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 سرمقاله

بنام خدا
سرمقاله

انتشار این فصلنامه مقارن است باآغاز دور سوم هیات امناء ، هیات مدیره و انتخاب سومین دبیرکل انجمن پسته ایران و از این رو 
اشاره ای اجمالی به گذشته و آنچه در پیش روست خالی از لطف نیست. پر واضح است که در این مقال کوتاه ذکر همه موارد مهم 
مقدور نبوده و یا اجمالی است و نیت نگارنده فتح بابی است تا با مشارکت فعال اعضای محترم انجمن به تفصیل مورد بررسی قرار 

گرفته و پس از جمعبندی به تعیین راهبردهای اصلی انجمن در نیل به آینده ای در خور شانش تبدیل شود.
1- هشت سال گذشته اگرچه با فراز و نشیبهایی روبرو بوده و چه بسا انتظارات اعضای انجمن را به طور کامل تأمین نکرده لکن در 
یک قضاوت منصفانه و در نظر گرفتن منابع و امکاناتی که در اختیارش بوده، موفق ارزیابی می شود و بخش اجرایی انجمن با ستادی 
به تعداد انگشتان یک دست ، با حداکثر استفاده از منابع محدود، گامهای مؤثری برداشته اند هر چند که کمتر بدان عنایت میشود.
2- نویسنده بر این عقیده است که انجمن از لحاظ توان علمی ، تجربی و مالی اعضایش بسیار غنی است و کمتر تشکلی یافت 
میشود که تمامی ابعاد تولید، فرآوری، بازرگانی داخلی و صادرات یک محصول را با چنین کیفیتی در زیر یک سقف آنهم در سطح 
ملی گردآوری گرده باشد. اما ارزیابی دو دوره گذشته نشان می دهد که بار اصلی اداره انجمن بر دوش جمع محدودی از اعضاء بوده 

و مشارکت اکثریت اعضا خصوصاً در حوزه های فکری و حمایتی ضعیف بوده است .
3- تأثیر تولید بیش از دویست هزار تن محصول و صادرات یک و نیم میلیارد دالر در اقتصاد ملی بویژه در حوزه اشتغال ،که یکی 
از مشکالت اصلی امروز جامعه ماست بر کسی پوشیده نیست . این جایگاه هم از سوی دولتمردان و هم مردم باید عمیقاً مورد توجه 
قرار گیرد و  صرفاً با برگزاری جلسات و تشکیل ستادها و شوراها بدون یک  زیر ساخت فکری و برنامه ریزی منسجم آنهم با مشارکت 
فعالت تولیدکنندگان و تجار ثمر مهمی در پی نخواهد داشت . در شرایط کنونی بسیاری از فرصتهای کمی و کیفی گذشته به تهدید 
تبدیل شده اند و یا فرصتهای جدیدی که با اتکاء به سنتها و تجربیات گذشته و ادامه روند معیوب قطعاً به تهدید تبدیل خواهند 
شد. مواردی از قبیل  محدودیت روز افزون مقدار آب و کیفیت آن، آزمون و خطا در توسعه مناطق جدید و یا اصالح باغات قدیمی، 
بهره وری پایین، بازار بی سرو سامان و خارج از کنترل نهاده های اصلی مانند سم و کود، فاصله میان بخشهای علمی و تحقیقاتی با 
صحنه عملیات، اختالف نظر عمیق کارشناسان در شناخت مشکالت و راه حل ها، نا چیز بودن سهم بازار داخلی از تولید و مصرف 
سرانه ملی کم و شکنندگی بازار، به صحنه آمدن یک رقیب قوی در بازار جهانی و مسائلی از این دست ، شواهد عینی این مدعا 

هستند که اعضای انجمن به آنها نظر اجماعی دارند.
4- احداث باغ و تولید پسته یک فرآیند دراز مدت است واین فرآیند امروز در معرض آسیب های جدی قرار دارد. مسکن هایی 
چون یارانه های بخش تولید، تورم وافزایش نرخ ارز و امثالهم، این بیمار را از دردهای اصلی خودش غافل و آن را دچار روز مرگی 
نموده، آنچنان که روزمان که شب میشود خوشحالیم در حالی که تولید پسته ایست قلبی ندارد و خسارت آن مانند بالیای طبیعی 
ناگهانی نیست و اگر چاره اساسی اندیشیده نشود، زمانی شاهد زوال تدریجی آن فرا می رسد و دیگر برای نجات آن دیر شده است .
اعضای محترم و خوانندگان این سرمقاله عنایت داشته باشند که نویسنده در تولید و تجارت پسته منفعت شخصی ندارد و صرفاً با 
مالحظه مصالح ملی و کشاورزان صبور، زحمت کش و آفتاب سوخته پسته به این موضوع پرداخته است و امید است تا همه اعضای 
انجمن و ارکان اجرایی آن با درک عمیقی که دارند به این مسائل بپردازند. بدیهی است که انجمن پسته ایران در خط مقدم و 

دولتمردان در پشتیبانی و حمایت پیشقراوالن تنها کسانی خواهند بود که می توانند آینده روشن وقابل اتکایی را بسازند 

علی احمدیان



شاعا  کارگروه  نشست مشترک  اولین  ماهنامه پسته- 
تحقیقات  مرکز  و  ایران(  علمی  های  آزمایشگاه  )شبکه 
اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی کرمان در تاریخ 
20 خردادماه سال جاری در محل مرکز تحقیقات اتاق 
بازرگانی کرمان با دستورکار معرفی شاعا، نحوه فعالیت 
با  و نحوه همکاری  امکانات و تسهیالت آن  این شبکه، 

مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد.
شایان ذکر است که شبکه شاعا )شبکه آزمایشگاه ها ی 
علمی ایران( زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری 
ارائه  برای  ایجاد بستر مناسبی  این شبکه در پی  است. 
خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران و متخصصان است 
از  جامع  اطالعاتی  بانک  ساختن  فراهم  با  دارد  قصد  و 
نیروی  از  )اعم  آن ها  کالبدی  فضاهای  و  ها  آزمایشگاه 
انسانی متخصص، امکانات، تجهیزات و غیره( در سراسر 
کشور با هدف بهره گیری حداکثری از ظرفیت ها، منابع 
بهینه  برداری  بهره  و  آزمایشگاهی  های  توانمندی  و 

اقتصادی از آنها فعالیت کند.
در این جلسه رئیس مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی، صنایع 
و معادن کرمان ضمن معرفی شبکه شاعا اظهار داشت: 
آینده  عهده دار  ایران در  شبکه آزمایشگاه های علمی 
شناسایی، شبکه سازی و به اشتراک گذاری تجهیزات، 
توانمندی ها و ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری 

آزمایشگاه های تحقیقاتی کشور خواهد بود. 
رویکرد جدید،  این  با  افزود:  نژاد  رشیدی  دکتر مسعود 
همه ی ظرفیت ها و توانمندی های آزمایشگاه های علمی 

کل کشور در شبکه های یکپارچه ی ملی، منطقه ای و 
یا استانی قرار خواهد گرفت تا خدمات آن ها با کیفیت 
مناسب، در کوتاه ترین زمان و با کم ترین هزینه ممکن 
در دسترس اعضای هیات علمی، محققان، متخصصان و 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی کشور قرار گیرد.
بررسی ها ی  و  تحقیقات  مرکز  که  است  ذکر  قابل 
برگزاری  با  دارد  نظر  بازرگانی کرمان در  اتاق  اقتصادی 
جلسات هم اندیشی میان صنعتگران بخش خصوصی و 
اعضای کارگروه شاعا مسیر مناسب برقراری رابطه میان 

صنعت و دانشگاه را تعیین و تکمیل کند.
از  کرمان  بازرگانی  اتاق  تحقیقات  مرکز  راستا  این  در 
کارگروه شاعا خواست که همکاری و حمایت از صنایع 
وابسته به اتاق کرمان در جهت بهره برداری از امکانات و 
تجهیزات آزمایشگاه های علمی ایران در دستورکار این 

کارگروه قرار گیرد.
با  مستمری  جلسات  که  گردید  مقرر  جلسه  ادامه  در 
متقابل  انتخاب یک مسیر همکاری  برای  کارگروه شاعا 
دانشگاه  باهنر،  شهید  دانشگاه  و  شود  برگزار  صنعت  با 
کرمان  صنعتی  تکمیلی  تحصیالت  دانشگاه  و  چمران 
لیست دستگاه ها ی آزمایشگاهی موجود و کاربرد آن ها 
را بر اساس تقسیم بندی سرفصل های صنعت به مرکز 

تحقیقات اتاق ارسال کنند.
اما نکته ای که در پایان رخ می نمایاند و به ذهن متبادر 
این کارگروه در شبکه سازی  می شود؛ همانا کارآمدی 
و خروجی های مطلوب این مجموعه آزمایشگاهی است. 

یقیناً یک پای کار بخش دولتی و دانشگاه های دولتی 
درآمدی  منبع  و  اقتصاد دستوری  هستند که حاکمیت 
از پول نفت مجال فکر کردن به فعالیت های اقتصادی 
بازار محور را به ایشان نداده است. شاید این سوال که 
قرار است چه سازوکاری ارائه خدمات به موقع و دقیق 
جواب  یک  دریافت  برای  اداری  بروکراسی  از  پرهیز  و 
را  مسیر  ادامه  راه،  ابتدای  در  کند،  تعیین  را   آزمایش 

ساده تر کند.

کارآمدی شبکه آزمایشگاه های علمی ایران!

اولين نشست مشترک کارگروه شاعا )شبکه آزمایشگاه های علمی ایران( و مرکز تحقيقات اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی کرمان برگزار شد. 
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فروردین   16 در  ایران  پسته  انجمن  پسته-  ماهنامه 
سال جاری نشستی با حضور نماینده آزمایشگاه یوروفینز 
مرجع  آزمایشگاه  این  راههای حضور  بررسی  موضوع  با 
در ایران برگزار کرد که مشروح این گزارش در ماهنامه 
چاپ  به  جاری  ماه سال  اردیبهشت   106 شماره  پسته 

رسید.
برای   94/02/27 مورخ  فراخوان  و  گزارش  این  پیرو 
اعضای صادرکننده به مقصد اتحادیه اروپا، که در ادامه 
مذاکرات انجمن پسته با این آزمایشگاه انجام شده است 

نتایج ذیل به اطالع عموم اعضا انجمن پسته می رسد:

آزمایشگاهی  خدمات  بسته ی  یک  یوروفینز  آزمایشگاه 
آلودگی  و میزان  باقیمانده سموم  جهت سنجش میزان 
به افالتوکسین را برای استفاده اختصاصی توسط اعضای 

صادر کننده انجمن پسته آماده کرده است. 
باقیمانده 9 آفت  امکان آزمون  دراین بسته ی خدماتی 
شده  فراهم  ایران  پسته ی  صنعت  در  مصرف  پر  کش 
است که عالوه بر آن در صورت انتخاب مشتری امکان 
سنجش آلودگی افالتوکسین نیز اماکن پذیر است. رایزنی 
های انجمن پسته ایران موجب شده که این آزمایشگاه 
به  که  رایج  قیمت  میزان 15درصد  به  ای  ویژه  تخفیف 

صورت تفکیک شده برحسب مورد نیاز آزمون )باقیمانده 
اعضای  برای  انحصاراً   ) دو  هر  یا  افالتوکسین،  سموم، 
زمان  مدت  که  است  ذکر  شایان  گیرد.  نظر  در  انجمن 
اعالم نتایج آزمون در مورد این بسته ی خدماتی حداکثر 
و  سموم  باقیمانده  توامان  آزمون  برای  کاری  روز   10
افالتوکسین و حداقل 7 روز کاری برای آزمون باقیمانده 

سموم از زمان ارسال نمونه می باشد. 
فوق هزینه ی  بر خدمات  اضافه کرد که عالوه  بایستی 
پرداخت یوروفینز  شرکت  توسط  نیز  ها  نمونه   ارسال 

 می شود. 
این بسته خدماتی 9 آفت کش پرمصرف در ایران شامل 
اتیون،  دیازینون،  کلروپریفوس،  پرید،  استامی  آمیتراز، 
فوزالون  و  ایمیدیاکلوپراید  هگزافلومورون،  فنیتروتیون، 

را در بر می گیرد. 
هزینه انجام آزمون برای آفت کش های این بسته 170 
و  بود  یورو خواهد  افالتوکسین 85  آزمون  برای  و  یورو 
امکان انجام هریک از این آزمون ها به تنهایی یا بطور 

کامل با مجموع قیمت )255 یورو( وجود دارد. 
عالوه بر موارد ذکر شده طبق آخرین رایزنی های انجمن 
یوروفینز،  مرجع  آزمایشگاهی  شرکت  با  ایران  پسته 
بسته کامل حاوی آزمایش 4 گروه سم )ارگانونیتروژن، 
ارگانوفسفات، ارگانوکلرین و پایریتروید( مورد درخواست 
یورو   221 تخفیف،  درصد   15 با  اروپایی  واردکنندگان 

اعالم شده است.
 بدیهی است که عالوه بر موارد ذکر شده امکان رایزنی 
بطور  آزمون  انجام  خواهان  شرکتهای  از  یک  هر  برای 
محفوظ  نیز  اختصاصی  خدمات  دریافت  برای   مستقل 

می باشد.

بسته ی خدمات آزمایشگاهی یوروفینز ویژه اعضای پیوسته 

کش  آفت  از  کالیفرنیا  ایالت  در  پسته-  ماهنامه 
کلروپریفوس )نام تجاری لورسبان در آمریکا و دورسبان 
ها  کش  آفت  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  ایران(  در 
کرم  پابرگی(،  سن  و  بدبو  )سن  ها  سن  با  مبارزه  در 
مولد  قارچ  انتقال  اصلی  عوامل  از  )یکی  پرتقال  ناف 
آفالتوکسین( و به عنوان یک حشره کش با اثر تماسی 
نباتی  آفات  با طیف کشندگی گسترده جهت کنترل  و 
استفاده می شود. شایان ذکر است که تاکنون باغداران 
کش  آفت  این  از  خاصی  محدودیت  بدون  کالیفرنیایی 

حساسیت  بعد،  به  امسال  از  اما  کرده-اند.  می  استفاده 
در  اروپا  اتحادیه  غذایی  مواد  ایمنی  کنترل  مسئولین 
کشاورزی  محصوالت  در  سم  این  باقیمانده  خصوص 
وارداتی به این اتحادیه، موجب وضع قوانین جدیدی در 
کالیفرنیا برای ایجاد محدودیت در استفاده از این آفت 
قوانین جدید  ایالت کالیفرنیا طبق  کش شده است. در 
)اول جوالی( سال جاری،  تیرماه  تاریخ 10  از  مربوطه، 
دارند،  را  کلروپریفوس  از  استفاده  قصد  که  باغدارانی 
موظفند برای هر مرتبه استفاده از این آفت کش مجوز 

رسمی از مسئول مربوطه در دفتر کشاورزی شهرستان 
منطقه خود دریافت نمایند. الزم به ذکر است که امکان 
مصرف افت کش اندوسولفان ) با نام تجاری تیودان( هم 
در کالیفرنیا شامل همین مقررات و محدودیت می باشد. 
با توجه به شرایط فوق، تامل بیشتر در مصرف آفت کش 
های فوق الذکر در نیمه پایانی فصل رشد برای آندسته 
صادرات  قصد  به  را  محصولشان  که  تولیدکنندگانی  از 
فروش برای  امتیازی  می کنند،  تولید  اروپا  اتحادیه   به 

 سهل تر محصول ایجاد می کند.

خبرنامه اتحادیه بادام کاليفرنيا در 20 خرداد ماه سال جاری منتشر کرد؛

محدودیت استفاده از آفت کش کلروپریفوس در باغات کالیفرنیا
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نماینده انجمن پسته ایران از نشست اتحادیه خشکبار اروپا گزارش می دهد:

دومین حضور انجمن پسته ایران در کنگره اتحادیه خشکبار اروپا

اروپا اتحادیه خشکبار  نشست ساالنه  ارجمند-   نوید 
در  جاری  سال  خرداد  هفتم  و  بیست  در  فروکام(   (  
شهر بروکسل بلژیک برگزار شد. این نشست با حضور 
قریب به 90 شرکت کننده از کشورهای عضو اتحادیه 
کشورهایی  از  اروپایی  غیر  اعضای  همچنین  و  اروپا 
استرالیا  و  آمریکا  متحده  ایاالت  ترکیه،  ایران،  نظیر 

گردید.  برگزار 
نمایندگان  حضور  با  که  روزه  یک  نشست  این 
اروپایی،  وارد کننده  اتحادیه های خشکبار کشورهای 
شرکتهای  خشکبار،  کننده  صادر  کشورهای  تشکلهای 
و  قانونگذاری  مسئولین  و  خشکبار  بخش  در  فعال 
برگزار  اروپا  اتحادیه  گمرکات  و  غذایی  ایمنی  اجرایی 
امکان  که  است  رسمی  نیمه  موقعیت  تنها  شود،   می 

خشکبار  صنعت  دست-اندرکاران  مستقیم  ارتباط 
گمرکات  و  غذایی  مواد  ایمنی  کنترل  مسئولین  با 

اتحادیه اروپا را فراهم می کند.
و  رسانی  اطالعات  نظر،  تبادل  امکان  نشست  این  در   
رایزنی با مسئولین کنترل امنیت غذایی اتحادیه اروپا 
اجرایی موجود در  و  قانونی  تغییر شرایط  در خصوص 

اروپا میسر است.  اتحادیه 
و  انتخاب  ساالنه  کنگره  این  در  مهم  وقایع  از  یکی 
معرفی آقای توماس هاس-ریکرتسن؛ نماینده اتحادیه 
ریاست  عنوان  به  آین(   فر  وارن   ( آلمان  خشکبار 

جدید اتحادیه خشکبار اروپا )Frucom( بود. 
شایان ذکر است که آقای مارتین روم )رییس اتحادیه 
به مدت  را  فروکام  اسبق  ریاست  انگلستان(   خشکبار 

10 سال برعهده داشت. 
این  ابتدایی  بخش  در 
کریستینا  خانم  جلسه 
از  مکتوبی  گزارش  موزر 
ژوئن  از  فروکام  فعالیتهای 
ژوئن  سال  تا    2014 سال 

2015 ارائه کرد. 
فروکام  اجرایی  دبیر 
شامل؛  که  فروکام  اصلی  اهداف  برشمردن  با 
و  احتمالی  شرایط  بینی  پیش  رسانی،  اطالع 
اروپا  اتحادیه  مصوبات  و  قوانین  درمورد  رایزنی 
تسهیل  اتحادیه  این  تالش  افزود؛  شود   می 
عضو  کشورهای  به  سالم  خشکبار  واردات  زمینه های 

11
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قوانین  احتمالی  منفی  اثرات   کاهش  و  اروپا  اتحادیه 
صادر  و  کننده  تولید  اعضای  دسترسی  بر  مقررات  و 
کاهش  و  اروپا  بازار  به  اتحادیه  این  عضو  کننده 
های  هزینه  افزایش  موجب  که  قانونی  محدودیتهای 

فعالیت آنها در بازار اروپا می شود. 

وی اضافه کرد که طیف این قوانین و مقررات شامل: 
باقیمانده  آالینده ها،  غذایی)  ایمنی  گمرکی،  تعرفه 
سموم، آلودگی های میکروبی، افزودنیهای شیمیایی(، 
بدو  در  غذایی  مواد  کاالهای  اجباری  کنترل  شرایط 
ورود و ارئه گواهی های شرایط تطبیق کاال می شود. 

اجالس  این  ادامه  در 
عضو  های  تشکل  نمایندگان 
غذایی  ایمنی  مسئولین  و 
مطالب  ارائه  به  اروپا  اتحادیه 
شامل  غذایی  ایمنی  با  مرتبط 
و  سموم  باقیمانده  موضوعات 

پرداختند. آفالتوکسین  به  آلودگی 

در این بخش نماینده شرکت آزمایشگاهی مواد غذایی 
پیشگیری  لزوم  مورد  در  رایل  یوخن  آقای  یوروفینز، 
خشکبار  در  سموم  باقیمانده  احتمالی  مشکالت  از 

توسط صادر  اروپا،  اتحادیه  به  ورود  بدو  در  صادراتی، 
خود  مطالب  غذایی  مواد  کنندگان  وارد  و  کنندگان 

را ارائه داد.

مسئول  نماینده  ادامه  در 
غذایی  مواد  شرایط  بهبود 
غذایی  چرخه  بخش  در 
اروپا  اتحادیه  کمیسیون 
مورد  در  مفصل  طور  به 
کنترل  قوانین  اجرای  نحوه 
به  ورود  بدو  در  غذایی  مواد 
که  اروپا،  اتحادیه  مرزهای 
با  و   884/2014 و   669/2009 شماره  قوانین  طبق 
سریع   رسانی  اطالع  سیستم   ( راسف  آمار  به  استناد 
انجام   ) غذایی  مواد  ایمنی  مورد  در  اروپا  اتحادیه 
نشان  خاطر  ورستراته  فرانز  کرد.  سخنرانی  شود،  می 
ساخت که سیستم کنترل ایمنی مواد غذایی در اروپا 
براساس  آجیلی  در خشکبار  افالتوکسین  کنترل  برای 
غذایی  مواد  ی  کننده  مصرف  ریسک  سنجش  اصل 
مکانیسم  دهنده  نشان  1؛  شکل  است.  شده  طراحی 
اساس  بر  غذایی  مواد  ایمنی  کنترل  سیستم  اجرایی 

اصل سنجش ریسک در انحادیه اروپا می باشد.
بر  کنترل  در  گیری  سخت  میزان  سیستم  این  در 

راست  سمت  به  جدول  چپ  سمت  از  ریسک  اساس 
که  است  توجه  قابل  می شود.  تر  سختگیرانه  آن 
ستون  در  که  است  کاالهایی  جمله  از  ایران  پسته 
قانون  طی  کنترل  شرایط  ترین  )سختگیرانه  قرمز 
بادام  که  روندی  در  تامل  با  دارد.  قرار   )884/2014(
آمریکا مطابق جدول شماره 1 طی کرده ) فلش آبی 
بادام  صنعت  که  شود  می  مشاهده  جدول(  پایین  در 
و  هماهنگی  در  که  غذایی  ایمنی  تمهیدات  با  آمریکا، 
اروپا  اتحادیه  اجرایی  مکانیسم  و  قوانین  با  مطابقت 
از  بوده  اعمال کرده، موفق  اروپا  به  در مورد صادارت 
سختگیرانه ترین گروه کنترل در سال 2007 میالدی 
در  کنترل  گروه  ترین  گیرانه  به سهل  قرمز(  ) ستون 
درصد   1 زیر  آبی  ) ستون  میالدی   2015 سال  نیمه 
کنترل در بدو ورود به اتحادیه اروپا ( انتقال پیدا کند.

برای  راسف  آمار  از  ورستراته  آقای  ادامه   در 
های  محموله  کنترل  میزان  فعلی  وضعیت  مقایسه ی 
پسته ی ایران و بادام آمریکا در بدو ورود به مرزهای 
اجباری  یادآور شد که کنترل  استفاده کرد. وی  اروپا 
آمار  دلیل  به  ایران  از  50 درصد محموله ها ی پسته 
در  ایران  پسته  ی  شده  مردود  های  محموله  باالی 
آمریکایی  بادام  شده  رد  های  محموله  آمار  با  مقایسه 
 )   May  ( ماه  خرداد  لغایت   2012 سالهای  بین 

2015 می باشد. )شکل2(

شکل1؛ مکانیسم اجرایی سیستم کنترل ایمنی مواد غذایی بر اساس اصل سنجش ریسک 
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کنترل  پایین  میزان  دلیل  که  کرد  نشان  خاطر  وی   
بدو  در  آمریکا  بادام  ها ی  محموله  درصد(   1 )زیر 
در  راسف  متفاوت  بسیار  آمار   ، اروپا  اتحادیه  به  ورود 
با  مقایسه  در  آمریکا،  مبدا  از  بادام  کاالی  خصوص 
ایران می باشد. به گفته آقای ورستراته  پسته از مبدا 
، به طور مثال ، طی شش ماه و نیم اول سال 2015 
به  ورود  بدو  در  آمریکایی  بادام  محموله   4 جمعا   ،
که  حالی  در  3(؛  شکل  اند)  شده  رد  اروپا  اتحادیه 
 34 که  پسته  محموله   54 تعداد  دوره،  همین  طی 
به  متعلق  محموله   14 و  ایران  به  متعلق  آن  محموله 
 ترکیه و 6 محموله متعلق به آمریکا بوده است مردود 
بادام  صادرات  حجم  که  است  توجه  قابل  اند.  شده 
به  ایران  پسته  صادرات  برابر  ده  چند  اروپا  به  آمریکا 

اروپا می باشد. 
نماینده  اجالس  بعدی  سخران 
خانم  کالیفرنیا  بادام  اتحادیه 

جولی آدامز بود.
کنترل  سیستم  تشریح  با  وی 
صادراتی  بادام  در  افالتوکسین 
آمریکا به اروپا خاطر نشان کرد 
سیستم  این  باالی  کارایی  که 
غذایی  مواد  ایمنی  کنترل  مسئولین  است  شده  باعث 
امنیت  مسئولین  توسط  صادره  گواهی   ، اروپا  اتحادیه 
آزمون  نتایج  جای  به  آمریکا  کشاورزی  وزارت  غذایی 
خانم  بپذیرند.  را  اروپا  اتحادیه  به  ورود  بدو  در  خود، 
این  برای اجرای  اعتماد سازی  افزود که فرآیند  آدامز 
آمریکا،  بادام  اتحادیه  مستمر  همکاری  با  موفق  پروژه 
مسئولین  تائید  و  نظارت  و  آمریکا  کشاورزی  وزارت 

اتحادیه اروپا، 9 سال به طول انجامید. 
های  محموله  کنترل  مقررات  که  است  ذکر  شایان 
 ،  )PEC( مبدا  غذایی  ایمنی  گواهی  با  آمریکا  بادام 
با تکرار تصادفی زیر 1 درصد در بدو ورود به اتحادیه 
اروپا  اتحادیه  تصویب  به   2015 آوریل  اول  در  اروپا، 

رسیده و از 19 ژوئن 2015 اجرایی شده است.
پارامونت  شرکت  نماینده 
تولید  شرکت  )بزرگترین 
کننده و صادر کننده پسته در 
فعالیت  کالیفرنیا  در  که  جهان 
این  بعدی  سخنران  کند(  می 

اجالس بود.
توضیح  میالن  مک  آن  خانم 
محموله  کنترل  حد  رفتن  باال  دالیل  درباره  کوتاهی 
ایمنی  مسئولین  توسط  آمریکا  مبدا  از  پسته  های 
غذایی اتحادیه اروپا از اول آوریل 2015 به بعد داد. 

دلیل  به  آمریکایی  پسته  کنترل  که  است  ذکر  شایان 
 669/2009 مقررات  طبق  افالتوکسین  به  آلودگی 
وارداتی  های  محموله  درصد   20 به  درصد   5 از 
است.  یافته  افزایش  شده  ذکر  تاریخ  از  اروپا،   به 
مسئولین  توسط  راسف  آمار  بازنگری  ی  دوره 

کنترل  میزان  در  نظر  تجدید  برای  اروپا   اتحادیه 
 محموله های مواد غذایی وارداتی در بازه های 3 ماهه انجام 

می شود. 
نکته مهم برای صادرکنندگان پسته آمریکایی به اروپا 
درصد   20 کنترل  حد  از  خروج  برای  که  است  این 
باید  تصادفی،  طور  به  کنترل  درصد   5 به  برگشت  و 
ماهه،   3 متوالی  دوره  دو  در  حداقل  راسف،  آمار 
پایدار میزان  پایین آمدن محسوس و  نشان دهنده ی 
در  باشد.  اروپا  به  آمریکا  صادراتی  پسته  آلودگی 
درصدی   20 اجباری  کنترل  شرایط  اینصورت،  غیر 
امکان  و  ماند  خواهد  جا  بر  پا  آمریکا  پسته  مورد  در 
سقف  تا  کانی  پله  صورت  به  کنترل  میزان  افزایش 

100 درصد محموله ها هم وجود دارد. 
بازار  باالی  ارزش  شدن  یادآور  با  میالن  مک  خانم 
اروپا برای صنعت پسته آمریکا، مشروحی از تمهیدات 
توسط  شده  اعمال  محدودیت  رفع  برای  صنعت  آن 
تمهیدات  این  جمله  از  برشمرد.  را  اروپا   اتحادیه 
صادر   9 اختیاری  نامه  تفاهم  امضای  به  توان  می 
98 درصد کل صادارت  آمریکا که  اصلی پسته  کننده 
تفاهم  این  کرد.  اشاره  گیرند  می  بر  در  را  آمریکا 
داخلی  های  بازرسی  افزایش  نظیر؛  تمهیداتی  نامه 
در  افالتوکسین  به  آلودگی  میزان  کنترل   برای 
صادرات  توقف  اروپا،  به  صادراتی  های  محموله 
محصول سال 2013 با توجه به آگاهی قبلی از میزان 
باالی آلودگی محصول این سال به افالتوکسین، توقف 
)1پی  از  بیش  آلودگی  دارای  های  محموله  صادرات 
های  محموله  ارسال  اجبار  اروپا،  مقصد  به  بی(  پی 
اصالح  و  اروپا  به  مستقیم  بطور  آمریکا  بنادر  از  پسته 
دستورالعمل های نمونه برداری و آزمون آفالتوکسین 

بر اساس الزامات اتحادیه اروپا در بر می گیرد.
در حاشیه این اجالس نماینده 
آقای  با  ایران  پسته  انجمن 
جوزپی کالگانی دیدار داشت.

روابط  و  علمی  بخش  مسئول 
شورای  الملل  بین  و  دولتها 
باال  مورد  در  جهانی  خشکبار 
مورد  در  کنترل  درجه  رفتن 
افزایش یک مسئله  این  پسته آمریکا اظهار داشت که 
با  اروپایی  واردکنندگان  طرف  از  سیاسی  و  اقتصادی 

همکاری  مسئولین اتحادیه اروپا بوده است.
با  دیدار  و  ایران  به  سفر  به  عالقه  ابراز  با  وی 
که  افزود؛  پسته  انجمن  عضو  پسته  صادرکنندگان 
پسته ایران از نظر تجاری برای وارد کنندگان اروپایی 

اهمیت بسزایی دارد.
شورای  همکاری  به  نسبت  همچنین  کالگانی  آقای 
استانداردهای کدکس  بازنویسی  برای  خشکبار جهانی 
و  میوه  کمیته  کار  دستور  در  که  پسته  مورد   در 
صیفی جات فرآوری شده سازمان کدکس جهانی قرار 

دارد، ابراز تمایل کرد.

برخی  نامطلوب  عملکرد  مورد  در  نگرانی  ابراز  با  وی 
هشدار  اروپا   مقصد  به  ایران  پسته  صادرکنندگان  از 
کنترل  مسئولین  توسط  شرکتها  این  عملکرد  که  داد 
ادامه  و  بوده  بین  زیر ذره  اروپا  اتحادیه  ایمنی غذایی 
واردات  برای  مدتی  بلند  تبعات  تواند  می  مسئله  این 

کاال به اروپا ایجاد کند. 
باقیمانده  میزان  کنترل  که  کرد  نشان  خاطر  کالگانی 
سموم در حال حاضر بصورت تصادفی با تکرار تعریف 
حال  در  اروپا  اتحادیه   669/2009 مقررات  در  شده 

اجرا می باشد.
آقای  با  پسته  انجمن  نماینده  خصوصی  گفتگوی 
در  غذایی  مواد  شرایط  بهبود  مسئول  ورستراته  فرانز 
 DG( اروپا  اتحادیه  کمیسیون  غذایی  چرخه  بخش 
این  طی  شده  انجام  های  برنامه  دیگر  از   )SANTE

سفر می باشد.
در  که  داشت  اظهار  ورستراته  فرانز  دیدار  این  در 
برنامه  اروپا  اتحادیه  غذایی  مواد  ایمنی  کنترل  بخش 
مورد  در  ها  بازرسی  میزان  افزایش  برای  مدتی  کوتاه 
شرایط  اما  ندارد،  وجود  خشکبار  در  سموم  باقیمانده 
به  مربوط  های  داده  و  آمار  براساس  تواند  می  فعلی 
ماهه  سه  گزارشهای  در  که  کننده  مصرف  ریسک 

راسف )RASFF( بدست می آید تغییر کند. 
میزان  تغییر  امکان  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
خشکبار  صادرکننده  شرکتهای  های  محموله  بازرسی 
به اروپا با توجه به سابقه عملکرد آنها براساس شاخصه 
باقیمانده   ، افالتوکسین   ( غذایی  ایمنی  اصلی  های 
انجام  مذاکرات  علیرغم  اظهار داشت؛ که   )... و  سموم 
عضو،  کشورهای  و  اروپا  اتحادیه  مسئولین  بین  شده 
مورد   این  در  استفاده  قابل  دستورالعملهای  مورد  در 
وجود  نظر  اجماع  حاضر  حال  در  آنها،  اجرای  نحوه  و 

ندارد. 
ورستراته در خصوص شاخصه های تصمیم گیری برای 
غذایی  مواد  های  محموله  از  بازرسی  میزان  افزایش 
در  مختلف  منابع  و  عوامل  از  ای  مجموعه   " گفت: 
فرمول  توان  نمی  و  اثرگذارند  گیری  تصمیم  فرآیند  

مشخصی برای آن تعیین کرد." 
اتحادیه  و  پارامونت  نمایندگان شرکت  این نشست  در 
برای  همکاری  امکان  به  نسبت  نیز  کالیفرنیا  بادام 
که  پسته  مورد  در  کدکس  استانداردهای  بازنویسی 

پیش آمده ابراز عالقه کردند.
شرکتهای  شایان  استقبال  اجالس  این  ازحواشی   
ایران بود. در این دیدارها  از  اروپایی به واردات پسته 
از    CATZ  INTERNATIONAL نظیر  شرکتهایی 
انگلستان،  از    COMMUNITY  FOODS هلند، 
اسپانیا،  از   FRUTOS  SECOS  FUSTER شرکت  
   Q.M. هلند،  از   ALDEBARAN  COMMODITIES

نظر  در  با  پسته  واردات  برای  بلژیک،  از   BELGIUM

کشورهای  در  رایج  غذایی  مواد  ایمنی  شرایط  گرفتن 
اتحادیه اروپا ابراز عالقه کردند.
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)شکل2؛ آمار تجمعی سالیانه محموله های مردود شده پسته طی سالهای 2012- 2015(

شکل3؛ آمار تجمعی سالیانه محموله های مردود شده بادام در بدو ورود به اتحادیه اروپا طی سالهای 2015- 2012 
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اروپا  غذایی  مواد  ایمنی  سازمان  پسته-  ماهنامه 
"مواد  موضوع  با  خود،  ساالنه  گزارش  اولین   EFSA
منتشر  را   "  2015 سال  در  غذایی  مواد  در  شیمیایی 
کرد. این گزارش به درخواست کمیسیون اتحادیه اروپا به 
منظور اطالع رسانی جامعه اروپا درباره وجود باقیمانده 
مواد شیمیایی و سموم در موادغذایی تهیه شده است. 
از  متعادل  و  عامیانه  دید  انتقال  منظور  به  گزارش  این 
یافته های امسال این موسسه ،در مورد سطح باقیمانده 
مواد شیمیایی در مواد غذایی است، که به صورت همه 
این  اروپا می شود.  اتحادیه  گیر شامل کشورهای عضو 
اطالعات  ترین  تازه  از  جامع  دید  یک  شامل  گزارش 
سازمان ایمنی مواد غذایی اروپا در مورد باقیمانده سموم 
و مواد شیمیایی در مواد غذایی از سال2014 تا 2015 

است.

موضوع،  اهمیت  دلیل  به  ایران  پسته  انجمن  دبیرخانه 
خالصه ای از این گزارش را ارائه می دهد:

برنامه ساالنه پایش آفت کش در اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا دارای سیستمی برای تایید مواد شیمیایی 
قبول  قابل  سطوح  تنظیم  و  ها  آفت کش  در  موثر 
باقیمانده آفت کشها در مواد غذایی است. بخش مهمی 
بر  اروپا  اتحادیه  رسمی  نظارت  برنامه  سیستم،  این  از 
اروپا  اتحادیه  روی آفت کش ها است. در سال 2013، 
حدود 90000 نمونه را برای تقریبا 700 آفت کش مورد 
سنجش قرار داد. 27/7 درصد این نمونه ها از محصوالت 
از  اند.  بوده  اروپا  اتحادیه  از  غیر  کشورهای  از  وارداتی 
تعداد کل نمونه های آنالیز شده )با در نظر گرفتن عدم 
قطعیت اندازه گیری(، میزان باقیمانده سموم 1/5درصد 
شده  تعریف  قانونی  حد  از  بیش  وضوح  به  ها  نمونه  از 

بودند.
مصرف  برای  اروپا  اتحادیه  مجوز  احقاق   سیستم 
از  اطمینان  باالی  سطح  تضمین  هدف  با  ها  آفت کش 
است.  شده  طراحی  اروپایی  کنندگان  مصرف  امنیت 
ارائه  به  متعهد  و  موظف  ها  کش  آفت  کنندگان  تولید 
طیف گسترده ای از مطالعات علمی برای تعیین میزان 
ریسک مصرف آفتکش ها در مواد غذایی مورد مصرف 
انسان هستند، در ضمن این شرکت ها موظف به برآورد 
هستند.  غذایی  مواد  در  ها  کش  آفت  باقیمانده  میزان 
دانشمندان سازمان های کشوری ایمنی مواد غذایی در 
کشورهای عضو به همراه مسئولین سازمان ایمنی مواد 
غذایی اروپا، موشکافانه این اطالعات را بررسی و ارزیابی 
می کنند تا حد ریسک  باقیمانده آفت کش ها در مواد 
غذایی برای سالمتی مصرف کنندگان را مشخص کنند. 
به اصطالح حداکثر سطح  ، که  قانونی  محدودیت های 
باقیمانده سموم )MRLs( نامیده می شود، تعیین شده 
و کشورهای عضو، متعهد به انجام و کنترل مواد غذایی 

قانونی  های  محدودیت  این  با  مطابق  بازار  در  موجود 
هستند.

هدف از وضع MRL پایین نگه داشتن سطوح باقیمانده 
آفت کش ها در مواد غذایی در پایین ترین سطح ممکن 
است. در صورت استفاده بیش از حد مجاز آفت کش ها، 
تعریف  از حد  فراتر  باقیمانده سموم در محصول  میزان 
شده MRL می رود و منجر به ممنوعیت ورود محصول 
به کشورهای عضو این اتحادیه می شود. سازمان ایمنی 
مواد غذایی اروپا  EFSA  مسئول ارزیابی عواملی است 
تهدید  را  اروپا  اتحادیه  کنندگان  مصرف  سالمت   که 
می کنند. به طور کلی، خطرات سالمت مصرف کنندگان 
به دو گروه کوتاه مدت )حاد( و بلند مدت )مزمن( طبقه 

بندی شده است.

باقیمانده های  سموم چندگانه
در مورد 47 /0 درصد از نمونه های غذایی آزمون شده، 
سطح باقیمانده های سموم برای بیش از یک آفت کش 
)باقیمانده های سموم چند گانه( باالتر از حداکثر سطح 
باقیمانده سموم مجاز در اتحادیه اروپا تشخیص داده شد. 
نتیجه  در  است  گانه ممکن  باقیمانده های سموم چند 
کاربرد انواع مختلف از آفت کش ها بر روی یک محصول 
ها  آفت کش  فرموالسیون  استفاده  علت  به  یا  و  باشند 

که شامل بیش از یک ماده موثر هستند اتفاق بیافتند.

باقیمانده های سموم چند گانه در نمونه های مواد 
غذایی اتحادیه اروپا

باقیمانده های سموم چند گانه  در محصوالت کشاورزی 
ممکن است به دالیل ذیل باالتر از حد مجاز تعریف شده 

در اتحادیه اروپا باشد:
اختالط پس از برداشت محصوالت که سابقه سمپاشی با 
آفت کشهای مختلف دارند ;آلودگی مواد غذایی در طی 
از طریق  باقیمانده های سموم  فرآوری;  جذب  فرآیند 

از  استفاده  مورد  آفت کش  عمد  غیر  انتقال  یا  خاک;  
صورتیکه  در  مجاور.  هدف  غیر  مزارع  به  هدف  مزرعه 
یک  در  گانه  چند  سموم  باقیمانده  مشتقات  یکایک 
نمونه-ی محصول باالتر از حد مجاز تعریف شده برای 
هر یک از سموم مورد نظر نباشند، مشکلی برای ورود 
محموله ی مورد آزمون به اتحادیه اروپا ایجاد نمی کند.
فرآیند ارزیابی امنیت مواد غذایی در اتحادیه اروپا

اروپـا  اتحادیـه  امنیـت مـواد غذایـی  مقامـات کنتـرل 
سـاالنه اطالعـات مربـوط بـه میـزان باقیمانـده سـموم 
در محصـوالت مختلـف را جمـع آوری مـی کننـد، کـه 
در ترکیـب بـا داده هـای موجـود در بانـک اطالعاتـی 
EFSA مربـوط بـه میـزان مصـرف مواد غذایی توسـط 
تـا خطـر  تحلیـل شـوند،  اروپایـی  کننـدگان  مصـرف 
حضـور آفـت کشـهای موجـود در  مـواد غذایـی  بـرای 
مصـرف کننـدگان اروپایـی تخمین زده شـود. در سـال 
2013، محصـوالت هـدف بازرسـی توسـط مسـئولین 
کنتـرل امنیت مواد غذایی اتحادیه اروپا شـامل: سـیب، 
کلـم، تـره فرنگـی، کاهو، هلو، چـاودار، جو دوسـر، توت 
فرنگـی و گوجـه فرنگـی هسـتند. سـازمان امنیـت مواد 
غذایـی اتحادیـه اروپـا از مـدل  PRIMo)مـدل جذب 
تغذیـه ای باقیمانـده آفـت کشـها( بـه منظـور تخمیـن 
کننـدگان  مصـرف  عمـر  طـول  در  سـالمت،  ریسـک 
اروپایـی بـه باقیمانـده آفـت کشـها اسـتفاده مـی کند. 
تخمیـن میـزان جـذب تغذیـه ای سـموم در مصـرف 
کننـدگان اروپایـی در مقایسـه بـا سـطوح قابـل قبـول 
توسـط  شناسـی(  مرجـع سـم  )میـزان  تعریـف شـده 
تعییـن  جهانـی(،  بهداشـت  سازمانWHO)سـازمان 
کننـده امـکان عرضـه محصـول مـورد نظـر در اتحادیه 

بود. اروپـا خواهـد 
Source:http://www.frucom.eu/extranet/
php/newsletter/newsletter-b.php?nsl_
id=92

گزارش ساالنه سازمان ایمنی مواد غذایی اروپا:
باقیمانده مواد شیمیایی و سموم در مواد غذایی 
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از  پرایمکس  شرکت  گزارش  پسته-  ماهنامه 
سال  می  ماه  در  آمریکا  پسته  صادرات  وضعیت 
 ) خرداد     9 تا  اردیبهشت   10( میالدی  جاری 
منتشر  خرداد(   10  (  2015 ژوئن   22 تاریخ  در 

های  بارگیری  کاهش  از  حاکی  گزارش  این  شد. 
ادامه  در  که  است،  آمریکا  پسته  صادرات  و  داخلی 
اشاره  با  پرایمکس  می شوید.  آشنا  آن  جزئیات  با 
می  ماه  دراین  پسته  11هزارو340تن  بارگیری  به 
تن،   3900 حدود  کل  بارگیری  میزان  افزاید: 
که  طوری  به  است،  داشته  کاهش  معادل26درصد 
در بارگیری داخلی حدود 1133 تن کاهش، معادل 
18 درصد و در صادرات 2722 تن معادل 32درصد 
می  مشاهده  گذشته  سال  با  مقایسه  در  کاهش 
کل مجموع  افزاید:  می  پرایمکس  ادامه   شود.در 
جاری  میالدی  تجاری  سال  ابتدای  از  ها  بارگیری   
در  که  است  بوده  تن  144هزارو242  کنون  تا 
مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 28 هزار و 712 
به طوری  است.  یافته  16 درصد کاهش  معادل  تن، 
معادل  تن   2948 کاهش  با  داخلی  بارگیری  در  که 

هزار718   25 کاهش  با  صادرات  در  و  4.7درصد 
سال  با  مقایسه  در  کاهش  23درصد  معادل  تن 
مجدد  تاکید  با  پرایمکس  هستیم.  شاهد  را  گذشته 
می،  ماه  در  بارگیری  مجموع  کاهش26درصدی  به 
گذشته  سال   4 طول  در  میزان  ترین  پایین  را  آن 
که  حالی  در  افزاید:  می  او  داند.  می  می(  ماه  )در 
داشتند،  کاهش  درصد   20 اروپا  به  ها  بارگیری 
کاهش  با  آسیایی  کشورهای  مقصد  به  ها  بارگیری 
خصوص  در  پرایمکس  شدند.   مواجه  درصدی   37
از  بعضی  گوید:  می  هایش  مشتری  انبار  موجودی 
داده اند  گزارش  مختلف  کشورهای  از  ها  مشتری 
به  احتیاجی  و  است  شده  تکمیل  موجودیشان  که 
ثابت   2015 سال  در  ها  قیمت  ندارند.  بیشتر  خرید 
سال  به  نسبت  که  رود  می  انتظار  و  اند  مانده  باقی 

باشد. کمتر  گذشته 

پرایمکس گزارش می دهد؛

پایین ترین میزان بارگیری در طول 4 سال گذشته

ماهنامه پسته- گزارش شرکت پرایمکس از وضعیت 
جاری  سال  آوریل  ماه  در  آمریکا  پسته  صادرات 
اردیبهشت 1394  منتشر شد.   25 تاریخ  میالدی در 
های  بارگیری  کاهش  از  حاکی  عمدتاً  گزارش  این 
با  ادامه  در  که  است  آمریکا  پسته  صادرات  و  داخلی 

جزئیات آن آشنا می شوید.
ماه  در  تنی  هزار   13 بارگیری  به  اشاره  با  پرایمکس 
بارگیری این ماه در مقایسه  آوریل می گوید: مجموع 
با آوریل سال گذشته حدود 1578 تن، معادل 10.9 
بارگیری  که  طوری  به  است،  داشته  کاهش  درصد 
و  درصد   8.2 معادل  کاهش  تن   454 حدود  داخلی 
صادرات حدود 1043 تن، معادل 12.9 درصد کاهش 

را در مقایسه با سال گذشته تجربه کرده اند.

در ادامه این گزارش به بارگیری  133 هزار و 356 تن 
پسته آمریکایی از ابتدای سال تجاری جاری تا انتهای 
ماه آوریل اشاره شده است. پرایمکس در این خصوص 
تن   811 و  هزار   24 کاهش  مجموع  در  افزاید:  می 
معادل 15.7 درصد در مقایسه با سال گذشته را شاهد 
کاهش  با  داخلی  بارگیری  در  که  طوری  به  هستیم، 
با کاهش  3.2 درصد و در صادرات  1814 تن معادل 
23 هزار و 133 تن معادل 22.5 درصد در مقایسه با 

سال گذشته مواجه شده ایم.
پرایمکس در حالی که به کاهش 11 درصدی مجموع 
افزاید:  می  کند،  می  اشاره  آوریل  ماه  در  بارگیری 
به سایر  افزایش داشته ولی صادرات  اروپا  به  صادرات 

مقاصد با کاهش روبرو شده است.

درختان  وضعیت  خصوص  در  پرایمکس  گزارش 
ضعیف  زنی  شکوفه  از  حاکی  فصل  شروع  در  پسته 
و  به دلیل کمبود سرمای موردنیازشان است  درختان 
خاطرنشان می کند که بعضی از پیش بینی ها از کمتر 
بودن محصول امسال در مقایسه با 236 هزار تن سال 

دارند.   گذشته حکایت 
آمریکایی  پسته  ضبط  شرکت  این  از  منتشره  گزارش 
در حالی که از افزایش اندک تثبیت قیمت ها به دلیل 
به  مربوط  جداول  دهد،  می  خبر  خریداران  فعالیت 
قیمت پسته آمریکا را ارائه می دهد که در ذیل آورده 

شده است.
از  پسته  مغز  کیلوگرم  هر  قیمت  که  است  ذکر  شایان 

22.71 دالر تا 23.15 دالر می باشد.

پرایمکس گزارش می دهد؛
کاهش صادرات پسته آمریکا در مقایسه با سال گذشته

تا )دالر(از )دالر(پسته خام )هرکیلوگرم(

10.9111.24اکسترا نامبر وان 18-20

10.4710.80اکسترا نامبر وان 21-25

8.829.26ناخندان
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نیکولز  شرکت  گزارش  چهارمین  پسته-  ماهنامه 
خردادماه   13 تاریخ  در  آمریکا  پسته  بازار  وضعیت  از 
این  بر  سعی  گزارش  این  در  شد.  منتشر  جاری  سال 
قیمت،  روندهای  از  منسجم  تصویری  که  است  بوده 
گذشته  های  سال  طی  آمریکا  پسته  عرضه  و  مصرف 

ارائه گردد.
معموالً  تابستان  اوایل  اینکه  به  اشاره  با   نیکولز 
دوره ای ساکت و آرام برای صنعت پسته آمریکا است 
می افزاید: نظرات اشخاص در خصوص میزان محصول 
که  دانند  می  تقریباً  و  است  گرفته  شکل  آینده  سال 
در سال محصولی پیش رو چه میزان محصول خواهند 
داشت. 75 درصد از سال تجاری جاری سپری شده و 
اکثر نیازهای مصرف کننده ها برای باقیمانده محصول 

تا آخر سال تجاری برطرف شده است.
دالیل  به  امسال  بازار  که  کند  می  خاطرنشان  نیکولز 
مختلفی با سال گذشته تفاوت دارد و می افزاید: با آن 
که در اول سال عرضه باال بوده است، قیمت ها هم در 
که  می-کردند  تصور  مشتریان  اند.  بوده  حد  باالترین 
چون در اول سال عرضه زیاد است پس قیمت مناسب 
می شود  کم  باقیمانده  محصول  که  سال  آخر  و  است 
شد  باعث  موضوع  این  برود.  باالتر  ها  قیمت  احتماالً 
اوایل  همان  در  را  خود  ساالنه  خرید  مشتریان  که 
سال انجام دهند. این در حالی است که پس از مدتی 
قیمت ها افت کردند و این موضوع در چند سال اخیر 
باشیم.  شاهد  را  قیمت  افت  که  است  بوده  سابقه  بی 
شود  می  انجام  بازار  در  خرید  کمی  مقدار  هم  هنوز 
تجاری  سال  اولیه  های  قیمت  که  رود  می  انتظار  و 
2015 نزدیک به قیمت های فعلی بازار خواهد بود و 

در مقایسه با سال 2014 کمتر شود.
بارگیری  ارائه یک گراف که روند قیمت ها،  با  نیکولز 
به  را  خندان  پسته  عرضه  و  صادرات  و  داخلی  های 
نمایش  میالدی   2014 تا   1996 سال  از  یکجا  طور 
سال  در  کالیفرنیا  پسته  عرضه  افزاید:  می  دهد،  می 
بدون  سال  این  از  پس  و  رسید  خود  اوج  به   2012
اکثر  است.  مانده  باقی  ثابت  صورت  به  زیادی  تغییر 
محصول  میزان  که  زنند  می  تخمین  صنعت  فعاالن 
سال 2015 حدود 227 هزار تن خواهد بود و میزان 
های  سال  تولید  میزان  معادل  تقریباً  خندان  پسته 

باشد. گذشته می 
نیکولز با اشاره به افزایش قیمت ها با کاهش عرضه و 
کاهش قیمت ها با افزایش عرضه می گوید: این قاعده 
استثنائاتی هم دارد، بطوریکه از سال 2010 تا 2013 
پیدا  اینکه قیمت ها کاهش  به جای  افزایش عرضه  با 

افزایش پیدا کردند. کند 
توضیح  به  روند  این  خواندن  عادی  غیر  با  نیکولز 

روزافزون  تقاضای  گوید:  می  و  پردازد  می  آن   دلیل 
مصرف کنندگان چینی عالوه بر میزان کم تولید پسته 
ها  قیمت  افزایش  این  باعث  ها  سال  این  طی  ایران 

شده است.
رییس شرکت نیکولز فارم با جالب تلقی کردن الگوی 
باید توجه داشت  افزاید:  این سال ها می  مصرف طی 
واقعی  غیر  معموالً  شده  اعالم  صادرات  میزان  که 
که  هایی  پسته  از  بسیاری  چون  شود  می  گزارش 
 قرار بوده به مصرف داخلی آمریکا برسند نهایتاً صادر 
گزارش  داخلی  بازار  در  آمارش  ولی  شوند   می 

می شود که اشتباه است.
طی  که  داشت  توجه  باید  همچنین  افزاید:  می  وی 
خندان  پسته  صادرات  میزان  عمدتاً  گذشته  سال   20
صادر  خندان  های  پسته  بیشتر  و  است  داشته   رشد 
صادرات  رشد  که  کند  می  خاطرنشان  او  اند.  شده 
چون  است  اروپا  به  صادرات  خاطر  به  ابتدا  در  پسته 
پسته  به  نسبت  را  کالیفرنیا  پسته  بیشتر  ها  اروپایی 
رشد  بعدی  مرحله  در  و  دهند  می  ترجیح  ایران 
صادرات پسته آمریکا، مدیون چینی هاست که میزان 
افزایش   2014 تا   2010 های  سال  بین  تقاضایشان 
گذشته  سال  در  متاسفانه  اما  است.  داشته  زیادی 
ایران خریداری کردند چون  از پسته  بیشتر  چینی ها 
بیشتر   2014 ایران در سال محصولی  میزان محصول 

از سال های گذشته است.
در ادامه این ضباط بزرگ آمریکایی با اشاره به کاهش 

گذشته  سال   4 طی  آمریکا  پسته  داخلی   مصرف 
میزان   2014-2015 تجاری  تمام سال  در  می گوید: 
مصرف داخلی پسته مانند سال تجاری 2004-2005 
افزایش  را  مصرف  کاهش  این  دلیل  او  بود.  خواهد 
که  داند  می  زیاد  صادرات  خاطر  به  ها  قیمت  پایدار 
شده  نیز  ها  بندی  بسته  حجم  شدن  کوچکتر  باعث 

است.
قیمت  تغییر  روند  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  نیکولز 
افراد جالب است  از   ها در صنعت پسته برای بسیاری 
دهه  در  پسته  فروشی  عمده  های  قیمت  گوید:  می 
که سود  باعث شده  این  و  است  برابر شده   2 گذشته 
و درآمد  برسد  باغدار  به  افزایش قیمت  این  از  حاصل 

یابد. افزایش  باغدار  خالص 
باغ پسته خوب در سال  بطوری که قیمت یک هکتار 
2008 از حدود 30 هزار دالر به حدود 124 هزار دالر 

در سال 2015 رسیده است.
آن  انتظار  گوید:  می  کالیفرنیایی  بزرگ  باغدار   این 
گذشته  سال  مانند  امسال  تولید  میزان  که  می رود 
این قیمت ها را نسبت به شروع سال گذشته  باشد و 

تعدیل خواهد کرد و قیمت تنزل می کند.
های  ظرافت  پسته  بازار  که  داشت  توجه  باید  اما   
تولید سالیانه پسته  اینکه میزان  از جمله  زیادی دارد 
و  آمریکا  دالر  قدرت  جهان،  اقتصاد  سالمت  کشورها، 
بازار  این  روی  هندی  بادام  مثل  جانشینی  کاالهای 

اثر می گذارند.

در گزارش شرکت نيکولز عنوان شد:

بازار سال 2014 چین در انحصار ایران
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مرحله  چهار  طورکلي  به   - فرد  حسیني  سیدجواد 
از عمر گیاه پسته وجود  رشدي زیر در طول یک سال 

دارد:
1- مرحله خواب گیاه: این مرحله که پس از ریزش برگها 
شروع مي شود با کند شدن و متوقف شدن بسیاري از 

فعالیت هاي زیستي گیاه همراه است.  
مرحله  این  برگها:  تکامل  و  ها  شاخه  رشد  مرحله   -2
آغاز  ) گرم شدن هوا(  با مساعد شدن شرایط محیطي 
مي شود. عمده ترین فعالیت گیاه در این مرحله ظهور 
گلهاي نر و ماده،  تشکیل میوه و کامل شدن سطح برگ 
مي باشد. بیشترین انرژي گیاه در این مرحله جهت رشد 

رویشي برگ ها و شاخه ها اختصاص مي یابد. 
3- مرحله رشد و تکامل دانه: این مرحله با کاهش رشد 
شاخه ها همراه بوده و عمده ترین فعالیت گیاه در این 
مرحله به ویژه در سال هاي پربار تشکیل،  رشد و توسعه 
مغز دانه )غالب شدن فعالیت هاي زایشي گیاه( مي باشد. 
4- مرحله ریزش برگها: این مرحله که با ریزش برگ ها 
همراه است با سرد شدن هوا و پس از برداشت محصول 

آغاز مي شود. 
ذخیره  و  جذب  نیاز،  میزان  مراحل،  این  از  هریک  در 
سازي عناصر غذایي مختلف در درختان پسته متفاوت 
است. درختان پسته معموال در خردادماه و احتماال اوائل 
تا اواسط تیرماه )بسته به شرایط آب و هوایي، تاریخچه و 
مدیریت باغ(، در مرحله سوم یعني رشد و تکامل دانه )به 

اصطالح  مرحله »مغز رفتن« یا »پرکردن مغز«( هستند. 
از عناصر غذایي مورد نیاز درختان پسته در این مرحله  
مي توان به نیتروژن )ازت( و پتاسیم اشاره نمود.  درخت 
مرحله  در  را  خود  نیاز  مورد  نیتروژن  سوم  دو  پسته 
پرشدن دانه و یک سوم آن را در مرحله رشد بهاره جذب 
مي نماید. میزان نیتروژني که در سال هاي پربار وکم بار 
توسط درختان بارور پسته از خاک جذب مي شود مشابه 
سالهاي  در  که  نیتروژني  کود  میزان  بنابراین  مي باشد. 
بار باشد.  باید مشابه سالهاي کم  پربار مصرف مي شود 
اما این نکته را باید دقت نمود که درختان در سال کم 
بار بخش قابل توجهي از نیتروژن مورد نیاز خود را در 
بهتراست  بنابراین  کنند،  مي  جذب  بهاره  رشد  مرحله 
بخش بیشتري از ازت مصرفي در درختان سال کم بار 
در اوایل بهار مصرف شود. با توجه به اینکه درختان پسته 
در سال پربار بخش زیادي از نیتروژن مورد نیاز خود را 
بهتر  بنابراین  مي کنند،  دانه جذب  پر شدن  مرحله  در 
درختان  نیتروژن  کوددهي  از  توجهي  قابل  بخش  است 
سال پربار در مرحله پرشدن دانه انجام گیرد. به عنوان 
یک توصیه کلي در خردادماه و قبل از مغز رفتن، دادن 
نوبت دوم کودهاي ازت به میزان 200-175 کیلوگرم در 
هکتار سولفات آمونیوم در همه نوع اراضي به ویژه شرایط 
شور و یا 140-120 کیلوگرم نیترات آمونیوم در اراضي با 
شوري کم تا متوسط و 100-80 کیلوگرم اوره در اراضي 

غیرشور توصیه مي شود.

آبیاري  با  همراه  و  سرپاش  صورت  به  مصرف  شیوه    
مي باشد. به طوري که بابد کود به صورت نواري در سایه 
انداز درختان ریخته شده و سعي شود با حداقل فاصله 

زماني آبیاري انجام شود. 
درختان پسته در سال پربار، بیش از دوبرابر سال کم بار، 
پتاسیم جذب مي کنند. بیشترین ظرفیت جذب پتاسیم 
در مرحله پرشدن دانه مي باشد به نحوي که بیش از 90 
درصد پتاسیم مورد نیاز گیاه در سالهاي پربار و کم بار در 
این مرحله جذب مي شود. بنابراین شایسته است میزان 
مصرف پتاسیم در سال پربار بیش از سال کم بار باشد. 
همانطور که گفته شد تقریبا تمام پتاسیم در مرحله پر 
شدن دانه جذب مي گردد. به عنوان یک توصیه کلي در 
خردادماه و قبل از مغز رفتن، استفاده از کود سولوپتاس 
به میزان 150-100 کیلوگرم در هکتار توصیه مي شود. 
)کودهاي  نیتروژن  حاوي  کودهاي  مانند  مصرف  شیوه 

ازته( که در باال گفته شد، مي باشد. 
براي  ازت  و  پتاسیم  با  پاشي  محلول  رفتن  مغز  از  قبل 
جلوگیري کردن از عارضه سوختگي برگ و پوکي موثر 
قابل  خاکي  مصرف  براي  مکمل  یک  عنوان  به  و  بوده 
این منظور محلولپاشي نیترات پتاسیم  توصیه است. به 
با غلظت 5 در هزار به ویژه در باغ هاي پربار پیشنهاد 

مي گردد. 

عضو هیئت علمي مؤسسه تحقیقات پسته کشور

کوددهي در مرحله رشد و تکامل دانه )مغز رفتن(

تازگی  به  که  پارامونت  شرکت  پسته-  ماهنامه 
نام  تغییر  واندرفول  بادام  و  پسته  شرکت  به 
پسته  خرید  کاهشی  روند  به  اشاره  با  است  داده 
نسبت  صادرات  در  ماندگی شان  عقب  و  آمریکا 
این  گوید:  می  گذشته،  سال  مشابه  مدت  به 
به  ایران  زیاد  بسیار  صادرات  دلیل  به  کاهش 

است.  بوده  چین  مقصد 
پسته  صادرات  که  است  آمده  گزارش  این  در 
توقع  که  است  چیزی  همان  می  ماه  در  اروپا  به 
اول  از  شده  صادر  پسته  کل  میزان  و  داشتیم 
گذشته  سال  شبیه  می  ماه  تا  جاری  تجاری  سال 
واندرفول  بادام  و  پسته  شرکت  ادامه  در  است. 
چین  به  شده  ارسال  محموله های  کل  می افزاید: 
های  سال  مشابه  ایران(  عالوه  به  )کالیفرنیا 
ارزیابی  خوب  چین  در  فروش  و  بوده  گذشته 

می شود.
کند  باعث  چین  بنادر  در  سخت گیری  البته   
چین  بازار  در  کالیفرنیا  پسته  عرضه  روند  شدن 

در  ها  گیری  سخت  اینکه  علیرغم  است.  شده 
طول  مدتی  ولی  است  کاهش  حال  در  چین   بنادر 
پسته  عرضه  امکان  در  را  آن  اثر  تا  می کشد 

کنیم. مشاهده  چین  بازار  در  آمریکایی 
پسته  مصرف  مدت  این  که طی  است  ذکر  شایان   
است.  بوده  گذشته  سال  مشابه  آمریکا  داخل  در 

سال  محصول  وضعیت  درخصوص  شرکت  این 
در   ،2015 سال  محصول  کرد:  نشان  خاطر  آینده 
مشکل  بسیار  آن  زدن  تخمین  که  است  وضعیتی 
بوده  نامنظم  گلدهی   اینکه  به  توجه  با  است. 
ها  خوشه  از  زیادی  مقدار  ریختن  باعث  و  است 

است. شده 
هم  دارند.  کاهشی  شکل  اولیه  های  تخمین   
نهایی  محصول  روی  بر  مشکل  این  اثر  اکنون 
که  می شود  زده  تخمین  ولی  است  نامشخص 
تن(  هزار   204 )حدودا  پوند  450میلیون  میزان 
طیف  یک  تن(  )295هزار  پوند  میلیون   650 تا 

باشد.  2015 سال  محصول  برای  بینانه  واقع 

شرکت پسته و بادام واندرفول از وضعیت تولید و تجارت پسته در آمریکا خبر می دهد؛

احتمال حضور بیشتر آمریکا در چین
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شورای   2014 سال  گزارش  پسته-  ماهنامه 
مردودیت  آمار  خصوص  در   )INC(خشکبار  جهانی 
محموله های خشکبار بعلت آلودگی افالتوکسین در بدو 
این گزارش  اروپا منتشر شد. در  اتحادیه  بنادر  به  ورود 
آمار محموله های مردودی، با هدف ایجاد چشم اندازی 
های  از محموله  اتحادیه  آن  بازرسی مسئولین  نتایج  از 
شده  تنظیم  زمینی  بادام  و  فندق  بادام،  پسته،  تجاری 

است :
بخشی از این آمار که نشان دهنده درصد محموله های 
نشان می دهد که  است  کاال  نوع  برحسب  مردود شده 
تعداد محموله مردود شده  باالترین حد  با  بادام زمینی 
)101( معادل 45 درصد کل محموله های مردود شده 
را به خود اختصاص داده است. در این بخش رتبه دوم 
محموله های مردودی به  پسته اختصاص دارد که، شامل 
76 محموله می شود )معادل 34 درصد کل محموله های 
به  این مورد  رتبه های سوم و چهارم در  مردود شده(. 
ترتیب شامل بادام با تقریبا 7 درصد و فندق با تقریبا 6 
درصد کل محموله های مردود شده است. )برای جزئیات 

بیشتر به نمودار شماره 1 مراجعه شود(.
های  محموله  مقایسه  به  که  گزارش  این  ادامه  در 
 مردودی با در نظر گرفتن مبدا محموله ها می پردازد که 
تعداد  خصوص  در  آمریکا  و  ایران  ی   مقایسه 
تعداد  کل  به  آنها  نسبت  و  شده  مردود  محموله های 
تامل  قابل  جهان  تمام  از  شده  مردود  های  محموله 
است. این آمار ارائه شده نشان می دهد که ایران با 46 
محموله مردود شده در این سال )معادل53 درصد از کل 
محموله های مردود شده(  آمریکا با مجموع 16 محموله 
کل  از  درصد   18/4 )معادل  سال  دراین  شده   مردود 
محموله های مردود شده(; جایگاه اول و دوم را به خود 

اختصاص داده اند.

در ادامه این گزارش به مقایسه روند ماهانه مردودیتهای 
محموله های پسته صادر شده  از کل کشور های تولید 
 2014 و   2013 سالهای  در  اروپا  اتحادیه  به  کننده 
 20 نمودارافزایش  این  در  توجه  قابل  نکته  پردازد.  می 
درصدی در افزایش روند مردودیتها بین سالهای 2013 
و 2014 است. شایان ذکر است که 96درصد مردودیتها 

در سال2014 با منشا آلودگی به افالتوکسین بوده است.

 

در گزارش سال 2014 شورای خشکبار جهانی عنوان شد:

آمار محموله های مردود شده بعلت آلودگی افالتوکسین در اتحادیه اروپا
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اعطای  می گویند  کشاورزان  فیروزآبادی-  محبوبه 
فشار  تحت  ابیاری  طرح های  اجرای  برای  تسهیالت 
رییس  که  آن طور  می رود.  پیش  حلزون وار  استان  در 
اجرای  می گوید:  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
به  موفق  استان  در  فشار  تحت  آبیاری  طرح های 
عباس  است.  نشده  هم  استانی  اعتبارات  دریافت 
داده  که  هم  تسهیالتی  ان  که  می پذیرد  سعیدی 
می شود معادل 80 درصد هزینه ی اجرا طرح ها نیست.  
او در خصوص مسایل مختلف به گفت وگو نشستیم  با 

می خوانید.  که 

با رویکرد   آقای سعیدی! در جلساتی که 
حفظ مدیریت منابع آب تشکیل می شود، عموما 
بخش  این  و  می شود  هجمه  کشاورزی  بخش  به 
معتقد است به نفع صنعت، مدیران استان کرمان 
جهاد  سازمان  می شوند.موضع  قائل  تبعیض 

چیست؟ کشاورزی 
بخش  در  استان  آب  95درصد  می شود  گفته  همیشه 
کشاورزی مصرف می شود. این 95 درصد را نمی دانیم 
چطور محاسبه کردند. وزارت نیرو موظف است آب را 
به ما تحویل دهد که قاعدتا 95 درصدآب  سر مرزعه 

بود.  استان نخواهد 
کشاورزی  بخش  در  آب  عمده  دنیا  جای  همه  در 
تامین  وظیفه  کشاورزی  بخش  می شود.  مصرف 
براساس  دارد.  برعهده  را  آن  امنیت  و  غذایی  مواد 
و  گرفته  صورت  استعدادیابی  استان  هر  استعدادهای 
انجام می شود. متوسط عملکرد گندم در  کشت و کار 
استان کرمان 4هزارو200 کیلو در هکتار و مورد قبول 

است.  کارشناسان  همه ی 
و  است  پایین  استان  در  آسمانی  نزوالت  متاسفانه 
است.  زمینی  زیر  آبهای  منابع  به  متکی  کشاورزی 
می دانیم  خودمان  نداریم.  و سدی   رودخانه  ما  یعنی 
بهره وری آب در کشاورزی، پایین است؛ چون اعتبارات 
الزم برای افزایش بهره وری در آب به بخش کشاورزی 
اجرای سیستم های  برای  اعتبار  نیازمند  ما  نشد.  داده 
 ) تیپ  سیستم های  در  مثال  هستیم.  نوین  آبیاری 
)tape آب کمتر مصرف و کمتر تبخیر می شود. حتی 
باغات،  سایر  و  پسته  باغات  در  سطحی  زیر  آبیاری 
توسط  لوله گذاری  مثل  زیر سطحی  فشار  آبیاری کم 
چهارم  یک  تا  که  پلیکا  لوله های  یا  سیمانی  لوله های 
این ها را می دانیم  مصرف آب را کاهش می دهد. همه 
جهاد  وزارت  می دانیم.  هم  را  اطالعاتش  و  دانش  و 

دنبال  را  کار  این  قبل  سال  چندین  از  کشاورزی 
تامین  عدم  علت  به  اما  می شود،  هم  اجرا  و  می کند 
دولت   93 در سال  اجرا می شود.  کم  دولتی  اعتبارات 
تدبیر و امید بحث ویژه ای را برای آب گذاشت که ما 
هکتار سیستم های   500 و  10هزار  امروز حدود  به  تا 
آبیاری تحت فشار را در استان در دست اجرا داریم و 
24 میلیارد تومان پول بالعوض برای این سیستم ها در 
استان گذاشته شده است و 25 میلیارد در راه داریم 
و پیگیر هستیم که بیشتر از این اعتبار بگیریم. اما در 
استان متاسفانه از اعتبارات استانی در اختیار گذاشته 
نشده است. اما بخش کشاورزی یکی از بخشهای فعال 
را  کمتر  بازده  با  محصوالتی  ما  است.  استان  و  کشور 
خشت،  گل  زعفران،  مثل  محصوالتی  و  کرده  حذف 
عناب که به آب کمتری نیاز دارند را جایگزین کردیم.

 برخی مدیران استان می گویند کشاورزی 
آنها  نیست.  اقتصادی  صنعت،  با  قیاس  در 
است.  بیشتر  صنعت  بحث  اشتغال  که  مدعی اند 

نگاه شما به این مساله چیست؟ 
کشاورزی  بخش  را  اشتغال  بحث  بیشترین  استان  در 
دارد. بخش کشاورزی وظیفه تامین مواد غذایی جامعه 
بخواهد  مواد غذایی  دارد. هر کشوری که در بحث  را 
وابستگی  قاعدتا  باشد،  دیگر  کشورهای  به  وابسته 
سیاسی و اجتماعی هم دارد. بخش کشاورزی تا امروز 
مثل  محصوالتی   در  هم  مازاد  تولید  و  بوده  موفق 
گوشت و مرغ داریم. ما آب مجازی هم به کشور وارد 
این  است.  کرده  ایجاد  که  اشتغالی  دلیل  به  می کنیم؛ 
حتی  ندارم.  قبول  اصال  را  می کنند  آقایان  که  بحثی 
که   ... و  سویا  کنجاله  ذرت،  جو،  از  اعم  مرغی  دانه 
این محصوالت   برای  از کشور  وارد می شود، در خارج 
ایجاد  آب مصرف شده و محصول خشک آن درکشور 

می کند. اشتغال 

  اما ما هندوانه هم صادر می کنیم؟
واقعا  ما  برخی جاها  دارد کنترل می شود. در  هندوانه 
استعداد کشت هندوانه را داریم و نصف کره زمین در 
فصلی که ما هندوانه تولید می کنیم خیلی سرد است. 
اما  کنیم.  صادر  باید  باشد،  داشته  نسبی  مزیت  اگر 
داریم،  نیاید  در  تولید  هزینه های  واقعا  که  مواقعی  در 
ارزوئیه  تولید را کنترل می کنیم. ما امسال در منطقه 
کشت هندوانه را خیلی محدود کردیم. در تامین مواد 
استان  در  حتی  هستیم.  کفا  خود  شیر  از  اعم  غذایی 

پرتقال،  سیب،  مثل  محصوالتی  و  داریم  هم  مازاد 
گوشت مرغ و ... وارد نمی شود .

مثبتی  نکته ی  را  کفایی  خود  شما    
بارها  وزیر   معاون  کشاورز  آقای  اما  برشمردید. 
در موضع گیریهایشان بحث خود کفایی را مورد 
می گویند  کارشناسان  طرفی  از  دادند.  قرار  نقد 
تحریم  انواع  ما  که  گذشته  سال های  تمام  در 
دچار  گندم  بحث  در  وقت  هیچ  داشته ایم  را  ها 
تحریم نبودیم و همین سال گذشته، کل واردات 
کارشناسان  خریدیم.  آمریکا  از  را  گندم مان 
اقتصاد کشاورزی معتقد هستند ما باید به سمت 
به  نگاه شما  برویم.  اقتصادی تر  محصوالت  تولید 

این مساله چیست؟
آن  تولید  استعداد  که  جایی  است؛  این گونه  سیاست 
محصول  آن  کشت  به  نسبت  ما  دارد  وجود  محصول 
بود  این گونه  هدف  استان ها  از  برخی  در  کنیم.  اقدام 
باالجبار  ما  ندارد،  استعداد کشت گندم وجود  اگر  که 
گندم  مستعد،  غیر  اراضی  در  خودکفایی  جهت  به 

بکاریم که آب مصرف شود و عملکرد پایین باشد.

آب  همیاران  طرح  مصوبات  از  یکی   
استان  جنوب  در  بود.  کشت  جایگزینی  استان، 
در  ولی  بود،  شده  پیشنهاد  جایگزین  کشت های 
جایگزین  کشت  و  نبود  گونه  این  استان  شمال 

پیشنهاد نشده بود؛ دلیل خاصی داشت؟
پسته  باغات  اعظم کشت مان  قسمت  استان  در شمال 
دارد  وجود  که  و خاکی  آب  به شرایط  توجه  با  است. 

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در گفت وگوی اختصاصی با ماهنامه پسته مطرح کرد

در تخصص وزارت نیرو نیست که در کشاورزی دخالت کند
در شمال استان هیچ محصول دیگری جز پسته جوابگو نخواهد بود
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بود.  نخواهد  جوابگو  پسته  جز  دیگری  محصول  هیچ 
دستگاه های  از  باید  باشد،  باال  آب   EC که  جاهایی 
کشت  ما  ارزوئیه  در  کرد.  استفاده  کن  شیرین  آب 
هندوانه را محدود کردیم، به دلیل اینکه آب گندم به 
پایین می آمد  ما در گندم  و عملکرد  هندوانه می رفت 
بود که یکسال  بازار  و دلیل دیگر حالت سینوسی که 
کشاورز منفعت می برد و یکسال ضرر می کند، آنجا را 

کردیم.  متعادل 
در شهرستان زرند در منطقه دشتخاک کشت گندم به 
را  زعفران  کشت  آمده،  پایین  آب  منابع  کمبود  دلیل 
جایگزین کردیم و قسمتی را به کشت عناب اختصاص 
قرار  زارها  چشمه  و  قنوات  آب  پاییز  فصل  در  دادیم. 
کشت  به  آب  این  از  شود،  رها  رودخانه ها  در  است 

زعفران اختصاص دادیم.

سطح  کاهش  لزوم  بر  کارشناسان  برخی   
زیر کشت تاکید دارند. سیاست جهاد کشاورزی 
ترویجی  اقدامات  آیا  و  چیست  زمینه  این  در 

برای این کار، صورت گرفته است؟
اما  نداریم.  را  کشت  زیر  سطح  کاهش  استان  در  ما 
حفظ سطح زیر کشت  را با برنامه ریزی برای آموزش 
آب  کارایی  افزایش  و  محصول  تولید  راندمان  افزایش 
عمده  اینکه  به  توجه  با  می کنیم.   دنبال  مزرعه  در 
زیر  آب های  منابع  به  اتکا  دلیل  به  ما  شهرستان های 
کشت  زیر  سطح  توسعه  منابع،  آن   کاهش  و  زمینی 
نداریم و بیشتر حفظ وضع موجود و  افزایش راندمان 
وقت  بیشتر  مزرعه،  در  آب  کارایی  افزایش  و  تولید 
شهرستان هایی  در  اما  گیرد،  می  را  زمینه  این  در  ما 
آنجا  در  که  نرماشیر  و  فهرج  ریگان،  مثل  شرق  در 
کشت  زیر  سطح  توسعه  دارد،  وجود  آبی  منابع  هنوز 

می دهیم.
برای  مفصلی  بحث  شد،  که کشت  گندمی  هم  امسال 
استفاده از بذر مناسب، کاشت به موقع، تغذیه مناسب 
در  عملکرد  افزایش  جهت  به  گندم  سن  با  مبارزه  و 

واحد سطح را داشتیم.

موجود  وضع  حفظ  شما  مهندس!   آقای   
باغات  از  برخی  ساالنه  اما  کنید  می  پیگیری  را 
می شوند.  خارج  تولید  مدار  از  و  خشک  استان 
پسته  باغات  از  چقدر  ساالنه  که  دارید  آماری 

استان خشک  می شوند؟
باغات  از  قسمتی  متاسفانه  اما  نداریم.  دقیقی  آمار 
محدوده  و  بیاض  ساقی،  انار،  شهرستان  ابتدای 
شهرستان  از  محدودی  مناطق  و  رفسنجان  شهرستان 
سیرجان و خود شهر کرمان ، به دلیل کاهش کیفیت 
EC  باالی 25 هزار و   تجمع امالح در خاک  آب و 
اما  است.  کرده  پیدا  کاهش  آب،  چاه  شدن  و خشک 
طی چند سال گذشته حدود 10 هزار هکتار سطح زیر 

کشت باغات را پایین آوردیم.

 یکی از چالش های جدی کشاورزی استان 
عدم وجود آمار دقیق است. بخش خصوصی می 
نیست.  اتکا  قابل  هم  جهاد  سازمان  آمار  گوید: 

چه پاسخی دارید؟
مرکز  که  آماری  اما  باشد.  متفاوت  کمی  شاید  آمار 
خیلی  در  و  می کنیم  اتکا  اینها  به  هم  می دهد  آمار 
اس  پی  جی  پمپ  موتور  باغات  ما،  شهرستان های  از 

دارند و ما طرح راستی آزمایی را داریم.

باغات  کشت  زیر  سطح  مثال  عنوان  به   
پسته استان از نظر آمار شما چقدر است؟ ظاهرا 
با  دارند  باغ  از  جهاد  کارشناسان  که  تعاریفی 

نیست!  بخش خصوصی یکی 
آمار  این  اما  راداشتیم،  آمار  این  ما  پیش  روز  چند  تا 
قبل  تا  می کنیم.  مکاتبه  داریم  فعال  خانه  وزارت  با  را 
چیزی حدود 290 هزار هکتار سطح زیر کشت باغات 

بود. پسته 
شهرستان ها  از  که  اطالعاتی  و  آمار  براساس  اما   
کردیم،  اعالم  خانه  وزارت  آمار  مرکز  به  و  گرفتیم 
دارد  پسته  محصول  کشت  زیر  سطح  نظر  از  عددها 
اعالم  شما  به  بعدا  را  دقیق  آمار  این  می کند.  تغییر 

می نماییم.

دارد  وجود  که  بحث هایی  از  یکی   
قبال  در  کشاورزی  جهاد  که  است  سیاست هایی 
معتقد  نیرو  وزارت  کند.  دنبال  باید  آب  بحران 
نمی کند  همکاری  زیاد  جهاد  سازمان  که  است 

نظر شما چیست؟
دخالتی  هیچ  که  نیست  نیرو  وزارت  تخصص  در  اصال 
ما  هستند  آب  رشته  آنها  کند.  کشاورزی  بخش  در 
داریم  در بخش کشاورزی رشته های متخصص  اینجا 
و  آب  های  رشته  کشاورزی  نیروهای  تخصص  قطعا 
ماه  تیر  در  که  ندارند  قدر تخصص  است.این  ما  خاک 
میگویند باید برق قطع شود و این حرف بسیار بیجایی 
ماه خاموش  تیر  در  موتور  نمی دهیم  اجازه  ما  و  است 

شود چون مزرعه به آب نیاز دارد.

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای در مورد 
کرده  احداث  استان  در  جهاد  که  خاکی  سدهای 
جهاد  سازمان  عملکرد  از  صراحت  به  است، 
شما  پاسخ  است.  کرده  انتقاد  استان  کشاورزی 

چیست؟
حفظ  در  بسزایی  تاثیر  خاکی  سدهای  تمام  قاعدتا 
از  منطقه ای  آب  خود  دارند.  زمینی  زیر  آبهای  منابع 
و  گرفته  تحویل  را  سدها  این  کردند،  درخواست  ما 
را ضعف  این کار  تامین کنند. من اصوال  را  آب شرب 

مدیر و فرد می دانم که خطا را گردن دستگاهای دیگر 
با مطالعه  و  این سدها کارشناسی شده  .تمام  بیاندازد 
آبیاری تحت  است. بحث  احداث شده  اصولی  و  کامل 
فشار هم از 20 سال پیش اجرا شده است و به دلیل 

کاهش منابع مالی دولت کم اجرا می شود .

 طرح اجرای خاموش کردن اجباری چاه ها 
در فصل زمستان مطرح شد و کشاورزان به دلیل 
این  با  دارد  زمستانه  آبیاری  که  کردهایی  کار 

طرح مخالف بودند. شما چه نظری داشتید؟
نظر  است.  نیرو  وزارت  عهده  بر  پمپ  موتور  خاموشی 
کارشناسی ما  بر اساس نظر مرکز تحقیقات است که 
خاموشی  امکان  هزار،   5 زیر  های    Ec تا  کرد  اعالم 
بارندگی  که  صورتی  در  دارد.   وجود  پمپ ها  موتور 
باشد که رطوبت خاک حفظ  و شرایطی  گیرد  صورت 
شود، نیاز آبی گیاه در فصل زمستان کمتر است و ما 
این  خصوص  در  کنیم.  اعالم  را  خاموشی  می توانیم 
موضوع از ما خواستند و ما آیین نامه ای نوشتیم و به 
می توانید  فصل  این  در  گفتیم  و  دادیم  آب  همیاران 
و  می شود  بارندگی  که  شرایطی  در  روز   15 تا  دو 
ولی  کنید،  خاموش  را  پمپ ها  ،موتور  است  کم  تعرق 
نه  Ec آب باالی 5هزار است، نه جهاد و  جاهایی که 
باید  چون  ندارد.  خاموشی  به  توصیه  تحقیقات  مرکز 
شست وشوی خاک صورت گیرد و شوری کاهش پیدا 

کند که درخت بتواند زنده بماند. 
 من بعد از 20 روز که موتورها خاموش مانده بودند به 
شخص استاندار نامه نوشتم که باید موتورها را روشن 

کنیم و گرنه بخش کشاورزی لطمه میخورد.

21
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  هیچ جوابی گرفتید؟
خودشان  برنامه  طبق  موتورها  روز    10 از  بعد  خیر؛ 
روشن شد. یک سیستم آبیاری تیپ است که در دشت 
ارزوئیه برای ذرت، سیب زمینی و حتی هندوانه قابل 
اجراست که آب بسیار کم و به صورت موضعی بر روی 

بوته می چکد، ولی برای باغات مناسب نیست. 

قرار  که  آب  همیاران  طرح  براساس    
نوین  به سیستم های  استان  باغات  ساله   5 است 
آبیاری مجهز شوند، ظاهرا اعتبارات شما جوابگو 
اعتباراتتان  وضعیت  به  توجه  با  بفرمایید  نیست. 

این مصوبه  چند ساله قابل اجراست؟
را  کار  این  ساله   5 میشود  اعتبار  تامین  صورت  در 
 12 امسال  ما  نیست.  جوابگو  ما  شرایط  داد.با  انجام 
کردیم.  اجرا  کردیم  جذب  که  اعتباری  با  هکتار  هزار 
نمودار  این  است.  بوده  سال گذشته هزارو500 هکتار 
اگر  کنیم.  پیش بینی  نمیتوانیم  ما  و  است  سینوسی 

سال آینده دولت مصوبه بگذارد، قطعا پیش می رود.

مدیران  زنی  چانه  به  می گویند  برخی   
تایید  را  این  شما  دارد.  بستگی  هم  دستگاه ها 

می کنید؟
تا حدودی بله.

  و درچانه زنی شما موفق عمل کردید؟
ما امسال حدود 5 هزار هکتار اعتبار داشتیم با همین 
مسووالن  از  و  کردیم  برابر  دو  تقریبا  ها  زنی  چانه 
و  کردند  بازدید  استان  از  کردیم  دعوت  خانه  وزارت 
اعتبار  و  کردیم  مطرح  را  آب  مسئله  بودن  حاد  بحث 

بگیریم. امروز  تا  توانستیم  بیشتری 

به  عمال  حاضر  حال  در  که  دارید  قبول    
های  طرح  اجرای  هزینه ی  80درصد  اینکه  جای 
درصد   50 عمال   بدهید  را  فشار  تحت  آبیاری 

هزینه ها را می دهید؟
گفت:  می شود  قیمت ها،  برخی  افزایش  به  توجه  با 
شما  درصد   80 اما  است  بیشتر  درصد   50 اما  بله. 

نیست. هم 

در  کشاورزی  جهاد  کارشناسان  فعالیت   
مراکز کود فروشی ها و کلینیک های گیاهپزشکی 
نظرتان  شما  است.  صنفی  نظام  قانون  خالف 

چیست؟
محصول  اگر  نمی دانم.  قانون  خالف  را  کار  این  من 
یارانه ای فروش میرفت و در اختیار یک سری بخش ها 
دخالت  کارشناسان  که  می گفتند  و  می شد  گذاشته 
بود.  دلیلی ممنوع می شد، درست  به هر  نکنند، شاید 

ولی وقتی که فروش سم آزاد است و فرد اجازه فروش 
و توزیع می گیرد، مشکلی وجود ندارد که کارشناسان 
در  تخصصشان  که  کنند  کار  زمینه  این  در  کشاورزی 

این کار است و قاعدتا موفق تر خواهد بود.

از  پسته  صنعت  فعاالن  از  بسیاری    
جهاد  سازمان  رییس  مسوولیت  شما  که  زمانی 
شما  از  انتظاراتی  گرفتید،  برعهده  را  کشاورزی 
ملموس  پسته  صنعت  بر  شما  حضور  که  داشتند 
باشد. ولی به نظر میرسد که انتظار آنها برآورده 

نشده است. نظر خودتان چیست؟
که  فعالیتی  علت  به  خوشبختانه  پسته  بحث  در 
و  آب  از  غیر  معضلی  دارد  دولتی  و  خصوصی  بخش 
حاضر  حال  در  داشتیم.  مشکل  سم  هم  مقطعی  در 
چه  هر  آب  مورد  در  ولی  است  شده  حل  تقریبا  سم 
و  کنند  اجرا  را  فشار  تحت  آبیاری  سیستم  می توانند 
اعتبار را در اختیارشان میگذاریم. بحث بعدی  این  ما 
و  است  محصول  خرید  برای  نقدینگی  تامین  عدم 
هم  پسته  فرآوری  بحث  در  است.  جدید  ارقام  معرفی 

بخش خصوصی و هم دولتی خوب کار کردند.
در مورد کود باغات، ما همیشه مشکل داشتیم. امسال 
ازت داریم. سایر  و  تمام شهرستانها کود دپو شده  در 
کودهای مورد نیاز را بخش خصوصی وارد میکند و در 

بحث آموزش باید بیشتر وقت گذاشته شود.

جلسات  شاهد  ما  شما  حضور  از  بعد    
خصوصی  بخش  با  شما  کارشناسان  مشترک 
اما  بخش  به جلو است  رو  گام  این یک  و  بودیم 
اما  می شود  شنیده  ما  صدای  میگوید  خصوصی 
چه  شما  نمی شود!  داده  اثر  گیریها  تصمیم  در 

دارید؟ پاسخی 
98درصد  باشیم.  بخش خصوصی  دنبال  باید  حتما  ما 
میشود  اداره  خصوصی  بخش  توسط  کشاورزی  بخش 
به چالش  را  ما  بسیار مشتاقیم که بخش خصوصی  ما 
بکشد و هر جا مشکلی هست به ما بگویند.ما تا امروزه 
با  مندیم  عالقه  ولی  نداشتیم  کاران  پسته  با  مشکلی 

هم جلساتی را داشته باشیم.

نظر  زیر  کشور  پسته  تحقیقات  موسسه   
نظر  گرفت؛   قرار  خانه  وزارت  باغبانی  معاونت 

شما در این خصوص چیست؟
موسسه  االن  و  بودند  جدا  قبال  تحقیقاتی  موسسات 
باغبانی شده است و هیچ اعتباری از موسسه تحقیقات 
خاصی  اتفاق  هیچ  و  نمی شود  کاسته  کشور  پسته 

است. نیافتاده 
پیگیر  اشخاص  آن  و  شود  کم  پست ها  بعضی  شاید 
نکرده  تغییر  دیگری  چیز  وگرنه  هستند،  خود  پست 

است. 

سال هفتم- ویژه نامه تیرماه 1394- شماره 108



برخی  بین  مشترکی  نشست  پسته-  ماهنامه 
پسته  صنعت  فعالین  از  یکی  با  پسته  تولیدکنندگان 
انجمن  آمریکا در هفدهم دیماه سال گذشته، در دفتر 
با  که  این نشست صمیمانه  در  برگزار شد.  ایران  پسته 
پسته  انجمن  عضو  باغداران  از  گروهی  آشنایی  هدف 
ایران با صنعت باغداری در آمریکا برگزار شد حاضرین به 
تبادل نظر در خصوص نحوه باغداری در ایران و آمریکا 
مختصری  شرح  آید  می  ادامه  در  که  آنچه  پرداختند. 
به سواالت  راسخ  آقای رضا  پاسخ های  و  این جلسه  از 

حاضرین می باشد.
 رضا راسخ در این نشست با بیان اینکه در حال حاضر در 
کالیفرنیا پیدا کردن زمین  برای کشاورزی خیلی سخت 
شده، به نقش گسترده ی ایرانی ها در سرمایه گذاری در 
صنعت پسته کالیفرنیا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
اکثر سرمایه گذاران پسته در کالیفرنیا، ایرانی هستند و 
برای  من در هفت سال گذشته، 13 هزار هکتار زمین 
ایرانی ها احداث کرده ام. بطور کلی در کالیفرنیا سرمایه 

گذاری عظیمی روی پسته دارد صورت می گیرد. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا در آمریکا سرمایه گذاری 
قیمت  اینکه  علیرغم  گفت:  می کند،  پسته، صرف  روی 
را  سرمایه گذاری  بیشترین  شده  زیاد  خیلی  زمین 
ایرانی ها انجام می دهند. اوایلی که من باغ ریزی پسته را 
شروع کردم قیمت زمین 1700 دالر به ازای هر هکتار 
با  خوب  زمین  قیمت  حاضر  حال  در  که  حالی  در  بود 
بهترین آب در کالیفرنیا، هر هکتار حدود 29، 32 هزار 
دالر است. برای کشاورز قیمت پسته االن 7 دالر به ازای 
تا  پسته  قیمت  افزود: چنان چه  راسخ  کیلو هست.  هر 
چهار دالر و پنجاه سنت پایین بیاید و زمین کشاورزی تا 
44.5 هزار دالر باال برود، کاشت پسته در آمریکا صرفه 

اقتصادی دارد.  
در  باغ  هکتار  هر  از  که   سوال  این  به  پاسخ  در  راسخ 
کالیفرنیا چقدر برداشت می شود، گفت: متوسط 6 ساله 
ایم 4500  از بهترین عملکردها را شاهد بوده  که یکی 
حاضر  حال  در  این که  بیان  با  راسخ  هست.  کیلوگرم 
متاسفانه به جایی رسیدیم که به خاطر نبود زمین، سراغ 
دلیل  همین  به  افزود:  رفته ایم،  نمکی  بایر  زمین های 

آماده کردن زمین خیلی برای ما مهم است. 
وی با اشاره به اقدامات الزم برای آماده سازی زمین در 
گوگرد  خیلی  پیش  سال  چند  شد:  یادآور  باغ،  احداث 
به  شروع  چین  و  ژاپن  که  وقتی  از  می کردیم  استفاده 
خرید گوگرد آمریکا کردند، گوگرد گران شده و استفاده 

از آن صرفه اقتصادی ندارد.
این مدیر باغ در کالیفرنیا با بیان این که در حال حاضر 
برای آماده کردن زمین  قبل از کشت، اسیدسولفوریک 
استفاده می کنیم، افزود: اولین و مهم ترین کاری که در 
است.  زمین  برش  می دهیم  انجام  سازی  بستر  مرحله 

معموالً برای یک باغ عادی سعی می کنیم حداقل زمین 
مرحله  این  در  کنیم.  ریپر  نیم  و  متر  یک  عمق  به  را 
معموالً ناحیه پشت تراکتور را ریپر می کنیم تا الیه های 
بریدیم،  را  زمین  که  آن  از  بعد  نشود.  مخلوط  نمک 
اینکه  از  قبل  و  می ریزیم  اسید  بریدیم  که  درزی  الی 
برگردانیم، در همان درز گچ می ریزیم. میزان مصرف گچ 
و اسید بستگی به میزان شوری زمین دارد. معموال نیم 

تن اسید استفاده می کنیم.
گفت:  هم  مصرفی  گچ  و  اسید  میزان  در خصوص  وی 
بستگی به مقدار نمک زمین دارد. معموالً 1.2 تن اسید 

و 12 تن گچ در هر هکتار مصرف می شود.
راسخ با بیان این که مساله آبشویی در زمین های نمکی 
خیلی مهم است، گفت: خاکمان را که آماده کردیم قدم 
بعدی روی زمین های بزرگ، شستن با آب است. معموالً 
نمک  آبشویی  برای  نیاز آب  مورد  میزان  برای محاسبه 
کار  این  مخصوص  دستگاه  از  سانتیمتری   60 عمق  تا 
استفاده می کنیم. این باغدار با بیان این که  ما در همه 
گفت:  کنیم،  نمی  استفاده  اسید  و  گچ  از  زمین هایمان 
زمین های زیادی داریم که اسیدی هست و برخالف آن 
از آهک استفاده می کنیم و یا زمین هایی موجود هست 
که مشکلی ندارند.  بیشترین آب کالیفرنیا آب کانال و 

برف است. برای همین یک مقدار گچ برای تصحیح این 
نمونه  بایستی  این ها  تمام  برای  ولی  است.  احتیاج  آب 
گرفت تا میزان مورد نیاز برای هر باغ را محاسبه کنیم. 
سعی  باشد،  نمکی  خیلی  زمین  اگر  شد:  یادآور  راسخ 
می کنیم برای شروع سال آبیاری را با آب با اسیدیته 5/5 
شروع کنیم و تا 7 بیاوریم و نهایتاً در 7 نگاه می داریم. 
به  اضافه کردن گچ  بر  به سوالی مبنی  پاسخ  راسخ در 
تزریق گچ چند  باغ هم گفت: دستگاه  به  مایع  صورت 
گچ  پاشیدن  جای  به  و  آمده  آمریکا  در  که  است  سال 
در زمین ها، گچ 90 درصد به باال را در تانک های بزرگ 
می ریزند و در آن محلول رقیقی درست می کنند. البته 
همه این کارها بدون نگهداری و رسیدگی فنی نیست. 
اسید  با  را  لوله ها  خیلی مهم است که آخر فصل، شما 
تمیز کنید. شما می توانید گچتان را بپاشید و آبیاری 
در  امسال  من  افزود:  وی  دهید.  ادامه  را  ای تان  قطره 
زمین خودم بایستی دو تن گچ بریزم معموالً از این دو 
امید که  این  به  را در زمستان می ریزم  تن یک تن اش 
باران بیاید و کمک کند و قسمت دوم وقتی که پسته ها 

بیشترین آب را نیاز دارند، می ریزم.
وی در پاسخ به این سوال که بافت خاکتان بیشتر چگونه 
بافت خاکی داریم. االن  اظهار داشت: همه جور  است؟ 

رضا راسخ از تجربیات باغداری خود در کالیفرنیا می گوید:
بیشترین سرمایه گذاری پسته کالیفرنیا توسط ایرانی ها انجام می شود
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داریم روی یک منطقه که حدود هزاروپانصد هکتار است 
خاک  مختلف  نوع  چهار  منطقه  این  در  می کنیم.  کار 
در  معموالً  که  اول  سال  از  داشت:  اظهار  راسخ  داریم. 
فوریه و مارس نهال را می کاریم،  قیم را می زنیم و  نهال 
تامین  تامین  برای  مرحله  این  در  می بندیم.  قیم  به  را 
رشد سریع نهال از کودهای نیتروژنه استفاده می کنیم.

وی یادآور شد: حدود 33 کیلو در هکتار، کود نیتروژن 
می دهیم. امید داریم که شاخ و برگ های درخت به آن 
حدی برسد که بتوانیم در ماه جوالی پیوند بزنیم. زمان 
ایده آل پیوند زدن ماه جوالی و همچنین آخر فصل قبل 

از اینکه درخت خواب برود، است. 
این تولید کننده با بیان این که ما روی هر درخت یک 
ما  پیوند  گارانتی  معموالً  گفت:  می زنیم،  پیوند  عدد 
بایستی باالی 92 درصد باشد و معموالً بعد از دو هفته 
داریم  شک  که  پیوندی  و  می کنیم  چک  را  درخت ها 
امکان دارد در نیاید پیوند دوم را می زنیم. این پیوند را 
که زدیم چند روز بعد فقط باالی پیوند پوسته درخت را 
یک شکاف می دهیم تا شیره ای که دارد حرکت کند و 
دورش را بگیرد. وی ادامه داد: بعد از پیوند زدن، حدود 
60 درصد از برگ ها و شاخه های درخت را می بریم. یک 
سه  دو  و  پیوند  دانه  یک  با  شاخه  تک  کوچک  درخت 
برگ را باقی می گذاریم تا درخت را مجبور کنیم تا رشد 

کند و باال بیاید.
راسخ در پاسخ به این سوال که پیوندک را از کجا تهیه 
گیرم؛  می  خودم  باغات  از  اکثراً  من  گفت:   می کنید، 
باغاتی که برای خودم مورد اطمینان است. درخت های 

پنج، شش ساله بهترین پیوند را به ما می دهند. 
وی اضافه کرد: البته االن چند نوع پیوند جدید داریم که 
است. خوشبختانه  عالی  آنها گلدن هیلز خیلی  میان  از 
 SETTONشرکت برای  من  را  اقتصادی  باغ  اولین 
پایه-های  روی  را  پیوند  این  زدم.  پیوند    FARMS
یوسی بی وان )ucb1( و روی پایونییر ) pioneer (  زدم 
و هر دو جواب اش معرکه بود. پسته خیلی عالی، دهن 
و  بود. سال شش  فراوان  دهی  محصول  با  و  بزرگ  باز، 
هفت محصول این درخت باورنکردنی است. این کار برای 
جلوتر  پسته  برداشت  هفته  سه  دو،  که  شد  انجام  این 
اکبری در کالیفرنیا،  یادآور شد: پسته  باغدار  این  بیاید. 
خوب نمی شود. پوست اش خیلی کلفت می شود، دهن اش 
باز نمی شود. اکثر درختان رقم اوحدی را هم بریدیم؛ یک 
مقدار فقط برای اینکه باشد نگاه داشتم. آریا هم داریم 
خوب هست ولی کسی از این ها اضافه نمی کند من یک 
مقدار به شرکت پارامونت دادم می خواستند کله قوچی 

و آریا را امتحان کنند. اما آنها هم توسعه ندادند. 
که  است  این  بکنید  باید  شما  که  کاری  داد:  ادامه  وی 
هکتار   1500 در  شود.  یکنواخت  همه  درخت هایتان 
سال  که  است  این  من  قصد  خاک،  نوع  چهار  با  زمین 
پنجم شروع به برداشت کنم. بنابراین در نهایت بین این 
چهار منطقه، فرقی نباید باشد. پسته را که می کاریم هر 

سال از این خاک نمونه می گیریم و همینطور که داریم 
خاک را اصالح می کنیم، مرتب هم از خاک و هم از برگ 
نمونه می گیریم. راسخ ادامه داد: ما معموالً سه بار نمونه 
برداری برگ انجام می دهیم؛ اول زمانی که برگ ها دارند 
می  پر  مغز  دارد  درخت  که  فصل  وسط  شوند،  می  باز 
برداشت  را  محصول  خواهیم  می  که  فصل  آخر  و  کند 
کنیم. اولین نمونه ای که می گیریم زمانی است که تازه 
درخت شاخ و برگ می زند، چون درخت باید شاخ و برگ 
خوبی داشته باشد تا گل هایش را نگه داری کند.  دومین 
می خواهید  و  است  کردن  پر  مغز  زمان  برگ؛  آزمون 
دوباره کنترل کنید که درخت از نظر تغذیه در وضعیت 
مناسبی باشد و آخرین بار هم  قبل از برداشت که درخت 
می خواهد بخوابد. چون بعد از برداشت نمی توانید نمونه 
افزود:  به گران شدن کود،  اشاره  با  بگیرید. وی  خاصی 
کم  ما  منطقه  در  که  پتاسیم  اضافه  به  ازت  مقدار  یک 
است را همیشه در برنامه کودی می گذارم. بعضی زمین ها 

مثل شرکت پرایمکس یا زمین های شرکت پارامونت در 
منطقه ای هستند که بورشان خیلی زیاد و باالی 1100، 
1200 است. دور  برگ تمام می سوزد. اما بهترین پسته 
به علت  برگ  دور  تولید می کند. سوختگی  را  کالیفرنیا 
باغدار می  است که یک  زیباترین چیزی  بور  بود  بیش 
تواند ببیند. راسخ با تاکید بر این که باید هر سال درخت 
را هرس کرد، گفت: هرس باعث می شود درخت شاخ و 
برگ جدید بزند. ما معموالً بعد از ده سال به بعد وسط 
کرت ها  باغ ها را ریپر می زنیم  و هرس ریشه می کنیم. 
در زمستان معموال به عمق 1.5 متر زمین را می شکنیم 
و هرس ریشه انجام می دهیم. اما دقت کنید هیچ وقت 

ریشه های دو طرف درخت را در یک زمان نزنید.
این فعال صنعت پسته کالیفرنیا در ادامه گفت:  بعد از 
آماده سازی زمین، لوله کشی شروع می شود و به صورت 

قطره ای آبیاری می کنیم.
شما  که  است  مهم  آبیاری  از  بعد  کرد:  تاکید  راسخ   
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زمان خشک شدن زمین را بدانید. این موضوع در یک 
زمین نمکی خیلی مهم است، چون نمک به سمت باال 
بر می گردد. شما نباید اجازه دهید که  نمک برگردد و 
همچنین نباید به درخت اجازه دهید که ریشه اش خیس 
همین  برای  شود.  خراب  ریشه  که  حدی  آن  به  باشد 
مربوطه  تنظیمات  کاماًل  می توانیم  قطره ای  آبیاری  با 
مختلف  درنقاط  که  است  دو سال  یکی  دهیم.  انجام  را 
و  کامپیوتر  با  می گذاریم،  سنج  رطوبت  سنسور  باغات 
آب  که  کنیم  بررسی  را  آبمان   مقدار  می توانیم  تلفن 

کجا قرار دارد. 
 وی در خصوص ارتفاع سنسورهای رطوبت سنج گفت: 
سانتیمتر   45 معموالً  اول  سال  برای  ها  سنسور  ارتفاع 
است. ما سه ارتفاع را در نظر می گیریم چون در زمستان 

می خواهیم مطمین شویم.
 120 حدود  زمستان  در  که  است  مهم  افزود:  راسخ 
سانتیمتر زمین را مرطوب نگاه داریم برای تابستان که 
می رسد در ماه خرداد میزان آب بسیار کم است، بنابراین 
روی ذخیره آبی که در خاک داریم، کار می کنیم. اگر 
این ذخیره را نداشته باشیم با حجم درخت های ما هیچ 

راهی نداریم که بتوانیم آب را در تابستان جبران کنیم.
راسخ خاطرنشان کرد: اگر دور آبیاری عوض شود، برگ 
آب  همین  برای  می ریزد.   درختان  تمام  پایین  های 

زمستان خیلی مهم است. 
وی در پاسخ به این سوال که کیفیت آبتان چطور است، 
فرق  خیلی  مختلف  جاهای  در  آب  کرد:   نشان  خاطر 
می کند. ولی در کل، کالیفرنیا آب خوبی دارد؛ آب برف 
است. جاهایی هم که آب خوب نیست، سعی می کنیم با 
اسید تنظیم اش کنیم. این فعال صنعت پسته آمریکا با 
بیان این که همیشه از من سوال می کنند که چند روز  
و چند ساعت آب می دهی، گفت: بستگی به بافت خاک 
دارد. اگر در یک زمین شنی آب بریزید و 24 ساعت آب 
دهید، دارید آبتان را حرام می کنید. برای اینکه آب پایین 

می رود و فایده ای ندارد.
 بنابراین شما بایستی دوره آبیاری تان را کوتاهتر کنید 
تعدادش را بیشتر کنید. یک زمین رسی سنگین مسلماً 

آب را نگاه می دارد.
باغتان  روی  باید  که  است  چیزهایی  ها  این  افزود:  وی 
تجربه کنید و در نظر بگیرید که فالن میزان رطوبت را 

می خواهید نگاه دارید.
در  واقعاً  ایرانی  باغداران  این که  بیان  با  باغدار  این 
شرایط سخت موفق هستند، تاکید کرد: شما دارید در 
 EC آبی که به فکر من نمی رسد، پسته عالی برداشت 
زمینی  چنین  سراغ  کالیفرنیا  در  باغداران  کنید.  می 
نمی روند؛ برایشان صرف نمی کند. وی در ادامه با اشاره 
به نمونه برداری از خاک گفت: نمونه خاک هر دو سه 
دنبال  که  نیست  نیاز  خیلی  است.  کافی  بار  یک  سال 

خاک بروید بیشتر باید برگتان را آزمایش کنید. 
برای اینکه خاک آنقدر سریع عوض نمی شود. این مدیر 
از چه  را  تغذیه زمستانه  این سوال که  به  پاسخ  باغ در 

خیلی  برداشت؛  از  بعد  گفت:   کنید،  می  شروع  زمان 
دارم  عقیده  من  اما  نمی کنند،  را  کار  این  ها  آمریکایی 
بعد از برداشت محصول، یک  و انجام می دهم. معموالً 
آبیاری می کنیم و دو هفته بعد از آن یک آبیاری با کود 
انجام می دهیم. وی یادآور شد:  بیشتر کود نیتروژن و 
تا  می کشد  طول  درخت  برای  که  چیزهایی  و  پتاسیم 
جمع کند، استفاده می کنم. راسخ در خصوص محلول 
پاشی درختان پسته خاطر نشان کرد: محلول پاشی را 
از اولی که گل درخت شروع به باز کردن می کند، شروع 
تقویت  را  گل  اینکه  برای  را   بور  عنصر  اول  می کنیم. 
کند و شروع کند به باز کردن، می پاشیم.  این باغدار در 
پاسخ به این سوال که چه میزان آب برای محلول پاشی 
محلول  که  دارد  این  به  بستگی  گفت:  است،  نیاز  مورد 
مقدار  ها  بعضی محلول  برای  باشد.  ای  ماده  پاشی چه 
را  درخت  کاماًل  بتوانیم  که  داریم  احتیاج  بیشتری  آب 
نود درصد  میانگین هشتاد،  پسته  برای  شستشو دهیم. 
سم هایمان یا کودهایی که می دهیم، 950 لیتر در هکتار 

برای درختان بالغ است.
استفاده  کمپوست  کالیفرنیا  در  که  این  بیان  با  وی 
می شود، گفت: با قانون های جدید در آمریکا استفاده از 
بر  بیشتر کمپوست  کودهای حیوانی دشوار شده است. 

پایه مواد سبز و آلی مورد استفاده قرار می گیرد. 
وی در خصوص میزان اسیدیته خاک گفت: خیلی فرق 
می کند منطقه ای که دفتر من هست pH ما 5/5 تا 6 
است. منطقه ای که بیشتر داریم کشاورزی می کنیم در 

آنجا pH  8 – 9 - 9/5 هم داریم.
راسخ در پاسخ به این سوال که  فاصله درخت های شما 
چقدر است، گفت: اکثر باغ هایی که من می کارم 6 متر، 
هر  در  است.  درخت ها  بین  متر   5 و  ردیف  بین  فاصله 
این  کالیفرنیا  در  برخی  می کاریم.  درخت   335 هکتار 

فاصله را 5،5 در 5 می کارند. 
وی در خصوص ارتفاع درخت هم گفت:  حداکثر اندازه 

ای که می گذارم درخت رشد کند، 4 متر است.
این فعال صنعت پسته در پاسخ به این سوال که با توجه 
به وضعیت کرمان فکر می کنید بتوان از UCB1 در ایران 
یا در کرمان محصول خوبی گرفت، گفت: فکر کنم بشود. 
برای  کنیم،  می  مصرف  بیشتر  را   UCB1 ما  که  دلیلی 

زمین های نمکی می کاریم.
راسخ در پاسخ به این سوال که UCB1 که با کشت بافت 
تولید می شود خواص ژنتیک اش حفظ می شود یا تغییر 
می کند، گفت:  تغییر می کند؛ برای اینکه از سلول تولید 

نکردند. در کالیفرنیا از سلول تولید می کردند.
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اتفاقات  و  ابتدای فصل رشد  ماهنامه پسته- وضعیت 
بوقوع پیوسته در این دوره مانند؛ تلقیح نامناسب، کاهش 
تعداد دانه در خوشه و اختالالت رشد میوه ها، ما را بر 
رسانی  اطالع  و  پاسخ  پیدا کردن  پی  در  داشت که  آن 
ارائه شده در  ادامه مطالب  اتفاقات باشیم. در  این  برای 
شماره های پیشین ماهنامه پسته حول این موضوع، در 
از کارشناسان پسته در مورد  نیز، نظر یکی  این شماره 
عوامل محیطی موثر بر پسته در طول فصل رشد جویا 
شدیم. آنچه در ادامه می آید نظر مهندس حسین رضایی 

در این خصوص است. 
عوامل محیطی برای باغدار قابل کنترل نبوده و یا کنترل 
و  است  منطقه ای  اتفاقات  این  است.  گران  خیلی  آنها 
گرچه  دهد؛  رخ  باغ  یا  مزرعه  یک  در  فقط  تواند  نمی 
شدت آن می تواند در یک باغ کم و زیاد شود، لذا هیچ 
زمان فقط یک یا چند باغدار نمی توانند در یک منطقه 
آنها  مجاور  باغداران  که  نحوی  به  کنند  اعالن خسارت 
اقلیمی  عوامل  اثرات  البته  باشند.  نداشته  مشکلی  هیچ 
)محیطی( می تواند در مورد یک رقم خیلی زیاد و در 
مورد رقم دیگر خیلی کم باشد و یا اصاًل وجود نداشته 

باشد.
درجه حرارت یکی از عوامل موثر بر زمان و طول دوره 

گلدهی درختان میوه از جمله پسته است. 
مرحله  وارد  گیاه  رشد،  فصل  ابتدای  در  دما  افزایش  با 
فعال شده و به مرور زمان مراحل بعدی رشد شامل گرده 

افشانی، لقاح و تشکیل میوه ادامه می یابد.
 چنانچه در طول این دوره شرایط نامساعد حرارتی ایجاد 

شود، رشد و نمو گل و میوه دچار خسارت می شود.
زمان گلدهی یکی از بحرانی ترین مراحلی است که تحت 
قرار می- یا کاهش دما  افزایش  از  ناشی  تاثیر خسارت 
گیرد. سرعت جوانه زدن دانه گرده و سرعت رشد لوله 
گرده با افزایش دما افزایش می یابد. از طرفی طول عمر 
کیسه جنینی و تخمک و همچنین طول دوره گلدهی 
در درختان نر و ماده با افزایش دما کاهش پیدا می کند. 
دماهای باال باعث خشک شدن سطح کالله شده و طول 
دوره پذیرایی دانه گرده در گل ماده را کاهش می دهند. 
بهترین دما برای گرده افشانی 15 تا 22 درجه سانتیگراد 
می باشد. دمای زیر 4 درجه سانتیگراد)چهارم فروردین 
دهد.  می  افزایش  را  سرمازدگی  احتمال  جاری(  سال 
دمای باالتر از 32 درجه سانتیگراد )23و8 فروردین ماه( 
در زمان گرده افشانی زیان آور بوده و باعث از بین رفتن 
میانگین  هواشناسی،  اداره  آمار  طبق  شود.  می  مادگی 
دمای رفسنجان در فروردین 94 حدود 2/2 درجه گرمتر 

از مدت مشابه سال قبل بوده است.

ریزش خوشه های گل باز شده
در اکثر مناطق شهرستان رفسنجان جوانه های گل رقم 

تشکیل  از  قبل  ولی  رسیده  مرحله شکوفایی  به  اکبری 
میوه خشک و به مرور ریزش کرده بودند. 

خوشه  این  ریزش  علت  گردید  مشخص  ها  بررسی  با 
سوم  دهه  در  نسبی  رطوبت  کاهش  و  دما  افزایش  ها 
است.  اکبری  رقم  گلدهی  اوج  با  همزمان  ماه  فروردین 
گرمی هوا )باالی 32 درجه سانتیگراد( باعث از بین رفتن 
مادگی گل های ماده در زمان گلدهی و همچنین کاهش 
عمر کیسه جنینی و کاهش دوره گرده افشانی موثر شده 
مشکل  با  را  افشانی  گرده  عملیات  انجام  آن  تبع  به  و 
مواجه کرده است. با توجه به شرایط اقلیمی محلی خاص 
، خاک، تغذیه و آبیاری حاکم بر هر منطقه، میزان رشد 
مناطق  ریزش  میوه، درصد  تشکیل  و  گلدهی  توسعه  و 
مختلف متفاوت بوده که بیشترین ریزش در منطقه انار و 

کشکوئیه مشاهده شد.

روی  بر  آتی  سال  گل  های  جوانه  تشکیل  عدم 
شاخه های فصل جاری

درجه  افزایش  و  جاری  سال  در  رویشی  رشد  شروع  با 
از تشکیل  یافته و  افزایش  حرارت محیط، رشد رویشی 
گرمای  است.  جلوگیری شده  گل  های  جوانه  توسعه  و 
و  شده  ها  جوانه  در  انگیزی  گل  عدم  باعث  هوا  باالی 
بوجود  علت  اند.  مانده  باقی  رویشی  بصورت  ها  جوانه 
آمدن جوانه های رویشی به دلیل رشد سریع شاخه در 
اثر افزایش دما و مساعد شدن شرایط رشد رویشی بوده 
است؛ به طوری که پس از متعادل شدن درجه حرارت 
محیط، رشد شاخه ها بطئی و تشکیل جوانه های گل 
نیز در قسمت های باالی شاخه انجام گردیده است. در 
در  فندقی  و  قوچی  کله  اکبری،  رقم  ارقام مختلف  بین 
برای  گل  جوانه  کمترین  استان  های  شهرستان  بیشتر 
سال  محصول  تولید  که  است  شده  تشکیل  آینده  سال 

آشنایی با عوامل خسارت زای محیطی در سال جاری

 بازشدن تعدادی از جوانه های گل
 به صورت ضعیف 

اثر نوسانات دمایی
 بر ریزش جوانه گل

تلقیح ناکافی  خسارت بادزدگی 
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آینده را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و دو سال 
off را پشت سر هم تجربه خواهیم کرد. لذا می طلبد 
باغداران هزینه های باغ را تا 30 ماه آینده که چشمشان 
سال  در  ضمناً  نمایند.  مدیریت  افتد  می  محصول  به 
گل  جوانه  تشکیل  قوچی  کله  فندقی،  ارقام  نیز   1387

مناسبی نداشتند.

شکوفایی  از  قبل  شده  متورم  های  جوانه  ریزش 
کامل

عدم برطرف شدن نیاز سرمایی رقم اکبری و فندقی در 
پاییز و زمستان سال 93 باعث ریزش جوانه های گل و 
در  دمایی  نوسانات  البته  است.  شده  گلدهی  در  تاخیر 
اسفندماه 1393)4 الی 9 اسفند و 20 اسفند( نیز باعث 
ایجاد عوارض جانبی بر روی رشد، گلدهی و میوه دهی 
شده است که خشک شدن و ریزش جوانه های گل باز 
شده، ریزش برگ، خوشه و میوه و عدم تشکیل جوانه 

گل نیز از عالئم خسارت آن است.
عوامل موثر بر میزان خسارت

بافت خاک: 
با توجه به اثر بافت خاک روی زمان گلدهی، در شرایط 
چروک  و  اکبری  مانند  دیر گل  ارقام  سبک  بافت های 
در  آن  میوه  و  رسیده  گلدهی  مرحله  به  زودتر  خورده 
زمان وقوع گرمای شدید تشکیل شده و مقاومت بیشتری 
داشته و کمتر دچار خسارت شده است. اما ارقام متوسط 
گلی که در بافت های سنگین کشت شده اند خسارت 

بیشتری متحمل شده اند.

نوع رقم: 
متوجه  بیشترین خسارت  گرما،  وقوع  زمان  به  توجه  با 
رقم اکبری شده که در آن زمان در مرحله گلدهی بوده 
دلیل  به  احمدآقایی  و  قوچی  کله  ارقام  در  ولی  است 
گلدهی زودتر و تشکیل میوه خسارت ندیده یا خسارت 

جزئی است.

رطوبت نسبی باغ:
طریق  از  رطوبت  افزایش  نحوی  به  که  شرایطی  در   
بود  ایجاد شده  باغ  در  و سمپاشی  محلولپاشی  آبیاری، 
اثرات خسارت  به متعادل شدن درجه حرارت،  با توجه 
نگه  مرطوب  و  آبیاری  پس  می خورد.  چشم  به  کمتر 
خسارت  شدید،  گرمای  زمان  در  باغ  سطح  داشتن 

گرمازدگی را کاهش داده است.
آبیاری و تغذیه:

مناسب  بطور  آبیاری  و  درختان  تغذیه  که  شرایطی  در 
ارقام  زودتر  گلدهی  باعث  بود،  شده  انجام  مطلوب  و 
متوسط و دیر گل شده و در نتیجه خسارت بسیار کمتر 
از شرایطی بوده که تغذیه درختان و آبیاری آن ها بطور 

مطلوب انجام شده است.

وجود درختان نر:
کمبود درختان نر مناسب )گرده دهنده( و فقدان گرده 
کافی در زمان گلدهی رقم احمدآقایی و اکبری نیز یکی 
از عوامل تنکی خوشه ها بوده است. لذا میزان تشکیل 
میوه در درختان نزدیک به درختان گرده دهنده باالتر از 
سایر درختان بوده لذا توصیه می شود با توجه به وجود 
اندک درختان نر در باغات در زمان هرس در زمستان از 
بریدن این درختان جلوگیری بعمل آید. بنابراین نسبت 
مناسب تعداد درختان نر بر ماده و همزمانی گلدهی با 

درختان ماده از اهمیت باالیی برخوردار می باشد.

استفاده از روغن ولک در زمستان:
استفاده از روغن ولک جهت برطرف شدن نیاز سرمایی 
و تسریع گلدهی در غلظت های باالی 40 در هزار نیز 
موثر بوده است و با توجه به بارندگی هایی که در نیمه 
دوم بهمن بوقوع پیوست روغن پاشی هایی که نزدیک 

اند  اثر کمتری داشته  باران یا برف بوده است  به بارش 
روی  از  کلی  بطور  روغن  اثر  بارندگی  از  بعد  بطوریکه 
بارندگی  از  بعد  که  باغدارانی  و  است  پاک شده  درخت 
مجدداً اقدام به روغن پاشی کرده اند محصول قابل قبول 

تری در باغ شان دارند.

باد:
زمان  در   10  km/h سرعت  با  مالیم  بادهای  وجود 
گلدهی الزامی است ولی بادهای گرم و خشک، طوفانی 
 50 است)بادهای  ساز  مشکل  غبار  و  گرد  با  همراه  و 

کیلومتر در ساعت، 3، 7 و 29 فروردین ماه(.
باد موجب تعرق شدید و خشک شدن مادگی و کاهش 
مجموع  در  و  شود  می  گرده  های  دانه  باروری  قدرت 
گرده افشانی گیاهان را مختل می سازد و موجب خشکی 

خوشه ها می شود.
حسین رضایی تاج آبادی
 کارشناس ارشد باغبانی

عدم تلقیح گلهادر اثر خسارت باران  اثر سرمازدگی 

عدم تشکیل جوانه گل  کمبود پتاسیم 
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ماهنامه پسته - تغذیه برگی یکی از فعالیت های رایج 
تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان از طریق برگ های 
آن ها می باشد. در این روش کودهای شیمیایی محلول 
در آب به صورت مستقیم روی برگ ها پاشیده می شوند.
اگر چه سوال های بی جواب فراوان و عدم قطعیت در 
مورد این فعالیت وجود دارد اما، بسیاری براین باورند که 
تغذیه درختان از طریق برگ هایشان نسبت به تغذیه آن 
ها از طریق خاک بهتر می باشد و این عمل باعث افزایش 

بازده درختان و افزایش کیفیت محصول می گردد.
تحت چه شرایطی باید از تغذیه برگی استفاده شود؟

برگ  طریق  از  درختان  تغذیه  خاصی  شرایط  تحت 
هایشان نسبت به تغذیه از طریق خاک برتری دارد. 

وقتی که شرایط محیطی،  وجود شرایط محدود کننده 
می کنند  محدود  را  ریشه  توسط  غذایی  عناصر  انتقال 
روش تغذیه درختان از طریق برگ ها توصیه می شود. 
شرایط محدود کننده دریافت عناصر غذایی توسط ریشه 
دمایی،  استرس  خاک،  پایین  و  باال   pH از:  عبارتند 
رطوبت خیلی باال و یا خیلی پایین خاک، بیماری های 
غذایی  مواد  مناسب  دریافت  بر  که  آفاتی  وجود  ریشه، 
تاثیر می گذارند، عدم تعادل مواد مغذی موجود در خاک 

و ... .
یکی  درختان  در  مغذی  مواد  کمبود  عالئم  بروز  هنگام 
پاسخ  از طریق برگ هایشان،  تغذیه درختان  مزایای  از 
بازده  می باشد.  مغذی  مواد  کاربرد  به  درختان  سریع 
برابر  تا 9  برگ درختان 8  از طریق  انتقال مواد مغذی 
در مقایسه با تغذیه از طریق خاک بیشتر می باشد. باید 
در نظر داشت که هنگام بروزعالئم کمبود مواد مغذی، 

محلولپاشی یک روش فوری ولی موقتی است.
در مراحل خاص رشد گیاهان در مراحل مختلف رشد به 
مقادیر متفاوتی از مواد مغذی احتیاج دارند، در حالی که 
در بعضی از این مواقع کنترل تعادل غذایی خاک دشوار 
مراحل  در  ضروری  غذایی  عناصر  پاشی  محلول  است. 

مهم رشد می تواند بازده و کیفیت را بهبود ببخشد.
محدودیت های روش تغذیه از طریق برگ ها

مقدار استعمال محدود )دوز محدود شده(  مواد مغذی 
مورد استفاده در محلول پاشی نمی تواند کلیه احتیاجات 

درخت را برطرف کنند.
مسمومیت گیاه استفاده از غلظت های باالی مواد مغذی 
در محلول پاشی ممکن است سبب برگ سوزی، در اثر 

تبخیر آب و ماندن نمک در برگ ها شود.
هزینه باال اگر چه کاربرد تعداد دفعات بیشتر در غلظت 
های کمتر، بسیار پرهزینه و غیر عملی است اما  با توجه 
که  است  بهتر  گیاه  مسمومیت  به  مربوط  مالحظات  به 
مواد مغذی در مقادیر کمتر و تعداد دفعات بیشتری بکار 

برده شوند. 
محلولپاشی  طریق  از  را  تغذیه  روش  بخشی  اثر  چگونه 

افزایش دهیم؟
عوامل متعددی کارایی روش محلولپاشی را تحت تاثیر 

قرار می دهند:
pH محلول اسپری برگی -  مواد مغذی برای جذب از 
pH، حاللیت  باشند.  به شکل محلول  باید  برگ  طریق 
مواد غذایی و اثر متقابل آنها با سایر ترکیبات موجود در 
آب را تحت تاثیر قرار می دهد. بطور کلی pH اسیدی 
بخشد.  می  بهبود  را  برگ  سطوح  از  مغذی  مواد  نفوذ 
مضاف بر این، pH به سه طریق دیگر جذب برگی مواد 

مغذی را تحت تاثیر قرار می دهد:
روی  که  واکسی  )الیه  کوتیکول  الکتریکی  بار   pH  -1
برگ را می پوشاند( را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین 

خاصیت انتخابی یون ها تغییر می کند.
2- شکل یونی مواد  مغذی به pH وابسته است بنابراین 
pH می تواند میزان نفوذ مواد مغذی را تحت تاثیر قرار 

دهد.
pH -3 ممکن است مسمومیت گیاهان توسط ترکیبات 

پاشیده شده را تحت تاثیر قرار دهد.
مورد  مغذی  مواد  اساس  بر  باید  محلول   pH بنابراین 

استفاده، تنظیم شود.
تر  یکنواخت  پوشش  به  ها  سورفکتانت  از   استفاده 
با کاهش کشش سطحی  آنها  برگ ها کمک می کنند. 
ها  برگ  روی  بر  ها  آن  بیشتر  حفظ  باعث   قطرات 

می شوند. 
زمان محلولپاشی بهترین زمان محلول پاشی اوایل صبح 

و اواخر عصر )زمان باز بودن روزنه ها( می باشد. زمانی 
که درجه حرارت محیط بیش از 27 درجه سانتی گراد 

باشد محلولپاشی توصیه نمی شود.
 100 از  کوچکتر  قطرات  اینکه  وجود  با  قطرات  اندازه 
میکرون  دچار باد بردگی می شوند اما سطح بیشتری را 
پوشش می دهند و باعث افزایش کارایی استفاده برگی 

می شوند.
 حجم پاشش – حجم پاشش تاثیر معنا داری بر راندمان 
جذب مواد غذایی دارند. حجم پاشش باید به گونه ایی 
باشد که چتر گیاه را بطور کامل پوشش دهد و به حدی 

نباشد که باعث رواناب روی برگ ها شود.

نکاتی پیرامون تغذیه برگی )محلولپاشی(

با سورفکتانت          بدون سورفکتانت
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امــان اهلل جوانشــاه * - کلمــه کالت از یــک کلمــه 
یونانــی بــه معنــی پنجــه گرفتــه شــده اســت.کالت در 
ــه مــواد غذایــی  صنعــت تولیــد کودهــای کشــاورزی ب
غیــر آلــی محصــور شــده توســط یــک مولکــول از مــاده 

آلــی اشــاره دارد.
ــار اســتفاده از کالت هــا در پزشــکی  ــرای نخســتین ب ب
شــکل گرفــت و پــس از جنــگ جهانــی دوم بــه شــدت 
ــم  ــی در س ــش مهم ــون نق ــم اکن ــت و ه ــعه یاف توس
ــزات ســنگین و رفــع کمبودهــای عناصــر  زدایــی از فل
معدنــی را در بــدن انســان بــازی مــی کننــد )شــکل1(. 
امــا کالت هــای عناصــر ریــز مغذی)آهــن، مــس، روی، 
منگنــز و ...( بطــور گســترده در کشــاورزی مــورد 

ــد.  اســتفاده قــرار مــی گیرن
ــات و  ــد خصوصی ــور( بای ــاز )کالت ــاده کالت س ــک م ی
ــراری  ــکان برق ــته و ام ــیمیایی داش ــن ش ــاختار معی س
ــت را  ــار مثب ــا 2 ب ــزات ب ــای فل ــون ه ــا ی ــد ب پیون
داشــته باشــد. پیونــد بیــن عامــل کالت ســاز و یونهــای 
مذکــور، از ســویی بایــد بــه انــدازه ای قــوی باشــد تــا 
ــد  ــر بای ــوی دیگ ــد و از س ــظ کن ــی را حف ــواد غذای م
ــی  ــد مــواد غذای ــا بتوان ــدازه ای ضعیــف باشــد ت ــه ان ب
را بــه داخــل گیــاه انتقــال دهــد. بطــور کلــی کالت هــا 
میتواننــد مــواد ریزمغــذی کــه در خــاک هــای قلیایــی 
وجــود دارنــد نظیــر آهــن، منگنــز، کلســیم، روی و مس 
ــی  ــل دســترس ســازند. پوشــش آل ــان قاب ــرای گیاه ب
دور ترکیبــات کالتــه از واکنــش دادن عناصــر معدنــی 
ــد.  ــی کن ــت م ــا ممانع ــت شــدن آنه در خــاک و تثبی
ریشــه هــای گیــاه بــا مــواد غذایــی کالت شــده داخــل 
ــذی را از  ــواد مغ ــد و م ــی کنن ــدا م ــاس پی ــاک تم خ

ــه مصــرف مــی رســاند. کالت هــا جــدا و ب
شــایان ذکــر اســت مــواد غذایــی کالت شــده بــا 
ــز  ــرگ نی ــق ب ــرد از طری ــرای کارب ــاص ب ــات خ ترکیب
مــی تواننــد مفیــد باشــند. بــرگ هــای گیاهــان 
ــا را از خشــک شــدن  ــه آنه ــد ک پوششــی مومــی دارن
ــختی  ــه س ــی ب ــش موم ــن پوش ــد. ای ــی کن ــظ م حف
اجــازه ورود عناصــر معدنــی بــه بافــت داخلــی گیــاه را 
مــی دهــد، امــا پوشــش آلــی کــود کالتــه مــی توانــد 
نفــوذ ایــن عناصــر را بــه داخــل داخــل گیــاه تســهیل 
ــرار  ــاه ق ــترس گی ــی را  در دس ــواد غذای ــرده  و  م ک

ــکل 2(. ــد )ش ده
نکتــه قابــل توجــه اینکــه مــواد کالت ســاز نبایــد بــرای 
گیــاه مضــر باشــند و در ســوخت و ســاز گیــاه اختــالل 
ایجــاد کنــد. بایــد توجــه داشــت کــه فقــط عنصرهــای 
آهــن، روی، مــس، منگنــز، کلســیم و منیزیــم قابلیــت 
کالت شــدن و قابلیــت اســتفاده بــه عنــوان کــود ریــز 

مغــذی را دارنــد.

ــری  ــرد موث ــل کالت عملک ــه عام ــرای اینک ب
ــل  ــات ذی ــد دارای خصوصی ــد بای ــته باش داش

ــد:  باش
از حــد مشــخصی  نبایــد  مولکولــی کالت  وزن   -1

بیشــتر باشــد.
2- ملوکــول کالت بایــد از نظــر مجمــوع بــار الکتریکــی 
خنثــی باشــد کــه بــه راحتــی بــا ترکیباتــی کــه از نظــر 

شــیمیایی فعــال هســتند واکنــش ندهد.
ــی  ــاختاری باالی ــات س ــد از ثب ــول کالت بای 3- ملوک
ــه شــده در  ــی کالت ــه عنصــر معدن برخــوردار باشــد ک
ــاک  ــط خ ــود در محی ــر موج ــر عناص ــا دیگ ــت ب رقاب

ــرد. ــی بگی ــاه پیش ــط گی ــذب توس ــرای ج ب
ــط  ــانی توس ــه آس ــتی ب ــده بایس ــل کالت کنن 4- عام

ــود. ــوخت وسازش ــاه س گی

چرا کودهای کالته توصیه می شوند؟
 ایــن ســوالی اســت کــه ممکــن اســت بــرای بســیاری 
ــذا بطــور اختصــار چنــد مزیــت مهــم  مطــرح باشــد. ل
ــت  ــا اهمی ــود ت ــی ش ــرح داده م ــه ش ــای کالت کوده
آنهــا، خصوصــاً در شــرایط قلیایــی کشــت وکار پســته 

بیشــتر مشــخص شــود.
ــرای اســتفاده در  ــه دارای ســاختار خــاص ب ــی ک انواع

خــاک هســتند:
• افزایش دسترسی گیاه به مواد معدنی ریزمغذی

• مانــع از تثبیــت عناصــر معدنــی ریزمغــذی خصوصــاً 
در شــرایط قلیایــی خــاک 

ــذی در  ــز مغ ــی ری ــر معدن ــرک عناص ــش تح • افزای
ــاک خ

•عامل کالته مانع از آبشویی می شود

انواعــی کــه دارای ســاختار خــاص بــرای 
هســتند: بــرگ  روی  اســتفاده 

• افزایش دسترسی گیاه به مواد معدنی ریزمغذی
• مــواد آلــی کالت کننــده  اجــازه عبــور مــاده غذایــی 

را از ســطح مومــی بــرگ مــی دهنــد. 
• حاللیت کامل در آب 

انواع ترکیبات کالت ساز:
پنــج دســته از مــواد  کالتــور وجــود دارنــد کــه 
ــوند و در  ــی ش ــب م ــی ترکی ــواد معدن ــا م ــا ب عموم
ــول پاشــی  ــاک و محل ــرد در خ ــرای کارب ــاورزی ب کش
بــرگ اســتفاده مــی شــوند: 1 – کالت هــای مصنوعــی 
ــک اســید  ــا فولوی 2- لیگنوســولفوناتها 3- هیومیــک ی

ــه(. ــید آمین ــن )اس ــی 5- پروتئی ــای آل ــید ه 4- اس
کالت  شــامل  عمدتــاً  مصنوعــی،  هــای  1-کالت 
می شــوند   EDTA, DTPA. EDDHAهــای
ــا  ــد، ام ــاورزی دارن ــترده ای در کش ــتفاده گس ــه اس ک
در ســال های اخیــر اســتقبال از کالتورهــای آلــی 
ــده  ــتر ش ــه بیش ــعه یافت ــورهای توس ــاًدر کش خصوص

تاملی در باب کارسازی کودهای کالته در کشاورزی

شکل1- یون آهن که توسط پروتئین 

محصور شده و کالت هموگلوبین را بوجود 

آورده است
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ــت.  اس
ــب  ــک ترکی ــه از لیگنین)ی ــا، ک ــولفونات ه 2- لیگنوس
شــیمیایی داخــل گیــاه کــه باعــث چوبــی شــدن بافــت 
ــادی در  ــرد زی ــوند کارب ــتق می ش ــود( مش ــاه می ش گی
ــن  ــد. ای ــی ندارن ــول پاش ــرای محل ــه ب ــات کالت ترکیب
ــتفاده  ــورد اس ــی م ــارف خاک ــاً در مص ــات عمدت ترکیب
قــرار مــی گیرنــد، ولــی بدلیــل انــدازه بــزرگ مولکولــی 
قــادر بــه جــذب از بافتهــای گیاهــی در محلــول پاشــی 

نیســتند. 
3- هیومیــک و فولویــک اســید، قــادر بــه کالتــه کــردن 
عناصــر معدنــی ریزمغــذی بــوده کــه بدلیــل وزن بــاالی 
خــود عمدتــاً مصــرف خاکــی دارنــد. اگرچــه بعضــی از 
ــک  ــتند  فولوی ــی هس ــود مدع ــرح ک ــازندگان مط س
اســید تولیــدی آنهــا دارای وزن پایینــی اســت و قابلیــت 

مصــرف محلــول پاشــی را نیــز دارد.  

ــک اســید، ســیتریک  ــی، شــامل مالی 4- اســیدهای آل
اســیدهای  ... هســتند.  و  اســید  فوماریــک  اســید، 
ــواد گیاهــی  ــدات م ــی از تولی ــل اینکــه جزئ ــی بدلی آل
هســتند، دارای قابلیــت جــذب باالیــی بــوده و موثرتــر 
از ســایر فــرم هــا مــی باشــند. ایــن ترکیبــات کالتــه در 
ــد شــیمیایی  محیــط هــای قلیایــی شــدید، دارای پیون
ــوده و  ــذی ب ــی ریزمغ ــر معدن ــا عناص ــری ب ــف ت ضعی
ــه ســایر  همچنیــن فرآینــد تولیــد گران تــری نســبت ب

ــد. ــات دارن ــن ترکیب ــواع ای ان
ــواع  ــر ان ــن(، از دیگ ــه )پروتئی ــای آمین ــید ه 5- اس
ــازی  ــش کالت س ــه نق ــتند ک ــی هس ــات طبیع ترکیب
مــواد  انتقــال  و  ســازی  محلــول  بــرای  و  داشــته 
معدنــی اســتفاده مــی شــوند. آمینواســیدها مــی 
ــد و  ــل کنن ــاز عم ــک کالت س ــوان ی ــه عن ــد ب توانن
ــک  ــکیل ی ــت تش ــار مثب ــا دو ب ــز ب ــای فل ــون ه ــا ی ب

ــال؛  ــوان مث ــد. بعن ــم می دهن ــیمیایی محک ــد ش پیون
یــک کالت می توانــد بیــن آمینــو اســید گلیســین 
ــود.  ــکیل ش ــی( تش ــاده معدن ــیم )م ــور( و کلس )کالت
برخــی از ترکیبــات مــواد معدنــی و آمینــو اســیدها بــه 
خاطــر پیوندهــای شــیمیایی بیــش از حــد ضعیــف بــه 
ــرای مثــال اگــر از  ــی تشــکیل کالت نمی دهنــد. ب خوب
ــور و ســدیم  ــه عنــوان کالت آمینــو اســید گلوتامیــک ب
ــدیم  ــود منوس ــتفاده ش ــی اس ــواد معدن ــوان م ــه عن ب
گلوتامــات تشــکیل مــی شــود کــه منحصــراً یــک نمــک 
آلــی مــی باشــد و یــک کالت نیســت. یونهــای فلــزات 
بــا یــک بــار مثبــت اساســاً ســدیم و پتاســیم تشــکیل 

ــد.  ــی دهن ــف م ــای ضعی کالت ه

ــات  ــه تحقیق ــی موسس ــات علم ــو هی * عض
ــور ــته کش پس

ابوالفضل زارع نظری- زمان زیادی از باز شدن پرونده 
استفاده از مواد هیومیکی معدنی در باغات پسته کشور 
از اسیدآمینه ها و  بار تبلیغات استفاده  نمی گذرد. این 
جلبک های دریایی شیوع پیدا کرده است و تب استفاده 
های  نام  باالخره  است.  گرفته  باال  مواد  این  از  تقلیدی 
جدید و دهن پرکنی دارند. متخصصین فروش و بازاریابی 
شرکت ها می گویند اسید آمینه برای جلوگیری از تنش 
کشاورزان  که  است  این  حرفشان  تنها  و  است  خوب 
که  این  بدون  داده؛  جواب  خوب  و  اند  کرده  استفاده 
دهند.  ارائه  رقمی  و  عدد  و  باشند  کرده  تحقیقاتی  کار 
خالصه این که، قرار نیست هیچکدام شان بگویند ماست 
من ترش است. این در حالی است که در رابطه با اسید 
آمینه سواالتی به ذهن باغدار خطور می کند؛ که حسن 
مواد  این  کاربرد  آیا  چیست؟  آمینه  اسید  از  استفاده 
درخت  عملکرد  میزان  چه  به  دارد؟  اقتصادی  بازدهی 
پسته را بصورت منفی یا مثبت می تواند تحت تاثیر قرار 
دهد؟ در این اثنا مقاله ای چشمم را گرفت که گویا در 
یکی از مجالت علمی به چاپ رسیده است. با این امید 
محققین  دین  ادای  برای  باشد  بابی  فتح  مقاله  این  که 
تصمیم  برای  کشاورزان  آگاهی  و  خود  اصلی  حرفه  به 
حضورتان  مقاله  این  از  ای  چکیده  باز،  چشم  با  گیری 

تقدیم می شود.
تشکیل  واحدهاي  آمینه  اسیدهاي  است  توجه  قابل 
از  گیاهي  هاي  پروتئین  و  هستند  پروتئین  دهنده 
گیاهان  اند.  شده  ساخته  آمید  دو  و  اسیدآمینه   20 
مي توانند توسط عناصر اولیه )کربن، اکسیژن، هیدروژن 
کنند.  تولید  اسیدآمینه  فتوسنتز،  فرایند  و  نیتروژن(  و 

اساس زیست گیاهي پروتئین ها هستند و در تبادل کلیه 
عالوه  گیاهي  هاي  پروتئین  دارند.  حساسي  نقش  مواد 
بر ایفای نقش به عنوان مواد ذخیره ای برای سلولهای 
مقدار  دارند.  نیز  کاتالیزوري  و  سازندگي  نقش  گیاهی، 
پروتئین در بافت رویشي گیاهان 20-5 درصد، در دانه 
هاي غالت 20-6 درصد و در دانه هاي روغني 20-35 
درصد کل ترکیبات آنها را شامل مي شود. تنوع پروتئین 
های موجود در محصوالت کشاورزي از ترکیبات متفاوت 

اسید آمینه های مختلف حاصل می شود.
بهمن  توسط  گرفته  انجام  تحقیقاتی  پروژه  یک  در 
تاثیر محلول پاشی 2 ترکیب  ؛  پناهی  و اکرم مظفری 
آمینواسیدی روی بازده و فتوسنتز 2 رقم پسته اوحدی 

و ممتاز 28 ساله مورد بررسی قرار گرفت.
در این آزمایش باغی، صفات کیفی و کمی پسته از جمله 
درصد خندانی دانه ها، درصد پوکی، درصد ریزش جوانه 
های گل، درصد شکر، چربی و پروتئین مغز و همچنین 
میزان فتوسنتز درختان مورد آزمایش اندازه گیری و با 

درختان شاهد)محلول پاشی نشده( مقایسه گردید.
تکامل  مرحله  دو  در  آزمایش  این  که  است  ذکر  شایان 
دانه یعنی مرحله سخت شدن پوست استخوانی و مرحله 

پر کردن مغز انجام شده است.
آمینو  برند   2 است که  این  از  تحقیق حاکی  این  نتایج 
اندازه  خصوصیات  بر  تاثیری  هیچ  آزمون،  مورد  اسید 
گیری شده نداشته اند و تنها درصد پروتئین مغز پسته 

به میزان 10% افزایش یافته است.
البته در بخش "مروری بر منابع" این تحقیق ادعا شده 
است که آمینو اسیدها، هیومیک اسیدها و جلبک های 

از گیاهان یکساله  دریایی روی خصوصیات رشد بعضی 
مثل توت فرنگی و کاهو تاثیر داشته است؛ ولی بطورکلی 
غیر  کاری  آجیلی  درختان  برای  نتایج  این  همه  تعمیم 
امر  از سوی متخصصین  قابل توجیه است و بهتر است 
آمینه  اسید  ترکیبات  روی  دقیقتری  میدانی  تحقیقات 
تجاری موجود در بازار و اثرات احتمالی آنها روی درخت 
پسته انجام گیرد. چرا که برای استفاده بهینه کشاورزان 
آستانه  و  کیفی  و  کمی  صفات  بهبود  درصد  است  نیاز 
روی  آمینه  اسید  مختلف  ترکیبات  مصرف  اقتصادی 

درختان پسته مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد.

تاملی در استفاده منطقی از کودها؛
بازار کودهای مدشده
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در  کوددهي  و  تغذیه  مناسب  مدیریت  انجام   براي 
آب  خصوصیات  باغ،  تاریخچه  از  اطالع  پسته  هاي  باغ 
و خاک )آزمایشات آب و خاک( و مقدار عناصر غذایي 
واقع  در  است.  ضروري  و  الزم  برگ(  )آزمایش  برگ 
اطالعات مدیریت قبلي باغ و آزمایشات آب، خاک و برگ 
توصیه  به  تواند  کنار هم مي  در  و  بوده  یکدیگر  مکمل 
موارد  از  بسیاري  در  شود.  منجر  علمي  و  دقیق  کودي 
آن غذایي  مواد  میزان  تعیین  و  خاک  از  برداري   نمونه 
 نمي تواند مقدار مواد غذایي جذب شده و قابل استفاده 
به  بردن  پي  منظور  به  بنابراین  دهد،  نشان  را  گیاه  در 
تاثیر حاصلخیزي خاک در رشد و نمو گیاهان  بهترین 
و دقیق ترین راه آن است که برگ آن مورد تجزیه قرار 
گیرد تا روشن شود چه مقدار از مواد غذایي خاک توسط 
گیاه جذب شده است. تجزیه برگ در تشخیص کمبود 
خاک  تجزیه  به  نسبت  درختان،  در  عناصر  سمیت  و 
غذایي  مواد  )مقدار  برگ  معدني  ترکیب  است.  مفیدتر 
برگ( بستگي به بسیاري از فاکتورها نظیر مرحله رشد، 
شرایط آب و هوایي، قابلیت دسترسي عناصر در خاک، 
فعالیت و توزیع ریشه در خاک، مقدار آب و شیوه آبیاري 
و ... دارد. تجزیه برگ همه این فاکتورها را ترکیب کرده 
ریشه  توسط  کافي  اندازه  به  عناصري که  از  تخمیني  و 
جذب شده اند را براي ما مشخص مي کند. محدودیت 
اصلي تجزیه برگ این است که علت وقوع کمبود عناصر 

براي حل  بنابراین  نمي سازد.  ما روشن  براي  را  غذایي 
این مشکل نتایج تجزیه خاک و برگ باید همزمان مورد 
با زمان،  برگ  قرار گیرند. غلظت عناصر غذایي  ارزیابي 
سن برگ، و وجود یا عدم وجود محصول تغییر مي کند. 
در محدوده یک باغ نیز وضعیت تغذیه اي به علت تفاوت 
در دسترس، ممکن  میزان آب  و  در حاصلخیزي خاک 
است متفاوت باشد. بنابراین ضروریست تا نمونه برداري 

استاندارد گردد. 

نکات مهم در نمونه برداري برگ

• زمان نمونه برداري برگ معموالً بعد از دوره پر شدن 
مغز ) اواسط تیرماه تا اواسط مردادماه بسته به نوع رقم( 

انجام مي گیرد. 
شوند  انتخاب  باید  درختاني  برگ  برداري  نمونه  •براي 
از  منظور  باشند.  نظر  مورد  باغ  قطعه  کل  نماینده  که 
یکنواخت،  خاک  داراي  که  است  اي  قطعه  باغ،  قطعه 
درختان هم سن و سال، رقم یکسان، مدیریت یکنواخت 
شرایط  با  اي  قطعه  خالصه  طور  به  و  کودي  و  آبیاري 
معین و یکنواخت مي باشد. درختان انتخاب شده جهت 
نمونه برداري برگ از نظر رشد و میزان محصول بایستي 
نماینده قطعه باغ مورد نظر باشند تا قابلیت اطمینان به 

نتایج تجزیه برگ بیشتر شود.

هاي  شاخه  وسط  سالم  هاي  برگ  از  برداري  نمونه   •
بدون محصول و از شاخه هایي که از نظر ارتفاع متوسط 
نباید  برگ  هاي  نمونه  یعني  شود.  مي  انجام  هستند، 
نوک  در  واقع  یا  زمین  به  نزدیک  خیلي  هاي  شاخه  از 

درختان گرفته شوند.  
• معموال تعداد 4 تا 5 برگ از هر درخت و 10 تا 20 
شود.  مي  برداري  نمونه  باغ  از  قطعه  هر  در  درخت 
و  شده  داده  قرار  کاغذي  هاي  پاکت  در  باید  ها  نمونه 
آزمایشگاه  به  برداري  نمونه  از  پس  ساعت   24 حداکثر 
ارسال گردد. در صورتیکه این امر ممکن نیست حداکثر 
به مدت دو روز مي توان نمونه ها را در دماي یخچال 
نگهداري کرد. نمونه ها باید از تابش خورشید دور نگه 

داشته شوند.
• بر روي پاکت نمونه ها مشخصات کامل آنها از قبیل 
باغدار، وضعیت  یا  باغ  نام  برداري،  نمونه  و محل  تاریخ 
محصول باغ و هرگونه اطالعات الزم جهت شناسایي بهتر 

نمونه باید درج گردد.
و  برداري  نمونه  که  نمود  نشان  خاطر  باید  خاتمه  در 
آزمایش برگ و تفسیر صحیح نتایج آزمایش توسط افراد 
انجام مدیریت  به  برکمک  تواند عالوه  آگاه و خبره مي 
و  کاهش  در  محصول،  پایدار  افزایش  و  باغ  در  صحیح 
کلیه  به  بنابراین  باشد.  موثر  ها  هزینه  کردن  بهینه 

باغداران انجام اصولي آن توصیه مي گردد. 

دستورالعمل فني نمونه برداري از برگ جهت مدیریت مناسب تغذیه در باغ هاي پسته

سیدجواد حسیني فرد
عضو هیئت علمي مؤسسه تحقیقات پسته کشور

 شكل 1- محل مناسب برگها جهت
 نمونه گيري بر روي شاخه درخت

شكل 2- برگ سالم  نمونه گيري شده
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و  نیتروژن  برخالف   - آبادی*  تاج  رضایی  حسین 
فسفر که بخشی از ساختار ملوکولی برخی از ترکیبات 
یک  هیچ  ترکیب  در  پتاسیم  هستند،  گیاهان  در  آلی 
پروتئین،  مانند  گیاهی  های  سلول  مهم  اجزاء  از 
کلروفیل، چربی ها و کربوهیدراتها نمی باشد. علیرغم 
اینکه نقش پتاسیم در گیاه به روشنی مشخص نیست 
عنصر  این  که  است  رسیده  اثبات  به  نکته  این  ولی 
این  است.  گیاهان  نیاز  مورد  زیادی  بسیار  مقادیر  در 
بافتهای  و  ها  ریشه  نوک  جوان،  برگهای  در  عنصر 
اندامها  این  بطوریکه  دارد؛  ای  ویژه  اهمیت  مریستمی 

از پتاسیم می باشند. سرشار 
متابولیکی  فرآیندهای  در  ای  ویژه  نقش  عنصر  این 
تنظیم  و  کربوهیدراتها  ساخت  و  فتوسنتز  مانند  گیاه 
تعرق و وضعیت آبی سلولها دارد. با توجه به نقش فوق 
عنصر  این  تامین  پسته،  تغذیه  در  پتاسیم  مهم  العاده 

به مقدار کافی امری حیاتی و اجتناب ناپذیر است. 
خاک  در  پتاسیم  فراهمی  برای  که  شرایطی  دلیل  به 
ها و حرکت این عنصر به سمت ریشه وجود دارد، باید 
باشد.  فراهم  آن  حرکت  و  جذب  برای  کافی  رطوبت 
این در حالی است که دور آبیاری در اکثر باغات پسته 
بلند بوده و فقط چند روز بعد از آبیاری شرایط برای 

جذب پتاسیم فراهم می باشد.
جوابگوی  عنصر  این  برای  شده  تعیین  بحرانی  حدود 
در  کافی  رطوبت  اوقات  حداکثر  که  پسته  باغات 
محدوده حداکثر فعالیت ریشه وجود ندارد نمی باشد. 
در  که  عنصر  این  برای  شده  تعریف  بحرانی  حدود 
مناطق  شرایط  جوابگوی   است  آمده  مختلف  منابع 
پسته کاری ما نمی باشد)ppm 250-350( لذا بنظر 

می رسد حد بحرانی واقعی از این اعداد باالتر باشد.
رفع  در  تواند  می  که  است  عناصری  جمله  از  پتاسیم 
ایفا  مفیدی  نقش  کاری  پسته  مشکالت  ترین  عمده 

کند:
به خشکی، شوری، گرما، سرما،  مقاومت  این عنصر   -
می  افزایش  را  سوختگی  آفتاب  و  ها  بیماری  و   آفات 

دهد.
که  مشکالتی  و  پتاس  نقش  به گستردگی  توجه  با   -
مورد  پتاس  از  بخشی  تامین  داریم  پسته  باغات  در 
کالت  یا  پتاسیم  )نیترات  محلولپاشی  طریق  از  نیاز 

های پتاسیم( امری ضروری است.
مشخص  پسته  درختان  غذایی  نیاز  تحقیقات  در   -
خشک  پسته  تن  یک  برداشت  برای  که  است  شده 
معادل  ترتیب  به  برداشتی  پتاسیم  و  نیتروژن  مقدار 

50 و 65 کیلوگرم می باشد.
کرمان  در  پسته  درختان  که  داده  نشان  تحقیقات   
مواجه  کلسیم  و  روی  پتاسیم،  کمبود  با   عمدتاً 

می باشند.
شدن  پر  مرحله  در  پتاسیم  جذب  ظرفیت  بیشترین 

پتاسیم  درصد   90 از  بیش  که  نحوی  به  است  دانه 
این  در  بار  کم  و  بار  پر  های  سال  در  گیاه  نیاز  مورد 
پتاسیم در مرحله رشد  مرحله جذب می شود. جذب 
برداشت  از  پس  مرحله  در  و  بار  پر  درختان  بهاره 
6.8 درصد  به حداقل می رسد.  بار  درختان سال کم 
بار در مرحله پس  پر  نیاز درختان سال  پتاسیم مورد 
نیاز  مورد  پتاسیم  درصد  یک  از  کمتر  و  برداشت  از 
جذب  بهاره  رشد  مرحله  در  بار  کم  سال  در   پسته 
درختان  نیاز  مورد  دیگر  غذایی  عناصر  از  شود.  می 
است.  ازت)نیتروژن(  مغز  کردن  پر  مرحله  در  پسته 
در  را  خود  نیاز  مورد  نیتروژن  سوم  دو  پسته  درخت 
مرحله پر شدن دانه و یک سوم آن را در مرحله رشد 

بهاره جذب می کند. 
میزان نیتروژن جذب شده درختان در سال پر بار 9.5 
درصد بیش از میزان نیتروژن جذب شده درختان در 
سال کم بار است. بنابراین میزان کود نیتروژنی که در 
سال های پر بار مصرف می شود باید مشابه سال های 
نمود که درختان در سال  باید دقت  اما  باشد.  بار  کم 
نیاز خود  نیتروژن مورد  از  قابل توجهی  بار بخش  کم 
را در مرحله رشد بهاره جذب می کنند، بنابراین بهتر 
از ازت مصرفی در درختان سال  است بخش بیشتری 
اینکه  به  توجه  با  شود.  مصرف  بهار  اوایل  در  بار  کم 
درختان در سال پر بار بخش زیادی از نیتروژن مورد 
را در مرحله پر شدن دانه جذب می کنند،  نیاز خود 
دهی  کود  از  توجهی  قابل  بخش  است  بهتر  بنابراین 
دانه  پر شدن  بار در مرحله  پر  نیتروژن درختان سال 
سرک)سرپاش(  صورت  به  مصرف  شیوه  شود.  انجام 
کود  باید  بطوریکه  باشد،  می  آبیاری  آب  با  همراه  و 
و  شده  ریخته  درختان  انداز  سایه  در  نواری  بصورت 
انجام شود.  آبیاری  زمانی  فاصله  با حداقل  سعی شود 
الزم به ذکر است در شرایطی که دور آبیاری طوالنی 
باید  ازت  نوبت  این  باشد  شور  و خاک  آب  یا  و  باشد 

حذف یا به حداقل برسد.

مغز  از  قبل  و  خردادماه  در  کلی  توصیه  یک  بعنوان 
از کود سولوپتاس 150-100 کیلوگرم  استفاده  رفتن 
همانند  مصرف  شیوه  شود.  می  توصیه  هکتار  در 

کودهای حاوی نیتروژن )ازته( می باشد.
پیشنهادات:

از  بیش  بار  پر  پتاسیم در درختان در سال  1- جذب 
بار  کم  سال  درختان  در  شده  پتاسیم جذب  برابر  دو 
است. بنابراین شایسته است میزان مصرف پتاسیم در 
درختان سال پر بار بیش از درختان سال کم بار باشد.

2- تقریباً تمام پتاسیم در مرحله پر شدن دانه جذب 
می شود.

پتاسیم  کودهای  مصرف  است  بهتر  بنابراین 
پر  مرحله  در  که  شود  انجام  زمانی  در  )سولوپتاس( 

شدن دانه برای گیاه قابل جذب باشد.
کم  از سال  پتاسیم پس  و  نیتروژن  ذخیره  میزان   -3
بار به ترتیب 7 و 2 برابر میزان ذخیره آن ها پس از 
سال پربار است. پتاسیم و نیتروژنی که در طول سال 
کم بار جذب شده اند در اندام های چوبی تجمع یافته 
مصرف  بهار  در  ها  ساقه  و  برگ  میوه،  رشد  جهت  و 

می شود.
افزایش  در  پتاسیم  توجه  قابل  اثرات  به  توجه  با   -4
عملکرد و بهبود خصوصیات کیفی دانه خصوصاً درصد 
که  شود  سعی  همواره  انس  در  دانه  تعداد  و  خندانی 
و  شود  اتنخاب  باکیفیتی  منبع  از  پتاسیمی  کودهای 
در زمان مناسب به میزان معینی در اختیار گیاه قرار 

گیرد.
پسته  درختان  سرخشکیدگی  علل  از  یکی   -5
باال  آن  بر  عالوه  پتاسیم  و  کلسیم  روی،  کمبود 
در  کلسیم  به  سدیم  و  پتاسیم  به  سدیم  نسبت  بودن 
عارضه  کردن  برطرف  برای  است.  درختان  های  برگ 
اصول  رعایت  ضمن  پسته  درختان  سرخشکیدگی 
پتاسیمی  کودهای  فراوان  مصرف  کود،  بهینه  مصرف 

نیست. بی تاثیر 
باغبانی ارشد  کارشناس 

نقش کلیدی پتاسیم در تغذیه درختان پسته
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به  بخش  این  در  ابراهیمی-  زاده  بهرام  کوروش 
جوان  درختان  سرشاخه  خشکیدگی  عارضه  با  آشنایی 
پسته در زمستان، علل و راهکارهای موثر در جلوگیری 
اصلی  علت  شود.  می  پرداخته  پدیده  این  بروز  از 
مراحل  است.  سرما  آسیب  زمستانی  سرخشکیدگی 
ظهور  هنگام  تا  آبان  اوایل  بین  زمانی  در  پدیده   این 
 برگ ها در بهار در درختان جوان یک تا شش ساله اتفاق
 می افتد. نهال های جوان با قدرت رشد زیاد در روزهای 
سریع  رشد  نیز  ماند  می  باقی  گرم  هوا  دمای  که  پاییز 
بروز  صورت  در  درختان  این  دهند.  می  ادامه  را  خود 
 سرمای ناگهانی و زود هنگام در پاییز دچار آسیب سرما 
زمستانی  سرخشکیدگی  را  عارضه   این  که  شوند  می 
وخشکیدگی  سرمازدگی  نامیم.  می  جوان  درختان 
به  زمستان  و  پاییز  محیطی  سرمای  اثر  در  سرشاخه 
صورت طبیعی اتفاق می افتد و سبب ایجاد اثرات مخرب 
و منفی بر رشد و باردهی درخت در آینده می گردد. بر 
خالف باور عمومی، بروز این عارضه امری اجتناب ناپذیر 
نبوده و با استفاده از راهکارها و تمهیداتی قابل پیشگیری 
است.  به منظور جلوگیری از آسیب احتمالی سرمازدگی 
زود هنگام، توجه و رعایت نکات ارائه شده در این مبحث 

برای باغداران عزیز ضروری است. 
شدت  در  دما   کاهش  زمان  و  میزان  پاییز،  فصل  در 
سرمازدگی نقش دارند . آسیب سرخشکیدگی زمستانی 
شدید  و  خفیف  نوع  دو  به  توان  می  را  جوان  درختان 
تقسیم نمود. در نوع خفیف، کاهش دما به زیر صفر در 
اوایل آبان تا اواسط آبان کافی است تا در درختان سریع 
الرشد قسمت اندکی از قطر ساقه و یا شاخه ها دچار یخ 
زدگی گردند.  اگر کاهش دما قبل از ریزش برگ اتفاق 
باقی  درخت  روی  زده  یخ  های  شاخه  های  برگ  افتد، 
مانده و بعد از خزان درختان سالم، به صورت مشخصی 
به چشم می آیند. درختانی که در فصل پاییز این عالیم 
غالبا  سالم،   گیاهان  با  مقایسه  در  دهند،  می  نشان  را 
در فصل بهار زودتر به برگ دهی و گل دهی می رسند. 
اردیبهشت،  در  گرما  دوره  اولین  آغاز  با  حالت  این  در 
ممکن است قسمت های آسیب دیده دچار خشکیدگی 
سرشاخه ها گردند. زیرا آسیب وارده به بافتهای آوندی 

مانع تامین نیاز آبی الزم جهت تعرق می گردد. 

تا  ماه  آذر  از  جوان  درختان  به  شدید  سرمای  آسیب   
اوایل دی ماه  اتفاق می افتد. قبل از آذر معموال دمای 

ایجاد سرمازدگی  یابد که سبب  نمی  کاهش  آنقدر  هوا 
شدید گردد.

آذرماه،  اواخر  در  درختان  شدید  دیدگی  آسیب  در 
برخالف آسیب خفیف، برگ درختان به طور کامل خزان 

کرده و برگی روی درختان مشاهده نمی شود. 
رشد طبیعی  سالم  درختان  برگ  اینکه  از  بهار پس  در 
را آغاز نمودند، ممکن است برگ های جدید  درختان 
و  پیوند  زیر  های  قسمت  از  فقط  تاخیر  با  دیده  آسیب 
پایین پایه ظاهر شوند.   به طور کلی در اواخر دی ماه 
به  دیگر  و  اند  رفته  خواب  به  کافی  اندازه  به  درختان 
راحتی در معرض آسیب یخ زدگی قرار نمی گیرند. علت 
تفاوت های مشاهده شده در عالئم سرمازدگی درختان 
را می توان به اینکه در هنگام کاهش دما درخت در چه 
دانست.  مربوط  دارد  قرار  رفتن  خواب  به  از  ای  مرحله 
خواب یک مرحله از نمو طبیعی و مورد نیاز درخت است 
را  بقا در شرایط سخت زمستانی  امکان  به درختان  که 
می دهد. زیرا درختان در حالت خواب به سرمای محیط 
مقاوم هستند. خواب رفتن درخت را باید به عنوان مرحله 
کاهش تدریجی فعالیت های متابولیکی و نه توقف کامل 
آن دانست. در اکثر درختان مناطق سردسیر، به خواب 

عارضه سر خشکیدگی درختان جوان پسته در اثر سرما
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صورت  به  و  شده  آغاز  درخت  خارجی  سطح  از  رفتن 
آبان  در  یابد.  می  ادامه  تنه  مرکز  سمت   به  تدریجی 
لذا  و  است  نرفته  به خواب  از درخت  قسمتی  ماه هیچ 
نسبت به سرما بسیار حساس است. در این هنگام شدت 
از  بعد  به قطر چوب درخت بستگی دارد.   لطمه سرما 
خزان و در ادامه مراحل خواب، شاخه های فرعی درخت  
خواب رفتن را آغاز نموده و به نظر نمی رسد در اثر دوره 
سرمای طوالنی مدت به اندازه تنه درخت و شاخه های 
علت سرخشکیدگی  کلی،  به طور  ببینند.  آسیب  اصلی 
آسیب به سیستم آوندی بوده که در اثر دماهای پایین 
اتفاق می افتد. آوندهای چوبی ) بافت هدایت کننده آب( 
حساس ترین ساختار تنه در مقابل سرما هستند. اساسا 
سرخشکیدگی شاخه ها به علت عدم توانایی تامین آب 

کافی برای رشد درخت اتفاق می افتد.   

درختان  سرمازدگی  مورد  در  توجه  قابل  نکات 
جوان:

مطالعه میزان تجمع نشاسته )قند ذخیره ای گیاه( در 
)بهار( در گیاهان صدمه دیده توسط  شروع فصل رشد 
سالم،  گیاهان  در  که  داد  نشان  سالم  گیاهان  و  سرما 
یافت  ریشه  یا  تنه  در  نشاسته  از  میزانی  هیچ   تقریبا 
نمی شود . در حالی که در درختان آسیب دیده مقادیر 
باالیی از نشاسته وجود دارد. این مشاهدات  نشان می 
دهد که تمامی درختان باغ هنگام ورود به فصل سرما 
کامال سالم بوده و توانایی تجمع مقادیر باالی نشاسته را 
در تنه، ریشه و پیوندک داشته اند. درختان سالم توانسته 
ادامه  جهت  در  نشاسته  منبع  این  از  بهار  فصل  در  اند 
ولی  نمایند،  استفاده  جدید  ساقه  و  برگ  تولید  و  رشد 
در درختان صدمه دیده نشاسته به صورت ذخیره شده 

باقی می ماند. 

انواع پایه هاي مختلف پسته و ارقام پسته که توان رشد 
زیادی در فصل پاییز هم دارند، بیشترین حساسیت را به 
سرمای زود هنگام نشان می دهند. به عالوه همانگونه که 
اشاره گردید، درختان جوان در مقایسه با درختان مسن و 
بارده نسبت به سرمازدگی بسیار حساس تر هستند. نهال 
های جوان کمتر از یک ساله تا درختان دو ساله هنگام 
بروز سرمای شدید در پاییز سریعا به علت یخ زدگی از 
بین می روند. درختان مسن تر از هفت و هشت سال به 
نظر می رسد که به طور کلی نسبت به این عارضه مقاوم 
هستند. احتماال تولید زیاد محصول در درختان ماده و 
یا تولید مقادیر بسیار زیاد دانه گرده توسط درختان نر، 
این  دهد.  می  کاهش  را  تر  مسن  درختان  رشد  قدرت 
کم شدن توان رشد، در انتهای فصل تابستان، درخت را 
نسبت به آسیب سرمای زود هنگام مقاوم تر می سازد. 
با این حال اگر دما بیش از حد کاهش یابد، هر درختی 

صدمه می بیند.

پایه دچار  از  بیشتر  پیوند  اثر سرمای شدید،  در  عموما 
از  امکان  اشاره شد  که  همانگونه  ولی  آسیب می شود؛ 
بین رفتن کلی درخت وجود دارد. در باغاتی که در اثر 
پایه  رشد  گیری  سر  از  معموال  اند،  دیده  آسیب  سرما 
همراه با توقف رشد پیوندک که در اثر سرما از بین رفته 
است مشاهده می شود. همچنین نشان داده شده است 
که محل پیوند نقطه حساسی در مواجهه با سرما است. 
در  بقا  بسیار سرد می شود،  هوا  دمای  که  مناطقی  در 
محل  زیرا  است.  دشوار  پیوندی  درختان  برای  زمستان 

پیوند نقطه ضعف گیاه در برابر یخ زدگی است.
کاهش میانگین رطوبت نسبی هوا در فصل پاییز باعث 
اولیه شب شده که  افت سریع تر دمای هوا در ساعات 
و  زمان  مدت  و  آورده  تر  پایین  را  کمینه  دمای  نهایتا 

شدت سرما را در طول شب افزایش می دهد. 
نشان داده شده است که حضور سدیم در خاک و آب 
و برخی ویژگی های خاک نظیر حضور الیه های سخت 
دارند.  نقش  درختان جوان  زمستانی  در سرخشکیدگی 
شوری باالی خاک، به ویژه اگر با کمبود کلسیم همراه 
باشد، سبب تشدید  این عارضه می شود. میزان سدیم 
در پایه و قسمت باالي پیوند درختان پسته آسیب دیده 
در مقایسه با درختان سالم که در اواخر اردیبهشت اندازه 
گیری شده، بسیار باال گزارش شده است. کمبود کلسیم 
در درختان می تواند سبب افزایش حساسیت به سرما در 

بسیاری از گونه های گیاهی شود.

راهکارهای کاهش آسیب سرمای  زودهنگام 
آبیاری  از طریق کاهش  گیاه  الف( کاهش سرعت رشد 
آخر فصل:کاهش رشد درخت با اطمینان از خشک بودن 
منطقه ریشه قبل از بروز سرمای پاییزه، راهکار موثری 
در جهت جلوگیری از آسیب به درخت است. در خاکهای 
پذیرد  انجام  مهر  اوایل  در  باید  آبیاری  آخرین  سنگین، 
ولی در خاک های سبک می توان قطع آبیاری را کمی 
به تاخیر انداخت و کاهش میزان آبیاری را تدریجاً انجام 
داد. در صورت عدم بارش نزوالت آسمانی در دی ماه و 
سنگین  آبیاری  نوبت  یک  درختان،  کامل  خزان  از  بعد 
جهت حفظ رطوبت الزم خاک، ضروری است. از اواسط 
بهمن ماه به بعد می توان آبیاری و احیانٌا کود دهی را 

آغاز کرد.
ب( کاهش قدرت رشد درخت از طریق مدیریت مصرف 
برای  ازته  کودهای  حد  از  زیاده  مصرف  از  نیتروژن: 
علت  به  پسته  درخت  کنید.  خودداری  جوان  درختان 
ازت  جذب  در  باالیی  قابلیت  ریشه  سیستم  گستردگی 
دارد. محدود کردن مصرف کودهای ازته در تابستان می 
تواند از قدرت رشد درخت جوان در فصل سرما کم کرده 
و احتمال آسیب را کاهش دهد. در خاک های سنگین 
که آب را دیرتر از دست می دهند و کاهش آبیاری کمتر 
موثرتری  راهکار  ازت  مصرف  مدیریت  است،  تاثیرگذار 

جهت جلوگیری از صدمه به درختان است.
وسیله  به  برگ  ریزش  به  کمک  برگ:  ریزش  القاء  ج( 
دیگر  یکی  آبان  اواسط  در  روی  سولفات  پاشی  محلول 
و  فرآیند خواب  تسریع  پیشنهادی جهت  از روش های 
جلوگیری از این عارضه است. توجه به این نکته ضروری 
است که کمک به ریزش سریعتر برگ ها  در زمانی انجام 
باشد. زمان مناسب  پذیرد که خاک کاماَل خشک شده 
سالیانه  رشد  سیکل  سن،  به  وابسته  پاشی  محلول  این 
قابل ذکر  و میزان مصرف سولفات روی است.  درختان 
است که میزان استفاده از سولفات روی برای رفع کمبود 
روی 6 برابر کمتر از میزان مصرف این ترکیب برای ایجاد 
مسمومیت با هدف ریزش برگ می باشد. در ضمن اگر 
ریزش برگها زود صورت گیرد، ممکن است برگها دوباره 
و  گرفته  سر  از  را  رشد  درخت  و  کرده  رشد  به  شروع 
خاک  خشکی  ببیند.  آسیب  هنگام  زود  سرمای  اثر  در 
را کم کرده و شدت  و ریزش برگ قدرت رشد درخت 
آسیب سرما را به حد اقل می رساند. الزم به ذکر است 
که این روش عمدتا توسط نهالستان ها در محیط کنترل 

شده و بانظارت متخصصین انجام می شود.
د( پوشاندن درخت: مطالعات انجام شده نشان داده اند 
که در صورت عملی بودن، پوشش درختان جوان )بیجه 
ها( ممکن است نقشی در حفاظت درخت در مقابل سرما 
ضخامت  با  مشکی  فوم  با  درخت  پوشش  باشد.  داشته 
درجه   4 تا  را  پیوند  محل  دمای  متر  سانتی   2 حدود 
باالتر از دمای محیط حفظ می کند. الزم به ذکر است 
که این کار احتمال رشد قارچ در زیر محل قرار گیری 
فوم را به همراه دارد. این روش معموالً در نهالستان ها 

کاربرد دارد.

توجهات الزم در صورت  سرما زدگی درختان
درختان سرما زده را در اواخر زمستان و اوایل بهار هرس 
دماهای  اثر  تحت  کماکان  دیده  آسیب  درختان  نکنید. 
 )die back( باال در اردیبهشت و خرداد به خشک شدن
درستی  به  توان  می  خرداد  اواخر  در  دهند.  می  ادامه 
درباره ی نحوه و شدت هرس یا جایگزین کردن درخت 

تصمیم گرفت.
اگر خشکیدگی درخت تا قسمت های پایینی تنه درخت 
یا  کار جایگزین کردن  بهترین  احتماالً  پیدا کرد،  ادامه 
آسیب  موارد  در  زیرا  است.  درخت  زدن  پیوند  دوباره 
شدید، حضور بافت صدمه دیده بین ریشه و قسمتهای 
در  و  می گردد  آن  شدن  ضعیف  سبب  درخت  هوایی 

باردهی و سالمت گیاه تاثیر منفی دارد.
که  درختی  باالیی  های  قسمت  در  مجدد  زدن  پیوند 
دچار آسیب شدید شده است، می تواند منجر به کاهش 
از  ترجیحاً  بنابراین  گردد.  درخت  باردهی  در  توانایی 
شاخه هایی که از زیر خاک بیرون آمده اند یا پاجوش ها 

جهت پیوند مجدد استفاده شود. 
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ابوالفضل زارع نظری- طول این چند سال آب چاهمان 
خیلی کم و کیفیتش نسبت به روز اول خیلی بدتر شده 
بدجور تنش خورده  از درختان  بعضی  تلخ و شور.  بود، 
بودند  دلخوشکنکی  فقط  نمی دادند،  ای  پسته  و  بودند 

تا نگوئیم دارند می میرند؛ امید داشتیم به رحمت خدا.
خدمتگزاران  قول  از  تلویزیونی  شبکه های  و  روزنامه ها 
نظام می گفتند، دوره خشکسالی است و روزی  مردم و 
نو شروع خواهد  از  باردهی  تمام می شود و سرسبزی و 
یکتای  از  و  دعا می خواندیم  آیین،  رسم  به  هم  ما  شد. 
باران رحمتی می خواستیم و  و  بی همتا گوشه چشمی 

شاکر بودیم. 
چندبار با قبول کاهش لیتراژ، پروانه جابجایی گرفتیم و 
چاه مان را جابجا کردیم.  این ته مانده پس اندازی هم 
بهتر  روزهای  به  امید  و  خوش باوری  داشتیم صرف  که 
می شد. تخصصشان دلگرمی می داد که البد آبی هست 
که پروانه صادر می کنند؛ وگرنه برای دولت کم خرج تر 
را جبران می کرد؛ عرض خود  ما  بود که خسارت قبلی 

می بری و زحمت ما می داری.
می گفتیم خدا خیرشان دهد. چراغ علمشان در تاریکی 

یأس مان می درخشید.
چاهی که زمانی پروانه برداشت 30 لیتر بر ثانیه داشت، 
این اواخر پس از جابجایی، از عمق بیشتر، بیش از هفت 
روزی   30 که  ای  پسته  باغ  نمی داد.  آب  ثانیه  در  لیتر 
را  روزه   120 تشنگی  باید  اینک  می خورد  آب  بار  یک 

تحمل می کرد.
هر از گاهی در جلساتی که متخصصین امر در خصوص 
کشاورزی و آب می گذاشتند شرکت می کردم. در یکی 
بی  این  مسبب  می گفت:  کارشناسی  جلسات،  این  از 
آبی ها کشاورزان هستند که از سفره آب، بیش از میزان 
پروانه برداشت کرده اند و آماری از میزان تخلیه سالیانه 
تخلیه مجاز ساالنه طبق  از میزان  داد. موقعی که  ارائه 
کرد.  بی اطالعی  اظهار  کارشناس  این  پرسیدم،  پروانه 
با وجود صدها کارشناس خبره در آب  متحیر بودم که 
منطقه ای، چگونه از جمع میزان آب پروانه های صادره ی 
خود بی اطالع اند! اما میزان اضافه برداشت های با اجازه 
و بی اجازه بعضی کشاورزان دغل را با چنین دقتی اعالم 
مقصرند"  "کشاورزان  که  سخن  این  شنیدن  می کنند. 
برایم سخت بود. سواالتی به سرعت از ذهنم گذشت؛ مگر 
به جز وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای، سازمان 
یا نهاد دیگری متولی حراست از آب های زیرزمینی بوده 
آمار  تهیه  از  خانه  وزارت  این  که  است  چگونه  است؟ 
برداشت مجاز ساالنه عاجز است؛ اما آمار اضافه برداشت 

های ما کشاورزان را فوت آب است؟
این  واقعی  مسبب  که  بودم  حقیقت  جستجوی  در 

دست نوشته  هر  که  بود  روزی  چند  کیست؟  سیه روزی 
که  این  تا  می خواندم،  دقت  به  را  آب  درباره  مطلبی  و 
به مقاله ای برخوردم که روند تهیه آمار بیالن آب دشت 
رفسنجان را در 40 سال گذشته با صداقت بازگو کرده 
بود؛ چشمم را گرفت. در نگاه اول مقاله »پایداری منابع 
رفسنجان«  دشت  موردی  مطالعه  و  زیرزمینی  آب 
و  موخره  و  مقدمه  دارای  و  برخوردار  خوبی  انسجام  از 
جمع بندی و نتیجه گیری نهایی بود. چنان که از عنوان 
فرعی مقاله بر می آمد کارشناسان در میان خود به عدم 
زیرزمینی  آب  بیالن  به  مربوط  محاسبات  در  قطعیت 

دشت رفسنجان معترف اند.
راستش را بگویم دلم لرزید. با خودم گفتم عدم قطعیت 
عدم  منشأ  قطعیت؟  عدم  درصد  چند  مواردی؟  چه  در 
قطعیت ها چه بوده است؟ خدا نکند که آمار و محاسبات 
از بیخ اشتباه باشند! پیش داوری را کنار گذاشتم تا مقاله 

را به دقت بخوانم.
به  مربوط  گیری  نتیجه  و  بندی  جمع  خواندن  از  بعد 
منابع  پایدار  توسعه  موضوع  در  آمریکا  کشور  تجارب 
خالی  را  دلم  گرفتم  که  نتیجه ای  تنها  آب زیرزمینی، 
کرد. به نظرم نوش دارویی می آمد پس از مرگ سهراب. 
صورتی  در   " بود:  شده  نوشته  که  آنجایی  خصوصاً 
می توان از منابع آب زیرزمینی در شرایط خشکسالی و 
در پاسخگویی به کمبودهای منابع آب سطحی استفاده 
نمود که امکان برگشت پذیری سفره به شرایط تعادل در 
دوره زمانی قابل قبول محرز شده باشد. بدیهی است در 
صورتی که به لحاظ اقلیمی منطقه ای با خشکسالی های 
مدام روبه رو شود، فرض برگشت پذیری سفره در دوره 
این جمله  زمانی کوتاه مدت فرضی غیرمنطقی است." 
در ابتدای یک مقاله علمی مغزم رابه چالش می کشید. 
گویی خاری در جگرم جابجا می شد؛ چه کسانی مجوز 
استفاده از منابع آب زیرزمینی را در شرایط خشکسالی 
صادر کرده بودند؟! چرا این نتیجه گیری االن باید مطرح 
در  آمریکایی ها  تجارب  بخش  در  که  منابعی  شود؟! 
بودند  گرفته  قرار  استناد  مورد  آب ها  مدیریت  خصوص 
بعضی هایشان مربوط به 95، 80، 73، 63،50 و 45 سال 
گذشته بود. مطالعات متخصصین ما چقدر به روز است؟!

در بخش نخست مقاله از خرید حقابه ها توسط دولت های 
ایالتی برای کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی و پایداری 
سفره ها به عنوان یک راهکار سخن رفته؛ حال آنکه در 
بخش جمع بندی ذکر این مورد به عنوان راهکاری برای 
این  که  پنداشت  آیا می توان  است.  فراموش شده  ایران 
حذف ناشی از آن است که کشاورز آب باخته ایرانی را 

الیق جبران خسارت خود از این راه نمی دانند؟
آگاه شده بودم، خواب در چشم ترم شکسته بود و با دقت 

بیشتری مطالعه می کردم. در این بین به بخش بررسی 
گزارش های بیالن دشت رفسنجان رسیدم. من که اصالتاً 
رفسنجانی هستم، موقع مطالعه بخش های آغازین مقاله 
گیج شدم؛ نمی دانستم که مطالعات در چه محدوده هایی 
بوده است. دشت رفسنجان، نوق و انار شامل چه مناطقی 
انار  با  بیاض  مربوطه، منطقه  آیا در محاسبات  هستند؟ 
دیده شده یا با رفسنجان؟ هیچ صحبتی از تعداد قنوات 
و میزان آبدهی آن ها در مطالعات دشت انار لحاظ نشده 

بود. چرا؟
روی آمار شدیداً حساس بودم. سعی می کردم مقاله را به 
دقت و تا آخر بخوانم. بعضی از کلمات خیلی ثقیل بودند 

و برای فهم آن ها تعریفی ارائه نشده بود.
به  ورودی  عدد  افزایش  متوجه  جداول  مقایسه  هنگام 
به  ورودی  که  به طوری  رفسنجان شدم.  آبخوان دشت 
دشت رفسنجان از سال 50 تا سال 73 بیش از 4.7 برابر 
شده بود! حتی عدد ورودی در سال 85 نسبت به سال 
میانگین  کاهش  با  چگونه  بود.  شده  برابر   3 50 حدود 
به دشت  ورودی   80 دهه  تا   30 دهه  از  سالیانه  بارش 

رفسنجان افزایش یافته بود؟!
در جای دیگری از مقاله، با مقایسه آمار نفوذ از بارندگی، 
جریان های سطحی، پساب کشاورزی و شرب و صنعت 
متوجه شدم که اعداد به یکباره از صفر در دهه 50 به 
یافته اند.  افزایش  اخیر  توجهی در سال های  قابل  میزان 
این  از  بخشی  در  است؟!  ممکن  چیزی  چنین  چطور 
" مادامی که تعیین  این توجیه را می خواندم که  مقاله 
اندازه  طریق  از  و  عملی  صورت  به  نفوذپذیری  ضرایب 
گیری مستقیم اعتبارسنجی نشود، ارقام منتسب به آن 
دارای عدم قطعیت خواهد بود". در این مورد، کلمه عدم 

قطعیت واقعاً واژه نامانوسی است. 
چگونه راجع به آمار و ارقامی که پای معیشت خانواده و 
حیات انسان ها در میان است، از عدم قطعیت های متعدد 

صحبت می شود؟
منفی شدن  باوجود  چگونه  که  بود  این  مشغول  فکرم   
بیالن آبی دشت رفسنجان از 40 سال پیش تا کنون این 

همه پروانه جدید صادر شده است؟!
ای  کننده  قانع  جواب  بود،  نهایت حدش  در  استیصالم 

می خواستم. 
چه شده که کشاورز زحمتکش و بی پشتیبان این دیار 

فرجامی جز رفتن به سالخ خانه ندارد؟
از سرمایه های  شاید از چنگ و دندانمان برای حفاظت 
هنوز  تاراج.  تا  بود  بهتر  می کردیم  استفاده  فرانسلی 
کجا  در  را  درماندگی  و  چارگی  بی  این  منشأ  نمی دانم 
جستجو کنم ولی هر چه هست مسببش خشکسالی و 

کشاورزان نبوده اند.

تحلیل غم آلودی بر پایداری منابع آب زیرزمینی: مطالعه موردی دشت رفسنجان

تلخ نامه آب ها
دلنوشته یک کشاورز رفسنجانی
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انجمن   107 شماره  درنشریه  ابطحی-  محمود  سید 
آبی  درسفره  آب  آینده  درباره  واساسی  مهم  مطلبی 
رفسنجان آورده شده بود. در ارتباط با این مطلب بنده 
به اتکای بیش از سی سال گشت و گذار درکوهپایه های 
رفسنجان تجربیات و نظراتی دارم که در ادامه مالحظه 

خواهید فرمود.
نوشته اید: »... قسمت عمده تغذیه آبی رفسنجان از دره 
شرقی  جنوب  ارتفاعات  و  بردسیر(  )ورودی  آباد  کمال 
کرمان(  )هجین  کبوترخان  دشت  طریق  از  همچنین  و 
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 

تامین می شود.«
آبهای  عمده  قسمت  که  است  درست   : اول  نکته 
از حوزه که حدود  ارتفاعات جنوبی خارج  از  زیرزمینی 
عین  در  شود.  می  تامین  دارند  ارتفاع  متر  هزار  چهار 
حال دشت رفسنجان در شرق و غرب به دو رشته نسبتا 
طوالنی کوه محدود می شود در ارتفاعات شرقی دو قله 
دان  برف  و  بنه  های  قله  غربی  در  و  کوه  مادر  و  گردو 
حدود سه هزارمتر ارتفاع دارند. در محاسباتی که صورت 
شوند  می  دشت  وارد  ارتفاعات  این  از  که  آبی  گرفته 

منظور نشده است.
از  اما  نداریم.  دائمی  رودخانه  دشت  در  دوم:  نکته 
عباس  شاهزاده  رودخانه  آب  از  بخشی  غربی  ارتفاعات 
ابتدای دشت  تا  و  است  دائمی  سرچشمه می گیرد که 
رفسنجان در پایین دست علی آباد راگه جریان داشته و 

درآنجا وارد آبهای زیرزمینی می شود.
نکته سوم : رودخانه دائمی نداشته ایم اما از ارتفاعات 
شرقی و غربی سیالب های زیادی وارد دشت می شده 
و در بعضی مواقع حجم آنها هم کم نبوده است. گزارش 
مستند داریم که در دویست سال گذشته در چند نوبت 
واحدهای  به  که  بوده  حدی  در  ها  سیالب  این  حجم 
است. در  وارد شده  اساسی  قنات ها آسیب  و  مسکونی 
سال 1259  در   « است  امده  کرمان1  جغرافیای  کتاب 
قمری ]1222 شمسی[ در فصل بهار بارانی به کوهستان 
که  وقتی  در  برخاست.  عظیمی  سیل  باریده  شهربابک 
ناگاه سیل  نداشتند  بود و گمان آمدن رود  آفتاب  آنجا 
به قلعه آقا رسیده غالب بناهای آنجا را منهدم .. نمود.« 
ژنرال ساکس در سفرنامه خود2 در سال 1274 شمسی 
و  بواسطه سیل  از کشکوئیه  از عبور  نویسد » پس  می 
بارندگی زیاد به زحمت افتادیم و باالخره دو قاطرپیش 
آهنگ ما ... به زمین غلطیدند... ما و همسفران به زحمت 
خود را از گل و الی بیرون کشیدیم... « »قبل از ورود 
به بهرام آباد از سیل دیگری می بایست عبور کرد و بعد 
از ورود به شهر معلوم شد که کاروانسرای هندوها در اثر 
سیل خراب و ویران شده است«. در سالهای بعد هم از 

این قبیل سیالب ها خبر داریم.

 40 – تا حدود 50  بگیریم که  نظر  در   : نکته چهارم 
سال قبل از این در رفسنجان پنج تاالب: در کبوترخان، 
انار وجود  و  نوق، در کشکوئیه  انتهای دشت  و  ابتدا  در 
داشت. امروز این تاالب ها بعلت برداشت زیاد از ابهای 
از  قسمتی  شک  بدون  اما  اند.  شده  خشک  زیرزمینی 
منابع آنها سیالب هایی بوده اند که از این دو رشته کوه 
قسمت  کرد  فرض  میشود  احتماال  اند.  می شده  جاری 
دیگر منبع آب تاالب ها وفور ابهای زیرزمینی بوده است. 
زیرزمینی  ابهای  دیگر  یک طرف  از  که  حاضر  حال  در 
سرریزی ندارد و از طرف دیگر به خاطر احداث سدهای 
شدن  جاری  از  مذکور  کوه  رشته  دو  دامنه  در  زیادی 
وجود  هم  تاالبی  نتیجه  در  و  شده  جلوگیری  سیالبها 

ندارد.
نکته پنجم : با فراگیر شدن تب سد سازی دامنه این 
کار به رفسنجان هم کشیده شد. سوای اینکه دستکاری 
در طبیعت چه عواقبی داشت و امروز چه مشکالتی برای 
احداث  جاها  سایر  در  الاقل  است،  کرده  ایجاد  مملکت 
کشت  زیر  بیشتری  زمین  مدتی  تا  شدند  باعث  سدها 
زمانی  فاصله  به  نبود.  اینگونه  رفسنجان  در  اما  برود، 
کوتاهی از سال 57 به بعد در دامنه دو رشته کوههای 
چند صد  در حدود  زیادی  تعداد  دشت  غربی  و  شرقی 
سد کوچک و بزرگ احداث شد. این سد ها اغلب عنوان 
افزایش آب  آنها  آبخیز داری دارند. ظاهرا دلیل احداث 
بوده  دست  پایین  کوهستانی  قناتهای  و  سارها  چشمه 
است. من نتیجه وجودی آنها را از اهالی محل پرسیده ام، 
روستاهای  در  اصوال  نداشتند.  درستی  جواب  هیچکدام 
بسیار کوچکی که در کوهپایه هستند کشاورزی چندانی 
داشته  تاثیری  باشد  شده  زیاد  اگر  آب  این  که  ندارند 
باشد. از کسانی هم که فکر میکردم اهل فکر باشند مثال 
امر آب  با تجربه در  و  نفر کارشناس تحصیلکرده  از دو 
این سدها  این است که  ام. عقیده عمومی  هم پرسیده 
خاصیتی ندارند. کار عمده آنها جلوگیری از جاری شدن 
سیالبها و بطور عمده تبخیر آب بوده است. آبی که در 
مقاطعی این قدر بوده که مزاحم ساکس بشود و یا قلعه 
آبادی مثل قلعه آقا را خراب کند. با این ندانم کاری ها 
و سد سازی ها بعوض اینکه در دشت جاری بشود و یا 
به  آبهای زیرزمینی بشود بخار میشود و میرود  به  وارد 
هوا. بجاست مسئولین اداره کشاورزی و جهادسازندگی 
که سازنده این سدها بوده اند بررسی بفرمایند وجود این 

سدها چه ضرورتی دارد؟
نکته ششم : نوشته اید » ... میتوان به استناد مهمترین 
گزارش ها مساحت این دریاچه آبرفتی را در زمان تعادل 
4000 کیلومتر مربع ... دانست. « آنچه مشاهده می شود 
اگر عرض دشت را حدود 50 کیلومتر در نظر بگیریم و 
طول آن از رباط تا شمش را حدود 150 کیلومتر فرض 
کنیم. شاید مساحت دریاچه آبرفتی بیشتر از 4000 متر 
باشد البته من نمیدانم آیا مساحت سفره آبی لزوما همان 

مساحت دشت است یا نه فقط یادآوری کردم.
دشت   40 دهه  ورودی   ...« اید  نوشته   : هفتم  نکته 
است.  بوده  مکعب  متر  میلیون   164 نوق  و  رفسنجان 
ساالنه  ورودی  درباره  گزارش  اینکه  گرفتن  نظر  در  با 
دشت انار در این دوره زمانی وجود ندارد؛ فرض را به این 
میگیریم که ورودی این دشت کمی کمتر از دشت نوق 
و سالیانه حدود 40 میلیون متر مکعب در سال باشد«. با 
آنچه گفته اید نمیتوان ورودی دشت انار را برآورد کرد. 
ذکر  اما  اید  میدانسته  را  نوق  دشت  ورودی  اینکه  مگر 
بیشتر  توضیح  به  نیاز  مطلب  اینکه  خالصه  اید.  نکرده 
دارد. مطلب بعدی این که در یک برآورد آیا میتوان اعداد 
به این خردی )مثل 164( را آورد یا باید فرضا به 160 
اکتفا کنیم. در برآورد ارقام خرد تا چه حد درست است؟

از  بسیاری  که  ها  داده  این  با  است  بعید   : نکته هشتم 
محاسبه  راه  از  اند  آمده  به دست  فرضیات  پایه  بر  آنها 
رسید.  تری  دقیق  نتیجه  به  بتوان  لگاریتمی  به صورت 
آب  کاهش  قطعا  اید  نوشته  هم  خودتان  که  همانطور 

دفعتا نبوده و در واقع مدتی است شروع شده است.
نکته نهم : حق این بود مطلب با این درجه اهمیت در 

جای مناسب و با تیتر جذابتری چاپ میشد.
شهامت  به  باید  نکند  درد  نویسنده  دست  آخر:  نکته 
درجات  به  اغلب  ماها  گفت.  آفرین  آن  دلسوزی  و 
همت  اما  است  راه  در  ای  فاجعه  می دانستیم  متفاوت 
آن  از  و  بیان  را  مشکل  صورت  این  به  نداشتیم  را  آن 
مهم تر قلمی کنیم. این مطلب مرا به یاد رویدادی دیگر 
بگیریم.  عبرت  شاید  نگویم،  آید  می  که حیفم  انداخته 
اوایل دهه 1370 اروپایی ها مسئله آلوده بودن پسته به 
افالتوکسین را مطرح کردند. عکس العمل ما عموما مثل 
کبک بود. یا مطلب را نشنیده گرفتیم یا اینکه کال منکر 
پسته  اصال  و  است  سیاسی  کار  این  می گفتند  شدیم. 
ایران آلوده نیست. در آن زمان فقط یک نفر ) زنده یاد 
ایرج آگاه( طور دیگری برخورد کردند. نامه های مفصلی 
به تمام مقامات زیربط نوشتند، مطلب را توضیح دادند، 
خطرات تحریم پسته را گوشزد کردند و ... اما بی توجهی 
نهایتا  اینکه  تا  بود.  غالب  وجه  مشکل  گرفتن  ندیده  و 
شد.  ممنوع   1376 سال  در  اروپا  به  ایران  پسته  ورود 
تا اینکه به همت انجمن مسئله  چند سال طول کشید 
تا حدی حل شد هر چند که صادرات باالی هفتاد هزار 
تنی پسته ایران به اروپا قبل از سال 76 با زحمت زیاد 
حاال رسیده به ده تا پانزده هزار تن. انشاهلل با مسئله آب 
اینطور برخورد نکنیم. هرچند که تا همین امروز هم تا 

حد زیادی دیر شده باشد.
پی نوشت ها:

وزیری  خان  علی  احمد  تالیف  کرمان  1-جغرافیای 
بکوشش ابراهیم باستانی پاریزی. صفخه 169

2-سفرنامه ژنرال سرپرسی ساکس یا ده هزار مایل در 
ایران. ترجمه حسین سعادت نوری. صفحه 214.
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تعیین  در  مؤثر  عامل  مهم ترین  احمدی-  حاج  علی 
جامعه  یک  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  ساختارهای 
است.  شیوه  این  از  حاصله  درآمد  میزان  و  تولید  شیوه 
اگر این جامعه کشاورزی باشد و تک محصولی و در یک 
جغرافیای کویری هم واقع شده باشد، میزان استحصال 
رشد  آن  بدنبال  و  تولید  کننده  تعیین  مؤلفه  تنها  آب 

ارزش افزوده و در نهایت درآمد سرانه می شود.
از آنجایی که روش استحصال آب همیشه در طول تاریخ 
مناطق کویری به وسیله احداث قنات بوده، تنها عوامل 
یا ترسالی می توانسته در  از قبیل خشکسالی و  طبیعی 
میزان درآمد این جامعه نقش داشته و چون این عوامل 
اتفاق  متناوب  با یک سیکل  زمانی  بازه های  در  طبیعی 
می افتادند در درازمدت اثرات یکدیگر را پوشش می دادند 

در نهایت بر ساختارهای اجتماعی اثر نمی گذاشتند.
اما در چند دهه گذشته با ورود تکنولوژی حفر چاههای 
عمیق همچنین پرداخت یارانه های انرژی و نبود قوانین 
زیرزمینی  سفره های  به  دست اندازی  قاطع،  و  منسجم 
 )1( یافته.  ادامه  امروز  به  تا  و  استاتیک( شروع  )ذخایر 
امروز  زیرزمینی  سفره های  ذخیره  میزان  شدن  کم  با 
از  بسیاری  شدن  آب  کم  تقریباً  و  شدن  خشک  شاهد 
این  تولید هستیم،  بالطبع کاهش  چاههای کشاورزی و 
بسیار  عواقب  نشود  مدیریت  اگر  که  است  بحرانی  خود 

جدی بر ساختار اجتماعی خواهد گذاشت.
هدف این نوشتار این نیست که بگوییم چه شد و مقصر 
این  مدیریت  چگونگی  بر  است  تحلیلی  بلکه  بود،  که 
بحران و بررسی راه های برون رفت. همچنین به دلیل 
بضاعت کم نویسنده این فقط بابی است به این سر فصل 
و امید است که اساتید محترم در این خصوص یاری اش 

دهند.
در تعریف کلمه بحران آمده است، بحران حاصل وضعیتی 
از  قسمت  چند  یا  و  یک  در  ناگهانی  تغییری  که  است 
مورد  در  همچنین  آید.  وجود  به  سیستم  متغیر  عوامل 
چگونگی مدیریت بحران صاحب نظران عقیده به استفاده 
حداکثری از منابع موجود )نیروی انسانی  امکانات مالی 
مدیریتی  نظام  یا  و  اصول  اعمال  طریق  از  فیزیکی(  و 
و  رهبری-نظارت  و  سازماندهی-هدایت  )برنامه ریزی 

هماهنگی( دارند.
بحث  یک  خود  آبی  موجود  منابع  از  استفاده  چگونگی 
کارشناسی است و مقاالت بسیاری در این مورد نوشته 
شده است. از جمله استفاده ازمکانیزم آبیاری تحت فشار، 
ایجاد بازار آب و انتقال آب درون حوزه به منظور حذف 

باغات با بهره وری کم و.....
اما با کاهش سطح زیر کشت به همین نسبت نیروی کار 
هم باید کم شود. تمامی این نیرو تنها ممر درآمدشان 
همین باغات است. وقتی ما صحبت از این می کنیم که 
در 10-15 سال آینده سرانجام فقط 9 هزار هکتار باغ 

ماند  خواهد  باقی  انار  و  نوق  رفسنجان  جلگه  در  پسته 
)2(، یعنی یک هشتم مقدار فعلی، پس هفت هشتم باقی 
باید  راهی  از چه  بکنند،  باید  کار چه  نیروی  این  مانده 

ارتزاق کنند؟
کند؟  مهاجرت  باید  ما  روستایی  و  شهری  جمعیت  آیا 
از  خالی  سیستان  روستاهای  همچون  ما  روستاهای  آیا 
سکنه می شوند؟ آیا نمی توان با ایجاد واحدهای صنعتی 
از این نیروی بالقوه در جهت تولید بهره برد؟ امکانات و 
زیرساخت های فعلی ما چقدر است؟ چگونه باید بستری 

فراهم شود که جذب سرمایه صورت گیرد؟
تحقق این ها احتیاج به برنامه ریزی و سازمان دهی دارد، 
روی دست  باید دست  آیا  می خواهد.  رهبری  و  هدایت 
صورت  به  تولیدی  واحدهای  تا  کرد  صبر  و  گذاشت 
خودجوش شکل بگیرند و از راه آزمون و خطا راهشان 
را پیدا کنند؟ و چه بسیار همین باقی مانده سرمایه هم 
نابود شود؟ یا اینکه با مطالعه و شناخت کافی می توان 
ایجاد  با  و  داد  جهت  بزرگ  و  کوچک  سرمایه های  به 
واحدهای تولیدی گامی به سوی صنعتی شدن برداشت؟

باید تشکل ها و انجمن هایی شکل گیرد و از نظر فرهنگی 

زمینه سازی شود. باید به همه در مورد ابعاد این بحران 
اطالعات صحیح داده شود. و نباید با وعده هایی از قبیل 
آوردن آب از سرشاخه های کارون و یا شیرین کردن و 
انتقال آب از خلیج فارس برای مصرف کشاورزی و غیره 
... زمان را هدر داد. باید هر چه سریع تر شروع کرد، چه 

بسا که ممکن است فردا دیر باشد.

عضو وابسته انجمن پسته ایران

1 بنا به محاسبات و تحقیقات انجام شده در دشت رفسنجان 
با  که  مانده  باقی  اولیه  استاتیک  ذخایر  از   1/3 از  کمتر  تنها 
توجه شکل قرار گرفتن سنگ بستر و نفوذ آب شور از الیه های 
زیرین نمی توان از تمامی این 1/3 باقی مانده هم استفاده کرد. 
" راه های برون رفت از بحران آب " نشست رفسنجان، خانم 

دکتر ترابی.
2 مقاله "پیش بینی متوسط عمر سفره آبی رفسنجان" خانم 

مریم حسنی سعدی

 برای آینده رفسنجان چه باید کرد؟

چقدر زود، دیر می شود!
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ماهنامه پسته- اول اردیبهشت ماه سال جاری بود که 
دانشجویی به نام تام لوئیس از دانشگاه سلطنتی انگلستان 
به قصد انتخاب موضوعی برای پایان نامه اش در رابطه با 
وضعیت محیط زیست ایران به کرمان آمد. انجمن پسته 
قنات  و  تاریخی شهر  مکان  از چند  بازدید  برنامه  ایران 
های اطرف کرمان را ترتیب داد. در ادامه اولین برداشت 

این دانشجو از سفر به کرمان را می خوانید.
ایران  کاری  پسته  قلب  در  داشت  هواپیما  که  همچنان 
فرود می آمد، مسیر خطی قنات ها، آسیب پذیری کرمان 
را به همگان نشان می داد. تپه تپه هایی منظم با سوراخ 
هایی که به فواصل معینی روی یک مسیر از پیش تعیین 
شده قرار داشتند. راه ها، ساختمان ها و مزارعی که حول 
این قنات ها شکل گرفته بودند. چاه های عمودی ایجاد 
شده ای که مسیر آب زیرزمینی زمینی را برای رسیدن 
به سطح زمین مشخص می کنند. قنات ها میراث کهن 
این منطقه هستند، اما اکنون اکثر آنها خشک شده اند.

ترکیبی از عوامل مهمی همچون؛ افزایش بی رویه سطح 
زیرکشت و حفر چاه های بیش از حد بدون وجود قانون 
مناسب، عدم مدیریت منابع آبی و خشکسالی، باعث افت 
سطح آب های زیرزمینی شده است و موجب شده که 
از  جلوگیری  برای  ناحیه  این  در  پسته  تولیدکنندگان 
برای  و  باشند  ای  چاره  راه  دنبال  به  نابودی صنعتشان 
آینده برنامه ریزی کنند. این بحران به حد نهایت خود 
نرسیده است و هنوز برای اصالح این وضعیت امیدواری 
وجود دارد، اما نیاز است که همین االن اقدامی صورت 
گیرد. این موضوع یکی از اولویت های همه کسانی است 
که به صنعت پسته اتکا دارند و انجمن پسته ایران در این 

مسئله پیش قراول است.
در سفر کوتاه من از تهران به کرمان، آشنایی با کرمان 
صنایع  غالباً  بازار  در  شد.  شروع  شهر  قدیمی  بخش  از 
دستی همچون ظروف مسی، پته، سنگ فیروزه که نماگر 
و  فعالیت  حال  در  هنوز  هستند  کرمان  قدیمی  صنایع 
توسعه بودند. تاریخ کرمان شاهدی بر تجاری بودن این 
و  قویترین  فعالیت  محل  وکیل  کاروانسرای  است.  شهر 
بوده  سکه  ضرب  برای  محلی  و  بازرگانان  پرنفوذترین 
ساسانی  دوران  های  سکه  از  کلکسیونی  االن  اما  است؛ 
است. این دو نمایشگر سیستم دولتی نیمه مستقل این 

ناحیه است.
هم در حال حاضر و هم در گذشته یک احساس جدایی 
بین حاکمان و مردم این نواحی بوده است. ممکن است 
چشم  به  خیلی  دارد،  وجود  کرمان  در  که  مشکالتی 

پایتخت نشینان نیاید. 
متعدد  های  چاه  وجود  دلیل  به  زیرزمینی  آب  سطح 
باقی  دلیل  به  آب  کیفیت  و  رفته  پایین  بسیار  عمیق 
استفاده  غیرقابل  آن  در  نمک  زیاد  بسیار  مقادیر  مانده 
است. به جز برخی استثنائات موجود، استفاده از روش 

و  است  معنی  بی  )قنات(  سنتی  بصورت  آب  استخراج 
این منطقه  اقتصادی  اثر چندانی روی فعالیت  قنات ها 
ندارند. به این معنی که سطح آب به طور قابل مالحظه 
می کرده اند،  برداشت  ها  قنات  قباًل  که  سطحی  از  ای 
نام  به  کوچکی  شهر  سمت  به  ما  است.  رفته  تر  پایین 
آن  در  ها  قنات  هنوز  که  محلی  کردیم؛  حرکت  جوپار 
که  است  کهنسالی  مرد  وحی  اصغر  حاج  هستند.  زنده 
درباره تالش های صورت گرفته برای حفظ قنات های 
این ناحیه و از اهمیت احترام گذاشتن به محیط زیست 
آب  به  دسترسی  محدودیت  دلیل  به  که  هایی  تنش  و 
بوجود آمده است، صحبت کرد. او می گفت: در شرایطی 
که بقیه شهرها دچار مشکالت آبی شده اند هجوم مردم 
به این ناحیه باعث بروز مشکالت و نزاع هایی شده است. 
 حاج اصغر وحی همراه ما شد، وقتی که از زمینش دور 
تا  خواست  او  از  و  زد  صدا  را  اش  همسایه  شدیم،  می 
آبش را مراقبت کند. حاج اصغر درباره دزدیدن آب در 
فکر  اصاًل  گذشته  در  گفت:  و  کرد  منطقه صحبت   این 

نمی کردیم چنین وضعی پیش آید.
این موقعیت فراهم نشد تا من آنطرف قضیه که همان 

کشاورزی مدرن بود را ببینم. همان صنعتی که نیازش 
به بازده باالی محصول باعث شده بود منابع طبیعی از 
بین برود. در این بین با یکی از متنفذین صنعت پسته 
به  است  پسته  صنعت  وضعیت  بهبود  در  پیشرو  که 
او مشکل اصلی صنعت پسته  نظر  به  صحبت نشستیم. 
نحوه ارزش گذاری محصوالت کشاورزی است. او اصرار 
دارد که بایستی هزینه زمین و هزینه جایگزینی آب در 
محاسبات مربوط به هزینه های تولید در نظر گرفته شود 
در غیر اینصورت دلیلی برای تغییر وضعیت موجود وجود 

نخواهد داشت. 
چنین  شنویم  می  که  وقتی  است  انگیز  هیجان  بسیار 
کشیدن  چالش  به  و  شرایط  بهبود  برای  هایی  رویکرد 
بسیار  ایران  زیست  محیط  دارد.  وجود  موجود  سیستم 
آبی  منابع  از  که  اقتصادی  فعاالن  و  است  پذیر  آسیب 
استفاده می کنند، می توانند تغییرات بسیار زیادی برای 
اقتصادی  فعاالن  چنانچه  کنند.  ایجاد  وضعیت  بهبود 
متوجه سوء استفاه از منابع طبیعی شوند و این وضعیت 
کنند،  تلقی  شان  آینده  برای  تهدید  و  خطر  یک  را 

تغییرات اتفاق خواهد افتاد.

شکنندگی محیط زیست ایران

کرمان از نگاه یک دانشجوی دانشگاه سلطنتی انگلستان 
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ابوالفضل زارع نظری- به نظر می رسد که سال های 
صادرات  بخش  نحوی  به  هریک  پسته  کم  و  پرپسته 
پرپسته  های  سال  حتی  اند!  کرده  مدیریت  را  صنعت 
دست و دل باغداران و تجار را بیشتر لرزانده است. برخی 
مالی  بنیه  و  باغات  مالکی  خرده  ساختار  زاییده  را  این 
باغداران در پایان سال تجاری می دانند و عده  ضعیف 
صادرکنندگان  برای  اعتبارات  نبود  می گویند  دیگر  ای 
است.کسی  رویداد  این  باعث  ضعیف  بانکی  سیستم  و 
از  نیست  معلوم  نکرده،  رقمی  و  عدد  بر  مبتنی  تحلیل 
کدام پنجره ی شکسته ضربه می خوریم. سوالی مطرح 
برای  استراتژی  یک  نمی توان  ابدا  و  اصاًل  آیا  که  است 
ونیاورترتیب  آور  های  سال  در  محصول  متوازن  عرضه 
بازار را مدیریت کرد؟ شاید هنوز  داد و به قول بزرگان 
نگرفته  ذینفعان صنعت شکل  از سوی  یک خردجمعی 
راستا  این  در  داد.  جواب  سوال  این  به  بتوان  که  است 
راجع  توضیحاتی  و  نمودارهایی  ارائه  با  که  شدیم  برآن 
تجاری  سال  نخست  ماهه   6 در  صادرات  وضعیت  به 

جاری،نیم نگاهی به عملکرد تجارمان بیاندازیم.

پسته  تولید   ،93 تجاری  سال  در  ایران  پسته  انجمن 
ایران را 230 هزار تن برآورد کرد که نسبت به بیشترین 
میزان تولید شده طی 5 سال گذشته رشدی10 درصدی 
اینکه  علیرغم  محصول  افزایش  این  شود.  می  محسوب 
نگرانیهایی  اما  بود  ایران  پسته  پررونق  روزهای  یادآور 
برای دست اندرکاران صنعت پسته ایران به همراه داشت. 
زیاد  عرضه  به  مربوط  تبعات  بابت  از  نگرانی  این  عمده 
محصول و افت قیمت ها به دلیل رقابت بر سر قیمت بود.
نمودار 1 نشان داده شده است، کل  همان طور که در 
محصول قابل عرضه به بازار در ابتدای سال تجاری جدید 

234 هزار و 400 تن برآورد شد. 

 
نگاهی به آمار 6 ماهه صادرات پسته در 5 سال گذشته 
نشان می دهد که روند صادرات در دو ماه اول سال با آور 

و یا ناآور بودن آن سال رابطه دارد.
میزان  دهد  می  نشان   2 شماره  نمودار  که  همانگونه 
صادرات در دو ماه اول سالهای آور پسته ایران بین 26 تا 
30 درصد کل محصول قابل فروش آن سال متغیر بوده 
است.  این آمار حاکی از آن است که وضعیت صادرات 
نبوده  مستثنی  قاعده  این  از  نیز   93 سال  مهرماه  در 
سال  محصول  از کل  درصد  آبان27.4  و  مهر  وصادرات 

93 را به خود اختصاص داده است.
در این ماه به دلیل حجم زیاد محصول و سیستم کشاورزی 
طرف  از  باال  قیمتهای  ارائه  همچنین   و  مالکی   خرده 

ادامه  از  ترس  دلیل  به  کالیفرنیایی  صادرکنندگان 
خشکسالی وسیع درقسمت جنوبی ایالت، واردکنندگان 
چینی را به خرید نقدی و حضوری در برخی از نواحی 
استان کرمان ترغیب کرد و رقابتی منفی بر سر قیمت 

ایجاد نمود.
روند صادارت پسته ایران نشان می دهد که اوج صادرات 
پسته ایران در دو ماهه اول سال اتفاق افتاده است. در 
تحلیل این رفتار به دو مساله باید توجه داشت. اول اینکه 
ایران به کشورهای آسیای  مقصد عمده پسته صادراتی 

شرق دور است و دوم اینکه اوج مصرف بازار چین مربوط 
به  منطقی  بنابراین  نو چینی ها می باشد.  عید سال  به 
نظر می رسد که بازار چین در طی دو ماهه ابتدای سال 
تجاری بیشترین کشش تقاضا را داشته باشد که به تبع 
نیز در  ایران  ماهیانه پسته  بیشترین حجم صادرات  آن 

این دو ماه انجام شود.
تا  از آذرماه  ایران  شایان ذکر است روند صادرات پسته 
شهریور ماه طی دوره 5 ساله بطور معمول در هر ماه با 

کاهش همراه بوده است. )نمودار2(

حجم محصول تجار و باغداران را دستپاچه می کند؟

رقابت منفی بر سر قیمت
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نمودار1- میزان محصول در شروع سال تجاری، بین سالهای 90-89 تا 93-94
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نمودار مقایسه ای ميزان صادرات در 6 ماه اول 5 سال گذشته 

نمودار شماره 3 میزان کل صادرات محصول پسته ایران 
نشان  را  ساله   5 زمانی  باز  یک  در  ماه  اسفند  پایان  تا 

می دهد.
گذشته  سال   5 طی   93 سال  محصول  اساس  این  بر 
بیشترین حجم صادرات 6 ماهه ابتدای سال را با صادرات 
را  سال  این  در  عرضه  قابل  محصول  کل  از  درصد   56
از  است.  اهمیت  حائز  خود  نوع  در  نکته  این  داردکه 
دالیل این مساله می توان به جوالن پسته ایرانی در بازار 
با توجه به قیمتهای باالی پسته کالیفرنیا وحفظ   چین 
قیمتها توسط باغداران کالیفرنیایی اشاره کرد. باید توجه 
ایران  پسته  بازار  برخالف  آمریکا  پسته  بازار  که  داشت 
بازاری رقابتی نیست؛ چون دو سوم پسته قابل فروش در 
دست یک شرکت آمریکایی است که در خصوص قیمت 

صادرات  میزان حجم  کمترین  کند.  می  گیری  تصمیم 
در 6 ماهه اول  طی 5 سال گذشته مربوط به سال 90 
سال  آن  محصول  کل  از  29درصدی  تقریبا  صادرات  با 

بوده است.
 93 سال  در  ایران  پسته  صادراتی  مقاصد  آمار  به  نگاه 
حاکی از آن است که علیرغم روند رو به کاهش صادرات 
پسته نسبت به  ابتدای سال خصوصاً در اسفندماه که به 
عضو کشورهای  به  صادرات  رسیده،  خود  حد   کمترین 
اتحادیه اروپا، شمال آفریقا، خاورمیانه و بازارهای صادرات 

مجدد در طی این مدت وضع بهتری داشته است.
الزم به ذکر است که آمارها حاکی از آن است که در 6 
ماه اول سال تجاری جاری )94-93(،سه چهارم یا 75 
رسیده  مصرف  به  سال،  اول  دسترس  قابل  درصدپسته 

بطور  گذشته  درسالهای  که  است  درحالی  این  است. 
متوسط دراین دوره 6 ماهه حدود 66 درصد از پسته به 

مصرف می رسیده است.
درماههای اخیرافت ارزش یورودرمقابل دالرباعث گرانی 
پسته د رسوپرمارکتها و کاهش مصرف در اروپا شده است. 
20درصد درحدود  مصرف  کاهش  این  شنیده ها   طبق 

نسبت به ماههای مشابه سال قبل بوده است. قابل توجه 
پسته  صادرات  روبل،  ارزش  کاهش  دلیل  به  که  است 
ایران به روسیه در 6 ماهه ابتدای سال تجاری وضعیت 

مناسبی نداشته است.
تجاری نخستسال  ماهه   6 صادرات  به  کلی   نگاهی 
 94- 1393 نشان می دهد از مجموع 176 هزار و 242 
پسته خندان سهم  72  ایران،  از  پسته صادر شده  تن 

سال93
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درصدی از این صادرات را به خود اختصاص داده است 
و از دیگرانواع پسته، پسته ناخندان 16 درصد ، مغز 6 
درصد،مغز سبز 2 درصد و سایر انواع پسته 4 درصد از 

حجم کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده اند.
 مقاصد صادراتی پسته ایران برای 6 ماهه ابتدای سال 
طی دوره 5 ساله از سال 89 تا 93 نشان می دهد که 
ایران مربوط  بیشترین نوسانات در روند صادراتی پسته 
به چین می باشد که در نوع خود قابل توجه است. آنچه 
که از این نمودار می توان استنباط کرد پتانسیل باالی 

فرودهای حجم صادرات  و  فراز  است چراکه  بازار چین 
ایران  تولید  میزان  با  کامال  چین  مقصد  به  ایران  پسته 
انطباق دارد که اوج این فراز ها مربوط به سال تجاری 
93-94 که در نوع خود منحصر به فرد بوده، می باشد. 
همچنانکه در نمودار شماره 4 مشاهده می شود، صادرات 
به سایر مقاصد صادراتی پسته ایران بدون فراز و نشیب 
 قابل توجهی صورت می گیرد و در این میان تنها مقاصد 
درصد   69 جاری  سال  در  مجدد  صادرات  با  های  بازار 

نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

سال  مشابه  مدت  به  نسبت  اروپا  مقصد  به  صادرات 
گذشته با توجه به بهبود نسبی ارزش یورو به دالر روند 
رو به بهبودی از خود نشان می دهد ولی این میزان هنوز 

تا رکورد 10500 تنی سال 89 فاصله دارد. 
گزارشات حاکی از آن است که نحوه تقاضای کشورهای 
گرد  پسته  نوع  متوجه  طورچشمگیری  به  مصرفکننده 
بوده است  )مکانیک خندان(  وآبخندان  32-30 خندان 
وتقریباً در 58هزارتن مانده پایان اسفندماه 1393مقدار 

اندکی ازاین 2 نوع باقیمانده است.
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کل پسته صادرشده به مقاصدصادراتی طی 6 ماه اول دریک دوره 5 ساله

نمودار4- نوع ترکیب پسته صادر شده در نیمه اول سال تجاری1393
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اندازه  به  چیز  هیچ  شاید  پسته-  ماهنامه 
طول  افزایش  برای  مناسب،  روغن  با  روغن کاری 
در  باید  کشاورزان  نباشد.  مهم  تراکتور  موتور  عمر 
روغن  هر  که  نمایند  توجه  اصل  این  به  روغن  خرید 
موسسه  است.  شده  فرموله  خاص  هدف  یک  برای 

است  موسساتی  از  یکی   )API( آمریکا  نفتی  مواد 
نظارت  ها  روغن  کاربرد  موارد  و  کیفیت  بر  که 
از  خارج  در  روغن  تولید  های  کارخانه  و  دارد.  
برای  تحقیقات  خرج  دالر   ها  میلیون  ساالنه  کشور 

می کنند.  روغن شان  کیفیت  افزایش 

موتور روغن  ترکیبات 
از  زیادی  مقادیر  عالوه  به  نفت  از  موتور  روغن 
افزودنی  مواد  این  است.  شده  تشکیل  افزودنی  مواد 
مانند  مواد  این  شوینده،  مواد   -1 از:  عبارتند 
نقش  کربن  کردن  تمیز  در  و  می کنند  عمل  صابون 
حال  در  موتور  که  وقتی  ضد کف،  مواد  دارند.2- 
بوجود  کف  مواد  این  است  باال  دورهای  در  چرخش 
کننده های  مهار   -3 می دارند.   نگه  پایین  را  آمده 
می دهند  کاهش  را  فرسایشی  اثرات  اکسیداسیون، 
مواد   -4 موتور جلوگیری می کنند.  زدگی  زنگ  از  و 
را در روغن بصورت  پخش کننده، که ذرات سنگین 
ذرات  این  که  می شوند  باعث  و  می دارند  نگه  معلق 
مواد   -5 نمانند.  باقی  موتور  در  روغن  تعویض  موقع 
سطوح  شیمیایی  پرداخت  با  مواد  این  سایش،  ضد 
حدود  واقع  در  می دهند.  کاهش  را  سایش  میزان 

است. افزودنی  مواد  روغن حاوی  یک سوم 
دارد؛  وجود  بازار  در  بسیاری  افزودنی  مواد  امروزه 
کردن  استفاده  از  که  است  این  عمومی  توصیه  ولی 
کشاورزان  برای  زیرا  کنید.  اجتناب  مواد  این  از 
شیمیایی  تعادل  یک  بتوانند  که  است  دشوار  بسیار 

کنند.  برقرار  افزودنی  مواد  و  روغن  بین  مناسب 
به روغن، مستلزم وجود شخص  اضافی  مواد  افزودن 
کنترل  شرایط  تحت  باید  و  است  شیمی  به  آشنا 

شود. انجام  آزمایشگاه  در  شده  
تراکتور  کاری  روغن  راهنمای  کتابچه  در  معموالً 
روغن  نوع  برای  هایی  توصیه  کشاورزی،  ادوات  و 
در  است.  شده  آورده  روغن  تعویض  زمان های  و 
نشوند،  رعایت  ها  دستورالعمل  این  که  صورتی 

باشیم.  پرهزینه  نتایج  منتظر  بایستی 
و  فیلترها  تعویض  که  باشید  داشته  یاد   به 
ارزان تر  تنظیم کردن موتور بسیار  و  صافی های هوا 
این  عاقالنه  کار  یک  است.  موتور  اساسی  تعمیر  از 
نیز  روغن  فیلتر  روغن،  تعویض  بار  هر  با  که  است 
تعویض شود.  باید مکرراً  فیلتر هوا هم  و  عوض شود 
تا  باشد  راننده  شخص  توجه  مورد  باید  روغن  آمپر 
کند.  حاصل  اطمینان  روغن  فشار  بودن  خوب  از 
باال  روغن  فشار  موتور  کردن  روشن  موقع  معموالً 
می رود و پس از گرم شدن موتور فشار کمی پایین 

می آید.
روغن  اوقات  اغلب  زمستان  فصل  در  که  آنجایی  از 
حرکت  به  را  آب  تا  نمی شود  گرم  کافی  اندازه  به 
به  باید  دارد،  شدن  متراکم  به  تمایل  آب  و  درآورد 

توجه  تابستان  از  بیشتر  زمستان  در  روغن  تعویض 
محل  به  توجه  با  را  روغن  تعویض  زمان  باید  نمود. 
مشخص  می کند،  کار  آن  در  موتور  که  شرایطی  و 
گرد  از  پر  شرایط  در  تراکتور  که  هنگامی  نمود. 
عوض  مکرراً  روغن  است  بهتر  می کند  کار  خاک  و 

شود. 
روغن،  تعویض  زمان  تشخیص  برای  راهنما  بهترین 
و  است  تراکتور  موتور  سازنده  پیشنهاد  به  توجه 
آن  در  موتور  که  است  شرایطی  به  توجه  آن  از  پس 

می کند. کار 
به هیچ عنوان انتظار نداشته باشید که با نگاه کردن 
تشخیص  را  روغن  تعویض  زمان  موتور  روغن  به 
دهید، چون که روغن در موتورهای دیزلی به خاطر 
سیاه  سریع  خیلی  کربن  ذرات  داشتن  نگه   معلق 
بنابراین ظاهر روغن اصاًل شاخص مناسبی  می شود. 

نیست.  روغن  تعویض  زمان  تشخیص  برای 

ها روغن  نامگذاری  و  خصوصیات 
کند  می  سردرگم  را  افراد  از  بسیاری  که  سوالی 
برای  مختلف  های  نامگذاری  وجود  با  که  است  این 
از  بدانیم  باید  چگونه  بازار،  در  موجود  روغن های 

کنیم؟ استفاده  یک  کدام 

آنچه در رابطه با انتخاب یک روغن مناسب باید بدانیم:

افزایش طول عمر موتور تراکتور با انتخاب روغن مناسب
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یک  سازمان ها  سایر  و  آمریکا  نفتی  مواد  موسسه ی 
ها  روغن  مشخصات  تعیین  برای  جدید  گذاری  نام 
روغن  کیفیت  گذاری  نام  این  در  اند.  کرده  طراحی 
سازندگان  همه ی  که  است  شده  تعریف  نحوی  به 
با  روغن  کنندگان  استفاده  و  نفت  صنایع  موتورها، 
آیا  که  می شوند  متوجه  گذاری  نام  این  مشاهده 
است  مناسب  نظرشان  مورد  شرایط  برای  روغن  این 

خیر. یا 
گذاری  نام  از  مورد  چند  ادامه  در  مثال   برای 
روغن ها ذکر شده است، حروف داخل پرانتز مربوط 

می باشد: قدیم  گذاری  نام  به 
برای  که  است  روغن  درجه  پایین ترین   –SA(ML(

استفاده در فیلترهای هوا و روغن کاری قسمت های 
خودروها  در  روغن  این  رود.  می  بکار  آن  مختلف 

نمی گیرد. قرار  استفاده  مورد 
و  زن  چمن  ماشین های  موتور  برای   –SB(MM( 

پمپ های خانگی کاربرد دارد و برای ماشین ها تنها 
بزرگراه ها  در  رانندگی  مثاًل  آل  ایده  شرایط  تحت 

می شود. استفاده  ساعت  در  کیلومتر   90 سرعت  با 
موتورهای  در  گسترده ای  طور  به   –SC(MS(

-1967 مدل  کامیون های  و  سواری  خوردوهای 
سایش،  پایین،  و  باال  دماهای  کنترل  برای   1964
قرار می گیرد. استفاده  مورد  و خوردگی  زنگ زدگی 
موتورهای  برای  گذاری  نام  این  با  روغن   -SE

بودند. مناسب  72میالدی  71و  دهه  مدل  بنزینی 
و  دیزلی  تراکتورهای  موتور  برای   –CD(DS( 

کار  سختی  شرایط  در  که  بنزینی  های   کامیون 
هستند.  مناسب  کنند،  می 

اندازه  به  موتور  کردن  روشن  هنگام  باید  روغن 
تایپیتها،  و  اسبک ها  تمامی  تا  باشد  سبک  کافی 
کافی  اندازه  به  حال  عین  در  و  شوند  کاری  روغن 
لقی  است  داغ  موتور  که  زمانی  تا  باشد  سنگین 
روغن  همچنین  سازد.  فراهم  را  یاتاقان ها  بین  الزم 
موتور باید به اندازه کافی رقیق باشد که روی سطح 
دیواره سیلندر پخش شود و بتواند در مجرای روغن 
اندازه  به  باید  حال  درعین  و  بیاید  در  جریان  به 
فلزی  سطوح  سایش  از  تا  باشد  داشته  غلظت  کافی 

کند. جلوگیری  یکدیگر  روی  موتور 
SAE نشان داده می شود و  با  یا وزن روغن  درجه 
روغن  گرانروی  یا  ویسکوزیته  نشان گر  شاخص  این 
 .10W  .10  .5W است و با اعداد و حروفی مانند: 
حرف  می شود.  50تعیین   .  40  .30  .20W  .20
برای  روغن  این  که  می دهد  نشان  اعداد  جلوی   W
این روغن  استفاده در فصل زمستان مناسب است و 
باقی  مایع  بصورت  سرد  دماهای  در  که  است  قادر 

ند. بما
مانند  ویسکوزیته(،  )مالتی  درجه ای   2 روغن های 
روغن  خصوصیات  سرد  هوای  در   40-10W 
روغن  خصوصیات  داغی  موقع  و   10 ی  درجه 
درجه ی 40 را دارند. در سال های گذشته مشکالتی 
داشته  وجود  ای  درجه   2 روغن های  از  استفاده  در 
است، زیرا این روغن ها در دماهای زیاد موتور بیش 

سازندگان  اغلب  امروزه  اما  هستند.  رقیق  اندازه  از 
بودن  قیمت  گران  وجود  با  آالت  ماشین  و  خودروها 
می کنند.  توصیه  را  آن  از  استفاده  روغن،   نوع  این 
متداول  ایران  در  تازگی  به  روغن  نوع  این  عرضه ی 

است. شده 
موتورهایی  خصوصاً  دیزل  موتورهای  برای  معموالً 
های  روغن  کنند،  می  کار  سخت  شرایط  در  که 
چند  های  روغن  شود.  می  استفاده  درجه ای   تک 

شوند. تعویض  مکرراً  بایستی  ای  درجه 
را  ذیل  نیازهای  بتواند  باید  مناسب  روغن  هر 

کند: برآورده 
آسانی  به  موتور  تا  باشد  روان  کافی  اندازه  به   •

شود. روشن 
را  سطوح  بین  سایش  و  اصطکاک  تا  باشد  غلیظ   •

دهد. کاهش 
بزداید. را  اصطکاک  از  ناشی  • حرارت 

ایجاد  فرار  گازهای  مقابل  در  مناسبی  بندی  آب   •
. کند

تشکیل  ومواد  کربن   – دارد  نگه  تمیز  را  موتور   •
دهنده لجن را به صورت معلق نگه دارد تا در زمان 

شوند. تخلیه  و  حمل  روغن،  تعویض 
• موتور را در مقابل زنگ زدن و اسید حفاظت کند.

باید توجه داشت که فروشگاه های فروش روغن در 
مشتری  به  تخفیفات  دادن  برای  مواقع  از  بسیاری 
خود از روغن هایی با طبقه بندی SA. SB استفاده 
استفاده  برای  ها  روغن  این  که  حالی  در  می کنند. 
نباید  عنوان  هیچ  به  و  مناسبند  هوا  های  صافی  در 

کرد. استفاده  تراکتور  موتور  در  آن ها  از 
است  این  است  اهمیت  حائز  که  دیگری  مساله 
سنین  با  ادواتی  و  تراکتورها  انواع  مالک  اگر  که 
برای موتور  روغن  یک  از  تنها  نباید   مختلف هستید، 

کشاورزان  از  بعضی  کنید.  استفاده  آن ها  همه ی   
اشتباه  به  می شوند  جدیدی  تراکتور  صاحب  وقتی 
قدیمی  تراکتورهای  برای  جدید  تراکتور  روغن  از 

می کنند. استفاده  خود 
زیادی  کربن  که  باشید  داشته  نظر  در  است  بهتر   
تراکتورهای  های  سوپاپ   و  پیستون  سیلندر،  روی 
شویندگی  با  روغن  از  استفاده  دارد.  وجود  فرسوده 
کربن  و  کند  جدا  را  ها  کربن  این  است  ممکن  زیاد 
عبور  مجراهای  شدن  مسدود  باعث  شده  جدا  های 
موتور  به  جدی  صدمات  نتیجه  در  و  شود  روغن 

گردد. وارد  تراکتور 
روغن هایی  از  همیشه  گفت،  باید  نهایی  تحلیل  در 
 )SAE Viscosity( که استاندارد هستند و درجه
دارند  تراکتور  کارکرد  شرایط  براساس  مناسبی 
راهنمای  دفترچه  توصیه های  به  و  کنید  استفاده 
و  روغن  فیلتر  روغن،  موقع  به  تعویض  برای  تراکتور 

نمایید. توجه  هوا  صافی 
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با  که  در جهاني  ناظمي-  ، اعظم  افشار  پروین پرنده 
کمبود مواد غذایي مواجه هستیم و بسیاري از مردم جهان 
از گرسنگي رنج مي برند افزایش تولید محصوالت کشاورزي 
اهمیت بسیار پیدا کرده است. امروزه کشاورزي باید بتواند 
محصوالت خود را از خطر نابودي حفظ کند تا غذاي میلیون 
ها گرسنه را در سراسر جهان تامین کند. براي نیل به این 
هدف و حفظ محصوالت از گزند آفات ساالنه مقادیر زیادي 

آفت کش مصرف مي شود. 
داشت،  حین  در  جهان  در  غذایي  مواد  سوم  یک  تقریباً 
برداشت و انبار کردن توسط آفات از بین مي رود بدیهي 
و  صنعت  کشاورزي،  آینده  براي  آفات  کنترل  که  است 
بهداشت، حیاتي است و بنابراین تا پیدا شدن روش موثرتر، 
مصرف آفت کش ها براي تامین غذا، پوشاک و حفاظت از 

جمعیت جهان ضروري به نظر مي رسد. 
در حال حاضر با همه مشکالت شناخته شده و ناشناخته 
ناشي از مصرف آفت کش ها، این ترکیبات تا پیدا شدن 
روش هاي جایگزین، هم چنان نقش محوري در کنترل 
آفت بازي خواهند کرد و تا رسیدن آن روز وظیفه داریم 
که دانش خود درباره خواص و اثراتي که این ترکیبات در 
محیط ما مي گذارند هر چه بیشتر توسعه دهیم تا بتوانیم 
با تکیه بر این شناخت ضمن استفاده بهینه از آنها، اثرات 
جنبي و ناخواسته آفت کش ها را در محیط خود هرچه 

بیشتر کاهش دهیم. 
آفت کش عبارت است از ترکیب یا مخلوطي از چند ترکیب 
شیمیایي که براي کاهش دادن جمعیت حشرات، جوندگان، 
نماتدها، قارچ ها، علف هاي هرز و یا هر نوع از گیاهان آبي، 
جانوران و نیز باکتري ها و میکروارگانیسم هایي که آفت 

شناخته مي شوند مصرف گردد. 
کاربرد آفت کش ها در کشاورزي با نام کنترل شیمیایي 
خوانده مي شود. کنترل شیمیایي آخرین وسیله در کنترل 

آفات است. 
آفت کش هاي مصرفي در کشاورزي باید داراي خواص زیر 

باشند. 
1- براي آفت مورد نظر بسیار سمي باشد، به نحوي که 

میزان مصرف آن در سطح کم باشد. 
2- اثر قاطع و سریع روي آفت داشته باشد. 

اثر  آب  و  خاک  و  محیط  و  گیاهان  دام،  انسان،  بر   -3
ناگوار نداشته باشد. براي حشرات مفید مثل زنبور عسل 
و پارازیتوئیدها و شکارگرها بي خطر و یا حداقل کم خطر 

باشد. 
4- در مواد غذایي طعم ناخوشایندي ایجاد نکند و باقي 

مانده خطرناک باقي نگذارد. 
5- دوام آن براي اثرگذاري بر آفت مناسب باشد یعني در 
حدي پایدار باشد که ضمن کنترل آفت در محیط زیست 

باقي نماند. 
6- کاربرد انتخابي داشته باشد. 

7- تحرک آن در محیط زیست کم باشد و دچار آبشویي 

نشود. 
8- مصرف آن از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد.

سموم  مصرف  و  ثبت  براي  خاصي  قوانین  کشور  هر   
آفت کش  هر  مقررات،  این  است.  کرده  تدوین  مختلف  
دیگر  هاي  جنبه  و  مزمن  و  حاد  مسمومیت  نظر  از   را 
زیست محیطي ارزیابي مي کند. در ایران، سازمان حفظ 
هاي  کش  آفت  به  خود،  مخصوص  قوانین  بنابر  نباتات 
را  کشور  داخل  در  مصرف  و  تولید  ورود،  اجازه   مختلف 
مي دهد. قبل از ورود هر آفت کش به داخل کشور باید 
اثر آن توسط مرکز تحقیقات بررسي آفات  و بیماري هاي 
گیاهي و یا سازمان هاي مسئول دیگر مورد تائید قرار گیرد. 
آفت کش هایي که اجازه مصرف در داخل کشور را دارند 
سموم مجاز نامیده مي شوند. عمده ترین معضل ناشي از 
مصرف آفت کش ها در کشاورزي بر جاي ماندن بقایاي این 
ترکیبات در محصوالت کشاورزي و فراورده هاي آنهاست. 
گفته مي شود بسیاري از افراد جوامع حداقل در اثر مصرف 
معرض  در  ها،  کش  آفت  مانده  باقي  داراي  غذایي  مواد 
مسمومیت هستند.  خطر باقي مانده سم وقتي اهمیت پیدا 
از  نیز در علوفه  مي کند که میزان آن در مواد غذایي و 
حد مجاز افزون تر گردد. سمیت هر ترکیب یک مشخصه 
نهفته  ترکیب  آن  است که در ساختمان شیمیایي  ذاتي 
است.  ترکیبات سمي باعث دو نوع مسمومیت حاد و مزمن 
مي شوند. مسمومیت حاد بیشتر متوجه تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان آفت کش ها ست در حالي که مسمومیت 
مزمن براي تمامي افراد جامعه که مصرف کننده محصوالت 

کشاورزي هستند، مي باشد.
 LD50 نمایانگر سمیت هر ترکیب است که در درجه اول 
اهمیت قرار دارد. LD50 میزان یا دوزي از سم است که اگر 
قرار گیرد 50 درصد  یک جمعیت حشره در معرض آن 
جمعیت آن تلف مي شود، یا اگر به یک موجود زنده منفرد 
)مثاًل یک پستاندار( خورانده شود احتمال مرگ آن موجود 

50 درصد خواهد بود.
  اصطالح Acceptable Daily Intake (ADI)  یا حد مجاز 
روزانه: در موارد مسمومیت  مزمن مصرف کننده مواد غذایي 
کارایی دارد و به این معناست که مقدار مشخصي از مصرف 
روزانه یک ماده غذایي با میزان بسیار کم و مشخصی از 
کننده  مصرف  سالمتي  در  خاص  آفت کش  یک  بقایاي 
)انسان ( در دراز مدت اخاللي ایجاد نمي کند. این حد مجاز 
روزانه برحسب میلي گرم در کیلوگرم وزن بدن بیان مي 
شود. یک انسان بالغ مي تواند مقداري از بقایاي سم را بدون 
دچار شدن به عوارض و ناراحتي در سبد غذایی روزانه خود 
تحمل کند که به آن میزان جذب قابل قبول روزانه گفته 
مي شود. این حد در جوامع مختلف متفاوت بوده و مرتبط با 
عوامل متعددی از قبیل: سن مصرف کننده، جنسیت ،وزن ، 
سابقه بیماری، عادات و رژیم غذایي، وضعیت اقلیمي و نهایتا 
حساسیت دولت مسئول نسبت به ارزش اجتماعی سالمت 

دراز مدت شهروندان خود مي باشد.

 

اصطالح Maximum Residue Level( MRL( یا "حداکثر 
یک  ماندگاری  میزان  حداکثر  یعني  مجاز"  مانده  باقي 
آفتکش مشخص در ماده غذایی که براساس قوانین ایمنی 
این  شود.  می  شمرده  مجاز  مشخص  کشور  یک  غذایی 
شاخص ایمنی مواد غذایی  برحسب میلي گرم بر کیلوگرم 
وزن ماده غذایي بیان مي شود. تعیین این مولفه در سطح 
بین المللی توسط تشکل   Codex Alimentarius  )مشهور 
وسیله  به  کدکس  تشکل  گیرد.  می  صورت  کدکس(  به 
سازمان خشکبار و سازمان بهداشت جهاني ایجاد شده است.

بافت گیاهی قابل تغذیه   میزان ماندگاری آفت کش در 
توسط دام یا انسان، در اثر عوامل طبیعي مانند: اثرات نور 
آفتاب، میانگین دمای محیط، گذشت زمان، فعالیت سوخت 
و ساز گیاه و نهایتا پایداری ساختار شیمیایی آفت کش بر 
روی بافت گیاهی و خاک و آب تعیین می شود. زمان الزم 
بین آخرین نوبت سمپاشي تا برداشت محصول که امکان 
تجزیه و پایین آمدن میزان ماندگاری آفت کش در محصول 
را تا حد مجاز، یا پایین تر از آن، تامین می کند دوره کارنس 

نامیده می شود.
هر آفت کش، بسته به ترکیبات موجود در آن، دوره کارنس 
 مخصوص به خود را دارد  که قانوناً باید بر روي برچسب 

آفت کش ذکر شده باشد.
رعایت دوره کارنس براي همه محصوالت کشاورزي اهمیت 
 دارد و براي محصوالت تازه خوري اهمیت بیشتري پیدا 
مي کند. رعایت دوره کارنس سبب مي شود که زمان طي 
شده براي تجزیه میزان ماندگار آفت کش در بافت قابل 
انسان  بدن  که  باشد  قدري  به  تغذیه محصول کشاورزی 

مصرف کننده، توان تحمل آن را داشته باشد.
دوره کارنس آفت کشها در محصوالت زراعي و گلخانه اي 
)به دلیل رشد سریع، فاصله آبیاري کوتاه تر و کاهش غلظت 
محلول سم در واحد وزن( کوتاه تر از محصوالت باغی است.

  به دلیل اثرات نامطلوب ناشي از مصرف آفت کش ها بر 
روی سالمت انسان و محیط زیست، سعي بر این است که 
استفاده از آنها را به حداقل ممکن برسانیم. زیرا اکثر این 
ترکیبات داراي اثرات مضر بر روی موجودات مفید و غیر 

هدف هستند.
تهیه شده توسط کارشناسان مدیریت حفظ نباتات 
سازمان جهاد کشاورزي کرمان

باقي مانده سموم، چالش پیش روی محصوالت کشاورزی
آنچه باید در خصوص ایمنی مواد غذایی بدانیم
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