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چکیده

پژوهش�ي براي بررس�ي تنگناها و کمبودهاي موجود درکشت و عمل آوري میوه هاي هس�ته دار (هلو ،زردآلو ،گیالس و آلو)
در س�طح کش�ور و ارايه راهکارهاي کاربردي به منظور بهبود کمي و کیفي اين محصوالت انجام ش�د .ابتدا ،اس�تان هاي مهم
می�وه خیز کش�ور و شهرس�تان هاي عمده تولید کننده اين محص�والت در ايران با توجه به آمارهاي وزارت جهاد کش�اورزي
تعیین ش�د س�پس پرسشنامه هايي براي اخذ اطالعات الزم از مراکز مهم تولید محصوالت هلو ،زردآلو ،گیالس و آلو در کشور
تهیه و تکمیل گرديد .مناطق مهم میوه خیز کش�ور در ارتباط با اين میوه ها ش�امل اس�تان هاي آذربايجان شرقي ،آذربايجان
غربي ،اردبیل ،اصفهان ،تهران ،چهارمحال و بختیاري ،خراس�ان رضوي ،زنجان ،س�منان ،فارس ،کردستان ،کرمان ،کرمانشاه،
کهکیلويه و بويراحمد ،گلس�تان ،لرس�تان ،مرکزي و همدان بود .بررس�ي اطالعات جمع آوري شده و تجزيه و تحلیل داده ها
نشان داد که به دلیل وجود مشکالتي در کشت و عمل آوري اين محصوالت به ويژه وجود سرماهاي اوايل بهار ،اغلب محصول
درختان زودگل نظیر زردآلو و هلو مورد تهديد هستند و زيان زيادي به بار مي آيد .نتايج اين پژوهش نشان داد که مشکالت
اصلي در تولید اين میوه ها بس�یار اس�ت که از آن جمله مي توان نبود امکانات نگهداري موقت محصول تا زمان عرضه آن به
بازار و يا به کارخانه هاي فرآوري و در نتیجه ايجاد ضايعاتي از برداش�ت تا پس از برداش�ت را نام برد .نبود تعاوني هاي تولید
و در نتیجه دخالت واس�طه ها و دالالن ،عدم ترويج بیمه محصوالت باغباني و يا تضمین خريد محصول ،کارآيي محدود میوه
کاران در اج�راي عملیات مديريتي به ويژه هرس و ش�کل دهي درخت ،آبیاري ها و سمپاش�ي ه�اي خارج از نیاز ،محدوديت
کارخانه هاي فرآوري و غیره به عنوان عوامل کاهنده تولید و در نهايت کاهنده محصول نهايي اثر گذارند .در مجموع در ايران,
توان و قابلیت افزايش تولید افزون تر ,به منظور تأمین مصرف داخلي و صدور مقادير قابل توجهي از محصول به خارج از کشور
وجود دارد و بدين ترتیب شکوفايي هر چه بیشتر صنعت میوه کاري کشور را نويد مي دهد.
کلمات کلیدي :آلو ،زردآلو ،گیالس ،هسته دارها ،هلو
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Determination of present situation and guaidance for quantitative and qualitative improvements of important
stone fruits (peach, apricot, cherry and plum) in Iran.
By: M. Khosh-Khui, V. Grigurian, E. Tafazoli And A. Khalighi.
To investigate the present situation and determining the production problems and also presenting the guidance for
quantitative and qualitative improvements of peach, apricot, cherry and plum, a research was conducted form 2003 to
2004. First, using the statistics published by Ministry of Agricultural Jihad, 18 provinces of important fruit producing and
a few cities in each province was determined. Then, using a questionnaire, all aspects of information from these centers
were gathered. Provinces selected were east Azarbayejan, west Azarbayejan, Ardebil, Isfahan, Tehran, Chaharmahal
Bakhtiari, Razavi Khorasan, Zanjan, Semnan, Kurdestan, Kerman, Kohkiluieh and Boyerahmad, Golestan, Lorestan,
Markazi and Hamedan. The results showed that due to some problems in cultivation of these fruits, especially early spring
frost most of early-fruiting species like apricot and peach trees are damaged. The mean average yields per hectare of
peach, apricot, cherry and plum are less than mean average yields of two important countries in Europe (France and Italy).
In the year of 2004, according to FAO report, mean average yield per hectare of peach in Iran was 15.29 tons. While in
France and Italy were 20.52 and 17.35 tons, respectively. In the same year, these statistics for apricot were 8.9, 10.3 and
12.45 tons, respectively, for Iran, France and Italy. In the case of cherry, mean average yield per hectare for Iran was 5.67
tons and in France 4.83 tons and in Italy 3.11 tons. Similarly, mean average yields per hectare of plum were 10.14, 11.86
and 12.79 tons for Iran, France and Italy, respectively. The results of this investigation showed that in the years of the
study there were many problems in production of these fruits including the lack of suitable storages for keeping the fruits
till the time of selling or sending to processing factories and consequently having some after harvest spoilage. Also, the
lack of cooperatives and insurance for these crops. Operations like unsuitable training and pruning, excessive irrigation
and spraying, not enough processing factories etc. are the main reasons for lowering the yields. It can be concluded that in
Iran the potentials for increasing the yields of these crops for internal consumptions and export are present.
Key words: Apricot, Cherry, Peach, Plum, Stone fruits

،در فرانس��ه بعنوان يكي از کش��ورهاي عمده تولیدکننده اين محصوالت
4/83  گیالس، تن10/17  زردآلو، تن20/52 میانگین عملكرد هلو برابر با
.)10( )4 ,3 ،2 ،1  تن گزارش ش��ده اس��ت (جدول هاي11/86 تن و آلو
 اي��ن پژوهش با,ب��ا توجه به اي��ن کاهش عملكرد میوه هاي هس��ته دار
:هدف هاي زير انجام شد
 بسترسازي به منظور بهره گیري از منابع پايه مانند آب و خاك در.جهت افزايش تولید
 اصالح و احیاي باغ هاي موجود و گس��ترش س��طح کشت از طريقاحداث باغ هاي جديد با بكارگیري ارقام ممتاز و در نهايت افزايش میزان
.تولید
 تش��ويق باغداران براي مكانیزاس��یون عملیات باغ��ي ضمن فراهم آبیاري،نم��ودن امكان��ات اس��تفاده از ابزارهاي مرتب��ط در امر کاش��ت
 اس��تفاده حداقل از، تغذيه، مبارزه با آفات و علف هاي هرز،تحت فش��ار
انواع س��موم و آفت کش ها براي حفظ س��المت محیط زيست و کاهش
.هزينه ها و تولید
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مقدمه

ب��ا ن��گاه اندکي به ويژگي هاي آب و هوايي ايران از يك س��و و توجه
، زردآلو،ب��ه صنعت می��وه کاري به ويژه کش��ت و تولید قابل توجه هل��و
 اين واقعیت، از س��وي ديگر،گی��الس و آلو در چند دهه اخیر در کش��ور
آش��كار مي ش��ود که فالت قاره ايران با وجود پراکندگي و گوناگوني آب
 يكي از،و هوا و محدوديتهاي رش��د محیطي ناش��ي از کوهستاني بودن
 اين در حالي اس��ت که.)1( قط��ب ه��اي مهم تولید میوه در دنیا اس��ت
باغ��داران و تولیدکنندگان محصوالت باغباني از کمترين امكانات تولیدي
برخوردار بوده و مواد گیاهي اصالح شده و ممتاز به میزان کافي در اختیار
.ندارند
 گیالس و، زردآلو، س��طح زير کشت و عملكرد هلو،FAO برابر آمار
 هكتار با میانگین25500  در ايران به ترتیب برابر با1383 آلو در س��ال
 هكتار با میانگین32000  زردآلو با س��طح زير کشت، تن15/29 عملكرد
 هكتار با میانگین25700  گیالس با س��طح زير کش��ت، تن8/9 عملكرد
 هكت��ار با میانگین14500  تن و آلو با س��طح زير کش��ت5/67 عملكرد
 در همین س��ال.)8(  تن در هكتار گزارش ش��ده اس��ت10/14 عملكرد
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 ارتق��اي می��زان تولی��د از میانگین  15/23تن براي هل��و به بیش از 20درص��د ،زردآلو از میانگین  8/90تن به بیش از  30درصد گیالس از
میانگین  5/67تن به بیش از  25درصد و آلو از میانگین  10تن به بیش
از  30درصد.
 تقوي��ت صنايع فرآوري و تبديلي و بس��ته بندي به منظور افزايشارزش اف��زوده و کاهش ضايع��ات و به موازات آن اش��تغال زايي و درآمد
جنبي براي میوه کاران.

آلو ،پرسش��نامه اي تهیه و تنظیم ش��د .در اين پرسش��نامه به طور عمده
ب��ه ارقام غالب هلو ،زردآلو ،گیالس و آلو و میزان درصد آن ها در ش��كل
گیري کشت هاي موجود ،نوع کشت به صورت تك محصول در مقايسه با
کش��ت هاي مخلوط يعني توأم با گونه ه��اي مثمر ديگر مورد توجه قرار
گرفت.
از سوي ديگر تعیین روش کشت و تفكیك کشت عادي از کشت نوين
ضرورت داش��ت .زيرا به منظور با صرفه کردن کشت ها در شرايط موجود

جدول  -1سطح زير کشت و میزان تولید هلو و شلیل در طي پنج سال ( )1379-1383در ايران ،فرانسه و ايتالیا ()2004-FAO

سطح زير کشت و میزان تولید در ايران

سطح زير کشت و میزان تولید درفرانسه

سال

سطح زير کشت
(هكتار)

(تن)

1379

24500

350000

14/28

1380

24500

380000

15/50

21804

1381

25000

385000

15/40

19843

455461

1382

25500

390000

15/29

19559

347218

17/75

1383

25500

390000

15/29

18859

387125

20/52

سطح زير کشت و میزان تولید در ايتالیا
میزان تولید

متوسط عملكرد

میزان تولید

متوسط عملكرد
(تن)

سطح زير کشت
(هكتار)

میزان تولید

متوسط عملكرد
(تن)

سطح زير کشت
(هكتار)

(تن)

(تن)

(تن)

92964

1655249

17/80

22816

480657

21/07

1708403

18/40

458135

21/01

92810

15/80

22/96

100414

1586570

97442

1175855

12/06

93394

1672609

17/35

جدول  -2سطح زير کشت و میزان تولید زردآلو در طي پنج سال ( )1379-1383در ايران ،فرانسه و ايتالیا ()2004-FAO

سطح زير کشت و میزان تولید در ايران

سطح زير کشت و میزان تولید درفرانسه

سال

سطح زير کشت
(هكتار)

(تن)

1379

29024

262432

9/04

1380

30620

282890

9/24

15743

1381

32000

284000

8/87

14815

169418

1382

32000

312791

9/98

15402

133814

8/04

1383

32000

285000

8/90

15317

155765

10/17

سطح زير کشت و میزان تولید در ايتالیا

میزان تولید

متوسط عملكرد
(تن)

سطح زير کشت
(هكتار)

(تن)

15894

138994

8/74

103164

6/55

15343

11/43

16798

200110

17222

108320

6/30

17147

213481

12/45

 تالش در جهت بهبود کیفیت محصول و فرآورده هاي آن به منظورايجاد امكانات الزم براي رقابت در بازارهاي جهاني.
 تأمی��ن روزافزون مصرف داخلي با توج��ه به جمعیت رو به افزايشکشور.
 افزاي��ش درآم��د باغداران براي جلب توج��ه و ايجاد عالقمندي درباغداران براي اقامت در روس��تاها و انصراف از ترك روس��تاها و مهاجرت
به شهرها.

روش تحقیق

تنظیم پرسشنامه

ب��ه منظور اخذ اطالعات مورد نی��از در زمینة عوامل مهم مؤثر در تولید و
تعیی��ن عوامل موثر در میانگین عملكرد هكت��اري هلو ،زردآلو ،گیالس و
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میزان تولید

متوسط عملكرد

میزان تولید

متوسط عملكرد
(تن)

سطح زير کشت
(هكتار)

(تن)

(تن)

15340

201372

13/13

193828

12/63
11/91

و ضمن توجه به هزينه هاي باالي تهیه نهال ،نگهداري باغ و برداش��ت به
نظر مي رس��د که تنها با به کارگیري روش هاي کش��ت مكانیزه و ضمن
اس��تفاده بهینه از امكانات اولی��ه (مانند آب و خاك) ،تحقق اهداف طرح,
امكان پذير خواهد بود .بر اين اساس ,توجه به اين مهم و تعیین نوع هرس
و شكل دهي و ضرورت انجام آن در پرسشنامه لحاظ شد.
تغذيه گیاه ،میزان سطح کشت و نوع پايه پیوندي مورد استفاده و در
کنار آن دفعات آبیاري و سمپاشي عواملي هستند که به طور مستقیم در
میزان تولید مؤثرند و بنابراين پاس��خگويي به آن ها ضروري است .بر اين
اساس ذکر اين عوامل در پرسشنامه مورد توجه قرار گرفت.
استفاده از پايه هاي پیوندي به صورت پايه هاي بذري و يا همگروهي
(رويش��ي) ( )6 ،3ک��ه هر يك به طريق مختلف و ب��ه تبع از ويژگي هاي
مربوطه ،میزان محصول و عملكرد را تحت تأثیر قرار مي دهند .همچنین
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انجام آبیاري هاي به موقع و ضروري و جلوگیري از تنش هاي خش��كي و
آبي که هر دو اثرهاي منفي و يا بازدارنده بر رشد طبیعي گیاه و محصول
آن دارند موضوعي مورد توجه اس��ت ،به طوري که عدم توجه به اين مهم
م��ي تواند عوارضي از نظر فیزيولوژي رش��د و باردهي گیاه بر جاي گذارد
( )5 ,4اين موارد و همچنین سطح زير کشت همگي در پرسشنامه منظور
گرديدند.
زم��ان احداث باغ (پايیز و يا اوايل بهار) ،نوع محصول (زودرس ،میان
رس و ديررس) تعداد سمپاش��ي ها ،نوع منابع آبي ،آفات و بیماري هاي
متداول ،نوع استفاده و مصرف میوه ،نحوة فروش محصول ،خسارت عوامل
طبیعي ،بیمه محصوالت ،هزينه احداث يك هكتار باغ میوه (هلو ،زردآلو،
گیالس و آلو) ،هزينه ها و نگهداري باغ و برداشت محصول ،میزان ضايعات
و غیره به عنوان عوامل فرعي مدنظر قرار گرفت.
تکمیل پرسشنامه

پرسش��نامه ها به طور جداگانه براي چه��ار محصول مورد نظر (هلو،
زردآلو ،گیالس و آلو) تهیه ش��د و براي تكمیل به مراکز استان هاي مهم
میوه خیز کشور و نیز به مراکز مديريتي  -خدماتي شهرستان هاي مورد
نظر در هر استان مراجعه و اطالعات الزم اخذ و درج شد.
اين مراکز براي محصول هاي مورد نظر با در نظر گرفتن س��طح زير
کشت و اهمیت تولید محصول به شرح زير انتخاب شدند:
 -1استان آذربايجان شرقي
 -2استان آذربايجان غربي
 -3استان اردبیل
 -4استان اصفهان
 -5استان تهران
 -6استان چهارمحال و بختیاري
 -7استان خراسان رضوي
 -8استان زنجان
 -9استان سمنان
 -10استان فارس
 -11استان کردستان
 -12استان کرمان
 -13استان کرمانشاه
 -14استان کهكیلويه و بويراحمد
 -15استان گلستان
 -16استان لرستان
 -17استان مرکزي
 -18استان همدان
در هر يك از اس��تان هاي ياد ش��ده ،حداقل يك شهرس��تان (از نظر
س��طح زير کش��ت و اهمیت تولید) و حداکثر  5شهرستان براي کسب و
درج اطالعات مورد نیاز در نظر گرفته ش��د و به تفكیك اطالعات مربوط
به هلو ،زردآلو ،گیالس و آلو درج گرديد.
تجزيه و تحلیل داده ها

بر اس��اس پرسش��نامه تكمیل ش��ده و به تفكیك هر محصول (هلو،
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زردآلو ،گیالس و آلو) براي هر يك از شهرس��تان هاي مهم میوه خیز هر
استان ،میانگین عوامل مورد بررسي ،محاسبه و ثبت شد.

نتايج

نتايج مربوط به هلو

بررسي داده هاي هلو از نظر عملكرد در استان هاي مهم میوه خیز کشور
نش��ان داد که بدون در نظر گرفتن س��طح زيرکشت ،استان هاي تهران با
 19/5تن ،اردبیل ب��ا  18تن ،اصفهان با  14/5تن ،کهكیلويه و بويراحمد
با  13/75تن عملكرد هكتاري به عنوان اس��تان هاي با عملكرد باال و در
مقابل استان کرمانشاه با  6/5تن ،کرمان با  ،6/17آذربايجان شرقي با 5/2
تن و سمنان با  1/26تن ،کمترين عملكرد هكتاري را دارا مي باشند.
بررسي و ارزيابي ها در مورد ارقام غالب هلو در استان هاي هلوخیز کشور
نش��ان مي دهد که ارقام هلوي زعفراني ،انجیري ،آلبرتا موفقیت بیشتري
نسبت به ساير ارقام شناخته شده و يا ارقام محلي دارند.
کش��ت تك محصول در اس��تان هاي اصفه��ان ( ،)%75زنج��ان (،)%80
اس��تان مرکزي ( )%90بیش از ساير اس��تان ها است و کشت مخلوط در
اس��تان هاي خراس��ان رضوي ( ،)%73/3کرم��ان ( ،)%82/5چهارمحال و
بختی��اري ( ،)%83/3کهكیلويه و بويراحمد ( ،)%85لرس��تان ( )%91/7و
شیراز ( )%100بیشتر از ديگر استان ها متداول است.
در بیش��تر اس��تان هاي مورد نظ��ر ،هلو اغلب به ص��ورت جامي پیرايش
مي ش��ود و سطح کش��ت کمتر از يك هكتار بر سطوح کشت يك هكتار
و بیش��تر ,ارجحیت دارد .استان مرکزي با  %90سطوح زير کشت بیش از
يك هكتار ،تهران با  %75و شیراز با  %57/5سطح زير کشت بیش از يك
هكتار قابل ذکر مي باشند.
ب��ه طور کلي در اس��تان هاي مورد نظ��ر ،از هلوهاي ب��ذري براي تولید
پايه براي هلو اس��تفاده مي شود .در اس��تان لرستان استفاده از پايه هاي
ب��ذري هلو محدود بوده و در مقابل اس��تفاده از س��اير پاي��ه ها به مراتب
متداول تر است.
در همه استان هاي مورد بررسي ،کشت ارقام زودرس و میان رس بیشتر
از ارقام ديررس متداول اس��ت و بطور عمده س��طوح زير کشت از طريق
غرقابي آبیاري مي ش��وند و سطوح آبیاري تحت فشار از درصدهاي بسیار
پايین تر برخوردار است.
دفعات آبیاري بطور متوس��ط از حداکثر  22/5نوبت در س��ال در اس��تان
کرمان و حداقل  5نوبت در س��ال در اس��تان گلس��تان در نوسان است و
ب��ه همین ترتیب بطور متوس��ط فاصل��ه بین دو آبی��اري (دور آبیاري) از
حداقل  7روز در اس��تان س��منان تا حداکثر  16روز در استان آذربايجان
غربي متغیر اس��ت و  %31/7آب مورد نی��از باغ هاي از رودخانه ها تامین
مي شود.
در همه اس��تان ها از کودهاي نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در تغذيه گیاهان
استفاده مي ش��ود و کوددهي به تقريب به طور متعادل هر دو دوره رشد
و يا در دوره استراحت گیاه در خاك دفن مي شود و میوه حاصل به طور
عمده به صورت تازه خوري به مصرف مي رسد.
ضايعات محصول بطور کلي بس��یار قابل توجه اس��ت و تا مرحله برداشت
بیش از  %34و پس از برداش��ت تا  %28/3در نوس��ان مي باشد .همچنین
آس��یب هاي ناشي از س��رمازدگي و تگرگ زدگي در برخي از استان هاي
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مورد بررس��ي به دلیل کوهستاني بودن مناطق از جمله استان آذربايجان
شرقي از درصدهاي باالتري تا مرز  % 80برخوردار ميباشد.
پیرايش درخت در همة استان هاي مورد بررسي ،اجرا مي شود و در حال
حاضر ,درصد بس��یار پايیني از باغ ها هلو تحت پوشش بیمه قرار دارند و
در حال��ي که تنها احداث يك هكتار هلوکاري به طور متوس��ط در حدود
 9/200/000ريال و هزينه تمام ش��ده يك کیلوگرم محصول در میانگین
 1158ريال برآورد مي شود.
محص��ول تولیدي اغلب از طريق واس��طه ه��ا و دالالن خريداري و توزيع
مي شود .در کلیه س��طوح هلوکاري در استان هاي مورد بررسي ،به طور
کلي بیماري ها و آفات متداول مانند پوس��یدگي ريش��ه ،بیماري غربالي،
پوس��یدگي فیتوفترايي ،سفیدك سطحي ،ش��انكر باکتريايي ،بیماري لب
ش��تري ،ورتیسیلیوم ،کرم س��یب ،انواع شته (سبز و س��یاه) ،کرم سفید
ريشه ،سوسك هاي چوبخوار همچنان متداول بوده و در کاهش محصول
تولید و عمر مفید درختان هلو اثرگذارند.
نتايج مربوط به زردآلو

میانگین عملكرد هكتاري زردآلو در اس��تان هاي مختلف مورد بررسي از
 10تن در اس��تان گلستان 9/8 ،تن در استان سمنان 7/5 ،تن در استان
ته��ران 5/7 ،تن در اس��تان چهار محال و بختیاري 5/23 ,تن در اس��تان
آذربايجان ش��رقي 5 ،تن در اس��تان زنجان و  4/03تن در استان خراسان
رضوي در نوسان مي باشد .در اين میان ،ارقام غالب که در جمع ،سطوح
کش��ت بیش��تري را به خود اختص��اص مي دهند متفاوت بوده و ش��امل
ارقام تبرزه ،نصیري ،حس��یني ،شكر پاره ،شاهرودي و برخي ارقام محلي
مي باشند.
اي��ن محص��ول در برخي از اس��تان ها ,به طور عمده س��طوح بیش��تري
را ب��ه ص��ورت ت��ك محص��ول ب��ه خ��ود اختص��اص م��ي ده��د ،مانند
اس��تان هاي آذربايجان ش��رقي ،آذربايجان غربي و تهران ،در صورتي که
در ديگر اس��تان ها مورد بررس��ي ،زردآلو اغلب به صورت مخلوط با ساير
درختان میوه هس��ته دار کاش��ته مي شود .سطوح کش��ت هاي مدرن و
مكانی��زه زردآلو در اس��تان هاي آذربايجان ش��رقي ،آذربايج��ان غربي و
لرس��تان بیش از ديگر اس��تان هاي مورد بررسي اس��ت .پیرايش زردآلو
ب��ه ط��ور عمده به صورت جامي اس��ت ولي در برخي از اس��تان ها مانند
چهارمحال و بختیاري ،سمنان ،کرمانشاه ،همدان ،گلستان و کهكیلويه و
بويراحمد به غیر از روش جامي ،زردآلو به شكل هاي ديگري نیز پیراسته
مي ش��ود .درصد س��طوح اختصاص داده ش��ده به اين محصول اغلب در
اس��تان هاي مورد بررس��ي کمتر از  0/5هكتار اس��ت و در سطوح بسیار
وس��یع از بذر زردآلو به عنوان پايه بذري براي اين گیاه استفاده مي شود.
در همه اس��تان هاي مورد بررسي توجه به کشت و تولید ارقام زودرس و
میان رس از اهمیت چش��مگیري برخوردار اس��ت .اين برتري از  % 80تا
 %100در نوسان است.
اس��تفاده از روش آبیاري غرقابي در همه استان ها به نسبت حداقل %70
تا حداکثر  %100رايج اس��ت و استفاده از آبیاري تحت فشار از  %3/5در
اس��تان کرمان تا  %30در اس��تان زنجان قابل ذکر است .آبیاري باغ هاي
زردآلو از حداقل  5نوبت در دورة رشد در استان اردبیل تا  22/5نوبت در
استان کرمان و فواصل هر دو نوبت آبیاري از  8/3روز تا  30روز در استان
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اردبیل در نوسان مي باشد و حدود  %41/1آب مورد نیاز باغ ها زردآلو از
رودخانه ها تأمین مي ش��ود .در میانگین ،تعداد سمپاشي درختان زردآلو
در دورة رش��د حداقل  1نوبت تا حداکثر  3/3نوبت و در دورة اس��تراحت
گیاهي به طور متوس��ط حداقل  0/5نوبت تا  1/3نوبت متغیر مي باش��د.
کوددهي نیتروژن ،فس��فر و پتاس��یم در تمام باغ ه��اي زردآلو انجام مي
ش��ود و اغلب در دورة استراحت گیاه کوددهي صورت مي گیرد .محصول
تولیدي بطور کلي براي مصارف تازه خوري به مصرف مي رسد و مصارف
تبديلي آن به صورت آب میوه ،کنسانتره و به ويژه برگه ،به جز براي ارقام
محلي ،بس��یار محدودتر است .ضايعات محصول تا برداشت از  %16و پس
از برداشت تا  %37قابل ذکر است .در ضمن به دلیل سرماهاي اوايل بهار
و زود به گل رفتن اين گیاه ،آس��یب هاي ناش��ي از س��رمازدگي و تگرگ
زدگي از  %32/5تا  %66قابل ذکر است .به طور کلي زردآلو در استان هاي
مختلف مورد بررس��ي تحت تأثیر مديري��ت هرس قرار دارد .با اين وجود،
س��طوح بیشتري نیز بدون پیرايش نگهداري مي شوند .کوددهي اغلب به
ص��ورت کاربرد در خاك ب��وده و به طور کلي درصد بیش��تري را به خود
اختص��اص مي دهد (از صفر ت��ا  .)%90در صورتي که کوددهي به صورت
چالكود از حداقل صفر درصد تا  %95در نوسان مي باشد.
بیم��ه ب��اغ ه��اي زردآلو از صف��ر درصد ت��ا  %10و به ط��ور میانگین در
س��طح  18استان مورد بررس��ي معادل  %3/27در سال  1383مي باشد.
هزين��ه احداث يك هكت��ار زردآل��وکاري از حداق��ل  4/000/000ريال تا
حداکث��ر  17/000/000ريال در نوس��ان بوده و در میانگین در  18اس��تان
م��ورد بررس��ي مع��ادل  92/244/000ريال مي باش��د .هزينه تمام ش��ده
ي��ك کیلوگرم محصول زردآل��و حداقل  680ريال و حداکث��ر  3750ريال
و به طور میانگین در س��طح  18اس��تان مورد بررس��ي معادل  1 800ريال
مي باش��د .محص��ول تولی��دي زردآلو به ط��ور متوس��ط  %76/7از طريق
واس��طه ها و دالالن خريداري ش��ده و توزيع مي ش��ود و در نهايت آفات و
بیماري هاي متداول اين محصول عمده در س��طح  18استان مورد بررسي
شامل پوسیدگي ريشه ،مونیلیا ،شانكر باکتريايي ،بیماري غربالي ،پوسیدگي
طوقه ،ورتیسیلیوم ،سفیدك سطحي ،پوسیدگي فیتوفترايي ،فوزاريوم ،شته
سبز ،کرم سیب ،سوسك چوبخوار و شپشك سپردار مي باشد.
نتايج مربوط به گیالس

میانگین عملكرد هكتاري گیالس از حداقل  2/2تن در استان زنجان
تا حداکثر  8/3تن در اس��تان س��منان در نوسان مي باشد .در اين رابطه،
استان هاي اردبیل با میانگین عملكرد  8تن ،همدان با  7/7تن ،آذربايجان
غربي با  7/67تن ،فارس با  7/5تن ،و اصفهان با  7/3تن و استان مرکزي
ب��ا  7ت��ن در رديف هاي بعدي قرار دارند .ارقام به نس��بت غالب گیالس
در  18اس��تان مورد بررس��ي به ترتیب اهمیت ش��امل ارقام سیاه مشهد
(تك دان��ه) ،ناپلئون و در موارد محدود ارقام محلي مانند گیالس س��یاه
شبس��تر و زرد ارومیه مي باش��ند .در استان هاي مورد بررسي گیالس به
صورت تك کشت مخلوط و کمتر به صورت تك کشت ،پرورش داده مي
شود .کشت تك محصول از حداقل  %5در استان همدان تا حداکثر %95
در اس��تان ارومیه در نوس��ان مي باشد .و در اين میان باغ هاي گیالس تا
حد  %100در اس��تان هاي بوير احمد و کهكیلويه و گلس��تان به صورت
س��نتي اداره مي ش��ود .پیرايش درخت به طور کلي در تمام استان هاي
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تعیین وضعیت موجود ...

مورد بررسي در درخت گیالس اجرا مي شود و در اين میان ,کمتر از فرم
جامي براي پیرايش اين درخت استفاده مي شود.
حداقل  %55و حداکثر  %99از گیالس کاري هاي اس��تان هاي مورد
بررس��ي در س��طوح کمتر از يك هكتار مي باشند و اس��تفاده از گیاهان
بذري گیالس به عنوان پايه پیوندي گاهي تا حد  %100و زماني استفاده
از س��اير پايه هاي بذري نیز تا حد  %100قابل ذکر اس��ت .کش��ت ارقام
زودرس و میان رس از درصدهاي بسیار بااليي برخوردار است که حداقل
آن معادل  %60در استان آذربايجان شرقي و حداکثر آن معادل  %100در
اس��تان ه��اي اصفهان ،چهار مح��ال و بختیاري ،گلس��تان و کهكیلويه و
بويراحمد و سمنان مي باشد .باغ هاي گیالس ،مانند باغ هاي هلو و زردآلو
بیش��تر به صورت غرقابي آبیاري مي شوند و متوسط تعداد دفعات آبیاري
باغ هاي گیالس از حداقل  4نوبت در دورة رشد در استان هاي گلستان و
اردبیل تا حداکثر  21نوبت در سال در استان اصفهان متغیر است .در اين
رابطه میانگین دور آبیاري از حداقل  8روز در استان کردستان تا حداکثر
 21روز در اس��تان گلستان در نوسان مي باشد و به طور متوسط  %42از
آب م��ورد نیاز باغ هاي گیالس از رودخانه ها تامین مي ش��ود .کوددهي
ب��اغ هاي گیالس بر اس��اس کودهاي اصلي نیتروژن ،پتاس��یم و فس��فر
در طول س��ال انجام مي ش��ود و در اين میان حداق��ل  %7/5تا  %20در
اس��تان هاي کرمان ،کرمانش��اه ،کهكیلويه و بويراحمد و تهران تا حداکثر
 %9/75تا  %100در استان هاي اردبیل و چهارمحال بختیاري از کوددهي
در دورة رشد گیاهي انجام مي شود .تعداد سمپاشي ها حداکثر  4نوبت و
حداقل  0/5نوبت در دورة رش��د گیاهي و در مقابل حداقل  0/33نوبت و
حداکثر يك نوبت در دوره خفتگي گیاه اجرا مي شود.
محصول تولیدي اين گیاه از حداقل  %30تا حداکثر  %100به صورت
ت��ازه خوري به مص��رف مي رس��د و ضايعات محصول تا زمان برداش��ت
حداکثر تا  %32/5و در پس از برداشت حداکثر تا  %45برآورد شده است
و اين در حالي اس��ت که ضايعات ناش��ي از سرمازدگي و تگرگ زدگي بر
حسب استان هاي مورد بررسي از حداقل  %20تا حداکثر  %70در نوسان
مي باش��د .گی��الس نیز در اغلب موارد پیرايش مي ش��ود .ب��ا اين وجود
اطالعات جمع آوري شده دال بر اين واقعیت است که در مواردي نیز اين
گیاه پس از کاشت و در طول دورة داشت هرگز پیرايش نمي شود.
کود به صورت پاشیدن روي خاك از حداقل  %26در استان کردستان
تا حداکثر  %100- %85در اس��تان هاي لرستان ،کرمانشاه ،چهارمحال و
بختی��اري متغیر اس��ت و کوددهي به صورت چالك��ود نیز از حداقل صفر
درصد تا حداکثر  %85در استان کرمانشاه در نوسان مي باشد.
در مجموع در  18اس��تان مورد بررس��ي در اين طرح ،بیمه باغ هاي
گی��الس در میانگین از صفر درصد تا حداکثر  %15در آذربايجان ش��رقي
در س��ال  1383در نوسان اس��ت .هزينه احداث يك هكتار گیالس کاري
در میانگی��ن از  5/000/000ريال تا حداکث��ر  21/000/000ريال متغیر
اس��ت و در میانگین در  18اس��تان مورد بررس��ي معادل 10/994/000
ريال مي باش��د .در مورد هزينه تمام شده يك کیلوگرم محصول گیالس
از حداق��ل  940ري��ال تا حداکثر  10/000ريال در نوس��ان مي باش��د و
واس��طه ها و دالالن از حداقل  %30تا حداکث��ر  %100محصول تولیدي
گی��الس را از باغداران خريداري کرده و توزيع مي کنند .در نهايت عمده
آفات و بیماري هاي ش��ايع گیالس در اس��تان هاي مورد بررسي عبارتند
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از :ش��ته سبز و سیاه ،چوبخوارها ،کرم سفید ريشه ،سرخرطومي ،بیماري
غربالي ،مونیلیا ،پوسیدگي ريشه ،ورتیسیلیوم ،فوزاريوم ،شانكر باکتريايي
و شانكر فیتوفترايي.
نتايج مربوط به آلو

میانگی��ن عملك��رد آلو در هكتار صرف نظر از س��طح زير کش��ت در
استان هاي مورد بررسي بسیار متغیر بوده و از حداقل  1/25تن در هكتار
در اس��تان زنجان تا حداکثر  15تن در هكتار در اس��تان تهران در نوسان
مي باشد.
ارقام غالب آلو در اس��تان هاي مورد بررس��ي ش��امل ارقام سانتاروزا،
قطره طال ،آلو بخارا ،آلو س��یاه مي باش��ند .کش��ت اين ارق��ام به صورت
تك کش��ت در مجموع حدود  %26/6از س��طوح کشت آلو را در استانهاي
 18گانه ش��امل مي ش��ود .به طور کلي معادل  %21/2از کل سطوح زير
کش��ت آل��و به صورت م��درن و مكانیزه عمل مي ش��ود و  %25/1در باغ
هاي آلو پیرايش درخت به صورت جامي اعمال مي ش��ود .حدود %73/3
از س��طوح زير کش��ت آلو کمتر از ي��ك هكتار مي باش��ند و حدود %62
از ارقام کش��ت ش��ده آلو روي گیاهان بذري آلو پیوند ش��ده اند .بیش از
 %81/2از ارقام کش��ت ش��ده را ارقام زودرس و میان رس تش��كیل مي
دهن��د و ح��دود  %93/4از ب��اغ هاي آلو ب��ه صورت غرقاب��ي آبیاري مي
شوند .س��طوح زير کش��ت آلو در استان هاي مورد بررس��ي در میانگین
به تعداد  14/2نوبت در س��ال آبیاري مي ش��وند و به طور متوس��ط دور
آبیاري (فاصله بین دو آبیاري) حدود  10/4روز مي باش��د .از سوي ديگر،
ح��دود  %36/2از آب مورد نیاز باغ هاي آل��و از طريق رودخانه ها تأمین
مي ش��ود .تعداد سمپاشي در دورة رش��د گیاهي در میانگین  2/58نوبت
و در دورة خفتگ��ي گی��اه معادل  0/65نوبت مي باش��د .به طور کلي ،در
باغ هاي آلو کاربرد کودهاي نیتروژن ،پتاس��یم و فس��فر ،اعمال مي شود
و در اين میان کوددهي در میانگین حدود  %46/4در دورة رش��د ،به کار
گرفته مي ش��ود .از کل محصول تولیدي اين گیاه در اس��تان هاي مورد
بررسي در میانگین حدود  %65/5براي مصارف تازه خوري تخصیص داده
مي ش��ود و در اين می��ان در میانگین حدود  %20/9ب��ه عنوان ضايعات
محصول تا زمان برداشت و  %18/3ضايعات محصول پس از برداشت و در
نهايت در میانگین  %44/3به عنوان ضايعات ناشي از سرمازدگي و تگرگ
زدگي قابل ذکر اس��ت .آلو نیز مانند ديگر هس��ته دارهاي مطرح در اين
طرح ،اغلب پیرايش مي شود .با اين وجود گاهي گیاه را پس از کاشت به
حال خود رها کرده و در واقع هرس نمي کنند.
کودده��ي به صورت پاش��یدن در خاك ،چالكود و محلول پاش��ي در
س��طوح آلوکاري هاي  18اس��تان مورد بررس��ي نش��ان مي دهد که در
میانگین ح��دود  %54/7کودده��ي به صورت پاش��یدن در خاك ،حدود
 %53/3به صورت چالكود و در نهايت حدود  %10به صورت محلول پاشي
انجام مي گیرد .بیمه باغ هاي آلو در میانگین در سال  1383معادل %2/9
برآورد شده است.
هزين��ة احداث يك هكت��ار آلوکاري از حداق��ل  4/000/000ريال تا
حداکثر  21/000/000ريال و به طور میانگین در س��طح  18استان مورد
بررس��ي در حدود  9/790/000ريال برآورد مي شود .در اين میان هزينه
تمام ش��ده ي��ك کیلوگرم محص��ول آلو به طور متوس��ط از حداقل 550
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ري��ال تا حداکثر  5/000ريال و به ص��ورت میانگین کل  1/800ريال در
اس��تان هاي مورد بررس��ي برآورد شده اس��ت .افزون بر اين ،در میانگین
حدود  %82محصول تولیدي توسط واسطه ها و دالالن خريداري و توزيع
مي ش��ود .در نهايت ,بر اس��اس بررس��ي هاي انجام ش��ده در اين پروژه،
عمده آفات و امراض مهم آلو در س��طح  18اس��تان مورد نظر به ش��رح
زير مي باش��ند :کرم سفید ريشه ،سوس��ك چوبخوار ،شته سبز ،کرم آلو،
شپش��ك واوي ،ش��ته خوني ،بیماري غربالي ،پوسیدگي ريشه ،پوسیدگي
فیتوفترايي ،خیارك آلو ،پوسیدگي طوقه ،مونیلیا و شانكر باکتريايي.

بحث

بررس��ي وضعیت جغرافیايي اس��تان هاي  18گانه مورد نظر در اين طرح
مش��خص مي س��ازد که به طور کلي اين استان ها داراي شرايط کشت و
عمل آوري درختان میوه معتدله هس��ته دار (هلو ،زردآلو ،گیالس و آلو)
مي باش��ند .توزيع دما در ش��بانه روز در طول دورة رشد و نمو فعال گیاه
همراه با تعداد روزهاي آفتابي بهترين شرايط سنتز متابولیت هاي حاصل
از فتوس��نتز را فراهم مي نمايد .در طول پايیز و زمس��تان به دلیل پايین
ب��ودن دما نیازها و س��رمايي اين گیاهان بدون اش��كال تأمین مي ش��ود
و در نهاي��ت در اوايل بهار هر س��ال اين گیاهان بدون اش��كال و عوارض
فیزيولوژيكي رش��د مجدد را آغاز مي نمايند .از طرف ديگر در طول دورة
رش��د و نمو میوه بهترين شرايط رنگ پذيري میوه ها و رسیدن آن ها به
حجم نهايي فراهم مي شود (.)5 ،4
با وجود زمین هاي به نس��بت حاصلخیز ،در دس��ترس ب��ودن آب کافي
براي تأمین نیاز آبي اين گیاهان ،آمار موجود نش��ان مي دهد که عملكرد
هكت��اري محصوالت هلو ،زردآلو ،گیالس و آلو در حد رضايت بخش بوده
و تا حدودي با عملكرد محصوالت ياد ش��ده در کش��ورهاي مهم اروپايي
نزديكي و همسويي دارد .با اين وجود تجزيه و تحلیل داده ها در مواردي
چند نش��ان مي ده��د که براي بهره برداري اصول��ي و منطقي از امكانات
بالق��وه موجود و خدادادي در جه��ت افزايش عملكرد هكت��اري ،ارتقاي
کیفیت محصول ،افزايش عمر اقتصادي باغ هاي میوه و در نهايت مقرون
ب��ه صرفه کردن می��وه کاري ,بايد ن��كات چندي توس��ط برنامه ريزان و
مسئولین امر به شرح زير مورد توجه قرار گیرد:
 -1پی��ش بیني ي��ك برنامه مدون به منظور امكان توس��عه کش��ت اين
محصول ها در س��طح کش��ور و همزمان اصالح باغ ه��اي نیمه متروکه و
ح��ذف و انه��دام باغ هاي متروک��ه و غیر بازده ،تا از اتالف س��رمايه هاي
ملي جلوگیري ش��ود و اين سرمايه ها براي زمینه هاي مناسب و با بازده
مطلوب و با صرفه اقتصادي اختصاص داده شود.
 -2شايسته است که زمینه هاي الزم براي انتخاب زمین به انتخاب نهال
و احداث باغ هاي میوه به ويژه در چارچوب گونه هاي مورد بررس��ي ,آن
چنان طراحي و فراهم شود تا کمترين خطا در احداث کشت هاي صنعتي
عارض ش��ود .باغداران موظف به رعايت اصولي باش��ند که از طرف مراکز
مديريتي تعیین و ابالغ مي ش��ود تا در نهايت زمین ،نهال و ش��رايط آب
و هوايي مناس��ب هر محصول مشخص ش��ود و متناسب با آن ها سرمايه
گ��ذاري انجام گیرد .مش��اهده عوارض فیزيولوژيكي مانند رش��د محدود،
خفگي ريش��ه ،بروز کلروز و کمبودهاي مواد غذايي که در نهايت موجب
کاهش عمر اقتصادي باغ میوه مي ش��وند و هر س��ال عملكرد هكتاري را
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کاهش مي دهند ,ناشي از اقدام خودسرانه و ناآگاهانه باغداران مي باشد.
در اي��ن رابط��ه اغلب باغ هاي می��وه اي وجود دارند ک��ه در کوتاه مدت
فرس��وده شده و از ش��رايط انتفاعي خارج مي ش��وند .اين وضعیت اتالف
سرمايه ها و هدر دادن امكانات بالقوه موجود مي باشد .زيرا هرگز باغ میوه
را براي مدت  7يا  9س��ال احداث نمي کنند .بلكه اين نوع باغ ها حداقل
بايد به مدت  25سال عمر اقتصادي و بیش از  30سال عمر فیزيولوژيكي
داشته باشند.
 -3تجرب��ه و تحلیل داده ها بر اس��اس اطالعات جمع آوري ش��ده از 18
استان میوه خیز مهم کشور بیانگر اين است که محصول هاي هلو ،زردآلو،
گی��الس و آلو ب��ه ندرت و در درصدهاي محدود به صورت تك کش��ت و
بدون تطابق با اس��تانداردهاي روز ،کش��ت و کار مي شوند در صورتي که
اغلب اين گیاهان به صورت مخلوط با يكديگر و يا همراه با گیاهاني مانند
يونجه ،اس��پرس ،شبدر ،لوبیا .نخود ،عدس و غیره کشت مي شوند .انجام
اي��ن کار ه��ر چند به منظ��ور تأمین علوفه الزم براي دام ها مي باش��د و
ش��ايد از ديد باغداران کاري است عادي و ناگزير ،با اين وجود هیچ گونه
همخواني مناس��ب در اين میان وجود ن��دارد .نیازهايي تغذيه اي متفاوت
گیاه��ان علوفه اي با گیاهان باغي ،آبیاري با دور محدود يك هفتهاي که
ويژه گیاهان علوفه اي و در هر حال متفاوت از نیاز آبي گیاهان باغي است
موجب مي ش��ود مشكالت جدي در حفظ و پايداري عمر فیزيولوژيكي و
عم��ر اقتصادي گیاهان باغي بوجود آيد .اج��راي برخي مديريتها در باغ
هاي میوه مانند سمپاش��ي هاي زمس��تاني و در دورة رش��د فعال گیاه از
نظ��ام هماهنگ مبارزه با آفات و ام��راض چندان پیروي نمي کند .اجراي
بررسي هاي مبتني بر پیرايش و شكل دهي درخت از بدو کاشت نهال تا
استقرار کامل فرم مورد نظر ،انجام هرس هاي باردهي متعادل الزمة يك
باغداري و میوه کاري مدرن و استاندارد است .اين مهم کمتر در باغ هاي
میوه اجرا مي ش��ود و اغلب نهال پس از کاش��ت و براي سالیان متمادي
بدون هرس به حال خود رها مي ش��وند .اس��تفاده از روش هاي متداول
در تغذيه گیاهان باغي مانند کوددهي به روش چالكود ،محلولپاشي روي
گیاهان در دورة رشد فعال ،مي تواند در جذب مطلوب مواد غذايي توسط
اندام هاي گیاهي را بهبود بخش��یده و مصرف اين نهاده ها را کاهش داده
و از آلودگي محیط زيست جلوگیري خواهد کرد.
 -4عرضه مناس��ب محصول تولید ش��ده که حاصل تالش باغدار در طول
سال بوده و به بهاي هنگفت
سرمايه گذاري ،خريد نهاده ها ،اعمال مديريت ها ،آب بها و غیره به دست
آمده است با مشكالت جدي مواجه مي شود .محصوالت سردرختي از هر
نوعي که باش��د آس��یب پذيرند و بنابراين بايد به موقع برداشت شده و در
ش��رايط خاص در انبار نگهداري ش��وند و سپس توزيع گردند و يا به طور
موقت در انبار نگهداري و عرضه شوند .در مورد هلو ،زردآلو ،گیالس و آلو
وضع بدين منوال اس��ت که به خاطر ع��دم امكان نگهداري طوالني مدت
اين محصوالت در انبار بايد پس از برداشت بیدرنگ توزيع شوند و يا چند
روزي ب��ه خاطر وضع بازار و توان جذب محصول ،در انبار و يا س��ردخانه
نگهداري ش��وند .به هر حال ,به خاطر آسیب پذيري اين محصول ها بايد
به طور سريع براي عرضه آن ها چاره انديشي شود .قیمت تمام شده يك
کیلوگرم هلو در س��ال  1383معادل  1/158ري��ال ،زردآلو  1/800ريال،
گی��الس  2/400ريال و آلو  2/068ريال مي باش��د .اين در حالي اس��ت

در

زراعت و باغباني

تعیین وضعیت موجود ...

ک��ه گاهي قیمت خريد يك کیلوگرم از اين محصول ها توس��ط دالالن و
واس��طه ها ب��ه مراتب کمتر از قیمت تمام ش��ده محصول مي باش��د .در
صورت��ي که تعاوني ه��اي تولید و عرضه محصول به خاطر عدم انس��جام
کاف��ي ،فقدان توان مال��ي و برنامه هاي اجرايي نقش بس��یار ناچیزي در
خريد و توزيع محصول دارند و در واقع نمي توان در حال حاضر بر اساس
اين تش��كل ها چنین مش��كل اساس��ي را حل کرد و به ناچار عرصه براي
واسطه ها و دالالن به طور خودکار فراهم مي شود.
 -5محصول هاي سردرختي به ويژه محصول گیاهاني که به طور طبیعي
زودگل مي باشند مانند زردآلو و هلو در اين طرح ،اغلب توسط سرماهاي
اواخر زمستان يا اوايل بهار تهديد مي شوند و در برخي از سال ها محصول
اين گیاهان به کلي آسیب ديده و از بین مي رود .پیش بیني تدابیر ويژه
براي مقابله با اين معضل ,هر چند عملي اس��ت ولي بخاطر وس��عت میوه
کاري ه��ا و موقعی��ت جغرافیايي خاص مناطق تولی��د اين محصول ها و
نیز عدم امكان اطالع رس��اني به موقع براي مقابله با س��رما اغلب مبارزه
با س��رماهاي اوايل بهار با مش��كالت جدي مواجه مي شود .در اين رابطه
پی��ش بیني آموزش هاي ويژه براي مقاوم س��ازي گیاهان به س��رماهاي
س��خت زمس��تان از طريق اعمال برخي روش هاي آگروتكنیكي ،کاهش
دفعات آبیاري هاي مفرط و خارج از نیاز گیاه ،اس��تفاده بهینه از کودهاي
ش��یمیايي و عدم زياده روي در استفاده از کودهاي نیتروژني ،استفاده از
ارقام مقاوم به سرما و ديرگل راهكارهاي مناسب و اثرگذار مي باشند .در
اين میان نقش مراکز مديريتي براي ترويج و تش��ويق باغداران براي بیمه
کردن محصول هاي س��ردرختي بسیار اساس��ي ،بنیادي و تعیین کننده
خواه��د بود .زيرا اين مراکز به خاطر توزيع س��م و ک��ود و ديگر نهاده ها
در تماس مس��تقیم با باغداران بوده و بس��یار اثرگذار خواهد بود .بررسي
اطالعات جمع آوري شده در اين طرح نشان مي دهد که در سال 1383
متوس��ط باغ ها بیمه ش��ده محصول هاي مورد نظر در اين پروژه که در
سطح  18استان مورد بررسي قرار گرفت ،در خصوص هلو معادل ،%19/3
زردآلو  ،%6/5گیالس  %4/8و آلو  %7مي باشد میانگین کل باغ هاي بیمه
شده اين چهار محصول در سطح  18استان معادل  %9/4مي باشد که در
شرايط موجود بسیار ناچیز است.

نتیجه گیري کلي

کش��ت و عمل آوري درختان میوه هس��ته دار به وي��ژه هلو ،زردآلو،
گی��الس و آل��و در يكي دو دهه اخیر اغلب بر اس��اس بهره گیري از ارقام
اصالح شده وارداتي و يا ارقام برگزيده و ممتاز محلي صورت گرفته است.
توس��عة کشت اين گیاهان همگام با تأمین نیازهاي داخلي که خود تابعي
است از افزايش جمعیت و نیاز به مصرف بیشتر از میوه ها در جیره غذايي
مس��ئله ايس��ت در خور توجه ،هر چند اراضي به نس��بت کم ظرفیت در
اختیار اين گیاهان قرار داده مي شود.
آمار و اطالعات موجود ( )8نش��ان مي دهد که زمین هاي زير کشت
هلو در س��ال  1383در کش��ور بالغ بر  25500هكت��ار ،زردآلو 25700
هكتار و آلو  14500هكتار مي باش��د .در همین س��ال کل محصول تولید
شده به ترتیب  390000تن (هلو) 285000 ،تن (زردآلو) 224000 ،تن
(گیالس) و  147000تن (آلو) مي باش��د که از س��طوح بارور اين گیاهان
حاصل شده است.
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مقايس��ه میانگین عملكرد هكتاري هلو در س��ال  1383با  2کش��ور
عم��دة تولیدکنن��دة اين محص��والت در اروپا (فرانس��ه و ايتالیا) نش��ان
مي دهد که متوس��ط عملكرد هلو در همین سال در ايران معادل 15/29
تن ،در فرانسه  20/52تن و در ايتالیا  17/37تن مي باشد (جدول  .)1اين
در حالي اس��ت که میانگین کل اين محصول در  18اس��تان مورد بررسي
برابر  9/87تن مي باش��د .به نظر مي رس��د که در گزارش هاي  FAOدر
خصوص اين محصول ضريب اش��تباه قابل توجهي وجود دارد که اختالف
قابل توجهي را در سطح  5تن در هكتار نشان مي دهد.
مقايس��ه میانگی��ن عملكرد زردآلو در س��ال  1383در کش��ور با دو
کشور فرانسه و ايتالیا نشان مي دهد که متوسط عملكرد زردآلو در ايران
مع��ادل  8/9تن ،در فرانس��ه  10/3تن و در ايتالیا  12/45تن مي باش��د
(جدول  .)2اين مقايسه با وجود اختالف جزيي و ضمن مقايسه با میانگین
کل اين محصول در سطح  18استان مورد بررسي ( 8/44تن) تا حدودي
امیدوارکننده اس��ت .به نظر مي رسد میانگین برآورد شده براي محصول
هلو بر اس��اس داده هاي  18اس��تان مورد بررس��ي در سال  1383داراي
ضريب اطمینان بااليي در مقايسه با آمار  FAOمي باشد.
بررس��ي متوسط عملكرد گیالس در س��ال  1383با متوسط عملكرد
اين محصول در کش��ور فرانس��ه و ايتالیا گوياي اين واقعیت اس��ت که در
اي��ران متوس��ط عملكرد هكتاري معادل  8/7تن ،در فرانس��ه  4/83تن و
در ايتالیا  3/7تن مي باش��د (جدول  .)3اين در حالي اس��ت که میانگین
عملكرد هكتاري گیالس در س��طح  18استان مورد بررسي معادل 5/67
تن برآورد ش��ده است .ممكن است در ارقام ارائه شده توسط  FAOبراي
محصول گیالس اش��تباهي رخ داده باش��د ،بديهي است اختالف حدود 3
تن از نظر میانگین عملكرد هكتاري در س��طح  18اس��تان مورد بررس��ي
نمي تواند از عدم دخالت س��اير مراکز درجه  2و يا درجه  3تولید گیالس
در س��طح کشور ناشي ش��ود و بنابراين میانگین عملكرد هكتاري گیالس
در ح��دود  5/67تن مي تواند از يك ضريب اطمینان بیش��تري برخوردار
باشد.
در همی��ن رابطه میانگی��ن عملكرد هكتاري آلو در س��ال  1383در
کش��ور معادل  10/14تن ،در فرانس��ه  11/86تن و در ايتالیا  12/79تن
مي باش��د .داده هاي حاصل از بررس��ي در اين پروژه نش��ان مي دهد که
میانگین کل عملكرد آلو در سطح  18استان مورد بررسي در سال 1383
در کش��ور معادل  6/73تن مي باشد (جدول  .)4اين برآورد هر چند همه
س��طوح آلو در کشور را پوشش نمي دهد ولي سطح زير کشت آلو در 18
استان مهم میوه خیز کشور را شامل مي شود و به نظر مي رسد که داراي
ضريب اطمینان قابل قبولي باشد هر چند با آمار ارائه شده توسط FAO
حدود  3/5تن در هكتار اختالف نشان مي دهد.
به طور کلي وضعیت تولید اين محصول ها در کشور و موقعیت ايران
از نظ��ر تولید اين فراورده هاي باغي در س��طح اروپ��ا و دنیا از نظر میزان
تولید و عملكرد هكتاري بیانگر اين واقعیت اس��ت که شرايط آب و هوايي
مساعد کشور در استان هاي میوه خیز کشور و بهره گیري از ارقام اصالح
ش��ده خارجي و برگزيده محلي توأم با تالش کارشناس��ان امر و با وجود
فرهنگ محدود میوه کاري در باغداران و میوه کاران کش��ور ،امكان تولید
بمراتب بیش��تر در کش��ور وجود دارد .و اين در حالي اس��ت که ش��رايط
کوهس��تاني و زمس��تان هاي بسیار سرد توأم با س��رماهاي ديررس بهاره
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در برخي از س��ال ها موجب از بین رفت��ن محصول درختان میوه زودگل
از جمله زردآلو ،هلو مي ش��ود و از اين طريق محدوديت هاي تولید را با
وجود ظرفیت هاي باالي تولید در کشور تحمیل مي کند.

توصیه هاي پاياني

ش��رايط طبیعي موجود در مناطق میوه خیز کش��ور که امكانات بالقوه
بسیار با ارزش را شامل شده و تولید مطلوب میوه هاي سردرختي را موجب
مي گردد ,گوياي قدرت و توان باالي تولیدات س��ردرختي در کش��ور است.
بديهي اس��ت با سیاست گذاري هاي منطقي بايد امكان بهره برداري از اين
ش��رايط و امكانات خ��دادادي را در جهت افزايش کمیت و کیفیت محصول
و ش��كوفايي اقتصاد اين صنعت را فراهم ساخت .براي رسیدن به اين هدف
مه��م و به دنبال تجزيه و تحلیل اطالعات به دس��ت آم��ده از اين پروژه در
سطح  18استان مهم میوه خیز کشور ذکر برخي موارد ابهام و توصیه برخي
از زمین��ه ه��اي منتهي به اصالح وضعیت موجود و در نهايت دسترس��ي به
تولید و عملكرد به مراتب بیش��تر به طوري که در خود ش��رايط میوه خیز و
مطلوب فالت قاره ايران باشد به شرح زير ضروري به نظر مي رسد.
 -1در انتخاب زمین براي احداث میوه کاري مي بايست شرايط آب و
هوايي و خاك منطقه براي انتخاب و گزينش ارقام مورد نظر جدي بررسي
ش��ود و س��ازگاري آن ها با محیط از هر لحاظ ارزيابي و مش��خص گردد.
وجود س��فره هاي آب سطحي و در نتیجه تمرکز رطوبت بیشتر در خاك
عوارضي را براي س��المتي و طول عمر گیاه موجب خواهد ش��د بنابراين
ش��رايط زير زمیني و امكان نفوذ ريش��ه به قش��رهاي پايین تر خاك بايد
م��ورد ارزيابي و توجه خاص قرار گیرد و در نهايت به منظور جلوگیري از
بروز برخي مشكالت مانند کلروز که محدوديت رشد و کاهش عمر گیاه را
توأم با افت قابل توجه محصول به دنبال خواهد داشت حساسیت گیاه به
اين گونه از محدوديت هاي رشد و محدوديت هاي خاکي به دقت ارزيابي
ش��ود و روابط گیاهان را داخل يك میوه کاري از بدو احداث باغ میوه از
نظر امكانات گرده افشاني مناسب و تولید محصول کافي بررسي شود.
به طور کلي در اين رابطه توجه به مسائل زير توصیه مي شود:
 انتخاب ارقام سازگار با توجه به شرايط خاك هر منطقه و متناسببا استانداردهاي موجود و تعريف شده.
 انتخاب پايه هاي پیوندي متناس��ب با محدوديت هاي آب و هواييو خاکي در هر منطقه.
 انتخاب ارقام پربار و پرمحصول و مقاوم به آفات و بیماري ها شايع. برنام��ه ريزي براي گرايش به کش��ت هاي نیم��ه متراکم به منظورافزايش تولید و کاهش هزينه ها.
 اختصاص زمین براي احداث باغ میوه بر اس��اس عوامل هاي خاكشناسي.
 -2برنام��ه ريزي اصول��ي و بنیادي براي پیراي��ش و هدايت درختان
میوه متناسب با سازگاري هر گیاه به دخالت هاي مديريتي .همگام با اين
پی��ش بیني ها ،برنامه ريزي براي تغذيه مطلوب گیاهان متناس��ب با نیاز
واقعي آن ها و دوري از اصراف در استفاده از کودها که در هر حال موجب
آلودگي محیط زيست و اتالف سرمايه مي شود.
تنظیم برنامه هاي صحی��ح آبیاري از نظر تعداد دفعات و دور آبیاري
که در رشد و باردهي مطلوب گیاه بسیار مؤثر بوده و از اتالف اين سرمايه

189

مهم ملي جلوگیري مي ش��ود .افزون بر اين تنش آبي در هر ش��كلي که
باش��د و کاهش طول عمر اقتصادي ،باغ میوه را موجب خواهد ش��د .در
اين راس��تا گرايش به طرف آبیاري هاي تحت فش��ار با وجود هزينه اولیه
زي��اد اي��ن روش آبیاري ،بايد به تدريج ترويج و گس��ترش يابد و از روش
ه��اي آبی��اري غرقابي و يا کرتي که در هر ح��ال اتالف آب را موجب مي
شود پرهیز گردد.
 -3با توجه به فس��اد پذيري میوه هاي هل��و ،زردآلو ،گیالس و آلو و
در نتیجه کاهش ارزش بازارپس��ندي آن ها توصیه مي شود آموزش هاي
الزم براي برداشت به موقع اين محصول ها ارايه شود .اين موضوع به ويژه
براي ارقام زودرس اين گونه ها بسیار حائز اهمیت است زيرا استعداد اين
قبیل از میوه ها براي فاس��د شدن و افت کیفیت به مراتب بیشتر از ارقام
ديررس آن ها است.
 -4در زمین��ه فروش محصول هاي مورد نظر باي��د تعاوني هاي تولید و
توزيع را فعال تر کرد و دست واسطه ها و دالالن را از عرصه کوتاه کرد .بدين
ترتیب میوه کاران با اطمینان بیش��تر و در آمد ب��ه مراتب افزون تر به طرف
صنعت میوه کاري جذب خواهند شد و در نهايت بهره وري مطلوب و شايسته
از امكانات بالقوه موجود به نفع باغداران و میوه کاران تحقق خواهد يافت.
 -5ش��رايط و موقعی��ت جغرافیايي و آب و هوايي کش��ور در مناطق
می��وه خیز کش��ور که اغلب بروز س��رماهاي اوايل بهار را موجب ش��ده و
اث��ر منف��ي بر رويش گیاه��ان زودگل بر جاي مي گذارن��د ضرورت بیمه
محصول هاي باغي را ايجاب مي نمايد .در حال حاضر طبق بررس��ي هاي
اين طرح در س��طح  18استان مورد بررسي ،میانگین بیمه محصول هاي
باغي از مرز  %9/4تجاوز نمي کند .پیشنهاد مي شود به نحو ممكن شرايط و
زمینه هاي مناس��ب براي بیمه بیشتر محصول هاي باغي فراهم شود و از
طريق مراکز مديريتي اين نیاز واقعي باغداران و میوه کاران تأمین شود.
 -6ب��ا توجه به کمبودهاي موجود و با وجود عملكرد به نس��بت قابل
توجه اين محصول ها در مقايس��ه با عملكرد آن ها با کش��ورهاي اروپايي
توصیه مي شود پژوهش هاي کاربردي در جهت ارتقاي کمیت و کیفیت
محصول و در نتیجه بهره وري بیشتر از امكانات بالقوه موجود فراهم شود.
در اين راستا پیشنهاد مي شود در زمینه هاي زير پژوهش هاي کاربردي
بیشتري صورت گیرد:
 تعیین و برآورد زمان مناس��ب برداش��ت میوه ب��راي هر منطقه ازمناطق میوه خیز متناسب با شرايط آب و هوايي آن منطقه.
 بررسي و گزينش ارقام پُربار و مقاوم به شرايط آب و هوايي و خاکيهر منطقه.
 بررس��ي و ارزيابي پايه هاي پیوندي مناسب و سازگار با شرايط آبو هوايي و خاکي و ارقام تجاري موجود.
 اس��تفاده از ارقام و پايه هاي پیوندي اصالح ش��ده خارجي پس ازتعیین س��ازگاري آن ها با مناطق میوه خیز کش��ور به منظور تأمین نیاز
داخلي میوه و امكان صدور به بازارهاي خارجي.
 گرايش به طرف تولید ترکیب هاي پیوندي کم حجم و به اصطالحپاکوتاه به منظور تولید بیشتر و کاهش هزينه ها.
 بررس��ي پايه ها و ارقام از نظر تفاوت به س��رما ،آفات و بیماري هاجه��ت حفظ عمر اقتصادي اين گیاهان و به تبع آن عمر اقتصاد هر واحد
میوه کاري.
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تعیین وضعیت موجود ...

 پژوه��ش در زمین��ه تولید ارقام و پايه هاي پیوندي س��الم و عاري ازآلودگي هاي ويروس��ي و گرايش در جهت تولید نهال اس��تاندارد به مفهوم
واقعي آن.
 بررس��ي در زمینه هاي فواصل کاش��ت ،تراکم کاشت درهر يك ازچهار محصول مورد نظر در اين پروژه.
 پژوهش در جهت تغذيه مطلوب گیاهان باغي ضمن رعايت بهداشتمحیط زيست و جلوگیري از اتالف سرمايه ها.
 پژوهش در زمینه دسترسي به ارقام زودرس و میان رس که از نظرجذب محص��ول در بازارهاي مصرف و صرفه اقتصادي آن بس��یار درخور
توجه است.
 پژوه��ش در زمینه افزايش عملكرد هكتاري که الزمة تولید انبوه وصرفه اقتصادي هر میوه کاري است.
 انجام پژوهش هاي کاربردي در جهت انتخاب مناس��ب ترين روشپیرايش و ش��كل دهي اين گیاه��ان در ارتباط با ش��رايط جغرافیايي هر
منطقه میوه خیز.
 پژوهش در زمینه شناسايي بهترين ارقام خشكباري زردآلو و آلو. پژوه��ش در زمینه گزينش ارقام ويژه ب��راي جنبه هاي فرآوري وتبديلي محصول.
دورنماي کشت هلو ،زردآلو ،گیالس و آلو در کشور

بررس��ي ظرفیت هاي بالقوه موجود در مناطق میوه خیز کشور که در
اين پروژه مجموعه اي ش��امل  18اس��تان يعني بیش از  %90کل مناطق
میوه خیز کش��ور را در برمي گیرد و ارزيابي حاصل کار با وجود بس��یاري
از مش��كالت کاش��ت و عمل آوري اين محصول ها ،گوي��اي اين واقعیت
اس��ت که فالت قاره ايران داراي توان و استعداد کافي براي تولید مطلوب
ف��راورده هاي باغي به ويژه چهار محصول مورد نظر (هلو ،زردآلو ،گیالس
و آلو) در اين پروژه مي باشد.
وج��ود امكان��ات مطلوب آب و هواي��ي و خاکي که عم��ل آوري اين
گیاه��ان را مانن��د ديگر مناطق مس��اعد جهان فراهم م��ي نمايد (،9 ،7
 ،)12 ،11نويد بخش ش��كوفايي صنعت میوه کاري کش��ور اس��ت .وجود
تع��داد بیش ازح��د نیاز روزهاي آفتابي در طول دوره رش��د و نمو گیاه و
محصول هاي آن ،سرماهاي طوالني مدت پايیز تا اواخر زمستان که الزمة
تأمین نیاز س��رمايي اين گونه ها براي آغاز رش��د مجدد بدون عوارض و
مشكالت فیزيولوژيكي در بهار است و نیز شرايط جغرافیايي خاص به ويژه
از نظر ارتفاع از س��طح دريا که در مواردي رنگ پذيري مطلوب میوه ها و
اندوخته مواد قندي کافي در آن ها را فراهم مي نمايد از ش��رايط بهینه و
از امكانات مطلوب مناطق میوه خیز فالت قاره ايران است.
از طرف ديگر مقايس��ه عملكرد قابل توجه اين محصول ها در مقايسه
ب��ا عملك��رد برخي از کش��ورهاي مهم تولی��د کننده اين ف��راورده ها در
کشورهاي اروپايي و ضمن مقايسه با عملكرد کل اروپا نشان مي دهد که
در گوشه اي از جهان فالت قاره ايران داراي ظرفیت باالي تولید میوه در
جهان مي باش��د و مي تواند در برخ��ي از زمینه ها رقیب اصلي در عرصه
محصول هاي باغي در بازارهاي جهاني باشد همان طوري که اين واقعیت
هم اکنون حداقل در مورد پس��ته ،خرما و تعداد ديگري از محصول هاي
سردرختي مطرح است.

در

زراعت و باغباني

به نظر مي رس��د دورنماي کش��ت اين محصول ها در ايران ،بس��یار
روش��ن و امی��دوار کننده اس��ت به ويژه به��ره گیري از ارقام مناس��ب و
پايه هاي پیوندي مناس��ب و سازگار با شرايط آب و هوايي و خاکي ،بهره
گیري از سیس��تم هاي کش��ت نیمه متراکم ،اص��الح و بهبود زمینه هاي
مديريت��ي در جهت کاهش ضايعات ،مقابله با س��رماهاي اوايل بهار ،بیمه
محص��ول ه��ا ،فعال کردن تعاوني ه��اي تولید و عرض��ه محصول و غیره
راهكارهاي کاربردي هس��تند که ش��تاب فزاينده اي را در جهت افزايش
تولی��د ،بهبود عملكرد هكتاري ،اصالح کیفیت محصول و در نهايت تأمین
نیازهاي مصرفي متناسب با افزايش جمعیت و در کنار آن صدور بخشي از
اين محصول ها به بازارهاي خارجي و به تبع آن شكوفايي اقتصاد صنعت
میوه کاري را نويد مي دهند.

سپاسگزاري

ش��اخة علوم باغباني گروه کشاورزي فرهنگس��تان علوم بدين وسیله
از مقامات محترم فرهنگس��تان جمهوري اس��المي ايران ،به دلیل تامین
اعتبار الزم براي اجراي اين طرح و همچنین از همكاري کلیه کارشناسان
و مس��ئولین از جمله مديران محترم جهاد کش��اورزي اس��تان هاي مورد
بررسي ،مراکز خدماتي استان ها و ديگر واحدهاي تابعه تشكر و قدرداني
مي نمايد.
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