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اعتماد به یک دست پنهان 

 سرمقاله

انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد. در یک ماه آینده، ترکیب 

دولت و نهادهای اداری روشن خواهد شد و انتظار رای دهندگان آن 

است که سیاستهای اقتصادی کشور نیز شفاف گردیده و پایه علمى 

یابد. تنها در چنین حالتى است که بخش خصوصى کشور آینده نگری 

و تدبیر را جایگزین فرصت طلبى و رانت خواهى لحظه ای خواهد کرد.

قلم  بزرگترین  اصلى  رکن  و  گذار  پایه  بعنوان  ایران  پسته  صنعت 

کرد.  استقبال خواهد  این شفاف سازی  از  نفتى کشور  غیر  صادرات 

راه  به  چشم   - دست  به  بیل  کویر-  آفتاب  زیر  در  پسته  باغداران 

عقالنیتى هستند که در خنکای دفاتر وزارتى تهران، روزی باید زمینه 

رقابت با همتایان کالیفرنیایي را برایشان فراهم کند.

افزایش  و  نفت  شدن  گران  با  و  تاکنون  خورشیدی  پنجاه  دهه  از 

درآمدهای نفتى، اقتصاد دولتى به تدریج بر بخش خصوصى چیره شد 

و این بخش در طى بیش از چهار دهه شاهد تسلط تمام عیار اقتصاد 

دولتى و دخالت سلیقه ای دولتمردان در نظام بازار گردید.

در  تولید  بخش  ترین  خصوصى  نماینده  بعنوان  ایران  پسته  انجمن 

دوش  بر  را  مالى  بار  کمترین  سال  چهل  این  در  که  کشور  اقتصاد 

که  برهه  این  در  بیند  مى  مناسب  است،  داشته  دولتى  نهادهای 

به خاطر تحریم صادرات  اساسى در سیاستهای دولتى  امکان تحول 

اقتصاد  با  رابطه  در  را  خود  زیربنایى  دیدگاههای  آمده،  فراهم  نفتى 

به  چه  جدید-  دولت  از  ایران  پسته  انجمن  سازد.  مطرح  کشور 

در  که  دارد  چشم  طلبى-  اصالح  به  چه  و  باشد  نزدیک   اصولگرایى 

تصمیم گیری های خود با آینده نگری، سه اصل زیر را مدنظر قرار 

دهد:

میزان  هلندی،  بیماری  از  ایران  اقتصاد  همیشگى  نجات  برای   .1

ارزی  نیازهای  حد  در  صرفا  پس  این  از  را  گاز  و  نفت   صادرات 

بودجه های عمرانى دولت محدود سازد. فروش بى حساب دالرهای 

تولید  به  لطمه  باعث  مرکزی،  بانک  به  گاز  و  نفت  از صادرات  ناشى 

داخلى از طریق افزایش مصنوعى ارزش ریال و انباشت تورم شدید از 

طریق گسترش حجم نقدینگى خواهد شد.

2. بازار داخلى و تعیین قیمتها را به مکانیسم عرضه و تقاضا بسپارید، 

عرضه  مشکالت  سال،  سیصد  از  پس  اسمیت  آدام  پنهان  دست  تا 

کند.  بازار حکمفرما  در  را  توازن  و  بطور هوشمندانه حل  را  تولید  و 

دخالت سلیقه ای دولتمردانى که عمر جاودانه ندارند، این دست پنهان 

را از اقتصاد قطع کرده و مانع رفع خود به خودی مشکالت مى گردد. 

"خدمتگزار"  یک  طلبانه  سلطه  و  نابخردانه  دخالت  آن  زنده  نمونه 

دولتى در اواخر سال گذشته است که نقش آن در بى آبرویى صنعت 

پسته ایران در بازارهای جهانى در پنجاه سال گذشته بى همتا بود.

3. با پیدایش تکنولوژی حفر چاه عمیق از شصت سال پیش تاکنون، 

مقامات دولتى به جای نهادهای مردمى مدیریت سفره های آبى فالت 

مرکزی را بعهده گرفته اند. تاراج این منابع آبى به دست سودجویان و 

با صدور مجوزهای خالف- توسط کارگزاران دولتى، بخصوص وزارت 

نیرو- جمع کثیری از کشاورزان پسته را از هستى خود- یعنى آب- 

ساقط و به آوارگى کشانده است. عاجزانه از دولت جدید مى خواهیم 

بدون انکار سهم اسالف خود از اشتباهات، به جبران قصور گذشتگان 

از  بهینه  استفاده  بازار،  نظام  که  دهد  اجازه  پس  این  از  و   پرداخته 

نیرو مسبب  وزارت  را میسر سازد.   برداری موجود  بهره  پروانه های 

اصلى این آوارگى است و باید کفن و دفن این جنازه را به متولیانش 

بسپارد.

را مجاز  انرژی، خود  یارانه های  پرداخت  بهانه  به  دولتها  در گذشته 

کشاورزی  محصوالت  بازار  در  دخالت  جمله  از  بازار  در  دخالت   به 

مى پنداشتند، شاه بیت سخن ما این است که: "ای یارانه انرژی، مرا 

به خیر تو امید نیست، شر مرسان".

کمیسیون باغبانی انجمن پسته ایران



نظر به قیمت جذاب پسته، ثبات بازار و سازگاری بسیار 
خوب درخت پسته با بخش وسیعى از مناطق کشاورزی 
ایران و صرفه اقتصادی قابل توجه به لحاظ مصرف آب، 
در  مرسوم  محصوالت  سایر  به  نسبت  پسته  باغداری 
است  برخوردار  بیشتری  عالقمندان  از  ایران  کشاورزی 
نرخ  بهبود  با  و  اخیر  سال  دو  در  بویژه  جذابیت  این  و 
مناطقى  در  پسته  توسعه  به  منجر  ریال  و  دالر  برابری 
اند  نداشته  را  پسته  کشت  تجربه  قبال  یا  که  گردیده 
بدون  و  محدود  بسیار  سطوح  در  باغات  احداث  یا  و 
طرفى  از  است.  پذیرفته  صورت  علمى  اصول  به  توجه 
مشکالت موجود در زمینه منابع آب در مناطق سنتى و 
باسابقه کشت پسته از جمله در استان کرمان منجر به 
تالش باغداران با تجربه و قدیمى پسته برای شناسایى 
باغات  احداث  در  گذاری  سرمایه  برای  مستعد  مناطق 
شده  سنتى  مناطق  باغات  جایگزینى  منظور  به  جدید 
است. یکى از نکات بسیار قابل توجه در مورد پسته آن 
میکرو  به  پسته  انواع  شدید  بسیار  حساسیت  که  است 
)جدا  پسته  درخت  بودن  پایه  دو  و  مختلف  اقلیمهای 
تعداد  آمدن  وجود  به  موجب  ماده(  و  نر  درخت  بودن 
فتوتیپهاي  با  ارقام پسته  یا  ها  واریته  از  بسیار متنوعى 
با شرایط  ازآنها فقط  متفاوت گردیده است که هرکدام 
این موضوع اهمیت  اقلیمى تطابق کامل دارند و  خاص 
انتخاب صحیح رقم مناسب هر منطقه با توجه به شرایط 
خاص محل را بسیار حیاتى و ضروری نموده است. در 
این رابطه باید توجه نمود که انتخاب هر درخت پسته 
درخت  آن  ماده  و  نر  پیوند  و  پایه  انتخاب  معنى   به 
مى باشد. در دنیا بصورت تجاری پنج نوع پایه به نامهای 
  UCB1و vera، atlantica، tribintus، integrima
از قدیم و جدید استفاده  در کشورهای پسته خیز دنیا 
شده و مى شود. پایه نقش بسیار کلیدی در رشد و میزان 
محصول و مقاومت به شوری و خشکى و بیماریها بویژه 
بیماریهای تنه و ریشه دارد و همچنین پایه نقش مهمى 
همچنین  و  اقتصادی  محصول  به  سریعتر  رسیدن  در 

مقاومت به سرمای زمستانه دارد. 
در ایران بعنوان مهد پسته دنیا بیش از 50 رقم تجاری 
شناخته شده وجود دارد – از بیش از 200 رقم شناخته 
به  خاصى  هوایى  و  آب  شرایط  با  کدام  هر  که   - شده 
فصل  در  رطوبت  به  حساسیت  آوری،  گل  زمان  لحاظ 
ارتفاع،  زمستان،  سرمای  به  مقاومت  و  تابستان  و  بهار 
گرمای مورد نیاز جهت رسیدن محصول یا سرمای مورد 
نیاز برای بیدار شدن درخت در بهار و ... و دهها پارامتر 
ریز و درشت )که بسیار ی از آنها هم ناشناخته است( و 
همچنین نوع آب و خاک و نوع نر وابستگى کامل دارند.

زمان  از  درخت  هر  عملکرد  تشخیص  برای  الزم  زمان 
با  پسته  درخت  است.  سال   20 تا   15 حدود  کشت 
پایه های معمول ایران از سال هشتم شروع به باردهى 
بر  هجدهم  تا  دوازدهم  سال  از  و  نمایند  مى  اقتصادی 
حسب نوع پایه و پیوند به بلوغ محصول دهى مى رسند. 

البته آمریکاییها توانسته اند با انتخاب دقیق پایه و پیوند 
و جنس نر مربوطه، در سال ششم به محصول یک تن 
و متوسط  برسند  آمریکا  در هکتار در سطح کل کشور 
تن   3/5 به  دوازدهم  سال  در  کشور  در  آنها  عملکرد 
رسیده است که با سطح زیر کشت کمتر از یک پنجم ما 
به 1/5 برابر محصول کل کشور ما دست یافته اند یعنى 
تولید سال جاری آنها با حدود 80 هزار هکتار به 280 
هزار تن رسیده است. در حالیکه متوسط محصول باغات 
خوب مدیریت شده در سطح کشور ما در سن 18 تا 20 
سال به عدد عملکرد یک تن در هکتار مى رسد و تولید 
ایران بر حسب آمارهای رسمى با 450 هزار هکتار سطح 

زیر کشت حدود 180 هزار تن است.
دستیابى  عدم  اصلي  علل  بخواهیم  اگر  خالصه  بطور 
بسیاري از باغات موجود ایران )که محدودیتهاي شوري 
یعنى  تولید  مطلوب  حد  به  ندارند(  را  آب  کمبود  یا 
متوسط 3 تن در هکتار  را رتبه بندي کنیم، این عوامل 

عبارتند از:
1. انتخاب غلط و نا مناسب رقم ماده با توجه به اقلیم، یا 

عدم خلوص و یکدستگي رقمها و فنوتیپها
2. انتخاب غلط و نامناسب رقم نر

3. نامناسب بودن پایه با توجه به شرایط خاک و اقلیم 
4. عدم وجود باغات الگویي با کارنامه قابل قبول با ثبت 
دقیق تغذیه، آبیاري، عملکرد و آنالیزهاي آب و برگ و 
خاک دوره اي بنحوي که تمامي باغداران به آساني به 
این مدارک دسترسي داشته باشند و امکان الگوبرداري 

از آنرا پیدا کنند.
هم اکنون این اطالعات براي هیچ یک از مناطق ایران 
انبوه،  به شکل  از 60 سال سابقه پسته کاري  با  بیش 
وجود ندارد و سرمایه گذاران در این بخش در سردرگمي 
منابع  تومان  میلیاردها  ساالنه  و  برند  مي  سر  به  کامل 
اطالعات  این  فقدان  در  است  کشور  به  متعلق  که  آنها 
اندرکاران پسته در رفسنجان و  به هدر مي رود. دست 
پیوندهای  عملکرد  که  اند  کرده  مشاهده  کاماًل  کرمان 
میزان  به  کیلومتر   50 فاصله  به  مناطقى  در  مختلف 
مجبور  باغداران  که  آنقدر  است،  متفاوت  اعتنایى   قابل 
تغییر  و  نموده  برداري  را  سر  بارده  مى شوند درختان 
قابل  اقتصادی  خسارت  موضوع  این  که  دهند  پیوند 
توجهى به تک تک سرمایه گذاران تحمیل نموده است. 
یک مثال زنده در چند سال اخیر، تشویق توسعه باغات 
باغ  به دنبال آن هکتارها  زیتون توسط دولت است که 
که  است  گردیده  احداث  جدیدی  مناطق  در  زیتون 
حداقل محصول مورد انتظار را نمي دهند و این امر لزوم 
عدم اتکا به دولت را تائید مي کند. بر این اساس احداث 
باغات سازگاری در تمامي مناطقي که پسته کاري وجود 
دارد و یا در حال توسعه است واجب ترین اقدامي است 
که صنعت پسته بدان محتاج است. انتخاب پایه و پیوند 
 50- حداقل60  میان  از  منطقه  اقلیم  مطابق  و  درست 
اولین  ماده،  و  نر  درختان  برای  موجود  پیوندهای  نوع 

نیازی است که هر عالقمندی به احداث باغ باید از آن 
آگاهى داشته باشد. دسترسى به این آگاهى جز از طریق 
احداث یک باغ سازگاری و ثبت تمام عملکردها و عکس 
العمل های هر رقم همراه با ثبت تمام وقایع اقلیمى و 
آنالیزهای آب و خاک و برگ مناسب با آن و نگهداری و 
توزیع این اطالعات برای تمام عالقمندان و آرشیو آنها در 
محلهایى مطمئن که همواره در دسترس همگان باشد، 
ممکن نیست. لذا در هر بخش یا شهر یا شهرستانى که 
به نظر  اینکه  یا  انجام است  باغات پسته درحال  توسعه 
مى رسد به لحاظ بررسى اقلیمى اولیه امکان توسعه در 
آنها وجود دارد، بایستى باغات سازگاری احداث گردند. 
 استانهایي که بدین منظور پیشنهاد مى گردند عبارت از 
لرستان، کرمانشاه، ایالم، چهارمحال و بختیاری، زنجان، 
اردبیل،  شرقي،  آذربایجان  غربي،  آذربایجان  کردستان، 
تهران، خراسان شمالي،  مرکزي،  البرز،  قزوین،  همدان، 
خراسان جنوبي، خراسان رضوي، سیستان و بلوچستان 
محدودیتهاي  اگر  که  است  بدیهي  باشند.  مى  فارس  و 
مناطق  تمام  در  نتوان  و  باشد  داشته  وجود  اجرایي 
مناطقي  با  اولویت  نمود،  احداث  را  باغات  این  مستعد، 
است که به لحاظ منابع آبي مطمئن ترند اعم از آنکه هم 

اکنون باغات پسته در آنجا توسعه یافته است یا خیر؟  
در صورت اجرایي شدن این طرح مي توان پس از هشت 
سال با احتمال 70 الى 80 درصد چندین پایه و پیوند 
برای کشاورزان عالقمند معرفى نمود و در سال پانزدهم 
کامل  معرفي  بر  عالوه  اطمینان  با  توان  مي  بعد  به 
و  آنالیز برگ های مرجع  پیوند مناسب،  و  پایه  بهترین 
را  ماده  و  نر  دستورالعمل های هرس و چیدمان کشت 
برای بهترین عملکردها در اختیار کشاورزان منطقه قرار 
داد. بدیهى است که بدون این اقدام، سیکل معیوب ناشي 
از توسعه سنتى و بدون مطالعه باغات بدون دسترسى به 
باغات  وري  بهره  نیاز  مورد  اي  پایه  و  حداقل  اطالعات 
تکرار شده و در این شرایط نمى توان جایگاه تاریخى و 
ممتاز کشور ایران را در تولید و تجارت پسته حفظ نمود 
و بزودی با توجه به وضعیت اسفناک منابع آب در بخش 
عمده ای از مناطق سنتى تولید، شاهد سقوط بیش از 

پیش جایگاه ایران در عرصه جهانى خواهیم بود.
با نگاه به سابقه چند دهه گذشته نهادهای تحقیقاتى   
کشور، پاسخگویى به این نیاز زیربنایى از جانب آنها، دور 
سازگاری  باغات  این  احداث  طرفى  از  و  بوده  انتظار  از 
باغداران  عهده  از  آن  اجرای  که  بوده  زیربنایى  اقدامى 
منفرد نیز  خارج است لذا بایستى تشکلى صنفى چون 
و  دولتى  نهادهای  حمایت  با جذب  ایران  پسته  انجمن 
مراکز تحقیقاتى و متخصصان کشور و با مشارکت اعضا 
و باغداران پیشرو اقدام به برنامه ریزی، تهیه طرح فنى 
و اجرای این پروژه در زودترین زمان ممکن نماید تا از 
این طریق به جای تالش مبتنى بر سعى و خطا، زمینه 
حرکت با چشم باز صنعت پسته ایران برای ترسیم آینده 

را فراهم نماید. 

حرکت با چشم باز
علی نظری 
عضو هیات مدیره انجمن پسته ایران
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محسن  بجنورد،  خبرنگاران  باشگاه  خبرنگار  گزارش  به 
با  که  اسفراین  کشاورزي  شوراي  جلسه  در  پور  جالل 
مطلب  این  بیان  با  شد،  برگزار  پسته  صنعت  محوریت 
گفت: این صنعت تاکنون به شکل خصوصي و بدون اتکاء 
کرد  هزینه  به  نیازي  هم  امروز  و  بوده  فعال  دولت  به 
در بازارهاي جهاني نداریم. وی افزود: در شرایط اقتصاد 
مقاومتي، امروز باید آن چه را که در مرحله تولید است، 
اول  رده  در  ما  کشور  کرد:  تصریح  وی  کنیم.  حمایت 
صادرات پسته قرار دارد اما در تولید این محصول رتبه 
دوم را دارد بنابراین باید تالش کنیم در تولید نیز جایگاه 

نخست را داشته باشیم.
وي با بیان این که انجمن پسته ایران با سابقه 7 ساله 
باشد،  دنیا  در  ایران  پسته  متولي صنعت  است  توانسته 
خاطر نشان کرد: 40  سال پیش که تولید صنعت پسته 
را در استان کرمان آغاز کردیم هیچ گونه علم و دانشي 
در این زمینه وجود نداشت، اما امروز راه و شرایط تولید 
و حتي عرضه آن در بازارهاي جهاني فراهم است. نایب 

رئیس اتاق بازرگاني کشور گفت: طي 30 سال فعالیت 
در این بخش هنوز پسته اي روي زمین نمانده است و هر 
چه سرمایه گذاري در این بخش داشته باشیم، نگراني و 

دغدغه اي براي فروش آن نداریم.
امیري نماینده زرند کرمان و رئیس فراکسیون صادرات 
در  کرد  اعالم  هم  اسالمي  شوراي  مجلس  در  غیرنفتي 
حال حاضر با وجود 200 هزار هکتار باغ هاي پسته، در 
با  امیدواریم  و  هستیم  مواجه  آبي  کم  مشکل  با  کشور 
زیرکشت بردن دشت اسفراین بهره وري مناسبي از آب 

و خاک داشته باشیم.
فرماندار اسفراین هم با بیان این که در حال حاضر حدود 
هزار هکتار از اراضي این شهرستان زیر کشت پسته رفته 
است افزود: این شهرستان آمادگي تشکیل انجمن پسته 
بنابراین اگر این انجمن توسط بخش خصوصي  را دارد 
براي  را  نیاز  توانیم زمین و آب مورد  تشکیل شود مي 

استعدادیابي در اختیارشان قرار دهیم.
صنعت  اهمیت  به  اشاره  با  نیز  اسفراین  مردم  نماینده 

پسته گفت: کشت و پرورش محصوالت استراتژیک یکي 
قوامي  است.  نفت  به  وابستگي  کاهش  راهکارهاي  از 
استعداد خوبي  اسفراین  آباد  افزود: منطقه دشت صفي 
براي تولید پسته دارد بنابراین اگر خط مشي درستي به 
سرمایه گذاران در این بخش داده شود زیر ساخت هاي 
بزرگي در این بخش ایجاد مي شود. وي اضافه کرد: ما 
باید یک مرکز تحقیقات در مقیاس خاصي ایجاد کنیم 
فعال  نیز  را  بایر  هاي  زمین  بومي،  مناسب  الگوي  با  تا 
حال  در  اسفراین  در  ما  که  این  به  اظهار  با  وي  کنیم. 
ویژه  به  کشاورزي  توسعه  براي  هایي  زیرساخت  ایجاد 
صنعت پسته هستیم خاطر نشان کرد: سد بیدواز با 132 
میلیون مترمکعب آب منبع آبي مناسبي براي کشاورزي 
کمترین  با  کنیم  بهینه  را  استفاده  شیوه  اگر  که  است 

هزینه بیشترین بهره وري را خواهیم داشت.

11 خرداد 1392-  باشگاه خبرنگاران

ایجاد زیرساخت هاي توسعه پسته در اسفراین

توسعه  برای  ایران  پسته  انجمن  های  برنامه  ادامه  در 
حضور استانى، گروهى از اعضای هیات مدیره انجمن از 
مناطق پسته کاری شهرستان اسفراین در استان خراسان 

شمالى بازدید نمودند.
اعضای  از  نفر  دو  و  رییس  با حضور  که  بازدید  این  در 
دبیرکل  و  امناء  هیات  اعضای  از  نفر  یک  مدیره،  هیات 
انجمن از 8 خرداد لغایت 10 خرداد ماه جاری در معیت 
مجلس  در  اسفراین  شهرستان  مردم  محترم  نماینده 
و  ریاست  شهرستان،  محترم  فرماندار  اسالمى،  شورای 
این شهرستان  مقامات  دیگر  و  مدیران جهاد کشاورزی 
انجام شد، اعضای هیات ضمن بازدید از باغات و دیدار 
با باغداران پسته، در جلسه شورای کشاورزی شهرستان 
بیان دیدگاههای  به  و  فرمانداری شرکت کرده  واقع در 

خود در خصوص آینده پسته در اسفراین پرداختند.
شهرستان اسفراین با 1300 متر ارتفاع از سطح دریا در 
و 29  و 57 درجه  دقیقه عرض شمالى  و 6  37 درجه 
دقیقه طول شرقى قرار دارد و با متوسط بارندگى 168 

میلیمتر دارای اقلیم خشک و سرد مى باشد.

آمار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، در  بر اساس   
این  در  پسته  بارور  باغات  زیر کشت  حال حاضر سطح 
شهرستان 436 هکتار و سطح غیر بارور نیز 402 هکتار 

مى باشد. 
در  اسفرامین  کاری  پسته  مناطق  ترین   عمده 
دهستان های صفى آباد، دامنکوه و زرق آباد قرار دارند. 
هکتار   6000 از  بیش  بر  عالوه  که  است  حالى  در  این 
سطح دیگر محصوالت باغى، هنوز بخش قابل توجهى از 
اراضى آبى زیر کشت به محصوالتى چون گندم و جو آیى 
)18 هزار هکتار( و پنبه، چغندر قند، حبوبات و جالیز 

)جمعاً 6500 هکتار( اختصاص دارد.
مختلف  مناطق  کشاورزان  تمایل  افزایش  به  توجه  با 
این توسعه در شهرستان  باغات پسته،  کشور به توسعه 
و  یافته  بیشتری  سرعت  اخیر  سالهای  در  نیز  اسفراین 
انتظار مى رود با بهبود تعادل اقتصادی تولید پسته در 
سالهای اخیر بدلیل بهبود نرخ برابری دالر و ریال، توسعه 
پسته سرعت بیشتری یابد و در این راستا پیش بینى مى 
گردد بخش قابل توجهى از باغات جدید از تغییر کاربری 

بر  آن  بر  ایجاد گردد. عالوه  باغ پسته  به  زراعى  اراضى 
شهرستان  مدیران  و  مقامات  اعالمى  گزارشات  اساس 
در دست  سازی  های سد  پروژه  به  توجه  با  و  اسفراین 
اراضى و آب جهت سرمایه  واگذاری  برنامه های  اجراء، 
گذاری به منظور توسعه باغات پسته در این شهرستان 

در اولویت قرار دارد.
و  مقامات  و  انجمن  اعزامى  هیات  فیمابین  جلسات  در 
باغداران پسته،  به تمایل  با توجه  باغداران شهرستان و 
انجمن در خراسان شمالى مورد  موضوع تاسیس شعبه 
بحث و بررسى قرار گرفت که با توجه به سیاست های 
انجمن در توسعه فعالیتهای استانى و در صورت فراهم 
و  انجمن  اساسنامه  در  مصرح  مقررات  و  شرایط  شدن 
بطور  انجمن،  استانى  شعب  اداره  و  تاسیس  نامه  آیین 
شد  مقرر  آن  بر  عالوه  گرفت.  قرار  موافقت  مورد  کلى 
ضمن  وقت  اسرع  در  ایران  پسته  انجمن  کارشناسان 
بازدید مجدد از مناطق دارای آب و خاک قابل واگذاری 
در شهرستان، امکانات سرمایه گذاری در توسعه باغات 

پسته را بررسى نمایند.

بازدید اعضای هیات مدیره انجمن پسته ایران از خراسان شمالی

علیرغم برنامه ریزی های انجام شده وهماهنگى های 
برگزاری مجمع عمومى سالیانه  برای  به عمل آمده 
انجمن در چهارم تیرماه جاری، این مجمع به دلیل 
تالقى با برخى  برنامه های پیش بینى نشده، لغو و 

برگزاری آن به زمان دیگری موکول شد. 

انجمن پسته ایران ضمن عذرخواهى از کلیه اعضای 
محترم، متعاقباً تاریخ جدید مجمع عمومى را اطالع 

رسانى خواهد نمود.

انجمن پسته ایران

تعویق برگزاری مجمع عمومی سال 1392 
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شهرستان  کشاورزي  توسعه  از  حمایت  صندوق  رئیس 
دامغان از راه اندازي انجمن و ترمینال پسته دامغان در 

آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران، مرتضي 
نادعلیزاده، با اعالم این خبر افزود: انجمن پسته استان 
اندازي  با مرکزیت شهرستان دامغان امسال راه  سمنان 
تا کنون  استان  کاران  اینکه پسته  بیان  با  مي شود. وي 
هیچگونه ارتباطي با انجمن پسته ایران نداشته اند. افزود: 
راه اندازي انجمن پسته در دامغان مي تواند ضمن ایجاد 
این ارتباط از حقوق باغداران پسته دفاع و به توسعه و 

صادرات پسته این شهرستان به نام دامغان کمک کند.
پسته  درصد   86 از  بیش  اینکه  بیان  با  نادعلیزاده   
کرد:  تصریح  مي شود  تولید  دامغان  در  سمنان  استان 
و  دنیا  هاي  پسته  ترین  مرغوب  از  یکي  دامغان  پسته 
ایران است که بواسطه مرغوبیت و چربي ویژه و ممتاز 
خود ،خریداران بسیاري در دنیا دارد.  وي با بیان اینکه 

هیچ گونه کارگاه و کارخانه فراوري پسته در شهرستان 
دامغان وجود ندارد به خام خوري این کاالي استراتژیک 
اشاره کرد و گفت: چنانچه برنامه ریزي درستي صورت 
نیز صادر  به صورت خام خوري  را  گیرد مي توان پسته 
استان  بازرگارني  اتاق  کشاورزي  کمیسیون  عضو  کرد. 
سمنان همچنین از راه اندازي ترمینال پسته دامغان در 

آینده خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر با محوریت 
اندازي  راه  دنبال  به  شهرستان  عمران  توسعه  شرکت 
ترمینال پسته در دامغان هستیم. وي با اشاره به اینکه 
در این ترمینال، عملیات فراوري پسته صورت مي گیرد، 
تصریح کرد: راه اندازي این ترمینال مي تواند بسیاري از 
مشکالت موجود پیش روي پسته کاران استان را مرتفع 
کند. نادعلیزاده با اشاره به زمان بر بودن راه اندازي این 
ترمینال به خبرنگار ایسنا گفت: در حال حاضر شرکت 
توسعه عمران شهرستان به دنبال این است که یکي از 
دامغان  فعال شرکت صنعتي  غیر  و  راکد  هاي  کارخانه 
انتظار  اندازي این ترمینال خریداري کند و  را براي راه 
راه  فرآیند  ها،  ساخت  زیر  این  سازی  آماده  با  مي رود 

اندازي این ترمینال نیز سرعت بیشتري بگیرد.

29 اردیبهشت 1392 - باشگاه خبرنگاران

انجمن پسته در دامغان راه اندازی می شود 

اقلیمى  منطقه  یک  در  شرقى  آذربایجان  استان 
حاکمیت  و  استمرار  و  است  گرفته  قرار  خشک   نیمه 
باعث  استان  اخیر در سطح  خشکسالى های چند سال 
کاهش منابع آبى، افت شدید سفره های آب زیرزمینى، 
گسترش  و  ارومیه  دریاچه  آب  پسروی  و  شدن  خشک 

سطح اراضى شور در حاشیه دریاچه ارومیه شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، سطح زیر کشت باغات و اراضى 
زراعى نیز که وابسته به منابع آب زیرزمینى و سطحى 
و  اقلیمى  شرایط  با  نامتناسب  و  رویه  بى  بصورت  بوده 
محدودیت منابع آبى در منطقه توسعه پیدا کرده است 
به تبعات زیست محیطى خشک شدن  و اهمیت توجه 
اکوسیستم های  بر  اثرات مستقیم آن  ارومیه و  دریاچه 
به  توجه  ضرورت  منطقه،  طبیعى  منابع  و  کشاورزی 
 انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه و استفاده بهینه از 
یافته های تحقیقاتى صورت گرفته را دو چندان مى کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقى در گفت 
و گو با خبرنگار مهر گفت:  حفظ کشاورزی حوزه دریاچه 

ارومیه با تغییر الگوی کشت امکان پذیر است.
آبخیزداري  و  آبخوانداری  هاي  طرح  اجرای  محمدیان 
راهکارهای  ترین  از مهم  را  ارومیه  دریاچه  احیاي  براي 
بخش  در  تولید  تداوم  و  زیستى  فاجعه  از  جلوگیری 
کشاورزی دانست و افزود: جلوگیری از کشت محصوالتى 
با نیاز آبى زیاد و کشت محصوالت کشاورزی با نیاز آبى 
راهکارهای  مهمترین  از  ارومیه،  دریاچه  حاشیه  در  کم 
بخش  در  تولید  تداوم  و  زیستى  فاجعه  از  جلوگیری 

کشاورزی به شمار مى آید.

 وی با اشاره به اینکه کشت پسته و زعفران، گلرنگ و 
کلزا در راستای تغییر الگوی کشت درحاشیه این دریاچه 
فشار،  تحت  آبیاری  توسعه  گفت:  است  یافته  افزایش 
پوشش انهار و احداث کانال های آبیاری در کنار تغییر 

الگوی کشت در دستور کار قرار دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقى با اشاره 
به شوری بیش ازحد آب چاه های حوضه آبریز دریاچه 
هزار   204 وضعیت  این  تشدید  درصورت  گفت:  ارومیه 
 7 در  دریاچه  این  حاشیه  کشاورزی  اراضى  از  هکتار 
تبدیل  زار  شوره  به  شرقى  آذربایجان  استان  شهرستان 
شده و قابلیت تولید را به صورت کامل از دست مى دهد.
محمدیان تغییر الگوی کشت در حاشیه دریاچه ارومیه 
را امکان پذیر دانست و گفت: محصوالت گلرنگ و کلزا 
برخى  جایگزین  پسته  و  زراعى  محصوالت  جایگزین 

محصوالت باغى مى شود.

مدیر باغبانى سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقى 
از  بیشتر  چه  هر  جلوگیری  هدف  با  اینکه  بیان  با  نیز 
حاشیه  شهرستان های  در  محیطى  زیست  فاجعه  وقوع 
بخش  بهره برداران  از  مستقیم  حمایت  و  دریاچه  این 
کشاورزی در این منطقه، توسعه کشت پسته به  عنوان 
راهکاری مناسب جهت اصالح الگوی کشت،  مورد توجه 
مدیریت  این  توسط  و  داشته  قرار  ریزان سازمان  برنامه  
در فاز اجرایى قرار گرفته است افزود: سطوح زیر کشت 
باغ  های آذربایجان شرقى، 293 هکتار  پسته در سطح 
بارور  باغ های  را  آن  هکتار   125 میان،  این  از  که  بوده 

تشکیل مى دهد.

مدیر باغبانى سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقى 
گفت: 30 هزار هکتار از اراضى حاشیه دریاچه ارومیه در 

این استان قابلیت کشت پسته را دارد.
 اسکندری افزود: پسته، گیاهى متحمل به خشکى و کم  
آبى بوده و درخت آن بعد از خرما، متحمل ترین درخت 
شبستر،  جلفا،  های  شهرستان  و  است  شوری  برابر  در 
کشکسرای  و  یامچى  یکانات،  مناطق  و  اسکو  آذرشهر، 
شهرستان مرند و بسیاری از اراضى حاشیه شرق دریاچه 
ارومیه به لحاظ شرایط آب و هوایى و موقعیت جغرافیایى، 
مناطق مستعدی برای احداث باغ های پسته است. وی با 
اوحدی وکله  اکبری،  آقایى،  ارقام احمد  اینکه  به  اشاره 
آذربایجان  در  پسته  تولیدی  ارقام  ترین  ازعمده    قوچى 
شرقى به شمار مى رود، اضافه کرد که ارزیابى های میدانى 
ارقام  که  است  داده  نشان  پسته  مختلف  ارقام  روی  بر 
مذکور، سازگاری مناسبى با شرایط اقلیمى استان دارند 
و توسعه سطوح زیر کشت با این ارقام در مناطق حاشیه 
دریاچه ارومیه، در قالب طرح توسعه کشاورزی استان در 

حال تداوم است.
 در این رابطه رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 
اراضى   درصد   25 گفت:  نیز  شرقى  آذربایجان  طبیعى 
پسته  کشت  برای  مناسب  شرقى  آذربایجان  استان 

تشخیص داده شده است.
اراضى  درصد   48 که  نمود  اضافه  فر  منیری  حسن 
آذربایجان شرقى نامناسب، 27 درصد تا حدودی مناسب 

و 25 درصد مناسب برای کشت پسته مى باشد.

4 خرداد 1392- خبرگزاری مهر

شریان های جدید در حوزه دریاچه ارومیه



اخبار

22

شماره89 تیرماه1392-  پنجم-  سال 

سال  چند  طول  در  کالیفرنیا  پسته  کنندگان  تولید 
اند  کرده  احداث  پسته  باغ  توجهى  قابل  سطح  گذشته 
و انتظار مى رود در سالهای آینده تولید به بیش از دو 
برابر برسد، هدف رسیدن به بیش از 450 هزارتن )یک 

میلیارد پوند( محصول تا سال 2020 است. 
اشتهای سیری ناپذیر مصرف کنندگان چینى برای پسته 
به رشد خود ادامه خواهد داد. به گفته جودی هیریگوین 
تولید  انجمن  جهانى  بازاریابى  مدیر   ،)Judy Hirigoyen(
کنندگان پسته آمریکا، "ما بازار بزرگى در چین داریم و 
به معنای واقعى مى توانیم تمام محصولمان را فقط در 

چین به فروش برسانیم." 
این یک واقعیت است که طبقه متوسط چین که قدرت 
برابر شده،  از دو  خریدشان در طول دهه گذشته بیش 
واقعیت  این  به  داد.  خواهد  ادامه  خود  گسترش  به 
کشور  دو  نمود.  اضافه  نیز  را  ژئوپولیتیک  حوادث  باید 
درگیر  سوریه،  و  ایران  یعنى  پسته  عمده  صادرکننده 
این فرصتى  و  اند  تحریم ها و جنگ های داخلى شده 
است برای باغداران پسته کالیفرنیا برای رسیدن به اوج 
تولید همزمان با رشد توان مالى مصرف کنندگان چینى. 
پسته  به  که  جایى  چین،  به  آمریکا  پسته  صادرات 
از  "خشکبار شاد" گفته مى شود، در حال حاضر بیش 
36 هزار تن )80 میلیون پوند( است. این میزان در یک 
امروز  و  بود  پوند(  )1میلیون  تن   450 تنها  پیش  دهه 
و  گرفته  پیشى  عرضه  از  تقاضا  تولید،  افزایش  با  حتى 
این موضوع منجر به باال ماندن قیمتها در بورس شیکاگو 

)The Chicago Mercantile Exchange( شده است.
تولید کنندگان شاهد افزایش شانس و اقبال خود بوده 
حاضر  حال  در  پسته،  اداری  کمیته  آمار  اساس  بر  اند. 
باشد  مى  دالر  میلیارد   1 از  بیش  محصول  کل  ارزش 
در سال 1997   که  است  زمانى  از  بیشتر  برابر  پنج  که 
کشاورزان برای اولین بار اوج گیری سیری ناپذیر خود را 
برای افزایش تولید آغاز کردند، با این حال باید به دنبال 
پیدا کردن بازار برای محصول درختان پسته کاشته شده 

در سالهای اخیر بود.
 وسعت درختان پسته کالیفرنیا در سال 2001 برابر با 

40500 هکتار )100،000 ایکر( بود که در حال حاضر 
از  باشد.  ایکر( مى  از 97 هزار هکتار )240،000  بیش 
آنجا که باروری درخت پسته هفت سال طول مى کشد 
لذا بسیاری از درختان هنوز به مرحله تولید نرسیده اند.
مزارع فیدیمنت منطقه  لینکلن یکى از تولیدکنندگانى 
است که سطح باغات آن در سال های اخیر وسعت نیافته 
است اما در عوض، بر توسعه فعالیت های بازاریابى بین 
المللى تمرکزکرده است. تام دیل )Thom Dille( مدیر کل 

مزارع فیدیمنت مى گوید:
در  خود  جایگاه  حفظ  برای  تالش  حال  در  "ما 
مداوم  افزایش  با  هستیم.  منحنى  این  باالی 
بارور  درختان  هکتار  هزاران  از  ناشى  تولید  در 
شوند،  مى  وارد  تولید  چرخه  به  که   جدیدی 

پیش بینى تقاضا و قیمت کار سختى است". 
را  تولید  این  توانیم  مى  "ما  افزاید:  مى  او 
در  است  ممکن  کنیم.  جذب  زمان  طى  در 
اما  آید  بوجود  ها  قیمت  در  تغییراتى   آینده 
قیمت ها به اندازه ای خوب خواهد بود که صنعت بتواند 

در یک قیمت پایین تر نیز پایدار بماند". 
تام دیل مى گوید: " در تجارت پسته ایالت در واقع دو 
گروه وجود دارد: پارامونت )با تولید 204 هزار تن پسته 
رونق  کنندگان".   فراوری  دیگر  آن  از  پس  و  بادام(  و 
اتفاق  کوچک  و  بزرگ  بازیگران  این  پایه  بر  چین  بازار 

افتاده است.
 ،) Keenan Farms(خانم ترزا کینان مدیر مزارع کینان  
دره  در  میالدی   70 دهه  در  را  خشکبار  باغات  توسعه 
مرکزی اونال )Avenal( شروع کرد. او کاشت باغات جدید 
در مزارع خود را در سال 2005 تکمیل کرد و اکنون این 
درختان به بار نشسته اند. او مى داند که تکیه زیاد به 
رشد طبقه متوسط در چین ریسک باالیى دارد چرا که 
تولید  تواند  مى  اقتصاد چین  در  اندک  وقفه  یک  حتى 
باعث  نوبه خود  به  و  مواجه کند  با مشکل  را  کنندگان 
کاهش قیمت ها شود. او پیش بینى مى کند که فرصت 
های جدید فروش در بازارهای نوظهوری مانند هند، که 
خرید و فروش پسته در آن نوپا است، بروز خواهد کرد. 

او مى افزاید: "ما بازارهای بسیاری در سراسر جهان برای 
بهره برداری داریم". 

اتفاق  تصادفى  طور  به  چین  به  صادرات  عظیم  رشد 
شده  هماهنگ  تالش  یک  از  بخشى  این  است.  نیفتاده 
کنندگان  مصرف  پرورش  برای  کنندگان  تولید  توسط 
تولید  موفقیت  شاهد  پسته  کشاورزان  بود.  جدید 
کنندگان بادام دربازار چین بودند. صادرات بادام به چین 
در سال 2012، بیش از 107 هزارتن )236 میلیون پوند( 
بود که تقریبا ده برابر صادرات سال 2000 است. کینان و 
دیگر تولیدکنندگان، این شاهکار را برای محصول پسته 

تکرار کردند.
بخش  جهان  کشورهای  از  بسیاری  مانند  چین، 
در  تولید  سنتى  مناطق  از  را  خود  پسته  از  ای   عمده 
خاور میانه و به طور عمده از ایران تهیه مى کرد. بعد از 
این فرصت به کشاورزان کالیفرنیا داده شد.  تحریم ها، 
که  افزایش محصول  مورد  در  او  گوید  کینان مى  خانم 
او  ندارد.  نگرانى  مى شود  برابر  دو  آینده  سال   در چند 
نبوده  مشکل  یک  واقعا  گذاری  "قیمت  گوید:  مى 
پسته  بیشتر  و  بیشتر  ما  و  رود  مى  باال  قیمت   است. 

مى فروشیم." 
لوئیس فرگوسن، استاد میوه و خشکبار دانشگاه دیویس، 
کاربردهای  بادام،  مانند  "پسته،  گوید:  مى  کالیفرنیا، 
شما  مثال  بعنوان  است  کرده  پیدا  بیشتری   غذایى 
مى توانید آن را بصورت مخلوط با  آجیل های دیگر، در 
ترکیبات غالت و یا به عنوان محتویات شیرینیجات دیگر 
"نکته  که:  کند  مى  اشاره  همچنین  فرگوسن  ببینید." 
زیبا در مورد پسته آن است که بر خالف بادام یا گردو، 
در صورتى که بازار برای مدتى روند نزولى داشته باشد، 
درخت مى تواند تقریبا بدون هیچ مراقبتى زنده بماند." 
تاج پوشش،  و کنترل  مناسب  مراقبت  "با  او مى گوید: 
از 75 سال  میوه  برای بیش  توانند  درختان پسته مى 

تولید کنند".

منبع:
  http://www.sacbee.com/ May. 26, 2013

سى امین کنفرانس بین المللى شورای جهانى خشکبار از 
31 اردیبهشت تا 2 خرداد ماه سال جاری مطابق با 21 تا 
23 مى 2013 درشهر بارسلونا در کشور اسپانیا با حضور 
1100 نفر شرکت کننده  از 58 کشور جهان برگزار شد.

در این کنفرانس بیش از 75 متخصص از سراسر جهان 
با   مرتبط  کلیدی  موضوعات  مورد  در  را  خود  نظرات 
صنعت میوه های آجیلى و خشک در زمینه های تولید، 

و  اقتصاد  غذایى،  مواد  قانون  تغذیه،  سالمت،  تجارت، 
بازاریابى ارائه دادند.

رییس  پور  جالل  محسن  آقای  که  است  ذکر  به  )الزم 
هیات مدیره، بعنوان نماینده انجمن پسته ایران در این 
ارائه یک گزارش مکتوب  با  و  نموده  کنفرانس  شرکت 
به زبان انگلیسى روش انجمن برای تخمین تولید پسته 
انجمن در خصوص  اولیه  بینى  پیش  و  تشریح  را  ایران 

میزان تولید پسته سال جاری را اعالم کردند. یادآوری 
انجمن  نماینده  است که  باری  اولین  این  که  مى گردد 
پسته ایران در این اجالس مهم شرکت مى کند. ترجمه 
نامه  ویژه  گزارشات  بخش  در  مذکور  گزارش  فارسى 

حاضر منتشر شده است(.
منبع: 

INC Newsletter , Num.117, 31 May 2013

برگزاری سی امین کنفرانس بین المللی شورای جهانی خشکبار )INC( در سال 2013

افزایش تولید پسته آمریکا برای پاسخگویی به تقاضای چین



برای  را  راه  تواند  مى  اروپا  با  جدید  تجاری  قرارداد 
صادرات پسته آمریکا گسترده تر کند. به گفته توماس 
آمریکا،  پسته  انجمن  رئیس  نایب   ،)Thomas Dille( دیل 
و  متحده  ایاالت  بین  گذاری  سرمایه  و  تجاری  اتحادیه 
U.S.-European Union Transatlantic Trade and Invest� )اروپا 

ment Partnership( باید فورا تعرفه پسته ایاالت متحده را 

حذف کند. او مى گوید بایستى استانداردهای بهداشتى 
و بهداشت گیاهى در سراسر اروپا یکسان شده و برنامه 
بازرسى صادرات برای پیش تایید گواهینامه آفالتوکسین 

برای پسته صادراتى آمریکا به مقصد اروپا برقرار گردد.
اروپا بازار رو به رشد پسته ایاالت متحده است و صادرات 
پسته آمریکا به اروپا از 16،000 تن در سال 2003 به 

بیش از دو برابردر سال 2012 رسیده  است.
پسته  واردات  برای  اروپا  تعرفه  اگرچه  افزاید:  مى  دیل 
از ارزش واردات  تازه و خشک آمریکا تنها 1.6  درصد 
مى باشد اما این تعرفه هنوز هم مانعى بر صادرات پسته 
آمریکا محسوب مى گردد. صادرات پسته آمریکا به اروپا 

ارزش  300   به  و  تن  بر 43000  بالغ  سال 2012  در 
میلیون    5 به  نزدیک  آن  تعرفه  که  بوده  دالر  میلیون 
دالر در سال است. وی اضافه کرد واردات بدون تعرفه 
گمرکى پسته از ایران نیز بعنوان رقیب ما در بازار اروپا 

عمل مى کند. 

او اضافه مى کند که: ما از مذاکره کنندگان ایاالت متحده 
باقى مانده  به هماهنگى در حداکثر سطح  مى خواهیم 

آفت کش ها که یک هدف تجاری بزرگ است برسند.
منبع :

 http://www.thegrower.com/06/06/2013 

افزایش بازار پسته آمریکا با کمک تعرفه های پایین تر
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قیمت ثابت پسته نشانه بازار متعادل است
کلیدی  عامل  پسته  خارجى  خریداران  زیاد  تقاضای 
سال  در  امریکا  رشد  حال  در  پسته  فروش  افزایش 
 ،)Jim Zion( جاری مى باشد.  به گزارش جیم زیون
 Meridian Nut( مریدین  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
پسته  کنندگان  تولید  انجمن  رئیس  و   )Growers
آمریکا )APG(، میزان بارگیری پسته در سال محصولى 
جدید تا  25 اردیبهشت )15ماه مى( حدود هشت درصد 
بیشتر از سال قبل است. زیون مى گوید: "صادرات هنوز 
بخش قدرتمند بازار ما است. در حال حاضر، روی صادرات 
شود."  مى  آمریکا حساب  پسته  محصول  از  درصد   65
همچنان بزرگترین مشتری محصول آمریکا، چین است 
که نزدیک به یک سوم از کل پسته فروش رفته ایاالت 
متحده را خریده است. یکى دیگر از بازارهای بزرگ، اروپا 
است.  او اضافه مى کند که: "همانطور که اقتصاد روسیه 
به  هم   متوسط  طبقه  تمایل  باشد،  مى  رشد  حال  در 
پسته آمریکا در حال توسعه مى باشد". زیون مى گوید: 
در  تجار  طرف  از  تقاضا  توجه  قابل  افزایش  شاهد  "ما 

سال گذشته بودیم. بعالوه، فعالیت های تبلیغاتى تولید 
کنندگان پسته آمریکا )APG( و برندهای خصوصى در 
اروپای شرقى  به سمت  غربى  اروپای  از  جابجایى  حال 
فروش  او  داخلى،  مصرف  ماندن  ثابت  وجود  با  است". 
بیشتر پسته به مصرف کنندگان آمریکایى را پیش بینى 
مى کند و مى گوید: "تعداد زیادی از مردم هستند که 
هنوز هم فکر مى کنند پسته به عنوان یک محصول قرمز 

مخصوص تعطیالت کریسمس است".
سراسر  در  پسته  موجودی  زمانى  اخیر،  های  درسال 
و  عرضه  حاضر  حال  در  اما  بود،  تقاضا  از  کمتر  جهان 
تقاضا نزدیک به حالت تعادل است. او مى گوید "مصرف 
کنندگان، پسته بیشتری مى بینند و مصرف مى کنند. 
در  بیشتر  چون  دارند  خرید  به  بیشتری  تمایل  مردم 
دسترس آنهاست. صنعت پسته در حال رسیدن به نقطه 
ای است که قادر به پاسخگویى به تقاضای موجود است 
را  تقاضا  این  بتواند  که  است  ای  اندازه  به  عرضه  چون 

بپوشاند".

منبع:
                                                                           http://westernfarmpress.com/ May 23, 2013 

  1392 ماه   خرداد   10 تا   6 تاریخ  از  سمپوزیوم  این 
مورسیا  شهر  در    2013 مى     31 تا   27 با  مطابق 
دسنتا  فدریکو  ریاست  با  اسپانیا  شرقى  جنوب  در 
)Federico Dicenta( برگزار شد. در این سمپوزیوم 
مقاالت متعددی در زمینه اصالح و ژنتیک، بیولوژی و 
ارزیابى  میوه،  تکنولوژی  گیاهان،  حفاظت  فیزیولوژی، 

صورت  به  بازار  و  اقتصاد  باغ،  مدیریت  ارقام،  عملکرد 
مقاالت شفاهى و پوستر ارائه شد. 

سازماندهى  با  پسته  و  بادام  المللى  بین  سمپوزیوم 
سگورا  کاربردی  شناسى  زیست  و  شناسى  خاک  مرکز 
باغبانى  علوم  المللى  بین  انجمن  و   )CEBAS(
الجزایر،  از  محقق  صد  حدود  شد.  برگزار   )ISHS(

استرالیا، دانمارک، مصر، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، 
این  در   ... و  ترکیه  تونس،  صربستان،  مراکش،  ایتالیا، 
این  فعلى  وضعیت  به  که  داشتند  شرکت  همایش 
محصوالت و تجزیه و تحلیل گونه های جدید پرداختند.

منبع: 
 www.cebas.csic.es/almond_pistachio_2013 

برگزاری ششمین سمپوزیوم بین المللی بادام و پسته



پیش  اولین   ایران در 30 خرداد 1392،  پسته  انجمن 
بیني خود از مقدار محصول پسته سال 1392 کشور را 
تهیه و منتشر نمود. این پیش بینى که بر اساس طرح 
از طریق تکمیل  ایران و  انجمن پسته  تخمین محصول 
فرم های آماری مشخص توسط باغداران نماینده انجمن 
تهیه شده  پسته خیز کشور  و شهرستانهای  استانها  در 
است، در جلسه سى ام خرداد ماه جاری و پس از بحث و 

تبادل نظر اعضای گروه همکار انجمن، تأیید و به تصویب 
رسید.

بر اساس پیش بینى مزبور، میزان محصول  پسته خشک 
باشد.  تن مى  هزار  با 190  برابر  در سال 1392  کشور 
درصد   80 حدود  معمول  بطور  که  است  ذکر  به  الزم 
صادرات  صرف  کشور  ساالنه  تولیدی  خشک  پسته   از 
مى شود. بر این اساس، مقدار پسته خشک قابل صدور 

برای سال محصولى 1392 حدود 150 هزار تن خواهد 
)بر  بارور  کشت  زیر  سطح  میزان  زیر،  جدول  در  بود. 
اساس برآوردهای سال 1392( و پیش بینى تولید پسته 
در سال محصولى 92، به همراه تخمین پاییزه مربوط به 
مقدار محصول سال 91 و تخمین نهایى محصول سال 
90 بر اساس آمار دوازده ماهه صادرات به تفکیک استانها 

و مناطق مختلف ارائه شده است. 

انتشار پيش بيني محصول پسته سال 1392 کشور

کمیسیون باغبانی انجمن پسته ایران

پیش بینی محصول پسته خشک در پوست کشور

منطقه
تولید سال محصولی 90تولید سال محصولی91تولید سال محصولی92سطح زیر کشت بارور

تن تن تن هکتار

  40.000     45.000     38.000     90.000 انار و رفسنجان 

  15.000     7.000     19.000     35.000 کرمان 

  18.000     38.000     22.000     35.000 سیرجان 

  12.500     6.000     15.000     23.000 زرند 

  5.000     5.000     6.000     8.000 شهربابک

  3.000     4.000     4.500     5.000 راور

  1.500     1.000    1.500     2.000 راین 

  1.000     1.000    1.000     2.000 سایر 

  96,000     107,000    107,000     200,000 جمع استان کرمان 

  20.000     37.000    28.000     30.000 خراسان رضوی

   14.000     20.000    21.000     25.000 یزد 

   9.000     9.000   7.500     12.000 فارس

   3.000     2.500   3.000      10.000 سمنان

   5.000     9.000    8.000      7.000 خراسان جنوبی

   2.000     3.500    3.000      4.000 مرکزی

   2.500     2.500    2.000      3.500 سیستان و بلوچستان 

   1.800     2.000    1.500      2.000 قم

   1.200     2.500    2.000      2.000 قزوین 

   1.100    2.500    3.000      2.000 اصفهان

   700     1.500    2.000      1.500 تهران 

   700     1.000   2.000      1.000 سایر 

   61000    93000  83000     100000جمع سایر استانها

  157,000    200,000   190,000      300,000 جمع کل کشور
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در رابطه با این جدول، توجه به نکات زیر ضروري است:
محصول از  عمدتاً  تر  پسته  از  مقداري  ساله  هر   -1 

ترخوري  سمنان صرف  و  رضوي  خراسان  هاي  استان   
در  مندرج  مقادیر  در  که  شود  مي  تازه  میوه  بصورت 
براي سال 1392  این مقدار  جدول منظور نشده است. 
پسته  تن  هزار   6 از  )کمتر  تر  پسته  تن  هزار   17 برابر 

خشک( پیش بیني مي شود.
پیش  در  سال  محصول  براي  شده  بیني  پیش  تناژ   -2
مختلف  مناطق  باغداران  از  نظرسنجي  اساس  بر   رو، 
 1392 سال  محصول  مقدار  به  راجع  کشور  خیز  پسته 
نسبت به محصول برداشت شده در سال هاي 1391 و 

1390 بدست آمده است.
3- پیش بیني فوق صرفاً نمایانگر بهترین کوشش انجمن 
پسته ایران بوده و احتمال خطا نسبت به مقدار واقعي 

محصول سال 1392 وجود دارد.
 بر این اساس، مقدار محصول پسته خشک پیش بیني 
شده براي سال 1392 نسبت به تخمین پاییزه محصول 
تخمین  به  نسبت  و  کاهش  درصد   5 میزان  به   1391
نشان  افزایش  درصد   21 معادل  محصول 1390   نهایي 
مي دهد. همچنین مالحظه مى گردد که بر اساس این 
یعني  تن  هزار   83 قریب   1392 سال  در  بیني،  پیش 
جز  هایي  استان  در  کشور  پسته  از  درصد   44 حدود 

استان کرمان تولید خواهد شد.
در نمودار زیر میزان تولید پسته خشک ایران و آمریکا 
در دوره دهساله 1383 تا 1392 با یکدیگر مقایسه شده 
گردد  مى  مالحظه  نمودار  این  در  که  همانگونه  است. 
باالتر  آمریکا  پسته  تولید  میزان  گذشته  سال  چهار  در 
در حال  نیز  ایران  با  این کشور  تولید  فاصله  و  ایران  از 

افزایش بوده است.
 1390 تا   1383 سالهای  آمار  که  است  ذکر  به  الزم   
مبتنى بر تخمین های انجمن بر اساس آمار دوازده ماهه 
صادرات و آمار سال 1391 مبتنى بر تخمین پاییزه پس 

از برداشت محصول مى باشد. 

1383           1384        1385          1386           1387        1388          1389          1390         1391             1392
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مقایسه تولید پسته ایران و آمریکا در دوره ده ساله 1383 تا 1392



یکى از بهترین راه های ارتقاء بهره وری، آموزش و یکى 
آموزشى  تورهای  برگزاری  آموزش،  های  راه  بهترین  از 
و دیدن کارهای موفق در هر صنعت مى باشد. در این 
اعضای  از  زیادی  تعداد  عالقمندی  به  توجه  با  و  راستا 
از  آباد  فیض  پسته  باغات  از  بازدید  تور  انجمن، دومین 
تاریخ 25 تا 27 اردیبهشت سال جاری و با حضور 23 

نفر از اعضای انجمن برگزار گردید. 
با سفر  و  اردیبهشت  روز 25  در  آباد  فیض  تور  دومین 
در  اعزامى  گروه  شد.  آغاز  بیدخت  به  کرمان  از  زمینى 
از  بازدید  به  اقدام  اردیبهشت   26 شنبه  پنج  روز  صبح 
پیشنهاد  به  و  ادامه  در  و  نمود  آباد  فیض  پسته  باغات 
آباد  فیض  پسته  تحقیقات  ایستگاه  از  خراسان  شعبه 

بازدید کردند. 
باغات پسته  بسیاری  از  را  آباد  باغات پسته فیض  آنچه 
در  اساسى  نکته  چند  رعایت  کند،  مى  متمایز  کشور 
زمینه باغریزی مانند انتخاب پایه و پیوند مناسب منطقه 
و مدیریت آب مى باشد که در زیر به طور مختصر به این 

موارد اشاره مى شود:
  در زمینه باغریزی، در عموم باغات منطقه فیض آباد 
فاصله درختان روی ردیف 3 متر و فاصله بین ردیفها 8 
متر مى باشد که محاسن زیادی از جمله فضای مناسب 
برای رشد درخت، آسان بودن عملیات باغى و ... را دارا 

مى باشد.
 انتخاب پایه مناسب و شکل دادن آن به صورت تک 
پایه و انتخاب واریته بومى مناسب باعث شده درختان از 

رشد و باردهى مطلوبى برخوردار باشند.
  مدیریت صحیح آب چه از نظر تناسب بین میزان 
آب و سطح زیر کشت و چه از نظر نحوه آبیاری )آبیاری 
در  کم  فواصل  با  سبک  آبیاری  و  زمستان  در  سنگین 
تابستان( یکى دیگر از دالیل بهره وری باالتر باغات در 

این منطقه است.
نکته ها

باغات منطقه خراسان  از  بازدید  آنچه  تردید  بدون   
نماید  مى  جذاب  استانها  دیگر  پسته  فعاالن  برای  را 

 سهم رو به افزایش این منطقه در تولید پسته کشور و 
پیش بینى نقش آن در آینده صنعت پسته ایران است. 
تمام  در  پسته  کشت  زیر  سطح  که  است  آن  واقعیت 
شهرستان های خراسان به سرعت در حال افزایش است 
این  در  باغریزی های جدید  است که  بسیار مهم  لذا  و 
مناطق به صورت اصولى انجام گیرد و مدیریت این باغات 
مالکى  آینده دچار معضل خرده  باشد که در  به شکلى 
نگردد. راه حل هایى از قبیل احداث باغات بزرگ یا اداره 
باغات در قالب انواع شرکت های سهامى خاص، تعاونى و 

... مى تواند راه گشای این مسئله باشد.
 در یکى از باغات بازدیدی واریته کله قوچى و سایر 
واریته های رایج در کرمان پیوند شده بود که نسبت به 
سفید پسته فیض آباد رشد و محصول مناسبى نداشتند. 
این موضوع نشان دهنده اهمیت انتخاب واریته مناسب 

برای هر منطقه مى باشد.
 در بسیاری از مناطق استان به احداث باغ به روش 
با  رویکرد  این  که  است  شده  اقدام  کرمان  در  معمول 

گزارش تور بازدید از باغات فيض آباد 
محمد علی انجم شعاع
مدیر واحد عضویت و ارتباط با اعضاء و شعب انجمن پسته ایران

ت انجمن
 گزارشا

26

شماره89 تیرماه1392-  پنجم-  سال 



توجه به وجود الگوی عملى باغریزی موفق در فیض آباد، 
بازدیدها  این  برگزاری  لذا  و  نبوده  پذیر  توجیه  چندان 
مناطق  دیگر  به  مزبور  باغریزی  روش  معرفى  بر  عالوه 
با  باغداران دیگر مناطق استان  پسته کاری، به آشنایى 
این شیوه بومى کمک خواهد کرد. در این راستا اجرای 
تورهای داخلى بازدید از این باغات برای باغداران دیگر 
ضروری  در خراسان  انجمن  توسط شعبه  استان  مناطق 

به نظر مى رسد. 
شعبه  نهار  مهمانى  در  بازدیدها،  از  پس  اعزامى  گروه 
خراسان انجمن پسته که به افتخار مهمانان سایر استانها 
حضور  بود،  شده  برگزار  خراسان  در  انجمن  اعضای  و 
باغداران  از  اعم  یافتند. طبق معمول میزبانان خراسانى 
و مسئولین شعبه به بهترین وجه ممکن برنامه ریزی تور 
و پذیرایى و ضیافت ناهار را به انجام رساندند. در ادامه، 
گروه با عزیمت به مشهد از وقت آزاد خود برای زیارت و 

استراحت استفاده کردند.
تعداد  در سال جاری،  که  است  آن  اهمیت  حائز  نکته   
مختلف  های  شهرستان  از  که  تور  خراسانى  همراهان 
سه  حداقل  بودند  کرده  شرکت  بازدیدها  در  استان 
برابر اعضای تور بودند که نشان دهنده نیاز به برگزاری 
یک  اقامت  آنکه  دیگر  باشد.  مى  استانى  داخل  تورهای 
روزه در مشهد که با استفاده از نظرات شرکت کنندگان 
استقبال  مورد  بود  شده  بینى  پیش  گذشته  سال  تور 

اعضای تور قرار گرفت.
ارائه گزارش مالى سفر و چاپ نظرات  پایان ضمن   در 
های  برنامه  کیفیت  و  کمیت  مورد  در  همراهان  برخى 
اجرایى تور، از همه اعضای گروه اعزامى که با بردباری و 
بزرگ منشى از ایرادات و نواقص برنامه ها چشم پوشى 
به موثر  با تحمل رنج سفر و حضور در گروه  و  نمودند 

بودن برنامه ها کمک کردند، تشکر و قدردانى مى گردد.
باغریزی  شیوه  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت   
تور  فنى  "گزارش  به  توانید  مى  آباد  فیض  در  پسته 
نامه  آباد" منتشره در ویژه  باغات پسته فیض  از  بازدید 
 شماره 76 انجمن پسته ایران در تیرماه 1391 مراجعه 

فرمایید. "

نظرات برخی اعضای حاضر در تور

بازدید و اطالعات گرفتن از افراد موفق همیشه در پیشرفت و موفقیت انسان الزم 
و ضروری است. به همین دلیل انجمن پسته سفری را به شهرستان فیض آباد واقع 
در خراسان رضوی که یکى از نقاط پسته خیز این استان مى باشد برنامه ریزی کرد.

حال به مختصری از این بازدید مى پردازیم:
باغات منطقه از نظر رشد و باردهى نسبت به سن درختان در سطح خوبى قرار دارند 
این متمایز بودن به چند دلیل است که شامل: رعایت کردن نسبت آب به زمین، بکر 
بودن زمین، مدار آب دهى نزدیک به هم، کم بودن آفت در منطقه و دالیل دیگری 

است که مهمترین آنها موارد ذکر شده بود.
دوستان ما در منطقه فیض آباد از پایه بادامى و اکبری و از پیوند بادامى که خاص 
همان منطقه است استفاده مى کنند که به صورت تک پایه پیوند مى گیرد. فاصله 
بین درختان 4 در 6 و 6 در 8 بوده که درخت 20 تا 25 ساله آنقدر چتر ایجاد 
از نظر مهندسى و  باغات  مى کندکه این فاصله را پر مى کند. در کلیت موضوع 

استانداردهای باغ ریزی به صورت درستى طرح ریزی شده بودند.
حال به چند نکته راجع به سفر مى پردازیم:

 در ابتدا از دوستان انجمن که زحمت زیادی در سفر کشیدند تشکر مى کنم. اگر 
بتوان برنامه سفر را طوری نوشت که رفت و برگشت به صورت هوایى انجام شود 
از کرمان به مشهد رفت و  با پرواز روز سه شنبه  توان  بسیار خوب است که مى 
روز چهارشنبه به سمت فیض آباد و در روز پنج شنبه با پرواز مشهد- کرمان به 

کرمان بازگشت.
در پایان از همسفران کمال تشکر را دارم. به امید سفرهای سازنده و آموزنده بعدی 

انجمن.
محمدحسین جهانگیری
عضو پیوسته انجمن پسته ایران

من
نج

ت ا
شا

زار
 گ

مبلغ )ریال) عنوان

109.150.000 درآمد تور از محل ثبت نام اعضاء

هزینه ها
31.400.000 اتوبوس

31.102.627 اقامت

18.088.800 خورد و خوراك

5.000.000 هزینه تشکر از میزبان

85.591.427 جمع هزینه ها

23.558.573 سود انجمن از محل برگزاری تور

هزینه و درآمد برگزاری تور فيض آباد
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نظرات برخی اعضای حاضر در تور

انجمن خصوصاً  محترم  اندرکاران  کلیه دست  تشکر حضور  و  اهداء سالم  با 
برگزارکنندگان تورهای علمى- زیارتى که یکى از راه های خوب رسیدن به اهداف 

عالى انجمن است، در رابطه با این سفر ذکر نکاتى را الزم مى دانم:
1. بطور کلى سفر بسیار مفیدی بود که باعث ایجاد دوستى های کاری و تبادل 

و تعامل تجارب شد.
با باغات منطقه کرمان از لحاظ روش احداث باغ و  2. باغات مورد بازدید عمدتاً 
نحوه آبیاری متفاوت و جالب بودند. البته با توجه به خاک جوان و آبیاری با دور 
اقرار  باید  منطقه،  مناسب  رقم  انتخاب  و  روز(  و 18   14 ،12( کم  بسیار  زمانى 
کرد که باغات بسیار با نشاط، تنومند، منظم و پرباری را مشاهده کردیم و بسیار 
با اصول نوین طراحى، باغات را مورد بهره  ایران هم مى توان  خوشحالم که در 
برداری قرار داد. با این وجود بنظر من مقایسه باغات جوان و پرآب منطقه فیض 
این  باغات میانسال و کم آب استان کرمان مقایسه منطقى نیست شاید  با  آباد 

مقایسه با باغات با نشاط حدود 40 سال قبل کرمان منطقى تر باشد.
3. مهمترین مسئله ای که برایم سخت آمد نحوه آبیاری و دور آبیاری بسیار پائین 
و میزان آبدهى بسیار زیاد در هر دور آبیاری بود که این جای نگرانى و توصیه 
صمیمانه به کشاورزان فیض آباد دارد که اگر آبیاری باغات، اصولى و مکانیزه نشود 
بزودی خاک های آن منطقه هم مثل خاک های باغات کرمان خالى از امالح و 
اصالح  فکر  باید هر سال در  موادغذایى طبیعى شده که ضمن خسارات عدیده 

خاک بود.

کارشناسان  و  کشاورزان  منفى  ذهنیت  شدم  متوجه  که  دیگری  مشکل   -5
عدم  دلیل  به  شاید  که  بود  ای  قطره  و  فشار  تحت  آبیاری  به  نسبت  آباد  فیض 
طراحى مناسب و اجرای اصولى این سیستم ها ایجاد شده است. در این رابطه 
باید عرض کرد که اصل آبیاری و تعریف آبیاری به هر روشى این است: »برطرف 
کردن نیاز گیاه« که با طراحى و اجرا و بهره برداری اصولى مى توان میزان آب 
مورد نیاز گیاه را با توجه به نوع خاک و سن درخت به منطقه ریشه رساند و از 
هدر رفتن آب جلوگیری کرد. الزم است به اطالع خوانندگان برسد یک حلقه چاه 
35 لیتر در ثانیه در فیض آباد جهت حداکثر 65 هکتار باغ پسته مى باشد. بر 
اساس جداول فائو و مدول آبیاری پسته، یک درخت با سن 30 سال در پیک گرما 
)10 مردادماه( حدود 30 لیتر در روز آب نیاز دارد یعنى اگر دور آبیاری 12 روز 
هم داشته باشیم هر درخت بیش از 360 لیتر آب نیاز ندارد، در صورتى که با این 
روش بیش از 1300 لیتر به هر درخت آب داده مى شود که جذب نمى شود. پس 
چرا به دست خودمان خاک جوان و خوبمان را شسته و دچار پیری زود رس کنیم.

ناهار در  از ضیافت  بود پس  قرار  برنامه  انتقاد حقیر آن است که طبق  تنها   -6 
فیض آباد یک نشست و جمع بندی و تبادل تجربیات انجام شود، که نشد.

                                      محمدرضا ابراهیمی
 عضو پیوسته انجمن پسته ایران و کارشناس آبیاری

ت انجمن
 گزارشا

با سالم و تشکر از اقدام انجمن پسته ایران در برگزاری گردهمائى ها و تورهای 
مسافرتى و قدردانى از دوستانى که زحمت پذیرائى جمع را برعهده داشتند موارد 

زیر پیشنهاد مى شود: 
- در کلیه این تورها یکى دو نفر گزارشگر با تهیه فیلم و عکس حضور داشته باشند 

تا مصاحبه ها و تذکرات ضبط و در نشریه انجمن چاپ شود.
- حتى االمکان این تورها از لحاظ زمان کاری فشرده نباشد. 

حمیدرضا توکلی نیا
عضو پیوسته انجمن پسته ایران 28
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طبق برنامه از باغات با مدیریت آب شور و شیرین و باغى با کنترل مناسب آفات  
و همچنین باغ مرکز تحقیقات فیض آباد بازدید بعمل آید.

مناطق  این  از  های گذشته  در سال  که  بازدیدهائى  و  اخیر  بازدید  به  توجه  با 
داشتم بیان نکات ذیل را ضروری مى دانم:

1- با توجه به جدید بودن این مناطق در امر پسته کاری هنوز این مناطق دچار 
این منطقه در  به نظر مى رسد که کشاورزان  اند پس الزم  طغیان آفت نشده 
کنترل آفات دقت الزم را داشته باشند تا با سمپاشى های بى رویه و غیر اصولى 
در  زیرا  نگردند.  آفات  مقاومت  افزایش  و  مفید  پارازیت  حشرات  کاهش  سبب 
موارد بسیاری مشاهده شد سمپاشى کاماًل بى موقع و غیر اصولى انجام شده بود.

2- مسئله دوم که بسیار مهم و قابل توجه است مسئله آب مى باشد با توجه 
تأمین  زیرزمینى  آب  های  سفره  از  منطقه  باغات  مصرفى  آب  عمده  اینکه   به 
مى شود در سال های آتى کشاورزان با مشکل کم آبى روبرو خواهند شد. در 
همین راستا باغداران منطقه باید به کاهش مصرف آب، استفاده از سیستم های 
راندمان آب مصرفى  افزایش  برای  با شرایط منطقه  آبیاری تحت فشار مناسب 
و مدیریت و حفظ تناسب سطح زیرکشت )باغ ریزی( به میزان آب توجه ویژه 

داشته باشند.
مختلف  مناطق  باغداران  از  زیادی  تعداد  حضور  توجه،  جالب  بسیار  نکته   -3
خراسان در فیض آباد بود که بسیار عالقمند به یادگیری و افزایش اطالعات فنى 
تولید پسته بودند که به نظر مى رسد انجمن پسته ایران در این رابطه مسئولیت 

سنگینى دارد.

حسین مهرابی
عضو پیوسته انجمن پسته ایران

در ارتباط با شرکت در تور 3 روزه بازدید از پسته کاری های منطقه فیض آباد در 
استان خراسان رضوی بدینوسیله نظرات خود را  بشرح زیر اعالم میدارم:

1- برنامه ریزی بعمل آمده از هر جهت کامل و قابل توجه بود که علیرغم مسافت 
طوالنى راه، شوق دیدار روشهای پسته کاری مردم منطقه فیض آباد خستگى را از 

تن افراد برطرف مى کرد.
2- رهبری تور بدون تعارف از هر جهت خوب، کامل و بدون نقص بود که الزم است 

بدینوسیله به سهم خود تشکر و سپاسگزاری نمایم.
3- باغات پسته فیض آباد که در چند نقطه از این منطقه مورد بازدید قرار گرفت از 
لحاظ رشد و شادابى بسیار جالب توجه بود اما اینکه الگوئى برای کرمانى ها باشد 
نمى توان خیلى سریع قضاوت نمود زیرا چهل، پنجاه سال قبل وضع رشدی درختان 
پسته استان کرمان هم بدتر از این نبود اما به واسطه برداشت مداوم محصول از یک 
زمین واحد، تمام مواد مورد نیاز درختان کاهش یافته بدون اینکه برای جایگزینى 

مواد از دست رفته فکری کرده باشند.
4- در فیض آباد مالحظه گردید مدار آبیاری 14، 18 و 20 روز عنوان مى شود که 
این فاصله کم آبیاری در درازمدت نمى تواند وضعیت خوبى را نوید دهد. اکنون 
آب فراوان با کیفیت مناسب و خاک بکر و قوی دارند که باعث توسعه پسته کاری 
در فیض آباد شده است اما چنانچه این رویه ادامه داشته باشد در آینده مشکالت 
عدیده ای برای کشاورزان این ناحیه از جمله خراب شدن کیفیت آب و کم شدن و 

کاهش مقدار آب قابل استحصال از چاه های عمیق رخ خواهد داد.  
5- از نظر کوددهى روش مناسب و قابل قبولى ارائه ندادندو بدون اینکه آزمایش 
کامل از خاک و برگ و آب انجام داده باشند عالوه بر کود حیوانى )گاوی، گوسفندی 

و مرغى( از کودهای فسفات و پتاس استفاده مى نمایند.
6- از لحاظ مبارزه با آفات که مهمترین آن پسیل پسته یا شیره خشک است روش 
علمى قابل قبولى ارائه ندادند بطوریکه کشاورزان اظهار داشتند سالى یک یا دو بار 
و گاها چند بار از حشره کش های مختلف استفاده مى نمایند و از بعضى از سموم 

با دوز باال که ابدا قابل قبول نیست استفاده مى نمایند.
ما  است  کارساز  و  مفید  بسیار  اینجانب  بنظر  تورهایى  چنین  اجرای  و  انجام   -7
باید نکات مثبت را دریافت و از اجرای نکات منفى لکن با ظاهر فریبنده در باغات 

خودمان اجتناب کنیم. 

                                             حسین فریور میهن
         عضو هیئت علمی بازنشسته مؤسسه تحقیقات پسته کشور

من
نج

ت ا
شا

زار
 گ

سفر،  این  در  محترم  دوستان  سایر  و  انجمن  فراوان  زحمات  از  تشکر  ضمن 
امیدواریم شاهد تداوم این برنامه ها باشیم.

نظرات حقیر به درخواست دوستان در موارد مطرح شده به شرح ذیل مى باشد:
- در مورد انعطاف و تغییر برنامه با توافق دوستان همسفر کامال موافق نیستم.

- با توجه به طوالنى بودن مسیر مشهد و مشغله دوستان، در صورتیکه بتوانیم از 
هواپیما استفاده کنیم، شاید زمان مفید بیشتری در اختیار داشته باشیم.

- تداوم چنین برنامه هایى به طور حتم در پیشرفت وضعیت پسته کشور مؤثر 
خواهد بود.

                                                                           حسین وفائی
                                                                      نماینده شرکت ویرامان 
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ت انجمن 
گزارشا

بر  مبنى  پسته  انجمن  مدیره  هیأت  مصوبه  به  توجه  با 
بررسى استان های مستعد تشکیل شعبه و برنامه ریزی 
این استان ها،  به  الزم جهت سفر اعضای هیأت مدیره 
بازدیدی با حضور جمعى از اعضای هیأت مدیره، هیأت 
امناء و همراهان از تاریخ 26 لغایت 28 اردیبهشت ماه از 
باغات و واحدهای فرآوری در شهرستان های نى ریز و 

سروستان، انجام شد. 
بررسی های انجام شده موید نکاتی بشرح زیر است:

 بر اساس آمار مدیریت جهاد کشاورزی نیریز، پسته 
کاری در این شهرستان از سال 1362 رونق گرفته و در 
حال حاضر سطح زیرکشت باغات پسته حدود 18 هزار 

هکتار مى باشد.
 شهرستان سروستان با 3 هزار هکتار، از نظر سطح 
زیر کشت و تولید پسته در استان فارس در مرتبه دوم 
قرار دارد. در مجموع دو شهرستان نى ریز و سروستان 
97 درصد از کل تولید و سطح زیر کشت استان را شامل 
مى شوند. از 3 هزار هکتار سطح باغات پسته سروستان 

حدود 1200 هکتار اخیراً به باردهى رسیده است. 
ساالنه  متوسط  طور  به  گذشته  سال   20 طى  در   
استان  پسته  باغات  کشت  زیر  سطح  به  هکتار   1000
پسته  باغات  از  توجهى  قابل  بخش  است.  شده  افزوده 
استان جوان بوده و پیش بینى مى شود در سالهای آینده 
به تولید پسته استان اضافه گردد. الزم به ذکر است که 
در  فارس  استان  پسته  تولید  میزان  ایران  پسته  انجمن 
هزارتن   8 و  با 10  برابر  بترتیب  را   و 91  سالهای 90 
تخمین زده است. برآوردهای انجمن نشان مى دهد که 
در حال حاضر سطح باغات پسته بارور استان حدود 12 

هزار هکتار مى باشد.
 شرایط باغریزی و نوع ارقام پیوندی در دو شهرستان 

بازدیدی غالبا مشابه استان کرمان است.
امکان  فارس  استان  باغبانى  مدیریت  گزارش  به   

توسعه پسته در مناطق شمال شرق استان وجود دارد. با 
این وجود الزم است قبل از توصیه به احداث باغ، شرایط 
این مناطق بویژه شرایط اقلیمى و چشم انداز آینده منابع 

آب مورد بررسى دقیق تر قرار گیرد.
است  روز   60 ریز  نى  باغات  عمده  در  آبیاری  دور   
دارای آب شور هستند. شوری آب در برخى  که عمدتاً 
رسد.  مى  نیز  میکروموس  هزار   20 به  نیریز  مناطق  از 
وضعیت آب در برخى مناطق شهرستان سروستان بهتر 
از نیریز مى باشد اما روند شور شدن منابع آب در برخى 
دیگر از مناطق این شهرستان نگران کننده بوده و چشم 

انداز مبهمى از آینده آب در منطقه وجود دارد.
 در بسیاری از مناطق بازدیدی بویژه در شهرستان 
سروستان و علیرغم شرایط نه چندان مطلوب آب، کشت 
مشاهده  آبى  پرمصرف  های  گونه  دیگر  حتى  و  گندم 
گردید. تغییر رویکرد سیاستگذاران کشاورزی استان در 
تغییر  و  ارزش موجود  با  از آب  بهینه  استفاده  خصوص 
الگوی کشت به گونه های کم مصرف از ضروریات امروز 
هوشمندانه  و  مطلوب  مدیریت  در صورت  است.  استان 
منابع آب و تغییر الگوی کشت به پسته، استان فارس مى 
تواند به یکى از قطب های تولید پسته کشور در آینده 
تبدیل گردد. در جلسات فیمابین با مقامات و مسئولین 
استانى و شهرستانى، نمایندگان انجمن ضمن تاکید بر 
این موضوع و در تحلیل سیاستهای خودکفایى گندم در 
کشور و تلقى استان فارس به عنوان قطب تولید گندم، 
به این نکته اشاره کردند که در صورت اختصاص اراضى 
زیر کشت گندم به پسته و بروز شرایط خاص و نیاز به 
تولید گندم، امکان قطع آب باغات پسته و اختصاص آن 
به گندم کاری وجود دارد. نکته ظریف در مورد پسته آن 
با  تنها  است  قادر  لزوم  این درخت در صورت  است که 
یک آب تابستانه و تقریبا بدون هیچ مراقبتى برای مدت 

طوالنى زنده بماند. 

 در حال حاضر عمده ترین رقم منطقه، فندقى است 
که طى چند سال گذشته بدلیل سازگاری بهتر و عملکرد 
شده  احمدآقایى  سمت  به  پیوند  تغییر  به  اقدام  باالتر 
است. از ارقام دیگر منطقه مى توان به رقم اکبری اشاره 
کرد که عمدتاً در شهرستان نیریز نیاز سرمایى آن تأمین 
گردید  توصیه  است.  پاشى  روغن  نیازمند  و  گردد  نمى 
آزمایشى  بررسى  به  نسبت  در شهرستان سروستان  که 

شرایط تولید رقم ممتاز نیز اقدام گردد.
 آفت غالب منطقه پسیل و سن مى باشد. 

 اخیرا در دو شهرستان مورد بازدید، برداشت پسته 
کال در حال رواج مى باشد. بنظر مى رسد که با توجه به 
وضعیت آب، برداشت پسته بصورت کال اقدامى اجتناب 
و  موجود  آب  بهتر  مدیریت  به  تواند  مى  و  بوده  ناپذیر 
مدیریت بهتر جوانه های میوه سال بعد با توجه به تنش 
اقدامات  با  بایستى  همه  این  با  گردد.  منجر  آبى  های 
بویژه  و  استان  پسته  فعاالن  بیشتر  ارتباط  و  آموزشى 
نیریز با باغداران و تولید کنندگان مغز سبز پسته کرمان، 
و  کال  پسته  تولید  تجاری  و  فنى  بهداشتى،  مالحظات 
تعادل میزان تولید با میزان صادرات مغز سبز مورد توجه 

قرار گیرد. 
 در شهرستان سروستان از امکانات شرکت تولید و 
بسته بندی پسته فدک از اعضای انجمن که در زمینه 
تولید و بسته بندی کره پسته و مغز سبز پسته فعالیت 
و  امکانات فنى  به  توجه  با  آمد.  بعمل  بازدید  نیز   دارد 
تولید  زمینه  در  آن  تجربیات  و  شرکت  این  بهداشتى 
فرآورده های جانبى پسته و اخیرا تولید مغز سبز، توسعه 
به  تواند  مى  شرکت  این  با  انجمن  اعضای  دیگر  رابطه 
جهت دهى فنى و کیفى و بهبود بیش از پیش شرایط 
تولید بویژه در زمینه تولید مغز سبز در آن منجر گردد.

 10 در  بنه  درختان  پسته  پیوند  از  سفر  این  در   
کیلومتری جنوب شرقى شهرستان ارسنجان نیز بازدید 
در  و  آباد  دولت  مزرعه  در  پیوندی  درختان  آمد.  بعمل 
حد فاصل ارسنجان- آباده طشک قرار دارند. کمیسیون 
منابع  از  اخذ مجوز  با  اسفند 1387  در  انجمن  باغبانى 
از  اصله   10 برش  و  سربرداری  به  اقدام  استان  طبیعى 
و  منطقه  این  جنگلى  اراضى  در  وحشى  بنه  درختان 
پیوند ارقام کریم آبادی، احمدآقایى و اکبری بر روی آنها 
نمود. در بازدید بعمل آمده، شرایط تاج پوشش درختان 
پیوندی بسیار مطلوب و میزان باردهى آنها دور از انتظار 
بود. الزم به ذکر است که با توجه به موفقیت پیوندهای 
انجام شده و نتایج اولیه آن، انجمن پسته ضمن مکاتبه با 
منابع طبیعى و برخى از مقامات وزارت جهاد کشاورزی 
مناطق  در  فعالیت  این  توسعه  برای  مجوز  اخذ  پیگیر 
مثبت  نتیجه  به  تاکنون  که  بوده  فارس  استان  مستعد 

نرسیده است.
 در طى سفر، هیات اعزامى انجمن در جلسه شورای 

گزارش بازدید از استان فارس

مهرداد مشرفی
مدیر اجرایی هیات اعزامی

ت انجمن
 گزارشا
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کشاورزی شهرستان سروستان با حضور فرماندار شرکت 
هیات  رییس  توسط  بازدیدها  نتایج  از  گزارشى  و  نمود 
محترم  فرماندار  جلسه،  این  در  گردید.  ارائه  مدیره 
انجمن  هیات  از  استقبال  ضمن  سروستان  شهرستان 
شهرستان،  این  در  پسته  تولید  و  توسعه  از  حمایت  و 
و  پسته  باغات  توسعه  تسهیل  برای  فرمانداری  آمادگى 

کمک به سرمایه گذاری در این زمینه را اعالم نمودند. 
  یکى دیگر از امکانات مورد بازدید، تاسیسات تولید 
صدرا  ایتا  فناوری  زیست  شرکت  در  بافتى  کشت  نهال 
پایه ها و  تولید  بافت، تکثیر و  بود که در زمینه کشت 
ارقام نهال های مثمر و غیرمثمر فعالیت دارد. اگرچه این 
از  پسته  نهال  تولید  زمینه  در  فعالیتى  تاکنون  شرکت 
طریق کشت بافت نداشته اما تاسیسات، امکانات و توان 
علمى و کارشناسى موجود در شرکت، پتانسیل الزم را 
برای این مهم فراهم کرده و در صورت وجود تقاضا امکان 
باغات در  بافت پسته برای توسعه  نهالهای کشت  تولید 

استان و دیگر مناطق کشور وجود دارد.
  در ادامه سفر، اعضای هیات اعزامى ضمن دیدار با 
جناب آقای مهندس خرد ریاست محترم سازمان جهاد 
کشاورزی  اطالعات  بانک  امکانات  با  استان  کشاورزی 
بانک اطالعات کشاورزی  امکانات  استان آشنا گردیدند. 
 DGPS،GIS های  سامانه  از  استفاده  با  که  استان 
تهیه  باال  مکانى  تفکیک  توان  با  ای  ماهواره  تصاویر  و 
گردیده شامل اطالعات مکانى اراضى )کاداستر(، شبکه 
اراضى  و  برداران  بهره  اطالعات  هواشناسى،  اطالعات 
تحت کشت، صنایع تبدیلى و تکمیلى بخش کشاورزی، 
اطالعات منابع آب کشاورزی و دیگر اطالعات مورد نیاز 
باشد  مى  مقیاس  ترین  جزئى  در  کشاورزی  فعالیتهای 
بگونه ای که امکان دسترسى به کلیه اطالعات پایه ای 
واقعى  آماری  اطالعات  و  کشاورزی  واحدهای  مدیریت 
برای کاربران بخش فراهم شده است. در این رابطه در 
شبکه اطالعات بهره برداران، آمار و اطالعات تولید، در 
چهار بخش زراعى، باغى، دام و آبزیان برنامه ریزی شده 
اطالعات  نیز،  کشاورزی  آب  اطالعات  سامانه  در  است. 
چاه  مثل  آب  مختلف  منابع  قالب  در  اراضى  به  مربوط 
های عمیق، نیمه عمیق و قنوات جمع آوری شده و در 
به  قابلیت  موجود  اطالعات  تمامى  باشد.  مى  دسترس 
روز رسانى را دارا مى باشند. به نظر مى رسد با توجه به 
مزیت ها و قابلیت های این شبکه، الگوبرداری از آن در 
دیگر استانها و بویژه در استان کرمان بتواند به دقیق تر 

شدن اطالعات مرتبط با پسته کمک کند. 

 استقبال از راه اندازی شعبه انجمن در استان
در روز پایانى سفر، اعضای هیات اعزامى در محل اتاق 
جلسه  در  شیراز  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانى، 
آقای  جناب  حضور  با  شیراز  اتاق  کشاورزی  کمیسیون 
ریاست  حمیدیان  آقای  جناب  اتاق،  ریاست  فرقانى 
مدیران  و  معاونین  ریاست،  اتاق،  کشاورزی  کمیسیون 
سازمان جهاد کشاورزی فارس و باغداران و دیگر فعاالن 
صنعت پسته استان فارس حضور یافتند. در این جلسه 
پس از گزارش ریاست محترم اتاق شیراز در زمینه پسته 

استان و اعالم عالقمندی فعاالن پسته استان به تشکیل 
از  فارس  اتاق  حمایت  و  موافقت  اعالم  و  انجمن  شعبه 
تشکیل شعبه، شرایط و مقررات تشکیل شعبات استانى 
انجمن  و دبیر  انجمن پسته توسط رییس هیات مدیره 
ارائه گردید. در پایان و با توجه به برنامه اتاق ایران برای 
فعالیتهای  توسعه  بر  انجمن  تاکید  و  ها  تشکل  توسعه 
فارس  اتاق  درخواست  ارسال  از  مقرر شد پس  استانى، 
به کمیسیون تشکلهای اتاق ایران و اخذ مجوز تشکیل 
 25 به  استان  پیوسته  اعضای  تعداد  افزایش  و  شعبه 
مجمع  شعبه(،  تشکیل  برای  الزم  تعداد  )حداقل  نفر 
تعیین  برای  قانونى  انتخابات  و  شعبه  تشکیل  عمومى 
ایران  پسته  انجمن  توسط  شعبه،  رییسه  هیات  اعضای 
برگزار گردد. در پایان از کلیه میزبانان، بویژه ریاست و 

دیگر مدیران اتاق بازرگانى شیراز، ریاست سازمان جهاد 
باغبانى  مدیریت  و  گیاهى  تولیدات  معاونت  کشاورزی، 
استان فارس، مدیریت جهاد کشاورزی نیریز و سروستان 
و فرمانداری شهرستان سروستان که در این سفر ما را 
از محبت بى دریغ خود بهره مند ساختند کمال تشکر 

و قدردانى را دارد.
و  نیریز  شهرستانهای  پسته  باغداران  کلیه  از   
موجبات  خود  نظیر  بی  استقبال  با  که  سروستان 
از  و  کردند  فراهم  را  انجمن  نمایندگان  دلگرمی 
اعضای  از  ماهانی  زاده  اهلل  نعمت  آقای  جناب 
هیات امنا و جناب آقای فریدونی از اعضای انجمن 
نقش  سفر  انجام  و  ریزی  برنامه  در  که  استان  در 

بسزایی داشتند نیز تشکر می گردد.   
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آقای رییس 
اعضای محترم صنعت خشکبار جهان

ایران،  پسته  انجمن  از  نمایندگى  به  که  مفتخرم  بسیار 
گزارشى از وضعیت پسته ایران در سال محصولى جاری 

ارائه نمایم.
 قبل از هر چیز الزم مى دانم از INC بدلیل برگزاری 
بسیار منظم اجالس سال جاری تشکر کنم. همزمانى این 
اجالس با افتتاح ساختمان جدید شورا فرصت مغتنمى 
است که تبریکات صمیمانه خود و خانواده بزرگ پسته 
 )Giles Hacking( ایران را تقدیم آقای گیلز هکینگ

و آقای جوردی مارتى )Jordi Marti( نمایم.
 ازکمیته علمى INC و شخص آقای دکتر کالگانى که 
در سالهای گذشته و بویژه در طى اجرای طرح کریدور 
سبز سهم بسزایى در ایجاد ارتباط یبن باغداران و تجار 

پسته ایران و INC ایفا نمودند نیز تشکر مى کنم.
است  الزم  ایران  پسته  تولید  وضعیت  تشریح  از  قبل   
تولید  آمار  ترین  متذکر گردم که در حال حاضر دقیق 
پسته، آمار تولید پسته ایاالت متحده آمریکا است. آمار 
پسته سوریه مربوط به میزان پسته تر و آمار تولید ترکیه 
در  است  بیرونى  پوست  با  خشک  پسته  به  مربوط  نیز 
حالیکه این اعداد در آمار FAO، بصورت اشتباه و بعنوان 

پسته خشک با پوست )in shell( اعالم مى شود.

 برای بررسى میزان تولید پسته ایران بایستى به روش 
تخمین این تولید توسط انجمن پسته ایران اشاره نمایم:
و  فرآوری  واحدهای  تعدد  و  مالکى  خرده  دلیل  به   .1
تولیدکنندگان  مالیات،  از  فرار  برای  باغداران  رازداری 
ایرانى از اعالم دقیق میزان تولید خود امتناع مى کنند. 
عالوه بر آن آمار دقیق و قطعى در مورد مصرف داخلى و 
میزان  Carry Over نیز وجود ندارد. تنها آمار قطعى 
پیش  برای  ایران  پسته  انجمن  لذا  است.  صادرات  آمار 
عمل  زیر  بشرح  سال  هر  ژوئن  در  تولید  میزان   بینى 

مى کند:  
را  بوده  کم  آن خیلى   Carry Over میزان  که  سالى 

بعنوان سال مبنا قرار مى دهیم. میزان صادرات آن سال 
و میزان تخمین مصرف داخلى و اعداد اصالحى مربوط 
به وزن صادرات مغز و مغز سبز پسته را جمع زده و به 
یک عدد تقریبى از تولید مى رسیم. سپس از باغداران 
عضو انجمن مى پرسیم که میزان محصول آنها نسبت به 
آن سال چند درصد بیشتر یا کمتر بوده است و بر این 
اساس میزان تولید را در ماه ژوئن پیش بینى مى کنیم. 
برای تخمین دقیق تر تولید ناچاریم یک سال محصولى 
صبر کنیم تا آمار صادرات یکساله کامل شود. با دستیابى 
به آمار صادرات یکساله و اصالح وزن صادرات مغز و مغز 
سبز و تخمین مصرف داخلى، تخمین دقیق تر تولید و 
میزان Carry Over بدست مى آید. این روش از سال 
2002 شروع شده و خداکثر خطای آن 12 درصد و در 

سالهای اخیر کمتر از 10 درصد بوده است. 
2. بررسى تولید سال 2012 ایران در آخر آوریل 2013 

بیانگر نکاتى بشرح زیر است:
- میزان صادرات تا پایان آوریل 2013 برابر با 110 هزار 

تن بوده است.
- میزان اصالح وزن صادرات مغز و مغز سبز پسته نیز 

برابر با 8 هزار تن مى باشد.
- میزان مصرف داخلى برابر با 10 هزار تن تخمین زده 

مى شود.
- تا پایان سپتامبر 2013 )شروع سال محصولى جدید( 
35 هزار تن صادرات و 5 هزار تن مصرف داخلى پیش 

بینى مى شود.
- میزان Carry Over برابر با 12 هزار تن پیش بینى 

مى شود.
- در مجموع کل مصارف پسته ایران در سال محصولى 
و  شود  مى  زده  تخمین  تن  هزار   180 با  برابر   2012
لذا پیش بینى ژوئن 2012 انجمن پسته ایران مبنى بر 
200 هزار تن تولید، دارای 10 درصد خطا بوده است و 

به 180 هزار تن اصالح مى گردد.

از اعالم تخمین انجمن از میزان محصول سال  3. قبل 

2013 بایستى به نکات زیر توجه شود:
- زمستان معتدل گذشته نوید تولید باال را نمى دهد.

خاصى  سال  هوایى،  و  آب  لحاظ  از  جاری  سال  بهار   -
بود. در زمان گرده افشانى، بویژه در مناطق پسته کاری 
استان کرمان، بارندگى های غیر معمول داشتیم که برای 
دیگر  در  اتفاق  این  بود.  موقع  بى  و  مضر  افشانى  گرده 
استانهای پسته خیز مثل یزد و سمنان نیز گزارش شده 

است.
رویشى  رشد  به  منجر  جاری  سال  خنک  بهار   -
تقسیم  در  اختالل  و  مناطق  برخى  در  معمول   غیر 
متابولیت ها بین فاز رویشى و فاز زایشى درختان شد و 

این موضوع باعث ریزش دانه ها در برخى مناطق شد.
ریزش  باعث  نیز  قبل  فصل  در  پسیل  آفت  طغیان   -

بخشى از جوانه های میوه سال جاری شد.
 این عوامل باعث گردیده که خوشبینى  اولیه در مورد 
افزایش قابل توجه تولید محصول نسبت به فصل قبل، 
تغییر یابد. در مجموع و بر اساس پیش بینى های اولیه 
تن خواهد  هزار  تولید 200  میزان  ایران،  پسته  انجمن 

بود. برآورد دقیق تر در نوامبر آینده منتشر خواهد شد.
 ،2013 سال  تولید  کل  از  که  شود  مى  بینى  پیش   .4

معادل 160 هزار تن صادر شود.
در  که  دانید  مى  من  از  بهتر  شما  بازرگانى  زمینه  در 
یکسال اخیر و با بهره گیری از تحریم ایران، ارزش ریال 
کاهش یافته و تولید و صادرات بسیار سودآور شده است 
و علیرغم کاهش تولید در مناطق سنتى ایران بدلیل کم 
آبى، امید مى رود که کمبود تولید از سرمایه گذاری در 
احداث باغات جدید و از تولید مناطق جدید جبران شود. 
پس نباید نگران تولید ایران بود و همچنان مى توانید از 

طعم بى نظیر پسته ایران لذت ببرید.

 الزم به ذکر است که این گزارش قبل از اعالم قطعی 
است.  شده  تهیه   1392 سال  محصول  بینی  پیش 
را  از میزان محصول سال 1392  انجمن  بینی   پیش 

می توانید در همین ویژه نامه مالحظه فرمایید.

)INC(گزارش مکتوب انجمن در اجالس سال 2013 شورای جهانی خشکبار

ارائه شده توسط رییس هیات مدیره

ت انجمن
 گزارشا
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 11 تا  فروردین   12(   2013 آوریل  ماه  کل  بارگیری 
میلیون   31( هزارتن   14 با   برابر   )1392 اردیبهشت 
پوند( بوده، که 3/2 هزارتن )7 میلیون پوند( یعنى 17 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر است. مصرف 
داخلى به میزان 450 تن )1 میلیون پوند( یعنى 7 درصد 
و صادرات به میزان 2/3 هزارتن )5 میلیون پوند( معادل 

23 درصد نسبت به  سال قبل کمتر مى باشد.
مقایسه میزان صادرات به مقاصد مختلف در ماه آوریل 
قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  جاری  محصولى  سال 
نشان مى دهد که صادرات به اروپای غربى 21 درصد، 
داشته  کاهش  درصد   27 خاورمیانه  و  درصد   48 آسیا 

است. 
کل بارگیری سال محصولى جدید برابر با 165/5 هزارتن 
)365میلیون پوند( بوده که حدود 9 هزارتن )20میلیون 
پوند( یا 6 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. 
این میزان افزایش نسبت به رشد 15 درصدی ماه فوریه 

و رشد 9 درصدی ماه مارس، رشد کمتری مى باشد.
معادل  جاری  محصولى  سال  در  داخلى  بارگیری  کل   
2/3 هزارتن )5 میلیون پوند( یا 3 درصد کمتر از مدت 

مشابه سال قبل بوده است.. میزان کل صادرات در سال 
میلیون   26( هزارتن   11/8 میزان   به  جاری  محصولى 
پوند( یا 13 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.
بارگیری سال محصولى جاری  انتظار مى رود که  هنوز 
به حدود 227 هزارتن )500میلیون پوند( برسد. بر این 
اساس مانده محصول پایان سال محصولى جاری حدود 

50 هزارتن )110میلیون پوند( پیش بینى مى شود.
اغلب شرکتها شرایط بازار را خوب گزارش مى کنند، با 
این وجود به دلیل کم شدن تقاضا، قیمتها به میزان 22 
تا 44 سنت در هر کیلو )10 تا 20 سنت در هر پوند( 

کمتر از گزارشهای قبلى است.
در نتیجه هوای گرم بهاری، محصول 2013  به خوبى 
رشد کرده و مى توان امیدوار بود که فصل برداشت در 

اواسط شهریور )اوایل سپتامبر( آغاز گردد.
پیش بینی میزان محصول در دسترس

 90/66( تن  هزار   41 حدود  قبل  سال  محصول  مانده 
میلیون پوند(

 555/4( تن  هزار  تولید سال جاری حدود 252  میزان 
میلیون پوند(

اصالح رقم ناشى از صادرات مغز و وازده ها حدود 15 
هزار تن )33/3 میلیون پوند(

 612/7( تن  هزار   278 دسترس  در  محصول  جمع 
میلیون پوند(

(FCA/FAS( 2012 قیمت های کلی محصول
 :(USExtra No.1( 18/20 پسته خندان با پوست انس
از 9/81  تا 10/25 دالر در هر کیلو )4/45 تا 4/65 دالر 

در هر پوند(
 USExtra(  21/25 انس  پوست  با  خندان  پسته 
No.1): از  9/48 تا 10/03 دالر در هر کیلو )4/30 تا 

4/55 دالر در هر پوند(
پسته نا خندان: از 7/50 تا 7/94 دالر در هر کیلو )از 

3/40  تا 3/60 دالر در هر پوند(
مغز پسته کامل: از 18/08 تا 18/74 دالر در هر کیلو 

)از 8/20 تا 8/50 دالر در هر پوند(

منبع:

 Primex International Trading Corp, May 20,2013

گزارش پسته آمریکا در ماه آوریل به نقل از شرکت پرایمکس
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از  یکي   )Blankness fruits( پوک  هاي  میوه  تولید 
سبب  ساله  هر  که  است  پسته  درختان  مهم  مشکالت 
پدیده  گردد.  مي  درختان  عملکرد  توجه  قابل  کاهش 
و  شده  تشکیل  میوه  که  دهد  مي  رخ  زماني  پوکي 
اختالل روبرو  با  اما رشد جنین  تخمدان رشد مي کند 
مي گردد. پدیده پوکي در زمان تشکیل میوه و در زمان 

پر شدن میوه به وقوع مي پیوند.
الف. پوکي در زمان تشکیل میوه

که  دهد  مى  رخ  هنگامي  میوه  تشکیل  زمان  در  پوکي 
گرده افشاني انجام مي گیرد اما تلقیح به دالیلي چون 
عدم رشد لوله گرده تا رسیدن به تخمک و همچنین از 
با  لوله گرده،  نزدیک شدن  زمان  در  رفتن تخمک  بین 

مشکل روبرو مي گردد.
حتي  یا  و  افشاني  گرده  فرآیند  تحریک  تئوري،  این  با 
رشد لوله گرده در خامه براي تشکیل میوه کافیست اما 
از تشکیل جنین و عدم پر شدن  لقاح مانع  انجام  عدم 
تشکیل  پدیده  این  گردد.  مي  پوک  میوه  تولید  و  میوه 
  )Parthenocarpy(پارتنوکارپي لقاح،  انجام  بدون  میوه 

نامیده مي شود.
پدیده پارتنوکارپي اگر چه در گونه هایي از درختان میوه 
که تولید میوه هاي پر بذر مي نمایند غیر معمول نیست 
اما در میوه هاي تک بذرنسبتا نادر است. کرین نشان داد 
که پسته رقم کرمان )Kerman( تولید میوه پارتنوکارپ 
مي نماید و پیشنهاد نمود که پدیده پارتنوکارپي ممکن 
است که در ایجاد پوکي برخي از میوه هاي پسته نقش 
میوه  پوکي  اولیه  دلیل  که  نمود  بیان  اما  باشد  داشته 
هاي پسته این پدیده نیست بلکه احتماال دلیل آن سقط 
از تلقیح مي باشد، پدیده اي که بیشتر در  جنین پس 

مورد میوه انگور گزارش شده است. 
ب. پوکي در زمان پر شدن میوه

تشکیل میوه هاي پوک درماه هاي خرداد و تیر یعني در 
زمان نمو مغز نیز به وقوع مي پیوندد که در این حالت 
جنین هاي تلقیح شده قادر به رشد و نمو و پر کردن 
میوه نبوده و این موضوع سبب تولید میوه هاي پوک مي 
گردد. تشخیص اینکه پوکي یک میوه پسته در کدام یک 
افتاده  اتفاق  میوه(  پر شدن  یا  تشکیل  )زمان  زمانها  از 
است بسیار مشکل مي باشد. عوامل بسیار متعددي در 
این پدیده بطور مستقیم یا غیر مستقیم نقش دارند که 

به طور خالصه برخي از این عوامل عبارتند از:
1. عوامل ژنتیکي

پژوهش هاي مختلف نشان داده است که درصد پوکي در 
ارقام مختلف و در پایه هاي مختلف پسته متفاوت است 
که این مساله نشان دهنده نقش پتانسیل ژنتیکي پایه 
تجاري،  ارقام  بین  است.  پدیده  این  بروز  در  پیوندک  و 
معني  طور  به  اوحدي  و  قوچي  کله  ارقام  پوکي  میزان 
داري باالتر از ارقام اکبري و احمد آقایي است. ژنوتیپ 

درخت گرده زا و نوع دانه گرده نیز احتماال مي تواند در 
اما پژوهش  باشد  افزایش پوکي پسته مؤثر  یا  کاهش و 

هاي بیشتري در این زمینه نیاز است. 
2. مشکالت گرده افشاني

در برخي از مناطق پسته کاري که به دلیل تعدد درختان 
نر، کمبود گرده مطلوب مطرح نیست به نظر مي رسد 
که مشکل پوکى مربوط به گل هاي ماده مي باشد. در 
گلچه  شامل  گلچه  زیادي  تعداد  پسته  گل  خوشه  یک 
کوچک  هاي  گلچه  و  باروري  قابلیت  با  طبیعي  هاي 
نابارور  هاي  گلچه  توزیع  و  تعداد  دارند.  وجود  نابارور 
از یک طرف به پتانسیل ژنتیکي رقم مربوط است و از 
و  هورموني  اي،  تغذیه  هاي  محدودیت  به  دیگر  طرف 
کربوهیدرات ها ارتباط دارد. گلچه هاي نابارور معموال در 
چهار هفته اول پس از باز شدن، ریزش مي کنند. برخي 
هاي  مادگي  بیشتر  که  است  داده  نشان  ها  پژوهش  از 
اهلي پسته  و   )Pistacia mutica(بنه گلهاي   کوچک 
)Pistacia vera L.( عقیم و توسعه نیافته بوده و در واقع 
اکثریت این نوع مادگي هاي نمو نیافته مربوط به گلچه 
عدم  دلیل  به  که  باشند  مي  خوشه  محور  پاییني  هاي 
کالله  سطح  در  گرده  هاي  دانه  لوله  رشد  مادگي،  نمو 
انجام نمي گردد. سقط  تلقیح  متوقف مي شود و عمل 
گلدهي  زمان  در  تخمدان  کامل  تمایز  عدم  و  تخمک 
و  مي شود  اولیه  میوه  ریزش  یا  و  گل  ریزش  به  منجر 
در برخي حاالت میوه اولیه رشد مي نماید اما در نهایت 

پوک خواهد ماند.
در برخي مناطق، عدم همزماني گلدهي بین درختان نر 
و ماده، عدم رعایت نسبت مناسب درختان نر به ماده و 
کمبود درختان نر در باغات و عدم تولید گرده کافي با 
قوه نامیه مناسب نیز مطرح مي باشد که عدم توجه به 
این موارد نیز مي تواند درصد پوکي را  با افزایش درصد 
میو هاي پارتنوکارپ  باال ببرد. شورکي و سجلي )1996( 
به دلیل  از میوه هاي پوک پسته  دریافتند که مقداري 
گلهاي گرده افشاني نشده و یا گلهایي که دیرتر از زمان 
مناسب گرده افشاني شده اند مي باشد که این پژوهش 
تعیین  و  ماده  و  نر  درختان  گلدهي  همزماني  اهمیت 

بهترین درختان نر به عنوان گرده زا را نشان مي دهد.
3. عوامل تغذیه اي

کاهش  در  مهمي  بسیار  نقش  باغات  مناسب  کوددهي 
درصد پوکي محصول دارد.  به نظر مي رسد که عناصر 
نیتروژن،  بور و روي در جوانه زني دانه گرده، رشد لوله 
گرده در خامه، بقاي کیسه جنیني و جلوگیري از سقط 
تخمک نقش ویژه اي ایفا مي کنند. الزم به ذکر است که 
عدم تعادل عناصر پرمصرف و کم مصرف و محدودیتهاي 
تغذیه اي نقش مهمي در افزایش این پدیده دارد.  برخي 
نگه  ثابت  که  است  داده  نشان  کالیفرنیا  در  ها  پژوهش 
داشتن میزان بور برگها باالتر از 120 پي پي ام از افزایش 

تولید میوه هاي پوک مي کاهد. 
4.عوامل هورموني و تنظیم کننده هاي رشد

و  ها  جیبرلین  ها،  اکسین  مانند  هایي   هورمون 
کلیدي  نقش  جنین  و  میوه  رشد  در  ها  سایتوکینین 
ایفا مي کنند و در واقع عدم تعادل بین تنظیم کننده 
جنین  و  میوه  در  ها(  بازدارنده  و  )محرکها  رشد  هاي 
پوکي  بروز  و  جنین  مناسب  رشد  عدم  سبب  احتماال 
مي گردد. رشد لوله گرده در خامه بدون انجام لقاح نیز 
ساخت  براي  جنیني  کیسه  تحریک  جهت  عاملي  خود 
هورمون هاي محرک رشد و تشکیل میوه اولیه مي باشد. 
با اینکه غلظت هاي مناسب هورمون اکسین در بسیاري 
اما  گردد  مي  میوه  رشد  تسریع  میوه سبب  درختان  از 
در  اکسین  کاربرد  دادند که  نشان  و همکاران  فرگوسن 
درختان پسته رقم کرمان تأثیري بر پدیده پوکي ندارد. 
کاربرد هورمون بنزیل آدنین به همراه اوره در خرداد ماه 
اگر چه در کاهش ریزش جوانه هاي گل پسته مؤثر بوده 
ها  میوه  پوکي  افزایش  سبب  ها  پژوهش  برخي  در  اما 
تنهایي  به  بنزیل آدنین  گردیده است، همچنین کاربرد 
نیز سبب افزایش پوکي مي گردد. غلظت هاي باالي اسید 
جیبرلیک نیز در زمستان اگر چه باز شدن گلهاي ماده 
اما به دلیل مشکالت گرده افشاني  را تسریع مي نماید 
این گلها، سبب افزایش پوکي میوه ها مي گردد. کاربرد 
اتفن اگر چه احتماال ریزش میوه هاي پوک و جوانه هاي 
 گل را تشدید مي نماید اما در کل سبب کاهش پوکي 
هاي  هورمون  چه  اگر  کلى  بطور  گردد.  مي  ها  میوه 
نمو  در  مهمي  نقش  زا  درون  صورت  به  رشد  محرک 
این  اما هنوز کاربرد خارجي   میوه و جنین پسته دارند 
هورمون ها در کاهش پدیده پوکي موفقیت آمیز نبوده 

است.
5. تنش هاي مختلف محیطي

 دماي باال و گرمازدگي در زمانهاي باز شدن گلها، گرده 
افشاني، رشد اولیه میوه و همچنین در زمان رشد و نمو 
عارضه  گردد.  مي  ها  میوه  پوکي  افزایش  سبب  جنین 
آفتاب سوختگي در پسته که به دالیل مختلف از جمله 
تابش شدید نور خورشید و افزایش دما ایجاد مي گردد 
نیز مي تواند سبب ایجاد میوه هاي پوک گردد. مشخص 
آفتاب  دچار  که  هایي  میوه  اکثر  جنین  که  است  شده 
بصورت  ها  میوه  این  و  سوختگي مي شوند سقط شده 

پوک و نیمه مغز در زمان برداشت مشاهده مي گردند.
تنش خشکي، شوري و دوره هاي آبیاري طوالني مدت 
سبب افزایش درصد پوکي محصول مي گردند. جلوگیري 
از تنش هاي آبي در زمان رشد و نمو میوه و جنین از 

افزایش تولید میوه هاي پوک مي کاهد.
تنش آفات و بیماریهاي مختلف نیز در این پدیده مؤثر 
است  داده  نشان  ها  پژوهش  که  طوري  به  باشند  مي 
اي  گونه  به  ها  شپشک  و  پسیل  آخري  هاي  نسل  که 

بررسي برخي عوامل مؤثر در پوکي ميوه پسته 
حسین حکم آبادی
دکترای باغبانی

باغبانی
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میوه  پوکي  سبب  که  برسانند  آسیب  جنین  به  قادرند 
شده و امکان تمایز این نوع پوکي با پوکي فیزیولوژیکي 
گردد.  مي  ممکن  غیر  و  موارد سخت  برخي  در  پسته، 
نیز  کراش  پروانه  حتي  و  سنها  خوار،  مغز   زنبورهاي 
مي توانند سبب جلوگیري از رشد جنین و تشکیل میوه 
هاي پوک و نیم مغز گردند. اگر چه در ارتباط با تأثیر 
بیماري هاي مختلف پسته، بر پدیده پوکي پژوهشهاي 
اینکه  اما آنچه مشخص است  انجام گردیده است  کمي 
از درختان آلوده نمي توان محصول با کمیت و کیفیت 

مناسب انتظار داشت.
عدم  دلیل  به  محصول  پوکي  درصد  کاهش  چه  اگر 
شناخت عمیق از این پدیده و به دلیل ماهیت پیچیده 

مناسب  مدیریت  اما  رسد  مي  نظر  به  مشکل  امري  آن 
سبب  بیماریها  و  آفات  مدیریت  و  کوددهي  ّآبیاري، 
طور  به  و  گردیده  درختان  عمومي  ضعف  از  جلوگیري 
قابل توجهي از افزایش درصد پوکي محصول در باغات 
مي کاهد. همچنین مشخص شده است که سربرداري و 
تنک شاخه مي تواند سبب کاهش درصد پوکي گردند. 
در پژوهشي مشخص گردید که کاربرد برخي از روغنهاي 
نیز  اوحدي  اکبري و  ارقام  معدني مانند روغن ولک در 
مي تواند سبب کاهش پوکي میوه ها گردد. آن چیز که 
پوکي  پدیده  با  آوري  سال  پدیده  اینکه  است  مشخص 
مختلفي  هاي  پژوهش  بطوریکه  دارد  نزدیکي  ارتباط 
نشان داده است که در سال کم بار یا در درختان کم بار 

میزان پوکي بطور معني داري بیشتر از سال هاي پربار 
آوري  سال  کنترل  بنابراین  است.  بار  پر  درختان  در  یا 
پسته و تنظیم باردهي درختان مي تواند در کاهش پوکي 

محصول نقش مهمي ایفا نماید.
 اگر چه پژوهش هاي محدودي در زمینه کاهش پوکي 
محصول پسته انجام شده است اما براي شناخت بیشتر 
این پدیده و کاهش آن نیاز به مطالعات پایه اي مناسب و 

همچنین پژوهشهاي کاربردي بیشتري مي باشد. 

منابع  فهرست  و  مقاله  کامل  متن  مشاهده  جهت 
به ایران  پسته  انجمن  سایت  وب  به  توانید  مى   آن 
 آدرسwww.iranpistachio.org مراجعه فرمایید.

1. مدیریت  آبیاري باغات پسته در فصل تابستان
 - آبیاري مناسب در تیرماه از اهمیت خاصي برخوردار 
صورت ماه  این  در  مغز  رشد  اینکه  به  توجه  با   است. 
  مي گیرد، اعمال تنش خشکي به درختان با کم آبیاري، 
ماه،  این  در  آبیاري  قطع  و  طوالني  آبیاري  هاي  دوره 
اثرات جبران ناپذیري را به همراه خواهد داشت به طوري 
که با افزایش شدید درصد پوکي، میزان محصول نهایي 

نیز کاهش قابل مالحظه اي خواهد داشت. 
- در برخي از ارقام زودرس، آبیاري کافي در مرداد ماه 
محصول  خنداني  میزان  در  توجهي  قابل  افزایش  باعث 

مي گردد.
اینکه در ماه هاي تیر و مرداد هوا گرم تر  با توجه به   
بوده و نیاز آبي درخت افزایش مي یابد، لذا در صورت 
نوع خاک  بر حسب  تر  کوتاه  آبیاري  هاي  دوره  امکان، 

توصیه مي گردد.
خندان  براي  آب  مهمترین  تجاري،  ارقام  اغلب  در   -
یا  و  ماه  شهریور  آبیاري  میوه،  کامل  رسیدگي  و  شدن 
آخرین آبیاري قبل از برداشت محصول مي باشد. البته 
باید این مسأله را مد نظر قرار داد که چون رطوبت باال 
آلودگي  احتمال  محصول،  رسیدگي  زمان  در  باغ  در 
پسته هاي زودخندان و ترک خورده را به قارچهاي مولد 
آفالتوکسین افزایش مي دهد بنابراین بر حسب زودرسي 
آخر  آبیاري  نظر، سعي مي شود  مورد  رقم  دیررسي  یا 
حداکثر تا 10 روز قبل از برداشت محصول انجام شود تا 
هم احتمال آلودگي کمتر شده و هم مشکلي در عملیات 

برداشت ایجاد نگردد.
- معموال در اغلب مناطق، مهر ماه با اتمام زمان برداشت 
همراه است. با توجه به اینکه در این ماه درختان هنوز 
بیدار هستند، بنابراین انجام یک نوبت آبیاري درمهرماه 

جهت حفظ جوانه هاي سال بعد مفید مي باشد. 
2. مدیریت به زراعي باغات پسته در فصل تابستان  
- سعي شود شاخه هاي میوه دهنده اي که در تماس با 

زمین یا نزدیک زمین هستند، با استفاده از قیم چوبي از 
زمین فاصله پیدا نمایند تا امکان آلودگي پسته به حداقل 
ممکن کاهش و محصولي سالم و بهداشتي تولید گردد.

- با توجه به شرایط آب و هوایي منطقه، نوع رقم، بافت 
شود  سعي  تغذیه،  و  آبیاري  مدیریت  وضعیت  و  خاک 
ظاهري  عالئم  محصول  درصد   60-70 در  که  زماني 
رنگ  تغییر  دهي،  پوست  سهولت  شامل:  میوه  رسیدن 
میوه  به  میوه  دم  اتصال  قدرت  کاهش  و  سبز  پوست 
ایجاد گردید، محصول در یک مرحله برداشت و فرآوري 
گردد. چنانچه مصرف تازه خوري میوه مدنظر مي باشد، 
برداشت چند مرحله اي میوه با توجه به زمان رسیدن 
این  در  که  میباشد  توصیه  قابل  نیز  رقم  هر  هاي  میوه 
دارد.  کمتري  آلودگي  باغ  در  تولیدي  محصول  صورت 
بدیهى است در این صورت توجه به هزینه های برداشت 

و اقتصادی بودن آن ضروری است.
- پس از ایجاد عالئم رسیدگي میوه، بایستي بگونه ای 
ترین  کوتاه  در  رقم  هر  محصول  که  کرد  ریزی  برنامه 

زمان ممکن برداشت و فرآوري گردد و نگهداري محصول 
رسیده بر روي درخت به هر دلیل قابل توجیه نمي باشد.

3. مدیریت آفات باغات پسته در فصل تابستان 
پسیل  از جمله  آفاتي  احتمال خسارت  ماه  مرداد  در   -
خوار  برگ  هاي  پروانه  خشک(،  )شیره  پسته  معمولي 
پسته، پروانه هاي پوست خوار پسته )کراش(، سن هاي 
سبز پسته و کنه معمولي پسته وجود دارد و باید نسبت 

به مبارزه با آنها اقدام کرد.
- در شهریور ماه احتمال خسارت آفاتي از جمله پسیل 
خوار  برگ  هاي  پروانه  خشک(،  )شیره  پسته  معمولي 
پسته، پروانه هاي پوست خوار پسته )کراش(، سن هاي 
سبز پسته، شب پره خرنوب و زنبورهاي مغز خوار پسته 
وجود دارد. برداشت بموقع از خسارت شب پره خرنوب 
مي کاهد و برداشت کامل محصول باعث کاهش جمعیت 

زنبورهاي مغز خوار پسته در سال آینده مي شود.
- در مهر ماه نیز احتمال خسارت شب پره خرنوب وجود 

دارد. 

تقویم تابستانه باغات پسته
حسین حکم آبادي و مهدي محمدي مقدم
 محققین ایستگاه تحقیقات پسته دامغان 

نی
غبا

با

35

شماره89 تیرماه1392-  پنجم-  سال 



استفاده از آفتکش ها در امر مبارزه با آفات در باغهاي 
بعنوان  پسته  معمولي  پسیل  با  مبارزه  در  )بویژه  پسته 
از دهه 1340 شروع  و درجه یک پسته(،  آفت کلیدي 
ماده  نوع  به حال در حدود 80  تا  بطوریکه  شده است. 
حشره کش بطور رسمي روي آفات مهم پسته آزمایش 
به ثبت رسیده  آفات هدف  بر روي  شده و سموم موثر 
کشها،  آفت  از  استفاده  با  آفات  کنترل  چند  هر  است. 
و  توجهي  بي  اما  است  ضروري  مواردی  در  و  سودمند 
افراط در مصرف بي رویه آفت کشها مي تواند باعث ایجاد 
مرگ  و  ها  بیماري  انواع  محیطي،  زیست  اثرات مخرب 
آفت  با  انسان  مستقیم  غیر  و  مستقیم  تماس  از  ناشي 

کشها گردد. 
افزایش سطح زیر کشت پسته در کشور در سالهاي اخیر 
انواع آفتکشها در  باال بودن تقاضاي مصرف  و همچنین 
باعث  کرمان  استان  بویژه  و  کشور  کاري  پسته  مناطق 
شده است تا این استان به بازار بسیار پررونقي براي انواع 
سموم شیمیایي تبدیل گردد. سموم با تأثیر کشنده خود 
در  آفات  به  نسبت  که  )آفات  طبیعي  دشمنان  روي  بر 
و  هستند(  ضعیفتر  و  حساستر  شیمیایي  سموم  مقابل 
را  آفات هدف، زمینه  بر روي  تأثیر بسیار کمتر  متقاباًل 
آفات در غیاب دشمنان طبیعي  تر شدن  براي طغیاني 
آنها فراهم مي نماید، تا جائي که امروزه کنترل بعضي از 
آفات کشاورزي به دلیل کاهش جمعیت حشرات مفید و 
دشمنان طبیعي آفات و همچنین بروز پدیده مقاومت به 
آفتکش ها بسیار مشکل و حتي در مواردي غیر ممکن 
شده است. در این نوشتار سعي شده است تا به تعدادي 
باغهاي  در  آفتکشها  رویه  بي  و دالیل مصرف  عوامل  از 
پسته اشاره شود، امید است که مورد استفاده کارشناسان 
و باغداران صنعت پسته کشور قرار گرفته و سهم اندکي 
در زمینه کاهش تعداد دفعات سمپاشي و آلودگي هاي 
زیست محیطي ناشي از مصرف سموم شیمیایي داشته 

باشد.
1. تقلید از سایر باغداران 

دلیل  به  مالکین(  خرده  )بویژه  باغداران  از  اي  عده 
باغهاي  ویژه  به  و  دیگر  باغهاي  با  آنها  باغ  همجواري 
با مشاهده عملیات  متعلق به مالکین عمده هر منطقه، 
سمپاشي در باغهاي آنها اقدام به سمپاشي باغهاي خود 
با سموم مورد استفاده توسط این باغداران مي نمایند. در 
صورتیکه ممکن است آفت فعال در باغهاي مجاور و یا 
مالکین عمده منطقه، در باغهاي آنها وجود نداشته باشد. 
همچنین ممکن است با توجه به مدیریت باغ و عواملي 
مانند رقم پسته و سن درختان، دور و میزان آب آبیاري، 
بافت خاک و وضعیت کوددهي باغ، مرحله زندگي حشره 
آفت و یا جمعیت آن در وضعیتي باشد که در آن زمان 

نیاز به سمپاشي نباشد.

2.  سمپاشي در گل
دهي  گل  مرحله  در  ساله  هر  باغداران  از  اي  عده 
اقدام  آفت خاصي  به وجود  توجه  بدون  پسته،  درختان 
به سمپاشي نموده و دلیل آن را نیز کسب نتایج مطلوب 
در سالهاي قبل عنوان مي نمایند.  الزم به ذکر است که 
در سالهاي قبل به دلیل وجود بعضي از آفات خسارتزا 
 )Idiocerus stali تر  )شیره  پسته  زنجره  شیوع  نظیر 
آفت  این  از  زیادي  خسارت  باغداران  پسته،  باغهاي  در 
متحمل مي شدند بطوریکه در گذشته به درخت پسته 
لقب "درخت حسرت" داده شده بود و اتفاقاً زمان مبارزه 
با این آفت نیز در مرحله پورگي آن )که تقریباً مصادف 
حشره  از  استفاده  با  و  است(  پسته  درختان  گلدهي  با 
کش فوزالون )زولون( مي باشد. همچنین شروع فعالیت 
سنک هاي پسته نیز از مرحله شروع تشکیل میوه هاي 
در  ساله  هر  باغداران  دلیل  همین  به  باشد.   مي  پسته 
زولون  هاي  از حشره کش  استفاده  با  مرحله گل دهي 
و یا اتیون اقدام به سمپاشي باغها مي نمایند. ذکر این 
نکته نیز الزم است که سموم فسفره نظیر فوزالون، اتیون 
و دیازینون و غیره و همچنین سموم کلره )سیکلودین( 
باغهاي  در  کرات  به  گذشته  در  که  آندوسولفان  نظیر 
پسته مصرف مي شده اند بدلیل کیفیت باال در سالهاي 
زیادي  نسبتاً  تاثیر  مدت  طول  و  دوام  داراي  گذشته، 
زمان  استفاده در  لذا در صورت  بودند  روز(  تا 15   10(
شدن  ارزنو  اصطالحاً  و  میوه  تشکیل  مرحله  تا  گلدهي 
میوه پسته نیز قادر به کنترل درصدي از آفات )که در 
آن مرحله فعال مي شدند( نیز بودند.  اما درسالهاي اخیر 
جمعیت این آفت در تعداد زیادي از باغها کم بوده و یا 
در حد خسارت اقتصادي نیست. همچنین در صورتیکه 
در یک سال جمعیت آفت باال باشد و بر علیه آن مبارزه 
شیمیائي انجام گردد، در سال بعد و حتي در مواردي تا 
به حد مبارزه شیمیائي  نیز جمعیت آن  بعد  چند سال 
نخواهد رسید. بنابر این توصیه مي گردد در صورت وجود 
از  پسته،  مهم  آفات  سایر  و  زنجره  سنکها،  نظیر  آفاتي 
جمعیت آفات در باغهاي پسته نمونه برداري الزم انجام 
گردد و در صورت وجود آفت، سمپاشي تا مشاهده حد 
تا عالوه  باغ به تاخیر بیفتد  جمعیت قابل سمپاشي در 
در  ها  سمپاشي  تکرار  از  آفات  روي  بر  بیشتر  تاثیر  بر 
مرحله  در  سمپاشي  لذا  آید.  بعمل  جلوگیري  نیز   باغ 
گل دهي فقط در صورت مشاهده جمعیت خسارت زاي 

آفت، منطقي و قابل قبول مي باشد.
3. عدم رعایت زمان دقیق مبارزه با آفات

آفت کشها با توجه به خواص و نحوه تاثیر آنها در مراحل 
خاصي از زندگي آفات موثر مي باشند. بطور مثال سموم 
خواص  به  توجه  با  پسته  پسیل  علیه  بر  استفاده  مورد 
آنها، عمدتاً در مراحل مختلف پورگي پسیل )شکل 1( 

موثر مي باشند و یا در مبارزه با شپشک هاي سپردار، 
مناسبترین زمان سمپاشي در مراحلي است که حداقل 
از زیر سپر مادري خارج مي شوند،  50 درصد پوره ها 
که این مرحله در مناطق مختلف با توجه به شرایط آب 
و هوائي متفاوت بوده و با بررسي کارشناسي زمان دقیق 
آن مشخص مي گردد. لذا الزم است باغداران در انجام 
عملیات سمپاشي به مرحله حساس زندگي آفات توجه 
نموده و زمان مناسب سمپاشي را رعایت نمایند زیرا اگر 
به  آفت  حساس  مراحل  و  مناسب  زمان  در  پاشي  سم 
آفتکش انجام شود چون کنترل آفت بازدهي بهتري دارد 
نیاز به سم پاشي کمتري خواهد شد و کم شدن تعداد 
دفعات سمپاشي ها یکي از برآیندهاي زمان مناسب سم 

پاشي است
رعایت  و  زا  خسارت  جمعیت  به  توجه  عدم     .4

آستانه زیان اقتصادي آفات
عده اي از باغداران بدون توجه به جمعیت و آستانه زیان 
اقتصادي آفات و تنها با مشاهده جمعیت کمي از آفات 
اقدام به سمپاشي مي نمایند. آستانه زیان اقتصادي آفات 
بویژه براي آفات چند نسلي نظیر پسیل معمولي پسته 
Agonoscena pistaciae  در طول فصل رشد درختان 
متفاوت بوده و متناسب با حساسیت درخت پسته نسبت 

به خسارت آفت، افزایش و یا کاهش مي یابد.
5. کمبود متخصصین گیاهپزشکي و ضعف ترویج و 

انتقال یافته هاي علمي به باغداران
تعداد متخصصین مبارزه با آفات و بیماریهاي گیاهي در 
بود  مناطق خاصي  به  منحصر  و  اندک  گذشته  سالهاي 
و  الزم  آموزشهاي  و  کم  نیز  کشاورزي  مروجین  تعداد 
کافي جهت ارائه و انتقال اطالعات به باغداران را ندیده 
بودند. قابل توجه است که این مشکل در سالهاي اخیر 
شده  کمتر  حدودي  تا  نیروها  آموزش  و  جذب  بدلیل 

است.
6. اثرات بعضي ازآفت کش ها بر جمعیت آ فات غیر 

هدف
کشهائي  مصرف حشره  که  است  داده  نشان  ها  بررسي 
در  )لبایسید(  فنیتیون  و  )الروین(  تیودیکارپ  نظیر 
باغهاي پسته بر علیه پروانه چوبخوار پسته و سن هاي 
جمعیت  افزایش  سبب  پسته،  آور  زیان  قرمز  و  سبز 
 آفاتي نظیر پسیل معمولي پسته، شپشک هاي واوي و

 تنه اي پسته و کنه هاي پسته از طریق تحریک تخمدان 
گردد  مي  آنها  ریزي  تخم  و  باروري  میزان  افزایش  و 
در صورت  مي شود  توصیه  لذا  راد، 1373(.   )هاشمي 
پسته،  چوبخوار  پروانه  علیه  بر  شیمیائي  مبارزه  به  نیاز 
و  گردد  استفاده  آفت  این  روي  بر  موثر  سموم  سایر  از 
این  الروین  کش  حشره  از  استفاده  به  نیاز  صورت  در 
مخلوط  میتاک  نظیر  پسیل کش  از سموم  یکي  با  سم 

علل سمپاشي هاي بي رویه در باغهاي پسته

حمید هاشمي راد
کارشناس ارشد حشره شناسي کشاورزي 

باغبانی
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گردد و یا در اولین فرصت با مصرف یکي از سموم موثر 
از طغیان آفت جلوگیري  بر روي پسیل معمولي پسته 
بعمل آید.  الزم به ذکر است که بطور متوسط 45 درصد 
شفیرگي  مرحله  در  ویژه  به  چوبخوار  پروانه  جمعیت 
)شکل2( توسط چند گونه زنبور پارازیتوئید بویژه زنبور 
پارازیتویید Chelonus kermakiae  کنترل مي گردد 
پسته  مناطق  تمام  در  آفت  طبیعي  پارازیتیسم  نرخ  و 
اینکه در حدود 8  کاري کشور قابل توجه است. مضافاً 
دارد  میر  و  بطور طبیعي مرگ  آفت  از جمعیت  درصد 
علیه  بر  مبارزه  براي  همچنین    .)Mehrnejad. 2002(
سن هاي زیان آور پسته نیز بجاي حشره کش فنیتیون 
به  )سومیتیون(  فنیتروتیون  کش  حشره  )لبایسید(، 
نسبت 1.5 تا 2 در هزار که تا حدودي بر روي جمعیت 
مي  توصیه  باشد،  مي  مؤثر  نیز  پسته  معمولي  پسیل 

گردد.
وسیع  طیف  با  کشهاي  ازحشره  استفاده   .7 

حشره کشي
اصطالحاً در امر حفاظت گیاهان سالح سم باید بعنوان 
یک دشنه بکار برده شود نه بعنوان یک داس درو کننده 
)افشاري، 1371(. حشره کشهاي گروه پیرتروئیدي نظیر 
آمبوش، دسیس، فن والریت و غیره داراي طیف وسیع 
حشره کشي بوده و بر روي گروه هاي مختلف حشرات 
اعم از حشرات آفت و دشمنان طبیعي آنها تاثیر شدید 
و ضربه اي مي گذارند.  استفاده از این گونه سموم در 
از بین بردن گروه هاي مختلف  بر  باغهاي پسته عالوه 
آفات، سبب نابودي تعداد زیادي از دشمنان طبیعي نیز 
مي شوند که این مسئله مي تواند در سالهاي بعد سبب 
طغیان آفات گردد. لذا توصیه مي شود حشره کشهاي 
مذکور در صورت ضرورت و تنها در موارد خاص و بنابه 

توصیه کارشناسان مراکز ذیصالح مصرف شوند. 
8.  عدم شناخت دشمنان طبیعي و نقش ارزنده آنها 

در کنترل و کاهش جمعیت آفات 
لبه عمل  مانند شمشیر دو  از سموم شیمیائي  بسیاري 
نموده و دوست و دشمن )موجودات مفید و مضر( را با 
هم از بین مي برد. در طبیعت، تعداد متنوع و زیادي از 
جانوران مفید و دشمنان طبیعي آفات فعالیت مي نمایند 
که تاثیر بسزائي در حفظ تعادل طبیعي و کنترل آفات 

کلیدي  آفت  که  پسته  معمولي  پسیل  بطوریکه  دارند. 
کاري کشور  پسته  مناطق  کلیه  در  پسته  یک  درجه  و 
محسوب مي گردد، داراي دشمنان طبیعي متعددي از 
پسیالفاگوس زنبور  )نظیر  پارازیتویید  زنبورهاي  انواع 
پارازیتوئید  مهمترین    Psyllaephagus pistaciae
اولیه پسیل پسته( )شکل 4(، انواع کفشدوزکها، بالتوري 
ها، سنک هاي شکاري، کنه هاي شکارگر و عنکبوتها مي 
باشد )مهرنژاد، 1381(. سمپاشي هاي بي رویه موجب 
نابودي و از بین رفتن این موجودات مفید که متاسفانه 
در مقابل سموم شیمیایي ضعیفتر و حساستر نسبت به 
آفات هستند، شده و سبب بر هم خوردن تعادل طبیعي 

و در نتیجه طغیان اینگونه آفات مي گردند.
9. باغهاي رها شده و عدم مبارزه همگاني در یک منطقه 
به  باغها  از  تعدادي  کاري،  پسته  مناطق  از  بعضي  در 
باغداران  توجهي  بي  یا  و  آبي  کم  نظیر  مختلف  دالیل 
شوند.  نمي  مراقبت  و  بخوبي سرپرستي  و  گردیده  رها 
از آفات  باغها مي توانند کانون زندگي بسیاري  اینگونه 
خوار  سرشاخه  سوسک  مانند  پسته  خسارتزاي  و  مهم 
پسته Rey Hylesinus vestitus شده و سبب آلودگي 
مهین،  فریور  و  راد  )هاشمي  بشوند  نیز  مجاور  باغهاي 
واحد  یا  منطقه  یک  در  همچنین    .)5 )شکل   )1387
کشاورزي به دلیل تعدد صاحبان ملک، سمپاشي هاي 
باغها  اینگونه  گردد،  نمي  انجام  همزمان  بطور  ضروري 
را  مجاور  باغهاي  آلوده،  مناطق  بعنوان  توانند  مي  نیز 
آلوده نمایند.  لذا توصیه مي گردد درختان باغهاي رها 
صورت  در  باشند،  مي  اقتصادي  بازدهي  فاقد  که  شده 
عدم امکان احیاء، ریشه کن شده و امر مبارزه با آفات 
واحد  واحد کشاورزي تحت مدیریت  یا  در یک منطقه 

قرار داده شود.
به  توجه  با  آفات  با  مبارزه  زماني  محدودیت    .10
بیولوژي و همپوشاني مراحل مختلف زندگي آفات

با توجه به سطح وسیع باغهاي تعدادي از باغداران )به 
زندگي مراحل  بودن دوره  و کوتاه  مالکین عمده(  ویژه 
بیشترین  که  پسته  معمولي  پسیل  بویژه  آفات  حساس 
حجم و تعداد دفعات سمپاشي در باغهاي پسته بر علیه 
این آفت انجام مي گردد و همچنین نوع سمپاش هاي 
نوع النس  از  باغهاي پسته که عمدتاً  استفاده در  مورد 

دار مي باشند، باغداران قادر نیستند تا در زمان مناسب 
مسئله  این  که  نمایند  سمپاشي  را  نظر  مورد  مساحت 
باعث تاًخیر در عملیات سمپاشي و عدم  تاثیر مناسب 
سموم مي گردد. در اینگونه موارد الزم است باغداران با 
افزایش تعداد دستگاهاي سمپاش و یا در صورت امکان 
با استفاده از سمپاش هاي با سرعت عمل بیشتر نظیر 
کوتاه  را  زمان سمپاشي  )جت(  دار  توربین  سمپاشهاي 
نموده و در زمان مورد نظر باغها را سمپاشي نمایند. الزم 
به ذکر است که طول دوره پورگي پسیل معمولي پسته 
در نسل اول در حدود 45 روز و در نسلهاي بعدي به 15 
اینکه سمپاشي  به  با توجه  یابد.  تا 20 روز کاهش مي 
باید بر علیه پوره هاي سنین پایین آفت و عمدتا پوره 
هاي سنین 1 تا 3 انجام گردد، لذا باغداران پسته براي 
مبارزه و کنترل آفت در طي نسلهاي 2 تا 4 که مهمترین 
نسلهاي آفت از نظر ایجاد خسارت محسوب مي گردند، 

تنها 5 تا 7 روز وقت دارند.
11.  عدم رعایت مقدار توصیه شده )دز مصرفي) 

سموم
عده اي از باغداران مقدار مصرف توصیه شده سموم را 
رعایت نکرده و بیشتر یا کمتر از حد مجاز استفاده مي 
کنترل  عدم  باعث  تواند  مي  نیز  مسئله  این  که  نمایند 
مقاومتر،  افراد  ماندن  زنده  بدلیل  و  شده  آفت  مناسب 
سبب بروز سریعتر پدیده مقاومت نسبت به سموم شده 
و همچنین سبب افزایش تعداد دفعات سمپاشي در باغ 
مي گردد. در این مورد توصیه مي گردد باغداران محترم 
مقدار مصرف توصیه شده توسط کارشناسان و یا نوشته 
شده بر روي ظرف و یا بروشور همراه سموم را به دقت 

مطالعه و دوز توصیه شده را دقیقاً رعایت نمایند. 
با  باغداران  موقع  به  مشورت  و  ارتباط  عدم   .12

کارشناسان مراکز ذیصالح
عده اي از باغداران در برخورد با آفات و بویژه آفاتي که 
براي آنها ناشناخته است و یا شناخت کافي از بیولوژي 
فاقد  افراد  توصیه  به  بنا  به سمپاشي  اقدام  ندارند،  آنها 
صالحیت و یا با استفاده از یکي از سموم موجود در انبار 
خود مي نمایند. این گونه سمپاشي ها ممکن است تاثیر 
مناسب بر روي آفت مشاهده شده را نداشته باشد و بطور 
است  الزم  موارد  اینگونه  در  ننماید.  کنترل  آنرا  کافي 

شکل 1 - پوره سنين مختلف پسيل معمولي پسته
شکل 2-خسارت شدید پسيل پسته و ریزش برگها و 
شکل 3- شفيره چوبخوار پستهجوانه ها در زمان مغزبندي و افزایش پوكي محصول 

نی
غبا

با
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نزد  را  یا خسارت مشاهده شده  و  آفت  نمونه  باغداران، 
کارشناسان مراکز ذیصالح برده و در مورد زمان مبارزه و 

نوع سموم موثر  با آنان مشورت نماید. 
13. کیفیت نامطلوب برخي از سموم تولید داخل و 

یا وارداتي از خارج
در سالهاي اخیر مشاهده شده است که متاسفانه تعدادي 
یا  و  کشور  داخل  در  شده  فرموله  شیمیایي  سموم  از 
و  چین  بویژه  کننده  فرموله  کشورهاي  از  که  سمومي 
کشور  وارد  سم(  اصلي  سازنده  کشور  از  )بغیر   هند 
شده اند فاقد کیفیت الزم بوده و در موارد بسیاري تأثیر 

کافي بر روي آفت هدف را نداشته اند.
مورد  سموم  و  مصرف  زمان  نامناسب  تطبیق   .14
آ فات  مورد  در  محصوالت  سایر  روي  بر  استفاده 

تقریبًا مشابه
عده اي از باغداران از سموم مورد مصرف بر روي سایر 
محصوالت کشاورزي )در مورد آفات تقریباً مشابه نظیر 
شپشکها( استفاده مي نمایند که اینگونه الگوبرداري ها 
و  آب  و  اقلیمي  شرایط  و  آفت  نوع  در  تفاوت  دلیل  به 
هوائي و منحصر بفرد بودن تعداد زیادي از آفات پسته 
و  اقلیمي  عوامل  به  توجه  با  آنها  فعالیت  زمان خاص  و 
آب و هوایي، سبب مي گردد تا سموم مورد استفاده در 
مرحله حساس زندگي آفت مصرف نشده و میزان تلفات 
وارده به آفت بسیار کم باشد لذا اینگونه سمپاشي ها نیز 

جایز نمي باشند. 
15.  سمپاشي در شب

سمپاشي در شب داراي مزایا و محاسن زیادي است که 
سبب مي گردد کنترل آفات بویژه پسیل معمولي پسته 
بهتر انجام بگیرد. کاهش وزش باد و هواي خنک شبانه 
و طول مدت این هواي خنک در فصول بهار و تابستان 
سبب کاهش شدید تبخیر قطرات سموم نسبت به روز 
مي گردد. مشاهدات و بررسي ها نشان داده است که در 
روي  بر  ثانیه   20 حدود  در  سمي  محلول  قطرات  روز، 
درختان ماندگاري دارد، این در حالي است که در شب، 
نکته  یابد.  افزایش مي  دقیقه  از 20  بیش  به  زمان  این 
دوم آن است که در شب حشرات آفت بغیر از آفات شب 
فعال تحرک کمتري دارند و تقریباً ساکن هستند و این 
امر مي تواند سبب افزایش قابل توجه اثر سمپاشي در 
خطرات  و  محیطي  زیست  اثرات  همچنین  گردد.  شب 

است.  کمتر  شب  در  شهروندان  و  افراد  براي  سمپاشي 
 تنها عیب سمپاشي در شب کاهش دید کارگران سمپاش 
یا  دار  توربین  سمپاشهاي  در  نکته  این  که  باشد  مي 
اتومایزر که در اصطالح محلي به آن "خودپاش یا جت" 
منتفي  سمپاش  کارگر  به  نیاز  عدم  بدلیل  گویند،  مي 

خواهد بود. 
16- معایب سمپاش هاي اجاره اي

بطور متوسط هر 20 هکتار باغ پسته نیاز به یک دستگاه 
تعیین شده  بتوان در مدت  تا  اختصاصي دارد  سمپاش 
مناسب اقدام به کنترل آفت بویژه پسیل پسته در باغهاي 
پسته نمود. باغداران پسته و بویژه خرده مالکین به دلیل 
ضعف بنیه مالي و کم بودن مساحت مالکیتشان، در زمان 
نمایند.  مي  سمپاش  کردن  اجاره  به  اقدام  باغ  آلودگي 
متاسفانه اکثر سمپاش هاي اجاره اي بدلیل محلولپاشي 
علفکشها،  حتي  و  ها  کش  حشره  انواع  مایع،  کودهاي 
نظیر  ناخواسته  مواد  شدن  پاشیده  خطر  بر  عالوه 
علفکشهای خطرناک، نازل هاي آنها در اکثر موارد دچار 
خوردگي شدید بوده و قطر سوراخ خروجي آنها گشادتر 
از حد استاندارد مي باشد. با توجه به اینکه قطر قطرات 
بین 200  باید  باغ  در محیط  ها  براي حشره کش  سم 
یا  نازل  سوراخ  شدن  گشادتر  و  باشد  میکرون   400 تا 
افشانک مي تواند باعث خروج قطرات با قطر درشتر شده 
و قطرات سم بدلیل سنگیني بر روي زمین ریخته شوند 
)اصطالحاً شره کند( و پوشش مناسب را بر روي برگها 
ایجاد ننمایند. همچنین با توجه به مطلب ذکر شده در 
بند 10، طول دوره سمپاشي در ماه هاي گرم سال نباید 
بیشتر از 5 تا 7 روز به طول بینجامد که متاسفانه در اکثر 
موارد نوبت دهي سمپاشهاي اجاره اي سبب مي گردد 
تا حتي در مساحت هاي کوچک، باغدار با تاخیر قادر به 
سمپاشي باغ شود. لذا توصیه مي گردد خرده مالکین نیز 
به تنهایي و یا بطور اشتراکي با همسایه هاي خود اقدام 

به خرید سمپاش اختصاصي نمایند. 
17.  همزن یا مخلوط کن تانکرهاي سمپاش

تانکرهاي سمپاشي مورد استفاده در باغهاي پسته عموما 
فاقد همزن یا مخلوط کن جداگانه براي اختالط کامل 
کودهاي  ها،  روغن  نظیر  همراه  افزودني  مواد  و  سموم 
مایع و یا سایر مواد افزودني مي باشند. باغداران پسته 
مقدار  سپس  و  نموده  پر  تقریبا  را  سمپاش  تانکر  ابتدا 

ریزند  مي  آن  داخل  را  نظر  مورد  افزودني  مواد  و  سم 
سمپاش  تانکر  برگردان  نیز  فوق  مواد  اختالط  براي  و 
عمل  که  معتقدند  و  دهند  مي  قرار  تانکر  داخل  در  را 
مخلوط  تهیه  محل  از  سمپاش  حرکت  با  همراه  فوق 
 سمي تا محل سمپاشي و تکانهاي تانکر در مسیر فوق 
مي تواند باعث اختالط مناسب مخلوط سمي گردد. الزم 
به دلیل حاللیت  موارد  از  بسیاري  به ذکر است که در 
تولید  ولک  هاي  روغن  نازل  کیفیت  و  سموم  نامناسب 
امر  این  و  انجام نشده  بخوبي  اختالط مواد فوق  داخل، 
مي تواند تاثیر منفي زیادي بر روي کیفیت سمپاشي و 
کنترل آفت آنها بگذارد. اگر بخواهیم سموم شیمیایي را 
بویژه همراه با روغن هاي مخصوص سمپاشي نظیر روغن 
ولک یا سیترول سمپاشي کنیم الزم است قبل از ریختن 
در تانکر سمپاش ابتدا در ظرفي جداگانه روغن ولک را 
در حجمي تقریباً 2 برابر روغن مورد نظر بتدریج ریخته 
روغن در آب خوب حل  تا  بزنیم  بهم  و همزمان خوب 
گردد. سپس مقدار سم مورد نظر را به آن اضافه کرده و 
دوباره هم مي زنیم تا مخلوطي همگن تهیه گردد. سپس 
تانکر سمپاش را تا حدود نصف ظرفیت آن آب ریخته و 
پس از اضافه کردن مخلوط تهیه شده، حجم باقیمانده 

تانکر را پر مي کنیم .  
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مبارزه با آفات در طى فصل رشد و باردهى، بخشى مهم 
از عملیلت داشت در باغ پسته است. در این میان، پسیل 
باغات  در  موجود  آفت  خسارتزاترین  و  مهمترین  پسته 
تا  تابستان  و  بهار  طول  در  گاها  که  است  ایران  پسته 
ده نوبت سم پاشى نیاز دارد. راستى دلیل اصلى طغیان 

پسیل پسته چیست؟
 دالیل کاهش بازدهى سم پاشى در باغات پسته مى تواند 
متعدد باشد اما بالشک مهمترین دلیل آن، مقاوم شدن 
مقاومت  بحث  است.  مختلف  سموم  به  نسبت  حشرات 
حشرات نسبت به سموم یکى از مشکالت عمده و زیانبار 
در باغات پسته ایران است. کاربرد بیش از حد آفتکشها با 
دوزهای چندین برابر حد مجاز و برخى اقدامات نادرست 
در مورد کاربرد آفتکشها موجب شده که مقاومت نسبت 
شود.  ایجاد  پسته  معمولى  پسیل  در  بویژه  سموم  به 
سالیانه هزاران لیتر سم بر علیه این آفت در باغات پسته 
ایران مصرف مى شود و سوال بسیار مهم اینجاست که 
چه اتفاقاتى در بدن حشره یا پسیل مى افتد که موجب 

مقاومت آن نسبت به آفتکش ها مى شود؟ 

پایین  کیفیت  که  پندارند  مى  کشاورزان  از  بسیاری   
سموم عامل اصلى عملکرد آنها در باغات است در صورتى 
با  مبارزه  برای  امروزه  که  سمومى  رسد  مى  بنظر  که 
پسیل پسته در باغات کرمان استفاده مى شوند بمراتب 
کشنده تر و خطرناکتر از سمومى هستند که در گذشته 
بر علیه پسیل پسته استفاده مى شده اند. ترکیب فوزالون 
یا زولون که سالهای قبل براحتى آفت را کنترل مى کرد 
و نیازی به تکرار سم پاشى نبود امروزه به یک سم بى 
اثر یا کم اثر روی پسیل معمولى پسته تبدیل شده است. 
باغات  از  یا آمبوش که امروزه در برخى  سم دلتامترین 
برای مقابله با پسیل پسته بصورت خودسرانه استفاده مى 
شود از نظر کشندگى ده ها بار قویتر از زولون است اما 
باز هم مى بینیم که تاثیر عالى روی کنترل آفت در دراز 
مدت ندارد. بخوبى مشخص است که پسیل پسته نسبت 
بدن  در  زمان  بمرور  یعنى  است  شده  مقاوم  سموم  به 
حشره نسبت به آفت کش ها سازگاری در جهت مقاومت 
و تاب آوردن در برابر آفت کش پدید آمده است. به هر 
روی در بدن حشره تغییرات مختلفى جهت بى اثر کردن 

سم و تحمل کشندگى آن صورت مى گیرد که شناخت 
بهتر آفت کمک خواهد کرد. هنوز  به کنترل  آن حتما 
بصورت دقیق مکانیزم بروز مقاومت نسبت به حشره کش 

ها در پسیل معمولى پسته مشخص نشده است. 
بطورکلى مقاومت همیشه در حشره ایجاد مى شود یعنى 
در بدن آن یکسری از فعل و انفعاالت فیزیکوشیمیایى و 
بیوشیمیایى بوجود مى آید که منجر به ظهور مقاومت 
در آفت مى شود و بنظر مى رسد که دلیل اصلى کاهش 
بازده سم پاشى و تکرار بیش از حد سم پاشى در باغات 
پسته هم مقاومت پسیل معمولى پسته نسبت به سموم 
باشد. اگر چه کیفیت سموم هم مى تواند یکى از دالیل 
کاهش عملکرد باشد اما مسلما دلیل اصلى پایین بودن 

راندمان سم پاشى بروز مقاومت در پسیل پسته است.
طوالنى  ای  تاریخچه  سموم  به  نسبت  مقاومت  مطالعه 
دست  ساخت  شده  فرموله  کش  حشره  اولین  دارد. 
بسیاری  آمد  بازار  به  د.د.ت  که  زمانى  بود.  د.د.ت   بشر 
مى گماشتند که نسل بسیاری از حشرات برچیده خواهد 
گروه  سازگارترین  حشرات  که  نکته  این  از  غافل  شد 

مقاومت نسبت به آفتکش ها، علت اصلی طغيان پسيل معمولی پسته در باغات

محمد جمالیزاده
کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی وعضو انجمن پسته ایران
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موجودات زنده نسبت به شرایط مختلف نامساعد زیستى 
را  حشرات  نباید  که  دهد  مى  نشان  نکته  این  هستند. 

ساده انگاشت و ساده از کنار آنها گذشت. 
مصرف  مورد  سموم  دز  آنچنان  کشاورزان  از  بسیاری 
پسیل  یا  آفت  نسل  خود  گمان  به  که  برند  مى  باال  را 
غافل  ببرند  بین  از  و  کنند  نابود  خود  باغ  در  را  پسته 
تنها  نه  پاشى  سم  در  سم  دز  باالبردن  اینکه   از 
زیست  عوارض  بلکه  داشت  نخواهد  بدنبال  ای  نتیجه 
از آن مقاومت بیشتر آفت را در پى  محیطى و مهم تر 
نظر  از  پیشرو  کشورهای  از  بسیاری  در  داشت.  خواهد 
برای   )Half dosage( دوز  نیمه  روش  از  کشاورزی 
کنترل آفات استفاده مى کنند. در این روش نصف مقدار 
دزی که برای کنترل آفت توصیه شده استفاده مى شود 
که اینکار سودهای زیادی از جمله کم شدن اثرات سوء 
آفتکش روی دشمنان طبیعى و دوم کاهش احتمال بروز 
مقاومت در آفت و بسیاری از مزایای دیگر دارد. یکى از 
نکات مهم برای کاستن از بروز مقاومت و گاها شکستن 
مقاومت استفاده از سموم مختلف در دوره های مختلف 
سم پاشى است بعبارت واضح تر زمانى که برای مبارزه 
با پسیل پسته از یک نوع سم خاص در همه دفعات سم 
پاشى استفاده شود شانس بروز مقاومت و کاهش اثر سم 
نیز افزایش مى یابد. بنابراین تغییر نوع سم در هر دوره 

امری است واجب و باید حتما اتفاق بیفتد. 
سموم  به  نسبت  حشرات  در  مقاومت  بروز  مکانیزم 
یک  از  ابتدایى  جمعیت  یک  در  اگر  است.  ساده  بسیار 
مقاوم  آفت کش،  به  افراد حساس  نوع  آفت خاص، سه 
نسبت به آفت کش و نیمه حساس نسبت به آفت کش 
وجود داشته باشد، با سم پاشى و بمرور و در طول زمان، 
افراد حساس و نیمه حساس از جمعیت حذف خواهند 
آفت  آن  به  نسبت  مقاوم  مانند  مى  باقى  افرادیکه  شد. 
کش خاص هستند و با جفت گیری و تولید مثل، این 
افراد مقاوم جمعیت غالب را تشکیل مى دهند. این یک 
قاعده است که در بین توده های جمعیتى آفات، عوامل 
ژنتیکى مقاومت نسبت به آفت کش، بسرعت از طریق 
 جفت گیری افراد مقاوم بقا یافته، به نسلهای بعد انتقال 

مى یابند. 
به یک سم خاص  فقط  است  آفت ممکن  مقاومت یک 
سموم  همه  به  نسبت  است  ممکن  یا  و  شود  محدود 
بیافتد.  اتفاق  ها  کش  آفت  از  خانواده  یک  در  موجود 
پسته  معمولى  پسیل  با  شیمیایى  مبارزه  در  بنابراین 
از سمومى  پاشى  دوره های مختلف سم  در  است  بهتر 
استفاده کنیم که از گروههای مختلف شیمیایى باشند. 
مصرف  پر  سم  دو  که  کونفیدور  و  پرید  استامى   مثال 
بر علیه پسیل معمولى پسته هستند هر دو از گروه سموم 
نئونیکوتینوئیدی هستند و نباید پشت سر هم استفاده 

شوند. 
ها  پاشى  سم  در  همراه  یا  افزودنى  بعنوان  که  موادی 
مى  جالب  و  مختلف  روشهای  با  شوند  مى  استفاده 
باشند.  گذار  تاثیر  بسیار  مقاومت  شکستن  در  توانند 
 برخى از آنها مى تواند کوتیکول )جلد( بدن حشرات را 
آسیب پذیرتر کنند تا سم بهتر نفوذ یابد، یا چسبندگى 

موجب  و  دهند  افزایش  را  برگها  یا  بدن حشره  به  سم 
کاهش مقاومت آفات مختلف نسبت به سموم شوند. 

برخى از مکانیسم هایى که حشرات به منظور تحمل یا 
مقاومت نسبت به آفتکش ها از آن سود مى جویند به 

اختصار عبارتند از:
1. واکنش های بیوشیمیایی یا مقاومت بیوشیمیایی: 
است  خود  به  مخصوص  مکانیزم  دارای  کش  آفت  هر 
از  موسپیالن  یا  پرید  استامى  مثال حشره کش  بعنوان 
گروه حشره کش های Neonicotinoids است. ایندسته 
با  آنها هستند  از حشره کش ها که کونفیدور هم جزو 
ایجاد اختالالت در سیستم عصبى حشره موجب مرگ و 
نابودی حشره مورد نظر مى شوند. بهر روی باید سم مورد 
نظر به نقطه اثر در بدن حشره )دستگاه عصبى( برسد تا 
آفت کش اثر کند. تا مدت زمانى که سم بخواهد به نقطه 
ترشح  و  تولید  با  حشره  برسد  حشره  بدن  در  خود  اثر 
یکسری از آنزیمها سم را بى اثر یا کم اثر مى کند. تولید 
آنزیم ها و مواد پیچیده در بدن حشرات در اثر یکسری 
از واکنش های بیوشیمیایى بسیار پیچیده و خاص انجام 
مى شود که بدنبال آن مقاومت نسبت به آفتکش حادث 
مى شود )این سلسله واکنشهای بیوشیمیایى که در بدن 

حشره اتفاق مى افتد را اصطالحا سم زدایى گویند(.
2. مقاومت فیزیولوژیکی: در این واکنش ها حشره یا 
آفت با تغییرات فیزیولوژیکى که در بدن خود انجام مى 
دهد سموم را کم اثر یا بى اثر مى کند. در مورد بسیاری 
از سموم که اثر ضربه ای دارند بروز این مقاومت موجب 
شده که اثرات ضربه ای آفت کش کاهش یابد. مثال در 
مورد  در  قبال  که  پایروتیروییدی  سموم  و  د.د.ت  مورد 
مگس خانگى استفاده مى شد بالفاصله پس از مصرف، 
اما  بود  قابل مشاهده  بخوبى  آن  ای شدید  اثرات ضربه 

بمرور این اثرات کمتر شدند.
 مثال دیگر در مورد مقاومت فیزیولوژیکى، آنزیم استیل 
این  است.   )acetylcholinesterase( استراز  کولین 
آنزیم برای تحریک اعصاب و رساندن پیام عصبى به مغز 
در محل اتصال دو سلول عصبى )سیناپس( بسیار مهم 
است. مکانیزم برخى از آفت کش ها )مثال ارگانوفسفات 
ها و کاربامات ها( مهار و عدم ترشح استیل کولین استراز 
است که این عمل موجب مرگ حشرات و حتى انسانها 
مى شود. در مورد بسیاری از سموم مقاومت ایجاد شده 
از نوع فیزیولوژیکى مربوط به کاهش حساسیت و تغییر 

حساسیت نسبت به این آنزیم است. 
یکى دیگر از مقاومت های مهم فیزیولوژیکى در حشرات 
تغییرات بیرون جلدی حشره برای نفوذ و کم اثر کردن 
حشره  جلد  از  سم  نفوذ  مقدار  چه  هر  است.  آفتکش 
کمتر باشد آفت نسبت به سم مقاومتر مى شود بعنوان 
مثال وجود الیه کوتیکولى ضخیم تر و الیه مومى روی 
کوتیکول باعث کاهش نفوذ سم از جلد حشره مى شود. 
از دیگر انواع مقاومت فیزیولوژیکى، ذخیره مقدار زیادی 
بسیاری  است.  حشرات  بدن  چربى  بخش  در  سموم  از 
سم  مقدار  آنالیز  برای  حشره  یک  که  زمانى  مواقع  از 
موجود در بدن به آزمایشگاه برده مى شود مقدار سموم 
موجود در بدن، بسیار باالتر از حد کشندگى و مقاومت 

حشره  که  اینجاست  جالب  اما  شود  مى  گزارش  آفت 
خود  زندگى  و  خسارت  ادامه  به  فعال  و  طبیعى   بسیار 
حشرات  که  دهد  مى  نشان  ها  بررسى  پردازد.   مى 
مى توانند مقدار زیادی از سموم را در بافت ذخیره ای 
)چربى( خود ذخیره کنند و بجای اینکه سم روی نقطه 
هدف اثر کند قبل از رسیدن به نقطه اثر در بافت چربى 
ذخیره مى شود و هیچ مشکلى برای حشره حادث نمى 
بخوبى  مطلب  این   DDT کش  حشره  مورد  در  شود. 

مشخص شده است. 
3. مقاومت رفتاری: در این مقاومت آفت از آفت کش 
که  آفاتى  مورد  در  بخصوص  ویژگى  این  کند.  مى  فرار 
است.  اهمیت  حائز  بسیار  دارند  خوبى  پروازی  قدرت 
این  پسته  باغات  در  موجود  آفات  از  بسیاری  مورد  در 
آفات مى توانند از سم فرار کنند و به محل هایى فرار 
کنند که از تماس با سم در مصون باشند بعنوان مثال 
شکافها و درزهای زمین، خار و خاشاک و ... .  یکى از 
از کارشناسان و  از دید بسیاری  نکات بسیار مهمى که 
با  برای مبارزه  ما  این است که  کشاورزان مغفول مانده 
ترکیب  یک  آنکه  برای  و  داریم  محدودی  سموم  آفات، 
جدید به مرحله تولید و فروش برسد میلیونها دالر خرج 
شده و چندین سال کار تحقیقاتى زمان مى برد و ممکن 
و  کشف  جدید  سم  یک  تا  بکشد  طول  سال   20 است 
شود.  تایید  سم  بودن  سالم  و  بررسى  آن  جانبى  اثرات 
از کشف  از گذشت دهها سال  بعد  امروزه  مثال  بعنوان 
این سم بشدت سرطانزاست.  آمیتراز مشخص شده که 
آنها  از  و  دانست  را  قدر سموم موجود  باید  آنکه  نتیجه 
باشد  این سمت  به  باید تحقیقات  استفاده صحیح کرد. 
که چگونه بتوانیم با روش های مختلف مقاومت پسیل یا 
آفات را نسبت به سموم کم کنیم. بعنوان مثال تحقیق 
شود که آیا زمان سم پاشى روی کاسته شدن از مقاومت 
پسیل معمولى پسته نسبت به سموم تاثیری دارد یا خیر 
مثال  است؟  زمانى  چه  ممکن  زمان  بهترین  دارد  اگر  و 
صبح ها سم پاشى با یک سم خاص روی پسیل جواب 
از تحقیقات دیگر  یا عصرها و بسیاری  بهتری مى دهد 
که جایشان خالى است. همچنین یکى از تحقیقات بسیار 
مهم و کاربردی تحقیق در مورد مواد افزودنى و نقش آنها 
در شکستن مقاومت پسیل پسته است که باید حتما در 

مورد آن کاری انجام شود.
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نی
غبا

با خندانى یکى از صفات مهم و مورد توجه در استاندارد و 
تجارت پسته است این صفت،  ژنتیکى بوده و میزان آن 
از یک رقم به رقم دیگر و از یک سال به سال دیگر متغیر 
است. این صفت فقط در گونة پسته اهلى  P. vera دیده 
قسمت  از  گونه  این  ها،  گونه  سایر  برخالف  شود.  مى 
نوک شکاف برداشته، و این شکاف بطور شکمى و پشتى 
استخوانى  پوست  شدن  خندان  کند.  مى  پیدا  توسعه 
از  قبل  ماه  یک  تقریباً  مردادماه  اواسط  در  )آندوکارپ( 
شروع رسیدن فیزیولوژیکى میوه آغاز مى گردد و تا زمان 
برداشت ادامه مى یابد. خندانى در پسته ممکن است در 
خندانى  این  نماید.  بروز  طولى  محور  طرف  دو  یا  یک 
همراه با شکاف در نوک میوه ها و یا حتى بدون آن دیده 
مى شود. احتمال دارد خندانى تنها در قسمت نوک دانه 
ها اتفاق بیفتد. خندانى به رشد مغز و گسترش آن در 
پوست استخوانى ارتباط دارد. نکته حائز اهمیت آن است 
که رشد مغز بعد از رشد پوست استخوانى و رسیدن به 
اندازه طبیعى آن شروع مى شود. مغز پس از کامل شدن 
رشد و پر شدن پوست استخوانى، با اعمال فشار فیزیکى 
به پوست استخوانى منجر به خندانى آن مى شود. نقش 
فاکتورهای بیوشیمیایى در کنترل مکانیزم خندانى هنوز 

کشف نشده است.
و  فیزیکى  های  واکنش  که  دهد  مى  نشان  تحقیقات   
فشار حاصل از مغز در خندانى پسته غیر موثر  است و 
خندانى درنتیجه یکسری تغییرات بیوشیمیایى همزمان 
از آزمایش  با استفاده  با رشد و نمو میوه رخ مى دهد. 
این  احتماالً  که  است  شده  داده  نشان  مختلف  های  
پروسه با یکسری هورمون ها و شبه هورمون هایى که از 

مغز میوه ممکن است تراوش شود ارتباط دارد.
با هم  استخوانى و خندانى پسته  به پوست  نسبت مغز 
به  مغز  نسبت  که  دهد  مى  نشان  نتایج  دارند.  ارتباط 
از  بزرگتر  خندان  کامال  های  دانه  در  استخوانى  پوست 

ناحیه  در  فقط  یا  هستند  ناخندان  که  است  هایى  دانه 
نوک خندانند. 

دو عامل اصلى شامل میزان محصول و مدیریت آبیاری از 
فاکتورهای اثر گذار در درصد خندانى پسته مى باشند. 
به طور کلى،  بین میزان محصول و درصد پسته خندان 
رابطه معکوس وجود دارد، بطوری که با افزایش محصول، 
خندان  پسته  درصد  و  افزایش  ناخندان  پسته  درصد 
کاهش مى یابد. ضمن انکه درصد پسته پوک نیز کاهش 
مى یابد. این رابطه معکوس نشان مى دهد که عمال در 
سالهای آور بازار پسندی محصول بدلیل افزایش درصد 
پسته ناخندان، کاهش مى یابد و در سالهای نیاور این 
کاهش بازارپسندی بدلیل افزایش درصد پسته پوک رخ 
مى دهد. درصد نا خندانى و پوکى در پسته با سال آور و 
نیاور ارتباط دارد. مقدار توانایى درخت برای نگهداری و 
بلوغ محصول هم از فاکتورهای قوی برای درصد خندانى 

در هر فصل مى باشد.
نشان  آمریکا  در  خندانى  میزان  خصوص  در  تحقیقات 
داده است که این درصد اولین فاکتور انتخاب در ارقامى 
گرده  انتخاب  و  بوده  جدید  ارقام  دیگر  و  کرمان  مانند 
به  منجر   )Ask( آسک  و   )Peters( پیترز  نر  ارقام  از 
آتالنتیکا شده  نر  به رقم  افزایش درصد خندانى نسبت 
است. آزمایشات نشان داده که اختالف معنى داری در 
درصد خندانى بین پایه های آتالنتیکا )P.atantica( و 
اینتگریما )P. integrrima( و تالقى این دو پایه وجود 

ندارد.
پسته  خندانى  میزان  در  که  برداشت  از  قبل  عوامل  از 
موثر هستند مى توان به زمان برداشت، مدیریت آبیاری، 
صورت  در  کرد.  اشاره  زمستانه  هرس  و  بور  با  تغذیه 
تاخیر در زمان برداشت با هدف افزایش درصد خندانى، 
شکاف خوردگى در پوست سبز و جدا شدن پوست سبز 
در  تاخیر  بعالوه  یابد.  مى  افزایش  استخوانى  پوست  از 

پوست  شدن  دار  لکه  میزان  افزایش  موجب  برداشت 
استخوانى مى شود.

آبیاری  داده است که  نشان  تحقیقات  آبیاری،  در بحث 
)اواسط  شهریورماه  اواسط  تا  مرداد  اواخر  در  ناکافى 
آگوست تا اوایل سپتامبر( درصد خندانى را کاهش مى 
آبى  تنش  دوره  این  در  نبایستى  کلى  طور  به  و  دهد 
اواخر  در  کافى  آبیاری  وارد شود. همچنین  درختان  به 
اواخر جون(  تا  )اواسط مى  ماه  تیر  اوایل  تا  اردیبهشت 
آزمایشات  شود.  مى  خندانى  درصد  افزایش  موجب 
دیگری نشان داده است در صورتى که میزان مواد جامد 
از  باالتر  کلر(  و  سدیم  عمدتا   -  TSS( آب  در  محلول 
4000 میلى گرم در لیتر باشد، خندانى کاهش مى یابد. 
در مورد تغذیه، آزمایشات نشان داده استفاده از سولوبور 
ها،  جوانه  شدن  متورم  و  خواب  زمان  در   )Solubor( 

در صد خندانى را افزایش مى دهد. 
لذا  دارد  زیادی  رطوبت  استخوانى  پوست   چون 
پسته های برداشت شده در صورتى که بعد از برداشت و 
قبل از فرآوری و در زمان حمل و نقل در معرض حرارت 
و   رطوبت  میزان  کاهش  باعث  موضوع  این  گیرند،  قرار 
در نتیجه چروکیدگى پوست استخوانى و افزایش عرض 
خندانى مى شود. در مرحله خشک کردن اولیه، دمای 
باال باعث افزایش عرض خندانى و بیرون افتادن مغز از 

پوست مى شود. 
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مقایسه نياز آبی  پسته در ایران و آمریکا 
احمد یعقوبی 
کارشناس ارشد آبیاری و عضو انجمن پسته ایران

سایر  در  پسته  تولید  و  کاشت  شدن  فراگیر  با  امروزه 
کشورهایى که شرایط مناسب کاشت آن را دارند، رقابت 
روز  هر  محصول  این  تولید  کیفى  و  کمى  افزایش  در 
جدی تر از روز قبل مى شود. در حال حاضر جدی ترین 
کشور رقیب ایران در تولید پسته، کشور آمریکا مى باشد 
از  پسته،  کاشت  تاریخچه  سال   35 حدود  وجود  با  که 
نظر میزان تولید ساالنه اخیرا از کشور ما پیشى گرفته 
 است زیرا  از نظر تحقیقات علمى بر روی این محصول 
پسته  گفت  توان  مى  و  داده  انجام  زیادی  های  فعالیت 
آمریکا بصورت کامال علمى و مکانیزه کاشته شده، آبیاری 
شده و سایر عملیات داشت و برداشت و فرآوری آن نیز 

انجام مى شود. 
یکى از مهمترین جنبه های مقایسه پسته ایران و آمریکا، 
میزان آب  اساس  بر   ماده خشک  تولید  میزان  مقایسه 
مصرفى است که در این مقاله سعى شده به این موضوع 
پرداخته شود. قبل از ورود به بحث الزم است به نکات 

زیر توجه گردد:
)شهرستان  ایران  پسته  میزان محصول  مقاله  این  در   -
)منطقه  آمریکا  کشور  و  کرمان(  استان  در   رفسنجان 
ترابال در ایالت کالیفرنیا( در یک خاک متوسط مقایسه 

گردیده است.
ها  رقم  آبى  نیاز  بین  تفاوت  ایران  در  تاکنون  چون   -
انتخاب رقم خاص صرف  از  بنابراین  اندازه گیری نشده 
نظر شده و بررسى کلى بین پسته ایران و آمریکا انجام 
شده است. البته در هر صورت رقم پسته آمریکا از نوع 
رقم کرمان بوده که تا حد زیادی به رقم فندقى شباهت 

دارد لذا در ایران نیز از رقم فندقى استفاده شده است.
طول  در  رفسنجان  شهرستان  جغرافیایى  نظر  از   -
جغرافیایى                                                                                 عرض  و  شرقى   59.59.55 جغرافیایى 
متر   1518 دارای  و  داشته  قرار  شمالى   29.24.30
دارای  ترابال   منطقه  باشد.  مى  دریا   سطح  از  ارتفاع 
طول جغرافیایى  48. 02.119 غربى و عرض جغرافیایى  
46.57.35 شمالى بوده و دارای ارتفاع 146 متر از سطح 

دریا مى باشد. 
- از نظر اقلیمى و هواشناسى شهرستان رفسنجان دارای 

متوسط حداکثر درجه حرارت  39 درجه در تابستان  در 
ماه  مرداد و متوسط حداقل درجه حرارت  5-   درجه 
دارای  ترابال  منطقه  باشد.  مى  دی  ماه  در  زمستان  در 
متوسط  درجه حرارت حداکثر 39 درجه در ماه مرداد 
و متوسط درجه حرارت حداقل 3+ درجه در زمستان در 

دیماه مى باشد.
- تعداد اصله نهال یا درخت در هکتار برای کشت پسته 
در رفسنجان با ابعاد کاشت متوسط 6 متر فاصله ردیف 
و 2 متر فاصله درخت  تقریبا 830 اصله مى باشد. تعداد 
اصله نهال در منطقه ترابال کالیفرنیا با ابعاد کاشت 5×5 
برابر 400 اصله است. توضیح اینکه در این منطقه ابعاد 
کاشت 10×5 و همچنین 6×6 نیز وجود دارد که بیشتر 
مربوط به گذشته بوده وابعاد کاشت رایج بیشتر 5×5 متر 

یا 17×17 فوت مى باشد.
متر   12 رفسنجان  در  درخت  هر  به  مربوط  سطح   -
70درصد  انداز  سایه  ضریب  گرفتن  نظر  در  با  و  مربع 
در زمان حداکثر رشد سطح سایه انداز درخت )که برای 
براورد نیاز آبى کاربرد دارد( 8.4 متر مربع خواهد شد و 
همچنین برای پسته کالیفرنیا با 25 متر مربع و سطح 
سایه انداز 70 درصد تقریبا برابر 17.5 متر مربع خواهد 

شد.
- علیرغم اینکه در کالیفرنیا روش آبیاری سطحى برای 
پسته کمتر وجود دارد ولى مقایسه آماری نیاز آبى پسته 
بوده و  آبیاری سطحى  برای روشهای  در هر دو منطقه 
محاسبات اخذ شده و اطالعات تهیه شده بر پایه روش 
تحت  سطح  کل  شدن  خیس  بر  مبنى  سطحى  آبیاری 
ای  قطره  آبیاری  روش  چنانچه  باشد.  مى  گیاه  پوشش 
مد نظر باشد بر اساس میزان کاهش سطح خیس شده 
است  الزم  شود.  مى  داده  کاهش  نیز  آبى  نیاز  میزان 
نوع  از  –کالیفرنیا  ترابال  منطقه  در  آبیاری  روش  بدانیم 
قطره ای با دو الین بوده و آبیاری تکمیلى از نوع میکرو 
آبپاش )MICRO SPRINKLER( نیز موجود مى باشد که 
جهت آبیاری تکمیلى در بعضى از باغات کاربرد داشته 
و بیشتر برای آبشویى زمستانه استفاده مى شود و فقط 
در مواقعى که آب به وفور وجود داشته باشد در تابستان 

شود.  مى  استفاده  وقت  پاره  بصورت  سیستم  این  از 
روز   4 پسته  برای  منطقه  آن  در  آبیاری  دور  همچنین 
تر  سنگین  خاک  که  مناطقى  در  اما  شده  بینى  پیش 
بوده و احتمال کمبود اکسیژن برای ریشه با دور آبیاری 
4 روز وجود دارد اصوال در هر نوبت آبیاری یک الین یا 
یک خط در یک طرف درخت آبیاری شده و طرف دیگر 
خشک نگه داشته شده تا مشکل خفگى ریشه پیش نیاید 
و در نوبت آبیاری بعدی طرف دیگر آبیاری خواهد شد. 
بنابراین در این سیستم برای هر طرف درخت لوله پخش 
ها  فلکه  شیر  تمامى  و  شده  نصب  نیز  جداگانه  کننده 

اتوماتیک بوده و سیستم کامال مکانیزه مى باشد. 
یا  رفسنجان  در  ای  قطره  آبیاری  های  سیستم  در  اما 
با هم آبیاری مى  کرمان هر دو طرف درخت هم زمان 
شوند و امکان جدا کردن هر خط به راحتى وجود ندارد.

ماه  در  آبى  نیاز  به  بستگى  آبیاری  زمان  همچنین   
موردنظر، سن درخت و همچنین تعداد قطره چکانها و 
فاصله آنها دارد و عموما بین 8 تا 36 ساعت متغیر مى 

باشد.
بیشتر  رفسنجان  منطقه  در  ایران  پسته  مورد  در  اما 
آبیاری از نوع سنتى بصورت کرتى یا نواری بوده و تمامى 
سطح تحت پوشش یک درخت خیس مى شود ولى در 
مورد آبیاری قطره ای نیز که اخیرا در حال گسترش و 
دو  بصورت  عموما  باشد  مى  سنتى  روشهای  جایگزینى 

خطه و نوار مرطوب پیوسته مى باشد.
پسته  باغات  در  سیستم  این  برای  بهینه  آبیاری  دور   
رفسنجان در مناطقى که بافت خاک سبک بوده حدود 
7 روز یک بار و در مناطقى با خاک متوسط حدود 10 
تا 12 روز یکبار و در مناطق با بافت خاک سنگین تا 18 

روز یک بار نیز مى رسد. 
زمانهای آبیاری نیز بسته به نوع سیستم بین 18 تا 36 

ساعت متغیر مى باشند.
بر این اساس آب مورد نیاز پسته در دو منطقه با در نظر 
گرفتن روابط و پارامترهای مورد نیاز بررسى و نیاز آبى 
بصورت جدول جداگانه هم برای پسته ایران و هم برای 

پسته کالیفرنیا بشرح صفحه مقابل مقایسه مى گردد:

باغبانی

42

شماره89 تیرماه1392-  پنجم-  سال 



نیاز ناخالص  آبی )لیتر بر روز)نیاز ناخالص آبی )میلیمتر بر روز)تاریخ 

0/2758 5 تا 25 اسفند 
261/9355/2 اسفند تا 10 فروردین 

3/56102 11 فروردین تا 25 فروردین 
265/57160 فروردین تا 10 اردیبهشت 

116/8196 اردیبهشت تا 25 اردیبهشت 
267/6218اردیبهشت تا 10 خرداد 

118/02231 خرداد تا 25 خرداد 
267/5222 خرداد تا 10 تیر 

205 117/12 تیر تا 25 تیر 
266/15177 تیر تا 10 مرداد 

114/7135 مرداد تا 25 مرداد 
263/47100 مرداد تا 10 شهریور 

112/02558/4 شهریور تا 25 شهریور 
261/132 شهریور تا 10 مهر ماه 

110/52415/5 مهر تا 25 مهر 
28726/5 لیتر در طول فصل رشد برای جمع ساالنه 

یک درخت 

ماه 
 

نیاز ناخالص آبی 
)میلیمتر بر روز)

نیاز ناخالص بصورت حجمی 
)لیتر بر روز)

مصرف ماهانه )لیتر) 

0/445/28158/4فروردین 

1/2515450اردیبهشت 

1/9123690خرداد 

2/8734/41032تیر 

3/0937/11113مرداد 

2/4329/16875شهریور

1/4617/52525/6مهر 

0/000/000آبان 

4844 لیترجمع در طول فصل رشد برای یک درخت

  Goldhammer, 2005 :ماخذ

نی
غبا

با

جدول1 .  برآورد نیاز آبی پسته در آمریکا

جدول2.  برآورد نیاز آبی پسته در ایران بر اساس نشریه های موسسه تحقیقات آب و خاك کشور
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همانگونه که در این دو جدول مالحظه مى گردد میزان 
آب مورد نیاز یک درخت پسته در کالیفر نیا  در طول 
متر مکعب  یا 28.7  لیتر  با 28726.5  برابر  فصل رشد 
تعداد  باشد  متر   5×5 کاشت  ابعاد  چنانچه  و  باشد  مى 
درخت در  یک هکتار 400 اصله و میزان آب مورد نیاز 
در فصل رشد برای یک هکتار باغ پسته کالیفرنیا  برابر 
با 11480 متر مکعب خواهد بود که البته بدون احتساب 
نیاز آبشویى و آبیاری زمستانه مى باشد و چنانچه برای 
آبیاری زمستانه نیز 5000 متر مکعب مصرف شود جمعا 
16480 متر مکعب در سال برای یک هکتار باغ پسته 
آب مورد نیاز مى باشد. اما معیار مقایسه ما همان فصل 

رشد و همان 11480 متر مکعب خواهد بود. 
در  پسته  درخت  یک  نیاز  مورد  آب  میزان  برآن  عالوه 
یک  برای  مکعب  متر   4.84 یا  لیتر   4844 رفسنجان 
 833 تعداد   2×6 کاشت  ابعاد  براساس  و  بوده  درخت 
درخت در هر هکتار موجود بوده و بنابراین نیاز آبى یک 
باغ پسته در رفسنجان بصورت حجمى در طول  هکتار 

فصل رشد برابر با 4032 متر مکعب خوهد بود.
مقایسه میزان عملکرد یا میزان محصول در واحد 

سطح
بنابر گزارشات مستند و همچنین اطالعات منتشر شده، 
 4500 حدود  ترابال  منطقه  در  پسته  متوسط  عملکرد 
باشد.  مى  کرمان  رقم  پسته  برای  هکتار  در  کیلوگرم 
پسته رقم کرمان مثل پسته فندقى کشور ما ولى درشت 
کم  سالهای  بین  متوسط  عدد  این  البته  باشد.   مى  تر 
محصول و پر محصول بوده و حداکثر برداشت نمى باشد 
زیرا در آن منطقه حداکثر برداشت تا 6 تن در هکتار نیز 

گزارش شده است.
از  برداشت  متوسط  رفسنجان  منطقه  و  ما  کشور  در 
درختان مثمر در سالهای پرمحصول  حدود 1.1 تن در 

هکتار و در سالهای کم محصول حدود 400 کیلو گرم 
بطور متوسط حدود 750 کیلو  باشد که  در هکتار مى 
گرم در هکتار مى شود که البته با توجه به آمار رسمى 
سازمان جهاد کشاورزی و همچنین انجمن پسته ایران 
یک  برای  در سال  گرم  کیلو  به 700  اخیر  سالهای  در 
هکتار و حتى کمتر از آن تقلیل یافته است و با مطالعه 
آمار چند ساله اخیر به این نکته پى مى بریم که تولید 
پسته در واحد سطح در کشور ما در حال کاهش است. 
ایران، عملکرد در واحد  انجمن پسته  بر اساس تخمین 
سطح پسته در رفسنجان در سالهای محصولى 91-90 و 
92-91 بترتیب برابر با 455 و 555 کیلوگرم بوده است. 
در  سطح  واحد  در  عملکرد  مقاله  این  در  وجود  این  با 
رفسنجان معادل 700 کیلوگرم در نظر گرفته شده است.
کیلو  یک  تولید  برای  مصرفى  آب  میزان  اساس  این  بر 
گرم محصول یا ماده خشک برای  دو منطقه بشرح زیر 

مى باشد:  
متر مکعب آب مصرف شده برای یک کیلو گرم پسته در 

کالیفرنیا آمریکا            2/55   =  4500 ÷ 11480
پسته  کیلو گرم  برای یک  متر مکعب آب مصرف شده 
در ایران                           5/76 =  700 ÷ 4032              

مقایسه و نتیجه گیری 
- علیرغم آنکه تعداد نهال درخت پسته در هکتار برای 
در  حتى  و  است  آمریکا  برابر  دو  از  بیش  ایران  باغات 
با وجود  برابر مى رسد و  باغات و مناطق به سه  برخى 
از  بیش  رفسنجان  منطقه  در  هوا  خشکى  میزان  آنکه 
و  تبخیر  مثال  بطور  و  باشد  کالیفرنیا مى  ترابال  منطقه 
بر  میلیمتر   8.1 رفسنجان  در  گرما  پیک  ماه  در  تعرق 
باشد،  مى  روز  بر  میلیمتر   6.8 ترابال  منطقه  در  و  روز 
پسته  باغ  هکتار  هر  در  آب  مصرف  میزان  متوسط  اما 
در کالیفرنیا بیش از 2.8 برابر ایران است. این در حالى 

هر  تولید  برای  ایران  در  مصرفى  آب  متوسط  که  است 
کالیفرنیا  در  و  مترمکعب   5.76 خشک  پسته  کیلوگرم 
2.55 مترمکعب است یعنى در ایران بیش از 2.2 برابر 
آمریکا. بعبارتى در باغات آمریکا با مصرف آب بیشتر در 
محصول  مقدار  ایران  از  کمتر  درخت  تعداد  با  و  هکتار 
بیشتری تولید کرده و کارایى آب مصرفى آنها در تولید 
و  است  ایران  از  بیشتر  بسیار  محصول خشک  کیلو  هر 
در واقع میزان آب کمتری برای تولید هر کیلو محصول 

مصرف کرده اند.
- همانگونه که مالحظه مى گردد افزایش تعداد درخت 
در هکتار )واحد سطح( نه تنها تاثیری در باالبردن تولید 
کاهش  موجبات  بلکه  نداشته  سطح  واحد  در  محصول 
است.  داشته  بدنبال  زیاد  تراکم  بدلیل  نیز  را  محصول 
نکته حائز اهمیت، تامین و مصرف آب کافى در هکتار 
و به ازاء هر درخت مى باشد در حالى که در سه دهه 
گذشته باغداران ایرانى عمال وجه همت خود را بر توسعه 
سطح زیر کشت بدون توجه به آب در دسترس گذاشتند 
سطح  توسعه  و  هکتار  هر  در  کمتر  آب  مصرف  با  و 
سعى در افزایش تولید داشتند. حتى در مواردی برخى 
باغداران تصور مى کردند که با اجرای آبیاری تحت فشار 
سطح  توسعه  برای  راه  آب  مصرف  در  جویى  صرفه  و 
نه  رویکرد  این  که  گردد  مى  مالحظه  شود.  مى  فراهم 
تنها هدف اصلى خود یعنى افزایش تولید را محقق نکرد 
بلکه با نابودی منابع آب، موجودیت جمعى پسته ایران 
را نیز در معرض نابودی قرار داده است. این رویکرد شاید 
تنها توانست عطش سنتى کشاورز ایرانى را برای مالکیت 

اراضى بیشتر بطور موقت برطرف کند. 
- با توجه به روند توسعه باغات پسته در دیگر استانهای 
مهمترین  از  یکى  جدید،  مناطق  در  بویژه  و  کشور 
موضوعات مورد توجه باغداران بایستى تناسب بین آب 
این  بررسى  در  و  باشد  زیر کشت  و سطح  در دسترس 
تناسب باید به آب تابستانه توجه کرد و نه آب زمستانه. 
این موضوع در مناطقى که تغییر الگوی کشت از غالت 
به پسته اتفاق مى افتد باید مورد توجه جدی قرار گیرد. 
مصرفى،  آب  میزان  افزایش  با  که  نمود  توجه  باید   -
افزایش  تواما  درخت  رویشى  رشد  و  محصول   میزان 
که  جایى  یعنى  عطف  نقطه  این  کردن  پیدا  یاید.  مى 
منحنى افزایش محصول در مقابل آب مصرفى از شیب 
صعودی تغییر جهت داده و به سمت نزولى مى رود برای 
ما مهمترین مالک برآورد نیاز آبى پسته خواهد بود زیرا 
با مصرف آب بهینه، بیشترین محصول را  در این نقطه 

خواهیم داشت.

منابع:
�Themis J. Michailides and David P. Morgan, U.C. Da�

vis, Plant Pathology

�David A. Goldhamer, U.C. Davis, Land, Air and Water 

Resources, Kearney Agricultural Center, 9240 5. River�

bend Ave., Parlier 93648

� TREE WATER REQUIREMENTS & REGULATED 

DEFICIT IRRIGATION / David.A.Goldhamer

باغبانی

44

شماره89 تیرماه1392-  پنجم-  سال 



میزان برداشت پسته کال تر در استان کرمان در سال 
مقدار  این  از  است،  بوده  تن  در حدود 15000   1391
حدود 7000 تن از باغات سیرجان، حدود 4000 تن از 
باغات کرمان و حدود 4000 تن نیز از سایر باغات استان 
برداشت شد. میزان برداشت ساالنه پسته کال در استان 

از 5 تا 8 درصد کل محصول پسته متغیر است.
در خصوص انتخاب منطقه مناسب برای برداشت پسته 
اینکه  اول  داد:  قرار  نظر  مد  بایستى  را  مطلب  دو  کال 
تجربه نشان مى دهد برای داشتن پسته کال با کیفیت 
هستند  آنهایى  درختان  بهترین  سبز  مغز  تولید  جهت 
که پیوند کشیده دارند، مانند اکبری و احمدآقایى. مغز 
مى  ارقام  سایر  از  سبزتر  باغها  این  از  شده  تولید  سبز 
مى  مناسب  باغ  انتخاب  در  که  مطلبى  دومین  باشد. 
 توان در نظر داشت ارتفاع منطقه از سطح دریا است به 
مغز  هم  باز  باشد  تر  مرتفع  باغ  چه  هر  که  ای  گونه 

سبزتری خواهیم داشت.
پس از انتخاب باغ مناسب، مسئله بعدی که بایستى مد 
جمله  از  است،  باغداری  اصول  رعایت  بگیرد  قرار  نظر 
آنها مى توان به انجام بموقع هرس، مبارزه با علف های 
هرز، آبیاری به موقع و کود دهى مناسب و بموقع اشاره 

باقیمانده  اینکه  برای  درختان  سمپاشى  در  دقت  کرد. 
وجود  عدم  همچنین  و  باشیم  نداشته  محصول  در  سم 
مهم  عوامل  دیگر  از  باغ  آب مصرفى  در  فلزات سنگین 
اصول  از  گذشته  هستند.  کال  کیفیت  بر  تاثیرگذار  و 
بر  هوا  نامتعارف  دمای  مانند  جوی  شرایط  باغداری، 
روی محصول تاثیر گذار خواهد بود. عدم رعایت اصول 
باغداری و خارج شدن شرایط محیطى از حالت طبیعى 

باعث عدم یکنواختى محصول خواهد شد. 
زمان برداشت پسته کال از حدود 20 مرداد آغاز مى شود 
و با توجه به منطقه برداشت متفاوت مى باشد. بهترین 
زمان شروع وقتى است که مغز پسته درون پوست کامل 
توان کال  زمانى مى  تا  نهایت حداکثر  در  و  باشد  شده 
برداشت کرد که حداکثر خندان آن به 5 درصد رسیده 
باشد. بعد از برداشت، بایستى در اسرع وقت پسته های 
کال را به میدان جهت خشک شدن در آفتاب انتقال داد. 
میدان  به  یا چرخ شده  برگ  و  با خوشه  تر  کال  پسته 
منتقل مى شود که تاثیری در کیفیت کار ندارد و تفاوت 
در  کمتری  فضای  شده  چرخ  پسته  که  است  این  آن 
میدان برای خشک شدن اشغال مى کند و فرآیند خشک 
شدن سریعتر انجام مى شود. هر چه ضخامت الیه پسته 

روی زمین کمتر باشد فرآیند خشک شدن سریعتر و با 
انجام مى پذیرد. در کل حداکثر ضخامت  بهتر  کیفیت 
پسته باید به اندازه ای باشد که کف میدان از میان پسته 
ها قابل مشاهده باشد. پس از پهن کردن پسته ها نباید 
زیر و رو کردن دائم آنها را فراموش کرد چرا که در غیر 
انجام نمى شود  اینصورت عمل خشک شدن یکنواخت 
و باقى ماندن رطوبت در مغز بسیار خطرناک است. البته 
احتمال سیاه شدن پسته نیز وجود دارد. معموالً زیر و رو 
انجام مى شود.  کردن پسته توسط پاروهای پالستیکى 
شده  چرخ  پسته  کامل   شدن  خشک  برای  الزم  زمان 

حداقل 5 روز و پسته با خوشه حداقل 7 روز مى باشد.
برای  کار  مهمترین  کال،  پسته  شدن  خشک  از  پس 
انبار  در  مناسب  محیطى  شرایط  ایجاد  کیفیت،  حفظ 
است. گونى های پسته بایستى در انبار دور از گرما و نور 
خورشید و روی پالت نگهداری شوند. با تهویه هوای انبار 
توسط فن مى توان هم دمای انبار را پایین نگه داشت و 
هم شرایط مساعد برای رشد قارچ آسپرژیلوس فالووس 
)مولد آفالتوکسین( را از بین برد. هر چه زمان نگهداری 
کیفیت  باشد  کمتر  انبار  در  کال خشک(  )پسته  کالک 

رنگ مغز آن بهتر خواهد بود.

مالحضات کيفی در توليد و برداشت پسته کال
امین حسین زاده

نی
غبا

با
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که  ام  رسیده  نتیجه  این  به  اینجانب  قبل  سالها   از 
عمده ترین مشکل پسته ایران عدم تبدیل علم به فرهنگ 
است. در پسته ایران محققان مطالعات خودشان را انجام 
مى دهند و تولید کنندگان هم کار خودشان را مى کنند. 
کار متخصصین صرفاً تئوری است و کار کشاورزان فقط 
بر تجربه متکى است. من درباره این مطلب خیلى فکر 
کردم و با اشخاص مختلف و زیادی هم صحبت کردم و 
با این ذهنیت مایل بودم که اگر بتوانم، کاری برای حل 

این مشکل بکنم. 
ما  به  که  کشاورزانى  از  بعضى   1390 سال  اواسط  از 
ما  که  حاال  کردند  مى  پیشنهاد  فروختند  مى   پسته 
پسته هایمان را به شما مى دهیم شما هم کود و سم 
مورد نیاز ما را تأمین بکنید. به این منظور آمدیم بازار 
را بررسى کردیم و دیدیم در بازار انواع و اقسام نهاده ها 
وجود دارد. دیدیم اجناس زیاد و متنوعى توزیع مى شود 
و هدف اصلى فروشندگان دریافت پورسانت و سود است. 
در این بازار تعداد زیادی )حدود 200 نفر در رفسنجان( 
به کار توزیع مشغول هستند که به کیفیت کاری ندارند. 
اول آمدیم و کاری را که میخواستیم انجام دهیم تعریف 
کردیم. ما مى خواستیم نتیجه کارمان این باشد که تولید 
پسته افزایش یابد زیرا با این کار کشاورزان مشتری ما 
پسته بیشتری تولید میکردند و در نتیجه پسته بیشتری 
به ما مى فروختند. وقتى تولید آنها باال رود رابطه آنها با 
ما محکم تر مى شود. اگر کشاورزان از ما راضى باشند 
اوالً به کارشان با ما ادامه مى دهند ثانیاً بطور مستقیم 
و غیر مستقیم باعث مى شوند که ما مشتری جدید هم 
پیدا کنیم. در بازار پسته دو نوع رقابت وجود دارد: یکى 
رقابت در فروش و دیگری رقابت در خرید پسته دست 
اول )خرید از باغدار و نه از کاسب و تاجر( و برای اینکه 
خریدار  نفع  هم  شویم  موفق  باغدار  از  خرید  رقابت  در 

)خودمان( را دیدیم و هم نفع کشاورزان را.
در اجرای این سیاست به این نتیجه رسیدیم که حتماً 

باید نهاده خوب تهیه کنیم و برای این کار نهاده ها را 
با آزمایش تهیه کردیم. نکته مهم بعدی آن بود که این 
نهاده ها در موقع مناسب و به میزان درست مصرف شود. 
باشیم  داشته  مناسبى  آدم  باید  که  رسیدیم  این  به  لذا 
که در تهیه نهاده مناسب و در نحوه استفاده آنها به ما 
کمک کند. این آدم را با در نظر گرفتن چهار ویژگى زیر 
باشد و اهل  اول آدم درستى  به کار گرفتیم:  انتخاب و 
پورسانت گرفتن از کارخانجات سازنده نباشد. دوم باسواد 
باشد و خوب درس خوانده باشد. سوم تجربه کاری خوبى 
داشته باشد و در آخر اینکه ترجیحاً خودش تولیدکننده 

پسته باشد. 
این مقدمات در اوایل سال 1391 آماده شد. از این زمان 
ما و حدود 200  بین کشاورزانى که مشتری  از  بعد  به 
دفترمان  به  را  نفر   25 تا   20 جلسه  هر  در  بودند،  نفر 
کشاورزان  برای  ابتدا  جلسه  هر  در  کردیدم.  دعوت 
 توضیح میدادیم که ما چه کار مى خواهیم بکنیم و چرا 
مى خواهیم این کار را بکنیم. روشن و شفاف مى گفتیم 
سود  که  شود  زیاد  تولیدتان  شما  خواهیم  مى  "ما  که: 
بیشتری ببرید و پسته بیشتری هم به ما بفروشید که ما 

هم سود بیشتری ببریم. اگر هم از کار ما راضى بودید به 
دیگران هم بگویید". 

اداره  مدتى  از  بعد  اما  بود.  خوب  کشاورزان  استقبال 
جهاد کشاورزی رفسنجان آمد و گفت شما پروانه ندارید. 
گفتیم خوب، پروانه مى گیریم. گفتند ظرفیت شهر پر 
شده است و نمى شود پروانه بدهیم. در نهایت با پیگیری 
این  ما  گرفتن  پروانه  بگیریم.  پروانه  توانستیم  موضوع 
حسن را داشت که ما را  مجبور کردند یک کارشناس 

دائمى داشته باشم. 
در  دفعات  به  نفر   200 از  بیش  گذشته  سال  یک  طى 
جلسه های ما شرکت کرده اند. به استثناء ماه رمضان و 
دو ماه فصل برداشت، در بقیه ایام سال هفته ای یک روز 
جلسه داریم. در هر جلسه حدود 20 تا 25 نفر شرکت 

مى کنند. 
روز  مسائل  به  راجع  ما  کارشناس  جلسه،  شروع  در 
صحبت   )... و  سمپاشى  دادن،  )کود  پسته  کشاورزی 
کوتاهى مى کنند. بعد از کشاورزان سؤال مى کند  شما 
باغات چطور است؟ وضعیت آفات  چه مى کنید؟ وضع 
چگونه است؟ بعد هم راجع به آفت خاص آن ایام توضیح 
مى دهند. هدف ما آن است که جلسه به بحث فى مابین 
کشاورزان تبدیل شود و کارشناسان به این بحث ها جهت 
بدهند. هدف ما آن است که نتیجه این جلسات، جمع 
بندی تجربیات با دید علمى باشد. کارشناسان ما به این 
نتیجه رسیده اند که مطالب زیادی از کشاورزان یاد مى 
گیرند.  با وجود اینکه مدت کوتاهى است که این کار شروع 
اما کشاورزانى هستند که بطور مرتب در جلسات  شده 
شرکت مى کنند. در میان خرده مالکینى که مشتری ما 
البته  هستند سال گذشته 30 نفر آزمایش برگ دادند. 
نمونه برگ را ما برداشتیم اما هزینه آزمایش را خودشان 
دادند. ما برای کشاورزان عضو این گروه شناسنامه باغى 
کار  ما  با  که  کشاورزانى  که  است  این  ما  هدف   داریم. 
مى کنند در آینده الگویى بشوند برای سایر کشاورزان. 
اگر اینطور بشود هم ما و هم کشاورزان به هدف خودمان 

خواهیم رسید.

سید محمود ابطحییک تجربه                 جمعی کوچک برای تبادل دانش و تجربه
عضو هیات مدیره انجمن پسته ایران 

باغبانی
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ضمن سالم و عرض خسته نباشید درخواست مى کنم 
مطلب زیر را در پاسخ به مقاله خانم ژیال آقامالیى که 
تحت عنوان  "هیومیک اسید از تبلیغات تا واقعیت"  در 

شماره 86 این مجله آمده است چاپ بفرمایید.
ابتدایى  نیمه  آقا مالئى به جز آنکه  در مقاله خانم ژیال 
اسید  "هیومیک  کتابچه  از  شده  کپى  مطلبشان 
چیست؟" تالیف اینجانب و خانم مهندس سرداری مى 
باشد و ذکری از ماخذ آن نشده است، چند مطلب دیگر 

جلب توجه مى کند که نیاز به پاسخ دارد: 
 اول اینکه ذکر کرده اند محلول پاشى کودهای هیومیکى 
کاری عبث و بى مورد است. در این مورد باید گفت که 
کودهای هیومیکى محلول اگر واقعا کود هیومیکى باشند 
همیشه محتوی مقادیری فولویک اسید مى باشند که ریز 
مولکول است و قابل جذب و به سرعت از ریشه، جوانه ها 
و برگ جذب مى شود و چون کالتور بسیار خوبى است، 
همراه خود بسیاری از عناصر میکرو و ماکرو را عبور مى 
دهد. از این گذشته مولکول های هیومیک اسید گرچه 
بعنوان  ولى  نیستند  قابل جذب  و  بوده  مولکول  درشت 
حامل و ناقل عناصر میکرو و ماکرو در همه سطوح عمل 
اغلب محتوی  آنجا که کودهای هیومیکى  از  مى کنند. 
پتاسیم، اوره و آهن هستند تماس این مجموعه به سطح 
مصرف  لذا  کند.  مى  کمک  عناصر  این  جذب  به  برگ 
کودهای هیومیکى محلول نه تنها منع علمى ندارد بلکه 
در مواردی که بجا و به موقع مصرف شود مى تواند بسیار 
هم مفید باشد. از جمله این موارد زمانى است که شما 
با کمبود عنصری مثل آهن مواجه بوده و به دلیل اینکه 
در میانه فصل رشد هستید زمان کافى برای استفاده در 

سیستم آبیاری و یا خاک را ندارید.
در پاراگراف آخر تحت عنوان "اسید هیومیک از تبلیغات 
تا واقعیت" مطالب متعددی آمده است که نیاز به توضیح 
از  تعریف مختصری  نخست  اجازه مى خواهم که  دارد. 
مواد هیومیکى داشته باشم چون به درک مطالب بعدی 

کمک مى کند.
مواد هیومیکى محصول نهایى تجزیه بافت های گیاهان 
در طبیعت توسط قارچ های ذره بینى موجود در خاک 
تازه  ماده  وجه  هیچ  به  اسید  هیومیک  باشند. پس  مى 
و غریبى نیست و در واقع عصاره هوموس است که در 
همه خاک های کشاورزی و حتى هر قطره از آب های 

رودخانه ها و اقیانوس ها وجود دارد. اصوال کود های آلى 
اند  تا زمانیکه در خاک به مواد هیومیکى تبدیل نشده 
کارایى الزم را ندارند. مطالعات نشان داده است که حدود 
75 درصد مواد آلى موجود در خاک های کشاورزی از 
در خاک  مواد  این  بدون وجود  مواد هیومیکى هستند. 
کشاورزی، تولید محصول سالم ناممکن است چون جذب 
متعادل عناصر توسط ریشه گیاه با کمک مواد آلى خاک 
و حضور میکرو ارگانیسم های مفید صورت مى گیرد و 
مواد  اعظم  بخش  هیومیکى  مواد  شد  اشاره  همچنانکه 
آلى خاک را تشکیل مى دهند و ضامن وفور و سالمت 
فلور طبیعى خاک نیز مى باشند. اما آنچه که در معدن 
بعنوان لئوناردیت شناخته مى شود و ماده اولیه هیومیک 
اسید محسوب مى گردد در واقع نوعى هوموس باستانى 
برخى  کنار  در  کربنیفر  عصر  های  جنگل  از  که  است 
مواد  بودن  مجاور  است.  مانده  باقى  زغال سنگ  معادن 
هیومیکى با زغال سنگ آنطور که نویسنده محترم درک 
کرده اند به هیچ وجه به معنای یکى بودن آنها نیست. 
جنگل  از  و  داشته  واحد  منشا  دو  هر  که  است  درست 
های باستانى مشتق شده اند اما روند تشکیل آنها کامال 
از یک پروسه  متفاوت است. تشکیل زغال سنگ ناشى 
تماما فیزیکى و شیمیایى است یعنى عواملى نظیر دما، 
سبب  سال  ها  میلیون  طى   ... و   pH و  رطوبت  فشار، 
خارج کردن مواد آلى از چوب و بافت های گیاهى شده 
و عمدتا عنصر کربن از آن باقى مى گذارد. زغال سنگ 
و  نیست  برای کشاورزی  مفید  ماده  گونه  هیچ  محتوی 
چنانچه برای این منظور به کار گرفته شود چیز مفیدی 
لذا خیانت در حق کشاورز  و  نمى کند  اضافه  به خاک 
دارد  بیولوژیک  روند  هیومیکى  مواد  تشکیل  اما  است. 
بدین معنا که فراهم بودن دما، رطوبت، pH، وجود نوع 
خاصى از قارچ های میکروسکوپى و وفور انواع خاصى از 
بافت  است.  آن  از پیش شرط های  منگنز  نظیر  عناصر 
های گیاهى ابتدا به مواد ساده ای نظیر قند، اسید آمینه، 
چربى، ویتامین ها و آنزیم های خاص و .... تجزیه شده 
سپس مجددا ترکیب گردیده پلیمر های بى نظیری را 
مى سازند که با اتصال به مینرال های خاک مجموعا مواد 

هیومیکى را تشکیل مى دهند. 
تفاوت های متعددی بین مواد هیومیکى با زغال سنگ 
وجود دارد که برخى را در خارج از آزمایشگاه و بیشتر 

داد.  تشخیص  توان  مى  آزمایشگاهى  شرایط  در  را  آنها 
برای نمونه چند مورد آن اشاره مى شود :

در  باشد  مى   5 تا   3/5 حدود  هیومیکى  مواد   pH  -
حالیکه زغالسنگ pH خنثى دارد. 

- مواد هیومیکى قابل اشتعال نیستند چون قبال اکسیده 
شده و با مینرال های نسبتا زیادی همراه هستند. 

حل  قلیا  در  سنگ  زغال  عکس  به  هیومیکى  مواد   - 
مى شوند.

مواد  از  خوبى  منابع  ایران  کشورمان  در  خوشبختانه 
سنگ  زغال  معادن  از  معدودی  مجاورت  در  هیومیکى 
رده  در  کیفیت  لحاظ  از  آنها  از  بعضى  که  دارد  وجود 
افراد  معدودی  اگر  حال  هستند.  جهان  در  ها  بهترین 
ذغال سنگ را گرانول کرده و مى فروشند نباید گناهشان 

را به پای بقیه نوشت. 
اند  فرموده  که  مطلب  آخرین  مورد  در  باالخره   و 
"گرانول های هیومیکى سرشار از فلزات سنگین هستند 
از چند سال سبب سرشاخه خشکى مى شوند"  بعد  و 
عناصر  سنگین،  فلزات  از  منظور  اگر  کنم  عرض  بابد 
است،  آرسنیک  و  کادمیوم،  جیوه،  سرب،  نظیر  سمى 
خوشبختانه تا آنجا که ما مى دانیم و دهها آنالیز که ما در 
اختیار داریم و برخى از آنها توسط بهترین آزمایشگاههای 
آمریکا انجام گردیده نشان مى دهد هیچکدام از عناصر 
مزبور به مقدار بیش از حد مجاز در منابع داخلى وجود 
ندارد و اگر نگرانى راجع به عناصر سنگین رادیو اکتیو 
و خوشبختانه  بررسى شده  آنهم  که  است  اورانیم  نظیر 
نتایج منفى است و همه مدارک آن موجود و قابل عرضه 
است. از همه اینها گذشته امروز مواد هیومیکى بعنوان 
یکى از بهتربن مواد سم زدای طبیعى در مجامع علمى و 
صنعتى جهان مطرح هستند و به همین سبب در تصفیه 
فاضالب های شهری و صنعتى از آنها استفاده مى شود. 
البته الزم به یادآوریست که برخى منابع هیومیک ایران 
شور هستند که قطعا نباید جهت تولید کود به کار گرفته 
شوند و اگر هم کسى دانسته یا ندانسته چنین خطایى 
کرد ردیابى آن در محصوالتش دشوار نیست و طبیعتا از 

بازار حذف مى شود. 

با تشکر
محمد علی داعی

نقدی بر مقاله "هيوميک اسيد از تبليغات تا واقعيت"
چاپ شده در ویژه نامه انجمن پسته ایران- اسفند ماه 1391

در پی چاپ مقاله ای با عنوان "هیومیک اسید از تبلیغات تا واقعیت" 
نامه اسفند ماه 1391،  آقاموالیی در شماره 86 ویژه  نوشته خانم ژیال 
نقدهای متفاوتی به دبیر خانه انجمن رسید. اولین نقد در این خصوص 
به  دوم  نقد  و  رسید  چاپ  به  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  ماهنامه  در 
 درخواست آقای دکتر محمد علی داعی در پاسخ به این مقاله در زیر ارائه 

می گردد. امید است که این مباحث منجر به روشن شدن ابعاد مختلف 
علمی و اجرایی مرتبط با کاربرد اسید هیومیک در باغات پسته و افزایش 

اطالعات باغداران گردد.

انجمن پسته ایران 

نی
غبا

با
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کامل  بطور  را  خودتان  لطفا  زینلی  آقای   
معرفی کنید.

من بهروز زینلى کشاورز پسته کار شهرستان رفسنجان 
در بخش نوق، شهر بهرمان هستم. به دلیل اینکه پدرم 
به  بچگى  از  بودند  پسته  باغدار  و  کشاورز  پدربزرگم  و 
صورت  به  را  کشاورزی  داشتم.  اشتغال  کشاورزی  کار 
در سال 1370  اتمام خدمت سربازی  از  بعد  ای  حرفه 
شروع کردم. قبل از آن هم کشاورزی مى کردم وکمک 
آبادی  فتح  زینلى  پدربزرگ من محمد  دادم.  پدرم مى 
که  داشتند  زمین  جایى  در  شهسوار  محمد  به  معروف 
به ده شهسوار معروف بود. یکى از کشاورزان حرفه ای 
از  بعد  و  بودند  معلم  هم  پدرم  بودند.  خودشان  زمان 

بازنشستگى کشاورزی را دنبال کردند.

 پدربزرگتان برای خودشان کار می کردند یا 
برای کسی کار می کردند؟

شروع  اوایل  داشتند.  خودشان  برای  ملکى  پدربزرگم 
کشاورزیشان، با آقای رضوی همکاری مى کردند. ساکن 
را شروع  نوق کشاورزی  آباد  در خالق  بودند.  رفسنجان 
از  قبل  نفر  چند  و  بوده  کویر  در  منطقه  این  کند.  مى 
ایشان آمده بودند و نتوانسته بودند پسته کاری کنند و 
ایشان علیرغم سن کمى که داشتند ادعا مى کنند که 
من این کار را با زدن زه کش انجام مى دهم و با بیرون 
بردن آبهای سطحى شور،  زمین ها را احیا مى کنند. بعد 
از آن با این آب شور غیر قابل مصرف با اجازه مالک برای 
خودش کشاورزی مى کند. انتقال این آب نیز با ابتکار 

دورانى  صورت  به  و  لوله  بدون  ثقلى  صورت  به  و  بوده 
را  مازادی که درختان آن ها  از آب  انجام گرفته است. 
داشته خشک مى کرده، با هزینه خودشان برای خودشان 

کشاورزی مى کردند. 

 این ماجرا مربوط به چه سالی می شود؟
تقریبا حدود 80 سال پیش. 

 آن زمان مجبور بودند در منطقه خالق آباد 
بهرمان زه کش بزنند؟

با شتر خاک را از ارتفاعات بهرمان مى آوردند. چاله های 
نیم متری مى زدند و این خاک های رس خوب را داخل 
چاله ها مى ریختند که بتوانند درختان پسته را بکارند. 
در حومه روستا و شهرها پسته کاری شده بود ولى در 
کویرها و باتالق ها خیر. پدر بزرگ من اولین کسى بود 
انجام داد. ردیف ها در  این پسته کاری را در کویر  که 

آنجا 10 تا 12 متر فاصله دارند.

 چرا اینقدر فاصله می گذاشتند؟
الگوی  صورت  هر  به  کردند.  مى  زراعت  ها  ردیف  بین 
بزرگ  درخت  که  زدند  مى  حدس  شاید  بوده  خوبى 

خواهد شد.

 آقای رضوی با چه آبی کشت می کردند؟
آن ها آب قنات داشتند. هر دو نوع آب وجود داشت. آب 
شیرین تر متعلق به قناتها بود و از آب شور به طریقى 

حال  در  ولى  شد.  استفاده  کاری  پسته  برای  گفتم  که 
حاضر آب پس از گذشت 80 سال تا  عمق 220 متری 
آب  که  کرد  مى  تعریف  پدربزرگم  است.  رفته   پایین 
زه کش طوری بود که یک بچه 8 تا 10 ساله افتاد درون 
نجات  را  بچه  نتوانستند  بودکه  زیاد  اینقدر  فشار  آب، 
دهند و بعد از طى مسافتى توانستند او را نجات بدهند. 
در حال حاضر در آنجا چاهى داریم که تنها 3 لیتر در 

ثانیه آب دارد.

 در آن منطقه قنات تا چه زمانی فعال بود و 
از کی چاه زدند؟

تا قبل از انقالب در حدود سالهای 1350. بعد از آن چاه 
زدند و به مرور فعالیت قناتها کم شد. االن 10 سال است 
که دچار افت شدید آب شده و میزان آب چاهها از 20 تا 
30 لیتر در ثانیه به 3 لیتر در ثانیه رسیده است. عمال رو 
به خشکى مى رود و ببینید که چه فاجعه ای در برداشت 

از منابع آب اتفاق افتاده است.

چه  کش،  زه  بحث  از  غیر  بزرگتان  پدر   
ابتکارات دیگری داشتند؟

پدر بزرگم آب زه کشى را به صورت ثقلى و بدون لوله و 
نیروی فشار به منطقه ای باالتر منتقل کردند. با گمانه 
زنى در کویرها، ابتدا در مسیری که مى خواستند آب را 
ببرند جویى مى زدند. اگر اشتباه مى شد جوی را پایین 
تر یا باالتر مى بردند. در نهایت مسیری پیدا مى کردند 
که حدس مى زدند آب برمى گردد و کم کم به صورت 

راه رفتن روی شيروانی داغ

بازگویی مدیریت موفق باغات در گفتگو با بهروز زینلی

بهروز زینلى برای سه سال متوالى بعنوان کشاورز 
نمونه در اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و 
کشاورزی  جهاد  نمونه  مروج  بعنوان  نیز  سال  سه 

که  گفت  توان  مى  جرات  به  است.  شده  انتخاب 
سیستم آبیاری تحت فشار اجرایى در باغات ایشان 
یکى از موفق ترین ها در نوع خود بویژه با توجه به 
مقدار آب موجود و نسبت آن با سطح باغات تحت 

پوشش مى باشد.    
این کشاورز منطقه نوق رفسنجان در هر زمینه ای 
کند.  استفاده  ابتکاری  روشهای  از  کند  مى  سعى 
مبارزه  کوددهى،  زمینه هرس،  در  ایشان  ابتکارات 
با آفات و در یک کالم نگهداری و مدیریت باغات 
منجر به آن گردیده که با کمترین آب در دسترس 

به بهره وری مطلوب از نظر تولید دست یابد.
 شاید ذهن کنجکاوش را از پدربزرگ خود مرحوم 
باشد.  برده  ارث  به  یا پدر معلمش  محمد شهسوار 
پاره  بار  یک  کنیم  مى  گز  بار  "هزار  گوید:   مى 

مى کنیم". 

 با این وجود تاکید دارد که: "کشاورزی خیلى باز 
اطالعات   من  بگوید  تواند  نمى  هیچکس  و   است 
صددرصد در کشاورزی دارم. هر چه مى رویم جلوتر 

مى بینیم که هیچ چیز یاد نداریم".
انتخاب بهروز زینلى بعنوان یک باغدار معاصر برای 
این مصاحبه بیشتر از آنکه با هدف ترویج روشهای 
عملى ایشان در باغداری )که بعضا شخصى و تابع 
برای  باشد،  گرفته  صورت  است(  زمان  و  مکان 
با  ایشان در مواجهه  ناپذیر  معرفى روحیه شکست 
مشکالت باغداری و شهامت تغییر رفتار در استفاده 
از آب و خاک است. باشد که دیگران نیز بپذیرند 
که چالش امروز باغداران پسته در مواجهه با کمبود 

آب، انتخاب بین بودن و نبودن است. 

                   محمد علی انجم شعاع 

باغبانی
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اریب و دورانى آب را مى بردند نزدیک به ارتفاعات. در 
مرحله بعد یک متر و نیم تا دو متر زمین را مى بردند 
پایین تا برسد به چاه پوکه قناتى که خشک شده بود و 
با این کار این آب را به وسیله قنات به روستاهای پایین 
دست انتقال مى دادند تا وارد صحرا شود. همانطور که 
که  جایى  تا  روستاها  در  قنات  مظهر  فاصله  دانید  مى 
کیلومتر   12 تا   10 حدود  بعضا  است  قنات  کار  پیش 
فاصله دارد. ایشان آب را مى ریختند داخل چاه پوکه ها. 
گاهى اوقات این چاه پوکه ها آب هم داشت ولى کم بود 

و آب زهکش ها با آن آب قاطى مى شد.

 ایشان تا چه سالی در قید حیات بودند؟
زمان خودشان  ایشان در   در سال 1365 فوت کردند. 
به  داشتند  قبولشان  همه  که  بودند  کسوتى  پیش 
عنوان فردی که در کار پسته کاری ماهر بود. عالوه بر 
کشاورزی، ساختمان های خشت و گلى زیادی ساختند. 
تا  دو  داشتند.  سازی  ساختمان  کار  به  شدیدی  عالقه 
در  پدربزرگم  داشتند.  روامهران  و  بهرمان  در  آسیاب 
برای مدرسه و بچه های  را مى دهند  بهرمان خانه ای 
خودش هم در آنجا درس خواندند. بعد از آن بچه ها را 
خواندند.  درس  آنجا  سالى  چند  فردوسیه.  فرستند  مى 
آنجا  از  من  عموهای  از  تا  دو  آباد.  نجم  روند  مى  بعد 
مى روند یزد درس مى خوانند. پدر من حدود 2 سال 
سال 1340  بود.  دانش  سپاه  بلوچستان  و  در سیستان 
به روستای روامهران که نزدیک محل کشاورزی ماست 
برمى گردند. مى آیند اینجا چاه مى زنند و چاه دیگری 
دهند.  مى  رونق  را  کشاورزی  و  زنند  مى  تر   پایین 
چاه  اما  زنند  مى  پدربزرگم  های  زمین  در  را  اولى  چاه 
بعدی را که دو سال بعد مى زنند در زمین های خودمان 

بود.
پدر من معلم بودند و سرمایه ای نداشتند. عالوه بر اینکه 
معلم بودند کار کشاورزی هم انجام مى دادند. زمانى که 
انقالب شد تا سال 1370 ما سر چاه تلمبه با کمترین 
بدست  من چیزی  پدر  اگر  کردیم.  مى  زندگى  امکانات 

آوردند با سختى بوده است.

 پدر شما از سال 42 سال شروع کردند به 
پسته کاری، آیا زراعت هم می کردند؟

زراعت هم مى شد. کم کم از 42 شروع به پسته کاری 
کردند.

 عمده پسته کاری شما در چه سالی بود؟
سال  یعنى  آمدم  سربازی  از خدمت  من  که  بود  زمانى 
1370. تا این سال حدود 20 هکتار بود. زمین هایى که 
پدر بزرگم درخت زده بود با زمین هایى که ما درخت 
زده بودیم متفاوت بود. زمین های پدر بزرگم علمى تر 
بودند. اتفاق بدی که افتاد آن بود که زمانى که انقالب 

و  کند  پیدا  گسترش  ما  کشاورزی  اینکه  جای  به  شد 
مالکى شد. کسانى  برود، خرده  روز  تکنولوژی  به طرف 
بودند که خودشان کار مى کردند و فکر مى کردند که 
استعداد بدنى  این را دارند که درخت با پشته 4 متری 

را هم مدیریت کنند.

تراکم  به  دارد  ربطی  چه  بدنی  توانایی   
باغات؟

چون مالکیتشان کم بود، مى گفتند به عنوان مثال من 4 
حبه ده بیشتر ندارم، کارهایش را خودم انجام مى دهم. 
در واقع از سطح زیر کشت کمتر مى خواستند بیشترین 
منافع را ببرند. در کوتاه مدت هم مى بردند. بعد که آب 
کم شد و مشکل پیدا کردند و زمین هایشان زیادتر شد، 
در این تراکم به مشکل برخوردند. پدرم تعریف مى کرد 
که: "یک روز کسى را آوردم تا زمین کوچکى که در حد 
نیم هکتار بود را درخت کند. قرار بود هر سه متر یک 
درخت بزنند و بین ردیف ها هم 3 متری باشد، رفتم سر 
نیم  هر  ردیف  داخل  که  دیدم  برگشتم  وقتى  و  کالس 
متر یک درخت زده است. به کارگرم گفتم که چرا این 
کار را کردی؟ گفت خدا کنه پسته شود، خودم مى روم 
زیر درختان خم مى شوم و پسته هایش را مى چینم". 
که  کارگری  که  بود  این  افتاد  انقالب  از  بعد  که  اتفاقى 
پدرم آورده بود، صاحب زمین شده بود و دیگر کارگری 
وجود نداشت. زمانى که من آمدم، متوجه شدم که اگر 
بخواهیم با این روش کشاورزی را ادامه دهیم مشکل پیدا 
خواهیم کرد لذا اصالح را از همان باغات قدیمى شروع 
کردم. پدرم دیگر بازنشسته شده بود و من با برادرانم کار 
مى کردم. کشاورزی را به نوعى شروع کردیم که برویم 
پیوند احمد  از  را کاهش دهیم.  به طرفى که هزینه ها 
آقایى استفاده کردیم که واقعا در منطقه جواب مى داد، 

از همه نظر، قیمت، فرآوری و ...

 اما بین احمدآقایی هم فرق وجود دارد؟
فاحشى  تفاوت  خیلى  ولى  هست  احمدآقایى  رقم  دو 
تفاوت  شان  ظاهری  پوست  رنگ  در  البته  ندارند. 
احمدآقایى  به  شباهت  که  هایى  پسته   دارند. 
مى دهند احمدآقایى نیستند بلکه اسم دیگری دارند و با 

احمدآقایى اشتباه مى شوند. 
بود،  شور  آبمان  کردیم.  ایجاد  تغییراتى  زمان  همان  از 
جابه جایى که زدیم آبمان شیرین شد. آب که شیرین 
شد اوضاع نسبت به قبل خیلى تغییر کرد و روند رشد 
کشاورزی ما شروع شد. در زمین هایى که من درخت 
کاری کردم فاصله بین ردیف ها را استاندارد گذاشتیم، 
حد 7 در 3 و 8  در 3  را انتخاب کردیم. از کمک های 
پدرمان خیلى استفاده کردیم، ایشان  یافته هایى را که 
خود و پدرشان داشت به ما انتقال مى داد. پدرم قدرت 
بیان خوبى داشت و خیلى راحت یافته ها را به ما انتقال 

مى داد. من هر وقت پیرمردی را جایى مى دیدم از او 
سوال کشاورزی مى کردم. همه به من مى گفتند چرا 
به آدم های مسن گرایش داری؟ چون مى دانستم این 
هم  از  منظور  و  نباشند  دیگر  سال  چند  شاید  ها  آدم 
نشینى این بود که آنچه که یاد گرفتند و تجربه کردند 
را به ما بگویند. آنها هم دوست داشتند معلوماتشان را به 
ما انتقال بدهند. ما هم آنچه که مى گفتند را در عمل 
انجام مى دادیم. از چند نفر مى پرسیدیم بعد عمل مى 
کردیم )هزار بار گز مى کنیم یک بار پاره مى کنیم(. هر 
چى هم که هر کسى مى گفت عمل نمى کردیم. ضرب 
المثلى هست که مى گوید "فالنى برزگر مى شود، اوستا 
برزگر نمى شود". کشاورزی خیلى باز است و هیچکس 
نمى تواند بگوید من اطالعات صد در صد در کشاورزی 
دارم. هر چه مى رویم جلوتر مى بینیم که هیچ چیز یاد 
نداریم. ما پیوندی را انتخاب کردیم که صرفه اقتصادی 

خوبى داشته باشد.

پیوند  بزرگتان  پدر  یا  پدر  شما  از  قبل   
احمدآقایی نزده بودند؟

احمدآقایى  را  ها  زمین  از  کمى  قسمت  یک  پدرم  چرا 
زده بود و جالب اینجاست که یکدفعه اقلیم تغییر کرد. 
و  برید  مى  را  ها  احمدآقایى  پدرم  که  بود  زمانى  یک 
فندقى مى زد. شرایط آب و هوایى طوری شد که من 
 متوجه شدم احمدآقایى چند سال است که خیلى خوب 
مى شود لذا شروع کردیم به زدن احمدآقایى. کسانى که 
احمدآقایى در آن منطقه دارند بهترین محصول را دارند. 
ای  پسته  تنها  و  رده خارج شده  از  قوچى  وکله  بادامى 
که جواب مى دهد فندقى جسته گریخته و احمدآقایى 
است. کشاورز باید متوجه باشد که دقیق در آن منطقه 
باید  توصیه کرد،  نمى شود  رقمى جواب مى دهد.  چه 
تجربه کرد، خاک و آب و هوا باید بررسى شود تا صرفه 

اقتصادی داشته باشد.

سطح زیر کشت تان از سال 1370 به بعد   
چقدر بود؟

کل زمین هایى را که داشتیم  زیر کشت پسته بردیم.

 چقدر آب داشتید و چقدر زمین کاشتید؟
را  ها  زمین  کل  و  داشتیم  آب  لیتر   30 تقریبا  اوایل 
کاشتیم ولى در حال حاضر 7 لیتر آب داریم و حدود 60  
هکتار کشت کردیم. در واقع االن ما با 7 لیتر آب همان 
زمین ها را آبیاری مى کنیم و علیرغم اینکه سن شان 

باال رفته افت محصول آنچنانى نداریم.

 چه کار کردید که افت محصول نداشتید؟
در سال 1383 آبیاری تحت فشار انجام دادم. چند سال 
نتیجه  این  به  و  کردم  مى  بررسى  مختلف  مناطق  در 

نی
غبا

با
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رسیدم که آبیاری تحت فشار جواب مى دهد. خیلى ها 
در اثر سوء مدیریت مشکل پیدا کردند. از نظر من این 
سیستم 80 درصد مدیریت است و 20 درصد هم خود 

سیستم است. 
که  بودند  نوشته  من  برای  طرحى   1380 سال  از  قبل 
تا  مجموعه، حدود 270  کل  هکتار  برای 80  زمان  آن 
طرح  این  در  خواست.  مى  بودجه  تومان  میلیون   280
عوض  را  طرح  و  دادم  تومان  هزار   360 دادم.  تغییری 
کردم. به مهندسى که مى خواست این طراحى را انجام 
بدهد گفتم باید بیایى سر زمین. من آمدم سر زمین ها 
و همه زمین ها را برایش اسم گذاری کردم و به مهندس 
گفتم که من مى خواهم هزینه ها را پایین بیاورم. به این 
نتیجه رسیدیم که اگر سیستم تحت فشارمان را بیاوریم 
وسط زمین ها و آب را به دو طرف باال و پایین تقسیم 
کنیم هزینه مان خیلى کاهش مى یابد چون قطر لوله 
پایین مى آمد. بعد طرح دو منظوره ای دادیم که بتوانیم 
آب  برای  زمستان  در  غرقابى  اصلى  های  لوله  از طریق 

شویى استفاده کنیم.
طرح های موفق طرح هایى است که کشاورز کاربر، طراح 
در  خوب  طرح  تا  کنند  مشورت  هم  با  همه  سازنده  و 
و  کردیم  عوض  را  طرح   و  داد  انجام  را  طراحى  بیاید. 
از شد.  انجام  و  رسید  تصویب  به  تومان  میلیون   80  با 
  ثانیه ای که شروع به کار کردند من پا به پایشان کار 
مى کردم، مثل یک شاگرد. مى خواستم ببینم که چه 
کار مى کنند و در عین حال که نظارت مى کردم آموزش 

هم مى دیدم.
 آنچه که جنس های استاندارد و خوب در داخل ایران 
تولید مى شد را اینجا خریدیم. همزمان کارهای ترویجى 
هزینه  با  بودم  آورده  فیلمبردار  دادم.  مى  انجام  هم  را 
در  که  ساختم  مستندی  گرفتم  مى  فیلم  کار  از  خودم 
زمان  آن  بود.  هم  ترویجى  بود  آموزشى  اینکه  عین 
استخری وسط زمین ها درست کردیم و آب را از تلمبه 

ها وارد این استخر مى کردیم. 
طرحى موفق است که مدیریت و جنس استاندارد داشته 
روز  آن  اما  بود،  داخلى  های  جنس  با  اولویت   باشد.  

قطره چکان استاندارد داخلى نداشتیم، هنوز هم 
نداریم. خیلى جنس ها هنوز استاندارد نبودند. طراحى 
شیرفلکه  چند  کردن  اضافه  با  بود.  شده  خوبى  خیلى 
لوله را دو منظوره کردیم بردیم سر زمین ها. هیچگونه 
عملیاتى قبل از آن نداشتیم. تمام ذهنیت من آن بود که 
هزینه اضافه نکرده باشیم. اضافه برداشت پسته ای که 
وام 5 ساله  را جبران کرد.  اول داشتیم هزینه  در سال 
بود با 7 درصد سود. جنس استاندارد و اصولى کار کردن 

جواب مى دهد.

 کار اصالحی هم در باغ کردید؟
در باغ های قدیمى درختانى را که وسط ردیف ها بود و 

پیوندهای متفاوتى داشتند اصالح کردیم.

 روی خاك کاری انجام داده بودید؟
چون خاکمان رس بود زمین ها را اصالح کردیم. خاک را 
در طول 12 سال ماسه بادی دادیم. هر ردیف 7 در 60 

متر را 12 کامیون تک دادم. 

 به چه دلیل یکدفعه ماسه نمی دادید؟
اصالح خاک باید به تدریج انجام شود تا خاک مخلوط 
حجم  یکدفعه  و  باشید  داشته  شوری  خاک  اگر  شود. 
و  کند  مى  و سنگین  فشرده  بدهید  زیادی  بادی  ماسه 
اثر عکس مى دهد. مثال کسى که سیستم آبیاری تحت 
کند.  استفاده  کود  چاله  باید  کند  مى  استفاده  فشار 
تحت  آبیاری  گویند  مى  ها  خیلى  که  دالیلى  از  یکى 
انجام  تغذیه  که  است  این  دلیل  به  نداده  جواب   فشار 
بوده  خاک  روی  شان  تغذیه  سطح  اینها  دهند.  نمى 
سطح  و  دهند  مى  انجام  فشار  تحت  آبیاری  یکدفعه  و 
رطوبت کم مى شود و درخت دچار ضعف خواهد شد. در 
روش غرقابى کل کرت مرطوب مى شود ولى در روش 
قطره ای سطح رطوبت کم مى شود به همین دلیل جای 
تغذیه را باید به جای مرطوب برد. برای این موضوع از 
روی  هایمان همیشه  استفاده کردیم. شلنگ  چاله کود 
که  هستند  کسانى  ناموفقند  که  کسانى  بود.  کود  چاله 
زیرساخت هایشان را درست نکردند، خیابان کشى ندارند 
و زمین را هموار نکردند، خاکشان شور است، تغذیه را 
نمى توانند انجام بدهند، بنابراین سال اول جواب عکس 
خواهد داد ولى اگر همه چیز درست باشد و آماده آبیاری 
تحت  آبیاری  مثبت  اثر  اول  در همان  باشد  فشار  تحت 

فشار را خواهید دید.

به  فشار  تحت  آبیاری  در  را  آبیاری  دور   
چقدر رساندید؟ 

دورآبیاری  دادیم  انجام  را  فشار  آبیاری تحت  زمانى که 
برابر رساندیم. به فرض مثال 40 روز آب مى  تا سه  را 
دادم به صورت سنگین، با همان آب رساندیم به 14 روز 
لیتری 24 ساعت  یکبار. قطره چکان هشت  روز  یا 13 
 آب مى داد. در این زمین برداشتمان سه برابر شد. در 
سال های اول که آب زیادی داشتیم سال آوری را تا چند 
شد  کم  یکدفعه  آبمان  افتاد  که  اتفاقى  نداشتیم.  سال 
رسید به یک سوم و درختان حجم شان زیاد شده بود. 

 آب که یک سوم شد برداشت شما هم یک 
سوم شد؟

نه. برداشت ما خیلى جزئى افت کرد. پسته هایمان ریزتر 
شدند ولى برداشتمان خیلى کم نشد چون در سیستم 
در  ای  ویژه  به صورت  آب  مدیریت  فشار  تحت  آبیاری 
مى  چه  هر  که  ماند  مى  ای  بچه  مثل  است،  دستت 

بچه  مانند  غرقابى  سیستم  ولى  دهد.  مى  گوش  گویى 
نا اهل مى ماند. رایزربندی هایمان را با قطعات ریز جدا 
کردیم و برای هر کدام یک شیر 63 گذاشتیم. در شیفت 
کردیم.  جدا  هم  از  را  ردیف   17 هر  ردیفه،   150 های 
برای یک قطعه  خیلى حسن داشت چون هر زمان که 
 اتفاقى بیفتد )مثال یک قطعه بیش از حد پسته آورده( 
قسمت  یک  و  ببندید  را  رایزر  راحت  خیلى  توانید  مى 
پسته  که  قسمتى  و  بدهید  آب  کمتر  ساعت  دو  را 
 بیشتری دارد را بیشتر آبیاری کنید. مدیریت آبیاری با 
شدت  به  ها  شیرفلکه  توسط  ریز  کردن  بندی  قطعه 
با  است.  مهم  خیلى  طراحى  است.  خودت  دست  در 
به شدت  که  گذشته  سال  تا  رفتیم  پیش  مدیریت  این 
سرخشکى های درختان به دلیل کم آبى دامنگیر ما هم 
شد و با طراحى قبلى نتوانستیم خیلى کاری انجام بدهیم 
سیستم  همان  در  و  دادیم  تغییر  را  تغذیه  شرایط  لذا 
آبیاری تحت فشار تغییر ایجاد کردیم. همچنین متوجه 
شدیم درختانى که نزدیک خیابان ها است و شلنگ ها 
یک طرف است خیلى با درختان دیگر فرقى نمى کند و 
دیدیم که اگر از یک طرف درخت هم آب بدهیم خیلى 
ندهیم  آب  را  درخت  طرف  یک  اگر  و  کند  نمى   فرقى 
مى توانیم نیازآبى را تامین کنیم.کاری که کردیم چاله 
متری   7 درختان  چون  زدیم.  میان  در  یک  را  کودها 
نزدیک به هم شده بودند امسال چاله کودمان را زدیم 
وسط ردیفها. از کودهای حیوانى حجیم با خاک و ماسه 
چهار  ها.  ردیف  این  در  ریختیم  و  کردیم  قاطى  خوب 
شلنگ را آوردیم یکجا وسط دو ردیف انداختیم یعنى به 
جای اینکه دو طرف دو تا باشد انداختیم وسط. در اثر 
4 ساعت آبیاری، خاک به حالت اشباع رسید. تخمینى 
که زدیم دیدیم هنوز 10 ساعت آب داریم و هر 15 روز 
یکبار مى توانیم یک ردیف در میان حالت اشباع ایجاد 
کنیم. با این اقدام نه تنها کودها را مى خیساند بلکه یک 
متر اطراف چاله کود را هم مى خیساند. چیزی حدود 4 

متر رطوبت را در 10 ساعت ایجاد کردیم.

مدیریت  از  غیر  به  ابی  کم  بحث  برای   
سیستم چه کاری انجام دادید؟

همزمان  ها  قسمت  از  بعضى  در  که  گرفتیم  تصمیم 
حذف  را  درختان  میان  در  ردیف  یک  پیوند،  تغییر  با 
چه  هر  نشویم،  پسته  بى  یکباره  اینکه  برای  ولى  کنیم 
درختان پیوند خورده بزرگ مى شد از ردیف بعدی کم 
مى کردیم. در زمان خشکسالى ناخودآگاه متوجه شدیم 
که درختانى که بهشان رسیدگى مى کردیم رنگ و حالى 
از  و  بودیم  کرده  کم  را  که حجمشان  درختانى  ندارند. 
سر برداشته بودیم را کنترل کردیم و دیدیم که چندین 
خوشه آورده اند. به این نتیجه رسیدیم که بهتر است در 
زمان خشکسالى حجم درخت را کم کنیم تا زمانى که 

دوباره آبسال شود و بگذاریم درخت بزرگ شود.
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 کود را چه کار می کردید؟
که  زمانى  از  منتهى  دهیم  مى  کود  سال  هر  تقریبا 
را  میان یک طرف ردیف  بزرگ شدند یک در   درختان 
کود  چاله  یک  از  ردیف  دو  برای  واقع  در  دهیم.  مى 
استفاده مى کنیم. در واقع هم هزینه را پایین آوردیم و 
از طرفى چون مى خواهیم حجم چاله کود را زیاد کنیم 
مجبوریم از یک چاله کود استفاده کنیم. هر زمان که کم 
و  تر  موادغذایى ضعیف  نظر  از  را  آب مى شویم کودها 

حجم شان را زیاد مى کنیم. 
از بچگى عالقه شدیدی به دامپروری داشتم. قبل از اینکه 
بروم سربازی، دام هم داشتیم. زمانى که برگشتم تعدادی 
گوسفند محلى درشت با تعدادی گوسفندهای پاکستانى 
از چند نسل جفت گیری، نسل  دورگه گرفتم که پس 
سوم آنها بومى شد. از مجموع این گوسفندها این نسل 
را  پسته  درختان  زیر  های  برگ  تمام  داشتم.  نگه   را 
جمع آوری مى کردم مى دادم به آنها و به عنوان غذای 
حتى  کود.  به  شود  تبدیل  تا  کردم  مى  استفاده   دام 
پوست های پسته را خشک مى کردیم و مى دادیم به 
دام تا بخورد و از این طریق این ضایعات را به کود تبدیل 
مى کردیم. نسلى انتخاب کردیم که همه چیز خوار شده 
همه  ندارم  دام  که  االن  بودند.  نجار  اصطالح  به  بودند 
خاک  و  کودها  چاله  درون  ریزم  مى  را  پسته   اضافات 
مى ریزیم روی آن ها. حتى ناخنک ها را هم مى پوسانیم 
آلى  ماده  توانیم  تا مى  ریزیم داخل چاله کودها.  و مى 
فراوانى به خاک مى دهیم. کود حیوانى را هم از بیرون 

مى آوریم.

چگونه  و  طریقی  چه  به  را  پاشی  محلول   
انجام می دهید؟

ما  کشاورزی  دادیم  انجام  ای  قطره  که   1383 سال  از 
عوض شد و نوع تغذیه تغییر کرد. قبل از آن خیلى چاله 
را  کود  هم  ما  بود  آب  چون  کردیم  نمى  استفاده  کود 
سطحى مى دادیم. سال 80 به بعد بود که زیر ساخت ها 

را مى خواستیم درست کنیم.
مواد  نظر  از  کرمان  استان  های  خاک  اینکه  خاطر  به 
و  رفسنجان  شهرستان  مخصوصا  است  ضعیف   آلى 
على الخصوص نوق، مجبوریم برای اینکه مواد آلى خاک 
را تامین کنیم چاله کود را داشته باشیم. با مصرف مواد 
داریم  مداوم  سال   10 شود.  مى  نابود  خاک  شیمیایى، 
ایرانى  کودهای  از  معموال  کنیم.  مى  پاشى  محلول 
را  ماکروها  هم  و  ها  مغذی  ریز  هم  کنیم.  مى  استفاده 

استفاده مى کنیم. 
غذایى  مواد  جذب  برای  است  فصل  بهترین  بهار  فصل 
از طریق برگ به خاطر اینکه با یک تیر دو نشان بزنیم 
گاهى اوقات سعى مى کنیم زمانى که آفت شیره خشک 
هم داریم از این محلول ها استفاده کنیم در آفت هایى 
استفاده  از سم  مجبوریم   ... و  زنجره  کراش، سن،  مثل 

کنیم. در شیره خشک به ندرت از سم استفاده مى کنیم 
مگر زمانى باشد که خیلى طغیان کرده باشد.

صابون و کود را همراه هم مى زنیم که تا حدی هم شیره 
خشک را کنترل مى کند و هم تغذیه مى کنیم. سالى 
تا سه  دو  آزمایش خاک  برگ مى دهم.  آزمایش  یکبار 
که  کمبودهایى  کنیم  مى  سعى  دهم.  مى  یکبار  سالى 
دارد را از طریق محلول پاشى و ریزمغذی و... حل کنیم. 
بر اساس مقدار آبمان نوع کود را انتخاب مى کنیم که 

خیلى درخت را اذیت نکنیم.

 از طریق سیستم هم کود می دهید.
دهیم.  مى  سیستم  طریق  از  کال  را  ازت  کودهای  بله، 
کودهای سولوپتاس را هم از این طریق تامین مى کنیم. 
که مى دهیم خوب  از طریق سیستم  را  ها  مغذی  ریز 
جواب مى دهد. تنها چیزی که ما را تحت الشعاع قرار 
داده کم آبى است. علیرغم همه کم آبى ها افت محصول 
نداشته  هم  بعد  امیدوارم  که  نداشتیم  اینجا  تا  چندانى 
باشیم. شاید هم روزی برسد که مجبور شویم درختان 

را با سرم آب دهیم.

 چند سال است که آبتان به 7 لیتر کاهش 
پیدا کرده است؟

دو سال است که در اینجا این عدد را داریم. در کرمان 
کمتر  آبمان  خیلى  آنجا  در  که  داریم  کشاورزی  هم 
 30 االن  باشد.   لیتر  یک  هکتاری   30 هر  شاید  است. 
زنده  با سیستم  را  است. درختان  لیتر شده  هکتاری 2 
نگه داشتیم. هوای کرمان سردتر است و خاک آن سبک 
تر و نفوذپذیرتر از خاک نوق است. باغى را که در کرمان 
گرفتیم خیلى مشکل دار بود و همه مى گفتند که نمى 
توانیم این باغ را روبراه کنیم، ولى گفتم که من مى توانم. 
بعد از مدتى که کار کردم، خسته شدم و ناامید، خواستم 
که برگردم، با خودم گفتم که پیش کسانى که گفتند نمى 
توانى، خجالت زده خواهم شد. ماندم و شرایط سخت دور 
از خانواده و شرایط آب و هوایى متفاوت را تحمل کردم 
و سیستم را روی باغ راه اندازی کردم. از تجربیاتم روی 
آنجا چندین سال تحقیقات  باغ نوق استفاده کردم، در 
فشار شده  تحت  آبیاری  نمونه  کشاورز  دادم.  مى  انجام 
بودم و همه من را مى شناختند. مى دانستم که باید کجا 
بروم و با چه شرکت هایى کار کنم. هر کجا که نیاز بود 
 با جهاد کشاورزی مشورت مى کردم و از آن ها کمک 
به  را  اداری  ام کنند. کارهای  راهنمایى  تا  مى خواستم 
راحتى انجام دادم و این بار مثل قبل خیلى اذیت نشدم 
و  کردند  مى  بازدید  کار  از  داشتند.  اطمینان  من  به  و 
هر چه که من مى گفتم مى پذیرفتند. باغ نوق هم به 
دست برادرانم بود و آن ها رسیدگى مى کردند، به همین 
خاطر خیالم راحت بود. طرحى نوشتم و از دوستان بسیار 
خوبى کمک های زیادی گرفتم. در اینجا تکنولوژی را به 

این صورت آوردیم که یک در میان آبیاری تحت فشار 
انجام دادیم. آب کم بود و به جای قطره چکان های 8 
متر  یک  گذاشتیم.  لیتری   4 های  چکان  قطره  لیتری، 
 5 به  را  هکتار   90 کردیم.  متر  یک  را  سانت  بیست  و 
این  شیفت تقسیم کردیم. من گفتم خودم مى خواهم 
از  ندهم.  اجرایى  شرکت  دست  به  و  دهم  انجام  را  کار 
روز   80 حدود  کردیم  تمام  تا  کردیم  شروع  که  روزی 
رفسنجان،  استخر  برابر  نیم  و  یک  زدیم  استخری  شد. 
لذا  بودیم  آب  کم  اینجا  در   . مترعمق  وده   70 در   70
زمستان ها آب را جمع مى کردیم تا در تابستان کمبود 
آب را جبران کنیم. حجم درختان را کم کردیم. تغییر 
که  است  سوم  سال  االن  دادیم.  هم  احمدآقایى  پیوند 
بدون  را  کار  این  است.  آورده  خوبى  پسته  های  خوشه 
تجربه انجام ندادم رفتم ایستگاه تحقیقات پسته کرمان 
در آنجا 45 واریته داشتند، بین این واریته ها احمدآقایى 
ولى  زدم.  احمدآقایى  دلیل  به همین  بود،  بهتر  از همه 
کردیم،  تحقیق  شد.  ایجاد  درختان  در  شوکى  یکدفعه 
متوجه شدم که آقایانى که باغ را از آن ها خریده بودم 
از ابتدای احداث باغ تا به االن کود حیوانى در چاله کود 
نداده اند. خاک از نظر موادغذایى ضعیف و اصال اصالح 
نشده بود. ما هم سطح رطوبت را کم کرده بودیم،  به 
همین دلیل درخت ضعف مى رود. اگر درختى که کود 
باید  شود.  مى  بدهیم خشک  کود  یکباره  به  را  نخورده 
کم کم درخت را به کود عادت بدهیم و کود خوار کرد. 
یک روزی یک آقای مهندسى که آمده بود باغات را مى 
دید نصیحتى کرد و گفت: "درختان را یک در میان نگه 
داشتى، درست است که یک مقدار پسته مى دهند ولى 
کانون آفت هستند، بهتر است که این کانون آفت را از 
زمین ها حذف کنى". گاهى اوقات یک آدم فهمیده و 
کارکرده حرفى مى زند که خیلى مهم است. به من گفت 
که این درختان را ببر و من گوش دادم و این کار را انجام 
دادم. 1350 ردیف 60 متری درخت پسته را با 3  اره 
موتوری کف بری کردیم و درختانى را که پیوندشان را 
عوض نکرده بودیم حذف کردیم. فاصله را که در زمین 
را  مالکیت  زیاد کردیم هم مسئله آب حل شد، هم  ها 
حفظ کردیم و هم از ماشین آالت خوب استفاده کردیم. 
با همین آب های کم مى توانیم با تغییر روش مدیریتى 
باغات را برگردانیم. بهترین روش برای مبارزه با کم آبى 
را انتخاب کردیم، به صورت تجربى هم به اینجا رسیدیم. 
انجام  تحقیقات  موسسه  بایست  مى  را  کارها  این   البته 

مى داد و به ما انتقال مى داد.

 در پایان  اگر صحبتی دارید بفرمایید.
مى خواهم این را بگویم که کار باید برنامه ریزی داشته باشد، 
با اتحاد در یک مجموعه خانوادگى پیشرفت ممکن مى شود. 
خواهر، برادر، پدر باید اتحاد داشته باشند و همه کار کنند و آخر 

اینکه ترقى در صداقت و راستى است.کار، صداقت، کار.

نی
غبا

با
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معامله با خدا
تحليل چالشهای توسعه در مناطق جدید در گفتگو با محمود بارانی

  آقای بارانی آیا تحصیالت شما به کشاورزی 
ارتباط دارد؟

کشاورزی  هنرستان  در  را  دبیرستان  دوران  من  بله 
خواندم.

به تهران آمدید  از رفسنجان    چه شد که 
در  توانستید  می  رفتید؟  مرکزی  استان  به  بعد  و 

رفسنجان پسته کاری کنید.
رفسنجان دیگر جایى برای توسعه نداشت. خوب ما ایران 
را چرخیدیم تا منطقه ای برای پسته کاری پیدا کنیم. 
حدود 30 سال پیش بود. به منطقه ای در زرندیه ساوه 
در  دولت  گفتند.  مى  آدمخوار  آن دشت  به  که  رسیدم 
آن منطقه چاه زده بود و برای کشت و زرع واگذار کرده 
بود اما بدلیل شوری آب، مالکان زراعتى نکرده بودند و 
آنها را رها کرده بودند. نزدیکترین محل مسکونى به این 
منطقه روستایى به نام پیک بود و از آنجا یک جاده به 

دشت آدمخوار مى رفت.

   هنوز هم اسم این دشت آدمخواره؟
االن اسمش دشت هامون سبز است.

امکان  فرمایید   30 سال پیش که شما می 
پسته  اوج  نداشت،  وجود  رفسنجان  در  توسعه 
ها هجوم  به دشت  مردم  بود.  رفسنجان  در  کاری 

برده بودند و چاه می زدند. 
های  آدم  هم  موقع  همان  اما  گویید.  مى  درست  کاماًل 
همین  شوند.   مى  نابود  دارند  که  دانستند  مى  عاقل 

چاهها باعث شد که رفسنجان  نابود بشود. قبل از انقالب 
مى گفتند حدود 900 حلقه چاه در شهرستان رفسنجان 
است که اگر اینها به همین صورت باشند تا 50-40 سال 
آینده ممکن است افت آب شدید نباشد. ما خودمان در 
اطراف رفسنجان چاه داشتیم. وقتى که انقالب شد یک 
دفعه مردم ریختند اطراف و تعداد زیادی چاه غیر مجاز 

زدند که بعدش هم شدند مجاز. 

  منطقه ای هم که شما انتخاب کردید آب 
بنظر نمی رسد که حتی در آن زمان  و  شور دارد 

خیلی اوضاع مناسبی داشته است؟
پسته در برابر شوری خیلى مقاوم است. نه اینکه حتماً 
از  کند.  مى  تحمل  را  شوری   اما  بخواهد.  شور  آب 
پارامترهایى که مى شود پسته کاری کرد یکى آب است 

بقیه اش هوا است، زمین است.
 پسته ریشه های عمیقى دارد و  اینجا هم عمق خاکش 
اما  نبود  مساعد  زراعت  برای  خاکش  سطح  بود.  خوب 
بود و  برای پسته خیلى خوب  بود که  شوری در حدی 
هرچى  اینجا  در  نه.  جو  و  گندم  برای  ولى  بود  مساعد 

پایین تر مى رفتیم آب شیرین تر مى شد.

  وقتی شما شروع کردید عمق چاه در این 
منطقه چقدر بود؟

100 متر و االن هم همان 100 متر است.
  ولی من مصاحبه هایی از شما خوانده ام که 

وضعیت آب آنجا را بحرانی اعالم کرده اید؟
پروانه  مطالعه  بدون  منطقه  این  در  نیرو  وزارت  دقیقاً، 

چاه هایى را داده است. در واقع مطالعه نکرده که اینجا 
چقدر ذخیره آب دارد و بر اساس همان ذخیره، پروانه  
چاه  حلقه   5 زمین  هکتار   200 در  آمدند  کند.  صادر 
 زدند که درست نیست. باید یک حلقه چاه مى زدند و 
آوردند  را مى  آبش  و  زدند  دیگر مى  را جای  بقیه اش 
آنهایى  بود.  نشده  رعایت  ها  چاه  فاصله  منطقه.  این  به 
که  آنهایى  اما  دارند.  مشکل  االن  بود  نشده  رعایت  که 
باید مطالعه  ندارند. وضعیت سفره  رعایت شده مشکلى 
کجاها  و  شود  مى  تغذیه  کجاها  که  ببینند  یعنى  شود 
تغذیه نمى شود. الیه های خاک را بشناسند. چاه های 
گیری  اندازه  بزنند.  پیزومتری  چاههای  بزنند.  اکتشافى 
میزان  هست.  هم  خشکسالى  بکنند.  مطالعه  بکنند. 

بارندگى تغییر کرده است.

مطرح  را  خشکسالی  بحث  یک  شما   
من  را.  آب  منابع  مدیریت  بحث  یک  و  کنید  می 
منابع  مدیریت  به  که  دهم  می  ترجیح  بیشتر 
این  در  تواند  نمی  خشکسالی  چون  بپردازیم  آب 
مقیاس به منابع آب آسیب بزند. آیا تعداد چاهها 

تغییر کرده است؟
چاه ها تغییری نکرده است. بعد از اینکه شروع کردیم به 
پسته کاری و دیدیم که نتیجه آن خوب شد و استعداد 
جدیدی  چاه  نگذاشتیم  دیگر  باالست،  خیلى  منطقه 
حفر شود. یعنى درخواست دادیم و االن مجاز نیست و 
همان چاههایى که از قبل بوده استفاده مى شود. ما در 
مثاًل در ظرف 24  داریم که  بارندگى هایى  این منطقه 
ساعت 35 تا 40 میلیمتر بارندگى مى شود که همه اینها 

با  که  است  ایران  پسته  پیشرو  باغدار  دهها  از  یکى  بارانى   محمود 
پیش بینى آینده رو به زوال پسته رفسنجان، از سى سال پیش با جستجو 
در مناطق مختلف کشور، سرانجام تصمیم به احداث باغ پسته در زرندیه 
ساوه گرفت. او با پذیرش ریسک سرمایه گذاری در یک منطقه ناشناخته 
با تکیه به احساس و تجربه خود، پیش قراول آبادانى دشت بى رونقى شد 
باغات پسته این  که به دشت آدمخوار معروف بود. اگر چه امروز سطح 
منطقه به 5 هزار هکتار رسیده و نام آن به هامون سبز تغییر یافته اما 

ظاهراً ایده های بارانى برای رونق بیشتر دشت تمامى ندارد.
مصاحبه با محمود بارانى بویژه برای کسانى که قصد احداث باغ پسته در 
مناطق جدید را دارند خالى از لطف نیست و مى تواند ضمن نشان دادن 
آنها  برای  الگویى  الزامات پنهان توسعه در مناطق جدید،  و  ابعاد  برخى 

باشد که سر پر دردی برای مواجهه با چالش های نو دارند.

حمید فیضی    

باغبانی
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سیالب مى شود و مى رود تو کویر یا تو رودخانه شور 
استفاده های خیلى  اینها  از  توانستیم  ما مى  ریزد.  مى 
داریم.  نگه  را  آب  و  بزنیم  بندهای خاکى  بکنیم.  بهینه 
را  این کارها  کارهایى که در همه جای دنیا مى کنند. 

انجام ندادیم. 

  وقتی تعداد چاهای منطقه تغییری نکرده 
پس میزان برداشت هم تغییر نکرده است؟

تغییر کرده است.

  چطوری؟
شد.  نمى  استفاده  اما  بود  شده  حفر  ها  چاه  موقع  آن 
مثاًل اگر برای زراعت هم استفاده مى شد یک فصل بود 
از  نیاز  فصل  در  مخصوصاً  سال  طول  تمام  در  االن  اما 
 اول فروردین تا آخر مهر مرتب چاه ها کار مى کنند و
 باغ ها را آبیاری مى کنند. پس برداشت خیلى بیشتر 
شده، در آن موقع برداشت خیلى کمتر بود. چاه ها زده 
شده بود ولى استفاده نمى شد و اگر هم استفاده مى شد 

یک فصل کوتاه استفاده مى شد.

منطقه  این  در  را  کارتان  شما  که  زمانی   
شروع کردید آیا باغ پسته ای هم بود؟

درخت  هیچ  بلکه  نبود  پسته  باغ  تنها  نه  نبود.  اصاًل 
بودند  خرافاتى  خیلى  منطقه  مردم  نبود.  هم   دیگری 
بمیریم.  بکاریم ممکن است  اگر درختى  مى گفتند که 
یک اتفاقى هم در منطقه افتاده بود، یک شرکتى آمده 
بود و مى خواست کار بکند که شب یکى از مهندسانشان 
را مار زده بود و تا رسانده بودند بیمارستان فوت کرده 
فکر  من  بود.  کرده  تشدید  را  خرافات  اتفاق  این   بود. 
بکارد  درخت  کى  هر  که  خرافات  این  که  کنم   مى 
اونها تشدید  به دامداران منطقه.  مى میرد برمى گشت 
مى کردند چون اگر آنجا باغ مى شد مراتع آنها تأمین 
سمنان  طرف  از  که  بود  گذرگاهى  آنجا  شد.   نمى 
و  طالقان  و  چالوس  طرف  به  رفتند  مى  و  آمدند   مى 
مى خواستند که بیابان بماند که فقط از مراتع استفاده 

کنند و بین مردم این خرافات را تشدید مى کردند.

 شما از منابع طبیعی هم زمین گرفتید؟
کردیم.  و شروع  مالک خریدیم  از  را  آب  و  زمین  ما  نه 
با یک  اولین کاری که کردم 100 هکتار زمین خریدم 
حلقه چاه که 40 لیتر آب بر ثانیه پروانه مجاز داشت و 
شروع کردم به کاشت پسته که تا 8-7 سال که نتیجه 
داد تنها بودم و توسعه ندادم. تقریباً تا 7 سال هیچ کس 

به غیر از من نبود و خودم هم توسعه ندادم.
از سال پنجم به بعد که دیدم رشد و توسعه اش خوب 
است دو حلقه چاه دیگر هم خریدم و توسعه دادم. چاهها 
متفاوتند. چاه 40 لیتر داریم. 50 لیتر داریم و 30 لیتر 

هم داریم.

 300 آب  ثانیه  بر  لیتر   120 با  شما  یعنی   
هکتار پسته کاشتید؟

بله.

باغ  هم  رفسنجان  در  خانوادتان  یا  شما   
داشتید؟

بله، اصوالً هر کسى در رفسنجان هست کشاورزه و پسته 
کاره. کمتر مى بینید که کسى در رشته دیگری فعالیت 

کند.

 االن هم در رفسنجان باغ دارید؟
نه دیگه. همه را فروختیم و آمدیم تهران.

باغات  یکسری  شما  اطراف  و  مجاورت   در 
پسته دیگر هم احداث شده است.

آنها به تشویق من آمدند من همه دوستانى را که  بله، 
داشتیم تشویق کردم. االن آنجا 5000 هکتار باغ پسته 
هست که متعلق به دوستان ماست. پسته یک محصول 
نباشید  کار  پسته  اگر  شما  است.  بازده  دیر  و  پرهزینه 
هرگز تو کار پسته نمى آیید سرمایه گذاری کنید چون 
شما حداقل باید 20 سال منتظر سرمایه ات باشى. 10 
ندارد و فقط هزینه است و 10  سال که هیچ درآمدی 

سال دوم مى خواهید بار اقتصادی بردارید. 

کردید  نمی  تشویق  شما  اگر  یعنی   
نمی آمدند؟

نه. فکر نمى کنم.

به  فشار  به  منجر  شما  تشویق  بنابراین   
منابع آبی شد؟

پسته  آنجا  در  هکتار  هزار   20 تا  داریم  نظر  در  ما  نه. 
کاری کنیم. آبش را هم تأمین مى کنیم. ببینید ما یک 
هیوالیى داریم بنام تهران که 15 میلیون جمعیت دارد 
و تقریباً نصف آبهای ایران را هم مى برد. آب بزرگترین 
 ... و  لتیان  و  طالقان، کرج، الر  مثل سد  ایران   سدهای 
مى آید به تهران. آب همه این سدها در نهایت مى رود 
تو فاضالب که دیگر مصرف بهینه ای ندارد. این پساب به 
جنوب تهران مى رود و از طرف بى بى شهربانو مى رود 
به طرف ورامین که آنجا هم مشکل زا مى شود که دولت 
باید هزینه کند و زمین های آنجا را زهکشى کند. اگر 
بخشى از این آب را به منطقه زرندیه بدهند ما مى توانیم 
در آنجا پسته را توسعه دهیم. اگر بخواهیم تولید پسته را 
به رکورد سالهای قبل برگردانیم حداقل برنامه 10 ساله 
است خیلى  بازده  دیر  پسته یک محصول  مى خواهیم. 
زمان، سرمایه و تخصص مى خواهد. شما یک ساختمان 
یاغ  اما یک  بسازی  میتوانى  را ظرف 2 سال  50 طبقه 
پسته باید 20 سال زمان بگذرد تا به اوج باردهى برسد. 

االن باغ های ما در استان کرمان دارند از چرخه تولید 
خارج مى شوند و فکری برای این موضوع نشده است.

صحبت  امکانی  مورد  در  دارید  شما   
نیست  معلوم  و   ندارد  وجود  االن  که  کنید  می 

تحقق پیدا کند. 
یکى از راه هایى که مى خواهیم در آینده داشته باشیم 
و داریم همین پسابه که خیلى عملیه و شدنیه. 5 سال 
پیش درخواست دادیم و وزیر نیرو نوشت به مهندسین 
مشاور برای مطالعه و مهندسین مشاور هم بررسى کردند  

و گفتند عملى و اجرایى است. 
را  تهران  پساب  بود که  ما  از درخواست های  یکى  این 
انتقال بدهیم. ما هنوز از منطقه اطالعات کامل نداریم. 
اول  که  بزنیم.  اکتشافى  چاه  یک  که  دادیم  درخواست 
ببینیم عمق آب چه جوری  است. همه اینها دارد مطالعه 
مى شود. یک قسمت مطالعات را دولت انجام مى دهد و 
یک قسمت مطالعات را دادیم به شرکت های خصوصى 
چه  باید  منطقه  این  آب  تأمین  برای  بگوید  ما  به  که 

کارهایى بکنیم که درآینده مثل رفسنجان نشود.

 االن چند باغدار پسته در این منطقه فعال 
شده  تامین  کجا  از  مطالعات  این  پول  هستند؟ 

است؟
تعاونى  بنام  دارند  تعاونى  یک  که  نفر   100 حدود 
تولیدکنندگان پسته هامون سبز. هر کس باغ خودش را 
دارد و عضو این تعاونى هم هست. این تعاونى یک مبلغى 

را جمع کرده برای مطالعات آب. حدود 200 
میلیون تومان پول در سه سال هزینه کردیم. 

که  است  آب  برداشت  کنترل  تعاونى  کارهای  از  یکى 
هیچکدام  االن  کند.  برداشت  پروانه  حد  در  هرکس 
اگر  کنند.  نمى  برداشت  پروانه  از  بیشتر  باغداران   از 
چاه هایى غیر از کشاورزی باشد و بخواهند در کشاورزی 
استفاده کنند، همه به وزارت نیرو اعتراض مى کنند و 

وزات نیرو هم جلوگیری مى کند.

  خود وزارت نیرو مجوز نمی دهد؟
مجوز مى دهد اما  برای دامداری و به دامداران  اجازه 

نمى دهد که کشاورزی کنند.

  برای کشاورزی مجوز نمی دهد؟
نه به هیچ وجه. در این سالهایى که ما آنجا هستیم این 
اتفاق نیافتاده است. فکر کنم تنها جایى در ایران هستیم 

که چاه غیر مجاز و چاه قاچاق نداریم. 

چه  جدید  منطقه  یک  در  پسته  توسعه   
موانع و مشکالتی دارد؟ 

مشکالت یکى دو تا نیست، خیلى زیاد است. من توصیه 
بکنند  کاری  پسته  که مى خواهند  افرادی  به  کنم  مى 

نی
غبا

با
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نروند متفرقه 20 هکتار، 50 هکتار، 100 هکتار در کنار 
با  محصوالت دیگر پسته کاری کنند چون پسته هرگز 
محصوالت دیگر نمى خورد. مثاًل در قم من رفتم دیدم 
گندم کاری هست، یونجه کاری هست و کنارش پسته 
هم کاشته اند. اینها هیچ وقت در هیچکدام موفق نیستند 
نه در یونجه کاری، نه گندم و نه پسته کاری. پسته کاری 
پسته  از  غیر  است،  پسته  تجمیع  هکتار  زرندیه 5000 
محصول  هیچ  ما،  اطراف  نیست.  هم  دیگری  چیز  هیچ 
زراعى دیگری نیست. اصاًل آبادی نیست. همش بیابونه. 

هرچى تو منطقه ما هست پسته کاری است. 

 پس به نظر شما در یک منطقه جدید باید 
باغات پسته بصورت مجتمع ایجاد شوند؟ 

مجتمع در سطح بزرگ، تخصصى، مکانیزه و ماشینى.
آن زمانى که ما مى خواستیم پسته کاری کنیم یکى از 
مشکالت آن بود که بعد از 3 سال باید هرس مى کردیم 
از درختى که  را  باید پیوندک پسته  پیوند مى زدیم.  و 
پیوند  جدید  درخت  به  و  کرده  جدا  دهد  مى   محصول 
مى زدیم. من باید پیوند را از رفسنجان و کرمان به اینجا 
منتقل مى کردم که اصاًل امکانش نبود. زمان جنگ بود 

و پروازها کم بود.
 ماشین 24 ساعت توی راه بود. نگهداری این جوانه ها 
تا به اینجا برسد و طراوت خودش را حفظ کند و اینجا 

سبز شود خیلى سخت بود.
ما کلمن های یخ مى گرفتیم. یه وانت مى گرفتیم که 
عقبش کارگر مى نشست و شاخه های حامل جوانه را 
در مسیر هرس مى کرد و جوانه را در یخ نگه مى داشت، 
اما  این وجود 70 درصد جوانه ها خشک مى شدند.  با 
امروز زمان مناسب است، تکنولوژی باالست. ما االن در 
 اینجا هم نهال تولید مى کنیم، هم پیوندک داریم و هم 
مى دانیم چه واریته هایى بکاریم و چه واریته هایى پیوند 

بزنیم و چه محصولى بهتر مى شود. 
االن فاصله ها کم شده است. مثاًل اگر شما بخواهید در 
قزوین پسته کاری کنید از قزوین تا زرندیه یک نصف روز 
بیشتر راه نیست. اما آن زمان فقط از رفسنجان و کرمان 

باید انتقال میدادی.
بهتر است هر کسى خواست در یک منطقه جدید پسته 
جا  همان  از  را  نیازهایش  همه  کند  سعى  بکند  کاری 
انتقال  باعث  مثال  که  نیاورد  دیگر  جای  از  کند.  تأمین 
آفت ها بشود. من در همان سالى که خواستم باغ ایجاد 

کنم اول یک گلخانه احداث کردم و نهال تولید کردم. 

چکار  منطقه  در  ارقام  سازگاری  نظر  از   
کردید؟

هایى  پایه  از  داشتیم  که  ای  تجربه  اساس  بر  ما  خوب 
استفاده کردیم که مى دانستیم. برای پیوندک حتماً باید 
کشور  کل  در  که  پیوندکى  از  اول  کردیم.  مى  امتحان 
بهترینه و عمومیت داره یعنى فندقى زدیم. 300 هکتار 

فندقى زدیم. هنوز همه را نگه داشته ام و راضى هستم. 
20 سال پیش که ما باغ مى زدیم اکبری و احمدآقایى 
به معروفى امروز نبود. آن موقع رقابت بین فندقى، کله 
قوچى و بادامى بود، ما بین آنها فندقى را انتخاب کردیم. 
بعداً 10 هکتار کله قوچى زدیم و بعدش روی احمدآقایى 

و اکبری کارکردیم. کله قوچى را توسعه ندادم.
توانید  نمى  یکسال، دوسال  یا  پسته طى یک فصل  در 
نظر بدهید که اکبری از فندقى بهتره یا نه. من بر اساس 
یک نسبت ده ساله میگویم از فندقى راضى هستم. اگر 
کنیم  مقایسه  و  بریزیم  هم  روی  را  دهسال  محصول 
نه  قبوله  قابل  اکبری  و  احمدآقایى  به  نسبت  فندقى 
فندقى هر  از  یعنى شما  قبوله.  قابل  بلکه  اینکه ممتازه 
 سال 2 تن پسته را مى توانید برداشت کنید، آفت ندارد 
و ... اما اکبری شاید بتوانى در یک سال 10 تن برداشت 
کنى اما ممکن است تا سه سال محصول نداشته باشید.  
اکبری یا احمدآقایى خیلى پسته پر ریسکى هستند، تا 
آنها  در  پیری  آثار  زود  خیلى  اما  خوبند  خیلى  جوانند 

ظاهر مى شود.

که  دارید  کسانی  به  ای  توصیه  چه  شما   
بخواهند در یک منطقه جدید پسته بکارند؟

هکتار   10 مثاًل  بخواهد  کسى  اگر  کنم  مى  توصیه 
پسته کاری بکند آن را تقسیم بر سه بکند و یک سوم 
بکارد.  اکبری  فندقى، یک سوم احمدآقایى و یک سوم 
بعنوان  را  کشیده  های  پسته  کنم  مى  پیشنهاد  من 
گرد  های  پسته  زرند.  بادامى  مثل  کنند،  استفاده  پایه 
خوبى  رشد  گرد  های  پسته  نیستند،  خوبى  های  پایه 
باید خیلى  برای پیوند  به قیم دارند.  دارند ولى احتیاج 
ورامین،  رفسنجان،  کاری  پسته  ببینید  بکنند.  مطالعه 
شما  چون  ندارند.  بهم  ارتباطى  هیچکدام  قزوین  یا   قم 
توانى  نمى  حتماً  بودی  رفسنجان  در  خوبى  کار  پسته 
باید  کار  پسته  اوالً  باشى.  ورامین  در  خوبى  کار  پسته 
آبیاری در جایى که آب  باشد. مثاًل نحوه  تجربه داشته 
نسبت  کند،  مى  فرق  شوره  آب  که  جایى  با  شیرینه 
آبیاری هم متفاوت است. نمى شود یک نسخه برای همه 
بپیچید. هر واریته ای که مى زنید نیاز گرمایى و سرمایى 
باید  باید تجربه نشان دهد. شما  را  اینها  متفاوتى دارد. 
یکى دو سال محصول برداشت کنید تا بتوانید قاطع نظر 

دهید. 
عماًل انجمن پسته باید مناطق ایران را شناسایى بکند. 
در ایران خیلى مناطق بکر هست. انجمن به عنوان یک 
است  توسعه  و  قابل کشت  که  در جاهایى  بیاید  متولى 
ها  آمریکایى  که  کاری  مثل  بکند  آب  تأمین   پیگیری 
کرده اند. در انتخاب پایه، انتخاب پیوندک، تولید نهال و 
تولید پسته کمک بکند. االن سرمایه در ایران خیلى زیاد 
باید  انجمن  العاده باالست و  است، یعنى نقدینگى فوق 

آن را هدایت بکند.
جایى  در  کاری  پسته  برای  که  کنم  مى   توصیه 

سرمایه گذاری کنند که دور از آبادی باشد. هرچه پرت 
تر و دور تر باشد بهتر است. اگر در روستاها باشد باالخره 
روستاها آلودگى خاص خودشان را دارند، اگر گندم کاری 
باشد  داشته  درختکاری  اگر  میکند،  اذیت  حتماً   دارد 
آفت هایش اذیت مى کند. اینکه متفرقه بروید و جایى 
خاص  مشکالت  درآینده  بخرید،  هکتار   50 روستا  در 
ما هم  منطقه  کنم.  نمى  تشویق  من  و  دارد  را  خودش 
کردیم،  شروع  صفر  از  ما  بردیم.  آبادی  ما  و  بود  بیابان 
آباد کردیم، درست کردیم، درخت کاشتیم، خانه درست 
کردیم. همه چیز را خودمان بردیم، نه آب بود، نه برق 

بود و نه جاده،  همه اینها را ما خودمان درست کردیم.

  با رابطه؟
نه، با پول شخصى. حتى جاده خاکى را ما آسفالت کردیم 
تا جاده اصلى. آباد کردن سخته اما ما کرمانى ها صبر 
و تحمل زیادی داریم. وقتى شما ده سال بتوانید برای 
یک محصول صبر کنید، این خودش حوصله مى آورد، 
ما  پسته  در  برود.  باال  تحملت  شود  مى  باعث  خودش 
مى دانیم هزینه ها چقدر است اما نمى دانیم درآمدمان 
در عرض 5  است  ما ممکن  است. همه محصول  چقدر 
دیگر  مترقبه  غیر  عوامل  یا  گرما  یا  هوا  سردی  دقیقه 
مثل تگرگ و باران از بین برود و 3-2 سال ممکن است 
درآمدی نداشته باشید اما همه هزینه ها سر جاشه، هیچ 
وقت نمى توانید آب را قطع کنید، کود ندهید و این یک 
توکل عجیب مى خواهد. ما در کار پسته با خدا معامله 

مى کنیم. باید ایمان داشته باشید تا موفق شوید.

مردم  که  است  آن  افتاده  که  اتفاقی   عماًل 
سال   10 از  بعد  تازه  و  کنند  می  گذاری  سرمایه 

نتیجه کار را می بینند.
همه  آمریکا  در  ببینید  است.  همین  ما  مملکت  مشکل 
چیز ثبت شده و شما اگر بخواهید در آنجا پسته بکارید 
به شما مى گویند چه پایه ای بکار و چه پیوندی بزن و 
چقدر محصول برداشت خواهى کرد. در ایران هرجا که 
پسته کاری شده افرادی مثل من رفته و سرمایه گذاری 
کرده اند. بعضى از دوستان ما رفتند در سمنان و بعد از 
5-4 سال و صرف هزینه های سنگین دیدند منیزیم آب 
باالست و درختان خشک شدند. یا مثاًل یکى از دوستان 
بعد دیدند در  و  ارزوئیه و سرمایه گذاری کردند  رفتند 
درختان  دیدند  شود.  نمى  تأمین  زمستان  سرمای  آنجا 

رشد میکنند ولى محصول نمى دهند.
 تحقیقات نشده و مطالعه نشده است. اینجا باید شانسى 
بروی و امتحان کنى، یا مثل من که گرفت یا یکى که 
اینها  نگرفت. همه  که  یا شیراز  نگرفت،  و  رفت سمنان 
برای  نیست.  هم  آموزشى  کنید.  شروع  صفر  از  باید  را 
پسته کاری در ایران باید توانایى انجام همه کار را خودت 
داشته باشى. در آمریکا وقتى شما مى خواهید بروید در 
 کار پسته، مثل این مى ماند که از بورس یک سهمى را 

باغبانی
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مى خرید. یعنى شما کاری به هیچى ندارید و همه کارها 
اینجا  در  اما  دهند.  مى  انجام  تخصصى  های  را شرکت 
کارهای کشاورزی را خودت باید مدیریت کنى و کنترل 
بدهى،  کود  کى  بدهى،  آب  کى  بکاری،  چى  که  کنى 
اینها در ایران برنامه ریزی شده نیست. یعنى ما شرکت 
تخصصى نداریم که 30-20 جوان تحصیل کرده بیایند و 

فقط روی آفات کار بکنند.

اعتماد  کنند،  می  استقبال  مردم  آیا    
می کنند؟

بله، باید شرکت ها یک پشتوانه قوی مثل بیمه داشته 
باشند که اگر آفاتى داد مسئول باشد و جبران خسارت 

بکند. 

که  ارگانیک  پسته  مورد  در  دهید  اجازه   
شما تولید می کنید صحبت کنیم. چند هکتار باغ 

ارگانیک دارید؟
200 هکتار باغ پسته ارگانیک داریم.

 از کجا تاییدیه گرفته اید؟
از BCS آلمان. سه سال تحت پوشش بودیم و بعد از 
سه سال کارشناسان شرکت  به ما تاییدیه دادند که هر 

سال باید تمدید شود.

ارگانیک شما در مجاورت 5000   باغ پسته 
چطور  دارد،  قرار  منطقه  مجتمع  باغات   هکتار 

می توانید اصول تولید ارگانیک را حفظ کنید؟
تالش ما این است که کل 5000 هکتار را ارگانیک کنیم. 
ما از کود شیمیایى خیلى کم استفاده مى کنیم. در تولید 
یا  از کودهای شیمیایى  نیست که  این  ارگانیک مسئله 
سموم استفاده نکنیم بلکه باید از کودها و سموم مجاز 
استفاده کنید. در این رابطه سموم دفع آفات سبز، زرد و 
قرمز داریم که از سموم قرمز نباید به هیچ عنوان استفاده 

کرد اما از سموم سبز و زرد مى توان استفاده کرد.
 

تولید  سبز  های  آفتکش  این  ایران  در   
می شود؟

بله.

را  شما  نیازهای  که  هست  سطحی  در   
برطرف کند؟

بله.

  مگر ما در ایران چقدر باغ ارگانیک داریم؟
امروز دنیا کوچک شده، شما هر چیزی که بخواهید در 
اینترنت مى توانید بخرید. االن اینجا در خود ایران هم 
تولید مى شود. تا حاال ما به مشکل برنخوردیم و همواره 

که  ساله  چند  کنیم.  مى  استفاده  بیولوژیک  آفتکش  از 
را  ایران داریم که حشراتى که پسیل ها   دو شرکت در 
مى خورند تولید مى کنند، مثل کفشدوزک و سالى 2-3 

میلیون از اینها را در باغات آزاد مى کنیم. 

 از هیچ نوع آفتکشی استفاده نمی کنید؟
تا حاال نیاز نشده است. یکى از خواص بسیار خوب واریته 
فندقى این است که خیلى در مقابل آفات مقاوم است. 
خیلى مشکل است که اکبری و احمد آقایى را ارگانیک 

بکنید. 

آفتکش  سموم  از  مجاورتان  های  باغ  اما   
خطرناك استفاده می کنند.

در  ما  را  قرمز  های  آفتکش  و  خطرناک  های  آفتکش 
هیچکدام از باغات زرندیه استفاده نمى کنیم.

 چرا استفاده نمی کنید؟
چون نیاز نیست. زرندیه منطقه بکری است و آلودگیش 
خیلى کم است. ما اگر بتوانیم این قرنطینه را حفظ کنیم 
که از سم های قرمز و سم های ممنوعه استفاده نشود تا 
زمانى که استفاده نشود شما مى توانید ارگانیک را حفظ 
کنید. اما یک بار اگر استفاده کنید همه پارازیت ها را از 
بین مى برد. در آنجا کشاورزها اتحاد خوبى با هم دارند، 

آنجا کسى از سموم ممنوعه استفاده نمى کند. 

  چطور 100 نفر باغدار را کنترل می کنید؟   
است  رفسنجان  و  کرمان  در  که  صورتى  به  آنجا  در 
سمپاشى نمى کنند. تعاونى یک دفتر خدماتى دارد که 
منطقه را پوشش مى دهد و تشخیص مى دهد که چه 
آفاتى دارد و از چه نوع سمى باید استفاده کند. به هیچ 

وجه آفتکش قرمز را توصیه نمى کند.

  برای کوددهی چطور عمل می کنید؟
تر  ارزان  و  تر  فراوان  خیلى  دامى  کودهای  ما  اطراف 
تأمین مى شود تا کودهای شیمیایى. قبال دولت به کود 
شیمیایى سوبسید مى داد و به کودهای حیوانى سوبسید 
کودهای  و  شده  برداشته  ها  سوبسید  االن  داد.  نمى 
شیمیایى االن هر کیلو 2000 تا 2500 تومان است در 
صورتى که کودهای حیوانى خیلى ارزان است و دامداری 
ها در سیلوهای ما کودهاشان را مى ریزند و 6 ماه بعد 

پولشان را مى گیرند.

  شما فقط کود حیوانی به باغات می دهید؟
کمپوست  خودمان  دهیم.  مى  حیوانى  کود  اکثریت 
ارزش غذایى مناسبى  تولید مى کنیم که خیلى خیلى 
باغدارها توصیه به   دارند و قیمتش هم مناسب است و 
در سیلوها  را  کودها  این  کنند.  استفاده  که  کنیم   مى 

ورمى کمپوست مى کنیم بعد استفاده مى کنیم.

  نکته مهم در مورد کود دامی آن است که 
تغذیه دام هم ارگانیک باشد. 

دقیقاً درسته. باید کود دامى را استفاده کنید که از آنتى 
بیوتیک استفاده نکرده باشد. 

چکار  محصول  این  بازاریابی  درمورد   
کرده اید؟

اینقدر تولید ارگانیک کم و اینقدر متقاضى ارگانیک زیاد 
است که شما نیازی نیست دنبال مشتری بگردید کافى 
است که محصول استاندارد ارگانیک را داشته باشید. ما 
هر سال در نمایشگاه بین المللى محصوالت ارگانیک که 
از ما درخواست  آنجا  آلمان است شرکت مى کنیم.  در 
گواهى  باید  هم  شما،  محصول  اما  کنند.  مى  محصول 
داشته باشد و هم باید بتواند در آزمایشات جواب بدهد. 
در واقع اول از شرکت گواهى دهنده استعالم مى کنند 
آزمایشگاه  دهند  مى  و  کنند  مى  برداری  نمونه  بعد  و 
پسته  کنند.  مى  را چک  مجاز  میزان سموم  و  مقدار  و 
ارگانیک را فقط اروپایى ها مى خرند. درخواست از ژاپن 

هم داریم اما محصول نداریم که بهشان بدهیم. 

  چند تن پسته ارگانیک تولید می کنید؟
پارسال نزدیک 400 تن داشتیم.

تولید  شما  که  ارگانیکی  محصول  قیمت   
می کنید نسبت به پسته های دیگر فرق می کند؟

ارزش محصوالت ارگانیک با محصوالت معمولى بین 30 
تا 300 درصد گرانتر است. محصوالتى مثل خیار و گوجه 
که فصلى هستند 30 درصد گرانترند. محصوالتى مثل 
پسته، گردو یا فندق که محصوالت باغى هستند و 2-3 

سال زمان مى برد حدود 2 برابر گرانتر است.

 این باید شما را تشویق کند که سطح باغات 
ارگانیک را باال ببرید. 

ارگانیک  داریم  را  اطرافیان  و  خودمان  باغات  همه  بله 
که  اند  شده  عالقمند  منطقه  مالکین  همه  کنیم.  مى 
محصولشان را ارگانیک کنند. در رفسنجان و کرمان نمى 

شود این کار را کرد.

پسته  به  نسبت  ارکانیک  پسته  هزینه    
معمولی چه فرقی دارد؟

معمولى  باغ  از  بیشتر  درصد   30 حدود 
چون  کنید  مى  پیدا  هم  محصول  افت   است. 
نتیجه ای که از سم مى گیرید از آفت کش بیولوژیک 
نمى گیرید. در این روش خیلى موفق باشید 70 درصد 

نتیجه مى گیرید.
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بررسى های انجمن پسته ایران در خصوص هزینه های 
ضبط تر و خشک پسته در سال 1392 نشان مى دهد 
که هزینه ضبط تر پسته در سال 1392 نسبت به سال 
پیش  داشت.  خواهد  رشد  درصد   60 میزان  به   1391
درصد   70 معادل  خشک  ضبط  در  افزایش  این  بینى 
است. در جدول صفحه مقابل، ریز هزینه های ضبط تر 
شده  ارئه   1392 و   1391 سالهای  در  پسته  خشک  و 
است. اما قبل از توجه به  این هزینه ها ذکر نکات زیر را 

ضروری مى داند: 
1. با نگاهى به پیش بینى هزینه ها در سال قبل )مطابق 
مقاله منتشره در ویژه نامه شماره 76 در تیرماه 1391( 
یافت، مالحظه  تحقق  در سال 91  واقعى  بطور  آنچه  و 
مى گردد که پیش بینى انجمن در خصوص هزینه های 
فرآوری پسته در سال 1391 دارای حدود 3 درصد خطا 
و  تر  فرآوری  هزینه  از  انجمن  بینى  )پیش  است  بوده 
با مبلغ 1983 ریال و  برابر  خشک پسته در سال  91 
بیانگر  بخوبى  که  بود(  ریال   2056 شده   انجام  هزینه 
درستى روش تخمین و واقعى بودن اعداد بدست آمده 
مى باشد لذا بر آن شدیم که این روش را برای امسال 

نیز ادامه دهیم.
2. امسال افزایش قیمتها از ثبات خاصى برخوردار نیست 
و به جز هزینه های انرژی که بر اساس مصوبه مجلس 
افزایش قیمتها بر  افزایش داشته است، بقیه  40 درصد 
به سال قبل در نظر  قیمتهای روز نسبت  تغییر  مبنای 

گرفته شده است. 
3. هزینه های اعالم شده در جدول صفحه مقابل مربوط 
ظرفیت  از  که  است  مکانیزه  و  بزرگ  های  ترمینال  به 
نسبتاً باالیى برخوردار بوده و سوخت آنها نیز گاز است. 
محل  مانند  مختلفى  عوامل  ترمینالها  سایر  مورد  در 
استقرار، نحوه مدیریت و میزان ظرفیت در قیمت تمام 
شده موثر است و شاید نتوان این برآورد قیمت را به تمام 

ترمینالهای کشور تعمیم داد.

الف. فرآوری تر
 هزینه فرآوری پسته تر در سال 1391 بدون احتساب 
ریال    519 با  برابر  آالت  ماشین  و  ساختمان  استهالک 
بوده که پیش بینى مى گردد در سال 1392 در مجموع 
61 درصد افزایش یافته و به 837 ریال برسد. این هزینه 
آالت  ماشین  و  ساختمان  استهالک  هزینه  احتساب  با 
در سال 1391 برابر با 1199 ریال بوده که پیش بینى 
مى گردد با 60 درصد افزایش به 1914 ریال برسد. در 
بیمه  و  حقوق  به  مربوط  افزایش  بیشترین  قسمت  این 
کارگری )با 75 درصد رشد( و سایر مخارج کارگری )به 
میزان 80 درصد( مى باشد.  افزایش هزینه های انرژی 
بر اساس مصوبه مجلس حدود 40 درصد در نظر گرفته 

شده است. 
ب. فرآوري خشک

هزینه هاي جاري فرآوري خشک پسته در سال 1391 
بدون احتساب استهالک ساختمان و ماشین آالت برابر 
719 ریال و با احتساب این استهالک، 857 ریال به ازاء 
بوده است.  به گارگاه فرآوري  تر ورودي  هر کیلو پسته 
به  ها در سال 1392  این هزینه  بیني مي گردد  پیش 
ترتیب به 1242 و 1454 ریال افزایش یابد. بعبارتي، این 

هزینه ها بترتیب 73 و 70 درصد رشد خواهد داشت. 
ج. فرآوري کامل

 با جمع هزینه هاي فرآوري تر و خشک پسته، مجموع 
به  ورودي  تر  پسته  کیلو  کامل هر  فرآوري  هزینه هاي 
کارگاه فرآوري بدست مي آید. مطابق جدول، این رقم 
براي کارگاه فرآوري نوعي مورد بررسي در سال 1391 
برابر با  2056 ریال به ازاء هر کیلو پسته تر ورودي بوده 
است. پیش بیني مي شود هزینه فرآوري کامل هر کیلو 
پسته تر محصول 1392 برابر با 3368 ریال باشد که در 
این صورت، افزایش 64 درصدي نسبت به سال قبل از 

آن را شاهد خواهیم بود.

برآورد هزینه های فرآوری پسته در سال 1392
کمیسیون فرآوری انجمن پسته ایران

فرآوری 
ت و فرآوری

 برداش
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عنوان هزینهنوع فرآوری
سال 1392 )پیش بینی)سال 1391 )تحقق)

 هزینه واحد درصد از کل
 )ریال /کیلو گرم)

درصد 
افزایش

 هزینه واحد
 )ریال /کیلو گرم)

درصد از 
کل

فرآوری تر

151767530816حقوق و بیمه کارگری
55580995سایر مخارج کارگری

11760261کرایه تراکتور نخاله بر
22240302برق
11140151آب

1840111سوخت
161915028615تعمیر و نگهداری ماشین آالت

34150623تعمیر و نگهداری ساختمان

435196183744مجموع هزینه های جاری
893501407استهالك ساختمان

495866093749استهالك ماشین آالت

1001199601914100جمع کل هزینه فرآوری تر

فرآوری خشک

7059875104772حقوق و بیمه
43780675سایر مخارج کارگری

11240171برق و آب و تلفن

00000بیمه آتش سوزی و سرقت
21950292تعمیر و نگهداری ماشین آالت

21550232تعمیر و نگهداری ساختمان
43860614سایر جاری

8471973124285مجموع هزینه های جاری
1086501299استهالك ساختمان

65260836استهالك ماشین آالت

فرآوری  هزینه  کل  جمع 
100857701454100خشک

--2056643368--جمع کل هزینه فرآوری تر و خشک

 هزینه های فرآوری پسته در سال 1391 و پيش بينی افزایش هزینه ها در سال 1392

ری
رآو

و ف
ت 
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در  پسته  تولید  و  کشت  تاریخ  بودن  طوالنى  علیرغم 
تاکنون تغییری در  باغات پسته  ایجاد  ابتدای  از  کشور، 
است  نیامده  بوجود  درخت  از  محصول  برداشت  زمینه 
درخت  از  دست  با  و  کارگر  بوسیله  هم  هنوز  پسته  و 
چیده شده و پس از جمع آوری جهت فرآوری به واحد 
های ضبط پسته ارسال مى گردد. اما در زمینه فرآوری 
گذر  در  و  است  گرفته  صورت  زیادی  تغییرات  پسته 
فرآوری  به  نیاز  و  پسته  تولید  افزایش حجم  با  و  زمان 
 حجم زیاد پسته تر در مدت زمان محدود برداشت، ابتدا 
ماشین آالت پوست گیری توسعه یافتند و بتدریج و بر 
سرعت  افزایش  برای  دیگری  آالت  ماشین  نیاز،  حسب 
فرآوری، خشک کردن و جداسازی پسته ابداع و ساخته 
شدند و خطوط فرآوری پیشرفتهای قابل توجهى نمودند 
به  و  اساس  این  بر  آمدند.  در  امروز  خطوط  بصورت  و 
که  فعاالنى  دیگر  و  باغداران  به  رسانى  اطالع  منظور 
مناطق  در  بویژه  پسته  فرآوری  واحدهای  احداث  قصد 
جدید توسعه پسته در کشور را دارند، نکاتى بشرح زیر را 

بصورت خالصه یادآور مى گردد: 
به  پسته(  )فرآوری  پسته  ضبط  واحد  احداث  در  آنچه 
گرفته  نظر  در  باید  ویژگى  مهمترین  و  اولین  عنوان 
شود، اقتصادی بودن آن است زیرا سرمایه گذاری انجام 
ای  بگونه  بایستى  و  بوده  سنگین  زمینه  این  در   شده 
برنامه ریزی شود که امکان  حداکثر استفاده و بهره وری 

اقتصادی در مدت کوتاه برداشت فراهم گردد. 
بطور کلى فرآوری پسته به دو قسمت فرآوری پسته تر 
و فرآوری پسته خشک تقسیم مى شود. فرآوری پسته 
انجام مى شود  برداشت محصول  کوتاه  زمان  در  که  تر 
شامل جداسازی پوست تر پسته و شستشو و جداسازی 
نهایت  در  و  اصلى  محصول  از  عیب  دارای  های  پسته 
خشک کردن پسته مى شود. فرآوری پسته خشک نیز 
که در طول سال قابل انجام است شامل جدا سازی اشیاء 
تفکیک  خاک(،  و  استخوانى  پوست  و  )چوب  خارجى 
پسته ناخندان از خندان، جداسازی پسته های معیوب و 

درجه بندی مى باشد.
الف. معیارهای فرآوری پسته تر

1 . معیارهای مکان 
فرآوری  واحد  احداث  برای  موردنظر  مکان  انتخاب  در   
کشاورزان  نیاز  شامل  مهم  فاکتور  چهار  باید  تر  پسته 
منطقه، دسترسى به آب مورد نیاز، حل مشکل فاضالب 

و نزدیکى به باغات پسته در نظر گرفته شود.
ضبط  احداث  در  آنجاییکه  از  منطقه:  نیاز کشاورزان 
گذاری  سرمایه  شد  ذکر  مقدمه  در  که  همانطور  پسته 
انجام شده حداکثر یک تا دو ماه مورد استفاده قرار مى 
گیرد لذا باید به این فاکتور مهم توجه داشت که ترمینال 
ضبط با حداکثر ظرفیت خود کار کند. به عبارت دیگر 
کشاورزان  که  باشد  داشته  قرار  محلى  در  باید  ترمینال 

آن محل نیاز به آن داشته باشند و با ارائه محصول خود 
ظرفیت ترمینال را تکمیل نمایند.

در  بتوانید  اینکه  برای  نیاز:  مورد  آب  به  دسترسی 
خطوط ضبط، پسته تمیز و سالمى را فرآوری نمائید، به 
ازای هر تن پسته تر نیاز به 1 الى 2 متر مکعب آب تمیز 
برای شستشو و تفکیک پسته های روآبى و ته آبى دارید. 
مثاًل برای فرآوری 60 تن پسته تر در روز به 60 الى 120 

متر مکعب )بسته به نوع خط فرآوری( آب نیاز است. 
حل مشکل فاضالب: همانطور که گفته شد حجم آبى 
روآبى  های  پسته  سازی  جدا  و  مرحله شستشو  در  که 
و ته آبى استفاده مى شود زیاد است و در واحدهای با 
ظرفیت باال مقدار قابل توجهى فاضالب تولید مى شود. 
عدم دفع صحیح این فاضالب باعث ایجاد آلودگى و بوی 
بد و متعفن در حوالى واحد فرآوری مى شود لذا برای 
که  روشى  بهترین  اندیشید.  ای  چاره  باید  نیز  فاضالب 
فعاًل وجود دارد و مورد استفاده قرار مى گیرد آن است 
را  پساب  فاضالب،  معلق درشت  مواد  با جدا سازی  که 
باغات  آبیاری  برای  و  نموده  مخلوط  کشاورزی  آب  با 
با صرف  که  است  آن  دیگر  راه حل  کنند.  استفاده مى 
به تصفیه  احداث تصفیه خانه، نسبت  و  هزینه هنگفت 
فاضالب اقدام شود. در هر صورت برای احداث یک واحد 
زیست  از محیط  قانونى  اخذ مجوزهای  به  نیاز  فرآوری 

دارید.
از  پسته  باغات  به  نزدیکى  پسته:  باغات  به  نزدیکی 
بر  عالوه  که  بطوری  باشد  مى  دیگر  مهم  های  فاکتور 
کاهش هزینه حمل و نقل، زمان بین برداشت و فرآوری 
را کاهش داده و از خرابى محصول جلوگیری مى نماید. 
و  حمل  هزینه  افزایش  با  و  اخیر  سالهای  در  مخصوصاً 

نقل، نزدیکى به باغات اهمیت بیشتری یافته است.
2 . معیارهای انتخاب ماشین آالت

دستگاههای خطوط فرآوری پسته که به صورت خدماتى 
به دو تیپ ساده و کامل تقسیم  توان  را مى  کار کنند 

نمود:
تیپ ساده: در این تیپ که ظرفیت متوسط آن حدود 
2.5 تن پسته تر مى باشد دستگاهای اصلى شامل پوست 
روآبى  های  پسته  جداسازی  حوض  گیر،  نخاله  و   کن 
و ته آبى، سرند گوگیر و نم گیر و گوگیر است که مى 
نخاله گیر ظرفیت  برابر کردن پوست کن و  با دو  توان 

آن را دو برابر کرد.
با  ساده  تیپ  کردن  کامل  با  تیپ  این  کامل:  تیپ 
تن   5 حدود  متوسط  ظرفیت  با  و  جانبى  دستگاههای 

ایجاد مى گردد. این دستگاههای جانبى عبارتند از : 
• نوار نقاله تغذیه خط

• خردکن خوشه
• خشک کن پسته ته آبى

• سیلوی هوادهى

معيارهای اجرائی و فنی در احداث یک واحد فرآوری پسته و انتخاب ماشين آالت مورد نياز
علی قاسمعلیزاده
رییس کمیسیون فرآوری انجمن پسته ایران

ت و فرآوری
 برداش
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• نخاله گیر روآبى
• سورتینگ روآبى
• نوار نقاله نخاله

در  باالتر  ظرفیت  ایجاد  برای  که  است  ذکر  به  الزم 
ترمینالهای فرآوری از چندین خط در کنار هم استفاده 

مى شود.
در  استفاده  مورد  مختلف  دستگاههای  شرح   .3

خطوط فرآوری پسته تر
نوار نقاله تغذیه خط: نوار نقاله ای است در محل تخلیه 
پسته تر که هم سطح زمین کار گذاشته مى شود و کار 
انتقال و تغذیه خط را انجام مى دهد و دارای طول بلند 
و مناسب است که بتوان همزمان چند محموله پسته تر 
بطور  کارگر  توسط  تر  پسته  کرد.  خالى  آن  کنار  در  را 
یکنواخت روی آن ریخته مى شود و به دستگاه خرد کن 

خوشه وارد مى شود.
خرد کن خوشه: دستگاهى است که خوشه های پسته 
را خرد کرده و محصول را برای پوستگیری آماده مى کند 
و به دستگاه پوستکن مى فرستد و باعث تسهیل کار و 

باال رفتن ظرفیت پوستکن مى گردد .
فرآوری  خطوط  در  دستگاه  ترین  اصلى   پوستکن: 
مى باشد که پسته تر ورودی را پوستگیری کرده، پوست 
تر را به عنوان نخاله جداسازی نموده و اکثر پسته های 
رسیده را پوست نموده و همراه با مقداری پسته پوست 
نشده و نخاله به دستگاه بعدی که نخاله گیر مى باشد 

هدایت مى کند.
نخاله گیر: این دستگاه عمل پوستگیری را کامل نموده 
و نخاله های موجود را تا حد زیادی جداسازی مى کند و 
در نهایت پسته را به دستگاه حوض روآبى و ته آبى مى 
فرستد. در ضمن عمل شستشوی پسته با آب، در نخاله 

گیر صورت مى گیرد. 
جداسازی  عمل  دستگاه  این  آبی:  ته  و  روآبی  حوض 
پسته های پوک و کم مغز )نیم مغز( را از پسته های با 
مغز کامل )پر مغز( انجام مى دهد و پسته های پر مغز را 
به دستگاه سرند گوگیر و پسته های پوک و نیم مغز را 

به نخاله گیر روآبى ارسال مى کند. 
سرند گوگیر: در این دستگاه عالوه بر گرفتن آب اضافه 
پسته شسته شده، پسته های ریز )نخودو(  جدا شده و 
قسمت  این  در  رود.  مى  گوگیر  قسمت  به  اصلى  پسته 
بطور  که  هایى  )پسته  گو  های  پسته  از  زیادی  درصد 
کامل پوست گیری نشده و دارای پوست تر مى باشند 
را در اصطالح محلى گو مى گویند( به همراه نخاله های 
ارسال  نمگیر  به  اصلى  پسته  و  شده  جداسازی  موجود 

مى شود.
به 100  نزدیک  با دمای  نمگیر، هوای گرم  در  نمگیر: 
درجه در مدت 20 الى 30 دقیقه به پسته تر که عالوه 
بر رطوبت خود دارای آب اضافه است، دمیده مى شود و 
پسته با رطوبت حدود 28 درصد خارج شده و به گوگیر 

دوم هدایت مى شود .
گوگیر: در این گوگیر مجدداً گوها و نخاله ها از پسته 
کن  خشک  وارد  گو  کمى  درصد  با  پسته  و  شده  جدا 

مى شود.

با  تنها  پسته  کردن  خشک  گذشته  در  کن:  خشک 
شده  فرش  )زمین  آفتابى  میدان  در  پسته  کردن  پهن 
این روش در  انجام مى گرفت. در  یا بتون(  با موزائیک 
روز اول، الیه نازکى از پسته روی میدان آفتابى ریخته 
مى شد و در روز دوم در صورت نیاز به میدان، پسته روز 
قبل را روی هم ریخته و الیه آن را ضخیم تر مى کردند 
از فضای میدان آزاد گردد و در این دو روز  تا مقداری 
پسته در برابر آفتاب به هم مى خورد تا رنگ یکنواختى 
بگیرد. معموالً پس از دو روز پسته خشک مى شد و اگر 
پسته کاماًل خشک نشده بود آن را به صورت فله در انبار 
ریخته و به آن فرصت مى دادند تا خشک گردد. برای 
باال بردن ظرفیت این روش نیاز به سطح وسیع میدان 
و  کن  دستگاههای خشک  از  غالبا  امروزه  است.  آفتابى 
و  کن  خشک  دستگاه  از  تلفیقى  یا  و  هوادهى  سیلوی 

میدان آفتابى استفاده مى شود. 
با دمیدن  ابتدا پسته در خشک کن  در خطوط جدید، 
قابل  تا حدود  ساعت   2/5 تقریبى  مدت  در  گرم  هوای 
قبولى خشک شده و با رطوبت بین 12 الى 15 درصد 
گردد.  مى  هدایت  هوادهى  سیلوهای  به  و  شده  خارج 
نکته مهمى که باید در خشک کردن پسته در نظر گرفت 
آن است که این عمل نیاز به زمان دارد و هر چه مقدار 
برای  نیاز  مورد  زمان  باید  شود  مى  کمتر  آن  رطوبت 
گرفتن رطوبت باقیمانده بیشتر و حرارت نیز کمتر شود. 
باید توجه داشت که خشک کردن سریع پسته باعث از 

دست رفتن کیفیت مغز پسته مى گردد. 
معمولى  هوای  دمیدن  با  سیلو،  در  هوادهی:  سیلوی 
)بدون گرم کردن( به پسته، رطوبت آن به تدریج پائین 
آمده و در نهایت رطوبت پسته به رطوبت مناسب 5 الى 

7 درصد مى رسد.
بکارگیری  با  تر  پسته  فرآوری  جدید  خطوط  ظرفیت 
نمگیر، خشک کن و سیلوی هوادهى، باالتر رفته است. 

نخاله گیر روآبى: پسته های روآبى حوض آبى به نخاله 
گیر وارد شده و مقدار زیادی از گوهای آن پوستگیری 

شده و به سورتینگ هدایت مى شود.
سورتینگ روآبی: این دستگاه، ضمن گرفتن مقداری 
از رطوبت پسته روآبى، جدا سازی پسته های کم مغز و 

پوک و گو ها را نیز تسهیل مى کند.
نخاله های پوستگیری  نقاله  نوار  این  نقاله نخاله:  نوار 
انتقال  نقلیه  وسائل  به  واحد،  از  بردن  بیرون  جهت  را 

مى دهد.
بطور خالصه مى توان گفت که در انتخاب ماشین آالت 
در  تفکیک  میزان  ظرفیت،  فاکتور  سه  تر  فرآوری  خط 

فرآوری و روش خشک کردن نقش دارد.

ب. معیارهای فر آوری پسته خشک 
پسته خشک شده مخلوطى از پسته های خوب، معیوب، 
خندان، ناخندان، درشت و ریز و اشیاء خارجى )چوب و 

پوست و غیره( مى باشد که باید فرآوری گردد.
و  ماشینى  قسمت  دو  به  توان  مى  را  خشک  فرآوری 
دستى تقسیم کرد. ماشین آالت اصلى قسمت ماشینى 
به غیر از نقاله ها و سیلوهای ذخیره، شامل غربال )جدا 

کننده بر اساس ریز و درشت بودن پسته( و دستگاهای 
جداکننده پسته ناخندان از پسته ورودی مى باشد.

باشد توسط کارگر  قسمت دوم که دستچین پسته مى 
نوارهای  اصلى  ماشین  قسمت،  این  در  شود.  مى  انجام 
بازبینى مى باشند که کارگران )معموالً زن( در دو سمت 
چشمى  بصورت  را  معیوب  های  پسته  و  نشسته  آن 
جداسازی مى کنند. برای باال بردن ظرفیت مى توان از 
چندین نوار به همراه نقاله ها و سیلو های الزم استفاده 

کرد.
از فاکتورهائى که باید در قسمت فرآوری پسته خشک 
در نظر گرفت نزدیکى به محل فرآوری پسته تر و وجود 

کارگران زن در محل و ظرفیت فرآوری مى باشد.

ری
رآو

و ف
ت 

اش
رد

 ب
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بررسی خشک کن های پسته و مصرف انرژی در آنها

ابوالفضل زارع نظری
کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

امروزه انرژی یکى از داده های مهم و حیاتى در زندگى 
تولیدی  فعالیت های  تمامى  تقریبا در  و  افراد  تک تک 
باشد.  مى  اقتصادی  مختلف  های  بخش  در  مصرفى  و 
طى دهه های گذشته به دلیل رشد روز افزون جمعیت٬ 
اشکال  ایجاد  کشاورزی،  برای محصوالت  تقاضا  افزایش 
آنها  نامناسب  انرژی در بخش کشاورزی و کاربرد  نوین 
به  اقتصادی  بخش  این  مدیریت صحیح٬  عدم  دلیل  به 
یک بخش انرژی محور تبدیل شده است و میزان مصرف 
انرژی به شدت افزایش یافته است. کمیابى منابع انرژی و 
بخصوص افزایش قیمت حامل های انرژی در کشورهای 
پیشرفته از یک سو و هشدارهای جهانى و توسعه پایدار 
است  داشته  آن  بر  را  آنها  سیاستگزاران  دیگر  سوی  از 
انرژی  بهینه  مصرف  خصوص  در  را  هایى  استراتژی  تا 
پرداخت  علت  به  ایران  در  نمایند.  اتخاذ  کشاورزی  در 
از سوی دولت، صنعت  انرژی  یارانه های  طوالنى مدت 
است چون  سنتى خود حفظ شده  حالت  به  کشاورزی 
احتیاجى به استفاده از تجهیزات مدرن که مصرف انرژی 
در آنها بهینه باشد نبوده است و متعاقبا انگیزه الزم در 
این  وساخت  طراحى  برای  نیز  صنعتگران  و  مهندسین 
نیامده  بوجود  انرژی  مصرف  سازی  بهینه  و  تجهیزات 
است. به نظر مى رسد شوک ضعیف ناشى از هدفمندی 
باشد  شده  سردرگمى  باعث  حدی  تا  فقط  ها  یارانه 
زمینه  در  و چشمگیری  فراگیر، عملى  زیرا هنوز تالش 
پسته  صنعت  در  حداقل  انرژی  مصرف  سازی  بهینه 
باال رفتن  از  ناشى  نگرفته است که شاید  کشور صورت 
قیمت پسته و ارزان بودن قیمت انرژی باشد. اما باتوجه 
به وضعیت اقتصادی کشور نمى توان این امر را نادیده 
گرفت چرا که باالجبار به سمت و سویى خواهیم رفت 
که هزینه های تولید و فرآوری پسته بخش عمده ای از 
درآمد ساالنه ما را شامل خواهد شد که صرفه اقتصادی 

تولید و فرآوری پسته را زیر سوال خواهد برد.
تری  عمیق  دید  و  شناخت  با  چنانچه  اساس  این  بر 
قرار  بررسى  مورد  را  انرژی  کنندگان  مصرف  کارکرد 
مى  بسنجیم  را  هریک  به  مربوط  های  هزینه  و  دهیم 
توانیم اقدامات چشمگیری در بهبود عملکرد آنها انجام 
دهیم.بدیهى است که افزایش هزینه های مربوط به یک 
معطوف  سیستم  آن  بازدهى  به  را  توجه  ابتدا  سیستم 
مى کند زیرا مقادیر پایین بازدهى انرژی به منزله وجود 
انرژی مصرفى  در  برای صرفه جویى  باال  پتانسیل های 
های  سوخت  مصرف  هزینه  سهم  آنجاییکه  از  است. 
و  است  توجهى  قابل  سهم  پسته  فرآوری  در  فسیلى 
بیشترین مصرف سوخت نیز توسط خشک کن ها صورت 

انرژی در  مى گیرد لذا در این مقاله به موضوع مصرف 
خشک کن های پسته پرداخته شده است.

فرایند خشک کردن پسته
خشک کردن پسته یکى از مهمترین مراحل فرآوری این 
محصول محسوب مى گردد. درطى این فرآیند بایستى 
رطوبت پسته از 35-25 درصد بر مبنای وزن تر به کمتر 
انبارمانى  قابلیت  محصول  تا  یافته  کاهش  درصد   5 از 
مناسب را پیدا کرده و دچار فساد و کپک زدگى نشود. 
محصول خشک شده را مى توان در شرایط معمولى تا 
یک سال وحتى بیشتر نگهداری کرد. هدف اصلى خشک 
افزایش عمر  آلودگى محصولو  از فساد و  کردنجلوگیری 
نگهداری آن است. در خشک کردن محصوالت کشاورزی 
آنچه در همه موارد و همه روشها مشترک است، انتقال 
به  تبخیرآب  برای  باید  که  حرارتى  )تامین  حرارت 
آب  ساختن  )خارج  ماده  انتقال  و  شود(  داده  محصول 
باشد.  مى  آن(  اطراف  محیط  و  محصول  از  آب  بخار  و 
مصرف  با  که  است  مطلوب  دستگاهى  و  روش  بنابراین 
میزان کم انرژی این دو امر را آسان نموده و عمل خشک 

کردن را تسریع نماید. 
روش های مختلف خشک کردن پسته

های  روش  به  توان  می  را  پسته  کردن  خشک 

گوناگونی از جمله :
1- میدان آفتابى 2- هوادهى باستفاده از هوای محیط 
دو   -4 کن(  )خشک  گرم  هوای   -3 غیرگرم(   )هوای 
مرحله ایى که به دو صورت انجام مى گیرد: الف- هوای 
و  هوای محیط  با  هوادهى  کوتاهى  و سپس مدت  گرم 
پس از آن میدان آفتابى ب- هوای گرم و سپس هوادهى 

با هوای محیط، انجام داد.
خشک کردن در آفتاب

در این روش، پسته ها برحسب رقم، خندان و ناخندان 
یا  سیمانى  های  میدان  روی  بر  جداگانه  طور  به  بودن 
محیط  هوای  با  و  آفتاب  زیر  در  و  پهن شده  موزائیکى 
خشک مى شوند. هرچند که خشک کردن توسط آفتاب 
نتیجه  به  دستیابى  برای  اما  ندارد  بر  در  انرژی  هزینه 
مطلوب از خشک کردن در میدان آفتابى، باید تمام نکات 
بهداشتى و فنى رعایت گردد. در بعضى اوقات به علت 
ناکافى بودن درجه حرارت و جمع آوری زودتر محصول 
از میدان، پسته ها به سطح رطوبت مطمئن نرسیده و 
مى  پیدا  فعالیت  فرصت  افالتوکسین  مولد  های  قارچ 
فراوری  محصول  حجم  که  صورتى  در  همچنین  کنند 
شده زیاد باشد این روش به هیچ وجه نمى تواند جوابگو 
سیمانى  های  میدان  مساحت  بتوانیم  اینکه  مگر  باشد 

شکل1- خشک کن واگنی متناوب

ت و فرآوری
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بیشتری را به این کار اختصاص دهیم که کاری پر هزینه 
و برای واحدهای فراوری با ظرفیت باال عمال غیر ممکن 
است. پهن کردن، هم زدن و جمع کردن نیاز به نیروی 

کارگری زیادی دارد.
خشک کردن در خشک کن

پس از عمل نم گیری، رطوبت پسته ها را با دمیدن هوای 
گرم توسط خشک کن به حدود 10 درصد مى رسانند. 
در سیستم های تمام مکانیزه، برای خشک کردن نهایى 
را درهمان خشک  یکنواخت کردن رطوبت، محصول  و 
سیلوهای  در  یا  و  حرارتى  منبع  کردن  خاموش  با  کن 
هوادهى   ) گرم  )غیر  محیط  هوای  از  استفاده  با  بزرگ 
مى کنند تا رطوبت به کمتر از 5 درصد برسد. در روش 
خشک کردن نیمه مکانیزه بعد از رسیدن رطوبت پسته 
ها به 10 درصد آنها را مدت کوتاهى با استفاده از هوای 
به  کن  خشک  از  سپس   و  کنند  مى  هوادهى  محیط 

میدان آفتابى انتقال مى دهند.
و  گاز  فسیلى  سوختهای  سوختن  از  حرارت  تامین   
گازوئیل صورت مى گیرد که این سوخت یا در محفظه 
احتراق مشتعل مى شود وسپس حرارت آن توسط جریان 
هوای تامین شده توسط فن به پسته ها انتقال مى یابد یا 
اینکه بصورت شعله مستقیم است. در نوع شعله مستقیم 
کنترل حرارت بر روی یک عدد خاص کار دشواری است 
حرارت  درجه  شدن  ثابت  از  مانع  محیطى  عوامل  زیرا 
بر روی یک عدد مى شوند و باید در این سیستم ها از 
در  شود.  استفاده  حرارت  درجه  کننده  کنترل  دستگاه 
خشک کن های دارای محفظه احتراق باید نواحى اطراف 
محفظه کامال عایق بندی شده باشد و حرارت خروجى 
در خشک  مجدد  استفاده  جهت  در  نحوی  به  اگزوز  از 
از آزمایشات مشخص  کن بکار گرفته شود. در پاره ای 
شده است که درجه حرارت خروجى اگزوز 312 درجه 

 126 احتراق  محفظه  بدنه  حرارت  درجه  و  سانتیگراد 
در حالى که درجه حرارت  است  بوده  درجه سانتیگراد 
دریافتى پسته ها 57 درجه سانتیگراد گزارش شده است 

و این مبین اتالف انرژی از سیستم است.

تقسیم بندی خشک کن ها
1- خشک کن واگنی

 خشک کن واگنى دارای یک فن، کوره، کانال و واگن 
ها  واگن  کف  )شکل1(.  باشد  مى  فرغون  شبیه  هایى 
بر  این صفحه  از یک صفحه مشبک ساخته شده است 
روی محفظه ای با عمق متغیر قرار دارد. واگن ها توسط 
متصل  کانال  به  دار  بست  فلزی  واسط  یک  یا  برزنت 
منافذ  از طریق  و  کانال  داخل  از  گرم  مى شوند. هوای 
صفحه مشبک به پسته دمیده مى شود. این خشک کن 
ها در انواع چهار و هشت واگنى ساخته مى شوند. نوع 
هشت واگنى این خشک کن ها، برای پسته رقم فندقى 
با عمق انباشتگى 18 سانتى متر تقریبا ظرفیت خشک 
کردن 2100 کیلوگرم پسته را دارد. از معایب این نوع 
استفاده  جهت  به  فرایند  بودن  بر  نیرو  ها  کن  خشک 
از نیروی کار برای به هم زدن محصول و احتمال بروز 
صدمه فیزیکى در محصول و همچنین عدم امکان پایین 
آوردن یکنواخت رطوبت پسته ها در حد مطلوب است. 
جریان محصول بصورت ناپیوسته است و این نوع خشک 
را  مختلف  ارقام  یعنى  دارد  خوبى  تفکیک  قابلیت   کن 
باهم خشک نمود. در دو  توان بدون مخلوط شدن  مى 
مصرف  و  باشند  مى  موجود  گازوئیلى  و  سوز  گاز  نوع 
نوع شعله  از  بخواهیم  چنانچه  و  است  زیاد  آن  سوخت 
مستقیم آن استفاده کنیم فقط نوع گازسوز این قابلیت 
را دارد و به دلیل تغییرات ناگهانى دمای هوای داغ باید 
و  دیجیتال  سنج  دما  یا  ترمورگوالتور  از  از  استفاده  با 

همچنین شیر کنترل کننده گاز )برقى یا دستى( مقدار 
سوخت را تنظیم کرد. این نوع خشک کن جاگیر است 
باشیم  فراوری داشته  زیادی جهت  و چنانچه محصول 
در  کن  این خشک  قرارگیری  برای  زیادی  فضای  باید 

نظر گرفت.
2- خشک کن عمودی دو جداره پیوسته

و  داخلى  دیواره  دو  حدفاصل  در  پسته  روش،  این  در 
خارجى دستگاه قرار دارد و با استفاده از نیروی ثقل به 
پایین رانده مى شود. دیواره ها مشبک هستند و هوای 
گرم از طریق فضای مرکزی دیواره داخلى به محصوالت 
دمیده مى شود و از دیواره خارجى به بیرون هدایت مى 
شود )شکل2(. بطور معمول دو دستگاه از این خشک 
و  گیرند  مى  قرار  یکدیگر  کنار  در  سری  بصورت  کن 
پسته پس از خروج از یکى وارد دیگری مى شود. این 
خشک کن احتیاجى به کارگر ندارد. نیاز به فضای این 
آن  در  انرژی  مصرف  و  باشد  مى  کم  کن  نوع خشک 
خشک  یکنواختى  حفظ  مسئله  ایران  در  است.  بهینه 
کردن الیه های مختلف در این تکنولوژی به خوبى حل 
نشده است. این روش خشک کردن در کالیفرنیا به علت 
تک رقمى بودن پسته امریکا )رقم کرمان( صورت مى 
گیرد زیرا چنانچه ارقام مختلفى داشته باشیم استفاده 
از این خشک کن به علت قاطى شدن ارقام امکان پذیر 
اگر  کن  خشک  نوع  این  از  استفاده  صورت  در  نیست. 
میزان محصول نسبت به ظرفیت خشک کن کمتر باشد 
باید از روش فراوری اشتراکى یا خرید تر استفاده نماییم.

3- خشک کن عمودی استوانه ایی متناوب
در این روش نیز مانند حالت قبل، محصول در حد فاصل 
دیواره دو استوانه هم محور متداخل که شعاع یکى حدود 
25 سانتى متر کمتر از دیگری است وارد مى شود و مى 
تواند با استفاده از نیروی ثقل مسیر جداره را از پایین در 
مدت زمان خشک شدن طى کند )شکل3(. از عیوب این 
نوع خشک کن ها مى توان به عدم امکان خشک نمودن 
ارقام مختلف پسته به طور پیوسته اشاره نمود که البته 
در حال حاضر این نوع خشک کن در مراکز فراوری پسته 

استفاده نمى شود.

شکل2- خشک کن عمودی دوجداره پیوسته

شکل3- خشک کن عمودی استوانه ای متناوب
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4- خشک کن پیوسته دارای نوار نقاله: در این نوع 
از خشک کن ها محصول از روی یک نوار نقاله مشبک 
عبور مى نمایند که هوای گرم از زیر به محصول دمیده 
مى شود. ممکن است پاروهایى جریان حرکت پسته ها را 
به سمت جلو تسهیل نمایند. این نوع خشک کن با طول 
22متر و عرض2/5 متر ساخته شده و سه منبع حرارتى 
که درجه حرارت 80، 70 و 60 را تامین مى کنند در 

طول خشک کن قرار داده شده است )شکل4(.
 برای تامین درجه حرارت مورد نیاز این نوع خشک کن 
از سوزاندن گاز یا گازوئیل استفاده مى شود و محاسبه 
راندمان انرژی آن احتیاج به تحقیقات بیشتری دارد. از 
برای  و  نیست  برخوردار  تفکیک محصول خوبى  قابلیت 
ظرفیت های کم مناسب نمى باشد. فضای اشغال شده 
برای خشک  نیست.  زیاد  این خشک کن خیلى  توسط 
کردن بصورت پیوسته حتما باید از دو سیلو استفاده شود 
یکى قبل از خشک کن بعنوان تنظیم تغذیه و ایجاد یک 
جریان ثابت از پسته ها به داخل خشک کن و دیگری 
محیط(  هوای  )توسط  هوادهى  عمل  که  است  سیلویى 
به پسته ها را انجام مى دهد و پس از خشک کن قرار 

مى گیرد.
شاخص های مهم در فرایند خشک کردن پسته

پارامترهای درجه حرارت و سرعت جریان هوا  - تغییر 
تاثیر قابل مالحظه ای بر مدت زمان و راندمان خشک  
کردن پسته و خواص کیفى پسته خشک دارد به طوری 
که با افزایش درجه حرارت مقدار خندانى افزایش یافته 

و تعداد مغزهای آزاد بیشتر مى شود )جدول1(.
- در خشک کردن پسته ها به روش هوادهى، لکه های 
شدن  خشک  زمان  و  افالتوکسین  میزان  پوست،  روی 
انباشتگى پسته، سرعت  تاثیر عواملى چون عمق  تحت 
خشک  دمای  و  ها  پسته  داخل  به  شده  دمیده  هوای 

کردن قرار دارد.

درجه حرارت
)درجه سانتی گراد)

زمان خشک شدن
تا رسیدن به رطوبت 6-5 درصد

)ساعت)
درصد مغزهای افتاده

60140

71101

8273

9356

 جدول1- رابطه درجه حرارت با مدت زمان خشک شدن و درصد مغزهای آزاد

 )داده ها برای پسته آمریکا معتبر می باشد)

پارامتر
درجه حرارت خشک کن برحسب درجه سانتى گراد

7193115.5138

زمان مورد نیاز برحسب ساعت برای خشک کردن تا رطوبت %10
14/53/62/72

انرژی حرارتى مورد نیاز برای خشک کردن نسبت به انرژی استفاده 
71˚c 100454440شده در درجه حرارت

جدول2- تاثیر درجه حرارت بر مدت زمان خشک شدن و انرژی مورد نیاز برای خشک شدن پسته

شکل4- خشک کن پیوسته دارای نوار نقاله

ت و فرآوری
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پارامتر 
خشک کردن دو مرحله ایخشک کن متناوبخشک کن جریان پیوستهروش خشک کردن

384260بازده سوختى )درصد(

515879بازده خشک کردن )درصد(

جدول3- بازده سوختی و حرارتی روش های مختلف خشک کردن

انرژی هوادهی در  تاثیر میزان هوادهی و مقایسه 
روش های مختلف

بهینه،  میزان  تا یک  دمیده شده  هوای  افزایش سرعت 
سرعت  اگر  اما  دهد  مى  کاهش  را  شدن  خشک  زمان 
هوای گرم را بیش از حد افزایش دهیم هوا بدون اشباع 
شدن از رطوبت از سیستم خشک کن خارج مى شود که 

از درجه اتالف انرژی باالیى برخوردار است.
تحقیقات انجام شده در کشور آمریکا که داده های بدست 
آمده از آن مطابق با شرایط آب و هوایى آنجاست نشان 
داده در عمق های انباشتگى 45، 90 و 137 سانتى متر، 
وزش  سرعت  با  هوادهى  روش  از  استفاده  با  ها  پسته 
هوای 0.36 و 0.51 متر در ثانیه در مدت زمان یکسانى 
ثانیه  در  متر   0.2 هوای  سرعت  در  ولى  شدند  خشک 
با  بود.  کندتر  چشمگیری  بطور  رطوبت  دادن  دست  از 
توجه به نتایج، در روش هوادهى )با هوای محیط( مقدار 
و  است  ثانیه  در  متر   0.36 هوا  جریان  سرعت  مناسب 
سرعت هوادهى باالتر، تاثیر بسیار کمى در تسریع روند 
خشک شدن دارد. مقایسه هزینه انرژی مربوط به سرعت 
انرژی  های مختلف نیز مشخص نمود که میزان هزینه 
مصرفى در سرعت 0.36 متر در ثانیه نصف سرعت 0.51 
متر در ثانیه است حال آنکه از نظر کاهش مدت زمان 

خشک شدن تفاوتى با هم ندارند.
انرژی  مقایسه  و  سوخت  مصرف  میزان  تاثیر 

حرارتی در روش های مختلف
داده های بدست آمده از تحقیقات انجام شده در ایالت 
کالیفرنیا آمریکا نشان مى دهد استفاده از درجه حرارت 
های باالتر از 71 درجه سانتى گراد )که معموال توسط 
فراوری کنندگان مورد استفاده قرار مى گیرد( به میزان 
چشمگیری زمان و هزینه مربوط به خشک کردن پسته 
را کاهش مى دهد به طوری که میزان مصرف انرژی در 
درجه حرارت های 93 تا 138 درجه سانتى گراد تقریبا 
به اندازه نصف انرژی استفاده شده در درجه حرارت 71 
درجه سانتى گراد است )جدول2(. ارزیابى کیفیت دانه 
های پسته خشک شده در درجه حرارتهای مختلف نشان 
مى دهد که درجه حرارت 93 درجه سانتى گراد به جز 
افزایش در تعداد مغزهای آزاد هیچ گونه تاثیر زیان آوری 

بر روی پسته ها نداشته اما مزه برشته شدگى در دماهای 
115.5 و 138 درجه سانتى گراد قابل تشخیص بود.

پیشنهاداتی برای استفاده بهتر از خشک کن ها
باتوجه به مطالب مطرح شده فوق و از آنجایى که یکى 
از فرایندهای پر مصرف انرژی در فرآوری پسته، مرحله 
خشک کردن مى باشد لذا برای صرفه جویى در مصرف 
با اندکى تغییر در طراحى  انرژی در این فرآیند، گاهى 
این گونه سیستم ها مى توان به طور قابل مالحظه ای از 

مصرف انرژی آنها کاست. 
در  مصرفى  انرژی  کاهش  برای  که  موثری  های  گام  از 
سیستمهای خشک کن ها مى توان انجام داد عبارتند از:
 انتخاب صحیح نوع خشک کن: انتخاب خشک کنى 
گیرد.  قرار  مدنظر  باید  دارد  باالتری  حرارتى  بازده  که 
هرچه بازده حرارتى خشک کن بیشتر باشد انرژی حاصل 
از مصرف سوخت صرف خشک کردن محصول مى گردد 
بازده  زیر  جدول  در  مثال  برای  رود.  مى  هدر  کمتر  و 
حرارتى روش های مختلف خشک کردن برای محصول 

ذرت آمده است )مطابق جدول3(.
- انتخاب سرعت هوادهی بهینه: همانگونه که قبال 
توضیح داده شد سرعت های باالی هوادهى فقط باعث 
در  چندانى  تاثیر  و  شوند  مى  انرژی  مصرف  افزایش 

سرعت بخشیدن به فرایند خشک شدن ندارند.
درجه  مناسب:  های  حرارت  درجه  از  استفاده   - 
حرارت های پایین، مدت زمان خشک شدن و همچنین 
افزایش مى دهد و این درحالى  انرژی را  میزان مصرف 
است که استفاده از درجه حرارت های باال خاصیت انبار 
مانى پسته را کاهش مى دهد. بنابراین باید درجه حرارت 
مناسب را انتخاب نمود. در خشک کردن دو مرحله ای 
باالست  فرایند  ابتدای  در  ها  پسته  رطوبت  آن  در  که 
استفاده از دماهای باالتر امکان پذیر است. البته به علت 
گوناگونى ارقام پسته موجود در کشور که هریک دارای 
توان  نمى  هستند  متفاوتى  مکانیکى  و  فیزیکى  خواص 
روش واحدی را برای خشک کردن همه ارقام پیشنهاد 
که  اینست  کشورها  سایر  در  مرسوم  روش  یک  اما  داد 
وارد  ها  پسته  ابتدا  ایى  مرحله  دو  روش  از  استفاده  با 
خشک کن مى شوند و در مدت 3 ساعت و با دمای 82 

درجه سانتى گراد رطوبت به 12 درصد مى رسد سپس 
فرایند خشک شدن را با درجه حرارت حدود 50 درجه 
سانتى گراد تا رسیدن رطوبت به کمتر از 5 درصد ادامه 

مى دهند.
دقیق:  دماسنج  و  سنج  رطوبت  از  استفاده   -
همانگونه که بحث شد هدف، کاهش رطوبت و رساندن 
آن به مقدار مشخص است و بدین منظور درجه حرارت 
های مناسب برای خشک کردن پسته ها ضروری است 
با  باید  محصول  رطوبت  و  حرارت  درجه  پارامتر  دو  لذا 
در  که  است  آن  از  حاکى  تحقیقات  شود.  پایش  دقت 
خشک کن های واگنى بیشترین مصرف سوخت هنگامى 
است که پسته در آن تا رطوبت 6-4 درصد )برپایه وزن 
خشک(، خشک شود و کمترین مصرف سوخت مربوط 
به همین خشک کن و هنگامى است که پسته در آن تا 
رطوبت 12-10 درصد خشک شود. بنابراین بهتر است 
با پایش رطوبت هنگامى که سطح رطوبت به 12 درصد 
رسید پسته ها را با روشى که مصرف انرژی کمتری دارد 

مثال روش هوادهى تا سطح رطوبتى ایمن برسانیم.
اتالف  چون  مناسب:  حرارتی  عایق  بردن  بکار   -
از اطراف کوره مشاهده شده است بهتر  حرارتى زیادی 
انرژی  رفت  هدر  کاهش  جهت  بندی  عایق  از  است 

حرارتى استفاده شود.
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و  دقیق  و  سریع  فرآوری  یک  تحقق  برای  بطورکلى 
بهداشتى  و  فیزیکى  کیفیت  با  محصول  به  دستیابى 

مطلوب، باید به سه نکته زیر توجه جدی نمود:

1.انتخاب دستگاه های با کیفیت
و  مناسب  چیدمان  ها،  دستگاه  تنظیم  در  2.دقت 

تناسب ظرفیت هر کدام با کل سیستم
برخورد  یعنی  کار،  هنگام  در  مطلوب  3.مدیریت 
بودن و  یا رسیده  نظر کال  از  با هر پسته  مناسب 

واریته آن
انتخاب دستگاهها و ماشین  الذکر،  نکات فوق  در میان 
آالت با توجه به صرف هزینه مالى زیاد برای خرید آنها، 
از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و در صورت عدم 
گذار  سرمایه  به  هنگفت  مالى  خسارت  به  منجر  دقت 

مى شود.
انتخاب دستگاه

دستگاههای اصلى فرآوری شامل چرخ پوست کن، نخاله 
گیر، حوض آبى و خشک کن مى باشند که در ادامه به 

نکات ضروری در انتخاب آنها اشاره مى شود. 
1. چرخ پوست کن

 در صورت عدم کیفیت و یا تنظیم نبودن چرخ پوست 
کن دو نوع خسارت به محصول وارد مى شود:

-  باعث خرد شدن کامل درصدی از محصول مى شود.
-  باعث مغز شدن درصدی از پسته مى شود که معموال 

مغزهای حاصل نیز ضربه خورده مى باشند. 
تازه  پوستهای  با  مغز  ذرات  اول،  نوع  در خسارت  چون 
مخلوط مى شود، لذا این خسارت کمتر مورد توجه قرار 
پیشرو  سازان  ماشین  برخى  حاضر  حال  در  گیرد.  مى 

سعى دارند که با بکارگیری روشهای متفاوت و بکارگیری 
چرخ های پوست کن مختلف برای پسته های تمام رس 
و نیم رس و استفاده از ماشین های تکمیلى قبل از چرخ 
و  کاسته  گیری  پوست  مرحله  خسارت  از  کن،  پوست 
کارایى دستگاه پوست کن را باال ببرند، در همین زمینه 
از  قبل  گیرهای  خوشه  فلزی،  الستیکى،  های  چرخ  از 
چرخ و . . . در خطوط فرآوری مدرن استفاده مى شود. 

2. نخاله گیر
و  گیری  پوست  فرآیند  تکمیل  برای  گیرها  نخاله  از   
در کنار آن شستشو استفاده مى شود.  نخاله گیرهای 
موجود در بازار عموما به پسته صدمه وارد مى کنند که  
برای جلوگیری از این صدمه، ماشین سازان راه حلهای 
مختلفى را مد نظر قرار داده اند مانند جداسازی پسته 
های گو و پسته های معمولى قبل از ورود به نخاله گیر. 
تکمیل  برای  فرآوری  خطوط  از  بعضى  در  متاسفانه 
از  گوها  جداسازی  از  قبل  گیری،  پوست  عملیات 
بسیار  خسارت  که  شود  مى  استفاده  کرکى  چرخهای 

باالیى به محصول مى زند. 
3. حوض آبی 

 در این دستگاه عملیات جداسازی پسته های پوک، نیم 
نکاتى  از  یکى  شود.  مى  انجام  کامل  مغز  دارای  و  مغز 
که در این دستگاه بایستى رعایت شود تناسب ظرفیت 
حوض با دستگاه قبل از خود است که عموما نخاله گیر 
ورودی  از  باشد. در صورتیکه ظرفیت حوض کمتر  مى 
پسته باشد پسته ها به درستى جداسازی نمى شوند که 
مشکالت بعدی در بحث بهداشت و فرآوری خشک را به 
دنبال دارد.  معموال این اشکال در خطوطى که به مرور 
تکمیل شده اند بیشتر مشاهده مى شود. از دیگر نکات 

مهم، تنظیم ورودی و خروجى آب با هدف یکبار استفاده 
از آب و جلوگیری از ماندن آب در دستگاه است که منجر 

به رعایت موازین بهداشتى در جداسازی مى شود. 
4. خشک کن 

یکى از بهترین خشک کن های موجود، خشک کن های 
پیوسته مجهز به سیستم همزن مى باشد.

دستگاههای  از  تلفیقى  روش،  بهترین  حاضر  حال  در   
خشک کن )شامل نم گیر و خشک کن( و میدان آفتابى 
مى باشد. البته سیلوهای هوادهى هم مى توانند عملیات 
خشک کردن پسته را به خوبى کامل کنند اما بدلیل هزینه 
 باالی آنها تعداد کمى از کارگاه های فرآوری از آن استفاده 
و  از روش  مى کنند.در عملیات خشک کردن صرفنظر 
رطوبت  که  است  آن  مهم  نکته  استفاده،  مورد  دستگاه 
بهتر  رابطه  این  در  برسد.  درصد   5 به  محصول  نهایى 
است از دستگاه رطوبت سنج برای تعیین رطوبت نهایى 
استفاده  آن  کامل  از خشک شدن  اطمینان  و  محصول 

شود. 

در پایان ذکر چند نکته، الزم  به نظر می رسد:
- پسته گرم هیچ وقت نباید به انبار منتقل شود.

- بهتر است 2 درصد آخر رطوبت را با هوادهى یا آفتاب 
پایین بیاورید.

 - این هوادهى مى تواند  در سیلوها و همچنین در خشک کن 
انجام شود که در خشک کن ها با خاموش کردن مشعل 

و فقط با استفاده از فن قابل انجام است.
برعکس گذشته در چند سال اخیر بازارهای خارجى اعم 
از اروپا و خاور دور نسبت به پسته هایى که توسط میدان 

خشک نشده اشتیاق بیشتری نشان مى دهند.

در سه دهه گذشته با ابداع و طراحى دستگاههای 
ایجاد خطوط  و  کشور  در  پسته  فرآوری  مختلف 
دستگاههای  اتصال  طریق  از  پیوسته  فرآوری 
به  ایران  پسته  صنعت  نیاز  یکدیگر،  به  مختلف 
تا حدود  افزایش سرعت، دقت و کیفیت فرآوری 
همه  علیرغم  اما  است  گردیده  برطرف  زیادی 
تخصصى  شرکت  چند  رقابت  و  موجود  تجربیات 
طراحى و تولید این دستگاهها با یکدیگر و در کنار 
آن فعالیت تعداد زیادی صنعتگر متفرقه در عرصه 
آالت، شاید هنوز هم  ماشین  این  و عرضه  تولید 
این سوال برای خیلى از فعاالن پسته کشور مطرح 
باشد که براستى کدام دستگاه بهترین کارکرد را 
دارد؟ در استان کرمان و دیگر مناطق سنتى تولید 
پسته، مشاهده واحدهای فرآوری که هر سال در 
حال تغییر تمام یا بخشى از خطوط فرآوری خود 
در چند سال  نیست.  کار چندان سختى  هستند 
مناطق  در  باغات  توسعه  روند  افزایش  با  گذشته 

بسیار  دیگر  مشابه  سواالت  و  سوال  این  جدید، 
شنیده مى شود که کدام دستگاهها و کدام سازنده 

بهترین است؟ 
اما باید گفت که پاسخ به این سوال چندان آسان 
نیست. از یک طرف فقدان استاندارد و نامشخص 
بودن حداقل معیارهای فنى و کیفى دستگاههای 
قبیل  این  به  پاسخگویى  امکان  عمال  مختلف، 
از طرف دیگر هر  سواالت را محدود مى نماید و 
برای  فنى  معیار  و  دلیل  دهها  سازندگان،  از  یک 
ارائه  کیفیت دستگاههای خود  و  کارکرد  از  دفاع 
از  جز  آنها  صحت  ارزیابى  امکان  که  دهند  مى 
طریق کسب تجربه عملى کار با این دستگاهها و 
یا دریافت نظرات کاربران آنها وجود ندارد. در این 
راستا در این مقاله کوتاه سعى گردید با استفاده 
صحه  و  پیشرو  سازان  ماشین  از  یکى  نظرات  از 
یکى  طریق  از  شده  مطرح  دیدگاههای  گذاری 
افراد صاحبنظر،  نکات و معیارهای فنى  از  دیگر 

که باید برای تهیه دستگاه های اصلى در یک خط 
فرآوری مد نظر قرار گیرد، مورد بررسى قرار گیرد. 
در  فنى  و  اجرائى  "معیارهای  مقاله  ادامه  در 
احداث یک واحد فرآوری پسته و انتخاب ماشین 
نامه  ویژه  شماره  همین  در  که  نیاز"  مورد  آالت 
به  گردیده  سعى  مقاله  این  در  گردید،  تقدیم 
دستگاههای  از  برخى  انتخاب  در  بیشتری  نکات 
با علم به  اصلى خط فرآوری پسته اشاره گردد.  
اینکه این نوشتار کوتاه قادر به پاسخگویى به همه 
سواالت و حتى بخش کوچکى از آنها نیست امید 
است بتوانیم تنها با طرح سوال، توجه فعاالن پسته 
را به این موضوع جلب کرده و زمینه ادامه بحث 
انجمن  نماییم.  فراهم  را  رابطه  این  در  گفتگو  و 
دیدگاهها  نظرات،  چاپ  و  دریافت  از  ایران  پسته 
و تجربیات فنى و عملى ترمینالداران و شرکتهای 

سازنده استقبال مى نماید.
محمد علی انجم شعاع

نکاتی در مورد دستگاه های اصلی خط فرآوری

ت و فرآوری
 برداش
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هر سال حدود 5 تا 8 درصد کل محصول پسته بصورت 
جهت  مقدار  این  بیشتر  که  شود  مى  برداشت  کال 
تولید مغز سبز استفاده مى شود. با توجه به این میزان 
برداشت، ساالنه حدود یک هزار و پانصد تن مغز سبز با 
ارزش تقریبى 36 میلیون دالر از ایران صادر مى شود. 
مغز سبز بصورت سالم، لپه ، خرده، خالل و پودر به خارج 

از کشور ارسال مى گردد.
مغز سبز  اصلى  بازار  اینکه  به  توجه  با  فعلى  در شرایط 
اروپاست و در این بازار سخت گیر هر روز بیشتر از روز 
فقط  توان  نمى  شود  مى  داده  اهمیت  کیفیت  به  قبل 
به بهبود کیفیت رنگ بندی قناعت کرد و توقع توسعه 

بازار داشت. 
برای داشتن یک مغز سبز خوب، جدا از یکنواختى رنگ 
و شفافیت مغز و یکنواختى و سالمت فیزیکى مغز، عدم 

آلودگى شیمیایى و میکروبى نیز بسیار مهم است. 
 رعایت گزینه های کیفى فوق از الزامات صادرات پایدار 
بعنوان  موارد  این  گرفتن  درنظر  با  باشد.  مى  سبز  مغز 
های  درجه  گذاری  نرخ  عامل  تنها  تولید،  نیاز  پیش 

مختلف مغز سبز، رنگ آنها مى باشد.
تفکیک رنگ امری کیفى است و نمى توان میزان سبزی 
مغزها را اندازه گیری یا استانداردی برای آن تعریف کرد، 
امری  رنگ،  اساس  بر  سبز  مغز  بندی  درجه  رو  این  از 
نیاز مشتریان  به  توجه  با  سلیقه ای است و هر شرکت 
کرده  تعریف  بندی  رنگ  برای  داخلى  استانداردی  خود 

که ممکن است با سایر شرکت ها متفاوت باشد.
مصرف  محل  به  توجه  با  که  هستند  ها  مشتری  این   
توافق  به  بندی  رنگ  مورد  در  تولیدکننده  با  سبز  مغز 
نیز  سبز  مغز  تولید  فرآیند  دیگر  سوی  از  رسند.  مى 
از پسته،  مانند روش تولید سایر محصوالت تولید شده 
فرآیندی مشخص و با خط تولیدی از پیش طراحى شده 
نیست و باز هم این شرکت ها هستند که بر اساس سعى 

را  خود  خاص  تولید  روش  سایرین،  تجربیات  و  خطا  و 
که ممکن است هر کدام برای خود انحصاری هم باشند 

بوجود آورده اند.
فرآیند،  و  ها  دستگاه  از  صرفنظر  کل  در  اما 
هر  مراحل  این  است.  یکى  تقریباً  تولید  مراحل 
گذار  تاثیر  سبز  مغز  کیفیت  روی  تنهایى  به   کدام 

مى باشند که در ادامه آنها را بررسى مى کنیم:

درصد  یا  کال  پسته  رسیدگى  میزان  که  در صورتى   .1
به  آلودگى  بروز  احتمال  از  جدا  باشد  باال  آن  خندان 
سبز  از  شده  تولید  محصول  رنگ  کیفیت  آفالتوکسین، 
میزان  چه  هر  اصوالً  کرد.  خواهد  پیدا  گرایش  زرد  به 
بیشتر  باشد سبزی مغز پسته  بیشتر  بودن پسته  نارس 
باید  خواهد بود. یکى از نکات بسیار مهم این است که 
باشد،  پراید  استامى  از سم  عاری  کالک خریداری شده 
این مطلب مدتى است که به یکى از دغدغه های اصلى 

صادرکنندگان مغز سبز تبدیل شده است.
برای  ها  دستگاه  بودن  تنظیم  شکست،  کارگاه  در   .2
داشتن کمترین میزان ضایعات بسیار مهم است، در غیر 
اینصورت مغز پسته دچار صدمه فیزیکى خواهد شد و 
ممکن است خاک حاصل از شکست به مغزهای زخمى 
این  در  نشود.  جدا  هم  بندی  رنگ  مرحله  تا  و  بچسبد 
صورت ظاهر مغز سبز زیبایى خود را از دست خواهد داد.
این  است.  مغز  سوم  پوست  سازی  جدا  بعد  مرحله   .3
لذا  و  شود  مى  انجام  جوش  آب  توسط  معموال  فرآیند 
اثر  زمان و نحوه جوشاندن مغز پسته در مراحل بعدی 
خود را نشان خواهد داد. در صورت رعایت نکردن دقت 
الزم، ممکن است شفافیت رنگ از دست برود یا مغزها 
لپه شوند همچنین امکان دارد که پوست روی مغز بطور 

کامل جدا نشود.
4. پس از جدا سازی پوست سوم، مغز باید بالفاصله وارد 

خشک کن شود. در این مرحله نیز دقت عمل الزم است 
که رنگ مغز کدر نشود و با کاهش زمان خیس ماندن 
مغز، از بروز آفالتوکسین جلوگیری به عمل آید. از این 
به بعد باید در تمام مراحل دقت داشت که آلودگى های 

میکروبى وارد سیستم تولید نشوند.
5. در مرحله بعدی، مغز سبز توسط نیروی انسانى رنگ 
انسانى  خطای  بایستى  قسمت  این  در  شود.  مى  بندی 
باشیم  را داشته  بندی  بهترین رنگ  تا  برسد  به حداقل 
باشد چرا که  از مواد خارجى  تولیدی عاری  و محصول 
مغز سبز  مستقیماً  کنترل مجدد،  بدون  اکثر خریداران 
استفاده  خود  غذایى  محصوالت  اولیه  مواد  عنوان  به  را 
باقى ماندن مواد خارجى در  مى کنند و لذا در صورت 

محصول، خسارات جبران ناپذیری به بار خواهد آمد.
فرآیند  مراحل  ترین  کلیدی  از  یکى  قسمت  این   
شرکت،  داخلى  استاندارد  به  توجه  با  آن  در  که   است 
 مغز های سالم به حدود 5 طیف اصلى از رنگ سبز تقسیم

 مى شوند و مغز های لپه نیز عمدتاً در دو دسته سبز 
تیره و روشن قرار مى گیرند. 

6. در نهایت مغز سبز پسته بایستى به نحوی بسته بندی 
و  مقصد  به  رسیدن  تا  را  تولید  خوب  کیفیت  که  شود 

تحویل مشتری حفظ نماید.
مهمترین  که  این  به  علم  با  و  فوق  مطالب  به  توجه  با 
موارد مصرف مغز سبز پسته در صنایع کالباس، بستنى، 
مواد  ایمنى  سیستم  استقرار  است  شکالت  و  شیرینى 
غذایى در شرکت های تولید کننده مغز سبز پسته الزامى 

بنظر مى رسد.
مناسب  بندی  رنگ  اهمیت  کنار  در  که  است  واضح   
هر  سوی  از  شده  اشاره  موارد  سایر  به  که  صورتى  در 
دست  از  شرکت  آن  بازار  تنها  نه  نشود  دقت  شرکتى 
ایران در  سبز  مغز  صنعت  کل  به  بلکه  رفت   خواهد 

 لطمه های شدیدی وارد خواهد شد.

درجه بندی رنگ مغز سبز پسته
 امین حسین زاده
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گانه  سه  مراحل  از  مرحله  آخرین  برداشت،  عملیات 
شادیها،  آن  زمان  رسیدن  فرا  که  باشد  مى  کشاورزی 
تلخى ها و مصائب خاص خود را برای  باغداران پسته به 
همراه دارد. برداشت پسته در کشورمان بصورت سنتى 
و با دست انجام مى شود. این مسئله باعث بوجود آمدن 
دغدغه هایى نظیر تامین نیروی انسانى الزم و به تبع آن 
مشکالت و مسائل عدیده مترتب بر آن  مى شود. یکى از 
گزینه های پیش رو برای رفع این مسئله مى تواند الگو 
برداری از رقیب اصلى ما در صنعت پسته یعنى آمریکا 
باشد. لذا در حال حاضر که با واقعیت گسترش و توسعه 
آشنایى  هستیم،  روبرو  جدید  مناطق  در  پسته  باغات 
تواند  مى  آمریکا  در  پسته  برداشت  با  مختصر  چند  هر 
یک فاکتور دیگر یعنى برداشت محصول را نیز به دیگر 
مالحظات کشاورزان در احداث باغات جدید اضافه کند.

یکى از مهمترین فاکتورهای موثر در برداشت پسته در 
آمریکا  فراهم بودن خدمات برداشت محصول است که 
شامل برداشت کننده ها، خدمات حمل و نقل و خدمات 
واحدهای فرآوری مى باشد. از آنجائیکه رقم غالب پسته 
نظر  در  با  باشد حتى  )kerman( مى  رقم کرمان  آمریکا 
تقریبا در  برداشت  تفاوتهای آب و هوایى، زمان  گرفتن 
یک بازه زمانى کوتاه یعنى در سپتامبر فرا مى رسد و با 
توجه به اینکه عمده عملیات برداشت، حمل و فرآوری 
توسط واحد های خدمات دهنده انجام مى شود بایستى 
بین این واحدهای خدمات دهنده هماهنگى ایجاد شود.

دستگاه  بوسیله  بارده  درختان  در  برداشت  عملیات 
متداولترین  از  یکى  ای(،  تنه  )لرزاننده   Shaker Trunk

پرتقال،  نظیر  باغى  محصوالت  برداشت  دستگاههای 
انجام مى شود.کاربرد دستگاه   ... بادام و فندق و  گردو، 
میالدی   60 دهه  از  تقریباً  کشاورزی  در  شیکر  های 
توسعه یافت. با توجه به تنظیمات و الگو های از پیش 
تعیین شده توسط کارخانه سازنده )شامل فاکتور هایى 
نظیر بسامد )دور در دقیقه (، طول جابجایى، یکنواختى 
تکاننده و قطر تنه درخت و نوع محصول(، این دستگاه 
از 3 تا 15 ثانیه شروع به ایجاد لرزش در تنه درخت مى 
کند و در پى آن، این لرزش به دیگر قسمتهای درخت 
از جمله شاخه و میوه ها منتقل مى شود. محصول پس 
از ریزش، توسط قسمت جمع آوری دستگاه )که معموال 
دارای مکانیسم ها و تکنولوژی های متفاوتى است( جمع 
و  ردیفها  فواصل  به  بسته  فرآیند  این  شود.  مى  آوری 
فاصله درختان روی ردیف در بهترین شرایط مى تواند 
تقریبا در هر 15 تا 30 ثانیه برای هر درخت تکرار شود. 
با یک دستگاه شیکر تقریبا مى توان 0.4 هکتار یا بطور 
تقریبى تا 112 اصله درخت در ساعت را برداشت نمود.

 از مزایای کاربرد شیکرها در برداشت پسته مى توان به 
کاهش هزینه کارگری، برداشت پسته در مقیاس وسیع، 
باال و بهداشتى بودن عملیات برداشت اشاره  بهره وری 

کرد. 

برداشت  در  ها  دستگاه  نوع  این  وسیع  کاربرد  وجود  با 
محصول، نقاط ضعف و نارسایى هایى  نیز همچون ماندن 
مقداری از محصول روی درخت )خطای دستگاه(، عدم 
پوشش سایه انداز درخت و یا ریزش پسته از اطراف هد 
)head( دستگاه،کاهش کارایى دستگاه برداشت مکانیکى 
با افزایش فاصله میوه از تنه، آسیب دیدن تنه با افزایش 
سن درخت، وارد شدن استرس آبى و قطع ریشه ها در 

اثر لرزش اشاره کرد.
از دیگر مالحظاتى که در استفاده از یک دستگاه برداشت 
مکانیکى پسته بایستى در نظر گرفت ایجاد زیر ساختها 
و مقدمات مرتبط با آن مى باشد. یکى از مهمترین این 
مکانیکى  برداشت  با  سازگار  درخت  تربیت   مقدمات 
مى باشد. بدین منظور بایستى هرس تربیت بطور صحیح 
شامل  مشخص  بندی  اسکلت  با  پایه  تک  بصورت   و 
شاخه های اولیه و شاخه های ثانویه و شاخه های ثالثه 
صورت گیرد. هرس بایستى طوری صورت گیرد که سایه 
انداز درخت حتى المقدور بصورت فشرده و قائم تربیت 
این سیستم در برداشت میوه  با توجه به ضعف  شود و 
های با فاصله زیاد از تنه درخت، بایستى این نقیصه نیز 
در هرس تربیت مد نظر قرار گیرد. از دیگر محدودیتهای 
وجود  عدم  مکانیکى،  برداشت  دستگاههای  از  استفاده 
پستى و بلندی در باغ مى باشد. مرطوب نبودن و سست 
نبودن زمین نیز با توجه به بزرگى و سنگینى این ادوات 
و تخمین بهترین زمان برداشت از جهت یکنواختى در 
رسیدن پسته نیز از عوامل محدود کننده استفاده از آنها 

مى باشد. 
اما عمده ترین نارسایى این دستگاه ها مربوط به کاهش 
فاحش کارایى این دستگاهها با افزایش سن و قطر تنه 
درختان مى باشد که در آینده با توجه به مسن تر شدن 
پیش  چالشهای  از  یکى  به  تبدیل  آمریکا  پسته  باغات 
خانم  به سرپرستى  تیمى  لذا  شد.  خواهد  آنها  برای  رو 
کالیفرنیا  دیویس  دانشگاه  از  فرگوسن  لوییس  دکتر 

مختلف  انواع  کارایى  ارزیابى  حال  در  سال2009  از 
باغات  در  استفاده  قابل  مکانیزه  برداشت  دستگاههای 

آمریکا مى باشند. 
این تحقیق درحال بررسى امکان استفاده از دستگاههای 
  )Canopy Contact( زیتون  مکانیزه  برداشت  در  مرسوم 
برای برداشت پسته نیز مى باشد. اصول کار این دستگاه 
)کمتر  درختان جوان  در  پسته  برداشت  نحوه  به  شبیه 
از 8سال( در آمریکا است که بصورت دستى و با ضربه 
زدن به شاخه ها و پشت خوشه ها انجام مى شود. این 
دستگاه از یک استوانه در حال گردش تشکیل شده که 
دستک های الستیکى متصل شده به آن کار ضربه زدن 
به شاخه ها و خوشه های پسته را انجام مى دهد. سرعت 
برداشت با این دستگاه نسبت به دستگاه شیکر تنه ای 
کندتر است در حالى که بدون اغراق مى توان گفت که 

برداشت محصول توسط آن بدون خطا انجام مى شود.
در  تکنولوژی  این  از  استفاده  برای  تیم  این  دیدگاه  از 

برداشت پسته بایستى قدمهای زیر بررسى شوند:
برداشت  در  تکنولوژی  این  از  استفاده  امکان  اثبات   •
درختان  فعلى  شرایط  و  ساختها  زیر  به  توجه  با  پسته 

)نوع باغریزی و هرس( 
• عدم آسیب به درخت و محصول )شکستگى شاخه ها 

و آسیب کیفى و ظاهری وارده به میوه ها(
محصول  آوری  جمع  نحوه  و  دستگاه  ساختار  توسعه   •

برداشت شده
• افزایش راندمان نهایى برداشت

حال بایستى منتظر ماند و دید که صنعت پسته آمریکا 
چگونه  این چالش پیش رو را پشت سر خواهد نهاد.

منابع:
�http://westernfarmpress.com/tree�nuts

� http://agfax.com/2012/11/23

�http://ucanr.edu/sites/mechpistachio

برداشت پسته در آمریکا و چالشهای پيش روی آن
حجت حسنی
عضو انجمن پسته ایران

ت و فرآوری
 برداش
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پسته ایران در دو بازار داخل و خارج مصرف مى شود. 
تخمین زده مى شود تا سال 90 تولید پسته هرچه که 
بوده حدود 80 درصد آن در بازار خارج و الباقى در داخل 
مصرف شده است. در سال91 این نسبت تغییر یافت. در 
حدود  داخل  بازار  در  پسته  قیمت  سال  این  دوم  نیمه 
باعث شد مصرف  افزایش  این  یافت.  افزایش  50 درصد 
پیش  داشت  قبلى  روال  قیمت  اگر  یابد.  کاهش  داخل 
بازار  در  تن پسته  تا 35 هزار  بینى مى شد حدود 30 
داخلى مصرف شود اما با افزایش قیمت، برآورد مى شود 
مصرف داخلى به حدود 20 هزار تن کاهش یافته باشد.

به  انواع پسته  انواع مختلفى دارد. در میان  ایران  پسته 
فندقى  پسته   ،... و  بازار جهانى  در  سابقه  مانند  دالیلى 
شاخص مناسبى برای بررسى بازار پسته مى باشد. قیمت 
سایر انواع پسته به دنبال و به نسبت پسته فندقى باال 
آنجاییکه  از  و همچنین  دلیل  این  به  رود.  پایین مى  و 
را بطور منظم در  اینجانب قیمت هفتگى پسته فندقى 
فندقى  پسته  قیمت  اساس  بر  را  بازار  ام  داشته  اختیار 
قیمت  ماهانه  تغییرات  ابتدا  ادامه  در  ام.  کرده  بررسى 
تغییر  دنبال آن، علت های  به  و  آورده  را  فندقى  پسته 

را بررسى کرده ام.
با   91 فروردین  اواخر  در   32/34 انس  با  فندقى  پسته 
حدود 15000 تومان معامله مى شد. تا پایان خرداد ماه 
از  تا 15000 تومان نوسان داشت.  قیمت بین 13500 
اوایل تیر تا اواسط مهرماه قیمت بین 15000 تا 18000 
بیشتری  با شتاب  قیمت  نیمه دوم سال  در  بود.  تومان 
به سمت باال حرکت کرد. در اوایل آبان ماه به 21000، 
و  به 30000  بهمن  اوایل  به 25000، در  نیمه دی  در 
بیشتر رسید.  و  تومان  به 34000  ماه  بهمن  اواسط  در 
در  و  به 32000  و  یافت  کاهش  قیمت  اسفند  دراوایل 

اواخر اسفند به 30000 تومان رسید.
همانطور که مالحظه مى فرمائید از ابتدای سال تا نیمه 
در  مرتباً  داخلى  بازار  در  پسته  قیمت  ماه  بهمن  دوم 
از  ناشى  از یک طرف  امر  این  است.  بوده  افزایش  حال 
در  قیمت  افزایش  دیگر  طرف  از  و  ریال  ارزش  کاهش 

)آمریکا(  ایران  رقیب  جهانى،  بازار  در  بود.  جهانى  بازار 
قیمت پسته را تا حدود 2 دالر در هر کیلو افزایش داد، 
طبعاً قیمت پسته ایران هم باال رفت. به روال معمول در 
بازارهای جهانى بعد از رونق اول فصل )مهر، آبان، و نیمه 
ماه  از یکى دو  بعد  یافته  آذر( قیمت پسته کاهش  اول 
 بازار به ثبات مى رسد اما در سال گذشته از یک طرف 
طرف  از  و  یابد  کاهش  قیمت  نگذاشتند  ها  آمریکایى 
ریالى  قیمت  باعث شد  ریال  ارزش  مرتب  کاهش  دیگر 
کاهش نیابد. این بود که از نیمه دوم آذر نه تنها قیمت 
توجهى  قابل  افزایش  با  بلکه  نیافت  ریالى پسته کاهش 
هم مواجه شد. این وضع استثنائى باعث ایجاد تقاضای 
به  و  باال رفت  زیادی  تا حد  قیمت  بازار شد،  در  کاذب 
انجاییکه  از  خصوص  به  رسید.  نیز  تومان   34000 
یافت  خواهد  کاهش  ریال  ارزش  شد  مى  بینى  پیش 
تقاضای کاذب ایجاد شد، و به دنبال آن، تعداد معامالت 
بدون اینکه سفارشى در کار باشد افزایش پیدا کرد، به 
اصطالح بازار جوگیر شد و قیمت بى رویه افزایش یافت. 
را  پسته  کرد  مى  مقاطع صرف  بعضى  در  زمان  آن  در 
البته  وضع  این  فروخت.  ریال  به  و  کرد  وارد  خارج  از 
دوام چندانى نداشت و بعد از دو هفته بازار آرام گرفت 
یک  در  بازار  رسید.  تومان   32000 حدود  به  قیمت  و 
اینکه  اعالم  با  دولتى  مقامات  که  بود  تعادل  وضعیت 
صادرات پسته را ممنوع خواهند کرد آن را بهم ریختند.

در اسفند ماه دولت اعالم کرد اگر پسته مورد نیاز شب 
نباشد جلوی صادرات  ارزان در دسترس  به قیمت  عید 
را خواهد گرفت. بیان این مطلب و وضع نامشخصى که 
بعد از آن بوجود آمد باعث صدمه جدی به بازار داخل و 
خارج پسته شد. اثر این امر را در این دو بازار جداگانه 

بررسى مى کنیم.
اول در بازار داخل: اصوالً در نیمه دوم سال 91 بازار 
داخل رونق چندانى نداشت. علت هم افزایش قیمت همه 
کاالهای صادراتى از جمله پسته بود. اما امید مى رفت 
در شب عید به روال سالهای قبل مقداری پسته مرغوب 
مانند:  اقداماتى  بازار مصرف شود.  این  در  یک  درجه  و 

تبلیغات منفى که به راه افتاد، بستن انبارهای حق العمل 
کاران بازار تهران و جلوگیری از عرضه پسته های گران 
و  مرغوب  های  پسته  مصرف  به  را  نهائى  ضربه  قیمت، 
تاحدود  پسته  نوع  این  قیمت  نتیجه  در  زد،  درجه یک 
مصرف  زمان  یافت.  کاهش  کیلو  هر  در  تومان  هزار  ده 
 این نوع پسته از دست رفت و چندین میلیارد تومان که 
اثر  نشد.  بازار  وارد  شود  پسته  بازار  وارد  توانست  مى 
است  نقدینگى  محتاج  که  بازاری  در  امر  این  تخریبى 
بیشتری  توضیح  به  احتیاج  که  است  آن  از  تر  مشخص 

داشته باشد.
صادرات  از  جلوگیری  اعالم  خبر  بازار خارج:  در  دوم 
خبر  این  انعکاس  یافت.  انعکاس  خارج  در  بالفاصله 
سبب گیجى بازار و کند شدن معامالت گردید. در بازار 
رقابتى که از دست دادن هر مشتری بالفاصله منجر به 
تصمیمى  چنین  یک  اثر  شد  خواهد  رقیب  جایگزینى 
مراتب  به  تخریبى  اثر  تصمیم  این  اما  است.  واضح 
بیشتری داشت. برای اینکه اثر مشخص شود الزم است 
از  در مقاطعى  به یک مطلب کلى توجه فرمائید: اصوالً 
سال مقادیری پسته بدون اینکه فروش قطعى شده باشد 
فروش  به  آب  روی  اصطالح  به  و  ارسال  دور  خاور   به 
مى رسد. این کار امری رایج در بازار بوده و در صورتى که 
حساب شده انجام شود و بازار خالى باشد کاری معقول 
است. اما اتفاقى که افتاد این یود که بعد از اعالم احتمال 
جلوگیری از صادرات پسته، برخى صادرکنندگان بدون 
در نظر گرفتن این که بازار کشش دارد یا نه و صرفاً به 
دلیل ترس از جلوگیری از صادرات در آینده، پسته صادر 
به  نهائى  نداشت ضربه  بازار کشش  آنجاییکه  ار  کردند. 
خاور  در  پسته  واردکنندگان  نتیجه  در  شد،  وارد  بازار 
دور که موجودی کافى داشتند مقادیری پسته را هم در 
دسترس دیدند، این بار خودشان به عوض اینکه خریدار 
پسته باشند، شدند فروشنده پسته. اثر تخریبى این امر 
بین  از  از سال 92 گذشته  از دوماه  بیشتر  امروز که  تا 

نرفته است.
خالصه و نتیجه گیری

اصلى ترین ویژگى بازار پسته در سال گذشته باال رفتن 
قیمت  باالرفتن  بود.  سال  طول  در  آن  ریالى  قیمت 
از طرف دیگر  ریال  ارزش  و کاهش  از یک طرف   ارزی 
اواخر سال  باال رفتن مداوم قیمت بودند. در  علت های 
از  جلوگیری  احتمال  بر  مبنى  دولت  نابخردانه  تصمیم 
صادرات پسته باعث شد مقداری پسته مرغوب درجه یک 
که مى توانست در بازار داخلى مصرف شود، مصرف نشده 
و قیمت این گونه پسته ها به شدت کاهش یابد. در بازار 
خارج نه تنها بخشى از فروش پسته ایران از دست رفت 
و رقیب جای آن را گرفت، عالوه بر آن، انتقال پسته به 
خارج بدون در نظر گرفتن کشش بازار، باعث شد تاامروز 

که در اواخر ماه خرداد هستیم بازار جان نگیرد.

بازار پسته در سالی که گذشت
سید محمود ابطحی
عضو هیات مدیره انجمن پسته ایران
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در سالهاي اخیر آلودگي پسته ایران به سم آفالتوکسین 
فرآوري  باغداران،  فرآروي  چالشهای  از  یکى  عنوان  به 

کنندگان و صادر کنندگان مطرح بوده است.
آلودگي  شروع  نقطه  تحقیقاتي،  هاي  یافته  اساس   بر 
مي تواند باغ باشد و با توجه به وجود و پراکندگي قارچ 
این  که  صورتي  در  باغات،  در  فالووس  آسپرژیلوس 
آلودگي و عوامل و فاکتورهاي موثر در آن، در باغ کنترل 
شود مي توان امیدوار بود که بخش زیادي از آلودگي در 

محصول نهایي کنترل گردد.
آلودگي  احتمال  و  باغ  در  خنداني  زود  عارضه   بروز 
تعداد  افزایش  و  افالتوکسین  به  پسته هاي زود خندان 
با تاخیر در برداشت محصول و  پسته هاي زود خندان 
بیشتري  فرصت  برداشت  در  تاخیر  با  که  واقعیت  این 
براي رشد قارچ آسپرژیلوس فالووس در پسته هاي زود 
خندان فراهم شده و به تبع آن مقدار سم افالتوکسین در 
آنها افزایش مي یابد، منجر به طرح این مسئله گردیده 
که: در صورت برداشت بموقع محصول در زود ترین زمان 
فیزیولوژیکي  رسیدگي  از  پس  اول  هاي  )هفته  ممکن 
پسته( بخش قابل توجهي از آلودگي کنترل خواهد شد. 
در این مقاله سعى مى شود مباني علمي فرضیه مزبور 

بررسى گردد.

1.  فرضیات موجود
شروع  برای  دسترس  در  کارگری  نیروی  از  نظر  صرف 
خصوص   در  مطرح  فرضیات  برخي  برداشت،  عملیات 
انتخاب تاریخ برداشت براي پسته به شرح زیر مي باشد: 
- با تاخیر دربرداشت، دانه هاي پسته درشت تر و تعداد 
باعث  موضوع  این  یابد.  مي  کاهش  اونس  هر  در  دانه 

افزایش قیمت تجاري پسته مي شود.

هاي  پسته  درصد  شود،  برداشت  دیرتر  پسته  هرچه   -
خندان افزایش خواهد یافت.

- نسبت وزن خشک به تر پسته، با افزایش مدت ماندن 
بر روي درخت، افزایش مي یابد.

- با طوالني تر شدن زمان ماندن پسته بر روي درخت و 
تاخیر در برداشت، درصد پسته هاي پوک )داراي نسبت 
مغز کمتر از 25 درصد( کاهش یافته و درنتیجه قیمت 

تجاري پسته افزایش مي یابد.
- تاخیر در برداشت، منجر به کاهش پسته هاي گو شده 
از  حاصل  نهایي  درآمد  افزایش  ضمن  موضوع  این  که 
فروش پسته، هزینه هاي فرآوري را نیزکاهش مي دهد.

در مخالفت با این فرضیات، نظراتي به شرح زیر مطرح 
مي گردد: 

- با تاخیر در برداشت و با طوالني شدن ماندن پسته بر 
روي درخت، عماًل لکه هاي پوست شاخي بیشتر شده و 
این موضوع باعث کاهش کیفیت فیزیکي و ظاهري پسته 

و درنتیجه کاهش قیمت تجاري آن مي گردد.
بر  افزایش خسارت پرندگان  باعث  برداشت  تاخیر در   -
این  گردد.  مي  درصد ضایعات  افزایش  و  روي محصول 
باغداران  اقتصادي  خسارت  افزایش  به  منجر   موضوع 

مي گردد.
- تاخیر در برداشت، منجر به افزایش آلودگي محصول به 

آفالتوکسین و خسارت اقتصادي به باغداران مي گردد.
2.  تحقیقات انجام شده

قارچ  به  آلودگي  دهد  مي  نشان  شده  انجام  تحقیقات   
آسپرژیلوس فالووس به عنوان مولد زهرابه آفالتوکسین 
حین  در  تواند  مي  آلودگي  این  و  شده  شروع  باغ  از 
آلودگي در  ایجاد  از عوامل  یابد. یکي  فرآوري گسترش 
در  شده  ایجاد  نامنظم  و  منظم  هاي  شکاف  محصول، 
طریق  از  که  باشد  مي  پسته  میوه   )Hull( رویي  پوست 

شرایط  در  و  کرده  نفوذ  میوه  درون  به  قارچ  اسپور  آن 
مساعد رشد نموده و تولید زهرابه مي کند. تا وقتي که 
پوست نرم رویي میوه پسته، سالم و بدون شکاف باشد، 
همانند سدي در برابر نفوذ عوامل قارچي و حتي برخي 
حشرات عمل مي نماید. پس از بلوغ و رسیدن محصول، 
چنانچه محصول هر رقم با توجه به شرایط محیطي در 
محصول  شدن  زیادرس  نگردد،  برداشت  مناسب  زمان 
با  و  شده  میوه  رویي  نرم  پوست  خوردگي  ترک  باعث 
افزایش تاخیر در برداشت، میزان ترک خوردگي )منظم 
و غیرمنظم( میوه افزایش مي یابد و با ایجاد فرصت کافي 
آن  افزایش  و  سم  ایجاد  امکان  عمال  قارچ،  رشد  براي 
وجود خواهد داشت. از طرفي چنانچه محصول آلوده به 
عوامل قارچي پس از برداشت در شرایط محیطي مناسب 
براي قارچ )دما و رطوبت( قرار گیرد، عوامل قارچي رشد 

کرده و آلودگي تشدید مي گردد. 
   مناسبترین زمان برداشت محصول را مي توان از روي 
درصد  دهي،  پوست  درصد  مانند  کیفیت  هاي  شاخص 
خشک  وزن  و  استخواني  پوست  رنگ  میوه،  خنداني 
تا سه  این زمان حدود  دو  مغز برآورد کرد که معموال 
هفته پس از زماني است که پوست دهي میوه به آساني 
در  پسته  میوه  باالي  رطوبت  علت  به  شود.  مي  انجام 
زمان برداشت )50-40 درصد( و شکاف دار بودن پوست 
استخواني )خنداني میوه(، میوه پسته به صدمات فیزیکي 
و مکانیکي بسیار حساس بوده و کیفیت آن تحت تاثیر 
روشهاي مختلف فرآیند پوست گیري  قرار مي گیرد. از 
تاثیر قابل  انجام فرآیند مي تواند  طرف دیگر تاخیر در 
مالحظه اي بر روي افزایش بار میکروبي و کیفیت ظاهري 
محصول داشته باشد )Kader et al; 1982( . میوه پسته 
به  استخواني  نرم رویي  زماني که جدا شدن پوست  در 
آساني انجام مي شود، از نظر فیزیولوژیکي رسیده است. 

اثرات تاریخ برداشت برآلودگي به افالتوکسين در پسته
حمید فیضی، دبیرکل انجمن پسته ایران
حسین حکم  آبادی، دکترای باغبانی
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برداشت قبل از زمان مناسب رسیدن باعث عدم توسعه 
کامل مغز و برداشت بعد از زمان مناسب رسیدن باعث 
لکه دار شدن و عدم رویت مناسب پوست استخواني مي 
پایین  قسمت  از  استخواني  پوست  شدن  دار  لکه  شود، 
میوه و در اطراف نقطه اتصال دم میوه، شروع و با گذشت 
آنجایي  از  یابد.  مي  گسترش  شکمي  قسمت  در  زمان 
نفوذ  استخواني  بطور عمقي در پوست   لکه ها  این  که 
نکرده اند، احتماال این لکه ها نتیجه عکس العمل مواد 
مختلف )تانن و غیره( مي باشند که در اثر پاره شدن و 
قطع سلول هاي نزدیک پوست نرم رویي بوجود مي آیند. 
بیشترین کیفیت محصول حدود یک هفته پس از تسهیل 
جدا شدن پوست نرم رویي از پوست استخواني بدست 
پسته،  هاي  میوه  رسیدن  با   .)Crane. 1978( آید  مي 
کاهش  پروتئین  مجموع  و  تنفس  میزان  مغز،  رطوبت 
یابد. در  افزایش مي  یافته و در مقابل وزن خشک مغز 
زمان مناسب برداشت، چربي هاي اشباع و میزان قند کل 
برداشت میوه در یک دوره  به حداکثر خود مي رسند. 
3-2 هفته اي پس از زمان تسهیل جدا شدن پوست نرم 
رویي از استخواني، تغییر معني داري در ترکیبات میوه 

ایجاد نمي کند. 
نتایج بررسي هاي انجام شده نشان داده است که تقریباً 
زودخندان  هاي  پسته  را  پسته  کل  مجموع  درصد  دو 
تشکیل مي دهد که همه آنها داراي آفالتوکسین هستند 
سالم  رویي  نرم  پوست  داراي  که  هایي  میوه  در  ولي 
هستند، آفالتوکسین وجود ندارد. حدود  8-6 هفته پس 
از شروع برداشت، پوست نرم رویي برخي از میوه هاي 
باقیمانده روي درخت که سالم بودند، شروع به پاره شدن 
کردند. میوه هایي که در آخر فصل برداشت داراي پوست 
ترک خورده هستند، پیر شده و براحتي توسط کرم ناف 
نیز  آنها  آفالتوکسین  میزان  و  شوند  مي  آلوده  پرتقال 

 .)Sommer et al.; 1986( .افزایش مي یابد
با نزدیک شدن به زمان برداشت، تراکم جمعیت قارچهاي 
افزایش  پسته  باغهاي  فضاي  در  آفالتوکسین   مولد 
مي یابد و به نظر مي رسد یک تطابق بین افزایش تراکم 
اسپور این قارچها و دوره رشد و توسعه میوه پسته وجود 

داشته باشد )مرادي، 1381(. 
 بررسي منابع نشان داده است که زمان برداشت بعنوان 
یک فاکتور مهم روي خصوصیات کمي و کیفي محصول 
 Labavitch. 1982; 1378؛  زاده،  )رفیع  باشد  مي  موثر 
Crane, 1978).  یکي از تحقیقات انجام شده در خصوص 

اثرات زمان برداشت بر روي میزان آلودگي محصول به 
افالتوکسین، تحقیقي است که در فاصله سالهاي 1999 
تا 2003 میالدي توسط اسماعیل پور و همکاران بر روي 
کرمان  پسته  تحقیقات  ایستگاه  در  اوحدي  پسته  رقم 
فاکتور  بعنوان  برداشت  این تحقیق زمان  انجام شد. در 
اصلي در چهار سطح )15 شهریور، 30 شهریور، 15 مهر 
بعنوان  گیري  پوست  تاخیر  زمان  مدت  و  مهر(   30 و 
فاکتور فرعي در 5 سطح )0، 2، 12، 24 و 48 ساعت( 

انتخاب گردید. نتایج حاصله نشان داد که:
- با تاخیر در زمان برداشت محصول، درصد میوه هاي 
سالم و بدون ترک خوردگي پوست رویي )نرمال( کاهش 

مي یابد.
-  بررسي اثرات زمان برداشت بر روي درصد زودخنداني 
محصول نشان داد که کمترین درصد زودخنداني )0/3 
و  شهریورماه(   15( برداشت  زمان  اولین  در  درصد( 
سومین  در  درصد(   1/03( زودخنداني  درصد  بیشترین 

زمان برداشت )15 مهرماه( رخ داده است. 
که  داد  نشان  سال  و  برداشت  زمان  متقابل  اثرات   -
بیشترین درصد زودخنداني )1/6%( در سال دوم آزمایش 
آزمایش  اول  سال  در   )%0/2( آن  حداقل  و  باشد   مي 
درصد  که  است  آن  بیانگر  موضوع  این  باشد.  مي 
سالهاي  اقلیمي  شرایط  تحت  تواند  مي  زودخنداني 
مختلف تغییر نماید و این موضوع اهمیت تعیین بهترین 
را  اقلیمي  منطقه  و  رقم  سال،  هر  در  برداشت  تاریخ 

یادآوري مي نماید.
ترک  درصد  روي  بر  برداشت  زمان  اثرات  بررسي   -
این   که  داد  نشان  میوه   رویي  نرم  پوست  خوردگي 
گیرد  قرار مي  برداشت  زمان  تاثیر  تحت  فاکتور شدیداً 
و اختالف معني داري نیز بین تیمارهاي مختلف وجود 
دارد. کمترین درصد میوه هاي با پوست نرم رویي ترک 
 15( برداشت  زمان  اولین  در  درصد(   21/08( خورده 

شهریور( مالحظه شد.  
اثرات زمان برداشت بر روي درصد محصول  -  بررسي 
درصد  محصول،  برداشت  تاخیر  با  داد  نشان  زیادرس 

محصول زیادرس افزایش مي یابد. 
- اثرات زمان برداشت بر روي میزان آلودگي محصول به 
آفالتوکسین نشان داد بیشترین  میزان آلودگي پسته به 
آفالتوکسین )9/4 پي پي بي( در چهارمین زمان برداشت 
)30 مهر( و کمترین میزان آلودگي )0/34 پي پي بي( در 

اولین زمان برداشت )15 شهریور( مشاهده شد. 
- اثرات متقابل زمان برداشت و مدت زمان تاخیر پوست 
گیري محصول برداشت شده نشان داد بیشترین میزان 
چهارمین  در  بي(  پي  پي   44/1( آفالتوکسین  آلودگي 
زمان برداشت )30 مهر( با بیشترین مدت تاخیر پوست 
گیري )48 ساعت( و کمترین  آن )0/1 پي پي بي( در 
تاخیر  با 24 ساعت  برداشت )15 شهریور(  زمان  اولین 

مالحظه شد.
- تاخیر زمان برداشت میوه باعث کاهش انس یا افزایش 
بر  مبني  باغداران  باور  با  موضوع  این  گردید.  دانه  وزن 
و کاهش  برداشت  در  تاخیر  با  پسته  دانه  درشت شدن 

تعداد دانه در اونس همخواني دارد.
برداشت  تاخیر زمان  تاثیر  - درصد خنداني میوه تحت 
درصد  محصول،  برداشت  تاخیر  با  و  گرفت  قرار  میوه 

خنداني میوه افزایش یافت.
- تاخیر زمان برداشت باعث افزایش تعداد میوه هاي لکه 
دار مي گردد. تاخیر مدت زمان پوست گیري محصول 
لکه  هاي  میوه  درصد  افزایش  باعث  نیز  شده  برداشت 

دار گردید. 
در تحقیق دیگري پناهي و همکاران اثر تاریخ برداشت 
تا آخر مهر ماه ( را بر  از اول شهریور  )8 هفته متوالي 
ارقام احمد آقایي، کله قوچي، اوحدي و بادامي زرند در 
شهرستان رفسنجان از سال 1379 لغایت 1382 بررسي 

نمودند. صفات مورد بررسي شامل درصد زود خنداني، 
درصد  میوه،  رویي  نرم  پوست  خوردگي  ترک  درصد 
پوست دهي میوه، درصد خنداني دانه، درصد ناخنداني 
دانه، درصد میوه هاي پوک و نارس، تعداد دانه دریک 
اونس، نسبت مغز به پوست استخواني و همچنین میزان 

آفالتوکسین هاي B1 و کل در مغز دانه تعیین گردید.
نتایج این تحقیق نشان دهنده آن است که :

برداشت  اول  هفته  در  خنداني  زود  درصد  میانگین   -
داراي کمترین میزان )0/01 درصد( بود و به تدریج رو 

به فزوني گذاشت.
- میانگین درصد ترک خوردگي پوست نرم رویي میوه 
پسته در هفته اول برداشت داراي کمترین میزان )5/9 
افزایش یافت. میانگین درصد  درصد( بود که به تدریج 
خنداني دانه پسته در هفته اول برداشت داراي کمترین  
یافت.  افزایش  تدریج  به  و  بود  درصد(   41/3( میزان 
برداشت  هشتم  هفته  لغایت  ششم  هفته  از  همچنین 
خنداني به حداکثر میزان خود رسید و روند ثابتي داشت. 
اول  هفته  در  پسته  دانه  ناخنداني  درصد  میانگین   -
برداشت داراي بیشترین میزان )58/7 درصد( بوده و به 
داراي  برداشت  هشتم  هفته  در  و  یافت  کاهش  تدریج 

حداقل میزان درصد ناخنداني ) 19/7 درصد(  بود. 
- میانگین درصد میوه هاي پوک و نارس پسته در هفته 
اول برداشت داراي بیشترین میزان )29/1 درصد( بود، به 
تدریج کاهش یافته و در هفته هشتم برداشت، به حداقل 

میزان)9/6 درصد( خود رسید.
- میانگین تعداد دانه پسته در یک اونس در هفته هاي 
به  که  بود  میزان  بیشترین  داراي  برداشت  سوم  تا  اول 
تدریج کاهش یافته و در هفته هشتم برداشت به حداقل 

خود رسید. 
- میانگین نسبت مغز به پوست استخواني در هفته اول 
تدریج  به  بود،   )0/55( نسبت  کمترین  داراي  برداشت 
افزایش یافته و در هفته هشتم برداشت داراي حداکثر 

نسبت ) 0/59( بود. 
از هفته  دانه  B1 در مغز  افالتوکسین  - میانگین میزان 
کمي  نظر  از  برداشت  چهارم  هفته  لغایت  برداشت  اول 
به  و  نبود   )NON-detected=ND( تشخیص  قابل  حد  در 
اول  هفته  چهار  آزمایشي طي  هاي  نمونه  دیگر  عبارت 
برداشت داراي آلودگي مشهودي نبودند. از هفته پنجم 
قابل  که  رسید  حدي  به  افالتوکسین  مقدار  برداشت، 
برداشت  هشتم  هفته  تا  و  بود  کمي  نظر  از  تشخیص 
هفته هشتم  در  به طوریکه  داد،  نشان  را  سیر صعودي 

برداشت، به حداکثر میزان خود رسید.

جمع بندي نتایج این طرحها نشان مي دهد که: 
باعث کاهش درصد میوه هاي سالم  برداشت  تاخیر    -
)بدون ترک خوردگي پوست سبز( مي شود. سالم بودن 
اهمیت  نظر  این  از  برداشت  زمان  تا  میوه  رویي  پوست 
همانند  باشد  سالم  رویي  پوست  که  زماني  تا  که  دارد 
سدي در برابر نفوذ عوامل خارجي مثل حشرات، اسپور 
قارچها و گرد و خاک عمل کرده و از کاهش رطوبت میوه 

نیز جلوگیري مي کند. سامر و همکاران )1986(
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 نیز گزارش کردند در میوه هایي که داراي پوست نرم 
سالم هستند، آفالتوکسین وجود ندارد.

 - نتایج بررسي میزان آفالتوکسین هر یک از تیمارهاي 
داد  نشان  آزمایشات  این  در  برداشت  زمان  مختلف 
زمان  آخرین  در  آفالتوکسین  آلودگي  میزان  بیشترین 
برداشت و کمترین میزان آلودگي آفالتوکسین در اولین 
زمان برداشت وجود دارد. به عبارتي با کم شدن تعداد 
پسته هاي سالم در اثر تاخیر در برداشت محصول، میزان 
دیرتر  محصول  چه  هر  و  یابد  مي  افزایش  آفالتوکسین 
برداشت شود، میزان آفالتوکسین  آن افزایش مي یابد. 
این نتایج با نتایج سامر و همکاران )1986( تطابق دارد.

درصد  افزایش  باعث  محصول  برداشت  در  تاخیر   -
است  واقعیت  این  بیانگر  این  گردید.  میوه  زودخنداني 
ایجاد  براي  فرصتي  محصول،  برداشت  تاخیر  با   که 
پسته هاي زودخندان فراهم مي گردد. همچنین بررسي 
برداشت   زمان  مختلف  تیمارهاي  آفالتوکسین  میزان 
نیز  برداشت، میزان آفالتوکسین  تاخیر  با  نشان داد که 

افزایش مي یابد.
 شاتزکي و همکاران )1997( گزارش کردند زودخنداني 
عامل اصلي آلودگي قارچي و تولید زهرابه آفالتوکسین 
است. کادر و همکاران )1982( گزارش کردند به علت 
 40-50( برداشت  زمان  در  پسته  میوه  باالي   رطوبت 
)خنداني  استخواني  پوست  بودن  دار  شکاف  و  درصد( 
میوه(، میوه پسته به صدمات فیزیکي و مکانیکي بسیار 
حساس بوده و کیفیت آنها تحت تاثیر روشهاي مختلف 
فرآیند پوست گیري قرار مي گیرد. از طرف دیگر تاخیر 
روي  اي  قابل مالحظه  تاثیر  تواند  فرآیند مي  انجام  در 
داشته  محصول  ظاهري  کیفیت  و  میکروبي  بار  افزایش 

باشد. 
 -  تاخیر برداشت باعث کاهش درصد ناخنداني محصول 
گردید بگونه اي که در هفته هاي آخر برداشت، کمترین 

میزان پسته ناخندان در محصول مشاهده گردید.
 - میانگین درصد میوه هاي پوک و نارس در هفته اول 
بیشترین میزان و در هفته آخر برداشت )و به تدریج با 

تاخیر بیشتر در برداشت ( این درصد کاهش یافت.
 - با تاخیر در برداشت، تعداد دانه پسته در یک اونس 
کاهش یافته و در هفته هاي آخر به حداقل خود رسید 
که بعنوان یک فاکتور کیفي تاثیر قابل توجهي بر قیمت 

پسته مي گذارد. 
 -  تاخیر برداشت محصول و نیز تاخیر  فرآیند پوست 
گیري محصول برداشت شده، هر دو باعث افزایش درصد 
برداشت   )1978( کرین  گردید.  دار  لکه  هاي  پسته 
جهت  عاملي  را  رسیدن  مناسب  زمان  از  بعد  محصول 
لکه دار شدن و عدم رویت مناسب پوست استخواني ذکر 
کرد. از انجاییکه در سورت فیزیکي پسته لکه هاي روي 

پوست استخواني به عنوان فاکتوري جهت 
شناسایي و جدا سازي پسته هاي آلوده مورد توجه قرار 
عماًل  دار  لکه  هاي  پسته  تعداد  افزایش  لذا  گیرد  مي 

کارایي سورت دستي را تحت الشعاع قرار مي دهد.
بین  داري  معني  تفاوتهاي  آزمایش  سالهاي  بین  در    -
مختلف  تاریخهاي  در  آفالتوکسین  میزان  میانگین 

به  توجه  اهمیت  موضوع  این  که  شد  مشاهده  برداشت 
تاریخ  تعیین  و  منطقه  هر  و  سال  هر  اقلیمي  شرایط 

برداشت مناسب را یادآوري مي نماید. 
حال  در  شمار،  انگشت  و  استثنایى  موارد  از  صرفنظر 
حاضر تجارت داخلي پسته ایران تنها بر اساس ویژگیهاي 
فیزیکي محصول شامل اونس یعني تعداد دانه پسته در 
28/34 گرم پسته )که هر چه کمتر باشد قیمت پسته 
ریز  ناخندان،  پوک،  هاي  پسته  درصد  است(،  باالتر 
باالتر  پسته  قیمت  باشد  کمتر  چه  هر  )که  شکل  بد  و 
صورت  پسته  بودن  دار  لکه  میزان  همچنین  و   است( 
مي گیرد و در هیچیک از مراحل تجارت داخلي پسته، 
در خصوص کیفیت بهداشتي و میزان آلودگي محصول 
به افالتوکسین بررسي و حساسیتي مطرح نمي شود. لذا 
تاثیر  و  برداشت  مناسب  تاریخ  به  توجه  اهمیت  به  نظر 
آن برمیزان آلودگى محصولى به افالتوکسین، تشویق و 
ترغیب باغداران به برداشت بموقع پسته در هفته هاي 

اول پس از رسیدگي فیزیولوژیکي، ضروری مي باشد. 
یکى از پیش نیازهای تحقق این موضوع نیروي کار مورد 
باغات  کاشت  سیستم  است.  پسته  برداشت  براي  نیاز 
پسته ایران، بصورت درختچه اي و متراکم است و اتخاذ 
به  منجر  عمال  تاکنون  دور  سالیان  از  کاشت  روش  این 
پسته  براي  برداشت  مکانیزه  دستگاههاي  ساخت  عدم 
شده است و ماشین هاي برداشت موجود نیز فاقد کارایي 
در باغات پسته ایران مي باشند لذا در تمامي باغات پسته 
انساني  نیروي  توسط  و  دستي  بصورت  برداشت  ایران 
این  عمده  بخش  گذشته  سالهاي  در  گیرد.  مي  صورت 
نیروي کار توسط مهاجرین افغان تامین مي شد اما در 
سالهاي اخیر و با بازگشت بخش عمده مهاجرین افغان به 
کشور خود، تامین نیروي کار مورد نیاز به چالش جدي 
باغداران تبدیل شده و در شرایط کمبود نیروي کار و از 
طرفي تورم سالیانه در کشور، هزینه هاي نیروي کار و در 
نتیجه هزینه برداشت سیر صعودي داشته است. از طرفي 
سطح گسترده باغات پسته ایران که محصول آن بایستي 
در یک دوره کوتاه مدت برداشت گردد عمال امکان تامین 
با محدودیت شدید  کوتاه مدت  زمان  در  را  کار  نیروي 
ایده برداشت  مواجه نموده و در چنین شرایطي اجراي 
بموقع در هفته هاي اول پس از رسیدگي فیزیولژیکي، 

داراي یک نقص ساختاري است. 
در پایان الزم مى داند به یکى از تجربیات عملي و مستند 
موجود در خصوص تاثیرات عملي برداشت به موقع در 
پروژه  یعنى  پسته،  محصول  در  آفالتوکسین  کنترل 
کریدور سبز اشاره نماید که کلیات نتایج آن در سالهاي 

2004 و 2005 به شرح زیر بوده است:
- در سال 2004 میالدي از کل 29 محموله صادراتي، 
به  درصد   7 تنها  و  شده  پذیرفته  مقصد  در  درصد   93
برگشت   )ppb )2و4  مجاز  حد  از  باالتر  آلودگي  دلیل 
خوردند. این در حالى بود که در کنترلهاي داخلي پروژه، 
8 درصد از کل محموله هایي که زود برداشت شده بودند 
)در هفته دوم و سوم سپتامبر( و 22 درصد از محموله 
هایي که دیرتر از تاریخ پیشنهادي برداشت شده بودند 
)بعد از هفته چهارم سپتامبر( بدلیل آلودگي باالتر از حد 

مجاز مردود عالم گردیدند. در 13 واحد فرآوري مختلف 
تحت پوشش پروژه کنترلهاي داخلي نشان داد که بین 
صفر تا 10 درصد محموله ها آلودگي باالتر از حد مجاز 
داشته و لذا موفق به دریافت گواهي کریدور سبز نشدند. 
عالوه بر آن کنترلهاي داخلي بر روي محموله هاي پروژه 
 total آلودگي  داد که  نشان  فرآوري خشک  در مرحله 
در 83 درصد محموله ها کمتر از ppb 2، در 10 درصد 
محموله ها بین ppb 2-10 و 7 درصد از محموله ها نیز 

باالتر از ppb 10  بوده است.
مشمول  محموله   36 کل  از  میالدي  سال 2005  در   -
پروژه کریدور سبز که به بنادر اروپایي وارد شد تنها 2 
ورود  اجازه  ها  محموله  کل  از  درصد   5 یعني  محموله 
روي  بر  داخلي  هاي  کنترل  نیافتند.  را  اتحادیه  این  به 
خشک  فرآوري  مرحله  در  طرح  مشمول  هاي  محموله 
نشان داد که آلودگي total  در 68 درصد محموله ها 
کمتر ازppb2 ، در 16 درصد بین ppb 2-10  و در 16 

درصد نیز باالتر ازppb 10 بوده است.

اعمال  در  سبز  کریدور  طرح  موفقیتهاي   علیرغم 
کنترل های متعدد بهداشتى در حین برداشت، فرآوری 
و  موقع  به  برداشت  ایده  اجراي  ویژه  به  و  انبارداری  و 
برگشتي،  هاي  محموله  میزان  کاهش  در  آن  موفقیت 
پسته  تولید  باالتر  هزینه  دلیل  به  و  اقتصادي  بدالیل 
قابل قبول از نظر کریدور سبز، حجم محصول صادراتي 
این طرح از 3000 تن در سال 2005 تجاوز نکرد و در 
نهایت  در  و  یافت  کاهش  به شدت  آن  از  پس  سالهاي 

متوقف گردید.
هاي  هزینه  کل  از  دقیقي  بررسي  کنون  تا  متاسفانه 
ایران  در  سبز  کریدور  پسته  کیلوگرم  هر  تولید  اضافي 
گزارش  موجود  اطالعات  تنها  و  است  نپذیرفته  صورت 
آقاي  و  بازیان  مجید  آقاي  )نوشته  ایران  پسته  انجمن 
بهروز آگاه از اعضاي انجمن و مجریان کریدور سبز( در 
این خصوص است. بر اساس اطالعات دریافتي در سال 
2007 میالدي قیمت تمام شده هر کیلو پسته کریدور 
سبز به میزان معني داري گرانتر از پسته معمولي بود. 
اعالم  ذیل  شرح  به  هزینه  افزایش  این  در  موثر  عوامل 

گردیده است:
کیلو  یک  استحصال  براي  تر  پسته  از  بیشتري  وزن   -
پسته خشک کریدور سبز الزم است. اگر این نسبت براي 
پسته معمولي بطور متوسط 3 به یک باشد براي پسته 

کریدور سبز 3/15 تا 3/25 است.
-  درصد پسته غیر قابل صدور )شامل پسته هاي رو آبي 
و ناخندان( با برداشت زودتر افزایش مي یابد. این نسبت 
در کرمان حدود 10 درصد کل وزن بوده و در رفسنجان 

حتي تا 20 درصد هم گزارش گردیده است. 
- هزینه فرآوري هر کیلو پسته تر کریدور سبز 50 درصد 

گرانتر از پسته معمولي بود. 

توانید  مى  را  آن  تهیه  منابع  و  مقاله  این 
آدرس به  ایران  پسته  انجمن  سایت  وب   در 

 www.iranpistachio.org مالخظه فرمایید.   

ت
بهداش

70

شماره89 تیرماه1392-  پنجم-  سال 



آفالتوکسین ها عموما توسط دو گونه قارچي مرتبط با 
 A. parasiticus و Aspergillus flavus هم شامل
در انواع محصوالت مختلف کشاورزي و یا فرآورده هاي 
دام خطرناک  و  انسان  براي سالمتي  و  تولید شده  آنها 
استفاده  مورد  مختلف  روشهاي  بین  از  باشند.  مي 
آفالتوکسین، به  محصوالت  آلودگى  مدیریت   برای 
 مناسب ترین و موفق ترین روش کنترل بیولوژیک بوده 
توسط  آفالتوکسیني  آلودگي هاي  کنترل  توانایي  است. 
میکروارگانیسم های مختلف همچون باکتریها، مخمرها و 
استرین هاي  قارچي غیرتوکسین زاي A. flavus  مورد 
نژاد هاي  کاربرد  آنها  بین  از  است.  گرفته  قرار  آزمایش 
غیرتوکسین زاي A. flavus بیشترین موفقیت مزرعه اي 
را در کاهش آفالتوکسین در پنبه، بادام زمیني، ذرت و 
پسته از خود نشان داده است. نژادهای غیرتوکسین زایي 
را  اکولوژیکي  محل  همان  شدند  استفاده  خاک  در  که 
تسخیر مي کنند که نژادهای توکسین زا بصورت طبیعي 
در آن وجود دارند. بنابراین، این نژادها توانایي رقابت و 
این مقاله  را دارند. در  نژادهای توکسین زا  با  جایگزیني 
آلودگي هاي  بیولوژیک  کنترل  در  اخیر  پیشرفتهاي 

آفالتوکسین بررسي مي شود. 

مقدمه 
کنترل  برای  است  ممکن  مختلفى  های  روش 
جمله  از  کشاورزی  مختلف  محصوالت  در  آفالتوکسین 
کنترل  به  توان  که مى  گیرد،  قرار  استفاده  مورد  پسته 
بیولوژیک، کنترل زراعي، غربال فیزیکى پسته های آلوده 
از سالم وکنترل حشراتى که باعث آسیب به پوست سبز 
رسد  مي  نظر  به  آنها،  میان  از  نمود.  اشاره  شوند  مى 
کنترل بیولوژیک امید بخش ترین گزینه براي مدیریت 

آفالتوکسین  قبل و  بعد از برداشت  مى باشد. 

توانایي عوامل بیوکنترل در کاهش آفالتوکسین
1. باکتري ها

چندین گونه متفاوت باکتری توانایي بازدارندگي از رشد 
شرایط  در  را  آفالتوکسین  تولید  و  آسپرژیلوس  قارچ 
موارد،  اغلب  در  اند.  داده  نشان  خود  از  آزمایشگاهى 
باکتری ها در شرایط آزمایشگاهى خوب عمل نموده و 
تولید آفالتوکسین و رشد قارچ را به شدت کاهش مى 
دهند، ولى در  باغ و یا مزرعه به دلیل دشواري انتقال 
سلولهاي باکتري به مکانهاي آلوده به آسپرژیلوس، این 
میکروارگانیسم ها نمى توانند از تکثیر قارچ آسپرژیلوس 

نیز  باغى  خشک  شرایط  اینکه   ضمن  کنند  جلوگیری 
تاثیر آنها را کاهش مى دهد. 

2- مخمرها
عوامل  عنوان  به  هم  ساپروفیت  مخمرهای  از  برخى   
اند.  شده  مطرح  آسپرژیلوس  بیوکنترل  امیدوارکننده 
این مخمرها نیز همانند باکتري ها، قادر به بازدارندگي 
برای  و  بودند  آزمایشگاهي  شرایط  در  رشدي  مطلوب 
بررسى تاثیر آنها در کاهش افالتوکسین نیاز به آزمایشات 

بیشتري تحت شرایط مزرعه اي است.
3-نژادهای غیرتوکسین زاي آسپرژیلوس

بیولوژیک  کنترل  در  امروز  به  تا  موفقیت  بزرگترین 
هم  و  برداشت  از  قبل  مرحله  در  هم  آفالتوکسین 
نژادهای  کاربرد  طریق  از  برداشت،  از  بعد  مرحله   در 
در  است.  شده  حاصل   A. flavus زاي  غیرتوکسین 
بادام  مورد  در  بویژه  مزرعه اي،  آزمایشات  از  بسیاري 
آلودگي  در  توجهي  قابل  هاي  کاهش  پنبه،  و  زمیني 
هیچ گونه  بدون  درصد   90 تا   70 بین  آفالتوکسین  به 
است  و چند سالى  است  تناقضي مشاهده شده  و  ابهام 
غیرتوکسین زا  نژادهای  از  تجاری  محصول  دو  که 
متحده  ایاالت  زیست  محیط  حفاظت  آژانس   توسط 

سید رضا فاني محقق مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعي یزد
محمد مرادي دکترای بیماری شناسی گیاهی 

کنترل بيولوژیک آفالتوکسين
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کنترل  جهت  بیولوژیک  کش  آفت  عنوان  به   )EPA(
در  زمیني  بادام  و  پنبه  در  آفالتوکسیني  آلودگیهاي 
راهبرد  این  است.   شده  ثبت  آمریکا  از  ایالت  چندین 
که  است  استوار  غیرتوکسین زا  نژادهای  کاربرد  برپایه 
از  استفاده  سر  بر  طبیعي  زاي  توکسین  نزادهای  با 
براي  بنابراین  کنند.  مي  رقابت  میزبان  غذایي  مواد 
در  بایستي  باشند  پیروز  رقابت  در  مفید  نژادهای  اینکه 
براي  محصوالت  که  زماني  در  و  کشاورزي  محیطهاي 
هستند،  حساس  زا  توکسین  نژادهای   با  شدن  آلوده 
استفاده  متحده  ایاالت  در  باشند.  غالب  ازنظر جمعیتى 
کاهش  در  مفید  عامل  یک  عنوان  به   AF36 نژاد  از 
افالتوکسین در مزارع پنبه، ذرت، بادام زمینى و باغات 
پسته استفاده شده و نتایج بسیار خوبى به دست آمده 
است. به طور مثال در مزارع بادام زمینى بعد از برداشت 
برابر  افالتوکسین 10  به  بادام زمیني  آلودگي  محصول، 
مقدار  این  انبارداری  از  بعد  و  است  داده  نشان  کاهش 
کاهش به 24 برابر رسیده است. این نتایج نشان میدهد 
اثرات کنترل کنندگى نژادهای غیرتوکسین زا عالوه بر 
مزرعه به باغ نیز منتقل مى شود. نظر به اینکه کاربرد 
نژادهای غیرتوکسین زاي آسپرژیلوس موفقیت بزرگي را 
داده  نشان  از خود  آفالتوکسیني  آلودگیهاي  کنترل  در 
دیگر  کشور  چندین  در  نیز  مشابهي  مطالعات  است، 
انجام شده است. در آفریقا در مزارع ذرت و در استرالیا 
به  افالتوکسین  کاهش  زمینى  بادام  مزارع  در  چین  و 
نتایج  این  است.  شده  مشاهده  درصد   90 باالی  میزان 
غیرتوکسین زا  استرین هاي   کاربرد   که  مي دهد  نشان 
به  کشاورزي  اکولوژیکي-  مختلف  مناطق  در  مي تواند 
استفاده  مورد  آفالتوکسیني  آلودگي هاي  کنترل  منظور 
قرار گیرد. عموما "برای تولید انبوه نژاد های غیرتوکسین 
زا از بستر های مختلفى همچون دانه گندم و برنج مورد 
استفاده قرار مى گیرد. و پس از تولید انبوه آنها را بر روی 
 سطح خاک به نسبت های  2 تا 10 گرم در متر مربع در 
پخش  ان  از  قبل  یا  و  آلودگى  به  حساس  های   زمان 
بر روی  تولید اسپور فراوان  امر موجب  این  نمایند.  مى 

یا محل  و  در خاک  ور  برنج شده  یا  و  گندم  های  دانه 
به  آلودگى  کاهش  باعث  و  شده  پراکنده  دیگر  های 

آفالتوکسین در محصوالت مى شوند. 
نتیجه

 بسیاري از موجودات براي تعیین کارایي آنها در کاهش 
گرفته اند.  قرار  کاوش  مورد  آفالتوکسیني  آلودگي هاي 
تاکنون،  بیولوژیک  کنترل  در  مورد  آمیزترین  موفقیت 
 A. flavus زاي  غیرتوکسین  نژادهای  از  استفاده 
نژادهای  با  رقابت  در  که  مکاني  یعني  است،  خاک  در 
از  و  کرده  محروم  طبیعي  بصورت  را  آنها  زا،  توکسین 
صحنه خارج مي کنند. براي آنکه ممانعت رقابتي مؤثر 
در  زماني  مقطع  در  بایستي  مفید  نژادهای  این  باشد، 
محیط کشاورزي غالب باشند که محصوالت به آلودگي 
به  استرین هاي توکسین زا حساس هستند. بنابراین سه 
فاکتور اصلي و مقدماتي در کارایي این راهبرد تاثیرگذار 
درستي  به  بیوکنترل  نژادهاي  اینکه  عامل  اولین  است. 
رقابت  قابل  در خاک  زا  توکسین  نژادهاي  علیه  واقعا  و 
باشند. دومین عامل، فرموالسیون این عوامل بیوکنترل 
است که بایستي توانایي انتقال و پخش کردن کنیدیهاي 
عوامل بیوکنترل را به شکل مؤثر در خاک داشته باشند. 
تنظیم زمان مناسب در استفاده از عوامل بیوکنترل نیز 
اهمیت زیادی دارد به گونه ای که نزادهای غیرتوکسین زا 
در زمان حساسیت محصول به آلودگى، به سطوح باالي 

جمعیتي برسند. 
نژادهای  کاربرد  بودن  آمیز  موفقیت  به  توجه  با 
محصوالت  در  آفالتوکسین  مدیریت  در  زا  غیرتوکسین 
اینکه  به  عنایت  با  و  متفاوت  اقلیمى  شرایط  و  مختلف 
از مهم ترین دغدغه های  آلودگى به آفالتوکسین یکى 
مى  محسوب  کشور  در  پسته  غذایى  امنیت  و  صادرات 
گردد، استفاده ازاین روش مورد توجه محققین کشور نیز 
قرار گرفت و برای مطالعه اولیه، طرح  های تحقیقاتى به 
با حمایت وزارت جهاد کشاورزی،  این منظور تعریف و 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقیقات تهران و اداره 
کل استاندارد و تحقیقات صنعتى استان یزد آغاز گردید.

به طور کلى، نمونه برداری از میوه و خاک باغات پسته 
کرمان،  های  استان  در  همکار  محققان  همکاری  با 
مرکزی  و  یزد  اصفهان،  قم،  سمنان،  رضوی،  خراسان 
آزمایشگاه  به  نمونه    200 از  بیش  و  گردید  آغاز 
از  با استفاده  برای جداسازی   منتقل شد. در آزمایشگاه 
 محیط های کشت عمومى و اختصاصى، خالص سازی و تعیین 
از  استفاده  با  آمده  دست  به  های  قارچ  های   ویژگى 
های  آزمون  دستگاهى،  آنالیز  و  کشتى  های  روش 

متعددی با دقت باال انجام گرفت.
به  قارچى  از 500 جدایه  آزمایشات بیش  این   در طى 
از غربال نمودن این جدایه ها بیش  دست آمد که بعد 
و غیرتوکسین  آمد  به دست  زا  نژاد غیرتوکسین  از 60 
زایى آنها با روش های تجزیه دستگاهى دقیق از جمله 

HPLC مورد تایید قرار گرفت.
 این جدایه ها برای آزمایش های بیشتر و توانایى کنترل 
مورد  اولیه  آزمایشات  در  و  شده  انتخاب  افالتوکسین 

استفاده قرار گرفتند.
کاهش  توانایى  بررسى  و  اولیه  های  آزمایش  در 
آفالتوکسین در شرایط آزمایشگاهى، این جدایه ها با یک 
جدایه توکسین زای قوی مخلوط شده و توان بازدارندگى 
مورد  زا  غیرتوکسین  نژاد   60 توسط  توکسین  تولید  از 

بررسى قرار گرفت.
 نتایج به دست آمده امیدوارکننده بوده و نشان دهنده 
آفالتوکسین  کنترل  در  ها  جدایه  این  بالقوه   توان 
مى باشد. آزمایشات تکمیلى در حال انجام بوده و برای 
آزمایش های مزرعه ای نیز برنامه هایى در نظر گرفته 
شده که در آینده به انجام خواهد رسید. حمایت کامل 
دستگاه های دولتى و ارگان های خصوصى در این راستا 
مى تواند به تسریع امر و عملى شدن این روش در باغات 

پسته کشور در آینده نزدیک کمک فراوانى نماید.  

 مقاله و لیست کامل منابع را مى توانید در وب سایت 
 www.iranpistachio.org آدرس  به  ایران  پسته  انجمن 

مالحظه فرمایید. 
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