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هیئــت مدیــره انجمــن پســته ایــران اولین جلســه 
خــود در ســال 98 را در بیســت و پنجمیــن روز 
از فروردیــن مــاه برگــزار نمــود. ایــن جلســه کــه 
ــاد آگاه،  ــی، فره ــیدمحمود ابطح ــور س ــا حض ب
ــه  ــمعلی زاده، فاطم ــی قاس ــریف، عل ــهیل ش س
ــن زاده،  ــم امی ــان، عبدالکری ــد بازی ــری، مجی نظ
ــی  ــرا مرتضــوی و محمدعل ــد، زه ــد ارجمن نوی
مصوبــات  یافــت،  رســمیت  شــعاع  انجــم 
ــی از  ــه برخ ــت. در ادام ــه ای داش ــل مالحظ قاب

ــت: ــه آمده اس ــن جلس ــات ای مصوب
ــی  ــه میزبان ــش خراســان ب ــرر شــد همای •  مق
اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن و کشــاورزی 
ــاالن  ــوان نشســت فع ــا عن خراســان رضــوی ب
ــای  ــون چالش ه ــور پیرام ــته کش ــت پس صنع
ــح  ــرای صب ــران در ســال 98، ب ــازار پســته ای ب
برنامه ریــزی   98 اردیبهشــت   12 ظهــر  تــا 
برنامــه،  ایــن  ادامــۀ  در  همچنیــن  گــردد. 
ــا  ــن ب ــره انجم ــت مدی ــترک هیئ ــه مش جلس

اتــاق خراســان رضــوی و  هیئــت رئیســه 
کارگاه آموزشــی باغبانــی بــرای عالقمنــدان 
ــه مــوازات هــم بــرای بعدازظهــر همــان روز  ب

گــردد. برنامه ریــزی 
ــراوان از  ــی ف ــن قدردان ــره ضم ــت مدی • هیئ
ــول  ــوی در ط ــیدمحمدابراهیم عل ــات س زحم
ســه ســال خدمــات ایشــان در انجمــن، زهــرا 
مرتضــوی را بــه اتفــاق آرا بــه عنــوان دبیــرکل 

ــرد. ــران منصــوب ک ــد انجمــن پســته ای جدی
•  مقــرر شــد زهــرا مرتضــوی، دبیــرکل انجمــن 
پســته ایــران برنامــه پیشــنهادی خــود را بــرای 
هیئــت  بــه  انجمــن  فعالیت هــای  پیشــبرد 

ــد. ــه کن ــره ارائ مدی
•  جهــت برگــزاری جلســه مجمــع عمومــی و 
ــال  ــره س ــت مدی ــا و هیئ ــت امن ــات هیئ انتخاب
ــه  ــد دبیرخان ــرر ش ــال مق ــاه امس 98 در تیرم

هماهنگی هــای الزم را انجــام دهــد.
در  موجــود  تالطم هــای  بــه  توجــه  بــا    •

ــی  ــرح تحقیقات ــد ط ــرر ش اقتصــاد کشــور، مق
ــر مقــدار  ــازار جهــت تخمیــن دقیق ت مطالعــه ب
مصــرف داخــل پســته کشــور بــه محصــول 99 

ــردد. ــول گ موک
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ــران در  ــته ای ــن پس ــای انجم ــت امن ــه هیئ جلس
تاریــخ 16 اســفندماه 1397 بــا حضــور 39 نفــر از 
اعضــای هیئــت امنــا، 28 نفــر اصالتــاً و 11 نفــر 
وکالتــاً، رســمیت یافــت و آغــاز شــد. جلســه بــا 
خیــر مقــدم ســیدمحمود ابطحــی، رئیــس هیئــت 
ــب  ــاط، نای ــر نش ــی اکب ــپس عل ــره، و س مدی
ــن،  ــت. همچنی ــه یاف ــا، ادام ــت امن ــس هیئ رئی
حاضریــن از رهنمودهــای اســداهلل عســگراوالدی 
در خصــوص معضــالت اخیــر صــادرات پســته 
ــد شــدند.  ــه انجمــن بهره من ــوط ب و مســائل مرب
در ادامــه، محســن جالل پــور عضــو هیئــت 
ــای  ــز دیدگاه ه ــران نی ــته ای ــن پس ــای انجم امن
خــود را راجــع بــه مســائل روز و آینــده صنعــت 
پســته کشــور و عملکــرد و نقــش انجمــن ارائــه 
ــه  ــه ارائ ــن جلس ــات ای ــه مصوب ــود. در ادام نم

شده اســت:
ــم  ــذ حک ــه دوره تنفی ــه خاتم ــه ب ــا توج •   ب
ــه  بازرســین، زهــرا مرتضــوی و جــواد نظــری ب
اتفــاق آرا بــرای یــک دوره یــک ســاله دیگــر بــه 
ترتیــب بــه عنــوان بــازرس اصلــی و علی البــدل 

انتخــاب شــدند.
•  در خصــوص تاریــخ جلســه مجمــع عمومــی 

و انتخابــات دور آتــی، اعضــای هیئــت امنــا بــه 
اتفــاق آرا موافقــت خــود را نســبت بــه برگــزاری 
ــاه  ــان در تیرم ــورت هم زم ــات به ص ــن جلس ای

98 اعــالم نمودنــد و بــرای تعییــن روز جلســات 
بــه هیئــت مدیــره وکالــت دادنــد.

ــرای  ــره ب ــت مدی ــوب هیئ ــنهادات مکت •   پیش
افزایــش حــق ورودی و حــق عضویــت اعضــای 
ــه  ــن نام ــش آیی ــا و ویرای ــت امن ــته و هیئ پیوس
ــرات  ــن نظ ــد و حاضری ــی ش ــت بررس عضوی
خــود را پیرامــون موضــوع ارائــه کردنــد. اعضای 
هیئــت امنــا بــا اکثریــت آرا بــا پیشــنهاد افزایــش 
حــق عضویــت و ویرایــش آییــن نامــه عضویــت 
مطابــق پیشــنهاد مکتــوب ارائــه شــده بــه جلســه 
ــر  ــد. ب ــت نمودن ــره موافق ــت مدی ــط هیئ توس
ایــن اســاس مقــرر شــد حــق عضویــت اعضــای 
ــرای اعضــای  ــته باشــد و ب ــر نداش وابســته تغیی
ــال و  ــون ری ــه 10 میلی ــق ورودی ب ــته ح پیوس
ــال  ــون ری ــه 20 میلی ــاالنه ب ــت س ــق عضوی ح
افزایــش یابــد. همچنیــن، مقــرر شــد حــق 
ــون  ــه 60 میلی ــا ب ــت امن ــت اعضــای هیئ عضوی
ــال افزایــش داشــته باشــد. پیشــنهاد افزایــش  ری
ــره نســبت  حــق عضویــت اعضــای هیئــت مدی
ــه رأی گذاشــته شــد  ــا ب ــه اعضــای هیئــت امن ب

ــاورد. ــب نی ــرای تصوی ــه رأی الزم را ب ک
ــاط  ــتاوردها و نق ــزارش دس ــه گ ــن ارائ •   ضم

ــال 98  ــه س ــال 97 و برنام ــرد س ــف عملک ضع
انجمــن توســط دبیــرکل، گــزارش تفریــغ بودجه 
و عملکــرد مالــی ســال 97 و بودجــه پیشــنهادی 

ســال 98 توســط خزانــه دار انجمــن، ســهیل 
شــریف، بــه ســمع و نظــر اعضــای هیئــت 
ــه و  ــاق آرا برنام ــن به اتف ــید و حاضری ــا رس امن
بودجــه پیشــنهادی هیئــت مدیــره بــرای ســال 98 

ــد. ــب نمودن را تصوی
ــد رضــوی،  ــار زن ــزارش به ــه گ ــس از ارائ •   پ
ــران  ــته ای ــن پس ــی انجم ــط عموم ــئول رواب مس
پیرامــون اســناد چشــم انداز و مرامنامــه اخالقــی 
پیشــنهادی و فرآینــد تهیــه ایــن اســناد، بــازرس 
ــرات خــود را در  ــرا مرتضــوی، نظ ــن، زه انجم
ــود. وی  ــه نم ــم انداز ارائ ــناد چش ــوص اس خص
ــود  ــی های خ ــج بررس ــزارش نتای ــن گ همچنی
ــازرس  ــه ب ــه ب ــای محول ــه مأموریت ه ــع ب راج
ــه ســمع و  ــا را ب ــر هیئــت امن در دو جلســه اخی
نظــر اعضــا رســاند. حاضریــن پــس از اســتماع 
گزارشــات اســناد چشــم انداز بــه بحــث و تبــادل 
ــد و  ــات پرداختن ــن موضوع ــورد ای ــر در م نظ
ــد  ــرر ش ــد. مق ــه کردن پیشــنهادات خــود را ارائ
ــای  ــه ای از اعض ــب کمیت ــث در قال ــن مباح ای
هیئــت امنــا ادامــه یابــد تــا نتایــج آن بــه جلســه 

ــردد. ــه گ ــا ارائ ــت امن ــی هیئ آت
ــت  ــره جه ــت مدی ــد هیئ ــرر ش ــان مق •   در پای

معرفــی انجمــن و گــزارش فعالیت هــای انجمــن 
و توســعه عضویــت، همایشــی را در بهــار 98 در 

مشــهد برگــزار کنــد.
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ســال گذشــته پــس از پایــان ماه هــای آذر 
و دی نگرانی هــا خیلــی زیــاد بــود، چــون 
ــل  ــال ماقب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــی نس حت
ــع ســاعات ســرمایی  ــزان تجمی ــن می آن، کمتری
تقریبــًا  گفــت  می تــوان  شــده بود.  تجربــه 
ــد و  ــوب ش ــوی خ ــرایط ج ــاه ش ــن م از بهم
ماه هــای بهمــن و اســفند ســهم زیــادی در 
تأمیــن نیــاز ســرمایی داشــتند. امــا نیاز ســرمایی 
ــال های  ــن س ــه میانگی ــبت ب ــده نس ــن ش تأمی
ــث  ــن موضــوع باع ــود و همی ــر ب ــته کمت گذش
تأخیــر در رشــد اول فصــل درختــان پســته شــد، 
ــل،  ــن ســال قب ــه فروردی ــه نســبت ب به طوری ک
ــدند.  ــبز ش ــر س ــا 14 روز دیرت ــان 12 ت درخت
ــات  ــر آف ــت دیرت ــن مســئله موجــب فعالی همی
و متعاقبــًا بــه تعویــق افتــادن سم پاشــی های 
خطــر  خوشــبختانه  شده اســت.  فصــل  اول 
از  ناشــی  رطوبــت  دلیــل  بــه  ســرمازدگی 
ــن در کل کشــور وجــود  ــای فروردی بارندگی ه
نداشته اســت. در گذشــته خســارات ســرمازدگی 
بیشــتر در روزهــای مختلــف فروردین از ششــم 
ــا  ــاق می افتاده اســت، ام ــا بیســت و پنجــم اتف ت

ــًا  ــته عمدت ــال گذش ــی 2 س ــه ط ــی ک از آنجای
ــه  ــا هــم ب ــد، توجــه م گرماهــا خســارت زده ان
ــبختانه  ــت، خوش ــوده اس ــر ب ــای حداکث دماه
امســال ایــن خطــر نیــز کمتــر پســته کشــور را 
تهدیــد می کنــد. ممکــن اســت بارندگی هــا 
در باغ هایــی کــه درخــت نــر کمــی دارنــد 
ــن  ــا ای ــد، ام ــح داشته باش ــر تلقی ــی ب ــر منف اث
احتمــال ضعیــف اســت، چــون بالفاصلــه بعــد 
ــی می شــد و پراکنــش  از بارندگی هــا هــوا آفتاب
ــت.  ــام گرفته اس ــی انج ــه خوب ــرده ب ــه گ دان

ــت.  ــوب اس ــون خ ــم تاکن ــام ه ــت ارق وضعی
ــه گل کمــی  ــه قوچــی جوان ــم کل ــا اینکــه رق ب
ــبز  ــی س ــه خوب ــان ب ــا درخت ــت، ام آورده اس
ــه  ــی ک ــه کم ــداد خوش ــان تع ــده اند و هم ش
ــت.  ــاز شده اس ــیده و ب ــی کش ــه خوب ــد ب دارن
معمــوالً حســاس ترین ارقــام بــه نوســانات 
دمایــی و تأمیــن نیــاز ســرمایی رقــم کلــه 
قوچــی و اکبــری هســتند. وقتــی کله قوچــی بــه 
ــی  ــوان پیش بین ــده، می ت ــبز ش ــی س ــن خوب ای
ــام هــم  ــه ارق کــرد کــه رقــم احمدآقایــی و بقی
به طورکلــی،  وضعیــت خوبــی داشته باشــند. 

ــا امــروز در جاهایــی کــه تلقیــح تمــام شــده  ت
و دانه هــا ارزنــو شــده اند، دانه هــا هماهنــگ 
هســتند و مشــکل خاصــی مشــاهده نمی شــود. 
فقــط باغــداران در جاهایــی کــه محصــول 
کــم اســت بایــد مراقــب باشــند تــا آفــت 
محصولشــان را نابــود نکنــد و از آنجایــی کــه تا 
آخــر اردیبهشــت ممکــن اســت تعــداد روزهای 
ابــری زیــاد باشــد و در جــذب کلســیم مشــکل 
ــرف  ــیم و مص ــی کلس ــود، محلولپاش ــاد ش ایج
ــان پســته  ــه درخت ــه تغذی خاکــی آن را در برنام
ــه  ــرف را ب ــدار مص ــی مق ــد و حت ــرار دهن ق
ــد  ــر ســال گذشــته در نظــر بگیرن ــدازه 2 براب ان
ــع  ــالل در جــذب کلســیم مرتف ــا مشــکل خت ت

ــردد.  گ
بــرای توضیــح در خصــوص خســارت های 
ــه  ــاه ب ــت م ــه اردیبهش ــد از نیم ــی بای احتمال
ــو را پشــت  ــه ارزن ــام مرحل ــه ارق بعــد کــه کلی
ــن  ــرای تخمی ــرد. ب ــاوت ک ــته اند، قض سرگذاش
مقــدار محصــول امســال در اواخــر تیرمــاه 
ــت  ــون وضعی ــود، چ ــر نم ــار نظ ــوان اظه می ت

پوکــی در آن زمــان مشــخص می شــود. 

شروعی امیدوارکننده برای پسته
حسین رضایی تاج آبادی
کارشناس ارشد باغبانی



ــت  ــته اس ــه اول پس ــدی و درج ــات کلی ــته ازآف ــوار پس ــه چوبخ پروان
ــه  ــن حشــره زمســتان را ب ــه در مناطــق پســته کاری پراکنــش دارد. ای ک
ــه  ــاخه ها ب ــر ش ــارم( در داخــل س صــورت الرو ســن آخــر )ســن چه
ــتان  ــر زمس ــل، آخ ــرایط فص ــوا و ش ــای ه ــه دم ــته ب ــرد. بس ــر می ب س
بیــرون می آیــد و الرو روی شــاخه پیلــه شــفیرگی ایجــاد مــی کنــد.  بــا 
طــی شــدن مراحــل رشــد بــه حالــت پروانــه )حشــره کامــل( در آمــده 
ــذاری را در محــور خوشــه و سرشــاخه  ــری و تخم گ و ســپس جفت گی
ــا از  ــده و الروه ــخ ش ــا تفری ــه تخم ه ــد. در ادام ــام می ده ــوان انج ج
قســمت مرکــزی خوشــه تغذیــه کــرده و نزدیــک بــه نــوک خوشــه  دور 
ــرده  ــع ک ــي قط ــه اصل ــي را از خوش ــاي انتهای ــاط میوه ه ــد و ارتب می زن
و در نتیجــه باعــث خشــکیدن میوه هــاي راس خوشــه مي گردنــد. 
همچنیــن الرو در داخــل محــور شــاخه تغذیــه کــرده و در داخــل شــاخه 

ــد. ــی کن ــی م ــتان را ط ــد و زمس می مان
آغــاز خــروج الرو از شــاخه هــای آلــوده حــدوداً اوایــل اســفند و زمانــی 
ــد. در  ــد می باش ــانتی گراد برس ــه س ــه 10 درج ــرارت ب ــه ح ــه درج ک
ایــن هنــگام الرو  ســوراخی را بــه ســمت ســطح شــاخه ایجــاد مــی کنــد 
ــد  ــت خواه ــل روی و از آن خــارج می شــود. ســوراخ های خروجــی قاب
بــود. الروهــا پــس از خــروج بــرای یافتــن محــل مناســب شــفیره شــدن 
بــه جســتجو می پردازنــد. انتقــال الروهــا از شــاخه ای بــه شــاخه دیگــر 
توســط تارهــای ابریشــمی-بزاقی الرو صــورت می گیــرد و پــس از یافتــن 
ــاخه ها و  ــتری روی ش ــی و خاکس ــه هرم ــدن پیل ــا تنی ــب ب ــل مناس مح
تعــدادی هــم در ســطح زمیــن در البــه الی کلوخه هــا تبدیــل بــه شــفیره 
ــل  ــغ اوای ــرات بال ــت. حش ــفیرگی 25-30 روز اس ــوند. دوره ش می ش
ــن  ــا در اواســط فروردی ــت آنه ــر و جمعی ــد ظاه ــه بع ــاه ب ــن م فروردی

بــه حداکثــر رســیده و تــا دهــه اول اردیبهشــت خــروج حشــرات کامــل 
ــغ  ــاه شــفیرگی، حشــره بال ــان کوت ــا در زم ــن حشــره تنه ــه دارد. ای ادام
ــا  ــه ه ــال را درون  خوش ــام س ــه ای ــوده و بقی ــترس ب ــم در دس و تخ
ــه  ــزی ب ــدارد. تخم ری ــه ن ــل تغذی ــره کام ــد. حش ــاخه ها می گذران و ش
ــی،  ــر جوانه هــای جانب صــورت تک تــک روی شــاخه ها، فرورفتگــی زی
روی محــور اصلــی خوشــه و بنــدرت روی دمبــرگ دیــده شــده اســت. 
حداکثــر تخم ریــزی 2تــا 3 روز بعــد از اوج ظهــور حشــرات بالــغ بــوده 
ــًا  ــا تقریب ــاده حــدود 50 عــدد تخــم می گــذارد. تخم ه و هــر حشــره م
بعــد از یــک هفتــه تفریــخ شــده و الرو از همــان محــل وارد دم خوشــه 
ــیاه رنگی  ــه س ــه صــورت نقط ــوذ الرو ب ــردد. محــل نف ــاخه می گ ــا ش ی
ــه شــاخه ها  ــا از دم خوشــه ب ــال الروه ــگام انتق ــل مشاهده اســت. هن قاب

ــد. ــاق می افت ــاه اتف از تیرم
ــه،  ــزش خوش ــه ری ــر ب ــه منج ــه ک ــور خوش ــه از مح ــارت: تغذی خس
ــه از  ــت دیگــر تغذی ــوه می گــردد و در حال ــزش می خشــک شــدن و ری
محــور سرشــاخه کــه بــه ضعــف عمومــی و خشــک شــدن سرشــاخه ها 

منتهــی می شــود. 
میــزان خســارت: در زمانــی کــه اســتاندارد خوشــه بندی 20 دانه در خوشــه 
ــه خشــک می شــود، در نتیجــه 25  ــت 5 دان ــن آف ــا حضــور ای می باشــد. ب
ــن  ــود. ای ــک می ش ــی خش ــر آلودگ ــه در اث ــر خوش ــای ه ــد دانه ه در ص
ــی  ــردد. وقت ــی گ ــاهده م ــوده مش ــای آل ــه ه ــی از خوش ــارت در نیم خس
ــه  ــد. چنانچ ــه ها برس ــد خوش ــه 50 درص ــه و ب ــاال رفت ــی ب ــد آلودگ درص
ــا وجــود ایــن آفــت  عملکــرد یــک هکتــار بــاغ 4 تــن پســته تــر باشــد، ب

ــود می گــردد. ــن آفــت ناب ــه ای ــر حمل ــر اث ــر ب ــو پســته ت 250 کیل
  مبارزه: 

 Chelonus ــد ــور پارازیتویی ــن زنب ــف( طبیعــی و بیولوژیکــی: مهمتری ال
ــد. ــه می کن ــت را پارازیت ــد آف ــه 50 درص ــد ک kermakiae می باش

ب( شــیمیایی: بهتریــن ســم کنســالت )هگزافلومــورون( یــک در هــزار 
بــوده کــه بــر روی پســیل هــم تأثیــر دارد. کنســالت خاصیــت الرو کشــی 
ــن  ــود.  همچنی ــتفاده ش ــزار اس ــک 5 در ه ــن ول ــراه روغ ــه هم دارد. ب
مــی تــوان از ســموم لوفنــورون )مــچ( 1/5 در هــزار و یــا لوفنــورون + 

فنوکســي کارب )لوفوکــس( 1/5 در هــزار اســتفاده نمــود.
ــای  ــع دم ــا تاب ــو آنه ــات حشــره ای، خونســرد هســتند و رشــد و نم آف
محیــط اســت. ایــن حشــرات بــه مقــدار مشــخصی حــرارت نیــاز دارنــد 
تــا اینکــه از یــک مرحلــه رشــدی بــه مرحلــه رشــدی دیگــری تبدیــل 
ــاز  ــن مقــدار حــرارت مــورد نی ــد. ای ــا یــک نســل را طــی کنن شــوند ی

پیش آگاهی در تعیین زمان مبارزه با آفت پروانه چوبخوار پسته
مهدی بصیرت، عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته
حسین حکم آبادی، عضو هیئت علمی ایستگاه تحقیقات پسته دامغان
شهرزاد آقاسی کرمانی، کارشناس موسسه آموزش وترویج کشاورزی
مسعود حقیقت، مسئول هواشناسی کشاورزی سازمان هواشناسی کشور
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ترکیبــی از درجــه حــرارت و زمــان مــی باشــدکه بــه Degree Day  یــا 
روزدرجــه نــام بــرده مــی شــود.

ــل  ــر اســاس آســتانه حداق ــت ب ــن آف ــرای ای ــر ب مجمــوع حــرارت موث
حرارتــی 11 درجــه ســانتی گراد از اول بهمــن مــاه محاســبه شــود. 
زمانــی کــه مجمــوع حــرارت موثــر بــه 213.8 درجــه روز رســید حــدود 
65 درصــد از حشــرات کامــل ظاهــر مــی شــوند. کــه مــی تــوان برنامــه 
مبــارزه شــیمیایی انجــام داد. دقــت شــود بهتریــن نتیجــه مبــارزه در زمــان 
پیــک خــروج پروانــه بــوده اســت و چنانچــه مســاحت بــاغ زیــاد اســت 
ــه 4 روزه  ــک فاصل ــا ی ــی و ب ــان را سمپاش ــرف درخت ــک ط ــوان ی میت

طــرف دیگــر آن را سمپاشــی کنیــد.
برای آشنایی بیشتر به موضوع مثال زیر توجه فرمایید.

فــرض کنیــد حداقــل دمــای الزم بــرای آغــاز یــک مرحلــه نمــوی در یک 
ــده مثــال تفریــخ تخــم هــای حشــره 10 درجــه ســانتی گراد  موجــود زن
اســت و در دمــای باالتــر از 30 درجــه ســانتی گــراد آن مرحلــه نمــوی 
یــا تفریــخ تخــم آن حشــره کاهــش مــی یابــد. بنابرایــن بــه دماهــای 10 
و 30 درجــه مذکــور دماهــای آســتانه می گوینــد. پــس درجــه حــرارت 
پایــه یــا Tbase بــرای آغــاز ایــن مرحلــه نمــوی 10 درجــه ســانتی گــراد 
اســت. از طرفــی پژوهــش هــا نشــان داده انــد آن حشــره بــرای ایــن کــه 

ــه 70 درجــه  ــود ب ــخ ش ــش از تخــم تفری الروهای
روز رشــد یــا GDD نیازمنــد اســت. 

ــم درجــه روز  ــم و مینی ــای ماکزیم ــر اســاس دم ب
DD را بــرای هــر روز محاســبه مــی کنیــم، تــا در 

نهایــت از مجمــوع روز یــا DD هــای بــه دســت آمــده درجــه روز رشــد 
ــک روز 23 و  ــای در ی ــر دم ــاًل حداکث ــم. مث ــبه کنی ــا GDD را محاس ی
ــا  ــر ب حداقــل آن 17 درجــه ســانتی گراد اســت. پــس میانگیــن دمــا براب
20 درجــه ســانتی گــراد خواهــد بــود. حــال 10 را بــه عنــوان دمــای پایــه 
از میانگیــن دمــای ایــن روز یعنــی 20 کــم مــی کنیــم. پــس درجــه روز 

معــادل 10خواهــد بــود.

از آنجایــی کــه بــر اســاس مثــال فــوق تفریــخ تخــم هــای حشــره نیازمنــد 
70 درجــه روز رشــد بــود، بــا توجــه بــه نحــوه محاســبه GDD، ایــن میــزان 
ــرات  ــا تغیی ــردد ت ــم گ ــاعات فراه ــع س ــا و جم ــدن روزه ــا گذران ــد ب بای

رشــدی انجــام شــود و تفریــخ تخــم حشــره صــورت گیــرد.
مبنــای Degree Day براســاس داده هــای محاســبه شــده در ســامانه 

ــد. ــی باش ــاورزی م ــی کش هواشناس

ن باید با گذراندن روزها و جمع ساعات فراهم گردد تا تغییرات رشدی انجام شود و تفریخ تخم حشره صورت این میزا
 گیرد.

 براساس داده های محاسبه شده در سامانه هواشناسی کشاورزی می باشد.   Degree Dayمبنای
 

  راهنمای استفاده از سایت:
  در ابتدا وارد سایت هواشناسی کشاورزی به آدرسhttp://agro.irimo.ir   .شوید 

 

 
 
 .سپس در قسمت پایین و سمت چپ )تولید نمودارهای برخط( وارد سامانه شوید 

 

 

ن باید با گذراندن روزها و جمع ساعات فراهم گردد تا تغییرات رشدی انجام شود و تفریخ تخم حشره صورت این میزا
 گیرد.

 براساس داده های محاسبه شده در سامانه هواشناسی کشاورزی می باشد.   Degree Dayمبنای
 

  راهنمای استفاده از سایت:
  در ابتدا وارد سایت هواشناسی کشاورزی به آدرسhttp://agro.irimo.ir   .شوید 

 

 
 
 .سپس در قسمت پایین و سمت چپ )تولید نمودارهای برخط( وارد سامانه شوید 

 

 

راهنمای استفاده از سایت: 

•   در ابتدا وارد ســایت هواشناســی کشــاورزی 
به آدرس  http://agro.irimo.ir شــوید. 

ــپ  ــمت چ ــن و س ــمت پایی ــپس در قس •    س

ســامانه  وارد  برخــط(  نمودارهــای  )تولیــد 
ــوید. ش

را به عنوان دمای پایه از میانگین دمای این روز  10درجه سانتی گراد خواهد بود. حال  20است. پس میانگین دما برابر با 
 خواهد بود.10کم می کنیم. پس درجه روز معادل  20یعنی 

GDD=(Tmax+Tmin)/2-Tbase 
 

DD=(20+18)/2-10=10 

 
، GDDدرجه روز رشد بود، با توجه به نحوه محاسبه  70از آنجایی که بر اساس مثال فوق تفریخ تخم های حشره نیازمند 

 باید با گذراندن روزها و جمع ساعات فراهم گردد تا تغییرات رشدی انجام شود و تفریخ تخم حشره صورت گیرد. این میزان

 براساس داده های محاسبه شده در سامانه هواشناسی کشاورزی می باشد.   Degree Dayیمبنا
 

را به عنوان دمای پایه از میانگین دمای این روز  10درجه سانتی گراد خواهد بود. حال  20است. پس میانگین دما برابر با 
 خواهد بود.10کم می کنیم. پس درجه روز معادل  20یعنی 

GDD=(Tmax+Tmin)/2-Tbase 
 

DD=(20+18)/2-10=10 

 
، GDDدرجه روز رشد بود، با توجه به نحوه محاسبه  70از آنجایی که بر اساس مثال فوق تفریخ تخم های حشره نیازمند 

 باید با گذراندن روزها و جمع ساعات فراهم گردد تا تغییرات رشدی انجام شود و تفریخ تخم حشره صورت گیرد. این میزان

 براساس داده های محاسبه شده در سامانه هواشناسی کشاورزی می باشد.   Degree Dayیمبنا
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 به صورت ذیل وارد سامانه شوید 

 
 
 
  سپس گزینهPistachio-plant Pest  شکل ذیل را دنبال سیر  شاورزی  انتخاب و م را در گزارش های ک

 نمایید.
 

 
 
 

 
 
 
 
 به صورت ذیل وارد سامانه شوید 

 
 
 
  سپس گزینهPistachio-plant Pest  شکل ذیل را دنبال سیر  شاورزی  انتخاب و م را در گزارش های ک

 نمایید.
 

 
 
 

 
شهر( و دمای پایه ) ستگاه مورد نظر ) شروع، تاریخ پایان، ای سانتی گراد( را انتخاب و در پایان  11در ادامه تاریخ  درجه 

 را کلیک نمایید. Applyگزینه 
 

 
 

 ایستگاه مورد نظر بدست می آید. (درGDDسپس تعداد دمای تجمعی درجه روز رشد )
 

 
 

با توجه به جدول استتتاندارد  درجه ستتانتی گراد ( بوده و 11آستتتانه حداقل حرارتی)مجمع حرارت موثر مازاد به این عدد
GDD،را محاسبه می کنیم. پروانه ها زمان خروج درصد 

 یک مثال کاربردی از مزرعه جهت تفهیم موضوع در زیر ارائه شده است:

•  به صورت ذیل وارد سامانه شوید
 

•   سپس گزینه Pistachio-plant Pest را در گزارش های کشاورزی  انتخاب و مسیر شکل ذیل را دنبال نمایید.

ــخ  ــروع، تاری ــخ ش ــه تاری در ادام
نظــر  مــورد  ایســتگاه  پایــان، 
ــه )11 درجــه  ــای پای )شــهر( و دم
ســانتی گــراد( را انتخــاب و در 
کلیــک  را   Apply پایــان گزینــه 

نماییــد.
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شهر( و دمای پایه ) ستگاه مورد نظر ) شروع، تاریخ پایان، ای سانتی گراد( را انتخاب و در پایان  11در ادامه تاریخ  درجه 

 را کلیک نمایید. Applyگزینه 
 

 
 

 ایستگاه مورد نظر بدست می آید. (درGDDسپس تعداد دمای تجمعی درجه روز رشد )
 

 
 

با توجه به جدول استتتاندارد  درجه ستتانتی گراد ( بوده و 11آستتتانه حداقل حرارتی)مجمع حرارت موثر مازاد به این عدد
GDD،را محاسبه می کنیم. پروانه ها زمان خروج درصد 

 یک مثال کاربردی از مزرعه جهت تفهیم موضوع در زیر ارائه شده است:

سپس تعداد دمای تجمعی روز درجه رشد )GDD(در ایستگاه مورد نظر بدست می آید.

مجمــوع  عــدد  ایــن 
حــرارت موثــر مــازاد بــه 
آســتانه حداقــل حرارتــی 
)11 درجــه ســانتی گــراد( 
بــوده و بــا توجــه بــه 
 ،GDD جــدول اســتاندارد
خــروج  زمــان  درصــد 
پروانــه هــا را محاســبه 

ــم. ــی کنی م
ــردی از  ــال کارب ــک مث ی
تفهیــم  مزرعــه جهــت 
ــه  ــل ارائ موضــوع در مقاب

ــت: ــده اس ش
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دمای تجمعی درجه سانتی گرادایستگاه هواشناسیاستانردیف

1
اصفهان

244.8چوپانان

129.9اردستان2

138.8کاشان3

83.2نایین4

5

خراسان 
جنوبی

130.6بیرجند

212بشرویه6

118.7سرایان7

148.4فردوس8

109.5قاین9

256.1نهبندان10

خراسان 11
رضوی

139.9بجستان

158بردسکن12

204.6تایباد13

126.5تربت جام14

158.7خواف15

123.9سبزوار16

135.7کاشمر17

66.7کالت نادر18

144.7گناباد19

20
سمنان

110.6دامغان

96.6میامی21

135.1گرمسار22

دمای تجمعی درجه سانتی گرادایستگاه هواشناسیاستانردیف

سیستان و 23
بلوچستان

283.6زاهدان

276.4خاش24

25

فارس

122.5سروستان

104.9فسا26

91.4نیریز27

77.8قمقم28

29

کرمان

.301انار

21.5بافت30

224.4رفسنجان31

217.7زرند32

106.5سیرجان33

53.5شهر بابک34

114.8کرمان35

36

یزد

176.6رباط پشت بادام

296.3بافق37

215.6بهاباد38

102.9هرات39

223.1عقدا40

152.7مهریز41

236.6میبد42

جدول میزان گرمای تجمعی از تاریخ 1397/11/1 لغایت 1398/1/24
)مجموعه حرارت موثر مازاد به آستانه حداقل حرارتی 11 درجه سانتی گراد( براساس آمار برخط سایت هواشناسی کشاورزی
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ــات  ــور آف ــو و ظه ــق رشــد و نم ــی دقی پیش بین
ــت،  ــروری اس ــا ض ــر آنه ــت موث ــرای مدیری ب
امــا ایــن کار تــا حــدی دشــوار می باشــد. تنــوع 
زیــاد گیاهــان و آفــات آنهــا بــرای برنامه ریــزی و 
اجــرای برنامه هــای مدیریــت موفــق آفــات یــک 
ــر  ــه حداکث ــرای ب ــش محســوب می شــود. ب چال
ــداد  ــش تع ــموم و کاه ــی س ــاندن اثربخش رس
بایــد  آفت کش هــا  از  اســتفاده  سم پاشــی ها، 
دقیقــاً زمان بنــدی شــود. اســتفاده از آفت کش هــا 
در زمــان نامناســب بســیار هزینه بـَـر بــوده و حتــی 
ــچ  ــدون هی ــوارد ب ــی م ــت در بعض ــن اس ممک
اثرگــذاری بــر آفــات، دشــمنان طبیعــی را از بیــن 
ببــرد. به عــالوه، شناســایی و ردیابــی بســیاری از 
ــن  ــن موضــوع تعیی حشــرات مشــکل اســت، ای
ــد. در  ــده می کن ــی را پیچی ــق سم پاش ــان دقی زم
نتیجــه، برنامه ریــزی بــرای کاربــرد ســموم، اغلب 
بــر اســاس تقویــم زمانــی صــورت می گیــرد. بــا 
ــرای آفــات  ایــن وجــود، حشــره کش هایی کــه ب
حشــره ای دائمــی بــر اســاس یــک تقویــم زمانــی 
ــرل  ــه کنت ــر ب ــب منج ــوند اغل ــتفاده می ش اس
ضعیــف حشــره و اتــالف منابــع می گردنــد، چــرا 
کــه فعالیــت حشــرات از ســالی بــه ســال دیگــر 
بســته بــه آب و هــوا متغیــر می باشــد. بــه عنــوان 
مثــال، در حومــه غربی شهرســتان رفســنجان اوج 
ــال های  ــته در س ــوار پس ــه چوبخ ــرواز پروان پ
ــب در 16،  ــه ترتی 1395، 1396، 1397 و 1398 ب
ــی  ــت. در صورت ــن بوده اس 23، 10 و 22 فروردی
ــن  ــه در 18 فروردی ــته همیش ــداران پس ــه باغ ک
ــال ها  ــب س ــد، در اغل ــام دهن ــی را انج سم پاش
نمی آورنــد.  بدســت  را  کنتــرل  موثرتریــن 
همچنیــن بــه دلیــل تنــوع بســیار زیــاد آب و هــوا 
ــه محــل دیگــر، برنامه ریــزی مبتنــی  از محلــی ب
ــاًل  ــاً نادرســت اســت. مث ــر تقویــم زمانــی غالب ب
ــه چوبخــوار پســته در  ــرواز پروان ــک پ ــان پی زم
ســال 1398 در منطقــه حومــه غربــی رفســنجان 
در تاریــخ 22 فروردیــن و در منطقــه کبوترخــان 

شده اســت.  اعــالم  فروردیــن  تاریــخ 28  در 
ــخ  ــی در تاری ــه، سم پاش ــر دو منطق ــر در ه اگ
22 فروردیــن انجــام شــود کنتــرل مناســبی 
را در منطقــه کبوترخــان نخواهیــم داشــت. از 
ــی در  ــق آب و هوای ــات دقی ــه اطالع ــی ک زمان
ــای  ــتفاده از روز درجه ه ــتند، اس ــترس هس دس
ــان سم پاشــی نســبت  ــن زم ــرای تعیی تجمعــی ب
ــه  ــوده و ب ــر ب ــل اعتمادت ــی قاب ــم زمان ــه تقوی ب
کشــاورزان اجــازه می دهــد کــه هــر ســال 
ــخص  ــی را مش ــاص سم پاش ــخ خ ــاً تاری دقیق
کننــد. از آنجایــی کــه حشــرات موجوداتــی 
خونســرد بــوده و رشــد و نمــو آنهــا وابســته بــه 
ــی  ــای تجمع ــی روزدرجه ه ــت، بررس ــا اس دم
ــت  ــی فعالی ــرای پیش بین ــزار ارزشــمند ب ــک اب ی
آفــات اســت. اگرچــه محاســبه روزدرجه هــا 
ســاده اســت، امــا نظــارت بــر آنهــا بــه صــورت 
روزانــه می توانــد ســخت باشــد. از آنجایــی کــه 
رشــد و نمــو گیــاه نیــز وابســته بــه دمــا اســت، 
ــد زمــان گلدهــی،  ــاه، مانن ــوژی گی بررســی فنول
مــی توانــد بــرای ردیابــی روزدرجــه تجمعــی و 
پیش بینــی فعالیــت حشــرات اســتفاده شــود. اگــر 
بتــوان یک توالــی از حــوادث فنولوژیکــی گیاه را 
بــا ظهــور حشــرات آفــت مطابقــت داد، پــس از 
آن بــه راحتــی از توالــی فنولوژیــک ردیابــی شــده 
ــی  ــم بیولوژیک ــک تقوی ــوان ی ــه عن ــوان ب می ت
بــرای پیش بینــی مراحــل آســیب پذیر آفــات 
بهــره بــرد. در ایــن نوشــته توضیــح داده شــده که 
ــوان از روزدرجه هــای تجمعــی  ــع می ت چــه موق
و فنولــوژی گیــاه به طــور موثــر بــرای پیش بینــی 
ظهــور حشــرات و زمــان عملیــات کنتــرل آفــات 

اســتفاده کــرد.
روز درجه  چیست؟

اندازه گیــری  روزدرجــه،  ســاده،  به طــور 
واحدهــای گرمــا در طــول زمــان اســت و یــک 
ــک  ــادل ی ــری مع ــد اندازه گی ــه، واح روز درج
درجــه بــاالی آســتانه پاییــن رشــد در یــک دوره 

24 ســاعته می باشــد. گاهــی بــه روزدرجــه 
ــان  ــه می شــود. زم ــز گفت ــک نی ــان فیزیولوژی زم
فیزیولوژیــک، مقــدار گرمایــی اســت کــه بــرای 
کامــل شــدن رشــد حشــره یــا مرحلــه ویــژه ای از 
رشــد آن )مثــاًل از مرحلــه الرو بــه بالــغ( در طــی 
ــک  ــوان ی ــه عن ــد و ب ــاز می باش ــورد نی ــان م زم
ــک  ــود. ی ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــت دمای ثاب
ــل  ــر و حداق ــتفاده از حداکث ــا اس ــه ب روز درج
ــات  ــود. در مطالع ــبه می ش ــه محاس ــای روزان دم
مربــوط بــه روزدرجه هــا، تعریــف آســتانه دمایــی 
پاییــن )آســتانه پاییــن رشــد(، آســتانه دمایــی بــاال 
ــت  ــر و ثاب ــاالی رشــد(، حــرارت موث )آســتانه ب
دمایــی مهــم اســت. حداقــل درجــه حرارتــی کــه 
حشــرات در آن دمــا شــروع بــه رشــد می کننــد، 
»آســتانه دمایــی پاییــن« و حداکثــر دمایــی کــه در 
ــد، »آســتانه  ــی یاب آن رشــد حشــرات کاهــش م
»حــرارت  می شــود.  نامیــده  بــاال«  دمایــی 
ــی در محــدوده  ــارت اســت از دماهای ــر« عب موث
ــر رشــد  ــه ب ــا ک ــاالی دم ــن و ب آســتانه های پایی
ــز  ــی« نی ــت دمای ــذارد. »ثاب ــر می گ ــره تأثی حش
ــول  ــه در ط ــت ک ــری اس ــرارت موث ــدار ح مق
ــاز اســت.  ــی از رشــد حشــره نی یــک دوره معین
بــه ثابــت دمایــی، نیــاز دمایــی یــا نیــاز حرارتــی 

ــد.  ــز می گوین نی
رشــد و نمــو حشــرات تنهــا بیــن آســتانه دمایــی 
ــه  ــی ک ــد. زمان ــی افت ــاق م ــن اتف ــاال و پایی ب
ــی  ــن م ــتانه پایی ــر از آس ــرارت کمت ــه ح درج
رســد، رشــد و نمــو کاهــش یافتــه و زمانــی کــه 
ــی  ــن م ــتانه پایی ــر از آس ــرارت باالت ــه ح درج
رود، رشــد از ســر گرفتــه می شــود. به طــور 
ــد و  ــد رش ــد داری ــه قص ــی ک ــول، هنگام معم
ــتانه  ــد، از آس ــی کنی ــرات را پیش بین ــو حش نم
ــرای  ــه ب ــای پای ــوان دم ــه عن ــن ب ــی پایی دمای
محاســبه روزدرجــه اســتفاده کنیــد. آســتانه دمایی 
پاییــن فقــط بــرای رشــد و نمــو تعــداد کمــی از 
حشــرات آفــت شــناخته شده اســت، امــا تجربــه 

*
روز درجه  و محدودیت های آن در کنترل آفات
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نشــان می دهــد کــه دمــای50 درجــه فارنهایــت )10 
درجــه ســانتی گراد( تقریــب مناســبی بــرای بســیاری 
از گونه هــا می باشــد و عمومــاً ایــن دمــا بــه عنــوان 
ــه  ــود )گرچ ــتفاده می ش ــن اس ــی پایی ــتانه دمای آس
ــر و  ــت )صف ــه فارنهای ــد 32 و 42 درج ــر مانن ــای دیگ ــه حرارت ه درج
ــد  ــود(. رش ــتفاده می ش ــات اس ــی اوق ــز گاه ــراد( نی ــانتی گ ــه س 5.5 درج
و نمــو حشــرات زمانــی کــه درجــه حــرارت بــه بیــش از آســتانه باالیــی 
ــا  ــر دم ــول، حداکث ــور معم ــد. به ط ــی یاب ــد، کاهــش م ــو برس رشــد و نم
بــرای دوره هــای طوالنــی از آســتانه دمایــی بــاال تجــاوز نمی کنــد تــا مــورد 
توجــه قــرار گیــرد و اغلــب هنــگام محاســبه روزدرجه هــا آســتانه دمایــی 
ــرای هــر روز از دمــای  ــا ب ــر دم ــه می شــود. اگــر حداکث ــده گرفت ــاال نادی ب
پایــه باالتــر نــرود، هیــچ رشــد و نمــوی رخ نمی دهــد و صفــر روزدرجــه 
ــم،  ــبه نمی کنی ــه را محاس ــی روزدرج ــای منف ــدار ه ــود )مق ــته می ش انباش

ــگام ســرد شــدن معکــوس نیســت(.  چــون رشــد موجــودات در هن
ــده   ــاز ش ــخص آغ ــان مش ــک زم ــی از ی ــای تجمع ــبه روزدرجه ه محاس
ــا اضافــه کــردن تعــداد روزدرجــه هایــی کــه در هــر روز  ــه ســادگی ب و ب
ــبه روز  ــروع محاس ــخ ش ــوند. تاری ــبه می ش ــد، محاس ــدا می کنن ــع پی تجم
درجه هــای تجمعــی بیوفیکــس )نقطــه بیولوژیــک ثابــت( نامیــده می شــود. 
هــر تاریخــی می توانــد بــه عنــوان تاریــخ شــروع محاســبه روزدرجه هــای 
تجمعــی اســتفاده شــود، امــا اغلــب اول ژانویه مــورد اســتفاده قــرار می گیرد، 
زیــرا بســیاری از حشــرات زمســتان گذران تــا زمانــی کــه در معــرض یــک 
دوره ســرد قــرار نگیرنــد، رشــد نمی کننــد. انتخــاب نقطــه بیولوژیــک ثابــت 
ــم در  ــل مه ــک عام ــد ی ــا می توان ــردن روزدرجه ه ــع ک ــروع جم ــرای ش ب
ــب از  ــع فارســی اغل ــبه شده باشــد. در مناب ــای محاس ــوع روزدرجه ه مجم
ــتفاده  ــا اس ــردن روزدرجه ه ــع ک ــوان نقطــه شــروع جم ــه عن اول بهمــن ب
ــور  ــرای زنب ــا ب ــردن روزدرجه ه ــع ک ــرای جم ــخ ب ــن تاری ــود. از ای می ش

مغــز خــوار پســته و پروانــه چوبخــوار پســته اســتفاده شده اســت.
محاسبه روزدرجه 

روش هــای متعــددی بــرای محاســبه روزدرجه هــا وجــود دارد کــه از بســیار 
ســاده تــا خیلــی پیچیــده کــه بــه کامپیوتــر نیــاز دارد تغییــر می کننــد. ایــن 
ــالح  ــری اص ــری، روش میانگین گی ــد از روش میانگین گی ــا عبارتن روش ه
شــده و روش مــوج سینوســی اصــالح شــده. هــر ســه روش، روزدرجه هــا 
را بــا اســتفاده از حداقــل و حداکثــر دمــای روزانــه و دمــای پایــه محاســبه 
ــل  ــا قب ــل دم ــی، حداق ــک روز معمول ــاعت ی ــی 24 س ــد. در ط می کنن
ــت  ــر، بدس ــد از ظه ــه اول بع ــا در نیم ــر دم ــید و حداکث ــوع خورش از طل
می آیــد. داده هــای دمــای روزانــه را می تــوان از یــک دماســنج کــه حداکثــر 
و حداقــل دمــا را ثبــت می کنــد، یــا از یــک ایســتگاه آب و هوایــی نزدیــک 
ــه در  ــی ک ــک روز فرض ــرای ی ــا را ب ــوی دم ــکل 1 الگ ــت آورد. ش بدس
ــه ترتیــب 45 و 65 درجــه فارنهایــت اســت  ــا ب ــر دم آن حداقــل و حداکث
ــای  ــوان دم ــه عن ــت ب ــال، 50 درجــه فارنهای ــن مث ــش می دهــد. در ای نمای

ــت. ــتفاده شده اس ــه اس پای

1. روش میانگین گیری
ــه  ــد. ب ــا می باش ــبه روزدرجه ه ــرای محاس ــاده ترین روش ب ــن روش س ای
ســادگی حداکثــر و حداقــل دمــای روزانــه را بــا هــم جمــع کــرده و حاصــل 
را بــر دو تقســیم می کننــد تــا میانگیــن دمــای روز را بدســت آورنــد. ســپس 
ــول  ــا را در ط ــرده و روزدرجه ه ــم ک ــط ک ــای متوس ــه را از دم ــای پای دم

رشــد حشــره بــا هــم جمــع می کننــد.

ــه  ــب 45 و 65  درج ــه ترتی ــا ب ــر دم ــل و حداکث ــه حداق ــی ک در صورت
ــه اســتفاده شــود  ــای پای ــوان دم ــه عن ــت ب ــت و 50 درجــه فارنهای فارنهای
ــع  ــول روز جم ــه روز در ط ــری 5 درج ــتفاده از روش میانگین گی ــا اس ب

می گــردد.
2. روش میانگین گیری اصالح شده

مشــکل روش میانگین گیــری ایــن اســت کــه در ایــن روش، طــول مــدت 
ــه بیشــتر باشــد را  ــای پای ــه ممکــن اســت از دم ــای روزان ــه دم ــی ک زمان
بــه حســاب نمــی آورد. بــه عنــوان مثــال، در صورتــی کــه حداقــل دمــا در 
تمــام مــدت 24 ســاعت بــاالی دمــای پایــه )50 درجــه فارنهایــت( باشــد 
و فقــط بــرای مــدت 30 دقیقــه بــه کمتــر از دمــای پایــه برســد )45 درجــه 
فارنهایــت( بــاز هــم حداقــل دمــا را 45 درجــه فارنهایــت در نظــر می گیــرد 
کــه در ایــن صــورت، روزدرجه هــای تجمــع یافته محاســبه شــده با اســتفاده 
از روش میانگین گیــری کمتــر از مقــدار واقعــی خواهدبــود. بــرای محاســبه 
حالتــی کــه حداقــل دمــای روزانــه کمتــر از دمــای پایــه اســت، فرمــول نیــاز 
بــه اصــالح دارد. روش میانگین گیــری اصــالح شــده بــه همــان شــیوۀ روش 
ــی  ــن تفــاوت کــه وقت ــا ای ــری محاســبات را انجــام می دهــد، ب میانگین گی
ــن  ــه جایگزی ــای پای ــه می شــود، دم ــای پای ــر از دم ــا کمت ــل دم ــه حداق ک

ــه آمده اســت: ــی کــه در ادام ــق فرمول ــا می گــردد، مطاب ــل دم حداق

بــرای مثــال، مــا از دمــای 50 درجــه فارنهایــت بــه عنــوان دمــای حداقــل 
ــا  ــم. ب ــت اســتفاده می کنی ــه جــای 45 درجــه فارنهای ــول ب ــه در فرم روزان
اســتفاده از روش میانگیــن گیــری اصــالح شــده 7.5 روز درجــه در طــول 
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 گیریمیانگین روش .1
 با را روزانه دمای حداقل و حداکثر سادگی به. باشدمی هادرجهروز محاسبه برای روش ترینساده این روش

 از را پایه دمای سپس. دنآور بدست را روز دمای میانگین تاکنند می تقسیم دو بر را حاصل و کرده جمع هم
 کنند.طول رشد حشره با هم جمع میها را در درجهکرده و روز کم متوسط دمای

 (نییپا دمایی)آستانه  هیپا دمای - (2درجه روز= )حداقل دما+حداکثر دما/ 
 دمای عنوان به درجه فارنهایت 50درجه فارنهایت و   65 و 45 ترتیب به دما حداکثر در صورتی که حداقل و

 گردد.می جمع روز طول دردرجه روز  5گیری میانگین روش از استفاده باشود  استفاده پایه
 شده اصالح گیریمیانگین روش .2
 دمای از است ممکن طول مدت زمانی که دمای روزانه ،در این روش که است این گیریمیانگین روش مشکل

ساعت باالی  24در صورتی که حداقل دما در تمام مدت  ،به عنوان مثال .آوردنمی حساب به بیشتر باشد را پایه
درجه  45دقیقه به کمتر از دمای پایه برسد ) 30( باشد و فقط برای مدت درجه فارنهایت 50دمای پایه )

های تجمع روزدرجه گیرد که در این صورت،در نظر می درجه فارنهایت 45( باز هم حداقل دما را فارنهایت
 که حالتی محاسبه برای .خواهدبود واقعی مقدار از کمتر گیریروش میانگین از استفاده با یافته محاسبه شده

 به شده اصالح گیریمیانگین روش .دارد اصالح نیاز به فرمول است، پایه دمای از کمتر روزانه دمای حداقل
4 

 

 
 

 گیریمیانگین روش .1
 با را روزانه ایدم حداقل و حداکثر سادگی به. باشدمی هادرجهروز محاسبه برای روش ترینساده این روش

 از را پایه دمای سسپ. دنآور بدست را روز دمای میانگین تاکنند می تقسیم دو بر را حاصل و کرده جمع هم
 کنند.طول رشد حشره با هم جمع میها را در درجهکرده و روز کم متوسط دمای

 (نییپا دمایی)آستانه  هیپا دمای - (2= )حداقل دما+حداکثر دما/ درجه  روز
 دمای عنوان به درجه فارنهایت 50درجه فارنهایت و   65 و 45 ترتیب به دما حداکثر در صورتی که حداقل و

 گردد.می جمع روز طول دردرجه روز  5گیری میانگین روش از استفاده باشود  استفاده پایه
 شده اصالح گیریمیانگین روش .2
 دمای از است ممکن طول مدت زمانی که دمای روزانه ،در این روش که است این گیریمیانگین روش مشکل

ساعت باالی  24در صورتی که حداقل دما در تمام مدت  ،به عنوان مثال .آوردنمی حساب به بیشتر باشد را پایه
درجه  45دقیقه به کمتر از دمای پایه برسد ) 30( باشد و فقط برای مدت درجه فارنهایت 50دمای پایه )

های تجمع روزدرجه گیرد که در این صورت،در نظر می درجه فارنهایت 45( باز هم حداقل دما را فارنهایت
 که حالتی محاسبه برای .خواهدبود واقعی مقدار از کمتر گیریروش میانگین از استفاده با یافته محاسبه شده

 به شده اصالح گیریمیانگین روش .دارد اصالح نیاز به فرمول است، پایه دمای از کمتر روزانه دمای حداقل

5 
 

 از کمتر دما حداقل که با این تفاوت که وقتی دهد،می انجام را محاسبات گیریمیانگین روش ۀشیو همان
 است:که در ادامه آمده یفرمول مطابق ،گرددمی دما حداقل جایگزین پایه دمای شود،می پایه دمای

 (نییپا دمایی)آستانه  هیپا دمای -( 2= )دمای پایه+حداکثر دما/ درجه  روز
درجه فارنهایت  45 جای به فرمول در روزانه حداقل دمای عنوان بهدرجه فارنهایت  50 دمای از ما مثال، برای

 در ،شودمی جمع روز طول در روز درجه 7.5 گیری اصالح شدهروش میانگین  از استفاده باکنیم. می استفاده
 .شودمی محاسبه روز درجه 5 گیریمیانگین روش در مقابل
 شده اصالح سینوسی موج روش .3
رسد محاسبات می پایه دمای از ترپایین حرارت درجه حداقل که زمانی حتی شده اصالح سینوسی موج روش

 یک شبیه بسیار انهروز دمای الگوهای که کندمی استفاده واقعیت این از روش این. دهدانجام می تردقیق را
 قسمت) پایه دمای از االترب و دما منحنی زیر ناحیه مقدار محاسبه با را هاروز درجه مقدار و هستند سینوسی تابع

 نتایج روش این ماند،یم باقی پایه دمای از باالتر دما حداقل که روزهایی در. کندمی تعیین( 1 شکل دار سایه
 وجود یچیدگیپ حدودی تا محاسبات روش موج سینوسی در که آنجا از. دارد گیریمیانگین روش با مشابهی

 شود.می تعیین کامپیوتر توسط معموالً روش این از استفاده با شده های محاسبهروز درجه دارد،
 درجههای روزمحدودیت

 تقریباً. است وزدرجهر محاسبه برای استفاده مورد دمایی هایداده ،درجهروز  هایمدل در خطا منبع ترینبزرگ
 کهبسیار کوچکی  هایمحیط. کنیم گیریاندازهرا  کنندمی تجربه آفات که راواقعی  دمای که است غیرممکن

 آوریجمع برای استفاده مورد دماسنج که است محیطی از متفاوت بسیار عموماً دارند حضور آن در حشرات
. کنندمی کنترل ارشانرفت طریق از را خود بدن دمای حشرات از بسیاری الوه،. دارد قرار آن در دما هایداده

 حد از بیش هوا هک هنگامی و آفتاب در تیره سطوح در است سرد خیلی هوا که هنگامی آنها مثال، عنوان به
  کرد. خواهند حرکت سایه در روشن سطوح در شودمی گرم

 هایروش مثال، عنوانبه. هستند کوچک نسبتاً آنها اما دارد، وجود درجه روز هایمدل در خطا ی ازدیگر منابع
 حرارت درجه از خطی تابع یک حشرات رشد نرخ که کندمی فرض روزها، درجه محاسبه برای استفاده مورد
 با چشمگیری طوربه نمو و رشد و است حشرات نمو و رشد در غیرخطی اثرات دارای دما حال، این با. است

 طوالنی هایدوره برای حرارت درجه که زمانی. شودمی کُند پایین و باال آستانه به حرارت درجه شدن نزدیک

شکل )1( 
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روز جمــع می شــود، در مقابــل در روش میانگین گیــری 5 درجــه روز 
ــود. ــبه می ش محاس

3. روش موج سینوسی اصالح شده
ــه  ــل درج ــه حداق ــی ک ــی زمان ــده حت ــالح ش ــی اص ــوج سینوس روش م
ــام  ــر انج ــبات را دقیق ت ــد محاس ــه می رس ــای پای ــر از دم ــرارت پایین ت ح
می دهــد. ایــن روش از ایــن واقعیــت اســتفاده می کنــد کــه الگوهــای دمــای 
روزانــه بســیار شــبیه یــک تابــع سینوســی هســتند و مقــدار روز درجه هــا 
ــه  ــای پای ــر از دم ــا و باالت ــی دم ــر منحن ــه زی ــدار ناحی ــبه مق ــا محاس را ب
)قســمت ســایه دار شــکل 1( تعییــن می کنــد. در روزهایــی کــه حداقــل دما 
باالتــر از دمــای پایــه باقــی می مانــد، ایــن روش نتایــج مشــابهی بــا روش 
ــا  ــری دارد. از آنجــا کــه در محاســبات روش مــوج سینوســی ت میانگین گی
حــدودی پیچیدگــی وجــود دارد، روزدرجه هــای محاســبه شــده بــا اســتفاده 

از ایــن روش معمــوالً توســط کامپیوتــر تعییــن می شــود.
محدودیت های روزدرجه

بزرگ تریــن منبــع خطــا در مدل هــای روز درجــه، داده هــای دمایــی مــورد 
اســتفاده بــرای محاســبه روزدرجــه اســت. تقریباً غیرممکن اســت کــه دمای 
ــای  ــم. محیط ه ــری کنی ــد را اندازه گی ــه می کنن ــات تجرب ــه آف ــی را ک واقع
بســیار کوچکــی کــه حشــرات در آن حضــور دارنــد عمومــاً بســیار متفاوت 
از محیطــی اســت کــه دماســنج مــورد اســتفاده بــرای جمــع آوری داده هــای 
دمــا در آن قــرار دارد. بعــالوه، بســیاری از حشــرات دمــای بــدن خــود را از 
طریــق رفتارشــان کنتــرل می کننــد. بــه عنــوان مثــال، آنهــا هنگامــی کــه هــوا 
خیلــی ســرد اســت در ســطوح تیــره در آفتــاب و هنگامــی کــه هــوا بیــش 
از حــد گــرم می شــود در ســطوح روشــن در ســایه حرکــت خواهنــد کــرد. 
ــا  ــا آنه ــود دارد، ام ــه وج ــای روز درج ــا در مدل ه ــری از خط ــع دیگ مناب
نســبتاً کوچــک هســتند. به عنــوان مثــال، روش هــای مــورد اســتفاده بــرای 
محاســبه روز درجــه هــا، فــرض می کنــد کــه نرخ رشــد حشــرات یــک تابع 
خطــی از درجــه حــرارت اســت. بــا ایــن حــال، دمــا دارای اثــرات غیرخطی 
ــا  در رشــد و نمــو حشــرات اســت و رشــد و نمــو به طــور چشــمگیری ب
ــد می شــود.  ــن ُکن ــاال و پایی ــه آســتانه ب ــک شــدن درجــه حــرارت ب نزدی
زمانــی کــه درجــه حــرارت بــرای دوره هــای طوالنــی در اطــراف دمــای پایه 
ــا  ــده می شــود، خطاه ــار دی ــل به ــه در اوای ــور ک ــد، همان ط نوســان می کن
ــه  ــای روز درج ــد. مدل ه ــه باش ــل توج ــبتاً قاب ــد نس ــی می توان در پیش بین
ــه  ــع از درج ــک تاب ــط ی ــد فق ــرخ رش ــه ن ــد ک ــرض می کنن ــن ف همچنی
حــرارت اســت، امــا عوامــل دیگــری نیــز اثــرات مهمــی بــر زمــان رشــد و 
نمــو دارنــد. بــه عنــوان مثــال، کیفیــت تغذیــه ای گیاهانــی کــه حشــرات از 
آنهــا تغذیــه می کننــد، می توانــد بــاروری حشــره را تحــت تأثیــر قــرار داده 
و ایــن می توانــد بــر نــرخ رشــد حشــرات موثــر باشــد. بــه همیــن ترتیــب، 
خشکســالی می توانــد بــر میــزان رشــد گیاهــان و حشــرات خاکــزی اثرگذار 
باشــد. بــا ایــن حــال، بــه علــت اینکــه اندازه گیــری تأثیــر ایــن عوامــل بــر 
رشــد و نمــو حشــرات ســخت و در مقایســه بــا دمــا نســبتاً ناچیز اســت، به 

ــه نمی شــوند. ــی در مدل هــای روزدرجــه در نظــر گرفت طــور کل

مدل هــای  محدودیت هایــی،  چنیــن  علی رغــم 
خوبــی  بســیار  عملــی  ارزش  دارای  روزدرجــه 
ــرای پیش بینــی رشــد و نمــو حشــرات در مزرعــه  ب
ــه از روش  ــاده ای ک ــای س ــی مدل ه ــند. حت می باش

ــه 50  ــای پای ــرای محاســبه روزدرجه هــای تجمعــی از دم ــری ب میانگین گی
ــت  ــد، ثاب ــتفاده می کنن ــه اس ــروع اول ژانوی ــخ ش ــت و تاری ــه فارنهای درج
ــرای  ــی ب ــم زمان ــاس تقوی ــدی براس ــر از زمانبن ــیار دقیق ت ــت بس شده اس

ــد. ــات می باش ــتر آف ــی بیش ــرل عمل ــان کنت ــن زم تعیی
استفاده از فنولوژی گیاه برای پیش بینی فعالیت آفت

اگرچــه محاســبه روزدرجــه ســاده اســت، امــا پایــش روزدرجه هــا 
به صــورت روزانــه می توانــد ســخت باشــد. یــک روش جایگزیــن محاســبه 
روز درجه هــا ایــن اســت کــه اجــازه دهیــد گیاهــان بــا اســتفاده از وقایــع 
فنولوژیــک گیاهــی بــه عنــوان شــاخص های فعالیــت آفــات، کار را بــرای 
ــرار  ــي تک ــاي بیولوژیک ــۀ پدیده ه ــوژي، مطالع ــد. فنول ــام دهن ــما انج ش
ــد.  ــوا مي باش ــا آب و ه ــا ب ــاط آنه ــوران و ارتب ــان و جان ــونده در گیاه ش
ــی  ــور فصل ــان و ظه ــا و درخت ــکوفه دهی گل ه ــدگان، ش ــرت پرن مهاج
ــا  ــرای قرن ه ــه ب ــت ک ــی اس ــع فنولوژیک ــی از وقای ــرات، نمونه های حش
ــا اســت،  ــه دم ــته ب ــز وابس ــان نی ــد گیاه ــه رش ــی ک ــد. از آنجای رخ داده ان
ــد.  ــی پاســخ می دهن ــای تجمع ــه روزدرجه ه ــد حشــرات ب ــان همانن گیاه
ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه رویدادهــای فنولوژیکــی گیــاه، ماننــد زمــان 
ــی  ــی و پیش بین ــای تجمع ــی روزدرجه ه ــرای ردیاب ــد ب ــی، می توان گلده
فعالیــت حشــرات اســتفاده شــود. عــالوه بــر ایــن، تعــدادی از رویدادهــای 
ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــان، می توان ــی گیاه ــان گلده ــد زم ــی، مانن فنولوژیک
تقویــم زیســتی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و زمانــی کــه حشــرات آفــت 
ــد  ــا ح ــد ت ــر می توان ــن ام ــد. ای ــی کن ــوند را پیش بین ــارت زا می ش خس
ــا  ــردی آفت کش ه ــای کارب ــی، برنامه ه ــرای ردیاب ــزی ب ــادی برنامه ری زی
و ســایر فعالیت هــای مدیریــت آفــت را بــرای تعــداد زیــادی از آفــات کــه 

ــد. ــاده کن ــد، س ــوده می کن ــان را آل گیاه
ــن  ــات ای ــت آف ــی فعالی ــرای پیش بین ــاه ب ــوژی گی ــتفاده از فنول ــت اس مزی
ــی رخ  ــداد فنولوژیک ــه رخ ــی ک ــی )ترتیب ــی فنولوژیک ــه توال ــت ک اس
می دهــد( از ســالی بــه ســال دیگــر ثابــت باقــی می مانــد، حتــی زمانــی کــه 
الگوهــای آب و هــوا بســیار متفــاوت اســت. ایــن فرضیــه که فنولــوژی گیاه 
از ســالی بــه ســال دیگــر ثابــت می مانــد در مطالعــات 5 ســاله انجــام شــده 
در ایالت هــای میشــیگان و اوهایــو مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. فنولــوژي 
ــای داو )Dow Gardens( در  ــات در باغ ه ــان و آف ــادي از گیاه ــداد زی تع
ایالــت میشــیگان از ســال 1985 تــا 1989 و در مرکــز تحقیقــات و توســعه 
کشــاورزي اوهایــو در دانشــگاه ایالــت اوهایــو از ســال 1997 تــا 2001 مورد 
ــور  ــه ط ــاله ب ــات 5 س ــی مطالع ــوا در ط ــت. آب و ه ــرار گرف ــی ق بررس
چشــمگیری متغیــر بــود. بــه عنــوان مثــال، در اوهایــو بهــار 1997 خیلــی 
ســرد بــود، در حالــی کــه ســال 1998  کامــاًل گــرم بــود و بهــار ســال های 

1999 تــا 2001 نزدیــک بــه نرمــال بودنــد.
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گیاهــان حداقــل ســه بــار در هفتــه تحــت بررســی باغبانــی 
قــرار گرفتنــد و تاریــخ ابتــدای گلدهــی و گلدهــی 
کامــل ثبــت شــد. ابتــدای گلدهی بــه عنــوان تاریخی 
کــه اولیــن جوانــه گل )مادگــی و یــا پرچــم( در گیــاه 
ــه  ــت ک ــی اس ــل زمان ــی کام ــت، و گلده ــود تعریف شده اس ــر می ش ظاه
ــان از جمعیــت  ــن زم ــاز شــده اند. در طــی ای 95 درصــد جوانه هــای گل ب
آفــات نیــز نمونه بــرداری انجــام شــد. و تعــداد روزدرجه هــای تجمعــی )بــا 
اســتفاده از تاریــخ شــروع اول ژانویــه و دمــای پایــه 50 فارنهایت( ثبت شــد. 
مشــاهدات نشــان داد کــه تغییــرات چشــمگیر آب و هــوا منجــر بــه اختالف 
تــا حــدود چهــار هفتــه در تاریــخ وقــوع ایــن رویدادهــا از ســالی بــه ســال 
ــه در آن رخــداد فنولوژیکــی  ــی ک ــن حــال، ترتیب ــا ای دیگــر شده اســت. ب
اتفــاق افتــاده بــود کامــاًل ثابــت باقــی مانده اســت. بــه عنــوان مثــال، در هــر 
 Chionaspis( ــپردار کاج ــخ تخــم س ــو تفری ــت میشــیگان و اوهای دو ایال
ــاق  ــاس بنفــش اتف ــل ی ــان گلدهــی کام pinifoliae( همیشــه فقــط در زم

  )Agrilus anxius( می افتــد، و ظهــور حشــرات بالــغ سوســک چوبخــوار
همیشــه فقــط در زمــان گلدهــی اقاقیــا شــروع می شــود )بــا اینکــه تغیــرات 
قابــل توجهــی در تقویــم زمانــی از ســالی بــه ســال دیگــر وجــود داشــت(.
ــان  ــر نش ــال دیگ ــه س ــالی ب ــی از س ــای فنولوژیک ــاد در الگوه ــات زی ثب
ــان  ــری زم ــرای تصمیم گی ــال ب ــک س ــاهدات ی ــی مش ــه حت ــد ک می ده
کنتــرل آفــات قابــل استفاده اســت. ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه 
کارشناســان مدیریــت آفــات می تواننــد بــه آســانی تقویم هــای بیولوژیکــی 
ــی فنولوژیکــی  ــه توال ــی ک ــد. زمان خــود را ایجــاد کــرده و گســترش دهن
اولیــه ایجــاد شــد، هــر گونــه گیــاه یــا آفــت اضافــی را می تــوان بعــداً بــه 
توالــی قبــل اضافــه کــرد. هنگامــی کــه یــک آفــت مشــاهده می شــود و یــا 
ــد  ــه کن ــد توج ــت می توان ــر آف ــود، مدی ــام می ش ــش انج ــرد آفت ک کارب
کــه در آن زمــان چــه وقایعــی در گل هــا اتفــاق می افتــد. اگــر بررســی بــاغ 
نشــان داد کــه کاربــرد آفت کــش یــا کنتــرل اعمــال شــده موثــر اســت، ایــن 
ــرار  ــاً تک ــد دقیق ــل بع ــابه در فص ــان مش ــوان در گیاه ــدی را می ت زمان بن
ــپس  ــده بود، س ــر ش ــی دی ــا خیل ــی زود ی ــرل خیل ــه کنت ــر برنام ــرد. اگ ک
ــا توجــه  ــد ب ــده می توان ــرل در ســال های آین ــه کنت ــان اســتفاده از برنام زم
ــک ســوال  ــا تســریع شــود. ی ــاده ی ــر افت ــه تأخی ــی فنولوژیکــی ب ــه توال ب
مهــم ایــن اســت کــه آیــا توالــی فنولوژیکــی یــک منطقــه در ســایر مناطــق 
معتبــر خواهــد بــود؟ مطالعــات ایالت هــای میشــیگان و اوهایــو را می تــوان 
به طــور مســتقیم مقایســه کــرد، زیــرا آنهــا دارای تشــابهات قابــل توجهی در 
گونه هــای ردیابــی شــده می باشــند و هــر دو مطالعــه از یــک روش مشــابه 
ــای  ــت رخداده ــه اکثری ــد ک ــان می ده ــی ها نش ــد. بررس ــتفاده می کنن اس
ــن  ــا ای ــد. ب ــاق می افت ــابه اتف ــور مش ــه ط ــکان ب ــر دو م فنولوژیکــی در ه
حــال، تفاوت هــای کوچکــی وجــود دارد. اختالفــات بســیار کــم بیــن آنهــا 
ــران محــض احتیــاط، درســتی ایــن توالی هــای  پیشــنهاد می کنــد کــه کارب
فنولوژیکــی را تنهــا بــرای یــک ســال در مناطــق خودشــان بررســی کننــد. 
ــرای  ــر ب ــزار موث ــک اب ــد ی ــه می توان ــبه روزدرج ــه، محاس ــور خالص به ط

پیش بینــی ظهــور حشــرات باشــد. همچنیــن از ایــن مدل هــا بــرای تعییــن 
بــه حداقــل رســاندن  نمونه بــرداری، کاربــرد آفت کش هــا و  زمــان 
ــش(  ــرد آفت ک ــاری و کارب ــر آبی ــی )نظی ــات زراع ــن عملی ــازگاری بی ناس
می تــوان اســتفاده کــرد. تقویــم هــای بیولوژیکــی شــامل گلدهــی درختــان 
زینتــی و درختچه هــا نیــز مــی تواننــد بــرای دنبــال کــردن روز درجــه هــای 
ــات اســتفاده شــوند. اســتفاده از  تجمعــی و پیــش بینــی فعالیــت هــای آف
چنیــن شــاخص هایــی بــرای زمانبنــدی فعالیــت آفــات، تــوان بالقــوه ای 
بــرای بهبــود کارایــی برنامــه هــای مدیریــت تلفیقــی آفــات IPM در مــزارع 

ــه هــا دارد. و گلخان

جدول 1: مراحل ساخت یک مدل روزدرجه
 

تعریــف: ثبــت زمانــی رخدادهــای چرخه حیاتــی گیــاه را فنولــوژی می گویند.

ــرای  ــاه ب ــوژی گی ــا اقتبــاس از مقــاالت »اســتفاده از روز درجــه و فنول * ب
پیــش بینــی فعالیــت آفــات« نوشــته دانیــل هرمــس از دانشــگاه اوهایــو و 
ــات حشــره ای«  ــا آف ــارزه ب ــان مب ــن زم ــرای تعیی ــتفاده از روزدرجــه ب »اس
نوشــته ماریــون مــوری از بخــش ترویــج مبــارزه تلفیقــی بــا آفــات دانشــگاه 

یوتــا.

1. شناســایی و نظــارت بــر یــک رویــداد فنولوژیکــی گیــاه و یــا آفــت )بــه عنــوان 
مثــال، اولیــن گلدهــی، تفریــخ تخــم(.

2. تعییــن یــک دمــای پایــه مناســب. اگــر آســتانه پاییــن دمایــی بــرای گونــه تحت 
بررســی ناشــناخته اســت از دمــای 50 درجــه فارنهایــت )10 درجــه ســانتی گــراد( 

ــتفاده کنید. اس
ــی )در بیشــتر  ــای تجمع ــبه روز درجــه ه ــرای محاس ــان شــروع ب 3. انتخــاب زم

ــه( ــوارد اول ژانوی م
4. ثبــت حداقــل و حداکثــر دماهــای روزانــه بــرای منطقــه مــورد نظــر یــا دریافــت 

آنهــا از نزدیــک ترین ایســتگاه هواشناســی
5. محاســبه تعــداد روز درجــه هــای تجمعــی بــرای هــر روز بــا اســتفاده از حداقــل 

ــر دماها  و حداکث
ــری  ــن گی ــد از روش میانگی ــی رس ــه نم ــای پای ــر از دم ــا کمت ــل دم ــر حداق •اگ

ــد. اســتفاده کنی
•اگــر حداقــل دمــا کمتــر از دمــای پایــه کمتــر مــی شــود از روش مــوج سینوســی 

اصــالح شــده اســتفاده کنیــد.
6. وقتــی رخــداد فنولوژیکــی مــورد نظــر رخ مــی دهــد، تعــداد کل روز درجه هایی 

کــه از تاریــخ شــروع تجمــع یافته اســت را یادداشــت کنید.
7. از ایــن مقــدار بــرای پیــش بینــی وقــوع رویــداد فنولوژیــک در ســال های آینــده 

ــتفاده کنید. اس
ثبــت زمانــی رخدادهــای چرخــه حیاتــی گیــاه را فنولــوژی می گوینــد. فنولــوژی 
کــه از واژه یونانــیphanio، بــه معنــی نشــان دادن یا پدیدار شــدن منشــا گرفته اســت، 
ــان و  ــیکلی در گیاه ــا س ــی دوره ای ی ــای بیولوژیک ــه رخداده ــه مطالع ــع ب در واق
جانــوران کــه متأثــر از شــرایط محیطــی بــه ویــژه تغییــرات دمایی ناشــی از شــرایط 
هــوا و اقلیــم اســت، می پــردازد. جوانه زنــی و گلدهــی گیاهــان در بهــار، تغییــرات 
ــدگان و حشــرات و خــواب  ــز، مهاجــرت و النه ســازی پرن ــا در پایی ــگ برگ ه رن

ــای فنولوژیکــی محســوب می شــوند.  ــی از رخداده زمســتانی نمونه های
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در ســال 1950 جمعیــت کــره زمیــن چیــزی 
و  بوده اســت  نفــر  میلیــارد   2.5 حــدود 
 2050 ســال  در  کــه  می شــود  پیش بینــی 
ایــن تعــداد بــه 9 میلیــارد نفــر برســد و ایــن 
یعنــی 2 میلیــارد نفــر طــی 30 ســال آینــده به 
ــد. ــه خواهند ش ــن اضاف ــره زمی ــت ک جمعی

امــروزه چالــش اصلــی در دنیــا مســئله 
تأمیــن غــذا بــرای ایــن جمعیــت روز افــزون 
ــاورزی  ــل کش ــای قاب ــدار زمین ه ــت. مق اس
همین طــور  روزه  هــر  و  اســت  محــدود 
ــه  ــاهدیم ب ــم ش ــان ه ــور خودم ــه در کش ک
ــای  ــیالب ها، تنش ه ــالی، س ــت خشکس عل
ــط  ــف محی ــائل مختل ــایر مس ــی و س حرارت
ــا  ــاورزی ب ــوالت کش ــد محص ــتی، تولی زیس

ــت.  ــرو اس ــد روب تهدی
ــه بهــره وری  ــن اســت ک راهــکار اساســی ای
ــوان  ــا بت ــد ت ــش یاب ــطح افزای ــد س در واح
ــن و  ــره زمی ــزون ک ــت روز اف ــرای جمعی ب
همچنیــن بــرای نســل آینــده ای کــه تــا ســال 
2050 پیــش بینــی می شــود داشته باشــیم، 

ــرد. ــن ک غــذا تأمی
به طورکلــی غیــر از مناطــق شــمالی کــره 
ــن  ــکا و همچنی ــیبری و آالس ــل س ــن مث زمی
قطب هــای شــمال و جنــوب کــه غیــر قابــل 
ــن  ــره زمی ــی ک ــتند در مابق ــاورزی هس کش
ــد  ــود دارن ــتی وج ــط زیس ــای محی تنش ه
کــه تهدیــد کننــده اراضــی قابــل کشــاورزی 
هســتند. ایــن موضــوع نشــان می دهــد تمــام 
ــرات  ــر از اث ــا متأث ــاورزی دنی ــی کش اراض
ــکل  ــر مش ــت ب ــه دالل ــتند ک ــی هس اقلیم

ــت. ــده اس ــذا در آین ــن غ تأمی
ــره  ــت ک ــم جمعی ــک هفت ــًا ی ــروزه تقریب  ام
زمیــن از گرســنگی رنــج می برنــد و هــر 
ــا  ــه جمعیــت دنی روز هــم 200 هــزار نفــر ب
ــت  ــن اس ــانگر ای ــه نش ــود ک ــزوده می ش اف
ــش  ــزون، کاه ــت روزاف ــا جمعی ــا ب ــه م ک

ســطح زیــر کشــت و کاهــش غــذا در چنــد 
ــد. ــم ش ــه رو خواهی ــده روب ــال آین س

ــر  ــال 1950 ه ــر در س ــبات اگ ــق محاس طب
تأمیــن  را  نفــر  دو  غــذای  یــک هکتــار 
ــا ده  ــًا ت می کــرد در ســال 2030 یعنــی تقریب
ــذای 5  ــار غ ــر هکت ــد از ه ــده بای ــال آین س
نفــر تأمیــن شــود، و ایــن امــر تنهــا از طریــق 
افزایــش بهــره وری در واحــد ســطح ممکــن 

اســت.

ــادل 50.9  ــزی مع ــن چی ــره زمی مســاحت ک
ــدار  ــن مق ــه از ای ــت ک ــار اس ــارد هکت میلی
فقــط 1.5 میلیــارد هکتــار )معــادل کمتــر از 3 
درصــد(  قابلیــت کشــاورزی دارد، کــه نشــان 
ــک  ــیار کوچ ــطح بس ــن س ــد از ای ــی ده م
قابــل کشــاورزی، بایــد غــذای کل جمعیــت 

کــره زمیــن را تأمیــن کنیــم.
ارگانیــک  کشــاورزی  مبحــث  امــروزه 
بــه موضوعــی پرطرفــدار در بســیاری از 
ــن  ــکا و همچنی ــی، آمری ــورهای اروپای کش
ــه  ــت. البت ــل شده اس ــران تبدی ــا ای ــور م کش
کــه کشــاورزی ارگانیــک مطلــوب مــا اســت، 

ولــی از طــرف دیگــر موضــوع مهمتــر تأمیــن 
غــذا مطــرح اســت کــه بایــد بپذیریــم کــه بــا 

ــت.  ــارض اس ــک در تع ــاورزی ارگانی کش
حــذف  صــورت  در  محاســبات،  طبــق 
از  درصــد   48 حــدود  آفت کش هــا 
نابــود  تولیــدی  کشــاورزی  محصــوالت 
خواهندشــد و ایــن یعنــی تقریبــًا معــادل 
ــم  ــت خواهی ــا را از دس ــذای دنی ــف غ نص
ــی،  ــذای کاف ــد غ ــرای تولی ــن، ب داد. بنابرای
ایفــا  مهمــی  بســیار  نقــش  آفت کش هــا 

. می کننــد
فرایند ساخت سموم کشاورزی

بســیاری از اوقــات ایــن ســوال مطــرح 
ــت خــاص،  ــک آف ــرای ی ــه چــرا ب اســت ک
دلیــل  نمی شــود؟!  ســاخته  آفت کشــی 
ــاخت  ــد س ــه فراین ــت ک ــر آن اس ــن ام ای
ــه  ــر اکتشــاف اســت ن ــی ب ــا مبتن آفت کش ه

ــراع. اخت
محصــوالت  تولیــد  بــزرگ  شــرکت های 
ــق  ــای تحقی ــر مبن ــه ب ــی ک ــات نبات ــع آف دف
ــان در  ــد و تعدادش ــت دارن ــعه فعالی و توس
دنیــا از انگشــتان دو دســت هــم بیشــتر 
عمــل  کشــفیات  اســاس  بــر  نیســت، 
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــورت ک ــه این ص ــد، ب می کنن
مولکول هــای  خــاص  نرم افزارهایــی  از 
بــه  تــا  می کننــد  ترکیــب  را  مختلــف 
مولکول هایــی کــه گمــان مــی رود دارای 
خصوصیــات آفت کشــی هســتند برســند. 
ــه  ــی ک ــزار مولکول ــد ه ــن ص ــوالً از بی معم
در ایــن فراینــد کشــف می شــود، فقــط 
ــد  ــه تولی ــه مرحل یکــی از ایــن مولکول هــا ب

آفت کــش می رســد.
ــه در  ــه اول کشــف مولکــول اســت ک مرحل
ــات  ــا اطالع ــا را ب ــن مولکول ه ــر ای کامپیوت
ــا  ــا در مقایســه ب ــد ت موجــود تطبیــق می دهن
ــن مولکــول  ــا ای ــه آی ــا بررســی شــود ک آنه

نگاهی به اهمیت و وضعیت صنعت آفت کش ها
امین فرحبخش

کارشناس کشاورزی

ــوال  ــن س ــات ای ــیاری از اوق بس

ــرای  ــرا ب ــه چ ــت ک ــرح اس مط

ــی  ــاص، آفت کش ــت خ ــک آف ی

ــن  ــل ای ــود؟! دلی ــاخته نمی ش س

امــر آن اســت کــه فرایند ســاخت 

ــر اکتشــاف  ــی ب آفت کش هــا مبتن

ــراع. ــه اخت اســت ن
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ــه؟باغبانــی  ــا ن ــد ی ــش باش ــد آفت ک می توان
بعــد از آن مرحلــه آزمایــش در گلخانــه و فضای 
ــی  ــا مولکول ــه مشــخص شــود آی ــاز اســت ک ب
ــا  ــش ی ــره کش، قارچ ک ــده حش ــف ش ــه کش ک
ــر آن مولکــول  ــف اث ــه بعــدی بررســی طی علف کــش اســت؟ مرحل
روی آفــات یــا بیماری هــا و یــا علف هــای هــرز اســت. پــس از آن 
ــه نتایــج اثربخــش، مرحلــه تصمیم گیــری در خصــوص  ــا توجــه ب ب

ــرا می رســد. تجــاری ســازی آن مولکــول ف
مزرعــه ای،  آزمایش هــای  پــروژه  اجــرای  از  زمــان  ایــن  در   
آزمایش هــای سم شناســی و اکوتوکســیکولوژی انجــام می شــوند 
کــه اثــرات آفت کــش بــر روی آفــات، حشــرات مفیــد، گیــاه، 
ــی  ــت بررس ــط زیس ــت آن در محی ــن سرنوش ــات و همچنی حیوان
می شــود. در ایــن مرحلــه امــکان حــذف آفت کــش بــا توجــه 
ــف  ــای مختل ــازمان ها و نهاده ــاد س ــیار زی ــختگیری های بس ــه س ب
ــط  ــی، ســازمان های حفاظــت محی ــل ســازمان بهداشــت جهان از قبی
ــره  ــی و غی ــار جهان ــازمان خواروب ــف، س ــورهای مختل ــت کش زیس

ــت.  ــاال اس ــیار ب بس
ــا  ــن هشــت ت ــش بی ــک آفت ک ــرای ی ــازی ب ــد تجاری س ــن فراین ای
ــه دارد و  ــون دالر هزین ــا 180 میلی ده ســال طــول می کشــد و 150 ت
ــی کــه مولکــول کشــف می شــود فقــط  ــب اینکــه از زمان ــه جال نکت
دوازده تــا پانــزده ســال حــق امتیــاز انحصــاری تولیــد )Patent( داده 

می شــود.
ــق  ــر ح ــه اگ ــت خوش بینان ــه در حال ــت ک ــا اس ــن معن ــن بدی  ای
انحصــاری پانــزده ســاله را در نظــر بگیریــم، شــرکت ســازنده فقــط 
حــدود چهــار تــا شــش ســال حــق تولیــد انحصــاری آن محصــول را 
ــز می تواننــد آن  خواهــد داشــت و پــس از آن شــرکت های دیگــر نی

محصــول را تولیــد کــرده و بــه فــروش برســانند.
ــد  ــادل 10 درص ــن مع ــور میانگی ــزرگ به ط ــرکت های ب ــوالً ش معم
از کل فــروش خــود را صــرف تحقیــق و توســعه و در نهایــت 
ــموم  ــاالی س ــت ب ــل قیم ــد. دلی ــد می کنن ــوالت جدی ــه محص ارائ
ــل  ــن دلی ــه همی ــعه )R&D( ب ــق و توس ــزرگ تحقی ــرکت های ب ش
ــا  ــار ت ــاه، چه ــیار کوت ــدت بس ــرف م ــد ظ ــه بای ــرا ک ــت، چ اس
شــش ســال قبــل از اینکــه تولیدکننــدگان ژنریــک اجــازه تولیــد آن 
آفت کــش را پیــدا کننــد، هزینــه بســیار بــاالی تحقیقــات را از محــل 

ــد.  ــن کنن ــروش تأمی ف
اندازه صنعت آفتکش ها

ــادل  ــال 2015 مع ــار س ــق آم ــا طب ــا در دنی ــازار آفت کش ه ــدازه ب ان
54 میلیــارد دالر اســت. تقریبــًا در دنیــا 44 درصــد آفت کش هــا 
بــه علف کش هــا، 27 درصــد بــه حشــره کش ها، 26 درصــد بــه 

قارچ کش هــا و 3 درصــد بــه ســایر آفت کش هــا تعلــق دارنــد.

ــد  ــدود 0.5 درص ــا در ح ــی آفت کش ه ــازار جهان ــران از ب ــهم ای س
ــازار خیلــی  ــازار آفت کش هــای ایــران ب اســت کــه نشــان می دهــد ب
بزرگــی نیســت. انــدازه ایــن بــازار تقریبــًا 255 میلیــون یــورو اســت 
کــه ســهم ســموم شــرکت های تحقیــق و توســعه فقــط 13 درصــد، 
یعنــی تقریبــًا 34 میلیــون یــورو و ســهم ســموم ژنریــک 87 درصــد 
اســت کــه تقریبــًا معــادل 221 میلیــون یــورو اســت. از ســهم ســموم 
ژنریــک تقریبــًا 57 درصــد در داخــل کشــور تولیــد می شــوند و 43 
ــًا از کشــورهای چیــن و هنــد وارد می شــوند.  درصــد مابقــی عمدت

ــاوت  ــی متف ــن جهان ــا میانگی ــران ب ــار مصــرف آفت کش هــا در ای آم
اســت. ایــران کشــوری اســت کــه بــه واســطه شــرایط آب و هوایــی 

ــود. ــرف می ش ــره کش مص ــتر حش ــک در آن بیش خش

علف کــش  بخــش  ایــران  ســموم  بــازار  بخــش  بزرگ تریــن 
ــش  ــاد بخ ــیار زی ــه بس ــا فاصل ــس از آن ب ــت و پ ــالت اس ــای غ ه
حشــره کش های پســته و بعــد از آن حشــره کش های ســبزیجات 

ــتند. هس

 
 
 

 هااندازه صنعت آفتکش

 به هاکشدرصد آفت 44 دنیاتقریباً در  .است میلیارد دالر 54معادل  2015سال  آمار طبق ادنی ها درکشاندازه بازار آفت
 ها تعلق دارند.کشدرصد به سایر آفت 3ها و کشدرصد به قارچ 26، هاکششرهبه ح درصد 27 ها،کشعلف

 
 ها در جهان به تفکیک مصرفکشبازار آفت

 
رگی بزخیلی بازار  های ایرانکشبازار آفتدهد که نشان می درصد است 0.5ها در حدود کشجهانی آفتاز بازار ایران سهم 
 تقریباً یعنی  درصد، 13فقط  تحقیق و توسههای میلیون یورو است که سهم سموم شرکت 255تقریباً  این بازاراندازه . نیست

 ریک تقریباً ژنمیلیون یورو است. از سهم سموم  221معادل  است که تقریباً  درصد 87نریک ژمیلیون یورو و سهم سموم  34
 شوند. از کشورهای چین و هند وارد می مابقی عمدتاً درصد 43شوند و در داخل کشور تولید میدرصد  57

ایران کشوری است که به واسطه شرایط آب و هوایی خشک  .ها در ایران با میانگین جهانی متفاوت استکشآمار مصرف آفت
 شود.کش مصرف میبیشتر حشرهر آن د

 
 

 
 ها در ایران به تفکیک مصرفکشبازار آفت

 
های کشحشرهبخش  و پس از آن با فاصله بسیار زیاد کش های غالت استران بخش علفای ومبازار سمبخش ترین بزرگ

 .های سبزیجات هستندکشپسته و بعد از آن حشره
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نــازل مهم تریــن بخــش یــک ســمپاش اســت کــه 
محلــول ســم را بــه ذرات ریــز تبدیــل نمــوده و آن 
ــن  ــا ممک ــد. نازل ه ــدف می پاش ــرف ه ــه ط را ب
اســت از جنــس الســتیک، پالســتیک )شــکل 1(، 
ــکل  2( و  ــج( )ش ــگ و برن ــد زن ــوالد ض ــز )ف فل

ســرامیک باشــند. 

وظایف و اهمیت نازل
ــه  ــد ک ــده دارن ــر عه ــم ب ــش مه ــه نق ــا س نازل ه

ــد از: عبارتن
1. نازل ها الگوی پاشش را تعیین می کنند. 

ــده  ــن کنن ــازل و شــکل آن تعیی ــه ن 2. ابعــاد روزن
میــزان پاشــش محلــول )لیتــر در دقیقــه( می باشــد  
3. زاویــه پاشــش نــازل تعییــن کننــده فاصلــه نازل 

از هــدف مــی باشــد
* شناسایي نازل ها

ــاوت و  ــای متف ــام ه ــواع و ن ــا داراي ان ــازل ه ن
ــي داراي دو  ــور کل ــه ط ــا ب ــتند. ام ــی هس متنوع

اصلي انــد:  شــاخه 
•  نازل هاي مخروط پاش

•  نازل هاي بادبزني
نازل هاي مخروط پاش

پاشــش  بــرای  پــاش  مخــروط  نازل هــای 
ــرای  ــه و ب ــه کار رفت ــش ب ــره کش و قارچ ک حش
پاشــش علف کــش توصیــه نمي شــوند. ایــن 
نازل هــا در دو نــوع مخروطــی بــا الگــوی پاشــش 

ــر  ــو پ ــی )شــکل 3( و الگــوی پاشــش ت ــو خال ت
ــازل  )شــکل 4( ســاخته مــی شــوند. اســتفاده از ن
ــاخ و  ــه ش ــت دارد ک ــی ارجحی ــی زمان مخروط
بــرگ محصــول مــورد نظــر زیــاد درهــم پیچیــده 
ــی  ــای مخروط ــازل ه ــت ن ــن حال ــد. در ای باش
برخــالف نــازل هــای بادبزنــی و شــره ای کــه در 
زاویــه ثابتــی پاشــش مــی کننــد، گیــاه را از زوایای 

ــد.  ــی کنن ــف سمپاشــی م مختل

نازل هاي بادبزني
نازل هــای بادبزنــی کــه بــه نــازل هــاي »تــي جت« 
نیــز معروفنــد بــرای پاشــش علف کش هــا بــه کار 
مــي رونــد )شــکل 5(. البتــه در مواقعــي کــه صرفــًا 
ســمپاش النــس دار )بــا نــازل مخــروط پــاش( در 
ــر از علفکــش پاشــي مــي  ــم و ناگزی ــار داری اختی
ل  باشــیم، »نــازل شــره اي« مــي توانــد نقــش مبــدِّ
ــازل مخــروط  را ایفــا کنــد. بدیــن صــورت کــه ن

پــاش از ســر النــس بــاز و بــه جــاي آن نازل شــره 
اي نصــب مــي شــود. بــه ایــن ترتیــب، خروجــي 
نــازل از حالــت مخروط پاشــي بــه حالــت بادبزني، 
مشــابه نــازل هــاي تــي جــت تغییــر وضعیــت مي 

دهــد. 

بهتریــن نــازل بــرای علــف کــش هــا نــازل بادبزنی 
ــراً  ــی اکث ــی معمول ــازل بادبزن ــت. ن ــطح( اس )مس
ــی رود،  ــکار م ــا ب ــش ه ــف ک ــش عل ــرای پاش ب
ــد  ــه تولی ــش 65، 80 و 110 درج ــای پاش در زوای
مــی شــود و معمــوال بــا فواصــل نیــم متــری روی 
بــوم قــرار مــی گیــرد. فشــار توصیــه شــده هنــگام 
اســتفاده از ایــن نــازل 20 تــا 30 پــی اس آی )1/4 
تــا 2 بــار( اســت. انــدازه قطــرات آن متوســط تــا 

انواع نازل ها و چگونگی انتخاب نازل مناسب
محمدعلی رستمی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان  ها و چگونگی انتخاب نازل مناسبانواع نازل
 محمدعلی رستمی

 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان

 
ها نازل. پاشدنموده و آن را به طرف هدف میبه ذرات ريز تبديل را  محلول سمکه ترين بخش يک سمپاش است نازل مهم

 ( و سرامیک باشند. 2 ضد زنگ و برنج( )شکل(، فلز )فوالد 1ممکن است از جنس الستیک، پالستیک )شکل 

 
 نازل های پالستیکی سمپاش  –1شکل 

 

 
 نازل تی جت فلزی )برنج( -2شکل 

  

 وظایف و اهمیت نازل
 سه نقش مهم بر عهده دارند که عبارتند از: هانازل

  وی پاشش را تعیین می کنند.گالنازل ها  .1

  لیتر در دقیقه( می باشد میزان پاشش محلول )نازل و شکل آن تعیین کننده ابعاد روزنه  .2

 تعیین کننده فاصله نازل از هدف می باشدنازل زاويه پاشش  .3

 هاشناسایی نازل
  اند:نازل ها دارای انواع و نام های متفاوت و متنوعی هستند. اما به طور کلی دارای دو شاخه اصلی

 های مخروط پاشنازل 

 های بادبزنینازل 

 پاش هاي مخروطنازل
شرهنازل شش ح شش علفکش و قارچهای مخروط پاش برای پا صیه نمیکش به کار رفته و برای پا شوند. اين کش تو

استفاده از  ( ساخته می شوند.4 ( و الگوی پاشش تو پر )شکل3 ها در دو نوع مخروطی با الگوی پاشش تو خالی )شکلنازل
صااول مورد ن ر زياد درهم پیدیده باشااد. در اين حالت نازل های نازل مخروطی زمانی ارجحیت دارد که شاااو و برم مح

شی می  سمپا شش می کنند، گیاه را از زوايای مختلف  شره ای که در زاويه ثابتی پا مخروطی برخالف نازل های بادبزنی و 
 کنند. 

 
 نازل مخروطی با الگوی پاشش توخالی -3شکل 

 
 نازل مخروطی با الگوی پاشش تو پر -4شکل 

 هاي بادبزنیازلن
. البته در (5)شااکل  کار می روند ها بهکشعلفبرای پاشااش نیز معروفند « تی جت»به نازل های های بادبزنی که نازل

نازل شره »باشیم، مواقعی که صرفاً سمپاش النس دار )با نازل مخروط پاش( در اختیار داريم و ناگزير از علفکش پاشی می 
بدين صورت که نازل مخروط پاش از سر النس باز و به جای آن نازل شره ای نصب می تواند نقش مبدِّل را ايفا کند. « ای

ضعیت شابه نازل های تی جت تغییر و شی به حالت بادبزنی، م شود. به اين ترتیب، خروجی نازل از حالت مخروط پا می  می 
  .دهد

    
 نازل بادبزنی -5شکل 

ست. نازل بادبزنی معمولیبهترين نازل  سطح( ا شش علف کش ها بکار  اکثراً برای علف کش ها نازل بادبزنی )م برای پا
شش  ،می رود شار درجه  110و  80، 65در زوايای پا صل نیم متری روی بوم قرار می گیرد. ف شود و معموال با فوا تولید می 

ستفاده از اين نازل  شده هنگام ا صیه  ست. نازل  2تا  4/1پی اس آی ) 30تا  20تو شت ا سط تا در بار(. اندازه قطرات آن متو
صله  ستاندارد با فا شار ) 50تی جت ا شش خود را حفظ  4تا  psi )2 60تا  30سانتیمتر در ف بار در تمام طول بوم يکنواختی پا

ار باال قطرات ريزی می کند. نازل تی جت با نوک تخت دامنه گسترده در فشار پايین يکنواختی پاشش مناسبی دارد و در فش
ها و مابین ( است. نازل بادبزنی زوج برای سمپاشی نواری روی رديفpsi 60تا  20بار ) 4تا  1تولید می کند. فشار مناسب آن 

  بار است. 3تا  5/1( psi 40تا  20رديف محصول ايده آل است، فشار مناسب آن )

  هانام گذاري نازل
سازی در های مهم کارخانه شمارهنازل  شار هايی بر روی نازلدنیا، با درج  شش آن را در ف ، دبی نازل و همدنین زاويه پا

دو رقم سمت راست  در فشار ثابت و استاندارد،« تی جت 8002»به عنوان مثال؛ در نازل  .(7)شکل  ثابت مشخص می کنند
دو رقم سمت چپ آن معرف یتر در دقیقه( و ل 2/0 × 78/3=  756/0) گالن در دقیقه 2/0و برابر است با  آن معرف دبی نازل

ست که برابر با  شش ا شد 80زاويه پا سپس زاويه  Fدر نوع ديگری از نام گذاری نازل ها، نوع نازل با حرف  .درجه می با و 
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  بار است. 3تا  5/1( psi 40تا  20رديف محصول ايده آل است، فشار مناسب آن )
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دو رقم سمت چپ آن معرف یتر در دقیقه( و ل 2/0 × 78/3=  756/0) گالن در دقیقه 2/0و برابر است با  آن معرف دبی نازل

ست که برابر با  شش ا شد 80زاويه پا سپس زاويه  Fدر نوع ديگری از نام گذاری نازل ها، نوع نازل با حرف  .درجه می با و 

 هاي بادبزنیازلن
. البته در (5)شااکل  کار می روند ها بهکشعلفبرای پاشااش نیز معروفند « تی جت»به نازل های های بادبزنی که نازل

نازل شره »باشیم، مواقعی که صرفاً سمپاش النس دار )با نازل مخروط پاش( در اختیار داريم و ناگزير از علفکش پاشی می 
بدين صورت که نازل مخروط پاش از سر النس باز و به جای آن نازل شره ای نصب می تواند نقش مبدِّل را ايفا کند. « ای

ضعیت شابه نازل های تی جت تغییر و شی به حالت بادبزنی، م شود. به اين ترتیب، خروجی نازل از حالت مخروط پا می  می 
  .دهد

    
 نازل بادبزنی -5شکل 

ست. نازل بادبزنی معمولیبهترين نازل  سطح( ا شش علف کش ها بکار  اکثراً برای علف کش ها نازل بادبزنی )م برای پا
شش  ،می رود شار درجه  110و  80، 65در زوايای پا صل نیم متری روی بوم قرار می گیرد. ف شود و معموال با فوا تولید می 

ستفاده از اين نازل  شده هنگام ا صیه  ست. نازل  2تا  4/1پی اس آی ) 30تا  20تو شت ا سط تا در بار(. اندازه قطرات آن متو
صله  ستاندارد با فا شار ) 50تی جت ا شش خود را حفظ  4تا  psi )2 60تا  30سانتیمتر در ف بار در تمام طول بوم يکنواختی پا

ار باال قطرات ريزی می کند. نازل تی جت با نوک تخت دامنه گسترده در فشار پايین يکنواختی پاشش مناسبی دارد و در فش
ها و مابین ( است. نازل بادبزنی زوج برای سمپاشی نواری روی رديفpsi 60تا  20بار ) 4تا  1تولید می کند. فشار مناسب آن 

  بار است. 3تا  5/1( psi 40تا  20رديف محصول ايده آل است، فشار مناسب آن )

  هانام گذاري نازل
سازی در های مهم کارخانه شمارهنازل  شار هايی بر روی نازلدنیا، با درج  شش آن را در ف ، دبی نازل و همدنین زاويه پا

دو رقم سمت راست  در فشار ثابت و استاندارد،« تی جت 8002»به عنوان مثال؛ در نازل  .(7)شکل  ثابت مشخص می کنند
دو رقم سمت چپ آن معرف یتر در دقیقه( و ل 2/0 × 78/3=  756/0) گالن در دقیقه 2/0و برابر است با  آن معرف دبی نازل

ست که برابر با  شش ا شد 80زاويه پا سپس زاويه  Fدر نوع ديگری از نام گذاری نازل ها، نوع نازل با حرف  .درجه می با و 

 های مخروط پاشنازل 

 های بادبزنینازل 

 پاش هاي مخروطنازل
شرهنازل شش ح شش علفکش و قارچهای مخروط پاش برای پا صیه نمیکش به کار رفته و برای پا شوند. اين کش تو

استفاده از  ( ساخته می شوند.4 ( و الگوی پاشش تو پر )شکل3 ها در دو نوع مخروطی با الگوی پاشش تو خالی )شکلنازل
صااول مورد ن ر زياد درهم پیدیده باشااد. در اين حالت نازل های نازل مخروطی زمانی ارجحیت دارد که شاااو و برم مح

شی می  سمپا شش می کنند، گیاه را از زوايای مختلف  شره ای که در زاويه ثابتی پا مخروطی برخالف نازل های بادبزنی و 
 کنند. 

 
 نازل مخروطی با الگوی پاشش توخالی -3شکل 

 
 نازل مخروطی با الگوی پاشش تو پر -4شکل 

 های مخروط پاشنازل 

 های بادبزنینازل 

 پاش هاي مخروطنازل
شرهنازل شش ح شش علفکش و قارچهای مخروط پاش برای پا صیه نمیکش به کار رفته و برای پا شوند. اين کش تو

استفاده از  ( ساخته می شوند.4 ( و الگوی پاشش تو پر )شکل3 ها در دو نوع مخروطی با الگوی پاشش تو خالی )شکلنازل
صااول مورد ن ر زياد درهم پیدیده باشااد. در اين حالت نازل های نازل مخروطی زمانی ارجحیت دارد که شاااو و برم مح

شی می  سمپا شش می کنند، گیاه را از زوايای مختلف  شره ای که در زاويه ثابتی پا مخروطی برخالف نازل های بادبزنی و 
 کنند. 

 
 نازل مخروطی با الگوی پاشش توخالی -3شکل 

 
 نازل مخروطی با الگوی پاشش تو پر -4شکل 

شکل 3- نازل مخروطی با الگوی پاشش توخالی

شکل 5- نازل بادبزنیشکل 4- نازل مخروطی با الگوی پاشش تو پر
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درشــت اســت. نــازل تــی باغبانــی 
جــت اســتاندارد بــا فاصله 
50 ســانتیمتر در فشــار )30 
ــار  ــا 4 ب ــا psi 60( 2 ت ت
ــوم یکنواختــی پاشــش خــود را  در تمــام طــول ب
حفــظ مــی کنــد. نــازل تــی جــت بــا نــوک تخــت 
دامنــه گســترده در فشــار پاییــن یکنواختی پاشــش 
ــزی  ــرات ری ــاال قط ــار ب ــبی دارد و در فش مناس
ــار  ــا 4 ب ــد. فشــار مناســب آن 1 ت ــی کن ــد م تولی
)20 تــا psi 60( اســت. نــازل بادبزنــی زوج بــرای 
سمپاشــی نــواری روی ردیف هــا و مابیــن ردیــف 
محصــول ایــده آل اســت، فشــار مناســب آن )20 

ــار اســت.  تــا psi 40( 1/5 تــا 3 ب
نام گذاری نازل ها 

ــا  ــا، ب ــازي در دنی ــازل س ــم ن ــای مه کارخانه ه
ــازل و  ــي ن ــازل، دب ــر روی ن ــماره هایی ب درج ش
ــت  ــار ثاب ــش آن را در فش ــه پاش ــن زاوی همچنی
مشــخص مــي کننــد )شــکل 7(. بــه عنــوان مثــال؛ 
ــت و  ــار ثاب ــت« در فش ــي ج ــازل »8002 ت در ن
ــرف  ــت آن مع ــمت راس ــم س ــتاندارد، دو رق اس
دبــي نــازل و برابــر اســت بــا 0/2 گالــن در دقیقــه 
ــم  ــر در دقیقــه( و دو رق )0/756 = 3/78 × 0/2 لیت
ســمت چــپ آن معــرف زاویــه پاشــش اســت کــه 
برابــر بــا 80 درجــه مــي باشــد. در نــوع دیگــری 
 F از نــام گــذاری نــازل هــا، نــوع نــازل بــا حــرف
و ســپس زاویــه پاشــش، میــزان دبــی بــر حســب 
ــگام  ــده هن ــه ش ــار توصی ــه و فش ــر در دقیق لیت
اســتفاده از نــازل بــا ممیــز از یکدیگــر جــدا شــده 
ــان  ــود )F110/3/1.2 نش ــی ش ــش داده م و نمای
دهنــده زاویــه پاشــش 110 درجــه، دبــی 1/2 لیتــر 

ــار اســت(.  ــه و فشــار 3 ب در دقیق

مشخصات و اندازه قطرات سم
ــده از  ــارج ش ــم خ ــول س ــرات محل ــدازه قط ان
ــم و از  ــای ســمپاش موضــوع بســیار مه ــازل ه ن
قبــل طراحــی شــده ای اســت کــه یــک ســمپاش 
کالیبــره شــده بایــد ضامــن دســتیابی بــه آن باشــد. 
انــدازه قطــرات محلــول ســم بــر مــوارد زیــر تاثیــر 

گــذار اســت:
1- یکنواختی پاشش سم

2- میزان سم مصرفی
3- بادبردگی و تبخیر سم

4- میزان نشستن سم روی هدف
5- نفوذ در داخل شاخ و برگ گیاهان

6- فاصله نازل تا هدف
7- نوع نازل

ــوب  ــد مطل ــر از ح ــم کوچکت ــرات س ــر قط اگ
باشــند دچــار بــاد بردگــي شــده و اگــر بزرگتــر از 
حــد مطلــوب باشــند از روي ســطح بــرگ گیاهــان 
ســر خــورده و روي زمیــن مــي افتنــد. در هــر دو 
ــي  ــش آلودگ ــبب افزای ــوارد س ــن م ــت ای وضعی
ــرف  ــش مص ــم، افزای ــر س ــش تاثی ــط، کاه محی
ســموم و آســیب دیــدن گیاهــان مفیــد مــي شــوند، 
ــش  ــدازه و پاش ــا ان ــرات ب ــاد قط ــن ایج ــر ای بناب
مناســب از طریق تنظیــم سمپاشــها مهمترین روش 

بــراي رفــع مســائل یــاد شــده اســت. 
ــد  ــت باش ــرات درش ــدازه قط ــه ان ــی ک در صورت
ــرز  ــف ه ــا عل ــت ی ــا آف ــورد آن ب ــال برخ احتم
کاهــش مــی یابــد، لــذا بایــد میــزان ســم پاشــیده 
شــده را افزایــش داد امــا قطــرات ریــز تــر ســطح 
بیشــتری را در بــر گرفتــه و احتمــال برخــورد بــا 
ــورت  ــن ص ــد بدی ــی دهن ــش م ــدف را افزای ه
مصــرف ســم کاهــش یافتــه، هزینــه سمپاشــی کــم 
شــده و آلودگــی زیســت محیطــی نیــز بــه حداقــل 
مــی رســد. شــکل 8 بــه خوبــي نشــان مــي دهد که 
توجــه بــه مشــخصات یــاد شــده و رابطه بیــن قطر 
و تعــداد آن، متناســب بــا هــدف مــورد نظــر، تا چه 
میــزان مــي توانــد کارآیــي عملیــات سمپاشــي را 

افزایــش دهــد. ریــز شــدن بیــش از حــد قطــرات 
ــر  ــی و تبخی ــش بادبردگ ــث افزای ــم؛ باع س

ســم خواهــد شــد. 
ــا قطــر 500 میکــرون  از یــک قطــره ســم ب
ــا قطــر 250 میکــرون  ــوان 8 قطــره ب مــی ت
ــد  ــرون تولی ــر 125 میک ــا قط ــره ب و 64 قط
ــرعت  ــه در س ــهایی ک ــج آزمایش ــرد. نتای ک
رطوبــت  ســاعت،  در  کیلومتــر   8 بــاد 
ــه  ــرارت 21 درج ــه ح ــبی 75% و درج نس
ســانتیگراد در فشــار 30 پــی اس آی انجــام 
ــزان انحــراف قطــره  ــه می شــد نشــان داد ک
ــره  ــدازه قط ــش ان ــا کاه ــیر، ب ــم از مس س

ــد.  ــی یاب ــش م افزای

شده و نمايش ستفاده از نازل با ممیز از يکديگر جدا  شده هنگام ا شار توصیه  شش، میزان دبی بر حسب لیتر در دقیقه و ف  پا
 بار است(.  3لیتر در دقیقه و فشار  2/1درجه، دبی  110نشان دهنده زاويه پاشش  F110/1.2/3داده می شود )

 
 شماره حک شده بر روی نازل -1شکل 

 هاجنس و دوام نازل
شوند. ساخته می  سیون ها نازلها از مواد گوناگون و با داوم متفاوت  سمومی به دلیل فرموال مورد  و کیفیت آب مختلف 

رگاه خروجی نازل دوام نازل ها با جنس مختلف آورده شده است. ه 4در جدول  دوام نازلها متفاوت است. استفاده در محلول؛
  شود.تعويض نسبت به خروجی نازل نو تغییر کرد بايد  %5بیش از 

 

 

  دوام نازلها -1جدول 

 ماده سازنده اومت در برابر فرسودگیمق فرسايش نسبی
 برنج ضعیف 1
 استیل ضد زنگ خوب 5/3

 استیل ضد زنگ سخت بسیار خوب 35
 پالستیک بسیار خوب 
 سرامیک عالی 

 

 مشخصات و اندازه قطرات سم
ست که اندازه قطرات  شده ای ا سیار مهم و از قبل طراحی  ضوع ب سمپاش مو شده از نازل های  سم خارج  يک محلول 

 سمپاش کالیبره شده بايد ضامن دستیابی به آن باشد. اندازه قطرات محلول سم بر موارد زير تاثیر گذار است:
 يکنواختی پاشش سم -1

 میزان سم مصرفی -2
 بادبردگی و تبخیر سم -3
 میزان نشستن سم روی هدف -4
 نفوذ در داخل شاو و برم گیاهان -5
 فاصله نازل تا هدف -6
 نوع نازل -7

سطح برم  کوچکتر ازسم اگر قطرات  شند از روی  شده و اگر بزرگتر از حد مطلوب با شند دچار باد بردگی  حد مطلوب با
اين موارد ساابب افزايش آلودگی محیط، کاهش تاثیر ساام،  در هر دو وضااعیتگیاهان ساار خورده و روی زمین می افتند. 

اندازه و پاشش مناسب از طريق تن یم  بنابر اين ايجاد قطرات با ،دنافزايش مصرف سموم و آسیب ديدن گیاهان مفید می شو
 سمپاشها مهمترين روش برای رفع مسائل ياد شده است. 

لذا بايد میزان ساام در صااورتی که اندازه قطرات درشاات باشااد احتمال برخورد آن با آفت يا علف هرز کاهش می يابد، 
 احتمال برخورد با هدف را افزايش می دهنداما قطرات ريز تر سااطح بیشااتری را در بر گرفته و پاشاایده شااده را افزايش داد 

به  8شکل  بدين صورت مصرف سم کاهش يافته، هزينه سمپاشی کم شده و آلودگی زيست محیطی نیز به حداقل می رسد.
شان می دهد که توجه  شده و رابطه بین قخوبی ن سب با هدف مورد ن ر، تا چه میزان به مشخصات ياد  طر و تعداد آن، متنا

شی را افزايش دهد.می تواند  سمپا سم  کارآيی عملیات  سم؛ باعث افزايش بادبردگی و تبخیر  شدن بیش از حد قطرات  ريز 
  خواهد شد.

میکرون تولید کرد.  125قطره با قطر  64میکرون و  250قطره با قطر  8میکرون می توان  500از يک قطره سم با قطر 
 30درجه سانتیگراد در فشار  21و درجه حرارت  %75ساعت، رطوبت نسبی کیلومتر در  8نتايج آزمايشهايی که در سرعت باد 
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سطح برم  کوچکتر ازسم اگر قطرات  شند از روی  شده و اگر بزرگتر از حد مطلوب با شند دچار باد بردگی  حد مطلوب با
اين موارد ساابب افزايش آلودگی محیط، کاهش تاثیر ساام،  در هر دو وضااعیتگیاهان ساار خورده و روی زمین می افتند. 

اندازه و پاشش مناسب از طريق تن یم  بنابر اين ايجاد قطرات با ،دنافزايش مصرف سموم و آسیب ديدن گیاهان مفید می شو
 سمپاشها مهمترين روش برای رفع مسائل ياد شده است. 

لذا بايد میزان ساام در صااورتی که اندازه قطرات درشاات باشااد احتمال برخورد آن با آفت يا علف هرز کاهش می يابد، 
 احتمال برخورد با هدف را افزايش می دهنداما قطرات ريز تر سااطح بیشااتری را در بر گرفته و پاشاایده شااده را افزايش داد 

به  8شکل  بدين صورت مصرف سم کاهش يافته، هزينه سمپاشی کم شده و آلودگی زيست محیطی نیز به حداقل می رسد.
شان می دهد که توجه  شده و رابطه بین قخوبی ن سب با هدف مورد ن ر، تا چه میزان به مشخصات ياد  طر و تعداد آن، متنا

شی را افزايش دهد.می تواند  سمپا سم  کارآيی عملیات  سم؛ باعث افزايش بادبردگی و تبخیر  شدن بیش از حد قطرات  ريز 
  خواهد شد.
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شده و نمايش ستفاده از نازل با ممیز از يکديگر جدا  شده هنگام ا شار توصیه  شش، میزان دبی بر حسب لیتر در دقیقه و ف  پا
 بار است(.  3لیتر در دقیقه و فشار  2/1درجه، دبی  110نشان دهنده زاويه پاشش  F110/1.2/3داده می شود )
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رگاه خروجی نازل دوام نازل ها با جنس مختلف آورده شده است. ه 4در جدول  دوام نازلها متفاوت است. استفاده در محلول؛
  شود.تعويض نسبت به خروجی نازل نو تغییر کرد بايد  %5بیش از 
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 مشخصات و اندازه قطرات سم
ست که اندازه قطرات  شده ای ا سیار مهم و از قبل طراحی  ضوع ب سمپاش مو شده از نازل های  سم خارج  يک محلول 

 سمپاش کالیبره شده بايد ضامن دستیابی به آن باشد. اندازه قطرات محلول سم بر موارد زير تاثیر گذار است:
 يکنواختی پاشش سم -1
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بــا کوچکتــر شــدن انــدازه قطــرات ســم، 
و  یافتــه  افزایــش  هــا  آن  تبخیــر  ســرعت 
ــت،  ــر آف ــوب آن ب ــذاری مطل ــر گ ــال اث احتم
ــیدن  ــن رس ــرز و همچنی ــف ه ــاری و عل بیم
بــه هــدف کاهــش مــی یابــد. بــا کاهــش قطــر 
ــرون  ــه 20 میک ــرون ب ــم از 200 میک ذرات س
زمــان تبخیــر از 29 ثانیــه بــه 0/3 ثانیــه کاهــش 

ــد. ــی یاب م
ــات  ــی در باغ ــورد سمپاش ــا در م ــه ه توصی

ــته پس
• سمپاشــی بایــد در هــوای خنــک انجــام 

ــری  ــم جلوگی ــریع س ــر س ــا از تبخی ــود، ت ش
گــردد. بهتــر اســت ایــن کار صبــح زود یــا در 
ــود. ــام ش ــگام انج ــب هن ــکان ش ــورت ام ص

ــد و  ــاد تن ــگام وزش ب ــد هن ــی نبای • سمپاش
آفتــاب تنــد انجــام شــود، چــون موجــب 
ــود.  ــی ش ــم م ــریع س ــر س ــی و تبخی بادبردگ
رطوبــت پاییــن )کمتــر از 40 درصــد( و دمــاي 
ــر از 25 درجــه ســانتیگراد( باعــث  ــاال ) باالت ب
تبخیــر شــدید ذرات ســم خــارج شــده از نــازل 
ــه  ــواد ب ــل م ــال کام ــه از انتق ــي شــود ک هــا م
ســطوح باالیــي تــاج درخــت جلوگیــري مــي 
ــم  ــان س ــاد در زم ــده آل ب ــرعت ای ــد. س کن
پاشــي بیــن  10-2 کیلومتــر در ســاعت اســت 
ــرعت  ــا س ــاد ب ــود وزش ب ــن وج ــا ای ــی ب ول
ــی  ــر در ســاعت در صورت ــن 15-10 کیلومت بی
ــاد  ــکلی ایج ــد مش ــق باش ــت مواف ــه در جه ک

ــد. نمــی کن
ــت  ــیدن جمعی ــگام رس ــد هن ــی بای •  سمپاش
آفــت بــه حــد اقتصــادی مبــارزه انجــام شــود. 
در غیــر ایــن صــورت تعــداد دفعــات سمپاشــی 
زیــاد شــده، موجــب افزایــش هزینــه، آلودگــی 

ــردد. ــی گ ــط زیســت م محصــول و محی
•   اســتفاده از ســمپاش هــای جدیــد کــه بــرای 
باغــات پســته مناســب ســازی شــده باشــند در 
ــدازه  ــد. کوچــک کــردن ان اولویــت قــرار گیرن
قطــرات ســم و قابلیــت تنظیــم میــزان پاشــش 
باعــث کاهــش چشــم گیر میــزان مصــرف ســم 

و بهینــه شــدن عملیــات مــی شــود.
ــود  ــک موج ــت ی ــه آف ــه اینک ــه ب ــا توج •  ب
زنــده اســت و جمعیــت آن تحــت تاثیــر 
عوامــل محیطــی قــرار دارد نمــی تــوان تاریــخ 
معینــی بــرای سمپاشــی تعییــن کــرد، بنابرایــن 
ــان سمپاشــی  ــن زم ــرای تعیی ــد ب باغــداران بای

ــره  ــا از نظــر کارشناســان خب ــده ی ــوزش دی آم
اســتفاده نمــوده و از سمپاشــی در زمــان هــای 

ــد. ــودداری کنن ــده خ ــن ش ــش تعیی از پی
•  یکــی از مــواردی کــه باعــث ازدیــاد مصــرف 
ــی  ــب سمپاش ــان نامناس ــود زم ــی ش ــم م س
ــتباه شــود  ــان سمپاشــی اش ــر در زم اســت. اگ
بــه جــای آفــت، دشــمن طبیعــی آفــت هــم از 

بیــن خواهــد رفــت.
ــد  ــا بای ــمپاش ه ــتفاده در س ــورد اس • آب م
ــاال و  ــا Ec ب ــوری ی ــرا ش ــد زی ــیرین باش ش
PH نامناســب باعــث تجزیــه ســم مــی شــود. 
از آنجــا کــه در ســموم کشــاورزی بــه غیــر از 
مــاده موثــر، مــواد افزودنــی و نگهدارنــده نیــز 
وجــود دارد و همــه ایــن مــواد بــه شــوری بــاال 
و PH نامناســب حســاس هســتند، بنابرایــن 
ــم  ــول آب و س ــاخت محل ــگام س ــد در هن بای

ــود. ــتفاده نم ــیرین اس از آب ش
•  بــه طــور متوســط هــر 20 هکتــار بــاغ پســته 
ــي  ــمپاش اختصاص ــتگاه س ــک دس ــه ی ــاز ب نی
دارد تــا بتــوان در مــدت تعییــن شــده مناســب 
ــه کنتــرل آفــت، به ویــژه پســیل پســته  اقــدام ب
ــته و  ــداران پس ــود. باغ ــته نم ــاي پس در باغ ه
به ویــژه خــرده مالکیــن بــه دلیــل ضعــف بنیــه 
ــان، در  ــاحت مالکیتش ــودن مس ــم ب ــي و ک مال
ــردن  ــاره ک ــه اج ــدام ب ــاغ اق ــي ب ــان آلودگ زم
ســمپاش مــي نماینــد. متاســفانه اکثــر ســمپاش 
محلول پاشــي  به دلیــل  اي  اجــاره  هــاي 
ــا و  ــش ه ــره ک ــواع حش ــع، ان ــاي مای کوده
ــیده  ــر پاش ــر خط ــالوه ب ــا، ع ــي علفکش ه حت
ــای  ــر علفکش ه ــته، نظی ــواد ناخواس ــدن م ش
خطرنــاک، روی درختــان پســته در اکثــر مــوارد 
ــدید  ــي ش ــار خوردگ ــا دچ ــاي آنه ــازل ه ن
ــا گشــادتر  ــه خروجــي آنه ــوده و قطــر روزن ب
ــرات  ــر قط ــد. قط ــي باش ــتاندارد م ــد اس از ح
ــن 200  ــد بی ــا بای ــراي حشــره کــش ه ســم ب
تــا 400 میکــرون باشــد. گشــادتر شــدن روزنــه 
ــد باعــث خــروج  ــا افشــانک مــي توان ــازل ی ن
قطــرات بــا قطــر درشــت تــر شــده و قطــرات 
ــه  ــر روي زمیــن ریخت ســم به دلیــل ســنگیني ب
ــد( و پوشــش مناســب  )اصطالحــًا شــره می کن
را بــر روي برگهــا ایجــاد نمی نماینــد. دوره 
ــی  ــد طوالن ــرم نبای ــاي گ ــاه ه ــي در م سمپاش
ــت  ــوارد نوب ــر م ــفانه در اکث ــه متاس ــد ک باش

دهــي سمپاشــهاي اجــاره 
گــردد  مــي  اي ســبب 
تــا حتــي در مســاحت 
ــاغ دار  ــک، ب ــاي کوچ ه

ــد،  ــاغ  نمای ــي ب ــه سمپاش ــدام ب ــر اق ــا تاخی ب
لــذا توصیــه مــي گــردد خــرده مالکیــن نیــز بــه 
ــا همســایه  ــه  روش اشــتراکي ب ــا ب ــي و ی تنهای
ســمپاش  خریــد  بــه  اقــدام  خــود  هــاي 

ــد.  ــي نماین اختصاص
زمان سمپاشی

زمان مناسب سمپاشی وقتی است که:
1. باد نوزد

2. آفتاب تند نباشد
ــادی  ــان اقتص ــتانه زی ــت در آس ــم آف 3. تراک
ــا آفــت  ــه عبــارت دیگــر مبــارزه ب ــا ب باشــد ی

ــد ــادی باش اقتص
•  رطوبــت پاییــن )کمتــر از 40 درصــد( و 
ــر از 25 درجــه ســانتیگراد(  ــاال ) باالت ــاي ب دم
باعــث تبخیــر شــدید ذرات ســم خــارج شــده 
از نــازل هــا مــي شــود. ســرعت ایــده آل بــاد 
ــر  در زمــان ســم پاشــي بیــن 10-2 کیلومتــر ب
ســاعت اســت ولــی بــا ایــن وجــود وزش بــاد 
بــا ســرعت بیــن 15-10 کیلومتــر بــر ســاعت؛ 
ــز  ــی کــه در جهــت موافــق باشــد نی در صورت

مشــکلی ایجــاد نمــی کنــد.
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب ــات سمپاش در عملی
بایــد بــا موجــود زنــده مبــارزه کــرد کــه تحــت 
ــوان  ــی ت ــت، نم ــی اس ــل محیط ــر عوام تاثی
ــود.  ــن نم ــارزه تعیی ــرای مب ــی ب ــخ معین تاری
ــایه  ــاغ همس ــی ب ــه وقت ــرد ک ــرض ک ــد ف نبای
سمپاشــی شــد بایــد اقــدام بــه سمپاشــی نمــود 

ــه:  بلک
ــن  ــرای تعیی ــد ب ــداران بای 1. کشــاورزان و باغ

ــد.  ــوزش ببینن ــان سمپاشــی آم زم
2. در صورتــی کــه کشــاورز و یــا باغــدار 
قــادر بــه تعییــن زمــان سمپاشــی نیســت بایــد 
ــد  ــر ده ــارزه نظ ــان مب ــاره زم ــناس درب کارش
3. یکــی از مــواردی کــه باعــث ازدیــاد مصرف 
ســم مــی شــود زمــان اســت. اگــر سمپاشــی در 
زمــان مناســب صــورت نگیــرد، ممکــن اســت 
بــه جــای آفــت، دشــمن طبیعــی آفــت از بیــن 

بــرود و کار مبــارزه دشــوارتر شــود.
•  مشــاهدات و بررســي هــا نشــان داده انــد کــه 
ــدود 20  ــم در ح ــول س ــرات محل در روز، قط
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ــان باغبانــی  ــر روي درخت ــه ب ثانی
ــن  ــد، ای ــدگاري دارن مان
ــه در  ــت ک ــي اس در حال
ــه  ــان ب ــن زم ــب، ای ش
ــه  ــد. نکت ــي یاب ــش م ــه افزای ــش از 20 دقیق بی
دوم آن اســت کــه در شــب حشــرات و آفــات، 
بــه غیــر از آفــات شــب فعــال، تحــرک کمتــري 
ــر  ــن ام ــتند و ای ــاکن هس ــًا س ــد و تقریب دارن
ــر  ــه اث ــل توج ــش قاب ــبب افزای ــد س ــي توان م
ــرات  ــن اث ــردد. همچنی ــب گ ــي در ش سمپاش
ــراي  ــرات سمپاشــي ب زیســت محیطــي و خط
ــت.  ــر اس ــب کمت ــهروندان در ش ــراد و ش اف
ــد  ــش دی ــب کاه ــي در ش ــب سمپاش ــا عی تنه
راننــده و کارگــران مــي باشــد کــه ایــن نکتــه 
در سمپاشــهاي توربینــی بدلیــل عــدم نیــاز بــه 

ــود. ــد ب ــي خواه ــر منتف کارگ
بادبردگی محلول سم

بادبردگــي ســموم یکــي از عوامــل بســیار مهــم 
ــات و  ــیمیائي آف ــرل ش ــر شــدن کنت در غیرمؤث
بیمــاری هــا مــي باشــد. بادبردگــي ســبب بروز 

مشــکالتي همچــون مــوارد زیــر مــي شــود:

1. کنترل غیرمؤثر آفات و بیماری
2. اتالف زمان
3. اتالف سم

4. گیاه سوزي 
5. افزایش هزینه سم و سمپاشی

ــموم در  ــده س ــدار باقیمان ــن مق ــر رفت 6. باالت
ــوالت محص

7. آلودگي محیط زیست 
8. به خطر افتادن سالمت انسان و دام

ــر  ــت زی ــه دو عل ــت ب ــن اس ــی ممک بادبردگ
ــد: ــاق بیافت اتف

• بادبردگــی ناشــی از ذرات ریزتــر از حــد 
توصیــه شــده کــه توســط جریــان بــاد از مســیر 
اصلــی منحــرف شــده و بــر روی هــدف نمــی 

نشــینند.
• بادبردگــی بــه صــورت تبخیــر محلــول، ســم 
ــا محصــول بعــد از پاشــش  از ســطح خــاک ی

ســم
عوامل موثر بر تبخیر 

ــر  ــم تاثی ــول س ــر محل ــر تبخی ــر ب ــل زی عوام
ــد: دارن

1. فشار بخار محلول سم
2. درجه حرارت محیط

3. رطوبت محیط
4. سرعت باد

ــن باعــث  ــت نســبی پایی ــرم و رطوب ــوای گ ه
افزایــش تبخیــر ذرات محلــول ســم در فاصلــه 
بیــن خــروج از نــازل هــا و نشســتن روی گیــاه 
ــدازه  ــه آن ان ــه در نتیج ــود ک ــی ش ــدف م ه
ــای  ــود. دم ــی ش ــر م ــک ت ــا کوچ ــره ه قط
ــن  ــز ممک ــاال نی ــبی ب ــت نس ــن و رطوب پایی
ــی  ــارت بادبردگ ــش خس ــث افزای ــت باع اس
شــود، زیــرا در رطوبــت بــاال ســرعت حرکــت 
ذرات ســم کاهــش یافتــه و ذرات محلــول ســم 
مــدت زمــان بیشــتری در هــوا معلــق می شــوند 
تــا بــر روی هــدف بنشــینند. هــوای ســرد نیــز 
باعــث میعــان ذرات ســم شــده و محلــول ســم 
ــر روی  ــه قطــرات درشــت ب ــل ب پــس از تبدی
ــن  ــی بهتری ــور کل ــه ط ــد. ب ــی افتن ــن م زمی
ــاب از  ــی اجتن ــرل بابردگ ــرای کنت ــکار ب راه
ــا ســرعت  ــاد ب ســم پاشــی در شــرایط وزش ب

ــت.  ــاعت اس ــر در س ــر از 15 کیلومت باالت



ــه  ــران ب ــرای صنعــت پســته ای ســال 1397 ب
ــالی  ــران س ــر ای ــع دیگ ــب صنای ــد اغل مانن
ــر  ــود. ســالی پ ــراز و نشــیب ب ســخت و پرف
ــو از  ــت ارز و ممل ــدید قیم ــانات ش از نوس
سیاســت های عجیــب و در پــاره ای از مــوارد 
متناقــض انقباضــی مالــی و ارزی دولــت، 
البتــه صنعــت پســته همــه اینهــا را بــا دســتی 
ــت.  ــر گذاش ــت س ــول پش ــی از محص خال
ایــن کاســتی ها و مشــکالت باعــث از دســت 
ــه  ــدند ک ــی ش ــا و فرصت های ــن بازاره رفت
ــل تکــرار  ــه آســانی قاب در تجــارت، شــاید ب
ــران  ــته ای ــازار پس ــه ب ــدن ب ــا بازگردان و ی
نباشــند. از طــرف دیگــر، کاهــش چشــمگیر 
ــتی دســت  ــه راس ــز ب ــران نی ــد پســته ای تولی
ــن  ــود. ای ــته ب ــدگان را بس ــار و صادرکنن تج
پیشــامدهای مــوازی، افــق امیــدوار کننــده ای 
ــار نمــی آورد و  ــه ب در مقابــل ایــن صنعــت ب
بســیاری از دســت انــدرکاران صنعــت پســته 

ــت. ــرد نموده اس ــا دلس ــد و ی را نااُمی
امــا ایــن تمــام ماجــرا و داســتان پســته 
نیســت. بــا وجــود اینکــه تولیــد پســته ســال 
زراعــی ایــران بــه ســختی بــه مــرز 50 هــزار 
تــن رســید و بــا باقیمانــده پســته ســال قبــل 
ــرد،  ــدا ک ــا پی ــن ارتق ــزار ت ــه حــدود 80 ه ب
میــزان تولیــد پســته در آمریــکا در ســال 
ــود و از  ــن ب ــزار ت ــش از 450 ه ــاری بی ج
طــرف دیگــر هــر ســاله بــه میــزان مشــخصی 
نیــز تولیــد باغــات کالیفرنیــا افزایــش خواهــد 
ــن  ــد یــک میلیــون ت یافــت و پیش بینــی تولی
در ده ســال آینــده بــرای پســته آمریــکا، خارج 
ــرایطی  ــن در ش ــود. ای ــد ب ــور نخواه از تص
اســت کــه در بهتریــن حالــت ممکــن میــزان 
تولیــد پســته ایرانــی بــه دلیــل بحــران آب و 
ــش از 250  ــوب آن، بی ســاختار ســنتی و معی
هــزار تــن در ســال محصــول نخواهــد بــود. 
بایــد اذعــان داشــت کــه افزایــش تولید پســته 
در آمریــکا خالــی از افزایــش محســوس 

انــدرکاران  دســت  و  نبوده اســت  کیفیــت 
صنعــت پســته در آمریــکا توانســته اند همــراه 
بــا افزایــش تولیــد، کیفیــت محصــول خــود را 
بهبــود قابــل توجهــی بخشــند. همچنیــن بایــد 
ــش  ــن نتیجــه افزای ــه اولی ــر داشــت ک در نظ
ــول،  ــت محص ــث کیفی ــارغ از بح ــد، ف تولی
کاهــش قیمــت تمــام شــده محصــول اســت 
ــی  ــی ف ــادالت رقابت ــم در مع ــی مه ــه نقش ک
مابیــن ایــران و آمریــکا در بــازار پســته بــازی 
ــده  ــه ش ــته عرض ــال، پس ــد. به طور مث می کن
در فروشــگاه های زنجیــره ای کاســت کــو 
)Costco( در آمریــکای شــمالی بــا بســته 
بنــدی 1360 گــرم در حــدود کیلویــی 12 
دالر آمریــکا می باشــد. بایــد در نظــر داشــت 
ــی  ــده آمریکای ــته عرضــه ش ــت پس ــه کیفی ک
ــیار  ــته بندی بس ــتگی و بس ــت برش ــا کیفی ب
ــرد  ــا ک ــوان ادع ــود. می ت ــه می ش خــوب ارائ
کــه بــازاری اینچنیــن دور از دســترس از 
ــد  پســته ایرانــی چــه ارتبــاط منطقــی می توان
بــا محصــول پســته ایــران داشــته باشــد، 
ــی  ــد پرســیده شــود، رقیب ــا در عــوض بای ام
کــه می توانــد این گونــه در بــازار تقریبــًا 
ــاله  ــر س ــود ه ــته خ ــه پس ــاری عرض انحص
اســتانداردها و انتظــارات مصرف کننــده را 
بــاال ببــرد، آیــا می تــوان از او انتظــار داشــت 
کــه امــکان ایجــاد ایــن تقاضــا را در بازارهای 
ســنتی و دارای پتانســیل بــرای پســته ایرانــی 
را نداشــته باشــد؟! زنــگ خطــر ســال ها 
ــا  ــن م ــده و ای ــدا در آم ــه ص ــه ب ــت ک اس
ــم. ــه شــنیدن آن نداری هســتیم کــه تمایلــی ب

در میانــه همــه تهدیــدات اقلیمــی و تجــاری 
ــار  ــت فش ــران را تح ــته ای ــت پس ــه صنع ک
مضاعــف قــرار داده انــد، بایــد نیمــه پــر 
ــکالت  ــن مش ــه ای ــد. هم ــز دی ــوان را نی لی
ــران  ــته ای ــت پس ــه صنع ــد ک ــان می دهن نش
بایــد راهــی متفــاوت را در کشــاورزی و 
تجــارت پیــش گیــرد. پســته ایرانــی نیــاز بــه 

یــک تغییــر فرهنگــی و ســاختاری جــدی در 
ــک سیاســت  ــا پشــتوانه ی حــوزه تجــارت، ب
پیچیــده و  دارد. کاری  بازاریابــی  منســجم 
ــه  ــن مهلک ــود را از ای ــد خ ــا بتوان ــر ت زمانب

ــد. ــات ده نج
 در حــوزه تجــارت، قــدر مســلم ایــن اســت 
کــه دیگــر نمی تــوان بــا ارزان فروشــی و 
ــای  ــاف رقب ــه مص ــت ب ــاوت قیم ــاد تف ایج
بایــد  رفــت.  جهانــی  ســطح  در  خــود 
تفاوت هــای ســاختاری در  پذیرفــت کــه 
کشــاورزی و تجــارت در صنعــت پســته 
ــته  ــل پس ــث تبدی ــی، باع ــی و آمریکای ایران
ایرانــی و آمریکایــی بــه دو محصــول متفــاوت 
شــده اند. فــارغ از مســائل فنــی، محصــوالت 
دارای شــخصیتی بــر آمــده از ســاختار تولیــد 
و بازاریابــی آن هســتند. بازشناســی شــخصیت 
ــاد  ــول )Product personality( و ایج محص
پســته   )Cultural Shift( فرهنگــی  تغییــر 
ــت  ــی اس ــن اقدامات ــی از مهمتری ــی یک ایران
کــه بایــد در زمینــه عرضــه آن صــورت 
ــا  ــالم، ب ــی س ــد عرضــه محصول ــرد. مانن پذی
کیفیــت و دارای اســتانداردهای همسان ســازی 
ــازار هــدف و مشــتری  ــر ب ــا تأکیــد ب شــده ب
نهایــی محصــول. بایــد ســنجیده شــود کــه بــا 
میــزان تولیــد حداکثــری و حداقلــی محصــول 
ــا  ــود ب ــم ب ــادر خواهی ــه ق ــران، چگون در ای
اســتفاده از فــن آوری هــای نویــن در عرصــه 
فــروش و بازاریابــی مســیر فروشــی مطمئــن 

ــم. ــاز را دریابی و بازارس
از طــرف دیگــر، آنچــه کــه امــروزه بــه 
ــه  ــی در مقول ــته ایران ــای پس ــوان مزیت ه عن
بازاریابــی عنــوان می شــود، فــارغ از درســت 
ــداران  ــز خری ــی به ج ــا، مخاطبین ــودن آنه ب
عمــده پســته ندارنــد. امــا بایــد در نظــر 
داشــت کــه عــالوه بــر تمرکــز بــر خریــداران 
عمــده پســته کــه در واقــع تفــاوت آنچنانــی 
میــان محصــول پســته ایــران و آمریــکا قائــل 

بازشناسی پسته ایران
حامد رمضانی کریم

فعال صنعت پسته
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نیســتند، بایــد بــه دنبــال 
جهــت  راهکارهایــی 
شناســاندن  و  تعامــل 
و  ایــران  محصــول 
گرفتــن بازخــورد از مصــرف کننــده نهایــی آن 
بــود. راهکارهایــی جهــت خــرده فروشــی در 
بازارهــای هــدف به خصــوص در کشــورهای 
نیســت.  ســختی  و  پیچیــده  کار  اروپایــی 
ــی  ــرکت های کوچک ــه ش ــتیم ک ــاهد هس ش
ــا و آمریــکای شــمالی اقــدام  در سراســر اروپ
بــه فــروش خشــکبار و یــا تنقــالت ســالم بــه 

صــورت اینترنتــی می کننــد. 

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــیاری بای ــای بس قدم ه
ــوان از  ــا می ت ــن هــدف برداشــته شــود، ام ای
اولیــن اقدامــات، ایجــاد یــک حــس اضطــرار 
ــه  )Creating a sense of ergency( در هم

ــس  ــاد ح ــد. ایج ــته باش ــت پس ارکان صنع
اضطــرار یــک مقولــه درون ســاختاری اســت 
ــک  ــدرکاران ی ــت ان ــه ارکان و دس ــه هم ک
صنعــت بایــد بــه ضــرورت ایجــاد آن ایمــان 
ــتیم  ــاهد هس ــا ش ــون م ــند. اکن ــته باش داش
ــه و  ــه توج ــدر ک ــی آنق ــاورز ایران ــه کش ک
ــه  ــرخ ارز دارد، ب ــه ن ــبت ب ــیت نس حساس
ــش  ــد محصــول خوی ــزان تولی ســالمت و می

نــدارد. برخــی صادرکننــدگان بــرای بــه صرفه 
نمــودن عمــل تجــاری خــود دســت بــه 
ــته های  ــا پس ــوب ب ــته های نامرغ ــب پس ترکی
ــازی توســط  ــد آگاه س ــد. بای ــوب می زنن مرغ
ــته  ــن پس ــد انجم ــذی مانن ــکل های متنف تش
ــه از  ــرد ک ــام پذی ــر انج ــورت فراگی ــه ص ب
کشــاورز تــا تاجــر و صادرکننــده پســته نیــاز 
ــت پســته  ــر فرهنگــی در صنع ــک تغیی ــه ی ب
ــه  ــت ک ــن واقعی ــول ای ــد. قب را احســاس کن
پســته ایرانــی دیگــر رقیــب پســته آمریکایــی 
نیســت،گرچه تلــخ اســت امــا از واقعــی 

بــودن آن نمی کاهــد.
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ســال گذشــته وقتــی شــنیدیم پســته آمریکایــی هم 
ــن  ــکا و چی ــن آمری ــر تنش هــای تجــاری بی درگی
شــده برخــی تولیدکننــدگاِن ایــن محصــول مثــل 
ــع  ــن وض ــن )Jim Zion( بدتری ِ ــم زای ــای جی آق
ــی  ــن پیش بین ــه چی ــته ب ــادرات پس ــرای ص را ب
کردنــد، چــرا کــه در نهایــت چیــن تعرفــه 
وارداتــی 45 درصــدی بــر پســته آمریکایــی وضــع 
ــران  ــاً نگ ــا واقع ــد: »م ــن می گوی ِ ــم زای ــرد. جی ک
ــده  ــش آم ــه پی ــگ تجــاری ک ــا جن ــه ب ــم ک بودی
ــه  ــته ب ــادرات پس ــمگیر ص ــش چش ــاهد کاه ش
ــد  ــن مقاص ــی از بزرگ تری ــه یک ــیم ک ــن باش چی

ــکا اســت.« ــته آمری پس
امــا آن اتفــاق نیفتــاد. بــه گــزارش کمیتــه اجرایــی 
ــکا )ACP(، صــادرات تجمعــی پســته  پســته آمری
ــد  ــته 7 درص ــال گذش ــه س ــبت ب ــن نس ــه چی ب
ــال 97  ــاه س ــان مردادم ــت و در پای ــش یاف افزی
بــه حــدود 50 هــزار تــن رســید و رکــورد زد. از 
ــم  ــد 10 درصــد دیگــر ه ــاه بع ــا 6 م ــان ت آن زم
ــم  ــانس آوردی ــدی ش ــا ح ــت. ت ــد داشته اس رش
کــه ایــران بــه عنــوان دومیــن تولیدکننــده اصلــی 
پســته در دنیــا ســال بســیار کــم محصولــی داشــت 
و عطــش ســیری ناپذیــر چیــن بــرای پســته تقاضا 

ــرای پســته آمریکایــی را حفــظ کــرد. ب
اوایــل ســال  تعرفه هــای جدیــد روی پســته 
ــا  ــی از آن از آنج ــدند. بخش ــال ش ــته اعم گذش
ــوم  ــوالد و آلومینی ــر ف ــکا ب ــه آمری شــروع شــد ک
وارداتــی از چیــن مالیــات گذاشــت و در مــاه 
ــود کــه  ــن مالیات هــا را افزایــش داد. اینجــا ب ژوئ
ــی  ــه واردات ــه تعرف ــی تالفی جویان ــن در اقدام چی
ــه 45 درصــد  ــکا را از 5 درصــد ب ــر پســته آمری ب

ــش داد. افزای
ــه ای بســیار  ــه اینکــه پســته هدی ــا توجــه ب ــا ب ام
ــوب  ــا محس ــو چینی ه ــال ن ــرای س ــوب ب محب
ــار محدودیــت  می شــود خریــداران چینــی زیــر ب
ــای  ــته بازاره ــال گذش ــد. س ــا نرفتن ــن تعرفه ه ای
بین المللــی مقصــد دو ســوم پســته آمریــکا بودنــد؛ 
ــن مشــتریان پســته  ــن بزرگ تری ــگ و چی هنگ کن

ــوند. ــوب می ش ــی محس آمریکای

ــد؛  ــر نبوده ان ــی تأثی ــم ب ــر ه ــل دیگ ــه عوام البت
ــر از  ــا کمت ــوارد تعرفه ه ــی از م ــل در خیل در عم
آنچــه انتظــار می رفــت اجرایــی شــدند! در ضمــن، 
چیــن و آمریــکا همچنــان در حــال مذاکــره بــرای 
ــتند،  ــاری هس ــگ تج ــن جن ــه ای ــان دادن ب پای
چیــن تعرفه هــای یــک ســری از محصــوالت 
ــی را کاهــش داده اســت. ژی  کشــاورزی آمریکای
ــق  ــور خل ــس جمه ــگ )Xi Jinping(، رئی جینپین
چیــن روز پنجشــنبه 15 فروردیــن 98 اعــالم کــرد: 
ــد  ــدی دســت یافته ان ــات جدی ــه توافق ــن ب »طرفی
کــه موضــوع متــن یــک توافقنامــه تجــاری یکــی 
ــه  ــپ گفت ــد ترام ــد دونال ــر چن ــت.« ه از آنهاس
ــان  ــا زم ــق احتمــاالً هفته ه ــن تواف ــه ای رســیدن ب

ــرد. خواهــد ب
ــوه  ــورد نح ــم در م ــردرگمی ها ه ــری س ــک س ی
طبقه بنــدی انــواع پســته وجــود دارد کــه در 
واقــع بــه نفــع صادرکننــدگان پســته برشــته تمــام 
ــن  ــرکل انجم ــان، دبی ــارد ماتوی ــت. ریچ شده اس
پســته کاران آمریــکا می گویــد: »پســته برشــته 
شــده اول قــرار بــود شــامل باالتریــن میــزان تعرفه 
گمرکــی باشــد، امــا یــک اشــتباه ســهوی مانــع از 

ــن کار شــد.« ای
بنــا بــه گــزارش جیــم زایـِـن تعرفه هــای گمرکــی 
چیــن کــه خریــدار چینــی موظــف بــه پرداخت آن 
بــوده در برخــی مــوارد اصــاًل اعمــال نشده اســت. 
ســیر طوالنــی اعمــال و امهــال تعرفه هــا تــا 
ــا  ــرده، ام ــج ک ــدگان پســته را گی حــدی صادرکنن
ــه 45  ــوارد تعرف ــی از م ــه در خیل خوشــحال اند ک

ــت. ــی نشده اس ــب و اجرای ــدی تصوی درص
ــدا  ــک خ ــا کم ــد: »ی ــان می گوی ــارد ماتوی ریچ
بــوده یــا خیلــی شــانس آوردیــم کــه تــا االن همــه 
ــال  ــه هرح ــه؛ ب ــش رفت ــوب پی ــدر خ ــز اینق چی

ــت.« ــر اس ــی ناپذی ــده پیش بین آین
ــا  ــد، ی ــود یاب ــران بهب ــت محصــول ای اگــر وضعی
ــا  ــل تعرفه ه ــال کام ــه اعم ــروع ب ــن ش ــر چی اگ
بــرای  کــه شــرایط  اســت  وقــت  آن  بکنــد 
تولیدکننــدگان پســته آمریکایــی ســخت می شــود. 
ــی  ــداران چین ــی رخ دهــد، خری ــن اتفاق اگــر چنی
آمریکایــی  پســته  جایگزیــن  دنبــال  احتمــاالً 

ــت. ــد رف خواهن
ــکا  ــته آمری ــت پس ــر ارزش صنع ــال حاض در ح
بــا بیــش از 135 هــزار هکتــار ســطح زیرکشــت، 

ــود. ــرآورد می ش ــارد دالر ب ــدود 1 میلی ح
ســهم شــرکت پســته واندرفــول از کل میــزان 
تولیــد پســته آمریــکا 50 درصد اســت. ســخنگوی 
ایــن شــرکت می گویــد: »کمبــود شــدید محصــول 
ایــران تأثیــر منفــی ای کــه افزایــش تعرفه هــا 
آمریکایــی  بــر صــادرات پســته  می توانســت 
ــداوم  ــرد. ت ــران ک ــا حــدی جب داشــته باشــد را ت
ــران در ســال  ــول پســته ای ــد معق ــا و تولی تعرفه ه
آینــده می توانــد اثــرات منفــی بــر صنعــت پســته 

ــذارد.« ــده بگ ــاالت متح ای
امــا اوضــاع اخیــر خیلــی هــم خــوب نبوده اســت؛ 
ــه حــدود یــک  ــاه فوری ــن در م ــه چی صــادرات ب
ســوم کاهــش یافتــه اســت. البته هنــوز خیلــی زود 

اســت کــه نگــران ایــن موضــوع باشــیم.

علی رغم تهدید تعرفه ها

قدرت نمایی آمریکا در بازار چین در غیاب پسته ایران
سحرنخعی
 دبیرکمیته بازرگانی انجمن پسته ایران
برگرفته از روزنامه لس آنجلس تایمز 16 فروردین 98

 هارغم تهدید تعرفهعلی

 عطش سیری ناپذیر چین برای پسته آمریکایی

 

 سحرنخعی
 دبیرکمیته بازرگانی انجمن پسته ایران 

 98فروردین  16آنجلس تایمز برگرفته از روزنامه لس
 

 
این محصول  تولیدکنندگانِبرخی  ههای تجاری بین آمریکا و چین شدپسته آمریکایی هم درگیر تنش شنیدیم سال گذشته وقتی

، چرا که در نهایت چین تعرفه بینی کردند( بدترین وضع را برای صادرات پسته به چین پیشJim Zionن )آقای جیم زایِ  مثل
ما واقعاً نگران بودیم که با جنگ تجاری که پیش آمده »گوید: درصدی بر پسته آمریکایی وضع کرد. جیم زایِن می 45وارداتی 

 «.مریکا استترین مقاصد پسته آکه یکی از بزرگباشیم چشمگیر صادرات پسته به چین  شاهد کاهش
درصد  7 نسبت به سال گذشته پسته به چین تجمعی صادرات ،(ACPاما آن اتفاق نیفتاد. به گزارش کمیته اجرایی پسته آمریکا )

درصد دیگر هم  10ماه بعد  6از آن زمان تا  رد زد.رکورسید و هزار تن  50حدود به  97در پایان مردادماه سال افزیش یافت و 
 شانس آوردیم که ایران به عنوان دومین تولیدکننده اصلی پسته در دنیا سال بسیار کم محصولی داشتتا حدی است. رشد داشته

 و عطش سیری ناپذیر چین برای پسته تقاضا برای پسته آمریکایی را حفظ کرد.
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زمســتان ســرد و تابســتان گــرم، تولیدکننــدگان 
ــت  ــرد. برداش ــحال ک ــترالیا را خوش ــته اس پس
پســته در اســترالیا بیــش از یــک مــاه اســت کــه 
ــال،  ــه امس ــم اینک ــیده و علی رغ ــان رس ــه پای ب
ســال نــاآورِ اســترالیا بود بســیاری از کشــاورزان 
حجــم زیــادی پســته برداشــت کرده انــد و 
تقاضــا بــرای ایــن طــالی ســبز بــه ســرعت در 
حــال افزایــش اســت. عمــده ســطح زیرکشــت 
ــوری  ــه م ــداد رودخان ــترالیا در امت پســته در اس
قــرار دارد و 20 باغــدار در ایــن منطقــه مشــغول 
ــد. کل محصــول امســال اســترالیا  پســته کاری ان
1800 تــن بوده اســت کــه بخــش عمــده آن در 

ــود. ــرف می ش ــل مص داخ
ــده  ــس )Chris Joyce(، تولیدکنن ــس جوی کری
در  پیشــرو  پســته  مدیــر شــرکت  و  پســته 
»بــا  می گویــد:  اســترالیا،  رابینِویــل  شــهر 
ــه میانگیــن دو ســاله تولیــد، وضعیــت  توجــه ب
ــت  ــوب اس ــترالیا خ ــته اس ــت پس ــروز صنع ام
گذشــته  ســال  راضی انــد.  تولیدکننــدگان  و 
ــا  ــم، ام ــورد زدی ــته رک ــد پس )2018( در تولی
طبیعــی اســت کــه امســال به طــور قابــل توجهی 

ــم.« ــه کردی ــی را تجرب ــم محصول ــال ک س

 ،)Martin Simpfendorfer( مارتین ســیمپفندورفر
یکــی از پســته کاران کهنــه کار منطقــه ریِورلنــد 
اســترالیای جنوبــی اســت. وی از دهــه 70 
ــت و  ــغول اس ــته مش ــد پس ــه تولی ــالدی ب می
توســعه ایــن صنعــت را در طــول چندیــن دهــه 
ــد:  ــوده اســت. وی می گوی ــاهد ب ــک ش از نزدی
بــا  همــراه  کرده ایــم  ســعی  همیشــه  »مــا 
اصــاًل  اولــش  کنیــم.  پیشــرفت  تغییــرات 
ــا  ــم، ام ــد پســته بکاری نمی دانســتیم چطــور بای
ــا کمــک مدیــر مرکــز تحقیقــات ایــن منطقــه  ب
ــروع  ــم و ش ــاب کردی ــت را انتخ ــه درس واریت
بــه باغریــزی کردیــم. تولیــد پســته شــغل 
ــدود 1500  ــت و در کل ح ــا اس ــی م خانوادگ

ــم.« ــته داری ــت پس درخ
ــته در  ــت پس ــطح زیرکش ــترش س ــم گس ــی رغ عل
هنــوز  اخیــر خانــواده ســیمپفندورفر  ســال های 
نتوانســته اند جوابگــوی افزایــش میــزان تقاضــا 

ــند.  ــول باش ــن محص ــرای ای ب
ــاره  ــد مارتیــن در ایــن ب جیمــز ســیمپفدنورفر، فرزن
ــم  ــد می کنی ــا تولی ــزان پســته ای کــه م ــد: »می می گوی
هرگــز جوابگــوی تقاضــای داخلــی نیســت ... حدود 
نیمــی از پســته مصرفــی در اســترالیا از خــارج وارد 

مــی شــود.«
ــای  ــی از مزای ــش آگاه ــت افزای ــد اس ــز معتق جیم
ــن  ــرای ای ــش تقاضــا ب ــث افزای مصــرف پســته باع
ــا  محصــول شده اســت. »پســته آجیلــی اســت کــه ب
ــیعی از  ــف وس ــن، طی ــزان روغ ــن می ــود کمتری وج
ــاند.« ــدن می رس ــه ب ــی ب ــواد معدن ــا و م ویتامین ه

ِجــی ردیگــر، یکــی از تولیدکننــدگان پســته در 
ــال  ــی در ح ــترالیای جنوب ــارِک اس ــه رنم منطق
افزایــش ســطح زیرکشــت پســته اســت و 
قصــد دارد 40 هکتــار بــه باغــات خــود اضافــه 
کنــد تــا بتوانــد افزایــش تقاضــا بــرای پســته را 
ــردم  ــروز ســطح آگاهــی م ــرآورده ســازد. »ام ب
از فوایــد مغزجــات درختــی افزایــش قابــل 
ــی و  ــات تلویزیون ــت؛ تبلیغ ــه اس ــی یافت توجه
ــادی وجــود دارد کــه  ــه هــای آشــپزی زی برنام
از پســته در دســتور غذاهــا و دســرهای مختلــف 
ــت  ــاره محبوبی ــد.« وی درب ــی کنن ــتفاده م اس
پســته می گویــد: »همیــن کــه پســته یــک آجیــل 
ــرف  ــتن آن مص ــرای شکس ــت و ب ــدان اس خن
کننــده فقــط بایــد از انگشــتانش اســتفاده کنــد و 
نیــاز بــه هیــچ وســیله ای نــدارد، خــودش یکــی 

ــن محصــول اســت.« ــای ای از مزای

تقاضای روزافزون برای پسته استرالیا
برگرفته از وبسایت خبرگزاری ABC، 23 فروردین98
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ــکا، شــرکت واندرفــول،  غــول کشــاورزی آمری
ــال 2025  ــا س ــد دارد ت ــه قص ــرده ک ــالم ک اع
ــد  ــود را 100 درص ــی خ ــکیالت اجرای کل تش
ــد و از  ــر کن ــای تجدیدپذی ــه انرژی ه ــی ب متک

ــد. ــی دوری گزین ــده نفت ــد ش ــرق تولی ب
لــس  شــهر  در  مســتقر  شــرکت  ایــن 
ــال  ــه ح ــا ب ــه ت ــا ک ــت کالیفرنی ــس ایال آنجل
ــای  ــی در پروژه ه ــل توجه ــرمایه گذاری قاب س
خورشــیدی کــرده، قــرار اســت از نیروگاه هــای 
ــه  ــان ب ــه همچن ــرد. البت ــرق بخ ــیدی ب خورش
ــرای رفــع  ــع ب اســتفاده از ســوخت فســیلی مای
ــه  ــود ادام ــی خ ــل و نقل ــای حم ــر نیازه اکث

خواهــد داد.
ــتوارت  ــای اس ــول، آق ــرکت واندرف ــس ش رئی
گفــت:  خبــری  نشســت  یــک  در  رزنیــک 
ــط  ــع محی ــظ مناف ــوان حاف ــه عن ــا ب »شــرکت م
ــون  ــش از 300 میلی ــال بی ــه ح ــا ب ــت ت زیس
انــرژی  پایــدار،  تحقیقــات  زمینــه  در  دالر 
ــی  ــع طبیع ــه از مناب ــتفاده محتاطان ــاک و اس پ
ــد طبیعــی  ــن رون ســرمایه گذاری کرده اســت. ای
تالش هــای پایــدار مــا و راه درســتی اســت کــه 
بــه عنــوان رهبــران صنعــت کشــاورزی آمریــکا 

کرده ایــم.« انتخــاب 
ــول  ــرکت واندرف ــدف، ش ــن ه ــتای ای در راس
ــروه  ــن گ ــروه RE100 شده اســت. ای عضــو گ
در  کــه  اســت  شــرکت ها  از  مجموعــه ای 
ــای  ــر از انرژی ه ــتفاده بیشــتر و بهت ــت اس جه
ــن  ــای ای ــد. اعض ــالش می کنن ــر ت تجدیدپذی
ــای  ــر انرژی ه ــه ب ــه تکی ــد ب ــه متعه ــروه ک گ
تجدیدپذیــر هســتند شــامل شــرکت هــای 
ــوند. Ikea، Bank of America و eBay می ش

ــادام،  ــد ب ــرو تولی ــه پیش ــول ک ــرکت واندرف ش
ــال  ــت، در س ــکا اس ــال در آمری ــته و پرتق پس
نیــروگاه  بزرگ تریــن  ســاخت  بــا   2007
ــک  ــط ی ــان توس ــا آن زم ــه ت ــیدی ک خورش
شــرکت خصوصــی ســاخته شــده بــود، بــه برق 
تجدیدپذیــر دســت یافــت و بدیــن ترتیــب 15 

درصــد از انــرژی مصرفــی ترمینال هــای ضبــط 
ــق  ــن طری ــن شــرکت را از ای ــادام ای پســته و ب

ــرد. ــم ک فراه
شــش ســال بعــد، ایــن شــرکت پنل هــای 
خورشــیدی ســقفی در تعــدادی از شــرکت های 
ــت.  ــال( کار گذاش ــادام و پرتق ــته، ب ــود )پس خ
ــا امضــای قــراردادی  ــه ب ســپس، در مــاه ژانوی
 )NEE( بــا شــرکت بــرق نکســترا انــرژی
موفــق بــه ســاخت یــک نیــروگاه خورشــیدی 
23 مگاواتــی در مســافتی بــه وســعت 64 
هکتــار شــد. انتظــار مــی رود ایــن پــروژه بعــد 
از کامــل شــدن 25 درصــد از بــرق شــرکت ها 
ــئول  ــات مس ــه مقام ــه گفت ــد. ب ــن کن را تأمی
ــتفاده  ــه اس ــول ب ــد واندرف ــرکت، تعه ــن ش ای
ــرف  ــتلزم ص ــر مس ــای تجدیدپذی از انرژی ه
صدهــا میلیــون دالر هزینــه بــرای خریــد بــرق 

ــده اســت. ــه آین ــی دو ده ط
ــط  ــناس رواب ــز، کارش ــن هی ــه مارلی ــه گفت ب
ــه  ــتیاقی ک ــوق و اش ــد، ش ــی بیکرزفیل عموم
ــرای اســتفاده از انرژی هــای تجدیــد  امــروزه ب

پذیــر وجــود دارد آن را تبدیــل بــه یــک 
ــال  ــه احتم ــه ب ــت، به طوری ک ــرده اس ــد ک م
زیــاد مشــتریان حــس خوبــی نســبت بــه 
شــرکت واندرفــول خواهنــد داشــت. هیــز 
ــاس  ــردم احس ــن م ــده م ــه عقی ــد: »ب می گوی
ــر  ــای تجدیدپذی ــتفاده از انرژی ه ــد اس می کنن
ــن  ــه ای ــردم ب ــرد. م ــد ک ــر خواه ــا را بهت دنی
قبیــل موضوعــات آگاه هســتند و برایشــان 
ــی دارد  ــه اتفاقات ــا چ ــه در دنی ــت ک ــم اس مه

فتــد.« می ا
اســتیون ســوارز، معــاون مدیــر اســتراتژی 
ــد:  ــاره می گوی ــن ب ــول در ای ــرکت واندرف ش
ــن راه  ــت ای ــد گف ــه بای ــر از هم »اول و مهمت
درســتی اســت کــه در آن قــدم گذشــته ایم. مــا 
ــا را  ــا محدودیت ه ــم ت ــالش می کنی همیشــه ت
از ســر راه برداریــم و در پیشــرفت و نــوآوری 
ــتفاده  ــه اس ــیدن ب ــدف رس ــیم. ه ــرو باش پیش
100 درصــد از انرژی هــای تجدیدپذیــر ارزش 
ــان  ــه ارمغ ــا ب ــرکت م ــرای ش ــادی ب ــی زی مال

ــد آورد.« خواه

برنامه شرکت واندرفول در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
برگرفته از وبسایت خبری Bakersfield، 15 فروردین 98



ــا 11  ــفند 97 ت ــارس )10 اس ــاه م ــکا در م ــته آمری ــروش پس کل ف
فروردیــن 98(، 39 هــزار تــن بــوده کــه ایــن میــزان بیانگــر افزایشــی 
39 درصــدی )حــدود 11 هــزار تــن( نســبت به ســال گذشــته اســت. 
ــی  ــود؛ یعن ــن ب ــزار ت ــاه 11 ه ــن م ــکا در ای ــی آمری ــروش داخل ف
ــن )معــادل 8.6 درصــد( بیشــتر از ســال گذشــته و  حــدود هــزار ت
ــدود 10  ــی ح ــد؛ یعن ــزارش ش ــن گ ــزار ت ــادرات 28 ه ــزان ص می
ــه ســال گذشــته افزایــش  ــن )معــادل 58 درصــد( نســبت ب هــزار ت

داشته اســت.
ــن  ــان هفتمی ــا پای ــکا ت ــی محصــول امســال آمری ــروش تجمع کل ف
مــاه تجــاری، 247 هــزار تــن گــزارش شــده کــه ایــن میــزان نشــان 
ــبت  ــن( نس ــزار ت ــادل 37 ه ــدی )مع ــی 18 درص ــده افزایش دهن
ــکا  ــی در داخــل آمری ــروش تجمع ــزان ف ــل اســت. می ــال قب ــه س ب
ــی از افزایشــی 6 درصــدی  ــه حاک ــزارش شــده ک ــن گ ــزار ت 73 ه
)معــادل 4 هــزار تــن( نســبت بــه ســال گذشــته اســت. تــا پایــان مــاه 
مــارس حــدود 174 هــزار تــن پســته صــادر شــده کــه نشــان دهنــده 
افزایشــی 24 درصــدی )معــادل 33 هــزار تــن( نســبت بــه صــادرات 

ســال گذشــته اســت.
ــاه  ــر از م ــروز )غی ــا ام ــپتامبر ت ــاز س ــکا از آغ ــته آمری ــروش پس ف
دســامبر( همــواره رکــورد زده اســت. فــروش در مــاه مــارس امســال 
ــش  ــن افزای ــود و ای ــته ب ــال گذش ــابه س ــاه مش ــتر از م ــی بیش خیل
ــادآوری  ــود. جهــت ی مدیــون افزایــش 58 درصــدی در صــادرات ب
بایــد گفــت کــه کاهــش شــدید محصــول ایــران دلیــل اصلــی افزایش 

ــه بازارهــای هــدف بــود، تــا حــدی کــه  صــادرات پســته آمریــکا ب
صــادرات ســهمی 71 درصــدی از مجمــوع فــروش آمریــکا داشــت.

اروپــا و آســیا )چیــن( بزرگ تریــن مقاصــد صادراتــی پســته آمریــکا 
محســوب می شــوند. فــروش مــاه مــارس بــه مشــتریان اروپایــی 80 
ــش  ــل افزای ــاه قب ــه م ــبت ب ــد نس ــا 94 درص ــه چینی ه ــد و ب درص

داشــت.  
ــه بازارهــای  البتــه ناگفتــه نمانــد ایــن افزایــش چشــمگیر فــروش ب
هــدف براســاس قیمت هایــی اســت کــه اول فصــل )یعنــی کیلویــی 
ــم  ــن حج ــر ای ــی دیگ ــده. معن ــه می ش ــا 8.36 دالر( معامل 8.14 ت
قابــل توجــه از فــروش ایــن اســت کــه علــی رغــم افزایــش تدریجی 
قیمت هــا )از 9.68 دالر بــه 9.90 و در حــال حاضــر بــه 10.12 دالر 
بــه ازای هــر کیلــو( فروشــندگان بــه تعهــدات اولیــه خــود در زمــان 

ــد. ــد بوده ان ــرارداد پایبن ــد ق عق
ــان روغــن خــورده مدتــی اســت شــروع شــده و در  گلدهــی درخت
ــان  ــاز شده اســت. درخت ــازه آغ ــد ت ــن نخورده ان ــه روغ ــی ک درختان
نــر و مــاده هماهنــگ هســتند و شــرایط آب و هوایــی خیلــی خــوب 
ــی  ــرود گلدهــی عال ــه همیــن منــوال پیــش ب اســت. اگــر اوضــاع ب
ــزان  ــترین می ــن و بیش ــه کمتری ــه ب ــا توج ــت. ب ــد رف ــش خواه پی
ــوان  ــر، می  ت ــول اخی ــم محص ــای ک ــال ه ــان در س ــی درخت بازده
ــل حــدود  ــه ســپتامبر 2019 )شــهریور 98( حداق ــرد ک ــی ک پیش بین
320 هــزار تــن و حداکثــر 370 هــزار تــن محصــول پســته خواهیــم 

داشــت.

پرایمکس در 29 فروردین 98 منتشر کرد:

 وضعیت فروش پسته آمریکا
 

 :منتشر کرد 97 بهمن 30پرایمکس در 
 وضعیت فروش پسته آمریکا

 
درصدی  21 افزایشی بیانگر که این میزان بود هزار تن 29(، 97 بهمن 11تا  دی 11) ژانویهدر ماه  آمریکافروش پسته  کل

معادل )تن  680 حدودیعنی  ؛بود تنهزار  11 در این ماه آمریکا یفروش داخل .استنسبت به سال گذشته تن(  هزار 5)حدود 
نسبت  (درصد 33 معادل)تن  هزار 4حدود  ؛ یعنیهزار تن گزارش شد 18 صادراتمیزان و  از سال گذشته بیشتر( درصد 6.5
کمبود عرضه صرفاً به دلیل  ،فروش داخل و صادرات آمریکا درصدعلت اختالف زیاد بین  .استداشته افزایش سال گذشته به

 است.صادراتی بودهاصلی پسته ایرانی در مقاصد 
نشان دهنده هزار تن گزارش شده که این میزان  181 ،ماه تجاری پنجمینآمریکا تا پایان  فروش تجمعی محصول امسالکل 

هزار تن گزارش  53میزان فروش تجمعی در داخل آمریکا  .استهزار تن( نسبت به سال قبل  20درصدی )معادل  13افزایشی 
هزار تن  128هزار تن( نسبت به سال گذشته است. تا پایان ماه ژانویه حدود  3درصدی )معادل  5شده که حاکی از افزایشی 

 سال گذشته است.صادرات هزار تن( نسبت به  18درصدی )معادل  17پسته صادر شده که نشان دهنده افزایشی 
افزایش قابل دوباره کاهش داشت و در ماه ژانویه  تا حدی دسامبردر ماه استثنایی بود، پسته آمریکا در ماه نوامبر ش فرو

به درصد افزایش تجمعی )از ماه سپتامبر تا  بهتر استامسال توجهی یافت؛ از این رو برای داشتن حس بهتری از روند فروش 
یش درصدی صادرات پسته آمریکا به مقاصد اصلی و کل فروش پسته آمریکا )مصرف افزا 1پایان ژانویه( آن نگاه کرد. جدول 

 دهد.نشان میرا از ماه سپتامبر تا پایان ژانویه داخل و صادرات( 
 1جدول محل گذاشتن 

ترین مقصد است. از آنجا که چین بزرگدرصد افزایش داشته 16برخالف آنچه انتظار می رفت، فروش تجمعی به چین 
 کرد.صادراتی پسته ایران بود، پسته آمریکایی باید این کمبود عرضه از ایران را جبران می

، 2017-2018مانده محصول ناچیز سال مجموع عواملی همچون که اک نظر داشتند فعالین صنعت پسته آمریکا اشترهمه 
آمریکا به سال ناآور مورد نیاز انتقالی محصول و در نهایت مانده کاهش شدید محصول ایران های فروش، خالی بودن کانال

 ، کاهش مصرف بالقوه چین را جبران خواهد کرد.2019
درصدی  7نشان دهنده کاهشی این میزان هزار تن اعالم شد که  258آمریکا  2018، مانده محصول 2019ژانویه  31در تاریخ 
 است.هزار تن( نسبت به زمان مشابه سال گذشته  20)معادل 

 جدول قیمت محل گذاشتن
 

بازرگانی

28

الیاز قیمت پسته خشک در پوست آمریکایی/ هر کیلو

10.34 دالر9.90 دالردرجه یک سایز 22- 20

 10.01 دالر9.35 دالردرجه یک سایز 21-26

 7.70 دالر 7.15 دالر دهن بست

الیاز قیمت مغز پسته / هر کیلو

17.05 دالر15.62 دالر کامل

 15.95 دالر 13.86 دالر  دولپه درشت

15.73 دالر13.64 دالردولپه ریز
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آب

29

ــای  ــال آب دریاه ــازی و انتق ــرح شیرین س ط
ــزی  ــالت مرک ــه ف ــوب و شــمال کشــور ب جن
و  مســووالن  ســوی  از  مدت هاســت  کــه 
سیاســت گذاران به عنــوان راهــکاری بــرای 
تامیــن  و  آب  بحــران  از  کشــور  نجــات 
اقتصــادی  نیــاز بــرای توســعه  آب مــورد 
اســتان های مرکــزی زمزمــه می شــود، بــه 
ــر راه  ــر س ــه ب ــیاری ک ــای بس ــل چالش ه دلی
ــون به صــورت  ــته تاکن اجــرای آن وجــود داش
وســیع و جــدی به وقــوع نپیوســته اســت. 
ــر  ــار دیگ ــراً ب ــرم اخی ــور محت ــا رئیس جمه ام
ــال آب  ــان از انتق ــت قاطعانه  ش ــر از حمای خب
ــران  ــد: »ای ــان کردن ــر داده و بی ــه کوی ــا ب دری
هیــچ مشــکل آب نــدارد، بلکــه مشــکل تــالش 
ــمال آب  ــوب و ش ــزی دارد. در جن و برنامه ری
داریــم. چطــور تمــام کشــور های حاشــیه 
ــتفاده  ــن آب اس ــارس از ای ــج ف ــی خلی جنوب
می کننــد و مــا اســتفاده نمی کنیــم؟« وی در 
ــیار  ــات بس ــام مطالع ــه انج ــاره ب ــا اش ــه ب ادام
دقیــق توســط ســازمان محیــط زیســت گفــت: 
»راه وجــود دارد کــه هــم از آب جنــوب و 
شــمال اســتفاده و هــم اصــول محیــط زیســتی 

ــم.« ــرار دهی ــات ق ــورد مراع را م
امیدواریــم تیــم کارشناســی رئیس جمهــور 
تمامــی جوانــب اجــرای چنیــن طرح هــای 
امــا  باشــند؛  گرفتــه  نظــر  در  را  عظیمــی 
ــای  ــک و تردیده ــدواری، ش ــن امی ــم ای به رغ
اقتصــادی،  زمینه هــای  در  بســیاری  خطیــر 
محیط زیســتی، اجتماعــی و امنیتــی نســبت 
ــه  ــود دارد. در ادام ــی وج ــن ادعاهای ــه چنی ب
ــد  ــه چن ــادی ب ــد اقتص ــه دی ــا از زاوی و صرف

ــت: ــده اس ــاره ش ــا اش ــه از آنه نمون
از  پــس  کــه  آبــی  تمام شــده  هزینــه   -1
جنــوب  دریاهــای  کنــار  در  شیرین ســازی 
ارتفاعــات  از  عبــور  از  پــس  شــمال  و 
مصرف کننده هــا  دســت  بــه  صعب العبــور 

در بخش هــای شــرب، صنعــت یــا کشــاورزی 
خواهــد  ایــران  مرکــزی  اســتان های  در 
ــک  ــچ ی ــرای هی ــا ب ــدر اســت؟ آی رســید، چق
مــورد  بخش هــای  در  مصرف کننده هــا  از 
ــای  ــه ج ــا ب ــرد ت ــد ک ــرف خواه ــاره ص اش
ــای  ــر از چاه ه ــب ارزان ت ــه مرات ــد آب ب خری
ــکان آن  ــواره ام ــه هم ــود ک ــاورزی موج کش
وجــود داشــته و خواهــد داشــت، قیمــت 
تمــام شــده آب انتقالــی را پرداخــت کننــد؟ بــه 
طــور مثــال، طبــق اظهارنظــر اخیــر مدیرعامــل 
شــرکت معدنــی گل گهــر قیمــت فــروش هــر 
ــروژه در  ــل از پ ــیرین حاص ــب آب ش مترمکع
ــال آب از  ــازی و انتق ــرای شیرین س ــال اج ح
خلیــج فــارس بــه مجموعــه گل گهــر ســیرجان 
ــود.  ــد ب ــان خواه ــزار توم ــا 25 ه ــن 20 ت بی
ــت  ــون قیم ــه هم اکن ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــه  ــاورزی در منطق ــروش آب کش ــد و ف خری
کــه بــه دلیــل وجــود باغــات وســیع پســته بــه 
ــروش  ــد و ف ــت خری ــر از قیم ــب گران ت مرات
آب در دیگــر مناطــق زراعــی کشــور اســت بــه 

ــد. ــم نمی رس ــان ه ــزار توم 2 ه
2- آیــا بــه مصلحــت کشــور اســت نفتــی را که 
بــه قیمت هــای امــروز بشــکه ای در حــدود 50 
ــروز  ــای ام ــه قیمت ه ــه ب ــا گازی را ک دالر ی
مترمکعبــی بــاالی 20 ســنت می توانیــم صــادر 
ــه  ــاژ آب ب ــم، صــرف شیرین ســازی و پمپ کنی
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــم؟ ب ــزی کنی ــالت مرک ف
ــه  ــنت ب ــر 70 س ــازی بالغ ب ــه شیرین س هزین
ازای هــر مترمکعــب آب و هزینــه پمپــاژ و 
ــا  ــی ب ــازی حت ــر شیرین س ــد براب ــال چن انتق
فــرض انجــام ســرمایه گذاری اولیــه در چنیــن 
ــا  ــرداری از آنه ــداوم بهره ب ــا ت ــی، آی طرح های
از نظــر اقتصــادی امکان پذیــر اســت؟ آیــا 
دادن چنیــن رانــت بزرگــی بــه ســاکنان فــالت 
ــا مصــرف  ــه اســت؟ آی ــران عادالن ــزی ای مرک
منابــع فرانســلی و اســتراتژیک نفــت و گاز 

کشــور بــرای بهره برداری هــای کوتاه مــدت 
ــردم  ــده م ــل های آین ــه نس ــا ب ــدار، جف و ناپای

ــن ســرزمین نیســت؟ ای
ــه  ــدار آب و ب ــه مق ــت چ ــخص نیس 3- مش
شیرین ســازی  می خواهیــم  منظــوری  چــه 
و منتقــل کنیــم؟ از نظــر فنــی  و مهندســی  
ــری و  ــا امکان پذی ــکان دارد؛ ام ــز ام ــه چی هم
صرفــه اقتصــادی و هزینه هــای اجــرای چنیــن 
ــت  ــا ظرفی ــود. آی ــده ش ــد دی ــی بای طرح های
الزم نیروگاهــی بــرای تامیــن بــرق چنیــن 
طرح هایــی در نظــر گرفتــه شــده اســت؟ 
ــازی  ــرای شیرین س ــبات، ب ــاس محاس ــر اس ب
انتقــال هــر یــک درصــد آب مصرفــی  و 
ــارد  ــک میلی ــدود ی ــی ح ــور یعن ــی کش کنون
ــا  ــش تقریب ــد افزای مترمکعــب در ســال، نیازمن
2 درصــدی ظرفیــت تولیــد بــرق هســتیم. آیــا 
بودجــه مملکــت تــوان تامیــن هزینه هــای 
ــت  ــش ظرفی ــرای افزای ــرمایه گذاری الزم ب س
اجــرای  و  تجهیــزات  خریــد  نیروگاهــی، 
آب  انتقــال  و  شیرین ســازی  پروژه هــای 
دریــا را دارد؟ و آیــا اصــال بخــش خصوصــی 
حقیقــی عالقــه و تــوان وارد شــدن بــه چنیــن 

دارد؟ را  طرح هایــی 
کارخانه هــای  داشــت  اذعــان  بایــد   -4
در  واقــع  ســنگین  صنایــع  انرژی بــر 
اســتان های مرکــزی کشــور مشــوق و پشــتیبان 
اجــرای چنیــن طرح هایــی در کشــور هســتند. 
ــن  ــکل گیری ای ــادی ش ــه اقتص ــا توجی نه تنه
ــه  ــوده، بلک ــرژی ارزان ب ــه ان ــر پای ــع ب صنای
ــا  ــش ی ــورت کاه ــا در ص ــات آنه ــداوم حی ت
ــه خطــر خواهــد  ــرژی ب حــذف یارانه هــای ان
افتــاد. صنایعــی کــه هم اکنــون بــا آب رایــگان 
هــم توجیــه اقتصــادی و تــداوم فعالیــت آنهــا 
در هالــه ای از ابهــام اســت، چگونــه قــادر 
ــن آب  ــزاف چنی ــای گ ــود هزینه ه ــد ب خواهن
ــه  ــد ک ــر نمی رس ــد؟ به نظ ــی را بپردازن مصرف

جبر جغرافیایی و توسعه 
مریم حسنی سعدی - فرهاد آگاه *  
بازنشر از روزنامه دنیای اقتصاد شماره 4511
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کارشناســان دولــت چنین 
ــرای  ــز ب ــی را نی آب گران
مصــرف کشــاورزی در 
نظــر گرفتــه باشــند. ایــن 
ــرف  ــرای مص ــت ب ــن اس ــا ممک ــران تنه آب گ
شــرب توجیــه پیــدا کنــد کــه در آن صــورت نیــز 
بایــد ایــن هزینــه جدیــد تولیــد آب در قبــوض 

ــد. ــکاس یاب ــهری انع آب ش
مناطــق کــم آب مرکــزی  توســعه  آیــا   -5
ــرار داد  ــای صنایعــی ق ــر مبن ــد ب کشــور را بای
کــه ضمــن اشــتغال زایی، مصــرف آب اندکــی 
دارنــد یــا صنایعــی ســرمایه بر، انرژی بــر و 
آب بــر کــه تولیــدات آنهــا در صــورت حــذف 
یارانه هــای دولتــی قــدرت رقابــت در عرصــه 
جهانــی را ندارنــد؟ چــرا توســعه صنایــع 
ــه  ــه جــای فــالت مرکــزی کــم آب ب ــر ب آب ب
کنــار دریــا منتقــل نمی شــود تــا دیگــر نیــازی 
نباشــد کــه آب را بــا صــرف هزینــه و انــرژی 

ــم؟ ــال دهی ــت انتق هنگف
6- بــا وجــود راهکارهــای کم هزینــه مدیریــت 
مصــرف اعــم از بازچرخانــی، تصفیه، نوســازی 
ــای  ــیون روش ه ــال، مدرنیزاس ــبکه های انتق ش
ــرای آب  ــازار ب ــاری کشــاورزی و ایجــاد ب آبی
ــه  ــتفاده بهین ــره وری و اس ــش به ــه افزای ــه ب ک
از آب منجــر می شــود، امــا مســووالن بــه 
دنبــال طرح هــای پرهزینــه شیرین ســازی و 
انتقــال آب دریــا بــه ارتفاعــات فــالت مرکــزی 
هســتند. ســوال اینجاســت کــه چــرا در کشــور 
همــواره ازدیــاد عرضــه را بــر صرفه جویــی در 
ــم  ــا می خواهی ــم؟! آی ــح داده ای ــرف ترجی مص
آبــی بــس گران قیمــت را بــه مقصدی برســانیم 
کــه در آن مقصــد آب مشــغول هدررفــت 
و  شیرین ســازی  گفــت  می تــوان  اســت؟ 
انتقــال آب در چنیــن شــرایطی فقــط می توانــد 
باعــث بــه تعویــق انداختــن بحــران بــه هزینــه 
ــه آب  ــاد عرض ــرای ازدی ــا ب ــود. آی ــزاف ش گ
بــه جــای صرفه جویــی در مصــرف هیــچ 
ــد آب  ــقف تولی ــا س ــت ی ــور اس ــدی متص ح
ــر  ــت؟ ه ــد اس ــوس هن ــم اقیان ــیرین حج ش
چنــد دولــت بــا ممانعــت از جابه جایــی و 
خریــد و فــروش آب در مصــارف کشــاورزی 

جلــوی افزایــش بهــره وری آب در ایــن بخــش 
ــه بخــش صنعــت و شــرب  ــی ب را گرفتــه، ول
ایــن اجــازه را داده کــه آب کشــاورزی را 
ــد  ــًا چــرا بای ــد. حقیقت ــده و جابه جــا کنن خری
کارخانه هــا و شــهرهای مســتقر در فــالت 
ــا  ــی ب ــتفاده از آب انتقال ــران، اس ــزی ای مرک
هزینــه بســیار بــاال را بــه خریــد آب از بخــش 

ــد؟ ــح دهن ــاورزی ترجی کش
7- بــه دو دلیــل مقایســه ایــران بــا کشــور های 
قیاســی  فــارس  خلیــج  جنوبــی  حاشــیه 
مع الفــارق اســت. نخســت آنکــه به عنــوان 

امارات متحــده  همچــون  کشــوری  نمونــه 
بــا جمعیــت حــدود 9 میلیــون و  عربــی 
400 هــزار نفــر، ســاالنه فقــط 2 میلیــارد 
ــرانه  ــی س ــب مصــرف آب دارد یعن ــر مکع مت
مصــرف هــر نفــر 550 لیتــر اســت. ایــن میــزان 
ــا  مصــرف ســاالنه امــارات را مقایســه کنیــم ب
مترمکعــب  میلیــارد  مصــرف ســاالنه 100 
مصــرف  بــه  عمدتــًا  کــه  ایــران  در  آب 
ــارات  ــه در ام ــد. دوم آنک ــاورزی می رس کش
ــر مکعــب آب در نزدیکــی  ــارد مت ــن 2 میلی ای
ــه  ــه هم ــه آنک ــد، ن ــه مصــرف می رس ــا ب دری
جمعیــت امــارات در شــهرهایی بــه ارتفــاع دو 
ــی و  ــه زندگ ــرج خلیف ــمان خراش ب ــر آس براب
آب مصــرف کننــد. ســوال اینجاســت کــه آیــا 

تنهــا وجــود آب منجــر به پایــداری اســتفاده از 
ــور های  ــه کش ــی ک ــا کارهای ــود؟ آی آب می ش
ــرای  ــًا ب ــًا و لزوم ــد حتم دیگــر انجــام می دهن
ــر  ــد ب ــا نبای ــد اســت؟ آی ــم مفی ــا ه کشــور م
اجتماعــی  اقتصــادی،  مولفه هــای  اســاس 
و جغرافیایــی در هــر یــک از حوضه هــای 
آبریــز بســیار متفــاوت کشــور خودمــان دربــاره 

ــود؟ ــه ش ــم گرفت ــائلی تصمی ــن مس چنی
تجربــه تلــخ کشــور در رابطــه بــا انتقــال حوضــه 
خوزســتان،  اســتان های  در  آب  حوضــه  بــه 
ــزد، شــور  ــان و ی ــاری، اصفه چهارمحــال و بختی
افــول  گتونــد،  ســد  پایین دســت  آب  شــدن 
تدریجــی دریاچــه ارومیــه و بســیاری نمونه هــای 
ــت  ــان داده اس ــر نش ــده دیگ ــانه ای ش ــر رس کمت
و  غیرکارشناســی  عجوالنــه،  اقدامــات  کــه 
ــهمگین  ــات س ــه تبع ــوزه آب چ ــی در ح سیاس
ــور و  ــه دوش کش ــد ب ــری می توان و جبران ناپذی
ــل  ــرزمین تحمی ــن س ــردم ای ــده م ــل های آین نس
ــال  ــازی و انتق ــده شیرین س ــد ای ــر چن ــد. ه کن
فــالت  بــه  آب دریاهــای جنــوب و شــمال 
ــرای  ــود را ب ــاص خ ــای خ ــزی جذابیت ه مرک
بی شــک  امــا  دارد،  کشــور  سیاســت گذاران 
ایــن دســت اندازی بــه طبیعــت تبعاتــی بــه 
ــرای  ــد ب ــر می رس ــت. به نظ ــد داش ــراه خواه هم
ــی از  ــات بزرگ ــن تصمیم ــدن چنی ــر نش زمین گی
ابتــدا یــا در میانــه راه و همچنیــن قضــاوت مثبــت 
ــل  ــت و نس ــه حاکمی ــبت ب ــده نس ــل های آین نس
ــکار  ــرم اف ــت محت ــا دول ــد ت ــر الزم باش حاض
ــت را  ــی و جامعــه کارشناســی خــارج دول عموم
نســبت به اخــذ و اجــرای چنیــن تصمیماتــی قانع 
و همــراه کنــد. شــاید الزم باشــد به جــای تصــور 
ــی و  ــروت محــدود زیرزمین ــتفاده از ث ــکان اس ام
ــر  ــر جب ــدن ب ــق آم ــرای فائ ــدرن ب ــوژی م تکنول
جغرافیایــی ســرزمین مان، بــا فــرض کمیابــی 
آبریــز  حوضه هــای  در  شــیرین  آب  طبیعــی 
بــرای  ممکــن  گزینه هــای  کشــور،  مرکــزی 
ــران  ــت در ای ــوب جمعی ــز مطل ــع و تمرک توزی

ــم. ــی کنی ــده را بررس آین
ــوق آب  ــگر حق ــعدی، پژوهش ــنی س ــم حس * مری
ــران  ــر آب ای ــکده تدبی ــو اندیش ــاد آگاه، عض و فره

ــتند. هس

ســوال اینجاســت کــه آیــا تنهــا وجود 
ــتفاده از  ــداری اس ــه پای ــر ب آب منج
آب می شــود؟ آیــا کارهایــی کــه 
ــد  ــام می دهن ــر انج ــور های دیگ کش
حتمــاً و لزومــاً بــرای کشــور مــا 
ــر  ــد ب ــا نبای ــت؟ آی ــد اس ــم مفی ه
اقتصــادی،  مولفه هــای  اســاس 
ــک  ــر ی ــی در ه اجتماعــی و جغرافیای
از حوضه هــای آبریــز بســیار متفــاوت 
چنیــن  دربــاره  خودمــان  کشــور 

ــود؟ ــه ش ــم گرفت ــائلی تصمی مس



website:www.aplgp.com




