
 بسمه تعالی                                                            

 

 تاریخچه کاری              

تاسیس وخدمات شمسی 1355ی درسال کار گاه تراشکار شد که در اول یکآغازشروع کار از آنجا 

ساخت وتعمیر شافت وغالف  چاه های آب وتجهیزات نجام میدادو درواقع کارمونتاژ وماشینکاری قطعات را ا

 دراختیارداشت.را  پمپهای شناور

یک واحد ریخته گری به مجموعه اضافه گردیدوقطعات 1363کارادامه پیدا کردودرسال 1358درسال

 انجام میداد.موردنیازماشین سازی های استان را

وادوات باغداری ومزارع پسته وغیره را شرکت توسعه یافت وکارساخت ماشین آالت کشاورزی 1370درسال 

تحقیقات به واحد طراحی ونقشه کشی وتهیه موادوتولید  وتاکنون بصورت سازمان یافته از مرحلهشروع کرد

 انجام میدهد . عزیزوکارخانه داران فرآوری وعمل آوری پسته را کشاورزان موردنیاز ماشین آالت

لید ماشین آالت ساخت وتوکاری باشرکتهای بزرگ خود قصد هم شرکت در دورنمای سیاستهای کاری

ودرنتیجه شکوفایی درکلیه حرفه  سنگین را مد نظر دارد به امید پیشرفت روزافزون همه مشاغلصنعتی و

 شایسته تقدیرمان .وی مردم فهیم سرافرازوکشورعزیزمان ایران درکل  توسعه ساخت وسازوکارها و











 
        محصوالت

 

 نوارباالبرپله دار-1

 طول : طبق سفارش

 سانتی متر30عرض تسمه : 

 جنس تسمه : ازموادبهداشتی پی وی سی

 گالوانیزه(-جنس باکت ها : طبق سفارش )استیل

 یلوواتک75/0نیروی محرکه : موتورگیربکس

 درجه40موارداستفاده : انتقال محصول به ارتفاع مورد نظردرشیب 

 

 چرخ پوست کن پسته-2



 درساعت تر()تن پسته باپوست6الی 3:  ظرفیت

 کیلووات4الی2/2نیروی محرکه : موتورگیربکس

 برگ -خوشه–مورداستفاده : جداکردن پوسته ی نرم پسته 

 

 وشستشوی محصول نخاله گیر-3

 متر30/2الی30/1طول دستگاه از

 تن پسته )تر(درساعت6الی 3ظرفیت : 

 مرغوبتیغه( : استیل -جنس اجزاءدرگیرمحصول )توپی

 کیلووات2/2نیروی محرکه : موتورگیربکس 

 گیری وشستشوی محصولنخاله  -پوست گیریموارداستفاده : 

 

 مارپیچ انتقال نخاله وآشغال-4

 طول دستگاه : طبق سفارش

 تن نخاله وآشغال درساعت 8الی5ظرفیت : 

 کیلووات5/1نیروی محرکه : موتورگیربکس

 ارداستفاده : انتقال مواد طولی وارتفاعی مو

 

 ویبراتورآبگیر-5

 متر 2الی  5/1طول 

 سانتی متر70عرض 

 جنس : استیل

 کیلووات75/0نیروی محرکه : الکتروموتور

 موارداستفاده : آبگیری ازمحصول



 

 رطوبت گیر -6

 متری 8متری و6طول دستگاه : 

 متری2متری و1عرض دستگاه : 

 : استیل مرغوب جنس اجزاءدرگیرمحصول

 نوع محصول : دستگاه گرمایشی سرخود وجداگانه

 کیلووات5الی 3نیروی محرکه : موتورگیربکس 

 موارداستفاده : زیروروکردن محصول جهت نم گیری یکنواخت

 هیتر-7

 طول دستگاه : طبق سفارش

 سیستم گرمایشی : مشعل گازی یا گازوئیلی

 کیلووات37/0کیلووات وآکسیال5سانتریفیوژسیستم هوادهی ومحرکه : فن 

 موارداستفاده : تولید هوای گرم قابل تنظیم

 نوارباالبرپله دار-8

 1شرایط همانند مورد 

 

 گوگیر-9

 تن6الی 3ظرفیت خطی 

 تسمه نقاله : جهت باردهی وبهداشتی

 سانتی متر80توپی : تمام استیل عرض

 کیلووات1/1نیروی محرکه : موتورگیربکس

 



 خشک حوض-10

 متر3طول دستگاه : 

 تن6و 3ظرفیت دستگاه :  

 کیلووات دستگاه5/5کیلووات فن و5/1نیروی محرکه : الکتروموتور 

 موارداستفاده : نخودوگیری پوک گیری محصول

 

 نوارکنترل-11

 طول دستگاه : طبق سفارش

 سانتی متر80عرض دستگاه : 

 جنس تسمه : ازموادبهداشتی پی وی سی

 کیلووات75/0تورگیربکس نیروی محرکه :مو

 موارداستفاده : جهت کنترل چشمی محصول درطول نوار

 

 (Z)باالبرافقی عمودی -12

 سانتی متر150طول تغذیه قسمت پایین : 

 سانتی متر200الی 150طول کلگی تخلیه باال : 

 ارتفاع : سفارشی

 باکتهای حمل محصول : تفلون بهداشتی موادغذایی

 کیلووات5/1موتورگیربکس نیروی محرکه : 

 موارداستفاده : حمل محصول بصورت کامال عمودی

 

 خشک کن تخلیه کامل -13

 متر8طول دستگاه : 



 متر2عرض دستگاه : 

 جنس اجزاءدرگیرمحصول : گالوانیزه واستیل مرغوب

 نوع محصول : دستگاه گرمایشی سرخود وجداگانه

 یکنواخت موارداستفاده : زیروروکردن محصول جهت خشک کردن

 

 نوارآشغالبر-14

 طول دستگاه : سفارشی

 متر1عرض دستگاه : 

 کیلووات75/0نیروی محرکه : موتورگیربکس 

 موارداستفاده : حمل مواد ونخاله به هرطول وارتفاعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
      محصوالت متفرقه

 

 ویبراتور-1

 طول دستگاه : سفارشی

 سانتی متر60الی30عرض دستگاه : 



 کیلووات75/0: الکتروموتور نیروی محرکه

 موارداستفاده : جابجایی وحمل یکنواخت محصول

 

 سیلوی چهارگوش باسیستم ضربه گیر-2

 ظرفیت : سفارشی

 طول وعرض دستگاه : وابسته به ظرفیت ومحل

 جنس دستگاه : استیل ویاگالوانیزه

 موارداستفاده : نگهداری بهداشتی محصول

 

 نوارنقاله-3

 یطول دستگاه : سفارش

 سانتی متر60تا30عرض دستگاه : 

 ظرفیت دستگاه : سفارشی

 کیلووات75/0نیروی محرکه : موتورگیربکس

 موارداستفاده : حمل محصول به هرطول وارتفاعی

 

 هیترهای سفارشی )چهارگوش(-4

 متر2الی 1طول وعرض دستگاه : 

 مترمکعب200الی90ظرفیت گرمادهی دستگاه : 

 گلخانه ها(-خشک کن واگنی-)مرغداریموارداستفاده : دمش هوای گرم 

 

 خشک کن واگنی-5

 متر2طول دستگاه : 



 متر1عرض دستگاه : 

   جنس دستگاه : ورق گالوانیزه 

 واگن(8)2400کیلوگرم )تکی(الی 200ظرفیت دستگاه : 

 موارداستفاده : خشک کردن وحمل محصول

 

 

 فرغون مجهزبه تخلیه دستی -6

 کیلوگرم200الی100ظرفیت : 

 موارداستفاده : تخلیه یکدست محصول در محوطه

 

 میدانی(-پوک گیر)خطی-7

 تن محصول درساعت3ظرفیت دستگاه : 

 کیلووات5/1نیروی محرکه : الکتروموتور

 موارداستفاده : جداسازی ضایعات وپوکها از محصول

 

 تابلوی برق-8

 مدارقدرت : کنتاکتور

 پی ال سی-مدارفرمان : کنترل فاز

 : کنترل سری وتکی دستگاه ها موارداستفاده

 

 علوفه خردکن-9

 کیلوگرم علوفه خشک درساعت500ظرفیت : 

 کیلووات2/2نیروی محرکه : الکتروموتور



 امکانات : باقابلیت تعویض سایز چشمی توری

 

 تانکر سم پاشی-10

 لیتر4000لیترالی500ظرفیت : 

 استیل-پلی اتیلن-جنس ورق : گالوانیزه

 امکانات : چرخ دار کششی 

 نیروی محرکه : موتورسرخودویا گاردانی

 موارداستفاده : سم پاشی ویا آبپاشی گلخانه ومزارع

 

 

 تریلرکششی-11

 ظرفیت : سفارشی

 چرخ4چرخ و2انواع : 

 

 BackwardوForwardفن های -12

 آکسیال -سانتریفیوژ-کامل-نوع محصول : ویل

 صنعتی-معمولی)خانگی(موارداستفاده : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 بيولوژيک آفالتوکسين  کنترل

 یزد طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز محقق فانی رضا سید

    گیاهی شناسی بیماری دکترای مرادی محمد

 . A و Aspergillus flavus شامل هم با مرتبط قارچی گونه دو توسط عموما ها آفالتوکسین

parasiticus انسان سالمتی برای و شده تولید آنها های فرآورده یا و کشاورزی مختلفمحصوالت  انواع در 

  .باشند می خطرناک دام و

 موفق و ترین مناسب آفالتوکسین، به محصوالت آلودگی مدیریت برای مورداستفاده مختلف روشهای بین از

  .است بوده بیولوژیک کنترل روش ترین



 و مخمرها باکتریها، همچون مختلف های میکروارگانیسم توسط آفالتوکسینی آلودگیهای کنترل توانایی

 A . flavus غیرتوکسین زای نژادهای کاربرد آنها بین از  A. flavus غیرتوکسین زا قارچی استرینهای

 داده نشان خود از پسته و ذرت زمینی، بادام پنبه، در آفالتوکسین درکاهش را مزرع ها موفقیت بیشترین

 .است

 نژادهای که کنند می تسخیر را اکولوژیکی محل همان شدند استفاده خاک در که غیرتوکسین زایی نژادهای

 نژادهای با وجایگزینی رقابت توانایی نژادها این بنابراین، .دارند وجود آن در طبیعی بصورت توکسین زا

  .دارند را توکسین زا

 .شود می بررسی آفالتوکسین آلودگیهای بیولوژیک کنترل در اخیر پیشرفتهای مقاله این در
 

 مقدمه

 پسته جمله از کشاورزی مختلف محصوالت در آفالتوکسین کنترل برای است ممکن مختلفی های روش

 از آلوده های پسته فیزیکی غربال زراعی، کنترل بیولوژیک، کنترل به میتوان که گیرد، قرار استفاده مورد

  .نمود اشاره میشوند سبز پوست به آسیب باعث که حشراتی وکنترل سالم

 بعد و قبل آفالتوکسین مدیریت برای گزینه ترین بخش امید بیولوژیک کنترل رسد می نظر به آنها، میان از

 .باشد می ازبرداشت
 

 آفالتوکسين کاهش در بيوکنترل عوامل توانايي

 ها باکتری 1-

 شرایط در را آفالتوکسین تولید و آسپرژیلوس قارچ رشد از بازدارندگی توانایی باکتری متفاوت گونه چندین

 و نموده عمل خوب آزمایشگاهی شرایط در ها باکتری موارد، اغلب در .داده اند نشان خود از آزمایشگاهی

 دهند، می کاهش شدت به را قارچ رشد و آفالتوکسین تولید

 این آسپرژیلوس، به آلوده مکانهای به باکتری سلولهای انتقال دشواری دلیل به مزرعه یا و باغ در ولی

 نیز باغی خشک شرایط اینکه ضمن کنند جلوگیری آسپرژیلوس قارچ ازتکثیر توانند نمی ها میکروارگانیسم

 .دهد می کاهش را آنها تاثیر

  مخمرها2-

 این .اند شده مطرح آسپرژیلوس بیوکنترل امیدوارکننده عوامل عنوان به هم ساپروفیت مخمرهای از برخی

 بررسی برای و بودند آزمایشگاهی شرایط در رشدی مطلوب بازدارندگی به قادر باکتریها، همانند نیز مخمرها

 .است مزرعها  شرایط تحت آزمایشات بیشتری به نیاز افالتوکسین کاهش در آنها تاثیر
 

 آسپرژیلوس غیرتوکسین زای نژادهای 3-

 مرحله در هم و برداشت از قبل مرحله در هم آفالتوکسین بیولوژیک کنترل در امروز به تا موفقیت بزرگترین

  .است شده حاصل A . flavus زای غیرتوکسین نژادهای طریق کاربرد از برداشت، از بعد



 به آلودگی در توجهی قابل های پنبه، کاهش و زمینی بادام مورد در بویژه مزرعها، آزمایشات از بسیاری در

 دو که سالی است چند و است شده مشاهده تناقضی و ابهام هیچگونه بدون درصد 70تا 7 بین آفالتوکسین

 هب (EPA ) متحده ایاالت زیست محیط حفاظت آژانس توسط غیرتوکسین زا نژادهای از تجاری محصول

 از ایالت چندین در زمینی بادام و پنبه در آفالتوکسینی آلودگیهای کنترل جهت آفتکش بیولوژیک عنوان

  .است شده ثبت آمریکا

 سر بر طبیعی زای توکسین نژادهای با که است استوار غیرتوکسین زا کاربرد نژادهای برپایه راهبرد این

  .کنند می رقابت میزبان غذایی مواد از استفاده

 که زمانی در و کشاورزی محیطهای در بایستی باشند پیروز رقابت در مفید نژادهای برای اینکه بنابراین

  .باشند غالب جمعیتی ازنظر هستند، حساس زا نژادهای توکسین با شدن آلوده برای محصوالت

 پنبه، مزارع در کاهش افالتوکسین در مفید عامل یک عنوان به AF 33 نژاد از استفاده متحده ایاالت در

  .است آمده دست به خوبی بسیار نتایج و شده استفاده پسته باغات و زمینی بادام ذرت،

 برابر 17 افالتوکسین به زمینی بادام آلودگی محصول، برداشت از بعد زمینی مزارع بادام در مثال طور به

  .است رسیده برابر 22 به مقدارکاهش این انبارداری از بعد و است داده نشان کاهش

 منتقل می نیز انبار به مزرعه بر عالوه زا غیرتوکسین نژادهای کنندگی کنترل اثرات میدهد نشان نتایج این

  .شود

 آلودگیهای کنترل در را بزرگی موفقیت آسپرژیلوس غیرتوکسین زای نژادهای کاربرد اینکه به نظر

  .است شده انجام نیز دیگر کشور چندین در مشابهی مطالعات است، داده نشان خود از آفالتوکسینی

 7 باالی میزان به افالتوکسین کاهش زمینی بادام مزارع در چین و استرالیا در و ذرت مزارع در آفریقا در

  .است شده مشاهده درصد

 کشاورزی اکولوژیکی مختلف مناطق در غیرتوکسین زامیتواند استرین های کاربرد که میدهد نشان نتایج این

  .گیرد قرار استفاده مورد آفالتوکسینی آلودگیهای کنترل منظور به

 مورد برنج و گندم دانه همچون مختلفی های بستر از زا غیرتوکسین های نژاد تولیدانبوه برای" عموما

 مربع متر در گرم 17 تا 2 های نسبت به خاک سطح برروی را آنها انبوه تولید از پس و گیرد می قرار استفاده

 .نمایند می پخش نآ از قبل یا و آلودگی به حساس های زمان در

 دیگر های محل یا و خاک در ور شده برنج یا و گندم های دانه روی بر فراوان اسپور تولید موجب امر این 

 .شوند می محصوالت در آفالتوکسین به آلودگی کاهش وباعث شده پراکنده

 

 نتیجه

  .گرفته اند قرار کاوش مورد آفالتوکسینی آلودگیهای کاهش در آنها کارایی تعیین برای موجودات از بسیاری

 در A . flavus زای غیرتوکسین نژادهای از استفاده تاکنون، بیولوژیک درکنترل مورد آمیزترین موفقیت

 صحنه از و کرده محروم طبیعی بصورت را آنها توکسین زا، نژادهای با رقابت در که مکانی یعنی است، خاک

  .کنند می خارج



 غالب کشاورزی محیط در زمانی درمقطع بایستی مفید نژادهای این باشد، مؤثر رقابتی ممانعت آنکه برای

 . هستند حساس زا توکسین استرینهای به آلودگی به محصوالت که باشند

  .است تاثیرگذار راهبرد این کارایی در مقدماتی و فاکتوراصلی سه بنابراین 

  .باشند رقابت قابل درخاک زا توکسین نژادهای علیه واقعا و درستی به بیوکنترل نژادهای اینکه عامل اولین

 کندیهای کردن پخش و انتقال توانایی بایستی که است بیوکنترل عوامل این فرموالسیون عامل، دومین

  .باشند داشته خاک در مؤثر شکل به را بیوکنترل عوامل

 که نژادهای ای گونه به دارد زیادی اهمیت نیز بیوکنترل عوامل از استفاده در مناسب زمان تنظیم

 .برسند جمعیتی باالی سطوح به آلودگی، به محصول حساسیت زمان در غیرتوکسین زا

 مختلف محصوالت در آفالتوکسین مدیریت در زا غیرتوکسین نژادهای کاربرد بودن آمیز موفقیت به توجه با

 و صادرات های دغدغه ترین مهم از یکی آفالتوکسین به آلودگی اینکه به باعنایت و متفاوت اقلیمی شرایط و

 قرار نیز کشور محققین توجه مورد روش ازاین گردد،استفاده می محسوب کشور در پسته غذایی امنیت

 کشاورزی، جهاد حمایت وزارت با و تعریف منظور این به تحقیقاتی های طرح اولیه، مطالعه برای و گرفت

 آغاز یزد استان صنعتی تحقیقات و استاندارد کل اداره و تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 .گردید

 کرمان، های استان در همکار محققان همکاری با پسته باغات خاک و میوه از برداری نمونه کلی، طور به

  .شد منتقل آزمایشگاه به نمونه 277 از بیش و گردید آغاز مرکزی و یزد قم،اصفهان، سمنان، رضوی، خراسان

 تعیین و سازی خالص اختصاصی، و عمومی های کشت محیط از استفاده با جداسازی برای آزمایشگاه در

 متعددی های آزمون آنالیز دستگاهی، و کشتی های روش از استفاده با آمده دست به های قارچ های ویژگی

 .گرفت انجام باال دقت با

 37 از بیش ها جدایه این نمودن غربال از بعد که آمد دست به قارچی جدایه 77از بیش آزمایشات این طی در

 جمله از دقیق یایدستگاه تجزیه های روش با آنها زایی غیرتوکسین و آمد به دست زا غیرتوکسین نژاد

HPLC گرفت قرار تایید مورد. 

 مورد اولیه آزمایشات در و شده انتخاب افالتوکسین کنترل توانایی و بیشتر های آزمایش برای ها جدایه این

 .گرفتند قرار استفاده

 یک با ها جدایه این آزمایشگاهی، شرایط در آفالتوکسین کاهش توانایی بررسی و اولیه های آزمایش در

 زا غیرتوکسین نژاد 37 توسط توکسین تولید از بازدارندگی توان و مخلوط شده قوی زای توکسین جدایه

 .گرفت قرار بررسی مورد

 می آفالتوکسین کنترل در ها جدایه این بالقوه توان دهنده نشان و بوده امیدوارکننده آمده دست به نتایج

 شده گرفته نظر در هایی برنامه نیز ای مزرعه های آزمایش برای و بوده انجام درحال تکمیلی آزمایشات .باشد

  .رسید خواهد انجام به آینده در که

 شدن عملی و امر تسریع به تواند می راستا این در خصوصی های ارگان و دولتی های کامل دستگاه حمایت

 .نماید فراوانی کمک آینده نزدیک در کشور پسته باغات در روش این



 



 
 مراحل فرآوری محصول پسته

 

آبگیری اولیه ، شستشو، ونخاله گیری که دومرحله ایست گیریت به پوس تجبه کلیه عملیاتی که من

کردن خشک  کنترل چشمی و،وغربال وپوک گیری جداسازیآبگیری ثانویه )رطوبت گیری ( گوگیری 

گویند. این عملیات می تواند بصورت کامال مکانیزه ، نیمه شود، فرآوری میبندی محصول می  وعیار

شود، . در روش مکانیزه ، فرآوری در مدتی بسیار کوتاه انجام می پذیرد مکانیزه و به روش سنتی انجام

خوشه ، برگ درخت و فرآوری شده و پوست نرم، دم ترمینال وارد  باغاتکه محصول وارد شده از بطوری

، محصول ترمینالجداسازی شده ودر ادامه  روی پوست سخت محصول سایر مواد اضافی

نم گیری ازسطح محصول گردد، سپس عمل گیری شده به وسیله آب تمیزشستشو میپوست  پسته

 د. گیرنشود و در محل جداگانه قرار مینیمه مغز و رسیده کامل انجام می -جداسازی پسته های کالو

شده که برای مدت ویا محوطه آفتاب گیرکن وارد دستگاه خشک های غربال شده  پسته  . بعد از آن،

 انند. مگراد باقی می نتیدرجه سا 50-30ساعت( دردمای حدود  8نسبتاً طوالنی )حدود 

 

برای خشک کردن پسته از دستگاههای مختلف خشک کن با هوای گرم استفاده می شود که امکان 

سریع و بدون آلودگی پسته را فراهم می کند . مدت زمان خشک کردن به درجه حرارت کردن  خشک

 انبارش بستگی دارد.عمق  تبادل هواهوای گرم ، سرعت ورود هوا و



 

 درجه بندی 

 بندی شامل جداکردنگردد. درجه بندی میمحصول خشک شده جهت ایجاد یکنواختی بیشتر درجه 

مخصوص لهاوجداکن های باشد که این عملیات توسط غرباخندان از ناخندان میوهای ریزودرشت  پسته

 درجه بندی پسته انجام می شود.

 

  بسته بندی و انبارداری

 به و بندی بسته  کیلویی( 60های کنفیمحصول آماده جهت عرضه به بازار در بسته بندی بزرگ ) گونی

 تعداد میوه، شکل رقم، نوع اطالعات حاوی برچسب دارای بایستی بندی بسته ظروف. شود عرضه بازار

 باشد....  و ناخندانی درصد  ر انسد دانه

 

 


