
گزارشات پسته آمریکا

آشنایی با پسته در پاکستان 

نقش مبارزه زراعی زمستانه در کنترل تلفیقی 
آفات و بیماریها در باغات پسته 

4

5

6

در این شماره می خوانید

 Iran Pistachio Association
س�ال پنجم- دی ماه1391- ش�ماره84

جلسه عمومی اعضای پیوسته انجمن پسته ایران
بررسی وضعیت ارز و تاثیر آن بر بازارهای داخلی و خارجی پسته ایران

 4 ساعت  در  ایران  پسته  انجمن  امناء  هیات  جلسه  نهمین 
برگزار  کرمان  در   91 ماه  آبان   30 شنبه  سه  روز  بعدازظهر 
برگزار  جاری  سال  در  بار  دومین  برای  که  جلسه  این   گردید. 
می شد با حضور رییس و 21 نفر از اعضای هیات امناء ) 17نفر 
اصالتاً و 4 نفر وکالتاً ( رسمیت قانونی یافت. در ابتدای جلسه اسداهلل 
عسکراوالدی رییس هیات امناء گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور 
و تحوالت بازار جهانی پسته ارائه نمود و با تأیید خدمات انجمن و 
مفید بودن فعالیتهای آن برای پسته ایران، بر ضرورت حمایت هر 
چه بیشتر از انجمن و تالش برای حفظ و توسعه فعالیتهای آن 
تاکید نمود. ایشان ضمن اشاره به چگونگی حمایت فعاالن پسته 
آمریکا از انجمن خود و صرف هزینه های گزاف برای توسعه بازار 
آمریکا در رقابت با ایران، حمایت همه جانبه اعضاء از انجمن برای 

توسعه فعالیتهای انجام شده را خواستار شدند.

 در ادامه محسن جالل پور رییس هیات مدیره انجمن نیز ضمن 
برای  شده  انجام  تالشهای  بویژه  و  انجمن  فعالیتهای  تشریح 
تأثیرگذاری بر سیاستهای ارزی و صادراتی کشور و ارائه گزارشی 
از وضعیت منابع مالی انجمن و محدودیتهای بوجود آمده ناشی 
از وضعیت اقتصادی کشور و در نتیجه کاهش برخی فعالیتهای 
درآمدزای انجمن، بر لزوم مشارکت بیشتر اعضاء در تأمین مالی 
فعالیتهای انجمن تاکید نمودند. در پایان و پس از بحث و تبادل نظر 
در خصوص فعالیتهای انجمن و نحوه حمایت از ادامه این فعالیتها 

مقرر شد:
  هر یک از اعضای هیات امناء مبلغ 20 میلیون ریال برای 

تقویت صندوق انجمن پرداخت نمایند.
دریافت  به  اقدام  انجمن،  اعضای  به   SMS ارسال  ضمن   

کمکهای داوطلبانه اعضاء گردد.

برگزاری نهمین جلسه هیات امناء انجمن پسته ایران

بدنبال  و  کشور  ارزی  مقررات  و  ارز  بازار  تحوالت  به  توجه  با 
ایران  انجمن پسته  اطالع رسانی قبلی، جلسه عمومی اعضای 
در ساعت 5 بعدازظهر روز سه شنبه 91/8/30 در کرمان برگزار 
اعضای  از  زیادی  تعداد  استقبال  با  که  جلسه  این  در  گردید. 
ارز  بازار  تحوالت  موضوعات  گردید،  مواجه  انجمن  پیوسته 
بازار  همچنین  و  کشور  پسته  بر  آن  تأثیر  و  ارزی  مقررات  و 
از  قرار گرفت و پس  بررسی  المللی پسته مورد  بین  و  داخلی 
 سخنرانی آقایان محسن جالل پور رییس هیات مدیره، اسداهلل 

ابطحی عضو  امناء و سید محمود  اوالدی رییس هیات  عسکر 
هیات مدیره انجمن، به سواالت اعضاء پاسخ داده شد. 

شده،  ارائه  دیدگاههای  و  بحث  مورد  موضوعات  چکیده 
انجمن  محترم  اعضای  گردد.  می  تقدیم   3 و   2 صفحات   در 
 می توانند فایل صوتی این جلسه را در وب سایت انجمن به آدرس

 www.iranpistachio.org مالحظه فرمایند.
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توسط  ارز  بازار  تحوالت  درخصوص  شده  مطرح  نکات 
محسن جالل پور رییس هیات مدیره 

ارز به نرخ   اینکه مشخص شد که دولت توان تامین  از   بعد 
ارز  اتاق مبادله  ندارد تشکیل  را  برای همه واردات  1226 تومان 
جدید  قیمت  به  مبادله  اتاق  که  است  آن  واقعیت  و  شد  مطرح 
تامین  برای  منبع  ارز چهار  مبادله  اتاق  در  بخشید.  رسمیت  ارز 
شرکت  به  مربوط  ارز  اول،  منبع  است.  گردیده  بینی  پیش  ارز 
معادل   1391 سال  بودجه  قانون  اساس  بر  که  است  نفت  ملی 
 14/5 درصد از کل درآمدهای نفتی است که برای امور جاری و 
هیچ  و  یافته  اختصاص  نفت  ملی  شرکت  نیازهای  و  ای  توسعه 
ارز  دوم،  منبع  ندارد.  کشور  جاری  و  عمومی  بودجه  با  ارتباطی 
در  که  بینی شده  پیش  قانون  در  که  است  ملی  توسعه  صندوق 
بصورت  ریال  به  تبدیل  از  پس  آن  درصد   20 معادل   91 سال 
ارز حاصل  قرار گیرد. منبع سوم  احتیار متقاضیان  تسهیالت در 
دو  حدود  تا  اگرچه  که  است  پتروشیمی  محصوالت  صادرات  از 
از دو هفته  اما  اتاق مبادله نمی دادند  به  ارزی  هفته پیش هیچ 
پیش با قطع کلیه یارانه ها و کمک های دولت به آنها و اختصاص 
این کمکها به واحدهایی که ارزشان را به اتاق مبادله می آورند، 
ارز  نیز  آیند. منبع چهارم  مبادله می  اتاق  به  دارند  بخشی شان 
است.  مرتبط  پسته هم  به  که  است  غیرنفتی  از صادرات  حاصل 
تقریباً از همان اوایل مهرماه  درجلسات متعددی که برگزار شده، 
بخش خصوصی اعالم کرده است که ورود ارز حاصل از صادرات 
به اتاق مبادله نه تنها امکان پذیر نیست بلکه موجب خواهد شد 
صادرات صدمه ببیند و لطمه ببیند و این میزان ارزی که امروز 
با شبکه های مویرگی در فضای فعلی کشور مشکالت زیادی را 

مصالح  نفع  به  وجه  هیچ  به  و  شود  آسیب  دچار  کند،  می  حل 
بیاید  کشور و شرایط امروز کشور نیست که این اجبار به وجود 
و  جلسات  این  شود.  اجباری  و  بیاید  مبادله  اتاق  به  ارز  این  که 
نشست های متعدد منجر به یک توافق نامه شش ماده ای بین 
بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت شد که بر اساس آن ارز 
حاصل از صادرات به صورت توافقی به واردات گروه های کاالیی 
که مشخص می شود تعلق بگیرد و صرف واردات توسط خود صادر 
بانکی  یا صرف بدهی های  یا دیگر وارد کنندگان شود و  کننده 
شود که صادرکننده داشته است و در غیر اینصورت جرائمی شامل 
حال آن صادرات شود. متاسفانه در ادامه، تفسیرها و برداشت های 
متعددی از این توافقنامه شد و هر کس بر اساس آنچه که نظر 
وزارت خانه یا مجموعه تصمیم گیری اش بود مطالب جدیدی را 
به آن کم و زیاد کرد. از جمله به فاصله یک هفته بعد، سازمان 
امور مالیاتی کشور یک بخشنامه صادر کرد که اگر صادرکننده به 
آن سه طریق عمل نکرد شامل مالیات خواهد شد. آنچه هم که آن 
ها برآورد می کنند این است که درصدی از مابه التفاوت نرخ اتاق 
مبادله با نرخ ارز آزاد را بایستی به عنوان مالیات توسط سازمان 
مالیاتی کشور اخذ شود. در واقع شرایطی که بخش خصوصی در 
توافق نامه قبول کرد را تغییر داده اند و دارند شرایط دیگری را 

اعمال می کنند. 
بازار  در  ارز  قیمت  دولت،  اقدامات  با  اخیر  های  هفته  در   
های  گیری  سخت  از  جدید  شرایط  امیدواریم  و  کرد  افت   آزاد 

بی جهت پیشگیری کند.
 واقعیت آن است که  امروز با لحاظ 7 درصد مابه التفاوتی 
که اتاق مبادله به عنوان کارمزد می گیرد و 35 درصد مبلغ اضافه 

لحاظ حدود 3  )با  واردات کاال می گیرد  بعنوان ضمانت  ای که 
الی 4 ماه بلوکه شدن  این 35 درصد و سود آن( در حال حاضر 
قیمت ارز اتاق مبادله و ارز صادراتی یک حدود قیمت است. و 
بازار  لذا به نظر من اگر این روند ادامه یابد چندان تأثیری در 
و در صادرات نخواهیم دید و به نظر می رسد که مسوولین و 
از صادرات  ارز حاصل  مورد  در  اندرکاران چندان حرفی  دست 

نداشته باشند. 
 به نظر می رسد که اگر شرایط، شرایط عادی امروز باشد 
قرار  نه  که  ایم  رسیده  ارز  بازار  در  سری  به  سر  نقطه  یک  به 
باالتر  این  از  قرار است خیلی  نه  و  بیاید  تر  پایین  این  از  است 
برود. آنچه که مشخص است دولت قصد ندارد ارز اتاق مبادله را 
زیر 2450 یا 2500 تومان بیاورد چون در شرایط فعلی قیمت 
پایین تر را مناسب نمی بیند. بنابراین آنچه که این روزها اتفاق 
می افتد شاید باعث شود تا یک ثباتی در وضعیت بازار ارز به 
که  آنچه  بیافتد.  اتفاق  واردات  کار  جهت  به  و  صادرات  جهت 
به  کنند  اتکا  آن  به  توانند  تولیدکنندگان می  و  صادرکنندگان 
بنابراین  دارد.  رواج  بازار  امروز در  نرخی است که  نظرم همین 
وضعیتی که به هرحال می شود به آن اعتماد کرد و جلو رفت 
همین است که فکر کنیم حدود قیمت دالر همینی است که در 

حال حاضر است. 
امروز است و خیلی   قیمت پسته هم حدود همین قیمت 
دنبال این نباشیم که افزایش ناگهانی یا کاهش بی جهت داشته 

باشیم.
انجمن می تواند در زمینه پسته    توصیه ای که به نظرم 
به  را  بازارها  در  زمان حضور  که  کند  دقت  که  است  این  بکند، 
اطمینان  قابل  هم  خیلی  که  هایی  بینی  پیش  و  واهی  دالیل 
تا به امروز حدود 25 درصد  نیست از دست ندهیم. به هر حال 
از محصولمان را در بازارهای داخلی و در بازارهای خارجی عرضه 
در  را  روند  همین  اگر  است.  قبولی  قابل  صادرات  که  ایم  کرده 
بحث صادرات داشته باشیم، پسته مان در بازارهای جهانی مصرف 
خواهد شد. اگر اصرار کنیم که قیمت ارز 5000 تومان خواهد شد 
و پسته را نگه داریم و بخواهیم به این امیدها باشیم، خیلی پیش 
بینی درستی نیست. در مقابل نباید با این فرض که فردا ممکن 
هست  هرچه  و  بکنیم  فروش  در  ای  عجله  بیافتد  اتفاقی  است 
به هم خواهد  را  بازار  تعادل  کار،  این  زیرا  کنیم  عرضه  امروز  را 
فرآوری  تولیدکنندگان،  که  باشد  همین  روال  بهترین  شاید  زد. 
کنندگان و صادرکنندگان به همین ترتیبی که در این مدت عمل 

کردند پسته شان را در بازارها عرضه کنند.
است  این  فعلی گفت  این وضع  با  امروز می شود  آنچه که   
که نه خطری صادرات را تهدید می کند و نه انتظاری به جهش 
ناگهانی برابری قیمت ارز هست.  به نظر  می آید که بازار به یک 
روال تقریباً متعادل رسیده و اگر تغییر جدیدی در شرایط کشور 

اتفاق نیافتد قاعدتاً نباید این روال تغییر چندانی بکند.
نکات مطرح شده درخصوص بازار بین المللی پسته ایران 

توسط اسداهلل عسکراوالدی  رییس هیات امناء
 در اجالس شورای جهانی خشکبار در سنگاپور در اردیبهشت 
ماه مجموع تولید پسته دنیا در سال جاری حدود 550 هزار تن 
آمریکا  و  ایران  دو کشور  به  مربوط  آن  که 80 درصد  اعالم شد 
است. پیش بینی ما در آن اجالس 190 هزار تن بود که ممکن 

جلسه عمومی اعضای پیوسته انجمن پسته ایران
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اعالم کرد حدود  و عددی که می شود  نرسیم  این عدد  به  است 
170 تا 180 هزار تن است. طبق سنتی که همه ساله داریم 20 
درصد این عدد را باید مصرف داخلی در نظر بگیریم یعنی بین 35 

تا 40 هزار تن. 
اول  داریم.  معتبر  بازار  چهار  تا  مابقی سه  درصد  برای 80    
بازار خاور دور هست که در این بازار حدود 25  تا 30 درصد از 
محصولمان مصرف می شود یعنی حدود 60 هزار تن. دو بازار عمده 
دیگر داریم یکی بازار CIS است که حدود 10 درصد از محصول 
ما را مصرف می کند و دیگری بازار اروپا است که در گذشته 15 تا 
20 درصد را به اروپا صادر می کردیم ولی امسال به خاطر مشکالت 
اقتصادی اروپا، این سهم بین 12 تا 14 درصد پیش بینی می شود. 
این میزان شاید در مجموع به 15 هزار تن برسد. از این بازارها که 
بگذریم بازارهای منطقه را داریم که شامل کشورهای عربی شمال 
آفریقا و کشورهای عربی منطقه است. این بازارها را هم تا به حال 
پاکستان  افغانستان،  یعنی  بازار شرقی کشورمان  ایم.  کرده  حفظ 
این  به  به حال  تا  را  تولید  از  و هندوستان هم هست. 80 درصد 
کشورها به راحتی صادر کرده ایم و مشکلی تا به االن نداشته ایم. 
هزار   130 عدد  به  امسال  بتوانیم  اگر  که  است  آن  مسلم   
حال  به  تا  عدد  این  بود.  خواهیم  خوشحال  برسیم  صادرات  تن 
در شهریور و مهر و آبان به 50 هزار تن رسیده است و باید 80 
هزار تن دیگر را صادر کنیم که دور از دسترس نیست. طی سال 
گذشته این کوشش را داشتیم و دیدیم که از ماه اردیبهشت به بعد 
دیگر جنسی برای ارائه نداشتیم. امسال هم اگر به خوبی مدیریت 
کنیم می توانیم تا اردیبهشت یا تا خرداد سال 92 همه محصول 

باقیمانده را به خوبی صادر کنیم.
بحث  در  دارد.  ها  قیمت  روی  سنگینی  اثر  ارزی  نوسانات   
دیدگاه  داریم.  ارز  درباره  بد  و  دیدگاه خوب  متأسفانه چند  ارزی 
بانک  و  دارایی  وزارت  اسالمی، دیدگاه  نمایندگان مجلس شورای 
مرکزی، دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه 
دیدگاه  باالخره  و  کشور  واردکننده  کارآفرینان  دیدگاه  تجارت، 

صادرکنندگان کشور.
این دیدگاهها هیچکدام در مسیر یکدیگر نیست. ما تصمیم داریم 
در آنچه که به عنوان توافق نامه شش ماده ای امضا کردیم مقاومت 
برای  ما  ارز  نرخ  آنکه  یکی  است  مطرح  آنجا  در  اصل  دو  کنیم. 
اصل  این  پای  دستوری.  نه  است  توافقی  ها  واردکننده  به   ارائه 
ایستاده ایم. دوم آنکه ارائه ارز در مرکز مبادالت از طرف صادرکننده 
ها مقدور نیست. ما به دولت گفتیم ارزمان را در اختیار واردکننده 
می گذاریم نه در مرکز مبادالت. واردکننده را به ما معرفی کنید 
با هم تفاهم می کنیم و نرخ هم به صورت توافقی باشد تا بتوانیم 
بازار صادراتی که تا االن توانسته ایم با چنگ و دندان حفظ کنیم 

بعدها هم حفظ کنیم. 
طوالنی  مشقت  با  کشور  نفتی  غیر  صادرکنندکنندگان   
دالر  میلیارد   40 مرز  به  دالر  میلیون   200 مرز  از  را  صادراتمان 
بازار  این  ایم.  نیاورده  به دست  آسانی  به  را  این عدد  اند.  رسانده 
باید حفظ شود. بایستی کاری کنیم که قیمت تمام شده که بدلیل 
افزایش قیمت ها باال رفته، مشکالت اقتصادی کشورهای مختلف 
که حاضر نیستند برای مصرف قیمت باالیی بپردازند و عامل ارز 

باعث توقف صادراتمان نشود. 
که  که صادرکنندگانی  است  آن  توصیه می شود  که   چیزی 

فاکتور  داشته  ارز  از خریدار  ارائه می کنند  بازارها  را در  ارزشان 
امور  وزارت  به  ارائه  برای  بعد  است  ممکن  فاکتور  این  باشند. 
اقتصادی و دارایی ضرورت داشته باشد. ارز را که می فروشیم باید 
واردات مصرف  بابت  را  ارز  این  اثبات کنیم که  مبادالت  به مرکز 

کرده ایم.
پسته  قیمت  است.  داخلی  های  گذاری  قیمت  دیگر،  بحث    
نوسان  دچار  سال  اول  از  ارز  قیمت  فراخور  به  که  است  قیمتی 
ماه گذشته  دو  یکی  در  ما  از صادرکننده های  بعضی  است.  بوده 
دادند  انجام  ارزان  قیمت  با  به چین  را  فروششان  و  کردند  غفلت 
و دچار مشکالتی شدند. بعضی ها به خاطر نوسان ارزی و بعضی 
که نتواستند ارزشان را باالی 3 هزار تومان بفروشند زیان دیدند. 
همیشه توصیه کرده ام که هرکسی خواست صادر کند باید  کاال را 
در اختیار داشته باشد. یا در انبار باشد یا بتواند با سرعت تهیه کند 

و امکانات مالی هم اجازه دهد. 
که  است  آن  کنم  تقاضا  شما  از  میخواهم  که  چیزی   
قیمت هایمان را بایستی با انطباق با ارز 2700 تومان تنظیم کنیم. 
ما رقیب های سرسختی مثل آمریکایی ها داریم. بایستی بازارمان را 
حفظ کنیم. امروز تنظیم فروش بایستی بر اساس نرخ دالر 2700 
کسی  اگر  باشد.  تومان   2700 روی  ریسکمان  باید  باشد.  تومان 
پسته را با نرخ دالر 3400 تومان به قیمت 30 هزار تومان یا 27 
هزار تومان می گفت، امروز با تغییر نرخ دالر نمی تواند روی همان 
عدد باشد. صادرکننده و تولیدکننده برای حفظ بازاری که خیلی 

سخت به دست آورده ایم الزم و ملزوم یکدیگر هستند.
توانایی  عدم  تأثیر  تحت  شدت  به  هم  اروپا  خرید  بازارهای   
برای پرداخت است. خریداران خوب اروپایی دچار مضیقه پرداخت 
هستند. بازاری که ممکن است نصف یا بیشترش را از دست بدهیم 
بازار اروپا است. اروپایی ها اگر نیاز ژانویه شان بگذرد، معلوم نیست 
به  کنند.  پرداخت  بتوانند  دارد  اروپا  که  فعلی  اقتصادی  وضع  با 
مشتریی که قباًل 10 تا 15 روزه تسویه می کرده و االن 45 روز تا 

2 ماه طول می کشد تا تسویه کند نمی شود اطمینان کرد. 
  برای حفظ بازار، تولیدکننده ها باید به کمک صادرکننده ها 
بیایند. ما باید بازار را آرام آرام حفظ کنیم به طوری که هر روز به 

خریدارانمان پاسخگو باشیم. 
نکات مطرح شده درخصوص بازار داخلی پسته ایران توسط 

محمود ابطحی عضو هیات مدیره انجمن
  بر خالف صادرات که آمار مرتب گمرکی دارد متاسفانه راجع 
به مصرف داخلی آمار دقیقی نداریم. راجع به مصرف داخلی پسته 
تنها چیزی که شاید بتوانیم به آن اتکا کنیم یکی برآوردی است 
که در سال 1340 منتشر شده که چون در آن زمان تولید پایین 
بوده می شود به آن اتکا کرد. دوم اینکه در طول این چندین سال 
برای مصرف پسته حالت خاصی پیش نیامده است. نه مورد مصرف 
خاصی در طول این 40 تا 50 سال پیش آمده و نه راجع به مصرف 
آن در داخل تبلیغات مثبت و منفی صورت گرفته است. بنابراین 
اگر مصرف سال 40 را پایه قرار بدهیم به استناد افزایش جمعیت 
همان  تقریبی  عدد  این  برسیم.  تقریبی  عدد  یک  به  توانیم  می 
 تصور عمومی است که 30 تا 40 هزار تن پسته در داخل مصرف 
می شود. منتهی پسته سال آوری دارد و بر اساس همین سال آوری 
که برآورد  این  نیست.  مقدار  یک  قاعدتاً  سال  هر  داخلی  مصرف 

 

 20 درصد از تولید به مصرف داخلی می رسد در سال های گذشته 
شدید  افزایش  به  توجه  با  امسال  با  رابطه  در  است.  بوده  درست 
قیمت پسته که با آن مواجه هستیم برآورد ما این است که امسال 
حدوداً 15 هزار تن پسته در بازار داخل مصرف خواهد شد یعنی 

زیر 10 درصد  تولید. 
  نکته دیگر اینکه اگرچه امسال مصرف داخلی به میزان 10 
باعث  میزان  این  اما  است  قبل  های  سال  از  کمتر  درصد   12  تا 
درصد   5 حدود  چیزی  جهانی،  تولید  با  مقایسه  در  که  شود  می 
پسته بیشتر از سال های قبل از ایران وارد بازارهای جهانی شود 

که رقم قابل توجهی نخواهد بود.
  نکته بعدی اینکه راجع به مصرف داخلی هیچ برآورد دقیق 
اگر کسی فکر  پیشنهاد می کنم که  نداریم. همین جا  و درستی 
درستی دارد بگوید تا بتوانیم راهکاری برای برآورد دقیق تر مصرف 

داخلی پیدا کنیم. 
به  شده،  مطرح  مباحث  در  حضار  مشارکت  با  و  جلسه  پایان  در 

سواالت و ابهامات اعضا نیز پاسخ داده شد.
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ایجاد  موجب  که  هستند  ای  ناخواسته  عوامل  بیماریها  و  آفات 
خسارت در باغات پسته می شوند و سهل انگاری در مبارزه با این 

عوامل ناخواسته  موجب ایجاد خسارت اقتصادی می شود.
کنترل  هرز  علفهای  و  بیماریها  آفات،  با  مبارزه  روش  بهترین   
تلفیقی آنها است که به صورت خالصه آی، پی، ام )IPM( نامیده 
بطور  )Integrated Pest Management-IPM(که  شود  می 
برای  که  است  مبارزه  روشهای  از  ای  مجموعه  معنی  به  خالصه 
مقابله با آفات استفاده می شود. این روش های مبارزه می توانند 
باشد.  و...  زراعی  فیزیکی،  بیولوژیکی،  شیمیایی،  مبارزه  شامل 
شود.  نمی  استفاده  مبارزه  خاص  روش  یک  از   IPM روش  در 
بعنوان مثال توصیه می شود در مبارزه با شیره خشک یا پسیل 
قوی  ازته  کودهای  از  آفت  طغیان  هنگام  در  تابستان،  در  پسته 
مبارزه  از  که صحبت  وقتی  موارد  از  بسیاری  در  نشود.  استفاده 
باغداران  شود  می  هرز(  علفهای  و  بیماریها  )حشرات،  آفات  با 
یا مبارزه شیمیایی می شود.  افکارشان متوجه سم پاشی  سریعا 
ترین  اصلی  بعنوان  پاشی  یا سم  مبارزه شیمیایی  اگر چه روش 
روش مبارزه با آفات مختلف در باغات پسته محسوب می شود اما 
مشکالت زیست محیطی و بهداشتی، بروز مقاومت در آفات نسبت 
به سموم شیمیایی و بسیاری از مالحظات دیگر ضرورت استفاده 
 از مبارزه تلفیقی با آفات مختلف موجود در باغات پسته را گوشزد 
می کند. یکی از مهمترین روش های مبارزه تلفیقی با آفات در 
باغات پسته استفاده از مبارزه زراعی است که از مزایای آن، کم 
خطر بودن از نظر زیست محیطی است. بخوبی مشخص است که 
در روش مبارزه زراعی از سموم شیمیایی استفاده نمی شود. مبارزه 
 زراعی در واقع اعمالی هستند که باغدار با بهره گیری مناسب از آنها 
می تواند به کنترل آفات و بیماریها در باغ کمک کند. مزیتهای 
بودن، موثر  ارزان  از   آفات عبارتند  با  اصلی روش زراعی مبارزه 

بودن، نداشتن اثرات جانبی، از بین نبردن دشمنان طبیعی آفات، 
قابلیت اجرا در سطح وسیع و...

برای  نامساعد  شرایط  کردن  فرآهم  زراعی  مبارزه  اساسی  اصل 
آفات و فرآهم کردن شرایط مساعد برای رشد گیاهان است. اگر 
از سال وجود  تواند در هر فصلی  آفات می  با  زراعی  مبارزه  چه 
باغات پسته مبارزه زراعی در  اما بنظر می رسد در  باشد  داشته 
زمان  مهمترین  و  مناسبترین  )زمستان(  درختان  خواب  فصل 

مبارزه باشد.
روش های مبارزه زراعی در باغات پسته در فصل زمستان

مدیریت کوددهی یا ایجاد حاصلخیزی بیشتر در خاک:  هر گونه 
عملیات کوددهی و افزودن مواد دیگر )مانند خاک، ماسه بادی، 
گچ و...( می تواند در واقع نوعی مبارزه زراعی باشد چون بصورت 
غیر مستقیم موجب تقویت درختان پسته شده و نهایتا قوی شدن 
آفات  به  نسبت  پسته  درختان  تحمل  افزایش  موجب  درختان 
ایجاد  و  مناسب  کوددهی  که  است  مسلم  شود.  می  بیماریها  و 
در  آلی  افزودن کوددهای  از طریق  در خاک  بیشتر  حاصلخیزی 
فصل زمستان کمک زیادی به افزایش حاصلخیزی خاک خواهد 
موجب  خاک  به  آنها  افزودن  نیز  دامی  کودهای  مورد  در  کرد. 
افزایش حاصلخیزی و نهایتا افزایش مقاومت درختان به آفات و 
بیماریها خواهد شد. استفاده از کودهای پتاسیمی موجب افزایش 
مقاومت درختان پسته نسبت به آفات، بیماریها در درختان پسته 
خواهد شد. افزودن غنای میکروبی خاک از طریق افزودن مواد آلی 
)مانند کودهای دامی و کمپوستها( می تواند در واقع نوعی مبارزه 
زراعی باشد. افزدون گچ خام نیز به باغات پسته در زمستان کمک 
زیادی به رفع شوری خاک و کاهش مسمومیت به شوری و سایر 

مسمومیت ها می کند. 
اثرات  زمستان  در  سنگین  آبیاری  زمستانه:  سنگین  آبیاری 
آبیاری  اگر  گذاشت.  خواهد  پسته  درختان  روی  مثبتی  بسیار 
تواند  می  باشد  آب(  )یخ  زیاد  سرمای  با  توام  زمستانه  سنگین 
جمعیت حشرات آفت مانند پسیل پسته که بصورت حشرات بالغ 
تا حدی کاهش دهد. در مورد سایر  را  زمستانگذرانی می کنند 
آفات و بیماریها هم مسلما یخ آب زمستانه به کاهش جمعیت آنها 
)بخصوص شوری(  مسمومیتها  رفع  مورد  در  کرد.  خواهد  کمک 
هم آبیاری سنگین در زمستان کمک کننده خواهد بود. بنابراین 
زراعی محسوب می شود  مبارزه  نوعی  واقع  در  زمستانه  یخ آب 
کاهش خسارات  در جهت  آن  از  بخوبی  توانند  می  باغداران  که 

 نقش مبارزه زراعی زمستانه در کنترل تلفیقی آفات 
و بیماریها در باغات پسته

محمد جمالیزاده
کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی  و عضو انجمن پسته ایران
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  پسته در پاکستان عمدتا در کویته، کالت )Kalat (، ساکاردو 
 )D.I. Khan( و دی.آی. خان )Peshawar(پیشاور ،)Sakardu(
کشت می شود. متخصصین باغبانی سعی کردند این محصول را در 
استان پنجاب )Punjab (،  در مناطق خوشاب )Khushab( و 
دره سون )Soon Valley( نیز کشت دهند، اما این تالش ها به 

دلیل شرایط آب و هوایی نامناسب این مناطق موفق نبود.
آغاز   1970 دهه  اواخر  در  پاکستان  در  پسته  تجاری  تولید   
شد. در حال حاضر سطح زیر کشت پسته در حدود 23000 هکتار 
از   استفاده  با  آن  درصد  که حدود 60  باشد  می  ایکر(   55.500( 

چاه ها و چشمه های طبیعی آبیاری می شود. 

کرمان  از:  عبارتند  درپاکستان  شده  کشت  ارقام  ترین  مهم 
 ،)Owhadi( اوحدی   ،)Ibrahmim( ابراهمیم   ،)Kerman(
سافید )Safeed(، شاستی)Shasti( و واحدی )Wahedi(، که 

رقم آخر بیشترین تولید را در میان دیگر ارقام دارد.
 نسبت درختان نر به ماده 1 نر به 6-7 درخت ماده است. 
 در روش ازدیاد رویشی، بذرها 24 ساعت قبل از کاشت در 
بین  فاصله  با  نهالستان  در  بذرها  این  شوند.   می  خیسانده   آب 
تا 15 سانتیمتر در  ردیف60 سانتیمتر و فاصله روی ردیف 10 
نیمه دی تا نیمه بهمن ماه کشت می شوند و نهال ها در نیمه 
اسفند تا نیمه فروردین سال بعد آماده پیوند زنی است و پس از 

پیوند در پاییز بعدی به زمین اصلی منتقل می شوند. 
با  با 4 یا 5 شاخه اصلی     نوع هرس درختان جامی است 

حدود 120 سانتیمتر ارتفاع از سطح زمین.
  شکوفه دهی در نیمه اول فروردین شروع شده و در اواسط 

اردیبهشت به پایان می رسد. 
 در شرایط آب و هوایی کویته، گیاه برای رشد مناسب نیاز 
آبیاری  بار   2-1 تابستان  طول  در  دارد.   منظم  های  آبیاری  به 

مورد نیاز است.
  پسته در پاکستان از 10 شهریور آماده برداشت است. یک 
می  پوست   بدون  خشک  پسته  کیلوگرم   20-40 بالغ  درخت 

دهد.
  بیش از 80 درصد پسته مصرفی در پاکستان بصورت تنقالت 
مصرف می شود. مغز پسته در شیرینی پزی، بستنی سازی، آب 

نبات، سوسیس، نانوایی و در پودینگ ها کاربرد دارد. 

Fallowing Pistachio Footprints. ISHS :منبع

آشنایی با پسته در پاکستان

آفات سود جویند.
خوردن  بهم  موجب  زمستانه  عمیق  شخم  زمستانه:  عمیق  شخم 
خاک  بیشتر  تهویه  موجب  و  شده  تحتانی  خاک  و  رویی   خاک 
می شود. رسیدن اکسیژن بیشتر به ریشه ها قطعا موجب افزایش 
رشد آنها و مقاومت بیشتر آنها در برابر عوامل نامساعد زیستی و 
غیر زیستی می شود. از طرف دیگر شخم عمیق ممکن است الروها، 
شفیره ها و همچنین حشرات بالغ آفات را از سطح پایینی خاک به 
سطح باالیی آورده و در معرض سرمای کشنده قرار دهد. از طرف 
و  هرز  علفهای  از  برخی  ریشه  نابودی  موجب  عمیق  شخم  دیگر 
بذور آنها می شود. یکی دیگر از مزایای شخم عمیق در زمستان، 
افزایش مقدار نفوذ آب آبیاری در خاک و افزایش قدرت زهکشی 
خاکها است. بنابراین شخم عمیق زمستانه در باغات پسته نیز نوعی 
مبارزه زراعی محسوب می شود که عالوه برکاهش جمعیت آفات 
و بیماریها، موجب پوسیدگی بیشتر بقایای گیاهی آلوده و نابودی 
بهبود  موجب  زمستانه  عمیق  دیگر شخم  از سوی  می شود.  آنها 
خواص فیزیکی خاک مانند افزایش تهویه، افزایش ظرفیت ذخیره 

آب و نرم شدن خاکهای سفت و کلوخه ها می شود.
اعمال  از  به مجموعه ای  رعایت بهداشت زراعی: بهداشت زراعی 
آلوده  بقایای گیاهی  نابود کردن  نهایتا موجب   گفته می شود که 
و  بیماریها  و  آفات  کنترل  در  زراعی  بهداشت  نقش  شود.  می 
رعایت  است.  مهم  بسیار  پسته  باغات  در  هرز  علفهای  همچنین 
بهداشت زراعی هم در باغ و هم در محل های فرآوری و هم در 

خسارات  کاهش  موجب  پسته  آوری  جمع  های  محل  و  انبارها 
آفات و امراض مختلف می شوند. بعنوان مثال در مورد زنبورهای 
مغزخوار پسته جمع آوری و معدوم کردن دانه های ریخته شده در 
باغ و اطراف محل های فرآوری پسته، در کاهش ابتال به آفت بسیار 
موثر است. در مورد افالتوکسین هم جمع آوری دانه های آلوده و 
بقایای گیاهی آلوده )مانند پوست های پسته خشک شده آلوده و 
سیاه رنگ( در باغ و بویژه در محل های فرآوری بسیار مهم است.  
بر این اساس هر گونه بقایای گیاهی پوسیده بویژه در محل های 

فرآوری باید جمع آوری و معدوم شوند. 
سال  از  فصلی  هر  در  تواند  می  زراعی  بهداشت  رعایت  چه  اگر 
انجام شود اما در زمستان با توجه به حجم کمتر فعالیتهای باغی، 
کشاورزان وقت بیشتری برای پاکسازی محلهای آلوده و کانونهای 

آلوده در باغ، محل های فرآوری و همچنین در انبارها دارند.
هرس درختان پسته در زمستان: هرس درختان پسته در زمستان 
بیماری سرخشکیدگی درختان پسته  از عوامل مهم کاهش  یکی 
از درخت جداسازی شده و  آلوده  ناحیه  است. در هرس زمستانه 
بهتر است بالفاصله معدوم شود. در مورد بسیاری از آفات سوسکی 
چوبخوار  پروانه  و  پسته  خوار  جوانه  سوسک  مانند  ای،  سرشاخه 
کمک  بسیار  آلودگی  کاهش  در  زمستانه  هرس  )کرمانیا(  پسته 
پسته  درختان  شده  هرس  شاخه  زیاد  مقدار  تجمع  است.  کننده 
در یک ناحیه محدود می تواند مکان مناسبی برای زمستانگذرانی 
برخی از آفات و بیماریها باشد، بنابراین شاخه های ناشی از هرس 

بموقع درختان  و  مناسب  زودتر معدوم شوند. هرس  باید هر چه 
پسته در فصل زمستان عالوه بر کاهش آلودگی به بیماریها و آفات، 

در افزایش بازدهی درختان پسته نقش مهمی ایفا می کند.
ریشه کنی میزبانهای ثانویه در زمستان: بسیاری از آفات و بیماریها 
زمانی  بازه  یک  در  که  معنی  بدین  هستند.  ثانویه  میزبان  دارای 
مشخص بخصوص در فصل زمستان روی یک گیاه یا میزبان دیگر 
به روی محصول اصلی  تابستان  و  بهار  برند و در هنگام  بسر می 
کوچ کرده و موجب آلودگی و خسارت می شوند. در مورد درختان 
پسته ریشه کنی زمستانه میزبانهای واسط بویژه در مورد برخی از 
آفات قابل توصیه است. در باغات پسته علفهای هرزی مانند علف 
شوره، اسفندقه و درمنه و.... بخصوص در اطراف و حواشی باغات 
آفات  از  بسیاری  برای  مناسبی  میزبانهای  که  دارند  وجود  پسته 
از  این دسته  میتوان  ها و سنک ها هستند.  مانند سن  خطرناک 
میزبانها را در فصل زمستان ریشه کن کرد تا از هجوم آنها در فصل 

رشد درختان کاست. 

منابع اصلی
و  ها  آفت   .1384 ر.  ریسه،  صابری  و  ع  علیزاده،  م.ا.،  سمیع، 
بیماریهای مهم پسته در ایران و مدیریت تلفیقی آنها. نشر جهاد 

دانشگاهی واحد تهران.
Cultural control of pests, available from:  http://www.

clemson.edu/psapublishing/pages/4H/4HMan167.pdf
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است.  داشته  خوب  شروع  یک   2012/13 محصولی  سال  قطعا 
در  اکنون  هم    )US extra No.1(  18/20 انس  خندان  پسته 
محدوده قیمتی از  10/14 تا 10/69 دالر در کیلو )4/60 تا  4/85 

دالر در پوند( معامله می شود.
در حال حاضر چند موضوع روشن شده است:

مصرف  و  صادرات  نظر  از   2011/12 محصولی  سال  آنکه،  اول   
داخلی سال فوق العاده ای بود. در سال محصولی 2011/12 کل 
بارگیری ها )شامل مصرف داخلی و صادرات( به میزان 38 هزار 
تن )84 میلیون پوند( یعنی معادل 23 درصد بیش از سال قبل 
از آن بود. ما چنین رشد سریعی را پیش بینی نمی کردیم. میزان 

بارگیری در ماه سپتامبر )نیمه شهریور تا نیمه مهر( کمتر از مدت 
مشابه سال قبل می باشد و برعکس این قضیه برای ماه اکتبر)نیمه 
ماه  در  که  دهد  می  نشان  این  است.  صادق  آبان(  نیمه  تا  مهر 

سپتامبر محصول کمی در دسترس بوده است.
اضافه  پوند(  میلیون  تن )93  از 42 هزار  مقدار کمی  آنکه،  دوم 
به سال جاری منتقل شده پسته خندان  قبل که   محصول سال 
می باشد. این موضوع کل پسته خندان در دسترس برای عرضه در 

سال محصولی جاری را کاهش داده است. 
سومین موضوع آن است که تقاضای چین برای پسته، همچنان رو 
به افزایش است. 44 درصد از تمام صادرات پسته ایاالت متحده 
در سال گذشته صادرات  داشت.  تعلق  به چین  در سال گذشته 
به چین 51 درصد رشد داشته است. دو سال پیش چین دومین 
از  کوچکتر  درصد   45 بازار  این  اما  بود  آمریکا  پسته  بازاربزرگ 
بازار پسته اروپای غربی بود. اکنون میزان صادرات  به چین 50 
تقویت  باعث  تقاضای چین  اروپای غربی است.   از  بیشتر  درصد 
افزایش قیمت امسال  بازار فعلی شده است و عامل بخش اعظم 
می باشد. نگرانی ما این است که اگر تقاضا در چین مختل شود 
چه اتفاقی  خواهد افتاد. وجود چین برای ما به عنوان یک صنعت، 
یک خوش شانسی است اما در حال حاضر ما بسیار متکی به ادامه 

تقاضای آنها هستیم.
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بارگیری ماه اکتبر )10 مهر تا 10 آبان( برابر با 25.4  هزار تن 
)56 میلیون پوند( بوده، که 2/7 هزارتن )6 میلیون پوند( یا 11 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر است. مصرف داخلی 
 3/2 صادرات  اما  مانده  باقی  تغییر  بدون  مشابه  مدت  به  نسبت 
هزارتن )معادل 7 میلیون پوند( یا 26 درصد بیشتر از مدت مشابه 

سال قبل است.
کل بارگیری سال محصولی جدید تاکنون برابر با 37/5 هزارتن 
)83 میلیون پوند( بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0/45 
هزارتن )1 میلیون پوند( یا 1 درصد کاهش نشان می دهد. مصرف 
داخلی 0/9  هزارتن )معادل 2 میلیون پوند( یعنی 6 درصد کمتر 
از سال قبل می باشد در مقابل صادرات به میزان 0/45 هزارتن 
)معادل 1 میلیون پوند( یا  1/5 درصد بیشتر از سال قبل است. 
محصول سال جاری در حدود 250 هزارتن )555 میلیون پوند( و 
کمتر از پیش بینی 270 هزارتن )600 میلیون پوند( بوده است. 

)FCA/FAS ( 2012 قیمت های کلی محصول
- پسته خندان با پوست انس USExtra No.1( 18/20(: از  
10/25 تا 10/36 دالر در هر کیلو )از 4/65 تا 4/7 دالر در پوند(

- پسته خندان با پوست انس USExtra No.1( 21/25(: از  
9/92 تا 10/14 دالر در هر کیلو )از 4/5 تا 4/6 دالر در پوند(

- پسته ناخندان: از 3/93 تا 8/16 دالر در هر کیلو )از 3/6 تا 
3/7 دالر در پوند(

- مغز پسته کامل: از 16/53 تا 17/42 دالر در هر کیلو )از 7/5تا 
7/9 دالر در پوند(

پیش بینی میزان محصول در دسترس
- مانده محصول سال قبل حدود 41 هزار تن )معادل 91 میلیون 

پوند(
میلیون   555( تن  هزار   252 حدود  جاری  سال  تولید  میزان   -

پوند(

تن هزار   8 ها   وازده  و   مغز  صادرات  از  ناشی  رقم  اصالح   - 
 )18 میلیون پوند(

- جمع محصول در دسترس 285 هزار تن ) 628 میلیون پوند(
 منبع:

Nichols farms, Market Report, Volume 9, Issue 9, November 30, 2012 
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به نظر می رسد محصول پسته سال 2012 نه تنها از نظر مقدار که از نظر درصد بیشتر پسته خندان 
و درصد کمتر پسته  ناخندان نیز یک رکورد باشد. 

بر اساس آمار و ارقام منتشره توسط کمیته اداری پسته آمریکا، میزان محصول درحدود 252 هزار تن 
)555.37 میلیون پوند( می باشد که فراتر از رکورد سال محصولی 2010 یعنی 239 هزار تن )528 
میلیون پوند( است. پسته خندان در پوست به میزان 7/2 درصد بیش از سال گذشته و پسته ناخندان 
انتظار می رود که در حدود 203 هزار تن )446.5  به میزان 7/3 درصد کمتر است. در مجموع، 
میلیون پوند( یا 84 درصد پسته خندان در پوست و حدود 31  هزار تن )67/7  میلیون پوند( یا 12 
درصد پسته ناخندان در دسترس باشد. باقیمانده پسته روآبی )shelling stock( است. موضوعی 

که در مورد آن اطمینان وجود ندارد میزان پسته های آسیب دیده از کرم نافه پرتقال است. 
منبع:

http://www.thegrower.com/news/14/12/2012

 آخرین برآوردها از میزان پسته خندان و ناخندان 

در محصول سال 2012 آمریکا

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران کرمان، به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی استان کرمان، 
این تقسیط بدهی 5 ساله و با بخشودگی 6 درصد است .

برمبنای این گزارش بدهی بدهکاران به مدت 5 سال تقسیط می شود که عالوه بر برخورداری از 
افزایش دوران بازپرداخت بدهی به اجرای طرح ها کمک موثری خواهد کرد .

همچنین در این طرح دریافت تسهیالت جدید موثر است و جرائم دیر کرد 400 نفر کشاورز به ارزش 
229 میلیارد ریال مشمول بخشودگی شد.

گردش  در  سرمایه  امر  و  آبیاری  های  طرح  اجرای  برای  کاران  پسته  از  افزاید:  می  گزارش   این 
حمایت های الزم انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- 91/9/21

 قسط بندی بدهی کشاورزان 
پسته کار در کرمان
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