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داستان عکس روی جلد
تعالی صنعت پسته در گرو همراهی شما

در جلسات هیئت امنا و مجمع عمومی انجمن چه گذشت؟
لزوم تولید اطالعات شفاف و درست

چشم انداز اقتصاد پسته و ایران در سال 1400           

بررسی خسارت وارده به محصول امسال 
فرضیه خسارت قارچ آلترناریا نیازمند تحقیق بیشتر

افزایش ذخیره خاکی کلسیم
کنترل سرمازدگی بهاره در باغ های پسته

با سرمازدگی باغات پسته چه کنیم؟
کاربرد اسید سولفوریك در فصل رشد

دستورالعمل مبارزه با پسیل پسته بدون استفاده از سموم شیمیایی
از نتایج تحقیقات انجام شده استفاده نمی شود

دست نامرئی
گزارش فروش پسته آمریکا

اصالح تخمین سطح زیرکشت پسته کالیفرنیا
پسته از طریق چه کانال هایی وارد بازار اروپا می شود؟

آمار تولید جهانی مغزجات 

مقابله با بحران آب
وقتی کنتورها به شمارش می افتند



داستان عکس روی جلد

برخــالف مــا کــه عالقمنــد بــه ورانداز کــردن گل هــای مــاده درختان پســته 
هســتیم و توجــه چندانــی بــه گل هــای درختــان نــر نداریــم، زنبــور عســل، 
ــرکار، گرداگــرد گل هــای زیبــای درختــان نــر می چرخــد و  ایــن حشــره پُ
ــته  ــان پس ــاده درخت ــای م ــون گل ه ــد. چ ــتفاده می کن ــا اس ــرده آنه از گ
بــدون گلبــرگ و شــهد هســتند، هیــچ جذابیتــی بــرای زنبورهــا ندارنــد، از 
ایــن رو گــرده درختــان نــر پســته بــه وســیله بــاد پخــش می شــوند و روی 
ــور  ــازند و زنب ــارور می س ــا را ب ــینند و آنه ــاده می نش ــان م ــای درخت گل ه

عســل نقشــی در ایــن فراینــد نــدارد. 
در یــک ســفر کاری بــرای ثبــت عالئــم خســارت اول فصــل، تــالش بی وقفه 
زنبــور عســل بــرای برداشــتن گــرده گل باعــث شــد دوربین عکاســی انجمن 
پســته ایــن حشــره را دنبــال کنــد و در پــی شــکار لحظــه ای باشــد کــه این 
موجــود اجتماعــی بــا وســواس زیــاد در حــال انتخــاب گل و کوشــش روزانه 
خــود اســت. ابتــدا پاهــای عجیــب آن کــه شــبیه دو بالشــتک خوشــرنگ 

هســتند جلــب توجــه می کــرد؛ نــام ایــن دو بالشــتک ســبد گــرده اســت.
گویــا بــه دلیــل نقــش بســیار مهــم زنبورعســل در گــرده افشــانی و افزایــش 

ــته-  ــر از پس ــه غی ــه ب ــا -البت ــاورزی و میوه ه ــوالت کش ــاروری محص ب
ــال )30  ــر س ــی ه ــو( روز ۲0 م ــاورزی )فائ ــذا و کش ــی غ ــازمان جهان س
ــت.  ــذاری کرده اس ــور« نامگ ــی زنب ــوان »روز جهان ــه عن ــت( را ب اردیبهش
ــرای  ــاً ب ــا قطع ــد! ام ــرای پســته نکن ــور عســل کاری ب ــد شــاید زنب هرچن

ــیم. ــان باش ــتر مواظبش ــد. بیش ــاد کار می کن ــر زی ــوع بش ــای ن بق
عکــس روی جلــد ماهنامــه اردیبهشــت 1400 را ابوالفضــل زارع نظــری از 
ــای  ــه دنی ــن ماهنام ــه مخاطبی ــت. از کلی ــران گرفته اس ــته ای ــن پس انجم
ــور در  ــته کش ــا پس ــط ب ــای مرتب ــر و عکس ه ــا، تصاوی ــه طرح ه ــته ک پس
بخش هــای باغبانــی، بازرگانــی و آب در اختیــار دارنــد یــا می تواننــد تهیــه 
نماینــد و فکــر می کننــد امــکان نقــش بســتن آنهــا روی جلــد ماهنامــه و 
یــا قابلیــت پوســتر شــدن بــه نــام خودشــان دارد، خواهشــمند اســت آنهــا 
را بــا دبیرخانــه انجمــن پســته ایــران از طریــق راه هــای ارتباطــی ذیــل بــه 
اشــتراک بگذارنــد. مــا آثــاری کــه امــکان نمایــش داشته باشــند را برحســب 

مــورد و در فضاهــای مناســبی بــا ذکــر نــام خالــق اثــر ارائــه می کنیــم.

واتساپ: 09383941306
info@iranpistachio.org :ایمیل
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رسانه انجمن پسته ایران
 بستری برای بروز هنر شما

تیم تحریریه انجمن پسته ایران
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ــوروز  ــته ن ــد گذش ــار و عی ــیدن به ــرا رس ف
ــان  ــد ایرانی ــن عی ــن ایرانی تری ــتانی، ای باس
را بــه تمــام تولیدکننــدگان، صادرکننــدگان، 
ــته  ــت پس ــاالن صنع ــدگان و فع خدمت دهن
ــون در  ــش تاکن ــال پی ــه از 15 س ــور ک کش
کوشــیده اند،  انجمــن  پایــداری  و  حفــظ 
ــار از  ــالی سرش ــوده و س ــرض نم ــک ع تبری
ــزد  برکــت، ســالمت و ســعادت را از درگاه ای

ــئلت دارم.  ــان مس من
در ســالی کــه گذشــت علی رغــم موانــع 
تولیــد  میــزان  بــر  تأثیرگــذار  اقلیمــی 
محصــول باغــات پســته و برخــی از مشــکالت 
بــا وجــود  بخــش صــادرات  در  موجــود 
ــد 19  ــاری کووی ــه، بیم ــای ظالمان تحریم ه
ــای  ــاعه و محدودیت ه ــق الس ــن خل و قوانی
ــد  ــن تولی ــزار ت ــزان 190 ه ــی، از می داخل
ســال 1399 تــا پایــان اســفندماه ســال 
قبــل، 144 هــزار تــن پســته بــه همــت شــما 
ــنوات  ــابه س ــدت مش ــه در م ــد ک ــادر ش ص

قبــل بی ســابقه بــود.
ــه و  ــی کادر دبیرخان ــالش جمع ــل ت ــال قب س
بقیــه دوســتان باعــث شــد تــا اطالعــات شــفاف 
و آمــار صحیــح از میــزان تولیــد و تجــارت 
و  گیــرد  قــرار  همــگان  اختیــار  در  پســته 
همچنیــن ترویــج و آمــوزش باغبانــی پســته بــه 
ــد  ــرد تولی ــره وری و عملک ــش به ــور افزای منظ

ــود. ــه ش ــدان ارائ ــه عالقمن ــور ب ــته کش پس
امیــدوارم در ســال جدیــد بــا بهــره از افــکار 
و اندیشــه های نــو و مشــارکت جمعــی کلیــه 
اعضــا، بهره بــرداران و فعــاالن صنعــت پســته 
ــا دســتگاه های دولتــی و  و تعامــل ســازنده ب
ــتر  ــه بیش ــر چ ــی ه ــه تعال ــی زمین غیردولت

صنعــت را فراهــم ســازیم. 
در ســال جدیــد بــا همــت و تــالش دبیرخانه 
ــا  انجمــن و طبــق روال ســال های گذشــته ب
ــق  ــای دقی ــتوار و برنامه ریزی ه ــای اس گام ه
بلندمدتــی همچــون  اهــداف  پیگیــری  و 

ــره وری در  ــش به ــور افزای ــه منظ ــالش ب ت
ــد  ــای مقص ــناخت بازاره ــته، ش ــد پس تولی
ــائل  ــا مس ــداران ب ــنایی باغ ــادرات و آش ص

ــت.  ــم رف ــش خواهی ــه پی ــی آب ب حقوق
ــن اســت  ــر ای ــا ب تمامــی ســعی و تمرکــز م
ــانه  ــد رس ــزار قدرتمن ــن راه از اب ــه در ای ک
اعــم از ماهنامــه دنیــای پســته و شــبکه های 
مجــازی مانند وبســایت، اینســتاگرام، تلگرام، 
کانــال  قالــب  در  تولیداتــی  و  واتــس آپ 
ــی،  ــای آموزش ــت ها، فیلم ه ــارات، پادکس آپ
جلســات  برگــزاری  و  گرافی هــا  موشــن 
ایــن مهــم را بــا  و وبینارهــای مجــازی 
همراهــی و حمایــت همــه شــما عزیــزان بــه 
ــت  ــزی جه ــه برنامه ری ــانیم. البت ــام برس انج
و  بین المللــی  نمایشــگاه های  در  شــرکت 
حضــور در ســفرهای اســتانی نیــز بــا تــالش 
همــکاران بنــده در دبیرخانــه در دســت 
اقــدام اســت و بــا تســهیل شــرایط کرونــا بــه 

ــد. ــد آم ــرا درخواه اج
از  انجمــن  بســیار مهمــی کــه  موضــوع 
ســنوات قبــل شــروع کــرده بــود و اخیــراً بــا 
ــد  ــش خواه ــتری پی ــت بیش ــز و جدی تمرک

ــا  ــن ب ــا در انجم ــرد موضــوع آب اســت. م ب
همــکاری، همراهــی و حمایــت شــما بــا تمام 
قــوا تــالش خواهیــم کــرد تــا دولــت حقــوق 
مالکانــه افــراد را به رســمیت بشناســد و آن را 
ــه  ــنگینی را ک ــارت س ــد و خس ــض نکن نق
به واســطه بی تصمیمــی و ســوء مدیریــت، 
ســهل انــگاری و در برخــی مــوارد بــا اتخــاذ 
را  نموده اســت  وارد  مغرضانــه  تصمیمــات 

ــد. ــران نمای جب
از همــه شــما عزیــزان تقاضــا دارم کــه بــه ما 
بپیوندیــد تــا بــا حضــور گــرم شــما در جهــت 

اعتــالی صنعت پســته کشــور بکوشــیم.
در پایــان بــر خــود الزم می دانــم از زحمــات 
کلیــه اعضــا محتــرم هیئــت مدیــره، هیئــت 
امنــا و همــکاران دبیرخانــه انجمــن بــه 
جهــت تــالش بی وقفــه در امــر توســعه، 
تولیــد و ارتقــا بهــره وری، حمایــت همــه 
از حضــور  یک ســال  طــول  در  جانبــه ای 
ــر و تشــکر  بنــده در انجمــن داشــته اند تقدی
نمایــم. ان شــاء اهلل بــا تــداوم آن یقینــاً شــاهد 
ــت پســته کشــور  ــزون صنع پیشــرفت روزاف

ــود. ــم ب خواهی

سخن دبیرکل

تعالی صنعت پسته در گرو همراهی شما
                                                       حسین رضایی تاج آبادی
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ــارم  ــا دوره چه ــت امن ــه هیئ ــن جلس دومی
 14 پنج شــنبه  روز  انجمــن  فعالیــت 
اســفندماه 1399 در محــل ســالن زنــده یــاد 
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــی ات کامیاب
کشــاورزی کرمــان بــا حضــور ۲0 نفــر اصالتــاً 
ــو  ــر عض ــداد 45 نف ــاً از تع ــر وکالت و 17 نف
هیئــت امنــای انجمــن پســته ایــران برگــزار 

شــد.
ــن  ــری محس ــام تصوی ــه پی ــدای جلس در ابت
انجمــن  امنــا  هیئــت  رئیــس  جالل پــور 
پســته ایــران پخــش شــد. ســپس بــا توجــه 
بــا اســتعفای ایشــان از ریاســت هیئــت امنــا، 
ســیدمحمود ابطحــی بــه اتفــاق آرا بــه عنوان 
رئیــس جدیــد هیئــت امنــای انجمــن پســته 

ــران انتخــاب شــد. ای
ــراز منتهــی  ــی و ت ــه صورت هــای مال در ادام
ــس از  ــه و پ ــاه 1398 ارائ ــفند م ــه ۲9 اس ب
تأییــد توســط مظفــر محمــدی بــازرس 
ــا  ــه رأی گذاشــته شــد و ب ــی انجمــن، ب اصل
اکثریــت آرا جهــت ارائــه بــه مجمــع عمومــی 

ــب رســید. ــه تصوی ب
ــان دوره یک ســاله فعالیــت  ــه پای ــا توجــه ب ب
حســین  و  محمــدی  مظفــر  بازرســین، 
ــوان  ــدداً به عن ــت آرا مج ــا اکثری ــی ب مهراب
ــرای  ــن ب ــدل انجم ــی و علی الب ــازرس اصل ب

مــدت یک ســال انتخــاب شــدند.
اصالحــات  جلســه،  ایــن  در  همچنیــن 
ــن  ــون آیی ــره پیرام ــت مدی ــنهادی هیئ پیش
ــا  ــس از بحــث و بررســی ب ــت پ ــه عضوی نام
ــن  ــید. در آیی ــب رس ــه تصوی ــت آرا ب اکثری
نامــه مصــوب، حــق عضویــت ســاالنه اعضــای 
ــه  ــته ب ــا پیوس ــون، اعض ــه 5 میلی ــته ب وابس

ــه 100  ــا ب ــت امن ــون و اعضــاء هیئ 30 میلی
ــت. در خصــوص  ــش یاف ــال افزای ــون ری میلی
ــای  ــت اعض ــق عضوی ــش ح ــنهاد افزای پیش
از 100  بیــش  بــه مبلغــی  امنــا  هیئــت 
ــنهاد  ــن پیش ــد ای ــرر ش ــال، مق ــون ری میلی
توســط هیئــت مدیــره بررســی و گــزارش آن 
ــردد. ــه گ ــا ارائ ــت امن ــی هیئ ــه جلســه آت ب

ســند پیشــنهادی هیئــت مدیــره بــرای 
ــس از  ــز پ ــن نی ــانه ای انجم ــتراتژی رس اس
ــت  ــی جه ــث و بررس ــات و بح ــه توضیح ارائ
ــب  ــه تصوی ــره ب ــت مدی ــط هیئ ــرا توس اج

ــید. ــا رس ــت امن هیئ
همچنیــن، بودجــه پیشــنهادی ســال 1400 
ــه  ــی ب ــث و بررس ــس از بح ــز پ ــن نی انجم

ــید. ــا رس ــت امن ــب هیئ تصوی
ــت، برخــی از اصالحــات پیشــنهادی  در نهای
اعضــای انجمــن و دبیرخانــه راجــع بــه 
ــد  ــس از بحــث و بررســِی بندبن اساســنامه پ
ــه  ــاده ب ــع فوق الع ــه مجم ــه ب ــت ارائ آن جه
تصویــب رســید و بررســی ســایر پیشــنهادات 
ــا موکــول شــد. ــی هیئــت امن ــه جلســه آت ب

در ایــن روز، همچنیــن چهاردهمیــن جلســه 
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه انجمــن کــه 
ــق  ــه تعوی ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــل ش به دلی
ــرو آگهــی فراخــوان منتشــر  ــود، پی ــاده ب افت
ــس از  ــاد، پ ــای اقتص ــه دنی ــده در روزنام ش
برگــزاری جلســه هیئــت امنــا در محــل 
ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــاد کامیاب ــده ی ــالن زن س
کرمــان بــا حضــور 17 نفــر اصالتــاً و 40 نفــر 
ــورد تأییــد  ــاً از تعــداد کل 98 عضــو م وکالت
ــد. الزم  ــزار گردی ــران برگ ــی ای ــاق بازرگان ات
ــاق  ــزام ات ــه ال ــه ب ــا توج ــت ب ــر اس ــه ذک ب

کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 
ایــران درخصــوص دارا بــودن کارت عضویــت 
یــا بازرگانــی اعضــای تشــکل های ثبــت ایــن 
اتــاق، تنهــا 98 عضــو از ۲00 عضــو  انجمــن 
گیــری  رأی  در  شــرکت  شــرایط  واجــد 

ــدند! ــناخته ش ش
نیــاز  به دلیــل  عمومــی  مجمــع  جلســه 
ــت  ــا دریاف ــتی ب ــات بهداش ــت الزام ــه رعای ب
وکالــت از اعضــای پیوســته بــا کمتریــن 
نامه هــای  شــیوه  رعایــت  بــا  و  تعــداد 
بهداشــتی و اجــرای طــرح فاصله گــذاری 
ــزار شــد. اجتماعــی به صــورت حضــوری برگ

پــس از رســمیت یافتــن جلســه، علــی اکبــر 
ــف  ــین نج ــس، حس ــمت رئی ــه س ــاط ب نش
آبادی پــور و جلیــل کاربخــش راوری بــه 
ــه ســمت  ــی ب ســمت ناظــر و حســین مهراب
منشــی جلســه انتخــاب شــدند و قبــول 
ســمت نمودنــد. در ایــن جلســه محمــود 
ــان  ــی کرم ــاق بازرگان ــرف ات ــی از ط صنعت
حضــور  ایــران  اتــاق  نماینــده  به عنــوان 

ــت.  داش
پــس از انتخــاب هیئــت رئیســه مجمــع، 
انجمــن  عملکــرد  و  فعالیت هــا  گــزارش 
ــد.  ــه ش ــرکل ارائ ــط دبی ــال 98 توس در س
در ادامــه صورت هــای مالــی ســال 1398 
مصــوب جلســه هیئــت امنــا پــس از ارائــه و 
بحــث و بررســی بــه رأی گذاشــته شــد و بــا 

ــید. ــب رس ــه تصوی ــت آرا ب اکثری
در ادامــه، جزئیــات ســخنان ارائــه شــده 
ــرای اعضــای  توســط ســیدمحمود ابطحــی ب
هیئــت امنــا و محســن جالل پــور بــرای 
ــت.  ــی آورده شده اس ــع عموم ــای مجم اعض

در جلسات هیئت امنا و مجمع عمومی انجمن چه گذشت؟
مهرداد مشرفی

مسئول بخش عضویت انجمن پسته ایران                                    
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در جلســه هیئــت امنــای انجمــن پســته ایــران 
کــه در تاریــخ 14 اســفندماه 1399 در محــل 
ــی،  ــاق بازرگان ــی ات ــاد کامیاب ــده ی ــالن زن س
ــع، معــادن و کشــاورزی کرمــان برگــزار  صنای
شــد، ســید محمــود ابطحــی بــه عنــوان 
انتخــاب  انجمــن  امنــای  هیئــت  رئیــس 
گردیــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه پیــش از وی 
محســن جالل پــور ریاســت هیئــت امنــا را بــر 

ــده داشــت. عه
ســید محمــود ابطحــی در ایــن جلســه اظهــار 
ــد  ــاد کردی ــن اعتم ــه م ــه ب ــود: »از اینک نم
ــات  ــزاری انتخاب ــان برگ ــن از زم ــکرم. م متش
ــه  ــاه 98 عالق ــن در تیرم ــارم انجم دوره چه
ــور رئیــس هیئــت امنــا  داشــتم آقــای جالل پ
باشــند و باقــی بماننــد و اخیــراً با خانــم فاطمه 
نظــری نیــز بــرای کاندیداتــوری صحبــت شــد، 
ــد تنهــا در عضویــت  امــا ایشــان ترجیــح دادن

ــد.« ــی بمانن پیوســته انجمــن باق
وی افزود:»مــن هــر کاری کــه از دســتم بــرای 
انجمــن ســاخته باشــد، حتمــاً انجــام خواهــم 
داد و بــا افتخــار ایــن مســئولیت را قبــول 
می کنــم. امیــدوارم بــا نجابــت و حســن نیتــی 
کــه در تمــام اعضــای انجمن و تــالش و فهمی 
ــی وجــود  ــره فعل کــه در اعضــای هیئــت مدی
دارد و بــا حضــور آقــای مهنــدس رضایــی کــه 
همــۀ فعــاالن صنعــت پســته ایشــان را قبــول 
دارنــد و تــالش همــکاران عزیــز در دبیرخانــه 
ــه  ــا را ب ــده کدورت ه ــم در دو ســال آین بتوانی

همدلــی و وحــدت تبدیــل کنیــم.« 
رئیــس هیئــت امنــای انجمــن در مــورد 
توضیــح  انجمــن  روی  پیــش  برنامه هــای 
داد:»در جلســات بعــدی یــا در نشــریه انجمــن 
ــود را  ــام ش ــد انج ــه بای ــی ک ــت کارهای اولوی
تعییــن می کنیــم. امــروز، هیئــت مدیــره 
طبــق اولویت هایــی کــه تعییــن نمــوده خیلــی 
ــن روی  ــر م ــه نظ ــا ب ــد، ام ــوب کار می کن خ

بعضــی از نــکات اعــم از: ارتقــا دانــش اعضــا و 
شــفاف و درســت بــودن اطالعــات مــورد نیــاز 
صنعــت پســته بایــد تأکیــد بیشــتری شــود.«

ابطحــی در تشــریح نیــاز بــه اطالعــات شــفاف 
ــزو  ــوع ج ــن موض ــوان کرد:»ای ــت عن و درس
ــم اقتصــاد  ــی اســت کــه در تئــوری عل الزامات
ــک  ــا ی ــا ب ــه م ــون هم ــت؛ چ ــم آمده اس ه
ــن  ــم، بنابرای ــر و کار داری ــترک س ــع مش منب
ــترک  ــع مش ــراژدی منب ــر ت ــه در خط همیش
قــرار داریــم. از ایــن رو، انجمــن، هیئــت 
بــا  مدیــره، دبیرخانــه و اعضــا می تواننــد 
ــراه  ــفاف تر هم ــتر و ش ــات بیش ــه اطالع ارائ
ــه  ــی ک ــا آنجای ــا ت ــش اعض ــش دان ــا افزای ب
می شــود جلــوی بــروز یــک تــراژدی را بــرای 

ــد.« ــته بگیرن ــت پس صنع
ایــن عضــو باســابقه انجمــن پســته ایــران 
تصریــح  انجمــن  اولویت هــای  توضیــح  در 
کرد:»شــناخت مــا از بــازار پســته چــه در داخل 
و چــه در خــارج بســیار کــم اســت و در بعضــی 
ــه  ــه اســت. دســتیابی ب ــاً عوامان ــوارد واقع از م
شــناخت درســت در ایــن زمینــه کاری نیســت 
کــه تک تــک اعضــا و یــا گــروه هیئــت مدیــره 
بــه تنهایــی بتواننــد انجــام دهنــد، بلکــه ایــن 
نقــص را بایــد بــا مشــورت گرفتــن و از طریــق 
ــن  ــع نمــود. واقعیــت ای تحقیــق و بررســی رف
اســت کــه تاکنــون هــر چــه پســته در بازارهــا 
عرضــه کرده ایــم، مــورد تقاضــا بوده اســت. 
بنابرایــن، مــا در بخــش تقاضــای پســته کاری 
نکردیــم. امیــدوارم بتوانیــم ایــن کار را در ایــن 

مــدت انجــام دهیــم.«
در پایــان، ســید محمــود ابطحــی ضمــن 
ــت  ــه گفت:»هیئ ــرای هم ــالمتی ب آرزوی س
ــد کارشــان را بســیار  ــه دارن ــره و دبیرخان مدی
ــال  ــدوارم در س ــد. امی ــام می دهن ــوب انج خ
آینــده بتوانیــم بیشــتر در خدمتتــان باشــیم و 

ــم.« ــه کار کردی ــه چ ــم ک ــزارش دهی گ

سید محمود ابطحی رئیس هیئت امنای انجمن پسته ایران 

لزوم تولید اطالعات شفاف و درست
دبیرخانه انجمن پسته ایران 

یــک مثــال ســاده بــرای تفهیــم 
تــراژدی منابــع مشــترک، مثــال 
ماهی گیــر اســت. هیــچ کســی از 
در  موجــود  ماهی هــای  جمعیــت 
اطالعــی  اقیانوس هــا  و  دریاهــا 
می داننــد  همــه  ولــی  نــدارد، 
محــدود  ماهی هــا  جمعیــت  کــه 
اســت. بالطبــع ماهی گیــران دوســت 
ــد کــه  ــد کنن ــه ای صی ــد به گون ندارن
ــا  ــا منقــرض شــود، ام نســل ماهی ه
اگــر چارچــوب قانونــی مناســبی 
نشــود  گرفتــه  درنظــر  آن  بــرای 
ــت.  ــار نیس ــاق دور از انتظ ــن اتف ای
هــر ماهی گیــر تمایــل دارد بــرای 
کســب منفعــت بیشــتر تــا جایــی که 
ــی  ــت، ماه ــر اس ــرای او امکان پذی ب
بگیــرد و ایــن تــرس را دارد کــه 
ممکــن اســت ماهی گیــران دیگــر 
از او جلــو بیفتنــد. نتیجــه ایــن امــر، 
هجــوم ماهی گیــران بــه جمعیــت 
ــد  ــی صی ــود و حت ــای موج ماهی ه
بیــش از انــدازه ماهی هــا نســبت 
بــه تقاضــای موجــود در بــازار اســت. 
هجومــی کــه حتــی توانایــی بازتولید 
جمعیــت و جایگزینــی ماهی هــا را 
ــراژدی  ــک ت ــن ی ــرد. ای ــن می ب از بی
ــه  ــد ب ــه بای ــی ک ــه منبع ــت ک اس
ــد  ــور بیای ــک کش ــاد ی ــک اقتص کم
این چنیــن  ایــن ســازوکار  تحــت 
حیــف و میــل شــود و حیــات آن بــه 

می افتــد. خطــر 
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عــادی  عمومــی  مجمــع  جلســه  در 
ــه در  ــران ک ــته ای ــن پس ــاالنه انجم س
برگــزار   1399 اســفندماه   14 تاریــخ 
ــن  ــو ای ــور عض ــن جالل پ ــد، محس ش
انجمــن بــا ارســال یــک فایــل تصویــری 
ــت.  ــخن گف ــع س ــران در مجم ــا حاض ب
جالل پــور در ایــن ســخنرانی ضمــن 
تشــکر از افــراد حاضــر در جلســه و 
ــات  ــکان مالق ــدم ام ــف از ع ــراز تأس اب
ــیوع  ــل ش ــه دلی ــا ب ــا اعض ــوری ب حض
ویــروس کرونــا، وضعیــت صنعــت پســته 
ــال 1400 و  ــم انداز س ــال 99 و چش در س
ــود.  ــل نم ــر آن را تحلی ــر ب ــل موث عوام
ــای  ــکر از اعض ــن تش ــن، وی ضم همچنی
ــه  ــره و هم ــت مدی ــا، هیئ ــت امن هیئ
ــای  ــل تالش ه ــه دلی ــن ب ــای انجم اعض
صــورت گرفتــه در طــول ســال گذشــته، 
ــی  ــته صنعت ــت پس ــح داد: »صنع توضی
اســت کــه طــی ســال ها روی پــای 
ــخت و  ــرایط س ــده، ش ــاال آم ــود ب خ
ــا و  ــا کرون ــال 99 ب ــته و س ــژه ای داش وی
ــه  ــت و پنج ــم، دس ــای تحری گرفتاری ه
ــرو  ــختی را پیش ــرایط س ــرد و ش ــرم ک ن
ــن  ــده ای ــی از عه ــه خوب ــا ب ــت، ام داش
شــرایط برآمــده اســت؛ به طوری کــه 
یکــی از بهتریــن ســال ها بــرای صــادرات 
ــوده و  ــته ب ــه گذش ــد ماه ــول چن در ط
ــت  ــوان گف ــود و می ت ــکرگذار ب ــد ش بای
ــی را  ــوب و قبول ــره خ ــال نم ــا امس م
ــه  ــم«. در ادام ــته گرفتی ــت پس در صنع
ــد. ــخنرانی را می خوانی ــن س ــات ای جزئی

آنچه در سال 99 گذشت
ــه  ــل از س ــی دو فص ــران ط ــاد ای ــد اقتص رش
ــوده و  فصــل گذشــته در ســال 1399 منفــی ب
تنهــا در تابســتان ایــن رشــد مثبــت بــوده کــه 
ــق اقتصــادی  ــت و رون ــارغ از فعالی ــل آن ف دلی
بنگاه هــا بوده اســت. بلکــه، عمدتــاً به دلیــل 
افزایــش قیمــت ارز و مقــرون بــه صــرف شــدن 
تولیــد و صــادرات برخــی از کاالهــا بوده اســت. 

ضمــن اینکــه وقتــی اقتصــاد یــک کشــور طــی 
ماه هــای متمــادی دچــار اُفــت رشــد می شــود، 
کوچکتریــن حرکتــی می توانــد رشــد منفــی را 
تبدیــل بــه مثبــت کنــد؛ امــا اینکــه ایــن رشــد 
ــت  ــه مثب ــل توج ــکل قاب ــه ش ــا ب ــه دار ی ادام
باشــد، کار ســختی اســت. کمــا اینکــه در پاییــز 
ــی  ــود و پیش بین ــی ب ــد منف ــز رش ــال نی امس
خــوب در پایــان امســال ایــن اســت کــه رشــد 
ــه رشــد  ــن اســت ک ــد ای ــی ب ــر و پیش بین صف
منفــی خواهــد بــود و بــه هیچ وجــه رشــد 

ــم.  ــت نداری مثب
امســال ســال ســختی بــرای اقتصــاد ایــران بــه 
دلیــل کرونــا، تحریــم و رکــود حاکــم بــر بــازار 
ــش  ــی بی ــال، تورم ــن س ــود. در ای ــی ب جهان
ــن  ــاید باالتری ــد و ش ــه ش ــد تجرب از 40 درص
میــزان تــورم در 50 ســال گذشــته باشــد. 
ــیار  ــال بس ــتغال س ــه اش ــن، در زمین همچنی
ــا  ــی از کرون ــتیم و مشــکالت ناش ســختی داش
باعــث شــد عــده زیــادی بیــکار شــوند و توســعه 
ســرمایه گذاری نداشــتیم. بعــد از چنددهــه 
بــرای اولیــن بــار در زمینــه ســرمایه گذاری بــه 
ــاک  ــیار خطرن ــه بس ــیدیم ک ــی رس ــد منف رش

اســت. 
ــره  ــه در جزی ــن ک ــش انجم ــن همای در آخری
کیــش برگــزار شــد، مــن و آقــای دکتــر 
ــن  ــه مهمتری ــوع ک ــن موض ــان روی ای برکچی
اُفــت  ایــران  اقتصــاد  روی  پیــش  مســئله 
ســرمایه گذاری اســت، تأکیــد جــدی داشــتیم. 
ــرمایه گذاری  ــاد و س ــاق افت ــن اتف ــفانه ای متأس
در طــول ســال 99 بــه کمتریــن میــزان خــود 
ــرای کشــور ایجــاد  ــدی را ب رســید و شــرایط ب
ــاًل  ــرمایه گذاری، عم ــود س ــرایط نب ــرد. در ش ک
اشــتغال و تولیــد نداریــم و شــرایط آینــده 
امیــدوار کننــده نیســت. بــه هــر حــال امســال 
ــی در کشــور  ــد موفق ــود؛ تولی ــر از ســختی ب پ
ــه  ــا آن ب ــود ب ــق رک ــاال و تلفی ــورم ب ــود، ت نب

ــود.  ــل می ش ــز منتق ــده نی ــال آین س
تنهــا مــوردی کــه در 6 ماهه اول امســال موجب 
دلگرمــی شــد، بــورس بــود کــه عمــاًل تصنعــی 
و یــک جریــان غیرواقعــی بــود. متأســفانه، 

ــن  بعضــی از دوســتان در صنعــت پســته در ای
قضیــه گرفتــار شــدند و بــا اینکــه موفقیت هــای 
کمــی داشــتند، امــا عمدتــاً موفقیت هــا از بیــن 
رفتنــد و تبدیــل بــه شکســت شــدند. بــه نظــر 
مــن، بــازار ســهام بــازار مناســبی بــرای امثــال 
مــا کــه در تولیــد و تجــارت و فعالیت هــای 
اقتصــادی اینچنینــی اشــتغال داریــم، مناســب 

نبــوده و نیســت.
در ســال 99 بیشــترین ســود و درآمــد مربــوط 
ــب  ــه ترتی ــپس ب ــوده، س ــهام ب ــازار س ــه ب ب
طــال، ارز، مســکن و نهایتــاً ســپرده های بانکــی 
ــوع  ــن موض ــته اند. ای ــود را داش ــترین س بیش
ــادی دارد،  ــامان اقتص ــت نابس ــان از وضعی نش
ــات  ــاً کاالهــای واســطه ای و جریان چــون عمدت
ــرایط  ــد و ش ــتاز بودن ــازار، پیش ــد در ب غیرمول

ــتند. ــری داش بهت
به طورکلــی، ســال 99 ســال خوبــی بــرای 
ــت  ــا اُف ــال ب ــن س ــود. در ای ــران نب ــاد ای اقتص
قیمــت پســته، محصــول مــا صــادر شــد و 
ــد؛ از  ــظ کن ــای خــودش را حف توانســت بازاره
ــه  ــت. البت ــکرگزاری اس ــای ش ــت ج ــن جه ای
ــا عنــوان کــردن ایــن موضــوع کــه  بعضی هــا ب
ــاید  ــم، ش ــتری وارد کنی ــتیم ارز بیش می توانس
از کاهــش قیمــت پســته گله منــد باشــند و 
ــن  ــدازه ای ممک ــا ان ــروه ت ــن گ ــدی ای گله من

ــد. ــح باش ــت صحی اس
 چشم انداز سال 1400

ــد  ــاً رش ــال 1400 حتم ــور در س ــاد کش اقتص
مثبــت خواهــد داشــت؛ چــون کم کــم در 
ــا را  ــم کرون ــران داری ــدازه ای در ای ــا ان ــا و ت دنی
ــوع  ــن موض ــم و همچی ــر می گذاری ــت س پش
ســخت گیری هایی  و  مجازات هــا  تحریم هــا، 
ایــران  بــه  نســبت  ترامــپ  دولــت  کــه 
ــا  ــه م ــت. چ ــده اس ــهیل ش ــت، تس وجودداش
ــال  ــه احتم ــیم ک ــق برس ــه تواف ــکا ب ــا آمری ب
زیــاد خواهیــم رســید و چــه بــه توافــق دســت 
نیابیــم، شــرایط قبــل بــر نخواهــد گشــت. مــن 
ــال 1400  ــران در س ــاد ای ــم اقتص ــر می کن فک
ــه  ــا ب ــد را بن ــا 5 درص ــن ۲ ت ــد بی ــک رش ی
ــی  ــرد. حت ــه خواهدک ــی، تجرب ــرایط سیاس ش

محسن جالل پور از بنیان گذاران انجمن پسته ایران، تحلیل کرد

چشم انداز اقتصاد پسته و ایران در سال 1400             
دبیرخانه انجمن پسته ایران 
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اگــر هیــچ اتفاقــی نیفتــد و فضــای فعلــی ادامــه 
حداقــل  می شــود  پیش بینــی  کنــد،  پیــدا 

ــیم.  ــاهد باش ــدی را ش ــد ۲ درص رش
بــه بــاور مــن ســیر اقتصــاد ایــران یــک حالــت 
سینوســی دارد کــه گاهــی در کــف اســت 
و گاهــی در ســقف؛ در ســال های 97، 98 و 
99 اقتصــاد یــک ســیر نزولــی بــه ســمت کــف 
ــر  ــه کــف رســیدیم. ب داشــت و در ســال 99 ب
ایــن اســاس، رشــد اقتصــاد مــا از ســال 1400 
ــه خــود  ــد صعــودی ب شــروع خواهدشــد و رون
خواهدگرفــت. البتــه ایــن رشــد متأثــر از عواملــی 
ــت آینــده  از ایــن قبیــل اســت کــه: رئیــس دول
ــه  ــرات چ ــرانجام مذاک ــت؟ س ــی اس ــه کس چ
می شــود؟! شــرایط کرونــا را چطــور کنتــرل 
کنیــم؟ و بســیاری از مســائل دیگــر بســتگی دارد 
کــه یــک بخــش از آن مربــوط بــه عوامــل جهانی 
ــش  ــت و بخ ــی اس ــود جهان ــا و رک ــل کرون مث
ــت گذاری ها  ــوه سیاس ــا نح ــط ب ــده آن مرتب عم
ــته  ــه بس ــت ک ــی اس ــای داخل و تصمیم گیری ه

ــرات پیــش رو اســت. ــت و مذاک ــار دول ــه رفت ب
ــال های  ــر از س ــده بهت ــال آین ــی، س به طورکل
قبــل خواهــد بــود و حتمــاً اقتصــاد رشــد 
ــد. در  ــه می یاب ــورم ادام ــا ت ــت، ام خواهدداش
ــم  ــره بروی ــه مذاک ــا ب ــه م ــرایط ک ــن ش بهتری
ــوند و  ــل ش ــرعت ح ــه س ــکالت ب ــه مش و هم
گره هــا بــاز گردنــد، تــورم کمتــر از ۲0 درصــد 
ــناریو،  ــن س ــاالً در بدتری ــود. احتم ــد ب نخواه
حداکثــر تــورم بــه انــدازه ســال 1399 و شــاید 
ــی  ــق پیش بین ــد. طب ــر از آن باش ــی کمت کم
اقتصاددانــان تــورم امســال حــول و حــوش ۲0 
تــا 40 درصــد اســت کــه بســته بــه مذاکــرات 
و شــرایط سیاســی در حداکثــر یــا حداقــل 
ــرار می گیــرد. بنابرایــن، ســیر  ایــن محــدوده ق

ــت.  ــه خواهدداش ــی ادام تورم
در زمینــه قیمــت ارز آنچــه مســلم اســت، 
ــروز  ــای ام ــن قیمت ه ــی آن همی ــت واقع قیم
ــروز  ــود. ام ــه می ش ــازار معامل ــه در ب ــت ک اس
ــی  ــرخ دالر ۲4 هــزار تومان ــا ن ــران ب اقتصــاد ای
ــدار  ــن مق ــر از ای ــنخیت دارد و کمت ــاًل س کام
ــرایطی،  ــچ ش ــران در هی ــاد ای ــا اقتص ــاًل ب اص

چنــدان  گشــایی،  گــره  شــرایط  در  حتــی 
ــر  ــرخ دالر زی ــه نظرمــن، ن ــدارد. ب ــی ن هم خوان
۲0 هــزار تومــان بــه دلیــل خوش بینــی بیــش 

ــت. ــع اس ــد واق از ح
ــوی  ــه نح ــرایط ب ــروز ش ــن ام ــه همی  چنانچ
پیــش بــرود کــه مــا به وضــع مناســبی برســیم، 
ــا کســری بودجــه 50 درصــدی، هیــچ راهــی  ب
ــلماً  ــورم و مس ــاً ت ــول و متعاقب ــق پ ــز خل ج
ــن،  ــاور م ــه ب ــدارد. ب ــرخ ارز وجودن ــش ن افزای
ــادی  ــم زی ــد در حج ــت بتوان ــر دول ــی اگ حت
ــه  ــم ک ــم تصــور کنی ــد، نمی توانی ــت بفروش نف
دســتیابی بــه قیمــت دالر 15-16 هــزار تومانــی 

ــن ســرعت حاصــل شــود.  ــه ای ب
ــا کســری بودجــه ســال 99 کــه حداقــل 30  ب
درصــد بــوده، بــه اضافــه کســری بودجــه ســال 
1400 کــه پیش بینــی می شــود 50 درصــد 
باشــد، بــا وجــود شــرایط تورمــی، فضــای کلــی 
اقتصــاد و کشــور و 6 مــاه بی دولتــی در ابتــدای 
ــاق  ــت اتف ــال دول ــاًل انتق ــه عم ــال 1400 ک س
می افتــد، نبایــد متوقــع بــود کــه وضعیــت 
ــی داشــته باشــیم. بنابرایــن، تصــور  خیلــی عال
مــن ایــن اســت کــه قیمــت دالر حــول و 
حــوش ۲4 هــزار تومــان خواهدبــود و فکــر 
می کنــم در ســال آینــده جهــش ارز 10 تــا 30 
درصــدی در یــک فصــل، هفتــه یــا روز شــبیه 
ــه  ــته تجرب ــال گذش ــد س ــی چن ــه ط ــه آنچ ب

شــد، نداشته باشــیم. 
فکــر می کنــم کــه مــا در ســال آینــده در 
ــدوار  ــه امی ــه اینک ــه ب ــا توج ــته ب ــت پس صنع
هســتیم محصــول روی درختــان دچار خســارت 
ــا،  ــاد آمریکایی ه ــد زی ــل تولی ــه دلی ــود و ب نش
ــه  ــازار مواج ــول در ب ــاد محص ــا ازدی ــدداً ب مج
ــدارم  ــور را ن ــن تص ــن ای ــن، م ــویم؛ بنابرای ش
کــه ســال آینــده، افزایــش نــرخ جهانــی پســته 
تجربــه شــود؛ مگــر اینکــه خــدای ناکــرده 
پســته مــا یــا پســته آمریکایی هــا دچــار آفــت، 
ســرمازدگی و گرفتــاری شــود. مــا امیــدوار 
هســتیم کــه ایــن خطــرات پیــش نیایــد، 
ــه  چــون بســیاری از مــردم چشــم امیدشــان ب
ایــن درختــان اســت. تــا امــروز شــرایط از نظــر 

ــه از  ــد ک ــر چن ــوده، ه ــرما خــوب ب ــزان س می
ــه  ــی ب ــم، ول ــه بودی ــی در مضیق ــر بارندگ نظ
ــیم.  ــی داشته باش ــول خوب ــد محص ــر می آی نظ
 600 بیــن  آمریکایی هــا  تولیــد  پیش بینــی 
ــت  ــخص نیس ــت و مش ــن اس ــزار ت ــا 650 ه ت
چقــدر از ایــن میــزان محقــق شــود. بنابرایــن، 
ــه  ــی ب ــل توجه ــول قاب ــا محص ــال 1400 م س
بــازار عرضــه خواهیــم کــرد و خوشــبختانه 
ــوده  ــه حــدی ب ــا ب ــزان صــادرات امســال م می
ــد  ــه ســال بع ــادی ب ــی زی ــه محصــول انتقال ک
ــال  ــدار محصــول س ــا مق ــم داشــت. ام نخواهی
ــار  ــه انتظ ــد ب ــت، بای ــم اس ــی مه ــد خیل جدی
ــع  ــاه وض ــت م ــم اردیبهش ــا ببینی ــینیم ت بنش
مــا و آمریکایی هــا در تولیــد چــه می شــود، 
ــده  ــای آین ــورد قیمت ه ــوان در م ــپس می ت س

ــرد. ــاوت ک قض
جمع بنــدی مــن بــرای ســال 1400 ســالی 
ــم  ــر می کن ــت. فک ــوب اس ــده و خ امیدوارکنن
کــه مــا در هــر حــال یــک رشــد اقتصــادی کــم 
ــرد  ــم ک ــه خواهی ــور تجرب ــاد را در کش ــا زی ی
ــد. فکــر  ــم آم ــرون خواهی ــی بی و از وضــع منف
می کنــم در ایــن ســال در زمینــه پســته جــای 
ــزان  ــم می ــی وجودنداشــته باشــد و بتوانی نگران
ــده پســته امســال و محصــول ســال آینــده  مان

ــم. ــت کنی ــی مدیری ــه خوب را ب
ــادی  ــت اقتص ــورد وضعی ــن در م ــه م ــه ک آنچ
نــه در  و  دانــش  نــه  ارائــه کــردم  کشــور 
ــت  ــه فرص ــه نتیج ــوده، بلک ــن ب ــص م تخص
ارتباطــات بیشــتر و هــم اندیشــی اســت کــه بــا 

افــراد فعــال و آگاه در ایــن حــوزه دارم.
مــا بــه جلســات و هم اندیشــی بیشــتر در 
اســتدعای  و  داریــم  نیــاز  پســته  صنعــت 
ــگاه  ــک ن ــه ی ــت  ک ــن اس ــن ای ــن از انجم م
ــت  ــاالن صنع ــه فع ــور هم ــا حض ــر ب همه گی
پســته داشــته باشــد. موضوعــات بهــره وری 
و  جهانــی  بازارهــای  شــناخت  آب،  تولیــد، 
رصــد سیاســت گذاری های غلــط مســئولین 
و پیشــگیری از آنهــا جــزء مباحــث جــدی 
هســتند کــه بایــد در دســتور کار باشــند.            
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اولیــن جلســه کمیتــه باغبانــی انجمــن پســته 
ــی  ــدف »بررس ــا ه ــاری ب ــال ج ــران در س ای
ــت محصــول پســته امســال در کشــور«  وضعی
در تاریــخ ۲9 فروردیــن مــاه 1400 برگــزار 
گردیــد. در ایــن جلســه کارشناســان از مناطــق 
مختلــف کشــور بــه بحــث و تبــادل نظــر 
پیرامــون رونــد رشــد ارقــام مختلــف و وضعیــت 

ــد. ــد پرداختن تولی
ــعاع  ــم ش ــی انج ــه محمدعل ــدای جلس در ابت
رئیــس کمیتــه باغبانــی انجمــن پســته ایــران، 
ــکیل  ــدف از تش ــی، ه ــد گوی ــن خوش آم ضم
ایــن جلســه را بررســی کیفی وضعیــت محصول 
شــرکت کنندگان  از  و  کــرد  ذکــر  امســال 
ــا  ــا گزارش هــای خــود را ب درخواســت نمــود ت
ــف، آور  ــام مختل ــد ارق ــت رش ــر وضعی ــه ب تکی
ــود  ــن وج ــه و همچنی ــودن منطق ــاآور ب ــا ن ی
خســارت های احتمالــی ارائــه دهنــد. آنچــه 
ــده  ــرح ش ــب مط ــم مطال ــد اه ــه می آی در ادام
توســط نماینــدگان انجمــن در مناطــق مختلــف 

کشــور اســت.

وحید اردکانیان
 در خراســان بــا توجــه بــه اینکــه باغــات 
ــی  ــوز یکنواخت ــداث شده اســت هن ــدی اح جدی
در میــزان باردهــی وجودنــدارد و نمی توانیــم 
ــاآور و در  ــا ن بگوییــم امســال ســال آور اســت ی
کل از یــک الگــوی ثابــت پیــروی نمی کنــد. 
براســاس آمارهایــی کــه از باغــداران جمــع آوری 
ــال  ــه امس ــت ک ــن اس ــا ای ــرآورد م ــم ب کرده ای
گذشــته  ســال  از  کمتــر  عملکــرد  میــزان 

خواهدبــود.
ــی  ــوی در مناطق ــان رض ــرمازدگی در خراس س

و  افتــاده  اتفــاق  به صــورت خیلــی محــدود 
خســارت آن نیــز در حــدی نبــوده کــه برگ هــا 
ــاق  ــه ای اتف ــرد؛ خســارت در مرحل ــن بب را از بی
افتــاد کــه خوشــه ها از مرحلــه زنبــوری گذشــته 
ــد و بعــد از  ــاز نشــده بودن ــد، ولــی هنــوز ب بودن
ــه ها  ــه خوش ــد ک ــاهده ش ــانی مش ــرده افش گ
ســیاه شــدند و ریــزش کردنــد. ایــن اتفــاق 
ــه وســعت  ــت جــام در اراضــی ب ــه ترب در منطق
حــدود ۲00 هکتــار اتفــاق افتــاد و نزدیــک بــه 
90 درصــد از محصــول از بیــن رفــت، امــا باغــات 
ــن محــل،  ــری از ای ــه حــدود 5 کیلومت ــا فاصل ب
حــدود ۲0 درصــد خســارت دیدنــد و ۲ کیلومتــر 
دورتــر تقریبــاً خســارتی نداشــت. در دیگــر 
مناطــق خراســان ســرمازدگی اتفــاق نیفتــاده و 
یــا در حــد ۲ درصــد اســت کــه عــدد ناچیــزی 
اســت. در رابطــه بــا جوانه هــای ســال بعــد 
بایــد بگویــم کــه تــا ایــن مرحلــه رشــدها خــوب 
ــر  ــه نظ ــد و ب ــی دارن ــای خوب ــت و جوانه ه اس
ــه  نمی آیــد کــه گرماهــای پیــش رو خســارتی ب

همــراه داشــته باشــند.

امیراعتصام ادیب 
ــان  ــوی درخت ــان رض ــه خراس ــال در منطق  امس
بــه لحــاظ مرحلــه رشــد خیلــی نامنظــم هســتند؛ 
ــاغ مــا هنــوز  بیــدار  به عنــوان مثــال، درختــان ب
ــاًل  ــان همســایه کام ــه درخت نشــده اند، درحالی ک
ــداران  ــه امســال باغ ســبز شــده اند و مشــکلی ک
بــا آن روبــه رو شــدند دیــر بیــدار شــدن باغشــان 

ــود کــه بعضــی هنــوز بیــدار نشــده اند.  ب
ــا  ــمال ی ــمت ش ــه س ــر ب ــدود ۲ کیلومت ــر ح اگ
جنــوب دور شــویم اثــر تغییــرات اقلیمــی کامــاًل 
ــوده و  مشــهود اســت. ســال گذشــته ســال آور ب

ــد  ــی چن ــت. ط ــاآور اس ــال ن ــلماً س ــال مس امس
ــه  ــی داشــتیم ک ــای اندک روز گذشــته بارندگی ه
در شستشــوی پســیل پســته کمــک کــرد، چــون 
مــا از همیــن ابتــدای ســال پســیل را در باغــات 

داشــتیم. 
ــود  ــه وج ــه در منطق ــی ک ــه وضعیت ــه ب ــا توج ب
ــان  ــا کارشناس ــت ب ــار و صحب ــی آم دارد و بررس
ــه،  ــاآور منطق ــه و در نظــر گرفتــن ســال ن منطق
اُفــِت  درصــد   35 حــدود  مــن  پیش بینــی 
ــود.  ــته خواهدب ــال گذش ــه س ــرد نســبت ب عملک
در منطقــه مــا هنــوز جوانــه زایشــی بــرای ســال 
آینــده رویــت نشــده اســت، یعنــی ترکه هــا 
ــه  ــه جوان ــد ب ــه بخواهن ــد نشــده اند ک ــدر بلن آنق

ــند. ــی برس زایش

عبدالکریم امین زاده
 در خراســان جنوبــی مقــدار کمــی ســرمازدگی 
حــدود 10 الــی ۲0 درصــد در ســمت بیرجنــد 
داشــتیم و مــن فکــر می کنــم بــا توجــه بــه بــار 
ــان  ــه خراس ــد در منطق ــات جدی ــتن باغ نشس
ــال را  ــول پارس ــزان محص ــان می ــی، هم جنوب

داشــته باشــیم.

وحید مظفری
در منطقــه بوئیــن زهــرای قزوین، امســال ســال 

بررسی خسارت وارده به محصول امسال 
کمیته باغبانی انجمن پسته ایران 
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نــاآور اســت و در حــال حاضــر هنــوز بــرای رقم 
ــه اولیــه تلقیــح هســتیم،  احمدآقایــی در مرحل
ــده اند  ــاز نش ــا ب ــوز گل ه ــری هن ــم اکب در رق
ــوز  ــان هن ــم. درخت ــاخه ای نداری ــرگ و ش و ب
ــد کــه بخواهیــم بگوییــم محصــول  رشــد ندارن
ــرمای  ــت. س ــورت اس ــه ص ــه چ ــد ب ــال بع س
18 فروردیــن کــه در مناطــق جنوبــی داشــتیم 
اینجــا اتفــاق نیفتــاد؛ در 9 فروردیــن، ســرمای 
منفــی 4 درجــه در  حــدود 4 ســاعت در شــب 
ــه  ــان در مرحل ــون درخت ــه چ ــد ک ــه ش تجرب
ــاده  ــی نیفت ــچ اتفاق ــد، هی ــه بودن ــورم جوان ت
اســت. به نظــر می رســید کــه درختــان نــر 
آســیب دیــده باشــند، ولــی تســت زنــده مانــی 
گــرده را انجــام دادیــم و مشــکلی وجودنداشــت. 
ــکلی  ــال مش ــم امس ــر نمی کن ــی، فک به طورکل

داشــته باشــیم. 

حامد فکوری
در اســتان قم امســال ســال آور اســت و احتماالً 
ــول  ــش محص ــته افزای ــال گذش ــه س ــبت ب نس
خواهیــم داشــت؛ چــون تعــدادی از باغاتــی کــه 
ــده اند  ــه ش ــد اضاف ــول نمی دادن ــون محص تاکن
ــت.  ــش اس ــال افزای ــت در ح ــطح زیرکش و س
ارقــام مختلــف وضعیــت مناســبی دارنــد و 
مــا خســارت ســرمازدگی را بــه شــدت اســتان 
کرمــان نداشــتیم، امــا در بعضــی از نقــاط 
شــد.  مشــاهده  محــدود  بســیار  به صــورت 
ــه  ــود ک ــن ب ــم ای ــی در ق امســال مشــکل اصل
ــر مواجــه  ــاز شــدن زودهنــگام درختــان ن ــا ب ب
ــه ســال گذشــته  شــدیم و همچنیــن نســبت ب
ــاق  ــر اتف ــدن زودت ــی ش ــتن و ارزن ــه بس دان
افتــاد و بــه شــدت عارضــه شــترگربه شــدن را 
ــور  ــته به ط ــف پس ــام مختل ــه در ارق ــم، ک داری

ــت.  ــهود اس ــل مش کام
ــم  ــوده و در رق ــی ب ــیار عال ــا بس ــد ترکه ه رش
ــه  ــل کل ــی مث ــبت ارقام ــه نس ــی ب احمدآقای

قوچــی کــه در قــم معمــوالً ترکــه خوبــی 
رشــد  امســال  و  اســت  بی نظیــر  نمی زنــد، 
ــر  ــه خاط ــم ب ــر می کن ــه فک ــته ک ــی داش خوب
کل،  در  بوده اســت.  هوایــی  و  آب  شــرایط 
شــرایط اســتان قــم شــرایط مناســبی اســت و 
ــزو  ــته ج ــد پس ــاظ تولی ــه لح ــم ب ــر می کن فک
اســتان های موفــق ایــران می توانــد باشــد.

ناصر محیط 
 درختــان پســته در ســاوه از نظــر مرحلــه 
رشــد عقب تــر از اســتان کرمــان هســتند و 
و  ارزنــی شــدن هســتند  در حــال  کم کــم 
ــارت  ــاظ خس ــه لح ــی ب ــکل خاص ــون مش تاکن
ــه  ــا توجــه ب ســرمازدگی وجودنداشــته اســت. ب
ــق  ــی از مناط ــاآور برخ ــال ن ــال س ــه امس اینک
ــا 15  ــش 10 ت ــد، کاه ــه می باش ــن ناحی در ای

ــه ــبت ب ــول نس ــدی محص درص
 پارسال  پیش بینی  می شود.

علیرضا ضیغمی
 رقــم عمــده اســتان فــارس، رقــم احمدآقایــی 
اســت. 80 درصــد باغــات مــا در ســال پربــار و 
۲0 درصــد از باغــات در ســال کــم بار خودشــان 
ــرمازدگی در  ــارت س ــترین خس ــتند. بیش هس
ــد  ــه درص ــد ک ــاهده ش ــی مش ــم احمدآقای رق
تــا 60 درصــد  بیــن 30  تقریبــاً  خســارت 
شده اســت؛  بــرآورد  ســرمازده  مناطــق  در 
 60 نی ریــز  و  پشــتکوه  مثــل  مناطقــی  در 
ــفانه روی  ــوددارد و متأس ــارت وج ــد خس درص

سرشــاخه ها و اندام هــای رویشــی خســارت 
ــول  ــم روی محص ــر می کن ــه فک ــت ک زده اس
ســال آینــده نیــز تأثیرگــذار باشــد. در مجمــوع 
ــه علــت  حــدود 40 درصــد کاهــش عملکــرد ب
ــی  ــدد پیش بین ــه ع ــبت ب ــارت نس ــن خس ای
شــده محصــول ســال جــاری خواهیــم داشــت 
ــد  ــدود ده درص ــه ح ــود ک ــی می ش و پیش بین
ــد.  ــذار باش ــده تأثیرگ ــال آین ــرد س روی عملک

قاسم پورامینی
 امســال در شــهربابک ســال آور بود. روند رشــد 
خیلــی عالــی اســت، امــا خســارت ســرمازدگی 
بــاالی 60 درصــد اســت. جوانه هــای گل خوبــی 
ــی  ــی خوب ــم ســال خیل داشــتیم و فکــر می کن
بــود، امــا متأســفانه در اثــر ســرمازدگی بخــش 
ــی  ــت. پیش بین ــن رف ــادی از محصــول از بی زی
ــای  ــد از جوانه ه ــدود 30 درص ــه ح ــم ب می کن

ســال آینــده خســارت خــورده باشــد.

مریم صحبت
امســال در ســیرجان ســال آور بــود و قــرار بــود 
ــا توجــه  ــی ب ــاری داشــته باشــیم، ول ســال پرب
بــه ســرمازدگی کــه در 16 و 17 فروردیــن مــاه 
ــی داشــتیم خســارت   ــدت دوشــب متوال ــه م ب
ــیرجان را  ــر س ــورد. اگ ــات خ ــه باغ ــادی ب زی
ــم،  دو منطقــه شــمال و جنــوب در نظــر بگیری
ــاد  ــهربابک و زیدآب ــه ش ــمالش ک ــمت ش قس
می شــود، گســتردگی خســارت در برخــی از 
ــود و  ــرآورد می ش ــد ب ــا 90 درص ــات 80 ت باغ
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ایــن خســارت شــامل تمــام ارقــام بــود. شــاید 
کمتریــن خســارت را رقــم اکبــری دیــده باشــد، 
چــون دیرتــر بــاز می شــود. برخــی از باغــات در 
ــاد،  ناحیــه جنــوب ســیرجان، منطقــه ملــک آب
دارســتان و ایزدآبــاد حــدود 80 تــا 90 درصــد 
باغ هــا  از  بعضــی  البتــه  دیدنــد؛  خســارت 
بیــن10 تــا ۲0 درصــد خســارت داشــتند. مــن 
فکــر می کنــم به طــور کلــی شــاهد حــدود 50 
تــا 55 درصــد کاهــش عملکــرد بــرای محصــول 

ســال 1400 باشــیم. 
ــا  ــردن در رابطــه ب ــار نظرک ــم اظه ــر می کن فک
ــوز  ــده هن ــال آین ــای گل س ــت جوانه ه وضعی
زود اســت. بــا توجــه بــه ســرمازدگی، درختانــی 
کــه زود بیــدار شــده بودنــد و در مرحلــه گــرده 
افشــانی و بعــد از آن بودنــد، دوبــاره رشــد را از 
ــا 90  ــه 80 ت ــی ک ــد. در مناطق ــر گرفته ان س
درصــد خســارت واردشــده، بــا اینکــه درختانــی 
قــوی بودنــد، ترکه هــا بیــش از 4 ســانت رشــد 
ــارت  ــر خس ــه کمت ــی ک ــتند. در درختان نداش
ــدود 15  ــد ح ــا رش ــی ب ــد ترکه های ــده بودن دی
ــم  ــر می کن ــن فک ــتیم. م ــز داش ــانتی متر نی س
ــا 40 درصــد  ــده حــدود 30 ت ــال آین ــرای س ب
ــر  ــار نظ ــی اظه ــیم، ول ــته باش ــارت داش خس
ــری  ــم اکب ــون رق ــوز زود اســت، چ ــی هن قطع
ــوی  ــی ق ــه خیل ــی ک ــت و درختان ــب اس عق

ــد. ــت می کنن ــد حرک ــد دارن بودن

حسین رضایی )نماینده کرمان(
بــود  نــاآور  ســال  امســال  رفســنجان  در 
و بقیــه اســتان کرمــان تقریبــاً ســال آور 
بــود؛ طبــق پیش بینی هــای انجــام شــده 
رفســنجان می بایســت 30 درصــد ســال قبــل 
محصــول داشــته باشــد کــه متأســفانه درگیــر 
ــای  ــا دم ــن ب ــه اول فروردی ــی هفت گرمازدگ
ــان  ــد. درخت ــانتی گراد ش ــه س ــوا 3۲ درج ه
ــد و  ــارت دیدن ــار خس ــه ان ــری در منطق اکب

ــا  ــزش داشــتند و گرم ــل 40 درصــد ری حداق
حــدود 10 تــا 15 درصــد گل هــا را زد و آنهــا 

ــرد. ــکیدگی ک ــار خش را دچ
 وضعیــت فندقی هــا در منطقــه مقــداری 
ــه ســال  بهتــر اســت و خوشــه بندی نســبت ب
ــی  ــم احمدآقای ــت. رق ــر اس ــی بهت ــل خیل قب
وضعیــت فــوق العــاده خوبــی دارد و اُفــت 
ــری  ــم تأثی ــن رق ــفندماه روی ای ــا در اس دم
نوســانات  خاطــر  بــه  اکبری هــا  نداشــت. 
دمایــی بیشــترین خســارت را دیدنــد و چــون 
ــیده  ــورم رس ــه ت ــه مرحل ــدری ب ــا ق جوانه ه
بودنــد در منطقــه انار، کشــکوییه و رفســنجان 
ریــزش داشــتند. در منطقــه رفســنجان، ســرما 
خســارت بــه همــراه داشــت؛ بــه خاطــر عــدم 
ــا  ــت دم ــرات اف ــالی، تأثی ــی و خشکس بارندگ
خیلــی شــدیدتر بــود. به طورکلــی، ظــرف 
ــی و  ــته گرمازدگ ــان پس ــدت ده روز، درخت م

ــد.  ــه کردن ــرمازدگی را تجرب س
در مــورد محصــول ســال آینــده بایــد گفــت، 
بــر روی رقــم فندقــی اصــاًل جوانــه گل ســال 
کله قوچــی  رقــم  نشــده؛  تشــکیل  آینــده 
جوانــه خیلــی کمــی دارد؛ در مــورد رقــم 
قضــاوت  کــه  اســت  زود  هنــوز  اکبــری 
کنیــم؛ تقریبــاً مــردم از رقــم احمدآقایــی 
ــه  ــد جوان ــال بع ــرای س ــتند و ب ــد هس ناامی
ــتانهای راور،  ــم. در شهرس ــی نداری گل چندان

ســیریز، زرنــد، رفســنجان و انــار نیــز وضعیــت 
ــه  ــه ب ــر چ ــت و ه ــورت اس ــن ص ــه همی ب
ــه گل  ســمت کرمــان می آییــم وضعیــت جوان

بهتــر می شــود.
ــال  ــت س ــه می بایس ــد ک ــال بع ــن، س بنابرای
آور رفســنجان و خیلــی از شهرســتان ها مثــل 
راور باشــد، حداقــل 50 درصــد از محصــول را  
ــت  ــد هــم ۲5 درصــد اف ــه زرن ــم. منطق نداری

خواهدداشــت. 

نصرالدین شهنوازی 
 امســال محصــول اســتان سیســتان و بلوچســتان 
خــوب اســت و نســبت بــه ســال های دیگــر 
راضــی هســتند.  کشــاورزها  نــدارد.  توفیــری 
ســرمازدگی زیــاد خســارت نــزده و احتمــاالً 
بــه انــدازه پارســال محصــول داشــته باشــیم. 
جوانه هــای گل ســال آینــده هــم خــوب هســتند 
ــم. ــکلی نداری ــا االن مش ــم ت ــت ه ــن باب و از ای
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در وبینار بررسی خسارت قارچی میوه پسته تأکید شد

فرضیه خسارت قارچ آلترناریا نیازمند تحقیق بیشتر
اعظم مرتضی پور

دبیر کمیته باغبانی انجمن پسته ایران 

انجمــن پســته ایــران »اثــر قــارچ آلترناریــا بــر 
عارضــه اضمحــالل پوســت اســتخوانی پســته« 
 1399 بهمــن   ۲5 مجــازی  نشســت  در  را 
بررســی کــرد کــه خبــر آن در ویــژه نامــه 
ــت  ــن نشس ــد. در ای ــر ش ــوروز 1400 منتش ن
پســته  انجمــن  دبیــرکل  رضایــی  حســین 
ایــران، غالمرضــا بــرادران عضــو هیئــت علمــی 
گیاه پزشــکی  تحقیقــات  بخــش  مســئول  و 
مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی اســتان 
ــت علمــی  ــرادی عضــو هیئ ــد م ــان، محم کرم
پژوهشــکده پســته کشــور، کمیــل ســارپ 
ــته  ــات پس ــز تحقیق ــناس مرک ــا بیماری ش کای
ــادی  ــم آب ــین حک ــه و حس ــپ ترکی غازی آنت
پژوهشــگرو مــروج ارشــد پســتۀ مرکــز علمــی و 
فنــاوری ســازمان تحقیــق و آمــوزش کشــاورزی 
ــن رابطــه  ــه نقطــه نظــرات خــود در ای ــه ارائ ب
ــای  ــات گفت و گوه ــه جزئی ــد. در ادام پرداختن
رد و بــدل شــده در ایــن برنامــه را می خوانیــد.
حســین رضایــی در توضیــح هــدف از برگــزاری 
بســیاری  ایــن نشســت گفت:»باغــداران در 
تغییــر  به دلیــل  پســته کاری،  مناطــق  از 
اقلیــم و رخ دادن بارندگی هــا در فروردیــن و 
اردیبهشــت، شــاهد افزایــش خســارت عارضــه 
لکــه پوســت اســتخوانی هســتند. به منظــور 
ــل  ــی از قبی ــه، اقدامات ــن عارض ــا ای ــه ب مقابل
و  آبیــاری  قطــع  کلســیم،  محلول پاشــی 
گرفته اســت؛  صــورت  قارچ کــش  پاشــیدن 
ــه  ــف ب ــرایط مختل ــت که در ش ــن در حالی اس ای
ــن اقدامــات، پاســخ های  کاربســتن برخــی از ای

داشته اســت.  متفاوتــی 
بــا توجــه بــه تحقیقــات انجــام شــده در کشــور  
قــارچ  دخالــت  بــر  مبنــی  گمانه زنی هایــی 
آلترناریــا در بــروز ایــن عارضــه وجــوددارد. 
ــش  ــه بررســی نق ــار ب ــن وبین ــن رو، در ای از ای
قــارچ آلترناریــا در بــروز ایــن عارضــه پرداختــه 
ــه  ــت، در مجموع ــر اس ــه ذک ــود. الزم ب می ش

ــرو  ــداران پیش ــری از باغ ــی نظ ــاورزی عل کش
کشــور یــک پــروژه تحقیقاتــی در ایــن زمینــه 

ــت.« ــدام اس ــت اق در دس
ســپس غالمرضــا بــرادران بــا ارائــه عکس هایــی 
ــه  ــار عارض ــتۀ دچ ــف پس ــای مختل از نمونه ه
توضیــح داد:»مــا از دو نمونــه کــه یکــی شــامل 
ــدگی و  ــیاه ش ــورت س ــرگ به ص ــم روی ب عالئ
لکــه برگــی و دیگــری عالئــم روی میــوه پســته 
ــگ، در خــرداد  ــز ســیاه رن ــاط ری به صــورت نق
  Alternata( آلترناتــا  آلترناریــا  قــارچ  مــاه 
ــارت  ــم. خس ــازی کردی Alternaria( را جداس
حاصــل از ایــن قــارچ در همیــن حــد محــدود 
می مانــد و عمــاًل نیــازی بــه سم پاشــی نبــود.« 
ــه داد:»در  ــری ادام ــر دیگ ــه تصاوی ــا ارائ وی ب
باغاتــی از منطقــه ســیرجان، روی دم میــوه 
عالئــم سیاه شــدگی و حالــت زخــم دیــده 
ــم و  ــرل نمی کردی ــر آن را کنت ــه اگ ــد ک می ش
ــا و  ــود میوه ه ــادر ب ــرد ق ــدا می ک گســترش پی
ســپس دم خوشــه یــا خوشــچه ای کــه آلودگــی 
ــل  ــور کام ــت را به ط ــود داش ــر روی آن وج ب
ــوان  ــچ عن ــه هی ــم ب ــن عالئ ــرد. ای ــن بب از بی
ــرگ  ــل ب ــی مث ــمت های هوای ــایر قس روی س
دیــده نمی شــد. در ایــن مــورد حتمــاً بایســتی 
ــن  ــر ای ــت، در غی ــورت می گرف ــی ص سم پاش
صــورت می توانســت خســارت خیلــی شــدیدی 
ــاورد. از  ــار بی ــترش آن بب ــه گس ــه ب ــا توج ب
آربورســینز  آلترناریــا  قــارچ  نمونه هــا  ایــن 
Alteranaria( جــدا ســازی  arborescens(
شــد و ایــن عارضــه بــا یک بــار سم پاشــی 

ــد.« ــرف ش برط
بــرادران بــا توضیــح اثر مســتقیم مقــدار رطوبت 
ــت  ــط اردیبهش ــا اواس ــل ت ــوا از اوای ــبی ه نس
ــد  ــه تأکی ــن عارض ــور ای ــل ظه ــه دلی ــاه ب م
ــم  ــته کاری، عالئ ــق پس ــام مناط ــرد:»در تم ک
ــوند و  ــده می ش ــده دی ــورت پراکن ــاًل به ص کام
گســترش بیمــاری در منطقــه بــه حدی نیســت 

کــه بخواهیــم دســتور سمپاشــی کلــی بدهیــم. 
طبــق بررســی های انجــام شــده، تقریبــاً از 
ــبی و  ــت نس ــش رطوب ــا کاه ــرداد ب ــل خ اوائ
افزایــش دمــا گســترش بیمــاری متوقــف شــد، 
ــده  ــی دی ــدی روی اندام هــای هوای ــم جدی عالئ
نشــد و همــان قســمت هایی کــه آلــوده بودنــد 
باقــی ماندنــد؛ آلودگــی خوشــه های بیمــار نیــز 
گســترش پیــدا نکــرد و قســمت های ســالم 
خوشــه بــه رشــد خــود ادامــه دادنــد؛ گســترش 
ــد  ــف ش ــز متوق ــوه نی ــز روی می ــای ری لکه ه
ــه  ــی ب ــوذ نکــرد و حت ــه داخــل پوســت نف و ب

پوســت ســخت نرســید.«
تحقیقــات  مرکــز  علمــی  هیئــت  عضــو 
گمانه زنی هــای  کرمــان  اســتان  کشــاورزی 
خــود در خصــوص عــدم شــیوع گســترده قــارچ 
آلترناریــا را این گونــه تشــریح کرد:»احتمــال 
دارد در باغاتــی کــه علــف هــرز بیشــتری دارند، 
بــه شــیوه غرقابــی آبیــاری می شــوند و یــا 
ــتند،  ــاس هس ــاک در تم ــا آب و خ ــاخه ها ب ش
مشــاهده  متفاوت تــری  و  بیشــتر  عالئــم 
ــن  ــه ای ــه هم ــم ک ــد می کن ــا تأکی ــود، ام ش
ــروری  ــتند و ض ــارچ نیس ــه ق ــوط ب ــم مرب عالئ
اســت کــه مــا عالئــم مربــوط بــه بیمارگرهــا و 
غیربیمارگرهــا را جداســازی کنیــم و از مصــرف 

کنیــم.« قارچ کــش خــودداری  بی رویــه 
ظاهــری  عالئــم  خصــوص  در  بــرادران 
ــا  ــری از آنه ــه بیمارگ ــه هیچ گون ــی ک نمونه های
ــات  ــور در باغ ــه وف ــا ب ــازی نشــده بود، ام جداس
دیــده می شــوند، توضیــح داد: »در مــواردی کــه 
میــوه حالــت آب گزیــده پیــدا می کنــد و ســپس 
ســیاه شــده و در نهایــت کامــاًل خشــک می شــود 
و حتــی ممکــن اســت چنــد دانــه میــوه ســالم 
هــم روی خوشــه بمانــد؛ ســیاه و خشــک شــدن 
ــوز  ــن هن ــه جنی ــی ک ــوک درحال ــا از ن میوه ه
ســالم اســت؛ خشک شــدگی پوســت در مرحلــه 
تشــکیل پوســت اســتخوانی، درحالی کــه جنیــن 
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ــوه عالئمــی از  نســبتاً ســالم اســت و داخــل می
ــر  ــه ب ــواردی ک ــود و در م ــده نمی ش ــارچ دی ق
روی پوســت میــوه حالــت تــاول ماننــد به وجــود 
می آیــد کــه بــا تخلیــه آن توســط ســوزن 
ــع از آن خــارج می شــود، هیــچ عامــل  یــک مای

ــاری جداســازی نشــد.« بیم
وی در پایــان تأکیــد کــرد: »الزم اســت نقش هر 
کــدام از عوامــل زنــده مثــل  قارچ هــا و عوامــل 
ــم و  ــه، اقلی ــاک، تغذی ــل آب، خ ــده مث غیرزن
ــف  ــم مختل ــروز عالئ مســائل فیزیولوژیــک در ب
و برهم کنــش  آنهــا بررســی شــود. بایــد توجــه 
ــوارد، سیاه شــدگی  ــه در بعضــی از م داشــت ک
میوه هــا کــه گاهــی عالئــم ظاهــری آن بــا 
ــارچ اشــتباه گرفتــه می شــود، توســط آفاتــی  ق
مثــل ســنک ها ایجــاد می شــوند. بنابرایــن، 
در  مجــرب  گیاه پزشــک  کارشناســان  بایــد 
ــد  ــم نظــر بدهن ــودن عالئ ــا قارچــی ب رابطــه ب
و حتــی بررســی آزمایشــگاهی صــورت بگیــرد. 
ــت  ــارت زیس ــل خس ــه دلی ــد، ب ــر می رس به نظ
محیطــی و هزینه هــای اقتصــادی کــه بــه 
ــه  ــی بی روی ــود، سمپاش ــل می ش ــدار تحمی باغ
بــا قارچکش هــا و توصیــه کلــی بــرای ایــن کار 

ــه صــالح نیســت.« اصــاًل ب
توضیحــات  کایــا  ســارپ  َکمیــل  ســپس 
تکمیلــی در رابطــه بــا نحــوه تحقیــق و بررســی 
کــرد:  تشــریح  اینگونــه  را  بیمــاری  عامــل 
ــوالً  ــه دارد و معم ــش از 40 گون ــا بی »آلترناری
از گیــاه، خــاک، غــذا و هــوا نیــز می شــود 
آن را جداســازی کــرد. ایــن قــارچ بســیار 

فرصــت طلــب اســت و می توانــد به عنــوان 
یــک عامــل بیمــاری مســتقیم و همچنیــن 
ــد.  ــارت بزن ــه خس ــم ثانوی ــوان متابولیس به عن
ــگام  ــکل زودهن ــه دو ش ــته ب ــا در پس آلترناری
و دیرهنــگام قابــل مشــاهده اســت. فســاد 
ــود  ــث می ش ــو باع ــه ارزن ــگام در مرحل زودهن
ــا پوســت  کــه میوه هــا ریــزش پیــدا کننــد و ی
ــه پوســت اســتخوانی بچســبد و  ــی ب ســبز روی
ــو« ایجــاد شــوند.  ــه اصطــالح پســته های »گ ب
در نــوع دیرهنــگام کــه پــس از تشــکیل پوســت 
ســخت رخ می دهــد، پوســت رویــی بــه پوســت 
ــد  ــاد می کن ــه ایج ــبد، لک ــتخوانی می چس اس
و باقــی مانــدن لکه هــای ایجــاد شــده روی 
ــش  ــرآوری کاه ــد از ف ــتخوانی بع ــت اس پوس

ــی دارد.« ــته را در پ ــت پس کیفی
ــاری  ــن بیم ــم ناشــی از ای ــح عالئ وی در توضی
قارچــی گفت:»بــا وجــود رطوبــت بــاال در 
مناطــق پســته کاری ترکیــه، بــروز عالئــم 
ظاهــری آلترناریــا روی بــرگ خیلــی کــم اســت. 
در ایــران هــم عالئــم آلترناریــا روی بــرگ دیــده 
ــم  ــا ه ــا در کالیفرنی ــا آلترناری نشــده اســت، ام
ــث  ــم باع ــرده و ه ــاد ک ــه ایج ــرگ لک روی ب
ریــزش بــرگ می شــود و عــالوه بــرآن روی 

ــود.« ــاد می ش ــه ایج ــز لک ــوه نی می
کمیــل در رابطــه نحــوه مبــارزه بــا ایــن عامــل 
ــپ  ــه نیزی ــا در منطق ــاری زا افزود:»آلترناری بیم
میــزان  و  دارد  شــیوع  ترکیــه  غازی آنتــپ 
ــدت  ــر ش ــم ب ــل مه ــا از عوام ــی و دم بارندگ
ــای  ــه در دم ــوری ک ــه ط ــتند ب ــارت هس خس

بیــن ۲0 تــا ۲8 درجــه ســانتی گراد قــارچ 
بیشــترین فعالیــت را دارد. امــا بــه دلیــل شــیوع 
بیمــاری ســپتوریا در ترکیــه و مبــارزه باغــداران 
ــا نیــز کنتــرل  ــا قارچ کــش، آلترناری علیــه آن ب
می شــود؛ البتــه بعــد از هــر بارندگــی بایســتی 

ــود.« ــرار ش ــی تک سمپاش
ــه  ــاز ب ــه نی ــرد ک ــد ک ــا تأکی ــل در انته کمی
بررســی و تحقیــق بیشــتری در ایــن زمینــه در 

ــران اســت. ای
ــادی ضمــن تبریــک  در ادامــه، حســین حکم آب
ــری در  ــای نظ ــب و کار آق ــه کس ــه مجموع ب
دریافــت مجــوز اولیــن مرکــز تحقیقــات باغبانی 
خصوصــی کشــور تحت عنــوان »مرکز پژوهشــی 
ــد  ــتاط«، رون ــی پیس ــن باغبان ــای نوی فناوری ه
ــت  ــه پوس ــه لک ــات روی عارض ــروع تحقیق ش
اســتخوانی پســته را ایــن گونــه بیــان کــرد: »در 
ســال ۲014 بــه دلیــل آلودگــی بــاالی باغــات 
ــاری ســپتوریا از  ــه بیم ــرا ب ــن زه ــه بوئی منطق
ــی  ــای کمیــل دعــوت شــد و طبــق راهنمای آق
ــان  ــد. ایش ــرل ش ــاری کنت ــن بیم ــان ای ایش
ــه  ــتند ک ــان داش ــو اذع ــم داغ ــدن عالئ ــا دی ب
عامــل ایــن بیمــاری آلترناریــا اســت و مــا 
ــود جــذب کلســیم می دانســتیم.  ــت را کمب عل
ــه در  ــه ســاوه ک ــی در منطق ــا مشــاهده باغات ب
زمــان ارزنــو از قارچکــش اســتفاده کــرده بودنــد 
ایــن فرضیــه کــه عامــل بــروز خســارت عارضــه 
لکــه پوســت اســتخوانی قــارچ آلترناریــا اســت، 
پررنگ تــر شــد و تصمیــم گرفتیــم در ایــن 
ــن  ــم. در همی ــی کنی ــق و بررس ــه تحقی رابط
راســتا از آقــای کمیــل بــرای مطالعــات بیشــتر 
دعــوت شــد. ایشــان نمونه هــای بیشــماری 
از داغــو و کشمشــو جمــع آوری کــرده و در 
ــرم  ــتاد محت ــکاری اس ــا هم ــران ب ــگاه ته دانش
ــات  ــام امکان ــه تم ــدری، ک ــر حی ــای دکت آق
دانشــگاه را در اختیــار مــا قــرار دادنــد، کار 
ــد؛  ــدا کردن ــا را ج ــد و ایزوله ه ــروع کردن را ش
ــای  ــه آلترناری ــوع ایزول ــا 15 ن ــش از 14 ت بی
متفــاوت از ایــن نمونه هــا جداســازی شــد، 
و  بوتریتیــس  نمونه هــا  بیــن  در  البتــه 
ــتر  ــی بیش ــت؛ ول ــم وجودداش ــفریا ه بوتریس

ــود. ــا ب ــئله آلترناری ــا روی مس ــد م تأکی
ــای  ســپس در شــرایط آزمایشــگاهی میوه ه
ارقــام مختلــف را بــا آلترناریــا آلــوده کردنــد. 
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ــی  ــد ول ــاد کردن ــاری را ایج ــا بیم ــر آنه اکث
ــای  ــد از الق ــد. بع ــده نش ــو( دی ــاول )پزگ ت
ــا  ــه آلترناری ــر علی ــه ب ــاری، ســمومی ک بیم
در کشــور ثبــت شــده بــود را بــر روی 
نمونــه هــای بیمــار آزمایــش کردیــم کــه در 
نهایــت دو تــا ســم دیفوروبیــن و تبوکونــازول 
بهتریــن اثــر را در شــرایط آزمایشــگاهی 
ــت  ــط کش ــا در محی ــرل آلترناری ــرای کنت ب

ــتند. داش
لیتــر  دو  زا  بیمــاری  هــای  ایزولــه  از 
ــاغ آلودگــی  ــه کــرده و در ب سوسپانســیون تهی
ــف و  ــم و تیمارهــای ســموم مختل ایجــاد کردی
کلســیم و شــاهد را مــورد بررســی قــرار دادیــم؛ 
در نهایــت مشــاهده شــد کــه در الیــن شــاهد 
حــدود 14 درصــد، تیمــار تبوکونازول و کلســیم 
ــازول 3.04  ــا هــم 1.8 درصــد و خــود تبوکون ب
درصــد داغــو دیــده شــد؛ یعنــی کامال مشــخص 
بــود کــه قــارچ کــش هــا تاثیــر خیلــی خوبــی 
در  دیفروبیــن  قارچکــش  البتــه  داشــتند. 
ــا  ــود؛ ام ــاغ ب ــر از ب ــگاه موثرت ــرایط آزمایش ش
 3 بــه  را  درصــد   14 توانســت  تبوکونــازول 
ــه  ــدی 1۲ درصــد را ب ــات بع درصــد و در قطع

ــاند.« ــد برس ــدود 8 درص ح
ــته  ــن پس ــکر از انجم ــن تش ــان ضم وی در پای
اذعــان  وبینــار  ایــن  برگــزاری  در  ایــران 
داشــت:»علت ایجــاد تــاول هنــوز مشــخص 
نیســت و در رابطــه بــا آلترناریــا هــم نبایــد در 
همیــن حــد بســنده کــرد و نیــاز بــه تحقیقــات 

ــت.« ــتری اس ــات بیش و مطالع
بــا  رابطــه  در  مــرادی  محمــد  ســپس 
آلترناریــا و تأثیــر اقلیــم بــر رشــد ایــن عامــل 

ــا میــزان  بیمــاری زا توضیــح داد:»در رابطــه ب
خســارت و شــدت آن توســط قــارچ آلترناریــا 
درمناطــق مختلــف اختــالف نظرهــای زیــادی 
ــم  ــرح دکترحک ــا ط ــه ب ــوددارد؛ در رابط وج
آبــادی کــه بهبــود عملکــرد بــا اســتفاده 
بهتــر  تــا 13 درصــد  را 10  قارچ کــش  از 
ــر  ــن اگ ــه نظــر م ــد، ب ــالم کردن از شــاهد اع
ــر  ــزان تأثی ــد، می ــارچ باش ــارت ق ــل خس عام
اســت؛  پایینــی  خیلــی  رقــم  قارچ کــش 
ــران کــه اســتفاده از  مخصوصــاً در شــرایط ای
ــی حاصــل  ــج نیســت و مقاومت قارچ کــش رای

نشده اســت. 
مــرادی در ادامــه تشــریح کرد:»قارچ هــای 
ــا، بوتریتیــس  ســپتوریا، سرکوســپورا، آلترناری
و بوتریســفریا در یــک نــوع شــرایط محیطــی 
ــه  ــد ک ــد می کنن ــی رش ــپ آب و هوای و تی
ــد  ــرایط رش ــه ش ــن و ارزوئی ــه قزوی در منطق
بــرای آنهــا فراهــم اســت، ولــی آیــا در اســتان 
کرمــان کــه شــرایط خشــک اســت و رطوبــت 
خیلــی پاییــن اســت، واقعــاً خســارت زا اســت 

یــا خیــر، جــای ســوال دارد!« 
وی بــا تأکیــد بــر مصــرف کلســیم در باغــات 
پســته افــزود: »کلســیم خاصیــت قارچ کشــی 
ــوز در  ــرل گم ــرای کنت ــا ب ــف دارد. م ضعی
باغــات پســته توصیــه می کنیــم کــه کلســیم 
ــی  ــد. ول ــتفاده کنن ــی اس ــورت خاک را به ص
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا عارضــه داغــو 
واقعــاً بــه دلیــل قــارچ اســت یــا خیــر، هنــوز 
جــای بحــث دارد؛ مخصوصــاً در رقــم اکبــری 
دو ســاعت بعــد از آبیــاری ایــن عارضــه 

ــود.«  ــاهده می ش ــتر مش بیش

عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده پســته 
تصریــح کرد:»علــت داغــو بالفاصلــه بعــد 
از آبیــاری هنــوز مشــخص نشــده و اکثــر 
ــد  ــه بعی ــد ک ــن باورن ــر ای بیماری شــناس ها ب
اســت عامــل بیمــاری بتوانــد بــه این شــدت و 
یــک مرتبــه بــه ایــن میــزان خســارت بزنــد.«
خــود  ســخنان  جمع بنــدی  در  مــرادی 
ــا  ضمــن پیشــنهاد انجــام طــرح تحقیقاتــی ب
همــکاری انجمــن پســته و مرکــز تحقیقــات و 
پژوهشــکده پســته عنــوان نمــود:»در آمریــکا 
ــی   ــا فرمول ــری آلترناری ــا همه گی ــه ب در رابط
بــر اســاس میــزان بارندگــی، درجــه حــرارت 
ــابه  ــت، مش ــرح شده اس ــوا مط ــت ه و رطوب
ــاس  ــر اس ــه ب ــوار ک ــان چوبخ ــی طغی بررس
ــان  ــوان زم ــد )GDD( می ت ــه روز رش درج
ــم  ــا می توانی ــرد. م ــی ک ــان را پیش بین طغی
ایــن فرمــول را در شــرایط آزمایشــگاهی 
مدل ســازی کــرده و بــه بــاغ تعمیــم دهیــم و 

ــم.« ــی کنی ــش آگاه ــا را پی آلترناری
در پایــان ایــن وبینــار، دبیــرکل انجمن پســته 
ایــران ضمــن توصیــه مبنــی بــر عــدم آبیــاری 
تــا زمــان  اردیبهشــت  از  ارقــام حســاس 
ســخت شــدن پوســت اســتخوانی و اســتفاده 
ــز  ــاس آنالی ــر اس ــیم ب ــرات کلس ــود نیت از ک
ــکاری  ــا هم ــت:» ب ــن گف ــن چنی ــاک ای خ
مرکــز تحقیقــات و پژوهشــکده پســته، آقایــان 
ــادی و کمیــل چنــد پایلــوت  دکتــر حکــم آب
در باغاتــی کــه انجمــن پســته ایــران معرفــی 
ــش  ــا آزمای ــتفاده از قارچ کش ه ــد، اس می کن
خواهدشــد و در ایــن زمینــه بررســی های 

ــرد.« ــام می گی ــتری انج بیش
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انجمــن پســته ایــران نشســت مجــازی »تأثیــر 
مصــرف کلســیم و قطــع آبیــاری بر عارضــه لکه 
پوســت اســتخوانی پســته« را بــا حضــور اعضای 
هیئــت علمــی پژوهشــکده پســته کشــور، امــان 
الــه جوانشــاه، ســیدجواد حســینی فــرد، اکبــر 
محمــدی و عضــو هیئــت علمــی گــروه علــوم و 
مهندســی خــاک دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه 
باهنــر کرمــان مهــدی سرچشــمه پور و حســین 
حکــم آبــادی پژوهشــگر مــروج ارشــد پســته در 

تاریــخ 16 اســفند 1399 برگــزار کــرد.
ــن  ــر کل انجم ــی دبی ــین رضای ــدا حس در ابت
ــر اهمیــت خســارت  ــا تأکیــد ب پســته کشــور ب
عارضــه لکــه پوســت اســتخوانی هــدف از 
برگــذاری ایــن وبینــار را بررســی نقــش کلســیم 
بــه صــورت خاکــی و یــا محلول پاشــی و تأثیــر 
ــش  ــر کاه ــی ب ــان ارزن ــاری در زم ــع آبی قط
ــاً در  ــرد و گفت:»تقریب ــوان ک ــه عن ــن عارض ای
اردیبهشــت مــاه، زمــان ســخت شــدن پوســت 
قابــل  باغ هــا  در  عارضــه  ایــن  اســتخوانی، 
مشــاهده اســت و باغــداران جهــت ممانعــت از 
ــه گاه  ــد ک ــام می دهن ــی انج ــارت اقدامات خس
بهبــودی حاصــل شــده و بعضــی از مواقــع منجر 

ــود.« ــتر می ش ــارت بیش ــه خس ب
رضایــی جهــت بازشــدن موضــوع، ســواالتی در 
ایــن خصــوص مطــرح نمــود و گفت:»مســائلی 
ــداران پســته در اســتفاده از کلســیم  ــرای باغ ب
ــه  ــش عارض ــور کاه ــه منظ ــاری ب ــع آبی و قط
وجــوددارد؛ آبیــاری چقــدر می توانــد ایــن 
عارضــه را تشــدید کنــد؟ قطــع آبیــاری در چــه 
مرحلــه رشــدی می توانــد در کاهــش خســارت 
موثــر باشــد؟ علــت ریــزش میــوه طی ســال های 
ــا کلســیم ارتبــاط دارد؟  ــا ب اخیــر چیســت؟ آی
کالت  ریزمغذی هایــی  محلول پاشــی  چــرا 
ــدید  ــه را تش ــول EDTA  عارض ــا فرم ــده ب ش
ــات  ــود کلســیم در باغ ــران کمب ــد؟ جب می کنن
ــر  ــی موثرت ــرف خاک ــورت مص ــه ص ــته ب پس
یــا محلول پاشــی؟ کاراتریــن منبــع  اســت 

ــدام اســت؟« کلســیم ک

ــه  ــه تاریخچ ــاره ب ــا اش ــینی فرد ب ــپس حس س
ــت  ــالل پوس ــه اضمح ــاره عارض ــات درب مطالع
عنــوان  پســته  پژوهشــکده  در  اســتخوانی 
کــرد: »اواخــر دهــه 70 شمســی عارضــه لکــه 
ــه قوچــی  ــر روی رقــم کل پوســت اســتخوانی ب
ــان  ــد و در هم ــاهده ش ــان مش ــتان کرم در اس
ــکده  ــی در پژوهش ــرح تحقیقات ــک ط ــان ی زم
مهنــدس  آقایــان  و  شــد  تعریــف  پســته 
حیــدری، مهنــدس هاشــمی راد و مهنــدس 
ابوســعیدی مجریــان ایــن طــرح بودنــد. ایشــان 
ــن عارضــه  ــاط ای ــراوان ارتب ــس از بررســی ف پ
ــاط  ــد و ارتب ــا رد کردن ــات و بیماری ه ــا آف را ب
ــود عنصــر کلســیم و  ــه کمب ــروز عارضــه را ب ب
ــم  ــا منیزی ــیم ب ــبت کلس ــوردن نس ــم خ بره
نســبت دادنــد. نتیجــه ایــن تحقیــق امــروز نیــز 
مــورد تأئیــد اســت. ولــی در مــورد بیمــاری الزم 
اســت کارهــای تکمیلــی انجــام بشــود و همیــن 
طــور در مــورد کلســیم و نســبت آن بــا منیزیــم 
ــوددارد.«  ــادی وج ــیار زی ــای کار بس ــوز ج هن
ــوان  ــه، عن ــن عارض ــم ای ــی عالئ وی در بررس
ــوه  ــعه می ــان توس ــه در زم ــن عارض ــرد:» ای ک
ــد؛  ــاق می افت ــاه اتف ــا خردادم ــت ت از اردیبهش
ــالل  ــا اضمح ــدگی ی ــوارد سیاه ش ــب م در اغل
ــی  ــده )گاه ــروع ش ــوه ش ــوک می ــوه از ن می
ــود(  ــروع می ش ــوه ش ــل می ــدگی از بغ سیاه ش
میــوه  شکســتن  بــا  مــوارد  بعضــی  در  و 
ــوه  ــل می ــی داخ ــفید رنگ ــه س ــروی جبه پیش
ــم  ــا عالئ ــم ب ــن عالئ ــت. ای ــت اس ــل روی قاب
ــون در  ــرت دارد؛ چ ــن زدگی مغای ــری س ظاه
ســن زدگی جــای نیــش دیــده می شــود و 
سفیدشــدگی داخــل میــوه نیــز به صــورت یــک 

ــت.« ــی اس ــبکه طول ش
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده پســته در 
خصــوص اهمیــت نقــش کلســیم در گیــاه 
ــم و  ــای مه ــاه نقش ه ــیم در گی ــت:» کلس گف
متعــددی از جملــه شــرکت در ســاختار دیــواره 
ســلولی، شــرکت در فرآیندهــای آنزیمــی و 
هورمونــی گیــاه، تنظیــم روزنه هــای گیــاه 

و روابــط آبــی آن، تحریــک افزایــش طــول 
ــه  ــاه ب ــت گی ــش مقاوم ــی و افزای ــلول گیاه س
تنش هــای دمایــی، آفــات و بیمــاری هــا دارد.«
افــزود:  ادامــه  در  حســینی فرد  ســیدجواد 
»نکتــه مــورد بحــث مــا چگونگــی حفــظ منبــع 
کلســیم در خــاک اســت؛ بیــش از 80 درصــد 
ــدار  ــه مق ــیم و ب ــاک را کلس ــطح ذرات خ س
ــزان بســیار  ــه می ــم و ب کمتــری ســدیم، منیزی
ــه  ــت. نکت ــغال کرده اس ــیم اش ــری پتاس کمت
ــدار  ــی مق ــه وقت ــت ک ــن اس ــه ای ــل توج قاب
کلســیِم محلــول بــه دلیــل جــذب توســط گیــاه 
ــا  ــد ب ــدا می کن ــع، کاهــش پی ــا کاهــش مناب ی
قــدرت بیشــتری در فــاز تبادلــی قــرار گرفتــه و 

ــود.« ــول وارد می ش ــاز محل ــر در ف کمت
ــا بررســی دالیــل بــروز عارضــه  وی در ادامــه ب
لکــه پوســت اســتخوانی و ارتبــاط آن بــا تبخیــر 
و تعــرق گیــاه افــزود: »جــذب کلســیم در گیــاه 
کامــاًل بــا تعــرق ارتبــاط دارد و هــر عاملــی کــه 
ــر  ــد ب ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــاه را تح ــرق گی تع
ــه  ــذارد ک ــر می گ ــز اث ــیم نی ــذب کلس روی ج
از جملــه ایــن مــوارد می تــوان کاهــش نســبی 
دمــا، آبیــاری ســنگین در حــد ماندآبــی، ابــری 
ــوا  و  ــبی ه ــت نس ــش رطوب ــوا، افزای ــودن ه ب

کــم آبــی شــدید اشــاره کــرد.
ــش  ــر در کاه ــوارد موث ــر م ــن از دیگ همچنی
ــبی  ــش نس ــه افزای ــوان ب ــیم می ت ــذب کلس ج
غلظــت منیزیــم و کاهــش نســبت کلســیم بــه 
منیزیــم در آب آبیــاری و بــه تبــع آن در خــاک 
اشــاره نمــود. بایــد توجــه داشــت کــه نســبت 
کلســیم بــه منیزیــم در 65 درصــد از آب هــای 
آبیــاری مناطــق پســته کاری رفســنجان کمتــر 
از رقــم یــک اســت و ایــن  یعنــی منیزیــم بــه 
کلســیم غالــب شده اســت. بنابرایــن، بــه همیــن 
نســبت میــزان منیزیــم در گیــاه افزایــش پیــدا 
ــه  ــبت ب ــم نس ــت منیزی ــون حرک ــد، چ می کن

ــت.« ــر اس ــیم راحت ت کلس
خــود  توضیحــات  پایــان  در  حســینی فرد 
در راســتای کاهــش عارضــه لکــه پوســت 

در وبینار کاهش عارضه لکه پوست استخوانی تأکید شد

اعظم مرتضی پورافزایش ذخیره خاکی کلسیم
دبیر کمیته باغبانی انجمن پسته ایران 
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اســتخوانی، پیشــنهاد داد:» ذخیــره کلســیم 
ــه ای  ــه تغذی ــد و برنام ــش یاب ــد افزای خــاک بای
مناســب گیــاه رعایــت شــود؛ می تــوان اســتفاده 
از گــچ را طبــق محاســبات و برحســب شــرایط 
بــاغ مدنظــر قــرارداد؛ اســتفاده از نیتــرات 
کلســیم از اواخــر اســفند تــا اوایــل اردیبهشــت 
بســته بــه شــرایط بــاغ و محلول پاشــی نیتــرات 
یــا کالت کلســیم بــه نســبت ۲ تــا 3 در هــزار 
ــد  ــا و کلری ــورم جوانه ه ــگام ت ــه هن ــر آب ب لیت
ــر آب در  ــزار لیت ــبت ۲ در ه ــه نس ــیم ب کلس
مرحلــه بعــد از ارزنــی شــدن می توانــد در 

ــد.« ــر باش ــه موث ــن عارض ــش ای کاه
ــه  ــاره ب ــا اش ــاه ب ــه جوانش ــان ال ــه، ام در ادام
عــدم امــکان حرکــت کلســیم از بافت هــای 
ــود کلســیم  ــه جــوان و رخ نمــودن کمب ــر ب پی
مکانیســم  گیــاه  جــوان  قســمت های  در 
جــذب کلســیم در گیــاه را ایــن گونــه تشــریح 
نقــش  دو  دارای  گیــاه  در  کرد:»کلســیم 
ســاختاری و ســیگنالی اســت؛ نقــش ســاختاری 
ــت.  ــاهده اس ــل مش ــه قاب ــت ک ــزی اس آن چی
ــا  ــی ایف کلســیم نقــش ســیگنالی خــود را زمان
ــود؛  ــترس می ش ــار اس ــاه دچ ــه گی ــد ک می کن
شــاید قشــنگ ترین مثــال ایــن باشــد کــه 
ــه  ــلول ها را ب ــب س ــک چس ــل ی ــیم مث کلس
یکدیگــر می چســباند و در فقــدان ایــن چســب، 
ــان  ــه هم ــوند ک ــدا می ش ــم ج ــلول ها از ه س
اضمحــالل پوســت رخ می دهــد و در همــه 
میوه هــا اعــم از گوجــه فرنگــی، ســیب و پســته 
ــت  ــری اس ــیم عنص ــت. کلس ــل مشاهده اس قاب
کــه در رشــد بســیار موثــر اســت و در شــرایط 
ــز  ــاه نی ــد گی ــیم رش ــدان کلس ــا فق ــود ی کمب

دچــار اختــالل می شــود. 
ــات  ــور در جزئی ــته کش ــکده پس ــو پژوهش عض
ــح  ــاه را توضی ــلول گی ــیم درون س ــش کلس نق
داد و گفت:»کلســیم درون واکوئــل ســلول ها 
ذخیــره شــده و در زمــان تنــش از واکوئــل 
خــارج می گــردد و بــه گیــاه پیــام می دهــد کــه 
دچــار اســترس شده اســت و اقــدام خودمراقبتی 
انجــام می دهــد؛ نکتــه حائــز اهمیــت ایــن 
اســت کــه ورود و خروج کلســیم از سیتوپالســم 
همــراه بــا صــرف انــرژی اســت، یعنــی در ایــن 
بیــن فســفر نقــش خیلــی مهمــی دارد، هرچنــد 
کــه کلســیم و فســفر بــر روی هــم اثــر متقابــل 

ــذب  ــیم، ج ــذب کلس ــش ج ــا افزای ــد و ب دارن
فســفر کاهــش می یابــد؛ امــا اینجــا فســفر 
ــودش را در  ــش خ ــد نق ــه بتوان ــاز دارد ک را نی

ــد.  بحــث ســیگنالینگ انجــام ده
ــاه  ــای کشــنده وارد گی ــق تاره کلســیم از طری
آپوپالســتی و  می شــود. کلســیم دو مســیر 
می کنــد.  طــی  گیــاه  در  را  سیم پالســتی 
ــد  ــور می کن ــلول ها عب ــن س ــتی از بی آپوپالس
و هیــچ مشــکلی نــدارد و در مســیری کــه 
از انــدودرم مــی گــذرد وارد سیتوپالســم و 
مســیر  و  می شــود  خــارج  سیتوپالســم  از 
ــوب  ــه چ ــا ب ــد ت ــه می ده ــتی را ادام آپوپالس
می شــود؛  گیــاه  وارد  و  می رســد  و  آبکــش 
ــم  ــیم داری ــت کلس ــک هدای ــا ی ــی م به طورکل
ــا  ــیم ت ــت کلس ــیم. هدای ــال کلس ــک انتق و ی
ــای  ــط تاره ــش توس ــوب و آبک ــلول های چ س
ــن  ــال آن از ای ــود و انتق ــام می ش ــنده انج کش
ــرق  ــر و تع ــیله تبخی ــد به وس ــه بع ــه ب مرحل
اســت؛ یعنــی اگــر تبخیــر و تعــرق انجــام نشــود 
ــاال نمــی رود و در ســلول های چــوب  کلســیم ب
تارهــای  آبکــش ریشــه می مانــد. وقتــی  و 
کشــنده تمایــز پیــدا می کننــد یــک حلقــه بــه 
ــع  ــه مان ــود ک ــکیل می ش ــپارین تش ــام کاس ن
جــذب کلســیم می شــود و تــا زمانــی کــه ایــن 
حلقــه کامــل نشــده جــذب کلســیم ادامــه دارد. 

وقتــی ایــن حلقــه کامــل شــود، دیگــر جــذب 
کلســیم ادامــه پیــدا نمی کنــد. بســیاری از 
ــد کــه چــون تارهــای  ــن باورن ــر ای محققیــن ب
کشــنده در اول فصــل بیشــترین حجــم را 
دارنــد پــس بهتــر اســت کلســیم در اول فصــل 
اســتفاده شــود. امــا مــا می دانیــم کــه اول 
ــای  ــوا و بارندگی ه ــی ه ــل خنک ــل به دلی فص
بهــاره در فروردیــن و اردیبهشــت، تبخیــر و 
تعــرق کمــی صــورت می گیــرد؛ یعنــی کلســیم 
علی رغــم اینکــه بــه داخــل گیــاه هدایــت 

می شــود، امــا منتقــل نمی شــود.«
ــر ســخنان حســینی فرد  ــد ب ــا تأکی ــاه ب جوانش
ــذب  ــر ج ــرق ب ــر و تع ــر تبخی ــر اث ــی ب مبن
ــا  ــری و ب کلســیم، محلول پاشــی در روزهــای اب
رطوبــت نســبی بــاال را موجــب کاهــش جــذب 
و تشــدید عارضــه اضمحــالل پوست اســتخوانی 
دانســت و بــا اشــاره بــه اینکــه جــذب کلســیم 
می توانــد از اواخــر اردیبهشــت کــه هــوا رو بــه 
ــوا در  ــا ســرد شــدن ه ــی رود ت ــرم شــدن م گ
ــتفاده  ــت: »اس ــد، گف ــدا کن ــه پی ــاه ادام مهرم
ــرات  ــد نیت ــودی مانن ــات ک ــا ترکیب ــچ و ی از گ
کلســیم و یــا کودهــای حــاوی کربوکســیل 
ــیم  ــیترات کلس ــیم و س ــتات کلس ــیم، اس کلس
اثــرات بســیار خوبــی بــر تأمیــن کلســیم دارنــد. 
در اســتفاده از کــود بــه صــورت خاکــی میــزان 
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ــت دارد و  ــیدیته )PH( خــاک بســیار اهمی اس
ــل کلســیم و فســفر توجــه  ــر متقاب ــه اث ــد ب بای

کــرد.«
حاصــل  نتایــج  توضیــح  بــا  پایــان  در  وی 
از آزمایشــی کــه درمــورد محلــول پاشــی 
کلســیم بــر روی پســته انجــام شــده بــود 
اذعــان داشــت:» در شــرایط رطوبــت بــاال، 
ــری روی  ــچ اث ــته هی ــات پس ــی باغ محلول پاش
ــه  ــا توجــه ب میــزان کلســیم بــرگ نداشــته و ب
بایــد  دارد  محلول پاشــی  کــه  ظرافت هایــی 
ــود و  ــام ش ــت انج ــا دق ــته ب ــت پس روی درخ
ــت نشــود ممکــن اســت  ــکات رعای ــن ن اگــر ای

خســارت را بیشــتر کنــد.«
در ادامــه مهــدی سرچشــمه پور بــا معرفــی 
ــن  ــوان یکــی از فراوان تری عنصــر کلســیم به عن
عناصــر در خــاک اکثــر مناطــق خشــک و 
ــه جــز مناطــق شــنی  نیمــه خشــک کشــور، ب
و یــا خاک هــای بــا ســدیم، منیزیــم و پتاســیم 
بــاال، پیشــنهاد بررســی مــوردِی مناطــق را داد. 
ــر کاهــش جــذب کلســیم  ــر ب ــل موث وی عوام
ــت  ــزان ظرفی ــاک، می ــای خ ــوع کلوئیده را ن
نســبت  خــاک،   )CEC( کاتیونــی  تبــادل 
اســیدیته  کاتیون هــا،  دیگــر  بــه  کلســیم 
ــه،  ــط ریش ــود آب در محی ــاک، کمب )PH( خ
ــرق و  ــدن تع ــم ش ــوا و ک ــت ه ــادی رطوب زی
رقابــت بیــن اندام هــای رویشی)شــاخ و بــرگ( و 
زایشــی )میــوه( برشــمرد. وی در ادامــه بــا بیــان 
اهمیــت رعایــت تعــادل بیــن عناصــر کلســیم، 
منیزیــم و پتاســیم در خــاک و توصیه هــای 
کــودی مناســب در جهــت افزایــش میــزان 
کلســیم در بــرگ و میــوه، ارتبــاط بیــن کلســیم 
و بــروز عارضــه لکــه پوســت را اینگونــه تشــریح 
ــادی در گیــاه دارد  کرد:»کلســیم نقش هــای زی
و عارضــه لکــه پوســت ناشــی از عــدم تشــکیل 
دیــواره خــوب ســلولی و نشــت مــواد از داخــل 
ســلول بــه فضــای بیــن دیواره هــا اســت و 
ــرگ  ــق ب ــق محلول پاشــی دقی ــوان از طری می ت
و افــزودن منابــع کــودی مناســب بــه خــاک در 
ــد.« ــن عارضــه اهتمــام ورزی جهــت کاهــش ای

سرچشــمه پور در پایــان مباحــث خــود بــا 
ــه منظــور  ــی ب ــت کاف ــر وجــود رطوب ــد ب تأکی
بــا گیــاه و  برقــراری جریــان پیوســته آب 
ــوان  ــه عن ــور ب ــزان ب ــه می ــه ب ــفر، توج اتمس

عنصــر موثــر در جــذب کلســیم و عدم اســتفاده 
از شــکل آمونیــوم منابــع ازتــه بــه دلیــل رقابــت 
شــدید آمونیــوم بــا کلســیم را از عوامــل موثــر 
مدیریــت جــذب کلســیم در گیــاه عنــوان کــرد 
ــامل  ــت ش ــک لیس ــک چ ــه ی ــنهاد تهی و پیش
عوامــل متعــدد خاکــی، آبــی، اقلیمــی و گیاهــی 

ــه را داد. ــن عارض ــاد ای ــل در ایج دخی
ــر  ــر تأثی ــد ب ــا تأکی ــدی ب ــر محم ــپس اکب س
ــر کاهــش عارضــه اضمحــالل  ــاری ب قطــع آبی
پوســت اســتخوانی، نتایــج تحقیقــات تیــم 
آقایــان  از  متشــکل  کــه  خــود  پژوهشــی 
تشــریح  را  بــود  ابوســعیدی  راد،  هاشــمی 
نمود:»مــا در باغــی بــه مســاحت 4 هکتــار 
بــا رقــم کله قوچــی، 4 گــروه از درختــان را 
انتخــاب کردیــم؛ گــروه اول تیمــار شــاهد 
ــکل گیری  ــول ش ــا در ط ــاری آنه ــه آبی ــود ک ب
میــوه پســته، از شــروع ارزنــی شــدن تــا ســخت 
ــا  ــن ت ــتخوانی )15 فروردی ــت اس ــدن پوس ش
اوایــل خــرداد( صــورت نگرفــت؛ در تیمــار دوم 
در اواخــر فروردیــن مــاه )مرحلــه ارزنــی شــدن( 
ــاری  ــوم آبی ــار س ــد؛ درتیم ــام ش ــاری انج آبی
حــدود 8 اردیبهشــت مــاه )مرحلــه  50 درصــد 
ــد و  ــام ش ــته( انج ــوه پس ــی می ــد نهای از رش
ــه  ــاه زمانی ک ــر در 19 اردیبهشــت م ــروه آخ گ
ــوز  ــا هن ــرد،ه ام ــد ک ــل رش ــور کام ــوه به ط می

پوســت اســتخوانی ســفت و ســخت نشــده بــود، 
ــدازه  ــش ان ــن آزمای ــد. در ای ــام ش ــاری انج آبی
گیری هایــی در جهــت تعییــن میــزان خســارت 
ناشــی از عارضــه لکــه پوســت اســتخوانی 
ــن شــرح  ــه ای ــج آن ب صــورت گرفــت کــه نتای
تیمــار  و  درصــد   ۲.8 شــاهد  تیمــار  بــود: 
چهــارم کــه آبیــاری در زمــان رشــد صددرصــد 
ــوه هــا صــورت گرفــت 6.4 درصــد عارضــه  می
مشــاهده گردیــد، ایــن در حالی اســت که در 
دو تیمــار دوم و ســوم، بــروز عارضــه بیــش از 5 

ــد.« ــاهده ش ــاهد مش ــار ش ــر تیم براب
 وی در پایــان ارائــه خــود بــه باغــداران توصیــه 
ــوه  ــری می ــکل گی ــول دوره ش ــا در ط ــرد ت ک
پســته )از زمــان ارزنــی شــدن تــا شــروع 
ــام  ــتخوانی( از انج ــت اس ــدن پوس ــخت ش س

ــد. ــودداری کنن ــاری خ آبی
ســپس حســین حکــم آبــادی بــه عنــوان 
آخریــن ســخنران ضمــن تأییــد ســخنان ســایر 
ــه عارضــه  ــار داشــت ک ــر، اظه ــن حاض محققی
اســتان های  در  اســتخوانی  پوســت  لکــه 
ــان خســارت  ــران و دامغ ــن، ته ــزی، ورامی مرک
بســیار باالیــی را ایجــاد می کنــد. وی در ادامــه 
ناشــناخته بــودن عامــل تــاول در میوه پســته را 
مطــرح کــرد و عنــوان کرد کــه طی آزمایشــاتی 
ــا  ــارچ آلترناری از نمونه هــای کشمشــی شــده، ق
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ــه  ــادی در ادام جداســازی شده اســت. حکــم آب
ــه  ــاس ب ــام حس ــه ارق ــاره ب ــا اش ــخنانش ب س
عارضــه اذعــان داشــت: »بــا بررســی های انجــام 
ــری  ــم اکب ــیده، رق ــام کش ــان ارق ــده در می ش
ــفید  ــام س ــپس ارق ــیت، س در رده اول حساس
فیــض آبــاد و عباســعلی دامغــان بــه ترتیــب در 
رده هــای بعــدی حساســیت قــرار دارنــد کــه بــه 
شــدت تحــت تأثیــر ایــن عارضــه قــرار می گیرنــد 
ــه عنــوان یــک رقــم گــرد بتــوان کلــه  و شــاید ب
ــرار داد.«  ــیت ق ــارم حساس ــی را در رده چه قوچ
وی در جمــع بنــدی ســخنان خــود، محلول پاشــی 
بــا کلســیم و بــور در فصــل پاییــز و همچنیــن در 
مرحلــه فــروت ِســت؛ کاربرد کــود نیترات کلســیم 
بــه زمــان  نزدیــک  در شــهریور و فروردیــن، 
ــتخوانی  ــان اس ــا زم ــاری ت ــدم آبی ــی و ع گلده
ــی  ــوان راهکارهای ــه عن شــدن پوســت پســته را ب

ــود. ــه نم ــه توصی ــش عارض ــت کاه در جه
در پایــان جلســه دبیــرکل انجمــن پســته ایــران 
خســارات  کاهــش  جهــت  در  پیشــنهاداتی 

ــود: ــوان نم ــه را عن ــن عارض ــی از ای ناش
1- افزایــش ذخیــره خاکــی کلســیم بــا توجــه 

بــه آزمایــش خــاک؛
ــدن  ــی ش ــان ارزن ــاری از زم ــت آبی 2- مدیری

ــوه؛ ــا شــروع ســخت شــدن می ت
3-  محلول پاشــی کلســیم بــا فــروت ســت در 

مرحلــه زنبــوری شــدن جوانه زایشــی؛
4- اســتفاده از نیتــرات کلســیم در دو نوبــت؛ 
ــا  ــزان ۲5 ت ــه می ــه گل ب ــک ب ــان نزدی اول زم

ــز؛ ــن در پایی ــار و همچنی ــو در هکت 50 کیل
5- محلول پاشی کلسیم در پاییز؛

6- آبشویی زمستانه.   

پرسش و پاسخ های وبینار کلسیم

ــم  ــه منیزی ــیم ب ــبت کلس ــزان نس می

ــت  ــه پوس ــه لک ــش عارض ــرای کاه ب
ــد؟ ــد باش ــدر بای ــتخوانی چق اس

ــه  ــه ب ــا توج ــزان ب ــن می ــینی فرد- ای حس
اثــر تقابــل بیــن عناصــر، در آب و خــاک حــدود 
ــت.  ــن ۲ و 3 اس ــز بی ــوه نی ــرگ و می ۲ و در ب
ــای  ــه آق ــی ک ــام حساس ــورد ارق ــه در م البت
دکتــر حکــم آبــادی نــام بردنــد هیــچ تحقیقــی 

ــه اســت. ــه صــورت نگرفت ــن زمین در ای
ــروز  ــش ب ــر افزای ــا ب ــش دم ــه کاه چگون
عارضــه لکــه پوســت اســتخوانی اثــر دارد؟

 حســینی فرد- هــر عاملــی کــه بتوانــد 
تعــرق را کــم کنــد اعــم از کاهــش دمــا و ابــری 
ــه  ــش عارض ــث افزای ــد باع ــوا می توان ــودن ه ب
شــود. بنابرایــن، مســئله دیگــری کــه می شــود 
تعییــن  داد،  انجــام  تحقیقاتــی  کار  آن  روی 
ــل  ــن عوام ــدام از ای ــر ک ــارکت ه ــد مش درص

ــت. ــرق اس روی تع
دلیــل اینکــه بــا ســه بــار محلول پاشــی 
ــیم  ــزودن کلس ــن اف ــیم و همچنی کلس
بــه آب آبیــاری در شــروع فصــل رشــد، 
در دمــای بــاالی 40 درجــه از نــوک 
پســته ها شــیره بیــرون زده و ســیاه 

شــده اند چیســت؟
ــا  ــی ب ــورد ارتباط ــن م ــادی- ای ــم آب حک
ــاب  ــوری، آفت ــه ش ــکل ب ــدارد و مش ــیم ن کلس

ســوختگی و ســقط جنیــن بــر می گــردد.
ــا  ــت ی ــر اس ــیم بهت ــی کلس محلول پاش

ــیم؟  ــی از کلس ــتفاده خاک اس
خاکــی  اســتفاده  ســهم  سرچشــمه پور- 
همیشــه باالتــر اســت، چــون مــا بایــد غلظــت 
کلســیم را در بافت هــای ذخیــره ای بــاال ببریــم. 
جوانه هــای  گل آذیــن،  تشــکیل  ابتــدای  در 
ــال  ــدر فع ــوز آنق ــرگ هن رویشــی و شــاخه و ب

نیســتند و اگــر میــزان ذخیــره کلســیم کافــی 
باشــد اینهــا مــی تواننــد ســهم خــود را بگیرنــد؛ 
از زمانــی کــه رشــد و توســعه شــاخه و برگ هــا 
شــروع می شــود، رقابــت در جــذب کلســیم بــا 
میــوه آغــاز شــده و در ایــن زمــان مــا بایــد بــا 
ــه شــرایط محیطــی، کمبــود موضعــی  توجــه ب

ــم.  ــرف کنی ــی برط ــا محلول پاش را ب
اگــر در شــرایط آب و خــاک شــور، 
منیزیــم در آب آبیــاری دو برابــر کلســیم 

ــرد؟  ــد ک ــه بای ــد چ باش
ــتانه  ــویی زمس ــرای آبش ــمه پور- اج سرچش
در کاهــش شــوری خــاک )EC( مهــم اســت. 
پیشــنهاد می کنــم کــه از گــچ به عنــوان منبــع 
ارزان کلســیم بــرای بــاال بــردن ســهم کلســیم 
ــود و  ــتفاده ش ــر، اس ــایر عناص ــه س ــبت ب نس
همیشــه رطوبــت خــاک در حــدی نگــه داشــته 
ــورت  ــیم ص ــال کلس ــذب و انتق ــه ج ــود ک ش

گیــرد.
آیــا قطــع آبیــاری در مناطــق کــم آب و 
در شــرایط خــاک شــور و بــا دور آبیــاری 
ــه  ــتری ب ــش بیش ــات، تن ــی باغ طوالن

گیــاه وارد نمی کنــد؟ 
محمــدی- مدیریــت آبیــاری اهمیــت زیــادی 
ــان  ــن در زم ــد ممک ــا ح ــه ت دارد، به طوری ک
ارزنــی و همچنیــن 50 درصــد رشــد میــوه 
ــود  ــنهاد می ش ــرد و پیش ــورت نگی ــاری ص آبی
پوســت  لکــه  عارضــه  کــه  مناطقــی  در 
اســتخوانی مشــکل عــام اســت بــا خاموشــی ۲0 
ــن  ــد از ای ــه بع ــا ب ــا، دور آبیاری ه روزه چاه ه
ــاری  ــن، آبی ــه شــیفت داده شــود. همچی مرحل
ــدت  ــار ش ــت فش ــاری تح ــق روش آبی از طری
خســارت ناشــی از ایــن عارضــه در مقایســه بــا 
روش آبیــاری غرقابــی را کاهــش می دهــد. 
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اقلیــم بســیاری از مناطــق پســته کاری ایــران بــا 
پدیــده ســرمازدگی مواجــه اســت.  بــا تمهیدات 
ایــن  از  می تــوان  به صرفــه  مقــرون  بســیار 
ــر ســعی دارد  ــور کــرد. گــزارش زی مشــکل عب
بســیار خالصــه ایــن مطلــب را توضیــح  دهــد: 
از  گل  جوانه هــای  حســاس  تاریخ هــای   -1
حداقــل دو تــا ســه  هفتــه قبــل بــا  دقــت یــک 

ــت. ــی اس ــل  پیش بین ــا دو روز قاب ت
2-  احتمــال ســرمازدگی نیــز از دو هفتــه 
ــاق  ــه اتف ــب ب ــت قری ــوع، در اکثری ــل از وق قب

ــت. ــی اس ــل پیش بین ــع قاب مواق
3- بــرای مقابلــه بــا ســرمازدگی راه هــای 
زیــادی وجــود دارد و در  بــازار عرضــه می شــود. 
ــه لحــاظ  ــه ب ــواردی  ک در مــدت 3  ســال،  م
اقتصــادی می توانســت مقــرون بــه صرفــه 
باشــد در ایــن  مرکــز  بــه صــورت وســیع اجــرا 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــا م ــی  آنه ــد و کارای گردی
گرفــت. و در نهایــت میــزان ســرمایه گذاری 
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــاری آنه ــای ج و هزینه ه
شــاخص اولیــه جهــت  تصمیم گیــری باغــداران 
ایــن گــزارش آورده شده اســت.  انتهــای  در 
امیدواریــم کــه بــا همــت باغــداران، دیگــر  
شــاهد چنیــن  خســاراتی  کــه امســال در 

ــیم. ــد،  نباش ــش آم ــق پی ــیاری از مناط بس
سرمازدگی

خســارت های  از  یکــی  یخ بنــدان  و  ســرما 
ــه  ــت ک ــی اس ــوی و اقلیم ــل ج ــی از عوام ناش
ــوالت  ــه محص ــارت ب ــدن خس ــث وارد آم باع
زراعــی و باغــی می شــود. زمانــی کــه دمــا 
بــه زیــر صفــر درجــه سلســیوس کاهــش 
پیــدا کنــد محصــوالت کشــاورزی حســاس بــه 
ســرما آســیب دیــده و ســبب کاهــش عملکــرد 
ــاورزان  ــرای کش ــدان ب ــرات یخ بن ــردد. اث می گ
بســیار  محلــی  اقتصــاد  و  دیــده  آســیب 
خســارت زا اســت. ایــن پدیــده در فصــول بهــار، 
پائیــز و زمســتان اتفــاق افتــاده، امــا بیشــترین 
ــل  ــی در فص ــوالت باغ ــه محص ــارت آن ب خس
بهــار و در زمــان بــاز شــدن غنچــه، گلدهــی و 

ــه  ــه ب ــد ک ــان رخ می ده ــوه کوچــک درخت می
ــرمازدگی  ــاً س ــرمازدگی اصطالح ــوع س ــن ن ای
ــی ســرمازدگی  دیــررس بهــاره می گوینــد. زمان
خســارت زا می باشــد کــه دمــای بافت هــای 
گیــاه بــه کمتــر از آســتانه بحرانــی دمــا رســیده 

ــردد.  ــکیل گ ــلولی تش ــرون س ــخ ب و ی
ــش  ــا کاه ــت ب ــن اس ــرمازدگی ممک ــش س تن
ــش  ــورت تن ــه ص ــه و ب ــر درج ــا صف ــا ت دم
تنــش  یــا  و   )Chilling stress( ســرما 
ــای  ــی )Freezing stress( در دماه یخ زدگ
ــد.  ــانتی گراد باش ــه س ــر درج ــر از صف پایین ت
غالبــاً پدیــده ســرمازدگی در دماهــای پایین تــر 
ــه  ــد ک ــانتی گراد رخ می ده ــه س ــر درج از صف
ــر  ــاورزان ه ــد. کش ــی می گوین ــه آن یخ زدگ ب
دو اصطــالح یخ بنــدان و یخ زدگــی را بــرای 
شــرایط دمایــی صفــر درجــه سلســیوس و 
ــم  ــن، می توانی ــد. بنابرای ــه کار می برن ــر ب کمت
ــر  ــای زی ــی از دم ــه ناش ــرمازدگی ک ــرای س ب
ــالح  ــد اصط ــانتی گراد می باش ــه س ــر درج صف
به طور کلــی،  بریــم.  کار  بــه  را  یخ زدگــی 
ــی  ــدان تابش ــوع یخ بن ــه دو ن ــا را ب یخ بندان ه

و فرارفتــی تقســیم می کننــد.
1- یخ بندان تابشی

   یخ بندان هــای تابشــی رویدادهــای مشــخصی 
هســتند کــه ویژگــی همــه آنهــا وجــود آســمان 
صــاف، عــدم وجــود بــاد و یــا بــاد آرام، وارونگی 
دمایــی، نقطــه شــبنم پائیــن، دمــای هــوای زیر 
ــاالی صفــر در طــی  صفــر در طــی شــب ها و ب

روز می باشــد.
2- یخ بندان فرارفتی

ایجــاد  زمانــی  فرارفتــی  یخ بندان هــای 
می شــوند کــه هــوای ســرد بــه منطقــه ای کــه 
ــت وارد  ــود داشته اس ــر وج ــوای گرم ت ــاًل ه قب
ــری،  ــا آســمان اب ــدان ب ــوع یخ بن ــن ن شــود. ای
ــت  ــدید، رطوب ــا ش ــط ت ــادی متوس ــرایط ب ش
پاییــن و بــدون وارونگــی دمــا همــراه می باشــد. 
دمــا غالبــا بــه زیــر نقطــه انجمــاد )صفــر درجــه 
سلســیوس( کاهــش پیــدا می کنــد و کل روز در 

ــد. ــی می مان ــرایط باق ــن ش ای
ــوع  ــرای وق ــرایط الزم ب ــع ش ــی مواق در برخ
ــورت  ــه ص ــی ب ــی و فرارفت ــای تابش یخ بندان ه
همزمــان رخ می دهــد. بــرای مثــال، وجــود 
شــرایط مناســب بــرای وقــوع یخ بنــدان تابشــی 
بــا ورود یــک تــوده هــوای ســرد باعــث شــکل-
ــردد. در  ــز می گ ــی نی ــدان فرارفت ــری یخ بن گی
کشــور مــا در مناطــق مختلــف دو یــا چنــد روز 
ــاهد  ــرد ش ــوای س ــوده ه ــک ت ــس از ورود ی پ

بوده ایــم.  تشعشــی  یخ بندان هــای 
دیده بانی و پیش بینی یخ بندان

می توانــد  یخ بنــدان  دقیــق  پیش بینی هــای 
مــورد  یخ بنــدان  خســارت  کاهــش  بــرای 
ــق  ــن طری ــه از ای ــرا ک ــرد. چ ــتفاده قرارگی اس
ــی  ــت آمادگ ــداران جه ــرای باغ ــت الزم ب فرص
ــا رویدادهــای یخ بنــدان فراهــم  ــرای مقابلــه ب ب
ــا  ــه دم ــی ک ــی، زمان ــام پیش بین ــد. انج می آی
ــرای  ــد ب ــش می یاب ــی کاه ــدار بحران ــه مق ب
تغییــر زمــان آغــاز محافظــت بــا اســتفاده 
ــاز  ــان آغ ــت. زم ــم اس ــال مه ــای فع از روش ه
از  جلوگیــری  بــرای  محافظــت  خاتمــه  و 
ــاز محافظــت از  ــر در آغ ــات ناشــی از تأخی تلف
یخ بنــدان و صرفه جویــی در مصــرف انــرژی 
ــای  ــرای روش ه ــان اج ــش زم ــق کاه از طری
ــد. ــت می باش ــت دارای اهمی ــف محافظ مختل
و  جهانــی  مختلــف  ســایت های  چــه  اگــر 
ســازمان هوشناســی کشــور متغیرهــای جوی را 
بــرای یــک هفتــه قبــل پیش بینــی می نماینــد. 
ــی از  ــای ناش ــی یخ بندان ه ــرای پیش بین ــا ب ام
ســرمازدگی تشعشــعی در یــک مــکان مشــخص 
نیــاز بــه اســتفاده از مدل هــای محلــی یــا 
پیش بینــی  در  از ضرایــب خــاص  اســتفاده 
ســرمازدگی  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  اســت. 
تشعشــعی یــک پدیــده محلــی بــوده و در 
ــادی  ــرات زی ــم دارای تغیی ــی ک ــه مکان فاصل
اســت الزم اســت تــا دیده بانــی تعــدادی از 
متغیرهــای جــوی در ســطح مزرعــه انجــام 
پذیــرد. حداقــل داده هواشناســی که الزم اســت 
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ــوا  ــای ه ــردد، دم ــش گ ــه پای ــطح مزرع در س
ــد.  می باش

ــای  ــی دم ــرای پیش بین ــی ب ــای تجرب مدل ه
ــوا  ــای ه ــتفاده از دم ــا اس ــد ب ــل روز بع حداق
ــد از  ــاعت بع ــبنم در ۲ س ــه ش ــای نقط و دم
ــی اســت کــه  غــروب آفتــاب یکــی از روش های
در پیش بینــی ســرمازدگی تشعشــعی مــورد 
ــرایطی  ــن ش ــرد. در چنی ــرار می گی ــتفاده ق اس
نیــاز بــه اســتفاده از ایســتگاه هواشناســی 
ســاعتی  داده هــای  و  مزرعــه  نزدیــک  در 
چنیــن  کشــاورزان  از  تعــدادی  می باشــیم. 
ــد از  ــن نمی توانن ــته و بنابرای ــی را نداش امکانات
ایــن مــدل اســتفاده نماینــد. بنابرایــن در چنین 
شــرایطی می تــوان از یــک دماســنج ســاده 
ــی  ــب اصالح ــال ضری ــه و اعم ــل مزرع در مح
ــه در آن  ــی ک ــتگاه هواشناس ــه ایس ــبت ب نس
ــرد  ــورت می پذی ــل ص ــای حداق ــی دم پیش بین

ــود. ــتفاده نم اس
فیزیولوژی سرمازدگی

در  یخ زدگــی  تنــش  فیزیولوژیکــی  نظــر  از 
ســطح ســلولی بــه دو حالــت یخ زدگــی خــارج 
ــود.  ــی ش ــیم م ــلولی تقس ــل س ــلولی و داخ س
ــلول و  ــارج س ــخ در خ ــی ی ــرایط طبیع در ش
در فضــای بیــن ســلولی به وجــود می آیــد. 
ــخ زده  ــای ی ــخ، بافت ه ــدن ی ــگام ذوب ش هن
حالــت پالســیده و ظاهــری آبکــی دارنــد. اگــر 
بافت هــا خســارت شــدیدی ندیــده باشــند 
آب بیــن ســلولی به وســیله ســلول، مجــدداً 
ــی آورد.  ــت م ــود را به دس ــاس خ ــذب و آم ج
ــذب  ــه ج ــادر ب ــده ق ــارت دی ــلول های خس س
ــمولیز را  ــت پالس ــوالً حال ــتند و معم آب نیس
نشــان می دهنــد. معمــوالً یخ زدگــی داخــل 
یــخ  شــکل گیری  نمی دهــد.  رخ  ســلولی 
درون ســلول حتــی تــا ســرمای منفــی 10 
ــی  ــد. هنگام ــاق نمی افت درجــه ســانتی گراد اتف
ــد  ــه ای باش ــی و لحظ ــتن ناگهان ــخ بس ــه ی ک
یخ زدگــی داخــل ســلول )داخــل و خــارج 

واکوئــول( اتفــاق می افتــد.
ــد  ــاه می توان ــه گی ــی ک ــه حرارت ــل درج حداق
ــتر  ــد و بیش ــل کن ــه تحم ــداوم 30 دقیق ــا ت ب
ــاه  ــا گی ــن دم ــر از ای ــا کمت ــدت و ی ــن م از ای
خســارت می بینــد دمــای بحرانــی نامیــده 
می شــود. نتایــج تحقیقــات حکــم آبــادی و 

ــل گل  ــدگی کام ــان داد سیاه ش ــکاران نش هم
ــاعت  ــدود ۲ س ــرای ح ــی 4 ب ــای منف در دم
ــه  ــان داد ک ــج نش ــن نتای ــود. ای ــاد می ش ایج
ــارت  ــه خس ــت ب ــی داری در مقاوم ــاوت معن تف
ــد  ــی، احم ــه قوچ ــم کل ــار رق ــن چه ــرما بی س
آقایــی، اوحــدی و قزوینــی وجــود نــدارد. 
طبــق نتایــج ایــن پژوهــش دمــای بحرانــی در 
مرحلــه گل دهــی ارقــام تجــاری پســته ایرانــی 
ــرآورد  حــدود منفــی 1.7 درجــه ســانتی گراد ب

شده اســت.

دماهای بحرانی خسارت سرمازدگی در دو 
سطح و در سه مرحله توسعه گل )سانتی گراد( 

2007 ,.Gholipour, Y

ــکیل  ــا تش ــل گل ت ــی مراح ــر فنولوژیک از نظ
میــوه پســته مطابــق بــا تصویــر شــماره 1 بــه 
مراحــل ذیــل تقســیم می شــوند. ایــن مراحــل 
شــامل جوانــه خــواب )در حــال رکــود(، جوانــه 
ــه در  ــه، جوان ــبز جوان ــوک س ــورم شــده، ن مت
حــال شــکفتن، مرحلــه خوشــه ســبز، مرحلــه 
خوشــه بــاز شــده، مرحلــه تمــام گل و مرحلــه 
تشــکیل اولیــه میــوه پســته مــی باشــد. ایــن 
مرکــز در حــال مطالعــه و تحقیــق جهــت 
ــاز  ــورد نی ــر و م ــی موث ــاز حرارت ــرآورد نی ب
بــرای هــر یــک از ایــن مراحــل در ارقــام 
ــن  ــه ای ــج اولی ــد. نتای ــته می باش ــف پس مختل
ــر  ــرض صف ــا ف ــد ب ــان می ده ــات نش تحقیق
ــان  ــانتی گراد از زم ــه س ــی 15 درج بیولوژیک
تأمیــن نیــاز ســرمایی تــا مرحلــه نــوک ســبز 
ــب  ــه ترتی ــری ب ــی و اکب ــام احمدآقای در ارق
حــدوداً ۲0 و 33 درجــه روز نیــاز حرارتــی الزم 
اســت. بــرای ســایر مراحــل گل دهــی نیــز نیــاز 
حرارتــی مــورد نیــاز به دســت آمده اســت. 

ــدودی  ــی ح ــکان پیش بین ــب ام ــن ترتی بدی
ــا دقــت  هــر یــک از مراحــل فنولوژیــک گل ب
از روی دماهــای پیش بینــی  قابــل قبولــی 
امکان پذیــر  هواشناســی  ســایت های  شــده 
خواهدبــود. لــذا، می تــوان حداقــل از ۲-1 
ــای الزم را  ــرما پیش بینی ه ــل از س ــه قب هفت

ــام داد. انج
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ــوط  ــات مرب ــدارک امکان ــی و ت ــت آمادگ جه
الزم  ســرمازدگی  کنتــرل  روش هــای  بــه 
اســت دمــای حداقــل در شــب هایی کــه 
ــش  ــت کاه ــه عل ــا ب ــی دم ــت دفع ــکان اُف ام
ســرعت بــاد و نبــود ابــر و بــروز ســرمای 
شــود.  پیش بینــی  دارد  وجــود  تشعشــعی 
ــتفاده از  ــا اس ــز ب ــن مرک ــات ای ــج مطالع نتای
ریاضــی،  مدل هــای  و  آمــاری  روش هــای 
شــرایط  در  حداقــل  دمــای  پیش بینــی 
امکان پذیــر  را  تشعشــعی  ســرمای  وقــوع 
می نمایــد. ایــن مــدل در شــرایط ســرمای 
ــای  ــب خط ــته و ضری ــرد داش ــعی کارب تشعش
آن 1 درجــه ســانتی گراد می باشــد. نحــوه 
ــا و  ــزان دم ــه می ــت ک ــورت اس ــن ص کار بدی
نقطــه شــبنم دو ســاعت بعــد از غــروب آفتــاب 
یادداشــت مــی شــود و بــا اســتفاده از فرمــول 
طراحــی شــده حداقــل دمــای صبــح روز بعــد 
ــه  ــا توجــه ب ــود. ب ــل پیش بینــی خواهــد ب قاب
دسترســی و ارزانــی لــوازم اندازه گیــری دمــا و 
ــات  ــن اطالع ــکان داشــتن ای نقطــه شــبنم ام

در تمــام روســتاها امکان پذیــر اســت.

 قهوه ایتغییر رنگمرحله
شدن

6-4-جوانه

 جوانه در حال
شکفتن

-۲-4

۲0تمام گل

 
 . مراحل فنولوژی گل دهی در پسته 1تصویر  

. 5شکفتن  حال در . جوانه4جوانه  سبز . نوک۳ شده متورم . جوانه2 (رکود حال در) خواب جوانه .1
 پسته میوه اولیه تشکیل . مرحله8 گل تمام . مرحله7شده  باز خوشه . مرحله6سبز  خوشه مرحله

دمای حداقل در  است الزم سرمازدگی کنترل هایروش به مربوط امکانات تدارک و آمادگی جهت
فت دفعی دما به علت کاهش سرعت باد و نبود ابر و بروز سرمای تشعشعی وجود هایی که امکان ا  شب
 ،ریاضی هایمدلو آماری  هایروش از استفاده با این مرکزمطالعات نتایج شود.  بینیپیشدارد 
در شرایط  این مدل .نمایدپذیر میامکان را در شرایط وقوع سرمای تشعشعیدمای حداقل  بینیپیش

 صورت بدیننحوه کار  .باشدمی گرادسانتی درجه 1 آن خطای ضریب و هداشت کاربرد سرمای تشعشعی
 فرمول از استفاده با و دوش می یادداشت آفتاب غروب از بعد ساعت دو شبنم نقطه و دما میزان کهاست 
با توجه به دسترسی و ارزانی لوازم  .خواهد بود بینیپیش قابل بعد روز صبح دمایحداقل  شده طراحی
 پذیر است.ها امکانداشتن این اطالعات در تمام روستاگیری دما و نقطه شبنم امکان اندازه

  کارایی میزان وبا سرمازدگی بهاره  مقابلهکنترل و  مختلف هایروش

به این مرکز پیشنهاد گردید موارد ذیل مورد  1۳99ها و ماشین آالتی که تا پایان سال از میان انواع روش
 ارزیابی قرارگرفتند و سایر موارد در مراحل اولیه حذف گردیدند. 
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روش های مختلف کنترل و مقابله با 
سرمازدگی بهاره و میزان کارایی 

ــه  ــی ک ــا و ماشــین آالت ــواع روش ه ــان ان از می
تــا پایــان ســال 1399 بــه ایــن مرکــز پیشــنهاد 
گردیــد مــوارد ذیــل مــورد ارزیابــی قرارگرفتنــد 
حــذف  اولیــه  مراحــل  در  مــوارد  ســایر  و 

ــد.  گردیدن
1. ماشین های مولد باد

ــوا  ــی ه ــا جابه جای ــاد ب ــد ب ــین های مول  ماش
را از بــاال بــه پاییــن، باعــث پاییــن آوردن 
ــاع  ــر می شــوند. ارتف ــرم ســطوح باالت ــوای گ ه
ــا  ــره آنه ــر و قطــر پ ــا 10- 11 مت معمــول آنه
3-6 متــر اســت. اســتفاده از ایــن روش در 
ســرمای تشعشــعی و در دامنــه دمایــی ۲.۲- تــا 
ــه  ــر اســت. پروان ۲.۲ درجــه ســانتی گــراد موث
ــک دور  ــه ی ــد دقیق ــر چن ــاد در ه ــین  ب ماش
کامــل می چرخــد و مســاحت ۲.5 هکتــار را 
بکارگیــری  آن  مزایــای  می دهــد.  پوشــش 
آســان و در کمتریــن زمــان ممکــن و نیــز 
تعــداد نیــروی کــم مــورد نیــاز می باشــد. 
ــاال در  ــده ب ــام ش ــه تم ــز هزین ــب آن نی معای
واحــد هکتــار، هزینه هــای ســرویس و نگهــداری 
و نهایتــاً کارایــی پاییــن آن و امــکان کاربــرد در 
ــدون  زمــان ســرمازدگی تشعشــعی و شــرایط ب
ــد  ــاد اســت. حداقــل دو ســازنده ماشــین مول ب
بــاد در ایــران وجــود دارد و در مجمــوع حســب 
ــا  ــی ت ــه موفق ــز، تجرب ــن مرک ــی های ای بررس
اوایــل ســال 1398 از ایــن روش در ایــران 

ــد.  ــاهده نش مش
2. بخاری های باغی

اســتفاده از بخاری هــای باغــی از روش هــای 
می باشــد.  باغ هــا  در  متــداول  بســیار 
بخاری هــای باغــی را زمانی کــه دمــا 1تــا ۲ 
ــی اســت روشــن  ــای بحران ــر از دم درجــه باالت
می کننــد. معمــوالً بــه ازای هــر دو درخــت 
)فاصلــه 6 متــری( یــک بخــاری باغــی در 
ــرایط  ــن روش در ش ــود. ای ــه می ش ــر گرفت نظ
ســرمای تشعشــعی و در دامنــه دمایــی منفــی 

ــت. ــر اس ــر موث ــاالی صف ــا ۲.۲ ب ۲.۲ ت
 در آزمایــش انجــام شــده توســط حکم آبــادی و 
همــکاران اثــر بخاری هــای کوچــک بــا ســوخت 
ــی  ــورد بررس ــته م ــای پس ــال ُکک در باغ ه زغ
ــان داد  ــق نش ــن تحقی ــج ای ــت. نتای ــرار گرف ق

ــد  ــار می توان ــاری در هکت ــداد 65 بخ ــه تع ک
باعــث افزایــش دمــای بــاغ بــه میــزان حداقــل 

ــود.  ــانتی گراد ش ــه س ۲ درج
ذغــال  انــواع  ســوختن  دوام  آزمایشــی  در 
ســنگ در ایــن مرکــز مــورد بررســی قــرار 
ــت  ــا باف ــنگ ب ــال س ــوع ذغ ــار ن ــت. چه گرف
ــت.  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــا درشــت م ــز ت ری
بــرای آتــش زدن ذغال هــا یــک دودکــش 
ــاع 75   ــانتیمتر و ارتف ــی 40 س ــر پایین ــه قط ب
ــمت  ــا دور قس ــد. دور ت ــاخته ش ــانتی متر س س
ــه  ــوراخ تعبی ــف س ــش دو ردی ــی دودک پایین
شــد و روبــه روی ســوراخ های پایینــی یــک 
عــدد تــوری فلــزی قــرار داده شــده و ذغال هــا 
ــن  ــش گرفت ــت آت ــد. جه ــه ش روی آن ریخت
ــراه  ــه هم ــک ب ــوب خش ــداری چ ــا مق ذغال ه
ــر۲(.  نیــم لیتــر گازوئیــل اســتفاده شــد )تصوی
ــه علــت  ذغال هایــی کــه بافــت ریــز داشــتند ب
ــه مناســب  ــت خفگــی و عــدم تهوی ایجــاد حال
ــز  ــر ایــن، به دلیــل ری روشــن نشــدند، عــالوه ب

ــد. ــور کردن ــده عب ــب ش ــوری نص ــودن از ت ب
     

تصویر2. بخاری باغی 
ــری  ــا بکارگی ــت ب ــت باف ــال درش ــه ذغ نمون
 1 از  کمتــر  در  گازوئیــل  و  چــوب خشــک 
دقیقــه مشــتعل شــده و به طــور میانگیــن 
ــه  ــاًل هم ــتعال کام ــاعت از اش ــم س ــد از نی بع
ذغال هــا افروختــه شــده و گرمــای مناســبی را 
ایجــاد نمــود. به طورکلــی هــر چــه ســرعت بــاد 
ــد و  ــر می آی ــوختن پایین ت ــد، دوام س ــاال باش ب
بیشــترین دوام در یــک مرحلــه ریختــن ذغــال، 
مربــوط بــه 10 کیلوگــرم ذغــال بــا دوام 4 
ســاعت در ســرعت بــاد 1.1 کیلومتــر در ســاعت 
ــی  ــت در صــورت اجرای ــن حال می باشــد. بهتری
ــه 10  ــن در دو مرحل ــه ریخت ــوط ب ــودن مرب ب
ــد. در  ــاعت می باش ــا دوام 6 س ــال ب ــو ذغ کیل
ایــن روش به دلیــل ســرعت کــم  مجمــوع 
ــاخت  ــاالی س ــای ب ــدن و هزینه ه ــعله ور ش ش

ــد. ــته ش ــار گذاش ــاری کن بخ
3. سوزاندن پسته پوک

کــه  داده اســت  نشــان  تحقیقــات  نتایــج 
ــای پســته در کیســه  ــز و بقای ســوزاندن دور ری
ــا 3.5  ــزان 0.5 ت ــه می ــا ب ــش دم ــث افزای باع
توصیــه  اســت.  شــده  ســانتی گراد  درجــه 
می شــود تعــداد 55 کیســه پوســت پســته 
۲0 کیلوگرمــی در هکتــار )یــک ردیــف در 
ــر( در  ــم 15 مت ــه ها از ه ــه کیس ــان و فاصل می
ــش  ــود. روش آت ــرار داده ش ــاغ ق ــای ب ردیف ه
زدن کیســه ها بــه ایــن صــورت اســت کــه روی 
هــر کیســه مقــدار 50 سی ســی بنزیــن ریختــه 
می شــود و بــا فاصلــه فــرد دیگــری بــه کمــک 
مشــعل آتــش ) بــرای جلوگیــری از آتش ســوزی 
و حادثــه بــرای افــراد ( کیســه ها را آتــش 

می زنــد.
 

تصویر 3. استفاده از کیسه های پوست پسته 
4. بخاری های گازوئیلی

ــل  ــوخت گازوئی ــا س ــای ب ــتفاده از بخاری ه اس
در قوطــی هــای حلبــی 4 لیتــری از دیگــر 
روش هــای رایــج در کنتــرل ســرمازدگی در 

باغ هــای پســته اســت.

 تصویر4  استفاده از بخاری های گازوئیلی 4 لیتری 
5. بخاری های سوخت پارافین

ــان  ــع نش ــا مای ــد ب ــوخت های جام ــه س مقایس
داده اســت کــه بــازده انــرژی در نتیجه اســتفاده 

    
 . بخاری باغی 2تصویر

 طوربه و شده مشتعل دقیقه 1 از کمتر در گازوئیل و خشک چوب بکارگیری بادرشت بافت  ذغال نمونه
. نمود ایجاد را یمناسب گرمای و شده افروخته هاذغال همه کامالً اشتعال از ساعت نیم از بعد میانگین

 مرحله یک در دوام بیشترین و آیدمی ترپایین سوختن دوام ،باشد باال باد سرعت چه هر طورکلیبه
 ساعت در کیلومتر 1.1 باد سرعت در ساعت 4 دوام باذغال  گرمکیلو 10 به مربوط ذغال، ریختن

 6 دوام با ذغال کیلو 10 مرحله دو در ریختن به مربوط بودن اجرایی صورت در حالت بهترین. باشدمی
های باالی ساخت بخاری ور شدن و هزینهدلیل سرعت کم شعلهدر مجموع این روش به .باشدمی ساعت

 کنار گذاشته شد.

 سوزاندن پسته پوک .3

 میزان به دما افزایش باعث کیسه در پسته بقایای و ریز دور است که سوزاندننتایج تحقیقات نشان داده
در کیلوگرمی  20 پسته پوست کیسه 55 تعدادشود توصیه می .است شده گرادسانتی درجه ۳.5 تا 0.5

 آتش روش. دوش داده قرار باغهای ردیف در( متر 15 هم از هاکیسه فاصله و میان در ردیف یک)هکتار 
فاصله  با وشود ریخته می بنزین سیسی 50 مقدار کیسه هر روی که است صورت این به هاکیسه زدن

 آتش را هاکیسه(  افراد برای حادثه و سوزیآتش از جلوگیری برای)  آتش مشعلفرد دیگری به کمک 
 .ندزمی

 
 . استفاده از کیسه های پوست پسته ۳تصویر 

 های گازوئیلیبخاری .4

در های رایج از دیگر روش لیتری 4 حلبی سوخت گازوئیل در قوطی هایهای با بخاریاستفاده از 
 .استهای پسته کنترل سرمازدگی در باغ

 
  لیتری 4 یلیگازوئ های بخاریاستفاده از   4تصویر

 های سوخت پارافینبخاری .5

 
 . استفاده از کیسه های پوست پسته ۳تصویر 

 های گازوئیلیبخاری .4

در های رایج از دیگر روش لیتری 4 حلبی سوخت گازوئیل در قوطی هایهای با بخاریاستفاده از 
 .استهای پسته کنترل سرمازدگی در باغ

 
  لیتری 4 یلیگازوئ های بخاریاستفاده از   4تصویر

 های سوخت پارافینبخاری .5



باغبانی

29سال ششم - اردیبهشت 1400 - شماره )57(

ــت.  ــع بوده اس ــوخت مای ــعل های س ــر مش ــش از دو براب ــن بی از پارافی
بخاری هــای پارافینــی پایــه نفتــی فقــط 60 درصــد از انــرژی مــورد نیــاز 
ــرف  ــت مص ــطح از محافظ ــان س ــت آوردن هم ــرای به دس ــول را ب معم

می کننــد. 
در آزمایشــی کــه در باغ هــای مجموعــه نظــری انجــام شده اســت مــدت 
زمــان ســوختن پارافیــن در لیتراژهــا و اشــکال مختلــف فتیلــه و ظــرف 
ــهولت  ــر س ــت. از نظ ــده اس ــت ش ــی ثب ــرات دمای ــری و تغیی اندازه گی
ــی  ــورد بررس ــوختن، م ــرعت س ــان و س ــدت زم ــدن و م ــن ش در روش
قــرار گرفتنــد و بهتریــن عملکــرد هنگامــی اســت تمــام ســطح پارافیــن 
شــعله ور شــده و پارافیــن می ســوزد. در فاصلــه 50 ســانتی متری و 
ــرگ  ــک ب ــن ی ــای پارافی ــه روی قوطی ه ــانتی متری روب ــاع 30 س ارتف
ــای  ــرات دم ــزری تغیی ــنج لی ــیله ی دماس ــا بوس ــد ت ــب ش ــذ نص کاغ
ــه  ــط ب ــای محی ــن دم ــر 5(. همچنی ــود )تصوی ــری ش ــط اندازه گی محی
ــابه  ــای مش ــا در زمان ه ــری از قوطی ه ــۀ 10 مت ــاهد در فاصل ــوان ش عن
اندازه گیــری شــد. دمــای محیــط هــم بــا دماســنج لیــزری و در فاصلــه ی 
ــه ی  ــوا و فاصل ــان ه ــاب، جری ــور آفت ــابه )ن ــرایط مش ــا ش ــری ب 10 مت
ــان داد  ــج نش ــد. نتای ــری ش ــذ و ...( اندازه گی ــه کاغ ــنج از صفح دماس
ــا در  ــالف دم ــانتی گراد اخت ــن حــدود 5 درجــه س ــوزاندن پارافی ــه س ک

فاصلــه ی 50 ســانتی متری ایجــاد می کنــد. 
 

تصویر 5. مقایسه تغییرات دمایی
ارزش گرمایــی یــک ســوخت، مقــدار گرمــای آزاد شــده در اثــر احتــراق 
واحــد جــرم آن ســوخت تحــت شــرایط فشــار و دمــای معیــن اســت و 
بــا واحدهــای مختلفــی ماننــد kJ/kg، kJ/mol ، MJ/tبیــان می شــود. 
ــل اســت.  ــن حــدود ۲.6 درصــد بیشــتر از گازویی ــی پارافی ارزش گرمای
ــد  ــدود 3 درص ــن ح ــوخت، پارافی ــن دو س ــر از ای ــرم براب ــی در ج یعن

ــد.  ــتری آزاد می کن ــرژی بیش ان
بــر اســاس نتایــج به دســت آمــده از ایــن تحقیــق، ترکیباتــی از 
ــان  ــدت زم ــد )م ــوخت جام ــای س ــم مزیت ه ــد ه ــا می توان پارافین ه
ســوختن بیشــتر، قابلیــت اجــرا در پخــش و جمــع آوری قوطی هــا، 
انــرژی تابشــی بیشــتر، دود کمتــر و ...( را داشته باشــد و هــم در نهایــت 
ــرکت  ــد. ش ــته باش ــار داش ــد هکت ــری در واح ــده کمت ــام ش ــه تم هزین
آرزوی بهــار  اقــدام بــه تولیــد ترکیبــات جدیــد پارافینــی نمــوده اســت.

6. آبپاش های باالی درختی
ــه  ــم ب ــدار ک ــه مق ــت و ب ــته، یکنواخ ــور پیوس ــن روش آب به ط در ای
ــا  ــود ت ــه می ش ــاه ریخت ــطح گی ــی در س ــای مخصوص ــک آبپاش ه کم
ــر 6(.  ــاه اســتفاده کنــد )تصوی از گرمــای حاصــل از ســرد شــدن آن گی
ــای  ــاه وجــود دارد، دم ــخ در ســطح گی ــوط آب و ی ــی کــه مخل ــا زمان ت
ســطح گیــاه در حــدود صفــر درجــه ســانتی گراد باقــی می مانــد. نتایــج 

ــف در  ــاالی ردی ــاش ب ــتم آبپ ــه سیس ــت ک ــان داده اس ــات نش تحقیق
درختــان مــو می توانــد تــا 6 درجــه ســانتی گراد محافظــت ایجــاد کنــد. 
ــرما  ــرایط س ــی مناســبی در ش ــد روش مدیریت ــاش می توان سیســتم آبپ
و یخ بنــدان باشــد. الزم اســت فواصــل مناســبی جهــت هم پوشــانی 
ــورد  ــطح م ــبی از آب در س ــی مناس ــز دب ــردد و نی ــرآورد گ ــا ب آبپاش ه
ــاال، کمتریــن نیــاز  نظــر اعمــال گــردد. از مزایــای ایــن روش، کارایــی ب
ــی و  ــرایط بحران ــتم در ش ــری سیس ــرای بکارگی ــانی ب ــروی انس ــه نی ب
توجیــه اقتصــادی آن اســت. در عــوض ایــن روش نیــاز بــه حجــم باالیــی 
از آب )9 لیتــر در ثانیــه در هکتــار بــر اســاس پیش بینــی دمــای حداقــل 
منفــی 4 درجــه ســانتی گراد و ســرعت بــاد 3-7 کیلومتــر در ســاعت( و 
ــاز دارد.  ــی نی ــه باالی ــز ســرمایه گذاری اولی ســاخت اســتخر داشــته و نی
خوشــبختانه، ایــن مرکــز موفــق بــه انتخــاب آبپاش هایــی شــد کــه روی 
سیســتم آبیــاری قطــره ای نصــب شــده و نیــاز بــه ســرمایه گذاری مجــدد 

ــد.  ــی نمی باش ــی و فرع ــای اصل ــرای لوله ه ب

 تصویر 6. آبپاش باالی درختی

مقایسه هزینه روش های مختلف کنترل سرما سال 1399 در واحد هکتار

*بــرای ایــن مــوارد تعــداد یــک نفــر کارگــر بــرای هــر هکتــار و بــه مــدت 
10 شــب آمــاده بــاش در نظــر گرفتــه شــده اســت.

ــع متعــددی اســتفاده شــده اســت کــه از  ــه از مناب ــن مقال ــر ای در تحری
ــند. ــترس می باش ــران دردس ــته ای ــن پس ــه انجم ــق دبیرخان طری

 دو از بیش پارافین از استفاده نتیجه در انرژی بازدهاست که های جامد با مایع نشان دادهمقایسه سوخت
 نیاز مورد انرژی از درصد 60 فقط نفتی پایه پارافینی هایبخاری. استهبود مایع سوخت هایمشعل برابر

 . کنندمی مصرف محافظت از سطح همان آوردن دستهب برای را معمول

در لیتراژها و مدت زمان سوختن پارافین است مجموعه نظری انجام شده هایباغدر آزمایشی که در 
 شدن روشن در سهولت نظر از. گیری و تغییرات دمایی ثبت شده استاندازهظرف  مختلف فتیله و اشکال

 سطح تمامو مدت زمان و سرعت سوختن، مورد بررسی قرار گرفتند و بهترین عملکرد هنگامی است 
 رویهروب متریسانتی ۳0 ارتفاع و متریسانتی 50 فاصله در .سوزدمی پارافین و شده ورشعله پارافین
 محیط دمای تغییرات لیزری دماسنج یبوسیله تا شد نصب کاغذ برگ یک پارافین هایقوطی
 در هاقوطی از متری 10فاصلۀ  در شاهد عنوان به محیط دمای همچنین(. 5 تصویر) شود گیریاندازه
 شرایط با متری 10 یفاصله در و لیزری دماسنج با هم محیط دمای .شد گیریاندازه مشابه هایزمان

 داد نشان شد. نتایج گیریاندازه... (  و کاغذ صفحه از دماسنج ی فاصله و هوا جریان آفتاب، نور) مشابه
  .کندمی ایجاد متریسانتی 50 یفاصله در دما اختالف گراددرجه سانتی 5 حدود پارافین سوزاندن که

 
 . مقایسه تغییرات دمایی5تصویر 

فشار  ارزش گرمایی یک سوخت، مقدار گرمای آزاد شده در اثر احتراق واحد جرم آن سوخت تحت شرایط
شود. ارزش گرمایی بیان میkJ/kg، kJ/mol ، MJ/t های مختلفی مانندو دمای معین است و با واحد

 ۳درصد بیشتر از گازوییل است. یعنی در جرم برابر از این دو سوخت، پارافین حدود  2.6پارافین حدود 
 کند. آزاد می یبیشتر انرژیدرصد 

های سوخت جامد هم مزیت تواندمی هااتی از پارافینترکیب ،از این تحقیقدست آمده هبر اساس نتایج ب
، انرژی تابشی بیشتر، دود کمتر و هاآوری قوطی، قابلیت اجرا در پخش و جمع)مدت زمان سوختن بیشتر

  بهار آرزوی شرکت. داشته باشددر واحد هکتار  یدر نهایت هزینه تمام شده کمترهم و باشد را داشته...( 
 .است نموده پارافینی جدید ترکیبات تولید به اقدام

 درختی باالیهای آبپاش .6

 گیاه سطح های مخصوصی دربپاشآبه کمک  کم مقدار یکنواخت و به پیوسته، طوربه در این روش آب
 آب مخلوط که زمانی تا .(6)تصویر  کند استفاده گیاه آن شدن سرد از حاصل گرمای از تا شودمی ریخته

نتایج  .ماندمی باقیگراد سانتی درجه صفر حدود در گیاه سطح دمای ،دارد وجود گیاه سطح در یخ و
 گرادسانتی درجه 6 تا تواندمی مو ردیف در درختان باالی آبپاش تحقیقات نشان داده است که سیستم

 .باشد بندانیخ و سرما شرایط در مناسبی مدیریتی روش تواندمی آبپاش سیستم. کند ایجاد محافظت
در سطح مورد ها برآورد گردد و نیز دبی مناسبی از آب پوشانی آبپاشالزم است فواصل مناسبی جهت هم

 سیستم بکارگیری برای انسانی نیروی به نیاز کمترین، باال کارایی ،نظر اعمال گردد. از مزایای این روش
لیتر در  9)آب  باالیی از حجم به آن است. در عوض این روش نیاز اقتصادی توجیهو  بحرانی شرایط در

کیلومتر در  7-۳گراد و سرعت باد درجه سانتی 4منفی بینی دمای حداقل ثانیه در هکتار بر اساس پیش
این مرکز موفق به  ،خوشبختانهباالیی نیاز دارد.  اولیه گذارینیز سرمایه داشته و ساخت استخر و ساعت(

گذاری مجدد برای ای نصب شده و نیاز به سرمایهرههایی شد که روی سیستم آبیاری قطانتخاب آبپاش
 باشد. های اصلی و فرعی نمیلوله

 
 . آبپاش باالی درختی6تصویر 

 در واحد هکتار 1399روش های مختلف کنترل سرما سال  هزینه مقایسه

هزینه سرمایه  روش
 گذاری )تومان(

جاری هزینه 
 (تومان)

با احتساب هزینه 
 ساله 6استهالک 

هزینه سرمایه روش
گذاری )تومان(

هزینه جاری 
)تومان(

با احتساب هزینه 
استهالک 6 ساله

1۲0.000.0000۲0.000.000ماشین باد

68.000.000011.333.000آبپاشی بارانی روی درختان

4.۲00.000*سوزاندن پوست پسته

بخاری گازوییلی
)برای 9 ساعت سرما(*

13.400.000

۲۲.700.000*)بخاری پارافینی)برای 9 ساعت سرما
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سخنی با دولت مردان
بــه  بــر کمــک  امســال مســئولین عــالوه 
ــارات  ــی خس ــن مال ــه تأمی ــاورزان در زمین کش
وارده بایــد بــرای بهــار ســال آینــده  کشــاورزان 
را یــاری نماینــد، مخصوصــاً کشــاورزان مناطــق 
ســرماخیز در کشــور کــه هــر ســاله درگیــر ایــن 
ــای  ــورد از حمایت ه ــد م ــتند. چن ــکل هس مش

ــد: مــورد نیــاز از ایــن قرارن
ــرای  ــی ب ــوخت کاف ــه س ــص حوال 1- تخصی

باغــی . بخاری هــای 
 اگــر ســوخت انتخــاب شــده نفــت باشــد بهتــر 
ــت  ــه نف ــری دارد، البت ــون دوده کمت ــت چ اس
ــل ایجــاد  ــه گازوئی ــری نســبت ب حــرارت کمت
ــی  ــی آلودگ ــوزد، ول ــریع تر می س ــد و س می کن
کمتــری دارد. ضمــن اینکــه، دوده ســوخت 
گازوئیــل در زمــان گــرده افشــانی احتمــاالً 
ــته  ــر پس ــان ن ــرده درخت ــی روی گ ــر منف تأثی

ــاروری دارد. ــل ب و عم
ــک  ــوان ی ــه عن ــردن گاز ب ــن ک 2- جایگزی
ــرارت  ــد ح ــا تولی ــن، ب ــوخت ارزان، مطمئ س
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــر ب ــی کمت ــب و آلودگ مناس

گلخانه هــا. و  باغــات  ســرمازدگی 
ــور  ــوخت ها در کش ــن س ــی از ارزان تری گاز یک
ــای نفــت  ــراز چاه ه ــر ف ــه ســالیانه ب ماســت ک
در حــال ســوختن و هــدر رفتــن اســت. آوردن 
انشــعاب گاز بــه باغــات توســط دولــت و نصــب 
ابتــدای هــر موتــور پمــپ  علمــک گاز در 
بهتریــن راه بــرای نصــب بخــاری باغــی از نــوع 
ــری،  ــت لیت ــک بیس ــا ی ــد. ب گازی آن می باش
ــی  ــعل چدن ــیلنگ گاز و مش ــر ش ــن مت چندی
می تــوان یــک بخــاری گازی ســاده و ارزان 
ــن  ــی چندی ــه حــرارت باالی قیمــت ســاخت ک
برابــر گازوئیــل، نفــت و پارافیــن تولیــد می کنــد 
و چندیــن ســال قابــل اســتفاده اســت. گاز 
ــی گاز  ــد، ول ــخ می زن ــع در دمــای منفــی ی مای
شــهری ایــن مشــکل را نــدارد. البتــه می تــوان 
بخاری هــای گازی پُــالر بــزرگ و دیگ هــای 

تولیــد بخــار آب کــه تولیــد حــرارت و بخــار آب 
نمــوده و بــاد گــرم و بخــار آب را بــه داخــل بــاغ 

ــود. ــتفاده نم ــد، اس ــت می کنن هدای
3-  ســرو ســامان دادن بــه وضــع بیمــه 

کشــاورزی.
ــه  ــند ک ــته باش ــه داش ــرد توج ــان دولتم آقای
ــاورز  ــرای کش ــاًل کاری ب ــاورزی عم ــه کش بیم
قابــل  پرداخــت  چــون  نمی دهــد،  انجــام 
توجهــی در مواقــع بــروز خســارت بــه کشــاورز 
ــای  ــه  باغ ه ــت ک ــال اس ــن االن 8 س ــدارد. م ن
خــودم را بیمــه نمی کنــم، در عــوض پولــی کــه 
می بایســت بابــت بیمــه به صــورت ســالیانه 
ــایل  ــد وس ــات و خری ــرج تحقیق ــردازم، خ بپ
بیمــه  می کنــم.  ســرمازدگی  از  جلوگیــری 
کشــاورزی بــه باغــی کــه یــک میلیــارد تومــان 
ــون  خســارت خــورده شــاید حــدود 150 میلی
ــن 30  ــر ای ــالوه ب ــردازد! ع ــت بپ ــان غرام توم
ــا  ــود و تنه ــر می ش ــه کس ــق بیم ــون ح میلی
1۲0 میلیــون تومــان عایــد کشــاورز می گــردد!

بیمــه کشــاورزی بایــد ماننــد بیمــه بدنــه 
زیــادی  پــول  کــه  کنــد  عمــل  ماشــین 
می گیرنــد، ولــی پرداخــت غرامــت خوبــی نیــز 
دارنــد و حداقــل 80 درصــد قیمــت ماشــین را 
در صــورت تصــادف، ســرقت و آتش ســوزی 

می کننــد.  پرداخــت 

سخنی با کشاورزان
ــت.  ــوع آن اس ــل از وق ــه قب ــالج واقع ــه ع البت
ــر  ــارات وارده در اث ــد خس ــاورزان بای ــا کش م

ــدون  ــات و.... را ب ــی، آف ــرمازدگی، گرمازدگ س
کمــک دولت هــا بــه حداقــل برســانیم، اگــر بــا 
طنــاب دولــت بــه چــاه برویــم تــا ابــد تــه چــاه 

هســتیم!
ــا  ــا ب ــه دولت ه ــی ک ــا زمان ــید ت ــن باش مطمئ
ثــروت بــادآورده چاه هــای نفــت و معــادن 
ــِن  ــه م ــی ب ــچ زمان ــد، هی ــازی می کنن تُرکت
کشــاورز اهمیــت نمی دهنــد کــه بخواهــم 
ــگ و فنــگ  ــا آن همــه دن ــو پســته ب یــک کیل

ــم. ــد کن تولی
ــه اســتان خوزســتان در اطــراف  لطفــاً ســری ب
بهبهــان و آغاجــاری و همچنیــن معــادن مــس 
سرچشــمه، آهــن گل گهــر و طــالی سیســتان 
ــه  ــوید ک ــه  ش ــا متوج ــد ت ــتان بزنی و بلوچس
ــدون  ــد راحــت، ب ــت اســت! درآم ــا دول حــق ب
دردســر، ۲4ســاعته و ســالیانه در دســترس 
اســت. تــا وقتــی ایــن منابــع را داریــم، دولــت 
بــرای پســته، زعفــران، خرمــا، مرکبــات، صنایع 
ــایر  ــم و س ــتباف، توریس ــرش دس ــتی،  ف دس
ــد  ــان در می آورن ــت ن ــا زحم ــه ب ــی ک کارهای

ــد داد. ــام نخواه کاری انج

یادداشت

با سرمازدگی باغات پسته چه کنیم؟
علی عباداللهی زارع 
از باغداران موفق در مقابله با سرمازدگی

سرمازدگی خوشه های پسته

بخاری باغی دست ساز
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کمك به جذب بیشتر و بهتر عناصر غذایي
حاصلخیــزي  در  عوامــل  مهم تریــن  از  یکــي 
خــاک، اســیدي یــا قلیایــي بــودن آن اســت، 
ــراي  ــه ب ــي ک ــر غذای ــي عناص ــذب تمام ــرا ج زی
 )pH( رشــد گیــاه ضــروري هســتند بــه اســیدیته
ــل  ــي از عوام ــع یک ــت. در واق ــته اس ــاک وابس خ
مهــم در افزایــش تولیــد و کیفیــت محصــول 
pH  خــاک مي باشــد. هرگیاهــي بــراي رشــد 
ــاک  ــب دارد. pH خ ــه pH  مناس ــاز ب ــه نی بهین
بــر رشــد و فعالیــت موجــودات ریــز و مفیــد خــاک 
نیــز بســیار موثــر اســت. ایــن موجــودات ذره بینــي 
ــده نمي شــوند، امــا تأثیــرات مثبــت  ــا چشــم دی ب
ــه  ــد و در تجزی ــان دارن ــد گیاه ــر رش ــی ب و فراوان
ــذی  ــواد مغ ــدن م ــم ش ــاک و فراه ــی خ ــواد آل م
ــدن  ــده مان ــد، زن ــی دارن ــش مهم ــاه نق ــرای گی ب
ــه  ــه شــدت ب ــد ب ــن موجــودات مفی ــت ای و فعالی
ــت  ــی  فعالی pH خــاک بســتگی دارد. به طــور کل
ایــن موجــودات و همچنیــن جــذب عناصــر غذایــي 
خــاک توســط ریشــه در pH 6.5 تــا 7 در محــدوده 

ــد. ــرار دارن ــبی ق مناس
خاک هــاي مناطــق پســته کاري کشــور داراي 
درصــد آهــک بــاال و در نتیجــه pH قلیایــي 
ــر  ــب عناص ــذب اغل ــرایط ج ــن ش ــتند. در ای هس
غذایــي مــورد نیــاز گیــاه بــا مشــکل روبــه رو بــوده 
و رشــد و عملکــرد کمــي و کیفــي محصــول تحــت 
تأثیــر قــرار مي گیــرد. کاربــرد مــواد آلــي، گوگــرد، 
گــچ و اســید ســولفوریک از جملــه راه هــاي تعدیــل 
ــه شــمار مي آینــد. اســید  و اصــالح  pH خــاک ب
ســولفوریک بــا کاهــش pH موضعــي محیــط 
ــتر  ــذب بیش ــث ج ــد باع ــه مي توان ــراف ریش اط
عناصــر غذایــي مهمــي ماننــد فســفر، آهــن، روي، 
ــید  ــر، اس ــارت  دیگ ــود. به عب ــس ش ــز و م منگن
به طــور  خــاک   pH کاهــش  بــا  ســولفوریک 
گیــاه  ریــز  ریشــه هاي  اطــراف  در  موضعــي 
ــي،  ــر غذای ــذب عناص ــود ج ــث بهب ــد باع مي توان
ــرد  ــش عملک ــاک و افزای ــزي خ ــش حاصلخی افزای

ــود.  ــا ش ــت آنه ــاورزي و کیفی ــوالت کش محص
ــه  ــاک ب ــر pH خ ــه تغیی ــت ک ــه داش ــد توج بای

ــي  ــاک خاصیت ــون خ ــود چ ــام مي ش ــختي انج س
ــر  ــر تغیی ــه در براب ــاال( ک ــري ب ــت باف دارد )ظرفی
 pH مقاومــت مي کنــد، بنابرایــن مــوادي کــه pH
خــاک را تغییــر مي دهنــد به صــورت موضعــي 
عمــل نمــوده و بعضــي نیــز در دراز مــدت تأثیرگذار 
ــتفاده از  ــا اس ــر، ب ــارت دیگ ــود. به عب ــد ب خواهن
ــر  ــد انتظــار تغیی ــا نبای ــواد اســیدزا در خــاک م م
ــاک  ــده در خ ــري ش ــي در pH اندازه گی محسوس
 pH ــه ــوط ب ــدد مرب ــون ع ــا چ ــیم. ام داشته باش
ــر  ــي اگ ــن معن ــه ای ــد، ب ــر مي کن لگاریتمــي تغیی
ــي  ــه خاک ــبت ب ــد نس ــر 6 باش ــاک براب pH خ
ــیدي تر  ــر اس ــت 10 براب ــیدیته آن 7 اس ــه اس ک
ــم  ــي pH ه ــم و موضع ــرات ک ــود، تغیی خواهدب
ــي  ــاي قلیای ــي در خاک ه ــرات مثبت ــد تأثی مي توان

ــذارد.  برجــاي گ
در ایــن نــوع اســیددهي بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه 
نمــود کــه غلظــت عناصــر غذایــي در خــاک بایــد 
ــد  ــش pH بتوان ــه کاه ــد ک ــاال باش ــدي ب ــه ح ب
ــر،  ــارت دیگ ــد. به عب ــش ده ــا را افزای ــذب آنه ج
در یــک خــاک فقیــر مثــاًل یــک خــاک شــني کــه 
مقــدار کل عناصــر غذایــي کــم اســت، اســتفاده از 
ــر  ــتر عناص ــذب بیش ــراي ج ــولفوریک ب ــید س اس
غذایــي در طــول فصــل رشــد اثــر مثبتــي 
نخواهــد داشــت و کمکــي بــه بهبــود 
وضعیــت موجــود نمي کنــد کمــا اینکــه 
امــکان دارد مضــر نیــز باشــد. بــا توجــه بــه نتایــج 
جدیــد به دســت آمــده از طرح هــاي در دســت 
اجــرا در پژوهشــکده پســته کــه بــا همــکاري 
مجتمــع مــس سرچشــمه انجــام مي شــود، یکــي 
ــولفوریک  ــید س ــتفاده از اس ــرات اس از مض
ــاغ،  ــات آب، خــاک و ب ــه خصوصی ــدون توجــه ب ب
کاهــش تنفــس میکربــي خــاک و کاهــش نســبي 
ــر  ــن اث ــت. همچنی ــاک اس ــي خ ــواد آل ــدار م مق
ــه  ــر ریش ــولفوریک ب ــید س ــاي اس ــرد نابه ج کارب

ــت.  ــده گرف ــد نادی ــان را نبای درخت
چــه خصوصیاتــي از آب و خــاک بــر مقــدار 

کاربــرد اســید ســولفوریک اثــر دارنــد؟
ــر  ــر ب ــاک موث ــم آب و خ ــات مه ــي خصوصی برخ

مقــدار کاربــرد اســید ســولفوریک در باغ هــاي 
ــن  ــت. ای ــان داده شده اس ــدول 1 نش ــته در ج پس
  pH ــر ــالوه ب ــه ع ــد ک ــات نشــان مي ده خصوصی
ــود  ــري وج ــم دیگ ــات مه ــاک خصوصی آب و خ
ــدار  ــدم اســتفاده و مق ــا ع ــه در اســتفاده ی دارد ک
کاربــرد اســید ســولفوریک در باغ هــاي پســته اثــر 

مي گــذارد. 
ــاک  ــم آب و خ ــات مه ــي خصوصی ــدول 1- برخ ج
ــولفوریک در  ــید س ــرد اس ــدار کارب ــر مق ــر ب موث

پســته  باغ هــاي 

ــب  ــولفوریک مناس ــید س ــات اس خصوصی
ــت؟ ــاورزي چیس ــرد در کش ــت کارب جه

ــاورزي  ــتفاده در کش ــورد اس ــولفوریک م ــید س اس
بایــد خلــوص باالیــی داشته باشــد )96-98 درصــد 
خلــوص( و همچنیــن عــاري از وجــود فلــزات 
ســنگین ماننــد کادمیــم، ارســنیک، و... باشــد. یــک 
بیســت لیتــري اســید ســولفوریک بــا خلــوص بــاال 
ــید  ــرم وزن دارد. اس ــن 37-38 کیلوگ ــوالً بی معم
ــمه داراي  ــس سرچش ــع م ــده در مجتم ــد ش تولی
خلــوص باالســت و بــه دلیــل فرآینــد ویــژه تولیــد 
آن، هیچ گونــه آلودگــي بــه فلــزات ســنگین نــدارد.

کاربرد اسید سولفوریك در فصل رشد
سیدجواد حسینی فرد
 عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور

عصمت اسماعیل زاده
کارشناس واحد تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه

خاکآب
pHpH

 در SAR شوري وشوري
الیه هاي مختلف

 ترکیب کاتیوني و
آنیوني

 ترکیب کاتیوني و
آنیوني

 مقدار ورودي آب به
هر کرت

 بافت و ساختمان
خاک

 مقدار کل و قابل شیوه آبیاري
جذب عناصر غذایي
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ــه عنــوان آفــت کلیــدی ایــن  آفــت پســیل پســته ب
محصــول مــی باشــد کــه حجــم وســیعی از مبــارزات 
شــیمیایی را بــه خــود اختصــاص می دهــد. براســاس 
مطالعــات انجــام شــده، ســاالنه به طــور متوســط 70 
درصــد سمپاشــی بــاغ هــاي پســته بــراي کنتــرل این 
ــای  ــی از برنامه ه ــت یک ــی اس ــد. بدیه ــت می باش آف
مهــم در کاهــش مصــرف ســموم باغــات پســته توجــه 
ــری از ســموم  ــدون بهره گی ــارزه ب ــای مب ــه روش ه ب

ــود.  ــد ب ــش خواه آفت ک
مفــاد ایــن دســتورالعمل در راســتای کاهــش مصــرف 
ســموم و بــا توجــه بــه نتایــج موجــود حاصــل 
و همچنیــن  کاربــردی  تحقیقاتــی،  از طرح هــای 

تجربیــات کشــاورزان پیشــرو می باشــد.
مفاد دستورالعمل

ــاغ  ــردن خــاک کل ســطح ب ــرو رو ک 1. شــخم و زی
شــامل محــدوده ســایه انــداز  درخــت و فاصلــه بیــن 
ردیف هــا )ایــن روش را می تــوان در بــازه زمانــی 
اواخــر پاییــز تــا اوایــل زمســتان انجــام و بــا یــخ آب 

زمســتانه تکمیــل نمــود.(
2. حــذف بقایــای علــف هــای هــرز و بقایــای گیاهــی 
موجــود در باغــات در محــدوده زمانــی اواســط پاییــز 

تــا اواســط زمســتان.
3. اســتفاده از کارت و یــا نــوار زرد رنــگ، همزمــان با 

ظهور حشــرات کامل زمســتانگذران پســیل پســته.
توضیحات

ــده  ــام ش ــردی انج ــای کارب ــرح ه ــتناد ط ــه اس  ب
ــاالی 10  ــاً در ســطوح ب ــن روش، صرف اســتفاده از ای

ــد. ــی باش ــب م ــان مناس ــار دارای راندم هکت
ــا گــرد  ــوام ب  در مناطقــی کــه بادهــای موســمی ت
ــا و  ــب کارت ه ــش جل ــث کاه ــراوان باع ــاک ف و خ
ــی الزم  ــد کارای ــن روش فاق ــود، ای ــا می ش ــا نواره ی

می باشــد.
 براســاس طــرح هــای کاربــردی انجــام شــده، 
تعــداد توصیــه شــده کارت زرد میــزان حداقــل 
ــه  ــد ک ــی باش ــار م ــر هکت ــه ازای ه ۲000کارت ب
بــراي جلــب کمتــر حشــرات مفیــد بهتر اســت کارت 
هــا در ارتفــاع باالتــر از 1/5 متــر نصــب شــوند. ضمنــاً 

ــوار زرد رنــگ حداقــل  ــرای ن میــزان توصیــه شــده ب
ــه  ــه ب ــی باشــد ک ــار م ــه ازای هــر هکت ــر ب 300 مت
صــورت ضربــدری بیــن ردیف هــا نصــب مــی گردنــد. 
ــای  ــب و هزینه ه ــری نص ــه کارگ ــت هزین  الزم اس
ــورد توجــه  ــا م ــن تله ه ــا شــارژ مجــدد ای ــط ب مرتب

قــرار گیــرد.
ــاز  ــا آغ ــان ب ــته همزم ــان پس ــی درخت 4. آب پاش
ــاً  ــرگ )تقریب ــر روی ب ــیل ب ــای پس ــتقرار پوره ه اس
از اواخــر فروردیــن مــاه تــا اوایــل اردیبهشــت مــاه(.

توضیحات
ــر  ــه ازای ه ــی ب ــم آب مصرف ــن روش حج  در ای
در  مصرفــی  آب  برابــر   ۲ بایــد حداقــل  هکتــار 

سمپاشــی باشــد. 
 توصیــه می شــود ایــن روش در هــوای کامــاًل 

ــرد. ــام گی ــک انج خن
ــرار  ــار تک ــه یکب ــر دو هفت ــد ه ــن روش می توان  ای

شــود. 
صابــون  هماننــد  هــا  شــوینده  از  اســتفاده   .5
محلولپاشــی کشــاورزی و یــا مایــع ظرفشــویی )ریــکا( 
بــه محــض مشــاهده متوســط 3 پــوره پســیل بــر روی 
برگچــه از اوایــل اردیبهشــت مــاه تــا نیمــه خــرداد ماه.

توضیحات
 دز پیشــنهادی اســتفاده از ایــن مــواد 3/5 لیتــر در 
ــی در  ــول مصرف ــوده و حجــم محل ــر آب ب ــزار لیت ه
ایــن روش حداقــل 1/5 برابــر بیــش از حــد متعــارف 

ــد. ــی می باش در سمپاش
 در ایــن روش هماننــد روش آب پاشــی توصیــه 
دمــای  حداقــل  در  محلولپاشــی  کــه  می گــردد 

ــود. ــام ش ــب( انج ــاً ش ــن )ترجیح ممک
6. اســتفاده از گوگــرد در زمــان مشــاهده جمعیــت 
ــه  ــه از نیم ــر روی برگچ ــیل ب ــوره پس ــا1۲ پ 10ت
ــتاد  ــی س ــتورالعمل اجرای ــاس دس ــاه براس ــرداد م خ
ــه در رابطــه  شــبکه مراقبــت و پیــش آگاهــی منطق

ــرد. ــتفاده از گوگ ــا اس ب
توضیحات

ــرد  ــتفاده از گوگ ــرای اس ــان ب ــن زم ــب تری  مناس
ــد. ــید می باش ــوع خورش ــد از طل بع

ــه پســیل  ــی ب ــاغ در صــورت آلودگ 7. آب پاشــی ب
پســته بعــد از اســتفاده از گوگــرد )براســاس تجربیات 
گذشــته، اســتفاده از ســموم شــیمیایی بعــد از 
گوگردپاشــی، احتمــال ســوختگی حاصــل از گوگــرد 

را افزایــش می دهــد.(
صابــون  هماننــد  هــا  شــوینده  از  .اســتفاده   8
محلولپاشــی کشــاورزی و یــا مایــع ظرفشــویی )ریکا( 
از هفتــه اول شــهریور مــاه در صــورت آلودگــی مجدد 
ــه  ــن مرحل ــوان آخری ــه عن ــه پســیل پســته ب ــاغ ب ب

ــارزه. مب
نکات قابل توجه

ــداوم  ــرداری م ــه ب ــت، نمون ــرل آف ــت کنت   مدیری
)ترجیحــاً هفتگــی( از بــاغ جهــت تخمیــن جمعیــت 
آفــت در طــول فصل و اســتفاده از نظرات کارشناســی 

در ایــن زمینــه بایســتی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
 پاشــش یکنواخــت محلــول در ســطح بــاغ در 
از  اســتفاده  )آب پاشــی،  فوق الذکــر  روش هــای 
شــوینده ها و گوگــرد( در موفقیــت مبــارزه بــا پســیل 

پســته دارای اهمیــت می باشــد.
 در صورتی کــه آب مــورد اســتفاده در محلولپاشــی 
شــور و دارای هدایــت الکتریکــی بــاال می باشــد، 

ــد. ــا کارشناســان ذیصــالح مشــورت نمایی ــا ب حتم
 در روش مبــارزه پســیل بــدون ســم، وضعیــت 
مدیریــت آفــت پســیل در باغــات مجــاور بســیار مهــم 
ــات  ــغ از باغ ــرات بال ــی حش ــوم احتمال ــوده و هج ب

ــود. ــد نم ــاور، ایجــاد مشــکل خواه مج
ــا اســتفاده   مجــدداً تاکیــد مــی گــردد در رابطــه ب
از گوگــرد، رعایــت نــکات فنــی ذکــر شــده در 
دســتورالعمل ســتاد شــبکه مراقبــت و پیــش آگاهــی 
و پژوهشــکده پســته در رابطــه بــا اســتفاده از گوگــرد 

ــرد. ــرار گی ــژه ق ــه وی ــورد توج بایســتی م
 نظــارت دقیــق بــر اجــرای صحیــح و اصولــی روش 
هــای ذکــر شــده در موفقیــت مبــارزه بــا ایــن آفــت، 

ــز اهمیــت می باشــد. بســیار حائ
  محــدوده زمانــی اعــالم شــده در دســتورالعمل بــا 
توجــه بــه شــرایط اقلیمــی مناطــق مختلــف در هــر 

ســال زراعــی ممکــن اســت تغییــر یابــد.

دستورالعمل مبارزه با پسیل پسته بدون استفاده از سموم شیمیایی 

ایــن مقالــه بــا همــت مهــدی بصیــرت عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده پســته کشــور، محمدعلــی امیــری مســئول حفــظ نباتــات رفســنجان، 
ــکری و  ــا عس ــی، غالمرض ــروز زینل ــرو به ــاورزان پیش ــنجان و کش ــکی رفس ــان گیاه پزش ــاب زاده از کارشناس ــن وه ــی و نازنی ــام محمدخان اله

ــت. ــه شده اس ــن و تهی ــی تدوی ــد کرم محم
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ــته  ــای پس ــوروز 1400 دنی ــه ن ــژه نام در وی
ــردم  ــعی ک ــوان »س ــت عن ــی تح گفت و گوی
اطالعــات علمــی معتبــر ارائــه دهــم« از 
ــز  ــد و تمرک ــر ش ــژاد منتش ــا مهرن محمدرض
عمــده بــر بررســی بــرخ از تألیفــات در زمینــه 
کنتــرل آفــات بــود. مهرنــژاد دوره دکتــرا را در 
دانشــگاه لنــدن، در زمینــۀ ارزیابــی حشــرات 
ــک  ــرل بیولوژی ــتفاده در کنت ــرای اس ــد ب مفی
ــوق  ــوده و دوره ف ــل نم ــی تکمی ــات گیاه آف
دکتــرا را در مرکــز تحقیــق و توســعه باغبانــی 
ــن  ــت. در ای ــته اس ــر گذاش ــت س ــادا پش کان
ماهنامــه ادامــه گفــت و گــوی قبلــی پیرامــون 
ــات  ــش تحقیق ــته و بخ ــداری پس ــاط باغ ارتب
ــن  ــر ای ــمت آخ ــت. قس ــده اس ــی ش بررس
گفت و گــو بــا موضــوع آفــات کلیــدی پســته و 
تــا حــدی جزئیــات مبــارزه بیولوژیــک بــا آنها 
ــه خواهدشــد. ــه ارائ در شــماره بعــدی ماهنام

آقــای دکتــر! شــما در کار تحقیقــات خــود 
ــه رو  ــکالتی روب ــا و مش ــه دغدغه ه ــا چ ب

بوده ایــد؟
روحیــه بــا هــم کار کــردن و پیــش بــردن 
کارهــا به صــورت گروهــی در نیروهــای تحصیــل 
ــود  ــدم وج ــت. ع ــف اس ــیار ضعی ــا بس ــرده م ک
ــیاری از  ــه در بس ــده ک ــث ش ــه، باع ــن مولف ای
پروژه هــای تحقیقاتــی، نتایــج قــوی و قابــل 
توجــه به دســت نیایــد. اگــر مــا تیــم تحقیقاتــی 
ــم حضــور  ــه در آن تی ــرادی ک داشته باشــیم و اف
ــداف  ــا اه ــه ب ــای الزم در رابط ــد تخصص ه دارن
پــروژه تحقیقاتــی را داشــته  باشــند، قطعــاً نتایــج 
ــالوه  ــم آورد. ع ــت خواهی ــی به دس ــیار خوب بس
ــی  ــه پژوهش ــدید بودج ــودن ش ــدود ب ــر مح ب
ــی  ــکار پژوهش ــود هم ــدود، وج ــات مح و امکان
ــت. ــدود اس ــواره مح ــز هم ــا نی ــد و توان عالقمن

در همیــن زمینــه می تــوان گفــت باغــداری 
ــنتی  ــبک س ــه س ــاً ب ــا غالب ــور م ــته در کش پس
دســت اندرکاران  از  کمــی  درصــد  و  اســت 
ــتفاده از  ــرش و اس ــب پذی ــته طال ــداری پس باغ

ــش  ــداری و افزای ــا باغ ــن در ارتق ــای نوی روش ه
تولیــد هســتند. در ایــن وضعیــت، پذیــرش نتایــج 
حاصــل از پژوهــش و دســتورالعمل های علمــی و 
موثــر بــرای افزایــش کارایــی و تولیــد کــم اســت. 
ــرز  ــی در ط ــر تغییرات ــه اخی ــد در دو ده هرچن
در  و  آمــده  به وجــود  پســته  باغــداری  فکــر 
ــد  ــه بتوانن ــرادی ک ــا اف ــتفاده از کارشــناس ی اس
ــد  ــش تولی ــا افزای ــه ب ــی در رابط ــر صحیح نظ
ــن  ــی ای ــود، ول ــده می ش ــی دی ــد تحرکات بدهن

ــت. ــی نیس کاف
ــل  ــاورزی را دلی ــنتی کش ــت س ــما باف ش
ــد  ــداری می دانی ــش باغ ــوذ دان ــدم نف ع

ــی؟ ــکالت کارشناس ــا مش ی
هــردو؛ متأســفانه کشــاورزان هنــوز به کارشــناس 
ــوم  ــف عل ــته های مختل ــه در رش ــص ک و متخص
ــاور بایســته  ــاد و ب ــد اعتق کشــاورزی کار می کنن
ــاهده  ــر، مش ــرف دیگ ــد. از ط ــته ندارن و شایس
می شــود برخــی از افــرادی هــم کــه اظهــار نظــر 
ــی  ــف علم ــد ضع ــاوره می دهن ــد و مش می کنن

ــدارد.  ــی ن ــق کاف ــان عم ــد و نظرات ش دارن
در این شرایط باید چه کرد؟

اگــر بخواهیــم باغــداری پســته را بــه ســمت نیمه 
مکانیــزه ببریــم و دانــش را در آن به طور مناســبی 
ــداری  ــرو در باغ ــراد پیش ــد اف ــم، بای ــه کنی بهین
پســته ایــران، خودشــان وارد مدیریــت تحقیقــات 

ــوند.  ــته بش ــای پس و پژوهش ه
 وقتــی اطالعــات علمــی به صــورت مجانــی 
ــدارد.  ــدار ن ــات خری ــن اطالع ــود ای ــه می ش ارائ
مــردم مــا عــادت کرده انــد بــرای چیزهایــی 
کــه پــول می دهنــد، ارزش قائــل باشــند. در 
ــی مثــل پســته کــه ارز آور اســت  مــورد محصول
ــه ســایر محصــوالت  ــری نســبت ب و مزیــت باالت
تحقیقاتــی  واحدهــای  اداره  دارد،  کشــاورزی 
پیشــرو،  پســته کاران  از  تلفیقــی  می توانــد 
انجمن هــا و تشــکیالت رســمی تحقیقاتــی کشــور 
باشــد. موقعــی کــه باغــداران پــول می دهنــد، هــر 
چنــد پــول ناچیــزی باشــد، بــرای آن ارزش قائــل 
ــا  ــرای آنه ــی ب ــج پژوهش ــاید نتای ــتند و ش هس

ــد.  ــوس باش ملم

مگــر کارمنــدان بخــش تحقیقــات از 
نمی کننــد؟  دریافــت  حقــوق  دولــت 
موسســه تحقیقــات پســته کشــور یــا پژوهشــکده 
پســته همــواره بــا مشــکل مالــی روبــه رو اســت؛ 
طبــق تجربیــات مــن، بودجــه کافــی بــرای اداره 
پژوهــش در  و همچنیــن هزینــه  تشــکیالت 
ــه ای  ــدک بودج ــدارد. ان ــود ن ــب وج ــد مناس ح
ــورت  ــات را به ص ــرخ تحقیق ــود دارد، چ ــه وج ک
شکســته  بســته می چرخانــد. آنچــه تاکنــون 
ــن تشــکیالت بیــرون  باعــث شــده نتایجــی از ای
بیایــد، فقــط و فقــط عالقــه بعضــی از محققیــن 
ــا  ــه تنه ــات، ن ــکیالت تحقیق ــت. در تش بوده اس
ــده و  ــدۀ بازدارن ــائل عم ــه از مس ــکل بودج مش
ــه  ــت، بلک ــش اس ــرعت پژوه ــده س ــد کنن کن
ــود دارد،  ــی وج ــکیالتی و مدیریت ــکالت تش مش
همچنیــن مــا نیروهــای توانــا، بــا عالقــه و عمیــق 

ــم.  ــم داری ــه مســائل علمــی ک نســبت ب
هنــر افــرادی کــه در بخش هــای تحقیقاتــی 
ــات  ــا امکان ــن باشــد کــه ب ــد ای کار می کننــد بای
ــش  ــر را پی ــق مدنظ ــد و تحقی ــود کار کنن موج
ببرنــد. البتــه مــن معتقــدم در بررســی ها و 
ــود،  ــق ب ــود موف ــی می ش ــای صحرای پژوهش ه
چــون کمتــر بــه دســتگاه های مــدرن و پیچیــده 
ــرح  ــک ط ــا ی ــه م ــت ک ــت و کافیس ــاز اس نی
تحقیقاتــی مــدون دقیــق و کامــل داشته باشــیم. 
منتهــا تشــکیالت تحقیقاتــی بایــد حامــی و 
ــه محققیــن باشــد  تأمیــن کننــده نیازهــای اولی
ــود  ــات وج ــن امکان ــد الزم ای ــه در ح ــه البت ک
ــرد  ــه ک ــن را هــم نمی شــود بهان ــی ای ــدارد، ول ن
ــا تشــکیالت  ــات کــم اســت و ی کــه چــون امکان

گفت و گو با دکتر محمد رضا مهرنژاد، محقق آفات درختان پسته ایران

از نتایج تحقیقات انجام شده استفاده نمی شود 
ابوالفضل زارع نظری 
سردبیر ماهنامه انجمن پسته ایران 
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ــرد.  ــی ک ــوان کار تحقیقات ــی دارد، نمی ت ایرادات
بلکــه بایســتی بــا همیــن امکانــات موجــود کار را 
پیــش بــرد به شــرط اینکــه عالقــه وجــود داشــته 

باشــد. 
یکــی از گالیه هــای باغــداران پســته 
ــه  ــت ک ــن اس ــروز ای ــا ام ــته ت از گذش
ســواالت مــا بی جــواب مانــده و تحقیقاتــی 
کــه انجــام می شــود مشــکالت مــا را رفــع 

نمی کنــد.
 ایــن نقــد را نــه می تــوان به طــور کامــل پذیرفــت 
و نــه می تــوان رد کــرد. از دیــد مــن، بــرای اینکــه 
ــک  ــد ی ــود، بای ــل ش ــه ح ــدی کهن ــن گله من ای
مدیریــت واحــد بــا تلفیقــی از بخــش خصوصــی 
ــالم  ــته اع ــدار پس ــود؛ باغ ــکیل ش ــی تش و دولت
ــت  ــر اس ــت و حاض ــکلش چیس ــه مش ــد ک کن
ــات و بودجــه ای فراهــم کنــد؛ بخــش  چــه امکان
ــود  ــه وج ــی ک ــاس ضوابط ــر اس ــم ب ــی ه دولت
ــور  ــد و بخــش خصوصــی به ط ــراکت کن دارد ش
خــاص بــر روی انجــام طرح هــای تحقیقاتــی 
مــورد نظــر خــودش نظــارت و در مدیریــت 

ــد. تشــکیالت حضــور یاب
اگــر مــا ایــن مــدل را هماننــد کشــورهای 
پیشــرفته، در پیــش بگیریــم و جلــو برویــم 
ــرد  ــم ک ــع خواهی ــن مشــکل همیشــگی را رف ای
ــل  ــد به طــور کام ــه به دســت می آی و نتایجــی ک
قابــل اجــرا در باغــداری پســته اســت. البتــه مــن 
ــود دارد،  ــم وج ــه االن ه ــی ک ــدم اطالعات معتق
ــات  ــن اطالع ــرا اســت و بســیاری از ای ــل اج قاب
بــا انجــام کار تحقیقاتــی و بــر اســاس مشــکالتی 
کــه در درون عرصــه باغــداری پســته وجــود 
ــج  ــه تروی ــاز ب ــا نی ــد، ام داشــته به دســت آمده ان
دارنــد. اینکــه باغــدار مــا اعتقــاد پیــدا کنــد کــه 

ــام داد و  ــات کاری انج ــن اطالع ــا ای ــود ب می ش
ــت دارد.  ــی اهمی ــرد خیل ــع ک ــکالتی را رف مش

یــک نمونــه از اطالعاتــی کــه می فرماییــد 
ــد؟ ــال می زنی را مث

مــا در چنــد ســال گذشــته بــرای کنتــرل بهینــه 
پســیل معمولــی پســته راهــکار عملیات زمســتانه 
را ارائــه دادیــم. مــا به طــور آمــاری ثابــت کردیــم 
کــه اگــر در باغ هــا، موضــوع بهداشــت بــاغ 
ــز و در  ــر پایی ــاغ از اواخ ــی ب ــود یعن ــت ش رعای
طــول فصــل زمســتان، از زمــان ریــزش برگ هــا 
ــار و  ــود، خ ــز ش ــا تمی ــورم جوانه ه ــروع ت ــا ش ت
خاشــاک و علف هــای هــرز و برگ هــای خشــک 
ــا  ــا ی ــد، کوده ــن مانده ان ــه روی زمی ــده ای ک ش
مــواد گیاهــی حاصــل از ترمینال هــای پســته در 
زیــر خــاک دفــن شــوند و خــاک بــاغ یک شــخم 
ســاده زده شــود، جمعیــت قابــل توجهــی در حــد 
ــیل  ــتان گذران پس ــت زمس ــد از جمعی 90 درص
معمولــی پســته از بیــن مــی رود. ایــن کار باعــث 
می شــود در بهــار و بعــد از آن، بــا جمعیــت 
ــویم.  ــه ش ــت مواج ــن آف بســیار محــدودی از ای
ــاید  ــاده و ش ــا نیفت ــن مســئله ج ــوز ای ــی هن ول
خیلــی از باغدارهــا خبــر ندارنــد، خیلی هــا خبــر 
ــه  ــا اینک ــد ی ــت نمی دهن ــه آن اهمی ــد و ب دارن

اعتقــاد ندارنــد.
االن اکثــر باغــداران خــاک را بــا روتیواتــور 

بــه هــم مــی زننــد! ایــن کافــی نیســت؟
ــه در زمســتان  ــی ک ــی از عملیات ــته یک در گذش
ــی  ــود؛ یعن ــاغ ب ــردن ب ــل ک ــد پابی ــام می ش انج
شــخم زیــر درختــان و ســطح بــاغ توســط بیــل 
باغــدار  حتــی  آن زمــان  در  می شــد.  انجــام 
ــرای  ــا ب ــدر مزای ــن کار چق ــه ای ــت ک نمی دانس
او دارد و باعــث می شــود جمعیــت آفــات پاییــن 

بیایــد. امــا از روی تجربــه متوجــه شــده بــود کــه 
پابیــل کــردن بــاغ مفیــد اســت. امــا شــاید یکــی 
از دالیلــی کــه ایــن روش بــه فراموشــی ســپرده 
شــده، افزایــش هزینه هــای کارگــری یــا کاهــش 
افــرادی کــه حاضرنــد کارهــای نســبتاً ســنگین تر 
باغــداری را انجــام بدهنــد، باشــد. دســتگاه هایی 
ماننــد روتیواتــور تنهــا قســمتی از خــاک بــاغ را 
ــت  ــان دس ــر درخت ــاک زی ــد و خ ــم می زنن به
ــث  ــوع باع ــن موض ــد. ای ــی می مان ــورده باق نخ
می شــود کــه جمعیــت آفاتــی کــه از اواخــر پاییز 
ــر  ــر علف هــای هــرز، شــکاف های خــاک و زی زی
برگ هــای پســته در قســمت زیــر ســایه انداز 

ــرود.  ــن ن ــد از بی ــاه گرفته ان ــان پن درخت
ــر  ــاک اث ــات شــخم زدن خ ــه عملی ــن اینک ضم
مطلوبــی بــر حاصلخیــزی خــاک و کاهــش 
علف هــای هــرز دارد، مــا ثابــت کردیــم کــه اگــر 
ــن و  ــای دی، بهم ــاغ در ماه ه ــخم ب ــات ش عملی
تــا اواســط اســفند انجــام شــود، جمعیــت هفــت 
آفــت پســته کــه جمعیــت زمســتان گذران 
ــای  ــان و محل ه ــایه انداز درخت ــر س ــا در زی آنه
ــی اســت،  ــواد آل ــا م ــرز و ی ــف ه پوشــیده از عل

ــد.  ــدا می کن ــش پی کاه
چــرا بعضــی از باغــداران ایــن کار را انجــام 

نمی دهنــد؟
ــا اینکــه به طــور  ــد! و ی چــون از آن اطــالع ندارن
مناســب توجیــه نشــده اند. نتیجــه ایــن کار 
ــه  ــد منطق ــن ســال در چن پژوهشــی کــه چندی
ــک  ــدود ی ــت، ح ــی شده اس ــته کاری بررس پس
ــد  ــا در ح ــده، ام ــر ش ــه منتش ــت ک ــه اس ده
مــا  بنابرایــن،  نشده اســت.  ترویــج  مناســب 
ــردی  ــه بســیار کارب ــن کار ک ــبیه ای ــواردی ش م
ــداری پســته  ــف باغ ــای مختل اســت، در زمینه ه
ــا در  ــده ی ــه ها مان ــی در قفس ــم، ول ــاد داری زی
ــرا در  ــه اج ــه مرحل ــت و ب ــن اس ــینه محققی س
ــش  ــتی بخ ــن، بایس ــر م ــه نظ ــت. ب ــده اس نیام
باغــداری پســته بیایــد و از بیــن اطالعاتــی 
کــه وجــود دارد آنهایــی را کــه می پســندد 
و ارزشــمند، دقیــق و قابــل اتــکا هســتند را 
اســتفاده کنــد. نمی شــود به صــورت یــک طرفــه 
ــا  ــرای م ــد ب ــات می کن ــه تحقیق ــت کاری ک گف
مشــکل گشــا نیســت. بایــد پرســید آیــا شــما از 

ــد؟!  ــتفاده کردی ــود دارد اس ــه وج آنچ

ادامــه ایــن مطلــب را در شــماره بعــدی ماهنامــه 
دنیــای پســته دنبــال کنیــد...
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دست نامرئی
حامد رمضانی
رئیس کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

ــا در  ــه م ــت ک ــگفتی های روزگار اس از ش
ــت!  ــات نف ــه نفح ــوده ب ــاد آل ــک اقتص ی
شــاهد یــک اکوسیســتم منطبــق بــر اصول 
ــد  ــس نمی توان ــتیم. هیچ ک ــازار آزاد هس ب
ــته  ــازار پس ــر ب ــر ب ــل موث ــر عوام منک
ــه  ــت هم ــلم اس ــه مس ــا آنچ ــود، ام ش
ایــن عوامــل و چالش هــا در راســتای 
تحقــق و بقــای بــازار کنونــی اســت. 
ــل  ــی عوام ــزی، تمام ــرت انگی ــرز حی به ط
ــز پســته  ــًا وجــه تمای تأثیرگــذار کــه عین
ــوب  ــش محس ــب تجاری ــا رقی ــران ب ای
ــود  ــا در به وج ــوت م ــه ق ــوند، نقط می ش
ــده اند؛  ــتمی ش ــو سیس ــن اک آوردن چنی
ــع  ــده و نف ــی برآم ــتی نامرئ ــی دس گوی
ــل  ــی تبدی ــع عموم ــه نف ــخصی را ب ش

. می کنــد
ــروز  ــاهد ب ــا ش ــته م ــاه گذش ــش م در ش

ــازار  ــی در ب ــل لمس ــرات قاب ــن تأثی چنی
ــزان  ــه، می ــزان عرض ــم. می ــته بوده ای پس
ــت راه را  ــی، در نهای ــت رقابت ــا و قیم تقاض
ــوار  ــته هم ــادرات پس ــت ص ــرای موفقی ب
ــتاوردی  ــن دس ــق چنی ــه تحق ــرد، وگرن ک
بــا توســل بــه هیــچ دســتورالعمل و 
ــن  ــود. در ای ــر نب ــنامه ای امکان پذی بخش
میــان نبایــد از دســت اندازهــا و مشــکالت 
عدیــده در بخــش تعهــدات ارزی، نوســانات 
ــل و  ــده حم ــًا پیچی ــکالت گاه ارزی و مش
ــر  ــه به نظ ــد ک ــد؛ هرچن ــل مان ــل غاف نق
ــش  ــل در کاه ــن عوام ــهم ای ــد س می رس
میــزان صــادرات بســیار انــدک اســت، امــا 
هزینــه ســربار را بــر تجــارت پســته ایــران 

تحمیــل کرده اســت.
ــارت  ــرای تج ــی ب ــای آت ــه در ماه ه آنچ
ــه  ــد، ماب ــر می رس ــه نظ ــی ب ــته حیات پس

ــت  ــته و قیم ــد پس ــت خری ــاوت قیم التف
ــه  ــزان عرض ــور می ــت و همین ط دالری اس
محصــول بــه بــازار کــه ممکــن اســت بــه 
ــودی  ــش موج ــرمازدگی و کاه ــل س دلی
دچــار نوســان شــده باشــد. افزایــش 
قیمــت در داخــل، ایــن ســیگنال طبیعــی 
را بــه خریــدار نهایــی می دهــد کــه 
امــکان تغییــر قیمــت، اجتناب ناپذیــر 
ــد  ــد و دی ــر مان ــد منظ ــود. بای ــد ب خواه
ــای  ــت در بازاره ــش قیم ــر افزای ــه تأثی ک
ــدار و  ــه مق ــه چ ــته ب ــده پس ــی و عم نهای

ــورد.  ــم می خ ــورت رق ــه ص چ
ــادرات در  ــت ص ــل وضعی ــه، تحلی در ادام
ــران را در  ــته ای ــگاه پس ــفندماه جای اس

ــد. ــان می ده ــف نش ــد مختل مقاص
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10408خاورم�انه
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اهسهم درصدي مقاصد مختلف از صادرات انواع پسته ايران تا پايان اسفندم
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شرق دور
در اســفند مــاه فــروش پســته در بــازار 
عمــده شــرق دور نســبت بــه مــاه گذشــته 
دچــار اُفــت شــد، امــا در نهایــت بــه فــروش 
کلــی حــدود 70 هــزار تــن از ابتــدای ســال 
ــته  ــاه گذش ــم. در م ــت یافتی ــاری دس تج
بــازار کشــش ســابق خــود را از دســت داد، 
امــا بــا افزایــش قیمت هــا ایــن انتظــار 
ــق  ــمت رون ــه س ــازار ب ــه ب ــود دارد ک وج

ــرد. ــاره ای گی ــان دوب ــد و ج ــت کن حرک
شبه قاره هند

ــازار هــدف پســته  لقــب شگفت ســازترین ب
ایــران در شــش مــاه گذشــته، برازنــده شــبه 
ــدی  ــش 64 درص ــت. افزای ــد اس ــاره هن ق
فــروش ایــران نســبت بــه ســال محصولــی 
ــن  ــاالی ای ــیل ب ــان از پتانس ــته نش گذش
ــش  ــته دارد. افزای ــروش پس ــرای ف ــازار ب ب
ــا خواســته های مشــتری نهایــی،  آشــنایی ب
کیفیــت خــوب پســته های کشــیده و مغــز 

بــه ایــن بــازار، عــدد صــادرات پســته ایــران 
بــه شــبه قــاره هنــد را بــه عــدد 18 هــزار 

ــت. ــک کرده اس ــن نزدی ت
اروپا

ــال های  ــا س ــازار را ب ــن ب ــم ای ــر بخواهی اگ
رونــق آن مقایســه کنیــم، چیــزی جــز 
ــا  ــود. ام ــا نخواهــد ب ناامیــدی در انتظــار م
ــن  ــارم را در بی ــه چه ــال رتب ــن ح ــا ای ب
ــود  ــه خ ــران ب ــته ای ــدف پس ــای ه بازاره
حالــی  در  ایــن  داده اســت؛  اختصــاص 
اســت کــه در مــاه گذشــته عــدد صــادرات 
بــه ایــن بــازار قابــل توجــه بوده اســت. 
صــادرات ماهیانــه بــه اروپــا حــدود 3 
ــاه اول  ــش م ــادرات کل ش ــن و ص ــزار ت ه
ــن  ــزار ت ــر 13ه ــغ ب ــی بال ــال محصول س
بوده اســت. انتظــار مــی رود کــه حجــم 
ــزان صــادرات در  ــن می ــل توجهــی از ای قاب
ــا  ــه اروپ ــروش ب ــورت ناف ــفندماه به ص اس

ــد.  ــده باش ــال ش ارس

خاورمیانه
بــازار ســنتی و قابــل اتــکا خاورمیانــه عــدد 
ــاه اول  ــش م ــی ش ــن را در ط ــزار ت 10 ه
به نظــر  و  کرده اســت  تجربــه  محصولــی 
می رســد به خاطــر پیــش رو بــودن مــاه 
ــن  ــه ای ــدد صــادرات ب ــارک رمضــان، ع مب
بــازار در فروردیــن مــاه افزایــش پیــدا کنــد.

صادرات مجدد
حجــم صــادرات پســته ایــران بــه بازارهــای 
ــن  ــزار ت ــاً 15 ه ــدد مجموع ــادرات مج ص
ــی از حجــم کل  ــل توجه ــدد قاب ــوده و ع ب

صــادرات پســته را شــامل شــده اســت.
مشترک المنافع

ایــن بــازار رشــد قابــل توجهــی داشته اســت، 
به خصــوص در بــازار کشــور روســیه، افزایــش 
ــت  ــم. قیم ــاهد بوده ای ــی را ش ــادرات خوب ص
ــرای  ــازار ب ــناخت ب ــی و ش ــب و رقابت مناس
گســترش و افزایــش صــادرات بــه ایــن بــازار 

ــا کرده اســت. ــی را ایف ــش مهم نق
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سال هاي گذشته ماهه نسبت به موجودي اول دوره با ميانگين  ٦مقايسه سهم درصدي صادرات 

سهم درصدي صادرات مهر تا اسفند نسبت به موجودي اول دوره ميانگين
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پرایمکس در سوم فروردین ماه 1400 منتشر کرد

گزارش فروش پسته آمریکا
سحر نخعی 
دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران 

ــاه  ــکا در ششــمین م ــي پســته آمری مصــرف داخل
ــي  ــال محصول ــفند 99( س ــا 10 اس ــن ت )13 بهم
جــاری 11 هــزار تــن بــود کــه مبیــن افزایشــي 17 
ــاه مشــابه ســال گذشــته  ــه م درصــدي نســبت ب
اســت. صــادرات 15 هــزار تــن گــزارش شــده کــه 
ــه مــاه مشــابه ســال گذشــته، ۲ درصــد  نســبت ب
افزایــش را تجربــه کــرده اســت. بدیــن ترتیــب،کل 
فــروش مــاه فوریــه ۲6 هــزار تــن بــوده اســت کــه 
نشــان دهنده افزایــش 8 درصــدي نســبت بــه مــاه 

مشــابه ســال گذشــته اســت.
مصــرف تجمعــي 6 ماهــه پســته در داخــل آمریــکا 
69 هــزار تــن گــزارش شــده کــه معــادل 7 درصــد 
افزایــش نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 
ــن  ــزار ت اســت. صــادرات تجمعــي حــدود 1۲9 ه
ــال  ــابه س ــدت مش ــا م ــه ب ــه در مقایس ــوده ک ب
گذشــته بیانگــر افزایشــي 14 درصدي اســت. بدین 
ــی ۲0۲1- ــال محصول ــاه اول س ــب، در 6 م ترتی
۲0۲0، کل فــروش پســته آمریــکا 198 هــزار تــن 
ــي1۲درصدي  ــر افزایش ــه بیانگ ــده ک ــزارش ش گ

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته اســت.
37 درصــد از کل محصــول دردســترس امســال تــا 
پایــان مــاه فوریــه فروختــه و حمــل شــده اســت. 
ــرده  ــري نک ــي تغیی ــته کالیفرنیای ــاي پس قیمت ه
انــد، چراکــه اکثــر صادرکننــدگان قراردادهایشــان 
را تــا پایــان ســال بســته انــد. وضعیــت ترانزیــت و 
تأخیــري کــه در رســیدن محمولــه هــا پیــش آمده 
ــدگان  ــت؛ صادرکنن ــدن اس ــال بهترش ــود درح ب
پســته آمریکایــي انتظــار دارنــد بــا بهبــود اوضـــاع 
ــاهاي  ــد تقاضـ ــري، بتوانن ــل و بارگی ــل و نق حم
لحظــه اي مشـــتریان اروپایــي را تا چند مــاه آینده 
پوشـــش دهنــد. هرچنــد چالــش هــاي بارگیــري و 
ارســال محمولــه هــا امســال آنقــدر زیــاد بــوده کــه 
خریــداران اروپایــي امیــد بــه خریــد محصول ســال 

گذشــته بــراي کریســمس ۲0۲1 را دارنــد.
ــت. در  ــده اسـ ــزارش شـ ــرم گ ــوا گ ــران ه در ای
بعضـــي مناطــق گلدهــي ارقــام زودرس3-۲ هفتــه 
ــد ریســـک  ــن مــي توان ــه ای ــاده اســـت ک جلوافت
ــا  ســرمازدگي بهــاره را افزایــش دهــد. در کالیفرنی

درختــان پســته تــازه جوانــه زده انــد. انتظــار 
مــي رود گلدهــي ارقــام زودرس از هفتــه اول آوریل 
)نیمــه فروردیــن( شــروع شــود. باتوجــه بــه اینکــه 
ــکا بســیار  ــان پســته در آمری ــاز ســرمایي درخت نی
خــوب تأمیــن شــده، باغــداران انتظــار یــک ســال 
کــم محصــول بــا عملکــرد خــوب بــراي درختــان 
ــد  ــراي تولی ــي ب ــاي فعل ــد. تخمین ه ــته دارن پس
ــن386  ــال۲0۲۲-۲0۲1، بی ــکا در س ــته آمری پس

ــت.  ــن اس ــی 455 هزارت ال
ــارش  همان طــور کــه قبــاًل گفتیــم، از آنجــا کــه ب
ــال  ــد نرم ــر از ح ــی  کمت ــا خیل ــرف در کالیفرنی ب
بــود، امســال بــا شــرایط خشکســالي روبــه رو 
ــي  ــور م ــداران مجب ــاد باغ ــال زی ــتیم. احتم هس
ــاري  ــراي آبی ــاز ب ــن آب موردنی ــراي تأمی شــوند ب

ــد.  ــادي بپردازن ــه زی ــان هزین درخت
در حــال حاضــر پســته خشــک درپوســت درجــه 
ــا8.50 دالر و  ــي 8.۲5 ت ــس۲5-۲1 کیلوی ــک اُن ی
ــا 17.30  دالر  ــن 17.16 ت ــته بی ــل پس ــز کام مغ

ــه مــي شــود. معامل
 

 گذشته سال به کا نسبتیپسته آمر ماهانه و تجمعیت فروش یسه وضعیمقا
 )تن( پوست در خشک معادل

 تجمعی ماهانه  
 )درصد(تغییر 2019-2020 2020-2021 درصد تغییر 2019-2020 2020-2021 )درصد(سهم  مقاصد  مقاصد

 %7 ٦4،144 ٦٨،٨٢٢ %17 ٩،٦43 11،٢7٩ %3٥ مصرف داخل آمریکا
 %10 ٥7،٦7٩ ٦3،٥٦7 %3 ٢،٦3٥ ٢،71٩ %3٢ آسيا
 %33 3٢،407 43،0٨٢ %٦ 7،73٨ ٨،1٨1 %٢٢ اروپا

 %-٩ 1٢،٨٢7 11،71٦ %-1٦ 3،10٢ ٢،٥٩7 %٦ خاورميانه و آفریقا
 %1٢ 7،٢٢3 ٨،0٦4 %-٢٥ ٩٩1 1،٢3٦ %4 کانادا و مکزیك

 %-33 1،٦٨٦ 1،1٢3 %0 ٢٥٩ ٢٥٩ %1 استراليا/اقيانوسيه 
 %٢1 ٦٥٥ 7٩3 %37 134 1٨4 %0 سایر بازارها

 %12 176,621 197,168 %8 24,501 26,456 %100 مجموع
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اصالح تخمین سطح زیرکشت پسته کالیفرنیا
سحر نخعی 
مسئول بخش روابط بین الملل انجمن پسته ایران 

صنعــت پســته آمریــکا اخیــراً بــه منظــور اطــالع 
ــته از  ــارور پس ــت ب ــطح زیرکش ــر از س دقیق ت
ــتفاده کرده اســت.  ــواره ای اس ــرداری ماه تصویرب
بررســی های جدیــد منجــر بــه بازبینــی جالبــی 
ــا  ــار ســطح زیرکشــت پســته در کالیفرنی در آم
شــده اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضوع، 
شــبکه خبــری کشــاورزی کالیفرنیــا در اســفند 
ــان،  ــارد ماتوی ــا ریچ ــه ای ب ــاه 1399 مصاحب م
ــب  ــکا ترتی ــته کاران آمری ــن پس ــس انجم ریی
ــن  ــا در ای ــار و یافته ه ــن اخب ــا جدیدتری داد ت
ــر اســاس گفتــه هــای  ــا شــود. ب زمینــه را جوی
ــی  ــه اجرای ــه کمیت ــاری ک ــان، آم ــای ماتوی آق
پســته آمریــکا )ACP( بــرای ســطح زیرکشــت 
بــارور پســته اعــالم می کــرد در زمســتان 1399 

ــدا  ــی پی ــل توجه ــش قاب ــی شــده و افزای بازبین
کرده اســت. قبــاًل بــه دالیــل مختلــف آمــار 
ــا  ــته، ام ــود نداش ــه وج ــن زمین ــی در ای دقیق
اخیــراً بــرای رســیدن بــه آمــار دقیق تــر از 
ــا از  ــارور پســته در کالیفرنی ســطح زیرکشــت ب
تصویربــرداری ماهــواره ای اســتفاده شــده اســت.

ــارور  ــت ب ــطح زیرکش ــار س ــال ۲0۲0 آم در س
ــود  ــده ب ــالم ش ــار اع ــزار هکت ــته، 1۲5 ه پس
ــار  ــن آم ــد ای ــای جدی ــه داده ه ــکا ب ــا ات ــه ب ک
150 هــزار هکتــار تخمیــن زده مــی شــود. 
ــال  ــی، در س ــای قبل ــق داده ه ــن، طب همچنی
۲0۲1، ســطح زیرکشــت بــارور پســته 130 
هــزار هکتــار پیش بینــی می شــد کــه ایــن 
ــار  ــزار هکت ــه 166 ه ــر ب ــال حاض ــدد در ح ع

ــطح  ــۀ س ــی رابط ــت. بررس ــده اس ــالح ش اص
زیرکشــت بــارور بــا میــزان تولیــد پســته آمریــکا 
نشــان می دهــد درختانــی وجــود دارنــد کــه بــه 
علــت وضعیــت نامطلــوب زمیــن یــا آب ناکافــی، 
ــوع روی  ــن موض ــد و ای ــی دارن ــرد پایین عملک
عــدد میانگیــن عملکــرد در هکتــار تأثیــر قابــل 

توجهــی می گــذارد.
بــر اســاس گــزارش آقــای ماتویــان و محاســبات 
ــا نــگاه بــه  سرانگشــتی انجمــن پســته ایــران، ب
ــازۀ زمانــی 5 ســالۀ اخیــر، میانگیــن عملکــرد  ب
ــاًل حــدود 3.5  ــه قب ــا ک ــات پســته کالیفرنی باغ
تــن در هکتــار بــرآورد می شــد، بــا اصــالح 
تخمیــن ســطح زیرکشــت، بــه ۲.8 تــن در 

ــد. ــش می یاب ــار کاه هکت
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پسته از طریق چه کانال هایی وارد بازار اروپا می شود؟
)بخش دوم(

سحر نخعی 
دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

بخش بندی بازار پسته اروپا
پستۀ آجیلی

پســته در اروپــا بیشــتر مصــرف آجیلــی دارد؛ 
تقریبــا 85 درصــد پســتۀ وارداتــی و تولیدشــده در 
ــه صــورت آجیــل برشــتۀ نمکــی مصــرف  ــا ب اروپ
ــی  ــاده افزودن ــوان م ــه عن ــز پســته ب می شــود. مغ

در صنایــع غذایــی کاربــرد دارد. ســهم مصــرف مغــز 
پســته از بــازار خیلــی کمتــر از پســتۀ آجیلــی اســت، 
امــا رشــد آن ســرعت بیشــتری را تجربــه مــی کنــد.

ــی در  ــالت نمک ــازار تنق ــال ۲018 ارزش ب در س
بــازار خرده فروشــی اروپــا بــه نزدیــک 17 میلیــارد 
دالر رســید کــه معــادل تقریبــاً 1.5 درصــد از بــازار 
غــذا و نوشــیدنی اروپــا اســت. بریتانیــا بــا ســهم 5 
میلیــارد دالری، بزرگ تریــن بــازار تنقــالت نمکــی 
تریــن میان وعــدۀ  اروپــا اســت. پرمصــرف  در 
ــیب زمینی  ــس س ــان چیپ ــا همچن ــی در اروپ نمک
ــه  ــا مصــرف مغزجــات برشــتۀ نمکــی ب اســت، ام
خصــوص پســته در حــال افزایــش اســت و گزینــۀ 
ســالم تری محســوب می شــود. بیــن ســال های 
مغزجــات  آجیلــی  مصــرف  تــا ۲018،   ۲009
در اتحادیــه اروپــا حــدود 80 درصــد افزایــش 

داشته اســت.
در بخــش آجیلــی، دو رونــد متفــاوت روی مصــرف 
تأثیــر می گذارنــد؛ یکــی توســعۀ طعم هــای جدیــد 
ــای  ــا ذائقه ه ــق ب ــرای تطاب ــده ب ــتۀ برشته ش پس
مختلــف مصرف کننــدگان اســت. تــا همیــن اواخــر 
ــا نمــک طعــم دار و برشــته  پســته بیشــتر فقــط ب

ــاز،  ــل، پی ــل فلف ــی مث ــراً طعم های ــد، اخی می ش
ــده اند.  ــه ش ــم اضاف ــات ه ــایر ادویه ج ــیر و س س
دومیــن رونــد رو بــه رشــد، افزایــش خرده فروشــی 
ــه  ــم ب ــه ه ــده اســت ک ــز پســتۀ بسته بندی ش مغ
عنــوان آجیــل، هــم بــه عنــوان مــادۀ افزودنــی بــا 

ــرد. ــرار می گی ــورد اســتفاده ق مصــرف خانگــی م

مغز پسته به عنوان مادۀ افزودنی
ــی در  ــادۀ افزودن ــوان م ــه عن ــز پســته ب ســهم مغ
ــد  ــدود 15 درص ــا ح ــازار اروپ ــی ب ــع غذای صنای
ــده  ــال های آین ــی رود در س ــار م ــه انتظ ــت ک اس
افزایــش پیــدا کنــد. مصــرف خانگــی مغــز پســته، 
ــای  ــزون غذاه ــت روزاف ــا محبوبی ــوص ب ــه خص ب

ــه ســرعت  ــا ب ــه ای در اروپ ــه ای و خاورمیان مدیتران
ــای  ــن کاربرده ــت. رایج تری ــش اس ــال افزای در ح
ــه  ــا ب ــازار اروپ ــی ب ــع غذای ــته در صنای ــز پس مغ

ــر اســت: شــرح زی
صنایع بستنی و محصوالت لبنی

صنعــت بســتنی بــه دو روش از مغــز پســته 
ــتفاده  ــن روش، اس ــد. پرکاربردتری ــتفاده می کن اس
از تکه هــای مغــز پســته روی بســتنی اســت. روش 
ــرای اســتفاده  ــر ســبز پســته ب ــه خمی ــر تهی دیگ
در بســتنی اســت. صنعــت محصــوالت لبنــی هــم 
ــه ای  ــر پســته در ماســت و دســرهای خام از خمی

اســتفاده می کنــد.
صنعت شکالت

ایــن صنعــت از تکه هــای کوچــک یــا بــزرگ مغــز 
ــر  ــد. از خمی ــتفاده می کن ــکالت اس ــته در ش پس
ــی در  ــادۀ افزودن ــوان م ــه عن ــم ب ــته ه ــبز پس س

ــود. ــتفاده می ش ــکالت اس ــاخت ش س
صنعت شیرینی 

ــد  ــای آن در تولی ــا خرده ه ــته ی ــل پس ــز کام مغ
انــواع بیســکوییت ها، کیک هــا و شــیرینی های 
راحت الحلقــوم  یــا  باقلــوا  )مثــل  مدیترانــه ای 
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ــرد دارد. ــی( کارب ترک
کره پسته

کــرۀ پســته کاالی جدیــدی اســت کــه مصرفــش 
ــرۀ  ــه ک ــبت ب ــس  نس ــی لوک ــوان محصول ــه عن ب
ترویــج می شــود.  اروپــا  بــازار  در  بادام زمینــی 
کــرۀ پســته معمــوال بــه صــورت عمــده وارد اروپــا 
ــه  ــد ب می شــود و ســپس بســته بندی و تحــت برن

بــازار خرده فروشــی عرضــه می گــردد.
ــیس  ــتی )سوس ــای گوش ــت فرآورده ه صنع

و کالبــاس(
ــی  ــه نوع ــادال« ک ــته در »مورت ــز پس ــرد مغ کارب
سوســیس محبــوب در اتحادیــه اروپا اســت، بســیار 

رایــج اســت.
نکات:

 بــا مراجعــه بــه بخــش اخبــار وب ســایت انجمــن 

ــش  ــازار در بخ ــوالت ب ــا )ESA(، تح ــنک اروپ اس
ــد. ــا را رصــد کنی ــای اروپ ــان وعده ه می

ــالت  ــد تنق ــرکت های تولی ــا ش ــاط ب ــرای ارتب  ب
نمکــی در اروپــا، از نمایشــگاه Snackex، کــه 
تنهــا رویــداد تخصصــی اروپــا در ایــن زمینــه 

ــد. ــد کنی ــت، بازدی اس
ــگاه  ــه داران نمایش ــت غرف ــتجوی لیس ــا جس  ب
تخصصــی Fi Europe میتوانیــد خریــداران عمدۀ 

ــا را پیــدا کنیــد. مغــز پســته در اروپ
پسته از طریق چه کانال هایی به مصرف کننده 

نهایی می رسد؟
اروپــا  در  پســته  توزیــع  کانــال  مهم تریــن 
ــاد  واردکننــدگان مغزجــات هســتند. کانال هــای زی
دیگــری از جملــه واســطه  ها، فرآوری کننــدگان 
موادغذایــی و شــرکت های خدمــات غذایــی هــم در 

ــتند. ــال هس ــه فع ــن زمین ای

فعالیــن مهــم ایــن بخــش شــرکت های برشــته کن 
و بســته بندی کننده های پســته هســتند. بعضــی از 
شــرکت های برشــته کن در فــروش عمــدۀ پســتۀ 
نمکــی برشته شــده بــه بســته بندی کننده ها 
تخصــص دارنــد. از جملــۀ ایــن شــرکت ها 
ــک، اینتراســنک در  ــو در بلژی ــه ایرک ــوان ب می ت
آلمــان، ماکس کینــه در آلمــان و تریگــون در 
بریتانیــا اشــاره کــرد. به تازگــی شــرکت واندرفول 
هــم در اروپــا مرکــز برشــته و بســته بندی  پســته 
شــرکت های  از  خیلــی  اســت.  راه  انداختــه 
تجهیــزات  اروپــا  در  پســته  بســته بندی 
ــود  ــث می ش ــه باع ــد ک ــم دارن ــته کنی ه برش
ــای  ــا طعم ه ــده ب ــوالت برشته ش ــد محص بتوانن
مختلــف را مســتقیماً بــه مصرف کننــدۀ نهایــی 

عرضــه کننــد.

واردکنندگان/عمده فروشان
همــان  واردکننــدگان  مــوارد  اکثــر  در 
عمده فروشــانی هســتند کــه پســته را در احجــام 
ــند  ــته کن می فروش ــرکت های برش ــه ش ــاال ب ب
برشــته  را طعــم دار،  و آن شــرکت ها پســته 
بســته بندی  نهایــی  مصرف کننــدۀ  بــرای  و 
ــکیالت  ــدگان تش ــی از واردکنن ــد. بعض می کنن
دارنــد،  را  خودشــان  بســته بندی  و  برشــته 
کانال هــای  مســتقیماً  می تواننــد  بنابرایــن 
خرده فروشــی پســته را تأمیــن کننــد. در مــورد 
ــر  ــه در اکث ــه اســت ک ــم اینگون ــز پســته ه مغ
مواقــع تأمین کننــدگان عمــدۀ مغــز پســتۀ 

واردکننــدگان می خرنــد. از  را  آن  صنعتــی 
واردکننــدگان معمــوالً همیشــه از وضعیــت 
ــد  ــب رص ــرات آن را مرت ــد، تغیی ــازار مطلع ان ب

ــدۀ  ــورهای تولیدکنن ــت کش ــد و وضعی می کنن
ــد،  ــر دارن ــت نظ ــت تح ــا دق ــم ب ــته را ه پس
ــات  ــرای دادن اطالع ــی ب ــع خوب ــن منب بنابرای
کاربــردی در خصــوص تحــوالت بــازار محســوب 
ــرای  ــوالً ب ــدگان پســته معم می شــوند. واردکنن
ســایر  رقابت پذیری شــان  قــدرت  افزایــش 

مغزجــات و خشــکبار هــم وارد می کننــد.
بــرای صادرکننــدگان جدیــد، ایجــاد رابطــۀ 
شناخته شــدۀ  واردکننــدگان  بــا  پایــدار 
بزرگــی  چالــش  اروپــا  در  پســته  قدیمــی 
محســوب می شــود، چراکــه ایــن واردکننــدگان 
ــان کار  ــب خودش ــتریان منتخ ــا مش ــوالً ب معم
می کننــد. آنهــا بــه طــور مرتــب و منظــم 
کشــورهای  در  مشتریان شــان  تشــکیالت  از 
ــاً  ــد. طبیعت ــد می کنن ــدۀ پســته بازدی تولیدکنن
صادرکننــدگان جدیــد بــرای ایجــاد رابطــۀ 
تجــاری موفــق بایــد بتواننــد محصولشــان را بــا 
ــا  ــر از رقب ــی قیمــت  پایین ت ــت مشــابه ول کیفی
ارائــه دهنــد تــا بتواننــد واردکننــدگان را جــذب 

ــد. کنن
ــدگان را  ــا واردکنن ــی اروپ ــت خرده فروش صنع
ــت  ــذارد. در حقیق ــار می گ ــت فش ــی تح خیل
مطالبه گری هــای ایــن صنعــت تعیین کننــدۀ 
نیازهــای زنجیــرۀ تأمیــن از بــاال تــا پاییــن 
گذاشــتن،  فشــار  تحــت  از  منظــور  اســت. 
درخواســت قیمــت پایین تــر بــرای محصــول امــا 
ــر اســت. ارزش افــزوده یعنــی  ارزش افــزودۀ باالت
اینکــه محصــول مثاًل طبیعــی و اورگانیک باشــد 
یــا اینکــه کیفیتــش پایــدار و یکنواخــت باشــد. 
اینهــا نشــان می دهــد کــه امــروزه شــفافیت در 
ــت.  ــده اس ــروری و الزم ش ــن ض ــرۀ تأمی زنجی
ــازار،  ــفافیت در ب ــوع ش ــن ن ــتن ای ــرای داش ب
طبیعــی اســت کــه واردکننــدگاِن باســابقه هــر 
کــدام اصــول اخالقــی خــاص خودشــان را دارنــد 
ــدت  ــاری بلندم ــط تج ــد رواب ــالش می کنن و ت
ــورهای  ــان در کش ــتریان مورداعتمادش ــا مش ب

ــازند. ــده پســته بس تولیدکنن
واسطه ها

ــروکار  ــته س ــارت پس ــا تج ــه ب ــطه هایی ک واس
انجــام  فعالیــت  نــوع  دو  معمــوالً  دارنــد 
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می دهنــد، یــا بــه عنــوان شــرکت مســتقل از طــرف مشــتری بــا خریــدار 
ــنده  ــدار و فروش ــن خری ــی بی ــوان میانج ــه عن ــا ب ــد، ی ــره می کنن مذاک
عمــل می کننــد. واســطه ها معمــوالً بــرای خدمــات واســطه ای کــه ارائــه 

می دهنــد بیــن ۲ تــا 4 درصــد کمیســیون دریافــت می کننــد.
ــا آرم  ــن کاال ب ــد، تأمی ــام می دهن ــطه ها انج ــه واس ــری ک ــت دیگ فعالی
اختصاصــی بــرای زنجیره هــای خرده فروشــی در اروپــا اســت. بــرای 
ــوپرمارکت های  ــه س ــی ک ــرکت در مناقصه های ــدگان، ش ــر صادرکنن اکث
ــت. در  ــز اس ــوار و چالش برانگی ــد دش ــزار می کنن ــزرگ برگ ــره ای ب زنجی
ــدگان  ــکاری صادرکنن ــا هم ــطه ها ب ــی از واس ــوارد، بعض ــل م ــن قبی ای

پســته، در مناقصه هــای خریــد ســوپرمارکت ها شــرکت می کننــد.
تعدادی از واسطه های پسته در بازارهای اروپا عبارتند از:

- شرکت  آجیل MW )آلمان( 
- شرکت  Temis )ایتالیا(

- شرکت  Pinfruse )اسپانیا(
- شرکت  Global Trading )هلند(

- شرکت QFN  )هلند( 
- شرکتNutfully  )بلژیک(

کانال خرده فروشی
ــد.  ــدگان می خرن ــدرت پســته را مســتقیم از صادرکنن خرده فروشــان به ن
بــا ایــن حــال، مــوارد اســتثنایی هــم وجــود دارد کــه همــکاری نزدیــک 
ــه  ــی و صادرکننــدگان پســته ایجــاد شــود. یــک نمون بیــن تجــار اروپای
ــک  ــه پســتۀ ارگانی ــان اســت ک ــی پرشــین در آلم شــرکت واردات غذای
ــد.  ــه می کن ــان عرض ــی آلم ــش خرده فروش ــه بخ ــتقیماً ب ــی را مس ایران
بخــش خرده فروشــی بــازار اروپــا بــه طــور روزافــزون در حــال دوقطبــی 
شــدن اســت، یعنــی جهــت آن بــه ســمت فــروش تخفیفــی یــا فــروش 
ــی  ــازار خرده فروش ــی ب ــای اصل ــت. ویژگی ه ــس اس ــاالی لوک ــطح ب س
مــواد غذایــی در اروپــا عبارتنــد از تجمیــع در بخش هــای مختلــف 
ــن.  ــای پایی ــدید و قیمت ه ــت ش ــازار، رقاب ــباع ب ــن، اش ــرۀ تأمی زنجی
شــرکت های پیشــرو خرده فروشــی مــواد غذایــی در اروپــا در هــر کشــور 
ــد  ــازار را دارن ــهم از ب ــترین س ــه بیش ــرکت هایی ک ــد. ش ــرق می کنن ف
 Lidl،Carrefour،Tesco،Aldi،Edeka،Leclerc ، عبارتنــد از

ــره. Rewe و غی
کانال خدمات غذایی

کانــال خدمــات غذایــی )هتل هــا، رســتوران ها و ...( معمــوالً توســط عــده 
خاصــی از واردکننــدگان یــا عمده فروشــان تأمیــن می شــود. ایــن بخــش 
پســته را در بســته بندی های خــاص 1 تــا 5 کیلوگرمــی، متفــاوت از انــواع 
ــالم  ــای س ــد. غذاه ــه می  کن ــی، عرض ــا خرده فروش ــده ی ــته بندی عم بس
ــه  ــای محرک ــه ای از نیروه ــه ای و خاورمیان ــپزی  مدیتران ــی و آش و رژیم
ــش  ــن بخ ــوند. در ای ــوب می ش ــی محس ــات غذای ــال خدم ــی کان اصل
ــی و  ــت فودهای رژیم ــد فس ــد را دارن ــریع ترین رش ــه س ــی ک تجارت های

ــی هســتند. ــی و رســتوران های بین الملل ــذای خیابان ــای غ ســالم، دکه ه
نکات:

 لیســت اعضــای اتحادیــه خشــکبار و مغزجــات اروپــا )فــروکام( را بــرای 
یافتــن خریــداران پســته در کانال هــا و بخش هــای مختلــف بــازار اروپــا 

ــتجو کنید. جس
 متوجــه اهمیتــی کــه کاالی پایــدار بــرای خرده فروشــان دارد، باشــید. 
ــا اورگانیــک،  ــی ی ــا ســرمایه گذاری در اخــذ گواهی هــای امنیــت غذای ب
قــدرت رقابت پذیــری خــود را افزایــش دهیــد. داشــتن گواهــی امنیــت 
غذایــی بــرای ورود بــه بخــش خرده فروشــی بــازار اروپــا الزامــی اســت.

شما کدام کانال توزیع پسته را ترجیح می دهید؟
ــدگان  ــد، واردکنن ــا را داری ــازار اروپ ــه ب ــته ب ــادرات پس ــد ص ــر قص اگ
ــوص  ــه خص ــتند، ب ــما هس ــی ش ــع دسترس ــن منب ــابقه مفیدتری باس
ــد،  ــه صــادرات پســته کرده ان ــازه شــروع ب ــی کــه ت ــرای صادرکنندگان ب
چــرا کــه ارتبــاط مســتقیم بــا بخــش خرده فروشــی بــازار اروپــا بســیار 
نیازمنــد ســرمایه گذاری های کالن در ســطوح کیفــی و  دشــوار  و 

ــت. ــی اس تدارکات
بســته بندی پســته بــرای آرم هــای اختصاصــی هــم گزینــۀ خوبــی بــرای 
ــی پیشــنهاد  ــای رقابت ــد قیمت ه ــی توانن ــه م ــی اســت ک صادرکنندگان
ــدگان  ــط واردکنن ــاً توس ــان عمدت ــال همچن ــن کان ــد ای ــد، هرچن بدهن
ــزرگ  ــره ای ب ــوپرمارکت های زنجی ــا س ــه ب ــود ک ــن می ش ــابقه تأمی باس
بــرای داشــتن کنتــرل کامــل روی  قــرارداد می بندنــد. به عــالوه، 
ــل  ــردن آن در داخ ــته بندی ک ــته و بس ــی، برش ــتۀ آجیل ــرآوری پس ف
ــال  ــا در ح ــر در اروپ ــه کارگ ــه هزین ــا ک ــت. از آنج ــان تر اس ــا آس اروپ
ــرون  ــرای مق ــات ب ــی اوق ــته گاه ــدگان پس ــت، واردکنن ــش اس افزای
ــردن را در  ــته ک ــات برش ــان، عملی ــردن فعالیت هایش ــر ک ــه صرفه ت ب

ــد. ــام می دهن ــعه انج ــال توس ــورهای در ح کش
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در ویــژه نامــه نوروز 1400 نشــریه انجمن پســته 
ــوان  ــت عن ــه ای تح ــماره 55- در مقال ایران-ش
ــی  ــای فراقانون ــورد »رویه ه ــگ در م اندکــی درن
پروانه هــای  دبــی  کاهــش  در  نیــرو  وزارت 
از  بهره بــرداری« مطالبــی درج گردیده اســت. 
ــه در  ــئولین مربوط ــه مس ــده ک ــر ش ــه ذک جمل
ــا  ــدام ب ــر ک ــمنان، ه ــان و س ــتان های کرم اس
ــی  ــه اجرای ــاده 11 آیین نام ــاوت م ــه ای متف روی
ــرا  ــه آب را اج ــع عادالن ــون توزی ــل دوم قان فص
ــا را  ــان ۲5 درصــد از پروانه ه ــد. در کرم می کنن
کــم می کننــد، امــا در ســمنان معیــار را میــزان 
آبدهــی چــاه در 5 ســال منتهــی بــه درخواســت 
متقاضــی در نظــر می گیرنــد. و در پایــان چنیــن 
ــت  ــا وجاه ــن رویه ه ــه ای ــده ک ــری ش نتیجه گی

ــد. ــی ندارن قانون
 البتــه ممکــن اســت بــه ایــن رویه هــا و مــوارد 
دیگــری بــه لحــاظ حقوقــی اشــکاالت متعــددی 
وارد باشــد، ولــی جــای ســوال این اســت که 
ــن  ــرار باشــد بی ــر ق ــرد؟ اگ ــد ک ــس چــه بای پ
ــی  ــفره ها تعادل ــوان س ــرف آب و ت ــزان مص می
برقــرار گــردد چــه راهکارهایــی بــه جــز آنچــه 
ــام  ــراً  انج ــان ظاه ــا کرم ــمنان و ی ــه در س ک
ــراً  ــل، ظاه ــن دلی ــه ای ــرد وجــوددارد؟ ب می گی
ــود و  ــام می ش ــاًل انج ــه فع ــه آنچ ــم ک می گوی
ــای  ــود روی برگه ه ــام ش ــت انج ــرار اس ــا ق ی
مجــوز چاه هــا اســت و نــه بــر روی خــود 
ــت دارد  ــه اهمی ــه ک ــرا و آنچ ــا در صح چاه ه
ــه  ــه آنچ ــت، ن ــت اس ــت از دش ــش برداش کاه

ــدد!  ــش می بن ــذ نق روی کاغ
ســوابق 50 ســال گذشــته نیــز نشــان می دهــد 
در  عمــاًل  دســتورالعمل هایی  چنیــن  کــه 
کاهــش بحــران آب تأثیــر چندانــی  نداشــته و 
نخواهندداشــت. و از ایــن جهــت اســت کــه بــه 
ــت اندرکاران  ــئولین و دس ــده مس ــده نگارن عقی
ــع آب  ــان مناب ــر ذینفع ــته و دیگ ــن پس انجم

ــر  ــد. اگ ــر دهن ــود را تغیی ــگاه خ ــوع ن ــد ن بای
ــم  ــران آب ک ــی از بح ــد اندک ــرار باش روزی ق
از درون جامعــه  بایــد  آن  راه حــل  گــردد، 
مصرف کننــدگان بیــرون بیایــد. و ایــن ذهنیــت 
کــه دســت مســیحایی از غیــب برســد و حــالل 
ــش نیســت.  ــی بی ــز رویای ــد، ج مشــکالت باش
از  و جوامــع مصرف کننــده  ذینفعــان  اگــر   
ــا  ــان پ ــته خودش ــن پس ــزرگان انجم ــه ب جمل
پیــش بگذارنــد و بــا همفکــری بــه راه حل هــای 
ــا را  ــن راه حل ه ــد ای ــند، می توانن ــب برس مناس
بــه نهادهــای تصمیم گیــر از جملــه وزارت نیــرو 
ارائــه و بــر اجــرای آن پافشــاری نماینــد؛ زیــرا 
ــه انــدازه آنهــا تحــت  هیچ کــس و یــا نهــادی ب

ــرد. ــد و نمی گی ــرار ندارن ــی ق ــم آب ــر ک تأثی
دیگــران تنهــا یــک کار اداری انجــام می دهنــد، 
ولــی صاحبــان منابــع آب زندگــی و آینــده خود 

و فرزندانشــان را در معــرض خطــر می بیننــد. 
جوامــع  ایــن  اینکــه  به دلیــل  متأســفانه 
در جریــان وضعیــت و مســائل و مشــکالت  
ــق  ــورت دقی ــش به ص ــق خوی ــع آب مناط مناب
ــر  ــد ظاه ــک منتق ــد ی ــتر در ح ــتند، بیش نیس
راهکارهــای  ارائــه  بــه  می گردنــد و کمتــر 
مناســب می اندیشــند و همــه مســئولیت را بــه 
وزارت نیــرو نســبت می دهنــد. از طــرف دیگــر، 
نیــز  نیــرو  وزارت  راهکارهــای  و  برنامه هــا 
به دلیــل اینکــه اوالً پشــتوانه محکــم اجتماعــی 
پیچیدگی هــای  و  شــرایط  ثاًنیــا  و  نــدارد 
ــرد  ــر نمی گی ــه را در نظ ــر منطق ــود در ه موج

بــه نتایــج ملموســی نمی رســد. 
ــه  ــدودی ب ــا ح ــد ت ــال می توان ــک مث ــر ی ذک
ــد؛ در  ــن موضــوع کمــک کن روشــن شــدن ای
ــن  ــه آخری ــی ک ــم آب ــا ک ــازگاری ب ــرح س ط
ــا بحــران  ــه ب ــت مقابل ــرو جه ــه وزارت نی برنام
کــم آبــی اســت، بــرای دشــت های مختلــف بــا 
توجــه بــه تــوان آنهــا  میــزان برداشــت تعییــن 

ــالم  ــنجان اع ــت رفس ــورد دش ــده؛ در م گردی
شــده کــه در صورتــی برداشــت در ایــن دشــت 
بــه حــدود 306 میلیــون در بخــش کشــاورزی 
ــد و  ــزان تولی ــن می ــبی بی ــادل نس ــد، تع برس
مصــرف آب حاصــل  می گــردد. طبــق آخریــن 
ــه  ــدود 1450 حلق ــت ح ــن دش ــا  در ای آماره
چــاه وجــود دارد کــه 1190 حلقــه  در بخــش 
کشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد 
ــز  ــاز نی ــر مج ــاه غی ــه چ ــامل 50 حلق ــه ش ک
می باشــند. میــزان برداشــت صحرایــی ایــن 
ــادر  ــوز ص ــزان مج ــون و می ــا 471 میلی چاه ه
ــا  ــت. ب ــب اس ــر مکع ــون مت ــده 45۲ میلی ش
ــد  ــر می رس ــه به نظ ــاده انگاران ــگاه س ــک ن ی
اگــر بتــوان حــدود 35 درصــد از برداشــت 
ــن  ــه ای ــی مجوزهــای صــادره کاســت ب صحرای
هــدف نائــل می گردیــم؛ ولــی موضــوع بــه ایــن 

ــت!  ــادگی نیس س
ــن  ــدم تناســب بی ــی ع یکــی از مشــکالت اصل
مجوزهــای صــادر شــده بــا برداشــت صحرایــی 
هــر چــاه اســت. هــم اکنــون چاه هایــی وجــود 
ــه آب  ــر پروان ــا  3 براب ــد کــه بیــش از ۲ ت دارن
چاه هــای  مقابــل  در  و  می کننــد  برداشــت 
دیگــری هســتند کــه به دلیــل عــدم تــوان 
ســفره در آن منطقــه حتــی نصــف مجــوز 

ــد.  ــادره، آب ندارن ص
ــر  ــی۲0 لیت ــوز چاه ــد مج ــرض نمایی ــال ف ح
اســت، ولــی در حــال حاضــر 40 لیتــر برداشــت 
ــوز  ــد مج ــه باش ــار، پروان ــر معی ــد؛ اگ می کن
ــد  ــر خواه ــالح  13 لیت ــس از اص ــاه پ ــن چ ای
ــه جــای 40  ــد ب ــن چــاه بای ــکان ای شــد و مال
ــاً  ــه قطع ــد ک ــت کنن ــر برداش ــر  13 لیت لیت
تبعــات ســنگینی بــرای آنهــا خواهدداشــت. امــا 
اگــر بــر عکــس چاهــی 40 لیتــر مجــوز دارد و 
ــر  ــفره ۲0 لیت ــوان س ــدم ت ــل ع ــون به دلی اکن
ــس از  ــاه پ ــن چ ــوز ای ــد مج ــت می کن برداش

مقابله با بحران آب
 حسین زراعتکار 
                                                                                    کارشناس آب زیرزمینی
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ــت  اصــالح  ۲6  لیتــر خواهدشــد؛ در ایــن حال
نــه تنهــا الزم نیســت از آبدهــی چــاه در صحــرا 
ــفره  ــوان س ــورت ت ــه در ص ــود، بلک ــته ش کاس
امــکان افزایــش هــم دارد. طبــق آمارهــای 
موجــود در دشــت رفســنجان حــدود  600 
ــه  ــدود 500 حلق ــه و ح ــش از پروان ــه بی حلق
ــن،  ــد. بنابرای ــه برداشــت می کنن ــر از پروان کمت
ــی  ــم آب ــا ک ــازگاری ب ــرح س ــاد ط ــرای مف اج
ــکالت  ــا مش ــکان چاه ه ــدادی از مال ــرای تع ب
بزرگــی ایجــاد می کنــد و بــرای تعــدادی دیگــر 
هیچ گونــه تبعاتــی نــدارد و یــا تبعــات کمتــری 

دارد. 
ــا  حــال جــای ایــن ســوال باقــی اســت کــه آی
ــای  ــا راه حل ه ــت؟ آی ــل اجراس ــن روش قاب ای
ــا  ــان چاه ه ــا صاحب ــدارد؟ آی ــب تر وجودن مناس
ــه حــق اظهارنظــر در مــورد چگونگــی  هیچ گون
ــد؟ در چنیــن مــواردی اســت  اجــرای آن ندارن
کــه بایــد گفــت جــای مجامــع مصــرف کننــده 
خالیســت و چــون در ارائــه ایــن طرح هــا نقشــی 
ــی  ــچ رغبت ــز هی ــرای آن نی ــته اند در اج نداش

ــد. ــان نمی دهن نش
ــد،  ــاره ش ــز اش ــاًل نی ــه قب ــری ک ــوع دیگ موض
ــع  ــت مناب ــا وضعی ــنایی کشــاورزان ب ــدم آش ع
آب مناطــق خودشــان اســت. چنیــن موضوعــی 
ــی  ــای مثبت ــر قدم ه ــی اگ ــود حت ــث می ش باع
بــا  شــود  برداشــته  نیــرو  وزارت  طــرف  از 
ــه رو شــود  ــا روب ــت آنه ــا مخالف ــی و ی بی توجه

ــه  ــم نادرســتی گرفت ــر تصمی ــا برعکــس اگ و ی
شــود، نــه تنهــا مخالفتــی از طــرف آنهــا صورت 
ــت  ــا رضای ــع ب ــه در بعضــی از مواق ــرد بلک نگی
نمونــه،  به عنــوان  گــردد.  همــراه  ایشــان 
یکــی از برنامه هــای نســبتاً خــوب شــرکت 
ــه  ــدودی ب ــا ح ــه ت ــان ک ــه ای کرم آب منطق
ــی  کاهــش برداشــت از ســفره های آب زیرزمین
ــا در  ــه چاه ه ــک ماه ــی ی ــد، خاموش می انجام
ــا چنــد ســال قبــل،  فصــل زمســتان اســت. ام
نماینــده مــردم رفســنجان در مجلــس شــورای 
اســالمی از طــرف کشــاورزان منطقــه بــا اصــرار 
از آب منطقــه ای خواســتار لغــو ایــن برنامــه در 
ــن  ــرای ای ــدم اج ــث ع ــد و باع ــال گردی آن س
ــن  ــد. ای ــنجان ش ــان در رفس ــرح در آن زم ط
ــاورزان  ــیاری از کش ــت بس ــر رضای کار در ظاه
اقــدام  را در پــی داشــت و به عنــوان یــک 
ــداد  ــز قلم ــده نی ــه آن نماین ــت در کارنام مثب
ــی در حقیقــت اگــر حتــی شــرکت  ــد، ول گردی
آب منطقــه ای نمی خواســت خاموشــی را اجــرا 
کنــد، شایســته بــود کــه بــا اعتــراض کشــاورزان 

روبــه رو می شــد.
بــر عکــس مــورد فــوق، اجــرای طــرح فاضــالب 
در شهرســتان زرنــد اســت؛ بــه لحــاظ علمی در 
صورتــی کــه در یــک منطقه شــبکه جمــع آوری 
ــی  ــد و آب مصرف ــود نداشته باش ــالب وج فاض
ــفره  ــی وارد س ــای جذب ــق چاه ه ــرب از طری ش
گــردد، حــدود 70 درصــد آن مجــدداً بــه ســفره 

برگشــت داده شــده و باعــث تغذیــه ســفره 
می گــردد.  امــا در صــورت اجــرای شــبکه 
فاضــالب، آب مصــرف شــده در بخــش شــرب 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــده و م ــه ش ــدداً تصفی مج
ــوی 70 درصــد  ــی در عمــل جل ــرد؛ یعن می گی
از آبــی کــه وارد ســفره می شــود گرفتــه شــده 
ــر  ــال اگ ــود. ح ــته می ش ــه آن کاس و از تغذی
ــن  ــه تأمی ــاه وظیف ــه چ ــردد 15 حلق ــرض گ ف
أب شــهر زرنــد را بــه عهــده دارنــد، بــا اجــرای 
ــه چــاه  ــل این اســت که 10 حلق ــن طــرح مث ای
ــورد  ــر و م ــی حف ــن دشــت بحران ــد در ای جدی
اســتفاده قــرار گیــرد. شــرکت آب و فاضــالب بــا 
توجــه بــه نیــاز شــرکت فــوالد بــه آب، اجــرای 
ــه ایــن شــرکت داده  ــد را ب طــرح فاضــالب زرن
ــده  ــه ش ــده آب تصفی ــرار ش ــال آن ق و در قب
را در بخــش صنایــع مصــرف نمایــد. اگــر 
ــی  ــل مثبت ــالب عم ــبکه فاض ــرای ش ــه اج چ
ــفره  ــودن س ــی ب ــل بحران ــی به دلی ــت، ول اس
آب زیرزمینــی زرنــد، بــدون شــک اهمیــت 
حفــظ ســفره ارزشــمندتر از تأمیــن آب شــرکت 
فــوالد از ایــن طریــق می باشــد؛ مخصوصــاً کــه 
ــی  ــطح آب زیرزمین ــودن س ــن ب ــل پایی به دلی
مشــکل خاصــی زرنــد را تهدیــد نمی کنــد.  در 
ایــن مــورد بهتــر بــود شــرکت فــوالد بــا خریــد 
ــل  ــد کام ــا خری ــاورزی ی ــای کش آب از چاه ه
چاه هــا و اگــر امکان پذیــر نبــود بــه خریــد 
ــه  ــبت ب ــاه نس ــدادی از چ ــهم از تع ــد س چن
ــدام می نمــود.  ــاز خــود اق ــورد نی ــن آب م تأمی
ــراض  ــا اعت ــچ گاه ب ــی هی ــن موضوع ــا چنی ام
ــا  ــاً ب ــه گاه ــد، بلک ــه رو نگردی ــاورزان روب کش
ــد. در  ــراه گردی ــز هم ــا نی ــبی آنه ــت نس رضای
مثال هــای متعــددی می تــوان  مــورد  ایــن 
زد کــه به دلیــل اطالــه کالم از ذکــر آنهــا 

خــودداری می گــردد.
در مجمــوع بایــد بــه امیــد زمانــی باشــیم کــه 
ــکان و مصرف کننــدگان  نهادهــا، انجمن هــا، مال
اصلــی منابــع آب، اوالً  آگاهــی خــود را نســبت 
خویــش  منطقــه  آب  منابــع  وضعیــت  بــه 
ــاً  ــه صرف ــای آنک ــاً به ج ــد و ثانی ــش دهن افزای
نیــرو  وزارت  برنامه هــای  و  منتقــد طرح هــا 
باشــند خودشــان  وارد گــود گردیــده و بــا ارائــه 
راهکارهــا و پیشــنهادات مفیــد مســئولین وزارت 
نیــرو را متقاعــد بــه اجــرای آنهــا نماینــد؛ زیــرا 

ــه آنهــا اســت.  ــه متعلــق ب کــه ایــن خان
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ــت  ــی در مدیری ــای حجم ــوع کنتوره موض
اضافــه  کنتــرل  طریــق  از  آب  منابــع 
اســت کــه  برداشــت چندیــن ســال 
دردســت اقــدام اســت، امــا همــواره بــا اما 
ــان  ــا، زم ــی آنه ــرد فن ــی در کارک و اگرهای
وارد مــدار شدنشــان و نحــوه آمــوزش 
کشــاورزان روبــه رو بوده اســت. از ایــن 
ــرح  ــری ط ــالم مج ــد اس ــراغ وحی رو، س
تعــادل بخشــی و مســئول حفــاری و عضــو 
ــه  ــدور پروان ــه ص ــیدگی ب ــیون رس کمیس
شــرکت آب منطقــه ای کرمــان رفتیــم. 
اســالم 15 ســال ســابقه کار در شــرکت آب 

ــود دارد. ــه خ ــه ای را در کارنام منطق
آقــای اســالم! از چــه ســالی کنتــور حجمی 
ــت؟ و  ــده اس ــرا ش ــان اج ــتان کرم در اس
تاکنــون چنــد درصــد از چاه هــای آب 
ــی  ــور حجم ــه کنت ــتان ب ــت های اس دش

مجهــز شــده اند؟
آغــاز  کنتــور  نصــب   1394 ســال  از  تقریبــاً 
شده اســت. در شــمال اســتان روی حــدود 85 
درصــد چاه هــا کنتــور نصــب شــده اســت. وصــل 
ــان  ــی شدنش ــت، عملیات ــد اس ــک بُع ــان ی بودنش
هــم بُعــد دیگــری اســت. دشــت بردســیر به عنــوان 
اولیــن دشــت اســتان بــه کنتــور تجهیــز و کامــاًل 
عملیاتــی شده اســت و دشــت های رفســنجان و 

ــتند. ــدن هس ــی ش ــال عملیات ــد در ح زرن

ــه  ــه چ ــور ب ــدن کنت ــی ش ــوه عملیات نح
ــت؟ ــورت اس ص

ــا  ــه ب ــد ک ــا کارت شــارژ دارن یکســری از کنتوره
ــم  ــرد حج ــاعت کارک ــاه و س ــی چ ــه دب ــه ب توج
ــر اســاس آن  برداشــت آب مشــخص می شــود و ب
حجــم، کارت شــارژ می شــود و در مــورد تعــدادی 
ــور توســط  ــچ(، کنت ــه کوچــک هســتند )۲ این ک

ــردد. ــت می گ ــور قرائ اپرات
در ایــن حجــم تحویلــی آیــا ضریــب 
هیدرومــدول )نیــاز آبــی نــوع کشــت( هــم 

در نظــر گرفتــه می شــود؟
ــی،  ــای قدیم ــدور پروانه ه ــفانه در ص ــه. متأس بل
ــد  ــتر از ح ــده و بیش ــده نش ــی آب دی ــند مل س
پروانــه صــادر کرده انــد و از طرفــی خیلــی از 
افــراد توســعه کشــت داده انــد. در شــهرهایی مثــل 
رفســنجان یــا جاه هــای دیگــر کــه برویــد خیلــی 
ــی  ــده تصرف ــان دهن ــه نش ــد ک ــی ملی ان از اراض
ــم  ــالب ه ــد از انق ــع، بع ــت. درواق ــان اس بودنش
ــت  ــعه کش ــم توس ــد و ه ــاه زده ش ــه چ بی روی

انجــام شده اســت.
خیلــی جالــب اســت، دشــت رفســنجان در ســال 
53 شمســی ممنوعــه اعــالم شــد و قبــل از 
ــنجان  ــت رفس ــه در دش ــی ک ــالب پروانه های انق
ــان 3600  ــاعت کارش ــراً س ــدند اکث ــادر می ش ص
ســاعت بــود، ولــی بعــد از انقــالب ســاعت کارکــرد 

ــد. ــاال بردن را ب
ســاعت کارکــرد 3600 ســاعت یعنــی باغــی نبایــد 
ــدار برداشــت آب  ــن مق ــی ای موجــود باشــد؛ یعن
ــاًل:  ــت، مث ــت اس ــل کش ــک فص ــرای ی ــط ب فق
ــی  ــدم کاشــته شــود. ول ــار، گن ســیب زمینی، خی
ــاه  ــادی چ ــداد زی ــالب تع ــد از انق ــفانه بع متأس
حفــر شــد. ایــن چاه هــا هــم ســطح زیــر کشــت 
ــد.  ــداری رفتن ــه ســمت باغ ــم ب ــرد و ه ــاال ب را ب
ــت ســاالنه دشــت رفســنجان  ــن اُف ــروز میانگی ام

63 ســانتی متر اســت.
ــروز  ــه ام ــه ب ــات رخ داد ک ــن اتفاق ــره ای باالخ

رســیدیم. هــم آب کیفیتــش را از دســت داده 
و هــم آبخوان هایمــان ضعیــف شــده اســت و 
مناطقــی مثــل رفســنجان دیگــر تــوان آبی نــدارد؛ 
مثــاًل چاهــی کــه 30 لیتــر پروانــه اش بــوده، طــی 
ــده،  ــا ش ــار جا به ج ــار ب ــته چه ــال گذش 15 س
ولــی بیــش از شــش، هفــت لیتــر آب نتوانســتند 
بردارنــد. در واقــع دیگــر زمیــن آن تــوان برداشــت 

ــدارد. آب را ن
در مــورد کنتورهــای حجمــی کــه بــر 
ــا  ــد، آی ــبه می کنن ــم محاس ــاس حج اس
ــم  ــت ه ــه برداش ــبه اضاف ــکان محاس ام

ــد؟ دارن
بــا نصــب کنتــور اضافــه برداشــت نداریــم. وقتــی 
کــه نیروهــای بازرســی شــرکت بازدیــد می کننــد 
ــت  ــر برداش ــد، اگ ــه باش ــق پروان ــد طب ــی بای دب
ــد  ــزم می کنن ــاه را مل ــب چ ــد صاح ــتر باش بیش
کــه ایــن دبــی کاهــش پیــدا کنــد، وقتــی کاهــش 
پیــدا کــرد بعــد شــارژش می کننــد. شــارژ کنتــور 
ــرد چــاه اســت.  ــی و ســاعت کارک ــر اســاس دب ب
ــد و  ــراض می کنن ــردم اعت ــی از م ــوالً بعض معم
می گوینــد چــرا بعضــی چاه هــا یکســره دارنــد کار 
می کننــد، ولــی بعضــی چاه هــا ســریع شارژشــان 
ــن اســت کــه  ــر ای ــن ام ــت ای تمــام می شــود؛ عل
ــت و  ــر اس ــه کمت ــی پروان ــا  از دب ــی آن چاه ه دب
چــون مــالک مــا حجــم اســت بــه همیــن دلیــل 

ــد. ــاق می افت ــن اتف ای

گفت و گو با وحید اسالم، مجری طرح تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای کرمان 

وقتی کنتورها به شمارش می افتند
مریم حسنی سعدی 
دبیر کمیته آب انجمن پسته ایران
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بابــت شــارژ کنتــور هزینــه ای هــم گرفتــه 
می شــود؟

ــگام  ــه هن ــه ای ک ــت. هزین ــگان اس ــردن رای ــارژ ک ش
خدمــات  بــرای  می شــود  گرفتــه  کــردن  شــارژ 
پشــتیبانی کنتــور اســت کــه برعهــده شــرکت نیســت. 
ایــن هزینــه بابــت کالیبراســیون و کنتــور اســت کــه 

ــود متقاضــی اســت. ــده خ ــر عه ــه اش ب هزین
در  کارت خــوان  دســتگاه  چــرا  پــس 
شــرکت های آب منطقــه ای وجــود دارد؟

ایــن  دســتگاه مــال شــرکت های خصوصــی اســت 
و مربــوط بــه شــرکت آب منطقــه ای نیســت. فکــر 
ــاده  ــاق افت ــن اتف ــم فقــط در رفســنجان ای می کن
اســت و تــا جایــی کــه مــن در جریــان هســتم در 
ــرض  ــد ع ــته ایم. بای ــر نداش ــتان های دیگ شهرس
کنــم ایــن کارت خــوان مــال شــرکتی اســت کــه 
قــرارداد پشــتیبانی را انجــام می دهــد؛ بــرای 
ــه  ــد، وگرن ــن کار را کردن ــوع ای ــی ارباب رج راحت
ــد. ــات می گرفتن ــرون خدم ــد بی ــد می رفتن بای
آیــا در مــورد نحــوه عملکــرد کنتــور 

اطالع رســانی  شــارژ  نحــوه  و  حجمــی 
چگونــه  کشــاورز  اینکــه  شده اســت؟ 
اطــالع پیــدا کنــد کــه چقــدر شــارژ دارد و 
در طــول ســال چقــدر بایــد اســتفاده کند؟

ــش داده  ــور نمای ــم روی کنت ــزان حج ــه، می بل
افــراد  موتورچی هــا  متأســفانه  می شــود. 
ــت  ــد هم ــاورزها بای ــتند و کش ــوادی نیس باس
کننــد و افــراد نســبتاً باســوادی جایگزیــن کننــد 
تــا حواسشــان باشــد شــارژ تمــام نشــود. حتــی 
ــه کشــاورزها در ســال  ــرای توجی ــرو ب وزارت نی
اول گفتــه بــود اگــر کســی شــارژش تمــام شــد 
یــک هفتــه تــا ده روز قطــع باشــد بعــد وصــل 

ــد. ــارژش کنی ــاره ش ــد و دوب کنی
ایــن اســت مــدت  آیــا منظورتــان 
ــاورزها  ــازگاری کش ــرای س ــه ب ــی ک زمان
ــاله  ــک س ــد ی ــر گرفتن ــان در نظ در کرم

ــت؟ اس
ــد  ــه گفتن ــود ک ــی ب ــال فرصت ــک س ــه، ی بل
ــع  ــن قط ــی در ای ــد، ول ــع کنی ــور را قط کنت

تــا ده روز طــول  یــک هفتــه  شــدن کــه 
و  بگیــرد  صــورت  اطالع رســانی  می کشــد 
ــه  ــا توجی ــد ت ــد اداره صحبــت کن کشــاورز بیای
شــود. ایــن موضــوع کم کــم دارد جــا می افتــد.
ــت  ــر دش ــرای ه ــرد ب ــاعت کارک ــا س آی
یکســان در نظــر گرفتــه شــده اســت یــا 
ــاعت  ــرداری س ــد بهره ب ــر واح ــر ه خی

ــود را دارد؟ ــص خ ــرد مخت کارک
بــرای هــر چاهــی فــرق می کنــد، ولــی بــر اســاس 
ــا ســاعت  ــر چاه ه حجــم ســندملی آب اســت. اکث
ــون  ــت؛ چ ــی اس ــند مل ــتر از س ــان بیش کارکردش
اراضی شــان نیــز بیشــتر اســت، پــس شــامل اصالح 
نمی شــود. بایــد عــرض کنــم کــه در تعدیــل 
۲5 درصــد از حجــم برداشــت کــم می کنیــم؛ 
یعنــی هــم از دبــی و هــم از ســاعت کارکــرد 
ــا  ــم و م ــر آب نداری ــال حاض ــود. در ح ــم می ش ک
مجبوریــم کــم کنیــم. کســانی کــه اراضــی تصــرف 
ــن آب  ــد. تأمی ــا کنن ــی را ره ــد اراض ــد بای کردن

ــت. ــر نیس ــت امکان پذی ــرای دش ــاً ب واقع
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