
از برداشت پسته کال تا فروش مغز سبز

پستـه کـال تر
زمان شروع برداشت پسته کال هنگامى است که در 30 تا
40 درصد از دانه هاى پسته، رنگ پوست نازك روى مغز

از سفید مایل به زرد به صورتى گشته باشد.
باید سعى شود درصد دانه هاى خندان در پسته کال از
سردسیر، مناطق  کالک  پسته  در  نرود.  فراتر  درصد   15

درصد خندان معموالً پایین تر است.
بسته به اقلیم منطقه محل باغ، طول دوره مناسب براى
برداشت پسته کال بین 5 تا 15 روز مى باشد. در مناطق
فرصت سردسیر  مناطق  در  و  کوتاه  مدت  این  گرمسیر 

برداشت پسته کال طوالنى تر است.
بر اروپا  در  بهداشتى  هاى  کنترل  افزایش  با  اخیراً 
غذایى، مواد  در  سنگین  فلزات  و  سموم  باقیمانده  سر 
نگرانى هایى براى مغز سبز صادراتى ایران پیدا شده است.
بعنوان مثال، تعدادى از محموله هاى مغز سبز صادراتى از
ایران حاوى مقادیر باالیى از باقیمانده سم اِستامى پراید
بوده است. به همین دلیل، هم اکنون صادرکنندگان مغز
باغى منشاء  به  نسبت  اى  ویژه  حساسیت  کشور  سبز 

تأمین پسته کال خود پیدا کرده اند.
قیمت پسته کال تر معموالً در گذشته یک چهارم قیمت

پسته فندقى خشک خندان انس 32-30 بوده است.
بطور معمول در قراردادهاى خرید و فروش پسته کال، اثر
درصد دانه اى پوکى در وزن قرارداد به یکى از دو طریق

زیر اعمال مى شود:
حد مجاز پوکى بدون انداختن از وزن پسته 5 یا 7
درصد، براى پوکى بین حد مجاز تا 15 درصد، انداختن
وزن معادل مابه التفاوت درصد پوکى و حد مجاز، براى
درصد معادل  وزن  انداختن  درصد،   15 از  فراتر  پوکى 

پوکى؛
10 پسته  وزن  از  انداختن  بدون  پوکى  مجاز  حد 
درصد، براى پوکى فراتر از حد مجاز، انداختن وزن معادل

درصد پوکى.
صادرکنندگان مغز سبز در هنگام عقد قرارداد خرید پسته
کال، هر دو عدد پسته سن زده را معادل یک عدد پوك
را زدگى  سن  دیگر  خریداران  منتها  گیرند.  مى  نظر  در 
زدگى سن  اى  منطقه  چنانچه  ولى  گیرند.  نمى  نظر  در 
وسیع داشت محصول آن منطقه را بصورت کال خریدارى

نمى کنند.
سن زدگى در پسته هاى باغى با کیفیت مناسب حداکثر
به 3 درصد دانه اى مى رسد. ولى در مناطقى که کشت
هم درصد   30 تا  تواند  مى  عدد  این  دارد  رواج  گندم 

برسد.
کالـک

پسته کال تر به دو صورت فرآورى مى شود: با خوشه و

پوست یا چرخ شده.
کن خشک  از  استفاده  کال  پسته  کردن  خشک  جهت 
شود. مى  مغز  رفتن  بین  از  باعث  و  نبوده  مجاز  حرارتى 
مدت زمان الزم براى خشک شدن پسته کال تر در میدان
آفتابى با تراکم 20 کیلو در هر متر مربع براى پسته چرخ
کمتر تراکم  با  خوشه  با  پسته  براى  و  روز   6 تا   5 شده 
گنجایش نداشتن  صورت  در  باشد.  مى  روز   7 بر  افزون 
کافى، کارگاه هاى فرآورى مى توانند قبل از انتقال پسته
کال به میدان آفتابى حداکثر به مدت 2 روز پسته هاى
ورودى از باغ را پس از چرخ کردن صرفاً با دمیدن هواى
سرد و بدون روشن کردن مشعل، در خشک کن نگهدارى

کنند.
توان مى  باشد،  شده  خشک  و  چرخ  که  کالى  پسته  در 
جدا کالک  پسته  از  دستى  بصورت  را  خندان  هاى  دانه 
کاهش را  شکستن  موقع  ضایعات  ترتیب  بدین  ساخته، 
داد. بعالوه با انجام این کار، خطر ابتالى مغز سبز تولیدى

به سم افالتوکسین به شدت کاهش مى یابد.
کال پسته  فرآورى  هزینه   ،1390 سال  هاى  نرخ  به 
(شامل چرخ، خشک و گونى کردن) براى هر کیلو پسته
اضافه گیرى  پوك  هزینه  و  تومان  حدود 70  ورودى  تر 
خشک نرخ  است.  بوده  تومان   20 خشک  حوض  توسط 
بصورت کال  پسته  کردن  گونى  و  کردن  بادکش  کردن، 
خوشه اى در این سال حدود 50 تومان براى هر کیلو بود.
این ارقام بدون احتساب هزینه هاى جمع کردن دانه هاى

خندان به صورت دستى مى باشد.
در هنگام عیارگیرى پسته کالک، مغزهاى خیلى کوچک

پوك به حساب مى آیند.
بطور میانگین در استان کرمان نسبت وزن پسته کال تر
معامله شده پس از اعمال کسرى پوك مطابق قرارداد به
وزن مغز کالک خشک (در پوست شاخى بر اساس عیار)
دهم) هشت  و  (هشت  دهم)تا 8/8  هشت  و  (هفت   7/8

مى باشد.
پسته کالک با خوشه، پس از بادکش کردن، نسبت خشک
به تر حدود 40 درصد و عیار مغز حدود 30 درصد دارد.
پسته کالک چرخ شده، پس از پوك گیرى نسبت خشک
به تر حدود 35 درصد و عیار مغز حدود 33 درصد دارد.

شکستـن
محصول مرحله شکستن در سه گروه مغز سالم، ضایعات
(لپه، شکسته و خرد) و پسته هاى نشکسته (زیرغربالى و

بادامى ریز) تحویل صاحب کاال مى شود.
اندازه یکنواختى  حصول  جهت  شکستن  فرآیند  در 
تعدد هرچه  بشکن،  هاى  دستگاه  به  ورودى  پسته  در 
نظر از  پسته  بندى  درجه  نتیجه  در  و  غربال  هاى  خانه 
اندازه بیشتر باشد، کیفیت شکستن بهتر و افت وزن این

مرحله کمتر خواهد بود.
از شدت  به  بشکن  هاى  دستگاه  در  مغز  خوردگى  زخم 

قیمت مغز حاصله مى کاهد.
واحد یک  معادل  تقریباً  مجاز  افت  شکستن،  مرحله  در 
عیار مغز مى باشد. در صورت وجود درصد باالیى از پسته
افت شکستن،  مرحله  به  ورودى  کالک  پسته  در  خندان 

وزن این مرحله افزایش مى یابد.
حد مجاز وجود ضایعات حاصل از عملیات شکستن پسته

کالک بطور معمول 7 تا 8 درصد مى باشد.
براى کالک  پسته  شکستن  سپارى  برون  صورت  در 
استحصال مغز، باید به نحوى از امانت دارى کارگاه طرف
قرارداد در بازگرداندن عین مغز کالک تحویلى اطمینان

حاصل کرد.
به متعلق  شده  شکسته  استخوانى  پوست  که  آنجا  از 
شکستن اجرت  باشد،  مى  کالک  پسته  شکستن  کارگاه 
پسته کالک تحت تأثیر ارزش پوست استخوانى مى باشد.
کارگاه به  ورودى  کالک  پسته  کیلو  هر  شکستن  هزینه 
تومان حدود 150  سال 1390  هاى  قیمت  به  شکستن 

بوده است.
مغـز سبـز

در فرآیند دو پوسته کردن، پس از ریختن مغز با پوست
تا پوست الزم است  زمان  جوش، 2 دقیقه  آب  به درون 
نرم روى مغز، نرم و قابل جداسازى شده، لیکن مغز پسته
پخته نشود. بالطبع، چنانچه در اثر ریختن مقدار زیادى
زمان بیفتد،  جوشش  از  آب  ظرف،  درون  به  پسته  مغز 
بیشترى براى تکمیل این مرحله الزم است. حتى المقدور
باید حجم آب جوش به قدرى باشد که در اثر وارد شدن
مقدار مورد نظر پسته به داخل آن آب از جوشش نیفتد.
و جوشش  زمان  مدت  در  یکنواختى  حفظ  منظور  به 
المقدور حتى  مغزها،  جوشیدن  کم  و  زیاد  از  جلوگیرى 
باید هر دسته مغز پسته را با هم و همزمان به ظرف آب
جوش وارد و از آن خارج ساخت. بدین منظور مى توان
را مغزها  محتوى  سبد  و  ریخته  سبدى  درون  را  مغزها 
یکجا به آب جوش وارد و پس از طى مدت زمان الزم از

آن خارج ساخت.
براى کشور،  سبز  مغز  فرآورى  هاى  کارگاه  در  امروزه 
مالش مغزهاى جوشانده به منظور جدا سازى پوست، از
دستگاه هاى خمیرگیر نان استفاده مى شود. پوست هاى
آزاد شده در اثر مالش با استفاده از دستگاه بادکش از مغز
جدا مى شوند. سپس پسته ها را روى نوار نقاله مى ریزند
دست توسط  مجدداً  باقیمانده  دار  پوست  هاى  پسته  تا 
کارگر مالش داده شده و پوست آنها جدا شود. در انتهاى

نوار، پسته ها مجدداً بادکش مى شوند.
مغزهاى سبز دوپوسته شده باید خشک شوند. این مرحله

فرهـاد آگـاه
عضـو پیـوستـه انجـمن پستـه ایـران
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هزینـه هاى صـادرات 24/5 تـن مغز سبـز تا اتـحادیه اروپـا
وزن نمونهشـرح

کیلوگرم
هزینـه
 ریـالى

هزیـنه
دالرى

هزیـنه
یورویى

   2,700,000بهـداشت

20نمونـه بهـداشت

   1,300,000استـانـدارد

نـمونه اسـتاندارد

800بیـمه

       550,000 گمرك کـرمان

    6,500,000 حمـل تا بـندرعباس

    3,500,000 تخلـیه و بارگـیرى بنـدرعبـاس

3200    3,000,000 نمـونه بردارى آفالتوکسین  و میکروبى در مقصد

234600ترخیـص گمرکى در مقـصد*

730انبـاردارى یـک مـاه

با استفاده از خشک کن هاى ثابت استیل به شکل سینى
انجام هوادهى)  جهت  متقال  پوشش  و  مشبک  کف   (با 
و پایین  دماى  در  باید  کردن  خشک  فرآیند  شود.  مى 
صورت درصد   5 رطوبت  حصول  تا  طوالنى  زمان  مدت 
پذیرد. کاهش بیشتر رطوبت، مغز را شکننده ساخته و از

مطلوبیت صادراتى آن مى کاهد.
فرآیند تبدیل مغز کالک به مغز سبز (بدون پوست سوم)،
بسته به ریزى و درشتى مغز با 10 تا 11 درصد افت وزن
تؤام است. مرحله بعد در فرآورى مغز سبز، درجه بندى
نرمه، جداسازى  ابتدا  مرحله  این  در  است.  (سورتینگ) 
شکسته و لپه از دانه سالم توسط دستگاه غربال-بادکش
بطور فرآورى  هاى  کارگاه  برخى  پذیرد.  مى  صورت 
اختیارى ممکن است بوسیله غربال اقدام به اندازه بندى
مغز سبز نمایند. در آخرین مرحله درجه بندى، پس از
جداسازى چشمى و نهایى مغزهاى سن زده، پوست دار،
به غالباً  صادرات  جهت  سبز  مغزهاى  زرد،  و  خرد  لپه، 
زرد هاى  پسته  شوند.  مى  بندى  رنگ  اروپایى  مقاصد 

قابلیت صادرات به کشورهاى اروپایى را ندارند.
محصول کارگاه هاى فرآورى مغز سبز در سه گروه مغز
سالم، لپه و ضایعات تحویل صاحب کاال مى شود. معموالً
مغز سالم خود به 3 تا 5 دسته مختلف رنگ سبز و مغز
سالم زرد، لپه به دو دسته سبز و زرد و ضایعات به چهار
دسته سن زده، شکسته، کالک ریز با پوست استخوانى و
مواد خارجى تقسیم مى شود. حد مجاز لپه شدن پسته
طى فرآیند دوپوسته کردن بسته به نوع پسته ورودى تا

12 درصد و براى شکسته شدن 2 درصد مى باشد.
هزینه دوپوسته کردن مغز کالک، تمیزکارى و رنگ بندى
مغز سبز حاصله به نرخ هاى سال 1390 حدود 1400  تا

1700 تومان به ازاء هر کیلو مغز سبز بوده است.
فـروش

آِن از  صادراتى  سبز  مغز  کیفیت  بهترین  سنتاً 
شهرستان و  کرمان  شهر  شرقى  شمال  حومه  پسته 
قاعده یک  بعنوان  است.  بوده  کرمان  استان  زرند 
معامله تر  کال  پسته  کیلو   12 هر  از  سرانگشتى، 

قرارداد، مطابق  پوك  کسرى  اعمال  از  پس  شده 
حاصل کارتن  در  صادراتى  سبز  لپه  یا  مغز  کیلو   1 
مى آید. تنوع اندازه بندى و رنگ بندى در محیط رقابتى
باعث ایجاد مزیت مى شود. معموالً قیمت مغز دو پوسته
بنابراین است.  تر  پایین  دار  پوست  معمولى  مغز  از  زرد 
دارند باالیى  زرد  درصد  که  مغزهایى  کردن  دوپوسته  از 
اجتناب شود. هزینه تهیه مواد بسته بندى به باید اکیداً 
سبز مغز  کیلو  هر  ازاء  به  کارتن  شامل  سال 1390  نرخ 
برخى است.  بوده  تومان   40 متقال  و  تومان   50 نهایى 
مغزها متقال،  از  استفاده  بجاى  اخیراً  صادرکنندگان  از 
همچنین کنند.  مى  وکیوم  نایلونى  هاى  کیسه  درون  را 
هر براى  فرآورى  انبار  در  بارگیرى  و  بندى  بسته  اجرت 
کیلو مغز سبز حدود 200 تومان بوده است.  هزینه هاى
نوعى مربوط به صادرات پسته از مبدأ کرمان تا یک مقصد

فرضى در اتحادیه اروپا در جدول زیر آمده است.
همکارى مقاله  این  درتهیه  که  عزیزانى  کلیه  از 

داشته اند تشکر مى گردد.

*  هزینه حق العملکارى فروش مغز سبز در اروپا معادل 4 درصد مبلغ فروش مى باشد که این رقم هزینه هاى تخلیه
و ترخیص را شامل نمى شود.
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