
1) فرآورى تر با بوجارى خشک 
در این روش تمام مراحل فرآورى پسته شامل پوست 
بوجارى  و  خشک  فرآورى  کردن،  خشک  کردن، 
محصول، گونى کردن و بارگیرى پسته خشک به طور 
کامل در واحدهاى فرآورى انجام شده و پسته خندان 
مى شود.  باغدار  تحویل  مجزا  طور  به  بسته  دهان  و 
پسته هاى وازده شامل زیر غربالى، بدشکل، بدرنگ، 
روآبى، گو و مغز پس از توزین و بارگیرى، به صورت 
یکجا از طرف کارگاه به فروش رسیده و وجه آن به 
بستانکار حساب باغدار منظور مى گردد. الزم به ذکر 
است که در این روش، هر باغدار کد مخصوص به خود 
را داشته که از ابتداى ورود پسته تر تا تحویل گرفتن 
نهایى پسته خشک با آن کد شناسایى و پسته اش 
فرآورى مى شود. مراحل مختلف در روش فرآورى تر با 

بوجارى خشک به شرح زیر مى باشد:
پسته تر پس از تخلیه روى رمپ، وارد چرخهاى پسته 
پوست کنى شده و سپس به دستگاه نخاله گیر سرازیر 
پوست  مجدداً  ها  پسته  دستگاه،  این  در  شود.  مى 
گیرى و شسته شده، وارد حوض فلزى پر شده از آب 
تمیز (حوض آب) مى گردند. در حالى که پسته هاى 
سنگین (ته آبى) به زیرآب مى روند، پسته هاى سبک 
(روآبى) در سطح آب باقى مى مانند. پس از این مرحله، 

پسته ها وارد دو مسیر جداگانه مى گردند. 
پسته هاى ته آبى به وسیله باالبرى که در زیرحوض 
در  تا  گشته  گیر  نم  دستگاه  وارد  شده  تعبیه  آب 
آنجا ضمن خندان تر شدن، مقدارى از رطوبتشان 
گوگیر  دستگاه  وارد  سپس  ها  پسته  شود.  گرفته 
است  اى  استوانه  شامل  دستگاه  این  گردند.  مى 
هاى  پسته  تا  چرخد  مى  زیاد  سرعت  با  که  فلزى 
پوست دار که اصطالحاً گو نامیده مى شوند پس از 

برخورد به استوانه، در اثر اصطکاك به یک سمت و 
پسته هاى کامًال پوست شده به سمت دیگر هدایت 
شوند. بدین نحو پسته هاى بدون پوست و گوها با 
دقت باالیى از هم جدا مى شوند. پسته هاى پوست 
نشده (گو) مجدداً به روى رمپ برگردانده مى شوند 
گیرى  پوست  تازه،  هاى  پسته  همراه  به  دوباره  تا 
هاى  پسته  تر،  فرآورى  از  مرحله  آخرین  در  شوند. 
داخل  به  نهایى  شدن  خشک  جهت  شده  پوست 
کن  خشک  این  شوند.  مى  هدایت  ها  کن  خشک 
ها به قسمتهاى جداگانه تقسیم شده اند تا قابلیت 
خشک کردن محصول پسته باغداران مختلف را به 

صورت جداگانه داشته باشند.
در سوى دیگر، پسته هاى روآبى توسط جریان آب به 
درون دستگاه نخاله گیر دیگرى هدایت شده و پس از 
پوست گیرى مجدد، وارد دستگاه نم گیر مخصوص 
پسته هاى روآبى مى شوند. در انتهاى نم گیر، عمل 
پوك گیرى به وسیله هوا و سپس عمل گوگیرى مانند 
پسته هاى ته آبى، انجام مى شود. درآخر خط روآبى 
پسته هاى روآبى جهت خشک شدن  زیر نور آفتاب به 
میدان منتقل مى شوند. پس از آنکه پسته هاى روآبى 
دستگاه  داخل  به  گیرى  پوك  جهت  شدند  خشک 
حوض خشک ریخته مى شوند. در انتهاى این مرحله 
و پس از گونى شدن، پسته هاى روآبى آماده فروش 

توسط کارگاه فرآورى مى باشند.
در اولین مرحله از فرآورى خشک، پسته هاى ته آبى 
هر باغدار به داخل غربال ریخته شده تا پسته هاى 
ریز و خیلى درشت توسط غربال گرفته شوند. مابقى 
پسته ها، جهت جداشدن خندان از دهان بست به 
هدایت  جداکن  خندان  سوزنى  چرخهاى  داخل 
مى شوند. بعد از این مرحله پسته هاى خندان، روى 

نوار بازرسى ریخته مى شوند تا کارگران پسته هایى 
شامل  و  شوند  مى  نامیده  وازده  اصطالحاً  که  را 
پوست و مغز آزاد، گو، پسته هاى بدشکل و بدرنگ 
مى باشند - هر رده به صورت جداگانه - جمع کنند. 
در انتهاى نوار بازرسى، پسته هاى خندان تمیز شده 
درون یک سینى فلزى ریخته مى شوند و کارگرى 
دارد  عهده  به  را  آنها  نهایى  کنترل  مسؤولیت  که 
پسته ها را بازبینى و سپس داخل گونى مى ریزد. 
پسته هاى خندان تمیز شده پس از بسته بندى در 
گونى هاى 50 تا 70 کیلوگرمى و درج کد باغدار و 

آشنایى با شیوه هاى نوین مدیریت محصول در واحد هاى فرآورى پسته

در سه دهه گذشته صنعت پسته کشور تحوالت بیشمارى را پشت سر گذاشته است. بى تردید اولین تحول جدى، توسعه سرسام آور سطح زیر کشت به ویژه 
در دهه هاى 60 و 70 شمسى بود که اگرچه در دهه 80 نیز ادامه یافت اما سرعت آن هیچگاه به دو دهه قبل از آن نرسید و البته بیشتر در خارج از استان 
کرمان تمرکز یافت. با به بارنشستن باغهاى جدید االحداث، نیاز جدى به توسعه واحدهاى فرآورى نمایان شد و این نیاز موجى از توسعه و احداث واحدهاى 
فرآورى کوچک و بزرگ را در استانهاى پسته خیز کشور و به ویژه استان کرمان ایجاد کرد. این توسعه به ویژه در دهه 70 بیشتر خود را نشان داد و نتیجه 
آن، ایجاد گروهى از واحدهاى فرآورى غیرخدماتى بود که تنها محصول باغهاى مالک همان واحد را فرآورى مى نمود. البته توسعه واحدهاى خدماتى نیز که 
آماده فرآورى محصول باغدارانى بودند که تا پیش از آن سعى مى کردند محصول خود را شخصاً و با پذیرش تمام مشقت هاى آن فرآورى نمایند، همزمان در 
دستور کار قرار گرفت. در این دوره هم فرآورى کنندگان و هم باغداران با این چالش مدیریتى مواجه بودند که چگونه مى توان محصول متقاضیان را در کوتاه 
ترین زمان ممکن، فرآورى و تفکیک نمود بدون آنکه نگران مخلوط شدن محصول باغهاى مختلف و منافع فردى باغداران بود. با این وجود عمًال مدیریت این 

مالحظات، به طور جدى سرعت و ظرفیت فرآورى را کاهش مى داد.
به نظر مى رسد که امروز، با توسعه فنى و البته توسعه روابط فرهنگى، کارى و مدیریتى در واحدهاى فرآورى، صنعت فرآورى پسته کشور راه هایى مؤثر براى 
رهایى از این دغدغه یافته باشد. راه هایى که مى توانند تحول بعدى را در صنعت پسته رقم بزنند. این تحول چیزى نیست جز مدیریت فرآورى محصول با هدف 
بیشترین سرعت کار و کمترین هزینه ممکن. شیوه هاى جارى مدیریت فرآورى محصول در واحدهاى فرآورى و تجربیات موجود در این زمینه، نویدبخش آن 

است که با توسعه برخى از این تجربیات بتوان به تحول کیفى محصول در آینده امیدوار بود.

ایران پسته  انجمن  پیوسته  عضو  شهریارى،  شهرام 

بوجارى پسته خشک در واحدهاى فرآورى پسته
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نوع پسته روى هر گونى، به انبار منتقل و در موعد از 
پیش توافق شده تحویل باغدار مى گردد. پسته هاى 
ریخته  دیگرى  قسمت  در  جداگانه  نیز  بسته  دهان 
مى شوند تا پس از بسته بندى در گونى و درج کد 
باغدار و نوع پسته روى هر گونى به انبار منتقل و 

تحویل باغدار شوند.
2) فرآورى تر بدون بوجارى خشک 

شرح  روش  مشابه  عیناً  تر  فرآورى  روش،  این  در 
منتها  شود.  مى  انجام  قبل  قسمت  در  شده  داده 
بدون  و  شدن  خشک  از  پس  آبى  ته  پسته هاى 
انجام بوجارى داخل گونى شده و به صورت مخلوط 
گردند.  مى  باغدار  تحویل  بست  دهن  و  خندان 
توزین  از  پس  گو  و  روآبى  شامل  وازده  هاى  پسته 
و عیارگیرى، بصورت یکجا توسط کارگاه فرآورى به 
فروش رسیده، وجه آن پس از کسر هزینه فرآورى 

به بستانکار حساب باغدار منظور مى گردد.
هزینه انجام خدمات فرآورى تر بدون بوجارى خشک 
بعلت حذف مراحل فرآورى خشک حدوداً 20 درصد 
کمتر از هزینه فرآورى تر با بوجارى خشک مى باشد.

3) فرآورى اشتراکى 
ورودى  تر  پسته  محموله  هر  فرآورى،  نوع  این  در 
به کارگاه قبل از مخلوط شدن با پسته هاى سایر 

باغداران، وزن و نمونه بردارى مى شود. نمونه بردارى 
پسته پس از پوست گیرى و در سه فاصله زمانى 5 
دقیقه اى انجام مى گیرد. پسته هاى نمونه در ظرفى 
ریخته شده، پس از کدگذارى و درج اطالعاتى چون 
نوع پسته، تاریخ و شماره قبض باسکول و نام باغدار 
هر  براى  مى گردند.  منتقل  گیرى  نمونه  اطاق  به 
یک از نمونه ها، درصد پوك، درصد خندان و انس 

پسته  هاى خندان تعیین مى شود.
تمامى محموله هاى پسته باغداران شرکت کننده در 
قرارداد فرآورى اشتراکى پس از طى کلیه مراحلى 
که در شرح روش فرآورى تر با بوجارى خشک آمد، 
منتها بصورت یکجا و تحت یک شماره واحد داخل 

انبار چیده شده، آماده فروش مى گردند.
فرآورى  اشتراکى،  صورت  به  که  هایى  پسته 
شده اند با تصمیم مشترك نماینده واحد فرآورى 
و یک نماینده به نیابت از باغداران شرکت کننده 
مناسب  زمان  در  اشتراکى  فرآورى  قرارداد  در 
و  فرآورى  هزینه  کسر  از  پس  آن  وجه  فروخته، 
کمیسیون فروش بر اساس مشخصات نمونه اولیه 
مطابق  باغدار  هر  سوى  از  دریافتى  محموله هاى 
بین  قرارداد  طى  شده  موافقت  پیش  از  موازین 
درخواست  صورت  در  مى گردد.  تقسیم  باغداران 

وجه  بجاى  بردارى،  نمونه  نتایج  اساس  بر  باغدار، 
ته  خندان  پسته  کل  از  باغدار  پسته  سهم  نقد، 
آبى اشتراکى، به باغدار تحویل داده مى شود. در 
دریافتى  پسته  اولیه  انس  با  پسته  این  صورتیکه 
تفاوت  حسب  بر  باشد،  داشته  تفاوت  باغدار  از 
یا  اضافه  تحویلى  پسته  مقدار  بازار،  روز  قیمت 

کسر خواهد شد.
فرآورى پسته به صورت اشتراکى سه مزیت عمده دارد:

 ازآنجا که حجم محموله پسته اى که به صورت 
اشتراکى فرآورى مى شود بسیار بزرگتر از حجم تک 
فرآورى  هزینه  است،  باغدار  هر  هاى  محموله  تک 
به این روش بسیار پایین تر (تا 35 درصد کاهش 
خشک  بوجارى  با  تر  فرآورى  هزینه  از  هزینه) 

اختصاصى مى باشد؛
سبب  اشتراکى  پسته  هاى  محموله  باالى  تناژ   
شرایط  در  ها  محموله  این  فروش  نرخ  تا  شود  مى 
طور  به  ها  پسته  که  حالتى  به  نسبت  مشابه 
باغدار  براى  مراتب  به  شوند  مى  ضبط  اختصاصى 

مطلوب تر باشد؛ و نهایتاً
 امکان دستیابى خریداران و تجار به محموله هاى 
بزرگ تجارى یکنواخت و با کیفیت در روش فرآورى 

اشتراکى فراهم است.
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