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  چکیده
بادام، گـردو، پسـته و   (میوه هاي مهم خشکباري  بهبود کمی و کیفی پژوهشی براي بررسی وضعیت موجود و ارائه راهکار براي  

بـر   ،محصـول هـا  رستان هاي عمده تولید کننـده ایـن   هش استان هاي مهم میوه خیز کشور و نخست. در سطح کشور انجام شد) فندق
ه داساس آمارهاي وزارت جهاد کشاورزي تعیین شد و سپس پرسشنامه هایی براي دریافت اطالعات الزم براي چهـار محصـول یـاد شـ    

از مراکز ات الزم و اطالع ، تمام جنبه هاي کشت، داشت و برداشت محصول مورد پرسش قرار گرفتدر این پرسشنامه ها .تکمیل گردید
هاي آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، تهران، چهارمحال و استان در این پژوهش، .تحقیقاتی مربوط، جمع آوري شد

یلویـه و بویراحمـد، لرسـتان،    گبختیاري، خراسان جنوبی، خراسان رضوي، خراسان شمالی، فـارس، کردسـتان، کرمـان، کرمانشـاه، که    
هـا نشـان داد کـه بـا وجـود      داده واکـاوي آوري شده و جمع بررسی اطالعات. همدان و یزد مورد بررسی قرار گرفتند ،، مرکزيمازندران
به ویژه وجود خطر سرماهاي اوایل بهـار کـه اغلـب محصـول      ،هاي مورد نظر در این طرحآوري محصولد در کشت و عملزیا تنگناهاي

برخـی از ایـن    تارهکدر عملکرد  یانگین، مآورد به بار میزیادي را  هاي فندق را تهدید کرده و زیانبادام، گردو و  مانند ،درختان زودگل
بلکه در  ،نمایدها در اروپا برابري میاز کشورهاي عمده تولید کننده این محصول شماريهکتار در عملکرد میانگین ها نه تنها با محصول

هکتار بادام در در عملکرد  میانگین ، بررسیاین انجام یعنی سال  2006در سال  FAOش  بر اساس گزار. مواردي از آن ها برتري دارد
 میانگین به همین ترتیب . باشدتن می 33/0تن و در اسپانیا  84/1تن، در ترکیه  25/4تن، در فرانسه  84/0معادل  1384ایران در سال 

در همـین رابطـه   . باشـد  تـن مـی   34/3تن و در اسپانیا  85/1ن، در ترکیه ت 66/1تن، در فرانسه  31/2گردو در ایران  در هکتارعملکرد 
تـن بـراي    49/2تن بـراي فنـدق، در فرانسـه     13/1تن براي پسته و  63/0پسته و فندق در ایران به ترتیب  در هکتارمیانگین عملکرد 
در ایـن مقالـه، تمـام    . اي فندق گزارش شده استتن بر 00/1تن براي فندق و در اسپانیا  01/1تن براي پسته و  79/0فندق، در ترکیه 

موارد یاد شده واکاوي شده و مورد بحث قرار گرفتند و همچنین راهکارهایی براي بهبود کمی و کیفی محصول هاي مورد آزمایش، ارائه 
 .شده است

  .فندق، گردو ،بادام، پسته، خشکبارها: واژه هاي کلیدي
  

  مقدمه
در ایران به  1384، سطح زیر کشت و عملکرد بادام، گردو، پسته و فندق در سال میالدي 2006در سال  FAO5بر اساس آمار 

تـن در هکتـار    31/2عملکرد میانگین هکتار با  65000تن در هکتار براي بادام،  84/0عملکرد  میانگین هکتار با  95000ترتیب برابر با 
تن در هکتار  13/1عملکرد  میانگین هکتار با  11500هکتار براي پسته و تن در  63/0عملکرد  میانگین هکتار با  300000براي گردو، 

تن، در  25/1تن، در ایتالیا  33/0بادام در کشور اسپانیا  کتارهدر عملکرد  میانگین ر همین سال د  ).11(براي فندق گزارش شده است 
 در هکتـار سطح زیر کشت و میانگین عملکرد  ه ترتیبب 4تا  1جدول هاي  ).6(تن گزارش شده است  07/2تن و در یونان  84/1ترکیه
آخرین امار ارائه شـده در سـال انجـام    ( 2004در سال را در ایران و چند کشور عمده تولید کننده در دنیا  و فندق را پسته ،گردو ،بادام

   .)3، 2، 1( ورده شده استآ، )این بررسی
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هـاي مهـم   اقتصادي و عملکرد مـورد انتظـار در ارتبـاط بـا محصـول      این طرح در جهت شناخت تنگناها و عوامل کاهنده تولید
راهکارهاي الزم را براي دسـتیابی  بتوان  ،هاواکاوي دادهبا  با این هدف که ارایه شده است) بادام، گردو، پسته و فندق(کشور  باريخشک

 ،افزایش عملکرد و چه از نظر بهبود کیفیت محصـول  خیز کشور چه از نظردر مناطق میوهموجود  هايبرداري اصولی از پتانسیلبه بهره
  .آوردفراهم 

  
  ).11(  2004بادام در ایران و چند کشور عمده تولید کننده در دنیا در سال  در هکتارعملکرد میانگین سطح زیر کشت و  -1جدول 

  )تن در هکتار(عملکرد   )هکتار(سطح زیر کشت   کشورهاي تولید کننده
  84/0  95000  ایران

  42/3  222580  مریکاا
  33/0  672050  اسپانیا
  25/1  84070  ایتالیا
  07/2  25000  یونان
  84/1  20100  ترکیه

  25/4  1600  فرانسه

  
  ).11( 2004گردو در ایران و چند کشور عمده تولید کننده در دنیا در سال  در هکتارعملکرد میانگین طح زیر کشت و س -2جدول 

  )تن در هکتار(عملکرد   )هکتار(کشت  سطح زیر  کشورهاي تولید کننده
  31/2  65000  ایران

  36/3  87820  امریکا
  85/1  68140  ترکیه

  66/1  15950  فرانسه
  85/3  3900  ایتالیا

  34/3  7700  اسپانیا

  
  ).11( 2004پسته در ایران و چند کشور عمده تولید کننده در دنیا در سال  در هکتارعملکرد میانگین سطح زیر کشت و  -3جدول 

  )تن در هکتار(عملکرد   )هکتار(سطح زیر کشت   کشورهاي تولید کننده
  63/0  300000  ایران

  18/4  37640  امریکا
  67/0  3610  ایتالیا
  79/0  38000  ترکیه
  89/1  5110  یونان
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  ).11(  2004یا در سال فندق در ایران و چند کشور عمده تولید کننده در دن در هکتارعملکرد میانگین سطح زیر کشت و  -4جدول 
  )تن در هکتار(عملکرد   )هکتار(سطح زیر کشت   کشورهاي تولید کننده

  13/1  11500  ایران
  94/2  11570  امریکا
  49/2  2560  فرانسه
  01/1  345000  ترکیه
  12/2  67510  ایتالیا

  1/--   25820  اسپانیا
  

  ها روشمواد و 
بررسـی وضـعیت    بـراي  طرحـی  1385و  1384در سـال هـاي    ایران،  اسالمیدر یک طرح مصوب فرهنگستان علوم جمهوري 

عوامل مـؤثر در تولیـد و    بارهآوري اطالعات مورد نیاز دربراي جمع. خشکبارها در سطح کشور و ارائه راهکار براي بهبود آن ها ارائه شد
 رقـم هـاي  بـه   ها در این پرسشنامه. و تنظیم شد هایی تهیهپرسشنامه بادام، گردو، پسته و فندق، عملکرد در هکتارمیانگین باال رفتن 

هاي موجود، نوع کشت به صورت تک محصول در مقایسه با گیري کشتغالب بادام، گردو، پسته و فندق و میزان درصد آن ها در شکل
   .قرار گرفت پرسشاي مورد هاي میوه دار دیگر و گیاهان علوفهبا گونه همراههاي مخلوط یعنی کشت

همچنین تغذیه گیاه، میـزان سـطح   . هاي نوین ضرورت داشتتعیین روش کشت و تفکیک کشت عادي از کشت ،یگرد سوياز 
آبیاري و سمپاشی عواملی هستند که به طور مسـتقیم در میـزان تولیـد     شمارهاي پیوندي مورد استفاده و در کنار آن کشت و نوع پایه

هـاي  استفاده از پایـه همچنین  .ندبر این اساس، این عوامل در پرسشنامه آورده شد. مؤثرند و بنابراین پاسخگویی به آن ها ضروري بود
ه میزان محصول ب هاي مربوطانجام شده و ویژگی یمختلف از راهکه هر یک ) رویشی(هاي دانهالی و یا همگروهی پیوندي به صورت پایه

  .قرار داده شدن ها در پرسشنامه دهند و شناخت میزان استفاده از آ تأثیر قرار می زیر و عملکرد را
میـزان   ،بـر ایـن اسـاس   . اسـت گیري بهینه از کودهاي آلی و شیمیایی از عوامل مهم در بهبود کیفیت و کمیـت محصـول   بهره 

اي هو جلوگیري از تنشهنگام هاي ضروري و به و زمان کاربرد آن ها و نیز انجام آبیاري کم مصرفو مصرف رپاستفاده از انواع کودهاي 
در پرسشـنامه   ،منفی و یا بازدارنده در رشد طبیعی گیاه و در نتیجه کـاهش محصـول خواهنـد داشـت     اثرهايخشکی و آبی که هر دو 

   .منظور گردید
وري از امکانات طبیعی و ها و تعیین بهره، میزان سطح کشت از عوامل مهم در برآورد هزینهباغبانی محصول هايدر کشت و تولید  

درختان،  پاکنی، )هرز( ناخواسته هايسمپاشی، مبارزه با علف مانندها در باغ مدیریت چگونگی. هکتار استدر فزایش عملکرد در نهایت ا
بسیار کوچک و خرد شده  هاي باشد که در سطحمیوابسته  به حرکت وسایل و ابزار کار  ،، کوددهی و در نهایت برداشت محصولپیرایش

  .شد منظوردر پرسشنامه  ها ویژگین بنابراین ای. باشدعملی نمی
و  هـا  حشـره هـا، نـوع منـابع آبـی،     سمپاشـی  شـمار ، )زودرس و دیـررس (، نوع محصول )پاییز و یا اوایل بهار(زمان احداث باغ  
اغ ، هزینه احداث یک هکتـار بـ  محصول هافروش محصول، خسارت عوامل طبیعی، بیمه  شیوهها، هاي استفاده از میوه ها، زمینه بیماري

قـرار   مورد توجـه و غیره به عنوان عوامل فرعی  دورریزنگهداري باغ و برداشت محصول، میزان  ، هزینه)بادام، گردو، پسته و فندق(میوه 
  .شدند آوردهو در پرسشنامه  ندگرفت

هاي مهم  استان مرکزدر تهیه شد و ) بادام، گردو، پسته و فندق(ها به طور جداگانه براي چهار محصول مورد نظر پرسشنامه 
هایی که با  استان .تکمیل گردید ،هاي مورد نظر در هر استانخدماتی شهرستان -مدیریتی هايمرکز درخیز کشور و همچنین میوه

استان هاي آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، د از توجه به آمارهاي وزارت جهاد کشاورزي مورد بررسی قرار گرفتند عبارت بودن
 فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه،خراسان رضوي، خراسان شمالی،   ان، تهران، چهارمحال و بختیاري، خراسان جنوبی،اردبیل، اصفه
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زیر کشت و  با توجه به سطحهاي یاد شده، در هر یک از استان. یلویه و بویراحمد، لرستان،  مازندران،  مرکزي، همدان و یزدکهگ
براي کسب و درج اطالعات مورد نیاز در نظر گرفته شد و به تفکیک  ،شهرستان 5 شینهبییک شهرستان و  دستکماهمیت تولید، 

 .تکمیل گردیداطالعات مربوط به بادام، گردو، پسته و فندق 
  

  و بحث نتایج
  بادام

ر زیکه بدون در نظر گرفتن سطح  داداین محصول در کشور نشان  ههاي مهم تولید کنندبررسی سطح زیر کشت بادام در استان 
هاي هکتار به عنوان استان در تن عملکرد 39/2مرکزي با  وتن  43/2، همدان با تن 45/2تن، فارس با  4هاي خراسان با کشت، استان

 0/1تن، کردسـتان بـا    88/0تن، آذربایجان غربی با  76/0تن، خراسان شمالی با  55/0هاي لرستان با  استان ،با عملکرد باال و در مقابل
کشـت تـک محصـول در    . نـد رکمترین عملکرد را دا ،هکتاردر تن عملکرد  23/1یلویه و بویراحمد با گکه سرانجامتن و  2/1 ، یزد باتن

و چهارمحـال  %) 75(، لرسـتان  %)8/80(، خراسـان  %)12/88(، آذربایجان شـرقی  %)90(، کردستان %)95(هاي آذربایجان غربی  استان
  . متداول است ها بیشتر از دیگر استان%) 7/70(بختیاري 
 ازکشـت کمتـر از یـک هکتـار      سـطح هـاي  شـود و  مـی  پیرایشهاي مورد بررسی، بادام اغلب به صورت جامی در اغلب استان 

، %90 بـا  ، آذربایجـان غربـی  %78هاي آذربایجان شـرقی بـا   استان ،در این میان. متداول تر است ،بیشتر یاکشت یک هکتار  هاي سطح
 سطح هايبا ، از جمله استان هاي %6/59و استان مرکزي با  %63، کرمانشاه با %76 با ، خراسان شمالی%3/53 با چهارمحال و بختیاري

هاي تلخ به عنـوان  هاي بذري و در اغلب موارد از بادامهاي مورد نظر، از بادامدر استان ،به طور کلی. باشند کشت بیش از یک هکتار می
 باشدکمتر متداول می ،هاي دانهالی مانند آلو، آلوچه، هلو و غیرهشود و استفاده از دیگر پایهه میتجاري بادام استفاد رقم هايپایه براي 

)8 ،12(.  
غرقـابی آبیـاري   بـه صـورت   زیر کشت  سطح هايباشد و به طور عمده زودرس در بادام چندان متداول و مرسوم نمی رقم هاي 

 بـه طـور  آبیـاري   شـمار . تري برخوردار اسـت گذراند و از درصدهاي پایینخود را می فشار مراحل اولیه زیراستفاده از آبیاري  .شوند می
در سال در استان خراسان شـمالی در نوسـان اسـت و بـه      نوبت 4/5 کمینه تانوبت در سال در استان مرکزي  7/26 بیشینهاز میانگین 

روز در استان خراسان شمالی متغیـر اسـت و    8/23 بیشینه روز در استان مرکزي تا 9/6 کمینههمین ترتیب در میانگین دور آبیاري از 
هـاي مـورد بررسـی از کودهـاي      در همـه اسـتان  . شـود مین میاها تها از رودخانهکاري آب مورد نیاز بادام% 59 بیشینهو % 7/1 کمینه
 .داده می شودم در دوره خفتگی گیاه شود و کوددهی هم در دوره رشد و نمو و هو فسفره در تغذیه گیاهان استفاده می ه، پتاسهنیتروژن

  .انجام می شودبه صورت محلولپاشی  تريکمکوددهی اغلب در خاك و تا حدودي نیز به صورت چالکود و به میزان 
ناشی از سرمازدگی  آسیب هايدر صورتی که . شودمحصول در مجموع محدودتر است و درصدهاي کمتري را شامل می دورریز 

و تگرگ زدگی در مناطق کوهستانی تولید این محصول، درصدهاي به نسبت  باالیی را به خود اختصـاص  ) بادام خاطر زودگل بودنه ب(
   .دهدمی

پوشش بیمه قـرار داشـتند و    زیرها در مناطق کشت و کار این محصول درصد بسیار پایینی از بادامکاري ،در سال انجام پژوهش 
ریال و  7160000 مورد بررسی معادلدر سال  استان  17یک هکتار بادام کاري در سطح هزینه احداث میانگین این در حالی است که 

  . ه استریال برآورد شد 3850هزینه تمام شده یک کیلوگرم محصول در حدود  میانگین 
نـاچیز  ها و دیگر نهادهاي خرید محصـول  شود و نقش تعاونیها خریداري و توزیع میواسطه توسطمحصول تولیدي بادام اغلب  

محصول بـوده و   و بیماري ها کاهش دهنده آفت هاهاي مورد بررسی، به طور کلی برخی کاري در استان بادام سطح هاي همهدر . است
هاي پوسیدگی طوقه، مونیلیا، شانکر باکتریایی، زنبور مغزخـوار بـادام، چوبخوارهـا، بیمـاري لکـه      بیماري و آفت هاتوان  از آن جمله می
  . غربالی، شته، کنه و شپشک نخودي را نام برد آجري و بیماري
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  گردو
تن، فارس با  87/3هکتار  در هاي خراسان رضوي با عملکرداستاناز  صرف نظر از سطح زیر کشت،بر اساس نتایج این بررسی،  

تـن در   85/2قی بـا عملکـرد   تن و آذربایجان شر 3تن، اردبیل با  39/3تن، مرکزي با  40/3تن، همدان با  62/3تن، مازندران با  75/3
تن، لرستان با  97/0تن در هکتار، آذربایجان غربی با  87/0هاي یزد با عملکرد استان از ،هکتار به عنوان مراکز با عملکرد باال و در مقابل

باید یادآور شـد کـه    راستادر این  .می توان نام برد ،هکتار پاییندر تن در هکتار به عنوان مراکز با عملکرد  87/1تن و اصفهان با  57/1
دیگري ماننـد   هاي ، عاملاقلیمیهاي مورد بررسی و برهمکنش خاك، شرایط هاي استانها در گردوکارياعمال مدیریت شیوهافزون بر 

سـطح  هکتار در در توانند در افزایش و یا کاهش میانگین عملکرد می نیز هاي آبی و دیمتراکم کشت و هاتراکم کاشت، سن گردوکاري
  .)7( استان اثرگذار باشند

زیرا به طور کلی گردوکاري در ایران . غالب در مراکز تولید به میان آورد رقم هايتوان نامی از در کشت و کار این محصول نمی 
ع در متنـو  1اي از نژادگـان هـاي  مستقیم صورت گرفته است و مجموعه به طورآوري گیاهان دانهالی تاکنون بر اساس کشت بذر و عمل

دهی،  بر میوه، زود یا دیرگل دهند و بر این اساس گوناگونی زیادي از نظر نوع میوه، سختی درونها را تشکیل میمراکز تولید، گردوکاري
هاي پوست گردوکاران اغلب به میوه ،در عمل. شودناهمرسی، حساسیت و یا مقاومت به شرایط محیطی، سرما، گرما و غیره مشاهده می

خـاطر تولیـد   ه کنند که در اغلب موارد بهاي مادري داراي این ویژگی تهیه مییل زیادي دارند و بذرهاي مورد نظر را از پایهکاغذي تما
گردو تا حـدودي بـا کاشـت بـذر تـأمین      کشتکاران شود و اهداف مورد نظر نیز به نتاج منتقل می ویژگیدر گردو، این  2بذرهاي نامیزه

  .)9، 4( شود می
آن کمتر به صورت مخلوط بـا درختـان    3دگرآسیبی ویژگیخاطر رشد زیاد و اشغال فضاي بیشتر در طبیعت و نیز ه باین گیاه  

، %)50(، چهارمحال و بختیـاري  %)55(هاي اصفهان بر این اساس کشت این گیاه به صورت تک محصول در استان. شوددیگر کشت می
بیشـتر  %) 60(و همـدان  %) 69(، مرکزي %)52(و بویراحمد  کهگیلویه، %)75نشاه ، کرما%)68(، کردستان %)66(، فارس %)85(خراسان 

  .باشدهاي مورد بررسی میاز دیگر استان
هـا  شود و کشت آن در همه استانمی پیرایشهاي مرکزي و یزد با محور مرکزي هاي مورد بررسی به جز استانگردو در استان 

آذربایجان شرقی بـا   .باشدتر آن میوسیع سطح هايت کمتر از یک هکتار آن بیشتر از کش سطح هايیرد و گبه صورت آبی صورت می
، از جملـه  %55و همـدان بـا   % 71، مرکـزي بـا   %60، کرمان با %7/66، چهارمحال و بختیاري با %80هکتار، آذربایجان غربی با % 5/75

برتـر   هايکاشـت مسـتقیم بـذر    باهاي مورد بررسی، گردو در همه استان .می باشندکشت بیش از یک هکتار  هايسطح بااستان هاي 
گردو بـر اسـاس   باغ هاي ي از زدرصد بسیار ناچیکه هر چند . شودگردو استفاده می يباغ هاو براي احداث  گیاه افزاییتوسط باغداران 

برگزیـده   گیـاه افزایـی  گردو که بـراي  و نژادگان هاي برتر  رقم ها ،تا سال انجام بررسیبدیهی است . شوند هاي پیوندي احداث مینهال
و  کهگیلویـه هاي مرکزي، یزد، مازندران، لرستان و کشت نژادگان هاي زودرس و میان رس به جز استان .اندمشخص نشده ،شده باشند

یـاري  غرقـابی آب  به صـورت هاي مورد بررسی استان همهزیر کشت آن در  سطح هايباشد و به طور کلی  بویراحمد چندان مرسوم نمی
  .تري برخوردار استو از درصدهاي بسیار پایین می گذراندفشار مراحل اولیه خود را  زیرشوند و استفاده از آّبیاري  می

در اسـتان کرمانشـاه در    نوبـت  8 کمینـه تـا  نوبت در سال در استان مرکزي و  9/19 بیشینهرشد از  هدر طول دور آبیاري شمار 
روز در اسـتان آذربایجـان شـرقی     7/16 بیشـینه روز در استان کردستان تا  5/9 کمینهور آبیاري از باشد و به همین ترتیب د نوسان می

هـاي مـورد بررسـی از    در همـه اسـتان   .شـود ها از رودخانه تأمین میآب مورد نیاز گردوکاري% 55 بیشینهو % 10 کمینهمتغیر است و 
 دادهشود و کود هم در دوره رشد و نمو و هم در دوره خفتگی در خاك ه می، پتاسه و فسفره در تغذیه گیاهان استفادهکودهاي نیتروژن

روي  محلولپاشـی کوددهی اغلب در خاك و با درصدهاي به نسبت کم به صورت چالکود و با درصدهاي بسیار اندك به صورت  .شودمی
  .گیرددرخت صورت می

 
1- Genotypes                                                     2 - Apomictic seeds                                                                  3- Allelopathy  
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ناشـی از   هـاي آسـیب  شـود و حـال آن کـه   ا شـامل مـی  محصول گردو بسیار محدود است و درصدهاي بسیار کمتري ر دورریز 
درخت محدود پیرایش  بررسی ها بیانگر .سرمازدگی و یا تگرگ زدگی در مناطق کوهستانی تولید این محصول به نسبت چشمگیر است

  . هاي مورد بررسی استگردو در استان
 در ایـن سـال،   مه قرار دارند و این در حالی اسـت کـه  پوشش بی زیرها کاريدرصد بسیار پایینی از گردودر سال انجام بررسی،  

هزینـۀ تمـام شـده یـک کیلـوگرم      میـانگین  ریال و  1980000 استان مورد بررسی 17هزینه احداث یک هکتار گردوکاري در میانگین 
  .شده استریال برآورد  8986 میانگینطور ه محصول ب
هـا و دیگـر نهادهـاي    شود و در این میان نقش تعاونیي و توزیع میها خریدارکلی از طریق واسطه به طورمحصول تولید گردو  
و بیمـاري هـا از جملـه     هـا  حشـره برخـی   باغبـانی هاي در کشت و تولید این محصول مانند دیگر محصول. بسیار محدود است مربوط

کنه بـه   و ه، کرم سیب، شته، پروانه فريهاي باکتریایی، پوسیدگی ریشه و طوقرا، بیماريلکه سیاه، سیاه شدگی مغز، فیتوفتآنتراکنوز، 
  .نقش اساسی دارند ،عنوان عوامل تهدید کننده و کاهنده محصول

  پسته
تـن در هکتـار، خراسـان بـا عملکـرد       7/5هاي تهران با عملکرد صرف نظر از سطح زیر کشت در استان پسته هکتاردر عملکرد  

تـن در   45/1تن در هکتار، خراسان شـمالی بـا عملکـرد     47/3رکزي با عملکرد تن در هکتار، م 2تن در هکتار، فارس با عملکرد  37/3
 حـالی کـه  در . باشـند تن در هکتار، به عنوان مراکـز عمـده تولیـد ایـن محصـول در کشـور مـی        4/1با عملکرد  رضوي هکتار، خراسان

هـاي  تن در هکتار و اسـتان  7/0انشاه با عملکرد تن در هکتار، کرم 02/1تن در هکتار، یزد با عملکرد  9/0هاي کرمان با عملکرد  استان
 ،هکتـار پـایین تـا بسـیار پـایین      در تن در هکتار به عنوان مراکز با عملکرد 25/0و  38/0آذربایجان شرقی و غربی به ترتیب با عملکرد 

  . شوندارزیابی می
و  ‘فنـدقی ’، ‘اوحدي’، ‘اکبري’، ‘قوچیکله’شناخته شده و تجاري پسته مانند  رقم هايدر اغلب مراکز تولید به طور کلی از  

پسته، پیوند  هاي وحشی و برخی گونه ‘اکبري’، ‘سرخس’هاي دانهالی معمول روي پایه به طور رقم هاشود و این استفاده می ‘بادامی’
ه صورت تک محصول آبی و شوري نسبی خاك به طور کلی بها مانند مقاومت به کمکشت این محصول به خاطر برخی ویژگی. شوندمی

کشت پسته  سطح هاي% 5/99تا % 76هاي خراسان رضوي، خراسان شمالی، کرمان، مرکزي و یزد از مثال در استان براي. متداول است
  .گیردبه صورت تک محصول صورت می

پیـرایش  محصـول  یش از دیگر مراکز تولیـد ایـن   بشود و در خراسان و یزد پیرایش پسته به طور کلی به صورت جامی اجرا می 
در ایـن رابطـه در   . باشـد می کشت کمتر از یک هکتار آن سطح هايکشت بیش از یک هکتار آن بیشتر از  سطح هايو  شود انجام می

کشت بیش  سطح هاي% 90و در استان تهران حدود % 85و در استان مرکزي بیش از % 66بیش از  رضوي هاي کرمان و خراساناستان
  .باشنداز یک هکتار می

از  غرقـابی  تـر اسـت و آبیـاري   تولیـد محصـول متـداول    هـاي معمول در مرکز به طوررس پسته زودرس و میان رقم هايکشت  
  .این محصول باز نکرده است تولیدفشار جایگاه خود را در  زیرهاي درصدهاي بسیار باالیی برخوردار است و هنوز آبیاري

نوبـت در سـال در اسـتان     3/4 کمینـه تـا   نوبت در سال در استان تهـران  25 هبیشینرشد از ه آبیاري پسته در طول دور شمار 
روز در استان یزد متغیر است و  40 بیشینهروز در استان تهران تا  7 کمینهباشد و به همین ترتیب دور آبیاري از خراسان در نوسان می

  .شود ها تأمین میاز رودخانه ها از منابع دیگر غیرکاريآب مورد نیاز پسته% 100 بیشینهو % 62 کمینه
ــتان   ــه اس ــاي در هم ــتهه ــه   پس ــاي نیتروژن ــور از کوده ــز کش ــتفاده    خی ــول اس ــن محص ــه ای ــفره در تغذی ــه و فس   ، پتاس

به طور کلی کـوددهی درختـان    .شودمی به خاك دادهخفتگی گیاه  دورههم در دوره رشد و نمو گیاهی و هم در  ،هااین نهاده. شودمی
اساس چالکود نیز متداول شده اسـت و درصـدهاي    ددهی برگیرد و کوکود در خاك صورت می قرار دادن بارد بررسی پسته در مراکز مو
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 ،دهد و این در حالی است که تغذیه گیاه بر مبناي محلول پاشی روند افزایشی به خود گرفته اسـت را به خود اختصاص می چشمگیري
  .است ن خراسان ثبت شدهدر استا% 7/16ز به طوري که محلول پاشی تا مر

افـزایش   دورریـز دهـد و پـس از برداشـت درصـد     درصدهاي بسیار پایینی را به خود اختصاص مـی  ،محصول تا برداشت دورریز 
اسـتان خراسـان    سال انجام بررسی، دهد که درها نشان میبررسی. یابدبیمه محصول پسته نیز به تدریج جایگاه خود را باز می .یابد می

هـا در سـال   بـاغ % 30و در استان خراسان رضوي معـادل  % 31پسته زیر پوشش بیمه قرار دارند و در استان یزد  يباغ ها% 13بیش از 
تولید این محصـول در   هکاري در مراکز عمدهزینه احداث یک هکتار پسته میانگین این وضعیت در حالی است که . اندبیمه شده 1384

  .شودریال برآورد می14340برابر باهزینه تمام شده یک کیلوگرم محصول  میانگینیال و ر 11439250 معادل سال انجام بررسی
ها در این میان به جز در خراسان رضـوي  شود و نقش تعاونیها خریداري و توزیع میمحصول پسته در مجموع از طریق واسطه 

پسـته نیـز ماننـد    . بسیار اندك و ناچیز است%) 84(کزي و استان مر%) 90(، کرمانشاه %)35(، کرمان %)5/37(، خراسان شمالی %)30(
را، پوسـیدگی طوقـه و نیـز    ه شپشک، پسیل، بیماري هاي فیتـوفت و بیماري هاي مختلف از جمل ها حشرهبوسیله  باغبانیدیگر گیاهان 

موجـب کـاهش محصـول و    تهدیـد شـده و    در مغز پسته آفالتوکسین سمهمچنین وجود  گالزا وزنبور مغزخوار، چوبخوار، زنجره، شته
  .شودهکتار می در عملکرد
  فندق

شود به طـوري کـه تنهـا اسـتان     هاي چندي محدود میاستان مورد بررسی تنها به استان 19کشت این محصول در زیر سطح  
ن محصول فندق ت 1870معادل  1384در این استان در سال . در وضعیت برتر قرار دارد) بارور و نهال(مازندران از نظر سطح زیر کشت 

استان آذربایجان شرقی با وجود محدود بودن . تن در هکتار به دست آمده است که بسیار درخور توجه است 83/1عملکرد  میانگین با 
هکتـار زیـر کشـت بـارور و      10تن و استان کرمانشـاه بـا    75/1هکتار  در عملکردمیانگین ، از )هکتار بارور 8(زیر کشت آن  سطح هاي

  . تن برخوردارند 1/1هکتار در ملکرد ع میانگین 
ــب از       ــول اغل ــن محص ــت ای ــورد کش ــاطق م ــاي در من ــم ه ــی   رق ــتفاده م ــناخته اس ــی و ناش ــار   محل ــت و ک ــود و کش   ش

خارجی بسیار محدود نیز  رقم هايگیرد هر چند برگزیده محلی صورت می رقم هايآن ها بر اساس استفاده از پاجوش و یا کشت بذر 
  .شودهده میدر میان آن ها مشا

به صورت مخلوط با دیگر درختان میوه % 92تا % 7/56این محصول در کرمانشاه به صورت تک کشت و در دیگر مراکز تولید از  
و  اسـت  اي شـکل کاري به صـورت بوتـه  فندق% 100تا  90حدود %). 3/75(اغلب کشت و کار آن به صورت سنتی است . شودکشت می

کشـت بـیش از یـک     هـاي  سطحکشت کمتر از یک هکتار آن به طور محسوس بیشتر از  سطح هايو  دندارن پیرایشبراي نظم خاصی 
  .باشدهکتار آن می

فشار این محصول بسـیار   زیرشوند و درصد آبیاري به روش غرقابی آبیاري میها در مراکز مورد بررسی کاريفندق% 98بیش از  
بـه ترتیـب در اسـتان     نوبت 15و  14 تا بیشینهنوبت در سال در استان کرمانشاه  8 کمینه از آبیاري شمار%). 7/1 بیشینه(اندك است 

در استان کرمانشاه در نوسـان   روز 15در استان مازندران تا  روز 8هاي آذربایجان شرقی و غربی است و دور آبیاري از مازندران و استان
  .باشدمی

در % 20 کمینـه از  میانگین به طور (شود تأمین می) غیر از رودخانه(ع آبی ها به طور کلی از سایر منابکاريآب مورد نیاز فندق 
ـ     ). در استان مازندران% 7/86 بیشینهاستان آذربایجان غربی تا  ، هدر مراکز مورد بررسی در کشت و کـار فنـدق نیـز از کودهـاي نیتروژن

  .گیردا در دوره خفتگی گیاه صورت میهکوددهی% 3/83 بیشینهتا % 30 کمینهشود و از پتاسه و فسفره استفاده می
بـا وجـود ایـن،    . از برداشت بسیار محدود و اندك است پس هاز برداشت و چه در مرحل پیش هاین محصول چه در مرحل دورریز 
  .)15( گرددباشد و اغلب موجب کاهش محصول میدر نوسان می% 35تا % 25زدگی از سرمازدگی و تگرگ اثرهاي
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. گیـرد هـاي گیـاه اسـت بـه خـود مـی      اي که از ویژگـی شود و اغلب به صورت آزاد رها شده و فرم بوتهمی پیرایشفندق کمتر  
 شود و استفاده از چـالکود بـه تـدریج متـداول    می انجامخاك زیر در  قرار دادنبه صورت % 100تا % 80از  اندکیکوددهی جز در موارد 

کمترین سطح زیر کشت این محصول زیر پوشش بیمه قرار نگرفته است و ایـن در  شود و حتی شود و محلولپاشی نیز گاهی اجرا میمی
احـداث   هریال در استان کرمانشاه و هزینـ  18000تمام شده یک کیلوگرم محصول معادل  ههزیندر سال انجام بررسی، حالی است که 

یدي نیز به جز در موارد اسـتثنایی بـه وسـیله    محصول تول. است بودهریال  5000000کاري در استان مازندران معادل یک هکتار فندق
  .شودخریداري و توزیع می %)100تا % 10از ( هاواسطه

در کشـت و   زیـاد  يدشـواري هـا  دهند که با وجود مسـائل و  ها نشان میداده واکاويآوري شده و بررسی آمار و اطالعات جمع  
ویژه خطر سرماهاي اوایل بهار که به طور کلی محصول بـادام، گـردو و    به) بادام، گردو، پسته و فندق( ي مورد بررسیهامحصولتولید 

عملکـرد  میـانگین  ها با  هکتار برخی از این محصول در عملکردمیانگین  به بار می آورد،هاي قابل توجهی را فندق را تهدید کرده و زیان
 پا برابري کرده و حتی در مواردي از آن هـا برتـري دارد  ها در اروي از کشورهاي مهم تولید کننده این محصولشمارهکتار آن ها با در 

)11( .  
هـا در  یت ایران از نظر تولید این محصولموقعت تولید این چهار محصول مهم در کشور و شرایط و موقعیوضعیت و  ،در مجموع  

و خـاکی   اقلیمـی شـرایط   نظر گرفتن در گویاي این واقعیت است که با ،هکتاردر سطح اروپا و دنیا در ارتباط با میزان تولید و عملکرد 
 نظـر کارشناسـان و   بهره گیـري از  همراه با) داخلیخارجی و (اصالح شده  رقم هايمساعد در مراکز مهم میوه خیز کشور و استفاده از 

حـالی اسـت کـه     این در. همچنان بیش از پیش وجود دارد ،هاي بالقوه موجود در جهت افزایش تولید بیشتر امکان استفاده از پتانسیل
در و  مشکلزا شـده  شدید زمستانسرماي سرماهاي اوایل بهار و  به خاطرها شرایط کوهستانی در اغلب مناطق کشت و کار این محصول

  .روددر اثر سرمازدگی از بین می ،بخشی از محصول مواردي
اي  آبیـاري و دور آبیـاري  بـه گونـه     ارشـم دهد که گاهی درختان خشک میوه مورد نظر در این طرح نشان می بارهها دربررسی 

نظمـی در  این گونه بـی . اعمال شده است که یا آب بیش از حد در اختیار گیاه گذاشته شده و یا گیاه در تنش خشکی قرار گرفته است
 درعملکـرد  اهش کـ بادام ناشی از آبیاري زیاد و یا کاهش رشـد و   درخفگی ریشه  دشواري هایی مانندتأمین آب مورد نیاز این گیاهان 

 اي با گیـاه اصـلی  گیاهان علوفه همراهکاري از کشت  این مسائل در برخی از مناطق میوه. پسته ناشی از کمبود آب را موجب شده است
  .شود که نیاز آبی متفاوت دارندناشی می ،با یونجه همراهکشت بادام مانند 

اطالعی از ایـن  کاران به دلیل بیدهد که باغداران و میوهنشان میپیرایش درختان  درباره طرحآوري شده در این اطالعات جمع 
هاي بعد نیز مسـئله پیـرایش درخـت بـه فراموشـی سـپرده       کنند و در سالمی مهم، پس از کاشت نهال، آن را اغلب به حالت خود رها

ت و بدین ترتیب در کوتاه مـدت ممکـن   اسسازي براي بیماري ها رد و زمینهرویه درخت، کاهش عملکحاصل این کار رشد بی. شود می
  .)16( دیده و از بین برود است گیاه آسیب

شـود و   نظمی خاصی مشاهده میکش، بیقیمت باالي سموم آفت با وجودنیز  بیماري هاها و مبارزه با آفت و در مورد سمپاشی 
هاي تولیـد و  موجب افزایش هزینه سو ین امر از یک ا .شودسمپاشی می بیش از حدگیرد و یا صورت نمی هنگامها به چه بسا سمپاشی

اثرگـذار نبـوده و    ،نابهنگـام  يهـا در همین شرایط سمپاشی. شودهاي زیرزمینی میدیگر باعث آلوده شدن محیط زیست و آب سوياز 
   .)14( همچنان فعال بوده و ضعف درخت و در نتیجه کاهش تولید را موجب خواهند شد هازابیماری و ها حشره

هاي نامتعادل وجود دارد هر چنـد کـوددهی   آوري شده زمینهدر مورد استفاده از کودهاي شیمیایی نیز بر اساس اطالعات جمع 
نوع کود و مقدار آن که باید متناسب با بافت خاك و عوامـل درون   گزینش. شودخفتگی گیاه انجام می دورهرشد و هم در  دورههم در 

کودهـا  گیـرد و اغلـب   کمتر مورد توجه قرار می ،در تعیین میزان کود دخالت داده شودنیز که باید  یاه سن گ نیز خاکی صورت گیرد و
آن ها براي گیاه بسیار محدود  سودمند اثرهايشوند که شوند و یا در نقاطی از خاك کودها توزیع میمی دادهخاك  به از نیاز گیاه بیش

   .باشد بوده و گاهی در حد صفر می
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شـود و   اندیشـیده  ویـژه اي  راهکارهـاي هاي بادام، گردو، پسـته و فنـدق بایـد    ه برداشت نیز با وجود خشک بودن میوهدر زمین  
زمـان   ،شـود سبز میوه که از اواسط تابستان به بعد مشاهده می هپوست شکافتندر مورد بادام  .صورت گیرد ،هنگامبرداشت محصول به 

و  نمـود  برداشـت هـا را   درخت، میوه اندام هايرسانی به باید با احتیاط و بدون آسیب هنگام در این. کندها را مشخص میبرداشت میوه
 ها را براي مدت طوالنی در انبار نگهداري کرد توان آنمی ،پس از خشک کردن. ها را از پوست سخت جدا کردپوست سبز میوه بیدرنگ

)7 ،9(.  
 دشـوار هـا را  درختان گردو، برداشت میـوه  بودن بزرگ. باشدتر از آن میشکلتر از بادام و مدر مورد گردو موضوع برداشت مهم  

رنـگ   میوه گردو از تغییر هنگامدر هر حال برداشت به . کنندچاك خورده اغلب به طور طبیعی ریزش می يهاهر چند میوه .نمایند می
جداسازي پوست سبز میـوه گـردو از پوسـت    . دهدش میکند و ارزش بازاري آن را افزایکمرنگ جلوگیري می مغز آن از سفیدي به زرد

  .)13( جدي مورد توجه قرار گیرد به طورکه باید  برداربر و هزینهسخت نیز موضوعی است زمان
 هـاي  نشانهمیوه پسته نیز در هنگام رسیدن و نزدیک به برداشت . هاي زیادي صورت گرفته استدر مورد برداشت پسته بررسی 
هـا  باشد کـه شـدت ایـن رنـگ    و یا قرمز روشن می کرمدهد که اغلب به صورت تغییر رنگ پوسته خارجی میوه به می را نشان ویژه اي

پوسته سخت که در مناطق مهم تولیـد   روي پوست نرم سریع برداشتنپسته و  هنگامبرداشت به . استپسته متغیر  رقم هاينسبت به 
هاي قارچی و تراکم سم آفالتوکسین جلوگیري  گیرد مسئله مهمی است که از آلودگیصورت می ویژههاي این محصول با ابزار و ماشین

 بـدون در عرضـه محصـول سـالم و     اي ویـژه  هـاي  دشـواري با این وجـود همیشـه    در این باره آگاه هستند،کاران هر چند پسته. کندمی
  ).16، 5( هاي ویژه در پسته وجود دارد آلودگی
ها در پاي درخت و در تماس با رطوبـت  میوه برداشت شود و از ماندن میوه هنگاماست و باید به  تردر مورد فندق موضوع ساده 

هـا را پوشـش   هاي قارچی سطح میوهدر غیر این صورت آلودگی. انداز درخت جلوگیري شودزیر سایه )هرز( ناخواسته هايخاك و علف
 شودصورت گیرد که به آن کمتر اهمیت داده می هنگامفندق نیز باید به ه روپوش میو برداشتن. کاهنددهند و از بازارپسندي آن میمی

)10(.  
در نگهـداري آن هـا بـراي مـدت      ویژه ايهاي بادام، گردو، پسته و فندق، در عمل مشکل با توجه به ماهیت خشک بودن میوه  

هـا  ممکن و کاهش رطوبت میوه هايراه بهها بدیهی است پس از برداشت، خشک کردن این میوه. مشخص پس از برداشت وجود ندارد
هـا   زاو بیماری آفت هاآلودگی  به  نداشتنها و سالم بودن میوه. را تضمین نماید آن ها تواند نگهداري درازمدت به حد معین و مجاز می

  .)5( باشد الزمه نگهداري مطلوب آن ها در انبار می ،هاو نیز شرایط مناسب محل نگهداري این میوه
با توجه به سطح بسیار وسیع کشـت  . باشدکاران کشور میاساسی میوه يدشواري هازاریابی و فروش محصول همواره یکی از با  

آوري، نگهداري و فروش محصول بـه قیمـت عادالنـه    تولید انبوه، برداشت و جمع در نتیجه،در کشور و  باغبانیاین چهار محصول مهم 
بـا  . تواند شکوفایی اقتصادي مناطق تولید و افزایش توان مالی باغداران را نوید دهدورت گیرد میمربوطه ص ویژهچنانچه بر اساس نظام 

و ضعف مالی باغداران بـراي عرضـه محصـول و     سوکاران از یک هاي صنفی و مدافع منافع میوهاین وجود، فعالیت بسیار محدود تشکل
 ارزانکـاران را  میـوه  ت هايگران وارد عمل شده و حاصل زحمود تا واسطهشدیگر موجب می سوياز  ترابريهاي ارتباطی و مشکل راه

گري اغلب عرصـه شـکوفایی اقتصـادي    این نوع سیستم واسطه. خریداري نموده و خود در شرایط مناسب و به بهاي باالتر عرضه نمایند
تـأثیر قـرار    زیـر  ،ریزي شده استپایه گذاري کالنهها را که بر اساس سرمای ساالنه آنهاي  زحمتنماید و حاصل کاران را تنگ میمیوه
  .دهدمی

 
  نتیجه گیري

ایـران  کشور که است  این نشانگر استان کشور، 19آوري شده از این طرح در هاي جمعکلی ارزیابی نتایج حاصل از داده به طور  
 تولیـد و خاکی کـه   اقلیمیوجود شرایط مطلوب  .باشدمی طرحدر این  بررسیداراي توان کافی براي تولید مطلوب چهار محصول مورد 
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وجـود  . کشـور اسـت   در خشـکبارها تولید نوید بخش شکوفایی صنعت  ،نماید این گیاهان را مانند دیگر مناطق مستعد جهان فراهم می
و زمسـتانی کـه    رشد و نمو ساالنه گیاه و میوه، سرماهاي طوالنی مـدت پـاییزي   دورهروزهاي آفتابی بیش از حد نیاز گیاهان در طول 

خیـز ایـران   از شرایط مطلوب و بهینـه منـاطق میـوه    ،باشدها براي آغاز رشد عادي در سال آینده میتأمین نیاز سرمایی این گونه هالزم
بایست  ها در کشور بسیار روشن و امیدوار کننده است و این در حالی است که میرسد دورنماي کشت این محصولبه نظر می .باشد می
هـاي مـدیریتی و   اصالح زمینـه  هاي برتر و پربار در کنارو نژادگان رقم هاهاي کاربردي و استفاده از  با به کارگیري روش ،ین به بعداز ا

هاي الزم را در جهـت افـزایش    ، زمینهمساعدسرماهاي اوایل بهار و ترویج این صنعت در مناطق  آسیب رسانیو مقابله با  دورریزکاهش 
هـا را در سـطح جهـانی ارتقـاء داده و     صادراتی ایـن محصـول   موقعیت راهم نمود و در نهایت از این راهیفیت محصول فتولید و بهبود ک

  .ها تضمین نموداین محصول تولیدشکوفایی اقتصادي این صنعت را در سطح کشور و به ویژه در مناطق مستعد کشت و 
 

  سپاسگزاري
 تـامین جمهوري اسالمی ایران به خـاطر   علوم علوم بدین وسیله از فرهنگستان علوم باغبانی گروه کشاورزي فرهنگستان هشاخ  

مختلف در اجراي این طرح همکاري داشته انـد از جملـه    گونه هايکسانی که به  تمامیاعتبار الزم براي اجراي این طرح و همچنین از 
 ،هـاي مربـوط  دمات کشاورزي و کارشناسان شهرسـتان ها و مراکز خها، مسئولین محترم مدیریتمدیران محترم جهاد کشاورزي استان

  .نمایدتشکر و قدردانی می
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Present State and Suggestions for Quantitative and Qualitative Improvements of 

Importants Nut Crops in Iran 
 M. Khosh-Khui1, V. Grigurian, E. Tafazoli and E. Khalighi2 

 

The present state and determining the production problems and also presenting the guidance for 

quantitative and qualitative improvements of almond, walnut, pistachio and hazelnut, a research 

was conducted from 2004 to 2005. Firstly, using the statistics published by Ministry of Agricultural 

Jihad, 19 provinces of important fruit producing and a few cities in each province were selected. 

Then, using a questionnaire, all aspects of information from these centers were collected. Provinces 

selected were east Azarbayejan, west Azarbayejan, Ardebil, Isfahan, Tehran, Chaharmahal 

Bakhtiari, Razavi Khorasan, north Khorasan, south Khorasan, Fars, Kurdestan, Kerman, 

Kermanshah, Kohkiluieh and Boyerahmad, Lorestan, Mazandaran,  Markazi, Hamedan and Yazd. 

The results showed that in spite of some problems in cultivation of these fruits, especially early 

spring frost which damages early fruiting species, like almond, walnut and pistachio, average yields 

per hectare of these species are not less than average yields of important countries in Europe and in 

some cases they are higher. In the year of experiment, according to FAO report, average yields per 

hectare of almond were 0.84 in Iran, 4.25 in France, 1.84 in Turkey and 0.33 tons in Spain. 

Similarly, average yields per hectare of walnut were 2.31 in Iran, 1.66 in France, 1.85 in Turkey and 

3.85 tons in Spain. Average yields per hectare of 0.63 and 1.13 tons for hazelnut and pistachio in 

Iran, respectively, 2.49 tons in France for hazelnut, 0.79 tons in Turkey for pistachio, and 1.00 tons 

in Spain for hazelnut were reported. These achievements are under situations that a number of 

reducing factors are present in Iran. The results of this investigation showed that in the years of the 

study, the production problems include lack of covering insurance or guaranteed market, low 

knowledge of fruit producers on orchard management particularly pruning  irrigation, spraying 

against insects and deseases, fertilizing etc. It can be concluded that in Iran the potentials for 

increasing the yields of these crops for internal consumptions and export are available. 

Key words: Almond, Hazelnut, Nut crops, Pistachio, Walnut. 
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