سخن سردبیر

درخت گردو
رهاورد سالمتی و هنر

خسرو
امیرحسینی

نوجوانی بودم که برای اولین بار یک زن کهن
سال ایتالیایی را دیدم ،منکه تا آنروز فقط چند
کتاب امیر ارسالن ،اسکندرنامه ،مصیبت نامه،
قمری ،منم نادر و آخرین کتاب را هم روحانی
بود که هر س���ال برای تبلیغ به والیت میآمد و
کتاب���ی بهمن هدیه کرده بهن���ام منتهی االمال.
روزی پدر مرا فرس���تاد تا استاد عرب نجار را
ف���را خوانم ،اس���تاد عرب ،نج���ار قابلی بود و
روی دس���ت اوکسی در آن طرف پیدا نمیشد،
هر محصولی که میس���اخت میخ فلزی بهکار
نمیبرد از چوب میخ میس���اخت و س���اخته
دست او بهقول مصرفکنندههایش عمری بود،
خدایش رحمت کند اخیر ًا ش���نیدم به رحمت
خدا رفته .بعد از صد و اندی سال حاصل استاد
عرب نج���ار آمد و پدر خواه���ش کرد که یک
میز یا به عبارت آنروزکرس���ی که منتهی چهار
پایهاش بلند و مربع ش���کل نباش���د و مستطیل
شکل باشد را به فوریت بسازد.
اس���تاد عرب حرفهای تازه ش���نیده و با تعجب
پرس���ید آقای حاجی خان این وسیله به چه کار
میآی���د؟ و حاجی خان گفت میهمانی دارم از
فرنگ او باید پشت میز نهار بخورد .استاد عرب
پرسید و حاجی خان جواب داد ،این پرسش و
پاسخ مراکهکتاب امیر ارسالن خوانده و فرنگ
را با پطرس شاه میدانستم،و مسافر فرنگ هم
در ذهنم شمس وزیری قمر وزیری بود آنروزها
ما س���نگ مستراح نمیداش���تیم و اص ً
ال نبود،
قربانعلی بنا ،اس���تاد خداوردی هم چون اوستا
عرب آمدند و طرح یک مس���تراح ریخته ش���د
و از من خواس���تند مقداری کاغذ پیدا کنم ،در
حیاط باال پس���تویی بود که پر ب���ود ازکاغذ و
دفتر مدرس���ه .تا یادم نرفته بگویم روس���تای ما
چهارمین دبستان شهرستان را میداشت ،از این
رو دبستان چون محلی برای خود نداشت ،خانه
به خانه ساالنه میبود و دو سال پیش پی در پی
در حیاط باال میبود .من رفتم یک بغل کاغذ
آوردم و این پرسش در ذهنم باقی مانده بود که
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کاغذ باطله به چه کار مستراح میآید .میز و در
نهایت منهم پرسش���گر و شنیدم که خارجیها
خود را با کاغذ خشک میکنند!! این بگذشت
و سه روز دیگر وس���ایل آماده شد و من منتظر
دیدن این خانم فرنگی بودم .زنی به سن هفتاد
پر وزن از جیپ پیاده ش���د ،اس���مش را به یاد
دارم مادام انجیلی ،چند ساعتی را در خانه ما
بود و س���پس رفت به ب���اغ وکنار یک درخت
گردو ،دلر دس���تیای که همراه داشت را گذارد
به تنهی درخت و پیچانهی این دلر به طول یک
متر به داخل درخت گ���ردو چرخید و مقداری
ورقه درون تنه را با خود بیرون کشید ،سپس متر
گذاشت و به قد چند جا عالمتگذاری کرد و
گفتوگویی کرد و رفت .از فردا درخت تنومند
باغ را کارگران با تبر به زیرکش���یدند و توس���ط
چند ارهی دو س���ر بزرگ شاخه شاخه شد ،تنه
و چند س���ر شاخهی قطور عالمت گذاری شده
جدا شد و روز دیگر یک کامیون قوی هیکل با
س���یم بکسل نعرهکنان درخت ما را برد ،شنیدم
که به بندر رفت و به سپس به ایتالیا رسید .این
عمل یک سالی در والیت بود و هرچه درخت
کهنسال گردو میبود مادام انجیلی خرید ،قطع
کرد و برد .استاد عرب نجار از مغز درختگردو
دروازهای برای ما ساخت که هنوز پابرجاست.
داس���تان گردو برای من از اینج���ا نبوده ،ما را
آشنایی با این محصول از بدو تولد بوده است.
درختی که ما هر س���ال در عید س���یزده بهدر بر
ش���اخههای آن طناب آوی���زان میکردیم ،تاب
میخوردی���م ،دختران روس���تا بر آن نشس���ته و
آوای دل ب���ه فضا رها میکردن���د ،تناب تاب
بر ش���اخهی گردو ،باغ زر گردو ،محصولی که
عالوه بر رک���ن اقتصادی ی���ک خانوار خود
درخت گردویی ش���ش دانگ است ،مستقل از
دیگر مایملک .چند روز پیش در مسیرکوچ باغ
با قاسم کرمی که مشغول آبیاری زمستانی بهقول
معروف یخ آب میداد روبرو شدیم ،از هر دری
سخن گفتیم ،اوکنار درخت گردو ایستاده دست

به تنهی درخت زد وگفت این باغ را به صد و
پنجاه هزار تومان خریدهام و سال اول و دوم از
این درخت این مقدار پول را در آوردهام.
ایران مرکز اصلیگردوی جهان
یک پژوهشگر محصوالت کشاورزی میگوید:
در استان کرمان و در «بافت» درخت گردویی
استکه بیش از  2هزار سال قدمت دارد و یکی
از دانشمندان غربی آن را به طور رسمی اعالم
کرده است و اگر بدانیمکه درختگردو این همه
سال محصول خواهد داد آنوقت پی به اهمیت
ویژه این درخ���ت پرفایده خواهیم برد .البته در
جاهای مختل���ف ایران درخته���ای گردویی
شناس���ایی ش���ده که بیش از هزار سال قدمت
دارندکه ثبت این موارد نیازمندکارشناسیهای
بیش���تر و حمایته���ای پژوهش���ی اس���ت.
گردو یک محصول مهم و اس���تراتژیک است
و ای���ران مرکز اصلی گردوی جهان محس���وب
میشود.
محم���د عل���ی (بهن���ام) نعیم���ی پژوهش���گر
محصوالت کش���اورزی ،متولد  1337از جمله
محققان و پژوهش���گرانی که به طور مس���تمر و
بیوقفه در جهت شناس���ایی و بررسی ژنتیکی
درخت���ان گردو ،این آفریدگان زیبا و با ش���کوه
خداون���د ط���ی س���الهای متمادی دس���ت به
تحقیقات و پژوهشهای علمی یازیده اس���ت
که منجر به جمعآوری وکش���ف اطالعاتی ذی
قیمت درباره این درخ���ت و میوه پر برکت آن
شده است.
در گفت وگویی که با او داش���تیم بسیار مشتاق
بودندکه نتایج تحقیقاتش در کتاب رکوردهای
جهان���ی اخیرات ارایه و معرفی ش���ود و نیز از
سویی از این که در کش���ور به تحقیقات او بها
داده نمیشود بس���یار ابراز ناراحتی میکرد و
از بیمهریهای مس���ئوالن امرگالیهها داشت.
نعیمی از طریق فراخوان علمی «الخیرات» با
ما آشنا شده بود و طبق قراری که از قبل گذاشته

بودی���م با یک کیف که حاوی تعدادی از نمونهها
و سایزهای مختلف گردو در مناطق مختلف ایران
بود به شرح گوشهای از پژوهشهایش پرداخت.
نعیمیکه به «پدرگردوی ایران» نیز معروف است
صاحب رکوردهای���ی بینظیر در زمینه پژوهش بر
روی گردو این نعمت بینظیر خدادادی است که
در ایران و جهان حائز باالترین رتبههاست.
نعیمی چه بس���ا رکورددار بیش���ترین زمان تحقیق
بر روی درخت گردو با  32س���ال پژوهش مستمر
باش���د .عالوه بر این او اولین پیوندزننده درخت
گ���ردو در ایران (در س���ال  )1355و اولین مبتکر
تغییر تاج درختهای کهن گردو در س���ال 1357
و رکورددار تولید درش���تترین سایز میوه گردو در
ایران با سابقه  28سال گردشگری در ایران جهت
یافتن بهترین ژنوتیپهای گردو در ایران است که
حاصل این گردشگریها و پژوهشها یافتن حدود
چهارص���د ژنوتیپ (اطالعاتی اس���تکه در ژنوم
هر یک از س���لولهای موجودات زنده به صورت
دی ان ای وج���ود دارد) برتر در ایران اس���ت که
نژادهایی منتخب با ش���اخصهای ویژهای چون
پرباری ،درش���تی میوه ،سفیدی مغز ،نسبت باالی
 50درصد مغز به پوس���ت خشک ،مقاوم نسبت به
آفتها و احیانا سریع الرشد بودن درختان وگاهی
آپومیکس���ی (خود بارور و بدون سنبله نر) وگاهی
دیرگلده و در یک نژادکام ً
ال ویژه و اس���تثنایی که
پس از سرمای بهاره به طور مجدد در همان سال
ش���روع به میوه دهی میکند در نظرگرفته ش���ده
است.

تنوع ژنتیکیگردو در ایران
گسترش ژنتیکی درخت گردو طی میلیونها سال
و از عصر حجر در این سرزمین اتفاق افتاده که در
گ گیریها وگرد ه افشانیهای پیدرپی طی
اثر  2ر 
این دوران ما ش���اهد پیدایش ژنوتیپهای کامالً
منحصر به فردی در این س���رزمین بوده و هس���تیم
به طوری که پروفس���ور «ژرمن» سرزمین ایران را
معدن ژنتیک گردوهای جه���ان معرفی کرده و با
توجه به گردشگریهای انجام شده توسط محقق
طی  28س���ال به جرات میتوان اذعان داشت 5
میلی���ون رقم ژنوتیپ گردو در ایران وجود داش���ته
باش���دکه هر ژنوتیپ به نوبه خود نمونهای مستقل
با خصوصیات ژنتیکی متفاوت است و به عبارتی
هر فردی دارای شخصیت ارثی منحصر به فردی
محسوب میشود.
مقایس��ه ژنوتیپه��ای برگزی��ده و ش��اخص
کش��ورهای آمریکا ،فرانس��ه ،ایران گونههای
منتخب و برگزیده:کشور آمریکا
در کش���ور آمریکا بی���ش از  300گون���ه را میتوان
ارزیاب���ی کرد که در می���ان ای���ن گونههایی چون
هارتلی ،الرا ،چیکو ،پدرو ،آمیگو ،آشلی ،ایوریکا
از برجستهترین آنها بودهکه میانگین عملکرد تولید
آنها از  4تا  6تن در هکتار (درخت  20تا  30ساله)
برآورد شده است.

گونه برگزیدهکشور فرانسه
برجستهترین گونه گردوهای فرانسه گونهای است
بهنام فرانکتکه هم اکنون  65درصد مساحت زیر
کشت گردوی فرانسه به این گونه اختصاص داده
شده است که این گونه در کلکسیون ژنتیکی کشور
آمریکا نیز مطرح میباش���دک���ه میانگین عملکرد
تولید اینگونه  4تن در هکتار (درخت  20س���اله)
برآورد شده است.
ژنوتیپهای برگزیدهکشور ایران
با وجود اینکه  99درصد درختان گردوی موجود
در ای���ران (علی الخصوص درخت���ان بیش از 25
س���ال) بس���یار نامرغوب بوده ولی در عین حال
ژنوتیپهایی فوقالعاده اس���تثنایی و ارزش���مند و
جه���ش یافته با ش���اخصترین ویژگیها در ایران
شناس���ایی ش���دهاندکه این ژنوتیپها را به نوعی
میت���وان گونهه���ای برتر ژنتیکی ای���ران و جهان
معرف���ی کرد .تعداد این تک درختان بس���یار نادر
ب���وده که میتوان به راحتی از طریق کاش���ت بذر
و ی���ا پیوند نهال تکثیرک���رد .ژنوتیپهای منتخب
و برگزیده با توجه به فاکتورهای ارزش���مندی که
دارند نه تنها جای هیچگونه رقابتی از سوی انواع
ش���اخص کشورهایی چون آمریکا ،چین ،فرانسه و
غیره را نداش���ته بلکه بس���یار فراتر از آنها بوده به
طوری که در بعضی ازگونهه���ا میتوان میانگین
عملکردی معادل با  20تا  30تن در هکتار را داشته
باشند.
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