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سرمقاله

برخاستن از خواب نوشین

بازدارد پیاده را ز سبیل                                           خواب نوشین بامداد رحیل 
                                                                                                                  )دیباچه گلستان سعدی(

ــوده اســت. تولیدکننــدگان  ــه جدیــدی ب ــرای بیشــتر فعــاالن ایــن صنعــت تجرب ــی جــاری ب ــازار پســته در ســال محصول ب
ــورم دو رقمــی، شــاهد کاهــش بیســت درصــدی  ــد ناشــی از ت ــای تولی ــه ه ــداوم هزین ــش م ــم افزای پســته کشــور علیرغ
قیمــت فــروش محصــول خــود نســبت بــه ســه ســال قبــل بــوده انــد. تجــار پســته هــم کــه مشــغول دســت و پنجــه نــرم 
ــن روزهــای کشــور و الجــرم پرداخــت  ــر ای ــود اقتصــادی حاکــم ب ــی در شــرایط رک ــع مال ــن مناب ــا معضــل تأمی کــردن ب
ــی  ــا در همگ ــش تقاض ــر کاه ــار ناظ ــتین ب ــرای نخس ــند، ب ــی باش ــورم( م ــرخ ت ــر ن ــا دو براب ــی ت ــنگین )حت ــودهای س س
بازارهــای کشــورهای وارد کننــده پســته بودنــد. ایــن در حالــی اســت کــه از آغــاز دهــه هشــتاد شمســی تــا زمــان برداشــت 
محصــول 1393، بــر خــاف قاعــده عمومــی، افزایــش مــدوام قیمــت تــا ســطح 8 دالر بــرای هــر کیلــو پســته در بازارهــای 
بیــن المللــی، همــواره بــا افزایــش تقاضــا همــراه بــود. بــا وجــود ایــن، بــا توجــه بــه برداشــت محصــول بســیار کمتــر از حــد 
ــاالی آن در پاییــز گذشــته از یــک ســو و موجــودی انــدک پســته در  انتظــار پســته کالیفرنیــا و متعاقبــاً قیمــت گــذاری ب
کشــورهای واردکننــده از ســوی دیگــر، صنعــت پســته کشــور دغدغــه جــدی بــرای فــروش باقیمانــده موجــودی خــود تــا 
زمــان برداشــت محصــول جدیــد نخواهــد داشــت. دغدغــه اصلــی صنعــت پســته ایــران در چنــد دهــه ی اخیــر همانــا مقابلــه 
بــا موانــع و مشــکات داخلــی از قبیــل ســوء مدیریــت منابــع آب و ســرکوب دولتــی نــرخ ارز در شــرایط تورمــی بــوده اســت. 
در طــول تمامــی ایــن ســال هــا، بجــز در برهــه هــای نــادری مثــل تحریــم واردات پســته بــه اتحادیــه اروپــا در ســال 1376 
بخاطــر مشــکل افاتوکســین، صنعــت پســته کشــور هیچــگاه دغدغــه فــروش محصــول خــود را نداشــته و حاشــیه ســود 
مناســب ایــن محصــول باعــث رونــق تولیــد، تجــارت و خدمــات وابســته بــه آن در کنــار ارزآوری مناســب بــرای کشــور شــده 
اســت. در ســالیان اخیــر نیــز بــا تبدیــل شــرکت آمریکایــی پارامونــت بــه مهمتریــن بازیگــر بــازار پســته بیــن الملــل، سیاســت 
هــای آن شــرکت غالبــاً بطــور عامدانــه در راســتای تضعیــف رقبــای کالیفرنیایــی و اروپایــی خــود و بطــور ناخواســته همســو 

بــا منافــع صنعــت پســته ایــران بــوده اســت.
کاهــش اخیــر تقاضــا در بازارهــای جهانــی پســته را شــاید بتــوان بــه شــرایط و عوامــل خــاص و بعضــاً گــذرا نظیــر تقویــت 
ــل، انتظــار شکســتن رکــورد تولیــد محصــول کالیفرنیــا  ــوان، یــورو و روب ــه ی ــری دالر باالخــص نســبت ب ــرخ براب ــی ن جهان
در ســال آینــده، قیمــت گــذاری بــاال )تــا آن میــزان کــه مغــز بــادام هنــدی مطلوبیــت جایگزینــی پســته را بــرای مصــرف 
ــی  ــت چیــن در مســیر واردات پســته و نگران ــت، ســخت گیــری گمرکــی دول کننــده ایجــاد کــرد( توســط شــرکت پارامون
مشــتریان چینــی از تاطــم قیمــت هــا نســبت داد. امــا آنچــه کــه بــرای ســالهای آینــده و طوالنــی مــدت بایــد مــورد تأمــل 
و توجــه فعــاالن ایــن صنعــت قــرار گیــرد، جــدی شــدن رقابــت در ســمت تولیــد و عرضــه اســت. افزایــش چشــمگیر ســطح 
زیرکشــت پســته در کالیفرنیــا در ســالیان اخیــر و اخبــاری کــه از برنامــه هــای کشــور ترکیــه بــرای ازدیــاد ســطح زیرکشــت 
ایــن محصــول بــه گــوش مــی رســد، اغلــب صاحبنظــران ایــن رشــته را متفــق القــول ســاخته کــه علیرغــم بــازار مصــرف 
رو بــه گســترش، بــروز رقابــت جــدی بیــن کشــورهای تولیدکننــده پســته امــری محتــوم اســت. اختــاف کارشناســان بــر 
ســر پیــش بینــی بــروز ایــن پدیــده نبــوده و تنهــا بــر ســر زمــان وقــوع آن اســت. )رجــوع کنیــد بــه مقالــه »تحــوالت اخیــر 
در صنعــت و بــازار جهانــی پســته« نوشــته مهــدی آگاه در ویــژه نامــه مــرداد 1390 و نقــد ارزشــمند مقالــه مذکــور تحــت 

عنــوان »دیــدگاه« بــه قلــم محمدحســین کریمــی پــور در ویــژه نامــه آذرمــاه همــان ســال(.
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اینــک، بــه نظــر مــی رســد دوران جدیــدی بــرای صنعــت پســته کشــور در حــال شــکل گیــری اســت؛ دورانــی کــه در آن 
بایــد عــاوه بــر مقابلــه بــا مشــکات داخلــی، در اندیشــه رقابــت بــا رقبــای بیــن المللــی از طریــق بازارگشــایی و بازاریابــی 
خاقانــه تــر جهــت حفــظ و گســترش بــازار محصــول پســته ایــران و رایزنــی و البــی گــری در مجامــع و ســازمان هــای بیــن 
المللــی و منطقــه ای بــرای رفــع موانــع تجــاری آن بــود. شــاید وقــت آن رســیده باشــد کــه صنعــت پســته کشــور از خــواب 
نوشــینی کــه بــرای ســالیان طوالنــی در آن فرورفتــه بــوده اســت، برخاســته، خــود را بــرای مســابقه ســخت و نفــس گیــر 

پیــِش رو آمــاده کنــد. 
رقیــب اصلــی ایــران چنــد ســالی اســت مشــغول آمــاده ســاختن خــود بــرای ایــن رقابــت مــی باشــد. تبلیغــات منفــی بــر 
علیــه کیفیــت پســته ایــران در بــازار چیــن و اعمــال فشــار سیاســی در راســتای حــذف مصــرف پســته ایــران در فلســطین 
اشــغالی شــواهدی از ایــن امــر مــی باشــند. اخیــراً نیــز، وزارت کشــاورزی ایــاالت متحــده آمریــکا، قریــب یــک میلیــون و 
هشــتصد هــزار دالر کمــک باعــوض بــه منظــور بازاریابــی پســته کالیفرنیــا بــرای ســال 2016 میــادی در اختیــار انجمــن 

تولیدکننــدگان پســته آمریــکا قــرار داده اســت. 
تــک تــک فعــاالن صنعــت پســته کشــور بــه طــور روزمــره بدنبــال ارتقــاء وضعیــت کاری خویــش بــا خلــق فرصــت هــای 
ــت  ــن صنع ــه بزرگتری ــت را ب ــن صنع ــروز ای ــه ام ــا ب ــه ت ــن روی ــند. همی ــی باش ــش رو م ــای پی ــش ه ــع چال ــد و رف جدی
کشــاورزی کشــور و رتبــه نخســت کشــور از حیــث صــادرات غیرمتکــی بــه منابــع هیدروکربنــی بــدل کــرده اســت. منتهــا، 
شــرکت در مســابقه و موفقیــت در رقابــت بیــن المللــی مــورد اشــاره در بــاال بــرای هــر یــک از فعــاالن صنعــت پســته کشــور 
ــه نظــر مــی رســد. پیگیــری منافــع مشــترک صنعــت پســته ایــران، تنهــا از طریــق همســویی و  ــه تنهایــی غیرممکــن ب ب
تقویــت همــکاری جمیــع فعــاالن کشــوری ایــن صنعــت در قالــب تشــکل هــا و انجمــن هــای صنفــی، از قبیــل انجمــن پســته 

ایــران قابــل دســتیابی اســت.
ــه منظــور ارتقــاء  ــی اینکــه یقینــاً تشــکل هــای فراگیــر صنفــی هــر بخــش - نظیــر انجمــن پســته ایــران - ب ســخن پایان
منافــع صنعــت خــود، اطاعــات، تمرکــز و تخصــص بیشــتری نســبت بــه ســازمان هــای عریــض و طویــل دولتــی و خصوصــی 
کــه بدیــن منظــور خلــق شــده انــد - نظیــر ســازمان توســعه تجــارت و اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران 
- دارنــد. بنابرایــن، منطقــی بــه نظــر مــی رســد تــا آن ســازمان هــا در راســتای ایفــای وظایــف ذاتــی خــود بــا تنظیــم آییــن 
نامــه و مقــررات مناســب، راهــکاری بــرای انتقــال وجــوه حاصــل از عــوارض و حقــوق قانونــی دریافتــی از فعــاالن صنــوف 
)نظیــر بودجــه هــای اعطایــی بــه ســازمان توســعه تجــارت جهــت توســعه صــادرات غیرنفتــی و اخــذ یــک در هــزار فــروش 
و ســه در هــزار ســود از صادرکننــدگان پســته در هنــگام درخواســت صــدور یــا تمدیــد کارت بازرگانــی( بــه تشــکل هــای 

صنفــی تخصصــی بیابنــد.
 بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــی و پیــِش روِی صنعــت پســته کشــور، قطعــاً وقــت آن فــرا رســیده اســت تــا انجمــن پســته 
ایــران و ســایر تشــکل هــای فعــال در ایــن صنعــت، ایــن خواســته ی بــه حــق خــود را مجدانــه از دولــت و اتــاق بازرگانــی، 

صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران مطالبــه کننــد.

فرهاد آگاه
عضو هیئت مدیره انجمن پسته ایران



12

2 1394- شماره  سال اول - اسفند ماه 

گزارش سومین گردهمایی ساالنه فعاالن صنعت پسته کشور

ــخ 5  ــور در تاری ــته کش ــاالن پس ــاالنه فع ــی س ــومین گردهمای س
تــا 7 اســفندماه 1394 بــه مــدت ســه روز در هتــل مارینــا پــارک 
جزیــره کیــش بــا حضــور 150 نفــر از اعضــا انجمــن پســته ایــران 
برگــزار شــد. بررســی وضعیــت اقتصــاد کشــور، تجــارت پســته و 
بحــران آب از موضوعــات مــورد بحــث در ایــن گردهمایــی بودنــد. 
ــادل  همچنیــن در هــر بخــش، میزگردهــای تخصصــی جهــت تب

نظــر و پرســش و پاســخ در نظــر گرفتــه شــده بــود.
ــس  ــور رئی ــال پ ــن ج ــخنرانی محس ــا س ــی ب روز اول گردهمای
اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن و کشــاورزی ایــران آغــاز شــد. در 
ادامــه موســی غنــی نــژاد، محمدمهــدی بهکیــش و رضــا بوســتانی 

ــان برجســته کشــور در خصــوص رکــود ســاختاری و  از اقتصاددان
نــرخ مطلــوب ارز مطالــب خــود را ارائــه کردنــد.  ســپس میزگــرد 
ایــن بخــش جهــت پاســخ بــه ســواالت شــرکت کننــدگان تشــکیل 

شــد.
 شــایان ذکــر اســت کــه در ایــن میزگــرد ســید محمــود ابطحــی 
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن پســته ایــران، ســه تــن از اقتصاددانان 
ــور  ــدی آگاه حض ــور و مه ــال پ ــن ج ــور، محس ــته کش برجس
ــرای  ــژاد دکت ــری ن ــا کوث ــن روز غامرض ــان ای ــتند. در پای داش
مدیریــت منابــع انســانی مباحثــی را در ارتبــاط بــا مدیریــت بهینــه 

ــه کــرد. ــع انســانی ارائ مناب
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ــای  ــش ه ــالن همای ــه در س ــی ک ــای روز دوم گردهمای ــه ه برنام
ــد و تجــارت  ــه وضعیــت تولی ــزار شــد ب ــی کیــش برگ ــن الملل بی
ــعود  ــخنرانان روز دوم، مس ــت. س ــاص  داش ــران اختص ــته ای پس
کرباســیان معــاون وزیــر اقتصــاد و دارایــی و ریاســت کل گمــرکات 
ایــران، ولــی اهلل افخمــی راد معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت 
ــور  ــال پ ــن ج ــارت و محس ــعه و تج ــازمان توس ــس کل س و رئی
بودنــد. همچنیــن جوزپــه کالگانــی عضــو هیئــت رئیســه شــورای 
جهانــی خشــکبار )INC( در خصــوص صــادرات پســته بــه اروپــا و 
خانــم چــن یینــگ مدیــر دپارتمــان مغزیــات اتــاق چیــن و خانــم 
ــل و  ــده آجی ــرکتهای واردکنن ــران ش ــی از مدی ــون یک ــیا پ پرس
خشــکبار بــه چیــن دربــاره وضعیــت گذشــته، حــال و آینــده بــازار 

چیــن مطالبــی را ارئــه نمودنــد.
میزگــرد اختصاصــی روز دوم بــا حضــور محمدحســین آقــا محمــد 
حســنی عضــو کمیســیون بازرگانــی انجمــن پســته ایــران و 

ــد. ــزار ش ــا برگ ــن و ایتالی ــورهای چی ــن از کش مدعوی
ــم  ــران ک ــه بح ــفندماه ب ــه 7 اس ــی در روز جمع ــه گردهمای برنام
ــی  ــم آب ــا ک ــه ب ــای مقابل ــازار آب و راهکاره ــزوم ایجــاد ب ــی، ل آب

ــت. ــاص داش اختص
ســخنرانان روز ســوم حســام الدیــن آشــنا رئیــس مرکــز بررســی 
هــای اســتراتژیک نهــاد ریاســت جمهــوری، علیرضــا دائمــی 

ــد. ــرو بودن ــادی وزارت نی ــور اقتص ــزی و ام ــه ری ــاون برنام مع
ــد  ــید احم ــوق س ــخنرانان ف ــر س ــاوه ب ــوم ع ــرد روز س در میزگ
ــی  ــین مهراب ــران و حس ــر آب ای ــکده تدبی ــر اندیش ــوی دبی عل
اســتاد اقتصــاد کشــاورزی دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان ایــران، 
فرهــاد آگاه عضــو هیئــت مدیــره و علــی نظــری رئیــس کمیســیون 

ــران حضــور داشــتند.  ــی انجمــن پســته ای باغبان
ــی و بحــران آب  ــه مباحــث کــم آب ــه تفصیــل ب در ایــن جلســه ب

پرداختــه شــد.
در پایــان روز ســوم بــا حضــور مهــدی آگاه و محســن جــال پــور 
ــر  ــران تقدی ــته ای ــن پس ــبق انجم ــرکل اس ــی دبی ــد فیض از حمی

بعمــل آمــد.
شــایان ذکــر اســت کــه فــرم نظرخواهــی و ارزشــیابی گردهمایــی 
امســال در قالــب 20 ســوال طراحــی شــده بــود و توســط حاضرین 
در گردهمایــی تکمیــل گردیــد. در جــدول 1 نتایــج نظــر ســنجی 

آورده شــده اســت.

سید محمد ابراهیم علوی
مدیر اجرایی گردهمایی فعاالن صنعت پسته کشور
جزیره کیش-1394
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شکایت شرکت بایر از سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا

 )www.news.gnom.es( خبرگــزاری نــوم بــه آدرس وبســایت
ــت  ــازمان حفاظ ــت س ــن 1394 از رد درخواس ــخ 16 بهم در تاری
محیــط زیســت آمریــکا توســط بخــش علــوم گیاهــی شــرکت بایــر 
 )Flubendiamide( مبنــی بــر قطــع فــروش ســم فلوبندیامیــد
خبــر داد. همچنیــن شــرکت بایــر خواســتار بررســی ایــن موضــوع 

توســط محاکــم قضایــی شــد. 
بــه اعتقــاد مســئولین ایــن شــرکت، روش هــای علمــی بــکار رفتــه 
توســط ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در خصــوص تشــخیص 
مخاطــرات زیســت محیطــی ایــن ســم اغــراق آمیــز اســت. ســم 
فلوبندیامیــد در آمریــکا بــا نــام تجــاری بلــت )Belt( بــه فــروش 
مــی رســد و بــه دلیــل عملکــرد بــاال علیــه آفــات 200 محصــول 

کشــاورزی کاربــرد دارد.
 اخیــراً ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مدعــی شــده اســت کــه 
ایــن ســم ممکــن اســت بــرای بعضــی از موجــودات زنــده کــه در 
ــر  ــد مض ــی کنن ــی م ــاورزی زندگ ــزارع کش ــک م ــای نزدی آب ه
باشــد. امــا مســئولین شــرکت بایــر تأکیــد دارنــد کــه طــی 7 ســال 

اســتفاده از فلوبندیامیــد، هیــچ شــواهدی مبنــی بــر مضــر بــودن 
آن وجــود نــدارد.

ــط  ــه توس ــکار رفت ــوری ب ــای تئ ــا روش ه ــدت ب ــه ش ــا ب  آن ه
ســازمان محیــط زیســت مخالــف هســتند. ریچــارد ماتویــان مدیــر 
ــت از  ــا در حمای ــته کالیفرنی ــدگان پس ــن تولیدکنن ــی انجم اجرای
ایــن ســم گفــت: بــدون وجــود ایــن ســم کنتــرل آفاتــی از قبیــل 
کــرم نــاف پرتقــال و پروانــه چوبخــوار هلــو کــه بــه تازگــی پســته 
ــختی  ــت، کار س ــرده اس ــاب ک ــود انتخ ــان خ ــوان میزب ــه عن را ب
خواهــد بــود. او تأکیــد کــرد ایــن دو آفــت بــه طــور چشــمگیری 
ــد داد.  ــرار خواهن ــر ق ــکا را تحــت تأثی ــد پســته آمری ــدار تولی مق
ماتویــان از عــدم فــروش ســم فلوبندیامیــد اظهــار نگرانــی کــرد؛ 
چــون بــا توقــف فــروش ایــن ســم کشــاورزان مجبــور بــه اســتفاده 

ــا اثربخشــی کــم و مشــکل ســاز مــی شــوند.  از ســایر ســموم ب
او در ایــن خصــوص بیــان کــرد: کشــاورزان بــرای مبــارزه بــا آفــات 
بــه نــوآوری احتیــاج دارنــد تــا محصــول فــراوان تــر و ســالم تــر 

تولیــد کننــد.
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فروش تله های فرمونی تقلبی و 
تاریخ مصرف گذشته در ایران

گزارش محموله های مردود شده 
پسته از گمرکات اروپا

ــن  ــا انجم ــی از اعض ــت بعض ــی درخواس ط
پســته ایــران مبنــی بــر تشــخیص تقلبــی یــا 
واقعــی بــودن تلــه هــای فرمونــی کرماکیــل، 
ــا مســئول ســازنده ایــن  ــه انجمــن ب دبیرخان
ــق  ــود. طب ــه نم ــادا مکاتب کاال در کشــور کان
مکاتبــات انجــام شــده، شــرکت ســازنده تلــه 
هــای فرمونــی کرماکیــل از 4 ســال گذشــته 
هیــچ نــوع تلــه فرمونــی تولیــد نکــرده اســت. 
ــن  ــارات مســئول ســازنده ای ــر اســاس اظه ب
ــام  ــا ن ــه ب ــی ک ــای فرمون ــه ه ــه تل کاال، کلی
ــه فــروش مــی رســند  ــران ب کرماکیــل در ای
ــا تاریــخ مصــرف آن هــا  تقلبــی هســتند و ی
ــرای  ــا ب ــه ه ــن تل ــت. ای ــده اس ــی ش منقض
پایــش و کنتــرل آفــت پروانــه چوبخــوار 

ــرد دارد. ــان پســته کارب درخت

ــه  ــق گزارشــات ارســالی از ســوی اتحادی طب
خشــکبار اروپــا )FRUCOM( در تاریــخ 
ــد از  ــدود 5 درص ــاه 1394، ح ــن م 15 بهم
ــه  ــران ب ــای پســته ارســالی از ای ــه ه محمول
ــتر از حــد  اروپــا بــه دلیــل آلودگــی بیش
ــه دوم  ــه ماه ــین در س ــه افاتوکس ــاز ب مج

ــد. ــده ان ــردود ش ــال 2015 م س
ــد از کل  ــه 50 درص ــت ک ــر اس ــایان ذک  ش
ــرکات  ــران در گم ــالی ای ــای ارس ــه ه محمول
ــی  ــرار م ــی ق ــی تصادف ــورد بازرس ــا م اروپ
ــا 20  ــه تنه ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای گیرن
ــالی از  ــته ارس ــای پس ــه ه ــد از محمول درص
ــر  ــوند. ب ــی ش ــی م ــا بازرس ــه اروپ ــکا ب آمری
اســاس ایــن گــزارش در مــدت مشــابه، 
ــته  ــای پس ــه ه ــد از محمول ــدود 9 درص ح
ــش  ــا افزای ــد. ب ــده ان ــردود ش ــی م آمریکای
تعــداد محمولــه هــای مــردود شــده از ایــران 
و آمریــکا ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 
ــورد  ــا در م ــه اروپ ــای اتحادی ــختگیری ه س

ــد.  ــش یاب ــالی افزای ــای ارس ــته ه پس

آشنایی با اصول مذاکرات تجاری

ــا اصــول،  دوره آموزشــی آشــنایی ب
فنــون و هنــر مذاکــرات تجــاری در 
ــکان  ــاه 1394 در م ــخ 2 آذر م تاری
ســالن کنفرانــس شــماره یــک 
ــادن  ــع و مع ــی، صنای ــاق بازرگان ات
ــد.  ــزار ش ــان برگ ــاورزی کرم و کش
قاســم خــادم رضــوی، دکتــرای 
حقــوق تجــارت بیــن الملــل از 
فرانســه و عضــو هیــأت علمــی 
ــران  ــی ته ــوم قضای ــگاه عل دانش
مدرس ایــن دوره بــود. در ایــن دوره 
ــی  ــاق بازرگان ــای ات ــر از اعض 23 نف

ــایان  ــد. ش ــرکت کردن ــان ش کرم
ــی از  ــه ای ــف پای ــت تعاری ــر اس ذک
قبیــل تعریــف مذاکــره، خصوصیــات 
ــواع  ــه ای، ان ــده حرف ــره کنن مذاک
ــر  مذاکــره و آداب و اصــول حاکــم ب

ــد. ــی بودن ــواد آموزش ــزء م آن ج
 در ادامــه خالصــه ای از مطالــب 
تدریــس شــده جهــت آشــنایی 
بیشــتر اعضــای انجمــن پســته 
ایــران بــا اصــول مذاکــرات تجــاری 

ــود. ــی ش ــه م ارائ
الهام نوذری

مذاکره و انواع آن

مذاکــره فرآینــدی گفتگــو محــور بیــن 
ــوع  ــک موض ــر ی ــر س ــر ب ــد نف ــا چن دو ی
مشــخص بــرای رســیدن بــه اهــداف و 

ــت. ــی اس ــا گروه ــردی ی ــع ف مناف
ــابی  ــره اکتس ــارت مذاک ــه مه ــتیابی ب  دس
اســت و نیــاز بــه ممارســت و تمریــن 

مهــارت هــای اجتماعــی دارد.
ــح  ــورت صری ــه ص ــد ب ــی توان ــره م  مذاک
ــن  ــرای گرفت ــوالً ب ــد. معم ــی باش و ضمن
امتیــاز از طــرف مذاکــره کننده و دســتیابی 
ــره  ــر، روش مذاک ــفاف و بهت ــج ش ــه نتای ب

ــی شــود. ــرده م ــه کار ب ــح ب صری
ــوان  ــی ت ــاری م ــرات تج ــام مذاک  در انج
درخواســت هــا و شــرایط مــد نظــر را 
ــود. روش  ــرح نم ــی مط ــورت ترتیب ــه ص ب
دیگــری بــه نــام همزمانی هــم وجــود دارد. 
در ایــن روش همــه شــرایط و خواســته هــا 

ــی شــوند.  ــان م بی
ــت  ــن اس ــن روش ای ــرد ای ــای کارب از مزای
ــف شــدن  ــه  مذاکــرات را از خطــر متوق ک
مصــون مــی دارد؛ چــون در روش ترتیبــی 
ــد  ــردن چن ــرح ک ــا مط ــت ب ــن اس ممک

ــی کل  ــواب منف ــت ج ــرط اول و دریاف ش
مذاکــره متوقــف شــود. انتخــاب مواضــع در 

ــی اســت. ــر بســیار مهم ــره ام مذاک
ــری  ــع گی ــر موض ــی ب ــره مبتن ــر مذاک  اگ
ــه ایــن معنــا کــه شــخص  ســخت باشــد ب
ــاه  ــه هیــچ وجــه کوت از مواضــع خــودش ب
نیایــد، ممکــن اســت مذاکــره متوقــف 

ــود. ش
 در صورتــی کــه موضــع گیــری نــرم 
ــه راحتــی  باشــد و شــروط مطــرح شــده ب
پذیرفتــه شــود، ممکــن اســت مذاکــره مــا 
بــا شکســت روبــرو شــود و مجبــور بــه دادن 

ــویم. ــادی ش ــازات زی امتی
ــه  ــی ب ــع انتخاب ــن مواض ــک از ای ــچ ی  هی
طــور مطلــق مناســب نیســتند و بهتــر 
اســت بــه صــورت عاقانــه، تلفیقــی از ایــن 

ــود.  ــاب ش ــوارد انتخ م
مذاکــرات بــه دو نــوع رســمی و غیررســمی 
ــتور کار،  ــتن دس ــوند. داش ــی ش ــزار م برگ
مــکان  انتخــاب  صورتجلســه،  تنظیــم 
مشــخص، امــکان اجــرای بیشــتر توافقــات 
ــر بیــن طرفیــن از  ــری کمت و انعطــاف پذی

ــت.  ــمی اس ــرات رس ــای مذاک ویژگیه
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اصول حاکم بر انجام مذاکرات موفق 

ــاری در  ــای تج ــاد قرارداده ــق و انعق ــرات موف ــام مذاک ــرای انج ب
ــر ضــروری اســت: ــوارد زی ــه م ــی توجــه ب ــن الملل ســطح بی

ــه کشــور  1- شــناخت فرهنــگ جامعــه هــدف : قبــل از رفتــن ب
ــور و  ــردم آن کش ــگ م ــا فرهن ــد ب ــردن بای ــره ک ــر و مذاک دیگ
ــب  ــوالً کس ــیم. معم ــنا باش ــا آش ــار آن ج ــگ تج ــاً فرهن خصوص
اطاعــات فرهنگــی در مــورد جامعــه هــدف و شــناخت شــخصیت 
ــا کنســولگری هــا و  هــای حاضــر در مذاکــره از طریــق ارتبــاط ب

ــر اســت. ــکان پذی ــای کشــور ام ســفارتخانه ه
2- تسلط بر زبان کشور طرف مذاکره 

3- دارا بودن توان جسمی و روحی قوی تا پایان مذاکره 
4- دقــت کافــی در تهیــه متــون توافــق نامــه هــا تــا انتهــای کار و 

امضــا کــردن بــا دقــت و آگاهــی 
موارد ضروری برای ورود به مذاکره 

ــده بایســتی  ــره کنن ــره، شــخص مذاک ــن انجــام مذاک ــل و حی قب
یکســری زمینــه ســازی بــرای کســب موفقیــت انجــام دهــد. ایــن 

مــوارد عبارتنــد از: 
1- فهرســت کــردن تمــام موضوعــات مــورد بحــث از قبیــل 

قیمــت، پیــش پرداخــت و... 
2- اولویت بندی موضوعات لیست شده 

3- آماده کردن یک پیشنهاد اولیه
4- آگاهی از مسائل حقوقی در انعقاد قراردادها 

5- مطرح کردن شروط و خواسته ها بطور مستقیم و صریح 
6- تحقیق در مورد گزینه های طرف مقابل 
7- در نظر گرفتن امتیازاتی به طرف مقابل 

بایــد در نظــر داشــت کــه تکــرار تقاضــا، ژســت گرفتــن در طــول 
مذاکــره، موضــع گیــری و دفــاع از مواضــع خــود و معــذب کــردن 

طــرف مقابــل نبایــد در حیــن مذاکــرات انجــام شــود.
رازداری،  صداقــت،  داری،  امانــت  قبیــل  از  مــواردی  البتــه 
ــرل  ــت شناســی، کنت ــه نفــس، وق خوشــرویی، انصــاف، اعتمــاد ب
ــول  ــازمان و محص ــورد س ــی در م ــراف اطاعات ــات و اش احساس
بایــد جــزء خصوصیــات شــخصیتی فــرد مذاکــره کننــده باشــند. 
همچنیــن بایــد توجــه داشــت طــرف مقابــل چــه حیطــه 
ــرد  ــه ف ــی ک ــازمان دارد. در صورت ــا س ــرکت ی ــی در ش اختیارات
مقابــل در ســازمانش تصمیــم گیــر و موثــر نباشــد بهتــر اســت بــا 
او مذاکــره انجــام نشــود. زمانــی کــه در موضــع ضعــف قــرار داریــم 
و حــق انتخــاب کافــی نداریــم مذاکــره کــردن بــه صــاح نیســت.
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معرفی سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی
هیئــت  عضــو  اســالمی  امیــر 
علمــی مرکــز تحقیقــات کشــاورزی 
ــارس  ــتان ف ــی اس ــع طبیع و مناب
در چندیــن مقالــه بــه معرفــی 
قطــره  ای  آبیــاری  سیســتم  

معایــب  و  مزایــا  زیرســطحی، 
کاربــرد ایــن سیســتم و ارائــه 
برخــی نتایــج تحقیقــات کاربــردی 

آن پرداختــه اســت. 
تاریخچــه  و  معرفــی  ادامــه  در 

آبیــاری  سیســتم   از  اســتفاده 
قطــره  ای زیــر ســطحی ارائــه مــی 
ــدی  ــای بع ــماره ه ــود و در ش ش
ارائــه  مقــاالت  ســایر  نشــریه 

ــد. ــد ش خواهن

در شــرایط  حاضــر و بــا توجــه بــه کاهــش کمــی و کیفــی منابــع 
آب، یکــی از راهبردهــای بســیار مهــم در رفــع فقــر و گرســنگی، 
ــن  ــق ای ــرای تحق ــت. ب ــود اس ــای موج ــه از آب  ه ــتفاده بهین اس
موضــوع ممکــن اســت راه حــل  هــای مختلفــی پیشــنهاد گــردد، 
ولــی بــه  طــور کلــی دو راه حــل عمــده را بایســتی مــورد کنــکاش 

قــرار داد.
 افزایــش تولیــد بــا حفــظ منابــع آبــی موجــود )مدیریــت 
ــر  ــرف آب کمت ــا مص ــد ب ــظ تولی ــژادی( و حف ــی و بهن ــه  زراع ب
)مدیریــت آبیــاری( دو گزینــه  ی مهــم ارتقــاء بهــره  وری و کارایــی 

می باشــند.  آب  مصــرف 
ــر وســعت  برنامــه  ریــزان اجرایــی کشــور در تاشــند هــر ســاله ب
ــه از  ــدف اســتفاده بهین ــا ه ــاری تحــت فشــار ب ــای آبی ــن  ه زمی
آب بیافزاینــد. آبیــاری تحــت فشــار یکــی از راهبردهــای مناســب 
ــور  ــود. در کش ــی ش ــوب م ــره  وری آب محس ــش به ــرای افزای ب
ــار  ــت فش ــاری تح ــا آبی ــی ب ــش اراض ــرای افزای ــی ب ــه  های برنام
تدویــن و اجــرا شــده اســت. روش آبیــاری قطــره  ای یکــی از ایــن 
ــی در  ــی فراوان ــق آن اثربخش ــورت تحق ــه در ص ــت ک روش  هاس
جهــت بهبــود بهــره  وری آب خواهــد گذاشــت. آبیــاری قطــره ای 
زیرســطحی )Subsurface Drip Irrigation, SDI( نوعــی 
آبیــاری قطــره  ای اســت کــه آب در زیــر ســطح زمیــن در اختیــار 

گیــاه قــرار مــی  گیــرد.
 ایــن روش نســبت بــه دیگــر روش  هــای آبیــاری از جملــه 
آبیــاری قطــره  ای ســطحی مزایــای بیشــتری دارد. امــا بــرای اثــر 
ــاز  ــی، نی ــع آب ــاری در تولیــد و حفــظ مناب ــن روش آبی بخشــی ای
بــه طراحــی، اجــرا و نگهــداری مناســبی از سیســتم اســت و ایــن 
ــع آب و  مــوارد در شــرایط محدودیــت  هــای کمــی و کیفــی مناب

ــود.  ــرو خواهــد ب ــش  هــای بیشــتری روب ــا چال خــاک ب
در آبیــاری قطــره  ای زیرســطحی دبــی قطــره چــکان هــا مشــابه 
ــرد آن  ــان کارب ــاری قطــره  ای ســطحی اســت. راندم ــی آبی ــا دب ب
ــه ایــن جهــت یکــی از روش  هــای  ــوده و ب بیــش از 90 درصــد ب

ــود. ــوب می ش ــه محس ــاری بهین آبی
ــی  ــا و هاوای ــال 1959 در کالیفرنی ــن روش در س ــتفاده از ای  اس

ــه  هــای  ــل اینکــه لول ــه دلی شــروع شــد. در دهــه 60 میــادی ب
ــد،  ــیده بودن ــی نرس ــد صنعت ــه تولی ــه مرحل ــکان  دار ب ــره  چ قط
ــه  ــه  هــای پاســتیکی، از آن ب ــا بــرش در لول ــا ایجــاد ســوراخ ی ب

ــد. ــی  ش ــتفاده م ــرال( اس ــده )لت ــه  ی  آب ــوان لول عن
ــاه در  ــه ســبب مزاحمــت  هــای رشــد ریشــه گی ــن دهــه ب  در ای
ــطحی  ــره  ای س ــاری قط ــا، آبی ــی آن  ه ــذ و گرفتگ ــراف مناف اط
نســبت بــه نــوع زیرســطحی توســعه و گســترش زیادتــری یافــت. 
در نیمــه دوم دهــه هشــتاد میــادی بــا تولیــد انبــوه لتــرال  هــای 
ــرد آبیــاری  ــه کارب ــل ب ــج تحقیقــات آبیــاری، تمای مناســب و نتای

ــت.  زیرســطحی ســرعت یاف
در دهــه نــود میــادی بــرای اســتفاده از پســاب در آبیــاری مراتــع 
بــه دلیــل کمبــود منابــع آب آبیــاری و مســایل زیســت محیطــی، 
عاقــه و فعالیــت در هــر دو زمینــه  ی پژوهشــی و تولیــد لــوازم و 

تجهیــزات تــداوم یافــت. 
بــه طــوری کــه در ســال 1991 در چیــن 2500 هکتــار و در ســایر 
ــا سیســتم  کشــورها حــدود 2300 هکتــار از اراضــی کشــاورزی ب
قطــره  ای زیرســطحی آبیــاری مــی  شــد. بررســی  هــای انجام شــده 
نشــان می دهــد حــدود 156 هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی در 
ــن  ــاری می شــود کــه ای ــا روش زیرســطحی آبی ــاالت متحــده ب ای
مقــدار حــدود 0,6 درصــد از اراضــی فاریــاب آن کشــور را تشــکیل 
ــا توجــه بــه مزایــای خــود در  می دهــد. روش آبیــاری قطــره  ای ب
مقایســه بــا ســایر سیســتم  هــای آبیــاری )یکنواختــی توزیــع آب، 
کاهــش تبخیــر از ســطح خــاک، حــذف روانــاب از ســطح مزرعــه، 
ــاورز  ــه کش ــکان را ب ــن ام ــرف آب و ...(، ای ــی مص ــش کارای افزای
مــی  دهــد تــا بتوانــد بــا مدیریــت مناســب، آب مــورد نیــاز را بــا 

بیشــترین راندمــان مــورد اســتفاده قــرار دهــد.
 از ســال 1370 تاکنــون، مســاحتی در حــدود 600 هــزار هکتــار 
ــرار  ــی کشــور تحــت آبیــاری قطــره  ای ق از اراضــی کشــاورزی آب
گرفتــه  انــد، کــه از ایــن مقــدار در حــدود 3000 هکتــار بــه  صورت 

قطــره  ای زیرســطحی مــی  باشــد.
روش آبیــاری قطــره  ای زیرســطحی در زراعــت  هــای ردیفــی یــک  
ــات  ــوان از آن در باغ ــی  ت ــی م ــدارد ول ــرد ن ــدان کارب ــاله چن س
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اســتفاده نمــود. شــاید در بســیاری از مــوارد ایــن سیســتم مزیــت 
چندانــی از نظــر صرفــه  جویــی در مصــرف و یــا افزایــش عملکــرد 
ــر ســطح خــاک  ــا در زی ــرال  ه ــن لت ــرار گرفت نداشــته باشــد و ق

باعــث پیچیــده  تــر شــدن مدیریــت بهــره  بــرداری شــود.
ــه ی  ــش هزین ــه افزای ــه ب ــا توج ــن روش ب ــرد ای ــن کارب  بنابرای
سیســتم و پیچیدگــی  هــای مدیریتــی ممکــن اســت بــرای تمامــی 

ــا مناطــق کشــاورزی منطقــی نباشــد. محصــوالت و ی
ــات  ــت آب، عملی ــامل کیفی ــر ش ــف دیگ ــل مختل ــن عوام  لیک
ــتم و ...  ــری سیس ــای راهب ــه  ه ــه، هزین ــطح مزرع ــی در س زراع
مــی  توانــد در انتخــاب سیســتم  آبیــاری زیرســطحی مؤثــر باشــند. 
کاربــرد آب شــور در ایــن سیســتم مــی  توانــد از گرفتگــی قطــره 

 چــکان  هــا در مقایســه بــا آبیــاری قطــره  ای ســطحی مناســب  تــر 
باشــد. در کاربــرد پســاب  هــای شــهری و صنعتــی تصفیــه  شــده 
بــرای کشــاورزان و بــرای پیشــگیری از مســایل زیســت  محیطــی، 
کاربــرد سیســتم  آبیــاری قطــره  ای زیرســطحی توصیــه مــی  شــود. 
ــات  ــام عملی ــت انج ــن اس ــتم ممک ــن سیس ــرد ای ــن کارب همچنی

زراعــی در مزرعــه را تســهیل کنــد. 
ــع  ــظ مناب ــد و حف ــاری در تولی ــن روش آبی ــر بخشــی ای ــرای اث ب
آبــی، نیــاز بــه طراحــی، اجــرا و نگهــداری مناســب سیســتم اســت 
و ایــن مــوارد در شــرایط محدودیــت  هــای کمــی و کیفــی منابــع 

آب و خــاک بــا چالــش  هــای بیشــتری روبــرو خواهــد بــود.
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راهکارهایی جهت گسترش روش های نوین آبیاری در باغات پسته 
 1394 مــاه  آذر  نامــه  ویــژه  در 
ــوان  ــت عن ــه ای تح ــن، مقال انجم
ــاری  ــت آبی ــی وضعی ــد و بررس »نق
باغــات پســته در اســتان کرمــان« 
ــته  ــی نوش ــد یعقوب ــم احم ــه قل ب

ــود.  ــده ب ش

او در مقالــه یــاد شــده دالیــل 
عــدم همــه گیــر شــدن روش 
ــمرد  ــاری را برش ــن آبی ــای نوی ه
ــا  ــاغ ه ــودن ب ــک ب ــرده مال و از خ
ــم  ــل مه ــی از عوام ــوان یک ــه عن ب
ــی  ــت فعل ــدن وضعی ــود آم در بوج

یــاد کــرد. یعقوبــی در نشــریه 
پیــِش رو بــا معرفــی سیســتم 
ــح  ــاری و توضی ــد آبی ــای جدی ه
راهکارهایــی  هــا،  آن  مزایــای 
جهــت رفــع محدودیــت در بخــش 
ــد. ــی نمای ــه م ــی ارائ ــرده مالک خ

ــزده روز  ــدت پان ــاعت در م ــر از 24 س ــی کمت ــاری باغ ــر آبی اگ
ــی  ــی نم ــوم فعل ــره ای مرس ــاری قط ــا روش آبی ــر ب ــد، دیگ باش
تــوان بــرای آن یــک شــیفت آبیــاری مســتقل در نظــر گرفــت. در 
ایــن حالــت شــراکت بــا ســایر مالکیــن هــم امــکان پذیــر نیســت؛ 
ــا شــرایط ســهم  ــاغ باغــداران مختلــف حتــی ب چــون مســاحت ب

ــاوت اســت.  ــا یکدیگــر متف آب مســاوی ب
ــز  ــن مــورد مشــکل ســاز و اختــاف برانگی ــاً شــراکت در ای عمدت
خواهــد بــود و بایــد متوســل بــه روشــهای غیرعلمــی مثــل تغییــر 

در فاصلــه و آبدهــی قطــره چــکان هــا شــد.
 امــا روش هایــی نیــز وجــود دارد کــه مــی توانــد مشــکل خــرده 
مالکــی را در مســئله آبیــاری حــل کنــد و حتــی نیــم هکتــار را بــا 
یــک شــیفت مســتقل آبیــاری کــرد. روش هــای آبیــاری از قبیــل 
بابلــر، لولــه اســپاگتی، کــوزه ای و لولــه هــای زیرزمینــی مشــبک 
ایــن قابلیــت را دارنــد کــه در بــاغ هــای کوچــک اســتفاده شــوند. 
در ادامــه بــه معرفــی و توضیــح بیشــتر آن هــا پرداختــه می شــود. 

آبیاری بابلر یا حبابی 
ــورت  ــه بص ــی لول ــرای خروج ــاری، آب از مج ــن روش آبی  در ای

حبــاب خــارج مــی شــود و معمــوالً آبدهــی آن زیــاد و بیــن 100 
تــا 500 لیتــر در ســاعت اســت؛ بنابرایــن آب جــاری مــی شــود و 

نیــاز بــه احــداث یــک نــوار آبیــاری اســت )عکــس 1(. 
از ایــن روش بــرای آبیــاری نخیــات و مرکبــات کــه ابعــاد کاشــت 

بزرگــی دارنــد اســتفاده مــی شــود.
 اطــراف درختــان تشــتکی  بــرای جمــع آوری ونفــوذ آب احــداث 
ــه مــرور زمــان نفــوذ  ــا آب در آن ذخیــره شــده و ب مــی گــردد ت
ــط  ــت توس ــرف درخ ــز دوط ــته نی ــاری پس ــورد آبی ــد. در م کن
مــرز خاکــی از انتهــای ســایه انــداز مســدود مــی شــود و آبیــاری 
ــی مکانیــزه انجــام مــی شــود.  ــه صــورت آبیــاری غرقاب درخــت ب
تفــاوت ایــن روش بــا آبیــاری غرقابــی در آن اســت کــه اوالً مکانیزه 
بــوده و ثانیــاً بــا داشــتن زمــان زیــاد آبیــاری، نفــوذ یکنواخــت و 
ــاد در  ــه دلیــل آبدهــی زی ــی ب عمقــی فراهــم مــی شــود. از طرف
ایــن روش، وقتــی دبــی 30 لیتــر برثانیــه را بــر آبدهــی بابلــر 300 
ــان  ــم همزم ــه( تقســیم کنی ــر در ثانی ــاعت )0,08لیت ــر در س لیت

360 عــدد بابلــر بــا هــم کار آبیــاری را انجــام مــی دهنــد.
 در ایــن شــرایط چنانچــه هــر 4 متــر یــک بابلــر در نظــر گرفتــه 

عکس1-  آبیاری بابلر در باغات پسته )سطح خیس شده زیاد و جاری شدن آب(
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عکس2- نمونه لوله های جانبی 32 میلیمتری و لوله های ماکارونی که 
روی آن نصب شده و عمل قطره چکان را انجام می دهد

عکس 3- کوزه های سفالی

ورودی آب و خروج هوا

شــود و ردیــف درخــت 100 متــری باشــد، 25 بابلــر در یــک ردیف 
ــاری  ــیفت آبی ــک ش ــف در ی ــاً 14 ردی ــرد و تقریب ــی گی ــرار م ق
قــرار مــی گیــرد )در صورتــی کــه عــرض ردیــف هــا 6 متــر باشــد 

تقریبــا یــک هکتــار یــک شــیفت آبیــاری خواهــد شــد(. 
ــات  ــاری باغ ــرای آبی ــبی ب ــل مناس ــد راه ح ــی توان ــن روش م ای
ــه  ــم از لول ــار ک ــا فش ــوان ب ــه بت ــد و چنانچ ــک باش ــرده مال خ
ــه طــرح  ــت، هزین ــه کمــک گرف ــکای موجــود در مزرع ــای پلی ه
ــال  ــون ری ــاری 85 میلی ــه و حــدوداً هکت ــا حــدی کاهــش یافت ت
خواهــد شــد. البتــه ایــن هزینــه بــدون احتســاب هزینــه پمپــاژ و 

ــی اســت. ــه اصل لول

لوله های اسپاگتی یا ماکارونی 
ــذف  ــی آن ح ــده و ویژگ ــداع ش ــل اب ــال قب ــد س ــن روش چن ای
ــر ایــن  پمپــاژ اولیــه و فیلتراســیون اســت. در ایــن روش فــرض ب
ــتخر(  ــزن )اس ــری مخ ــار و قرارگی ــن فش ــا کمتری ــه ب ــت ک اس
ــای  ــه ه ــری و لول ــا 3 مت ــدود 2 ت ــع در ح ــطح مرتف ــک س در ی
ســایز بــاال )لولــه هــای پلیــکا کــم فشــار( آب تــا ابتــدای ردیــف 
درخــت آورده شــود. ســپس آب بــا لولــه هــای فرعــی 32 یــا 40 
میلیمتــری )بجــای لولــه 16 آبیــاری قطــره ای( تــا انتهــای ردیــف 
درخــت هدایــت مــی شــود و در کنــار هــر درخــت بجــای قطــره 
چــکان بــا اســتفاده از لولــه هــای ماکارونــی )لولــه 6 میلیمتــری( 

ــرد )عکــس 2(. ــع آب انجــام مــی گی کار توزی

 البتــه یکنواخــت کــردن آبدهــی دشــوار اســت، چــون آبدهــی در 
ــاد )حــدود 60 لیتــر در ســاعت( و در انتهــای  ابتــدای ردیــف، زی
ــای  ــود. راهکاره ــی ش ــاعت( م ــر در س ــدود 30 لیت ــم )ح آن، ک
ــه  ــی ک ــت. جاهای ــی اس ــال بررس ــوز در ح ــن روش هن ــود ای بهب
شــیب زمیــن زیــاد باشــد، ارتفــاع هــای بــاال دســت بــرای ایجــاد 
ــا  ــوان ب ــی ت ــی م ــوده و حت ــد ب ــال آب مفی ــه و انتق ــار اولی فش

زیــر خــاک کــردن خروجــی لولــه هــای اســپاگتی، در مصــرف آب 
ــی کــرد.  ــه جوی صرف

آبیاری کوزه ای 
 ســال هــا قبــل توســط مجتمــع صنعتــی رفســنجان کــوزه هــای 
ــره  ــت ذخی ــه جه ــد ک ــاخته ش ــق عکــس 3 س ــتوانه ای مطاب اس
آب در زیرزمیــن و آبیــاری باغــات پســته بصــورت آزمایشــی بــکار 

رفــت. 
ــا  ــوده و ب ــت نب ــا یکنواخ ــی آنه ــاک رس ــت خ ــفانه باف ــا متأس ام
مشــکاتی مثــل ترکیــدن، هــوا گرفتــن و جــدا شــدن از لولــه آب 

ــرو مــی شــوند.  ورودی روب
ــن روش  ــر مالکــی متقاضــی اســتفاده از ای ــی شــود اگ ــه م توصی
اســت، مــی توانــد از همــان لولــه هــای آبیــاری قطــره ای جهــت 
انتقــال آب در روی زمیــن اســتفاده کنــد. امــا بایــد بجــای کــوزه 
ــن ظــروف  ــا ظــروف پاســتیکی اســتفاده شــود. ای ــا ی ــه ه از لول
پاســتیکی حــدود 20 لیتــر آب را در خــود ذخیــره مــی کننــد و 
کــف آنهــا ســوراخدار یــا نفــوذ پذیــر اســت. ایــن ظــروف ضمــن 
ــه  ــی ک ــای باغ ــه ه ــط مت ــتند، توس ــبک هس ــه ارزان و س اینک
دنبــال تراکتــور بســته مــی شــوند قابــل نصــب داخــل خــاک بــوده 
و لولــه انتقــال آب بــاالی آن هــا نصــب مــی شــود. ایــن مخــازن 
ــه  ــرده و ب ــره ک ــود ذخی ــاری آب را در خ ــگام آبی ــی، هن زیرزمین
ریشــه درخــت مــی رســانند. ایــن روش بــرای بــاغ هــای کوچــک 
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عکس4- لوله های بکار رفته در روش آبیاری با لوله های مشبک 
زیرزمینی

عکس5- استفاده از لوله های سیمانی در زیر خاک

ــر از آب  ــوان هــر ظــرف را پ ــه راحتــی مــی ت مناســب اســت و ب
ــر انجــام  ــدون تبخی ــاری کمکــی ب ــک آبی ــرده و در تابســتان ی ک

داد.

لوله های مشبک زیرزمینی
ــه هــای  ــه لول ــداع شــده ک ــراً روشــی توســط کشــاورزان اب   اخی
پاســتیکی یــا پلیــکا ســوراخ دار در عمــق چالــه کــود قــرار داده 
ــا  ــی ی ــاری غرقاب ــه آبی ــق لول ــا از طری ــه ه ــن لول ــود. ای ــی ش م
کانــال ســیمانی از آب پــر مــی شــود و پــس از مدتــی آب داخــل 
خــود را بــه خــاک منطقــه ریشــه مــی رســاند. انتخــاب ســایز لولــه 

هــا و منافــذ آن هــا مبنــای علمــی نداشــته و تجربــی اســت. 
ــی  ــتفاده م ــم اس ــیمانی ه ــای س ــه ه ــی از لول ــن روش حت در ای
شــود)عکس5(. امــا بــه کار بــردن لولــه هــای ســیمانی معایبــی از 
قبیــل: هزینــه زیــاد )بــرای هــر هکتــار 3000متــر لولــه و کانــال 
کنــی( حــدود 200 میلیــون ریــال در هکتــار و عمــر محــدود لولــه 
ــه داخــل  ــر شــدن از گل و الی و ورود ریشــه ب ــل پ ــه دلی ــا، ب ه
آن دارد. امــا مــی تــوان بــرای بــاغ هــای کوچــک )کمتــر از یــک 

هکتــار( از ایــن روش اســتفاده نمــود.
 عکــس 4نمونــه ای از لولــه هــای ایــن طــرح را نشــان مــی دهــد. 
ــن  ــای نوی ــرای روش ه ــا در اج ــت ه ــایر محدودی ــورد س در م
ــای  ــماره ه ــاک در ش ــب آب و خ ــت نامناس ــل کیفی ــاری مث آبی

ــم داد.  ــه خواهی ــات را ادام ــن توضیح ــریه انجم ــدی نش بع
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ســنک هــای زیــان  آور پســته  )ســن هــای 
کوچــک( بــه طــور عمــده متعلــق بــه 
ــا  ــده )Miridae(  ی ــای میری ــواده ه خان
ســن هــای گیاهــی و رای پاروکرومیــده 
Rhyparochromidae(یاســنهای  (
جنس هــای  بــه   متعلــق   و  بذرخــوار 
کــری   ،)Megacoelum ( مگاســولوم 
مپــی  کا ، )C r e o n t i a d e ( ز نتید و ا
س  نــو فا ا و )C a m p y l o m m a ( ما لو
)Aphanus( مــی باشــند. ســنک هــا 
ــی  ــل رویش ــدای فص ــم در ابت ــات مه از آف
ــه تشــکیل  ــد از مرحل ــوده و قادرن پســته ب
ــخت  ــل از س ــا قب ــدن( ت ــو ش ــوه )ارزن می
شــدن پوســت اســتخوانی بــا تغذیــه از آن، 

ایجــاد خســارت شــدید نماینــد.
 تغذیــه ایــن حشــرات از میــوه هــای تــازه 
تشــکیل شــده، ســبب ســیاه شــدن کامــل 
ــکارپ  ــاً اپی ــه اصطاح ــده ک ــوه گردی می
)داغــو  )Epicarp lision(یــا  لیــژن  
ــود.  ــی ش ــده م ــته نامی ــوه پس ــدن( می ش
ــه  ــه ب ــی جث ــل کوچک ــن حشــرات بدلی ای
ــاد،  ــرک زی ــی، تح ــل پورگ ــژه در مراح وی
همچنیــن زندگــی و تغذیــه در البــای 
خوشــه هــای انبــوه درختــان پســته کمتــر 
ــه چشــم باغــداران آمــده و مــورد توجــه  ب
قــرار مــی گیرنــد. همچنیــن بــا توجــه بــه 
اینکــه ایــن حشــرات عمدتــاً در اوایل رشــد 
ــت  ــدن پوس ــخت ش ــل از س ــته و قب پس
ــد، در  ــی نماین ــه م ــتخوانی از آن تغذی اس
ــارت  ــاد خس ــه ایج ــادر ب ــه ق ــن مرحل ای
شــدید بــوده و تعــداد زیــادی از میــوه هــا 

ــد.  ــی دهن ــرار م ــه ق ــورد حمل را م

 )Megacoelum(:جنس مگاسولوم) الف
بــه   ایــن  جنــس   از  تاکنــون  دو گونــه  
ــوی روســتری  ــولوم بری ــگا س ــای م ــام ه ن
 )Megacoelum brevirostre( 

کولــور تــری  ومگاســولوم 
مناطــق   از   )Megacoelum tricolor(
انــار،  زرنــد،  رفســنجان ،  کاری    پســته  
ســیرجان  و حومــه  کرمــان  از روی  درختــان  
پســته  و علــف هــای  هــرز داخــل  و حاشــیه  
بــاغ هــای  پســته  بویــژه   انــواع شــور،  
خارشــتر و غیــره جمــع  آوری  شــده اســت. 
دارای  شــباهت  ظاهــری   هــر دو گونــه  
ــه   ــا ب ــل  آنه ــرات  کام ــوده  وحش ــادی  ب زی
ــای   ــاخک  و پاه ــا ش ــن  ب ــبز روش ــگ  س رن
بلنــد می باشــند )عکــس 1و2(. نســبتاً 

تخــم ایــن آفــت  بــه  رنــگ  ســفید شــیری ، 
اســتوانه  ای و قوســی  شــکل  بــه  طــول  
ــه  صــورت  انفــرادی   1-1,1 میلیمتــر کــه  ب
و گاهــی  بصــورت  2 تــا 3 تائــی  و در بافــت 

هــای  نــرم  سرشــاخه  هــای  یکســاله ، جوانــه 
هــا و بویــژه  جوانــه  انتهایــی  قــرار داده  مــی 
ــا 30  ــم  25 ت ــداد تخ ــن  تع ــود. میانگی  ش
عــدد مــی باشــد.پوره های  ســنین  مختلــف  
ــبز  ــا س ــه  زرد ی ــل  ب ــبز مای ــگ  س ــه  رن ب
ــبتاً  ــای نس ــاخک  و پاه ــن  و دارای  ش روش
بلنــد و دارای تعــدادی  خــار بویــژه  در 
ــا مــی  باشــند )عکــس 2(.  ــه  ســاقه  پ ناحی

دارای  5 ســن  پورگــی   اســت و مجمــوع  
ــی   ــرایط  طبیع ــی  در ش ــول  دوره  پورگ ط
30-25 روز طــول  مــی  کشــد. تغذیــه  پــوره  
ــی   ــام  م ــک  روز انج ــاعات  خن ــاً  در س غالب
شــود. پوره هــای  ســن  یــک  از اواســط  
فروردیــن  همزمــان  بــا خوشــه  بندی  پســته  
ظاهــر شــده  و تغذیــه  آنهــا از شــیره گیاهی  
ــه  ــور خوش ــا و مح ــوه  ه ــا، دم  می ــوه  ه می
ــا  ــان  ب ــت  همزم ــط اردیبهش ــا اواس ــا ت  ه
ــت  ــدن  پوس ــخت  ش ــروع  س ــکیل  و ش تش

ــه  دارد.  ــتخوانی  ادام  اس

سنک های زیان آور پسته
در ســال هــای اخیــر خســارت ســنک هــا در بعضــی از بــاغ هــای پســته در شــروع فصــل رشــد شــیوع داشــته، 
در ایــن خصــوص حمیــد هاشــمی راد عضــو هیئــت علمــی موسســه تحقیقــات پســته کشــور مقالــه ای جهــت 
اســتفاده اعضــا انجمــن نوشــته اســت. در ایــن مقالــه شناســایی گونــه هــای مختلــف و نحــوه خســارت ایــن 

آفــت و مبــارزه بــا آن توضیــح داده شــده اســت. 

عکس  1-  حشره  کامل  
.Megacoelum spp  

Megacoelum   عکس  2- پوره  سن  یک
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عائــم  خســارت  تغذیــه  پــوره  هــای  ســنین  
ــورت   ــته  بص ــوه  پس ــر روی  می ــف  ب مختل
خــروج  شــیره  گیاهــی  در محــل  فــرو رفتــن  
ــی پوســت  رویــی   خرطــوم  در ســطح  بیرون

مشــاهده  می شــود)عکس 3(.  

در ســطح  داخلــی  پوســت  اســتخوانی  محــل  
ــاط   ــورت  نق ــه ص ــوم  ب ــن  خرط ــرو رفت ف
ــوه   ــود. می ــی ش ــاهده م ــی مش ــیاه  رنگ س
هــای  مــورد تغذیــه  پــس  از مدتــی  بــر روی  
درختــان  خشــک مــی شــوند  و در نهایــت 

ــد.  مــی ریزن
حشــرات  کامــل   از اواســط اردیبهشــت  
ظاهــر می شــوند و پــس  از مــدت  کوتاهــی  
تغذیــه  از میــوه  هــا  بــه  علــت  ســخت  شــدن  
پوســت  اســتخوانی  قــادر بــه  تغذیــه  از میوه 
ــر  ــت  ب ــر اردیبهش ــوده  و از اواخ ــته  نب  پس
روی  علــف هــای  هــرز داخــل  و اطــراف  بــاغ  
ــرت   ــتر مهاج ــژه  خارش ــته  و بوی ــای  پس ه

می نماینــد. 

فعالیــت  حشــرات  کامــل  بــر روی  علف های  
هــرز میزبــان  تا اوایل  شــهریور ادامــه  دارد و 
در ایــن  زمــان  بــه  علــت  خشــبی  شــدن  این  
ــان   ــمت  درخت ــه  س ــدداً ب ــا مج ــان ه میزب
پســته  مهاجــرت  نمــوده  و در بافتهــای  نــرم  
ــژه   ــا و بوی ــاله ، جوانه ه ــاخه های  یکس سرش
جوانــه  انتهایــی  تخــم  گــذاری  می نماینــد. 
زمســتان گذرانــی  بــه  صــورت  تخــم  بــوده  و 

دارای  یــک  نســل  در ســال  می باشــد.

 )Campylomma(   جنس کامپی لوما ) ب
ــته   ــای  پس ــاغ ه ــه  در ب ــد  گون  دارای  چن
ــکی(   ــا ورباس ــی لوم ــه کامپ ــد. گون می باش
)Campylomma verbasci(گونــه 
غالــب از ایــن جنــس در بــاغ هــای پســته 
ــبز  ــگ  س ــه  رن ــل  ب ــرات کام ــت. حش اس
مایــل  بــه  زرد و بــه  طــول 2,3 تــا 2,6 

ــند.  ــی باش ــر م ــی مت میل
ــس از  ــن جن ــه ای ــق ب ــای متعل ــه ه گون
اواســط  فروردیــن  مــاه  در بــاغ هــای  پســته 
 ظاهــر شــده  و در نســل  اول  خســارتی  
ــر روی   ــولوم ب ــگا س ــس م ــه  جن ــبیه  ب ش
ایــن   می نماینــد.  ایجــاد  پســته   میــوه  
ــن   ــال  و 5 س ــل  در س ــا 5 نس ــس  4 ت جن

پورگــی  دارد.
ــه   ــل  دوم  ب ــل  نس ــرات  کام ــوره  و حش  پ
بعــد قــادر بــه  تغذیــه  از میــوه  پســته  
ــوده   ــل  ســختی  پوســت  اســتخوانی  نب بدلی
میوه هــا،  گیاهــی  دم   شــیره   از  تنهــا  و 
محــور خوشــه ها و دمبــرگ هــا تغذیــه  

.)5 و   4 )عکــس  می نماینــد 

ــر روی  ــره   ب ــن  حش ــای  ای ــل ه ــه  نس کلی
 درختــان  پســته   زندگــی مــی کننــد.   ایــن  
حشــره  همچنیــن قــادر بــه  تغذیــه  از علــف 
ــف  ــر روی  عل ــوده  و ب ــز ب ــرز نی ــای  ه ه
هــای  هــرزی نظیــر خارشــتر و زاروق   نیــز 

ــد. ــی  گردن مشــاهده  م
ــول   ــر نســل  30-25 روز ط ــول دوره  ه  ط
مــی  کشــد و زمســتان گذرانــی  ایــن  جنــس  
بصــورت  حشــرات  کامــل  در پناهــگاه هــای  

مختلــف  و تخــم  اســت.
 تخــم  گــذاری  ایــن  جنــس  نیــز در بافــت  

ــان  انجــام  مــی شــود. ــرم  گیاهــان  میزب ن

ــدوس  ــدز پالی ــری اونتی ــه ک ج(گون
 :)Creontiades pallidus(

حشرات  کامل  به  رنگ  سبز و به   طول 
8,1 8,6 میلــی متــر )عکــس 6( اســت.  
ــد،  ــان، زرن ــته  کاری  کرم ــق  پس و از مناط
رفســنجان و ســیرجان  و از روی  علــف هــای  
هــرز بویــژه  خارشــتر جمــع   گردیــده  اســت. 
ایــن گونــه از آفــات اصلــی درختــان پســته 
محســوب نمــی شــود و در بــاغ های پســته 

عکس 3- خروج شیره گیاهی از محل فرو 
رفتن خرطوم سنک ها و وجود نقاط قهوه ای 
رنگ ریز در سطح  داخلی  پوست  استخوانی  در  

میوه های  تازه  تشکیل  شده و نابالغ پسته

عکس  4- حشره کامل
Campylomma verbasci  

عکس 6 - حشره کامل
Creontiades pallidus 

عکس 5-  پوره
Campylomma verbasci  
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 Aphanus عکس 7 - حشره کامل
pistaciae

بــه طــور عمــده بــر روی علــف هــای هــرز 
ــی   ــداد کم ــا تع ــد و تنه ــی کن ــت م فعالی
ــان   ــر روی  درخت ــار ب ــل  به ــژه  در اوای بوی

پســته  مشــاهده  می شــوند.
 ایــن افــت از شــیره  گیاهــی  محــور خوشــه  

هــا و دمبــرگ هــا تغذیــه  مــی  کننــد.
 پــوره  هــای  ســنین  مختلــف  ایــن  گونــه  از 
ــه   ــادی  ب نظــر شــکل  ظاهــری  شــباهت  زی
پــوره  هــای  جنــس مــگا ســولوم  فعــال  در 

بــاغ هــای  پســته  دارنــد.

پیستاســیا  آفانــوس  گونــه  ج - 
:)Aphanus pistaciae(

 ایــن گونــه از خانــواده رای پاروکرومیــده  و 
 )Lygaeidae( بــاال خانــواده الیــژی ایــده
مــی باشــد. حشــرات  کامــل  بــه  رنــگ  قهــوه 
ــدن  ــرض ب ــول 3,5 و ع ــه  ط ــره و ب ای تی
ــه  ــا ب ــاخک ه ــا و ش ــر، پاه 1,15 میلیمت
ــه کــرم رنــگ و دارای  رنــگ ســبز مایــل ب
لکــه هــای تیــره مــی باشــد )عکــس 7(، 

ــگ هســتند و  ــرم رن ــدا ک ــا در ابت تخــم ه

بــا رشــد جنیــن بــه رنــگ قهــوه ای تغییــر 
مــی کننــد. پــوره هــا بــه رنگ ســبز روشــن 
بــا لکــه هــای تیــره رنــگ طولــی بــر روی 
ســر و ســینه مــی باشــند. حشــرات کامــل 
ایــن گونــه بــه صــورت مجتمــع در شــکاف 
هــای خــاک موجــود در بیــن ردیــف هــای 
ــی  ــر روی گیاهان ــا ب ــته و ی ــان پس درخت
ــا  ــداب و ی ــویا، کنجــد، من ــزا، س ــر کل نظی
علــف هــای هــرز میزبــان نظیــر خاکشــیر، 
خرفــه و انــواع شــور مشــاهده مــی شــوند. 
حشــرات کامــل و پــوره هــا از اواســط 
ــت  ــط اردیبهش ــی اواس ــاه ال ــن م فروردی
پوســت  شــدن   ســخت   از  قبــل  تــا  و 
ــی   ــیره  گیاه ــه   از ش ــا تغذی ــتخوانی  ب  اس
میوه هــا، دم  میوه هــا و محــور خوشــه ها 

خســارت شــدیدی ایجــاد مــی کننــد.
ــوفیا  ــکوراینیا س ــیر دس ــرز خاکش ــف ه عل
)Descurainia Sophia( از مهمتریــن 
ــاغ هــای پســته  ــه در ب ــن گون ــان ای میزبان
مــی باشــد و بــا گــرم شــدن هــوا در 
تابســتان و خشــک شــدن و خشــبی شــدن 
علــف هــرز خاکشــیر حشــرات کامــل 
ــر روی  ــادی ب ــا جمعیــت زی ــن ســنک ب ای
ــن  ــده. در ای ــل ش ــته منتق ــان پس درخت
مرحلــه از شــیره گیاهــی دمبرگهــا و محــور 

ــد.  ــی نمای ــه م ــا تغذی ــه ه خوش
در ایــن مرحلــه تغذیــه آفــت چنــدان قابــل 

توجــه نبــوده و اقتصــادی نمــی باشــد.
 در بــاغ هــای  پســته  اســتان  کرمــان  گونــه 

ــی  ازســن  هــای  شــکارگر آنتوکوریــس  های
ــوس  ــی )Anthocoris sp.( و اوری اس پ
)Orius( نیــز فعالیــت  دارنــد، کــه  از پــوره  
ســنین  مختلــف  آفــات  مکنــده  پســته  
ــی ، ســن های   ــر پســیل ، زنجــره  معمول نظی
جنــس مــگا ســولوم  و کامپــی لومــا تغذیــه  
ــه  الروهــای   ــد.  همچنیــن  تغذی مــی  نماین
بالتــوری کریزوپــرال کارنیــا  از پوره هــای  
ســنین  مختلــف  ایــن  حشــرات  در بــاغ 

هــای  پســته  مشــاهد شــده  اســت . 
ــن  ــت تعیی ــده  در جه ــام  ش ــی  انج بررس
ــا مشــخص   ــودن ســنک ه ــل ب ــکان ناق ام
بــه  قــادر  حشــرات  اســت .این  نمــوده  
انتقــال قــارچ هــای مولــد بیمــاری  ماســوی  
کوریلــی  نماتوســپورا  نظیــر  پســته 
یــا  و   )Nematospora coryli(
ــی  ــیوم )Eremothecium( نم اریموتیس

 باشــند. 

مبارزه و کنترل شیمیایی: 
فنیتروتیــون  هــای  کــش  حشــره 
)ســومیتیون( بــه نســبت 1,5 تــا 2 در 
هــزار و افوریــا )تیامتوکســام + لمبــدا ســی  
هالوتریــن) بــه نســبت 300 ســی ســی در 
ــنین  ــوره س ــاهده پ ــه مش ــزار در مرحل ه
مختلــف و حشــرات کامــل ســنک هــا 
ــا اواخــر اردیبهشــت(  ــن ت )اواســط فروردی
بــرای مبــارزه و کنتــرل ایــن آفــات توصیــه 

ــد.  ــی گردن م
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سوسک طوقه خوار پسته
نجمــه زیــن الدینــی کارشــناس ارشــد حشــره 
ــت ضعیــف  ــود آب و مدیری ــد: کمب شناســی مــی گوی
ــات و  ــان برخــی آف ــاغ هــا باعــث طغی در بعضــی از ب

ــت. ــده اس ــا ش ــاری ه بیم
ــته  ــوار پس ــه خ ــک طوق ــات سوس ــن آف ــی از ای  یک
 Capnodis cariosa hauseri )Col: Buprestidae(

اســت. 
ــان مســن  ــه درخت ــت بیشــتر ب ــن آف ــه او ای ــه گفت ب
ــار  ــف و دچ ــوده، ضعی ــان آل ــد ودرخت ــه می کن حمل

ــوند.  ــی  ش ــکیدگی م سرخش
ــوه  ــت و نح ــن آف ــه ای ــوط ب ــات مرب ــه اطالع در ادام

ــد. ــی خوانی ــا آن را م ــارزه ب مب

مشخصات ظاهری
ــتند و دارای  ــیاه هس ــره س ــن حش ــای ای ــوش  ه ــال  پ ــدن و ب  ب
لکــه  هــای ســفید رنــگ و نقــاط منظــم ســیاه رنــگ فرورفتــه مــی 
باشــد. قفســه ســینه در جلــو پهــن و در عقــب باریــک مــی شــود. 
الروهــا بــه رنــگ زرد و ســر پهــن و انتهــای بــدن باریکتــر هســتند. 
خســارت اصلــی را الروهــا بــه درختــان وارد مــی  کننــد )عکــس1(.

زیست شناسی 
    حشــره کامــل در اواخــر تابســتان و اوایــل پاییــز ظاهــر شــده 
و از حاشــیه بــرگ  هــا یــا پوســت سرشــاخه هــای جــوان تغذیــه 
ــل در  ــه صــورت حشــره   کام ــت زمســتان را ب ــن آف ــد. ای ــی کن م
پناهــگاه  هــای مختلــف )مــواد آلــی، بقایــای گیاهــی، زیــر پوســته 
هــای کهنــه درختــان پســته، ســنجد، ســپیدار و ... ( و یــا بصــورت 
الرو در زیــر پوســت پاییــن درختــان می گذرانــد. حشــرات کامــل 
در اواخــر فروردیــن و اواســط اردیبهشــت مــاه ظاهــر مــی  شــوند. 
در ایــن مرحلــه سوســک  هــای کامــل حرکــت زیــادی ندارنــد و بــا 
پــرش  هــای کوچــک از شــاخه  ای بــه شــاخه دیگــر می پرنــد. اوج 

خــروج حشــرات بالــغ در نیمــه اردیبهشــت اســت.
ــر از  ــه )پایین ت ــه یق ــری در ناحی ــس از جفــت گی ــن حشــره پ  ای
منطقــه طوقــه( شــروع بــه تخــم  ریــزی مــی  کنــد. حشــره مــاده 
ایــن آفــت تخــم ریــز خــود را در خــاک اطــراف تنــه درختــان فــرو 
مــی  بــرد و بــه صــورت نامنظــم و پراکنــده تخــم  ریــزی مــی  کنــد. 
هــر حشــره مــاده چنــد نوبــت و تدریجــی تخــم  گــذاری مــی  کنــد. 

الروهــا پــس از خــروج از تخــم بــه ســمت ریشــه می رونــد.
 وقتــی مراحــل آخــر رشــد الرو فــرا مــی رســد در نزدیکــی طوقــه 
ــرده و فضــوالت  ــاد ک ــر ایج ــر 10 میلی مت ــه قط ــی ب ــه بزرگ روزن
ــل از  ــا قب ــزد. الروه ــی  ری ــرون م ــه بی ــل ب ــن مح ــود را از ای خ
ــد و  ــاد می کنن ــی ایج ــوراخ خروج ــک س ــره  ای نزدی ــروج، حف خ
درون آن حفــره تبدیــل بــه شــفیره مــی  شــوند و ایــن حشــره هــر 

ــا 3 ســال یــک نســل دارد.  2 ت

عکس 1- به ترتیب از سمت راست الرو  
و حشره کامل آفت

نحوه خسارت
ــه  ــی و آبکــش( تغذی ــد چوب ــن آون ــت بی ــوم )باف     الرو از کامبی
می کنــد. در اثــر تغذیــه الرو جریــان شــیره گیاهــی قطــع شــده، 

ــود. ــک می ش ــت خش ــردد و در نهای ــف می گ ــت ضعی درخ
ــاد  ــا ایج ــا ب ــود دارد الروه ــوز وج ــکل گم ــه مش ــی ک  در باغات
ــیدگی  ــش داده و پوس ــرا را افزای ــارچ فیتوفت ــوذ ق ــوراخ راه نف س

ــد.  ــی کن ــدید م ــه را تش طوق

مبارزه
ــول  ــی در ط ــم و کاف ــاری منظ ــق آبی ــان از طری ــت درخت - تقوی

ــب ــی مناس ــل، کودده فص
- شخم اطراف طوقه درختان و یخ آب زمستانه

- اســتفاده از مفتــول هــای فلــزی جهــت از بیــن بــردن الروهــا در 
باغــات خــرد و کوچــک

ــاد  ــت زی ــاهده جمعی ــان مش ــیمیایی در زم ــارزه ش ــت مب - جه
حشــرات کامــل مــی تــوان 10 لیتر محلــول 4 در هــزار فنیتروتیون 
)یــا ســم دیازینــون( در 10 ســانتی متــری اطــراف طوقــه اســتفاده 
کــرد و ســپس 10 لیتــر آب روی همــان قســمت ریخــت. بهتریــن 
زمــان مبــارزه اواخــر اردیبهشــت مــاه اســت و بهتــر اســت جهــت 

افزایــش عملکــرد ســم، اطــراف درخــت تشــتکی ایجــاد شــود.
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کرم سفید ریشه

شکل1: به ترتیب از باال الرو و حشره 
کامل کرم سفید ریشه

مشخصات ظاهری
ــا  ــدود 30 ت ــت ح ــن آف ــل ای ــره کام حش
ــا  ــاخک  ه ــول دارد. ش ــر ط ــی مت 40 میل
در  کــه  مفصلــی هســتند  بصــورت 10 
ــه صــورت ورقــه   حشــره مــاده 5 مفصــل ب
ــن  ــر ای ــرات ن ــت.  در حش ــده اس ای درآم
ورقــه هــا نســبتاً بــزرگ هســتند و در موقع 
حرکــت  بــاز و بســته مــی شــوند.  در مــاده 
ــه صــورت  ــد و ب ــا کوچــک ان ــه ه ــا ورق ه
ــگ  ــوند. رن ــی ش ــده م ــنجاق  دی ــر س س
ــوه ای  ــگ قه ــه رن ــل ب ــره کام ــدن حش ب
تیــره تــا ســیاه بــا لکــه  هــای ســفید اســت. 
دارای 3 ســن الروی اســت کــه ایــن الروهــا 
C شــکل و دارای پاهــای بزرگــی هســتند 

ــکل 1(. )ش

زیست شناسی
ــورت الرو  ــه ص ــتان را ب ــت زمس ــن آف ای
ســنین مختلــف، داخــل خــاک کنــار ریشــه 
ــوای  ــرد و در ه ــی ب ــر م ــه س ــان ب درخت

ــانتی  ــق 60 س ــا عم ــت ت ــادر اس ــرد ق س
متــری خــاک نیــز فــرو رود. بــا گــرم شــدن 
هــوا الروهــا بــه ســطح باالیــی خــاک مــی 
آینــد. حشــرات کامــل معمــوالً در مــاه  
هــای آخــر بهــار و اوایــل تابســتان مشــاهده 
مــی شــوند امــا اوج  خــروج حشــره کامــل 

ــاه اســت.  ــوالً در تیرم معم
ایــن آفــت روزهــا، روی تنــه درختــان یا در 
زیــر کلوخــه  هــا  بــه ســر مــی بــرد و شــب  
ــل  ــرات کام ــد. حش ــی کن ــت م ــا فعالی ه
بــرای خــروج  از خــاک ســوراخ  هایــی 
ــات  ــر خصوصی ــد. از دیگ ــی کن ــاد م ایج
ــرف  ــه ط ــه ب ــت ک ــن اس ــره ای ــن حش ای
نــور جلــب مــی شــود. ایــن حشــره در هــر 
ــد در  ــی توان ــل دارد و م ــک نس ــال ی 3 س
شــرایط مســاعد، طــی دو ســال یــک نســل 

داشــته باشــد. 

نحوه خسارت  
ــان  ــرگ درخت ــی از ب ــل کم ــرات کام حش
ــه  ــه الرو از ریش ــد. تغذی ــی کنن ــه م تغذی
ــی  ــت م ــف درخ ــه زردی و ضع ــر ب منج
ــا شــدیداً کاهــش  شــود و رشــد شــاخه  ه
مــی یابــد. یــک الرو ایــن آفــت قــادر 
ــرد.   ــن بب ــال پســته را از بی ــک نه اســت ی
ــه الروی  ــن حشــره در ســن آخــر مرحل ای
بیشــترین تغذیــه را دارد کــه خطرناکتریــن 

ــت. ــه اس مرحل
مبارزه و مالحظات مربوطه

ــرا  ــیده، زی ــی پوس ــود دام ــتفاده از ک - اس
از طریــق  توانــد  مــی  آفــت  ایــن  الرو 
ــاد  ــده و ایج ــاغ ش ــازه وارد ب ــای ت کوده

خســارت نمایــد.
- اســتفاده از تلــه نــوری بــرای جمــع آوری 

و از بیــن بــردن حشــرات کامــل
- شــخم زدن زمیــن در زمســتان و بهــار که 
ــت  ــد. در ایــن حال الروهــا بیــرون آمــده ان

الروهــا بیــرون مــی آینــد و بــه وســیله  ی 
پرنــدگان خــورده مــی شــوند. ضمنــاً تخــم  
هــای ایــن حشــره  غــذای مناســبی  بــرای 

مورچــه اســت.
- از بیــن بــردن علف هــای هــرز یکســاله و 
چنــد ســاله از ســطح بــاغ بــه دلیــل اینکــه 
منبــع غذایــی خوبــی بــرای الروهــای ســن 

اول هســتند.
ــی  ــیلوس پوپیل ــری باس ــروزه از باکت - ام
ــن  ــه ای ــر علی )Bacillus popilliae( ب
آفــت اســتفاده مــی شــود کــه باعــث 
 Milky( ــیری ــاری ش ــدن بیم ــود آم بوج

disease( در الروهــا مــی  شــود.
نــام متاریــزم  بــه  نــوع قــارچ  - یــک 
Metarrhizium anisopliaeآنیسوپلی

نیــز روی الروهــا تأثیــر دارد.
ــه تناســب  تغییــرات  - الروهــا در خــاک ب
ــی تغییــر محــل مــی  درجــه حــرارت فصل
ــه   ــاه هــای گــرم ســال در الی ــد. در م دهن
هــای نزدیــک ســطح خــاک  فعالیــت مــی 
 کننــد و در زمســتان بــه الیــه هــای پاییــن 
ــه همیــن  لحــاظ   ــد. ب ــر خــاک مــی  رون  ت
زمســتانه  و  پائیــزه   شــیمیائی  مبــارزه 
چــون الروهــا در اعمــاق هســتند،  نتیجــه 

ــد.  ــوب نمــی دهن مطل
زمــان  در  شــیمیایی  مبــارزه  جهــت   -
ــل  ــرات کام ــاد حش ــت زی ــاهده جمعی مش
ــزار  ــول 4 در ه ــر محل ــوان 10 لیت ــی ت م
ــون( در 10  ــم دیازین ــا س ــون )ی فنیتروتی
طوقــه  اطــراف  خــاک  متــری  ســانتی 
اســتفاده کــرد و ســپس 10 لیتــر آب روی 

ــت.  ــمت ریخ ــان قس هم
ــارزه اواخــر اردیبهشــت  ــان مب ــن زم بهتری
ــش  ــر اســت جهــت افزای ــاه اســت و بهت م
ــتکی  ــت تش ــراف درخ ــم، اط ــرد س عملک

ایجــاد شــود.

نجمه زین الدینی
کارشناس ارشد حشره شناسی
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عارضه سرخشکیدگی درختان پسته
از حــدود ســه دهــه پیــش تاکنــون درختــان پســته در 
بــاغ  هــای اســتان کرمــان دچــار نوعــی خشــکیدگی 
ــم آن در  ــدت عالئ ــه ش ــد ک ــده ان ــا ش ــاخه  ه سرش

ــه افزایــش اســت.  نقــاط مختلــف رو ب
ــم  ــای مه ــاری  ه ــی از بیم ــته یک ــکیدگی پس سرخش
ــر  ــال حاض ــت و درح ــور اس ــته در کش ــان پس درخت
ــت.  ــده  اس ــول گردی ــمگیر محص ــش چش ــث کاه باع
در مناطــق پســته  کاری کمتــر باغــی را می تــوان 
یافــت کــه عالیــم ایــن بیمــاری در آن دیــده نشــود. 
غالمرضــا بــرادران، عضــو هیئــت علمــی مرکــز 
ــاد  ــل ایج ــان عوام ــتان کرم ــاورزی اس ــات کش تحقیق
ــه  ــگیری از آن را ارائ ــای پیش ــه و راهکاره ــن عارض ای

ــم بیمــاری سرخشــکیدگی  نمــوده اســت. اولیــن عالئ
ــف  ــق مختل ــال 1364 در مناط ــته در س ــان پس درخت
اســتان کرمــان گــزارش شــد و در بررســی بــاغ  هــای 
مناطــق رفســنجان و ســیرجان طــی ســال های 
ــا  85  ــر ت ــن صف ــی بی ــزان آلودگ 1373و 1374 می

ــت.  ــده اس ــزارش ش ــد گ درص
بــه  طــور   1375 ســال  در  دیگــری  بررســی  در 
متوســط در 17 درصــد از بــاغ  هــای رفســنجان عالئــم 
ــدت  ــواردی ش ــده و در م ــده ش ــکیدگی دی سرخش
سرخشــکیدگی بــه حــدی اســت کــه طــی چند ســال 

ــود. ــی  ش ــت م ــرس کل درخ ــه ه ــار ب ــدار ناچ باغ

قارچ های عامل عارضه سرخشکیدگی
آلترناریــا  هــای  گونــه  از  متفاوتــی  هــای  قــارچ   تاکنــون 
رایزوکتونیــا   ،  )Botryti( بوتریتیــس   ،)Alternaria(
)Rhizoctonia(،  روی درختــان پســته گــزارش شــده  اســت کــه 
ایجــاد عایــم سرخشــکیدگی، ســوختگی و شــانکر )رشــد غــده ای 

ــد.  ــی کنن ــی( م ــای گیاه ــدام ه در ان
واریوتــی  پسیلومایســز  قــارچ   1368 ســال  در  ایــران  در 
)Paecilomyces variotii( بــه عنــوان عامــل بیمــاری معرفــی 
ــای  ــارچ  ه ــن ق ــا 1375 در بی ــای 1373ت ــد. طــی ســال ه گردی
ــپورا  ــه سایتوس ــه گون ــه رفســنجان س ــده در منطق ــازی ش جداس
 Paecilomyces( پسیلومایســز واریوتــی ،)Cytospora. sp(
 )Nattrassia mangiferae( و ناتراســیا منگیفــرا )variotii

ــدند.  ــزارش ش ــاری گ ــل بیم ــوان عام ــه عن ب
در ســال  هــای 2008 تــا 2010 از درختــان دارای سرخشــکیدگی 
در منطقــه خراســان رضــوی، قــارچ  هــای  پسیلومایســز واریوتــی،  
ناتاراســیا منگیفرا و اســتم فیلیوم )Stemphylium(   جداســازی 

و بیمــاری  زایــی آنهــا اثبــات گردیــد. 
هــای  قــارچ  جنوبــی  خراســان  اســتان  از   1394 ســال  در 
)Paecilomyces formosus( فرموســس  پسیلومایســز 
 )Fusicoccum dimidiatum( دیمیدیاتــوم  فوزیکوکــوم  و 
ــت.  ــده اس ــزارش ش ــته گ ــکیدگی پس ــل سرخش ــوان عام ــه عن ب
همچنیــن درســال 1385 باکتــری باســیلوس لشــینیفورمیس    
عوامــل  از  یکــی  عنــوان  بــه   )Bacillus licheniformis(
ــکیدگی پســته بــرای اولیــن بــار در جهــان از اســتان  سرخش

کرمــان گــزارش گردیــد.

باکتری باسیلوس لشینیفورمیس   
ــورت  ــه ص ــان ب ــدن درخت ــبز ش ــا س ــان ب ــکیدگی همزم سرخش
ــروز کــرده و پــس از گذشــت حــدود دو  ــی ب ــه انتهای مــرگ جوان

ــد. ــه ســیاه شــدن مــی کنن ــه هــا شــروع ب ــه جوان هفت
 سرخشــکیدگی و ســیاه شــدن شــاخه هــا طــی فصــل رشــد ادامــه 
ــا 20  ــن 7 ت ــف بی ــان  مختل ــل در درخت ــک فص ــه و در ی یافت

ســانتی متــر از انتهــای شــاخه خشــک مــی شــود.
 در قســمت پاییــن حــد فاصــل بیــن بافــت ســالم و بیمــار، آوندهــا 
تخریــب مــی شــوند کــه ایــن تخریــب بــه صــورت خطــوط نــازک 

و ســیاه رنــگ اســت.
ــت   سرشــاخه هــای ســیاه شــده در اواخــر فصــل تابســتان رطوب
خود را از دســت داده و خشــک می شــوند. با فرارســیدن زمســتان 
چنانچــه ایــن شــاخه  هــا هــرس نشــوند سرخشــکیدگی در طــول 

ســال آینــده ادامــه مــی  یابــد )عکــس1(.      

عکس 1- عائم باکتری باسیلوس لشینیفورمیس  روی سرشاخه ها  
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قارچ پسیلومایسز واریوتی
ازعائــم ایــن بیمــاری ضعــف شــاخه و در نهایــت خشــک شــدن 
کامــل سرشــاخه  هــا، همــراه بــا خوشــه  هــا و جوانــه  هــای بــارور 
ــدن  ــره ش ــاری تی ــن بیم ــخیص ای ــای تش ــی از راه ه ــت. یک اس

ــوده اســت. ــای آل ــگ پوســت شــاخه  ه رن
 عائــم بیمــاری روی شــاخه  هــای بــه قطــر 3 تــا 4 ســانتی متــر 
ــگ قهــوه ای  ــه رن ــی ب ــر، بصــورت نوارهــای طول و گاهــی قطورت

تیــره و کمــی فرورفتــه دیــده مــی شــود. 
ــا مغــز چــوب در  پوســت و چــوب شــاخه  هــا در محــل شــانکر ت
امتــداد طــول شــاخه بــه رنــگ تیــره درآمــده و بــه تدریــج خشــک 
مــی  شــود. در ســطح پوســت شــانکرهای خشــکیده، تــرک  هــای 

ریــز عرضــی دیــده مــی  شــود. 
بافت هــای ســالم و نکــروزه )بافــت مــرده( مــرز کامــًا مشــخصی 
ــوک  ــوالً از ن ــا معم ــاخه  ه ــکیدگی ش ــد. خش ــکیل می دهن تش
شــاخه بــه ســمت پاییــن پیشــروی مــی  کنــد و بــه شــاخه  هــای 

قطــور مــی  رســد )عکــس 2و3(.

قارچ  ناتراسیا منگیفرا
ایــن بیمــاری باعــث خشــکیدگی سرشــاخه و شــاخه هــای درخــت 

ــود. می ش
بــه تدریــج و بــا پیشــرفت بیمــاری در شــاخه هــای آلــوده، پوســت 
درخــت بــه صــورت ورقــه ورقــه از تنــه جــدا می شــود )عکــس4(. 

در زیــر ورقــه هــای پوســت، پــودر ســیاه رنگــی دیــده مــی شــود 
کــه انــدام هــای تکثیــری قــارچ اســت و پــس از پراکنــده شــدن و 
قــرار گرفتــن روی میزبــان جدیــد باعــث گســترش بیمــاری مــی 
ــکی  ــب خش ــت موج ــاری در نهای ــن بیم ــس 5(. ای ــوند )عک ش
شــاخه هــای آلــوده و ســرانجام خشــکیدگی کامــل درخــت مــی 

شــود. 
قارچ  سایتوسپورا 

عائــم ایجــاد شــده توســط ایــن قــارچ بــه صــورت سرخشــکیدگی 
ــول  ــکیدگی در ط ــن خش ــود. ای ــی ش ــاز م ــا آغ ــاخه ه در سرش
شــاخه پیشــرفت کــرده و بــه قســمت هــای قطورتــر شــاخه مــی 
رســد. روی ســطح پوســت شــاخه هــای آلــوده برجســتگی هــای 

بســیار کوچکــی ایجــاد مــی شــود )عکــس 6(.

 
ــت  ــا گذش ــاخه ه ــدن ش ــک ش ــه از خش ــاه ک ــد م ــس از چن پ
فیتیلــه هــای نارنجــی رنگــی کــه حــاوی اندامهــای تکثیــری قــارچ 
اســت از ســطح شــاخه هــای آلــوده خــارج مــی شــوند )عکــس 7(. 
پیشــرفت بیمــاری منجــر بــه خشــک شــدن شــاخه هــای قطــور و 

در نهایــت کل درخــت مــی گــردد . 

پیشگیری و مبارزه
ــوذ  ــدام نف ــد ان ــوق فاق ــر ف ــل بیمارگ ــه عوام ــه اینک ــه ب ــا توج  ب
جهــت ورود بــه گیــاه هســتند از راه زخــم هــای ایجــاد شــده روی 

درخــت وارد گیــاه مــی شــوند.
ــاه  ــی کــه ســبب ایجــاد زخــم در پوســت گی ــن هــر عامل  بنابرای

ــد.  ــی کن ــر همــوار م ــرای ورود بیمارگ شــود راه را ب
از ایــن گونــه عوامــل مــی تــوان بــه حــرارت و آفتــاب ســوختگی، 
ســرما زدگــی و زخــم هــای هــرس اشــاره کــرد. از ســوی دیگــر 
تغییــرات اقلیمــی ایجــاد شــده در مناطــق پســته کاری و کاهــش عکس5- اندام های تکثیری قارچ 

ناتاراسیا منگیفرا                  
عکس 4- عائم قارچ ناتاراسیا 

منگیفرا  روی شاخه    

عکس3- عائم قارچ پسیلومایسز 
واریوتی روی شاخه

عکس2- قارچ پسیلومایسز 
واریوتی            

عکس7- اندامهای تکثیری قارچ 
سایتوسپورا

عکس6- عائم قارچ سایتوسپورا
 روی درخت
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شــدید کیفیــت و کمیــت آب آبیــاری و خــاک، شــرایط نامســاعدی 
بــرای گیــاه ایجــاد نمــوده اســت.

ــاه  ــب گی ــه مناس ــدم تغذی ــب ع ــل موج ــن عوام ــه ای  مجموع
ــت. ــده اس ــته ش ــان پس ــف درخت ــبب ضع ــده و س گردی

 بایــد توجــه داشــت کــه  بیمارگرهــای مذکــور بــه درختــان ضعیف 
حملــه مــی کننــد و مجموعــه  ایــن مــوارد زمینــه ســاز اســتقرار 
بیمارگرهــای مختلــف در گیــاه میزبــان و گســترش سرخشــکیدگی 

شــده اســت.
بنابرایــن مدیریــت صحیــح بــاغ در ابعــاد مختلــف اعــم از خــاک و 
آب موجــب تقویــت درختــان شــده و از توانایــی بیمارگرهــا بــرای 

ایجــاد بیمــاری و گســترش آن مــی کاهــد.
بــه منظــور کاهــش جمعیــت عوامــل بیمارگــر، هــرس شــاخه های 
آلــوده حــدود ده ســانتیمتر پاییــن تــر از آخرین محل خشــکیدگی 

و پوشــاندن محــل هــرس بــا چســب باغبانــی حــاوی قــارچ کــش 
ــه پــس از هــرس و ســوزاندن شــاخه هــای هــرس شــده  بافاصل
توصیــه مــی شــود. بهتــر اســت هــرس درختــان بیمــار بــا توجــه 
بــه پیــش بینــی هــای هواشناســی انجــام شــود؛ چــون بارندگــی 

ممکــن اســت بیمــاری را تشــدید کنــد.
در نهایــت ســم پاشــی زمســتانه در دو نوبــت یکــی در پاییــز پــس 
از ریــزش برگهــا و دیگــری در زمســتان قبــل از ســبز شــدن گیــاه 

توصیــه مــی شــود. 
مــی تــوان از ســموم اکســی کلــرور مــس و یــا بــردو فیکــس بــه 

میــزان چهــار در هــزار اســتفاده کــرد. 
ــرد  ــا کارب ــار ب ــان بیم ــت درخت ــه وضعی ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــر  ــی ه ــرایط محیط ــه ش ــته ب ــب، بس ــی مناس ــات مدیریت اقدام
ــد. ــی یاب ــود م ــج بهب ــه تدری ــال و ب ــد س ــول چن ــه در ط منطق
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ــته در  ــت پس ــرای کاش ــت ب ــکات مثب ــح ن ــاح در توضی ــا ف رض
اســترالیا گفــت: ایــن کشــور جمعیــت کــم و وســعت خیلــی زیادی 
دارد و امنیــت اقتصــادی بــرای ســرمایه گــذاران فراهــم اســت. او 
ــش در  ــه شــروع پســته کاری از حــدود 34 ســال پی ــاره ب ــا اش ب
اســترالیا افــزود: مجمــوع ســطح زیــر کشــت باغــات پســته، کمتــر 
از 1300 هکتــار و میانگیــن برداشــت پســته در باغــات بــزرگ بیــن 

3 تــا 3,5 تــن در هکتــار اســت.
ــن آب  ــرای تأمی ــم ب ــیار عظی ــای بس ــه ه ــود رودخان ــاح وج ف
ــای  ــن را جــزو مشــوق ه ــودن قیمــت زمی ــز ب کشــاورزی و ناچی
ــکان  ــت: م ــار داش ــت و اظه ــور دانس ــن کش ــته در ای ــت پس کاش
هایــی شــبیه اســتان کرمــان کــه از لحــاظ اقلیمــی بــرای کشــت 
پســته مناســب هســتند در اســترالیا نیــز وجــود دارد. در مناطقــی 
کــه پســته کاری شــده اســت، خــاک عمدتــاً شــیرین اســت. امــا 
ــد و  ــی کنن ــاره م ــوالً آب را اج ــت و معم ــران اس ــی گ آب خیل
ــه داشــته باشــد دولــت آب  ــه خریــد حقاب اگــر کشــاورز تمایــل ب
ــترالیا  ــاه در اس ــر چ ــن حف ــد. قوانی ــی فروش ــا را م ــه ه رودخان
ســختگیرانه اســت و حــدود 800 هــزار حلقــه چــاه در ایــن کشــور 

ــود دارد.  وج

او در توضیــح اجــاره آب و هزینــه هــای باغبانــی گفــت: هزینــه آب 
ــاغ حــدود 50 هــزار دالر اســترالیا  ــار ب ــرای هــر هکت اجــاره ای ب
ــی  ــات باغبان ــالیانه عملی ــه س ــت و هزین ــال اول اس ــرای 5 س ب
حــدود 14 هــزار دالر بــرای هــر هکتــار اســت. باردهــی اقتصــادی 
درختــان پســته در اســترالیا بعــد از 7 ســال شــروع مــی شــود. 

ــدی اســت،  ــاره ی جدی ــزود: چــون اســترالیا ق ــه اف ــاح در ادام ف

خــاک کمــی دارد. در بعضــی نقــاط عمــق خــاک 25 ســانتی متــر 
ــی ایــن مســئله در کشــاورزی  ــه ســنگ مــی خــورد ول اســت و ب
ــات  ــته در باغ ــه پس ــت. دو پای ــته اس ــری نداش ــا تأثی ــی آنج باغ
و   )UCB1( وان  بــی.  یو.ســی.  پایــه  دارد؛  وجــود  اســترالیا 
ــی.بی.وان  ــتر از یو.س ــد بیش ــه پایونیرگل ــد )PG(. از پای پایونیرگل
اســتقبال کــرده انــد. پیونــد هــم از نــوع خــود درخــت اســترالیایی 
ــای  ــت و پیونده ــز اس ــته آن ری ــت.  پس ــینورا »اس ــام »س ــه ن ب

ــم اســت. ــترالیا ک ــی در اس ــر خیل دیگ
ــع را از  ــی موق ــای ب ــی ه ــاال و بارندگ ــت نســبی ب او وجــود رطوب
مشــکات کاشــت پســته در اســترالیا دانســت و گفــت: بــه دلیــل 
رطوبــت بــاال شــیوع بیمــاری قارچــی زیــاد اســت و ممکــن اســت 
بارندگــی هــای بــی موقــع عمــل گــرده افشــانی را مختــل کنــد. 
بایــد توجــه داشــت کــه بــه دلیــل بــاال بــودن ســطح آب، ایجــاد 

ــرای خــارج شــدن آب اضافــی مهــم اســت. زهکــش ب
ــال آوری  ــرل س ــان و کنت ــه درخت ــت تغذی ــوص وضعی او در خص
ــوالً از  ــته معم ــات پس ــاک باغ ــاح خ ــه و اص ــرای تغذی ــت: ب گف
کــود دامــی اســتفاده مــی شــود و کودهــای شــیمیایی مختلــف از 
طریــق چالــه کــود و سیســتم آبیــاری در دســترس درخــت قــرار 
مــی گیــرد. بــرای کنتــرل ســال آوری معمــوالً هــرس میــوه انجــام 

مــی شــود.
فــاح بیــان کــرد: بــرای فــراوری پســته در اســترالیا، مراکــز بزرگی 

وجــود دارد کــه پســته را از کشــاورز خریــداری مــی کنند. 
ــه  ــزود: ب ــات اف ــروی انســانی و مالی ــه نی ــاح در خصــوص هزین ف
دلیــل جمعیــت کــم، هزینــه کارگــر زیــاد اســت. مالیــات در ایــن 
ــی  ــذاری خارج ــرمایه گ ــقف س ــد و س ــش از 25 درص ــور بی کش
ــون دالر اســترالیا اســت و ســرمایه گــذاری  ــه 15 میلی محــدود ب
بیشــتر در بخــش کشــاورزی منــوط بــه کســب اجــازه از دولــت می 
باشــد. برداشــت نهایــی رضــا فــاح در خصــوص کاشــت پســته در 
اســترالیا ایــن گونــه بــود: پســته در ایــران رو بــه نابــودی اســت و 
شــاید بتــوان مقــدار برداشــت کل پســته ایــران را تــا 150 هــزار 
تــن حفــظ کــرد. در آمریــکا هــم بــه دلیــل تغییــرات آب و هوایــی 
مشــکاتی وجــود دارد. امــا اســترالیا بــه دلیــل وجــود آب کافــی و 

زمیــن هــای بکــر گزینــه بســیار خوبــی اســت. 

امکان سنجی کاشت پسته در استرالیا
نشســت مشــترک اعضــا انجمــن و رضــا فــالح 4 آذرمــاه 1394 در محــل انجمــن پســته ایــران برگــزار شــد. 
رضــا فــالح مدتــی پیــش در پــی امــکان ســنجی کاشــت پســته بــه اســترالیا ســفر کــرده و بــا نگاهــی تحلیلــی 
ــه ای از  ــه خالص ــد. در ادام ــی کن ــترالیا را بررس ــته در اس ــت پس ــر کاش ــر ب ــل موث ــت عوام ــوده اس ــعی نم س

گــزارش ایــن نشســت آورده شــده اســت. 
الهام نوذری
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پایه های کشت بافت شده و ارقام جدید
راســخ در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه باغــداران کالیفرنیــا در حــال 
حاضــر ترجیــح مــی دهنــد از پایــه کشــت بافــت شــده اســتفاده 
کننــد یــا کاشــتن بــذر، توضیــح داد: یــک نهالســتان در کالیفرنیــا 
ــای  ــال ه ــی داد، نه ــام م ــته را انج ــت پس ــت باف ــه کار کش ک
تولیدیــش آلــوده بودنــد و ایــن آلودگــی بــه همــراه نهــال هــا وارد 

بــاغ مــی شــده اســت. 
ــت  ــه در نهای ــت، گیاهــی ک ــه روش کشــت باف ــال ب ــد نه در تولی
بدســت مــی آیــد همــان ویژگــی هــای اولیــه را بــه درخــت مــی 
ــور شــدند  ــن آلودگــی مجب ــه خاطــر شــیوع ای ــداران ب دهــد. باغ
حــدوداً  500 هــزار اصلــه درخــت 2 تــا 3 ســاله را از باغــات ریشــه 
کــن و معــدوم کننــد. در واقــع یــک نــوع باکتــری باعــث آلودگــی 
ــا  ــری ب ــن باکت ــی شــده اســت. ای عمــده محصــوالت کشــت بافت
ــی  ــد و رشــد درخــت را بســیار محــدود م ــی یاب ــال م ــال انتق نه
ــه در  ــوند ک ــی ش ــکلی م ــه ش ــا ب ــرگ ه ــا و ب ــاخه ه ــد و ش کن
اصطــاح مــی گوییــم درخــت کــور شــده اســت و امــکان پیونــد 
ــن  ــکلی در ای ــا مش ــتان ه ــی از نهالس ــود. بعض ــد ب زدن نخواه
ــال  ــده نه ــورد آین ــی در م ــات دقیق ــی اطاع ــد ول ــه ندارن زمین
هــای تولیدیشــان موجــود نیســت. هــم اکنــون بــه دلیــل ریســک 
و آلودگــی هایــی کــه کشــت بافــت دارد، اکثــر باغــداران ترجیــح 
ــت  ــرای کاش ــی.بی.وان )UCB1(   ب ــذر یو.س ــد از ب ــی دهن م

ــد.  پســته اســتفاده کنن
ــا  ــد در کالیفرنی ــام جدی ــی ارق ــدار بارده ــوص مق ــخ در خص راس
گفــت: اخیــراً دو رقــم پســته الســت هیلــز و گلــدن هیلــز 
ــال  ــه در ح ــته ای ک ــم پس ــت. رق ــده اس ــد ش ــا تولی در کالیفرنی
ــز  ــدن هیل ــرد گل ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــتر م ــر بیش حاض
)Golden Hills( اســت. در برداشــت محصــول رقــم الســت هیلز 
دردســرهایی وجــود دارد، چــون چنــد نوبــت بایــد برداشــت شــود 
و تولیــد آن یکنواخــت نیســت. امــا گلــدن هیلــز حتــی امســال بــا 

کمبــود ســرما، محصــول خیلــی خوبــی داشــته اســت، ولــی ســطح 
ــم اســت. ــوز ک زیرکشــت آن هن

ــز  ــدن هیل ــم گل ــت هــای رق رضــا راســخ در خصــوص ســایر مزی
افــزود: پســته خیلــی درشــت و خندانــی دارد و باردهــی آن نســبت 
بــه ســایر ارقــام زودتــر اســت و طعــم پســته ایــن رقــم بــا ســایر 
ارقــام تفاوتــی نــدارد. رقــم غالــب کاشــته شــده در کالیفرنیــا رقــم 
پســته کرمــان اســت کــه رقــم گلــدن هیلــز در مقایســه بــا آن دو 
ــی خــوب  ــد آن هــم خیل ــدار تولی ــی رســد و مق ــر م ــه زودت هفت

هســت. 

کاربرد روغن ولک و سیلیکات آلومینیوم  )کائولین(
راســخ در خصــوص اســتفاده از روغــن ولــک گفــت: شــخصاً حــدود 
6 ســال پیــش بــرای کنتــرل شپشــک از روغــن ولــک در بــاغ هــای 
پســته تحــت مدیریتــم اســتفاده کــردم. طــی ســال هــای گذشــته 
ــول  ــت محص ــدار و کیفی ــر مق ــک ب ــن ول ــتفاده از روغ ــدم اس ع

باغاتمــان تأثیــری نداشــته اســت. 
ســال گذشــته شــرکت پارامونــت بــه کشــاورزان اعــام کــرد کــه از 
روغــن اســتفاده کننــد و همــه ی بــاغ هــا نتیجــه منفــی گرفتنــد. 
ایــن اتفــاق در حالــی روی داد کــه تعــداد ســاعات ســرمایی بیــش 
ــازی  ــن پاشــی نی ــه روغ ــن ب ــه نظــر م ــود و ب از 1000 ســاعت ب
ــایه  ــای همس ــاغ ه ــا ب ــا در مقایســه ب ــود. امســال محصــول م نب
ــداد  ــه  تع ــد ک ــه نمان ــود. ناگفت ــر ب ــد 4 براب ــن زده بودن ــه روغ ک
زیــادی از کشــاورزان اطــراف بخــش مــادرا )Madera( هــر ســال 
از روغــن اســتفاده مــی کننــد و عقیــده دارنــد کــه خــوب جــواب 
ــان  ــوم بی ــیلیکات آلومینی ــاده س ــرد م ــاره کارب ــد. او درب ــی ده م
کــرد: ایــن مــاده در ایــران هــم موجــود اســت و در آمریــکا بــرای 
ــی شــود.  ــاس اســتفاده م ــم در درخــت گی ــح ســرمای ک تصحی
اســتفاده از ایــن مــاده بــرای پســته از دو ســال پیــش آغــاز شــده 
اســت. ایــن مــاده بــه دلیــل رنــگ ســفیدی کــه روی درخــت بجــا 

پاسخ به سواالت باغداران عضو انجمن از زبان یکی از فعاالن صنعت پسته آمریکا
)قسمت اول: باغداری(

ــاه 1394  ــخ 30 آذر م ــران در تاری ــته ای ــن پس انجم
ــا رضــا راســخ از فعــاالن صنعــت پســته  جلســه ای ب
آمریــکا در محــل اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن و 

ــب داد. ــان ترتی ــاورزی کرم کش
ــا  ــن رض ــات بی ــادل اطالع ــه تب ــن جلس ــدف از ای  ه
ــخ از  ــود. راس ــن ب ــو انجم ــداران عض ــخ و باغ راس
ــت  حــدود 30 ســال پیــش در نقــاط پســته خیــز ایال

ــته  ــاغ پس ــت ب ــزی و مدیری ــغول باغری ــا مش کالیفرنی
بــوده اســت. پرســش و پاســخ هــای رد و بــدل شــده 
در ایــن جلســه عمدتــًا در دو حــوزه باغــداری و 
اقتصــاد پســته بودنــد. نشــریه پیــش رو در دو بخــش 
جداگانــه بــرای مطالعــه اعضــای انجمــن تدویــن شــده 

ــت. اس
دبیرخانه انجمن پسته ایران
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ــه،  ــات اولی ــق تحقیق ــد. طب ــی کن ــور را جــذب نم ــذارد ن ــی گ م
پاشــیدن ســیلیکات آلومینیــوم در مــاه نوامبــر شــروع مــی شــود 
ــا االن  ــه اســت. ام ــه و فوری ــای ژانوی ــاه ه ــدی در م و مصــرف بع
ثابــت شــده اســت کــه در نوبــت هــای بعــد احتیــاج بــه اســتفاده 
ــدیدی  ــی ش ــاران خیل ــر ب ــا اگ ــت. ام ــاده نیس ــن م ــدد از ای مج
ــتفاده  ــدداً اس ــه مج ــود ک ــی ش ــه م ــد، توصی ــته باش ــود داش وج
ــر  ــوم ب ــیلیکات آلومینی ــان پاشــیدن س ــدار و زم ــه مق ــود. البت ش

روی درخــت خیلــی مهــم اســت.
رضــا راســخ در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا از هورمــون بــرای 
تحریــک درختــان بــه گلدهــی اســتفاده مــی کنیــد، اظهــار کــرد: 
ــچ  ــه پاشــیدن هی ــاز ب ــا، مج ــون ه ــوء هورم ــرات س ــت اث ــه عل ب
ــه  ــتیم و در زمین ــته نیس ــت پس ــر روی درخ ــی ب ــه هورمون گون
ــرده ام. ــورد برخــورد نک ــن م ــا ای ــاال ب ــا ح ــه گل ت کاهــش جوان

کوددهی و مدیریت شوری
راســخ در توضیــح مدیریــت شــوری بــاغ هــای پســته عنــوان کــرد: 
اخیــراً بــه دلیــل کمبــود زمیــن در کالیفرنیــا شــروع  بــه باغریــزی 
در زمیــن هــای شــور کــرده ایــم. جاهایــی کــه خــاک شــور اســت، 
خوشــبختانه آب خوبــی دارنــد. شــوری ایــن زمیــن هــا را بــا گــچ 

و آبیــاری ســنگین تصحیــح مــی کنیــم.
 در حــال حاضــر ســن قدیمــی تریــن بــاغ کــه خاکــش شــور بــوده 
اســت، ســه ســال اســت. ســال اول نهــال هــا دچــار کمــی تنــش 
ــا شــرایط  ــا در ســال ســوم ب ــال ه ــن نه ــی ای شــوری شــدند، ول
وفــق پیــدا کردنــد و رشــد خوبــی داشــتند. باالتریــن EC حــدود 

7-8  و pH بــاالی 9 اســت. 
ــت: اســید  راســخ در خصــوص اســتفاده از اســید ســولفوریک گف

ســولفوریک معمــوالً بــرای تصحیــح pH آب و از طریــق سیســتم 
 pH ــم ــی کنی ــی شــود و ســعی م ــاری قطــره ای اســتفاده م آبی
ــرای کاشــت پســته در ایــن منطقــه،  را حــدود 6 حفــظ کنیــم. ب
زمــان آبیــاری را بــه حــدود 4 ســاعت بــا  تعــداد دفعــات بیشــتر 
رســاندیم کــه بتوانیــم رطوبــت را در زمیــن نگــه داریــم. در حقیقت 
بــا مصــرف کمتــر آب رشــد عــادی داشــتیم. البتــه ناگفتــه نمانــد 

کــه آبیــاری ســنگین در زمســتان خیلــی مهــم اســت. 
در ادامــه راســخ بــرای تصحیــح وضعیــت خــاک هــای شــور گفــت: 
خلــوص گــچ مــورد اســتفاده 97 درصــد اســت و آن را همــراه بــا 

آب آبیــاری و از طریــق سیســتم وارد خــاک بــاغ مــی کنیــم. 
در کالیفرنیــا دســتگاهی بــرای گــچ  دادن ســاخته انــد کــه گــچ را 
از ســیلو داخــل تانــک مــی ریــزد و تنــاژ گــچ و مقــدار آب آبیــاری 
ــد.  ــی کن ــش م ــن پخ ــطح زمی ــپس آن  را در س ــم و س را تنظی

مقــدار گــچ مصرفــی  در هــر هکتــار حــدوداً 2,5 تــن اســت. 
راســخ در اســتفاده از کــود کمپوســت گفــت: کــود حیوانــی خیلــی 
ــان  ــت در باغاتم ــتر از کمپوس ــود و بیش ــی ش ــتفاده م ــم اس ک
اســتفاده مــی کنیــم. کوددهــی معمــوالً در فصــل زمســتان 
انجــام مــی شــود. شــخصاً ســعی مــی کنــم حــدود 5 تــا 10 تــن 

ــم. ــتفاده کن ــاغ اس ــداث ب ــل از اح ــار قب ــت در هکت کمپوس
او بسترســازی بــاغ قبــل از کاشــت را ایــن گونــه تشــریح کــرد: بــه 
دلیــل وجــود الیــه ســنگی در منطقــه مــا حــدود 1,5 تــا 2 متــر 
از ســطح زمیــن را مــی شــکنیم کــه بهتــر اســت ایــن عمــل بــه 
صــورت عمــود بــر هــم انجــام شــود. بســته بــه نــوع خــاک معمــوالً 
در آن منطقــه کمپوســت مــی ریزیــم، ســپس در صــورت نیــاز از 
گــچ اســتفاده مــی کنیــم و ســپس آن را صــاف کــرده و بــرای لولــه 

کشــی کــردن آمــاده مــی کنیــم.
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راســخ در پیــش بینــی مقــدار محصــول ســال آینــده آمریــکا گفت: 
بــا توجــه بــه ســرمایی کــه وجــود دارد و مقــدار بارانــی کــه شــروع 
ــده  ــال آین ــرای س ــته ب ــول پس ــی محص ــش بین ــت، پی ــده اس ش
در کالیفرنیــا بــاالی 800 میلیــون پونــد )360 هــزار تــن( اســت. 
ــر  ــا داشــتیم و اکث ــای کالیفرنی امســال پســته ی کمــی در انباره
شــرکت هــا مثــل شــرکت پارامونــت تقریبــاً تــا آخــر ســال پســته 
ی اضافــی ندارنــد و بــرای ســال آینــده انتظــار دارنــد کــه قیمــت 
ــرای  خــوب باشــد. پیــش بینــی مــی شــود کــه  قیمــت پســته ب
ــرم  ــر کیلوگ ــد )ه ــر پون ــه ازای ه ــاالی 4 دالر ب ــه ب ــاورزان ب کش
8,80 دالر( برســد. هــم اکنــون قیمــت پایــه پرداختــی بــه باغــدار 
حــدود 2 دالر و 69 ســنت )5,90 دالر بــرای هــر کیلوگــرم( اســت، 
ــا قیمــت هــای پاییــن  کــه معمــوالً پــس از برداشــت محصــول ب
ــت  ــت قیمتــی کــه پارامون ــی پارســال نهای ــد. ول ــد مــی کنن خری
ــر  ــرای ه ــت 3,77 دالر ب ــدار پرداخ ــته از باغ ــد پس ــت خری باب
ــا ایــن کــه شــرکت  ــود. ب ــرای هــر کیلوگــرم( ب ــد )8,3 دالر ب پون
پارامونــت از کمبــود محصــول بــه دلیــل پوکــی زیــاد مطلــع بــود 
امــا آن را منعکــس نکــرد تــا بتوانــد بــا کمتریــن قیمــت، پســته را 
خریــداری کنــد و رقابتــی بــا ســایر خریدارهــا در افزایــش قیمــت 

بــه وجــود نیایــد.
ــرد:  ــوان ک ــه عن ــن گون ــا را ای ــت آب در کالیفرنی ــخ وضعی راس
ــرای  ــا شهرنشــینان ب ــردن ب ــت ک ــی کشــاورزان رقاب بحــران اصل

ــت.  ــی اس ــتری از آب دولت ــهم بیش ــب س کس
ــاه زدن و  ــه چ ــروع ب ــاورزان ش ــش کش ــال پی ــفانه از دو س متأس
اســتفاده از آب هــای زیــر زمینــی کــرده انــد. بــه دلیــل افزایــش 
تعــداد چــاه هــا در ایــن دو ســال، دولــت ســعی مــی کنــد مانــع 
حفــر چــاه شــود. حتــی دولــت قانونــی را در دو ایالــت آمریــکا بــه 
تصویــب رســانده اســت کــه  بــه موجــب آن میــزان آب برداشــت 

شــده از هــر چــاه مشــخص باشــد.
 اگــر ایــن قانــون در کالیفرنیــا اجــرا شــود موقعیــت بــدی بــرای 
ــر و  ــه حف ــن هزین ــور میانگی ــد. بط ــد آم ــش خواه ــاورزان پی کش
تجهیــز یــک چــاه حــدود 600 هــزار دالر اســت. در حــال حاضــر 
مقــدار آب زیــر زمینــی خــوب اســت ولــی دولــت بیشــتر تشــویق 
ــدار آب  ــه آب ســطحی اســتفاده شــود. پارســال مق ــد ک ــی کن م
ســطحی حــدود 60 درصــد کاهــش داشــت و ســهم بیشــتر آب بــه 
باغــداران رســید. آبــی کــه زیــر 150 دالر مــی خریدیــم  پارســال 

بــه 800 تــا 1800 دالر رســید. 
در کالیفرنیــا مقــدار نیــاز آبــی هــر درخــت بــرای هــر مــاه و هــر 

هفتــه اعــام مــی شــود. موفقیــت کشــاورزی کالیفرنیــا بــه دلیــل 
مدیریــت آبیــاری صحیــح اســت. در حقیقــت بــرای تعییــن مقــدار 
ــوا را در  ــت آب و ه ــا وضعی ــان در کالیفرنی ــاز درخت ــورد نی آب م
ــزود: در  ــد. راســخ در خصــوص اســتفاده از آب اف ــی گیرن نظــر م
ــته  ــول داش ــت محص ــه درخ ــورت، چ ــر ص ــا آب را در ه کالیفرنی

باشــد یــا نداشــته باشــد بــه درخــت مــی دهنــد. 
اگــر درخــت محصــول زیــادی نداشــته باشــد بــه درخــت بــی آبــی 
نمــی دهیــم و اگــر محصــول زیــاد باشــد، درخــت را هــرس مــی 

کنیــم.
راســخ در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه از چــه زمانــی مقــدار محصول 
ــه  ــا ســرمای زمســتانه ب ــکا مشــخص مــی شــود و آی ــده آمری آین

انــدازه کافــی بــوده اســت یــا خیــر، اظهــار داشــت:
دو مــاه از ســال بــرای مــا خیلــی تاثیــر گــذار اســت. اول گرمــای 
مــاه فوریــه و دومیــن عامــل میــزان بــاران هــای مــاه مــارس اســت 
ــر  ــت. اگ ــاه اس ــن م ــا در ای ــای کالیفرنی ــاران ه ــترین ب ــه بیش ک
ــاران بیایــد درختــان در مرحلــه گــرده  در مــاه مــارس و آوریــل ب

افشــانی هســتند و ممکــن اســت اختــال ایجــاد شــود.
 یعنــی پتانســیل زیــاد محصــول در اواخــر مــاه مــارس معلــوم مــی 
شــود. راســخ در خصــوص پیــش بینــی آینــده پســته بیــان کــرد: 
فکــر مــی کنــم آینــده خوبــی دارد. چــون مصــرف رو بــه افزایــش 
ــر  ــد )4 دالر در ه ــر پون ــه 1,85 دالر در ه ــر قیمــت  ب اســت. اگ
کیلوگــرم( بــرای باغــدار برســد هنــوز پســته کالیفرنیــا ســود دهــی 
ــات  ــق تبلیغ ــت از طری ــرکت پارامون ــذاری ش ــی دارد. تأثیرگ خوب
 )Super Tree( ــری ــام ســوپر ت ــه ن ــی ب ــت درخت اســت. پارامون
تولیــد کــرده اســت و مختــص خودشــان اســت و حــدس مــی زنند 
مقــدار تولیــد آن بــه طــور میانگیــن 7 هــزار پونــد در ایکــر )3 تــن 

در هکتــار( باشــد.
ــد  ــاری مانن ــای تج ــرکت ه ــداران و ش ــن باغ ــاط بی ــخ ارتب راس
پارامونــت و نحــوه تحویلدهــی، زمــان و قیمــت گــذاری را این گونه 
توضیــح داد: باغــداران پســته شــان را بــه خریــداران متفاوتــی مــی 
ــت  ــه قیم ــت ک ــرکتی اس ــن ش ــت اولی ــوالً پارامون ــند. معم فروش
ــی  ــام م ــل قیمــت را اع ــن شــرکت حداق ــد. ای ــی کن ــذاری م گ
ــد.  ــن قیمــت مــی خرن ــا ای ــا پســته را ب ــد و همــه شــرکت ه کن
باغــداران بســته بــه نیــاز هــر شــرکت، قــرارداد یکســاله و دوســاله 
منعقــد مــی کننــد و هــر ســال دو تــا ســه ســنت بــه ایــن قیمــت 
اضافــه مــی شــود. پرداخــت هــا طــی 4 موعــد بــه فاصلــه ســه مــاه 

انجــام مــی شــود.

پاسخ به سواالت باغداران عضو انجمن از زبان یکی از فعاالن صنعت پسته آمریکا
)قسمت دوم: آب و اقتصاد پسته(
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محلولپاشی و تغذیه عناصر ریزمغذی در باغ های پسته

ــي،  ــه برگ ــع و تغذی ــاي مای ــي کوده ــول پاش محل
ــوالت  ــواع محص ــي در ان ــاي کودده ــي از روش ه یک
ــوان عناصــر  ــا ایــن روش مــي ت کشــاورزي اســت و ب

ــرار داد.  ــاه ق ــار گی ــي را در اختی غذای
ــی  ــد نکات ــته بای ــان پس ــي درخت ــام محلولپاش در انج

ــرد.  ــورد توجــه قرارگی م
ســیدجواد حســینی فــرد، عضــو هیــأت علمــی 
موسســه تحقیقــات پســته کشــور جزئیــات بیشــتری 
از  شــرایط عمومــی محلولپاشــی و انــواع محلولپاشــی 

ــت.  ــرده اس ــه ک ــته ارائ ــای پس ــاغ ه در ب

شرایط عمومی محلولپاشی در باغ های پسته
- بهتــر اســت درختــان دچــار کمبــود عناصــر پرمصرف )نیتــروژن، 
فســفر و پتاســیم( نباشــند. وقتــي محلولپاشــي عناصــر کــم مصرف 
مــي توانــد روي عملکــرد و کیفیــت میــوه موثــر واقــع شــود کــه 
نیــاز غذایــي درختــان از نظــر عناصــر اصلــي و پرمصــرف برطــرف 

شــده باشــد.
ــورت  ــاري ص ــد از آبی ــد روز بع ــد چن ــي بای ــات محلولپاش - عملی

ــر بازدهــی را داشــته باشــد.  ــا حداکث ــرد ت گی
ــت  ــر اس ــت. بهت ــم اس ــیار مه ــي در روز بس ــان محلولپاش - زم
ــام  ــر انج ــا عص ــح زود و ی ــک در صب ــي خن ــي در هوای محلولپاش
شــود تــا کارایــي جــذب عناصــر توســط بــرگ هــا بیشــتر  شــده و 

ــا نشــود. ــرگ ه باعــث ســوختگي ب
- توجــه بــه زمــان محلولپاشــي در طــول دوره رشــد حائــز اهمیــت 
ــان  ــا و زم ــه ه ــورم جوان ــگام ت ــا هن ــد محلولپاشــي ه اســت. مانن

پرشــدن مغــز، کــه ایــن زمــان بایســتي رعایــت شــود. 
در مــورد محلولپاشــي عناصــر ریزمغــذي در اردیبهشــت و خــرداد 
نیــز هــر چــه بــرگ درختــان جوانتــر باشــد کارایــي جــذب عناصــر 
ــل  ــن، اوائ ــود.  بنابرای ــد ب ــتر خواه ــرگ بیش ــیله ب ــي بوس غذای
اردیبهشــت مــاه تــا اواخــر خردادمــاه بــراي محلولپاشــي درختــان 

پســته مناســب اســت.
 هــر چــه بــه اواخــر فصــل نزدیــک شــویم کارایــي جــذب بــه دلیل 
ــد. تعــداد محلولپاشــي  ــرگ هــا کاهــش مــي یاب ضخیــم شــدن ب
ــم  ــي ک ــر غذای ــود عناص ــدت کمب ــه ش ــد ب ــر دوره رش ــا در ه ه

ــار متغییــر مــي باشــد. ــا 3 ب مصــرف بســتگي دارد و از 1 ت
ــوده و بایســتي  ــم ب ــورد اســتفاده بســیار مه ــول م - غلظــت محل
مطابــق بــا توصیــه هــاي کارشناســان و اهــل فــن تنظیــم گــردد. 
ــب  ــا، موج ــازل ه ــي ن ــر گرفتگ ــاوه ب ــول ع ــودن محل ــظ ب غلی
ــه دور  ــي ک ــاً در مناطق ــود. خصوص ــي ش ــا م ــرگ  ه ــوزش ب س
آبیــاري خیلــي طوالنــي و از 60 روز بیشــتر اســت، بایــد بــا نظــر 
کارشناســان غلظــت هــا را از حــد اســتاندارد کمتــر در نظــر گرفت. 
بایــد دقــت شــود کــه منظــور از غلظــت 5 یــا 6 در هــزار ، غلظــت 

ــا 5 کیلوگــرم از  در هکتــار اســت و ایــن غلظــت یعنــي 5 لیتــر ی
کــود میکــرو در هــزار لیتــر آب بــراي مصــرف در یــک هکتــار بــاغ. 
ــار  ــم هکت ــًا نی ــري مث ــاحت کمت ــت در مس ــن غلظ ــه ای چنانچ
پاشــیده شــود مثــل ایــن اســت کــه غلظــت دو برابــر شــده اســت.

ــول را  ــردن محل ــودر ک ــدرت پ ــاش بایســتي ق ــتگاه محلولپ - دس
داشــته باشــد تــا بتوانــد کودهــا را بــه صــورت قطــرات بســیار ریــز 

روي بــرگ هــا بپاشــد.
- بــراي انجــام محلولپاشــي بــا کودهــاي جامــد کــه نیــاز بــه حــل 
کــردن آن هــا در آب اســت بایــد ابتــدا کودهــاي موردنظــر را در 
آب کامــًا حــل نمــوده ســپس محلــول زالل رویــي را درون تانکــر 
ســمپاش ریختــه و مصــرف نمــود. در غیــر ایــن صــورت رســوبات و 

ذرات حــل نشــده موجــب ســوزش بــرگ هــا مــي شــوند. 
ــا  ــم ب ــن و س ــوط روغ ــاط مخل ــات از اخت ــرل آف ــگام کنت - هن

ــود. ــودداري ش ــد خ ــا  بای کوده
ــتورالعمل  ــه دس ــد ب ــا بای ــا کوده ــموم ب ــاط س ــورد اخت - در م
نوشــته شــده روی ظــروف توجــه کــرد. بــه طورکلــي بهتــر اســت 
ــا ســموم مختلــف  از اختــاط کودهــاي حــاوي کلســیم و مــس ب

خــودداري شــود.
ــاغ  هــاي پســته  - مهــم تریــن نکتــه در انجــام محلولپاشــي در ب
رعایــت تعــادل عناصــر غذایــي اســت. محلولپاشــي بایــد بــا توجــه 
بــه نتایــج آزمــون بــرگ و تاریخچــه بــاغ صــورت گیــرد. در غیــر 
ــورده و  ــم خ ــاه به ــي در گی ــر غذای ــادل عناص ــورت تع ــن ص ای

نتیجــه مطلــوب حاصــل نمــي شــود.
 pH ــا کیفیــت مناســب )شــوری کــم و - حتــي االمــکان از آب ب
ــاز  ــول پاشــی اســتفاده شــود. در صــورت نی ــرای محل مناســب( ب
ــق  ــا در مناط ــر آب ه ــاالی اکث ــه pH ب ــه ب ــا توج ــوان ب ــی ت م
پســته خیــز از اســید ســولفوریک یــا اســید نیتریــک بــرای تنظیــم 

ــرد. pH اســتفاده ک
- انتخــاب ترکیبــات و کودهــاي مناســب و حفــظ تعــادل عناصــر 
ــا مشــورت کارشناســان انجــام  ــاغ بایســتی ب ــراي هــر ب ــي ب غذای

شــود.
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رشــد ســریع دانــه )پرشــدن مغــز( بــه عنــوان عملیاتــي مکمــل و 
ــرد.  ــتفاده ک ــن روش اس ــوان از ای ــی ت ــي م کمک

در جــدول 2 توصیــه هــاي عمومــي مربــوط بــه اســتفاده از عناصــر 

ــا کودهــاي رایــج  ــه دو روش خاکــي و محلولپاشــي ب ریزمغــذي ب
موجــود در بــازار آمــده اســت. 

جدول 1- توصیه هاي محلولپاشي در زمان هاي خاص در 
باغ هاي پسته 

* برخی ترکیبات تجاری کلسیم با سولفات روی سازگاری دارد که می توان استفاده نمود که در این 
صورت بایستی به دستورالعمل شرکت های تأمین کننده عمل شود.

جدول  2- توصیه کودي عمومي عناصر ریزمغذي براي 
درختان بارور پسته 
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انواع محلولپاشی در باغ های پسته
محلولپاشــي هــا در بــاغ هــای پســته بــه دو دســته تقســیم مــی 

شــوند:
ــاي  ــان ه ــه زم ــوط ب ــه مرب ــاص ک ــاي خ ــي ه ــف- محلولپاش  ال
حســاس در طــول دوره رشــد شــامل تــورم جوانــه هــا یــا تشــکیل 
میــوه )عناصــر نیتــروژن، روي، بُر،کلســیم و مــس( و زمــان شــروع 

ــروژن و پتاســیم( اســت.  پرشــدن مغــز پســته )عناصــر نیت
از نظــر زمانــي تــورم جوانــه هــا و زمــان تشــکیل میــوه بــا توجــه 
ــر  ــاغ، اواخ ــت ب ــي و مدیری ــرایط آب و هوای ــته، ش ــم پس ــه رق ب
ــن  ــد و همچنی ــاق مــي افت ــاه اتف ــن م ــا اواســط فروردی اســفند ت
شــروع پرشــدن مغــز پســته در اواخــر خــرداد تــا اواســط تیرمــاه 

اســت )جــدول1(.
ب- محلولپاشــي هــاي بعــد از کامــل شــدن رشــد بــرگ در 

و خردادمــاه. اردیبهشــت 
 محلولپاشــي عناصــر ریزمغــذي در ایــن زمــان معمــوالً براســاس 
آزمایــش بــرگ و بــراي رفــع کمبــود ایــن عناصــر در گیــاه انجــام 

مــي شــود. 
ــه آن  ــدول 1 ب ــه در ج ــاص ک ــای خ ــی ه ــر محلولپاش ــاوه ب ع
ــاغ هــای پســته مــی  اشــاره شــد، تغذیــه عناصــر ریزمغــذی در ب
ــرد. عناصــر  ــد در شــرایطی از راه مصــرف خاکــی صــورت گی توان
ریزمغــذی عمدتــاً شــامل آهــن، روي، منگنــز، مــس و بـُـر هســتند. 
ــه صــورت محلولپاشــي و  ــن عناصــر بیشــتر ب ــه مصــرف ای توصی

ــرگ صــورت مــي گیــرد.  براســاس آزمایــش ب

کاربــرد خاکــي ایــن عناصــر در صورتــي کــه کمبــود کّمــي آن هــا 
در خــاک وجــود داشــته باشــد، قابــل توصیــه اســت. 

ــذب  ــل ج ــدار قاب ــه مق ــت ک ــي اس ــن معن ــه ای ــي ب ــود کّم کمب
ــد آن  ــاه نیازمن ــه گی ــت ک ــدي اس ــر از ح ــاک کمت ــر در خ عنص
ــد  ــي مفی ــر در صورت ــن عناص ــي ای ــرد خاک ــه کارب ــت.  البت اس
ــا از  ــه ه ــط ریش ــا توس ــذب آن ه ــرایط ج ــه ش ــود ک ــد ب خواه

ــد.  ــته باش ــود داش ــاک وج خ
ــن  ــاالي خــاک و وجــود آهــک در خــاک، جــذب اغلــب ای pH ب
ــي  ــن محلولپاش ــد. بنابرای ــی کن ــرو م ــکل روب ــا مش ــر را ب عناص
ایــن عناصــر در بیشــتر مواقــع مفیدتــر اســت. در صــورت کاربــرد 
ــي در  ــاي آل ــر روي کوده ــر ب ــن عناص ــت ای ــر اس ــي، بهت خاک
چالکــود اســتفاده شــود تــا کمتــر تحــت تأثیــر شــرایط نامســاعد 
ــود  ــع کمب ــراي رف ــتر ب ــي بیش ــد. محلولپاش ــرار گیرن ــاک ق خ
عناصــر میکــرو )ریزمغــذي کــم مصــرف( ماننــد آهــن، روي، مــس، 
منگنــز و بـُـر و در مــوارد اضطــراري و خــاص بــراي تکمیــل نقــش 
عناصــر ماکــرو )پرمصــرف( ماننــد نیتــروژن، فســفر و پتاســیم در 
درختــان پســته مــورد اســتفاده قــرار مــي گیــرد. ایــن تصــور کــه 
کمبــود عناصــر پرمصــرف را بتــوان از طریــق محلولپاشــي برطــرف 
ــن عناصــر  ــه ای ــان ب ــاز درخت ــه نی ــرا ک ــتباه اســت؛ چ ــود اش نم
ــا محلولپاشــي  ــان را ب ــاز درخت ــوان نی بیشــتر از آن اســت کــه بت

برطــرف نمــود.
ــدت و  ــاه م ــاي کوت ــع کمبوده ــراي رف ــراري ب ــع اضط  در مواق
ــان  ــا زم ــد ی ــل دوره رش ــل اوای ــاص مث ــوارد خ ــدود و در م مح
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تکنیک کشت بافت و سلول گیاهی

پایــه هــای کشــت بافــت شــده و پایــه پســته یو.ســی.
بــی. وان )UCB1(، کلماتــی هســتند کــه شــاید بــرای 
بعضــی از باغــداران نامأنــوس و جدیــد باشــند. بعضــی 
هــا مــی خواهنــد بداننــد کــه ایــن پایــه هــا چگونــه 
ــده  ــه آین ــبت ب ــر نس ــی دیگ ــد. بعض ــده ان ــد ش تولی
ایــن پایــه ها خــوش بیــن هســتند و چه بســا افــرادی 
کــه عملکــرد ایــن پایــه هــا را قبــول ندارنــد. بــه هــر 
ــک  ــه هری ــود دارد ک ــری وج ــف فک ــه طی ــال س ح
خواســته هــای مشــخصی دارنــد و چیســتی و کیفیــت 
نهــال هــای تکثیــر شــده بــه ایــن روش را بــه چالــش 
ــن راســتا تالشــی صــورت گرفتــه  مــی کشــند. در ای

کــه در چندیــن مقالــه بــه برخــی از ســواالت متــداول 
پاســخ داده مــی شــود. در ادامــه مختصــری توضیــح 
ــی آن  ــای کل ــر و مزای ــن روش تکثی ــی ای ــرای معرف ب
ــا اقتبــاس از کتــاب کشــت بافــت و ســلول گیاهــی  ب
بــه قلــم دکتــر بدرالدیــن ابراهیــم ســید طباطبایــی و 
دکتــر منصــور امیــدی آورده شــده اســت. در شــماره 
ــه  ــع ب ــتری راج ــات بیش ــریه، اطالع ــدی نش ــای بع ه
پایــه هــای پســته کشــت بافــت شــده ارائــه خواهــد 

شــد.
با تلخیص از کتاب کشت بافت و سلول گیاهی
الهام نوذری

ــده  ــبب ش ــی س ــواد غذای ــود م ــت و کمب ــریع جمعی ــش س افزای
اســت کــه پژوهشــگران در جســت و جــوی روش هــای جدیــد و 
موثــری بــه منظــور افزایــش بازدهــی تولیــد مــواد غذایــی برآینــد. 
یکــی از ارزشــمندترین دســتاوردها تکنیــک کشــت بافــت و ســلول 

گیاهــی اســت. 
کشــت بافــت و ســلول گیاهــی شــاخه مهمــی از فــن آوری 
زیســتی اســت و عبارتســت از رشــد، تکثیــر و نگهــداری ســلولهای 
ــا یــک گیــاه کامــل در شــرایط  ــدام هــای گیاهــی و ی گیاهــی، ان
ــط  ــک محی ــر روی ی ــتریل ب ــًا اس ــور کام ــه ط ــگاهی، ب آزمایش
ــی  ــط کشــت م ــط، محی ــن محی ــه ای ــه در اصطــاح ب ــی ک غذای
گوینــد. انتخــاب مناســب محیــط کشــت بــرای موفقیــت در کشــت 
ــای  ــلول ه ــی س ــای اساس ــت. نیازه ــروری اس ــلول ض ــت و س باف
ــی اســت کــه  گیاهــی کشــت شــده، کــم و بیــش شــبیه ترکیبات

ــی شــوند. ــان مصــرف م توســط گیاه
 امــروزه بیشــتر محیــط کشــت هــای معرفــی شــده از راه آزمــون 
و خطــا معرفــی شــده انــد. محیــط کشــت بطــور معمــول شــامل 
نمــک هــای غیرآلــی )عناصــر ماکــرو و میکــرو(، برخــی ویتامیــن 
ــد  ــده رش ــم کنن ــای تنظی ــون ه ــه، هورم ــیدهای آمین ــا، اس ه
گیاهــی، منبــع کربــن و برخــی مــواد دیگــر اســت کــه در غلظــت 
ــه شــده و اســتریل مــی  ــه آب مقطــر اضاف هــای تعییــن شــده ب
شــوند. ایــن محیــط کشــت گاهــی بصــورت مایــع بــوده و گاهــی 

ــه ای در مــی آیــد. توســط برخــی مــواد بصــورت ژل
 البتــه شــرایط کنتــرل شــده مــورد نیــاز ماننــد  pH معیــن، دمای 

مشــخص، طــول روز، شــدت نــور و رطوبــت در آن موثر اســت.
مزیــت اصلــی اســتفاده از کشــت بافــت و ســلول گیاهــی نســبت 
بــه کشــت معمولــی گیاهــان، کنتــرل دقیــق فیزیکــی و شــیمیایی 

ــد  ــن کنتــرل بای ــه ای ــه منظــور دســت یافتــن ب محیــط اســت. ب
امکانــات نگهــداری وســایل آزمایشــگاهی و مــواد شــیمیایی، تهیــه 
محیــط کشــت و ضدعفونــی آن، شستشــوی ظرفهــا و تمیــز کــردن 

مقدماتــی مــواد گیاهــی فراهــم باشــد.

منابع ریز نمونه 
ریزنمونــه، ســلول یــا بخشــی از بافــت گیــاه اســت کــه بــرای تکثیر 
ــای جــدا شــده  ــه ه ــز نمون ــرد. ری ــی گی ــرار م ــورد اســتفاده ق م
ــدام هــای گیاهــی ماننــد  ــاه مــادری شــامل ان از هــر قســمت گی
)ریشــه هــا، برگهــا و ســاقه هــا( و یــا از انــواع بافــت هــای خــاص 
یــا ســلول ماننــد )گــرده، جنیــن، تخمــک و..( بدســت مــی آیــد. 
اســتفاده از گیاهــان ســالم و بــا رشــد زیــاد بــه عنــوان منبــع اولیــه 
دارای اهمیــت زیــادی اســت و از آنجــا کــه ریزازدیــادی )تکثیــر بــه 
روش کشــت بافتــی( از نظــر اقتصــادی بســیار پرمخاطــره اســت، 

دقــت در تولیــد گیاهچــه هــای یکســان اهمیــت زیــادی دارد.
شــناخت مشــکات موجــود در فعالیــت هــای کشــت بافــت و غلبــه 
بــر آنهــا بســیار ارزشــمند اســت. بــا کمــک عوامــل زیــر تــا مــی 

تــوان تــا حــدی بــر ایــن مشــکات فائــق آمــد:
1- شناخت آلودگی های درونی

2- حذف آلودگی های درونی
ــه تنــش،  3- حــذف ترکیبــات فنلــی: در هنــگام واکنــش گیــاه ب
ترکیبــات فنلــی تولیــد مــی شــوند. ایــن ترکیبــات ســمی انــد و در 
صــورت آزاد شــدن بــه درون ســلول ســبب مــرگ بافــت گیاهــی 
مــی شــوند. بــرای رفــع ایــن مشــکل از ترکیبــات آنتــی اکســیدان 
اســتفاده مــی شــود. عــاوه بــر آن، کاهــش شــدت نــور یــا تاریکــی 
و انتقــال مکــرر ریــز نمونــه بــه محیــط کشــت جدیــد در رفــع ایــن 
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مشــکل موثــر اســت.
ــرای حفــظ تعــادل عناصــر  ــد نمــودن محیــط کشــت ب 4- تجدی

غذایــی
مزایا و معایب کشت بافت

ــاد  ــداول ازدی ــد مت ــادی جانشــین فراین ــی روش ریزازدی در صورت
مــی شــود کــه دارای مزایــای روشــن و مشــخصی باشــد. برخــی از 

ایــن مزایــا بــه شــرح زیــر اســت:
الــف- تکثیــر ســریع گونــه هایــی کــه بــه آســانی باززایی میشــوند: 
بطــور مثــال کشــت نــوک شاخســاره هــا امــکان دارد در طــی 4 
هفتــه از هــر جوانــه اصلــی 5 تــا 10 شاخســاره تولیــد کنــد. ادامــه 
ایــن رونــد ســبب مــی شــود تعــداد زیــادی گیــاه در مــدت زمــان 

کوتاهــی تولیــد شــود.
ب-  نبــود محدودیــت فصلــی در تولیــد گیــاه بــه دلیــل تکثیــر در 
شــرایط آزمایشــگاه: ایــن موضــوع بویــژه بــرای گیاهــان آپارتمانــی 
ــوند،  ــداری ش ــال خری ــی از س ــر زمان ــت در ه ــن اس ــه ممک ک

ــرد دارد. کارب
ج- تولیــد گیاهانــی کــه تکثیــر آنهــا مشــکل اســت: بــا اســتفاده از 
ایــن روش مــی تــوان گونــه هــا و واریتــه هــای جدیــد را بــه بــازار 

عرضــه کــرد.

ــوت  ــل ت ــی مث ــروس: در گیاهان ــدون وی ــای ب ــه ه ــد پای د- تولی
ــی  ــیب زمین ــی، س فرنگ

برخی از معایب روش ریزازدیادی به شرح زیر است:
ــای  ــه ه ــوده و دارای ریش ــاس ب ــده حس ــد ش ــاه تولی ــف- گی ال
موییــن محــدودی اســت کــه حمــل و نقــل آن بایــد بــا مهــارت و 

ــده انجــام شــود. ــراد آمــوزش دی توســط اف
ــه  ــه تهی ــت ازجمل ــران قیم ــزات گ ــه تجهی ــتن ب ــاز داش ب- نی

ــده  دارد. ــی ش ــد عفون ــرایط ض ــه ش ــت، تهی ــط کش محی
ج- پیچیدگــی مراقبــت از پایــه مــادری بــرای جلوگیــری از آلــوده 

شــدن بــه عوامــل بیماریــزا و آفــت هــا.
ــت درون  ــه کش ــس از مرحل ــی پ ــی طوالن ــه دوره زمان ــاز ب د- نی

ــرایط محیطــی. ــا ش ــق ب ــی و تطاب ــرای ریشــه زای شیشــه ای ب
ه- نیــاز بــه زمــان طوالنــی بــرای تحقیــق و بهینــه ســازی کشــت 
ــی آنهــا  ــد کــه ریشــه زای ــا واریتــه هــای جدی ــه هــا ی ــرای گون ب

مشــکل اســت.
هزینــه اصلــی در سیســتم ریزازدیــادی مربــوط بــه نصــب وســایل، 

نیــروی کار، حفــظ فرآینــد تحقیــق و بهبــود امکانــات اســت.
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هزینه تمام شده تولید پسته در کشور سال محصولی 1393-94
ــام  ــه تم ــر هزین ــته حاض در نوش
شــده تولیــد پســته در ســال 
مقایســه  و   93-94 محصولــی 
ــه  ــبت ب ــا نس ــه ه ــش هزین افزای
ــرای  ــته ب ــی گذش ــال محصول س
ــی  ــی م ــی بررس ــاغ نوع ــک ب ی
ــه  ــود ک ــه نم ــد توج ــوند. بای ش
ــرای  ــد پســته ب ــه هــای تولی هزین
ایــن بــاغ خــاص قطعــًا قابــل 

ــته  ــات پس ــه باغ ــه کلی ــم ب تعمی
ــود. ــد ب ــور نخواه کش

ــت  ــه جه ــه کار رفت ــا روش ب  ام
تعییــن هزینــه تمــام شــده تولیــد، 
قابــل نســخه بــرداری توســط 
باغــداران بــرای ســایر باغــات 
ــه  ــد. ب ــی باش ــور م ــته کش پس
ایــن نکتــه نیــز بایــد توجــه کــرد 
کــه در بــاغ نوعــی مــورد بررســی، 

ــرم  ــت 1400 کیلوگ ــط برداش متوس
در هکتــار مــی باشــد کــه بیشــتر 
از میانگیــن برداشــت کشــوری 
ــا میانگیــن  اســت. بــرای باغاتــی ب
برداشــت کمتــر از مقــدار مذکــور، 
احتمــاالً هزینــه تمــام شــده تولیــد 
پســته بــه مراتــب بیشــتر خواهــد 

ــود.  ب
کمیسیون باغبانی انجمن پسته ایران

ــای  ــه ه ــر هزین ــذار ب ــی تأثیرگ ــی باغ ــخصات عموم مش
تولیــد

اطاعــات درج شــده در ایــن بخــش از جــدول نمایانگــر وضعیــت 
عمومــی بــاغ مــورد بررســی مــی باشــند.

ــک  ــی ی ــاری باغبان ــای ج ــه ه ــالیانه هزین ــن س میانگی
ــر ــته مثم ــاغ پس ــار ب هکت

هزینــه هــای جــاری باغبانــی بــه ســه دســته کلــی تقســیم شــده 
انــد:

- کارگری؛
- مواد مصرفی و وسائل جایگزین؛

- اجاره ماشین آالت و خدمات.
ــود و  ــی، ک ــل باغبان ــر فص ــه س ــته در س ــر دس ــای ه ــت ه فعالی

ــد. ــه ان ــرار گرفت ــن ق ــم و روغ ــاک و س ــاح خ اص
ــر  ــه ه ــن هزین ــت تعیی ــری جه ــای کارگ ــه ه ــته هزین در دس
ــام آن  ــرای انج ــتفاده ب ــورد اس ــر م ــدار کارگ ــدا مق ــت ابت فعالی

فعالیــت در ســطح یــک هکتــار را بــر اســاس نفــر-روز در جــدول 
درج مــی کنیــم. در صورتــی کــه فعالیتــی بــه صــورت اجــاره ای 
انجــام شــده، بایــد معــادل نفــر-روز کارگــر بــه کار گرفتــه شــده 

ــردد.  ــور گ ــدول منظ در ج

ســپس، هزینــه هــای متوســط کارگــر مــورد اســتفاده جهــت هــر 
ــا ضــرب هزینــه  ــوط وارد مــی کنیــم. ب فعالیــت را در ســتون مرب
ــت  ــام فعالی ــت انج ــری جه ــه کل کارگ ــدار، هزین ــد در مق واح

خــاص محاســبه مــی شــود.
ــاری  ــت آبی ــرای فعالی ــه، ب ــدول نمون ــال، در ج ــوان مث ــه عن ب
ــه کار  ــر ب ــر-روز کارگ ــر 32 نف ــورد نظ ــاغ م ــار از ب ــر هکت در ه
گرفتــه شــده اســت. بــا فــرض پرداخــت حداقــل حقــوق و مزایــای 
ماهیانــه 964،000 تومــان بــرای هــر کارگــر در ســال 1394 
ــد،  ــه واح ــر-روز در هزین ــدار نف ــرب مق ــا ض ــت: ب ــم داش خواهی
هزینــه کارگــری تمــام شــده فعالیــت آبیــاری بــرای هــر هکتــار از 
بــاغ مــورد نظــر بــا قیمــت هــای ســال 1394 برابــر 1,726,400 

ــد. ــی آی ــان بدســت م توم

)شامل 12 ماه در سال + 2 ماه عیدی و پاداش + 1 ماه 
سنوات( ماه 15 × تومان 964،000 

) روز تعطیل رسمی غیر جمعه22- روزجمعه 51 - روز 
مرخصی با حقوق 24- روز سال 365( روز 268

تومان53,950~
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در دســته هزینــه هــای مــواد مصرفــی و وســائل جایگزیــن، هزینــه 
هــر فعالیــت خــاص از ضــرب مقــدار آن نهــاده بــا واحــد مناســب 
در هزینــه واحــد آن حاصــل مــی شــود. تنهــا نکتــه قابــل ذکــر آن 
اســت کــه هزینــه هــای تعمیــرات بــاغ و سیســتم آبرســانی بایــد 

در زیــر ســرفصل باغبانــی در ایــن دســته منظــور شــود.
 در دســته هزینــه اجــاره ماشــین آالت و خدمــات جهــت اجتنــاب 
ــذاری،  ــرمایه گ ــتهاک س ــای اس ــه ه ــر هزین ــبه تأثی از محاس
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــرض ب ــین آالت، ف ــرات ماش ــاری و تعمی ج
ــه صــورت  باغــدار کلیــه خدمــات ماشــینی مــورد نیــاز خــود را ب

ــد.  ــی کن ــن م ــاره ای تأمی اج
ــه  ــبه هزین ــه محاس ــازی ب ــر نی ــاز، دیگ ــاده س ــرض س ــن ف ــا ای ب
ــا  ــدار و ی ــط باغ ــده توس ــداری ش ــین آالت خری ــتهاک ماش اس
هزینــه هــای جــاری راننــده، ســوخت، روغــن، تعمیــرات و ... نمــی 
باشــد.  جهــت محاســبه هزینــه ماشــین آالت بــه کار رفتــه بــرای 
ــر  ــی در ه ــاعت مصرف ــین - س ــدار ماش ــت، مق ــر فعالی ــام ه انج

ــم. ــه واحــد ضــرب مــی کنی ــار را در هزین هکت
 در صــورت اســتفاده باغــدار از مشــاور و یــا انجــام آزمایــش هــای 

ــر  ــیم ب ــس از تقس ــه پ ــای مربوط ــه ه ــکان درج هزین ــی، ام باغ
مســاحت بــاغ بــر حســب هکتــار در ایــن بخــش گنجانــده شــده 

اســت.

ــی  ــرمایه ای باغبان ــای س ــه ه ــالیانه هزین ــن س میانگی
ــر ــته مثم ــاغ پس ــار ب ــک هکت ی

در ایــن بخــش از جــدول هزینــه هــا، تأثیــر ســرمایه گــذاری هــای 
اولیــه جهــت احــداث یــا خریــد امکانــات الزم بــه منظــور تولیــد 
ــرار نمــی  پســته توســط باغــدار کــه معمــوالً مدنظــر باغــداران ق

گیــرد، دیــده شــده اســت. 
مهمتریــن عامــل ســرمایه ای، تأمیــن آب اســت. بدلیــل نامشــخص 
ــه  ــر و در نتیج ــورد نظ ــه م ــی در منطق ــفره آب ــر س ــودن عم ب
ــر  ــرض ب ــاه، ف ــد چ ــرمایه خری ــتهاک س ــبه اس ــواری محاس دش
ــی باشــد. ــاغ بصــورت آب شــرب م ــاز ب ــورد نی ــد کل آب م خری

ــه  ــه محاســبه هزین ــازی ب ــرض ســاده ســاز، دیگــر نی ــن ف ــا ای  ب
ــی  ــا جابجای ــرات و ی ــای جــاری، تعمی ــه ه ــا هزین اســتهاک و ی

چــاه نمــی باشــد. 
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ــای  ــاه ه ــی چ ــوع دب ــه، مجم ــال، در جــدول نمون ــوان مث ــه عن ب
ــادل 12,000  ــورد نظــر مع ــاغ م ــاری ب ــرای آبی ــورد اســتفاده ب م
ــد هــر  ــار در ســال مــی باشــد. قیمــت خری ــر مکعــب در هکت مت
ــورد نظــر در  ــه م ــه در منطق ــر در ثانی ســاعت آب شــرب 30 لیت
ــرخ  ــر 60,000 تومــان اســت. جهــت محاســبه ن ســال 1394 براب

ــم: ــر مترمکعــب آب داری ــد ه خری

ــاغ  ــار از ب ــر هکت ــرای ه ــالیانه ب ــن آب س ــه تأمی ــن هزین بنابرای
ــادل  ــوق مع ــای ســال 1394 از روش ف ــا قیمــت ه ــورد نظــر ب م

ــت. ــده اس ــن زده ش ــان تخمی 6,672,000 توم
ــارور 20  ــاغ ب ــد ب ــرض خری ــا ف ــاغ ب ــرمایه ب ــتهاک س ــدت اس م
ســاله و بهــره بــرداری یکنواخــت تــا 50 ســالگی، 30 ســال فــرض 
شــده اســت. بنابرایــن بــا تقســیم ارزش هــر هکتــار از بــاغ مــورد 
نظــر بــر 30، هزینــه اســتهاک ســالیانه بــاغ مــورد نظــر محاســبه 
ــرای  ــدت اســتهاک ســرمایه ب ــب م ــن ترتی ــه همی ــی شــود. ب م
انبــار، دیــوار و ســاختمان موجــود در بــاغ 20 ســال و بــرای 
ــاری تحــت  ــزات آبی ــه، تجهی ــال، لول ــاری شــامل کان سیســتم آبی

ــه شــده اســت. فشــار و مشــابه آن 10 ســال در نظــر گرفت

60,000 تومان
لیتر در هر متر مکعب 1,000 / ثانیه در هر ساعت 

3,600 × لیتر در ثانیه 30

556 تومان ~  

میانگیــن ســاالنه هزینــه هــای بیمــه، برداشــت، حمــل، فــرآوری 
ــدند،  ــی ش ــا بررس ــا اینج ــه ت ــی ک ــه های ــه هزین ــت کلی و مدیری

ــد.  ــه مســاحت بودن ــه هــای وابســته ب هزین
ــرآوری  ــل، ف ــت، حم ــاورزی، برداش ــه کش ــای بیم ــه ه ــا هزین م
ــند.  ــی باش ــالیانه م ــول س ــدار محص ــه مق ــته ب ــت وابس و مدیری
ــک جــدول جــدا و  ــور در ی ــای مذک ــه ه ــل هزین ــن دلی ــه همی ب
براســاس هزینــه مصــروف بــرای هــر کیلــو پســته خشــک منظــور 

ــد. شــده ان
هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک

بــرای محاســبه هزینــه تمــام شــده تولیــد هــر کیلو پســته خشــک 

ــه نوعــی هزینــه هــای جــاری و  ــاغ مثمــر مــورد نظــر بایــد ب از ب
ــده  ــبه ش ــرای واحــد ســطح محاس ــه ب ــی را ک ــرمایه ای باغبان س
انــد بــا هزینــه هــای بیمــه، برداشــت، حمــل، فــرآوری و مدیریــت 

جمــع کــرد.
 ایــن خواســته، بــا تقســیم مجمــوع هزینــه هــای جــاری و ســرمایه 
ای باغبانــی بــر مقــدار برداشــت در واحــد ســطح بــر حســب کیلــو 
بــرای بــاغ مــورد نظــر بدســت مــی آیــد. ســپس بــا جمــع عــدد 
بدســت آمــده بــا مجمــوع هزینــه هــای بیمــه، برداشــت، حمــل، 
فــرآوری و مدیریــت، هزینــه تمــام شــده تولیــد هــر کیلــو پســته 

خشــک حاصــل خواهــد شــد.
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مقایسه هزینه های تولید پسته طی دو سال محصولی اخیر
)کلیه هزینه ها به تومان می باشند(

روند افزایش هزینه ها
ــته  ــد پس ــده تولی ــام ش ــه تم ــفند 1393 هزین ــه اس ــژه نام در وی
ــاغ منتشــر شــده  ــن ب ــرای همی ــی 94-1393 ب در ســال محصول

بــود. جهــت روشــن شــدن رونــد افزایــش هزینــه هــا، جــدول زیــر 
ســرفصل هزینــه هــای اصلــی تولیــد پســته در بــاغ مــورد بررســی 

طــی دو ســال اخیــر را نمایــش مــی دهــد. 
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کاهش عرضه، تقاضا و قیمت پسته آمریکا

گــزارش مــاه ژانویــه شــرکت نیکولــز کــه در تاریــخ 5 فوریــه 2016منتشــر شــده اســت بیشــتر حــول مســئله 
عرضــه و تقاضــای پســته آمریــکا و تحلیــل عوامــل موثــر بــر قیمــت هــا اســت. آمریکایــی هــا امســال مقــدار 
محصولشــان کــم بــوده؛ کاهــش عرضــه شــان بــا کاهــش تقاضــا نســبت بــه ســال هــای قبــل مواجــه شــده 
اســت. بــه نظــر مــی رســد برخــالف انتظارشــان احتمــاالً بــه ســقف قیمتــی خــورده باشــند و مجبورنــد قیمــت 

شــان را کاهــش بدهنــد. در ادامــه مشــروح ایــن گــزارش آورده شــده اســت. 
مترجم: الهام نوذری

نیکولــز بــا اشــاره بــه رونــد کاهشــی عرضــه 
ــار ماهــه  ــکا در چه و تقاضــای پســته آمری
نخســت ســال تجــاری جــاری نســبت به دو 
ســال گذشــته، اظهــار مــی دارد: بــا کاهــش 
ــه  مســتمر تقاضــا در مــاه ژانویــه نســبت ب
ــت  ــته، قیم ــال گذش ــابه دو س ــدت مش م
ــد  ــود گرفتن ــه خ ــی ب ــد نزول ــم رون ــا ه ه
ــر  ــن ام ــل ای ــز دلی ــودار 1 و 2(. نیکول )نم
ــه نظــر  ــد: ب ــه مطــرح مــی کن ــن گون را ای
ــال  ــول س ــداز محص ــم ان ــد چش ــی رس م
2016 نســبت بــه ســال گذشــته بــه دلیــل 
ــن  ــد. در ای ــر باش ــتانه بهت ــرمای زمس س
ــی  ــده ای نم ــرآوری کنن ــچ ف ــرایط هی ش
خواهــد بخشــی از محصولــش را بــرای 
ــل  ــن حداق ــه دارد. بنابرای ــده نگ ــال آین س
ــی  ــدگان کالیفرنیای ــرآوری کنن ــی از ف یک
ــده  ــا مان ــت ت ــش داده اس ــت را کاه قیم

ــد.  ــش را بفروش محصول
ــه  ــا توج ــد: ب ــی افزای ــه م ــز در ادام نیکول
ــه  ــال 2015 ب ــول س ــه محص ــن ک ــه ای ب
ــه  ــود، هم ــم ب ــره ای ک ــر منتظ ــور غی ط
ــر و کار  ــته س ــازار پس ــا ب ــه ب ــرادی ک اف
ــت محصــول  ــدن وضعی ــد، منتظــر دی دارن
ســال 2016 هســتند. بــه هــر حــال همــه 
انتظــار دارنــد محصــول ســال 2016  زیــاد 
باشــد. او بــا اشــاره بــه اختــاف زیــادی کــه 
ــود  ــال 2016 وج ــول س ــن محص در تخمی
دارد، مــی نویســد: حجــم محصــول از 450 
میلیــون پونــد )200 هــزار تــن( تــا بیــش 
ــن(  ــزار ت ــد )360 ه ــون پون از 800 میلی

تخمین زده شده است.
ــن  ــن تخمی ــه بی ــی ک ــز از اختاف  نیکول
ــف  ــه ضع ــوان نقط ــه عن ــود دارد ب ــا وج ه
صنعــت پســته آمریــکا یــاد کــرده و خاطــر 
نشــان مــی کنــد: تخمیــن شــرکت نیکولــز 
عــدد میانــه 450 و 800 میلیــون پونــد 
ــان  ــی درخت ــکوفه ده ــد از ش ــت و بع اس
در مــاه آوریــل بهتــر مــی تــوان راجــع بــه 

ــر داد.  ــن موضــوع نظ ای
نیکولــز بــا یــادآور شــدن کاهــش صــادرات 
ــت  ــر را اف ــن ام ــل ای ــکا، دلی ــته آمری پس
ارزش ســایر واحدهــای ارزی در مقابــل 
ــان و  ــاد جه ــر اقتص ــم ب ــود حاک دالر، رک
پســته ارزان تــر ایرانــی مــی دانــد. ایــن در 
ــکا  ــی آمری ــروش داخل ــه ف ــی اســت ک حال
نیــز بــا کاهــش مواجــه بــوده اســت. 
ــه مشــخص  ــن ک ــر ای ــد ب ــا تأکی ــز ب نیکول

ــع  ــه موق ــدر و چ ــا چق ــت ه ــت قیم نیس
تغییــر خواهنــد کــرد، مــی افزایــد: فــرآوری 
قیمتــی  افــت  کالیفرنیایــی  کننــدگان 
ــور  ــه ط ــا ب ــد. ام ــار دارن ــدیدی را انتظ ش
واضــح انتظــار مــی رود قیمــت فــروش 
ــیدن  ــا رس ــان ب ــده فروش ــداران و عم باغ
ــد.  ــر بیای ــن ت ــال 2016 پایی ــول س محص
ــدان درجــه  ــز قیمــت روز پســته خن نیکول
یــک را حــدود 5,25 دالر در هــر پونــد 
ــام  ــرم( اع ــر کیلوگ ــرای ه )11,60 دالر ب
مــی کنــد. او مــی افزایــد: قیمــت هــا 
ــش  ــداری کاه ــل مق ــه اول فص ــبت ب نس
داشــته انــد، امــا بــازار راکــد بــوده و خریــد 
و فــروش کمــی انجــام شــده اســت. نیکولــز 
انتظــار دارد کــه قیمــت هــا تــا مــدت 
ــول 2016  ــه محص ــل از عرض ــی قب کوتاه

ــد. ــی بمانن ــی باق ــطح فعل ــن س در همی

نمودار1- کاهش شدید عرضه در 4 ماه از سال  2015 نسبت به دو سال قبل
 )پسته خندان بر حسب میلیون پوند(
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 نمودار2- روند کاهشی تقاضا در 4 ماه از سال 2015 نسبت به دو سال ما قبل
 )پسته خندان بر حسب میلیون پوند(

ــه شکســته شــدن قیمــت  ــا اشــاره ب او ب
هــا در صنعــت بــادام و گــردوی کالیفرنیــا 
نســبت بــه دو فصــل گذشــته می نویســد: 
ــته  ــت پس ــا در صنع ــت ه ــش قیم کاه
کالیفرنیــا بــه دلیــل کاهــش عرضــه 
ــر در  ــراد درگی ــداد کــم اف محصــول و تع

ــر محتمــل اســت. ــن بخــش، کمت ای
ــر از  ــی را بهت ــع آب ــت مناب ــز وضعی نیکول
ســال گذشــته مــی دانــد و بــا توجــه بــه 
ــرای  ــت ب ــار دارد قیم ــا انتظ ــن ه تخمی
ــان در  ــرده فروش ــدگان و خ مصــرف کنن
پاییــز امســال مناســب باشــد و باغــداران 
حتــی بــا قیمــت هــای کمتــر ســود 

ــود.  ــان ش ــی عایدش خوب
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نمودار1- سهم هریک از کشورهای اروپایی از واردات
 آجیل ها و میوه های خشک به لحاظ ارزش قیمتی

وضعیت بازار آجیل ها و میوه های خشک اروپا

ــا  ــع ب ــار از مناب ــه سرش ــث ک ــن حی ــا از ای ــل ه آجی
ــواد  ــا، م ــن ه ــواع روغ ــن، ان ــرژی، پروتئی ارزش ان

ــتند ــا هس ــن ه ــی و ویتامی معدن
ــگاه  ــورها جای ــر کش ــان اکث ــی مردم ــبد غذای ، در س

ــد. ــی دارن خاص
ــل  ــه دلی ــا، ب ــل ه ــار آجی ــک در کن ــای خش ــوه ه  می
دارا بــودن اکثــر ارزش هــای غذایــی میــوه هــای تــازه 
در گــروه محصــوالت غذایــی ســالم و ارزشــمند قــرار 

مــی گیرنــد.
 بــه دلیــل تمایــل روز افــزون اروپایــی هــا بــه مصــرف 
آجیــل هــا و میــوه هــای خشــک و گســترش بازارهــای 
مصــرف در کشــورهای ایــن اتحادیــه، تحلیــل کمــی و 
ــی از ایــن دســت، اهمیــت  ــازار خوراکــی های کیفــی ب

ویــژه ای دارد. 
شــایان ذکــر اســت کــه در ســال 1376 شمســی مقــدار 
ــا  ــه اروپ ــه اتحادی ــران ب ــته از ای ــن پس ــزار ت 86 ه
صــادر شــده، امــا پــس از ایــن تاریــخ مقــدار صــادرات 

بــه شــدت افــت کــرده اســت.
ــه  ــران ب ــده از ای ــادر ش ــته ص ــه پس ــوری ک ــه ط  ب
ــن  ــزار ت ــدود 16 ه ــال 1391 ح ــا در س ــه اروپ اتحادی
ــته  ــاله گذش ــی 4 س ــدار ط ــترین مق ــه بیش ــوده ک ب

ــود.  ــی ش ــوب م محس

ــه  ــران ب ــته از ای ــادرات پس ــت ص ــی اف ــل اصل عام
ــه کیفیــت  کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا مربــوط ب
ــم  ــن حج ــا از بی ــی ه ــت. اروپای ــی اس ــته صادرات پس
ــی  ــال م ــان ارس ــاره ش ــه ق ــه ب ــکباری ک ــاد خش زی
شــود، محصولــی را کــه کیفیــت الزم را داشــته باشــد 

ــد.  ــی گزینن برم
در گــزارش هــای منتشــره در نشــریات مختلــف انجمن 
ــت  ــت و بهداش ــث کیفی ــه بح ــرراً ب ــران مک ــته ای پس
مــواد غذایــی صادراتــی خصوصــًا پســته به کشــورهای 

عضــو اتحادیــه اروپــا پرداختــه شــده اســت. 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــته ای ک ــم پس ــر روی، حج ــه ه ب
ــل  ــم قاب ــی رود حج ــا م ــه اروپ ــه اتحادی ــران ب از ای
ــا ســایر خشــکبار وارداتــی بــه  توجهــی در مقایســه ب
اتحادیــه اروپــا بــه حســاب نمــی آیــد. بــه نظــر مــی 
ــته  ــین پس ــای جانش ــرایطی کااله ــن ش ــد در چنی رس
نقــش اساســی در تامیــن نیــاز مصــرف کننــدگان بــازی 
کننــد. در زیــر تحلیلــی از وضعیــت بــازار آجیــل هــا و 
ــز  ــایت مرک ــه از وبس ــا ک ــک در اروپ ــای خش ــوه ه می
 www.cbi.eu ترویــج واردات بــه اروپــا بــه آدرس
اســتخراج شــده اســت، جهــت اطــالع اعضــا انجمــن 

ــه مــی گــردد. ارائ
                                             مترجم: الهام نوذری

آجیل ها و میوه های خشک در اروپا
عاقمنــدی اروپایــی هــا بــه مــواد غذایــی ســالم تــر و ارزشــمندتر 
ــک،  ــای خش ــوه ه ــا و می ــل ه ــرف آجی ــه مص ــده ک ــث ش باع
موقعیتــی عالــی در بــازار اروپــا پیــدا کنــد. طبــق آمــار ارائه شــده، 
ــوه خشــک از  ــل و می ــده آجی ــن وارد کنن کشــور آلمــان بزرگتری
نظــر ارزش قیمتــی بــه اروپــا اســت و در ســال 2014 تقریبــاً 25 
درصــد از ســهم واردات ایــن مــواد خوراکــی را بــه خــود اختصــاص 
ــد و  ــا 12 درص ــد، ایتالی ــد 13 درص ــس از آن هلن ــت. پ داده اس
انگلســتان 10 درصــد از ســهم واردات را از نظــر ارزش قیمتــی بــه 

ــد )نمــودار1(.  خــود اختصــاص داده ان
ــورهای  ــه کش ــوالت ب ــن محص ــد از واردات ای ــاً  40 درص تقریب
ــن  ــن بی ــت. در ای ــه اس ــکا و ترکی ــورهای آمری ــی از کش اروپای
اســپانیا و هلنــد بــزرگ تریــن صــادر کننــده هــای اروپایــی آجیــل 

ــای خشــک هســتند. ــوه ه ــا و می ه
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ــه  ــک ب ــای خش ــوه ه ــا و می ــل ه ــت واردات آجی وضعی
ــا اروپ

مجمــوع کل واردات آجیــل هــا و میــوه هــای خشــک بــه اتحادیــه 
اروپــا بــه میــزان 7,9 درصــد از نظــر ارزشــی و 1,2 درصــد از نظــر 
ــادی  ــه ســال 2010 می حجــم واردات در ســال 2014 نســبت ب
ــدود 8,4  ــال 2014، ح ــه در س ــوری ک ــت. بط ــته اس ــد داش رش
ــن آجیــل و میــوه خشــک کــه ارزشــی معــادل  14,8  میلیــون ت
میلیــارد یــورو دارنــد بــه این کشــورها وارد شــده اســت )نمــودار2(.

افزایــش قیمــت ایــن محصــوالت باعــث شــده کــه حجــم واردات 
رشــد کمتــری در مقایســه بــا رشــد از نظــر ارزشــی داشــته باشــد. 
ــدات در  ــن تولی ــود ای ــت کمب ــه عل ــاً ب ــا عمدت ــش قیمــت ه افزای
ــازار اروپــا اســت؛ چــون طــی ســال هــای اخیــر برداشــت  ایــن  ب
محصــوالت کاهــش داشــته و همچنیــن تمرکــز صادرکننــدگان بــر 
گســترش صــادرات بــه کشــورهایی از قبیــل برزیــل، روســیه، هنــد 
ــوه هــای خشــک در  ــا و می ــل ه ــازار آجی ــوده اســت. ب ــن ب و چی
اتحادیــه اروپــا محــدود بــه 3 کشــور عمــده وارد کننــده از قبیــل 
آلمــان، هلنــد و ایتالیــا اســت، کــه حــدود 50 درصــد از مجمــوع 
کل واردات آجیــل هــا و میــوه هــای خشــک را بــه خــود اختصــاص 
ــن  ــد از واردات ای ــه 60 درص ــک ب ــد نزدی ــه نمان ــد. ناگفت داده ان
ــاً  ــکا )عمدت ــده آمری ــاالت متح ــی از ای ــر ارزش ــوالت از نظ محص
ــدق،  ــاً فن ــه )عمدت ــه( و ترکی ــال اخت ــردو و ذغ ــادام، گ ــامل ب ش
ــورهای  ــن کش ــد. در بی ــی باش ــک( م ــوی خش ــمش و زردآل کش
عضــو اتحادیــه اروپــا، کشــورهای لتونــی و اســلواکی بــا 16 درصــد 
رشــد و کشــورهای فنانــد، رومانــی و لیتوانــی بــا 15 درصــد رشــد 
بیشــترین رشــد را در واردات آجیــل و میــوه هــای خشــک طــی 5 

ســال گذشــته داشــته انــد.

ــا هــم شــامل صــادرات مجــدد  ــه اروپ واردات عمــده درون اتحادی
)بــه طــور مثــال بــادام زمینــی از هلنــد( و هــم صــادرات محصوالت 

تولیــدی همــان کشــور اســت )بــه طــور مثــال بــادام از اســپانیا(. 
شرکت های اصلی تجارت خشکبار در اروپا عبارتند از: 

 ،)CG Hacking & sons( ســانز  و  هاکینــگ  جــی  ســی 
 ،)Rhumveld, Winetr & konijn( رومولــد، وینتــر و کونیــن
بــارو، لیــن و بــاالرد )Barrow, Lane & Ballard( و آمبــروود 

.)Amberwood Trading( تریدینگ
ــک از  ــای خش ــوه ه ــا و می ــل ه ــادرات آجی ــت ص وضعی

اروپا
داخل  در  تجارت  )شامل  خشک  های  دانه  و  ها  آجیل  صادرات 
مرزهای اروپا و به خارج( از سال 2010 تا 2014 از نظر ارزشی 6,5 
درصد رشد داشته و به 7,6 میلیارد یورو رسیده است. این در حالی 
است که به لحاظ حجمی، صادرات این محصوالت 1,2 درصد رشد 
را نشان می دهد و به 5,2 میلیون تن رسیده است. تقریباً 90 درصد 
مجموع صادرات از اروپا شامل داخل مرزها و اتحادیه تجارت آزاد 

اروپا می شود )نمودار3(.

کننده  صادر  کشورهای  مهمترین  آلمان  و  اسپانیا  هلند،  کشور   3
اند  داده  اختصاص  خود  به  را  صادرات  از  درصد   55 و  هستند 

)نمودار4(.
 البتــه قابــل ذکــر اســت کــه آلمــان و هلنــد بــه عنــوان کشــورهای 
صــادرات مجــدد تلقــی مــی شــوند. 50 درصــد از صــادرات مجــدد 
هلنــد بــه بــادام هنــدی و بــادام زمینــی اختصــاص دارد و آلمــان 
بــادام را مجــدداً صــادر مــی کنــد و در ایــن بیــن بیشــترین کاالی 

نمودار2- تامین کننده های اصلی آجیل ها و میوه های خشک اروپا
 در سال 2014  )برحسب هزار یورو(

نمودار3- صادرات آجیل ها و میوه های خشک از اروپا. ستون های آبی 
رنگ نشان دهنده فروش در داخل اروپا ستون های قرمز زنگ معرف 

صادرات به کشورهای در حال توسعه و ستون های سبز رنگ نمایش گر 
صادرات از اروپا به سایر کشورهای دنیا است. )برحسب هزار تن(
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نمودار4- سهم ارزش صادراتی آجیل و میوه های خشک از کشورهای 
اتحادیه اروپا  در سال 2014

صادراتــی اســپانیا، بــادام اســت. 
صــادرات مجــدد آلــوی خشــک از کشــور اســلوونی طــی 5 
ســال گذشــته بیشــترین رشــد را داشــته اســت کــه ایــن آلــو از 

ــد.  ــی آی ــتان م صربس
ــترین  ــکاندیناوی بیش ــا و اس ــرق اروپ ــورهای ش ــن کش همچنی
رشــد صــادرات را نشــان مــی دهنــد.در ســال 2014 مقاصــد مهــم 
ــروژ و روســیه  ــکا، ن ــا کشــورهای ســوئیس، آمری صــادرات از اروپ
ــن افزایــش صــادرات از  هســتند. شــایان ذکــر اســت کــه باالتری
اروپــا طــی 5 ســال گذشــته بــه چیــن )عمدتــاً گــردو از رومانــی(، 
مصــر )عمدتــاً بــادام از اســپانیا(، آمریــکا )عمدتــاً بــادام از اســپانیا( 
و فلســطین اشــغالی )عمدتــاً میــوه هــای قنــدی از یونــان و گــردو 
از رومانــی( انجــام شــده اســت. صــادرات مجــدد آلــوی خشــک از 
کشــور اســلوونی طــی 5 ســال گذشــته بیشــترین رشــد را داشــته 
اســت کــه ایــن آلــو از صربســتان مــی آیــد. همچنیــن کشــورهای 
ــا و اســکاندیناوی بیشــترین رشــد صــادرات را نشــان  شــرق اروپ

مــی دهنــد.
در ســال 2014 مقاصــد مهــم صــادرات از اروپــا کشــورهای 
ــر اســت  ــروژ و روســیه هســتند. شــایان ذک ــکا، ن ســوئیس، آمری
کــه باالتریــن افزایــش صــادرات از اروپــا طــی 5 ســال گذشــته بــه 
چیــن )عمدتــاً گــردو از رومانــی(، مصــر )عمدتــاً بــادام از اســپانیا(، 
ــاً  ــغالی )عمدت ــپانیا( و فلســطین اش ــادام از اس ــاً ب ــکا )عمدت آمری
ــده  ــام ش ــی( انج ــردو از رومان ــان و گ ــدی از یون ــای قن ــوه ه می

اســت.

ــک در  ــای خش ــوه ه ــا و می ــل ه ــد آجی ــت تولی وضعی
ــا اروپ

تولیــد آجیــل هــا و میــوه هــای خشــک بیــن ســال هــای 2009 
ــوده  ــان ب ــار نوس ــال اول دچ ــی دو س ــاً ط ــا 2013 و خصوص ت
اســت؛ امــا رونــد رو بــه رشــدی طــی ســه ســال گذشــته داشــته 
ــورو در ســال 2014 رســیده  ــارد ی ــه حــدود 3,5 میلی اســت و ب

اســت )نمــودار 5(. 
ــا بیشــتر از میــوه هــای  ــه اروپ حجــم آجیــل تولیــدی در اتحادی
خشــک اســت. بــه طــوری کــه تولیــد آجیــل هــا در ســال 2013 
ــوه  ــد می ــورو و تولی ــارد ی ــادل 2,4 میلی ــد مع ــدود 72 درص ح
هــای خشــک 28 درصــد معــادل 0,9 میلیــارد یــورو را بــه خــود 

ــد. اختصــاص داده ان
میوه های خشک  از  بیشتر  اروپا  اتحادیه  در  تولیدی  حجم آجیل 
است. به طوری که تولید آجیل ها در سال 2013 حدود 72 درصد 
معادل 2,4 میلیارد یورو و تولید میوه های خشک 28 درصد معادل 

0,9 میلیارد یورو را به خود اختصاص داده اند.
مهمتریــن  ایتالیــا  و  انگلســتان  هلنــد،  اســپانیا،  کشــورهای 
ــوه  ــل  و می ــده آجی ــرآوری کنن ــده و ف ــد کنن ــورهای تولی کش
خشــک هســتند.  شــایان ذکــر اســت کــه ایــن تولیــدات 
ــوارد برشــته  ــاره بســته بنــدی کــردن و در بعضــی م شــامل دوب
ــد توجــه داشــت  ــی باشــد. بای ــز م ــی نی ــدات واردات ــردن تولی ک
ــن  ــان بزرگتری ــه و یون ــا، فرانس ــپانیا، ایتالی ــورهای اس ــه کش ک

ــتند. ــه هس ــده اولی ــد کنن ــورهای تولی کش

نمودار5- مجموع تولید آجیل ها و میوه های خشک در اروپا.
 )برحسب میلیون یورو(
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بررسی وضعیت واردات پسته به آلمان

ــت  ــر جمعی ــون نف ــش از 81 میلی ــا بی ــان ب ــور آلم کش
ــن  ــا و چهارمی ــه اروپ ــاد در اتحادی ــن اقتص بزرگتری
ــه در  ــوری ک ــه ط ــت. ب ــان اس ــادی جه ــدرت اقتص ق
ــی  ــران بده ــالدی و بح ــال 2008 می ــی س ــران مال بح
ــه  ــن اتحادی ــای ای ــر اعض ــر از دیگ ــورو کمت ــه ی منطق
ــان  ــن، آلم ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــده اس ــه ش ــار صدم دچ
ــاب  ــه حس ــامیدنی ب ــی و آش ــواد غذای ــده م ــازار عم ب
ــی  ــدگان آلمان ــرف کنن ــه مص ــی ک ــد. در حال ــی آی م
ــه مصــرف کاالهــای تولیــدی کشــور  ــل ب بیشــتر تمای
خودشــان دارنــد، امــا در ســال هــای اخیــر بــه 
ــی  ــی خارج ــواد غذای ــرای م ــا ب ــش تقاض ــل افزای دلی
ــک، واردات  ــای خش ــوه ه ــا و می ــل ه ــل آجی از قبی
ــور  ــت. کش ــوده اس ــش ب ــه افزای ــوالت رو ب ــن محص ای
آلمــان شــمار زیــادی از مهاجریــن و قومیــت هایــی از 

ــت.  ــای داده اس ــود ج ــه در خ ــورهای مدیتران کش
ــه  ــبت ب ــان نس ــی ش ــم غذای ــا رژی ــت ه ــن قومی ای
ــوه  ــادی از می ــد زی ــامل درص ــنتی ش ــای س ــی ه آلمان

ــت.  ــا اس ــل ه ــک و آجی ــای خش ه
مصــرف کننــدگان آلمانــی باالتریــن ســطح درآمــد در 
جهــان را دارنــد و حاضرنــد بــرای محصــوالت بــا کیفیت 
و ارگانیــک هزینــه بپردازنــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــتند و  ــاس هس ــی حس ــم خیل ــت ه ــه قیم ــبت ب نس

عمدتــًا تمایــل بــه خریــد محصــوالت بــا کیفیــت کــه 
تخفیــف شــامل شــان بشــود دارنــد. ناگفتــه نمانــد کــه 
ــه  ــی ک ــتریان، محصوالت ــی از مش ــل توجه ــروه قاب گ
ــد. در ســال  ــد خصوصــی داشــته باشــند مــی خرن برن
ــی  ــادام زمین ــل و ب ــن آجی ــزار ت ــدود 440 ه 2014، ح
ــده  ــان ش ــور آلم ــون دالر وارد کش ــه ارزش 708 میلی ب
کــه از ایــن مقــدار 103 هــزار تــن از آمریــکا وارد شــده 
ــادام  ــردو و ب ــادام، گ ــره ب ــار منتش ــق آم ــت. طب اس
زمینــی مهمتریــن محصوالتــی هســتند کــه از آمریــکا 

وارد آلمــان مــی شــوند. 
ــج  ــز تروی ــایت مرک ــه از وبس ــش رو ک ــه پی در مقال
ــاب  ــه آدرس www.cbi.eu انتخ ــا ب ــه اروپ واردات ب
شــده، عمدتــًا وضعیــت واردات پســته بــه آلمــان مــورد 
ــزارش  ــت. در گ ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــل و بررس تحلی
ــت و  ــل کیفی ــه دلی ــه ب ــت ک ــح اس ــاًل واض ــا کام ه
ــه  ــل ب ــکا، تمای ــی از آمری ــوالت واردات ــالمت محص س
خریــد ایــن محصــوالت بیشــتر اســت. در شــماره هــای 
بعــدی نشــریه انجمــن خواســته هــا و قوانین خریــداران 
ــروش  ــرای ف ــا ب ــی ه ــه آمریکای ــواردی ک ــی و  م آلمان
محصوالتشــان در اتحادیــه اروپــا رعایــت مــی کننــد را 

ــم داد. ــرار خواهی ــی ق ــورد بررس ــتر م بیش
مترجم: الهام نوذری

مصرف پسته در آلمان
مصــرف پســته بــه دلیــل طعــم منحصــر بفــرد و ســبک متمایــز 
جــدا کــردن پوســت آن در حیــن مصــرف بیــن مصــرف کننــدگان 

آجیــل در حــال افزایــش اســت.
 ایــن محصــول بــه طــور فزاینــده ای بــه عنــوان طعــم دهنــده در 
شــیرینی پــزی هــا )خصوصــا شــیرینی مثــل باقلــوا( و نانوایــی هــا 

کاربــرد دارد. 
در حالــی کــه ایــران و ایــاالت متحــده آمریــکا از تأمیــن کننــدگان 
پیشــتاز پســته بــه آلمــان هســتند، کاهــش عرضــه ایــن محصــول 
از مناطــق دیگــری از قبیــل ســوریه و افغانســتان فرصتــی بــرای 
ــر از کشــورهای آســیای مرکــزی از  عرضــه کننــدگان کوچــک ت
ــه در حــال  ــی آورد، ک ــم م ــل قرقیزســتان و ازبکســتان فراه قبی

حاضــر پســته را مســتقیماً بــه آلمــان صــادر نمــی کننــد.

تجارت پسته به آلمان
ــه عنــوان پیشــرو واردات، در مجمــوع 31 درصــد از کل  آلمــان ب
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــا را ب ــه اروپ ــه اتحادی ــی ب ــته واردات پس
اســت. حجــم کل واردات پســته بــه آلمــان بــا 8 درصــد کاهــش 
ــورو(  ــون ی ــن )238میلی ــزار ت ــه 32 ه ــه ب ــن مطالع ــدت ای در م
ــته  ــد افزایشــی داش ــالهای 2010 و 2011 رون ــا در س ــید، ام رس
ــان ارزش واردات 25  ــن زم ــول همی ــال در ط ــر ح ــه ه ــت. ب اس
ــن  ــاال رفت ــده ب ــان دهن ــه نش ــت ک ــته اس ــش داش ــد افزای درص
ــرو در  ــور پیش ــودار1(. 8 کش ــت )نم ــی اس ــته واردات ــت پس قیم
عرضــه  پســته بــه آلمــان در )نمــودار 2( نشــان داده شــده اســت 
کــه عبارتنــد از: ایــران، آمریــکا، هلنــد، بلژیــک، ترکیــه، لهســتان، 
ــش از 94  ــوع  بی ــال 2013 در مجم ــا. در س ــتان و ایتالی افغانس
ــوده اســت.  ــن کشــورها ب ــه آلمــان از ای درصــد واردات پســته ب
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ایــران وارد کننــده پیشــتاز پســته بــه آلمــان اســت کــه در 
مجمــوع 37 درصــد از حجــم واردات پســته را بــه خــود اختصــاص 

ــت . داده اس
 در مــدت ایــن مطالعــه واردات پســته از آمریــکا و قیمــت پســته 

آن در مقایســه بــا دیگــر کشــورها افزایــش یافتــه اســت. 
در ســال 2013، 27 درصــد  پســته آلمــان را کشــورهای بلژیــک، 
ــده  ــان دهن ــن نش ــد؛ ای ــرده ان ــن ک ــد تأمی ــورگ و هلن لوکزامب
ــز  ــه ج ــورهایی ب ــتقیم از کش ــادرات غیرمس ــی از ص ــطح باالی س
ــه و  ــران، ترکی ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــعه اس ــال توس ــورهای در ح کش
افغانســتان کشــورهای در حــال توســعه دیگــری از جملــه لبنــان، 
ســوریه، اردن، هنــد، پاکســتان و تونــس از تأمیــن کننــدگان 
پســته آلمــان هســتند. واردات از آمریــکا، لهســتان و ایتالیــا رونــد 
ــی  ــد نزول ــد رون ــک و هلن ــه از بلژی ــی ک افزایشــی داشــته در حال

داشــته اســت. واردات پســته از آمریــکا بــه آلمــان بــه جــای ورود 
از طریــق ترانزیــت کشــورهای دیگــر بطــور مســتقیم انجــام مــی 

ــکا اســت.   ــش واردات از آمری ــل افزای ــن دلی شــود و ای
پســته بــا پوســت در مجمــوع بــاالی 71 درصــد از حجــم واردات 
ــز  ــه واردات مغ ــی ک ــاص داده در حال ــود اختص ــه خ ــته را ب پس

ــودار 3(.  ــته اســت )نم ــدی کاهشــی داش پســته رون

6 مقصــد صــادرات در نمــودار 4 در مجمــوع تقریبــا 88 درصــد از 
حجــم صــادرات مجــدد را بــه خــود اختصــاص داده انــد و عمــده 
کشــورهای هــدف صــادرات اعضــای اتحادیــه اروپــا هســتند. ایــن 
کشــورها عبارتنــد از ایتالیــا، اســپانیا، فرانســه، انگلســتان، هلنــد و 
مجارســتان. دیگــر مقاصــد صادراتــی اصلــی دارای اهمیــت شــامل 

لهســتان، لیتوانــی، ســوئیس، یونــان و ســوئد هســتند.

نمودار1- واردات پسته به آلمان برحسب تن طی سالهای 2009 تا 
2013 میادی )ستون های آبی پررنگ نشان دهنده مجموع پسته 

وارد شده و ستون های با رنگ آبی کمرنگ تر به ترتیب تیرگی، نشان 
دهنده مقدار پسته با پوست و مغز پسته هستند(

نمودار3- واردات پسته با پوست و مغز پسته به آلمان برحسب تن طی 
سالهای 2009 تا 2013. )ستون های آبی پررنگ نشان دهنده مجموع 
پسته وارد شده و ستون های با رنگ آبی کمرنگ تر به ترتیب تیرگی، 

نشان دهنده مقدار پسته با پوست و مغز پسته هستند(

نمودار2- 8 کشور صادر کننده پسته به آلمان طی سالهای
 2009 تا 2013

نمودار4- صادرات مجدد پسته از آلمان به 6 کشور اروپایی دیگر بر 
حسب درصد بر پایه تن طی سالهای 2009 تا 2013.
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جدول 1- مصرف پسته با پوست و تخمین مصرف در آلمان
 بین سالهای 2010 تا 2012.

مصرف پسته در آلمان
شــورای بیــن المللــی آجیــل و خشــکبار، آمــار مصــرف پســته را در 
جــدول 1 ارائــه داده اســت. در ایــن جــدول افزایــش مصــرف بعــد 
از کاهــش در ســال 2011 را نشــان مــی دهــد. قیمــت هــای باالتــر 
ممکــن اســت رفتــار خریــداران آلمانــی را تحــت تاثیــر قــرار دهــد 
و تقاضــای آنهــا را کــم کنــد، امــا ایــن مســئله بــه دلیــل محبوبیــت 

پســته کمرنــگ اســت.  

طبــق آمــار یورومانیتــور، پســته در حــال حاضــر فقــط 2,5 درصــد 
ــادام  ــه خــود اختصــاص داده اســت. )ب ــل آلمــان را ب ــازار آجی از ب
ــه خــود  ــا بیشــترین درصــد در مجمــوع 27 درصــد را ب زمینــی ب
ــدود 80  ــان ح ــته در آلم ــازار پس ــت(. ارزش ب ــاص داده اس اختص
میلیــون یــورو در خــرده فروشــی اســت و مصــرف ســرانه معــادل 
کمتــر از نیــم کیلوگــرم در ســال اســت. آلمــان هفتمیــن مصــرف 
کننــده بــزرگ پســته در دنیــا بعــد از آمریــکا، ترکیه، ایران، ســوریه، 
افغانســتان و روســیه اســت. ســرانه مصــرف پســته در آلمــان کمتــر 
از فرانســه، اســپانیا، ایتالیــا، لبنــان، یونــان، اســترالیا و عــراق اســت.

رونــد افزایشــی مصــرف پســته در آلمــان نســبت بــه دیگــر بازارهای 
رشــد یافتــه مثــل روســیه و چیــن کمتــر بــوده اســت. بــاال رفتــن 
مصــرف اســنک و میــان وعــده هــا از دیگــر دالیــل مهــم اســتفاده 
از ایــن آجیــل اســت. ســود فــروش پســته نســبت بــه دیگــر آجیــل 
ــا  ــی ب ــاده غذای ــه عنــوان یــک م ــر اســت و مصــرف آن ب هــا باالت

اهمیــت در بیــن محصــوال جدیــد ارزش باالیــی دارد.

عوامل اجتماعی موثر بر مصرف پسته
ــادام  ــد ب ــه خری ــل ب 70 درصــد از مصــرف کننــدگان پســته، تمای
ــر  ــته کمت ــامتی پس ــد س ــردو، فوای ــادام و گ ــاف ب ــد. برخ دارن
تبلیــغ و درک شــده اســت. البتــه پســته بــه دلیــل طعــم مطلــوب 

ــورد اســتقبال اســت.  و جــدا شــدن راحــت پوســت آن م
ــرای  ــادی ب ــغ زی ــکا ســاالنه مبال ــدگان پســته در آمری ــد کنن تولی
ترویــج فوایــد ســامتی و مصــرف پســته هزینــه مــی کننــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه مصــرف خانگــی پســته بطــور متوســط حــدود 
15 درصــد، بــادام 40 درصــد و گــردو 20 درصــد مــی باشــد. بــه 
هــر حــال مصــرف کننــدگان بــادام و گــردو جــزو مصــرف کنندگان 
قدیمــی تــر هســتند و گرایــش مصــرف پســته در بخــش خانگــی در 
بیــن افــراد بزرگســال بیشــتر اســت. بــازار محصــوالت ارگانیــک در 
آلمــان یکــی از بزرگتریــن بازارهــا در اتحادیــه اروپاســت. اگــر چــه 
افــراد اثــر پســته بــر ســامت شــان را درک مــی کننــد ولــی اکثــراً 

حاضرنــد هزینــه بیشــتری بــرای محصــوالت ارگانیــک بپردازنــد.
ــورد  ــم م ــات مه ــی از موضوع ــوالت غذای ــت محص ــت و امنی کیفی
ــن موضــوع  ــا ای ــه اروپ بحــث در آلمــان اســت و مســئولین اتحادی
را همــواره در دســتور کار خــود قــرار مــی دهنــد. یکــی از عوامــل 
ــن  ــود ای ــک، وج ــای خش ــوه ه ــا و می ــل ه ــروش آجی ــم در ف مه
محصــوالت در ویتریــن فروشــگاهها و بســته بنــدی مناســب آن هــا 

اســت تــا باعــث انگیــزش مشــتریان بــه خریــد شــود.
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یکــی از ویژگــی هــای خــاص پســته در بیــن مغزیــات 
ــن  ــازار بی ــه آن در ب ــه عرض ــت ک ــن اس ــی ای آجیل
ــکا  ــران و آمری ــور ای ــط دو کش ــط توس ــی فق الملل
ــه،  ــر ترکی ــر نظی ــورهای دیگ ــود. کش ــی ش ــام م انج
ســوریه، یونــان، افغانســتان، اســترالیا، ایتالیــا، شــیلی، 
ــته  ــز پس ــا مغ ــته ی ــس، پس ــک و تون ــن، مکزی آرژانتی
ــف، جهــت پوشــش بخشــی  ــزان هــای مختل ــه می را ب
ــن در  ــد. ای ــی کنن ــه م ــان عرض ــی ش ــرف داخل از مص
ــن  ــی از ای ــور اهمیت ــادرات در خ ــه ص ــت ک ــی اس حال
ــران  ــدگاه ای ــر از دی ــرد. اگ ــی گی ــورها صــورت نم کش
و آمریــکا بطــور جداگانــه بــه بازارهــای عمــده مصــرف 
پســته توجــه شــود نتیجــه ای کــه بدســت مــی آیــد 
ــازار  ــهم ب ــون س ــت؛ چ ــا نیس ــی گوی ــدازه کاف ــه ان ب
ــازار مهــم مصــرف پســته  برحســب شــرایط بیــن دو ب
ــه  ــو اتحادی ــورهای عض ــن و کش ــی چی ــا، یعن در دنی
اروپــا در ســال هــای مختلــف متغیــر اســت. بزرگتریــن 
کشــورهای مصــرف کننــده پســته ایــران و آمریــکا در 

ــه  ــد. در مقال ــوده ان ــن ب ــا و چی ــر اروپ ــال اخی 30 س
ــد  ــی واح ــازار از دیدگاه ــن دو ب ــوالت ای ــِش رو تح پی
ــر  ــکا را مدنظ ــران و آمری ــادرات ای ــوع ص ــه مجم ک
ــن  ــرای تحلیــل از ای ــرارداده تحلیــل شــده اســت. ب ق
دیــدگاه، یــک تولیــد کننــده مجــازی کــه بــه عنــوان 
ــی حضــور  ــازار جهان ــده پســته در ب تنهــا عرضــه کنن
ــده  ــد کنن ــت. تولی ــده اس ــه ش ــر گرفت دارد در نظ
مجــازی در ایــن پژوهــش »امیــر« نــام دارد کــه از دیــد 
تولیــد، انبــارداری و مصــرف داخــل و صــادرات، مجموع 
آمــار ایــران و آمریــکا را در بــر مــی گیــرد. بــه عنــوان 
مثــال، مصــرف داخلــی »امیــر« از محصــول ســال 1393 
عــدد 100 هــزار و 500 تــن اســت کــه ایــن عــدد جمــع 
ــروش  ــال ف ــکا در س ــران و آمری ــی ای ــرف داخل مص

ــت.  ــول 1393 اس محص

مهدی آگاه، ابوالفضل زارع نظری

ــن شــرح  ــه بدی ــه کار رفت ــات ب ــن بررســی برخــی اصطاح در ای
مــی باشــند:

1- ســال فــروش محصــول: از برداشــت محصــول مهــر )ســپتامبر( 
شــروع و در شــهریور )آگوســت( ســال تقویمــی بعــد خاتمــه مــی 
ــال 1394  ــفند س ــه اس ــون ک ــم اکن ــال: ه ــوان مث ــه عن ــد. ب یاب
ــن  ــه ای ــتیم. ک ــال 94 هس ــول س ــروش محص ــال ف ــت در س اس
ــا  ــا فــرض برداشــت محصــول در مهرمــاه 1394 آغــاز و ب ســال ب
انتقــال مانــده محصــول 1394 در روز 31 شــهریور 1395 خاتمــه 
مــی یابــد. ســال فــروش در آمریــکا از اول ســپتامبر آغــاز و انتهــای 
مــاه آگوســت پایــان مــی پذیــرد. ایــن درحالــی اســت کــه ســال 
فــروش در ایــران و آمریــکا بــه انــدازه 20 روز عــدم انطبــاق دارد. 
ــه ایــن کــه آمــار تحلیــل شــده در ایــن گــزارش بصــورت  نظــر ب
ســاالنه مقایســه شــده انــد، ایــن مغایــرت تأثیــر ناچیــزی بــر آمــار 

دارد. 
ــع  ــول: جم ــروش محص ــال ف ــاز س ــترس در آغ ــته در دس 2- پس
باقیمانــده در انبــار در پایــان ســال فــروش محصــول قبــل بعــاوه 

تولیــد در ســال جــاری اســت. 
3- در ایــن گــزارش بــازار اروپــا شــامل کلیــه کشــورهای اروپایــی 

بــه جــز روســیه اســت.

4- صــادرات بــا مقصــد چیــن اشــاره بــه صــادرات بــه کشــور خلــق 
چیــن بعــاوه صــادرات بــه هنــگ کــن و ویتنــام اســت. بــه ایــن 
ــه چیــن صــادرات  معنــی کــه پســته از هنــگ کنــگ و ویتنــام ب

مجــدد مــی شــود.
ــه  ــر گرفت ــادل پســته خشــک در نظ ــدد مع ــار ع ــه آم 5- در کلی
ــه  ــل، آنچ ــرف داخ ــادرات و مص ــش ص ــذا در بخ ــت. ل ــده اس ش
بصــورت مغــز مصــرف مــی شــود بایــد پوســت جــدا شــده آن را 
بــه عنــوان اُفــت در نظــر گرفــت. ایــن موضــوع در آمــار انجمــن و 
کمیتــه اجرایــی پســته آمریــکا منعکــس اســت. در پســته تولیــد 
آمریــکا قســمتی از اُفــت مربــوط بــه اُفــت انبــاری ناشــی از کاهــش 
رطوبــت در ســیلوهای هوادهــی در طــول ســال مــی باشــد. بــرای 
تولیدکننــده مجــازی امیــر همــه ایــن اُفــت هــا زیــر یــک ســرفصل 

جمــع شــده اســت. 
ــه  ــران و کمیت ــته ای ــن پس ــار از انجم ــن آم ــه ای ــع هم 6- مناب

ــت. ــا اس ــته کالیفرنی ــی پس اجرای
ــا  ــا ب ــه اروپ 7- شــایان ذکــر اســت کــه حجــم پســته صادراتــی ب

ــن کشــورها اندکــی اختــاف دارد; ــه ای پســته وارد شــده ب
چــون بخشــی از پســته صادراتــی در گمــرکات ایــن کشــورها بــه 
ــه  ــه آلودگــی افاتوکســین مــردود و ب ــوط ب دلیــل مشــکات مرب

کشــور ســوم صــادرات مجــدد مــی شــود.
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آمار کلی تولید، صادرات و مصرف داخل برای ایران و آمریکا بصورت نمودارهای 
جداگانه ارائه می شود:

نمودار1- مقایسه روند تولید پسته ایران و آمریکا
 طی دوره 13 ساله

تولید پسته ایران و آمریکا از سال 1381 تا 1393
)هزار تن(

نمودار2- مقایسه روند صادرات پسته از ایران و آمریکا
 طی دوره 19 ساله

صادرات از ایران و آمریکا از سال 1375 تا 1393
)هزار تن(



55

2 1394- شماره  سال اول - اسفند ماه 

نمودار3- مقایسه روند مصرف پسته در داخل ایران و آمریکا 
طی 6 سال اخیر

نمودار5- سهم مقاصد صادراتی پسته آمریکا
 از محصول 1393 )2014(

نمودار4- سهم مقاصد صادراتی پسته ایران از محصول 1393

مصرف داخل ایران و آمریکا از سال 1388 تا 1393 
)هزارتن(

مقاصد صادراتی پسته آمریکا از محصول 1393 )2014(مقاصد صادراتی پسته ایران از محصول 1393
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آمار ادغام شده تولید و صادر کننده مجازی امیر

نمودار6- تغییرات مقدار محصول در دسترس، تولید و مانده »امیر« 
طی 6 سال اخیر

نمودار8- مقدار محصول در دسترس، مصرف، مانده آخر سال و کسری 
انبار طی 6 سال اخیر

نمودار9- پسته صادر شده از »امیر«، آمریکا و ایران به کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا طی 6 سال اخیر

نمودار7- سهم مقاصد صادراتی پسته »امیر« 
از محصول 1393 )2014(

طــی 6 ســال گذشــته بــه طــور میانگیــن 460 هــزار تــن پســته 
ــه از  ــوده ک ــترس ب ــرف در دس ــرای مص ــال ب ــر س ــدای ه در ابت
ــال  ــان س ــن 75 درصــد آن در هم ــور میانگی ــه ط ــدار ب ــن مق ای
بــه مصــرف رســیده اســت. رونــد مصــرف بــا شــیب مایمــی طــی 

ــوده اســت )نمــودار8(.  ــه افزایــش ب ایــن ســال هــا رو ب
همــراه بــا رونــد افزایشــی مصــرف مانــده انبــار و کســری انبــار نیز 
رشــد اندکــی را نشــان مــی دهنــد کــه رشــد کســری انبــار نشــانه 
رشــد مصــرف مغــز در کشــورهای مصــرف کننــده اســت. بــه طــور 
متوســط ســاالنه 60 هــزار تــن پســته از امیــر بــه کشــورهای عضــو 
اتحادیــه اروپــا صــادر شــده اســت. رونــد کاهــش صــادرات از امیــر 
بــه اروپــا از افــت حجــم صــادرات پســته ایــران بــه ایــن کشــورها 
ــدی  ــکا رون ــادرات از آمری ــه ص ــی ک ــد؛ در حال ــی کن ــت م تبعی

ثابــت داشــته اســت )نمــودار9(. 
ــادرات  ــم ص ــوم از حج ــک س ــاً ی ــه تقریب ــورد مطالع در دوره م
پســته بــه اروپــا مربــوط بــه ایــران و دو ســوم مابقــی را آمریکایــی 
ــال  ــه س ــه در س ــت ک ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــی کنن ــن م ــا تأمی ه
اخیــر ســهم ایــران بــه حــدود یــک چهــارم کاهــش یافتــه اســت. 
ــه  ــر ب ــته از امی ــن پس ــزار ت ــاالنه 100 ه ــن س ــور میانگی ــه ط ب
ــته  ــم کل پس ــود. از حج ــی ش ــادر م ــن ص ــی چی ــد نهای مقص
ــور  ــه ط ــا ب ــی ه ــده، آمریکای ــن وارد ش ــه چی ــاالنه ب ــه س ای ک
ــت.  ــته اس ــهم داش ــد س ــران 65 درص ــد و ای ــن 35 درص میانگی
رونــد صــادرات پســته از امیــر بــه مقصــد نهایــی چیــن بــا شــیب 
نســبتاً تنــدی در حــال افزایــش بــوده اســت؛ البتــه در ســال هــای 
ــا افزایــش شــدید قیمــت پســته آمریــکا ســهم ایــران در  اخیــر ب

ــه اســت )نمــودار10(.  ــش یافت ــازار افزای ــن ب ای

مجموع محصول در دسترس، تولید، مانده »امیر« از سال 1388 تا 
1393 )2009 تا 2014( )هزارتن(

مقاصد صادراتی از صادرکننده مجازی امیر از محصول 1393 )2014(

مقدار پسته در دسترس، مصرف شده، کسری انبار و مانده تولید کننده 
مجازی امیر در زمان برداشت محصول ساالنه برحسب هزارتن

مقدار پسته صادر شده به اروپا )هزارتن(
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مقدار پسته صادر شده به چین )هزارتن(

صادرات از »امیر« به چین و مقدار محصول در دسترس اول هر سال 
)هزارتن(

نمودار10- روند صادرات پسته از »امیر«، ایران و آمریکا به هدف نهایی 
چین طی سال های 1388 تا 1393

نمودار 11- میزان واردات پسته به چین در تناسب با میزان پسته در 
دسترس اول هر سال است

نمودار12- مقدار صادرات از »امیر« به اروپا و مقدار پسته در دسترس 
طی 6 سال اخیر

نمودار13- روند صادرات از »امیر« به مقصد نهایی چین و اروپا 
طی 6 سال اخیر

ــری اســت. ظاهــراً  ــل نتیجــه گی ــی قاب ــه جالب از نمــودار 11 نکت
ــه  ــی ک ــال های ــود را در س ــد خ ــزان خری ــی می ــان چین بازرگان
میــزان پســته در دســترس از تولیــد کننــده مجــازی امیــر بیشــتر 
ــه پســته در  ــی ک ــد و در ســال های ــش داده ان ــوده اســت، افزای ب

ــد.  ــد کــرده ان دســترس کمتــر اســت، کمتــر خری
بــه ایــن معنــی کــه تجــار چینــی در ســال هایــی کــه محصــول 
در دســترس ابتــدای ســال بیشــتر اســت ســعی مــی کننــد پســته 
را بــا قیمــت ارزانتــری خریــداری کننــد و بخشــی از پســته مانــده 
در انبارهایشــان را در ســال کــم پســته بعــد و بــا قیمــت بیشــتر 

وارد بــازار کننــد. 
برخــاف چیــن خریــد پســته در اروپــا ارتبــاط چندانــی بــا فراوانی 
پســته در دســترس نــدارد. بــه نظــر مــی رســد آمریکایــی هــا کــه 
نقــش بیشــتری در بــازار اروپــا دارنــد بــا افزایــش قیمــت، ذائقــه 
مشــتریان اروپایــی را بــه ســمت آجیــل هایــی بــه غیــر از پســته 

ســوق داده انــد )نمــودار12(.
نمــودار 13 بــا وضــوح بیشــتری ســبقت گرفتــن چیــن از اروپــا در 
مصــرف پســته نشــان مــی دهــد. بــه هــر حــال بــه طــور میانگیــن 
ــر  ــط امی ــه توس ــته ای ک ــد از پس ــه 35 درص ــک ب ــاالنه نزدی س
آمــاده فــروش مــی شــود بــه چیــن و کشــورهای اروپایــی صــادر 
مــی شــود. بــه علــت اتــکا بیشــتر بــازار چیــن بــه پســته ارزانتــر 

ایــران پدیــده ســرریز ســایر مغزیــات کمتــر محتمــل اســت.

صادرات از »امیر« به اروپا و مقدار محصول در دسترس اول هر سال 
)هزارتن(

مقایسه روند صادرات پسته از »امیر« به اروپا و چین )هزارتن( 
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