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هیـــات امنــاء دور 
سوم انتخاب شدند

پیش بینی متوسط عمر سفره آبی 
رفسنجان

ماهنامه پسته-  حساس ترین و تعیین کننده ترین 
رویدادی که می تواند هویت، ماهیت و کیفیت عملکرد 
انجمن پسته ایران را تحت الشعاع خود قرار دهد پس 
از چند ماه تعویق باالخره در 23 اردیبهشت ماه سال 
جاری به وقوع پیوست. انتخاباتی پرشور و پرکار برای 
تعیین اعضای هیات امنا انجمن پسته ایران. آغاز این 
روز با تشکیل آخرین جلسه هیات مدیره دور دوم،در 
ساعت هشت و نیم صبح در محل اتاق بازرگانی کرمان 
باشکوه  برگزاری هرچه  ریزی جهت  برنامه  منظور  به 
انجمن  العاده  فوق  مجمع  و  عادی  عمومی  مجمع  تر 

کلید خورد.
انجمن  دوم  دور  امنای  هیات  جلسه  آخرین  متعاقباً   
سال  مالی  صورت های  تصویب  هدف  با  ایران  پسته 
1393 انجمن در ساعت 11 تشکیل شد و ماحصلش 
این بود که50 درصد هزینه های سال 1393 به عالوه 
سال  اول  ماهه  بودجه6  عنوان  به  تورم،  درصد   20
است  ذکر  شود.شایان  گرفته  نظر  در  انجمن   1394
در این جلسه اصالحات پیشنهادی اساس نامه انجمن 

پسته ایران نیز به تصویب هیات امنا رسید. 
ادامه در صفحه2

برگزاری اولین جلسه هیات مدیره در 
ابتدای دوره چهار ساله سوم

ماهنامه پسته- صبح روز پنجشنبه 31 اردیبهشت 
ماه سال  جاری اولین جلسه دوره سوم هیات مدیره 
هریک  سمت   بمنظورتعیین  ایران  پسته  انجمن 
ازاعضای هیات مدیره جدید انجمن و همچنین انتخاب 
اتاق  دبیر کل جدید آن در محل سالن شماره یک 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان برگزار شد.
بازرگانی،صنایع،  اتاق  رئیس  نائب  جلسه  ابتدای  در 
معادن و کشاورزی ایران و رئیس اسبق هیات مدیره 
از اعضای هیات مدیره  نیابت  به  ایران  انجمن پسته 
مدیره  هیئت  اعضا  به  خوشامدگویی  قبلی،مراتب 
جدید را بجا آورد. محسن جالل پور باب سخن را با 
تمجید از عالقه ی بی بدیلی که اعضای انجمن به 
انجمن خودشان دارند گشود و این همت واالی اعضا 
است  ذکر  شایان  دانست.  تشکر  و  تقدیر  در خور  را 
که طبق اساسنامه انجمن پسته ایران، اعضاء هیات 
مدیره جدید، باید حداکثر یک هفته پس از برگزاری 
انتخابات، یک نفر به عنوان رئیس، دو نفر به عنوان 
نایب رئیس، یک نفر خزانه دار و یک نفر منشی از بین 

خود انتخاب کنند. 
ادامه در صفحه 3

نه کاری  باشی  مریم حسنی سعدی-کشاورز که 
و  بوق  در  که  چه  آن  و  رسمی  تریبون های  به 
تریبون های  به  کاری  نه  و  داری  می کنند  کرنا 
داستان،  اصل  سر  می روی  راست  یک  غیررسمی. 
خورده  گره  آن  با  نیستت  و  هست  که  جا  همان 
وزارت  سیاستهای  و  برنامه ها  به  دل  نه  است. 
و  حرص  شدن  کنترل  روی  نه  و  می بندی  نیرو 
مساله ات  روشن،  و  شفاف  دیگران.  و  خودت  آز 
آب  سفره  از  می شود  زمان  چه  تا  است؛  این 
برداشت؟ پاسخ این پرسش برای هر سفره ، جواب 
دشت  به  اما  مقال  این  در  دارد.  را  خودش  خاص 

می پردازیم. رفسنجان 
 12421 وسعت  با  رفسنجان  مطالعاتی  محدوده 
کویر در انجیر  آبریز  حوزه  در  کیلومترمربع 
دشت های  شامل  محدوده  این  است.  شده  واقع 
رفسنجان  شمال  در  نوق  و  خان  کبوتر  رفسنجان، 
انار و کشکوئیه در شمال غربی رفسنجان  و دشت 
است که کوه بدبخت کوه، دشت های نوق و انار را 

است.  از هم جدا کرده  کاماًل 
8 در صفحه  ادامه 
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تعداد آراءنامنام خانوادگیردیف
53محسنجالل پور1
51علی اکبرنشاط2
47اسدا...عسگراوالدی3
42کامبیزفرزادی4
38محمدصالحی 5
38علیقاسمعلی زاده6
37حمیدحسام7
35مجیدبازیان8
35مرتضیکارگر9
34عباسرسول زاده10
33محمدحسنشمس فرد11
33محمدعلیمحمدمیرزاییان12
32علیرضاصالحی 13
32محمدحسنصداقت14
32محمدرضافرشچیان15
29جلیلکاربخش راوری16
28محمدحسینآقامحمدحسنی17

تعداد آراءنامنام خانوادگیردیف

70بهروزآگاه1
68فرهادآگاه2
67حسینعامری 3
65محمدعلیانجم شعاع 4
65نویدارجمند5
62فاطمهنظری 6
61جوادنظری 7
58سهیلشریف8
54علینظری 9
52فرشاداستوار10
51غفارارغیانی11
41حمیدرضاتوکلی نیا12
39مصیبلطفی13
33محمدتقیبختیاری14
32محمد باقرشیخ االسالمی15
30حسینمهرابی16
24حسینمختاری واال17

گروه تولیدکنندهگروه صادرکننده

شرکت  منظور  به  پیوسته  اعضا  نام  ثبت  که  بود  دقیقه  سی  و  پانزده  ساعت 
نشانگر  وکالتی  و  اصالتی  بصورت  اعضا  93درصدی  حضور  شدو  آغاز  جلسه  در 
اعضا  کلیه  استقرار  از  بود.پس  انجمنشان  سرنوشت  به  انجمن  اعضا  عالقمندی 
رییس  گزارش  با  را  خود  کار  فوق العاده  عمومی  مجمع  سالن،  در  کننده  شرکت 
جلسه  این  در  و  کرد  آغاز  ایران  پسته  انجمن  مدیره  هیات  رییس  و  امنا  هیات 

رسید.  فوق العاده  مجمع  تصویب  به  نامه  اساس  اصالحات 
ایران،تصویب  پسته  انجمن  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  انعقاد  با 
دوره  سومین  انتخابات  برگزاری  به  نوبت  و  شد  انجام   93 سال  مالی  صورتهای 

رسید. انجمن  امنای  هیات 
24 نامزد و از گروه  ، از گروه تولید  نامزداز گروه صادرات   27 انتخابات  در این 
ثبت  ایران  پسته  انجمن  امنای  هیات  کرسی  تصاحب  برای  نامزد   20 خدمات 

کردند.  نام 
درآمدند. انجمن  امنای  هیات  عضویت  به  زیر  افراد  آرا،  شمارش  با  پایان  در 

شد.در  نزدیک  خود  پایان  به  سوم  دور  امنای  هیات  جلسه  برگزاری  با  روز  این 
گروه  از  قاسم علیزاده  علی  و  صالحی  محمد  پور،  جالل  محسن  جلسه  این 
و  شریف  سهیل  آگاه،  فرهاد  و  خدمات  گروه  از  ابطحی  سیدمحمود  صادرات، 
هیات  کرسی های  آرا  اکثریت  کسب  با  تولیدکنندگان  گروه  از  نظری  فاطمه 

کردند. خود  اذعان  را  انجمن  مدیره 

هیـــات امناء دور ســوم انتـــخاب شـــدند

ادامه از صفحه 1
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گروه خدمات 

تعداد آراءنامنام خانوادگیردیف

41عبدالکریمامین زاده1
37سیدمحمودابطحی2
34حسینسبزی3
24عبدالمجیداسدی4
23علیرضاپناهنده5
21علیابراهیمی6
20علیوثوقی7
19سعیدعلیپور مقدم8
16محمدسعیدی9
16محمدسعیدیان10
16حسیننجف آبادی پور11

       ادامه از صفحه 1
نتیجه اولیه این جلسه انتخاب مجددمحسن جاللپور به 
محمود  سید  همچنین  بود.  مدیره  هیات  رئیس  عنوان 
به  نظری  فاطمه  اول،  رئیس  نایب  عنوان  به  ابطحی 
آگاه  فرهاد  و  شریف  سهیل  و  دوم  رئیس  نایب  عنوان 
نیز به ترتیب به عنوان خزانه دار و منشی هیات مدیره 
اعضای  از  هریک  سمت  تعیین  از  پس  شدند.  انتخاب 

بین خودشان  از طریق رای گیری در  هیات مدیره که 
اتفاق می افتد اولین مصوبه هیات مدیره جدید، انتخاب 
علی احمدیان به سمت دبیرکلی انجمن پسته ایران بود.
ایران  پسته  انجمن  کل  دبیر  سومین  عنوان  به  که  او 
حمید  و  خسروتاج  مجتبی  از  پس  تاسیس،  ابتدای  از 
فیضی است هم اکنون سکان هدایت انجمن را برای ارائه 
است. گرفته  دست  در  اعضا  به  بهتر  و  جدید  خدمات 

حوزه  در  مختلفی  های  سمت  این  از  پیش  احمدیان 
های اقتصادی در سطح ملی داشته و با رایزنی و ارزیابی 
هیات  به  و  نهاده  عرصه  این  به  پا  قبلی  مدیره  هیئت 

مدیره جدید پیشنهاد شده است.
در ادامه این جلسه دبیرکل جدید به تشریح پیشنهادات، 
اولویتها و برنامه های خود در رسیدن به اهداف انجمن 
پایان  در  پرداخت.  پسته کشور  ارتقا صنعت  و  تعالی  و 
هر  به صورت  مدیره  هیات  جلسات  شد،  مقرر  جلسه 
دوهفته یک بار برگزار شود و بررسی برنامه های دبیر کل، 

دستور کار این جلسات باشد.

برگـــــزاری اولین جلسه هیـــات مدیره در ابتـــدای دوره چهـــار ساله سوم

تعــیین سمـــت اعضای هیات مدیره وانتخاب دبیر کل انجــمن پستـــه ایران
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کنکاشی در شناخت پتانسیل های بازار چین
بازار چین زیرذره بین آمریکا

ماهنامه پسته- علی رغم این که چین به عنوان یکی از 
بزرگترین تولید کنندگان آجیل های درختی در دنیاست و 
حجم تولید گردو و بلوط خوراکی آن سرآمد است، اما ذائقه 
همه چیزپسند چینی ها به دنبال آجیل هایی است که در این 
کشور تولید نمی شوند؛ خصوصاً آجیل هایی از قبیل پسته، 

بادام، گردوی آمریکایی )پکان(، ماکادمیا. 
به گزارش وزارت کشاورزی ایاالت متحده آمریکا، اگر چه به 
دلیل کاهش رشد اقتصاد چین و افزایش قیمت ها در سال 
شده  محدود  محصوالت  این  تجارت  میالدی 2013-14 
است اما تقاضای مصرف کنندگان چینی این چراغ سبز 
را نشان داده است که چین بازار بزرگتری برای آجیل های 

درختی خواهد شد.
جالب است بدانیم که تقاضای روبه رشد مصرف کنندگان 
آجیل های  صادرات  شکوفایی  در  کلیدی  نقش  چینی 
درختی آمریکا داشته است. به عبارتی آمریکایی ها که در 
سال 2000 میالدی حدود77 میلیون دالر از انواع آجیل 
های درختی به چین و هنگ کنگ فروخته بودند، موفق 
شدند فروش خود را  در سال 2012 میالدی به حدود1.6 

میلیارد دالر برسانند )نمودار1(.
 شایان ذکر است هنگ کنگ بزرگ ترین بازار مقصد صادرات 
بادام آمریکاست. باید توجه داشت که توسعه اقتصادی و 
باعث شده است که ساختار  افزایش سطح رفاه چینی ها 
تغذیه ای آن ها دستخوش تغییرات چشمگیری شود و همین 
امر تقاضا برای آجیل های درختی را به طور فزاینده ای در 

سطح باالیی نگه داشته است.
آجیل های  صادرات  در  پیشرو  محصول  دو  پسته  و  بادام 

درختی به چین و هنگ کنگ به شمار می آیند. بررسی 
بادام تقریباً 70  آمارهای صادرات نشان می دهد، پسته و 
را  کنگ  و هنگ  در چین  رفته  فروش  آجیل های  درصد 
به خود اختصاص داده اند؛ گردو 17 درصد سهم بازار و به 
دنبال آن پکان و فندق به ترتیب 8 و 4 درصد از فروش 
آجیل های درختی را شامل شده اند و 1 درصد باقیمانده 
مربوط به آجیل هایی از قبیل ماکادمیا، بادام هندی و غیره 

است. )نمودار2(.
چنان  درختی  آجیل های  واردات  برای  چینی ها  تقاضای 
شدید است که وزارت دارایی چین از ژانویه 2015 به کاهش 

تعرفه های ورود این محصوالت همت گماشته است. 
شایان ذکر است برای بعضی از آجیل های مهم صادراتی 
از آمریکا، تعرفه ها به نصف کاهش یافته یا کاهشی بیشتر 
از50 درصد داشته اند. مثال تعرفه پکان و بادام نزدیک به 60 
درصد کاهش یافته است، درحالی که تعرفه پسته و بادام 
هندی به نصف کاهش یافته و به 5 درصد رسیده است. در 
طی سال 2012 میالدی کاهش 50 درصدی تعرفه پسته 
صادراتی از آمریکا به چین که بصورت موقتی اعمال شد، 
کمک چشمگیری به صادرات پسته آمریکایی کرد؛ بطوری 
که باعث افزایش 34 درصدی صادرات پسته آمریکا به چین 

در این سال شد )نمودار3(. 
باید توجه داشت که احتماالً افزایش قیمت آجیل ها موجب 
تا  در طی سال های 2012  باشد.  ها شده  تعرفه  کاهش 
2014 میالدی میانگین ارزش واحد صادرات پسته و بادام 
به چین و هنگ کنگ هر یک به میزان 50 درصد افزایش 
داشته است. ارزش واحد گردو با 23 درصد افزایش روبرو 

بوده در حالی که پکان ارزش واحد ثابتی را تجربه کرده 
است اما طی سال های 2009 تا 2011 میالدی ارزش واحد 

پکان افزایش 60 درصدی داشته است )نمودار4(.
آمریکا می افزاید:   ایاالت متحده  گزارش وزارت کشاورزی 
را  چینی  کننده های  مصرف  تقاضای  باالتر،  قیمت های 
تعدیل کرده و قیمت های باالی صادرات آمریکایی ها که 
بخشی از آن به دلیل ادامه یافتن کاهش ارزش نرخ واحد 
پول چین بوده است یکی از دالیل کاهش صادرات آجیل ها 

به چین در سال 14-2013 می باشد. 
چین،  بخش صنعت  از سوی  منتشره  گزارش های  طبق 
آجیل برشته کن های چینی مسووالن را متقاعد کردند که 
تعرفه ها در سال 2015 کاهش یابند تا با کاهش هزینه های 
واردات، این بخش از صنعت بتواند پاسخگوی نیاز مصرف 
کنندگان باشد. ممکن است کاهش رشد اقتصادی چین در 
طی سال های 14-2013 میالدی عالوه بر افزایش قیمت 
آجیل های درختی، عامل دیگر کاهش تقاضا برای واردات 
که  است  حالی  در  این  باشد.  ها،  چینی  توسط  آجیل ها 
جنبش ضد فساد اداری در چین به راه افتاده که خواهان 
کاهش ریخت و پاش ها و مسافرت ها و خرج های بیهوده 
داده  هدیه  عنوان  به  غالباً  آجیل ها  که  آنجایی  از  است. 
می شوند و معموالً در رستوران ها و در طول سفر مصرف 
قرار  تاثیر  تحت  واردات  تقاضای  است  ممکن  می شوند، 
بگیرد. اما همواره مصرف آجیل های درختی توسط چینی ها 
جمله  از  دالیلی  به  افزایش  این  و  بوده  افزایش  حال  در 
افزایش سطح رفاه آن ها، افزایش شهرنشینی و پی بردن به 

ارزش غذایی این محصوالت وابسته است.

نمودار4- ارزش واحد صادرات آجیل های درختی صادرشده از آمریکا به چین و هنگ کنگ

نمودار2- سهم هریک از آجیل های درختی صادرشده از آمریکا به چین سال 2013 نمودار1- ارزش آجیل های درختی صادر شده از آمریکا به چین طی سال های 2000 تا 2014

نمودار3- میزان کاهش تعرفه گمرکی آجیل های درختی صادرشده از آمریکا به مقصد چین سال 2015
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و  فروردین  معتدل  وهوای  آب   -* یعقوبی  احمد 
اردیبهشت ومقاومت درخت پسته درمقابل کم آبی،این 
شائبه را در ذهن ایجاد می کند که با وجود آب باران و 
یا برف ذخیره شده در خاک و همچنین آبیاری غرقابی 
زمستانه،آبیاری قطره ای در این دو ماه ضرورتی ندارد.
نظر داشت که دردوماه  باید در  این شائبه  به  پاسخ  در 
نیازغذایی  تأمین  برای  غذایی  مواد  سال،افزودن  ابتدای 
گیاه اهمیت بسزایی داردو از طرفی آبیاری در این برهه 
نیاز  تأمین  برای  آبی خاک  افزایش ذخیره  باعث  زمانی 

آبی درختان در زمان پر شدن مغز در تیرماه می شود.
خاک  به  اسید  افزودن  برای  زمان  دیگربهترین  ازسوی 
باغات به منظورکاهش اسیدیته و یا شستشوی رسوبات 
داخل لوله ها، 15 فروردین تا آخراردیبهشت ماه است. این 

نکته به این دلیل حائز اهمیت است که تعویق این زمان 
به دلیل گرمای هوا وشدت تبخیر موجب صعودمویینه 
آب از اعماق به سطح خاک می شود و استفاده از اسید 
زیرعمق  شوری های  شدن  حل  به  منجر  است  ممکن 
ریشه شده و با صعود مویینه شوری به سطح خاک ویا 

منطقه توسعه ریشه،به گیاه آسیب برساند.
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع آبیاری،موارد زیر به 
عنوان راهنمایی به کشاورزان و بهره برداران ازسیستم های 

آبیاری نوین توصیه می شود:
سیستم  نقص  رفع  و  راه اندازی  برای  آبیاری  اولین   -
آبیاری در نیمه اول فروردین تا حداکثر 20فروردین ماه 
انجام شود؛الزم به ذکر است که این فعالیت را می توان 
در اواخر زمستان )اسفندماه( نیز انجام داد.دراین آبیاری 
الزم  که  درصورتی  لوله ها  برای شستشوی  اسید  تزریق 

باشد انجام شود.
آبیاری  دومین  در  آب  در  محلول  ازکودهای  -استفاده 
بر  عالوه  که  فسفات  اوره  مثال  به طور  می شود.  توصیه 
ارزش تغذیه ای موجب کاهش اسیدیته آب و خاک نیز 
می شود. تعیین نوع و میزان کود مورد نیاز وزمان دقیق 
تغذیه  متخصص  بانظر  باید  رشد  فصل  در  آن  افزودن 
سیستم  کود حتماً  تزریق  نوبت  هر  از  بعد  باشد. ضمناً 
و لوله های الترال )16 میلی متر( شستشو شوند.مخصوصاً 
سوسپانسیون  به صورت  که  هیومیک  اگرازکودهای 
می باشند استفاده شده باشد که در این صورت احتمال 

رسوب در لوله ها زیاد است.
توجه  با  باید  گیاه،  آبی  نیاز  افزایش  با  خردادماه  در   -
را  مناسب  شده  خیس  عمق  موردنظر،  آبیاری  دوره  به 

تأمین کرد.
دور  آب،  نوبت  بودن  ثابت  دلیل  به  طرح ها،  بیشتر  در 

آبیاری نیز درتمام سال ثابت است. بنابراین برنامه ریزی 
برای تأمین عمق خیس شده بر اساس دور ثابت وزمان 
متغیر انجام خواهد شد. بهترین روش برای برآوردعمق 
خیس شده نمونه برداری از خاک در یک شبانه روز بعد 
از آبیاری است. یعنی بعد از گذشت 24 ساعت از انتهای 
آبیاری اقدام به نمونه برداری از خاک با مته نمونه برداری 

و یا حفر پروفیل عمقی همانند شکل زیر کرد:
- شایان ذکر است بیشترین جذب آب از منطقه توسعه 
ریشه انجام می شود که در خاک های شنی حدود 120 
سانتیمتر ودر خاک های رسی حدود 100سانتیمترعمق 
است و آبیاری سنگین تر وخیس شدن عمق بیش از این، 
نه تنها تلفات عمقی دارد بلکه خطر حل کردن نمک های 
شسته شده و رسوب کرده در اعماق پایین را هم در پی 

عمق  به  رسیدن  برای  را  آبیاری  زمان  باید  پس  دارد. 
خیس شده بهینه تنظیم کرد.

- در صورتیکه آب دارای شوری بیش از 5000 میکرو 
موس بر سانتیمتر باشد بهتر است به جای افزایش زمان 
داشت؛  سبک  آبیاری  با  را  آبیاری  دور  کاهش  آبیاری، 
نوبت  یک  در  می توان  آبیاری،  زمان  کاهش   با  یعنی 
آبیاری تعداد شیفت بیشتری را آبیاری کرد. در نتیجه 
طول دوره آبیاری یعنی فاصله آبیاری یک شیفت دردو 
نوبت کوتاه تر خواهد شد و با این روش می توان اثرات 

شوری در تابستان را مدیریت کرد. 
- در خاکهای با بافت خاک ریزدانه یا رسی ، در طول 
نفوذ  سرعت  زمان  گذشت  با  شیفت  یک  آبیاری  مدت 
خاک کاهش پیدا می کند و بعد از گذشت مدتی )تقریباً 
در  و  می شود  جاری  زمین  سطح  بر  ساعت(آب   8 6تا 
نتیجه راندمان آبیاری کاهش پیدا می کند. زیرا سطح 
یافته  افزایش  تبخیر  سطح  یا  زمین  روی  شده  خیس 
این  از  جلوگیری  برای  می شود.  زیاد  تبخیر،  تلفات  و 
کرده  نصف  را  شیفت  یک  آبیاری  زمان  است  بهتر  امر 
و نیمی از آن را 24 ساعت بعد از نیمه اول به خاک داد.  
به طور مثال در آبیاری یک شیفت که 20 ساعت زمان 
آبیاری آن است ابتدا 10 ساعت آبیاری کرده و بعد به 
سراغ شیفت بعد رفته و مجدداً یک شبانه روز بعد مابقی 
آبیاری را انجام دهید تا رطوبت قبلی پایین رفته و خاک 
آماده جذب مجدد آب گردد به این روش آبیاری نبضی 
یا نوسانی می گویند که برای نفوذ دادن آب به خاک های 

رسی کاربرد دارد.
- در مناطقی که تابستان خشک داشته وخشکی هوا در 
ساعات میانی روز توأم با گرمای شدید منجر به آفتاب 
لوله  یا  الترال  هر  روی  بر  می توان  می شود،  سوختگی 

ریز نصب  آبپاش  یا  آبیاری یک مه پاش  قطره چکان دار 
کاهش  را  خشکی  و  گرما  شدت  آب،  تبخیر  با  تا  کرد 
سه  یا  دو  هر  برای  که  نکته ضروریست  این  ذکر  دهد. 
الترال یک آبپاش کوچک کافی است زیرا رطوبت زیادی، 
نصب  موقعیت  از طرفی  می شود.  قارچ  بروز  باعث  خود 
و  نباشد  بازه  یا  مرز  روی  که  است  مهم  خیلی  مه پاش 
در طول پشته قرار گیرد وترجیحاً جهت پاشش آن به 
سمت طوقه نباشد. از این کار فقط برای چند روز اوج 
گرما استفاده شود.حتی می توان از لوله الترال یک لوله 
ارتفاع  در  و  گرفت  انشعاب  میلی متری  شش  ماکارونی 
یک متری با یک پایه یا قیم میکرو آبپاش یا میکروجت 

را نصب کرد.
آبپاش  از دو میکرو  اینکه نصب بیش  نهایی   - توضیح 
برروی لوله الترال می تواند موجب افت فشار شود بنابراین 
روی هر خط 50 متری، فقط یک آبپاش قابل نصب است. 
در مورد ایستگاه پمپاژ و فیلتراسیون صحت کارکرد فشار 
فیلتراسیون  با  سالم  ویک سیستم  بررسی شود  سنج ها 
خوب نباید بیش از 0.7 بار افت فشار از ورودی فیلترهای 
شنی تا خروجی فیلترهای دیسکی داشته باشد. در غیر 
اینصورت ممکن است فیلترهای شنی کارایی خود را از 
دست داده ویا فیلترهای دیسکی و توری مسدود شده 
باشند.این نکته حائز اهمیت است که حتی اگر برای یک 
ساعت فیلترهای دیسکی را برداریم تمامی قطره چکان ها 
گزاف  بسیار  آنها  تعویض  هزینه  و  شد  خواهند  مسدود 
است. بنابراین در حفاظت وکنترل و سرویس فیلتراسیون 
دقت شود. نکته آخر این که هنگام تزریق کود از ترکیب 
اینکه  مگر  نشود  استفاده  همزمان  کود  نوع  چند  یا  دو 
بر  رسوب  مواد  این  ترکیب  که  شود  حاصل  اطمینان 
از  قبل  ساعت  سه  حداقل  گذارد.ضروریست  نمی  جای 
اتمام آبیاری،کوددهی پایان پذیرفته باشد تا زمان کافی 
برای شستشوی لوله ها و قطره چکان ها با آب خالی وجود 
داشته باشد. نکته مهم تر اینکه حتی اگر ما از تجهیزات 
کود  تزریق  برای  هم  پالستیکی  تمام  یا  استیل  تمام 
استفاده می کنیم، بهتر است بعد از اتمام کار همه آن ها 
دقیقه  برای چند  آب  با  و  تخلیه شده  کود  ترکیبات  از 
تزریق  سیستم  در  آب  کود،  بجای  یعنی  شوند،  شسته 
شود. زیرا قطعاتی مثل فیبرو فنر پمپ های استیل و یا 
شیرفلکه ها و واشرهای آن ها در مجاورت طوالنی با اسید 

یا کود آسیب می بینند.
* کارشناس ارشد آبیاری

بهره برداری بهینه از سیستم های آبیاری تحت فشار در فصل رشد پسته

تصویر آبیاری قطره ای در باغات پسته و 
پیشروی رطوبت در سطح خاک در یک خاک 

سنگین



6

107 1394- شماره  ماه  سال هفتم-خرداد 

یا  استخواني  پوست  لکه  ابادی*–عارضه  حکم  حسین 
 Endocarp( اضمحالل پوست استخواني میوه پسته
کاري  پسته  مناطق  در  اخیر  سال  چند  Lesion(طي 
کشور و به ویژه استان کرمان، مرکزی، سمنان و قزوین  

شیوع پیدا کرده است.
قوچي،  ،کله  اکبری  ارقام  روي  بر  امسال  عارضه  این   
مشاهده  فندقي  و  آباد  فیض  سفید  بادامی  احمدآقائي، 
بادامی  و  اکبری  ارقام  روي  بر  آن  خسارت  و  شده 
سفیدشدید است. به طورکلی یافته ها نشان داده که این 

عارضه در ارقام بادامی بیشتر از فندقی می باشد.
عالیم عارضه از مرحله شروع تشکیل پوست استخواني تا 
سخت شدن آن به صورت سیاه شدن پوست استخواني 
از قسمت راس به سمت قاعده میوه که حدوداً تا دو سوم 
آن را مي پوشاند، مشاهده شده و سپس در روي سطح 
داخلي پوست استخواني از سمت راس به سمت قاعده 

الیه سفید رنگي تشکیل مي گردد )شکل 1(. 
حد فاصل قسمت سالم و آلوده در سطح داخلي پوست 
مشاهده  مشخصي  کاماًل  رنگ  قهوه اي  نوار  استخواني، 
پوست  است.  آلوده  و  سالم  ناحیه  بین  مرز  که  مي شود 
سبز میوه هاي آلوده در مرحله قبل از سخت شدن کامل 
آلودگي  محل  در  و  یافته  اضمحالل  استخواني،  پوست 
از  پس  میوه ها  این  مي نماید.  شدن  قهوه اي  به  شروع 
از  مي روند.  بین  از  و  خشکیده  درختان  روي  بر  مدتي 
مرحله سخت شدن کامل پوست استخواني تا مغزبندي 
پوست  شده  ذکر  عالئم  بر  عالوه  محصول  رسیدن  و 
استخواني در قسمت آلوده نرم و قابل انعطاف مي گردد، 
و  فرآوري  مرحله  در  است  ممکن  نرم  قسمت  این 

پوست گیري میوه پسته شکسته شود )شکل 2(. 
مغز میوه هاي آلوده از نظر طعم و مزه تغییري نکرده و 
مغز در داخل میوه هاي مبتال به رشد خود ادامه مي دهد 
علت  به  مرحله  این  در  آلوده  ناحیه  قسمت  در  فقط  و 
نازک شدن دیواره پوست استخواني رشد مغز بیشتر شده 

و مغز کمي حجیم تر و بزرگتر مي گردد.
 بررسي نقش حشرات آفت بویژه سن هاي سبز و قرمز 
است  نموده  مذکور مشخص  عارضه  با  ارتباط  در  پسته 
پسته  میوه  در  عارضه  ایجاد  در  نقشي  این حشرات  که 
با  پسته  میوه  روي  بر  ها  عالئم خسارت سن  و  نداشته 
باشد. همچنین  متفاوت مي  کاماًل  عارضه مذکور  عالئم 
از  باکتریائي  و  قارچي، ویروسي  تاکنون هیچگونه عامل 

میوه هاي آلوده جداسازي نگردیده است. 
عالئم عوامل اقلیمي و آب وهوائي نظیر سرمازدگي بهاره، 
نوسانات دمائي، عدم برآورده شدن نیاز سرمایي، تگرگ، 
بادزدگي و شن زدگي بر روي میوه پسته با عالئم عارضه 
کاماًل متفاوت مي باشد.آبیاري باغ در اواسط اردیبهشت 
به میزان قابل توجهي در افزایش این عارضه موثر بوده 
و بطور کلي آبیاري نکردن باغهاي پسته رقم کله قوچي 
از حدود اوایل فروردین تا اواسط خرداد در کاهش این 

عارضه مي تواند موثر باشد. 

کم  نظیرN، P، Kو  مصرف  پر  عناصر  نقش  بررسي 
مصرف نظیر Ca، Mg، Zn، Cu، Fe و Bنیز نشان 
داده است که عارضه مذکور در اثر بر هم خوردن نسبت 
تعادلي بین کلسیم و منیزیم در اثر افزایش بیش از اندازه 
منیزیم در آب آبیاري باغهاي پسته بوجوده آمده و در 
کلسیم  کاذب  کمبود  بروز  سبب  منیزیم  افزایش  واقع 
افزایش منیزیم در خاک و  به نظر مي رسد  مي گردد. 
آب آبیاري جذب کلسیم را مختل کرده و کمبود کاذب 
باقي  نرم  و  اضمحالل  بصورت  پسته  میوه  در  کلسیم 

ماندن پوست استخواني مشاهده مي شود.
در خاک های مناطق خشک و نیمه خشک کلسیم نسبت 
به سایر عناصر غذایی به مقدار بیشتری در محلول خاک 
وجود دارد و کمبود آن به دلیل رقابت بین کاتیون ها در 

جذب بوسیله گیاهان است.
تشکیل  هنگام  پسته،  میوه  استخواني  پوست  استحکام 
جذب  دارد.  کلسیم  یون  فراهمي  به  زیادي  بستگي 
فعال  غیر  به صورت  پسته  ریشه درخت  توسط  کلسیم 
و  جذب  مقدار  کننده  تعیین  تعرق،  مقدار  یعني  است، 
موجب حرکت یون کلسیم در آوندهاي چوبي به طرف 

اندام مورد نیاز گیاه مي شود. 
مي  میوه  سطح  از  شدیدتر  برگ  سطح  از  تعرق  میزان 
باشد، بنابر این در شرایط کمبود کلسیم مقدار کلسیمي 
که در اختیار میوه قرار مي گیرد به مراتب کمتر از مقدار 
لذا  گیرد.  مي  قرار  برگ  اختیار  در  که  است  کلسیمي 
ممکن است عالئم کمبود کلسیم در برگ مشاهده نشود، 
استخواني  پوست  در قسمت  بخصوص  میوه  در حالیکه 

آن بشدت دچار کمبود کلسیم گردد.
بر  اثر  در  استخواني  پوست  اضمحالل  عارضه  احتماأل   

هم خوردن نسبت تعادلي بین کلسیم و منیزیم در اثر 
افزایش بیش از اندازه منیزیم در آب آبیاري باغهاي پسته 
بوجوده آمده و در واقع افزایش منیزیم سبب بروز کمبود 
کاذب کلسیم در میوه مي گردد. بنظر مي رسد افزایش 
مختل  را  کلسیم  آبیاري جذب  آب  و  در خاک  منیزیم 
نموده و کمبود کلسیم در میوه پسته بصورت اضمحالل 

پوست استخواني بروز مي نماید.
به منیزیم وقتي است که  بهترین حالت نسبت کلسیم 
کمتر  نسبت  این  وقتي  و  باشد   2 از  بیشتر  نسبت  این 
از یک باشدبا مسمومیت منیزیم روبرو هستیم. احتماأل 
کمبود این عنصر در میوه سبب نرم باقی ماندن و سخت 
نشدن پوست استخوانی می گردد.  در چند سال اخیر 
بدلیل برداشت بی رویه و بیش از حد مجاز آب از سفره 
های آب زیرزمینی در اکثر مناطق پسته کاری شهرستان 
دامغان و  استان کرمان، کیفیت آب آبیاری در باغهای 
پسته شدیدأ کاهش یافته و نسبت عناصر موجود در آب 
آبیاری و به تبعیت از آن در خاک باغ های پسته به هم 
خورده است.در خاک های باpH  باال٬جذب عناصر کم 
بوده و از طرف دیگر در مناطق نیمه خشک و خشک یکی 
از عوامل مهم در کاهش عملکرد و کیفیت پایین بودن 
رطوبت  مناطق  این  در  زیرا  است  عناصر  کارایی جذب 
در قسمت باالیی خاک درطول فصل رشد کم است که 
قسمت  آن  در  موجود  ریشه های  شرایطی  چنین  تحت 
کارایی  کود  خاکی  مصرف  نتیجه  در  و  شده  خشک 

کمتری خواهد داشت.
توصیه ها:

1( عدم آبیاري باغ هاي پسته به ویژه در رقم کله قوچي 
در  اردیبهشت  )اواسط  عارضه  بروز  حداکثر  مرحله  در 

در مواجهه با عارضه لکه پوست استخوانی چه باید کرد؟

تشکیل  و  استخواني  پوست  شدن  سیاه   -1 شکل 
آن داخلي  درسطح  رنگ  سفید  الیه 

 شکل 2- عالئم عارضه در مرحله سخت شدن کامل 
پوست استخواني و مغزبندي میوه

شکل 3- اثر محلول پاشی کلسیم در پاییز بر کاهش عارضه لکه پوست استخوانی
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مي تواند  عارضه  این  کاهش  در  کرمان(،  استان  شرایط 
مفید باشد)هاشمي راد، 1385(.

2( افزودن گچ به باغ هاي پسته مي تواند تأثیر مناسبي 
در اصالح نسبت کلسیم به منیزیم به نفع کلسیم داشته 
باغ هاي  در  را کاهش دهد. مصرف گچ  عارضه  میزان  و 
افزایش  سبب  عارضه،  میزان  کاهش  بر  عالوه  پسته 
ضریب نفوذ آب و ذخیره رطوبتي خاک، افزایش بازدهي 
ویژه  خاک)به  ساختمان  استحکام  و  بهبود  آبیاري،  آب 
خاک هاي سدیمي(، اصالح خاک هاي رسي و داراي الیه 
 PH کاهش  سدیمي،  خاک هاي   PH کاهش  متراکم، 
روي،  و  آهن  مانند  عناصري  جذب  افزایش  و  ریزوسفر 
بستن  سله  از  جلوگیري  خاک،  از  اضافي  بر  شستشوي 
اثر  کاهش  فلزي سنگین،  عناصر  کاهش سمیت  خاک، 
به کمبود آب و  توجه  با  سمي کلرور سدیم  مي گردد. 
باال بودن دور آبیاري در اکثر مناطق پسته کاري استان 
کرمان کاربرد و استفاده گچ در باغ هاي پسته امري مفید 

مي باشد)محمودي میمند، 1385(.

کاهش  براي  موثري  راه  نیز  کلسیم  محلول پاشي   )3
که  داد  نشان  هاشمي راد)1385(  مي باشد.  عارضه 
در  هزار،  در   2/5 غلظت  به  کلسیم  کلرور  محلول پاشي 
اواخر فروردین میزان آلودگي میوه ها به عارضه را کاهش 
تیمارهاي   )2011( حکم آبادي  و  سجادیان  مي دهد. 
تیمارها  این  که  کردند  اجرا  باغ  در  را  کلسیم  مختلف 
کلسیم)15  کالت  محلول پاشي   )2 1(شاهد،  شامل 
درصد( در مرحله رشد سریع اندوکارپ، 3( اضافه کردن 
نیترات کلسیم به خاک در اواسط فروردین به میزان 75 
کیلوگرم در هکتار و 4( کاربرد گچ )40 تن در هکتار( 
آن ها  بودند.  کلسیم  کالت  و  کلسیم  نیترات  همراه  به 
نتیجه گرفتند که کم ترین آلودگي به عارضه لکه پوست 
استخواني، در تیمار سه گانه کلسیم)تیمار 4( مشاهده 
گزارش  همکاران)2012(  و  فر  ادیب  چنین  هم  شد.   
کردند محلول پاشي کلرید کلسیم میزان عارضه را از20  
درصد در شاهد به کمتر از 2 درصد) در تیمار محلول 
براي  لیتر آب  پاشي 4 کیلوگرم کلسیم کلرید در هزار 

یک هکتار ( رساند.
استولر)کلسیم)%5(،  تجاري  کود  با  پاشي  محلول   )4
پي  پي  جیبرلین)300  ام(،  پي  پي  اکسین)300 
برداشت  از  بعد  ام((  پي  پي  سایتوکینین)300  و  ام( 
سایه انداز  سطح  پوشاندن  همچنین  و  محصول)پاییز( 
درختان با مالچ پالستیک مشکي در اواخر پاییز بعد از 
ریزش برگ ها، هر کدام به طور جداگانه، باعث کاهش 
قابل توجه عارضه مذکور در رقم کله قوچي شد)مختاري، 
با محلول  نتایج مقدماتي یک پروژه تحقیقاتي   .)1390
پاشي چند نوع کود کلسیم مایع در پاییز بعد از ریزش 
تا حدود 90% کاهش مي  این عارضه  داد:  نشان  برگها 
در  پاشی شده  اصل کلسیم محلول  در  یابد )شکل 3(. 
پاییز در محور خوشه ها تجمع و در بهار از این عارضه 
جلوگیری می نماید. لذا پیشنهاد مي گردد جهت کاهش 
این عارضه در آبان ماه پس از ریزش برگها محلول پاشي 

با کودهاي کلسیمي در باغات انجام شود.
*پژوهشگر پسته

سایر  همانند  پسته  درختان  علی پور*-  حامد  دکتر 
سالیانه  رشد  چرخه  در  معتدل،  مناطق  میوه  درختان 
خود، به یک دوره سرمادرطول پائیز و زمستان نیازدارند 
راآغاز  خود  طبیعی  رشد  دربهار  بتوانند  آن  از  بعد  تا 
نمایند.حداقل زمان الزم در یک محدوده دمایی مشخص 
جهت سرمادهي یک رقم، در طي فصل رکود که موجب 
از سرگیري رشد طبیعي آن در فصل رویش مي شود، 
نیاز  مي شود.  نامیده  رقم  آن  سرمایي"  "نیاز  اصطالحاً 
از جمله  مختلفی  روش های  به  میوه  درختان  سرمایی 
مدل یوتا، تعداد ساعات دمایی بین صفر تا هفت درجه 
سانتیگراد و تعداد ساعات دمایی کمتر از هفت درجه 

سانتیگراد محاسبه می گردد.
مناطق  میوه  دردرختان  شده  انجام  تحقیقات  اکثر  در 
معتدله مدل دمایی بین صفر تا هفت درجه سانتیگراد 
و در درختان پسته  داده شده است  مناسب تشخیص 
نیزبا توجه به تحقیقات انجام شده در موسسه تحقیقات 
پسته کشور همین مدل مد نظر قرار گرفته است. نیاز 
سرمایي در ارقام مختلف پسته متفاوت است به طوری 
فندقی  ساعت،   600 قوچی  کله  پسته  ارقام  برای  که 
800 ساعت واکبری 1200 ساعت بین صفر تا 7 درجه 

سانتیگراد گزارش شده است.
درختان  بر  سرمایی  نیاز  نشدن  برطرف  اثرات 

پسته
نیاز  نشدن  طرف  بر  به  مربوط  اثرات  ترین  شاخص   
در  گذشته  سالهای  طی  که  پسته  درختان  سرمایی 
مناطق پسته کاری ایران مشاهده شده است، به شرح 

زیر است.
های  شاخه  درختان، حتی  بیدار شدن  ناهماهنگ   -1

داخل یک درخت
2-ریزش زیاد جوانه های گل در ابتدای فصل رشد

در این حالت به علت تاخیر در باز شدن جوانه های گل، 
در ابتدای فصل رشد تعداد زیادی از جوانه های گل ابتدا 
متورم شده و سپس ریزش می کنند که عالئمی تقریبا 
شبیه به سرمازدگی بهاره دارند در حالی که این عارضه 

هیچ ارتباطی با سرمازدگی ندارد.
3-عدم گرده افشانی مناسب، تشکیل میوه و تنک شدن 

خوشه ها
تاخیربازمی  با  گلها  که  این  به  توجه  با  حالت  این  در 
گلدهی  اتمام  علت  به  محیط  در  گرده  میزان  شوند، 
درختان نر بسیار کم شده و از طرف دیگر افزایش دمای 
تنک شدن  و  مناسب  افشانی  گرده  عدم  باعث  محیط 

خوشه های پسته می شود.
4- عدم تشکیل جوانه گل برای سال بعد

نیاز  شدید  کمبود  با  پسته  درختان  که  شرایطی  در 
سرمایی مواجه باشند، روی سرشاخه های تازه روییده، 
می آید  شمار  به  آینده  سال  محصول  که  گل  جوانه 

تشکیل نمی شود. 
5-کاهش قابل مالحضه محصول از نظر کمی و کیفی

با توجه به ریزش زیاد جوانه های گل در ابتدای فصل 
رشد، عدم گرده افشانی مناسب، تنک شدن خوشه ها و 
عدم تشکیل جوانه گل ، میزان محصول از نظر کمی و 

کیفی به طور قابل مالحظه ای کاهش می یابد.
راههای بر طرف کردن کمبود نیاز سرمایی درختان 

پسته
درختان  سرمایی  نیاز  از  قسمتی  جبران  منظور  به 
نظیر  گیاهی  رشد  کننده های  تنظیم  از  پسته می توان 

سایتوکینین ها و جیبرلین ها استفاده نمود.
سیانامید  مثل  شیمیایی  ترکیبات  بعضی  کاربرد 
هیدروژن، دي اکسید گوگرد، متیل دي سولفید و آلیل 
ایزوتیوسیانات، و سایر ترکیبات نظیر تیواوره آ، نیترات 

مناطق  درختان  برخي  روي  و...   تیدیازورون  پتاسیم، 
معتدله،کمبود نیاز سرمایي آنها را جبران کرده است.

اختالط  و  سویا  گیاهی  روغن  ولک،  روغن  از  استفاده 
این روغن ها با ترکیبات شیمیایی نظیر نیترات پتاسیم 
بر طرف  باعث  ترکیبات گوگردی در درختان پسته  و 

شدن کمبود نیاز سرمایی در ختان می شود.
میزان وزمان استفاده از مکمل های نیاز سرمایی با توجه 
تعداد  و  پسته  رقم  نوع  منطقه،  هر  اقلیمی  شرایط  به 

ساعات سرمایی تامین شده متفاوت است.

عوارض عدم تامین نیاز سرمایی درختان پسته را بشناسیم

ریزش جوانه های گل در فروردین ماه 
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        ادامه از صفحه 1
قسمت عمده تغذیه سفره آبی رفسنجان از دره کمال آباد 
)ورودی بردسیر( و ارتفاعات جنوب شرقی و همچنین از 
طریق دشت کبوترخان )هجین، کرمان( به طرف رودخانه 
سفید )خشک( صورت می گیرد. این محدوده در حاشیه 
کویر واقع شده و فاقد رودخانه دائمی و منابع آب سطحی 

است. آب آن از منابع آب زیرزمینی تأمین می شود.
از منابع آب  بهره برداری  اوایل دهه 40 شمسی عمده  تا 
ورود  با  اما  می گرفت.  صورت  قنوات  به وسیله  زیرزمینی 
تکنولوژی حفر چاه عمیق و برداشت از اعماق سفره، این 
دشت نیز از تقدیر دست اندازی های انسان به طبیعت مصون 
نماند و از نیمه دوم دهه 40 شمسی، نخستین عالئم افت 
آب زیرزمینی با خشک شدن تاالب های پراکنده فصلی و 
کاهش آبدهی قنوات نمایان شد. طبق مطالعات علمی و 
فنی انجام گرفته توسط کارشناسان آب زیرزمینی مشخص 
شد که بیالن این دشت در اثر ازدیاد مصرف، منفی و سطح 
سفره آب زیرزمینی در حال پایین رفتن است. لذا در اولین 
گام جهت حفظ این سفره آب زیرزمینی در سال 1353 این 
محدوده با 159 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق و 160 رشته 
قنات با استناد به ماده 24 »قانون آب و نحوه ملی شدن 
آن« مصوب 1347 ممنوعه اعالم و هر گونه برداشت جدید 
از آن ممنوع شد. اما روند دست اندازی به این ثروت فرانسلی 
تا جایی پیش رفت که در سال 1392 تعداد چاه های عمیق 

مجاز به 1495 حلقه رسید. 
روند فعلی برداشت بی رویه از ذخایر استاتیک سفره آب 
زیرزمینی، »دیر یا زود« ذخایر را تا حدی کاهش خواهد 
داد که برداشت بیشتر از این ذخایر دیگر عملی و اقتصادی 
نباشد؛ در چنین زمانی تعداد اندکی از 1495 حلقه چاه 
فعلی، آبده باقی خواهند ماند. اینجاست که کشاورزان با 
انبوه پرسش هایی نظیر؛ این »دیر یا زود« کی فرا می رسد؟ 
و آیا سرمایه گذاری هنگفت برای سیستم های آبیاری نوین 
مواجه  یا خیر؟  است  عاقالنه  کاری  باقیمانده  برای مدت 

می شوند. 
آب  های  سفره  عمر  به  نسبت  گوناگون  دیدگاه های 

زیرزمینی
یا  بوده  فسیلی  نظر صرفاً  آبی مورد  آنکه سفره  به  بسته 
سفره ای که با بارش های ساالنه در ارتفاعات تغذیه می شود، 
می توان به چند گونه عمر متوسط سفره آبی را مطرح کرد.

روش رادیواکتیو برای تخمین عمر سفره های فسیلی: به 
عنوان نمونه زمان تشکیل سفره عظیم آب فسیلی عربستان 
به کمک روش واپاشی ایزوتوپ کربن 14، بین 33 هزار تا 

20 هزار سال قبل تخمین زده می شود.
سفره های تجدیدپذیر در حالت تعادلی: در این گونه 
سفره ها می توان سؤال کرد که میزان ذخیره سفره معادل 
محدوده  مورد  در  مثالً  است.  ساالنه  تغذیه  سال  چند 
مطالعاتی رفسنجان کافی است که میزان آب ذخیره شده 
در این سفره را به متوسط ورودی ساالنه آن تقسیم کنیم 
تا مدت زمان الزم برای یک بار تجدید این ذخایر برآورد 

گردد. مطالعات کارشناسان وزارت نیرو در اواخر دهه 40 
ما را به تخمین 36 میلیارد مترمکعب ذخیره آبی این سفره 
میرساند.  همچنین بر اساس همان داده ها، متوسط تغذیه 
ساالنه سفره رفسنجان در زمان تعادل سفره 200 میلیون 
مترمکعب بوده، بنابراین ذخیره سفره آبی رفسنجان معادل 

180 سال ورودی ساالنه است.
تخمین باقی مانده عمر ذخایر سفره های با بیالن منفی: 
در این مقاله منظور ما وارد شدن به نوعی تخمین برای 
با فرض واقع گرایانه  باقی مانده عمر سفره آبی رفسنجان، 
ادامه تهاجمات فعلی است که تاکنون کارشناسان وزارت 
و  نویسنده  مایگی  کم  رفته اند.  طفره  آن  انجام  از  نیرو 
عالقه مفرط به مسائل آب موجب شد که با نگارش این 
مقاله ناشیانه، فتح بابی صورت گیرد تا کارشناسان خبره با 
خرده گیری بر آن، آینده معیشت کشاورزان رفسنجان را 

شفاف سازی کنند.
این مقاله مراحل زیر را شامل  انتخابی ما در  روش 

می شود؛
مرحله اول:

a(تخمین میزان ذخیره سفره در آغاز و در حالت تعادل
تا  تعادل  از زمان  b(تخمین میزان متوسط تغذیه ساالنه 

امروز
c( تخمین میزان متوسط برداشت از زمان تعادل تا امروز

a + b – c = d   محاسبه مانده امروزی ذخیره سفره؛ )d
مرحله دوم:

e(مفروض قرار دادن میزان آب باقی مانده سفره آبی بر روی 
سنگ کف که برداشت آن مقرون به صرفه فنیـ  اقتصادی 

نیست
توجیه  که  سفره  از  برداشت  قابل  آب  میزان  محاسبه   )f

d - e = f        اقتصادی دارد؛
مرحله سوم:

g( فرض می شود با شرایط جوی فعلی میزان تغذیه ساالنه 
فعلی سفره در آینده ادامه پیدا کند

h( میزان برداشت ساالنه فعلی از سفره
i( میزان برداشت نهایی ساالنه از سفره که برابر با تغذیه 

ساالنه آن است
j( محاسبه متوسط میزان برداشت ساالنه تا زمان رسیدن 
برداشت؛        کاهش  بودن  خطی  فرض  با  جدید،  تعادل  به 

j=(h+i(÷2

k( محاسبه عمر باقی مانده سفره آبی رفسنجان در صورت 
k = f ÷ j         کاهش خطی؛

تذکر:
روند برداشت در آینده را به صورت خطی فرض کرده ایم 
که به دور از واقعیت است و به احتمال زیاد این کاهش 
باید به صورت لگاریتمی در نظر گرفته شود. چون با مفهوم 
جدول  و  محاسبات  انجام  نبوده  آشنا  لگاریتمی  کاهش 
کاهش برداشت سالیانه را به کارشناسانی که تسلط بهتری 

به محاسبات لگاریتمی دارند ارجاع می دهیم.
a تخمین

بررسی ها نشان می دهد که الیه آبرفتی سفره رفسنجان 
150 متر ضخامت دارد که 6 درصد از این الیه آبرفتی آب 
و 94 درصد آن سنگ، خاک و ... است. لذا با یک محاسبه 
ساده می توان گفت که ارتفاع آب در سفره رفسنجان قبل 
از حفر چاه عمیق در زمان تعادل سفره در این محدوده، 

معادل مخزنی به عمق 9 متر بوده است.
با مقایسه اعداد متفاوت در گزارش های وزارت نیرو نسبت به 
مساحت سفره ذکر شده می توان با استناد به محتمل ترین 
گزارش ها مساحت این دریاچه آبرفتی را در زمان تعادل 
4000 کیلومترمربع، معادل با 4 میلیارد مترمربع دانست. 
پس حجم آب ذخیره شده در سفره آبی رفسنجان در زمان 
تعادل اولیه یعنی قبل از تشکیل وزارت نیرو طبق فرمول 

زیر محاسبه می شود؛
4000km2 ×10 6= 4 ×109m2

109m2× 9m =36×109m3×4حجم سفره آبی محدوده 

مطالعاتی رفسنجان                  
یعنی 36 میلیارد مترمکعب حجم سفره آبی رفسنجان در 

زمان تعادل بوده است.
b تخمین

در  ورودی  میزان  ورودی،  متوسط  آوردن  دست  به  برای 
دهه 40 که این سفره در حالت تعادلی بوده را مبنا قرار 
می دهیم. حال به استناد آمار موجود وزارت نیرو و آمار 
بارندگی، این بازه زمانی 50 ساله را به سه دوره ذیل تقسیم 

می کنیم:
دوره اول از سال 44 تا 58 )15 ساله(: طبق گزارش های 
ارائه شده وزارت نیرو، ورودی دهه 40 دشت رفسنجان و 
نوق 164 میلیون مترمکعب بوده است. با در نظر گرفتن 
اینکه گزارشی درباره ورودی ساالنه دشت انار در این دوره 
زمانی وجود ندارد، فرض را بر این می گیریم که ورودی این 
دشت کمی کمتر از دشت نوق و سالیانه حدود 40 میلیون 
مترمکعب در سال باشد؛ در نتیجه ورودی ساالنه محدوده 
این دوره  اخیر در  با احتساب فرض  مطالعاتی رفسنجان 

204 میلیون مترمکعب تخمین زده می شود.
برای  ساله(:   20(  78 تا   58 سال  از  دوم  دوره 
میانگین  دوره  این  ساالنه  ورودی  آوردن  دست  به 
با؛ برابر  که  داده ایم  قرار  مبنا  را  و سوم  اول  دوره   ساالنه 

 142 = 2÷ ) 204 +80 (میلیون مترمکعب است.
دوره سوم از سال 78 تا 93 )15 ساله(: ورودی آب 
ساالنه به سفره به میزان بارش سالیانه بستگی دارد. متوسط 
ساالنه بارندگی از سال 1330 تا 1350 در محل فرودگاه 
کرمان 167/5 میلی متر گزارش شده است. در حالی که 
متوسط ساالنه بارندگی در فرودگاه کرمان در بین سال های 
1370 تا 1390 برابر 131/4 میلی متر بوده است؛ بنابراین 

پیش بینی متوسط عمر سفره آبی رفسنجان
15 سال دیگر ذخیره سفره آبی رفسنجان تمام می شود
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متوسط بارندگی در دهه 70 و 80 نسبت به بارندگی در 
دهه 30 و 40، تقریبا 21.5 درصد کاهش داشته است.

آبی  سفره  تغذیه  میزان  که  کنیم  فرض  این طور  اگر 
سال های  در  بارندگی  متوسط  میزان  به  رفسنجان 
ساالنه  متوسط  می بایستی  دارد،  مستقیم  رابطه  قبل 
سوم؛ دوره  سال   15 در  رفسنجان  آبی  سفره   تغذیه 
 160 =  ) 204 × 0/215 ( - 204  میلیون مترمکعب 
برآورد می شود. شایان ذکر است در دوره اخیر 20 ساله 
دوم و 15 ساله سوم به دلیل صدور پروانه های بهره برداری 
در باالدست این سفره یعنی دشت بردسیر و قریه العرب و 
کرمان از این بابت نیز با کاهش ورودی روبرو هستیم. از 
بابت مجوزهای  از  برای دوره سوم میزان کاهش،  این رو 
خالف باالدست سفره آبی رفسنجان، 80 میلیون مترمکعب 
از ورودی ساالنه در نظر می گیریم؛ بنابراین میزان متوسط 
ورودی ساالنه در دوره سوم برابر؛ 80 =  80 - 160 میلیون 

مترمکعب تخمین زده می شود.
میزان متوسط ورودی برای 

  دوره 15 ساله اول:
 ) 204 × 15 (= 3060 میلیون مترمکعب

دوره 20 ساله دوم:
 ) 142 × 20 (= 2840 میلیون مترمکعب

 دوره 15 ساله سوم:
 )80 × 15 ( = 1200 میلیون مترمکعب

این محدوده  برای  بنابراین متوسط کل ورودی 50 ساله 
7100 میلیون مترمکعب تخمین زده می شود.

c تخمین
میزان متوسط برداشت در این 50 سال در سه دوره زمانی 

برابر است با:
نیرو  وزارت  گزارش های  اساس  بر  اول:  ساله   15 دوره 

برداشت ساالنه این دوره 450 میلیون مترمکعب است.
و  کمترین  ساله   20 دوره  این  در  دوم:  ساله  دوره 20 
بیشترین میزان آبدهی ساالنه برابر 450 و 750 میلیون 
مترمکعب گزارش شده است؛ بنابراین متوسط برداشت طی 
این 20 سال مطابق آمار وزارت نیرو، 600 میلیون مترمکعب 
بوده است. اما قابل توجه است در گزارش های وزارت نیرو 
میزان آبدهی متوسط واحدهای بهره برداری کمتر از واقعیت 
است. برای کم بودن میزان آبدهی می توان دو احتمال داد؛ 
اینکه تعداد واحدهای بهره برداری زیاد شده که بعید به نظر 
می رسد و یا میزان برداشت کم گزارش شده است. مورد دوم 
محتمل تر است چرا که  محاسبات میزان آبدهی چاه ها، بر 
اساس ساعات کارکرد پروانه انجام شده که البته این مساله 
به هیچ وجه از سوی بهره  برداران رعایت نمی شده است. با 
مفروض دانستن اینکه ساعت کارکرد چاه ها حداقل بیش 
از 30 درصد زمان پروانه است، ناچاریم مقدار برداشت این 
دوره 20 ساله را به دالیل فوق 30 درصد نسبت به آمار 
برداشت  متوسط  میزان  یعنی  دهیم  افزایش  نیرو  وزارت 
در این دوره، سالیانه 780 میلیون مترمکعب تخمین زده 

می شود.
دوره 15 ساله سوم: برداشت متوسط ساالنه از سفره آبی 
رفسنجان طبق گزارش سال 93 وزارت نیرو ساالنه حدود 
720 میلیون مترمکعب تخمین زده می شود. در این دوره 

عماًل با کاهش میزان آبدهی چاه ها مواجه هستیم که این 
مساله با عدم رعایت ساعات کارکرد چاه ها تا حدی جبران 

می شود.
 میزان متوسط برداشت دوره 15 ساله اول:

 ) 106m3×450 × 15 (= 6750  میلیون مترمکعب
 میزان متوسط برداشت دوره 20 ساله دوم: 

) 106m3×780 × 20 (= 15600  میلیون مترمکعب
 میزان متوسط برداشت دوره 15 ساله سوم:

 ) 720 × 15 (= 10800  میلیون مترمکعب
این  برای  ساله  برداشت 50  کل  متوسط  میزان  بنابراین 

محدوده 33150 میلیون مترمکعب تخمین زده می شود. 
d محاسبه

باقی مانده ذخیره سفره آبی رفسنجان برابر است با: 
)36 ×109m3 ( +  )71 ×108m3 ( -)33150 ×106m3 (  =9950  میلیون مترمکعب

یعنی قریب 10 میلیارد مترمکعب مانده امروزی ذخیره آبی 
سفره رفسنجان است.

e فرض
قابل توجه است به دلیل توپوگرافی سنگ کف، برداشت 
از سفره تا قطره آخر ممکن نیست و از نظر اقتصادی هر 
چقدر سفره تقلیل رود مخارج استخراج آب به طور تصاعدی 
افزایش می یابد. از طرفی یکي از پیامدهاي ناشي از افت 
مستمر سطح آب زیرزمیني یا اضافه برداشت، شور شدن 
تدریجي آب زیرزمیني و پیشروي جبهه آب شور به طرف 
جبهه آب شیرین است. از این رو میزان حداقلی آب در 
سفره که از نظر فنی و اقتصادی قابل استخراج نیست یا 
همان سطح استاتیک جدید را یک نهم از کل ذخیره در 

نظر می گیریم.
با این فرض، میزان ذخیره قابل برداشت از نظر اقتصادی 

برابر است با؛
36×109m3 ÷ 9=4×109m3

f محاسبه
مقدار ذخایر قابل برداشت از سفره آبی رفسنجان از امروز تا 
زمان اقتصادی بودن برداشت و رسیدن به برداشت تعادلی 
جدید که 80 میلیون مترمکعب تخمین زده شده است، 

برابر است با:
10×109m3 -4×109m3 =6×109m3

g فرض
فرض می شود میزان تغذیه ساالنه فعلی سفره با شرایط 
جوی فعلی در آینده نیز ادامه پیدا کند. همان طور که در 
محاسبات فوق بیان شد این میزان ساالنه برابر 80 میلیون 

مترمکعب است.
h

میزان برداشت فعلی از سفره 720 میلیون متر مکعب در 
نظر گرفته شده بود.

i
با تمام شدن ذخایر آبی رفسنجان، میزان آب قابل برداشت 
کمتر از میزان آب ورودی ساالنه به سفره که حدود 80 

میلیون مترمکعب تخمین زده شد، خواهد بود.
j محاسبه

اگر از این به بعد به روش خطی با کاهش برداشت روبرو 
باشیم متوسط میزان برداشت ساالنه تا زمان رسیدن به 

تعادل جدید برابر است با 400 = 2  ÷ )720 + 80( میلیون 
مترمکعب برداشت ساالنه خواهد بود.

k محاسبه
با توجه به 6 میلیارد مترمکعب ذخیره، تخمین باقی مانده 

عمر ذخایر آبی رفسنجان با فرض کاهش خطی برابر با:
6×109m3 ÷400×106m3 =15

سال خواهد بود.
محاسبه این فرض کاهش خطی میزان افت برداشت ساالنه، 
از عقالنیت به دور است زیرا امکان ندارد که بین سال 14 
و 15 برداشت از 400 میلیون مترمکعب به طور ناگهانی به 

80 میلیون مترمکعب افت کند.
وضعیت پسته

نتیجه گرفت در حال  باال می توان  به محاسبات  با توجه 
حاضر از حدود 1400 حلقه چاه عمیق با بیش از 70 هزار 
هکتار باغ پسته، در پایان عمر سفره آبی قریب 180 حلقه 
اینکه هر چاه 17  با دانستن  باقی خواهد ماند.  آبده  چاه 
لیتر در ثانیه ای با آبیاری تحت فشار حدود 50 هکتار باغ 
را می توان آبیاری کرد، سرانجام 9 هزار هکتار باغ پسته در 

جلگه رفسنجان، نوق و انار باقی خواهد ماند.
در شرایط رفسنجان، از هر 9000 هکتار باغ پسته امکان 
تولید متوسط 13500 تن پسته به ارزش 108 میلیون دالر 
)نرخ سال 94 که 8 هزار دالر در هر تن است( خواهد بود. 
از این مقدار، حدود 70 میلیون دالر عایدات خالص قابل 

پیش بینی است. 
چنانچه متوسط خرج هر خانوار را در سال، 20 هزار دالر 
فرض کنیم، حدود 3500 خانوار در جلگه رفسنجان، نوق و 
انار از محل درآمد ناشی از پسته می توانند روزگار بگذرانند.

آیا طرح های  که  است  پرسش مطرح  این  اینجا  در  حال 
هر  جایگزینی  قیمت  که  آب  انتقال  و  سازی  شیرین 
مترمکعب آب 3 تا 4 دالر )نرخ سال 93( پیش بینی شده 
است، می تواند بیش از 60 هزار هکتار باغ بدون آب این 

دشت را آبیاری کند؟
از سوی دیگر بد نیست بدانیم، هم اکنون فقط برای آب 
آشامیدنی شهر کرمان شرکت آب منطقه ای کرمان تحت 
و  نیرو، مجوز صدور 50 حلقه چاه عمیق  وزارت  نظارت 
برداشت سالیانه 50 میلیون مترمکعب از باالدست سفره 
آبی رفسنجان را به بخش دیگری از همان وزارت خانه به 
کرده  صادر  رایگان  به طور  و  رفسنجان  کشاورزان  هزینه 
است. با این حساب می توان گفت که با این عمل، 50 درصد 
آب کشاورزی جلگه رفسنجان به صورت یارانه ای و تقریباً 
قرار  دیوآب ساالران  و  شهری  مرفه هان  اختیار  در  مجانی 
خواهد گرفت و دیگر نمی توان چکش 94 درصد مصرف 
فرود  کشاورزان  سوخته  آفتاب  فرق  بر  را  کشاورزی  آب 
آورد. اگر مصرف آب آشامیدنی و مصارف صنعتی شهرهای 
باغین، کبوتر خان، رفسنجان، کشکوئیه، بیاض، انار و نوق را 
از آب کشاورزان رفسنجان اختصاص داد؛ احتماالً دیر یا زود 
94 درصد آب قابل استحصال رفسنجان را دیوآب ساالران 
و شهرنشینان در اختیار خواهند داشت و 6 درصد برای 
صدای  روزی  نکند  خدا  بماند.  باقی  کشاورزان  معیشت 
از  دادخواهی خانواده های کشاورز سه هزار ساله، فلک را 

خواب بیدار کند.
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ماهنامه پسته- خسارت ناشی از حمله  آفت سن قبل 
از سخت شدن پوست استخوانی پسته، مانند سنک ها 
است و باعث اضمحالل پوست استخوانی و ایجاد ناحیه 

سفیدرنگ تورمانندی در داخل پوست می شود. 
تعداد  با  ها،  سن  توسط  دیده  خسارت  های  دانه  غالباً 
طبیعی  بصورت  که  دیگری  های  دانه  از  زیادی  بسیار 
کم نسبتاً  تعداد  دلیل  به  ریزند.  می  کنند،  می   ریزش 
 سن ها در اول فصل و قابلیت درخت برای جبران دانه 
های سقط شده، خسارت سن ها  در اول فصل و قبل 
از سخت شدن پوست استخوانی، بندرت باعث خسارت 

اقتصادی قابل توجهی می شود. 
خسارت آفات سن پس از سخت شدن پوست استخوانی 
باعث نکروزه شدن مغز پسته می شود و قسمتی از مغز 
پسته سیاهرنگ شده و طعم نامناسبی پیدا می کند و از 

بازار پسندی آن می کاهد.
اوایل صبح-زمانی  در  پایش سن ها  برای  زمان  بهترین 
که این حشرات فعالیت کمتری دارند- است. برای جمع 
سینی  یک  ها،  سن  جمعیت  تعیین  و  ها  نمونه  آوری 
زیر خوشه ها قرار داده می شود و سپس با زدن ضربه 
به شاخه،این نمونه گیری انجام و تعداد سن ها شمرده 
می شود. همچنین بررسی البالی علف های هرز داخل و 
حاشیه بیرونی باغ برای یافتن این حشره توصیه می شود.

سموم  آفت،  های  سن  با  شیمیایی  مبارزه  برای 
مختلفی وجود دارد که در ذیل به معرفی برخی از 

این سموم می پردازیم:

نام  با  کشی  حشره  موثره  ماده  هالوترین  سای  المبدا 
تجاری کاراته زئون است. حشره کش کاراته زئون برای 
مبارزه با آفات غالت )گندم و ..( در ایران به ثبت رسیده 
است و حد مجاز بیشینه باقیمانده آن در پسته صادراتی 

به اتحادیه اروپا 5 صدم میلی گرم در کیلوگرم است. 
از  یکی  زئون  کاراته  موثره  ماده  که  است  ذکر  شایان 
مشتقات موجود در حشره کشی با نام تجاری افوریا است 
که هر دوی این حشره کشها در ایران به ثبت رسیده اند. 
البته افوریا تنها برای مبارزه با سن و سنک پسته به ثبت 

رسیده است. 
از گروه  تماسی  هالوترین یک حشره کش  المبدا سای 
جمله  از  زیادی  حشرات  برعلیه  که  است  پایریتروید 
سن ها و سنک ها موثر است. این حشره کش به علت 
است  قادر  حشرات  از  وسیعی  طیف  روی  اثرگذاری 

حشرات مفید را نیز از بین ببرد.
بعد از مصرف این گروه سموم،امکان طغیان آفت پسیل 
)شیره خشک( به علت از بین رفتن حشرات مفید افزایش 
می یابد. دوام ماده موثره المبدا سای هالوترین در خاک 
کارنس  دوره  و  است  شده  گزارش  روز   84 تا   28 بین 
سمپاشی  میوه  خوردن  پاشی،که  سم  از  روزبعد  )تعداد 
حاد  مسمومیت  ایجاد  درانسان  مدت  این  از  پس  شده 

توصیه شده  مصرف  میزان  به  توجه  با  آن  کند(  نمی 
نباتات  توسط سازمان حفظ  برای محصول گندم  سم 

ایران35 روز اعالم شده است.
باید توجه داشت که دوره کارنس با فاصله زمانی پیش 
نشود.  اشتباه   PHI(Pre-Harvest Interval( برداشت  از 
مورد  سم  با  سمپاشی  آخرین  بین  زمانی  PHIفاصله 

است؛  محصول  برداشت  زمان  تا  گیاه  یک  روی  نظر 
زیر حد  میوه  بافت  در  موجود  میزان سم  که  بطوری 

مجاز بیشینه باقیمانده قرارگیرد. 
دوره PHI در کشورهای مختلف متفاوت است. به عنوان 
برداشت  و  سمپاشی  آخرین  بین  زمانی  فاصله  مثال 
محصول گندم در آمریکا برای حشره کش هایی از قبیل 
دلتامترین 7 روز، المبدا سای هالوترین14 روز و برای 

حشره کش کلروپریفوس 21 روز است.
نشود  رعایت   PHI دوره  اگر  که  است  ذکر  شایان 
قرار  مصرف  مورد  شده  زود-برداشت  محصول  و 
گیرد،احتمال مسمومیت مزمن مصرف کننده محصول 

با استفاده مکرر در دراز مدت، افزایش خواهد یافت.
گروه  از  دیگری  کش  حشره  سن ها  با  مبارزه  برای 
دارد.این  وجود  )آمبوش(  پرمترین  نام  با  پایریتروید 
نکته حائز اهمیت است که این سم نیز طیف وسیعی از 
حشرات از جمله حشرات مفید را می کشد.فاصله زمانی 
بین آخرین سمپاشی با این آفت کش تا زمان برداشت 

محصول پسته)درکشور آمریکا(وجود ندارد. 

برای مبارزه با سن از چه سمی استفاده کنیم؟

  تصــویر دو نــوع سن رایــج در
 باغات پستـه استان کرمان

 لکه های نکروتیک 
بر روی مغـز پسـته 

لکه سفید توری مانند

 محل فرو رفتن
 خرطوم ســن

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r605300411.html
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نسرین صباحی*-ساالنه میلیون ها دالر صرف مبارزه 
با علف های هرز در مزارع و باغ ها می شود.این معضل به 
عنوان یکی از مهم ترین مشکالت دائمی باغداران پسته 
دلیل  به  اخیر  سال های  در  که  طوری  به  است؛  مطرح 
افزایش گونه های مختلف علف های هرز و خسارت آن ها 
محققین  توجه  و  باغداران  حساسیت  پسته  باغات  در 
شده  جلب  هرز  علف های  مدیریت  به  کشاورزی  بخش 
استفاده  در  رقابت  افزایش  موجب  هرز  علف های  است. 
از منابع و نهاده ها، مصرف مواد غذایی از خاک، انتقال 
بیماری ها، میزبانی آفات، کاهش رشد درختان، کاهش 
عملکرد،  کاهش  گل دهی،  در  تأخیر  غنچه دهی،  میزان 
کیفیت میوه و مقاومت به سرما می شوند. همچنین این 
حشرات  جوندگان،  برای  پناهگاهی  ناخواسته  عوامل 
بر  روز  به  روز  ازاین جهت،  و  بوده  زا  بیماری  عوامل  و 

اهمیت مبارزه با آن افزوده می شود.
بالغ بر 120 گونه علف هرز از باغات پسته کشور گزارش 
شده است و بیش از 80 گونه آن در باغات استان کرمان 
حضور دارند. از این تعداد 19 گونه آن در بیش از 50 
درصد از باغ ها وجود دارند که عبارت اند از: َمرغ، اسفناج 
صحرایی،  پیچک  تلخه،  خارشتر،  شیرین بیان،  باغی، 
اسفند، علف شور، چسبک )دوستو(، زارقو،ازمک )موکو(، 
بارهنگ، کاهوک، سلمک، جو وحشی، هفت بند، قیاق 
بین  از  که  نرم  شیر  و  جغجغه  خارخسک،  )سورگوم(، 
اسفناج  گونه های فوق علف هرزَمرغ )هریز(، خارشتر و 
مرتبه دوم  و در  دارند  قرار  اهمیت  اول  باغی در درجه 
شور،  هفت بند،  سلمک،  صحرایی،  پیچک  گونه های: 
گونه های  به  توجه  با  تلخه.  و  چسبک  شیرین بیان، 
عمومی و غالب می توان نتیجه گرفت که در باغات پسته 
بیشتر علف های هرز زمین های بایر و گونه های مقاوم به 

شوری و کم آبی وجود دارند.
کنترل  و  پسته  هرز  علف های  کنترل  صحیح  مدیریت 
جمعیت آن در حد آستانه اقتصادی مستلزم آشنایی با 
و  باغات  به  انتقال  نحوه  و  مزاحم  گیاهان  این  بیولوژی 

روش های رشد و تکثیر آن ها است. 
علف های هرز پسته از لحاظ طول دوره رویش به 

سه دسته  زیر تقسیم می شوند:
از  را  خود  زندگی  دوره  یک ساله:  هرز  علف های   -1
جوانه زدن، رشد و تولید گل و بذر در کمتر از یک سال 
این  در  پسته  باغات  هرز  گیاهان  اکثر  می کنند.  کامل 
گروه جای دارند. کنترل آن ها آسان، اما به دلیل انتشار 
به وسیله بذر و فراوانی بذور خفته و حفظ قوه نامیه بذر 
به مدت طوالنی و رشد سریع بیش از کنترل علف های 
یک ساله  هرز  علف های  می باشند.  هزینه بر  دائمی  هرز 
باغی )سلمه چنار(، جارو، سلمه تره، کاسنی و  اسفناج 
رقابت  درختان  با  غذایی  مواد  و  آب  جذب  در  ترشک 
ایجاد  برداشت محصول  و در  آفات شده  پناهگاه  کرده، 

اختالل می کنند.
در  را  خود  زندگی  دوره  دوساله:  هرز  علف های   -2
دو سال کامل می کنند. سال اول رشد رویش داشته و 
ایجاد روزت می کنند )برگ های طوقه ای( و در سال دوم 
به گل و بذر رفته و بعد می میرند. این گیاهان برای گل 
دادن به یک دوره سرما نیاز دارند. باید توجه داشت که 
گیاهان هرز دوساله، در سال اول و در دوره رشد برگی 
شیمیایی  سموم  جمله  از  کنترل  مختلف  روش های  به 
حساس ترند و بایستی قبل از به گل رفتن و تولید بذر 
پسته  هرز  گیاهان  از  کمی  تعداد  کرد.  مبارزه  آن ها  با 
کنگروحشی،  مانند  دارند.  قرار  گروه  این  در  کرمان  در 

زلف پیر، هویج وحشی و گل ماهور.
زندگی  سال  دو  از  بیش  دائمی:  هرز  علف های   -3
از  تعداد  و  بذر  توسط  آن ها  از  تعدادی  می کنند. 
خزنده  ساقه های  خزنده،  رویشی  اندام های  طریق 
تکثیر  )ریزوم(  ساقه هایزیرزمینی  و  روزمینی)استولون( 
کاردی،  قاصدک  گل  دائمی  هرز  علف های  می یابند. 
)َمرغ(،  هریز  گونه های:  و  بذر  توسط  کبیر  بارهنگ 
گزپیچ،  ازمک،  بیان،  شیرین  خارشتر،  حلفه،  نی،قیاق، 
جغجغه و پیچک صحرایی توسط اندام های روش خزنده 
تکثیر می شوند. کنترل دائمی های خزنده بسیار مشکل 
برود،  بین  از  آن ها  هوایی  قسمت های  چنانچه  و  است 
می شود.  انجام  زیرزمینی  اندام های  مجددتوسط  رشد 
و  بوده  بایر  اراضی  گیاهان  از  بیش تر  دائمی  گونه های 
باغ هایی که عملیات شخم و خاک ورزی در  بیش تر در 
آن ها به درستی انجام نشده است و فواصل آبیاری منظم 

نیست رویش دارند.
نحوه خسارت:

علف های هرز، گیاهان سرسخت و سمجی می باشند که 
در کسب آب و نور و موادغذایی با درخت به شدت رقابت 
می کنند و با توجه به گسترده بودن سیستم ریشه ای و 
رشد سریع در شرایط نامساعد،خاک را به سرعت از آب 

و مواد مغذی خالی می کنند.
نمو  و  رشد  جهت  مناسب  رطوبت  هرز،  وجودعلف های 
فراهم  را  درختان  طرقه  اطراف  در  بیماری زا  عوامل 
می کنند. ریزوم های گیاهان هرز دائمی ترشحات سمی 
از خود خارج می کنند که موجب ضعف درختان و کاهش 
رشد آن ها به خصوص در درختان جوان می شود. علف 
هرز گزپیچ )علف خرس( در صورت عدم کنترل داخل 
شاخه پیچیده و با باال رفتن از آن ها به شکل چتر روی 
درختان را پوشانده و مانع رسیدن نور کافی به درختان 
و در نهایت خشکیدن آن ها می شود. انتشار این گونه به 
آهستگی انجام شده و قطع و کندن آن در اویل ظهور و 
آلودگی از انتشار آن جلوگیری می کنند. اکثر علف های 
هرز یک ساله نظیر، چسبک، جوموشی و توق در عملیات 
نی،  گیاهان  می کنند.  اشکال  ایجاد  برداشت  و  داشت 

مدیریت کنترل علف های هرز باغات پسته؛

گزارش 120 گونه علف هرز از باغات پسته کشور

علف هرز آدور

علف هرز شیرین بیان 

علف هرز مکو

علف هرز شور

تعـــدادی از علــف های هرز 
 باغـــات پستــه
 استـان کــرمان
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حلفه، بارهنگ بیشتر در کانال های آبیاری و اطراف آن ها 
رشد کرده عملیات آبیاری و آب رسانی را مختل می کنند. 
علف های هرز شور، زارقو، اسفند و پنیرک میزبان واسط 
سن های پسته بود و بایستی قبل از هجوم سن ها به باغ 
از بین برده شوند تا از تکثیر و خسارت سن جلوگیری 
میزبان  خارشتر  و  ازمک  هرز  علف های  همچنین  شود. 
کنه  های خانواده اریوفید هستند. کنه ها روی این گیاهان 
تکثیر و توسط باد بر روی درختان پسته انتقال و انتشار 
باغاتی  در  نیز  درختی  مطلق سس  انگل  گیاه  می یابند. 
که بهداشت و کنترل علف های هرز صورت نمی گیرد به 
صورت لکه های ظاهر شده و اندام های مکنده خود را به 
داخل بافت درخت وارد کرده و مستقیماً از شیره نباتی 
آوندهای درختان تغذیه کرده و باعث ضعف و در نهایت 

خشکیدن درختان می شود.
مدیریت مبارزه

باغات  مدیریت مؤثر و کارآمد در کنترل علف های هرز 
آن  در  آن هاست که  با  تلفیقی  مبارزه  از  استفاده  پسته 
و  بیولوژیکی  مکانیکی،  زراعی،  مختلف  روش های  از 
جمعیت  رساندن  و  هرز  علف های  کنترل  در  شیمیایی 
آن به زیر آستانه زیان اقتصادی استفاده می شود. در این 
مدیریت بایستی به موقعیت مکانی، شرایط اقلیمی، نوع 
به دلیل  امروزه  آبیاری توجه داشت.  خاک و روش های 
از  ناشی  زیست محیطی  خطرات  و  اقتصادی  هزینه های 
هرزبه  علف های  شدن  مقاوم  و  سموم  بی رویه  کاربرد 
بایستی  غیرشیمیایی  روش های  از  استفاده  علف کش ها 
روش های  کاربرد  گیرد.  قرار  نظر  مد  پیش  از  بیش 
مدیریتی کارآمد و با حداقل استفاده از سموم شیمیایی 
در کنترل علف های هرز از اهداف کشاورزی پایدار بوده و 
عالوه بر آن موجب مبارزه بهتر با علف های هرز می گردد. 
در گام نخست پیشگیری از آلودگی باغ به علف های هرز 
کودهای  از  استفاده  و  بهداشت  رعایت  طریق  از  جدید 
دامی پوسیده و خاک های تمیز که سابقه آلودگی نداشته 
و همچنین استفاده از ابزار و ماشین آالت کشاورزی تمیز 
و عاری از آلودگی به بذور و بقایای علف های هرز است. 
قبل از احداث باغات جدید با آبیاری و شخم های متوالی 
و  هرز  علف های  رفتن  بذر  به  و  گلدهی  از  قبل  زمین 
در صورت لزوم استفاده از علف کش های عمومی بایستی 
باغ  احداث  از  قبل  بذری زمین  و ذخیره  علف های هرز 

کاهش یابد.
مبارزه غیرشیمیایی

دارای  که  باغاتی  در  ارگانیک  کشاورزی  اجرای  برای 
کاربرد  جای  به  است  درختان  ردیفی  و  منظم  فواصل 
انواع مالچ ها )گیاهان پوششی نظیر چاودار  از  علف کش 
که قدرت رقابت خوبی با علف های هرز دارد، کاه و کلش 
گندم و جو و یا پوشش پالستیک( می توان برای از بین 

بردن علف های هرز بین ردیف ها استفاده کرد.
استفاده از مالچ  می تواند رطوبت خاک را حفظ نموده و 
مانع از رسیدن نور به بذور و جوانه های علف هرز گردد. 
اواسط  در  پالستیک  پوشش  زیر  باالی  دمای  همچنین 
می شود.  هرز  علف های  برگ های  سوزندگی  باعث  روز 
و کلش(  )کاه  آلی  مالچ های  انجام شده  تحقیقات  طبق 

در  آب  نگهداری  قدرت  افزایش  خاک،  حفاظت  سبب 
خاک، تأمین ازت و مواد غذایی مورد نیاز گیاه و کنترل 

علف های هرز می گردند.
چنکک،  دیسک،  مانند  کشاورزی  ادوات  از  استفاده 
رتیواتور و یا شعله افکن نیز در بین ردیف های درختان 
اوایل  تیلر در  و  از شخم  استفاده  استفاده کرد.  بایستی 
مؤثر  هرز  یک ساله  علف های  کاهش  برای  رویش  فصل 
است. همچنین استفاده از شخم عمیق در اواخر زمستان 
نیز نقش مهمی در مدفون کردن بذور و ریزوم علف های 
هرز دائمی دارد. الزم به ذکر است از آن جا که علف های 
هرز دائمی مانند َمرغ، خارشتر، گزپیچ و پیچک صحرایی 
شدن  قطعه قطعه  لذا  می یابند  تکثیر  ریزوم  طریق  از 
گیاهان  این  بیشتر  تکثیر  و  پراکندگی  باعث  ریزوم ها 
غیر  شخم های  از  حتی االمکان  بایستی  لذا  می شود. 

ضروری خودداری شود.
مبارزه شیمیایی

با  تلفیق  در  علف کش ها  از  موقع  به  و  صحیح  استفاده 
سایر روش ها می تواند نتیجه رضایت بخش داشته باشد، 
زمان و میزان مصرف علف کش مصرفی در کنترل مؤثر 
لحاظ  بایستی  زیست محیطی  آلودگی  از  جلوگیری  و 
گردد. در هنگام مصرف علف کش ها، علف های هرز باید 
باشند.  فعال  رشد  دارای  و  شاداب  رویش،  ابتدای  در 
شاداب  موجب  سم پاشی  از  قبل  روز  چند  باغ  آبیاری 
شدن علف های هرز و جذب بهتر علف کش می شود. باید 
توجه داشت که گرمای زیاد و تشنگی علف های هرز اثر 
سموم را کاهش می دهد لذا سم پاشی بایستی در هوای 
خنک و آرام )صبح زود و یا بعدازظهر( انجام شود و برای 
استفاده  زیاد  امالح  دارای  یا  و  از آب گل آلود  سم پاشی 

نشود.
کنترل  جهت  اختصاصی  علف کش  پسته  باغات  در 
شامل  رایج  سموم  و  ندارد  وجود  هرز  علف های 

علف کش های عمومی بدین شرح می باشند؛
-  پاراکوات )گراماکسون(: یک علف کش تماسی بوده 
کنترل  در  و  می برد  بین  از  را  گیاه  سبز  قسمت های  و 
دائمی  هرز  گیاهان  است.  مؤثر  یک ساله  هرز  علف های 
با تکرار سم پاشی ضعیف شده و کنترل می شود. میزان 
مصرف این علف کش 5-3 لیتر در هکتار است. الزم به 
مورد  سم پاش  بایستی  سم پاشی  از  قبل  که  است  ذکر 
هکتار  در  مصرفی  آب  میزان  و  شده  کالیبره  استفاده 

تعیین گردد.
- گلیفوسیت )رانداپ(: علف کشی سیستمیک بوده و 
تنها از برگ جذب می شود لذا از پاشیدن بر روی برگ و 
پاجوش درختان بایستی جلوگیری شود. میزان مصرف 
هرز  علف های  نوع  به  بسته  هکتار  در  لیتر   10-15 آن 
است. الزم به ذکر است که میزان مصرف آب در هکتار 
از 400-350 لیتر متغیر است. البته می توان در اختالط 
رانداپ با سولفات آمونیوم میزان مصرف سم را به 8 لیتر 

در هکتار کاهش داد.
- علف کش گاالنت:علف کش سیستمیک و اختصاصی 
علف های هرز کشیده برگ نظیر جو موشی و قیاق است 
و بر روی پهن برگ ها بی تأثیر است. الزم به ذکر است که 

حتی االمکان بایستی از مصرف علف کش های سیستمیک 
در باغات جوان اجتناب کرده و در صورت مصرف بایستی 

کلیه مسائل احتیاطی رعایت شود.
*کارشناس ارشدعلف های هرز مرکز تحقیقات کشاورزی و 

منابع طبیعی استان کرمان

علف هرز هریز

علف هرز سس

علف هرز گزپیچ

علف هرز اسپند

تعـــدادی از علــف های هرز 
 باغـــات پستــه
 استـان کــرمان










