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در شــماره تیرمــاه ماهنامــه دنیــای پســته، محمدباقر شــیخ االســامی 
ــای  ــت امن ــارس و عضــو هیئ ــتان ف ــتان اس ــه سروس ــدار منطق باغ
انجمــن پســته ایــران پیرامــون اهمیــت توجــه بــه احــداث باغ هــای 
ــت  ــن یادداش ــت. وی در ای ــتی نوش ــازگاری یادداش ــادری و س م
تقاضــا کــرد کــه ایــن موضــوع در ماهنامــه بــه بحث گذاشــته شــود 
تــا ابعــاد آن روشــن شــود تــا بدانیــم اول اینکــه احــداث باغ هــای 
مــادری و ســازگاری وظیفــه کیســت و دوم، غفلــت بیــش از پیــش 

ــد داشــته باشــد.  آن چــه تبعــات ناگــواری می توان
بــا توجــه بــه اینکــه موضــوع شناســایی و انتخــاب رقــم ســازگار و 
مناســب بــر میــزان تولیــد بــاغ هــای جدیداالحــداث اثرگذار اســت 
ــی و مســائل  ــه بحــث فن ــژه ب ــه به طــور وی ــن شــماره از ماهنام ای
سیاســت گذاری مربــوط بــه ارقــام پســته اختصــاص یافتــه اســت.

از ایــن رو در ایــن شــماره بــا علــی نظــری بــه عنــوان یــک باغــدار 
ــیبانی  ــد ش ــران، احم ــته ای ــن پس ــذاران انجم ــرو و از بنیان گ پیش
پایــه گــذار کلکســیون ارقــام پســته، علــی اســماعیل پــور، حجــت 
هاشــمی نســب و علــی تــاج آبــادی پــور از اعضــای هیئــت علمــی 
ــان  ــن، در پای ــد. همچنی ــو ش ــه گفت وگ ــن زمین پژوهشــکده در ای
ــح  ــای پســته توضی ــزه باغ ه ــم پایی ــدی اعضــا تقوی جهــت بهره من

داده شــده اســت.
در خصــوص اصــاح نــژاد در درختــان میــوه بایــد گفــت کــه بــا 
توجــه بــه تفــرق صفــات شــدید در پســته، ایــن کار بســیار زمــان 
بـَـر، ســخت و پیچیــده اســت، انتخــاب طبیعــی )selection( نژادها 
و واریته هــا یکــی از کارهــای آســان تر و قابــل اعتمادتــر نســبت بــه 
ســایر روش هاســت کــه در ســنوات گذشــته در مــورد انتخــاب ارقام 

پســته اتفــاق افتــاده اســت.
دهــه چهــل و پنجــاه شمســی دوران طایــی کشــف ارقــام پســته در 
کشــور بــوده اســت. ارقــام فندقــی، ممتــاز و تــاج آبــادی از بذرهــای 
ــا  ــایی آنه ــاب و شناس ــاد انتخ ــاج آب ــاله ت ــد س ــت چهارص درخ
ــه در راســتای  انجــام شــده اســت. ذوق و ســلیقه کشــاورزان باتجرب
گزینــش ارقــام مناســب بــه نحــوی پیــش رفــت کــه بــه علــت تعــدد 
ــد  ــای جدی ــه ه ــا را روی واریت ــام آبادی ه ــام، ن ــامی ارق ــاد اس زی
می گذاشــتند، ماننــد کریــم آبــادی، ابراهیــم آبــادی، موســی آبــادی و ...

 در آن زمــان انتخــاب رقــم کله قوچــی توســط آقــای علــی شــریفی 
بــه خاطــر ســایز بــزرگ میوه هــا و باردهــی فوق العــاده زیــاد ایــن 

رقــم در ســنین جوانــی بــوده اســت.

ــر  ــه خاط ــنجیده ب ــر بس ــای اکب ــط آق ــری توس ــم اکب ــاب رق انتخ
رؤیــت مناســب، دیرگلدهــی ایــن رقــم )فــرار از ســرمای بهــاره( و 

ــوده اســت. ــه شــوری ب مقاومــت ب
انتخــاب رقــم فندقــی و تکثیــر آن توســط آقــای ســیدمهدی اوحدی 
ــاره،  ــرمای به ــا و س ــی، گرم ــم آب ــه ک ــازگاری آن ب ــر س ــه خاط ب

مقاومــت بــه پســیل و ســال آوری متوســط اســت.
ــوق  ــه ن ــن در منطق ــد فروت ــای احم ــط آق ــی توس ــم احمدآقای رق
ــار نشســتن،  ــه ب شناســایی و تکثیــر شــد. باردهــی مناســب، زود ب
مقاومت هــای نســبی ایــن رقــم و رؤیــت آن باعــث گســترش آن در 

ســایر مناطــق کشــور نیــز شــده اســت.
بــه هــر حــال تمامــی پنجــاه و پنــج رقــم شناســایی شــده در کشــور 
بــه عنــوان یــک میــراث و جــزو بزرگ تریــن ذخایــر توارثــی پســته 

کشــور و حتــی دنیــا می باشــد.
ــب  ــد از کس ــره بع ــاورزان خب ــط کش ــام توس ــن ارق ــک ای تک ت
ــت،  ــول، رؤی ــزان محص ــوص می ــه در خص ــال تجرب ــن س چندی
ــد، انتخــاب و  ــادت رش ــت و ع ــه آف ــت ب ــی، مقاوم ــزان خندان می

تکثیــر شــده اند.
بــا توجــه بــه اینکــه نامناســب بــودن کیفیــت آب و خــاک در اکثــر 
مناطــق کویــری امــکان کشــت ســایر محصــوالت را ســلب کــرده 
و تحمــل نســبتاً زیــاد درخــت پســته و همچنیــن درآمــد بیشــتر آن 
نســبت بــه ســایر محصــوالت باعــث شــده در دهــه اخیر گســترش 
ــل از  ــرود، الزم اســت قب ــش ب ــتری پی ــرعت بیش ــا س ــزی ب باغری
احــداث در مناطــق جدیــد عــاوه بــر جمــع آوری اطاعــات دقیــق 
پیرامــون شــرایط آب و هوایــی، خــاک، آب منطقــه موردنظر نســبت 
بــه انتخــاب رقــم مناســب اقــدام الزم انجــام گیــرد. لــذا بــا توجــه به 
تنــوع ارقــام و صفــات و ویژگی هــای خــاص هــر رقــم برحســب 
شــرایط موجــود بهتریــن رقــم یــا ارقام مناســب کــه دارای بیشــترین 

ســازگاری و بازدهــی اقتصــادی باشــند را انتخــاب و تکثیــر نمــود.
امیــد آن مــی رود بــا توجــه بــه شــرایط تغییــر اقلیــم کــه در حــال 
حاضــر بــا آن روبــه رو هســتیم، شناســایی و تکثیــر ارقــام بــا نیــاز 
ســرمایی پاییــن، ارقــام زودرس بــه علــت نیــاز آبــی کمتــر در طــول 
ــی در  ــوری و کم آب ــه ش ــاوم ب ــای مق ــام و پایه ه ــد، ارق دوره رش
دســتور کار مســئولین محتــرم پژوهشــکده پســته کشــور قــرار گیرد.
ضمــن تقدیــر و تشــکر از مســئولین قبلی و فعلی مؤسســه تحقیقات 
پســته خصوصــاً آقــای دکتــر شــیبانی کــه اقــدام بــه احــداث ایــن 
مجموعــه گرانبهــا و حفــظ و نگهــداری ایــن میــراث در طــول ایــن 

ســال ها بــا توجــه بــه منابــع محــدود دولتــی نموده انــد. 

دهۀ طالیی کشف ارقام پسته در ایران
حسین رضایی
 دبیرکل انجمن پسته ایران
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باغ های مادری و اهمیت احداث آنها
ــتند.  ــدک هس ــروش پیون ــای ف ــادری باغ ه ــای م ــت باغ ه در حقیق
ــد. نقــش  پیونــدک و ارقــام در باغبانــی نقــش بســیار کلیــدی دارن
ــن  ــاختمان تعیی ــیون در س ــش فونداس ــد نق ــی مانن ــم در باغبان رق
کننــده  اســت و بــه قــول معــروف »خشــت اول چــون نهــد معمــار 

کــج، تــا ثریــا مــی رود دیــوار کــج!«
ــداث  ــاغ اح ــک ب ــم ی ــم می گیری ــا تصمی ــه م ــن، روزی ک بنابرای
کنیــم بایــد راجــع بــه رقمــی کــه می خواهیــم تولیدکنیــم نیــز فکــر 
کنیــم و در همــان زمــان بایــد رقــم موردنظــر را انتخــاب نماییــم. 
اگــر مــا رقــم را اشــتباه انتخــاب کنیــم، گرفتــار باغــی خواهیــم شــد 

ــه بهــره وری الزم نزدیــک نخواهــد شــد.  کــه هیچ وقــت ب
ــا و  ــاک، بیماری ه ــم، آب، خ ــوع اقلی ــاس تن ــر اس ــام ب ــوع ارق تن
ــا  ــده  اســت و هــر ســاله صده ــه به وجــود آم ــات در هــر منطق آف
ــًا در  ــود؛ مث ــا عرضــه می ش ــف در دنی ــم از محصــوالت مختل رق
ــو بیــش از صــد رقــم عرضــه می شــود.  گیــاس، پرتقــال و زردآل
ــه روز  ــه ایــن خاطــر اســت کــه روز ب ــام ب ــن ارق وجــود همــه ای
ارقــام جدیدتــر بــا مقاومــت باالتــر از نظــر بیماری هــا و ســازگارتر 
بــه شــرایط محیطــی به وجــود می آینــد و ارقــام قبلــی کنــار 
می رونــد و همچنیــن ارقامــی بــا محصول دهــی باکیفیت تــر و 

ــوند.   ــد می ش ــی تولی ــام قبل ــه ارق ــر نســبت ب پربارت
ــی  ــاب طبیع ــق انتخ ــا از طری ــیون و ی ــق هیبریداس ــام از طری ارق
ــاده  ــر و م ــان ن ــه درخت ــر اینک ــته به خاط ــوند. در پس ــد می ش تولی
ــش از 40، 50  ــم بی ــر رق ــد ه ــن تولی ــتند و یافت ــدا هس ــم ج از ه
ــی  ــاب طبیع ــاس انتخ ــر اس ــتر ب ــد بیش ــرد، تولی ــان می ب ــال زم س
ــدا  ــه پی ــن روش ادام ــتفاده از ای ــروز اس ــت. ام ــیون( اس )سلکس
کــرده، بــه ایــن ترتیــب کــه هــزاران بــذر در یــک اقلیــم مشــخص 
ــه  ــاده ب ــود م ــورت خ ــا به ص ــن بذره ــپس ای ــود، س ــته می ش کاش
ــته شــده و  ــه کاش ــی ک ــن ارقام ــت از بی ــار می نشــینند و در نهای ب
به طــور طبیعــی رشــد کرده  انــد هــر کــدام کــه بهتریــن عملکــرد را 
داشــته و در مقابــل اقلیــم، شــرایط ســرما، گرمــا و ســایر ویژگی هــا 
مثــل تاریــخ گلدهــی در بهــار مناســب بــوده، به عنــوان یــک رقــم 

ــود. ــی می ش معرف
ایــن کار را مــا در قزویــن انجــام دادیــم. یــک بــاغ داریــم کــه بیــش 
ــرداری  ــاغ آمارب ــن ب ــف ای ــام مختل از 20 ســال ســن دارد و از ارق
می کنیــم تــا ببینیــم آیــا می توانیــم رقــم مناســبی را پیــدا کنیــم یــا 

نــه. رقمــی کــه معرفــی می شــود، بایــد هــم بــه لحــاظ عملکــردی و 
هــم بــه لحــاظ ســایر پارامترهــا مناســب یــک منطقــه خــاص باشــد. 
ســپس بایــد از لحــاظ شــوری، مقاومــت بــا بیماری هــای خــاص و 
عوامــل بســیاری تســت شــود و مجــدداً از بیــن آنهــا بهتریــن رقــم 

را انتخــاب نمــود.
اصــوالً پیــدا کــردن رقــم و تولیــد آن کار بســیار گــران و زمان بــری 
اســت. در دنیــا بــرای اینکــه مالکیــت معنــوی کســانی کــه زحمــت 
یــک  شــود  حفــظ  می کننــد  معرفــی  را  ارقــام  و  می کشــند 
ــت.  ــده اس ــکیل ش ــف« )UPOV( تش ــام »یوپ ــه ن ــیون ب کنوانس
یوپــف حمایــت از مالکیــت معنــوی صاحبــان ارقــام و پژوهشــگران 
ــد  ــت می کن ــی از آن حفاظ ــه نوع ــرد و ب ــه را می پذی ــن عرص ای
ــد.  ــاب می آی ــه حس ــا ب ــرای آنه ــویق ب ــوع تش ــک ن ــن کار ی و ای
معمــوالً، در کشــورهای مختلــف بــرای اینکــه از ایــن کار حمایــت 
ــی  ــق رویالت ــت ح ــدون پرداخ ــراد ب ــد اف ــازه نمی دهن ــد، اج کنن
ــوالً  ــد. معم ــر کنن ــم آن را تکثی ــب رق ــه صاح ــاز( ب ــق االمتی )ح

ــتند. ــران هس ــی گ ــا خیل رویالتی ه
ــه  ــش را ک ــای باغ ــت درخت ه ــخصی داش ــپانیا ش ــراً در اس اخی
ــد. پرســیدم کــه چــرا درخت هــا  ــد می بری چهــار، پنــج ســاله بودن
را می بریــد؟! گفــت رویالتــی ایــن درخــت اینقــدر گــران اســت کــه 
اصــًا صــرف نمی کنــد بخواهــم ایــن درختــان را نگــه دارم و بهتــر 
اســت کــه رقمــش را عــوض کنــم. او قصــد داشــت کــه پســته رقــم 
کرمــان را کــه عملکــردش کمتــر از گلــدن هیلــز اســت جایگزیــن 
کنــد، چــون رویالتــی رقــم کرمــان تمــام شــده  اســت. ایــن شــخص 
ــت  ــد، می بایس ــظ کن ــز را حف ــدن هیل ــم گل ــت رق ــر می خواس اگ
حــق رویالتــی بپــردازد و مبلــغ آن طــی چهــار، پنــج ســال معــادل 
ــام  ــی ارق ــن در اســپانیا اســت! به هرحــال، رویالت ــار زمی ــک هکت ی
یــک منبــع درآمــد بســیار خوبــی بــرای صاحبــان ارقــام اســت. از 
آنجایــی کــه ایــن کار خیلــی ســخت و پــر زحمــت و در عیــن حال 
ــده  ــن کنن ــوری تعیی ــر کش ــی در ه ــوالت باغبان ــبرد محص در پیش
اســت، معمــوالً کشــورها در قوانین شــان اجــازه می دهنــد تــا افــراد 

بتواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد.
ــگام  ــد، هن ــد می کنن ــا تولی ــدا ی ــی را پی ــه رقم ــم ک ــان رق صاحب
ــز  ــک مرک ــه ی ــادی را ب ــای زی ــد داده ه ــود بای ــام خ ــی ارق معرف

لزوم تعیین تکلیف باغ های مادری و سازگاری
علی نظری
باغدار پیشرو در پسته کشور
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دولتــی  مراکــز  معمــوالً  کــه  مشــخص 
ــام  ــداری از ارق ــان نگه ــتند و وظیفه ش هس
اســت، ارائــه دهنــد. در حقیقــت، ایــن 
ــام   ــره ارق ــای ذخی ــی از  باغ ه ــز دولت مراک

یــک کشــور حفاظــت می کننــد. 
احــداث  بــه  می خواهنــد  کــه  کســانی 
ــدک  ــروش پیون ــت ف ــادری جه ــای م باغ ه
اقــدام کننــد، بایــد از مراکــز ذخیــره ارقــام 
پیوندهــای خودشــان را تهیــه نماینــد و ایــن 
ــات  ــه اثب ــی ک ــدرک و گواه ــد م ــراد بای اف
می کنــد ایــن پیونــد از آن مرکــز تهیــه 

ــد.  ــان دهن ــده را نش ش
ــل در  ــله مراح ــه سلس ــه ب ــن، توج بنابرای
احــداث باغ هــای مــادری، جهــت اطمینــان 
ــیار  ــت دارد بس ــم اصال ــه رق ــن از اینک یافت
ــد  ــر بای ــارت دیگ ــه عب ضــروری اســت. ب
اطمینــان حاصــل شــود کــه پیونــدک قابــل 
فــروش از همــان رقمــی اســت کــه در مرکز 
ــت،  ــود دارد. در حقیق ــی وج ــره اصل ذخی
ــات،  ــم، تحقیق ــر رق ــی ه ســرمایه های اصل
ــراه  ــه هم ــت ک ــی اس ــات و تجربیات مطالع
بــه  و  می آیــد  به وجــود  به تدریــج  آن 
ــود.  ــی می ش ــم تلق ــده آن رق ــوان پرون عن

فــرض کنیــد، رقمــی بــه اســم اکبــری 
ــی  ــات مختلف ــی تحقیق ــود؛ وقت ــته ش کاش
در مناطــق و اقلیم هــای مختلــف راجــع بــه 
رقــم اکبــری انجــام شــود، هرکــس کــه در 
باغــش رقــم اکبــری داشــته باشــد می توانــد 
تجربیــات  و  تحقیقــات  ایــن  نتیجــه  از 
ــن  ــا اســتفاده از ای ــد. ب گرانبهــا اســتفاده کن
ــره وری  ــوان به ــه می ت ــت ک ــات اس تجربی
ــه از  ــل اســت ک ــن دلی ــه ای ــرد. ب ــاال ب را ب
ارقــام خیلــی حفاظــت می شــود و اصالــت 
رقــم موضوعــی اســت کــه بســیار روی آن 
تأکیــد می شــود. در ایــن راه دولت هــا و 
ــه  ــد توج ــداران بای ــا و باغ ــی انجمن ه حت
داشته باشــند و سلســله مراتــب بــه گونــه ای 
تنظیــم شــود کــه اصالــت هــر رقــم در بــاغ 
حفــظ شــود تــا وقتــی یــک نفــر می گویــد 
مــن رقــم اکبــری در باغــم دارم، دیگــر 
تردیــدی در آن راه پیــدا نکنــد و ایــن رقــم 
ــه  ــد ک ــی باش ــان رقم ــرف هم ــًا مع دقیق
هــزاران مطالعــه ای کــه راجــع بــه آن انجــام 

شــده صــادق اســت. 
مــا در قزویــن 17 نــوع درخــت داریــم کــه 
ــی  ــم احمدآقای ــه اس ــف ب ــای مختل از جاه

آورده ایــم. امــروز کــه ایــن درخت هــا را در 
ــم  ــم می بینی ــه مقایســه می کنی ــک مجموع ی
از زمیــن تــا آســمان بــا هــم فــرق دارنــد و 
ــا  ــت( ژنی شــان ب ــای )فینگرپرین ــی ردپ حت
یکدیگــر کامــًا متفــاوت اســت، ولــی اســم 
همــه آنهــا احمدآقایــی اســت! در کشــور ما 
حفاظــت از رقــم و اصالــت رقــم موضوعــی 
ــه آن توجــه نشــده در نتیجــه  ــه ب اســت ک
تجاربــی کــه  از  نمی تواننــد  کشــاورزان 
ــا  ــم اکبــری دارد ب ــا رق ــی ی رقــم احمدآقای
ــن، ممکــن  ــد. بنابرای ــتفاده کنن ــان اس اطمین
اســت کاری کــه امــروز در بــاغ مــن راجــع 
ــد  ــواب می ده ــوب ج ــی خ ــه احمدآقای ب
در بــاغ همســایه مــن اصــًا جــواب ندهــد، 
گرچــه ممکــن اســت حتــی شــرایط اقلیمــی 

منطقــۀ کشــت مســاوی باشــد. 
ــادری در  ــای م ــوع باغ ه ــه موض ــراً ب اخی
ــن  ــه ای ــا بســیار توجــه شــده اســت؛ ب دنی
ــی  ــم حت ــان رق ــوالً صاحب ــه معم ــو ک نح
ــد.  ــروش را هــم مشــخص می کنن شــبکه ف
مثــًا یــک نــوع نارنگــی بــه اســم نارنگــی 
تانگــو کــه توســط یــک شــرکت آمریکایــی 
ــش در  ــبکه فروش ــت، ش ــده اس ــی ش معرف
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اروپــا هــم مشــخص اســت. به طــوری 
ســوپرمارکت ها  از  بعضــی  فقــط  کــه 
ــد و  اجــازه فــروش نارنگــی تانگــو را دارن
قمیتــش هــم مشــخص اســت. ایــن شــرکت 
ــی  ــی متفاوت ــی، شــرکت های حقوق آمریکای
در اروپــا و جاهــای مختلــف اســتخدام 
کــرده اســت کــه از مغازه هــا اســتعام 
ــبکه  ــه ش ــوط ب ــدارک مرب ــد و م می گیرن
ــر  ــد. اگ ــی را می خواهن ــن نارنگ عرضــه ای
ــه  ــد ک ــده باش ــی آم ــی از باغ ــن نارنگ ای
ــا ایــن شــرکت نیســت و  تحــت قــرارداد ب
ــکایت  ــردازد از او ش ــو را نپ ــی تانگ رویالت

می کننــد. 
باغ هــای تســت یــا ســازگاری 

ــا ــداث آنه ــت اح ــته و اهمی پس
معمــوالً وقتــی یــک رقــم معرفــی می شــود، 
ــری  ــای دیگ ــا مجموعه ه ــم ی ــان رق صاحب
کــه کارشــان تحقیــق و ترویــج اســت 
بســیار مختلفــی  اقلیم هــا و شــرایط  در 
ــد؛  ــم می کنن ــردن رق ــت ک ــه تس ــروع ب ش
یــا  تســت  باغ هــای  باغ هــا،  ایــن  بــه 
ــازگاری  ــای س ــد. باغ ه ــازگاری می گوین س
ــی  ــداد معین ــا تع ــرایط مشــخص و ب ــا ش ب
درخــت کاشــته می شــوند و در بهتریــن 
نگهــداری  درخت هــا  ایــن  از  شــرایط 
ــوم در  ــِم معل ــک رق ــد ی ــا ببینن ــود ت می ش
اقلیم هــای متفــاوت چــه عکس العمــل و 
رفتــاری دارد. هنــوز علــم باغبانــی بــه ایــن 
ــد اگــر  ــوان فهمی ــه بت پیشــرفت نرســیده ک
ــرد  ــه عملک ــک منطق ــت در ی ــک درخ ی
ــد در  ــًا بتوان ــد، الزام ــته باش ــبی داش مناس
یــک منطقــه دیگــر همــان عملکــرد را 

ــد. ــته باش داش
ــه،  ــه تغذی ــوط ب ــائل مرب ــیاری از مس بس
را  قبیــل  ایــن  از  و  بیماری هــا  آفــات، 
ــری  ــه اندازه گی ــرایط گلخان ــوان در ش می ت
و تحقیــق کــرد، ولــی رفتارهــای درخت در 
ــای  ــا اقلیم ه ــی، مخصوصــًا ب شــرایط طبیع
و  اســت  پیچیده تــر  خیلــی  مختلــف، 
معمــوالً جــز اینکــه خــود درخــت را 
ــس  ــم و عک ــر بکاری ــورد نظ ــم م در اقلی

العملــش را بررســی کنیــم قابــل انجــام 
نیســت. باغــات تســت یــا ســازگاری بــرای 
بررســی واکنــش ارقــام از منظــر اقلیــم 

ــد. ــژه ای دارن ــت وی اهمی
ــادری و  ــات م ــف باغ ــن تکلی تعیی

ــت؟ ــا کیس ــازگاری ب س
ــامی  ــیخ االس ــای ش ــه آق ــور ک همان ط
در یادداشت شــان نوشــته بودنــد و بــا 
ــه  ــا دارد ب ــور م ــه کش ــه اینک ــه ب توج
ســمت کــم آبــی مــی رود و بســیاری 
کــم  محصــوالت  دنبــال  اســتان ها  از 
آب بـَـر هســتند و کاشــت پســته بــه دلیــل 
ــه شــوری در حــال گســترش  مقاومــت ب
ــای  ــه باغ ه ــی ک ــت. از آنجای ــن اس یافت

ــه  ــد ک ــود ندارن ــور وج ــادری در کش م
ــرد و  ــاب ک ــل انتخ ــدک اصی ــوان پیون بت
ــم،  ــازگاری نداری ــای س ــه باغ ه ــم اینک ه
در نتیجــه احتمــال خطــا در باغ هایــی 
ــاد  ــی زی ــود خیل ــداث می ش ــه االن اح ک
ــت در  ــت رقاب ــا قابلی ــن باغ ه اســت و ای
دنیــا را ندارنــد. بنابرایــن، می بایســت 
ــش  ــال پی ــدود 8 س ــه ح ــوری ک همان ط
در انجمــن مصــوب کردیــم کــه بــا 
وزارت کشــاورزی ایــن کار انجــام شــود، 
ــن کار  ــد، ای ــام نش ــفانه انج ــی متأس ول
ــت  ــوز منزل ــن کار هن ــود. ای ــری ش پیگی

ــت. ــداده اس ــت ن ــود را از دس خ
ــن  ــت ای ــن می بایس ــا در انجم ــا باغداره م
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ــراً  ــم! اخی ــا نکردی ــم، ام ــام دهی کار را انج
دولــت ایــن کار را شــروع کــرده، ولــی 
دولــت بــه دلیــل اینکــه حفاظــت خوبــی از 
باغــات ســازگاری نمی توانــد داشــته باشــد 
ــام را  ــداد و ارق ــی اع ــه خوب ــد ب و نمی توان
ثبــت و ضبــط کنــد و عمــًا انــرژی، وقــت 
و دلســوزی کافــی را نــدارد، اعــدادش قابــل 
اتــکا نیســت. اگــر ایــن کار توســط بخــش 
ــل  ــی قاب ــد، خیل ــام می ش ــی انج خصوص
ــل 15 ســال  ــًا حداق ــود. مضاف ــر ب اطمینان ت
ــی  ــج واقع ــه نتای ــا ب ــت ت ــاز اس ــان نی زم
ــه  ــوان تکی ــازگاری بت ــاغ س ــک ب ــداد ی اع
کــرد و در ایــن مــدت تغییــر مدیریت هــای 
بســیاری  اولویت هــای  تغییــر  و  دولتــی 
می شــود  باعــث  کــه  می افتــد  اتفــاق 
خیلــی  باغــات  ایــن  نتایــج  خروجــی 
ــل  ــد قاب ــاید و بای ــه ش ــور ک ــا آن ط وقت ه
اتــکا نباشــد. اگــر امــروز هــم بــرای درختی 
کــه کاشــته می شــود بســتر مناســب کاشــت 
معینــی  پروتکل هــای  و  نشــود  فراهــم 
بــرای کاشــت، نگهــداری و هــرس تدویــن 
و اعمــال نشــود، اعــدادی کــه بعــداً از ایــن 
باغــات ســازگاری اســتخراج می شــوند 
ــی  ــن در حال ــد. ای ــد ش ــتفاده خواهن بی اس
اســت کــه گــروه پســته دفتــر امــور 
میوه هــای سردســیری و خشــک اقــدام 
ــازگاری  ــاغ س ــایت ب ــداث 12 س ــه اح ب
پســته در 12 اســتان غــرب و شــمال غــرب 
نمــوده و بیــش از 15 رقــم مــاده و ۳ رقــم 
نــر در ایــن ســایت ها پیونــد خواهنــد 
ــام  ــیون ارق ــام از کلکس ــن ارق ــورد. ای خ
ــه )س( و  ــرت معصوم ــتان حض ــته آس پس
ــه خواهنــد شــد. ــا تهی ــام م کلکســیون ارق

امــا خیلــی الزم اســت کــه ایــن کار توســط 
بخــش خصوصــی و باغــداران انجــام شــود 
ــه  ــن ب ــه انجم ــت ک ــوب اس ــی خ و خیل
ایــن موضــوع دقــت کنــد و وقــت بگــذارد 
ــازگاری را  ــات س ــداث باغ ــروژه اح و پ
هــر چــه ســریع تر کلیــد بزنــد. یــادم 
هســت کــه مصوبــه باغــات ســازگاری در 
انجمــن مربــوط بــه 8 ســال پیــش اســت و 

زمــان خیلــی زود می گــذرد، اگــر ایــن کار 
در آن زمــان انجــام شــده بــود، مــا در ســه، 
چهــار ســال آینــده اســتخراج اعــداد اولیــه 
را شــروع می کردیــم. حتــی واجــب اســت 
ــط  ــم توس ــادری ه ــات م ــئله باغ ــه مس ک
ــف  ــن تکلی ــر تعیی ــر چــه زودت انجمــن ه
ــداث  ــه اح ــازگاری ک ــات س ــود و باغ ش
می شــوند بــر اســاس باغــات مــادری 
وگرنــه  شــوند،  احــداث  شناســنامه دار 

ــود.  ــا می ش ــاد خط ــث ایج باع
ــی نظــری  ــد ســوال از عل ــه چن در ادام
ــه  ــه در ادام ــن رابطــه پرســیدم ک در ای

شــده اند. آورده 
ــما در  ــًا ش ــرا عمدت ــری! چ ــای نظ آق
ــازگاری و  ــات س ــداث باغ ــورد اح م
ــد و  ــت می کنی ــران صحب ــادری در ای م

ــد؟ ــد داری ــن کار تأکی ــام ای ــر انج ب
قاطعانــه نمی شــود گفــت کــه دیگــران 
تأکیــد ندارنــد. کســانی کــه از ایــن تجارب 
اطــاع دارنــد، ایــن تذکــرات را می دهنــد.
آیــا ارقامــی کــه در باغــات قدیمــی 
احــداث شــده اند بــه نوعــی انتخــاب 
طبیعــی نبوده انــد و مــا را از احــداث مجــدد 

نمی کننــد؟  بی نیــاز  مــادری  باغــات 
ــوط  ــای مخل ــو از پیونده ــا ممل ــات م  باغ
ــاِغ  ــچ ب ــتند. هی ــراوان هس ــای ف و خطاه
ــن  ــم و ای ــی نداری ــت و یکنواخت یک دس

ــت. ــتناک اس ــا وحش ــم از خط حج
ــی  ــوع هســتند، خطاهای ــا دو ن ــن خطاه ای
اطــاع  عــدم  به دلیــل  اساســًا  کــه 
بوده انــد، مثــًا رقــم کلــه قوچــی کــه 
ــم نامناســب  ــا پســند اســت را در اقلی گرم
پیونــد زده ایــم. خطــای نــوع دوم بــه دلیــل 
ــته ایم؛  ــادری نداش ــاغ م ــه ب ــوده ک ــن ب ای
یــک  در  گفته ایــم  پیونــدزن  بــه  مثــًا 
قطعــه رقــم اکبــری پیونــد بــزن، امــا بعــد 
از ســال ها انتظــار می بینیــم کــه احمــد 
ــه  ــع تهی ــد خــورده! چــون منب ــی پیون آقای
از  را  پیونــدک  و  نداشــته ایم  پیونــدک 
ــتند  ــوط هس ــه مخل ــران ک ــای دیگ باغ ه

جمــع کرده ایــم. از ایــن جنــس خطــا 
ــت. ــراوان اس ــی ف خیل

باتوجــه بــه اینکــه ممکــن اســت عوامل 
بهــره وری  و  عملکــرد  بــر  زیــادی 
ــر باشــند، حساســیت عــدم وجــود  موث
ــن  ــازگاری در بی ــادری و س ــای م باغ ه

ــدر اســت؟ ــل چق ــن عوام ای
بــه میزانــی کــه بــرای مــا راندمــان و 
قیمــت تمــام شــده اهمیــت پیــدا می کنــد، 
ــم.  ــه کنی ــد اضاف ــیت ها را بای ــن حساس ای
ــن در  ــک ت ــر از ی ــن و کمت ــک ت ــد ی تولی
ــد.  ــن حساســیت ها را نمی خواه ــار ای هکت
ولــی اگــر گفتیــم میانگیــن تولیــد پســته در 
ــیده و  ــار رس ــن در هکت ــه 4 ت ــکا ب آمری
چــرا مــا ایــن طــور نیســتیم؟! مشــکل مــا 
ــوند  ــروع می ش ــا ش ــس خطاه ــن جن از ای
کــه بایــد رفــع کنیــم. مــا در قزویــن 
خطاهــا  ایــن  رفــع  درگیــر  به شــدت 
هســتیم و بیــش از 20 ســال انــرژی زیــادی 
ــم و در  ــرف کردی ــد ص ــر پیون ــرای تغیی ب
کرمــان و رفســنجان هزینه هــای بســیار 
ــد اوحــدی  ــی پیون ــرای جایگزین ــادی ب زی

ــدیم. ــل ش متحم
آن طــور کــه در مقالــه اشــاره نمودیــد، 
ــت احــداث  ــه ای جه ــته مصوب در گذش
باغ هــای ســازگاری توســط انجمــن 
بــا همــکاری وزارت جهــاد کشــاورزی 
وجودداشــته اســت. چــرا ایــن کار 

ــد؟ ــام نش ــری و انج پیگی
مــا تغییــر رژیــم را فقــط در کشــورها 
ــم، بلکــه در شــرکت ها و موسســات  نداری
ــی  ــادی در زمان ــات زی ــم. اقدام ــم داری ه
ــر  ــم فک ــره بودی ــت مدی ــا در هیئ ــه م ک
ــره، آن  ــت مدی ــر در هیئ ــا تغیی شــده بود. ب
اقدامــات متوقــف شــد و اقدامــات دیگــر 
در  در  دیگــر  نــوع  از  فعالیت هایــی  و 
ــت؛ موضــوع احــداث  ــرار گرف ــت ق اولوی
باغــات مــادری و ســازگاری نیــز از جملــه 

ــود. ــات ب ــن اقدام ای
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ــی  ــه از کس ــض اینک ــه مح ــور ب ــته کش ــکده پس در پژوهش
ــه  بپرســید کلکســیون در چــه ســالی احــداث شــده، بالفاصل
بعــد از ذکــر ســال، نــام احمــد شــیبانی نیــز گفتــه می شــود. 
بــه زعــم بســیاری، کاری کــه شــیبانی انجــام داده کار ممتــاز 
و مانــدگاری اســت کــه کاربردهــای فراوانــی می توانــد 
بهره منــد  را  پســته  تولیدکننــدگان  جامعــه  و  داشته باشــد 

ــازد.  س
ــیون  ــداث کلکس ــای اح ــاره انگیزه ه ــیبانی درب ــی از ش وقت
ــن کار  ــم در ای ــری ه ــراد دیگ ــا اف ــیدم، گوی ــوال پرس س
ــدا  ــای پی ــی در زوای ــن رو، وی کم ــته اند. از ای ــش داش نق
و پنهــان تاریخچــه تأســیس موسســه تحقیقــات پســتۀ ســابق 
ــر  ــام آن عمیق ت ــته کشــور( و کلکســیون ارق )پژوهشــکده پس

ــت. ــده اس ش
در ادامه با جزئیات این گفت و گو آشنا می شوید.

لطفاً خودتان را معرفی کنید و از سابقه کاری و تحصیلی تان بگویید.
بنــده احمــد شــیبانی هســتم. تحصیاتــم را بعــد از دیپلــم در ســال 
1۳44 در دانشــکده کشــاورزی اهــواز ادامــه دادم و مدرک لیســانس 
را از آنجــا اخــذ کــردم. بعــد از اتمــام دوره ســربازی در مؤسســه 
تحقیقــات اصــاح و تهیــه نهــال و بــذر در ورامین اســتخدام شــدم. 
ــه  ــا دوســت داشــتم ب ــودم، ام ــن موسســه مشــغول ب ــی در ای مدت
منطقــه جنــوب بیایــم. بــه ایــن دلیــل جنــوب کشــور و شهرســتان 
خــاش در بلوچســتان را انتخــاب کــردم و بعــد از حــدود یک ســال 

بــه کرمــان منتقــل شــدم. 
در ســال 1۳5۳ بــه علــت بازنشســته شــدن مســئول ایســتگاه 
ــا  ــه ب ــه در رابط ــدار ک ــای پای ــوم آق ــنجان، مرح ــاورزی رفس کش
پســته تحقیــق و کار می کــرد از کرمــان بــه رفســنجان منتقــل شــدم 

ــردم. ــه کار ک ــروع ب ــته ش ــا پس ــه ب و در رابط
ــا اســتفاده از فرصــت تحصیلــی،  بیــن ســال های 1۳68 تــا 1۳72 ب
ــا کشــت  ــه ب ــود را در رابط ــرای خ ــانس و دکت ــوق لیس ــدرک ف م

بافــت پســته از انگلســتان کســب نمــودم.
البتــه در اوایــل فقــط اطاعــات عمومــی داشــتیم، ولــی کم کــم بــا 
اطاعاتــی کــه از تجــارب باغدارهــا و از کل امــور باغبانــی پســته 
ــه فکــر  ــر اســاس مســائلی ک ــم و ب ــه کار کردی ــم، شــروع ب گرفتی

ــم. ــزی نمودی ــد برنامه ری ــاغ می ش ــا اب ــه م ــا ب ــم و ی می کردی
متأســفانه، زمینــی کــه از قبــل به عنــوان ایســتگاه تحقیقاتــی انتخاب 
شــده بود و محــل آن در نزدیکــی منطقــه ناصریــۀ رفســنجان اســت، 
ــادی کشــیده بودند و یــک  ــی زحمــت زی ــود، ول زمیــن مناســبی نب
کلکســیونی از ارقــام پســته و یــک بــاغ مــادری تهیــه کرده بودنــد. 
ــود  ــن ب ــه ای ــن ایســتگاه، برنام ــودن خــاک ای ــت نامناســب ب به عل

ــال های 54، 55  ــان س ــا در هم ــد. م ــر دهن ــل آن را تغیی ــه مح ک
ســعی کردیــم کــه کارهایــی در ایــن خصــوص انجــام دهیــم، امــا 
ــا هماهنگــی شــورای  ــروزی انقــاب ب متأســفانه نشــد. بعــد از پی
ــا  ــی ب ــتگاه تحقیقات ــک ایس ــد ی ــرر ش ــنجان مق ــاورزی رفس کش
زمیــن مناســب پیــدا کنیــم و خوشــبختانه بــا هماهنگــی آن شــورا 
ــع  ــم آن موق ــر می کن ــه فک ــمیان ک ــد هاش ــای احم ــک آق ــا کم و ب
مدیرعامــل شــرکت تعاونــی پســته رفســنجان بودنــد، زمینــی 
انتخــاب شــد. در حــال حاضــر، ایــن مجموعــه بــه عنــوان ایســتگاه 
ــت و  ــع  اس ــار واق ــه ان ــنجان ب ــاده رفس ــدای ج ــاورزی در ابت کش

ــود. ــاده می ش ــا پی ــته در آنج ــی پس ــات باغبان ــه تحقیق کلی
بفرماییــد چــه فعالیتــی در رابطــه بــا کلکســیون ارقــام پســته 

انجــام دادیــد؟
محــل ایســتگاه را تعییــن کردیــم و بــا هماهنگــی مؤسســه تحقیقات 
ــی از  ــم. یک ــاده نمودی ــی را پی ــرج، برنامه های ــات ک ــاح نبات اص
ــای  ــرای طرح ه ــته و اج ــیون پس ــداث کلکس ــا اح ــن فعالیت ه ای

تحقیقاتــی پایــه ای بــود.
چــه شــد کــه بــه فکــر احــداث کلکســیون افتادیــد؟ جزئیــات 

ــد؟ ــح می دهی ــع آوری آن را توضی جم
در اصــل مــا بعــد از انقــاب بــه ایــن فکــر افتادیــم. در آن 
ــران  ــه ای ــن حقیقــت وجودداشــت ک ــه اینکــه ای ــان، باتوجــه ب زم
ــا اســت و متأســفانه از نظــر  ــده پســته در دنی ــن تولیدکنن بزرگ تری
تحقیقــات در مقایســه بــا دانشــگاه کالیفرنیــای آمریــکا کــه در مــورد 
ــم،  ــی عقــب بودی ــق می کــرد و مؤسســات دیگــر خیل پســته تحقی

ــن کار شــدیم. ــر ای پیگی
چــون منشــأ اصلــی پســته ای کــه در آمریــکا یا در اســترالیا اســت از 
ایــران بــوده و ایــران در ســطح جهانــی در ایــن زمینــه اعتبــار داشــته 
و بــه خصــوص تجــارت پســته اهمیــت داشــت، مــا بــه ایــن فکــر 
افتادیــم کــه بایســتی یــک مرکــز تحقیقاتــی پســته تأســیس کنیــم. 
ــده ای در وزارت کشــاورزی  ــد ای ــه بع درنتیجــه از ســال 67، 68 ب
به وجــود آمــد کــه بایســتی یــک مؤسســه تحقیقاتــی پســته در ایــن 
مــورد ایجــاد و تأســیس شــود کــه هــم تحقیقــات بیشــتری انجــام 
ــته  ــران داش ــته ای ــد پس ــی در تولی ــار علم ــک اعتب ــم ی ــد و ه ده

باشــد.
ایــن ایــده بــه آنجــا رســید کــه بــا وزیــر وقــت کشــاورزی جنــاب 
ــنجان در  ــردم رفس ــرم م ــده محت ــری و نماین ــر کانت ــای دکت آق

گفتگو با احمد شیبانی، پایه گذار کلکسیون ارقام پژوهشکده پسته کشور

تاریخچه احداث کلکسیون ارقام پسته 
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مجلــس آقــای حــاج شــیخ حســین هاشــمیان مذاکراتــی صــورت 
ــزی شــد کــه مؤسســه تحقیقــات پســته ایجــاد  گرفــت و برنامه ری
شــود. در ابتــدا قــرار بــود کــه مرکــز آن در تهــران یــا کــرج باشــد 
و ایســتگاه های مختلفــی در مناطقــی مثــل قزویــن، دامغــان، 
ــع  ــه تاب ــود ک ــاد ش ــد ایج ــد می ش ــته تولی ــه پس ــزد ک ــهد و ی مش
ــا نتایجــی کــه حاصــل  ــه هــر حــال ب ــی ب آن مؤسســه باشــند. ول
ــر  ــای دکت ــرم رفســنجان و آق ــده محت ــه نماین ــی ک ــد و مذاکرات ش
کانتــری انجــام دادنــد، قــرار شــد مرکــز مؤسســه تحقیقــات پســته 
در رفســنجان ایجــاد شــود و در نتیجــه مــا اکثــر همــت کارمــان را 

ــم. ــز کردی در رفســنجان متمرک
 در ایــن راســتا زمیــن انتخابــی از طــرف مســئولین مربوطــه کارشناســی 
و تأییــد شــد و مــا بــه احــداث کلکســیون ارقــام پســته اقــدام کردیــم. 
ــن احتمــال کــه  ــا ای ــرای نگهــداری و ب ــران را ب ــام پســته ای ــر ارق اکث
ممکــن اســت بعضــی از آنهــا در بعضــی از باغــات از بیــن برونــد یــا 
اینکــه ارقــام جدیــدی بــه وجــود بیایــد بــه آنجــا آوردیــم و تکثیــر و 

کشــت کردیــم.
در هــر حــال، وظیفــه مــا ایــن بــوده کــه ارقــام را حفــظ نماییــم و روی 

پایه هــا و ارقــام تلقیــح کننــده )ارقــام نـَـر( کار کنیــم. 
در ایــن خصــوص بــه آمــوزش و بورســیه کــردن دانشــجو در ســطح 
فــوق لیســانس و دکتــرا هــم فکــر کردیــم و االن اکثــر افــرادی کــه در 
ــان بورســیه شــدند و  ــد از همــان زم پژوهشــکده پســته حضــور دارن

مــورد آمــوزش قــرار گرفتنــد. 
غیــر از ارقــام و پایه هایــی کــه متعلــق بــه ایــران بــود در مســافرت هایی 
کــه بــه آمریــکا، اروپــا و اســترالیا داشــتیم، بــذر اکثــر گونه هــای پســته 
را کــه حــدود هفــت، هشــت گونــه بــود را آوردیــم و تکثیــر کردیــم 

کــه االن هــم در ایســتگاه تحقیقــات موجــود هســتند.
ــه پژوهشــکده پســته  ــد از حــدود 25 ســال ب در شــهریور امســال بع
ــی  ــتم، خیل ــیون داش ــتگاه و کلکس ــه از ایس ــدی ک ــم و در بازدی رفت

ــدم. ــدوار ش امی
 کلکسیون در چه سالی پایه گذاری شد؟

ــا تأســیس مؤسســه تحقیقــات پســته  همان طــور کــه عــرض کــردم ب
کشــور، اعتبــارات بیشــتر شــد و قــرار بــود از نظــر علمــی و از 
ــق  ــد و طب ــام ده ــات انج ــازمان تحقیق ــن کار را س ــی ای ــر آموزش نظ
برنامــه ای کــه آغــاز شــد، شــورای کشــاورزی و شــرکت تعاونــی پســته 
رفســنجان هزینه هــای تحقیقــات را تأمیــن کننــد. البتــه یــک مقــداری 

ــرد.  ــن ک ــی تأمی ــارات را شــرکت تعاون از اعتب
احــداث کلکســیون و ســایر طرح هــای پایــه ای پســته قبــل از تشــکیل 
ــال  ــج س ــار، پن ــال 62، 6۳ شــروع شــد و حــدود چه مؤسســه، از س
طــول کشــید تــا کار احــداث آن بــه اتمــام برســد. از اوایــل دهــه 70 
اکثــر طرح هایــی کــه داشــتیم را در آنجــا پیــاده کردیــم و از ســال 71، 
72 کــه تقریبــًا مؤسســه تشــکیل شــد، بعضــی از طرح هــا قابــل اجــرا 

و یــا قابــل تحقیــق بودنــد.
ــی  ــش دولت ــه بخ ــیون وظیف ــداث کلکس ــیبانی! اح ــای ش آق

ــی؟ ــا خصوص ــت ی اس
فکــر می کنــم احــداث کلکســیون وظیفــه بخــش دولتــی باشــد. 

ــنجان و  ــتر در رفس ــه بیش ــت ک ــی اس ــک محصول ــته ی ــد پس می دانی
کرمــان توســعه پیــدا کــرده و االن در ســایر نقــاط کشــور هــم توســعه 
ــته  ــا پس ــتند. ام ــن کار هس ــه ای ــادی مشــغول ب ــداران زی ــه و باغ یافت
گیاهــی اســت کــه اگــر بــذرش را بکارنــد، همــان پســته را نمی دهــد 
ــی  ــد و ممکــن اســت درخت ــادی به وجــود می آی ــوع ژنتیکــی زی و تن
ــا  ــرد و ی ــم عملک ــر، ک ــاده، نَ ــود، م ــر می ش ــذر تکثی ــق ب ــه از طری ک
ــام نگهــداری کنــد و  ــت از ارق ــد دول پُرعملکــرد شــود. در نتیجــه بای

آنهــا را توســعه دهــد.
خوشــبختانه، باغدارهــا در ایــن زمینــه نیــز کارهــای زیــادی کرده انــد. 
خیلــی از آنهــا بــذر کاشــته اند و ارقــام جدیــدی کــه از نظــر تجــاری 
ــه  ــوده ک ــن ب ــت ای ــه دول ــد. وظیف ــاب کرده ان ــوده را انتخ ــب ب مناس
ایــن ارقــام را جمــع آوری و از آنهــا نگهــداری کنــد و همچنیــن روی 
ــه  ــا ب ــام دنی ــه در تم ــد؛ همان طــور ک ــزی کن ــق و برنامه ری ــا تحقی آنه
این صــورت اســت. رونــد تولیــد پســته ای کــه در کالیفرنیــای آمریــکا 
ادامــه دارد روز اول بــه ایــن صــورت بــوده کــه دو رقــم از ارقــام پســته 
ایــران را بیــن ســال های 1900 تــا 19۳0 از کرمــان و دامغــان بردنــد و 
بخــش دولتــی آمریــکا نســبت بــه کار و تحقیــق روی آن اقــدام کــرد 

و آن را توســعه داد. 
ــرای  ــادری ب ــازگاری و م ــای س ــداث باغ ه ــان اح ــه نظرت ب

ــد؟ ــام ده ــد انج ــی بای ــه کس ــدک را چ ــروش پیون ف
ــوع  ــیار متن ــی بس ــوع آب و هوای ــر تن ــران از نظ ــته خیز ای ــق پس مناط
ــاز  ــه نی ــام پســته در هــر منطق ــن ســازگاری ارق هســتند، در نتیجــه تعیی
ــط  ــا محی ــری ب ــازگاری بهت ــه س ــی ک ــام بوم ــه ارق ــن ب ــت. پرداخت اس
ــات،  ــن کار در بحــث اصــاح نبات ــژه ای دارد. بدتری ــت وی ــد، اهمی دارن
ــی از  ــن، یک ــت. بنابرای ــی اس ــای بوم ــام و پایه ه ــتن ارق ــار گذاش کن
وظایــف دولــت و وزارت کشــاورزی ایــن اســت کــه بایســتی در زمینــه 

ــد. ــی کن ــظ و معرف ــع آوری، حف ــام را جم ــیون  ارق ــق، کلکس تحقی
در ایــران معمــوالً کارهایــی از ایــن قبیــل توســط دولــت انجــام می شــود، 
ــی  ــورهای صنعت ــه در کش ــرمایه گذاری ک ــتم س ــق سیس ــا طب ــون م چ
ــًا در مــورد  ــم. مث ــا اســترالیا وجــوددارد، عمــل نمی کنی ــکا ی ــل آمری مث
پژوهشــکده، اعتباراتــی از طــرف شــرکت تعاونــی، از طــرف باغدارهــا و 
یــا از طــرف ســازمان تحقیقــات تأمیــن شــده و پژوهشــکده ایــن وظیفــه 
را بــه عهــده گرفتــه اســت، چــون امکانــات تحقیــق را در دســترس دارد.
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البتــه شــاید ایــن امــکان بتوانــد ایجــاد شــود 
ــت  ــد از ثب ــی بع ــی دولت ــز تحقیقات ــه مراک ک
ارقــام و کارهــای تحقیقاتی شــان آن را بــه 
ــن  ــند و ای ــی بفروش ــرکت خصوص ــک ش ی
شــرکت خصوصــی، پیونــدک و پایــه را تولید 

ــرار دهــد. ــار باغــداران ق ــد و در اختی کن
آیــا تغییــر اولویت هــا بــه دلیــل تغییــر 
ــود  ــث نمی ش ــی باع ــای دولت مدیریت ه
انجــام کارهــای بلندمــدت نــاکام بماننــد 

یــا از بیــن برونــد؟
در  تحقیقــات  شــورای  حاضــر  درحــال 
پژوهشــکده، طرح هــای تحقیقاتــی را تصویــب 
ــد روی  ــا نمی توان ــر مدیریت ه ــد و تغیی می کن

ــذارد. ــر بگ ــن کار تأثی ای
ــال  ــهریور امس ــه ش ــدی ک ــاس بازدی ــر اس ب
ــر  ــه در فک ــدم آنچ ــتم، دی ــکده داش از پژوهش
بــه حقیقــت  دارد  مــن می گذشــته کم کــم 
ــی وان را  ــی ب ــه یوس ــد پای ــدد. می دانی می پیون
از آمریــکا بــه ایــران آوردنــد و تکثیــر کردنــد. 
درســت اســت کــه ایــن پایــه از نظــر مقاومــت 
ــوز و از  ــه گم ــت ب ــا مقاوم ــه ورتیســیلیوم، ی ب
نظــر رشــد خــوب اســت، امــا ســازگاریش بــا 
ــن،  ــران کــم اســت. بنابرای برخــی از مناطــق ای
ــم  ــم و بگویی ــه کنی ــد بیشــتر روی آن مطالع بای
ــع  ــا اینکــه مســائل آن را رف علتــش چیســت ی
کنیــم و یــا اینکــه خودمــان روی آن کار انجــام 

ــم. دهی
بلکــه  نکردنــد،  کار خاصــی  آمریکایی هــا 
فقــط ایمــان داشــتند و تــاش کردنــد. آنهــا دو 
گونــه آتانتیــکا و اینتگریمــا را تلقیــح کردنــد 
و پایــه جدیــدی بــه وجــود آوردنــد. مــا ایــن 
ــتیم  ــت می توانس ــی راح ــران خیل کار را در ای
ــه اینتگریمــا و  ــم، چــون هــم گون انجــام دهی
هــم آتانتیــکا را در رفســنجان موجــود داریم. 
مــا 40 پایــه از ایــن دو گونــه را کاشــتیم و 8 
اصلــه از ایــن درخت هــا باقــی مانــده کــه بــا 
شــرایط آب و خــاک و هــوای اینجــا ســازش 
پیــدا کرده انــد. ایــن منبــع خیلــی خوبــی 
ــم.  ــم روی آن کار کنی ــا می توانی ــه م اســت ک
طبــق کار محققیــن پژوهشــکده، بــذر هیبریــد 
تولیــد شــده و بــا روش هــای جدیــد می تــوان 
ســریع بــه نتیجــه رســید و پانــزده ســال عقــب 
ــق ثبــت  ــه مقــاوم را از ایــن طری ــد و پای نمان

و معرفــی نمــود.

ــا  ــرد ت ــد ک ــه بای ــما چ ــر ش ــه نظ ب
برنامه هــای  مدیریت هــا  تغییــر  بــا 
ــوان  ــل بت ــی قب ــه خوب ــدت را ب بلندم

ــرد؟ ــش ب پی
ــکده  ــت پژوهش ــطح مدیری ــاید االن در س ش
متأســفانه  امــا  نباشــد،  مشــکلی  چنیــن 
دیگــری  مســائل  بــه  را  مــا  گذشــته  در 
می کشــاندند، درحالی کــه اصــًا مــا کاری 

ــم. ــائل نداری ــن مس ــه ای ب
مــا فقــط بایــد کار تحقیقاتــی خودمــان را 
ــه  ــا متوج ــاید االن خیلی ه ــم و ش ــام دهی انج
شــده باشــند. بنــده و همکارانــی کــه آن زمــان 
ــم، فقــط می خواســتیم تحقیقــات  کار می کردی
انجــام دهیــم، چــون ایــن تحقیقــات و نتایــج 

ــود. ــران ب ــار علمــی پســته ای آن اعتب
 فکــر می کنــم اولیــن دعوت نامــه مربــوط 
ــا از  ــام دنی ــه از تم ــود ک ــال 1۳74 ب ــه س ب
ــپانیا  ــو و اس ــن، از فائ ــم فرگوس ــه خان جمل
ــم. اینهــا خیلــی کمــک  مهمــان دعــوت کردی
ــد اینجــا تأسیســاتی  ــه دیدن ــی ک ــد. وقت کردن
وجــود دارد، شــرکت تعاونــی موجــود اســت 
و آزمایشــگاه آفاتوکســین برقــرار شــده، 
ــد مــن  شــرایط عــوض شــد. درنتیجــه، از دی
بــه کار خودشــان  بایســتی مدیریت هــا را 
بگذارنــد و اصــًا در امورشــان دخالــت نکننــد 
ــی  ــی و مدیریت ــارت علم ــظ نظ ــط حف و فق

ــاز اســت. نی
بایــد بــه تحقیقــات امکانــات علمــی بدهنــد، 
ــدرک  ــته م ــن رش ــه در ای ــانی ک ــون کس چ
دکتــرا می گیرنــد دوســت دارنــد در ایــن 

ــد.  ــه کار کنن زمین
االن خیلــی وضعیــت بهتــر شــده و نیــاز اســت 

ــن برنامه هــا سیســتم تعریــف شــود.  ــرای ای ب
باالخــره ایــن کار زمــان نیــاز دارد. در آمریــکا، 
اروپــا و یــا اســترالیا، بــرای ایــن کارهــا 
سیســتم مشــخص اســت و هــر شــخص طبــق 

آن کارش را انجــام می دهــد.
ارزیابــی شــما از کیفیــت نگهــداری 
و  پژوهشــکده  ارقــام  کلکســیون 
چیســت؟ شــده  انجــام  تحقیقــات 

ــی کــه توانســته  ــا آنجای ســازمان تحقیقــات ت
آن  تصمیماتــی  یــک  اســت.  کــرده  کار 
ــر،  ــبختانه دو نف ــد و خوش ــه ش ــان گرفت زم
ــمیان  ــین هاش ــیخ حس ــاج ش ــای ح ــی آق یک
و دیگــری آقــای دکتــر کانتــری بودنــد 
کــه دوســت داشــتند مرکــز تحقیقــات در 
ــه  ــه موسس ــود. وگرن ــیس ش ــنجان تأس رفس
پســته در مرکــز تحقیقاتــی کرمــان یــا تهــران 
رفســنجان  زمــان،  آن  می شــد.  تأســیس 
ــران  ــته را در ای ــت پس ــطح کش ــن س باالتری
داشــت و امــروز بیشــترین تنــوع پســته را در 

دنیــا دارد. 
غیــر  شــود.  حفــظ  بایــد  کلکســیون  کًا 
و  پایه هــا  روی  بایــد  مــا  کلکســیون  از 
ــام  ــه انج ــم ک ــا کار می کردی ــح کننده ه تلقی
شده اســت. گــرده افشــانی و زمــان آن خیلــی 
مهــم اســت، چــون مــا تنــوع ارقــام زیــادی در 
کشــور داریــم. در آمریــکا تعــداد ارقــام خیلــی 
محــدود اســت. آنهــا زمــان تلقیــح و درخــت 
ــا در  ــد. ام ــخص کرده ان ــده را مش ــح کنن تلقی
ایــران حــدود یــک مــاه بیــن ارقــام دیــرگل و 
زودگل در یــک منطقــه ممکــن اســت تفــاوت 
ــا  ــه، م ــد. در نتیج ــته باش ــود داش ــی وج زمان
تلقیــح کننده هایــی می خواهیــم کــه ایــن 
دوره زمانــی را بپوشــاند. اگــر تلقیح کننــده 
پــوک  پســته ها  از  خیلــی  نباشــد  خــوب 
می ماننــد. در آمریــکا تلقیــح مصنوعــی انجــام 

ــم. ــام نمی دهی ــا انج ــی م ــد، ول می دهن
ــح  ــاده پســته و تلقی ــام م ــوع ارق در کشــور تن
کننده هــا )نـَـر( زیــاد اســت، تمــام ایــن مــوارد 
ــات  ــن تحقیق ــده  و ای ــکده کار ش در پژوهش
ادامــه دارد. همچنیــن، چنــد رقــم و پایــه 
خــوب در چنــد ســال کار شــده انــد کــه بایــد 

ــی شــوند.  ــت و معرف ثب
از نظــر مــن، پژوهشــکده بایــد تقویــت مالــی 
ــد علمــی  و علمــی شــود. خوشــبختانه در بُع
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ــی  ــر مال ــی از نظ ــی دارد، ول ــت خوب وضعی
انجمــن پســته ایــران یــا شــرکت تعاونــی پســته 
ــا پژوهشــکده  ــد ت ــد کمــک کنن رفســنجان بای
بتوانــد طرح هــای تحقیقاتــی را بــه نحــو 
ــه  ــه خصــوص االن ک ــد، ب ــام ده احســن انج
دولــت دیگــر پولــی بــه تحقیقــات اختصــاص 

نمی دهــد. 
ــز  ــال مرک ــل س ــن چه ــد در ای می گوین
تحقیقــات کاری انجــام نــداده، امــا شــما 
زیــادی  کارهــای  خیلــی  می گوییــد 
انجــام شــده! اطالعــات و نتایــج حاصــل 

ــت؟  ــات کجاس از تحقیق
 مــا از صفــر شــروع کردیــم. قبــل از انقــاب 
کار چندانــی انجــام نشــده بــود و فقــط ارقــام 
را در ایســتگاه ناصریــه جمــع کرده بودنــد 
ــا  ــود. م ــئله ای ب ــودش مس ــم خ ــه آن ه ک
ــم و طرح هــای  ــا را از آنجــا منتقــل کردی آنه
تحقیقاتــی را بــر پایــه علمــی آوردیــم. مثــًا 
آقــای دکتــر وجدانــی، رئیــس وقــت بخــش 
ــات اصــاح  ــار مؤسســه تحقیق ــک و آم ژنتی
بــذر در وزارت کشــاورزی را دعــوت کردیــم 
ــاده  ــی پی ــتگاه تحقیقات ــا را در ایس و طرح ه

ــم.  نمودی
چنــدی پیــش بــا آقــای دکتــر اســماعیل پــور 
ــد و  ــام ش ــی انج ــن مذاکرات ــایر محققی و س
ــام،  ــیون ارق ــه در کلکس ــد ک مشــخص گردی
پایــه و پیوندک هــای خــوب و چندیــن رقــم 
ــه  ــت ک ــده اس ــوب کار ش ــده خ ــح کنن تلقی
ــداران  ــه باغ ــا ب ــی آنه ــت و معرف ــکان ثب ام
وجــوددارد. همچنیــن در حــال حاضــر،  بــذر 
هیبریــد بیــن گونــه ای تولیــد شــده اســت کــه 
نیــاز بــه تعییــن مقاومــت آنهــا بــه بیماری هــا 

اســت. در ایــن مــورد هــدف نهایــی، تعییــن 
و معرفــی پایه هــای مقــاوم و ســازگار بــا 

ــد.   ــران می باش ــی ای ــرایط آب و هوای ش
ایــن ارقــام در ســایت  در صورتــی کــه 
دوزبانــه فارســی و انگلیســی پژوهشــکده 
ــیار  ــرات بس ــد اث ــوند، می توان ــذاری ش بارگ
خوبــی بــرای پژوهشــکده داشــته باشــد 
و هــم خدمــت خوبــی بــرای باغــداران 

می شــود. محســوب 
بــه  میــادی،   1900 ســال  از  آمریــکا  در 
ــته  ــی روی پس ــال کار تحقیقات ــدت 50 س م
ــزی  ــه باغری ــدام ب ــپس اق ــد و س ــام ش انج
ــاره  ــه یک ب ــه ب ــوده ک ــور نب ــد و این ط کردن
اراضی شــان را زیــر کشــت پســته ببرنــد. 
ــتگاه  ــادی از ایس ــار زی ــد انتظ ــداران نبای باغ
ــه 40  ــند ک ــته باش ــی رفســنجان داش تحقیقات
ســال اســت دارد کار می کنــد، در حالــی 
کــه مــا در تحریــم هســتیم و هیــچ امکاناتــی 
نداریــم. در ایــن 40 ســال بــا امکانــات 
مالــی و علمــی محــدود، کارهــای خوبــی در 

ــت. ــده اس ــام ش ــته انج ــکده پس پژوهش
داریــد،  صحبتــی  اگــر  پایــان  در 

. ییــد ما بفر
ــته  ــامت پس ــت و س ــه بهداش ــه ب االن توج
ــت. در  ــم اس ــی مه ــت خیل ــط زیس و محی
ــد،  ــد زندگــی می کنی محیطــی کــه شــما داری
سم پاشــی می شــود و کــود داده می شــود، 
ــتی در  ــط زیس ــئله محی ــا مس ــن ده ه بنابرای

ــوددارد. ــط وج ــن محی ای
مــن بــه مؤسســه پیشــنهاد دادم تــا بــا 
ــه  ــا ک ــک اروپ یکــی از انجمن هــای ارگانی
تأییدکننــده محصــول ارگانیــک هســتند 
همــکاری کننــد و طرح هــای ارگانیــک 
روی پســته پیــاده کننــد. پژوهشــکده و 
انجمــن بایســتی روی ســالم ســازی پســته 
کار کننــد. اگــر االن بــه شــما بگوینــد 
می خواهیــم بــه شــما ســبزی خــوردن 
ــت  ــم زده اس ــا س ــی از اینه ــم، یک بدهی
بــه  را  کدامشــان  نیســت،  دیگــری  و 
خانواده تــان می دهیــد؟! آن ســبزی کــه 
ســم زده نیســت را دوســت داری خــودت 
ــی.  ــز بده ــواده ات نی ــه خان ــوری و ب بخ

پســته هــم همین طــور اســت.
ــال  ــه در س ــمینارهایی ک ــی از س ــن در یک م

1974 در بروکســل بلژیــک برگــزار شــد، 
ــده  ــمینار نماین ــن س ــردم. در ای ــرکت ک ش
ــرد. آنجــا  ــت ک ــم صحب ــکا ه ســفارت آمری
ــد.  ــته بودن ــا نشس ــروف دنی ــار مع ــام تج تم
ــک  ــا پســته ارگانی ــت م ــکا گف ــده آمری نماین
ــد  ــد بیای ــر کــس می خواه ــم، ه ــد کردی تولی
ــه  ــی ک ــرد. زمان ــا بخ ــک از م ــته ارگانی پس
می زدنــد،  را  حــرف  ایــن  آمریکایی هــا 
ــه معاونــت  ــه ایــران برگشــتم ب مــن وقتــی ب
باغبانــی وزارت کشــاورزی گــزارش دادم، 
ــان  ــاره نش ــن ب ــی در ای ــس العمل ــی عک ول

ــد.  داده نش
دولــت آمریــکا ایــن کار را می کنــد. دانشــگاه 
کالیفرنیــا پســته ارگانیــک تولیــد کــرده، یعنــی 
ســم نــزده یــا ســم ارگانیــک اســتفاده کــرده 
ــته  ــرده و پس ــرف ک ــک مص ــود ارگانی و ک
ســالم بــه وجــود آورده اســت. در ایــن زمینــه 
ــده  ــد کنن ــن و تأیی برخــی از مؤسســات تعیی
اســتانداردها وجوددارنــد کــه اگــر طبــق 
ــی  ــود، گواه ــد ش ــول تولی ــا محص ــر آنه نظ

ارگانیــک می دهنــد.
ــران  ــته کاری ای ــق پس ــون در مناط ــم اکن ه
بــه  را  پسته شــان  کــه  هســتند  افــرادی 
ــد.  ــروش می کنن ــش ف ــک پی ــورت ارگانی ص
ــک  ــش ارگانی ــس محصول ــر ک ــا ه در اروپ
ــش  باشــد، چــون در ســه ســال اول محصول
انجمن هــای  یــا  دولــت  می شــود،  کــم 
مربوطــه بــه ازای هــر هکتــار ضــرر، نصــف 

پــول کشــاورز را برمی گرداننــد.
ــس  ــک انگلی ــن ارگانی ــو انجم ــخصًا عض ش
ــی  ــرم. یعن ــود می ب ــن کار س ــده ام و از ای ش
اطاعــات گرفتــم و یــک کــم کار ارگانیــک 
کار  می خواهــم  هــم  اینجــا  االن  کــردم. 
ارگانیــک انجــام بدهــم. اگــر کســی بخواهــد 
ــه او خواهــم  ــن حــوزه شــود، مــن ب وارد ای
ــود و  ــام ش ــد انج ــه کار بای ــه چ ــت ک گف
ــول هــم  ــم اطاعــات بدهــم. پ فقــط می توان

از شــما نمی خواهــم.
یکــی از وظایــف انجمــن پســته ایــن اســت 
ــته روی  ــکده پس ــکاری پژوهش ــا هم ــه ب ک
ایــن موضــوع کار کنــد یــا پژوهشــکده 
محصــول  تولیــد  روی  تحقیــق  مســتقًا 

ــد. ــروع کن ــته را ش ــک پس ارگانی
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ــال 1397  ــل س ــماعیل پور از اوای ــی اس عل
ــده  ــور ش ــته کش ــکده پس ــس پژوهش رئی
اســت. او در رشــته باغبانــی تحصیــل کــرده 
ــالن و  ــگاه گی ــود را از دانش ــانس خ و لیس
ــوق لیســانس را از دانشــگاه شــیراز اخــذ  ف
ــت  نمــوده و در ســال 1395 از دانشــگاه گِن
ــی  ــته باغبان ــري رش ــع دکت ــک در مقط بلژی
ــن  ــت. همچنی ــده  اس ــل ش ــارغ التحصی ف
او ســابقه 26 ســال کار تحقیقاتــی را در 

ــود دارد. ــه خ کارنام
پژوهشــکده پسته کشــور داراي کلکســیون هایي 
کم نظیــر از ارقــام و گونه هــاي پســته مي باشــد  
ــي  ــر ژنتیک ــت ذخای ــا  اهمی ــه ب ــه در رابط ک
پســته و سیاســت هاي اســتفاده از آنهــا تصمیــم 
ــم.   ــو کن ــت  و  گ ــماعیل پور گف ــا اس ــم ب گرفت
ــورد  ــا در م ــه ای دســت داد ت ــن، بهان همچنی
ــا  ــه ب ــه در رابط ــی ک ــرف و حدیث های ح
ــای پژوهشــکده وجــود دارد  ســایر فعالیت ه
نیــز ســواالتی را طــرح نمایــم. ضمــن تشــکر 
از وی کــه ســواالت را بــا خوش رویــی 
ــن  ــدن ای ــه خوان ــما را ب ــت، ش ــخ گف پاس
ــم. ــی دعــوت می کن ــت  و  گــوی خواندن گف
آقــای دکتــر! کلکســیون چیســت و وجود 

ــی دارد؟ آن چه ضرورت
ــه ای  ــی مجموع ــیوِن گیاه ــی، کلکس به طور کل
و  ارقــام  از  تعــدادی  آن  در  کــه  اســت 
ژنوتیپ هــای مختلــف یــک گیــاه را نگهــداری 
ــیون  ــام کلکس ــواع و اقس ــا ان ــد. در دنی می کنن
هــاي گیاهــان مختلــف  وجــود دارد؛ بعضــی از 
ــی  ــتند؛ بعض ــگاه هس ــیون ها در آزمایش کلکس
دیگــر گیاهــان کشــت بافتــی را نگهــداری 
ــادی  ــت زی ــه اهمی ــوع دیگــری ک ــد و ن می کنن
دارنــد، کلکســیون هایی هســتند کــه در عرصــه 
)مزرعــه و بــاغ( نگهــداری می شــوند و در 
مــورد گیاهــان باغــی بــه کار می رونــد و مــوارد 

ــت. ــاد اس ــا زی ــتفاده از آنه اس
ایجــاد کلکســیون در وهلــه اول  از  هــدف 
نگهــداری از مجموعــۀ فنوتیپــی و ژنوتیپــی یک 
گیــاه در منطقــه یــا کشــور اســت. در دنیــا نیــز 

هــدف مشــخص کلکســیون ها همیــن موضــوع 
اســت؛ چــون بســیاری از ژنوتیپ هــا و ارقامــی 
ــروز دیگــر  ــد، ام کــه در گذشــته موجــود بودن
وجــود ندارنــد و در اثــر عوامــل مختلفــی نابــود 
شــده اند. بنابرایــن، بــا ایــن کار می توانیــم 
ژنوتیپ هــا و ارقــام را جمــع آوری و نگهــداری 
کنیــم تــا در صــورت نیــاز بــرای امــروز و آینده 
ــی و اصاحــي  ــف تحقیقات ــای مختل و برنامه ه

بتوانیــم از آنهــا اســتفاده کنیــم.
یکــي از اهــداف دیگــر احــداث کلکســیون های 
ــازگاری  ــزان س ــن می ــه، تعیی ــِی در عرص باغ
ارقــام بــه شــرایط آب و هوایــي، مقایســه 
مقاومــت گیاهــان نســبت بــه آفــات، بیماری هــا، 
بحث هــای تغذیــه و ســایر مطالعــات تحقیقاتــی 
ــت  ــل اهمی ــز مکم ــوارد نی ــن م ــه ای ــت ک اس

ــتند.              ــا  هس ــیون ه ــداث کلکس اح
توصیــه مي شــود  کــه کلکســیون هاي مهــم 
و بــا ارزش گیاهــي حتمــاً در ســه نقطــه 
ــر  ــوند، به خاط ــاد ش ــاوت ایج ــِی متف جغرافیای
اینکــه گاهــاً ممکــن اســت یکســری از اتفاقــات 
ــود  ــث ش ــیل باع ــا س ــه ی ــل زلزل ــی مث طبیع
مجموعــه ای کــه چندیــن ســال برایــش زحمت 
ــم  ــر می کن ــرود. فک ــن ب ــده از بی ــیده ش کش
در ســال 1۳69 زلزلــه ای در گیــان رخ داد و 
کلکســیونی از ارقــام زیتــون در رودبــار شــمال 
دچــار خســارت جــدي شــد کــه گاهــا جبــران 

ــت. ــن اس ــر ممک ــا غی ــارت ه ــه خس اینگون
ــل  ــی مث ــواد گیاه ــه م ــکان تهی ــا ام  آی
پیوندک از کلکســیون پســته پژوهشــکده 
پســته بــرای اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 

وجــود دارد؟
بلــه ایــن کار امکان پذیــر اســت، ولــی ظرفیــت 
ــد  ــال قص ــت. امس ــدود اس ــا مح ــیون م کلکس
ــن کار  ــم و ای ــش دهی ــت را افزای ــم ظرفی داری
ــال های  ــت. در س ــرمایه گذاری اس ــتلزم س مس
ــي  ــاورزی برنامه های ــاد کش ــر، وزارت جه اخی
ــام پســته در  جهــت ایجــاد باغــات مــادری ارق
پنــج منطقــه کشــور داشــته  اســت و ایــن باغات 
نیازمنــد پیونــدک هســتند. مــا ایــن کار را شــروع 

ــت و  ــر اس ــا هزینه بَ ــرای م ــی ب ــم، ول کرده ای
ــه را  ــن هزین ــد ای ــادری بای ــان باغــات م صاحب
ــی را کــه دارد  ــد درخت ــا بای ــد؛ چــون م بپردازن
ــا  ــه ت ــک دوره س ــرای ی ــد ب ــول می ده محص
ــم  ــج ســاله از دور محصول دهــی خــارج کنی پن

تــا از آن پیونــدک تهیــه شــود.
تهیه پیوندک چه روالی دارد؟

ــت،  ــزی اس ــتلزم برنامه ری ــن کار مس ــون ای چ
داشــته  وجــود  درخواســتی  بایــد  قاعدتــاً 
ــا  ــا م ــود ت ــاد ش ــرایطی ایج ــک ش ــد و ی  باش
اطمینــان حاصــل کنیــم فــرد متقاضــی از بخــش 
خصوصــی، پذیــرای ایــن موضــوع اســت و چه 
تعــداد درخواســت دارد. بــر ایــن اســاس یــک 
ــود و  ــا می ش ــن امض ــن طرفی ــه بی موافقت نام
می توانیــم کار ســربرداری درختــان را بــرای 

ــم. ــدک شــروع کنی ــه پیون تهی
ــکده  ــن پژوهش ــه بی ــن توافق نام ــس ای پ
ــت و کاری  ــی اس ــخص متقاض ــته و ش پس

ــدارد. ــه ن ــه وزارت خان ب
بلــه، ولــي بــا توجــه بــه اینکــه سیاســت 
گــذاري ایجــاد باغــات مــادري و نیــز پرداخــت 
ــه  ــط وزارت خان ــیدها توس ــهیات و سوبس تس
انجــام مي شــود، الزم اســت هماهنگــي بــا 
ــز انجــام  ــه نی ــه در وزارت خان ــت مربوط معاون
تســهیات  دریافــت  صورتي کــه  در  شــود. 
بــه  مراجعــه  بــه  نیــازی  نباشــد،  مدنظــر 
وزارت خانــه نیســت. اتفاقــاً فــردا یــک متقاضی 
از بخــش خصوصــی از  ارومیــه کــه می خواهــد 
ژنوتیپ هــای خــوب پســته را بــه روش کشــت 
بافــت تکثیــر کنــد بــه اینجــا می آیــد. مــا گفتیــم 
هیــچ محدودیتــی نداریــم، ولــی بایــد آن چیزی 
را کــه مدنظــر اســت از طریــق یــک توافق نامــه 

نهایــی کنیــم. 
آقــای دکتــر! تاکنــون چــه اســتفاده هایی 

از این کلکســیون شــده  اســت؟

گفت و گو با علی اسماعیل پور رئیس پژوهشکده پسته کشور

ناگفته های پژوهشکده پسته 
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ــی  ــدف اصل ــه ه ــردم ک ــرض ک ــان ع خدمت ت
کلکســیون ها، جمــع آوری و نگهــداری از ارقــام 

اســت تــا از بیــن نرونــد.
تحقیقاتــِی  کارهــای   1۳76 ســال  در  امــا 
ــام در  ــی در بحــث ســازگاری ارق حــوزه باغبان
ــد و  ــام ش ــکده انج ــته پژوهش ــیون پس کلکس
مــا 28 رقــم از ارقــام ایــن مجموعــه را از نظــر 
ــان مغــز  ــان برگ دهــی، زم ــان گل دهــی، زم زم
بســتن، طــول دوره مغــز بســتن ارقــام مختلــف، 
زمــان رســیدن محصــول، اُنــس محصــول، 
ــه در  ــی ک ــام فاکتورهای ــی و تم ــد خندان درص
ــدت 4  ــه م عملکــرد پســته مدنظــر اســت را ب
ســال آمــار بــرداری کردیــم. ایــن طــرح منجــر 
بــه ایــن شــد کــه آن  زمــان بهتریــن رقــم را از 
ــم  ــم و گفتی ــی نمودی ســوی پژوهشــکده معرف
در شــرایط آب و هوایــی رفســنجان رقــم 
احمــد آقایــي بهتریــن عملکــرد کمــي و کیفــي  
محصــول را دارد. همچنیــن، تمــام خصوصیــات 
ریخت شناســی 45 رقــم کلکســیون موجــود در 
دو طــرح جداگانــه مــورد بررســی قــرار گرفت. 
شــاید ایــن کارهــا بــرای باغــدار خیلــی کاربــرد 
و ارزش نداشــته  باشــد، امــا در تحقیقــات بــرای 
ــخیص داده  ــتی تش ــه درس ــم ب ــک رق ــه ی اینک

ــت.  ــات کار اس ــود از ضروری ش
ــر  ــام از نظ ــه ارق ــر مقایس ــال های اخی ــی س ط
ترکیــب ژنتیکــی، حساســیت ارقــام نســبت بــه 

ــاي  ــف و نیازه ــاي مختل ــاري ه ــات و بیم آف
ــا  ــکاران م ــط هم ــته توس ــان پس ــه درخت تغذی
تحقیــق و مــورد بررســي قــرار گزفتــه  اســت. 
ــجویی  ــه دانش ــج پایان نام ــل پن ــال حداق امس
ــي   ــاي تحقیقات ــروژه ه ــر از پ ــه غی ــم ک داری
هســتند، امــا در جهــت همــکاري بــا دانشــگاه ها 
ــن کلکســیون در  و اســتفاده از مــواد گیاهــی ای

ــد. ــي مي باش ــات علم تحقیق
ــی  ــای تحقیقات ــد کاره ــما می فرمایی ش
ــده،  ــام ش ــکده انج ــی در پژوهش فراوان
ــن  ــرا ای ــس چ ــده پ ــام ش ــر کاری انج اگ
فعالیت هــای تحقیقاتــی و خصوصــاً وجــود 
ــد و  ــه بای ــور ک ــیون ها آن ط ــن کلکس ای
ــی  ــال ها معرف ــن س ــول ای ــاید در ط ش

ــت؟  ــده  اس نش
ــرح  ــک ش ــا ی ــق در اینج ــوان محق ــه عن ــا ب م
ــن  ــق ای ــه محق ــرح وظیف ــم. ش ــه داری وظیف
ــد و  ــرح بده ــد، ط ــکل یابی کن ــه مش ــت ک اس
پــروژه انجــام دهــد و گــزارش کار را بنویســد. 
ــر  ــد منج ــا می توانن ــن گزارش ه ــت ای در نهای
بــه تولیــد نشــریه ترویجــی و مقالــه شــوند. مــا 
ــوردی در  ــچ م ــاً هی ــه تقریب ــم ک ــان داری اطمین
ــا  ــق م ــه شــخص محق ــدارد ک اینجــا وجــود ن
ــزارش آن  ــا گ ــرده باشــد، ام کاری را شــروع ک

ــد.  ــداده باش را ن
ممکــن اســت مقالــه ای نوشــته نشــده  باشــد یــا 

نتیجــه تحقیــق در نشــریه ای منعکــس نگــردد، 
کــه البتــه اینهــا جــزو الــزام کار نبــوده، ولــی آن 
ــوده عمــًا  ــزام ب ــا ال ــه در سیســتم م ــزی ک چی
ــوده کــه انجــام  در همیــن حــد گزارش دهــی ب
ــام  ــی تم ــزارش نهای ــن، گ ــده  اســت. بنابرای ش

تحقیقــات، ثبــت شــده و موجــود اســت.
ــزارش  ــر از گ ــی فرات ــي معنای ــریه ترویج نش
نهایــي یــک پــروژه دارد. مــا نشــریات زیــادی 
ــق  ــف از طری ــای مختل ــا در عرصه ه ــم، ام داری
رســانه ها وارد نشــدیم کــه اطــاع رســاني 
کافــي انجــام شــود. ایــن را قبــول دارم کــه یکی 
ــات  ــث تحقیق ــا در بح ــه م ــتی هایی ک از کاس
داریــم، بحــث ترویــج نتایــج انجــام شده اســت. 
ــاري و  ــام تج ــات ارق ــا خصوصی ــه ب در رابط
غیرتجــاري پســتۀ موجــود در کلکســیون پســته 
ــی از  ــش یک ــال ها پی ــه س ــم ک ــریه داری دو نش
آنهــا را خــود مــن نوشــتم و دیگــری را همکارم 
ــًا  ــور نوشــتند. مطمئن ــاج آبادی پ ــر ت ــای دکت آق
ــه  ــریه ب ــن نش ــی ای ــه معرف ــتم ک ــق هس مواف
ــدازه ای نبــوده کــه در دســترس عمــوم قــرار  ان
بگیــرد و عمــًا خیلی هــا در جریــان آن نیســتند. 
ــی از  ــا در بعض ــای م ــود کاره ــن، نم همچنی
زمینه هــا بــه لحــاظ رســانه ای کــم بــوده و 
دلیــل عمــده آن بحث هــای مالــی اســت. وقتــی 
بــا یــک روزنامــه محلــی، اســتانی یــا کشــوری 
انتشــار مطالــب صحبــت می کنیــم،  بــرای 
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اینقــدر هزینــه هــاي باالیــي را اعــام مي کننــد کــه منصــرف می شــویم. 
بــا ایــن حــال بیــش از نــود نشــریه در زمینه هــای مختلــف پســته داریــم 

ــوده اســت.  و هــدف آنهــا اشــاعه نتایــج تحقیقــات انجــام شــده ب
ــته  ــه پس ــه در زمین ــواالتی ک ــد س ــتاد درص ــا هش ــاد ت ــرای هفت ــا ب م
وجــوددارد، پاســخ داریــم و ایــن آمادگــي وجــود دارد کــه بــا همــکاران 

ــیم. ــود باش ــواالت موج ــوي س ــه جوابگ ــر زمین ــص در ه متخص
پس گزارشات نهایی حاوی کل اطالعات است؟

ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــا می کن ــی م ــه فن ــه کمیت ــی ک ــی از کارهای ــه. یک بل
گــزارش نهایــی هــر پــروژه را بــا پیش طــرح اولیــه )پروپــوزال( مطابقــت 
ــرده باشــد.  ــدا ک ــق پی ــش طــرح تحق ــه پی ــد هــدف اولی ــد و بای می دهن
کســی کــه محقــق اســت بایــد جــواب را در گــزارش بنویســد، مگــر اینکه 
در اثنــای کار بــه یــک مشــکلی برخــورده باشــد و توجیهــش بــرای کمیته 
ــزارش  ــًا گ ــد، اص ــن باش ــر از ای ــد. غی ــرش باش ــل پذی ــا قاب ــی م علم

ــود.  ــد نمی ش ــق تأیی محق
برخــی می گوینــد اگــر تحقیقــی هــم انجــام شــده، کپی بــرداری 
از تحقیقــات دیگــران و عــدد ســازی اســت، بنابرایــن نتایــج آنها 

ــل اتکا نیســتند. قاب
مــن ایــن قضیــه را در سیســتم تحقیقــات قبــول نــدارم. خیلــی ســخت 
اســت کســی کــه محقــق می شــود بیایــد عددســازی کنــد. بــا اطمینــان 
خدمت تــان می گویــم در مــورد محصولــی مثــل پســته ایــن کار 
ــری و  ــل اکب ــی مث ــورد ارقام ــاً در م ــت. فرض ــر نیس ــًا امکان پذی اص
احمدآقایــی می خواهیــد اطاعــات آن را از کجــا و کــدام کشــور کپــی 

کنیــد؟!
محققــان آمریکایــی در ســال 1980 گفتنــد نیــاز ســرمایی پســته 1000 
ســاعت اســت. همــکاران مــا 20 ســال پیــش در اینجــا تحقیــق کردنــد 
ــری  ــه قوچــی 600 ســاعت و اکب ــل کل ــاز ســرمایی رقمــی مث ــه نی ک
1200 ســاعت اســت و تجربیــات باغــداری نتایــج ایــن تحقیقــات را 
تأییــد می کنــد. اخیــراً ارقامــی بومــي را شناســایی کرده ایــم کــه نیــاز 
ســرمایی آنهــا ۳00 تــا 400 ســاعت اســت، پس نمی شــود کپی بــرداری 
کــرد. در رابطــه بــا روغــن ولــک همــکاران مــا زمان هــای مختلــف و 
ــه  ــه نتایجــی رســیدند ک ــد و ب ــون کردن ــی را آزم ــای مختلف غلظت ه
االن کاربــردی شــده و از ســال 1۳94 هــر ســال پژوهشــکده اطاعیــه 
ــرای چــه ارقامــی و در چــه مناطقــی از  می دهــد کــه روغــن ولــک ب
کشــور اســتفاده شــود. کجــای دنیــا در مــورد فندقــی مطلبــی نوشــته 
ــق  ــا تحقی ــم؟! ی ــی داری ــری مطلب ــورد اکب ــا در م ــای دنی ــده؟! کج  ش
در مــورد آفتــی مثــل پســیل کــه فقــط در مناطــق پســته  خیــز ایــران 
به عنــوان آفــت کلیــدي وجــود دارد، کجــای دنیــا انجــام شــده 
اســت؟ هیــچ جــا وجــود نــدارد. پــس ایــن مــوارد قابــل عددســازی 
نیســتند. صحبت هــای بعضــی از دوســتان عامدانــه و یــا شــاید از  ســر 
بي اطاعــي اســت. به نظــرم ایــن گفته هــا کــم لطفــی دوســتان اســت. 
ــه نمی شــود بســت!  ــردم را ک ــوی دهــان م ــی حــرف اســت و جل ول
ــم  ــا اگــر رو  در  رو باشــیم مي توانی ــد شــنید، ی ــد را بای هــر چــه گفتن
توجیــه  کنیــم. البتــه بــرای مــا خیلــی مهــم نیســت، مهــم کار خودمــان 
اســت کــه به درســتي انجــام شــود و بتوانیــم مشــکلي را حــل نماییــم.

ــج  ــش تروی ــات و بخ ــش تحقیق ــن بخ ــد بی ــر می رس ــه نظ ب
ــک  ــا ی ــکل ی ــاورز، پروت ــاورزی و کش ــاد کش ــازمان هاي جه س
فراینــد نظام منــد تعریــف نشــده تــا اطالعــات بــه صــورت روان 

ــت؟  ــور نیس ــا این ط ــد. آی ــدا کن ــان پی جری
ــًا  ــج وجــود دارد و عم ــام تروی ــه ن ــه اداره ای ب ــن اســت ک ــت ای واقعی
ارتبــاط ســازمانی مــا در ســال های اخیــر بــه ایــن شــکل شــده  اســت کــه 
عمــًا از نظــر سیســتمی در یــک معاونــت قــرار گرفته ایــم؛ یعنــی ســعی 
بــر ایــن بــوده کــه ایــن ارتبــاط خیلــی قوی تــر باشــد. امــا در واقــع ایــن 
ــا در حــد  ــود ی ــرار نمی ش ــاز کشــاورز برق ــاید در حــد نی ــات ش ارتباط
ــه گاهــاً اســتقبال کشــاورزان و باغــداران هــم  انجــام وظیفــه اســت. البت

چنــدان قــوي و مناســب نیســت.
ارتبــاط بیــن مرکــز تحقیقــات و ادارات ترویــج جهــاد کشــاورزی 

اســتان هــا منظورتــان اســت یــا بیــن ترویــج و باغــدار؟
در رابطــه بــا ارتبــاط بخــش ترویــج بــا باغــدار اظهارنظــر نمی کنــم، چــون 
واقعــاً واقــف نیســتم. ولــی بیــن تحقیــق و ترویــج ارتباطــات به انــدازه ای 
کــه بایــد باشــد نیســت. کاری بــه اینکــه قصــور از طــرف کیســت، نــدارم. 
ولــی ارتبــاط بــه حــدی نیســت کــه واقعــاً بتوانــد تمامــي مشــکات را 
حــل کنــد. ممکــن اســت کشــاورزي در خــارج از اســتان یــک مشــکل 
خــاص در مــورد پســته داشــته  باشــد و محقــق پســته اصــًا در جریــان 
ــق و  ــن محق ــک رابطــه دو ســویه بی ــد ی ــه بای ــی ک آن نباشــد. درصورت
کارشــناس ترویــج برقــرار باشــد؛ یعنــی کارشــناس ترویــج مشــکات را 
بازگــو کنــد و محقــق بــرای حــل مشــکل تحقیــق نمایــد و نتیجــه آن را 

بــه کارشــناس ترویــج ارائــه دهــد.
چطور می شود این نقص را رفع کرد؟

 مــن نمی دانــم! ولــی جــای کار زیــادی دارد و مــا بــرای عمــده مســائل 
و مشــکاتی کــه در زمینــه پســته مطــرح می شــود، جــواب داریــم. بایــد 
فکــر شــود کــه چطــور می تــوان ایــن جــواب هــا را در سیســتم باغــداری 
تزریــق کــرد. مــا در ســال 1۳97 هــر هفتــه و ســپس دو هفتــه ای یک بــار 
ــی  ــا خیل ــای ترویجــی م ــداران از کاس ه کاس ترویجــی داشــتیم. باغ
اســتقبال نمی کردنــد و صرفــاً کارشناســان حضــور داشــتند. عمــده 

کارشناســان هــم از بخــش اداری و در ســطح اســتان کرمــان بودنــد.
ــه یکــی از کاس هــاي ترویجــي رفتــم کــه دو نفــر  یــک روز ســرزده ب
از همــکاران محقــق مــا بــه عنــوان مــدرس حضــور داشــتند و تنهــا پنــج 
نفــر باغــدار آمــده  بودنــد، حتــی دوســتان  کارشــناس کشــاورزی فرصــت 

نداشــتند آن دو ســاعت بیاینــد و صحبــت محقــق را بشــنوند.
ــی  ــا، مجان ــن دوره ه ــتقبال از ای ــدم اس ــل ع ــم یکــی از دالی ــر می کن فک
بــودن کاس هــای مــا بــود، چــون عمــًا بعضــی اوقــات دیــده شــده کــه 
ــر  ــا بهت ــه مــي شــود، آنه ــا از کارشــناس  گرفت ــول از باغــدار ی ــی پ وقت

ــد. ــتقبال می کنن اس
مگــر این طــور نیســت کــه بایــد بخــش تحقیقــات مطالــب را بــه 
بخــش ترویــج تفهیــم کنــد و بخــش ترویــج آنهــا را بــه زبــان 

کشــاورز درآورده و منتقــل نمایــد؟ 
بلــه، امــا هیــچ سیســتمی وجــود نــدارد کــه نتایــج کار تحقیقاتــی را در 
اختیــار کارشناســان ترویــج جهــاد کشــاورزی قــرار دهــد و تعییــن کنــد 
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ــوی  ــه نح ــه چ ــی ب ــای باغ ــا و توره کاس ه
ــد؛  ــدر باش ــه آن چق ــوند و بودج ــزار  ش برگ

ــدارد. ــزی وجــود ن ــن چی اصــًا چنی
پیــش   ســال  چهــار  حــدود  از  البتــه 
هــاي  سیســتم  در  ترویجــی  فعالیت هــای 
تحقیقاتــي کل کشــور، مقــداری پررنگ تــر 
دیــده شــده و حضــور محقــق در عرصــه 
ــن کار  ــت. ای ــتر اس ــاغ بیش ــد و ب ــاي تولی ه
ــده  ــنامه ش ــه اداری بخش ــک وظیف ــوان ی به عن
ــی  ــان به صــورت فصل ــا در سیســتم خودم و م
ــم و  ــفر می کنی ــف س ــتان های مختل ــه شهرس ب
نتایــج تحقیقــات را ارائــه می دهیــم. ولــی اینهــا 
جواب گــوی مشــکات باغــدار نیســت و البتــه 
بســتگی بــه فرهنــگ و جغرافیــای منطقــه هــم 
دارد. متأســفانه، در مناطــق رفســنجان و کرمــان 
ضــرورت ترویــج بــرای باغــدار روشــن نیســت 
و  کمتــر پذیــرای ایــن قضیــه  هســتند، چــون 
باغــدار تجربیــات خــودش را نســبت بــه اکثــر 
کارشناســان باالتــر می دانــد. مــن در ســال 
گذشــته جهــت برگــزاري کاس آموزشــي 
ــه  ــی ب ــار روز متوال ــته در چه ــي پس و ترویج
ــل و  ــز، اردبی ــه، تبری ــه در ارومی ــار منطق چه
ــا  ــد در کاس ه ــاور نمی کنی ــم، ب ــان رفت زنج
از 50 نفــر باغــدار کمتــر نبــود و تــا 1۳0 نفــر 
ــر از  ــا 20 نف ــتند و تنه ــور داش ــاورز حض کش
ــای  ــی و از بخش ه ــل اجرای ــداد، عوام ــن تع ای
جهــاد و کارشــناس بودنــد؛ چــون واقعــاً دنبــال 
اطاعــات هســتند، ولــی اینجــا گاهــاً باغــداران 
ــی  ــد، ول ــه را نمی دانن ــائل اولی ــی از مس خیل
دنبالــش هــم نیســتند و بیشــتر دنبــال تجربیــات 

خودشــان می رونــد.
ــه  ــتید ک ــل هس ــن قائ ــه ای ــما ب ــا ش آی
ــص  ــاورزی تخص ــج کش ــاً کار تروی واقع
ــد؟ ــق نباش ــاید کار محق ــد و ش می خواه

حتمــاً، ترویــج کشــاورزی یــک کار تخصصــی 
اســت و روش هــای مختلــف ارائــه مطلــب بــا 
زبــان باغــدار یــک هنــر اســت. ممکــن اســت 
ــی را  ــی خوب ــه خیل ــک کاس نتیج ــن در ی م
ارائــه دهــم، ولی هیــچ جذابیتــی برای کشــاورز 
نداشــته باشــد، چــون ممکــن اســت مــن از نظر 
علمــي مطلــب خوبــي ازائــه بدهــم ولــي بیــان 
ترویجــي خوبي نداشــته باشــم و کشــاورز زبان 

ــم دارد. ــد و حــق ه ــن را نمی فهم م
ــا آنقــدر  ــن اســت کــه در عمــل م ــت ای واقعی

مــروج نداریــم و بعضــی اوقــات بایــد محقــق 
ــا ایــن حجــم نیــروی فــارغ  هــم وارد شــود. ب
زمینه هــای  در  مــا  کــه  بیــکار  التحصیــل 
مختلــف داریــم، می تــوان ایــن مشــکل را 
حــل کــرد. امــا متأســفانه مــردم همــه چیــز را 
از دولــت توقــع دارنــد. چــه اشــکالی دارد کــه 
بخــش خصوصــی متخصــص بــا اخــذ مجــوز 
در یــک منطقــه فعالیــت ترویجــی بکنــد؟! 
قاعدتــاً اثرگــذاری ایــن کار هــم بیشــتر اســت. 
ــه را  ــن زمین ــد کار در ای ــه می خواه ــی ک کس
شــروع کنــد عــاوه بــر بنیــه علمــی و داشــتن 
حداقل هایــی از نظــر مــدرک و تحصیــات 
ــه  ــد ماه ــک دوره چن ــد ی ــگاهی می توان دانش
را در پژوهشــکده بگذرانــد و پــس از اخــذ 

گواهــي دوره هــاي آمــوزش تئــوري و عملــي، 
ــای  ــی مجموعه ه ــی خصوص ــفیران ترویج س

ــوند. ــي ش تحقیقات
ــنهاد  ــب پیش ــد در قال ــه می فرمایی آنچ
ــزی در  ــچ برنامه ری ــع هی ــت و در واق اس

ــدارد!  ــه وجــود ن ــن زمین ای
بلــه، ایــن موضــوع را بــه عنــوان یــک پیشــنهاد 
ــه  ــا ب مطــرح کــردم. در مکاتبــات اداری هــم ت

حــال چنــد مرتبــه مطــرح شــده  اســت. 
هفتــه پیــش از منطقــه بشــروئیه در اســتان 
ــی  ــتیم مبن ــتی داش ــي درخواس ــان جنوب خراس
ــات  ــز تحقیق ــه مرک ــه در آن منطق ــن ک ــر ای ب
ــن کار  ــم ای ــن می دان ــود! م ــیس ش ــته تأس پس
امکان پذیــر نیســت، چــون ایســتگاه تحقیقاتــی 
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کــه پانــزده ســال پیــش در فــان شــهر و اســتان 
ــص  ــق متخص ــروي محق ــده، االن نی ــاد ش ایج
ــی زده  ــًا تابلوی ــه در بشــروئیه فع ــدارد. اینک ن
شــود کــه اینجــا مرکــز تحقیقاتــی اســت، چــه 
ــه  ــن اســت ک ــن ای ــده ای دارد؟! پیشــنهاد م فای
ــرد و  ــرو بگی ــر نی ــد نف ــی چن ــش خصوص بخ
ــرای  ــد. ب ــام ده ــج را انج ــوزش و تروی کار آم
ــناس  ــخص کارش ــه ش ــت ک ــم اس ــدار مه باغ
نســبت بــه موضوع علــم داشــته باشــد و کارش 

ــذار باشــد. اثرگ
شــما خودتــان عــالوه بــر پژوهشــکده در 

بخــش خصوصــی هــم فعــال هســتید؟ 
نه، فعًا جایي مشغول نیستم. 

ــد  ــئله موافقی ــن مس ــا ای ــما ب ــا ش آی
ــی کار  ــک ارگان دولت ــه در ی ــی ک محقق
ــد  ــرکت تولی ــودش ش ــرای خ ــد ب می کن
ــد و  ــته  باش ــاورزی داش ــای کش نهاده ه

ــد؟ بفروش
ــه  ــردد ب ــر می گ ــائل ب ــن مس ــی، ای به طورکل
بخشــنامه ها و فرامینــی کــه در ایــن مــورد 
وجــود دارد. چنــد ســال پیــش اگــر شــما ایــن 
ســوال را می پرســیدید می گفتنــد نــه، یــک 
کارمنــد دولــت بــه هیــچ  وجــه نمی توانــد 
چنیــن کاری بکنــد. ولــی امــروز بــا توجــه بــه 
قوانیــن و سیاســتی کــه وجــود دارد، بــا ایجــاد 
مراکــز رشــد و شــرکت های دانــش بنیــان ایــن 
اجــازه بــه محقــق داده شــده  اســت. یعنــی اگــر 
محقــق در زمینــه کاری خــودش ایــده ای داشــته 
باشــد کــه ایــن ایــده بتوانــد آنجــا توســعه پیــدا 
کنــد و یــا در جهــت حــل یــک مشــکل باشــد، 
ــت  ــد. در حقیق ــن کار را بکن ــت ای ــاز اس مج
یکــی از سیســتم های حمایتــی دولــت در همــه 
وزارت خانه هــا از جملــه جهــاد کشــاورزی 
ــای  ــد و پارک ه ــز رش ــت از مراک بحــث حمای
علــم و فنــاوری اســت کــه در اســتان ها و 

ــت. ــده  اس ــاد ش ــف ایج ــای مختل مجموعه ه
هرچنــد شــاید ایــن موضــوع کــه آیــا مــن مجاز 
هســتم یــک  خریــدار و فروشــنده ســم و کــود 
بشــوم در قانــون مســکوت باشــد، امــا برازنــده 
یــک محقــق هــم نیســت. ولــی در مراکــز رشــد 
جــای کار روی ایده هــا و تولیــد از دانــش فنــي 

ــود دارد. تحقیقاتي وج
دولــت  بودجــه  از  می توانــد  محقــق 
ــام  ــی انج ــد و کار تحقیقات ــتفاده کن اس

کار  در  را  تحقیقــات  نتیجــه  و  دهــد 
اســتفاده  مــورد  خــودش  خصوصــی 
ــروش  ــرف ف ــش ص ــا وقت ــد و ی ــرار ده ق
ــرف  ــود و از آن  ط ــودش ش ــول خ محص
ممکــن اســت روی نتیجــه تحقیقــات هــم 
حتــی اثــر بگــذارد! بنــا بــه تجربــه شــما 
آیــا فکــر می کنیــد دیــد جامعــه نســبت 

ــود؟ ــوض نمی ش ــق ع ــه محق ب
دیدهایــی کــه در بیــرون وجــود دارد، دیدهــای 
ــم  ــوم تعمی ــه عم ــوان ب ــت و نمی ت ــی اس کل
ــا همــکاران رؤســای  ــش ب ــت پی ــد وق داد. چن
ــهد  ــی در مش ــه باغبان ــکده های موسس پژوهش
جلســه داشــتیم؛ یــک محقــق کــه روی تولیــد 
بــذر کار می کــرد، خــودش یــک شــرکت 
محقــق  ایــن  داشــت.  هــم  دانــش  بنیــان 
دانــش فنــی محصــول تولیــدی خــودش را  از 
ــود و  ــرده ب ــداري ک پژوهشــکده مربوطــه خری
ــي  ــن محدودیت ــرد، بنابرای ــاري میک ــد تج تولی
وجــود نــدارد اگــر از دانــش موجــود در 
چارچــوب قانونــي و بــا پرداخــت حقــوق 

ــود. ــام ش ــت انج دول
از مجموعه تحقیقاتی خریده بود؟!

ــي کار  ــز تحقیقات ــه! ایشــان در یکــي از مراک بل
ــی کار  ــش فن ــد دان ــی خری ــرد و متقاض می ک
ــانده  ــه رس ــه نتیج ــودش ب ــه خ ــي  ک تحقیقات
بــود، شــد. بنابرایــن، محدودیتــی نیســت، 
ولــی متأســفانه کلی گویــی هــا مشــکل  آفریــن 
اســت. تعــداد افــرادی کــه در مجموعــه هــاي 
تحقیقاتــي هســتند و شــامل حــرف شــما 
ــن  ــم چنی ــر ه ــت. اگ ــم اس ــی ک ــوند خیل بش
مــوردی وجــود دارد شــما آن مــوارد را اســتثنا 
کنیــد و روی بقیــه برنامه ریــزی داشــته  باشــید.
ــت؟  ــه اس ــا چگون ــن کار در دنی ــد ای رون
مگــر شــرکت های خصوصــی تولیدکننــده 
ــق و  ــش تحقی ــاورزی بخ ــای کش نهاده ه
توســعه ندارنــد کــه محققیــن عالقمند به 
ــد؟  بخــش خصوصــی آنجــا فعالیــت کنن
ــور  ــا وضــع چط ــه در کل دنی ــدارم ک اطــاع ن
اســت. ولــی زمانــی کــه در بلژیــک درس 
ــا  ــگاه آنج ــاتید دانش ــی از اس ــدم یک می خوان
کارش همیــن بــود. ایشــان یــک شــرکت دانــش 
ــایر  ــود و س ــای خ ــه ایده ه ــت ک ــان داش بنی
ــرد و  ــاری می ک ــگاهي  را تج ــکاران دانش هم
ــف  ــت می رســاند. در شــرکت های مختل ــه ثب ب

ــه  ــم اینک ــی داد و علی رغ ــام م ــن کار را انج ای
اســتاد دانشــگاه بــود در بخــش دیگری هــم کار 

می گرفــت.
ــرکت های  ــودی ش ــفه وج ــم فلس ــر می کن فک
از  نــو  ایده هــای  از  اســتفاده  و  دانش بنیــان 
کشــورهای پیشــرفته گرفتــه شــده  باشــد. خــودِ 
مــن روی ایــن قضیــه ذینفــع نیســتم، نه شــرکت 
دانــش بنیــان دارم، نــه واحــد رشــد و فنــاوری 
دارم. شــاید بــه  خاطــر مشــغله کاری اســت. امــا 
اگــر روزی فرصــت بکنــم و ایــده خوبــي بــراي 
ــمت  ــن س ــه ای ــم، ب ــدا کن ــردن پی ــاري ک تج
خواهــم رفــت و دلیــل اینکــه در خیلــی از 
ــن  ــم از همی ــن داری ــرای گفت ــرف ب ــا ح کاره

ــرد.  ــأت می گی ــا نش ج
ــق  ــکار و محق ــات، هم ــیاری از تحقیق در بس
ــود،  ــام داده ب ــوب انج ــی خ ــک کار خیل ــا ی م
ــما  ــد خــود ش ــی در سیســتم اداری می گفتن ول
ــوه، تجــاری  ــد انب ــد در موضــوع تولی نمی توانی
ــد.  ــارکت کنی ــایل مش ــاخت وس ــردن و س ک
ــم  ــزه نداشــت و ه ــم انگی ــق ه ــن، محق بنابرای
ســرمایه الزم را نداشــت. ایــن موضــوع باعــث 
می شــد کــه نتیجــه تحقیــق مســکوت می مانــد. 
از ســوی دیگــر، بخــش خصوصــی هــم نســبت 
ــن  ــروز ای ــی ام ــود. ول ــف نب ــن کار واق ــه ای ب
امــکان وجــود دارد کــه اگــر یــک کاری قابلیــت 
تجــاری شــدن دارد، دانــش فنــی آن بــه فــروش 
ــه  ــد ب ــق بتوان ــود محق ــه خ ــا اینک ــد و ی برس
تنهایــي یــا مشــارکتي  آن را تجــاری کنــد  آیــا 
ــرای مملکــت و جامعــه ضــرر دارد؟! ــکار ب این

ــد  ــما می فرمایی ــه ش ــرایطی ک ــن ش ای
حالــت ایــده آل اســت. ضمــن اینکــه برای 
ایــن کار هیــچ چارچــوب و حــد و مــرزی 
تعریــف نشــده  اســت، محصــوالت تولیدی 
می تواننــد  دانش بنیــان  شــرکت های 
مخــرب باشــند و ایــدۀ نــو نیــز نباشــند!

ــی  این طــور نیســت کــه هــر کســی هــر فعالیت
ــام  ــد انج ــان بخواه ــش بنی ــرکت های دان در ش
ــا در  ــه ایده ه ــد، بلک ــواز بدهن ــه او ج ــد ب ده
ــود. در  ــی می ش ــی بررس ــای کارشناس گروه ه
ــتان  ــر اس ــاوری ه ــم و فن ــارک عل ــت پ حقیق
زیــر مجموعــه وزارت علــوم هســتند کــه 
وظیفــه انجــام ایــن ارزیابــي را بــه عهــده دارند. 
ــه  ــوع ک ــن موض ــاره ای ــر! درب ــای دکت آق
ــاال  ــا ح ــته ت ــکده پس ــد پژوهش می گوین
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ــداده و شــما مدعــی  هیــچ کاری انجــام ن
ــتاد  ــاد، هش ــرای هفت ــه ب ــتید ک هس
ــود  ــته وج ــه در پس ــواالتی ک ــد س درص
ــتری  ــح بیش ــد، توضی ــخ داری دارد پاس

می دهیــد.
ــن  ــی وارد ای ــه موضع ــه از چ ــتگی دارد ک بس
ــادت  ــوال ع ــن س ــه ای ــا ب ــویم. م ــه ش قضی
کرده ایــم! غیــر از مجموعــه خودمــان هــر کــس 
ــی  ــی از سیســتم های تحقیقات ــد، حت اینجــا بیای
ــی  ــت اجرای ــه االن پس ــان ک ــت خودم باالدس
ــد، آنهــا هــم ایــن ســوال را می پرســند  گرفته ان
و بــرای مــا عــادی شده اســت. امــا واقعــاً اگــر 
بــه اصطــاح کاه خودمــان را قاضــی بگذاریــم، 
ایــن واقعیــِت موضــوع نیســت. بعضــی از افــراد 
می شــکنند!  نمکــدان  و  می خورنــد  نمــک 
ــت را  ــن صحب ــه ای ــی ک ــاً برخــي از آنهای اتفاق
ــن  ــی همی ــج تحقیقات ــد از نتای ــد، دارن می کنن
ــم  ــه اس ــی ب ــد، ول ــتفاده می کنن ــه اس مجموع

ــان. خودش
ایــن  کار  تریــن  ملمــوس  و  ســاده ترین 
مجموعــه تحقیقاتــي  ایــن اســت کــه بیــش از 
84 نــوع ســم در زمینــه آفــات پســته را آزمایش 
کــرده اســت  کــه در ســالیان مختلــف توســط 
کشــاورز و باغــدار اســتفاده شــده و از محاســن 
ــار  ــث افتخ ــن باع ــد و ای ــده ان ــد ش آن بهرمن
محقــق مي باشــد کــه نتیجــه تحقیقــش در عمــل 
بــکار گرفتــه شــود. و ایــن نکتــه را بگویــم تــا 
آزمایــش ســمي انجــام نشــود و جــواب مثبتــي 
ــته  ــول پس ــر در محص ــورد نظ ــت م ــراي آف ب
نداشــته باشــد، دولــت اجــازه ورود ســم را بــه 
ــاي  ــورد ادع ــد م ــر چن ــد ه ــي ده ــور نم کش
شــرکت تولیــد کننــده  ســم بیــن المللــي هــم 

باشــد.
ــاي  ــی کاره ــًا بعض ــه اص ــد اینک ــوع بع موض
تحقیقاتــي مســتقیماً بــه درد باغــدار نمی خــورد، 
مثــًا  دارد.  باالیــی  تحقیقاتــی  ارزش  ولــی 
ــال  ــل در س ــد نس ــیل چن ــت پس ــد آف می گوین
دارد، عــادت تخم گذاریــش چگونــه اســت، نــر 
و مــاده اش چــه شــکلی دارد، زمســتان گذرانیش 
در هــر منطقــه بــه چــه صــورت اســت. بــرای 
ایــن کارهــا ســال هــا وقــت گذاشــته شــده تــا 
بــه ایــن نتایــج رســیده انــد کــه در قالــب یــک 
نشــریه چنــد صفحــه اي چــاپ مــي شــود. در 

ــات و  ــریات، گزارش ــته نش ــیل پس ــورد پس م
آزمایشــات ســم زیــادی وجــود دارد و در ایــن 
رابطــه کتــاب هــم داریــم. یکــی از همــکاران ما 
ــش را  ــش از نیمــی از عمــر خدمت در اینجــا بی
فقــط روی پســیل، دشــمنان طبیعــي آن و مبارزه 
ــاالت  ــت و مق ــته اس ــا آن گذاش ــک ب بیولوژی
بیــن المللــي خوبــي هــم منتشــر کــرده اســت 

ــا رفرنــس مــي باشــد. کــه در دنی
ــدار  ــرای باغ ــیل ب ــه کار روی پس این هم

چــه نتیجــه ای داشــته؟
پســیل  زمســتان گذارنی  می گوینــد  اینکــه 
چگونــه اســت، یــک نتیجه بــرای باغدار اســت؛ 
ــرل  ــي کنت ــارزه تلفیق ــتورالعمل مب ــان دس هم
ــاه( ، دســتورالعمل  ــا آذر م پســیل پســته )آذر ت
ــت  ــکده اس ــن پژوهش ــط ای ــده توس ــه ش تهی
کــه اگــر بــه  درســتي اســتفاده و بــه کار گرفتــه 
شــود، خســارت عمــده پســیل کنتــرل خواهــد 
شــد. اینهــا همــه کارهــای همــکاران مــا اســت. 
اگــر باغــدار نتیجــه نمی گیــرد بــه  خاطــر ایــن 
ــم  ــوارد مه ــی و م ــت باغ ــه بهداش ــت ک اس
پیشــگیری را اجــرا نمی کنــد. اجــرا کــردن 

ــت.  ــا نیس ــه م ــتورالعمل ها وظیف دس
اســتفاده از کارت زرد، بحــث تعییــن نیــاز 
ســرمایی ارقــام پســته ایــران و اســتفاده از روغن 
ــش در  ــری کار تحقیقاتی ــم اکب ــک روی رق ول

ــت. ــام شده اس ــا انج اینج
امــروز کشــاورزان خودشــان موتورهــای آب را 
در زمســتان یــک مــاه خامــوش می کننــد، چــرا 
ــد؟!  ــوش نمی کردن ــش خام ــال پی ــت س بیس
ــوش  ــي خام ــوالت باغ ــایر محص ــرا در  س چ
ــی  ــای تحقیقات ــوارد کاره ــن م ــد؟! ای نمی کنن
اســت کــه توســط همــکاران مــا انجــام  شــده 

اســت. 
دوســتانی کــه بیشــترین انتقــادات را نســبت بــه 
ــد، منافعشــان در  ــا دارن ــي م ــه تحقیقات مجموع
ایــن اســت کــه ســر ناســازگاری بــا مجموعــه 
پژوهشــکده داشــته باشــند. نــه اینکه مــا مخالف 
انتقــاد باشــیم، انتقــاد بکننــد ولــی یــک فرصتــی 
هــم بــه مــا بدهنــد تــا مطالبمــان را ارائــه بدهیم. 
ــن کارهــا اثرگــذاری  ــد ای ــی کــه می گوین آنهای
نــدارد، همیــن اثــر خاموشــی موتورپمپ هــا را 
بررســی کننــد کــه از نظــر اقتصــادی چقــدر بــه 
نفــع باغــدار اســت و از نظــر زیســت محیطــی، 
ــور  ــی چط ــع آب زیرزمین ــت مناب ــر تقوی از نظ
بــوده  اســت. مــا اینجــا محقــق بیــکار نداریــم و 

ــد. ــد و کار می کنن همــه آنهــا طــرح دارن
امــا ادعایــی نداریــم کــه حتمــاً می توانیم مشــکل 
باغــدار را حــل کنیــم. یکســری از مســائل غیــر 
ــی  ــروز آب ده ــی ام ــتند. وقت ــل هس ــل ح قاب
موتورپمــپ از ســي لیتــر بــه پنــج لیتــر در ثانیــه 
رســیده، متخصــص از اروپــا و آقــای گلدهامــر 
)متخصــص آبیــاري( را از آمریــکا هــم کــه 
ــی  ــد س ــر را بکن ــج لیت ــد پن ــد نمی توان بیاوری

لیتــر!
برخــی معتقدنــد مشــکل کشــاورزی مــا 

در مدیریــت باغــات اســت!
چنــد وقــت پیــش بــه یــک کاس ترویجــی در 
زرنــد رفتــه  بودیــم. بعــد از کاس بــرای بازدید 
ــدی  ــه گله من ــم ک ــاورز رفتی ــک کش ــاغ ی از ب
خــود را بــه آقــاي اســتاندار و رئیــس ســازمان 
ــس از  ــود. پ ــه ب ــتان گفت ــاد کشــاورزي اس جه
بازدیــد گــروه کارشناســي پژوهشــکده، توصیــه 
کردیــم کــه ایشــان چــه کارهایــی بــرای 
ــا  ــد. ام ــد انجــام ده ــن وضــع بای ــی از ای رهای

)5
1( 

ره
ما

 ش
- 9

ر 9
مه

م -
نج

ل پ
سا

24



کشــاورز در پاســخ بــه توصیه هــای مــا مرتــب 
می گفــت ایــن کار خیلــی هزینــه دارد. بعضــی 
ــد و  ــه کنن ــتند هزین از کشــاورزها حاضــر نیس
فقــط می خواهنــد پســته و پــول بردارنــد. 
هــرس،  عملیــات  دارد،  هزینــه  باغــداری 
کوددهــی، آبیــاری، کنتــرل علــف هــرز، آفــت 

ــود.  ــد انجــام ش ــاری بای و بیم
مــن یــادم هســت کــه ســی ســال پیــش 
بیــن  شــور  خاک هــای  نــوق  منطقــه  در 
ــرون  ــاغ بی ــته را از ب ــت پس ــای درخ ردیف ه
می آوردنــد، امــا در زرنــد هنــوز آن خاک هــای 
شــور بیــن ردیــف هــا را داریــم، بــاران و بــرف 
درخــت  ریشــه،  پــای  مــی رود  و  می آیــد 
ــول  ــد، محص ــد نمی کن ــود، رش ــک می ش خش
تحقیقــات  می گوینــد  موقــع  آن   نمی دهــد. 
ــاغ  ــرای ب ــو ب ــما بگ ــت! ش ــرده  اس ــه کار ک چ
خــودت چــه کار کــردی، بعــد بگــو تحقیقــات 

ــت! ــرده  اس ــه کار ک چ
ــه  ــا هم ــات ب ــز تحقیق ــدر مرک ــی ق یعن
ــیون  ــده و کلکس ــام ش ــات انج تحقیق
پایه هــاي موجــود دانســته  ارقــام و 

ــت! ــده  اس نش
ــگار  ــه ان ــده ک ــا ش ــکلی الق ــه ش ــفانه ب متأس
مرکــز تحقیقــات در رفســنجان جایــی شــده که 
ــت.  ــه اس ــا را گرفت ــرفت بعضی ه ــوی پیش جل
ــند  ــی می پرس ــر دولت ــی و غی ــای دولت ارگان ه
تحقیقــات چــه کار کــرده؟! دو ســال اســت کــه 
از  نهادهــاي مســئول و تأثیــر گــذار درخواســت 
کرده ایــم بــرای کنتــرل کیفــی ســموم کــه 
ــم  ــر ســاختش را داری ــات و زی دســتگاه، امکان
ــه  ــم ک ــاز داری ــار نی ــان اعتب ــون توم 500 میلی
اســتاندارد ســموم خریــداري و دســتگاه بــه روز 
ــه  ــت توج ــر نیس ــس حاض ــا هیچ ک ــود، ام ش
کنــد. بــا دســتور اســتاندار بــه ســازمان برنامــه 
ــد  ــم، می گوین ــه کردی ــتان مراجع ــه اس و بودج
ــه  ــف بودج ــتید و ردی ــی هس ــز مل ــما مرک ش
اســتانی نداریــد، مــا نمی توانیــم اعتبــار بدهیــم!
البتــه بــه طورکلــی مــن فکــر می کنــم کار خوبی 
بــود کــه ســنگ بنــای موسســه تحقیقات پســته 
کشــور در رفســنجان گذاشــته شــد، چــون 
ــه و قدمــت  بیشــترین ســطح زیرکشــت، تجرب
ــی  ــت. ول ــوده  اس ــه ب ــن منطق ــداری در ای باغ
ــا داشــته اســت  ــرای م ــی هــم ب محدودیت های
و بــرای مســئولیِن پایتخــت دشــوار اســت کــه 

اینجــا بیاینــد و بازدیــد کننــد. متأســفانه، امــروز 
ــه در شهرســتان،  ــه نقطــه ای رســیده ایم کــه ن ب
ــا  ــه در پایتخــت کســی از م ــه در اســتان و ن ن

ــد.   ــت نمی کن حمای
ــده  ــرای آین ــم! ب ــوع بگذری ــن موض از ای
کلکســیون پســته چــه برنامــه ای داریــد؟
غنــاي  ایــن  بــا  ایــن کلکســیون ها  نظیــر 
ژنتیکــي در دنیــا وجــود نــدارد. بعضــی از ارقام 
ــن، دامغــان و در فیــض  در ایســتگاه هاي  قزوی
آبــاد خراســان جمــع آوري و کلکســیون شــده، 
ولــی کامــل نیســت، شــاید یــک ســوم ظرفیــت 
کلکســیون مــا را دارنــد. البتــه کلکســیون ما هم 
بایــد کامــل شــود. بــا مرکزیــت اینجــا بایســتی 
ــدف  ــا ه ــور ب ــه از کش ــه نقط ــل در س حداق
پشــتیبانی از ایــن کلکســیون، مجموعه هــای 

دیگــری ایجــاد شــود. 
ضمــن اینکــه االن تعــداد ارقامــی کــه شناســایی 
شــده اند خیلــی بیشــتر از ایــن مجموعــه اســت. 
طبــق آخریــن آمــاری کــه بــه صــورت مســتند 
داریــم 150 رقــم پســته در کشــور وجــود دارد 
کــه مي توانــد در ایــن خصــوص مــورد توجــه 

ویــژه قــرار گیــرد. 
یکــی از کارهایــی کــه از ســال گذشــته شــروع 
کردیــم، معرفــی ارقــام مــاده پســته اســت. ســال 
ــان و  ــنجان، دامغ ــم از رفس ــار رق ــته چه گذش
ــال  ــد. امس ــی ش ــان معرف ــاد خراس ــض آب فی
ــم  ــی می کنی ــم را معرف ــه رق ــش از نُ مجــدداً بی
کــه ســه رقــم از آنهــا از ارقــام نَر پســته هســتند. 
ــه  ــي را ک ــته اهل ــي پس ــای بوم ــاً پایه ه حتم
خودمــان کار کردیــم و بــرای کشــور مفیــد بــوده 
و جــواب خوبــی داده بــه  زودی معرفــی خواهند 

شــد.
ــد  ــر احم ــای دکت ــت آق ــش در خدم ــه پی هفت
شــیبانی اولیــن رئیــس موسســه تحقیقــات 
ــم. ایشــان  ــا ســال  1۳75بودی پســته کشــور  ت
خیلــی تأکیــد داشــتند کــه ثبــت جهانــی ارقــام 
پســته ایرانــي حتمــاً انجــام شــود و حتــی 
ــه  ــن کار ب ــه ای ــه البت ــوند ک ــادر ش ــام ص ارق

دارد. بســتگی  وزارت خانــه  سیاســت های 
آقــای دکتــر! احــداث کلکســیون، باغات 
ســازگاری و مــادری بایــد توســط دولــت 
ــی؟  ــش خصوص ــا بخ ــود و ی ــام ش انج

چــرا؟
ــا  ــام و گونه ه ــوالً احــداث کلکســیون ارق معم

و باغــات ســازگاري بــه دلیــل زمان بَــر بــودن، 
ــودن،  ــادي ب ــر اقتص ــاً غی ــاال و گاه ــه ب هزین
ــزي و اجــرا مي شــود.  ــت برنامه ری توســط دول
ــش  ــط بخ ــاً توس ــادري عمدت ــات م ــي باغ ول
خصوصــي اجــرا مي شــوند کــه پیونــدک 
ــده،  ــي ش ــش معرف ــب و امیدبخ ــام مناس ارق
ــد  ــد از رش ــد و بع ــت پیون ــه یکنواخ روي پای
کافــي، پیونــدک به فــروش مي رســد. در مــورد 
ــاه و  ــرمایه گذاري کوت ــان س ــدت زم ــر، م آخ
ــش  ــتقبال بخ ــورد اس ــه م ــت ک ــادي اس اقتص
خصوصــي قــرار مي گیــرد، گرچــه مراکــز 
دولتــي نیــز مي تواننــد در ایــن زمینــه فعالیــت 

داشــته باشــند.
در پایــان اگــر صحبتــی داریــد بفرماییــد 

توضیــح دهیــد.
ــزار  ــوان خدمت گ ــه عن ــده ب ــه بن ــی ک از زمان
مســئولیت ایــن مجموعــه تحقیقاتــي را پذیرفته 
ــتم،  ــا هس ــاورزان و باغداره ــت کش و در خدم
ــگاه ها و  ــام ادارات، دانش ــا تم ــردم ب ــعی ک س
تشــکیات خصوصــي حقیقــي و حقوقــي کــه 
ــد  ــا دوســت دارن ــد ی کار پســته انجــام می دهن
ــی، دو  ــیم. یک ــته  باش ــراوده داش ــد، م کار کنن
ــا همــکاران انجمــن پســته جلســات  جلســه ب
ــن  ــه ای ــم ک ــت داری ــتیم و دوس ــترک داش مش
ارتباطــات بیشــتر شــود. ماهنامــه انجمــن 
ــیار خــوب و  ــته بس ــاي پس ــوان دنی تحــت عن
ــن  ــد و م ــدف مي باش ــه ه ــراي جامع ــد ب مفی
همــه مطالبــش را می خوانــم و بــرای دوســتانی 
هــم کــه عاقمنــد هســتند ارســال می کنــم تــا 

ــد. اســتفاده کنن
دو ســال پیــش در بعضــی از کارهــای دیگــر 
ــا  ــی ب ــای تحقیقات ــه  انجــام پروژه ه از جمل
ــم و  ــروع کردی ــترکی را ش ــن کار مش انجم

دوســت داریــم توســعه اش بدهیــم.
عاقمندیــم در بحــث مســائل آموزشــی، 
ــا را توســعه  ترویجــی و رســانه ای فعالیت ه
دهیــم. گرچــه شــاید در ایــن زمینه هــا 
سیســتم نظارتــی برای اینــکار وجود نداشــته 
باشــد و کســی نگوید چــرا ایــن کار را انجام 
ــم  ــه می کنی ــاس وظیف ــی احس ــد، ول ندادی
کــه بیشــتر ورود پیــدا کنیــم تــا بیشــتر 

ــیم.  ــذار باش اثرگ
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ارقــام و ژنوتیپ هــای کلکســیون  
ــکده پسته ــماره دو پژوهش ــتگاه ش ایس
ایســتگاه شــماره دو پژوهشــکده پســته در 
شهرســتان رفســنجان واقــع شــده  اســت. ایــن 
ــر ژنتیکــی  ــن ذخای ایســتگاه یکــی از غنی تری
پســته کشــور را در قالــب 5 پنج کلکســیون در 
دل خــود جــای داده اســت کــه به اختصــار در 

ادامــه شــرح داده خواهــد شــد.
ــام  ــرخس« ن ــیون ها »س ــن کلکس ــی از ای یک
 400 و  احــداث  ســال 1۳61  در  کــه  دارد 
ژنوتیــپ مختلــف از پســته وحشــی ســرخس 
ــپ  ــاده و 188 ژنوتی ــپ م ــامل 212 ژنوتی ش
نــر در آن گردهــم آورده شده اســت. ایــن 
ــودروی  ــته خ ــای پس ــا از جنگل ه ژنوتیپ ه
واقــع در شــمال و شــمال شــرقی کشــور 
ــان داده  ــی ها نش ــده اند. بررس ــع آوری ش جم
اســت کــه ارقــام تجــاری پســته دنیــا در طــی 
وحشــی  از  ژنوتیپ هــای  تکامــل  فرآینــد 
ــش  ــاء پیدای ــده اند و منش ــدا ش ــرخس ج س
ــوده و از ایــن  آنهــا همــان منشــاء ســرخس  ب

ــند.  ــت می باش ــز اهمی ــت حائ جه
کلکســیون دیگــر کــه بــا جمــع آوری 45 
ــور در  ــر کش ــته از سراس ــف پس ــم مختل رق
ســال 1۳62 احــداث شــده اســت، کلکســیون 
»ارقــام« می باشــد. البتــه بعضــی از ارقــام 
هماننــد »قزوینــی« یــا »کله بُــزی« از ســه 
کــه  شــده اند  تشــکیل  مختلــف  تیــپ 
ــامل  ــم را ش ــم 55 رق ــا روی ه ــوع اینه مجم
ــوع  ــر، تن ــم نظی ــیون ک ــن کلکس ــود. ای می ش
گســترده ای از ویژگی هــای مختلــف مورفــو-

فیزیولوژیــک، بیوشــیمیایی و کمیــت و کیفیت 
ــای  ــود ج ــام خ ــوع ارق ــول را در مجم محص
داده اســت. زودرس تریــن ارقــام موجــود 
ــی  ــی« و »رضای ــیون، »ایتالیای ــن کلکس در ای
زودرس« و دیررس تریــن آنهــا »جندقــی« و 
»فندقــی48« می باشــد. از لحــاظ گلدهــی، 
ــری  ــم »خنج ــن و رق ــم »راور« زودگل تری رق
دامغــان« دیرگل تریــن رقــم در ایــن مجموعــه 

ــد  ــال ها 25 روز بع ــی س ــه در برخ ــت ک اس
از راور بــه گل مــی رود. از نظــر انــدازه و 
اونــس میــوه، ایــن کلکســیون دامنــه ای از 
ــا ارقــام  فندقی هــای خیلــی ریــز و قزوینــی ت
ــازی« کــه میوه هــای  »محســنی« و »پوســت پی
خیلــی درشــتی دارنــد و بعضــاً اونس هایشــان 
ــرار  ــه ق ــا 19 دان ــط روی 17 ت ــور متوس به ط

را شــامل می شــود.  می گیــرد 
ســال  در  کــه  کلکســیون ها  از  یکی دیگــر 
ــا«  ــیون »گونه ه ــده، کلکس ــداث ش 1۳64 اح
اســت. جنــس پســته 11 گونــه دارد کــه 
9 گونــۀ آن کــه دارای ارزش اصاحــی و 
اقتصــادی بیشــتری می باشــند، از سراســر 
ــن  ــده اند. از ای ــع آوری ش ــا جم ــا در اینج دنی
ــط  کلکســیون ارزشــمند جهــت بررســی رواب
ژنتیکــی، مطالعــات مورفو-فیزیولوژیکــی و 
ــت  ــه ای جه ــن گون ــای بی ــن تاقی ه همچنی
ایجــاد پایه هــای برتــر اســتفاده می گــردد.
ــام  ــه ن ــر ب ــیونی دیگ ــال 1۳76 کلکس در س
کلکســیون »بــذری« بــا کاشــت دانهال هــای 16 
رقــم تجــاری بــا هــدف بررســی جمعیت هــای 
ــال  ــد( و چگونگــی انتق ــدون پیون ــی )ب دانهال
ــذر  ــق ب ــام از طری ــای ارق ــات و ویژگی ه صف
ــد. ــری، احــداث گردی ــات وراثت پذی و مطالع

ــای  ــداری گرده دهنده ه ــظ و نگه ــت حف جه
ــام نَــر« در ســال  ــر پســته، کلکســیون »ارق برت
 42 آن  در  کــه  شــده  پایه گــذاری   1۳76
ــردد.  ــداری می گ ــف نگه ــر مختل ــپ نَ ژنوتی
ایــن کلکســیون نیــز دامنــه ای گســترده ای 
از تنــوع در آغــاز و طــول دوره گل دهــی، 
میــزان تولیــد گــرده و قــدرت جوانه زنــی 
بــر  در  را  گــرده  دانه هــای  زنده مانــی  و 

می گیــرد.
در مجمــوع بیــش از 500 رقــم و ژنوتیــپ از 
گونه هــای مختلــف جنــس پســته در ایســتگاه 
نگهــداری  پســته  پژوهشــکده  دو  شــماره 

می شــود. 
ــاه  ــک گی ــی ی ــاختار ژنتیک ــه س ــپ ب ژنوتی

ــده اطاعــات  ــه دربرگیرن اطــاق می گــردد ک
ژنتیکــی بــوده و آن را از ســایر گیاهــان متمایــز 
ــم از  ــته ای اع ــت پس ــن درخ ــد. بنابرای می کن
خودمــاده و خودنَــر یــا ارقــام متفــاوت، یــک 
ــر  ــی اگ ــوند. یعن ــوب می ش ــپ محس ژنوتی
1000 بــذر پســته کاشــته شــود، هــر درختــی 
کــه از ایــن بذرهــا ایجــاد شــود یــک ژنوتیــپ 
منحصــر به فــرد اســت. ایــن در صورتــی 
اســت کــه اگــر از یــک درخــت 1000 پیوندک 
ــپ محســوب  ــک ژنوتی ــه شــود همــه ی گرفت
ــاختار  ــی س ــت طبیع ــرا در حال ــوند زی می ش
ژنتیکــی از طریــق پیونــد کامــًا یکســان 
انتقــال داده می شــود. در موضــوع باغ هــای 
مــادری و ســازگاری هــدف ایــن اســت کــه از 
یــک ژنوتیــپ یــا رقــم موجــود در کلکســیون، 
پیوندکــی انتخــاب و بــه منطقــه ای دیگــر 
منتقــل شــود، تــا ســاختار ژنتیکــی صددرصــد 

منتقــل گــردد.
ــه  ــود، ب ــم می ش ــت از رق ــی صحب ــا وقت ام
گروهــی از درختــان اشــاره می کنیــم کــه 
دارای  و  بــوده  مشــابه  ژنتیکــی  لحــاظ  از 
ــه  ــتند ک ــده  ای هس ــناخته ش ــای ش ویژگی ه
ــز  ــا متمای ــام و ژنوتیپ ه ــا را از دیگــر ارق آنه
ــم  ــم رق ــی می گویی ــال وقت ــرای مث ــد. ب می کن
ــن دو  ــک از ای ــر ی ــی، ه ــا کله قوچ ــری ی اکب
رقــم دارای ویژگی هــای منحصــر به فــردی 
ایــن  بــا  را  آنهــا  باغــداران  هســتند کــه 
ــه وارد  ــی ک ــند و هنگام ــا می شناس ویژگی ه
ــک  ــن ی ــد ای ــوند، می گوین ــاغ می ش ــک ب ی

ــت. ــی اس ــا کله قوچ ــری ی ــت اکب درخ
کاربرد کلکسیون پسته

اولیــن و مهم تریــن کارکــرد کلکســیون ها، 
حراســت و نگهــداری از ذخائــر ژنتیکــی 
می باشــد کــه از گرانبهاتریــن گنجینه هــای 
ــد. ــوب می گردن ــوری محس ــر کش ــی ه مل

کشــورمان ایــران بــه عنــوان یکــی از مهم ترین 
خاســتگاه ها و مراکــز تنــوع ژنتیکــی پســته در 
دنیــا شــناخته می شــود کــه غنی تریــن ذخائــر 
ــای  ــود ج ــا را در دل خ ــته دنی ــی پس ژنتیک
داده اســت.  امــروزه  بحــران خشکســالی و 
ــع  ــی مناب ــی و کیف ــش کم ــال آن کاه ــه دنب ب
پســته خیز کشــور  مناطــق  اکثــر  در  آبــی 
ــر  ــن ذخای ــرد، ای ــش عملک ــر کاه ــاوه ب ع
ــایش  ــرض فرس ــمند را در مع ــی  ارزش توارث

ژنوتیپ ها و ارقام پسته
حجت هاشمی نسب
عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور
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ــرار داده اســت.   ــودی ق ــی و ناب ــدید ژنتیک ش
ــن و  ــات مس ــی در باغ ــایش ژنتیک ــن فرس  ای
ــی  ــوع باالی ــه از وســعت تن قدیمــی پســته ک
برخــوردار هســتند بــه دلیــل رهاســازی و یــا 
ــر  تغییــر پیونــد محســوس تر اســت.   عــاوه ب
ــام  ــت تم ــش قیم ــی، افزای ــای محیط تنش ه
ــداران  ــر باغ ــال های اخی ــته در س ــده پس ش
و  درختــان  جوان ســازی  ســمت  بــه  را 
ــا عملکــرد  ــه ارقــام تجــاری ب تغییــر پیونــد ب
 اقتصــادی بیشــتر ترغیــب کــرده کــه پیامــد آن 
افزایــش یکنواختــی و کاهــش تنــوع ژنتیکــی 
ــف  ــدید مضاع ــه و تش ــی اولی ــت بوم جمعی
ــوع  ــت.   مجم ــی اس ــایش  ژنتیک ــده فرس پدی
عوامــل ذکــر شــده ایــن ژرم پاســم ارزشــمند 
ــا  ــی در دســت م ــوان امانت ــه عن ــون ب ــه اکن ک
ــودی  اســت را بیــش از پیــش در معــرض  ناب
ــوع آن  ــر روز از تن ــه ه ــت ک ــرار داده اس ق
ــزوده می شــود  ــی آن اف ــه یکنواخت کاســته و ب
جمــع آوری،  شناســایی،  ضــرورت  بــر  و 
ایــن ذخایــر  ذخیره ســازی و حفاظــت  از 
توارثــی افــزوده و اهمیــت کلکســیون ها را 

می گردانــد. محســوس تر 
از دیگــر کارکردهــای کلکســیون  می تــوان بــه 
فراهــم آمــدن امــکان مقایســه ارقام در شــرایط 
یکســان و همچنیــن ارزیابــی ســازگاری و 

پایــداری آنهــا اشــاره نمــود.
ــع آوری  ــور جم ــر کش ــام از سراس ــی ارق وقت
و در یــک مــکان بــا شــرایط آب، خــاک 
نگهــداری  هــم  کنــار  یکســان  اقلیــم  و 
یک دیگــر  بــا  آنهــا  مقایســه  می شــوند، 
امکان پذیــر و سازگاریشــان نســبت بــه اقلیــم 
ــه  ــه ب ــا توج ــردد. ب ــخص می گ ــه مش منطق
ــرایط  ــا ش ــته ب ــام پس ــاالی ارق ــش ب برهمکن
اقلیمــی مختلــف، هرچــه تعــداد باغ هــای 
ــف  ــاط مختل ســازگاری و کلکســیون ها در نق
کشــور بیشــتر باشــد میــزان ســازگاری ارقــام 
می آیــد.  به دســت  دقیق تــری  به طــور 
ــان در  ــم خنجــری دامغ ــال: رق ــوان مث ــه عن ب
منطقــه دامغــان یــک رقــم متوســط گل اســت 
ــری گل دهــی  ــرگل اکب ــم دی ــه رق و نســبت ب
ــرایط  ــی در ش ــود، ول ــاز می ش ــر آغ آن زودت
رفســنجان، خنجــری دامغــان دیرگل تریــن 
اســت!  پژوهشــکده  کلکســیون  در  رقــم 
و حــدود یــک هفتــه تــا 10 روز بعــد از 

اکبــری بــه گل مــی رود. »شاه پســند« کــه 
دامغــان  در  زود رس  رقــم  یــک  به عنــوان 
بــرای تازه خــوری از آن اســتفاده می شــود، 

در کلکســیون رفســنجان حتــی از احمدآقایــی 
اقلیــم  در  و  می رســد  دیرتــر  اوحــدی  و 
رفســنجان بــه یــک رقــم متوســط  تــا دیــررس 

تنوع در گل دهی و برگ دهی در کلکسیون ارقام

تنوع موجود در کلکسیون گونه ها )به ترتیب از راست به چپ اینتگریما، بنه، بنه باغی، آتانتیکا، 
تربینتوس، سرخس و پسته اهلی 

تنوع در شکل ظاهری و تعداد برگچه های برخی گونه های مختلف
 جنس پسته در کلکسیون گونه ها 

)به ترتیب از راست به چپ آتانتیکا، فلسطینی، بنه، چینی و اینتگریما( 
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تبدیــل می شــود. بنابرایــن، طبــق آنچــه گفتــه 
ــاغ  ــداث ب ــل اح ــه مح ــه فاصل ــر چ ــد ه ش
پســته جدیــد  از کلکســیون و بــاغ ســازگاری 
کمتــر یــا شــرایط آب و هوایــی شــبیه تر 
ــت انتخــاب  ــج جه ــری نتای ــد، تعمیم پذی باش
رقــم مناســب بیشــتر و انتخــاب مــا از خطــای 
کمتــری برخــوردار خواهــد بــود. وجــود 
اقلیم هــای گوناگــون در کشــور و برهمکنــش 
ــی از  ــرایط اقلیم ــا ش ــته ب ــام پس ــاالی ارق ب
یــک ســو و طوالنــی بــودن مراحــل نونهالــی 
ــه عملکــرد اقتصــادی در پســته  ــا رســیدن ب ت
باغ هــای  ایجــاد  لــزوم  دیگــر،  ســوی  از 
ســازگاری در مناطــق مختلــف کشــور جهــت 
انتخــاب صحیــح و گســترش ارقام مناســب را 

ــد.  ــکار می نمای ــش آش ــش از پی درختان بنه در کلکسیون گونه هابی

گل آذین نر گونه کسور

تنوع در گل آذین درختان نر
 در ایستگاه شماره دو

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

رهاسازی باغ های کهن سال که از تنوع ژنتیکی 
باالیی برخوردار هستند.
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معرفی کلکسیون ارقام پژوهشکده پسته
ــابق( در  ــته س ــات پس ــام پژوهشــکده )موسســه تحقیق کلکســیون ارق
اوایــل دهــه 60  شمســی احــداث شــد. بــذری کــه بــه عنــوان پایــه در 
نظرگرفتــه شــده از رقــم بادامــی ریــز زرنــد اســت و پیوندک هایــی کــه 
در اینجــا جمــع آوری شــده اند از جاهــای مختلــف ایــران مثــل دامغــان 
و قزویــن بــه ایــن مرکــز منتقــل شــده اند، امــا عمــده آنهــا مربــوط بــه 

اســتان کرمــان هســتند.
ــی  ــات پیوندزن ــار ســال عملی ــد طــی ســه، چه ــه بع از ســال 1۳6۳ ب
ــام ایســتگاه شــماره 2 پژوهشــکده  ــل شــده و در کلکســیون ارق تکمی
ــم از مناطــق مختلــف وجــود دارد. ســه ردیــف  پســته، تعــداد 45 رق
ــت  ــه درخ ــش اصل ــف ش ــر ردی ــده و در ه ــاد ش ــم ایج ــر رق از ه
ــر  ــا و 6 مت ــر روی ردیف ه ــای 4 مت ــا فاصله ه ــه ب ــک تن به صــورت ت

ــت.  ــود اس ــا موج ــن ردیف ه بی
ــه  ــوط ب ــات مرب ــام صف ــیون تم ــن کلکس ــال ها در ای ــن س ــی ای ط
درخــت، میــوه و بــرگ یادداشــت  بــرداری شده اســت. یکــی از 

ویژگی هــای کلکســیون  ایــن اســت کــه همــه ارقــام در شــرایط یکســان 
ــر  ــا یکدیگ ــال ب ــک س ــت در ی ــاک و مدیری ــم، آب، خ ــر اقلی از نظ
ــروز  ــل ب ــور کام ــان به ط ــک درخت ــن، ژنتی ــوند؛ بنابرای ــه می ش مقایس
ــام را از  ــن ارق ــرق بی ــوان ف ــورت می ت ــه این ص ــد و ب ــدا می کنن پی
ــزان محصــول، خوشــه بندی،  ــی، می ــان بارده ــادات رشــد، زم نظــر ع
ســال آوری و ســایر صفــات را کــه در بحــث شناســایی رقم هــا بــه کار 

ــود. ــتخراج نم ــی رود، اس م
ــرگل  ــط گل و دی ــه زودگل، متوس ــی ب ــاظ گلده ــام از لح ــن ارق ای
اختــاف  تــا 20 روز  بیــن گلدهی هــا  و  تقســیم بندی می شــوند 
ــاه  ــه مردادم ــام در نیم ــی از ارق ــن برخ ــت. همچنی ــاهده شده اس مش
ــر  ــم در اواخ ــن رق ــه دیررس تری ــتند، درحالی ک ــت هس ــل برداش قاب
مهــر قابــل برداشــت اســت. بنابرایــن، تنــوع زیــادی در بحــث رســیدن 
محصــول وجــوددارد. ارقــام از لحــاظ شــکل بــرگ، پهنــک و مســاحت 
بــرگ تفــاوت دارنــد، از نظــر ســال آوری بعضی هــا ســال آوری بســیار 
شــدید و بعضــی کمتــر دارنــد؛ تمــام ایــن خصوصیــات بــرای ارقــام 

ــتند.  ــد هس ــل بازدی ــده اند و قاب ــت ش ثب
در ایــن قطعــه از کلکســیون ارقــام، طرح هــای مختلفــی اجــرا شــده و 
ــز  ــی نی ــانگر های مولکول ــی نش ــی و حت ــات ریخت شناس ــی صف تمام
کار شــده اند و تقریبــًا یــک شناســنامه کامــل از آنهــا موجــود اســت. 

بــه دلیــل تنوعــی کــه در ایــن کلکســیون وجــوددارد، در توصیف نامــه 
ــور  ــز آن در کش ــده و مرک ــه ش ــی تهی ــورت جهان ــه ص ــه ب ــته ک پس
ایتالیــا اســت، بیشــترین تنــوع ژنتیکــی و صفاتــی کــه در تمایــز ارقــام 
وجــود داشــت از ایــران پیشــنهاد داده شــد و در آنجــا اســتفاده شــد.

کاربردهای کلکسیون ارقام 
ــا شــرایط آبــی، خاکــی  وقتــی ارقــام مختلــف در اقلیــم یکســان ب
و مدیریتــی یکنواخــت قــرار می گیرنــد، بــا حــذف ایــن متغیرهــا، 
ارقــام ژنتیــک خودشــان را نشــان می دهنــد و آنهایــی کــه پتانســیل 
ــد  ــال آوری و رش ــول، س ــزان محص ــر می ــتری از نظ ــی بیش ژنتیک
ــام  ــد. برتــري ایــن ارق ــد، خودشــان را نشــان می دهن درخــت دارن
ــای  ــت رقم ه ــن وضعی ــوان در ای ــتند و می ت ــایی هس ــل شناس قاب
برتــر را خیلــی راحــت انتخــاب نمــود. درحالــی کــه در یــک بــاغ 
کــه متغیرهــای زیــادی در آن وجــوددارد، اگــر یــک تــک درخــت 
خیلــی خــوب باشــد، نمی تــوان مشــخص کــرد کــه ایــن موضــوع 
ــم، آب و خــاک  ــه، اقلی ــه ســن درخــت، وضعیــت تغذی ــوط ب مرب
اســت، بنابرایــن عــدم قطعیت هــا در چنیــن شــرایطی زیــاد اســت. 
ــام مناســب  ــوان به طــور قطعــی ارق ــام می ت تنهــا در کلکســیون ارق
ــیون  ــه کلکس ــی ک ــود. از آنجای ــی نم ــی را معرف ــرایط اقلیم ــا ش ب
ــه و  ــرار گرفت ــته ق ــه بس ــک منطق ــته در ی ــکده پس ــام پژوهش ارق
ــن  ــج چندی ــوان نتای ــت، می ت ــی اس ــل بررس ــًا قاب ــرایط کام ش
ســاله مربــوط بــه تغییــرات اقلیــم را مشــاهده کــرد و عکــس العمــل 
رقم هــا بــه آفتــی مثــل پســیل را نیــز بررســی نمــود. همچنیــن، در 
ــن کلکســیون  ــز ای ــد نی ــذر هیبری ــه ب ــرده افشــانی و تهی بحــث گ

قابلیــت اســتفاده دارد.

چگونگی انتخاب ارقام برتر
علی تاج آبادی پور
عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور

)5
1( 

ره
ما

 ش
- 9

ر 9
مه

م -
نج

ل پ
سا

29



)5
1( 

ره
ما

 ش
- 9

ر 9
مه

م -
نج

ل پ
سا

30

باغات سازگاری و مادری
از  کــه  امیدبخــش  و  برتــر  رقــم  از چنــد 
می تــوان  می شــوند،  انتخــاب  کلکســیون 
ــف و  ــق مختل ــازگاری را در مناط ــای س باغ ه
اقلیم هــای مختلــف احــداث نمــود. در باغــات 
اســتان های  در  شــده  احــداث  ســازگاری 
مختلــف، بــا اقلیم هــای متفــاوت و بــا شــرایط 
ــم  ــد رق ــرد چن ــف، عملک ــی مختل آب و خاک
ــه  ــی ک ــًا آنهای ــود و نهایت ــی می ش ــر بررس برت
ــوند. ــی می ش ــتند، معرف ــج هس ــب تروی مناس
باغ هــای مــادری عمدتــًا بــرای تهیــه و تکثیــر 
پیونــدک اســتفاده می شــوند. آنچــه در مــورد 
بــاغ هــای مــادری اهمیــت دارد، تأییــد بحــث 
ســامت و اصیــل بــودن رقمــی اســت کــه از 
ــه می شــود. در شــرایطی کــه  ــن باغ هــا تهی ای
ایــن تأییدیــه وجودداشــته باشــد، کشــاورزان 
ــه  ــی ک ــد آن رقم ــت می توانن ــال راح ــا خی ب
ــل  ــت و اص ــازگار اس ــه س ــرایط منطق ــا ش ب

اســت را در اختیــار داشــته باشــند.
ایــن موضــوع از ایــن جنبــه مهــم اســت کــه 
مثــًا در بحــث پیونــدک اکبــری کولونی هــای  
مختلفــی پیــش آمــده و بــه همــه ارقامــی کــه 
ــوده  ــری ب ــه اکب ــبیه ب ــان ش ــکل و ظاهرش ش
ــا  ــی از آنه ــی بعض ــد، ول ــری داده ان ــام اکب ن

رنگشــان ســبز یــا قرمــز اســت، بعضــی 
ــا  ــتند و بعضی ه ــه هس ــان پُردان خوشه هایش
ــد  ــارده ان ــی زود ب ــا خیل ــه، بعضی ه ــم دان ک
و بعضــی دیگــر خیلــی دیــر بــارده، بنابرایــن 

ــری وجــوددارد. ــه اســم اکب ــادی ب ــوع زی تن
آیــا رقــم اکبــری پژوهشــکده پســته 

همــان اکبــری معــروف اســت؟!
ــات از  ــث تحقیق ــی و بح ــر گیاه شناس از نظ
ــوان  ــه عن ــته ب ــم پس ــک رق ــم ی ــان قدی هم
رقــم اکبــری بــه کلکســیون پژوهشــکده 
معرفــی شــده کــه منشــأ آن از باغ هــای 
ــه  ــوده و در همــان اوایــل دهــه 60  ب نــوق ب

ــی  ــت. آن روزهای ــز آورده شده اس ــن مرک ای
ــتر  ــده بیش ــه می ش ــا تهی ــن پیوندک ه ــه ای ک
ــد  ــم بودن ــی رق ــی معرف ــأ اصل ــال منش به دنب
کــه از اصــل منشــأ آن پیونــدک تهیــه و وارد 

ــود. ــیون ش کلکس
نــام رقــم  بــه  باغ هــای دیگــر  در  بعــداً 
اکبــری چیزهــای دیگــری هــم تکثیــر شــده، 
ولــی چــون تنــوع دارد بایــد نــام دیگــری بــه 
ــک  ــاید ی ــاد. ش ــا نه ــر آنه ــری ب ــر از اکب غی
ــد  ــی چن ــد، ول ــری باش ــه اکب ــبیه ب ــم ش رق
کــه  داشته باشــد  هــم  بهتــر  خصوصیــت 
می تــوان آن را بــه نــام دیگــری تکثیــر نمــود.
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تغذیه و اصالح خاک
در ارتبــاط بــا تغذیــه پســته، اولیــن قــدم در شــروع فصــل پاییــز 
ــا  ــا ب ــی باغ ه ــد، محلول پاش ــت می باش ــا برداش ــان ب ــه همزم ک
 ،)fruit set( ــوه بســتن ــا در می ــه نقــش آن ه عناصــری اســت ک
ــه  ــدن جوانه هــای ســال بعــد ب ــده مان ــداری و زن اســتحکام، پای

اثبــات رســیده اســت.
بــرای بعد از برداشــت، محلول پاشــی کات روی، اســیدبوریک 
ــات  ــیاری از باغ ــیم و اوره در بس ــور، کات کلس ــا کات ب ی
ــده، در  ــام ش ــات انج ــه تحقیق ــه ب ــا توج ــود. ب ــه می ش توصی
ــدازه  ــه ان ــه در طــول فصــل رشــد ب صورتی کــه کودهــای ازت
کافــی و الزم مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه باشــد، بهتــر اســت 
ــن  ــه در آخری ــای ازت ــالیانه کوده ــرف س ــط از مص ــک قس ی

ــل از برداشــت پســته مصــرف شــود. ــاری قب آبی
در مــورد محلول پاشــی روی، اوره و بــور می تــوان گفــت 
بهتریــن زمــان محلول پاشــی ایــن ترکیــب هنــگام تــورم 
ــه  ــته ب ــن )بس ــل فروردی ــفند و اوای ــر اس ــا در اواخ جوانه ه
ــف  ــام مختل ــه ارق ــا در شــرایطی ک ــم( اســت، ام ــه و رق منطق
ــی  ــدم یکنواخت ــل ع ــد، به دلی ــود داشته باش ــاغ وج ــک ب در ی
تــورم جوانه هــا در ارقــام مختلــف و یــا بــه هــر دلیــل امــکان 
ــد  ــود نداشته باش ــا وج ــورم جوانه ه ــان ت ــی در زم محلول پاش
ــد و  ــات عی ــا تعطی ــارن ب ــاال، تق ــت ب ــطح زیرکش ــد س )مانن
......( محلول پاشــی فروت ِســت بعــد از برداشــت نیــز توصیــه 

می گــردد.
در باغاتــی کــه ســابقه عارضــه لکه پوســت اســتخوانی )کشمشــو 
ــد،  ــیم دارن ــود کلس ــر کمب ــت( در اث ــوه در اردیبهش ــدن می ش
ــان  ــل آب ــا اوای ــاه ی محلول پاشــی کات کلســیم در اواخــر مهرم
ــه در  ــدت عارض ــد از ش ــا می توان ــزش برگ ه ــان ری ــاه در زم م

ســال بعــد بکاهــد.
اصاحــی  عملیــات  می تــوان  درخــت  خــواب  دوران  در 
و کوددهــی زمســتانه را شــروع کــرد. مهمتریــن عملیــات 
ــاز  ــه آن نی ــته ب ــای پس ــی از باغ ه ــاک برخ ــه خ ــی ک اصاح
دارد، دادن اسیدســولفوریک، ماســه بــادی و گــچ کشــاورزی بــه 
خــاک بــاغ اســت. بهتریــن زمــان اضافه نمــودن مــواد اصاحی 
بــه خــاک در دوره خــواب و یــا فعالیــت کــم ریشــه ها اســت 
کــه امــکان آبیــاری ســنگین بعــد از دادن اســید یــا گــچ وجــود 

دارد. بــرای تعییــن مقــدار گــچ یــا اســید، تعییــن بافــت خــاک، 
ــه  ــیم ب ــذب کلس ــبت ج ــدیم )SAR(، نس ــذب س ــبت ج نس
منیزیــم، شــوری آب آبیــاری و ..... الزم اســت. بنابرایــن، بایــد 
میــزان گــچ و اســید مــورد نیــاز یــک هکتــار بــاغ بــا مشــاوره 

کارشناســان خبــره صــورت گیــرد.
ماســه بــادی در صورتــی مفیــد واقــع می شــود کــه به صــورت 
یــک الیــه دســت نخــورده و مخلــوط نشــده روی ســطح خاک 

ــی بماند. ــاغ باق ب
ــتی  ــتان بایس ــز و زمس ــل پایی ــه در فص ــی ک ــات کودده عملی
انجــام شــود، دادن کودهــای حیوانــی )گاوی، گوســفندی، 
مرغــی و ماهــی( داخــل کانــال کــود و اضافــه کــردن کودهــای 
فســفره، پتاســه و میکــرو )آهــن، روی، مــس، منگنــز( بــر روی 

ــد. ــی می باش ــود حیوان ک

تقویم پاییزه باغات پسته
دبیرخانه انجمن پسته ایران
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فصــل پاییــز مناســب ترین زمــان جهــت 
بررســی وضعیــت آبیــاری در طــول 
ــرات شــوری  ــا تغیی ــاط ب فصــل در ارتب

خــاک اســت.
ــی  ــری بعــد از برداشــت، ارزیاب نمونه گی
ناحیــه  از وضعیــت شــوری  خوبــی 
ــه معمــوالً  ــی ک ــان در زمان ریشــه درخت
بیشــترین شــوری وجــود دارد، ارائــه 

می کنــد.
ــاک  ــوری خ ــکل ش ــه مش در صورتی ک
در  آبیــاری  باشــد،  داشــته  وجــود 
ایــن فصــل صرفــًا جهــت آبشــویی 
طــول  در  یافتــه  تجمــع  نمک هــای 
ــا اتمــام زمــان  فصــل انجــام می شــود. ب
برداشــت تــا زمانــی کــه درختــان بــرگ 
داشــته و هنــوز بیــدار هســتند تبخیــر و 
تعــرق انجــام می شــود، لــذا یــک نوبــت 
آبیــاری پــس از برداشــت یــا اصطاحــًا 
ــای  ــظ جوانه ه ــت حف ــم آب« جه »زخ

ــت. ــد اس ــد مفی ــال بع س
هرس

مدیریــت  اصلــی  عملیــات  از  یکــی 
باغــات پســته در فصــل خــواب انجــام 
هــرس باردهــی اســت. مشــکات ناشــی 
پســته های  افزایــش  ســال آوری،  از 
ــد  ــش درص ــال، افزای ــر نرم ــز و غی ری
ــف  ــول، ضع ــی محص ــی و پوک ناخندان
ــه،  ــاخه ها و تن ــتگی ش ــان، شکس درخت
خمیدگــی شــاخه، تمــاس آنهــا بــا زمین 
ــت  ــی، غالبی ــی قارچ ــش آلودگ و افزای
انتهایــی و مشــکات ناشــی از آن، رشــد 
ــی،  ــه انتهای ــد جوان ــش از ح ــی بی طول
جانبــی،  شــاخه های  رشــد  کاهــش 
کاهــش ســطح میوه دهــی درخــت و 
آفتــاب ســوختگی شــاخه درختــان و 
ــی و  ــرس اصول ــط ه ــته توس ــوه پس می

ــد. ــد ش ــرف خواه ــه برط هنرمندان
آفات

حشــرات کامــل سوســک سرشــاخه خوار 
ــارج  ــاله خ ــاخه های یک س ــته از ش پس
شــده و بــرای ادامــه نســل و تکثیــر 

ــده  ــف ش ــاخه های ضعی ــرف ش ــه ط ب
می شــوند.  جلــب  شــده  هــرس  و 
ــاخه های  ــذف ش ــرس و ح ــن، ه بنابرای
ضعیــف شــده روی درختــان پســته 
و تلــه گــذاری بــا چوب هــای تــازه 
هــرس شــده و جمــع آوری آنهــا پــس از 
یــک مــاه و ســوزاندن آنهــا و جایگزینــی 
چوب هــای جدیــد در کاهــش جمعیــت 
ایــن آفــت مؤثــر اســت. بــرای مبــارزه با 
آفــات دیگــر نظیــر زنبورهــای مغزخــوار 
و شــب پــره خرنــوب برداشــت بــه 

ــود. ــه می ش ــول توصی ــع محص موق
بــرای کاهــش جمعیــت زنبورهــای 
ــارت  ــش خس ــته و کاه ــوار پس مغزخ
ــل  ــده، برداشــت کام ــا در ســال آین آنه

ــه  ــه ب ــته هایی ک ــی پس ــول حت محص
ــود.  ــد می ش ــتند، تأکی ــوک هس ــر پ نظ
خســارت  احتمــال  فصــل  ایــن  در 
شــب  به خصــوص  انبــاری،  آفــات 
پــره هنــدی وجــود دارد. بــرای کنتــرل 
ــار،  ــن آفــت نظافــت و بهداشــت انب ای
ــل از  ــی قب ــای خال ــی انباره ضدعفون
انبــار محصــول و بازدیــد مــداوم از 
ــوارد  ــر م ــاوه ب ــر اســت. ع ــار مؤث انب
بتــوان  صورتی کــه  در  شــده،  ذکــر 
ــای  ــای انباره ــب دم ــه مناس ــا تهوی ب
ــانتی گراد  ــه س ــر 1۳ درج ــته را زی پس
بــه  قــادر  آفــت  ایــن  نگه داشــت 

خســارت نیســت.



یکی از سیاست های انجمن پسته ایران

 ترویج دانش کاربردی و اطالع رسانی دقیق و شفاف در زمینه تولید و تجارت پسته است.

 با توجه به ضریب نفوذ و رونق باالی شبکه های اجتماعی و همچنین اثربخشی کلیپ های آموزشی،

 انجمن پسته ایران عالوه بر تولید نشریه، اقدام به تولید محتوای صوتی و تصویری در این زمینه نموده است.

رویکرد انجمن در ابتدا تولید محتوا در مورد فعالیت های پایه ای و کاربردی به شکلی بسیار ساده می باشد.
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