یونان؛ مقصد سومین
تور انجمن
انجمن پسته ایران Iran Pistachio Association

موسم خنده پسته
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اخبار و آموزه های فصل برداشت

ز پسته زمرد دهد باغبان
موسم برداشت گوهرهای زمردین محصول پسته زارهاست .حاصل درختانی که همه ساله ،سیصد روز آفتابی داغ کرانههای کویری ایران را تحمل کرده و به
برکت توجهات و تیمارهای مستمر باغبانانی کوشا ،و لطافت ذاتی خود ،دائقه جهانیان را جلب نموده و از ایرانیان قدیم صفت شاعرانه «خندان» گرفته است...

خبرها

دامغان؛ در هر هکتار  3تن محصول تازه
سيرجان؛ برداشت پسته كال
راور؛خیلی کمتر از پیش بینی
قاین؛ برداشت  1240تن پسته
آران و بيدگل؛  5000تن پسته تر

آموزه ها

زمان تشكيل وخصوصيات ظاهري و فيزيكي پسته هاي زودخندان
رابطه زودخنداني و شكافخوردگي نامنظم با ميزان آفالتوكسين ؛
خصوصيات ظاهري و فيزيكي پسته آلوده به آفالتوكسين در باغ
بهترین زمان برداشت رقم اوحدي
برداشت پسته را به بعد از ماه مبارک موکول نکنید

صفحه  2و 3

رييس سازمان توسعه تجارت :بازارصادراتي كشورهاي همسايه از دست ميرود

«تا چند س��ال ديگر دور يك ميز خواهیم نشست و براي از
دست دادن بازار صادراتي كشورهاي همسايه افسوس خواهيم
خورد و به طور قط��ع این زمان ،چندان ه��م دور نخواهد بود».
بابک افقهی معاون وزیربازرگانی و رییس سازمان توسعه تجارت
با این هشدار ،از دست دادن بازار را يكي از مسایل مهم در تجارت
كش��ور خواند و گفت :اين امر موجب از دست دادن فرصتهاي
تجاري ميشود.
به گزارش خبرگزاری موج ،رييس سازمان توسعه تجارت با
اش��اره به حضور برخي تاجرنماها در بازارهاي هدف ادامه داد:
حضور چنين افرادي در بازارهاي هدف از يك سو و بيتوجهي به

كيفيت كاالهاي صادراتي از سوي ديگر باعث شده سهم ايران از
بازار كشورهاي مشترك كاهش چشمگير داشته باشد.
به گفته افقهي ،فرصتهاي تجاري كه ايران در بازار كشورهاي
همسايه از دست ميدهد قابل احتساب نيست ،اما در اين مساله
نبايد صرفا بخش خصوصي و توليدكنندگان را زير س��وال برد،
بلكه بايد براي توسعه صادرات كشور به تدوين استراتژي اقدام
كرد.
 400میلییارد تومان بدهی به صادرکنندگان نمونه
رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به كاهش  10درصدي
صادرات پسته ايران در چهار ماهه نخست امسال اظهار داشت:

اگر در بازارها نفوذ موفقي داشته باشيم ميتوانیم فضاي مناسبي
را براي ترانزيت كاال ،تجارت و صادرات مهي��ا کنیم .افقهي در
خصوص جوايز صادراتي و بدهي این سازمان به صادركنندگان
نمونه اذعان داشت :در سال جاري براي حمايت از صادركنندگان
نمونه  110ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده ،در حالي
که سازمان توسعه تجارت بايد تا س��ال  ،88مبلغ 260ميليارد
تومان و براي سال جاري 250ميليارد تومان به صادركنندگان
پرداخت نمايد ،که با بودجه پيشنهادي دولت ،سازمان توسعه
تجارت همچنان بدهی  400ميليارد تومانی به صادركنندگان
خواهد داشت.

2

این نکات خالصهای اس�ت از س�خنرانی آقای مهن�دس عل�ی تاجآبادیپور عضو هیأت علمی مؤسس�ه تحقیقات پس�ته کش�ور
در کارگاه آموزش�ی ط�رح  TCPپس�ته ک�ه 16و 17مردادماه در کرمان تش�کیل ش�د( .ب�رای آگاهی از ش�رح کامل این س�خنرانی
به نشانی http://www.pistachioassociation.com/trade/Desc2.asp?id=4929 :مراجعهفرمایید).

آلودگي به آفالتوكسين در باغ
جهت استقرار اسپور قارچ و رشد آن و نهايتا
توليد آفالتوكسين بايس��تي شرايط مناسب
فراهم شود .پوس��ت نرم بعنوان سدي موثر و
قوي حفاظت از مغز را در برابر حمله قارچها و
آفات بر عهده داشته و اجازه نفوذ قارچها را به
درون ميوه نميدهد .بنابراين مهمترين عاملي
كه س��بب نفوذ قارچها به درون ميوه پس��ته
ميگردد ،ش��كاف خوردن پوس��ت نرمرويي
پس��ته مي باش��د .ش��كافهاي ايجاد شده بر
روي پوس��ترويي پس��ته از لحاظ وضعيت
ش��كافخوردگي به دو گروه تقس��يمبندي
ميشوند:
مقدار آفالتوكسين
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قاین
برداشت  1240تن پسته
مديرجهادكش��اورزي قاي��ن گف��ت:
پيشبيني ميشود از س��طح يك هزار و
 170هكتار باغهای بارور این شهرستان
يك هزار و  240تن پسته برداشت شود.
میزان برداشت پس��ته در قاین ،سال
قبل يك هزار و  232تن پس��ته خش��ك
بوده است.
وي اف��زود :ارقام پس��ته موج��ود در
شهرستان بيش��تر از نوع بادامي سفيد،
كلهقوچي و اوحدي است.
مناطق عمده پسته كاري در شهرستان
به ترتيب ،اسفدن ،حومه شهر قاين ،بخش
سده و بخش نيمبلوك است.
رئوفي فرد با اش��اره به اين كه در سال
زراعي گذشته حدود  500تن مغز پسته
از اين شهرستان صادر شده است ،افزود:
ط��ی ماهه��ای فروردين و ارديبهش��ت
امسال در س��طح  230هكتار از باغهای
پسته اين شهرس��تان سرما و تگرگ بين
 30ت��ا  90درصد خس��ارت وارده کرده
است.
وي يادآور شد :در سال زراعي جاري
 500هكتار از باغهای پس��ته شهرستان
تحت پوشش بيمه قرار گرفته است.
دامغان
در هر هکتار  3تن محصول
شهرس��تان دامغ��ان ب��ا  14ه��زار و
 100هكتار باغ پس��ته که ح��دود 10هزار
هکتار آن بارور اس��ت 5 ،ه��زار بهرهبردار
پسته دارد.
مدیرجهادکشاورزی شهرستان دامغان
گف��ت :پيشبيني ميش��ود در ه��ر هكتار
 3ت��ن محصول ت��ازه و در مجم��وع حدود
30هزارت��ن محص��ول پس��ته ت��ر در این
شهرس��تان برداش��ت ش��ود كه با توجه به
شرايط موجود از اين ميزان محصول حدود
 70درص��د در ترمينالهاي ضبط پس��ته
مكانيزه و نيمه مكاني��زه ،فرآوري و بقيه به
صورت تازه در شهرستان و بازارهاي اطراف
عرضه ميشود.
علياننژاد تصريح كرد :در س��ال جاري
با توجه به ش��رايط مناس��ب آب و هوايي و
كمبودمحصول در دو سال گذشته ،ميزان
توليد در حد قابل قبول است ،به طوري كه
به نظر ميرسد نس��بت به سال گذشته كه
س��رماي ديررس بهاره بخش قابل توجهي
از محص��ول را از بي��ن برده ب��ود ،محصول
سال جاري پنج تا ش��ش برابر سال گذشته
باشد .وي خاطرنش��ان كرد :در شهرستان
دامغان 35 ،ترمينال ضبط و فرآوري پسته
وجود دارد كه از اين تعداد 9 ،واحد صنعتي،
 23واحد نيمه صنعتي و سه واحد مغزكن
است.

زمان تشكيل وخصوصيات ظاهري و فيزيكي
پسته هاي زودخندان

اين پستهها به آن علت غيرطبيعي هستند
كه خندان شدن پوس��ت سخت (استخواني)
قبل از بلوغ صورت ميگيرد( قبل از جداشدن
آسان پوست نرم از پوست استخواني) ،بنابراين
در اين حالت پوست نرم به پوست استخواني
چس��بيده اس��ت و از انعطافپذي��ري الزم
برخوردار نيست .لذا با خندان شدن زودهنگام
پوست سخت ،پوست نرم نيز از محل خندان
شدن پوست سخت شكاف برميدارد .به اين
عارضه زودخنداني ميگويند.
 -1پستههاي زودخندان

پس��تههاي زودخن��دان ،پس��تههاي
غيرطبيعي هستند كه هم پوست سبز و هم
پوس��ت اس��تخواني ،بطور همزمان در محل
خنداني ش��كاف برميدارد .ب��ه عبارت ديگر
شكاف ايجاد شده بر روي پوست سبز ،دقيقاً
منطبق با محل خنداني پوست استخواني بوده،
بطوريكه مغز پسته قابل مشاهده است .در اين
نوع ش��كافخوردگي به دليل اينكه قسمت
خوراكي ميوه (مغز) مستقيماً در معرض هجوم
و استقرار اسپورهاي قارچها قرار ميگيرد ،از
مهمترين عوامل توليد آفالتوكسين در باغ به
شمار ميروند.

پستههاي زودخندان با پوست نرم

دقيقاً بر محل خندان ش��دن پوست سخت
منطبق اس��ت ،بنابراين به آن شكاف منظم
نيز ميگوين��د ،ول��ي در ش��كافخوردگي
نامنظم پوست س��بز در جهات مختلف ميوه
بصورت نامنظم ش��كاف برميدارد كه محل
ش��كافخوردگي از ميوهاي به مي��وه ديگر
متفاوت است  ،بنابراين به آن شكاف خوردگي
نامنظم ميگويند.
شكافهاي نامنظم بعد از رسيدگي ميوه
(بعد از جدا شدن آس��ان پوست نرم از پوست
سخت) ايجاد ش��ده ،بنابراين زمان ايجاد اين
شكافها نزديك زمان برداشت است .به دليل

و خشك برخوردار هستند.
اي��ن حال��ت از دس��تدادن رطوبت در
پس��تههاي داراي ش��كاف نامنظم نيز ديده
ميشود.

رابطه زودخنداني و شكافخوردگي نامنظم با
ميزان آفالتوكسين

تحقيقات متعدد نش��ان داده است كه رابطه
مس��تقيمي بين پس��تههاي زودخن��دان و
آفالتوكس��ين وج��ود دارد .بر اس��اس نتايج
تحقيقات ،پس��تههاي زودخندان با پوس��ت
چروكي��ده و خش��ك ،بيش��ترين مق��دار
آفالتوكسين را دارند .اگرچه ميزان پستههاي

پستههاي شكاف خورده نامنظم
با پوست نرم و صاف

اينكه در شكافخوردگي نامنظم ،مغز مستقيماً
در معرض هجوم و استقرار قارچها قرار نگرفته
و نيز فرصت كوتاهي جهت اس��تقرار و رشد
و نمو و توليد زهرابه تا زمان برداش��ت وجود
دارد ،بنابراين اين گونه پستهها در مقايسه با
پستههاي زودخندان از آلودگي بسيار كمتري
به قارچها و آفالتوكسين برخوردارند.
پس��تههاي زودخندان��ي ك��ه زود در باغ
تشكيل ميش��وند ،به تدريج رطوبت خود را
از محل ش��كافخوردگي از دست ميدهند و
بنابراين در زمان برداشت از ظاهري چروكيده

زودخندان با پوس��ت چروكيده و خشك در
توده پسته بسيار كم ميباشد ولي ميتوانند
تودهبزرگي از پسته را آلوده نشان دهند.
خصوصيات ظاهري و فيزيكي پسته آلوده به
آفالتوكسين در باغ

 -1وزن مخصوص كمتر از پستههاي سالم
 -2پوست نرم چسبيده به پوست سخت
 -3اندازه كوچكتر از حد طبيعي
 -4وجود لكه برروي پوست سخت
 -5وجود ناهنجاري در شكل پسته

 -2پستههاي با پوست شكاف خورده نامنظم

زودخنداني در پس��ته با حالتي كه در آن
پوست سبز بصورت نامنظم شكاف برميدارد،
متفاوت اس��ت .در عارضه زودخنداني دقيقاً
محل شكاف پوس��ت نرم مش��خص است و

پستههاي زودخندان با پوست
چروكيده و خشك

رییس موسسه تحقیقات پسته کشور:

برداشت پسته را به بعد از ماه مبارک موکول نکنید

ریی��س موسس��ه تحقیقات پس��ته
کش��ور گف��ت :در صورتی که برداش��ت
پس��ته مخصوص خش��ک کردن از 15
شهریورماه دیرتر شود ،خطر افزایش سم
آفالتوکسین و از دس��ت رفتن ظاهر این
محصول قوت می گیرد.
دکت��ر عبداللهی با اع�لام این مطلب
افزود :بر اثر گرمای هوا ،محصول پس��ته
زودتر می رسد .در حال حاضر پسته برای
تازه خ��وری در بازار وج��ود دارد و زمان
برداشت پسته برای حمل به ترمینالهای
خشک کردن از  15شهریورماه تخمین
زده شده است.
رییس مؤسس��ه تحقیقات ب��ا اعالم
افزای��ش مقدارحدآلودگ��ی پس��ته در
بازارهای صادراتی خاطرنش��ان ساخت:

در س��الهای گذش��ته مق��دار آلودگ��ی
معادل 2 ppbبرای سم آفالتوکسین در
محصول پسته صادراتی ،الزم و ضروری
بود ،اما وقتی رقم 15 ppbآفالتوکسین
را کدکس بینالمللی و سازمان بهداشت
جهانی به تایید رسانده ،در صورت رعایت
نکات تعریف ش��ده برای ای��ن امر هیچ
مشکل خاصی برای پس��ته ایران وجود
نخواهد داشت .وی افزود :عالوه بر پسته،
میزان آفالتوکسین در سایر محصوالت
کشاورزی نیز تعیین شده است.
وی اف��زود :انتظار م��یرود محصول
امسال پسته بازارهای داخلی و بازارهای
صادراتی با مشکل خاصی مواجه نباشد.
او همچنین به باغ��داران توصیه کرد:
به دلیل واقع شدن فصل برداشت در ماه

مبارک رمضان ،برداشت این محصول را
به بعد از این ماه موکول نکنند ،زیرا پس
از این زمان مشکالتی برای این محصول
پیش خواهد آمد.
دکت��ر عبداللهی یادآور ش��د :س��م
آفالتوکس��ین در محصولی ک��ه بیش از
زمان ممکن ب��ر روی درخت باقی بماند،
افزایش پی��دا می کند و ش��کل ظاهری
محصول پسته نیز تغییر مییابد که این
تغییر ،قیمت آن را در ب��ازار کاهش می
دهد.
رییس موسس��ه تحقیق��ات در پایان
گفت :امیدواریم قیمت پسته در بازارهای
جهانی با عرضه بس��یار مناسب آن باعث
رونق بازار محصول کشورمان شود.

آفتابسوختگی پسته در تیرماه
مصرف روی بعد از برداشت محصول ؛ از تبلیغات تا واقعیت

یکصد و شصت و سومین جلسه شورای
تحقیقات موسسه تحقیقات پسته کشور
ک�ه در تاری�خ  89/5/20در محل س�الن
اجتماعات این موسس�ه تش�کیل ش�د،
به طرح و بررس�ی س�ه موضوع« :آفتاب
س�وختگی محص�ول پس�ته»« ،ضرورت
تهیه دس�تورالعمل کلی در مورد استفاده
از روی» و همچنی�ن «مباحث نوزدهمین
کنگره گیاهپزشکی» پرداخت.

کلی برای استفاده صحیح از «روی» شد .وی
توضیح داد :شرکتهای مختلف در مورد مصرف
«روی» در باغها بعد از برداش��ت محصول به
شدت تبلیغ میکنند ،اما باید واقعیت را برای
کشاورز مشخص کرد .لذا ،بحث کالن درباره
چگونگ��ی مص��رف «روی» و تبلیغاتی که در
این زمینه میشود باید ساماندهی شود و الزم
است یک نهاد مس��ؤول در این زمینه نظارت
داشته باشد.
نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی
مهن��دس فری��ور ،هم��کار بازنشس��ته
مؤسسهتحقیقات پسته کش��ور نیز گزارشی
از برگزاری نوزدهمین کنگره گیاهپزش��کی
در تهران ارائ��ه داد و گفت :در ای��ن کنگره،
مهندس هاش��می و مهندس امامی ،اعضای
هیأت علمیمؤسس��ه تحقیقات پسته کشور
راجع به فرمون جنسی سوسک شاخک بلند
و بررس��ی س��م «ران ِر» روی پروانه چوبخوار
سخنرانی داشتند.

درباره شورای تحقیقات
*شورای تحقیقات مؤسسه تحقیقات
پس��ته کش��ور هر ماه یکبار با حضور
رییس مؤسسه جلسه دارد.
*به تناسب موضوع برای شرکت در
جلس��ه از افراد صاحبنظر و مسؤوالن
اجرایی دعوت می شود.
*گ��زارش نتای��ج پژوهش��هایی
ک��ه هم��کاران مؤسس��ه انج��ام
داد هان��د ،ب��ا هماهنگ��ی دبیرش��ورا
(مهندس تاجآبادیپور) به عنوان دستور
جلسه انتخاب میشود.
* افراد ثابت ش��ورا ،کارشناسان و
اعضای هیأت علمی مؤسس��ه تحقیقات
پسته کش��ور هس��تند .مجموع ًا حدود
60نفر به جلسه دعوت میشوند.
* باغ��داران عالقمند نی��ز میتوانند
موارد و مس��ائلی را که ب��رای طرح در
جلسات این شورا ضروری میدانند به
دبیرشورا پیش��نهاد دهند و در صورت
تمایل به ش��رکت فع��ال در جلس��ه ،با
دبیرشورا هماهنگ نمایند.
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در موض��وع «آفتابس��وختگی محصول
پس��ته» مهندس بمانی رییس اداره باغبانی
رفسنجان ،به این موارد اشاره کرد:
*در تیرماه امس��ال از  31روز  22روز دما
باالی  39/5بوده که تا  44درجه هم ثبت شده
و  9روز دما باالی  37درجه سانتیگراد بوده
است ،بیشترین خسارت از آفتاب سوختگی
مربوط به رقمکلهقوچی و کمترین خس��ارت
مربوط به رقماکبری اس��ت؛ این خس��ارتها
در باغهایی که بافت خاک آن س��بک است و
مناطقی که محدودیت منابع آب دارد ،بیشتر
بوده است.
* برآورد محصول شهرس��تان رفسنجان
قب��ل از س��ال 1/8 ،ت��ن در هکتار ب��ود که
حدود  50درص��د محصول در اثر نوس��انات
دمایی و نی��از س��رمایی و  20درصد به علت
آفتابسوختگی از بین رفته است؛
* بر اثر گرما ،رشد رویشی پیوندها متوقف،
و گاهاً پیوندکها خشک شدهاند؛
* میزان تبخیر روزانه ت��ا  24میلیمتر در
تیرماه امسال گزارش شده است.
تبلیغات کاذب برای مصرف «روی»
مهندسبمانی با اش��اره به تبلیغاتی که در
جهت مصرف «روی» بعد از برداشت محصول
در باغ میش��ود ،خواستار تهیه دستورالعمل

سيرجان
برداشت پسته كال
در جریان آغاز برداش��ت پس��ته كال
از باغهاي س��یرجان  ،احمد مس��عودي
مديرجهادكشاورزي این شهرستان گفت:
 54هزار هكت��ار باغ و مزارع پس��ته مثمر
در س��يرجان وجود دارد .از ای��ن مزارع و
باغها بيش از  10درصد سطح زيركشت
كه  55هزار هكتار اس��ت ،به صورت كال
برداشت ميشود .وي مدت برداشت پسته
كال را  20روز اعالم ك��رد و افزود :بيش از
 16هزار تن پس��ته كال در سال جاري در
شهرستان سيرجان برداشت ميشود كه
 2هزار تن مغز پسته سبز ،توليد و به خارج
از كش��ور؛ از جمله كش��ورهاي اروپايي و
ح��وزه خليجفارس صادر ميش��ود .مدير
جهادكش��اورزي شهرستان س��يرجان از
باغ��داران و پس��تهكاران خواس��ت در
جمعآوري و فرآوري از ترمينالهاي ضبط
بهداشتي پسته استفاده كنند.
آران و بيدگل
 5000تن پسته تر
مديرجهادكش��اورزي آران و بي��دگل
ضمن اعالم خبر تاسیس نخستین پایانه
اس��تاندارد ضبط و فرآوری پسته استان
اصفه��ان در شهرس��تان آران و بیدگل،
برآورد توليد پستهتر در اين شهرستان را
امسال حدود 5000تن ذکر كرد و گفت:
شهرستان آران و بيدگل داراي 13هزار و
500هكتار زمين كشاورزي است كه از اين
ميزان 2000هكتار به محصوالت باغي و
بقيه به محصوالت زراعي اختصاص دارد.
به گفته وي از 2000هكت��ار محصوالت
باغي 1600هكتار به كشت درختان پسته
و بقيه به درختان انار ،آلوچه ،انجيرو زيتون
اختصاص دارد.
راور
خیلی کمتر از پیش بینی
در س��الهاي اخير به دلي��ل افزايش
نسبي دما ،افزايش زودهنگام دماي هوا و
خشكساليهاي مداوم ،پسته شهرستان
راور خس��ارت فراواني ديده اس��ت.مدیر
جهادکش��اورزی راور اف��زود :برداش��ت
محصول پسته شهرستان راور از  12هزار
هكتار سطح زيركشت پسته بارور ،بالغ بر
 20هزار تن پيشبيني شده بود اما عواملي
از جمل��ه نوس��انات دمايي كه باز ش��دن
زودهنگام جوانهها را در پي داشت و عدم
تامين نياز س��رمايي در زمستان گذشته،
پيشبيني برداش��ت را به  8ه��زار و 500
تن تقليل داده است .مرش��دزاده تصريح
كرد :پوكي پس��ته نيز به س��اير خسارات
وارده به پس��ته شهرس��تان اضافه شده و
كاهش احتمالي ديگ��ري را به اين ميزان
تحميل كرده است .مديرجهادكشاورزي
راور مجموع كل خسارت به باغهاي پسته
اين شهرستان را بيش از 70درصد؛ شامل
س��رمازدگي ،آفتابس��وختگي و پوكي
دانست.

در نوزدهمین جلسه کمیسیون باغبانی بررسی شد

آموزه های فصل برداشت

نحوه اجرای سفرهای آموزشی -سیاحتی

نوزدهمین جلسه کمیس��یون باغبانی در تاریخ  89/5/24در
دفتر کرمان تشکیل شد .در این جلسه ،مهندسشیخانی مسؤول
برگزاری سفرهای آموزشی– سیاحتی انجمن گزارشی از برگزاری
سفر اخیر س��وریه – ترکیه و نقاط قوت و ضعف آن ،و برنامهریزی
انجام شده برای سفر یونان ارائه داد و برنامههای پیشنهادی انجمن
برای سفرهای آتی به مناطق پسته خیز جهان را تشریح کرد.
اعضای کمیس��یون باغبانی با قدردانی از تالشهای دبیرخانه
انجم��ن در این زمین��ه ،توجه هر چه بیش��تر به این ن��کات را در
برنامهریزی و برگزاری سفرها مورد تأکید قرار دادند:

اطالعرسانیعمومی ،تحقیقات قبل از سفر ،برنامهریزی با هدف
رضایت خاطر شرکتکنندگان ،تدارکات مناسب و در شأن هیأت،
استفاده از راهنما و مترجمهای مسلط و....

نتایج یک پژوهش در مؤسسه تحقیقات:

مصوبات:
کمیسیون سپس به بررسی دیگر موارد دستور جلسه پرداخت
که منجر به مصوبات ذیل شد:
* مقرر شد کمیسیون باغبانی برای جمعآوری اطالعات مربوط
به درصد پوکی پسته ،از طریق ترمینالهای فرآوری داوطلب و یا
ترمینالهایی که س��ابقه انجام این کار را دارند ،راهکارهایی ارائه
دهد.
* برای مذاکره دبیرکل با بیمهه��ای خصوصی ،در مورد بیمه
سرمازدگی براساس درجه حرارت ایستگاههای هواشناسی ،مقرر
شد کمیسیون باغبانی طرح الزم را پیشنهاد دهد.
* کمیسیون باغبانی ،پیگیری توجه به نظرات انجمن در تدوین
آییننامه اجرایی قان��ون تعیین تکلیف چاهه��ای آب فاقد پروانه
بهرهبرداری را خواستار شد.

یونان؛ مقصد سومین تور انجمن

در ادامه س��فرهای آموزش��ی  -سیاحتی
برای اعضای انجمن پس��ته ایران ،که تاکنون
دو برنامه به ترکیه و سوریه اختصاص داشته،
این بار یک گروه  30نف��ری از اعضای انجمن
به یونان میروند .این س��فر ی��ک هفتهای از
 30ش��هریور ماه 21( 1389سپتامبر )2010
شروع میشود.
برنامههای متنوع و متعددی برای این سفر
پیشبینی شده است؛ از جمله؛ بازدید از باغهای
پسته در جزیره  ،Aeginaترمینالهای پسته،
شرکت در نمایشگاهکشاورزی ،دیدار و تبادل
نظر با مسوالن اتحادیه کشاورزان و باغداران،
اتاق کشاورزی و پسته یونان و بازرگانان و تجار
محلی و....
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شناسایی
گونه ای از
پسته وحشی
و بومی ایران
در منطقه
زاگرس

یک متخصص درختان کهنسال که گونه ای  500ساله پسته وحشی و بومی ایران را در نورآباد ممسنی
مطالعه کرده می گوید :درخت «کلخنگ» ،از گونه های کمتر ش��ناخته ش��ده ودر معرض خطرمنطقه
زاگرس است.کلخنگ دارای میوه ریز و خوش خوراک بوده و در ارتفاعات زاگرس و در میانه کوهستانهای
صعب العبور و در میان صخره ها و دره های پر ش��یب می روید .مصطفی خوشنویس متخصص درختان
کهنسال که بر روی گونه ای  500ساله در نورآباد ممسنی فارس مطالعه کرده ،با اشاره به کیفیت رویشگاه
حاشیه سد دز در خوزستان افزود :این گونه معموال قطری حدود  25تا  30سانتیمتر دارد و نام علمی اش
"پتساشیا خینجوک" است .دانه یا میوه اش از بنه کوچکتر و اندازه ش��اهدانه می باشد .مصرف آن از بنه
مرسوم تر ،نرم و قابل جویدن و بسیار خوش عطربوده و طعمی جذاب دارد .رویش این تک درخت کهنسال
در ارتفاع  1166متر از سطح دریا اتفاق افتاده و با میانگین رشد  2میلی متر در سال نزدیک به  500سال سن
دارد .تنه این درخت به دلیل سن باال از درون پوسیده ولی از سالمت پایه ای خوبی برخوردار می باشد.

بهترین زمان
برداشت رقم اوحدي

با ه��دف "تعيين حد آس��تانه نم��و پاييني و
پيشبيني زمان برداشت محصول با توجه به درجه
حرارت روز" ،پژوهشی در موسسه تحقيقات پسته
كشور به انجام رس��يد که نشان می دهد بهترين
زمان برداشت پسته رقم اوحدي حدود پانزدهم
شهريور ماه است.
دكتر امان اهلل جوانش��اه عضو هي��أت علمي
مؤسسه تحقيقات پسته كشور و مجري این طرح
در این باره توضیح داد :باال بودن هزينه هاي توليد
و پايين بودن عملكرد بزرگترين خطري اس��ت
كه بازاره��اي داخلي و خارجي پس��ته را تهديد
ميكند و آثار س��وء پديده هاي ناگ��وار جوي و
سرمازدگي در مناطق حاش��يه كويري ايران نيز
مش��كالت مضاعفي در اين حوزه ايجاد نموده و
هر س��ال تعيين تاريخ برداش��ت محصول پسته
يكي از دغدغه ها و س��والهای عمده بخش هاي
اجرايي شده است؛ زيرا تاخير در برداشت عالوه
بر تضعيف درخت و تش��ديد س��ال آوري ،باعث
افزايش آلودگي محصول به زهرابه آفالتوكسين
مي ش��ود .اي��ن پژوهش ب��ر اس��اس داده هاي
هواشناس��ي و بهمنظور تعيين آستانه نمو پايين
و پيش بيني زمان برداشت رقم اوحدي بر اساس
درجه ح��رارت روز ،انجام گرفت .ب��ه اين ترتيب
كه با بررس��ي دماي  9سال گذش��ته شهرستان
رفسنجان و محاس��به ميزان واحدهاي حرارتي
براساس آستانه حرارتي بدست آمده ،پيش بيني
زمان رسيدگي و زمان برداش��ت محصول انجام
شد .نتايج حاكي از آن است كه دماي آستانه نمو
پايين براي پس��ته رقم اوح��دي برابر  5/2درجه
سانتي گراد ميباشد .همچنين بررسي داده هاي
هواشناس��ي بر اساس آس��تانه نمو قلمه ها از10
اسفند نش��ان ميدهد كه برای رسيدن 50درصد
ميوه پس��ته رقم اوحدي ،نیاز ب��ه  4280درجه
حرارت ساعت است .نهايتا با توجه به نتايج حاصله
و بر اساس مدل پيش بيني زمان برداشت كه به
كمك داده هاي هواشناس��ي و داده هاي حاصل
از زمان رس��يدگي ميوه به دس��ت آمد ،بهترين
زمان برداشت پسته رقم اوحدي 15شهريور ماه
تعيين گرديد.

قيمت پسته معامله شده دربازار تهران و رفسنجان
رقم

درجه پسته

فندقی خندان

 30 -32استاندارد
(معروف به اروپایی)

فندقی
دهن بست

 ( 30-32کیل )50

هر كيلو نقدي
(تومان )

تهران

رفسنجان

7000
7100
62000
62000

محصول
تازه

ü
ü
ü
ü

زمان تحويل

نشريه خبري تحليلي انجمن پسته ايران

*دفترمركزي انجمن -كرمان
تلفن / 0341 -2477691-93 :نمابر034-2477690 :

پستالكترونيكيKERMAN@PISTACHIOIRAN.COM:

اواخر مرداد
" "
" "
" "

* دفتر انجمن -تهران
تلفن /021-22966928،9 :نمابر021-22957999 :
پستالكترونيكيTEHRAN@PISTACHIOIRAN.COM:
INFO@PISTACHIOIRAN.COM
سايت انجمن پستهWWW. PISTACHIOASSOCIATION.COM:
تلفن خبرنامه021-22942371 :
ایمیلخبرنامهkhabarnamep@yahoo.com:

