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جلســه مشــترک انجمــن پســته ایــران و مســئولین 
اســتانداری  در  رفســنجان  ولیعصــر  دانشــگاه 
ــور  ــاون ام ــان مع ــر دهق ــا ریاســت دکت ــان ب کرم
اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری کرمــان در 

ــد. ــزار ش ــت ماه برگ اردیبهش
پیگیــری فعالیت هــای  ایــن جلســه  از  هــدف 
ــکاری  ــا هم ــت پســته ب ــر در صنع مشــترک و موث
ســه نهــاد انجمــن پســته ایــران، دانشــگاه ولیعصــر 
رفســنجان و جهاد کشــاورزی شهرســتان رفســنجان 

ــود.  ب
ــه  ــرد ک ــد ک ــه تأکی ــاز برنام ــان در آغ ــر دهق دکت
علــت حضــور دانشــگاه ولیعصــر رفســنجان، تحقق 
ــن  ــران و ای ــته ای ــن پس ــن انجم ــر بی ــاط موث ارتب
ــن  ــوع روغ ــون موض ــال 97 پیرام ــگاه در س دانش
ولــک بوده اســت. در نتیجــه، جلســه مشــترکی 
بــرای پیگیــری فعالیت هایــی کــه رضایــت طرفیــن 

را در پــی داشــته باشــد، تشکیل شده اســت. 
زهــرا مرتضــوی، دبیــر کل انجمن پســته ایــران در 
رابطــه بــا حضــور انجمــن در جلســه گفــت: »در 
بخــش خصوصــی دیــد بســیار منفــی نســبت بــه 
ــه ای  ــود دارد، درنتیجــه، عالق ــی وج بخــش دولت
ــه همــکاری وجــود نــدارد. دلیــل حضــور  هــم ب
امــروز مــن هــم در اینجــا نــه بــه خاطــر اعتمــاد 
ــور  ــر حض ــه خاط ــه ب ــی، بلک ــش دولت ــه بخ ب
اشــخاصی اســت کــه امــروز اینجــا هســتند. امروز 
بــرای تمریــن همــکاری بــا جمــع خوبــی همچون 
شــما اینجــا حاضــر شــدیم. مــن از طــرف انجمــن 
ــا  ــم م ــول می ده ــتم و ق ــران اینجــا هس ــته ای پس
ــمان را  ــه تالش ــق هم ــکاری موف ــک هم ــرای ی ب

بکنیــم«
محمودرضــا مهــدوی عضــو انجمــن پســته ایــران 
انجمــن  فعالیت هــای  معرفــی  بــا  رابطــه  در 
پســته ایــران در رابطــه بــا موضــوع روغــن ولــک 
ــی  ــرادی هرگــز به جای ــح داد: »حــرکات انف توضی
نمی رســد. هرکــدام از مــا به تنهایــی کار خودمــان 
ــم  ــار ه ــا را کن ــته م ــن پس ــم، انجم را می کردی
آورد و ســازماندهی کــرد. اطالعــات پراکنــده 
ــع آوری  ــی جم ــورد. وقت ــه درد نمی خ ــز ب هرگ
شــوند و به طــور تخصصــی تفکیــک شــوند 
آن وقــت می تــوان گفــت ایــن اطالعــات جریــان 
مفیــدی را ایجــاد خواهــد کــرد. در مســئله روغــن 
ــت  ــته ای ها صالحی ــدیم غیرپس ــه ش ــک متوج ول
این کــه  علی رغــم  ندارنــد،  تصمیم گیــری 
ــد.  ــته باش ــود داش ــده ای وج ــمت های تأییدکنن س
در مســیر کار متوجــه شــدیم افــرادی حــق امضــا 
ــی  ــده محصوالت ــان تولیدکنن ــه خودش ــد ک دارن
هســتند کــه جهت گیــری خاصــی ایجــاد می کنــد 
اســتانداردها، فــروش  بــا تدویــن بعضــی  و 
ــا  ــد؛ ام محصــوالت خودشــان را افزایــش می دهن
بــرای کســانی کــه خودشــان در کار تولیــد پســته 
ــت  ــک اهمی ــن ول ــادۀ روغ ــت نه ــتند، کیفی هس
ــود.  ــم ب ــان مه ــت آن برای م ــن، کیفی دارد. بنابرای
ــاورزان  ــه کش ــود و ب ــیت ها نب ــن حساس ــر ای اگ
آگاهــی داده نمی شــد و اگــر کــه مجموعــه 
دانشــگاه ولیعصــر بــه کمــک آقایــان دکتــر دهقــان 
ــگاهی  ــتگاه های آزمایش ــه دس ــزاده ب ــر علی و دکت
الزم مجهــز نشــده بــود و تولیدکننــدگان بــه همت 
ــه  ــدی نگرفت ــه را ج ــران قضی ــته ای ــن پس انجم

بودنــد، بــا ایــن قیمــت بــاالی پارافیــن، مــا امســال 
ــه روی  ــتیم ک ــزی نداش ــل چی ــر از گازوئی ــه  غی ب

درختان مــان بپاشــیم.«
ــی  ــگاه ول ــس دانش ــکری رئی ــر عس ــر رنجب دکت
عصــر رفســنجان در معرفــی فعالیت هــای  دانشــگاه 
ولیعصــر توضیــح داد: »آزمایشــگاه مرکزی دانشــگاه 
ــگاه  ــی در دانش ــگاه سم شناس ــا آزمایش ــراه ب هم
ولیعصــر راه انــدازی شده اســت. بــرای راه انــدازی آن 
نیــز بــا اداره اســتاندارد مکاتبــه انجــام داده ایم. منتظر 
هســتیم ســاختمان تعمیــر شــود و تــا دو مــاه دیگــر 

ــود.« ــد ب ــرداری خواه ــاده بهره ب آم
ــی را در  ــه مصوبات ــده در جلس ــائل مطرح ش مس

ــده اند: ــه آورده ش ــه در ادام ــت ک ــی داش پ
ــده  ــوع باقیمان ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج •  ب
ســموم کشــاورزی در آینــده صنعــت کشــاورزی 
ــای  ــاب آق ــته، جن ــت پس ــاً صنع ــران خصوص ای
دکتــر علــی علیــزاده از دانشــگاه ولی عصــر 
رفســنجان به عنــوان نماینــده ایــران اقدامــات الزم 
جهــت عضویت شــان در کمیتــه JMPR ســازمان 
ــوه  ــوص نح ــد. در خص ــورت دهن ــس ص کدک
تأمیــن هزینه هــای شــرکت در جلســات ایــن 
کمیتــه، مقــرر شــد پــس از طــی فرآینــد ثبت نــام 

ــد.  ــدا کن ــه پی ــرات ادام مذاک
ــنجان،  ــر رفس ــگاه ولی عص ــت دانش ــا حمای •  ب
آزمایشــگاه مرکــزی ایــن دانشــگاه تجهیــز شــود و 
در خصــوص آنالیزهــای باقیمانــده ســموم، کیفیت 

ســم و کــود بــه کشــاورزان خدمــات دهــد. 
• کمیتــه یــا دفتــر ارتبــاط بــا کشــاورزی در 
دانشــگاه ولی عصــر بــرای ارتبــاط مســتمر و 
ــائل  ــال مس ــور انتق ــاورزان به منظ ــا کش ــداوم ب م
دادن  ســوق  و  پســته  صنعــت  مشــکالت  و 
ــائل  ــمت مس ــه س ــجویی ب ــای دانش پایان نامه ه
صنعــت، تأســیس و تحــت نظــارت جنــاب آقــای 

ــد.  ــت نمای ــان فعالی ــر میردهق دکت
ــن  ــدگان انجم ــن نماین ــتمر بی ــات مس •  جلس
و دانشــگاه ولی عصــر پیرامــون موضوعــات و 
چالش هــای باغبانــی بــا توالــی مشــخص ماهانــه 
و جلســات عمومی تــر بــا توالــی شــش ماهه 

ــردد. ــزار گ برگ

جلسه مشترک انجمن پسته ایران و مسئولین دانشگاه ولیعصر رفسنجان

قول یک همکاری موفق
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شــصت و هفتمیــن جلســه کمیتــه باغبانــی انجمــن 
ــا  ــاری ب ــال ج ــاه س ــخ 3 تیرم ــران در تاری ــته ای پس
هــدف پیــش بینــی اولیــه از تولیــد محصــول پســته 
ــی،  ــاق بازرگان ــل ات ــال 1398 در مح ــور در س کش
ــع، معــادن و کشــاورزی کرمــان برگــزار شــد.  صنای
بدیــن منظــور، پــس از جمــع آوری اطالعــات مربوط 
ــدگان انجمــن در سراســر  ــد پســته از نماین ــه تولی ب
کشــور و ارائــه نظــرات و گــزارش مشــاهدات 
ــته در  ــد پس ــدار تولی ــه، مق ــای کمیت ــی اعض میدان

کشــور پیش بینــی می شــود.
بــر اســاس جمع بنــدی ایــن کمیتــه انتظــار مــی رود 
ــور در  ــک کش ــته خش ــول پس ــد محص ــزان تولی می
ســال 1398 بــه عــدد 220 هــزار تــن برســد. قبــل از 
هــر چیــز بایــد گفــت ســوابق پیش بینــی ســال های 
ــن  ــرای تخمی ــن ب ــن روش انجم ــته و همچنی گذش
ــبت  ــال نس ــر س ــول ه ــی محص ــه پیش بین )مقایس
ــی  ــل از آن( نشــان می دهــد پیش بین ــه دو ســال قب ب
ــرات  ــا تغیی ــزان محصــول در ســال های همــراه ب می
شــدید در تولیــد کشــور یــا ســال پــس از آن 
می توانــد بــا خطاهــای فاحشــی همــراه باشــد. به هــر 
روی، پیش بینــی ســال جــاری در مقایســه بــا تولیــد 
ــش را  ــه 305 درصــد افزای ــک ب ســال گذشــته نزدی
ــه  ــد ک ــان می ده ــات نش ــد. گزارش ــان می ده نش
ــده  ــق عم ــیاری از مناط ــی 98 در بس ــال محصول س
پســته خیز ایــران ســال آور محســوب می شــود، ولــی 
عــدم گل آوری درختــان در فصــل گذشــته، خصوصًا 
مناطــق بــا ســابقه پســته، گریبانگیــر باغــداران ایــن 

ــا از  ــوده ت مناطــق بوده اســت و ایــن مســاله کافــی ب
نظــر تولیــد محصــول اختــالف فاحشــی بیــن میــزان 
ــد.  ــود داشته باش ــق وج ــن مناط ــات ای ــول باغ محص
هــر چنــد عوامل مختلفــی همچــون: کیفیت نامناســب 
ــل  ــدای فص ــی ابت ــانات دمای ــتان، نوس ــرمای زمس س
رشــد و ســرمازدگی، بــارش بــاران و تگــرگ از جملــه 
مخاطــرات طبیعــی بــود کــه باغــداران را بــا مشــکالتی 
مواجــه نمــود، ولــی در هــر صــورت باغــداران مناطــق 
مختلــف کشــور در ســال جــاری امیــدوار به برداشــت 
ــزان  ــه می ــتند. در ادام ــی هس ــل توجه ــول قاب محص
ــه  ــی  98 ب ــال محصول ــد پســته در س ــی تولی پیش بین
ــز  ــته خی ــف پس ــق مختل ــتان ها و مناط ــک اس تفکی

ــت. ــه شده اس ــان ارائ ــتان کرم اس
در رابطــه بــا جــدول تفکیکــی تولید پســته ســال 1398 

ذکــر چنــد نکته ضــروری اســت:
- هــر ســاله مقــداری از پســته تــر عمدتــاً محصــول 
اســتان های خراســان رضــوی و ســمنان صــرف 
ــه در  ــازه می شــود ک ــوه ت ــه صــورت می ترخــوری  ب
مقادیــر منــدرج در جــدول فــوق منظــور نشده اســت.

- بــرآورد صرفــاً نمایانگــر مقدار پیش بینی کمیســیون 
ــوده و احتمــال خطــا  باغبانــی انجمــن پســته ایــران ب

نســبت مقــدار واقعــی محصــول وجــود دارد.
ــتقبال از  ــا اس ــران ب ــته ای ــن پس ــه انجم - دبیرخان
انتقــادات، آمــاده دریافت نظــرات و پیشــنهادات فعاالن 
صنعــت پســته جهــت بهبــود روش تخمیــن محصــول 

ــد. ــور می باش ــته کش پس

پیش بینی محصول پسته سال 1398 کشور
کمیته باغبانی انجمن پسته ایران

پیش بینی تولید )تن(منطقه

24,000 رفسنجان

24,000انار

23,000سیرجان

22,000زرند

21,000کرمان

9,000شهربابک

1,000راور

1,000راین

1,000سایر

126,000جمع استان کرمان

32,000خراسان رضوی

20,000یزد
11,000خراسان جنوبی

9,000فارس

4,500مرکزی

4,000تهران

3,500سمنان

3,000قم

2,500اصفهان

2,500سیستان و بلوچستان

1,500قزوین

500سایر

94,000جمع سایر استان ها

220,000جمع کل کشور

باغبانــی 
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باغبانــی 

ــه نظــر شــما ســاالنه چــه مقــدار پســته تولیــد  ب
ــی شــود؟ م

ســاالنه حــدود 200 هــزار تــن پســته صــادر می شــود. 
هــر کیلــو پســته را 100 هــزار تومــان محاســبه کنیــم. 
ــد  ــاً تولی ــان پســته قطع ــارد توم نتیجــه 20 هــزار میلی

می شــود.
تقریبــاً 7 الــی 8 هــزار میلیــارد تومــان آن هزینــه 

. می شــود
ــزار  ــن 7-8 ه ــدار از ای ــه مق ــما چ ــر ش ــه نظ ب

ــود؟ ــه می ش ــی هزین ــان اضاف ــارد توم میلی
ــزار  ــی 4 ه ــارد، 3 ال ــزار میلی ــی 8 ه ــن  7 ال از کل ای
میلیــارد تومــان دور ریختــه می شــود. ایــن دور ریختــن 
شــامل خطاهایــی اســت کــه رخ می دهد؛ ســم اشــتباه، 
گرمازدگــی، ســرمازدگی، آبیــاری نابجــا، تغذیــه غلــط، 
کاشــت غلــط در بسترســازی اشــتباه و سمپاشــی 
بی اثــر و .... می تواننــد ناشــی از عــدم اطــالع یــا عــدم 

تشــخیص درســت باشــند.  
ــتباه  ــدار اش ــر باغ ــت اگ ــن اس ــوال ای ــال س ح
نمی کــرد و کار درســت انجــام می شــد چــه 
قــدر بــر حســب هکتــار نتیجــه حاصــل می شــد؟
ــد  ــار می توان ــر حســب هکت ــن ســوال ب ــه ای پاســخ ب
ایــن چنیــن باشــد؛ حــدود 300 هــزار هکتــار از اراضی 
کشــور زیــر کشــت پســته اســت. بــا توجــه بــه اینکــه 
بســیاری از باغــداران را می شناســم کــه میانگیــن 3 تــن 
در هکتــار دارنــد و آمریکایی هــا نیــز به طــور متوســط 
ایــن مقــدار برداشــت می کننــد، اگــر فــرض بگیریــم 
ــدور  ــز مق ــا نی ــرای م ــرد ب ــن عملک ــه ای دسترســی ب
ــا برداشــت  ــر کشــت ب ــار زی ــزار هکت ــد، 300 ه باش
3 تــن، حــدود 900 هــزار تــن می توانســتیم برداشــت 
داشته باشــیم. درحالــی کــه بــا وضعیــت موجــود 
برداشــت نهایــی ایــران حــدود 200 هــزار تــن اســت. 
ــدار مصــرف  ــر حســب مق ــوال ب ــن س ــه ای ــخ ب پاس
ــر  ــر 10 مت ــا ه ــد؛ ب ــن باش ــن چنی ــد ای آب می توان
مکعــب آب در ایــران 1 کیلوگــرم پســته خشــک 
ــه  ــب آب ب ــر مکع ــزار مت ــا 7 ه ــود. )ب ــد می ش تولی
طــور متوســط در هــر هکتــار 700 کیلو پســته خشــک 

برداشــت می شــود( 
ــکا ونمونه هــای  محاســبه مصــرف آب در پســته آمری
ــرف  ــاس مص ــر اس ــد ب ــان می ده ــران نش ــوب ای خ

ــر مکعــب 1 کیلوگــرم پســته  ــاً از هــر 3 مت آب تقریب
خشــک می تــوان برداشــت، ولــی در واقــع ایــن اتفــاق 
ــا 3  ــی و به طــور متوســط ب ــد و به طــور عموم نمی افت
برابــر مصــرف آب بیشــتر )نســبت بــه میانگیــن( یــک 

ــد می شــود. کیلوگــرم پســته خشــک تولی
ــو  ــر کیل ــه ازای ه ــا ب ــر مصــرف آب م ــی از منظ یعن
ــر مکعــب آب بیشــتر مصــرف می کنیــم.  پســته، 7 مت
ــم،  ــی نمی پردازی ــرای آب مبلغ ــه ب ــت ک ــت اس درس
ــر  ــم. اگ ــت می دهی ــه از دس ــت ک ــی اس ــی فرصت ول
حتــی از هــر 5 متــر مکعــب یــک کیلــو پســته تولیــد 
می کردیــم، می بایســت حداقــل 400 هــزار تــن تولیــد 
ــارد  ــزار میلی ــا 50 ه ــا 40 ت ــن، م ــم. بنابرای می کردی

ــم. ــت می دهی ــان از دس توم
از منظــر ســطح زیــر کشــت حــدود 60 تــا 70 هــزار 
میلیــارد تومــان بــه کشــور خودمــان زیــان وارد 

می کنیــم. 
علت این زیان ها چیست؟

کار اصولی باغبانی را انجام نمی دهیم.
ــه  ــذری ک ــک ب ــه ژنتی ــت ک ــت شده اس ــا ثاب  در دنی
ــه و  ــه اول پای ــت. در درج ــن کننده اس ــد تعیی می کاری

ــت. ــه نشده اس ــد، مطالع پیون
سوء مدیریت عمومی وجود دارد.

 اگــر عملیــات سمپاشــی بــه موقــع و بــا ســم مناســب 
ــی  ــود، حت ــاوم می ش ــم مق ــه س ــره ب ــد، حش نباش
ــم. اگــر مــن باغــم  اگــر بهتریــن ســم را اســتفاده کنی
را سمپاشــی کنــم و همســایه مــن سمپاشــی نکنــد و 
حشــره از بــاغ مجــاور بــه بــاغ مــن مهاجــرت کنــد، 
ــه  ــود و از هم ــر می ش ــرده ام بی اث ــن ک ــه م کاری ک
مهم تــر اینکــه تداخــل نســل حشــرات موجــب 

ــود. ــم می ش ــه س ــره ب ــت حش مقاوم
فعالیت هایــی کامــاًل تخصصــی باغبانــی، خاکشناســی، 
حشره شناســی، فیزیولــوژی تغذیــه و ... هیــچ شــمرده 
ــگاه کارشناســی و مشــاوره و دانشــگاه و  شــده و جای
ــوط شــده و  ــا و ... مخل ــج و تعاونی ه ــای تروی نظام ه

ــود.   ــتفاده می ش ــا اس نابج
همــه مســائلی کــه اشــاره شــد و ده هــا مســئله دیگــر 
ــر و  ــدام نقشــی را کوچک ت ــر ک ــه ه ــل ک ــن قبی از ای
ــک  ــد از ی ــوق دارن ــر در تشــکیل زیان هــای ف بزرگ ت
منشــا می آینــد و آن نــگاه اشــتباه اســت. نگاهــی کــه 
ــی  ــت و نگاه ــا اس ــود م ــرون از خ ــه بی ــاً موج تمام
ــد،  ــامانی ها می دان ــن نابس ــئول ای ــران را مس ــه دیگ ک
حکومت هــا، دولت هــا، ادارات و افــراد دیگــر و ....

علی رغــم آنکــه کامــاًل روشــن اســت و همــه اذعــان 
داریــم کــه هیــچ یــک از نهادهــای فــوق بــرای حــل 
ــن موضوعــات  ــرای ای ــوق خــود به خــود ب مســائل ف
ــم  ــان ه ــی خودم ــد داد، ول کار جــدی انجــام نخواهن

ــم. ــر نمی داری ــدی ب ــی ج قدم
اگــر فقــط 2 در هــزار از فــروش پســته ای کــه ســاالنه 
ــرف  ــالت ص ــن معض ــع ای ــرای رف ــیم را ب می فروش
کنیــم، کمتــر از 15 ســال بخــش بزرگــی از ایــن زیان ها 

بــه جیــب مــا برمی گــردد. 2 در هــزار یعنــی هــر 100 
ــم  ــد می دان ــان. بعی ــزار توم ــان 200 ه ــون توم میلی
تجارتــی پــر ســودتر از ایــن تصــور کنیــد. معمــوالً در 
ــه قیمت هــای ثابــت می توانیــم  بهتریــن شــرایط مــا ب
30 درصــد از ســرمایه گذاری کــه کرده ایــم برگردانیــم، 
ــت و  ــزار اس ــرمایه گذاری 2 در ه ــا س ــی در اینج ول
برگشــت در کمتریــن مقــدار فــرض کنیــم دو برابــر ) 
توجــه کنیــد اگــر خودمــان را بــا آمریکایی هــا مقایســه 
کنیــم و بخواهیــم بــه نتیجــه آنها برســیم، بهــره وری ما 
بایــد 5 برابــر بهبــود یابــد، عملکــرد 700 کیلوگــرم در 
هکتــار کشــور مــا بــه 3.5 تــن متوســط آمریکا برســد( 
کــه در اینجــا فقــط 2 برابــر بهبــود را فــرض کردیــم، 
ــرمایه گذاری.  ــر س ــزار براب ــادل ه ــودی مع ــی س یعن
شــاید بــاور نکنیــد، ولــی مــی ارزد بــه آن فکــر کنیــد 
و اشــتباه ایــن محاســبه را مشــخص کنیــد. تأکیــد مــی 

 کنــم ســودی معــادل هــزار برابــر ســرمایه گــذاری .
مهــم اســت کــه متعهــد شــویم ایــن مبلــغ را صــرف 
تحقیــق ترویــج و یــا هــر فعالیــت دیگــری کــه در رفع 

ایــن معضــالت صــالح می دانیــم هزینــه کنیــم.
 به عنــوان مثــال، ایــن عــدد در صنعــت پســته آمریــکا 
10 برابــر بیشــتر اســت و اجبــاری اســت. ) 2 درصــد 

فــروش اجبــاری اســت(
اگــر خــود را متعهــد کنیــم از هــر 100 میلیــون تومــان، 
ــود،  ــاغ خ ــات در ب ــرای تحقیق ــان ب ــزار توم 200 ه
ترویــج و همفکــری وقــت بگذرایــم و هزینــه کنیــم، 
ــدازه  ــه ان ــی ب ــر از 15 ســال، یعن ــن باشــید کمت مطمئ
ــه  ــه نتیج ــت ب ــک درخ ــدن ی ــادی ش ــر اقتص عم

می رســیم.
ــم  ــه بخواهی ــاد اســت ک ــال زی ــد 15 ، 20 س می گویی
نتیجــه بگیریــم، درحالــی کــه بــرای باردهــی اقتصــادی 

ــد. ــر می کنی ــال صب ــما 15 س ــان ش درختان ت
ــر  ــکان پذی ــی ام ــه تنهای ــت ب ــک صنع ــرفت ی پیش
ــک صنعــت  ــی در ی ــا تنهای ــدام از م ــچ ک نیســت. هی
ــم  ــن در باغ ــدر م ــر چــه ق ــرد. ه ــم ک رشــد نخواهی
عالــی عمــل کنــم بــاز هــم بــه تنهایــی کاری از پیــش 
ــی  ــه هــم افزای ــرم. کار دســته جمعــی اســت ک نمی ب

دارد.
تعــداد مســایل مبتــال بــه صنعــت پســته کــه ضــرورت 
ــق،  دارد مــورد بررســی جــدی اعــم از مطالعــه، تحقی
تبییــن بــرای تدویــن دســتورالعمل و ... آنقــدر زیــاد و 
انبــوه اســت کــه از عهــده یــک ســازمان یــا نهــاد یــا 
یــک فــرد بــر نمی آیــد ، نیــاز اســت کــه تعــداد قابــل 
توجهــی از عالقمنــدان بــه ایــن صنعــت بــه آن اهتمــام 

. کنند
هــر چــه تعــداد بیشــتری از مــا در ایــن موضــوع وقت 
و هزینــه صــرف کنیــم، به دلیــل هــم افزایــی کــه بیــن 
مــا و در درون صنعــت ایجــاد می شــود، ســرعت 
پیشــرفت افزایــش می یابــد. نقــش انجمن هــای شــبیه 
انجمــن پســته ایــران در ایــن رابطه بســیار تعییــن کننده 

ــت.   ــل اس و بی بدی

علی نظری عضو هیات امنای انجمن پسته ایران در نشست فعاالن پسته ایران در مشهد

ریشه همه مشکالت در نوع نگاه ما است
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باغبانــی 

ــر  بهارزندرضــوی - جلســات آموزشــی دفت
ــت خــود  ــال فعالی ابطحــی وارد هشــتمین س
شــد. در جشــن ابتــدای ســال در 27 فروردین 
امســال، مهنــدس ســعیدی رئیــس جهــاد 
کشــاورزی اســتان، مهنــدس رضایــی رئیــس 
ــرا  ــم زه ــنجان، خان ــاورزی رفس ــاد کش جه
ــران و  ــن پســته ای ــر کل انجم مرتضــوی، دبی
آقــای احمــد خانــی نماینــده خانــه کشــاورز 
ــور  ــن حض ــن جش ــان ای ــگاه مهمان در جای

ــتند. داش
ــی ابطحــی  ســید محمــود ابطحــی از بازرگان
مهنــدس  آموزشــی  توضیحــات  از  بعــد 
و  خــود  فعالیــت  توضیــح  در  رضایــی 
ســالروز هشــتمین ســال برگــزاری جلســات 
ــرد: »حــدود ســال 90  ــاز ک ــن آغ ــر چنی دفت
ــه  ــما ک ــد ش ــن گفتن ــه م ــتانی ب ــای سیس آق
ــم  ــم ه ــود و س ــد، ک ــته می خری ــا پس از م
ــن  ــه ای ــود ک ــا ب ــد. از آنج ــا بیاوری ــرای م ب
جرقــه زده شــد کــه یــک شــرکت بازرگانــی 
خریــد و فــروش پســته وارد کار توزیــع 
ــاه اول،  ــد م ــود. چن ــا ش ــروش نهاده ه و ف
ــم. متوجــه شــدیم در  ــازار را مطالعــه کردی ب
ــه  ــی وجــود دارد ک ــای متنوع ــازار جنس ه ب
مــا آنهــا را نمی شناســیم. درنتیجــه بایــد 
تعریــف می کردیــم چــه کســی می توانــد 

بــه مــا کمــک کنــد. چنــد مســئله مهــم بــود؛ 
ــد آدم  ــم بای ــش بودی ــه دنبال ــه ب ــی ک آدم
ــاغ  ــی در ب درســتی باشــد و کشــاورزی عمل
ــی شــخصیت های  ــق معرف ــد باشــد. طب را بل
مهنــدس  آقــای  منطقــه  در  شناخته شــده 

ــد.« ــی ش ــا معرف ــه م ــعیدی ب س
ســید محمــود ابطحــی بــا اشــاره بــه حضــور 
اولیــن  از  را  ایشــان  ســعیدی،  مهنــدس 
خــود  دفتــر  در  برنامه هــا  ایــن  حامیــان 
ــعیدی  ــدس س ــزود: »مهن ــرد و اف ــی ک معرف
در ابتــدا تلفنــی و ســپس حضــوری روزهــای 
ــرای  ــی ب ــی ابطح ــر بازرگان ــنبه در دفت سه ش
ــه  ــرد. در ادام ــدا می ک ــور پی ــوزش حض آم
ــئولیت  ــی مس ــدس رضای ــت، مهن ــن فعالی ای
ــن  ــت. ای ــده گرف ــر عه ــر را ب ــوزش دفت آم
ــه لحــاظ  ــم ب ــه ه ــد ک ــرادی بودن ــان اف آقای
عملــی و هــم بــه لحــاظ تئــوری ذخیره هــای 
کشــاورزی اســتان محســوب می شــوند و 
ســمت های  در  حضورشــان  خوشــبختانه 

ــت.« ــته اس ــع پس ــه نف ــی ب مدیریت
ابطحــی دســتاوردهای خــود را در رابطــه بــا 
تشــکیل ایــن جلســات هــم اندیشــی چنیــن 
ــتارهای  ــات و نوش ــد: »مطالع ــی می کن معرف
ــه  ــن نتیج ــه ای ــرا ب ــته م ــورد پس ــن در م م
رســانده اســت کــه مــا هیچ وقــت نتوانســتیم 

در پســته علــم را باتجربــه همــراه کنیــم. 
کشــاورزی  خودشــان  بــرای  کشــاورزان 
می کننــد، محققــان هــم بــرای خودشــان 
ــان  ــرای خودش ــا ب ــد؛ آنه ــی می کنن کارشناس
جــزوه می دهنــد، کشــاورزان بــرای خودشــان 
ــدس  ــن 91 مهن ــد. 25 فروردی ــد می کنن تولی
ــا  ــر م ــه دفت ســعیدی در جلســه حضــوری ب
ــروع  ــده ش ــا از فرصــت پیش آم ــد؛ و م آمدن
کردیــم تــا علــم را باتجربــه همــراه کنیــم؛ و 
از آن روز به طــور مرتــب جلســات مان را 

ــم.« ــه دادی ــنبه ادام ــر سه ش ه
ــع  ــه در جم ــاورزانی ک ــه کش ــاب ب وی خط
حضــور داشــتند، گفــت: »شــما حقیقتــًا 
ــه  ــا را نگ ــم م ــما ه ــد و ش ــردی کردی پایم
نــدارم.  چاپلوســی  قصــد  مــن  داشــتید. 
و  نبودیــد  شــما  اگــر  هســتم  مطمئــن 
ــًا  ــت. حتم ــا نمی گرف ــن کار پ ــد ای نمی آمدی
بعضــی از شــما هــم منافعتــان را در حضــور 
در ایــن جلســات دیدیــد، مــن هم کســانی را 
ــه خاطــر لطفــی کــه  می شناســم کــه فقــط ب
بــه مــا و ایــن کار داشــتید، آمدیــد. درنتیجــه 
مــا چندیــن ســال توانســتیم ایــن کار را 
ــریع  ــید س ــته باش ــع نداش ــم. توق ــه دهی ادام
ــان  ــن آقای ــر ای ــًا اگ ــه نتیجــه برســیم. حتم ب
نبودنــد وضعمــان از ایــن خیلــی بدتــر بــود و 

نتیجه هشت سال هم اندیشی
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باغبانــی  شــک نکنیــد کــه باوجــود ایــن آقایــان آینــده 
ــد.« ــد ش ــر خواه ــی بهت خیل

ــدت  ــد م ــای بلن ــا برنامه ه ــه ب وی در رابط
ــا  ــح داد: »م ــن توضی ــی ابطحــی چنی بازرگان
بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه بتوانیــم ان شــااهلل 
در آینــده راه هایــی برویــم کــه خانم هــا 
ــن  ــوند. م ــته ش ــاورزی پس ــتر وارد کش بیش
ــد،  ــر دو مادرن ــن ه ــم زن و زمی ــر می کن فک
ــد  ــا می توانن ــر از مرده ــا بهت ــه زن ه درنتیج

ــت جــور شــوند.« ــا طبیع ب
مهنــدس ســعیدی یکــی از مهمانانــی بــود 
کــه در جلســه در رابطــه بااهمیــت آمــوزش و 
ــدا  ــرد. وی ابت ــت ک ــاد صحب ــای جه فعالیت ه
ــای  ــن از آق ــت: »م ــوزش گف ــا آم ــه ب در رابط
ــن  ــه ای ــرای این ک ــم ب ــکر می کن ــی تش ابطح
ــم  ــکر می کن ــتر تش ــرد و بیش ــروع ک کار را ش
بــرای این کــه ایــن کار را ادامــه داد. مــن 
تأکیــدم بــر آمــوزش اســت. بخــش کشــاورزی 
بخــش زنــده ای اســت. کارخانــه قالــی نیســت 
ــا کنــی، سیســتم بدهــی  ــه را برپ کــه کارخان
ــد.  ــوب کار کن ــی خ ــته باش ــار داش و انتظ
ــاق  ــزاران اتف ــت و ه ــده اس ــاورزی زن کش
در آن می افتــد. درنتیجــه آموزشــش بایــد 
مــداوم باشــد.« در ادامــه نیــز در رابطــه 
ــت:  ــاورزی گف ــوالت کش ــه محص ــا بیم ب
ــد  ــت خواه ــاورزان پرداخ ــه کش ــه پای »بیم
ــول  شــد. خســارت های ســال گذشــته را قب

داریــم، ولــی بــه دنبــال پــول هســتیم. بیمــه 
ــران  ــئولین ته ــرای مس ــختی ب ــه را به س پای

ــم.« ــا انداختی ج
در پایــان برنامــه زهــرا مرتضــوی، دبیــر کل 
ــت  ــی فعالی ــه معرف ــران ب ــته ای ــن پس انجم
ــته  ــن پس ــه انجم ــاز ورودش ب ــود در آغ خ
ایــران پرداخــت. وی گفــت: »از هفــت، 
ــدم  ــن ش ــه وارد انجم ــش ک ــاه پی ــت م هش
از پتانســیل های انجمــن پســته ایــران در 
زمینــه باغبانــی پســته آگاهــی داشــتم و 
زمینه هایــی  چــه  در  انجمــن  می دانســتم 
ــد.  ــک کن ــته کم ــی پس ــه باغبان ــد ب می توان
درنتیجــه تــالش کــردم بخــش باغبانــی 
پســته و کارگــروه تحقیقــات فعال تــر شــود. 
ایــن کارگــروه ســال گذشــته در آغــاز فصــل 
ایــران  همــه  از  خــرداد(   - )اردیبهشــت 
ــات را  ــن جلس ــرد. ای ــع ک ــرادی را جم اف
درجاهــای مختلــف مثــل پژوهشــکده پســته 
ادامــه پیــدا کــرد. تــالش کردیــم هرکــس را 
ــب کمــک  ــه داوطل در هــر جــای کشــور ک
ــم. در  ــوت کنی ــات دع ــن جلس ــه ای ــود ب ب
ــک  ــه ی ــاق ب ــی به اتف ــات همگ ــن جلس ای
نتیجــه رســیدیم کــه در شــرایطی کــه ســموم 
گوگــرد  از  نمی دهنــد،  جــواب  دیگــر 
ــرد  ــه گوگ ــن ک ــود ای ــم. باوج ــتفاده کنی اس
ــی مشــکالتی هــم  در عمــل جــواب داد، ول
داشــت. خوشــبختانه در ســال گذشــته میــزان 

ــش  ــم کاه ــرف س مص
پیــدا کــرد. ایــن کاهــش 

ــت.« ــی اس ــه مثبت نقط
گذشــته،  ســال  در 

انجمــن فعالیت هایــی را در مــورد نحــوه 
ــه  ــی تغذی ــرس، کارگاه آموزش ــوزش ه آم
ــر  ــی دیگ ــام داد. یک ــاک انج ــالح خ و اص
از فعالیت هــای انجمــن دعــوت از تولیــد 
ــا  ــود ت ــن ب ــک و پارافی ــدگان روغــن ول کنن
ــه  مســئله خرابــی روغن هــا روشــن شــود. ب
کمــک آزمایشــگاه دانشــگاه ولــی عصــر تــا 
ــد و  ــام ش ــانی انج ــادی آگاهی رس ــد زی ح

ــد.  ــه ش ــازار گرفت ــب در ب ــوی تقل جل
دبیــر کل انجمــن پســته ایــران در رابطــه بــا 
ــح داد:»  ــن توضی ــن چنی ــای انجم فعالیت ه
تقلــب بــرای زمانــی اســت کــه مــا نمی دانیم. 
وقتــی مــا آگاه باشــیم، نمی خریــم. درنتیجــه، 
کاله ســرمان نمــی رود. درصورتی کــه امــکان 
عضویــت در انجمــن پســته ایــران راداریــد، 
ــن و  ــه انجم ــد، ماهنام ــن بپیوندن ــه انجم ب
دوره هــای آموزشــی انجمــن را دریافــت 
ــای  ــیر فعالیت ه ــن را در مس ــد و انجم کنی

تحقیقاتــی همراهــی کنیــد.«
هشــتمین ســالگرد تولیــد دوره هــای آموزشــی 
بازرگانــی ابطحــی بــا یــک عکس دســته جمعی 

ــان پذیرفت. پای



سال چهارم - تیر ماه 1398 - شماره 38 12

باغبانــی 

 شــدت تابــش نــور خورشــید و افزایــش دمــا بیشــتر از حــد تحمــل گیاه 
در زمــان رشــد ســریع مغــز ســبب ایجــاد عارضه آفتــاب ســوختگي روي 
ــاب ســوختگي  ــار آفت ــه دچ ــي ک ــر میوه های ــن اکث ــردد. جنی ــوه مي گ می
ــز  ــه مغ ــوک و نیم ــا به صــورت پ ــن میوه ه ــوند، ســقط شــده و ای مي ش
ــت  ــی کردند)شــکل 1(.  ســلول هاي باف ــان برداشــت مشــاهده م در زم
پوســت ســبز و گاهــًا پوســت اســتخواني میــوه از بیــن رفته و در قســمتي 
از میــوه کــه در معــرض تابــش شــدید نــور خورشــید قــرار گرفته اســت، 
ــته  ــف پس ــام مختل ــود. ارق ــده مي ش ــگ دی ــیاه رن ــروزه و س ــت نک حال
ــام  ــن ارق ــد. در بی ــور دارن ــه مذک ــه عارض ــي ب ــیت هاي متفاوت حساس
ــم  ــن رق ــري مقاوم تری ــم اکب ــاس ترین و رق ــاز حس ــته، ممت ــاري پس تج

ــن عارضــه مي باشــد.  ــه ای ب

 شکل1- سقط جنین پسته در اثر گرمازدگي

      خشــکیدگي سرشــاخه در اثــر ضعــف درخــت و بیماري هــا ســبب 
ــاخه هاي  ــه ش ــود ک ــبب مي ش ــده و س ــرگ ش ــاخ و ب ــن ش ــن رفت از بی
مجــاور در معــرض تابــش مســتقیم خورشــید قــرار گیرنــد و در نتیجــه 
آفتــاب ســوختگي افزایــش مي یابــد. هــرس نابه هنــگام و شــدید باعــث 
ــتند، در  ــرار داش ــایه ق ــاًل در س ــه قب ــي ک ــمتي از میوه های ــود قس می ش
ــي  ــارت در میوه های ــد. خس ــرار گیرن ــید ق ــدید خورش ــور ش ــرض ن مع
ــرار  ــور خورشــید ق ــش مســتقیم ن ــي در معــرض تاب ــه به طــور ناگهان ک
ــان  ــان زم ــه از هم ــي اســت ک ــتر از میوه های ــب بیش ــه مرات ــد ب مي گیرن

ــد.  ــید بوده ان ــش خورش ــرض تاب تشــکیل در مع
ــطح  ــا در س ــش دم ــترین افزای ــد، بیش ــه ش ــاًل گفت ــه قب ــور ک    همان ط
ــه  ــه فاصل ــد. در صورتي ک ــاق مي افت ــي اتف ــش گیاه ــدون پوش ــاک ب خ
ــت  ــاغ در جه ــاي ب ــد و ردیف ه ــم باش ــف، ک ــان روي ردی ــن درخت بی
ــه  ــند، فاصل ــرار نداشته باش ــز ق ــد مغ ــان رش ــب در زم ــاد غال وزش ب
ــاغ و جابه جایــي  ــه ب ــاد ب ــه یکدیگــر، اجــازه ورود ب نزدیــک درختــان ب

هــواي بســیار گــرم ســطح خــاک را نــداده، بنابرایــن هــواي گــرم مجــاور 
خوشــه خســارت آفتــاب ســوختگي را تشــدید مي کنــد. همچنیــن 
ردیف هــاي شــرق - غربــي بیشــترین نــور را دریافــت مي کننــد و 
میــزان آفتــاب ســوختگي در میوه هــاي قســمت جنوبــي درخــت بیشــتر 
اســت. خســارت آفتــاب ســوختگي در ردیف هــاي شــمالي- جنوبــي بــه 

ــد. ــش مي یاب ــر، کاه ــور کمت ــت ن ــت دریاف عل
ــاري  ــش آبی ــم و تن ــاري نامنظ ــن آبی ــاري، همچنی ــش دور آبی      افزای
خصوصــًا در زمــان پرکــردن مغــز، باعــث کاهــش رطوبــت خــاک شــده 
ــن در  ــد، بنابرای ــش مي یاب ــه ها کاه ــط ریش ــذب آب توس ــزان ج و می
زمانــي کــه نیــاز بــه جــذب آب بیشــتر جهــت انتقــال مــواد غذایــي از 
ــه  ــا توجــه ب ــرد. ب ــدي صــورت مي گی ــا کن ــن کار ب خــاک مي باشــد، ای
محــدود شــدن جــذب آب و مــواد غذایــي، بــه بســیاري از میوه هــا آب 
و مــواد غذایــي کافــي جهــت ذخیــره در مغــز ارســال نمي شــود کــه ایــن 
ــر تبخیــر و تعــرق شــده  حالــت ســبب از دســت دادن شــدید آب در اث
ــرگ  ــن نمي شــود، ســبب م ــوه جایگزی ــه می و چــون آب از دســت رفت

ــن خواهــد شــد )شــکل 2(. ــًا ســقط جنی ســلول ها و نهایت

 

شکل 2: سقط جنین و از بین رفتن مغز 
در اثر تنش آبي

ــود کلســیم  ــد کمب ــاب ســوختگي مي توان ــل آفت ــر از عوام    یکــي دیگ
ناشــي از زیــادي منیزیــم در محلــول خــاک باشــد. میــوه پســته کــه داراي 
بافــت اســتخواني اســت نیــاز بیشــتري بــه کلســیم دارد. درخــت ممکــن 
ــدار کلســیم  ــي مق ــد، ول ــرگ نشــان نده ــود کلســیم را در ب اســت کمب
ــود کلســیم حساســیت  ــم کمب ــي نباشــد. یکــي از عالئ ــوه کاف ــراي می ب
ــیم  ــود کلس ــار کمب ــاي دچ ــت. میوه ه ــوختگي اس ــاب س ــه آفت ــوه ب می
ــکل3 و 4(.  ــند )ش ــاس تر مي باش ــوختگي حس ــاب س ــه آفت ــیم ب و پتاس

نقش سیلیکات پتاسیم در کاهش آفتاب سوختگي 
حسین حکم آبادی
 مروج ارشد موسسه آموزش و ترویج

 آفتاب سوختگي کاهش  درسیلیکات پتاسیم نقش 

 حسین حکم آبادی

  موسسه آموزش و ترویجعضو هیئت علمی و پژوهشگر مروج ارشد 
 
شدت تابش نور خورشید و افزایش دما بیشتر از حد تحمل گیاه در زمان رشد سریع مغز سبب  ایاباد عار به آفتبا    

صورت هها بشوند، سقط شده و این میوههایی كه دچار آفتا  سوختگی میگردد. جنین اكثر میوهسوختگی روی میوه می
های بافت پوست سبز و گاهبا  پوسبت اسبتنوانی (.  سلول1گردند)شکل پوك و نیمه مغز در زمان برداشت مشاهده می

روزه و سیاه رنگ است، حالت نکمیوه از بین رفته و در قسمتی از میوه كه در معرض تابش شدید نور خورشید قرار گرفته
های متفاوتی به عار ه مذكور دارنبد. در ببین ارقبام تاباری پسبته، ممتباز شود. ارقام منتلف پسته حساسیتدیده می
 باشد. ترین رقم به این عار ه میترین و رقم اكبری مقاومحساس

 
 سقط جنین پسته در اثر گرمازدگی -1شکل

 
شبود كبه ها سب  از بین رفتن شاخ و ببر  شبده و سبب  میخشکیدگی سرشاخه در اثر  عف درخت و بیماری      
نگام و هیاببد. هبرس ناببهمعرض تابش مستقیم خورشید و در نتیاه آفتا  سوختگی افبزایش می های مااور درشاخه
، در معرض نور شدید خورشید قرار گیرند. خسارت ندیی كه قبال  در سایه قرار داشتهاقسمتی از میوهشود باعث میشدید 

هایی اسبت به مرات  بیشتر از میوه گیرندطور ناگهانی در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار میهی كه بیهادر میوه
  .اندكه از همان زمان تشکیل در معرض تابش خورشید بوده

كه افتبد. در صبورتیدر سطح خاك بدون پوشش گیاهی اتفاق میگفته شد، بیشترین افزایش دما  طور كه قبال همان   
باشبند، ز قرار نداشتهغهای باغ در جهت وزش باد غال  در زمان رشد مفاصله بین درختان روی ردیف كم باشد و ردیف

نبابراین ب ،جایی هوای بسیار گبرم سبطح خباك را نبدادههاجازه ورود باد به باغ و جاب یکدیگر،به درختان فاصله نزدیك 
غربی بیشترین نبور را  -های شرق كند. همچنین ردیفهوای گرم مااور خوشه خسارت آفتا  سوختگی را تشدید می

های قسمت جنوبی درخت بیشتر است. خسبارت آفتبا  سبوختگی در كنند و میزان آفتا  سوختگی در میوهدریافت می
 یابد.ر كمتر، كاهش میوجنوبی به علت دریافت ن -های شمالیردیف

در زمان پركردن مغز، باعبث كباهش رطوببت  افزایش دور آبیاری، همچنین آبیاری نامنظم و تنش آبیاری خصوصا      
یابد، بنابراین در زمانی كه نیاز به جذ  آ  بیشتر جهت انتقبال ها كاهش میخاك شده و میزان جذ  آ  توسط ریشه

با توجه به محدود شدن جذ  آ  و مبواد غبذایی، ببه  .گیردرت میباشد، این كار با كندی صومواد غذایی از خاك می
شود كه این حالت سب  از دست دادن شبدید ها آ  و مواد غذایی كافی جهت ذخیره در مغز ارسال نمیبسیاری از میوه

سقط جنین  ها و نهایتا شود، سب  مر  سلولآ  در اثر تبنیر و تعرق شده و چون آ  از دست رفته میوه جایگزین نمی
 (.2خواهد شد )شکل 

 

 
 : سقط جنین و از بین رفتن مغز در اثر تنش آبی2شکل 



تواند كمبود كلسیم ناشی از زیادی منیزیم در محلول خاك باشد. میوه پسته یکی دیگر از عوامل آفتا  سوختگی می   
 ،د كلسیم را در بر  نشان ندهدكه دارای بافت استنوانی است نیاز بیشتری به كلسیم دارد. درخت ممکن است كمبو

است. ولی مقدار كلسیم برای میوه كافی نباشد. یکی از عالئم كمبود كلسیم حساسیت میوه به آفتا  سوختگی 
 (. 4و  3باشند )شکلتر میبه آفتا  سوختگی حساسو پتاسیم  های دچار كمبود كلسیممیوه

 
  اثر كمبود كلسیم: تشدید عالئم آفتا  سوختگی در میوه پسته در 3شکل 

 

 
 : تشدید عالئم آفتا  سوختگی در میوه پسته در اثر كمبود پتاسیم 3شکل 

 

 :آفتاب سوختگي و سقط جنیندر کاهش محلول پاشي سیلیکات پتاسیم  نقش

در هزار و سولوپتاس به غلظت  2.5نتایج یك تحقیق و پایان نامه در ارتباط با محلول پاشی سیلیکات پتاسیم به غلظت 
 :استرا در پی داشتهنتایج این  ماه اواخر خرداد و اواسط تیر در  1396و  1395در هزار در تابستان  2.5
 

درصد پوكی را در پاشی سیلیکات پتاسیم و سولوپتاس در اوج گرمای تابستان اثرات محلول نتایج نشان داد كه -
سبب   ،بر  برای هر خوشه پسبته( 10) درصد و در شرایط بر  كمتر از استاندارد 40شرایط عادی به میزان 

مطالعات متعبدد نشبان داده است. درصدی میزان پوكی شده 80درصدی محصول سالم و كاهش  44افزایش 
و  . افزایش جذ  عناصری همانند پتاسیم، فسبفرسیلیس اثرات مثبتی بر رشد و عملکرد گیاه دارد است عنصر

غذایی به فرم سیلیکات پتاسبیم در تحقیقبات برخبی از محققبین م به محلول نیتروژن با ا افه كردن سیلیسی
دهد و شود و تعرق را كاهش میبیان شده است. سیلیس باعث رشد رویشی و افزایش تولیدات ماده خشك می

كبه كباربرد سیلیسبیم  بیبان كردنبد 1390در سبال بیات و همکباران گذارد. بر كیفیت و عملکرد دانه اثر می
بر  ایستاده  ،هادهد. با ذخیره و افزایش سیلیس در دیواره ساختمانی سلولافزایش میهای رشدی را شاخص

 .   آن افزایش عملکرد خواهیم داشتو سایه گستری كمتری داشته و در نتیاه فتوسنتز افزایش یافته و متعاق
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شکل 3: تشدید عالئم آفتاب سوختگي در میوه پسته 
در اثر کمبود پتاسیم 

ــش  ــیم در کاه ــیلیکات پتاس ــی س ــول پاش ــش محل نق
ــن: ــقط جنی ــوختگی و س ــاب س آفت

نتایــج یــک تحقیــق و پایــان نامــه در ارتبــاط بــا محلول پاشــی 
ســیلیکات پتاســیم بــه غلظــت 2.5 در هــزار و ســولوپتاس بــه 
ــر  ــتان 1395 و 1396 در  اواخ ــزار در تابس ــت 2.5 در ه غلظ
خــرداد و اواســط تیرمــاه  ایــن نتایــج را در پــی داشته اســت:

- نتایــج نشــان داد کــه اثــرات محلول پاشــی ســیلیکات 
پتاســیم و ســولوپتاس در اوج گرمــای تابســتان درصــد پوکــی 
ــی داشــته و  ــزان 40 درصــد در پ ــه می را در شــرایط عــادی ب
ــر  ــرای ه ــرگ ب ــتاندارد )10 ب ــر از اس ــرگ کمت ــرایط ب در ش
خوشــه پســته(، ســبب افزایــش 44 درصــدی محصــول ســالم 

ــت.  ــی شده اس ــزان پوک ــدی می ــش 80 درص و کاه
- مطالعــات متعــدد نشــان داده اســت عنصــر ســیلیس اثــرات 
ــذب  ــش ج ــاه دارد. افزای ــرد گی ــد و عملک ــر رش ــي ب مثبت
عناصــری هماننــد پتاســیم، فســفر و نیتــروژن بــا اضافــه کــردن 
سیلیســیم بــه محلــول غذایــی بــه فــرم ســیلیکات پتاســیم در 

تحقیقــات برخــی از محققیــن بیــان شــده اســت. 
- ســیلیس باعــث رشــد رویشــی و افزایــش تولیــدات مــاده 
ــت  ــر کیفی خشــک می شــود و تعــرق را کاهــش می دهــد و ب
ــر می گــذارد. بیــات و همــکاران در ســال  ــه اث و عملکــرد دان
1390 بیــان کردنــد کــه کاربــرد سیلیســیم شــاخص های 
ــش ســیلیس  ــره و افزای ــا ذخی ــش می دهــد. ب رشــدی را افزای
در دیــواره ســاختمانی ســلول ها، بــرگ ایســتاده و ســایه 
گســتري کمتــري داشــته و در نتیجــه فتوســنتز افزایــش یافتــه 

ــم داشــت.  ــش عملکــرد خواهی ــب آن افزای و متعاق
ــیلیکات پتاســیم و ســولوپتاس در  ــرات محلول پاشــی س - اث
ــزان 58  ــه می ــوختگی را ب ــه س ــتان  عارض ــای تابس اوج گرم

درصــد کاهــش داد.
- اثــرات محلول پاشــی ســیلیکات پتاســیم و ســولوپتاس 
ــزان 12  ــه می ــادی ب ــرایط ع ــن را در ش ــقط جنی ــد س درص
درصــد در پــی داشــته  و در شــرایط بــرگ کمتــر از اســتاندارد 
ــش 26  ــبب کاه ــته(، س ــه پس ــر خوش ــرای ه ــرگ ب )10 ب

ــت. ــده ا س ــن ش ــقط جنی ــزان س ــدی می درص
ــه محلول پاشــی در اواخــر خــرداد  ــن، تکــرار دو مرحل بنابرای
ــته،  ــوختگی پس ــر س ــارت س ــش خس ــاه در کاه ــاه و تیرم م
پوکــی، ســقط جنیــن و افزایــش پرکــردن مغــز پســته بســیار 

موثــر می باشــد.
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تحقیقــات نشــان می دهــد بیمــاری سرخشــکیدگی 
ــون، یکــی از  ــا کن ــان پســته از ســال 1368 ت درخت
بزرگ تریــن معضــالت باغــداری پســته ایران اســت 
ــاظ  ــم از لح ــی ه ــل جبران ــر قاب ــارات غی و خس
ــه  ــی  ب ــت محیط ــاظ زیس ــم از لح ــادی و ه اقتص

ــت.  ــته وارد کرده اس ــات پس باغ
از آنجــا کــه پســته از محصــوالت اســتراتژیک و 
ــوب  ــادرات محس ــش ص ــرای بخ ــران ب ــم ای مه
ــه کن  ــات و ریش ــظ باغ ــه حف ــه ب ــود توج می ش

ــت. ــت اس ــز اهمی ــا حائ ــردن بیماری ه ک
پســته  درختــان  سرخشــکیدگی  بیمــاری 
جملــه  از  گوناگونــی  عوامــل  تأثیــر  تحــت 
)عمدتــًا  بیماریــزا  میکروارگانیســم های 
قارچ هــای بیماریــزا(، شــرایط نامطلــوب محیطــی 
ماننــد کمبــود آب و خشکســالی، کیفیــت و نحــوه 
آبیــاری، عــدم تعــادل عناصــر غذایــی در خــاک و 
اســتاندارد در  بی رویــه و غیــر  سم پاشــی های 

درختــان پســته افزایــش می یابــد. 

ــه صــورت لکه هــای  ــدا ب ــن بیمــاری در ابت ای
پوســت  رنــگ در ســطح  کوچــک ســیاه 
شــاخه های آلــوده قابــل مشاهده اســت و از 
ــل  ــز قاب ــاخه نی ــالم ش ــق قســمت های س طری
ــام  ــی در تم ــوع آلودگ ــت. وق ــخیص اس تش
ــترین  ــا بیش ــد، ام ــاق می افت ــال اتف ــول س فص
میــزان آن بعــد از هــرس درختــان پســته ایجــاد 

می شــود.
ــل  ــن عام ــده، عمده تری ــام ش ــات انج ــق مطالع طب
ایجــاد کننــده ایــن بیمــاری، قارچــی اســت بــه نــام 
پسیلومایســز واریوتــی )Paecilomyces variotii( و 
گونــه جنســی آن بایســوکلومایس ســپکتابیلیس 

)Byssochlamys spectabilis( اســت. 
براســاس مطالعــات ریخــت شناســی ایــن 

قــارچ از راســته آسکومیســت هــا اســت.
ویژگــی ایــن قــارچ ایــن اســت  کــه می توانــد 
ــریع  ــان دوام آورد، س ــال در درخت ــن س چندی
الرشــد، بســیار گرمادوســت و در شــرایط 

ــه رشــد اســت. ــادر ب ــود اکســیژن ق کمب
ــموم  ــده، س ــام ش ــات انج ــاس مطالع براس
آزمایــش  بــرای  تریازول هــا  خانــواده 
انتخــاب شــد و طــی آزمایشــات انجام شــده 
در ســال 1395 در شــرایط آزمایشــگاهی 
ســپکتابیلیس  بایســوکلومایس  قــارچ 
ــد و قارچ کــش  رفســنجانی  شناســایی گردی
ــا  ــواده تریازول ه ــد خان ــل جدی ــن، نس فالک
ــن  ــذف ای ــرای ح ــب ب ــه مناس ــا گزین تنه
طــی  همچنیــن  شــد.  تعریــف  بیمــاری 
ســال های 1395-1397 در شــرایط محیطــی 
ــر روی  ــن ب ــم فالک ــر س ــته( تأثی ــاغ پس )ب
ــت  ــش قرارگرف ــورد آزمای ــان پســته م درخت
ــد  ــم  تأیی ــح س ــرد صحی ــت عملک ــا صح ت

ــود.  ش
اثــرات  بــا  ســریع  تأثیــر  دارای  فالکــن 
ــا دوام  ــراه ب ــه کنی هم ــی، ریش معالجه کنندگ
طوالنــی در کنتــرل بیمــاری اســت. ایــن ســم  
ــد  ــرای دیگــر محصــوالت کشــاورزی مانن ب
ــت و  ــف شده اس ــد تعری ــدر قن ــدم، چغن گن
ــزم  ــه مکانی ــی ب ــه توجه ــفانه هیچ گون متأس
بیــن  از  بــرای  قارچ کــش  ایــن  عمــل 
بیمــاری سرخشــکیدگی درختــان  بــردن 

نشده اســت.
ــد  ــتفاده از آن، بع ــان مصــرف و اس ــن زم بهتری
از هــرس کــردن درختــان پســته مــی باشــد کــه 
بــه اصطــالح زخــم خــورده هســتند و همچنیــن 
ــده ســموم کشــاورزی  ــه علــت بحــث باقیمان ب
در محصــوالت توصیــه می شــود در فصــل پاییــز 

یــا زمســتان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
تحقیــق حاضــر حاصــل همــکاری دکتــر 
امینــی و مهنــدس ابراهیمــی اســت. پژوهشــگر 
ایــن طــرح از همــکاری و همراهــی ایــن 

کارشناســان کمــال تشــکر را دارد.

بیماری قارچی عامل سرخشکیدگی 
ماندانا صحبتی

کارشناس ارشد میکروبیولوژی 
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دهــم تیرمــاه ســال گذشــته، راهکارهــا و تجربیــات 
ــت پســیل  ــرل آف ــداران در کنت ــر باغ ــق و موث موف
ــو  ــداران عض ــور باغ ــا حض ــتی ب ــته در نشس پس
ــان  ــان و محقق ــران و کارشناس ــته ای ــن پس انجم
کشــاورزی از جهــاد کشــاورزی، پژوهشــکده پســته 
و دانشــگاه در محــل پژوهشــکده پســته کشــور در 
شهرســتان رفســنجان مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
مشــروح گــزارش ایــن جلســه در ماهنامــه مــرداد 
ــا عنــوان »کنتــرل آفــت پســیل  97 دنیــای پســته ب
بــا گوگردپاشــی« آمده اســت. در ایــن نشســت 
مــواردی از قبیــل ســابقه کاربــرد گوگــرد در 
ــتفاده از  ــات اس ــرد، تجربی ــواع گوگ کشــاورزی، ان
ــرل پســیل پســته و روش اســتفاده  ــرد در کنت گوگ
ــت.   ــرار گرف ــورد بحــث و گفتگــو ق ــرد م از گوگ
ــیع  ــرد وس ــه کارب ــی ک ــته، از آنجای ــال گذش در س
ایــن مــاده در بیــش از 50 هــزار هکتــار از باغ هــای 
شهرســتان های رفســنجان و انــار توســط باغــداران 
در حــال اجــرا بــود و از طرفــی تحقیقــات علمــی 
در خصــوص کاربــرد گوگــرد در مبــارزه بــا پســیل 
پســته توســط بخش خصوصــی و مراکــز تحقیقاتی 
بــه اتمــام نرســیده بــود، صرفــاً بــه اشــتراک گذاری 
تجربیــات جمعــی از باغــداران پیشــرو اکتفــا شــد.

قابــل ذکــر اســت، ســال گذشــته جلســه ای رســمی 
در تاریــخ 13 تیرماه، در جهادکشــاورزی شهرســتان 
کرمــان برگــزار شــد کــه قائمیــان معــاون ســازمان 
ــش  ــرکل پی ــی مدی ــور و رجب ــات کش ــظ نبات حف
آگاهــی و کنتــرل آفــات ســازمان جهــاد کشــاورزی 
در آن شــرکت داشــتند. در آن جلســه در حالــی کــه 
تمامــی کارشناســان و محققــان اســتانی بــه کارکــرد 
ــزوم اجــرای طــرح آزمایشــی در ایــن  گوگــرد و ل
ــر مســئول کشــوری  ــان داشــتند، دو نف ــه اذع زمین
ــته  ــیل پس ــا پس ــارزه ب ــرد در مب ــرد گوگ ــا کارب ب
مخالفــت نمودنــد و حتــی حاضریــن در جلســه را 
کــه خواهــان صحبــت در مــورد ایــن نــوع راهــکار 
بودنــد را مجبــور بــه ســکوت کردنــد. دلیــل 
مخالفــت ایشــان، ثبــت نبــودن گوگــرد بــه عنــوان 

یــک آفت کــش بــرای پســیل پســته اســت.
در خردادمــاه امســال به منظــور به روز رســانی اطالعات 
در مــورد کاربــرد گوگــرد و ســایر آفت کش هــا علیــه 
پســیل پســته از مراجــع ذی ربــط پیگیــری بــه عمــل 
ــکده  ــا پژوهش ــی ب ــه تلفن ــاس مکالم ــد. براس آم
ــازه  ــا اج ــت و آنه ــت نشده اس ــرد ثب ــته، گوگ پس
ــای گذشــته  ــا راهکاره ــد و تنه نســخه پیچی ندارن
ــاورزی  ــات کش ــز تحقیق ــد؛ مرک ــه می دهن را ارائ

کرمــان نتایــج تحقیقــی را ارائــه می دهــد کــه 
ــن  ــرح ناظری ــت؛ ط ــی کرده اس ــار را بررس 19 تیم
گیاهپزشــکی رفســنجان نیــز بــا مشــاوره تعــدادی 
محققیــن  و  کشــاورزی  کارشناســان جهــاد  از 
پژوهشــکده نتیجــه یــک ارزیابــی را ارائــه داده انــد. 
نکتــه قابــل توجــه اینکــه، تاکنــون بخــش تحقیقات 
ــن مســئله ورود  ــه ای ــه و مســئوالنه ب پســته فعاالن
پیــدا نکرده اســت؛ هیــچ تحقیــق و ارزیابــی را 
هــم بــه رســمیت نمی شناســد و صحه گــذاری 
نمی کنــد. آنچــه مشــخص اســت، نســخه ای بــرای 
ــه  ــه هم ــرد ک ــرد گوگ ــیل و کارک ــا پس ــارزه ب مب
جوانــب آن ســنجیده و تحقیقــی مورد تأییــد در این 
زمینــه انجــام شــده باشــد، وجــود نــدارد. خبرهــای 
واصلــه حاکــی از آن اســت کــه کشــاورزان ماننــد 
گذشــته بــر اســاس تجربیــات در حــال اســتفاده از 

گوگــرد هســتند.
در ادامــه، روش اســتفاده از گوگــرد کــه از 
جلســه ســال گذشــته انجمــن اســتخراج 
شده اســت بــه همــراه نتایــج پیگیری هــای 
ــده در  ــه روز ش ــات ب ــده و اطالع ــام ش انج
ــده  ــک پرون ــب ی ــا در قال ــورد آفت کش ه م

شده اســت. آورده 

ــر  ــه درون تانک ــن ب ــل از ریخت ــرد قب •  گوگ
الــک می شــود. ســمپاش، 

• بــرای تهیــه مخلــوط همگنــی از گوگــرد، 
ســم پاش بایــد بــه همــزن تجهیــز شــود.  

ــر  ــا بهت ــی نازل ه ــری از گرفتگ ــرای جلوگی • ب
ــا 2.5  ــن 2 ت ــرالنس بی ــازل س ــر ن ــت قط اس

ــود. ــاب ش انتخ
• در حــال حاضــر دوز مصرفــی بــه کار گرفتــه 
شــده  25 تــا 30 کیلــو در هــزار لیتــر آب اســت.

• بــرای ارقــام کشــیده ماننــد اکبــری، احمدآقایی 
و ســفید پســته فیــض آبــاد بــا توجــه بــه 
حساســیت از دوز پایین تــر اســتفاده می شــود 

ــزار(. ــو در ه ) 25 کیل
ــه  ــر اضاف ــه تانک ــه ب ــد مرحل ــرد در چن • گوگ

می شــود.
ــون در معلــق  ــودن صاب ــر ب ــه موث ــا توجــه ب • ب
مانــدن گوگــرد، بــه همــراه گوگــرد یــک لیتــر در 
ــای کشــاورزی  ــون ه ــا صاب ــکا و ی ــزار از ری ه

ــود. ــتفاده می ش اس
ــاًل  ــی بیشــتر همــزن، تانکــر کام • جهــت کارای
تــا  می مانــد  خالــی  ســر  و  نمی شــود  پــر 
ــر  ــرد بهت ــتن گوگ ــه داش ــق نگ ــزدن و معل هم

ــرد.  ــام گی انج
• هنــگام گوگردپاشــی، ســوختگی میوه هــای 

پســته به دلیــل تیــرک نمــودن ذرات معلــق 
گوگــرد ناشــی از کاربــرد ســرالنس نامناســب و 
ضربه دیــدن میــوه اســت. )ماننــد اثــرات ضربه ای 
ــری از  ــت جلوگی ــذا جه ــن آور ( ل ــای ش باده
ــد  ــودری بای ــرای پاشــش پ ــازل ب ســوختگی، ن

ــود.  ــم ش ــت تنظی ــاج درخ ــارج از ت خ
ــی  ــازل بیشــتر باشــد، ضربه زن • هــر چــه قطــر ن
بــه میوه هــای پســته و ســوختگی آن کمتــر اســت. 

• گوگردپاشی در هوای خنک انجام می شود.
•  گوگرد با سایر سموم مختلط نمی شود.

ــد  ــوط نمی کنن ــا مخل ــا روغن ه ــرد را ب •  گوگ
و حتــی قبــل و بعــد از آن نیــز بــه مــدت 25 تــا 

دانسته و نادانسته گوگرد و آفت کش ها

نکات استفاده از گوگرد
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طرح کاربردی مقایسه تأثیر ترکیب های مختلف گوگرد 
بر پسیل معمولی پسته 

ــه  ــدری و مرضی ــه حی ــرح: نجم ــان ط مجری
ــی  رضای

مشــاورین طــرح: حســین رضایــی، محمدعلــی 
امیــری، مهــدی بصیــرت، مریــم غالمعلــی زاده

ــام  ــی، اله ــام محمدخان ــرح: اله ــکاران ط هم
ــی،  ــم نجات ــی، مری ــام رضای ــدم، اله ــری مق اکب

ــینی ــه پورحس راضی
مــدت اجــرای طــرح: خردادمــاه 97 تــا پایــان 

تیرمــاه 97
ــور  ــنجان، موت ــی رفس ــه غرب ــه: حوم منطق

ــدی ــاد هرن ــتم آب ــپ رس پم
نوع رقم: کله قوچی

سن درختان: 40 ساله
سطح اجرا: 3 هکتار

دور آبیاری: 45 روزه غرقابی
قالب طرح: کاماًل تصادفی

مقدمه:
ــه  ــیل ک ــت پس ــد آف ــه می دانی ــور ک همان ط
ــه آن شــیره خشــک  ــی ب ــه اصطــالح محل ب
می گوینــد، ســالیان متمــادی اســت کــه 
خســارت قابــل توجهــی بــه محصــول پســته 
ــالش کشــاورزان  ــم ت ــد. علی رغ وارد می کن
جهــت مدیریــت و مبــارزه بــا ایــن آفــت بــا 
ــفانه  ــف، متأس ــای مختل ــری روش ه بکارگی
ــا کاهــش تأثیــر و دوام ســموم  روزبــه روز ب
موجــود در بــازار علیــه ایــن آفــت روبــه رو 
ــه  ــاورزان ب ــرایط کش ــن ش ــتیم. در ای هس
ــف و  ــای مختل ــودن روش ه ــه آزم ــار ب ناچ

حتــی اســتفاده از مــواد شــیمیایی کــه ثبــت 
ــب  ــد. مصــرف ترکی نشــده اند روی آورده ان
ــن  ــه ای ــر علی ــد ســال اخی گوگــرد طــی چن
ــش  ــه افزای ــاورزان رو ب ــط کش ــت توس آف
در  تحقیقــات  مــوازات  بــه  بوده اســت. 
ــات انجــام  ــه اســتناد عملی حــال انجــام و ب
ــن  ــف ای ــواع مختل ــر ان ــی، تأثی ــده قبل ش
ــردی  ــرح کارب ــک ط ــب ی ــب در قال ترکی
مــورد بررســی قــرار گرفــت. در شــکل )1( 
مراحــل زیســتی ایــن آفــت و خســارت آن 

ــده اســت.  اورده ش
ــی  ــرح:  بررس ــن ط ــرای ای ــدف از اج ه
ــج  ــف رای ــیون های مختل ــرد فرموالس کارب

ــاورزان  ــن کش بی

30 روز از روغــن بــه دلیــل مســمومیت درخــت 
ــد.    ــتفاده نمی کنن اس

ــه  ــی ب ــه نفت ــر پای • گوگردهــای پاالیشــگاهی ب

لحــاظ خلــوص و ســرعت تصعیــد باالتــر، بهتــر 
از گوگردهــای پاالیشــگاهی بــر پایــه گازی 

هســتند. 
شــدن  اســتخوانی  از  پــس  • گوگردپاشــی 

ــکان  ــت ام ــل از برداش ــا 15 روز قب ــت ت پوس
ــت. ــر اس پذی

پــوره  پاییــن  جمعیــت  در  گوگردپاشــی   •

ــورت  ــه در ص ــرا ک ــود؛ چ ــه می ش ــا توصی ه
ــت  ــال موفقی ــل احتم ــل نس ــکرک و تداخ ش

می گــردد. کمتــر 
•  نگرانــی راجــع بــه تخلیــه گوگــرد باقیمانــده 

در تــه تانکــر در داخــل بــاغ بــه دلیــل آتــش زا 
بــودن گوگــرد وجــود دارد. 

ــگام  ــتکش در هن ــک و دس ــک ، عین • از ماس
گوگردپاشــی اســتفاده می شــود.

• تجربــه بســیاری از کارشناســان و کشــاورزان 
بیانگــر ایــن اســت درختانــی کــه تشــنه نیســتند 
به طــور معمــول احتمــال خســارت کمتــری بــه 

لحــاظ گوگردپاشــی متوجــه آنهــا اســت.
ــوع پاالیشــگاهی و  ــرد از ن ــر اســت گوگ • بهت

ــاالی 99 درصــد باشــد. ــا خلــوص ب ب
• در صــورت امــکان بهتــر اســت گوگردپاشــی 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــام نش ــب انج در ش
ــور خورشــید را داشــته  بعــد از گوگردپاشــی ن

باشــیم.
• از آنجایــی کــه واریته هــا، کیفیــت آب و 
ــته خیز  ــف پس ــق مختل ــی مناط ــرایط محیط ش
ــا یکدیگــر متفــاوت اســت، بهتریــن راهــکار  ب
در اســتفاده منطقــی از گوگــرد در ســطح وســیع 
ایــن اســت کــه باغــداران هــر منطقــه دزهــای 
مختلــف گوگــرد و ســایر پارامترهــای موثــر از 
قبیــل: زمــان پاشــش، انتخــاب النــس و ... را در 
قســمت کوچکــی از بــاغ خــود آزمــون کننــد. 
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 باشد. رایج می که بین کشاورزان ی استهای مختلفبررسی کاربرد فرموالسیون : اجرای این طرحاز هدف 
 تیمارهای مورد بررسی: 

A-  شاهد 

B –  لیتر در هزار لیتر آب 3.5صابون محلولپاشی  

 
 باشد. رایج می که بین کشاورزان ی استهای مختلفبررسی کاربرد فرموالسیون : اجرای این طرحاز هدف 

 تیمارهای مورد بررسی: 

A-  شاهد 

B –  لیتر در هزار لیتر آب 3.5صابون محلولپاشی  

 به اتمام رسید.  9:20صبح آغاز و در ساعت  6:10ساعت  اعمال تیمارها از 

 
برگچه از هر تکرار در هر تیمار و ردیابی  15ها شامل دو مورد بود؛ ردیابی تخم و پوره با بررسی بردارینمونه

ها در جداول مربوطه حشرات کامل با استفاده از کارت زرد در هر تکرار بود. نمونه ها شمارش شدند و داده

 به اتمام رسید.  9:20صبح آغاز و در ساعت  6:10ساعت  اعمال تیمارها از 

 
برگچه از هر تکرار در هر تیمار و ردیابی  15ها شامل دو مورد بود؛ ردیابی تخم و پوره با بررسی بردارینمونه

ها در جداول مربوطه حشرات کامل با استفاده از کارت زرد در هر تکرار بود. نمونه ها شمارش شدند و داده

شکل 1: مراحل زیستی پسیل پسته و خسارت 

شکل 2: 

شکل 3: 

تیمارهای مورد بررسی: 
A- شاهد 

B – صابون محلولپاشــی 3.5 لیتر در هزار لیتر آب 
ــر در  ــی 2.5 لیت ــون محلولپاش ــراه صاب ــه هم ــر ب ــون 2 لیت C– زول

ــر آب  ــزار لیت ه
D- گوگــرد مایع 3 لیتر در هزار لیتر آب

E-گوگــرد وتابل 80 درصد 5 کیلوگرم در هزار لیتر آب 
ــون  ــراه صاب ــه هم ــزار ب ــرم در ه ــزه 25 کیلوگ ــرد میکرونی F-گوگ

ــر آب  ــزار لیت ــر در ه ــی 2 لیت محلولپاش
مراحل اجرای طرح:

- انتخاب باغ مناســب برای اجرای طرح
- تقســیم کار بین نیروهای فنی و مجری

- قطعه بندی باغ
- اعمال تیمارها

- انجام عملیات نمونه برداری
- ثبــت داده ها و انالیز امار مربوطه

)در ایــن طــرح، انتخــاب تیمارهــا و اختــالط آنهــا بــا صابــون 
ــام  ــوده، انج ــوم ب ــه مرس ــداران منطق ــن باغ ــه بی ــاس آنچ ــر اس ب

 ) ســت. فته ا گر
ــن  ــوان گارد در بی ــه عن ــف ب ــه ردی ــن س ــا در نظرگرفت ــاغ ب ــدی ب قطعه بن
ــا  ــال تیماره ــود. اعم ــرار ب ــامل 3 تک ــار ش ــر تیم ــات انجــام شــد. ه قطع
در تاریــخ 24 خردادمــاه 1397 از ســاعت 6:10 صبــح آغــاز و در ســاعت 

ــت. 9:20 خاتمــه یاف
ــا بررســی 15 برگچــه از  ــوره ب ــی تخــم و پ ــا شــامل ردیاب نمونه برداری ه
هــر تکــرار و ردیابــی حشــرات کامــل بــا اســتفاده از کارت زرد بــود. بعــد 
از شــمارش نمونــه هــا و ثبــت داده هــا، انالیــز امــاری طــرح بــا اســتفاده 
از نــرم افــزار SPSS و آزمــون دانکــن در ســطح 5 درصــد انجــام شــد. 

مهم ترین نتایج بدســت امده به شرح زیر است:
• تفــاوت معنــی دار شــاهد و گوگــرد مایــع بــا ســایر تیمارهــا 7 و 14 روز 

بعــد از اعمــال تیمارهــا 
ــارزه در تیمــار هــای گوگــرد مایــع،  •  ضــرورت مب
ــت 14  ــه خســارت اف ــا توجــه ب ــون و شــاهد ب صاب

ــا ــال تیماره ــد از اعم روز بع

 
 رداری: تغییرات جمعیت پوره های روی برگ در تیمارهای مختلف روزهای نمونه ب1نمودار 

 
 ها در تیمارهای مختلف در روزهای نمونه برداری: درصد تلفات پوره2نمودار 

روز بعد از اعمال تیمارها مربوط به تیمار گوگرد میکرونیزه بوده  35تا  7بیشترین درصد تلفات پوره از 
 (2است.)نمودار 

یک روز 
قبل از 
سمپاشی

سه روز 
بعد از 
سمپاشی

پنج روز 
بعد از 
سمپاشی

هفت 
روز بعد 

از 
سمپاشی

چهارده 
روز پس 

از 
سمپاشی

بیست و 
یک روز 
پس از 
سمپاشی

بیست و 
هشت 

روز پس 
از 

سمپاشی

سی و 
پنج روز 
پس از 
سمپاشی

شاهد 9.2 10.6 21.2 21.19 24.06
لیتر در هزار لیتر 3.5صابون محلولپاشی 

لیتر آب 14.24 3.8 2.22 2.7 8.9

ی لیتر به همراه صابون محلولپاش2زولون 
لیتر در هزار لیتر آب2.5 9.578 1.24 0.711 1.17 4.4 2.97 16.93

لیتر در هزار لیتر آب 3گوگرد مایع  10.1 3.13 13.5 7.13 17.97
کیلوگرم در 5درصد 80گوگرد پودر وتابل 

هزار لیتر آب 9.97 0.57 2 2.17 2.26 1.37 5.5 27.2

کیلوگرم به 25گوگرد پودر میکرونیزه 
لیتر در هزار 2همراه صابون محلولپاشی 
لیتر آب

24.4 4.02 3.2 0.86 1.77 1.06 3.13 5.93
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لیتر در هزار 3.5صابون محلولپاشی 
لیتر لیتر آب

لیتر به همراه صابون 2زولون 
لیتر در هزار لیتر 2.5محلولپاشی 

لیتر در هزار لیتر آب3گوگرد مایع آب

5درصد 80گوگرد پودر وتابل 
کیلوگرم در هزار لیتر آب
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• تفــاوت معنــی دار تیمــار زولــون و صابــون باغبانــی 
ــرد  ــار گوگ ــا دو تیم ــی  ب ــد از سمپاش 28 روز بع

ــزه ــل و میکرونی وتاب
• تفــاوت معنــی دار تیمــار گوگــرد میکرونیــزه بــا 

ســایر تیمارهــا 35 روز بعــد از اعمــال تیمارهــا  )نمــودار 1(
• تفــاوت معنــی دار حشــرات کامــل در تیمارهــای گوگــرد پاشــی شــده 
مشــاهده شــد بــه طوریکــه کمتریــن تراکــم حشــرات کامــل بــه ترتیــب 
در صابــون محلولپاشــی، ســم زولــون و گوگــرد مایــع: ســه روز بعــد از 

اعمــال تیمارهــا ثبــت شــد. 
• در تیمــار گوگــرد میکرونیــزه همــه نمونــه بــرداری هــا بــه خصــوص 
ــل بیشــتر  ــم حشــرات کام ــرداری تراک ــه ب ــی نمون ــت پایان ــه نوب در س

بــود.
به طور خالصه نتایج به دســت آمده از این طرح از این قرارند: 

• مشــاهده جمعیــت قابــل توجــه بالتــوری ســبز و کفشــدوزک در 
تیمارهــای گوگردپاشــی شــده

•  عدم مشــاهده سوختگی در طرح انجام گرفته 
البتــه گــزارش ســوختگی بــرگ و میــوه  از بعضــی باغــات منطقــه در دزهــای 

متفــاوت قابــل توجــه مــی باشــد کــه نیازمنــد بررســی خواهــد بــود. 
• مشــاهده جمعیت بیشتر حشرات کامل در تیمارها 

بــا توجــه بــه ویژگــی گوگــرد در دورکنندگــی حشــرات کامــل، افزایــش 
جمعیــت حشــرات کامــل در ســایر تیمارهــا علــی رغــم در نظــر گرفتــن 
ــای  ــرح ه ــتی در ط ــه بایس ــت ک ــه اس ــل توج ــای گارد قاب ــف ه ردی

ازمایشــی در اینــده مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــا  ــل ب ــزه و وتاب ــب هــای میکرونی ــر ترکی ــاوت تاثی ــودن تف • مشــهود ب

ــا  ســایر تیماره
ــه  ــل توج ــت قاب ــم و جمعی ــاالی تخ ــم ب ــه تراک ــه اینک ــه ب ــا توج • ب
حشــره بالــغ در تیمارهــای گوگــرد خصوصــًا بعــد از 21 روز مشــاهده 
مــی شــود، ظاهــراً تاثیــر کنتــرل مربــوط بــه تلفــات تخــم هــای تفریــخ 
شــده مــی باشــد کــه نیازمنــد بررســی دقیــق تــر و کامــل تــر خواهــد 

بــود.

ــروری  ــیار ض ــن بس ــول همگ ــه محل ــت در تهی ــش و دق ــوع پاش •  ن
ــت. اس

ــرگ در  ــرد ب ــت گوگ ــش غلظ ــده افزای ــام ش ــات انج ــه ازمایش •  بناب
ــد. ــاهده نش ــده مش ــی ش ــرد پاش ــای گوگ تیماره

•  بــا توجــه بــه دســتاوردهای طــرح و مانــدگاری ایــن مــاده در طبیعــت 
ــرات زیســت محیطــی و مخاطــرات انســانی ان ضــروری  ــه اث توجــه ب

مــی باشــد.
مشــکالت مشــاهده شــده مربــوط بــه مصــرف گوگــرد بــه اســتناد 

گزارشــات کارشناســان: 
ــر روی  ــواع گوگــرد ب ــر گیاهســوزی ناشــی از ان ــی ب - گزارشــات مبن

بــرگ و میــوه شــامل مــوارد زیــر:
ــده  ــای انجــام ش ــاس بررســی ه ــر اس ــر اســت ب ــه ذک ــف : الزم ب  ال
تاکنــون، ســوزندگی بــر روی میــوه پســته زودتــر از بــرگ اتفــاق افتــاده 

اســت.
 ب : ســوزندگی در دماهــای متفــاوت و در ســاعات متفــاوت شــبانه روز 

مشــاهده شــده است. 
ــر  ــاری ب ــر دور آبی ــا تاثی ــه ب ــی در رابط ــد ونقیض ــاتی ض  ج : گزارش
میــزان گیــاه ســوزی حاصــل از گوگــرد پاشــی وجــود دارد کــه نیازمنــد 

ــه مــی باشــد. بررســی در ایــن زمین
 د : در اغلــب مــوارد ســوختگی هــا میــوه ، 3تــا4روز بعد از محلولپاشــی 

مشــاهده شــده است. 
ــی  ــه خوب ــت ب ــه حاللی ــواردی ک ــوختگی در م ــم س ــی عالئ  ه : گاه
انجــام گرفتــه و سمپاشــی در هــوای خنــک انجــام شــده اســت، 

ــود. ــی ش ــاهده م نیزمش
 و: عــدم حاللیــت گوگردهــای معدنــی و وجــود ناخالصــی کــه ســبب 
گرفتگــی ســرالنس هــا و نــازل هــا مــی شــود. احتمــال رابطــه بیــن قطــر 
ذرات و ناخالصــی هــا در ســوزندگی هــای مشــاهده شــده وجــود دارد.
 عــدم اطــالع از مــوارد زیســت محیطــی و مخاطــرات انســانی کاربــرد 
50 تــا 60 کیلوگــرم در هکتــار گوگــرد و لــزوم بررســی هــای بیشــتر در 

ایــن زمینــه را مشــخص مــی ســازد.

ارزیابی طرح های گوگرد علیه پسیل پسته در سال زراعي 96-97

مشاور طرح: دکتر هادی زهدی
ــن  ــاب، نازنی ــا کامی ــرح: فریب ــکاران ط هم
ــن راد،  ــی، امی ــه حســین خان ــرزاد، محبوب مه
ــری،  ــژاد، نرگــس معی ــوش محمــدی ن ــه ن م

ــجاعی  ــه ش فاطم
ــب طــرح  ــا در قال ــاری: آزمایش ه ــرح آم ط

ــی  ــاًل تصادف ــای کام ــاری بلوک ه آم

برگ  هــای  از  نمونه بــرداری  نوبــت   6
ــک  ــدکه ی ــام ش ــده انج ــار ش ــان تیم درخت
ــی و 5  ــل از سم پاش ــک روز قب ــت در ی نوب
نوبــت بعــد از سم پاشــی در روز هــای ســوم، 
ــم، چهاردهــم، بیســت و یکــم و بیســت  هفت

ــد.  ــام ش ــتم  انج وهش
ســه آزمایــش مجــزا روی ارقــام پســته اکبــری 

و فندقــی اجــرا شــد. 
تیمارهــای آزمایــش اول: موونتــو 0.5  لیتــر 
ــودری 4و 5  ــولفور پ ــر آب، س ــزار لیت در ه
کیلوگــرم در هــزار لیتــر آب، ســولفورگرانول 
ــرد  ــر آب، گوگ ــزار لیت ــرم در ه 4 و 5 کیلوگ
ــه  ــزار ب ــرم در ه ــزه 20 و 30 کیلوگ میکرونی

ــر آب ــزار لیت ــون 1 در ه ــراه صاب هم
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مقدمه:
ــان  ــت درخت ــن آف ــته مهم تری ــي پس ــیل معمول پس
پســته کشــور و آفــت کلیــدي ایــن محصــول 
محســوب مي گــردد کــه هــر ســاله خســارت 
زیــادي را بــه باغ هــاي پســته کشــور وارد مي کنــد. 
در حالــت طغیانــي ایــن آفــت عــالوه بــر کاهــش 
محصــول ســال جــاري باعــث ریــزش جوانه هــاي 
ــت  ــف درخ ــا و ضع ــزش برگ ه ــده، ری ــال آین س
ــز  ــدن مغ ــر ش ــد و پ ــاه در دوره رش ــردد. گی مي گ
ــا اواخــر خــرداد تــا اواخــر  پســته، کــه مصــادف ب
مــرداد اســت، حساســیت بیشــتري نســبت بــه آفت 
دارد. در شــرایطي کــه جمعیــت آفــت در ایــن دوره 
زمانــي افزایــش یابــد و یــا کنتــرل بــا تاخیــر انجــام 
گیــرد خســارت ســنگیني بــه محصــول و گیــاه وارد 

مي شــود.
بــراي کنتــرل و کاهــش جمعیــت ایــن آفت بــه زیر 
ــیمیایي  ــاي غیر ش ــادي روش ه ــان اقتص ــطح زی س
متعــددي در کنــار مبــارزه شــیمیایي را مي تــوان در 
برنامــه مدیریتــي مبــارزه بــا پســیل پســته اســتفاده 
نمــود کــه در ذیــل بــه بعضــي ایــن مــوارد اشــاره 

مي گــردد.
الف : روش هاي غیر شیمیایي:

1- شخم زمستانه
عملیــات شــخم زمســتانه باعــث کاهــش جمعیــت 
پســیل معمولــي پســته در بهــار ســال بعد می شــود. 
عملیــات شــخم بایــد از اواخــر آذر تــا اوایل اســفند 
صــورت گیــرد و خــاک تــا عمــق 10 ســانتي متري 
برگردانــده شــود. در ایــن صــورت درصــد باالیــي 
ــد.  ــد ش ــف خواهن ــذران تل ــتان گ ــراد زمس از اف
ــد از  ــز مي توان ــات شــخم در طــول فصــل نی عملی

ــرز  ــته هاي علف هاي ه ــت ش ــش جمعی ــر کاه نظ
و زنبورهــاي هیپرپارازیتوییــد مفیــد باشــد. 

2-کارت هاي چسبي زرد رنگ
کاربــرد تله هــاي چســبي زرد بــه عنــوان یــک روش 
کاهــش جمعیــت پســیل در تلفیــق بــا روش هــاي 
دیگــر مبــارزه قابــل اســتفاده مي باشــد. تلــه گــذاري 
ــل  ــه حشــرات کام ــاز شــود ک ــد آغ ــي بای در زمان
زمســتاني خــارج  از محل هــاي  زمســتانگذران 
شــده ولــي هنــوز تخم ریــزي نکــرده باشــند. 
بهتریــن زمــان تقریبــاً اواســط اســفند مــاه )قبــل از 
ــوالً  ــد. معم ــته( مي باش ــاي پس ــدن برگ ه ــاز ش ب
از کارت هــاي چســبي زرد بــه ابعــاد 10 در 20 
ــه نصــب  ســانتي متر اســتفاده مي-شــود. تعــداد تل
شــده بــر اســاس نحــوه کاشــت و انــدازه درختــان 
ــر  ــر مت ــه ازاء ه ــوع ب ــي در مجم ــر اســت ول متغی
طــول ردیــف درختــان پســته یــک کارت نصــب و 
ــه همیــن ترتیــب  در طــرف دیگــر درخــت هــم ب
عمــل شــود. در مکان هایــي کــه بــاد شــدت زیــاد 
نداشــته باشــد مي تــوان از تله هــاي نــواري زرد بــه 
ــرد.  ــا 10 ســانتي متري هــم اســتفاده ک عــرض 8 ت
ــن سمپاشــی  ــد از اولی ــاي زرد بع الزم اســت تله ه
برعلیــه پســیل )تقریبــاً اواخــر اردیبهشــت تــا اوایل 

خــرداد( بایــد جمــع آوری شــوند.
3- استفاده از ارقام مقاوم 

بــا آگاهــي از خصوصیــات ارقــام مختلــف مي تــوان 
مدیریــت مناســب تري در جهــت کاهــش خســارت 
ــه  ــري ب ــم اکب پســیل پســته انجــام داد. تحمــل رق
پســیل بســیار کــم اســت بــه ایــن صــورت کــه در 
شــرایط طبیعــي رقــم اکبــري جمعیــت بســیار پایین 
پســیل را تحمــل نمي کنــد و برگچه هــاي آن ســریع 

ــي و  ــام احمد-آقای ــن ارق ــد. همچنی ــزش مي کنن ری
کله قوچــي نیــز بعــد از اکبــري حساســیت باالیــي 
دارنــد. ولــي رقــم اوحــدي تحمــل باالتــري نســبت 
بــه آفــت دارد و حتــي جمعیت هــاي متوســط ایــن 
ــه در  ــي ک ــذا باغداران ــد. ل ــل مي کن ــت را تحم آف
ــند،  ــاس مي باش ــام حس ــود داراي ارق ــاي خ باغ ه
الزم اســت بــراي مدیریــت کنتــرل آفــت بــا 
ــاغ در صــورت  ــرداري و بازدیــد منظــم از ب نمونه ب
افزایــش جمعیــت و لــزوم مبــارزه در زمان مناســب 
نســبت بــه کنتــرل آفــت اقــدام نماینــد تا خســارت 

ــري ببینند.  کمت
4- حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعي

ــي  ــرل طبیع ــود کنت ــات موج ــاس اطالع ــر اس ب
پســیل معمولــي پســته در طبیعــت توســط 18 
مي شــود.  انجــام  طبیعــي  دشــمنان  از  گونــه 
ــذاي  ــته غ ــي پس ــیل معمول ــاي پس تخــم و پوره ه
کفشــدوزک هاي  از  گونــه   8 بــراي  مناســبی 
ــر  ــالوه ب ــند. ع ــته مي باش ــاي پس ــال در باغ ه فع
ــرل  ــل کنت ــن عوام ــه از مهم تری ــدوزک ها ک کفش
ــاب  ــه حس ــته ب ــاي پس ــیل در باغ ه ــي پس طبیع
ســن هاي  پســیالفاگوس،  زنبــور  مي آینــد، 
شــکارگر، بالتــوري ســبز و کنه هــاي شــکارگر نیــز 
از دشــمنان طبیعــي آفــت پســیل معمولــي پســته در 

ایــران محســوب مي شــوند. 
4-1- مدیریــت حفاظــت از پناهــگاه زمســتاني 

دشــمنان طبیعــي 
به صــورت  را  زمســتان  پســیالفاگوس  زنبــور 
شــفیره درون بــدن مومیایــي شــده پوره هــاي 
پســیل معمولــي پســته کــه بــه آن کپســول مومیایــي 
پوره هــاي  ایــن  و  مي گذرانــد  مي گوینــد، 

دستورالعمل کنترل پسیل معمولي پسته
مهدي بصیرت و سید یحیي امامي            اعضاي هیئت علمي پژوهشکده پسته

ــیم  ــیلیکات پتاس ــش دوم: س ــای آزمای  تیماره
1.5 لیتــر در هــزار لیتــر آب بــه همــراه یــک لیتــر 
صابــون در هــزار لیتــر آب، ســیلیکات پتاســیم 1.5 
لیتــر در هــزار لیتــر آب بــه همــراه 2.5 لیتــر گوگرد 
مایــع در هــزار لیتــر آب، گوگــرد میکرونیــزه 2.5 
کیلوگــرم در هــزار لیتــر آب بــه همــراه 1 لیتــر در 
هــزار لیتــر آب، گوگــرد مایــع 3 لیتــر در هــزار بــه 

همــاره 2 لیتــر صابــون در هــزار لیتــر آب 
تیمارهــای آزمایــش ســوم:  گوگــرد میکرونیــزه 
20 کیلوگــرم در هــزار لیتــر آب بــه همــراه 
2 لیتــر صابــون در هــزار لیتــر آب، گوگــرد 
ــراه 1  ــه هم ــزار ب ــر در ه ــع )ســمیران( 3 لیت مای

ــع  ــر آب، گوگــرد مای ــون در هــزار لیت ــر صاب لیت
)ســمیران( 4 لیتــر بــه همــراه یــک لیتــر صابــون 
ــمیران( 3  ــع )س ــرد مای ــر آب، گوگ ــزار لیت در ه
ــا(  ــع )آری ــرد مای ــر آب، گوگ ــزار لیت ــر در ه لیت
ــی( 2  ــودری )ایتالیای ــر در هــزار، ســولفور پ 3لیت
ــودری  ــولفور پ ــر آب، س ــزار لیت ــرم در ه کیلوگ
)آلمانــی( 2 کیلوگــرم در هــزار لیتر آب، ســولفور 
گرانــول )هنــدی( 4 کیلوگــرم در هــزار لیتــر آب 
نتایــج آزمایــش اول، دوم و ســوم نشــان دادنــد که 
ســولفورگرانول 4 در هــزار و گوگــرد میکرونیــزه 
30 در هــزار بــه همــراه صابــون، ســیلیکات 
ــرد  ــراه گوگ ــه هم ــزار ب ــر در ه ــیم 1.5 لیت پتاس

ــزار،  ــر در ه ــع 2.5 لیت مای
گوگــرد میکرونیــزه 20 در 
ــون  ــه همــراه صاب هــزار ب
ــر  ــن اث ــزار بهتری 2 در ه
را  در کاهــش جمعیــت 

پــوره داشــته اســت. همچنیــن بررســی ها در ســه 
آزمایــش اول، دوم و ســوم بــه ترتیــب  نشــان داد:  
ســولفور پــودری 4 در هــزار، ســیلیکات پتاســیم 
ــع 2.5 در  ــرد مای ــراه گوگ ــه هم ــزار ب 1.5 در ه
ــه  ــزار ب ــزه 20 در ه ــرد میکرونی ــزار  و  گوگ ه
ــر  را در  ــن اث ــزار بهتری ــون 2 در ه ــراه صاب هم

ــت.  ــم داشته اس ــت تخ ــش جمعی کاه



سال چهارم - تیر ماه 1398 - شماره 38 20

باغبانــی 

 
ها روي پسته و اثرات جنبي آنهاي مجاز و ثبت شده براي كنترل پسيل معمولي كشحشره -1جدول 

 دشمنان طبيعي

 1000مقدار مصرف در  نام عمومي
 اثر جنبي روي دشمن طبيعي اثر روي آفت ليتر آب

 خطرناك خوب سي سي 400 ايميداکلوپرايد
 بي خطر خوب سي سي 750تا  500 هگزافلومورون

 با خطر متوسط خوب ليتر 2.5 فوزالن+ تفلوبنزورون

 با خطر متوسط خوب ليتر 2.5 فوزالن

 با خطر متوسط خوب سي سي 350تا  250 پريداستامي
 خطرناك خوب سي سي 400تا  300 تيامتوکسام

 بي خطر خوب سي سي 400تا  300 اسپيروديكلوفن
 خطرناك خوب سي سي 400تا  300 تياکلوپرايد

 با خطر جزئي متوسط ليتر 2.5 عصاره چريش
 با خطر جزئي خوب سي سي 500 اسپيروتترامات

کشاورزي و مايع  يهاصابون
 بي خطر متوسط ليتر 2.5 ظرفشويي )ريكا(

 
 
 

مومیایــي شــده بــر روي 
پســته  درخــت  بــرگ 
وجــود دارنــد. بنابرایــن در 
باغ هایــي کــه در اواخــر 
فصــل زنبور پســیالفاگوس 
ــي  ــا اقدامات ــوان ب ــته اند مي ت ــي داش ــت باالی جمعی
ــر  ــخم در زی ــدم ش ــراي دام و ع ــدم چ ــد ع مانن
درختــان و یــا جمــع آوري برگ هــاي ریــزش کــرده 
در کــف بــاغ و نگهــداري آن هــا درون کیســه توري 
ــن  ــتاني ای ــات زمس ــزرگ( تلف ــبد ب ــا س ــد )ی مانن

ــش داد.  ــد را کاه ــره مفی حش
صــورت  بــه  پســیل خوار  کفشــدوزک هاي 
حشــره کامــل و غالبــاً به طــور دســته جمعــي 
ــا  ــر کلوخه ه ــا زی ــان و ی ــه درخت ــت تن ــر پوس زی
ــترین  ــه بیش ــن اینک ــد. ضم ــتان گذراني مي کن زمس
جمعیــت کفشــدوزک هاي پســیل خوار در اواخــر 
ــر  ــوان در اواخ ــذا مي ت ــود. ل ــاهده مي ش ــل مش فص
فصــل پناهگاه هایــي در باغ هــاي پســته ایجــاد نمــود 
تــا کفشــدوزک ها در طــول زمســتان تلفــات کمتــری 
داشــته باشــند و در ابتــداي فصــل با جمعیــت باالتري 
در باغ هــاي پســته ظاهــر شــوند. نوعــي پناهــگاه کــه 
ــده اســت  ــتفاده ش ــراي بعضــي کفشــدوزک ها اس ب
جعبه هــاي چوبــي حــاوي بــرگ و کاه و کلــش 
ــراي زمســتانگذارني  ــکان مناســبي ب مي باشــد کــه م

ــت. ــدوزک ها اس ــل کفش ــرات کام حش
4-2- مدیریت علف هرز در باغ

ــیل  ــد پس ــای هیپرپارازیتویی ــه از زنبوره ــه گون س
ــته هاي  ــاي ش ــا هیپرپارازیتوییده ــي پســته ب معمول
کــه  مي باشــند  مشــترک  هــرز  علف هــاي 
منتقــل  بــه پســیل  از روي شــته ها  مي تواننــد 
شــوند. بنابرایــن مدیریــت و کنتــرل علف هاي-هرز 
ــان  ــرگ میزب به خصــوص علف هــاي هــرز پهــن ب
ــه  ــان، یونج ــیرین بی ــتر، ش ــد )خارش ــته ها مانن ش
جــارو، پنیــرک، تلخــه، اســپند، ســلمه و غیــره( در 
ــل  ــوص در اوای ــال به خص ــف س ــاي مختل زمان ه

ــود.  ــه می ش ــل توصی فص
4-3- استفاده از سموم کم خطر

ــی  ــل زراع ــول فص ــوان در ط ــه بت ــی ک در صورت
ــموم  ــل از س ــر فص ــل و اواخ ــژه در اوای ــه وی و ب
ــالت( و  ــورون )کنس ــد هگزافلوم ــر مانن ــم خط ک
ــالوه  ــرد ع ــتفاده ک ــدور( اس ــپیرودیکلوفن )انوی اس
برکنتــرل پســیل پســته، دشــمنان طبیعــی ایــن آفــت 
حفــظ می گــردد. همچنیــن صابون هــاي سمپاشــي 
و مــواد ظرفشــویي )ریــکا( اثــر جنبــی کمــی روی 
دشــمنان طبیعــی دارنــد کــه می تــوان بــراي مبــارزه 
بــا ایــن آفــت بــه تنهایــي و یــا همــراه بــا ســموم 

اســتفاده نمــود. 

4- 4- محدود کردن منطقه سمپاشي 
وســعت منطقــه مــورد سمپاشــي را مي تــوان 
ــا  ــه برخــورد ســم ب ــود ک ــم نم ــه اي تنظی ــه گون ب
دشــمنان طبیعــي کاهــش یابــد. بــراي کنترل پســیل 
پســته در بعضــي مــوارد کــه اطــراف و یــا قســمتی 
ــاغ  ــوده ب ــمت آل ــط قس ــت فق ــوده اس ــاغ آل از ب

ــود.  ــي ش سمپاش
4-5- محدود کردن زمان سمپاشي

محــدود ســاختن سمپاشــي بــه زمانــي که دشــمنان 
یــا در مرحلــه اي  ندارنــد و  طبیعــي حضــور 
اثــر  باعــث کاهــش  نباشــد  کــه آســیب پذیر 
مي شــود.  طبیعــي  دشــمنان  بــر  آفت کش هــا 
دشــمنان طبیعــی پســیل معمولــي پســته اوایل فصل 
و اواخــر فصــل جمعیــت باالتــری دارنــد. بنابرایــن 
در ابتــدای فصــل و اواخــر فصــل سم پاشــی کمتري 
ــاز از ســموم کــم  ــرد و در صــورت نی صــورت گی
ــي  ــل یعن ــط فص ــود. در اواس ــتفاده ش ــر اس خط
ــت  ــت و فعالی ــه جمعی ــرداد ک ــر و م ــای تی ماه ه
ــاه  ــن گی ــت و همچنی ــر اس ــی کمت ــمنان طبیع دش
میزبــان بــه خســارت پســیل حســاس تر اســت مــي 
ــود.  ــتفاده نم ــا اس ــره کش ه ــایر حش ــوان از س ت

ب: مبارزه شیمیایي 
ــدام  ــاله اق ــر س ــور ه ــات کش ــظ نبات ــازمان حف س
ــرل  ــراي کنت ــاز ب ــموم مج ــت س ــار لیس ــه انتش ب
ــرل  ــت کنت ــون جه ــم اکن ــد. ه ــت مي نمای ــر آف ه
پســیل معمولــي پســته ســموم شــیمیایي متعــددي 
در لیســت ســموم مجــاز ایــن ســازمان قــرار 
در  آنهــا  کاربردی تریــن  و  مهمتریــن  کــه  دارد 

جــدول 1 آمــده اســت. بدیهــي اســت کــه انتخــاب 
حشــره کش مناســب در هــر مقطــع زمانــي بایــد بــا 
توجــه بــه عوامــل مختلفــي ماننــد جمعیــت آفــت، 
زمــان کاربــرد، میــزان محصــول، ســموم بــکار رفتــه 
قبلــي، نحــوه تأثیــر ســموم و غیــره صــورت گیــرد. 
لــذا بــراي انتخــاب حشــره کش مناســب و موثــر در 
هــر نســل آفــت بهتــر اســت بــا کارشــناس مجــرب 
مشــورت شــود. در ایــن رابطــه بایــد در نظر داشــت 
کــه اغلــب ســموم بــر روي مرحلــه پورگــي آفــت 
ــا  ــد ب ــان سمپاشــي بای ــن زم ــر هســتند بنابرای موث
مرحلــه پور گــي منطبــق گــردد. یــا اینکــه بعضــي از 
ســموم سیســتمیک ماننــد اســپیروتترامات بــا تاخیر 
ــن  ــوان ای ــن مي ت ــد بنابرای روي آفــت عمــل مي کن
ســم را کمــي زودتــر بــه کار بــرد. بایــد توجــه کــرد 
ــا  ــاز و ب ــر مج ــموم غی ــي ها از س ــه در سمپاش ک
ــموم  ــل س ــر مث ــي نظی ــره کش ــیع حش ــف وس طی
ــتفاده  ــوش و....( اس ــت، آمب ــد )فنوالری پایروتیرویی
ــارزه  ــگام مب ــود هن ــعي ش ــن س ــود و همچنی نش
ــش  ــث افزای ــه باع ــمومي ک ــات از س ــایر آف ــا س ب
ــکارب  ــد تیودی ــد مانن ــیل مي گردن ــت پس جمعی
)الرویــن( و یــا ســمومی بــی تاثیــر روی آفــت نظیر 

ــر اســتفاده شــود. دیازینــون کمت
بــراي جلوگیــري از مقاومــت ایــن آفــت به ســموم، 
از  متوالــي  توصیــه مي شــود در سمپاشــي هاي 
ــاوب  ــه صــورت متن ــف ب ــروه مختل ــا گ ســموم ب
اســتفاده شــود. همچنیــن در باغ هــاي بــزرگ بــراي 
سمپاشــي قطعــات مختلف بــاغ مي-توان از ســموم 

مختلــف به صــورت موزائیکــي اســتفاده نمــود.
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مــواد  از  ترکیبــی  یــا  مــاده  بــه  آفت کــش 
ــه  ــاده ب ــاری آم ــول تج ــک محص ــورت ی به ص
ــری،  ــرای جلوگی ــه ب ــه می شــود ک مصــرف گفت
ــر  ــش ه ــا کاه ــردن و ی ــردن، دور ک ــن ب از بی

ــی رود.  ــه کار م ــت ب ــه آف گون
ــانی  ــای انس ــن بیماری ه ــت، ناقلی ــور از آف منظ
ــا  ــات و ی ــته حیوان ــای ناخواس ــی، گونه ه و دام
ــول  ــث ایجــاد خســارت در ط ــه باع ــان ک گیاه
مرحلــه تولیــد، فــراوری، حمــل و نقــل و 
انبــارداری هرگونــه غــذا، محصوالت کشــاورزی 

و یــا غــذای دام می شــوند، می باشــد.
ــوان  ــه به عن ــوادی ک ــورد م ــالح در م ــن اصط ای
بــرگ ریــز، خشــک کننــده، تنظیــم کننــده رشــد 
ــوادی  ــوه و م ــده می ــک کنن ــل تُنُ ــان، عوام گیاه
کــه بــرای جلوگیــری از ریــزش میوه هــای 
ــود. ــتفاده می ش ــز اس ــد نی ــه کار می رون ــارس ب ن
 عــالوه بــر ایــن، به مــوادی کــه بــرای جلوگیری 
از تخریــب و پوســیدگی محصــوالت کشــاورزی 
ــارداری  ــل و انب ــل و نق ــه حم ــول پروس در ط
اســتفاده می شــوند و همچنیــن مــوادی کــه 
بــرای کنتــرل حشــرات، بندپایــان و ســایر آفــات 
در بــدن حیوانــات کاربــرد دارنــد نیــز آفت کــش 

ــود. ــه می ش گفت
ــر  ــا ذک ــش ه ــواع آفت ک ــی از ان ــه برخ در ادام
شــده کــه بــر اســاس نــوع آفــت مــورد هــدف 

شــده اند: تقســیم بندی 

ــا مــواد  یــک آفت کــش ترکیبــی از یــک مــاده ی

ــه عــالوه مــواد همــراه )خنثــی( اســت  ــره ب موث
کــه در ادامــه بــه تفکیــک توضیــح داده خواهنــد 

شــد.
•  ماده موثره

ــی در  ــره )Active Ingredient(، ترکیب ــاده موث م
داخــل یــک آفتکــش اســت کــه بــا اثــر گذاشــتن 
ــرل  ــردن، کنت ــن ب ــت هــدف باعــث از بی ــر آف ب
ــوان  ــود. به عن ــت می ش ــردن آن آف ــا دور ک و ی
ــره یــک علف کــش آن مــاده ای  مثــال، مــاده موث
اســت کــه می توانــد علف هــای هــرز را از بیــن 

ببــرد. 
به طــور کلــی مــواد موثــره در ایــن بخــش بندی هــا 

ــدی می شــوند: طبقه بن
ــامل  ــه ش ــوم: ک ــیمیایی مرس ــره ش ــواد موث - م
ــی و  ــات بیولوژیک ــر از ترکیب ــواد غی ــی م تمام

ضــد میکروبــی می شــود.
- مــواد موثــره ضــد میکروبــی: شــامل مــواد یــا 
ترکیبــی از مــوادی اســت کــه بــرای کنترل رشــد 
ــا،  ــل باکتری ه ــر از قبی ــم های مض میکروارگانیس
ــطوح و  ــر روی س ــا ب ــا قارچ ه ــا و ی ویروس ه

یــا اشــیای غیــر زنــده بــه کار می رونــد.
ــواد  ــه م ــن گون ــی: ای ــره بیولوژیک ــواد موث - م
موثــره از برخــی منابــع طبیعــی بدســت می آینــد.

ــره یــک آفت کــش کــه  ــواد موث ــا م ــاده ی ــام م ن
بــه آن نــام عمومــی یــا جنریــک یــک ســم گفتــه 
می شــود، بــه همــراه درصــد آن به صــورت 
ــود.  ــر می ش ــم ذک ــل آن س ــر روی لیب ــی ب وزن
ــی  ــرکت های اصل ــی، ش ــام عموم ــر ن ــالوه ب ع
ــا  ــده ســموم، محصــوالت خــود را ب ــد کنن تولی
ــود  ــه خ ــر ب ــده منحص ــت ش ــاری ثب ــام تج ن
تولیــد  شــرکت های  امــا  می کننــد،  عرضــه 
کننــده ســموم جنریــک عمدتــاً ســموم خــود را 

ــد. ــد می کنن ــی تولی ــام عموم ــا ن ب
جنریــک  شــرکت های  مثــال،  به عنــوان   
را   )Glyphosate( گالیفوســیت   علف کــش 
ــد،  ــد می کنن ــی گالیفوســیت تولی ــام عموم ــا ن ب
  )Monsanto(در حالی کــه شــرکت مونســانتو
کننــده،  تولیــد  اصلــی  شــرکت  به عنــوان 
ــداپ  ــاری ران ــام تج ــا ن ــش را ب ــن علف ک ای

بــازار عرضــه می کنــد. بــه   )Roundup(
•  مواد همراه )مواد خنثی(

یــا  خــام  حالــت  در  معمــوالً  آفت کش هــا 
فرمولــه نشــده خــود بــرای کنتــرل آفــات 
ــن  ــموم ممک ــره س ــواد موث ــتند. م ــب نیس مناس
نشــوند،  مخلــوط  آب  بــا  به خوبــی  اســت 
ممکــن اســت از نظــر شــیمیایی ناپایــدار باشــند 
و یــا ممکــن اســت کاربــرد و حمــل و نقــل آنهــا 

ــد.  ــخت باش س
در نتیجــه تولیدکننــدگان آفت کش هــا بــرای 
غلبــه بــر ایــن مســائل از مــوادی اســتفاده 
ــراه  ــواد هم ــا م ــه آنه ــاً ب ــه اصطالح ــد ک می کنن
ــه  ــی )Inert Ingredient( گفت ــواد خنث ــا م و ی

می شــود. 
مــواد شــیمیایی )از قبیــل کــروزن، زایلــن، پروپان 
ــی  ــات خوراک ــی(، ترکیب ــتقات نفت ــایر مش و س
ــا  ــک و ...( و ی ــی، نم ــای خوراک ــل روغنه )مث
برخــی مــواد طبیعــی )مثــل ســلولز، مــوم و ...( از 
جملــه اجزایــی هســتند کــه می تواننــد به عنــوان 

مــواد همــراه اســتفاده گردنــد.
اینکــه بــه ایــن مــواد Inert یــا خنثــی می گوینــد 
ــودن  ــاک ب ــر خطرن ــا غی ــمی ی ــر غیرس ــل ب دلی
آنهــا نیســت. بعضــی از مــواد همــراه می تواننــد 
ــرای  ــش ب ــک آفت ک ــره ی ــاده موث ــی از م حت
ــر باشــند.   ــط زیســت خطرناک ت ــا محی انســان ی
ــوه  ــی در نح ــیار مهم ــش بس ــراه نق ــواد هم م
ــا  ــرد آفت کش ه ــن عملک ــذاری و همچنی تأثیرگ
ــوارد  ــه م ــوان ب ــا می ت ــه آنه ــه از جمل ــد ک دارن

ــرد: ــر اشــاره ک زی
ــش  ــیون و افزای ــداری در فرموالس ــاد پای - ایج

طــول عمــر نگهــداری محصــول 
ــطح  ــل س ــطح، مث ــه س ــبندگی ب ــاد چس - ایج

ــا خــاک ــذر و ی ــرگ، ب ب
- ایجاد پخش شوندگی در سطح

- کمک به حل شدن در آب
ــش  ــک آفت ک ــرد ی ــهولت کارب ــش س - افزای
ای،  کلوخــه  حالــت  ایجــاد  از  )جلوگیــری 
افزایــش یکنواختــی محلــول، جلوگیــری از 

ایجــاد کــف و ...( 

آفت کش ها را بیشتر بشناسیم
امین فرحبخش           کارشناس کشاورزی

Larvicideالرو کش 

Pediculicideشپش کش
Molluscicideحلزون کش

Algicideجلبک کش
Nematicideنماتد کش
Insecticideحشره کش
Herbicideعلفکش
Fungicideقارچکش
Acaricideکنه کش

Rodenticideجونده کش
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WP – Wettable Powderپودر خیس شونده

WG/WDG – Water Dispersible Granuleپودر قابل پخش در آب

SP – Soluble Powderپودر قابل حل در آب

SL – Soluble Concentrateمایع محلول در آب

SC – Suspension Concentrateسوسپانسیون تغلیظ شده

 EC – Emulsifiable Concentrateمایع امولسیون شونده

ME – Microemulsionمیکرو امولسیون

OD – Oil Dispersionروغن قابل انتشار

CS – Microencapsulated Particlesسوسپانسیون کپسولی

GR – Granuleگرانول

ــی  ــرای ضــد عفون ــودر ب پ
ــذر خشــک ب

 DS – Powder for Dry  Seed 
Treatment

ــرای  ــار ب ــل انتش ــع قاب مای
ــذر ــی ب ضدعفون

 FS – Flowable Concentrate for
Seed Treatment

ماده موثره 

مواد همراه

- افزایش سازگاری مواد موثره
- کنترل باد بُردگی محلول سم 

- محافظت از ماده موثره سم در برابر تجزیه در اثر نور خورشید
نــام مــواد همــراه و یــا درصــد آنهــا به دلیــل اینکــه جــزو اســرار تجــاری 
شــرکت های تولیــد کننــده ســموم هســتند عمومــاً بــر روی لیبــل 

نمی شــوند. ذکــر  آفتکش هــا 
 فرموالسیون چیست؟

منظــور از فرموالســیون، یــک مخلــوط یکنواخــت و پایــدار از مــاده موثــره 
ــر  ــش تأثی ــث افزای ــه باع ــت ک ــراه اس ــواد هم ــالوه م ــه ع ــش ب آفت ک
ــارداری  ــل و انب ــی حمــل و نق ــر، و راحت ــی کارب ــش ایمن سمپاشــی، افزای

مــی شــود.
ــن  ــامل ای ــاً ش ــش عمدت ــک آفت ک ــده فرموالســیون ی ــواد تشــکیل دهن م

اجــزا اســت:
- ماده موثره سم که برای کنترل آفت هدف به کار می رود

ــی  ــی، ُرس معدن ــره، از قبیــل حالل هــای آل - مــواد حمــل کننــده مــاده موث
و ...

- ادجوانت ها، مثل مواد چسبنده، پخش کننده و ...
ــا  ــا و ی ــا، رنگ ه ــن کننده ه ــا، ایم ــدار کننده ه ــل پای ــواد از قبی ــایر م - س

ــوند ــر آفت کشــی می ش ــش اث ــث افزای ــه باع ــوادی ک م
 عمومــاً در هنــگام اســتفاده از یــک محصــول نهایــی )فرمولــه شــده( آن را 
بــا آب یــا روغــن رقیــق می کننــد کــه آمــاده اســتفاده گــردد، در  بعضــی از 
مــوارد نیــز فرموالســیون هایی از قبیــل گرانــول، ژل و یــا پــودر را می تــوان 

بــدون رقیق ســازی و به طــور مســتقیم اســتفاده کــرد. 
یــک مــاده موثــره اغلــب بــه صــورت فرموالســیون های مختلفــی بــه بــازار 
ــوع فرموالســیون آن  ــن ن ــره و همچنی ــاده موث ــزان م ــردد. می عرضــه می گ
ــش  ــک آفت ک ــال، ی ــور مث ــردد. به ط ــول درج می گ ــل محص ــر روی لیب ب
ــره و 80  ــاده موث ــی م ــد وزن ــامل 20 درص ــیون SP %20 ش ــا فرموالس ب
 Soluble“ درصــد وزنــی مــواد همــراه اســت کــه نــوع فرموالســیون آن نیــز

ــل حــل می باشــد. ــودر قاب ــی پ Powder” یعن

ــوع  ــا عالمــت اختصــاری آنهــا و ن ــج فرموالســیون ب ــواع رای برخــی از ان
ــت: ــه آورده شده اس ــرد در ادام کارب

- فرموالسیونهای خشک – قابل محلولپاشی:

  - فرموالسیونهای مایع - قابل محلولپاشی:

-  فرموالسیونهای خشک – گرانولهای قابل پخش:

- فرموالسیونهای ضدعفونی بذور:
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اصطــالح »آفت کش هــا« معمــوالً بــه محصوالتــی 
ــات  ــت از نبات ــرای حفاظ ــه ب ــود ک ــالق می ش اط
آلودگی هــای محصــوالت  و  آفــات  کنتــرل  و 
می گیرنــد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  کشــاورزی 
ــم  ــیع تری ه ــی وس ــالح معان ــن اصط ــد ای هرچن
ــم  ــیدها ه ــر بیوس ــی نظی ــامل محصوالت دارد و ش
ــرای کنتــرل آفــات و بیماری هــای  می شــود کــه ب
مولــد  موش هــای  و  )حشــرات  غیرگیاهــی 

ــد. ــرد دارن ــاری( کارب بیم
کاربــرد آفت کش هــای گیاهــی عمدتــاً بــرای 
اصطــالح »آفت کش هــا« معمــوالً بــه محصوالتــی 
ــات  ــت از نبات ــرای حفاظ ــه ب ــود ک ــالق می ش اط
آلودگی هــای محصــوالت  و  آفــات  کنتــرل  و 
می گیرنــد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  کشــاورزی 
ــم  ــیع تری ه ــی وس ــالح معان ــن اصط ــد ای هرچن
ــم  ــیدها ه ــر بیوس ــی نظی ــامل محصوالت دارد و ش
ــرای کنتــرل آفــات و بیماری هــای  می شــود کــه ب
مولــد  موش هــای  و  )حشــرات  غیرگیاهــی 

ــد. ــرد دارن ــاری( کارب بیم
بــرای  گیاهــی عمدتــاً  آفت کش هــای  کاربــرد 
و  کشــاورزی  محصــوالت  ســالمتی  حفــظ 
ــات  ــواع آف ــه ان ــا ب ــوده شــدن آنه ــری از آل جلوگی
ایــن  در  کــه  محصوالتــی  بیماری هاســت.  و 
علف کش هــا،  شــامل  می گیرنــد  قــرار  گــروه 
قارچ کش هــا، حشــره کش ها، تنظیــم کننده هــای 
ــوند. ــرات می ش ــع حش ــواد داف ــاه و م ــد گی رش
ــی انســان ها  ــره غذای ــن زنجی ــا در تأمی آفت کش ه
آفت کش هــا  همــه  دارنــد.  اساســی  نقشــی 
ــه  ــد ک ــال دارن ــروری فع ــاده ض ــک م ــل ی حداق
نقــش آن فعــال ســازی عملکــرد آفت کــش 
ــا  ــا شــیمیایی اســت ی ــال ی ــاده فع ــن م اســت. ای
ــا ویــروس  ــل باکتــری ی یــک میکروارگانیســم مث
اســت. در برخــی مــوارد نقــش ایــن ماده شــیمیایی 
گیــج کــردن حشــره اســت. در بعضــی مــوارد هــم 
مــاده فعــال طعــم گیــاه را بــرای حشــره نامطبــوع 
می کنــد. امــا معمــوالً کار اصلــی آفت کــش از 
بیــن بــردن آفــت، علــف یــا قــارچ مخــرب اســت. 
آفت کش هــا بــه طــور وســیعی می تواننــد در 
طبیعــت پخــش شــوند و بــه گیاهــان و حیوانــات 
و انســان ها آســیب برســانند. بعضــی اوقــات 
مقــدار کمــی از باقیمانــده ایــن ســموم بــه غذایــی 
کــه مــا می خوریــم راه پیــدا می کنــد. میــزان ایــن 
ــن  ــر رود ممک ــدی باالت ــر از ح ــا اگ باقیمانده ه

ــاک و مضــر باشــد.  ــرای ســالمتی خطرن اســت ب
روش هــای زیــادی بــرای ورود باقیمانــده ســم بــه 
غــذای انســان وجــود دارد. مثــاًل باقیمانــده ســموم 
ــی  ــه سم پاش ــاورزی ک ــول کش ــق محص از طری
شــده بــه غذایــی کــه نهایتــاً می خوریــم راه پیــدا 
ــد  ــموم می توان ــده س ــن، باقیمان ــد. همچنی می کن
بــه آب آشــامیدنی، خــاک و یــا خــوراک دام هــم 
نفــوذ کنــد و بدیــن ترتیــب، غیرمســتقیم بــه غذای 
انســان راه پیــدا کنــد. یــک ســم تنهــا زمانــی مجوز 
ورود بــه بــازار اروپــا را می گیــرد کــه امــن بــودن 
آن بــه صــورت علمــی ثابــت شــده باشــد؛ بدیــن 
ــرای  ــرری ب ــم ض ــن س ــتفاده از ای ــه اس ــا ک معن
ــه  ــد و ب ــته باش ــوان نداش ــان و حی ــالمتی انس س
ــه بســیار  محیــط زیســت آســیبی وارد نکنــد. نکت
مهــم ایــن اســت کــه بایــد میــزان باقیمانــده ســم 
در مــاده غذایــی تــا جایــی کــه امــکان دارد پاییــن 
باشــد. ایــن کار بــا تعییــن حداکثــر میــزان مجــاز 
ــرد کــه  ــده ســموم )MRL( انجــام می پذی باقیمان
ــا اعمــال  ــی در کمیســیون اروپ ــه صــورت قانون ب

می شــود.

ــاالنه  ــموم س ــده س ــت باقیمان ــا تس در اروپ
ــی  ــواد غذای ــه م روی حــدود 67 هــزار نمون
انجــام می شــود. ســازمان امنیــت غذایــی 
اروپــا )EFSA( میــزان اثرگــذاری ریســکی 
ــان  ــالمتی انس ــر س ــد ب ــموم می توانن ــه س ک
تــا  می کنــد  ارزیابــی  را  باشــند  داشــته 
بــه اثبــات علمــی و قابــل اتــکا در ایــن 
ــی  ــدارک علم ــپس م ــند. س ــوص برس خص
ــا  ــد ت ــه می دهن ــا ارائ ــیون اروپ ــه کمیس را ب
کمیســیون بــر اســاس آن داده هــا مــاده فعــال 
ــال  ــد. در س ــا رد کن ــد ی ــنهادی را تأیی پیش
ــی  ــد فعل ــد تأیی ــن رون ــوز ای ــه هن 1993 ک
وجــود نداشــت، حــدود هــزار مــاده فعــال در 
بــازار وجــود داشــت کــه 250 مــورد از آنهــا 
ــه  ــود. بقی ــا ب ــیون اروپ ــد کمیس ــورد تأیی م
ــت  ــود نیس ــازار موج ــروز در ب ــواد ام آن م
ــده  ــان دهن ــن نش ــت. ای ــده اس ــذف ش و ح
و  تولیــد  در  اروپــا  اتحادیــه  ســختگیری 
تأمیــن غــذای ســالم بــرای مصــرف کننــدگان 

ــت. اس

باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی



سال چهارم - تیر ماه 1398 - شماره 38 24

باغبانــی 

ایالــت  محصول تریــن  پــر  کــه  کالیفرنیــا 
ــنبه،  ــت روز چهارش ــکا اس ــاورزی آمری کش
از  یکــی  از  اســتفاده   98 اردیبهشــت   18
ــر مصــرف  آفت کش هــای بحــث برانگیــز و پ
کــه در کنتــرل تعــداد زیــادی از آفــات کاربــرد 
دارد را ممنــوع اعــالم کــرد. بــه گــزارش 
محققیــن، ســم کلرپریفــوس بــه رشــد مغــزی 

کــودکان آســیب جــدی وارد می کنــد. 
ــا  ــن ســم ب ــه ای ــد ک دانشــمندان اعــالم کردن
ــه  ــر از آنچ ــوده، خطرناک ت ــوای آل ــاد ه ایج
رو  ایــن  از  اســت.  می شــد،  تصــور  کــه 
طرفــداران محیــط زیســت هــم جــزو موافقین 

ــتند. ــم هس ــن س ــرد ای ــت کارب ممنوعی
ســازمان  رئیــس  بلومنفلــد،  َجــِرد  آقــای 
ــا درایــن  حفاظــت از محیــط زیســت کالیفرنی

می گویــد: بــاره 
»ایــن اولیــن بــار اســت کــه اســتفاده از یــک 
کرده ایــم،  اعــالم  ممنــوع  را  آفت کــش 
ــم.  ــدام می کردی ــد اق ــر بای ــی زودت ــه خیل البت
ــی  ــتم عصب ــدۀ سیس ــل کنن ــوس مخت کلرپریف
ــال  ــار در س ــن ب ــش اولی ــن آفت ک ــت. ای اس
ــی  ــس خیل ــد. پ ــه ش ــازار عرض ــه ب 1965 ب
ــر  ــود و عم ــتفاده می ش ــه اس ــت ک ــت اس وق

ــت.« ــرده اس ــود را ک خ

ایالت هــای  از  اخیــر خیلــی  در ســال های 
آمریــکا بــرای محــدود کــردن ایــن آفت کــش 
نــوع   60 از  بیــش  روی  کــه  پرمصــرف 
محصــول کشــاورزی کاربــرد دارد، پیــش 
قــدم شــده بودنــد. از جملــه ایــن محصــوالت 
ــاره  ــال اش ــادام و پرتق ــور، ب ــه انگ ــوان ب می ت
کــرد. ایالــت هاوایــی ســال گذشــته ایــن ســم 
ــی  ــه تازگ ــم ب ــورک ه ــرد. نیوی ــوع ک را ممن
طرحــی بــرای ممنوعیــت ایــن ســم بــه 

فرمانــداری ارائــه کرده اســت.
شــرکت داو دوپونــت )DowDuPont( کــه 
تولیدکننــده ایــن آفت کــش اســت از ایــن 
ــم  ــاورزان ه ــت و کش ــی اس ــم ناراض تصمی
دلخــور هســتند، چــون معتقدنــد ایــن ســم در 

ــت. ــد بوده اس ــی مفی ــات خیل ــرل آف کنت
تولیدکننــده  از شــرکت های  رئیــس یکــی 
مرکبــات کالیفرنیــا کــه نماینــده 5 هــزار 

می گویــد: اســت،  باغــدار 
ــرای  »کلرپریفــوس محصــول بســیار مهمــی ب
کنتــرل آفــات محســوب می شــود. جــای 
داریــم  روز  بــه  روز  کــه  اســت  تأســف 
ــراض و  ــرل ام ــرای کنت ــتری را ب ــزار بیش اب

می دهیــم.« دســت  از  بیماری هــا 
وی صالحیــت مطالعــات علمــی پشــت ایــن 

قضیــه را زیــر ســوال بــرد و گفــت:
تمــام  ســم  ایــن  کاربــرد  »ممنوعیــت 
آفــت  کنتــرل  بــرای  کــه  تالش هایــی 
 Asian citrus( ــیایی ــات آس ــیل مرکب پس
ــذارد.  ــه می گ ــم را بی نتیج Psyllid( کرده ای
ــر  ــه ب ــی ک ــان بالی ــل هم ــم مث ــه می دانی هم
ســر محصــوالت کشــاورزی در فلوریــدا 
ــردن کل  ــن ب ــی از بی ــت توانای ــن آف ــد، ای آم
ــم دارد. در  ــا را ه ــات کالیفرنی ــت مرکب صنع
صــورت بــروز ایــن آفــت درختــان مرکبــات 
بــه بیمــاری کشــنده ای آلــوده می شــوند.«

قبــاًل دولــت اوبامــا ســعی کــرده بــود اســتفاده 
ــد از آن  ــا بع ــد، ام ــوع کن ــن ســم را ممن از ای
دولــت فــدرال مانعــی بــرای کاربــرد ایــن ســم 
ندیــده بــود. بــه اعتقــاد َجــِرد بلومنفلــد، اقــدام 
اخیــر کالیفرنیــا بــرای ممنوعیــت ایــن ســم بــه 

همیــن دلیــل بــوده اســت.
در دوران ریاســت جمهــوری ترامــپ، آژانــس 
 )EPA( حفاظــت از محیــط زیســت آمریــکا
ــت  ــالش دول ــدد ت ــی مج ــی علم ــا بررس ب
فــدرال را بی نتیجــه گذاشــت، گروه هــای 
طرفــدار محیــط زیســت هــم تصمیــم دولــت 
فــدرال را بــه چالــش کشــیدند و ایــن تالش ها 
در نهایــت باعــث شــد کــه مــاه گذشــته دادگاه 
تجدیدنظــر فــدرال بــه آژانــس دســتور دهــد 
ــده  ــاه آین ــا 3 م ــرای ممنوعیــت ایــن ســم ت ب

ــد. ــری کن تصمیم گی
ــی،  ــع طبیع ــاع از مناب ــورای دف ــخنگوی ش س

ــد:  ــن می گوی ــام روتکی ــم میری خان
ــع  ــرای جوام ــروزی تاریخــی ب ــک پی ــن ی »ای
کــودکان  همــه  و  کالیفرنیــا  کشــاورزی 
آمریکایــی محســوب می شــود. تحقیقــات 
علمــی بــه درســتی نشــان می دهنــد کــه ایــن 
ــا  ــت. از آنج ــاک اس ــدت خطرن ــه ش ــم ب س
کــه کالیفرنیــا بیشــتر از هــر ایالــت دیگــری از 

اثر سوء سم کلرپریفوس روی مغز کودکان
سحر نخعی                               برگرفته از وبسایت news.yahoo.com، 9 می 2019
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ــت  ــن ممنوعی ــد ای ــتفاده می کن ــم اس ــن س ای
ــه از  ــت بلک ــن ایال ــودکان ای ــا از ک ــه تنه ن
ــبزیجات  ــوه و س ــه از می ــی ک ــه کودکان هم
ــت  ــد، محافظ ــی می خورن ــدی کالیفرنیای تولی

می کنــد.«
ســم کلرپریفــوس در گــروه ارگانوفوســفات ها 
قــرار می گیــرد کــه بــه لحــاظ شــیمیایی 
ــان  ــط آلم ــه توس ــت ک ــمی اس ــبیه گاز س ش
نــازی قبــل از جنــگ جهانــی دوم تولیــد 
شــده بــود. در مــواردی دیــده شــده کــه 
اســتفاده زیــاد از ایــن ســم در منابــع آب 
آشــامیدنی هــم باقیمانــده بــه جــای گذاشــته 
ــا  ــه دانشــگاه کالیفرنی ــه ای ک اســت. در مطالع
در ســال 2012 انجــام داد مشــخص شــد کــه 
ــاف  ــد ن ــون بن ــای خ ــِد نمونه ه در 87 درص
ــم  ــای س ــده رد پ ــا آم ــه دنی ــازه ب ــوزادان ت ن

کلریپریفــوس دیــده شده اســت.  
ــکی در  ــتاد پزش ــولمون، اس ــا س ــر جین دکت
ــم  ــن س ــوص ای ــا در خص ــگاه کالیفرنی دانش

می گویــد:
ــی  ــه تأثیرات ــم چ ــن س ــه ای ــم ک ــا می دانی »م
بــر رشــد کــودک می گــذارد. اطالعــات 
کاملــی کــه در ایــن زمینــه داریــم پایــه 
و اســاس تصمیــم اخیــر ســازمان محیــط 
روی  ســموم  از  خیلــی  اســت.  زیســت 
ــوند  ــت می ش ــگاهی تس ــای آزمایش موش ه
ــی در مــورد  ــم، ول ــرات آنهــا باخبری و از تأثی
ایــن ســم خــاص می دانیــم کــه چــه تأثیــری 

دارد.« انســانها  روی 
در ســال 2000 میــالدی اســتفاده از ســم 
کلرپریفــوس بــرای اســتفاده خانگــی ممنــوع 
شــد. تــا قبــل از آن در بعضــی شــهرها از این 
ــردن سوســک اســتفاده  ــن ب ــرای از بی ســم ب
می شــد. مطالعــات نشــان می دهــد در آن 
ــی  ــتفاده خانگ ــم اس ــن س ــه ای ــهرهایی ک ش
ــاورزی  ــع کش ــی جوام ــا در بعض ــته ی داش
ــه رشــد مغــزی جنیــن  ــرد داشــته ب کــه کارب
ــدن و  ــی خوان ــر توانای ــانده و ب ــیب رس آس

 )IQ( هــوش  میــزان 
اثــر منفــی گذاشــته و 
همچنیــن باعــث اختــالل 
پیــش فعالــی شده اســت. 
همچنیــن، انــدازه ســر 

ــن  ــرض ای ــان در مع ــه مادران ش ــی ک کودکان
ســم بــوده انــد کوچک تــر از انــدازه معمــول 

ــت. ــر اس س
طــول  ســال   2 حــدود  زیــاد  احتمــال 
می کشــد تــا ممنوعیــت اســتفاده از ایــن 
ــه  ــود. ب ــی ش ــل اجرای ــور کام ــه ط ــم ب س
آفت کش هــای  مقــررات  اداره  گــزارش 
کالیفرنیــا از ســال 2005 اســتفاده از ایــن ســم 
ــرم در  ــر 450 کیلوگ ــه زی ــه و ب ــش یافت کاه
ــا  ســال 2016 رســیده اســت. ایالــت کالیفرنی
ــه کشــاورزان جهــت حــذف  ــرای کمــک ب ب
ــون و 700  ــت 5 میلی ــرار اس ــوس ق کلرپریف
ــن هــای  ــا جایگزی ــد ت ــه کن هــزار دالر هزین

ــود.  ــدا ش ــری پی ــم خط ــب و ک مناس
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ــال  ــکبار امس ــی خش ــورای جهان ــالس ش اج
از تاریــخ دوم خردادمــاه بــه مــدت ســه 
روز در حومــه شــهر زیبــای بــوکا راتــون 
در آمریــکا برگــزار شــد. طــی ســال های 
اخیــر، ایــن اجــالس مبــدل بــه یکــی از 
ــای  ــن گردهمایی ه ــن و تخصصی تری معتبرتری
دســت اندرکاران مغزیجــات و خشــکبار جهــان 
شــده  اســت. امســال نیــز حــدود 1600 نفــر از 
ــور  ــان از 60 کش ــکبار جه ــم خش ــاالن مه فع
تجــاری  مالقات هــای  در  حضــور  بــرای 
خــود، ارائــه و دریافــت جدیدتریــن اطالعــات 
و آمــار مربــوط بــه تجــارت و تولیــد خشــکبار 
و مغزیجــات درختــی و شــرکت در جلســات 

ــتند.  ــور داش ــی حض تخصص
روز اول 

میزگــرد  اجــالس،  روز  اولیــن  برنامــه 
تخصصــی بــادام بــا ریاســت مــارک جانســن 
ــد آمریــکا و شــرکت  از شــرکت بلــو دیامون
اســترالیا،  از  وولســتون  برنتــون  آقایــان 
ــا  جوســپ آرکــس از اســپانیا و راجــو باجی
از هنــد در ســالن بالــروم هتــل بــوکا راتــون 
ــال  ــرای س ــادام ب ــد ب ــی تولی ــود. پیش بین ب
ــون و  ــک میلی ــدود ی ــد ح ــی جدی محصول
ــا  ــکا ب ــد و آمری ــالم ش ــن اع ــزار ت 500 ه
تولیــد یــک میلیــون تــن بزر گ تریــن تولیــد 

ــد. ــی مان ــا باق ــادام در دنی ــده ب کنن
ارائــۀ ســخنران  بــا  برنامــه  آن،  از  بعــد 
افتخــاری ایــن دوره، آقــای دکتــر پاکدمیرلی، 
وزیــر کشــاورزی و جنــگل داری کشــور 

ــرد.  ــدا ک ــه پی ــه ادام ترکی
میهمــان بعــدی اجــالس آقــای دکتــر آز 
بــود کــه مباحثــی را در زمینــه تأثیــرات 
ــر ســالمت انســان  مغزیجــات و خشــکبار ب
ارائــه داد. ســمینار علمــی بــا ریاســت آقــای 
ــم  ــژه آن خان ــان وی ــی و میهم ــو کالگان پین
ــای  ــه آلرژی ه ــام در زمین ــک ویلی ــی م ویک

ــن  ــه جدیدتری ــات و ارائ ــا مغزیج ــط ب مرتب
ــت. ــه یاف ــه ادام ــن زمین ــتاوردها در ای دس

ــر و  ــو، انجی ــرد زردآل ــدی، میزگ ــه بع برنام
خرمــا بــا ریاســت آقــای ریــکاردو کالگانــی 
از گــروه تجــاری بســانا و بــا شــرکت خانــم 
فریســتا اوری اوســتا از ترکیــه و آقایــان 
ــکا و احمــت بیلگــی  ــارک مســتن از آمری م
از ترکیــه آغــاز شــد. در ایــن میزگــرد رونــد 
ــوالت،  ــن محص ــی ای ــرف جهان ــد مص رش
صنعتــی  محصــوالت  بــا  آنهــا  مقایســه 
و  گازدار  نوشــابه های  ماننــد  شــیرین 
تخمینــی از میــزان تولیــد در ســال محصولــی 
آتــی ارائــه شــد. الزم بــه ذکــر اســت ایــران 
بــا تولیــد 29 هــزار و 600 تــن زردآلــو، 46 
هــزار تــن انجیــر خشــک و 191 هــزار تــن 
خرمــا در رتبــه دوم بزرگ تریــن تولیدکننــده 

ــت. ــرار گرف ــوالت ق ــن محص از ای

برنامه هــای بعــدی تــا وقــت نهــار، میزگــرد 
مغــز کاج و مغــز برزیلــی بودنــد. 

هیئــت  جلســه  اول،  روز  نهایــی  برنامــه 
ــا ریاســت آقــای  ــود کــه ب مدیــره جهانــی ب
آنتونیــو پونــت، ریاســت افتخــاری اجــالس 
شــورای خشــکبار و بــا شــرکت تنــی چنــد 
ــد.  ــزار گردی ــت برگ ــن صنع ــزرگان ای از ب

ــا  ــان ب ــم زم ــه ه ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
نمایشــگاه  نشســت ها،  ایــن  برگــزاری 
ــدگان  ــا شــرکت تولیدکنن ــی اجــالس ب جانب
ماشــین آالت فرآوری و بســته بندی خشــکبار 

و مغزیجــات در حــال انجــام بــود.
روز دوم

ــا  ــت ها ب ــن روز، نشس ــه ای ــن برنام در اولی
ــان  ــای ج ــت آق ــا ریاس ــردو ب ــرد گ میزگ
آگــور از آمریــکا و بــا شــرکت آقایــان گــری 
فــورد از آمریــکا، گونجــان جیــن از هنــد و 

در اجالس شورای جهانی خشکبار چه گذشت؟
حامد رمضانی کریم
عضو پیوسته انجمن پسته ایران

از راست: حامد رمضانی کریم، سرکان گورگولو، مایکل هومن، میا کوهن
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ــا گــراوس از آلمــان آغــاز شــد. ــم ماری خان
ــی،  ــمینار ارزش غذای ــدی، س ــای بع برنامه ه
میزگــرد ماکادمیــا و ســخنرانی آقــای حمــدی 

اولوکایــا بــود. 
ــی،  ــادام زمین ــه ب ــوط ب ــرد مرب ــد از میزگ بع
ــا  ــه ب ــید ک ــته رس ــرد پس ــه میزگ ــت ب نوب
ریاســت خانــم میــا کوهــن از شــرکت 
ــا شــرکت آقایــان حامــد  ســتون آمریــکا و ب
ــک  ــران، مای ــته ای ــن پس ــی از انجم رمضان
هومــن از شــرکت پســته و بــادام واندرفــول 
و ســرکان گورگولــو از شــرکت آگــرو گیــدا 

ــد. ــاز ش ــه آغ ترکی
ــاری از  ــن آم ــم کوه ــه، خان ــاز برنام در آغ
رونــد رو بــه رشــد تولیــد جهانــی و افزایــش 
میــزان تقاضــای جهانــی پســته ارائــه نمــود. 
همچنیــن، تخمیــن تولیــد آتــی بــرای ســال 
ــر مبنــای  محصولــی پســته ارائــه شــد کــه ب
آن آمریــکا 350 هــزار تــن تولیــد و 90 هــزار 
ــال خواهــد  ــده انتق ــه ســال آین ــن پســته ب ت
ــول  ــزار محص ــوع 440 ه ــه در مجم داد ک

ــد خواهــد داشــت. ــرای فصــل جدی ب
ــول  ــن محص ــزار ت ــد 195 ه ــا تولی ــران ب ای
ــه  ــته ب ــن پس ــزار ت ــال 25 ه ــد و انتق جدی
ــن  ــزار ت ــوع 220 ه ــده در مجم ــال آین س

ــت. ــد داش ــته خواه پس
ترکیــه نیــز بــا تولیــد 70 هــزار تــن پســته و 
ــال  ــه س ــن محصــول ب ــزار ت ــال 100 ه انتق
جدیــد، 170 هــزار تــن پســته خواهــد 

داشــت. پــس از ارائــه آمارهــای تولیــد 
از  هریــک  جهانــی،  مصــرف  رونــد  و 
شــرکت کنندگان نظــرات خودشــان را در 
ــد  ــد و بع ــه دادن ــته ارائ ــت پس ــه صنع زمین
از آن نیــز شــرکت کنندگان بــه ســواالت 

ــد. ــخ دادن ــتمعین پاس مس
برگــزار  دیگــری  نشســت  دوم،  روز  در 
نشــد و شــرکت کنندگان بــه مالقات هــای 
نمایشــگاه جانبــی  از  بازدیــد  تجــاری و 

اجــالس پرداختنــد.
روز سوم

ــا  در آخریــن روز ایــن اجــالس، برنامه هــا ب
ارائــه گــزارش ســالیانه اجــالس و تقدیــر از 
ــن  ــزه بهتری ــد. جای ــاز ش ــدگان آن آغ برگزی
ــق  ــل تعل ــدا تپس ــور لین ــه پروفس ــق ب تحقی
در  بهتریــن خالقیــت  جایــزه  و  گرفــت 
آشــپزی بــه سرآشــپز انــدرو روانبــک رســید.
بعــد از آن میزگــرد فنــدق بــا ریاســت آقــای 
ــان  ــرکت آقای ــه و ش ــگل از ترکی ــت بی احم
ریــکاردو کالگانــی از ایتالیــا، آنتونیــو پونــت 
از اســپانیا و تــروی جانســون از آمریــکا 
آغــاز شــد. بعــد از ارائــه اطالعــات در مــورد 
مصــرف و تولیــد فنــدق، میــزان تولیــد 
ــالم  ــن اع ــون ت ــک میلی ــدق ی ــی فن جهان

ــد. گردی
ــا  ــرد رز ب ــای ب ــه بعــدی ســخنرانی آق برنام
عنــوان »چگونــه تکنولــوژی جدیــد نگــرش 
ــکل  ــرف را ش ــد مص ــی و رون ــه بازاریاب ب

می دهــد؟« بــود.
ــمش و  ــری، کش ــرد کرنب ــد از آن، میزگ بع
ــرد  ــدی میزگ ــه بع ــد. برنام ــزار ش ــو برگ آل
ــا ریاســت دویــد روزن  ــود ب ــادام هنــدی ب ب
بــالت از آمریــکا و بــا شــرکت آقایــان هــری 
ــاران از  ــش راجام ــکا و  گان ســینکلر از آمری
ــد.  ــزار ش ــد برگ ــیپر از هلن ــم ش ــد و وی هن
در ایــن نشســت، مباحــث مفصلــی در مــورد 
ــد و مصــرف  ــد تولی ــی، رون ــد، بازاریاب تولی
ــی  ــزان تولیــد جهان ــی مطــرح شــد. می جهان
ــی پیــش  ــرای ســال محصول ــدی ب ــادام هن ب

ــد. ــالم گردی ــن اع ــون ت رو 4 میلی
ــه  ــوط ب ــر مرب ــی در روز آخ ــرد پایان میزگ
پــکان )گــردو آمریکایــی( بــود کــه بــه 
ــد  ــو از دیامون ــتیو زفران ــای اس ــت آق ریاس
فــود آمریــکا و بــا شــرکت آقایــان الکســاندر 
و  از چیــن  کای  آمریــکا، چنــگ  از  اوت 
خانــم جیــل وایــت از آفریقــای جنوبــی 
ــورد  ــددی در م ــث متع ــد. مباح ــزار ش برگ
کاهشــی  رونــد  بازاریابــی،  چالش هــای 
مصــرف در آمریــکا و رشــد قیمــت در 
ســال های اخیــر مــورد بحــث قــرار گرفــت 
ــن  ــد ای ــن تولی ــزان تخمی ــت می و در نهای
ــد. ــالم گردی ــن اع ــزار ت ــول 300 ه محص

ــت  ــز ضیاف ــن اجــالس نی ــی ای ــه پایان برنام
شــامی بــود کــه بــه افتخــار همــه مدعویــن 
ــزار  ــش برگ ــن همای ــالس ای ــالن اج در س

شــد.
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دوم  روز  برنامــه  ششــمین  پســته  میزگــرد 
ــل و خشــکبار  ــی آجی ــورای جهان اجــالس ش
ــته  ــرکت پس ــن از ش ــا کوه ــم می ــود. خان ب
ــده  ــر عه ــت جلســه را ب ــکا مدیری ــتُن آمری ِس
مایــکل  آقایــان  پنــل،  اعضــای  و  داشــت 
ــول  ــته واندرف ــادام و پس ــرکت ب ــان ازش هوم
آمریــکا، حامــد رمضانــی کریــم بــه نمایندگــی 
ــو  ــرکان گورگول ــران و س ــته ای ــن پس از انجم
ــتور  ــد. دس ــه بودن ــی ترکی ــرکت تیریاک از ش
جلســه میــز پســته شــامل تخمیــن میــزان 
محصــول ســال جدیــد، تحلیــل وضعیــت 
ــته،  ــال گذش ــول س ــای محص ــه و تقاض عرض
ــی و  ــای قانون ــا و چالش ه ــی فرصت ه بررس
ــته در  ــت پس ــی صنع ــی فعل جغرافیایی-سیاس
کشــورهای تولیدکننــده اصلــی، چشــم انداز 
ــی و  ــت آب ــه وضعی ــه ب ــا توج ــته ب ــد پس تولی
ــه  ــز ب ــان میزگــرد نی ــود. پای ــداری ب بحــث پای
ــراد حاضــر در  پرســش و پاســخ حضــار از اف
ــات  ــه جزئی ــت. در ادام ــاص یاف ــل اختص پن

شده اســت. آورده  بحث هــا 
• تخمین میزان محصول سال 98-99

ــی  ــه بررس ــه ب ــاز جلس ــل در آغ ــری پن مج
نمــودار رونــد تولیــد جهانــی پســته پرداخت. 
ــد  ــی دوازده ســاله تولی ــازه زمان در نمــودار ب
نشــان داده شــده اســت و بیانگــر افزایــش و 
رشــد انــدازه صنعــت پســته در دنیــا اســت. 
خانــم کوهــن در ادامــه بــه ارائــه آمــار تولیــد 
محصــول ســال جدیــد پرداخــت. وی ضمــن 
ــد پســته در کشــورهای  ــن تولی ــالم تخمی اع
ــه اشــاره کــرد کــه  ــن نکت ــه ای ــده ب تولیدکنن
در  دســترس  در  پســته  محصــول  میــزان 
ــا کل موجــودی  ــر ب ــاً براب ــده تقریب ســال آین
ســال گذشــته خواهدبــود. بنــا گــزارش وی، 
پیش بینــی می شــود کــه امســال مصــرف 
پســته در دنیــا )کل محصــول دردســترس 
ــدود  ــال( ح ــول آن س ــده محص ــای مان منه
18 درصــد نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش 

داشته باشــد.

آمریکا
ــکا  ــزان محصــول 2019 آمری ــه می ــن اولی تخمی
ــزار  ــول، 350 ه ــم محص ــالی ک ــوان س ــه عن ب
تــن و میــزان مانــده انبــار در پایــان ســال 
2019-2018 حــدود 90 هــزار تــن اعــالم شــد. 
ــن  ــزار ت ــدود 440 ه ــوع ح ــن، در مجم بنابرای
پســته از آمریــکا بــه دنیــا عرضــه خواهــد شــد.

ایران
ــزان  ــران از می ــته ای ــن پس ــه انجم ــی اولی پیش بین
ــه عنــوان ســالی پرمحصــول  محصــول ســال 98، ب
بــرای ایــران، 195 هــزار تــن و میــزان مانــده انبــار 
در پایــان ســال 98-97، حــدود 25 هــزار تــن 
ــوع  ــران در مجم ــال ای ــن امس ــد. بنابرای ــالم ش اع
حــدود 220 هــزار تــن پســته عرضــه خواهــد کــرد.

ترکیه
ــوان  ــه عن ــد ب ــول جدی ــزان محص ــن می تخمی
میــزان  و  تــن  هــزار   70 نــاآور،  ســالی 
 2018-2019 ســال  پایــان  در  مانده انبارهــا 

ــد.  ــالم ش ــن اع ــزار ت ــدود 100 ه ح

میزگرد پسته در اجاس شورای جهانی خشکبار

خوش بینی نسبت به آینده پسته 
سحر نخعی
دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

 مطرح شد میز پسته در اجالس شورای جهانی خشکباردر 
 بینی نسبت به آینده پسته خوش

 
 سحر نخعی
 دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

 
خانم میا کوهن از شرکت پسته  .بود خشکبار و آجیل جهانی شورای سالاجششمین برنامه روز دوم  پسته میز

شرکت بادام و از مایکل هومانآقایان  پنل، یاعضا و داشت عهده بر را جلسه تیریمدآمریکا  (Setton) ستون
شرکت تیریاکی ایران و سرکان گورگولو از انجمن پسته از  به نمایندگیکریم  حامد رمضانی، آمریکا پسته واندرفول

ت عرضه و تقاضای یوضع تحلیلشامل تخمین میزان محصول سال جدید،  جلسه میز پسته دستور ترکیه بودند.
ی سیاسی فعلی صنعت پسته در کشورها-جغرافیاییقانونی و های ها و چالشبررسی فرصتگذشته، محصول سال 

 به پرسش نیز زگردیپایان م پایداری بود.و بحث  وضعیت آبیانداز تولید پسته با توجه به چشم ،تولیدکننده اصلی
 است.آورده شدهها بحث اتیجزئ ادامه در .افتی اختصاص پنل در حاضر افراد از حضار پاسخ و
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بازرگانی

29  
  98-99تخمین میزان محصول سال 

ساله تولید را  دهزمانی  غاز جلسه به بررسی نمودار روند تولید جهانی پسته پرداخت. نمودار بازهمجری پنل در آ
تولید  ادامه به ارائه آمارخانم کوهن در  .استو رشد اندازه صنعت پسته در دنیا  و بیانگر افزایش دهدنشان می

پرداخت. وی ضمن اعالم تخمین تولید پسته در کشورهای تولیدکننده به این نکته اشاره کرد  محصول سال جدید
گزارش  بنابود. سال گذشته خواهد دسترس در سال آینده تقریباً برابر با کل موجودی میزان محصول پسته درکه 
مانده محصول آن سال(  منهایمصرف پسته در دنیا )کل محصول دردسترس امسال که شود بینی میپیش ،وی

 باشد.درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته 18حدود 

 آمریکا
هزار تن و میزان مانده انبار در پایان  350 ،آمریکا به عنوان سالی کم محصول 2019اولیه میزان محصول  تخمین

هزار تن پسته از آمریکا به دنیا  440در مجموع حدود  ،بنابراین هزار تن اعالم شد. 90حدود  2018-2019سال 
 عرضه خواهد شد.

 ایران

عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تقاضای پسته
مایــکل هومــان- بــا نــگاه بــه میــزان محصــول 
ســال 2018 )محصــول 97( می بینیــم کــه تقاضــا 
ــی  ــای اصل ــی در بازاره ــته کالیفرنیای ــرای پس ب
ــود. در  ــاال ب ــیار ب ــول بس ــن محص ــی ای صادرات
ــی  ــته کالیفرنیای ــم پس ــکا ه ــی آمری ــازار داخل ب
جــای خــود را بیشــتر و بیشــتر در بخــش 
خرده فروشــی بــاز کرده اســت و فــروش نســبت 
بــه ســال قبــل افزایــش داشــته باشــد. بنابرایــن، 
ــش  ــش مصــرف، افزای ــه افزای ــی اســت ک طبیع
تقاضــا را بــه دنبــال داشته اســت. امســال در 
ــی  ــا خیل ــا وجــود تعرفه ه ــی ب ــن حت ــازار چی ب
ــا و  ــای اروپ ــم. در بازاره ــل کرده ای ــق عم موف
خاورمیانــه هــم شــاهد افزایــش و رشــد تقاضــا 

بوده ایــم.
داخلــی  بــازار  در  رمضانــی-  حامــد 
ــته مصــرف دارد. در  ــز پس ــتر مغ ــران بیش ای
ســال های اخیــر شــاهد رشــد و توســعه 
ــران  ــل ای ــته در داخ ــع پس ــای توزی کانال ه
ــم.  ــته بوده ای ــرای پس ــتر ب ــات بیش و تبلیغ
و  برشــته کن  ماشــین آالت  صنایــع 
ــرفت  ــران پیش ــز در ای ــته نی ــته بندی پس بس
قابــل توجهــی داشــته اند. مصــرف پســته بــه 
ــش  ــال افزای ــان در ح ــل همچن ــوان آجی عن
اســت، امــا بــه دلیــل بــی ارزش شــدن پــول 
رایــج ایــران، تقاضــا بــرای پســته خشــک در 

پوســت در داخــل ایــران اخیــراً بــا مقــداری 
بنابرایــن،  بوده اســت.  روبــه رو  کاهــش 
ــارج  ــه خ ــروش ب ــادرات و ف ــتر در ص بیش
موفــق بوده ایــم. هــر چنــد پارســال بــا 
ــش  ــم کاه ــادرات ه ــول ص ــود محص کمب

ــت. داش
ســرکان گورگولــو- مهم تریــن مســائل 
ــت و  ــته، قیم ــای پس ــر تقاض ــذار ب تأثیرگ
میــزان عرضــه محصــول هســتند. ترکیــه 
ــل  ــد قاب ــزان تولی ــته می ــال های گذش در س
ــر عرضــه خــوب  ــی نداشته اســت. اگ توجه
باشــد، تقاضــا بــرای پســته در ترکیــه همیشــه 
ــرای  ــم ب ــارج ه ــا از خ ــود دارد. تقاض وج
ــت محصــول  ــه بوده اســت. کیفی ــته ترکی پس
در ســال های  اســت.  مهــم  هــم خیلــی 
ــتیم  ــین داش ــه افالتوکس ــا دغدغ ــته م گذش
ــخت  ــی س ــته را خیل ــادرات پس ــه کار ص ک
کــرده بــود. امســال امــا در ایــن زمینــه 
مشــکالت کمتــری داشــتیم. صــادرات پســته 
بــه عنــوان آجیــل خیلــی محبوبیتــی نــدارد، 
ــا  ــا ب ــت، ام ــز اس ــه ری ــته ترکی ــون پس چ
ــن بســت  ــودن و درصــد ده ــز ب ــود ری وج
ــاده ای دارد و  ــوق الع ــگ ف ــم و رن ــاال، طع ب
بیشــتر بــه عنــوان مــاده افزودنــی در صنعــت 
شــیرینی جات در داخــل ترکیــه مصــرف 

ــی دارد. صنعت

ــدود  ــن- ح ــا کوه می
پســته  از  درصــد   50
آمریــکا  صادراتــی 
ســال  اول  مــاه   4 در 

ــا در آن  ــود و تقاض ــل می ش ــی حم محصول
ــال  ــت و امس ــاال اس ــی ب ــی خیل دوره زمان
ــا  ــو چینی ه ــال ن ــا س ــادف ب ــه مص ــم ک ه
می شــود قطعــًا ســرمان شــلوغ خواهــد بــود. 
ــز شــاهد رشــد  ــز پســته نی ــازار مغ ــا در ب م
ــز در  ــرف مغ ــم. مص ــی بوده ای ــل توجه قاب
داخــل آمریــکا بیشــتر از صــادرات آن اســت. 
ــه  ــبت ب ــز نس ــرف مغ ــال، مص ــن ح ــا ای ب
ــه رو  ــا 30 درصــد افزایــش روب ســال قبــل ب

بوده اســت.
• فرصت هــا و چالش هــای قانونــی، جغرافیایــی 

ــی فعلی  و سیاس
ــاهد  ــته ش ــال گذش ــی- س ــد رمضان حام
نوســانات ارزی زیــادی در ایــران بودیــم 
کــه باعــث بــه وجــود آمــدن سیســتم کنتــرل 
نــرخ ارز توســط بانــک مرکــزی ایــران 
ــتم،  ــن سیس ــون ای ــق قان ــد. طب ــا( ش )نیم
ــا  ــه ب ــد پســته ای را ک ــدگان موظفن صادرکنن
ــی  ــرخ نیمای ــا ن ــد را ب ــرخ ارز آزاد می خرن ن
ــب  ــن ترتی ــد و بدی ــادر کنن ــند و ص بفروش
متضــرر می شــوند. در کل، محدودیت هایــی 
کــه تجــارت پســته ایــران بــا آن مواجــه 
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در بازرگانی معمــوالً  اســت، 
داخــل ایــران تحمیــل 
امیدواریــم  می شــوند. 
بانــک مرکــزی ایــران 
برطــرف  را  ایجادشــده  محدودیت هــای 
ــد،  ــول جدی ــه محص ــان عرض ــا در زم ــد ت کن
تجــارت پســته ایــران بتوانــد بــدون ایــن گونــه 

مزاحمت هــا انجــام شــود.
مایــکل هومــان- از چالش هایــی کــه در 
کالیفرنیــا، قطــب تولیــد پســته آمریــکا، بــا آنهــا 
روبــه رو هســتیم می تــوان بــه افزایــش قوانیــن 
ســخت گیرانه و افزایــش حقــوق کارگــری 
اشــاره کــرد کــه باعــث افزایــش هزینــه تولیــد 
شــده اند. موضــوع دیگــر آب اســت کــه 
ــود.  ــوب ب ــی خ ــال بارندگ ــبختانه امس خوش
دغدغــه بعــدی مــا اعمــال تعرفه هــای گمرکــی 
واردات در کشــورهای مصرف کننــده پســته 
اســت. مــا نهایــت تالش مــان را می کنیــم کــه 

ــم. ــق دهی ــن تطاب ــن قوانی ــا ای ــان را ب خودم
ــش  ــا چال ــه ب ــو- در ترکی ــرکان گورگول س
ــتیم.  ــه رو نیس ــر روب ــال حاض ــی در ح خاص
ــه  ــوط ب ــررات مرب ــن و مق ــال قوانی ــه هرح ب
صــادرات و واردات بعضــی اوقــات تأثیــر 
مثبــت دارنــد، بعضــاً هــم منفــی. بــه هــر حــال 
ــادرات  ــرای ص ــه ب ــم همیش ــعی می کنی ــا س م
آمــاده باشــیم، چــون بــازار داخلــی  مــا همیشــه 

ــته ایم. ــا داش ــوده و تقاض ــوب ب خ
ــته؛  ــد پس ــر تولی ــذار ب ــل تأثیرگ • عوام

ــی  ــت آب وضعی
حامــد رمضانــی- یکــی از مهم تریــن موضوعاتــی 
ــه رو  ــا آن روب ــران ب ــته در ای ــد پس ــرای تولی ــه ب ک
آب هــای  ســطح  چشــمگیر  اُفــت  هســتیم 
ســال های  در  هرچنــد  اســت،  زیرزمینــی 
ــی  ــره وری آب خیل ــش به ــه افزای ــر در زمین اخی
خــوب عمــل کــرده ایــم. در بحــث کنتــرل 
ــی خــوب  ــم خیل ــده ســموم ه ــات و باقیمان آف
ــاختار  ــل س ــه دلی ــد ب ــم، هرچن ــرده ای ــل ک عم
فقــط  ایــران  در  کشــاورزی  خرده مالکــی 
ــتفاده  ــتی اس ــه درس ــد ب ــکان می توانن عمده مال
ــال،  ــر ح ــه ه ــد. ب ــرل کنن ــموم را کنت از س
ــه در  ــود چ ــد ش ــران تولی ــته در ای ــه پس چ

ــدگان  ــه تولیدکنن ــن اســت ک ــم ای خــارج، مه
ــرل  ــرای کنت ــالش ب ــا درصــدد ت پســته در دنی
ــی در  ــران اقدامات ــند. در ای ــین باش افالتوکس
ــا  ــی از آنه ــت، یک ــام شده اس ــه انج ــن زمین ای
ــاًل بعضــی  ــا مث ــگام اســت ی برداشــت زودهن
از شــرکت ها خدمــات پــاک کــردن پســته 
ــا در  ــن تالش ه ــه ای ــد. هم ــام می دهن را انج
حــال انجــام اســت و مــا امیدواریــم بــه نتایــج 

بهتــری در ســال های آینــده برســیم.
 ســرکان گورگولــو- تولیــد پســته در ترکیــه 
ــال  ــت. پارس ــش اس ــال افزای ــان در ح همچن
ــدود 230  ــتیم )ح ــی داش ــل توجه ــد قاب تولی
ــه  هــزار تــن( و قطعــاً مانــده قابــل توجهــی ب
ســال بعــد انتقــال خواهیــم داد. هــدف اصلــی 
صنعــت پســته ترکیــه افزایــش بهــره وری 
ــال  ــت. در ده س ــطح اس ــد س ــد در واح تولی
ــه  ــاری ک ــتم های آبی ــک سیس ــا کم ــر ب اخی
دولــت سوبســید می دهــد ایــن میــزان دو 
برابــر شده اســت. همچنیــن، آموزش هایــی 
ــه از  ــده ک ــث ش ــد باع ــه کشــاورزان دیده ان ک
ــای  ــه روش ه ــی ب ــنتی و قدیم ــای س روش ه
نویــن در تولیــد روی آورنــد، چون در گذشــته 
بــدون  می کردنــد  فکــر  همــه  ترکیــه  در 
آبیــاری مــی تواننــد تولیــد باکیفیت تــری 
ــد  ــر درک می کنن ــا االن دیگ ــند، ام ــته باش داش
ــزان  ــش می ــث افزای ــدر باع ــاری چق ــه آبی ک
ــه  ــل ب ــن عام ــن، ای محصــول می شــود. بنابرای
مــا کمــک زیــادی کرده اســت. چشــم انداز 
تولیــد پســته در پنــج ســال آینــده بــرای ترکیــه 
ــر  ــا ســطح زی بســیار روشــن اســت؛ چــون ب
کشــت مثمــر فعلــی حــدود 1.5 تــن در هکتــار 
برداشــت داریــم و اگــر بتوانیــم بــه برداشــت 2 
تــن در هکتــار در آینــده برســیم، عالــی اســت. 
مایــکل هومــان- آینــده تولیــد پســته کالیفرنیا 
ــش  ــال افزای ــان در ح ــت. همچن ــن اس روش
ســطح زیــر کشــت پســته در کالیفرنیــا هســتیم. 
در ســه ســال اخیــر وضعیــت ثابتــی داشــته ایم؛ 
بارندگــی خــوب بــوده، نیــاز ســرمایی تــا حــد 
کافــی بــرآورده شده اســت. ســال 2018 در 
تولیــد پســته رکــورد زدیــم، امســال هــم ســال 
کــم محصــول خــوب و نرمالــی خواهیــم 

داشــت.
ــاًل  ــکل کام ــا توضیحــات مای ــن- ب ــا کوه می
موافقــم. مــا در کالیفرنیــا صنعتــی هســتیم کــه 
نســبتاً جدیــد اســت، بــه انــدازه ایــران ســابقه 
ــه  ــی ک ــا از زمان ــم، ام ــته نداری ــد پس در تولی
تولیــد پســته را شــروع کردیــم تــا االن خیلــی 
پیشــرفت کرده ایــم. یعنــی از اواســط دهــه 70 
کــه شــروع کردیــم حــدود 1600 هکتــار بــاغ 
پســته داشــتیم، در حــال حاضــر بیــش از 100 
ــم  ــار ســطح زیرکشــت مثمــر داری ــزار هکت ه
ــار ســطح زیرکشــت  ــزار هکت و حــدود 30 ه
جــوان داریــم. بنابرایــن، رشــد قابــل توجهــی 

در تولیــد پســته آمریــکا انتظــار داریــم.
ــته؛  ــد پس ــر تولی ــذار ب ــل تأثیرگ • عوام

پایــداری
ــه عرضــه پســته  ــر ب ــو- اگ ــرکان گورگول س
ــکلی  ــچ مش ــم هی ــی بیندازی ــا نگاه در کل دنی
بــرای پســته نمی بینیــم. در کالیفرنیــا کــه رونــد 
تولیــد افزایشــی اســت، ایــران هــم کــه تولیــد 
ــرای  ثابتــی خواهــد داشــت. بنابرایــن آینــده ب

پســته روشــن اســت.
مایــکل هومــان- در صنعــت پســته کالیفرنیــا 
در همــه زمینه هــا پایــداری داریــم؛ اولیــن 
ــه از آب  ــتفاده بهین ــه آن اس ــن جنب و مهم تری
ــره  ــتم های ذخی ــه سیس ــت ک ــت. سال هاس اس
آبــی بــا بهــره وری بــاال داریــم، مواظــب 
هســتیم کــه در شــرایط کم آبــی اســتفاده 
درســت و به جــا از آب بکنیــم. در زمینــه 
محصــوالت  و  تکنیک هــا  آفــات،  کنتــرل 
جدیــدی داریــم کــه مــواد ســمی کمــی دارنــد 
ــه  ــیب را ب ــن آس ــه لحــاظ زیســتی کمتری و ب
محیــط زیســت می رســانند؛ مــا باغــداران 
ایــن  از  بیشــتر  کــه  می کنیــم  تشــویق  را 
محصــوالت اســتفاده کننــد. همچنیــن در زمینه 
فــرآوری پســته هــم پایــداری داریــم. در ایــن 
خصــوص بــه دنبــال بهــره وری هرچــه بیشــتر 
ــرژی  ــر ان ــرف کمت ــال مص ــه دنب ــتیم، ب هس
انرژی هــای تجدیدپذیــر  از  اســتفاده  یــا  و 
ــن،  ــتیم. بنابرای ــیدی هس ــرژی خورش ــل ان مث
ــا  ــته کالیفرنی ــت پس ــداری صنع ــه پای در زمین

ــت. ــام داده اس ــادی انج ــات زی اقدام
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میــا کوهــن- بایــد اضافــه کنــم کــه شــرکت 
ــرژی  ــا از ان ــی از بخش ه ــول در بعض واندرف
ــرای فــرآوری  ــد. ب خورشــیدی اســتفاده می کن
ــد از  ــته بع ــط پس ــرای ضب ــاًل ب ــک و مث خش
برداشــت از ســوخت های زیســتی تجدیدپذیــر 
ــم و بعــداً از همــان  )بیومــس( اســتفاده می کنی
بــه عنــوان کمپوســت در باغــات اســتفاده 
می کنیــم کــه مــواد مغــذی خوبــی بــرای 
درخــت محســوب می شــوند. بنابرایــن، ســعی 
منابــع  و  مــواد  از  حتی االمــکان  می کنیــم 
شــیمیایی کمتــر اســتفاده کنیــم. باغــداران 
ــرات  ــا تغیی هــم خیلــی خــوب خودشــان را ب
شــگرفی کــه صنعــت مــا بــا آن روبه رو اســت، 

هماهنــگ می کننــد.
حامــد رمضانــی- در ســال های اخیــر آگاهــی 
ــت. در  ــه اس ــش یافت ــی افزای ــداران ایران باغ
ــات  ــته اقدام ــان پس ــازی درخت ــه جوانس زمین
در  رونــدی  گرفته اســت.  صــورت  مثبتــی 
ــر  ــامل تغیی ــه ش ــود دارد ک ــر وج ــال حاض ح
واریته هــا می شــود؛ بدیــن صــورت کــه از 
واریته هــای گــرد بــه ســمت واریته هــای 
بررســی  اســت.  تغییــر  در حــال  کشــیده 
می کنیــم کــدام واریته هــا بــا تغییــرات اقلیمــی 
اخیــر بیشــتر ســازگاری دارنــد و تولیــد کــدام 
یــک در واحــد ســطح بیشــتر اســت. بنابرایــن، 
و  ثبــات  افزایــش  باعــث  اقدامــات  ایــن 
پایــداری در عرضــه پســته ایــران خواهــد 
ــد  ــده در تولی ــی محدودکنن ــل اصل ــد. عام ش
پســته ایــران کمبــود آب اســت. در کرمــان کــه 
قدیمی تریــن باغــات پســته وجــود دارنــد ایــن 
مشــکل باعــث خشــکیدگی بســیاری از باغات 
و از بیــن رفتــن آنهــا شــده اســت. از آن طــرف 
ــتان های  ــایر اس ــدی در س ــای جدی باغریزی ه
ایــران صــورت گرفتــه اســت کــه ایــن نشــان 
می دهــد تولیــد پســته در ایــران در آینــده 
رونــد ثابتــی طــی خواهــد کــرد و بیــن 150 تــا 

ــد. ــد مان ــن خواه ــزار ت 250 ه
• بازارهــای جدید؛ ســطح آگاهــی و ترجیحات 

خــاص مصرف کننــدگان
حامــد رمضانــی- بــا توجــه بــه رونــد ثابــت 
تولیــد ایــران در آینــده و ایــن نکتــه کــه پســته 

ایــران بازارهــای خــود را دارد و تقاضــا بــرای 
آن همیشــه وجــود دارد، نگرانــی در مــورد 
ــم. ــد نداری ایجــاد و گشــایش بازارهــای جدی

مایــکل هومــان- بــرای مصرف کننــدگان 
ــد  ــه می خورن ــی ک ــت کاالی ــم اس ــی مه خیل
ــد  ــم باش ــل ه ــن آجی ــد و در ضم ــالم باش س
کــه پســته هــر دوی اینهاســت. پســته خــوردن 
فعالیــت بامــزه ای اســت، چــون مصرف کننــده 
خــودش بایــد پوســت آن را بکنــد و بخــورد. 
همچنیــن، ســطح آگاهــی مصرف کننــدگان 
ــرای ســالمتی در  ــته ب ــای مصــرف پس از مزای
حــال بــاال رفتــن اســت. پســته در اکثــر نقــاط 
ــا عرضــه می شــود و همیشــه در دســترس  دنی
ــی  ــد واندرفــول یکــی از محصوالت اســت. برن
کــه عرضــه می کنــد پســته برشــته شــده 
ــرای  ــه ب ــت ک ــک اس ــا بی نم ــک و ی کم نم
مصرف کننــدگان خیلــی مناســب اســت. در 
ــز  فــروش مغــز پســته هــم خیلــی موفقیت آمی
عمــل کردیــم. مــا حتــی مغــز پســته بــا 
ــم  ــازار عرضــه کردی ــه ب ــف ب طعم هــای مختل
کــه ایــن بــازار را رشــد و توســعه مــی دهــد.

• چشم انداز تولید پسته در آینده 
ــاآور  ــال ن ــال س ــو- امس ــرکان گورگول س
پســته ترکیــه اســت. در حــال حاضــر در 
ــار ســطح زیــر کشــت  ترکیــه 160 هــزار هکت
مثمــر داریــم بــا برداشــت 1.5 تــن در هکتــار. 
ســطح زیــر کشــت غیرمثمــر ترکیــه هــم 140 
هــزار هکتــار اســت کــه تــازه باغریــزی شــده 
ــون  ــتند، چ ــی هس ــداد جالب ــا اع ــت. اینه اس
عــدد ســطح زیرکشــت غیرمثمــر مــا از اعــداد 
ــم  ــا معتقدی ــت. م ــر اس ــکا باالت ــران و آمری ای
ترکیــه آنقــدر پتانســیل دارد کــه بتوانــد میــزان 
قابــل توجهــی از پســته جهــان را عرضــه کنــد. 
ــه اســت، قطعــًا  ــاآور ترکی امســال کــه ســال ن
حــدود 1.5 تــن برداشــت در هکتــار معمــول را 
خواهیــم داشــت، امــا در آینــده ای نزدیــک بــا 
ــه  ــه ســطح زیرکشــت غیرمثمــر ترکی توجــه ب
ــم  ــر می کن ــن فک ــد م ــای جدی و باغریزی ه
تولیــد ترکیــه تأثیــر قابــل توجهــی بــر عرضــه 

ــی پســته بگــذارد. جهان
ــی مهــم  ــم خیل ــان- فکــر می کن ــکل هوم مای

اســت کــه مصرف کننــدگان 
کــه  همان طــور  بداننــد 
ــرای پســته رشــد  تقاضــا ب
هــم  عرضــه  می کنــد، 

بایــد پایــدار بمانــد کــه جوابگــوی آن میــزان تقاضا 
ــژه ای  ــت وی ــا اهمی ــرای م ــن موضــوع ب باشــد. ای
دارد و همیشــه مراقــب هســتیم کــه بــرای آن میــزان 
ــی داشــته باشــیم. در  ــدار و ثابت تقاضــا عرضــه پای
کالیفرنیــا ســطح زیرکشــت پســته در حــال افزایــش 
ــه  ــا اســت. ب ــده روشــنی در انتظــار م اســت و آین
طــور خــاص اگــر بخواهیــم بــه محصــول امســال 
ــال  ــم س ــه گفت ــور ک ــم، همان ط ــگاه کنی )2019( ن
نــاآور پســته آمریــکا اســت، امــا خوشــبختانه تولید 
بــه آن انــدازه ای اســت کــه در طــول ســال عرضــه 
ثابتــی داشته باشــیم و بتوانیــم جوابگــوی تقاضــای 

ــت خوشــحالیم.   ــن باب ــازار باشــیم. از ای ب
حامــد رمضانــی- بــا توجــه بــه هزینــه بــاالی 
تولیــد پســته در ایــران مــا ترجیــح می دهیــم که 
در بازارهــای هــدف روی مزایــای پســته ایــران 
تمرکــز کنیــم. این مزایــا عبارتنــد از؛ عیــار باال، 
ــی  ــاده، توانای ــم خارق الع ــا، طع ــوع واریته ه تن
بــاالی برشــته شــدن و قابلیــت تجــاری بــودن 
پســته ایــران. بــا توجــه بــه ایــن مزایــا، تمرکــز 
مــا بــر افزایــش ظرفیــت بازارهــای پســته ایران 
ــگ و  ــر رن ــه خاط ــد ب ــازار هن ــاًل ب اســت. مث
ــتر  ــی بیش ــته احمدآقای ــاده پس ــم خارق الع طع
ــه  ــازار خاورمیان ــم اســت. ب ــن رق ــان ای خواه
ــار  ــا انتظ ــه در حــال رشــد اســت و م ــم ک ه
داریــم در ســال جدیــد پســته بیشــتری بــه ایــن 

بازارهــا بفروشــیم. 
میــا کوهــن- در پاســخ بــه صحبــت آقای 
ســرکان کــه گفــت افزایــش بازدهــی تولید 
در هکتــار خیلــی مهــم اســت بایــد بگویــم 
کــه بــه جــز افزایــش ســطح زیرکشــت در 
آمریــکا مــا در افزایــش میــزان برداشــت در 
ــل  ــوب عم ــی خ ــم خیل ــطح ه ــد س واح
کرده ایــم. صنعــت پســته کالیفرنیــا در 
ــن  ــدود 1 ت ــالدی ح ــه 80 می ــط ده اواس
در هکتــار برداشــت در هکتــار داشــت 
ــار  ــن در هکت ــن 4 ت ــه میانگی ــه االن ب ک

رسیده اســت.
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پاســخ بازرگانی و  پرســش   •
حضــار 

از  درصــد  چنــد   
محصــول پســته ترکیــه 

می شــود؟ صــادر  ایــران  و 
ســرکان گورگولــو- بــه طــور معمــول 
حــدود 10 درصــد از محصــول ترکیــه صــادر 
ــه صــادرات محصــول ســال  می شــود کــه البت
گذشــته ترکیــه بی ســابقه بــود؛ تقاضــا از هنــد 
ــطح  ــش از س ــود و بی ــاال ب ــی ب ــن خیل و چی
ــر  ــا بهت ــر قیمت ه ــم. کاًل اگ ــار فروختی انتظ
ــی  ــد ول ــش می یاب شــود، صــادرات هــم افزای

ــاال اســت. ــه همیشــه ب قیمــت پســته ترکی
حامــد رمضانــی- بــه جــز ســال گذشــته کــه 
ــود  ــتثنائی ب ــابقه و اس ــد بی س ــاظ تولی از لح
و محصــول بــه شــدت اُفــت کــرد، بــه طــور 
ــران  ــته ای ــد از پس ــدود 80 درص ــول ح معم
ســاالنه صــادر می شــود و حــدود 20 درصــد 

ــود.  ــرف می ش ــران مص ــل ای در داخ
ــران اینقــدر نوســان   چــرا تولیــد پســته ای
ــته و 195  ــال گذش ــن س ــزار ت دارد؟ 52 ه

ــد. ــن در ســال جدی هزارت
حامــد رمضانــی- ســال گذشــته یــک ســال 
ــه  ــود. ب ــرای پســته ایــران ب ــاآور اســتثنائی ب ن
ــل  ــل فص ــدید در اوای ــی ش ــر گرمازدگ خاط
ــد.  ــه شــدت خســارت دی ــار، محصــول ب به
امســال یــک ســال آور نرمــال محســوب 
ــران  ــد پســته ای ــرای بررســی تولی می شــود. ب
بایــد رونــد تولیــد ده ســال گذشــته ایــران را 

ــته. ــال گذش ــه س ــد ن ــگاه کنی ن
ــته در  ــد پس ــش تولی ــه افزای ــه ب ــا توج  ب
بــه  مربــوط  چالش هــای  و  کالیفرنیــا 
تعرفه هــای گمرکــی چیــن، کالیفرنیــا 
ــرای آن  ــه ب ــیده ک ــری اندیش ــه تدابی چ
ــا  ــد؟ آی ــی کن ــاد پســته بازاریاب حجــم زی
بــرای بــازار هنــد اقدامــی صــورت گرفتــه 

ــت؟ اس
ــه  ــی ب ــرای بازاریاب ــا ب ــان- م ــکل هوم مای
همــه بازارهــای هــدف پســته کالیفرنیــا نــگاه 
ــزرگ  ــازار چیــن یــک موفقیــت ب ــم. ب می کنی
ــا  ــان در آنج ــه عملکردم ــاً ب ــه واقع ــوده ک ب

ــعه و  ــی توس ــاً بررس ــم. قطع ــار می کنی افتخ
رشــد ســایر بازارهایمــان را هــم مدنظــر قــرار 
ــم. در  ــق بوده ای ــه موف ــم. در خاورمیان می دهی
هنــد هنــوز خیلــی موفــق نبوده ایــم، امــا قــرار 
اســت روی آن کار کنیــم. می دانیــم کــه ســایر 
تولیدکننــدگان پســته کالیفرنیــا هــم روی ایــن 
ــد پتانســیل  ــازار هن ــد. ب ــز کرده ان ــازار تمرک ب

ــی دارد. باالی
پســته  صنعــت  موافقــم.  کوهــن-  میــا 
ــارت  ــج تج ــای تروی ــده از برنامه ه ــق ش موف
ــرد.  ــه بگی ــکا بودج ــت آمری ــاورزی دول کش
ــا  ــه م ــه ب ــه ای ک ــم از آن بودج ــد داری قص
ــد  ــازار هن اختصــاص داده شــده در توســعه ب
اســتفاده کنیــم. در ایــن زمینــه خوشــبین 
ــد محصــول پســته  ــرای خری ــد ب هســتیم؛ هن

ــیل دارد.  ــی پتانس ــکا خیل آمری
دارد  واریته هایــی  ایــران  پســته  آیــا   
ــان  ــرآوری ش ــت و ف ــد، برداش ــه تولی ک
راحت تــر باشــد و میــزان مغزشــان بیشــتر 

ــد؟ باش
حامــد رمضانــی- همانطــور کــه گفتــم 
رونــد فعلــی تغییــر واریته هــای پســته در 
ایــران از واریته هــای گــرد بــه کشــیده اســت. 
بیشــتری  محصــول  کشــیده  واریته هــای 

می دهنــد. 
افزایــش مصــرف و  بــه  بــا توجــه   
بازارهــای جدیــدی مثــل مکزیــک چطــور 
ــن  ــد پایی ــه درآم ــی ک می شــود در جوامع
خانــوار دارنــد مصــرف پســته را رواج داد؟

ســعی  همیشــه  مــا  هومــان-  مایــکل 
کرده ایــم مصــرف پســته را بــرای همــه اقشــار 
رواج دهیــم. یکــی از ایــن راهکارهــا عرضــه 
ــت  ــر اس ــته بندی های کوچک ت ــته در بس پس
ــد هــم  کــه افــرادی کــه درآمــد کمتــری دارن
بتواننــد بــه ایــن محصــول لوکــس بــا قیمتــی 
ــچ  ــا هی ــند، ام ــته باش ــی داش ــی دسترس منطق
وقــت کیفیــت را قربانــی نمی کنیــم. بازارهــای 
پســته هــر وضعــی هــم داشــته باشــند بــرای 
ــن موضــوع عرضــه یکنواخــت و  ــا مهم تری م

ــا کیفیــت اســت. ثابــت محصــول پســته ب
ــداوم  ــدن م ــی ارزش ش ــه ب ــه ب ــا توج  ب

پــول رایــج ایــران و محصــول زیــاد 
ــور  ــته چط ــی پس ــانات قیمت ــال نوس امس

ــود؟ ــد ب خواهن
حامــد رمضانــی- پیش بینــی می کنیــم قیمت هــا در 
بــازار داخلــی حــدود 10 تــا 20 درصــد کاهش داشــته 
باشــند. پــس تــا زمــان عرضه محصــول جدیــد خیلی 

نوســان خاصــی در قیمت پســته نخواهیم داشــت. 
ــیل  ــدر پتانس ــته چق ــد پس ــپانیا در تولی اس
دارد؟ و تأثیــر آن بــر عرضــه جهانــی پســته 

چگونــه اســت؟
ســرکان گورگولــو- مــن فکــر می کنــم 
اســپانیا بیشــتر در تولیــد پســته اُرگانیــک فعال 
اســت. بــه انــدازه کافــی تولیــد بــادام دارنــد، 
ولــی بــه هــر حــال از تولیــد بیشــتر پســته از 
ــته  ــم. پس ــتقبال می کنی ــم اس ــور ه ــن کش ای
ــی  ــته کالیفرنیای ــبیه پس ــتر ش ــپانیایی بیش اس
اســت و خــوب می توانــد بــا آن رقابــت کنــد.

 ایــران چطــور بــا مســائل حمــل و نقــل و 
لجســتیک دســت و پنجــه نــرم می کنــد؟

ــه در  ــی ک ــی- محدودیت های ــد رمضان حام
ــوط  ــای مرب ــود دارد هزینه ه ــه وج ــن زمین ای
ــت.  ــش داده اس ــته را افزای ــادرات پس ــه ص ب
ــه  ــده چ ــم در آین ــم و ببینی ــر کنی ــد صب بای
پیــش می آیــد. بیشــتر بســتگی بــه یــک 

ســری موقعیت هــای سیاســی دارد. 
• جمع بندی

میــا کوهــن- پســته آینــده بســیار روشــنی 
دارد. ســطح زیرکشــت و تولیــد آن در حــال 
ــی  ــرای آن خیل ــا ب ــت، تقاض ــش اس افزای
ــدگان عاشــق پســته  ــاال اســت. مصرف کنن ب
هســتند. بایــد تــالش کنیــم مصرف کننــدگان 
بیشــتری را بــه ســمت مصــرف پســته، ایــن 
ــوق  ــتنی، س ــالم و دوست داش ــول س محص
ــدگان  ــه مصرف کنن ــتر ب ــه بیش ــم. هرچ دهی
ــته  ــرف پس ــه مص ــتر ب ــم بیش ــی بدهی آگاه
ترغیــب می شــوند. هــر کــدام از کشــورهای 
تولیدکننــده پســته در دنیــا دغدغه هــای 
ــه  ــترک هم ــه مش ــا وج ــد، ام ــود را دارن خ
مــا داشــتن ایــن خوشــبینی نســبت بــه آینده 

اســت.



ــت  ــی 2019 )11 اردیبهش ــاه م ــکا در م ــته آمری ــی پس ــروش داخل ف
ــا 9 خــرداد(، حــدود 11 هــزار تــن بــوده کــه افزایشــی هــزار تنــی  ت
یــا معــادل 16 درصــد افزایــش نســبت بــه ســال گذشــته بــه حســاب 
می آیــد. صــادرات حــدود 18 هــزار تــن بــوده و نســبت بــه مــاه مــی 
2018، حــدود 5 هــزار تــن یــا معــادل 43 درصــد افزایــش را تجربــه 
ــن  ــزار ت ــی حــدود 28 ه ــاه م ــروش م ــب، ف ــن ترتی کرده اســت. بدی
ــش  ــد افزای ــادل 32 درص ــا مع ــن ی ــزار ت ــدود 7 ه ــت و ح بوده اس

ــد.  ــته را نشــان می ده ــی ســال گذش ــاه م ــه م نســبت ب
فــروش تجمعــی از اول ســال تجــاری 2019، حــدود 308 هــزار تــن 
بــوده و افزایشــی 52 هــزار تنــی یــا معــادل 21 درصــد افزایــش نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته محســوب می شــود. فــروش تجمعــی 
داخلــی پســته آمریــکا تــا آخــر مــاه مــی 95 هــزار تــن بــوده، یعنــی 
حــدود 7 هــزار تــن یــا معــادل 8 درصــد افزایــش را نشــان مــی دهــد. 
صــادرات تجمعــی بــه کشــورهای دیگــر تــا اول ژوئــن 2019، حــدود 
ــادل 27  ــا مع ــی ی ــزار تن ــی 46 ه ــه افزایش ــوده ک ــن ب ــزار ت 213 ه

درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته اســت.
افزایــش فــروش در ایــن مــاه از رونــد افزایشــی ماه هــای پیــش پیــروی 
می کنــد و در واقــع آهنــگ افزایــش فــروش بیشــتر شده اســت. 
صــادرات پســته در پوســت 43 درصــد و فــروش داخلــی آن 16 
ــاه  ــن م ــوده اســت. در ای ــتر ب ــته بیش ــال گذش ــه س درصــد نســبت ب

ــه ســال گذشــته افزایــش  فــروش پســته خنــدان 74 درصــد نســبت ب
نشــان مــی دهــد. نکتــه قابــل توجــه دیگــر ایــن مــاه اینکــه فــروش بــه 
ــه  ــه آســیا 119 درصــد افزایــش یافتــه و تنهــا ب ــا 45 درصــد و ب اروپ

ــوده اســت. ــن 103 درصــد بیشــتر ب مقصــد چی
ــاه  ــرای پوشــش دادن تقاضــا در جشــنواره م ــد پســته ب چینی هــا خری
را فعاالنــه شــروع کرده انــد. هــر کیلوگــرم پســته در پوســت 9.40 دالر 
فــروش رفتــه اســت. افزایــش شــدید تقاضــای پســته ناخنــدان قیمــت 
ایــن نــوع پســته را تــا 7.6 دالر در هــر کیلــو بــاال بــرده اســت. برخــی 
از مشــتریان در بــازار اروپــا تــا ســطوح قیمتــی 9.30 تــا 9.40 دالر در 

ــروش داشــته اند.  ــم ف ــای بســیار ک ــو در حجم ه ــر کیل ه
ــبت  ــت نس ــش قیم ــم، افزای ــرده بودی ــی ک ــه پیش بین ــور ک همان ط
بــه قیمــت 8.20 دالر اول ســال بیشــتر از حــد مطلــوب بــوده اســت.  
ــده انبــار آخــر ســال حــدود 45 هــزار تــن کمتــر از ژوئــن 2016  مان
ــه  ــی ب ــد محصــول انتقال ــال تجــاری، بای ــان از س ــن زم اســت. در ای
ســال بعــد کمتــر از 40 هــزار تــن باشــد، البتــه اگــر ایــن امکان پذیــر 

باشــد.
قیمــت هــر کیلوگــرم پســته درجــه یــک اُنــس 22-20، از 9.80 تــا 10 
ــا 9.60 دالر  ــس 26-21، از 9.40 ت ــک اُن ــوده و پســته درجــه ی دالر ب
ــدان 7.50  ــته ناخن ــرم پس ــر کیلوگ ــن، ه ــت. همچنی ــت داشته اس قیم
ــا 17 دالر قیمــت خورده اســت. ــل 14.80 ت ــز کام ــا 7.60 دالر و مغ ت

گزارش فروش پسته آمریکا به نقل از پرایمکس
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