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انجمن پسته ایران در قبال صحت و سقم ادعاهای مطرح شده در آگهی ها ،هیچگونه مسئولیتی ندارد.
استفاده از مطالب با ذکر مأخذ مجاز است.

رسانه انجمن پسته ایران

بستری برای بروز هنر شما
داستان عکس روی جلد
برخــاف مــا کــه عالقمنــد بــه ورانداز کــردن گلهــای مــاده درختان پســته
هســتیم و توجــه چندانــی بــه گلهــای درختــان نــر نداریــم ،زنبــور عســل،
ایــن حشــره پُــرکار ،گرداگــرد گلهــای زیبــای درختــان نــر میچرخــد و
از گــرده آنهــا اســتفاده میکنــد .چــون گلهــای مــاده درختــان پســته
بــدون گلبــرگ و شــهد هســتند ،هیــچ جذابیتــی بــرای زنبورهــا ندارنــد ،از
ایــن رو گــرده درختــان نــر پســته بــه وســیله بــاد پخــش میشــوند و روی
گلهــای درختــان مــاده مینشــینند و آنهــا را بــارور میســازند و زنبــور
عســل نقشــی در ایــن فراینــد نــدارد.
در یــک ســفر کاری بــرای ثبــت عالئــم خســارت اول فصــل ،تــاش بیوقفه
زنبــور عســل بــرای برداشــتن گــرده گل باعــث شــد دوربین عکاســی انجمن
پســته ایــن حشــره را دنبــال کنــد و در پــی شــکار لحظـهای باشــد کــه این
موجــود اجتماعــی بــا وســواس زیــاد در حــال انتخــاب گل و کوشــش روزانه
خــود اســت .ابتــدا پاهــای عجیــب آن کــه شــبیه دو بالشــتک خوشــرنگ
هســتند جلــب توجــه میکــرد؛ نــام ایــن دو بالشــتک ســبد گــرده اســت.
گویــا بــه دلیــل نقــش بســیار مهــم زنبورعســل در گــرده افشــانی و افزایــش
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تیم تحریریه انجمن پسته ایران

بــاروری محصــوالت کشــاورزی و میوههــا -البتــه بــه غیــر از پســته-
ســازمان جهانــی غــذا و کشــاورزی (فائــو) روز  ۲۰مــی هــر ســال (30
اردیبهشــت) را بــه عنــوان «روز جهانــی زنبــور» نامگــذاری کردهاســت.
هرچنــد شــاید زنبــور عســل کاری بــرای پســته نکنــد! امــا قطع ـاً بــرای
بقــای نــوع بشــر زیــاد کار میکنــد .بیشــتر مواظبشــان باشــیم.
عکــس روی جلــد ماهنامــه اردیبهشــت  1400را ابوالفضــل زارع نظــری از
انجمــن پســته ایــران گرفتهاســت .از کلیــه مخاطبیــن ماهنامــه دنیــای
پســته کــه طرحهــا ،تصاویــر و عکسهــای مرتبــط بــا پســته کشــور در
بخشهــای باغبانــی ،بازرگانــی و آب در اختیــار دارنــد یــا میتواننــد تهیــه
نماینــد و فکــر میکننــد امــکان نقــش بســتن آنهــا روی جلــد ماهنامــه و
یــا قابلیــت پوســتر شــدن بــه نــام خودشــان دارد ،خواهشــمند اســت آنهــا
را بــا دبیرخانــه انجمــن پســته ایــران از طریــق راههــای ارتباطــی ذیــل بــه
اشــتراک بگذارنــد .مــا آثــاری کــه امــکان نمایــش داشتهباشــند را برحســب
مــورد و در فضاهــای مناســبی بــا ذکــر نــام خالــق اثــر ارائــه میکنیــم.
واتساپ09383941306 :
ایمیلinfo@iranpistachio.org :

سخن دبیرکل

تعالی صنعت پسته در گرو همراهی شما
حسین رضایی تاج آبادی
فــرا رســیدن بهــار و عیــد گذشــته نــوروز
باســتانی ،ایــن ایرانیتریــن عیــد ایرانیــان
را بــه تمــام تولیدکننــدگان ،صادرکننــدگان،
خدمتدهنــدگان و فعــاالن صنعــت پســته
کشــور کــه از  15ســال پیــش تاکنــون در
حفــظ و پایــداری انجمــن کوشــیدهاند،
تبریــک عــرض نمــوده و ســالی سرشــار از
برکــت ،ســامت و ســعادت را از درگاه ایــزد
منــان مســئلت دارم.
در ســالی کــه گذشــت علیرغــم موانــع
اقلیمــی تأثیرگــذار بــر میــزان تولیــد
محصــول باغــات پســته و برخــی از مشــکالت
موجــود در بخــش صــادرات بــا وجــود
تحریمهــای ظالمانــه ،بیمــاری کوویــد 19
و قوانیــن خلــق الســاعه و محدودیتهــای
داخلــی ،از میــزان  190هــزار تــن تولیــد
ســال  1399تــا پایــان اســفندماه ســال
قبــل 144 ،هــزار تــن پســته بــه همــت شــما
صــادر شــد کــه در مــدت مشــابه ســنوات
قبــل بیســابقه بــود.
ســال قبــل تــاش جمعــی کادر دبیرخانــه و
بقیــه دوســتان باعــث شــد تــا اطالعــات شــفاف
و آمــار صحیــح از میــزان تولیــد و تجــارت
پســته در اختیــار همــگان قــرار گیــرد و
همچنیــن ترویــج و آمــوزش باغبانــی پســته بــه
منظــور افزایــش بهــرهوری و عملکــرد تولیــد
پســته کشــور بــه عالقمنــدان ارائــه شــود.
امیــدوارم در ســال جدیــد بــا بهــره از افــکار
و اندیشـههای نــو و مشــارکت جمعــی کلیــه
اعضــا ،بهرهبــرداران و فعــاالن صنعــت پســته
و تعامــل ســازنده بــا دســتگاههای دولتــی و
غیردولتــی زمینــه تعالــی هــر چــه بیشــتر
صنعــت را فراهــم ســازیم.
در ســال جدیــد بــا همــت و تــاش دبیرخانه
انجمــن و طبــق روال ســالهای گذشــته بــا
گامهــای اســتوار و برنامهریزیهــای دقیــق
و پیگیــری اهــداف بلندمدتــی همچــون

تــاش بــه منظــور افزایــش بهــرهوری در
تولیــد پســته ،شــناخت بازارهــای مقصــد
صــادرات و آشــنایی باغــداران بــا مســائل
حقوقــی آب بــه پیــش خواهیــم رفــت.
تمامــی ســعی و تمرکــز مــا بــر ایــن اســت
کــه در ایــن راه از ابــزار قدرتمنــد رســانه
اعــم از ماهنامــه دنیــای پســته و شــبکههای
مجــازی مانند وبســایت ،اینســتاگرام ،تلگرام،
واتــسآپ و تولیداتــی در قالــب کانــال
آپــارات ،پادکســتها ،فیلمهــای آموزشــی،
موشــن گرافیهــا و برگــزاری جلســات
و وبینارهــای مجــازی ایــن مهــم را بــا
همراهــی و حمایــت همــه شــما عزیــزان بــه
انجــام برســانیم .البتــه برنامهریــزی جهــت
شــرکت در نمایشــگاههای بینالمللــی و
حضــور در ســفرهای اســتانی نیــز بــا تــاش
همــکاران بنــده در دبیرخانــه در دســت
اقــدام اســت و بــا تســهیل شــرایط کرونــا بــه
اجــرا درخواهــد آمــد.
موضــوع بســیار مهمــی کــه انجمــن از
ســنوات قبــل شــروع کــرده بــود و اخیــرا ً بــا
تمرکــز و جدیــت بیشــتری پیــش خواهــد

بــرد موضــوع آب اســت .مــا در انجمــن بــا
همــکاری ،همراهــی و حمایــت شــما بــا تمام
قــوا تــاش خواهیــم کــرد تــا دولــت حقــوق
مالکانــه افــراد را به رســمیت بشناســد و آنرا
نقــض نکنــد و خســارت ســنگینی را کــه
بهواســطه بیتصمیمــی و ســوء مدیریــت،
ســهل انــگاری و در برخــی مــوارد بــا اتخــاذ
تصمیمــات مغرضانــه وارد نمودهاســت را
جبــران نمایــد.
از همــه شــما عزیــزان تقاضــا دارم کــه بــه ما
بپیوندیــد تــا بــا حضــور گــرم شــما در جهــت
اعتــای صنعت پســته کشــور بکوشــیم.
در پایــان بــر خــود الزم میدانــم از زحمــات
کلیــه اعضــا محتــرم هیئــت مدیــره ،هیئــت
امنــا و همــکاران دبیرخانــه انجمــن بــه
جهــت تــاش بیوقفــه در امــر توســعه،
تولیــد و ارتقــا بهــرهوری ،حمایــت همــه
جانبــهای در طــول یکســال از حضــور
بنــده در انجمــن داشــتهاند تقدیــر و تشــکر
نمایــم .انشــاء اهلل بــا تــداوم آن یقینـاً شــاهد
پیشــرفت روزافــزون صنعــت پســته کشــور
خواهیــم بــود.
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در جلسات هیئت امنا و مجمع عمومی انجمن چه گذشت؟
مهرداد مشرفی

مسئول بخش عضویت انجمن پسته ایران

دومیــن جلســه هیئــت امنــا دوره چهــارم
فعالیــت انجمــن روز پنجشــنبه 14
اســفندماه  1399در محــل ســالن زنــده یــاد
کامیابــی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی کرمــان بــا حضــور  20نفــر اصالتـاً
و  17نفــر وکالتــاً از تعــداد  45نفــر عضــو
هیئــت امنــای انجمــن پســته ایــران برگــزار
شــد.
در ابتــدای جلســه پیــام تصویــری محســن
جاللپــور رئیــس هیئــت امنــا انجمــن
پســته ایــران پخــش شــد .ســپس بــا توجــه
بــا اســتعفای ایشــان از ریاســت هیئــت امنــا،
ســیدمحمود ابطحــی بــه اتفــاق آرا بــه عنوان
رئیــس جدیــد هیئــت امنــای انجمــن پســته
ایــران انتخــاب شــد.
در ادامــه صورتهــای مالــی و تــراز منتهــی
بــه  29اســفند مــاه  1398ارائــه و پــس از
تأییــد توســط مظفــر محمــدی بــازرس
اصلــی انجمــن ،بــه رأی گذاشــته شــد و بــا
اکثریــت آرا جهــت ارائــه بــه مجمــع عمومــی
بــه تصویــب رســید.
بــا توجــه بــه پایــان دوره یکســاله فعالیــت
بازرســین ،مظفــر محمــدی و حســین
مهرابــی بــا اکثریــت آرا مجــددا ً بهعنــوان
بــازرس اصلــی و علیالبــدل انجمــن بــرای
مــدت یکســال انتخــاب شــدند.
همچنیــن در ایــن جلســه ،اصالحــات
پیشــنهادی هیئــت مدیــره پیرامــون آییــن
نامــه عضویــت پــس از بحــث و بررســی بــا
اکثریــت آرا بــه تصویــب رســید .در آییــن
نامــه مصــوب ،حــق عضویــت ســاالنه اعضــای
وابســته بــه  5میلیــون ،اعضــا پیوســته بــه
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 30میلیــون و اعضــاء هیئــت امنــا بــه 100
میلیــون ریــال افزایــش یافــت .در خصــوص
پیشــنهاد افزایــش حــق عضویــت اعضــای
هیئــت امنــا بــه مبلغــی بیــش از 100
میلیــون ریــال ،مقــرر شــد ایــن پیشــنهاد
توســط هیئــت مدیــره بررســی و گــزارش آن
بــه جلســه آتــی هیئــت امنــا ارائــه گــردد.
ســند پیشــنهادی هیئــت مدیــره بــرای
اســتراتژی رســانهای انجمــن نیــز پــس از
ارائــه توضیحــات و بحــث و بررســی جهــت
اجــرا توســط هیئــت مدیــره بــه تصویــب
هیئــت امنــا رســید.
همچنیــن ،بودجــه پیشــنهادی ســال 1400
انجمــن نیــز پــس از بحــث و بررســی بــه
تصویــب هیئــت امنــا رســید.
در نهایــت ،برخــی از اصالحــات پیشــنهادی
اعضــای انجمــن و دبیرخانــه راجــع بــه
ـی بندبنــد
اساســنامه پــس از بحــث و بررسـ ِ
آن جهــت ارائــه بــه مجمــع فوقالعــاده بــه
تصویــب رســید و بررســی ســایر پیشــنهادات
بــه جلســه آتــی هیئــت امنــا موکــول شــد.
در ایــن روز ،همچنیــن چهاردهمیــن جلســه
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه انجمــن کــه
بهدلیــل شــیوع ویــروس کرونــا بــه تعویــق
افتــاده بــود ،پیــرو آگهــی فراخــوان منتشــر
شــده در روزنامــه دنیــای اقتصــاد ،پــس از
برگــزاری جلســه هیئــت امنــا در محــل
ســالن زنــده یــاد کامیابــی اتــاق بازرگانــی
کرمــان بــا حضــور  17نفــر اصالتـاً و  40نفــر
وکالت ـاً از تعــداد کل  98عضــو مــورد تأییــد
اتــاق بازرگانــی ایــران برگــزار گردیــد .الزم
بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه الــزام اتــاق
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بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران درخصــوص دارا بــودن کارت عضویــت
یــا بازرگانــی اعضــای تشــکلهای ثبــت ایــن
اتــاق ،تنهــا  98عضــو از  200عضــو انجمــن
واجــد شــرایط شــرکت در رأی گیــری
شــناخته شــدند!
جلســه مجمــع عمومــی بهدلیــل نیــاز
بــه رعایــت الزامــات بهداشــتی بــا دریافــت
وکالــت از اعضــای پیوســته بــا کمتریــن
تعــداد و بــا رعایــت شــیوه نامههــای
بهداشــتی و اجــرای طــرح فاصلهگــذاری
اجتماعــی بهصــورت حضــوری برگــزار شــد.
پــس از رســمیت یافتــن جلســه ،علــی اکبــر
نشــاط بــه ســمت رئیــس ،حســین نجــف
آبادیپــور و جلیــل کاربخــش راوری بــه
ســمت ناظــر و حســین مهرابــی بــه ســمت
منشــی جلســه انتخــاب شــدند و قبــول
ســمت نمودنــد .در ایــن جلســه محمــود
صنعتــی از طــرف اتــاق بازرگانــی کرمــان
بهعنــوان نماینــده اتــاق ایــران حضــور
داشــت.
پــس از انتخــاب هیئــت رئیســه مجمــع،
گــزارش فعالیتهــا و عملکــرد انجمــن
در ســال  98توســط دبیــرکل ارائــه شــد.
در ادامــه صورتهــای مالــی ســال 1398
مصــوب جلســه هیئــت امنــا پــس از ارائــه و
بحــث و بررســی بــه رأی گذاشــته شــد و بــا
اکثریــت آرا بــه تصویــب رســید.
در ادامــه ،جزئیــات ســخنان ارائــه شــده
توســط ســیدمحمود ابطحــی بــرای اعضــای
هیئــت امنــا و محســن جاللپــور بــرای
اعضــای مجمــع عمومــی آورده شدهاســت.

سید محمود ابطحی رئیس هیئت امنای انجمن پسته ایران

لزوم تولید اطالعات شفاف و درست
دبیرخانه انجمن پسته ایران

در جلســه هیئــت امنــای انجمــن پســته ایــران
کــه در تاریــخ  14اســفندماه  1399در محــل
ســالن زنــده یــاد کامیابــی اتــاق بازرگانــی،
صنایــع ،معــادن و کشــاورزی کرمــان برگــزار
شــد ،ســید محمــود ابطحــی بــه عنــوان
رئیــس هیئــت امنــای انجمــن انتخــاب
گردیــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه پیــش از وی
محســن جاللپــور ریاســت هیئــت امنــا را بــر
عهــده داشــت.
ســید محمــود ابطحــی در ایــن جلســه اظهــار
نمــود« :از اینکــه بــه مــن اعتمــاد کردیــد
متشــکرم .مــن از زمــان برگــزاری انتخابــات
دوره چهــارم انجمــن در تیرمــاه  98عالقــه
داشــتم آقــای جاللپــور رئیــس هیئــت امنــا
باشــند و باقــی بماننــد و اخیــرا ً با خانــم فاطمه
نظــری نیــز بــرای کاندیداتــوری صحبــت شــد،
امــا ایشــان ترجیــح دادنــد تنهــا در عضویــت
پیوســته انجمــن باقــی بماننــد».
وی افزود«:مــن هــر کاری کــه از دســتم بــرای
انجمــن ســاخته باشــد ،حتم ـاً انجــام خواهــم
داد و بــا افتخــار ایــن مســئولیت را قبــول
میکنــم .امیــدوارم بــا نجابــت و حســن نیتــی
کــه در تمــام اعضــای انجمن و تــاش و فهمی
کــه در اعضــای هیئــت مدیــره فعلــی وجــود
دارد و بــا حضــور آقــای مهنــدس رضایــی کــه
همــۀ فعــاالن صنعــت پســته ایشــان را قبــول
دارنــد و تــاش همــکاران عزیــز در دبیرخانــه
بتوانیــم در دو ســال آینــده کدورتهــا را بــه
همدلــی و وحــدت تبدیــل کنیــم».
رئیــس هیئــت امنــای انجمــن در مــورد
برنامههــای پیــش روی انجمــن توضیــح
داد«:در جلســات بعــدی یــا در نشــریه انجمــن
اولویــت کارهایــی کــه بایــد انجــام شــود را
تعییــن میکنیــم .امــروز ،هیئــت مدیــره
طبــق اولویتهایــی کــه تعییــن نمــوده خیلــی
خــوب کار میکنــد ،امــا بــه نظــر مــن روی

بعضــی از نــکات اعــم از :ارتقــا دانــش اعضــا و
شــفاف و درســت بــودن اطالعــات مــورد نیــاز
صنعــت پســته بایــد تأکیــد بیشــتری شــود».
ابطحــی در تشــریح نیــاز بــه اطالعــات شــفاف
و درســت عنــوان کرد«:ایــن موضــوع جــزو
الزاماتــی اســت کــه در تئــوری علــم اقتصــاد
هــم آمدهاســت؛ چــون همــه مــا بــا یــک
منبــع مشــترک ســر و کار داریــم ،بنابرایــن
همیشــه در خطــر تــراژدی منبــع مشــترک
قــرار داریــم .از ایــن رو ،انجمــن ،هیئــت
مدیــره ،دبیرخانــه و اعضــا میتواننــد بــا
ارائــه اطالعــات بیشــتر و شــفافتر همــراه
بــا افزایــش دانــش اعضــا تــا آنجایــی کــه
میشــود جلــوی بــروز یــک تــراژدی را بــرای
صنعــت پســته بگیرنــد».
ایــن عضــو باســابقه انجمــن پســته ایــران
در توضیــح اولویتهــای انجمــن تصریــح
کرد«:شــناخت مــا از بــازار پســته چــه در داخل
و چــه در خــارج بســیار کــم اســت و در بعضــی
از مــوارد واقعــاً عوامانــه اســت .دســتیابی بــه
شــناخت درســت در ایــن زمینــه کاری نیســت
کــه تکتــک اعضــا و یــا گــروه هیئــت مدیــره
بــه تنهایــی بتواننــد انجــام دهنــد ،بلکــه ایــن
نقــص را بایــد بــا مشــورت گرفتــن و از طریــق
تحقیــق و بررســی رفــع نمــود .واقعیــت ایــن
اســت کــه تاکنــون هــر چــه پســته در بازارهــا
عرضــه کردهایــم ،مــورد تقاضــا بودهاســت.
بنابرایــن ،مــا در بخــش تقاضــای پســته کاری
نکردیــم .امیــدوارم بتوانیــم ایــن کار را در ایــن
مــدت انجــام دهیــم».
در پایــان ،ســید محمــود ابطحــی ضمــن
آرزوی ســامتی بــرای همــه گفت«:هیئــت
مدیــره و دبیرخانــه دارنــد کارشــان را بســیار
خــوب انجــام میدهنــد .امیــدوارم در ســال
آینــده بتوانیــم بیشــتر در خدمتتــان باشــیم و
گــزارش دهیــم کــه چــه کار کردیــم».

یــک مثــال ســاده بــرای تفهیــم
تــراژدی منابــع مشــترک ،مثــال
ماهیگیــر اســت .هیــچ کســی از
جمعیــت ماهیهــای موجــود در
دریاهــا و اقیانوسهــا اطالعــی
نــدارد ،ولــی همــه میداننــد
کــه جمعیــت ماهیهــا محــدود
اســت .بالطبــع ماهیگیــران دوســت
ندارنــد بهگون ـهای صیــد کننــد کــه
نســل ماهیهــا منقــرض شــود ،امــا
اگــر چارچــوب قانونــی مناســبی
بــرای آن درنظــر گرفتــه نشــود
ایــن اتفــاق دور از انتظــار نیســت.
هــر ماهیگیــر تمایــل دارد بــرای
کســب منفعــت بیشــتر تــا جایــی که
بــرای او امکانپذیــر اســت ،ماهــی
بگیــرد و ایــن تــرس را دارد کــه
ممکــن اســت ماهیگیــران دیگــر
از او جلــو بیفتنــد .نتیجــه ایــن امــر،
هجــوم ماهیگیــران بــه جمعیــت
ماهیهــای موجــود و حتــی صیــد
بیــش از انــدازه ماهیهــا نســبت
بــه تقاضــای موجــود در بــازار اســت.
هجومــی کــه حتــی توانایــی بازتولید
جمعیــت و جایگزینــی ماهیهــا را
از بیــن میبــرد .ایــن یــک تــراژدی
اســت کــه منبعــی کــه بایــد بــه
کمــک اقتصــاد یــک کشــور بیایــد
تحــت ایــن ســازوکار اینچنیــن
حیــف و میــل شــود و حیــات آن بــه
خطــر میافتــد.
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محسن جاللپور از بنیانگذاران انجمن پسته ایران ،تحلیل کرد

چشمانداز اقتصاد پسته و ایران در سال 1400
در جلســه مجمــع عمومــی عــادی
ســاالنه انجمــن پســته ایــران کــه در
تاریــخ  14اســفندماه  1399برگــزار
شــد ،محســن جاللپــور عضــو ایــن
انجمــن بــا ارســال یــک فایــل تصویــری
بــا حاضــران در مجمــع ســخن گفــت.
جاللپــور در ایــن ســخنرانی ضمــن
تشــکر از افــراد حاضــر در جلســه و
ابــراز تأســف از عــدم امــکان مالقــات
حضــوری بــا اعضــا بــه دلیــل شــیوع
ویــروس کرونــا ،وضعیــت صنعــت پســته
در ســال  99و چشــمانداز ســال  1400و
عوامــل موثــر بــر آن را تحلیــل نمــود.
همچنیــن ،وی ضمــن تشــکر از اعضــای
هیئــت امنــا ،هیئــت مدیــره و همــه
اعضــای انجمــن بــه دلیــل تالشهــای
صــورت گرفتــه در طــول ســال گذشــته،
توضیــح داد« :صنعــت پســته صنعتــی
اســت کــه طــی ســالها روی پــای
خــود بــاال آمــده ،شــرایط ســخت و
ویــژهای داشــته و ســال  99بــا کرونــا و
گرفتاریهــای تحریــم ،دســت و پنجــه
نــرم کــرد و شــرایط ســختی را پیشــرو
داشــت ،امــا بــه خوبــی از عهــده ایــن
شــرایط برآمــده اســت؛ بهطوریکــه
یکــی از بهتریــن ســالها بــرای صــادرات
در طــول چنــد ماهــه گذشــته بــوده و
بایــد شــکرگذار بــود و میتــوان گفــت
مــا امســال نمــره خــوب و قبولــی را
در صنعــت پســته گرفتیــم» .در ادامــه
جزئیــات ایــن ســخنرانی را میخوانیــد.
آنچه در سال  99گذشت
رشــد اقتصــاد ایــران طــی دو فصــل از ســه
فصــل گذشــته در ســال  1399منفــی بــوده و
تنهــا در تابســتان ایــن رشــد مثبــت بــوده کــه
دلیــل آن فــارغ از فعالیــت و رونــق اقتصــادی
بنگاههــا بودهاســت .بلکــه ،عمدتــاً بهدلیــل
افزایــش قیمــت ارز و مقــرون بــه صــرف شــدن
تولیــد و صــادرات برخــی از کاالهــا بودهاســت.
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ضمــن اینکــه وقتــی اقتصــاد یــک کشــور طــی
ماههــای متمــادی دچــار اُفــت رشــد میشــود،
کوچکتریــن حرکتــی میتوانــد رشــد منفــی را
تبدیــل بــه مثبــت کنــد؛ امــا اینکــه ایــن رشــد
ادامــهدار یــا بــه شــکل قابــل توجــه مثبــت
باشــد ،کار ســختی اســت .کمــا اینکــه در پاییــز
امســال نیــز رشــد منفــی بــود و پیشبینــی
خــوب در پایــان امســال ایــن اســت کــه رشــد
صفــر و پیشبینــی بــد ایــن اســت کــه رشــد
منفــی خواهــد بــود و بــه هیچوجــه رشــد
مثبــت نداریــم.
امســال ســال ســختی بــرای اقتصــاد ایــران بــه
دلیــل کرونــا ،تحریــم و رکــود حاکــم بــر بــازار
جهانــی بــود .در ایــن ســال ،تورمــی بیــش
از  40درصــد تجربــه شــد و شــاید باالتریــن
میــزان تــورم در  50ســال گذشــته باشــد.
همچنیــن ،در زمینــه اشــتغال ســال بســیار
ســختی داشــتیم و مشــکالت ناشــی از کرونــا
باعــث شــد عــده زیــادی بیــکار شــوند و توســعه
ســرمایهگذاری نداشــتیم .بعــد از چنددهــه
بــرای اولیــن بــار در زمینــه ســرمایهگذاری بــه
رشــد منفــی رســیدیم کــه بســیار خطرنــاک
اســت.
در آخریــن همایــش انجمــن کــه در جزیــره
کیــش برگــزار شــد ،مــن و آقــای دکتــر
برکچیــان روی ایــن موضــوع کــه مهمتریــن
مســئله پیــش روی اقتصــاد ایــران اُفــت
ســرمایهگذاری اســت ،تأکیــد جــدی داشــتیم.
متأســفانه ایــن اتفــاق افتــاد و ســرمایهگذاری
در طــول ســال  99بــه کمتریــن میــزان خــود
رســید و شــرایط بــدی را بــرای کشــور ایجــاد
کــرد .در شــرایط نبــود ســرمایهگذاری ،عمــ ً
ا
اشــتغال و تولیــد نداریــم و شــرایط آینــده
امیــدوار کننــده نیســت .بــه هــر حــال امســال
پــر از ســختی بــود؛ تولیــد موفقــی در کشــور
نبــود ،تــورم بــاال و تلفیــق رکــود بــا آن بــه
ســال آینــده نیــز منتقــل میشــود.
تنهــا مــوردی کــه در  6ماهه اول امســال موجب
دلگرمــی شــد ،بــورس بــود کــه عمـ ً
ا تصنعــی
و یــک جریــان غیرواقعــی بــود .متأســفانه،
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بعضــی از دوســتان در صنعــت پســته در ایــن
قضیــه گرفتــار شــدند و بــا اینکــه موفقیتهــای
کمــی داشــتند ،امــا عمدتـاً موفقیتهــا از بیــن
رفتنــد و تبدیــل بــه شکســت شــدند .بــه نظــر
مــن ،بــازار ســهام بــازار مناســبی بــرای امثــال
مــا کــه در تولیــد و تجــارت و فعالیتهــای
اقتصــادی اینچنینــی اشــتغال داریــم ،مناســب
نبــوده و نیســت.
در ســال  99بیشــترین ســود و درآمــد مربــوط
بــه بــازار ســهام بــوده ،ســپس بــه ترتیــب
طــا ،ارز ،مســکن و نهایت ـاً ســپردههای بانکــی
بیشــترین ســود را داشــتهاند .ایــن موضــوع
نشــان از وضعیــت نابســامان اقتصــادی دارد،
چــون عمدت ـاً کاالهــای واســطهای و جریانــات
غیرمولــد در بــازار ،پیشــتاز بودنــد و شــرایط
بهتــری داشــتند.
بهطورکلــی ،ســال  99ســال خوبــی بــرای
اقتصــاد ایــران نبــود .در ایــن ســال بــا اُفــت
قیمــت پســته ،محصــول مــا صــادر شــد و
توانســت بازارهــای خــودش را حفــظ کنــد؛ از
ایــن جهــت جــای شــکرگزاری اســت .البتــه
بعضیهــا بــا عنــوان کــردن ایــن موضــوع کــه
میتوانســتیم ارز بیشــتری وارد کنیــم ،شــاید
از کاهــش قیمــت پســته گلهمنــد باشــند و
گلهمنــدی ایــن گــروه تــا انــدازهای ممکــن
اســت صحیــح باشــد.
چشمانداز سال 1400
اقتصــاد کشــور در ســال  1400حتمــاً رشــد
مثبــت خواهــد داشــت؛ چــون کمکــم در
دنیــا و تــا انــدازهای در ایــران داریــم کرونــا را
پشــت ســر میگذاریــم و همچیــن موضــوع
تحریمهــا ،مجازاتهــا و ســختگیریهایی
کــه دولــت ترامــپ نســبت بــه ایــران
وجودداشــت ،تســهیل شــده اســت .چــه مــا
بــا آمریــکا بــه توافــق برســیم کــه احتمــال
زیــاد خواهیــم رســید و چــه بــه توافــق دســت
نیابیــم ،شــرایط قبــل بــر نخواهــد گشــت .مــن
فکــر میکنــم اقتصــاد ایــران در ســال 1400
یــک رشــد بیــن  2تــا  5درصــد را بنــا بــه
شــرایط سیاســی ،تجربــه خواهدکــرد .حتــی

اگــر هیــچ اتفاقــی نیفتــد و فضــای فعلــی ادامــه
پیــدا کنــد ،پیشبینــی میشــود حداقــل
رشــد  2درصــدی را شــاهد باشــیم.
بــه بــاور مــن ســیر اقتصــاد ایــران یــک حالــت
سینوســی دارد کــه گاهــی در کــف اســت
و گاهــی در ســقف؛ در ســالهای  98 ،97و
 99اقتصــاد یــک ســیر نزولــی بــه ســمت کــف
داشــت و در ســال  99بــه کــف رســیدیم .بــر
ایــن اســاس ،رشــد اقتصــاد مــا از ســال 1400
شــروع خواهدشــد و رونــد صعــودی بــه خــود
خواهدگرفــت .البتــه ایــن رشــد متأثــر از عواملــی
از ایــن قبیــل اســت کــه :رئیــس دولــت آینــده
چــه کســی اســت؟ ســرانجام مذاکــرات چــه
میشــود؟! شــرایط کرونــا را چطــور کنتــرل
کنیــم؟ و بســیاری از مســائل دیگــر بســتگی دارد
کــه یــک بخــش از آن مربــوط بــه عوامــل جهانی
مثــل کرونــا و رکــود جهانــی اســت و بخــش
عمــده آن مرتبــط بــا نحــوه سیاســتگذاریها
و تصمیمگیریهــای داخلــی اســت کــه بســته
بــه رفتــار دولــت و مذاکــرات پیــش رو اســت.
بهطورکلــی ،ســال آینــده بهتــر از ســالهای
قبــل خواهــد بــود و حتمــاً اقتصــاد رشــد
خواهدداشــت ،امــا تــورم ادامــه مییابــد .در
بهتریــن شــرایط کــه مــا بــه مذاکــره برویــم
و همــه مشــکالت بــه ســرعت حــل شــوند و
گرههــا بــاز گردنــد ،تــورم کمتــر از  20درصــد
نخواهــد بــود .احتمــاالً در بدتریــن ســناریو،
حداکثــر تــورم بــه انــدازه ســال  1399و شــاید
کمــی کمتــر از آن باشــد .طبــق پیشبینــی
اقتصاددانــان تــورم امســال حــول و حــوش 20
تــا  40درصــد اســت کــه بســته بــه مذاکــرات
و شــرایط سیاســی در حداکثــر یــا حداقــل
ایــن محــدوده قــرار میگیــرد .بنابرایــن ،ســیر
تورمــی ادامــه خواهدداشــت.
در زمینــه قیمــت ارز آنچــه مســلم اســت،
قیمــت واقعــی آن همیــن قیمتهــای امــروز
اســت کــه در بــازار معاملــه میشــود .امــروز
اقتصــاد ایــران بــا نــرخ دالر  24هــزار تومانــی
کامــ ً
ا ســنخیت دارد و کمتــر از ایــن مقــدار
اصــ ً
ا بــا اقتصــاد ایــران در هیــچ شــرایطی،

حتــی در شــرایط گــره گشــایی ،چنــدان
همخوانــی نــدارد .بــه نظرمــن ،نــرخ دالر زیــر
 20هــزار تومــان بــه دلیــل خوشبینــی بیــش
از حــد واقــع اســت.
چنانچــه همیــن امــروز شــرایط بــه نحــوی
پیــش بــرود کــه مــا به وضــع مناســبی برســیم،
بــا کســری بودجــه  50درصــدی ،هیــچ راهــی
جــز خلــق پــول و متعاقبــاً تــورم و مســلماً
افزایــش نــرخ ارز وجودنــدارد .بــه بــاور مــن،
حتــی اگــر دولــت بتوانــد در حجــم زیــادی
نفــت بفروشــد ،نمیتوانیــم تصــور کنیــم کــه
دســتیابی بــه قیمــت دالر  16-15هــزار تومانــی
بــه ایــن ســرعت حاصــل شــود.
بــا کســری بودجــه ســال  99کــه حداقــل 30
درصــد بــوده ،بــه اضافــه کســری بودجــه ســال
 1400کــه پیشبینــی میشــود  50درصــد
باشــد ،بــا وجــود شــرایط تورمــی ،فضــای کلــی
اقتصــاد و کشــور و  6مــاه بیدولتــی در ابتــدای
ســال  1400کــه عمــ ً
ا انتقــال دولــت اتفــاق
میافتــد ،نبایــد متوقــع بــود کــه وضعیــت
خیلــی عالــی داشــته باشــیم .بنابرایــن ،تصــور
مــن ایــن اســت کــه قیمــت دالر حــول و
حــوش  24هــزار تومــان خواهدبــود و فکــر
میکنــم در ســال آینــده جهــش ارز  10تــا 30
درصــدی در یــک فصــل ،هفتــه یــا روز شــبیه
بــه آنچــه طــی چنــد ســال گذشــته تجربــه
شــد ،نداشتهباشــیم.
فکــر میکنــم کــه مــا در ســال آینــده در
صنعــت پســته بــا توجــه بــه اینکــه امیــدوار
هســتیم محصــول روی درختــان دچار خســارت
نشــود و بــه دلیــل تولیــد زیــاد آمریکاییهــا،
مجــددا ً بــا ازدیــاد محصــول در بــازار مواجــه
شــویم؛ بنابرایــن ،مــن ایــن تصــور را نــدارم
کــه ســال آینــده ،افزایــش نــرخ جهانــی پســته
تجربــه شــود؛ مگــر اینکــه خــدای ناکــرده
پســته مــا یــا پســته آمریکاییهــا دچــار آفــت،
ســرمازدگی و گرفتــاری شــود .مــا امیــدوار
هســتیم کــه ایــن خطــرات پیــش نیایــد،
چــون بســیاری از مــردم چشــم امیدشــان بــه
ایــن درختــان اســت .تــا امــروز شــرایط از نظــر

میــزان ســرما خــوب بــوده ،هــر چنــد کــه از
نظــر بارندگــی در مضیقــه بودیــم ،ولــی بــه
نظــر میآیــد محصــول خوبــی داشتهباشــیم.
پیشبینــی تولیــد آمریکاییهــا بیــن 600
تــا  650هــزار تــن اســت و مشــخص نیســت
چقــدر از ایــن میــزان محقــق شــود .بنابرایــن،
ســال  1400مــا محصــول قابــل توجهــی بــه
بــازار عرضــه خواهیــم کــرد و خوشــبختانه
میــزان صــادرات امســال مــا بــه حــدی بــوده
کــه محصــول انتقالــی زیــادی بــه ســال بعــد
نخواهیــم داشــت .امــا مقــدار محصــول ســال
جدیــد خیلــی مهــم اســت ،بایــد بــه انتظــار
بنشــینیم تــا ببینیــم اردیبهشــت مــاه وضــع
مــا و آمریکاییهــا در تولیــد چــه میشــود،
ســپس میتــوان در مــورد قیمتهــای آینــده
قضــاوت کــرد.
جمعبنــدی مــن بــرای ســال  1400ســالی
امیدوارکننــده و خــوب اســت .فکــر میکنــم
کــه مــا در هــر حــال یــک رشــد اقتصــادی کــم
یــا زیــاد را در کشــور تجربــه خواهیــم کــرد
و از وضــع منفــی بیــرون خواهیــم آمــد .فکــر
میکنــم در ایــن ســال در زمینــه پســته جــای
نگرانــی وجودنداشــته باشــد و بتوانیــم میــزان
مانــده پســته امســال و محصــول ســال آینــده
را بــه خوبــی مدیریــت کنیــم.
آنچــه کــه مــن در مــورد وضعیــت اقتصــادی
کشــور ارائــه کــردم نــه دانــش و نــه در
تخصــص مــن بــوده ،بلکــه نتیجــه فرصــت
ارتباطــات بیشــتر و هــم اندیشــی اســت کــه بــا
افــراد فعــال و آگاه در ایــن حــوزه دارم.
مــا بــه جلســات و هماندیشــی بیشــتر در
صنعــت پســته نیــاز داریــم و اســتدعای
مــن از انجمــن ایــن اســت کــه یــک نــگاه
همهگیــر بــا حضــور همــه فعــاالن صنعــت
پســته داشــته باشــد .موضوعــات بهــرهوری
تولیــد ،آب ،شــناخت بازارهــای جهانــی و
رصــد سیاســتگذاریهای غلــط مســئولین
و پیشــگیری از آنهــا جــزء مباحــث جــدی
هســتند کــه بایــد در دســتور کار باشــند.
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بررسی خسارت وارده به محصول امسال
کمیته باغبانی انجمن پسته ایران
اولیــن جلســه کمیتــه باغبانــی انجمــن پســته
ایــران در ســال جــاری بــا هــدف «بررســی
وضعیــت محصــول پســته امســال در کشــور»
در تاریــخ  29فروردیــن مــاه  1400برگــزار
گردیــد .در ایــن جلســه کارشناســان از مناطــق
مختلــف کشــور بــه بحــث و تبــادل نظــر
پیرامــون رونــد رشــد ارقــام مختلــف و وضعیــت
تولیــد پرداختنــد.
در ابتــدای جلســه محمدعلــی انجــم شــعاع
رئیــس کمیتــه باغبانــی انجمــن پســته ایــران،
ضمــن خوشآمــد گویــی ،هــدف از تشــکیل
ایــن جلســه را بررســی کیفی وضعیــت محصول
امســال ذکــر کــرد و از شــرکتکنندگان
درخواســت نمــود تــا گزارشهــای خــود را بــا
تکیــه بــر وضعیــت رشــد ارقــام مختلــف ،آور
یــا نــاآور بــودن منطقــه و همچنیــن وجــود
خســارتهای احتمالــی ارائــه دهنــد .آنچــه
در ادامــه میآیــد اهــم مطالــب مطــرح شــده
توســط نماینــدگان انجمــن در مناطــق مختلــف
کشــور اســت.

بهصــورت خیلــی محــدود اتفــاق افتــاده و
خســارت آن نیــز در حــدی نبــوده کــه برگهــا
را از بیــن ببــرد؛ خســارت در مرحلــهای اتفــاق
افتــاد کــه خوشـهها از مرحلــه زنبــوری گذشــته
بودنــد ،ولــی هنــوز بــاز نشــده بودنــد و بعــد از
گــرده افشــانی مشــاهده شــد کــه خوشــهها
ســیاه شــدند و ریــزش کردنــد .ایــن اتفــاق
در منطقــه تربــت جــام در اراضــی بــه وســعت
حــدود  200هکتــار اتفــاق افتــاد و نزدیــک بــه
 90درصــد از محصــول از بیــن رفــت ،امــا باغــات
بــا فاصلــه حــدود  5کیلومتــری از ایــن محــل،
حــدود  20درصــد خســارت دیدنــد و  2کیلومتــر
دورتــر تقریبــاً خســارتی نداشــت .در دیگــر
مناطــق خراســان ســرمازدگی اتفــاق نیفتــاده و
یــا در حــد  2درصــد اســت کــه عــدد ناچیــزی
اســت .در رابطــه بــا جوانههــای ســال بعــد
بایــد بگویــم کــه تــا ایــن مرحلــه رشــدها خــوب
اســت و جوانههــای خوبــی دارنــد و بــه نظــر
نمیآیــد کــه گرماهــای پیــش رو خســارتی بــه
همــراه داشــته باشــند.

وحید اردکانیان

امیراعتصام ادیب

امســال مســلماً ســال نــاآور اســت .طــی چنــد
روز گذشــته بارندگیهــای اندکــی داشــتیم کــه
در شستشــوی پســیل پســته کمــک کــرد ،چــون
مــا از همیــن ابتــدای ســال پســیل را در باغــات
داشــتیم.
بــا توجــه بــه وضعیتــی کــه در منطقــه وجــود
دارد و بررســی آمــار و صحبــت بــا کارشناســان
منطقــه و در نظــر گرفتــن ســال نــاآور منطقــه،
پیشبینــی مــن حــدود  35درصــد ا ُ ِ
فــت
عملکــرد نســبت بــه ســال گذشــته خواهدبــود.
در منطقــه مــا هنــوز جوانــه زایشــی بــرای ســال
آینــده رویــت نشــده اســت ،یعنــی ترکههــا
آنقــدر بلنــد نشــدهاند کــه بخواهنــد بــه جوانــه
زایشــی برســند.

عبدالکریم امین زاده

در خراســان بــا توجــه بــه اینکــه باغــات
جدیــدی احــداث شدهاســت هنــوز یکنواختــی
در میــزان باردهــی وجودنــدارد و نمیتوانیــم
بگوییــم امســال ســال آور اســت یــا نــاآور و در
کل از یــک الگــوی ثابــت پیــروی نمیکنــد.
براســاس آمارهایــی کــه از باغــداران جمـعآوری
کردهایــم بــرآورد مــا ایــن اســت کــه امســال
میــزان عملکــرد کمتــر از ســال گذشــته
خواهدبــود.
ســرمازدگی در خراســان رضــوی در مناطقــی
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امســال در منطقــه خراســان رضــوی درختــان
بــه لحــاظ مرحلــه رشــد خیلــی نامنظــم هســتند؛
بهعنــوان مثــال ،درختــان بــاغ مــا هنــوز بیــدار
نشــدهاند ،درحالیکــه درختــان همســایه کامــ ً
ا
ســبز شــدهاند و مشــکلی کــه امســال باغــداران
بــا آن روبـهرو شــدند دیــر بیــدار شــدن باغشــان
بــود کــه بعضــی هنــوز بیــدار نشــدهاند.
اگــر حــدود  2کیلومتــر بــه ســمت شــمال یــا
جنــوب دور شــویم اثــر تغییــرات اقلیمــی کام ـ ً
ا
مشــهود اســت .ســال گذشــته ســال آور بــوده و
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در خراســان جنوبــی مقــدار کمــی ســرمازدگی
حــدود  10الــی  20درصــد در ســمت بیرجنــد
داشــتیم و مــن فکــر میکنــم بــا توجــه بــه بــار
نشســتن باغــات جدیــد در منطقــه خراســان
جنوبــی ،همــان میــزان محصــول پارســال را
داشــته باشــیم.

وحید مظفری

در منطقــه بوئیــن زهــرای قزوین ،امســال ســال

باغبانی

نــاآور اســت و در حــال حاضــر هنــوز بــرای رقم
احمدآقایــی در مرحلــه اولیــه تلقیــح هســتیم،
در رقــم اکبــری هنــوز گلهــا بــاز نشــدهاند
و بــرگ و شــاخهای نداریــم .درختــان هنــوز
رشــد ندارنــد کــه بخواهیــم بگوییــم محصــول
ســال بعــد بــه چــه صــورت اســت .ســرمای
 18فروردیــن کــه در مناطــق جنوبــی داشــتیم
اینجــا اتفــاق نیفتــاد؛ در  9فروردیــن ،ســرمای
منفــی  4درجــه در حــدود  4ســاعت در شــب
تجربــه شــد کــه چــون درختــان در مرحلــه
تــورم جوانــه بودنــد ،هیــچ اتفاقــی نیفتــاده
اســت .بهنظــر میرســید کــه درختــان نــر
آســیب دیــده باشــند ،ولــی تســت زنــده مانــی
گــرده را انجــام دادیــم و مشــکلی وجودنداشــت.
بهطورکلــی ،فکــر نمیکنــم امســال مشــکلی
داشــته باشــیم.

حامد فکوری

در اســتان قم امســال ســال آور اســت و احتماالً
نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش محصــول
خواهیــم داشــت؛ چــون تعــدادی از باغاتــی کــه
تاکنــون محصــول نمیدادنــد اضافــه شــدهاند
و ســطح زیرکشــت در حــال افزایــش اســت.
ارقــام مختلــف وضعیــت مناســبی دارنــد و
مــا خســارت ســرمازدگی را بــه شــدت اســتان
کرمــان نداشــتیم ،امــا در بعضــی از نقــاط
بهصــورت بســیار محــدود مشــاهده شــد.
امســال مشــکل اصلــی در قــم ایــن بــود کــه
بــا بــاز شــدن زودهنــگام درختــان نــر مواجــه
شــدیم و همچنیــن نســبت بــه ســال گذشــته
دانــه بســتن و ارزنــی شــدن زودتــر اتفــاق
افتــاد و بــه شــدت عارضــه شــترگربه شــدن را
داریــم ،کــه در ارقــام مختلــف پســته بهطــور
کامــل مشــهود اســت.
رشــد ترکههــا بســیار عالــی بــوده و در رقــم
احمدآقایــی بــه نســبت ارقامــی مثــل کلــه

قوچــی کــه در قــم معمــوالً ترکــه خوبــی
نمیزنــد ،بینظیــر اســت و امســال رشــد
خوبــی داشــته کــه فکــر میکنــم بــه خاطــر
شــرایط آب و هوایــی بودهاســت .در کل،
شــرایط اســتان قــم شــرایط مناســبی اســت و
فکــر میکنــم بــه لحــاظ تولیــد پســته جــزو
اســتانهای موفــق ایــران میتوانــد باشــد.

ناصر محیط

درختــان پســته در ســاوه از نظــر مرحلــه
رشــد عقبتــر از اســتان کرمــان هســتند و
کمکــم در حــال ارزنــی شــدن هســتند و
تاکنــون مشــکل خاصــی بــه لحــاظ خســارت
ســرمازدگی وجودنداشــته اســت .بــا توجــه بــه
اینکــه امســال ســال نــاآور برخــی از مناطــق
در ایــن ناحیــه میباشــد ،کاهــش  10تــا 15
درصــدی محصــول نســبت بــه
پارسالپیشبینیمیشود.

علیرضا ضیغمی

رقــم عمــده اســتان فــارس ،رقــم احمدآقایــی
اســت 80 .درصــد باغــات مــا در ســال پربــار و
 20درصــد از باغــات در ســال کــم بار خودشــان
هســتند .بیشــترین خســارت ســرمازدگی در
رقــم احمدآقایــی مشــاهده شــد کــه درصــد
خســارت تقریبــاً بیــن  30تــا  60درصــد
در مناطــق ســرمازده بــرآورد شدهاســت؛
در مناطقــی مثــل پشــتکوه و نیریــز 60
درصــد خســارت وجــوددارد و متأســفانه روی

سرشــاخهها و اندامهــای رویشــی خســارت
زده اســت کــه فکــر میکنــم روی محصــول
ســال آینــده نیــز تأثیرگــذار باشــد .در مجمــوع
حــدود  40درصــد کاهــش عملکــرد بــه علــت
ایــن خســارت نســبت بــه عــدد پیشبینــی
شــده محصــول ســال جــاری خواهیــم داشــت
و پیشبینــی میشــود کــه حــدود ده درصــد
روی عملکــرد ســال آینــده تأثیرگــذار باشــد.

قاسم پورامینی

امســال در شــهربابک ســال آور بود .روند رشــد
خیلــی عالــی اســت ،امــا خســارت ســرمازدگی
بــاالی  60درصــد اســت .جوانههــای گل خوبــی
داشــتیم و فکــر میکنــم ســال خیلــی خوبــی
بــود ،امــا متأســفانه در اثــر ســرمازدگی بخــش
زیــادی از محصــول از بیــن رفــت .پیشبینــی
میکنــم بــه حــدود  30درصــد از جوانههــای
ســال آینــده خســارت خــورده باشــد.

مریم صحبت

امســال در ســیرجان ســال آور بــود و قــرار بــود
ســال پربــاری داشــته باشــیم ،ولــی بــا توجــه
بــه ســرمازدگی کــه در  16و  17فروردیــن مــاه
بــه مــدت دوشــب متوالــی داشــتیم خســارت
زیــادی بــه باغــات خــورد .اگــر ســیرجان را
دو منطقــه شــمال و جنــوب در نظــر بگیریــم،
قســمت شــمالش کــه شــهربابک و زیدآبــاد
میشــود ،گســتردگی خســارت در برخــی از
باغــات  80تــا  90درصــد بــرآورد میشــود و
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باغبانی

ایــن خســارت شــامل تمــام ارقــام بــود .شــاید
کمتریــن خســارت را رقــم اکبــری دیــده باشــد،
چــون دیرتــر بــاز میشــود .برخــی از باغــات در
ناحیــه جنــوب ســیرجان ،منطقــه ملــک آبــاد،
دارســتان و ایزدآبــاد حــدود  80تــا  90درصــد
خســارت دیدنــد؛ البتــه بعضــی از باغهــا
بیــن 10تــا  20درصــد خســارت داشــتند .مــن
فکــر میکنــم بهطــور کلــی شــاهد حــدود 50
تــا  55درصــد کاهــش عملکــرد بــرای محصــول
ســال  1400باشــیم.
فکــر میکنــم اظهــار نظرکــردن در رابطــه بــا
وضعیــت جوانههــای گل ســال آینــده هنــوز
زود اســت .بــا توجــه بــه ســرمازدگی ،درختانــی
کــه زود بیــدار شــده بودنــد و در مرحلــه گــرده
افشــانی و بعــد از آن بودنــد ،دوبــاره رشــد را از
ســر گرفتهانــد .در مناطقــی کــه  80تــا 90
درصــد خســارت واردشــده ،بــا اینکــه درختانــی
قــوی بودنــد ،ترکههــا بیــش از  4ســانت رشــد
نداشــتند .در درختانــی کــه کمتــر خســارت
دیــده بودنــد ترکههایــی بــا رشــد حــدود 15
ســانتیمتر نیــز داشــتیم .مــن فکــر میکنــم
بــرای ســال آینــده حــدود  30تــا  40درصــد
خســارت داشــته باشــیم ،ولــی اظهــار نظــر
قطعــی هنــوز زود اســت ،چــون رقــم اکبــری
عقــب اســت و درختانــی کــه خیلــی قــوی
بودنــد دارنــد حرکــت میکننــد.

حداقــل  40درصــد ریــزش داشــتند و گرمــا
حــدود  10تــا  15درصــد گلهــا را زد و آنهــا
را دچــار خشــکیدگی کــرد.
وضعیــت فندقیهــا در منطقــه مقــداری
بهتــر اســت و خوش ـهبندی نســبت بــه ســال
قبــل خیلــی بهتــر اســت .رقــم احمدآقایــی
وضعیــت فــوق العــاده خوبــی دارد و اُفــت
دمــا در اســفندماه روی ایــن رقــم تأثیــری
نداشــت .اکبریهــا بــه خاطــر نوســانات
دمایــی بیشــترین خســارت را دیدنــد و چــون
جوانههــا قــدری بــه مرحلــه تــورم رســیده
بودنــد در منطقــه انار ،کشــکوییه و رفســنجان
ریــزش داشــتند .در منطقــه رفســنجان ،ســرما
خســارت بــه همــراه داشــت؛ بــه خاطــر عــدم
بارندگــی و خشکســالی ،تأثیــرات افــت دمــا
خیلــی شــدیدتر بــود .بهطورکلــی ،ظــرف
مــدت ده روز ،درختــان پســته گرمازدگــی و
ســرمازدگی را تجربــه کردنــد.
در مــورد محصــول ســال آینــده بایــد گفــت،
بــر روی رقــم فندقــی اص ـ ً
ا جوانــه گل ســال
آینــده تشــکیل نشــده؛ رقــم کلهقوچــی
جوانــه خیلــی کمــی دارد؛ در مــورد رقــم
اکبــری هنــوز زود اســت کــه قضــاوت
کنیــم؛ تقریبــاً مــردم از رقــم احمدآقایــی
ناامیــد هســتند و بــرای ســال بعــد جوانــه
گل چندانــی نداریــم .در شهرســتانهای راور،

حسین رضایی (نماینده کرمان)

در رفســنجان امســال ســال نــاآور بــود
و بقیــه اســتان کرمــان تقریبــاً ســال آور
بــود؛ طبــق پیشبینیهــای انجــام شــده
رفســنجان میبایســت  30درصــد ســال قبــل
محصــول داشــته باشــد کــه متأســفانه درگیــر
گرمازدگــی هفتــه اول فروردیــن بــا دمــای
هــوا  32درجــه ســانتیگراد شــد .درختــان
اکبــری در منطقــه انــار خســارت دیدنــد و

18

سال ششم  -اردیبهشت  - 1400شماره ()57

ســیریز ،زرنــد ،رفســنجان و انــار نیــز وضعیــت
بــه همیــن صــورت اســت و هــر چــه بــه
ســمت کرمــان میآییــم وضعیــت جوانــه گل
بهتــر میشــود.
بنابرایــن ،ســال بعــد کــه میبایســت ســال
آور رفســنجان و خیلــی از شهرســتانها مثــل
راور باشــد ،حداقــل  50درصــد از محصــول را
نداریــم .منطقــه زرنــد هــم  25درصــد افــت
خواهدداشــت.

نصرالدین شهنوازی

امســال محصــول اســتان سیســتان و بلوچســتان
خــوب اســت و نســبت بــه ســالهای دیگــر
توفیــری نــدارد .کشــاورزها راضــی هســتند.
ســرمازدگی زیــاد خســارت نــزده و احتمــاالً
بــه انــدازه پارســال محصــول داشــته باشــیم.
جوانههــای گل ســال آینــده هــم خــوب هســتند
و از ایــن بابــت هــم تــا االن مشــکلی نداریــم.

در وبینار بررسی خسارت قارچی میوه پسته تأکید شد

فرضیه خسارت قارچ آلترناریا نیازمند تحقیق بیشتر

اعظم مرتضی پور

دبیر کمیته باغبانی انجمن پسته ایران
انجمــن پســته ایــران «اثــر قــارچ آلترناریــا بــر
عارضــه اضمحــال پوســت اســتخوانی پســته»
را در نشســت مجــازی  25بهمــن 1399
بررســی کــرد کــه خبــر آن در ویــژه نامــه
نــوروز  1400منتشــر شــد .در ایــن نشســت
حســین رضایــی دبیــرکل انجمــن پســته
ایــران ،غالمرضــا بــرادران عضــو هیئــت علمــی
و مســئول بخــش تحقیقــات گیاهپزشــکی
مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی اســتان
کرمــان ،محمــد مــرادی عضــو هیئــت علمــی
پژوهشــکده پســته کشــور ،کمیــل ســارپ
کایــا بیماریشــناس مرکــز تحقیقــات پســته
غازیآنتــپ ترکیــه و حســین حکــم آبــادی
پژوهشــگرو مــروج ارشــد پســتۀ مرکــز علمــی و
فنــاوری ســازمان تحقیــق و آمــوزش کشــاورزی
بــه ارائــه نقطــه نظــرات خــود در ایــن رابطــه
توگوهــای
پرداختنــد .در ادامــه جزئیــات گف 
رد و بــدل شــده در ایــن برنامــه را میخوانیــد.
حســین رضایــی در توضیــح هــدف از برگــزاری
ایــن نشســت گفت«:باغــداران در بســیاری
از مناطــق پســتهکاری ،بهدلیــل تغییــر
اقلیــم و رخ دادن بارندگیهــا در فروردیــن و
اردیبهشــت ،شــاهد افزایــش خســارت عارضــه
لکــه پوســت اســتخوانی هســتند .بهمنظــور
مقابلــه بــا ایــن عارضــه ،اقداماتــی از قبیــل
محلولپاشــی کلســیم ،قطــع آبیــاری و
پاشــیدن قارچکــش صــورت گرفتهاســت؛
ایــن درحالیاســتکه در شــرایط مختلــف بــه
کاربســتن برخــی از ایــن اقدامــات ،پاس ـخهای
متفاوتــی داشتهاســت.
بــا توجــه بــه تحقیقــات انجــام شــده در کشــور
گمانهزنیهایــی مبنــی بــر دخالــت قــارچ
آلترناریــا در بــروز ایــن عارضــه وجــوددارد.
از ایــن رو ،در ایــن وبینــار بــه بررســی نقــش
قــارچ آلترناریــا در بــروز ایــن عارضــه پرداختــه
میشــود .الزم بــه ذکــر اســت ،در مجموعــه

کشــاورزی علــی نظــری از باغــداران پیشــرو
کشــور یــک پــروژه تحقیقاتــی در ایــن زمینــه
در دســت اقــدام اســت».
ســپس غالمرضــا بــرادران بــا ارائــه عکسهایــی
از نمونههــای مختلــف پســتۀ دچــار عارضــه
توضیــح داد«:مــا از دو نمونــه کــه یکــی شــامل
عالئــم روی بــرگ بهصــورت ســیاه شــدگی و
لکــه برگــی و دیگــری عالئــم روی میــوه پســته
بهصــورت نقــاط ریــز ســیاه رنــگ ،در خــرداد
مــاه قــارچ آلترناریــا آلترناتــا (Alternata
 )Alternariaرا جداســازی کردیــم .خســارت
حاصــل از ایــن قــارچ در همیــن حــد محــدود
میمانــد و عم ـ ً
ا نیــازی بــه سمپاشــی نبــود».
وی بــا ارائــه تصاویــر دیگــری ادامــه داد«:در
باغاتــی از منطقــه ســیرجان ،روی دم میــوه
عالئــم سیاهشــدگی و حالــت زخــم دیــده
میشــد کــه اگــر آن را کنتــرل نمیکردیــم و
گســترش پیــدا میکــرد قــادر بــود میوههــا و
ســپس دم خوشــه یــا خوشــچهای کــه آلودگــی
بــر روی آن وجــود داشــت را بهطــور کامــل
از بیــن ببــرد .ایــن عالئــم بــه هیــچ عنــوان
روی ســایر قســمتهای هوایــی مثــل بــرگ
دیــده نمیشــد .در ایــن مــورد حتم ـاً بایســتی
سمپاشــی صــورت میگرفــت ،در غیــر ایــن
صــورت میتوانســت خســارت خیلــی شــدیدی
بــا توجــه بــه گســترش آن ببــار بیــاورد .از
ایــن نمونههــا قــارچ آلترناریــا آربورســینز
( )Alteranaria arborescensجــدا ســازی
شــد و ایــن عارضــه بــا یکبــار سمپاشــی
برطــرف شــد».
بــرادران بــا توضیــح اثر مســتقیم مقــدار رطوبت
نســبی هــوا از اوایــل تــا اواســط اردیبهشــت
مــاه بــه دلیــل ظهــور ایــن عارضــه تأکیــد
کــرد«:در تمــام مناطــق پســتهکاری ،عالئــم
کامــ ً
ا بهصــورت پراکنــده دیــده میشــوند و
گســترش بیمــاری در منطقــه بــه حدی نیســت

کــه بخواهیــم دســتور سمپاشــی کلــی بدهیــم.
طبــق بررســیهای انجــام شــده ،تقریبــاً از
اوائــل خــرداد بــا کاهــش رطوبــت نســبی و
افزایــش دمــا گســترش بیمــاری متوقــف شــد،
عالئــم جدیــدی روی اندامهــای هوایــی دیــده
نشــد و همــان قســمتهایی کــه آلــوده بودنــد
باقــی ماندنــد؛ آلودگــی خوش ـههای بیمــار نیــز
گســترش پیــدا نکــرد و قســمتهای ســالم
خوشــه بــه رشــد خــود ادامــه دادنــد؛ گســترش
لکههــای ریــز روی میــوه نیــز متوقــف شــد
و بــه داخــل پوســت نفــوذ نکــرد و حتــی بــه
پوســت ســخت نرســید».
عضــو هیئــت علمــی مرکــز تحقیقــات
کشــاورزی اســتان کرمــان گمانهزنیهــای
خــود در خصــوص عــدم شــیوع گســترده قــارچ
آلترناریــا را اینگونــه تشــریح کرد«:احتمــال
دارد در باغاتــی کــه علــف هــرز بیشــتری دارند،
بــه شــیوه غرقابــی آبیــاری میشــوند و یــا
شــاخهها بــا آب و خــاک در تمــاس هســتند،
عالئــم بیشــتر و متفاوتتــری مشــاهده
شــود ،امــا تأکیــد میکنــم کــه همــه ایــن
عالئــم مربــوط بــه قــارچ نیســتند و ضــروری
اســت کــه مــا عالئــم مربــوط بــه بیمارگرهــا و
غیربیمارگرهــا را جداســازی کنیــم و از مصــرف
بیرویــه قارچکــش خــودداری کنیــم».
بــرادران در خصــوص عالئــم ظاهــری
نمونههایــی کــه هیچگونــه بیمارگــری از آنهــا
جداســازی نشــدهبود ،امــا بــه وفــور در باغــات
دیــده میشــوند ،توضیــح داد« :در مــواردی کــه
میــوه حالــت آبگزیــده پیــدا میکنــد و ســپس
ســیاه شــده و در نهایــت کامـ ً
ا خشــک میشــود
و حتــی ممکــن اســت چنــد دانــه میــوه ســالم
هــم روی خوشــه بمانــد؛ ســیاه و خشــک شــدن
میوههــا از نــوک درحالــی کــه جنیــن هنــوز
ســالم اســت؛ خشکشــدگی پوســت در مرحلــه
تشــکیل پوســت اســتخوانی ،درحالیکــه جنیــن
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نســبتاً ســالم اســت و داخــل میــوه عالئمــی از
قــارچ دیــده نمیشــود و در مــواردی کــه بــر
روی پوســت میــوه حالــت تــاول ماننــد بهوجــود
میآیــد کــه بــا تخلیــه آن توســط ســوزن
یــک مایــع از آن خــارج میشــود ،هیــچ عامــل
بیمــاری جداســازی نشــد».
وی در پایــان تأکیــد کــرد« :الزم اســت نقش هر
کــدام از عوامــل زنــده مثــلقارچهــا و عوامــل
غیرزنــده مثــل آب ،خــاک ،تغذیــه ،اقلیــم و
مســائل فیزیولوژیــک در بــروز عالئــم مختلــف
و برهمکنــش آنهــا بررســی شــود .بایــد توجــه
داشــت کــه در بعضــی از مــوارد ،سیاهشــدگی
میوههــا کــه گاهــی عالئــم ظاهــری آن بــا
قــارچ اشــتباه گرفتــه میشــود ،توســط آفاتــی
مثــل ســنکها ایجــاد میشــوند .بنابرایــن،
بایــد کارشناســان گیاهپزشــک مجــرب در
رابطــه بــا قارچــی بــودن عالئــم نظــر بدهنــد
و حتــی بررســی آزمایشــگاهی صــورت بگیــرد.
بهنظــر میرســد ،بــه دلیــل خســارت زیســت
محیطــی و هزینههــای اقتصــادی کــه بــه
باغــدار تحمیــل میشــود ،سمپاشــی بیرویــه
بــا قارچکشهــا و توصیــه کلــی بــرای ایــن کار
اص ـ ً
ا بــه صــاح نیســت».
ســپس َکمیــل ســارپ کایــا توضیحــات
تکمیلــی در رابطــه بــا نحــوه تحقیــق و بررســی
عامــل بیمــاری را اینگونــه تشــریح کــرد:
«آلترناریــا بیــش از  40گونــه دارد و معمــوالً
از گیــاه ،خــاک ،غــذا و هــوا نیــز میشــود
آن را جداســازی کــرد .ایــن قــارچ بســیار
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فرصــت طلــب اســت و میتوانــد بهعنــوان
یــک عامــل بیمــاری مســتقیم و همچنیــن
بهعنــوان متابولیســم ثانویــه خســارت بزنــد.
آلترناریــا در پســته بــه دو شــکل زودهنــگام
و دیرهنــگام قابــل مشــاهده اســت .فســاد
زودهنــگام در مرحلــه ارزنــو باعــث میشــود
کــه میوههــا ریــزش پیــدا کننــد و یــا پوســت
ســبز رویــی بــه پوســت اســتخوانی بچســبد و
بــه اصطــاح پســتههای «گــو» ایجــاد شــوند.
در نــوع دیرهنــگام کــه پــس از تشــکیل پوســت
ســخت رخ میدهــد ،پوســت رویــی بــه پوســت
اســتخوانی میچســبد ،لکــه ایجــاد میکنــد
و باقــی مانــدن لکههــای ایجــاد شــده روی
پوســت اســتخوانی بعــد از فــرآوری کاهــش
کیفیــت پســته را در پــی دارد».
وی در توضیــح عالئــم ناشــی از ایــن بیمــاری
قارچــی گفت«:بــا وجــود رطوبــت بــاال در
مناطــق پســته کاری ترکیــه ،بــروز عالئــم
ظاهــری آلترناریــا روی بــرگ خیلــی کــم اســت.
در ایــران هــم عالئــم آلترناریــا روی بــرگ دیــده
نشــده اســت ،امــا آلترناریــا در کالیفرنیــا هــم
روی بــرگ لکــه ایجــاد کــرده و هــم باعــث
ریــزش بــرگ میشــود و عــاوه بــرآن روی
میــوه نیــز لکــه ایجــاد میشــود».
کمیــل در رابطــه نحــوه مبــارزه بــا ایــن عامــل
بیمــاریزا افزود«:آلترناریــا در منطقــه نیزیــپ
غازیآنتــپ ترکیــه شــیوع دارد و میــزان
بارندگــی و دمــا از عوامــل مهــم بــر شــدت
خســارت هســتند بــه طــوری کــه در دمــای
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بیــن  20تــا  28درجــه ســانتیگراد قــارچ
بیشــترین فعالیــت را دارد .امــا بــه دلیــل شــیوع
بیمــاری ســپتوریا در ترکیــه و مبــارزه باغــداران
علیــه آن بــا قارچکــش ،آلترناریــا نیــز کنتــرل
میشــود؛ البتــه بعــد از هــر بارندگــی بایســتی
سمپاشــی تکــرار شــود».
کمیــل در انتهــا تأکیــد کــرد کــه نیــاز بــه
بررســی و تحقیــق بیشــتری در ایــن زمینــه در
ایــران اســت.
در ادامــه ،حســین حکمآبــادی ضمــن تبریــک
بــه مجموعــه کســب و کار آقــای نظــری در
دریافــت مجــوز اولیــن مرکــز تحقیقــات باغبانی
خصوصــی کشــور تحت عنــوان «مرکز پژوهشــی
فناوریهــای نویــن باغبانــی پیســتاط» ،رونــد
شــروع تحقیقــات روی عارضــه لکــه پوســت
اســتخوانی پســته را ایــن گونــه بیــان کــرد« :در
ســال  2014بــه دلیــل آلودگــی بــاالی باغــات
منطقــه بوئیــن زهــرا بــه بیمــاری ســپتوریا از
آقــای کمیــل دعــوت شــد و طبــق راهنمایــی
ایشــان ایــن بیمــاری کنتــرل شــد .ایشــان
بــا دیــدن عالئــم داغــو اذعــان داشــتند کــه
عامــل ایــن بیمــاری آلترناریــا اســت و مــا
علــت را کمبــود جــذب کلســیم میدانســتیم.
بــا مشــاهده باغاتــی در منطقــه ســاوه کــه در
زمــان ارزنــو از قارچکــش اســتفاده کــرده بودنــد
ایــن فرضیــه کــه عامــل بــروز خســارت عارضــه
لکــه پوســت اســتخوانی قــارچ آلترناریــا اســت،
پررنگتــر شــد و تصمیــم گرفتیــم در ایــن
رابطــه تحقیــق و بررســی کنیــم .در همیــن
راســتا از آقــای کمیــل بــرای مطالعــات بیشــتر
دعــوت شــد .ایشــان نمونههــای بیشــماری
از داغــو و کشمشــو جمــعآوری کــرده و در
دانشــگاه تهــران بــا همــکاری اســتاد محتــرم
آقــای دکتــر حیــدری ،کــه تمــام امکانــات
دانشــگاه را در اختیــار مــا قــرار دادنــد ،کار
را شــروع کردنــد و ایزولههــا را جــدا کردنــد؛
بیــش از  14تــا  15نــوع ایزولــه آلترناریــای
متفــاوت از ایــن نمونههــا جداســازی شــد،
البتــه در بیــن نمونههــا بوتریتیــس و
بوتریســفریا هــم وجودداشــت؛ ولــی بیشــتر
تأکیــد مــا روی مســئله آلترناریــا بــود.
ســپس در شــرایط آزمایشــگاهی میوههــای
ارقــام مختلــف را بــا آلترناریــا آلــوده کردنــد.

باغبانی

اکثــر آنهــا بیمــاری را ایجــاد کردنــد ولــی
تــاول (پزگــو) دیــده نشــد .بعــد از القــای
بیمــاری ،ســمومی کــه بــر علیــه آلترناریــا
در کشــور ثبــت شــده بــود را بــر روی
نمونــه هــای بیمــار آزمایــش کردیــم کــه در
نهایــت دو تــا ســم دیفوروبیــن و تبوکونــازول
بهتریــن اثــر را در شــرایط آزمایشــگاهی
بــرای کنتــرل آلترناریــا در محیــط کشــت
داشــتند.
از ایزولــه هــای بیمــاری زا دو لیتــر
سوسپانســیون تهیــه کــرده و در بــاغ آلودگــی
ایجــاد کردیــم و تیمارهــای ســموم مختلــف و
کلســیم و شــاهد را مــورد بررســی قــرار دادیــم؛
در نهایــت مشــاهده شــد کــه در الیــن شــاهد
حــدود  14درصــد ،تیمــار تبوکونازول و کلســیم
بــا هــم  1.8درصــد و خــود تبوکونــازول 3.04
درصــد داغــو دیــده شــد؛ یعنــی کامال مشــخص
بــود کــه قــارچ کــش هــا تاثیــر خیلــی خوبــی
داشــتند .البتــه قارچکــش دیفروبیــن در
شــرایط آزمایشــگاه موثرتــر از بــاغ بــود؛ امــا
تبوکونــازول توانســت  14درصــد را بــه 3
درصــد و در قطعــات بعــدی  12درصــد را بــه
حــدود  8درصــد برســاند».
وی در پایــان ضمــن تشــکر از انجمــن پســته
ایــران در برگــزاری ایــن وبینــار اذعــان
داشــت«:علت ایجــاد تــاول هنــوز مشــخص
نیســت و در رابطــه بــا آلترناریــا هــم نبایــد در
همیــن حــد بســنده کــرد و نیــاز بــه تحقیقــات
و مطالعــات بیشــتری اســت».
ســپس محمــد مــرادی در رابطــه بــا
آلترناریــا و تأثیــر اقلیــم بــر رشــد ایــن عامــل

بیمــاریزا توضیــح داد«:در رابطــه بــا میــزان
خســارت و شــدت آن توســط قــارچ آلترناریــا
درمناطــق مختلــف اختــاف نظرهــای زیــادی
وجــوددارد؛ در رابطــه بــا طــرح دکترحکــم
آبــادی کــه بهبــود عملکــرد بــا اســتفاده
از قارچکــش را  10تــا  13درصــد بهتــر
از شــاهد اعــام کردنــد ،بــه نظــر مــن اگــر
عامــل خســارت قــارچ باشــد ،میــزان تأثیــر
قارچکــش رقــم خیلــی پایینــی اســت؛
مخصوص ـاً در شــرایط ایــران کــه اســتفاده از
قارچکــش رایــج نیســت و مقاومتــی حاصــل
نشد هاســت.
مــرادی در ادامــه تشــریح کرد«:قارچهــای
ســپتوریا ،سرکوســپورا ،آلترناریــا ،بوتریتیــس
و بوتریســفریا در یــک نــوع شــرایط محیطــی
و تیــپ آب و هوایــی رشــد میکننــد کــه
در منطقــه قزویــن و ارزوئیــه شــرایط رشــد
بــرای آنهــا فراهــم اســت ،ولــی آیــا در اســتان
کرمــان کــه شــرایط خشــک اســت و رطوبــت
خیلــی پاییــن اســت ،واقعـاً خســارت زا اســت
یــا خیــر ،جــای ســوال دارد!»
وی بــا تأکیــد بــر مصــرف کلســیم در باغــات
پســته افــزود« :کلســیم خاصیــت قارچکشــی
ضعیــف دارد .مــا بــرای کنتــرل گمــوز در
باغــات پســته توصیــه میکنیــم کــه کلســیم
را بهصــورت خاکــی اســتفاده کننــد .ولــی
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا عارضــه داغــو
واقعـاً بــه دلیــل قــارچ اســت یــا خیــر ،هنــوز
جــای بحــث دارد؛ مخصوصـاً در رقــم اکبــری
دو ســاعت بعــد از آبیــاری ایــن عارضــه
بیشــتر مشــاهده میشــود».

عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده پســته
تصریــح کرد«:علــت داغــو بالفاصلــه بعــد
از آبیــاری هنــوز مشــخص نشــده و اکثــر
بیماریشــناسها بــر ایــن باورنــد کــه بعیــد
اســت عامــل بیمــاری بتوانــد بــه این شــدت و
یــک مرتبــه بــه ایــن میــزان خســارت بزنــد».
مــرادی در جمعبنــدی ســخنان خــود
ضمــن پیشــنهاد انجــام طــرح تحقیقاتــی بــا
همــکاری انجمــن پســته و مرکــز تحقیقــات و
پژوهشــکده پســته عنــوان نمــود«:در آمریــکا
در رابطــه بــا همهگیــری آلترناریــا فرمولــی
بــر اســاس میــزان بارندگــی ،درجــه حــرارت
و رطوبــت هــوا مطــرح شدهاســت ،مشــابه
بررســی طغیــان چوبخــوار کــه بــر اســاس
درجــه روز رشــد ( )GDDمیتــوان زمــان
طغیــان را پیشبینــی کــرد .مــا میتوانیــم
ایــن فرمــول را در شــرایط آزمایشــگاهی
مدلســازی کــرده و بــه بــاغ تعمیــم دهیــم و
آلترناریــا را پیــش آگاهــی کنیــم».
در پایــان ایــن وبینــار ،دبیــرکل انجمن پســته
ایــران ضمــن توصیــه مبنــی بــر عــدم آبیــاری
ارقــام حســاس از اردیبهشــت تــا زمــان
ســخت شــدن پوســت اســتخوانی و اســتفاده
از کــود نیتــرات کلســیم بــر اســاس آنالیــز
خــاک ایــن چنیــن گفــت «:بــا همــکاری
مرکــز تحقیقــات و پژوهشــکده پســته ،آقایــان
دکتــر حکــم آبــادی و کمیــل چنــد پایلــوت
در باغاتــی کــه انجمــن پســته ایــران معرفــی
میکنــد ،اســتفاده از قارچکشهــا آزمایــش
خواهدشــد و در ایــن زمینــه بررســیهای
بیشــتری انجــام میگیــرد».
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در وبینار کاهش عارضه لکه پوست استخوانی تأکید شد

افزایش ذخیره خاکی کلسیم

انجمــن پســته ایــران نشســت مجــازی «تأثیــر
مصــرف کلســیم و قطــع آبیــاری بر عارضــه لکه
پوســت اســتخوانی پســته» را بــا حضــور اعضای
هیئــت علمــی پژوهشــکده پســته کشــور ،امــان
الــه جوانشــاه ،ســیدجواد حســینی فــرد ،اکبــر
محمــدی و عضــو هیئــت علمــی گــروه علــوم و
مهندســی خــاک دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه
باهنــر کرمــان مهــدی سرچشــمهپور و حســین
حکــم آبــادی پژوهشــگر مــروج ارشــد پســته در
تاریــخ  16اســفند  1399برگــزار کــرد.
در ابتــدا حســین رضایــی دبیــر کل انجمــن
پســته کشــور بــا تأکیــد بــر اهمیــت خســارت
عارضــه لکــه پوســت اســتخوانی هــدف از
برگــذاری ایــن وبینــار را بررســی نقــش کلســیم
بــه صــورت خاکــی و یــا محلولپاشــی و تأثیــر
قطــع آبیــاری در زمــان ارزنــی بــر کاهــش
ایــن عارضــه عنــوان کــرد و گفت«:تقریبــاً در
اردیبهشــت مــاه ،زمــان ســخت شــدن پوســت
اســتخوانی ،ایــن عارضــه در باغهــا قابــل
مشــاهده اســت و باغــداران جهــت ممانعــت از
خســارت اقداماتــی انجــام میدهنــد کــه گاه
بهبــودی حاصــل شــده و بعضــی از مواقــع منجر
بــه خســارت بیشــتر میشــود».
رضایــی جهــت بازشــدن موضــوع ،ســواالتی در
ایــن خصــوص مطــرح نمــود و گفت«:مســائلی
بــرای باغــداران پســته در اســتفاده از کلســیم
و قطــع آبیــاری بــه منظــور کاهــش عارضــه
وجــوددارد؛ آبیــاری چقــدر میتوانــد ایــن
عارضــه را تشــدید کنــد؟ قطــع آبیــاری در چــه
مرحلــه رشــدی میتوانــد در کاهــش خســارت
موثــر باشــد؟ علــت ریــزش میــوه طی ســالهای
اخیــر چیســت؟ آیــا بــا کلســیم ارتبــاط دارد؟
چــرا محلولپاشــی ریزمغذیهایــی کالت
شــده بــا فرمــول  EDTAعارضــه را تشــدید
میکننــد؟ جبــران کمبــود کلســیم در باغــات
پســته بــه صــورت مصــرف خاکــی موثرتــر
اســت یــا محلولپاشــی؟ کاراتریــن منبــع
کلســیم کــدام اســت؟»
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ســپس حســینیفرد بــا اشــاره بــه تاریخچــه
مطالعــات دربــاره عارضــه اضمحــال پوســت
اســتخوانی در پژوهشــکده پســته عنــوان
کــرد« :اواخــر دهــه  70شمســی عارضــه لکــه
پوســت اســتخوانی بــر روی رقــم کلــه قوچــی
در اســتان کرمــان مشــاهده شــد و در همــان
زمــان یــک طــرح تحقیقاتــی در پژوهشــکده
پســته تعریــف شــد و آقایــان مهنــدس
حیــدری ،مهنــدس هاشــمی راد و مهنــدس
ابوســعیدی مجریــان ایــن طــرح بودنــد .ایشــان
پــس از بررســی فــراوان ارتبــاط ایــن عارضــه
را بــا آفــات و بیماریهــا رد کردنــد و ارتبــاط
بــروز عارضــه را بــه کمبــود عنصــر کلســیم و
برهــم خــوردن نســبت کلســیم بــا منیزیــم
نســبت دادنــد .نتیجــه ایــن تحقیــق امــروز نیــز
مــورد تأئیــد اســت .ولــی در مــورد بیمــاری الزم
اســت کارهــای تکمیلــی انجــام بشــود و همیــن
طــور در مــورد کلســیم و نســبت آن بــا منیزیــم
هنــوز جــای کار بســیار زیــادی وجــوددارد».
وی در بررســی عالئــم ایــن عارضــه ،عنــوان
کــرد «:ایــن عارضــه در زمــان توســعه میــوه
از اردیبهشــت تــا خردادمــاه اتفــاق میافتــد؛
در اغلــب مــوارد سیاهشــدگی یــا اضمحــال
میــوه از نــوک میــوه شــروع شــده (گاهــی
سیاهشــدگی از بغــل میــوه شــروع میشــود)
و در بعضــی مــوارد بــا شکســتن میــوه
پیشــروی جبهــه ســفید رنگــی داخــل میــوه
قابــل رویــت اســت .ایــن عالئــم بــا عالئــم
ظاهــری ســنزدگی مغایــرت دارد؛ چــون در
ســنزدگی جــای نیــش دیــده میشــود و
سفیدشــدگی داخــل میــوه نیــز بهصــورت یــک
شــبکه طولــی اســت».
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده پســته در
خصــوص اهمیــت نقــش کلســیم در گیــاه
گفــت «:کلســیم در گیــاه نقشهــای مهــم و
متعــددی از جملــه شــرکت در ســاختار دیــواره
ســلولی ،شــرکت در فرآیندهــای آنزیمــی و
هورمونــی گیــاه ،تنظیــم روزنههــای گیــاه
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دبیر کمیته باغبانی انجمن پسته ایران
و روابــط آبــی آن ،تحریــک افزایــش طــول
ســلول گیاهــی و افزایــش مقاومــت گیــاه بــه
تنشهــای دمایــی ،آفــات و بیمــاری هــا دارد».
ســیدجواد حســینیفرد در ادامــه افــزود:
«نکتــه مــورد بحــث مــا چگونگــی حفــظ منبــع
کلســیم در خــاک اســت؛ بیــش از  80درصــد
ســطح ذرات خــاک را کلســیم و بــه مقــدار
کمتــری ســدیم ،منیزیــم و بــه میــزان بســیار
کمتــری پتاســیم اشــغال کردهاســت .نکتــه
قابــل توجــه ایــن اســت کــه وقتــی مقــدار
ـیم محلــول بــه دلیــل جــذب توســط گیــاه
کلسـ ِ
یــا کاهــش منابــع ،کاهــش پیــدا میکنــد بــا
قــدرت بیشــتری در فــاز تبادلــی قــرار گرفتــه و
کمتــر در فــاز محلــول وارد میشــود».
وی در ادامــه بــا بررســی دالیــل بــروز عارضــه
لکــه پوســت اســتخوانی و ارتبــاط آن بــا تبخیــر
و تعــرق گیــاه افــزود« :جــذب کلســیم در گیــاه
کامـ ً
ا بــا تعــرق ارتبــاط دارد و هــر عاملــی کــه
تعــرق گیــاه را تحــت تأثیــر قــرار دهــد بــر
روی جــذب کلســیم نیــز اثــر میگــذارد کــه
از جملــه ایــن مــوارد میتــوان کاهــش نســبی
دمــا ،آبیــاری ســنگین در حــد ماندآبــی ،ابــری
بــودن هــوا ،افزایــش رطوبــت نســبی هــوا و
کــم آبــی شــدید اشــاره کــرد.
همچنیــن از دیگــر مــوارد موثــر در کاهــش
جــذب کلســیم میتــوان بــه افزایــش نســبی
غلظــت منیزیــم و کاهــش نســبت کلســیم بــه
منیزیــم در آب آبیــاری و بــه تبــع آن در خــاک
اشــاره نمــود .بایــد توجــه داشــت کــه نســبت
کلســیم بــه منیزیــم در  65درصــد از آبهــای
آبیــاری مناطــق پســتهکاری رفســنجان کمتــر
از رقــم یــک اســت و ایــن یعنــی منیزیــم بــه
کلســیم غالــب شدهاســت .بنابرایــن ،بــه همیــن
نســبت میــزان منیزیــم در گیــاه افزایــش پیــدا
میکنــد ،چــون حرکــت منیزیــم نســبت بــه
کلســیم راحتتــر اســت».
حســینیفرد در پایــان توضیحــات خــود
در راســتای کاهــش عارضــه لکــه پوســت

باغبانی

اســتخوانی ،پیشــنهاد داد «:ذخیــره کلســیم
خــاک بایــد افزایــش یابــد و برنامــه تغذی ـهای
مناســب گیــاه رعایــت شــود؛ میتــوان اســتفاده
از گــچ را طبــق محاســبات و برحســب شــرایط
بــاغ مدنظــر قــرارداد؛ اســتفاده از نیتــرات
کلســیم از اواخــر اســفند تــا اوایــل اردیبهشــت
بســته بــه شــرایط بــاغ و محلولپاشــی نیتــرات
یــا کالت کلســیم بــه نســبت  2تــا  3در هــزار
لیتــر آب بــه هنــگام تــورم جوانههــا و کلریــد
کلســیم بــه نســبت  2در هــزار لیتــر آب در
مرحلــه بعــد از ارزنــی شــدن میتوانــد در
کاهــش ایــن عارضــه موثــر باشــد».
در ادامــه ،امــان الــه جوانشــاه بــا اشــاره بــه
عــدم امــکان حرکــت کلســیم از بافتهــای
پیــر بــه جــوان و رخ نمــودن کمبــود کلســیم
در قســمتهای جــوان گیــاه مکانیســم
جــذب کلســیم در گیــاه را ایــن گونــه تشــریح
کرد«:کلســیم در گیــاه دارای دو نقــش
ســاختاری و ســیگنالی اســت؛ نقــش ســاختاری
آن چیــزی اســت کــه قابــل مشــاهده اســت.
کلســیم نقــش ســیگنالی خــود را زمانــی ایفــا
میکنــد کــه گیــاه دچــار اســترس میشــود؛
شــاید قشــنگترین مثــال ایــن باشــد کــه
کلســیم مثــل یــک چســب ســلولها را بــه
یکدیگــر میچســباند و در فقــدان ایــن چســب،
ســلولها از هــم جــدا میشــوند کــه همــان
اضمحــال پوســت رخ میدهــد و در همــه
میوههــا اعــم از گوجــه فرنگــی ،ســیب و پســته
قابــل مشاهدهاســت .کلســیم عنصــری اســت
کــه در رشــد بســیار موثــر اســت و در شــرایط
کمبــود یــا فقــدان کلســیم رشــد گیــاه نیــز
دچــار اختــال میشــود.
عضــو پژوهشــکده پســته کشــور در جزئیــات
نقــش کلســیم درون ســلول گیــاه را توضیــح
داد و گفت«:کلســیم درون واکوئــل ســلولها
ذخیــره شــده و در زمــان تنــش از واکوئــل
خــارج میگــردد و بــه گیــاه پیــام میدهــد کــه
دچــار اســترس شدهاســت و اقــدام خودمراقبتی
انجــام میدهــد؛ نکتــه حائــز اهمیــت ایــن
اســت کــه ورود و خروج کلســیم از سیتوپالســم
همــراه بــا صــرف انــرژی اســت ،یعنــی در ایــن
بیــن فســفر نقــش خیلــی مهمــی دارد ،هرچنــد
کــه کلســیم و فســفر بــر روی هــم اثــر متقابــل

دارنــد و بــا افزایــش جــذب کلســیم ،جــذب
فســفر کاهــش مییابــد؛ امــا اینجــا فســفر
را نیــاز دارد کــه بتوانــد نقــش خــودش را در
بحــث ســیگنالینگ انجــام دهــد.
کلســیم از طریــق تارهــای کشــنده وارد گیــاه
میشــود .کلســیم دو مســیر آپوپالســتی و
سیمپالســتی را در گیــاه طــی میکنــد.
آپوپالســتی از بیــن ســلولها عبــور میکنــد
و هیــچ مشــکلی نــدارد و در مســیری کــه
از انــدودرم مــی گــذرد وارد سیتوپالســم و
از سیتوپالســم خــارج میشــود و مســیر
آپوپالســتی را ادامــه میدهــد تــا بــه چــوب
و آبکــش میرســد و وارد گیــاه میشــود؛
بهطورکلــی مــا یــک هدایــت کلســیم داریــم
و یــک انتقــال کلســیم .هدایــت کلســیم تــا
ســلولهای چــوب و آبکــش توســط تارهــای
کشــنده انجــام میشــود و انتقــال آن از ایــن
مرحلــه بــه بعــد بهوســیله تبخیــر و تعــرق
اســت؛ یعنــی اگــر تبخیــر و تعــرق انجــام نشــود
کلســیم بــاال نمــیرود و در ســلولهای چــوب
و آبکــش ریشــه میمانــد .وقتــی تارهــای
کشــنده تمایــز پیــدا میکننــد یــک حلقــه بــه
نــام کاســپارین تشــکیل میشــود کــه مانــع
جــذب کلســیم میشــود و تــا زمانــی کــه ایــن
حلقــه کامــل نشــده جــذب کلســیم ادامــه دارد.

وقتــی ایــن حلقــه کامــل شــود ،دیگــر جــذب
کلســیم ادامــه پیــدا نمیکنــد .بســیاری از
محققیــن بــر ایــن باورنــد کــه چــون تارهــای
کشــنده در اول فصــل بیشــترین حجــم را
دارنــد پــس بهتــر اســت کلســیم در اول فصــل
اســتفاده شــود .امــا مــا میدانیــم کــه اول
فصــل بهدلیــل خنکــی هــوا و بارندگیهــای
بهــاره در فروردیــن و اردیبهشــت ،تبخیــر و
تعــرق کمــی صــورت میگیــرد؛ یعنــی کلســیم
علیرغــم اینکــه بــه داخــل گیــاه هدایــت
میشــود ،امــا منتقــل نمیشــود».
جوانشــاه بــا تأکیــد بــر ســخنان حســینیفرد
مبنــی بــر اثــر تبخیــر و تعــرق بــر جــذب
کلســیم ،محلولپاشــی در روزهــای ابــری و بــا
رطوبــت نســبی بــاال را موجــب کاهــش جــذب
و تشــدید عارضــه اضمحــال پوستاســتخوانی
دانســت و بــا اشــاره بــه اینکــه جــذب کلســیم
میتوانــد از اواخــر اردیبهشــت کــه هــوا رو بــه
گــرم شــدن مــیرود تــا ســرد شــدن هــوا در
مهرمــاه ادامــه پیــدا کنــد ،گفــت« :اســتفاده
از گــچ و یــا ترکیبــات کــودی ماننــد نیتــرات
کلســیم و یــا کودهــای حــاوی کربوکســیل
کلســیم ،اســتات کلســیم و ســیترات کلســیم
اثــرات بســیار خوبــی بــر تأمیــن کلســیم دارنــد.
در اســتفاده از کــود بــه صــورت خاکــی میــزان
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باغبانی

اســیدیته ( )PHخــاک بســیار اهمیــت دارد و
بایــد بــه اثــر متقابــل کلســیم و فســفر توجــه
کــرد».
وی در پایــان بــا توضیــح نتایــج حاصــل
از آزمایشــی کــه درمــورد محلــول پاشــی
کلســیم بــر روی پســته انجــام شــده بــود
اذعــان داشــت «:در شــرایط رطوبــت بــاال،
محلولپاشــی باغــات پســته هیــچ اثــری روی
میــزان کلســیم بــرگ نداشــته و بــا توجــه بــه
ظرافتهایــی کــه محلولپاشــی دارد بایــد
روی درخــت پســته بــا دقــت انجــام شــود و
اگــر ایــن نــکات رعایــت نشــود ممکــن اســت
خســارت را بیشــتر کنــد».
در ادامــه مهــدی سرچشــمهپور بــا معرفــی
عنصــر کلســیم بهعنــوان یکــی از فراوانتریــن
عناصــر در خــاک اکثــر مناطــق خشــک و
نیمــه خشــک کشــور ،بــه جــز مناطــق شــنی
و یــا خاکهــای بــا ســدیم ،منیزیــم و پتاســیم
بــاال ،پیشــنهاد بررســی مــوردیِ مناطــق را داد.
وی عوامــل موثــر بــر کاهــش جــذب کلســیم
را نــوع کلوئیدهــای خــاک ،میــزان ظرفیــت
تبــادل کاتیونــی ( )CECخــاک ،نســبت
کلســیم بــه دیگــر کاتیونهــا ،اســیدیته
( )PHخــاک ،کمبــود آب در محیــط ریشــه،
زیــادی رطوبــت هــوا و کــم شــدن تعــرق و
رقابــت بیــن اندامهــای رویشی(شــاخ و بــرگ) و
زایشــی (میــوه) برشــمرد .وی در ادامــه بــا بیــان
اهمیــت رعایــت تعــادل بیــن عناصــر کلســیم،
منیزیــم و پتاســیم در خــاک و توصیههــای
کــودی مناســب در جهــت افزایــش میــزان
کلســیم در بــرگ و میــوه ،ارتبــاط بیــن کلســیم
و بــروز عارضــه لکــه پوســت را اینگونــه تشــریح
کرد«:کلســیم نقشهــای زیــادی در گیــاه دارد
و عارضــه لکــه پوســت ناشــی از عــدم تشــکیل
دیــواره خــوب ســلولی و نشــت مــواد از داخــل
ســلول بــه فضــای بیــن دیوارههــا اســت و
میتــوان از طریــق محلولپاشــی دقیــق بــرگ
و افــزودن منابــع کــودی مناســب بــه خــاک در
جهــت کاهــش ایــن عارضــه اهتمــام ورزیــد».
سرچشــمهپور در پایــان مباحــث خــود بــا
تأکیــد بــر وجــود رطوبــت کافــی بــه منظــور
برقــراری جریــان پیوســته آب بــا گیــاه و
اتمســفر ،توجــه بــه میــزان بــور بــه عنــوان
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عنصــر موثــر در جــذب کلســیم و عدم اســتفاده
از شــکل آمونیــوم منابــع ازتــه بــه دلیــل رقابــت
شــدید آمونیــوم بــا کلســیم را از عوامــل موثــر
مدیریــت جــذب کلســیم در گیــاه عنــوان کــرد
و پیشــنهاد تهیــه یــک چــک لیســت شــامل
عوامــل متعــدد خاکــی ،آبــی ،اقلیمــی و گیاهــی
دخیــل در ایجــاد ایــن عارضــه را داد.
ســپس اکبــر محمــدی بــا تأکیــد بــر تأثیــر
قطــع آبیــاری بــر کاهــش عارضــه اضمحــال
پوســت اســتخوانی ،نتایــج تحقیقــات تیــم
پژوهشــی خــود کــه متشــکل از آقایــان
هاشــمی راد ،ابوســعیدی بــود را تشــریح
نمود«:مــا در باغــی بــه مســاحت  4هکتــار
بــا رقــم کلهقوچــی 4 ،گــروه از درختــان را
انتخــاب کردیــم؛ گــروه اول تیمــار شــاهد
بــود کــه آبیــاری آنهــا در طــول شــکلگیری
میــوه پســته ،از شــروع ارزنــی شــدن تــا ســخت
شــدن پوســت اســتخوانی ( 15فروردیــن تــا
اوایــل خــرداد) صــورت نگرفــت؛ در تیمــار دوم
در اواخــر فروردیــن مــاه (مرحلــه ارزنــی شــدن)
آبیــاری انجــام شــد؛ درتیمــار ســوم آبیــاری
حــدود  8اردیبهشــت مــاه (مرحلــه  50درصــد
از رشــد نهایــی میــوه پســته) انجــام شــد و
گــروه آخــر در  19اردیبهشــت مــاه زمانیکــه
میــوه بهطــور کامــل رشــد کــرد،ه امــا هنــوز
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پوســت اســتخوانی ســفت و ســخت نشــده بــود،
آبیــاری انجــام شــد .در ایــن آزمایــش انــدازه
گیریهایــی در جهــت تعییــن میــزان خســارت
ناشــی از عارضــه لکــه پوســت اســتخوانی
صــورت گرفــت کــه نتایــج آن بــه ایــن شــرح
بــود :تیمــار شــاهد  2.8درصــد و تیمــار
چهــارم کــه آبیــاری در زمــان رشــد صددرصــد
میــوه هــا صــورت گرفــت  6.4درصــد عارضــه
مشــاهده گردیــد ،ایــن در حالیاســتکه در
دو تیمــار دوم و ســوم ،بــروز عارضــه بیــش از 5
برابــر تیمــار شــاهد مشــاهده شــد».
وی در پایــان ارائــه خــود بــه باغــداران توصیــه
کــرد تــا در طــول دوره شــکل گیــری میــوه
پســته (از زمــان ارزنــی شــدن تــا شــروع
ســخت شــدن پوســت اســتخوانی) از انجــام
آبیــاری خــودداری کننــد.
ســپس حســین حکــم آبــادی بــه عنــوان
آخریــن ســخنران ضمــن تأییــد ســخنان ســایر
محققیــن حاضــر ،اظهــار داشــت کــه عارضــه
لکــه پوســت اســتخوانی در اســتانهای
مرکــزی ،ورامیــن ،تهــران و دامغــان خســارت
بســیار باالیــی را ایجــاد میکنــد .وی در ادامــه
ناشــناخته بــودن عامــل تــاول در میوه پســته را
مطــرح کــرد و عنــوان کرد کــه طی آزمایشــاتی
از نمونههــای کشمشــی شــده ،قــارچ آلترناریــا

جداســازی شدهاســت .حکــم آبــادی در ادامــه
ســخنانش بــا اشــاره بــه ارقــام حســاس بــه
عارضــه اذعــان داشــت« :بــا بررسـیهای انجــام
شــده در میــان ارقــام کشــیده ،رقــم اکبــری
در رده اول حساســیت ،ســپس ارقــام ســفید
فیــض آبــاد و عباســعلی دامغــان بــه ترتیــب در
ردههــای بعــدی حساســیت قــرار دارنــد کــه بــه
شــدت تحــت تأثیــر ایــن عارضــه قــرار میگیرنــد
و شــاید بــه عنــوان یــک رقــم گــرد بتــوان کلــه
قوچــی را در رده چهــارم حساســیت قــرار داد».
وی در جمــع بنــدی ســخنان خــود ،محلولپاشــی
بــا کلســیم و بــور در فصــل پاییــز و همچنیــن در
مرحلــه فــروت سِ ــت؛ کاربرد کــود نیترات کلســیم
در شــهریور و فروردیــن ،نزدیــک بــه زمــان
گلدهــی و عــدم آبیــاری تــا زمــان اســتخوانی
شــدن پوســت پســته را بــه عنــوان راهکارهایــی
در جهــت کاهــش عارضــه توصیــه نمــود.
در پایــان جلســه دبیــرکل انجمــن پســته ایــران
پیشــنهاداتی در جهــت کاهــش خســارات
ناشــی از ایــن عارضــه را عنــوان نمــود:
 -1افزایــش ذخیــره خاکــی کلســیم بــا توجــه
بــه آزمایــش خــاک؛
 -2مدیریــت آبیــاری از زمــان ارزنــی شــدن
تــا شــروع ســخت شــدن میــوه؛
 -3محلولپاشــی کلســیم بــا فــروت ســت در
مرحلــه زنبــوری شــدن جوانه زایشــی؛
 -4اســتفاده از نیتــرات کلســیم در دو نوبــت؛
اول زمــان نزدیــک بــه گل بــه میــزان  25تــا
 50کیلــو در هکتــار و همچنیــن در پاییــز؛
 -5محلولپاشی کلسیم در پاییز؛
 -6آبشویی زمستانه.
پرسش و پاسخهای وبینار کلسیم
میــزان نســبت کلســیم بــه منیزیــم

بــرای کاهــش عارضــه لکــه پوســت
اســتخوانی چقــدر بایــد باشــد؟
حســینیفرد -ایــن میــزان بــا توجــه بــه
اثــر تقابــل بیــن عناصــر ،در آب و خــاک حــدود
 2و در بــرگ و میــوه نیــز بیــن  2و  3اســت.
البتــه در مــورد ارقــام حساســی کــه آقــای
دکتــر حکــم آبــادی نــام بردنــد هیــچ تحقیقــی
در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه اســت.
چگونــه کاهــش دمــا بــر افزایــش بــروز
عارضــه لکــه پوســت اســتخوانی اثــر دارد؟
حســینیفرد -هــر عاملــی کــه بتوانــد
تعــرق را کــم کنــد اعــم از کاهــش دمــا و ابــری
بــودن هــوا میتوانــد باعــث افزایــش عارضــه
شــود .بنابرایــن ،مســئله دیگــری کــه میشــود
روی آن کار تحقیقاتــی انجــام داد ،تعییــن
درصــد مشــارکت هــر کــدام از ایــن عوامــل
روی تعــرق اســت.
دلیــل اینکــه بــا ســه بــار محلولپاشــی
کلســیم و همچنیــن افــزودن کلســیم
بــه آب آبیــاری در شــروع فصــل رشــد،
در دمــای بــاالی  40درجــه از نــوک
پســتهها شــیره بیــرون زده و ســیاه
شــدهاند چیســت؟
حکــم آبــادی -ایــن مــورد ارتباطــی بــا
کلســیم نــدارد و مشــکل بــه شــوری ،آفتــاب
ســوختگی و ســقط جنیــن بــر میگــردد.
محلولپاشــی کلســیم بهتــر اســت یــا
اســتفاده خاکــی از کلســیم؟
سرچشــمهپور -ســهم اســتفاده خاکــی
همیشــه باالتــر اســت ،چــون مــا بایــد غلظــت
کلســیم را در بافتهــای ذخیــرهای بــاال ببریــم.
در ابتــدای تشــکیل گلآذیــن ،جوانههــای
رویشــی و شــاخه و بــرگ هنــوز آنقــدر فعــال

نیســتند و اگــر میــزان ذخیــره کلســیم کافــی
باشــد اینهــا مــی تواننــد ســهم خــود را بگیرنــد؛
از زمانــی کــه رشــد و توســعه شــاخه و برگهــا
شــروع میشــود ،رقابــت در جــذب کلســیم بــا
میــوه آغــاز شــده و در ایــن زمــان مــا بایــد بــا
توجــه بــه شــرایط محیطــی ،کمبــود موضعــی
را بــا محلولپاشــی برطــرف کنیــم.
اگــر در شــرایط آب و خــاک شــور،
منیزیــم در آب آبیــاری دو برابــر کلســیم
باشــد چــه بایــد کــرد؟
سرچشــمهپور -اجــرای آبشــویی زمســتانه
در کاهــش شــوری خــاک ( )ECمهــم اســت.
پیشــنهاد میکنــم کــه از گــچ بهعنــوان منبــع
ارزان کلســیم بــرای بــاال بــردن ســهم کلســیم
نســبت بــه ســایر عناصــر ،اســتفاده شــود و
همیشــه رطوبــت خــاک در حــدی نگــه داشــته
شــود کــه جــذب و انتقــال کلســیم صــورت
گیــرد.
آیــا قطــع آبیــاری در مناطــق کــم آب و
در شــرایط خــاک شــور و بــا دور آبیــاری
طوالنــی باغــات ،تنــش بیشــتری بــه
گیــاه وارد نمیکنــد؟
محمــدی -مدیریــت آبیــاری اهمیــت زیــادی
دارد ،بهطوریکــه تــا حــد ممکــن در زمــان
ارزنــی و همچنیــن  50درصــد رشــد میــوه
آبیــاری صــورت نگیــرد و پیشــنهاد میشــود
در مناطقــی کــه عارضــه لکــه پوســت
اســتخوانی مشــکل عــام اســت بــا خاموشــی 20
روزه چاههــا ،دور آبیاریهــا بــه بعــد از ایــن
مرحلــه شــیفت داده شــود .همچیــن ،آبیــاری
از طریــق روش آبیــاری تحــت فشــار شــدت
خســارت ناشــی از ایــن عارضــه در مقایســه بــا
روش آبیــاری غرقابــی را کاهــش میدهــد.
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کنترل سرمازدگی بهاره در باغ های پسته
مرکز پژوهشی فن آوریهای نوین باغبانی پیستاط

اقلیــم بســیاری از مناطــق پســتهکاری ایــران بــا
پدیــده ســرمازدگی مواجــه اســت .بــا تمهیدات
بســیار مقــرون بهصرفــه میتــوان از ایــن
مشــکل عبــور کــرد .گــزارش زیــر ســعی دارد
بســیار خالصــه ایــن مطلــب را توضیــح دهــد:
 -1تاریخهــای حســاس جوانههــای گل از
حداقــل دو تــا ســه هفتــه قبــل بــا دقــت یــک
تــا دو روز قابــل پیشبینــی اســت.
 -2احتمــال ســرمازدگی نیــز از دو هفتــه
قبــل از وقــوع ،در اکثریــت قریــب بــه اتفــاق
مواقــع قابــل پیشبینــی اســت.
 -3بــرای مقابلــه بــا ســرمازدگی راههــای
زیــادی وجــود دارد و در بــازار عرضــه میشــود.
در مــدت  ۳ســال ،مــواردی کــه بــه لحــاظ
اقتصــادی میتوانســت مقــرون بــه صرفــه
باشــد در ایــنمرکــز بــه صــورت وســیع اجــرا
گردیــد و کارایــی آنهــا مــورد بررســی قــرار
گرفــت .و در نهایــت میــزان ســرمایهگذاری
و هزینههــای جــاری آنهــا بــه عنــوان یــک
شــاخص اولیــه جهــت تصمیمگیــری باغــداران
در انتهــای ایــن گــزارش آورده شدهاســت.
امیدواریــم کــه بــا همــت باغــداران ،دیگــر
شــاهد چنیــن خســاراتی کــه امســال در
بســیاری از مناطــق پیــش آمــد ،نباشــیم.
سرمازدگی
ســرما و یخبنــدان یکــی از خســارتهای
ناشــی از عوامــل جــوی و اقلیمــی اســت کــه
باعــث وارد آمــدن خســارت بــه محصــوالت
زراعــی و باغــی میشــود .زمانــی کــه دمــا
بــه زیــر صفــر درجــه سلســیوس کاهــش
پیــدا کنــد محصــوالت کشــاورزی حســاس بــه
ســرما آســیب دیــده و ســبب کاهــش عملکــرد
میگــردد .اثــرات یخبنــدان بــرای کشــاورزان
آســیب دیــده و اقتصــاد محلــی بســیار
خســارتزا اســت .ایــن پدیــده در فصــول بهــار،
پائیــز و زمســتان اتفــاق افتــاده ،امــا بیشــترین
خســارت آن بــه محصــوالت باغــی در فصــل
بهــار و در زمــان بــاز شــدن غنچــه ،گلدهــی و
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میــوه کوچــک درختــان رخ میدهــد کــه بــه
ایــن نــوع ســرمازدگی اصطالحــاً ســرمازدگی
دیــررس بهــاره میگوینــد .زمانــی ســرمازدگی
خســارتزا میباشــد کــه دمــای بافتهــای
گیــاه بــه کمتــر از آســتانه بحرانــی دمــا رســیده
و یــخ بــرون ســلولی تشــکیل گــردد.
تنــش ســرمازدگی ممکــن اســت بــا کاهــش
دمــا تــا صفــر درجــه و بــه صــورت تنــش
ســرما ( )Chilling stressو یــا تنــش
یخزدگــی ( )Freezing stressدر دماهــای
پایینتــر از صفــر درجــه ســانتیگراد باشــد.
غالبـاً پدیــده ســرمازدگی در دماهــای پایینتــر
از صفــر درجــه ســانتیگراد رخ میدهــد کــه
بــه آن یخزدگــی میگوینــد .کشــاورزان هــر
دو اصطــاح یخبنــدان و یخزدگــی را بــرای
شــرایط دمایــی صفــر درجــه سلســیوس و
کمتــر بــه کار میبرنــد .بنابرایــن ،میتوانیــم
بــرای ســرمازدگی کــه ناشــی از دمــای زیــر
صفــر درجــه ســانتیگراد میباشــد اصطــاح
یخزدگــی را بــه کار بریــم .بهطورکلــی،
یخبندانهــا را بــه دو نــوع یخبنــدان تابشــی
و فرارفتــی تقســیم میکننــد.
 -1یخبندان تابشی
یخبندانهــای تابشــی رویدادهــای مشــخصی
هســتند کــه ویژگــی همــه آنهــا وجــود آســمان
صــاف ،عــدم وجــود بــاد و یــا بــاد آرام ،وارونگی
دمایــی ،نقطــه شــبنم پائیــن ،دمــای هــوای زیر
صفــر در طــی ش ـبها و بــاالی صفــر در طــی
روز میباشــد.
 -2یخبندان فرارفتی
یخبندانهــای فرارفتــی زمانــی ایجــاد
میشــوند کــه هــوای ســرد بــه منطق ـهای کــه
قبــ ً
ا هــوای گرمتــر وجــود داشتهاســت وارد
شــود .ایــن نــوع یخبنــدان بــا آســمان ابــری،
شــرایط بــادی متوســط تــا شــدید ،رطوبــت
پاییــن و بــدون وارونگــی دمــا همــراه می باشــد.
دمــا غالبــا بــه زیــر نقطــه انجمــاد (صفــر درجــه
سلســیوس) کاهــش پیــدا میکنــد و کل روز در
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ایــن شــرایط باقــی میمانــد.
در برخــی مواقــع شــرایط الزم بــرای وقــوع
یخبندانهــای تابشــی و فرارفتــی بــه صــورت
همزمــان رخ میدهــد .بــرای مثــال ،وجــود
شــرایط مناســب بــرای وقــوع یخبنــدان تابشــی
بــا ورود یــک تــوده هــوای ســرد باعــث شــکل-
گیــری یخبنــدان فرارفتــی نیــز میگــردد .در
کشــور مــا در مناطــق مختلــف دو یــا چنــد روز
پــس از ورود یــک تــوده هــوای ســرد شــاهد
یخبندانهــای تشعشــی بودهایــم.
دیدهبانی و پیشبینی یخبندان
پیشبینیهــای دقیــق یخبنــدان میتوانــد
بــرای کاهــش خســارت یخبنــدان مــورد
اســتفاده قرارگیــرد .چــرا کــه از ایــن طریــق
فرصــت الزم بــرای باغــداران جهــت آمادگــی
بــرای مقابلــه بــا رویدادهــای یخبنــدان فراهــم
میآیــد .انجــام پیشبینــی ،زمانــی کــه دمــا
بــه مقــدار بحرانــی کاهــش مییابــد بــرای
تغییــر زمــان آغــاز محافظــت بــا اســتفاده
از روشهــای فعــال مهــم اســت .زمــان آغــاز
و خاتمــه محافظــت بــرای جلوگیــری از
تلفــات ناشــی از تأخیــر در آغــاز محافظــت از
یخبنــدان و صرفهجویــی در مصــرف انــرژی
از طریــق کاهــش زمــان اجــرای روشهــای
مختلــف محافظــت دارای اهمیــت میباشــد.
اگــر چــه ســایتهای مختلــف جهانــی و
ســازمان هوشناســی کشــور متغیرهــای جوی را
بــرای یــک هفتــه قبــل پیشبینــی مینماینــد.
امــا بــرای پیشبینــی یخبندانهــای ناشــی از
ســرمازدگی تشعشــعی در یــک مــکان مشــخص
نیــاز بــه اســتفاده از مدلهــای محلــی یــا
اســتفاده از ضرایــب خــاص در پیشبینــی
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه ســرمازدگی
تشعشــعی یــک پدیــده محلــی بــوده و در
فاصلــه مکانــی کــم دارای تغییــرات زیــادی
اســت الزم اســت تــا دیدهبانــی تعــدادی از
متغیرهــای جــوی در ســطح مزرعــه انجــام
پذیــرد .حداقــل داده هواشناســی که الزم اســت
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در ســطح مزرعــه پایــش گــردد ،دمــای هــوا
میباشــد.
مدلهــای تجربــی بــرای پیشبینــی دمــای
حداقــل روز بعــد بــا اســتفاده از دمــای هــوا
و دمــای نقطــه شــبنم در  2ســاعت بعــد از
غــروب آفتــاب یکــی از روشهایــی اســت کــه
در پیشبینــی ســرمازدگی تشعشــعی مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد .در چنیــن شــرایطی
نیــاز بــه اســتفاده از ایســتگاه هواشناســی
در نزدیــک مزرعــه و دادههــای ســاعتی
میباشــیم .تعــدادی از کشــاورزان چنیــن
امکاناتــی را نداشــته و بنابرایــن نمیتواننــد از
ایــن مــدل اســتفاده نماینــد .بنابرایــن در چنین
شــرایطی میتــوان از یــک دماســنج ســاده
در محــل مزرعــه و اعمــال ضریــب اصالحــی
نســبت بــه ایســتگاه هواشناســی کــه در آن
پیشبینــی دمــای حداقــل صــورت میپذیــرد
اســتفاده نمــود.
فیزیولوژی سرمازدگی
از نظــر فیزیولوژیکــی تنــش یخزدگــی در
ســطح ســلولی بــه دو حالــت یخزدگــی خــارج
ســلولی و داخــل ســلولی تقســیم مــی شــود.
در شــرایط طبیعــی یــخ در خــارج ســلول و
در فضــای بیــن ســلولی بهوجــود میآیــد.
هنــگام ذوب شــدن یــخ ،بافتهــای یــخزده
حالــت پالســیده و ظاهــری آبکــی دارنــد .اگــر
بافتهــا خســارت شــدیدی ندیــده باشــند
آب بیــن ســلولی بهوســیله ســلول ،مجــددا ً
جــذب و آمــاس خــود را بهدســت مــیآورد.
ســلولهای خســارت دیــده قــادر بــه جــذب
آب نیســتند و معمــوالً حالــت پالســمولیز را
نشــان میدهنــد .معمــوالً یخزدگــی داخــل
ســلولی رخ نمیدهــد .شــکلگیری یــخ
درون ســلول حتــی تــا ســرمای منفــی 10
درجــه ســانتیگراد اتفــاق نمیافتــد .هنگامــی
کــه یــخ بســتن ناگهانــی و لحظــهای باشــد
یخزدگــی داخــل ســلول (داخــل و خــارج
واکوئــول) اتفــاق میافتــد.
حداقــل درجــه حرارتــی کــه گیــاه میتوانــد
بــا تــداوم  30دقیقــه تحمــل کنــد و بیشــتر
از ایــن مــدت و یــا کمتــر از ایــن دمــا گیــاه
خســارت میبینــد دمــای بحرانــی نامیــده
میشــود .نتایــج تحقیقــات حکــم آبــادی و

همــکاران نشــان داد سیاهشــدگی کامــل گل
در دمــای منفــی  4بــرای حــدود  2ســاعت
ایجــاد میشــود .ایــن نتایــج نشــان داد کــه
تفــاوت معنــیداری در مقاومــت بــه خســارت
ســرما بیــن چهــار رقــم کلــه قوچــی ،احمــد
آقایــی ،اوحــدی و قزوینــی وجــود نــدارد.
طبــق نتایــج ایــن پژوهــش دمــای بحرانــی در
مرحلــه گل دهــی ارقــام تجــاری پســته ایرانــی
حــدود منفــی  1.7درجــه ســانتیگراد بــرآورد
شد هاســت.
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انجــام داد.
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میــوه پســته مطابــق بــا تصویــر شــماره  1بــه امــکان افــت دفعــی دمــا بــه علــت کاهــش
روشـل
مراحــل ذیــل تقســیم میشــوند .ایــن مراحـ
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میانـهانواع روشها و ماشین
شــامل جوانــه خــواب (در حــال رکــود) ،از
متــورم شــده ،نــوک ســبز جوانــه ،جوانــه
مرکــز بــا اســتفاده از
مطالعــاتاولیهایــن
حذف گردیدند.
نتایــج موارد در مراحل
ارزیابیدرقرارگرفتند و سایر
حــال شــکفتن ،مرحلــه خوشــه ســبز ،مرحلــه روشهــای آمــاری و مدلهــای ریاضــی،
خوشــه بــاز شــده ،مرحلــه تمــام گل و مرحلــه پیشبینــی دمــای حداقــل در شــرایط
تشــکیل اولیــه میــوه پســته مــی باشــد .ایــن وقــوع ســرمای تشعشــعی را امکانپذیــر
مرکــز در حــال مطالعــه و تحقیــق جهــت مینمایــد .ایــن مــدل در شــرایط ســرمای
بــرآورد نیــاز حرارتــی موثــر و مــورد نیــاز تشعشــعی کاربــرد داشــته و ضریــب خطــای
بــرای هــر یــک از ایــن مراحــل در ارقــام آن  1درجــه ســانتیگراد میباشــد .نحــوه
مختلــف پســته میباشــد .نتایــج اولیــه ایــن کار بدیــن صــورت اســت کــه میــزان دمــا و
تحقیقــات نشــان میدهــد بــا فــرض صفــر نقطــه شــبنم دو ســاعت بعــد از غــروب آفتــاب
بیولوژیکــی  15درجــه ســانتیگراد از زمــان یادداشــت مــی شــود و بــا اســتفاده از فرمــول
تأمیــن نیــاز ســرمایی تــا مرحلــه نــوک ســبز طراحــی شــده حداقــل دمــای صبــح روز بعــد
در ارقــام احمدآقایــی و اکبــری بــه ترتیــب قابــل پیشبینــی خواهــد بــود .بــا توجــه بــه
حــدودا ً  20و  33درجــه روز نیــاز حرارتــی الزم دسترســی و ارزانــی لــوازم اندازهگیــری دمــا و
اســت .بــرای ســایر مراحــل گلدهــی نیــز نیــاز نقطــه شــبنم امــکان داشــتن ایــن اطالعــات
حرارتــی مــورد نیــاز بهدســت آمدهاســت .در تمــام روســتاها امکانپذیــر اســت.
سرمای تشعشعی کاربرد داشته و ضریب خطای آن  1درجه سانتیگراد میباشد .نحوه کار بدین صورت
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روشهای مختلف کنترل و مقابله با
سرمازدگی بهاره و میزان کارایی
از میــان انــواع روشهــا و ماشــین آالتــی کــه
تــا پایــان ســال  1399بــه ایــن مرکــز پیشــنهاد
گردیــد مــوارد ذیــل مــورد ارزیابــی قرارگرفتنــد
و ســایر مــوارد در مراحــل اولیــه حــذف
گردیدنــد.
 .1ماشین های مولد باد
ماشــینهای مولــد بــاد بــا جابهجایــی هــوا
را از بــاال بــه پاییــن ،باعــث پاییــن آوردن
هــوای گــرم ســطوح باالتــر میشــوند .ارتفــاع
معمــول آنهــا  11 -10متــر و قطــر پــره آنهــا
 6-3متــر اســت .اســتفاده از ایــن روش در
ســرمای تشعشــعی و در دامنــه دمایــی  -2.2تــا
 2.2درجــه ســانتی گــراد موثــر اســت .پروانــه
ماشــین بــاد در هــر چنــد دقیقــه یــک دور
کامــل میچرخــد و مســاحت  2.5هکتــار را
پوشــش میدهــد .مزایــای آن بکارگیــری
آســان و در کمتریــن زمــان ممکــن و نیــز
تعــداد نیــروی کــم مــورد نیــاز میباشــد.
معایــب آن نیــز هزینــه تمــام شــده بــاال در
واحــد هکتــار ،هزینههــای ســرویس و نگهــداری
و نهایتـاً کارایــی پاییــن آن و امــکان کاربــرد در
زمــان ســرمازدگی تشعشــعی و شــرایط بــدون
بــاد اســت .حداقــل دو ســازنده ماشــین مولــد
بــاد در ایــران وجــود دارد و در مجمــوع حســب
بررســیهای ایــن مرکــز ،تجربــه موفقــی تــا
اوایــل ســال  1398از ایــن روش در ایــران
مشــاهده نشــد.
 .2بخاریهای باغی
اســتفاده از بخاریهــای باغــی از روشهــای
بســیار متــداول در باغهــا میباشــد.
بخاریهــای باغــی را زمانیکــه دمــا 1تــا 2
درجــه باالتــر از دمــای بحرانــی اســت روشــن
میکننــد .معمــوالً بــه ازای هــر دو درخــت
(فاصلــه  6متــری) یــک بخــاری باغــی در
نظــر گرفتــه میشــود .ایــن روش در شــرایط
ســرمای تشعشــعی و در دامنــه دمایــی منفــی
 2.2تــا  2.2بــاالی صفــر موثــر اســت.
در آزمایــش انجــام شــده توســط حکمآبــادی و
همــکاران اثــر بخاریهــای کوچــک بــا ســوخت
زغــال ُکک در باغهــای پســته مــورد بررســی
قــرار گرفــت .نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد

28

کــه تعــداد  65بخــاری در هکتــار میتوانــد
باعــث افزایــش دمــای بــاغ بــه میــزان حداقــل
 2درجــه ســانتیگراد شــود.
در آزمایشــی دوام ســوختن انــواع ذغــال
ســنگ در ایــن مرکــز مــورد بررســی قــرار
گرفــت .چهــار نــوع ذغــال ســنگ بــا بافــت
ریــز تــا درشــت مــورد بررســی قــرار گرفــت.
بــرای آتــش زدن ذغالهــا یــک دودکــش
بــه قطــر پایینــی  40ســانتیمتر و ارتفــاع 75
ســانتیمتر ســاخته شــد .دور تــا دور قســمت
پایینــی دودکــش دو ردیــف ســوراخ تعبیــه
شــد و روبــهروی ســوراخهای پایینــی یــک
عــدد تــوری فلــزی قــرار داده شــده و ذغالهــا
روی آن ریختــه شــد .جهــت آتــش گرفتــن
ذغالهــا مقــداری چــوب خشــک بــه همــراه
نیــم لیتــر گازوئیــل اســتفاده شــد (تصویــر.)2
ذغالهایــی کــه بافــت ریــز داشــتند بــه علــت
ایجــاد حالــت خفگــی و عــدم تهویــه مناســب
روشــن نشــدند ،عــاوه بــر ایــن ،بهدلیــل ریــز
بــودن از تــوری نصــب شــده عبــور کردنــد.

بخــاری کنــار گذاشــته شــد.
 .3سوزاندن پسته پوک
نتایــج تحقیقــات نشــان دادهاســت کــه
ســوزاندن دور ریــز و بقایــای پســته در کیســه
باعــث افزایــش دمــا بــه میــزان  0.5تــا 3.5
درجــه ســانتیگراد شــده اســت .توصیــه
میشــود تعــداد  55کیســه پوســت پســته
 20کیلوگرمــی در هکتــار (یــک ردیــف در
میــان و فاصلــه کیســهها از هــم  15متــر) در
ردیفهــای بــاغ قــرار داده شــود .روش آتــش
زدن کیسـهها بــه ایــن صــورت اســت کــه روی
هــر کیســه مقــدار  50سیســی بنزیــن ریختــه
میشــود و بــا فاصلــه فــرد دیگــری بــه کمــک
مشــعل آتــش ( بــرای جلوگیــری از آتشســوزی
و حادثــه بــرای افــراد ) کیســهها را آتــش
میزنــد.

تصویر  .۳استفاده از کیسه های پوست پسته

تصویر .2بخاری باغی

تصویر  .3استفاده از کیسه های پوست پسته

گازوئیلییهای گازوئیلی
 .4بخاریهای .4بخار
تصویر .2بخاری باغی
نمونه ذغال درشت بافت با بکارگیری چوب خشک و گازوئیل در کمتر از  1دقیقه مشتعل شده و بهطور تصویر  .۳استفاده از کیسه های پوست پسته
نمونــه ذغــال درشــت بافــت بــا بکارگیــری

اســتفاده از بخاریهــای بــا ســوخت گازوئیــل

مناسبی را
میانگین بعد از نیم ساعت از اشتعال کامالً همه ذغالها افروخته شده و گرمای
نمود.با سوخت گازوئیل در قوطی های حلبی  4لیتری از دیگر روشهای رایج در
ایجادهای
بخاری
استفاده از
 .4بخاریهای گازوئیلی
بیشتریناز 1
کمتــر
خشــک
هــای حلبــی  4لیتــری از دیگــر
قوطــی
مرحله
یک
دوام در
درتر میآید و
گازوئیــلپایین
باال وباشد ،دوام سوختن
چــوبچه سرعت باد
بهطورکلی هر
پسته است.
باغهای
دردر
سرمازدگی
کنترل
ریختن ذغال ،مربوط به  10کیلوگرم ذغال با دوام  4ساعت در سرعت باد  1.1کیلومتر در ساعت
روشهای رایج در
حلبی  4لیتری از
رایــجدردرقوطی های
سوخت گازوئیل
میانگیــنبخاریروهای
دقیقــه مشــتعل شــده و بهطــور استفاده از
دیگردر
ســرمازدگی
کنتــرل
شباهــای
میباشد .بهترین حالت در صورت اجرایی بودن مربوط به ریختن در دو مرحله  10کیلو ذغال با دوام 6

هــای پسته است
سرمازدگیباغدر باغهای
اکنترل
کامــ ً
همــه
بعــدباشد.از درنیــم
پســته .اســت.
باالی ساخت بخاری
هزینههای
اشــتعالور شدن و
ســاعتدلیلازسرعت کم شعله
مجموع این روش به
ساعت می
گذاشته
شد.ـا افروختــه شــده و گرمــای مناســبی را
لهـ
کنارذغا
سوزاندنـپسته
.3
پوکطورکلــی هــر چــه ســرعت بــاد
ـود .به
ایجــاد نم
آیــد و
تــردر می
ســوختن وپایی
دوام
باشــد،
نتایجبــاال
افزایش دما به میزان
کیسه باعث
بقایاینپسته
که سوزاندن دور ریز
دادهاست
تحقیقات نشان
 0.5تا  ۳.5درجه سانتیگراد شده است .توصیه میشود تعداد  55کیسه پوست پسته  20کیلوگرمی در
بیشــترین دوام در یــک مرحلــه ریختــن ذغــال،
هکتار (یک ردیف در میان و فاصله کیسهها از هم  15متر) در ردیفهای باغ قرار داده شود .روش آتش
ریخته 4
سیسیبــابنزیندوام
ذغــال
مربــوطاینبــه
میشود و با فاصله
کیلوگــرم مقدار 50
 10که روی هر کیسه
صورت است
زدن کیسهها به
ـاعت کیسهها را آتش
برای افراد )
حادثه
سوزیـ و
 1.1از آتش
ـادجلوگیری
برای
مشعل آتش (
کمک
دیگری به
ـ
س
در
ـر
کیلومت
ـ
ب
ـرعت
ـ
س
در
ـاعت
فردسـ
تصویر 4استفاده از بخاری های گازوئیلی  4لیتری
میزمند.یباشــد .بهتریــن حالــت در صــورت اجرایــی
 .5بخاریهای سوخت پارافین
لیتری 4لیتری
گازوئیلی
هایهای
بخاری
تصویر4
بــودن مربــوط بــه ریختــن در دو مرحلــه 10
گازوئیلی 4
استفاده ازازبخاری
تصویر 4استفاده
های سوخت پارافین
ی
بخار
.5
کیلــو ذغــال بــا دوام  6ســاعت میباشــد .در
 .5بخاریهای سوخت پارافین
مجمــوع ایــن روش بهدلیــل ســرعت کــم مقایســه ســوختهای جامــد بــا مایــع نشــان
شــعلهور شــدن و هزینههــای بــاالی ســاخت دادهاســت کــه بــازده انــرژی در نتیجه اســتفاده
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 .6آبپاشهای باالی درختی

باغبانی

در این روش آب بهطور پیوسته ،یکنواخت و به مقدار کم به کمک آبپاشهای مخصوصی در سطح گیاه
اســت.
ردیــف
سیســتم
شدنکــه
اســت
گرماینشــان
تحقیقــات
زمانیدرکه مخلوط آب
بــاالی) .تا
آبپــاش(تصویر 6
استفاده کند
آن گیاه
دادهسرد
حاصل از
میشود تا از
از پارافیــن بیــش از دو برابــر مشــعلهای ســوخت مایــع بودهریخته
بخاریهــای پارافینــی پایــه نفتــی فقــط  60درصــد از انــرژی مــورد نیــاز درختــان مــو میتوانــد تــا  6درجــه ســانتیگراد محافظــت ایجــاد کنــد.
و یخ در سطح گیاه وجود دارد ،دمای سطح گیاه در حدود صفر درجه سانتیگراد باقی میماند .نتایج
معمــول را بــرای بهدســت آوردن همــان ســطح از محافظــت مصــرف سیســتم آبپــاش میتوانــد روش مدیریتــی مناســبی در شــرایط ســرما
درجه سانتیگراد
تواند تا 6
درختان مو
ردیف در
اســتباالی
الزمآبپاش
سیستم
است که
نشانیخداده
میکننــد.
پوشــانی
می هم
جهــت
مناســبی
فواصــل
باشــد.
بنــدان
تحقیقات و
مــوردیخبندان باشد.
ســطحسرما و
مناسبیآبدردرشرایط
دبــیمدیریتی
نیــزروش
می وتواند
آبپاش
هــاسیستم
کند.
محافظت ایجاد
در آزمایشــی کــه در باغهــای مجموعــه نظــری انجــام شدهاســت مــدت
مناســبی از
گــردد
بــرآورد
آبپاش
الزمــرف
زمــان ســوختن پارافیــن در لیتراژهــا و اشــکال مختلــف فتیلــه و ظ
مناسبیـناز نیـ
دبی کمتریـ
نیزــاال،
ـی ب
روش ،کارای
آبپاشـن
پوشانیـای ایـ
ـردد.هماز مزایـ
ـال گـ
ـر اعمـ
است نظـ
آبـازدر سطح مورد
گرددـو
ها برآورد
جهت
مناسبی
فواصل
ســهولت
بحرانــی و
شــرایط
سیســتم در
بکارگیــری
بــرای
انســانی
نیــروی
اعمال بــه
بکارگیری سیستم
انسانی برای
نیروی
کمترین نیاز به
کارایی باال،
روش،
مزایای این
گردد .از
اندازهگیــری و تغییــرات دمایــی ثبــت شــده اســت .از نظــر نظر
در روشــن شــدن و مــدت زمــان و ســرعت ســوختن ،مــورد بررســی توجیــه اقتصــادی آن اســت .در عــوض ایــن روش نیــاز بــه حجــم باالیــی
در شرایط بحرانی و توجیه اقتصادی آن است .در عوض این روش نیاز به حجم باالیی از آب ( 9لیتر در
قــرار گرفتنــد و بهتریــن عملکــرد هنگامــی اســت تمــام ســطح پارافیــن از آب ( 9لیتــر در ثانیــه در هکتــار بــر اســاس پیشبینــی دمــای حداقــل
مقایسه سوختهای جامد با مایع نشان دادهاست که بازده انرژی در نتیجه استفاده از پارافین بیش از دو
ـاعت) ۳و 7-کیلومتر در
سرعت باد
7-3سانتی
درجه
حداقلسـمنفی
دمای
پیش
ثانیه
شــعلهور شــده و پارافیــن میســوزد .در فاصلــه  50ســانتی
گرادــرو در سـ
کیلومت
ـرعت ب4ــاد
گراد و
بینیـانتی
ـه سـ
اساسدرجـ
متریدروهکتارمنفبرــی 4
برابر مشعلهای سوخت مایع بودهاست .بخاریهای پارافینی پایه نفتی فقط  60درصد از انرژی مورد نیاز
دارد.مرکز موفق به
ـاز این
خوشبختانه،
گذاری نیاز
اولیهه باالیی
استخراسـداشته
هــای پارافیــن یــكساعت)
ارتفــاع  30ســانتیمتری روبــهروی قوطی
دارد.باالیــی نیـ
اولیــه
گذاریـرمای
سرمایهــز سـ
نیزــته و نی
ـتخر وداش
ساختـاخت
بــرگو سـ
معمول را برای بهدست آوردن همان سطح از محافظت مصرف میکنند.
كاغــذ نصــب شــد تــا بوســیلهی دماســنج لیــزری تغییــرات
ـه روی
ـی بهشــد کـ
ایــاب
ـهرهانتخ
سیستمموفــق
روی مرکــز
که ایــن
ـبختانه،
دمــایآبپاشخوشـ
گذاری مجدد برای
سرمایه
هایـنیاز
شو
نصبآبپاشده
آبیاری بـقط
هایی شد
انتخاب
در آزمایشی که در باغهای مجموعه نظری انجام شدهاست مدت زمان سوختن پارافین در لیتراژها و
محیــط اندازهگیــری شــود (تصویــر  .)5همچنیــن دمــای
محیــط بــه سیســتم آبیــاری قطــرهای نصــب شــده و نیــاز بــه ســرمایهگذاری مجــدد
اشکال مختلف فتیله و ظرف اندازهگیری و تغییرات دمایی ثبت شده است .از نظر سهولت در روشن شدن
لولههای اصلی و فرعی نمیباشد.
زمان
هــا در
قوطی
متــری
سرعت در
شــاهد
عنــوان
مشــابه بــرای لولههــای اصلــی و فرعــی نمیباشــد.
هــایسطح
است تمام
هنگامی
عملکرد
گرفتند وازبهترین
 10قرار
فاصلــۀبررسی
سوختن ،مورد
زمان و
و مدت
فاصلـهی
ـزری و
ـنج لی
50ـم بـ
فاصله هـ
محیــط
ـای
پارافیندمـ
شدهشوــد.
ـری
اندازهگی
متریدرروبهروی
۳0ـسانتی
دماسـارتفاع
ـامتری و
سانتی
سوزد .در
می
شعلهـور
پارافین
محیط
دمای
تغییرات
لیزری
دماسنج
ی
بوسیله
تا
شد
نصب
کاغذ
برگ
یک
پارافین
های
قوطی متــری بــا شــرایط مشــابه (نــور آفتــاب ،جریــان هــوا و فاصلــه ی
10
نتایــجقوطیها در
شــد .متری از
گیــریفاصلۀ 10
عنوان شاهد در
دمای ومحیط
همچنین
شود (ازتصویر .)5
اندازهگیری
نشــان داد
 )...بهاندازه
کاغــذ
صفحــه
دماســنج
زمانهای مشابه اندازهگیری شد .دمای محیط هم با دماسنج لیزری و در فاصلهی  10متری با شرایط
كــه ســوزاندن پارافیــن حــدود  5درجــه ســانتیگراد اختــاف دمــا در
مشابه (نور آفتاب ،جریان هوا و فاصله ی دماسنج از صفحه کاغذ و  ) ...اندازهگیری شد .نتایج نشان داد
فاصلــهی  50ســانتیمتری ایجــاد میكنــد.
که سوزاندن پارافین حدود  5درجه سانتیگراد اختالف دما در فاصلهی  50سانتیمتری ایجاد میکند.

تصویر  .5مقایسه تغییرات دمایی

تصویر  .5مقایسه تغییرات دمایی

ارزش گرمایی یک سوخت ،مقدار گرمای آزاد شده در اثر احتراق واحد جرم آن سوخت تحت شرایط فشار

باالیدرختی
آبپاش باالی
درختی
تصویر  .6.6آبپاش
تصویر

احتــراق
ارزش گرمایــی یــك ســوخت ،مقــدار گرمــای آزاد شــده در اثــر
و دمای معین است و با واحدهای مختلفی مانند  MJ/t، kJ/mol ،kJ/kgبیان میشود .ارزش گرمایی
واحد هکتار
واحددر
1399
سالسال
سرما
هایهایمختلف
پارافینـنحدوداس۳ــت ومقایسه هزینه
هکتار
 1399در
کنترلسرما
مختلف کنترل
روشروش
مقایسه هزینه
سوخت ،معیـ
فشـازـاراینو دودمــای
ـرایط
ـت ش
گازوییلتحـ
ـوخت
آن سـ
پارافینــد
واح
جرم برابر
یعنیـ در
است.
بیشتر از
ـرمدرصد
جـ2.6
حدود
ی آزاد می
بیشتر
درصد انرژی
کند.ـی ماننــد kJ/kg، kJ/mol ، MJ/tبیــان میشــود.
مختلفـ
ـای
واحدهـ
بــا
هزینه سرمایه هزینه جاری با احتساب هزینه
هزینه سرمایه هزینه جاری با احتساب هزینه
روش روش
اســت.
گازوییــل
از
بیشــتر
درصــد
2.6
حــدود
پارافیــن
گرمایــی
ارزش
بر اساس نتایج بهدست آمده از این تحقیق ،ترکیباتی از پارافینها میتواند هم مزیتهای سوخت جامد
استهالک  6ساله
(تومان)تومان)
(
(تومان)
گذاری
استهالک  6ساله
گذاری (تومان)
درصــد
دود 3
حــدود
پارافیــن
برابــراجرااز درایــن
جــرم
زمان در
یعنــی
کمتر و
تابشی بیشتر،
ســوخت،ها ،انرژی
پخش ودوجمعآوری قوطی
بیشتر ،قابلیت
سوختن
(مدت
بهار
آرزوی
شرکت
.
باشد
داشته
هکتار
واحد
در
ی
کمتر
شده
تمام
هزینه
نهایت
در
هم
و
باشد
داشته
 )...را
20.000.000
0
120.000.000
ماشین باد
انــرژی بیشــتری آزاد میکنــد.
اقدام به تولید ترکیبات جدید پارافینی نموده
است .آمــده از ایــن تحقیــق ،ترکیباتــی از
دســت
بــر اســاس نتایــج به
11.333.000
0
68.000.000
آبپاشی بارانی روی درختان
پارافینهــا میتوانــد هــم مزیتهــای ســوخت جامــد (مــدت زمــان
ســوختن بیشــتر ،قابلیــت اجــرا در پخــش و جمــعآوری قوطیهــا،
4.200.000
*سوزاندن پوست پسته
انــرژی تابشــی بیشــتر ،دود کمتــر و  )...را داشتهباشــد و هــم در نهایــت
13.400.000
بخاری گازوییلی
هزینــه تمــام شــده کمتــری در واحــد هکتــار داشــته باشــد .شــرکت
(برای  9ساعت سرما)*
آرزوی بهــار اقــدام بــه تولیــد ترکیبــات جدیــد پارافینــی نمــوده اســت.
22.700.000
*)بخاری پارافینی(برای  9ساعت سرما
 .6آبپاشهای باالی درختی
در ایــن روش آب بهطــور پیوســته ،یکنواخــت و بــه مقــدار کــم بــه
کمــک آبپاشهــای مخصوصــی در ســطح گیــاه ریختــه میشــود تــا *بــرای ایــن مــوارد تعــداد یــك نفــر كارگــر بــرای هــر هكتــار و بــه مــدت
از گرمــای حاصــل از ســرد شــدن آن گیــاه اســتفاده کنــد (تصویــر  10 .)6شــب آمــاده بــاش در نظــر گرفتــه شــده اســت.
تــا زمانــی کــه مخلــوط آب و یــخ در ســطح گیــاه وجــود دارد ،دمــای در تحریــر ایــن مقالــه از منابــع متعــددی اســتفاده شــده اســت کــه از
ســطح گیــاه در حــدود صفــر درجــه ســانتیگراد باقــی میمانــد .نتایــج طریــق دبیرخانــه انجمــن پســته ایــران دردســترس میباشــند.
سال ششم  -اردیبهشت  - 1400شماره ()57
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یادداشت

با سرمازدگی باغات پسته چه کنیم؟
علی عباداللهی زارع

از باغداران موفق در مقابله با سرمازدگی

سخنی با دولتمردان
امســال مســئولین عــاوه بــر کمــک بــه
کشــاورزان در زمینــه تأمیــن مالــی خســارات
وارده بایــد بــرای بهــار ســال آینــده کشــاورزان
را یــاری نماینــد ،مخصوصـاً کشــاورزان مناطــق
ســرماخیز در کشــور کــه هــر ســاله درگیــر ایــن
مشــکل هســتند .چنــد مــورد از حمایتهــای
مــورد نیــاز از ایــن قرارنــد:
 -1تخصیــص حوالــه ســوخت کافــی بــرای
بخاریهــای باغــی.
اگــر ســوخت انتخــاب شــده نفــت باشــد بهتــر
اســت چــون دوده کمتــری دارد ،البتــه نفــت
حــرارت کمتــری نســبت بــه گازوئیــل ایجــاد
میکنــد و ســریعتر میســوزد ،ولــی آلودگــی
کمتــری دارد .ضمــن اینکــه ،دوده ســوخت
گازوئیــل در زمــان گــرده افشــانی احتمــاالً
تأثیــر منفــی روی گــرده درختــان نــر پســته
و عمــل بــاروری دارد.
 -2جایگزیــن کــردن گاز بــه عنــوان یــک
ســوخت ارزان ،مطمئــن ،بــا تولیــد حــرارت
مناســب و آلودگــی کمتــر بــرای مقابلــه بــا
ســرمازدگی باغــات و گلخانههــا.
گاز یکــی از ارزانتریــن ســوختها در کشــور
ماســت کــه ســالیانه بــر فــراز چاههــای نفــت
در حــال ســوختن و هــدر رفتــن اســت .آوردن
انشــعاب گاز بــه باغــات توســط دولــت و نصــب
علمــک گاز در ابتــدای هــر موتــور پمــپ
بهتریــن راه بــرای نصــب بخــاری باغــی از نــوع
گازی آن میباشــد .بــا یــک بیســت لیتــری،
چندیــن متــر شــیلنگ گاز و مشــعل چدنــی
میتــوان یــک بخــاری گازی ســاده و ارزان
قیمــت ســاخت کــه حــرارت باالیــی چندیــن
برابــر گازوئیــل ،نفــت و پارافیــن تولیــد میکنــد
و چندیــن ســال قابــل اســتفاده اســت .گاز
مایــع در دمــای منفــی یــخ میزنــد ،ولــی گاز
شــهری ایــن مشــکل را نــدارد .البتــه میتــوان
بخاریهــای گازی پُــار بــزرگ و دیگهــای
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سرمازدگی خوشه های پسته

تولیــد بخــار آب کــه تولیــد حــرارت و بخــار آب
نمــوده و بــاد گــرم و بخــار آب را بــه داخــل بــاغ
هدایــت میکننــد ،اســتفاده نمــود.
 -3ســرو ســامان دادن بــه وضــع بیمــه
کشــاورزی.
آقایــان دولتمــرد توجــه داشــته باشــند کــه
بیمــه کشــاورزی عمــ ً
ا کاری بــرای کشــاورز
انجــام نمیدهــد ،چــون پرداخــت قابــل
توجهــی در مواقــع بــروز خســارت بــه کشــاورز
نــدارد .مــن االن  ۸ســال اســت کــه باغهــای
خــودم را بیمــه نمیکنــم ،در عــوض پولــی کــه
میبایســت بابــت بیمــه بهصــورت ســالیانه
بپــردازم ،خــرج تحقیقــات و خریــد وســایل
جلوگیــری از ســرمازدگی میکنــم .بیمــه
کشــاورزی بــه باغــی کــه یــک میلیــارد تومــان
خســارت خــورده شــاید حــدود  ۱۵۰میلیــون
تومــان غرامــت بپــردازد! عــاوه بــر ایــن ۳۰
میلیــون حــق بیمــه کســر میشــود و تنهــا
 ۱۲۰میلیــون تومــان عایــد کشــاورز میگــردد!
بیمــه کشــاورزی بایــد ماننــد بیمــه بدنــه
ماشــین عمــل کنــد کــه پــول زیــادی
میگیرنــد ،ولــی پرداخــت غرامــت خوبــی نیــز
دارنــد و حداقــل  ۸۰درصــد قیمــت ماشــین را
در صــورت تصــادف ،ســرقت و آتشســوزی
پرداخــت میکننــد.
سخنی با کشاورزان
البتــه عــاج واقعــه قبــل از وقــوع آن اســت.
مــا کشــاورزان بایــد خســارات وارده در اثــر
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بخاری باغی دستساز

ســرمازدگی ،گرمازدگــی ،آفــات و ....را بــدون
کمــک دولتهــا بــه حداقــل برســانیم ،اگــر بــا
طنــاب دولــت بــه چــاه برویــم تــا ابــد تــه چــاه
هســتیم!
مطمئــن باشــید تــا زمانــی کــه دولتهــا بــا
ثــروت بــادآورده چاههــای نفــت و معــادن
مــن
تُرکتــازی میکننــد ،هیــچ زمانــی بــه
ِ
کشــاورز اهمیــت نمیدهنــد کــه بخواهــم
یــک کیلــو پســته بــا آن همــه دنــگ و فنــگ
تولیــد کنــم.
لطف ـاً ســری بــه اســتان خوزســتان در اطــراف
بهبهــان و آغاجــاری و همچنیــن معــادن مــس
سرچشــمه ،آهــن گل گهــر و طــای سیســتان
و بلوچســتان بزنیــد تــا متوجــهشــوید کــه
حــق بــا دولــت اســت! درآمــد راحــت ،بــدون
دردســر۲۴ ،ســاعته و ســالیانه در دســترس
اســت .تــا وقتــی ایــن منابــع را داریــم ،دولــت
بــرای پســته ،زعفــران ،خرمــا ،مرکبــات ،صنایع
دســتی ،فــرش دســتباف ،توریســم و ســایر
کارهایــی کــه بــا زحمــت نــان در میآورنــد
کاری انجــام نخواهــد داد.

کاربرد اسيد سولفوريك در فصل رشد

سیدجواد حسینی فرد
عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور

عصمت اسماعيل زاده
كارشناس واحد تحقيق و توسعه مجتمع مس سرچشمه

كمك به جذب بيشتر و بهتر عناصر غذايي
يکــي از مهمتريــن عوامــل در حاصلخيــزي
خــاک ،اســيدي يــا قليايــي بــودن آن اســت،
زيــرا جــذب تمامــي عناصــر غذايــي کــه بــراي
رشــد گيــاه ضــروري هســتند بــه اســیدیته ()pH
خــاک وابســته اســت .در واقــع يکــي از عوامــل
مهــم در افزايــش توليــد و کيفيــت محصــول
 pHخــاک ميباشــد .هرگياهــي بــراي رشــد
بهينــه نيــاز بــه  pHمناســب دارد pH .خــاک
بــر رشــد و فعاليــت موجــودات ريــز و مفيــد خــاک
نيــز بســيار موثــر اســت .ايــن موجــودات ذرهبينــي
بــا چشــم ديــده نميشــوند ،امــا تأثیــرات مثبــت
و فراوانــی بــر رشــد گیاهــان دارنــد و در تجزیــه
مــواد آلــی خــاک و فراهــم شــدن مــواد مغــذی
بــرای گیــاه نقــش مهمــی دارنــد ،زنــده مانــدن
و فعالیــت ایــن موجــودات مفیــد بــه شــدت بــه
 pHخــاک بســتگی دارد .بهطــور کلــی فعالیــت
ایــن موجــودات و همچنيــن جــذب عناصــر غذايــي
خــاك توســط ريشــه در  6.5 pHتــا  ۷در محــدوده
مناســبی قــرار دارنــد.
خاكهــاي مناطــق پســته كاري كشــور داراي
درصــد آهــك بــاال و در نتيجــه  pHقليايــي
هســتند .در ايــن شــرايط جــذب اغلــب عناصــر
غذايــي مــورد نيــاز گيــاه بــا مشــكل روبـهرو بــوده
و رشــد و عملكــرد كمــي و كيفــي محصــول تحــت
تأثيــر قــرار ميگيــرد .كاربــرد مــواد آلــي ،گوگــرد،
گــچ و اســيد ســولفوريك از جملــه راههــاي تعديــل
و اصــاح  pHخــاك بــه شــمار ميآينــد .اســيد
ســولفوريك بــا كاهــش  pHموضعــي محيــط
اطــراف ريشــه ميتوانــد باعــث جــذب بيشــتر
عناصــر غذايــي مهمــي ماننــد فســفر ،آهــن ،روي،
ت ديگــر ،اســيد
منگنــز و مــس شــود .بهعبــار 
ســولفوريك بــا كاهــش  pHخــاك بهطــور
موضعــي در اطــراف ريشــههاي ريــز گيــاه
ميتوانــد باعــث بهبــود جــذب عناصــر غذايــي،
افزايــش حاصلخيــزي خــاك و افزايــش عملكــرد
محصــوالت كشــاورزي و كيفيــت آنهــا شــود.
بايــد توجــه داشــت كــه تغييــر  pHخــاک بــه

ســختي انجــام ميشــود چــون خــاک خاصيتــي
دارد (ظرفيــت بافــري بــاال) کــه در برابــر تغييــر
 pHمقاومــت ميکنــد ،بنابرايــن مــوادي کــه pH
خــاک را تغييــر ميدهنــد بهصــورت موضعــي
عمــل نمــوده و بعضــي نيــز در دراز مــدت تأثيرگذار
خواهنــد بــود .بهعبــارت ديگــر ،بــا اســتفاده از
مــواد اســيدزا در خــاك مــا نبايــد انتظــار تغييــر
محسوســي در  pHاندازهگيــري شــده در خــاك
داشتهباشــيم .امــا چــون عــدد مربــوط بــه pH
لگاريتمــي تغييــر ميکنــد ،بــه ايــن معنــي اگــر
 pHخــاک برابــر  ۶باشــد نســبت بــه خاکــي
کــه اســیدیته آن  ۷اســت  ۱۰برابــر اســيديتر
خواهدبــود ،تغييــرات كــم و موضعــي  pHهــم
ميتوانــد تأثيــرات مثبتــي در خاكهــاي قليايــي
برجــاي گــذارد.
در ايــن نــوع اســيددهي بايــد بــه ايــن نكتــه توجــه
نمــود كــه غلظــت عناصــر غذايــي در خــاك بايــد
بــه حــدي بــاال باشــد كــه كاهــش  pHبتوانــد
جــذب آنهــا را افزايــش دهــد .بهعبــارت ديگــر،
در يــك خــاك فقيــر مثـ ً
ا يــك خــاك شــني كــه
مقــدار كل عناصــر غذايــي كــم اســت ،اســتفاده از
اســيد ســولفوريك بــراي جــذب بيشــتر عناصــر
غذايــي در طــول فصــل رشــد اثــر مثبتــي
نخواهــد داشــت و كمكــي بــه بهبــود
وضعيــت موجــود نميكنــد كمــا اينكــه
امــكان دارد مضــر نيــز باشــد .بــا توجــه بــه نتايــج
جديــد بهدســت آمــده از طرحهــاي در دســت
اجــرا در پژوهشــكده پســته كــه بــا همــكاري
مجتمــع مــس سرچشــمه انجــام ميشــود ،يكــي
از مضــرات اســتفاده از اســيد ســولفوريك
بــدون توجــه بــه خصوصيــات آب ،خــاك و بــاغ،
كاهــش تنفــس ميكربــي خــاك و كاهــش نســبي
مقــدار مــواد آلــي خــاك اســت .همچنيــن اثــر
كاربــرد نابهجــاي اســيد ســولفوريك بــر ريشــه
درختــان را نبايــد ناديــده گرفــت.
چــه خصوصياتــي از آب و خــاك بــر مقــدار
كاربــرد اســيد ســولفوريك اثــر دارنــد؟
برخــي خصوصيــات مهــم آب و خــاك موثــر بــر

مقــدار كاربــرد اســيد ســولفوريك در باغهــاي
پســته در جــدول  1نشــان داده شدهاســت .ايــن
خصوصيــات نشــان ميدهــد كــه عــاوه بــر pH
آب و خــاك خصوصيــات مهــم ديگــري وجــود
دارد كــه در اســتفاده يــا عــدم اســتفاده و مقــدار
كاربــرد اســيد ســولفوريك در باغهــاي پســته اثــر
ميگــذارد.

جــدول  -1برخــي خصوصيــات مهــم آب و خــاك

موثــر بــر مقــدار كاربــرد اســيد ســولفوريك در

باغهــاي پســته

آب

خاك

pH

pH

شوري

در  SARشوري و
اليههاي مختلف

تركيب كاتيوني و
آنيوني

تركيب كاتيوني و
آنيوني

مقدار ورودي آب به
هر كرت

بافت و ساختمان
خاك

شيوه آبياري

مقدار كل و قابل
جذب عناصر غذايي

خصوصيــات اســيد ســولفوريك مناســب
جهــت كاربــرد در كشــاورزي چيســت؟
اســيد ســولفوريك مــورد اســتفاده در كشــاورزي
بايــد خلــوص باالیــی داشتهباشــد ( 98-96درصــد
خلــوص) و همچنيــن عــاري از وجــود فلــزات
ســنگين ماننــد كادميــم ،ارســنيك ،و ...باشــد .يــك
بيســت ليتــري اســيد ســولفوريك بــا خلــوص بــاال
معمــوالً بيــن  38-37كيلوگــرم وزن دارد .اســيد
توليــد شــده در مجتمــع مــس سرچشــمه داراي
خلــوص باالســت و بــه دليــل فرآينــد ويــژه توليــد
آن ،هيچگونــه آلودگــي بــه فلــزات ســنگين نــدارد.
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دستورالعمل مبارزه با پسیل پسته بدون استفاده از سموم شیمیایی
ایــن مقالــه بــا همــت مهــدی بصیــرت عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده پســته کشــور ،محمدعلــی امیــری مســئول حفــظ نباتــات رفســنجان،

الهــام محمدخانــی و نازنیــن وهــابزاده از کارشناســان گیاهپزشــکی رفســنجان و کشــاورزان پیشــرو بهــروز زینلــی ،غالمرضــا عســکری و
محمــد کرمــی تدویــن و تهیــه شدهاســت.

آفــت پســیل پســته بــه عنــوان آفــت کلیــدی ایــن
محصــول مــی باشــد کــه حجــم وســیعی از مبــارزات
شــیمیایی را بــه خــود اختصــاص میدهــد .براســاس
مطالعــات انجــام شــده ،ســاالنه بهطــور متوســط 70
درصــد سمپاشــی بــاغ هــاي پســته بــراي کنتــرل این
آفــت میباشــد .بدیهــی اســت یکــی از برنامههــای
مهــم در کاهــش مصــرف ســموم باغــات پســته توجــه
بــه روشهــای مبــارزه بــدون بهرهگیــری از ســموم
آفتکــش خواهــد بــود.
مفــاد ایــن دســتورالعمل در راســتای کاهــش مصــرف
ســموم و بــا توجــه بــه نتایــج موجــود حاصــل
از طرحهــای تحقیقاتــی ،کاربــردی و همچنیــن
تجربیــات کشــاورزان پیشــرو میباشــد.
مفاد دستورالعمل
 .1شــخم و زیــرو رو کــردن خــاک کل ســطح بــاغ
شــامل محــدوده ســایه انــداز درخــت و فاصلــه بیــن
ردیفهــا (ایــن روش را میتــوان در بــازه زمانــی
اواخــر پاییــز تــا اوایــل زمســتان انجــام و بــا یــخ آب
زمســتانه تکمیــل نمــود).
 .2حــذف بقایــای علــف هــای هــرز و بقایــای گیاهــی
موجــود در باغــات در محــدوده زمانــی اواســط پاییــز
تــا اواســط زمســتان.
 .3اســتفاده از کارت و یــا نــوار زرد رنــگ ،همزمــان با
ظهور حشــرات کامل زمســتانگذران پســیل پســته.
توضیحات
 بــه اســتناد طــرح هــای کاربــردی انجــام شــده
اســتفاده از ایــن روش ،صرف ـاً در ســطوح بــاالی 10
هکتــار دارای راندمــان مناســب مــی باشــد.
 در مناطقــی کــه بادهــای موســمی تــوام بــا گــرد
و خــاک فــراوان باعــث کاهــش جلــب کارتهــا و
یــا نوارهــا میشــود ،ایــن روش فاقــد کارایــی الزم
میباشــد.
 براســاس طــرح هــای کاربــردی انجــام شــده،
تعــداد توصیــه شــده کارت زرد میــزان حداقــل
2000کارت بــه ازای هــر هکتــار مــی باشــد کــه
بــراي جلــب كمتــر حشــرات مفيــد بهتر اســت كارت
هــا در ارتفــاع باالتــر از  1/5متــر نصــب شــوند .ضمنـاً
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میــزان توصیــه شــده بــرای نــوار زرد رنــگ حداقــل
 300متــر بــه ازای هــر هکتــار مــی باشــد کــه بــه
صــورت ضربــدری بیــن ردیفهــا نصــب مــی گردنــد.
 الزم اســت هزینــه کارگــری نصــب و هزینههــای
مرتبــط بــا شــارژ مجــدد ایــن تلههــا مــورد توجــه
قــرار گیــرد.
 .4آبپاشــی درختــان پســته همزمــان بــا آغــاز
اســتقرار پورههــای پســیل بــر روی بــرگ (تقریبــاً
از اواخــر فروردیــن مــاه تــا اوایــل اردیبهشــت مــاه).
توضیحات
 در ایــن روش حجــم آب مصرفــی بــه ازای هــر
هکتــار بایــد حداقــل  2برابــر آب مصرفــی در
سمپاشــی باشــد.
 توصیــه میشــود ایــن روش در هــوای کامــاً
خنــک انجــام گیــرد.
 ایــن روش میتوانــد هــر دو هفتــه یکبــار تکــرار
شــود.
 .5اســتفاده از شــوینده هــا هماننــد صابــون
محلولپاشــی کشــاورزی و یــا مایــع ظرفشــویی (ریــکا)
بــه محــض مشــاهده متوســط  3پــوره پســیل بــر روی
برگچــه از اوایــل اردیبهشــت مــاه تــا نیمــه خــرداد ماه.
توضیحات
 دز پیشــنهادی اســتفاده از ایــن مــواد  3/5لیتــر در
هــزار لیتــر آب بــوده و حجــم محلــول مصرفــی در
ایــن روش حداقــل  1/5برابــر بیــش از حــد متعــارف
در سمپاشــی میباشــد.
 در ایــن روش هماننــد روش آبپاشــی توصیــه
میگــردد کــه محلولپاشــی در حداقــل دمــای
ممکــن (ترجیحــاً شــب) انجــام شــود.
 .6اســتفاده از گوگــرد در زمــان مشــاهده جمعیــت
10تــا 12پــوره پســیل بــر روی برگچــه از نیمــه
خــرداد مــاه براســاس دســتورالعمل اجرایــی ســتاد
شــبکه مراقبــت و پیــش آگاهــی منطقــه در رابطــه
بــا اســتفاده از گوگــرد.
توضیحات
 مناســب تریــن زمــان بــرای اســتفاده از گوگــرد
بعــد از طلــوع خورشــید میباشــد.
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 .7آب پاشــی بــاغ در صــورت آلودگــی بــه پســیل
پســته بعــد از اســتفاده از گوگــرد (براســاس تجربیات
گذشــته ،اســتفاده از ســموم شــیمیایی بعــد از
گوگردپاشــی ،احتمــال ســوختگی حاصــل از گوگــرد
را افزایــش میدهــد).
. 8اســتفاده از شــوینده هــا هماننــد صابــون
محلولپاشــی کشــاورزی و یــا مایــع ظرفشــویی (ریکا)
از هفتــه اول شــهریور مــاه در صــورت آلودگــی مجدد
بــاغ بــه پســیل پســته بــه عنــوان آخریــن مرحلــه
مبــارزه.
نکات قابل توجه
 مدیریــت کنتــرل آفــت ،نمونــه بــرداری مــداوم
(ترجیحـاً هفتگــی) از بــاغ جهــت تخمیــن جمعیــت
آفــت در طــول فصل و اســتفاده از نظرات کارشناســی
در ایــن زمینــه بایســتی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
 پاشــش یکنواخــت محلــول در ســطح بــاغ در
روشهــای فوقالذکــر (آبپاشــی ،اســتفاده از
شــویندهها و گوگــرد) در موفقیــت مبــارزه بــا پســیل
پســته دارای اهمیــت میباشــد.
 در صورتیکــه آب مــورد اســتفاده در محلولپاشــی
شــور و دارای هدایــت الکتریکــی بــاال میباشــد،
حتمــا بــا کارشناســان ذیصــاح مشــورت نماییــد.
 در روش مبــارزه پســیل بــدون ســم ،وضعیــت
مدیریــت آفــت پســیل در باغــات مجــاور بســیار مهــم
بــوده و هجــوم احتمالــی حشــرات بالــغ از باغــات
مجــاور ،ایجــاد مشــکل خواهــد نمــود.
 مجــددا ً تاکیــد مــی گــردد در رابطــه بــا اســتفاده
از گوگــرد ،رعایــت نــکات فنــی ذکــر شــده در
دســتورالعمل ســتاد شــبکه مراقبــت و پیــش آگاهــی
و پژوهشــکده پســته در رابطــه بــا اســتفاده از گوگــرد
بایســتی مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد.
 نظــارت دقیــق بــر اجــرای صحیــح و اصولــی روش
هــای ذکــر شــده در موفقیــت مبــارزه بــا ایــن آفــت،
بســیار حائــز اهمیــت میباشــد.
 محــدوده زمانــی اعــام شــده در دســتورالعمل بــا
توجــه بــه شــرایط اقلیمــی مناطــق مختلــف در هــر
ســال زراعــی ممکــن اســت تغییــر یابــد.

توگو با دکتر محمد رضا مهرنژاد ،محقق آفات درختان پسته ایران
گف 

از نتایج تحقیقات انجام شده استفاده نمیشود

ابوالفضل زارع نظری

سردبیر ماهنامه انجمن پسته ایران
در ویــژه نامــه نــوروز  1400دنیــای پســته
توگویــی تحــت عنــوان «ســعی کــردم
گف 
اطالعــات علمــی معتبــر ارائــه دهــم» از
محمدرضــا مهرنــژاد منتشــر شــد و تمرکــز
عمــده بــر بررســی بــرخ از تألیفــات در زمینــه
کنتــرل آفــات بــود .مهرنــژاد دوره دکتــرا را در
دانشــگاه لنــدن ،در زمینــۀ ارزیابــی حشــرات
مفیــد بــرای اســتفاده در کنتــرل بیولوژیــک
آفــات گیاهــی تکمیــل نمــوده و دوره فــوق
دکتــرا را در مرکــز تحقیــق و توســعه باغبانــی
کانــادا پشــت ســر گذاشــته اســت .در ایــن
ماهنامــه ادامــه گفــت و گــوی قبلــی پیرامــون
ارتبــاط باغــداری پســته و بخــش تحقیقــات
بررســی شــده اســت .قســمت آخــر ایــن
توگــو بــا موضــوع آفــات کلیــدی پســته و
گف 
تــا حــدی جزئیــات مبــارزه بیولوژیــک بــا آنها
در شــماره بعــدی ماهنامــه ارائــه خواهدشــد.

آقــای دکتــر! شــما در کار تحقیقــات خــود
بــا چــه دغدغههــا و مشــکالتی روبــهرو
بودهایــد؟
روحیــه بــا هــم کار کــردن و پیــش بــردن
کارهــا بهصــورت گروهــی در نیروهــای تحصیــل
کــرده مــا بســیار ضعیــف اســت .عــدم وجــود
ایــن مولفــه ،باعــث شــده کــه در بســیاری از
پروژههــای تحقیقاتــی ،نتایــج قــوی و قابــل
توجــه بهدســت نیایــد .اگــر مــا تیــم تحقیقاتــی
داشتهباشــیم و افــرادی کــه در آن تیــم حضــور
دارنــد تخصصهــای الزم در رابطــه بــا اهــداف
پــروژه تحقیقاتــی را داشــتهباشــند ،قطعـاً نتایــج
بســیار خوبــی بهدســت خواهیــم آورد .عــاوه
بــر محــدود بــودن شــدید بودجــه پژوهشــی
و امکانــات محــدود ،وجــود همــکار پژوهشــی
عالقمنــد و توانــا نیــز همــواره محــدود اســت.
در همیــن زمینــه میتــوان گفــت باغــداری
پســته در کشــور مــا غالبــاً بــه ســبک ســنتی
اســت و درصــد کمــی از دســتاندرکاران
باغــداری پســته طالــب پذیــرش و اســتفاده از

روشهــای نویــن در ارتقــا باغــداری و افزایــش
تولیــد هســتند .در ایــن وضعیــت ،پذیــرش نتایــج
حاصــل از پژوهــش و دســتورالعملهای علمــی و
موثــر بــرای افزایــش کارایــی و تولیــد کــم اســت.
هرچنــد در دو دهــه اخیــر تغییراتــی در طــرز
فکــر باغــداری پســته بهوجــود آمــده و در
اســتفاده از کارشــناس یــا افــرادی کــه بتواننــد
نظــر صحیحــی در رابطــه بــا افزایــش تولیــد
بدهنــد تحرکاتــی دیــده میشــود ،ولــی ایــن
کافــی نیســت.
شــما بافــت ســنتی کشــاورزی را دلیــل
عــدم نفــوذ دانــش باغــداری میدانیــد
یــا مشــکالت کارشناســی؟
هــردو؛ متأســفانه کشــاورزان هنــوز به کارشــناس
و متخصــص کــه در رشــتههای مختلــف علــوم
کشــاورزی کار میکننــد اعتقــاد و بــاور بایســته
و شایســته ندارنــد .از طــرف دیگــر ،مشــاهده
میشــود برخــی از افــرادی هــم کــه اظهــار نظــر
میکننــد و مشــاوره میدهنــد ضعــف علمــی
دارنــد و نظراتشــان عمــق کافــی نــدارد.
در این شرایط باید چه کرد؟
اگــر بخواهیــم باغــداری پســته را بــه ســمت نیمه
مکانیــزه ببریــم و دانــش را در آن بهطور مناســبی
بهینــه کنیــم ،بایــد افــراد پیشــرو در باغــداری
پســته ایــران ،خودشــان وارد مدیریــت تحقیقــات
و پژوهشهــای پســته بشــوند.
وقتــی اطالعــات علمــی بهصــورت مجانــی
ارائــه میشــود ایــن اطالعــات خریــدار نــدارد.
مــردم مــا عــادت کردهانــد بــرای چیزهایــی
کــه پــول میدهنــد ،ارزش قائــل باشــند .در
مــورد محصولــی مثــل پســته کــه ارز آور اســت
و مزیــت باالتــری نســبت بــه ســایر محصــوالت
کشــاورزی دارد ،اداره واحدهــای تحقیقاتــی
میتوانــد تلفیقــی از پســتهکاران پیشــرو،
انجمنهــا و تشــکیالت رســمی تحقیقاتــی کشــور
باشــد .موقعــی کــه باغــداران پــول میدهنــد ،هــر
چنــد پــول ناچیــزی باشــد ،بــرای آن ارزش قائــل
هســتند و شــاید نتایــج پژوهشــی بــرای آنهــا
ملمــوس باشــد.

مگــر کارمنــدان بخــش تحقیقــات از
دولــت حقــوق دریافــت نمیکننــد؟
موسســه تحقیقــات پســته کشــور یــا پژوهشــکده
پســته همــواره بــا مشــکل مالــی روب ـهرو اســت؛
طبــق تجربیــات مــن ،بودجــه کافــی بــرای اداره
تشــکیالت و همچنیــن هزینــه پژوهــش در
حــد مناســب وجــود نــدارد .انــدک بودجــهای
کــه وجــود دارد ،چــرخ تحقیقــات را بهصــورت
شکســتهبســته میچرخانــد .آنچــه تاکنــون
باعــث شــده نتایجــی از ایــن تشــکیالت بیــرون
بیایــد ،فقــط و فقــط عالقــه بعضــی از محققیــن
بودهاســت .در تشــکیالت تحقیقــات ،نــه تنهــا
مشــکل بودجــه از مســائل عمــدۀ بازدارنــده و
کنــد کننــده ســرعت پژوهــش اســت ،بلکــه
مشــکالت تشــکیالتی و مدیریتــی وجــود دارد،
همچنیــن مــا نیروهــای توانــا ،بــا عالقــه و عمیــق
نســبت بــه مســائل علمــی کــم داریــم.
هنــر افــرادی کــه در بخشهــای تحقیقاتــی
کار میکننــد بایــد ایــن باشــد کــه بــا امکانــات
موجــود کار کننــد و تحقیــق مدنظــر را پیــش
ببرنــد .البتــه مــن معتقــدم در بررســیها و
پژوهشهــای صحرایــی میشــود موفــق بــود،
چــون کمتــر بــه دســتگاههای مــدرن و پیچیــده
نیــاز اســت و کافیســت کــه مــا یــک طــرح
تحقیقاتــی مــدون دقیــق و کامــل داشتهباشــیم.
منتهــا تشــکیالت تحقیقاتــی بایــد حامــی و
تأمیــن کننــده نیازهــای اولیــه محققیــن باشــد
کــه البتــه در حــد الزم ایــن امکانــات وجــود
نــدارد ،ولــی ایــن را هــم نمیشــود بهانــه کــرد
کــه چــون امکانــات کــم اســت و یــا تشــکیالت
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ایراداتــی دارد ،نمیتــوان کار تحقیقاتــی کــرد.
بلکــه بایســتی بــا همیــن امکانــات موجــود کار را
پیــش بــرد بهشــرط اینکــه عالقــه وجــود داشــته
باشــد.
یکــی از گالیههــای باغــداران پســته
از گذشــته تــا امــروز ایــن اســت کــه
ســواالت مــا بیجــواب مانــده و تحقیقاتــی
کــه انجــام میشــود مشــکالت مــا را رفــع
نمیکنــد.
ایــن نقــد را نــه میتــوان بهطــور کامــل پذیرفــت
و نــه میتــوان رد کــرد .از دیــد مــن ،بــرای اینکــه
ایــن گلهمنــدی کهنــه حــل شــود ،بایــد یــک
مدیریــت واحــد بــا تلفیقــی از بخــش خصوصــی
و دولتــی تشــکیل شــود؛ باغــدار پســته اعــام
کنــد کــه مشــکلش چیســت و حاضــر اســت
چــه امکانــات و بودج ـهای فراهــم کنــد؛ بخــش
دولتــی هــم بــر اســاس ضوابطــی کــه وجــود
دارد شــراکت کنــد و بخــش خصوصــی بهطــور
خــاص بــر روی انجــام طرحهــای تحقیقاتــی
مــورد نظــر خــودش نظــارت و در مدیریــت
تشــکیالت حضــور یابــد.
اگــر مــا ایــن مــدل را هماننــد کشــورهای
پیشــرفته ،در پیــش بگیریــم و جلــو برویــم
ایــن مشــکل همیشــگی را رفــع خواهیــم کــرد
و نتایجــی کــه بهدســت میآیــد بهطــور کامــل
قابــل اجــرا در باغــداری پســته اســت .البتــه مــن
معتقــدم اطالعاتــی کــه االن هــم وجــود دارد،
قابــل اجــرا اســت و بســیاری از ایــن اطالعــات
بــا انجــام کار تحقیقاتــی و بــر اســاس مشــکالتی
کــه در درون عرصــه باغــداری پســته وجــود
داشــته بهدســت آمدهانــد ،امــا نیــاز بــه ترویــج
دارنــد .اینکــه باغــدار مــا اعتقــاد پیــدا کنــد کــه

میشــود بــا ایــن اطالعــات کاری انجــام داد و
مشــکالتی را رفــع کــرد خیلــی اهمیــت دارد.
یــک نمونــه از اطالعاتــی کــه میفرماییــد
را مثــال میزنیــد؟
مــا در چنــد ســال گذشــته بــرای کنتــرل بهینــه
پســیل معمولــی پســته راهــکار عملیات زمســتانه
را ارائــه دادیــم .مــا بهطــور آمــاری ثابــت کردیــم
کــه اگــر در باغهــا ،موضــوع بهداشــت بــاغ
رعایــت شــود یعنــی بــاغ از اواخــر پاییــز و در
طــول فصــل زمســتان ،از زمــان ریــزش برگهــا
تــا شــروع تــورم جوانههــا تمیــز شــود ،خــار و
خاشــاک و علفهــای هــرز و برگهــای خشــک
شــدهای کــه روی زمیــن ماندهانــد ،کودهــا یــا
مــواد گیاهــی حاصــل از ترمینالهــای پســته در
زیــر خــاک دفــن شــوند و خــاک بــاغ یک شــخم
ســاده زده شــود ،جمعیــت قابــل توجهــی در حــد
 90درصــد از جمعیــت زمســتانگذران پســیل
معمولــی پســته از بیــن مـیرود .ایــن کار باعــث
میشــود در بهــار و بعــد از آن ،بــا جمعیــت
بســیار محــدودی از ایــن آفــت مواجــه شــویم.
ولــی هنــوز ایــن مســئله جــا نیفتــاده و شــاید
خیلــی از باغدارهــا خبــر ندارنــد ،خیلیهــا خبــر
دارنــد و بــه آن اهمیــت نمیدهنــد یــا اینکــه
اعتقــاد ندارنــد.
االن اکثــر باغــداران خــاک را بــا روتیواتــور
بــه هــم مــی زننــد! ایــن کافــی نیســت؟
در گذشــته یکــی از عملیاتــی کــه در زمســتان
انجــام میشــد پابیــل کــردن بــاغ بــود؛ یعنــی
شــخم زیــر درختــان و ســطح بــاغ توســط بیــل
انجــام میشــد .در آنزمــان حتــی باغــدار
نمیدانســت کــه ایــن کار چقــدر مزایــا بــرای
او دارد و باعــث میشــود جمعیــت آفــات پاییــن

بیایــد .امــا از روی تجربــه متوجــه شــده بــود کــه
پابیــل کــردن بــاغ مفیــد اســت .امــا شــاید یکــی
از دالیلــی کــه ایــن روش بــه فراموشــی ســپرده
شــده ،افزایــش هزینههــای کارگــری یــا کاهــش
افــرادی کــه حاضرنــد کارهــای نســبتاً ســنگینتر
باغــداری را انجــام بدهنــد ،باشــد .دســتگاههایی
ماننــد روتیواتــور تنهــا قســمتی از خــاک بــاغ را
بهــم میزننــد و خــاک زیــر درختــان دســت
نخــورده باقــی میمانــد .ایــن موضــوع باعــث
میشــود کــه جمعیــت آفاتــی کــه از اواخــر پاییز
زیــر علفهــای هــرز ،شــکافهای خــاک و زیــر
برگهــای پســته در قســمت زیــر ســایهانداز
درختــان پنــاه گرفتهانــد از بیــن نــرود.
ضمــن اینکــه عملیــات شــخم زدن خــاک اثــر
مطلوبــی بــر حاصلخیــزی خــاک و کاهــش
علفهــای هــرز دارد ،مــا ثابــت کردیــم کــه اگــر
عملیــات شــخم بــاغ در ماههــای دی ،بهمــن و
تــا اواســط اســفند انجــام شــود ،جمعیــت هفــت
آفــت پســته کــه جمعیــت زمســتانگذران
آنهــا در زیــر ســایهانداز درختــان و محلهــای
پوشــیده از علــف هــرز و یــا مــواد آلــی اســت،
کاهــش پیــدا میکنــد.
چــرا بعضــی از باغــداران ایــن کار را انجــام
نمیدهنــد؟
چــون از آن اطــاع ندارنــد! و یــا اینکــه بهطــور
مناســب توجیــه نشــدهاند .نتیجــه ایــن کار
پژوهشــی کــه چندیــن ســال در چنــد منطقــه
پســتهکاری بررســی شدهاســت ،حــدود یــک
دهــه اســت کــه منتشــر شــده ،امــا در حــد
مناســب ترویــج نشدهاســت .بنابرایــن ،مــا
مــواردی شــبیه ایــن کار کــه بســیار کاربــردی
اســت ،در زمینههــای مختلــف باغــداری پســته
زیــاد داریــم ،ولــی در قفســهها مانــده یــا در
ســینه محققیــن اســت و بــه مرحلــه اجــرا در
نیامــده اســت .بــه نظــر مــن ،بایســتی بخــش
باغــداری پســته بیایــد و از بیــن اطالعاتــی
کــه وجــود دارد آنهایــی را کــه میپســندد
و ارزشــمند ،دقیــق و قابــل اتــکا هســتند را
اســتفاده کنــد .نمیشــود بهصــورت یــک طرفــه
گفــت کاری کــه تحقیقــات میکنــد بــرای مــا
مشــکل گشــا نیســت .بایــد پرســید آیــا شــما از
آنچــه وجــود دارد اســتفاده کردیــد؟!
ادامــه ایــن مطلــب را در شــماره بعــدی ماهنامــه
دنیــای پســته دنبــال کنیــد...
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رئیس کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

از شــگفتیهای روزگار اســت کــه مــا در
یــک اقتصــاد آلــوده بــه نفحــات نفــت!
شــاهد یــک اکوسیســتم منطبــق بــر اصول
بــازار آزاد هســتیم .هیچکــس نمیتوانــد
منکــر عوامــل موثــر بــر بــازار پســته
شــود ،امــا آنچــه مســلم اســت همــه
ایــن عوامــل و چالشهــا در راســتای
تحقــق و بقــای بــازار کنونــی اســت.
بهطــرز حیــرت انگیــزی ،تمامــی عوامــل
تأثیرگــذار کــه عین ـ ًا وجــه تمایــز پســته
ایــران بــا رقیــب تجاریــش محســوب
میشــوند ،نقطــه قــوت مــا در بهوجــود
آوردن چنیــن اکــو سیســتمی شــدهاند؛
گویــی دســتی نامرئــی برآمــده و نفــع
شــخصی را بــه نفــع عمومــی تبدیــل
میکنــد .
در شــش مــاه گذشــته مــا شــاهد بــروز

مقاصد صادر �ا�
69411
��ق دور
ش�ه قاره هند 17656
مجدد
14952
�ازارهای �ا صادرات
�
مش�ک المنافع14721
اتحاد�ه ارو�ا 12946
10408
خاورم�انه
سایر مقاصد 4301

چنیــن تأثیــرات قابــل لمســی در بــازار
پســته بودهایــم .میــزان عرضــه ،میــزان
تقاضــا و قیمــت رقابتــی ،در نهایــت راه را
بــرای موفقیــت صــادرات پســته همــوار
کــرد ،وگرنــه تحقــق چنیــن دســتاوردی
بــا توســل بــه هیــچ دســتورالعمل و
بخشــنامهای امکانپذیــر نبــود .در ایــن
میــان نبایــد از دســت اندازهــا و مشــکالت
عدیــده در بخــش تعهــدات ارزی ،نوســانات
ارزی و مشــکالت گاهــ ًا پیچیــده حمــل و
نقــل غافــل مانــد؛ هرچنــد کــه بهنظــر
میرســد ســهم ایــن عوامــل در کاهــش
میــزان صــادرات بســیار انــدک اســت ،امــا
هزینــه ســربار را بــر تجــارت پســته ایــران
تحمیــل کردهاســت.
آنچــه در ماههــای آتــی بــرای تجــارت
پســته حیاتــی بــه نظــر میرســد ،مابــه

التفــاوت قیمــت خریــد پســته و قیمــت
دالری اســت و همینطــور میــزان عرضــه
محصــول بــه بــازار کــه ممکــن اســت بــه

دلیــل ســرمازدگی و کاهــش موجــودی

دچــار نوســان شــده باشــد .افزایــش
قیمــت در داخــل ،ایــن ســیگنال طبیعــی
را بــه خریــدار نهایــی میدهــد کــه
امــکان تغییــر قیمــت ،اجتنابناپذیــر

خواهــد بــود .بایــد منظــر مانــد و دیــد
کــه تأثیــر افزایــش قیمــت در بازارهــای

نهایــی و عمــده پســته بــه چــه مقــدار و
چــه صــورت رقــم میخــورد.
در ادامــه ،تحلیــل وضعیــت صــادرات در
اســفندماه جایــگاه پســته ایــران را در
مقاصــد مختلــف نشــان میدهــد.

سهم درصدي مقاصد مختلف از صادرات انواع پسته ايران تا پايان اسفندماه
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ميانگين

شرق دور
در اســفند مــاه فــروش پســته در بــازار
عمــده شــرق دور نســبت بــه مــاه گذشــته
دچــار اُفــت شــد ،امــا در نهایــت بــه فــروش
کلــی حــدود  70هــزار تــن از ابتــدای ســال
تجــاری دســت یافتیــم .در مــاه گذشــته
بــازار کشــش ســابق خــود را از دســت داد،
امــا بــا افزایــش قیمتهــا ایــن انتظــار
وجــود دارد کــه بــازار بــه ســمت رونــق
حرکــت کنــد و جــان دوبــارهای گیــرد.
شبه قاره هند
لقــب شگفتســازترین بــازار هــدف پســته
ایــران در شــش مــاه گذشــته ،برازنــده شــبه
قــاره هنــد اســت .افزایــش  64درصــدی
فــروش ایــران نســبت بــه ســال محصولــی
گذشــته نشــان از پتانســیل بــاالی ایــن
بــازار بــرای فــروش پســته دارد .افزایــش
آشــنایی بــا خواســتههای مشــتری نهایــی،
کیفیــت خــوب پســتههای کشــیده و مغــز
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سهم درصدي صادرات مهر تا اسفند نسبت به موجودي اول دوره

بــه ایــن بــازار ،عــدد صــادرات پســته ایــران
بــه شــبه قــاره هنــد را بــه عــدد  ۱۸هــزار
تــن نزدیــک کردهاســت.
اروپا
اگــر بخواهیــم ایــن بــازار را بــا ســالهای
رونــق آن مقایســه کنیــم ،چیــزی جــز
ناامیــدی در انتظــار مــا نخواهــد بــود .امــا
بــا ایــن حــال رتبــه چهــارم را در بیــن
بازارهــای هــدف پســته ایــران بــه خــود
اختصــاص دادهاســت؛ ایــن در حالــی
اســت کــه در مــاه گذشــته عــدد صــادرات
بــه ایــن بــازار قابــل توجــه بودهاســت.
صــادرات ماهیانــه بــه اروپــا حــدود 3
هــزار تــن و صــادرات کل شــش مــاه اول
ســال محصولــی بالــغ بــر ۱۳هــزار تــن
بودهاســت .انتظــار مــیرود کــه حجــم
قابــل توجهــی از ایــن میــزان صــادرات در
اســفندماه بهصــورت نافــروش بــه اروپــا
ارســال شــده باشــد.
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خاورمیانه
بــازار ســنتی و قابــل اتــکا خاورمیانــه عــدد
 ۱۰هــزار تــن را در طــی شــش مــاه اول
محصولــی تجربــه کردهاســت و بهنظــر
میرســد بهخاطــر پیــش رو بــودن مــاه
مبــارک رمضــان ،عــدد صــادرات بــه ایــن
بــازار در فروردیــن مــاه افزایــش پیــدا کنــد.
صادرات مجدد
حجــم صــادرات پســته ایــران بــه بازارهــای
صــادرات مجــدد مجموعــاً  ۱۵هــزار تــن
بــوده و عــدد قابــل توجهــی از حجــم کل
صــادرات پســته را شــامل شــده اســت.
مشترک المنافع
ایــن بــازار رشــد قابــل توجهــی داشتهاســت،
بهخصــوص در بــازار کشــور روســیه ،افزایــش
صــادرات خوبــی را شــاهد بودهایــم .قیمــت
مناســب و رقابتــی و شــناخت بــازار بــرای
گســترش و افزایــش صــادرات بــه ایــن بــازار
نقــش مهمــی را ایفــا کردهاســت.

پرایمکس در سوم فروردین ماه  1400منتشر کرد

گزارش فروش پسته آمریکا
سحر نخعی

دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران
مصــرف داخلــي پســته آمريــكا در ششــمين مــاه
( 13بهمــن تــا  10اســفند  )٩٩ســال محصولــي
جــاری  ١١هــزار تــن بــود كــه مبيــن افزايشــي ١7
درصــدي نســبت بــه مــاه مشــابه ســال گذشــته
اســت .صــادرات  ١٥هــزار تــن گــزارش شــده كــه
نســبت بــه مــاه مشــابه ســال گذشــته ٢ ،درصــد
افزايــش را تجربــه كــرده اســت .بديــن ترتيــب،كل
فــروش مــاه فوريــه  ٢٦هــزار تــن بــوده اســت كــه
نشــاندهنده افزايــش  ٨درصــدي نســبت بــه مــاه
مشــابه ســال گذشــته اســت.
مصــرف تجمعــي  ٦ماهــه پســته در داخــل آمريــكا
 ٦٩هــزار تــن گــزارش شــده كــه معــادل  7درصــد
افزايــش نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته
اســت .صــادرات تجمعــي حــدود  ١٢٩هــزار تــن
بــوده كــه در مقايســه بــا مــدت مشــابه ســال
گذشــته بيانگــر افزايشــي  ١٤درصدي اســت .بدين
ترتيــب ،در  ٦مــاه اول ســال محصولــی -٢٠٢١
 ،٢٠٢٠كل فــروش پســته آمريــكا  ١٩٨هــزار تــن
گــزارش شــده كــه بيانگــر افزايشــي۱۲درصدي

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته اســت.
 37درصــد از كل محصــول دردســترس امســال تــا
پايــان مــاه فوريــه فروختــه و حمــل شــده اســت.
قيمتهــاي پســته كاليفرنيايــي تغييــري نكــرده
انــد ،چراكــه اكثــر صادركننــدگان قراردادهايشــان
را تــا پايــان ســال بســته انــد .وضعيــت ترانزيــت و
تأخيــري كــه در رســيدن محمولــه هــا پيــش آمده
بــود درحــال بهترشــدن اســت؛ صادركننــدگان
پســته آمريكايــي انتظــار دارنــد بــا بهبــود اوضـــاع
حمــل و نقــل و بارگيــري ،بتواننــد تقاضـــاهاي
لحظــه اي مشـــتريان اروپايــي را تا چند مــاه آينده
پوشـــش دهنــد .هرچنــد چالــش هــاي بارگيــري و
ارســال محمولــه هــا امســال آنقــدر زيــاد بــوده كــه
خريــداران اروپايــي اميــد بــه خريــد محصول ســال
گذشــته بــراي كريســمس  ٢٠٢١را دارنــد.
در ايــران هــوا گــرم گــزارش شـــده اســـت .در
بعضـــي مناطــق گلدهــي ارقــام زودرس ٢-٣هفتــه
جلوافتــاده اســـت كــه ايــن مــي توانــد ريســـك
ســرمازدگي بهــاره را افزايــش دهــد .در كاليفرنيــا

درختــان پســته تــازه جوانــه زدهانــد .انتظــار
مـيرود گلدهــي ارقــام زودرس از هفتــه اول آوريل
(نيمــه فرورديــن) شــروع شــود .باتوجــه بــه اينكــه
نيــاز ســرمايي درختــان پســته در آمريــكا بســيار
خــوب تأميــن شــده ،باغــداران انتظــار يــك ســال
كــم محصــول بــا عملكــرد خــوب بــراي درختــان
پســته دارنــد .تخمينهــاي فعلــي بــراي توليــد
پســته آمريــكا در ســال ،٢٠٢١-٢٠٢٢بيــن۳۸۶
الــی  ۴۵۵هزارتــن اســت.
همانطــور کــه قب ـ ً
ا گفتیــم ،از آنجــا كــه بــارش
ی كمتــر از حــد نرمــال
بــرف در كاليفرنيــا خيلــ 
بــود ،امســال بــا شــرايط خشكســالي روبــهرو
هســتيم .احتمــال زيــاد باغــداران مجبــور مــي
شــوند بــراي تأميــن آب موردنيــاز بــراي آبيــاري
درختــان هزينــه زيــادي بپردازنــد.
در حــال حاضــر پســته خشــك درپوســت درجــه
یــک اُنــس ٢١-٢٥كيلويــي  8.25تــا ٨,٥٠دالر و
مغــز كامــل پســته بيــن  17.16تــا  17.30دالر
معاملــه مــي شــود.

مقایسه وضعیت فروش ماهانه و تجمعی پسته آمریکا نسبت به سال گذشته
معادل خشک در پوست (تن)
ماهانه

مقاصد

مصرف داخل آمریکا
آسيا
اروپا
خاورميانه و آفریقا
کانادا و مکزیك
استراليا/اقيانوسيه
سایر بازارها
مجموع

سهم مقاصد (درصد)

2020-2021

2019-2020

درصد تغییر

%100

26,456

24,501

%8

%3٥
%3٢
%٢٢
%٦
%4
%1
%0

11،٢7٩
٢،71٩
٨،1٨1
٢،٥٩7
1،٢3٦
٢٥٩
1٨4

٩،٦43
٢،٦3٥
7،73٨
3،10٢
٩٩1
٢٥٩
134

%17
%3
%٦
%-1٦
%-٢٥
%0
%37

تجمعی
2020-2021

٦٨،٨٢٢
٦3،٥٦7
43،0٨٢
11،71٦
٨،0٦4
1،1٢3
7٩3

197,168

2019-2020

تغییر(درصد)

176,621

%12

٦4،144
٥7،٦7٩
3٢،407
1٢،٨٢7
7،٢٢3
1،٦٨٦
٦٥٥
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%7
%10
%33
%-٩
%1٢
%-33
%٢1
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اصالح تخمین سطح زیرکشت پسته کالیفرنیا
سحر نخعی

مسئول بخش روابط بین الملل انجمن پسته ایران

صنعــت پســته آمریــکا اخیــرا ً بــه منظــور اطــاع
دقیقتــر از ســطح زیرکشــت بــارور پســته از
تصویربــرداری ماهــوارهای اســتفاده کردهاســت.
بررس ـیهای جدیــد منجــر بــه بازبینــی جالبــی
در آمــار ســطح زیرکشــت پســته در کالیفرنیــا
شــده اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضوع،
شــبکه خبــری کشــاورزی کالیفرنیــا در اســفند
مــاه  1399مصاحبــهای بــا ریچــارد ماتویــان،
رییــس انجمــن پســتهکاران آمریــکا ترتیــب
داد تــا جدیدتریــن اخبــار و یافتههــا در ایــن
زمینــه را جویــا شــود .بــر اســاس گفتــه هــای
آقــای ماتویــان ،آمــاری کــه کمیتــه اجرایــی
پســته آمریــکا ( )ACPبــرای ســطح زیرکشــت
بــارور پســته اعــام میکــرد در زمســتان 1399
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بازبینــی شــده و افزایــش قابــل توجهــی پیــدا
کردهاســت .قبــ ً
ا بــه دالیــل مختلــف آمــار
دقیقــی در ایــن زمینــه وجــود نداشــته ،امــا
اخیــرا ً بــرای رســیدن بــه آمــار دقیقتــر از
ســطح زیرکشــت بــارور پســته در کالیفرنیــا از
تصویربــرداری ماهــوارهای اســتفاده شــده اســت.
در ســال  2020آمــار ســطح زیرکشــت بــارور
پســته 125 ،هــزار هکتــار اعــام شــده بــود
کــه بــا اتــکا بــه دادههــای جدیــد ایــن آمــار
 150هــزار هکتــار تخمیــن زده مــی شــود.
همچنیــن ،طبــق دادههــای قبلــی ،در ســال
 ،2021ســطح زیرکشــت بــارور پســته 130
هــزار هکتــار پیشبینــی میشــد کــه ایــن
عــدد در حــال حاضــر بــه  166هــزار هکتــار
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اصــاح شــده اســت .بررســی رابطــۀ ســطح
زیرکشــت بــارور بــا میــزان تولیــد پســته آمریــکا
نشــان میدهــد درختانــی وجــود دارنــد کــه بــه
علــت وضعیــت نامطلــوب زمیــن یــا آب ناکافــی،
عملکــرد پایینــی دارنــد و ایــن موضــوع روی
عــدد میانگیــن عملکــرد در هکتــار تأثیــر قابــل
توجهــی میگــذارد.
بــر اســاس گــزارش آقــای ماتویــان و محاســبات
سرانگشــتی انجمــن پســته ایــران ،بــا نــگاه بــه
بــازۀ زمانــی  5ســالۀ اخیــر ،میانگیــن عملکــرد
باغــات پســته کالیفرنیــا کــه قب ـ ً
ا حــدود 3.5
تــن در هکتــار بــرآورد میشــد ،بــا اصــاح
تخمیــن ســطح زیرکشــت ،بــه  2.8تــن در
هکتــار کاهــش مییابــد.

پسته از طریق چه کانالهایی وارد بازار اروپا میشود؟
(بخش دوم)

سحر نخعی

دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران
بخشبندی بازار پسته اروپا
پستۀ آجیلی
پســته در اروپــا بیشــتر مصــرف آجیلــی دارد؛
تقریبــا  85درصــد پســتۀ وارداتــی و تولیدشــده در
اروپــا بــه صــورت آجیــل برشــتۀ نمکــی مصــرف
میشــود .مغــز پســته بــه عنــوان مــاده افزودنــی

میشــد ،اخیــرا ً طعمهایــی مثــل فلفــل ،پیــاز،
ســیر و ســایر ادویهجــات هــم اضافــه شــدهاند.
دومیــن رونــد رو بــه رشــد ،افزایــش خردهفروشــی
مغــز پســتۀ بستهبندیشــده اســت کــه هــم بــه
عنــوان آجیــل ،هــم بــه عنــوان مــادۀ افزودنــی بــا
مصــرف خانگــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

در صنایــع غذایــی کاربــرد دارد .ســهم مصــرف مغــز
پســته از بــازار خیلــی کمتــر از پســتۀ آجیلــی اســت،
امــا رشــد آن ســرعت بیشــتری را تجربــه مــی کنــد.
در ســال  2018ارزش بــازار تنقــات نمکــی در
بــازار خردهفروشــی اروپــا بــه نزدیــک  17میلیــارد
دالر رســید کــه معــادل تقریبـاً  1.5درصــد از بــازار
غــذا و نوشــیدنی اروپــا اســت .بریتانیــا بــا ســهم 5
میلیــارد دالری ،بزرگتریــن بــازار تنقــات نمکــی
در اروپــا اســت .پرمصــرف تریــن میانوعــدۀ
نمکــی در اروپــا همچنــان چیپــس ســیبزمینی
اســت ،امــا مصــرف مغزجــات برشــتۀ نمکــی بــه
خصــوص پســته در حــال افزایــش اســت و گزینــۀ
ســالمتری محســوب میشــود .بیــن ســالهای
 2009تــا  ،2018مصــرف آجیلــی مغزجــات
در اتحادیــه اروپــا حــدود  80درصــد افزایــش
داشتهاســت.
در بخــش آجیلــی ،دو رونــد متفــاوت روی مصــرف
تأثیــر میگذارنــد؛ یکــی توســعۀ طعمهــای جدیــد
پســتۀ برشتهشــده بــرای تطابــق بــا ذائقههــای
مختلــف مصرفکننــدگان اســت .تــا همیــن اواخــر
پســته بیشــتر فقــط بــا نمــک طع ـمدار و برشــته

مغز پسته به عنوان مادۀ افزودنی
ســهم مغــز پســته بــه عنــوان مــادۀ افزودنــی در
صنایــع غذایــی بــازار اروپــا حــدود  15درصــد
اســت کــه انتظــار مــیرود در ســالهای آینــده
افزایــش پیــدا کنــد .مصــرف خانگــی مغــز پســته،
بــه خصــوص بــا محبوبیــت روزافــزون غذاهــای

مدیتران ـهای و خاورمیان ـهای در اروپــا بــه ســرعت
در حــال افزایــش اســت .رایجتریــن کاربردهــای
مغــز پســته در صنایــع غذایــی بــازار اروپــا بــه
شــرح زیــر اســت:
صنایع بستنی و محصوالت لبنی
صنعــت بســتنی بــه دو روش از مغــز پســته
اســتفاده میکنــد .پرکاربردتریــن روش ،اســتفاده
از تکههــای مغــز پســته روی بســتنی اســت .روش
دیگــر تهیــه خمیــر ســبز پســته بــرای اســتفاده
در بســتنی اســت .صنعــت محصــوالت لبنــی هــم
از خمیــر پســته در ماســت و دســرهای خامــهای
اســتفاده میکنــد.
صنعت شکالت
ایــن صنعــت از تکههــای کوچــک یــا بــزرگ مغــز
پســته در شــکالت اســتفاده میکنــد .از خمیــر
ســبز پســته هــم بــه عنــوان مــادۀ افزودنــی در
ســاخت شــکالت اســتفاده میشــود.
صنعت شیرینی
مغــز کامــل پســته یــا خردههــای آن در تولیــد
انــواع بیســکوییتها ،کیکهــا و شــیرینیهای
مدیترانــهای (مثــل باقلــوا یــا راحتالحلقــوم
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ترکــی) کاربــرد دارد.
کره پسته
کــرۀ پســته کاالی جدیــدی اســت کــه مصرفــش
س نســبت بــه کــرۀ
بــه عنــوان محصولــی لوکــ 
بادامزمینــی در بــازار اروپــا ترویــج میشــود.
کــرۀ پســته معمــوال بــه صــورت عمــده وارد اروپــا
میشــود و ســپس بســتهبندی و تحــت برنــد بــه
بــازار خردهفروشــی عرضــه میگــردد.
صنعــت فرآوردههــای گوشــتی (سوســیس
و کالبــاس)
کاربــرد مغــز پســته در «مورتــادال» کــه نوعــی
سوســیس محبــوب در اتحادیــه اروپا اســت ،بســیار
رایــج اســت.
نکات:
 بــا مراجعــه بــه بخــش اخبــار وبســایت انجمــن

فعالیــن مهــم ایــن بخــش شــرکتهای برشــتهکن
و بســتهبندیکنندههای پســته هســتند .بعضــی از
شــرکتهای برشــتهکن در فــروش عمــدۀ پســتۀ
نمکــی برشتهشــده بــه بســتهبندیکنندهها
تخصــص دارنــد .از جملــۀ ایــن شــرکتها
میتــوان بــه ایرکــو در بلژیــک ،اینتراســنک در
آلمــان ،ماکسکینــه در آلمــان و تریگــون در
بریتانیــا اشــاره کــرد .به تازگــی شــرکت واندرفول
ی پســته
هــم در اروپــا مرکــز برشــته و بســتهبند 
راه انداختــه اســت .خیلــی از شــرکتهای
بســتهبندی پســته در اروپــا تجهیــزات
برشــتهکنی هــم دارنــد کــه باعــث میشــود
بتواننــد محصــوالت برشتهشــده بــا طعمهــای
مختلــف را مســتقیماً بــه مصرفکننــدۀ نهایــی
عرضــه کننــد.

اســنک اروپــا ( ،)ESAتحــوالت بــازار در بخــش
میــان وعدههــای اروپــا را رصــد کنیــد.
 بــرای ارتبــاط بــا شــرکتهای تولیــد تنقــات
نمکــی در اروپــا ،از نمایشــگاه  ،Snackexکــه
تنهــا رویــداد تخصصــی اروپــا در ایــن زمینــه
اســت ،بازدیــد کنیــد.
 بــا جســتجوی لیســت غرفــهداران نمایشــگاه
تخصصــی  Fi Europeمیتوانیــد خریــداران عمدۀ
مغــز پســته در اروپــا را پیــدا کنیــد.
پسته از طریق چه کانالهایی به مصرفکننده
نهایی میرسد؟
مهمتریــن کانــال توزیــع پســته در اروپــا
واردکننــدگان مغزجــات هســتند .کانالهــای زیــاد
دیگــری از جملــه واســطهها ،فرآوریکننــدگان
موادغذایــی و شــرکتهای خدمــات غذایــی هــم در
ایــن زمینــه فعــال هســتند.

واردکنندگان/عمدهفروشان
در اکثــر مــوارد واردکننــدگان همــان
عمدهفروشــانی هســتند کــه پســته را در احجــام
بــاال بــه شــرکتهای برشــتهکن میفروشــند
و آن شــرکتها پســته را طعــمدار ،برشــته
و بــرای مصرفکننــدۀ نهایــی بســتهبندی
میکننــد .بعضــی از واردکننــدگان تشــکیالت
برشــته و بســتهبندی خودشــان را دارنــد،
بنابرایــن میتواننــد مســتقیماً کانالهــای
خردهفروشــی پســته را تأمیــن کننــد .در مــورد
مغــز پســته هــم اینگونــه اســت کــه در اکثــر
مواقــع تأمینکننــدگان عمــدۀ مغــز پســتۀ
صنعتــی آن را از واردکننــدگان میخرنــد.
واردکننــدگان معمــوالً همیشــه از وضعیــت
بــازار مطلعانــد ،تغییــرات آن را مرتــب رصــد
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میکننــد و وضعیــت کشــورهای تولیدکننــدۀ
پســته را هــم بــا دقــت تحــت نظــر دارنــد،
بنابرایــن منبــع خوبــی بــرای دادن اطالعــات
کاربــردی در خصــوص تحــوالت بــازار محســوب
میشــوند .واردکننــدگان پســته معمــوالً بــرای
افزایــش قــدرت رقابتپذیریشــان ســایر
مغزجــات و خشــکبار هــم وارد میکننــد.
بــرای صادرکننــدگان جدیــد ،ایجــاد رابطــۀ
پایــدار بــا واردکننــدگان شناختهشــدۀ
قدیمــی پســته در اروپــا چالــش بزرگــی
محســوب میشــود ،چراکــه ایــن واردکننــدگان
معمــوالً بــا مشــتریان منتخــب خودشــان کار
میکننــد .آنهــا بــه طــور مرتــب و منظــم
از تشــکیالت مشتریانشــان در کشــورهای
تولیدکننــدۀ پســته بازدیــد میکننــد .طبیعتــاً
صادرکننــدگان جدیــد بــرای ایجــاد رابطــۀ
تجــاری موفــق بایــد بتواننــد محصولشــان را بــا
ت پایینتــر از رقبــا
کیفیــت مشــابه ولــی قیم ـ 
ارائــه دهنــد تــا بتواننــد واردکننــدگان را جــذب
کننــد.
صنعــت خردهفروشــی اروپــا واردکننــدگان را
خیلــی تحــت فشــار میگــذارد .در حقیقــت
مطالبهگریهــای ایــن صنعــت تعیینکننــدۀ
نیازهــای زنجیــرۀ تأمیــن از بــاال تــا پاییــن
اســت .منظــور از تحــت فشــار گذاشــتن،
درخواســت قیمــت پایینتــر بــرای محصــول امــا

ارزشافــزودۀ باالتــر اســت .ارزشافــزوده یعنــی
اینکــه محصــول مث ً
ال طبیعــی و اورگانیک باشــد

یــا اینکــه کیفیتــش پایــدار و یکنواخــت باشــد.
اینهــا نشــان میدهــد کــه امــروزه شــفافیت در
زنجیــرۀ تأمیــن ضــروری و الزم شــده اســت.
بــرای داشــتن ایــن نــوع شــفافیت در بــازار،
ـدگان باســابقه هــر
طبیعــی اســت کــه واردکننـ
ِ
کــدام اصــول اخالقــی خــاص خودشــان را دارنــد
و تــاش میکننــد روابــط تجــاری بلندمــدت
بــا مشــتریان مورداعتمادشــان در کشــورهای
تولیدکننــده پســته بســازند.
واسطهها
واســطههایی کــه بــا تجــارت پســته ســروکار
دارنــد معمــوالً دو نــوع فعالیــت انجــام
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میدهنــد ،یــا بــه عنــوان شــرکت مســتقل از طــرف مشــتری بــا خریــدار
مذاکــره میکننــد ،یــا بــه عنــوان میانجــی بیــن خریــدار و فروشــنده
عمــل میکننــد .واســطهها معمــوالً بــرای خدمــات واســطهای کــه ارائــه
میدهنــد بیــن  2تــا  4درصــد کمیســیون دریافــت میکننــد.
فعالیــت دیگــری کــه واســطهها انجــام میدهنــد ،تأمیــن کاال بــا آرم
اختصاصــی بــرای زنجیرههــای خردهفروشــی در اروپــا اســت .بــرای
اکثــر صادرکننــدگان ،شــرکت در مناقصههایــی کــه ســوپرمارکتهای
زنجیــرهای بــزرگ برگــزار میکننــد دشــوار و چالشبرانگیــز اســت .در
ایــن قبیــل مــوارد ،بعضــی از واســطهها بــا همــکاری صادرکننــدگان
پســته ،در مناقصههــای خریــد ســوپرمارکتها شــرکت میکننــد.
تعدادی از واسطههای پسته در بازارهای اروپا عبارتند از:
 شرک ت آجیل ( MWآلمان)
 شرکت ( Temisایتالیا) شرکت ( Pinfruseاسپانیا) شرکت ( Global Tradingهلند) شرکت ( QFNهلند) شرکت( Nutfullyبلژیک)کانال خردهفروشی

خردهفروشــان بهنــدرت پســته را مســتقیم از صادرکننــدگان میخرنــد.

بــا ایــن حــال ،مــوارد اســتثنایی هــم وجــود دارد کــه همــکاری نزدیــک
بیــن تجــار اروپایــی و صادرکننــدگان پســته ایجــاد شــود .یــک نمونــه
شــرکت واردات غذایــی پرشــین در آلمــان اســت کــه پســتۀ ارگانیــک
ایرانــی را مســتقیماً بــه بخــش خردهفروشــی آلمــان عرضــه میکنــد.
بخــش خردهفروشــی بــازار اروپــا بــه طــور روزافــزون در حــال دوقطبــی
شــدن اســت ،یعنــی جهــت آن بــه ســمت فــروش تخفیفــی یــا فــروش

ســطح بــاالی لوکــس اســت .ویژگیهــای اصلــی بــازار خردهفروشــی

مــواد غذایــی در اروپــا عبارتنــد از تجمیــع در بخشهــای مختلــف

زنجیــرۀ تأمیــن ،اشــباع بــازار ،رقابــت شــدید و قیمتهــای پاییــن.
شــرکتهای پیشــرو خردهفروشــی مــواد غذایــی در اروپــا در هــر کشــور
فــرق میکننــد .شــرکتهایی کــه بیشــترین ســهم از بــازار را دارنــد
عبارتنــد از Lidl،Carrefour ،Tesco ، Aldi، Edeka،Leclerc ،
 Reweو غیــره.
کانال خدمات غذایی
کانــال خدمــات غذایــی (هتلهــا ،رســتورانها و  )...معمــوالً توســط عــده
خاصــی از واردکننــدگان یــا عمدهفروشــان تأمیــن میشــود .ایــن بخــش
پســته را در بســتهبندیهای خــاص  1تــا  5کیلوگرمــی ،متفــاوت از انــواع
بســتهبندی عمــده یــا خردهفروشــی ،عرضــه میکنــد .غذاهــای ســالم
و رژیمــی و آشــپزی مدیترانــهای و خاورمیانــهای از نیروهــای محرکــه
اصلــی کانــال خدمــات غذایــی محســوب میشــوند .در ایــن بخــش
تجارتهایــی کــه ســریعترین رشــد را دارنــد فســتفودهای رژیمــی و

ســالم ،دکههــای غــذای خیابانــی و رســتورانهای بینالمللــی هســتند.
نکات:
 لیســت اعضــای اتحادیــه خشــکبار و مغزجــات اروپــا (فــروکام) را بــرای
یافتــن خریــداران پســته در کانالهــا و بخشهــای مختلــف بــازار اروپــا
جســتجو کنید.
 متوجــه اهمیتــی کــه کاالی پایــدار بــرای خردهفروشــان دارد ،باشــید.
بــا ســرمایهگذاری در اخــذ گواهیهــای امنیــت غذایــی یــا اورگانیــک،
قــدرت رقابتپذیــری خــود را افزایــش دهیــد .داشــتن گواهــی امنیــت
غذایــی بــرای ورود بــه بخــش خردهفروشــی بــازار اروپــا الزامــی اســت.
شما کدام کانال توزیع پسته را ترجیح می دهید؟
اگــر قصــد صــادرات پســته بــه بــازار اروپــا را داریــد ،واردکننــدگان
باســابقه مفیدتریــن منبــع دسترســی شــما هســتند ،بــه خصــوص
بــرای صادرکنندگانــی کــه تــازه شــروع بــه صــادرات پســته کردهانــد،
چــرا کــه ارتبــاط مســتقیم بــا بخــش خردهفروشــی بــازار اروپــا بســیار
دشــوار و نیازمنــد ســرمایهگذاریهای کالن در ســطوح کیفــی و
تدارکاتــی اســت.
بســتهبندی پســته بــرای آرمهــای اختصاصــی هــم گزینــۀ خوبــی بــرای
صادرکنندگانــی اســت کــه مــی تواننــد قیمتهــای رقابتــی پیشــنهاد
بدهنــد ،هرچنــد ایــن کانــال همچنــان عمدتــاً توســط واردکننــدگان
باســابقه تأمیــن میشــود کــه بــا ســوپرمارکتهای زنجیــرهای بــزرگ
قــرارداد میبندنــد .بهعــاوه ،بــرای داشــتن کنتــرل کامــل روی
فــرآوری پســتۀ آجیلــی ،برشــته و بســتهبندی کــردن آن در داخــل
اروپــا آســانتر اســت .از آنجــا کــه هزینــه کارگــر در اروپــا در حــال
افزایــش اســت ،واردکننــدگان پســته گاهــی اوقــات بــرای مقــرون
بــه صرفهتــر کــردن فعالیتهایشــان ،عملیــات برشــته کــردن را در
کشــورهای در حــال توســعه انجــام میدهنــد.
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مقابله با بحران آب
حسین زراعتکار

کارشناس آب زیرزمینی

در ویــژه نامــه نوروز  1400نشــریه انجمن پســته
ایران-شــماره  -55در مقالــهای تحــت عنــوان
اندکــی درنــگ در مــورد «رویههــای فراقانونــی
وزارت نیــرو در کاهــش دبــی پروانههــای
بهرهبــرداری» مطالبــی درج گردیدهاســت .از
جملــه ذکــر شــده کــه مســئولین مربوطــه در
اســتانهای کرمــان و ســمنان ،هــر کــدام بــا
رویــهای متفــاوت مــاده  11آییننامــه اجرایــی
فصــل دوم قانــون توزیــع عادالنــه آب را اجــرا
میکننــد .در کرمــان  25درصــد از پروانههــا را
کــم میکننــد ،امــا در ســمنان معیــار را میــزان
آبدهــی چــاه در  5ســال منتهــی بــه درخواســت
متقاضــی در نظــر میگیرنــد .و در پایــان چنیــن
نتیجهگیــری شــده کــه ایــن رویههــا وجاهــت
قانونــی ندارنــد.
البتــه ممکــن اســت بــه ایــن رویههــا و مــوارد
دیگــری بــه لحــاظ حقوقــی اشــکاالت متعــددی
وارد باشــد ،ولــی جــای ســوال ایناســتکه
پــس چــه بایــد کــرد؟ اگــر قــرار باشــد بیــن
میــزان مصــرف آب و تــوان ســفرهها تعادلــی
برقــرار گــردد چــه راهکارهایــی بــه جــز آنچــه
کــه در ســمنان و یــا کرمــان ظاهــرا ً انجــام
میگیــرد وجــوددارد؟ بــه ایــن دلیــل ،ظاهــرا ً
میگویــم کــه آنچــه فعــ ً
ا انجــام میشــود و
یــا قــرار اســت انجــام شــود روی برگههــای
مجــوز چاههــا اســت و نــه بــر روی خــود
چاههــا در صحــرا و آنچــه کــه اهمیــت دارد
کاهــش برداشــت از دشــت اســت ،نــه آنچــه
روی کاغــذ نقــش میبنــدد!
ســوابق  50ســال گذشــته نیــز نشــان میدهــد
کــه چنیــن دســتورالعملهایی عمــ ً
ا در
کاهــش بحــران آب تأثیــر چندانــی نداشــته و
نخواهندداشــت .و از ایــن جهــت اســت کــه بــه
عقیــده نگارنــده مســئولین و دســتاندرکاران
انجمــن پســته و دیگــر ذینفعــان منابــع آب

بایــد نــوع نــگاه خــود را تغییــر دهنــد .اگــر
روزی قــرار باشــد اندکــی از بحــران آب کــم
گــردد ،راه حــل آن بایــد از درون جامعــه
مصرفکننــدگان بیــرون بیایــد .و ایــن ذهنیــت
کــه دســت مســیحایی از غیــب برســد و حــال
مشــکالت باشــد ،جــز رویایــی بیــش نیســت.
اگــر ذینفعــان و جوامــع مصرفکننــده از
جملــه بــزرگان انجمــن پســته خودشــان پــا
پیــش بگذارنــد و بــا همفکــری بــه راهحلهــای
مناســب برســند ،میتواننــد ایــن راهحلهــا را
بــه نهادهــای تصمیمگیــر از جملــه وزارت نیــرو
ارائــه و بــر اجــرای آن پافشــاری نماینــد؛ زیــرا
هیچکــس و یــا نهــادی بــه انــدازه آنهــا تحــت
تأثیــر کــم آبــی قــرار ندارنــد و نمیگیــرد.
دیگــران تنهــا یــک کار اداری انجــام میدهنــد،
ولــی صاحبــان منابــع آب زندگــی و آینــده خود
و فرزندانشــان را در معــرض خطــر میبیننــد.
متأســفانه بهدلیــل اینکــه ایــن جوامــع
در جریــان وضعیــت و مســائل و مشــکالت
منابــع آب مناطــق خویــش بهصــورت دقیــق
نیســتند ،بیشــتر در حــد یــک منتقــد ظاهــر
میگردنــد و کمتــر بــه ارائــه راهکارهــای
مناســب میاندیشــند و همــه مســئولیت را بــه
وزارت نیــرو نســبت میدهنــد .از طــرف دیگــر،
برنامههــا و راهکارهــای وزارت نیــرو نیــز
بهدلیــل اینکــه اوالً پشــتوانه محکــم اجتماعــی
نــدارد و ثاًنیــا شــرایط و پیچیدگیهــای
موجــود در هــر منطقــه را در نظــر نمیگیــرد
بــه نتایــج ملموســی نمیرســد.
ذکــر یــک مثــال میتوانــد تــا حــدودی بــه
روشــن شــدن ایــن موضــوع کمــک کنــد؛ در
طــرح ســازگاری بــا کــم آبــی کــه آخریــن
برنامــه وزارت نیــرو جهــت مقابلــه بــا بحــران
کــم آبــی اســت ،بــرای دش ـتهای مختلــف بــا
توجــه بــه تــوان آنهــا میــزان برداشــت تعییــن

گردیــده؛ در مــورد دشــت رفســنجان اعــام
شــده کــه در صورتــی برداشــت در ایــن دشــت
بــه حــدود  306میلیــون در بخــش کشــاورزی
برســد ،تعــادل نســبی بیــن میــزان تولیــد و
مصــرف آب حاصــل میگــردد .طبــق آخریــن
آمارهــا در ایــن دشــت حــدود  1450حلقــه
چــاه وجــود دارد کــه  1190حلقــه در بخــش
کشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد
کــه شــامل  50حلقــه چــاه غیــر مجــاز نیــز
میباشــند .میــزان برداشــت صحرایــی ایــن
چاههــا  471میلیــون و میــزان مجــوز صــادر
شــده  452میلیــون متــر مکعــب اســت .بــا
یــک نــگاه ســاده انگارانــه بهنظــر میرســد
اگــر بتــوان حــدود  35درصــد از برداشــت
صحرایــی مجوزهــای صــادره کاســت بــه ایــن
هــدف نائــل میگردیــم؛ ولــی موضــوع بــه ایــن
ســادگی نیســت!
یکــی از مشــکالت اصلــی عــدم تناســب بیــن
مجوزهــای صــادر شــده بــا برداشــت صحرایــی
هــر چــاه اســت .هــم اکنــون چاههایــی وجــود
دارنــد کــه بیــش از  2تــا  3برابــر پروانــه آب
برداشــت میکننــد و در مقابــل چاههــای
دیگــری هســتند کــه بهدلیــل عــدم تــوان
ســفره در آن منطقــه حتــی نصــف مجــوز
صــادره ،آب ندارنــد.
حــال فــرض نماییــد مجــوز چاهــی 20لیتــر
اســت ،ولــی در حــال حاضــر  40لیتــر برداشــت
میکنــد؛ اگــر معیــار ،پروانــه باشــد مجــوز
ایــن چــاه پــس از اصــاح  13لیتــر خواهــد
شــد و مالــکان ایــن چــاه بایــد بــه جــای 40
لیتــر  13لیتــر برداشــت کننــد کــه قطعــاً
تبعــات ســنگینی بــرای آنهــا خواهدداشــت .امــا
اگــر بــر عکــس چاهــی  40لیتــر مجــوز دارد و
اکنــون بهدلیــل عــدم تــوان ســفره  20لیتــر
برداشــت میکنــد مجــوز ایــن چــاه پــس از
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آب

اصــاح  26لیتــر خواهدشــد؛ در ایــن حالــت
نــه تنهــا الزم نیســت از آبدهــی چــاه در صحــرا
کاســته شــود ،بلکــه در صــورت تــوان ســفره
امــکان افزایــش هــم دارد .طبــق آمارهــای
موجــود در دشــت رفســنجان حــدود 600
حلقــه بیــش از پروانــه و حــدود  500حلقــه
کمتــر از پروانــه برداشــت میکننــد .بنابرایــن،
اجــرای مفــاد طــرح ســازگاری بــا کــم آبــی
بــرای تعــدادی از مالــکان چاههــا مشــکالت
بزرگــی ایجــاد میکنــد و بــرای تعــدادی دیگــر
هیچگونــه تبعاتــی نــدارد و یــا تبعــات کمتــری
دارد.
حــال جــای ایــن ســوال باقــی اســت کــه آیــا
ایــن روش قابــل اجراســت؟ آیــا راه حلهــای
مناســبتر وجودنــدارد؟ آیــا صاحبــان چاههــا
هیچگونــه حــق اظهارنظــر در مــورد چگونگــی
اجــرای آن ندارنــد؟ در چنیــن مــواردی اســت
کــه بایــد گفــت جــای مجامــع مصــرف کننــده
خالیســت و چــون در ارائــه ایــن طرحهــا نقشــی
نداشــتهاند در اجــرای آن نیــز هیــچ رغبتــی
نشــان نمیدهنــد.
موضــوع دیگــری کــه قبــ ً
ا نیــز اشــاره شــد،
عــدم آشــنایی کشــاورزان بــا وضعیــت منابــع
آب مناطــق خودشــان اســت .چنیــن موضوعــی
باعــث میشــود حتــی اگــر قدمهــای مثبتــی
از طــرف وزارت نیــرو برداشــته شــود بــا
بیتوجهــی و یــا مخالفــت آنهــا روبــهرو شــود
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و یــا برعکــس اگــر تصمیــم نادرســتی گرفتــه
شــود ،نــه تنهــا مخالفتــی از طــرف آنهــا صورت
نگیــرد بلکــه در بعضــی از مواقــع بــا رضایــت
ایشــان همــراه گــردد .بهعنــوان نمونــه،
یکــی از برنامههــای نســبتاً خــوب شــرکت
آب منطقــهای کرمــان کــه تــا حــدودی بــه
کاهــش برداشــت از ســفرههای آب زیرزمینــی
میانجامــد ،خاموشــی یــک ماهــه چاههــا در
فصــل زمســتان اســت .امــا چنــد ســال قبــل،
نماینــده مــردم رفســنجان در مجلــس شــورای
اســامی از طــرف کشــاورزان منطقــه بــا اصــرار
از آب منطق ـهای خواســتار لغــو ایــن برنامــه در
آن ســال گردیــد و باعــث عــدم اجــرای ایــن
طــرح در آن زمــان در رفســنجان شــد .ایــن
کار در ظاهــر رضایــت بســیاری از کشــاورزان
را در پــی داشــت و بهعنــوان یــک اقــدام
مثبــت در کارنامــه آن نماینــده نیــز قلمــداد
گردیــد ،ولــی در حقیقــت اگــر حتــی شــرکت
آب منطق ـهای نمیخواســت خاموشــی را اجــرا
کنــد ،شایســته بــود کــه بــا اعتــراض کشــاورزان
روبــهرو میشــد.
بــر عکــس مــورد فــوق ،اجــرای طــرح فاضــاب
در شهرســتان زرنــد اســت؛ بــه لحــاظ علمی در
صورتــی کــه در یــک منطقه شــبکه جمـعآوری
فاضــاب وجــود نداشتهباشــد و آب مصرفــی
شــرب از طریــق چاههــای جذبــی وارد ســفره
گــردد ،حــدود  70درصــد آن مجــددا ً بــه ســفره
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برگشــت دادهشــده و باعــث تغذیــه ســفره
میگــردد .امــا در صــورت اجــرای شــبکه
فاضــاب ،آب مصــرف شــده در بخــش شــرب
مجــددا ً تصفیــه شــده و مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد؛ یعنــی در عمــل جلــوی  70درصــد
از آبــی کــه وارد ســفره میشــود گرفتــه شــده
و از تغذیــه آن کاســته میشــود .حــال اگــر
فــرض گــردد  15حلقــه چــاه وظیفــه تأمیــن
أب شــهر زرنــد را بــه عهــده دارنــد ،بــا اجــرای
ایــن طــرح مثــل ایناس ـتکه  10حلقــه چــاه
جدیــد در ایــن دشــت بحرانــی حفــر و مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد .شــرکت آب و فاضــاب بــا
توجــه بــه نیــاز شــرکت فــوالد بــه آب ،اجــرای
طــرح فاضــاب زرنــد را بــه ایــن شــرکت داده
و در قبــال آن قــرار شــده آب تصفیــه شــده
را در بخــش صنایــع مصــرف نمایــد .اگــر
چــه اجــرای شــبکه فاضــاب عمــل مثبتــی
اســت ،ولــی بهدلیــل بحرانــی بــودن ســفره
آب زیرزمینــی زرنــد ،بــدون شــک اهمیــت
حفــظ ســفره ارزشــمندتر از تأمیــن آب شــرکت
فــوالد از ایــن طریــق میباشــد؛ مخصوص ـاً کــه
بهدلیــل پاییــن بــودن ســطح آب زیرزمینــی
مشــکل خاصــی زرنــد را تهدیــد نمیکنــد .در
ایــن مــورد بهتــر بــود شــرکت فــوالد بــا خریــد
آب از چاههــای کشــاورزی یــا خریــد کامــل
چاههــا و اگــر امکانپذیــر نبــود بــه خریــد
چنــد ســهم از تعــدادی از چــاه نســبت بــه
تأمیــن آب مــورد نیــاز خــود اقــدام مینمــود.
امــا چنیــن موضوعــی هیــچگاه بــا اعتــراض
کشــاورزان روبــهرو نگردیــد ،بلکــه گاهــاً بــا
رضایــت نســبی آنهــا نیــز همــراه گردیــد .در
ایــن مــورد مثالهــای متعــددی میتــوان
زد کــه بهدلیــل اطالــه کالم از ذکــر آنهــا
خــودداری میگــردد.
در مجمــوع بایــد بــه امیــد زمانــی باشــیم کــه
نهادهــا ،انجمنهــا ،مالــکان و مصرفکننــدگان
اصلــی منابــع آب ،اوالً آگاهــی خــود را نســبت
بــه وضعیــت منابــع آب منطقــه خویــش
افزایــش دهنــد و ثانیــاً بهجــای آنکــه صرفــاً
منتقــد طرحهــا و برنامههــای وزارت نیــرو
باشــند خودشــان وارد گــود گردیــده و بــا ارائــه
راهکارهــا و پیشــنهادات مفیــد مســئولین وزارت
نیــرو را متقاعــد بــه اجــرای آنهــا نماینــد؛ زیــرا
کــه ایــن خانــه متعلــق بــه آنهــا اســت.

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

وقتی کنتورها به شمارش میافتند

مریم حسنی سعدی

دبیر کمیته آب انجمن پسته ایران
موضــوع کنتورهــای حجمــی در مدیریــت
منابــع آب از طریــق کنتــرل اضافــه
برداشــت چندیــن ســال اســت کــه
دردســت اقــدام اســت ،امــا همــواره بــا اما
و اگرهایــی در کارکــرد فنــی آنهــا ،زمــان
وارد مــدار شدنشــان و نحــوه آمــوزش
کشــاورزان روبــهرو بودهاســت .از ایــن
رو ،ســراغ وحیــد اســام مجــری طــرح
تعــادل بخشــی و مســئول حفــاری و عضــو
کمیســیون رســیدگی بــه صــدور پروانــه
شــرکت آب منطقــهای کرمــان رفتیــم.
اســام  15ســال ســابقه کار در شــرکت آب
منطقــهای را در کارنامــه خــود دارد.
آقــای اســام! از چــه ســالی کنتــور حجمی
در اســتان کرمــان اجــرا شــده اســت؟ و
تاکنــون چنــد درصــد از چاههــای آب
دشــتهای اســتان بــه کنتــور حجمــی
مجهــز شــدهاند؟
تقریبــاً از ســال  1394نصــب کنتــور آغــاز
شدهاســت .در شــمال اســتان روی حــدود 85
درصــد چاههــا کنتــور نصــب شــده اســت .وصــل
بودنشــان یــک بُعــد اســت ،عملیاتــی شدنشــان
هــم بُعــد دیگــری اســت .دشــت بردســیر بهعنــوان
اولیــن دشــت اســتان بــه کنتــور تجهیــز و کام ـ ً
ا
عملیاتــی شدهاســت و دشــتهای رفســنجان و
زرنــد در حــال عملیاتــی شــدن هســتند.

نحــوه عملیاتــی شــدن کنتــور بــه چــه
صــورت اســت؟
یکســری از کنتورهــا کارت شــارژ دارنــد کــه بــا
توجــه بــه دبــی چــاه و ســاعت کارکــرد حجــم
برداشــت آب مشــخص میشــود و بــر اســاس آن
حجــم ،کارت شــارژ میشــود و در مــورد تعــدادی
کــه کوچــک هســتند ( 2اینــچ) ،کنتــور توســط
اپراتــور قرائــت میگــردد.
در ایــن حجــم تحویلــی آیــا ضریــب
هیدرومــدول (نیــاز آبــی نــوع کشــت) هــم
در نظــر گرفتــه میشــود؟
بلــه .متأســفانه در صــدور پروانههــای قدیمــی،
ســند ملــی آب دیــده نشــده و بیشــتر از حــد
پروانــه صــادر کردهانــد و از طرفــی خیلــی از
افــراد توســعه کشــت دادهانــد .در شــهرهایی مثــل
رفســنجان یــا جاههــای دیگــر کــه برویــد خیلــی
از اراضــی ملیانــد کــه نشــان دهنــده تصرفــی
بودنشــان اســت .درواقــع ،بعــد از انقــاب هــم
بیرویــه چــاه زده شــد و هــم توســعه کشــت
انجــام شدهاســت.
خیلــی جالــب اســت ،دشــت رفســنجان در ســال
 53شمســی ممنوعــه اعــام شــد و قبــل از
انقــاب پروانههایــی کــه در دشــت رفســنجان
صــادر میشــدند اکثــرا ً ســاعت کارشــان 3600
ســاعت بــود ،ولــی بعــد از انقــاب ســاعت کارکــرد
را بــاال بردنــد.
ســاعت کارکــرد  3600ســاعت یعنــی باغــی نبایــد
موجــود باشــد؛ یعنــی ایــن مقــدار برداشــت آب
فقــط بــرای یــک فصــل کشــت اســت ،مثــ ً
ا:
ســیبزمینی ،خیــار ،گنــدم کاشــته شــود .ولــی
متأســفانه بعــد از انقــاب تعــداد زیــادی چــاه
حفــر شــد .ایــن چاههــا هــم ســطح زیــر کشــت
را بــاال بــرد و هــم بــه ســمت باغــداری رفتنــد.
امــروز میانگیــن اُفــت ســاالنه دشــت رفســنجان
 63ســانتیمتر اســت.
باالخــره ایــن اتفاقــات رخ داد کــه بــه امــروز

رســیدیم .هــم آب کیفیتــش را از دســت داده
و هــم آبخوانهایمــان ضعیــف شــده اســت و
مناطقــی مثــل رفســنجان دیگــر تــوان آبی نــدارد؛
مثـ ً
ا چاهــی کــه  30لیتــر پروانـهاش بــوده ،طــی
 15ســال گذشــته چهــار بــار جابهجــا شــده،
ولــی بیــش از شــش ،هفــت لیتــر آب نتوانســتند
بردارنــد .در واقــع دیگــر زمیــن آن تــوان برداشــت
آب را نــدارد.
در مــورد کنتورهــای حجمــی کــه بــر
اســاس حجــم محاســبه میکننــد ،آیــا
امــکان محاســبه اضافــه برداشــت هــم
دارنــد؟
بــا نصــب کنتــور اضافــه برداشــت نداریــم .وقتــی
کــه نیروهــای بازرســی شــرکت بازدیــد میکننــد
دبــی بایــد طبــق پروانــه باشــد ،اگــر برداشــت
بیشــتر باشــد صاحــب چــاه را ملــزم میکننــد
کــه ایــن دبــی کاهــش پیــدا کنــد ،وقتــی کاهــش
پیــدا کــرد بعــد شــارژش میکننــد .شــارژ کنتــور
بــر اســاس دبــی و ســاعت کارکــرد چــاه اســت.
معمــوالً بعضــی از مــردم اعتــراض میکننــد و
میگوینــد چــرا بعضــی چاههــا یکســره دارنــد کار
میکننــد ،ولــی بعضــی چاههــا ســریع شارژشــان
تمــام میشــود؛ علــت ایــن امــر ایــن اســت کــه
دبــی آن چاههــا از دبــی پروانــه کمتــر اســت و
چــون مــاک مــا حجــم اســت بــه همیــن دلیــل
ایــن اتفــاق میافتــد.
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آب

بابــت شــارژ کنتــور هزین ـهای هــم گرفتــه
میشــود؟
شــارژ کــردن رایــگان اســت .هزینــهای کــه هنــگام
شــارژ کــردن گرفتــه میشــود بــرای خدمــات
پشــتیبانی کنتــور اســت کــه برعهــده شــرکت نیســت.
ایــن هزینــه بابــت کالیبراســیون و کنتــور اســت کــه
هزینــهاش بــر عهــده خــود متقاضــی اســت.
پــس چــرا دســتگاه کارتخــوان در
شــرکتهای آب منطقــهای وجــود دارد؟
ای ـن دســتگاه مــال شــرکتهای خصوصــی اســت
و مربــوط بــه شــرکت آب منطقـهای نیســت .فکــر
میکنــم فقــط در رفســنجان ایــن اتفــاق افتــاده
اســت و تــا جایــی کــه مــن در جریــان هســتم در
شهرســتانهای دیگــر نداشــتهایم .بایــد عــرض
کنــم ایــن کارتخــوان مــال شــرکتی اســت کــه
قــرارداد پشــتیبانی را انجــام میدهــد؛ بــرای
راحتــی اربابرجــوع ایــن کار را کردنــد ،وگرنــه
بایــد میرفتنــد بیــرون خدمــات میگرفتنــد.
آیــا در مــورد نحــوه عملکــرد کنتــور
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حجمــی و نحــوه شــارژ اطالعرســانی
شدهاســت؟ اینکــه کشــاورز چگونــه
اطــاع پیــدا کنــد کــه چقــدر شــارژ دارد و
در طــول ســال چقــدر بایــد اســتفاده کند؟
بلــه ،میــزان حجــم روی کنتــور نمایــش داده
میشــود .متأســفانه موتورچیهــا افــراد
باســوادی نیســتند و کشــاورزها بایــد همــت
کننــد و افــراد نســبتاً باســوادی جایگزیــن کننــد
تــا حواسشــان باشــد شــارژ تمــام نشــود .حتــی
وزارت نیــرو بــرای توجیــه کشــاورزها در ســال
اول گفتــه بــود اگــر کســی شــارژش تمــام شــد
یــک هفتــه تــا ده روز قطــع باشــد بعــد وصــل
کنیــد و دوبــاره شــارژش کنیــد.
آیــا منظورتــان ایــن اســت مــدت
زمانــی کــه بــرای ســازگاری کشــاورزها
در کرمــان در نظــر گرفتنــد یــک ســاله
اســت؟
بلــه ،یــک ســال فرصتــی بــود کــه گفتنــد
کنتــور را قطــع کنیــد ،ولــی در ایــن قطــع
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شــدن کــه یــک هفتــه تــا ده روز طــول
میکشــد اطالعرســانی صــورت بگیــرد و
کشــاورز بیایــد اداره صحبــت کنــد تــا توجیــه
شــود .ایــن موضــوع کمکــم دارد جــا میافتــد.
آیــا ســاعت کارکــرد بــرای هــر دشــت
یکســان در نظــر گرفتــه شــده اســت یــا
خیــر هــر واحــد بهرهبــرداری ســاعت
کارکــرد مختــص خــود را دارد؟
بــرای هــر چاهــی فــرق میکنــد ،ولــی بــر اســاس
حجــم ســندملی آب اســت .اکثــر چاههــا ســاعت
کارکردشــان بیشــتر از ســند ملــی اســت؛ چــون
اراضیشــان نیــز بیشــتر اســت ،پــس شــامل اصالح
نمیشــود .بایــد عــرض کنــم کــه در تعدیــل
 25درصــد از حجــم برداشــت کــم میکنیــم؛
یعنــی هــم از دبــی و هــم از ســاعت کارکــرد
کــم میشــود .در حــال حاضــر آب نداریــم و مــا
مجبوریــم کــم کنیــم .کســانی کــه اراضــی تصــرف
کردنــد بایــد اراضــی را رهــا کننــد .تأمیــن آب
واقعــاً بــرای دشــت امکانپذیــر نیســت.

یکی از سیاست های انجمن پسته ایران
ترویج دانش کاربردی و اطالع رسانی دقیق و شفاف در زمینه تولید و تجارت پسته است.
با توجه به ضریب نفوذ و رونق باالی شبکه های اجتماعی و همچنین اثربخشی کلیپ های آموزشی،
انجمن پسته ایران عالوه بر تولید نشریه ،اقدام به تولید محتوای صوتی و تصویری در این زمینه نموده است.
رویکرد انجمن در ابتدا تولید محتوا در مورد فعالیت های پایه ای و کاربردی به شکلی بسیار ساده می باشد.
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