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ــه از  ــد از صنعــت پســته ترکی ــور بازدی ت
ــاه 1397  ــهریور م ــا 14 ش ــخ 12 ت تاری
ــا  ــن ب ــای انجم ــنایی اعض ــدف آش ــا ه ب
پتانســیل ها و توانمندی هــای پســته ایــن 
کشــور برگــزار شــد. در ایــن تــور تعــداد 
ــکل از  ــن متش ــای انجم ــر از اعض 24 نف
ــی 3 روز از  ــدگان ط ــداران و صادرکنن باغ
ــز  ــط و مراک ــای ضب ــای، ترمینال ه باغ ه
ــازار  ــات و ب ــه تحقیق ــرآوری، موسس ف
ــته در  ــی پس ــع تبدیل ــورس کاال و صنای ب
ــا  شــهرهای غــازی آنتــپ و شــانلی اورف
بازدیــد کردنــد. جزئیــات برنامه هــای 
بازدیــد از صنعــت پســته ایــن کشــور در 

ــت. ــده اس ــه ش ــه ارائ ادام
• روز اول

بازدید از مرکز تحقیقات پسته غازی آنتپ 
ــه  ــد از مزرع ــا بازدی ــور ب ــه ت در روز اول، برنام
تحقیقاتــی ایــن مرکــز آغــاز شــد. بنــا بــه گفتــه 
ــت  ــای محم ــات، آق ــز تحقیق ــناس مرک کارش
اوزون )Mehmet Uzun(، ارتفــاع از ســطح 
ــی آن  ــزان بارندگ ــر و می ــدود 800 مت ــا ح دری
منطقــه حــدود 500-300 میلی متــر اســت، 
ــاد،  ــان زی ــل درخت ــا فواص ــته ب ــای پس باغ ه
خــاک  و  ســطحی  زیــر  قطــره ای  آبیــاری 
ــام  ــد. ارق ــده ان ــزی ش ــگ، باغری ــوه ای رن قه
ــم  ــه رق ــن منطق ــای ای ــود در با غ ه ــته موج پس

کشــیده اوزون، آنتــپ )حلبی( و ســیرت هســتند. 
تعــدادی درخــت تــازه پیونــد خــورده احمدآقایــی 
ــطحی  ــر س ــاری زی ــد. آبی ــاهده می ش ــز مش نی
ــرا  ــان اج ــت درخت ــال از کاش ــد از 10 س را بع
کــرده بودنــد، فاصلــه لوله هــا بــا درختــان 
ــر  ــا 2 لیت ــی قطــره چکان ه ــر و دب حــدود 2 مت
در ســاعت بــود. بــرای درختــان کوچــک فاصلــه 
ــرای  ــانتی متر و ب ــا 20 س ــره چکان ه ــن قط بی
درختــان بــزرگ 40 ســانتی متر بــود. ســطح 
ــه  ــن منطق ــی ای ــر زمین ــای زی ــتایی آب ه ایس

ــد.  ــام ش ــر اع ــا 100 مت ــدود 80 ت ح
پــس از بازدیــد از با غ هــا و نهالســتان بــه دفتــر 
مرکــز تحقیقــات رفتیــم و بــا ریاســت موسســه 
 )Nevzat Aslan( اصــان  نــوزت  آقــای 
ــابقه  ــا س ــم. ایشــان در رابطــه ب ــات کردی ماق
کاشــت و تعــداد درختــان پســته، ارقــام موجــود، 
ســطح زیــر کشــت و میــزان مصــرف پســته در 
ــش از 90  ــود. بی ــراد نم ــی ای ــه توضیحات ترکی
ــه  ــر کشــت پســته در ترکی درصــد از ســطح زی
ــه وی  ــه گفت ــرار دارد. ب ــک ق ــق خش در مناط
ــه ســطح زیرکشــت  ــا 10 درصــد ب ســاالنه 5 ت
ــتان های  ــود. اس ــه می ش ــه اضاف ــته در ترکی پس
شــانلی اورفــا و ســیرت بیشــترین ســهم از ایــن 
تعــداد  متوســط  می باشــند.  دارا  را  افزایــش 
ــار 200  ــر هکت ــه در ه ــته در ترکی ــان پس درخت
اصلــه اســت. متوســط برداشــت پســتۀ با غ هــای 

ــرم و در  ــاآور 200 کیلوگ ــال ن ــک س ــم در ی دی
ســال آور 1000 کیلوگــرم در هکتــار اســت. 
ــک  ــی در ی ــای آب ــت در با غ ه ــط برداش متوس
ســال نــاآور 1000 کیلوگــرم و در ســال آور 
2500 کیلوگــرم در هکتــار اعــام شــد. هزینــه 
ــدود 1.5  ــاورز ح ــر کش ــرای ه ــته ب ــد پس تولی
دالر بــرآورد می شــود. قیمــت بــاغ از 1 تــا 
10 دالر بــرای هــر متــر مربــع متفــاوت اســت. 
ــه  ــی ب ــت، نزدیک ــن قیم ــر ای ــر ب ــل موث عوام
ــان اســت.  شــهر، کیفیــت خــاک و تعــداد درخت
همچنیــن رئیــس مرکــز تحقیقــات توضیــح 
ــد از  ــدود 95 درص ــه ح ــه اینک ــه ب ــا توج داد، ب
ســطح زیرکشــت پســته در ترکیــه دیــم اســت، 
بارندگــی یکــی از مهمتریــن فاکتورهایــی اســت 
کــه به طــور مســتقیم در میــزان پســته تولیــدی 
ــزان  ــال حاضــر می ــر دارد. در ح ــن کشــور اث ای
ــته  ــق پس ــالیانه در مناط ــی س ــط بارندگ متوس
خیــز ترکیــه حــدود 200 تــا 600 میلی متــر 

اعــام می شــود.
ارقام پسته ترکیه

ــای  ــیرت پیونده ــی و س ــیده، حلب ــز، کش قرم
ــوند.  ــوب می ش ــه محس ــته در ترکی ــب پس غال
ــات  ــه تحقیق ــام در موسس ــن ارق ــیاری از ای بس
خصــوص  در  و  موجــود  آنتــپ  غــازی 
ویژگی هــای آنهــا تحقیــق شــده کــه بــه 
ــت: ــده اس ــاره ش ــا اش ــن ویژگی ه ــی از ای بعض
ــی و  ــپ، باتوم ــته آنت ــب  پس ــای غال ــه ه پای
ــه  ــازه ب ــای ت ــه ه ــتند و واریت ــوس هس تربینت
ــاراک اســتار، آکینچــی،  ــن، ب ــت رســیده تکی ثب

اویگئــر، آتلــی و ازتــورک می باشــند.
ــورک،  ــکا، ازت ــور، کاس ــر: اویگ ــته ن ــوع پس 4 ن

ــترین اکوس
 در ادامــه رئیــس مرکــز تحقیقــات پســته غــازی 
ــده و در  ــرا ش ــی اج ــای تحقیقات ــپ، پروژه ه آنت

دســت اقــدام ایــن مرکــز را اعــام نمــود.
بازدیــد از مرکــز تولیــد باقلــوای پســته 

)CELEBIOGLU(
در ایــن روز بــرای بازدیــد از نحــوه تولیــد 
ــوا  ــگاه باقل ــه کارگاه و فروش ــته ب ــوای پس باقل
رفتیــم. بازدیــد از فرآینــد تولیــد، بخشــی از 
فرآینــد بازاریابــی و فــروش ایــن فروشــگاه بــود. 

گزارش بازدید از پسته ترکیه
سحرنخعی
مسئول روابط بین الملل انجمن پسته ایران

 
 

 

درصد از سطح زیرکشت پسته در ترکیه دیم است،  95با توجه به اینکه حدود توضیح داد، رئیس مرکز تحقیقات همچنین 
. در حال حاضر میزان اثر دارداین کشور  تولیدی طور مستقیم در میزان پستهکتورهایی است که بهبارندگی یکی از مهمترین فا

 شود.متر اعالم میمیلی 600تا  200متوسط بارندگی سالیانه در مناطق پسته خیز ترکیه حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترکیه پستهارقام 

شوند. بسیاری از این ارقام در موسسه تحقیقات محسوب می پیوندهای غالب پسته در ترکیهقرمز، کشیده، حلبی و سیرت 
 ها اشاره شده است:های آنها تحقیق شده که به بعضی از این ویژگیغازی آنتپ موجود و در خصوص ویژگی

  

 2018شهرهای پسته خیز ترکیه و تعداد درختان موجود در سال 

 درختان جوان درختان بارده   درختانتعداد  مساحت )هکتار( شهر 

 4.991.857 17.703.343 22.695.200 136.347 غازی آنتپ

 9.318.546 18.300.486 27.619.032 125.398 شانلی اورفا

 1.927.765 4.668.830 6.596.595 25.809 آدیامان

 1.059.652 2.708.000 3.767.652 18.807 سیرت 

 272.500 810.050 1.082.550 6.799 کاهرامانماراس

 254.580 804.807 1.059.387 6.335 کیلیس

 1.635.286 2.770.080 4.405.366 9.309 سایر مناطق

 19.460.186 47.765.596 67.225.782 328.804 جمع کل ترکیه 

 غازی آنتپ منبع: مرکز تحقیقات پسته
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ــز  ــای مغ ــد کارتن ه ــاهده ش ــه مش ــور ک آن ط
ســبز ســالم وارد کارگاه شــده، در آنجــا توســط 
دســتگاه هــای خردکــن خــرد و پــودر می شــد و 
در ســه ســایز ریــز، درشــت و پــودر بــرای تولیــد 
ــگاه  ــن فروش ــید. ای ــرف می رس ــه مص ــوا ب باقل
ــز ســبز در ســال یکــی  ــن مغ ــد 300 ت ــا خری ب
ــازی  ــوای غ ــد باقل ــز تولی ــن مراک از بزرگ تری

ــود. آنتــپ ب
• روز دوم

ــته  ــرآوری پس ــال ف ــد از ترمین بازدی
)Tiryaki( تیریاکــی 

ــته  ــرآوری پس ــز ف ــد از مرک ــا بازدی روز دوم ب
تیریاکــی آغــاز شــد. شــرکت تیریاکــی در 
ســال 1965 بــا تأســیس ترمینــال فــرآوری 
ــون  ــم اکن ــرد. ه ــت ک ــه فعالی ــاز ب ــات آغ حبوب
ایــن کارخانــه در 18 مرکــز مختلــف بــه فرآوری 

ــات،  ــل غ ــاورزی مث ــوالت کش ــواع محص ان
حبوبــات، دانــه های روغنــی و مغزجــات از جمله 
پســته مشــغول اســت. بــا اعضــای تــور انجمــن 
ابتــدا از خــط فــرآوری تــر ایــن شــرکت بازدیــد 
ــودن  ــال نب ــل فع ــه دلی ــه ب ــه البت ــم ک کردی
ــود. در  ــخص نب ــاد مش ــرد آن زی ــوه عملک نح
ادامــۀ خــط فــرآوری بعــد از دســتگاه های جــدا 
کــن ســوزنی، غربــال ســایز بنــدی پســته قــرار 
گرفتــه بــود. تعــدادی ماشــین چکش زنــی بــرای 
پســته های دهــن بســت نیــز وجــود داشــت. در 
ــد  ــتگاه های تولی ــالن دس ــری از س ــش دیگ بخ
ــوژی  ــتم و تکنول ــه سیس ــتند ک ــرار داش ــز ق مغ
آنهــا مشــابه نــوع ایرانــی شــامل غربــال 
ــرد و  ــی گ ــای توپ ــایزبندی، پســته خردکن ه س
پــس از آن غربــال جهــت جــدا کــردن پوســت 
ــته کنی را  ــتگاه برش ــدی دس ــه بع ــود. در مرحل ب

مشــاهده کردیــم کــه در آن ابتــدا خیــس کــردن 
و نمــک زنــی انجــام می شــد و بعــد درون چنــد 

ــدند. ــته می ش ــته ها برش ــک پس ــوره کوچ ک
ــته  ــرآوری پس ــال ف ــد از ترمین •  بازدی

)Antepsan( ــان آنتپس
ــد  ــرای بازدی ــه ب ــدی ک ــرآوری بع ــه ف مجموع
در نظــر گرفتــه شــده بــود نوســاز بــود. ماشــین 
ــوز  ــی برخــی هن ــازه نصــب شــده و حت آالت ت
ــالن  ــک س ــط در ی ــد. دو خ ــده بودن ــال نش فع
حــدود 1500 متــری وجــود داشــت؛ یکــی 
ــوط  ــری مرب ــک و دیگ ــته خش ــه پس ــوط ب مرب

ــد. ــته می ش ــز پس ــه مغ ب
ــود  ــن صــورت ب ــه ای سیســتم پســته خشــک ب
ــرم وارد  ــه پســته خشــک شــده در پوســت ن ک
چنــد قیــف و مخــزن اســتیل می شــد و بعــد بــه 
ــت آن  ــته و پوس ــا پس ــد ت ــه می ش آن آب اضاف
ــد درون دســتگاهی  ــس بخــورد و بع ــی خی مدت
ــد.  ــدا می ش ــته ج ــده از پس ــس ش ــت خی پوس
ــا  ــال ب ــبیه غرب ــتگاهی ش ــد دس ــه بع در مرحل
ــرد.  ــدا می ک ــته ج ــت را از پس ــاِر آب پوس فش
ــه پســته  ــود ک ــی ب ــی طبقات ــد غربال ــه بع مرحل
ــک  ــایز وارد ی ــر س ــرد و ه ــایزبندی می ک را س
ــد.  ــش زن( می ش ــن )چک ــدان ک ــین آبخن ماش
پســته ها به صــورت مخلــوط خنــدان و ناخنــدان 
وارد ایــن مرحلــه می شــدند، چــون درصــد 
ــت؛  ــت اس ــان بس ــه ده ــته ترکی ــی از پس باالی
ــدان  ــتگاه آبخن ــه دس ــود ک ــخص نب ــه مش البت
کــن چگونــه کار می کنــد؛ امــا بــر اســاس ظاهــر 
ــا  ــه نظــر می رســید ب ــه دلیــل درجه بنــدی ب و ب
فشــار کار می کنــد. از طرفــی آثــار زخــم و 
ــد.  ــاهده می ش ــته ها مش ــم روی پس ــراش ه خ
البتــه روی دســتگاه درجــه فشــار بــاد هــم وجود 

 
 

 

 های ارقام پسته ترکیهبرخی ویژگی

 

 مشخصه 

 رقم

 زمان برداشت شکل دانه رنگ مغز رنگ پوست دانه )گرم( 100وزن 

 سپتامبر 9 کشیده سرخ-سبز قرمز متمایل به بنفش 123.35 قرمز

 سپتامبر 17 کشیده سرخ-سبز قرمز 125.96 اوزون

 سپتامبر 25 تخم مرغی زرد زرد متمایل به نارنجی 133.80 *سیرت

 سپتامبر 25 گرد زرد صورتی تیره 129.08 **اوحدی

 سپتامبر 10 کشیده سرخ صورتی گیالسی 127.00 حلبی

 سپتامبر 14 تخم مرغی زرد زرد متمایل به صورتی 135.98 تکین

 

واریته های تازه به ثبت رسیده تکین، باراک استار، آکینچی، اویگئر، هستند و  پسته آنتپ، باتومی، تربینتوس  پایه های غالب
 باشند.می ازتورکو  آتلی

 
 ازتورک، اکوستریننوع پسته نر: اویگور، کاسکا،  4

 
 

بازدید از باغ های پسته روستای تکتاشی 
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ــور  ــد از عب ــد بع ــرک خــورده کــه خیــس هــم بودن داشــت. پســته های ت
ــی  ــگ، نمک زن ــای بدرن ــردن دانه ه ــدا ک ــت ج ــورتر جه ــتگاه س از دس
ــال  ــای برشــته کن می شــدند؛ ســپس از غرب ــد وارد هیتره می شــدند و بع
عبــور می کردنــد تــا هــم خنــک شــوند و هــم خاکــه و پوســت و مغزشــان 
ــا از  ــته کن ه ــرارت برش ــوخت ح ــه س ــب اینک ــه جال ــود. نکت ــه ش گرفت
ــه آخــر هــم پســته ها  پوســت اســتخوانی پســته تأمیــن می شــد. در مرحل

می شــدند. بســته بندی 
خــط دیگــر ایــن شــرکت مربــوط بــه تولیــد مغــز پســته بــود. دســتگاه های 
ایــن مجموعــه از شــرکت تولیــد ماشــین آالت فــرآوری پســته اوزر ماکینــا 

)Ozer Makina( خریــداری شــده بود.
• بازدیــد از شــرکت ســازنده ماشــین آالت و خطــوط 

فــرآوری پســته اوزر ماکینــا
تولیــد اصلــی ایــن کارخانــه یــک دســتگاه آب خنــدان کــن بــود. قیمــت 
ــا  ــع شــدیم ت ــه مطل ــه البت ــورو اعــام شــد ک هــر ماشــین 110 هــزار ی
یکســال آینــده امــکان فــروش بــه ایــران ندارنــد، امــا در حــال تأســیس 
نمایندگــی در ایــران هســتند. مدیــر ایــن شــرکت آقــای کمــال اوزرمــت 
اعــام کــرد کــه فــروش تکــی ایــن دســتگاه میســر نیســت و بــرای هــر 
ــر  ــی قیمــت ه ــداری شــود؛ یعن ــت دســتگاه خری ــد هف ــل بای خــط حداق
خــط 770 هــزار یــورو می شــود کــه بــا ســایر متعلقــات آن بــه حــدود یــک 

میلیــون یــورو می رســد. ظرفیــت هــر دســتگاه شکســت )تولیــد مغــز( نیــز 
80 کیلوگــرم در ســاعت و قیمــت آن 8500 یــورو بــود.

• بازدید از بازار بورس کاالی غازی آنتپ
در آغــاز جلســه در بــورس کاالی غــازی آنتــپ، آقــای جســیم ارســان، 
ــروه، آرزوی  ــه گ ــآمدگویی ب ــن خوش ــورس ضم ــازار ب ــس ب ــب رئی نای
ــر  ــراد حاض ــت. اف ــراز داش ــران را اب ــته ای ــن پس ــا انجم ــاط ب ــظ ارتب حف
ــار  ــر از تج ــازار و 10 نف ــره ب ــأت مدی ــای هی ــدادی از اعض ــه تع در جلس
ــازار  ــد. خانــم ازگــور بایــرام دبیــرکل ب و خریــداران پســته عضــو آن بودن
بــورس نیــز ضمــن خوشــآمدگویی بــه گــروه انجمــن یــک معرفــی کوتــاه 
ــورس از  ــازار ب ــات وی ب ــق توضیح ــه داد. طب ــورس کاال ارائ ــازار ب از ب
ــو  ــر 1328 عض ــال حاض ــرده و در ح ــت ک ــه فعالی ــاز ب ــال 1958 آغ س
ــد.  ــت می کنن ــته فعالی ــه پس ــر در زمین ــداد 322 نف ــن تع ــه از ای دارد ک
ــون،  ــات، زیت ــات، حبوب ــه غ ــته ب ــر از پس ــازار غی ــن ب ــای ای فعالیت ه
ــز اختصــاص دارد. یکــی از پروژه هایــی کــه  خــوراک دام و ادویه جــات نی
در حــال اجــرا در ایــن بــازار اســت، ســاخت ســاختمانی مربــوط بــه دپــوی 
ــا ظرفیــت 10 هــزار تــن اســت. بودجــه ای کــه دولــت بــه ایــن  پســته ب

ــت. ــورو اس ــزار ی ــون و 650 ه ــاص داده 1 میلی ــروژه اختص پ
ــه  ــع ب ــو راج ــث و گفتگ ــه بح ــراد ب ــان، اف ــزارش ارس ــه گ ــد از ارائ بع
ــازار  ــال اعضــای ب ــرای مث ــد. ب ــه پرداختن ــران و ترکی ــت پســته ای وضعی

بازدید از شرکت فراوری پسته  آنتپسان- غازی آنتپ

بازدید از شرکت فراوری پسته  آنتپسان- غازی آنتپ بازدید از شرکت فراوری پسته تیریاکی - غازی آنتپ
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ــران  ــاری در ای ــتم های آبی ــرد سیس ــی عملک ــه چگونگ ــع ب ــورس راج ب
ــت پســته  ــد از صنع ــه بازدی ــود ب ــل خ ــد و تمای کنجــکاوی نشــان دادن
ــه بخــش پرســش  ــه ب ــد. در ادام ــراز نمودن ــده را اب ــال آین ــران در س ای
ــم: ــورس می پردازی ــازار ب ــن اعضــای انجمــن و مســئولین ب و پاســخ بی
ــورس  ــازار ب ــپ در ب ــازی آنت ــته غ ــد پس ــد درص - چن

می شــود؟ معاملــه 
در حــال حاضــر حــدود 60 درصــد از پســته تولیــد شــده در غــازی آنتــپ 

ــازار معاملــه می شــود.  در ایــن ب
- تجارت پسته در این بازار برای عموم آزاد است؟

ــازار بــورس فقــط بــرای اعضــا امــکان پذیــر  خیــر، انجــام معاملــه در ب
ــازار هســتند.  اســت و اکثــر کشــاورزان منطقــه عضــو ب

- مکانیــزم خریــد و فــروش پســته در ایــن بــازار چگونــه 
اســت؟

ــداران  ــندگان و خری ــور فروش ــرای حض ــی ب ــًا محل ــورس عم ــازار ب ب
ــت  ــر قیم ــر س ــیدن ب ــق رس ــه تواف ــد از ب ــه بع ــن معامل ــت. طرفی اس
ــه عقــد قــرارداد  ــه اینجــا مــی آینــد و ب ــازار آزاد، ب مطابــق مکانیســم ب
بــرای خریــد و فــروش پســته یــا صــادرات آن بــه اروپــا مــی پردازنــد و 

ــند. ــمیت می بخش ــود رس ــه خ ــه معامل ــب ب ــن ترتی بدی
-  هدف از تشکیل بازار بورس پسته چه بوده است؟

وقتــی کــه مــردم بــه تجــارت آزاد می پردازنــد ایــن بــازار معامــات آنهــا 
را بــه ثبــت می رســاند و بــرای آنهــا فاکتــور رســمی صــادر می کنــد.

- ضمانت اجرایی این قراردادها چیست؟
ــه  ــارت آزاد دادگاه ترکی ــی تج ــتم قانون ــط سیس ــات توس ــن معام ای
ضمانــت می شــوند. طرفیــن در صــورت بــروز هــر گونــه مشــکل 

می تواننــد بــه دادگاه ترکیــه شــکایت کننــد.
- مشتری خارجی نیز در بازار بورس وجود دارد؟

ــد.  ــه بپردازن ــه معامل ــازار ب ــن ب ــد در ای ــی نمی توانن ــار خارج ــر، تج خی
ــد. ــازار را دارن ــن ب ــکان تجــارت در ای ــط اعضــا ام فق

- نــرخ دالر چــه تأثیــری بــر قیمــت پســته در ایــن بــازار 
گذاشــته اســت؟

بــاال رفتــن نــرخ دالر باعــث افزایــش میــزان صــادرات محصــول پســته 

ــاال رفتــه  ــرای پســته ب امســال ترکیــه خواهــد شــد، چــرا کــه تقاضــا ب
اســت و قیمت هــا حــدود 20 درصــد افزایــش یافتــه اســت. وقتــی کــه 

ــد. ــن می کن ــازار آزاد باشــد عرضــه و تقاضــا قیمــت را تعیی ب
-  بــه نظــر می رســد اکثــر با غ هــای پســته در ایــن منطقــه 
زیــر 50 هکتــار هســتند و بــه صــورت خــرده مالکــی اداره 

می شــوند. عمــده مالکیــن چــه کســانی هســتند؟
ــه  ــت. البت ــی اس ــورت خصوص ــه ص ــا ب ــت با غ ه ــر مالکی ــه اکث در ترکی
ــه  ــود دارد ک ــار وج ــان پین ــهر جی ــی در ش ــزرگ تحقیقات ــاغ ب ــک ب ی

ــت اســت. ــه دول ــق ب متعل
- لطفا در مورد منابع آبی ترکیه توضیح دهید.

ــت.  ــم اس ــورت دی ــه ص ــه ب ــته در ترکی ــت پس ــر کش ــطح زی ــر س اکث
با غ هــای ترکیــه در مناطــق شــیب دار واقــع شــده انــد و سیســتم آبیــاری 
ــی  ــع آب ــت مناب ــورد وضعی ــی در م ــح خاص ــدارد. توضی ــود ن ــم وج ه

ــت. ــده اس ــی زده ش ــق چاه های ــی مناط ــی در بعض ــم، ول نداری
در پایــان جلســه جســیم ارســان تأکیــد کــرد کــه بــا توجــه بــه روابــط 
دوســتانه ترکیــه و ایران و ســابقه مشــترک تاریخی، فرهنگــی و اقتصادی 
ایــن دو کشــور، همــکاری دوجانبــه در جهــت پیشــبرد و توســعه صنعــت 
پســته و تــاش بــرای ســبقت گرفتــن از رقیــب آمریکایــی الزامی اســت.

•  روز سوم
•  بازدید از با غ های پسته روستای تکتاشی

ــه  ــپ )Nizip( ک ــهر نیزی ــمت ش ــه س ــت ب ــا حرک ــوم ب ــه روز س برنام
در 50 کیلومتــری شــرق غــازی آنتــپ بــود، آغــاز شــد. در تمــام طــول 
ــد، در بعضــی  ــر کشــت پســته بودن ــًا زی ــراف عمدت ــای اط مســیر تپه ه
مناطــق درختــان زیتــون و انگــور هــم در بیــن آنهــا مشــاهده می شــد. در 
حوالــی نیزیــپ در منطقــه ای بــه نــام روســتای تکتاشــی از بــاغ پســته ای 
ــود و  ــال ب ــدود 32 س ــان ح ــم. ســن درخت ــد کردی ــاری بازدی 400 هکت
ــد.  ــول می دهن ــطحی محص ــر س ــاری زی ــا آبی ــد ب ــه بع ــالگی ب از 6 س
ــه در  ــوده ک ــم ب ــًا دی ــا قب ــود. با غ ه ــپ ب ــه آنت ــب آن منطق ــم غال رق
ــر ســطحی  ــاری زی ــاران، آبی ــم ب ــارش ک ــل ب ــه دلی ــر ب ــال های اخی س
ــا  ــه 400 ت ــی آن منطق ــط بارندگ ــته متوس ــد. در گذش ــروع کرده ان را ش
ــه  ــون ب ــم اکن ــه ه ــع )mm/m2( بوده ک ــر مرب ــر در مت 500 میلی مت
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ــه کارشــناس  ــر گفت ــا ب ــه اســت. بن ــر کاهــش یافت ــا 200 میلی مت 180 ت
ــود آب را محاســبه  ــزان بارندگــی، کمب ــر اســاس می ــاغ در هــر ســال ب ب
می کننــد و بــا سیســتم آبیــاری بــه صــورت ماهیانــه از مــاه مــی تــا اکتبــر 
آبیــاری انجــام می شــود. منبــع آب آنجــا چــاه عمیــق 200 تــا 250 متــری 
ــاز آبــی در مــاه اوت اعــام شــد. عملیــات کوددهــی  ــود و بیشــترین نی ب
عمدتــًا همــراه آبیــاری درون سیســتمی بــر اســاس بررســی نیــاز )از طریــق 
آزمایــش خــاک و بــرگ( درخــت انجــام می شــود. آفــت پســیل و نوعــی 
آفــت قارچــی نیــز وجــود دارد. در آن مزرعــه 400 هکتــاری کــه مشــابه 
اکثــر با غ هــا بــر روی تپه هــا واقــع شــده بــود، 4 حلقــه چــاه عمیــق هــم 
ــن  ــع شــدن در بی ــل واق ــه دلی ــید ب ــه نظــر می رس ــه ب ــود داشــت ک وج
ــه  ــا در طــول مســیر کــه ب ــر آب باشــند. ام ــاد ُپ ــد زی ــه ماهورهــا نبای تپ
ــم  ــال آب نوســاز مشــاهده کردی ــال انتق ــد کان ــه رســیدیم چن ــن منطق ای
کــه احتمــال مــی رود بــرای انتقــال آب پشــت ســدهای بســته شــده بــر 

ــه فــرات باشــند. روی رودخان

ــت و  ــر اس ــا 400 مت ــطح دری ــاع از س ــاغ، ارتف ــناس ب ــه کارش ــه گفت ــا ب بن
ســرمازدگی بهــاره هــم ندارنــد. بــه نظــر می رســید ســرمای زمســتانه در آن 
منطقــه خیلــی تأمیــن نمی شــد و یــا شــاید ارقــام آنجــا خیلــی نیــاز ســرمایی 
ــه  ــا ب ــر ی ــدود 9 لی ــته در ح ــو پس ــر کیل ــد ه ــه تولی ــد. هزین ــی ندارن باالی
ــا 3 دالر اعــام شــد )در ایــن زمــان 1 دالر معــادل 6.6 لیــر  عبارتــی 1.5 ت
اســت(. یــک الیــه خــاک تــا عمــق حــدود 50 ســانتی متــری دارنــد و زیر آن 
یــک الیــه ســخت ســفید رنــگ گچــی اســت. مبــارزه بــا علف هــای هــرز بــه 
دو روش برگــردان کــردن بــه عنــوان کــود ســبز و اســتفاده از علف کش هــا 
ــرایط  ــا ش ــر ب ــاغ مثم ــک ب ــرای ی ــاغ و آب ب ــت ب ــرد. قیم ــورت می گی ص
ــر  ــذار ب ــرایط تأثیرگ ــد. ش ــام ش ــزار دالر اع ــدود 50 ه ــاری ح ــوب هکت خ
ــات،  ــاده، امکان ــه از ج ــهر، فاصل ــه از ش ــاغ، فاصل ــا ب ــن ی ــت آب و زمی قیم
ــزان آب، عمــق و حجــم آب اســت. در  ــزان ســنگ(، می ــت خــاک )می کیفی
فصــل گــرده افشــانی معمــواًل بــاران ندارنــد و یــا بــه عبارتــی از آن آســیب 

ــه کارگــر 10 دالر در روز اعــام شــد.  ــد. هزین ــده ان ندی

سد فرات - هلفتی - شانلی اورفا

مسجد غرق شده - تور فرات - هلفتی
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بازدید از پسته ترکیه به روایت تصویر

نگهبان باغ های پسته - روستای تکتاشی  پسته چینی - روستای تکتاشی 

جلسه اعضای انجمن با رئیس مرکز تحقیقات غازی آنتپ

نهالستان مرکز تحقیقات غازی آنتپ

بازدید از مراحل تولید باقلوا - غازی آنتپ

بازدید از شرکت فراوری پسته تیریاکی - غازی آنتپ

اعضای انجمن در باغ های پسته روستای تکتاشی 


