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عوامل موثر بر برداشت ماشينی پسته در ايران (مطالعه موردی استان کرمان)
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سعيد فيروزی *3محمدعلی رستمی ،2محمدجواد رمضانی ،1اميرحسين بازيار

 .1دانشیار ،گروه زراعت ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
 .2استادیار پژوهش ،بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرمان ،ایران
 .3دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه زراعت ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایران
 .4مربی ،آموزشکده فنی و حرفهای سما ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رشت ،رشت ،ایران
(تاریخ دریافت -1331 /4/21 :تاریخ بازنگری -1331 /3 /11 :تاریخ تصویب)1331 /11 /11 :

چکيده
ایران بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده پسته جهان است .از این رو ،پایداری تولید این محصول استراتژیک از اهمیت
ویژهای برخوردار است .هزینه باالی برداشت دستی پسته ،درآمد پستهکاران را کاهش داده و انگیزه تولید این محصول را
با چالش جدی مواجه ساخته است .لذا در این تحقیق ،عوامل موثر بر برداشت مکانیکی پسته در استان کرمان به عنوان
قطب تولید این محصول در ایران ،مورد مطالعه قرار گرفت .بدینمنظور از روش دلفی در سه مرحله استفاده شد .دلفی
یک فرآیند گروهی است که هدف از اجرای آن ،کشف و جمعآوری نظرات تخصصی گروهی از افراد مجرب و آگاه در یک
زمینه تخصصی است .بر این اساس 22 ،نفر از کارشناسان پسته و باغداران بزرگ پسته شهرستانهای رفسنجان و کرمان
به عنوان اعضاء گروه تحقیق دلفی در نظر گرفتهشدند .نتایج نهایی تحقیق نشان داد عوامل "بهبود کارایی مصرف آب با
حمایت از اجرای روشهای نوین آبیاری درختان پسته" و "تخصیص اعتبارات مناسب جهت فراگیرشدن برداشت
مکانیکی پسته" به ترتیب با کسب  31و  32درصد از توافق اعضاء گروه تحقیق ،اولین و دومین محرکهای توسعه
برداشت مکانیکی پسته در استان کرمان بودند .همچنین ،عوامل "اجرای طرحهای الگویی مکانیزاسیون برداشت پسته" و
"ارائه سیاستهای تشویقی جهت توسعه برداشت مکانیکی در میان پستهکاران استان کرمان" نیز با  31درصد توافق ،به
طور مشترک در جایگاه دوم اولویت های توسعه برداشت مکانیکی پسته در استان کرمان قرار گرفتند .بررسی موانع
برداشت مکانیکی پسته نیز نشان داد که عوامل "نظام خردهمالکی اغلب باغات پسته" و "تکپایه یا تکتنه نبودن
درختان پسته در منطقه" به ترتیب با درصد توافق  39و  34درصد در جایگاههای اول و دوم جای گرفتند .بنابراین،
حمایت مالی ویژه از پیادهسازی شیوه های کارآمد آبیاری ،اصالح و نوسازی باغات قدیمی و برپایی طرحهای الگویی
برداشت مکانیکی پسته امری اجتنابناپذیر است .همچنین ،تجمیع باغات پسته کوچک در قالب تعاونیهای کشاورزی به
منظور افزایش توان مالی گروهی به عنوان پشتوانه اصالح باغات قدیمی و تامین تجهیزات برداشت پسته از موارد ضروری
به شمار میروند.
واژههای کليدی :برداشت ،ماشینهای برداشت ،مکانیزاسیون کشاورزی ،فندقیها

مقدمه

3

در میان فندقیها ،پسته از محتوای چربی کمتر و از سطح
انرژی ،پتاسیم ،ویتامینهای  Kو  ،B6عناصر معدنی (مس ،آهن
و منگنز) و تیامین بیشتری برخوردار است .به عالوه ،سطح باالی
آنتیاکسیدان و خاصیت ضدالتهاب مغز میوه پسته موجب شده
تا به عنوان ماده غذایی مفید بدن انسان ،مورد توجه ویژه قرار
گیرد ( .)Bulló et al., 2015درخت پسته از قدیمیترین درختان
* نویسنده مسئولfiroozi@iaurasht.ac.ir :

میوه در ایران است .ایران ،آمریکا و ترکیه به ترتیب بزرگترین
کشورهای تولیدکننده پسته جهان هستند (Taghizadeh-
 .)Alisaraei et al., 2017تولید جهانی این محصول باغی در
سال  2114در حدود  130111تن گزارش شده که 231111
تن از آن به ایران مربوط میگردد .جمهوری اسالمی ایران و
ایاالت متحده آمریکا از پیشگامان تولید و کشت پسته در جهان
هستند ( .)Anonymous, 2016در حال حاضر ،دوسوم سطح
زیرکشت پسته ایران در استان کرمان ،به عنوان قطب تولید
پسته واقع شدهاست (.)Iran Pistachio Association, 2014
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مکانیزه نبودن کشت پسته از عوامل مهم در کارایی
نامناسب تولید این محصول در ایران به شمار میرود
( .)Mohammadi & Mehry, 2015افزایش هزینههای تولید
پسته در ایران بعد از مشکل قارچ آفالتوکسین ،1از مهمترین
چالشهای پیش روی تولید این محصول در کشور است .هزینه
برداشت دستی پسته در ترکیه  43/33درصد از کل هزینه تولید
پسته گزارش شدهاست ( .)Polat et al. 2001الگوی کاشت و
چند پایهبودن درختان پسته از مهمترین موانع فنی در برداشت
ماشینی پسته به شمار میروند .برداشت پسته در ایران غالباً با
پهنکردن پارچههایی بزرگ در زیر درختان پسته ،جداسازی
دستی خوشهها از شاخهها و انداختن آنها بر روی پارچه و در
ادامه ،جمعآوری محتویات پارچه انجام میگیرد ( Scavarda et
.)al., 2011
محققان در کشورهای صاحبنام تولید پسته جهان،
مطالعاتی را در زمینه مکانیزاسیون تولید پسته انجام دادهاند .در
این زمینه Sessiz et al. (2008) ،به مطالعه وضعیت مکانیزاسیون
کشت پسته رقم سیرت 2در ترکیه پرداختند .این محققان ،ضمن
اعالم وضعیت توانهای موتوری و ماشینهای کشاورزی شامل
خاکورزها و سمپاشها ،گزارش کردند که عملیات هرس و
برداشت پسته رقم سیرت در این کشور  111درصد دستی انجام
میگیرد .عملیات برداشت پسته توسط بچهها و زنان انجام می-
گیرد که برای پایین آوردن خوشههای باالیی از میلههای چوبی

استفاده میکنند .برداشت پسته در این کشور تاکنون مکانیزه
نشدهاست (.)Polat et al., 2007
با توجه به هزینه باالی برداشت دستی پسته و مشکل
دسترسی به کارگر ،انواع ماشینهای برداشت تنهتکان 3پسته در
کالیفرنیا بکار گرفته شدهاند .در انواع ماشینهای تنهتکان
برداشت پسته ،تنه درخت به کمک یک مکانیزم ارتعاشی که
عمدتاً توان خود را از محور خرمنکوب یک ترکتور پرقدرت
دریافت میکند ،به لرزش درمیآید .در نتیجه ،ایجاد ارتعاش
موجب ریزش میوههای پسته میشود (شکل  .)1امروزه برداشت
مکانیکی میوههایی که به شکل تازه مصرف نمیشوند عمدتاً بر
پایه استفاده از ارتعاش با فرکانس باال و لرزاندن کمانرژی 4استوار
است ( Polat et al., 2007; Torregrosa et al., 2008; Zhou et
 .)al., 2014با توجه به صلبیت بیشتر تنه و شاخههای درختان
پسته ،دامنه ارتعاش بکار گرفته شده در این ماشینها نسبت به
انواع مشابهی که برای برداشت زیتون و گیالس مورد استفاده
قرار میگیرند کمتر است (Ferguson et al. .)Polat et al., 2007
) (2014تنهتکان پستهای را در کالیفرنیا مورد آزمایش قرار دادند
که راندمان برداشت آن  33/3درصد در برابر  01/2درصد در
انواع تجاری گزارش شد .این محققان تاکید کردند که با توجه
به باالرفتن سن درختان پسته در اغلب باغات پسته کالیفرنیا،
نیازمند طراحی و ساخت انواع جدیدی از ماشینهای برداشت
پسته هستند.

1. Aflatoxin
2. Siirt

3. Trunk shakers
4. Low energy shaking

شکل  .3يک نوع تنهتکان پسته رايج در کاليفرنيا

به طور کلی مکانیزاسیون برداشت میوه در دنیا با توسعه
مطلوبی همراه نبودهاست .غیریکنواختی در زمان رسیدن
محصول ،مقاومت مکانیکی کم میوه ،درختان کهنسال و تنوع
ارقام درختان میوه از جمله دالیل عمومی فنی در توسعهنیافتگی

برداشت انواع میوه در جهان است ( .)Polat et al., 2011برداشت
میوه با توجه به نوع محصول ،به  421تا  2111ساعت کارگر در
هکتار نیروی کار نیازمند است که  41تا  01درصد از نظر زمان
کار الزم برای تولید محصول و  31تا  11درصد از هزینه انجام
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کار را به خود اختصاص میدهد (.)Tuncer & Özgüven, 1989
هزینه برداشت دستی پسته در ایران نیز  31تا  11درصد از کل
هزینه تولید پسته گزارش شدهاست ( Arabnejad & Shamsi,
 )2014که عمدتاً توسط کارگران اتباع خارجی انجام میگیرد.
بنابراین ،توسعه مکانیزاسیون برداشت پسته به منظور پایداری
اقتصادی تولید این محصول استراتژیک در ایران امری اجتناب-
ناپذیر است.
شناسایی محرکها و موانع پیشروی توسعه
مکانیزاسیون کشت محصوالت کشاورزی در هر منطقه از
اقدامات اولیهای است که اطالعات ارزشمندی را در اختیار
برنامهریزان توسعه مکانیزاسیون قرار میدهد .از اینرو ،برخی
محققین مطالعاتی را با بهرهگیری از روش دلفی به منظور
شناسایی و تحلیل محرکها و موانع توسعه مکانیزاسیون
محصوالت باغی و زراعی در ایران انجام دادهاند .در این راستا،
) Abedi et al. (2017عوامل برداشت مکانیکی زیتون در استان
گیالن را با استفاده از روش دلفی بررسی کردند .اصالح باغات
زیتون و رعایت اصول فنی درختکاری و حمایت از تحقیقات
ساخت و بهینهسازی ماشینهای برداشت زیتون به عنوان
مهمترین محرکهای توسعه مکانیزاسیون برداشت زیتون در
استان گیالن شناسایی شدند .همچنین ،شیبدار بودن اغلب
قطعات زیتونکاری و فقدان یا نقص برنامهریزی به منظور
توسعه مکانیزاسیون برداشت زیتون به عنوان مهمترین موانع
توسعه مکانیزاسیون برداشت زیتون در استان گیالن شناخته
شدند Firouzi et al. (2017) .نیز در مطالعه دلفی خود ،در
نظرگرفتن اصول مهندسی کاشت در احداث باغات جدید فندق
و تدوین برنامههای کالن منطقهای و ملی توسعه مکانیزاسیون
کشت فندق را به عنوان محرکهای توسعه برداشت مکانیزه
فندق در استان گیالن معرفی کردند .این محققان ،شیبداربودن
اغلب باغات فندق و مشکل جادههای دسترسی به باغات فندق
استان گیالن را از مهمترین موانع توسعه مکانیزاسیون برداشت
فندق در این استان دانستند .همچنین ،در تحقیق
) Yousefzadeh & Firouzi (2016شناسایی و ترغیب توتون-
کاران پیشگام و واردات آخرین فناوریهای مدرن کشت مکانیزه
توتون و اصالح آنها مطابق با شرایط بومی به عنوان عوامل
پیشبرنده کشت مکانیزه توتون در استان گیالن معرفی شدند.
به عالوه ،کمبود تحقیقات مکانیزاسیون کشت توتون و کوچک-
بودن مزارع توتون استان گیالن به عنوان بازدارندههای توسعه
مکانیزاسیون کشت توتون شناسایی شدندEivani et al. .
) (2017طی تحقیقات خود ماشین یا روش مناسب برداشت
پسته در ایران را با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی ،باغی و
ویژگیهای باغداران مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیقات آن

ها نشان داد ،اگرچه مکانیزاسیون سامانههای پس از برداشت
پسته که بهعنوان کارگاههای ضبط پسته مطرح است در ایران
به خوبی شناختهشده ،ولی با این وجود ،مکانیزاسیون برداشت
آن کماکان با نقصان مواجه است .یکی از دالیل آن سنتیبودن
باغات و عدم کاشت درختان با در نظر گرفتن الزامات برداشت
مکانیزه است.
مرور منابع نشان میدهد که تاکنون تحقیقات در زمینه
برداشت پسته در ایران ،عمدتاً در بعد ارزیابی فنی عملکرد
ماشینهای برداشت پسته و امکان کاربری آنها با توجه به ارقام
متداول و شرایط کشت بومی بودهاست ( ;Mobli et al. 1999
Mobli et al., 2003; Mobli, 2007,; Arabnejad & Shamsi,
2014; Eivani et al. 2017; Loghavi & Rahimi, 2007; Polat
 .)et al. 2007; Erdoğan et al. 2003تالشهایی نیز جهت

بهبود برداشت پسته با ماشینهای تکاننده با استفاده از مواد
شیمیایی انجام شدهاست .در همین راستاTajabadipoor, et ،
) al. (2000در تحقیقات خود با هدف بهبود برداشت مکانیکی
پسته نشان دادند که محلولپاشی با اتفن ،1مقدار ریزش دانه-
های پسته و ریزش برگ را در هنگام برداشت افزایش داد ولی
تفاوتها نسبت به تیمار شاهد معنیدار نبود.
با توجه به اهمیت پایداری تولید پسته در ایران به عنوان
بزرگترین صادرکننده پسته جهان و همچنین با در نظرگرفتن
توسعهنیافتگی مکانیزاسیون برداشت این محصول در کشور ،الزم
است کلیه محرکها و موانع برداشت مکانیزه پسته در ایران
مورد بررسی قرار گیرند .بدینمنظور در این تحقیق ،عوامل موثر
در توسعه نیافتگی مکانیزاسیون برداشت پسته در استان کرمان
با استفاده از روش دلفی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند.

روش تحقيق
این تحقیق در سال  1332در استان کرمان به عنوان بزرگترین
تولیدکننده پسته ایران انجام گرفت .به منظور بررسی کلیه
محرکها و موانع توسعه مکانیزاسیون برداشت پسته در ایران ،از
روش دلفی استفاده شد .دلفی یک فرآیند گروهی است که هدف
از اجرای آن ،کشف و جمعآوری نظرات تخصصی گروهی از افراد
مجرب و آگاه در یک زمینه تخصصی است که اطالعات کاملی از
ابعاد مختلف آن در دسترس نیست ( .)Yousuf, 2007تعداد
اعضاء گروه تخصصی تا حدودی به طرح و ماهیت کار بستگی
دارد .اغلب تحقیقات دلفی با حضور  12تا  21نفر کارشناس
خبره انجام گرفته است ( Ludwig, 1997 & Abedi et al.,
1. Ethephone
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 .)2017اعتبار نتایج تحقیقات دلفی ،برخالف سایر روشها ،نه به
تعداد افراد پاسخگو ،بلکه به اعتبار و خبرگی افراد شرکتکننده
در تحقیق وابسته است Hsu & Sandford, 2007; Abedi et al.,
) .)2017در این تحقیق ،تعداد  22نفر از باغداران مجرب و
کارشناسان مراکز تحقیقاتی و آموزشی استان کرمان به عنوان
اعضاء گروه تحقیق انتخاب شدند.

• مرحله سوم
• تحلیل نتایج

نتایج مطالعات دلفی ،عموماً با توزیع پرسشنامه در سه
مرحله در میان افراد گروه تحقیق قابل اجراست ( & Pereira
 .)Alvim, 2015شکل  2طرح کل تحقیق دلفی را نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود ،خروجی هر مرحله تحقیق دلفی،
دادههای موردنیاز مرحله بعد را تامین میکند.

بازخورد
• مرحله دوم

• تحلیل نتایج

بازخورد

• مرحله اول
• تحلیل نتایج

بازخورد

شکل  .2طرح کلی فرآيند تحقيق دلفی سهفازه ()Pereira & Alvim, 2015

در مرحله اول تحقیق ،پرسشنامهای حاوی یک سوال باز-
پاسخ به شکل زیر طراحی گردید:
به نظر شما ،مهمترین محرکها و موانع پیش روی توسعه
مکانیزاسیون برداشت پسته در ایران کدامند؟
در این پرسشنامه ،از اعضاء گروه تحقیق خواسته شد تا
نظرات خود را به شکل فهرستی از جمالت کوتاه ارائه نمایند.
پرسشنامههای مرحله اول تحقیق دلفی حضوراً تحویل و جمع-
آوری شدند .جمعبندی نتایج مرحله اول تحقیق منجر به ظهور
 12عامل محرک و  19عامل بازدارنده شد .در این مرحله ،از
تقسیم تعداد پاسخ هر عامل بر جمع کل پاسخها و تعداد اعضاء
گروه تحقیق (در این مطالعه  ،)22به ترتیب درصد پاسخها و
درصد موردها برای آن عامل محاسبه شدند.
مرحله دوم تحقیق دلفی به مرحله جمعآوری دادهها
معروف است ( .)Pereira & Alvim, 2015در این مرحله از
تحقیق دلفی ،کلیه عوامل شناساییشده در مرحله اول تحقیق
در پرسشنامهای به شکل طیف لیکرت پنجسطحی 1مورد پرسش
قرار گرفت .بدینترتیب ،کلیه نظرات اعضاء گروه تحقیق به
1. Five-level Likert scale

رویت تمامی شرکتکنندهگان رسید .پس از جمعآوری
پرسشنامههای مرحله دوم تحقیق ،نتایج با استفاده از شاخص-
های وزن نرمالشده و میزان اهمیت مرتب شدند .برای محاسبه
امتیاز وزن نرمالشده برای هر گویه نیز از تقسیم میزان اهمیت
آن گویه بر جمع کل ،میزان اهمیت تمامی گویهها تعیین شد
( .)Firouzi et al., 2017در ادامه ،آزمون دبلیوکندال 2ضرورت
اجرای مرحله سوم تحقیق دلفی را تایید کرد ( .)Heiko, 2012در
مرحله سوم تحقیق 11 ،عامل محرک و  11مانع در قالب
پرسشنامهای درصدی مورد پرسش قرار گرفتند .محدودبودن
تعداد گویهها در این مرحله ،امکان امتیازدهی نسبی عوامل را
مهیا میکند .آزمون دبلیوکندال نتایج مرحله سوم نشان داد که
همگرایی نظرات اعضاء گروه تحقیق به منظور جمعبندی و ارائه
نظرات نهایی آنها ،از اعتبار الزم برخوردار بود .بر این اساس،
ضمن ارائه نتایج مراحل اول و دوم تحقیق دلفی ،نتایج مرحله
نهایی تحقیق ،بر اساس اولویتبندی نهایی مورد بحث قرار
گرفت.
2. W Kendal test
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نتايج و بحث
در این بخش ،نتایج تحقیق در قالب دو زیرمجموعه شامل
محرکهای برداشت مکانیکی پسته و موانع برداشت مکانیکی
پسته در استان کرمان ارائه میگردند.
نتايج و بحث محرکهای برداشت مکانيکی پسته

بر اساس نتایج مرحله اول تحقیق دلفی ،مجموعاً  12عامل
محرک مکانیزاسیون برداشت مکانیکی پسته در ایران شناسایی
شدند .بر اساس نتایج جدول  ،1عامل "تخصیص اعتبارات ویژه
با سود بانکی مناسب جهت مکانیزاسیون برداشت پسته" با
درصد پاسخها و درصد موردهای  13/93و  04درصد در ردیف
اول اولویتهای توسعه برداشت مکانیکی پسته در استان کرمان
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قرار گرفت .عامل "برنامهریزی کالن منطقهای و ملی جهت
توسعه مکانیزاسیون پسته " نیز به ترتیب با درصـد پاسخها و
درصد موردهای  11/11و  10درصد در ردیف دوم اولویتهای
محرکهای برداشت مکانیکی پسته قرار گرفت .همچنین ،عوامل
"بهبود کارایی مصرف آب با حمایت از اجرای روشهای نوین
آبیاری درختان پسته" و "حمایت ویژه در تاسیس و فعالیتهای
شرکتهای تخصصی تولید و عرضه ماشینهای برداشت مناسب
پسته" با درصد پاسخها و درصد موردهای به ترتیب  3/01و 11
درصد به طور مشترک به عنوان عامل سوم محرک توسعه
مکانیزاسیون برداشت مکانیکی پسته در استان کرمان شناخته
شدند.

جدول  .3نتايج مرحله اول دلفی :عوامل پيشبرنده برداشت مکانيکی پسته در استان کرمان

گویه ها

فراوانی

درصد
پاسخها

درصد
موردها

تخصیص اعتبارات ویژه با سود بانکی مناسب جهت مکانیزاسیون برداشت پسته
برنامهریزی کالن منطقهای و ملی جهت توسعه مکانیزاسیون پسته
بهبود کارایی مصرف آب با حمایت از اجرای روشهای نوین آبیاری درختان پسته
حمایت ویژه از تاسیس و فعالیتهای شرکتهای تخصصی تولید و عرضه ماشینهای برداشت پسته
تسهیل وارادات ماشینهای برداشت پسته خارجی
ارتقاء دانش باغداران در زمینه مزایای برداشت مکانیکی پسته از طریق برگزاری کالس
اجرای طرحهای الگویی مکانیزاسیون برداشت پسته در استان
ارائه سیاستهای تشویقی جهت توسعه برداشت مکانیکی در میان کشاورزان
تربیت نیروی متخصص و کارآمد طراحی و ساخت ماشینهای برداشت پسته
بازدیدهای علمی از باغهای مکانیزه نمونه خارجی
حمایت از تشکیل و توسعه شرکتهای خدمات مکانیزاسیون و فعالیتهای آنها
تقویت ارتباط بخشهای صنعت و کشاورزی کشور
حمایت از تحقیقات طراحی و ساخت ماشینهای برداشت پسته و بهینهسازی ماشینهای خارجی
حمایت از ایجاد شرکتهای فرآوری پسته به شکل صنعتی و غیرصنعتی
ارتقاء دانش فنی صنعتگران مرتبط با ساخت ماشینهای برداشت و فرآوری پسته

21
19
12
12
14
11
11
11
3
9
9
2
4
4
4

13/93
11/11
3/01
3/01
3/12
9/13
1/24
1/24
2/00
4/20
4/20
3/29
2/11
2/11
2/11
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11
11
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44
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20
21
11
11
11
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جدول  2نتایج مرحله دوم دلفی محرکهای برداشت
مکانیکی پسته در ایران را نشان میدهد .در این مرحله از
تحقیق دلفی ،نظرات کلیه افراد گروه تحقیق در مورد کلیه
عوامل شناساییشده در مرحله اول تحقیق مورد پرسش قرار
گرفت .بر اساس نتـایج جدول  ،2عامل "بهبـود کارایی مصرف
آب با حمایت از اجرای روشهای نوین آبیاری درختان پسته"
با میزان اهمیت  4/22و امتیاز وزن نرمالشده  ،9/12در جایگاه
اول محرکهای برداشت مکانیکی پسته در استان کرمان قرار
گرفت .این عامل در مرحله اول تحقیق نیز در این جایگاه قرار

داشت .عامل "اجرای طرحهای الگویی مکانیزاسیون برداشت
پسته در استان" با میزان اهمیت  4/44و امتیاز وزن نرمالشده
 1/31و "تخصیص اعتبارات ویژه با سود بانکی مناسب جهت
مکانیزاسیون برداشت پسته" با کسب میزان اهمیت و امتیاز وزن
نرمالشده  4/41و  ،1/04به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم
محرکهای برداشت مکانیکی پسته در استان کرمان قرار
گرفتند.
نتایج مرحله سوم تحقیق نشان داد که عامل"بهبود
کارایی مصرف آب با حمایت از اجرای روشهای نوین آبیاری

292

مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،94شماره  ،2تابستان 3147

درختان پسته" با سطح توافق  31درصد ،در ردیف اول محرک-
های توسعه برداشت مکانیکی پسته در استان کرمان قرار گرفت
(شکل  .)3قرار گرفتن این عامل در صدر جدول محرکهای
مکانیزاسیون برداشت پسته بیانگر دغدغه پستهکاران و
کارشناسان پسته استان کرمان از پایداری تولید این محصول
استراتژیک در ایران است .این عامل در مرحله دوم تحقیق نیز
در ردیف اول عوامل پیشبرنده برداشت مکانیکی پسته قرار
گرفت .آبیاری مناسب پسته عالوه بر افزایش عملکرد محصول،
کیفیت آن را بهبود میبخشد .در این زمینه ،استان کرمان با
تنش آبی و کمبود منابع آبی به عنوان یک عامل محدودکننده
مواجه است ( .)Sedaghati & Hokmabadi, 2015به دلیل
کاهش بارش و در نتیجه کاهش منابع آب و افزایش  Ecآن در
باغات پسته کرمان ،سطح قابلتوجهی از باغات پسته خشک
شده و کاهش سطح باغات در برنامهریزی آتی استان مدنظر قرار

گرفته است .کاهش کیفیت و کمیت آب آبیاری ،همچنین
موجب کاهش عملکرد پسته تا حدود  211کیـلوگرم در هکتـار
شدهاست .به همیـن دلیل ،باغداران از منـابع مالی کافی و
انگیـزه الزم برای سرمایهگـذاری در مکانیـزاسیون باغـات پسته
برخوردار نیستند .از این رو ،جایگزینی روش آبیاری سنتی
(غرقابی) با روشهای نوین آبیاری از جمله روشهای آبیاری
زیرسطحی با در نظر گرفتن توصیههای الزم ،نقش مهمی در
کارایی مصرف آب در باغات پسته ایفا خواهد نمود
( .)Mohammadi Mohammad-Abadi et al., 2008بخصوص
آنکه ،مهمترین امتیاز روش آبیاری زیرسطحی از بعد توسعه
برداشت مکانیکی پسته ،دست و پاگیر نبودن این روش آبیاری
است .در مرحله اول تحقیق دلفی موانع برداشت مکانیکی پسته
در این تحقیق نیز عامل بازدارندگی روشهای مرسوم آبیاری در
منطقه ،مورد اشاره قرار گرفتهاست.

جدول  .2نتايج مرحله دوم دلفی :عوامل پيشبرنده برداشت مکانيکی پسته در استان کرمان

میزان

امتیاز وزن رتبه

گویه ها

اهمیت

نرمالشده

بهبود کارایی مصرف آب با حمایت از اجرای روشهای نوین آبیاری درختان پسته

4/22

9/12

1

اجرای طرحهای الگویی مکانیزاسیون برداشت پسته در استان

4/44

1/31

2

تخصیص اعتبارات ویژه با سود بانکی مناسب جهت مکانیزاسیون برداشت پسته

4/41

1/04

3

برنامهریزی کالن منطقهای و ملی جهت توسعه مکانیزاسیون پسته

4/31

1/99

4

بازدیدهای علمی از باغهای مکانیزه نمونه خارجی

4/32

1/91

2

ارائه سیاستهای تشویقی جهت توسعه برداشت مکانیکی در میان کشاورزان

4/32

1/91

2

ارتقاء دانش باغداران در زمینه مزایای برداشت مکانیکی پسته از طریق برگزاری کالسهای آموزشی

4/32

1/91

2

تقویت ارتباط بخشهای صنعت و کشاورزی کشور

4/21

1/23

1

حمایت ویژه از تاسیس و فعالیتهای شرکتهای تخصصی تولید و عرضه ماشینهای برداشت پسته

4/20

1/12

9

حمایت از تحقیقات طراحی و ساخت ماشینهای برداشت پسته و بهینهسازی ماشینهای خارجی

4/20

1/12

9

تربیت نیروی متخصص و کارآمد طراحی و ساخت ماشینهای برداشت پسته

4/24

1/23

0

حمایت از تشکیل و توسعه شرکتهای خدمات مکانیزاسیون و فعالیتهای آنها

4/21

1/23

3

تسهیل وارادات ماشینهای برداشت پسته خارجی

4/21

1/23

3

ارتقاء دانش فنی صنعتگران مرتبط با ساخت ماشینهای برداشت و فرآوری پسته

4/11

1/41

11

حمایت از ایجاد شرکتهای فرآوری پسته به شکل صنعتی و غیرصنعتی

4/14

1/20

11

مجموع

14/31
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عامل "تخصیص اعتبارات مناسب جهت مکانیزاسیون
برداشت پسته" با میانگین توافق  32درصد در جایگاه دوم
اولویتهای توسعه مکانیزاسیون برداشت پسته در استان کرمان
قرار گرفت (شکل  .)3در این زمینه Clarke et al. (1993) ،و
) Ghosh (2010حمایت مالی و اعتبارات دولتی را از عوامل مهم

در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در جمهوری اسلواکی و
هندوستان دانستند Samizadeh & Firouzi (2017) .و Abedi
) et al. (2017نیز عامل تخصیص اعتبارات استانی و ملی را به-
ترتیب به عنوان عوامل توسعـه مکانیزاسیـون کشت توتون و
برداشت مکانیـکی زیتـون در استـان گیـالن معرفـی کردند.
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حمـایت اعتبـاری از مکانیزاسیون برداشت مکانیکی پسته می-
تواند در سه بعد اصلی شامل تامین اعتبارات الزم جهت بهسازی
باغات پسته ،واردات و بهینهسازی ماشینهای برداشت پسته و
ارائه تسهیالت خرید ماشینهای ویژه براشت مکانیکی پسته از
سوی باغدران منطقه باشد.
اجرای طرحهای الگویی مکانیزاسیون برداشت پسته و ارائه
سیاستهای تشویقی جهت توسعه برداشت مکانیکی در میان
پستهکاران استان کرمان نیز با درصد توافق  31درصد به طور
مشترک در درجه سوم اولویتهای توسعه برداشت مکانیکی

پسته در استان کرمان قرار گرفتند (شکل  .)3عامل ارائه طرح-
های پایلوت الگویی مکانیزاسیون و تشویق کشاورزان پیشرو در
کشت مکانیزه بادام زمینی در مطالعه Zehtab Naebi et al.
) (2015به عنوان مهمترین عوامل توسعه کشت مکانیزه بادام
زمینی در استان گیالن شناخته شد .همچنینYousefzadeh ،
) & Firouzi (2016این عامل را به شکل حمایت از کشاورزان
پیشرو جهت تبلیغ مزایای استفاده از مکانیزاسیون در روستاها را
به عنوان یکی از عوامل مهم در توسعه مکانیزاسیون کشت برنج
در استان گیالن توصیف کرد.

بهبود کارایی مصرف
آب با حمایت از
اجرای
روش های نوین

آبیاری درختان پسته
()96%

تخصیص اعتبارات

مالی مناسب
مکانیزاسیون برداشت
پسته

ارائه سیاست های
تشویقی  -حمایتی

برداشت

از برداشت مکانیکی

مکانیکی پسته

پسته

()95%

()91%

اجرای طرح های

الگویی برداشت
مکانیزه پسته
()91%
شکل  .1نتايج نهايی تحقيق دلفی:
محرکهای برداشت مکانيکی پسته در استان کرمان

نتايج و بحث موانع توسعه برداشت مکانيکی پسته
بر اساس نتایج مرحله اول تحقیق دلفی ،مجموعاً  19عامل به
عنوان موانع توسعه برداشت مکانیکی پسته شناسایی شدند .بر
اساس نتایج جدول  ،3عامل " کاشت نامنظم درختان پسته و
عدم رعایت فاصله بین آنها" با درصد پاسخها و درصد موردهای
 14/11و  00در ردیف اول موانع برداشت مکانیکی پسته در

استان کرمان قرار گرفت .عامل "نبود یا کمبود ماشینهای
برداشت پستـه متناسب با شرایط بومی در منطقه و کشـور "
نیز با درصد پاسخها و درصد موردهای  12/94و  01در ردیف
دوم موانع برداشت مکانیکی پسته قرار گرفت .همچنین ،عامل "
نظام خردهمالکی باغات پسته " با درصد پاسخها و درصد
موردهای  11/03و  10به عنوان سومین مانع برداشت مکانیکی
پسته در استان کرمان شناخته شد.
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جدول  4نتایج مرحله دوم دلفی موانع برداشت مکانیکی
پسته در ایران را نشان میدهد .بر اساس نتایج این جدول ،عامل
" کاشت نامنظم درختان پسته و عدم رعایت فاصله بین آنها" با
میزان اهمیت  4/04و امتیاز وزن نرمالشده  ،1/33در جایگاه
اول موانع برداشت مکانیکی پسته در استان کرمان قرار گرفت.
عوامل "تکپایه یا تکتنه نبودن درختان پسته در استان
کرمان" و "نبود یا کمبود ماشینهای برداشت پسته متناسب با

شرایط بومی در منطقه و کشور" نیز با اخذ میزان اهمیت 4/21
و امتیاز وزن نرمالشده  1/20به طور مشترک در ردیف دوم
موانع برداشت مکانیکی پسته در استان کرمان قرار گرفتند
(جدول  .)4همچنین عامل" رسیدگی چندنوبته میوه پسته" با
کسب میزان اهمیت و امتیاز وزن نرمالشده  4/40و  ،1/49در
جایگاه سوم اولویتهای برداشت مکانیکی پسته در استان کرمان
قرار گرفت.

جدول  .1نتايج مرحله اول دلفی :عوامل بازدارنده برداشت مکانيکی پسته در استان کرمان

گویهها

فراوانی

کاشت نامنظم درختان پسته و عدم رعایت فاصله بین آنها
نبود یا کمبود ماشینآالت برداشت پسته متناسب با شرایط بومی در منطقه و کشور
نظام خردهمالکی باغات پسته
عدم اطمینان از پشتبانی کافی از تامین قطعات و عملکرد صحیح برداشت ماشینهای برداشت پسته
عدم پدیرش شیوههای نوین کشاورزی از سوی باغداران منطقه
باالبودن قیمت ماشینهای برداشت پسته به دلیل وارداتی بودن آنها
تک پایه یا تکتنه نبودن درختان پسته در استان کرمان
هرس غیرصحیح و غیراصولی درختان پسته
رسیدگی چندنوبته میوه پسته
وجود ارقام مختلف پسته در یک باغ پسته (رسیدگی ناهماهنگ کل محصول)
سرمازدگی و سالآوری و مشخصنبودن درآمد کشاورزان پستهکار و هزینه باالی نهادههای کشاورزی
آسیبرساندن به تنه و شاخه درختان پسته در برداشت مکانیکی
شیوههای نامناسب آبیاری و در نتیجه ایجاد مانع در تردد ماشینهای برداشت پسته
تغییر ارتفاع درختان پسته و در نتیجه محدویتهای فنی در طراحی و ساخت ماشینهای مربوطه
باقی ماندن مقداری از محصول در برداشت ماشینی و احتمال انتقال قارچ آفالتوکسین به سال آتی
عدم هماهنگی ظرفیت ترمینالهای ضبط پسته با توجه به ظرفیت باالی برداشت مکانیکی پسته
بافت ماسهای خاک برخی باغات پسته استان کرمان
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گویه ها
کاشت نامنظم درختان پسته و عدم رعایت فاصله بین آنها
تک پایه یا تکتنه نبودن درختان پسته در استان کرمان
نبود یا کمبود ماشینآالت برداشت پسته متناسب با شرایط بومی در منطقه و کشور
رسیدگی چندنوبته میوه پسته
نظام خردهمالکی باغات پسته
وجود ارقام مختلف پسته در یک باغ پسته (رسیدگی ناهماهنگ کل محصول)
تغییر ارتفاع درختان پسته و در نتیجه محدویتهای فنی در طراحی و ساخت ماشینهای مربوطه
عدم اطمینان از عملکرد صحیح ماشینهای وارداتی و پشتبانی در تامین قطعات آنها
عدم پدیرش شیوههای نوین کشاورزی از سوی باغداران منطقه
باالبودن قیمت ماشینهای برداشت پسته به دلیل وارداتی بودن آنها
هرس غیرصحیح و غیراصولی درختان پسته
سرمازدگی و سالآوری و مشخصنبودن درآمد کشاورزان پستهکار و هزینه باالی نهادههای کشاورزی
شیوههای نامناسب آبیاری و در نتیجه ایجاد مانع در تردد ماشینهای برداشت پسته
باقیماندن مقداری از محصول در برداشت ماشینی و در احتمال انتقال قارچ آفالتوکسین به سال آتی
آسیبرساندن به تنه و شاخه درختان پسته در برداشت مکانیکی
عدم هماهنگی ظرفیت ترمینالهای ضبط پسته با توجه به ظرفیت باالی برداشت مکانیکی پسته
بافت ماسهای خاک در برخی باغات پسته استان کرمان
مجموع
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نتایج مرحله سوم تحقیق دلفی موانع توسعه مکانیکی
برداشت پسته در استان کرمان نشان داد که عامل نظام خرده-
مالکی اغلب باغات پسته با کسب  39درصد از توافق نظرات
کارشناسان گروه تحقیق در جایگاه اول اولویتهای بازدارنده
توسعه مکانیزاسیون برداشت پسته قرار گرفت (شکل  .)4این
عامل بازدارنده همچنین در مطالعات عوامل توسعه کشت توتون
و بادام زمینی در استان گیالن مورد تاکید قرار گرفتهاند
(.)Samizadeh & Firouzi, 2017; Zehtab Naebi et al., 2015
تردیدی نیست که خردشدن باغات پسته به دلیل قانون ارث از
منافع اقتصادی باغات پسته کاسته و توان مالی و انگیزه باغداران
را برای اعمال تغییرات مثبت از جمله برداشت مکانیزه محدود
میکنـد .به عالوه ،تجمیع باغات کوچک پستـه به شکل عضویت
در تعاونیهای ویژه ،میتوانـد توان مالی قابلتوجهی در جهت
تامین زیرساختهای مکانیزاسیون تولید پسته فراهم آورد .این
عمل ،در حال حاضر با حمایت از شرکتهای تعاونی و پشتیبانی
ویژه از آنها امکانپذیر است .این شرکتها قادر خواهند بود به

عنوان یک سازمان مدیریتی تعاونی با مدیریت مالی سرمایه
آورده باغداران ،زیرساختهای توسعه مکانیزاسیون برداشت
پسته را در قالب یک برنامه میانمدت فراهم آورند.
تکپایه یا تکتنه نبودن درختان پسته در منطقه با درصد
توافق  34درصد در جایگاه دوم موانع توسعه برداشت مکانیکی
پسته در استان کرمان قرار گرفت (شکل  .)4این عامل حرکت
ماشینهای برداشت پسته که عمدتاً از نوع تنهتکان هستند را از
فاصله بین ردیفهای پسته بسیار و در اغلب موارد غیرممکن
میسازد .این عامل در مطالعه عوامل توسعه مکانیزاسیون
برداشت فندق در استان گیالن مورد توجه قرار گرفت ( Firouzi
 .)et al., 2017این محققان ،هرس درختان فندق به منظور
افزایش فاصله ردیفهای درختان فندق را به عنوان راه حلی
جهت این حل این مشکلی ارائه کردند .به عالوه ،ضروری است
کاشت ارقام تکپایه و اصالحشده در اصالح و نوسازی باغات
قدیمی و احداث باغات جدید مورد توجه قرار گیرد.

نظام خرده مالکی
اغلب باغات پسته
در استان کرمان
()97%

کاشت نامنظم

تک پایه یا تک تنه
نبودن اغلب

برداشت

درختان پسته

مکانیکی پسته

()94%

درختان پسته و
عدم رعایت فاصله
بین آنها
()91%

وجود ارقام مختلف
پسته در یک باغ
پسته
()92%
شکل  .9نتايج نهايی تحقيق دلفی:
موانع برداشت مکانيکی پسته در استان کرمان
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شکل  4نشان میدهد که عامل "وجود ارقام مختلف پسته
در یک باغ پسته (رسیدگی ناهماهنگ کل محصول)" با درصد
توافق  32درصد در جایگاه سوم موانع برداشت مکانیکی پسته
در استان کرمان قرار گرفت .یکنواختنبودن رقمهای پسته در
یک باغ و حتی بر روی یک درخت پسته و در نتیجه رسیدگی
ناهماهنگ دانههای پسته از موانع برداشت کامل محصول با
ماشین به شمار میرود .در این حالت ،با توجه به نیروی
جداسازی متفاوت دانهها از خوشه ،مقداری از دانههای پسته با
لرزش درختان به وسیله تکانندهها ،بر روی درخت باقی می-
مانند .از سوی دیگر ،با توجه به صدمات مکانیکی وارده از سوی
تکانندهها به درختان پسته و هزینههای کاربری آنها ،بسیار مهم
است که برد اشت پسته در یک مرحله انجام گیرد .از این رو ،به
منظور حل این مشکل ،ضروری است در هنگام اصالح باغات
پسته در استان کرمان ،تکرقم بودن درختان در هر باغ مورد
توجه ویژه قرار گیرد.
عامل "کاشت نامنظم درختان پسته و عدم رعایت فاصله
بین آنها" نیز با درصد توافق  31درصد در جایگاه چهارم موانع
توسعه برداشت مکانیکی پسته در استان کرمان قرار گرفت
(شکل  .)4همچنین ،این عامل در مطالعه برداشت مکانیکی
محصوالت باغی زیتون و فندق در استان گیالن به عنوان یکی از
موانع مهم شناخته شد ( Abedi et al., 2017; Firouzi et al.,

 .)2017بدینمنظور ،این محققان رعایت اصول مهندسی در
احداث باغات جدیداالحداث را از اقدامات اساسی دانستند.

نتيجهگيری
نتایج تحقیق نشان داد که عوامل متعدد فنی -زراعی،
سیاستگذاری و اقتصادی به عنوان محرکها و موانع برداشت
مکانیکی پسته در ایران دخیل هستند .در این میان ،نقش
حمایتهای مالی دولت در قالب ارائه تسهیالت بانکی با شرایط
مناسب جهت پیادهسازی سیستمهای نوین آبیاری کارآمد و
سازگار با مکانیزاسیون برداشت پسته ،مهیاسازی زیرساختهای
ضروری برداشت مکانیکی پسته ،تامین اعتبارات الزم به منظور
اجرای طرحهای الگویی برداشت مکانیزه پسته در منطقه ،و
حمایت همهجانبه از تعاونیهای پستهکاری در راستای تجمیع
توان مالی پستهکاران استان کرمان ،امری اجتنابناپذیر است.

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند از مساعدت ویژه و حسن
نظر پستهکاران و کارشناسان پسته استان کرمان به ویژه
باغدار ان شهرستان رفسنجان و محققان مرکز تحقیقات پسته
قدردانی نمایند.
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