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دومیــن جلســه کمیتــه باغبانــی انجمــن 
پســته ایــران در تاریــخ 26 تیرمــاه امســال بــا 
هــدف پیــش  بینــی اولیــه ی تولیــد محصــول 
۱۳96 پســته کشــور در محــل اتــاق بازرگانی 
کرمــان برگــزار شــد. یکــی از فعالیــت هــای 
مهــم کمیتــه ی باغبانــی انجمــن، بررســی و 
پیــش بینــی مقــدار تولیــد پســته ی تولیــدی 
هــر ســال قبــل از برداشــت و تخمیــن آن در 
دو مقطــع زمانــی پــس از برداشــت محصــول 
اســت. بــه ایــن منظــور، پــس از جمــع 
ــته  ــد پس ــه تولی ــوط ب ــات مرب  آوری اطالع
ــور و  ــر کش ــن در سراس ــدگان انجم از نماین
ارائــه نظــرات و گــزارش مشــاهدات میدانــی 
ــته در  ــد پس ــدار تولی ــه، مق ــای کمیت اعض

کشــور پیــش بینــی مــی شــود.
بــر اســاس جمــع بنــدی ایــن کمیتــه 
انتظــار مــی رود میــزان تولیــد محصــول 
ــی  ــال محصول ــور در س ــک کش ــته خش پس
ــن  ــد و ای ــن باش ــزار ت ــدود 2۳5 ه 96، ح
ــال  ــد س ــا تولی ــه ب ــی در مقایس ــش بین پی
ــش را  ــه 5۳ درصــد افزای ــک ب گذشــته نزدی
نشــان مــی دهــد. البتــه بــا توجــه بــه نــاآور 
بــودن ســال محصولــی قبــل و خســارات 
ســرمازدگی و آفــات طــی ســال، انتظــار 
ــاری  ــال ج ــد س ــه تولی ــل توج ــش قاب افزای
نامناســب  کیفیــت  امــا  داشــت؛  وجــود 
ــار و  ــی به ســرمای زمســتان، نوســانات دمای
همچنیــن گرمــای شــدید انتهــای فروردیــن 
مــاه امســال، خســارت برخــی ارقــام کشــیده 
را بــه همــراه داشــت کــه تــا حــدی موجــب 

ــد.  ــارات ش ــل انتظ تعدی
ــا در  ــل از گفتگوه ــج حاص ــاس نتای ــر اس ب
ایــن جلســه، در حــال حاضــر پدیــده ی 
خاصــی در بــاغ هــا مبنــی بــر کاهــش 
محصــول مشــاهده نمــی شــود، امــا بــه هــر 
حــال بایــد تــا زمــان برداشــت منتظــر مانــد 
تــا برآوردهــا بــه واقعیــت نزدیــک تــر شــوند. 

ــداری از  ــاله مق ــر س ــت ه ــر اس ــایان ذک ش
ــای  ــتان ه ــول اس ــاً محص ــر عمدت ــته ت پس
خراســان رضــوی و ســمنان صــرف ترخــوری 
بصــورت میــوه تــازه مــی شــود کــه در مقادیر 
منــدرج در جــدول فــوق منظــور نشــده 

ــت. اس
صرفــاً  جــدول  در  منــدرج  برآوردهــای 
نمایانگــر مقــدار پیــش بینــی کمیتــه ی 
و  بــوده  ایــران  پســته  انجمــن  باغبانــی 
ــی  ــدار واقع ــه مق ــبت ب ــا نس ــال خط احتم

دارد. وجــود   96 ســال  محصــول 

پیش بینی کمیته باغبانی انجمن پسته ایران از:

پسته تولیدی کشور در سال 96

پیش بینی منطقهردیف
تولید )تن(

7۳.000رفسنجان و انار۱

28.000سیرجان2

20.000کرمان۳

2۱.000زرند4

4.500شهربابک5

4.000راور6

۱.000راین7

500سایر8

152.000جمع استان کرمان9

25.000خراسان رضوی۱0

۱0.000خراسان جنوبی۱۱

۱7.000یزد۱2

7.500فارس۱۳

4.000سمنان۱4

۳.500سیستان و بلوچستان۱5

4.500مرکزی۱6

۱.500قزوین۱7

۱.500اصفهان۱8

2.500قم۱9

4.500تهران20

۱.500سایر2۱

83.000جمع سایر استان ها22

235.000جمع کل کشور2۳


