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ــِی  ــِی واقع ــش خصوص ــا بخ ــه ب ــت فرب ــت دول رقاب
ــی  ــگاه داری مثال زدن ــۀ بن ــران در زمین ــف در ای نحی
ــش  ــه. بخ ــر و ناجوانمردان ــت نابراب ــک رقاب ــت! ی اس
دولتــی، کلیــه صنایــع بــزرگ، صنایــع مــادر، بازرگانــی 
ــن  ــک داری، بیمــه، تأمی ــزرگ، بان ــادن ب خارجــی، مع
نیــرو، ســدها و شــبکه های بــزرگ آبرســانی، رادیــو و 
تلویزیــون، مخابــرات و فضــای مجــازی، هواپیمایــی، 
ــد  ــا را در َی ــد اینه ــن و مانن ــتیرانی، راه و راه آه کش
ــز در  ــا نی ــا و خصولتی ه ــبه دولتی ه ــار دارد؛ ش اختی
ایــن کارزار بــه مــدد بی تدبیــری، ناآگاهــی و گاهــی از 
ســر غــرض، نشــو و نمــا پیــدا کرده انــد و در بســیاری 
ــط  ــت توس ــه می بایس ــادی ک ــای اقتص از فعالیت ه
ــت  ــه رقاب ــوند ب ــی اداره ش ــی واقع ــش خصوص بخ
نابرابــر بــا بخــش خصوصــی می پردازنــد. عــاوه بــر 
ایــن، دولــت در کلیــه سیاســت گذاری های اقتصــادی 
مداخلــه بی حــد و حصــر دارد و در بزنگاهــی کــه 
خــود و یــا شــرکت های اقماریــش مغلــوب نیروهــای 
بــه خــاک  پشتشــان  و  بــازار می شــوند  پنهــان 
می رســد، بــا دســتپاچگی و از ســر اســتیصال بــا 
ــک  ــد ی ــعی می کن ــدد س ــنامه های متع ــدور بخش ص
ــزی  ــود بخــرد و راه گری ــع خ ــه نف ــی ب ــاز مقطع امتی
ــف و  ــت تضعی ــه قیم ــت، ب ــت دول ــن حرک ــد. ای بیاب
ــود،  ــام می ش ــی تم شکســت بخــش خصوصــی واقع
ــا  ــا ب ــی، تنه ــاز مقطع ــب امتی ــن کس ــه ای ــرا ک چ
صــدور دســتور، ســلب آزادی و بگیــر و ببنــد امــکان 

بازی بُرد-بُرد در زمین انجمن
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ــام  ــه در تم ــاری ک ــان رفت ــت؛ هم ــر اس پذی
ــازگار  ــی، ناس ــش خصوص ــال بخ ــا در قب دنی
دنیــا  تلقــی می شــود. کجــای  ناهنجــار  و 
ــری  ــت نابراب ــن رقاب ــت چنی ــه دول ــد ک دیده ای
ــاالن اقتصــادی کشــور خــودش داشــته  ــا فع ب
ــم  ــت در چش ــد، دول ــر می رس ــه نظ ــد؟! ب باش
ــری  ــک خودویرانگ ــه ی ــش ب ــداز دراز مدت ان
دســت زده اســت، چــرا کــه تنهــا کســب قــدرت 
متضمــن  نمی توانــد  سیاســی  و  اقتصــادی 
ــم  ــد؛ آنه ــی باش ــتم مردم ــک سیس ــای ی بق
قدرتــی کــه در یــک جــدال نامتــوازن به دســت 
ــده گرفتــن فعــاالن اقتصــادی  آمده اســت؛ نادی
ــه کاهــش ســرمایه اجتماعــی منجــر  واقعــی ب
ــدرت در  ــی ق ــول تدریج ــًا اف ــود و نهایت می ش

ــد داشــت. ــی خواه ــن موضــع را در پ ای
مشــاهده تجربــه ای ایــن چنینی و زخــم خوردن 
از رفتــار نابه هنجــار اقتصــادی دولــت بــا ولــی 
ــان خــود یعنــی مــردم، دســت اندرکاران و  نعمت

اعضــای انجمــن پســته ایــران را بــر آن داشــته 
ــر  ــت نابراب ــن رقاب ــن از ای ــا درس گرفت ــا ب ت
ــی  ــی، در پ ــی واقع ــش خصوص ــا بخ ــت ب دول
ــاالن  ــرای فع ــار ب ــام عی ــی تم ــاخت الگوی س
اقتصــادی باشــند. از ایــن رو، از زمــان تأســیس 
ــر  ــروز، تفک ــه ام ــا ب ــران ت ــته ای ــن پس انجم
ــروی کرده اســت کــه  ــن قاعــده پی ــب از ای غال
هیــچ گاه انجمــن بــه کارهــا یــا اقداماتــی کــه 
منجــر بــه رقابــت یــا ایجــاد تضــاد منافــع خــود 
ــته  ــت پس ــت اندرکاران صنع ــاالن و دس ــا فع ب

ــد.  ــت نزن ــود، دس ــور می ش کش
ــه  ــا ب ــن از گذشــته ت ــای انجم ــوع فعالیت ه ن
امــروز نیــز مویــد آن اســت کــه ایــن تشــکل 
ــت  ــش وارد رقاب ــا اعضای ــه ب ــچ وج ــه هی ب
از  جمعــی  یعنــی  نشده اســت؛  بُرد- باخــت 
اعضــا در انجمــن گردهــم نیامده انــد کــه 
ــان  ــتر خودش ــدی بیش ــرد و بهره من ــرای بُ ب
ــایر  ــا س ــا و ی ــایر اعض ــت س ــدد شکس درص
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فعــاالن پســته کشــور باشــند. ایــن در 
ــای  ــواره موقعیت ه ــه هم ــت ک ــی اس حال
منجــر  کــه  وسوســه انگیزی  و  درآمــدزا 
ــن  ــت بی ــازی بُرد-باخ ــه ب ــاد زمین ــه ایج ب
ــق  ــور از طری ــته کش ــاالن پس ــن و فع انجم
فعالیت هایــی کــه باعــث رقابــت انجمــن بــا 
اعضــای بالفعــل و بالقــوه خــود و یــا ایجــاد 
ــن آنهــا شــود، پیــش روی  ــع بی تضــاد مناف
انجمــن بوده اســت. یــک مثــال اینکــه، 
بســیار پیشــنهاد می شــود کــه بــرای بهبــود 
ــری  ــن، حمایت گ ــی انجم ــع مال ــع مناب وض
انجــام  خاصــی  برندهــای  و  نهاده هــا  از 
ــی  ــت و گواه ــی کیفی ــا بررس ــا ب ــرد ت گی
ــودن  ــم نم ــر فراه ــاوه ب ــا، ع ــار آنه اعتب
باغــداران،  خیــال  آســودگی  موجبــات 
عایــدی انجمــن هــم بیشــتر شــود؛ یــا 
ــه  ــه ارائ ــتقل ب ــور مس ــن به ط ــه انجم اینک
ــردازد.  ــت بپ ــاورزی باکیفی ــای کش نهاده ه
کســب و کارها  ایــن  بــه  ورود  هرچنــد، 
و  باشــد  باغــداران  خوشــایند  می توانــد 
ــا اواًل،  ــی بخشــد، ام ــد انجمــن را فزون عوای
ارائه دهنــدگان  از  یکــی  از  حمایت گــری 
برهــم  می توانــد  کشــاورزی  نهاده هــای 
دیگــر  نارضایتــی  و  کار  و  کســب  زدن 
ثانیــًا،  شــود.  موجــب  را  تأمین کننــدگان 
ــه موضــوع  ــر انجمــن به طــور مســتقل ب اگ
فــروش نهاده هــا ورود کنــد، رقابــت بــا 
ــاالن  ــه بخشــی از فع ــندگان ک ــایر فروش س
پســته کشــور هســتند پیــش می آیــد. مثــال 
ــاالن  ــی از فع ــداوم بخش ــار م ــر، انتظ دیگ
پســته ایــران از انجمــن بــه منظــور جبــران 
ضعــف عملکــرد اغلــب نهادهــا و ارگان هــای 

ــته  ــت اندرکار در پس ــی و دس ــی دولت نظارت
کشــور اســت. ایشــان مترصــد هســتند 
ــی  ــای دولت ــف ارگان ه ــن وظای ــه انجم ک
نظیــر اداره اســتاندارد در رابطــه بــا موضــوع 
ــی در رابطــه  ــاق بازرگان اســتاندارد پســته، ات
بــا داوری اختافــات تجــاری پســته کشــور، 
شــرکت های آب منطقــه ای در رابطــه بــا 
ــته خیز،  ــق پس ــی مناط ــع آب ــت مناب مدیری
ســازمان حفــظ نباتــات در رابطــه بــا نظــارت 
بــر کیفیــت ســموم مصرفــی در باغــات 
ــح  ــر واض ــرد. ُپ ــده گی ــته و … را برعه پس
ــی  ــوری حت ــن ام ــه چنی ــه ورود ب ــت ک اس
ــه دوش  ــل ب ــه، در عم ــت خیرخواهان ــا نی ب
کشــیدن وظایــف فروگذاشــته دولــت بــوده و 
ــوارد در  ــیاری م ــن را در بس ــد انجم می توان
مقابــل اعضــای خــود و ســایر فعــاالن پســته 

ــد. ــرار ده ــور ق کش
ایــن همــه در حالــی اســت کــه فعالیت هــای 
انجمــن از بــدو تأســیس تاکنون در راســتای 
ــته  ــت پس ــاالن صنع ــی فع ــردن آگاه باالب
نســبت بــه موضوعــات مــورد نیازشــان 
بوده اســت. در ایــن راســتا، انجمــن از طریــق 
برگــزاری دوره هــای آموزشــی، تورهــای 
ــه  ــار ماهنام ــی، انتش ــی و خارج ــی داخل باغ
ــاب ســال پســته  ــای پســته، انتشــار کت دنی
ــال  ــعی در انتق ــایت، س ــانی وبس و به روزرس
و انتشــار اطاعــات مربــوط بــه پســته 
ــق  ــن از طری ــن، انجم ــت. همچنی داشته اس
ــی  ــای تخصص ــات کمیته ه ــزاری جلس برگ
ــی  ــی، برگــزاری گردهمای ــی و بازرگان باغبان
دو ســاالنه کیــش، عضویــت در اتحادیه هــا 
در  شــرکت  و  بین المللــی  نهادهــای  و 

بین المللــی  اجاس هــای  و  نمایشــگاه ها 
بــا ایجــاد ارتبــاط بیــن اعضــا و شــرکت های 
خصوصــی و ارگان هــای دولتــی و بین المللی 
بــه چاره جویــی چالش هــا و توســعه صنعــت 
پســته پرداختــه اســت. رایزنــی و ارائــه 
مشــاوره بــه ارگان هــای دولتــی جهــت 
ــام  ــه انج ــبت ب ــا نس ــودن آنه ــاس نم حس
و  فراموش شده شــان  ذاتــی  وظایــف 
یــا افزایــش کارآیی شــان در رابطــه بــا 
ــزو  ــز ج ــد نی ــده دارن ــه به عه ــئولیتی ک مس
ــه شــمار  روش هــای تأثیرگــذاری انجمــن ب
ــا در  ــن فعالیت ه ــه ای ــه و هم ــد. هم می آین
راســتای ایجــاد یــک زمینــه بــازی بُرد-بـُـرد 
بــرای کلیــه فعــاالن پســته کشــور و توســعه 

ــت. ــه بوده اس ــت عادالن ــای رقاب فض
ــا  ــد، آی ــش می آی ــوال پی ــن س ــان ای در پای
ــکل  ــک تش ــه ی ــران ک ــته ای ــن پس انجم
ــه  ــی باشــد ک ــد جای ــی اســت بای غیرانتفاع
از  می شــوند  وارد  آن  بــه  اعضــا  وقتــی 
ــخصی  ــع ش ــادی و مناف ــای اقتص فعالیت ه
ــر  ــر. اگ ــًا خی ــویند؟! حتم ــت بش ــود دس خ
ــته  ــن پس ــرد انجم ــازی بُرد-بُ ــن ب در زمی
و  حضــور  اعضــا  از  یــک  هــر  ایــران، 
مشــارکت خــود در ایــن انجمــن را بــا نــگاه 
»بهتریــن نتایــج موقعــی حاصــل می شــوند 
ــود و  ــرای خ ــه ب ــه را ک ــس آنچ ــه هرک ک
ســایر فعــاالن پســته کشــور بهتریــن اســت، 
انجــام دهــد« تنظیــم کننــد، احتمــال تعریف 
یــک فعالیــت خطــا در انجمــن کاهــش 
ــن،  ــط انجم ــد در محی ــه بای ــد؛ چراک می یاب
نفــع جمعــی صنعــت پســته را هــم در کنــار 

ــم.  ــر بگیری ــود در نظ ــخصی خ ــع ش نف
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طــی چهــار دوره بازدیــد از باغ هــای پســته اســتان 
ایــران  پســته  انجمــن  توســط  سیستان و بلوچســتان 
کشــاورزان  و  کارشناســان  بازدیــد  دوره  یــک  و 
اســتان  پســته کاری  مناطــق  از  سیستان و بلوچســتان 
ــی از  ــن حاک ــی انجم ــم اعزام ــدی تی ــان، جمع بن کرم
ــود کــه یکــی از اصلی تریــن مســائل پســته کاری  ــن ب ای
در سیستان و بلوچســتان تکــرار بســیاری از خطاهــای 
باغــداری اســتان کرمــان می باشــد کــه بــا تعامــل بیشــتر 
ــوان  ــل می ت ــای متقاب ــان و بازدیده ــداران، کارشناس باغ
ــکاتی از  ــود. مش ــدوار ب ــه امی ــن نقیص ــاح ای ــه اص ب
قبیــل: دیــد بســیار منفــی نســبت بــه آبیــاری قطــره ای؛ 
ــده  ــرا ش ــل اج ــه در اوای ــتم هایی ک ــًا سیس ــون گاه چ
انــد، از نظــر طراحــی بــد بوده انــد. مشــکل مدیریــت آب 
ــی  ــته خیز و حت ــتان های پس ــه اس ــه در هم ــاک ک و خ
ــی  ــن نقیصــه وجــود دارد؛ در حال ــز ای ــان نی اســتان کرم
ــه و  ــم هزین ــد کار ک ــاک می توان ــت آب و خ ــه مدیری ک
ــود و  ــی نمی ش ــه کاف ــه آن توج ــا ب ــد، ام ــری باش موث
ــا شــوری توجــه کافــی نمی شــود  ــارزه ب ــه موضــوع مب ب
ــت.  ــل مشاهده اس ــوری قاب ــان ش ــای درخت ــًا در پ و گاه
مــورد بعــدی هــرس درختــان پســته اســت کــه در 
عملیــات هــرس می بایســت ایــن موضــوع مــورد توجــه 
قــرار گیــرد کــه شــاخه های بــارده بــرای بازکــردن 
مســیر حرکــت تراکتــور و ادوات کشــاورزی حــذف 
نشــوند، بلکــه باردهــی بیشــتر مدنظــر باشــد. البتــه نحــوه 
باغریــزی اصولــی نیــز مشــکلی اســت کــه کمابیــش در 

ــود دارد. ــته کاری وج ــق پس مناط
از ایــن رو، در تاریــخ 24 آذرمــاه امســال در نشســت 
ــاق  ــاورزی ات ــیون کش ــس کمیس ــا رئی ــی ب ــم اندیش ه
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی زاهــدان و 
ــام  ــازمان نظ ــاورزی، س ــاد کش ــازمان جه ــئولین س مس
مهندســی و اداره کل فنــی و حرفــه ای ایــن اســتان، مقــرر 
شــد مدیــران و کارشناســان ایــن اســتان از باغــات پســته 
ــد. ــل آورن ــد به عم ــاه 97 بازدی ــان در دی م ــتان کرم اس
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــن نشســت، ات ــرو ای پی
کشــاورزی زاهــدان بــا همــکاری انجمــن پســته ایــران از 
تاریــخ 23 تــا 25 دی مــاه 97 میزبــان جمعــی از مدیــران، 

کارشناســان و تعــدادی از باغــداران ایــن اســتان بــود. 
ــنایی  ــور آش ــه منظ ــاه ب ــای 24 و 25 دی م ــی روزه ط
مهمانــان انجمــن بــا وضعیــت باغ هــای اســتان کرمــان، 
بازدیــد از تعــدادی از باغ هــای پســته رفســنجان و زرند در 
برنامــه گنجانــده شــده بود. در ایــن بازدیدهــا، کارشناســان 
ــاال  ــات ب ــا بی کربن ــا آب ب ــه ب ــی ک ــداران باغ های و باغ
آبیــاری قطــره ای شــده بودند، باغریزی هــای اصولــی 
و تغییــر پیونــد درختــان مســن را مشــاهده کردنــد 
و در خصــوص نــکات فنــی در اســتفاده از کودهــای 
حیوانــی و نحــوه تغذیــه درختــان پســته بــه بحــث 
پرداختنــد. همچنیــن ضمــن پرداختــن بــه مســائل فنــی، 
ــاورزان و  ــا کش ــده ب ــروه بازدید کنن ــه گ ــد ک ــاش ش ت

ــوند.  ــنا ش ــز آش ــه نی ــان پیشــرو منطق کارشناس
در روز اول در رفســنجان از باغ هــای پســته منطقــه 

فردوســیه، جوادیــه فــاح و رســتم آبــاد هرنــدی بازدیــد 
ــان جــوان و  ــده درخت ــروه بازدیدکنن ــد و گ ــه عمــل آم ب
مســنی را کــه بــه شــیوه قطــره ای تحــت فشــار، آبیــاری 
می شــدند را مشــاهده کردنــد، جزئیاتــی در مــورد تغذیــه 
درختــان پســته آموختنــد، درختــان کهنســال تغییــر پیونــد 
ــی در  ــات فن ــی از جزئی ــا برخ ــد و ب ــده را دیدن داده ش
باغ هــای تنــاژ بــاال آشــنا شــدند و یــک بــاغ بــا مدیریــت 

ــد.  ــاری زیرســطحی کــم فشــار را مشــاهده کردن آبی
در روز دوم بازدیــد، گــروه پــس از دیــدار بــا بهــروز 
ــه  ــران، ب ــته ای ــن پس ــای انجم ــأت امن ــو هی آگاه عض
ســمت باغ هــای شهرســتان زرنــد حرکــت کردنــد و 
ــرس  ــا روش ه ــه ب ــای ارجمندی ــد از باغ ه ــن بازدی ضم
ــد در  ــر پیون ــی، تغیی ــه صــورت عمل ــرم ب ســربرداری و ف
ــا شــده آشــنا  ــای باغ هــای ره ــاال و نحــوه احی ســطح ب

ــدند.  ش
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــی مدی ــین رضای ــان از حس در پای
شهرســتان رفســنجان، بهــروز آگاه عضــو هیــأت امنــای 
ــو  ــعاع عض ــی انجم ش ــران، محمدعل ــته ای ــن پس انجم
هیــأت امنــای انجمــن پســته ایــران، حــاج حســن 
ــیدعلی  ــوق، س ــیه ن ــه فردوس ــاغ منطق ــر ب ــری مدی جعف
صدرپــور مدیربــاغ در جوادیــه فــاح، غامرضا ســجادیان 
مدیربــاغ منطقــه رســتم آبــاد هرنــدی و علیرضــا خالقــی 
مدیربــاغ منطقــه ارجمندیــه زرنــد کــه بــا همراهــی گــرم 
ــال  ــد، کم ــاری دادن ــا را ی ــود م ــه خ ــی صمیمان و پذیرای

ــکر را دارد.  تش

رفسنجان- جوادیه فالح - باغ ریزی اصولی - مدیریت سید علی صدرپور

کشاورزان و کارشناسان سیستان و بلوچستان در کرمان

گزارش بازدید
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فردوسیه نوق- درختان تغییر پیوند شده کهنسال- مدیریت حسن جعفری

حومه رفسنجان- بازدید از سیستم آبیاری قطره ای 
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امیــد ناصــری عضــو پیوســته انجمــن پســته ایــران، تحصیــل کــرده رشــته باغبانی 
ــه  ــل، در رفســنجان ب دانشــگاه اصفهــان اســت. وی پــس از اتمــام دوران تحصی
باغــداری پســته مشــغول شده اســت. در اســفند 96 گفتگویــی بــا وی تحــت عنــوان 
»توجــه بــه هزینــه تمــام شــده مهــم اســت« در ماهنامــه دنیــای پســته بــه چــاپ 
رســید، چــرا کــه وی در برداشــت پســته جــزو رکــوردداران بوده اســت. امــا اینبــار 
بــه ســراغ ناصــری رفتیــم، نــه از منظــر باغــداری پســته، بلکــه بــرای آشــنایی بــا 
نقطــه نظراتــش در مــورد انجمــن. در ایــن گفتگــو، امیدناصــری ضمــن برشــمردن 
نقــاط ضعــف انجمــن، راه حلــی نیــز پیشــنهاد می دهــد کــه جزئیــات آن در ادامــه 

آمده اســت. 
چــه مــدت اســت کــه شــما عضــو انجمــن هســتید و چــه شــد کــه 

ــدید؟ عضو ش
کمتــر از یک ســال اســت کــه عضو انجمــن هســتم. انجمــن را دورادور می شــناختم 
ــش  ــه دســت دوســتان می رســید، فعالیت های ــه ب ــی ک ــق مجله های ــم از طری و ه
را دنبــال می کــردم، امــا هیــچ زمــان وسوســه نشــدم عضــو انجمــن باشــم. چنــد 
ــه  ــد ک ــوال می کردن ــن س ــد. از م ــنهاد دادن ــن پیش ــه م ــتان ب ــم دوس ــه ه مرتب
ــم  ــرا؟ می گفت ــیدند چ ــه. می پرس ــم ن ــم هســتید؟ می گفت ــن ه ــما عضــو انجم ش
مــن اصــًا انگیــزه ای نــدارم عضــو شــوم. نــه فقــط انجمــن پســته، انجمن هــای 
دیگــری هــم بــود کــه هیــچ زمــان رغبــت عضویــت در آنهــا نداشــتم، بــه خاطــر 
اینکــه در ذهنــم ایــن بــود کــه انجمن هــا خنثــی هســتند. خنثــی هســتند، یعنــی 
ــل اینکــه  ــه دلی ــد. ب ــی در سیســتم ایجــاد کن ــد تغییرات ــد کارشــان نمی توان برآین
آنقــدر موانــع جلویشــان هســت و تابلوهــای ایســت جلویشــان می آیــد کــه دیگــر 
ــد و  ــا را نمی خواهن ــی انجمن ه ــر کارشناس ــد، نظ ــت نمی رس ــه دول ــان ب زورش
ــه فکــر  ــده هســتند کــه اصــًا ب ــم گیرن ــت تصمی ــع کســانی در دول برخــی مواق
ــه  ــوده ک ــن ب ــم ای ــدم، نگاه ــن آم ــه انجم ــه ب ــا روزی ک ــتند. ت ــورت نیس مش

انجمن هــا خنثــی هســتند. یــک زمانــی دوســتان گفتنــد بیاییــد، بنــده آمــدم بــه 
عنــوان بیننــده و شــنونده و هنــوز بــه ایــن قضــاوت نرســیده ام کــه انجمــن منفــی 
ــته  ــت داش ــه می بایس ــدی ک ــا رش ــت م ــا در مملک ــت. انجمن ه ــت اس ــا مثب ی

ــد. ــری کــه می توانســتند در کارهــا داشــته باشــند، ندارن باشــند و تأثی
ــوان  ــا عن ــده ب ــت ش ــته درس ــرای پس ــی ب ــک بحران ــال ی ــم، امس ــی می زن مثال
ــی  ــم محصول ــده ه ــال آین ــم، س ــش داری ــال را در پی ــوز امس ــی. هن بی محصول
ــی  ــته و بعض ــال گذش ــتاد س ــی هش ــد ط ــتان می گوین ــی از دوس ــت. بعض نیس
ــد و  می گوینــد در پنجــاه ســال گذشــته چنیــن چیــزی ندیده ایــم کــه ســالی بیای

ــد هــم ســال پســته نباشــد.  ــچ پســته ای نباشــد و ســال بع هی
وقتــی چنیــن بحرانــی می آیــد، یکســری تبعــات دارد. تبعــات اقتصادی، کشــاورزها 
ــه ملک شــان برســند، خــرج کننــد، تعمیــرات کننــد، کــود  ــد ب ــد، بای درآمــد ندارن
بخرنــد در حالــی کــه در ســال پیــش رو خیلــی پســته ای نداریــم. تبعــات اجتماعــی 
دارد، کشــاورزان مجبــور می شــوند کارگرهایشــان را اخــراج کننــد و کارگــر 
ــود  ــه ک ــی ک ــرده، کس ــار می ک ــه پت ــی ک ــد، کس ــت می ده ــغلش را از دس ش
می ریختــه، کســی کــه نگهبانــی مــی داده، حتــی تراشــکاری کــه دربنــد درســت 
مــی کــرده، همــه اینهــا داشــتند در دهــات و شــهرهای پســته خیز کار می کردنــد، 
امــا همــه اینهــا منبــع درآمدشــان صفــر می شــود. آقایــان آمدنــد و ســتاد بحرانــی 
ــی  ــت خیل ــا نمی بایس ــته در اینج ــن پس ــما انجم ــر ش ــه نظ ــد، ب ــکیل دادن تش
ــت  ــن نمی توانس ــم، انجم ــز داری ــته خی ــهر پس ــد ش ــا چن ــر م ــد؟! مگ ــال باش فع
ــدگان  ــه نماین ــته خیز ب ــق پس ــس در مناط ــدگان مجل ــان نماین ــد آقای ــرود بگوی ب
مناطــق چــای کار و برنــج کار نــگاه کنیــد کــه چگونــه بــا هــم هماهنــگ می شــوند 
و دولــت را مجبــور می کننــد تــا طبــق خواسته شــان عمــل شــود. مــا البــی اش را 
نداریــم. در حالــی کــه کشــاورزی مــا دارد بــه ســمت پســته مــی رود. از یــک جایــی 
نزدیــک تبریــز بــا مــن تمــاس گرفتنــد بــه نــام یامچــی و گفتنــد کــه مــا پســته 

ــده اصــًا نمی دانســتم کــه ایــن منطقــه کجاســت! ــم، بن داری
ــه مــدت دو ســال اقتصــاد مناطــق  نتیجــه مدیریــت بحــران، در حادثــه ای کــه ب
پســته خیز را درگیــر خــودش کــرده، ایــن شده اســت کــه هیــأت وزیــران 
ــن  ــد ضم ــل موظفن ــای عام ــب آن بانک ه ــه موج ــه ب ــد ک ــه ای گذرانده ان مصوب
ــارت دیدگان  ــدۀ خس ــید ش ــای سررس ــم وام ه ــزد و جرای ــود، کارم ــودگی س بخش
بخــش کشــاورزی ناشــی از حــوادث غیرمترقبــه را تــا تاریــخ ابــاغ ایــن مصوبــه 
بــه مــدت ســه ســال امهــال کننــد. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه تاریــخ ابــاغ چــه 
زمــان اســت؟ بــرج پنــج ! یعنــی بعــد از ایــن بانــک می توانــد قبــول نکنــد. بعــد 
شــما کــدام کشــاورزی ســراغ داریــد کــه بــرج پنــج ســر رســید وامــش را انتخــاب 
کنــد؟! حتــی مصوبــه بعــدی کــه صــادر شــده، گفتــه اســت ســود کارمــزد و جریمه 
را جــزو قســط ســال اول بایــد بدهیــد. بــه ایــن ترتیــب، وام کشــاورزی در ســالی 
کــه ســال آور پســته در اکثــر نقــاط ایــران بــوده تــا بــرج پنــج ســالی کــه پســته 
ــدارد، امهــال شــده اســت! برویــد بــه ده کشــاورز خبــره نشــان دهیــد و  وجــود ن
ــه  ــران! ایــن مصوب ــد مدیریــت بحــران امســال پســته ای ــد ایــن شــد برآین بگویی
بــرای کشــاورز نبــوده، بــرای کســانی بــوده کــه مثــل همــه کارهــای مملکــت مــا 

گفتگو با امید ناصری عضو پیوسته انجمن

ضعف انجمن در ارتباطات و البی گری 
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ــد. ــتفاده می کنن ــت در آن اس از ران
شــما معتقــد هســتید کــه انجمــن در 

اســت؟ ضعیــف  البی گــری 
در مــورد انجمــن اصــًا نمی خواهــم قضــاوت کنــم، 
چــون تــازه آمــده ام و دوســت نــدارم قضاوتــی کنــم، 
ولــی می توانــم بــه عنــوان انتظاراتــم از انجمــن 
بگویــم کــه قبــًا کشــاورزهای پســته کار دغدغــه ای 
نداشــتند، امــا االن کشــاورزی پســته دغدغــه شــده، 
یعنــی شــما می آییــد همــه کار می کنیــد، ولــی 
ــده محصــول  ــال آین ــه س ــی نیســت ک ــچ ضمانت هی
برداریــد. بــه خاطــر اینکــه پارامترهــای محــدود 
ــاز ســرمایی برطــرف نمــی  ــاد شــده اند. نی ــده زی کنن
ــد،  ــواب نمی ده ــم ج ــی زنی ــک م ــن ول ــود، روغ ش
ــته  ــرای پس ــی ب ــچ تضمین ــده، هی ــوض ش ــم ع اقلی
ــان  ــویم، پول م ــم می ش ــه تحری ــدارد. اینک ــود ن وج
ــم  ــت نمی توانی ــم باکیفی ــم، س ــم بیاوری را نمی توانی
ــه  ــان را س ــویم کودم ــور ش ــه مجب ــم، یک دفع بیاوری

ــت اســت. ــر عل ــد ب ــم هــم مزی ــر بخری براب
شــما بــه عنــوان یــک عضــو چه مشــکالت 

ــد؟ ــری می بینی دیگ
ــگاه  ــد ن ــن از دو بُع ــه انجم ــر ب ــن اگ ــر م ــه نظ ب
ــی و  ــی، بازاریاب ــات ترویج ــد اطاع ــک بع ــم، ی کنی
ــه  ــن زمین ــن در ای ــر م ــه نظ ــه ب ــته ک ــارت پس تج
ــد دیگــر ارتباطــی اســت.  ــوده، بع ــر ب انجمــن قوی ت
ــود  ــته می ش ــی نوش ــاالت خوب ــه االن مق ــن ک همی
ــت،  ــوب اس ــود خ ــل می ش ــب منتق ــات جال و تجربی
ــم  ــی اس ــت. وقت ــف اس ــی ضعی ــد ارتباط ــا در بُع ام
جایــی می شــود انجمــن پســته ایــران، پــس انجمــن 
تعــدادی از تولیدکننــدگان و بازرگانــان پســته نیســت؛ 
ــه  ــت ب ــته در مملک ــد پس ــا در تولی ــر م ــی اگ یعن
ــک  ــن تخصصــی آن در ی ــم، انجم مشــکل برخوردی

جایــی کــم کاری کرده اســت.
ــکل  ــن مش ــل ای ــرای ح ــما ب ــنهاد ش پیش

ــت؟ چیس
ــه  ــد ب ــران رفتی ــته ای ــن پس ــار از انجم ــما چندب  ش
ــاوره ای  ــات مش ــران و جلس ــته کاری ای ــق پس مناط
ــاز نبــوده صــد نفــر کشــاورز را دعــوت  گذاشــتید؟ نی
کنیــد، بلکــه ده نفــر کشــاورز پیشــرو را دعــوت کنیــد 
بــه ایــن دلیــل کــه آنهــا 50 درصــد تولیــد منطقــه را 
ــد  ــد اســتاد خــوب هــم بیاوری ــد و چن در دســت دارن
و بــا آنهــا مشــورت کنیــد و بعــد نتایــج آن را منتشــر 

ــار  ــد در کن ــره را بگذاری ــج کشــاورز خب ــا پن ــد. ی کنی
ســایر کشــاورزان تــا جلســه بگذارنــد و آنهــا را آموزش 
دهنــد. انجمــن بایــد روی ایــن مــوارد کار کنــد. بــه 
نظــر مــن انجمــن بایــد ارتباطــات در حــوزه تولیــد را 
بیشــتر کنــد. اینکــه انجمــن 5 نفــر را از قــم مــی آورد 
بــه رفســنجان تــا پســته کاری ها را ببیننــد،کار خوبــی 
ــر  ــاورزان را درگی ــاد کش ــد آح ــما بای ــی ش اســت، ول

کنیــد.
ــب  ــج قط ــش در پن ــج همای ــته پن ــن پس ــر انجم اگ
ــه  ــکاتی ک ــر مش ــز ب ــا تمرک ــران ب ــاورزی ای کش
خــاص آن مناطــق اســت، بگــذارد، خیلــی اثربخــش 
ــزی  ــن چی ــته چنی ــن پس ــن از انجم ــود. م ــد ب خواه
ندیــدم. هــر چــه ایمیــل از انجمــن بــرای مــن آمــده 

بیشــتر موضوعــات بازاریابــی و موضوعــات بازرگانــی 
ــدم.  ــم دی ــی ک ــوده و موضــوع کشــاورزی خیل ب

ــد،  ــر کردی ــده را ذک ــکل عم ــما دو مش ش
البی گــری  در  انجمــن  ضعــف  یکــی 
کــه  ارتباطــات  محدودیــت  دیگــری  و 
نمی توانــد همــه جامعــه تولیدکننــده پســته 
ــه  ــما ب ــد. ش ــرار ده ــر ق ــت تأثی را تح
عنــوان یــک عضــو، بــرای ارتبــاط بیشــتر و 
انتقــال اطالعــات حاضریــد چــه کاری بــرای 

ــد؟ ــته بکنی ــه پس جامع
بــه نظــر مــن برگــزاری همایش هــا در زمینــه تولیــد 
ــی  ــا مرکزیت ــن ب ــت. انجم ــوب اس ــی خ ــته خیل پس
ــد.  ــع کن ــم جم ــراد را دور ه ــد اف ــه دارد می توان ک
متأســفانه مــن االن نمی دانــم از رفســنجان چــه 
کســانی عضــو انجمــن هســتند. انجمــن بایــد بتوانــد 
ــد  ــع کن ــم جم ــان دور ه اعضــا را در مناطــق خودش
ــی  ــد. یعن ــت کنن ــان صحب ــورد مشکات ش ــا در م ت
ــه  ــد و هم ــت کن ــک درس ــک کوچ ــای کوچ گروه ه
ــه  ــر وصــل شــوند. ب ــه بزرگ ت ــک کمیت ــه ی ــا ب اینه
ــات  ــترش ارتباط ــرای گس ــن ب ــر، انجم ــارت دیگ عب
ــل  ــزب عم ــک ح ــل ی ــد مث ــدگان بای ــن تولیدکنن بی

ــد.  کن
مثــًا، انجمــن می توانــد از طریــق یــک عضــو 
فعــال تولیدکننــده پســته در خراســان، در ایــن منطقــه 
ــه مســائل و مشــکات  ــه بگــذارد و ب جلســات ماهان
ــا  ــداً ب ــد بع ــد. همیــن گــروه می توانن ــی بپردازن باغبان
وزاتخانه هــا و نماینده هــا البی گری هــای موثــری 

ــد. ــان بکنن ــع مشکا ت ش ــرای رف ب
ــن  ــق انجم ــم از طری ــه بتوان ــت دارم ک ــده دوس بن
واســطه شــوم و کشــاورزهایی کــه می دانــم از 
هــر لحاظــی پتانســیل رشــد را دارنــد در یــک 
مجموعــه ای جمــع کنــم و ماهــی یــک بــار از 
دانشــجو گرفتــه تــا باغــدار عاقمنــد را جمــع 
ــه هــر فصــل را بررســی  ــوط ب کنــم و مباحــث مرب
جمع بنــدی  و  جمــع آوری  را  نظــرات  نقطــه  و 
ــوند،  ــکیل ش ــی تش ــک وقت ــای کوچ ــم. گروه ه کن
می تواننــد تجربیــات، نقدهــا، کمبودهــا و حتــی 
امــروز  مشــکل  دهنــد.  انتقــال  را  پیشــرفت ها 
انجمــن ایــن اســت کــه هشــتاد درصــد کشــاورزان 

اصــًا اســمش را نشــنیده اند. 

 انجمــن بایــد بتوانــد اعضــا را در 
مناطــق خودشــان دور هــم جمــع کند 
ــت  ــورد مشکالت شــان صحب ــا در م ت
گروه هــای کوچــک  یعنــی  کننــد. 
ــا  ــه اینه ــد و هم ــت کن ــک درس کوچ
بــه یــک کمیتــه بزرگ تــر وصــل 
ــن  ــر، انجم ــارت دیگ ــه عب ــوند. ب ش
بــرای گســترش ارتباطــات بیــن 
تولیدکننــدگان بایــد مثــل یــک حــزب 

ــد.  ــل کن عم

ایــن مــوارد  بایــد روی  انجمــن 

ــن  ــن انجم ــر م ــه نظ ــد. ب کار کن

ــد را  ــوزه تولی ــات در ح ــد ارتباط بای

بیشــتر کنــد. اینکــه انجمــن 5 نفــر 

را از قــم مــی آورد بــه رفســنجان تــا 

ــی  ــد،کار خوب ــته کاری ها را ببینن پس

اســت، ولــی شــما بایــد آحــاد 

ــد. ــر کنی ــاورزان را درگی کش



1- باغــداری پســته در ایــران، عمومــًا در فــات مرکــزی کشــور واقــع شده اســت. 
ــی  ــداوم آبده ــش م ــا و کاه ــدن آب ه ــور ش ــالی و ش ــزی خشکس ــات مرک در ف
ــزوده  ــران آن اف ــت و بح ــر وخام ــه روز ب ــه روزب ــت ک ــی اس ــل بزرگ ــا، معض چاه ه

می شــود. 
ــتر  ــور بیش ــته خیز کش ــق پس ــره وری از آب را در مناط ــرورت به ــل، ض ــن معض ای
ــده،  ــرفتۀ تولید کنن ــورهای پیش ــت کش ــره وری از آب در اکثری ــزان به ــد. می می کن
ــای  ــا و ابزاره ــا و تکنیک ه ــتفاده از روش ه ــر اس ــر اث ــه ب ــم و چ ــل اقلی ــه به دلی چ
ــه ازای یــک  ــر مکعــب ب ــه یــک مت ــاری و ســایر عوامــل حداقــل ب ــی و آبی باغبان

ــت . ــر رسیده اس ــتۀ تَ ــرم پس کیلوگ
ــر رفته اســت،  ــن بســیار فرات ــون ت ــک میلی ــا از ی ــاالنۀ پســته در دنی ــد س 2- تولی
توســعه باغــات پســته در بســیاری از مناطــق دنیــا از آمریــکا و اســترالیا تــا مراکــش 
و اســپانیا و ترکیــه، به شــدت در حــال گســترش اســت و بعیــد اســت رفتــار بــازار در 
مــورد پســته بــا ســایر مغزجــات )مثــل بــادام( خیلــی متفــاوت باشــد. در این صــورت 
قیمــت پســته از اوج فعلــی به تدریــج بــه ســطوح پایین تــر خواهــد رفــت و رقابــت 

ــر خواهدشــد.  ــر جدی ت ــد ارزان ت ــرای تولی ب
3- از ســوی دیگــر، کم آبــی در فــات مرکــزی، قیمــت معاماتــی و یــا جایگزینــی 
آب را از شــکل فعلــی )تقریبــًا بــدون بهــا( تغییــر خواهــدداد. و بــه یکــی از آیتم هــای 
ــه  ــم در زمانی ک ــر داری ــه بخاط ــن آنک ــرد. ضم ــد ک ــدل خواه ــه ای ب ــم هزین مه
تنش هــای سیاســی کاهــش می یابــد، معمــواًل دولت هــا ترجیــح می دهنــد 
علی رغــم تــورم داخلــی، قیمــت ارز را ثابــت نگه دارنــد. در چنیــن شــرایطی قیمــت 
تمــام شــدۀ تولیــد پســته بــه نســبت قیمت هــای فــروش بســیار افزایــش می یابــد.

همــۀ ایــن مقدمــه را متذکــر شــدم کــه تأکیــد کنــم هــر باغــدار پســته در فــات 

مرکــزی ایــران بایــد بــه هــر طریــق ممکــن تولیــد خــودش را بــه ضابطــه عمومــی 
ــک  ــب آب نزدی ــک مترمکع ــه ازای ی ــه دالر ب ــادل س ــد مع ــرای تولی ــی، ب باغبان
کنــد. به عبــارت دیگــر، بــر اســاس قیمت هــای امــروز بایــد بــه ازای مصــرف ســه 
متــر مکعــب آب ) بــدون محاســبه آب مــورد نیــاز آبشــویی(، یــک کیلوگــرم پســته 
خشــک، به عنــوان حــدود حداقــل بهــره وری از آب، تولیــد نمایــد. و ااِل بــه اشــکال 

یــا دالیــل مختلــف مجبــور خواهدشــد صحنــه تولیــد پســته را تــرک کنــد. 
4- و اما وضع امروز اکثر باغداران با این ضابطه چه مقدار فاصله دارد؟ 

هــر یــک از مــا می توانیــم دوری یــا نزدیکــی خودمــان را بــا ایــن ضابطــه بســنجیم. 
وضیعــت عمومــی مصــرف آب کــه در اکثــر باغــات متوســط و نــه باغــات کم بــارده 
ــدود ۱5-۱2  ــط ح ــور متوس ــاله، به ط ــًا 5 س ــک دوره مث ــت، در ی ــاری اس ــا ج م
ــه  ــان از فاصل ــه نش ــد ک ــک می باش ــته خش ــو پس ــک کیل ــه ازای ی ــب ب مترمکع

زیــادی اســت؛ حــدود 5 تــا 4 برابــر بیشــتر کــه بــا حــدود مــورد انتظــار داریــم. 
5- امــا چگونــه می توانیــم ایــن فاصلــه را جبــران کنیــم؟ آیــا هیــچ دســتور العمل 
تدوین شــده یــا فرمــول تغذیــه و یــا توصیــه روشــنی از هــرس یــا اصــاح خــاک 
و ســایر عملیــات وجــود دارد کــه بــا عمــل بــه آن بتوانیــم ایــن فاصلــه بســیار زیــاد 

از ســوی عملکــرد را پــر کنیــم؟ 
ــر  ــی اکث ــرای حت ــوان ب ــه بت ــی ک ــول مطمئن ــچ فرم ــه هی ــن اســت ک ــت ای واقعی
باغــات تجویــز کــرد، وجــود نــدارد. علــت آن هــم پیچیدگــی بســیار خــاک، گیــاه، 
ــن پیچیدگی هــا به حــدی  ــا یکدیگــر اســت. ای ــن عوامــل ب ــاط ای ــم، آب و ارتب اقلی
ــه در یــک  ــم کــه اِعمــال یــک فرمــول تغذی ــاال اســت کــه بارهــا شــاهد بوده ای ب
گوشــۀ یــک بــاغ بــه فاصلــه چنــد ده متــر از گوشــه دیگــر بــاغ، اثــرات مختلفــی 
ــد در  ــه و پیون ــن پیچیدگــی، عــدم یکنواختــی ژنتیکــی پای ــار ای داشته اســت. در کن
باغــات پســته ایــران مشــکل را دو چنــدان می کنــد. ســالیان بســیار طوالنــی اســت 
ــا روش هــای مختلــف  ــرای کاهــش ایــن مشــکل ب کــه در کشــورهای پیشــرفته ب
فنــی و تکنولوژیــک، پایه هایــی کــه کشــت می کننــد حداکثــر شــباهت های 
ــا از  ــت ی ــک درخ ــا از ی ــه پیوندک ه ــز ب ــد نی ــگام پیون ــد و به هن ــی را دارن ژنتیک
ــد. مــا متأســفانه در ایــن بخــش  ــا ســاختمان ژنتیکــی یکســان می گیرن ــان ب درخت
ــش  ــال پی ــا س ــا در ده ه ــدران م ــه پ ــم ک ــرده و می کنی ــل ک ــان عم ــز آن چن نی
عمــل کرده انــد. بنابرایــن، تنهــا راه عبــور مــا از ایــن مســیر، بکارگیــری تحقیقــات 
ــباهت های  ــه ش ــه ای ک ــر ناحی ــا ه ــه ی ــر منطق ــرای ه ــی ب ــردی و اختصاص کارب

ــد . ــوع خــاک و آب و اقلیــم و ســایر عوامــل دارن ــه لحــاظ ن حداکثــری ب
تحقیقات در باغبانی پسته را به چند دسته می توان تقسیم کرد:

1( تحقیقات پایه ای و علمی:
ایــن نــوع تحقیقــات از عهــدۀ بخــش خصوصــی خــارج اســت و بایــد بخش هــای 
ــی،  ــن موضوعــات زمــان بســیار طوالن عمومــی آن  را عهــده دار شــوند. معمــواًل ای
بیــش از ده یــا پانــزده ســال، نیازمنــد اســت و نتایــج آن بــرای عمــوم باغــداران قابل 
استفاده اســت. مثــًا، انتخــاب پایــۀ مناســب اقلیــم ایــران کــه بــه شــوری متحمــل 
باشــد، ســرمای تــا 20- درجــه ســانتی گراد را در زمســتان تحمــل کنــد، زمــان خــواب 

تحقیق برای پسته از نان شب واجب تر است
علی نظری

عضو هیأت امنا انجمن پسته ایران

باغبانی
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ــان  ــل آب ــران و در اوای ــم ای ــب اقلی ــز مناس آن در پایی
ــا  ــوز ( ی ــرا )گم ــا فیتوفت ــد ی ــه نمات ــبت ب ــد و نس باش
ــًا، رشــد مناســبی  ــاوم باشــد. ضمن دیگــر بیماری هــا مق
ــال  ــادی را از 8 س ــی اقتص ــه دوره بارده ــد ک داشته باش
ــوع  ــا کمتــر کاهــش دهــد. ایــن ن ــه 5 ســال ی فعلــی ب
ــعی و  ــا س ــر و ب ــیار زمان ب ــات بس ــات و تحقیق مطالع
و ســرمایه گذاری  اســت  فــراوان همــراه  خطاهــای 

ــد.  ــادی را مــی طلب زی
ــدک مناســب  ــی پیون ــی دیگــر، معرف ــوان مثال ــه عن ب
بــا اقلیم هــای مختلــف قابــل ذکــر اســت؛ هــم 
اکنــون پســته کاری از مرزهــای شــمالی ایــران در 
ــا  ــتان و ت ــتان و بلوچس ــا سیس ــی ی ــان غرب آذربایج
ــای  ــرب کوه ه ــرق و غ ــاس و در ش ــی بندرعب نزدیک
ــم  ــوع اقلی ــن تن ــت. در ای ــال رواج اس ــرس در ح زاگ
ــه  ــف ب ــه مختل ــه 5 پهن ــوع را ب ــن تن شــاید بشــود ای
لحــاظ نیــاز ســرمایی و نیــاز گرمایــی و دوره گلدهــی و 
تاریــخ گل افشــانی تقســیم بندی کــرد. بنابرایــن، بایــد 
ــی  ــه به طــور طبیع ــم ک ــدک و رق ــا پیون ــان ده ه از می
ــورها  ــایر کش ــران و س ــال در ای ــزاران س ــی ه در ط
به وجــود آمــده، بهتریــن آنهــا را کــه بــا پایــه مناســب 
ــن  ــد و بهتری ــته باش ــق داش ــب تطبی ــم مناس و اقلی

ــود. ــی نم ــایی و معرف ــد، شناس ــرد را بده عملک
ــرات  ــل تغیی ــز به دلی ــون نی ــم اکن ــوع ه ــن موض ای
ــا آن  ــته کاری ب ــق پس ــه در مناط ــدیدی ک ــی ش اقلیم
مواجــه هســتیم، بســیار ضــروری اســت. از ایــن دســت 
موضوعــات عمومــی کــه نیازمنــد تحقیقــات طوالنــی 
ــاد داریــم کــه صنعــت پســته  مــدت اســت، بســیار زی

ــاز شــدید دارد.  ــه آن نی ب
2( تحقیقــات کوتــاه مــدت بــا انتظــار یافتن 

نتیجــه در حــدود 3 تــا 5 ســال 
ماننــد روش هــای مبــارزه بــا آفــات، یافتــن موثرتریــن 
ــرس  ــن روش ه ــرمایی، بهتری ــاز س ــران نی روش جب
درختــان بالــغ و یــا روش هــای هــرس بــرای افزایــش 

عملکــرد.
ــا  ــدار ب ــر باغ ــد ه ــه بای ــی ک 3( تحقیقات
ــان  ــاک و درخت ــی آب، خ ــه ویژگ ــه ب توج

ــد.  ــام ده ــش انج ــود در باغ موج
ــۀ بســیار وســیع ویژگی هــا  تحقیــق در خصــوص دامن
ــی  ــا آل ــی ی ــواد معدن ــوع م ــاک، از تن ــی خ و پیچیدگ
ــزم مختلفــی کــه در خــاک  ــا میلیون هــا میکرو ارگانی ب
ــاختار  ــاد س ــیار زی ــوع بس ــا تن ــد و ی ــی می کنن زندگ
بســیار  محیــط  مجموعــًا  کــه  خــاک  دانه بنــدی 

ــازد  ــم می س ــت فراه ــت درخ ــرای فعالی ــی را ب متنوع
ــن نحــو، ویژگــی شــیمیایی  را شــامل می شــود. به همی
بســیار  انتخاب هــای  همیشــه  مختلــف  آب هــای 
متعــددی را بــرای باغــدار ایجــاد می کنــد کــه انتخــاب 
و  دقیــق  بررســی های  نیازمنــد  بهتریــن عملکــرد، 
ــن، در  ــاغ اســت. بنابرای ــک ب ــه ی ــر گوش ــی در ه محل
صورتی کــه هــر باغــدار بخواهــد ضابطه هــای حداقلــی 
ــق  ــه از طری ــت ک ــد، الزم اس ــب کن ــره وری را کس به
ــا  ــات ی ــایر باغ ــه در س ــی ک ــاع از نتایج ــب اط کس
ــطح  ــوارد را در س ــده، م ــت آم ــی بدس ــز تحقیقات مراک
چنــد درخــت، در بــاغ خــودش بیازمایــد و نتایــج آن را از 
ــد و در صــورت  ــل نمای ــار تحلی ــق کارشناســان آم طری
موثــر بــودن و اقتصــادی بــودن آن تیمارهــا، در ســطح 

کل بــاغ اجــرا نمایــد. بدیهــی اســت، ایــن روش زمان بــر 
اســت و بــا ســعی و خطــا همــراه اســت. ولــی حرکتــی 
اســت رو بــه جلــو و به تدریــج بــه حداکثــر قابلیــت بــاغ 
ــر باغــداران  ــون، اکث ــد. هــم اکن ــدا می کن دسترســی پی
ــرای  ــن شــیوه را ب ــد و موفــق، کــم و بیــش ای عاقمن
ــاغ خودشــان انجــام می دهنــد، ولــی  بهبــود عملکــرد ب
متأســفانه از تکنیک هــای آمــاری بــرای اطمینــان 
انجــام  کــه  بررســی هایی  و  تحقیقــات  از  یافتــن 
ــت  ــاهده کفای ــه مش ــد و ب ــتفاده نمی کنن ــد، اس می دهن
می نماینــد. کــه البتــه احتمــال خطــا در مشــاهده بســیار 

ــان نیســت. ــل اطمین ــاد اســت و قاب زی
اگــر ایــن فعالیــت بــا یــک حداقلــی از دانــش 
ــن  ــه موثرتری ــرعت دسترســی ب ــر س ــد، ب ــراه باش هم
رژیم هــای تغذیــه یــا اصــاح خــاک و کــود و هــرس و 
غیــره می افزایــد و بــا هزینه هــای بســیار کمتــری بــه 
ــه  ــل اســت ک ــن دلی ــوب می رســد. به همی ــج مطل نتای
در کشــورهای پیشــرفته در علــم باغبانــی، صاحبــان و 
ــو  ــی عض ــه در تعاونی های ــر منطق ــات ه ــران باغ مدی
ــاغ  ــی هــر ب هســتند کــه تمــام امــور فنــی و تحقیقات
ــا،  ــن تعاونی ه ــوند. در ای ــده دار می ش ــا عه را تعاونی ه
ــات  ــه و آف ــی از خــاک و آب و تغذی ــن مختلف متخصی
ــن  ــه کل اعضــا ای ــد کــه ب ــوم وجــود دارن و ســایر عل
ــن  ــود ای ــدون وج ــًا ب ــد. واقع ــه دهن ــات را ارائ خدم
کارشناســان خبــره در کنــار صاحبــان و مدیــران بــاغ و 
عــدم دسترســی بــه حــدود بهینــه فــوق، ایــن مســیر 
ــره وری  ــت. به ــراه اس ــادی هم ــواری های زی ــا دش ب
انــدک مــا کــه در حــدود ۱5 تــا 20 درصــد حــد انتظــار 

ــد . ــل می باش ــن دالی ــت، به همی اس
در کنــار ایــن ناکارآمدی هــا، تنــوع ژنتیکــی کــه 
در پایه هــا و پیوندهــای پســته مــا -کــه بــه آن 
ــر  ــد براب ــز مشــکل را چن ــود دارد نی ــد- وج ــاره ش اش
متفــاوت،  ژنتیکــی  بــا ویژگــی  پایه هــا  می کنــد. 
ســبب می شــوند کــه نتــوان یــک نــوع تغذیــه 
را بــرای کل بــاغ تجویــز نمــود؛ چــرا کــه تــوان 
ــه  ــاه ب ــر گی ــر ه ــد و مض ــر مفی ــع عناص ــذب و دف ج
ــک  ــًا، ی ــتگی دارد؛ مث ــی آن بس ــای ژنتیک ویژگی ه
پایــه قــدرت بســیار خوبــی بــرای جــذب کلســیم دارد 
ــر  یــا مقاومــت بســیار خوبــی در مــورد عــدم جــذب بُ
یــا ســدیم دارد و مقاومــت خوبــی بــه خشــکی و کــم 
ــا  ــن ویژگی ه ــس ای ــر عک ــه دیگ ــی پای ــی دارد. ول آب
ــا ســال اســت  را دارد. در باغبانی هــای پیشــرفته، ده ه
ــح  ــا تلقی ــت ی ــت باف ــوژی کش ــق تکنول ــه از طری ک

 هــر باغــدار پســته در فــالت 

ــر  ــه ه ــد ب ــران بای ــزی ای مرک

ــودش  ــد خ ــن تولی ــق ممک طری

ــی،  ــی باغبان ــه ضابطــه عموم را ب

بــرای تولیــد معــادل ســه دالر بــه 

ازای یــک مترمکعــب آب نزدیــک 

ــد. کن

ــوان  ــه بت ــی ک ــول مطمئن ــچ فرم هی
ــز  ــات تجوی ــر باغ ــی اکث ــرای حت ب
ــم  ــت آن ه ــدارد. عل ــود ن ــرد، وج ک
پیچیدگــی بســیار خــاک، گیــاه، اقلیــم، 
آب و ارتبــاط ایــن عوامــل بــا یکدیگــر 
ــدی  ــا به ح ــن پیچیدگی ه ــت. ای اس
شــاهد  بارهــا  کــه  اســت  بــاال 
ــول  ــک فرم ــال ی ــه اِعم ــم ک بوده ای
تغذیــه در یــک گوشــۀ یــک بــاغ بــه 
فاصلــه چنــد ده متــر از گوشــه دیگــر 
ــت. ــی داشته اس ــرات مختلف ــاغ، اث ب

باغبانی

سال سوم - بهمن ماه 1397 - شماره 1434



می کننــد  بــذر، ســعی  تولیــد  بــرای  کنترل شــده 
ــداران  ــانند و باغ ــل برس ــه حداق ــا را ب ــن تفاوت ه ای
بــرای تأمیــن پیونــدک همیشــه پیوندک هــا را از 
باغــات مــادری کــه کامــًا توســط نهادهــای عمومــی 
ــام  ــل ارق ــات و تداخ ــاری و آف ــده و از تیم ــرل ش کنت
و ... مراقبــت می شــوند، تهیــه می کننــد. صاحبــان 
باغــات مــادری کــه فــروش پیونــدک را انجــام 
می دهنــد، پیوندک هــای خودشــان را از باغــات یــا 
گلخانه هــای خزانــه ارقــام کــه از هــر رقــم چنــد گیــاه 
به صــورت هســته اولیــه )Pre base( توســط دولــت 
ــت  ــی نگهــداری می شــوند، دریاف ــا نهادهــای عموم ی
ــک  ــه ی ــدار ک ــر باغ ــن، ه ــد. بنابرای ــر می کنن و تکثی
ــم  ــام رق ــد و ن ــد می زن ــودش پیون ــاغ خ ــم را در ب رق
ــه  ــا ک ــام آنه ــًا تم ــت، تقریب ــی اس ــًا احمدآقای او مث
ــود  ــف وج ــات مختل ــه در باغ ــی ک ــد احمدآقای پیون
ــخص  ــل مش ــه در مح ــت ک ــت اس ــک درخ دارد از ی
ــود،  ــت می ش ــی مراقب ــای عموم ــر نهاده و تحــت نظ
ــه ای  ــه تغذی ــذا برنام ــت. ل ــن شده اس ــان تأمی پیوندش
ــی کــه  ــه معین ــی روی پای ــد احمدآقای ــرای پیون کــه ب
ــل  ــد شــده، داده می شــود. حداق ــن ترتیــب تولی ــه ای ب
از منظــر گیاه شناســی ایــن اطمینــان وجــود دارد 
کــه از نظــر گیــاه یکســان اســت، ولــی وضــع مــا در 
ایــران بــا ایــن حداقل هــای ضــروری باغبانــی فاصلــه 
ــد  ــم احم ــل رق ــد اص ــس نمی دان ــیار دارد و هیچ ک بس
آقایــی کجــا اســت. اینجانــب 7 نــوع رقــم را در کنــار 
یکدیگــر جمــع آوری کــرده ام کــه همــه آنهــا را بــه نــام 
ــدی  ــن آشــفتگی، نیازمن ــی می شــناخته اند. ای احمدآقای

ــد.  ــتر می کن ــتر و بیش ــات بیش ــه تحقیق ــا را ب م
در مــورد پایــه، وضــع از ایــن هــم اســفبارتر و تأســف 
ــته  ــت پس ــودن درخ ــه ب ــل دو پای ــت. به دلی ــر اس بارت
کــه درخــت نــر از مــاده آن جــدا اســت و نرهــا 
ــاده،  ــان م ــد، همچــون درخت ــچ شناســنامه ای ندارن هی
ــوم  ــه در ب ــته ک ــت پس ــال درخ ــزاران س ــت ه و قدم
ــواع  ــا ان ــا ب ــواع نره ــت، ان ــی کرده اس ــران زندگ ای
ــم را  ــزاران رق ــرده و ه ــح ک ــف تلقی ــای مختل ماده ه
ــی  ــورت تصادف ــدام به ص ــر ک ــد. ه ــود آورده ان به وج
ــا  ــی ی ــا آل ــی ی ــواد معدن ــی از م ــر مختلف ــه عناص ب
بیماری هــا مقــاوم یــا مســتعد هســتند؛ کــه هیچ کــدام 
شناخته شــده نیســت. ایــن بذرهــا هــر کــدام در باغــات 
پســته ایــران یــک درخــت کامــًا مســتقل هســتند کــه 
ــد  ــخه واح ــک نس ــدن ی ــکان پیچی ــه ام ــه هیچ وج ب
بــرای تمــام ایــن پایه هــا آن طورکــه اطمینــان داشــته 

باشــیم درختــان پاســخ یــا عکس العمــل یکســان 
ــدارد . ــد، وجــود ن نشــان دهن

غــرض از اشــاره بــه ایــن پیچیدگی هــا، توضیــح ایــن 
مطلــب اســت کــه چگونــه اســت کــه تولیــد متوســط 
ــک و  ــا ی ــو ت ــدود متوســط 500 کیل ــا در ح کشــور م

ــف شده اســت.  ــی متوق ــن فعل ــم ت نی
در آمریــکا تقریبــًا تمامــی ایــن اشــکاالت اولیــه 
ــط 3.5  ــرد متوس ــد و عملک ــع کرده ان ــر را رف فوق الذک
تــن در هکتــار اســت، باغــداران فراوانــی بــا عملکــرد 
متوســط 6 یــا 5 تــن وجــود دارنــد و باغــداران زیــادی 
هــم به دلیــل اقلیــم و یــا شــرایط یــا مدیریــت 

ــد.  ــن دارن ــا 2 ت ــرد ۱ ی ــب، عملک نامناس
ــال های  ــدود س ــا در ح ــال، آمریکایی ه ــوان مث به عن

ــاز  ــته را آغ ــورد پس ــات در م ــه تحقیق ــی ک 50 شمس
کردنــد از اقصــی نقــاط دنیــا پیوندهــای مختلــف پســته 
را جمــع آوری کردنــد و اولیــن باغــات را روی یــک نوع 
ــود  ــا ب پســته وحشــی کــه بومــی آن در شــمال آفریق
ــه لحــاظ مقاومــت  ــی ب ــات طوالن ــد و تحقیق پیوندزدن
ــه بیماری هــا و ســرعت رشــد و باردهــی و کارهــای  ب
ــدت  ــد از م ــد. بع ــان را انجــام دادن ــاز خودش ــورد نی م
ــی  ــر وحش ــه دیگ ــوع پای ــک ن ــدداً ی ــی، مج کوتاه
ــام اینتگریمــا  کــه بومــی مناطــق اســتوایی اســت به ن
انتخــاب و انــواع پیوندهــا را روی آنهــا ایــن آزمایشــات 
را انجــام دادنــد و همزمــان بــر روی انــواع هیبریدهــای 
ــد ) منظــور از  پایه هــای وحشــی هــم مطالعــه می کردن
ــد تلقیــح کنتــرل شــده ایــن پایه هــای وحشــی  هیبری
ــا یکدیگــر به صــورت تجمعــی و تــک بــه تــک( تــا  ب
ــن  ــه دارد. آخری ــا ادام ــن فعالیت ه ــم ای ــروز ه ــه ام ب
ــۀ معرفــی شــده آنهــا از تلقیــح دو درخــت خــاص  پای
ــش از 90  ــروز بی ــت و ام ــا اس ــکا و اینتگریم آتانتی

درصــد باغــات بــارده آمریــکا از ایــن پایــه اســت. 
ایــن مســیر را عینــًا در مــورد گــردو نیــز طــی کرده انــد 
ــر  ــد. کمت ــعه دادن ــام پارادوکــس را توس ــه ای به ن و پای
ــزل  ــی در من ــت گردوی ــش، درخ ــال پی ــت س از بیس
یکــی از باغــداران به نــام ولَــک )vlach( یافتنــد 
ــد،  ــاظ رش ــه لح ــی ب ــیار خوب ــای بس ــه ویژگی ه ک
مقاومــت بــه شــوری و گرفتــن پیونــد دارد. ایــن پایــه 
پــس از گذرانــدن موفــق تســت های مختلــف اکنــون 

ــت. ــعه اس ــال توس ــت درح ــت باف ــورت کش به ص
ــت  ــاالی برداش ــداد ب ــه اع ــیدن ب ــا، رس ــور م در کش
ــر  ــت، مگ ــن اس ــور دور از ذه ــط کش ــوان متوس به عن
ــه دســت  ــن معضــات دســت ب ــع ای ــرای رف آنکــه ب

ــم . ــع نمایی ــا را مرتف ــج آنه ــم و به تدری ــم بدهی ه
ــتثنایی  ــی و اس ــیار عال ــت بس ــته، موقعی ــن پس انجم
ــن مســیر را دارد و ســپردن حــل  ــرای حرکــت در ای ب
ــت؛  ــش نیس ــرابی بی ــا س ــه دولت ه ــات ب ــن معض ای
چنانچــه عملکــرد دولت هــا را در ایــن 40 ســال و قبــل 

ــم.  ــاهد بوده ای از آن ش
در  انجمــن  پســندیدۀ  و  ضــروری  بســیار  اقــدام 
راه انــدازی پروژه هــای تحقیقاتــی مشــترک باغــداران و 
پژوهشــکده پســته و انشــااهلل در آینــده بــا دانشــکده ها 
ــتی  ــیر درس ــش مس ــد بخ ــگاهی، نوی ــاتید دانش و اس
ــادی  ــای زی ــداوم آن امیده ــظ و ت ــه در حف ــت ک اس

اســت. 

ناکارآمدی هــا،  ایــن  کنــار  در 
ــا  ــه در پایه ه ــی ک ــوع ژنتیک تن
و پیوندهــای پســته مــا -کــه بــه 
آن اشــاره شــد- وجــود دارد نیــز 
ــد.  ــر می کن ــد براب ــکل را چن مش
ژنتیکــی  ویژگــی  بــا  پایه هــا 
ــه  ــوند ک ــبب می ش ــاوت، س متف
نتــوان یــک نــوع تغذیــه را بــرای 

ــود. ــز نم ــاغ تجوی کل ب

ــداد  ــه اع ــیدن ب ــا، رس ــور م در کش
ــط  ــوان متوس ــت به عن ــاالی برداش ب
کشــور دور از ذهــن اســت، مگــر آنکــه 
بــرای رفــع ایــن معضــالت دســت بــه 
ــج آنهــا  ــم و به تدری دســت هــم بدهی

ــم . را مرتفــع نمایی
بســیار  موقعیــت  پســته،  انجمــن 
ــت در  ــرای حرک ــتثنایی ب ــی و اس عال
ــل  ــپردن ح ــیر را دارد و س ــن مس ای
ــه دولت هــا ســرابی  ــن معضــالت ب ای

ــت. ــش نیس بی

باغبانی
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زیرشــکن )subsoiler( یکــی از ادوات ســنگین پشــت بند تراکتــوری اســت کــه در بافت هــای ســنگین در اعمــاق زیریــن خــاک جهــت شکســتن الیــه ســخت در مــزارع 
و باغــات کاربــرد دارد. در ایــن طــرح فــرض شده اســت کــه عملیــات زیرشــکن کمــک بــه افزایــش نفوذ پذیــری خــاک در عمــق توســعه ریشــه نمــوده و نتیجتــًا عملیــات 
آبشــویی بهتــر انجــام شــود و نیــز ریشــه تنفــس بهتــری داشته باشــد و منجــر بــه رشــد بیشــتر ریشــه و نهایتــًا منتــج بــه افزایــش رشــد رویشــی درخــت و عملکــرد شــود. 

در ادامــه آنالیــز خــاک قطعــات مربــوط بــه طــرح ارائــه شــده اســت.   

ــات  ــخصی در قطع ــای مش ــفند ۱394 در ردیف ه در اس
ــکن زنی  ــات زیرش ــری عملی ــی و اکب ــد آقای ــام احم ارق
ــه  ــورت دوطرف ــانتی متر و به ص ــدود 90 س ــق ح ــا عم ب
)یعنــی در ســمت شــرق و نیــز در ســمت غــرب درختــان( 
انجــام شــد. رشــد سرشــاخه و عملکــرد درختــان در ایــن 
طــرح مــورد ارزیابــی قرارگرفــت. در مــرداد مــاه ۱395 از 
ــف 5  ــر ردی ــاهد و از ه ــار و ش ــف از تیم ــطح 3 ردی س
درخــت، و از هــر درخــت 5 شــاخه از نظــر رشــد سرشــاخه 
ــی  ــد. درختان ــی قرارگرفتن ــورد ارزیاب ــی م ــور تصادف به ط
کــه مــورد ارزیابــی قرارگرفتنــد از نظــر بافــت خــاک، تــاج 
درخــت و کلیــه عملیــات زراعــی شــرایط تقریبــاً یکســانی 
ــن  ــز در ای ــول نی ــزان محص ــری می ــدازه گی ــتند. ان داش
طــرح هماننــد روش فــوق صــورت گرفــت. بدیــن صورت 
ــار  ــت در تیم ــف 5 درخ ــر ردی ــف و از ه ــه در 3 ردی ک
ــون مقایســه  ــد. آزم ــرار گرفتن ــی ق ــورد ارزیاب ــاهد م و ش
میانگیــن در هــر دو صفــت معنــی دار شــد. نتایــج نشــان 
ــر دو  ــاهد در ه ــه ش ــبت ب ــکن نس ــار زیرش ــه تیم داد ک
صفــت رشــد سرشــاخه و عملکــرد و در هــر دو رقــم احمد 
ــت. ــی داری بوده اس ــش معن ــری دارای افزای ــی و اکب آقای

ــش  ــت افزای ــد، جه ــان می ده ــرح نش ــن ط ــج ای نتای
ــا هــدف آبشــویی زمســتانه، تهویــه  نفوذپذیــری خــاک ب
و گســترش ریشــه الزم اســت هــر یــک ســال در میــان 
بــا اســتفاده از زیــر شــکن ویبــره دار یــک طــرف درختــان 

ــود. زیرشــکن زده ش
ــای  ــادی و آق ــر حکم آب ــای دکت ــرم، آق از مشــاورین محت
دکتــر اخیانــی بــه خاطــر راهنمایــی در ایــن طــرح 

سپاســگزاریم.

اهمیت عملیات زیرشکن در باغات پسته
گزارش تحقیقاتی کارگروه مهندسین مزارع تات سبز و پاپلی

 شکن در باغات پستهعمليات زیر اهميت

 مزارع تات سبز و پاپلی مهندسین كارگروهگزارش تحقیقاتی 

 علی نظری
 عضو هیأت امنا انجمن پسته ایران

در اعماق زیرین خاک های سنگین در بافتبند تراكتوری است كه یکی از ادوات سنگین پشت (subsoiler)شکن زیر
است كه عملیات زیرشکن كمک به ن طرح فرض شدهدر ایكاربرد دارد.  و باغات مزارعجهت شکستن الیه سخت در 

ریشه تنفس بهتری نیز عملیات آبشویی بهتر انجام شود و  پذیری خاک در عمق توسعه ریشه نموده و نتیجتاًافزایش نفوذ
در ادامه آنالیز خاک  لکرد شود.افزایش رشد رویشی درخت و عممنتج به  باشد و منجر به رشد بیشتر ریشه و نهایتاًداشته

    طرح ارائه شده است. مربوط بهقطعات 

  
 90زنی با عمق حدود شکنعملیات زیرهای مشخصی در قطعات ارقام احمد آقایی و اكبری در ردیف 1394در اسفند 

رشد سرشاخه و عملکرد  انجام شد.سمت غرب درختان( در  نیزسمت شرق و  در)یعنی طرفه صورت دوهبو  مترسانتی
درخت،  5و از هر ردیف از تیمار و شاهد ردیف  3از سطح  1395در مرداد ماه گرفت. ان در این طرح مورد ارزیابی قراردرخت

گرفتند درختانی كه مورد ارزیابی قرار . گرفتندمورد ارزیابی قرارطور تصادفی بهشاخه شاخه از نظر رشد سر 5از هر درخت و 
گیری میزان محصول نیز در این اندازه یکسانی داشتند. و كلیه عملیات زراعی شرایط تقریباً تاج درختخاک،  از نظر بافت

درخت در تیمار و شاهد مورد ارزیابی  5ردیف و از هر ردیف  3كه در  طرح همانند روش فوق صورت گرفت. بدین صورت
تیمار زیرشکن نسبت به شاهد در نتایج نشان داد كه دار شد. آزمون مقایسه میانگین در هر دو صفت معنی قرار گرفتند.

 .استبودهداری افزایش معنیارای درقم احمد آقایی و اكبری هر دو در و عملکرد و رشد سرشاخه هر دو صفت 

 
 سالها طی دو شد. در این مقایسه برخی از ردیفزنی پرداختهشکنبه بررسی اثر تکرار عملیات زیردر ادامه این طرح 

شکن جداگانه زیر 95سال یا در و  94سال فقط یک نوبت و در شد و با درختانی كه شکن زدهزیر 95و  94 پیاپی
انداز سایهدر هر دو طرف  شکندر این طرح نیز زیر شاخه و میزان محصول مقایسه گردید.بودند از نظر رشد سرشدهزده

انجام  فوقبرداری نیز مانند طرح مورد ارزیابی قرار گرفت. نحوه دادههای رشد رویشی و عملکرد درختان اجرا شد. شاخص
و اجرای هر دوی  95، سال 94شده در سال انجام شکنزیرعملیات  نشان داد 1396در سال  ایج  آنالیزهای آمارینت شد.

رای میانگین باالتری ولی همگی دا ،( در طی دو سال پشت سر هم از نظر آماری تفاوتی با یکدیگر ندارند94و95آنها )
 باشند.نسبت به شاهد می

اثر آنالیز آماری قرار گرفت. نتایج آماری نشان داد كه مورد برداری و های فوق دادهبرای سال سوم شاخص 97در سال 
زیرشکن( با شاهد )بدون اعمال  94شکن سال یر. با توجه به این كه تیمار زاستدار شدهصفت رشد سرشاخه معنی رتیمار ب

شاخص رشد توان نتیجه گرفت كه اثر این تیمار تا دو سال در افزایش است، لذا مینتیجه یکسانی داشته 1397در سال 
در  94و95و سال  95است. تیمار زیرشکن سال هشدمی تکرارزیرشکن  1396بایست در سال میاست و رویشی موثر بوده

 یک گروه قرار داشتند. 
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اکبری احمد آقایی

میانگین محصول هر درخت بارده برحسب کیلوگرم

تیمار زیر شکن شاهد

 
الزم است  ، تهویه و گسترش ریشهبا هدف آبشویی زمستانهپذیری خاک جهت افزایش نفوذ ،دهدان مینتایج این طرح نش

 .شودشکن زدهدار یک طرف درختان زیرویبره هر یک سال در میان با استفاده از زیر شکن

 سپاسگزاریم.آبادی و آقای دكتر اخیانی به خاطر راهنمایی در این طرح از مشاورین محترم، آقای دكتر حکم
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ــر  ــرات آن ب ــن، اث ــدن زمی ــرم ش ــج گ ــي از نتای یک
ــوي  ــرات ج ــر تغیی ــذا اســت. اگ ــد غ کشــاورزي و تولی
بــه همیــن منــوال ادامــه یابــد باعــث مشــکات 
ــده اي در بخــش کشــاورزي خواهدشــد کــه یکــي  عدی
از ایــن مشــکات در محصــوالت باغــي بــه خصــوص 
در میوه هــاي مناطــق معتدلــه و نیمــه گرمســیري 
ایــن محصــوالت  از  یکــي  نیــز  پســته  مي باشــد. 
ــه  ــاز ب ــول نی ــد محص ــت تولی ــه جه ــت ک ــي اس باغ
پســته  دارد.  گــرم  تابســتان  و  زمســتان هاي ســرد 
ــگاه  ــادي جای ــم اقتص ــول مه ــک محص ــوان ی ــه عن ب
ــران داشــته  ــدات کشــاورزي ای ــن تولی خاصــي را در بی
و بخــش عمــده اي از صــادرات غیرنفتــي کشــور را 
ــه  ــري ک ــن خط ــروزه بزرگ تری ــد. ام ــکیل مي ده تش
ــد  ــران را تهدی ــته ای ــي پس ــي و خارج ــاي داخل بازاره
پاییــن  و  تولیــد  هزینه هــاي  باالرفتــن  مي کنــد،  
بــودن بــازده آن در واحــد ســطح اســت. خســارت 
ماننــد  جــوي  ناگــوار  پدیده هــاي  و  ســرمازدگي 
ــق  ــز در مناط ــدید و ... نی ــاي ش ــي، طوفان ه گرمازدگ
حاشــیه کویــري ایــران مزیــد بــر علــت اســت. بررســي 
ــان و  ــتان کرم ــي اس ــازمان هواشناس ــاي س گزارش ه
ــات پســته  ــار هواشناســي مؤسســه تحقیق ــن آم همچنی
ــتگاه  ــط دس ــال توس ــد س ــدت چن ــه م ــه ب ــور ک کش
ترموگــراف ثبــت شده اســت، نشــان مي دهــد کــه 
عــدم تأمیــن نیــاز ســرمایي یکــي از مشــکات مناطــق 

پســته کاري اســتان کرمــان در ســال هاي اخیــر اســت. 
• درختــان پســته هماننــد ســایر درختــان میــوه مناطــق 
ــک دوره  ــه ی ــود ب ــالیانه خ ــه رشــد س ــه در چرخ معتدل
ســرما نیــاز دارنــد تــا بعــد از آن بــا مهیــا شــدن شــرایط 
ــا  ــي جوانه ه ــکوفایي طبیع ــد، ش ــت رش ــب جه مناس
ــم  ــه رق ــه ب ــا توج ــرما ب ــدار س ــن مق ــد. ای ــاق بیفت اتف
از 600 تــا ۱400 ســاعت بیــن صفــر تــا 7 درجــه 

ــود.  ــد ب ــیوس خواه سلس
 • بیــن ارقــام تجــاري ایــران، رقــم کلــه قوچــي نیــاز 
ســرمایي بســیار پاییــن در حــدود 600 ســاعت دارد، در 
حالــي کــه رقــم اکبــري بیشــترین نیــاز ســرمایي یعنــي 
ــي  ــي و فندق ــد آقای ــام احم ــاعت را دارد و ارق ۱200 س

بیــن ایــن دو رقــم هســتند. 
ــرات  ــته، اث ــرمایي پس ــاز س ــن نی ــدم تأمی ــر ع • در اث
نامطلوبــي همچــون کاهــش رشــد میان گره اي،کاهــش 
تعــداد برگچــه و کاهش ســطح بــرگ، کاهــش وزن تَر و 
خشــک بــرگ، افزایــش درصــد برگ هــاي غیرطبیعــي، 
ــر  ــا، تأخی ــاد جوانه ه ــزش زی ــرده، ری ــد گ ــش تولی کاه
ــي در  ــم حت ــوه ک ــکیل می ــي، تش ــي و برگده در گلده
ــي  ــورت جانب ــه ص ــد گل ب ــول، تولی ــر محص ــال پ س
و انتهایــي بــر روي شــاخه هاي فصــل جــاري و در 

ــم داشــت.  ــت کاهــش عملکــرد را خواهی نهای
• بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده، بهتریــن تیمارهــا 
جهــت شکســتن رکــود و غلبــه بــر کمبــود نیــاز 

ــه  ــد 4 هفت ــک 3 درص ــن ول ــول  روغ ــرمایي محل س
قبــل از فعــال شــدن گیــاه می باشــد )۱5 بهمــن تــا 20 
بهمــن(. تیمارهــاي بــاال عــاوه بــر برطــرف کــردن نیاز 
ــش  ــا، کاه ــد میوه ه ــي رش ــب یکنواخت ــرمایي موج س
ــش وزن  ــب افزای ــي، موج ــد پوک ــش درص ــس، کاه اُن
صــد دانــه و افزایــش وزن محصــول تَــر در هــر درخــت 

ــد. خواهدش
 بــرای اندازه گیــری میــزان نیــاز ســرمایی، جنــاب 
ــی  ــت اداره هواشناس ــت سرپرس ــدس حقیق ــای مهن آق
ــکاران،  ــور و هم ــی کش ــازمان هواشناس ــاورزی س کش
و  باغــداران  کــه  نموده انــد  طراحــی  را  ســایتی 
کارشناســان محتــرم می تواننــد به صــورت آنایــن 
ــود  ــه خ ــرمایی منطق ــاز س ــزان نی ــده می ــه روز ش و ب
ــای الزم  ــا تیماره ــاط ب ــد و در ارتب ــبه نماین را محاس
اقــدام نماینــد. در ایــن ســایت در هــر زمــان باغــداران 
ــش از 400  ــرمایی بی ــاز س ــد نی ــان می توانن و کارشناس
ــد. باغــداران  ــری نماین ایســتگاه هواشناســی را اندازه گی
ــاز  ــه میــزان نی و کارشناســان در ایــن ســایت عــاوه ب
ســرمایی، میــزان درجــه روز رشــد، میــزان دمــای 
ــاه مــدت و بلنــد  ــارش را در کوت حداکثــر و حداقــل و ب
ــد. ــراف اســتحصال و اســتفاده نماین ــدت بصــورت گ م

راهنمای استفاده از سایت:
• در ابتــدا وارد ســایت هواشناســی کشــاورزی بــه آدرس

www.agro.irimo.ir وارد شوید. 

مشکل عدم تأمین نیاز سرمایی در باغات پسته 
معرفی سایت اندازه گیری میزان تأمین نیاز سرمایی

حسین حکم آبادی- عضو هیأت علمی ایستگاه تحقیقات پسته دامغان 
شهرزاد آقاسی- کارشناس معاونت ترویج و آموزش

2 
 

سرپرسوت اداره هواشناسوی کشواورزی سوازمان جنوا  آقوای مهنودس حقیقوت  ،گیری میزان نیاز سرماییبرای اندازه
نالیون و آصورت هتوانند باند که باغداران و کارشناسان محترم میسایتی را طراحی نموده ،و همکاران هواشناسی کشور

این سایت در  تیمارهای الزم اقدام نمایند. در شده میزان نیاز سرمایی منطقه خود را محاسبه نمایند و در ارتباط باروز هب
باغداران و گیری نمایند. ایستگاه هواشناسی را اندازه 400توانند نیاز سرمایی بیش از هر زمان باغداران و کارشناسان می

حداقل و بوارش را  و ی حداکثرنیاز سرمایی، میزان درجه روز رشد، میزان دما سایت عالوه به میزاندر این کارشناسان 
 در کوتاه مدت و بلند مدت بصورت گراف استحصا  و استفاده نمایند.

 
 راهنمای استفاده از سایت:

 
  در ابتدا وارد سایت هواشناسی کشاورزی به آدرس www.agro.irimo.irشوید.  وارد 

 

 
 
 .سپس در قسمت پایین و سمت چپ )تولید نمودارهای برخط( وارد سامانه شوید 
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• ســپس در قســمت پاییــن و ســمت چــپ )تولیــد نمودارهــای برخــط( وارد ســامانه 
شــوید.

) agromet: به صورت ذیل وارد سامانه شوید ) پسورد •

ــای کشــاورزی  انتخــاب و  ــزارش ه ــاز ســرمایی را در گ ــه نی •  ســپس گزین
ــد. ــال نمایی ــل را دنب مســیر شــکل ذی

جدول میزان تامین نیاز سرمایی بر اساس مدل 7-0 درجه سانتی گراد و 
توصیه تیمار روغن پاشی
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 پسورد : به صورت ذیل وارد سامانه شوید (agromet  ) 
 
 

 
 
 
 مسیر شکل ذیل را دنبا  نمایید. گزینه نیاز سرمایی را در گزارش های کشاورزی  انتخا  و سپس 
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 درجه سانتی گراد و توصیه تیمار روغن پاشی 0-7جدو  میزان تامین نیاز سرمایی بر اساس مد  

میزان تامین نیاز سرمایی  شهرستان ردیف
درجه  0-7بر اساس مد  

 سانتی گراد

نیاز به روغن پاشی برای 
 رقم اکبری

نیاز به روغن پاشی برای رقم 
فندقی )اوحدی( در شرایط آ  

 و خاک شور
 * * 600 ابرکوه  .1
 - - 945 اسفراین  .2
 - * 797 اصفهان  .3
 * * 465 بافق  .4
 - - 944 بوئین زهرا  .5
 * * 545 بهاباد  .6
 - - 902 بیارجمند  .7
 * * 667 بیرجند  .8
 - * 845 تربت جام  .9
 - * 824 تربت حیدریه  .10
 - - 998 تهران  .11

 میزان تامین نیاز سرماییشهرستانردیف
 بر اساس مدل 7-0 درجه

سانتی گراد

 نیاز به روغن پاشی برای
رقم اکبری

 نیاز به روغن پاشی برای رقم
 فندقی )اوحدی( در شرایط

آب و خاک شور

**600ابرکوه1

--945اسفراین2

-*797اصفهان3

**465بافق4

--944بوئین زهرا5

**545بهاباد6

--902بیارجمند7

**667بیرجند8

-*845تربت جام9

-*824تربت حیدریه10

--998تهران11

--900جاجرم12

**402خاش13

**370خور و بیابانک14

-*701دامغان15

**433رفسنجان16

**455زاهدان17

714ساوه18

-*710سبزوار19

-*801سرخس20

-*659سمنان21

**551سیرجان22

--1028شاهرود23

**621شهر رضا24

**570شهربابک25

**585شیراز26

**302طبس27

**654عقدا28

**629فردوس29

--1168فریمان30

**540فسا31

-*759قائن32

--1153قزوین33

--729قم34

--1201قوچان35

**638کاشان36

**741کاشمر37

--1031کرج38

**554کرمان39

**661گرمسار40

-*795گناباد41

**585مروست42

--1034مشهد43

**482مهریز44

**548میبد45

**762نائین46

**536نهبندان47

--1003نیشابور48

**420یزد49
* تاریخ آمار برداری از ۱5 آبان ماه لغایت 4 بهمن ۱397
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ــران  ــد ســطح پســته ای ــرد در واح ــودن عملک ــن ب پایی
ــازار  ــن محصــول در ب ــگاه ای ــث از دســت دادن جای باع
ــد  ــع اســت. طــی چن ــان مناب ــی و کاهــش راندم جهان
ــش  ــه و افزای ــن مقول ــی روی ای ــر تحقیقات ــال اخی س
راندمــان گیاهــی شــروع شــده کــه یکــی از راحت تریــن 
ــطح،  ــد س ــی در واح ــش بازده ــن راه افزای و موثرتری
کشــت پایه هــای مقــاوم اســت. کشــت پســته یــو ســی 
بــی وان )UCB-1( در آمریــکا بعــد از گونه هــای 
مختلفــی از جملــه آتانتیــکا، ورا، اینتگریمــا و تربنتــوس 
ــت  ــالی اس ــد س ــه چن ــت، ک ــق گرفته اس ــیار رون بس
ــذری  ــه ب ــی از جمل ــیوه های مختلف ــه ش ــه ب ــن گون ای
ــان  ــد بی ــدا بای ــد. در ابت ــران ش ــت وارد ای ــت باف و کش
ــن دو درخــت  ــدی بی ــی وان هیبری ــو ســی ب ــه ی داشــت ک
 Pistacia atlantica خــاص از دو گونــه وحشــی پســته
و Pistacia integerima اســت کــه بــذر آن 
توســط دانشــگاه دیویــس کالیفرنیــا تولیــد شــده و هــم 
ــه  ــن پای ــن و پرمحصول تری ــوان بهتری ــه عن ــون ب اکن
ــن  ــه همی ــود. ب ــناخته می ش ــا ش ــود در دنی پســته موج
ــا و  ــی بایده ــدف بررس ــا ه ــق ب ــن تحقی ــور، ای منظ
ــت.  ــورت گرف ــته UCB-1 ص ــت پس ــای کش نبایده
ــن نتیجــه رســیده اند  ــه ای ــات انجــام شــده ب در تحقیق
ــر در  ــای دیگ ــه پایه ه ــبت ب ــتهUCB-1 نس ــه پس ک
شــرایط مطلــوب دارای رشــد بســیار باالیــی بــوده و در 
هــر محیطــی کــه ایــن هیبریــد بــه خوبــی رشــد کنــد 
ــه  ــود دارد، ک ــد وج ــارچ و نمات ــه ق ــی ب ــال آلودگ احتم
UCB-1 بســیار بــه بیماری هــا مقــاوم می باشــد. هــر 

گونــه ای و یــا بــه عبــارت بهتــر هــر وســیله ای کــه تازه 
وارد یــک فرهنــگ و محیــط می شــود، یقینــاً بــا بــازی 
کــردن و شــناخت آن می تــوان بهتریــن بازدهــی را از آن 
گرفــت. تاکنــون دو مطلــب روی ایــن پســته در نقــاط 
ــته اســت.  ــر داش ــی را در ب ــف کشــور نگرانی های مختل
ــای بســی  ــوریUCB-1 ج ــرما و ش ــه س ــت ب مقاوم
تردیــد و مخصوصــاً ســرمازدگی پاییــز در نقــاط گرمــی 
ماننــد ارزوییــه واقــع در جنــوب کرمــان نیــز مشــاهده 
شده اســت. ایــن رویــداد تــا ســن 8 ســالگی تــا رســیدن 
ــی کــه از نظــر  ــا زمان ــا ت ــه ای کلفــت و ی ــه تن ــاه ب گی
ســاختاری بعــد از پیونــد بــه مرحلــه ای برســد کــه بتواند 
ــوع آن  ــال وق ــد، احتم ــرل کن ــی کنت ــه خوب ــرما را ب س
وجــود دارد. تحقیقــات زیــادی در ایــن موضــوع صــورت 
گرفتــه کــه همگــی گــواه ایــن مطلــب می باشــند کــه 
اگــر گیــاه UCB-1  بــه موقــع خــزان کنــد، می توانــد 
گزینــه ای بســیار عالــی بــرای افزایــش راندمــان در واحد 

ســطح باشــد. از طرفــی بــا وجــود رشــد بســیار زیــاد آن 
ــد در  ــاالی آن می توان ــکاوری ب ــت ری ــن قابلی و همچنی
ــده  ــی کمک کنن ــر تنش ــت از ه ــور درخ ــت و عب گذش
باشــد. همچنیــن کشــت ایــن پایــه بــه صــورت بــذری 
و یــا اینکــه کشــت بافــت نیــز می توانــد یکــی از 
ــه صنعــت پســته  ــازه وارد ب چالش هــای کشــت ایــن ت
در ایــران در جایگزینــی بــا رقــم هــای ورا باشــد. در این 

مقالــه بــه ایــن مهــم پرداختــه خواهــد شــد. 
موضــوع پایــه بــه عنــوان یــک عامــل موثــر در عملکرد 
پســته در تحقیقــات داخلــی کمتــر مــورد توجــه محققین 
بوده اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت پایــه در کاهــش اثــر 
تنش هــا )ســرمای زمســتانه، شــوری خــاک و آب، 
بیماری هــای خاکــزاد( و جــذب عناصــر، تحقیــق و 
ــا  ــق ب ــف در تلفی ــای مختل ــرد پایه ه ــی عملک بررس
ــه  ــر منطق ــی در ه ــا غیربوم ــی و ی ــام تجــاری بوم ارق
و نهایتــاً معرفــی بهتریــن تلفیــق پایــه و پیونــد در هــر 

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــه ای الزم ب منطق
علی رغــم قدمــت کــم پســته کاری در کالیفرنیــای 
آمریــکا موضــوع پایــه بــه عنــوان یــک عامــل کلیــدی 
ــت.  ــق بوده اس ــورد تحقی ــته م ــات پس ــرد باغ در عملک
ــی  ــه اهل ــته پای ــت و کار پس ــه کش ــال های اولی در س
)vera( بــه علــت عــدم مقاومــت بــه نماتد هــا و قــارچ 
فیتوفتــرا حــذف شــد و پایه هــای آتانتیــکا و تربینتــوس 
جایگزیــن پایــه اهلی شــدند کــه البتــه برتــری آتانتیکا 
در پیونــد و یکنواختــی موجــب توســعه آن گردیــد. 
پایه هــای فــوق نیــز بــه علــت حساســیت بــه بیمــاری 
هــای قارچــی خاکــزاد )پژمردگــی ورتیســیلیومی( حذف 
و پایــه اینتگریمــا بــه علــت مقاومــت بــه ورتیســیلیوم 
و ســرعت رشــد و زودباردهــی جایگزیــن آنهــا شــد. از 
ــه  ــکا )ب ــه آتانتی ــن پای ــه ای بی ــن گون هیبریدهــای بی
ــه  ــوان پای ــه عن ــا )ب ــادری( و اینتگریم ــه م ــوان پای عن
ــام هــای  ــه ن ــد ب ــه جدی ــدری جهــت گــرده( دو گون پ
ــل  ــی حاص ــه اول ــد ک ــت آم PGII و UCB-1 بدس
تاقــی در محیــط آزاد و دومــی حاصــل تاقــی کنتــرل 
ــود. هــم  ــط بســته ب ــی در محی شــده پایه هــای انتخاب
اکنــون پایــه دورگ UCB-1 بــه علــت قــدرت رشــد 
بیشــتر و باالتریــن عملکــرد در بیــن گونه هــای مذکــور، 

پایــه پســته رایــج در کالیفرنیــا اســت.
در بیــن پایه هــای مذکــور، پایــه تربینتــوس بــه ســرما 
ــن  ــر اســت. همچنی ــا مقاوم ت ــایر پایه ه ــه س نســبت ب
ایــن پایــه اغلــب باالتریــن مقــدار جــذب مــواد غذایــی 
را داراســت. پایــه آتانتیــکا از نظــر مقاومــت بــه ســرما 

بعــد از تربینتــوس قــراردارد. ایــن پایــه بــه شــوری نیــز 
مقــاوم اســت. پایــه اینتگریمــا نیــز چنانکــه ذکــر شــد 
ــاوم اســت و  ــه بیمــاری پژمردگــی ورتیســیلیومی مق ب
ــت و  ــان اس ــدزدن روی آن آس ــوده و پیون ــد ب ــر رش ُپ
UCB-1 ــه ــد. پای ــی ایجــاد می کن ــان یکنواخت درخت

بــه بیماری هــا )کــه از مهم تریــن مســایل در کالیفرنیــا 
اســت( مقــاوم بــوده و از نظــر عملکــرد نیــز باالتریــن 

ــا دارد. ــن پایه ه ــرد را بی عملک
پایه هــاي مــورد اســتفاده در باغــات پســته بــذري 
بــوده و در بیــش از 99 درصــد باغــات موجــود از پایــه 
ــتفاده  ــته )Pistacia vera(  اس ــي پس ــه اهل گون
ــق  ــور در مناط ــته کش ــات پس ــر باغ ــت. اکث شده اس
خشــک و نیمــه خشــک و کویــري  واقــع شــده اند کــه 
داراي آب و خــاک شــور مي باشــند. کــم آبــي و کیفیــت 
ــول  ــزان محص ــش می ــث کاه ــاري باع ــن آب آبی پائی
شــده اســت. بــا توجــه رونــد کاهــش آب هــاي 
ــه روز  ــتحصالي، روز ب ــاي اس ــت آب ه ــي، کیفی زیرزمین
ــته  ــران کاس ــار بح ــق دچ ــول مناط ــزان محص از می
مي شــود. همچنیــن بیمــاري گمــوز از مهمتریــن 
بیماري هــاي پســته در ایــران بــوده و خســارات زیــادي 
را در مناطــق آلــوده ایجــاد مــي کنــد. اســتفاده از 
ــایر  ــاري و س ــن بیم ــه ای ــل ب ــته متحم ــاي پس پایه ه
غیــر  و  زنــده  تنش هــاي  و همچنیــن  بیماري هــا 
ــد پســته کشــور افــزوده خواهــد شــد.  ــه تولی ــده ، ب زن
بنابرایــن، اســتفاده از پایه هــاي مقــاوم هــم تولیــد را در 
باغــات موجــود ازطریــق واکاري پایه هــاي مقــاوم بــاال 
ــر  ــه زی ــوان ب ــرد و هــم مناطــق بیشــتري را مي ت مي ب
کشــت پســته بــرد. بنابرایــن، انتخــاب پایــه مناســب و 
معرفــي آن نقــش بســزایي در افزایــش پتانســیل تولیــد 

ــته دارد.  ــول پس محص
ــه  ــه بن ــران پای ــه شــده در ای ــای مطالع ــن پایه ه در بی
دارای  فیتوفتــرا  قــارچ  گونه هــای  بــه   )mutica(
ــه پســته اهلــی می باشــد  مقاومــت بیشــتری نســبت ب
و بــه عنــوان یــک پایــه مقــاوم بــه نماتــد مولــد غــده 
ــوش  ــا چاتانق ــور ی ــه کس ــت. پای ــرح اس ــه مط ریش
ــه خشــکی و کــم آبــی  )khinjuk(  پایــه ای مقــاوم ب
شــناخته شده اســت. در شــرایط شــوری زیــاد آب و 
ــد. در بررســی  ــرخس مناســب می باش ــه س ــاک، پای خ
اثــرات پایــه و پیونــدک نیــز بیشــترین عملکــرد در پایــه 
ــب  ــت. ترکی ــه بوده اس ــه بن ــن در پای ــی و کمتری بادام
پایــه بادامــی و پیونــدک )رقــم( احمدآقایــی دارای 

ــت. ــرد بوده اس ــن عملک باالتری

اما و اگرهای کشت و توسعه پایه پسته UCB -1 در ایران
حسین حکم آبادی

عضو هیأت علمی ایستگاه تحقیقات پسته دامغان 
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توسعه کشت پایه UCB-1 در ایران
ــی  ــا رویش ــذری و ی ــای ب ــه پایه ه ــت ک ــالی اس ــد س چن
UCB-1 بــا نــام پایــه آمریکایــی و بــا برندهــای مختلــف 
ــران  ــی پســته ای ــه صنعــت باغبان ــد ب ــه جدی ــوان پای ــه عن ب
ــای  ــت. تجربه ه ــرار گرفته اس ــتفاده ق ــورد اس ــی و م معرف
ــه می باشــد،  ــن پای ــه نســبه مناســب ای ــد رشــد ب ــه موی اولی
UCB-1به طوری کــه بخــش عمــده پایه هــای بــذری

بوده انــد.  پیونــد  قابــل  اول  ســال  در  شــده  کشــت 
ــبت  ــدی نس ــر رش ــال از نظ ــل دو س ــی، حداق به عبارت
بــه پایه هــای بومــی رایــج در ایــران زودتــر قابــل پیونــد 
UCB-1ــی ــت بافت ــای کش ــد پایه ه ــه رش ــت. البت اس

آن می باشــد.  بــذری  پایه هــای  از   مراتــب کمتــر  بــه 
علی رغــم رشــد مناســب ایــن پایــه در برخــی مناطــق، 
خســارت ســرمازدگی آن بــه وفــور مشــاهده می شــود. 
نهال هــای غیــر پیونــدی دچــار خشــکیدگی کلــی و یــا جزئــی 
شــده اند کــه علــت آن فعالیــت رشــدی ایــن پایــه تــا اواخــر 
پاییــز و رکــود دیــر هنــگام آن می باشــد. در پایه هــای پیونــد 
ــن  ــه اولی ــت پای ــدن پوس ــی و سیاه ش ــز ترک خردگ ــده نی ش

ــد. ــده می باش ــاهده ش ــم مش عائ
:UCB-1مزیت های پایه

•  افزایــش عملکــرد در واحــد ســطح در مقایســه بــا 

اهلــی  پایه هــای 
ــادی  ــی اقتص ــه بارده ــی و در نتیج ــش دوره نونهال •  کاه

ســریع تر 
ــا،   ــد ، آرمیاری ــی ) نمات ــای گیاه ــه بیماری ه ــت ب •  مقاوم

ــی( ــای گیاه ــایر بیماری ه ــوز( و  س ــرا )گم فیتوفت

: UCB-1مشکالت  اصلی توسعه پایه
• حساسیت به سرما 

ــه  ــن پای ــا ای ــی ب ــام ایران ــش ارق ــناخت از واکن ــدم ش • ع
ــدک( ــه و پیون ــن پای ــتینگ بی )س

• عــدم شــناخت از نیــاز آبــی و شــرایط خاکــی مناســب بــرای 
ــن پایه  ای

• عدم شناخت از مقاوت این پایه نسبت به شوری
مشکل حساسیت به سرما:
الف( سرمای زمستانه:

تعــداد ۱5 نهــال UCB-1 کشــت بافتــي تولیــد شــده کــه 
ــده  ــداري ش ــه نگه ــرون از گلخان ــتان در بی ــل زمس در فص
ــرماي  ــه س ــت ب ــي مقاوم ــت بررس ــد. جه ــه ش ــد، تهی بودن
ــه  ــي در مرحل ــت بافت ــايUCB-1 کش ــتان نهال ه زمس

ــد.  ــر گرفته ش ــش در نظ ــواب( دو آزمای ــود )خ رک
ــرمایي ۱9-، 2۱-  ــاي س ــر تیماره ــي اث ــش اول: یررس آزمای
UCB-1ــه ــرروي پای ــراد ب ــانتي گ ــه س ،23- و 25- درج

کشــت بافتــي  در فصــل خــواب 
ــک  ــدت ی ــه م ــا ب ــدا نهال ه ــا،  ابت ــال تیماره ــت اعم جه
ــال دار  ــور یخچ ــانتي گراد در انکوبات ــه س ــاعت در 5- درج س
ــاي ۱9-  ــور در دم ــاي انکوبات ــرار داده شــدند و ســپس دم ق
ــد از  ــاي ۱9- ، بع ــه دم ــیدن ب ــان رس ــد. از زم ــم ش تنظی
گذشــت دو ســاعت نهال هــاي مربــوط بــه تیمــار ۱9- درجــه 
ســانتي گراد )دو نهــال(  از انکوباتــور خــارج شــدند و بــه 

ــل شــدند.  ــه منتق گلخان
ــار  ــف تیم ــاي مختل ــت ه ــر نوب ــي اث ــش دوم: بررس آزمای
UCB-1 ســرمایي 23- درجــه ســانتي گــراد بــرروي پایــه

ــواب  ــي  در فصــل خ کشــت بافت
در ایــن آزمایــش نوبت هــاي قرارگیــري نهال هــا در معــرض 
ــورد  ــت( م ــانتي گراد )۱،2، 3 و 4 نوب ــه س ــرماي 23- درج س
بررســي قــرار گرفــت. در یــک شــبانه روز بــه مدت دو ســاعت 

ــه شده اســت.  ــت در نظــر گرفت ــک نوب ــوان ی به عن
نتایــج مربــوط بــه تیمــار ســرمایي ۱9- ، 2۱- و 23- درجــه 
ســانتي گراد بــه مــدت دو ســاعت باعــث از بیــن رفتــن جوانــه 
انتهایــي و سرشــاخه شــدند، ولــي رشــد مجــدد نهــال توســط 
جوانه هــاي جانبــي پایین تــر از ســر گرفتــه شــد، حتــی قــرار 
ــی در  ــد، ول ــالم بودن ــت ۱9- و 2۱- س ــد نوب ــن در چن گرفت

دمــای 23- ازبیــن رفتنــد.
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 پایه های مختلف پسته در کالیفرنیا

 در ایران  UCB-1توسعه کشت پایه 

های مختلف به عنوان پایه جدید با نام پایه آمریکایی و با برند UCB-1 های بذری و یا رویشیکه پایه استچند سالی 
د رشد به نسبه مناسب این های اولیه مویاست. تجربهبه صنعت باغبانی پسته ایران معرفی و مورد استفاده قرار گرفته

 ،عبارتیاند. بهکشت شده در سال اول قابل پیوند بوده UCB-1 های بذریبخش عمده پایهکه طوریبه ،باشدپایه می
های کشت های بومی رایج در ایران زودتر قابل پیوند است. البته رشد پایهحداقل دو سال از نظر رشدی نسبت به پایه

مناسب این پایه در برخی مناطق، خسارت رغم رشد علی .باشدهای بذری آن میپایه به مراتب کمتر از  UCB-1 بافتی
اند که علت آن های غیر پیوندی دچار خشکیدگی کلی و یا جزئی شدهشود. نهالسرمازدگی آن به وفور مشاهده می
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نوبت( مورد بررسی  4و  3، 1،2گراد )درجه سانتی -23ها در معرض سرمای گیری نهالهای قراردر این آزمایش نوبت
  است.عنوان یک نوبت در نظر گرفته شدههقرار گرفت. در یک شبانه روز به مدت دو ساعت ب

گراد به مدت دو ساعت باعث از بین رفتن جوانه انتهایی و ه سانتیدرج -23و  -21،  -19نتایج مربوط به تیمار سرمایی 
 فتن در چند نوبترحتی قرار گ ،تر از سر گرفته شدهای جانبی پایینولی رشد مجدد نهال توسط جوانه، شدند سرشاخه

 .ازبین رفتند -23 ولی در دمای، سالم بودند -21و  -19

 
 کشت بافتی  در فصل خواب          درجه سانتی گراد برروی پایه  -25الی   -19اثر تیمار سرمایی

لذا فقط  ،دارندگراد در زمستان تحمل درجه سانتی -19با توجه به تحقیقات انجام شده تا   UCB-1هاینهال ،بنابراین
قزوین در چند در های کشت شده در بوئین زهرا باشند. نهالتر قابل توصیه میقابل کشت در مناطقی با زمستان گرم

 است.سال گذشته موفق نبوده

 ب( سرمای پاییزه:

بحث سرمازدگی در پاییز می باشد.  ،استلی که باعث تردید در کشت این رقم در ایران شدهئترین مسایکی از مهم
ساله  کساله تا پنجیدر درختان  اواخر آذرماهسرمازدگی پاییزی بیشتر احتمال دارد در طول زمان از اوایل آبان تا 

ین نوع از سرمازدگی قرار ثیر اأبذری و کشت بافتی، تحت ت UCB-1دهد. انواع ارقام پیوند شده در پایه های روی
 گیرند. می

عبارت دیگر هباشد. بمی diaccimilation و  accimilation و مسئله  هادلیل این نوع سرمازدگی خزان دیرس نهال
شود و در اثر عدم خواب )رکود( و خزان به رشد خود ادامه ایران به سرعت وارد رکود نمیاین نوع پایه با توجه به اقلیم 

تر ( درخت سرمازده و با توجه به شدت و گراد و پاییندرجه سانتی -2ترین دمای یخبندان ) دمای دهد و در اثر کممی
البته در سال بعد پس از این اتفاق بیش  ها تا طوقه درخت سرمازده شود.زمان یخبندان ممکن است از انتهای سرشاخه

 ولیکن ممکن است این شوک چند سال رشد و توسعه درخت را به تعویق بیاندازد.  ،گرددسبز می ها مجددا  نهال %90از 
 مشاهدات بیشتر مربوط به سرمازدگی نهال پسته 
 شوند. تگی میهفالف( درختان با وضعیت سالمتی و قدرت مناسب وارد دوران ن

د. درختان سرمازده اغلب در گیرنثیر سرمازدگی قرار میأی کم ارتفاع بیشتر تحت تهاباغ ،ب( از لحاظ توپوگرافیک
 های یک باغ قرار ندارند. ترین حوزهپایین

UCB-1
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بنابرایــن، نهال هــایUCB-1 بــا توجــه بــه تحقیقــات 
ــتان  ــانتی گراد در زمس ــه س ــا ۱9- درج ــده ت ــام ش انج
تحمــل دارنــد، لــذا فقــط قابــل کشــت در مناطقــی بــا 
ــای  ــند. نهال ه ــه می باش ــل توصی ــر قاب ــتان گرم ت زمس
کشــت شــده در بوئیــن زهــرا در قزویــن در چنــد ســال 

ــت. ــق نبوده اس ــته موف گذش
ب( سرمای پاییزه:

تردیــد  باعــث  کــه  مســائلی  مهم تریــن  از  یکــی 
در کشــت ایــن رقــم در ایــران شده اســت، بحــث 
ــزی  ــی باشــد. ســرمازدگی پایی ــز م ســرمازدگی در پایی
ــان  ــل آب ــان از اوای ــول زم ــال دارد در ط ــتر احتم بیش
ــج ســاله  ــا پن ــان یکســاله ت ــاه در درخت ــا اواخــر آذرم ت
ــای  ــه ه ــده در پای ــد ش ــام پیون ــواع ارق ــد. ان روی ده
ــن  ــر ای ــی، تحــت تأثی ــذری و کشــت بافت UCB-1 ب

نــوع از ســرمازدگی قــرار می گیرنــد. 
ــا  ــرس نهال ه ــزان دی ــرمازدگی خ ــوع س ــن ن ــل ای دلی
  diaccimilation و    accimilation مســئله  و 
ــه  ــا توج ــه ب ــوع پای ــن ن ــر ای ــارت دیگ ــد. به عب می باش
بــه اقلیــم ایــران بــه ســرعت وارد رکــود نمی شــود و در 
اثــر عــدم خــواب )رکــود( و خــزان بــه رشــد خــود ادامــه 
ــای  ــدان ) دم ــای یخبن ــن دم ــر کم تری می دهــد و در اث
ــرمازده  ــت س ــر ( درخ ــانتی گراد و پایین ت ــه س 2- درج
و بــا توجــه بــه شــدت و زمــان یخبنــدان ممکــن اســت 
ــرمازده  ــت س ــه درخ ــا طوق ــاخه ها ت ــای سرش از انته
شــود. البتــه در ســال بعــد پــس از ایــن اتفــاق بیــش از 
90% نهال هــا مجــدداً ســبز می گــردد، ولیکــن ممکــن 
اســت ایــن شــوک چنــد ســال رشــد و توســعه درخــت 

را بــه تعویــق بیانــدازد. 
مشاهدات بیشتر مربوط به سرمازدگی نهال پسته 

الــف( درختــان بــا وضعیــت ســامتی و قــدرت مناســب 
وارد دوران نهفتگــی می شــوند. 

ب( از لحــاظ توپوگرافیــک، باغ هــای کــم ارتفــاع 
بیشــتر تحــت تأثیــر ســرمازدگی قــرار می گیرنــد. 
ــای  ــن حوزه ه ــب در پایین تری ــرمازده اغل ــان س درخت

ــد.  ــرار ندارن ــاغ ق ــک ب ی
ج( ســطح بــاالی ســدیم در خــاک و آب، و ویژگی هــای 
ــه نظــر می رســد  ــد حضــور خــاک ســفت ب خــاک مانن

کــه ســرمازدگی را افزایــش می دهــد.
ــوه(  ــده می ــد کنن ــوان بخــش تولی ــه عن ــدک )ب د( پیون
معمــواًل بیشــتر از پایــه تحــت تأثیــر ســرما قــرار 
دلیــل  بــه  می توانــد  درخــت  کل  امــا  می گیــرد، 

ســرمازدگی از بیــن بــرود.
ه( یــک درخــت ســرمازده اغلــب در کنــار درختــی قــرار 
ــان  ــواًل درخت ــد معم ــت، هرچن ــرمازده نیس ــه س دارد ک

ــوند.  ــر می ش ــوده ای ظاه ــورت ت ــرمازده به ص س

ــد ممکــن  ــالم بوده ان ــش س ــال پی ــه س ــی ک و( درختان
اســت ســال بعــدی ســرمازده شــوند. 

ز( درختــان جــوان )نهــال( بیشــتر از درختــان باردهنــده 
در معــرض ســرمازدگی قــرار دارنــد و معمــواًل درختــان 
ســن ســوم، چهــارم و پنجــم بیشــتر در خطــر هســتند. 

راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش ریسک سرما:
۱( رکود به موقع

•  قطع به موقع آبیاری: اواسط تا اواخر شهریور 
ــروژن  ــگام نیت ــا دیرهن ــاد ی ــرد زی ــاب از کارب •  اجتن

ــر(  ــس از تی )پ
•  عدم هرس دیرهنگام )مرداد و شهریور( 

•  خــزان زودرس )محلول پاشــی ســولفات روی-کات 
مــس- اتفــان و ....( 

2( تغذیــه مناســب: بــاال بــردن غلظــت شــیره گیاهــی 
ــتفاده از  ــدم اس ــه و ع ــات پتاس ــتفاده از ترکیب ــا اس ب

ــه   ــات ازت ترکیب
ــرما:  ــل از س ــورزی قب ــات خاک ــام عملی ــدم انج 3( ع
بدلیــل ایجــاد خلــل و فــرج و در صــورت انجــام جهــت 

ــرد ــورت پذی ــاری ص ــاک آبی ــازی خ فشرده س
ــرز  ــای ه ــر علف ه ــی نظی ــان پوشش ــذف گیاه 4( ح
ــروز ســرما: در کاهــش خســارت ســرمازدگی  ــل از ب قب
ــش(  ــتفاده از علفک ــت )اس ــر اس ــیار مؤث ــعی بس تشعش

5( استفاده از محافظ تنه: بستن تنه با فوم و ..... 
6( رنگ آمیزی 

7( خاکدهی اطراف تنه 
ــذب  ــال: ج ــره در مجــاورت نه ــچ تی ــتفاده از مال 8( اس

ــر ســرمای تابشــی  ــه و کاهــش اث ــای روزان گرم
9( عدم استفاده از پیوند خواب 

بهترین تیمار ها جهت محافظت از سرما:
•  قطع آب از ۱5 شهریور ماه

•  قطــع کوددهــی ازتــه از مــرداد مــاه و اضافــه نمــودن 
کــود هــای پتاســه در مــرداد و شــهریور

• محلــول پاشــی در اواخــر مهــر مــا بــا ســولفات روی 

4% و ســایر محلــول هــای خــزان گــر
بذر یا کشت بافت؟

یافته هــای اینجانــب از بررســی تفــاوت  نهال هــای 
 UCB-1بــذری و  بافتــی  کشــت  شــدۀ  کشــت 
نشــان می دهــد نهال هــای بــذری از رشــد و قطــر 
ــی  ــت بافت ــای کش ــه نهال ه ــبت ب ــری نس ــه بهت تن
برخوردارنــد کــه آنچــه مســلم اســت تفــاوت در سیســتم 
 6ریشــه های ایــن دو نــوع باعــث ایــن مهــم شــده اســت. 

 

سرمازدگی را رسد که میهای خاک مانند حضور خاک سفت به نظر ج( سطح باالی سدیم در خاک و آب، و ویژگی
 دهد. افزایش می

 
 گیاهی که در اثر سرمازدگی از بین رفته 

 
 
اما کل درخت  ،گیردثیر سرما قرار میأبیشتر از پایه تحت ت )به عنوان بخش تولید کننده میوه ( معموال   پیوندکد( 
 تواند به دلیل سرمازدگی از بین برود.می

صورت هدرختان سرمازده ب د معموال زده اغلب در کنار درختی قرار دارد که سرمازده نیست، هرچنه( یک درخت سرما
 شوند. ای ظاهر میتوده
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 برگ دهی زودرس بهارهزده با سرما گیاهی
 

 اند ممکن است سال بعدی سرمازده شوند. و( درختانی که سال پیش سالم بوده
درختان سن سوم، چهارم و  ز( درختان جوان )نهال( بیشتر از درختان باردهنده در معرض سرمازدگی قرار دارند و معموال 

 پنجم بیشتر در خطر هستند. 

 راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش ریسک سرما:

 رکود به موقع (1

 بیاری: اواسط تا اواخر شهریورآموقع هقطع ب  
 پس از تیر( اجتناب از کاربرد زیاد یا دیرهنگام نیتروژن(  
 مرداد و شهریور( عدم هرس دیرهنگام(  
 و ....( اتفان -کالت مس-پاشی سولفات روی)محلول خزان زودرس  

 

  با استفاده از ترکیبات پتاسه و عدم استفاده از ترکیبات ازته  تغذیه مناسب: باال بردن غلظت شیره گیاهی (2
سازی عدم انجام عملیات خاکورزی قبل از سرما: بدلیل ایجاد خلل و فرج و در صورت انجام جهت فشرده (3

 یاری صورت پذیردآبخاک 
کاهش خسارت سرمازدگی تشعشعی بسیار  : درهای هرز قبل از بروز سرماگیاهان پوششی نظیر علف حذف (4

  )استفاده از علفکش( مؤثر است
  : بستن تنه با فوم و .....استفاده از محافظ تنه (5
  میزیآرنگ  (6
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 استفاده از فوم جهت محافظت از سرمای پاییزه

 بهترین تیمار ها جهت محافظت از سرما:

  شهریور ماه 15قطع آب از 
  مرداد و شهریورقطع کوددهی ازته از مرداد ماه و اضافه نمودن کود های پتاسه در 
  و سایر محلول های خزان گر %4محلول پاشی در اواخر مهر ما با سولفات روی 

 ؟بذر یا کشت بافت

های دهد نهالنشان میUCB-1   کشت بافتی و بذری ۀهای کشت شدهای اینجانب از بررسی تفاوت  نهالیافته
تفاوت در سیستم  استهای کشت بافتی برخوردارند که آنچه مسلم بذری از رشد و قطر تنه بهتری نسبت به نهال

 های این دو نوع باعث این مهم شده است. ریشه
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  خاکدهی اطراف تنه (7
  سرمای تابشی: جذب گرمای روزانه و کاهش اثر از مالچ تیره در مجاورت نهالاستفاده  (8
  عدم استفاده از پیوند خواب (9

 
 پوشش رنگ پالستیک جهت محافظت از سرمای پاییزه
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 در منطقه ساوه 1393نهال کشت بافتی و بذری کشت شده در سال  رشدی تفاوت

 

 
 در منطقه ساوه 1393تفاوت رشدی نهال کشت بافتی و بذری کشت شده در سال 

 

10 
 

 
 در منطقه ساوه 1393نهال کشت بافتی و بذری کشت شده در سال  رشدی تفاوت

 

 
 در منطقه ساوه 1393تفاوت رشدی نهال کشت بافتی و بذری کشت شده در سال 

 

9 
 

 
 استفاده از فوم جهت محافظت از سرمای پاییزه

 بهترین تیمار ها جهت محافظت از سرما:

  شهریور ماه 15قطع آب از 
  مرداد و شهریورقطع کوددهی ازته از مرداد ماه و اضافه نمودن کود های پتاسه در 
  و سایر محلول های خزان گر %4محلول پاشی در اواخر مهر ما با سولفات روی 

 ؟بذر یا کشت بافت

های دهد نهالنشان میUCB-1   کشت بافتی و بذری ۀهای کشت شدهای اینجانب از بررسی تفاوت  نهالیافته
تفاوت در سیستم  استهای کشت بافتی برخوردارند که آنچه مسلم بذری از رشد و قطر تنه بهتری نسبت به نهال

 های این دو نوع باعث این مهم شده است. ریشه

 

8 
 

  خاکدهی اطراف تنه (7
  سرمای تابشی: جذب گرمای روزانه و کاهش اثر از مالچ تیره در مجاورت نهالاستفاده  (8
  عدم استفاده از پیوند خواب (9

 
 پوشش رنگ پالستیک جهت محافظت از سرمای پاییزه

 

 



باغبانی

23 سال سوم - بهمن ماه 1397 - شماره 34

جمع بندی
۱- نهالهــایUCB-1 بــا توجــه بــه تحقیقــات انجام شــده 
ــذا  ــد، ل ــا ۱9- درجــه ســانتی گراد در زمســتان تحمــل دارن ت
ــل  ــر قاب ــا زمســتان گرم ت ــل کشــت در مناطقــی ب فقــط قاب
توصیــه می باشــند. نهال هــای کشــت شــده در منطقــه 
ــق  ــته موف ــال گذش ــد س ــن در چن ــرا در قزوی ــن زه بوئی

نبوده اســت.
ــدی آن و  ــا پررش ــوع نهال ه ــن ن ــت ای ــای کش 2- از مزای
بازدهــی زودتــر آن می باشــد. البتــه نســبت بــه بیماری هــای 
خاکــزاد مقــاوم و معمــواًل پــس از کشــت و در صــورت محیــا 
بــودن شــرایط پــس از 4 مــاه قابــل پیونــد می باشــند. ایــن 
ــادی  ــی اقتص ــه بارده ــد ب ــال از پیون ــس از 7 س ــا پ نهال ه
خواهنــد رســید. بنابرایــن، حــدود 5 ســال از پایه هــای 
موجــود پســته ورا زودتــر اقتصــادی می گردنــد. نتایــج 
بررســی ها حاکــی از مقاومــت باالتــر بــه شــوری نســبت بــه 

پایه هــای اهلــی می باشــد.

ــن  ــا ای ــاط ب ــواب در ارتب ــدون ج ــوال ب ــن س 3- مهم تری
ــران  ــم ای ــاری مه ــام تج ــه و ارق ــن پای ــاق ای ــا انطب نهال ه
UCB-1می باشــد، اینکــه کــدام رقــم بــا پایه هــای
ــاغ بــه مســاحت ۱5  بهتریــن بازدهــی را دارد؟ البتــه یــک ب
ــدس  ــای مهن ــت آق ــت مالکی ــاوه تح ــه س ــار در منطق هکت
ــال  ــه از س ــت ک ــد شده اس ــف پیون ــام مختل ــری از اق نظ
ــد شــد و در دو ســه ســال  ــده باردهــی آن شــروع خواه آین
ــی  ــه معرف ــن پای ــا ای ــم ب ــن و ســازگارترین رق ــده بهتری آین
خواهــد شــد. بــه هــر روی، بــا توجــه بــه ایــن مهــم توصیــه 
ــاً در  ــرای کاهــش ریســک ســرمایه گذاری، حتم ــردد ب می گ
ــای ورا  ــده UCB-1 نهال ه ــت ش ــای کش ــن نهال ه بی
ــده  ــال آین ــد س ــه در چن ــردد و در صورتی ک ــت گ ــز کش نی
ــاف نگــردد. ــه مشــکلی برخــورد شــد، ســرمایه گذاری ات ب

4- یافته هــای اینجانــب از بررســی تفــاوت نهال هــای 
ــان  ــذری  UCB-1 نش ــی و ب ــت بافت ــده کش ــت ش کش
ــری  ــه بهت ــر تن ــد و قط ــذری از رش ــای ب ــد نهال ه می ده

نســبت بــه نهال هــای کشــت بافتــی برخوردارنــد کــه 
آنچــه مســلم اســت تفــاوت در سیســتم ریشــه های ایــن دو 
ــه لحــاظ عرضــه  ــا ب ــن مهــم شده اســت. ام ــوع باعــث ای ن
کمتــر بــذر، ایــن امــکان بــرای همــه وجــود نــدارد کــه بــذر 

ــد. ــد وارد نماین ــادی تولی ــن از مب مطمئ
ــن  ــش  روی ای ــه پی ــی ک ــده نامعلوم ــه آین ــه ب ــا توج 5- ب
ــران وجــود دارد، الزم اســت در خصــوص  ــه پســته در ای پای
ــکی،  ــوری و خش ــه ش ــت ب ــزان مقاوم ــون می ــواردی چ م
ــی  ــام بوم ــد ارق ــا پیون ــزان ســازگاری ب ــق اقلیمــی، می تطاب
ایــران، تأثیــر در تغذیــه درختــان پســته و ســایر مــواردی از 
ــه  ــکا ب ــا ات ــا ب ــرا شــود ت ــی اج ــن دســت طــرح تحقیقات ای
نتایــج ایــن مطالعــات بتــوان نســبت بــه کاشــت اصولــی آن 

تصمیم گیــری نمــود.
ــددی  ــع متع ــه از مناب ــن مقال ــوای ای ــد محت • در تولی
اســتفاده شــده اســت کــه از طریــق دبیرخانــه انجمــن 

ــند. ــی می باش ــل دسترس ــران قاب ــته ای پس
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مراعــات اصــول بهداشــتی و نابــودی بقایــا و محل هــای تکثیــر 
ــذف  ــث ح ــه باع ــت ک ــی اس ــه عملیات ــامل هرگون ــات، ش آف
ــا پناهگاه هــای  ــا( می شــود، ی ــات و بیماری ه ــه )آف ــع مای مناب
ــا جایگزین هایــی را کــه  ــرد و ی زمســتان گذران را از بیــن می ب
آفــت در زمــان نبــودن محصــول در بــاغ روی آن دوام مــی آورد 

ــد. ــود می کن را ناب
 »بهداشــت« علــم و روش پیشــگیری از بیمــاری و آفات اســت 
و هــدف آن طوالنی تــر کــردن عمــر متوســط درختــان، بهبــود 
ــان، پیشــگیری از آفــات و  وضــع درختــان، حفــظ ســامت آن
حفــظ محصــول اســت. بــه نوعــی کــه بــه افزایــش علمکــرد 

باغــات پســته کمــک کنــد.
ــود، در  ــرح می ش ــی مط ــردی و جمع ــورت ف ــت به ص  بهداش
ــود  ــت نش ــل رعای ــور کام ــت به ط ــن بهداش ــه ای ــواردی ک م
ــرای  ــی ب ــات و محل ــرای آف ــی امــن ب باعــث ایجــاد منطقه ای

ــود.  ــی  می ش ــل آت ــیوع در فص ش
اثرات سوء کاربرد سموم شیمیایی

ــاور  ــن ب ــر ای ــمندان ب ــدان دور، دانش ــه چن ــته ایی ن در گذش
ــده و  ــر ش ــاورزی پربارت ــای کش ــا د.د.ت زمین ه ــه ب ــد ک بودن
ــن  ــی ای ــرد، ول ــوان ســیر ک ــا را می ت انســان های گرســنه دنی
چیــزی نبــود کــه اتفــاق افتــاد و معلــوم شــدکه د.د.ت نــه تنهــا 
بــرای حشــرات، بلکــه بــرای هــر موجــود دیگــری نیز مســموم 

کننده اســت.
ــه  ــت ک ــت آن اس ــز اهمی ــوال حائ ــح، س ــن توضی ــد از ای بع
چگونــه می تــوان بــا مجموعه ایــی از فعالیت هــا بــرای کنتــرل 
ــیب را  ــزان آس ــن می ــی کمتری ــال آت ــات در س ــات در باغ آف

ــم؟ ــت کنی ــتری برداش ــول بیش ــیم و محص داشته باش
فصــل پاییــز، بعــد از خــزان مجموعه ایــی از فعالیت هــا وجــود 
ــر  ــم آفت ت ــاری ک ــا به ــد ت ــک می کن ــا کم ــه م ــه ب دارد ک

داشته باشــیم. ایــن هــدف بــا روش هایــی کــه در ادامــه بحــث 
ــت: ــی اس ــت یافت ــوند، دس می ش

1- هرس: 
• حذف شاخه های خشک و کور:

ــان  ــوری در درخت ــک و ک ــاخه های خش ــل، ش ــول فص در ط
هســتند کــه نــه تنهــا بــر زیبایــی فــرم درخــت موثرنــد، بلکــه 
گاهــی مانعــی بــرای رشــد شــاخه های جانبــی نیــز به حســاب 
ــوند. ــوزانده ش ــع آوری و س ــد جم ــاخه ها بای ــن ش ــد. ای می آین

• حذف شاخه های آلوده:
ــارت  ــار خس ــته دچ ــال های گذش ــه از س ــاخه هایی ک ــد ش بای
الرو پروانــه چوبخــوار شــده اند و شــاخه های آفــت زده در 
ســال جــاری حــذف شــوند و در نهایــت جمــع آوری و ســوزانده 

شــوند. 
نکته ایــی ضــروری کــه در بســیاری از مواقــع فرامــوش 
می شــود ایــن اســت کــه زمانــی کــه شــاخه ها هــرس 
ــود،  ــی ش ــا م ــود ره ــال خ ــه ح ــی ب ــت زخم ــوند، درخ می ش
ایــن در حالــی اســت کــه محــل قطــع و بــرش بســیار حســاس 
می باشــد و آمادگــی ورود بیماری هــای مختلــف را دارد و 
ــر هــرس  ــد از از ه ــد بع ــاق بای ــن اتف ــری از ای جهــت جلوگی
ــب  ــس و چس ــول بردوفیک ــا محل ــده ب ــع ش ــای قط محل ه

ــردد.  ــرل گ ــگ دارد کنت ــبیه ضدزن ــی ش ــه رنگ ــد ک پیون
• حذف پاجوش ها:

ــیره  ــد ش ــان بتوانن ــا درخت ــد ت ــک می کن ــات کم ــن عملی ای
ــال  ــر انتق ــت را بهت ــف درخ ــای مختل ــه بخش ه ــی ب گیاه
ــد  ــته رش ــای پس ــرگ و دانه ه ــاخه، ب ــه ش ــرای آنک ــد، ب دهن

بهتــری داشته باشــند.
2-  شخم عمیق:

ــب  ــاک ورزی مناس ــات خ ــق و عملی ــخم عمی ــرای ش ــا اج ب
ــه  ــزی ب ــات خاک ــفیرۀ آف ــاک، الرو و ش ــر و رو شــدن خ و زی
ســطح آمــده و در معــرض هجــوم پرنــدگان قــرار می گیرنــد و 
یــا در مقابــل شــرایط نامســاعد جــوی تلــف می شــوند. ضمنــًا 
در اثــر زیــر و رو شــدن خــاک، تعــدادی از الروهــا و شــفیره ها 
نیــز در عمــق خــاک دفــن شــده و در اثــر فقــدان هــوای کافــی 

ــد. ــن می رون از بی
اصــواًل، برهــم زدن خــاک، آنهــم در چندیــن نوبــت، بــرای از 
ــس  ــون پ ــد اســت، چ ــز مفی ــرز نی ــای ه ــردن علف ه ــن ب بی
ــه  ــه جوان ــروع ب ــا ش ــاک، علف ه ــی خ ــتین جابه جای از نخس
ــود  ــا جابه جایــی بعــدی خــاک، ناب ــی ب زدن مجــدد کــرده، ول

می شــوند. 
نکتــه ای کــه در مــورد فعالیــت هــای خــاک ورزی حائــز 
ــت  ــتانه آف ــای زمس ــن پناهگاه ه ــن رفت ــت؛ از بی ــت اس اهمی

ــت. ــیل اس پس
3- آبیاری:

شــاید مهم تریــن نکتــه در باغــات پســته، بــه ویــژه در مناطــق 
شــور، رعایــت شــرایط آب دهــی درختــان اســت.

ــا و  ــورزی، ناهمواری ه ــات خاک ــام عملی ــا انج ــت ب ــر اس بهت
پشــته های خــاک ایجــاد شــده پــای درختــان برطــرف شــوند 
و آبیــاری ســنگین در زمــان یخبنــدان انجــام گیــرد تــا بــه این 

منظــور بــه دو هــدف دســت پیــدا کنیــم:
۱- مبارزه با آفات و علف های هرز 

2- شست و شوی شوری و اماح مضر از اطراف ریشه
4- کوددهی:

ــط  ــی غل ــات کودده ــه باغ ــیب ب ــل آس ــن عوام از اصلی تری
در زمســتان اســت. زمانــی کــه کــود دامــی تــازه وارد باغــات 
می شــود، نــه تنهــا کمــک بــه بهبــود وضعیــت بــاغ نمی کنــد، 
ــر  ــه ذک ــه در ادام ــد ک ــد ش ــیب هایی خواه ــث آس ــه باع بلک

می شــوند:
۱- بــذر علــف هــرز؛ حــدود 25 درصــد از بذرهــای علف هــای 
هــرز موجــود در علوفــه دام هــا در سیســتم گــوارش دام هضــم 
ــن  ــد. در ای ــوع می مان ــالم در مدف ــورت س ــه ص ــود و ب نمی ش
حالــت، ایــن بــذور می توانــد در ســطح زمیــن شــروع بــه رشــد 
ــی  ــن نگران ــر شــوند و همیشــه ای ــه ســرعت تکثی نمــوده و ب
بــرای کشــاورز وجــود دارد کــه گونه هــای جدیــدی از بذهــای 
ــد  ــن گونه هــای جدی ــف هــرز در مزرعــه ظاهــر شــوند. ای عل
ناشــی از تغییــر تغذیــه دام هــا هســتند. ایــن امــر بــه خصــوص 
ــاله  ــر س ــه کشــاورز ه ــد ک ــدا می کن ــود پی ــی بیشــتر نم زمان

کــود خــود را از مناطــق مختلفــی خریــداری نمایــد.
2- زیــادی امــاح در کــود نیــز می توانــد موجــب شــوری هــر 

چــه بیشــتر خــاک شــود.
3-وجــود باکتری هــای بیماریــزا مثــل ای.کــوالی و ســالمونا 
ــای  ــان و دام ه ــامت انس ــد س ــی می توان ــای دام در کوده

دیگــر را بــه خطــر بینــدازد.
ــازه  ــای ت ــه ازت در کوده ــن ب ــبت کرب ــودن نس ــاال ب 4- ب
ــر ســر جــذب  ــاه ب ــدۀ کــود و گی باعــث رقابــت موجــودات زن
ــه  ــت ک ــدی اس ــه ح ــت ب ــن رقاب ــود، ای ــاک می ش ازت از خ
درخــت و گیــاه عائــم کمبــود ازت را به صــورت زردی نشــان 

می دهنــد.
ــود  ــاغ خ ــی را از ب ــود دام ــد ک ــا بای ــوال آی • س

ــم؟ ــذف کنی ح
خیــر، امــا بایــد بــا روش هایــی ایــن کــود را فــرآوری )پوســیده( 
کــرده و ســپس در باغــات خــود اســتفاده نماییــم. در مجمــوع 
ــش  ــرای افزای ــی ب ــای کوچک ــا راهکاره ــوق تنه ــل ف عوام
ــت  ــم آف ــالی ک ــتن س ــور داش ــه منظ ــات ب ــت در باغ بهداش

ــود. خواهــد ب
• نکتــه پایانــی:   هــدف از اســتفاده از روش هــای بهداشــتی 
ــل  ــل قاب ــک حداق ــه ی ــات ب ــم آف ــش تراک ــات، کاه در باغ
ــی از  ــتی یک ــکات بهداش ــت ن ــن، رعای ــت. بنابرای ــل اس تحم
تکنیک هــای کم هزینــه علیــه آفــات اســت کــه بیشــتر نقــش 
ــه  ــد ک ــق باش ــد موف ــی می توان ــگیری را دارد و در صورت پیش
کشــاورزان همگــی در ســطح وســیعی آن را بــه اجــرا بگذارنــد.

بهداشت باغی
حامد فکوری

دانشجوی دکترای حشره شناسی



25 سال سوم - بهمن ماه 1397 - شماره 34

باغبانی

ــن  ــای نوی ــی از روش ه ــار، یک ــم فش ــطحی ک ــاری زیرس آبی
آبیــاری مخصــوص باغــات پســته بــا شــوری )EC( بیــش از 20 
هــزار می باشــد. چنانچــه نحــوه کوددهــی و اجــرای ایــن طــرح 
ــی انجــام شــود، بســیاری از مشــکات کشــاورزان  به طــور اصول
ــی و  ــود آب و تنش هــای خشــکی، شــوری، گرمای ــه کمب از جمل
ــت و  ــاورزان اس ــر کش ــر گریبان گی ــال حاض ــه در ح ــرمایی ک س
ــازد.  ــرف می س ــر ط ــود را ب ــدید ش ــده تش ــت در آین ــن اس ممک
نکاتــی کــه در ایــن طــرح بایــد رعایــت شــوند به طــور اختصــار 

ــد از:  عبارتن
ــت  ــه درخ ــی از تن ــکای ۱۱0 بازیافت ــای پلی ــه لوله ه 1- فاصل
ــه  ــدت س ــد در م ــت بتوان ــا رطوب ــد ت ــانتی متر باش ــاً 80 س تقریب
ســال بــه درخــت نزدیــک شــده تــا در اثــر گرمــا و خشــکی هــوا 
ــی در ســال  ــاز رطوبت ــا روی ندهــد. )چــون پی چســبندگی آونده
اول حــدود 30 ســانتی متر، در ســال دوم 30 ســانتی متر و در 
ــه ســمت درخــت پیشــروی  ســال ســوم حــدود 20 ســانتی متر ب

می کنــد(
2- عمــق چالــه تقریبــاً 40 ســانتی متر باشــد تــا ریشــه ها 
بیــش از حــد قطــع نشــوند. کشــاورزانی کــه از شــیرۀ کــود بــرای 
ــد،  ــتفاده می کنن ــذاری اس ــام لوله گ ــس از اتم ــت پ ــه درخ تغذی
ــواد  ــرای جــذب آب و م ــان ب ــه ریشــه گیاه ــد آگاه باشــند ک بای
غذایــی بــا حرکــت زیگزاگــی بــه ســمت لولــه حرکــت می کنــد، 
امــا بــه داخــل ســوراخ های لولــه نمی رونــد، چــون اطــراف لولــه 

شــن می ریزیــم و بــه دلیــل اینکــه شــن فاقــد موادغذایــی اســت 
ــه نمی شــود.  ــاً وارد لول ریشــه درخــت پســته، وارد شــن و متعاقب
ــه  ــه ریخت ــا 8 ســانتی متر شــن نخــودی در ســطح چال 3- 5 ت
ــانتی متر و  ــا 25 س ــه 20 ت ــه فاصل ــا را ب ــوده( و لوله ه ــن نم )په
بــه قطــر ۱0 تــا ۱2 میلی متــر ســوراخ نماییــد. دو طــرف لوله هــا 
ــری از  ــرای جلوگی ــه و ب ــن ریخت ــه، ش ــی لول ــطح روی ــا س را ت
ــداری  ــت نگه ــا ظرفی ــه همان ــن ک ــل ش ــه داخ ــاک ب ــن خ رفت
آب می باشــد بــر روی لولــه یــک پاســتیک کشــیده و بــر روی 
ــف  ــرف ردی ــد در دو ط ــا بای ــد. لوله ه ــاک بریزی ــتیک خ پاس
درخــت تــا انتهــا بــرده شــود و بــه ســمت تنــه درخــت بــا یــک 
ــاک  ــانتی متر از خ ــه 50 س ــوا لول ــروج ه ــرای خ ــی، ب ــه راه س
فاصلــه بگیــرد تــا تراکتــور و تیلــر باعــث شکســتن لولــه نشــوند 
و چنانچــه بــه عللــی جونــدگان از ســطح زمیــن لولــه را ســوراخ 
ــن  ــان تأمی ــه آب درخت ــد از طــرف دیگــر لول ــر از خــاک کنن و پ

می شــود. 
4- در آبیــاری زیرســطحی بایــد از شــیره کــود بــه طریقــی کــه 
در شــکل نشــان داده شــده اســتفاده نماییــد، شــیره را از طریــق 
لولــه یــا تراکتــور بــه مخزنــی بــه ظرفیــت ۱0 تــا 20 هــزار لیتــر 
ــود  ــیره ک ــر ش ــا ۱000 لیت ــاعت 800 ت ــر س ــرای ه ــل و ب منتق
مصــرف کنیــد. بــا ایــن روش مصــرف کــود از 30 تــن در ســال 
ــرای آب و  ــر اســت ب ــدا کرده اســت. بهت ــن کاهــش پی ــه ۱0 ت ب
زمین هــای شــور از نســبت 3 بــه ۱ کــود گاوی و مرغــی اســتفاده 

کنیــد و نایلــون را کــف گودالــی بــه عمــق ۱ متــر و طــول 25 متر 
و عــرض 6 متــر بــرای ۱00 تــن کــود گاوی و مرغــی پهــن کرده 
ــف از بلوک هــای  ــور شــیره از گــودال حداقــل 4 ردی ــرای عب و ب
ــد و  ــرار دهی ــودال ق ــای گ ــا انته ــده ت ــم چی ــار ه ــوراخ دار کن س
روی آن را بــا تــوری نخــی بپوشــانید تــا شــیره کــود بــه راحتــی 
ــیره و  ــتخر ش ــف اس ــود. در ک ــیره وارد ش ــتخر ش ــه اس ــد ب بتوان
ــه ای کــه 3 ســال دوام دارد  ــون گلخان گــودال کــود حتمــاً از نایل

اســتفاده کنیــد. 
5- بــه علــت اینکــه درختــان غیــر از کــود دامــی بــه عناصــر 
دیگــری مثــل میکروها و نیترات کلســیم و ســولوپتاس و ســولفات 
آمونیــوم و هیومیــک اســید و اوره فســفات و غیــره نیــاز دارد، مــی 
تــوان از یــک ظــرف ۱00 تــا 200 لیتــری کــه در شــکل نشــان 
داده شــده اســت در زمــان مناســب ایــن مــواد را حــل کــرده و در 
مــدت معینــی کــه آب وارد لولــه زیرســطحی می شــود ایــن مــواد 
را بــه ریشــه برســانید. در داخــل حوضچه هــا غیــر از یــک تــوری 
ــود  ــا وج ــل لوله ه ــه داخ ــرگ ب ــری از ورود ب ــرای جلوگی ــه ب ک
دارد، می تــوان از یــک تــوری پنجــره ای ریــز اســتفاده کنیــد کــه 
غیــر از مــواد مایــع هیــچ چیــز نتوانــد از آن عبــور کنــد. شــاید بــه 
نظــر برســد کــه ایــن کارهــا ســنتی و ابتدایــی اســت، امــا از نظــر 
برداشــت محصــول و امکانــات بســیار کمــی کــه داریــم بازدهــی 
آن از کشــورهای پیشــرفته بــا آنهمــه امکاناتــی کــه دارنــد بســیار 

بیشــتر اســت.

نکات کلیدی در اجرای آبیاری زیرسطحی کم فشار
حسن علوی راد 
باغدار پسته منطقه انار

حســن علــوی راد، ۱0 ســال پیــش، حــدود نیــم هکتــار از بــاغ پســته اش را بــرای آزمایــش شــیوه آبیــاری زیرســطحی کــم فشــار اختصــاص داد. وی پــس از آزمــون و خطــای 
بســیار، 20 هکتــار بــاغ را در 5 ســال پیــش بــه ایــن روش آبیــاری تجهیــز نمــود. در ایــن مقالــه تجربیــات شــخصی وی در ایــن خصــوص آورده شده اســت.  
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باغبانی

تشــنه اید.  بســیار  و  هســتید  کویــر  در  کنیــد  تصــور 
ــان  ــر همراهت ــل تانک ــام آب داخ ــد تم ــم می گیری تصمی
ــان  ــی بهت ــاس خوب ــد، احس ــی کنی ــود خال ــر خ را روی س
دســت می دهــد، نــه؟ امــا حقیقــت ایــن اســت کــه هنــوز 
ــون  ــرا؟ چ ــاج دارد، چ ــه آب احتی ــان ب ــنه اید و بدن ت تش
ــوردن آب  ــان خ ــنگی هم ــردن تش ــرف ک ــا راه برط تنه
ــدن  ــت ب ــطح پوس ــلول های س ــما آب را از س ــت و ش اس
ــوب  ــم خ ــا ه ــت م ــد. اکثری ــذب نمی کنی ــرتان ج ــا س ی
ــذب  ــه ها ج ــق ریش ــان آب را از طری ــه درخت ــم ک می دانی

می کننــد، امــا کــدام ریشــه ها؟
تمــام ریشــه های درخــت مخصــوص آب خــوردن نیســتند 
ــده  ــه عه ــت را ب ــتن درخ ــۀ نگه داش ــا وظیف ــر آنه و اکث
ــق  ــا عم ــه ها ت ــر، ریش ــان کوچک ت ــورد گیاه ــد. در م دارن
ــان را در  ــه خودش ــی ک ــورد درختان ــانتی متر و در م ۱5 س
ــه های  ــق ریش ــد، عم ــق داده ان ــر وف ــخت کوی ــرایط س ش
ــت و  ــر اس ــر و عمیق ت ــیار متفاوت ت ــت بس ــاذب رطوب ج
معمــواًل 45 ســانتی متر در نظــر گرفتــه می شــود، امــا 
ــه  ــه ک ــر آنچ ــا ه ــد. ام ــم باش ــتر ه ــت بیش ــن اس ممک
هســت، آبیــاری بیشــتر از ایــن اعمــاق، مثــل ریختــن آب 
بــر ســر انســان تشــنه کمکــی بــه رفــع تشــنگی درخــت 

نمی کنــد.
حــال اگــر همــان انســان تشــنه را در نظــر بگیریــم و یــک 
ــم تشــنگی  ــی از او بخواهی ــم، ول ــوان آب دســتش بدهی لی
ــز  ــک و ری ــیار کوچ ــی بس ــک ن ــا ی ــط ب ــودش را فق خ
ــم.  ــه او نکرده ای ــی ب ــک چندان ــم کم ــد، بازه ــرف کن برط

نظــر شــما هــم همین طــور اســت؟ نکتــه در اینجــا اســت 
ــخص و  ــدار مش ــا مق ــه، تنه ــک ریش ــت از ی ــه درخ ک
محــدودی آب می توانــد جــذب کنــد، پــس مــا بایــد آب را 
ــادی از ریشــه های  ــدار زی ــه مق ــم ب ــا آنجــا کــه می توانی ت

برســانیم.   )Feeder Roots( تغذیه کننــده 
بــه عنــوان یــک قانــون کلــی، بایــد بدانیــم کــه ریشــه های 
ــدود   ــق  ح ــر در عم ــان در کوی ــرای درخت ــده ب تغذیه کنن
ــر ســطح  ــان در زی ــوم درخت ــرای عم ــانتی متری و ب 50 س
ــپ  ــه را دری ــن منطق ــم ای ــتند. اس ــت هس ــایه انداز درخ س
زون )Drip Zone( می نامنــد و اگــر یــک دایــره دور 
ــه طــول سرشــاخه های درخــت بکشــیم، داخــل  درخــت ب
ایــن دایــره همــان دریــپ زون اســت، پــس مــا بایــد تمــام 
ــه کار  ــایه انداز ب ــطح س ــاری س ــرای آبی ــان را ب تمرکزم
ــده  ــه کنن ــدار ریشــه های تغذی ــترین مق ــه بیش ــم ک ببنیدی

را دارد. 
ــد و  ــگ کن ــک آهن ــا ی ــره ای را ب ــاری قط ــا آبی ــی م وقت
خــاک  وارد  بافاصلــه  آب  می دهیــم،  انجــام  بهینــه 
ــورت  ــه ص ــاک ب ــه خ ــدن ب ــد از وارد ش ــود و بع می ش
عمــودی و افقــی شــروع بــه حرکــت می کنــد. حرکــت آب 
ــد  ــر برآین ــاک تحــت تأثی ــن ذرات خ ــی بی در فضــای خال
ــروی  ــن و نی ــه زمی ــاال، جاذب ــار آب از ب ــروی فش ــه نی س
ــه  ــم ک ــه کنی ــد توج ــاال بای ــد. ح ــاق می اُفت ــی اتف مویینگ
ــاوت  ــت متف ــا باف ــرو در خاک هــای ب ــن ســه نی ــد ای برآین
ــی  ــت جانب ــب حرک ــئله موج ــن مس ــد و همی ــرق می کن ف
ــال،  ــود. به طورمث ــاک می ش ــر آب در خ ــا کمت ــتر ی بیش

ــاک  ــل خ ــنگین مث ــای س ــی آب در خاک ه ــت جانب حرک
ــن  ــا دارای کمتری ــا بیشــتر، ام ــه دیگــر خاک ه رس از هم
ســرعت اســت و ممکــن اســت چنــد روز طــول بکشــد تــا 
ــل  ــاک رس کام ــت در خ ــاق دس ــک س ــدازه ی ــه ان آب ب
ــتند  ــنی هس ــای ش ــس آن، خاک ه ــد و برعک ــت کن حرک
کــه آب کمتریــن حرکــت جانبــی را انجــام می دهــد، 
امــا بــا بیشــترین ســرعت بــه صــورت عمــودی در خــاک 

حرکــت می کنــد. 
مســئلۀ حرکــت جانبــی آب در خــاک، فاصلــه بیــن قطــره 
همان طــور  چــون  می کنــد،  مشــخص  را  چکان هــا 
ــری  ــیار زیادت ــداد بس ــه تع ــم ب ــا می خواهی ــم م ــه گفتی ک
همــان  برســانیم؛  آب  کننــده،  تغذیــه  ریشــه های  از 
درخــت  ســایه انداز  ســطح  زیــر  در  کــه  ریشــه هایی 
ــنی  ــان ش ــر خاک م ــال، اگ ــور مث ــده اند؛ به ط ــترده ش گس
ــس  ــاک دارد، پ ــری در خ ــی کمت ــت جانب ــد، آب حرک باش
تــا  باشــند  نزدیک تــر  بــه هــم  بایــد قطره چکان هــا 

ــود.  ــس ش ــت خی ــر درخ ــتری زی ــطح بیش س
ــره  ــه قط ــن فاصل ــفه تعیی ــه فلس ــا متوج ــا اینج ــس ت پ
چکان هــا از یکدیگــر شــدیم و دانســتیم کــه ایــن فاصلــه 
بــه بافــت خــاک ربــط دارد و بهتریــن مــکان لوله هــا زیــر 
ســطح ســایه انداز درخــت اســت. امــا ســوال باقیمانــده آن 
اســت کــه به طــور دقیــق چقــدر لوله هــای قطــره چــکان 
را بــه درخــت نزدیــک کنیــم؟ در مباحــث آبیــاری قطــره ای 
ــد،  ــازه می ده ــنده اج ــات نویس ــه تحقیق ــی ک ــا آنجای و ت
ــد  ــش می آی ــت پی ــه از درخ ــث فاصل ــی بح ــتر آنجای بیش
ــه  ــم ک ــن کار بگذاری ــر زمی ــا را زی ــم لوله ه ــه بخواهی ک
ــدس  ــون مهن ــای هریس ــط آق ــده توس ــه ش ــه ارائ در مقال
بخــش ترویــج کشــاورزی در دانشــگاه جورجیــای آمریــکا 
در ســال 20۱9، ذکــر شداســت. وی توضیــح می دهــد 
ــه  ــیبی ب ــا آس ــم ت ــک نکنی ــدر نزدی ــه را آنق ــه فاصل ک
ــر  ــه، اگ ــر آنک ــود و مهم ت ــده وارد ش ــه های نگهدارن ریش
ــدازی  ــان راه ان ــن درخت ــنین پایی ــاری در س ــتم آبی سیس
می شــود، بایــد یادمــان باشــد کــه بیشــترین حجــم 
ــا  ــت در کج ــالی درخ ــده در کهنس ــه کنن ــه های تغذی ریش
ــد  ــا نبای ــه، لوله ه ــن مقال ــج ای ــق نتای ــود. طب ــع می ش واق
از 4 فــوت یــا ۱20 ســانتی متر بــه درخــت نزدیک تــر 
شــوند. البتــه، این طــور بــه نظــر می رســد کــه شــاید ایــن 
ــا  ــر درخت ه ــیار بزرگ ت ــدازه بس ــه ان ــه ب ــا توج ــه ب فاصل
ــد.  ــه شده باش ــر گرفت ــران در نظ ــه ای ــکا نســبت ب در آمری
•  در تحریــر ایــن مقالــه از دو رفرنس اســتفاده 
ــن  ــه انجم ــق دبیرخان ــه از طری ــت ک شده اس

ــند. ــی می باش ــل دسترس قاب

فاصله قطره چکان ها از درخت و یکدیگر
محمدابراهیم تدین
عضو انجمن پسته ایران



ــات پســیفیک،  ــدگان مغزج ــه تولیدکنن گزارشــگر مجل
متیــو مالکــوم در اول دی مــاه ســال جــاری بــا ریچــارد 
ــدگان پســته  ــی انجمــن تولیدکنن ــر اجرای ــان دبی ماتوی
ــان  ــه در آن ماتوی ــب داده ک ــی ترتی ــکا گفتگوی آمری
از اختصــاص بودجــه هنگفتــی بــرای بازاریابــی پســته 
آمریــکا توســط دولــت آمریــکا خبــر می دهــد. در ادامــه 

ــت.  ــو آورده شده اس ــن گفتگ ــروح ای مش
 - مــن متیــو مالکــوم گزارشــگر مجلــه تولیدکننــدگان 
مغزجــات پســیفیک )PNP( هســتم. در خدمــت آقای 
ــداران  ــن باغ ــی انجم ــر اجرای ــان مدی ــارد ماتوی ریچ
آمریــکا هســتیم. امســال در تولیــد پســته رکــورد 
ــز  ــان انگی ــای هیج ــا خبره ــد، ب ــا ب ــوب ی ــم. خ زدی
ــه  ــع تعرف ــل وض ــم؛ مث ــه رو بودی ــم رو ب ــادی ه زی
ــرای حجــم  ــی ب ــن و بحــث بازاریاب ــد چی ــای جدی ه
بســیار زیــاد محصــول امســال آمریــکا. لطفــًا مــا را در 

ــد. ــه بگذاری ــار مربوط ــن اخب ــان آخری جری
ریچــارد ماتویــان- بلــه، درســت اســت. در تولیــد 
ــا  ــات ت ــق گزارش ــم. طب ــورد زدی ــال رک ــته امس پس
تاریــخ ۱5 اکتبــر حــدود 97۱ میلیــون پونــد )440 هــزار 
تــن( محصــول پســته برداشــت شــد کــه رکــورد قبلــی 
ســال 20۱6 کــه 930 میلیــون پونــد )420 هــزار تــن( 
ــر  ــد باالت ــدد تولی ــًا ع ــا االن قطع ــت. ت ــود را شکس ب
هــم رفتــه اســت. عــدد رســمی و نهایــی تولیــد پســته 
ــی  ــد. وقت ــد ش ــام خواه ــامبر اع ــاه دس ــکا در م آمری
ــا خیلــی از باغــداران و ضباطــان صحبــت مــی  کــه ب
کنیــم همــه از کیفیــت محصــول امســال خیلــی راضی 
هســتند؛ برعکــس ســال گذشــته کــه آفــت کــرم نافــه 
ــود و مشــکات  پرتقــال )NOW( معضــل بزرگــی ب
ــادام ایجــاد کــرد.  ــرای پســته و هــم ب ــادی هــم ب زی
امســال آمــار خســارت ایــن آفــت نیــم درصــد اعــام 
شــده کــه بــاور نکردنــی اســت. محصــول آنقــدر تمیــز 
بــوده کــه خیلی هــا بــه چیــن دوم و ســوم هــم رســیدند 
و ایــن فرصــت را داشــتند که بخشــی از روند بهداشــت 

ــد.  ــروع کنن ــان را ش ــتانی باغ ش زمس
در مــورد فــروش پســته هــم بایــد بگویــم کــه تــا االن 
ــوع  ــم موض ــوال مه ــت. س ــوب بوده اس ــت خ وضعی
افزایــش تعرفه هــای چیــن اســت کــه بایــد پرســید تــا 
چــه حــد تأثیرگــذار بوده اســت. نکتــه جالــب اینجاســت 
کــه وقتــی وضعیــت صــادرات بــه هنگ کنــگ و چیــن 
ــن و  ــی پایی ــه یک ــم ک ــم، می بینی ــه می کنی را ماحظ
دیگــری بــاال اســت. در کل بایــد بگویــم صــادرات بــه 
ــی  ــا خیل ــته ، ام ــدی کاهــش داش ــا ح ــن مقاصــد ت ای
چشــمگیر نبوده اســت. انتظــار داریــم ماه هــای نوامبــر 

ــون  ــد، چ ــکا باش ــته آمری ــادرات پس ــر اوج ص و اکتب
زمــان خریــد پســته بــرای جشــن ســال نــو چینی هــا 
ــر  اســت. بعــد از اعــام عــدد صــادرات ماه هــای اکتب
و نوامبــر بــا قطعیــت می توانیــم بگوییــم آیــا افزایــش 
ــته  ــادرات پس ــی روی ص ــل توجه ــر قاب ــا تأثی تعرفه ه

ــر. ــا خی ــته اند ی داش
رقابــت  ایــران  بــا  مــا  اینکــه  همــه  از  مهم تــر 
ــران  ــول ای ــم محص ــال ک ــال 20۱7 س ــم. س می کنی
بــود. در ســال 20۱8 در مناطــق اصلــی کاشــت پســته 
ســرمازدگی شــدیدی را تجربــه کردنــد، بنابرایــن 
ــول  ــد معم ــزان تولی ــن می ــوم میانگی ــک س امســال ی
پســته داشــتند. ایــن بــرای خودشــان خیلــی بــد اســت، 
امــا بــرای مــا عالــی اســت، چــون مــا بــا هــم در بــازار 
چیــن رقابــت تنگاتنگــی داریــم. پــس می توانیــم 
ــل شــده،  ــد تحمی ــای جدی ــم تعرفه ه ــم علی رغ بگویی
ــد، چــون  ــکا بخرن ــد پســته از آمری ــداران مجبورن خری

ــیار محــدود اســت. ــران بس ــته از ای عرضــه پس
- خــب پــس اگــر چینی هــا می خواهنــد پســته بیشــتری 

ــال تعرفه هــا شــوند.  ــر اســت بی خی ــد بهت بخرن
ــد و  ــا را بپذیرن ــه، تعرفه ه ــان- بل ــارد ماتوی ریچ
ــون  ــد، چ ــی بخرن ــته آمریکای ــرایط پس ــن ش ــا همی ب
اگــر پســته بخواهنــد، تنهــا گزینــه برایشــان خریــد از 

ــکا اســت. آمری
- در مــورد کمــک هــای مالــی وزارت کشــاورزی 

آمریــکا )USDA( لطفــا توضیــح دهیــد.
ــکا 3  ــاورزی آمری ــان- وزارت کش ــارد ماتوی ریچ
ــر  ــه بخاط ــی ک ــرای باغداران ــی ب ــک مال ــته کم بس
بحــث تعرفه هــا متضــرر شــده اند، ارائــه می دهــد. 
بســته اول شــامل پرداخــت مســتقیم می شــود؛ از 

ــی خــاص و لوکــس اســت،  آنجــا کــه پســته محصول
ــم.  ــتفاده کنی ــه اس ــوع بودج ــن ن ــم از ای ــا نمی توانی م
بســته دوم، حمایــت از طریــق خریــد مســتقیم محصول 
غذایــی اســت؛ اتفاقــًا مطلــع شــدیم وزارت کشــاورزی 
آمریــکا قــرار اســت در ماه هــای ژانویــه و آوریــل 
ــن  ــه ای ــون دالر پســته بخــرد ک ــه ارزش 85.2 میلی ب
خبــر خیلــی خوبــی اســت. بــه انجمــن مــا بــه عنــوان 
ــعه  ــه توس ــوم )برنام ــوع س ــه ن ــازمان، بودج ــک س ی
ــرد. وزارت  ــق بگی ــد تعل ــاورزی( می توان ــارت کش تج
کشــاورزی آمریــکا بــه ایــن برنامــه دویســت میلیــون 
دالر بودجــه اختصــاص داده اســت. هفتــه گذشــته مــا 
درخواســت خــود را بــرای دریافــت کمــک 2۱ میلیــون 
ــرار  ــه ق ــن بودج ــم. از ای ــه دادی ــا ارائ ــه آنه دالری ب
ــته در  ــج پس ــغ و تروی ــه تبلی ــک ب ــرای کم ــت ب اس
سرتاســر دنیــا اســتفاده کنیــم. پســته مهم تریــن 
محصولــی اســت کــه افزایــش تعرفه هــای چیــن روی 
ــا  ــم ب ــر می کنی ــن، فک ــت. بنابرای ــر گذاشته اس آن تاثی
ــق  ــن طری ــه ای ــد. ب ــت می کنن ــا موافق ــت م درخواس
از صنعــت مــا حمایــت می کننــد و بــه بازاریابــی 
ــای  ــا تعرفه ه ــه ب ــرایط مقابل ــته در ش ــول پس محص

ــد. ــد کمــک کنن جدی
ــه  ــه ارائ ــی ک ــات کامل ــون از توضیح ــی ممن - خیل
ــل  ــه ســازمان هایی مث ــی خــوب اســت ک ــد. خیل دادی
ــی  ــوان الب ــه ت ــتند ک ــکا هس ــداران آمری ــن باغ انجم
ــای  ــش ه ــرای حــل مســائل و چال ــد و ب ــردن دارن ک
تجــاری صنعــت این گونــه تــاش می کننــد. بــا 
ــرای پســته وجــود  ــه تقاضــای باالیــی کــه ب توجــه ب
دارد، عرضــۀ محصــول بســیار زیــاد امســال قطعــًا نیــاز 

ــی دارد. ــه بازاریاب ب

بودجه 21 میلیون دالری در راه انجمن پسته آمریکا
سحر نخعی
 دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

 میلیون دالری در راه انجمن پسته آمریکا 21بودجه 
 دبیرخانه انجمن پسته ایران
گزارشگر مجله تولیدکنندگان مغزجات پسیفیک، متیو مالکوم در اول دی ماه سال جاری با ریچارد ماتویان دبیر اجرایی انجمن 
تولیدکنندگان پسته آمریکا گفتگویی ترتیب داده که در آن ماتویان از اختصاص بودجه هنگفتی برای بازاریابی پسته آمریکا 

 است. شدهدامه مشروح این گفتگو آوردهدهد. در اتوسط دولت آمریکا خبر می

 
قای آ در خدمت .هستم (PNP) گزارشگر مجله تولیدکنندگان مغزجات پسیفیکمن متیو مالکوم  -

 .امسال در تولید پسته رکورد زدیم .میمریکا هستانجمن باغداران آ اجراییمدیر ریچارد ماتویان 
 چین جدیدی تعرفه ها وضع مثلرو بودیم؛ به  روزیادی هم با خبرهای هیجان انگیز خوب یا بد، 

خرین اخبار ما را در جریان آ آمریکا. لطفاًزیاد محصول امسال  بازاریابی برای حجم بسیار بحث و
 .بگذارید همربوط

میلیون پوند  971حدود اکتبر  15تاریخ تا  طبق گزارشات .امسال رکورد زدیمدر تولید پسته  است. درست ،بله -ریچارد ماتویان
 را شکست. هزار تن( بود 420) پوند میلیون 930که  2016 محصول پسته برداشت شد که رکورد قبلی سالهزار تن(  440)

وقتی که  .ماه دسامبر اعالم خواهد شد در. عدد رسمی و نهایی تولید پسته آمریکا است تا االن قطعاً عدد تولید باالتر هم رفته
سال گذشته که برعکس راضی هستند؛  خیلیمحصول امسال کیفیت  ازی کنیم همه با خیلی از باغداران و ضباطان صحبت م

مار خسارت امسال آهم بادام ایجاد کرد. و و مشکالت زیادی هم برای پسته معضل بزرگی بود ( NOW)فت کرم نافه پرتقال آ
و  به چین دوم و سوم هم رسیدندها که خیلی هنقدر تمیز بود. محصول آباور نکردنی استاین آفت نیم درصد اعالم شده که 

 کنند. شروع  را شانباغ که بخشی از روند بهداشت زمستانیرا داشتند این فرصت 
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ــامبر  ــاه دس ــکا در م ــته آمری ــروش پس ــوع ف مجم
)۱0 آذر تــا ۱0 دی 97(، 30 هــزار و 300 تــن بــوده 
ــدی  ــش ۱0 درص ــر کاه ــزان بیانگ ــن می ــه ای ک
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــن( نس ــزار ت ــدود 4 ه )ح
ــاه ۱2  ــن م ــکا در ای ــی آمری ــروش داخل ــت. ف اس
هــزار و 300  تــن یعنــی حــدود 770 تــن )معــادل 
6.5 درصــد( بیشــتر از ســال گذشــته و میــزان 
ــت؛  ــده اس ــزارش ش ــن گ ــزار ت ــادرات ۱8 ه ص
ــد(  ــادل ۱8 درص ــن )مع ــزار ت ــدود 4 ه ــی ح یعن
ــه ســال گذشــته کاهــش داشــته اســت. نســبت ب
ــا  ــکا ت ــال آمری ــول امس ــی محص ــروش تجمع ف
ــن  ــزار ت ــاری ۱52 ه ــاه تج ــن م ــان چهارمی پای

ــده  ــان دهن ــزان نش ــن می ــه ای ــده ک ــزارش ش گ
ــن(  ــزار ت ــادل ۱6 ه افزایشــی ۱۱.5 درصــدی )مع

ــت. ــل اس ــال قب ــه س ــبت ب نس
ــامبر  ــاه دس ــته در م ــی پس ــزار تن ــروش 30 ه ف
ــته )34  ــال گذش ــورد س ــه رک ــبت ب ــال نس امس
هــزار تــن( مقــام دوم را دارد. همان طــور کــه 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــادرات نس ــد ص ــه ش گفت
کاهــش ۱8 درصــدی داشــته اســت، هرچنــد 
تاکنــون  نوامبــر  از مــاه  خریــداران می گوینــد 
ــی  ــش ط ــه افزای ــت و رو ب ــدی ثاب ــرف رون مص
کرده اســت. افزایــش 37 درصــدی صــادرات در 
مــاه نوامبــر بــه ایــن دلیــل بــوده کــه فروشــندگان 

تعهــدات عقــب افتــاده محصــول ســال قبــل 
خــود را در مــاه نوامبــر فرســتادند تــا کمبــود 
ــر  ــن، اگ ــد. بنابرای ــران کنن ــازار را جب ــه در ب عرض
میــزان صــادرات تجمعــی امســال )4 ماهــه( را بــا 
ــری  ــد دقیق ت ــم دی ــه کنی ــته مقایس ــال گذش س
ــاس،  ــن اس ــر ای ــت. ب ــم داش ــت خواهی از وضعی
صــادرات 4ماهــه امســال نســبت بــه ســال گذشــته 
افزایشــی ۱4 درصــدی و مصــرف داخــل افزایشــی 
5 درصــدی تجربــه کرده اســت. کل فــروش پســته 
امســال آمریــکا تــا پایــان مــاه دســامبر نســبت بــه 
ســال گذشــته در مــدت مشــابه ۱0 درصــد افزایــش 

داشته اســت.

ــر اعــام  ــاه نوامب ــروش م ــار ف ــه آم ــی ک از وقت
شــده، بــازار بــه ثباتــی نســبی رسیده اســت. 
پســته در حــال حاضــر در محــدوده کیلویــی 
بــه  می شــود.  معاملــه  دالر   9.02 تــا   8.9۱
ــم مشــتری پســته  ــد ه ــه و هن ــی خاورمیان تازگ
ــته  ــه پس ــه عرض ــرا ک ــده اند، چ ــی ش آمریکای
ــت  ــه قیم ــدود و در نتیج ــدت مح ــه ش ــران ب ای
آن کیلویــی حــدود ۱.۱ دالر از پســته آمریکایــی 

ــت. ــر اس باالت
ــه  ــر را شــنیده باشــید ک ــن خب ممکــن اســت ای
وزارت کشــاورزی آمریــکا هــم قــرار اســت در دو 
نوبــت پســته بخــرد. اولیــن خریــد پســته توســط 
ــته  ــن پس ــزار ت ــزان 6 ه ــاورزی، می وزارت کش
ــار  ــه ناه ــع در برنام ــرای توزی ــی ب ــته نمک برش
ــزان  ــن می ــت. ای ــکا اس ــدارس آمری ــی م تمام
یعنــی ۱.3 درصــد از کل محصــول و ۱.9 درصــد 

ــت  ــن نوب ــکا. دومی ــده آمری ــول باقیمان از محص
ــا  ــد. ب ــد ش ــروع خواه ــل ش ــاه آوری ــد در م خری
توجــه بــه ایــن وضعیــت قیمــت پســته احتمــااًل 

ــت. ــد یاف ــش خواه افزای
ــروش محصــول  ــاالی ف ــه حجــم ب ــه ب ــا توج ب
امســال و مانــده ناچیــز ســال گذشــته، محصــول 
خنــدان قابــل عرضــه تــا پایــان ســال ۱2 هــزار 
تــن از مــدت مشــابه در ســال 20۱6 کمتر اســت.

پرایمکس در 3 بهمن 97 منتشر کرد:

 وضعیت فروش پسته آمریکا
 

 منتشر کرد 97 آذر 6پرایمکس در 

 وضعیت فروش پسته آمریکا

 
 معادل)درصدی  4.3 یافزایش بیانگر بوده که این میزان هزار تن 40بیش از (، 97 آبان 9تا مهر  9) اکتبردر ماه  آمریکافروش پسته  مجموع
اما میزان  بوده، از سال گذشته بیشتر( درصد 7.7معادل )تن  771 حدود آمریکا یفروش داخل .استنسبت به سال گذشته تن(  1600

 .استبودهاز سال گذشته بیشتر  (درصد 3حدود )تن  900صادرات 

 
هزار تن نسبت به سال  2درصدی معادل  3.6افزایشی میزان نشان دهنده است که این هزار تن بوده 60تا به امروز  2018فروش محصول 

 2درصدی )معادل حدود  6هزار تن(. صادرات اما افزایشی  18ماه اکتبر مثل سال گذشته است ) . فروش داخلی آمریکا تا پایاناستگذشته 
 است.هزار تن( تجربه کرده

هزار تن  3گزارش شده است که فقط هزار تن  451حدود  1397 آبان 9تا تاریخ )پسته خشک در پوست( آمریکا محصول جدید  وزن کل
 هزار تن تخمینی کمتر است. 454از 

 
 

 :منتشر کرد 97 بهمن 3پرایمکس در 

 وضعیت فروش پسته آمریکا
 بیانگر بوده که این میزان تن 300و هزار  30(، 97دی  10آذر تا  10) دسامبردر ماه  آمریکافروش پسته  مجموع
هزار و  12 در این ماه آمریکا یفروش داخل .استنسبت به سال گذشته تن(  هزار 4)حدود درصدی  10 کاهش

هزار تن گزارش  18 صادراتمیزان و  از سال گذشته بیشتر( درصد 6.5معادل )تن  770 حدودتن یعنی   300
 .کاهش داشته است سال گذشته نسبت به (درصد 18 معادل)تن  هزار 4حدود  شده است؛ یعنی

نشان هزار تن گزارش شده که این میزان  152 آمریکا تا پایان چهارمین ماه تجاری فروش تجمعی محصول امسال
 .استهزار تن( نسبت به سال قبل  16درصدی )معادل  11.5افزایشی دهنده 

 را دارد.مقام دوم هزار تن(  34امسال نسبت به رکورد سال گذشته ) دسامبردر ماه پسته  هزار تنی 30 فروش
گویند هرچند خریداران می درصدی داشته است، 18کاهش صادرات نسبت به سال گذشته طور که گفته شد همان

درصدی صادرات در ماه نوامبر  37است. افزایش از ماه نوامبر تاکنون مصرف روندی ثابت و رو به افزایش طی کرده
ود را در ماه نوامبر فرستادند تا کمبود خمحصول سال قبل فروشندگان تعهدات عقب افتاده به این دلیل بوده که 

ماهه( را با سال گذشته مقایسه کنیم  4اگر میزان صادرات تجمعی امسال ) ،ر را جبران کنند. بنابراینعرضه در بازا
 14ایشی ماهه امسال نسبت به سال گذشته افز4صادرات  ،تری از وضعیت خواهیم داشت. بر این اساسدید دقیق

امسال آمریکا تا پایان ماه دسامبر کل فروش پسته  است.تجربه کردهدرصدی  5یشی امصرف داخل افز و درصدی
 است.درصد افزایش داشته 10نسبت به سال گذشته در مدت مشابه 

 انواع پسته آمریکا
 2018-2019 ی محصولسال 

 مجموع وازد دهن بست خندان

 450.932 22.203 89.954 338.775 تن

 %100 %5 %20 %75 درصد

 

 در حال حاضر در محدوده پستهاست. رسیدهازار به ثباتی نسبی ب ،از وقتی که آمار فروش ماه نوامبر اعالم شده
چرا که  ،اندخاورمیانه و هند هم مشتری پسته آمریکایی شدهبه تازگی . شودمعامله میدالر  9.02تا  8.91کیلویی 

 است.دالر از پسته آمریکایی باالتر  1.1 حدود عرضه پسته ایران به شدت محدود و در نتیجه قیمت آن کیلویی

اولین خرید . قرار است در دو نوبت پسته بخردممکن است این خبر را شنیده باشید که وزارت کشاورزی آمریکا هم 
مدارس آمریکا برنامه ناهار تمامی برای توزیع در  هزار تن پسته برشته نمکی 6 میزان ،پسته توسط وزارت کشاورزی

. دومین نوبت خرید در آمریکا درصد از محصول باقیمانده 1.9درصد از کل محصول و  1.3این میزان یعنی  است.
 با توجه به این وضعیت قیمت پسته احتماالً افزایش خواهد یافت. ماه آوریل شروع خواهد شد.

با توجه به حجم باالی فروش محصول امسال و مانده ناچیز سال گذشته، محصول خندان قابل عرضه تا پایان سال 
 کمتر است. 2016هزار تن از مدت مشابه در سال  12

 

 الی از آمریکایی پسته خشک در پوستقیمت 
 دالر 10.01 دالر 9.90 20-22 سایز یکدرجه 
 دالر 9.02 دالر 8.91 21-26 سایز یکدرجه 

 دالر 6.93 دالر 6.82 دهن بست
 سنت 55هزینه برشته کردن                     *

 

 
 الی از قیمت مغز پسته

 دالر 16.72 دالر 15.84 کامل
 دالر 14.30 دالر  13.86 درشت دولپه

 دالر 13.86 دالر 13.86 دولپه ریز
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