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20 فروردیــن امســال بــه ســراغ مهنــدس حســین رضایــی، مدیــر جهــاد 
کشــاورزی شهرســتان رفســنجان رفتیــم تــا از وضعیــت باغــات منطقــه 
رفســنجان در شــروع فصــل باخبــر شــویم. در ادامــه مشــروح مصاحبــه 
ــاز  ــا حســین رضایــی در خصــوص ســرمازدگی و وضعیــت تأمیــن نی ب

ســرمایی را مــی خوانیــد.
ابوالفضل زارع نظری

ــل را  ــروع فص ــت ش ــال وضعی ــدس! امس ــای مهن       آق
ــد؟ ــی کنی ــی م ــور ارزیاب چط

امســال خیلــی خــوب شــروع شــد. نحــوه ی تــورم جوانــه هــا و وضعیت 
ــری و  ــای اکب ــم ه ــن رق ــن بی ــود. در ای ــی ب ــی عال ــل خیل ــروع فص ش
ــوب  ــم خ ــی ه ــای فندق ــم ه ــد و رق ــر بودن ــه بهت ــی از هم ــد آقای احم
ــر از  ــه رشــد زایشــی بســیار جلوت ــار نشســتند و در ایــن ســه واریت ــه ب ب
رشــد رویشــی بــود. البتــه ســرمازدگی در بعضــی مناطــق باعــث ایجــاد 
ــق  ــنجان و مناط ــی رفس ــه غرب ــت. در حوم ــده اس ــد ش ــال در رش اخت
ــه ســایر مناطــق  ــاد کشــکوئیه ســرمازدگی بیشــتری نســبت ب احمــد آب
ــا  ــن 10 ت ــال بی ــه امس ــراغ دارم ک ــی را س ــود. باغات ــی ش ــاهده م مش
ــرمازدگی در دو  ــال س ــد. امس ــده ان ــرمازدگی ش ــار س ــد دچ 90 درص
مرحلــه اتفــاق افتــاد. یــک مرحلــه اوایــل فروردیــن مــاه و بعــدی در 15 
فروردیــن بــود. البتــه در ایســتگاه هواشناســی رفســنجان دماهــای ثبــت 
شــده زیــر 2.5 درجــه ســانتی گــراد نبودنــد. از بهرمــان نــوق تــا ایســتگاه 
هواشناســی 85 کیلومتــر فاصلــه اســت و منطقــه کشــکوئیه تــا ایســتگاه 
ــیر  ــن مس ــاً در ای ــه دارد و مطمئن ــر فاصل ــل 40 کیلومت ــنجان حداق رفس

مناطــق زیــادی هســتند کــه دچــار اُفــت دمــا شــده انــد.
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          ســرمازدگی در درخــت پســته بــه چــه 
پارامترهایــی بســتگی دارد؟

از مهمتریــن پارامترهــا مــدت زمــان و میــزان دمــا اســت. 
بــا افزایــش مــدت زمــان در دماهــای پاییــن مقــدار 
ــد. امــا امــکان دارد دماهــای  خســارت افزایــش مــی یاب
پاییــن بــا مــدت زمــان زیــاد هــم وجــود داشــته باشــد که 
باعــث خســارت ســرمازدگی چشــمگیری نشــود. در این 
حالــت باتوجــه بــه مدیریــت کــف بــاغ میــزان خســارت 
ــر  ــن تیل ــه زمی ــی ک ــا، جاهای ــت. در بازدیده ــر اس متغی
ــود در  ــی ش ــاهده م ــرمازدگی مش ــد س ــده 100درص ش
حالــی کــه در بــاغ هــای مجــاور کــه زمیــن تیلــر نشــده 
بــود اثــری از ســرمازدگی وجــود نداشــت. همچنیــن در 
باغاتــی کــه پوشــش علــف داشــتند ســرمازدگی بیشــتر 
ــاغ  ــب ســرماهایی کــه در ب ــود. غال از باغــات مجــاور ب
ــی  ــری م ــا تدابی ــوع تشعشــعی هســتند کــه ب ــم از ن داری
ــا  ــول روز ب ــرد. در ط ــر ک ــارت را کمت ــن خس ــوان ای ت
تابیــدن خورشــید زمیــن گــرم مــی شــود و ایــن گرمــا در 
ــره شــده و در طــول شــب از زمیــن ســاطع  خــاک ذخی
مــی شــود. روزهایــی کــه هــوا ابــری اســت دمــای 
خــاک بــاال نمــی رود و در شــب گرمایــی کــه از زمیــن 
بیــرون مــی رود بــه انــدازه ای نیســت کــه بتوانــد محیــط 
گیــاه را گــرم نگــه دارد و دمــای ســطح خــاک بــه زیــر 
صفــر مــی رســد، در ایــن شــب هــا احتمــال ســرمازدگی 
وجــود دارد. معمــوالً دماهــای پاییــن نیــم تــا یــک 
ســاعت قبــل از طلــوع خورشــید اتفــاق مــی افتــد. بهتــر 
اســت باغــدار یــک دماســنج بــه همــراه داشــته باشــد و 
وقتــی دمــا بــه مثبــت 4 رســید در آنجــا تمهیــدات مقابلــه 

ــا ســرمازدگی را انجــام دهــد. ب
از  پیشــگیری  بــرای  شــما  توصیــه         

چیســت؟ ســرمازدگی 
ــت  ــر اس ــود دارد بهت ــی وج ــرما زدگ ــال س ــر احتم  اگ
ــی  ــت. بعض ــه داش ــرم نگ ــدی گ ــا ح ــاغ را ت ــط ب محی
ــه  ــد ک ــی کنن ــتیک م ــش زدن الس ــه آت ــدام ب ــراد اق اف
اصــًا قابــل توصیــه نیســت؛ چــون ســقف وارونگــی دمــا 
را تغییــر مــی دهــد و حــرارت بــه طــور مســتقیم بــاال مــی 
رود و تأثیــر زیــادی در افزایــش دمای باغ نــدارد. توصیه 
کاربــردی بــرای گــرم کــردن بــاغ ایــن اســت کــه نخالــه 
هــای پســته را در خیابــان هــای وســط بــاغ بــه صــورت 
کپــه ای بــا فاصلــه 5 متــر گذاشــته و بهتــر اســت در هــر 
ــه  ــه وجــود داشــته باشــد. هــر کپ ــار حــدود 40 کپ هکت
ــدود 20  ــیمیایی در ح ــود ش ــی ک ــک گون ــدازه ی ــه ان ب
کیلوگــرم اســت. معمــوالً از نخالــه هــای پســته و پوســت 
ــه 4  ــر کپ ــر روی ه ــود و ب ــی ش ــتفاده م ــخت آن اس س
تــا 5 لیتــر گازوئیــل و آب مخلــوط کــرده و آتــش مــی 
زننــد. مخلــوط کــردن آب بــا گازوئیــل بــه ایــن علــت 
اســت کــه مــواد ســریع نســوزند. در بعضــی از  بــاغ هــا 
در ارتفــاع 10 تــا 12متــری از ســطح زمیــن ماشــین تولید 
ــوای  ــا ه ــاال را ب ــرم ب ــوای گ ــه  ه ــد ک ــرارداده ان ــاد ق ب
ــد  ــاغ مخلــوط کــرده و تاحــدی مــی توان ســرد کــف ب
ــد  ــتگاه مول ــه دس ــد. البت ــری کن ــرمازدگی جلوگی از س

ــاد هــم ســاخته شــده کــه دمــای محیــط را  رطوبــت و ب
ــاال نگــه داشــته و خــوب جــواب داده اســت. ب

           وارونگی دما به چه معناست؟
ــن  ــطح زمی ــن از س ــاع گرفت ــا ارتف ــادی ب ــت ع  در حال
دمــا کاهــش مــی یابــد؛ ولــی در زمــان ســرمازدگی ایــن 
قضیــه برعکــس اســت؛ در حالــی کــه کــف بــاغ ســرد 
ــه  ــر مــی شــود. ب ــاع هــوا گرمت ــا افزایــش ارتف اســت، ب
ــه  ــا 15درج ــا 10ت ــری دم ــاع 15 مت ــال در ارتف ــور مث ط
ــه  ــر اســت. ب ــر دمــا کمت ــی در ارتفــاع هــای پاییــن ت ول
ــی  ــی م ــورژن حرارت ــا این ــا ی ــی دم ــث وارونگ ــن بح ای

ــد.  گوین

           آیــا ســرمازدگی در درختــان پســته فقــط 
در دماهــای زیــر صفــر و صفــر اتفــاق مــی افتد؟

بلــه. امــا در دماهــای مثبــت و نزدیــک بــه صفــر احتمــال 
ــان  ــدت زم ــر م ــاً اگ ــود دارد خصوص ــرمازدگی وج س
ــا  ــد. ام ــته باش ــود داش ــاغ وج ــا در ب ــن دماه ــی ای طوالن
ــاه در آن قــرار  ــه مرحلــه ی رشــدی کــه گی ــا توجــه ب ب
ــاوت  ــف متف ــه دماهــای مختل دارد تحمــل آن نســبت ب
ــی  ــه قوچ ــی و کل ــد آقای ــم احم ــال در رق ــت. امس اس
ــیاری از  ــی در بس ــود ول ــی نب ــن پاش ــه روغ ــی ب احتیاج
ــد  ــث ش ــن باع ــد و ای ــام ش ــی انج ــن پاش ــق روغ مناط
ــاً در 25 اســفند در  درختــان زودتــر ســبز شــوند و تقریب
همــه ارقــام تــورم جوانــه هــا شــروع شــد. خصوصــاً رقــم 
کلــه قوچــی دچــار ســرمازدگی شــد و تــا 30 درصــد بــه 

ــان خســارت زد. ــن درخت شــاخه هــای پایی
         آیــا ســرمازدگی در ارتفاعــات مختلــف 

درخــت تفــاوت دارد؟
بلــه. در ســرمازدگی اول فروردیــن شــاخه هــای پایینــی 
ــی  ــای باالی ــاخه ه ــه ش ــبت ب ــتری نس ــرمازدگی بیش س
ــی  ــرما زدگ ــاال س ــه ب ــر ب ــک مت ــاع ی ــتند و از ارتف داش

ــود. ــی کــم ب خیل
          امســال میــزان خســارت ســرمازدگی در      

ــه بود؟  منطقــه رفســنجان چگون
ــاغ  ــرمازدگی در ب ــد س ــاً 30 درص ــط تقریب ــور متوس بط
ــل توجــه  ــرآورد مــی شــود. قاب هــای شــهر و اطــراف ب
اســت کــه ســرمازدگی هــا در بعضــی از مــکان هــا 
تکــرار مــی شــود. معمــوالً پســت تریــن مناطــق بیشــترین 
ســرمازدگی را دارنــد، مثــًا در کوثرریــز معیــن و رســتم 
آبــاد هرنــدی تــا 90 درصــد ســرمازدگی وجــود داشــت.

          بــر چــه اساســی درصــد ســرمازدگی را 
مــی ســنجید؟

بیشتر با مشاهده و براساس تجربه است. 
ــاز  ــه ب ــی در مرحل ــرما زدگ ــا س              آی
ــم آن  ــود دارد؟ عالئ ــم وج ــه ه ــدن جوان نش
ــرگ از نظــر شــکل  ــه، گل و ب ــر روی جوان ب

ــت؟ ــری چیس ظاه
ــه  ــورم جوان ــه ت ــرمازدگی در مرحل ــه س ــی ک ــه. زمان بل
ــده نمــی شــود. امســال  ــاد عائمــی دی ــد زی ــاق بیفت اتف
در حومــه غربــی رفســنجان رقــم کلــه قوچــی در مرحلــه 
تــورم جوانــه دچــار ســرمازدگی شــد. ســرمازدگی 
ــه  ــه جوان ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــورم ب ــه ت در مرحل
هــا کمــی قــد مــی کشــند و بــا گــرم شــدن هــوا، 
ــم  ــد. عائ ــی ریزن ــده و م ــف ش ــا متوق ــه ه ــد جوان رش
ســرمازدگی در مرحلــه ارزنــو بــه ایــن صــورت اســت که 
سرشــاخه هــا مقــداری حالــت پژمردگــی پیــدا کــرده و 
بــرگ هــا خشــک شــده و خوشــه هایــی  کــه ســالم بــه 
نظــر مــی رســند بــا گــرم شــدن هــوا پــس از 4 تــا 5 روز 

ــد.  ــی ریزن م
          تجربــه ســرمازدگی از چــه زمانــی 
در رفســنجان وجــود داشــته اســت؟ و تــا چــه 

ــود دارد؟ ــال وج ــن احتم ــی ای تاریخ
ــن 15  ــت. در میانگی ــوده اس ــاه ب ــن م ــتر در فروردی بیش
ســال گذشــته از 25 فروردیــن بــه بعــد دیگر ســرمازدگی 
نداشــتیم. بایــد توجــه داشــت کــه آمــار هواشناســی زیاد 
قابــل تعمیــم نیســت. چیــزی کــه در مزرعــه اتفــاق مــی 
ــی  ــش بین ــای پی ــر از دم ــک ت ــه خن ــا 3 درج ــد 2 ت افت
ــنجان  ــرمازدگی در رفس ــن س ــت. بدتری ــی اس هواشناس
در ســال 1376 بــود و ســرما از نــوع جبهــه ای بــود کــه 
خســارت ســنگینی داشــت. در ســال هــای 83 و 84 نیــز 
ســرمازدگی وجــود داشــت و 50 درصــد محصول پســته 

اســتان از بیــن رفــت.
         آیــا آبیــاری در شــدت ســرمازدگی 

ــت؟ ــذار اس اثرگ
بلــه. امــا بهتــر اســت بــاغ بــه صــورت دو پشــته در میــان 
ــی  ــن باق ــادی آب در زمی ــم زی ــا حج ــود ت ــاری ش آبی
ــد  ــب بع ــود و ش ــام ش ــاری انج ــر آبی ــی اگ ــد. ول بمان
ــدت  ــد ش ــاق افت ــا اتف ــی دم ــد و وارونگ ــت کن ــا اف دم
ســرمازدگی را افزایــش خواهــد داد چــون زمیــن بیــش 

ــی شــود. از حــد ســرد م
ــا  ــر دم ــق ت ــنجش دقی ــرای س ــا ب            آی
در مناطــق مختلــف رفســنجان، برنامــه هــای 

ــت؟ ــده اس ــام ش ــی انج عملیات
ــا، ــت دم ــودن تعــداد ایســتگاه هــای ثب ــل کــم ب ــه دلی ب
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داده  هــای کمــی وجــود دارد. قــرار اســت در کشــکوئیه 
و جوادیــه فــاح ایســتگاه هواشناســی احداث شــود.

ــن  ــه ای بی ــی رابط ــر علم ــا از نظ            آی
تغذیــه و ســرمازدگی وجــود دارد؟

ــاه  ــر روی گی ــترس ب ــی اس ــام آنت ــه ن ــوادی ب ــا م در دنی
ــر روی درخــت پســته اثــری  اســتفاده مــی شــود ولــی ب
نداشــتند. اگــر میــزان عناصــری مثــل پتاســیم و کلســیم 
در درخــت بــاال باشــد و درخــت ضعــف عناصــر ماکــرو 
و میکــرو نداشــته باشــد،  تحملــش در مقابل ســرمازدگی 

افزایــش مــی یابــد.
          از نظــر علمــی کودهــای میکــرو و مــواد 
مغــذی چگونــه باعــث مــی شــود کــه تحمــل 
درخــت در مقابــل ســرما افزایــش مــی یابــد؟

بــه عنــوان مثــال کمبــود آهــن باعــث کاهــش فتوســنتز و 
تحلیــل انــرژی درخــت مــی شــود. پتاســیم باعــث غلیــظ 
ــر  ــی دیرت ــخ زدگ ــده و ی ــلولی ش ــیره س ــدن ش ــر ش ت

اتفــاق مــی افتــد.
ــاز ســرمایی             امســال وضعیــت تأمیــن نی

ــوده اســت؟ ــه ب در رفســنجان چگون
طبــق آمــار هواشناســی رفســنجان، 708 ســاعت ســرمای 
بیــن صفــر تــا 7 وجــود داشــته اســت کــه در مقایســه بــا 
مــدل یوتــا اختــاف زیــادی نــدارد. امســال نیــاز ســرمایی 
ــن  ــتر تامی ــته بیش ــال گذش ــه 3 س ــبت ب ــاعت نس 100 س
شــده اســت و ایــن ســرما از آذر مــاه شــروع شــد و تــا 10 
اســفند ادامــه داشــت و همــه رقــم هــا نیــاز ســرمایی شــان 
بــر طــرف شــد. رقــم اکبــری تنهــا رقمــی بــود کــه نیــاز 
ــا اطــاع رســانی  ــود کــه م ــن نشــده ب ســرمایی اش تأمی

کردیــم کــه باغــداران روغــن پاشــی کننــد.
ــرمایی  ــاز س ــدن نی ــرآورده نش ــم ب           عالئ

ــی شــود؟ ــه مشــخص م چگون
رشــد درخــت بــا تأخیــر اســت، دیرتــر ســبز مــی شــود و 
ــان هماهنــگ بیــدار نمــی شــوند. تعــداد ناخنــک  درخت

ــه  ــک برگچ ــت ت ــای درخ ــرگ ه ــت و ب ــاد اس ــا زی ه
ای مــی شــوند و میــوه ای هــم کــه تولیــد مــی کنــد بــی 
ــی باالســت و  ــا خیل ــت اســت. درصــد پوکــی آنه کیفی
ــی  ــه گل کم ــد جوان ــال بع ــرای س ــز دارد و ب ــته ری پس

تولیــد مــی کنــد.
        از چه تاریخی نیاز سرمایی را می سنجید؟

ــه.  ــورم جوان ــل از ت ــان قب ــا زم ــزی ت ــرگ ری ــان ب از زم
ــاز  ــاه شــروع شــد و نی ــزی از  3 آذر م ــرگ ری امســال ب

ــا 10 اســفند ســنجش شــد. ســرمایی ت
         آیــا نیــاز ســرمایی ارقــام مختلــف متفاوت 

؟ ست ا
ــا 600 ســاعت، احمــد  ــن 500 ت ــه قوچــی را بی ــم کل رق
اکبــری  فندقــی 800 ســاعت،  آقایــی 600 ســاعت، 
ــا 1200ســاعت تخمیــن مــی  1000ســاعت و چــروک ت
زننــد. البتــه هــر چــه درخــت جــوان تــر باشــد قطعــاً نیــاز 

ــت. ــر اس ــرمایی اش کمت س
        بــرای حــل مشــکل تأمیــن نیــاز ســرمایی 

چــه توصیــه ای داریــد؟
ــه و آبیــاری بســیاری از مســائل را حــل مــی کنــد.  تغذی
ــاری کار  ــه و آبی ــنی، تغذی ــای ش ــن ه ــاً در زمی خصوص
روغــن ولــک را انجــام مــی دهــد. روغــن ولــک را در 
ــن  ــون روغ ــیم چ ــی پاش ــزار م ــی، 30 در ه ــم فندق رق
ولــک در غلظــت هــای بــاال سرخشــکیدگی را افزایــش 
ــری 40 در  ــل اکب ــا مث ــم ه ــه رق ــی در بقی ــد. ول ــی ده م
هــزار و در جاهایــی کــه شــوری باالســت و خــاک هــم 
ــل  ــری قاب ــم اکب ــرای رق ــزار ب ــا 50 در ه ــت ت رس اس
ــن 15  ــی بی ــن پاش ــان روغ ــن زم ــت. بهتری ــه اس توصی
ــی  ــش اثربخش ــرای افزای ــت. ب ــفند اس ــا اول اس ــن ت بهم
روغــن بهتــر اســت روغــن پاشــی در شــب هایــی کــه یخ 
بنــدان و بارندگــی نیســت انجــام شــود. در شــوری بــاالی 
10 هــزار توصیــه مــی شــود روغــن پاشــی انجــام گیــرد. 
هــر چــه بافــت خــاک ســنگین تــر باشــد درختــان دیرتــر 
بیــدار مــی شــوند و جوانــه گل خوبــی تولیــد نمــی کننــد 
و مشــکل کمبــود منابــع گــرده و گرمــای آخــر فروردین 

پیــش مــی آیــد. بنابرایــن روغــن پاشــی درختــان کاشــته 
شــده در خــاک هــای ســنگین توصیــه مــی شــود.

        روغــن ولــک چــه تأثیــری بــر روی 
درخــت پســته دارد؟

ــاز مــی شــوند و  ــر ب درخــت و خوشــه هــا یکنواخــت ت
ــان  ــک زم ــاده در ی ــر و م ــان ن ــر روی درخت ــوالً ب معم
مــی پاشــند کــه بــا هــم بیــدار مــی شــوند و موقــع گــرده 

ــل وجــود داشــته باشــد. افشــانی همپوشــانی کام
ــه  ــرد روغــن ولــک  ب         از نظــر فنــی کارب

چــه صــورت اســت؟
بهتــر اســت در ســاعات ســرما پاشــیده نشــود. بیــن 
ســاعات 9 تــا 2 بعــد از ظهــر یــک نوبــت روغــن پاشــیده 
شــود و روغــن و آب کامــًا مخلــوط شــود. البتــه کیفیت 
روغــن خیلــی مهــم اســت کــه بایــد 90 درصــد آن 
پارافیــن باشــد. بایــد پوشــش یکنواختــی از روغــن روی 

ــود. ــیده ش ــت پاش کل درخ
         آیــا  روغــن ولــک بــرای درخــت مضــر 

اســت؟
بلــه. از معایــب روغــن ایــن اســت کــه در غلظــت 
ــود  ــی ش ــت م ــغ از درخ ــح صم ــث ترش ــاال باع ــای ب ه
ــه هــای  ــی دهــد و جوان ــش م و سرخشــکیدگی را افزای
خفتــه را زیــاد مــی کنــد و ناخنــک هــای زیــادی تولیــد 

ــوند. ــرس ش ــد ه ــه بای ــود ک ــی ش م
         آیــا اســتفاده از روغــن را در مــواردی بــه 
جــز عــدم تأمیــن نیــاز ســرمایی توصیــه مــی 

؟ کنید
ــکل  ــه ش ــا ب ــه م ــل اینک ــه دلی ــوان. ب ــچ عن ــه هی ــر، ب خی
ــم.  ــی بری ــت م ــت دس ــوژی درخ ــه فیزیول ــی ب مصنوع
اگــر بتوانیــم بــه جــای روغــن ولــک، روغــن هــای 
گیاهــی جایگزیــن کنیــم خیلــی بهتــر اســت. البتــه بــرای 
مبــارزه بــا آفــات بهــاره مثــل شپشــک هــا و ســنک هــا از 
روغــن اســتفاده مــی شــود و دوز آن 2.5 تــا 5 در هــزار 
ــرای افزایــش دوام ســموم هــم  ــع ب اســت و بعضــی مواق

ــد. ــه مــی کنن روغــن اضاف

درخت روغن پاشی شده و نشده )از راست به چپ(
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بــه محافــل کشــاورزان کــه ســر مــی زنی، ســرمای 
ــزان خســارت ناشــی از آن بحــث داغ  ــاره و می به
روز اســت. هــر کســی بــر اســاس دیــده هــا و 
شــنیده هــای خــود بــه ابعــاد آن مــی افزایــد. ایــن 
مســاله باعــث شــده نگرانــی هــای بســیاری از 
ــود  ــور بوج ــده کش ــال آین ــول س ــت محص وضعی
ــا گزارشــی  ــر آن شــدیم ت ــن رابطــه ب ــد. در ای آی
از وضعیــت ســرمازدگی در نقــاط مختلــف کشــور 
بــرای اعضــای انجمــن پســته ایــران تهیــه کنیــم. در 
ادامــه نظــر برخــی از اعضــای انجمــن از وضعیــت 
ــته  ــف پس ــاط مختل ــال در نق ــاره امس ــرمای به س

ــی شــود. ــه م کاری کشــور ارائ
استان کرمان

محمدعلــی انجــم شــعاع- در اوایــل فصــل در 
باغــات  حومــه شــهر کرمــان  ســرمازدگی وجــود 
ــم  ــا کاظ ــان ت ــهر کرم ــه ش ــت. از حوم ــته اس داش
ــه بعــد  ــاد ب ــا 20 درصــد و از کاظــم آب ــاد 15 ت آب
ــاد  ــی آب ــاد و عل ــوام آب ــاد، ق ــم آب در مناطــق رحی
ــب  ــم غال ــا 50 درصــد ســرمازدگی در رق از 15 ت
منطقــه یعنــی فندقــی مشــاهده شــده اســت. بعضــی 
ــا 70  ــان ت ــن و کبوترخ ــل باغی ــات حدفاص از باغ
ــن  ــه ای ــد. البت درصــد دچــار ســرمازدگی شــده ان
ســرمازدگی هــا بــه صــورت تشعشــعی اتفــاق 
افتــاده انــد و بســته بــه شــدت و ضعــف درخــت و 
شــرایط بــاغ در جاهــای مختلــف فــرق مــی کنــد.
علیرضــا خالقــی- ســرمازدگی در اوایــل فصــل در 
منطقــه زرنــد کرمــان وجــود داشــته ولــی درصــد 
ــاغ فــرق مــی  آن حتــی در نقــاط مختلــف یــک ب
کنــد و بصــورت تشعشــعی بــوده اســت. پیشــگیری 
ــته  ــت پس ــوزاندن پوس ــل س ــرمازدگی از قبی از س
ــته  ــارت نداش ــش خس ــمگیری در کاه ــر چش تأثی
ــوارد  ــیاری از م ــا در بس ــه ه ــزش خوش ــت. ری اس
ــک درخــت اســت و  ــل مســائل فیزیولوژی ــه دلی ب
ــال دارد  ــدارد و احتم ــرمازدگی ن ــا س ــه ای ب رابط
بــا ســرمازدگی اشــتباه  کــه کشــاورزان آن را 

ــد. بگیرن
عبــاس مهــران- ســرمازدگی در شــروع فصــل 

و  داشــته  فروردیــن وجــود  تاریــخ 9 و 10  در 
در مناطــق مختلــف انــار از 30 تــا 100 درصــد 
گــزارش شــده اســت. ارقــام احمدآقایــی، فندقــی 
دچــار  ارقــام  همــه  از  بیشــتر  قوچــی  کلــه  و 
ــه دلیــل اثــرات ســرما  ــد. البتــه ب خســارت شــده ان
روی جوانــه هــا در بعضــی مناطــق محصولــی برای 
ســال آینــده نیــز وجــود نــدارد. البتــه ســرمازدگی 
را بــه همــه اراضــی منطقــه انــار نمــی تــوان تعمیــم 
داد، بطــوری کــه در بعضــی از بــاغ هــا هیــچ اثــری 

ــت. ــرمازدگی نیس از س
ربــاط  منطقــه  در  شــاهی-  پورغریــب  مجیــد 
شــهربابک ســرمازدگی 30 تــا 40 درصــد بــرآورد 
ارقــام کلــه قوچــی،  شــده اســت. بخصــوص 
ــده  ــی ش ــن پاش ــه روغ ــری ک ــی و اکب احمداقای
ــول  ــی محص ــدند. حت ــارت ش ــار خس ــد دچ بودن
ســال آینــده رقــم کلــه قوچــی نیــز دچــار خســارت 
شــده و رشــد سرشــاخه هــا متوقــف شــده اســت و 

ــد. ــرده ان ــک ک ــد ناخن ــان تولی درخت
)شــمال  کویــر  حاشــیه  در  شــریف-  ســهیل 
ســیرجان( تــا 40 درصــد ســرمازدگی مشــاهده 
شــده اســت. امســال رشــد درختــان نســبت به ســال 
گذشــته دیرتــر اتفــاق افتــاده و احتمــال دارد گــرده 
افشــانی درختــان اکبــری بــا مشــکل روبــرو شــود. 
ــا 25 درصــد محصــول در  ــه طــور متوســط 20 ت ب

ــه ســیرجان دچــار خســارت شــده اســت. منطق
خراسان رضوی

مهــدی امیــن زاده- تاکنــون مشــکل خاصــی دیــده 
نشــده اســت و پیــش بینــی محصــول خــوب اســت. 
علیرضــا پناهنــده- گزارشــی از ســرمازدگی در 
مناطــق پســته کاری خراســان رضــوی ارائــه نشــده 

اســت.
خراسان جنوبی

عبدالکریــم امیــن زاده- گزارشــات حاکــی از ایــن 
ــه  ــرمازدگی در نیم ــی س ــدار جزئ ــه مق ــت ک اس
فروردیــن وجــود داشــته کــه دمــای هــوا در ایــن 
تاریــخ صفــر درجــه بــوده اســت. قائــن، بشــروئیه و 

اطــراف بیرجنــد جــزو ایــن مناطــق هســتند. 

دکتــر حســین حکــم آبــادی- در اســتان هــای 
خراســان رضــوی، شــمالی و جنوبــی مســاله حادی 

از نظــر خســارات جــوی وجــود نداشــته اســت.
سیستان و بلوچستان

مهنــدس کــردی- در ایــن فصــل بیشــتر خســارت 
ــرد و  ــرگ، گ ــب، تگ ــح نامناس ــی از تلقی ــا ناش ه
خــاک و بارندگــی بــوده اســت. تخمیــن زده مــی 
ــارت وارد  ــد خس ــا 30 درص ــن 20 ت ــه بی ــود ک ش

شــده باشــد.
سمنان

ــاله  ــمنان مس ــادی- در س ــم آب ــین حک ــر حس دکت
جــوی  غیرمترقبــه  خســارات  نظــر  از  خاصــی 
ــن و ســاوه  وجــود نداشــته اســت. از مناطــق قزوی

ــت.  ــده اس ــزارش نش ــی گ ــورد خاص ــم م ه
استان مرکزی

ــال  ــال س ــزی امس ــتان مرک ــط- در اس ــر محی ناص
آور درختــان پســته اســت و خســارت ناشــی از 
عوامــل جــوی در مجمــوع کمتــر از 5 درصــد 

ــت. ــوده اس ب
استان فارس

ــز  ــی ری ــتان ن ــا از شهرس ــی- تنه ــدس ضیغم مهن
گزارشــاتی از ســرمازدگی ارائــه شــده اســت کــه 
ــول  ــه محص ــدی ب ــارت 10 درص ــی از خس حاک
اســت. بقیــه شهرســتان هــای اســتان فــارس مســاله 

ــد.  خاصــی نداشــته ان
استان  یزد

جــال خانــی- بــه محصــول پســته شهرســتان هــای 
ــا 50  ــرات، مروســت و ابرکــوه در حــدود 40 ت ه
ــال آور  ــال س ــده و امس ــارت وارد ش ــد خس درص

نبــوده اســت.
مجیــد پــور غریــب شــاهی- گــزارش هــا از منطقــه 
ــه در  ــت ک ــن اس ــی از ای ــت حاک ــرات و مروس ه
مناطــق غربــی و جنوبــی بــه دلیــل پســت تــر بــودن، 
درختــان دچــار ســرمازدگی شــدیدی شــده انــد. بــه 
طــور کلــی خســارت ســرمازدگی در منطقــه هــرات 
و مروســت بیشــتر از ربــاط شــهربابک بــوده اســت.
منبع: دبیرخانه انجمن پسته ایران

گزارش سرمازدگی از مناطق پسته خیز ایران

انا هلل و انا الیه راجعون
ــی  ــی کرمان ــر ارســطو ایران درگذشــت دکت
ــای  ــی اعض ــرم و تمام ــواده محت ــه خان را ب
انجمــن و جامعــه پســته ایــران تســلیت مــی 
ــاء  ــی از اعض ــر ایران ــاد دکت ــم. روانش گویی
حامیــان  جــزو  و  پســته  انجمــن  اولیــه 
ــع و  ــر مجام ــان در اکث ــد. ایش ــن بودن انجم
ــرکت  ــن ش ــی انجم ــای اصل ــی ه گردهمای
داشــتند. حضورشــان باعــث اســتحکام و 

ثبــات در انجمــن بــود. یادشــان همیشــه در 
اذهــان اعضــاء باقــی خواهــد مانــد. بــدون 
ــه  ــان همیش ــای خالیش ــان و ج ــک نبودش ش
احســاس خواهــد شــد. آرزومندیــم خانواده 
ایرانــی و بازمانــدگان نقــش ارزنده ایشــان را 
در انجمــن پســته ایــران ادامــه دهنــد. برای 
بازمانــدگان ســالمتی و بــرای روح آن عزیــز 

شــادی آرزو مــی کنیــم.
هیئت مدیره انجمن پسته ایران
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گریبــان  کــه  ای  ســابقه  بــی  خشکســالی 
کالیفرنیایــی هــا را گرفتــه، باعــث شــده کــه 
شــرکت هــای بــزرگ در ایــن ایالــت در جهــت 
ــن  ــوند. ای ــه کار ش ــت ب ــکل دس ــن مش ــع ای رف
شــرکت هــا معتقدنــد که فشــار بــر سیاســتگذاران 
و تغییــر سیاســت هــای حکمرانــی آب مــی توانــد 
گام موثــری در حفــظ پایــداری منابــع آبی باشــد. 
البتــه ایــن شــرکت هــا در حالــی کــه منــع خرمــا 
ــد!  ــی خورن ــا نم ــم خرم ــان ه ــد، خودش ــی کن م
یکــی از اقدامــات آن هــا صرفــه جویــی در آب 

ــت.  ــان اس ــب و کار خودش ــی در کس مصرف
دریســکول )Driscoll( یــک شــرکت چنــد 
ــال  ــه 6 س ــت ک ــی اس ــوت فرنگ ــد ت ــی تولی ملیت
ــیس  ــوی آب تأس ــام گفتگ ــه ن ــی ب ــل انجمن قب
کشــاورزان  همــکاری  بــا  بتواننــد  تــا  کــرد 
منطقــه  آبــی  منابــع  از  حفاظــت  مســئولین  و 
ســانتاکروز )Santa Cruz( راه حــل هایــی 
ــد.  ــرف آب بیابن ــی در مص ــه جوی ــت صرف جه
حتــی ایــن شــرکت توانســته بــا راه اندازی شــبکه 
ــا  ــی 20 ت ــه جوی ــث صرف ــیم باع ــی س ــاری ب آبی
ــت  ــود کیفی 30 درصــدی در مصــرف آب و بهب

محصــوالت تولیدیشــان شــود.

ــام  ــه ن ــاس ب ــدی لب ــای تولی ــرکت ه ــی از ش یک
ــال  ــتراوس )Levi Strauss( در ح ــوی اس ل
ــرف  ــش مص ــه کاه ــود ب ــکاران خ ــب هم ترغی
بکارگیــری  بــا  شــرکت  ایــن  اســت.  آب 
روشــهای مختلــف تــا 96 درصــد مقــدار آب 
را  لبــاس  تولیــد  نهایــی  مرحلــه  در  مصرفــی 

کاهــش داده اســت.
امــا ســوال قابــل تأمــل ایــن اســت کــه آیــا 
ایــن  سیاســی  حمایــت  و  جمعــی  اقدامــات 
شــرکت هــا باعــث تغییــر در سیاســت هــای 

شــود؟ مــی  کالیفرنیــا  آب  حکمرانــی 
عضــو   ،)Steven Moore( مــور  اســتیون 
اتحادیــه کنتــرل منابــع آب ایالــت کالیفرنیــا 
ــی منحصــر  ــا توانای ــن شــرکت ه ــد: ای ــی گوی م
ــتگذاران  ــر سیاس ــار ب ــال فش ــرای اعم ــردی  ب بف
دارنــد. همچنــان کــه مــا بــه سیاســت هــای آبــی 
پایــدار مــی اندیشــیم بــه حمایــت افــراد بیشــتری 

ــم. ــز نیازمندی نی
ســخنرانی   ،2014 ســال  در  مثــال  طــور  بــه 
بــه  ریتــر   )Driscoll Reiter( دریســکول 
ــی  ــر زمین ــای زی ــت آب ه ــداری مدیری ــع پای نف
ــه ای در  ــه تصویــب مصوب ــا، منجــر ب در کالیفرنی

ــت  ــن ایال ــی ای ــع آب ــداری مناب جهــت حفــظ پای
شــد. البتــه بــه گفتــه صاحبنظــران، سیاســت هــای 
ــی  ــع آب ــد در خصــوص مناب ــادی بای ــادی زی انتق
کالیفرنیــا کــه در طــی ســال هــا دچــار ناپایــداری 

ــال شــود.  ــد اعم شــده ان
یکــی از  ایــن سیاســت هــا، افزایــش پلکانــی 
ــون، آن  ــن قان ــاس ای ــر اس ــت. ب ــت آب اس قیم
ــرف  ــتری مص ــه آب بیش ــترکینی ک ــته از مش دس
مــی کننــد مجبــور بــه پرداخــت آب بهــای 

ســنگین تــری هســتند. 
ــدازه  ــک سیســتم ان ــی دیگــر ایجــاد ی ــد قانون بن
در  آبــی  اطاعــات  ســنجش  بــرای  گیــری 
کالیفرنیــا اســت. ایــن طــرح شــامل یــک سیســتم 
ــد  ــی توان ــه م ــت ک ــی آب اس ــن اطاعات آنای
بــا  بــازار آب  یــک  ایجــاد  بــرای  را  صحنــه 
عملکــرد خــوب در کالیفرنیــا فراهــم کنــد. 

همــه ایــن تصمیمــات بــا افزایــش نقــش شــرکت 
ــع  ــداری مناب ــه توســعه پای ــزرگ در برنام هــای ب

آب هــای زیرزمینــی امــکان پذیــر اســت.

منبع: سایت خبری اکو واچ به آدرس: 
www.ecowatch.com

حکمرانی آب در کالیفرنیا دستخوش تغییر
آستین باالزدن شرکت های بزرگ برای حل مشکل کم آبی در کالیفرنیا

مترجم: الهام نوذری
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در  ســعودی  عربســتان  دولتمــردان  سیاســت 
و  فرانســلی  ثــروت  از  اســتفاده  خصــوص 
تجدیدناپذیــر آب تغییــر کــرده اســت. بــه نظــر مــی 
ــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه بایــد  رســد آن هــا ب
قیــد خودکفایــی در تولیــد محصــوالت کشــاورزی 
ــر، آن هــم در کشــور کــم آب خودشــان را  آب ب
ــد محصــوالت  ــا اعــراب ســعودی تولی ــد. گوی بزنن
کشــاورزی در ســایر کشــورها و حمــل آن بــه 
ــن هــدف در دســتور  ــه ای ــل ب ــرای نی عربســتان را ب

ــد. ــرار داده ان ــود ق کار خ
ــرده  ــاش ک ــا ت ــعودی ه ــه س ــن ده ــرای چندی ب
بودنــد بجــای تولیــد محصــوالت زراعــی آب بر در 
خــارج از کشــور، آن هــا را در داخــل تولیــد کننــد. 
امــا باالخــره ایــن سیاســت تغییــر کــرد و از حــدود 
8 ســال پیــش بــرای حفاظــت از منابــع کمیــاب آب 

راهکارهایــی مطــرح شــد.
 امســال کشــور عربســتان هیــچ گندمــی تولیــد 
ــرای  ــن کشــور ب ــی مســئولین ای نکــرده اســت. حت
ــت کاشــت  ــع آب، ممنوعی حفاظــت بیشــتر از مناب
برخــی محصــوالت زراعــی دیگــر از قبیــل یونجــه 

ــد. ــده اعــام نمــوده ان را طــی ســه ســال آین
شــایان ذکــر اســت کــه طــی ده ســال گذشــته 
کاشــت  بــرای  آب  از  اســتفاده  ممنوعیــت 
و  ســعودی  عربســتان  در  بــر  آب  محصــوالت 
امــارات متحــده عربــی، باعــث شــده کــه ایــن 
کشــورها حجــم قابــل توجهــی از یونجــه مصرفــی 
دام هایشــان را از آمریــکا خریــداری کننــد. بــه 
ــد از  ــدود 10 درص ــته ح ــال گذش ــه س ــوری ک ط
ــه خــود  ــکا را ب ــه صــادر شــده از آمری ســهم علوف

دادنــد. اختصــاص 
تولیــد  شــرکت  بزرگتریــن  شــرایط  ایــن  در 
محصــوالت لبنــی در عربســتان ســعودی بــرای 
بــه کاشــت  قــادر  تغذیــه 170 هــزار رأس گاو 
ــد  ــش نخواه ــی آب ــک و ب ــور خش ــه در کش یونج
بــود. بنابرایــن بــرای کاشــت محصــوالت آب بــر به 

جنــوب غــرب آمریــکا رفتــه انــد. شــرکت المــرای 
)Almarai( تاکنــون 6 هــزار هکتــار زمیــن در 
ــرکت  ــن ش ــت. ای ــرده اس ــداری ک ــکا خری آمری
تقریبــاً در همــه جــای دنیــا کشــاورزی مــی کنــد و 
مطمئــن اســت کــه آب و هــوا، مشــکات حمــل و 
نقــل و دیگــر شــرایط، تأمیــن محصــوالت را مختــل 

ــد. نمــی کن
صاحــب   ،)John Lawton( الوتــون  جــان 
شــرکت فنــاوری کشــاورزی یــک شــرکت در 
ــرد  ــد: بخشــی از راهب عربســتان ســعودی مــی گوی
ــت  ــن اس ــدت ای ــی در دراز م ــت غذای ــن امنی تأمی
کــه ســرمایه گــذاری بیشــتر در کشــورهای بــا ثبات 

ــود. ــام ش ــری انج ــی بهت سیاس
ــرای  ــون دالر ب ــرای 47.5 میلی ــال 2014، الم در س
ــش  ــن در بخ ــار زمی ــزار هکت ــش از 4 ه ــد بی خری
الپــاز )La Paz( در آریزونــا پرداخــت کــرد. 
ایــن شــرکت مجــدداً 31.5 میلیــون دالر بــرای 800 
ــار  ــد 800 هکت ــه پــس از خری ــاه ژانوی ــار در م هکت

در ســال گذشــته پرداخــت کــرده اســت.
شــرکت الزهــرا )Al Dahra ACX(، از صــادر 
ــت  ــا اس ــد کالیفرنی ــه در بیکرزفیل ــدگان یونج کنن
کــه بخشــی از شــرکت کشــاورزی الزهــرا در 
امــارات متحــده عربــی محســوب مــی شــود. البتــه 
ایــن شــرکت بطــور گســترده در جنــوب کالیفرنیــا 
ــای  ــت ه ــام فعالی ــال انج ــا در ح ــت آریزون و ایال
ــدرج در  ــای من ــه ه ــق گفت ــت. طب ــاورزی اس کش
وب ســایتش در نظــر دارد 3 هــزار هکتــار زمیــن در 
ایــاالت متحــده بــرای یونجــه و دیگــر محصــوالت 
ــد.  ــه کن ــه اراضــی تحــت تملکــش اضاف زراعــی ب
قابــل ذکــر اســت کــه مــزارع تحــت مالکیــت 
ــورهای  ــی در کش ــای عرب ــرکت ه ــیاری از ش بس
در حــال توســعه مــی باشــند. بــه عنــوان مثــال، قطــر 
در کشــورهای آمریــکای التیــن و آفریقــا ســرمایه 

ــت. ــرده اس ــذاری ک گ
توســط  زمیــن  کــه خریــد  نمانــد  ناگفتــه  امــا 

ــره  ــش مناظ ــعودی آت ــتان س ــای عربس ــرکت ه ش
ــادره  ــکام ص ــن اح ــن و همچنی ــوص قوانی در خص
دولــت آمریــکا را شــعله ور کــرده اســت. در ایــن 
شــرایط ایــن ســوال مطــرح اســت کــه آیــا قوانیــن 
دولــت آمریــکا بــه نفــع کشــاورزان خصوصــاً 
کســانی کــه محصــوالت آب بــِر کــم ســود ماننــد 
ــه  ــی ک ــت؟ در حال ــد، نیس ــی کنن ــد م ــه تولی یونج
مســئولین در شــهرها از مــردم مــی خواهنــد کــه در 

ــد. ــی کنن ــه جوی ــرف آب صرف مص
دو گــروه مخالــف و موافــق در آمریــکا وجــود 
دارد کــه هریــک نظــرات خــاص خــود را مطــرح 
مــی کننــد. در کالیفرنیــا برخــی از کشــاورزان 
مــی گوینــد، المــرای یــک شــرکت خــوب اســت 
ــه از  ــد یونج ــود و خری ــه خ ــت یونج ــا کاش ــه ب ک
کشــاورزان، اقتصــاد منطقــه را تقویــت کرده اســت.
جــوردن رز )Jordan Rose( وکیــل شــرکت 
ــت  ــعه کش ــد: توس ــی گوی ــا م ــرای در آریزون الم
در جنــوب غــرب آمریــکا یــک پیشــرفت طبیعــی 
بــرای ایجــاد تنــوع درعرضــه بــوده و آمریــکا 
کشــوری جــذاب بــرای شــرکت هایــی اســت 
ــن امــر  ــل ای کــه در جســتجوی آب هســتند. او دلی
ــه  ــد ک ــی دان ــادی م ــی زی ــای قانون ــت ه را حمای
ــرای بخــش کشــاورزی وجــود دارد.  ــکا ب در آمری
اگرچــه قیمــت زمیــن هــا باالتــر از جاهــای دیگــر 

ــت. اس
ــن )Holly Irwin( ناظــر بخــش  ــی اِروی ــا هال ام
الپــاز  نظــر دیگــری دارد و نگــران ایــن اســت 
کــه شــرکت المــرای بــا برداشــت بــی رویــه باعــث 
خشــکیدن چــاه هــای آب شــود. او مــی گویــد: مــا 
ــد و  ــه اینجــا بیاین ــم کــه ب ــه آن هــا اجــازه داده ای ب
از منابــع آبــی مــا اســتفاده کننــد. ســوالی کــه اینجــا 
مطــرح مــی شــود ایــن اســت کــه چــرا هیــچ کــس 
ــم  ــی کنی ــی م ــا در آن زندگ ــه م ــرزمینی ک ــه س ب

توجــه نمــی کنــد؟
سلسپانســکی  جــان  اقتصــادی  نظــر 
شــورای  مدیــر   ،)John Szczepanski(
مواجهــه  در  متحــده  ایــاالت  علوفــه  صــادرات 
ــن  ــود: در ای ــی ش ــرح م ــه مط ــن کار اینگون ــا ای ب
ــرض  ــی کــه کشــاورز در مع ــام خطرات شــرایط تم
آن هــا اســت متوجــه مســئولین شــرکت عربســتانی 
اســت. تنهــا توجیهــی کــه بــرای ایــن کار مــی تــوان 
ــرای کســب ســود  ــاً تاشــی ب آورد کــه آنهــا واقع
ــع  ــد. آنهــا تاششــان بدســت آوردن مناب نمــی کنن

ــت. ــی اس غذای
منبع: سایت خبری اسوشیتدپرز به آدرس:

www.ap.org 

شرکت های کشاورزی سعودی در آمریکا آب و زمین می خرند
مترجم: الهام نوذری
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ــکا  ــت آمری ــه دول ــود ک ــش ب ــال پی ــدود 30 س ح
ــه  ــا تعرف ــته کالیفرنی ــیون پس ــری کمیس ــی گ ــا الب ب
300 درصــدی بــر واردات پســته ایــران بــه آمریــکا 
وضــع کــرد. حــال بــا لغــو تحریــم هــای علیــه ایــران 
ــکا  ــته آمری ــت پس ــن صنع ــن فعالی ــواالتی در ذه س
خصوصــاً باغــداران کالیفرنیایــی بوجــود آمــده 

اســت. 
ســال گذشــته ســال بســیار بــدی بــرای صنعــت 
پســته آمریــکا خصوصــاً در ایالــت کالیفرنیــا بــود و 
ــاً نیمــی از محصــول در اثــر گــرم شــدن هــوا  تقریب
در زمســتان و کمبــود آب خســارت دیــد. صنعــت 
پســته آمریــکا امــا امســال بــه محصــول چشــم امیــد 
دوختــه اســت و اغلــب فعالیــن امیدوارنــد کــه 
ــداران  ــا باغ ــد. ام ــود یاب ــان بهب ــت ش ــال وضعی امس
وضعیــت متفاوتــی دارنــد و در واقــع از ورود پســته 
ــی  ــای داخل ــت ه ــت قیم ــکا و اُف ــه آمری ــران ب ای

ــتند. ــران هس نگ
ــون )Jim Zion( کــه یکــی از فعــاالن  ــم زای جی
صنعــت پســته آمریــکا اســت و ســاالنه حــدود 
ــد،  ــی کن ــروش م ــد و ف ــل خری ــن آجی ــزار ت 30 ه
ــکا  ــته آمری ــت پس ــق صنع ــد: رون ــی کن ــان م اذع
ــر ورود پســته  مدیــون تعرفــه ســنگینی اســت کــه ب
ایرانــی اعمــال شــده و ایــن مانــع، راه را بــرای 

شــکوفا شــدن بــازار پســته آمریــکا گشــوده اســت.
زایــون مــی گویــد: ایــن تعرفــه بخاطــر ایــن وضــع 
شــده کــه دولــت ایــران بــه صنعــت پســته کشــورش 
ــی  ــث م ــا باع ــه ه ــن یاران ــردازد و ای ــی پ ــه م یاران
ــد.  ــه بوجــود آی ــت غیرمنصفان ــک رقاب شــد کــه ی
ــکا،  ــته آمری ــت پس ــن صنع ــه فعالی ــون هم ــم اکن ه
خصوصــاً باغــداران خواهــان باقــی مانــدن ایــن 
تعرفــه هســتند، چــون در رقابــت ایجــاد برابــری مــی 

ــد.  کن
زایــون اظهــار مــی کنــد:  کشــاورزان زیــادی 
تمــاس گرفتنــد و از لغــو تحریــم هــا ابــراز نگرانــی 
کردنــد. آن هــا از غــرق شــدن  بــازار پســته آمریــکا 

ــد. ــراس دارن ــران ه ــته ای در پس
البتــه زایــون درخصــوص ایــن موضــوع نگــران 
ــختی  ــن کار س ــرای م ــد: ب ــی کن ــان م ــت و بی نیس
ــه شــخصی در شــیکاگو  ــم را ب نیســت کــه محصول
ــن  ــرای م ــه شــخصی در ســنگاپور. ب ــا ب بفروشــم ی

ــتند. ــان هس ــوارد یکس ــن م ــه ای هم
امــا برایــان بلــک ول )Brian Blackwell( کــه 
مدیــر 4 هــزار هکتــار بــاغ اســت نظــر دیگــری دارد 
ــه  ــارت ب ــث خس ــوع باع ــن موض ــد: ای ــی گوی و م

باغــداران خواهــد شــد. 
بلــک ول پیــش بینــی مــی کنــد: اگــر پســته ایــران به 

آمریــکا وارد شــود و بــا قیمــت پائیــن تــری نســبت 
بــه پســته آمریــکا بــه فــروش برســد و مــا بخواهیــم 
بــا آن رقابــت کنیــم، ایــن بــه ایــن معنــا اســت کــه 
ــه قیمــت کمتــری بفروشــیم.  محصولمــان را بایــد ب
ــداران  ــدگان و خری ــرآوری کنن ــرایط ف ــن ش در ای

قیمــت کمتــری بــه باغــداران مــی پردازنــد.
 )Richard Matoian( ماتویــان  ریچــارد 
ــی  ــکا م ــته آمری ــدگان پس ــن تولیدکنن ــس انجم رئی
گویــد: روزی کــه قفســه هــای فروشــگاه هــای 
آمریــکا کامــًا از پســته هــای ایرانــی پــر شــود مــی 
ــرا رســد. امــا مــا محصوالتمــان  ــد خیلــی زود ف توان
ــی  ــد م ــی تولی ــت غذای ــری از امنی را در ســطح باالت

ــم. کنی
 ماتویــان ادعــا مــی کنــد: اگــر تعرفــه برداشــته 
شــود، پســته آمریکایــی کیفیــت باالتــری دارد و از 
نظــر ســامت نیــز بهتــر اســت، چــون پســته آمریــکا 

ــزا دارد. ــای بیماری ــارچ ه ــری از ق ــدار کمت مق
ــن  ــارت بی ــیون تج ــت کمیس ــد: نشس ــی افزای وی م
المللــی ایــاالت متحــده آمریــکا در تابســتان امســال 
برگــزار خواهــد شــد و مــا در ایــن نشســت از 

ــرد. ــم ک ــاع خواهی ــان دف ــت م موقعی
منبع: سایت خبری کی. کیو. ایی. دی به آدرس: 

 www.KQED.org

نگرانی باغداران پسته آمریکایی از لغو تحریم های ایران
مترجم: ابوالفضل زارع نظری
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ــه  ــاه فوری ــکا در م ــروش پســته آمری ــت ف بررســی وضعی
ســال 2016 میــادی )12 بهمــن تــا 11 اســفند 1394( بــه 
ــروش  ــش ف ــی از کاه ــس حاک ــرکت پرایمک ــل از ش نق
داخلــی و صــادرات پســته آمریــکا نســبت بــه ســال 
گذشــته اســت. پرایمکــس بــا اشــاره بــه فــروش 19 
میلیــون پونــد )حــدود 9 هــزار تــن(، در مــاه فوریــه، مــی 
ــاه  ــا م ــه ب ــاه در مقایس ــن م ــروش در ای ــدار ف ــد: مق افزای
فوریــه ســال گذشــته، 3 میلیــون پونــد )حــدود هــزار تــن( 
ــه  ــت. بطوریک ــته اس ــش داش ــد کاه ــادل 25.5 درص مع
ــدود  ــد )ح ــون پون ــک میلی ــاً ی ــا تقریب ــی ب ــروش داخل ف
450 تــن( کاهــش معــادل 7.8 درصــد و صــادرات بــا 5.6 
ــد  ــادل 40 درص ــن( مع ــزار ت ــدود 2 ه ــد )ح ــون پون میلی
کاهــش در مقایســه بــا ســال گذشــته را تجربــه کــرده انــد 

ــدول1( . )ج
ــال 2015  ــول س ــروش محص ــوص ف ــس در خص پرایمک
ــاری  ــال تج ــدای س ــروش از ابت ــوع ف ــرد: مجم ــوان ک عن
ــوده اســت و  ــن( ب ــد )حــدود 74 هــزار ت ــون پون 162 میلی
در مجمــوع کاهشــی معــادل 67 میلیــون پونــد ) حــدود 30 
هــزار تــن( معــادل 29 درصــد در مقایســه بــا ســال گذشــته 
شــاهد هســتیم، بطوریکــه فــروش داخلــی بــا 10.8 میلیــون 
پونــد )حــدود 5هــزار تــن( کاهــش معــادل 11.5درصــد و 
ــادل   ــن( مع ــزار ت ــد )21 ه ــون پون ــا 56.5 میلی صــادرات ب
ــرو  ــته روب ــال گذش ــا س ــه ب ــش در مقایس ــد کاه 41 درص

شــده اســت )جــدول2(.
ــری  ــد کاهشــی مجمــوع بارگی ــه  رون ــس در ادام پرایمک
هــا در مــاه فوریــه نســبت بــه ســال گذشــته را قابــل پیــش 
ــال  ــد: در س ــی کن ــرح م ــد و مط ــی کن ــف م ــی توصی بین
2015  انتظــار محصــول کمــی داشــتیم و انتظــار مــی رود 
کــه باقیمانــده محصــول کــه از ســال محصولــی 2015 بــه 
2016 انتقــال مــی یابــد حــدود 145میلیــون پونــد )حــدود 

65 هــزار تــن( باشــد.
ــم  ــت. امیدواری ــده اس ــام ش ــی انج ــروش کم ــد و ف خری
کــه خریــداران چینــی بعــد از ســال نــو چینــی دوبــاره بــه 
بــازار برگردنــد و خریدهــای خــود را از ســر بگیرنــد ولــی 
هنــوز خریــدی انجــام نشــده اســت. در حــال حاضــر پســته 

ــا در بعضــی از انبارهــای چیــن وجــود دارد. کالیفرنی
پرایمکــس بــا اشــاره بــه شــروع فصــل بهــار و متورم شــدن 
جوانــه هــا اظهــار داشــت: انتظــار مــی رود گل دهــی یــک 
تــا دو هفتــه دیگــر بــا توجــه بــه اقلیــم آغــاز شــود. بــه نظــر 
ــر و مــاده در یــک  ــان ن مــی رســد امســال گلدهــی درخت
زمــان اتفــاق افتــد و تولیدکننــدگان امیدوارنــد مقــدار 
ــد.  ــر باش ــال 2016 بهت ــطح در س ــد س ــول در واح محص
پیــش بینــی محصــول ســال 2016، بیــن 600 میلیــون پونــد 
)حــدود 270هــزار تــن( و 700 میلیــون پونــد )حــدود 

ــن( اســت. 317هزارت
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