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در شــماره تیرمــاه ماهنامــه دنیــای پســته ،محمدباقر شــیخ االســامی
باغــدار منطقــه سروســتان اســتان فــارس و عضــو هیئــت امنــای
انجمــن پســته ایــران پیرامــون اهمیــت توجــه بــه احــداث باغهــای
مــادری و ســازگاری یادداشــتی نوشــت .وی در ایــن یادداشــت
تقاضــا کــرد کــه ایــن موضــوع در ماهنامــه بــه بحث گذاشــته شــود
تــا ابعــاد آن روشــن شــود تــا بدانیــم اول اینکــه احــداث باغهــای
مــادری و ســازگاری وظیفــه کیســت و دوم ،غفلــت بیــش از پیــش
آن چــه تبعــات ناگــواری میتوانــد داشــته باشــد.
بــا توجــه بــه اینکــه موضــوع شناســایی و انتخــاب رقــم ســازگار و
مناســب بــر میــزان تولیــد بــاغ هــای جدیداالحــداث اثرگذار اســت
ایــن شــماره از ماهنامــه بهطــور ویــژه بــه بحــث فنــی و مســائل
سیاس ـتگذاری مربــوط بــه ارقــام پســته اختصــاص یافتــه اســت.
از ایــن رو در ایــن شــماره بــا علــی نظــری بــه عنــوان یــک باغــدار
پیشــرو و از بنیانگــذاران انجمــن پســته ایــران ،احمــد شــیبانی
پایــه گــذار کلکســیون ارقــام پســته ،علــی اســماعیل پــور ،حجــت
هاشــمی نســب و علــی تــاج آبــادی پــور از اعضــای هیئــت علمــی
پژوهشــکده در ایــن زمینــه گفتوگــو شــد .همچنیــن ،در پایــان
جهــت بهرهمنــدی اعضــا تقویــم پاییــزه باغهــای پســته توضیــح
داده شــده اســت.
در خصــوص اصــاح نــژاد در درختــان میــوه بایــد گفــت کــه بــا
توجــه بــه تفــرق صفــات شــدید در پســته ،ایــن کار بســیار زمــان
بَــر ،ســخت و پیچیــده اســت ،انتخــاب طبیعــی ( )selectionنژادها
و واریتههــا یکــی از کارهــای آســانتر و قابــل اعتمادتــر نســبت بــه
ســایر روشهاســت کــه در ســنوات گذشــته در مــورد انتخــاب ارقام
پســته اتفــاق افتــاده اســت.
دهــه چهــل و پنجــاه شمســی دوران طالیــی کشــف ارقــام پســته در
کشــور بــوده اســت .ارقــام فندقــی ،ممتــاز و تــاج آبــادی از بذرهــای
درخــت چهارصــد ســاله تــاج آبــاد انتخــاب و شناســایی آنهــا
انجــام شــده اســت .ذوق و ســلیقه کشــاورزان باتجربــه در راســتای
گزینــش ارقــام مناســب بــه نحــوی پیــش رفــت کــه بــه علــت تعــدد
زیــاد اســامی ارقــام ،نــام آبادیهــا را روی واریتــه هــای جدیــد
میگذاشــتند ،ماننــد کریــم آبــادی ،ابراهیــم آبــادی ،موســی آبــادی و ...
در آن زمــان انتخــاب رقــم کلهقوچــی توســط آقــای علــی شــریفی
بــه خاطــر ســایز بــزرگ میوههــا و باردهــی فوقالعــاده زیــاد ایــن
رقــم در ســنین جوانــی بــوده اســت.

انتخــاب رقــم اکبــری توســط آقــای اکبــر بســنجیده بــه خاطــر
رؤیــت مناســب ،دیرگلدهــی ایــن رقــم (فــرار از ســرمای بهــاره) و
مقاومــت بــه شــوری بــوده اســت.
انتخــاب رقــم فندقــی و تکثیــر آن توســط آقــای ســیدمهدی اوحدی
بــه خاطــر ســازگاری آن بــه کــم آبــی ،گرمــا و ســرمای بهــاره،
مقاومــت بــه پســیل و ســالآوری متوســط اســت.
رقــم احمدآقایــی توســط آقــای احمــد فروتــن در منطقــه نــوق
شناســایی و تکثیــر شــد .باردهــی مناســب ،زود بــه بــار نشســتن،
مقاومتهــای نســبی ایــن رقــم و رؤیــت آن باعــث گســترش آن در
ســایر مناطــق کشــور نیــز شــده اســت.
بــه هــر حــال تمامــی پنجــاه و پنــج رقــم شناســایی شــده در کشــور
بــه عنــوان یــک میــراث و جــزو بزرگتریــن ذخایــر توارثــی پســته
کشــور و حتــی دنیــا میباشــد.
تکتــک ایــن ارقــام توســط کشــاورزان خبــره بعــد از کســب
چندیــن ســال تجربــه در خصــوص میــزان محصــول ،رؤیــت،
میــزان خندانــی ،مقاومــت بــه آفــت و عــادت رشــد ،انتخــاب و
تکثیــر شــدهاند.
بــا توجــه بــه اینکــه نامناســب بــودن کیفیــت آب و خــاک در اکثــر
مناطــق کویــری امــکان کشــت ســایر محصــوالت را ســلب کــرده
و تحمــل نســبت ًا زیــاد درخــت پســته و همچنیــن درآمــد بیشــتر آن
نســبت بــه ســایر محصــوالت باعــث شــده در دهــه اخیر گســترش
باغریــزی بــا ســرعت بیشــتری پیــش بــرود ،الزم اســت قبــل از
احــداث در مناطــق جدیــد عــاوه بــر جمــع آوری اطالعــات دقیــق
پیرامــون شــرایط آب و هوایــی ،خــاک ،آب منطقــه موردنظر نســبت
بــه انتخــاب رقــم مناســب اقــدام الزم انجــام گیــرد .لــذا بــا توجــه به
تنــوع ارقــام و صفــات و ویژگیهــای خــاص هــر رقــم برحســب
شــرایط موجــود بهتریــن رقــم یــا ارقام مناســب کــه دارای بیشــترین
ســازگاری و بازدهــی اقتصــادی باشــند را انتخــاب و تکثیــر نمــود.
امیــد آن م ـیرود بــا توجــه بــه شــرایط تغییــر اقلیــم کــه در حــال
حاضــر بــا آن روب ـهرو هســتیم ،شناســایی و تکثیــر ارقــام بــا نیــاز
ســرمایی پاییــن ،ارقــام زودرس بــه علــت نیــاز آبــی کمتــر در طــول
دوره رشــد ،ارقــام و پایههــای مقــاوم بــه شــوری و کمآبــی در
دســتور کار مســئولین محتــرم پژوهشــکده پســته کشــور قــرار گیرد.
ضمــن تقدیــر و تشــکر از مســئولین قبلی و فعلی مؤسســه تحقیقات
پســته خصوص ـ ًا آقــای دکتــر شــیبانی کــه اقــدام بــه احــداث ایــن
مجموعــه گرانبهــا و حفــظ و نگهــداری ایــن میــراث در طــول ایــن
ســالها بــا توجــه بــه منابــع محــدود دولتــی نمودهانــد.

لزوم تعیین تکلیف باغهای مادری و سازگاری
علی نظری

باغدار پیشرو در پسته کشور

باغهای مادری و اهمیت احداث آنها
در حقیقــت باغهــای مــادری باغهــای فــروش پیونــدک هســتند.
پیونــدک و ارقــام در باغبانــی نقــش بســیار کلیــدی دارنــد .نقــش

نــه .رقمــی کــه معرفــی میشــود ،بایــد هــم بــه لحــاظ عملکــردی و

کننــدهاســت و بــه قــول معــروف «خشــت اول چــون نهــد معمــار

ســپس بایــد از لحــاظ شــوری ،مقاومــت بــا بیماریهــای خــاص و
عوامــل بســیاری تســت شــود و مجــددا ً از بیــن آنهــا بهتریــن رقــم

رقــم در باغبانــی ماننــد نقــش فونداســیون در ســاختمان تعییــن

کــج ،تــا ثریــا م ـیرود دیــوار کــج!»

هــم بــه لحــاظ ســایر پارامترهــا مناســب یــک منطقــه خــاص باشــد.

بنابرایــن ،روزی کــه مــا تصمیــم میگیریــم یــک بــاغ احــداث

را انتخــاب نمــود.
اصــوالً پیــدا کــردن رقــم و تولیــد آن کار بســیار گــران و زمانبــری

اگــر مــا رقــم را اشــتباه انتخــاب کنیــم ،گرفتــار باغــی خواهیــم شــد

میکشــند و ارقــام را معرفــی میکننــد حفــظ شــود یــک

تنــوع ارقــام بــر اســاس تنــوع اقلیــم ،آب ،خــاک ،بیماریهــا و

یوپــف حمایــت از مالکیــت معنــوی صاحبــان ارقــام و پژوهشــگران

گیــاس ،پرتقــال و زردآلــو بیــش از صــد رقــم عرضــه میشــود.

و ایــن کار یــک نــوع تشــویق بــرای آنهــا بــه حســاب میآیــد.
معمــوالً ،در کشــورهای مختلــف بــرای اینکــه از ایــن کار حمایــت

کنیــم بایــد راجــع بــه رقمــی کــه میخواهیــم تولیدکنیــم نیــز فکــر
کنیــم و در همــان زمــان بایــد رقــم موردنظــر را انتخــاب نماییــم.

اســت .در دنیــا بــرای اینکــه مالکیــت معنــوی کســانی کــه زحمــت

کــه هیچوقــت بــه بهــرهوری الزم نزدیــک نخواهــد شــد.

کنوانســیون بــه نــام «یوپــف» ( )UPOVتشــکیل شــده اســت.

آفــات در هــر منطقــه بهوجــود آمــد ه اســت و هــر ســاله صدهــا
رقــم از محصــوالت مختلــف در دنیــا عرضــه میشــود؛ مثــ ً
ا در

ایــن عرصــه را میپذیــرد و بــه نوعــی از آن حفاظــت میکنــد

وجــود همــه ایــن ارقــام بــه ایــن خاطــر اســت کــه روز بــه روز

کننــد ،اجــازه نمیدهنــد افــراد بــدون پرداخــت حــق رویالتــی

بــه شــرایط محیطــی بهوجــود میآینــد و ارقــام قبلــی کنــار

رویالتیهــا خیلــی گــران هســتند.
اخیــرا ً در اســپانیا شــخصی داشــت درختهــای باغــش را کــه
چهــار ،پنــج ســاله بودنــد میبریــد .پرســیدم کــه چــرا درختهــا
را میبریــد؟! گفــت رویالتــی ایــن درخــت اینقــدر گــران اســت کــه
اصـ ً
ا صــرف نمیکنــد بخواهــم ایــن درختــان را نگــه دارم و بهتــر

ارقــام جدیدتــر بــا مقاومــت باالتــر از نظــر بیماریهــا و ســازگارتر
میرونــد و همچنیــن ارقامــی بــا محصولدهــی باکیفیتتــر و
پربارتــر نســبت بــه ارقــام قبلــی تولیــد میشــوند.

ارقــام از طریــق هیبریداســیون و یــا از طریــق انتخــاب طبیعــی

ســال زمــان میبــرد ،تولیــد بیشــتر بــر اســاس انتخــاب طبیعــی
(سلکســیون) اســت .امــروز اســتفاده از ایــن روش ادامــه پیــدا

کــرده ،بــه ایــن ترتیــب کــه هــزاران بــذر در یــک اقلیــم مشــخص
کاشــته میشــود ،ســپس ایــن بذرهــا بهصــورت خــود مــاده بــه

بــار مینشــینند و در نهایــت از بیــن ارقامــی کــه کاشــته شــده و

بهطــور طبیعــی رشــد کردهانــد هــر کــدام کــه بهتریــن عملکــرد را
داشــته و در مقابــل اقلیــم ،شــرایط ســرما ،گرمــا و ســایر ویژگیهــا

مثــل تاریــخ گلدهــی در بهــار مناســب بــوده ،بهعنــوان یــک رقــم
معرفــی میشــود.

کرمــان را کــه عملکــردش کمتــر از گلــدن هیلــز اســت جایگزیــن
کنــد ،چــون رویالتــی رقــم کرمــان تمــام شــدهاســت .ایــن شــخص

اگــر میخواســت رقــم گلــدن هیلــز را حفــظ کنــد ،میبایســت

حــق رویالتــی بپــردازد و مبلــغ آن طــی چهــار ،پنــج ســال معــادل

یــک هکتــار زمیــن در اســپانیا اســت! بههرحــال ،رویالتــی ارقــام
یــک منبــع درآمــد بســیار خوبــی بــرای صاحبــان ارقــام اســت .از

آنجایــی کــه ایــن کار خیلــی ســخت و پــر زحمــت و در عیــن حال

در پیشــبرد محصــوالت باغبانــی در هــر کشــوری تعییــن کننــده
اســت ،معمــوالً کشــورها در قوانینشــان اجــازه میدهنــد تــا افــراد

ایــن کار را مــا در قزویــن انجــام دادیــم .یــک بــاغ داریــم کــه بیــش

بتواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد.

میکنیــم تــا ببینیــم آیــا میتوانیــم رقــم مناســبی را پیــدا کنیــم یــا

معرفــی ارقــام خــود بایــد دادههــای زیــادی را بــه یــک مرکــز

از  20ســال ســن دارد و از ارقــام مختلــف ایــن بــاغ آماربــرداری

صاحبــان رقــم کــه رقمــی را پیــدا یــا تولیــد میکننــد ،هنــگام

جم
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از هــم جــدا هســتند و یافتــن تولیــد هــر رقــم بیــش از 50 ،40

اســت کــه رقمــش را عــوض کنــم .او قصــد داشــت کــه پســته رقــم
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تولیــد میشــوند .در پســته بهخاطــر اینکــه درختــان نــر و مــاده

(حــق االمتیــاز) بــه صاحــب رقــم آن را تکثیــر کننــد .معمــوالً

مشــخص کــه معمــوالً مراکــز دولتــی

فــرض کنیــد ،رقمــی بــه اســم اکبــری

آوردهایــم .امــروز کــه ایــن درختهــا را در

اســت ،ارائــه دهنــد .در حقیقــت ،ایــن

در مناطــق و اقلیمهــای مختلــف راجــع بــه

از زمیــن تــا آســمان بــا هــم فــرق دارنــد و

هســتند و وظیفهشــان نگهــداری از ارقــام

مراکــز دولتــی از باغهــای ذخیــره ارقــام
یــک کشــور حفاظــت میکننــد.

رقــم اکبــری انجــام شــود ،هرکــس کــه در

حتــی ردپــای (فینگرپرینــت) ژنیشــان بــا
یکدیگــر کامـ ً
ا متفــاوت اســت ،ولــی اســم

گرانبهــا اســتفاده کنــد .بــا اســتفاده از ایــن

حفاظــت از رقــم و اصالــت رقــم موضوعــی

باغــش رقــم اکبــری داشــته باشــد میتوانــد

کســانی کــه میخواهنــد بــه احــداث

از نتیجــه ایــن تحقیقــات و تجربیــات

اقــدام کننــد ،بایــد از مراکــز ذخیــره ارقــام

تجربیــات اســت کــه میتــوان بهــرهوری

باغهــای مــادری جهــت فــروش پیونــدک
پیوندهــای خودشــان را تهیــه نماینــد و ایــن

افــراد بایــد مــدرک و گواهــی کــه اثبــات

را بــاال بــرد .بــه ایــن دلیــل اســت کــه از
ارقــام خیلــی حفاظــت میشــود و اصالــت

همــه آنهــا احمدآقایــی اســت! در کشــور ما

اســت کــه بــه آن توجــه نشــده در نتیجــه
کشــاورزان نمیتواننــد از تجاربــی کــه
رقــم احمدآقایــی یــا رقــم اکبــری دارد بــا

رقــم موضوعــی اســت کــه بســیار روی آن

اطمینــان اســتفاده کننــد .بنابرایــن ،ممکــن

بنابرایــن ،توجــه بــه سلســله مراحــل در

حتــی انجمنهــا و باغــداران بایــد توجــه

یافتــن از اینکــه رقــم اصالــت دارد بســیار

تنظیــم شــود کــه اصالــت هــر رقــم در بــاغ

بــه احمدآقایــی خــوب جــواب میدهــد
در بــاغ همســایه مــن اصـ ً
ا جــواب ندهــد،

میکنــد ایــن پیونــد از آن مرکــز تهیــه
شــده را نشــان دهنــد.

احــداث باغهــای مــادری ،جهــت اطمینــان
ضــروری اســت .بــه عبــارت دیگــر بایــد
اطمینــان حاصــل شــود کــه پیونــدک قابــل

فــروش از همــان رقمــی اســت کــه در مرکز
ذخیــره اصلــی وجــود دارد .در حقیقــت،
ســرمایههای اصلــی هــر رقــم ،تحقیقــات،

مطالعــات و تجربیاتــی اســت کــه همــراه
آن بهتدریــج بهوجــود میآیــد و بــه
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کاشــته شــود؛ وقتــی تحقیقــات مختلفــی

یــک مجموعــه مقایســه میکنیــم میبینیــم

عنــوان پرونــده آن رقــم تلقــی میشــود.

تأکیــد میشــود .در ایــن راه دولتهــا و
داشتهباشــند و سلســله مراتــب بــه گونـهای
حفــظ شــود تــا وقتــی یــک نفــر میگویــد

مــن رقــم اکبــری در باغــم دارم ،دیگــر
تردیــدی در آن راه پیــدا نکنــد و ایــن رقــم
دقیقــ ًا معــرف همــان رقمــی باشــد کــه

هــزاران مطالعـهای کــه راجــع بــه آن انجــام
شــده صــادق اســت.

مــا در قزویــن  17نــوع درخــت داریــم کــه
از جاهــای مختلــف بــه اســم احمدآقایــی

اســت کاری کــه امــروز در بــاغ مــن راجــع

گرچــه ممکــن اســت حتــی شــرایط اقلیمــی
منطقــۀ کشــت مســاوی باشــد.
اخیــرا ً بــه موضــوع باغهــای مــادری در

دنیــا بســیار توجــه شــده اســت؛ بــه ایــن
نحــو کــه معمــوالً صاحبــان رقــم حتــی
شــبکه فــروش را هــم مشــخص میکننــد.
مث ـ ً
ا یــک نــوع نارنگــی بــه اســم نارنگــی

تانگــو کــه توســط یــک شــرکت آمریکایــی
معرفــی شــده اســت ،شــبکه فروشــش در
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اروپــا هــم مشــخص اســت .بهطــوری

العملــش را بررســی کنیــم قابــل انجــام

مــادری در کشــور وجــود ندارنــد کــه

اجــازه فــروش نارنگــی تانگــو را دارنــد و

بررســی واکنــش ارقــام از منظــر اقلیــم

هــم اینکــه باغهــای ســازگاری نداریــم،

کــه فقــط بعضــی از ســوپرمارکتها
قمیتــش هــم مشــخص اســت .ایــن شــرکت
آمریکایــی ،شــرکتهای حقوقــی متفاوتــی
در اروپــا و جاهــای مختلــف اســتخدام

کــرده اســت کــه از مغازههــا اســتعالم
میگیرنــد و مــدارک مربــوط بــه شــبکه

نیســت .باغــات تســت یــا ســازگاری بــرای
اهمیــت ویــژهای دارنــد.

تعییــن تکلیــف باغــات مــادری و

همانطــور کــه آقــای شــیخ االســامی

دنیــا را ندارنــد .بنابرایــن ،میبایســت

ســازگاری بــا کیســت؟

در یادداشتشــان نوشــته بودنــد و بــا

ســمت کــم آبــی مــیرود و بســیاری

وزارت کشــاورزی ایــن کار انجــام شــود،

تحــت قــرارداد بــا ایــن شــرکت نیســت و

از اســتانها دنبــال محصــوالت کــم

میکننــد.

باغهــای تســت یــا ســازگاری
پســته و اهمیــت احــداث آنهــا
معمــوالً وقتــی یــک رقــم معرفــی میشــود،

اســت و ایــن باغهــا قابلیــت رقابــت در
همانطــوری کــه حــدود  8ســال پیــش

عرضــه ایــن نارنگــی را میخواهنــد .اگــر

رویالتــی تانگــو را نپــردازد از او شــکایت

در نتیجــه احتمــال خطــا در باغهایــی

کــه االن احــداث میشــود خیلــی زیــاد

توجــه بــه اینکــه کشــور مــا دارد بــه

ایــن نارنگــی از باغــی آمــده باشــد کــه

بتــوان پیونــدک اصیــل انتخــاب کــرد و

ببَــر هســتند و کاشــت پســته بــه دلیــل
آ 

مقاومــت بــه شــوری در حــال گســترش
یافتــن اســت .از آنجایــی کــه باغهــای

در انجمــن مصــوب کردیــم کــه بــا

ولــی متأســفانه انجــام نشــد ،ایــن کار

پیگیــری شــود .ایــن کار هنــوز منزلــت
خــود را از دســت نــداده اســت.

مــا باغدارهــا در انجمــن میبایســت ایــن

صاحبــان رقــم یــا مجموعههــای دیگــری

کــه کارشــان تحقیــق و ترویــج اســت
در اقلیمهــا و شــرایط بســیار مختلفــی

شــروع بــه تســت کــردن رقــم میکننــد؛
بــه ایــن باغهــا ،باغهــای تســت یــا

ســازگاری میگوینــد .باغهــای ســازگاری

بــا شــرایط مشــخص و بــا تعــداد معینــی

درخــت کاشــته میشــوند و در بهتریــن

شــرایط از ایــن درختهــا نگهــداری
میشــود تــا ببیننــد یــک رقــ ِم معلــوم در
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اقلیمهــای متفــاوت چــه عکسالعمــل و

یــک درخــت در یــک منطقــه عملکــرد
مناســبی داشــته باشــد ،الزامــ ًا بتوانــد در

یــک منطقــه دیگــر همــان عملکــرد را
داشــته باشــد.

بســیاری از مســائل مربــوط بــه تغذیــه،
آفــات ،بیماریهــا و از ایــن قبیــل را

میتــوان در شــرایط گلخانــه اندازهگیــری

و تحقیــق کــرد ،ولــی رفتارهــای درخت در
شــرایط طبیعــی ،مخصوصــ ًا بــا اقلیمهــای

مختلــف ،خیلــی پیچیدهتــر اســت و
معمــوالً جــز اینکــه خــود درخــت را

در اقلیــم مــورد نظــر بکاریــم و عکــس

جم
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پیشــرفت نرســیده کــه بتــوان فهمیــد اگــر

سال پن

رفتــاری دارد .هنــوز علــم باغبانــی بــه ایــن

کار را انجــام دهیــم ،امــا نکردیــم! اخیــرا ً

زمــان خیلــی زود میگــذرد ،اگــر ایــن کار

دولــت بــه دلیــل اینکــه حفاظــت خوبــی از

چهــار ســال آینــده اســتخراج اعــداد اولیــه

باتوجــه بــه اینکــه ممکــن اســت عوامل

کــه مســئله باغــات مــادری هــم توســط

موثــر باشــند ،حساســیت عــدم وجــود

در آن زمــان انجــام شــده بــود ،مــا در ســه،

خیلــی فــراوان اســت.

و نمیتوانــد بــه خوبــی اعــداد و ارقــام را
ثبــت و ضبــط کنــد و عمـ ً
ا انــرژی ،وقــت

را شــروع میکردیــم .حتــی واجــب اســت

زیــادی بــر عملکــرد و بهــرهوری

انجمــن هــر چــه زودتــر تعییــن تکلیــف

باغهــای مــادری و ســازگاری در بیــن

اتــکا نیســت .اگــر ایــن کار توســط بخــش

میشــوند بــر اســاس باغــات مــادری

دولــت ایــن کار را شــروع کــرده ،ولــی
باغــات ســازگاری نمیتوانــد داشــته باشــد

و دلســوزی کافــی را نــدارد ،اعــدادش قابــل

شــود و باغــات ســازگاری کــه احــداث

شناســنامهدار احــداث شــوند ،وگرنــه

خصوصــی انجــام میشــد ،خیلــی قابــل
اطمینانتــر بــود .مضافــ ًا حداقــل  15ســال

باعــث ایجــاد خطــا میشــود.

اعــداد یــک بــاغ ســازگاری بتــوان تکیــه

در ایــن رابطــه پرســیدم کــه در ادامــه

زمــان نیــاز اســت تــا بــه نتایــج واقعــی

کــرد و در ایــن مــدت تغییــر مدیریتهــای
دولتــی و تغییــر اولویتهــای بســیاری
اتفــاق میافتــد کــه باعــث میشــود
خروجــی نتایــج ایــن باغــات خیلــی

وقتهــا آنطــور کــه شــاید و بایــد قابــل
اتــکا نباشــد .اگــر امــروز هــم بــرای درختی

در ادامــه چنــد ســوال از علــی نظــری

آورده شــدهاند.

آقــای نظــری! چــرا عمدتــ ًا شــما در
مــورد احــداث باغــات ســازگاری و

مــادری در ایــران صحبــت میکنیــد و
بــر انجــام ایــن کار تأکیــد داریــد؟

ایــن عوامــل چقــدر اســت؟

بــه میزانــی کــه بــرای مــا راندمــان و
قیمــت تمــام شــده اهمیــت پیــدا میکنــد،

ایــن حساســیتها را بایــد اضافــه کنیــم.

تولیــد یــک تــن و کمتــر از یــک تــن در
هکتــار ایــن حساســیتها را نمیخواهــد.

ولــی اگــر گفتیــم میانگیــن تولیــد پســته در
آمریــکا بــه  4تــن در هکتــار رســیده و

چــرا مــا ایــن طــور نیســتیم؟! مشــکل مــا
از ایــن جنــس خطاهــا شــروع میشــوند

قاطعانــه نمیشــود گفــت کــه دیگــران

کــه بایــد رفــع کنیــم .مــا در قزویــن

اطــاع دارنــد ،ایــن تذکــرات را میدهنــد.

هســتیم و بیــش از  ۲۰ســال انــرژی زیــادی

کــه کاشــته میشــود بســتر مناســب کاشــت

تأکیــد ندارنــد .کســانی کــه از ایــن تجارب

بــرای کاشــت ،نگهــداری و هــرس تدویــن
و اعمــال نشــود ،اعــدادی کــه بعــدا ً از ایــن

آیــا ارقامــی کــه در باغــات قدیمــی

بــرای تغییــر پیونــد صــرف کردیــم و در

باغــات ســازگاری اســتخراج میشــوند

طبیعــی نبودهانــد و مــا را از احــداث مجــدد

زیــادی بــرای جایگزینــی پیونــد اوحــدی

اســت کــه گــروه پســته دفتــر امــور

باغــات مــا مملــو از پیوندهــای مخلــوط

آنطــور کــه در مقالــه اشــاره نمودیــد،

بــه احــداث  ۱۲ســایت بــاغ ســازگاری

یکدســت و یکنواختــی نداریــم و ایــن

باغهــای ســازگاری توســط انجمــن

ایــن خطاهــا دو نــوع هســتند ،خطاهایــی

وجودداشــته اســت .چــرا ایــن کار

بودهانــد ،مثــ ً
ا رقــم کلــه قوچــی کــه

مــا تغییــر رژیــم را فقــط در کشــورها

پیونــد زدهایــم .خطــای نــوع دوم بــه دلیــل

هــم داریــم .اقدامــات زیــادی در زمانــی

فراهــم نشــود و پروتکلهــای معینــی
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جمــع کردهایــم .از ایــن جنــس خطــا

بیاســتفاده خواهنــد شــد .ایــن در حالــی

میوههــای سردســیری و خشــک اقــدام

سال پن

پســته در  ۱۲اســتان غــرب و شــمال غــرب

مهر  - 99شماره ()51جم

نمــوده و بیــش از  ۱۵رقــم مــاده و  ۳رقــم

نــر در ایــن ســایتها پیونــد خواهنــد
خــورد .ایــن ارقــام از کلکســیون ارقــام

پســته آســتان حضــرت معصومــه (س) و
کلکســیون ارقــام مــا تهیــه خواهنــد شــد.

امــا خیلــی الزم اســت کــه ایــن کار توســط

بخــش خصوصــی و باغــداران انجــام شــود

و خیلــی خــوب اســت کــه انجمــن بــه
ایــن موضــوع دقــت کنــد و وقــت بگــذارد
و پــروژه احــداث باغــات ســازگاری را

هــر چــه ســریعتر کلیــد بزنــد .یــادم
هســت کــه مصوبــه باغــات ســازگاری در

انجمــن مربــوط بــه  8ســال پیــش اســت و

بهشــدت درگیــر رفــع ایــن خطاهــا

احــداث شــدهاند بــه نوعــی انتخــاب

کرمــان و رفســنجان هزینههــای بســیار

باغــات مــادری بینیــاز نمیکننــد؟

متحمــل شــدیم.

و خطاهــای فــراوان هســتند .هیــچ بــا ِغ

در گذشــته مصوبــهای جهــت احــداث

حجــم از خطــا وحشــتناک اســت.

بــا همــکاری وزارت جهــاد کشــاورزی

کــه اساســ ًا بهدلیــل عــدم اطــاع

گرمــا پســند اســت را در اقلیــم نامناســب

ایــن بــوده کــه بــاغ مــادری نداشــتهایم؛
مثــ ً
ا بــه پیونــدزن گفتهایــم در یــک

قطعــه رقــم اکبــری پیونــد بــزن ،امــا بعــد
از ســالها انتظــار میبینیــم کــه احمــد

آقایــی پیونــد خــورده! چــون منبــع تهیــه

پیونــدک نداشــتهایم و پیونــدک را از

باغهــای دیگــران کــه مخلــوط هســتند

پیگیــری و انجــام نشــد؟

نداریــم ،بلکــه در شــرکتها و موسســات
کــه مــا در هیئــت مدیــره بودیــم فکــر
شــدهبود .بــا تغییــر در هیئــت مدیــره ،آن
اقدامــات متوقــف شــد و اقدامــات دیگــر

و فعالیتهایــی از نــوع دیگــر در در

اولویــت قــرار گرفــت؛ موضــوع احــداث
باغــات مــادری و ســازگاری نیــز از جملــه

ایــن اقدامــات بــود.

گفتگو با احمد شیبانی ،پایهگذار کلکسیون ارقام پژوهشکده پسته کشور

تاریخچه احداث کلکسیون ارقام پسته
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سال پن

کــه محــل آن را تغییــر دهنــد .مــا در همــان ســالهای 55 ،54
ســعی کردیــم کــه کارهایــی در ایــن خصــوص انجــام دهیــم ،امــا
متأســفانه نشــد .بعــد از پیــروزی انقــاب بــا هماهنگــی شــورای
کشــاورزی رفســنجان مقــرر شــد یــک ایســتگاه تحقیقاتــی بــا
زمیــن مناســب پیــدا کنیــم و خوشــبختانه بــا هماهنگــی آن شــورا
و بــا کمــک آقــای احمــد هاشــمیان کــه فکــر میکنــم آنموقــع
مدیرعامــل شــرکت تعاونــی پســته رفســنجان بودنــد ،زمینــی
انتخــاب شــد .در حــال حاضــر ،ایــن مجموعــه بــه عنــوان ایســتگاه
کشــاورزی در ابتــدای جــاده رفســنجان بــه انــار واقــعاســت و
کلیــه تحقیقــات باغبانــی پســته در آنجــا پیــاده میشــود.
بفرماییــد چــه فعالیتــی در رابطــه بــا کلکســیون ارقــام پســته
انجــام دادیــد؟
محــل ایســتگاه را تعییــن کردیــم و بــا هماهنگــی مؤسســه تحقیقات
اصــاح نباتــات کــرج ،برنامههایــی را پیــاده نمودیــم .یکــی از
ایــن فعالیتهــا احــداث کلکســیون پســته و اجــرای طرحهــای
تحقیقاتــی پای ـهای بــود.
چــه شــد کــه بــه فکــر احــداث کلکســیون افتادیــد؟ جزئیــات
جمــعآوری آن را توضیــح میدهیــد؟
در اصــل مــا بعــد از انقــاب بــه ایــن فکــر افتادیــم .در آن
زمــان ،باتوجــه بــه اینکــه ایــن حقیقــت وجودداشــت کــه ایــران
بزرگتریــن تولیدکننــده پســته در دنیــا اســت و متأســفانه از نظــر
تحقیقــات در مقایســه بــا دانشــگاه کالیفرنیــای آمریــکا کــه در مــورد
پســته تحقیــق میکــرد و مؤسســات دیگــر خیلــی عقــب بودیــم،
پیگیــر ایــن کار شــدیم.
چــون منشــأ اصلــی پســتهای کــه در آمریــکا یا در اســترالیا اســت از
ایــران بــوده و ایــران در ســطح جهانــی در ایــن زمینــه اعتبــار داشــته
و بــه خصــوص تجــارت پســته اهمیــت داشــت ،مــا بــه ایــن فکــر
افتادیــم کــه بایســتی یــک مرکــز تحقیقاتــی پســته تأســیس کنیــم.
درنتیجــه از ســال  68 ،67بــه بعــد ایــدهای در وزارت کشــاورزی
بهوجــود آمــد کــه بایســتی یــک مؤسســه تحقیقاتــی پســته در ایــن
مــورد ایجــاد و تأســیس شــود کــه هــم تحقیقــات بیشــتری انجــام
دهــد و هــم یــک اعتبــار علمــی در تولیــد پســته ایــران داشــته
باشــد.
ایــن ایــده بــه آنجــا رســید کــه بــا وزیــر وقــت کشــاورزی جنــاب
آقــای دکتــر کالنتــری و نماینــده محتــرم مــردم رفســنجان در
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در پژوهشــکده پســته کشــور بــه محــض اینکــه از کســی
بپرســید کلکســیون در چــه ســالی احــداث شــده ،بالفاصلــه
بعــد از ذکــر ســال ،نــام احمــد شــیبانی نیــز گفتــه میشــود.
بــه زعــم بســیاری ،کاری کــه شــیبانی انجــام داده کار ممتــاز
و مانــدگاری اســت کــه کاربردهــای فراوانــی میتوانــد
داشتهباشــد و جامعــه تولیدکننــدگان پســته را بهرهمنــد
ســازد.
وقتــی از شــیبانی دربــاره انگیزههــای احــداث کلکســیون
ســوال پرســیدم ،گویــا افــراد دیگــری هــم در ایــن کار
نقــش داشــتهاند .از ایــن رو ،وی کمــی در زوایــای پیــدا
و پنهــان تاریخچــه تأســیس موسســه تحقیقــات پســتۀ ســابق
(پژوهشــکده پســته کشــور) و کلکســیون ارقــام آن عمیقتــر
شــده اســت.
در ادامه با جزئیات این گفتوگو آشنا میشوید.
لطف ًا خودتان را معرفی کنید و از سابقه کاری و تحصیلیتانبگویید.
بنــده احمــد شــیبانی هســتم .تحصیالتــم را بعــد از دیپلــم در ســال
 1344در دانشــکده کشــاورزی اهــواز ادامــه دادم و مدرک لیســانس
را از آنجــا اخــذ کــردم .بعــد از اتمــام دوره ســربازی در مؤسســه
تحقیقــات اصــاح و تهیــه نهــال و بــذر در ورامین اســتخدام شــدم.
مدتــی در ایــن موسســه مشــغول بــودم ،امــا دوســت داشــتم بــه
منطقــه جنــوب بیایــم .بــه ایــن دلیــل جنــوب کشــور و شهرســتان
خــاش در بلوچســتان را انتخــاب کــردم و بعــد از حــدود یکســال
بــه کرمــان منتقــل شــدم.
در ســال  1353بــه علــت بازنشســته شــدن مســئول ایســتگاه
کشــاورزی رفســنجان ،مرحــوم آقــای پایــدار کــه در رابطــه بــا
پســته تحقیــق و کار میکــرد از کرمــان بــه رفســنجان منتقــل شــدم
و در رابطــه بــا پســته شــروع بــه کار کــردم.
بیــن ســالهای  1368تــا  1372بــا اســتفاده از فرصــت تحصیلــی،
مــدرک فــوق لیســانس و دکتــرای خــود را در رابطــه بــا کشــت
بافــت پســته از انگلســتان کســب نمــودم.
البتــه در اوایــل فقــط اطالعــات عمومــی داشــتیم ،ولــی کمکــم بــا
اطالعاتــی کــه از تجــارب باغدارهــا و از کل امــور باغبانــی پســته
گرفتیــم ،شــروع بــه کار کردیــم و بــر اســاس مســائلی کــه فکــر
میکردیــم و یــا بــه مــا ابــاغ میشــد برنامهریــزی نمودیــم.
متأســفانه ،زمینــی کــه از قبــل به عنــوان ایســتگاه تحقیقاتــی انتخاب
شــدهبود و محــل آن در نزدیکــی منطقــه ناصریــۀ رفســنجان اســت،
زمیــن مناســبی نبــود ،ولــی زحمــت زیــادی کشــیدهبودند و یــک
کلکســیونی از ارقــام پســته و یــک بــاغ مــادری تهیــه کردهبودنــد.
بهعلــت نامناســب بــودن خــاک ایــن ایســتگاه ،برنامــه ایــن بــود

16

سال پن
مهر  - 99شماره ()51جم

مجلــس آقــای حــاج شــیخ حســین هاشــمیان مذاکراتــی صــورت
گرفــت و برنامهریــزی شــد کــه مؤسســه تحقیقــات پســته ایجــاد
شــود .در ابتــدا قــرار بــود کــه مرکــز آن در تهــران یــا کــرج باشــد
و ایســتگاههای مختلفــی در مناطقــی مثــل قزویــن ،دامغــان،
مشــهد و یــزد کــه پســته تولیــد میشــد ایجــاد شــود کــه تابــع
آن مؤسســه باشــند .ولــی بــه هــر حــال بــا نتایجــی کــه حاصــل
شــد و مذاکراتــی کــه نماینــده محتــرم رفســنجان و آقــای دکتــر
کالنتــری انجــام دادنــد ،قــرار شــد مرکــز مؤسســه تحقیقــات پســته
در رفســنجان ایجــاد شــود و در نتیجــه مــا اکثــر همــت کارمــان را
در رفســنجان متمرکــز کردیــم.
در ایــن راســتا زمیــن انتخابــی از طــرف مســئولین مربوطــه کارشناســی
و تأییــد شــد و مــا بــه احــداث کلکســیون ارقــام پســته اقــدام کردیــم.
اکثــر ارقــام پســته ایــران را بــرای نگهــداری و بــا ایــن احتمــال کــه
ممکــن اســت بعضــی از آنهــا در بعضــی از باغــات از بیــن برونــد یــا
اینکــه ارقــام جدیــدی بــه وجــود بیایــد بــه آنجــا آوردیــم و تکثیــر و
کشــت کردیــم.
در هــر حــال ،وظیفــه مــا ایــن بــوده کــه ارقــام را حفــظ نماییــم و روی
پایههــا و ارقــام تلقیــح کننــده (ارقــام نَــر) کار کنیــم.
در ایــن خصــوص بــه آمــوزش و بورســیه کــردن دانشــجو در ســطح
فــوق لیســانس و دکتــرا هــم فکــر کردیــم و االن اکثــر افــرادی کــه در
پژوهشــکده پســته حضــور دارنــد از همــان زمــان بورســیه شــدند و
مــورد آمــوزش قــرار گرفتنــد.
غیــر از ارقــام و پایههایــی کــه متعلــق بــه ایــران بــود در مســافرتهایی
کــه بــه آمریــکا ،اروپــا و اســترالیا داشــتیم ،بــذر اکثــر گونههــای پســته
را کــه حــدود هفــت ،هشــت گونــه بــود را آوردیــم و تکثیــر کردیــم
کــه االن هــم در ایســتگاه تحقیقــات موجــود هســتند.
در شــهریور امســال بعــد از حــدود  25ســال بــه پژوهشــکده پســته
رفتــم و در بازدیــدی کــه از ایســتگاه و کلکســیون داشــتم ،خیلــی
امیــدوار شــدم.
کلکسیون در چه سالی پایهگذاری شد؟
همانطــور کــه عــرض کــردم بــا تأســیس مؤسســه تحقیقــات پســته
کشــور ،اعتبــارات بیشــتر شــد و قــرار بــود از نظــر علمــی و از
نظــر آموزشــی ایــن کار را ســازمان تحقیقــات انجــام دهــد و طبــق
برنامـهای کــه آغــاز شــد ،شــورای کشــاورزی و شــرکت تعاونــی پســته
رفســنجان هزینههــای تحقیقــات را تأمیــن کننــد .البتــه یــک مقــداری
از اعتبــارات را شــرکت تعاونــی تأمیــن کــرد.
احــداث کلکســیون و ســایر طرحهــای پایـهای پســته قبــل از تشــکیل
مؤسســه ،از ســال  63 ،62شــروع شــد و حــدود چهــار ،پنــج ســال
طــول کشــید تــا کار احــداث آن بــه اتمــام برســد .از اوایــل دهــه 70
اکثــر طرحهایــی کــه داشــتیم را در آنجــا پیــاده کردیــم و از ســال ،71
 72کــه تقریب ـ ًا مؤسســه تشــکیل شــد ،بعضــی از طرحهــا قابــل اجــرا
و یــا قابــل تحقیــق بودنــد.
آقــای شــیبانی! احــداث کلکســیون وظیفــه بخــش دولتــی
اســت یــا خصوصــی؟
فکــر میکنــم احــداث کلکســیون وظیفــه بخــش دولتــی باشــد.

میدانیــد پســته یــک محصولــی اســت کــه بیشــتر در رفســنجان و
کرمــان توســعه پیــدا کــرده و االن در ســایر نقــاط کشــور هــم توســعه
یافتــه و باغــداران زیــادی مشــغول بــه ایــن کار هســتند .امــا پســته
گیاهــی اســت کــه اگــر بــذرش را بکارنــد ،همــان پســته را نمیدهــد
و تنــوع ژنتیکــی زیــادی بهوجــود میآیــد و ممکــن اســت درختــی
کــه از طریــق بــذر تکثیــر میشــود ،مــاده ،ن َــر ،کــم عملکــرد و یــا
پُرعملکــرد شــود .در نتیجــه بایــد دولــت از ارقــام نگهــداری کنــد و
آنهــا را توســعه دهــد.
خوشــبختانه ،باغدارهــا در ایــن زمینــه نیــز کارهــای زیــادی کردهانــد.
خیلــی از آنهــا بــذر کاشــتهاند و ارقــام جدیــدی کــه از نظــر تجــاری
مناســب بــوده را انتخــاب کردهانــد .وظیفــه دولــت ایــن بــوده کــه
ایــن ارقــام را جم ـعآوری و از آنهــا نگهــداری کنــد و همچنیــن روی
آنهــا تحقیــق و برنامهریــزی کنــد؛ همانطــور کــه در تمــام دنیــا بــه
اینصــورت اســت .رونــد تولیــد پســتهای کــه در کالیفرنیــای آمریــکا
ادامــه دارد روز اول بــه ایــن صــورت بــوده کــه دو رقــم از ارقــام پســته
ایــران را بیــن ســالهای  1900تــا  1930از کرمــان و دامغــان بردنــد و
بخــش دولتــی آمریــکا نســبت بــه کار و تحقیــق روی آن اقــدام کــرد
و آن را توســعه داد.
بــه نظرتــان احــداث باغهــای ســازگاری و مــادری بــرای
فــروش پیونــدک را چــه کســی بایــد انجــام دهــد؟
مناطــق پســتهخیز ایــران از نظــر تنــوع آب و هوایــی بســیار متنــوع
هســتند ،در نتیجــه تعییــن ســازگاری ارقــام پســته در هــر منطقــه نیــاز
اســت .پرداختــن بــه ارقــام بومــی کــه ســازگاری بهتــری بــا محیــط
دارنــد ،اهمیــت ویــژهای دارد .بدتریــن کار در بحــث اصــاح نباتــات،
کنــار گذاشــتن ارقــام و پایههــای بومــی اســت .بنابرایــن ،یکــی از
وظایــف دولــت و وزارت کشــاورزی ایــن اســت کــه بایســتی در زمینــه
تحقیــق ،کلکســیون ارقــام را جمــعآوری ،حفــظ و معرفــی کنــد.
در ایــران معمــوالً کارهایــی از ایــن قبیــل توســط دولــت انجــام میشــود،
چــون مــا طبــق سیســتم ســرمایهگذاری کــه در کشــورهای صنعتــی
مثــل آمریــکا یــا اســترالیا وجــوددارد ،عمــل نمیکنیــم .مث ـ ً
ا در مــورد
پژوهشــکده ،اعتباراتــی از طــرف شــرکت تعاونــی ،از طــرف باغدارهــا و
یــا از طــرف ســازمان تحقیقــات تأمیــن شــده و پژوهشــکده ایــن وظیفــه
را بــه عهــده گرفتــه اســت ،چــون امکانــات تحقیــق را در دســترس دارد.
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البتــه شــاید ایــن امــکان بتوانــد ایجــاد شــود
کــه مراکــز تحقیقاتــی دولتــی بعــد از ثبــت
ارقــام و کارهــای تحقیقاتیشــان آن را بــه
یــک شــرکت خصوصــی بفروشــند و ایــن
شــرکت خصوصــی ،پیونــدک و پایــه را تولید
کنــد و در اختیــار باغــداران قــرار دهــد.
آیــا تغییــر اولویتهــا بــه دلیــل تغییــر
مدیریتهــای دولتــی باعــث نمیشــود
انجــام کارهــای بلندمــدت نــاکام بماننــد
یــا از بیــن برونــد؟
درحــال حاضــر شــورای تحقیقــات در
پژوهشــکده ،طرحهــای تحقیقاتــی را تصویــب
میکنــد و تغییــر مدیریتهــا نمیتوانــد روی
ایــن کار تأثیــر بگــذارد.
بــر اســاس بازدیــدی کــه شــهریور امســال
از پژوهشــکده داشــتم ،دیــدم آنچــه در فکــر
مــن میگذشــته کمکــم دارد بــه حقیقــت
میپیونــدد .میدانیــد پایــه یوســی بــی وان را
از آمریــکا بــه ایــران آوردنــد و تکثیــر کردنــد.
درســت اســت کــه ایــن پایــه از نظــر مقاومــت
بــه ورتیســیلیوم ،یــا مقاومــت بــه گمــوز و از
نظــر رشــد خــوب اســت ،امــا ســازگاریش بــا
برخــی از مناطــق ایــران کــم اســت .بنابرایــن،
بایــد بیشــتر روی آن مطالعــه کنیــم و بگوییــم
علتــش چیســت یــا اینکــه مســائل آن را رفــع
کنیــم و یــا اینکــه خودمــان روی آن کار انجــام
دهیــم.
آمریکاییهــا کار خاصــی نکردنــد ،بلکــه
فقــط ایمــان داشــتند و تــاش کردنــد .آنهــا دو
گونــه آتالنتیــکا و اینتگریمــا را تلقیــح کردنــد
و پایــه جدیــدی بــه وجــود آوردنــد .مــا ایــن
کار را در ایــران خیلــی راحــت میتوانســتیم
انجــام دهیــم ،چــون هــم گونــه اینتگریمــا و
هــم آتالنتیــکا را در رفســنجان موجــود داریم.
مــا  40پایــه از ایــن دو گونــه را کاشــتیم و 8
اصلــه از ایــن درختهــا باقــی مانــده کــه بــا
شــرایط آب و خــاک و هــوای اینجــا ســازش
پیــدا کردهانــد .ایــن منبــع خیلــی خوبــی
اســت کــه مــا میتوانیــم روی آن کار کنیــم.
طبــق کار محققیــن پژوهشــکده ،بــذر هیبریــد
تولیــد شــده و بــا روشهــای جدیــد میتــوان
ســریع بــه نتیجــه رســید و پانــزده ســال عقــب
نمانــد و پایــه مقــاوم را از ایــن طریــق ثبــت
و معرفــی نمــود.

بــه نظــر شــما چــه بایــد کــرد تــا
بــا تغییــر مدیریتهــا برنامههــای
بلندمــدت را بــه خوبــی قبــل بتــوان
پیــش بــرد؟
شــاید االن در ســطح مدیریــت پژوهشــکده
چنیــن مشــکلی نباشــد ،امــا متأســفانه
در گذشــته مــا را بــه مســائل دیگــری
میکشــاندند ،درحالیکــه اصــ ً
ا مــا کاری
بــه ایــن مســائل نداریــم.
مــا فقــط بایــد کار تحقیقاتــی خودمــان را
انجــام دهیــم و شــاید االن خیلیهــا متوجــه
شــده باشــند .بنــده و همکارانــی کــه آن زمــان
کار میکردیــم ،فقــط میخواســتیم تحقیقــات
انجــام دهیــم ،چــون ایــن تحقیقــات و نتایــج
آن اعتبــار علمــی پســته ایــران بــود.
فکــر میکنــم اولیــن دعوتنامــه مربــوط
بــه ســال  1374بــود کــه از تمــام دنیــا از
جملــه خانــم فرگوســن ،از فائــو و اســپانیا
مهمــان دعــوت کردیــم .اینهــا خیلــی کمــک
کردنــد .وقتــی کــه دیدنــد اینجــا تأسیســاتی
وجــود دارد ،شــرکت تعاونــی موجــود اســت
و آزمایشــگاه آفالتوکســین برقــرار شــده،
شــرایط عــوض شــد .درنتیجــه ،از دیــد مــن
بایســتی مدیریتهــا را بــه کار خودشــان
بگذارنــد و اصـ ً
ا در امورشــان دخالــت نکننــد
و فقــط حفــظ نظــارت علمــی و مدیریتــی
نیــاز اســت.
بایــد بــه تحقیقــات امکانــات علمــی بدهنــد،
چــون کســانی کــه در ایــن رشــته مــدرک
دکتــرا میگیرنــد دوســت دارنــد در ایــن
زمینــه کار کننــد.
االن خیلــی وضعیــت بهتــر شــده و نیــاز اســت

بــرای ایــن برنامههــا سیســتم تعریــف شــود.
باالخــره ایــن کار زمــان نیــاز دارد .در آمریــکا،
اروپــا و یــا اســترالیا ،بــرای ایــن کارهــا
سیســتم مشــخص اســت و هــر شــخص طبــق
آن کارش را انجــام میدهــد.
ارزیابــی شــما از کیفیــت نگهــداری
کلکســیون ارقــام پژوهشــکده و
تحقیقــات انجــام شــده چیســت؟
ســازمان تحقیقــات تــا آنجایــی کــه توانســته
کار کــرده اســت .یــک تصمیماتــی آن
زمــان گرفتــه شــد و خوشــبختانه دو نفــر،
یکــی آقــای حــاج شــیخ حســین هاشــمیان
و دیگــری آقــای دکتــر کالنتــری بودنــد
کــه دوســت داشــتند مرکــز تحقیقــات در
رفســنجان تأســیس شــود .وگرنــه موسســه
پســته در مرکــز تحقیقاتــی کرمــان یــا تهــران
تأســیس میشــد .آن زمــان ،رفســنجان
باالتریــن ســطح کشــت پســته را در ایــران
داشــت و امــروز بیشــترین تنــوع پســته را در
دنیــا دارد.
ک ً
ال کلکســیون بایــد حفــظ شــود .غیــر
از کلکســیون مــا بایــد روی پایههــا و
تلقیــح کنندههــا کار میکردیــم کــه انجــام
شدهاســت .گــرده افشــانی و زمــان آن خیلــی
مهــم اســت ،چــون مــا تنــوع ارقــام زیــادی در
کشــور داریــم .در آمریــکا تعــداد ارقــام خیلــی
محــدود اســت .آنهــا زمــان تلقیــح و درخــت
تلقیــح کننــده را مشــخص کردهانــد .امــا در
ایــران حــدود یــک مــاه بیــن ارقــام دیــرگل و
زودگل در یــک منطقــه ممکــن اســت تفــاوت
زمانــی وجــود داشــته باشــد .در نتیجــه ،مــا
تلقیــح کنندههایــی میخواهیــم کــه ایــن
دوره زمانــی را بپوشــاند .اگــر تلقیحکننــده
خــوب نباشــد خیلــی از پســتهها پــوک
میماننــد .در آمریــکا تلقیــح مصنوعــی انجــام
میدهنــد ،ولــی مــا انجــام نمیدهیــم.
در کشــور تنــوع ارقــام مــاده پســته و تلقیــح
کنندههــا (نَــر) زیــاد اســت ،تمــام ایــن مــوارد
در پژوهشــکده کار شــده و ایــن تحقیقــات
ادامــه دارد .همچنیــن ،چنــد رقــم و پایــه
خــوب در چنــد ســال کار شــده انــد کــه بایــد
ثبــت و معرفــی شــوند.
از نظــر مــن ،پژوهشــکده بایــد تقویــت مالــی
و علمــی شــود .خوشــبختانه در بُعــد علمــی
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وضعیــت خوبــی دارد ،ولــی از نظــر مالــی
انجمــن پســته ایــران یــا شــرکت تعاونــی پســته
رفســنجان بایــد کمــک کننــد تــا پژوهشــکده
بتوانــد طرحهــای تحقیقاتــی را بــه نحــو
احســن انجــام دهــد ،بــه خصــوص االن کــه
دولــت دیگــر پولــی بــه تحقیقــات اختصــاص
نمیدهــد.
میگوینــد در ایــن چهــل ســال مرکــز
تحقیقــات کاری انجــام نــداده ،امــا شــما
میگوییــد خیلــی کارهــای زیــادی
انجــام شــده! اطالعــات و نتایــج حاصــل
از تحقیقــات کجاســت؟
مــا از صفــر شــروع کردیــم .قبــل از انقــاب
کار چندانــی انجــام نشــده بــود و فقــط ارقــام
را در ایســتگاه ناصریــه جمــع کردهبودنــد
کــه آن هــم خــودش مســئلهای بــود .مــا
آنهــا را از آنجــا منتقــل کردیــم و طرحهــای
تحقیقاتــی را بــر پایــه علمــی آوردیــم .مث ـ ً
ا
آقــای دکتــر وجدانــی ،رئیــس وقــت بخــش
ژنتیــک و آمــار مؤسســه تحقیقــات اصــاح
بــذر در وزارت کشــاورزی را دعــوت کردیــم
و طرحهــا را در ایســتگاه تحقیقاتــی پیــاده
نمودیــم.
چنــدی پیــش بــا آقــای دکتــر اســماعیل پــور
و ســایر محققیــن مذاکراتــی انجــام شــد و
مشــخص گردیــد کــه در کلکســیون ارقــام،
پایــه و پیوندکهــای خــوب و چندیــن رقــم
تلقیــح کننــده خــوب کار شــده اســت کــه
امــکان ثبــت و معرفــی آنهــا بــه باغــداران
وجــوددارد .همچنیــن در حــال حاضــر ،بــذر
هیبریــد بیــن گونـهای تولیــد شــده اســت کــه
نیــاز بــه تعییــن مقاومــت آنهــا بــه بیماریهــا

جواد آقایی

اســت .در ایــن مــورد هــدف نهایــی ،تعییــن
و معرفــی پایههــای مقــاوم و ســازگار بــا
شــرایط آب و هوایــی ایــران میباشــد.
در صورتــی کــه ایــن ارقــام در ســایت
دوزبانــه فارســی و انگلیســی پژوهشــکده
بارگــذاری شــوند ،میتوانــد اثــرات بســیار
خوبــی بــرای پژوهشــکده داشــته باشــد
و هــم خدمــت خوبــی بــرای باغــداران
محســوب میشــود.
در آمریــکا از ســال  1900میــادی ،بــه
مــدت  50ســال کار تحقیقاتــی روی پســته
انجــام شــد و ســپس اقــدام بــه باغریــزی
کردنــد و اینطــور نبــوده کــه بــه یکبــاره
اراضیشــان را زیــر کشــت پســته ببرنــد.
باغــداران نبایــد انتظــار زیــادی از ایســتگاه
تحقیقاتــی رفســنجان داشــته باشــند کــه 40
ســال اســت دارد کار میکنــد ،در حالــی
کــه مــا در تحریــم هســتیم و هیــچ امکاناتــی
نداریــم .در ایــن  40ســال بــا امکانــات
مالــی و علمــی محــدود ،کارهــای خوبــی در
پژوهشــکده پســته انجــام شــده اســت.
در پایــان اگــر صحبتــی داریــد،
بفر ما ییــد .
االن توجــه بــه بهداشــت و ســامت پســته
و محیــط زیســت خیلــی مهــم اســت .در
محیطــی کــه شــما داریــد زندگــی میکنیــد،
سمپاشــی میشــود و کــود داده میشــود،
بنابرایــن دههــا مســئله محیــط زیســتی در
ایــن محیــط وجــوددارد.
مــن بــه مؤسســه پیشــنهاد دادم تــا بــا
یکــی از انجمنهــای ارگانیــک اروپــا کــه
تأییدکننــده محصــول ارگانیــک هســتند
همــکاری کننــد و طرحهــای ارگانیــک
روی پســته پیــاده کننــد .پژوهشــکده و
انجمــن بایســتی روی ســالم ســازی پســته
کار کننــد .اگــر االن بــه شــما بگوینــد
میخواهیــم بــه شــما ســبزی خــوردن
بدهیــم ،یکــی از اینهــا ســم زده اســت
و دیگــری نیســت ،کدامشــان را بــه
خانوادهتــان میدهیــد؟! آن ســبزی کــه
ســم زده نیســت را دوســت داری خــودت
بخــوری و بــه خانــوادهات نیــز بدهــی.
پســته هــم همینطــور اســت.
مــن در یکــی از ســمینارهایی کــه در ســال

 1974در بروکســل بلژیــک برگــزار شــد،
شــرکت کــردم .در ایــن ســمینار نماینــده

ســفارت آمریــکا هــم صحبــت کــرد .آنجــا
تمــام تجــار معــروف دنیــا نشســته بودنــد.

نماینــده آمریــکا گفــت مــا پســته ارگانیــک

تولیــد کردیــم ،هــر کــس میخواهــد بیایــد
پســته ارگانیــک از مــا بخــرد .زمانــی کــه

آمریکاییهــا ایــن حــرف را میزدنــد،
مــن وقتــی بــه ایــران برگشــتم بــه معاونــت
باغبانــی وزارت کشــاورزی گــزارش دادم،
ولــی عکــس العملــی در ایــن بــاره نشــان
داده نشــد.
دولــت آمریــکا ایــن کار را میکنــد .دانشــگاه
کالیفرنیــا پســته ارگانیــک تولیــد کــرده ،یعنــی
ســم نــزده یــا ســم ارگانیــک اســتفاده کــرده
و کــود ارگانیــک مصــرف کــرده و پســته
ســالم بــه وجــود آورده اســت .در ایــن زمینــه
برخــی از مؤسســات تعییــن و تأییــد کننــده
اســتانداردها وجوددارنــد کــه اگــر طبــق

نظــر آنهــا محصــول تولیــد شــود ،گواهــی
ارگانیــک میدهنــد.

هــم اکنــون در مناطــق پســته کاری ایــران
افــرادی هســتند کــه پستهشــان را بــه

صــورت ارگانیــک پیــش فــروش میکننــد.
در اروپــا هــر کــس محصولــش ارگانیــک
باشــد ،چــون در ســه ســال اول محصولــش
کــم میشــود ،دولــت یــا انجمنهــای
مربوطــه بــه ازای هــر هکتــار ضــرر ،نصــف
پــول کشــاورز را برمیگرداننــد.
شــخص ًا عضــو انجمــن ارگانیــک انگلیــس
شــدهام و از ایــن کار ســود میبــرم .یعنــی
اطالعــات گرفتــم و یــک کــم کار ارگانیــک
کــردم .االن اینجــا هــم میخواهــم کار
ارگانیــک انجــام بدهــم .اگــر کســی بخواهــد
وارد ایــن حــوزه شــود ،مــن بــه او خواهــم
گفــت کــه چــه کار بایــد انجــام شــود و
فقــط میتوانــم اطالعــات بدهــم .پــول هــم
از شــما نمیخواهــم.
یکــی از وظایــف انجمــن پســته ایــن اســت
کــه بــا همــکاری پژوهشــکده پســته روی
ایــن موضــوع کار کنــد یــا پژوهشــکده
مســتق ً
ال تحقیــق روی تولیــد محصــول
ارگانیــک پســته را شــروع کنــد.

توگو با علی اسماعیلپور رئیس پژوهشکده پسته کشور
گف 
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علــی اســماعیلپور از اوایــل ســال 1397
رئیــس پژوهشــکده پســته کشــور شــده
اســت .او در رشــته باغبانــی تحصیــل کــرده
و لیســانس خــود را از دانشــگاه گیــان و
فــوق لیســانس را از دانشــگاه شــیراز اخــذ
نمــوده و در ســال  1395از دانشــگاه گِنــت
بلژیــک در مقطــع دكتــري رشــته باغبانــی
فــارغ التحصیــل شــدهاســت .همچنیــن
او ســابقه  26ســال کار تحقیقاتــی را در
کارنامــه خــود دارد.
پژوهشــکده پسته كشــور داراي کلکســیونهايي
کمنظیــر از ارقــام و گونههــاي پســته ميباشــد
کــه در رابطــه بــا اهميــت ذخایــر ژنتيكــي
پســته و سیاسـتهاي اســتفاده از آنهــا تصمیــم
ت و گــو کنــم.
گرفتــم بــا اســماعیلپور گفــ 
همچنیــن ،بهان ـهای دســت داد تــا در مــورد
حــرف و حدیثهایــی کــه در رابطــه بــا
ســاير فعالیتهــای پژوهشــکده وجــود دارد
نیــز ســواالتی را طــرح نمایــم .ضمــن تشــکر
از وی کــه ســواالت را بــا خوشرویــی
پاســخ گفــت ،شــما را بــه خوانــدن ایــن
ت و گــوی خواندنــی دعــوت میکنــم.
گفــ 
آقــای دکتــر! کلکســیون چیســت و وجود
آن چه ضرورتــی دارد؟
بهطورکلــی ،کلکســیو ِن گیاهــی مجموعــهای
اســت کــه در آن تعــدادی از ارقــام و
ژنوتیپهــای مختلــف یــک گیــاه را نگهــداری
میکننــد .در دنیــا انــواع و اقســام کلکســیون
ف وجــود دارد؛ بعضــی از
هــاي گياهــان مختل ـ 
کلکســیونها در آزمایشــگاه هســتند؛ بعضــی
دیگــر گیاهــان کشــت بافتــی را نگهــداری
میکننــد و نــوع دیگــری کــه اهمیــت زیــادی
دارنــد ،کلکســیونهایی هســتند کــه در عرصــه
(مزرعــه و بــاغ) نگهــداری میشــوند و در
مــورد گیاهــان باغــی ب ـهکار میرونــد و مــوارد
اســتفاده از آنهــا زیــاد اســت.
هــدف از ایجــاد کلکســیون در وهلــه اول
نگهــداری از مجموعــۀ فنوتیپــی و ژنوتیپــی یک
گیــاه در منطقــه یــا کشــور اســت .در دنیــا نیــز

هــدف مشــخص کلکســیونها همیــن موضــوع
اســت؛ چــون بســیاری از ژنوتیپهــا و ارقامــی
کــه در گذشــته موجــود بودنــد ،امــروز دیگــر
وجــود ندارنــد و در اثــر عوامــل مختلفــی نابــود
شــدهاند .بنابرایــن ،بــا ایــن کار میتوانیــم کردهایــم ،ولــی بــرای مــا هزین هبَــر اســت و
ژنوتیپهــا و ارقــام را جم ـعآوری و نگهــداری صاحبــان باغــات مــادری بایــد ایــن هزینــه را
کنیــم تــا در صــورت نیــاز بــرای امــروز و آینده بپردازنــد؛ چــون مــا بایــد درختــی را کــه دارد
و برنامههــای مختلــف تحقیقاتــی و اصالحــي محصــول میدهــد بــرای یــک دوره ســه تــا
پنــج ســاله از دور محصولدهــی خــارج کنیــم
بتوانیــم از آنهــا اســتفاده کنیــم.
يكــي از اهــداف دیگــر احــداث کلکســیونهای تــا از آن پیونــدک تهیــه شــود.
باغــیِ در عرصــه ،تعییــن میــزان ســازگاری تهیه پیوندک چه روالی دارد؟
ارقــام بــه شــرايط آب و هوايــي ،مقایســه چــون ایــن کار مســتلزم برنامهریــزی اســت،
مقاومــت گیاهــان نســبت بــه آفــات ،بیماریهــا ،قاعدتــ ًا بایــد درخواســتی وجــود داشــته
بحثهــای تغذیــه و ســایر مطالعــات تحقیقاتــی باشــد و یــک شــرایطی ایجــاد شــود تــا مــا
اســت کــه ایــن مــوارد نيــز مكمــل اهميــت اطمینــان حاصــل کنیــم فــرد متقاضــی از بخــش
خصوصــی ،پذیــرای ایــن موضــوع اســت و چه
احــداث كلكســيون هــا هســتند.
توصيــه ميشــود کــه کلکســیونهاي مهــم تعــداد درخواســت دارد .بــر ایــن اســاس یــک
و بــا ارزش گياهــي حتمــ ًا در ســه نقطــه موافقتنامــه بیــن طرفیــن امضــا میشــود و
جغرافیایــیِ متفــاوت ایجــاد شــوند ،بهخاطــر میتوانیــم کار ســربرداری درختــان را بــرای
اینکــه گاهـ ًا ممکــن اســت یکســری از اتفاقــات تهیــه پیونــدک شــروع کنیــم.
طبیعــی مثــل زلزلــه یــا ســیل باعــث شــود پــس ایــن توافقنامــه بیــن پژوهشــکده
مجموعـهای کــه چندیــن ســال برایــش زحمت پســته و شــخص متقاضــی اســت و کاری
کشــیده شــده از بیــن بــرود .فکــر میکنــم بــه وزارتخانــه نــدارد.
در ســال  1369زلزلــهای در گیــان رخ داد و بلــه ،ولــي بــا توجــه بــه اينكــه سياســت
کلکســیونی از ارقــام زیتــون در رودبــار شــمال گــذاري ايجــاد باغــات مــادري و نيــز پرداخــت
دچــار خســارت جــدي شــد كــه گاهــا جبــران تســهيالت و سوبســيدها توســط وزارتخانــه
انجــام ميشــود ،الزم اســت هماهنگــي بــا
اينگونــه خســارت هــا غيــر ممكــن اســت.
آیــا امــکان تهیــه مــواد گیاهــی مثــل معاونــت مربوطــه در وزارتخانــه نيــز انجــام
پیوندک از کلکســیون پســته پژوهشــکده شــود .در صورتيكــه دريافــت تســهيالت
پســته بــرای اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مدنظــر نباشــد ،نیــازی بــه مراجعــه بــه
وزارتخانــه نیســت .اتفاقـ ًا فــردا یــک متقاضی
وجــود دارد؟
بلــه ایــن کار امکانپذیــر اســت ،ولــی ظرفیــت از بخــش خصوصــی از اروميــه کــه میخواهــد
کلکســیون مــا محــدود اســت .امســال قصــد ژنوتیپهــای خــوب پســته را بــه روش کشــت
داریــم ظرفیــت را افزایــش دهیــم و ایــن کار بافــت تکثیــر کنــد بــه اینجــا میآیــد .مــا گفتیــم
مســتلزم ســرمایهگذاری اســت .در ســالهای هیــچ محدودیتــی نداریــم ،ولــی بایــد آن چیزی
اخیــر ،وزارت جهــاد کشــاورزی برنامههايــي را کــه مدنظــر اســت از طریــق یــک توافقنامــه
جهــت ایجــاد باغــات مــادری ارقــام پســته در نهایــی کنیــم.
پنــج منطقــه کشــور داشــتهاســت و ایــن باغات آقــای دکتــر! تاکنــون چــه اســتفادههایی
نیازمنــد پیونــدک هســتند .مــا ایـنکار را شــروع از این کلکســیون شــد ه اســت؟

20

خدمتتــان عــرض کــردم کــه هــدف اصلــی
کلکســیونها ،جمـعآوری و نگهــداری از ارقــام
اســت تــا از بیــن نرونــد.
امــا در ســال  1376کارهــای تحقیقاتــیِ
حــوزه باغبانــی در بحــث ســازگاری ارقــام در
کلکســیون پســته پژوهشــکده انجــام شــد و
مــا  28رقــم از ارقــام ایــن مجموعــه را از نظــر
زمــان گلدهــی ،زمــان برگدهــی ،زمــان مغــز
بســتن ،طــول دوره مغــز بســتن ارقــام مختلــف،
زمــان رســیدن محصــول ،اُنــس محصــول،
درصــد خندانــی و تمــام فاکتورهایــی کــه در
عملکــرد پســته مدنظــر اســت را بــه مــدت 4
ســال آمــار بــرداری کردیــم .ایــن طــرح منجــر
بــه ایــن شــد کــه آ ن زمــان بهتریــن رقــم را از
ســوی پژوهشــکده معرفــی نمودیــم و گفتیــم
در شــرایط آب و هوایــی رفســنجان رقــم
احمــد آقايــي بهتریــن عملکــرد كمــي و كيفــي
محصــول را دارد .همچنیــن ،تمــام خصوصیــات
ریختشناســی  45رقــم كلكســيون موجــود در
دو طــرح جداگانــه مــورد بررســی قــرار گرفت.
شــاید ایــن کارهــا بــرای باغــدار خیلــی كاربــرد
و ارزش نداشــت ه باشــد ،امــا در تحقیقــات بــرای
اینکــه یــک رقــم بــه درســتی تشــخیص داده
شــود از ضروریــات کار اســت.
طــی ســالهای اخیــر مقایســه ارقــام از نظــر
تركيــب ژنتیکــی ،حساســیت ارقــام نســبت بــه

آفــات و بيمــاري هــاي مختلــف و نيازهــاي
تغذیــه درختــان پســته توســط همــكاران مــا
تحقيــق و مــورد بررســي قــرار گزفتــه اســت.
امســال حداقــل پنــج پایاننامــه دانشــجویی
داریــم کــه غيــر از پــروژه هــاي تحقيقاتــي
هســتند ،امــا در جهــت همــكاري بــا دانشــگاهها
و اســتفاده از مــواد گیاهــی ایــن کلکســیون در
تحقيقــات علمــي ميباشــد.
شــما میفرماییــد کارهــای تحقیقاتــی
فراوانــی در پژوهشــکده انجــام شــده،
اگــر کاری انجــام شــده پــس چــرا ایــن
فعالیتهــای تحقیقاتــی و خصوصـ ًا وجــود
ایــن کلکســیونها آنطــور کــه بایــد و
شــاید در طــول ایــن ســالها معرفــی
نشــدهاســت؟
مــا بــه عنــوان محقــق در اینجــا یــک شــرح
وظیفــه داریــم .شــرح وظیفــه محقــق ایــن
اســت کــه مشــکلیابی کنــد ،طــرح بدهــد و
پــروژه انجــام دهــد و گــزارش کار را بنویســد.
در نهایــت ایــن گزارشهــا میتواننــد منجــر
بــه تولیــد نشــریه ترویجــی و مقالــه شــوند .مــا
اطمینــان داریــم کــه تقریبــ ًا هیــچ مــوردی در
اینجــا وجــود نــدارد کــه شــخص محقــق مــا
کاری را شــروع کــرده باشــد ،امــا گــزارش آن
را نــداده باشــد.
ممکــن اســت مقالـهای نوشــته نشــدهباشــد یــا

نتیجــه تحقیــق در نشــریهای منعکــس نگــردد،
کــه البتــه اینهــا جــزو الــزام کار نبــوده ،ولــی آن
چیــزی کــه در سیســتم مــا الــزام بــوده عم ـ ً
ا
در همیــن حــد گزارشدهــی بــوده کــه انجــام
شــدهاســت .بنابرایــن ،گــزارش نهایــی تمــام
تحقیقــات ،ثبــت شــده و موجــود اســت.
نشــریه ترويجــي معنایــی فراتــر از گــزارش
نهايــي يــك پــروژه دارد .مــا نشــریات زیــادی
داریــم ،امــا در عرصههــای مختلــف از طریــق
رســانهها وارد نشــدیم كــه اطــاع رســاني
كافــي انجــام شــود .ایــن را قبــول دارم کــه یکی
از کاســتیهایی کــه مــا در بحــث تحقیقــات
داریــم ،بحــث ترویــج نتایــج انجــام شدهاســت.
در رابطــه بــا خصوصیــات ارقــام تجــاري و
غيرتجــاري پســتۀ موجــود در کلکســیون پســته
دو نشــریه داریــم کــه ســالها پیــش یکــی از
آنهــا را خــود مــن نوشــتم و دیگــری را همكارم
آقــای دکتــر تــاج آبادیپــور نوشــتند .مطمئنــ ًا
موافــق هســتم کــه معرفــی ایــن نشــریه بــه
انــدازهای نبــوده کــه در دســترس عمــوم قــرار
بگیــرد و عمـ ً
ا خیلیهــا در جریــان آن نیســتند.
همچنیــن ،نمــود کارهــای مــا در بعضــی از
زمینههــا بــه لحــاظ رســانهای کــم بــوده و
دلیــل عمــده آن بحثهــای مالــی اســت .وقتــی
بــا یــک روزنامــه محلــی ،اســتانی یــا کشــوری
بــرای انتشــار مطالــب صحبــت میکنیــم،
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اینقــدر هزینــه هــاي بااليــي را اعــام ميكننــد کــه منصــرف میشــویم.
بــا ایــن حــال بیــش از نــود نشــریه در زمینههــای مختلــف پســته داریــم
و هــدف آنهــا اشــاعه نتایــج تحقيقــات انجــام شــده بــوده اســت.
مــا بــرای هفتــاد تــا هشــتاد درصــد ســواالتی کــه در زمینــه پســته
وجــوددارد ،پاســخ داریــم و ايــن آمادگــي وجــود دارد كــه بــا همــکاران
متخصــص در هــر زمينــه جوابگــوي ســواالت موجــود باشــيم.
پس گزارشات نهایی حاوی کل اطالعات است؟
بلــه .یکــی از کارهایــی کــه کمیتــه فنــی مــا میکنــد ایــن اســت کــه
گــزارش نهایــی هــر پــروژه را بــا پیشطــرح اولیــه (پروپــوزال) مطابقــت
میدهنــد و بایــد هــدف اولیــه پیــش طــرح تحقــق پیــدا کــرده باشــد.
کســی کــه محقــق اســت بایــد جــواب را در گــزارش بنویســد ،مگــر اینکه
در اثنــای کار بــه یــک مشــکلی برخــورده باشــد و توجیهــش بــرای کمیته
علمــی مــا قابــل پذیــرش باشــد .غیــر از ایــن باشــد ،اصــ ً
ا گــزارش
محقــق تأییــد نمیشــود.
برخــی میگوینــد اگــر تحقیقــی هــم انجــام شــده ،کپیبــرداری
از تحقیقــات دیگــران و عــدد ســازی اســت ،بنابرایــن نتایــج آنها
قابــل اتکا نیســتند.
مــن ایــن قضیــه را در سیســتم تحقیقــات قبــول نــدارم .خیلــی ســخت
اســت کســی کــه محقــق میشــود بیایــد عددســازی کنــد .بــا اطمینــان
خدمتتــان میگویــم در مــورد محصولــی مثــل پســته ایــن کار
اصــ ً
ا امکانپذیــر نیســت .فرضــ ًا در مــورد ارقامــی مثــل اکبــری و
احمدآقایــی میخواهیــد اطالعــات آن را از کجــا و كــدام كشــور کپــی
کنیــد؟!
محققــان آمریکایــی در ســال  1980گفتنــد نیــاز ســرمایی پســته 1000
ســاعت اســت .همــکاران مــا  20ســال پیــش در اینجــا تحقیــق کردنــد
کــه نیــاز ســرمایی رقمــی مثــل کلــه قوچــی  600ســاعت و اکبــری
 1200ســاعت اســت و تجربیــات باغــداری نتایــج ایــن تحقیقــات را
تأییــد میکنــد .اخیــرا ً ارقامــی بومــي را شناســایی کردهایــم کــه نیــاز
ســرمایی آنهــا  300تــا  400ســاعت اســت ،پس نمیشــود کپیبــرداری
کــرد .در رابطــه بــا روغــن ولــک همــکاران مــا زمانهــای مختلــف و
غلظتهــای مختلفــی را آزمــون کردنــد و بــه نتایجــی رســیدند کــه
االن کاربــردی شــده و از ســال  1394هــر ســال پژوهشــکده اطالعیــه
میدهــد کــه روغــن ولــک بــرای چــه ارقامــی و در چــه مناطقــی از
كشــور اســتفاده شــود .کجــای دنیــا در مــورد فندقــی مطلبــی نوشــته
شــده؟! کجــای دنیــا در مــورد اکبــری مطلبــی داریــم؟! یــا تحقیــق
در مــورد آفتــی مثــل پســیل کــه فقــط در مناطــق پســتهخیــز ایــران
بهعنــوان آفــت كليــدي وجــود دارد ،کجــای دنیــا انجــام شــده
اســت؟ هیــچ جــا وجــود نــدارد .پــس ایــن مــوارد قابــل عددســازی
نیســتند .صحبتهــای بعضــی از دوســتان عامدانــه و یــا شــاید از ســر
بياطالعــي اســت .بهنظــرم ایــن گفتههــا کــم لطفــی دوســتان اســت.
ولــی حــرف اســت و جلــوی دهــان مــردم را کــه نمیشــود بســت!
هــر چــه گفتنــد را بایــد شــنيد ،یــا اگــر رود ر رو باشــیم ميتوانيــم
توجیــهکنیــم .البتــه بــرای مــا خیلــی مهــم نیســت ،مهــم کار خودمــان
اســت كــه بهدرســتي انجــام شــود و بتوانيــم مشــكلي را حــل نمایيــم.

بــه نظــر میرســد بیــن بخــش تحقیقــات و بخــش ترویــج
ســازمانهاي جهــاد کشــاورزی و کشــاورز ،پروتــکل یــا یــک
فراینــد نظاممنــد تعریــف نشــده تــا اطالعــات بــه صــورت روان
جریــان پیــدا کنــد .آیــا اینطــور نیســت؟
واقعیــت ایــن اســت کــه ادارهای بــه نــام ترویــج وجــود دارد و عمــ ً
ا
ارتبــاط ســازمانی مــا در ســالهای اخیــر بــه ایــن شــکل شــدهاســت کــه
عمـ ً
ا از نظــر سیســتمی در یــک معاونــت قــرار گرفتهایــم؛ یعنــی ســعی
بــر ایــن بــوده کــه ایــن ارتبــاط خیلــی قویتــر باشــد .امــا در واقــع ایــن
ارتباطــات شــايد در حــد نيــاز كشــاورز برقــرار نمیشــود یــا در حــد
انجــام وظیفــه اســت .البتــه گاه ـ ًا اســتقبال كشــاورزان و باغــداران هــم
چنــدان قــوي و مناســب نيســت.
ارتبــاط بیــن مرکــز تحقیقــات و ادارات ترویــج جهــاد کشــاورزی
اســتان هــا منظورتــان اســت یــا بیــن ترویــج و باغــدار؟
در رابطــه بــا ارتبــاط بخــش ترویــج بــا باغــدار اظهارنظــر نمیکنــم ،چــون
واقعـ ًا واقــف نیســتم .ولــی بیــن تحقیــق و ترویــج ارتباطــات به انــدازهای
کــه بایــد باشــد نیســت .کاری بــه اینکــه قصــور از طــرف کیســت ،نــدارم.
ولــی ارتبــاط بــه حــدی نیســت کــه واقع ـ ًا بتوانــد تمامــي مشــکالت را
حــل کنــد .ممکــن اســت کشــاورزي در خــارج از اســتان یــک مشــکل
خــاص در مــورد پســته داشــتهباشــد و محقــق پســته اص ـ ً
ا در جریــان
آن نباشــد .درصورتــی کــه بایــد یــک رابطــه دو ســویه بیــن محقــق و
کارشــناس ترویــج برقــرار باشــد؛ یعنــی کارشــناس ترویــج مشــکالت را
بازگــو کنــد و محقــق بــرای حــل مشــکل تحقیــق نمایــد و نتیجــه آن را
بــه کارشــناس ترويــج ارائــه دهــد.
چطور میشود این نقص را رفع کرد؟
مــن نمیدانــم! ولــی جــای کار زیــادی دارد و مــا بــرای عمــده مســائل
و مشــکالتی کــه در زمینــه پســته مطــرح میشــود ،جــواب داریــم .بایــد
فکــر شــود کــه چطــور میتــوان ايــن جــواب هــا را در سیســتم باغــداری
تزریــق کــرد .مــا در ســال  1397هــر هفتــه و ســپس دو هفتـهای یکبــار
کالس ترویجــی داشــتیم .باغــداران از کالسهــای ترویجــی مــا خیلــی
اســتقبال نمیکردنــد و صرفــ ًا کارشناســان حضــور داشــتند .عمــده
کارشناســان هــم از بخــش اداری و در ســطح اســتان کرمــان بودنــد.
یــک روز ســرزده بــه یکــی از کالسهــاي ترويجــي رفتــم کــه دو نفــر
از همــکاران محقــق مــا بــه عنــوان مــدرس حضــور داشــتند و تنهــا پنــج
نفــر باغــدار آمــدهبودنــد ،حتــی دوســتان كارشــناس کشــاورزی فرصــت
نداشــتند آن دو ســاعت بیاینــد و صحبــت محقــق را بشــنوند.
فکــر میکنــم یکــی از دالیــل عــدم اســتقبال از ایــن دورههــا ،مجانــی
بــودن کالسهــای مــا بــود ،چــون عمـ ً
ا بعضــی اوقــات دیــده شــده کــه
وقتــی پــول از باغــدار یــا از کارشــناس گرفتــه مــي شــود ،آنهــا بهتــر
اســتقبال میکننــد.
مگــر اینطــور نیســت کــه بایــد بخــش تحقیقــات مطالــب را بــه
بخــش ترویــج تفهیــم کنــد و بخــش ترویــج آنهــا را بــه زبــان
کشــاورز درآورده و منتقــل نمایــد؟
بلــه ،امــا هیــچ سیســتمی وجــود نــدارد کــه نتایــج کار تحقیقاتــی را در
اختیــار کارشناســان ترویــج جهــاد کشــاورزی قــرار دهــد و تعییــن کنــد
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کالسهــا و تورهــای باغــی بــه چــه نحــوی
برگــزارشــوند و بودجــه آن چقــدر باشــد؛
اصــ ً
ا چنیــن چیــزی وجــود نــدارد.
البتــه از حــدود چهــار ســال پيــش
فعالیتهــای ترویجــی در سیســتم هــاي
تحقيقاتــي كل كشــور ،مقــداری پررنگتــر
دیــده شــده و حضــور محقــق در عرصــه
هــاي توليــد و بــاغ بیشــتر اســت .ایــن کار
بهعنــوان یــک وظیفــه اداری بخشــنامه شــده
و مــا در سیســتم خودمــان بهصــورت فصلــی
بــه شهرســتانهای مختلــف ســفر میکنیــم و
نتایــج تحقیقــات را ارائــه میدهیــم .ولــی اینهــا
جوابگــوی مشــکالت باغــدار نیســت و البتــه
بســتگی بــه فرهنــگ و جغرافیــای منطقــه هــم
دارد .متأســفانه ،در مناطــق رفســنجان و کرمــان
ضــرورت ترویــج بــرای باغــدار روشــن نیســت
و كمتــر پذیــرای ایــن قضیــه هســتند ،چــون
باغــدار تجربیــات خــودش را نســبت بــه اكثــر
کارشناســان باالتــر میدانــد .مــن در ســال
گذشــته جهــت برگــزاري كالس آموزشــي
و ترويجــي پســته در چهــار روز متوالــی بــه
چهــار منطقــه در ارومیــه ،تبریــز ،اردبیــل و
زنجــان رفتــم ،بــاور نمیکنیــد در کالسهــا
از  50نفــر باغــدار کمتــر نبــود و تــا  130نفــر
کشــاورز حضــور داشــتند و تنهــا  20نفــر از
ایــن تعــداد ،عوامــل اجرایــی و از بخشهــای
جهــاد و کارشــناس بودنــد؛ چــون واقعـ ًا دنبــال
اطالعــات هســتند ،ولــی اینجــا گاهـ ًا باغــداران
خیلــی از مســائل اولیــه را نمیداننــد ،ولــی
دنبالــش هــم نیســتند و بیشــتر دنبــال تجربیــات
خودشــان میرونــد.
آیــا شــما بــه ایــن قائــل هســتید کــه
واقعــ ًا کار ترویــج کشــاورزی تخصــص
میخواهــد و شــاید کار محقــق نباشــد؟
حتمـ ًا ،ترویــج کشــاورزی یــک کار تخصصــی
اســت و روشهــای مختلــف ارائــه مطلــب بــا
زبــان باغــدار یــک هنــر اســت .ممکــن اســت
مــن در یــک کالس نتیجــه خیلــی خوبــی را
ارائــه دهــم ،ولی هیــچ جذابیتــی برای کشــاورز
نداشــته باشــد ،چــون ممكــن اســت مــن از نظر
علمــي مطلــب خوبــي ازائــه بدهــم ولــي بيــان
ترويجــي خوبي نداشــته باشــم و كشــاورز زبان
مــن را نمیفهمــد و حــق هــم دارد.
واقعیــت ایــن اســت کــه در عمــل مــا آنقــدر

مــروج نداریــم و بعضــی اوقــات بایــد محقــق
هــم وارد شــود .بــا ایــن حجــم نیــروی فــارغ
التحصیــل بیــکار کــه مــا در زمینههــای
مختلــف داریــم ،میتــوان ایــن مشــکل را
حــل کــرد .امــا متأســفانه مــردم همــه چیــز را
از دولــت توقــع دارنــد .چــه اشــکالی دارد کــه
بخــش خصوصــی متخصــص بــا اخــذ مجــوز
در یــک منطقــه فعالیــت ترویجــی بکنــد؟!
قاعدتـ ًا اثرگــذاری ایــن کار هــم بیشــتر اســت.
کســی کــه میخواهــد کار در ایــن زمینــه را
شــروع کنــد عــاوه بــر بنیــه علمــی و داشــتن
حداقلهایــی از نظــر مــدرک و تحصیــات
دانشــگاهی میتوانــد یــک دوره چنــد ماهــه
را در پژوهشــکده بگذرانــد و پــس از اخــذ

گواهــي دورههــاي آمــوزش تئــوري و عملــي،
ســفیران ترویجــی خصوصــی مجموعههــای
تحقيقاتــي شــوند.
آنچــه میفرماییــد در قالــب پیشــنهاد
اســت و در واقــع هیــچ برنامهریــزی در
ایــن زمینــه وجــود نــدارد!
بلــه ،ایــن موضــوع را بــه عنــوان یــک پیشــنهاد
مطــرح کــردم .در مکاتبــات اداری هــم تــا بــه
حــال چنــد مرتبــه مطــرح شــده اســت.
هفتــه پیــش از منطقــه بشــروئیه در اســتان
خراســان جنوبــي درخواســتی داشــتیم مبنــی
بــر ایــن کــه در آن منطقــه مرکــز تحقیقــات
پســته تأســیس شــود! مــن میدانــم ایــن کار
امکانپذیــر نیســت ،چــون ایســتگاه تحقیقاتــی

23

سال پن
جم
-مهر  - 99شماره ()51

کــه پانــزده ســال پیــش در فــان شــهر و اســتان
ایجــاد شــده ،االن نیــروي محقــق متخصــص
نــدارد .اینکــه در بشــروئیه فعــ ً
ا تابلویــی زده
شــود کــه اینجــا مرکــز تحقیقاتــی اســت ،چــه
فایــدهای دارد؟! پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه
بخــش خصوصــی چنــد نفــر نیــرو بگیــرد و
کار آمــوزش و ترویــج را انجــام دهــد .بــرای
باغــدار مهــم اســت کــه شــخص کارشــناس
نســبت بــه موضوع علــم داشــته باشــد و کارش
اثرگــذار باشــد.
شــما خودتــان عــاوه بــر پژوهشــکده در
بخــش خصوصــی هــم فعــال هســتید؟
نه ،فع ً
ال جايي مشغول نيستم.
آیــا شــما بــا ایــن مســئله موافقیــد
محققــی کــه در یــک ارگان دولتــی کار
میکنــد بــرای خــودش شــرکت تولیــد
نهادههــای کشــاورزی داشــتهباشــد و
بفروشــد؟
بهطورکلــی ،ایــن مســائل بــر میگــردد بــه
بخشــنامهها و فرامینــی کــه در ایــن مــورد
وجــود دارد .چنــد ســال پیــش اگــر شــما ایــن
ســوال را میپرســیدید میگفتنــد نــه ،یــک
چ وجــه نمیتوانــد
کارمنــد دولــت بــه هیــ 
چنیــن کاری بکنــد .ولــی امــروز بــا توجــه بــه
قوانيــن و سیاســتی کــه وجــود دارد ،بــا ایجــاد
مراکــز رشــد و شــرکتهای دانــش بنیــان ایــن
اجــازه بــه محقــق داده شــده اســت .یعنــی اگــر
محقــق در زمینــه کاری خــودش ایــدهای داشــته
باشــد کــه ایــن ایــده بتوانــد آنجــا توســعه پیــدا
کنــد و یــا در جهــت حــل یــک مشــکل باشــد،
مجــاز اســت ایــن کار را بکنــد .در حقیقــت
یکــی از سیســتمهای حمایتــی دولــت در همــه
وزارتخانههــا از جملــه جهــاد کشــاورزی
بحــث حمایــت از مراکــز رشــد و پارکهــای
علــم و فنــاوری اســت کــه در اســتانها و
مجموعههــای مختلــف ایجــاد شــدهاســت.
هرچنــد شــاید ایــن موضــوع کــه آیــا مــن مجاز
هســتم یــک خريــدار و فروشــنده ســم و کــود
بشــوم در قانــون مســکوت باشــد ،امــا برازنــده
یــک محقــق هــم نیســت .ولــی در مراکــز رشــد
جــای کار روی ایدههــا و توليــد از دانــش فنــي
تحقيقاتي وجــود دارد.
محقــق میتوانــد از بودجــه دولــت
اســتفاده کنــد و کار تحقیقاتــی انجــام

دهــد و نتیجــه تحقیقــات را در کار
خصوصــی خــودش مــورد اســتفاده
قــرار دهــد و یــا وقتــش صــرف فــروش
ن طــرف
محصــول خــودش شــود و از آ 
ممکــن اســت روی نتیجــه تحقیقــات هــم
حتــی اثــر بگــذارد! بنــا بــه تجربــه شــما
آیــا فکــر میکنیــد دیــد جامعــه نســبت
بــه محقــق عــوض نمیشــود؟
دیدهایــی کــه در بیــرون وجــود دارد ،دیدهــای
کلــی اســت و نمیتــوان بــه عمــوم تعمیــم
داد .چنــد وقــت پیــش بــا همــکاران رؤســای
پژوهشــکدههای موسســه باغبانــی در مشــهد
جلســه داشــتیم؛ یــک محقــق کــه روی تولیــد
بــذر کار میکــرد ،خــودش یــک شــرکت
دانــش بنیــان هــم داشــت .ایــن محقــق
دانــش فنــی محصــول تولیــدی خــودش را از
پژوهشــكده مربوطــه خریــداري كــرده بــود و
توليــد تجــاري ميكــرد ،بنابرايــن محدوديتــي
وجــود نــدارد اگــر از دانــش موجــود در
چارچــوب قانونــي و بــا پرداخــت حقــوق
دولــت انجــام شــود.
از مجموعه تحقیقاتی خریده بود؟!
بلــه! ایشــان در يكــي از مراکــز تحقیقاتــي کار
میکــرد و متقاضــی خريــد دانــش فنــی کار
تحقيقاتــي کــه خــودش بــه نتیجــه رســانده
بــود ،شــد .بنابرایــن ،محدودیتــی نیســت،
ل آفریــن
ولــی متأســفانه کلیگویــی هــا مشــک 
اســت .تعــداد افــرادی کــه در مجموعــه هــاي
تحقيقاتــي هســتند و شــامل حــرف شــما
بشــوند خیلــی کــم اســت .اگــر هــم چنیــن
مــوردی وجــود دارد شــما آن مــوارد را اســتثنا
کنیــد و روی بقیــه برنامهریــزی داشــت ه باشــید.
رونــد ایــن کار در دنیــا چگونــه اســت؟
مگــر شــرکتهای خصوصــی تولیدکننــده
نهادههــای کشــاورزی بخــش تحقیــق و
توســعه ندارنــد کــه محققیــن عالقمند به
بخــش خصوصــی آنجــا فعالیــت کننــد؟
اطــاع نــدارم کــه در کل دنیــا وضــع چطــور
اســت .ولــی زمانــی کــه در بلژیــک درس
میخوانــدم یکــی از اســاتید دانشــگاه آنجــا
کارش همیــن بــود .ایشــان یــک شــرکت دانــش
بنیــان داشــت کــه ایدههــای خــود و ســاير
همــكاران دانشــگاهي را تجــاری میکــرد و
بــه ثبــت میرســاند .در شــرکتهای مختلــف

ایــن کار را انجــام مــیداد و علیرغــم اینکــه
اســتاد دانشــگاه بــود در بخــش دیگری هــم کار
میگرفــت.
فکــر میکنــم فلســفه وجــودی شــرکتهای
دانشبنیــان و اســتفاده از ایدههــای نــو از
کشــورهای پیشــرفته گرفتــه شــدهباشــد .خــودِ
مــن روی ایــن قضیــه ذینفــع نیســتم ،نه شــرکت
دانــش بنیــان دارم ،نــه واحــد رشــد و فنــاوری
دارم .شــاید بــهخاطــر مشــغله کاری اســت .امــا
اگــر روزی فرصــت بکنــم و ايــده خوبــي بــراي
تجــاري كــردن پيــدا كنــم ،بــه ایــن ســمت
خواهــم رفــت و دلیــل اینکــه در خیلــی از
کارهــا حــرف بــرای گفتــن داریــم از همیــن
جــا نشــأت میگیــرد.
در بســیاری از تحقیقــات ،همــکار و محقــق
مــا یــک کار خیلــی خــوب انجــام داده بــود،
ولــی در سیســتم اداری میگفتنــد خــود شــما
نمیتوانیــد در موضــوع تولیــد انبــوه ،تجــاری
کــردن و ســاخت وســایل مشــارکت کنیــد.
بنابرایــن ،محقــق هــم انگیــزه نداشــت و هــم
ســرمایه الزم را نداشــت .ایــن موضــوع باعــث
میشــد کــه نتیجــه تحقیــق مســکوت میمانــد.
از ســوی دیگــر ،بخــش خصوصــی هــم نســبت
بــه ایــن کار واقــف نبــود .ولــی امــروز ایــن
امــکان وجــود دارد کــه اگــر یــک کاری قابلیــت
تجــاری شــدن دارد ،دانــش فنــی آن بــه فــروش
برســد و یــا اینکــه خــود محقــق بتوانــد بــه
تنهايــي يــا مشــاركتي آن را تجــاری كنــد آیــا
اینــکار بــرای مملکــت و جامعــه ضــرر دارد؟!
ایــن شــرایطی کــه شــما میفرماییــد
حالــت ایــدهآل اســت .ضمــن اینکــه برای
ایــن کار هیــچ چارچــوب و حــد و مــرزی
تعریــف نشــد ه اســت ،محصــوالت تولیدی
شــرکتهای دانشبنیــان میتواننــد
مخــرب باشــند و ایــدۀ نــو نیــز نباشــند!
اینطــور نیســت کــه هــر کســی هــر فعالیتــی
در شــرکتهای دانــش بنیــان بخواهــد انجــام
دهــد بــه او جــواز بدهنــد ،بلکــه ایدههــا در
گروههــای کارشناســی بررســی میشــود .در
حقیقــت پــارک علــم و فنــاوری هــر اســتان
زیــر مجموعــه وزارت علــوم هســتند كــه
وظيفــه انجــام ايــن ارزيابــي را بــه عهــده دارند.
آقــای دکتــر! دربــاره ایــن موضــوع کــه
میگوینــد پژوهشــکده پســته تــا حــاال
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هیــچ کاری انجــام نــداده و شــما مدعــی
هســتید کــه بــرای هفتــاد ،هشــتاد
درصــد ســواالتی کــه در پســته وجــود
دارد پاســخ داریــد ،توضیــح بیشــتری
میدهیــد.
بســتگی دارد کــه از چــه موضعــی وارد ایــن
قضیــه شــویم .مــا بــه ایــن ســوال عــادت
کردهایــم! غیــر از مجموعــه خودمــان هــر کــس
اینجــا بیایــد ،حتــی از سیســتمهای تحقیقاتــی
باالدســت خودمــان کــه االن پســت اجرایــی
گرفتهانــد ،آنهــا هــم ایــن ســوال را میپرســند
و بــرای مــا عــادی شدهاســت .امــا واقع ـ ًا اگــر
بــه اصطــاح کاله خودمــان را قاضــی بگذاریــم،
ایــن واقعیـ ِ
ـت موضــوع نیســت .بعضــی از افــراد
نمــک میخورنــد و نمکــدان میشــکنند!
اتفاق ـ ًا برخــي از آنهایــی کــه ایــن صحبــت را
میکننــد ،دارنــد از نتایــج تحقیقاتــی همیــن
مجموعــه اســتفاده میکننــد ،ولــی بــه اســم
خودشــان.
ســادهترین و ملمــوس تريــن کار ايــن
مجموعــه تحقيقاتــي ایــن اســت کــه بیــش از
 84نــوع ســم در زمینــه آفــات پســته را آزمایش
کــرده اســت كــه در ســاليان مختلــف توســط
كشــاورز و باغــدار اســتفاده شــده و از محاســن
آن بهرمنــد شــده انــد و ايــن باعــث افتخــار
محقــق ميباشــد كــه نتيجــه تحقيقــش در عمــل
بــكار گرفتــه شــود .و ايــن نكتــه را بگويــم تــا
آزمايــش ســمي انجــام نشــود و جــواب مثبتــي
بــراي آفــت مــورد نظــر در محصــول پســته
نداشــته باشــد ،دولــت اجــازه ورود ســم را بــه
كشــور نمــي دهــد هــر چنــد مــورد ادعــاي
شــركت توليــد كننــده ســم بيــن المللــي هــم
باشــد.
موضــوع بعــد اینکــه اصــ ً
ا بعضــی کارهــاي
تحقيقاتــي مســتقیم ًا بــه درد باغــدار نمیخــورد،
ولــی ارزش تحقیقاتــی باالیــی دارد .مثــ ً
ا
میگوینــد آفــت پســیل چنــد نســل در ســال
دارد ،عــادت تخمگذاریــش چگونــه اســت ،نــر
و مــادهاش چــه شــکلی دارد ،زمســتانگذرانیش
در هــر منطقــه بــه چــه صــورت اســت .بــرای
ایــن کارهــا ســال هــا وقــت گذاشــته شــده تــا
بــه ایــن نتايــج رســيده انــد كــه در قالــب يــك
نشــريه چنــد صفحــه اي چــاپ مــي شــود .در

مــورد پســیل پســته نشــریات ،گزارشــات و
آزمایشــات ســم زیــادی وجــود دارد و در ایــن
رابطــه کتــاب هــم داریــم .یکــی از همــکاران ما
در اینجــا بیــش از نیمــی از عمــر خدمتــش را
فقــط روی پســیل ،دشــمنان طبيعــي آن و مبارزه
بيولوژيــک بــا آن گذاشــته اســت و مقــاالت
بيــن المللــي خوبــي هــم منتشــر كــرده اســت
كــه در دنيــا رفرنــس مــي باشــد.
اینهمــه کار روی پســیل بــرای باغــدار
چــه نتیج ـهای داشــته؟
اینکــه میگوینــد زمســتانگذارنی پســیل
چگونــه اســت ،یــک نتیجه بــرای باغدار اســت؛
همــان دســتورالعمل مبــارزه تلفيقــي كنتــرل
پســيل پســته (آذر تــا آذر مــاه)  ،دســتورالعمل
تهيــه شــده توســط ايــن پژوهشــكده اســت
كــه اگــر بـ ه درســتي اســتفاده و بــه كار گرفتــه
شــود ،خســارت عمــده پســيل كنتــرل خواهــد
شــد .اینهــا همــه کارهــای همــکاران مــا اســت.
اگــر باغــدار نتیجــه نمیگیــرد بــهخاطــر ایــن
اســت کــه بهداشــت باغــی و مــوارد مهــم
پیشــگیری را اجــرا نمیکنــد .اجــرا کــردن

دســتورالعملها وظیفــه مــا نیســت.
اســتفاده از کارت زرد ،بحــث تعييــن نیــاز
ســرمایی ارقــام پســته ايــران و اســتفاده از روغن
ولــک روی رقــم اکبــری کار تحقیقاتیــش در
اینجــا انجــام شدهاســت.
امــروز کشــاورزان خودشــان موتورهــای آب را
در زمســتان يــك مــاه خامــوش میکننــد ،چــرا
بیســت ســال پیــش خامــوش نمیکردنــد؟!
چــرا در ســاير محصــوالت باغــي خامــوش
نمیکننــد؟! ایــن مــوارد کارهــای تحقیقاتــی
اســت کــه توســط همــكاران مــا انجــام شــده
اســت.
دوســتانی کــه بیشــترین انتقــادات را نســبت بــه
مجموعــه تحقيقاتــي مــا دارنــد ،منافعشــان در
ایــن اســت کــه ســر ناســازگاری بــا مجموعــه
پژوهشــکده داشــته باشــند .نــه اینکه مــا مخالف
انتقــاد باشــیم ،انتقــاد بکننــد ولــی یــک فرصتــی
هــم بــه مــا بدهنــد تــا مطالبمــان را ارائــه بدهیم.
آنهایــی کــه میگوینــد ایــن کارهــا اثرگــذاری
نــدارد ،همیــن اثــر خاموشــی موتورپمپهــا را
بررســی کننــد کــه از نظــر اقتصــادی چقــدر بــه
نفــع باغــدار اســت و از نظــر زیســت محیطــی،
از نظــر تقویــت منابــع آب زیرزمینــی چطــور
بــوده اســت .مــا اینجــا محقــق بیــکار نداریــم و
همــه آنهــا طــرح دارنــد و کار میکننــد.
امــا ادعایــی نداریــم کــه حتمـ ًا میتوانیم مشــکل
باغــدار را حــل کنیــم .یکســری از مســائل غیــر
قابــل حــل هســتند .وقتــی امــروز آبدهــی
موتورپمــپ از ســي ليتــر بــه پنــج لیتــر در ثانیــه
رســیده ،متخصــص از اروپــا و آقــای گلدهامــر
(متخصــص آبيــاري) را از آمریــکا هــم کــه
بیاوریــد نمیتوانــد پنــج لیتــر را بکنــد ســی
لیتــر!
برخــی معتقدنــد مشــکل کشــاورزی مــا
در مدیریــت باغــات اســت!
چنــد وقــت پیــش بــه یــک کالس ترویجــی در
زرنــد رفتــهبودیــم .بعــد از کالس بــرای بازدید
از بــاغ یــک کشــاورز رفتیــم کــه گلهمنــدی
خــود را بــه آقــاي اســتاندار و رئيــس ســازمان
جهــاد كشــاورزي اســتان گفتــه بــود .پــس از
بازديــد گــروه كارشناســي پژوهشــكده ،توصیــه
کردیــم کــه ایشــان چــه کارهایــی بــرای
رهایــی از ایــن وضــع بایــد انجــام دهــد .امــا

ارقــام مناســب و اميدبخــش معرفــي شــده،

روي پايــه يكنواخــت پيونــد و بعــد از رشــد
كافــي ،پيونــدك بهفــروش ميرســد .در مــورد

آخــر ،مــدت زمــان ســرمايهگذاري كوتــاه و

اقتصــادي اســت كــه مــورد اســتقبال بخــش
خصوصــي قــرار ميگيــرد ،گرچــه مراكــز
دولتــي نيــز ميتواننــد در ايــن زمينــه فعاليــت
داشــته باشــند.
در پایــان اگــر صحبتــی داریــد بفرماییــد
توضیــح دهیــد.
از زمانــی کــه بنــده بــه عنــوان خدمتگــزار
مســئوليت ايــن مجموعــه تحقيقاتــي را پذيرفته
و در خدمــت كشــاورزان و باغدارهــا هســتم،
ســعی کــردم بــا تمــام ادارات ،دانشــگاهها و

تشــکیالت خصوصــي حقيقــي و حقوقــي کــه
کار پســته انجــام میدهنــد یــا دوســت دارنــد

کار کننــد ،مــراوده داشــت ه باشــيم .یکــی ،دو
جلســه بــا همــكاران انجمــن پســته جلســات
مشــترك داشــتیم و دوســت داریــم کــه ایــن
ارتباطــات بیشــتر شــود .ماهنامــه انجمــن

تحــت عنــوان دنيــاي پســته بســیار خــوب و

مفيــد بــراي جامعــه هــدف ميباشــد و مــن
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همــه مطالبــش را میخوانــم و بــرای دوســتانی
اســتفاده کننــد.

دو ســال پیــش در بعضــی از کارهــای دیگــر

از جملــه انجــام پروژههــای تحقیقاتــی بــا
انجمــن کار مشــترکی را شــروع کردیــم و
دوســت داریــم توســعهاش بدهیــم.

عالقمندیــم در بحــث مســائل آموزشــی،
ترویجــی و رســانهای فعالیتهــا را توســعه

دهیــم .گرچــه شــاید در ایــن زمینههــا
سیســتم نظارتــی برای اینــکار وجود نداشــته

باشــد و کســی نگوید چــرا ایــن کار را انجام

ندادیــد ،ولــی احســاس وظیفــه میکنیــم
كــه بيشــتر ورود پيــدا كنيــم تــا بيشــتر
اثرگــذار باشــيم.

سال پن

هــم کــه عالقمنــد هســتند ارســال میکنــم تــا
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کشــاورز در پاســخ بــه توصیههــای مــا مرتــب
میگفــت ایــن کار خیلــی هزینــه دارد .بعضــی
از کشــاورزها حاضــر نیســتند هزینــه کننــد و
فقــط میخواهنــد پســته و پــول بردارنــد.
باغــداری هزینــه دارد ،عملیــات هــرس،
کوددهــی ،آبیــاری ،کنتــرل علــف هــرز ،آفــت
و بیمــاری بایــد انجــام شــود.
مــن یــادم هســت کــه ســی ســال پیــش
در منطقــه نــوق خاکهــای شــور بیــن
ردیفهــای درخــت پســته را از بــاغ بیــرون
میآوردنــد ،امــا در زرنــد هنــوز آن خاکهــای
شــور بيــن رديــف هــا را داریــم ،بــاران و بــرف
میآیــد و مــیرود پــای ریشــه ،درخــت
خشــک میشــود ،رشــد نمیکنــد ،محصــول
نمیدهــد .آ ن موقــع میگوینــد تحقیقــات
چــهکار کــرده اســت! شــما بگــو بــرای بــاغ
خــودت چ ـهکار کــردی ،بعــد بگــو تحقیقــات
چــهکار کــردهاســت!
یعنــی قــدر مرکــز تحقیقــات بــا همــه
تحقیقــات انجــام شــده و کلکســیون
ارقــام و پايههــاي موجــود دانســته
نشــد ه اســت!
متأســفانه بــه شــکلی القــا شــده کــه انــگار
مرکــز تحقیقــات در رفســنجان جایــی شــده که
جلــوی پیشــرفت بعضیهــا را گرفتــه اســت.
ارگانهــای دولتــی و غیــر دولتــی میپرســند
تحقیقــات چــه کار کــرده؟! دو ســال اســت کــه
از نهادهــاي مســئول و تأثيــر گــذار درخواســت
کردهایــم بــرای کنتــرل کیفــی ســموم کــه
دســتگاه ،امکانــات و زیــر ســاختش را داریــم
 500میلیــون تومــان اعتبــار نيــاز داريــم كــه
اســتاندارد ســموم خريــداري و دســتگاه بـهروز
شــود ،امــا هیچکــس حاضــر نیســت توجــه
کنــد .بــا دســتور اســتاندار بــه ســازمان برنامــه
و بودجــه اســتان مراجعــه کردیــم ،میگوینــد
شــما مرکــز ملــی هســتید و ردیــف بودجــه
اســتانی نداریــد ،مــا نمیتوانیــم اعتبــار بدهیــم!
البتــه بــه طورکلــی مــن فکــر میکنــم کار خوبی
بــود کــه ســنگ بنــای موسســه تحقيقات پســته
كشــور در رفســنجان گذاشــته شــد ،چــون
بیشــترین ســطح زیرکشــت ،تجربــه و قدمــت
باغــداری در ایــن منطقــه بــودهاســت .ولــی
محدودیتهایــی هــم بــرای مــا داشــته اســت
و بــرای مســئولینِ پایتخــت دشــوار اســت کــه

اینجــا بیاینــد و بازدیــد کننــد .متأســفانه ،امــروز
بــه نقط ـهای رســیدهایم کــه نــه در شهرســتان،
نــه در اســتان و نــه در پایتخــت کســی از مــا
حمایــت نمیکنــد.
از ایــن موضــوع بگذریــم! بــرای آینــده
کلکســیون پســته چــه برنامـهای داریــد؟
نظیــر ایــن کلکســیونها بــا ایــن غنــاي
ژنتيكــي در دنیــا وجــود نــدارد .بعضــی از ارقام
در ايســتگاههاي قزویــن ،دامغــان و در فیــض
آبــاد خراســان جمــع آوري و كلكســيون شــده،
ولــی کامــل نیســت ،شــاید یــک ســوم ظرفیــت
کلکســیون مــا را دارنــد .البتــه کلکســیون ما هم
بایــد کامــل شــود .بــا مركزيــت اینجــا بایســتی
حداقــل در ســه نقطــه از کشــور بــا هــدف
پشــتیبانی از ایــن کلکســیون ،مجموعههــای
دیگــری ایجــاد شــود.
ضمــن اینکــه االن تعــداد ارقامــی کــه شناســایی
شــدهاند خیلــی بیشــتر از ایــن مجموعــه اســت.
طبــق آخریــن آمــاری کــه بــه صــورت مســتند
داریــم  150رقــم پســته در کشــور وجــود دارد
كــه ميتوانــد در ايــن خصــوص مــورد توجــه
ويــژه قــرار گيــرد.
یکــی از کارهایــی کــه از ســال گذشــته شــروع
کردیــم ،معرفــی ارقــام مــاده پســته اســت .ســال
گذشــته چهــار رقــم از رفســنجان ،دامغــان و
فیــض آبــاد خراســان معرفــی شــد .امســال
مجــددا ً بیــش از ن ُــه رقــم را معرفــی میکنیــم
کــه ســه رقــم از آنهــا از ارقــام ن َر پســته هســتند.
حتمــ ًا پایههــای بومــي پســته اهلــي را کــه
خودمــان کار کردیــم و بــرای کشــور مفیــد بــوده
و جــواب خوبــی داده بــهزودی معرفــی خواهند
شــد.
هفتــه پیــش در خدمــت آقــای دکتــر احمــد
شــیبانی اولیــن رئیــس موسســه تحقیقــات
پســته کشــور تــا ســال 1375بودیــم .ایشــان
خیلــی تأکیــد داشــتند کــه ثبــت جهانــی ارقــام
پســته ايرانــي حتمــ ًا انجــام شــود و حتــی
ارقــام صــادر شــوند کــه البتــه ایــن کار بــه
سیاســتهای وزارتخانــه بســتگی دارد.
آقــای دکتــر! احــداث کلکســیون ،باغات
ســازگاری و مــادری بایــد توســط دولــت
انجــام شــود و یــا بخــش خصوصــی؟
چــرا؟
معمــوالً احــداث كلكســيون ارقــام و گونههــا

و باغــات ســازگاري بــه دليــل زما نبَــر بــودن،
هزينــه بــاال و گاهــ ًا غيــر اقتصــادي بــودن،
توســط دولــت برنامهريــزي و اجــرا ميشــود.
ولــي باغــات مــادري عمدتــ ًا توســط بخــش
خصوصــي اجــرا ميشــوند كــه پيونــدك

ژنوتیپها و ارقام پسته

حجت هاشمی نسب

عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور
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ارقــام و ژنوتیپهــای کلکســیو 
ن
ایســتگاه شــماره دو پژوهشــکده پسته
ایســتگاه شــماره دو پژوهشــکده پســته در
شهرســتان رفســنجان واقــع شــدهاســت .ایــن
ایســتگاه یکــی از غنیتریــن ذخایــر ژنتیکــی
پســته کشــور را در قالــب  5پنج کلکســیون در
دل خــود جــای داده اســت کــه به اختصــار در
ادامــه شــرح داده خواهــد شــد.
یکــی از ایــن کلکســیونها «ســرخس» نــام
دارد کــه در ســال  1361احــداث و 400
ژنوتیــپ مختلــف از پســته وحشــی ســرخس
شــامل  212ژنوتیــپ مــاده و  188ژنوتیــپ
نــر در آن گردهــم آورده شدهاســت .ایــن
ژنوتیپهــا از جنگلهــای پســته خــودروی
واقــع در شــمال و شــمال شــرقی کشــور
جمــعآوری شــدهاند .بررســیها نشــان داده
اســت کــه ارقــام تجــاری پســته دنیــا در طــی
فرآینــد تکامــل از ژنوتیپهــای وحشــی
ســرخس جــدا شــدهاند و منشــاء پیدایــش
آنهــا همــان منشــاء ســرخسبــوده و از ایــن
جهــت حائــز اهمیــت میباشــند.
کلکســیون دیگــر کــه بــا جمــعآوری 45
رقــم مختلــف پســته از سراســر کشــور در
ســال  1362احــداث شــده اســت ،کلکســیون
«ارقــام» میباشــد .البتــه بعضــی از ارقــام
هماننــد «قزوینــی» یــا «کل هبُــزی» از ســه
تیــپ مختلــف تشــکیل شــدهاند کــه
مجمــوع اینهــا روی هــم  55رقــم را شــامل
میشــود .ایــن کلکســیون کــم نظیــر ،تنــوع
گســتردهای از ویژگیهــای مختلــف مورفــو-
فیزیولوژیــک ،بیوشــیمیایی و کمیــت و کیفیت
محصــول را در مجمــوع ارقــام خــود جــای
داده اســت .زودرستریــن ارقــام موجــود
در ایــن کلکســیون« ،ایتالیایــی» و «رضایــی
زودرس» و دیررستریــن آنهــا «جندقــی» و
«فندقــی »48میباشــد .از لحــاظ گلدهــی،
رقــم «راور» زودگلتریــن و رقــم «خنجــری
دامغــان» دیرگلتریــن رقــم در ایــن مجموعــه

اســت کــه در برخــی ســالها  25روز بعــد
از راور بــه گل مــیرود .از نظــر انــدازه و
اونــس میــوه ،ایــن کلکســیون دامنــهای از
فندقیهــای خیلــی ریــز و قزوینــی تــا ارقــام
«محســنی» و «پوســت پیــازی» کــه میوههــای
خیلــی درشــتی دارنــد و بعضـ ًا اونسهایشــان
بهطــور متوســط روی  17تــا  19دانــه قــرار
میگیــرد را شــامل میشــود.
یکیدیگــر از کلکســیونها کــه در ســال
 1364احــداث شــده ،کلکســیون «گونههــا»
اســت .جنــس پســته  11گونــه دارد کــه
 9گونــۀ آن کــه دارای ارزش اصالحــی و
اقتصــادی بیشــتری میباشــند ،از سراســر
دنیــا در اینجــا جمــعآوری شــدهاند .از ایــن
کلکســیون ارزشــمند جهــت بررســی روابــط
ژنتیکــی ،مطالعــات مورفو-فیزیولوژیکــی و
همچنیــن تالقیهــای بیــن گونــهای جهــت
ایجــاد پایههــای برتــر اســتفاده میگــردد.
در ســال  1376کلکســیونی دیگــر بــه نــام
کلکســیون «بــذری» بــا کاشــت دانهالهــای 16
رقــم تجــاری بــا هــدف بررســی جمعیتهــای
دانهالــی (بــدون پیونــد) و چگونگــی انتقــال
صفــات و ویژگیهــای ارقــام از طریــق بــذر
و مطالعــات وراثتپذیــری ،احــداث گردیــد.
جهــت حفــظ و نگهــداری گردهدهندههــای
برتــر پســته ،کلکســیون «ارقــام نَــر» در ســال
 1376پایهگــذاری شــده کــه در آن 42
ژنوتیــپ ن َــر مختلــف نگهــداری میگــردد.
ایــن کلکســیون نیــز دامنــهای گســتردهای
از تنــوع در آغــاز و طــول دوره گلدهــی،
میــزان تولیــد گــرده و قــدرت جوانهزنــی
و زندهمانــی دانههــای گــرده را در بــر
میگیــرد.
در مجمــوع بیــش از  500رقــم و ژنوتیــپ از
گونههــای مختلــف جنــس پســته در ایســتگاه
شــماره دو پژوهشــکده پســته نگهــداری
میشــود.
ژنوتیــپ بــه ســاختار ژنتیکــی یــک گیــاه

اطــاق میگــردد کــه دربرگیرنــده اطالعــات
ژنتیکــی بــوده و آن را از ســایر گیاهــان متمایــز
میکنــد .بنابرایــن درخــت پســتهای اعــم از
خودمــاده و خودنَــر یــا ارقــام متفــاوت ،یــک
ژنوتیــپ محســوب میشــوند .یعنــی اگــر
 1000بــذر پســته کاشــته شــود ،هــر درختــی
کــه از ایــن بذرهــا ایجــاد شــود یــک ژنوتیــپ
منحصــر بهفــرد اســت .ایــن در صورتــی
اســت کــه اگــر از یــک درخــت  1000پیوندک
گرفتــه شــود همــه یــک ژنوتیــپ محســوب
میشــوند زیــرا در حالــت طبیعــی ســاختار
ژنتیکــی از طریــق پیونــد کامــ ً
ا یکســان
انتقــال داده میشــود .در موضــوع باغهــای
مــادری و ســازگاری هــدف ایــن اســت کــه از
یــک ژنوتیــپ یــا رقــم موجــود در کلکســیون،
پیوندکــی انتخــاب و بــه منطقــهای دیگــر
منتقــل شــود ،تــا ســاختار ژنتیکــی صددرصــد
منتقــل گــردد.
امــا وقتــی صحبــت از رقــم میشــود ،بــه
گروهــی از درختــان اشــاره میکنیــم کــه
از لحــاظ ژنتیکــی مشــابه بــوده و دارای
ویژگیهــای شــناخته شــدهای هســتند کــه
آنهــا را از دیگــر ارقــام و ژنوتیپهــا متمایــز
میکنــد .بــرای مثــال وقتــی میگوییــم رقــم
اکبــری یــا کلهقوچــی ،هــر یــک از ایــن دو
رقــم دارای ویژگیهــای منحصــر بهفــردی
هســتند کــه باغــداران آنهــا را بــا ایــن
ویژگیهــا میشناســند و هنگامــی کــه وارد
یــک بــاغ میشــوند ،میگوینــد ایــن یــک
درخــت اکبــری یــا کلهقوچــی اســت.
کاربرد کلکسیون پسته
اولیــن و مهمتریــن کارکــرد کلکســیونها،
حراســت و نگهــداری از ذخائــر ژنتیکــی
میباشــد کــه از گرانبهاتریــن گنجینههــای
ملــی هــر کشــوری محســوب میگردنــد.
کشــورمان ایــران بــه عنــوان یکــی از مهمترین
خاســتگاهها و مراکــز تنــوع ژنتیکــی پســته در
دنیــا شــناخته میشــود کــه غنیتریــن ذخائــر
ژنتیکــی پســته دنیــا را در دل خــود جــای
داده اســت.امــروزهبحــران خشکســالی و
بــه دنبــال آن کاهــش کمــی و کیفــی منابــع
آبــی در اکثــر مناطــق پســتهخیز کشــور
عــاوه بــر کاهــش عملکــرد ،ایــن ذخایــر
توارثــیارزشــمند را در معــرض فرســایش

رقم راور

رقم بادامی راور

تنوع در گلدهی و برگدهی در کلکسیون ارقام

تنوع موجود در کلکسیون گونهها (بهترتیب از راست به چپ اینتگریما ،بنه ،بنه باغی ،آتالنتیکا،
تربینتوس ،سرخس و پسته اهلی
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شــدید ژنتیکــی و نابــودی قــرار داده اســت.
ایــن فرســایش ژنتیکــی در باغــات مســن و
قدیمــی پســته کــه از وســعت تنــوع باالیــی
برخــوردار هســتند بــه دلیــل رهاســازی و یــا
تغییــر پیونــد محســوستر اســت.عــاوه بــر
تنشهــای محیطــی ،افزایــش قیمــت تمــام
شــده پســته در ســالهای اخیــر باغــداران
را بــه ســمت جوانســازی درختــان و
تغییــر پیونــد بــه ارقــام تجــاری بــا عملکــرد
اقتصــادی بیشــتر ترغیــب کــرده کــه پیامــد آن
افزایــش یکنواختــی و کاهــش تنــوع ژنتیکــی
جمعیــت بومــی اولیــه و تشــدید مضاعــف
پدیــده فرســایشژنتیکــی اســت.مجمــوع
عوامــل ذکــر شــده ایــن ژرمپالســم ارزشــمند
کــه اکنــون بــه عنــوان امانتــی در دســت مــا
اســت را بیــش از پیــش در معــرضنابــودی
قــرار داده اســت کــه هــر روز از تنــوع آن
کاســته و بــه یکنواختــی آن افــزوده میشــود
و بــر ضــرورت شناســایی ،جمــعآوری،
ذخیرهســازی و حفاظــت از ایــن ذخایــر
توارثــی افــزوده و اهمیــت کلکســیونها را
محســوستر میگردانــد.
از دیگــر کارکردهــای کلکســیو ن میتــوان بــه
فراهــم آمــدن امــکان مقایســه ارقام در شــرایط
یکســان و همچنیــن ارزیابــی ســازگاری و
پایــداری آنهــا اشــاره نمــود.
وقتــی ارقــام از سراســر کشــور جمــعآوری
و در یــک مــکان بــا شــرایط آب ،خــاک
و اقلیــم یکســان کنــار هــم نگهــداری
میشــوند ،مقایســه آنهــا بــا یکدیگــر
امکانپذیــر و سازگاریشــان نســبت بــه اقلیــم
منطقــه مشــخص میگــردد .بــا توجــه بــه
برهمکنــش بــاالی ارقــام پســته بــا شــرایط
اقلیمــی مختلــف ،هرچــه تعــداد باغهــای
ســازگاری و کلکســیونها در نقــاط مختلــف
کشــور بیشــتر باشــد میــزان ســازگاری ارقــام
بهطــور دقیقتــری بهدســت میآیــد.
بــه عنــوان مثــال :رقــم خنجــری دامغــان در
منطقــه دامغــان یــک رقــم متوســط گل اســت
و نســبت بــه رقــم دیــرگل اکبــری گلدهــی
آن زودتــر آغــاز میشــود ،ولــی در شــرایط
رفســنجان ،خنجــری دامغــان دیرگلتریــن
رقــم در کلکســیون پژوهشــکده اســت!
و حــدود یــک هفتــه تــا  10روز بعــد از

تنوع در شکل ظاهری و تعداد برگچههای برخی گونههای مختلف
جنس پسته در کلکسیون گونهها
(به ترتیب از راست به چپ آتالنتیکا ،فلسطینی ،بنه ،چینی و اینتگریما)
اکبــری بــه گل مــیرود« .شاهپســند» کــه
بهعنــوان یــک رقــم زودرس در دامغــان
بــرای تازهخــوری از آن اســتفاده میشــود،

در کلکســیون رفســنجان حتــی از احمدآقایــی
و اوحــدی دیرتــر میرســد و در اقلیــم
ط تــا دیــررس
رفســنجان بــه یــک رقــم متوسـ 

تبدیــل میشــود .بنابرایــن ،طبــق آنچــه گفتــه
شــد هــر چــه فاصلــه محــل احــداث بــاغ
پســته جدی ـ د از کلکســیون و بــاغ ســازگاری
کمتــر یــا شــرایط آب و هوایــی شــبیهتر
باشــد ،تعمیمپذیــری نتایــج جهــت انتخــاب
رقــم مناســب بیشــتر و انتخــاب مــا از خطــای
کمتــری برخــوردار خواهــد بــود .وجــود
اقلیمهــای گوناگــون در کشــور و برهمکنــش
بــاالی ارقــام پســته بــا شــرایط اقلیمــی از
یــک ســو و طوالنــی بــودن مراحــل نونهالــی
تــا رســیدن بــه عملکــرد اقتصــادی در پســته
از ســوی دیگــر ،لــزوم ایجــاد باغهــای
ســازگاری در مناطــق مختلــف کشــور جهــت
انتخــاب صحیــح و گســترش ارقام مناســب را
بیــش از پیــش آشــکار مینمایــد.
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رهاسازی باغهای کهن سال که از تنوع ژنتیکی
باالیی برخوردار هستند.

درختان بنه در کلکسیون گونهها

گلآذین نر گونه کسور

سال پن
مهر  - 99شماره ()51جم

تنوع در گلآذین درختان نر
در ایستگاه شماره دو

نوع ژنتیکی بین ژنوتیپهای مختلف کلکسیون سرخس
و مقایسه ابعاد آنها با رقم تجاری اکبری
(اولین میوه در سمت چپ ردیف اول)

چگونگی انتخاب ارقام برتر
علی تاج آبادیپور

عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور

معرفی کلکسیون ارقام پژوهشکده پسته
کلکســیون ارقــام پژوهشــکده (موسســه تحقیقــات پســته ســابق) در
اوایــل دهــه  60شمســی احــداث شــد .بــذری کــه بــه عنــوان پایــه در
نظرگرفتــه شــده از رقــم بادامــی ریــز زرنــد اســت و پیوندکهایــی کــه
در اینجــا جمـعآوری شــدهاند از جاهــای مختلــف ایــران مثــل دامغــان
و قزویــن بــه ایــن مرکــز منتقــل شــدهاند ،امــا عمــده آنهــا مربــوط بــه
اســتان کرمــان هســتند.
از ســال  1363بــه بعــد طــی ســه ،چهــار ســال عملیــات پیوندزنــی
تکمیــل شــده و در کلکســیون ارقــام ایســتگاه شــماره  2پژوهشــکده
پســته ،تعــداد  45رقــم از مناطــق مختلــف وجــود دارد .ســه ردیــف
از هــر رقــم ایجــاد شــده و در هــر ردیــف شــش اصلــه درخــت
بهصــورت تــک تنــه بــا فاصلههــای  4متــر روی ردیفهــا و  6متــر
بیــن ردیفهــا موجــود اســت.
طــی ایــن ســالها در ایــن کلکســیون تمــام صفــات مربــوط بــه
درخــت ،میــوه و بــرگ یادداشــتبــرداری شدهاســت .یکــی از

ویژگیهــای کلکســیو ن ایــن اســت کــه همــه ارقــام در شــرایط یکســان
از نظــر اقلیــم ،آب ،خــاک و مدیریــت در یــک ســال بــا یکدیگــر
مقایســه میشــوند؛ بنابرایــن ،ژنتیــک درختــان بهطــور کامــل بــروز
پیــدا میکننــد و بــه اینصــورت میتــوان فــرق بیــن ارقــام را از
نظــر عــادات رشــد ،زمــان باردهــی ،میــزان محصــول ،خوشــهبندی،
ســالآوری و ســایر صفــات را کــه در بحــث شناســایی رقمهــا بـهکار
مــیرود ،اســتخراج نمــود.
ایــن ارقــام از لحــاظ گلدهــی بــه زودگل ،متوســط گل و دیــرگل
تقســیمبندی میشــوند و بیــن گلدهیهــا تــا  20روز اختــاف
مشــاهده شدهاســت .همچنیــن برخــی از ارقــام در نیمــه مردادمــاه
قابــل برداشــت هســتند ،درحالیکــه دیررستریــن رقــم در اواخــر
مهــر قابــل برداشــت اســت .بنابرایــن ،تنــوع زیــادی در بحــث رســیدن
محصــول وجــوددارد .ارقــام از لحــاظ شــکل بــرگ ،پهنــک و مســاحت
بــرگ تفــاوت دارنــد ،از نظــر ســالآوری بعضیهــا ســالآوری بســیار
شــدید و بعضــی کمتــر دارنــد؛ تمــام ایــن خصوصیــات بــرای ارقــام
ثبــت شــدهاند و قابــل بازدیــد هســتند.
در ایــن قطعــه از کلکســیون ارقــام ،طرحهــای مختلفــی اجــرا شــده و
تمامــی صفــات ریختشناســی و حتــی نشــانگرهای مولکولــی نیــز
کار شــدهاند و تقریب ـ ًا یــک شناســنامه کامــل از آنهــا موجــود اســت.
بــه دلیــل تنوعــی کــه در ایــن کلکســیون وجــوددارد ،در توصیفنامــه
پســته کــه بــه صــورت جهانــی تهیــه شــده و مرکــز آن در کشــور
ایتالیــا اســت ،بیشــترین تنــوع ژنتیکــی و صفاتــی کــه در تمایــز ارقــام
وجــود داشــت از ایــران پیشــنهاد داده شــد و در آنجــا اســتفاده شــد.
کاربردهای کلکسیون ارقام

وقتــی ارقــام مختلــف در اقلیــم یکســان بــا شــرایط آبــی ،خاکــی

و مدیریتــی یکنواخــت قــرار میگیرنــد ،بــا حــذف ایــن متغیرهــا،
ارقــام ژنتیــک خودشــان را نشــان میدهنــد و آنهایــی کــه پتانســیل
ژنتیکــی بیشــتری از نظــر میــزان محصــول ،ســال آوری و رشــد
درخــت دارنــد ،خودشــان را نشــان میدهنــد .برتــري ایــن ارقــام

کــه متغیرهــای زیــادی در آن وجــوددارد ،اگــر یــک تــک درخــت
خیلــی خــوب باشــد ،نمیتــوان مشــخص کــرد کــه ایــن موضــوع

مربــوط بــه ســن درخــت ،وضعیــت تغذیــه ،اقلیــم ،آب و خــاک
اســت ،بنابرایــن عــدم قطعیتهــا در چنیــن شــرایطی زیــاد اســت.

تنهــا در کلکســیون ارقــام میتــوان بهطــور قطعــی ارقــام مناســب
بــا شــرایط اقلیمــی را معرفــی نمــود .از آنجایــی کــه کلکســیون
ارقــام پژوهشــکده پســته در یــک منطقــه بســته قــرار گرفتــه و
شــرایط کامــ ً
ا قابــل بررســی اســت ،میتــوان نتایــج چندیــن
ســاله مربــوط بــه تغییــرات اقلیــم را مشــاهده کــرد و عکــس العمــل
رقمهــا بــه آفتــی مثــل پســیل را نيــز بررســی نمــود .همچنیــن ،در
بحــث گــرده افشــانی و تهیــه بــذر هیبریــد نیــز ایــن کلکســیون
قابلیــت اســتفاده دارد.
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برتــر را خیلــی راحــت انتخــاب نمــود .درحالــی کــه در یــک بــاغ
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قابــل شناســایی هســتند و میتــوان در ایــن وضعیــت رقمهــای
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باغات سازگاری و مادری
از چنــد رقــم برتــر و امیدبخــش کــه از
کلکســیون انتخــاب میشــوند ،میتــوان
باغهــای ســازگاری را در مناطــق مختلــف و
اقلیمهــای مختلــف احــداث نمــود .در باغــات
ســازگاری احــداث شــده در اســتانهای
مختلــف ،بــا اقلیمهــای متفــاوت و بــا شــرایط

آب و خاکــی مختلــف ،عملکــرد چنــد رقــم
برتــر بررســی میشــود و نهایتــ ًا آنهایــی کــه

مناســب ترویــج هســتند ،معرفــی میشــوند.
باغهــای مــادری عمدتـ ًا بــرای تهیــه و تکثیــر
پیونــدک اســتفاده میشــوند .آنچــه در مــورد

بــاغ هــای مــادری اهمیــت دارد ،تأییــد بحــث
ســامت و اصیــل بــودن رقمــی اســت کــه از

ایــن باغهــا تهیــه میشــود .در شــرایطی کــه

ایــن تأییدیــه وجودداشــته باشــد ،کشــاورزان

بــا خیــال راحــت میتواننــد آن رقمــی کــه

بــا شــرایط منطقــه ســازگار اســت و اصــل
اســت را در اختیــار داشــته باشــند.
ایــن موضــوع از ایــن جنبــه مهــم اســت کــه
مثـ ً
ا در بحــث پیونــدک اکبــری کولونیهــای
مختلفــی پیــش آمــده و بــه همــه ارقامــی کــه
شــکل و ظاهرشــان شــبیه بــه اکبــری بــوده
نــام اکبــری دادهانــد ،ولــی بعضــی از آنهــا
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رنگشــان ســبز یــا قرمــز اســت ،بعضــی
خوشههایشــان پُردانــه هســتند و بعضیهــا
کــم دانــه ،بعضیهــا خیلــی زود بــارده انــد
و بعضــی دیگــر خیلــی دیــر بــارده ،بنابرایــن
تنــوع زیــادی بــه اســم اکبــری وجــوددارد.
ـته
ـکده پسـ
ـری پژوهشـ
ـم اکبـ
ـا رقـ
آیـ
ـت؟!
ـروف اسـ
ـری معـ
ـان اکبـ
همـ
از نظــر گیاهشناســی و بحــث تحقیقــات از
همــان قدیــم یــک رقــم پســته بــه عنــوان
رقــم اکبــری بــه کلکســیون پژوهشــکده
معرفــی شــده کــه منشــأ آن از باغهــای
نــوق بــوده و در همــان اوایــل دهــه  60بــه

ایــن مرکــز آورده شدهاســت .آن روزهایــی
کــه ایــن پیوندکهــا تهیــه میشــده بیشــتر
بهدنبــال منشــأ اصلــی معرفــی رقــم بودنــد
کــه از اصــل منشــأ آن پیونــدک تهیــه و وارد
کلکســیون شــود.
بعــدا ً در باغهــای دیگــر بــه نــام رقــم
اکبــری چیزهــای دیگــری هــم تکثیــر شــده،
ولــی چــون تنــوع دارد بایــد نــام دیگــری بــه
غیــر از اکبــری بــر آنهــا نهــاد .شــاید یــک
رقــم شــبیه بــه اکبــری باشــد ،ولــی چنــد
خصوصیــت بهتــر هــم داشتهباشــد کــه
میتــوان آن را بــه نــام دیگــری تکثیــر نمــود.
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تقویم پاییزه باغات پسته

دبیرخانه انجمن پسته ایران
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شــدن میــوه در اردیبهشــت) در اثــر کمبــود کلســیم دارنــد،
محلولپاشــی کالت کلســیم در اواخــر مهرمــاه یــا اوایــل آبــان
مــاه در زمــان ریــزش برگهــا میتوانــد از شــدت عارضــه در
ســال بعــد بکاهــد.
در دوران خــواب درخــت میتــوان عملیــات اصالحــی
و کوددهــی زمســتانه را شــروع کــرد .مهمتریــن عملیــات
اصالحــی کــه خــاک برخــی از باغهــای پســته بــه آن نیــاز
دارد ،دادن اسیدســولفوریک ،ماســه بــادی و گــچ کشــاورزی بــه
خــاک بــاغ اســت .بهتریــن زمــان اضافه نمــودن مــواد اصالحی
بــه خــاک در دوره خــواب و یــا فعالیــت کــم ریش ـهها اســت
کــه امــکان آبیــاری ســنگین بعــد از دادن اســید یــا گــچ وجــود

منیزیــم ،شــوری آب آبیــاری و  .....الزم اســت .بنابرایــن ،بایــد
میــزان گــچ و اســید مــورد نیــاز یــک هکتــار بــاغ بــا مشــاوره
کارشناســان خبــره صــورت گیــرد.
ماســه بــادی در صورتــی مفیــد واقــع میشــود کــه بهصــورت
یــک الیــه دســت نخــورده و مخلــوط نشــده روی ســطح خاک
بــاغ باقــی بماند.
عملیــات کوددهــی کــه در فصــل پاییــز و زمســتان بایســتی
انجــام شــود ،دادن کودهــای حیوانــی (گاوی ،گوســفندی،
مرغــی و ماهــی) داخــل کانــال کــود و اضافــه کــردن کودهــای
فســفره ،پتاســه و میکــرو (آهــن ،روی ،مــس ،منگنــز) بــر روی
کــود حیوانــی میباشــد.
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تغذیه و اصالح خاک
در ارتبــاط بــا تغذیــه پســته ،اولیــن قــدم در شــروع فصــل پاییــز
کــه همزمــان بــا برداشــت میباشــد ،محلولپاشــی باغهــا بــا
عناصــری اســت کــه نقــش آنهــا در میــوه بســتن (،)fruit set
اســتحکام ،پایــداری و زنــده مانــدن جوانههــای ســال بعــد بــه
اثبــات رســیده اســت.
بــرای بعد از برداشــت ،محلولپاشــی کالت روی ،اســیدبوریک
یــا کالت بــور ،کالت کلســیم و اوره در بســیاری از باغــات
توصیــه میشــود .بــا توجــه بــه تحقیقــات انجــام شــده ،در
صورتیکــه کودهــای ازتــه در طــول فصــل رشــد بــه انــدازه
کافــی و الزم مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه باشــد ،بهتــر اســت
یــک قســط از مصــرف ســالیانه کودهــای ازتــه در آخریــن
آبیــاری قبــل از برداشــت پســته مصــرف شــود.
در مــورد محلولپاشــی روی ،اوره و بــور میتــوان گفــت
بهتریــن زمــان محلولپاشــی ایــن ترکیــب هنــگام تــورم
جوانههــا در اواخــر اســفند و اوایــل فروردیــن (بســته بــه
منطقــه و رقــم) اســت ،امــا در شــرایطی کــه ارقــام مختلــف
در یــک بــاغ وجــود داشتهباشــد ،بهدلیــل عــدم یکنواختــی
تــورم جوانههــا در ارقــام مختلــف و یــا بــه هــر دلیــل امــکان
محلولپاشــی در زمــان تــورم جوانههــا وجــود نداشتهباشــد
(ماننــد ســطح زیرکشــت بــاال ،تقــارن بــا تعطیــات عیــد و
 )......محلولپاشــی فروت ِســت بعــد از برداشــت نیــز توصیــه
میگــردد.
در باغاتــی کــه ســابقه عارضــه لکه پوســت اســتخوانی (کشمشــو

دارد .بــرای تعییــن مقــدار گــچ یــا اســید ،تعییــن بافــت خــاک،
نســبت جــذب ســدیم ( ،)SARنســبت جــذب کلســیم بــه

32

سال پن
مهر  - 99شماره ()51جم

فصــل پاییــز مناس ـبترین زمــان جهــت
بررســی وضعیــت آبیــاری در طــول
فصــل در ارتبــاط بــا تغییــرات شــوری
خــاک اســت.
نمونهگیــری بعــد از برداشــت ،ارزیابــی
خوبــی از وضعیــت شــوری ناحیــه
ریشــه درختــان در زمانــی کــه معمــوالً
بیشــترین شــوری وجــود دارد ،ارائــه
میکنــد .
در صورتیکــه مشــکل شــوری خــاک
وجــود داشــته باشــد ،آبیــاری در
ایــن فصــل صرفــ ًا جهــت آبشــویی
نمکهــای تجمــع یافتــه در طــول
فصــل انجــام میشــود .بــا اتمــام زمــان
برداشــت تــا زمانــی کــه درختــان بــرگ
داشــته و هنــوز بیــدار هســتند تبخیــر و
تعــرق انجــام میشــود ،لــذا یــک نوبــت
آبیــاری پــس از برداشــت یــا اصطالح ـ ًا
«زخــم آب» جهــت حفــظ جوانههــای
ســال بعــد مفیــد اســت.
هرس
یکــی از عملیــات اصلــی مدیریــت
باغــات پســته در فصــل خــواب انجــام
هــرس باردهــی اســت .مشــکالت ناشــی
از ســالآوری ،افزایــش پســتههای
ریــز و غیــر نرمــال ،افزایــش درصــد
ناخندانــی و پوکــی محصــول ،ضعــف
درختــان ،شکســتگی شــاخهها و تنــه،
خمیدگــی شــاخه ،تمــاس آنهــا بــا زمین
و افزایــش آلودگــی قارچــی ،غالبیــت
انتهایــی و مشــکالت ناشــی از آن ،رشــد
طولــی بیــش از حــد جوانــه انتهایــی،
کاهــش رشــد شــاخههای جانبــی،
کاهــش ســطح میوهدهــی درخــت و
آفتــاب ســوختگی شــاخه درختــان و
میــوه پســته توســط هــرس اصولــی و
هنرمندانــه برطــرف خواهــد شــد.
آفات
حشــرات کامــل سوســک سرشــاخهخوار
پســته از شــاخههای یکســاله خــارج
شــده و بــرای ادامــه نســل و تکثیــر

بــه طــرف شــاخههای ضعیــف شــده محصــول حتــی پســتههایی کــه بــه
و هــرس شــده جلــب میشــوند .نظــر پــوک هســتند ،تأکیــد میشــود.
بنابرایــن ،هــرس و حــذف شــاخههای در ایــن فصــل احتمــال خســارت
ضعیــف شــده روی درختــان پســته آفــات انبــاری ،بهخصــوص شــب
و تلــه گــذاری بــا چوبهــای تــازه پــره هنــدی وجــود دارد .بــرای کنتــرل
هــرس شــده و جمـعآوری آنهــا پــس از ایــن آفــت نظافــت و بهداشــت انبــار،
یــک مــاه و ســوزاندن آنهــا و جایگزینــی
ضدعفونــی انبارهــای خالــی قبــل از
چوبهــای جدیــد در کاهــش جمعیــت
انبــار محصــول و بازدیــد مــداوم از
ایــن آفــت مؤثــر اســت .بــرای مبــارزه با
آفــات دیگــر نظیــر زنبورهــای مغزخــوار انبــار مؤثــر اســت .عــاوه بــر مــوارد
و شــب پــره خرنــوب برداشــت بــه ذکــر شــده ،در صورتیکــه بتــوان
بــا تهویــه مناســب دمــای انبارهــای
موقــع محصــول توصیــه میشــود.
بــرای کاهــش جمعیــت زنبورهــای پســته را زیــر  13درجــه ســانتیگراد
مغزخــوار پســته و کاهــش خســارت نگهداشــت ایــن آفــت قــادر بــه
آنهــا در ســال آینــده ،برداشــت کامــل خســارت نیســت.

یکی از سیاست های انجمن پسته ایران
ترویج دانش کاربردی و اطالع رسانی دقیق و شفاف در زمینه تولید و تجارت پسته است.
با توجه به ضریب نفوذ و رونق باالی شبکه های اجتماعی و همچنین اثربخشی کلیپ های آموزشی،
انجمن پسته ایران عالوه بر تولید نشریه ،اقدام به تولید محتوای صوتی و تصویری در این زمینه نموده است.
رویکرد انجمن در ابتدا تولید محتوا در مورد فعالیت های پایه ای و کاربردی به شکلی بسیار ساده می باشد.
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