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در شماره اردیبهشت ماهنامه دنیای پسته خواهید خواند

ــار  ــی در چه ــاوی مطالب ــته ح ــای پس ــه دنی ــت ماهنام ــماره اردیبهش ــول، ش ــق معم مطاب
ــی، بازرگانــی و آب اســت. موضــوع اصلــی کــه در بخــش انجمــن  بخــش انجمــن، باغبان
بــه آن پرداخته شــده ، خبــر انتخــاب دبیــرکل جدیــد انجمــن پســته ایــران اســت. حســین 
ــته  ــه پس ــت او در عرص ــابقه فعالی ــت و س ــن - کیس ــد انجم ــرکل جدی ــی - دبی رضای
ــن  ــه ای ــه ب ــن ماهنام ــی اســت؟ در ای ــه نکات ــامل چ ــن وی ش چیســت؟ و ســخن آغازی

ــت. ــخ داده شده اس ــواالت پاس س

ــات  ــه موضوع ــل همیش ــه مث ــن ماهنام ــی ای ــش باغبان ــده در بخ ــن پرداخته ش عناوی
مرتبــط بــا فصــل اســت: از چالش هــای کمبــود کلســیم گرفتــه، تــا بیماری هــای جدیــد 
و شــایع پســته، کنــکاش بــازار کــود و نقــد توصیه هــای کارشناســی کــه ایــن روزهــا بــه 
شمشــیر دولبــه ای می مانــد کــه در یــک ســمت می توانــد باعــث بــاال رفتــن عملکــرد 
تولیــد شــود و در ســمت دیگــر منجــر بــه وارد آمــدن صدمــه بــه بــاغ شــود. همچنیــن، 
ریشــه مشــکل در پاییــن بــودن بهــره وری تولیــد پســته به طــور خــاص مــورد بررســی 
قــرار گرفته اســت. 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 می دهــد. 

ــل  ــذاب تحلی ــث ج ــامل بح ــته ش ــای پس ــت دنی ــماره اردیبهش ــی در ش ــش بازرگان بخ
بازارهــا در شــش مــاه نخســت ســال تجــاری و اثــر تحــوالت روز بــر تجارت پســته اســت. 
ــن ماهنامــه هــم ســر  ــای مشــهور از ای ــا همــان کورون ــد-19 ی ــروس کووی ــن رو، وی از ای
درآورده و یــک تحلیــل خارجــی و یــک تحلیــل داخلــی در این بــاره در مقــاالت بــه چشــم 
ــه تجــارت پســته  ــواع مســائلی ک ــب دیگــری لیســتی از ان ــن، در مطل می خــورد. همچنی
کشــور بــا آنهــا دســت بــه گریبــان بــوده جمــع آوری شــده و در یــک قــدم فراتــر، اثــر 
ایــن عوامــل بررســی شــده اند در پایــان، گزارش هــای مرتبــط بــا فــروش پســته آمریــکا 
و مــردودی محموله هــای مغزجــات درختــی و خشــکبار وارداتــی بــه اتحادیــه اروپــا، ژاپــن 

ــده اند. ــه ش ــترالیا ارائ و اس

زیرزمینــی  آب  پایــدار  مدیریــت  قانــون  تشــریح  بــه  آب  بخــش  در 
)Sustainable Groundwater Management Act( در کالیفرنیــا  پرداخته ایــم. مثــل 
ــفره های آب  ــل در س ــه عم ــک برنام ــق ی ــد طب ــد دارن ــا قص ــه کالیفرنیایی ه اینک
زیرزمینــی کــه اضافــه برداشــت دارنــد تــا بیســت ســال آینــده بــه پایــداری برســند. 
ــدۀ صنعــت  ــر آین ــن جهــت اســت کــه اوالً ب ــون مذکــور از ای اهمیــت بررســی قان
ــاوی  ــًا ح ــر دارد و ثانی ــران اث ــتۀ ای ــی پس ــب اصل ــوان رقی ــه عن ــا ب ــتۀ کالیفرنی پس
بســیاری نــکات آموزنــده بــرای مدیریــت منابــع آب زیرزمینــی در کشــور خودمــان 

اســت.

ابوالفضل زارع نظری ، سردبیر ماهنامه دنیای پسته
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ــره  ــت مدی ــفندماه 1398 هیئ ــه 19 اس در جلس
ــن در  ــر انجم ــه در دفت ــران ک ــته ای ــن پس انجم
ــاج  ــی ت ــین رضای ــد، حس ــزار ش ــان برگ کرم
ــد. در  ــاب ش ــی انتخ ــمت دبیرکل ــه س ــادی ب آب
ــن  ــره، ضم ــت مدی ــای هیئ ــه اعض ــن جلس ای
قدردانــی از زحمــات بی شــائبه حجــت حســنی 
ــر،  ــاه اخی ــد م ــول چن ــص در ط ــعدی باالخ س
به عنــوان  را  آبــادی  تــاج  رضایــی  حســین 
دبیــرکل انجمــن پســته ایــران منصــوب کردنــد. 
ــمت  ــعدی در س ــنی س ــت حس ــن حج همچنی
ــا  ــران ابق ــته ای ــن پس ــر کل انجم ــینی دبی جانش

شــد. 
ــب  ــه تصوی ــن راســتا ب ــه در ای ــه ای ک در مصوب
ــود  ــر خ ــره ب ــت مدی ــت: »هیئ ــیده، آمده اس رس
الزم می دانــد تــا از تمامــی افــراد، مقامــات 
و ارگان هایــی کــه بــا از خودگذشــتگی و در 
راســتای کمــک بــه ارتقــاء صنعــت پســته 
کشــور در بعــد »ملــی« راه را بــرای ایــن تصمیــم 
ــی را  ــکر و قدردان ــال تش ــد، کم ــوار کردن هم

آورد.« به جــا 
در جــدول مقابــل رزومــه فعالیــت حســین 
ــت. ــده اس ــال آورده ش ــب س ــه ترتی ــی ب رضای

دبیرکل انجمن پسته ایران منصوب شد

زمینه  فعالیتسال  فعالیت

کارشناس باغبانی- رتبه اول دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان اصفهان1372-1376

کارشناس ارشد باغبانی)میوه کاری(- رتبه اول دانشگاه آزاد اسالمی جهرم1376-1379

همکاری در طرح های تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات پسته کشور1378-1398

کارشناس مسئول باغبانی جهاد کشاورزی انار1379-1385

عضو انجمن علوم باغبانی ایران1380-1398

تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان1385-1387

مسئول مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی حومه رفسنجان1385-1392

عضو شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان رفسنجان1389-1393

مسئول امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان1392-1394

عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان1393-1398

عضو کمیته باغبانی موقوفات یزد و کرمان آستان قدس رضوی1393-1398

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان1394-1398

عضو انجمن پسته ایران1397-1398

حســین رضایــی کشــاورز زاده ای اســت متولد 
ــنجان  ــتان رفس ــه در شهرس ــال 1354 ک س
ــه 30  ــن ب ــوده و قری ــان گش ــه جه ــم ب چش
ــا درخــت پســته هم زیســتی  ســال، هــرروز ب

کرده اســت. 
ــان  ــوده، هم ــادی ب ــاج آب ــاً ت ــی اصالت رضای
روســتایی در رفســنجان کــه ارقــام کلــه 
ــری  ــروک، امی ــاز، چ ــری، ممت ــی، اکب قوچ
از کشــاورزان  برخــی  توســط  و محســنی 
منطقــه  ایــن  نکته بیــن  و  ســخت کوش 
ــر و  ــور تکثی ــاط کش ــایر نق ــش و در س گزین
ترویــج شــده اند. رضایــی نیــز از میــراث داران 
خــوش ذوق و باســتعداد ایــن منطقــه زرخیــز 

باغ هــای  امــروز  به طوری کــه  اســت. 
ــا و  ــر از پایه ه ــیونی بی نظی ــدری اش کلکس پ

ــت.  ــا اس پیونده
درختــان  بــاغ،  از  ردیــف  یــک  درختــان 
ــک  ــان از ی ــه بذرش ــتند ک ــاده ای هس خودم
ــاد  ــم آب ــه ابراهی درخــت 200 ســاله از منطق
شــور انتخــاب شده اســت. در وســط بــاغ، 
پایــه اینتگریمــا بــه چشــم می خــورد! در 
ســویی دیگــر ارقــام رضایــی زودرس کــه 
ــل برداشــت اســت  ــاه قاب ــش در تیرم محصول
ــررس  ــی دی ــام رضای و در نقطــه ای دیگــر ارق
ــی،  ــه اهل ــه روی پای ــد بن ــد. پیون وجــود دارن
ــه و  ــام بن ــده از ارق ــری ش ــت دورگ گی درخ

احمدآقایــی، پیونــد درخــت 400 ســاله تــاج 
آبــادی کــه پســته هایش شــبیه بــه رقــم 
فندقــی هســتند، و وجــود ارقامــی کــه هنــوز 
ــی  ــی خاص ــک ویژگ ــا هری ــد، ام ــی ندارن نام
ــه  ــه ب ــن مجموع ــه در ای ــه و هم ــد، هم دارن
چشــم می خورنــد. البتــه خودنمایــی درختــان 
پســته رقــم چــروک تحســین برانگیــز اســت و 
وقتــی ســطح بــرگ وســیع آن را می بینــی و 
توضیحــات رضایــی از پرمحصولــی و تاب آوری 
ــازگاری ها  ــا ناس ــل ب ــت را در تقاب ــن درخ ای
می شــنوی، خیــره می مانــی و بــه وجــد 

می آیــی.
انــواع  ســال  ســال های  باغ هــا  ایــن  در   
ســموم،  کودهــا،  و  محلول هــا  اقســام  و 
ــارزات بیولوژیــک، گــرده افشــانی کنتــرل  مب
و  تیمــار  خــاک ورزی،  عملیــات  و  شــده 
ــیون و کارگاه  ــک کلکس ــده اند. ی ــون ش آزم
کوچــک،  و  کاربــردی  تحقیقی_آموزشــِی 
ــی  ــر نظــر یــک کارشــناس تیزبیــن. رضای زی
خــودش بــا تــک تــک درختــان ســر و ســری 

معرفی حسین رضایی تاج آبادی، دبیرکل انجمن پسته ایران

پشتکار با چاشنی مثبت نگری
ابوالفضل زارع نظری
سردبیر ماهنامه دنیای پسته

رزومه فعالیت حسین رضایی دبیر کل انجمن پسته ایران
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پیشرفت ممکن است

نخســتین روز بهــار، آغــازی بــرای اعتــدال، طــراوت، نشــاط 
ــی،  ــی، بالندگ ــکوفایی، پویای ــد ش ــوروز، عی ــادابی و ن و ش
نوخواهــی و نواندیشــی اســت. فــرا رســیدن ســال نــو نویــد 
ــت،  ــده اس ــرای آین ــو ب ــای ن ــو و تصمیم ه ــکار ن ــش اف بخ
ــا  ــر از گذشــته باشــد. ب ــم بهت ــد داری ــده ای کــه همــه امی آین
ــراز و  آنکــه صنعــت پســته در ســالی کــه گذشــت شــاهد ف
نشــیب های فراوانــی بــوده، امــا توســعه ســطح زیرکشــت در 
ــن محصــول  ــن نمــودن کشــت ای برخــی اســتان ها و جایگزی
ارزآور به جــای ســایر محصــوالت آب بَــر و بــا بــازده 
ــایر  ــت در س ــن صنع ــرفت ای ــان از پیش ــم، نش ــادی ک اقتص

دارد.  اســتان ها 
پیشــرفت  بیشــتر در صنعــت پســته بــا هــدف افزایــش 
تولیــد در واحــد ســطح بــا اجــرای برنامه هــای جامــع 
و بــا اســتفاده از تعامــل بخــش دولتــی و ظرفیت هــای 
ــی  ــته و همراه ــت پس ــش صنع ــی بخ ــکل های خصوص تش
ــر  ــت. ب ــر اس ــکان پذی ــور ام ــخت کوش کش ــته کاران س پس
ــز  ــش رو نی ــال پی ــه در س ــی رود ک ــد آن م ــن اســاس، امی ای
ــری  ــا به کارگی ــت آورده و ب ــتری را به دس ــای بیش موفقیت ه
آخریــن دســتاوردهای علمــی و تحقیقاتــی توســط پســته کاران، 
همــگام بــا تجــارت موفــق تجــار و صادرکننــدگان، زمینه هــای 
مناســب و گســترده تری بــرای بهره گیــری از ظرفیت هــای 
ــم  ــته فراه ــت پس ــای صنع ــر بخش ه ــه زی ــوه در کلی بالق

نماییــم. و پســته کشــور بــا تــاش تولیدکننــدگان در راســتای 
افزایــش بهــره وری، اقتصــادی کــردن و پایــداری تولیــد بیشــتر 

ــد.  ــوب دســت یاب ــج مطل ــه نتای ب
اینجانــب ضمــن تقدیــر و تشــکر از زحمــات همــه مؤسســین 
ــاء و دبیرکل هــای ســابق،  ــت امن ــره، هیئ ــت مدی انجمــن، هیئ
ــدم  ــت پســته کشــور ق ــاء صنع ــرای ارتق ــه شــب و روز ب ک
ــد  ــاری خداون ــا ی ــاری ب ــال ج ــدوارم در س ــته اند، امی برداش
یکتــا و همــت و تــاش همــکاران دبیرخانــه انجمــن، 
و  داخلــی  تجــار  خدماتــی،  بخش هــای  تولیدکننــدگان، 
ــاش خــود را جهــت  ــدگاِن عرصــه پســته، تمــام ت صادرکنن
ــه  ــه کار گرفت ــت ب ــاخت های صنع ــا و زیرس ــت بنیان ه تقوی
ــزون  ــًا شــاهد پیشــرفت روزاف ــداوم آن یقین ــا ت و ان شــاءاهلل ب

ــیم. ــور باش ــته کش ــت پس صنع

حسین رضایی تاج آبادی
دبیرکل انجمن پسته ایران

دارد و وضعیــت شــکوفه بــه شــکوفه و خوشــه 
ــی شده اســت،  ــش حکاک ــه در ذهن ــه خوش ب
ــت،  ــانی درخ ــش نش ــی در گفت و گوهای وقت
شــکوفه و یــا خوشــه ای را می دهــد، ایــن 
رابطــه انســان بــا درخــت کامــًا هویــدا 

می گــردد.
ــال  ــف الح ــی از وص ــا بخش ــوارد تنه ــن م ای
شــخصیتی اســت کــه بــه نــام حســین رضایــی 

می شناســیم. 
ــر  ــداران از سراس ــا باغ ــتانه او ب ــه دوس رابط
کشــور از بلوچســتان تــا انــار، از انــار تــا 
ــا  ــارس ت ــتان ف ــاوه، از سروس ــن و س ورامی
ســرخس اســتان خراســان بــزرگ، بــا فعــاالن 
ــتم  ــئولین سیس ــا مس ــی، ب ــش خصوص بخ
دولتــی از شــهردار و فرمانــدار گرفتــه تــا 

نماینــدگان مجلــس، از روحیــه رواداری و 
می دهــد. گواهــی  وی  مثبت نگــر 

ــاور دارد  ــی ب ــه رضای ــت ک ــن در حالی اس ای
ــازار پســته و  ــور ب ــت در ام ــه دول ــه مداخل ک
اقتصــاد، خصوصــاً مســائل اقتصــادی مرتبــط 
ــل ممکــن برســد؛  ــه حداق ــد ب ــا پســته، بای ب
مداخاتــی از قبیــل مداخلــه در بــازار ارز، 
رانت پاشــی  انحصارطلبــی،  قیمت گــذاری، 
ــته  ــارت پس ــر تج ــد ارزی ب ــتن تعه و گماش
و همچنیــن زیــر ســوال بــردن مالکیــت 
خصوصــی در مــورد اراضــی و آب کــه از 
ــه  ــته، بلک ــا در پس ــه تنه ــم ن ــات مه موضوع
در اقتصــاد کشــور هســتند. وی پیــش از ایــن 
ــاورزی  ــاد کش ــت جه ــمت مدیری ــز در س نی
شهرســتان رفســنجان بــا نماینــدگان مجلــس 

ــته  ــی داش ــوق رایزن ــائل ف ــوص مس در خص
ــوش  ــه گ ــته را ب ــرده صــدای پس ــعی ک و س

ــاند. ــئولین برس مس
امــروز حســین رضایــی تــاج آبــادی دبیــرکل 
انجمــن پســته ایــران اســت، او پــس از کســب 
ــق  ــه موف ــتن تجرب ــک، داش ــش آکادمی دان
ــر جهــاد  باغــداری و کارآمــدی در مقــام مدی
کشــاورزی رفســنجان بــه ایــن ســمت دســت 
ــود  ــًا موج ــن پتانســیل کام یافته اســت. و ای
اســت کــه مجموعــه ویژگی هــای ذکــر شــده 
بــه کمــک تعامــل جامعــه پســته ای و ذینفعان 
ــور  ــته کش ــرفت پس ــه پیش ــد ب ــی بتوان دولت
ــره وری  ــش به ــور افزای ــد و در ام کمــک نمای
در تولیــد و فــروش بهتــر پســته، نتایــج 

ــد. بهتــری حاصــل آی
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باغبانی
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7- مرحله سخت شدن پوسته استخوانی 
پایان محلول پاشی 

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

6- مرحله نخودی 
محلو ل پاشی عناصر میکرو، اسید آمینه، جلبک دریایی و کلسیم 

3- مرحله تمام گل 
محلول پاشی و سمپاشی انجام نشود

5- مرحله ارزنو 
محلول پاشی شروع شود

1- مرحله تورم جوانه
 مناسب ترین زمان فروت ست است

4- مرحله پایان گرده افشانی 
سمپاشی شروع شود

در کانال تلگرام انجمن به آدرس  https://t.me/IPA2019 ما را دنبال کنید
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اثرات شوری روی گلها و برگهای تازه باز شده

اثرات گموز روی طوقه درخت

در گموز برگ و میوه ها با هم خشک می شوند

اثر شوری پشته نزدیک درخت پسته

سال پنجم -اردیبهشت 99 - شماره )46(

باغبانی

اثرات گموز بر درخت پسته 

در کانال تلگرام انجمن به آدرس  https://t.me/IPA2019 ما را دنبال کنید
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ــوان  ــه می ت ــوب را چگون ــیمیایی مرغ ــود ش ک
ــن  ــخ ای ــن پاس ــور یافت ــخیص داد؟! به منظ تش
ســوال بــه ســراغ امــان اهلل جوانشــاه عضــو هیئــت 

علمــی پژوهشــکده پســته کشــور رفتیــم. از 
ایــن رو، جوانشــاه بحــث مشــکالت بــازار کــود و 
ــر  ــرد و تصوی ــاز ک ــی را ب ــای کارشناس توصیه ه

ــد پســته  ــران و مشــکل تولی ــی کشــاورزی ای کل
ــن وی  ــود. همچنی ــیم نم ــه را ترس ــن رابط در ای
نکاتــی از قبیــل: نیــاز بــه جیــره غذایــی کامــل و 
پنــج فاکتــور اساســی در تغذیــه درختــان پســته 
ــمت  ــه قس ــب در س ــن مطال ــرد. ای ــه ک را ارائ
ــم شــده اند. ــه شــکل پیوســته تنظی ــه و ب جداگان

درآمدی بر کنکاش بازار کود و توصیه های کارشناسی

تصویر کلی کشاورزی ایران
ــی  ــتیم؛ آب ــنتی داش ــاورزی س ــک کش ــا ی م
همــان  کشــاورز  و  می آمــده  قنــات  از 
ــه دســت  کــودی کــه از گاو و گوســفندش ب
مــی آورده را در بــاغ اســتفاده می کــرده و 
ــی  ــده؛ یعن ــت می ش ــی برداش ــک محصول ی
بــدون  و  بســته  اکوسیســتم  یــک  در  کار 
مشــکل خاصــی انجــام می شــده و آفــت 
ــز در  ــته نی ــت پس ــت. کاش ــم بوده اس ــم ک ه
ایــن شــرایط گســترش پیــدا کرده اســت. 
بــه مــرور زمــان مــا آب هــا را کشــیدیم، 
بــه  و  موجودشــدند  شــیمیایی  کودهــای 
صــورت نامتناســب وارد کشــور شــدند؛ مثــاًل 
یــک دفعــه اوره آمــده و چنــد ســال بعــد از 
ــی،  ــت. به طورکل ــناخته شده اس ــاس ش آن پت
ــنتی،  ــاورزی س ــی کش ــبک، یعن ــن س در ای
ــه صــورت ســنتی انجــام می شــود،  آبیــاری ب
از کودهــای حیوانــی اســتفاده می شــود و 

ســموم بــه کار نمی رونــد. 
امــا در کشــاورزی مــدرن آبیــاری بــا اســتفاده 
ــرد  ــورت می گی ــار ص ــت فش ــتم تح از سیس
ــت. در  ــزه اس ــاورزی مکانی ــات کش و عملی
کنــار ایــن دو ســبک کشــاورزی، کشــاورزی 
ــه  ــت هــم وجــود دارد، کشــاورزی ک بی هوی
ــدرن!  ــه م ــت و ن ــنتی اس ــیوه س ــه ش ــه ب ن
ــت  ــی اس ــک فعالیت ــا ی ــروز م ــاورزی ام کش
کــه بیــن شــیوه ســنتی و پیشــرفته مانــده، نــه 
ســنتی هســتیم و نــه پیشــرفته. ایــن موضــوع 
ــا ایجــاد  ــی را در کشــاورزی م ــک بی هویت ی

کرده اســت.
اگــر بــه نتیجــه فعالیت مــان کــه همــان 
ــگاه  ــت ن ــت شده اس ــول برداش ــدار محص مق
کنیــم، می بینیــم مثــاًل متوســط عملکــرد 
ــرم  ــزار و 200 کیلوگ ــا 2 ه ــدم م ــد گن تولی
و متوســط تولیــد در دنیــا 3 هــزار و 900 

ــدد  ــی ع ــا یعن ــرم اســت؛ متوســط دنی کیلوگ
ــترالیا و  ــا، اس ــا، اروپ ــدم در آفریق ــد گن تولی
آمریــکا را روی هــم گذاشــته اند و ایــن عــدد 
ــرد  ــن عملک ــت. باالتری ــت آمده اس ــه دس ب
تولیــد گنــدم در دنیــا هــم 9 هــزار کیلوگــرم 
ــزار و  ــرم کجــا و 2 ه ــزار کیلوگ اســت. 9 ه
ــم از  ــته ه ــد پس ــا؟! تولی ــرم کج 200 کیلوگ

ــت. ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع ای

مشکل تولید پسته
ــکل  ــه مش ــد ک ــن باورن ــر ای ــراد ب ــی اف بعض
ــر آب و  ــط به خاط ــران فق ــته در ای ــد پس تولی
ــی  ــرایط آب و هوای ــا ش ــا دنی ــت. آی ــوا اس ه
ــم؟  ــکل داری ــا مش ــه م ــری دارد و همیش بهت
ــک اشــتباهی را مرتکــب  ــم ی ــا داری ــه! م ــا ن ی
ــم.  ــش کنی ــم قبول ــه نمی خواهی ــویم ک می ش
ــد،  ــه نمی کن ــی کــه کشــاورز کــم هزین در حال
امــا طــی ســی ســال گذشــته هــر ســاله 
ــت.  ــش پیدا کرده اس ــان کاه ــرد باغ هایم عملک
دلیــل ایــن کــه چــرا ایــن اتفــاق افتــاده و البتــه 
ــا  مخصــوص پســته هــم نیســت، چیســت؟ م
ــکل را  ــن مش ــم همی ــوالت ه ــایر محص در س
ــرد  ــش عملک ــن کاه ــن ای ــر م ــه نظ ــم. ب داری

مشــکلش آب و هــوا نیســت، بلکــه ســهم 
عمــده ای از مشــکل بــه بحــث تغذیــه درختــان 

پســته برمی گــردد.
ــان پســته  ــه درخت ــا موضــوع تغذی در رابطــه ب
ــا  ــه در دنی ــرفت هایی ک ــام پیش ــم تم علی رغ
ــدار  ــده، باغ ــل ش ــاورزی حاص ــه کش در زمین
پســته ایرانــی بــه کودهــای ســنتی تمایــل 
بیشــتری دارد؛ چــرا؟ چــون کشــاورز بــه بــازار 
ــت و  ــاد شده اس ــی بی اعتم ــه کارشناس و توصی
ایــن موضــوع بــه حفــظ شــیوه ســنتی در تولید 

ــر: ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــن می زن ــته دام پس
ــاد  ــا زی ــا تقاض ــش ی ــود کش ــازار ک 1- در ب
اســت، چــون نیــاز زیــادی در آن وجــود دارد. 
وقتــی تقاضــا زیــاد اســت، افــراد زیــادی جذب 

وقتی بی اعتمادی ریشه می دواند
امان اهلل جوانشاه
عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور
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تغذیــه گیاهــان خیلــی پیچیــده نیســت. مــا 
ــه  ــاز دارد ک ــر نی ــت 16 عنص ــم درخ می گویی
3 عنصــرش را از هــوا می گیــرد و 13 عنصــر 
دیگــر کــه شــامل: ازت، فســفر، پتــاس، گوگــرد، 
ــز،  ــس، روی، منگن ــن، م ــم، آه ــیم، منیزی کلس
ــاک  ــد از خ ــت را بای ــر اس ــدن و کل ــر، مولیب بُ
بگیــرد. بعضــی از محققیــن می گوینــد 15 عنصــر 
ــت را هــم جــزو  ــل ُکبال و بعضــی از عناصــر مث
ــًا  ــه تقریب ــد. آنچــه را ک ــن دســته بندی می دانن ای
ــه 13 عنصــر  ــن اســت ک ــول هســتند ای متفق الق
ــر  ــن 13 عنص ــود و ای ــن ش ــاک تأمی ــد از خ بای
ــاه  ــا گی ــوند ت ــل ش ــاًل در آب ح ــد کام ــم بای ه
بتوانــد اســتفاده کنــد. اینکــه مــا یــک کــودی را 
ــته  ــار داش ــود و انتظ ــل نش ــم و ح در آب بدهی
باشــیم گیــاه اســتفاده کنــد، اشــتباه اســت. نکتــه 
ــاه به طــور مســتقیم  ــه گی دیگــر اینکــه، آنچــه ک
از خــاک می گیــرد بیــن 3 تــا 5 درصــد وزن 
ــرم  ــر 100 کیلوگ ــد. اگ ــکیل می ده ــاه را تش گی
وزن مــواد معدنــی گیــاه پســته باشــد، بیــن 3 تــا 
5 کیلوگــرم عناصــر از خــاک تأمیــن می شــود و 
حــدود 95 درصــد تــا 97 درصــدش را فتوســنتز 
می ســازد. بنابرایــن، اگــر درخــت بــرگ ســالمی 
داشــته باشــد، انــدازه ســطح بــرگ خــوب باشــد 
باشــد، می توانیــد  و رشــد رویشــی خــوب 
ــم  ــا می بینی ــی وقت ه ــد. بعض ــول برداری محص
در رقمــی مثــل کلــه قوچــی درخــت 5 کیلوگــرم 
ــادی دارد، در  ــیار زی ــوه بس ــدار می ــرگ و مق ب
ــی  ــه برگ ــل ن ــر فص ــا آخ ــرایطی، ت ــن ش چنی

ــوه ای. و  ــه می ــی و ن ــه درخت ــد، ن ــی می مان باق
ــال  ــول امس ــه محص ــتیم ک ــم هس ــحال ه خوش
ــت  ــه درخ ــم ک ــی نمی دانی ــت! ول ــوب اس خ

ــی رود. ــن م دارد از بی
چــه شــده کــه اینقــدر مشــکل داریــم؟ آن 
چیــزی کــه مــن در ذهــن خــودم بــه جمع بنــدی 
رســیدم و هــر چــه کــه جلوتــر می رویــم بیشــتر 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــدا می کن ــاد پی ــه آن اعتق ب
تغذیــه موجــود زنــده شــامل یــک جیــره غذایــی 
اســت. راجــع بــه انســان هــم همیــن اســت. در 
ــد  ــه بای ــم ک ــی داری ــره غذای ــک جی ــا ی ــع م واق
ــه  ــام عناصــر ضــروری ب ــا و تم ــام ویتامین ه تم
ــی و بحــث  ــارش چرب ــا برســد و در کن ــدن م ب
تأمیــن انــرژی )کربوهیــدرات( هــم مطــرح 
اســت. پــس مــا یــک جیــره غذایــی داریــم کــه 
ــه  ــد هم ــتیم و بای ــف هس ــه آن واق ــان ب خودم
مــواد غذایــی را بخوریــم. اگــر یــک عملکــردی 
در بــدن مشــکل پیــدا کنــد، به عنــوان مثــال 
ــر  ــد، دکت ــدا کن ــش پی ــدن کاه ــازی در ب خونس
ــد  ــد و می گوی ــن B12 می ده ــما ویتامی ــه ش ب
غذایــی کــه خوردیــد ویتامینــش کــم بوده اســت. 
ــه  ــن ک ــب ای ــر حس ــم ب ــداری ه ــک مرغ در ی
ــرغ  ــرورش م ــا پ ــد ی ــتی باش ــداری گوش مرغ
اســت،  متفــاوت  تخم گــذار، جیــره غذایــی 
ایــن بــه چــه معناســت؟ بــه ایــن معناســت کــه 
ــاز  ــرغ نی ــه م ــروری ک ــر ض ــام عناص ــد تم بای
ــرورش  ــث در پ ــن بح ــد و ای ــه آن بدهن دارد ب
ــا  ــی م ــود دارد. ول ــم وج ــور ه ــام دام و طی تم

بــرای درختــان پســته مان جیــره غذایــی نداریــم. 
تمــام کارشــناس هایی کــه توصیــه تغذیــه ای 
ــد؛  ــه نمی کنن ــر را توصی ــه 13 عنص ــد هم دارن
ــاک  ــد در خ ــد؟! می گوین ــه نمی کنن ــرا توصی چ
یکســری عناصــر وجــوددارد. باغ هایــی کــه 
درختــان آن 30 تــا 70 ســاله هســتند و در تمــام 
ــده،  ــت ش ــول از آن برداش ــال ها محص ــن س ای
ــاز  ــا همــه نی ــدارد؟! آی ــاز ن ــه همــه عناصــر نی ب
بــا  فقــط  می تــوان  را  درختــان  تغذیه ایــی 
ــره  ــروزه، جی ــرد؟! ام ــن ک ــی ها تأمی محلول پاش
ــق آن درخــت پســته  ــه طب ــودی ک ــه ک ــا برنام ی
ــص  ــودی ناق ــه ک ــک برنام ــم ی ــه می کنی را تغذی

اســت.

توصیه های کارشناسی ناقص و درختانی که رو به نابودی می روند

فقدان جیره غذایی کامل

ــن نهــاده می شــوند.  ــروش ای ــرای ف ــازار ب ــن ب ای
ــازار  از ایــن افــراد یــک تعــدادی می خواهنــد در ب
بماننــد و تأمیــن کــود مــورد نیــاز بــرای ســال های 
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. قطعــًا بــازار کــود هــم 
خالــی از ایــن افــراد نیســت. بنابرایــن، تأمیــن کــود 
ــاورزها در  ــه کش ــن دغدغ ــی از بزرگ تری ــه یک ب
ــن رو  ــود. از ای ــل می ش ــته تبدی ــد پس ــه تولی زمین
باغــداران می گوینــد کــود گاوی، گوســفندی و 
ــل  ــون حداق ــتری دارد، چ ــت بیش ــی مطلوبی مرغ
می توانــد 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 می کشــند و جداگانــه می فروشــند! یــا 
ــد  ــه می کنن ــه آن اضاف ــاک اره ب ــل خ ــوادی مث م
کــه کیفیــت کــود را بــه شــدت پاییــن مــی آورد و 
بــرای درخــت  نیــز مشــکل ایجــاد می کنــد. دیــده 
ــا کــود مخلــوط  ــراد، مــوادی را ب شــده بعضــی اف
ــاًل  ــت؛ مث ــر اس ــت مض ــرای درخ ــه ب ــد ک می کنن
می خواهنــد کــود را ســیاه کننــد از گازوئیــل 
ــراد، می شــود  ــن اف ــورد ای ــد. در م اســتفاده می کنن
ــرای  ــه ب ــرد ک ــه کار ب ــرد را ب ــالح ناجوانم اصط
ــد ســرمایه باغــدار را از  ــول حاضرن ــه پ رســیدن ب

بیــن ببرنــد.
2- ایــن تقاضــای زیــاد یــک ســردرگمی هــم بــا 

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 می شــود کــه صحبت هــای متناقضــی 
از ســوی کارشــناس ها گفتــه می شــود. یکــی 
ــری  ــد و دیگ ــتفاده کنی ــود را اس ــن ک ــد ای می گوی
کلــی مشــکل  کنیــد  اســتفاده  اگــر  می گویــد 
برایتــان درســت می شــود. در ایــن بیــن، کشــاورز 
ــام  ــش را انج ــه باغ ــر و تغذی ــه تعمی ــی هزین کل
کارشــناس  و  نمی گیــرد  نتیجــه  امــا  می دهــد، 
ــوا  ــر آب و ه ــه خاط ــد ب ــت می گوی ــی راح خیل
ــر  ــدر مؤث ــوا این ق ــًا آب و ه ــا واقع ــت. آی بوده اس
اســت کــه تمــام هزینــه یــک کشــاورز را تحــت 

ــد؟! ــرار ده ــر ق تأثی
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ــه  ــوب از تغذی ــف خ ــک تعری ــم ی ــر بخواه اگ
درختــان پســته داشته باشــم، پنــج فاکتــور را اعــالم 
ــاغ شــامل  ــه کامــل در ب ــم. اگــر یــک تغذی می کن
ایــن فاکتورهــا باشــد، فــرق نمی کنــد برنــدش چه 
ــا  ــران باشــد ی باشــد، کــودش از آلمــان باشــد، ای

پاکســتان!
1- مقــدار مناســبی از کودهــا را بــه درخــت 
ــود  ــی ک ــه حجــم باالی ــازی نیســت ک ــم. نی بدهی
داده شــود، بلکــه بایــد نیــاز درخــت را تأمیــن کرد. 
اگــر می خواهیــد کــود ازت بدهیــد بایــد بــا نیــاز 

درخــت متناســب باشــد. 
2- کودهایــی کــه اســتفاده می شــوند بایــد بــا هم 
تناســب داشته باشــند. در برنامــه غذایــی یــا جیــره 
غذایــی بایــد تناســب وجــود داشته باشــد. عنصــر 
ــاال  ــا کلســیم مشــکل دارد. اگــر فســفر ب فســفر ب
باشــد، مانــع جــذب کلســیم می شــود. اگر کلســیم 
ــردد.  ــفر می گ ــوب فس ــث رس ــد، باع ــاال باش ب
حاصــل ترکیــب ایــن دو عنصــر، فســفات کلســیم 

اســت کــه در خــاک تثبیــت می شــود.
تثبیــت یعنــی چــه؟ یعنــی اینکــه مــا عنصــری را 
بــه عنــوان تغذیــه بــه خــاک بدهیــم، ولــی به دلیــل 
واکنــش شــیمیایی از دســترس گیــاه خــارج شــود. 
ــن  ــولفات آه ــن، س ــورد آه ــال، در م ــوان مث به عن
ــا  ــای م ــا خاک ه ــود، ام ــه می ش ــاک اضاف ــه خ ب
قلیایــی هســتند و ایــن کــود در محیــط قلیایــی بــه 
اکســید آهــن تبدیــل می شــود. 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 
می ریزنــد کــه بــه نظــر مــن ایــن هــم کار اشــتباهی 
ــی  ــود حیوان ــود ک ــث می ش ــون باع ــت. چ اس
دیگــر کــود حیوانــی نباشــد. وقتــی ســولفات آهن، 
ســولفات مــس، ســولفات روی، ســولفات منگنــز 
ــدار  ــه مق ــه از نظــر شــیمیایی نمــک هســتند ب ک
زیــاد روی کودهــای دامــی ریختــه می شــود، تمــام 
ــاندن  ــث پوس ــه باع ــی ک ــا و قارچ های باکتری ه
ــن  ــد. در چنی ــن می رون ــود از بی ــود می ش ــن ک ای
ــود در  ــع ک ــا در واق ــد، ام ــود می پوس ــرایطی ک ش
ــه  ــواد می پوســد، ن ــن م ــر واکنــش شــیمیایی ای اث
ــد  ــای مفی ــا و قارچ ه ــرد باکتری ه ــر عملک در اث
ــای  ــن میکروب ه ــت ای ــا جمعی ــه تنه ــاک. ن خ
مفیــد را افزایــش نمی دهیــم، بلکــه کــود حیوانــی 
را عــاری از ایــن میکروارگانیســم ها می ســازیم. در 

ــی کــه ایــن میکروارگانیســم ها نقــش خیلــی  حال
ــاک و  ــس خ ــاک، در تنف ــالمت خ ــی در س مهم
بهبــود کیفیــت آن دارنــد. در هیــچ جــای دنیــا ایــن 

کار را نمی کننــد! 
3- زمــان مصــرف کودهــا خیلــی مهــم اســت. 
ــا در  ــاورزهای م ــناس ها و کش ــیاری از کارش بس
زمســتان نیتــرات کلســیم می دهنــد، در حالــی کــه 
اصــاًل کلســیم در زمســتان و اول بهار جــذب ندارد. 
در واقــع جذب کلســیم از زمانی کــه تبخیر و تعرق 
افزایــش پیــدا می کنــد، شــروع می شــود. توجیهــی 
ــا  ــد م ــتباه اســت. می گوین ــد، اش ــه می کنن ــم ک ه
در پســته عارضــه لکــه پوســت اســتخوانی داریــم 
کــه در بهــار اتفــاق می افتــد، پــس مــا بایــد 
کــود کلســیم را زمانــی بدهیــم کــه ایــن عارضــه 
اتفــاق می افتــد! هــر چنــد کــه هنــوز هیــچ رابطــه 
ــه  ــود کلســیم و عارضــه لک ــن کمب مســتقیمی بی
ــه  ــا اضاف ــت، ام ــده اس ــخص نش ــتخوانی مش اس
کــردن کلســیم در اول بهــار بــه ایــن معنــی نیســت 
کــه کلســیم کــه یــک عنصــر دیــر جذبــی اســت 
ــث  ــد باع ــد، بتوان ــت می کن ــاه آرام حرک و در گی
بــرآورده شــدن نیــاز گیــاه گــردد. بــا محلول پاشــی 
هــم نمی شــود نیــاز بــه گیــاه کلســیم را برطــرف 
کــرد. اگــر کلســیم را زمانــی کــه تبخیــر و تعــرق 
ــره کلســیم در  ــم ذخی آغــاز می شــود اســتفاده کنی
گیــاه آنقــدر افزایــش پیــدا می کنــد کــه نیــاز گیــاه 
ــن،  ــد. بنابرای ــن می کن ــد تأمی ــال بع ــار س را در به
نیــازی نیســت کــه در اســفند و فروردیــن کلســیم 
بدهیــم. روی و آهــن عناصــر خیلی مهمی هســتند 
و زمــان جــذب مشــخصی دارنــد و در آزمایشــاتی 
ــن  ــده بهتری ــام ش ــته انج ــکده پس ــه در پژوهش ک
زمــان جذب شــان اردیبهشــت مــاه از طریــق 

ــت. ــی اس محلول پاش
4- روش اســتفاده کودهــا از مــوارد مهــم اســت. 
مثــاًل، کــود اوره کــودی اســت کــه ســرعت تصعید 
آن بــاال اســت؛ یعنــی قبــل از اینکــه مایــع شــود، 
تبدیــل بــه بخــار می شــود؛ گاز می شــود و بــه هــوا 
مــی رود. مشــکل اساســی ایــن اســت کــه مــا کــود 
اوره را در گرمــای تابســتان می ریزیــم روی زمیــن 
ــم! در  ــاری کنی ــاغ را آبی ــم ب و روز بعــد می خواهی
ایــن حالــت قســمت عظیمــی از ایــن کــود از بیــن 
مــی رود. یــا یــک کــودی را در جایــی زیــر خــاک 
می کنیــم کــه ریشــه ای آنجــا نیســت تــا بخواهــد 

اســتفاده کنــد!

ــد  ــد بای ــتفاده می کنی ــه اس ــودی را ک ــر ک 5- ه
محلــول در آب باشــد. اگــر کــودی محلــول در آب 

ــد. ــان را دور ریخته ای ــاًل پولت نباشــد، عم
در نظــر داشــتن ایــن 5 مــورد خیلــی مهــم اســت. 
ــد  ــته بای ــت پس ــه ای درخ ــره تغذی ــی در جی یعن
عناصــر بــه انــدازه کافــی باشــند، ایــن عناصــر بــا 
ــان  ــان مصرف ش ــند، زم ــته باش ــم تناســب داش ه
ــد و  ــت باش ــتفاده  درس ــد، روش اس ــت باش درس

ــند. ــول در آب باش محل
مــا در باغــات پســته مان کودها را درســت اســتفاده 
نمی کنیــم، شــرایط آبــی را بحرانــی کرده ایــم، 
ــاک  ــم و خ ــن برده ای ــان را از بی ــرایط خاکی م ش
خالــی از عناصــر مغــذی شــده و بــه عبــارت دیگر 
خــاک مســتهلک شده اســت. خــاک یــک ظرفیتــی 
ــز،  ــخص منگن ــدار مش ــک مق ــد ی دارد و می توان
آهــن و روی داشته باشــد، وقتــی مــا ایــن عناصــر 
ــاه  ــال توســط گی ــالیان س ــی س ــم و ط را نمی دهی
ــنگین،  ــای س ــم هزینه ه ــده اند، علی رغ جــذب ش
ریــز  برگ هــا  نمی کننــد،  رشــد  درخت هــا 
ــد. ــکیدگی می گیرن ــان سرخش ــوند و درخت می ش

موشکافی رفتار تغذیه ایی درختان پسته و نکاتی فارغ از نوع برند کود

پنج فاکتور اساسی در تغذیه درختان پسته

ــوری  ــن تئ ــاالً بهتری ــه احتم ــل ک ــون حداق قان
عامــل محدودکننــده شــناخته شــده، توســط 
ــن  ــد. وی ای ــرح گردی ــگ مط ــتوس وان لیبی جس
قانــون را بدیــن صــورت بیــان نمــود: کمبــود یــا 
عــدم وجــود یــک عنصــر ضــروري، در شــریطی 
ــد  ــع تولی ــه عناصــر موجــود باشــند، مان ــه بقی ک
ــات  ــی اوق ــون گاه ــن قان ــردد. ای محصــول می گ
»قانــون بشــکه« نیــز نامیــده می شــود. اگــر 
ــای  ــا ارتفاع ه ــه ای ب ــه تخت ــکه ای دارای بدن بش
تختــه  کوتاه تریــن  قــد  باشــد،  متفــاوت 

ــت. ــکه اس ــت بش ــده ظرفی تعیین کنن
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بــه علــت نامشــخص بــودن عوامــل ایجادکننده 
ــه پوســت اســتخواني، طــي ســال  عارضــه لک
ــر  ــم آن ب ــور عائ ــه ظه ــر در مرحل ــاي اخی ه
ــدد  ــاي متع ــي ه ــته، سمپاش ــوه پس روي می
ــش و  ــارچ ک ــموم ق ــواع س ــا ان ــي ب آزمایش
ــام  ــته انج ــاي پس ــاغ ه ــش در ب ــره ک حش
ــاي  ــه ه ــل هزین ــبب تحمی ــه س ــده ک گردی
زیــادي بــر باغــداران شــده اســت. بررســي ها 
ــموم  ــدام از س ــه هیچ ک ــت ک ــان داده اس نش
ــش خســارت عارضــه  ــده در کاه مصــرف ش
ــه در  ــن رابط ــد. در ای ــده ان ــع نش ــر واق موث
ســال هــاي اولیــه پیدایــش عارضــه بــه دلیــل 
شــباهت ظاهــري آن بــا عائم ناشــي از تغذیه 
ســن هــاي پســته سمپاشــي بــا حشــره کــش 
آندوســولفان در بــاغ هــاي پســته رواج پیــدا 
ــر نداشــته  نمــود، کــه هیــچ نتیجــه اي در ب

ــم  ــات مه ــایر آف ــش س ــال نق ــت. احتم اس
نظیــر پســیل، پروانــه چوبخــوار و زنجــره 
پســته )بــا توجــه بــه نحــوه تغذیــه و عائــم 
ــوه پســته( در ایجــاد  ــا روي می خســارت آنه
ایــن عارضــه تقریبــاً منتفــي مــي باشــد. ایــن 
عارضــه روي ارقــام کرمــان و ترابونــا در 
مناطــق پســته کاري آمریــکا )کالیفرنیــا( نیــز 
مشــاهده شــده و آنــرا در اصطــاح اضمحــال 

ــد. انتهــاي خامــه نامیــده ان
ــه  ــده عارض ــل ایجادکنن ــا عوام ــه ب در رابط
ــه  ــن نکت ــا ای ــتخواني تنه ــت اس ــه پوس لک
ــده  ــاد ش ــم ایج ــه عائ ــت ک ــر شده اس ذک
ــته  ــت پس ــرات آف ــا حش ــي ب ــچ ارتباط هی
نــدارد. در مناطــق پســته کاري اســترالیا نیــز 
عارضــه اي شــبیه بــه عارضــه مذکــور بــر روي 
ــل  ــي دالی ــده، ول ــاهده ش ــته مش ــوه پس می

ایجــاد آن تاکنــون مشــخص نشده اســت.
عامــل  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  همچنیــن 
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 گل ) سمت راست(روز بعد از تمام 45عالئم عارضه در شروع مرحله سخت شدن پوست استخوانی میوه پسته رقم کله قوچی در   - 4و 3شکل 
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در این مرحله  رسيدن محصول: ب( از مرحله سخت شدن کامل پوست استخواني تا مغزبندي و
گردد. این قسمت نرم ممکن دیده نرم و قابل انعطاف میم ذکر شده، پوست استخوانی در قسمت آسیبئعالوه بر عال

در سطح داخلی پوست استخوانی بعد از نوار  ،گیری میوه پسته شکسته شود. همچنیناست در مرحله فرآوری و پوست
های آلوده در سطح رویی پوست سبز میوه عالوه گردد. در تعدادی از میوهز مشاهده میرنگ، لکه قرمزرنگی نیایقهوه

های آلوده از نظر طعم و مزه تغییری شود. مغز میوهای شدن، لکه سفید رنگی نیز در وسط میوه مشاهده میبر قهوه
احیه آلوده به علت نازک شدن دهد و فقط در قسمت نهای مبتال به رشد خود ادامه مینکرده و مغز در داخل میوه

 (.10تا  7گردد )شکل تر میتر و بزرگدیواره پوست استخوانی مغز کمی حجیم
 

 

 
 

 

نوار قهوه ای رنگ در مرز  بین قسمت سالم   -5شکل 
 در میوه پسته رقم کله قوچی و آلوده

تشکیل الیه سفید رنگ در سطح   داخلی  -6شکل 
 پسته رقم کله قوچی یوهم

 

 
 
 

         
 
 
 
 

 

 
 

های اخیر در مرحله ظهور عالئم طی سالعارضه لکه پوست استخوانی، علت نامشخص بودن عوامل ایجادکننده به 
شی سمپا سته،  شیهای آن بر روی میوه پ سموم قارچ متعدد آزمای شرهبا انواع  سته انجام کش در باغکش و ح های پ

سبب تحمیل هزینه گردیده ست. بررکه  شده ا ست  هاسیهای زیادی برای باغداران  شان داده ا کدام از که هیچن
های اولیه پیدایش عارضه به اند. در این رابطه در سالسموم مصرف شده در کاهش خسارت عارضه موثر واقع نشده

های پسته کش آندوسولفان در باغبا حشره یهای پسته سمپاشدلیل شباهت ظاهری آن با عالئم ناشی از تغذیه سن
شتههیچ نتیجه، که رواج پیدا نمود ست ای در بر ندا سیل، پروانه چوبخوار و  .ا سایر آفات مهم نظیر پ احتمال نقش 

زنجره پستتته )با توجه به نحوه تغذیه و عالئم خستتارت آنها روی میوه پستتته( در ایجاد این عارضتته تقریباً منتفی 
شد. می ضه روی ارقام کرمانبا سته و ترابونال این عار شده و آن کاری آمریکادر مناطق پ شاهده  در  را)کالیفرنیا( نیز م

 .اندنامیده اصطالح اضمحالل انتهای خامه

ستخوانی در رابطه با عوامل ایجادکننده شده عارضه لکه پوست ا ستنها این نکته ذکر  شده هیچ  تا که عالئم ایجاد 
کور بر روی میوه شبیه به عارضه مذ ایعارضه ا نیزکاری استرالیمناطق پسته در .ارتباطی با حشرات آفت پسته ندارد

 .است، ولی دالیل ایجاد آن تاکنون مشخص نشدهپسته مشاهده شده

است که های انجام شده نیز نشان دادههمچنین با توجه به اینکه عامل ایجادکننده عارضه نامشخص بوده و بررسی
، احتمال دخالت عناصتتر پرمصتترف و ینبنابرا .های گیاهی نقشتتی در ایجاد عارضتته ندارندهای پستتته و پاتو نستتن
سرمازدگی زدگی، تگرگ، بررسی نقش عواملی نظیر بادزدگی و شن مصرف در ایجاد عارضه مد نظر قرار داده شد.کم

سانات دمایی )اختالف درجه حرارت بهاره، گرما سارت نو سته(، خ سرمایی درختان پ شدن نیاز  زدگی بهاره )برآورده ن
ستان و عالئم ناشی از مسمومیت ر طی ماهشب و روز(، گرمای شدید د است نشان داده سدیم و ازت یدکلرهای تاب

سیاه شدن پوست استخوانی از قسمت رأس به   -7شکل 
 پسته رقم کله قوچی سمت قاعده میوه

ظاهر شدن لکه قرمز رنگ در اثر عارضه در  - -8شکل 
 اوایل مرحله پرشدن مغز ) رقم کله قوچی(

 

عالئم عارضه در مرحله سخت شدن کامل  -9 شکل
 (1385هاشمی راد، اندوکارپ میوه پسته )

لکه پوست استخوانی در عالئم عارضه  -10شکل 
 (1385هاشمی راد، زمان برداشت )
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احیه آلوده به علت نازک شدن دهد و فقط در قسمت نهای مبتال به رشد خود ادامه مینکرده و مغز در داخل میوه
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عوامل ایجاد کننده عارضه
بــر اســاس نتایــج حاصــل از مطالعــات انجــام 
ــیم  ــود کلس ــر کمب ــه در اث ــن عارض ــده، ای ش
ایجــاد مي شــود. اســتحکام پوســت اســتخواني 
ــادي  ــگام تشــکیل بســتگي زی ــوه پســته هن می
بــه فراهمــي یــون کلســیم دارد. جــذب کلســیم 
ــورت  ــه ص ــته ب ــت پس ــه درخ ــط ریش توس

غیــر فعــال اســت، یعنــي مقــدار تعــرق تعییــن 
کننــده مقــدار جــذب و موجــب حرکــت یــون 
کلســیم در آوندهــاي چوبــي بــه طــرف انــدام 
ــول،  ــور معم ــود. به ط ــاه مي ش ــاز گی ــورد نی م
میــزان تعــرق از ســطح بــرگ شــدیدتر از 
ــرایط  ــن در ش ــد، بنابرای ــوه مي باش ــطح می س
کمبــود کلســیم مقــدار کلســیمي کــه در اختیــار 

ــر از  ــب کمت ــه مرات ــرد ب ــرار مي گی ــوه ق می
ــرگ  ــار ب ــه در اختی ــدار کلســیمي اســت ک مق
ــم  ــت عالئ ــن اس ــذا، ممک ــرد. ل ــرار مي گی ق
ــرگ مشــاهده نشــود، در  ــود کلســیم در ب کمب
حالي کــه میــوه بخصــوص در قســمت پوســت 
اســتخواني آن به شــدت دچــار کمبــود کلســیم 

گــردد.

که عالئم و نحوه خسارت عوامل مذکور بر روی میوه پسته ممکن است با عالئم عارضه اضمحالل پوست استخوانی 
ربه کافی در این زمینه باشند و تشخیص تفاوت بین این عالئم، نیاز به تج)به ویژه در رقم کله قوچی( شباهت داشته

 (.16تا  11)شکلدارد 
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احتمــاالً عارضــه لکه پوســت اســتخواني در 
اثــر بــر هــم خــوردن نســبت تعادلــي بیــن 
ــش  ــش بی ــر افزای ــم در اث کلســیم و منیزی
ــاي  ــاري باغ ه ــم در آب آبی ــدازه منیزی از ان
پســته به وجــوده آمــده و در واقــع افزایــش 
کاذب  کمبــود  بــروز  ســبب  منیزیــم 
کلســیم در میــوه مي گــردد. بــه نظــر 
مي رســد افزایــش منیزیــم در خــاک و آب 
آبیــاري جــذب کلســیم را مختــل نمــوده و 
کمبــود کلســیم در میــوه پســته به صــورت 
لکه پوســت اســتخواني بــروز مي نمایــد. 
از  آمــده  به عمــل  بررســي هاي  طبــق 
وضعیــت کیفــي آب چاه هــاي مناطــق 
ــد  ــنجان در 65.44 درص ــته کاري رفس پس
چاه هــا نســبت کلســیم بــه منیزیــم کمتــر 
از یــک و در 26.66 درصــد از چاه هــا بیــن 
1 تــا 2 و تنهــا 5.88 درصــد از چاه هــا 
ــیم  ــبت کلس ــن نس ــا بهتری ــي ب داراي آب
ــبت  ــن نس ــند. بهتری ــم مي باش ــه منیزی ب
کلســیم بــه منیزیــم وقتــي اســت کــه ایــن 
ــن  ــي ای ــد و وقت ــتر از 2 باش ــبت بیش نس
نســبت کمتــر از یــک باشــد بــا مســمومیت 

ــتیم. ــه رو هس ــم روب منیزی
احتمــاالً کمبــود ایــن عنصــر در میــوه 
ســبب نــرم باقــي مانــدن و ســخت نشــدن 
پوســت اســتخواني مي گــردد. در چنــد 
ــه  ــت بي روی ــل برداش ــه دلی ــر ب ــال اخی س
و بیــش از حــد مجــاز آب از ســفره هاي آب 
زیــر زمینــي در اکثــر مناطــق پســته کاري 
ــاري در  ــت آب آبی ــان، کیفی ــتان کرم اس
باغ هــاي پســته شــدیداً کاهــش یافتــه 
ــاري  ــود در آب آبی ــر موج ــبت عناص و نس
و بــه تبعیــت از آن در خــاک باغ هــاي 
پســته به هــم خورده اســت. احتمــاالً یکــي 
ــه  ــاغ ب ــاري ب ــان آبی ــه در زم ــي ک از دالیل
ویــژه در اواســط اردیبهشــت کــه مصــادف 
پوســت  تشــکیل  شــروع  مرحلــه  بــا 
عارضــه  میــزان  مي باشــد  اســتخواني 
ــل  ــن دالی ــه همی ــز ب ــد نی ــش مي یاب افزای

مي باشــد.
پســته  باغ هــاي  آبیــاري  بــا  احتمــاالً 
میــزان جــذب منیزیــم موجــود در آب 
ــد،  ــش مي یاب ــاه افزای ــط گی ــاري توس آبی
افزایــش جــذب منیزیــم ســبب عــدم 
جــذب و کاهــش مقــدار کلســیم در میــوه 

ــه در  ــورت عارض ــه ص ــه ب ــده ک ــته ش پس
پوســت اســتخواني بــروز مي نمایــد. 

راه هاي کنترل عارضه
ــژه  ــته به وی ــاي پس ــاري باغ ه ــدم آبی 1( ع
در رقــم کله قوچــي در مرحلــه حداکثــر 
در  اردیبهشــت  )اواســط  عارضــه  بــروز 
ــن  ــان(، در کاهــش ای شــرایط اســتان کرم

ــد. ــد باش ــد مفی ــه مي توان عارض
پســته  باغ هــاي  بــه  گــچ  افــزودن   )2
اصــاح  در  مناســبي  تأثیــر  مي توانــد 
نســبت کلســیم بــه منیزیــم بــه نفــع 
ــه را  ــزان عارض ــد و می ــیم داشته باش کلس
ــاي  ــچ در باغ ه ــرف گ ــد. مص ــش ده کاه
ــر کاهــش میــزان عارضــه،  پســته عــاوه ب
ســبب افزایــش ضریــب نفــوذ آب و ذخیــره 
بازدهــي آب  افزایــش  رطوبتــي خــاک، 
آبیــاري، بهبــود و اســتحکام ســاختمان 
ســدیمي(،  خاک هــاي  )به ویــژه  خــاک 
اصــاح خاک هــاي رســي و داراي الیــه 
اســیدیته خاک هــاي  کاهــش  متراکــم، 
ســدیمي، کاهــش اســیدیته ریزوســفر و 
افزایــش جــذب عناصــري ماننــد آهــن 
ــاک،  ــي از خ ــر اضاف ــوي بُ و روي، شستش
جلوگیــري از ســله بســتن خــاک، کاهــش 
ســمیت عناصــر فلــزي ســنگین و کاهــش 
ــا  ــردد. ب ــدیم مي گ ــرور س ــمي کل ــر س اث
ــودن دور  ــاال ب ــود آب و ب ــه کمب ــه ب توج
پســته کاري  مناطــق  اکثــر  در  آبیــاري 
اســتان کرمــان کاربــرد و اســتفاده گــچ در 
ــد. ــد مي باش ــري مفی ــته ام ــاي پس باغ ه
3( محلول پاشــي کلســیم نیــز راه موثــري 
ــج  ــد. نتای ــه مي باش ــش عارض ــراي کاه ب
ــي  ــه محلول پاش ــان داده ک ــات نش تحقیق
کلــرور کلســیم به غلظــت 2.5 در هــزار، در 
ــا  ــي میوه ه ــزان آلودگ ــن می اواخــر فروردی
در  مي دهــد.  کاهــش  را  عارضــه  بــه 
ــف کلســیم در  ــات تیمارهــاي مختل تحقیق
بــاغ اجــرا شــدند کــه ایــن تیمارهــا شــامل 
1( شــاهد، 2( محلول پاشــي کات کلســیم 
رشــد ســریع  مرحلــه  در  درصــد(   15(
نیتــرات  کــردن  اضافــه   )3 انــدوکارپ، 
ــن  ــط فروردی ــاک در اواس ــه خ ــیم ب کلس
و  هکتــار  در  کیلوگــرم  میــزان 75  بــه 
ــه  ــار( ب ــن در هکت ــچ )40 ت ــرد گ 4( کارب
ــیم  ــیم و کات کلس ــرات کلس ــراه نیت هم

بودنــد. نتیجــه حاصلــه حاکــی از ایــن 
ــه عارضــه  ــي ب ــن آلودگ ــه کمتری اســت ک
ــه  ــار س ــتخواني، در تیم ــت اس ــه پوس لک
ــد.  ــاهده ش ــار 4( مش ــیم )تیم ــه کلس گان
دیگــری  تحقیقــات  در  چنیــن  هــم 
ــد  ــي کلری ــه محلول پاش ــد ک ــزارش ش گ
کلســیم میــزان عارضــه را از 20 درصــد در 
ــار  ــر از 2 درصــد ) در تیم ــه کمت شــاهد ب
ــد  ــرم کلســیم کلری محلول پاشــي 4 کیلوگ
ــار (  ــک هکت ــراي ی ــر آب ب ــزار لیت در ه

ــاند. رس
ــاوی  ــود ح ــک ک ــا ی ــي ب 4( محلول پاش
)کلســیم)۵%(، اُکســین )300 پــي پــي 
و  ام(  پــي  پــي   300( جیبرلیــن  ام(، 
ســایتوکینین )300 پــي پــي ام(( بعــد 
از برداشــت محصول)پاییــز( و همچنیــن 
ــا  ــان ب ــایه انداز درخت ــطح س ــاندن س پوش
ــز  ــچ پاســتیک مشــکي در اواخــر پایی مال
بعــد از ریــزش برگ هــا، هــر کــدام به طــور 
جداگانــه، باعــث کاهــش قابــل توجــه 
عارضــه مذکــور در رقــم کلــه قوچــي شــد.
توصیــه  و  نهایــی  نتیجه گیــری 
کاربــردی بــرای کنتــرل عارضــه لکــه 

ــتخوانی: ــت اس پوس
آمینــوکات  کات،  محلول پاشــي   
ــورم  ــگام ت ــر  هن ــا بُ ــب ب ــوص ترکی بخص

ــا ــه ه جوان
ــه  ــیم ب ــرات کلس ــي نیت ــرد خاک   کارب
روش کودآبیــاري یــا ســرپاش در اوایــل 
اردیبهشــت و شــهریور مــاه بــه میــزان 25 

ــار  ــرم در هکت ــا 100 کیلوگ ت
  محلول پاشــي کات  یــا آمینــو کات 
کلســیم بخصــوص ترکیــب بــا بـُـر در اوایــل 

اردیبهشــت 
آمینــوکات  یــا  کات  محلول پاشــي   
کلســیم بعــد از برداشــت بــا هــدف جــذب 
کمــک  بــراي  پســته  هــاي  جوانــه  از 
بــه کاهــش عارضــه اضمحــال پوســت 

اســتخواني
ــان  ــا زم ــنگین ت ــاری س ــز از آبی   پرهی
و در مرحلــه  پســته  اســتخوانی شــدن 

حداکثــر بــروز عارضــه
ــع  ــه از مناب ــن مقال ــر ای ــع: در تحری منب
ــه در  ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــددی اس متع
ــتند. ــترس هس ــن در دس ــه انجم دبیرخان
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ــث  ــه باع ــی ک ــا عوامل ــاط ب ــدا در ارتب ــر! ابت ــای دکت آق
ــتان  ــج در اس ــالح رای ــه اصط ــا ب ــته ی ــالل پس اضمح
ــا  ــو ب ــاط داغ ــد و ارتب ــت بفرمایی ــو- صحب ــان- داغ کرم
ــل  ــه در اوای ــی ک ــا و قارچ های ــل آلترناری ــائلی مث مس
فصــل باعــث اضمحــالل پوســت پســته می شــود را 

ــد. ــح دهی توضی
ــوب،  ــال های مرط ــوص در س ــته، به خص ــال گذش ــن س در چندی
پُربــاران و در مناطقــی کــه باغــداران مبــادرت بــه آبیــاری ســنگین 
در زمــان قبــل از اســتخوانی شــدن پوســت پســته می کننــد، 
ــته  ــت پس ــاری، پوس ــان آبی ــی 3 روز از زم ــت 2 ال ــس از گذش پ
اضمحــال پیــدا کــرده و ماننــد کشــمش شــده و ریــزش می کنــد. 
ایــن عارضــه بــا عارضــه لکــه پوســت اســتخوانی تفــاوت دارد، امــا 
ــا عارضــه لکــه  بســیاری از همــکاران و باغــداران ایــن عارضــه را ب
پوســت اســتخوانی کــه در اثــر کمبــود حرکــت کلســیم از بــرگ بــه 
ــد  ــه، بع ــن عارض ــد. در ای ــتباه می گیرن ــد، اش ــاق می افت ــوه اتف می
از لوبیایــی شــدن پســته، درصــد باالیــی از پســته بــا ایجــاد زگیــل 
در پوســت بــه حالــت کشمشــی در می آیــد و ریــزش می کنــد. در 
ــت »پِزگــو« می گوینــد. ــن حال ــه ای رفســنجان و اســتان کرمــان ب

برخــی نیــز ایــن عارضــه را جــای نیش زدگــی و احتمــال خســارت 
ــنکی  ــن و س ــه س ــه هیچ گون ــه البت ــد، ک ــنک می دانن ــن و س س

ــود.  ــت نمی ش ــاغ یاف ــز در ب نی
بــه اطــاع عزیــزان می رســاند ایــن عارضــه کمبــود کلســیم 
ــی  ــس از محلول پاش ــه پ ــد ک ــاهده کرده ان ــاً مش ــد و بعض نمی باش
کلســیم ایــن عارضــه تشــدید می شــود. البتــه برخــی از باغــداران 
هــم اثــر محلول پاشــی کلســیم را در کاهــش عارضــه موثــر 

ننــد. می دا
پــس ایــن عارضــه در اثــر چــه عامــل یــا عوامــل به وجــود 

می آیــد و تجربیــات شــما در ایــن ارتبــاط چیســت؟
در ایــن رابطــه الزم می دانــم از جنــاب آقــای مهنــدس علــی 
ــان  ــروه تحقیقاتی ش ــه و گ ــان در مجموع ــکاران ایش ــری و هم نظ
ــن  ــی خیــر شــدند و حمایت هــای ای تشــکر کنــم کــه باعــث و بان

ــد. ــاط ش ــن ارتب ــی در ای ــای خوب ــول یافته ه ــث حص ــروه باع گ

در ســال گذشــته، نمونه هایــی از مناطــق مختلــف خدمــت جنــاب 
ــال  ــته ارس ــکده پس ــکاران پژوهش ــدی و هم ــر محم ــای دکت آق
ــی  ــای کشمش ــن نمونه ه ــا را از ای ــارچ آلترناری ــان ق ــد و ایش ش
ــی روی  ــت بیماری زای ــد و در تس ــتخراج نمودن ــو اس ــده و داغ ش
ــمندان  ــی از دانش ــپس، یک ــد. س ــت گردی ــی ثاب ــرگ، بیماری زای ب
عنتــپ  غــازی  پســته  تحقیقــات  موسســه  از  بیماری شناســی 
ترکیــه بــه نــام دکتــر کمیــل ســارپاکایا   بــا هزینه هــای مجموعــه 
نظــری دعــوت گردیــد تــا پــروژه ای را در ایــن ارتبــاط بــا همــکاری 

ــه انجــام برســانند. ــی ب ــان ایران محقق
ــکوک  ــه مش ــوه و دم خوش ــای می ــته نمونه ه ــال گذش ــار س در به
ــن  ــکن، ورامی ــان، بردس ــه از دامغ ــس ک ــا و بوتریتی ــه آلترناری ب
و باغ هــای بوئیــن زهــرا )مزرعــه تــات و پاپلــی( جمــع آوری 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــگاه م ــده بود در آزمایش ش
ــه  ــوط ب ــری  مرب ــداد 14 پت ــه از تع ــک هفت ــت ی ــد از گذش بع
ورامیــن، دامغــان، پاپلــی و مزرعــه تــات در 2 پتــری رشــد قــارچ 
مشــاهده شــد. ایــن دو پتــری مربــوط بــه ورامیــن بــوده کــه هــر 
دو بــه عنــوان مشــکوک بــه آلترناریــا کشــت داده شــدند. در یکــی 
پرگنــه قارچــی شــبیه بــه آلترناریــا تــوأم بــا قارچ هــای ســاپروفیت 

گفت و گو با حسین حکم آبادی، پژوهشگر مروج ارشد

داغوی پسته

 

 د و تجربیات شما در این ارتباط چیست؟آیوجود میهاثر چه عامل یا عوامل ب عارضه در پس این

تشکر کنم  شانو گروه تحقیقاتی مجموعهلی نظری و همکاران ایشان در عدانم از جناب آقای مهندس زم میدر این رابطه ال
 های خوبی در این ارتباط شد.یافته حصول گروه باعثهای این که باعث و بانی خیر شدند و حمایت

ارسال شد و همکاران پژوهشکده پسته  وجناب آقای دکتر محمدی هایی از مناطق مختلف خدمت نمونه ،گذشتهدر سال 
زایی بیماریزایی روی برگ، تست بیماری دند و درواستخراج نمهای کشمشی شده و داغو هنموناز این را چ آلترناریا رایشان قا

   سارپاکایا به نام دکتر کمیلترکیه نتپ ع شناسی از موسسه تحقیقات پسته غازییکی از دانشمندان بیماری ،سپس ثابت گردید.
 ن ایرانی به انجام برسانند.را در این ارتباط با همکاری محققاای نظری دعوت گردید تا پروژه مجموعههای با هزینه

 هایباغورامین و  رناریا و بوتریتیس که از دامغان، بردسکن،تهای میوه و دم خوشه مشکوک به آلدر بهار سال گذشته نمونه
 بود در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت.آوری شده)مزرعه تات و پاپلی( جمع ین زهرائبو

 زگیل یا پزگو 

. شد مشاهده قارچ رشد پتری 2 در تات مزرعه و پاپلی دامغان، ورامین، به مربوط  پتری 14 تعداد یک هفته ازگذشت بعد از 
 به شبیه قارچی پرگنه. در یکی نددو به عنوان مشکوک به آلترناریا کشت داده شد که هر بوده ورامین به مربوط پتری دو این

 . باشد بوتریتیس تواندمی دیگر پتری است وکرده رشد ساپروفیت هایقارچ با مأتو آلترناریا

 
 ورامین هایرشد قارچی مربوط به نمونهبه آلترناریا قبل از کشت        های ورامین مشکوک نمونه                     

شود که یک نمونه مربوط به های کشت بافت، رشد قارچ دیده میهای کشت شده در داخل شیشهنمونه عدد از 4در  همچنین
 .استرقم قزوینی مزرعه پاپلی بوده و پرگنه شبیه به آلترناریا رشد کرده

 

 های مربوط به رقم قزوینی پاپلی و رشد قارچینمونه
تیس رشد قارچی شبیه به بوتریتیس کشت داده شد، رعه ورامین است و مشکوک به بوتریسه نمونه دیگر که مربوط به مز

 شد. دیده می

. شد مشاهده قارچ رشد پتری 2 در تات مزرعه و پاپلی دامغان، ورامین، به مربوط  پتری 14 تعداد یک هفته ازگذشت بعد از 
 به شبیه قارچی پرگنه. در یکی نددو به عنوان مشکوک به آلترناریا کشت داده شد که هر بوده ورامین به مربوط پتری دو این

 . باشد بوتریتیس تواندمی دیگر پتری است وکرده رشد ساپروفیت هایقارچ با مأتو آلترناریا

 
 ورامین هایرشد قارچی مربوط به نمونهبه آلترناریا قبل از کشت        های ورامین مشکوک نمونه                     

شود که یک نمونه مربوط به های کشت بافت، رشد قارچ دیده میهای کشت شده در داخل شیشهنمونه عدد از 4در  همچنین
 .استرقم قزوینی مزرعه پاپلی بوده و پرگنه شبیه به آلترناریا رشد کرده

 

 های مربوط به رقم قزوینی پاپلی و رشد قارچینمونه
تیس رشد قارچی شبیه به بوتریتیس کشت داده شد، رعه ورامین است و مشکوک به بوتریسه نمونه دیگر که مربوط به مز

 شد. دیده می

نمونه های ورامین مشکوک به آلترناریا قبل از کشت        

رشد قارچی مربوط به نمونه های ورامین
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ــد  ــری دیگــر می توان رشــد کرده اســت و پت
بوتریتیــس باشــد. 

همچنیــن در 4 عــدد از نمونه هــای کشــت 
شــده در داخــل شیشــه های کشــت بافــت، 
رشــد قــارچ دیــده می شــود کــه یــک 
ــه  ــی مزرع ــم قزوین ــه رق ــوط ب ــه مرب نمون
ــا  ــه آلترناری ــوده و پرگنــه شــبیه ب ــی ب پاپل

رشــد کرده اســت.
ــه مزرعــه  ــه دیگــر کــه مربــوط ب ســه نمون
ــه بوتریتیــس  ــن اســت و مشــکوک ب ورامی
کشــت داده شــد، رشــد قارچــی شــبیه بــه 

ــده میشــد. بوتریتیــس دی
پــس از جدایه هــای مختلــف قارچــی در 
ــر  ــای دکت ــت آق ــران در معی ــگاه ته دانش
ــد  ــازی ش ــل جداس ــر کمی ــدری و دکت حی
و مجــدداً کشــت و خالص ســازی انجــام 

شــد. 
در  محیط هــا  اســپوردهی  و  شناســایی 
اتاقک هــای رشــد ویــژه قــرار گرفتــه و 
ــکوپی،  ــایدهای میکروس ــه اس ــس از تهی پ
شناســایی انجــام شــد. در ایــن مرحلــه 
ــس  ــای جن ــی از قارچ ه ــای مختلف جدایه ه

ــد.  ــازی گردی ــا جداس آلترناری
آزمــون بیماری زایــی بــر روی جدایه هــا 
ــس از  ــا پ ــر جدایه ه ــت و اکث ــام گرف انج
آزمــون بیماری زایــی لکه هــای آلترنایــی 

ــد. ــاد نمودن ایج
گذشــته  ســال  بهمــن  اول  نیمــه  در 
مــورد  تعــداد  بــه  قارچــی  ایزوله هــای 
ــفند  ــا اس ــر و ت ــگاه تکثی ــاز در آزمایش نی
ــل  ــدند. در اوای ــپورزایی آماده ش ــرای اس ب
و  جوانه هــا  تــورم  از  )بعــد  اســفندماه 
قبــل از بــاز شــدن گل هــا( از ایزوله هــا 
و  شــده  تهیــه  اســپور  سوسپانســیون 
روی درختــان اســپری گردیــد. ســپس 
روی  بــه  نظــر  مــورد  قارچکش هــای 
خوشــه های  تیمارشــده،  سمپاشــی شــد و 
ــت.  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــا م ــر آنه اث
ــد  ــه می فرمایی ــی را خالص ــه کل نتیج
و باغــداران چگونــه بایســتی بــا ایــن 

عارضــه برخــورد داشــته باشــند؟
ــی  ــاط نهای ــن ارتب ــا در ای ــج م ــوز نتای هن
ماننــد  قارچ کش هایــی  امــا  نشــده، 
ــان  ــزار در زم ــر در ه ــازول 1.5 لیت تبوکون
بهتــری  نتایــج  پســته  شــدن  عدســی 

کــه  می گــردد  پیشــنهاد  امــا  داشــت. 
عــدم  و  کنتــرل رطوبــت  بــا  باغــداران 
آبیــاری تــا زمــان اســتخوانی شــدن پوســت 
از ایــن عارضــه جلوگیــری نماینــد. بســیاری 
ــاری  ــال ج ــوص در س ــداران، به خص از باغ

در  خوبــی  بارش هــای  پیش بینــی  کــه 
ســنگین  آبیاری هــای  از  داریــم  بهــار 
ایــن  از  بتواننــد  تــا  کننــد  جلوگیــری 
ــا  ــج م ــا نتای ــد ت ــری نماین ــه جلوگی عارض

ــردد.  ــی گ نهای

. شد مشاهده قارچ رشد پتری 2 در تات مزرعه و پاپلی دامغان، ورامین، به مربوط  پتری 14 تعداد یک هفته ازگذشت بعد از 
 به شبیه قارچی پرگنه. در یکی نددو به عنوان مشکوک به آلترناریا کشت داده شد که هر بوده ورامین به مربوط پتری دو این

 . باشد بوتریتیس تواندمی دیگر پتری است وکرده رشد ساپروفیت هایقارچ با مأتو آلترناریا

 
 ورامین هایرشد قارچی مربوط به نمونهبه آلترناریا قبل از کشت        های ورامین مشکوک نمونه                     

شود که یک نمونه مربوط به های کشت بافت، رشد قارچ دیده میهای کشت شده در داخل شیشهنمونه عدد از 4در  همچنین
 .استرقم قزوینی مزرعه پاپلی بوده و پرگنه شبیه به آلترناریا رشد کرده

 

 های مربوط به رقم قزوینی پاپلی و رشد قارچینمونه
تیس رشد قارچی شبیه به بوتریتیس کشت داده شد، رعه ورامین است و مشکوک به بوتریسه نمونه دیگر که مربوط به مز

 شد. دیده می

 
 تیسنمونه مشکوک به بوتری

 

کشت  مختلف قارچی در دانشگاه تهران در معیت آقای دکتر حیدری و دکتر کمیل جداسازی شد و مجدداً  هایجدایهپس از 
  سازی انجام شد.و خالص

شناسایی انجام  ،میکروسکوپی هایداسالیهای رشد ویژه قرار گرفته و پس از تهیه ها در اتاقکشناسایی و اسپوردهی محیط
 جداسازی گردید.  آلترناریاهای جنس از قارچهای مختلفی شد. در این مرحله جدایه

 .های آلترنایی ایجاد نمودندزایی لکهها پس از آزمون بیماریو اکثر جدایه گرفت ها انجامبر روی جدایه زاییآزمون بیماری
 

 

 زاییتصاویری از آزمون بیماری
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 .های آلترنایی ایجاد نمودندزایی لکهها پس از آزمون بیماریو اکثر جدایه گرفت ها انجامبر روی جدایه زاییآزمون بیماری
 

 

 زاییتصاویری از آزمون بیماری
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شده تلقیح های میوه در آلودگی عالیم تصاویر
 

. شدندآمادههای قارچی به تعداد مورد نیاز در آزمایشگاه تکثیر و تا اسفند برای اسپورزایی ایزوله سال گذشته اول بهمن در نیمه
ها سوسپانسون اسپور تهیه شده و روی درختان ها( از ایزولهها و قبل از باز شدن گلدر اوایل اسفندماه )بعد از تورم جوانه

 گرفت. های  تیمارشده،  سمپاشی شد و اثر آنها مورد بررسی قرار مورد نظر به روی خوشههای . سپس قارچکشگردیداسپری 
 

 .ن چگونه بایستی با این عارضه برخورد داشته باشنداو باغدار فرماییدنتیجه کلی را خالصه می
در زمان عدسی شدن پسته  در هزار لیتر 1.5ی مانند تبوکونازول یهاکشقارچ اما ،نتایج ما در این ارتباط نهایی نشده زهنو

با کنترل رطوبت و عدم آبیاری تا زمان استخوانی شدن پوست از این باغداران  که گرددنتایج بهتری داشت. اما پیشنهاد می
های خوبی در بهار داریم از شبینی بارپیشکه در سال جاری  صخصوهب ،از باغداران بسیاریعارضه جلوگیری نمایند. 

 ی سنگین جلوگیری کنند تا بتوانند از این عارضه جلوگیری نمایند تا نتایج ما نهایی گردد. هاآبیاری
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با کنترل رطوبت و عدم آبیاری تا زمان استخوانی شدن پوست از این باغداران  که گرددنتایج بهتری داشت. اما پیشنهاد می
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 ی سنگین جلوگیری کنند تا بتوانند از این عارضه جلوگیری نمایند تا نتایج ما نهایی گردد. هاآبیاری

نمونه های مربوط به رقم قزوینی پاپلی و رشد قارچی

نمونه مشکوک به بوتریتیس

تصاویر عایم آلودگی در میوه های تلقیح شده

تصاویری از آزمون بیماری زایی
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بیماري هاي ریشه 
پوسیدگي فیتوفتورایي طوقه و ریشه

ــام گمــوز یــا شــیره ســیاه نیــز شــناخته مي شــود  ــه ن ایــن بیمــاري کــه ب
یکــي از مهمتریــن بیماري هــاي درختــان پســته در ایــران بــوده کــه 
ــکاف در  ــاد ش ــود. ایج ــاد مي ش ــورا ایج ــف فیتوفت ــاي مختل ــط گونه ه توس
طوقــه درختــان همــراه بــا خــروج صمغ هایــي کــه در مجــاورت هــوا ســیاه 
ــه و  ــه و ریش ــه طوق ــت در ناحی ــاي زیرپوس ــیدگي بافت ه ــوند، پوس مي ش
ــن  ــال از مهم تری ــرم س ــاي گ ــان در ماه ه ــکي درخت ــت سبزخش در نهای
نشــانه هاي بیمــاري اســت. مدیریــت آبیــاري و کاربــرد قارچکش هــا از 
ــد )شــکل1(. ــاري مي باش ــن بیم ــرل ای ــاي کنت ــن راهکاره ــه مهم تری جمل

پوسیدگي آرمیالریایي ریشه
ــوان  ــه عن ــه ب ــوده ک ــارچ Armillaria mellea ب ــن بیمــاري ق ــل ای عام
یــک قــارچ پوســاننده چــوب در مناطــق جنگلــي شــناخته مي شــود. ضعــف 
و کاهــش رشــد درختــان، برگریزي و سبزخشــکي درختــان حتــي در ابتداي 
ــه و ریشــه و تشــکیل  ــي در طوق ــاي چوب ــیدگي بافت ه ــد، پوس فصــل رش
صفحــات میســیلیومي ســفیدرنگ زیــر پوســت از مهم تریــن نشــانه هاي ایــن 
بیمــاري اســت. بــه دلیــل ماهیــت عامــل بیمــاري و پیچیــده بــودن ســیکل 
زندگــي آن، کنتــرل بیمــاري بســیار مشــکل و هزینــه بـَـر مي باشــد )شــکل 

 .)2
نماتُدها

بــا  عمدتــاً  و  شــکل  کرمــي  میکروســکوپي،  موجوداتــي  نماتُدهــا 

آبــدار  هــاي  محیــط  در  ســاکن  و  بنــد  بــدون  و  حلقــوي  بــدن 
نماتُدهــاي از  مختلفــي  گونه هــاي  تاکنــون  گرچــه  باشــند.  مــي 
Pratylenchus ، Xiphinema ، Merlinius،Heterodera،Rotylench  
 Criconema و   us ،Trichodorus،Helicotylenchus Geocenamus
از بــاغ هــاي پســته در ایــران و دنیــا جدا ســازي شــده انــد، امــا بــه نظــر مي رســد که 
در ایــران، پراکندگــي و میــزان خســارت نماتُدهــاي مولــد غــده از جملــه گونه هــاي
 M. arenaria و Meloidogyne javanica، M. incognita، M. hapla 

بســیار بیشــتر از ســایر نماتُدهــا باشــد.  
ایجــاد گال یــا غده هایــي بــه قطــر 3 تــا 10 میلي متــر در ریشــه درختــان، محــدود 
شــدن رشــد طبیعــي ریشــه ها و اختــال در جــذب آب و مــواد غذایــي از خــاک، 
ظهــور نشــانه هاي کمبــود عناصــر غذایــي، سرخشــکیدگي، کاهــش رشــد انــدام  
هوایــي و در برخــي مــوارد ریــزش برگ هــا و کاهــش میــزان محصــول درختــان از 

نشــانه هاي ابتــاي درختــان پســته بــه نماتُدهــا مي باشــد )شــکل 3(. 
پژمردگي ورتیسیلیومي 

یکــي از مهم تریــن بیماري هــاي درختــان پســته در کالیفرنیــا بــوده کــه در 
ایــران نیــز از بــاغ هــاي پســته اســتان کرمــان، ســمنان و خراســان گــزارش 
ــه  ــوده ک ــارچ Verticillium dahliae ب ــاري، ق ــل بیم ــت. عام شده اس
ســیکل زندگــي پیچیــده اي داشــته و میکرواســکلروت هاي آن مي تواننــد در 
خــاک بــه مــدت 10 تــا 15 ســال دوام بیاورنــد. عامــل بیمــاري در آوندهــاي 
چوبــي درختــان پســته فعالیــت نمــوده و بــه همیــن دلیــل کنترل آن بســیار 
مشــکل مي باشــد. پژمردگــي ناگهانــي یــک یــا تعــدادي از شــاخه هاي یــک 
 طــرف درخــت در اواخــر بهــار یــا تابســتان و مشــاهده حلقه هــاي قهــوه اي 
روشــن تــا تیــره بــه صــورت منقطــع یــا کامــل در مقطــع عرضي شــاخه هاي 
ــانه هاي  ــه نش ــاخه ها، از جمل ــعاب ش ــل انش ــوص در مح ــه خص ــوده ب آل

بیمــاري مــي باشــد )شــکل 4(. 
بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــي ایــران ایــن بیمــاري بنــدرت باعــث مرگ 
درختــان شــده، امــا مي توانــد هــر ســاله باعــث خشــکیدن یــک یا تعــدادي 

از درختــان و کاهــش انــدازه تــاج درخــت شــود. 

شکل 3- زردي و ضعف درخت و کاهش میزان برگ )تصویر سمت راست( و  غده هاي ایجاد شده روي ریشه
 )تصویر سمت چپ( )عکس از نگارندگان(

شکل 2-پوسیدگي طوقه درختان مبتا به پوسیدگي آرمیاریایي
به همراه تشکیل صفحات میسیلیومي سفیدرنگ زیر پوست

شکل1-نشانه هاي پوسیدگي ریشه )تصویر سمت راست( و طوقه )تصویر سمت چپ( در درختان مبتا به گموز
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 هادماتُن
گرچه باشند. های آبدار میبدون بند و ساکن در محیط موجوداتی میكروسكوپی، کرمی شكل و عمدتًا با بدن حلقوی و دهانماتُ

، Pratylenchus، Xiphinema، Merlinius، Heteroderaی دهاماتُن زا مختلفی هایگونه تاکنون
Rotylenchus ،Trichodorus ،Helicotylenchus ،Geocenamus  وCriconema های پسته در باغ از

 هایگونهدهای مولد غده از جمله میزان خسارت نماتُرسد که در ايران، پراکندگی و ، اما به نظر میاندسازی شدهجدا ايران و دنیا
Meloidogyne javanica ،M. incognita ،M. hapla و M. arenaria ُدها باشدبسیار بیشتر از ساير نمات .  

جذب آب و  و اختالل در هامحدود شدن رشد طبیعی ريشه ،در ريشه درختانمتر میلی 10تا  3به قطر هايی گال يا غدهايجاد 
و در برخی موارد ريزش  هوايی رشد اندام کاهشهای کمبود عناصر غذايی، سرخشكیدگی، ظهور نشانه ،مواد غذايی از خاك

  (.3)شكل  باشدهای ابتالی درختان پسته به نماُتدها میاز نشانه میزان محصول درختان کاهش و هابرگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ايجاد شده روي ريشه هايغده زردي و ضعف درخت و كاهش ميزان برگ )تصوير سمت راست( و  -3 شكل
 )عكس از نگارندگان( )تصوير سمت چپ( 
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  هاي ریشهبيماري
 پوسيدگي فيتوفتورایي طوقه و ریشه

های درختان پسته در ايران بوده که شود يكی از مهمترين بیماریاين بیماری که به نام گموز يا شیره سیاه نیز شناخته می
هايی که در مجاورت هوا شود. ايجاد شكاف در طوقه درختان همراه با خروج صمغهای مختلف فیتوفتورا ايجاد میتوسط گونه

های گرم سال از پوست در ناحیه طوقه و ريشه و در نهايت سبزخشكی درختان در ماههای زيرشوند، پوسیدگی بافتسیاه می
 باشداری میترين راهكارهای کنترل اين بیمها از جمله مهمهای بیماری است. مديريت آبیاری و کاربرد قارچكشترين نشانهمهم

 .(1)شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ریشهپوسيدگي آرميالریایي 
بوده که به عنوان يك قارچ پوساننده چوب در مناطق جنگلی شناخته  Armillaria melleaعامل اين بیماری قارچ 

 درهای چوبی بافتشود. ضعف و کاهش رشد درختان، برگريزی و سبزخشكی درختان حتی در ابتدای فصل رشد، پوسیدگی می
های اين بیماری است. به دلیل ماهیت ترين نشانهطوقه و ريشه و تشكیل صفحات میسیلیومی سفیدرنگ زير پوست از مهم

 . (2)شكل  باشدر میعامل بیماری و پیچیده بودن سیكل زندگی آن، کنترل بیماری بسیار مشكل و هزينه بَ
 
 
 
 
 
 

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

بیماري هاي مهم درختان پسته در ایران
معصومه حقدل
 امیرحسین محمدي 
محمد مرادي قهدریجاني

اعضای هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور
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پژمردگي ورتیسیلیومي 
ــه  ــوده ک ــا ب ــان پســته در کالیفرنی ــن بیماري هــاي درخت یکــي از مهم تری
ــان  ــمنان و خراس ــان، س ــتان کرم ــته اس ــاي پس ــاغ ه ــز از ب ــران نی در ای
 Verticillium dahliae ــارچ ــاري، ق ــل بیم ــت. عام ــزارش شده اس گ
ــده اي داشــته و میکرواســکلروت هاي آن  ــوده کــه ســیکل زندگــي پیچی ب
ــل  ــد. عام ــال دوام بیاورن ــا 15 س ــدت 10 ت ــه م ــاک ب ــد در خ مي توانن
بیمــاري در آوندهــاي چوبــي درختــان پســته فعالیــت نمــوده و بــه همین 
دلیــل کنتــرل آن بســیار مشــکل مي باشــد. پژمردگــي ناگهانــي یــک یــا 
تعــدادي از شــاخه هاي یــک  طــرف درخــت در اواخــر بهــار یــا تابســتان 
ــع  ــورت منقط ــه ص ــره ب ــا تی ــن ت ــوه اي روش ــاي قه ــاهده حلقه ه و مش
ــه خصــوص در محــل  ــوده ب ــا کامــل در مقطــع عرضــي شــاخه هاي آل ی
انشــعاب شــاخه ها، از جملــه نشــانه هاي بیمــاري مــي باشــد )شــکل 4(. 
ــران ایــن بیمــاري بنــدرت باعــث  ــه شــرایط آب و هوایــي ای ــا توجــه ب ب
مــرگ درختــان شــده، امــا مي توانــد هــر ســاله باعــث خشــکیدن یــک یــا 

تعــدادي از درختــان و کاهــش انــدازه تــاج درخــت شــود. 
سایر بیماري هاي ریشه اي

ــد  ــي مانن ــیدگي هاي قارچ ــایر پوس ــوق، س ــاي ف ــر بیماري ه ــاوه ب ع
پســته  باغ هــاي  در  نیــز  ماکروفومینایــي  و  ُرزلینیایــي  پوســیدگي 
ــد.  ــود را دارن ــه خ ــص ب ــانه هاي مخت ــدام نش ــه هرک ــده ک ــاهده ش مش
ــایر  ــراه س ــه هم ــا ب ــي ی ــه تنهای ــد ب ــیدگي ها مي توانن ــوع پوس ــن ن ای
ــه  ــارت ب ــاد خس ــث ایج ــته باع ــاي پس ــج در باغ ه ــیدگي هاي رای پوس

ــد. ــته گردن ــان پس درخت
بیماري هاي اندام هوایي

سرخشکیدگي درختان پسته
سرخشــکیدگي درختــان پســته، یــک بیمــاري مهــم بــوده کــه اکثــر ارقام 
ــا  ــاغ هــاي پســته ب ــه آن مبتــا مــي شــوند. ایــن بیمــاري در ب پســته ب

مدیریــت ضعیــف آبیــاري، تغذیــه و آفــات از شــدت بیشــتري برخــوردار 
مي باشــد. براســاس گــزارش هــاي موجــود، شــیوع سرخشــکیدگي 
ــط  ــه متوس ــوده ک ــر ب ــد متغی ــا 90 درص ــته از 3 ت ــاي پس ــاغ ه در ب
ــد  ــي مانن ــون قارچ های ــد. تاکن ــي باش ــد م ــا 28 درص ــیوع آن 17 ت ش
  Paecilomyces formosus،Cytospora ،Nattrassia
ــد  ــل مول ــوان عوام ــه عن و Phaeoacremonium cinereum، ب
ــن  ــده اند. همچنی ــزارش ش ــران گ ــته در ای ــان پس ــکیدگي درخت سر خش
بــه   Eutypa lata و   Liberomyces pistaciae قارچ هــاي 
عنــوان عوامــل مولــد سرخشــکیدگي پســته از ایتالیــا و یونــان و دو گونــه باکتــري

 Xanthamonas translucens و Bacillus licheniformis 
نیــز بــه عنــوان عوامــل مولــد سرخشــکیدگي درختــان پســته از ایــران و 
اســترالیا گــزارش شــده اند. مشــاهده نواحــي قهــوه اي تیــره روي شــاخه ها 
کــه اغلــب فرورفتــه بــوده و بــه صــورت شــانکرهایي بــا حاشــیه مشــخص 
ــي  ــي پوســت سرشــاخه ها، پژمردگ ــرک خوردگ ــي شــوند، ت مشــاهده م
برگ هــا، جوانه هــا و خوشــه ها بــه خصــوص بــا گرم تر شــدن هــوا و 
تغییــر رنــگ بافت هــاي زیــر پوســت از جملــه نشــانه هاي ایــن بیمــاري 

اســت )شــکل5(.
سوختگي بوتریوسفریایي خوشه و شاخه 

ــان،  ــي، یون ــاي جنوب ــا، آفریق ــته کالیفرنی ــاي پس ــاغ ه ــاري از ب ــن بیم ای
ــاي  ــا بارندگي ه ــق ب ــده و در مناط ــزارش ش ــران گ ــترالیا و ای ــا، اس ایتالی
پاییــزه و زمســتانه و دمــاي هــواي بــاال در اواخــر بهــار و تابســتان خســارت 
زیــادي را بــه باغ هــاي پســته وارد مي نمایــد. عامــل بیمــاري قــارچ
لکه هــاي  شــدن  ظاهــر  مي باشــد.   Botryosphaeria dothidea   
ــزش ســریع برگ هــا، پژمردگــي دم  ســیاهرنگ روي برگ هــا، پژمردگــي و ری
ــه روي درخــت  ــاي ســیاه و برهن ــوه ه ــدن دم می ــوه و شــاخه ها و باقیمان می
ــاري  ــل بیم ــران عام ــون در ای ــکل 6(. تاکن ــت )ش ــاري اس ــانه هاي بیم از نش

شکل 5-مشاهده شانکر و ترک خوردگي پوست )تصویر سمت راست( و تغییر رنگ بافت زیرپوست در شاخه  
درختان پسته مبتا به  سرخشکیدگی )عکس از نگارندگان(

شکل 4-مقطع عرضي شاخه سالم )تصویر سمت راست( ،شاخه مبتا به پژمردگي ورتیسلیومي با حلقه هاي
 قهوه اي رنگ منقطع )تصویر وسط( و  حلقه های پیوسته )تصویر سمت چپ( )عکس از نگارندگان(
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های پسته با در باغ. اين بیماری شونداکثر ارقام پسته به آن مبتال می بوده که مهميك بیماری  ،درختان پستهسرخشكیدگی 
شیوع سرخشكیدگی در  ،های موجودبراساس گزارشباشد. از شدت بیشتری برخوردار می و آفات تغذيه ،آبیاری مديريت ضعیف

 ی مانندهايقارچتاکنون  باشد.درصد می 28تا  17متوسط شیوع آن درصد متغیر بوده که  90 تا 3های پسته از باغ
Paecilomyces formosus،Cytospora ،Nattrassia  و Phaeoacremonium cinereum ،به عنوان 

و  Liberomyces pistaciaeهای همچنین قارچ .اندگزارش شدهخشكیدگی درختان پسته در ايران عوامل مولد سر
Eutypa lata  به عنوان عوامل مولد سرخشكیدگی پسته از ايتالیا و يونان و دو گونه باکتریBacillus licheniformis 

اند. ه از ايران و استرالیا گزارش شدهنیز به عنوان عوامل مولد سرخشكیدگی درختان پست Xanthamonas translucensو 
 ،شوندبوده و به صورت شانكرهايی با حاشیه مشخص مشاهده میه فرورفت اغلب ها کهروی شاخهای تیره قهوه احینو مشاهده

های هوا و تغییر رنگ بافت شدنترها به خصوص با گرمها و خوشهها، جوانهپژمردگی برگ ،هاسرشاخه ترك خوردگی پوست
  .(5شكل) های اين بیماری استنشانه جمله از زير پوست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شاخه و خوشه بوتریوسفریایي سوختگي
های گزارش شده و در مناطق با بارندگیآفريقای جنوبی، يونان، ايتالیا، استرالیا و ايران های پسته کالیفرنیا، از باغ اين بیماری

  . عامل بیماری قارچنمايدهای پسته وارد میزيادی را به باغپايیزه و زمستانه و دمای هوای باال در اواخر بهار و تابستان خسارت 
Botryosphaeria dothidea ها، ها، پژمردگی و ريزش سريع برگهای سیاهرنگ روی برگظاهر شدن لكه باشد.می

(. تاکنون در 6های بیماری است )شكل از نشانه سیاه و برهنه روی درخت هایمیوه دمها و باقیماندن شاخه پژمردگی دم میوه و
شود. در عنوان يكی از عوامل مولد سرخشكیدگی شناخته میايران عامل بیماری تنها از سرشاخه درختان جداشده و اين بیماری به

  های کالیفرنیا، اين بیماری به عنوان يك تهديد جدی محسوب می گردد.در پسته کاری ،حال حاضر
 

  تغيير رنگ بافت زيرپوست در شاخه)تصوير سمت راست( و  پوست خوردگي و ترك شانكر مشاهده-5 شكل

 از نگارندگان( )عكس سرخشكيدگي  به درختان پسته مبتال
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 پژمردگي ورتيسيليومي 
، سمنان و خراسان استان کرمان های پستهدر ايران نیز از باغ کالیفرنیا بوده که پسته در درختان هایترين بیماریمهميكی از 

 وای داشته بوده که سیكل زندگی پیچیده Verticillium dahliaeقارچ  ،است. عامل بیماریشده گزارش
آوندهای چوبی درختان پسته  عامل بیماری در .سال دوام بیاورند 15تا  10توانند در خاك به مدت های آن میمیكرواسكلروت

طرف درخت  يكی هااز شاخه یتعدادمردگی ناگهانی يك يا پژ باشد.فعالیت نموده و به همین دلیل کنترل آن بسیار مشكل می
 های آلودهدر مقطع عرضی شاخهای روشن تا تیره به صورت منقطع يا کامل های قهوهو مشاهده حلقه در اواخر بهار يا تابستان

 . با توجه به شرايط آب و هوايی ايران اين(4)شكل  باشدهای بیماری میاز جمله نشانه ،هابه خصوص در محل انشعاب شاخه
هر ساله باعث خشكیدن يك يا تعدادی از درختان و کاهش اندازه تاج  تواندمیاما  ،بیماری بندرت باعث مرگ درختان شده

 درخت شود. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ايهاي ریشهسایر بيماري
های پسته مشاهده در باغهای قارچی مانند پوسیدگی رُزلینیايی و ماکروفومینايی نیز های فوق، ساير پوسیدگیعالوه بر بیماری

های توانند به تنهايی يا به همراه ساير پوسیدگیها میهای مختص به خود را دارند. اين نوع پوسیدگیشده که هرکدام نشانه
 های پسته باعث ايجاد خسارت به درختان پسته گردند.رايج در باغ

 
 هاي اندام هوایيبيماري

 سرخشكيدگي درختان پسته

 هايلقهمبتال به پژمردگي ورتيسليومي با ح خهشا،مقطع عرضي شاخه سالم )تصوير سمت راست( -4 شكل
 )عكس از نگارندگان( )تصوير سمت چپ( پيوستههاي حلقه  منقطع )تصوير وسط( و اي رنگقهوه 



باغبانی

سال پنجم -اردیبهشت 99 - شماره )46( 24

ــي از  ــوان یک ــاري به عن ــن بیم ــده و ای ــان جداش ــاخه درخت ــا از سرش تنه
ــد سرخشــکیدگي شــناخته مي شــود. در حــال حاضــر، در پســته  عوامــل مول
کاري هــاي کالیفرنیــا، ایــن بیمــاري بــه عنــوان یــک تهدیــد جــدي محســوب 

مــي گــردد. 
سوختگي بوتریتیسي شاخه و شکوفه

ــر  ــدود ظاه ــترش مح ــا  گس ــم و ب ــورت نا منظ ــه ص ــاري ب ــن بیم ای
مي شــود؛ امــا مــي توانــد در ســال هایــي کــه آب و هــواي فصــل 
ــد. در  ــل توجهــي ایجــاد نمای بهــار ســرد و مرطــوب اســت خســارت قاب
مناطــق مســتعد، شــانکرهاي ناشــي ایــن بیمــاري ممکــن اســت توســط 
ــورت  ــه در این ص ــود ک ــزه ش Botryosphaeria dothidea ُکُلنی
 Botrytis ــارچ ــران ق ــود. در ای ــي ش ــتر م ــز بیش ــاري نی ــارت بیم خس
ــان  ــرگ درخت ــي از ب ــه تازگ ــاري ب ــل بیم ــوان عام ــه عن cinerea ب
پســته جداســازي شده اســت. ظهــور بیمــاري در بهــار مي توانــد موجــب 
پژمردگــي و مــرگ شــاخه هاي جــوان و نــازک درختــان نــر و مــاده شــود. 
ــدادي از خوشــه هاي  ــرگ تع ــث م ــز باع ــي روي محــور خوشــه نی آلودگ
میــوه مي شــود. آلودگــي برگچــه هــا بــه صــورت نواحــي قهــوه اي روشــن 
یــا تیــره بــوده )شــکل 7( و عامــل بیمــاري قــادر بــه آلودگــي کامــل گل 

ــد.  ــته مي باش ــان پس ــر درخت ــن ن آذی
لکه برگي آلترناریایي 

ایــن بیمــاري در بــاغ هــاي پســته بــا درختــان متراکــم و داراي سیســتم 
آبیــاري غرقابــي و ســنگین و همچنیــن در مناطــق پربــاران، شــدید مــي 
باشــد. آلودگــي شــدید درختــان پســته موجــب کاهــش کیفیــت و کمیــت 
ــف  ــه مختل ــون چهارگون ــود. تاکن ــي ش ــان م ــف درخت ــول و ضع محص
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ــه و  ــترش یافت ــا گس ــره روي برگ ه ــا تی ــن ی ــوه اي روش ــاي قه لکه ه
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ــزش  ــکان ری ــاري ام ــرفت بیم ــا پیش ــود. ب ــر مي ش ــز تیره ت ــا نی لکه ه
ــترش  ــود دارد. گس ــز وج ــت نی ــد درخ ــدن رش ــدود ش ــا و مح ــرگ ه ب
ــت  ــدن پوس ــه دار ش ــب لک ــز موج ــا نی ــاري روي میوه ه ــاي بیم لکه ه

ــکل 8(. ــردد )ش ــته مي گ ــوه پس ــت می ــش کیفی ــي و کاه چوب
لکه برگي سپتوریایي

ایــن بیمــاري در مناطــق بــا آب و هواي مرطوب، شــدت بیشــتري دارد. تاکنون 
 Cylindroseptoria pistaciae، Pseudocercospora گونه هــاي
ــه  pistacina، Septoria pistaciae و Septoria pistaciarum ب
ــوه اي  ــاي قه ــزارش شــده اند. مشــاهده لکه ه ــن بیمــاري گ ــل ای ــوان عام عن
رنــگ در هــر دو ســطح پهنــک بــرگ و تشــکیل پیکنیدیوم هــا )انــدام باردهــي 
ــیاهرنگ از  ــاط س ــورت نق ــه ص ــا ب ــن لکه ه ــاري( در مت ــل بیم ــارچ عام ق
ــا  ــانه ها روي دمبرگ ه ــن نش ــکل 9(. ای ــد )ش ــاري مي باش ــانه هاي بیم نش

نیــز مشــاهده مي شــود.
زنگ پسته

ــواي مرطــوب،  ــان پســته در آب و ه ــم درخت ــاي مه یکــي از بیماري ه
زنــگ پســته اســت کــه مي توانــد باعــث برگ ریــزي و خســارت 
ــارچ  ــاري توســط ق ــن بیم ــوده شــود. ای ــان پســته آل ــه درخت ــده ب عم
Pileolaria terebinthi ایجــاد مــي شــود. در ایــن بیمــاري جــوش 

هایــي بــا هالــه زردرنــگ در اواخــر بهــار و در طــول تابســتان، در ســطح 
ــه  ــل ب ــا اواخــر تابســتان تبدی ــرگ هــا مشــاهده شــده کــه ت ــن ب زیری
ــه قهــوه اي مي شــوند. تشــکیل تعــداد  ــل ب جــوش هــاي دارچینــي مای
زیــادي جوش هــاي ســیاهرنگ موجــب قرمــزي بــرگ هــاي آلــوده مــي 
ــاي  ــدن میوه ه ــک ش ــکلي و خش ــا و بدش ــزش برگ ه ــه ری ــود ک ش

ــکل 10(.  ــد )ش ــي باش ــاري م ــر بیم ــانه هاي دیگ ــوده از نش آل

شکل 7- آلودگي برگ ناشي از Botrytis cinerae روي برگ درختان پسته
 )عکس از نگارندگان(

شکل 8- نشانه هاي لکه برگي آلترناریایي روي برگ پسته )تصویر سمت راست( و ایجاد لکه هاي 
قهوه اي  در پوست سبز و روي پوست چوبي پسته )تصویر سمت چپ( )عکس از نگارندگان(

شکل 9- لکه هاي قهوه اي و پیکنیدیوم هاي قارچ سپتوریا روي برگ پسته 
)عکس از نگارندگان( 

شکل 6- دمگل هاي سیاه و برهنه ناشي از آلودگي خوشه هاي 
پسته به Botryosphaeria dothidea )عکس از نگارندگان(
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هايی که آب و هوای فصل بهار سرد و تواند در سالشود؛ اما میظاهر میبا  گسترش محدود  ومنظم به صورت نااين بیماری 
توسط  اين بیماری ممكن است شانكرهای ناشی مناطق مستعد، در .نمايدقابل توجهی ايجاد  خسارتمرطوب است 

Botryosphaeria dothidea ُقارچ  در ايران شود.بیماری نیز بیشتر می صورت خسارتکه در اين نیزه شودلُکBotrytis 
cinerea  تواند موجب میظهور بیماری در بهار  است.درختان پسته جداسازی شده برگ عامل بیماری به تازگی ازبه عنوان

های باعث مرگ تعدادی از خوشه نیز های جوان و نازك درختان نر و ماده شود. آلودگی روی محور خوشهپژمردگی و مرگ شاخه
و عامل بیماری قادر به آلودگی کامل  (7)شكل  ای روشن يا تیره بودهها به صورت نواحی قهوهشود. آلودگی برگچهمیوه می

 باشد. آذين نر درختان پسته میگل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  آلترناریایي لكه برگي

 هاي ناشي از آلودگي خوشه هاي سياه و برهنهدمگل -6 شكل
 )عكس از نگارندگان( Botryosphaeria dothideaپسته به 

 

 روي برگ درختان پسته Botrytis cineraeآلودگي برگ ناشي از  -7 شكل
 )عكس از نگارندگان( 
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شديد  ،و همچنین در مناطق پرباران غرقابی و سنگین آبیاری دارای سیستم و با درختان متراکم پسته هایباغاين بیماری در 
 مختلف گونهتاکنون چهار .می شودو ضعف درختان  موجب کاهش کیفیت و کمیت محصول باشد. آلودگی شديد درختان پستهمی

Alternaria   آلودگی اولیه برگ و میوه درختان پسته در  .جداسازی شده است لترناريايیآ لكه برگیاز درختان پسته مبتال به
اواخر تابستان  بیماری تا، گسترش ايران فصل بهار صورت گرفته که با توجه به وضعیت آب و هوايی عمده مناطق پسته کاری

 ،يا افزايش رطوبت نسبی تابستان وبهار  طول بارندگی در وقوع گردد. در صورتمیتر شدن هوا متوقف زمان با خنكو هم
ها شوند که در شرايط مرطوب رنگ لكهیم آلودگی کل برگ ها گسترش يافته و موجببرگ ای روشن يا تیره رویقهوه هایلكه

های بیماری و محدود شدن رشد درخت نیز وجود دارد. گسترش لكه هابرگ ريزش با پیشرفت بیماری امكان شود.تر مینیز تیره
 .(8)شكل  گرددپوست چوبی و کاهش کیفیت میوه پسته می دار شدنلكه ها نیز موجبروی میوه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لكه برگي سپتوریایي
 ،Cylindroseptoria pistaciae هایگونهتاکنون دارد. شدت بیشتری  ،در مناطق با آب و هوای مرطوب اين بیماری

Pseudocercospora pistacina، Septoria pistaciae و Septoria pistaciarum عامل اين  به عنوان
اندام باردهی قارچ )ها پیكنیديوم و تشكیلدر هر دو سطح پهنك برگ  ای رنگهای قهوهلكه مشاهده .اندگزارش شده بیماری

ها نیز ها روی دمبرگ(. اين نشانه9 )شكل باشدهای بیماری میاز نشانه سیاهرنگها به صورت نقاط در متن لكه (عامل بیماری
 شود.مشاهده می

 
 
 
 

 
 
 

اي در هاي قهوهآلترناريايي روي برگ پسته )تصوير سمت راست( و ايجاد لكههاي لكه برگي نشانه -8شكل 
 (پوست سبز و روي پوست چوبي پسته )تصوير سمت چپ( )عكس از نگارندگان

  پسته روي برگسپتوريا  هاي قارچپيكنيديوم و ايهاي قهوهلكه -9شكل 
 نگارندگان()عكس از 
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های باعث مرگ تعدادی از خوشه نیز های جوان و نازك درختان نر و ماده شود. آلودگی روی محور خوشهپژمردگی و مرگ شاخه
و عامل بیماری قادر به آلودگی کامل  (7)شكل  ای روشن يا تیره بودهها به صورت نواحی قهوهشود. آلودگی برگچهمیوه می

 باشد. آذين نر درختان پسته میگل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  آلترناریایي لكه برگي

 هاي ناشي از آلودگي خوشه هاي سياه و برهنهدمگل -6 شكل
 )عكس از نگارندگان( Botryosphaeria dothideaپسته به 

 

 روي برگ درختان پسته Botrytis cineraeآلودگي برگ ناشي از  -7 شكل
 )عكس از نگارندگان( 
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سفیدک پودري:
ســفیدک پــودري از جملــه بیماري هــاي کــم اهمیــت درختــان پســته 
ــد و در مناطــق  ــي ایجــاد نمي کن ــه معمــوالً خســارت چندان ــوده ک ب
ــاري  ــل بیم ــود. عام ــاهده مي ش ــته مش ــان پس ــوب روي درخت مرط
شــدن  پوشــیده  مي باشــد.   Phyllactinia pistaciae قــارچ 
ســطح بــرگ و میــوه  بــا پوشــش ســفیدرنگي از ریســه هــاي قــارچ و 
مشــاهده انــدام باردهــي جنســي قــارچ بــه صــورت ذرات کوچــک زرد 
متمایــل بــه نارنجــي تــا قهــوه اي روشــن در میــان ریســه هــاي قــارچ 
ــاري اســت )شــکل  ــا اواخــر تابســتان از نشــانه هاي بیم در اواســط ت

.)11
بیماري هــاي ناشــي از ویروس هــا، ویروئیدهــا و باکتــري 

هــاي سخت کشــت آونــدي
 ،)Pistachio ampelovirus A )PAVA تاکنــون ویروس هــاي
ویــروس ُرزت پســته )Pistachio rostte virus( و ویروئیدهاي 

کوتولکــي رازک )Hop stunt viroid( و ترک خوردگــي پوســت 
از   )Citrus bark cracking viroid-pistachio( پســته 
آمریــکا، ایــران، تونــس، ازبکســتان، ایتالیــا، ســوریه، ترکیــه و چیــن و 
ســایر کشــورها گــزارش شــده اند کــه مي تواننــد باعــث ایجــاد حالــت 
موزائیکــي یــا زردي روي بــرگ درختــان پســته، کوتولکــي، ایجــاد گال 
و تــرک خوردگــي پوســته تنــه، سرخشــکیدگي و... گردنــد. ایــن عوامل 
ــال از راه مکانیکــي و  ــي ویروســي و ویروئیــدي قابلیــت انتق بیماریزای
ــا  ــريXylella   fastidiosa  ب ــن باکت ــد. همچنی ــد را دارن پیون
ــراه زردي،  ــه هم ــا ب ــیه برگ ه ــوختگي حاش ــد س ــانه هایي مانن نش
نکــروز کامــل برگ هــا، کاهــش رشــد انــدام هوایــي و جارویــي شــدن 
ــت  ــده و قابلی ــازي ش ــته جداس ــان پس ــد از درخت ــاخه هاي جدی ش

ــد را دارا مي باشــد )شــکل 12(.  ــه وســیله پیون ــال ب انتق

شکل 11- قهو ه اي شدن بافت برگ به همراه پوشش میسلیومي و اندام
 باردهي عامل سفیدک پودري روي برگ پسته )عکس از نگارندگان(

شکل 10-برگ پسته مبتا به بیماري زنگ پسته )عکس از نگارندگان( 

Xylella fastidiosa شکل 12-نشانه هاي ُرزت و سوختگي حاشیه برگ هاي پسته آلوده به
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 كشت آونديها، ویروئيدها و باكتري هاي سختناشي از ویروسهاي بيماري
 

 ( وPistachio rostte virus، ويروس رُزت پسته )Pistachio ampelovirus A (PAVA)های تاکنون ويروس
-Citrus bark cracking viroidخوردگی پوست پسته )( و تركHop stunt viroidکوتولكی رازك )های ويروئید

pistachioتوانند باعث می که اند( از آمريكا، ايران، تونس، ازبكستان، ايتالیا، سوريه، ترکیه و چین و ساير کشورها گزارش شده
زردی روی برگ درختان پسته، کوتولكی، ايجاد گال و ترك خوردگی پوسته تنه، سرخشكیدگی و... گردند. ايجاد حالت موزائیكی يا 

   Xylellaاين عوامل بیماريزايی ويروسی و ويروئیدی قابلیت انتقال از راه مكانیكی و پیوند را دارند. همچنین باکتری
fastidiosa   ها، کاهش رشد اندام هوايی و مراه زردی، نكروز کامل برگها به ههايی مانند سوختگی حاشیه برگنشانهبا

  .(12)شكل  باشدهای جديد از درختان پسته جداسازی شده و قابلیت انتقال به وسیله پیوند را دارا میجارويی شدن شاخه
  

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

 Xylella fastidiosaهاي پسته آلوده به ي رُزت و سوختگي حاشيه برگهانشانه-12شكل 
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 زنگ پسته

ريزی و خسارت عمده تواند باعث برگمی که ، زنگ پسته استهای مهم درختان پسته در آب و هوای مرطوبيكی از بیماری
هايی با جوش در اين بیماری .شودیمايجاد  Pileolaria terebinthi قارچ توسط اين بیماری به درختان پسته آلوده شود.

های مشاهده شده که تا اواخر تابستان تبديل به جوش هادر اواخر بهار و در طول تابستان، در سطح زيرين برگهاله زردرنگ 
ريزش  که شودهای آلوده میهای سیاهرنگ موجب قرمزی برگتشكیل تعداد زيادی جوش شوند.ای میدارچینی مايل به قهوه

 . (10)شكل  باشدمی بیماریهای ديگر از نشانه های آلودهمیوه ی و خشك شدنبدشكل وها برگ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سفيدك پودري:
مناطق  در کند واهمیت درختان پسته بوده که معموالً خسارت چندانی ايجاد نمیهای کم از جمله بیماری سفیدك پودری

سطح  پوشیده شدن .باشدمی Phyllactinia pistaciae بیماری قارچ عامل شود.پسته مشاهده می درختان روی مرطوب
زرد متمايل به  کوچك ذراتجنسی قارچ به صورت  اندام باردهیو مشاهده  های قارچی از ريسهپوشش سفیدرنگ با برگ و میوه

 .(11 ل)شك های بیماری استهای قارچ در اواسط تا اواخر تابستان از نشانهدر میان ريسهای روشن نارنجی تا قهوه
 
 

  برگ پسته مبتال به بيماري زنگ پسته )عكس از نگارندگان(-10شكل 
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تجارت پسته ایران در 6 ماه نخست سال تجاری

کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

از گمــرک جمهــوری  آمــار واصلــه  طبــق   -1
ــاری 99- ــال تج ــه اول س ــران، در نیم ــالمی ای اس
ــران 85 هــزار تــن  98 حجــم صــادرات پســته ای
ــز و  ــدد اصــالح ناشــی از پوســت مغ ــدون ع )ب
ــزان نســبت  ــن می ــه ای ــبز( بوده اســت ک ــز س مغ
بــه ســال تجــاری 97-96 )ســاِل آور اخیــر پســته 
ــران( در مــدت مشــابه، حــدود 22 درصــد  در ای
ــته در  ــدود پس ــه مح ــت. عرض ــش داشته اس کاه
ــل  ــدم تمای ــد، ع ــی جدی ــال محصول ــل س اوای
خریــد و تقاضــای جــدی، شــرایط ســخت 
صــادرات، حمــل کاال و برگشــت پــول از جملــه 
ــران  ــته ای ــادرات پس ــش ص ــي کاه ــل اصل عوام
ــن شــرایط، موجــودي انبارهــا در  ــد. در ای بوده ان
پایــان مــاه ششــم ســال تجــاری 99-98، حــدود 
ــول در  ــن محص ــزار ت ــد از کل 230 ه 47 درص

ــت. ــال اس ــترس امس دس
ایــران  پســته  اصلــي  مقاصــد  بیــن  از   -2
ــن بیشــترین ســهم از  ــزار ت ــا 25 ه شــرق دور ب
ــته اســت؛  ــفندماه داش ــان اس ــا پای صــادرات را ت
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــا نس ــد چیني ه ــا خری ام
ــه رو  ــت 44 درصــدی روب ــا اُف ــش ب ــال پی دو س
ــته ای  ــن پس ــزار ت ــوع 79 ه ــت. از مجم بوده اس
کــه طــي شــش مــاه از ایــران و آمریــکا بــه شــرق 
دور صــادر شــده، ســهم ایــران 31 درصــد و 
ــم  ــت. علی رغ ــد بوده اس ــکا 69 درص ــهم آمری س

ــدی  ــد ج ــران، خری ــته ای ــر پس ــت پایین ت قیم
چینی هــا به دلیــل شــرایط آســان تر و بهتــر از 

آمریــکا بوده اســت.
ــا  ــارات ب ــه و ام ــرق دور، ترکی ــد از ش 3-  بع
ــترین  ــته بیش ــن پس ــزار ت ــدود 16 ه واردات ح
ــه اول  ــران را در نیم ــته ای ــادرات پس ــهم از ص س
ــدود 20  ــته اند. از ح ــاری 99-98، داش ــال تج س
هــزار تــن پســته اي کــه از ایــران و آمریــکا بــه این 
کشــورها صــادر شــده، ســهم ایــران 83 درصــد و 
ــه و  ــت. ترکی ــد بوده اس ــکا 17 درص ــهم آمری س
امــارات عمدتــًا بازارهــای صــادرات مجــدد پســته 
ــا  ــی از آنه ــه بخش ــوند ک ــوب می ش ــران محس ای
بــرای پــر کــردن جــای خالــی پســته و مغــز پســته 
ــنتی  ــای س ــر بازاره ــش دیگ ــت و بخ ــه اس ترکی

ــد. ــح می دهن ــران را ترجی ــته ای ــه پس ک
ــه واریته محــور و  ــد ک ــاره هن ــازار شــبه ق 4- ب
متقاضــی پســته باکیفیــت اســت، پتانســیل باالیــي 
ــاکان در  ــران دارد و کم ــته ای ــراي واردات پس ب
حــال رشــد اســت. هرچنــد ســهم ایــن مقاصــد 
از صــادرات پســته ایــران تــا پایــان اســفندماه 98 
ــه ســال  ــوده و نســبت ب ــن ب حــدود 11 هــزار ت
پســته  داشته اســت.  کاهــش   96-97 تجــاری 
ــد  ــازار هن ــران در ب ــز پســته ای ــی و مغ احمدآقای
ــال های  ــی س ــه ط ــد، البت ــژه ای دارن ــگاه وی جای
اخیــر از رشــد قابــل توجــه فــروش پســته آمریکا 

ــازار  ــرد. ب ــی ک ــد چشم پوش ــازار نبای ــن ب در ای
هنــد پتانســیل باالیــی بــرای واردات پســته دارد. 
از مجمــوع 13 هــزار تــن پســته ای کــه از ایــران 
و آمریــکا بــه هنــد صــادر شــده، ســهم ایــران 86 

ــت. ــد بوده اس ــکا 14 درص ــد و آمری درص
5- تــا پایــان اســفندماه ســهم اتحادیــه اروپــا از 
ــوده کــه  ــن ب ــران 10 هــزار ت صــادرات پســته ای
ــال  ــدت مشــابه دو س ــه م ــزان نســبت ب ــن می ای
ــازار  ــت. ب ــدی اس ــی 33 درص ــر اُفت ــش بیانگ پی
ــتی  ــاص بهداش ــرایط خ ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب اروپ
ــه  ــتری ب ــل بیش ــم دار تمای ــای حج و قرارداده
ســمت پســته آمریــکا پیــدا کــرده و تنهــا بخــش 
ــز  ــازار مغ ــک و ب ــدگان کوچ ــنتی، توزیع کنن س
ــی مانده اســت.  ــی باق ــرای پســته ایران ــبز آن ب س
ــي  ــه ط ــته ای ک ــن پس ــزار ت ــوع 42 ه از مجم
ــا صــادر  ــه اروپ ــکا ب ــران و آمری ــاه از ای شــش م
ــران  ــدی از ای ــهم 73 درص ــا س ــکا ب ــده آمری ش

پیشــی گرفته اســت. 
ــی  ــته در ط ــز پس ــرف مغ ــادرات و مص 6- ص
ســال های اخیــر رو بــه افزایــش بوده اســت. 
ــتثنی  ــده مس ــن قاع ــم از ای ــران ه ــته ای ــز پس مغ
نیســت و بــا توجــه بــه تنــوع واریته هــا و شــرایط 
مختلــف  ســالیق  می توانــد  ظاهــر  و  رنــگ 
ــادرات  ــازد. ص ــرآورده س ــدگان را ب مصرف کنن
ــوده  ــن ب ــزار ت ــدود 13 ه ــران ح ــته ای ــز پس مغ
کــه افزایــش معنــاداري نســبت بــه گذشــته نشــان 
ــد و  ــاره هن ــبه ق ــارات، ش ــه و ام ــد. ترکی مي ده
ــی  ــز پســته ایران ــی مغ ــه مشــتریان اصل خاورمیان

بوده انــد.
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نگاهــی بــه آمــار و ارقــام صــادرات پســته ایــران 
قیمــت  تفــاوت  علی رغــم  می دهــد  نشــان 
ــی،  ــی و  آمریکای ــول ایران ــن محص ــش بی فاح
ــل  ــوزه نق ــادرات در ح ــکات ص ــو مش از یکس
و انتقــال بانکــی و صرافــی، حمــل و نقــل، 
ــک  ــد ارزی بان ــِر تعه ــا گی ــت و پ ــن دس قوانی
مرکــزی و از ســوی دیگــر عــدم ارائــه اســتاندارد 
ــی  ــه محصــول پســته ایران و یکنواختــی در ارائ
و عــدم توانایــی در عقــد قراردادهــای کان 
ــل  ــته در اول فص ــدگان پس ــط تأمین کنن توس
در ســالیان متمــادی، بــا ورود رقیبــی کــه 
ــی  ــته ایران ــه پس ــبت ب ــری نس ــکات کمت مش
دارد، باعــث شــده کــه جذابیــت خریــد پســته 
ایرانــی در بیــن خریــداران عمــده کاهــش پیــدا 

ــد. کن
ــرای  ــان دیگــر، ارزان فروشــی مرهمــی ب ــه بی ب
نبــوده  ایــران  پســته  صادراتــی  مشــکات 
اســت. حتــی می تــوان گفــت کــه در یــک 
ــازه زمانــی باعــث کاهــش فــروش نیــز شــده  ب
اســت، زیــرا در شــرایطی کــه پیوســته توســط 
ایرانــی در  تأمین کننــدگان مختلــف پســته 
پایین تــر  قیمت هــای  خــاص  بــازار  یــک 
بــر  نیــز  خریــدار  رفتــار  می شــود،  ارائــه 
اســاس متغیرهــای تأثیرگــذار در تقاضــا ماننــد 
ــن و  ــای جایگزی ــت کااله ــه، قیم ــزان عرض می
اشــباع بــازار تغییــر خواهــد کــرد. بــه گونــه ای 
ــر  ــی انتظــار کاهــش قیمــت ب ــه تصــور روان ک
کشــش قیمتــی محصــول غلبــه کــرده و باعــث 
می شــود بــا اینکــه قیمــت کاال در برابــر قیمــت 
کاالی رقیــب و جایگزیــن در حــال کاهــش 
ــده و ریســک  ــه فرصت هــای فزاین اســت، هزین
ــت،  ــی قیم ــار کاهش ــا انتظ ــان ب ــد توأم خری
افزایــش می یابــد. در ایــن شــرایط نمــودار 
ــه ســمت چــپ  ــک محصــول ب ــرای ی تقاضــا ب
کــه کاهشــی اســت تمایــل پیــدا خواهــد کــرد.

یکــی از دالیــل کاهــش پی در پــی قیمــت 

ــوۀ  ــوان در نح ــی را می ت ــته ایران ــی پس جهان
ــرد.  ــر ک ــت ارز ذک ــش قیم ــه افزای ــش ب واکن
در ایــن شــرایط فروشــنده ایرانــی وارد مرحلــه 
ــود، در  ــرات ارزی می ش ــک تغیی ــل ریس تحم
ــش  ــزان افزای ــوق می ــل ف ــه دالی ــه ب ــی ک حال
ــرده  ــز کســب نک ــل ماحظــه ای نی ــروش قاب ف

ــت. اس
بــا در نظــر گرفتــن میانگیــن صــادرات و مصرف 
داخلــی پســته در شــش مــاه گذشــته و میــزان 
موجــودی پســته انبــار شــده در داخــل کشــور، 
بــه عــدد قابــل توجهــی می تــوان دســت یافــت. 
ــزان  ــی از می ــای مثبت ــور پیش بینی ه همین ط
ــه  ــود ک ــده می ش ــال آین ــول س ــد محص تولی
ــی  ــال پی در پ ــد در دو س ــزان تولی ــاالً می احتم
ــر  ــرف دیگ ــود. از ط ــد ب ــاً یکســان خواه تقریب
ــادرات و  ــزان ص ــده از می ــر ش ــات منتش اطاع
موجــودی پســته آمریــکا نیــز مؤیــد ایــن نکتــه 
ــته  ــودی پس ــکا دارای موج ــه آمری ــد ک می باش
ــی  ــل ماحظــه ای اســت و در ســال محصول قاب
پیــش رو حــدود 500 تــا 550 هــزار تــن تولیــد 
خواهــد داشــت. بایــد بــه عوامــل و مســائل فوق 
مشــکل جهانــی ویــروس کورونــا را نیــز افــزود. 
ــک موضــوع  ــر اقتصــاد ی ــن بحــران ب ــر ای تأثی
ــیاری از  ــه بس ــم اینک ــت، علی رغ ــده اس پیچی
ــاد  ــی و اقتص ــای مال ــر بازاره ــر ب ــل مؤث عوام
خــرد و کان کشــورها را درگیــر خــود کــرده، 

هنــوز ابعــاد کان آن بــر مــا پوشــیده اســت.
مهم تریــن تأثیــر بحــران کورونــا در وهلــۀ 
نخســت بــر زنجیــرۀ تأمیــن اســت. ایــن موضوع 
در رابطــه بــا روابــط تجــاری بین الملــل از 
اهمیــت بیشــتری نیــز برخــوردار اســت. تأمیــن 
ــه  ــی و چــه صنعتــی، ب مــواد اولیــه، چــه غذای
ــش  ــده در بخ ــود آم ــه وج ــکات ب ــل مش دلی
ــدم  ــن ع ــت و همچنی ــل و ترانزی ــل و نق حم
تسویه حســاب های  رونــد  در  کنــدی  یــا  و 
ــی،  ــک و چــه صراف ــق بان تجــاری، چــه از طری

از شــاخص ترین نکاتــی هســتند کــه در بخــش 
زنجیــره تأمیــن می تــوان بــه آنهــا اشــاره نمــود. 
ایــن موضــوع در صــادرات پســته نیــز تأثیــرات 
چیــن  به طوری کــه  داشته اســت؛  به ســزایی 
بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن خریــداران، 
ــه  ــود را ب ــد خ ــی از خری ــل توجه ــزان قاب می
ــل و  ــل و نق ــه، حم ــکات قرنطین ــل مش دلی
انتقــال پــول کاهــش داد. توقــف و یــا کاهــش 
ــازار چیــن تأثیــرات منفــی  شــدید تقاضــا در ب

ــت. ــر داشته اس ــای دیگ ــادی در بازاره زی
ــاتی  ــای مراس ــدن مرزه ــته ش ــن، بس همچنی
کشــور و وجــود بحــران مشــابه در کشــورهای 
چشــمگیر  کاهــش  باعــث  پســته  خریــدار 
ــع و  صــادرات شده اســت. به نظــر می رســد موان
مشــکات کنونــی کــه در تجــارت پســته وجــود 
ــزی از  ــک و ناچی ــمت کوچ ــا قس ــد، تنه دارن
ــک  ــدون ش ــه ب ــت ک ــی اس ــکات و بحران مش

ــت. ــش رو خواهدداش ــته در پی ــت پس صنع
اخبــار،  و  اطاعــات  پــاره ای  اســاس  بــر 
فروشــگاه های  در  پســته  مصــرف  میــزان 
یــا  و  اروپــا  آمریــکا،  بــزرگ  خرده فروشــی  
ــروس  ــیوع وی ــان ش ــدت زم ــرق دور، در م ش
افزایــش چشــمگیری داشته اســت.  کورونــا، 
ــی  ــر خوب ــت خب ــن اس ــت، ممک ــر نخس در نظ
ــده  ــار مصرف کنن ــه رفت ــی ب ــا نگاه ــد، ام باش
ــش دورۀ بحــران  ــا افزای ــه ب ــد ک نشــان می ده
کورونــا و نگرانــی از طوالنی تــر شــدن دوره 
قرنطینــه، مصرف کننــده گرایــش بیشــتری بــه 
کاهــش هزینه هــای غیرضــروری خواهدداشــت 
پیــش  مالــی ســخت گیرانه تری  مدیریــت  و 
خواهــد گرفــت. آمــار شــرکتVISA  کــه 
خدمــات خریــد و اعتبــاری را به مشــتریان خود 

مسائل پیش روی صنعت پسته ایران

پسته در تقابل با کورونای داخلی و جهانی!
حامد رمضانی کریم
عضو انجمن پسته ایران
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ــزان  ــه می ــد ک ــان می ده ــد، نش ــه می کن ارائ
اســتفاده از کارت اعتبــاریVISA  در جهــان 
داشته اســت.  کاهــش  درصــد   16 از  بیــش 
ــش  ــه افزای ــت ک ــن نتیجــه گرف ــوان چنی می ت
بحــران کورونــا  ابتــدای  در  پســته  خریــد 
ــه  ــده ب ــوده و مصرف کنن ــی ب ــدادی مقطع روی
ــی خــود را  ــزان مصــرف ماه هــای آت نوعــی می

کرده اســت. پیش خــور  نیــز 
ــی  ــدوق بین الملل ــارس، صن ــخ 27 م  در تاری
ــود  ــوع رک ــکان وق ــه ام ــدار داد ک ــول هش پ
 2008 ســال  رکــود   ابعــاد  در  اقتصــادی 
میــادی وجــود دارد. بــا گذشــت زمــان و بــاال 
ــود  ــوع رک ــکان وق ــدار ام ــطح هش ــن س رفت
ــت  ــور شده اس ــل تص ــادی قاب ــی در ابع جهان
کــه در 100 ســال اخیــر شــاهد آن نبوده ایــم. 
ــه  ــکاری طــی 3 هفت ــرخ بی ــکا ن ــا در آمری تنه
از 500 هــزار نفــر بــه حــدود 10 میلیــون نفــر 

یافته اســت. افزایــش 
ایــن رکــود  اساســی  تفاوت هــای  از  یکــی 
ــن اســت کــه  ــل ای ــا رکودهــای قب ــازه وارد ب ت
تمامــی آن رکودهــای اقتصــادی چــه در ســال 
1930 و چــه در ســال 2008 بــر مبنــای 
پیرامونــی  نواقــص  اقتصــادی،  فرآیندهــای 
آنهــا و یــا چرخــه طبیعــی کــه در هــر اقتصــاد 
می تــوان ســراغی از آنهــا گرفــت، به وجــود 
ــود حــال حاضــر، در نتیجــۀ  ــا رک ــد. ام آمده ان
بیمــاری  یــک  و  بهداشــتی  بحــران  یــک 
همه گیــر جهانــی رخ داده اســت کــه ایــن 

موضوعــی تــازه و کم نظیــر در اقتصــاد جهانــی 
ــی ماننــد  اســت. برخــی مؤسســات معتبــر مال
 )Goldman Sachs( گلدمــن ســاکس
ــا  ــد ت ــی رش ــکا پیش بین ــاد آمری ــرای اقتص ب
منفــی 35 را ارائــه داده انــد. ایــن رشــد منفــی 
ــه 25  ــکا ک ــی آمری ــه بزرگ ــادی ب ــرای اقتص ب
درصــد کل اقتصــاد جهــان را در بــر می گیــرد، 
عــددی بســیار بــزرگ و نگران کننده اســت، 
مالــی و  زیــرا هرگونــه تحولــی در حــوزه 
ــر همــه اقتصــاد  ــد ب ــکا می توان اقتصــادی آمری
ــدۀ  ــورهای صادرکنن ــوص در کش ــا به خص دنی
ــاد  ــی و اقتص ــازار مال ــی ب ــه و حت ــواد اولی م
ــته  ــی را داش ــک و بزرگ ــرات کوچ ــن تأثی چی

ــد. باش
 شــرایطی کــه بیمــاری کورونــا در جهــان 
ایجــاد کــرده، مانــدن حداقــل 4 میلیــارد 
ــود  ــی رک ــن یعن ــت. ای ــه اس ــان در خان انس
ــر  ــرف دیگ ــی و از ط ــاد جهان ــا در اقتص تقاض
دچــار مشــکل شــدن عرضــۀ کاالهــا و خدمات، 
بنگاه هــای  و  کارخانجــات  شــدن  تعطیــل 
تجــاری و بــه رکــود رفتــن توأمان بخــش عرضه 
و تقاضــا. در ایــن میــان کشــورهای مختلــف هر 
ــرای  ــه ای ب ــی جداگان ــت های مال ــدام سیاس ک
مقابلــه بــا معضــات اقتصــادی ناشــی از بــروز 
ــذاری  ــت های فاصله گ ــال سیاس ــا و اعم کورون
به طور مثــال،  کرده انــد.  اتخــاذ  اجتماعــی 
آمریــکا بــرای تشــویق مــردم و شــرکت ها 
ــادی،  ــاری و اقتص ــای تج ــام فعالیت ه ــه انج ب

طــی دو هفتــه بــه صــورت متوالــی نــرخ بهــره 
ــا 0.25 درصــد کاهــش داد. بحــران  خــود را ت
ــا باعــث شده اســت افــراد در کشــورهای  کورون
اروپایــی و یــا آمریــکای شــمالی کــه بــا میــزان 
درآمــد ماهیانــۀ خــود زندگــی می کننــد، 
کارت هــای  بدهی هــای  پرداخــت  تــوان 
اعتبــاری خــود را از دســت بدهنــد. خط هــای 
ــود،  ــر می ش ــاری حســاب های شــخصی پ اعتب
وام هــای مســکن روی زمیــن می ماننــد و ایــن 
ــار  ــا را دچ ــدا بانک ه ــو ابت ــد دومین ــه مانن ب
ــف  ــای مختل ــد بخش ه ــد و بع ــکل می کن مش
ــد  ــران خواه ــار خس ــادی را دچ ــی و اقتص مال

کــرد.
نگرانــی فزاینــده از بــروز بحــران اقتصــادی بــا 
عمــق زیــاد و نداشــتن اُفــق امیدوارکننــده ای از 
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 
ــدات  ــر و تمهی ــی مؤثرت ــیوه های بازاریاب ــا ش ب
ــر و  بهداشــتی شــدیدتر در قســمت فــرآوری تَ
خشــک بــرای گرفتــن ســهم بیشــتر و بهتــر از 
بــازار رو بــه کوچــک شــدن محصــوالت غذایــی 
لوکــس در دوره رکــود پیــش رو اقــدام کننــد. 
ــوان  ــدر ت ــی چق ــد کــه اقتصــاد جهان ــد دی بای
الزم بــرای بازگشــت بــه دوران رونــق را دارد و 
میــزان گــذار از دوران رکــود احتمالــی چقــدر 

خواهــد بــود.

 
میلیارد انسان در خانه است. این یعنی رکود تقاضا در اقتصاد  ۴ماندن حداقل  ،کرده ایجاددر جهان  کوروناشرایطی که بیماری 

های تجاری و به رکود رفتن مشکل شدن عرضۀ کاالها و خدمات، تعطیل شدن کارخانجات و بنگاه جهانی و از طرف دیگر دچار
ای برای مقابله با معضالت های مالی جداگانهتوأمان بخش عرضه و تقاضا. در این میان کشورهای مختلف هر کدام سیاست

آمریکا برای تشویق مردم  ،مثالطوراند. بهاتخاذ کرده گذاری اجتماعیهای فاصلهو اعمال سیاست کورونااقتصادی ناشی از بروز 
درصد کاهش داد.  ۰.۲۵های تجاری و اقتصادی، طی دو هفته به صورت متوالی نرخ بهره خود را تا ها به انجام فعالیتو شرکت
کنند، یانۀ خود زندگی میاست افراد در کشورهای اروپایی و یا آمریکای شمالی که با میزان درآمد ماهباعث شده کورونابحران 

های شود، وامهای شخصی پر میهای اعتباری حسابدهند. خطباعتباری خود را از دست  هایهای کارتتوان پرداخت بدهی
های مختلف مالی و اقتصادی کند و بعد بخشها را دچار مشکل میمانند و این به مانند دومینو ابتدا بانکمسکن روی زمین می

 خسران خواهد کرد.را دچار 

حداقل در شش ماه  کوروناای از کاهش شیوع فق امیدوارکنندهنگرانی فزاینده از بروز بحران اقتصادی با عمق زیاد و نداشتن اُ
شد. شاید گریزی برای تجار جهانی نباشد که با خواهدآینده، باعث شدیدتر شدن رقابت در حوزه فروش پسته در مقیاس جهانی 

ر و خشک برای گرفتن سهم بیشتر و بهتر از بازار بازاریابی مؤثرتر و تمهیدات بهداشتی شدیدتر در قسمت فرآوری ت  های شیوه
رو به کوچک شدن محصوالت غذایی لوکس در دوره رکود پیش رو اقدام کنند. باید دید که اقتصاد جهانی چقدر توان الزم برای 

 از دوران رکود احتمالی چقدر خواهد بود. بازگشت به دوران رونق را دارد و میزان گذار
 

افت ارزش شاخص بورس در مقاطع مختلف زمانی با پیدایش بحران ها



نظــم و انضبــاط محیــط کار در مواجهــه 
بــا ویــروس کوویــد-19

حســابی  فکرمــان  اخیــر  هفته هــای  در 
ــر شــیوع  مشــغول بوده اســت؛ از شــنیدن خب
ویروســی در چیــن بگیریــد تــا قرنطینــه 
مســافران یــک کشــتی تفریحــی، هجــوم 
خریــد  بــرای  ســوپرمارکت ها  بــه  مــردم 
معدنــی،  آب  و  توالــت  دســتمال  بی رویــه 
ــای  ــی و برنامه ه ــابقات ورزش ــدن مس ــو ش لغ

تفریحــی!
مهم تریــن هــدف مــا ایــن بــوده کــه تــا 
ــی امــن  ــه جای ــان را ب ــم محــل کارم می توانی
ــل  ــود تبدی ــدان خ ــرای کارمن ــن ب و مطمئ
کــه  اخیــر  هفته هــای  طــول  در  کنیــم. 
ویــروس کوویــد-19 همه گیــر شــده اقدامــات 

زیــادی بــه کار گرفته ایــم:
ــرکت  ــدان ش ــدن کارمن ــای ب ــرل دم  کنت
نیکولــز هــر روز در بــدو ورود بــه محــل کار و 
پرســش و پاســخ از آنــان راجــع بــه مشــکات 
شــایع ســامتی )تــب، ســرفه، تنگــی نفــس(
 ضدعفونــی و نظافــت محــل کار ســه برابــر 
قبــل توســط کادر بهداشــتی شــرکت نیکولــز 

 رعایت اصول فاصله گذاری اجتماعی
ــا  ــا م ــی ب ــه خوب ــز ب ــرکت نیکول ــدان ش کارمن
همــکاری می کننــد. از آنهــا خواســته ایم چنانچــه 
ــل  ــد در مح ــر می برن ــه س ــل ب ــامتی کام در س
ــورت  ــن ص ــر ای ــد و در غی ــدا کنن ــور پی کار حض
ــه  ــا توجــه ب ــد. ب ــه اســتراحت بپردازن ــزل ب در من
ــکا  ــاالی پســته در داخــل آمری تقاضــای بســیار ب

ــم. ــاز داری ــل کار نی ــان در مح ــه حضورش ب

گزارش تجاری
قیمت

مــا بــه باغــداران می گفتیــم کــه انتظــار 
ــال  ــل از س ــت اول فص ــال قیم ــرود امس می
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای گذشــته بیشــتر باشــد.  ب
ــه در اول   ــی ک ــته صادرات ــت پس ــم قیم دیدی
ســال تجــاری در پاییــز 2018 کیلویــی 8.40 
دالر بــود در پاییــز 2019 بــه کیلویــی حــدود 
9.70 دالر رســید، امــا از پاییــز پارســال تا االن 
ــی حــدود  ــی کیلوی ــازار صادرات قیمت هــا در ب
1 دالر و 30 ســنت افــت داشته اســت. بــه هــر 
حــال بــه ایــن نتیجــه رســیدیم قیمــت آخــر 
فصــل اگــر از قیمــت  پارســال بیشــتر نباشــد 
ــن موضــوع بســتگی کامــل  ــر نیســت. ای کمت
ــال دارد.  ــول س ــا در ط ــت بازاره ــه وضعی ب
هنــوز نمی دانیــم تعطیــل شــدن مملکــت 
ــه  ــد-19 چ ــروس کووی ــیوع وی ــل ش ــه دلی ب
ــا در  ــته و قیمت ه ــای پس ــری روی تقاض تأثی

ــش رو دارد. ــاه پی چندم
وضعیت فروش داخلی و صادرات

ــدای  ــز  از ابت ــرکت نیکول ــتۀ ش ــروش پس ف
ســال تجــاری تاکنــون نســبت بــه ســال قبــل، 
ــت.  ــه رو بوده اس ــش روب ــد افزای ــا 11 درص ب
ــدای  ــکا از ابت ــته آمری ــروش پس ــوع ف مجم
ســال تجــاری امســال نســبت بــه مــدت 
ــی 21 درصــدی را  مشــابه ســال گذشــته اُفت
ــه کرده اســت کــه ســهم پســته خشــک  تجرب
ــت،   ــادار اس ــش معن ــن کاه ــت در ای در پوس
ایــن در حالــی اســت کــه فــروش مغــز پســته 
هــم در داخــل آمریــکا و هــم صــادرات رشــد 

ــت. ــان داده اس ــی را نش مثبت
ــه  ــکا )4 هفت ــته در آمری ــرف پس مص

ــارس 2020( ــه 22 م ــی ب منته
مــاه گذشــته خرید بیــش از حد مــردم افزایش 
فــروش کاالهــای ثابــت ســوپرمارکت ها را 
بــه دنبــال داشــت و در میــان مغزیجــات، 
بیشــترین رشــد در مصــرف پســته مشــاهده 
در  خشــک  پســته  در  به طوری کــه  شــد. 
پوســت افزایــش 9 درصــدی درآمــد ناشــی از 
فــروش و افزایــش 5 درصــدی مقــدار فــروش 
ــن  ــد. همچنی ــاهده ش ــی مش ــاظ وزن ــه لح ب
در مغــز پســته افزایــش 41 درصــدی درآمــد 
ناشــی از فــروش و افزایــش 24 درصــدی 
مقــدار فــروش بــه لحــاظ وزنــی تجربــه شــد.
ــازار  ــر ب ــد-19 ب ــروس کووی ــر وی تأثی

ــته پس
ــکا  ــردم آمری ــا باعــث شــده م ــروس کورون وی
دچــار »وســواس شــدید خریــد« بشــوند؛ 
فــروش داخلــی پســته از 50 تــا 400 درصــد 
ــروش  ــد و ف ــم تولی ــت. تی ــش داشته اس افزای
شــرکت پســته نیکولــز هــم ســخت مشــغول 
بــرآورده ســاختن تقاضــای بــاال بــرای پســته 
بوده اســت.  امــا ایــن افزایــش تقاضــا تــا چــه 
مــدت قــرار اســت ادامــه پیــدا  کنــد؟ در مورد 
ــد ســوال  ــکا چن ــازار پســته در داخــل آمری ب
بیمــاری  همه گیــری  وقتــی  دارد؛  وجــود 
تمــام شــود چــه بــر ســر تقاضــا خواهــد آمد؟ 
وقتــی همــه کلــی پســته بخرنــد و انبــاری از 
ــه  پســته داشته باشــند وضعیــت تقاضــا چگون
و  مــردم  نشــین شــدن  می شــود؟ خانــه 
ــت  ــت معیش ــب و کار و وضعی ــی کس تعطیل
ــته های  ــد پس ــر خری ــری ب ــه تأثی ــان چ آن
ــن  ــا ممک ــذارد؟ آی ــر می گ ــت باالت ــا قیم ب
اســت باعــث شــود خیلی هــا بــه خریــد 
ــال  ــر ح ــه ه ــد؟ ب ــر روی آورن ــته ارزان ت پس
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گزارش نیکولز در  31 مارس 2020 )12 فروردین 1399(

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

حجم فروش پسته آمریکا در سال تجاری 2019-2020
و مقایسه درصدی با سال گذشته

)به تن(

صادراتفروش داخل

89.000 )30%-(41.000 )2%-(پسته خشک در پوست

5.400 )28%+(11.000 )14%+(مغز پسته

107.000 )32%-(52.000 )2%+(مجموع

بازرگانی
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در مــورد افزایــش فعلــی تقاضــا بــرای پســته 
ــی  ــم وقت ــد ببینی ــود دارد و بای ــی وج نااطمینان
ــر  ــر س ــه ب ــام شــود چ ــاری تم ــن دوران بیم ای

ــد. ــازار پســته خواهــد آم ب
صادرات

ــته در اول  ــی پس ــت صادرات ــی قیم  از وقت
ــام  ــی 9.70 دالر( اع ــز )کیلوی ــل در پایی فص
شــده صــادرات پســته خشــک در پوســت 
اُفــت شــدیدی را تجربــه کرده اســت. در حــال 
حاضــر، پســته خشــک در پوســت درجــه یــک 
بــه قیمــت 8.50 دالر بــه ازای هــر کیلــو 

پیشــنهاد می شــود.
 از زمــان شــیوع ویــروس کورونــا ارزش 
ــا 1 دالر و  ــنت ت ــر 1 دالر و 8 س ــورو از زی ی

ــت. ــته اس ــان داش ــنت نوس 14 س
ــته  ــات داش ــبتاً ثب ــته نس ــز پس ــت مغ  قیم
ــای  ــی در کیفیت ه ــی اندک ــاف قیمت و اخت

ــت. ــاهده شده اس ــز مش ــف مغ مختل
 به خاطــر نااطمینانــی قیمتــی در بــازار و 
ــری  ــه همه گی ــه اینک درحال حاضــر باتوجــه ب
ــای  ــه باره ــده ک ــث ش ــا باع ــروس کورون وی
ــرای  ــا ب ــوند، تقاض ــو ش ــادر دپ ــادی در بن زی

ــت. ــد شده اس ــادرات کن ص
ــی  ــی در بازارهای ــای اصل ــی از نگرانی ه  یک
ــا کــه مــردم در قرنطینــه  مثــل هنــد و ایتالی
بســر می برنــد و بانک هایشــان تعطیــل اســت، 
ــی  ــت کانتینرهای ــت پرداخ ــی وضعی باتکلیف
اســت کــه بــه مقصــد رســیده یــا در راه 

ــتند. هس
 رفتــار مصرف کننــدگان اروپایــی تغییــر 
ــی  ــام مصرف ــد اق ــه خری ــتر ب ــرده و بیش ک
اســتاندارد مثــل برنــج، پاســتا و بــادام زمینــی 
روی آورده انــد تــا پســته. تقاضــا بــرای پســته 

ــکا نیســت. ــدازه آمری ــه ان ــا ب در اروپ

گزارش باغبانی 
سرمای زمستانه

ــم  ســرمای زمســتان ســال 2020-2019  مای
بــود و  لزومــاً بــرای تأمیــن نیــاز ســرمایی 
درختــان پســته و ذخیــره کربوهیــدرات در 
درختــان ایــده آل نبــود. وقتــی درختــان در 
پاییــز کــم کــم وارد مرحلــه خــواب مــی شــوند، 
شــروع بــه ذخیــره کربوهیــدرات می کننــد کــه 
بعــداً بــرای گلدهــی در فصــل بهــار بــه آن نیــاز 
دارنــد. اگــر دمــا در فصــل زمســتان بــاال باشــد 
درخــت از ذخیــره کربوهیدراتــش اســتفاده 
می کنــد. امــا اگــر هــوا در فصــل زمســتان 
ســرد باشــد و دمــا پاییــن بمانــد درخــت 
ــد و در  ــره می کن ــتری ذخی ــدرات بیش کربوهی
ــی  ــاً گلده ــرژی بیشــتر و نتیجت ــار ان فصــل به

خواهدداشــت. منظم تــری 
آنچــه در طــول ســال ها دیده ایــم و از ایــن 
ــن اســت کــه  طــرف و آن طــرف شــنیده ایم ای
پاییــز خنــک و زمســتان ســرد زمــان گلدهــی 
ــز  ــودن پایی ــرم ب ــا گ ــد. ام ــر می کن را منظم ت
ــی  ــن  قطعات ــاره بی ــی به ــدی گلده در زمان بن
کــه درختــان در ســال آور و آنهایــی کــه ســال 

ــد. ــاد می کن ــی ایج ــت اختافات ــان اس ناآورش
مدیریت آبیاری

ــت  ــکیل پوس ــه تش ــی در مرحل ــترس آب اس
زودخندانــی  خطــر  می توانــد  اســتخوانی 
ــتان  ــل زمس ــر در فص ــد. اگ ــش ده را افزای
ــار  ــا به ــی ت ــید یعن ــام داده باش ــویی انج آبش
تأمیــن  درختــان  بــرای  کافــی  رطوبــت 
ــود  ــای موج ــتفاده از ابزاره ــا اس ــد. ب کرده ای
ــاک را  ــت خ ــد رطوب ــه( می توانی ــر، مت )آگ
بیازماییــد. امــا اگــر آبشــویی زمســتانه را 
ــاه  ــاری در م ــک آبی ــید ی ــداده باش ــام ن انج
آوریــل )اواخــر فروردیــن مــاه( می توانــد 
خطــر زودخندانــی را کاهــش دهــد، هرچنــد 

ــان بشــود.  ممکــن اســت باعــث زردی درخت
بنابرایــن، اگــر تصمیــم گرفتیــد در فروردیــن 
در  انجــام دهیــد، ترجیحــاً  مــاه آبیــاری 

ــد. ــاری کنی ــی آبی ــرم آفتاب ــای گ روزه
ــاد  ــل ایج ــال )عام ــه پرتق ــرم ناف ک

افالتوکســین(
ــه  ــر ب ــال اخی ــکا در 2 س ــته آمری ــت پس صنع
ــال را  ــه پرتق ــرم ناف ــت ک ــته آف ــی توانس خوب
ــاش  ــل ت ــت حاص ــن موفقی ــد. ای ــرل کن کنت
ــی  ــت باغ ــکات بهداش ــت ن ــداران در رعای باغ
ــر  ــز ب ــا تمرک ــر ب ــی موث ــتانی، سم پاش در زمس
ــت زمــان سم پاشــی،  ــی حشــره کش، رعای کارای
ــه  ــا ســم و برداشــت ب پوشــش کامــل هــدف ب
ــوای  ــاالً ه ــن احتم ــت.  همچنی ــع بوده اس موق
ــص  ــی نق ــته و ب ــال گذش ــار س ــک در به خن
ــرل  ــم در کنت ــته ها ه ــرم پس ــت ن ــودن پوس ب

ایــن آفــت بی تأثیــر نبوده اســت.
وضعیــت  چشــم انداز  پیش بینی هــا،  طبــق 
هــوای امســال حاکــی از ایــن اســت کــه در بهار 
ــن  ــه میانگی ــبت ب ــری نس ــوای گرمت ــاهد ه ش
ــان  ــه نش ــود. تجرب ــم ب ــل خواهی ــال های قب س
داده اســت کــه هــوای گــرم فصــل بهــار و 
ــد  ــر از ح ــده کمت ــن ش ــرمای تأمی ــاعات س س
شــدن  ریــز  باعــث  زمســتان  در  میانگیــن 
پســته ها  شــدن  ریــز  می شــود.  پســته ها 
معمــوالً افزایــش زودخندانــی را بــه دنبــال دارد 
ــت  ــت آف ــش جمعی ــه افزای ــر ب ــاً منج و متعاقب
کــرم نافــه پرتقــال در اوایــل فصــل خواهدشــد. 
آنطــور کــه مــا فهمیدیــم، اگــر در مرحلــه 
ــاک  ــل خ ــتخوانی، پروفی ــت اس ــکیل پوس تش
خشــک باشــد، ریزتــر شــدن پســته ها را در 
ــیده  ــار رس ــفانه اخب ــت. متاس ــد داش پی خواه
حاکــی از آن اســت کــه امســال جمعیــت 
ــال های  ــر از س ــت باالت ــن آف زمســتان گذران ای
ــن  ــا ای ــارزه ب ــن راه مب ــت. بهتری ــل بوده اس قب
آفــت رعایــت نــکات بهداشــت باغی در زمســتان 
ــن آفــت روی درخــت ســه  اســت، چــرا کــه ای
برابــر بیشــتر از روی زمیــن دوام مــی آورد. 
ــن  ــفیره های ای ــادی از ش ــداد زی ــوز تع ــر هن اگ
ــود،  ــاهده می ش ــت مش ــر درخ ــره در چت حش
بایــد بــه کارشــناس مربوطــه در خصــوص 
ــت مشــورت  ــن آف ــا ای ــارزه ب ــل مب ــه عم برنام
ــه  ــال ورود ب ــا در ح ــه م ــی ک ــود. از آنجای نم
فصــل رشــد هســتیم، بایــد پیگیــر محصــوالت 
ــرای  ــکا ب ــته آمری ــت پس ــده در صنع ــه ش ارائ
مقابلــه بــا ایــن آفــت، رعایــت زمان هــای 
ــیم. ــموم باش ــی س ــش کارای ــی و پای سم پاش

بازرگانی

 صادرات
  فت صادرات پسته خشک در پوست اُ دالر( اعالم شده 9.70یز )کیلویی اول فصل در پایصادراتی پسته در از وقتی قیمت

به ازای هر کیلو دالر  8.50قیمت  به درجه یک پسته خشک در پوست ،است. در حال حاضرشدیدی را تجربه کرده
 شود.میپیشنهاد 

  سنت نوسان داشته است. 14 و دالر 1سنت تا  8دالر و  1یورو از زیر ارزش  کورونااز زمان شیوع ویروس 
  است.شدهمغز مشاهده های مختلف کیفیتقیمت مغز پسته نسبتاً ثبات داشته و اختالف قیمتی اندکی در 
 بارهای زیادی  باعث شده که کوروناگیری ویروس حاضر باتوجه به اینکه همهحالو در در بازار یقیمت نااطمینانی خاطرهب

 .استکند شدهتقاضا برای صادرات  در بنادر دپو شوند،
 تعطیل است،  ایشانهو بانکبرند قرنطینه بسر می مردم در یی مثل هند و ایتالیا کههای اصلی در بازارهایکی از نگرانی

 .هستندپرداخت کانتینرهایی است که به مقصد رسیده یا در راه  بالتکلیفی وضعیت
  مثل برنج، پاستا و بادام زمینی روی  استانداردبیشتر به خرید اقالم مصرفی و  اروپایی تغییر کرده کنندگانمصرفرفتار

 تقاضا برای پسته در اروپا به اندازه آمریکا نیست. اند تا پسته.آورده
 

 
 

  باغبانیگزارش 
 سرمای زمستانه

و ذخیره کربوهیدرات در درختان  پسته انتأمین نیاز سرمایی درختلزوماً برای  و مالیم بود   2019-2020زمستان سال سرمای 
کنند که بعداً برای گلدهی میشروع به ذخیره کربوهیدرات  ،. وقتی درختان در پاییز کم کم وارد مرحله خواب می شوندآل نبودایده

کند. اما اگر هوا در میخیره کربوهیدراتش استفاده ت از ذدر فصل بهار به آن نیاز دارند. اگر دما در فصل زمستان باال باشد درخ
و نتیجتاً گلدهی  در فصل بهار انرژی بیشترکند و میذخیره  ل زمستان سرد باشد و دما پایین بماند درخت کربوهیدرات بیشتریصف

 .خواهدداشت تریمنظم

$9.70 $9.60
$9.40 $9.30

$9.15
$9.00

$8.40

$7.50

$8.00

$8.50

$9.00

$9.50

$10.00

مهر آبان  آذر دی بهمن  اسفند فروردین

الر
د

ماه محصولی

)هر کیلو به دالر(روند تغییرات قیمت پسته خشک در پوست صادراتی آمریکا
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بازرگانی

فــروش داخلــی پســته آمریــکا در مــاه مــارس 
)11 اســفند 98 تــا 12 فروردیــن 99(، 14 
ــی 19  ــن افزایش ــه مبی ــوده ک ــن ب ــزار ت ه
درصــدی نســبت بــه مــاه مشــابه ســال 
گذشــته اســت. صــادرات 16 هــزار تــن بــوده 
ــه مــاه مشــابه ســال گذشــته، 42  و نســبت ب
ــن  ــت. بدی ــه کرده اس ــش را تجرب ــد کاه درص
ــدود 30  ــارس ح ــاه م ــروش م ــب، کل ف ترتی
هــزار تــن بــوده اســت کــه نشــان دهنده 
کاهشــی 24 درصــدی نســبت بــه مــاه مشــابه 
ســال گذشــته اســت. کوویــد-19 فــروش 
پســتۀ آمریــکا در بازارهــای مختلــف را تحــت 
ــل  ــکا از اوای ــت. در آمری ــرار داده اس ــر ق تأثی
ــار  ــردم دچ ــفند( م ــط اس ــارس )اواس ــاه م م
وســواس شــدید و خریــد بیــش از حــد پســته 
ســوپرمارکت های  در  رفتــار  ایــن  شــدند، 
ــد از آن  ــه بع ــد هفت ــم چن ــی ه ــای غرب اروپ
ــان  ــورد زم ــا در م ــد. عکس العمل ه ــده ش دی
ــت؛  ــاوت بوده اس ــار متف ــت ب ــل و دریاف حم
بعضــی خریــداران درخواســت جلــو انداختــن 
دریافــت بــار داده انــد و بعضــی دیگر خواســتار 
 1 جــدول  شــده اند.  آن  انداختــن  عقــب 
ــه  ــه و تجمعــی پســته آمریــکا ب فــروش ماهان
ــروش  ــش ف ــا افزای ــش ی ــد کاه ــن و درص ت
نســبت بــه ســال گذشــته را نشــان می دهــد. 
بیشــترین کاهــش فــروش در مــاه مــارس در 

ــت. ــاق افتاده اس ــیا اتف ــازار آس ب

فــروش داخلــی پســته آمریــکا تــا پایــان مــاه 
ــادل 7  ــه مع ــوده ک ــن ب ــزار ت ــارس، 78 ه م
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــش نس ــد افزای درص
ــان  ــا پای ــادرات ت ــت. ص ــته اس ــال گذش س
مــاه مــارس حــدود 130 هــزار تــن بــوده کــه 
ــدت مشــابه ســال گذشــته  ــا م در مقایســه ب
ــن  ــت. بدی ــدی اس ــی 26 درص ــر کاهش بیانگ
ترتیــب، کل فــروش پســته آمریــکا در هفــت 
 ،2019-2020 محصولــی  ســال  اول  مــاه 
ــه  ــده ک ــزارش ش ــن گ ــزار ت ــدود 208 ه ح
بیانگــر کاهشــی 16 درصــدی نســبت بــه 

ــت. ــته اس ــال گذش ــابه س ــدت مش م
قیمت هــا از مــاه گذشــته تاکنــون تغییــر 
رونــق  پســته  بــازار  و  نکرده انــد  زیــادی 
گلدهــی  از  درصــد   80 نــدارد.  چندانــی 

درختــان تاکنــون انجــام شده اســت. در طــول 
ــی  ــدت ده روز بارندگ ــه م ــی ب ــل گلده فص
ــت  ــخص نیس ــوز مش ــتیم. هن ــی داش مقطع
کــه ایــن بارش هــا تأثیــر منفــی روی گلدهــی 
ــه  ــی )نیم ــاه م ــل م ــر. اوای ــا خی ــته اند ی داش
دانه هــا  و  خوشــه ها  کــه  اردیبهشــت ماه( 
مشــخص تر  وضعیــت  می گیرنــد  شــکل 

خواهدشــد.
ــک  ــه ی ــته درج ــرم پس ــر کیلوگ ــت ه قیم
اُنــس 20-18، از 9.30 تــا 9.50 دالر بــوده 
ــس 25-21 از 8.80  ــک اُن ــه ی ــته درج و پس
تــا 9 دالر قیمــت داشته اســت. همچنیــن، 
ــا 7.30  ــدان 7 ت ــته ناخن ــرم پس ــر کیلوگ ه
دالر و مغــز کامــل 17 تــا 17.30 دالر قیمــت 

ــت. ــورده  اس خ
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 منتشر کرد: 99اردیبهشت  1پرایمکس در 

 پسته آمریکا به نقل از پرایمکس فروشگزارش 
 

 یدرصد 19 افزایشی مبین که بودههزار تن  14 (،99فروردین  12تا  98اسفند  11) مارس ماه در کایآمر پسته یداخل فروش
 را کاهش درصد 42 سال گذشته، مشابه ماه به نسبت و بوده هزار تن 16 صادرات .است گذشته سالماه مشابه  به نسبت

 نسبتی درصد 24 کاهشیدهنده نشانکه  است بوده هزار تن 30 حدود مارس فروش ماه ب، کلیترت نیبد است.تجربه کرده
در آمریکا از  است.آمریکا در بازارهای مختلف را تحت تأثیر قرار داده پستۀفروش  19-کووید است. گذشته سال مشابه ماه به

های اروپای اوایل ماه مارس )اواسط اسفند( مردم دچار وسواس شدید و خرید بیش از حد پسته شدند، این رفتار در سوپرمارکت
است؛ بعضی خریداران ت بار متفاوت بودهها در مورد زمان حمل و دریافالعملغربی هم چند هفته بعد از آن دیده شد. عکس

فروش ماهانه و تجمعی  1جدول اند. خواستار عقب انداختن آن شدهاند و بعضی دیگر درخواست جلو انداختن دریافت بار داده
ماه دهد. بیشترین کاهش فروش در کاهش یا افزایش فروش نسبت به سال گذشته را نشان می و درصدبه تن پسته آمریکا 

 است.بازار آسیا اتفاق افتادهمارس در 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته  شیافزا درصد 7 معادل بوده کههزار تن  78 ،مارسپایان ماه  تا کایآمر پسته یداخل فروش
 26کاهشی  بیانگرمدت مشابه سال گذشته که در مقایسه با  هزار تن بوده 130حدود  مارستا پایان ماه  صادرات. است

هزار تن  208 حدود ،2019-2020اول سال محصولی  ماه هفتدر  پسته آمریکا بدین ترتیب، کل فروشدرصدی است. 
 است. گذشته سال مشابه مدت درصدی نسبت به 16 کاهشی که بیانگر گزارش شده

 
 

 
 مقاصد

 ماهانه تجمعی
درصد فروش 

 از کل تجمعی
میزان 
 فروش

درصد تغییر نسبت 
 سال گذشتهبه 

میزان 
 فروش

درصد تغییر نسبت 
 سال گذشتهبه 

 % 19 14.000 % 7 78.000 % 38 داخل آمریکا
 % 1 1.000 % 8 9.000 % 4 آمریکای شمالی

 %-16 10.000 %-16 43.000 % 20 اروپا
 %-80 2.000 %-33 61.000 % 29 آسیا

 %-46 3.000 %-30 16.000 % 7 رمیانهوخا
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جدول 1  1جدول 
 

درصد از گلدهی درختان تاکنون انجام  80بازار پسته رونق چندانی ندارد. اند و نکرده زیادیها از ماه گذشته تاکنون تغییر قیمت
ها تأثیر منفی است. در طول فصل گلدهی به مدت ده روز بارندگی مقطعی داشتیم. هنوز مشخص نیست که این بارششده

تر گیرند وضعیت مشخصمیشکل ها و دانهها ماه( که خوشهاند یا خیر. اوایل ماه می )نیمه اردیبهشتروی گلدهی داشته
 شد.خواهد
 دالر 9تا  8.80از  21-25 اُنس یک درجه پسته و بوده دالر 9.50تا  9.30، از 18-20 اُنس یک درجه پسته کیلوگرم هر قیمت
 .است خورده قیمت دالر 17.30تا  17کامل  مغز دالر و 7.30تا  7 ناخندان پسته کیلوگرم هر همچنین، است.داشته قیمت
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مــردودی  گزارش هــای  تعــداد  مجمــوع   )97-98(  2019 ســال  در 
محموله هــای مغزجــات درختــی و خشــکبار وارداتــی بــه اتحادیــه اروپــا، ژاپــن 
ــد  ــب 8.8، 22.6 و 35.5 درص ــه ترتی ــال 2018 ب ــه س ــبت ب ــترالیا نس و اس
ــای  ــردودی محموله ه ــای م ــداد گزارش ه ــس، تع ــت. برعک ــش داشته اس کاه
ــب  ــن ترتی ــود و بدی ــه رو ب ــش روب ــا 54.8 درصــد افزای ــکا ب ــه آمری ــی ب واردات
ــود را شکســت. وجــود ســم  ــاز شــده ب ــد کاهشــی کــه از ســال 2015 آغ رون
افاتوکســین دلیــل اصلــی اعان هــای مــردودی مخصوصــاً در مغزجــات 
ــای  ــه گزارش ه ــوط ب ــات مرب ــه جزئی ــت. در ادام ــزارش شده اس ــی گ درخت
ــه  ــه اتحادی ــی ب ــی و خشــکبار واردات ــات درخت ــای مغزج ــی محموله ه مرجوع

ــود.  ــه می ش ــال 2019 ارائ ــترالیا در س ــن و اس ــکا، ژاپ ــا، آمری اروپ
• اتحادیه اروپا

ــوراک دام در  ــی و خ ــه موادغذای ــوط ب ــریع مرب ــدار س ــتم هش ــف )سیس راس
ــردودی  ــای م ــداد اعانه ــا(، کل تع ــیون اروپ ــی کمیس ــت غذای ــازمان امنی س
ــات، 133  ــه مغزج ــوط ب ــا مرب ــدد از آنه ــه 410 ع ــرد ک ــام ک ــدد اع را 570 ع
ــوراک  ــِی خ ــه بادام زمین ــوط ب ــم مرب ــدد ه ــه خشــکبار و 27 ع ــوط ب ــدد مرب ع
دام وارداتــی بــه اتحادیــه اروپــا بودنــد. ایــن آمــار بیانگــر کاهشــی 8.8 درصــدی 
نســبت بــه ســال 2018 کــه 625 گــزارش مــردودی در اتحادیــه اروپــا بــه ثبــت 
رســید، محســوب می شــود. در مغزجــات، بیشــترین آمــار مــردودی مربــوط بــه 
ــردودی  ــزارش م ــزارش شــد. از مجمــوع 66 گ ــادام گ ــی، پســته و ب ــادام زمین ب
مربــوط بــه پســته، 29 گــزارش مربــوط بــه پســته وارداتــی از ترکیــه، 18 گــزارش 
ــران  ــی از ای ــه پســته واردات ــوط ب ــزارش مرب ــی و 14 گ ــص پســتۀ آمریکای مخت
گــزارش شده اســت. 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 افاتوکســین و اوکراتوکســین 

آ )OTA( گــزارش شده اســت. 
• آمریکا

تعــداد گزارش هــای مرجوعــی مغزجــات درختــی وارداتــی بــه آمریــکا، نســبت 
ــال 2018،  ــل س ــت. مث ــدی اس ــی 67 درص ــن افزایش ــال 2018 مبی ــه س ب
بادام زمینــی  بیشــترین تعــداد گزارش هــای مغزجــات درختــی مختــص 
ــل  ــت. دلی ــوده اس ــادام ب ــترالیا( و ب ــی اس ــدق بوم ــا )فن ــد از آن ماکادمی و بع

ــد و  ــودن برن ــدوش ب ــات مخ ــی مغزج ــای واردات ــدن محموله ه ــی رد ش اصل
بســته بندی کاال، آلودگــی بــه ســالمونا و افاتوکســین اعــام شده اســت. 
ــه  ــکا نیــز نســبت ب ــه آمری ــی ب تعــداد گزارش هــای مرجوعــی خشــکبار واردات
ســال 2018 افزایشــی 50 درصــدی داشــته اســت. مثل ســال 2018، بیشــترین 
تعــداد گزارش هــای مــردودی بــه ترتیــب مختــص کشــمش، خرمــا و آلوخشــک 
ــته بندی  ــد و بس ــودن برن ــدوش ب ــوالت، مخ ــودن محص ــف ب ــت. کثی بوده اس
کاال و باقیمانــده ســموم در خشــکبار وارداتــی بــه آمریــکا دالیــل اصلــی مرجــوع 

شــدن محموله هــا بوده انــد.
• ژاپن

مــردودی  گزارش هــای  تعــداد  متوالــی  ســال  دومیــن  بــرای  ژاپــن  در 
 2018 ســال  بــه  نســبت  خشــکبار  و  درختــی  مغزجــات  محموله هــای 
ــه  ــوط ب ــردودی مرب ــار م کاهــش )22.6 درصــد( داشــته اســت. بیشــترین آم
ــزارش  ــی گ ــی بادام زمین ــوالت جانب ــک و محص ــادام، انجیرخش ــی، ب بادام زمین
ــن  ــه ژاپ ــی ب ــکبار واردات ــات و خش ــدن مغزج ــردود ش ــی م ــل اصل ــد. دلی ش
ــوع  ــت. در مجم ــوده اس ــد( ب ــوع 92 درص ــین )در مجم ــم افاتوکس ــت س رؤی
ــی اعــام شــده کــه 3 عــدد از  ــه پســته واردات ــوط ب 5 گــزارش مــردودی مرب
ــته  ــای پس ــردودی محموله ه ــل م ــد. دالی ــران بوده ان ــدد از ای ــکا و 2 ع آمری
ــزارش  ــدور( گ ــد )کنفی ــم ایمیداکلوپری ــده س ــین و باقیمان ــود افاتوکس وج

شده اســت.
• استرالیا

اســترالیا کل تعــداد اعانهــای مــردودی ایــن کشــور را 29 عــدد اعــام کــرد 
ــه ســال 2018 اســت. بیشــترین  ــن کاهشــی 50 درصــدی نســبت ب ــه مبی ک
آمــار مــردودی مربــوط بــه بــادام زمینــی و محصــوالت جانبــی آن بــوده اســت. 
ــردودی  ــداد م ــز انجیرخشــک و کشــمش بیشــترین تع ــورد خشــکبار نی در م
ــِی  ــی رد شــدن محموله هــای واردات ــد. دلیــل اصل ــه خــود اختصــاص دادن را ب
مغزجــات و خشــکبار وجــود ســم افاتوکســین )در مجمــوع 72 درصــد( اعــام 

شــد.

بازرگانی

گزارش مردودی محموله های مغزجات درختی و خشکبار وارداتی 
به اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و استرالیا

مرزگیرشدن محموله های آلوده
سحر نخعی
دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

 
 

 استرالیا 
 2018درصدی نسبت به سال  50مبین کاهشی عدد اعالم کرد که  29این کشور را های مردودی کل تعداد اعالناسترالیا 

بوده است. در مورد خشکبار نیز انجیرخشک و ار مردودی مربوط به بادام زمینی و محصوالت جانبی آن . بیشترین آماست
 وجودهای وارداتیِ مغزجات و خشکبار دلیل اصلی رد شدن محمولهکشمش بیشترین تعداد مردودی را به خود اختصاص دادند. 

 اعالم شد.درصد(  72)در مجموع سم افالتوکسین 
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ــای  ــداری آب ه ــا پای ــیگما ی ــرح س ط
زیرزمینــی )SGMA( بــرای مدیریــت 
برداشــت  اضافــه  کــه  ســفره هایی 
آب دارنــد برنامه ریــزی شــده اســت. 
ــدار  ــت پای ــون مدیری ــور قان ــن منظ بدی
)درازمــدت( آب هــای زیرزمینــی اتخــاذ و 
ــه تدریــج در سرتاســر  تدویــن شــده و ب
ایالــت کالیفرنیــای آمریــکا در حــال اجــرا 
اســت. امــا ایــن طــرح چــه تأثیــری بــر 
ــد  ــه خواه ــاورزان منطق ــت کش معیش
گذاشــت؟ مصاحبــه کوتــاه پیــش رو 
خبــری  شــبکه  از  مالکــوم  متیــو  را 
ــن  ــای دانک ــا آق ــا ب ــاورزِی کالیفرنی کش
مکوایــن، اقتصــاددان متخصــص در حــوزه 
منابــع آبــی و کشــاورزی انجــام داده 
ــار  ــن اخب ــان آخری ــه در جری ــت ک اس

ــم. ــرار بگیری ــوع ق ــن موض ای
طــرح ســیگما بــه لحــاظ اقتصــادی چــه 
ــی  ــاورزان کالیفرنیای ــرای کش ــی ب معنای

دارد؟
ســن  دره  در  ســیگما  طــرح  پیاده ســازی 
ــه  ــداری ســفره هایی کــه اضاف ــرای پای واکیــن ب
ــم  ــن االن ه ــد از همی ــی دارن ــت بحران برداش
شــروع شــده و قــرار اســت مناطــق مختلــف تــا 
ســال 2040 بــه پایــداری برســند. اجــرای ایــن 
ــال  ــه دنب ــداران ب ــرای باغ ــی ب ــرح هزینه های ط
ــد  ــون بای ــق قان ــی؛ طب ــای اجرای دارد: هزینه ه
ســاالنه و هــر 5 ســال یکبار بــه روزرســانی انجام 
ــق  ــانی ها از طری ــه روزرس ــن ب ــه ای ــود. هزین ش
ــود.  ــن می ش ــت آب تأمی ــه قیم ــش تعرف افزای
ــع  ــن مناب ــی تأمی ــه معن ــداری؛ ب ــت پای مدیری
ــع فعلــی  ــا کاهــش مصــرف مناب ــی ی ــد آب جدی
از طریــق مثــًا از آب انداختــن زمین هــای 
کشــاورزی اســت. مقــدار هزینــه تأمیــن منابــع 
جدیــد آبــی بســتگی بــه دردســترس بــودن آن 
منابــع دارد کــه در حــال حاضــر توســعه منابــع 
جدیــد آب ســطحی محدودیت هــای زیــادی 
ــوع  ــراه دارد. موض ــه هم ــا ب ــت کالیفرنی در ایال
داغ روز پیاده ســازی طــرح ســیگما از طریــق 
ــت،  ــا اس ــره در آبخوان ه ــیاب ذخی ــارژ س ش
بدیــن ترتیــب کــه ســیاب حاصــل از ســال های 
پربــارش یــا بــرای آبیــاری بــه ســمت زمین های 

کشــاورزی هدایــت می شــود یــا وارد منابــع 
ذخیره ســازی آب بــرای کشــاورزی می شــود. 
آخریــن گزینــه خشــک کــردن زمین هــای 
کشــاورزی اســت. بــا توجــه بــه هزینــه ایــن کار 
ــده،  ــته ش ــاورزی کاش ــوالت کش و ارزش محص
ــت  ــن کار در ایال ــنگین اقتصــادی ای ــب س عواق
کالیفرنیــا قابــل پیش بینــی اســت. مشــاغل 
بســیار زیــادی در زمینــه تولیــد و فــرآوری 
ــن  ــه ای ــه ب ــتند ک ــاورزی هس ــوالت کش محص
زمین هــای کشــاورزی وابســته  هســتند. بــه 
ــاورزی  ــه کش ــن ک ــن واکی ــوص در دره س خص
بخــش اصلــی اقتصــاد منطقــه را تشــکیل 
می دهــد و اکثــر فعالیت هــای اقتصــادی بــه 
درآمدهــای ناشــی از ایــن زمین هــا متکــی 

ــتند. هس
مشــخص اســت کــه بــرای اجــرای 
ــای  ــن زمین ه ــی از ای ــرح بخش ــن ط ای
و  شــوند  خشــک  بایــد  کشــاورزی 
ــش  ــه نق ــاورزی چ ــه کش ــم ک می دانی
مهمــی در اقتصــاد منطقــه دارد. بــرای آن 
ــاً چــه  ــاده دقیق زمین هــای از کشــت  افت
اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ چــه اســتفاده ای 

ــرد؟ ــا ک ــود از آنه ــداً می ش بع
ســوال مهمــی اســت. اینکــه اجراســازی طــرح 
ــرای  ــادی ب ــب اقتص ــه عواق ــاً چ ــیگما دقیق س
مشــاغل محلــی دارد و چــه تأثیــری بر معیشــت 
بــه  بســتگی  می گــذارد  منطقــه  ســاکنان 
موقعیــت آن زمیــن کشــاورزی دارد. تبدیــل 
ــکونی  ــق مس ــه مناط ــاورزی ب ــای کش زمین ه
می توانــد گزینــه جایگزیــن مناســبی باشــد 
چــرا کــه خیلــی از آن مناطــق توســعه شــهری 
مســکونی  مناطــق  همچنیــن،  یافته انــد. 
معمــوالً نیــاز آبــی کمتــری نســبت بــه مناطــق 
ــتگی  ــد بس ــت، هرچن ــد داش ــاورزی خواهن کش
ــا  ــم دارد. بعضی ه ــا ه ــعه آنه ــزان توس ــه می ب
جملــه  از  احمقانــه ای  پیشــنهادات  هــم 
ــا نیروگاه هــای  جایگزینــی مناطــق کشــاورزی ب
به هر حــال  می دهنــد.  خورشــیدی  انــرژی 
هیــچ کــدام از ایــن روش هــا نمی توانــد بــه 
ــاد  ــت ایج ــتغال و فعالی ــاورزی اش ــدازه کش ان
ــم  ــده می بینی ــه آین ــگاه ب ــا ن ــن ب ــد. بنابرای کن
ــرای اجــرای طــرح ســیگما در 20 ســال  ــه ب ک

ــد  ــادی بای ــات زی ــرات و اصاح ــش رو تغیی پی
انجــام شــود و تصــور اینکــه ایــن مناطــق، 
خــارج از اســتفاده کشــاورزی، در آینــده بــه چــه 
شــکل در می آیــد واقعــاً دشــوار اســت. تخمیــن 
ســطح زیرکشــتی کــه قــرار اســت از آب بیفتد و 
خشــک شــود فقــط در دره ســن واکیــن حــدود 
ــرآورد می شــود. ــار ب ــزار هکت ــی 400 ه 200 ال

بــا توجــه بــه ارزش بــاالی زمیــن و 
ــی از  ــت محصوالت ــه کاش ــی ک موقعیت
ــد،  ــات دارن ــایر مغزی ــادام و س ــل ب قبی
ــاورزی  ــق کش ــازی مناط ــی خشک س وقت
ــا قیمــت زمیــن را هــم  شــروع شــود آی

ــد؟ ــرار می ده ــر ق ــت تأثی تح
تــا همیــن االن هــم شــاهد اصاحاتــی در ارزش 
زمیــن بوده ایــم. ارزش زمیــن بســتگی بــه ارزش 
محصوالتــی دارد کــه روی آن کشــت می شــود. 
ــت  ــر ایال ــن در سراس ــت زمی ــی قیم به طور کل
کالیفرنیــا از ســال 2015-2014 شــروع بــه 
ــازار  افزایــش کــرد و آن هــم بیشــتر به خاطــر ب
ــان،  ــود. از آن زم ــات ب ــروش مغزج ــق ف پررون
ــن  ــدی پایی ــا ح ــا ت ــق قیمت ه ــر مناط در اکث
آمده اســت. نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه 
از زمــان تدویــن قانــون ســیگما تاکنــون شــاهد 
ــی  ــن ارزش باغات ــی بی ــاوت قیمت ــکاف و تف ش
کــه بــه آب هــای ســطحی دسترســی داشــته اند 
ــی  ــای زیرزمین ــه آب ه ــط ب ــه فق ــی ک و آنهای
دسترســی داشــتند، بوده ایــم. ایــن موضــوع 
ــه طــرح ســیگما اســت؛ مثــًا  کامــًا وابســته ب
ــم آب  ــک شش ــط ی ــه فق ــی ک ارزش زمین های
مــورد نیــاز بــرای تولیــد اقتصــادی محصــول در 
دراز مــدت را دارنــد نســبت بــه مناطقــی که آب 
مــورد نیــاز و کافــی دارنــد پایین تــر اســت. ایــن 
موضــوع تأثیــر زیــادی بــر قیمــت و ارزش زمیــن 
ــت اختــاف قیمتــی  ــه همیــن عل می گــذارد، ب
قابــل توجهــی بیــن مناطــق دارای آب ســطحی 
ــی  ــای زیرزمین ــه آب ه ــط ب ــه فق ــی ک و مناطق

ــد، ایجــاد خواهدشــد. دسترســی دارن

آب کالیفرنیا در مسیر پایداری
سحر نخعی

مسئول روابط بین الملل انجمن پسته ایران



 
 

 سرشاخه پسته و رفع عالیم کمبود رشد رویشی

 پس از دو هفته گموز پسته ترمیم زخم

پیشگیری و مؤثر در  ،اسپانیا فیوچراکوشرکت ، تولید سم -محلول کود
 پسته آلترناریایو  سرخشکیدگی، گموزهای درمان بیماری

  ن مس یوبه همراه   فسفیت پتاسیممحلول( کالت EDTA) 

  صیت قارچ شی و باکتری خا شی به همراه خواص تغذیه ک صر  ک ای ) عنا
 (پتاسیم  مس و

      ستمیک دو سی صیت  طرفه )انتفال از طریق آوند چوب و آبکش به   خا
 های گیاه(تمام اندام

 اثرگذاری سریع به دلیل حاللیت و جذب باال 

 ها شگگامل گموز، شگگانکر پیشگگگیری و درمان طیو وسگگیزی از بیماری
سیب و گالبی، لکه    شک  میری، آلترناریا، غربالی، انواع بوتهباکتریایی، آت

 و ...   شتری هلو و آنتراکنوز، لب های سطحی و داخلیسفیدک

      و  پسته  درصد خندانی ها، افزایش رشد رویشی، قطر سرشاخه و جوانه
 رفع عارضه ریزبرگی )قرمزو( 

  ،محصوالتمیوه و کیفیت افزایش تزداد گل 

 گیری میوهزودرس کردن و رنگ 

  مصرف هزینهکاهش دز پایین و  

  عدم بروز مقاومت در بیمارگر 

 فاقد دوره کارنس 

 هابهترین گزینه در مدیریت تلفیقی بیماری 

  دارای گواهی استانداردISO9001، OMRI   ،BCS 
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www.futurecobioscience.com 
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دفتر مرکزی: 02335239682                                  کرمان: 4710 3273 034- 09132409671
استان خراسان: 09159110903- 09153037863    سیرجان: 09133457459

قابلیت اختالط سوپرکال با نوناپلکس

فرموله شده بر اساس نیاز درخت پسته

NONAPLEX نوناپلکس

تحریک فتوسنتز 
فعالسازی آنزیم اوره آز و تسریع پروتئین سازی 

کاهش ریزش برگ و میوه ناشی از اتیلن 



website:www.aplgp.com

از سال 1380 تا کنون
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