
برداشت
 در آمریکا جمعاً حدود 800 باغدار پسته وجود 
دارد. سطح زیر کشت متعلق به هر باغدار از چند 
هکتار تا چندین هزار هکتار متغیر است. [ با احتساب 
سطح زیر کشت مثمر بالغ بر 55 هزار هکتار و سطح 
زیر کشت غیر مثمر بالغ بر 31 هزار هکتار، متوسط 

مالکیت هر باغدار بیش از 100 هکتار مى باشد. 
توسط  باغ  از  پسته  آورى  جمع  و  برداشت   

ماشین هاى مکانیزه ارتعاشى صورت مى پذیرد؛
درون  به  باغ  در  شده  آورى  جمع  هاى  پسته   
تریلى هاى 22 تا 28 تنى جهت انتقال به واحدهاى 

فرآورى ریخته مى شوند؛

فرآورى تر
آمریکا  پسته  تمامى  کننده،  فرآورى   14 کًال   
است  حالى  در  این  نمایند.  مى  ضبط  و  فرآورى  را 
که 95 درصد فرآورى تنها توسط 7 فرآورى کننده 
انجام مى شود. [ با احتساب تولید قریب 240 هزار 
تن پسته خشک در پوست در سال محصولى 2010 
(معادل 1389) در آمریکا، متوسط تناژ فرآورى هر 
یک از 7 فرآورى کننده بزرگ بالغ بر 30 هزار تن 

بوده است. ]
 در بدو ورود به واحد فرآورى، محموله ورودى 
وزن شده و سپس اشیاء خارجى آن که عمدتاً برگ 
جدا  پسته  از  مکانیزه  بصورت  باشند  مى  شاخه  و 

مى شوند؛
هاى  دستگاه  توسط  گیرى  پوست  از  پس   
در  و  شده  آبى  حوض  وارد  ها  پسته  مکانیکى، 
مى  جدا  پوك  و  نارس  از  مغزدار  هاى  دانه  آنجا 

مرحله  این  در  نیز  ریز  خیلى  هاى  پسته  شوند. 
مى شوند. جدا 

 سپس رطوبت پسته ها ظرف 6 ساعت توسط 
درصد   30 حدود  از  پیوسته]  ها[ى  کن  خشک 
این  در  ها  پسته  یابد.  مى  کاهش  درصد   10 به 
بست  دهن  و  خندان  هاى  دانه  از  مخلوطى  مرحله 

مى باشند.
به  ها  پسته  تر،  فرآورى  از  مرحله  آخرین  در   
در  تا  شده  منتقل  هوادهى  و  ذخیره  سیلوهاى 
زمان نیاز از سیلوها خارج شوند. در این سیلوها، 
دمیدن  با  کردن،  خشک  عملیات  تکمیل  جهت 
هواى محیط، رطوبت پسته ها به 5 درصد کاهش 

یابد.  مى 
کردن  خشک  کلى  طور  به  که  است  ذکر  به  الزم 
خشک  پذیرد:  مى  انجام  زیر  روشهاى  به  پسته 
فضاى  در  هوا  با  کردن  آفتاب،خشک  در  کردن 
مناسب،خشک کردن دو مرحله اى شامل خشک 
 12 رطوبت  به  رسیدن  تا  گرم  هواى  با  کردن 
درصدى و در ادامه خشک کردن با هوا در فضاى 
خشک  و  درصد   5-6 رطوبت  به  رسیدن  تا  بسته 

کردن یک مرحله اى با هواى گرم.
 بطور معمول ظرفیت هر سیلو حدود 500 تن 
است. هر سیلو ممکن است حاوى پسته هاى متعلق 
به 1 تا 70 باغدار متمایز باشد. حال آنکه فرآورى 
کنندگان منشأ پسته ورودى به هر سیلو را در دفاتر 

خود ثبت و نگهدارى مى نمایند. 
همچنین ممکن است محصول سال هاى متوالى در 
در  رویه  این  گرچه  شوند،  ریخته  هم  روى  سیلوها 

حال منسوخ شدن است؛

فرآورى خشک
اشیاء  جداسازى  با  ها  پسته  خشک  فرآورى   
خارجى باقیمانده،بوسیله دستگاه حوض بادى آغاز 

مى گردد؛
 سپس پسته هاى دهن بست از خندان توسط 

دستگاه جداکن سوزنى تفکیک مى گردند؛
بندى  درجه  جهت  غربال  از  بعد،  مرحله  در   

پسته ها بر اساس اندازه استفاده مى شود؛
دستى  و  چشمى  تفکیک  از  پیش  ها  پسته   
با  ساز  جدا  هاى  دستگاه  درون  از  کارگران،  توسط 
چشم الکترونیکى عبور مى کنند و دانه هاى لکه دار 

از محصول اصلى خارج مى شود.

برشته کردن و بسته بندى
 هدف از برشته کردن پسته دو چیز است: یکى 
بردن  بین  از  دیگرى  و  پسته  مطبوع  طعم  ایجاد 

آلودگى هاى میکروبى؛
 بسته بندى پسته ها به منظور فروش در داخل 
هاى  قوطى  یا  و  پالستیکى  هاى  کیسه  در  آمریکا 

غیر قابل نفوذ صورت مى گیرد؛
 محموله هاى صادراتى در کانتینرهاى 10 یا 20 
تنى قرار مى گیرند. پسته هاى صادراتى در مقصد 

برشته مى شوند.
امکان  بردن  بین  از  جهت  است  ذکر  به  الزم 
سرایت آلودگى بین بخشى، دستگاه ها و فضاهاى 
مورد استفاده در بخش هاى فرآورى تر، فرآورى 
از  کامًال  بندى  بسته  و  کردن  برشته  و  خشک 

هستند. مجزا  یکدیگر 

برداشت و فرآورى پسته در آمریکا 
ایران پسته  انجمن  خانه  دبیر  ترجمه: 
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