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باغبانی

بررسي علل كاهش محصول درختان پسته 
امســال بســیاری از باغــداران پســته مــی خواســتند بداننــد كــه چــه بــر ســر محصولشــان آمــده، البتــه حــدس و گمــان هایی 
مــی زدنــد كــه تغییــرات اقلیمــی ریشــه مشــکالت بــوده اســت. در ایــن خصــوص پژوهشــکده پســته كشــور گزارشــی را آماده 

كــرده كــه بــه برخــی از ســواالت پاســخ مــی دهــد. در ادامــه گــزارش ارســالی بــه انجمــن پســته ایــران را مــی خوانید.

 ارزیابی هــای میدانــي حاكــي از آن اســت كــه علــل عــوارض 
ــته در  ــان پس ــول درخت ــدید محص ــش ش ــده و كاه ــش آم پی
ســال 1397، تغییــرات شــدید آب و هوایــی در ســال های 
ــن  ــدم تأمی ــامل ع ــی ش ــدید آب و هوای ــرات ش ــن تغیی ــت. ای ــر اس اخی
نیــاز ســرمایی، عــدم ریــزش نــزوالت آســمانی در طــول پاییــز و زمســتان و 
نوســانات شــدید دمایــی در زمســتان، نوســانات دوره اي دمــا در زمــان تــورم 
ــح  ــانی و تلقی ــان گرده افش ــا در زم ــی دم ــش ناگهان ــای گل و افزای جوانه ه
ــی و  ــج هورمون ــاد تهیی ــبب ایج ــل س ــن عوام ــوع ای ــد. مجم ــا می باش گل ه
ضعــف ســاختمان گل بــه ویــژه کالــه گردیــده و موجبــات تشــدید خســارت و 

ــت. ــوده  اس ــم نم ــاي گل را فراه ــزش جوانه ه ری
ــف،  ــام مختل ــا و ارق ــتردگي پایه ه ــه گس ــر ب ــه نظ ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــات اقلیمــي مناطــق  ــاوت نگهــداري باغــات پســته و خصوصی ــت متف مدیری
مختلــف تولیــد پســته، شــدت تأثیــر تغییــرات اقلیمــي متفــاوت بــوده کــه گاهًا 
منجــر بــه اعــام نظرهــاي متفــاوت مي گــردد. در هــر صــورت پژوهشــکده 
ــه نظــرات کارشناســي در مــوارد خــاص را دارد. ــد و ارائ پســته آمادگــي بازدی

مهم ترین عوامل محیطی موثر بر ریزش جوانه های گل 
الف- عدم تأمین نیاز سرمایي

یکــي از عوامــل محیطــي مــورد نیــاز بــراي درختان خــزان داري 
مثــل پســته، نیــاز ســرمایی اســت كــه در صــورت تأمیــن مقدار 
الزم و كافــي در فصــل خــواب، امکان رشــد رویشــي و زایشــي 
مناســب در فصــل بهــار بعــدي میســر مي گــردد. مقــدار ســرماي 
ــزان  ــاز در گونه هــا و ارقــام مختلــف پســته متفــاوت اســت. وضعیــت می مــورد نی
ســرماي دریافــت شــده  در فصــل خــواب در یــک دوره ده ســاله در شهرســتان هاي 
رفســنجان و کرمــان نشــان می دهــد میــزان ســرماي دریافــت شــده در شهرســتان 

کرمــان در اکثــر ســال ها بیشــتر از شهرســتان رفســنجان اســت.

شــکل 2: میــزان نیــاز ســرمایي ارقــام مختلــف پســته و مقایســه آن بــا میــزان 
ســرماي دریافــت شــده ســال 96 در شهرســتان کرمــان : در ایــن جــدول ســتون 
قرمــز ســرمای تأمیــن شــده در ســال 96 در شهرســتان کرمــان و ســتون آبــی 
ســرمای مــورد نیــاز ارقــام تجــاری مختلــف را برحســب ســاعت نشــان می دهد.

 میــزان ســرماي مــورد نیــاز در مهم تریــن ارقــام تجــاري پســته همــراه بــا میــزان 

ســرماي دریافت شــده در ســال 1396 در شــکل های 1 و 2 نشــان داده شده اســت 
و عــدم تأمیــن نیــاز ســرمایی کافــي در ارقــام اکبــري، اوحــدي و احمدآقایــي در 

شهرســتان رفســنجان و اکبــري در شهرســتان کرمــان کامًا مشــهود اســت.

شــکل 1: میــزان نیــاز ســرمایي ارقــام مختلــف پســته و مقایســه آن بــا میــزان 
ســرماي دریافــت شــده ســال 96 در شهرســتان رفســنجان: در این جدول ســتون 
قرمــز ســرمای تأمیــن شــده در ســال 96 در شهرســتان رفســنجان و ســتون آبــی 
ســرمای مــورد نیــاز ارقــام تجــاری مختلــف را برحســب ســاعت نشــان می دهــد.

  ب- نوسانات دمایي درجه حرارت
ــفند  ــا 20 اس ــه 15 ت ــا در فاصل ــر دم ــدید حداكث ــش ش افزای
ــان و  ــدن درخت ــدار ش ــد و بی ــک رش ــث تحری ــاه 96 باع م
كاهــش دمــاي حداكثــر در فاصلــه 25 تــا30 اســفندماه، باعــث 
ــرمازدگي  ــر روي س ــه ب ــت ك ــي شده اس ــدید دمای ــان ش نوس
ــن  ــت. بنابرای ــتقیم داشته اس ــر مس ــه تأثی ــود ثانوی ــاد رك و ایج
نوســانات دمایــی در رقــم  کله قوچــی عامــل اصلــی ریــزش جوانه هــای گل 

ــت.  ــارت بوده اس ــاد خس و ایج
نمــودار 3 بــه مقایســه نوســات دمایــی در ســال های مختلــف پرداختــه  اســت. 
ایــن نوســانات نشــان مــی دهــد ســال های اخیــر بــه خصــوص ســال 96 و 
97 بــه لحــاظ دمایــی نســبت بــه ســال هــای پیــش از خــود تفــاوت آشــکاری 

دارنــد کــه منجــر بــه تأثیــرات منفــی بــر جوانــه گل پســته شده اســت.

شــکل 3: تغییــرات دمــاي حداکثــر فروردیــن مــاه ســال هــاي 95، 96 و 97 و 
مقایســه آن بــا دمــاي بلنــد مــدت در شهرســتان رفســنجان 

 

 
 

 
: در در شهرستان رفسنجان 96سال  : میزان نیاز سرمایی ارقام مختلف پسته و مقایسه آن با میزان سرماي دریافت شده1شكل 

مورد نیاز ارقام تجاري  و ستون آبی سرمايرفسنجان  شهرستاندر  96مین شده در سال أقرمز سرماي ت این جدول ستون
 دهد.نشان می ساعت برحسبمختلف را 

   

 
: در  در شهرستان کرمان 96: میزان نیاز سرمایی ارقام مختلف پسته و مقایسه آن با میزان سرماي دریافت شده سال 2شكل 

مورد نیاز ارقام تجاري مختلف  و ستون آبی سرمايدر شهرستان کرمان  96مین شده در سال سرماي تأاین جدول ستون قرمز 
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 و مقایسه آن با دماي بلند مدت در شهرستان رفسنجان  97و  96، 95: تغییرات دماي حداکثر فروردین ماه سال هاي 3شكل 

 
با آمار بلند مدت مورد مقایسه قرار گرفته  97و  96، 95هاي دماي حداکثر روزانه فروردین ماه رفسنجان در سال 3 شكل در 

 97ولی تغییرات این نوسان در سال  ،مار بلند مدت وجود داردآکلی نوسان شدید دمایی در این سه سال نسبت به است. بطور
که  وجود داشتهدرجه  33افزایش دماي حداکثر و رسیدن دما تا حدود  ،باشد. در نیمه اول فروردینمی سالها متفاوت با بقیه

در نیمه دوم  97. هم چنین کاهش دماي حداکثر سال استمتفاوت  کامالً 96و  95هاي نسبت به آمار بلند مدت و حتی سال
. این تفاوت تغییرات دمایی در این ماه و همزمانی آن با زمان استهاي مورد بررسی متفاوت با سایر سال فروردین نیز کامالً

 سارت محصول سال جاري شدهعامل اصلی افزایش خ از جمله ارقام احمد آقایی و اکبري گلدهی عمده ارقام تجاري پسته
 است. 

 

 

 بارور پستهمهمترين مشكالت ايجاد شده در اثر تغییرات جوی در درختان 

2D Graph 3
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  هاخشكیدگي و ريزش گل -الف

  در ارقامبا توجه با باال بودن دماي هوا در نیمه اول فروردین ماه سال جاري و همزمانی آن با گلدهی درختان پسته مخصوصاً
ت موجب تنكی و یا که در نهای ها گردیدهگل به دنبال آن احمدآقایی و کله قوچی، گرماي زیاد باعث از بین رفتن مادگی و

 .(4)شكل  استها شدهریزش کامل خوشه

 
 هاي درختان بارور پستهها بر روي خوشههاي گل و خشكیدگی گل: ریزش جوانه4شكل 

 

 هاريزش و تنك شدن خوشه -ب

کلسیم  کمبودهمچنین  است.ها و ترکیدگی آنها شدهنوسانات دمایی و بارندگی در زمان رشد میوه، باعث داسی شكل شدن میوه
ان در برخی است. طوفقوچی شدهدر رقم کله ها خصوصاًستخوانی و از بین رفتن برخی دانهباعث تشدید عارضه لكه پوست ا

 .(5)شكل  استم اوحدي گردیدهدر رق ها مخصوصاًموارد موجب ریزش خوشه
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در شــکل  3 دمــاي حداکثــر روزانــه فروردیــن مــاه رفســنجان در ســال هاي 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد مقایس ــدت م ــد م ــار بلن ــا آم 95، 96 و 97 ب
ــه آمــار بلنــد  بطور کلــي نوســان شــدید دمایــي در ایــن ســه ســال نســبت ب
مــدت وجــود دارد، ولــي تغییــرات ایــن نوســان در ســال 97 متفــاوت بــا بقیــه 
ســالها مي باشــد. در نیمــه اول فروردیــن، افزایــش دمــاي حداکثــر و رســیدن 
ــد مــدت  ــار بلن ــه آم ــه نســبت ب ــا حــدود 33 درجــه وجــود داشــته ک ــا ت دم
ــش  ــن کاه ــم چنی ــت. ه ــاوت اس ــًا متف ــال هاي 95 و 96 کام ــي س و حت
دمــاي حداکثــر ســال 97 در نیمــه دوم فروردیــن نیــز کامــًا متفــاوت بــا ســایر 
ســال هاي مــورد بررســي اســت. ایــن تفــاوت تغییــرات دمایــي در ایــن مــاه و 
همزمانــي آن بــا زمــان گلدهــي عمــده ارقــام تجــاري پســته از جملــه ارقــام 
ــال  ــول س ــارت محص ــش خس ــي افزای ــل اصل ــري عام ــي و اکب ــد آقای احم

جــاري شــده  اســت. 
مهمتریــن مشــکالت ایجــاد شــده در اثــر تغییــرات جــوي در 

درختــان بــارور پســته
الف- خشکیدگی و ریزش گل ها 

بــا توجــه بــا بــاال بــودن دمــای هــوا در نیمــه اول فروردیــن مــاه ســال جــاري 
ــا گلدهــی درختــان پســته مخصوصــاً در ارقــام احمدآقایــي  و همزمانــي آن ب
ــه دنبــال آن  ــاد باعــث از بیــن رفتــن مادگــي و ب و کلــه قوچــي، گرمــاي زی
گل هــا گردیــده  کــه در نهایــت موجــب تنکــی و یــا ریــزش کامــل خوشــه ها 

ــکل 4(. ــت )ش شده اس

 شــکل 4: ریــزش جوانه هــاي گل و خشــکیدگي گل هــا بــر روي خوشــه هاي 
درختــان بارور پســته

ب- ریزش و تنک شدن خوشه ها
ــوه، باعــث داســي شــکل  ــان رشــد می ــي در زم ــي و بارندگ ــانات دمای نوس
ــیم  ــود کلس ــن کمب ــت. همچنی ــا شده اس ــي آنه ــا و ترکیدگ ــدن میوه ه ش
ــي  ــن برخ ــن رفت ــتخواني و از بی ــت اس ــه پوس ــه لک ــدید عارض ــث تش باع
دانه هــا خصوصــاً در رقــم کله قوچــي شده اســت. طوفــان در برخــي 
مــوارد موجــب ریــزش خوشــه ها مخصوصــاً در رقــم اوحــدي گردیده اســت 

ــکل 5(. )ش

شــکل 5: خشــک شــدن میــوه بــه دلیــل داســي شــکل شــدن، عارضــه لکــه 
پوســت اســتخواني و ریــزش بــرگ و خوشــه میــوه در اثــر خســارت طوفــان.

ج- كاهش عملکرد محصول سال جاري 
ــای  ــاده و دانه ه ــای م ــاختمان گل ه ــر روی س ــده ب ــام ش ــای انج ارزیابی ه
ــه  ــه و دان ــن کال ــه وضــوح طــول عمــر پایی گــرده در پژوهشــکده پســته ب
ــاخت.  ــکار س ــرده را آش ــه گ ــف لول ــی و رشــد ضعی ــدرت  جوانه زن ــرده و ق گ
ــش  ــی و افزای ــرات آب و هوای ــی از تغیی ــاختار گل ناش ــف س ــن ضع بنابرای
ناگهانــی دمــا در زمــان گل دهــی رقــم احمدآقایــی و کلــه قوچــی، عــدم تأمین 
نیــاز ســرمایی در رقــم اکبــری و ســال آوری شــدید در رقــم فندقــی موجبــات 
خســارت و کاهــش قابــل توجــه عملکــرد ســال جــاری ارقــام تجاري پســته را 

ــت.  ــم نموده اس فراه
د- كاهــش درصــد تشــکیل جوانه هــاي گل بــراي تولیــد 

ــده   ــال آین ــول س محص
ــان  ــانتي گراد( همزم ــه س ــاالي 32 درج ــوا )ب ــاي ه ــش دم ــل افزای ــه دلی ب
ــزي  ــاري، گل انگی ــال ج ــاه س ــن م ــاخه ها در فروردی ــد سرش ــروع رش ــا ش ب
ــاي  ــر جوانه ه ــده و اکث ــه ش ــال مواج ــا اخت ــده ب ــال آین ــاي گل س جوانه ه
ــزي  ــه دلیــل عــدم گل انگی ــه درخــت، ب تشــکیل شــده در زمــان رشــد اولی
بــه جوانــه گل تبدیــل نشــده اند ) شــکل 6 ســمت چــپ(. بــا ایجــاد شــرایط 
ــه گل در  ــکیل جوان ــزي و تش ــدي، گل انگی ــل بع ــي در مراح ــب دمای مناس
ــا  ــت. نهایت ــه اس ــورت گرفت ــوارد ص ــر م ــان در اکث ــدي درخت ــدهاي بع رش
خســارتي در حــدود 40-20 درصــد کاهــش تشــکیل جوانــه گل ســال آینده در 
ارقــام مختلــف، مناطــق مختلــف و تحــت مدیریت هــاي مختلــف نگهــداري 

ــت. ــاد شده اس ایج
ه- خشکیدگي شاخه ها و درختان كامل

 در اکثــر باغــات پســته اســتان کرمــان مشــاهده شــد کــه بــه دلیــل وجــود 
محصــول زیــاد در ســال 96، تغذیــه و آبیــاري ناکافــي و مدیریــت نامناســب، 
برگ ریــزي شــدید درختــان در زمــان رشــد مغــز و رســیدگي محصــول اتفــاق 
افتــاد کــه باعــث ضعــف شــدید درختــان و عــدم ذخیــره کافــي مــواد غذایــي 
در شــاخه ها و ریشــه ها شده اســت. بنابرایــن در ابتــداي فصــل رویــش 
ــان کامــل  ــوردي درخت شــاهد خشــکیدگي بي ســابقه شــاخه ها و بصــورت م
در درختــان پســته مخصوصــاً ارقــام فندقــي و کلــه قوچــي بودیــم )شــکل 6 

ســمت راســت(. 
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انجمن

 

 

 
)سمت : عدم تشكیل جوانه گل براي تولید محصول سال آینده )سمت چپ( و خشك شدن شاخه و درختان بارور کامل 6شكل 
 راست(

 
 

 

 آينده راهكارها و پیشنهادات

 های كوتاه مدتبرنامه

لزوم اجرایی کردن و  کاريبینی و تفسیر شرایط جوي مناطق پستههاي هواشناسی کشاورزي، پیشتشكیل شبكه مراقبت -
و سازمان جهاد کشاورزي  ، معاونت باغبانیسازمان هواشناسیهمكاري مشترك  ) هاي هواشناسی صادرهدستورالعمل

 ها(استان

خیر و تسریع گلدهی ارقام أمین نیاز سرمایی، تأموثر جهت ت مواد شیمیاییها و هاي معدنی، هورمونروغناستفاده از توصیه  -
  ها(پژوهشكده پسته و سازمان جهادکشاورزي استانهمكاري مشترك  ) زابا توجه به عوامل خسارت

)صندوق بیمه  توسط صندوق بیمه محصوالت کشاورزي زاخسارت اي عوامل محیطی جدیدهاي بیمهپوششافزایش  -
 محصوالت کشاورزي(

شکل 6: عدم تشکیل جوانه گل براي تولید محصول سال آینده )سمت چپ( و خشک شدن شاخه و درختان بارور کامل )سمت راست(
راهکارها و پیشنهادات آینده

برنامه هاي كوتاه مدت
ــي کــردن دســتورالعمل هاي  ــزوم اجرای ــي و تفســیر شــرایط جــوي مناطــق پســته کاري و ل - تشــکیل شــبکه مراقبت هــاي هواشناســي کشــاورزي، پیش بین

هواشناســي صــادره ) همــکاري مشــترک ســازمان هواشناســي، معاونــت باغبانــي و ســازمان جهــاد کشــاورزي اســتان ها(
ــا توجــه بــه  - توصیــه اســتفاده از روغن هــاي معدنــي، هورمون هــا و مــواد شــیمیایي موثــر جهــت تأمیــن نیــاز ســرمایي، تأخیــر و تســریع گلدهــي ارقــام ب

عوامــل خســارت زا ) همــکاري مشــترک پژوهشــکده پســته و ســازمان جهادکشــاورزي اســتان ها( 
- افزایش پوشش هاي بیمه اي عوامل محیطي جدید خسارت زا توسط صندوق بیمه محصوالت کشاورزي )صندوق بیمه محصوالت کشاورزي(

- تهیــه و توصیــه دســتورالعمل مدیریــت بهینــه بــاغ بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــي اخیــر ) همــکاري مشــترک پژوهشــکده پســته، معاونــت ترویــج ســازمان 
تــات، معاونــت باغبانــي و ســازمان جهــاد کشــاورزي اســتان ها(

برنامه هاي طوالني مدت
- بررســي فنــي و اقتصــادي اســتفاده از ســایبان و پوشــش هــاي پاســتیکي در باغــات پســته ) همــکاري مشــترک معاونــت باغبانــي، پژوهشــکده پســته و 

ــتان ها( ــاورزي اس ــاد کش ــازمان جه س
- معرفــي و توســعه ارقــام و پایه هــاي متحمــل، مقــاوم و ســازگار بــه شــرایط نامســاعد محیطــي ) همــکاري مشــترک پژوهشــکده پســته، معاونــت ترویــج 

ــي و ســازمان جهــاد کشــاورزي اســتان ها( ــت باغبان ــات و معاون ســازمان ت
-  تهیه و تدوین طرح جامع کاهش خسارت عوامل محیطي براي افزایش عملکرد درختان پسته

تشکر و قدرداني:
آمــار هواشناســي مــورد اســتفاده در ایــن مجموعــه، توســط آقــاي مهنــدس اســامي رئیــس اداره هواشناســي شهرســتان رفســنجان تهیــه و در اختیــار قــرار 

ــي گــردد. ــه تشــکر و قدردان گرفته اســت، کــه الزم اســت از مســاعدت و همــکاري ایشــان صمیمان
نویسندگان:

علي اسماعیل پور1، علي تاج آبادي پور1، حجت هاشمي نسب1 و داراب حسني2
1. اعضا هیأت علمي پژوهشکده پسته، رفسنجان- ایران 

2. عضو هیأت علمي موسسه تحقیقات علوم باغباني، کرج- ایران
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باغبانی

ــز  ــاغ مرک ــاور ب ــن مش ــای کالس ــه آق ــه گفت ب
ترویــج دانشــگاه کالیفرنیــا در بخــش ِکــرن 
و  بی عیــب  رقــم  هیــچ   ،)Kern County(
ــود  ــته خیز وج ــق پس ــه مناط ــرای هم ــی ب نقص
نــدارد و همــه ارقــام نقــاط ضعــف و قــوت 
خودشــان را دارنــد. بــا توجــه بــه وســعت صنعــت 
ــی از  ــه برخ ــوع ک ــن موض ــا، ای ــته کالیفرنی پس
ــا  ــوب در برخــی مکان ه ــِل محب ــن آجی ــاِم ای ارق
ــه مکان هــای دیگــر رشــد و میوه دهــی  نســبت ب

بهتــری داشته باشــد، قابــل درک اســت.
ــکا، رقــم کرمــان اســت  ــب پســته آمری رقــم غال
ــان  ــت درخت ــر کش ــطح زی ــر س ــال حاض و در ح
غیرمثمــر، 40 درصــد کل باغــات کالیفرنیــا را 
شــامل می شــود. ایــن درحالی اســت کــه کاشــت 
نداشته اســت.  کاهشــی  رونــد  هنــوز  پســته 
تولید کننــدگان پســته در کالیفرنیــا از یــک طــرف 
ــته در  ــت پس ــریع کاش ــد س ــه رش ــه ب ــا توج ب
ــب )رقــم کرمــان(  ــا و رســیدن رقــم غال کالیفرنی
در یــک بــازه زمانــی کوتــاه، بــا محدودیــت 
دسترســی بــه ادوات برداشــت، پیمــان کاران و 
پرســنل ماهــر در زمــان برداشــت مواجــه هســتند، 
ــریع  ــعه س ــه توس ــه ب ــا توج ــر ب ــرف دیگ از ط
ــش  ــه افزای ــاز ب ــدت نی ــه ش ــااًل ب ــات، احتم باغ
ظرفیــت امکانــات فــرآوری پســته دارد تــا امــکان 
ــول را  ــش محص ــم از افزای ــن حج ــرآوری ای ف
داشته باشــد؛ درحالی کــه ایــن ظرفیــت تنهــا 
ــورد  ــاه م ــی کوت ــی خیل ــک دوره زمان ــرای ی ب

اســتفاده قــرار می گیــرد. 
ــال  ــه پرتق ــرم ناف ــارت ک ــن، خس ــر ای ــاوه ب ع
ــع آن آلودگــی آفاتوکســین پســته کــه  ــه تب و ب
همــواره از برداشــت زود هنــگام بــه عنــوان یکــی 
ــرده  ــام ب ــل آن ن ــر در مقاب ــای موث از راهکاره
ــاالن صنعــت  می شــود، از دیگــر دغدغه هــای فع

ــا اســت.  ــته کالیفرنی پس
ــل  ــان در مقاب ــم کرم ــه، رق ــر اینک ــه دیگ نکت
کمبــود ســرمای زمســتان حســاس اســت و اثــرات 
آن به طــور مســتقیم در تغییــرات گل دهــی و 
به طــور غیرمســتقیم در عــدم هم پوشــانی بــا 
ــت.  ــان داده شده اس ــر نش ــان نَ ــرده افش ــم گ رق
از  زمســتان کمتــر  ســال هایی کــه ســرمای 
ــاز رقــم کرمــان اســت،  ــزان مــورد نی حداقــل می
ــا  ــن ب ــن واکی ــن دســت درۀ َس ــداران در پایی باغ

ــن  ــوند. در چنی ــه می ش ــدی مواج ــکات ج مش
ــوک و  ــای پ ــته ه ــد پس ــدار تولی ــرایطی مق ش

ــی رود.    ــاال م ــدان ب ناخن
ــن  ــز جایگزی ــدن هیل ــم گل ــل رق ــن دالی ــه ای  ب
ــرا  ــت؛ چ ــان شده اس ــم کرم ــرای رق ــی ب محبوب
ــان  ــم کرم ــل از رق ــت آن قب ــان برداش ــه زم ک
اســت. همچنیــن داشــتن تنــوع ارقــام بیشــتر کــه 
بتــوان آنهــا را حتــی زودتــر از رقــم گلــدن هیلــز 
ــه از ادوات  ــتفاده بهین ــرای اس ــرد ب ــت ک برداش
ــودمند  ــیار س ــرآوری بس ــت ف ــت و ظرفی برداش

ــود. ــد ب خواه
بنابرایــن یــک راه بــرای اســتفاده بهینــه از ادوات 
ــای  ــای برداشــت و ترمینال ه ــات دهنده ه و خدم
ــام  ــه ای از ارق ــعه مجموع ــته، توس ــرآوری پس ف
ــه  ــت ک ــاوت اس ــیدن متف ــخ رس ــا تاری ــته ب پس
را  آنهــا  برداشــت  متوالــی  به صــورت  بتــوان 
انجــام داد. بــدون فراهــم کــردن امــکان توالــی در 
تاریــخ برداشــت پســته، صنعــت پســته کالیفرنیــا 
ــری(  ــًا 2 براب ــی دار )مث ــش معن ــد افزای نیازمن
ظرفیــت برداشــت ) کــه در حــال حاضــر بوســیله 
ــود(  ــام می ش ــوم انج ــای مرس ــت کننده ه برداش
ــال  ــداث ترمین ــرای اح ــرمایه گذار ب ــذب س و ج
ــد روز  ــرای چن ــا ب ــه تنه ــد ) ک ــرآوری جدی های ف
ــی  ــد( م ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــال م در س

باشــد.
ــت  ــزات برداش ــعه تجهی ــگاری در توس ــهل ان س
در  کــه  ارقامــی  جایگزینــی  یــا  فــرآوری  و 
ــت  ــوند، صنع ــت ش ــف برداش ــای مختل تاریخ ه
ــی  ــل توجه ــک قاب ــا ریس ــا را ب ــته کالیفرنی پس
ــش  ــل افزای ــه دلی ــه افاتوکســین ب ــی ب از آلودگ
زمــان معطلــی محصــول بــرای برداشــت و 

فــرآوری مواجــه می کنــد.
معرفی رقم زودرس 

کــه   »Gumdrop« دراپ  گام  زودرس  رقــم 
در ســال 2016 رونمایــی شــد، رقمــی اســت کــه 
گل دهــی و برداشــت آن نســبت بــه ارقــام تجاری 
موجــود نظیــر کرمــان و گلــدن هیلــز زودتــر انجام 
ــای  ــد دانه ه ــی و درص ــزان ثمرده ــود. می می ش
ــز  ــدن هیل ــه رقــم گل ــز آن شــبیه ب ــدان و مغ خن
می باشــد و ویژگی هایــی نظیــر میــزان کــم 
ــز  ــز را نی ــدن هیل ــم گل ــز آزاد« رق »پوســت و مغ
حفــظ کرده اســت. کیفیــت دانه هــا و رویــت 
ــام  ــی ارق ــد مابق ــز همانن ــای گام دراپ نی دانه ه
ــه  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت ب ــا اس ــته کالیفرنی پس
عــاوه بــر ثمردهــی  بســیار خــوب و دارا بــودن 
زودرس  آنهــا،  اقتصــادی  ویژگی هــای  دیگــر 
ــر  ــم 5 روز زودت ــن رق ــی ای ــت. گل ده ــز هس نی
ــم  ــر از رق ــا 11 روز زودت ــز و 10 ت ــدن هیل از گل
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