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 افزايش كيفيت گردو با بهبود فرآيند كاشت، داشت و برداشت

 

 1پورریم نقیو م *2فرشته سالجقه

 

  ؛آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان و بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات : پژوهشگر 1

 ، دانشگاه فردوسی مشهد، ایرانهای کشاورزیانیک ماشینکدانش آموخته دکترای م :2

 

 بيان مسئله و اهميت موضوع

هااای مخت ااد نااردو، نااردوی ایراناای اهيیااال ا تاااادی باااپیی داردن ایااران پاا  از  ااین و    در میااان نونااه

آمریکا سومین کشور تولیدکنناده ناردو اساالن معياوح سار  زیار کشاال باارور و ریار باارور آن در ایاران  ادود             

ن تاان در هکتااار اسااال 91/1تاان و متوساال ري کاارد  911هاازار و  222سااالیانه هکتااار بااا تولیااد  91هاازار و  151

هاای  ای در باین ننوتیا   اناد کاه تناوح برایار نراترده     بیشتر درختاان ناردو در ایاران از طریار باثر تکدیار شاده       

آن ایعاااد شااده اسااالن در خاوااایات باربااانی نااردو  یکنااواختی در اناادازه میااوه، الگااوی رشااد،  ااخامال پوسااال 

وجاود  وه( نیاز تناوح زیاادی باه    ویاژه کیفیاال میا    وبی میوه، کیفیال و رنگ مغز، میازان روران مغاز، ري کارد و باه     

شاادن دوره نونهااالی، آمااده کااه بارااك افااال کیفیااال محاااود در بااازار شااده اسااالن از طرفاای، بااه دلیاا  طااوپنی  

مشااکيتی را در ماادیریال تولیااد و رر ااه محاااود نااردو ایعاااد کاارده اسااالن یکاای از فنولااونی متفاااوت درختااان، 

هااای وب واااادراتی، شناسااایی و معرفاای ننوتیاا هااای ارزشاايند باارای رساایدن بااه محاااولی بااا کیفیااال مر ااراه

شاده اساالن هييناین، ررایاال اااود کاشاال باا توجاه باه اهيیاال           هاای  ااا  از ار ااص اااي     برتر و ا داث باغ

ماادت روی کیفیااال ري یااات بارااداری و  نیااری درخااال و فكااای کااافی باارای رشااد آن، در ب نااد  میاازان آفتاااب

منظاور بهباود   هاایی از مر  اه کاشاال، داشاال و برداشاال ناردو باه       محاود اثرنثار اسالن درمقالاه  ا ار، تواایه   

 کیفیال آن، کرب جایگاه مناسب در بازارهای داخ ی و خارجی و کاهش  ایعات محاود ارائه شده اسالن

 

 معرفی دستورالعمل

 انتخاب ژنوتيپ

اسااالن محاااود نااردو از میااوه رساایده و    Juglandaceaeاز خااانواده  Juglans regiaنااردو بااا ناااص ر ياای  

آیادن ار ااص برتار خاارجی و داخ ای مناساب بارای کشاال         دساال مای  هاای مخت اد ناردو باه    شاده ننوتیا    خشک

آورده شاده اساالن ار ااص کاسا ین، پرشایا،  الادران و الوناد نیاز از ار ااص پرباازده مناساب بارای              1نردو در جدود 

شارایل محیرای در    کاه باا   هراتند  هاای باثری موجاود در کشاور    پایاه  ،بارای ناردو   هابهترین پایهکشال هرتندن 

 .اندسازنار شده پنیسالیان طو طی
 fereshteh683@yahoo.com: مرئود ۀنگارند * 
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 هاي برتر خارجی و داخلی گردوارقام و ژنوتيپ -2جدول  

 دهیزمان برگ  نوع رقم
 زمان آمادگی

 دهی مادهگل
 عملكرد حساسيت به سرما ریزش گل

Z63  )دهزود برگ  جياد زیاد       کم خی ی کم متوسل   

Z30 )دهزود برگ  دماوند  متوسل کم کم زودن  

Pedro     خی ی زیاد کم خی ی کم دیرن  دهدیر برگ 

Chandler دهدیر برگ  زیاد خی ی کم خی ی کم دیرن  

Lara دهدیر برگ  متوسل زیاد خی ی کم دیرن  

Hartley  دهبرگدیر  خی ی زیاد کم خی ی کم دیرن  

Franquette دهخی ی دیر برگ  متوسل زیاد کم خی ی دیرن  

RDMontignac دهخی ی دیر برگ  متوسل کم خی ی کم دیرن  

 

 تهيه نهال

 برخااورداری از(هااای اسااتاندارد نهاااد نااردو شااام  مشااخ  بااودن نااوح ر اام و پایااه    تاارین شاااخ مهاام

، برخااورداری از ریشااه طبیعاای،  راار و ارتفاااح مشااخ  (بااه ترتیااب دو و یااک ساااد  ، ساان پایااه و ر اام(شناسااه

یاک تناه رياود، دارای     بایاد  تناه نهااد   نمتار باشاد  ساانتی  دون  رار درخاال در مو اع کشاال بایاد  ادا         هرتند

رادد   22هاای فررای بایش از    یام آلاودنی زخام و آفاات و بیيااری و نیاز دارای ریشاه       يهای ساالم، بادون ر  جوانه

تهیاه  ثباال و ناواهی باثر و نهااد     تحقیقاات  سراه  ؤهاای معتبار زیار نظار م    سرات و شارکال ؤنهاد فقل از م باشدن

 ن شود

 

 روش كاشت

ااورت سانتی و باثری ا اداث شاده اساالن ایان امار ري یاات مکاانیزه را مشاک  و            هاای ناردو باه   بیشتر باغ

ا ااداث شااوند تااا امکااان اسااتفاده از  هااای نااردو ااااولی سااازدن بنااابراین، پزص اسااال باااغبعكاااغ ریاار ميکاان ماای

طاور ک ای، فااا ه اساتاندارد     باه  تراکتور و  ايائم آن طای مرا ا  داشاال و برداشاال ایان محااود فاراهم شاودن         

درخاال در   122-122متار    1×1یاا   12×12شده بارای ا اداث بااغ باثری ناردو، کشاال ناردو در فوااا          توایه

 ءد درختاااان کشااال شااده در وا ااد سرااا  دارناادن بااه ازا ثیااار مرااتقیيی در تعااداأر ااام و پایااه تهکتااار( اسااالن 

یاک بااغ ناردو باا فاااه کشاال       از ن بارای مدااد   یاباد کااهش مای  ري کرد بااغ   ،افزایاش هر مترمربع به فااه کشال

هياان  کاه  آیادن در  االی  دساال مای  باه کی اونرص   9222محااولی باه میازان   سالگی به بعد  12از سن  ،متر 7در  7

رسادن ار ااص ناردو معياوپ از نظار      دهای مای  سااد باه هياین مقادار محااود     11متر پ  از  11در 11باغ با فاا ه 

 فرق دارندن  یکدیگر باردهی،  درت رشد و اندازه نهایی با
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 مرحله داشت و نگهداري درخت گردو

شااود کااه  ااين اشاااره در  نگهااداری از درختااان نااردو و ري یااات داشااال آن شااام  مااوارد متعااددی ماای   

 هایی برای بهبود این مر  ه از تولید نیز ارائه شده اسالن ، توایه2جدود 

 

 زمان برداشت گردو

طاور معياود   پوساته سابز و مغاز ناردو باه      براتگی داردن  آب و هاوایی باه ر ام و شارایل    زمان برداشال ناردو  

کاه بارای رسایدن پوساته      رسادن در ااورتی  رساندن در منااطر نارص، مغاز زودتار از پوساته سابز مای        زمان نيیهم

یابادن بناابراین، بارای تولیاد محااود باا کیفیاال        سبز، برداشال نردو به تاأخیر افتاد، کیفیاال مغاز آن کااهش مای      

هااای کااه بافااالمر ااوب بایااد برنامااه برداشااال باار اسااام زمااان ب ااوغ مغااز، تنظاایم شااودن مغااز نااردو زمااانی     

اناد باه  الاال باالي رسایده و برداشاال در ایان زماان بهتارین          ای شاده ههای مغاز،  هاو  دربرنیرنده اطراف و بین ل ه

در مناااطقی کااه دمااای روز و شااب بااه (ن 1 شااک  کنااد کیفیااال محاااود را بااا داشااتن مغااز روشاان تكاايین ماای

شاودن در برایاری   نربال نرص و رطوبال نربی هاوا پاایین اساال، رسایدن پوساته سابز ناردو باا تاأخیر انعااص مای           

شاودن تحقیقاات   شاود و در زماان ب اوغ فقال از پوساته  اوبی جادا مای        سابز شاکافته نيای    از ار اص ناردو، پوساته  

رساد، کاه   خاوردن پوساته سابز باه  الاال ب اوغ مای       نشان داده اسال که نردو، یک تا  هار هفتاه پایش از شاکاف    

 زمان اسالن های مغز همهای دربرنیرنده اطراف و بین ل هشدن بافالای با  هوه

 

 اقدامات الزم در مرحله داشت درختان گردو -1جدول

 توصيه نوع عمليات

 آبياري

 باشدن 5/7متر و  داکدر اسیدیته آن موم بر سانتیمی ی 1/1:  داکدر شوری معاز آب آبیاری نردو  باید كيفيت آب

آبیاری و کاهش ت فات آب  منظور باپ بردن راندمانبه )باب ر( شود از سیرتم آبیاری تحال فشار : توایه میروش آبياري

 )جوی و پشته(پثیر نیرال، از سیرتم آبیاری نواری هایی که استفاده از سیرتم مثکور امکان يناغ در باغ .استفاده شود

 استفاده شودن

هزار متر مکعب برای هر هکتار در ساد اسالن درروش آبیاری  11تا 8 : نیاز آبی نردو بر  رب منرقه و ر منياز آبی

نیاز  )باب ر( و در آبیاری تحال فشار  7 تا 5، در روش آبیاری رر ابی،  دود 1تا  9 ای، میزان نیاز آبی نردو  دود  رره

 هزار متر مکعب برای هر هکتار در ساد اسالن 7 تا 5 آبی آن در  دود 

 تغذیه درخت

در دو نوبال، نیيی در اوای  فروردین و کی و ازت خال   1تا  5/2با توجه به سن درخال نردو و به ازاء هر اا ه، سالیانه 

 5/2البا ی یک ماه بعد و ترجیحاغ سولفات آمونیوص و یا اوره داده شودن کود فرفره و ترجیحاغ سوپرفرفات تری   به میزان 

در  کی و پتام به ازاء هر درخال 1تا  5/2کی و به ازاء هر درخال و کود پتاسه و ترجیحاغ سولفات پتاسیم به میزان  75/2تا 

انداز درخال داده شده و بيفاا ه آبیاری شودن مقادیرکو کتر برای نهاد و مقادیر بزرنتر اسفندماه و هيه کودها در سایه

  .برای درختان بارور ذکر شده اسال
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 اقدامات الزم در مرحله داشت درختان گردو -1ادامه جدول   

 توصيه نوع عمليات

 هرس و

دهی فرم 

 درخت

باازوی   5 تاا  9 بهترین روش هرم فرص درخال نردو، هارم جاامی باا محاور تغییار یافتاه اساال کاه در سااد دوص،          

-دیگر انتخااب مای  یکا متار از  ساانتی  91 هاای مخت اد و باه فوااا   ادا       هاای زیارین در جهاال   اا ی از جوانه

 دهندنشوند که اسک ال اا ی درخال را تشکی  می

 تنك درخت

 اثف   .ساالگی آرااز شاود    22تاا   15تواناد از سانین   براته باه تاراکم کشاال اولیاه مای      ري  تنک درختان مو اال  

نی در نهایاال  پهاای فو اانی در ابتادای کاار آرااز و طای یاک دوره طاو        تدریعی درخال با  راع تعادادی از شااخه   

درختاان مو اال    یهاا ف شااخه ثن  ا یمتار، اولا   7×1شاودن در بااری باا فااا ه کاشاال      ک  درخال از باغ  ثف می

 .سالگی شروح شود 12تواند ازمی

مقابله با 

هاي تنش

زیستی و غير 

 زیستی

درجاه س رایومن نهااد ناردو  اادر باه        98: تبعیاال از الگاوی ااحی  آبیااری/  اداکدر دماای هاوا        تنش خشكی

 ناسالدراد  55تحي  تنش خشکی متوسل 

 ناسالمتر موم بر سانتیمی ی 2موم و شوری خاک می ی 1/1:  داکدر شوری آب تنش شوري

دهاای درجاه س راایوم و در زماان ناا     -12:  اادا   دماای  اباا  تحياا  ناردو در زمرااتان   تننش سننرمازدگی 

 .درجه س ریوم اسال  -2

 کی ومتر بر سارال بیشتر باشدن 7سررال باد در منرقه نباید از  تنش باد:

 دراد در دوره رشد 52 ،درجه س ریوم و  دا   رطوبال نربی 98:  داکدر دمای هوا تنش گرمایی

 .باشد 5/7:  داکدر اسیدیته معاز خاک و آب در نردو باید خاك PHتنش 

 های نردوخودداری از آبیاری رر ابی باغتنش غرقابی: 

 
 

 
 هاي دربرگيرنده مغز گردو. الف: رنگ روشن )در حالت نارس(رنگ بافت -2 شكل

 تيره )بلوغ و رسيدگی بيش از حد(اي اي )زمان مناسب برداشت( ج: قهوهب: قهوه

 

شاادن، کاااهش دراااد مغااز و برداشااال زودهنگاااص محاااود نااردو موجااب  روکیاادنی مغااز پاا  از خشااک  

شاودن در ایان مر  اه، جاداکردن پوساته سابز نیاز دشاوار اساالن تاأخیر در برداشاال            نامر وب بودن طعام آن مای  
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 2خاوبی در شاک    کاه ایان تفااوت در کیفیاال باه     شاود  شادن و کااهش کیفیاال مغاز آن مای     نردو نیز بارك تیاره 

 نشان داده شده اسالن 

 

 
 آوري گردوو جمعتيره شدن مغز گردو در اثر تأخير در برداشت  -1شكل

 

نیااردن در هااا اااورت ماایدادن شاااخهدر درختااان مراان و بااثری نااردو، برداشااال بااا روش ساانتی و بااا تکااان

شاودن بهتارین   رفاتن دراادی از محااود در سااد بعاد مای       باین هاا باراك از   این روش، ادمه واردشده به شااخه 

روش برداشااال نااردو، روش مکااانیزه اسااالن یااک بااازوی هیاادرولیکی دسااتگاه تکاننااده دور درخااال برااته شااده و  

هااای (ن البتااه اسااتفاده از دسااتگاه تکاننااده در باااغ9شااود  شااک  هااا ماایبااا  رکااات دوراناای، بارااك ریاازش میااوه

ی براایار مشااک  اسااالن زیاارا اخااتيف موجااود در نیااروی برداشااال درختااان از یااک  ایعاااد شااده از درختااان بااثر

تعیااین زمااان مناسااب و نیااروی بهینااه برداشااال را   ،هااا از طاارف دیگاارطاارف و اختيفااات در زمااان رساایدن آن 

هاای  ااا  از ار ااص مشاخ  ناردو، اساتفاده از تکانناده و یاا تیياار هورماونی باا اساتفاده             کندن در باغمشک  می

 توانااد برداشااال ایاان محاااود را براایار ترااهی  کناادن پاا  از ریاازش محاااود نااردو،     ورمااون اتاای ن، ماای از ه

 تواند با یک دستگاه مکنده اورت نیردنآوری آن از سر  باغ میجيع

 

 
 دستگاه تكاننده برداشت گردو -2شكل 
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باا اااري ات   شاودن ایان دساتگاه    تواایه مای  آوری سریع ناردو اساتفاده از دساتگاه ر تاک ناردو      جيعبرای  

کنناده، ر تاک بااغ، ربایناده ناردو، ابازار ناردو و  نگاک         کنناده ناردو، تاوس  رابانکی جياع     دیگری مد  جياع 

هاای ف ازی تشاکی  شاده کاه ابتادا و       هاایی از سایم  ر تاک ناردو از ردیاد   (ن 1 شاک   شاود نردو نیاز نامیاده مای   

شاک  یاک سابد نارد یاا بیكای را       باه آن  کاه  شاود  به دساته واا  مای    به یکدیگر و به می ه متا ها انتهای آن 

هااا و زمااین هااا را از میااان ساابزهنردوشااود و بااه سااادنی دهاادن ایاان دسااتگاه روی زمااین  رکااال داده ماای ماای

 نکندآوری میجيع

 

 

 غلتك گردو -2شكل 

 

 گردوگيري و شستشوي پوست

برای ج ونیری از اثر رنگ پوساال سابز بار مغاز ناردو، بایاد پوساال سابز آن بيفااا ه پا  از برداشاال جادا             

بخشای  بار اساالن باا توجاه باه اهيیاال ساررال       شودن جداسازی پوسال سبز نردو با دسال، فرآینادی دشاوار و زماان   

سابز ناردو اساتفاده    هاای خااای بارای جادا کاردن پوساال       نیری و کااهش ت فاات محااود، از دساتگاه    به پوسال

 ای از آن در شک  پنج نشان داده شده اسالن شود که نيونهمی
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 افزایش کیفیت گردو با بهبود فرآیند کاشت، داشت و برداشت

1 

 
 كن )ب(كن گردو )الف( و نماي داخلی دستگاه پوستدستگاه پوست-2شكل

 

بعااد از جاادا کااردن پوسااال ساابز، بایرااتی نااردو را بااا آب شرتشااو دادن باارای ایاان کااار از دسااتگاهی شااام   

وسای ه معرایای کاه باه     شاودن از  رايال فو اانی دساتگاه باه     سررال  رخش زیاد، اساتفاده مای   بایک استوانه دوار 

نیااری شااده در  الااال هااای پوسااالدار وارد شااده و روی نااردوشاای نگ آب وااا  اسااال آب بااه یااک لولااه سااورا 

 نشان داده شده اسالن 5شودن شيائی از وا د شرتشو در شک   رکال ریخته می

 

 
 شستشوي گردو دستگاه -2شكل

 

 كارگيري/ نحوه اجرایی شدنیند بهآفر

 دامناااه کااااربرد ایااان دساااتورالعي  بااارای باراااداران و تولیدکننااادنان ایااان محااااود اساااالن بااارای      

هاای  هاای پزص باه تولیدکننادنان ایان محااود،  يایاال      کارنیری ایان دساتورالعي  پزص اساال  اين آماوزش     به

وری از رياا  آیااد تااا بااا بیشااترین بهااره سااازی اسااتانداردهای پزص بااهپیااادهای و نظااارتی باارای مااادی، مشاااوره

 امکانات موجود، محاولی با کیفیال و مرروب به بازار ارائه شودن
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 29-22 ص/9311  پاییز و زمستان/ 3/ شماره 2جلد /مجله مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی

  

 مزایا و اثربخشی

تحقیقاات  سراه  ؤهاای معتبار زیار نظار م    سراات و شارکال  ؤاز مهاا  و تهیاه نهااد   های مرراوب انتخاب ننوتی 

 هيينااین بااا کشااال نااردو نکنااداااد باااپیی از کیفیااال محاااود را تكاايین ماای، درثبااال و نااواهی بااثر و نهاااد

تاوان شارایل را بارای ري یاات مکاانیزه داشاال و برداشاال فاراهم کارد          ااورت ردیفای و باا فااا ه مناساب مای      به

مو ااع در شااودن برداشااال بااههااای کااارنری و افاازایش کیفیااال ري یااات ماای کااه در نهایااال ساابب کاااهش هزینااه

کیفیال مغز ناردو ماؤثر اساالن انعااص ري یاات برداشاال باا تکانناده نیاز رايوه بار افازایش              کاهش  ایعات و  فظ

شاودن اساتفاده از دساتگاه    سررال ري یاات، باراك کااهش خرارات ناشای از بااپروی کاارنر از درختاان ناردو مای          

، شاود تاا جداساازی پوساال سابز ناردو تراریع شاودن هييناین باا اساتفاده از ایان دساتگاه             کن موجب میپوسال

 یابدناثرات منفی پوسال سبز بر مغز نردو کاهش می
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