار خواهــد شــد، از جملــه:
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ــا  فاصلــه کاشــت 6×4 متــر موجــب می شــود حرکــت ادوات سم پاشــی ب  -1
محدودیــت زیــادی همــراه باشــد کــه نتیجــه اش افــت تأثیرگــذاری سم پاشــی و 

کنتــرل آفــات اســت )شــکل 3(.
وقتــی فاصلــه کاشــت کم تــر از حــد اســتاندارد باشــد، تراکــم شــاخه ها   -2
پــس از مدتــی موجــب ســایه اندازی درختــان روی همدیگــر می شــود و در 

ــد. ــش می یاب ــرد کاه ــه عملک نتیج
باغــدار بایــد هــر ســال بــا هــرس رشــِد درختــان را کنتــرل کنــد کــه ایــن   -3

ــه باغــداران تحمیــل می کنــد. کار هزینــه زیــادی را ب

 
شکل 3- فاصله کاشت نامناسب )6×4( در رقم بادامی سفید

ــرد،  ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــم بای ــن رق ــت ای ــه در کاش ــری ک ــه دیگ نکت
شــکل دهی مناســب اســت. از اولیــن ســال های پــس از کاشــت بایــد بــرای ایجــاد 
درختانــی تک تنــه و عمــودی کــه بتواننــد رشــد و محصــول نســبتاً زیــاد درخــت 
ــد یکــی  ــد بای ــس از پیون ــن کار پ ــرای ای ــزی شــود. ب ــد، برنامه ری را تحمــل کنن
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ــد شــده و از رشــد عمــودی مناســبی برخــوردار اســت،  ــه پیون از شــاخه هایی ک
ــه شــاخه  ــی ک ــه شــاخه های پیوندشــده حــذف شــود. زمان انتخــاب شــود و بقی
ــا شــاخه های  ــد ســربرداری شــود ت ــر رشــد کــرد، بای پیوندشــده حــدود 1/5 مت
ــاخه  ــا 4 ش ــده، 3 ت ــی تولیدش ــاخه های جانب ــن ش ــوند. از بی ــد ش ــی تولی جانب
ــد انتخــاب  ــر دارن ــا همدیگ ــه را ب ــن زاوی ــی بیش تری ــه اصل ــط تن ــه روی محی ک
ــکیل  ــب تش ــکل مناس ــاد ش ــرای ایج ــت را ب ــی درخ ــکلت اصل ــا اس ــوند ت می ش
ــک نقطــه منشــعب شــده باشــند  ــد از ی ــن شــاخه ها تاحدممکــن نبای ــد. ای دهن
ــی  ــت، بخش ــی درخ ــال های اوج بارده ــورت، در س ــن ص ــر ای ــکل 4(؛ در غی )ش
ــکل 5( و از  ــد )ش ــدا می کنن ــاس پی ــن تم ــطح زمی ــا س ــا ب ــاخه ها و میوه ه از ش
ــه شــخم، سم پاشــی،  ــاغ از جمل ــی ب ــای اجرای ــر بســیاری از برنامه ه طــرف دیگ

ــوند. ــه می ش ــکل مواج ــا مش ــت و... ب برداش

 شکل 4- شکل مناسب برای درختان رقم بادامی سفید
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شکل 5- تماس بخش زیادی از شاخه ها با زمین به دلیل شکل نامناسب

 توجیه فنی کاشت رقم بادامی سفید فیض آباد 

بــه تجربــه اثبــات شــده اســت کــه کاشــت ایــن رقــم در اراضــی شــنی و دارای 
ــروز مشــکالتی از قبیــل کم برگــی، خشــکیدگی حاشــیه  بافــت ســبک، زمینــه ب
بــرگ و زردی عمومــی برگ هــا را در ســال های آینــده فراهــم می کنــد؛ بنابرایــن 
اگــر خــاک از درصــد شــن باالتــری برخــوردار بــود، حتمــاً قبــل از کاشــت حداقــل 

نســبت بــه اصــالح خــاک در محــدوده کاشــت نهــال اقــدام شــود.
عوامــل مهمــی در موضــوع اهمیــت اقتصــادی کاشــت رقــم بادامــی ســفید 
ــه  ــورد توج ــا م ــه آن ه ــد هم ــه بای ــت ک ــرح اس ــدار مط ــص باغ ــد خال و درآم

قــرار گیــرد.
ــدود 60  ــه ح ــی ک ــر درختان ــی: درحال حاض ــودن دوره بارده طوالنی ب  -1
ســال از کاشــت آن هــا می گــذرد، هنــوز از تولیــد اقتصــادی مناســبی برخوردارنــد.
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ــی در  ــاهدات میدان ــکی: مش ــوری و خش ــه ش ــب ب ــبتاً مناس ــل نس تحم  -2
مناطقــی کــه درختــان بــا آب شــور آبیــاری می شــود گویــای ایــن واقعیــت اســت 
ــوری  ــانه های ش ــی دارد و نش ــد مطلوب ــاد تولی ــفید فیض آب ــی س ــم بادام ــه رق ک
ــه روی  ــی ک ــروژه تحقیقات ــک پ ــج ی ــن نتای ــد. همچنی ــان می ده ــر نش را کم ت
صفــات رویشــی در کلکســیون ارقــام پســته و شــرایط شــور انجــام شــد، نشــان داد 
کــه ایــن رقــم از رشــد رویشــی مناســبی نســبت بــه ارقــام کله قوچــی و ممتــاز 

برخــوردار اســت.
ــام تجــاری  ــر از ارق ــاً بیش ت باردهــی مناســب: باردهــی ایــن رقــم تقریب  -3
و شناخته شــده اســت. بــر اســاس نمونه برداری هــا طــی ســالیان متمــادی، 
ــاد حــدود  ــفید فیض آب ــی س ــم بادام ــرای رق ــار ب ــار و کم ب ــال های ب ــن س میانگی
ــی،  ــر کله قوچ ــاری نظی ــام تج ــایر ارق ــر از س ــه بیش ت ــود ک ــک ب ــن خش 3 ت

ــی و اوحــدی اســت. فندق
بازارپسندی متوسط.  -4

ســال آوری نســبتاً شــدید: اگــر بــاغ درســت مدیریت نشــود، بخصــوص در   -5
ــاد اســت؛ به طوری کــه در ســال بعــد  ــه گل زی ــار، درصــد ریــزش جوان ســال پرب

تقریبــاً میــوه ای روی درخــت وجــود نخواهــد داشــت.
در تعییــن قیمــت محصــوِل هــر رقــم صفــات مهمــی تأثیرگذارنــد کــه   -6
می تــوان بــه صفــات کیفــی از قبیــل طعــم و مــزه، انــدازه، رنــگ مغــز، پوســت 
ــا در  ــر آن ه ــات و تأثی ــن صف ــرد. ای ــاره ک ــی اش ــت خندان ــتخوانی و وضعی اس
قیمــت چنــد رقــم پســته تجــاری ارائــه شــده اســت )جــدول 1(. اگــر در یــک 
ــمت  ــز در قس ــی مغ ــگ روی ــفید، رن ــتخوانی س ــت اس ــگ پوس ــته، رن ــم پس رق
ــت را در  ــن قیم ــد، بیش تری ــت باش ــوه درش ــگ و می ــوه قرمزپررن ــی می خندان

ــازار خواهــد داشــت. ب
ــه فــروش می رســد.  درصــدی از پســته تولیــدی به صــورت تازه خــوری ب  -7
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ــه  ــه اینک ــام پســته زودرس اســتفاده می شــود. نظــر ب ــن منظــور از ارق ــرای ای ب
ــت  ــگ پوس ــط رس اســت و رن ــا متوس ــاد زودرس ت ــفید فیض آب ــی س ــم بادام رق
ــرای  ــه ســفید اســت، از بازارپســندی مناســبی ب ســبزش هــم ِکرمــی متمایــل ب

تازه خــوری برخوردارســت.

جدول 1- مهم ترین صفات تأثیرگذار بر قیمت پسته )بهمن 1395(

رنگ پوست شکل میوهاُنس دانه *رقم

خشک

درجه 
خندانی

قیمت )تومان(

29000متوسطکرمیبادامی28بادامی سفید

37000متوسطکرمیبادامی22اکبری

35000متوسطکرمیفندقی20کله قوچی

35000متوسطسفیدبادامی26احمد آقایی

34000متوسطسفیدبادامی26عباسعلی

28000متوسطکرمیبادامی27برگ سیاه

26000متوسطکرمیبادامی27ممتاز

28000متوسطکرمیفندقی28فندقی

* تعداد دانه پسته در 28 گرم را یک اُنس می گویند.
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 جمع بندی 

ســطح زیــر کشــت پســته در بخش هــای وســیعی از مناطــق خشــک و 
نیمه خشــک کشــور در حــال افزایــش اســت. در ایــن بیــن، انتخــاب رقــم مناســب 
ــرداران  ــد. بســیاری از بهره ب ــن کن ــده تضمی ــد اقتصــادی را در آین ــد تولی می توان
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــی نبرده ان ــب پ ــم مناس ــت رق ــش و اهمی ــه نق ــوز ب هن
بررســی ها نشــان می دهــد کــه یکــی از بزرگ تریــن مشــکالت پســته کاری 
ــام  خراســان رضــوی و دیگــر مناطــق پســته کاری کشــور، انتخــاب و کاشــت ارق
ناســازگار اســت. بــر اســاس مطالعــات انجام شــده، رقــم بادامــی ســفید فیض آبــاد 
ــاوت و آب و  ــی متف ــرایط اقلیم ــه در ش ــت ک ــول اس ــد و پرمحص ــام پررش از ارق
ــام پســته تجــاری و شناخته شــده،  ــه بســیاری از ارق خــاک نامناســب، نســبت ب
ســازگاری بهتــری از خــود نشــان داده اســت. درعین حــال بایــد قبــل از کاشــت 
دقــت شــود کــه منطقــه مــورد نظــر دارای زمســتان های نســبتاً ســرد و طوالنــی 
ــوه در  ــکیل می ــای تش ــن روزه ــدید در اولی ــای ش ــویی، وزش باده ــد. از س باش
اردیبهشــت می توانــد موجــب ریــزش بخشــی از خوشــه ها شــود و از ســوی دیگــر، 
ــزش  ــیده اند، ری ــل رس ــور کام ــا به ط ــه میوه ه ــهریور ک ــدید در ش ــاد ش وزش ب
درصــدی از میوه هــای روی خوشــه را به دنبــال خواهــد داشــت؛ بنابرایــن از 

کاشــت ایــن رقــم در مناطــق بادخیــز تاحدامــکان خــودداری شــود.  
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