
شــصت و پنجمیــن جلســه کمیتــه باغبانــی انجمــن 
پیش بینــی  بازبینــی  هــدف  بــا  ایــران  پســته 
محصــول پســته کشــور در تاریــخ ســی اُم آبــان مــاه 
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــل ات ــاری در مح ــال ج س
ــای  ــور اعض ــا حض ــان ب ــاورزی کرم ــادن و کش مع
ــدگان عضــو  ــی فرآوری کنن ــن برخ ــه و همچنی کمیت

ــد. ــزار ش ــن برگ انجم
ــی انجمــن هــر ســاله پــس از ســپری  کمیتــه باغبان
شــدن فصــل برداشــت، اقــدام بــه بازبینــی پیش بینــی 
بهــاره ایــن انجمــن، بــه منظــور حصــول اطمینــان از 
محقــق شــدن میــزان اعــام شــده تولیــد محصــول 

ــد. ــال می نمای ــته در آن س پس
در ایــن راســتا پــس از بحــث و تبــادل نظــر اعضــای 

ــات  ــواهد و گزارش ــی ش ــه و بررس ــر در جلس حاض
ــرآوری،  ــای ف ــته از کارگاه ه ــد پس ــه تولی ــوط ب مرب
ــور،  ــر کش ــن از سراس ــن انجم ــدگان و معتمدی نماین
ــت  ــک در پوس ــته خش ــول پس ــد محص ــزان تولی می
بــرای ســال محصولــی جــاری بــا کاهــش حــدود 6 
ــزار  ــاره،  52 ه ــی به ــه پیش بین ــبت ب ــدی نس درص
تــن تخمیــن زده شــد. بــر ایــن اســاس، میــزان تولیــد 
ــن و  ــزار و 500 ت ــان ۱0 ه ــتان کرم ــته در اس پس
ــز کشــور  ــد در ســایر مناطــق پســته خی ــزان تولی می

ــود. ــرآورد می ش ــن ب ــزار و 500 ت ۴۱ ه
شــایان ذکــر اســت کــه اطاعــات پیش بینــی 
ــن  ــزار ت ــد 55 ه ــی از تولی ــن، حاک ــی انجم مقدمات

ــود.  ــاری ب ــال ج ــک در س ــته خش پس
ــک  ــه تفکی ــال ۹7 ب ــدی در س ــته تولی ــدار پس مق
اســتان ها و مناطــق مختلــف پســته خیز اســتان 

ــت. ــده اس ــه ش ــدول ارائ ــان در ج کرم
ــد پســته توجــه  ــا جــدول تفکیکــی تولی در رابطــه ب

ــکات ضــروری اســت: ــن ن ــه ای ب
* هــر ســاله مقــداری از پســتۀ تــر صــرف ترخــوری 

به صــورت میــوه تــازه می شــود کــه در مقادیــر 
ــت. ــور نشده اس ــوق منظ ــدول ف ــدرج در ج من

* برآوردهــا بــر اســاس آمارگیــری نمونــه ای از 
ــف  ــق مختل ــداران مناط ــرآوری و باغ ــای ف واحده
ــبت  ــاری نس ــال ج ــول س ــه  محص ــع ب ــور راج کش
بــه محصــول ســال های ۱۳۹5 و ۱۳۹6 بدســت 

آمده اســت. 
* ارقــام بــه دســت آمــده بــا احتســاب پســته کالــک 

کــه در تولیــد مغــز ســبز بــکار مــی رود، می باشــند.
* برآوردهــا صرفــًا نمایانگــر مقــدار پیش بینــی 
کمیتــه باغبانــی انجمــن پســته ایــران بــوده و 
ــه مقــدار واقعــی محصــول،  احتمــال خطــا نســبت ب
محصــول  میــزان  کــه  ســال هایی  در  خصوصــًا 
ــش  ــال ۹7 دارد، افزای ــد س ــی همانن ــش فاحش کاه

بــد. می یا
ــتقبال از  ــا اس ــران ب ــته ای ــن پس ــه انجم *  دبیرخان
انتقــادات، آمــاده دریافــت نظــرات و پیشــنهادات 
فعــاالن صنعــت پســته جهــت بهبــود روش تخمیــن 

ــت.  ــور اس ــته کش ــول پس محص

باغبانی
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کاهش 6 درصدی پیش بینی اولیه 
جلسه بازبینی پیش بینی محصول 

کمیته باغبانی انجمن پسته ایران

 

 بینی تولید )تن(پیش منطقه

 4.000 رفسنجان و انار

 2.500 سیرجان

 1.500 کرمان

 500 زرند

 500 شهربابک

 500 راور

 500 راین

 500 سایر

 10.500 جمع استان کرمان

 17.000 خراسان رضوی

 4.500 خراسان جنوبی

 2.500 یزد

 2.500 فارس

 2.000 سمنان

 500 سیستان و بلوچستان

 4.000 مرکزی

 500 اصفهان

 2.000 قم

 4.500 و قزوین تهران

 1.500 سایر

 41.500 هاجمع سایر استان

 52.000 جمع کل کشور

 


