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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.

در شماره اردیبهشت ماهنامه دنیای پسته خواهید خواند
مطابــق معمــول ،شــماره اردیبهشــت ماهنامــه دنیــای پســته حــاوی مطالبــی در چهــار
بخــش انجمــن ،باغبانــی ،بازرگانــی و آب اســت .موضــوع اصلــی کــه در بخــش انجمــن
بــه آن پرداختهشــده ،خبــر انتخــاب دبیــرکل جدیــد انجمــن پســته ایــران اســت .حســین
رضایــی  -دبیــرکل جدیــد انجمــن  -کیســت و ســابقه فعالیــت او در عرصــه پســته
چیســت؟ و ســخن آغازیــن وی شــامل چــه نکاتــی اســت؟ در ایــن ماهنامــه بــه ایــن
ســواالت پاســخ دادهشدهاســت.

عناویــن پرداختهشــده در بخــش باغبانــی ایــن ماهنامــه مثــل همیشــه موضوعــات
مرتبــط بــا فصــل اســت :از چالشهــای کمبــود کلســیم گرفتــه ،تــا بیماریهــای جدیــد
و شــایع پســته ،کنــکاش بــازار کــود و نقــد توصیههــای کارشناســی کــه ایــن روزهــا بــه
شمشــیر دولب ـهای میمانــد کــه در یــک ســمت میتوانــد باعــث بــاال رفتــن عملکــرد
تولیــد شــود و در ســمت دیگــر منجــر بــه وارد آمــدن صدمــه بــه بــاغ شــود .همچنیــن،
ریشــه مشــکل در پاییــن بــودن بهــرهوری تولیــد پســته بهطــور خــاص مــورد بررســی
قــرار گرفتهاســت .مطلــب جدیــد و جــذاب اضافــه شــده بــه ایــن بخــش ،تصویرهایــی
اســت کــه بــا جزئیــات و وضــوح کــم نظیــری رونــد تکمیــل مراحــل رشــدی درختــان،
میــوه پســته و زندگــی آفــات را شــرح میدهــد.
بخــش بازرگانــی در شــماره اردیبهشــت دنیــای پســته شــامل بحــث جــذاب تحلیــل
بازارهــا در شــش مــاه نخســت ســال تجــاری و اثــر تحــوالت روز بــر تجارت پســته اســت.
از ای ـنرو ،ویــروس کوویــد 19-یــا همــان کورونــای مشــهور از ایــن ماهنامــه هــم ســر
درآورده و یــک تحلیــل خارجــی و یــک تحلیــل داخلــی در اینبــاره در مقــاالت بــه چشــم
میخــورد .همچنیــن ،در مطلــب دیگــری لیســتی از انــواع مســائلی کــه تجــارت پســته
کشــور بــا آنهــا دســت بــه گریبــان بــوده جم ـعآوری شــده و در یــک قــدم فراتــر ،اثــر
ایــن عوامــل بررســی شــدهاند در پایــان ،گزارشهــای مرتبــط بــا فــروش پســته آمریــکا
و مــردودی محمولههــای مغزجــات درختــی و خشــکبار وارداتــی بــه اتحادیــه اروپــا ،ژاپــن
و اســترالیا ارائــه شــدهاند.

در بخــش آب بــه تشــریح قانــون مدیریــت پایــدار آب زیرزمینــی
( )Sustainable Groundwater Management Actدر کالیفرنیــا پرداختهایــم .مثــل
اینکــه کالیفرنیاییهــا قصــد دارنــد طبــق یــک برنامــه عمــل در ســفرههای آب
زیرزمینــی کــه اضافــه برداشــت دارنــد تــا بیســت ســال آینــده بــه پایــداری برســند.
اهمیــت بررســی قانــون مذکــور از ایــن جهــت اســت کــه اوالً بــر آینــدۀ صنعــت
پســتۀ کالیفرنیــا بــه عنــوان رقیــب اصلــی پســتۀ ایــران اثــر دارد و ثانیــ ًا حــاوی
بســیاری نــکات آموزنــده بــرای مدیریــت منابــع آب زیرزمینــی در کشــور خودمــان
اســت.
ابوالفضل زارع نظری  ،سردبیر ماهنامه دنیای پسته

انجمن

دبیرکل انجمن پسته ایران منصوب شد

انجمــن پســته ایــران کــه در دفتــر انجمــن در
کرمــان برگــزار شــد ،حســین رضایــی تــاج

ل فعالیت
سا 

ه فعالیت
زمین 

1372-1376

کارشناس باغبانی -رتبه اول دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان اصفهان

1376-1379

کارشناس ارشد باغبانی(میوه کاری) -رتبه اول دانشگاه آزاد اسالمی جهرم

1378-1398

همکاری در طرح های تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات پسته کشور

1379-1385

کارشناس مسئول باغبانی جهاد کشاورزی انار

1380-1398

عضو انجمن علوم باغبانی ایران

1385-1387

تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان

1385-1392

مسئول مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی حومه رفسنجان

1389-1393

عضو شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان رفسنجان

1392-1394

مسئول امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان

1393-1398

عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

1393-1398

عضو کمیته باغبانی موقوفات یزد و کرمان آستان قدس رضوی

1394-1398

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان

1397-1398

عضو انجمن پسته ایران

آبــادی بــه ســمت دبیرکلــی انتخــاب شــد .در

ایــن جلســه اعضــای هیئــت مدیــره ،ضمــن
قدردانــی از زحمــات بیشــائبه حجــت حســنی

ســعدی باالخــص در طــول چنــد مــاه اخیــر،
حســین رضایــی تــاج آبــادی را بهعنــوان

دبیــرکل انجمــن پســته ایــران منصــوب کردنــد.
همچنیــن حجــت حســنی ســعدی در ســمت
جانشــینی دبیــر کل انجمــن پســته ایــران ابقــا
شــد.

در مصوب ـهای کــه در ایــن راســتا بــه تصویــب
رســیده ،آمدهاســت« :هیئــت مدیــره بــر خــود
الزم میدانــد تــا از تمامــی افــراد ،مقامــات
و ارگانهایــی کــه بــا از خودگذشــتگی و در

راســتای کمــک بــه ارتقــاء صنعــت پســته

کشــور در بعــد «ملــی» راه را بــرای ایــن تصمیــم
همــوار کردنــد ،کمــال تشــکر و قدردانــی را

بهجــا آورد».

در جــدول مقابــل رزومــه فعالیــت حســین

رضایــی بــه ترتیــب ســال آورده شــده اســت.

رزومه فعالیت حسین رضایی دبیر کل انجمن پسته ایران

معرفی حسین رضایی تاج آبادی ،دبیرکل انجمن پسته ایران

پشتکار با چاشنی مثبتنگری
ابوالفضل زارع نظری
سردبیر ماهنامه دنیای پسته

حســین رضایــی کشــاورز زادهای اســت متولد
ســال  1354کــه در شهرســتان رفســنجان
چشــم بــه جهــان گشــوده و قریــن بــه 30
ســال ،هــرروز بــا درخــت پســته همزیســتی
کردهاســت.
رضایــی اصالتــاً تــاج آبــادی بــوده ،همــان
روســتایی در رفســنجان کــه ارقــام کلــه
قوچــی ،اکبــری ،ممتــاز ،چــروک ،امیــری
و محســنی توســط برخــی از کشــاورزان
ســختکوش و نکتهبیــن ایــن منطقــه
گزینــش و در ســایر نقــاط کشــور تکثیــر و
ترویــج شــدهاند .رضایــی نیــز از میــراثداران
خــوش ذوق و باســتعداد ایــن منطقــه زرخیــز

در جلســه  19اســفندماه  1398هیئــت مدیــره

اســت .بهطوریکــه امــروز باغهــای
پــدریاش کلکســیونی بینظیــر از پایههــا و
پیوندهــا اســت.
درختــان یــک ردیــف از بــاغ ،درختــان
خودمــادهای هســتند کــه بذرشــان از یــک
درخــت  200ســاله از منطقــه ابراهیــم آبــاد
شــور انتخــاب شدهاســت .در وســط بــاغ،
پایــه اینتگریمــا بــه چشــم میخــورد! در
ســویی دیگــر ارقــام رضایــی زودرس کــه
محصولــش در تيرمــاه قابــل برداشــت اســت
و در نقط ـهای دیگــر ارقــام رضايــى دیــررس
وجــود دارنــد .پیونــد بنــه روی پایــه اهلــی،
درخــت دورگگیــری شــده از ارقــام بنــه و

احمدآقایــی ،پيونــد درخــت  400ســاله تــاج
آبــادی کــه پســتههایش شــبیه بــه رقــم
فندقــی هســتند ،و وجــود ارقامــی کــه هنــوز
نامــی ندارنــد ،امــا هریــک ویژگــی خاصــی
دارنــد ،همــه و همــه در ایــن مجموعــه بــه
چشــم میخورنــد .البتــه خودنمایــی درختــان
پســته رقــم چــروک تحســين برانگيــز اســت و
وقتــی ســطح بــرگ وســیع آن را میبینــی و
توضیحــات رضایــی از پرمحصولــی و تابآوری
ایــن درخــت را در تقابــل بــا ناســازگاریها
میشــنوی ،خیــره میمانــی و بــه وجــد
میآیــی.
در ایــن باغهــا ســالهای ســال انــواع
و اقســام محلولهــا و کودهــا ،ســموم،
مبــارزات بیولوژیــک ،گــرده افشــانی کنتــرل
شــده و عمليــات خــاکورزی ،تیمــار و
آزمــون شــدهاند .یــک کلکســیون و کارگاه
تحقیقی_آموزشــى کاربــردی و کوچــک،
ِ
زیــر نظــر یــک کارشــناس تیزبیــن .رضایــی
خــودش بــا تــک تــک درختــان ســر و ســری
سال پنجم -اردیبهشت  - 99شماره ()46
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انجمن
دارد و وضعیــت شــکوفه بــه شــکوفه و خوشــه
بــه خوشــه در ذهنــش حکاکــی شدهاســت،
وقتــی در گفتوگوهایــش نشــانی درخــت،
شــکوفه و یــا خوشــهای را میدهــد ،ایــن
رابطــه انســان بــا درخــت کامــ ً
ا هویــدا
میگــردد.
ایــن مــوارد تنهــا بخشــی از وصــف الحــال
شــخصیتی اســت کــه بــه نــام حســین رضایــی
میشناســیم.
رابطــه دوســتانه او بــا باغــداران از سراســر
کشــور از بلوچســتان تــا انــار ،از انــار تــا
ورامیــن و ســاوه ،از سروســتان فــارس تــا
ســرخس اســتان خراســان بــزرگ ،بــا فعــاالن
بخــش خصوصــی ،بــا مســئولین سیســتم
دولتــى از شــهردار و فرمانــدار گرفتــه تــا

نماینــدگان مجلــس ،از روحیــه رواداری و
مثبتنگــر وی گواهــی میدهــد.
ایــن درحالیاســت کــه رضایــی بــاور دارد
کــه مداخلــه دولــت در امــور بــازار پســته و
اقتصــاد ،خصوص ـاً مســائل اقتصــادی مرتبــط
بــا پســته ،بایــد بــه حداقــل ممکــن برســد؛
مداخالتــی از قبیــل مداخلــه در بــازار ارز،
قیمتگــذاری ،انحصارطلبــی ،رانتپاشــی
و گماشــتن تعهــد ارزی بــر تجــارت پســته
و همچنیــن زیــر ســوال بــردن مالکیــت
خصوصــی در مــورد اراضــی و آب کــه از
موضوعــات مهــم نــه تنهــا در پســته ،بلکــه
در اقتصــاد کشــور هســتند .وی پیــش از ایــن
نیــز در ســمت مدیریــت جهــاد کشــاورزی
شهرســتان رفســنجان بــا نماینــدگان مجلــس

در خصــوص مســائل فــوق رایزنــی داشــته
و ســعی کــرده صــدای پســته را بــه گــوش
مســئولین برســاند.
امــروز حســین رضایــی تــاج آبــادی دبیــرکل
انجمــن پســته ایــران اســت ،او پــس از کســب
دانــش آکادمیــک ،داشــتن تجربــه موفــق
باغــداری و کارآمــدی در مقــام مدیــر جهــاد
کشــاورزی رفســنجان بــه ایــن ســمت دســت
یافتهاســت .و ایــن پتانســیل کامــ ً
ا موجــود
اســت کــه مجموعــه ویژگیهــای ذکــر شــده
بــه کمــک تعامــل جامعــه پســتهای و ذينفعان
دولتــی بتوانــد بــه پيشــرفت پســته کشــور
کمــک نمایــد و در امــور افزایــش بهــرهوری
در تولیــد و فــروش بهتــر پســته ،نتایــج
بهتــری حاصــل آیــد.

پیشرفت ممکن است
نخســتین روز بهــار ،آغــازی بــرای اعتــدال ،طــراوت ،نشــاط
و شــادابی و نــوروز ،عیــد شــکوفایی ،پویایــی ،بالندگــی،
نوخواهــی و نواندیشــی اســت .فــرا رســیدن ســال نــو نویــد
بخــش افــکار نــو و تصمیمهــای نــو بــرای آینــده اســت،
آینــدهای کــه همــه امیــد داریــم بهتــر از گذشــته باشــد .بــا
آنکــه صنعــت پســته در ســالی کــه گذشــت شــاهد فــراز و
نشــیبهای فراوانــی بــوده ،امــا توســعه ســطح زیرکشــت در
برخــی اســتانها و جایگزیــن نمــودن کشــت ایــن محصــول
ارزآور بهجــای ســایر محصــوالت آببَــر و بــا بــازده
اقتصــادی کــم ،نشــان از پیشــرفت ایــن صنعــت در ســایر
اســتانها دارد.
پیشــرفت بیشــتر در صنعــت پســته بــا هــدف افزایــش
تولیــد در واحــد ســطح بــا اجــرای برنامههــای جامــع
و بــا اســتفاده از تعامــل بخــش دولتــی و ظرفیتهــای
تشــکلهای خصوصــی بخــش صنعــت پســته و همراهــی
پســتهکاران ســختکوش کشــور امــکان پذیــر اســت .بــر
ایــن اســاس ،امیــد آن مــیرود کــه در ســال پیــش رو نیــز
موفقیتهــای بیشــتری را بهدســت آورده و بــا بهکارگیــری
آخریــن دســتاوردهای علمــی و تحقیقاتــی توســط پســتهکاران،
همــگام بــا تجــارت موفــق تجــار و صادرکننــدگان ،زمینههــای
مناســب و گســتردهتری بــرای بهرهگیــری از ظرفیتهــای
بالقــوه در کلیــه زیــر بخشهــای صنعــت پســته فراهــم

 10سال پنجم -اردیبهشت  - 99شماره ()46

نماییــم .و پســته کشــور بــا تــاش تولیدکننــدگان در راســتای
افزایــش بهــرهوری ،اقتصــادی کــردن و پایــداری تولیــد بیشــتر
بــه نتایــج مطلــوب دســت یابــد.
اینجانــب ضمــن تقدیــر و تشــکر از زحمــات همــه مؤسســین
انجمــن ،هیئــت مدیــره ،هیئــت امنــاء و دبیرکلهــای ســابق،
کــه شــب و روز بــرای ارتقــاء صنعــت پســته کشــور قــدم
برداشــتهاند ،امیــدوارم در ســال جــاری بــا یــاری خداونــد
یکتــا و همــت و تــاش همــکاران دبیرخانــه انجمــن،
تولیدکننــدگان ،بخشهــای خدماتــی ،تجــار داخلــی و
صادرکننــدگا ِن عرصــه پســته ،تمــام تــاش خــود را جهــت
تقویــت بنیانهــا و زیرســاختهای صنعــت بــهکار گرفتــه
و انشــاءاهلل بــا تــداوم آن یقین ـ ًا شــاهد پیشــرفت روزافــزون
صنعــت پســته کشــور باشــیم.
حسین رضایی تاج آبادی
دبیرکل انجمن پسته ایران

باغبانی

در کانال تلگرام انجمن به آدرس  https://t.me/IPA2019ما را دنبال کنید

 -1مرحله تورم جوانه

 -2مرحله ظاهر شدن محور گل آذین
محلول پاشی انجام نشود

 -5مرحله ارزنو

محلول پاشی شروع شود

 -7مرحله سخت شدن پوسته استخوانی
پایان محلول پاشی

مناسب ترین زمان فروت ست است

 -4مرحله پایان گرده افشانی
سمپاشی شروع شود

 -3مرحله تمام گل

محلول پاشی و سمپاشی انجام نشود

 -6مرحله نخودی

محلو ل پاشی عناصر میکرو ،اسید آمینه ،جلبک دریایی و کلسیم
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باغبانی

در کانال تلگرام انجمن به آدرس  https://t.me/IPA2019ما را دنبال کنید

اثرات گموز بر درخت پسته

اثرات گموز روی طوقه درخت

اثر شوری پشته نزدیک درخت پسته

اثرات شوری روی گلها و برگهای تازه باز شده
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در گموز برگ و میوه ها با هم خشک می شوند

باغبانی

درآمدی بر کنکاش بازار کود و توصیههای کارشناسی
کــود شــیمیایی مرغــوب را چگونــه میتــوان
تشــخیص داد؟! بهمنظــور یافتــن پاســخ ایــن
ســوال بــه ســراغ امــاناهلل جوانشــاه عضــو هیئــت

علمــی پژوهشــکده پســته کشــور رفتیــم .از
ایـنرو ،جوانشــاه بحــث مشــکالت بــازار کــود و
توصیههــای کارشناســی را بــاز کــرد و تصویــر

کلــی کشــاورزی ایــران و مشــکل تولیــد پســته
در ایــن رابطــه را ترســیم نمــود .همچنیــن وی
نکاتــی از قبیــل :نیــاز بــه جیــره غذایــی کامــل و
پنــج فاکتــور اساســی در تغذیــه درختــان پســته
را ارائــه کــرد .ایــن مطالــب در ســه قســمت
جداگانــه و بــه شــکل پیوســته تنظیــم شــدهاند.

وقتی بیاعتمادی ریشه میدواند

اماناهلل جوانشاه
عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور

تصویر کلی کشاورزی ایران
مــا یــک کشــاورزی ســنتی داشــتیم؛ آبــی
از قنــات میآمــده و کشــاورز همــان
کــودی کــه از گاو و گوســفندش بــه دســت
مــیآورده را در بــاغ اســتفاده میکــرده و
یــک محصولــی برداشــت میشــده؛ یعنــی
کار در یــک اکوسیســتم بســته و بــدون
مشــکل خاصــی انجــام میشــده و آفــت
هــم کــم بودهاســت .کاشــت پســته نیــز در
ایــن شــرایط گســترش پیــدا کردهاســت.
بــه مــرور زمــان مــا آبهــا را کشــیدیم،
کودهــای شــیمیایی موجودشــدند و بــه
صــورت نامتناســب وارد کشــور شــدند؛ مثـ ً
ا
یــک دفعــه اوره آمــده و چنــد ســال بعــد از
آن پتــاس شــناخته شدهاســت .بهطورکلــی،
در ایــن ســبک ،یعنــی کشــاورزی ســنتی،
آبیــاری بــه صــورت ســنتی انجــام میشــود،
از کودهــای حیوانــی اســتفاده میشــود و
ســموم بــه کار نمیرونــد.
امــا در کشــاورزی مــدرن آبیــاری بــا اســتفاده
از سیســتم تحــت فشــار صــورت میگیــرد
و عملیــات کشــاورزی مکانیــزه اســت .در
کنــار ایــن دو ســبک کشــاورزی ،کشــاورزی
بیهویــت هــم وجــود دارد ،کشــاورزی کــه
نــه بــه شــیوه ســنتی اســت و نــه مــدرن!
کشــاورزی امــروز مــا یــک فعالیتــی اســت
کــه بیــن شــیوه ســنتی و پیشــرفته مانــده ،نــه
ســنتی هســتیم و نــه پیشــرفته .ایــن موضــوع
یــک بیهویتــی را در کشــاورزی مــا ایجــاد
کردهاســت.
اگــر بــه نتیجــه فعالیتمــان کــه همــان
مقــدار محصــول برداشــت شدهاســت نــگاه
کنیــم ،میبینیــم مثــ ً
ا متوســط عملکــرد
تولیــد گنــدم مــا  2هــزار و  200کیلوگــرم
و متوســط تولیــد در دنیــا  3هــزار و 900

کیلوگــرم اســت؛ متوســط دنیــا یعنــی عــدد
تولیــد گنــدم در آفریقــا ،اروپــا ،اســترالیا و
آمریــکا را روی هــم گذاشــتهاند و ایــن عــدد
بــه دســت آمدهاســت .باالتریــن عملکــرد
تولیــد گنــدم در دنیــا هــم  9هــزار کیلوگــرم
اســت 9 .هــزار کیلوگــرم کجــا و  2هــزار و
 200کیلوگــرم کجــا؟! تولیــد پســته هــم از
ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.

مقایسه متوسط عملکرد برخی از محصوالت کشاورزی

ایران (کیلوگرم)

متوسط عملکرد دنیا
(کیلوگرم)

باالترین عملکرد
(کیلوگرم)

گندم

2.200

3.900

9.000

برنج

2.800

5.200

6.700

ذرت

4.400

9.000

11.600

سویا

1.300

3.100

4.600

پسته

600

----

12.000

مشکل تولید پسته
بعضــی افــراد بــر ایــن باورنــد کــه مشــکل
تولیــد پســته در ایــران فقــط بهخاطــر آب و
هــوا اســت .آیــا دنیــا شــرایط آب و هوایــی
بهتــری دارد و همیشــه مــا مشــکل داریــم؟
یــا نــه! مــا داریــم یــک اشــتباهی را مرتکــب
میشــویم کــه نمیخواهیــم قبولــش کنیــم.
در حالــی کــه کشــاورز کــم هزینــه نمیکنــد،
امــا طــی ســی ســال گذشــته هــر ســاله
عملکــرد باغهایمــان کاهــش پیداکردهاســت.
دلیــل ایــن کــه چــرا ایــن اتفــاق افتــاده و البتــه
مخصــوص پســته هــم نیســت ،چیســت؟ مــا
در ســایر محصــوالت هــم همیــن مشــکل را
داریــم .بــه نظــر مــن ایــن کاهــش عملکــرد

مشــکلش آب و هــوا نیســت ،بلکــه ســهم
عمــدهای از مشــکل بــه بحــث تغذیــه درختــان
پســته برمیگــردد.
در رابطــه بــا موضــوع تغذیــه درختــان پســته
علیرغــم تمــام پیشــرفتهایی کــه در دنیــا
در زمینــه کشــاورزی حاصــل شــده ،باغــدار
پســته ایرانــی بــه کودهــای ســنتی تمایــل
بیشــتری دارد؛ چــرا؟ چــون کشــاورز بــه بــازار
و توصیــه کارشناســی بیاعتمــاد شدهاســت و
ایــن موضــوع بــه حفــظ شــیوه ســنتی در تولید
پســته دامــن میزنــد .بــه عبــارت دیگــر:
 -1در بــازار کــود کشــش یــا تقاضــا زیــاد
اســت ،چــون نیــاز زیــادی در آن وجــود دارد.
وقتــی تقاضــا زیــاد اســت ،افــراد زیــادی جذب
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باغبانی
ایــن بــازار بــرای فــروش ایــن نهــاده میشــوند.
از ایــن افــراد یــک تعــدادی میخواهنــد در بــازار
بماننــد و تأمیــن کــود مــورد نیــاز بــرای ســالهای
آینــده هــم در ذهنشــان اســت .امــا ،یکســری افــراد
هــم در ایــن بــازار حضــور دارنــد کــه کالهبــردار
هســتند و نــه تنهــا در بــازار کــود ،بلکــه در
صنعــت مــواد غذایــی و در تأمیــن قطعــات یدکــی
خــودرو هــم فعــال هســتند .قطعـ ًا بــازار کــود هــم
خالــی از ایــن افــراد نیســت .بنابرایــن ،تأمیــن کــود
بــه یکــی از بزرگتریــن دغدغــه کشــاورزها در
زمینــه تولیــد پســته تبدیــل میشــود .از ایــنرو
باغــداران میگوینــد کــود گاوی ،گوســفندی و
مرغــی مطلوبیــت بیشــتری دارد ،چــون حداقــل
میتوانــد مطمئــن شــود کــودی کــه تأمیــن کــرده

کــود گاو یــا گوســفند اســت .هــر چنــد کــه ایــن
روزهــا در ایــن کودهــا هــم تقلــب شــده و شــیره
کــود را میکشــند و جداگانــه میفروشــند! یــا
مــوادی مثــل خــاک اره بــه آن اضافــه میکننــد
کــه کیفیــت کــود را بــه شــدت پاییــن م ـیآورد و
بــرای درخ ـت نیــز مشــکل ایجــاد میکنــد .دیــده
شــده بعضــی افــراد ،مــوادی را بــا کــود مخلــوط
میکننــد کــه بــرای درخــت مضــر اســت؛ مثــ ً
ا
میخواهنــد کــود را ســیاه کننــد از گازوئیــل
اســتفاده میکننــد .در مــورد ایــن افــراد ،میشــود
اصطــاح ناجوانمــرد را بــه کار بــرد کــه بــرای
رســیدن بــه پــول حاضرنــد ســرمایه باغــدار را از
بیــن ببرنــد.
 -2ایــن تقاضــای زیــاد یــک ســردرگمی هــم بــا

توصیههای کارشناسی ناقص و درختانی که رو به نابودی میروند

فقدان جیره غذایی کامل
تغذیــه گیاهــان خیلــی پیچیــده نیســت .مــا
میگوییــم درخــت  16عنصــر نیــاز دارد کــه
 3عنصــرش را از هــوا میگیــرد و  13عنصــر
دیگــر کــه شــامل :ازت ،فســفر ،پتــاس ،گوگــرد،
کلســیم ،منیزیــم ،آهــن ،مــس ،روی ،منگنــز،
بُــر ،مولیبــدن و کلــر اســت را بایــد از خــاک
بگیــرد .بعضــی از محققیــن میگوینــد  15عنصــر
و بعضــی از عناصــر مثــل ُکبالــت را هــم جــزو
ایــن دســتهبندی میداننــد .آنچــه را کــه تقریب ـ ًا
متفقالقــول هســتند ایــن اســت کــه  13عنصــر
بایــد از خــاک تأمیــن شــود و ایــن  13عنصــر
هــم بایــد کامــ ً
ا در آب حــل شــوند تــا گیــاه
بتوانــد اســتفاده کنــد .اینکــه مــا یــک کــودی را
در آب بدهیــم و حــل نشــود و انتظــار داشــته
باشــیم گیــاه اســتفاده کنــد ،اشــتباه اســت .نکتــه
دیگــر اینکــه ،آنچــه کــه گیــاه بهطــور مســتقیم
از خــاک میگیــرد بیــن  3تــا  5درصــد وزن
گیــاه را تشــکیل میدهــد .اگــر  100کیلوگــرم
وزن مــواد معدنــی گیــاه پســته باشــد ،بیــن  3تــا
 5کیلوگــرم عناصــر از خــاک تأمیــن میشــود و
حــدود  95درصــد تــا  97درصــدش را فتوســنتز
میســازد .بنابرایــن ،اگــر درخــت بــرگ ســالمی
داشــته باشــد ،انــدازه ســطح بــرگ خــوب باشــد
و رشــد رویشــی خــوب باشــد ،میتوانیــد
محصــول برداریــد .بعضــی وقتهــا میبینیــم
در رقمــی مثــل کلــه قوچــی درخــت  5کیلوگــرم
بــرگ و مقــدار میــوه بســیار زیــادی دارد ،در
چنیــن شــرایطی ،تــا آخــر فصــل نــه برگــی
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باقــی میمانــد ،نــه درختــی و نــه میــوهای .و
خوشــحال هــم هســتیم کــه محصــول امســال
خــوب اســت! ولــی نمیدانیــم کــه درخــت
دارد از بیــن مــیرود.
چــه شــده کــه اینقــدر مشــکل داریــم؟ آن
چیــزی کــه مــن در ذهــن خــودم بــه جمعبنــدی
رســیدم و هــر چــه کــه جلوتــر میرویــم بیشــتر
بــه آن اعتقــاد پیــدا میکنــم ایــن اســت کــه
تغذیــه موجــود زنــده شــامل یــک جیــره غذایــی
اســت .راجــع بــه انســان هــم همیــن اســت .در
واقــع مــا یــک جیــره غذایــی داریــم کــه بایــد
تمــام ویتامینهــا و تمــام عناصــر ضــروری بــه
بــدن مــا برســد و در کنــارش چربــی و بحــث
تأمیــن انــرژی (کربوهیــدرات) هــم مطــرح
اســت .پــس مــا یــک جیــره غذایــی داریــم کــه
خودمــان بــه آن واقــف هســتیم و بایــد همــه
مــواد غذایــی را بخوریــم .اگــر یــک عملکــردی
در بــدن مشــکل پیــدا کنــد ،بهعنــوان مثــال
خونســازی در بــدن کاهــش پیــدا کنــد ،دکتــر
بــه شــما ویتامیــن  B12میدهــد و میگویــد
غذایــی کــه خوردیــد ویتامینــش کــم بودهاســت.
در یــک مرغــداری هــم بــر حســب ایــن کــه
مرغــداری گوشــتی باشــد یــا پــرورش مــرغ
تخمگــذار ،جیــره غذایــی متفــاوت اســت،
ایــن بــه چــه معناســت؟ بــه ایــن معناســت کــه
بایــد تمــام عناصــر ضــروری کــه مــرغ نیــاز
دارد بــه آن بدهنــد و ایــن بحــث در پــرورش
تمــام دام و طیــور هــم وجــود دارد .ولــی مــا

خــود دارد؛ کــه چــه کــودی خــوب و چــه کــودی
بــد اســت؛ ایــن کــود را االن بایــد اســتفاده کنیــم یا
در زمــان دیگــری .ایــن ســردرگمی زمانــی بیشــتر
تشــدید میشــود کــه صحبتهــای متناقضــی
از ســوی کارشــناسها گفتــه میشــود .یکــی
میگویــد ایــن کــود را اســتفاده کنیــد و دیگــری
میگویــد اگــر اســتفاده کنیــد کلــی مشــکل
برایتــان درســت میشــود .در ایــن بیــن ،کشــاورز
کلــی هزینــه تعمیــر و تغذیــه باغــش را انجــام
میدهــد ،امــا نتیجــه نمیگیــرد و کارشــناس
خیلــی راحــت میگویــد بــه خاطــر آب و هــوا
بودهاســت .آیــا واقعــ ًا آب و هــوا اینقــدر مؤثــر
اســت کــه تمــام هزینــه یــک کشــاورز را تحــت
تأثیــر قــرار دهــد؟!

بــرای درختــان پســتهمان جیــره غذایــی نداریــم.
تمــام کارشــناسهایی کــه توصیــه تغذیــهای
دارنــد همــه  13عنصــر را توصیــه نمیکننــد؛
چــرا توصیــه نمیکننــد؟! میگوینــد در خــاک
یکســری عناصــر وجــوددارد .باغهایــی کــه
درختــان آن  30تــا  70ســاله هســتند و در تمــام
ایــن ســالها محصــول از آن برداشــت شــده،
بــه همــه عناصــر نیــاز نــدارد؟! آیــا همــه نیــاز
تغذیهایــی درختــان را میتــوان فقــط بــا
محلولپاشــیها تأمیــن کــرد؟! امــروزه ،جیــره
یــا برنامــه کــودی کــه طبــق آن درخــت پســته
را تغذیــه میکنیــم یــک برنامــه کــودی ناقــص
اســت.

باغبانی
موشکافی رفتار تغذیهایی درختان پسته و نکاتی فارغ از نوع برند کود

پنج فاکتور اساسی در تغذیه درختان پسته
اگــر بخواهــم یــک تعریــف خــوب از تغذیــه
درختــان پســته داشتهباشــم ،پنــج فاکتــور را اعــام
میکنــم .اگــر یــک تغذیــه کامــل در بــاغ شــامل
ایــن فاکتورهــا باشــد ،فــرق نمیکنــد برنــدش چه
باشــد ،کــودش از آلمــان باشــد ،ایــران باشــد یــا
پاکســتان!
 -1مقــدار مناســبی از کودهــا را بــه درخــت
بدهیــم .نیــازی نیســت کــه حجــم باالیــی کــود
داده شــود ،بلکــه بایــد نیــاز درخــت را تأمیــن کرد.
اگــر میخواهیــد کــود ازت بدهیــد بایــد بــا نیــاز
درخــت متناســب باشــد.
 -2کودهایــی کــه اســتفاده میشــوند بایــد بــا هم
تناســب داشتهباشــند .در برنامــه غذایــی یــا جیــره
غذایــی بایــد تناســب وجــود داشتهباشــد .عنصــر
فســفر بــا کلســیم مشــکل دارد .اگــر فســفر بــاال
باشــد ،مانــع جــذب کلســیم میشــود .اگر کلســیم
بــاال باشــد ،باعــث رســوب فســفر میگــردد.
حاصــل ترکیــب ایــن دو عنصــر ،فســفات کلســیم
اســت کــه در خــاک تثبیــت میشــود.
تثبیــت یعنــی چــه؟ یعنــی اینکــه مــا عنصــری را
بــه عنــوان تغذیــه بــه خــاک بدهیــم ،ولــی بهدلیــل
واکنــش شــیمیایی از دســترس گیــاه خــارج شــود.
بهعنــوان مثــال ،در مــورد آهــن ،ســولفات آهــن
بــه خــاک اضافــه میشــود ،امــا خاکهــای مــا
قلیایــی هســتند و ایــن کــود در محیــط قلیایــی بــه
اکســید آهــن تبدیــل میشــود .اکســید آهــن هــم
بــرای گیــاه غیــر قابــل جــذب اســت و ایــن یعنــی
تثبیــت یــک عنصــر در خــاک .االن هــم مرســوم
اســت کــه ایــن کــود را روی چالــه کــود حیوانــی
میریزنــد کــه بــه نظــر مــن ایــن هــم کار اشــتباهی
اســت .چــون باعــث میشــود کــود حیوانــی
دیگــر کــود حیوانــی نباشــد .وقتــی ســولفات آهن،
ســولفات مــس ،ســولفات روی ،ســولفات منگنــز
کــه از نظــر شــیمیایی نمــک هســتند بــه مقــدار
زیــاد روی کودهــای دامــی ریختــه میشــود ،تمــام
باکتریهــا و قارچهایــی کــه باعــث پوســاندن
ایــن کــود میشــود از بیــن میرونــد .در چنیــن
شــرایطی کــود میپوســد ،امــا در واقــع کــود در
اثــر واکنــش شــیمیایی ایــن مــواد میپوســد ،نــه
در اثــر عملکــرد باکتریهــا و قارچهــای مفیــد
خــاک .نــه تنهــا جمعیــت ایــن میکروبهــای
مفیــد را افزایــش نمیدهیــم ،بلکــه کــود حیوانــی
را عــاری از ایــن میکروارگانیسـمها میســازیم .در

حالــی کــه ایــن میکروارگانیس ـمها نقــش خیلــی
مهمــی در ســامت خــاک ،در تنفــس خــاک و
بهبــود کیفیــت آن دارنــد .در هیــچ جــای دنیــا ایــن
کار را نمیکننــد!
 -3زمــان مصــرف کودهــا خیلــی مهــم اســت.
بســیاری از کارشــناسها و کشــاورزهای مــا در
زمســتان نیتــرات کلســیم میدهنــد ،در حالــی کــه
اصـ ً
ا کلســیم در زمســتان و اول بهار جــذب ندارد.
در واقــع جذب کلســیم از زمانی کــه تبخیر و تعرق
افزایــش پیــدا میکنــد ،شــروع میشــود .توجیهــی
هــم کــه میکننــد ،اشــتباه اســت .میگوینــد مــا
در پســته عارضــه لکــه پوســت اســتخوانی داریــم
کــه در بهــار اتفــاق میافتــد ،پــس مــا بایــد
کــود کلســیم را زمانــی بدهیــم کــه ایــن عارضــه
اتفــاق میافتــد! هــر چنــد کــه هنــوز هیــچ رابطــه
مســتقیمی بیــن کمبــود کلســیم و عارضــه لکــه
اســتخوانی مشــخص نشــده اســت ،امــا اضافــه
کــردن کلســیم در اول بهــار بــه ایــن معنــی نیســت
کــه کلســیم کــه یــک عنصــر دیــر جذبــی اســت
و در گیــاه آرام حرکــت میکنــد ،بتوانــد باعــث
بــرآورده شــدن نیــاز گیــاه گــردد .بــا محلولپاشــی
هــم نمیشــود نیــاز بــه گیــاه کلســیم را برطــرف
کــرد .اگــر کلســیم را زمانــی کــه تبخیــر و تعــرق
آغــاز میشــود اســتفاده کنیــم ذخیــره کلســیم در
گیــاه آنقــدر افزایــش پیــدا میکنــد کــه نیــاز گیــاه
را در بهــار ســال بعــد تأمیــن میکنــد .بنابرایــن،
نیــازی نیســت کــه در اســفند و فروردیــن کلســیم
بدهیــم .روی و آهــن عناصــر خیلی مهمی هســتند
و زمــان جــذب مشــخصی دارنــد و در آزمایشــاتی
کــه در پژوهشــکده پســته انجــام شــده بهتریــن
زمــان جذبشــان اردیبهشــت مــاه از طریــق
محلولپاشــی اســت.
 -4روش اســتفاده کودهــا از مــوارد مهــم اســت.
مثـ ً
ا ،کــود اوره کــودی اســت کــه ســرعت تصعید
آن بــاال اســت؛ یعنــی قبــل از اینکــه مایــع شــود،
تبدیــل بــه بخــار میشــود؛ گاز میشــود و بــه هــوا
مـیرود .مشــکل اساســی ایــن اســت کــه مــا کــود
اوره را در گرمــای تابســتان میریزیــم روی زمیــن
و روز بعــد میخواهیــم بــاغ را آبیــاری کنیــم! در
ایــن حالــت قســمت عظیمــی از ایــن کــود از بیــن
مـیرود .یــا یــک کــودی را در جایــی زیــر خــاک
میکنیــم کــه ریش ـهای آنجــا نیســت تــا بخواهــد
اســتفاده کنــد!

 -5هــر کــودی را کــه اســتفاده میکنیــد بایــد
محلــول در آب باشــد .اگــر کــودی محلــول در آب
نباشــد ،عم ـ ً
ا پولتــان را دور ریختهایــد.
در نظــر داشــتن ایــن  5مــورد خیلــی مهــم اســت.
یعنــی در جیــره تغذیــهای درخــت پســته بایــد
عناصــر بــه انــدازه کافــی باشــند ،ایــن عناصــر بــا
هــم تناســب داشــته باشــند ،زمــان مصرفشــان
درســت باشــد ،روش اســتفاده درســت باشــد و
محلــول در آب باشــند.
مــا در باغــات پســتهمان کودها را درســت اســتفاده
نمیکنیــم ،شــرایط آبــی را بحرانــی کردهایــم،
شــرایط خاکیمــان را از بیــن بردهایــم و خــاک
خالــی از عناصــر مغــذی شــده و بــه عبــارت دیگر
خــاک مســتهلک شدهاســت .خــاک یــک ظرفیتــی
دارد و میتوانــد یــک مقــدار مشــخص منگنــز،
آهــن و روی داشتهباشــد ،وقتــی مــا ایــن عناصــر
را نمیدهیــم و طــی ســالیان ســال توســط گیــاه
جــذب شــدهاند ،علیرغــم هزینههــای ســنگین،
درختهــا رشــد نمیکننــد ،برگهــا ریــز
میشــوند و درختــان سرخشــکیدگی میگیرنــد.
قانــون حداقــل کــه احتمــا ًال بهتريــن تئــورى
عامــل محدودکننــده شــناخته شــده ،توســط
جســتوس وانليبيــگ مطــرح گرديــد .وى ايــن
قانــون را بديــن صــورت بيــان نمــود :کمبــود يــا
عــدم وجــود يــک عنصــر ضــروري ،در شــریطی
کــه بقيــه عناصــر موجــود باشــند ،مانــع توليــد
محصــول مىگــردد .ايــن قانــون گاهــى اوقــات
«قانــون بشــکه» نيــز ناميــده مىشــود .اگــر
بشــکهاى داراى بدنــه تختــهاى بــا ارتفاعهــاى
متفــاوت باشــد ،قــد کوتاهتريــن تختــه
تعيينکننــده ظرفيــت بشــکه اســت.
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عارضه لکه پوست استخواني در پسته
باغبانی

حسین حکم آبادی

پژوهشگر مروج ارشد و عضو هیئت علمی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی
حسین حکم آبادی
پسته
استخواني در
عارضه لکه
میوه پسته ،طی چند سال اخیر در مناطق پستهکاری کشور
استخوانی)
پوستپوست
(اضمحالل
عارضه لکه پوست استخوانی
حسین حکم آبادی
(شکل
ترویجاست
شدیدو شده
خسارت
موجب
ویژه رقم
موسسه به
پسته
شیوع پیدا کردهاست .این عارضه در ارقام
کشاورزی
آموزش
موسسه
قوچیعلمی
کلهئت
عضو هی
ارشد
مختلف مروج
پژوهشگر
کشاورزی
آموزشوو ترویج
پژوهشگر مروج ارشد و عضو هیئت علمی
 1و .)2
بــه علــت نامشــخص بــودن عوامــل ايجادكننده اســت .احتمــال نقــش ســاير آفــات مهــم
زنجــرهچند سال اخیر در مناطق پستهکاری کشور
پسته،و طی
میوه
استخوانی)
پوست
(اضمحالل
استخوانی
پوست
لکه
عارضه
عارضــه لکــه پوســت اســتخواني ،طــي ســال نظيــر پســيل ،پروانــه چوبخــوار
باشد:
شرح
میوه
مختلف
مراحل
عارضهـايدر
این
قوچی موجب خسارت شدید شده است (شکل
کله
ویژهـوهرقم
پسته
ارقام
رشددر
عارضه
این
است.
کرده
پیدا
ـم آن بـ
عالئـ
ـور
ـه ظهـ
مرحلـ
اخيــر در
شیوع هـ
میعالئــم
تغذيــه و
اینـ
بهــه نح
میــه ب
عالـائ توج
مختلف(بـ
دارایـته
ـر پسـ
روي ميــوه پســته ،سمپاشــي هــاي متعــدد خســارت آنهــا روي ميــوه پســته) در ايجــاد
 1و .)2
ستـنا عارضــه تقريبـاً
ســموم قــارچ
مرحلهبــا انــواع
الف) ازآزمايشــي
سختـد .ايــن
تاــي مــي باشـ
ستخوانيمنتف
كــش و ايـ
شدن آن :مرحله شروع ت شکیل و سخت
شکيل پو
شروع ت
حشــره كــش در بــاغ هــاي پســته انجــام عارضــه روي ارقــام كرمــان و ترابونــا در
باشد:
مرکزیـكاشرح
ستان به
می
عالئ
هــايودارای
میوه
تحميــل رشد
مختلف
مراحل
عارضهستهدر
این
اواخر اردیبه شت ماه شروع شده و تا اوایل
میـاز
تقریباً
هواییـقا
هزينــهآب
شرایط
ستخوانی در
شدن پو
ســبب
گرديــدها کــه
پســته
ـا) نيــز
(كاليفرني
اینـ
كاري آمري
مناطـ
زيــادي بــر باغــداران شــده اســت .بررســي ها مشــاهده شــده و آنــرا در اصطــاح اضمحــال ايجــاد آن تاكنــون مشــخص نشدهاســت.
عامــلسمت
رأس به
توجــهسمت
ستخوانی از ق
تیرماه به طول میانجامد .در این مرحله عار ضه به صورت سیاه شدن پو ست ا
بــهت اينكــه
همچنيــن بــا
شروعهيتچكــدام از
مرحله اســت كــه
الف) ازنشــان داده
انتهـاـاي خامــه ناميـ
شکیل و سخت
مرحله شروع
ستخوانيـده انتاــد.سخت شدن آن:
ســمومست
شکيل پو
سمت ورأس
استخوانی از
پوست
سطح داخلی
روی
در
سپس
پوشاند.
می
را
میوه
سوم
دو
حدود
در
که
است
قاعده میوه
نامشــخص بــوده
عارضــه
ايجادكننــده
مصــرف
شــده در كاهــش خســارت عارضــه در رابطــه بــا عوامــل ايجادكننــده عارضــه
نشــاناوایل
شده و تا
شروع
ماه
شت
اردیبه
اواخر
از
ا
ً
تقریب
مرکزی
ستان
ا
هوایی
و
آب
شرایط
در
ستخوانی
ا
سته
شدن پو
.)6تنهــا ايــن نكتــه بررســي هــاي انجــام شــده نيــز
ايــن رابطــه
انــد .در
به سمتموثــر
اســتخواني
پوســت
تشکیلدر میلکــه
(شکل 3تا
گردد
رنگی
نشــدهسفید
واقــعالیه
قاعده
پســته و
ازـنق هــاي
ستخوانی سـ
دادهاســت كــه
ـه بــه دليـ
درعارضـ
انجامد.ـش
اوليــه پيدايـ
تیرماه بهســال هـ
ضه شد
مرحلهـلعارذكــر
عالئــم ايجــاد
بههاســت
رأسپاتـبهـوژنسمت
سمت
شــدهست ا
شدن پو
كــه سیاه
صورت
این
طولـايمی
شــباهت ظاهــري آن بــا عالئم ناشــي از تغذيه هيــچ ارتباطــي بــا حشــرات آفــت پســته هــاي گياهــي نقشــي در ايجــاد عارضــه
عناصــررأس
دخالــتسمت
استخوانی از
قاعده میوه است که در حدود دو سوم میوه را میپوشاند .سپس در روی سطح داخلی پوست
ســن هــاي پســته سمپاشــي بــا حشــره كــش نــدارد .در مناطــق پســته كاري اســتراليا نيــز ندارنــد .بنابرايــن ،احتمــال
ـه مذكــور بــر روي پرمصــرف و كممصــرف در ايجــاد عارضــه
ـاي پسـ
الیهبــاغ هـ
ـولفان در
به سمتآندوسـ
ـته رواج پيـ
ـدا میعارضـه
گردداي شــبيه
عارضـ).
(شکلبـ3ـه تا 6
تشکیل
رنگی
سفید
قاعده
نمــود ،كــه هيــچ نتيجــه اي در بــر نداشــته

ميــوه پســته مشــاهده شــده ،ولــي داليــل

شکل  -1عارضه لکه پوست استخوانی در رقم شاهپسند
شکل  -1عارضه لکه پوست استخواني در رقم شاه پسند

شکل  -1عارضه لکه پوست استخوانی در رقم شاهپسند

مــد نظــر قــرار داده شــد .بررســي نقــش

شکل  -2عارضه لکه پوست استخوانی در رقم کلهقوچی
شکل  -2عارضه لکه پوست استخوانی در رقم کله قوچي

شکل  -2عارضه لکه پوست استخوانی در رقم کلهقوچی

شکل 3و  - 4عالئم عارضه در شروع مرحله سخت شدن پوست استخواني میوه پسته رقم کله قوچی در  45روز بعد از تمام گل ( سمت راست)
و دو ماه بعد از تمام گل (سمت چپ) در میوه پسته رقم کله قوچی
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شکل 3و  - 4عالئم عارضه در شروع مرحله سخت شدن پوست استخوانی میوه پسته رقم کله قوچی در  45روز بعد از تمامگل ( سمت راست)
سختسالم
قسمت
شکل  -5نوار قهوه ای رنگ در مرز بین
داخلی
در ازسطح
سفید
پسته-6رقمتشکیل
شدن پوست استخوانی شکل
سمت راست)
تمامگل (
رنگبعد
 45روز
الیه در
قوچی
قوچی
پستهکلهرقم کله
چپ)میوهدر میوه
بعد از تمامگل (سمت
مرحله ماه
شکل 3و  - 4عالئم عارضه در شروع و دو
قوچیرقم کله قوچی
کلهپسته
رقمیوه
قوچیماه بعد از تمامگل (سمت چپ) در میوه پسته م
و آلوده در میوه پسته رقم کله و دو
باغبانی

ب) از مرحله سخت شدن کامل پوست استخواني تا مغزبندي و رسيدن محصول :در این مرحله
عالوه بر عالئم ذکر شده ،پوست استخوانی در قسمت آسیبدیده نرم و قابل انعطاف میگردد .این قسمت نرم ممکن
است در مرحله فرآوری و پوستگیری میوه پسته شکسته شود .همچنین ،در سطح داخلی پوست استخوانی بعد از نوار
قهوهایرنگ ،لکه قرمزرنگی نیز مشاهده میگردد .در تعدادی از میوههای آلوده در سطح رویی پوست سبز میوه عالوه
بر قهوهای شدن ،لکه سفید رنگی نیز در وسط میوه مشاهده میشود .مغز میوههای آلوده از نظر طعم و مزه تغییری
نکرده و مغز در داخل میوههای مبتال به رشد خود ادامه میدهد و فقط در قسمت ناحیه آلوده به علت نازک شدن
سالمتر میگردد (شکل  7تا .)10
قسمتبزرگ
حجیمتر و
دیواره پوست استخوانی مغز کمی
شکل  -5نوار قهوه ای رنگ در مرز بین
سالم
در مرز
شکلشکل-5
پسته رقم کله قوچی
قسمتمیوه
بینو آلوده در
قسمت سالم
رنگ بين
ای در مرز
قهوه رنگ
نوارقهوه اي
 -5نوار

قوچی
کلهقوچی
رقمکله
پستهرقم
میوهپسته
آلودهدردرمیوه
وو آلوده

داخلی
میوهدر
رنگ
سفید
الیه
تشکیل
شکل6 -
قوچی
سطحکله
پسته رقم
سطح
رنگ در
سفيد
تشکيل-اليه
شکل
داخلی
سطح
داخليدر
رنگ
سفید
الیه
تشکیل
شکل6-6
قوچیقوچی
رقم کله
پستهپسته
میوهمیوه
رقم کله

محصول :در
رسيدن
استخوانيتا تامغزبندي و
پوستاستخواني
کاملپوست
شدنکامل
سختشدن
مرحله سخت
ب) از مرحله
مرحلهمرحله
این این
محصول :در
رسيدن
مغزبندي و
قسمت نرم
انعطاف
دیدهنرم و
دیده
قسمتآسیب
استخوانیدردرقسمت
پوستاستخوانی
شده،پوست
ذکرشده،
عالئئمم ذکر
عالوه بر عال
ممکنممکن
قسمت نرم
این این
گردد.گردد.
می می
انعطاف
قابلقابل
نرم و
آسیب
استخوانی بعد
پوست
داخلی
سطح
شود.همچنین،
شکستهشود.
پستهشکسته
میوهپسته
گیریمیوه
پوستگیری
فرآوریووپوست
مرحله فرآوری
است در مرحله
استخوانی ازبعدنواراز نوار
پوست
داخلی
سطح
در در
همچنین،
پوست
سطح
آلوده در
گردد.دردرتعدادی از
مشاهدهمیمیگردد.
قرمزرنگینینیززمشاهده
لکهقرمزرنگی
رنگ ،لکه
ایرنگ،
قهوهای
قهوه
عالوهعالوه
میوهمیوه
سبز سبز
پوست
روییرویی
سطح
آلوده در
هایهای
تعدادی ازمیوهمیوه
تغییری
طعمدرو
آلودهلکهاز
شود.
مشاهده
وسطمیوه
استخوانیدرازدروسط
پوسترنگی
شدنسفید
سیاهلکه
شدن،
ای
بر قهوه
بر
تغییری
مزه مزه
طعماثر و
نظرنظر
آلوده از
هایهای
میوه
مشاهدهمیمی
رنگینیزنیز
سفید
لکه
شدن،
قهوه
عارضه در
رنگ
قرمز
شدن
میوهظاهر
مغز-مغز-
شود8.
شکل
میوهبه
رأس
قسمت
ای-7
شکل
عارضه در
علتاثر
رنگمرحلهدر
لکه
شدن
در  -ظاهر
ظاهر-
فقط8
شکل
پسته به
خودرأس
به از
استخوانی
پوست
شدن
سیاه
شکل
قسمتميوه
قاعده
سمت
رأس به
استخواني از
داخلپوست
سياه شدننکرده و شکل
پرشدن مغز
اوايل
پرشدنعارضه
رنگ در اثر
شدن لکه قرمز
شکل - -8
قرمز به
آلوده
احیه
قسمت ن
دهد و
ادامهمی
ادامه
رشد
مبتال
های
میوه
مغز7-7در
مغز
قوچی)
کله
رقم
مغز در(
مرحله
اوایل
قوچی
کله
پستهقسمترقم
میوه
قاعده
سمت
شدنشدن
نازکنازک
علت
به
آلوده
احیه
ن
قسمت
در
فقط
و
دهد
می
خود
رشد
به
مبتال
های
میوه
داخل
در
نکرده و
مغز ( رقم کله قوچی)
پرشدن
اوایل
قوچی رقم کله قوچی
میوهکلهپسته
سمت قاعده رقم
قوچی)
مرحله رقم کله
(
گردد(شکل 7
گردد
حجیمترترو وبزرگتر
کمیحجیم
مغزکمی
استخوانیمغز
پوست استخوانی
دیواره پوست
دیواره
.)10.)10
(شکل تا 7تا
بزرگترمیمی

شدنکامل
سختشدن
)1385سخت
مرحله
عالئمعارضه
شکل-9-عالئم
شکل 9
کامل
مرحله
عارضهدردر
(هاشمی راد،
هاشمیراد،راد)1385،
هاشمی
میوهپسته (
اندوکارپمیوه
اندوکارپ
)1385
پسته (
شکل  -9عالئم عارضه در مرحله سخت شدن کامل اندوکارپ میوه پسته

عواملــي نظيــر بادزدگــي و شــن زدگــي،
تگــرگ ،ســرمازدگي بهــاره ،گرمازدگــي
بهــاره (بــرآورده نشــدن نيــاز ســرمايي
درختــان پســته) ،خســارت نوســانات دمايــي
(اختــاف درجــه حــرارت شــب و روز)،

شکل  -10عالئم عارضه لکه پوست استخوانی در زمان برداشت

استخوانیدردر
شکل  -10عالئم عارضه
شکل
پوست استخوانی
لکه پوست
لکه
(هاشمی راد)1385 ،
)1385
راد)1385 ،
هاشمی راد،
زمان برداشت (هاشمی

گرمــاي شــديد در طــي مــاه هــاي تابســتان
و عالئــم ناشــي از مســموميت كلریــد ســديم
و ازت نشــان دادهاســت كــه عالئــم و نحــوه
خســارت عوامــل مذكــور بــر روي ميــوه
پســته ممکــن اســت بــا عالئــم عارضــه

اضمحــال پوســت اســتخواني (بــه ويــژه در
رقــم كلــه قوچــي) شــباهت داشتهباشــند
و تشــخيص تفــاوت بيــن ايــن عالئــم ،نيــاز
بــه تجربــه کافــي در ايــن زمينــه دارد
(شــکل 11تــا .)16

ظهورعالئم
مرحلهظهور
اخیر دردر مرحله
استخوانی ،طی سالهای اخیر
عالئم
پوست استخوانی،
لکهپوست
عارضهلکه
ایجادکنندهعارضه
عواملایجادکننده
بودنعوامل
نامشخصبودن
علتنامشخص
به بهعلت
سته()46انجام
سته
باغهای
کش دردر باغ
سموم قارچکش و ح شرهکش
انجام
هایپپ
انواع سموم
شیباباانواع
آزمایشی
متعددآزمای
هایمتعدد
شیهای
سمپاشی
سته،سمپا
میوه پسته،
رویمیوه پ
آنآنبر برروی
سال پنجم -اردیبهشت  - 99شماره
هیچکدام
کههیچ
ست که
داده اا ست
ست .برر سیها ن شان داده
کدامازاز
شده اا ست.
باغداران شده
برایباغداران
زیادیبرای
هایزیادی
هزینههای
تحمیلهزینه
سببتحمیل
گردیدهکهکهسبب
گردیده
17

نحوه.)16
 11تا
که (شکل
رد
خسارت عوامل مذکور بر روی میوه پسته ممکن است با عالئم عارضه اضمحالل پوست استخوانی
عالئم و
به ویژه در رقم کله قوچی) شباهت داشتهباشند و تشخیص تفاوت بین این عالئم ،نیاز به تجربه کافی در این زمینه
به ویژه در رقم کله قوچی) شباهت داشتهباشند و تشخیص تفاوت بین این عالئم ،نیاز به تجربه کافی در این زمینه
باغبانی تا .)16
دارد (شکل11
دارد (شکل 11تا .)16

شکل  -11خسارت نوسانات دمایی
شکل  -11خسارت نوسانات دمایی
خسارتنوسانات
 -11-11خسارت
شکل شکل
دمايي دمایی
نوسانات

شکل  -12خسارت تابش شدید آفتاب
شکل  -12خسارت تابش شدید آفتاب
شکل -12

شديد آفتاب
تابشخسارت
شکل -12
شدیدتابشآفتاب
خسارت

شکل  13و  -14عالئم مسمومیت ناشی از کلرید سدیم در میوه و برگ پسته رقم اکبری
شکل  13و  -14عالئم مسموميت ناشي از كلرید سديم در ميوه و برگ پسته رقم اکبری

شکل  13و  -14عالئم مسمومیت ناشی از کلرید سدیم در میوه و برگ پسته رقم اکبری
شکل  13و  -14عالئم مسمومیت ناشی از کلرید سدیم در میوه و برگ پسته رقم اکبری

شکل  15و  -16تشکيل شبکه نامنظم سفيد رنگ در سطح داخلی میوه پسته در اثر تغذيه سن از ميوه

شکل  15و  -16تشکیل شبکه نامنظم سفید رنگ در سطح داخلی میوه پسته در اثر تغذیه سن از میوه
غيــر فعــال اســت ،يعنــي مقــدار تعــرق تعييــن
عوامل ايجاد کننده عارضه
ـوندر
پسته
یم
شبکه
تشکیل
15ـجو 16
یوهـت يـ
حركـ
داخلـب
سطحموجـ
درـذب و
رنگ جـ
سفیدمقــدار
نامنظمكننــده
حاصـ-ـل از مطالعــات انجــام
شکلنتايـ
بــر اســاس
ـدامدر
پسته
یوه
م
ی
داخل
سطح
در
رنگ
سفید
نامنظم
شبکه
تشکیل
16
و
15
شکل
شــده ،ايــن عارضــه در اثــر کمبــود کلســيم كلســيم در آوندهــاي چوبــي بــه طــرف انـ
ايجــاد ميشــود .اســتحكام پوســت اســتخواني مــورد نيــاز گيــاه ميشــود .بهطــور معمــول،
ميــوه پســته هنــگام تشــكيل بســتگي زيــادي ميــزان تعــرق از ســطح بــرگ شــديدتر از
بــه فراهمــي يــون كلســيم دارد .جــذب كلســيم ســطح ميــوه ميباشــد ،بنابرايــن در شــرايط
توســط ريشــه درخــت پســته بــه صــورت كمبــود كلســيم مقــدار كلســيمي كــه در اختيــار
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ميــوه قــرار ميگيــرد بــه مراتــب كمتــر از
میوه
تغذیهكلسـسن
ـت كــه در اختيــار بــرگ
ـيمياز اسـ
اثرــدار
مق
میوه
از
سن
تغذیه
اثر
قــرار ميگيــرد .لــذا ،ممكــن اســت عالئــم
كمبــود كلســيم در بــرگ مشــاهده نشــود ،در
حاليكــه ميــوه بخصــوص در قســمت پوســت
اســتخواني آن بهشــدت دچــار كمبــود كلســيم
گــردد.

باغبانی
احتمــاالً عارضــه لکهپوســت اســتخواني در
اثــر بــر هــم خــوردن نســبت تعادلــي بيــن
كلســيم و منيزيــم در اثــر افزايــش بيــش
از انــدازه منيزيــم در آب آبيــاري باغهــاي
پســته بهوجــوده آمــده و در واقــع افزايــش
منيزيــم ســبب بــروز كمبــود كاذب
كلســيم در ميــوه ميگــردد .بــه نظــر
ميرســد افزايــش منيزيــم در خــاك و آب
آبيــاري جــذب كلســيم را مختــل نمــوده و
كمبــود كلســيم در ميــوه پســته بهصــورت
لکهپوســت اســتخواني بــروز مينمايــد.
طبــق بررســيهاي بهعمــل آمــده از
وضعيــت كيفــي آب چاههــاي مناطــق
پســتهكاري رفســنجان در  65.44درصــد
چاههــا نســبت كلســيم بــه منيزيــم کمتــر
از يــك و در  26.66درصــد از چاههــا بيــن
 ۱تــا  ۲و تنهــا  5.88درصــد از چاههــا
داراي آبــي بــا بهتريــن نســبت كلســيم
بــه منيزيــم ميباشــند .بهتريــن نســبت
كلســيم بــه منيزيــم وقتــي اســت كــه ايــن
نســبت بیشــتر از  ۲باشــد و وقتــي ايــن
نســبت کمتــر از يــك باشــد بــا مســموميت
منيزيــم روبــهرو هســتيم.
احتمــاالً کمبــود ايــن عنصــر در ميــوه
ســبب نــرم باقــي مانــدن و ســخت نشــدن
پوســت اســتخواني ميگــردد .در چنــد
ســال اخيــر بــه دليــل برداشــت بيرويــه
و بيــش از حــد مجــاز آب از ســفرههاي آب
زيــر زمينــي در اکثــر مناطــق پســتهکاري
اســتان کرمــان ،کيفيــت آب آبيــاري در
باغهــاي پســته شــديدا ً کاهــش يافتــه
و نســبت عناصــر موجــود در آب آبيــاري
و بــه تبعيــت از آن در خــاک باغهــاي
پســته بههــم خوردهاســت .احتمــاالً يکــي
از داليلــي کــه در زمــان آبيــاري بــاغ بــه
ويــژه در اواســط ارديبهشــت کــه مصــادف
بــا مرحلــه شــروع تشــکيل پوســت
اســتخواني ميباشــد ميــزان عارضــه
افزايــش مييابــد نيــز بــه هميــن داليــل
ميباشــد.
احتمــاالً بــا آبيــاري باغهــاي پســته
ميــزان جــذب منيزيــم موجــود در آب
آبيــاري توســط گيــاه افزايــش مييابــد،
افزايــش جــذب منيزيــم ســبب عــدم
جــذب و کاهــش مقــدار کلســيم در ميــوه

پســته شــده کــه بــه صــورت عارضــه در
پوســت اســتخواني بــروز مينمايــد.
راههاي کنترل عارضه
 )1عــدم آبيــاري باغهــاي پســته بهويــژه
در رقــم کلهقوچــي در مرحلــه حداکثــر
بــروز عارضــه (اواســط ارديبهشــت در
شــرايط اســتان کرمــان) ،در کاهــش ايــن
عارضــه ميتوانــد مفيــد باشــد.
 )2افــزودن گــچ بــه باغهــاي پســته
ميتوانــد تأثيــر مناســبي در اصــاح
نســبت کلســيم بــه منيزيــم بــه نفــع
کلســيم داشتهباشــد و ميــزان عارضــه را
کاهــش دهــد .مصــرف گــچ در باغهــاي
پســته عــاوه بــر کاهــش ميــزان عارضــه،
ســبب افزايــش ضريــب نفــوذ آب و ذخيــره
رطوبتــي خــاک ،افزايــش بازدهــي آب
آبيــاري ،بهبــود و اســتحکام ســاختمان
خــاک (بهويــژه خاکهــاي ســديمي)،
اصــاح خاکهــاي رســي و داراي اليــه
متراکــم ،کاهــش اســیدیته خاکهــاي
ســديمي ،کاهــش اســیدیته ريزوســفر و
افزايــش جــذب عناصــري ماننــد آهــن
و روي ،شستشــوي بُــر اضافــي از خــاک،
جلوگيــري از ســله بســتن خــاک ،کاهــش
ســميت عناصــر فلــزي ســنگين و کاهــش
اثــر ســمي کلــرور ســديم ميگــردد .بــا
توجــه بــه کمبــود آب و بــاال بــودن دور
آبيــاري در اکثــر مناطــق پســتهکاري
اســتان کرمــان کاربــرد و اســتفاده گــچ در
باغهــاي پســته امــري مفيــد ميباشــد.
 )3محلولپاشــي کلســيم نيــز راه موثــري
بــراي کاهــش عارضــه ميباشــد .نتایــج
تحقیقــات نشــان داده کــه محلولپاشــي
کلــرور کلســيم به غلظــت  2.5در هــزار ،در
اواخــر فرورديــن ميــزان آلودگــي ميوههــا
بــه عارضــه را کاهــش ميدهــد .در
تحقیقــات تيمارهــاي مختلــف کلســيم در
بــاغ اجــرا شــدند کــه ايــن تيمارهــا شــامل
 )1شــاهد )2 ،محلولپاشــي کالت کلســيم
( 15درصــد) در مرحلــه رشــد ســريع
انــدوکارپ )3 ،اضافــه کــردن نيتــرات
کلســيم بــه خــاک در اواســط فرورديــن
بــه ميــزان  75کيلوگــرم در هکتــار و
 )4کاربــرد گــچ ( 40تــن در هکتــار) بــه
همــراه نيتــرات کلســيم و کالت کلســيم

بودنــد .نتيجــه حاصلــه حاکــی از ایــن
اســت کــه کمتریــن آلودگــي بــه عارضــه
لکــه پوســت اســتخواني ،در تيمــار ســه
گانــه کلســيم (تيمــار  )4مشــاهده شــد.
هــم چنيــن در تحقیقــات دیگــری
گــزارش شــد کــه محلولپاشــي کلريــد
کلســيم ميــزان عارضــه را از  20درصــد در
شــاهد بــه کمتــر از  2درصــد ( در تيمــار
محلولپاشــي  4کيلوگــرم کلســيم کلريــد
در هــزار ليتــر آب بــراي يــک هکتــار )
رســاند.
 )4محلولپاشــي بــا یــک کــود حــاوی
(کلســيم( ،)%۵اُکســين ( 300پــي پــي
ام) ،جيبرليــن ( 300پــي پــي ام) و
ســايتوکينين ( 300پــي پــي ام)) بعــد
از برداشــت محصول(پاييــز) و همچنيــن
پوشــاندن ســطح ســايهانداز درختــان بــا
مالــچ پالســتيک مشــکي در اواخــر پاييــز
بعــد از ريــزش برگهــا ،هــر کــدام بهطــور
جداگانــه ،باعــث کاهــش قابــل توجــه
عارضــه مذکــور در رقــم کلــه قوچــي شــد.
نتیجهگیــری نهایــی و توصیــه
کاربــردی بــرای کنتــرل عارضــه لکــه
پوســت اســتخوانی:
 محلولپاشــي كالت ،آمينــوكالت
بخصــوص ترکیــب بــا بُــر هنــگام تــورم
جوانــه هــا
 كاربــرد خاكــي نيتــرات كلســيم بــه
روش كودآبيــاري يــا ســرپاش در اوایــل
ارديبهشــت و شــهریور مــاه بــه میــزان 25
تــا  100کیلوگــرم در هکتــار
 محلولپاشــي كالت یــا آمینــو کالت
كلســيم بخصــوص ترکیــب بــا بُــر در اوایــل
ارديبهشــت
 محلولپاشــي كالت يــا آمينــوكالت
كلســيم بعــد از برداشــت بــا هــدف جــذب
از جوانــه هــاي پســته بــراي كمــك
بــه كاهــش عارضــه اضمحــال پوســت
اســتخواني
 پرهیــز از آبیــاری ســنگین تــا زمــان
اســتخوانی شــدن پســته و در مرحلــه
حداکثــر بــروز عارضــه
منبــع :در تحریــر ایــن مقالــه از منابــع
متعــددی اســتفاده شــده اســت کــه در
دبیرخانــه انجمــن در دســترس هســتند.
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باغبانی

در ســال گذشــته ،نمونههایــی از مناطــق مختلــف خدمــت جنــاب
توگو با حسین حکمآبادی ،پژوهشگر مروج ارشد
گف 
آقــای دکتــر محمــدی و همــکاران پژوهشــکده پســته ارســال
شــد و ایشــان قــارچ آلترناریــا را از ایــن نمونههــای کشمشــی
داغوی پسته
شــده و داغــو اســتخراج نمودنــد و در تســت بیماریزایــی روی
بــرگ ،بیماریزایــی ثابــت گردیــد .ســپس ،یکــی از دانشــمندان
آقــای دکتــر! ابتــدا در ارتبــاط بــا عواملــی کــه باعــث بیماریشناســی از موسســه تحقیقــات پســته غــازی عنتــپ
اضمحــال پســته یــا بــه اصطــاح رایــج در اســتان ترکیــه بــه نــام دکتــر کمیــل ســارپاکایا بــا هزینههــای مجموعــه
کرمــان -داغــو -صحبــت بفرماییــد و ارتبــاط داغــو بــا
نظــری دعــوت گردیــد تــا پــروژهای را در ایــن ارتبــاط بــا همــکاری
مســائلی مثــل آلترناریــا و قارچهایــی کــه در اوایــل
محققــان ایرانــی بــه انجــام برســانند.
فصــل باعــث اضمحــال پوســت پســته میشــود را
در بهــار ســال گذشــته نمونههــای میــوه و دم خوشــه مشــکوک
توضیــح دهیــد.
بــه آلترناریــا و بوتریتیــس کــه از دامغــان ،بردســکن ،ورامیــن
در چندیــن ســال گذشــته ،بهخصــوص در ســالهای مرطــوب،
پربــاران و در مناطقــی کــه باغــداران مبــادرت بــه آبیــاری ســنگین و باغهــای بوئیــن زهــرا (مزرعــه تــات و پاپلــی) جمــعآوری
ُ
در زمــان قبــل از اســتخوانی شــدن پوســت پســته میکننــد ،شــدهبود در آزمایشــگاه مــورد بررســی قــرار گرفــت.
پــس از گذشــت  2الــی  3روز از زمــان آبیــاری ،پوســت پســته بعــد از گذشــت یــک هفتــه از تعــداد  14پتــری مربــوط بــه
ورامین ،دامغان ،پ
پتری
هفتهپاپلـازـی وتعداد
ـن،یک
گذشت
بهــد قــارچ
مربوط رش
در  2پتــری
14تــات
مزرعــه
دامغــان،
بعدــد.از ورامیـ
اضمحــال پیــدا کــرده و ماننــد کشــمش شــده و ریــزش میکن
ایــن عارضــه بــا عارضــه لکــه پوســت اســتخوانی تفــاوت دارد ،امــا مشــاهده شــد .ایــن دو پتــری مربــوط بــه ورامیــن بــوده کــه هــر
مشکوک به آلت
این دو پتری مربوط به ورامین بوده که هر دو به عنوان
بســیاری از همــکاران و باغــداران ایــن عارضــه را بــا عارضــه لکــه دو بــه عنــوان مشــکوک بــه آلترناریــا کشــت داده شــدند .در یکــی
پوســت اســتخوانی کــه در اثــر کمبــود حرکــت کلســیم از بــرگ بــه
کردهچهــای
رشد بــا قار
ساپروفیت تــوأم
ـبیه بــه آلترناریــا
قارچشـ
ـه باقارچــی
ـاپروفیتدیگر میتوا
است سوـ پتری
های
پرگنأـم
آلترناریا تو
میــوه اتفــاق میافتــد ،اشــتباه میگیرنــد .در ایــن عارضــه ،بعــد
از لوبیایــی شــدن پســته ،درصــد باالیــی از پســته بــا ایجــاد زگیــل
در پوســت بــه حالــت کشمشــی در میآیــد و ریــزش میکنــد .در
رفســنجان و اســتان کرمــان بــه ایــن حالــت «پِزگــو» میگوینــد.
برخــی نیــز ایــن عارضــه را جــای نیشزدگــی و احتمــال خســارت
ســن و ســنک میداننــد ،کــه البتــه هیچگونــه ســن و ســنکی
نیــز در بــاغ یافــت نمیشــود.
بــه اطــاع عزیــزان میرســاند ایــن عارضــه کمبــود کلســیم
نمیباشــد و بعضــاً مشــاهده کردهانــد کــه پــس از محلولپاشــی
کلســیم ایــن عارضــه تشــدید میشــود .البتــه برخــی از باغــداران
موثــر
کاهــشبهعارضــه
کلســیم را
ازپاشــی
محلول
ورامین ،دامغان ،پاپلی و مزرعه تات در  2پتری رشد قارچ مشاهده شد.
پتریدرمربوط
تعداد 14
عد از گذشتهــمیکاثــرهفته
میداننــد.
ـل بهوجــود
به عوامـ
دو یــا
عامــل
در اثــر
ـنبهعارضــه
ین دو پتریپــس ایـ
مشکوک به آلترناریا کشت داده شدند .در یکی پرگنه قارچی شبیه به
عنوان
ـه هر
بوده چـکه
ورامین
مربوط
کشت
از
قبل
آلترناریا
به
مشکوک
ورامین
های
ه
نمون
میآیــد و تجربیــات شــما در ایــن ارتبــاط چیســت؟
نمونههای ورامین مشکوک به آلترناریا قبل از کشت
دیگر میتواند بوتریتیس باشد.
است و
رشد
ساپروفیت
قارچهای
پتری علــی
مهنــدس
کردهآقــای
جنــاب
دانــم از
رابطــه الزم می
لترناریا توأمدربا ایــن
نظــری و همــکاران ایشــان در مجموعــه و گــروه تحقیقاتیشــان
همچنین در  4عدد از نمونههای کشت شده در داخل شیشههای کشت
تشــکر کنــم کــه باعــث و بانــی خیــر شــدند و حمایتهــای ایــن
زگیل
پزگو ایــن ارتبــاط شــد.
خوبــییا در
گــروه باعــث حصــول یافتههــای

رقم قزوینی مزرعه پاپلی بوده و پرگنه شبیه به آلترناریا رشد کردهاست.

نمونههای ورامین مشکوک به آلترناریا قبل از کشت

رشد قارچی مربوط به نمونههای ورامین
نمونههای ورامین
رشد قارچی مربوط به

شیشهچیست؟
داخلاین ارتباط
تجربیات شما در
کشتآید و
()46وجود می
هایبه
عوامل
- 99یا
عامل
عدداثرازچه
پنجمدر
عارضه
پس این
نمونهشماره
اردیبهشتهای کشت بافت ،رشد قارچ دیده میشود که یک نمونه مربوط به
شده در
درسال4
همچنین
20

در این رابطه الزم میدانم از جناب آقای مهندس علی نظری و همکاران ایشان در مجموعه و گروه تحقیقاتیشان تشکر کنم

همچنین در  4عدد از نمونههای کشت شده در داخل شیشههای کشت بافت ،رشد قارچ دیده میشود که یک نمونه مربو
رقم قزوینی مزرعه پاپلی بوده و پرگنه شبیه به آلترناریا رشد کردهاست.

باغبانی

رشــد کردهاســت و پتــری دیگــر میتوانــد
بوتریتیــس باشــد.
همچنیــن در  4عــدد از نمونههــای کشــت
شــده در داخــل شیش ـههای کشــت بافــت،
مشکوک به بوتریتیس
بوتریتیس
نمونه مشکوک بهنمونه
رشــد قــارچ دیــده میشــود کــه یــک
نمونــه مربــوط بــه رقــم قزوینــی مزرعــه
پاپلــی بــوده و پرگنــه شــبیه بــه آلترناریــا
رشــد کردهاســت.
ـه ازمزرعــه
ســه نمونــه دیگــر کــه مربــوط بـ
کشتش
جداسازی
کمیلمجدداً
دکتر شد و
جداسازی
حیدری و
دکترکمیل
آقایدکتر
حیدری و
دکتر معیت
تهران در
دانشگاهآقای
تهراندردر معیت
دانشگاهقارچی
هایدرمختلف
قارچی
مختلفجدایه
جدایههایپس از
پس
نمونههای مربوط به رقم قزوینی پاپلی و رشد قارچی
ورامیــن اســت و مشــکوک بــه بوتریتیــس
های مربوط به رقم قزوینی پاپلی و رشد قارچی
نمونهشد.
خالصسازی انجام
انجام شد.
سازی و
خالص بــه
کشــت داده شــد ،رشــد قارچــیو شــبیه
بوتریتیــس دیــده میشــد .سه نمونه دیگر که مربوط به مزرعه ورامین است و مشکوک به بوتریتیس کشت داده شد ،رشد قارچی شبیه به بوتری
میکروسکوپی
هایشناسایی انجام
میکروسکوپی،
های تهیه اسالید
پس از
اسالید
گرفته و
قرارتهیه
پس از
رشدوویژه
هایگرفته
اتاقکقرار
محیطهارشددرویژه
اتاقکهای
اسپوردهی
محیطها در
شناسایی و
قارچــی ودراسپوردهی
پــس از جدایههــای مختلــف شناسایی
شد.
دیده می
دانشــگاه تهــران در معیــت آقــای دکتــر
گردید .جداسازی گردید.
جداسازیآلترناریا
های جنس
آلترناریا
جنساز قارچ
مختلفی
هایهای
جدایهقارچ
مختلفی از
های مرحله
جدایه این
شــدمرحلهشد .در
در این
شد.
حیــدری و دکتــر کمیــل جداســازی
و مجــددا ً کشــت و خالصســازی انجــام
آلترنایی
نمودند.
ایجادهای
آلترنایی لکه
بیماریزایی
آزمونهای
زایی لکه
پس از
بیماری
جدایهها
اکثرآزمون
پس از
گرفت و
جدایهها
جدایههااکثرانجام
رویگرفت و
انجام
زایی بر
جدایهها
بیماری
آزمونروی
آزمون بیماریزایی بر
شــد.
شناســایی و اســپوردهی محیطهــا در
اتاقکهــای رشــد ویــژه قــرار گرفتــه و
نمونه مشکوک
بوتریتیستیس
مشکوک بهبه بوتری
نمونه
پــس از تهیــه اســایدهای میکروســکوپی،
شناســایی انجــام شــد .در ایــن مرحلــه
جدایههــای مختلفــی از قارچهــای جنــس
آلترناریــا جداســازی گردیــد.
جدایههــا
جدایههای مختلف قارچی در دانشگاه تهران در معیت آقای دکتر حیدری و دکتر کمیل جداسازی شد و مجدداً کشت
آزمــون بیماریزایــی بــر رویپس از
انجــام گرفــت و اکثــر جدایههــا پــس از
سازی انجام شد.
هــای خالص
آزمــون بیماریزایــی لکه و
آلترنایــی
ایجــاد نمودنــد.
گذشــتهاسپوردهی محیطها در اتاقکهای رشد ویژه قرار گرفته و پس از تهیه اسالیدهای میکروسکوپی ،شناسایی انجام
در نیمــه اول بهمــن ســالشناسایی و
آزمون بیماریزایی
بیماریزایی
تصاویری از
تصاویری از آزمون
ایزولههــای قارچــی بــه تعــداد مــورد
تصاویری از آزمون بیماریزایی
جداسازی گردید.
اســفندمرحله جدایههای مختلفی از قارچهای جنس آلترناریا
شد .در این
نیــاز در آزمایشــگاه تکثیــر و تــا
بــرای اســپورزایی آمادهشــدند .در اوایــل
بیماریزایی بر روی جدایهها انجام گرفت و اکثر جدایهها پس از آزمون بیماریزایی لکههای آلترنایی ایجاد نمودند.
آزمونهــا و
اســفندماه (بعــد از تــورم جوانه
قبــل از بــاز شــدن گلهــا) از ایزولههــا
سوسپانســیون اســپور تهیــه شــده و
روی درختــان اســپری گردیــد .ســپس
قارچکشهــای مــورد نظــر بــه روی
خوش ـههای تیمارشــده ،سمپاشــی شــد و
اثــر آنهــا مــورد بررســی قــرار گرفــت.
نتیجــه کلــی را خالصــه میفرماییــد
تلقیح شده
درهای
آلودگیمیوه
عالیمآلودگی در
تصاویر عالیم
های تلقیح شده
میوه
تصاویر
و باغــداران چگونــه بایســتی بــا ایــن
تصاویر عالیم آلودگی در میوه های تلقیح شده
عارضــه برخــورد داشــته باشــند؟
داشــت .امــا پیشــنهاد میگــردد کــه کــه پیشبینــی بارشهــای خوبــی در
نهایــینیمه اول بهمن سال گذشته ایزولههای قارچی به تعداد مورد نیاز در آزمایشگاه تکثیر و تا اسفند برای اسپورزایی آمادهشدند.
هنــوز نتایــج مــا در ایــن ارتبــاط در
باغــداران بــا کنتــرل رطوبــت و عــدم بهــار داریــم از آبیاریهــای ســنگین
درختان
آمادهروی
شده و
تهیه
اسپور
ایزوله
آزمایشگاهاز
شدن گلها)
باز
تعدادـقبل
جوانهها
هایاز
ایزولهـا(بعد
بهمن در
شدند.
اسپورزایی
سوسپانسونبرای
اسفند
تکثیرهاو تا
نیازــتدر
قارچی به
سال
ش اول
نیمه
هایــی
درچک
نشــده ،امــا قار
موردازپوس
ـدن
ـتخوانی وش
تورمـ
ـان اس
زمـ
اسفندماهـ
گذشتهــاری ت
ماننــداوایلآبی
ایــن
بتواننــد از
کننــد تــا
جلوگیــری
زایی
بیماری
آزمون
از
تصاویری
گرفت.
قرار
بررسی
مورد
آنها
اثر
و
شد
سمپاشی
تیمارشده،
های
خوشه
روی
به
نظر
مورد
های
قارچکش
سپس
.
گردید
اسپری
اوایل هــزار در
لیتــر در
ـد .بس
بازنماینـ
ـری
زمــاناز از ای
نتایــجو مــا
روی درختان
تــا شده
نماینــدتهیه
جلوگیــری اسپور
عارضــهسوسپانسون
ـیاری ایزولهها
گلـها) از
شدن
جلوگیـاز
عارضهاــهو قبل
تورمــنجوانه
اسفندماه (بعد
تبوکونــازول  1.5در
عدســی شــدن پســته نتایــج بهتــری از باغــداران ،بهخصــوص در ســال جــاری نهایــی گــردد.

اسپری گردید .سپس قارچکشهای مورد نظر به روی خوشههای تیمارشده ،سمپاشی شد و اثر آنها مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه کلی را خالصه میفرمایید و باغداران چگونه بایستی با این عارضه برخورد داشته باشند.

عدسی21شدن پسته
در -زمان
لیتر در هزار
شماره ()46
اردیبهشت 991.5پنجم
هنوز نتایج ما در این ارتباط نهایی نشده ،اما قارچکشهایی مانند تبوکونازولسال

نتیجه کلی را خالصه میفرمایید و باغداران چگونه بایستی با این عارضه برخورد داشته باشند.

نتایج بهتری داشت .اما پیشنهاد میگردد که باغداران با کنترل رطوبت و عدم آبیاری تا زمان استخوانی شدن پوست از این

باغبانی
بــدن حلقــوي و بــدون بنــد و ســاكن در محيــط هــاي آبــدار
بيماريهاي مهم درختان پسته در ایران
مــي باشــند .گرچــه تاكنــون گونههــاي مختلفــي از نماتُدهــاي
معصومه حقدل
Pratylenchus ، Xiphinema ، Merlinius،Heterodera،Rotylench
اميرحسين محمدي
 us ،Trichodorus،Helicotylenchus Geocenamusو Criconema
محمد مرادي قهدريجاني
از بــاغ هــاي پســته در ايــران و دنيــا جداســازي شــده انــد ،امــا بــه نظــر ميرســد كه
اعضای هیئت علمی پژوهشكده پسته کشور در ايــران ،پراكندگــي و ميــزان خســارت نماتُدهــاي مولــد غــده از جملــه گونههــاي
 Meloidogyne javanica، M. incognita، M. haplaو M. arenaria
بيماريهاي ريشه
بســيار بيشــتر از ســاير نماتُدهــا باشــد.
پوسيدگي فيتوفتورايي طوقه و ريشه
ايجــاد گال يــا غدههايــي بــه قطــر  3تــا  10ميليمتــر در ريشــه درختــان ،محــدود
ايــن بيمــاري كــه بــه نــام گمــوز يــا شــيره ســياه نيــز شــناخته ميشــود شــدن رشــد طبيعــي ريشـهها و اختــال در جــذب آب و مــواد غذايــي از خــاك،
يكــي از مهمتريــن بيماريهــاي درختــان پســته در ايــران بــوده كــه ظهــور نشــانههاي كمبــود عناصــر غذايــي ،سرخشــكيدگي ،كاهــش رشــد انــدام
توســط گونههــاي مختلــف فيتوفتــورا ايجــاد ميشــود .ايجــاد شــكاف در هوايــي و در برخــي مــوارد ريــزش برگهــا و كاهــش ميــزان محصــول درختــان از
طوقــه درختــان همــراه بــا خــروج صمغهايــي كــه در مجــاورت هــوا ســياه نشــانههاي ابتــاي درختــان پســته بــه نماتُدهــا ميباشــد (شــكل .)3
ميشــوند ،پوســيدگي بافتهــاي زيرپوســت در ناحيــه طوقــه و ريشــه و پژمردگيورتيسيليومي
در نهايــت سبزخشــكي درختــان در ماههــاي گــرم ســال از مهمتريــن يكــي از مهمتريــن بيماريهــاي درختــان پســته در كاليفرنيــا بــوده كــه در
نشــانههاي بيمــاري اســت .مديريــت آبيــاري و كاربــرد قارچكشهــا از ايــران نيــز از بــاغ هــاي پســته اســتان كرمــان ،ســمنان و خراســان گــزارش
جملــه مهمتريــن راهكارهــاي كنتــرل ايــن بيمــاري ميباشــد (شــكل .)1شدهاســت .عامــل بيمــاري ،قــارچ  Verticillium dahliaeبــوده كــه
پوسيدگي آرميالريايي ريشه
ســيكل زندگــي پيچيــدهاي داشــته و ميكرواســكلروتهاي آن ميتواننــد در
عامــل ايــن بيمــاري قــارچ  Armillaria melleaبــوده كــه بــه عنــوان خــاك بــه مــدت  10تــا  15ســال دوام بياورنــد .عامــل بيمــاري در آوندهــاي
يــك قــارچ پوســاننده چــوب در مناطــق جنگلــي شــناخته ميشــود .ضعــف چوبــي درختــان پســته فعاليــت نمــوده و بــه هميــن دليــل كنترل آن بســيار
و كاهــش رشــد درختــان ،برگريزي و سبزخشــكي درختــان حتــي در ابتداي مشــكل ميباشــد .پژمردگــي ناگهانــي يــك يــا تعــدادي از شــاخههاي يــك
بيماريهاي ریشه
فصــل رشــد ،پوســيدگي بافتهــاي چوبــي در طوقــه و ريشــه و تشــكيل طــرف درخــت در اواخــر بهــار يــا تابســتان و مشــاهده حلقههــاي قهــوهاي
پوسيدگي فيتوفتورایي طوقه و ریشه
صفحــات ميســيليومي ســفيدرنگ زيــر پوســت از مهمتريــن نشــانههاي ايــن روشــن تــا تيــره بــه صــورت منقطــع يــا كامــل در مقطــع عرضي شــاخههاي
اين بیماری که به نام گموز يا شیره سیاه نیز شناخته میشود يكی از مهمترين بیماریهای درختان پسته در ايران بوده که
بيمــاري اســت .بــه دليــل ماهيــت عامــل بيمــاري و پيچيــده بــودن ســيكل آلــوده بــه خصــوص در محــل انشــعاب شــاخهها ،از جملــه نشــانههاي
آرميالريايي
مبتال به
پوسيدگي
توسط گونههای مختلف فیتوفتورا ايجاد میشود .ايجاد شكاف درشكل
پوسيدگيمجاورت هوا
هايی که در
درختانصمغ
طوقه خروج
همراه با
طوقه-2درختان
زندگــي آن ،كنتــرل بيمــاري بســيار مشــكل و هزينــه بَــر ميباشــد (شــكل بيمــاري مــي باشــد (شــكل .)4
سال از
درختان در ماه
همراه نهايت
ريشه و در
گرمپوست
هایزير
سفيدرنگ
سبزخشكیميسيليومي
تشكيل صفحات
سیاه میشوند ،پوسیدگی بافتهای زير پوست در ناحیه طوقه و به
.)2
بــا توجــه بــه شــرايط آب و هوايــي ايــران ايــن بيمــاري بنــدرت باعــث مرگ
مهمترين نشانههای بیماری است .مديريت آبیاری و کاربرد قارچكشها از جمله مهمترين راهكارهای کنترل اين بیماری میباشد
نماتُدها
درختــان شــده ،امــا ميتوانــد هــر ســاله باعــث خشــكيدن يــك يا تعــدادي
(شكل .)1نماتُدهــا نماتُد
موجوداتــيهاميكروســكوپي ،كرمــي شــكل و عمدتــاً بــا از درختــان و كاهــش انــدازه تــاج درخــت شــود.

نماتُدها موجوداتی میكروسكوپی ،کرمی شكل و عمدت ًا با بدن حلقوی و بدون بند و ساکن در محیطهای آبدار میباشند .گرچه
تاکنون گونههای مختلفی از نماتُدهای ،Heterodera ،Merlinius ،Xiphinema ،Pratylenchus
 Geocenamus ،Helicotylenchus ،Trichodorus ،Rotylenchusو  Criconemaاز باغهای پسته در
ايران و دنیا جداسازی شدهاند ،اما به نظر میرسد که در ايران ،پراکندگی و میزان خسارت نماتُدهای مولد غده از جمله گونههای
 M. hapla ،M. incognita ،Meloidogyne javanicaو  M. arenariaبسیار بیشتر از ساير نماتُدها باشد.
ايجاد گال يا غدههايی به قطر  3تا  10میلیمتر در ريشه درختان ،محدود شدن رشد طبیعی ريشهها و اختالل در جذب آب و
مواد غذايی از خاك ،ظهور نشانههای کمبود عناصر غذايی ،سرخشكیدگی ،کاهش رشد اندام هوايی و در برخی موارد ريزش
طوقه.)3
(شكل
می-باشد
برگها و کاهش میزان محصول درختان از نشانههای ابتالی درختان پسته به نماتُدها
آرميالريايي
مبتال بهبهپوسيدگي
درختان مبتال
پوسيدگي
شكل 2
شكل
پوسيدگي آرميالريايي
-2پوسيدگي

شكل-1نشانههاي پوسيدگي ريشه (تصوير سمت راست) و طوقه (تصوير سمت چپ) در درختان مبتال به گموز

شكل-1نشانههاي پوسيدگي ريشه (تصوير سمت راست) و طوقه (تصوير سمت چپ) در درختان مبتال به گموز

پوست
زير پوست
سفيدرنگزير
ميسيليوميسفيدرنگ
صفحات ميسيليومي
تشكيلصفحات
همراهتشكيل
بهبههمراه

نماتُدها
نماتُدها موجوداتی میكروسكوپی ،کرمی شكل و عمدت ًا با بدن حلقوی و بدون بند و ساکن در محیطهای آبدار م
تاکنون گونههای مختلفی از نماتُدهای ra ،Merlinius ،Xiphinema ،Pratylenchus
پوسيدگي آرميالریایي ریشه
 Geocenamus ،Helicotylenchus ،Trichodorus ،Rotylenchusو  Criconemaاز باغ
شناخته
جنگلی
مناطق
در
چوب
پوساننده
قارچ
يك
عنوان
به
که
بوده
Armillaria
mellea
عامل اين بیماری قارچ
ايران و دنیا جداسازی شدهاند ،اما به نظر میرسد که در ايران ،پراکندگی و میزان خسارت نماتُدهای مولد غده از
های چوبی در
رشد ،پوسیدگی بافت
میشود .ضعف و کاهش رشد درختان ،برگريزی و سبزخشكی درختان حتی در ابتدای فصل
 M. hapla ،M. incognitaو  M. arenariaبسیار بیشتر از ساير نم
،Meloidogyne
javanica
ماهیت
است .به
بیماری
طوقه و ريشه و تشكیل صفحات میسیلیومی سفیدرنگ زير پوست از مهمترين نشانه
میلیمتر در ريشه درختان ،محدود شدن رشد طبیعی ريشهها و اختالل
دلیل 10
قطر  3تا
هايی به
اينيا غده
هایگال
ايجاد
(شكل.)2 ،
موادر می
عامل بیماری و پیچیده بودن سیكل زندگی آن ،کنترل بیماری بسیار مشكل و هزينه بَ
ظهور نشانههای کمبود عناصر غذايی ،سرخشكیدگی ،کاهش رشد اندام هوايی و در برخی
باشداز خاك
غذايی
شكل  -3زردي و ضعف درخت و كاهش ميزان برگ (تصوير سمت راست) و غده هاي ايجاد شده روي ريشه
نگارندگان)درختان از نشانههای ابتالی درختان پسته به نماتُدها میباشد (شكل .)3
میزان ازمحصول
برگها و کاهش
(تصوير سمت چپ) (عكس
شكل  -3زردي و ضعف درخت و كاهش ميزان برگ (تصوير سمت راست) و غدههاي ايجاد شده روي ريشه
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(تصوير سمت چپ) (عكس از نگارندگان)
3

باغبانی
مديريــت ضعيــف آبيــاري ،تغذيــه و آفــات از شــدت بيشــتري برخــوردار
پژمردگي ورتيسيليومي
يكــي از مهمتريــن بيماريهــاي درختــان پســته در كاليفرنيــا بــوده كــه ميباشــد .براســاس گــزارش هــاي موجــود ،شــيوع سرخشــكيدگي
در ايــران نيــز از بــاغ هــاي پســته اســتان كرمــان ،ســمنان و خراســان در بــاغ هــاي پســته از  3تــا  90درصــد متغيــر بــوده كــه متوســط
گــزارش شدهاســت .عامــل بيمــاري ،قــارچ  Verticillium dahliaeشــيوع آن  17تــا  28درصــد مــي باشــد .تاكنــون قارچهايــي ماننــد
بــوده كــه ســيكل زندگــي پيچيــدهاي داشــته و ميكرواســكلروتهاي آن Paecilomyces formosus،Cytospora ،Nattrassia
ميتواننــد در خــاك بــه مــدت  10تــا  15ســال دوام بياورنــد .عامــل و  ،Phaeoacremonium cinereumبــه عنــوان عوامــل مولــد
بيمــاري در آوندهــاي چوبــي درختــان پســته فعاليــت نمــوده و بــه همين سرخشــكيدگي درختــان پســته در ايــران گــزارش شــدهاند .همچنيــن
دليــل كنتــرل آن بســيار مشــكل ميباشــد .پژمردگــي ناگهانــي يــك يــا قارچهــاي  Liberomyces pistaciaeو  Eutypa lataبــه
تعــدادي از شــاخههاي يــكطــرف درخــت در اواخــر بهــار يــا تابســتان عنــوان عوامــل مولــد سرخشــكيدگي پســته از ايتاليــا و يونــان و دو گونــه باكتــري
و مشــاهده حلقههــاي قهــوهاي روشــن تــا تيــره بــه صــورت منقطــع  Bacillus licheniformisو Xanthamonas translucens
يــا كامــل در مقطــع عرضــي شــاخههاي آلــوده بــه خصــوص در محــل نيــز بــه عنــوان عوامــل مولــد سرخشــكيدگي درختــان پســته از ايــران و
انشــعاب شــاخهها ،از جملــه نشــانههاي بيمــاري مــي باشــد (شــكل  .)4اســتراليا گــزارش شــدهاند .مشــاهده نواحــي قهــوهاي تيــره روي شــاخهها
ورتيسيليوميـي ايــران ايــن بيمــاري بنــدرت باعــث كــه اغلــب فرورفتــه بــوده و بــه صــورت شــانكرهايي بــا حاشــيه مشــخص
پژمردگيشــرايط آب و هوايـ
بــا توجــه بــه
پژمردگــي
کرمان،سرشــاخ
استان پوســت
خوردگــي
تــرك
مشــاهده
ها،خراسان
سمنانهو
پسته
شــوند،های
مــي از باغ
ايران نیز
بودهــاکه در
ـث در
پسته
درختان
ترين
يكی از
کالیفرنیاــك ي
خشــكيدن ي
ـاله باعـ
های هــر سـ
بیماریتوانــد
ـده ،امــا مي
مهمشـ
درختــان
مــرگ
هــوا و
ایرشــدن
گرمت
خصــوص بــا
خوشــهها
برگهــا،
قارچـت شــود.
ـاج درخـ
ـش انــدازه تـ
است.و كاهـ
درختــان
تعـ
داشته و
پیچیده
سیكلبــهزندگی
هــا وکه
Verticilliumجوانهبوده
dahliae
بیماری،
عامل
ـدادي ازشده
گزارش
تغييــر رنــگ بافتهــاي زيــر پوســت از جملــه نشــانههاي ايــن بيمــاري
ساير بيماريهاي ريشهاي
ـکل.)5عامل بیماری در آوندهای چوبی درختان پسته
بیاورند.
میكرواسكلروتهای آن میتوانند در خاك به مدت  10تا  15سال دوام
عــاوه بــر بيماريهــاي فــوق ،ســاير پوســيدگيهاي قارچــي ماننــد اســت (شـ
شاخههای يك طرف درخت
خوشهازو شاخه
بوتريوسفرياييتعدادی
سوختگيناگهانی يك يا
پســته پژمردگی
هــايمیباشد.
مشكل
بسیار
همین دلیل کنترل
نموده و به
فعالیت
ماكروفومينايــيآننيــز
زلينيايــي و
پوســيدگي ُر
در باغ
يونــان،
آفريقــاي
كاليفرنيــا،
پســته
هــاي
بيمــاري از بــاغ
خــود را
مختــص بــه
هركــدام نشــانه
شــدهياكــه
مشــاهده
جنوبــي،آلوده
شاخههای
عرضی
در مقطع
کامل
منقطع يا
ايــن صورت
دارنــد.تیره به
روشن تا
قهوهای
هايحلقههای
مشاهده
تابستان و
اواخر بهار
در
ايــن نــوع پوســيدگيها ميتواننــد بــه تنهايــي يــا بــه همــراه ســاير ايتاليــا ،اســتراليا و ايــران گــزارش شــده و در مناطــق بــا بارندگيهــاي
به خصوص در محل انشعاب شاخهها ،از جمله نشانههای بیماری میباشد (شكل  .)4با توجه به شرايط آب و هوايی ايران اين
پوســيدگيهاي رايــج در باغهــاي پســته باعــث ايجــاد خســارت بــه پاييــزه و زمســتانه و دمــاي هــواي بــاال در اواخــر بهــار و تابســتان خســارت
بيمــاري تاج
کاهش اندازه
درختان
تعدادی از
خشكیدنباغيك يا
گردنــد.مرگ درختان شده ،اما میتواند هر ساله باعث
پســته باعث
درختــان بندرت
بیماری
قــارچ
نمايــد.و عامــل
وارد مي
هــاي پســته
زيــادي را بــه
 Botryosphaeria dothideaميباشــد .ظاهــر شــدن لكههــاي
شود.اندام هوايي
يهاي
بيمار
درخت
ســياهرنگ روي برگهــا ،پژمردگــي و ريــزش ســريع برگهــا ،پژمردگــي دم
سرخشكيدگي درختان پسته
پسته ،يك بیماری مهم بوده که اکثر ارقام پسته به آن مبتال میشوند .اين بیماری در باغهای پسته با
سرخشكیدگی درختان
سرخشــكيدگي درختــان پســته ،يــك بيمــاري مهــم بــوده كــه اكثــر ارقام ميــوه و شــاخهها و باقيمانــدن دم ميــوه هــاي ســياه و برهنــه روي درخــت
سرخشكیدگی در
موجود.)6،شیوع
گزارش
براساس
برخوردارـامی ازباشد.
مديريت ضعیف آبیاری ،تغذيه و آفات از شدت بیشتری
عامــل بيمــاري
تاكنــون در ايــران
های(شــكل
اســت
بيمــاري
نشــانههاي
پســته بــه آن مبتــا مــي شــوند .ايــن بيمــاري در بــاغ هــاي پســته بـ

باغهای پسته از  3تا  90درصد متغیر بوده که متوسط شیوع آن  17تا  28درصد میباشد .تاکنون قارچهايی مانند
 Nattrassia ،Cytospora ،Paecilomyces formosusو  ،Phaeoacremonium cinereumبه عنوان
عوامل مولد سرخشكیدگی درختان پسته در ايران گزارش شدهاند .همچنین قارچهای  Liberomyces pistaciaeو
 Eutypa lataبه عنوان عوامل مولد سرخشكیدگی پسته از ايتالیا و يونان و دو گونه باکتری Bacillus licheniformis
و  Xanthamonas translucensنیز به عنوان عوامل مولد سرخشكیدگی درختان پسته از ايران و استرالیا گزارش شدهاند.
مشاهده نواحی قهوهای تیره روی شاخهها که اغلب فرورفته بوده و به صورت شانكرهايی با حاشیه مشخص مشاهده میشوند،
ترك خوردگی پوست سرشاخهها ،پژمردگی برگها ،جوانهها و خوشهها به خصوص با گرمترشدن هوا و تغییر رنگ بافتهای
زير پوست از جمله نشانههای اين بیماری است (شكل.)5
شكل -4مقطع عرضي شاخه سالم (تصوير سمت راست) ،شاخه مبتال به پژمردگي ورتيسليومي با حلقههاي

ورتيسليومي با حلقههاي
شكل -4مقطع عرضي شاخه سالم (تصوير سمت راست) ،شاخه مبتال به پژمردگي
قهوهاي رنگ منقطع (تصوير وسط) و حلقههای پيوسته (تصوير سمت چپ) (عكس از نگارندگان)
قهوهاي رنگ منقطع (تصوير وسط) و حلقههاي پيوسته (تصوير سمت چپ) (عكس از نگارندگان)

سایر بيماريهاي ریشهاي
عالوه بر بیماریهای فوق ،ساير پوسیدگیهای قارچی مانند پوسیدگی رُزلینیايی و ماکروفومینايی نیز در باغهای پسته مشاهده
شده که هرکدام نشانههای مختص به خود را دارند .اين نوع پوسیدگیها میتوانند به تنهايی يا به همراه ساير پوسیدگیهای
شكل -5مشاهده شانكر و ترك خوردگي پوست (تصوير سمت راست) و تغيير رنگ بافت زيرپوست در شاخه
سمت راست) و تغيير رنگ بافت زيرپوست در شاخه
پوست (تصوير
به ترك
شانكر و
-5مشاهده
رايج در باغهای پسته باعث شكل
گردند.
خوردگيپسته
درختان
خسارت
ايجاد
نگارندگان)
سرخشکيدگی(عكس
سرخشكيدگي
مبتال به
درختان
از نگارندگان)
(عكس از
مبتال به
پستهپسته
درختان

بيماريهاي اندام هوایي
سرخشكيدگي درختان پسته
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 Alternariaاز درختان پسته مبتال به لكه برگی آلترناريايی جداسازی شده است .آلودگی اولیه برگ و می
فصل بهار صورت گرفته که با توجه به وضعیت آب و هوايی عمده مناطق پسته کاری ايران ،گسترش بیمار
باغبانی
و همزمان با خنكتر شدن هوا متوقف میگردد .در صورت وقوع بارندگی در طول بهار و تابستان يا افزاي
سوختگي بوتریتيسي شاخه و شكوفه
روی برگها گسترش يافته و موجب آلودگی کل برگ میشوند که در شرايط م
عنــوانتیره
روشن يا
قهوهای
لكههای
يكــي از
اين بيمــاري
تنهــا از سرشــاخه درختــان جداشــده و ايــن
منظم و با گسترش محدود ظاهر میشود؛ اما میتواند در سالهايی که آب و هوای ف
صورت نا
بیماری بهبه
گسترش
وجود دارد.
درخت نیز
شدن رشد
شود.ـ با
عوامــل مولــد سرخشــكيدگي شـنیز
پیشرفت پســته
ـال حاضــر ،در
می در ح
ترشــود.
تیرهي
ـناخته م
بیماری ممك
ناشی اين
شانكرهای
محدودمستعد،
ها ومناطق
برگدر
ريزشنمايد.
امكانايجاد
بیماریتوجهی
قابل
است خسارت
مرطوب
محســوب
موجبجــدي
ـك تهديــد
رویــه عنـ
كاريهــاي كاليفرنيــا ،ايــن بيمــاري ب
می .)8
(شكل
پسته می
صورتمیوه
کاهشاينکیفیت
چوبی و
شدن
لكهدار
میوهـوانها يـنیز
شود .در ايران قا
گرددبیشتر
بیماری نیز
خسارت
شود که در
پوستکُلُنیزه
Botryosphaeria
dothidea

مــي گــردد.
سوختگي بوتريتيسي شاخه و شكوفه  cinereaبه عنوان عامل بیماری به تازگی از برگ درختان پسته جداسازی شدهاست .ظهور بیماری در بهار
محــدود
گســترش
ايــن بيمــاري بــه صــورت نامنظــم و بــا
ظاهــرجوان و نازك درختان نر و ماده شود .آلودگی روی محور خوشه نیز باعث مرگ تعداد
شاخههای
مرگ
پژمردگی و
فصــلها به صورت نواحی قهوهای روشن يا تیره بوده (شكل  )7و عامل بیماری قادر
هــوايبرگچه
آب وآلودگی
كــهشود.
هايــيمی
ميشــود؛ امــا مــي توانــد در ســال میوه
بهــار ســرد و مرطــوب اســت خســارت قابــل توجهــي ايجــاد نمايــد .در
ـطباشد.
پستهتوسـمی
درختان
آذين
مناطــق مســتعد ،شــانكرهاي ناشــي ايــنگلبيمـ
اســت
ـارينرممكــن
شكل  -6دمگلهاي سياه و برهنه ناشي از آلودگي خوشههاي
شكل  -6دمگل هاي سياه و برهنه ناشي از آلودگي خوشههاي
ُ Botryosphaeria dothideaك ُلنيــزه شــود كــه در اينصــورت
نگارندگان)
(عكس از
Botryosphaeria
dothidea
پسته به
نگارندگان)
(عكس از
Botryosphaeria
dothidea
پسته به
خســارت بيمــاري نيــز بيشــتر مــي شــود .در ايــران قــارچ Botrytis
 cinereaبــه عنــوان عامــل بيمــاري بــه تازگــي از بــرگ درختــان
پســته جداســازي شدهاســت .ظهــور بيمــاري در بهــار ميتوانــد موجــب
ـود .باغهای پسته با درختان متراکم و دارای سیستم آبیاری غرقابی و سنگین و همچنین در مناطق پرباران ،شديد
بیماری در
اينـاده شـ
پژمردگــي و مــرگ شــاخههاي جــوان و نــازك درختــان نــر و مـ
شكوفه
شاخه و
بوتریتيسي
سوختگي
موجب کاهش کیفیت و کمیت محصول و ضعف درختان می شود .تاکنون چهارگونه مختلف
درختان پسته
هاي شديد
آلودگی
تعــدادي ازمیباشد.
آلودگــي روي محــور خوشــه نيــز باعــث مــرگ
خوشــه
در
پسته
درختان
میوه
و
برگ
اولیه
آلودگی
.
است
شده
جداسازی
لترناريايی
آ
برگی
لكه
به
مبتال
پسته
درختان
از
Alternaria
روشــن
بیماریــيبهقهــوهاي
ـورت نواح
ميــوه ميشــود .آلودگــي برگچــه هــا بــه صـ
هوایايفص
که آب و
هايی
سمتدر سال
پسته اما میتواند
برگشود؛
ظاهر می
گسترش محدود
هاي با
منظم و
صورت-نا
اين
هاي قهوه
گسترشايجاد
راست) و
روي
که بابرگي
گرفتهلكه
بهار نشانه
فصل 8
شكل
تابستان
لكهاواخر
بیماری تا
(تصوير کاری ايران،
عمده مناطق پسته
هوايی
آلترنارياييآب و
توجه به وضعیت
صورت
گل
استآلودگــي كامــل
ـادر بــه
يــا تيــره بــوده (شــكل  )7و عامــل بيمــاري قـ
ممكن
ناشیيا اين
شانكرهای
مناطق
گردد .در
نمايد.
توجهی ايجاد
قابل
مرطوب
بیمارینسبی،
رطوبت
افزايش
تابستان
چپ)بهار و
سمت طول
مستعد ،در
بارندگی
وقوع
چوبيصورت
در
متوقف می
پوستشدن
خنكتر
خسارتزمان با
و هم
نگارندگان)
(عكس از
(تصوير
پسته
پوست
هواروي
سبز و
آذيــن نــر درختــان پســته ميباشــد.
رنگ لكه
بیشترشرايط
نیز که در
بیماریشوند
کل برگ می
موجب آلودگی
يافته و
روی برگ
لكههای قهوهای روشن يا
ايرانهاقار
مرطوبدر
میشود.
خسارت
صورت
گسترشاين
شودهاکه در
تیرهنیزه
 Botryosphaeriaکُلُ
dothidea
لكه برگي آلترناريايي
نیز تیرهتر میشود .با پیشرفت بیماری امكان ريزش برگها و محدود شدن رشد درخت نیز وجود دارد .گسترش لكههای بیماری
بهار
عاملــتمبیماری به تازگی از برگ درختان پسته جداسازی شدهاست .ظهور بیماری در
متراكـبهـم وعنوان
cinerea
ايــن بيمــاري در بــاغ هــاي پســته بــا درختــان
داراي سيس
گرددبرگ(شكل )8
cineraeمیوه پسته
کاهش کیفیت
-7پوست
شدن
روی
برگي
درختان .پسته
Botrytisمیروي
چوبی وناشي از
آلودگي برگ
سپتوریایيمیوهها نیز موجب لكهدارشكل
هایــي
ـديد م
ـاران ،شـ
پژمردگیــقو پربـ
مناط
لكهــن در
آبيــاري غرقابــي و ســنگين و همچني
پستهباعث مرگ تعداد
درختاننیز
برگخوشه
رویرويمحور
آلودگی
شود.
ماده
و
نر
درختان
نازك
و
جوان
شاخه
مرگ
Botrytis
cinerae
از
ناشي
برگ
آلودگي
7
شكل
(عكس از نگارندگان)
كاهــش
ـت وآبكميوــت
اينـته موجـ
باشــد .آلودگــي شــديد درختــان پسـ
toria
pistaciae
بودهگونه
تاکنون
بیشتری
كيفيـبا
مناطق
ـبمیدر
بیماری
بیماری قادر ب
های )7و عامل
(شكل
دارد.يا تیره
روشن
شدتقهوهای
مرطوب،نواحی
هوای صورت
مختلــفها به
چهارگونــه برگچه
آلودگی
شود.
میوه
نگارندگان)
(عكس از
محصــول و ضعــف درختــان مــي شــود .تاكنــون
 Septoria pistaciae ،Pseudocercosporaو  Septoria pistaciarumب
pistacina
آلترناريايــيباشد.
می
درختان پسته
آذين نر
برگيبرگــي
لكــه
بــه
 Alternariaاز درختــان پســته مبتــا
آلترناریایي
گللكه
درختــان
اوليــه بــرگ
جداســازي شــده اســت .آلودگــي
پســتهلكههای قهوهای رنگ در هر دو سطح پهنك برگ و تشكیل پیكنیديومها
مشاهده
ميــوهاند.
گزارشو شده
بیماری
در فصــل بهــار صــورت گرفتــه كــه بــا توجــه بــه وضعيــت آب و هوايــي
صورت نقاط سیاهرنگ از نشانههای بیماری میباشد (شكل  .)9اين نشانهها
عامل بیماری) در متن لكهها به
عمــده مناطــق پســته كاري ايــران ،گســترش بيمــاري تــا اواخــر تابســتان
6
متوقــف
و همزمــان بــا خنكتــر شــدن
شود.ميگــردد .در صــورت
هــوا می
مشاهده
وقــوع بارندگــي در طــول بهــار و تابســتان يــا افزايــش رطوبــت نســبي،
شكل  -8نشانههاي لكه برگي آلترناريايي روي برگ پسته (تصوير سمت راست) و ايجاد لكههاي قهوهاي در
شكل  -8نشانه هاي لكه برگي آلترناريايي روي برگ پسته (تصوير سمت راست) و ايجاد لكههاي
لكههــاي قهــوهاي روشــن يــا تيــره روي برگهــا گســترش يافتــه و
نگارندگان)
سمت(عكس
(تصويرچپ)
(تصوير سمت
چوبي پسته
پوست
پوستسبز و
قهوهاي درپوست
نگارندگان)
چپ)از(عكس از
چوبي پسته
پوست
رويروي
سبز و
موجــب آلودگــي كل بــرگ ميشــوند كــه در شــرايط مرطــوب رنــگ
سپتوریایي
لكه برگي
لكههــا نيــز تيرهتــر ميشــود .بــا پيشــرفت بيمــاري امــكان
ريــزش
گســترش مناطق با آب و هوای مرطوب ،شدت بیشتری دارد .تاکنون گونههای ،Cylindroseptoria pistaciae
بــرگ هــا و محــدود شــدن رشــد درخــت نيــز وجــود دارد.اين بیماری در
پوســت Septoria pistaciae ،Pseudocercosporaو  Septoria pistaciarumبه عنوان عامل اين
pistacina
لكههــاي بيمــاري روي ميوههــا نيــز موجــب لكــهدار شــدن
بیماری گزارش شدهاند .مشاهده لكههای قهوهای رنگ در هر دو سطح پهنك برگ و تشكیل پیكنیديومها (اندام باردهی قارچ
چوبــي و كاهــش كيفيــت ميــوه پســته ميگــردد (شــكل .)8
عامل بیماری) در متن لكهها به صورت نقاط سیاهرنگ از نشانههای بیماری میباشد (شكل  .)9اين نشانهها روی دمبرگها نیز
لكه برگي سپتوريايي
دارد .میشود.
مشاهده
تاكنون شكل  -7آلودگي برگ ناشي از  Botrytis cineraeروي برگ درختان پسته
ايــن بيمــاري در مناطــق بــا آب و هواي مرطوب ،شــدت بيشــتري
(عكس از نگارندگان)
گونههــاي Cylindroseptoria pistaciae، Pseudocercospora
 pistacina، Septoria pistaciaeو  Septoria pistaciarumبــه
لكه برگي آلترناریایي
عنــوان عامــل ايــن بيمــاري گــزارش شــدهاند .مشــاهده لكههــاي قهــوهاي
7
رنــگ در هــر دو ســطح پهنــك بــرگ و تشــكيل پيكنيديومهــا (انــدام باردهــي
رويپسته
روي برگ
سپتوريا
هاي قارچ
پيكنيديوم هاي
هايلكههاي
شکل -9
برگ پسته
سپتوريا
قارچ
اي وپيكنيديوم
قهوهو
قهوهاي
قــارچ عامــل بيمــاري) در متــن لكههــا بــه صــورت نقــاط ســياهرنگ از شكل  -9لكه
(عكس 6از نگارندگان)
نشــانههاي بيمــاري ميباشــد (شــكل  .)9ايــن نشــانهها روي دمبرگهــا
(عكس از نگارندگان)
نيــز مشــاهده ميشــود.
هايــي بــا هالــه زردرنــگ در اواخــر بهــار و در طــول تابســتان ،در ســطح
7
زنگ پسته
زيريــن بــرگ هــا مشــاهده شــده كــه تــا اواخــر تابســتان تبديــل بــه
شكل  -9لكههاي قهوهاي و پيكنيديومهاي قارچ سپتوريا روي برگ پسته
يكــي از بيماريهــاي مهــم درختــان پســته در آب و هــواي مرطــوب ،جــوش هــاي دارچينــي مايــل بــه قهــوهاي ميشــوند .تشــكيل تعــداد
(عكس از نگارندگان)
زنــگ پســته اســت كــه ميتوانــد باعــث برگريــزي و خســارت زيــادي جوشهــاي ســياهرنگ موجــب قرمــزي بــرگ هــاي آلــوده مــي
عمــده بــه درختــان پســته آلــوده شــود .ايــن بيمــاري توســط قــارچ شــود كــه ريــزش برگهــا و بدشــكلي و خشــك شــدن ميوههــاي
 Pileolaria terebinthiايجــاد مــي شــود .در ايــن بيمــاري جــوش آلــوده از نشــانههاي ديگــر بيمــاري مــي باشــد (شــكل .)10
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باغبانی

سفيدك پودري:
ســفيدك پــودري از جملــه بيماريهــاي كــم اهميــت درختــان پســته
بــوده كــه معمــوالً خســارت چندانــي ايجــاد نميكنــد و در مناطــق آمريــكا ،ايــران ،تونــس ،ازبكســتان ،ايتاليــا ،ســوريه ،تركيــه و چيــن و
مرطــوب روي درختــان پســته مشــاهده ميشــود .عامــل بيمــاري
ســاير كشــورها گــزارش شــدهاند كــه ميتواننــد باعــث ايجــاد حالــت
قــارچ  Phyllactinia pistaciaeميباشــد .پوشــيده شــدن
ســطح بــرگ و ميــوه بــا پوشــش ســفيدرنگي از ريســه هــاي قــارچ و موزائيكــي يــا زردي روي بــرگ درختــان پســته ،كوتولكــي ،ايجــاد گال
مشــاهده انــدام باردهــي جنســي قــارچ بــه صــورت ذرات كوچــك زرد و تــرك خوردگــي پوســته تنــه ،سرخشــكيدگي و ...گردنــد .ايــن عوامل
متمايــل بــه نارنجــي تــا قهــوه اي روشــن در ميــان ريســه هــاي قــارچ بيماريزايــي ويروســي و ويروئيــدي قابليــت انتقــال از راه مكانيكــي و
ه
در اواســط تــا اواخــر تابســتان از نشــانههاي بيمــاري اســت (شــكل
پيونــد را دارنــد .همچنيــن باكتــري Xylella fastidiosaبــا
درختان پسته در آب و هوای مرطوب ،زنگ پسته است که میتواند باعث برگريزی و خسارت عمده
یهای مهم .)11
نشــانههايي ماننــد ســوختگي حاشــيه برگهــا بــه همــراه زردي،
ناشــي از ويروس
بيماري
هــا ،ويروئيدهــا
هــاي
باكتــريشود .در اين بیماری جوشهايی با
Pileolariaوايجاد می
terebinthi
توسط قارچ
بیماری
ه آلوده شود .اين
نكــروز كامــل برگهــا ،كاهــش رشــد انــدام هوايــي و جارويــي شــدن
آونــدي
ت
سخ
كشــت
هــاي
در اواخر بهار و در طول تابستان ،در سطح زيرين برگها مشاهده شده که تا اواخر تابستان تبديل به جوشهای
تاكنــون ويروسهــاي  ،)Pistachio ampelovirus A (PAVAشــاخههاي جديــد از درختــان پســته جداســازي شــده و قابليــت
به قهوهای میشوند .تشكیل تعداد زيادی جوشهای سیاهرنگ موجب قرمزی برگهای آلوده میشود که ريزش
ويــروس ُرزت پســته ( )Pistachio rostte virusو ويروئيدهاي انتقــال بــه وســيله پيونــد را دارا ميباشــد (شــكل .)12
كوتولكــي رازك ( )Hop stunt viroidو تركخوردگــي پوســت
پســته ( )Citrus bark cracking viroid-pistachioاز

كلی و خشك شدن میوههای آلوده از نشانههای ديگر بیماری میباشد (شكل .)10

شكل  -11قهوهاي شدن بافت برگ به همراه پوشش ميسليومي و اندام
باردهي عامل سفيدك پودري روي برگ پسته (عكس از نگارندگان)

بيماريهاي ناشي از ویروسها ،ویروئيدها و باكتري هاي سختكشت آوندي
تاکنون ويروسهای ) ،Pistachio ampelovirus A (PAVAويروس رُزت پسته ( )Pistachio rostte virusو
ويروئیدهای کوتولكی رازك ( )Hop stunt viroidو تركخوردگی پوست پسته (Citrus bark cracking viroid-
 ) pistachioاز آمريكا ،ايران ،تونس ،ازبكستان ،ايتالیا ،سوريه ،ترکیه و چین و ساير کشورها گزارش شدهاند که میتوانند باعث
ايجاد حالت موزائیكی يا زردی روی برگ درختان پسته ،کوتولكی ،ايجاد گال و ترك خوردگی پوسته تنه ،سرخشكیدگی و ...گردند.
باکتری
همچنین
دارند.
بافت را
شدن پیوند
مكانیكی و
انتقال از
اين عوامل بیماريزايی ويروسی و ويروئیدی قابلیت
Xylellaو اندام
ميسليومي
پوشش
همراه
برگ
-11راهقهوهاي
شكل
ميسليومي و اندام
پوشش
برگبهبه همراه
شدن بافت
شكل  -11قهوهاي
شكل -10برگ پسته مبتال به بيماري زنگ پسته (عكس از نگارندگان)
نگارندگان)هوايی و
رشد اندام
کاهش
رويها،
برگ
کامل
نكروز
 fastidiosaبا نشانههايی مانند سوختگی حاشیه برگها به همراه زردی،
(عكس از
برگ پسته
پودري
سفيدك
باردهي عامل
.)12از نگارندگان)
(عكس
پسته
برگ
روي
پودري
سفيدك
باردهيو عامل
قابلیت انتقال به وسیله پیوند را دارا میباشد (شكل
جارويی شدن شاخههای جديد از درختان پسته جداسازی شده
شكل -10برگ پسته مبتال به بيماري زنگ پسته (عكس از نگارندگان)

بيماريهاي ناشي از ویروسها ،ویروئيدها و باكتري هاي سختكشت آوندي

ودري:
ری از جمله بیماریهای کم اهمیت درختان پسته بوده که معموالً خسارت چندانی ايجاد نمیکند و در مناطق
درختان پسته مشاهده میشود .عامل بیماری قارچ  Phyllactinia pistaciaeمیباشد .پوشیده شدن سطح
 ،Pistachioويروس رُزت پسته (e virus
جنسیA
)(PAVA
ويروسهای
تاکنون
 ampelovirusزرد متمايل به
قارچ به صورت ذرات کوچك
مشاهده اندام باردهی
های قارچ و
پوشش سفیدرنگی از ريسه
stuntاست (شك
های بیماری
تابستان از نشانه
کوتولكیاواخر
قارچ در اواسط تا
های روشن در میان ريسه
.)11تركخوردگی پوست پسته (king viroid-
Hopل) و
viroid
رازك (
هایهای
ويروئید

 ) pistachioاز آمريكا ،ايران ،تونس ،ازبكستان ،ايتالیا ،سوريه ،ترکیه و چین و ساير کشورها گزارش ش
ايجاد حالت موزائیكی 8يا زردی روی برگ درختان پسته ،کوتولكی ،ايجاد گال و ترك خوردگی پوسته تنه،
شكل -12نشانههاي رُزت و سوختگي حاشيه برگهاي پسته آلوده به Xylella fastidiosa
شكل -12نشانههاي ُرزت و سوختگي حاشيه برگهاي پسته
 Xylellaمكانیكی و پیوند را دارند .همچ
fastidiosaاز راه
قابلیتآلوده بهانتقال
اين عوامل بیماريزايی ويروسی و ويروئیدی
9
سوختگی حاشیه برگها به همراه زردی ،نكروز کامل برگها ،کاه
 fastidiosaبا نشانههايی مانند
جارويی شدن شاخههای جديد از درختان پسته جداسازی شده و قابلیت انتقال به وسیله پیوند را دارا میبا
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بازرگانی

تجارت پسته ایران در  6ماه نخست سال تجاری
کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

 -1طبــق آمــار واصلــه از گمــرک جمهــوری
اســامی ایــران ،در نیمــه اول ســال تجــاری -99
 98حجــم صــادرات پســته ايــران  85هــزار تــن
(بــدون عــدد اصــاح ناشــی از پوســت مغــز و
مغــز ســبز) بودهاســت كــه ايــن ميــزان نســبت
بــه ســال تجــاری ( 96-97ســا ِل آور اخیــر پســته
در ایــران) در مــدت مشــابه ،حــدود  22درصــد
کاهــش داشتهاســت .عرضــه محــدود پســته در
اوایــل ســال محصولــی جدیــد ،عــدم تمایــل
خریــد و تقاضــای جــدی ،شــرایط ســخت
صــادرات ،حمــل کاال و برگشــت پــول از جملــه
عوامــل اصلــي كاهــش صــادرات پســته ايــران
بودهانــد .در ايــن شــرايط ،موجــودي انبارهــا در
پايــان مــاه ششــم ســال تجــاری  ،98-99حــدود
 47درصــد از کل  230هــزار تــن محصــول در
دســترس امســال اســت.
 -2از بيــن مقاصــد اصلــي پســته ايــران
شــرق دور بــا  25هــزار تــن بيشــترين ســهم از
صــادرات را تــا پايــان اســفندماه داشــته اســت؛
امــا خريــد چينيهــا نســبت بــه مــدت مشــابه
دو ســال پیــش بــا اُفــت  44درصــدی روبــهرو
بودهاســت .از مجمــوع  79هــزار تــن پســتهای
كــه طــي شــش مــاه از ايــران و آمريــكا بــه شــرق
دور صــادر شــده ،ســهم ایــران  31درصــد و
ســهم آمریــکا  69درصــد بودهاســت .علیرغــم

قیمــت پایینتــر پســته ایــران ،خریــد جــدی
چینیهــا بهدلیــل شــرایط آســانتر و بهتــر از
آمریــکا بودهاســت.
 -3بعــد از شــرق دور ،ترکیــه و امــارات بــا
واردات حــدود  16هــزار تــن پســته بیشــترین
ســهم از صــادرات پســته ایــران را در نیمــه اول
ســال تجــاری  ،98-99داشــتهاند .از حــدود 20
هــزار تــن پســتهاي كــه از ايــران و آمريــكا بــه این
کشــورها صــادر شــده ،ســهم ايــران  83درصــد و
ســهم آمریــکا  17درصــد بودهاســت .ترکیــه و
امــارات عمدتـ ًا بازارهــای صــادرات مجــدد پســته
ایــران محســوب میشــوند کــه بخشــی از آنهــا
بــرای پــر کــردن جــای خالــی پســته و مغــز پســته
ترکیــه اســت و بخــش دیگــر بازارهــای ســنتی
کــه پســته ایــران را ترجیــح میدهنــد.
 -4بــازار شــبه قــاره هنــد کــه واريتهمحــور و
متقاضــی پســته باكيفيــت اســت ،پتانســيل بااليــي
بــراي واردات پســته ايــران دارد و كمــاكان در
حــال رشــد اســت .هرچنــد ســهم ايــن مقاصــد
از صــادرات پســته ايــران تــا پايــان اســفندماه 98
حــدود  11هــزار تــن بــوده و نســبت بــه ســال
تجــاری  96-97کاهــش داشتهاســت .پســته
احمدآقایــی و مغــز پســته ایــران در بــازار هنــد
جایــگاه ویــژهای دارنــد ،البتــه طــی ســالهای
اخیــر از رشــد قابــل توجــه فــروش پســته آمریکا

در ایــن بــازار نبایــد چشمپوشــی کــرد .بــازار
هنــد پتانســیل باالیــی بــرای واردات پســته دارد.
از مجمــوع  13هــزار تــن پســتهای كــه از ايــران
و آمريــكا بــه هنــد صــادر شــده ،ســهم ايــران 86
درصــد و آمریــکا  14درصــد بودهاســت.
 -5تــا پایــان اســفندماه ســهم اتحادیــه اروپــا از
صــادرات پســته ایــران  10هــزار تــن بــوده کــه
ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه دو ســال
پیــش بیانگــر اُفتــی  33درصــدی اســت .بــازار
اروپــا بــا توجــه بــه شــرایط خــاص بهداشــتی
و قراردادهــای حجــم دار تمایــل بیشــتری بــه
ســمت پســته آمریــکا پیــدا کــرده و تنهــا بخــش
ســنتی ،توزیعکننــدگان کوچــک و بــازار مغــز
ســبز آن بــرای پســته ایرانــی باقــی ماندهاســت.
از مجمــوع  42هــزار تــن پســتهای كــه طــي
شــش مــاه از ايــران و آمريــكا بــه اروپــا صــادر
شــده آمریــکا بــا ســهم  73درصــدی از ایــران
پیشــی گرفتهاســت.
 -6صــادرات و مصــرف مغــز پســته در طــی
ســالهای اخیــر رو بــه افزایــش بودهاســت.
مغــز پســته ایــران هــم از ایــن قاعــده مســتثنی
نیســت و بــا توجــه بــه تنــوع واریتههــا و شــرایط
رنــگ و ظاهــر میتوانــد ســایق مختلــف
مصرفکننــدگان را بــرآورده ســازد .صــادرات
مغــز پســته ايــران حــدود  13هــزار تــن بــوده
كــه افزايــش معنــاداري نســبت بــه گذشــته نشــان
ميدهــد .ترکیــه و امــارات ،شــبه قــاره هنــد و
خاورمیانــه مشــتریان اصلــی مغــز پســته ایرانــی
بود هانــد.

ﺳﻬﻢ درﺻﺪي ﺻﺎدرات  6ﻣﺎﻫﻪ اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدي اول دوره
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بازرگانی
مسائل پیش روی صنعت پسته ایران

پسته در تقابل با کورونای داخلی و جهانی!

حامد رمضانی کریم

عضو انجمن پسته ایران

نگاهــی بــه آمــار و ارقــام صــادرات پســته ایــران

جهانــی پســته ایرانــی را میتــوان در نحــوۀ

فاحــش بیــن محصــول ایرانــی وآمریکایــی،

در ایــن شــرایط فروشــنده ایرانــی وارد مرحلــه

نشــان میدهــد علیرغــم تفــاوت قیمــت

از یکســو مشــکالت صــادرات در حــوزه نقــل

و انتقــال بانکــی و صرافــی ،حمــل و نقــل،
قوانیــن دســت و پــا گیــ ِر تعهــد ارزی بانــک
مرکــزی و از ســوی دیگــر عــدم ارائــه اســتاندارد

و یکنواختــی در ارائــه محصــول پســته ایرانــی
و عــدم توانایــی در عقــد قراردادهــای کالن
توســط تأمینکننــدگان پســته در اول فصــل

در ســالیان متمــادی ،بــا ورود رقیبــی کــه

مشــکالت کمتــری نســبت بــه پســته ایرانــی

واکنــش بــه افزایــش قیمــت ارز ذکــر کــرد.
تحمــل ریســک تغییــرات ارزی میشــود ،در

حالــی کــه بــه دالیــل فــوق میــزان افزایــش

از شــاخصترین نکاتــی هســتند کــه در بخــش
زنجیــره تأمیــن میتــوان بــه آنهــا اشــاره نمــود.

بــا در نظــر گرفتــن میانگیــن صــادرات و مصرف

بهســزایی داشتهاســت؛ بهطوریکــه چیــن

موجــودی پســته انبــار شــده در داخــل کشــور،

میــزان قابــل توجهــی از خریــد خــود را بــه
دلیــل مشــکالت قرنطینــه ،حمــل و نقــل و
انتقــال پــول کاهــش داد .توقــف و یــا کاهــش
شــدید تقاضــا در بــازار چیــن تأثیــرات منفــی

تقریبــاً یکســان خواهــد بــود .از طــرف دیگــر

همچنیــن ،بســته شــدن مرزهــای مراســاتی

فــروش قابــل مالحظــهای نیــز کســب نکــرده
اســت.

داخلــی پســته در شــش مــاه گذشــته و میــزان
بــه عــدد قابــل توجهــی میتــوان دســت یافــت.
همینطــور پیشبینیهــای مثبتــی از میــزان

ایــن موضــوع در صــادرات پســته نیــز تأثیــرات

بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن خریــداران،

تولیــد محصــول ســال آینــده میشــود کــه
احتمــاالً میــزان تولیــد در دو ســال پیدرپــی

زیــادی در بازارهــای دیگــر داشتهاســت.

بــه بیــان دیگــر ،ارزانفروشــی مرهمــی بــرای

اطالعــات منتشــر شــده از میــزان صــادرات و

کشــور و وجــود بحــران مشــابه در کشــورهای

اســت .حتــی میتــوان گفــت کــه در یــک

میباشــد کــه آمریــکا دارای موجــودی پســته

دارد ،باعــث شــده کــه جذابیــت خریــد پســته
ایرانــی در بیــن خریــداران عمــده کاهــش پیــدا
کنــد.

مشــکالت صادراتــی پســته ایــران نبــوده

بــازه زمانــی باعــث کاهــش فــروش نیــز شــده
اســت ،زیــرا در شــرایطی کــه پیوســته توســط
تأمینکننــدگان مختلــف پســته ایرانــی در

یــک بــازار خــاص قیمتهــای پایینتــر

موجــودی پســته آمریــکا نیــز مؤیــد ایــن نکتــه

قابــل مالحظ ـهای اســت و در ســال محصولــی
خواهــد داشــت .بایــد بــه عوامــل و مســائل فوق

مشــکالت و بحرانــی اســت کــه بــدون شــک

پیــش رو حــدود  ۵۰۰تــا  550هــزار تــن تولیــد
مشــکل جهانــی ویــروس کورونــا را نیــز افــزود.

ارائــه میشــود ،رفتــار خریــدار نیــز بــر
میــزان عرضــه ،قیمــت کاالهــای جایگزیــن و

عوامــل مؤثــر بــر بازارهــای مالــی و اقتصــاد

اشــباع بــازار تغییــر خواهــد کــرد .بــه گون ـهای

کــه تصــور روانــی انتظــار کاهــش قیمــت بــر
کشــش قیمتــی محصــول غلبــه کــرده و باعــث
میشــود بــا اینکــه قیمــت کاال در برابــر قیمــت
کاالی رقیــب و جایگزیــن در حــال کاهــش
اســت ،هزینــه فرصتهــای فزاینــده و ریســک

خریــد توأمــان بــا انتظــار کاهشــی قیمــت،
افزایــش مییابــد .در ایــن شــرایط نمــودار
تقاضــا بــرای یــک محصــول بــه ســمت چــپ

کــه کاهشــی اســت تمایــل پیــدا خواهــد کــرد.
یکــی از دالیــل کاهــش پیدرپــی قیمــت

صــادرات شدهاســت .بهنظــر میرســد موانــع و

مشــکالت کنونــی کــه در تجــارت پســته وجــود

تأثیــر ایــن بحــران بــر اقتصــاد یــک موضــوع

اســاس متغیرهــای تأثیرگــذار در تقاضــا ماننــد

خریــدار پســته باعــث کاهــش چشــمگیر

پیچیــده اســت ،علیرغــم اینکــه بســیاری از
خــرد و کالن کشــورها را درگیــر خــود کــرده،
هنــوز ابعــاد کالن آن بــر مــا پوشــیده اســت.

دارنــد ،تنهــا قســمت کوچــک و ناچیــزی از

صنعــت پســته در پیــش رو خواهدداشــت.

بــر اســاس پــارهای اطالعــات و اخبــار،

میــزان مصــرف پســته در فروشــگاههای
خردهفروشــی بــزرگ آمریــکا ،اروپــا و یــا
شــرق دور ،در مــدت زمــان شــیوع ویــروس

کورونــا ،افزایــش چشــمگیری داشتهاســت.

مهمتریــن تأثیــر بحــران کورونــا در وهلــۀ

در نظــر نخســت ،ممکــن اســت خبــر خوبــی

در رابطــه بــا روابــط تجــاری بینالملــل از

نشــان میدهــد کــه بــا افزایــش دورۀ بحــران

مــواد اولیــه ،چــه غذایــی و چــه صنعتــی ،بــه

قرنطینــه ،مصرفکننــده گرایــش بیشــتری بــه

نخســت بــر زنجیــرۀ تأمیــن اســت .ایــن موضوع

اهمیــت بیشــتری نیــز برخــوردار اســت .تأمیــن
دلیــل مشــکالت بــه وجــود آمــده در بخــش

حمــل و نقــل و ترانزیــت و همچنیــن عــدم
و یــا کنــدی در رونــد تسویهحســابهای

تجــاری ،چــه از طریــق بانــک و چــه صرافــی،

باشــد ،امــا نگاهــی بــه رفتــار مصرفکننــده

کورونــا و نگرانــی از طوالنیتــر شــدن دوره
کاهــش هزینههــای غیرضــروری خواهدداشــت

و مدیریــت مالــی ســختگیرانهتری پیــش
خواهــد گرفــت .آمــار شــرکت VISAکــه

خدمــات خریــد و اعتبــاری را به مشــتریان خود
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بازرگانی
ارائــه میکنــد ،نشــان میدهــد کــه میــزان

موضوعــی تــازه و کمنظیــر در اقتصــاد جهانــی

طــی دو هفتــه بــه صــورت متوالــی نــرخ بهــره

بیــش از  16درصــد کاهــش داشتهاســت.

گلدمــن ســاکس ()Goldman Sachs

کورونــا باعــث شدهاســت افــراد در کشــورهای

اســتفاده از کارت اعتبــاری VISAدر جهــان

میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه افزایــش

خریــد پســته در ابتــدای بحــران کورونــا
رویــدادی مقطعــی بــوده و مصرفکننــده بــه

نوعــی میــزان مصــرف ماههــای آتــی خــود را

نیــز پیشخــور کردهاســت.

بــرای اقتصــاد آمریــکا پیشبینــی رشــد تــا

منفــی  ۳۵را ارائــه دادهانــد .ایــن رشــد منفــی
بــرای اقتصــادی بــه بزرگــی آمریــکا کــه 25
درصــد کل اقتصــاد جهــان را در بــر میگیــرد،

مشــکل میکنــد و بعــد بخشهــای مختلــف

مــواد اولیــه و حتــی بــازار مالــی و اقتصــاد
باشــد.

نگرانــی فزاینــده از بــروز بحــران اقتصــادی بــا
عمــق زیــاد و نداشــتن اُفــق امیدوارکننــدهای از

چیــن تأثیــرات کوچــک و بزرگــی را داشــته

کــه در  100ســال اخیــر شــاهد آن نبودهایــم.
از  500هــزار نفــر بــه حــدود  10میلیــون نفــر

انســان در خانــه اســت .ایــن یعنــی رکــود

افزایــش یافتهاســت.

وامهــای مســکن روی زمیــن میماننــد و ایــن

مالــی و اقتصــادی را دچــار خســران خواهــد

شــرایطی کــه بیمــاری کورونــا در جهــان

تنهــا در آمریــکا نــرخ بیــکاری طــی  ۳هفتــه

اعتبــاری خــود را از دســت بدهنــد .خطهــای

اقتصــادی آمریــکا میتوانــد بــر همــه اقتصــاد

اقتصــادی در ابعــاد رکــود ســال ۲۰۰۸

جهانــی در ابعــادی قابــل تصــور شدهاســت

تــوان پرداخــت بدهیهــای کارتهــای

بــه ماننــد دومینــو ابتــدا بانکهــا را دچــار

دنیــا بهخصــوص در کشــورهای صادرکننــدۀ

رفتــن ســطح هشــدار امــکان وقــوع رکــود

درآمــد ماهیانــۀ خــود زندگــی میکننــد،

عــددی بســیار بــزرگ و نگرانکنندهاســت،

در تاریــخ  ۲۷مــارس ،صنــدوق بینالمللــی

میــادی وجــود دارد .بــا گذشــت زمــان و بــاال

اروپایــی و یــا آمریــکای شــمالی کــه بــا میــزان

اعتبــاری حســابهای شــخصی پــر میشــود،

زیــرا هرگونــه تحولــی در حــوزه مالــی و

پــول هشــدار داد کــه امــکان وقــوع رکــود

ایجــاد کــرده ،مانــدن حداقــل  ۴میلیــارد
تقاضــا در اقتصــاد جهانــی و از طــرف دیگــر

کــرد.

کاهــش شــیوع کورونــا حداقــل در شــش مــاه
آینــده ،باعــث شــدیدتر شــدن رقابــت در حوزه

فــروش پســته در مقیــاس جهانــی خواهدشــد.
شــاید گریــزی بــرای تجــار جهانــی نباشــد کــه

یکــی از تفاوتهــای اساســی ایــن رکــود

دچــار مشــکل شــدن عرضــۀ کاالهــا و خدمات،

تمامــی آن رکودهــای اقتصــادی چــه در ســال

تجــاری و بــه رکــود رفتــن توأمان بخــش عرضه

بهداشــتی شــدیدتر در قســمت فــرآوری تَــر و

کــدام سیاســتهای مالــی جداگانــهای بــرای

بــازار رو بــه کوچــک شــدن محصــوالت غذایــی

تــازهوارد بــا رکودهــای قبــل ایــن اســت کــه

 ۱۹۳۰و چــه در ســال  ۲۰۰۸بــر مبنــای

فرآیندهــای اقتصــادی ،نواقــص پیرامونــی

آنهــا و یــا چرخــه طبیعــی کــه در هــر اقتصــاد
میتــوان ســراغی از آنهــا گرفــت ،بهوجــود

آمدهانــد .امــا رکــود حــال حاضــر ،در نتیجــۀ

یــک بحــران بهداشــتی و یــک بیمــاری

همهگیــر جهانــی رخ دادهاســت کــه ایــن
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اســت .برخــی مؤسســات معتبــر مالــی ماننــد

خــود را تــا  0.25درصــد کاهــش داد .بحــران

تعطیــل شــدن کارخانجــات و بنگاههــای

و تقاضــا .در ایــن میــان کشــورهای مختلــف هر

مقابلــه بــا معضــات اقتصــادی ناشــی از بــروز
کورونــا و اعمــال سیاســتهای فاصلهگــذاری

اجتماعــی اتخــاذ کردهانــد .بهطورمثــال،

آمریــکا بــرای تشــویق مــردم و شــرکتها
بــه انجــام فعالیتهــای تجــاری و اقتصــادی،

بــا شــیوههای بازاریابــی مؤثرتــر و تمهیــدات
خشــک بــرای گرفتــن ســهم بیشــتر و بهتــر از
لوکــس در دوره رکــود پیــش رو اقــدام کننــد.
بایــد دیــد کــه اقتصــاد جهانــی چقــدر تــوان

الزم بــرای بازگشــت بــه دوران رونــق را دارد و
میــزان گــذار از دوران رکــود احتمالــی چقــدر
خواهــد بــود.

است.هااین یعنی رکود تقاضا در اقتصاد
پیدایشخانه
میلیاردباانسان در
ماندن حداقل
ایجاددرکرده،
جهان
کورونا در
بیماری
بحران
مختلف ۴زمانی
مقاطع
بورس
شاخص
ارزش
شرایطی کهافت
جهانی و از طرف دیگر دچار مشکل شدن عرضۀ کاالها و خدمات ،تعطیل شدن کارخانجات و بنگاههای تجاری و به رکود رفتن
توأمان بخش عرضه و تقاضا .در این میان کشورهای مختلف هر کدام سیاستهای مالی جداگانهای برای مقابله با معضالت
اقتصادی ناشی از بروز کورونا و اعمال سیاستهای فاصلهگذاری اجتماعی اتخاذ کردهاند .بهطورمثال ،آمریکا برای تشویق مردم
سال پنجم -اردیبهشت  - 99شماره ( )46و شرکتها به انجام فعالیتهای تجاری و اقتصادی ،طی دو هفته به صورت متوالی نرخ بهره خود را تا  ۰.۲۵درصد کاهش داد.
بحران کورونا باعث شدهاست افراد در کشورهای اروپایی و یا آمریکای شمالی که با میزان درآمد ماهیانۀ خود زندگی میکنند،

بازرگانی
گزارش نیکولز در  31مارس  12( 2020فروردین )1399

از بهداشت محیط کار تا تجارت و باغبانی پسته
دبیرخانه انجمن پسته ایران

نظــم و انضبــاط محیــط کار در مواجهــه
بــا ویــروس کوویــد19-
در هفتههــای اخیــر فکرمــان حســابی
مشــغول بودهاســت؛ از شــنیدن خبــر شــیوع
ویروســی در چیــن بگیریــد تــا قرنطینــه
مســافران یــک کشــتی تفریحــی ،هجــوم
مــردم بــه ســوپرمارکتها بــرای خریــد
بیرویــه دســتمال توالــت و آب معدنــی،
لغــو شــدن مســابقات ورزشــی و برنامههــای
تفریحــی!
مهمتریــن هــدف مــا ایــن بــوده کــه تــا
میتوانیــم محــل کارمــان را بــه جایــی امــن
و مطمئــن بــرای کارمنــدان خــود تبدیــل
کنیــم .در طــول هفتههــای اخیــر کــه
ویــروس کوویــد 19-همهگیــر شــده اقدامــات
زیــادی بــهکار گرفتهایــم:
• کنتــرل دمــای بــدن کارمنــدان شــرکت
نیکولــز هــر روز در بــدو ورود بــه محــل کار و
پرســش و پاســخ از آنــان راجــع بــه مشــکالت
شــایع ســامتی (تــب ،ســرفه ،تنگــی نفــس)
• ضدعفونــی و نظافــت محــل کار ســه برابــر
قبــل توســط کادر بهداشــتی شــرکت نیکولــز
• رعایت اصول فاصلهگذاری اجتماعی
کارمنــدان شــرکت نیکولــز بــه خوبــی بــا مــا
همــکاری میکننــد .از آنهــا خواســتهایم چنانچــه
در ســامتی کامــل بــه ســر میبرنــد در محــل
کار حضــور پیــدا کننــد و در غیــر ایــن صــورت
در منــزل بــه اســتراحت بپردازنــد .بــا توجــه بــه
تقاضــای بســیار بــاالی پســته در داخــل آمریــکا
بــه حضورشــان در محــل کار نیــاز داریــم.

گزارش تجاری
قیمت
مــا بــه باغــداران میگفتیــم کــه انتظــار
میــرود امســال قیمــت اول فصــل از ســال
گذشــته بیشــتر باشــد .بــه ایــن دلیــل کــه
دیدیــم قیمــت پســته صادراتــی کــه در اول
ســال تجــاری در پاییــز  2018کیلویــی 8.40
دالر بــود در پاییــز  2019بــه کیلویــی حــدود
 9.70دالر رســید ،امــا از پاییــز پارســال تا االن
قیمتهــا در بــازار صادراتــی کیلویــی حــدود
 1دالر و  30ســنت افــت داشتهاســت .بــه هــر
حــال بــه ایــن نتیجــه رســیدیم قیمــت آخــر
ت پارســال بیشــتر نباشــد
فصــل اگــر از قیم ـ 
کمتــر نیســت .ایــن موضــوع بســتگی کامــل
بــه وضعیــت بازارهــا در طــول ســال دارد.
هنــوز نمیدانیــم تعطیــل شــدن مملکــت
بــه دلیــل شــیوع ویــروس کوویــد 19-چــه
تأثیــری روی تقاضــای پســته و قیمتهــا در
چندمــاه پیــش رو دارد.
وضعیت فروش داخلی و صادرات
فــروش پســتۀ شــرکت نیکولــز از ابتــدای
ســال تجــاری تاکنــون نســبت بــه ســال قبــل،
بــا  11درصــد افزایــش روبــهرو بودهاســت.
مجمــوع فــروش پســته آمریــکا از ابتــدای
ســال تجــاری امســال نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال گذشــته اُفتــی  21درصــدی را
تجربــه کردهاســت کــه ســهم پســته خشــک
در پوســت در ایــن کاهــش معنــادار اســت،
ایــن در حالــی اســت کــه فــروش مغــز پســته
هــم در داخــل آمریــکا و هــم صــادرات رشــد

مثبتــی را نشــان دادهاســت.
مصــرف پســته در آمریــکا ( 4هفتــه
منتهــی بــه  22مــارس )2020
مــاه گذشــته خرید بیــش از حد مــردم افزایش
فــروش کاالهــای ثابــت ســوپرمارکتها را
بــه دنبــال داشــت و در میــان مغزیجــات،
بیشــترین رشــد در مصــرف پســته مشــاهده
شــد .بهطوریکــه در پســته خشــک در
پوســت افزایــش  9درصــدی درآمــد ناشــی از
فــروش و افزایــش  5درصــدی مقــدار فــروش
بــه لحــاظ وزنــی مشــاهده شــد .همچنیــن
در مغــز پســته افزایــش  41درصــدی درآمــد
ناشــی از فــروش و افزایــش  24درصــدی
مقــدار فــروش بــه لحــاظ وزنــی تجربــه شــد.
تأثیــر ویــروس کوویــد 19-بــر بــازار
پســته
ویــروس کورونــا باعــث شــده مــردم آمریــکا
دچــار «وســواس شــدید خریــد» بشــوند؛
فــروش داخلــی پســته از  50تــا  400درصــد
افزایــش داشتهاســت .تیــم تولیــد و فــروش
شــرکت پســته نیکولــز هــم ســخت مشــغول
بــرآورده ســاختن تقاضــای بــاال بــرای پســته
بودهاســت .امــا ایــن افزایــش تقاضــا تــا چــه
مــدت قــرار اســت ادامــه پیــداکنــد؟ در مورد
بــازار پســته در داخــل آمریــکا چنــد ســوال
وجــود دارد؛ وقتــی همهگیــری بیمــاری
تمــام شــود چــه بــر ســر تقاضــا خواهــد آمد؟
وقتــی همــه کلــی پســته بخرنــد و انبــاری از
پســته داشتهباشــند وضعیــت تقاضــا چگونــه
میشــود؟ خانــه نشــین شــدن مــردم و
تعطیلــی کســب و کار و وضعیــت معیشــت
آنــان چــه تأثیــری بــر خریــد پســتههای
بــا قیمــت باالتــر میگــذارد؟ آیــا ممکــن
اســت باعــث شــود خیلیهــا بــه خریــد
پســته ارزانتــر روی آورنــد؟ بــه هــر حــال

حجم فروش پسته آمریکا در سال تجاری 2019-2020
و مقایسه درصدی با سال گذشته
(به تن)
فروش داخل

صادرات

پسته خشک در پوست

)-%2( 41.000

)-%30( 89.000

مغز پسته

)+%14( 11.000

)+%28( 5.400

مجموع

)+%2( 52.000

)-%32( 107.000
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بازرگانی

دالر

ممکــن اســت باعــث زردی درختــان بشــود.
در مــورد افزایــش فعلــی تقاضــا بــرای پســته گزارش باغبانی
بنابرایــن ،اگــر تصمیــم گرفتیــد در فروردیــن
نااطمینانــی وجــود دارد و بایــد ببینیــم وقتــی سرمای زمستانه
ایــن دوران بیمــاری تمــام شــود چــه بــر ســر ســرمای زمســتان ســال  2019-2020مالیــم مــاه آبیــاری انجــام دهیــد ،ترجیحــاً در
بــازار پســته خواهــد آمــد.
بــود و لزومــاً بــرای تأمیــن نیــاز ســرمایی روزهــای گــرم آفتابــی آبیــاری کنیــد.
درختــان پســته و ذخیــره کربوهیــدرات در کــرم نافــه پرتقــال (عامــل ایجــاد
صادرات
• از وقتــی قیمــت صادراتــی پســته در اول درختــان ایــدهآل نبــود .وقتــی درختــان در افالتوکســین)
فصــل در پاییــز (کیلویــی  9.70دالر) اعــام پاییــز کــم کــم وارد مرحلــه خــواب مــی شــوند ،صنعــت پســته آمریــکا در  2ســال اخیــر بــه
شــده صــادرات پســته خشــک در پوســت شــروع بــه ذخیــره کربوهیــدرات میکننــد کــه خوبــی توانســته آفــت کــرم نافــه پرتقــال را
اُفــت شــدیدی را تجربــه کردهاســت .در حــال بعــدا ً بــرای گلدهــی در فصــل بهــار بــه آن نیــاز کنتــرل کنــد .ایــن موفقیــت حاصــل تــاش
حاضــر ،پســته خشــک در پوســت درجــه یــک دارنــد .اگــر دمــا در فصــل زمســتان بــاال باشــد باغــداران در رعایــت نــکات بهداشــت باغــی
بــه قیمــت  8.50دالر بــه ازای هــر کیلــو درخــت از ذخیــره کربوهیدراتــش اســتفاده در زمســتانی ،سمپاشــی موثــر بــا تمرکــز بــر
میکنــد .امــا اگــر هــوا در فصــل زمســتان کارایــی حشــرهکش ،رعایــت زمــان سمپاشــی،
پیشــنهاد میشــود.
ســرد باشــد و دمــا پاییــن بمانــد درخــت پوشــش کامــل هــدف بــا ســم و برداشــت بــه
• از زمــان شــیوع ویــروس کورونــا ارزش
کربوهیــدرات بیشــتری ذخیــره میکنــد و در موقــع بودهاســت .همچنیــن احتمــاالً هــوای
یــورو از زیــر  1دالر و  8ســنت تــا  1دالر و
فصــل بهــار انــرژی بیشــتر و نتیجتــاً گلدهــی خنــک در بهــار ســال گذشــته و بــی نقــص
 14ســنت نوســان داشــته اســت.
بــودن پوســت نــرم پســتهها هــم در کنتــرل
منظمتــری خواهدداشــت.
• قیمــت مغــز پســته نســبتاً ثبــات داشــته
آنچــه در طــول ســالها دیدهایــم و از ایــن ایــن آفــت بیتأثیــر نبودهاســت.
و اختــاف قیمتــی اندکــی در کیفیتهــای طــرف و آن طــرف شــنیدهایم ایــن اســت کــه طبــق پیشبینیهــا ،چشــمانداز وضعیــت
مختلــف مغــز مشــاهده شدهاســت.
پاییــز خنــک و زمســتان ســرد زمــان گلدهــی هــوای امســال حاکــی از ایــن اســت کــه در بهار
• بهخاطــر نااطمینانــی قیمتــی در بــازار و را منظمتــر میکنــد .امــا گــرم بــودن پاییــز شــاهد هــوای گرمتــری نســبت بــه میانگیــن
درحالحاضــر باتوجــه بــه اینکــه همهگیــری در زمانبنــدی گلدهــی بهــاره بیــن قطعاتــی ســالهای قبــل خواهیــم بــود .تجربــه نشــان
ویــروس کورونــا باعــث شــده کــه بارهــای کــه درختــان در ســال آور و آنهایــی کــه ســال دادهاســت کــه هــوای گــرم فصــل بهــار و
زیــادی در بنــادر دپــو شــوند ،تقاضــا بــرای ناآورشــان اســت اختالفاتــی ایجــاد میکنــد .ســاعات ســرمای تأمیــن شــده کمتــر از حــد
صادرات
صــادرات کنــد شدهاســت.
میانگیــن در زمســتان باعــث ریــز شــدن
مدیریت آبیاری
 از وقتی قیمت صادراتی پسته در اول فصل در پاییز (کیلویی  9.70دالر) اعالم شده صادرات پسته خشک در پوست اُفت
• یکــی از نگرانیهــای اصلــی در بازارهایــی اســترس آبــی در مرحلــه تشــکیل پوســت پســتهها میشــود .ریــز شــدن پســتهها
شدیدی را تجربه کردهاست .در حال حاضر ،پسته خشک در پوست درجه یک به قیمت  8.50دالر به ازای هر کیلو
مثــل هنــد و ایتالیــا کــه مــردم در قرنطینــه اســتخوانی میتوانــد خطــر زودخندانــی معمــوالً افزایــش زودخندانــی را بــه دنبــال دارد
پیشنهاد میشود.
بســر میبرنــد و بانکهایشــان تعطیــل اســت ،را افزایــش دهــد .اگــر در فصــل زمســتان و متعاقبــاً منجــر بــه افزایــش جمعیــت آفــت
داشتهتــااست.
باشــیدنوسان
 14سنت
سنت تا 1
کانتینرهایــی دالر و 8
ارزش یورو از زیر 1
ویروس کورونا
بالتکلیفــی شیوع
 از زمان
پرداخــت
وضعیــت
بهــار کــرم نافــه پرتقــال در اوایــل فصــل خواهدشــد.
دالر وداده
انجــام
یعنــی
آبشــویی
شدهاست.
مغز مشاهده
کافــیمختلف
کیفیتهای
قیمتی اندکی در
ثبات داشته و
پسته نسبتاً
اســتقیمت

اختالفدر راه
رســیده یــا
مقصــد
کــهمغزبــه
تأمیــن آنطــور کــه مــا فهمیدیــم ،اگــر در مرحلــه
درختــان
بــرای
رطوبــت
هســتند.
بارهای زیادی
ابزارهــایشده که
ویروس ازکورونا باعث
بــاگیری
ایــد.همه
کردهاینکه
خاطر نااطمینانی قیمتی در بازار و درحالحاضر باتوجه به
 به
تشــکیل پوســت اســتخوانی ،پروفیــل خــاک
موجــود
اســتفاده
کننــدگان
رفتــار
مصرف
اروپایــی کند شده
برای صادرات
شوند ،تقاضا
بنادر دپو
• در
تغییــراست(.آگــر ،متــه) میتوانیــد رطوبــت خــاک را خشــک باشــد ،ریزتــر شــدن پســتهها را در
اقــام
بیشــتر
کــرده و
خواهــد داشــت .متاســفانه اخبــار رســیده
تعطیل پی
زمســتانه را
اگــر
بیازماییــد.درامــا
است،
آبشــوییبانکهایشان
بسر میبرند و
قرنطینه
مصرفــیو ایتالیا که مردم
یی مثل هند
خریــد بازارها
بــه اصلی در
نگرانیهای
یکی از

ـی
ـ
زمین
ـادام
ـ
ب
و
ـتا
ـ
پاس
ـج،
ـ
برن
ـل
ـ
مث
ـتاندارد
ـ
هستند.یــک آبیــاری در مــاه حاکــی از آن اســت کــه امســال جمعیــت
باشــید
نــداده
انجــام
در راه
رسیده یا
اس بالتکلیفی وضعیت پرداخت کانتینرهایی است که به مقصد
روی آوردهانــد تــا پســته .تقاضــا بــرای پســته
زمســتانگذران ایــن آفــت باالتــر از ســالهای
مــاه) م
آوریــل
توانــد
زمینی روی
ی بادام
پاستا و
فروردیــن برنج،
(اواخــراستاندارد مثل
اقالم مصرفی
 رفتار مصرفکنندگان اروپایی تغییر کرده و بیشتر به خرید
در اروپــا بــه انــدازه آمریــکا نیسـ
زودخندانــی را کاهــش دهــد ،هرچنــد قبــل بودهاســت .بهتریــن راه مبــارزه بــا ایــن
ـت.اروپا به اندازه خط
آمریکاــرنیست.
آوردهاند تا پسته .تقاضا برای پسته در
آفــت رعایــت نــکات بهداشــت باغی در زمســتان
اســت ،چــرا کــه ایــن آفــت روی درخــت ســه
روند تغییرات قیمت پسته خشک در پوست صادراتی آمریکا (هر کیلو به دالر)
برابــر بیشــتر از روی زمیــن دوام مــیآورد.
$10.00
$9.70
اگــر هنــوز تعــداد زیــادی از شــفیرههای ایــن
$9.60
$9.40
$9.30
$9.50
حشــره در چتــر درخــت مشــاهده میشــود،
$9.15
$9.00
بایــد بــه کارشــناس مربوطــه در خصــوص
$9.00
برنامــه عمــل مبــارزه بــا ایــن آفــت مشــورت
$8.40
$8.50
نمــود .از آنجایــی کــه مــا در حــال ورود بــه
$8.00
فصــل رشــد هســتیم ،بایــد پیگیــر محصــوالت
$7.50
ارائــه شــده در صنعــت پســته آمریــکا بــرای
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
مقابلــه بــا ایــن آفــت ،رعایــت زمانهــای
ماه محصولی
سمپاشــی و پایــش کارایــی ســموم باشــیم.

گزارش باغبانی
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سرمای زمستانه

بازرگانی
پرایمکس در  1اردیبهشت  99منتشر کرد:

گزارش فروش پسته آمریکا به نقل از پرایمکس

پرایمکس در  1اردیبهشت  99منتشر کرد:

دبیرخانه انجمن پسته ایران

گزارش فروش پسته آمریکا به نقل از پرایمکس

ـکا ت1ــا پایــان م
فــروش داخلــی پســته آمریــکا در مــاه مــارس فــروش داخلــی پســته آمری
کرد:تاکنــون انجــام شدهاســت .در طــول
منتشرــان
اردیبهشتــاه 99درخت
پرایمکسـدر
( 11اســفند  98تــا  12فروردیــن  14 ،)99مــارس 78 ،هــزار تــن بــوده کــه معــادل  7فصــل گلدهــی بــه مــدت ده روز بارندگــی
گزارش فروش پسته آمریکا به نقل از پرایمکس
افزایــش
نیســت
داشــتیم.
مقطعــی
افزایشی  19درصدی
مشــخصمبین
هنــوزتن بوده که
 14هزار
فروردین ،)99
مشــابه 98تا 12
مــدت 11اسفند
بــهمارس (
نســبتدر ماه
پسته آمریکا
درصــدداخلی
هــزار تــن بــوده کــه مبیــن افزایشــی  19فروش
پایــان
صــادرات .تــا
گذشــته
گلدهـ
سالروی
مشابهــی
ماهــر منف
نسبتــابهتأثی
بوده وبارشه
 16هزارکــه
تنایــن
42ـیدرصد کاهش را
گذشته،
صادرات
اســت.گذشته است
مشابه سال
ســال به ماه
درصــدی نســبت بــه مــاه مشــابه ســال نسبت
ـه
ـ
ک
ـوده
ـ
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ت
ـزار
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ه
130
ـدود
ـ
ح
ـارس
ـ
م
گذشــته اســت .صــادرات  16هــزار تــن بــوده مــاه
(نیمــه
مــی
مــاه
اوایــل
خیــر.
یــا
اند
ه
داشــت
تجربه کردهاست .بدین ترتیب ،کل فروش ماه مارس حدود  30هزار تن بوده است که نشاندهنده کاهشی  24درصدی نسبت
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درصد
19
افزایشی
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ی
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ـته،داخلی
فروش
و نســبت بــه مــاه مشــابه ســال گذشـ
ـال19گذشـ
ـابه سـ
گذشته مشـ
سالمــدت
ـه بــا
مقایسـ
 42پستهدر
تحتهها
خوشــ
بازارهای کــه
اردیبهشــتماه)
هــااست .در آمریکا از
دانهداده
تأثیرو قرار
مختلف را
ـتهپستۀ آمریکا در
فروش
کووید-
است.
مشابه
به ماه
را
کاهش
درصد
42
گذشته،
سال
مشابه
ماه
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نسبت
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بوده
تن
هزار
16
صادرات
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است
گذشته
سال
مشابه
ماه
به
نسبت
درصــدی
کاهشــی 26
مشــخصتر
گیرنــد
شــکل م
سوپرمارکتهای اروپای
وضعیــت رفتار در
پسته شدند ،این
بیشیاز حد
بدیــنشدید و خرید
اســت.وسواس
مردم دچار
(اواسط اسفند)
بیانگــرماه مارس
درصــد کاهــش را تجربــه کردهاســت .بدیــن اوایل
نشاندهنده کاهشی  24درصدی نسبت
که
است
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هزار
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حدود
مارس
ماه
فروش
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است .بدی
ترتیــب ،کل فــروش مــاه مــارستجربه
کرده30
حــدود
هفــت
ـکا در
همکل
غربیـب،
ترتینـ
خواهدشــد .حمل و دریافت بار متفاوت بودهاست؛ بعضی خریداران
العملها در مورد زمان
عکس
آمریـشد.
ـتهدیده
پسـآن
ـروشبعد از
چندفـهفته
است .در آمریکا از
تحت تأثیر قرار داده
بازارهای مختلف را
محصولــیپستۀ آمریکا در
کووید 19-فروش
گذشته است.
نشــاماهن مشابه
هــزار تــن بــوده اســت کــه به
ســال
دهندهسالمــاه
یــکماهانه و تجمعی
درجــهفروش
پســتهجدول 1
کیلوگــرم شدهاند.
هــر انداختن آن
قیمــت عقب
،2019-2020دیگر خواستار
بار دادهاند و بعضی
انداختن دریافت
اول جلو
درخواست
اروپای
های
سوپرمارکت
در
رفتار
این
شدند،
پسته
حد
از
بیش
خرید
و
شدید
وسواس
دچار
مردم
اسفند)
(اواسط
مارس
ماه
اوایل
کاهشــی  24درصــدی نســبت بــه مــاه مشــابه حــدود  208هــزار تــن گــزارش شــده کــه ا ُ
بیشترینبــوده
 9.50دالر
نشانتــا
گذشتهاز را9.30
،18-20
نــس
کاهش فروش در ماه
میدهد.
به سال
نسبت
پسته آمریکا به تن و درصد کاهش یا افزایش فروش
خریداران
بعضی
است؛
بوده
متفاوت
بار
ت
دریاف
و
حمل
نســبتزمان
ها در مورد
کاهشــیشد16.عکسالعمل
بیانگــراز آن دیده
چند هفته بعد
غربی هم
فــروش
ســال گذشــته اســت .کوویــد19-
درصــدی
بــه و پســته درجــه یــک اُنــس  21-25از 8.80
مارس در بازار آسیا اتفاق افتادهاست.
تجمعی
و
ماهانه
فروش
1
جدول
اند.
شده
آن
انداختن
عقب
خواستار
دیگر
بعضی
و
اند
داده
بار
دریافت
انداختن
جلو
درخواست
پســتۀ آمریــکا در بازارهــای مختلــف را تحــت مــدت مشــابه ســال گذشــته اســت.
تــا  9دالر قیمــت داشتهاســت .همچنیــن،
ماه
در
فروش
کاهش
بیشترین
دهد.
می
نشان
را
گذشته
سال
به
نسبت
پستهیا
کاهش
درصد
اوایــلبه تن و
پستهاز آمریکا
تأثیــر قــرار دادهاســت .در آمریــکا
قیمت
تغییــر
تاکنــون
گذشــته
داخلیاز
هــا
7.30
تــا
7
ناخنــدان
پســته
کیلوگــرم
هــر
مارس 78 ،هزار تن بوده که معادل  7درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته
فروشماه
پایان
افزایشتا
مــاهآمریکا
فروش
است.
زیــادیافتاده
اتفاق
مارس در
دچــار
مــاه مــارس (اواســط اســفند) مــردم
پایانوماهبــازار
انــد
گذشتهــت
دالر قیم
ـل با 17تـ
ـز کامـ
رونــق تن دالر
بیانگر کاهشی 26
17.30سال
مدتـا مشابه
مقایسه
بوده وکهمغـدر
پســته 130هزار
مارس حدود
نکردهتا
صادرات
بازار آسیااست.
گلدهــی
درصــد از
بدین 80
نــدارد.
اســت.سال محصولی  ،2019-2020حدود  208هزار تن
خــوردهماه اول
آمریکا در هفت
فروش پسته
ترتیب ،کل
چندانــیاست.
وســواس شــدید و خریــد بیــش از حــد پســته درصدی
فروش داخلی پسته آمریکا تا پایان ماه مارس 78 ،هزار تن بوده که معادل  7درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته
شــدند ،ایــن رفتــار در ســوپرمارکتهای گزارش شده که بیانگر کاهشی  16درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیانگر کاهشی 26
است.
صادرات تا پایان ماه مارس حدود  130هزار تن بوده که در جدول 1
هفتــه بعــد از آن
اروپــای غربــی هــم چنــدجدول 1
است .بدین ترتیب ،کل فروش پسته آمریکا در هفت ماه اول سال محصولی  ،2019-2020حدود  208هزار تن
درصدی
دیــده شــد .عکسالعملهــا در مــورد زمــان
سال گذشته است.
اســت؛که بیانگر کاهشی  16درصدی نسبت به مدت مشابه
گزارش شده
ماهانه
تجمعی
حمــل و دریافــت بــار متفــاوت بوده
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فروش
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روی گلدهی داشتهاند یا خیر .اوایل ماه می (نیمه اردیبهشتماه) که خوشهها و دانهها شکل میگیرند وضعیت مشخصتر
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نســبت بــه ســال گذشــته
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آسیا
%1
1.000
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9.000
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%-46
3.000
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بازرگانی
گزارش مردودی محمولههای مغزجات درختی و خشکبار وارداتی
به اتحادیه اروپا ،آمریکا ،ژاپن و استرالیا

مرزگیرشدن محمولههای آلوده

سحر نخعی
دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

در ســال  )97-98( 2019مجمــوع تعــداد گزارشهــای مــردودی
محمولههــای مغزجــات درختــی و خشــکبار وارداتــی بــه اتحادیــه اروپــا ،ژاپــن
و اســترالیا نســبت بــه ســال  2018بــه ترتیــب  22.6 ،8.8و  35.5درصــد
کاهــش داشتهاســت .برعکــس ،تعــداد گزارشهــای مــردودی محمولههــای
وارداتــی بــه آمریــکا بــا  54.8درصــد افزایــش روبــهرو بــود و بدیــن ترتیــب
رونــد کاهشــی کــه از ســال  2015آغــاز شــده بــود را شکســت .وجــود ســم
افالتوکســین دلیــل اصلــی اعالنهــای مــردودی مخصوصــاً در مغزجــات
درختــی گــزارش شدهاســت .در ادامــه جزئیــات مربــوط بــه گزارشهــای
مرجوعــی محمولههــای مغزجــات درختــی و خشــکبار وارداتــی بــه اتحادیــه
اروپــا ،آمریــکا ،ژاپــن و اســترالیا در ســال  2019ارائــه میشــود.
• اتحادیه اروپا
راســف (سیســتم هشــدار ســریع مربــوط بــه موادغذایــی و خــوراک دام در
ســازمان امنیــت غذایــی کمیســیون اروپــا) ،کل تعــداد اعالنهــای مــردودی
را  570عــدد اعــام کــرد کــه  410عــدد از آنهــا مربــوط بــه مغزجــات133 ،
عــدد مربــوط بــه خشــکبار و  27عــدد هــم مربــوط بــه بادام
زمینــی خــوراک
ِ
دام وارداتــی بــه اتحادیــه اروپــا بودنــد .ایــن آمــار بیانگــر کاهشــی  8.8درصــدی
نســبت بــه ســال  2018کــه  625گــزارش مــردودی در اتحادیــه اروپــا بــه ثبــت
رســید ،محســوب میشــود .در مغزجــات ،بیشــترین آمــار مــردودی مربــوط بــه
بــادام زمینــی ،پســته و بــادام گــزارش شــد .از مجمــوع  66گــزارش مــردودی
مربــوط بــه پســته 29 ،گــزارش مربــوط بــه پســته وارداتــی از ترکیــه 18 ،گــزارش
مختــص پســتۀ آمریکایــی و  14گــزارش مربــوط بــه پســته وارداتــی از ایــران
گــزارش شدهاســت .در مــورد خشــکبار نیــز انجیرخشــک و کشــمش بیشــترین
تعــداد مــردودی را بــه خــود اختصــاص دادنــد .دالیــل اصلــی مــردودی مغزجــات
و خشــکبار وارداتــی بــه اتحادیــه اروپــا وجــود ســم افالتوکســین و اوکراتوکســین
آ ( )OTAگــزارش شدهاســت.
• آمریکا
تعــداد گزارشهــای مرجوعــی مغزجــات درختــی وارداتــی بــه آمریــکا ،نســبت
بــه ســال  2018مبیــن افزایشــی  67درصــدی اســت .مثــل ســال ،2018
بیشــترین تعــداد گزارشهــای مغزجــات درختــی مختــص بادامزمینــی
و بعــد از آن ماکادمیــا (فنــدق بومــی اســترالیا) و بــادام بــوده اســت .دلیــل

اصلــی رد شــدن محمولههــای وارداتــی مغزجــات مخــدوش بــودن برنــد و
بســتهبندی کاال ،آلودگــی بــه ســالمونال و افالتوکســین اعــام شدهاســت.
تعــداد گزارشهــای مرجوعــی خشــکبار وارداتــی بــه آمریــکا نیــز نســبت بــه
ســال  2018افزایشــی  50درصــدی داشــته اســت .مثل ســال  ،2018بیشــترین
تعــداد گزارشهــای مــردودی بــه ترتیــب مختــص کشــمش ،خرمــا و آلوخشــک
بودهاســت .کثیــف بــودن محصــوالت ،مخــدوش بــودن برنــد و بســتهبندی
کاال و باقیمانــده ســموم در خشــکبار وارداتــی بــه آمریــکا دالیــل اصلــی مرجــوع
شــدن محمولههــا بودهانــد.
• ژاپن
در ژاپــن بــرای دومیــن ســال متوالــی تعــداد گزارشهــای مــردودی
محمولههــای مغزجــات درختــی و خشــکبار نســبت بــه ســال 2018
کاهــش ( 22.6درصــد) داشــته اســت .بیشــترین آمــار مــردودی مربــوط بــه
بادامزمینــی ،بــادام ،انجیرخشــک و محصــوالت جانبــی بادامزمینــی گــزارش
شــد .دلیــل اصلــی مــردود شــدن مغزجــات و خشــکبار وارداتــی بــه ژاپــن
رؤیــت ســم افالتوکســین (در مجمــوع  92درصــد) بــوده اســت .در مجمــوع
 5گــزارش مــردودی مربــوط بــه پســته وارداتــی اعــام شــده کــه  3عــدد از
آمریــکا و  2عــدد از ایــران بودهانــد .دالیــل مــردودی محمولههــای پســته
وجــود افالتوکســین و باقیمانــده ســم ایمیداکلوپریــد (کنفیــدور) گــزارش
شد هاســت.
• استرالیا
اســترالیا کل تعــداد اعالنهــای مــردودی ایــن کشــور را  29عــدد اعــام کــرد
کــه مبیــن کاهشــی  50درصــدی نســبت بــه ســال  2018اســت .بیشــترین
آمــار مــردودی مربــوط بــه بــادام زمینــی و محصــوالت جانبــی آن بــوده اســت.
در مــورد خشــکبار نیــز انجیرخشــک و کشــمش بیشــترین تعــداد مــردودی
ـی
را بــه خــود اختصــاص دادنــد .دلیــل اصلــی رد شــدن محمولههــای وارداتـ ِ
مغزجــات و خشــکبار وجــود ســم افالتوکســین (در مجمــوع  72درصــد) اعــام
شــد.

 استرالیا
استرالیا کل تعداد اعالنهای مردودی این کشور را  29عدد اعالم کرد که مبین کاهشی  50درصدی نسبت به سال 2018
است .بیشترین آمار مردودی مربوط به بادام زمینی و محصوالت جانبی آن بوده است .در مورد خشکبار نیز انجیرخشک و
کشمش بیشترین تعداد مردودی را به خود اختصاص دادند .دلیل اصلی رد شدن محمولههای وارداتیِ مغزجات و خشکبار وجود
سم افالتوکسین (در مجموع  72درصد) اعالم شد.
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آب

آب کالیفرنیا در مسیر پایداری

سحر نخعی

مسئول روابط بین الملل انجمن پسته ایران

طــرح ســیگما یــا پایــداری آبهــای
زیرزمینــی ( )SGMAبــرای مدیریــت
ســفرههایی کــه اضافــه برداشــت
آب دارنــد برنامهریــزی شــده اســت.
بدیــن منظــور قانــون مدیریــت پایــدار
(درازمــدت) آبهــای زیرزمینــی اتخــاذ و
تدویــن شــده و بــه تدریــج در سرتاســر
ایالــت کالیفرنیــای آمریــکا در حــال اجــرا
اســت .امــا ایــن طــرح چــه تأثیــری بــر
معیشــت کشــاورزان منطقــه خواهــد
گذاشــت؟ مصاحبــه کوتــاه پیــش رو
را متیــو مالکــوم از شــبکه خبــری
ـاورزی کالیفرنیــا بــا آقــای دانکــن
کشـ
ِ
مکوایــن ،اقتصــاددان متخصــص در حــوزه
منابــع آبــی و کشــاورزی انجــام داده
اســت کــه در جریــان آخریــن اخبــار
ایــن موضــوع قــرار بگیریــم.
طــرح ســیگما بــه لحــاظ اقتصــادی چــه
معنایــی بــرای کشــاورزان کالیفرنیایــی
دارد؟
پیادهســازی طــرح ســیگما در دره ســن
واکیــن بــرای پایــداری ســفرههایی کــه اضافــه
برداشــت بحرانــی دارنــد از همیــن االن هــم
شــروع شــده و قــرار اســت مناطــق مختلــف تــا
ســال  2040بــه پایــداری برســند .اجــرای ایــن
طــرح هزینههایــی بــرای باغــداران بــه دنبــال
دارد :هزینههــای اجرایــی؛ طبــق قانــون بایــد
ســاالنه و هــر  5ســال یکبار بــه روزرســانی انجام
شــود .هزینــه ایــن بــه روزرســانیها از طریــق
افزایــش تعرفــه قیمــت آب تأمیــن میشــود.
مدیریــت پایــداری؛ بــه معنــی تأمیــن منابــع
جدیــد آبــی یــا کاهــش مصــرف منابــع فعلــی
از طریــق مثــ ً
ا از آب انداختــن زمینهــای
کشــاورزی اســت .مقــدار هزینــه تأمیــن منابــع
جدیــد آبــی بســتگی بــه دردســترس بــودن آن
منابــع دارد کــه در حــال حاضــر توســعه منابــع
جدیــد آب ســطحی محدودیتهــای زیــادی
در ایالــت کالیفرنیــا بــه همــراه دارد .موضــوع
داغ روز پیادهســازی طــرح ســیگما از طریــق
شــارژ ســیالب ذخیــره در آبخوانهــا اســت،
بدیــن ترتیــب کــه ســیالب حاصــل از ســالهای
پربــارش یــا بــرای آبیــاری بــه ســمت زمینهای

کشــاورزی هدایــت میشــود یــا وارد منابــع
ذخیرهســازی آب بــرای کشــاورزی میشــود.
آخریــن گزینــه خشــک کــردن زمینهــای
کشــاورزی اســت .بــا توجــه بــه هزینــه ایــن کار
و ارزش محصــوالت کشــاورزی کاشــته شــده،
عواقــب ســنگین اقتصــادی ایــن کار در ایالــت
کالیفرنیــا قابــل پیشبینــی اســت .مشــاغل
بســیار زیــادی در زمینــه تولیــد و فــرآوری
محصــوالت کشــاورزی هســتند کــه بــه ایــن
زمینهــای کشــاورزی وابســت ه هســتند .بــه
خصــوص در دره ســن واکیــن کــه کشــاورزی
بخــش اصلــی اقتصــاد منطقــه را تشــکیل
میدهــد و اکثــر فعالیتهــای اقتصــادی بــه
درآمدهــای ناشــی از ایــن زمینهــا متکــی
هســتند.
مشــخص اســت کــه بــرای اجــرای
ایــن طــرح بخشــی از ایــن زمینهــای
کشــاورزی بایــد خشــک شــوند و
میدانیــم کــه کشــاورزی چــه نقــش
مهمــی در اقتصــاد منطقــه دارد .بــرای آن
ت افتــاده دقیقــ ًا چــه
زمینهــای از کشــ 
اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ چــه اســتفادهای
بعــدا ً میشــود از آنهــا کــرد؟
ســوال مهمــی اســت .اینکــه اجراســازی طــرح
ســیگما دقیقــاً چــه عواقــب اقتصــادی بــرای
مشــاغل محلــی دارد و چــه تأثیــری بر معیشــت
ســاکنان منطقــه میگــذارد بســتگی بــه
موقعیــت آن زمیــن کشــاورزی دارد .تبدیــل
زمینهــای کشــاورزی بــه مناطــق مســکونی
میتوانــد گزینــه جایگزیــن مناســبی باشــد
چــرا کــه خیلــی از آن مناطــق توســعه شــهری
یافتهانــد .همچنیــن ،مناطــق مســکونی
معمــوالً نیــاز آبــی کمتــری نســبت بــه مناطــق
کشــاورزی خواهنــد داشــت ،هرچنــد بســتگی
بــه میــزان توســعه آنهــا هــم دارد .بعضیهــا
هــم پیشــنهادات احمقانــهای از جملــه
جایگزینــی مناطــق کشــاورزی بــا نیروگاههــای
انــرژی خورشــیدی میدهنــد .بههرحــال
هیــچ کــدام از ایــن روشهــا نمیتوانــد بــه
انــدازه کشــاورزی اشــتغال و فعالیــت ایجــاد
کنــد .بنابرایــن بــا نــگاه بــه آینــده میبینیــم
کــه بــرای اجــرای طــرح ســیگما در  20ســال

پیــش رو تغییــرات و اصالحــات زیــادی بایــد
انجــام شــود و تصــور اینکــه ایــن مناطــق،
خــارج از اســتفاده کشــاورزی ،در آینــده بــه چــه
شــکل در میآیــد واقعـاً دشــوار اســت .تخمیــن
ســطح زیرکشــتی کــه قــرار اســت از آب بیفتد و
خشــک شــود فقــط در دره ســن واکیــن حــدود
 200الــی  400هــزار هکتــار بــرآورد میشــود.
بــا توجــه بــه ارزش بــاالی زمیــن و
موقعیتــی کــه کاشــت محصوالتــی از
قبیــل بــادام و ســایر مغزیــات دارنــد،
وقتــی خشکســازی مناطــق کشــاورزی
شــروع شــود آیــا قیمــت زمیــن را هــم
تحــت تأثیــر قــرار میدهــد؟
تــا همیــن االن هــم شــاهد اصالحاتــی در ارزش
زمیــن بودهایــم .ارزش زمیــن بســتگی بــه ارزش
محصوالتــی دارد کــه روی آن کشــت میشــود.
بهطورکلــی قیمــت زمیــن در سراســر ایالــت
کالیفرنیــا از ســال  2014-2015شــروع بــه
افزایــش کــرد و آن هــم بیشــتر بهخاطــر بــازار
پررونــق فــروش مغزجــات بــود .از آن زمــان،
در اکثــر مناطــق قیمتهــا تــا حــدی پاییــن
آمدهاســت .نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه
از زمــان تدویــن قانــون ســیگما تاکنــون شــاهد
شــکاف و تفــاوت قیمتــی بیــن ارزش باغاتــی
کــه بــه آبهــای ســطحی دسترســی داشــتهاند
و آنهایــی کــه فقــط بــه آبهــای زیرزمینــی
دسترســی داشــتند ،بودهایــم .ایــن موضــوع
ا وابســته بــه طــرح ســیگما اســت؛ مث ـ ً
کام ـ ً
ا
ارزش زمینهایــی کــه فقــط یــک ششــم آب
مــورد نیــاز بــرای تولیــد اقتصــادی محصــول در
دراز مــدت را دارنــد نســبت بــه مناطقــی که آب
مــورد نیــاز و کافــی دارنــد پایینتــر اســت .ایــن
موضــوع تأثیــر زیــادی بــر قیمــت و ارزش زمیــن
میگــذارد ،بــه همیــن علــت اختــاف قیمتــی
قابــل توجهــی بیــن مناطــق دارای آب ســطحی
و مناطقــی کــه فقــط بــه آبهــای زیرزمینــی
دسترســی دارنــد ،ایجــاد خواهدشــد.
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فسفیمکس مس

()FOSFIMAX Cu

محلول کود -سم ،تولید شرکت فیوچراکو اسپانیا ،مؤثر در پیشگیری و
درمان بیماریهای گموز ،سرخشکیدگی و آلترناریای پسته

 محلول فسفیت پتاسیم به همراه یون مس (کالت ) EDTA
 خا صیت قارچک شی و باکتریک شی به همراه خواص تغذیهای ( عنا صر
مس و پتاسیم )
 خا صیت سی ستمیک دو طرفه (انتفال از طریق آوند چوب و آبکش به
تمام اندامهای گیاه)
 اثرگذاری سریع به دلیل حاللیت و جذب باال

ترمیم زخم گموز پسته پس از دو هفته

 پیشگگگیری و درمان طیو وسگگیزی از بیماریها شگگامل گموز ،شگگانکر
باکتریایی ،آت شک سیب و گالبی ،لکهغربالی ،انواع بوتهمیری ،آلترناریا،
سفیدکهای سطحی و داخلی ،لب شتری هلو و آنتراکنوز و ...
 افزایش رشد رویشی ،قطر سرشاخه و جوانهها ،درصد خندانی پسته و
رفع عارضه ریزبرگی (قرمزو)
 افزایش تزداد گل ،میوه و کیفیت محصوالت
 زودرس کردن و رنگگیری میوه
 دز پایین و کاهش هزینه مصرف
 عدم بروز مقاومت در بیمارگر
 فاقد دوره کارنس
 بهترین گزینه در مدیریت تلفیقی بیماریها
 دارای گواهی استاندارد BCS ، OMRI ،ISO9001

رشد رویشی سرشاخه پسته و رفع عالیم کمبود

)021( 66900960
t.me/foroghedasht
foroughdasht

www.fd-co.com
www.futurecobioscience.com

قابلیت اختالط سوپرکال با نوناپلکس
نوناپلکس NONAPLEX

تحریک فتوسنتز
فعالسازی آنزیم اوره آز و تسریع پروتئین سازی
کاهش ریزش برگ و میوه ناشی از اتیلن

فرموله شده بر اساس نیاز درخت پسته
کرمان09132409671 -034 3273 4710 :
دفتر مرکزی02335239682 :
استان خراسان 09153037863 -09159110903 :سیرجان09133457459 :

 تا کنون1380 از سال
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website:www.aplgp.com

