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  مقدمه 

درصـد) صـادر    ۸۰تا  ۷۰ن ياز آن  (ب يپسته از جمله محصوالت كليدي بخش كشاورزي ايران هست كه بخش عمده ا

 ۱۹-د ييـ کو يماريوع بيد. از نظر مصارف داخلي، پسته يك محصول غير ضروري و لوكس است. با پيدايش و ششو يم

ن در ايران، اين بحران يكي از حساسترين مرحله درآمد زايي محصـول پسـته (فـروش    ي(كرونا) در کشور چين و حضور ا

ران بـراي توليـد كننـدگان، خريـداران و صـادر      داخلي و صادرات) را تحت تأثير منفي قرار داد كه خسارت آن قابـل جبـ  

كنندگان نمي باشد. كاهش توليد و كاهش عملكرد كمي محصول در سال هاي اخير به دليـل عوامـل مختلـف اقليمـي     

(كمبود نياز سرمايي، سرمازدگي، گرما زدگي، تگرگ و ....) و كمبود كمي و كيفي منابع آب وخاك و گسترش فقـر بـين   

، به نظر مي رسد شيوع اين ويروس را نه تنها در سال جاري، بلکه احتماال در سال هـاي آينـده نيـز    كشاورزان پسته كار

  تشديد ميكند  

م که اغلب يروس در سطح کشور، شاهد بودين ويوع ايانتشار اخبار متعدد شهمزمان با ، ير حوزه تجارت خارجد

ن مسئله  ي. اندادند را يرانيا يو اجازه ورود به محصوالت صادرات بستندران را يبا ا يتجار يه، مرزهايهمسا يکشورها

حامل  ينرهايها و کانت ونيکام هاي طوالني صفايجاد  . صادرات پسته داشت. يبرا يوجه چند منفي آثار و تبعات

 يها ن کاالها، بنگاهيمصرف هستند، و نبود امکان صادرات ا خيتار ير و دارايفسادپذ يکه برخ يمحصوالت تجار

سال گذشته،  ٥/١در طول  اثر سوء مي گذارد. کشور يخرج ارز و  دخلبر   را متضرر مي كند و از سوي ديگر مربوطه

جمله  کشور از يارز يازهايبوده که درآمد حاصل از آن، ن يرنفتيکشور از محل صادرات غ يدرآمد ين مجرايتر عمده

تواند بخش واردات و  يم ين درآمد ارزيا قطع شدن ايرو کم   نيا از، کرده است ين ميحوزه واردات را تأم ياز ارزين

خصوص  مدت، بخش مولد کشور به انيکرونا در م يدار شدن اثرات اقتصاد را متأثر کند. ادامه يارز يازهاين نيتأم

به صنعت پسته ، لذا برآورد خسارت احتمالي زند يد دامن ميدهد و به کاهش تول ير قرار ميرا تحت تأث يدات صادراتيتول

ضروري به نظر مي رسد تا ضمن مشخص شدن بخشهاي خسارت ديده، متناسب با ميزان خسارت حادث شده 

  بخشهاي آسيب ديده مورد حمايت مالي دولت قرار گيرند. 

ت موضوع، يان  اهميرد و ضمن بيگ يد پسته را از باغ تا مصرف کننده در بر مين دستورالعمل تمام چرخه توليا

  ده است.يز ارائه گرديروس کرونا در محصول نيا حذف ويکاهش  يراهکارها

  بهداشتي دستورالعمل كرونا، پسته، كليد واژه ها:
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ـ عمل ياجرا يعيبر روند طب يدمير اپيتاث  حفاظـت از   يبـرا  يبهداشـت  يو راهکارهـا  يات باغبـان ي

  باغداران

همزماني آن با شروع عمليات داشت بهاره باغات پسته (كود دهي، با توجه به شيوع و يروس كرونا از اوايل اسفند ماه و 

آبياري و سمپاشي و ....) به دليل محدوديت حضور كارگران فصلي و عدم دسترسي به نيروي كار، عمليات باغي به نحو 

اهكار هاي مناسب انجام نشده كه مسلما بر گلدهي، تشكيل ميوه و عملكرد محصول سال آينده بي تاثير نخواهد بود. ر

  پيشنهادي در اين خصوص به شرح ذيل ميباشد:

براي مصونيت از آلودگي باغداران، الزم است ضمن رعايت حضور حداقلي در فضاي بيرون از خانه و رعايت اصول  -۱

بهداشتي، عمده برنامه هاي مديريتي باغ و پايش وضعيت رشد درختان از طريق تماس تلفني و امكانات اينترنتي موجود 

 انجام شود.

ار قرار دادن ياز از جمله کود و سم و در اختيمورد ن يکشاورز ين نهاده هايدولت با تام يتيبه طوركلي اقدامات حما -۲

و  يد داخلياز افت تول يريبهره برداران جهت جلوگ يزه و دلگرميجاد انگيباغداران و ا يمت مناسب برايبه موقع و با ق

ه ها و دستورالعمل يو ارسال توص ياطالع رسان يبرا يکيالکترون يتفاده از سامانه هانده، و اسيجبران کمبودها در آ

  شود. يشنهاد ميه کارشناسان و بهره برداران پيکل ياز برايموردن يها

و  ه آفات و بيماري ها و پيوند درختان پسـته مـي باشـد   يبر عل ي، سمپاشيکودده يبرا يبهار و تابستان فصل بحران -۳

ـ توانند به طور معمول کار خـود را ادامـه دهنـد ن    يم نکهياز ا نانياطم يکشاورزان برا ماننـد کـود و    ييهـا نهـاده بـه   ازي

 يمـانع دسترسـ   يا نـه يحمـل و نقـل و اقـدامات قرنط    تيمحـدود اتخاذ شود کـه   يماتيد تصمي. بادارند گريد يکاالها

  نشود. و مخصوصا سموم كه عمدتا وارداتي هستند، يکشاورز يهانهادهکشاورزان به 

با توجه به اينكه اكثر نيروي كار باغات پسته در دوره داشت در استان كرمان از كارگران مهـاجر افغـاني تـامين مـي      -۴

شود و با توجه به برگشت گسترده آنها به كشورشان، مشكل كمبود نيروي كارگري و افزايش هزينه كارگري، مشكالت 

دي را در افزايش هزينه هاي توليد و عدم امكان به موقع عمليات صحيح باغباني را موجب شده است. بنابراين برنامـه  زيا

ريزي در جهت تامين نيروي انساني بومي از ساير استان ها (بجاي نيروي غير ايراني) و نيز ايجاد زمينـه الزم و تشـويق   

يزه مناسب عمليات به باغي متناسب با شرايط باغات موجـود الزامـي   صنعتگران جهت طراحي، توليد و عرضه ادوات مكان

  است.
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از مشکالت باغداران خواهـد بـود. اكثـر نيـروي      يکي، يماريوع اين بيل شيکار در زمان برداشت به دل يرويکمبود ن -۵

كارگري برداشت در استان كرمان از استان هاي مجـاور مخصوصـا اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان تـامين مـي شـودكه         

مشكالت رفت و آمد و اسكان آنها با رعايت فاصله اجتماعي كاري سخت و هزينه بر خواهد بود. بنابراين برنامـه ريـزي   

مديريت اسكان و تغذيه اين گروه از كارگران فصلي در هر منطقه و شهرستان بايستي مدنظر مسـئولين  دقيق بهداشتي و 

  دولتي و مخصوصا مسئولين بهداشتي قرار گيرد.

ا خانواده آنان مبتال به کرونا بوده يا يمستقيم کارگراني که خود  يريان (باغداران) الزم است از بکارگيکارفرما -۶

جاد شده و يآنان اختالل ا ييو چشا ييايرا در حس بوينفس و اخ ير تب، بدن درد، تنگينظ يميعالکه  يهستند، افراد

و  يبهداشت يان موظفند آموزشهايسهل انگارند، خودداري نمايند. کارفرما يت امور بهداشتيکه در رعا ينيز کارگران

ار کارگران شاغل در بخش هاي مختلف يتتکس، ماسک و دستکش) را در اخينده دست، وايامکانات الزم (آب، مواد شو

افراد خاطي  يري، از ادامه بکارگيت نکات بهداشتيآن نظارت داشته باشند و در صورت عدم رعا يقرار دهند و بر اجرا

  زند. يط کار، بشدت بپرهيدر بهداشت مح

شـود ابـزار هـرس بـا      ه مـي يگيـاهي، توصـ   يروسيو يها يماريت سالمت درختان در عدم انتقال بيبا توجه به اهم -۷

روس کرونـا بـه   يـ گسـترش و  يتواند در کاهش خطر احتمال يه مين توصيشود. لذا ا يدرصد ضدعفون ۵تکس يمحلول وا

د يدر ابـزار را تشـد   يزدگ ت زنگيتکس ممکن است خاصيق ابزار موثر گردد. الزم به ذکر است که محلول وايافراد از طر

ده سـرد شـده (فاقـد    يتکس، ابزار توسط آب جوشـ يابزار با محلول آب و وا يعفونشود بعد از ضد ه مييکند بنابر اين توص

 يتـر آب کـاف  يک ليتکس در يقاشق وا ۵تا  ۲لوازم کار،  ييساختن محلول گندزدا يبرا) شستشو شوند. يکروبيعوامل م

ـ و ...) جـدا پره  ييع ظرفشـو يا ماير پودر ين محلول (نظيگر به اياست و از افزودن مواد د لـوازم در   ييشـود.  گنـدزدا  ز ي

اسـتفاده نکننـد و    يضـدعفون  ين محلول بـرا يحا از ايدارند ترج يت تنفسيکه حساس يبسته انجام نشود و کسان يفضا

  ند.يه بشويثان ۲۰نده حداقل به مدت يآن ابزار را با مواد شو يبجا

ت هرس يه داشت که فعاليتوان توص يدارد. م يشتريب يداريط سرد و مرطوب پايروس در شراين وينکه اينظر به ا -۸

ک ظهر) موکول کرد تا يتر (نزد ه صبح به زمان گرميسرد و مرطوب و از ساعت اول يروزها يبه جا يآفتاب يرا در روزها

ک مکان يتوان در  يهرس شده را م يها ر آفتاب خشک شده باشند. شاخه و برگيدرختان تحت تاث يها شاخه و برگ

  تجمع و آتش زد.
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توان  يرگذار باشد. لذا ميروس کرونا تاثيتواند در کاهش شيوع و يم يو گرم بودن محيط نگهداري ابزار باغبانخشک -۹

درجه  ۳۰ يابزار در محل گرم و خشک باشد تا با خشک شدن ابزار و قرارگرفتن در دما يه داشت که نگهداريتوص

حا از يگر مجزا باشد (ترجي....) هر کارگر  از کارگر د ،يچيل، قيدر حد امکان لوازم کار (بتر باشد.  روس محتمليحذف و

  لوازم مشترک استفاده نکنند).

بسته مثل گلخانه توليد نهال، ترمينال فرآوري و بسته بندي پسته، بهتر است افراد با تراکم کم و  يط هايدر مح- ۱۰

تواند در  يه اينگونه محيط ها ميتهوات يت داشته باشند. در ضمن انجام عمليفعال ييحا به تنهايت فاصله و ترجيرعا

شتر مورد ياز کرونا ب يريشگيپ يمنيت مسائل ايروس موثر باشد. در گلخانه هاي توليد نهال ، رعايو يکاهش احتمال

  رد.يتوجه قرار گ

ونا، ات با موضوع قرنطينه بهاره كرين عمليا يزمان وند بهاره درختان پسته و هميت پيبا توجه به زمان انجام فعال- ۱۱

ه يها قابل توص نيکارگر و تکنس يچنين بهداشت اجتماع وندک و هميهاي شرح داده شده براي بهداشت ابزار، پ هيتوص

تکس يتواند با محلول وا يات مين عمليشوند. ا يهم بهتر است ضدعفون يا ارساليمورد مصرف  يها وندکيباشد. پ يم

ت خشک کردن مورد يده سرد شده) و در نهاي(با آب جوش ييقه و سپس سه مرحله آبشويدق ۱۰درصد به مدت  ۱۰

  رد.ياستفاده قرار گ

ه شود  و محلول گندزدا روزانه يتعب يين آالت، چاله مخصوص گندزداينگ ماشيا پارکيگاه يجا يدر قسمت ورود- ۱۲

ز شود. يپره  يخورندگن آالت بعلت يماش يموتور يقسمتها يتکس برايآب وا يشارژ شود. از بکار بردن مکرر و  نابجا

و  ين آالت که مکررا با دست در تماس است (مثل فرمان، دنده و ترمز دستير ماشيا سايمختلف تراکتور  يها قسمت

  نه شستشو داد.يثا ۲۰نده بمدت يبا کمک اسفنج و آب و مواد شو يتوان قبل از هر بار بهره بردار ي...) را م

نده يه با آب و مواد شويثان ۲۰که با دست در ارتباط است، حداقل به مدت يهر روز، لوازم يحداقل در ابتدا و انتها- ۱۳

 يشود از غذاها يکارگران سع ين غذايشوند. در تام ييتکس گندزدايوا -ا با محلول آب يبطور کامل  شسته شوند و 

 يدن آب و چايآشام يبطور مشترک برا يچ ظرفيد از هيز شود و از غذاها گرم و پخته استفاده شود.  افراد نبايخام پره

ه با يثان ۲۰دست تا آرنج را حداقل  يها همه قسمت يستيبا ييو خوردن غذا استفاده کنند. افراد قبل از صرف هر غذا

داده شود الزم است تا اوالً  ييوعده غذا يکه الزم است تا به کارگران باغ يدر مواردنده شستشو دهند. يآب و مواد شو

استفاده گردد.  يمجوز بهداشت يه شده از مراکز دارايته ياً از غذاهايشود و ثان يريخوردن غذا جلوگ يافراد برااز تجمع 
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قبل و هنگام خوردن  يبهداشت يه هايت توصيکبار مصرف و معدوم نمودن آنها پس از استفاده و رعاياستفاده از ظروف 

  باشد. يم يت فاصله الزم ضروريدستها و رعا يغذا مانند شستشو

ـ هـا با  يمـار يو مبارزه با آفات و ب ي، کودهيات باغبانيانجام عمل يکارگران به کارگرفته شده برا-۱۴  يگـواه  يد داراي

از تجمـع   يريان کارگران و باغداران به حداقل برسد. جلوگيدر م يق امکان گسترش آلودگين طريبهداشت باشند تا از ا

کننـده در   يمانند ماسـک، دسـتکش و مـواد ضـدعفون     يل حفاظتيفاده از وساه شده و استيت فاصله توصيکارگران و رعا

ا بـا  يه يثان ۲۰کامل دست ها با آب و صابون به مدت حداقل  يار موثر خواهد بود. شستشويبس يماريکاهش گسترش ب

در  يمهمـ ز نقـش  يـ دست، قبـل و بعـد از شـروع کـار ن     يضدعفون ير محلول هايا سايدرصد  ۷۰ک (اتانول) يليالکل ات

 دارد. ياز گسترش آلودگ يريجلوگ

ـ ا خانواده آنان مبتال به کرونا بوده اند بايکه خود  يحضور دارند، افراد يکه کارگران به صورت دائم ييدر باغ ها -۱۵ د ي

ار يـ شـود. در اخت  يرينفـس جلـوگ   يخشک و تنگ يافراد با عالئم تب، سرفه ها يرينه را گذرانده و از بکارگيدوره قرنط

  رد. يان مورد توجه قرار گيد توسط کارفرمايه به کارگران بايو آموزش اول يل حفاظتيار دادن مواد و وساقر

 ۵ژنه) يدروژن (آب اکسيد هيا محلول پراکسيدرصد و  ۲۰تکس يبا محلول وا يل و ادوات کشاورزيوسا يضدعفون - ۱۶

د يکه با يدارد. نکته مهم يادوات کشاورز يسالم سازروس کرونا و ياز انتقال و يريار زيادي  در جلوگير بسيدرصد تاث

بوده و قبل از استفاده  يو رنگبر يت خورندگيخاص يدارا يشنهادين ماده هاي پيا ينست که هردويبه آن توجه شود ا

ه ل انجام شود. نکتين مواد بر وساير سوء اينان از عدم تاثيبه منظور اطم يش مقدماتيک آزمايد يل بايوسا ياز آن رو

دکننده در صورت استفاده در يسف يا محلول هايدرصد)  ۲۰تا  ۱۰تکس (ين مواد به خصوص واينکه ايگر ايمهم د

د مورد توجه قرار يز باين موضوع نيافراد شوند که ا يت روينفس و حساس يتوانند باعث تنگ يسربسته م يط هايمح

  است. يقبل و پس از اتمام کار الزم و ضرورر يل و ادوات کشاورزيوسا يرد. ضدعفونيگ

ج در تراکتور و دسته ييها و سو يمانند فرمان، دنده، صندل يل موتوريمختلف وسا يقسمت ها يضدعفون يبرا- ۱۷

ز استفاده از ين گونه موارد نيدرصد استفاده شود. در ا ۷۰ک (اتانول) يليلرها بهتر است از الکل اتيگاز و ترمز در ت يها

  شود. يه ميز توصيش و ماسک ندستک
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  با زمان برداشت يدميرعايت نكات بهداشتي در زمان مصادف شدن اپ

  يدمير اپيتأث -الف

روس از ماه بهمن بوده، خوشبختانه تداخلي با زمان برداشـت محصـول سـال گذشـته     ين ويوع ايبا توجه به اينكه ش -۱

برنامه برداشت پيشرو (شهريورماه) مو ضوع مـديريت و مـد نظـر قـرار     ) نداشته ولي الزم است در ۹۸(شهريور و مهر ماه 

ر يتحت تـاث  ين الملليو ب يداخل ين در محصول پسته، اپيدمي بيماري كرونا در مرحله مهم عرضه به بازارهايگيرد. بنابرا

  قرار گرفته است.  

ه و محصول خشك در انبار يا برداشت، فرآوري، درجه بندي و بسته بندي محصول پسته سال گذشته انجام شد -۲

ر ينکه پسته برخالف سايره شده بود. خوشبختانه با توجه به ايسردخانه باغداران، خريداران و صادركنندگان ذخ

 يقابل انباردار،  ينتيز يهاو گل يفيو ص يهمچون ميوه هاي دانه دار و سر درختي، سبز يمحصوالت کشاورز

ن يه اين قضيترتواند در فرصت مناسب محصول خود را به فروش رساند. مهميباغدار مباشد، يطوالني مدت (دوسال) م

ا باغدار ما قادر خواهد بود در زمان يانجامد و آيروس در کشور ما تا چه مدت به طول مين وياست که احتمال وجود ا

طول نده هم بهيآ يهاماه يروس برايخود را بدون ضرر به فروش رساند؟ اگر وجود و يمشخص محصوالت انبار

انجامد، حتما ضرر و زيان بيشتري متوجه باغدار، خريدار و صادركنندگان خواهد شد. ضمن اينكه نگهداري محصول 

براي مدت طوالني، مستلزم استفاده از سردخانه با كنترل دما و رطوبت ميباشد تا احتمال آلودگي به آفات انباري از جمله 

ندي را كنترل نمايد، كه اين امر مستلزم صرفه هرينه بيشتر و افزايش هزينه توليد ميشود. پروانه خرنوب و پروانه .ه

هم  يزان خسارت آفات انباريبه حداقل رساندن م يبرا يو اساس يدات اصوليتمه يهينکه کليچنين با فرض بر ا هم

  كهنه نخواهد بود و باز باغدار ضرر خواهد کرد. يهاوهيم يداريل به خرياد مايرد، مصرف کننده زيصورت پذ

  در زمان برداشت پسته يشنهاديپ يراهکارها - ب

در اين مرحله نيز الزم است تسهيالت و تمهيداتي را براي نيروهاي كار برداشت محصول فراهم نمود. اين  -۱

کننده و دستکش متناسب با تقاضا، به حداقل  ي، عرضه مواد ضدعفونبا تقاضامتناسب عرضه ماسك تسهيالت شامل 

ض لباس قبل از شروع به کار و يات، استفاده از لباس مخصوص کار (تعويانجام عمل ياز برايرساندن افراد مورد ن

 ينه ضدعفونياز سالمت کارگران (تب سنج)، آموزش باغداران در زم ينان نسبي)، حصول اطم دن لباس مناسبيپوش
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 يکردن مداوم ابزارآالت مورد استفاده، ضدعفون ي، ضدعفونيو جمع يفرد يت نکات بهداشتيو رعا يابزارآالت کشاورز

 ل حمل و نقل است. يکردن سبدها و وسا

ت گردد. انجام يکارگران رعا يريبکارگ يبرا يز الزم است تا اقدامات بهداشتيات برداشت نيدر هنگام شروع عمل -۲

نشانه  يکه دارا ينفس و در مجموع افراد يتب، سرفه و تنگ ينشانه ها ياد داراافر ييشناسا يروزانه برا يتست ها

نال مانند يل حمل و نقل پسته از باغ تا ترميوسا يباشد. ضدعفون يم يار ضروريهستند بس يابتال به سرماخوردگ يها

ار ير بسيدرصد تاث ۵تا  ۳ژنه يا آب اکسيدرصد و  ۲۰تا  ۱۰تکس يحمل پسته با محلول وا يها يليا تريو  يتراکتور، گار

  دارد. يماريبه ب يدر کاهش آلودگ ياديز

  

  راهکارها جهت حمل و نقل پسته

  شود.  يز در مرحله حمل و نقل بهتر است ضدعفونين حمل و نقل نيماش -

پسته در  ييزات حمل و جابجايها و تجه نيشوند. ماش يضدعفون يريحمل پسته قبل از هر بار بارگ يخودروها -

  شوند.  ييا گندزداينده شسته يان هر روز کار با مواد شويانبار در پا

  انجام شود. يتاليجيم اسناد حمل و نقل محصوالت بطور ديه و تنظيته  -

  

  پسته يدر بسته بند ينکات بهداشت

اکثر فـروش خـود را   د سال نو ميالدي و عيد نوروز فروشندگان و صادركنندگان پسته، حديهر ساله با نزديك شدن به ع 

ـ د نـورور در جامعـه، خر  يد عيد و بازديروس و کاهش دين ويام داشتند. حال با توجه به وجود اين ايدر ا د پسـته خـام و   ي

اد به طـور کامـل حـدف شـده اسـت و باغـدار و تـاجر        يز يمناطق بعلت آلودگ يافته و در بعضيبرشته به شدت کاهش 

دسـت  موقـع محصـول خـود بـه    که از فروش به يباغداران، هر ساله با درآمدنتوانست محصول خود را به فروش رساند. 

ـ يسال آ يات کاشت و داشت پسته برايعمل ياجرا ينه الزم برايتوانستند هزيآوردند ميم  يدرآمـد  ينده را بپردازند وقت

ـ ا يکنند و تمـام  يدگيدشان نشود، به دنبال آن قادر نخواهند بود به نحو مناسب به باغ رسيعا ن مـوارد سـبب کـاهش    ي

  خواهد شد. يآت يهاد پسته در ساليتول
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ـ پسته با استفاده از ن يو بسته بند يشتر مراحل درجه بنديبا بينکه تقريالزم به ذکر است که با توجه به ا  يکـارگر  يروي

موجـب   ر کـارگران آن مجموعـه،  يتواند عالوه بـر ابـتال سـا    يط مين شرايکار در ا يرويک ني يرد، ابتاليگ يصورت م

  ز شود.  يبه مصرف کنندگان ن يماريانتقال ب

  

  پسته يراهکارها جهت بسته بند

  روزانه چک شود. ينگ و بسته بنديکار مجموعه سورت يرويت سالمت نيوضع .۱

  ت شود.يکار رعا يروهاين نيفاصله الزم ب .۲

  شود. يان کار ضدعفونيزات مربوطه به طور روزانه قبل آغاز کار و پس ازپاين آالت و تجهيماش .۳

  شود. يمحصول ضدعفون يا پس از بسته بنديز قبل يپسته ن يها يگون .۴

 يد و عرضه محصوالت باغبانيروس در مراحل مختلف تولياز انتقال و يريشگيپ يک راهکار مناسب براي .۵

در آنها به  يانسان يرويمند باشند و دخالت ن بهره ياز تکنولوژ يياست که از سطح باال ييها استفاده از روش

متعاقب  يز اجتماعيه و نياول يها نهيو باال بودن هز يصنعت يها ن خود شامل چالشيداقل برسد. البته اح

د يتول يبرا يزين راستا برنامه ريرسد. در ا يبه نظر م يعمل يکار خواهد بود اما راهکار يرويل نيتعد

  رد.يبلند مدت مد نظر قرار گ ياندازها تواند در چشم يبزرگتر م يها اسيند شده در مقيمحصوالت فرآ

که در شروع  يا خدمات مربوط به عرضه است به صورتيد يو خرد کردن خطوط تول يم بنديگر تقسيراهکار د .۶

ر يغ يسر باشد. مثال توقف زمان الزم برايره انتقال ميقطع زنج يها و اتمام هر بخش امکان استفاده از روش

  روس.يفعال شدن و

د مورد توجه قرار يز بايو عرضه محصوالت ن يو بسته بند ي، فرآوريدار د، نگهيولت يفضاها ياستانداردساز .۷

ر يالزم (نظ يمالحظات بهداشت ين شوند که پاسخگويتدو يا ست استانداردها به گونهيبا ين باره ميرد. در ايگ

الزم صادر  يها يه و ...) باشد و بر اساس آنها گواهيت فاصله افراد، دما و تهويرعا يکار برا ياندازه فضا

  شوند.

 يياست. از آنجا يالزم و ضرور يل مختلف به صورت دائميوسا يز ضدعفونيپسته ن يفرآور ينال هايدر ترم .۸

 يشنهاديه مواد پيا فلزات رنگ شده تست اوليل يپسته از است يفرآور يدستگاهها ياز قسمت ها يکه برخ
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ل ير سوء بر وساينان از عدم تاثين قسمتها و اطميا يژنه رويتکس و آب اکسيمانند محلول وا يضدعفون يبرا

  است. يو قطعات مختلف آنها، الزم و ضرور

که در  يسالمت به صورت روزانه از کارگران يو گرفتن تست ها يبهداشت يگواه ياستفاده از کارگران دارا .۹

ن مرحله از يتوان گفت که ا يبوده و م يار الزم و ضروريکنند بس يت ميپسته فعال يفرآور ينال هايترم

زه نمودن مراحل مختلف يباشد. مکان يم يت اقدامات بهداشتين مرحله از نظر رعايد پسته حساس تريتول

نال، استفاده از ماسک و يترم يه مناسب فضاينال ها و تهويان کارگران در ترميت فاصله ميپسته، رعا يفرآور

پسته از اهم  يات فرآوريل قبل و پس از انجام عمليوساه ينمودن کل يکارگران، ضدعفون يدستکش برا

  باشد. يم يشنهاديپ ياقدامات بهداشت

 يباال م يروس در دماهاير فعال شدن ويافزايش زمان خشک نمودن پسته در خشک کن ها، با توجه به غ .۱۰

ن ياست تا مسئولروس کرونا داشته باشد. البته الزم يبه و ياحتمال يها يدر کاهش آلودگ يادير زيتواند تاث

ند يعمل نما يبه نحو يموجود در خطوط فرآور يت دستگاههايم سرعت فعاليپسته با تنظ يفرآور يواحدها

ه ياول يازمند انجام تست هاين موضوع نيبمانند که ا يدر خشک کن ها باق يشتريتا پسته ها در مدت زمان ب

  باشد. ياز خشک کن ها م يخروج يپسته ها يو گرفتن دما

د تا حدامکان به يا سورت کردن پسته بايپسته مانند خندان نمودن و  يفرآور ياز برايات مورد نيعمل ريسا .۱۱

 يت اقدامات بهداشتيز رعاين موارد نيرد که در ايزان دخالت افراد صورت گين ميزه و با کمتريصورت مکان

  باشد. يم يروره سالن ها الزم و ضيل و تهويوسا يمانند استفاده از دستکش و ماسک، ضدعفون

 يا استفاده از مجموعه نازل هايو  يسترون ساز يه حوضچه هايورود به انبارها الزم است تا با تعب يبرا .۱۲

 يم يسترون ساز يشوند. در حوضچه ها يل و ادوات و افراد وارد شده به انبار ضدعفونيه وسايمختلف، کل

  درصد استفاده نمود. ۲۰تکس يتوان از محلول وا

در  يادير زيشده تاث يفرآور يمصرف پسته ها يبرا يروزه پس از انباردار ۱۰حداقل  يفاصله زمانت ير عا .۱۳

 يکه پسته ها به صورت تازه خور يموارد يروس به مصرف کننده خواهد داشت. برايکاهش احتمال انتقال و

ت پروتکل يرعاوه ها و يجات و ميسبز يمخصوص ضدعفون يپسته با محلول ها يشوند، ضدعفون ياستفاده م

  گردد. يه ميتوص يبهداشت يها
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  و عرضه پسته يانباردار يبرا ينکات بهداشت

اسـت   يو آماده ارسال هستند، ضـرور  يره سازيا سردخانه ذخي يمعمول يشتر پسته خشک در انبارهاينکه بيبا توجه به ا

  ت شود:ياز گسترش کرونا رعا يريجلوگ ير براينکات ز

  يدرب ها و راهروهاي ورود يضدعفون .۱

  کار در انبارها و سردخانه ها  يرويکنترل سالمت ن .۲

  کار يروين يز براياز دستکش، ماسک و لباس تم ياستفاده اجبار .۳

  ه مناسب انبارها و سردخانه يتهو .۴

  شده يضدعفون يها يعرضه محصول در گون .۵

ـ عـدم تمـاس افـراد مختلـف در زمـان خر      يکوچکتر بـرا  يعرضه محصول در بسته ها و جعبه ها .۶ د بـا  ي

  محصول مورد نظر

تا  ۱۱۰ يج استفاده از برشته کردن پسته در دمايروس، ترويگرما بر حذف و يبا توجه به نقش احتمال .۷

  قه يدق ۳۰تا  ۱۵گراد به مدت  يدرجه سانت ۱۳۰

  جهزنگ ميسورت يها زه مانند استفاده از دستگاهيشتر امور به صورت مکانيانجام ب .۸

روس در سرما) و پس از خروج از يو يکردن محصوالت قبل از ورود به انبار (با توجه به بقا يضدعفون .۹

 کننده مناسب يانبار با مواد ضدعفون

قاشق  ۵خودروها و افراد محلول گندزدا ( يها برا انبارها، سردخانه ها و ساختمان يدر قسمت ورود .۱۰

 تر آب) قرار داده شود.يک ليتکس در يوا

ا يـ  ير فرآوريالزم است تا در ادامه مس يمحصول و بسته بند يرو يره سازيادداشت زمان برداشت و ذخي .۱۱

د و مصـرف  ين خريت فاصله چند روزه بيبه دقت انجام شود و رعا يع و مصرف آن مالحظات بهداشتيتوز

  شود. يه ميتوص

 دست در است كرونا ممکنشيوع بيماري  طيشرا با امسال که يپسته ا محصول يفرآور به خاص توجه .۱۲

  . نباشد آن يخور¬تازه فروش امکان و  بماند دکنندگانيتول
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ل بهار) در نظر گرفته شدند، هنوز در انبـار  يد و اوايمصارف داخل کشور (فروش ع ياز پسته که برا يبخش .۱۳

رنامـه  نـرو بـا توجـه بـه لـزوم اسـتمرار ب      يدند. از ايها و مصرف نرسـ  ع در فروشگاهيهاست و به مرحله توز

 يها ت دستورالعمليبدن، الزم است با رعا يمنيا يارتقا يوه ها براين ميد بودن ايو مف يماريب يريشگيپ

ـ ار مصرف کننده قـرار گ يها عرضه و در اخت (منتشره وزارت بهداشت) در فروشگاه يبهداشت حرفه ا رد. از ي

وه)، فرصـت  يداران ميا خريوه موجود در سردخانه ها و انبارها (باغداران ي، صاحبان مينظر خسارت اقتصاد

 عتا متحمل ضرر شدند.يد را از دست دادند و طبيع يفروش خود برا

  

  محصول پسته در هنگام مصرف يسالم ساز يو روش ها يمنينکات ا

و گنجاندن آنها در برنامه غذايي براي  در ابتدا الزم به ذكر است كه مغزهاي درختي از جمله پسته، پروتئين خوبي دارند

  و روي و سلنيوم مي باشد. Eتقويت سيستم ايمني مناسب است. پسته منبع خوبي از ويتامين 

روس با آلوده کردن دست مصرف يا واسطه انتقال ويمحصول به عنوان عامل  يمصرف پسته، آلودگ يها نه روشيدر زم

ق يم از طريمستق يو گوش)، نسبت به آلوده ساز ينيزبان (دهان، چشم، بيمورد استقرار م يکننده و انتقال به اعضا

 يها با مواد مناسب با روش يسطح يبرخوردار است. در هرصورت شستشو يشتريت بيورود به دستگاه گوارش از اهم

  شنهاد است.يشناخته شده موجود قابل پ

  روش سالم سازي مصرف پسته تازه -۱

آنهـا قبـل از    ين ضدعفونيشود بنابرا يمصرف کنندگان م يروس کرونا موجب ابتاليها به ووه يم يکه آلودگ يياز آنجا

  است: ير ضروريز يوه هايمصرف به ش

  روش استفاده از آب گرم -الف

 ۴۵د و پسته ها را به مدت يپر نمائ يع ظرفشوييقطره ما ۴تا  ۲گراد همراه با يدرجه سانت ۶۰تا  ۵۵ابتدا ظرف را با آبگرم  -

  د.يينما يعا با آب سرد آب کشيد و سپس سريقه در آن قرار دهيدق ۱تا  هيثان

 دهد. يوه را کاهش ميت ميفيقه در آب گرم کيک دقيشتر از يب يمدت زمان نگهدار -
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  تکس)ياستفاده از آب ژاول (وا روش-ب

ـ يم ۲وايـتكس (  يخوريک قاشق چايو  يع ظرفشوييقطره ما ۴تا  ۲تر آب يهر ل ين مرحله به ازايدر ا - تـر) اضـافه   يل يل

  د تا حل شود.يينما

  ه شده قرار دهيد.يقه درون محلول تهيدق ۵پسته ها را به مدت  -

ـ نمائ يوه ها را دوباره داخل آب قـرار داده و آب کشـ  ي، مييع ظرفشويتکس و مايمانده وايباق يشستشو يبرا - د تاکامـل  ي

  شستشو شوند.

  نيرياستفاده از جوش ش روش-ج

تر آب اضافه كنيد. بهـم بزنيـد تـا    يک ليدر  ييع ظرفشويقطره ما ۴تا  ۲ن را به همراه يريجوش ش يغذاخورک قاشق ي -۱

  د.يقه در آن قرار دهيدق ۵کامال حل شوند. سپس پسته ها را به مدت 

 و شوند.د تا کامل شستشينمائ يپسته ها را دوباره داخل آب قرار داده و آب کش ييايميماننده مواد شيباق يشستشو يبرا -۲

  

  روش سالم سازي مصرف پسته خشك

  پسته خشک با استفاده از دماي مرطوب يسالم ساز -الف

 دو تا سه قاشق آب را در يك ظرف دربدار بريزيد. -۱

 پسته ها در داخل ظرف بريزيد و درب آن را ببنديد. -۲

 ظرف را حرارت بدهيد. -۳

 را خارج كنيد.دقيقه كه آب ظرف كامال تبخير شد، مغز پسته ها  ۵تا  ۳پس از  -۴

 پسته ها را هوادهي كرده و پهن كنيد تا كامال خشك شوند. - ۵

 

  و يکرويپسته خشک با استفاده ازما يسالم ساز -ب

 د.  يقرار داده و سر آن را ببن يلونيسه نايپسته خشك را درون درون ک -۱

ـ و قرار دهيکروويا مايکروفر يقه در درون مايدق۴تا ۳كيسه محتوي پسته را به مدت   -۲ ـ ي درجـه   ۵۰ا بـه دمـاي بـاالي    د ت

 سانتي گراد برسد
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 پسته ها را از ماكريكروفر خارج كنيد. -۳

 پس از خنك شدن، پسته ها قابل مصرف هستند. -۴

 

الزم به ذكر است كه اگر پسته ها جهت نگهداري در فريزر قرار مي گيرند، اين روش در از بين بردن ويـروس كرونـا مـوثر    

  سال در آن زنده بمانند.  ۲واقع نمي شود و ويروس ها ممكن است تا 

 ۶۰تـا   ۴۰دمـاي بـين   حرارت دادن  (برشته کردن) پسته ها يك راه موثر براي از بين بردن ويروس است. زيرا ويـروس در  

درجه سـانتي گـراد يـك راه كـامال مـوثر       ۷۰درجه سانتي گراد از بين مي رود. بنابراين برشته كردن پسته در دماي حداقل 

 براي ويروس زدايي به شمار مي رود.

  پسته يو خارج يبر تجارت داخل ۱۹ويروس كوئيد  يدمير اپيارزيابي تاث

محدوديت هاي بهداشتي ايجاد د از جمله پسته به واسطه يل شب عيآج ياز اقالم مصرف يبرخ در بازار داخلي مصرف

 ودا کرده، يپ يکاهش قابل توجه شده، توصيه به ماندن در خانه و جلوگيري از ديد و و بازديد هاي سال نو در اثر كرونا،

  .شده است پسته كشورخشکبار و توليد كنندگان  و ليآج فروش  يروس کرونا سبب ضرر واحدهايوجود و

اين  صادرات ،ها ينيد چيو ع ياد اسالميسمس ،اعيصادرات پسته همه ساله قبل از کر يدر خصوص فرصت ها

 ۷۰تا  ۶۰و به حداكثر ميزان مي رسد. در سال هاي اخير عمده صادرات پسته ايران به كشور چين ( مناسب محصول

 يران بودند و هرسال بعد از سال نويپسته ا يداران اصلياز خر يکيها  ينيچ) انجام ميشود و بعبارتي درصد صادرات

 يدر حال ه است،صورت نگرفت يديخر ۹۸از دي ماه کرونا  روسيوع ويکردند اما با ش يم يدارين محصول را خريا ينيچ

  ما بود.پسته  يک بازار خوب و مهم براين يکه چ

از  ياريخورده و بس يدايپسته لطمه ز ،روس در اروپاين ويا وعياثر ش بر ي زميني و آبيبا بسته شدن مرزها ياز طرف 

است، بر اساس گزارشات موجود در حال حاضر تنها مرز زميني  مانده يباق مرزها پشت پسته محموله هاي صادراتي

يشود، عراق و افغانستان باز ميباشد كه با توجه به اينكه صادرات به اين كشور ها مصرف داخلي دارد و صادرات مجدد نم

  بازار قابل توجهي براي پسته ايران نمي باشد.

مانده  ۱۳۹۸اطالعات جمع آوري شده از بخش بازرگاني وب سايت انجمن پسته ايران نشان داد كه در اسفندماه 

هزار تن بوده است. اگر محصول سال جاري پسته در كشور را به عنوان يك  ۱۰۷محصول پسته پايان دوره تا آن زمان 

هزارتن محصول پسته بايستي در  ۳۰۷هزار تن در نظر بگيريم، بنابراين مجموعا  ۲۰۰ط از نظر توليد، حدود سال متوس
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سال جاري و نيمه اول سال آتي در بازارهاي داخلي و خارجي فروخته شود. پيش بيني مي شود تا در نتيجه بحران 

زارهاي داخلي و خارجي داشته باشيم. با توجه به درصد كاهش قيمت پسته در نتيجه كاهش تقاضا در با ۲۰كرونا حداقل 

درصد كاهش قيمت را لحاظ  ۲۰هزار تومان قبل از شيوع ويروس كرونا،  اگر  ۱۰۰قيمت متوسط هر كيلوگرم پسته  

ميليون تومان كاهش قيمت خواهيم  ۲۰هزارتومان و براي هر تن  ۲۰كنيم، براي هر كيلوگرم پسته در شرايط پساكرونا 

ميليون تومان،  ميزان خسارت احتمالي كرونا بر تجارت و صادرات پسته  ۲۰هزار تن در  ۳۰۷ا ضرب كردن داشت.  ب

ميليارد تومان برآورد مي گردد. با توجه به اثر منفي ويروس كرونا بر چرخه توليد پسته به دليل حادث  ۶۱۴۰معادل 

عمليات باغباني زيادي در باغات پسته انجام شود و  شدن اين بيماري در دوره بسيار مهم داشت محصول كه نياز بود تا

به داليلي در برخي باغات صورت نگرفته است، اگر مجموع كاهش توليد در سال جاري در نتيجه همه عوامل احتمالي 

هزارتن مي شود كه با ضرب كردن اين عدد در قيمت هر تن  ۲۰درصد بگيريم، كل كاهش محصول  ۱۰موثر را فقط 

ميليارد تومان خواهد  ۱۶۰۰ميليون تومان، ميزان خسارت احتمالي ناشي از كاهش توليد نيز معادل  ۸۰ش پسته به ارز

 ميليارد تومان برآورد مي گردد.   ۷۷۴۰بود. بنابراين مجموع خسارت محتمل در چرخه توليد و صادرات پسته 

ارزشمند پسـته در دوره پسـا كرونـا اشـاره     آنچه مي توان به عنوان راهكار براي رونق تجارت داخلي و خارجي محصول 

داشت، اين است كه در بازار داخلي بايستي چرخه توزيع محصول را اصالح نمود به گونه اي كـه اخـتالف قيمـت توليـد     

كننده و مصرف كننده به حداقل ممكن برسد. در نتيجـه كـاهش قيمـت مصـرف كننـده انتظـار مـي رود كـه تقاضـاي          

تر شود و تا حد زيادي بتواند كاهش تقاضاي ناشي از بحران كرونا را براي توليد كننـدگان و  محصول در بازار داخلي بيش

مصرف كنندگان جبران نمايد. همچنين توسعه صنايع تبديلي پسته براي جلوگيري از خام فروشي و توسعه بازار داخلـي و  

ـ    رد. در زمينـه صـادرات محصـول نيـز     خارجي محصول بايستي در دستور كار برنامه ريزان صنعت پسته كشـور قـرار گي

بايستي دولت در شرايط پسا كرونا منابع مالي مورد نياز صادر كنندگان براي خريد و صادرات محصـول را بـا نـرخ سـود     

مناسب تامين كند و از طرفي براي رفع موانع برگشت ارز صادراتي پسته فكر شود، مخصوصا الزم به نظر مي رسد تـا در  

به نحوي كه صادر كنندگان بتواننـد در قبـال پسـته صـادر      ارزي صادر كنندگان پسته برداشته شود شرايط پيش رو تعهد

  شده كاالهاي ديگري كه مورد نياز جامعه هست را وارد كنند و يا ارز خود را بتوانند در بازار آزاد ارز مبادله نمايند.
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  کرونا  يدميدر حوزه محصول پسته درمقابله با اپ ين الملليات بيتجرب

عمده پسته صادراتي كشور هاي توليد كننده بغير از ايران، بصورت برشته شده، نمك زده و بسته بندي غيـر قابـل نفـوذ    

ميباشد كه محصول عرضه شده در اين شرايط فاقد آلودگي ميباشد و مخاطراتي بـراي مصـرف كننـده نـدارد. متاسـفانه      

كيلـوگرم قابـل نفـوذ)     ۳۰-۶۰(برشته نشده) و فلـه اي (بسـته بنـدي    حجم بااليي از پسته صادراتي ايران بصورت خام 

ميباشد كه ممكن است آلودگي را بدنبال داشته باشد و به همين دليل ممكـن اسـت يكـي از مخـاطرات جديـد و جـدي       

براين الزم جهت بدنام كردن پسته ايران در بازار رقابت با ساير كشور هاي توليد كننده در دنيا مورد هدف قرار گيـرد. بنـا  

  است تدابير الزم جهت پيش بيني و برنامه ريزي جهت صادرات بهداشتي و بسته بندي شده محصول صورت گيرد.

ـ نـه کنتـرل ا  يهـا در زم  ، توجهـات دولـت  يمـار ين بيا يدميشتر کشورها با اپير بودن بيدر حال حاضر با توجه به درگ ن ي

ت يـ جـذب حما  يدر تـالش بـرا   يمرتبط با محصوالت مختلف باغبانن وجود، انجمن ها و موسسات ياست. با ا يماريب

  ) و ... هستند.يماريوع بيش يا عدم فروش نهال در پين ييکمک به نهالستان ها (فروش پا يها برا دولت

(کاهش دخالت  يتوان در ارتقاء سطح تکنولوژ يمشابه را م يها يماريا بيروس کرونا يمقابله با و يها راه يبه طور کل

و  GAP يها ير گواهيد و عرضه محصول (نظيدر مراحل مختلف تول يها و الزامات فن يسان)، صدور گواهان

 يها يش آگاهيها افزا هم باشند) و به موازات آن يره که شامل الزامات بهداشتيو غ يالملل نيو ب يمل ياستانداردها

صادر کننده  يها نه نقش دستگاهين زميو مصرف کنندگان خالصه نمود. در ا يدکنندگان، فرآوريتول يو تخصص يعموم

 ير حضوريعرضه غ يها ت از گسترش بنگاهيو حما يزير ن کننده است. برنامهييار تعيبس ينظارت يها و دستگاه يگواه

  رد.يتواند مورد توجه قرار گ يز ميمحصول ن

  

  پيشنهادات

ضمن رعايت حضور حداقلي در فضاي بيرون از خانه و رعايت اصول باغداران و توليدكنندگان، الزم است  -

بهداشتي، عمده برنامه هاي مديريتي باغ و پايش وضعيت رشد درختان از طريق تماس تلفني و امكانات اينترنتي موجود 

 انجام شود.
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زان به کشاور يمانع دسترس يا نهيحمل و نقل و اقدامات قرنط تيمحدوداتخاذ شود که  يماتيد تصميبا -

  نشود. و مخصوصا سموم كه عمدتا وارداتي هستند، يکشاورز يهانهاده

از كارگران فصلي جهت تامين نيروي انساني بومي وبرنامه ريزي دقيق بهداشتي و مديريت اسكان و تغذيه  -

 در هر منطقه و شهرستان بايستي مدنظر مسئولين دولتي و مخصوصا بهداشتي قرار گيرد ساير استان ها

د زمينه الزم و تشويق صنعتگران جهت طراحي، توليد و عرضه ادوات مكانيزه مناسب عمليات به باغي ايجا -

  متناسب با شرايط باغات موجود جهت استفاده كمتر از نيروي كارگر به دليل محدوديت وجود نيروي كار بومي و خارجي.

الزم جهت نگهداري محصول خشك  به دليل باقي ماندن حجم زيادي از محصول توليدي سال گذشته، تدابير -

 در انبار يا سردخانه توسط باغداران، خريداران و صادركنندگان انجام شود.

 ايجاد زمينه الزم و تبليغ جهت تقويت بازار فروش داخلي پسته و مغز پسته در اقشار مختلف جامعه.  -

 ايجاد بازار داخلي و بين المللي.تشويق سرمايه داران جهت ايجاد خطوط صنايع تبديلي از پسته و مغز پسته و  -

 ۷۷۴۰۰تامين و تخصيص اعتبار الزم جهت جبران خسارت محتمل در چرخه توليد و صادرات پسته به ميزان  -

  ميليارد ريال و در اختيار قراردادن آن به خسارت ديده گان واقعي در چرخه توليد، فروش و صادرات پسته. 

 يپلماسيط دين شرايدر اپيشنهاد مي گردد تا ت و صادرات، و کاهش واردا يدر حوزه قطع تجارت خارج -

با  يمشترک اقتصاد يها ونيسيق وزارت بهداشت و کميتر شود و از طر کشور فعال يبهداشت يپلماسيو د ياقتصاد

 يبخش نانياطم يبرا يدات الزم بهداشتيفصل مشکالت آغاز و تمه و  حل يبرا يا ه، مذاکرات فشردهيهمسا يکشورها

 يريم و با جلوگيتداوم ده يت نکات بهداشتيان صادرات را با رعايم جريده شود تا بتوانيشيز اندين يتجار يها رفبه ط

 .           ميکشور را حفظ کن يدار درآمد ارزيان پايم جريجاد وقفه و سکته در روند صادرات، بتوانياز ا

         

  جمع بندي نهايي

ر يژه محصوالت غيو بو يمحصوالت باغبان ياد تقاضايكرونا به احتمال زشه کن شدن کامل ويروس يتا زمان ر

خواهد داشت. روند صادرات محصوالت  يدرصد ۴۰تا  ۳۰ن يو لوکس مانند پسته در داخل کشور کاهش ب يضرور

رانه ير سخت گيا به ندرت و با انجام تدابيکرونا متوقف خواهد بود و  يشه کنيان ريو پسته همچنان تا پا يباغبان

ک طرف و يل کاهش حجم صادرات از يژه پسته به دليو بو يمت محصوالت باغبانيدا خواهد کرد. قيادامه پ يبهداشت
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مت يزان کاهش قيافت. ميکاهش خواهد  يو احتماال در بازار جهان يگر، در بازار داخلياز طرف د يداخل يکاهش تقاضا

 ير کشورهايدر داخل کشور و در سا يزان محصول سال جاريکرونا و م يشه کنير يبه مدت زمان الزم برا يبستگ

زان محصول سال ياز م ينيش بيابد و هر چه پيشتر ادامه يد کننده پسته جهان خواهد داشت. هر چه بحران کرونا بيتول

  شتر است. يز بيمت محصول پسته نيشتر باشد، احتمال افت قيا بيمثبت و  يجار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

    :منابع

علي، امامي، سيد يحيي،بصيرت، مهدي، پناهي، بهمن، تاج آبادي پور، علي، جوانشاه، امان ا...،  اسماعيل پور، -

حسيني فرد، سيد جواد، حقدل، معصومه، شاكر اردكاني، احمد، صداقتي، ناصر، عشقي، مهدي، عنقايي، 

داشت و كاشت، ۰. راهنماي پسته ۱۳۹۵حسين، محسني، علي، محمدي، امير حسين و حميد هاشمي راد. 

  صفحه.  ۳۹۲برداشت). نشر آموزش كشاورزي.

  .پسته پژوهشکده. پسته برداشت از پس و برداشت اصول). ۱۳۹۴( احمد اردكاني، شاكر -

كشاورزي آموزش و تحقيقات انتشارات. آن هاي فرآورده فرآورده و ). پسته۱۳۹۶( .احمد اردكاني، شاكر -

 مهمترین پیام نشریه:
توجه به شيوع ويروس كرونا در اكثر مناطق دنيا از يك طرف، و صادرات با 

قسمت عمده محصول توليدي پسته كشور به خارج از طرف ديگر، جهت توليد 
محصول سالم و بهداشتي دستورالعمل حاضر جهت رعايت نكات بهداشتي در 
كليه مراحل توليد محصول در باغ، برداشت محصول، فرآوري و بسته بندي 

حصول و نيز صادرات محصول پسته تهيه و تدوين شده است. اميدوار است با م
بكارگيري اين دستورالعمل توسط باغداران، توليد كنندگان، كارشناسان و 

صادركنندگان، شاهد توليد محصولي سالم و عاري از آلودگي بوده و صادراتي 
 بيش از پيش داشته باشيم.
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