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 3                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  
  فهرست مطالب

 
  صفحه  عنوان

   مقدمه و اهمیت بیمه محصوالت کشاورزيفصل اول
  15  مقدمه -1-1
  15   اهمیت بیمه محصوالت کشاورزي -2-1
  19  ر بیمه محصوالت کشاورزي خطرات تحت پوشش د-3-1
  19   خطرات اقتصادي -1-3-1
  20   خطرات اجتماعی -2-3-1
  20   خطرات طبیعی -3-3-1
  20   بیمه محصوالت کشاورزي در دیگر کشورها-4-1
  21   بررسی تجربه هاي برخی کشورها در زمینه بیمه محصوالت کشاورزي-1-4-1
  21   ژاپن -1-1-4-1
  21   هند-2-1-4-1
  22   پاکستان -3-1-4-1
  22   شیلی -5-1-4-1
  22   ونزوئال-6-1-4-1
  22   ایران -7-1-4-1

  زیست شناسی پسته:  فصل دوم
  25   مقدمه -1-2
  26   تاریخچه پسته در ایران -2-2
  27   گیاهشناسی پسته -3-2
  27   رشد و نمو گل -4-2
  28   زمان گل دهی -5-2
  29   گرده افشانی -6-2
  29  وامل موثر در کارآیی گرده افشانی  ع-1-6-2
  30   تشکیل میوه -7-2



  
  
  
  

 4                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  صفحه  عنوان
  31   نسبت مناسب تعداد درختان نر به ماده-8-2
  31   همزمان گلدهی درختان نر و ماده -9-2

  32   (Pollinazer) خصوصیات مطلوب ارقام نر پسته جهت گرده دهنده-10-2
  Artificial pollination   32 گرده افشانی  مصنوعی -11-2
  33   اصول تهیه جمع آوري  و نگهداري دانه  گرده جهت گرده افشانی مصنوعی -1-11-2
  35   آماده سازي گرده جهت انجام گرده افشانی مصنوعی  -2-11-2
  35   گرده افشانی مصنوعی -3-11-2

  36   مشکالت فیزیولوژیکی مربوط به  رشد و نمو پسته -12-2
  36   در آن   خندانی و عوامل موثر-1-12-2
  37   عوامل موثر در خندانی میوه پسته -1-1-12-2
  38   اثر عملیات پس از برداشت در خندان شدن پسته -2-1-12-2
  39   پوکی و عوامل موثر در آن-2-12-2
  40   عوامل موثر بر پوکی محصول -1-2-12-2
  40   زودخندانی-3-12-2
  41   سال آوري-4-12-2

  42  ی مورد نیاز  شرایط آب و هوای-13-2
  خسارت هاي وارده تحت پوشش بیمه به محصول پسته: فصل سوم

  47   سیل-1-3
  47   زلزله-2-3
  47   تگرگ-3-3
  53   سرما و یخبندان -4-3
  53   سرماي بهاره -1-4-3
  55   سرماي بهاره و ارتباط آن با مسائل بیولوژیکی درختان میوه-2-4-3
  55   درجه بروز خطر -3-4-3
  55   انجماد درون سلولی -4-4-3
  56   انجماد برون سلولی -5-4-3
  56   روش هاي ایجاد و مشاهده عالئم سرما زدگی -6-4-3
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  صفحه  عنوان
  57   عالئم خسارت و صدمه سرمازدگی -7-4-3
  60   باد -5-3
  60  ویژگی هاي باد -1-5-3
  61   صدمات باد -2-5-3
  61   اثرات نامطلوب باد در گیاهان -3-5-3
  61   اثر باد در ریزش برگ ها -1-3-5-3
  61   اثر باد در عمل گرده افشانی -2-3-5-3
  62   اثر باد در توسعه و انتشار آفات و بیماري هاي گیاهی -3-3-5-3
  62   اثر باد در فتوسنتز -4-3-5-3
  62   موارد خسارت باد بر روي درختان پسته -4-5-3
  69   گرماي زود رس بهاره -6-3
  69  زدگی میوه گرما -7-3
  70   باران -8-3
  70   تاثیر باران در ایجاد خسارت در پسته-1-8-3
  71   بارندگی در زمان تلقیح-2-8-3
  71   برف -9-3
  71   تاثیر برف در ایجاد خسارت در پسته-1-9-3

  72   عدم تامین نیاز سرمایی -10-3
  73   تعریف نیاز سرمایی-1-10-3
  73  ی  اهمیت نیاز سرمای-2-10-3-1
  74   دماي موثر براي شکستن رکود -3-10-3
  75   اثرات  نامطلوب عدم تامین  نیاز سرمایی بر درختان پسته -4-10-3
  81   نیاز  سرمایی برخی از ارقام  پسته -5-10-3

  81  ) پسته(  نوسان هاي دمایی -11-3
  81   عالئم خسارت -1-1-3

  82  رشد مغز  آفتاب سوختگی و گرمازدگی در زمان -12-3
  82    عوامل  موثر بر  شدت آفات سوختگی و گرمازدگی -1-12-3
  89   تشابه عالئم افتاب سوختگی با مسمومیت ازت -2-12-3
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  صفحه  عنوان
دستورالعمل تشخیص و ارزیابی عوامل خسارت زاي محیطی و مدیریتی در ارتبـاط بـا            : فصل چهارم 

  تغذیه باغ هاي پسته
 بی عوامل  خسارت زاي محیطی و مدیریتی در ارتباط با تغذیه باغ دستور العمل تشخیص و ارزیا-1-4

   پستههاي
91  

  91   عوامل محیطی-2-4
 حساسیت و مقاومت ارقام مختلف پسته تجاري نسبت به عوامل  محیطی و مدیریتی از دیدگاه -3-4

  تغذیه 
91  

  92   عوامل مدیریتی-4-4
  92   عوامل مستقیم -1-4-4
  92  تقیم  عوامل غیر مس-2-4-4
  92   کمیت آب آبیاري -1-2-4-4
  92  کیفیت آب آبیاري-2-2-4-4
  93   شوري آب آبیاري-1-2-2-4-4
  93   عالئم کمبود و مسمومیت عناصر غذایی-5-4
  93 (N) ازت-1-5-4
  94 (P) فسفر-2-5-4
  94  (K) پتاسیم-3-5-4
  96  (Ca) کلسیم-4-5-4
  98  (Mg) منیزیم-5-5-4
  99   (Fe) آهن  -6-5-4
  99 (Cu) مس -7-5-4
  100 (Zn)روي-8-5-4
  100  (Mn) منگنز-9-5-4

  100 (B)بر -10-5-4
  101 (Mo) مولیبدن -11-5-4

   شوري و خشکی و عالئم شناسایی آن ها در باغ:فصل پنجم
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  صفحه  عنوان
  103   شوري و خشکی  و عالئم شناسائی آن در باغ -1-5
  103  شوري-2-5
  103   تعریف شوري-1-2-5
  105   ارزیابی کیفیت نتایج آزمایشگاهی -2-2-5
  107   تشخیص احتمال بروز مشکالت شوري-3-2-5
  107   شوري  منطقه ریشه و تحمل  درختان پسته نسبت به شوري-1-3-2-5
  111   احتمال تجمع  عناصر خاص و مسمومیت گیاه -2-3-2-5
  113  کاهش نفوذپذیري آب در خاك-3-3-2-5
  113  ذپزیري کم خاكعالئم نفو-1-3-3-2-5
  114   فرآیند نفوذ آب در خاك-2-3-3-2-5
  119   اثرات تنش خشکی بر درختان پسته و روش تشخیص آن -3-5

  گرده افشانی در پسته: فصل ششم
  125   گرده  افشانی  در پسته -1-6
  125   زمان گل دهی -2-6
  125   تعریف گرده افشانی -3-6
  125   ساختمان گل ماده -4-6
  126   ساختمال گل نر-5-6
  126   زمان گلدهی -6-6
  127   یادداشت برداري هاي الزم جهت تعیین زمان گلدهی  -7-6
  128   عوامل  موثر بر زمان گلدهی-8-6
  128   دما-1-8-6
  128   رقم -2-8-6
  128   پایه-3-8-6
  129   موقعیت باغ-4-8-6
  129   مدیریت باغ-5-8-6
  129   تغذیه-6-8-6
  129   بافت خاك-7-8-6
  129   نیاز سرمایی-8-8-6
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  صفحه  عنوان
  129   استفاده از مواد شیمیایی-9-8-6
  130   روش تشخیص درختان نر از ماده-9-6

  130   شرایط مناسب براي گرده افشانی -10-6
  130   دما-1-10-6
  130  رطوبت-2-10-6
  131  باد-3-10-6
  131  نسبت مناسب  تعداد درختان نر به ماده -4-10-6

  132   مشخصات ارقام نر مناسب-11-6
  132   همزمانی گلدهی  با درختان ماده -1-11-6
  132   قدرت رشد زیاد-2-11-6
  132  عادت رشد نیمه عمودي-3-11-6
  133   مقدار زیاد گرده تولیدي-4-11-6
  133   قوه نامیه گرده باال-5-11-6
  133   قدرت باروري باال-6-11-6

  133  افشانی تکمیلی  روش هاي  گرده -12-6
  133   استفاده از گرده تازه-1-12-6
  133   استفاده از گرده انبار شده-2-12-6
  134   استفاده  از شاخه داراي گل نر-3-12-6

  134   عالئم ایجاد شده در اثر تراکم  ناکافی  دانه  گرده در باغ -13-6
  136   دالئل عدم  وجود گرده کافی در باغ -14-6

  آشنایی با ارقام تجاري پسته:فصل هفتم
  139   آشنایی با ارقام تجاري پسته -7 -1
  Akbari ( 139 ( اکبري-2-7
  139   تاریخچه-1-2-7
  139  خصوصیات مرفولوژیکی-2-2-7
  139    خصوصیات فنولوژي-3-2-7
  139   خصوصیات کمی و کیفی  محصول -4-2-7
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  صفحه  عنوان
  140   خصوصیات ویژه-5-2-7
  142 (Kalleh- Ghochi) کله قوچی-3-7
  142   تاریخچه-1-3-7
  142   خصوصیات مرفولوژیکی-2-3-7
  142   خصوصیات فنولوژي-3-3-7
  142   خصوصیات کمی و کیفی محصول -4-3-7
  143   خصوصیات ویژه-5-3-7
  145 (Ahmad Agaii) احمد آقایی -4-7
  145   تاریخچه-1-4-7
  145   خصوصیات مرفولوژي-2-4-7
  145  ت فنولوژي خصوصیا-3-4-7
  145   خصوصیات کمی و کیفی محصول -4-3-7
 Ohadi     148) ( اوحدي-5-7
  148   تاریخچه-1-5-7
  148   خصوصیات مرفولوژي-2-5-7
  148   خصوصیات فنولوژي-3-5-7
  148   خصوصیات کمی و کیفی محصول -4-5-7
  148   سایر خصوصیات -5-5-7

  هرس پسته: فصل هشتم
  151   هرس پسته -1-8
  151 (Training) هرس فرم -2-8
  151   دالئل انجام هرس فرم -1-2-8
  151 (Open center) هرس فرم جامی مرکز باز-2-2-8
  155   هرس درختان بارور پسته -3-8
  155   هدف از انجام هرس درختان بارور پسته -1-3-8
  155   چگونگی رشد رویشی-2-3-8
  156   چگونگی تولید و باروري -3-3-8
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  صفحه  عنوان
  156   اثرات هرس در درختان بارور پسته-4-3-8
  157  روش هاي هرس -5-3-8
  158   فصل هرس -6-3-8
  158   روش هاي انجام هرس-7-3-8

  آشنایی با آفات و بیماریهاي پسته: فصل نهم
  161   آشنایی با  عوامل مدیریتی آفات پسته -1-9
  Agonoscena pistaciae 161) شیره خشک( پسیل معمولی پسته  -2-9
  161  مشخصات عمومی-1-2-9
  161   فرم هاي فصلی پسیل معمولی پسته -2-2-9
  165   خسارت-3-2-9
Kermania) پروانه چوبخوار پسته -3-9  pistaciella) 167  
  167   شکل شناسی -1-3-9
  169   نحوه خسارت-2-3-9
  171   سن ها و سنک هاي زیان آور پسته -4-9
  171   مقدمه -1-4-9
  171 (Brachynema spp) سن سبز با لکه سفید در انتهاي سپرچه -2-4-9
  172 (Acrosternum spp) یکدست سبز پسته  سن -3-4-9
  176 (Apodiphos amygdale)اي پسته سن قهوه -4-4-9
  177   سایر سن هاي پنتاتومید پسته-5-4-9
  177 (Carpocoris spp)جنس -1-5-3-9
  178  )سن کوهی (Dolycoris baccarumگونه  -2-5-4-9
  179  )سن هاي بذر خوار(Lygeaidae خانواده  -6-4-9
  Scopoli Lygeaus panderus 179سن قرمز گونه  -1-6-4-9
  Lygaeus equestrisi Wagner  180 گونه سن قرمز -2-6-4-9
  Phyrocoris apterous  181  سن بالپوش کوتاه -3-6-4-9
  182   اي پسته سن هنحوه خسارت  -7-4-9
  184  (Mirid Bugs) سنک هاي پسته -5-9
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  صفحه  عنوان
  187   نحوه خسارت -1-5-9
  spp. Campylomma 189 جنس -2-5-9
  Creontiades pallidus   190گونه  -3-5-9
  Recurvaria pistaciicola 192 میوه خوار پسته هپروان -6-9
  192   شکل شناسی -1-6-9
  194   نحوه خسارت-2-6-9
  197  )کراش(نه پوستخوار میوه پسته پروا -7-9
  197   مقدمه-1-7-9
  197   زیست شناسی و نحوه خسارت-2-7-9
  198   پروانه هاي برگخوار پسته-8-9
  198  ) رائو( پروانه برگخوار سفید پسته  -1-8-9
  200   نحوه خسارت-1-1-8-9
  200    برگخوار خاکستري پسته-2-8-9
  201   نحوه خسارت-1-2-8-9
  Telphusa pistaciae 220 پروانه جوانه خوار پسته  -9-9
  201   شکل شناسی -1-9-9
  201  خسارت-2-9-9

  202   مینوزهاي پسته-10-9
  202   مینوز لکه سیاه پسته -1-10-9
  203  مرفولوژي و خسارت-1-1-10-9
  204   مینوز لکه گرد پسته -2-10-9

  204   کرم قوزه پنبه -11-9
  204   شکل شناسی-1-11-9
  206   خسارت-2-11-9

  207  زنجره پسته  -12-9
  209   خسارت زنجره پسته -1-12-9

  210   شپشک هاي پسته-13-9
  210  )شپشک واوي پسته ( شپشک سرشاخه و میوه پسته -1-13-9
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  صفحه  عنوان
  210   مرفولوژي-1-1-13-9
  221  خسارت-2-1-13-9
  212   شپشک تنه اي درختان پسته -2-13-9
  212  خسارت-1-13-9
  213   شپشک هاي نرم تن پسته -13-9-
  213    بالشتک پسته-1-3-13-9
  215   شپشک نخودي پسته -2-3-13-9

  218   شته هاي پسته-14-9
  218  شته هاي گالزاي پسته-1-14-9
  218   شته گال چین دار حاشیه برگ پسته -1-1-14-9
  219   شته هاي گال اسفنجی پسته -2-1-14-9
  220  ه هاي بدون  گال پسته شت-3-1-14-9

  220   پسیل پیچنده برگ پسته -15-9
  220   شکل شناسی-1-15-9
  220   خسارت-2-15-9

  221 تریپس ها  -16-9
  222   تریپس پسته-1-16-9
  222   نتریپس ایرا -2-16-9
  222   تریپس برگ پسته-3-16-9
  222  تریپس -4-16-9

  224    سوسکهاي زیان آور پسته     -17-9
  224   مقدمه-1-17-9
  224   کاپنودیس پسته -2-17-9
  224   شکل شناسی-1-2-17-9
  226   زیست شناسی -2-2-17-9
  226   نحوه خسارت-3-2-17-9
  228   سوسک هاي سرشاخه خوارو پوست خوار پسته -3-17-9
  228   مقدمه-1-3-17-9
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  صفحه  عنوان
  228    سوسک سرشاخه خوار پسته -2-3-17-9
  228   شکل شناسی-1-2-3-17-9
  229   زیست شناسی و نحوه خسارت-2-2-3-17-9
  232   سوسک شاخک بلند پسته -3-3-17-9
  232    مقدمه-1-3-3-117-9
  232   پراکنش حشره-2-3-3-17-9
  233   شکل شناسی -3-3-3-17-9

  233   زیست شناسی و نحوه خسارت-43-3-17-9
  237  سرخرطومی پسته  -18-9
  237   شکل شناسی-1-18-9
  238   خسارت-2-18-9

  238   پسته مغزخوار  سیاه  زنبور-19-9
  238   شناسی  شکل-1-19-9
  241   نحوه خسارت-2-19-9

  242   پسته مغزخوار طالیی زنبور -20-9
  242  شناسی  شکل -1-20-9
  244   نحوه خسارت-2-20-9

  245   کنه معمولی پسته -21-9
  245   شکل شناسی -1-21-9
  245   خسارت-2-21-9

  246   کنه هاي اریوفید پسته-22-9
  246   شکل شناسی -1-22-9
  246  خسارت-2-22-9

  246   شب پره خرنوب -23-9
  247   شکل شناسی -1-23-9
  248   خسارت-2-23-9

  249   جوندگان زیان آور محصوالت کشاورزي -24-9
  251  نحوه خسارت-1-24-9
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  صفحه  عنوان
  252   شب پره هندي -25-9
  253  ی  شکل شناس-1-25-9
  254   نحوه خسارت-2-25-9

  255   عارضه اضمحالل پوست استخوانی -26-9
  آشنایی با بیماریهاي پسته: فصل دهم

  259   آشنایی با عوامل مدیریتی بیماریهاي پسته-1-10
  259  ) گموز(فتورایی ریشه و طوقه   پوسیدگی فیتو-2-10
  261   عوامل بیماري-2-2-10
  261   چرخه بیماري-3-2-10
  263   کنترل-4-2-10
  264   سرخشکیدگی درختان پسته -3-10
  264   نشانه ها-1-3-10
  264   عامل -2-3-10
  265   چرخه بیماري و اپیدمیولوژي-3-3-10
  265   کنترل -4-3-10
  268   نماتودهاي بیماریزاي پسته -4-10
  270   نماتودهاي ریشه  گرهی -1-4-10
  270   نشانه ها-1-1-4-10
  270   عوامل بیماري-2-1-4-10
  273   چرخه زندگی و اپیدمیولوژي-3-1-4-10
  274   کنترل -4-1-4-10
  277   پژمردگی ورتیسیلیومی-5-10
  277   نشانه هاي بیماري-1-5-10
  282   عامل بیماري-2-5-10
  282   چرم بیماري و اپیدمیولوژي-3-5-10
  282   کنترل -4-5-10
  282  ایی لکه برگی آلترناری-6-10
  283   نشانه هاي بیماري -1-6-10
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  صفحه  عنوان
  283   عامل بیماري-2-6-10
  286   چرخه بیماري و اپیدمیولوژي-3-6-10
  286   کنترل -4-6-10
  286   لکه برگی سپتوریایی-7-10
  325   نشانه هاي بیماري-1-7-10
  287   عامل بیماري-2-7-10
  287   چرخه بیماري و اپیدمیولوژي-3-7-10
  287  کنترل  -4-7-10
  290   زنگ-8-10
  290   نشانه هاي بیماري-1-8-10
  290   عامل بیماري-2-8-10
  291   چرخه بیماري و اپیدمیولوژي-3-8-10
  291   کنترل -4-8-10

  علف هاي هرزآشنایی با : فصل یازدهم
  294   آشنایی با  علفهاي هرز -1-11
  294   مقدمه -2-11
  294   طبقه بندي علف هاي هرز-3-11
  295   اکولوژي علف هاي هرز-4-11
  295   گروه بندي علف هاي هرز با توجه به میزان شوري آب آبیاري باغ هاي پسته -5-11
  296   فهرست  علف هاي هرز باغ هاي پسته -6-11
  314   نقش علف هاي هرز بر روي میزان خسارت عوامل اقلیمی و آب و هوایی -7-11
  314  ب و هوایی مرتبط با علف هاي هرز  عوامل اقلیمی و آ-1-7-11
  314   سرمازدگی و یخ زدگی -1-1-7-11
  318   رابطه علف هاي هرز بامیزان خسارت گرمازدگی و آفتاب سوختگی میوه ها-2-1-7-11
  319   رابطه علف هاي هرز بامیزان خسارت شن زدگی در باغ هاي پسته -3-1-7-11
  320  غیر مرتبط با علفهاي هرز  عوامل اقلیمی و آب هوایی -2-7-11
  321   نقش علف هاي هرز در رابطه با آفات پسته -8-11
  324   نقش علف هاي هرز در رابطه با بیماري مهم پسته -9-11



  
  
  
  

 16                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  صفحه  عنوان
  324   نقش علف هاي هرز در رابطه با حشرات مفید و دشمنان طبیعی آفات مهم پسته -10-11
  324  ل آب و خاك و تغذیه اي  نقش علف هاي هرز در رابطه با عوام-11-11
  325   نقش علف هاي هرز در رابطه با عوامل فیزیولوژیک و ناشناخته -12-11

  بیمه محصوالت کشاورزي از دیدگاه اقتصادي : فصل دوازدهم
  328   اهمیت بیمه محصوالت کشاورزي-1-12
  329   مشکالت کالسیک براي اجراي طرحهاي بیمه کشاورزي-2-12
  332  :ریها در بیمه کشاورزي نوآو-12 -3
  333  اصول پایه که به هنگام ارائه بیمه باید رعایت شوند-4-12
  334   نقش مدیریت ریسک در کشاورزي-5-12
  336   مهمترین مواردي که در مبحث بیمه محصوالت کشاورزي بایستی مورد توجه قرار گیرد-12 - 6
  339  ه محصول پسته مروري بر تحقیقات انجام شده در مورد بیم-12- 7
  342   برخی از مهمترین نتایج بدست آمده از تحقیقات انجام شده در خصوص بیمه محصول پسته-8-12

  354  فهرست منابع:فصل دوازدهم
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  مقدمه و اهمیت بیمه محصوالت
 قات پسته کشوری موسسه تحقیقاتی و تحقیات فن بخش خدمیئت علمی عضو ه،فرزاد فربود: سندهینو
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  : مقدمه-1-1
 بخصوص متولیان صنعت  کشاورزي  بخش اندرکاران  و دست ، پژوهشگران گذاران  سیاست  و آمادگی  توان افزایش      

شناسایی دقیق عوامل خسارت زاي محیطی تحت  و   فزاینده هاي  پیچیدگی  درك براي  بیمه محصوالت کشاورزي
  ارائهوشش و غیر تحت پوشش بیمه و تفکیک و تمیز آنها از خسارتهاي ایجاد شده در اثر عوامل مدیریتی و پ

  دیگر  نظري هاي  دیدگاه استفاده از و ها از خسارت  هنگام به عالمانه وی  نیازمند شناخت،  راهبردي هاي حل راه
  منظور کسب  به گذاران سیاست  و پژوهشگران   براي الیی ط  فرصت  یک  صحیح و کافیرسانی اطالع.   است نظران صاحب
صنعت بیمه    بخصوص کشاورزي  در عرصه  اطالعات. می نماید  فراهم الذکر  فوق هاي  چالش  به گویی  وپاسخ آمادگی

  عامل « اراترین ک گردد، بلکه  می ها تلقی ها و سرمایه نهاده  ترین اصلی  از  یکی  عنوان  تنها به نه محصوالت کشاورزي
ابزار،   نیازمند که»  فرصت «  از این برداري بهره .آید  شمار می  به تولید و توسعه   دیگر منابع و اثربخشی» بازده  ارتقاي
  .تهاس ضرورت  ترین  از اساسی  کشور ما یکی ، در شرایط کنونی  است  و مهارت دانش
توسط موسسه تحقیقات پسته )  هکتار10باالي ( ه در مساحتهاي باالبا توجه به ارزیابی خسارات تحت پوشش بیم       

توسط کارشناسان طرف و این مهم شده بیمه کشور و از طرفی خرده مالکی شدید در صنعت پسته، بسیاري از قطعات 
یص و قرارداد با صندوق بیمه صورت گرفته است که با توجه به تجربه و علم ناکافی آنها، اختالفات زیادي در تشخ

عوامل خسارت زاي  بسیار مهم است که ه، براي یک کارگزار  بیمه پست.میزان خسارات وارده مشاهده شده است
محیطی تحت پوشش و غیر تحت پوشش بیمه را بطور دقیق شناسایی کرده و آنها را از خسارتهاي ایجاد شده در اثر 

 .تفکیک کند عوامل مدیریتی
اي تشخیص هریک از عوامل خسارت زاي محیطی و مدیریتی و مدلهاي تعیین ه این گزارش با ارایه روش      

خسارت پرداخته و در نهایت مدلهاي بدست آمده را بصورت دستورالعمل فنی ارائه داده تا مورد استفاده کارشناسان آن 
  .واحد قرارگیرد

  

  : اهمیت بیمه محصوالت کشاورزي-2-1
دلیل این امر موثر بودن بسیاري از عوامل غیر . فعالیت هاي اقتصادي استکشاورزي یکی از مخاطره آمیزترین       

قابل کنترل نظیر عوامل جوي، آفات و بیماریها و خطرات مربوط به تولید و بازار برفرآیند تولید محصوالت کشاورزي  
ت وام، پرداخت هزینه هاي کشاورزان به علت عدم اطمینان به درآمد ساالنه خود همواره نگران توان بازپرداخ. می باشد

در قاره آسیا، ژاپن . ثابت و در بسیاري موارد حتی نگران پرداخت هزینه هاي ضروري زندگی خانواده خود می باشند
در این کشور نخست قانون بیمه دام در سال . اولین کشوري است که بیمه محصوالت کشاورزي در آن اجرا شده است

 قانون جبران خسارت کشاورزي 1947نون بیمه کشاورزي و به دنبال آن در سال  قا1937 و پس از آن در سال 1929
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اکنون برنامه بیمه محصوالت کشاورزي به گونه اي موفقیت آمیز در بسیاري از . به منظور تقویت بیمه تصویب گردید
وري اسالمی ایران به کشورهاي آسیایی مانند چین، هند، کره، بنگالدش، نپال، مغولستان، سریالنکا، فیلیپین و جمه

در ایران به منظور حمایت از کشاورزان و دامداران که در اثر سوانح غیر قابل پیش بینی دچار . مرحله اجرا درآمده است
 تصویب نمود که صندوق 1358 شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران در دي ماه سال ،خسارت و آسیب می گردند

 در بانک کشاورزي "ید کنندگان خسارت دیده محصوالت کشاورزي و دامی صندوق کمک به تول"ویژه اي به نام
 و قانون تشکیل صندوق امداد 1355 تیرماه 27با تصویب این قانون، قانون بیمه کشاورزي مصوب . تشکیل گردد

بدنبال تشکیل صندوق کمک به تولید کنندگان خسارت دیده همه .  ملغی گردید1353روستائیان مصوبه بهمن ماه 
ساله اعتبار مورد نیاز صندوق به پیشنهاد وزارت کشاورزي در بودجه کل کشور منظور گردید و در اختیار بانک کشاورزي 

همزمان با آغاز فعالیت صندوق مذکور کمیته اي مرکب از نمایندگان وزرات کشاورزي، سازمان برنامه . قرار می گرفت
ی، بیمه مرکزي ایران و بانک کشاورزي مامور انجام مطالعات و تدوین و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت بازرگان

این کمیته با استفاده از مطالعات انجام یافته در داخل کشور . قانون و اساسنامه صندوق بیمه محصوالت کشاورزي شوند
شناسان بیمه و با بررسی و تحقیق درباره بیمه محصوالت کشاورزي سایر کشورها و همچنین تشکیل جلسات با کار

کشاورزي الیحه مربوط به تاسیس صندوق بیمه محصوالت کشاورزي را تدوین و براي تصویب به هیات دولت و 
الیحه مذکور پس از بحث و مذاکره در کمیسیونهاي مربوطه در خردادماه . متعاقباً به مجلس شوراي اسالمی تقدیم کرد

پس از آن ابتدا دو محصول پنبه و چغندر .  دولت ابالغ گردید در مجلس شوراي اسالمی تصویب و جهت اقدام به1362
قند تحت پوشش بیمه قرار گرفت و از آن سال تا کنون فعالیت صندوق بیمه از لحاظ محصوالت و مناطق تحت 

  . پوشش گسترش چشم گیري یافته است
و وجود ریسک در فعالیت  بیمه محصوالت کشاورزي محصول عدم اطمینان به خصوصپیدایش بیمه بطور کلی       

وجود ریسک بدان معنی است که ممکن است یک وضعیت مطلوب براي فعالیت کشاورز بروز . هاي اقتصادي است
که به شکل مناسب بودن و به موقع بودن میزان بارندگی، درجه حرارت مناسب، فقدان وجود آفات و بالیاي ( کند

که به شکل نامناسب بودن ( طلوب براي فعالیت کشاورز بروز کندو یا ممکن است یک وضعیت نام) است... طبیعی و 
در چنین شرایطی کشاورز مایل ). است... میزان بارندگی، سرما و یا گرماي نامناسب، وجود آفات و بالیاي طبیعی و 

رکت بیمه ش. خواهد بود مبلغی پرداخت نماید تا صندوق بیمه در صورت وقوع حالت نامناسب خسارت او را جبران نماید
نیز با یک کاسه کردن و توزیع ریسک در میان تعداد زیادي بیمه گزار سعی می نماید مبالغ دریافتی حق بیمه را براي 

طبیعی است که شرکت بیمه براساس ریسک پیش روي هر کشاورز باید به . پوشش خسارت مورد استفاده قرار دهد
راي جبران خسارت کافی بوده و هزینه هاي عملیاتی شرکت بیمه را تعیین حق بیمه بپردازد تا حق بیمه هاي دریافتی ب

شرکت بیمه می . و بیمه گر هر دو بطور کامل از ماهیت خطر مطلع بودند) کشاورز( چنانچه بیمه گزار. تامین نماید
که شرکت بدین ترتیب ضمن آن. توانست با تعیین حق بیمه هاي بهینه براي بیمه گزاران پوشش بیمه اي فراهم نماید

بیمه می توانست یک فعالیت اقتصادي داراي سود اقتصادي نرمال انجام دهد کشاورزان نیز می توانستند با کسب 
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اما وجود اطالعات کامل راجع به ماهیت خطر پیش روي . اطمینان از پوشش بیمه به فعالیت تولیدي خود بپردازند
هنگامی که . اشد و شرکت بیمه فاقد چنین اطالعاتی باشدکشاورزان تنها ممکن است براي کشاورزان وجود داشته ب

هنگامی که اطالعات نامتقارن باشد به . چنین وضعیتی بروز کند، اصطالحاً گفته می شود که اطالعات نامتقارن است
دو شکل مخاطرات اخالقی و انتخاب نامساعد در بازار بیمه سبب ناقص بودن بازار و تخصیص غیر بهینه منابع می 

مشکل مخاطرات اخالقی هنگامی است که کشاورز با اقداماتی احتمال بروز حالت نامناسب و خطر را افزایش می . دشو
دهد و یا میزان خسارت دریافتی از شرکت بیمه را بیش از حد واقع طلب می کند و در عین حال شرکت بیمه اطالعی 

ند که کشاورزان داراي درجات متفاوتی از ریسک مشکل انتخاب نامساعد هنگامی بروز می ک. از این موضوع دارد
وجود هر دو شکل فوق سبب می . هستند و خود از وضع ریسک آگاه هستند اما شرکت بیمه فاقد چنین اطالعاتی است

 شود تا شرکت بیمه ناچار به تعیین حق بیمه هایی می شود که براي کشاورزان کم ریسک باال و براي کشاورزان پر
شد و یا شرکت بیمه در مقابله با مشکالت فوق درصد پوشش بیمه اي متفاوتی براي بیمه گزاران فراهم ریسک پائین با

  . نماید
روش نخست پرداخت خسارت کشاورز . معموالً دو روش براي پرداخت خسارت محصوالت کشاورزي وجود دارد      

ین سیستم براي ارزیابی و پرداخت خسارت باید به میزان کاهش درآمد در اثر تحقق قطرهاي بیمه شده است بر مبناي ا
ظر بود تا محصول بطور کامل در فصل مربوط برداشت شود تا قیمت آن به دست آید و براساس قیمت بازار کاهش تمن

) moral hazard) ( ذهنی( خسارت انسانی .  شوددیده محاسبه و از طرف شرکت بیمه تاییددرآمد کشاورز خسارت 
پرداخت هزینه هاي متغییر یا هزینه هاي سرمایه گذاري کشاورز تا : روش دوم. این روش استاز مشکالت اساسی 

هزینه بذر، هزینه کاشت، کود، آماده سازي زمین، آبیاري، کارگر، : هزینه هاي تولید عبارتند از. لحظه وقوع حادثه است
ر شامل بهره وامهاي دریافتی، حق بیمه و در برخی موارد تعهد بیمه گ. نگهداري، برداشت و سایر هزینه هاي مربوط

از آنجا که میزان خسارت در روش دوم ). Cartas, 1986( بعضاً درصدي هم به عنوان سود کشاورزي نیز هست
کمتر از روش اول است و بیمه گر تنها هزینه هاي متغییر یا هزینه هاي کاشت، داشت و برداشت را می پردازد لذا حق 

ضروري است که از پرداخت خسارتهاي . است و کشاورز به راحتی می تواند آن را پرداخت کندبیمه به مراتب کمتر 
این . کوچک که در نتیجه تغییرات جزیی محصول از یک دوره برداشت نسبت به دوره دیگر پدید می آید اجتناب شود

 اتکایی زمانی در پرداخت خسارت در این نوع قرارداد. عمل تا حدودي شبیه بیمه اتکاي مازاد زیان در مدت معین است
  ).  Dande kare, 1989(مشارکت می کند که سهم بیمه گر واگذارنده از خسارت از حد معینی تجاوز کند

در رابطه با ارزیابی خسارت ها و اظهار نظر نسبت به آنها براي انواع مختلف بیمه محصوالت کشاورزي تعدد منابع       
در صورتی که اعتبار شرکت . ي ارزیابی خسارت ها اعمال می شود غالباً مطلوب نیستهایی که برا روش. بسیار است

بیمه در این است که محاسبه ها دقیق و صحیح باشد و کشاورز بیمه شده هم باید بپذیرد که تنها خسارت واقعی حق 
  .او است نه ارقام ادعا شده
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   خطرات تحت پوشش در بیمه محصوالت کشاورزي-3-1
هایی که ممکن است محصوالت کشاورزي را در معرض نابودي و خسارت قرار دهد به شرح زیر  رات و آسیبخط      
  :است

  
  :خطرات اقتصادي -1-3-1

 .از بعد اقتصادي، در دو مرحله محصوالت کشاورزي با تهدید روبرو هستند
ماشین آالت کشاورزي و مشکل نوسانات در قیمت مواد اولیه کشاورزي اعم از بذر، کود، : قبل از عرضه به بازار) الف

اعتبارات بانک ها و عدم تمایل آنها به پرداخت وام به کشاورزان از دیگر سو از مهمترین معضالت تولید محصوالت 
  .کشاورزي قبل از عرضه به بازار است

هاي  بی ثبات بودن قیمت محصوالت کشاورزي و نامشخص بودن سیاست: پس از عرضه محصوالت به بازار) ب
ها در قبال برخی محصوالت و یا ناپایدار بودن این سیاستها، همچنین نوسانات جهانی در قسمت محصوالت  تدول

 .کشاورزي از دیگر تهدیدهاي اقتصادي محصوالت کشاورزي پس از عرضه آن به بازار است
 
 
 
 : خطرات اجتماعی-2-3-1

ها و  باغ،ی کند نظیر دزدي و سرقت از مزارع کشاورزي و محصوالت آن را تهدید م،خطرات اجتماعی فراوانی      
همچنین ادوات و ماشین آالت کشاورزي، جنگ، آشوب که بطور مستقیم و غیر مستقیم به کشاورزي آسیب وارد می 

وجود مشکل در سیستم پرداخت اعتبارات بانکی که هم معضلی اجتماعی و هم تا حدودي ناشی از سیاست دولت . کند
  :خطرات اجتماعی نیز به دو دسته تقسیم می شوند .ر اینهاها است ومواردي نظی

  . نظیر جنگ ، شورش و نظایر آن که این خطرات نیز معموالً بیمه نمی شوند،خطراتی که فراگیر و عمومی هستند) الف
 ها و تاسیسات آنها ها، ماشین آالت کشاورزي و همچنین ساختمان خطراتی نظیر دزدي و سرقت از مزارع، باغ)  ب

  .قابلیت بیمه شدن را دارند و با شرایطی بیمه می شوند
 
  :  خطرات طبیعی-3-3-1

 آفات و بیماریهاي خسارت، تهدید کننده محصوالت کشاورزي شامل خطرات جوي) تولیدي( خطرات طبیعی      
خشکسالی، خطرات جوي در برگیرنده طیف وسیعی از خطرات مانند سیل، توفان، تگرگ، گردباد، . می باشدمحصول 

از میان خطرات باال، خطرات اقتصادي اصوالً ماهیت بیمه شدنی ندارد و نمی تواند  .سرمازدگی، گرمازدگی و غیره است
  . آن را بیمه کرد
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خطرات طبیعی تهدید کننده کشاورزي تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند در واقع هنگامی که بحث بیمه       
 .است) خطرات طبیعی یا تولیدي(  مقصود بیمه گران این خطراتمحصوالت کشاورزي مطرح می شود

  
   بیمه محصوالت کشاورزي در دیگر کشورها-4-1

  :بیمه کردن محصوالت کشاورزي در کشورهاي مختلف براساس یکی از روشهاي زیر صورت می گیرد      
نه هایی است که بابت تولید دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت در این روش برمبناي هزی: هزینه تولید) الف

هاي بیمه کردن محصوالت  ترین روش  همچنین یکی از رایجاین طریق. محصوالت کشاورزي صرف می شود
از مزایاي این روش ساده بودن آن از نظر . کشاورزي در سراسر دنیا است و اغلب کشورها از این روش استفاده می کنند

تولید و قیمت نهادهاي کشاورزي و هم از نظر میزان وامی که در برابر این هم از نظر برآورد میزان هزینه ( اجرایی
در کشور ما نیز از این روش براي بیمه کردن محصوالت کشاورزي . است) هزینه ها به کشاورز پرداخت می شود

  .استفاده می شود
زي تخمین زده می شود و بر در این روش قیمت و همچنین میزان تقریبی تولیدات کشاور: نسبتی از بازده محصول) ب

این روش در کشورهایی با تورم . اساس این تخمین مبلغ حق بیمه و همچنین خسارت پرداختی مشخص می گردد
پائین اجرایی شدنی است اما در کشورهایی نظیر کشور ما به علت وجود تورم باال و نوسانات گاه فراوان در قسمت 

این مشکل در حال حاضر در کشور ما از این روش نیز استفاده می شود که  اما به رغم ،کشاورزي روش مناسبی نیست
در میان سایر کشورها آمریکا و ژاپن از پیشگامان استفاده از این روش . با انتقاداتی از سوي صاحبنظران مواجه است

 .هستند
 نسبتی از وام اعطاء ،ورزيهاي بیمه کردن محصوالت کشا یکی دیگر از روش: نسبتی از وام داده شده به کشاورز ) ج

این روش مستلزم اجباري بودن . شده به کشاورز به عنوان حق بیمه و همچنین پرداخت خسارت براساس این وام است
 مزیت این روش ساده بودن آن از نظر  .بیمه محصوالت کشاورزي است و در کشورهایی نظیر هند اجرا می شود

  . کننداجرایی و براي محصوالت خود استفاده می
 
   بررسی تجربه هاي برخی کشورها در زمینه بیمه محصوالت کشاورزي-1-4-1
  : ژاپن -1-1-4-1

. هاي تعیین خسارت دارند هاي استانی براي خود گروه هر یک از انجمن ها در سطح شهرستان ها و فدراسیون      
اورزان محلی که در این زمینه تجربه کافی رئیسان هر انجمن و فدراسیون استان تعیین کنندگان خسارت را از میان کش

هاي خسارت دیده و به عبارت دیگر تخمین  اولین کار این افراد تخمین بازده واقعی زمین. دارند انتخاب می کنند
هاي استانی همچنین کمیته هایی را براي نظارت بر کار  انجمن ها، شهرستانها و فدراسیون. میزان واقعی خسارت است

این کمیته .  شده انتخاب می کنند و کار عمده این کمیته ها بررسی نتایج برآورد اولیه تعیین خسارت استافراد تعیین
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ها پس از بررسی نتایج در صورت لزوم در آن تجدید نظر می کنند و در آخر آن را براي تایید نهایی به وزارت کشاورزي 
  .ارائه می دهند

  
  
   : هند-2-1-4-1

.   بلکه تا حدود زیادي متکی به یارانه دولت مرکزي و ایالتی استاصول آماري تعیین نمی شود،براساس حق بیمه       
درصد و براي حبوبات دو براي برنج، گندم و ارزن معادل : با این حال میزان حق بیمه هاي مورد عمل به قرار زیر است

رداخت خسارت بر مبناي محاسبه میانگین پ. و دانه هاي روغنی معادل یک درصد ارزش بیمه شده در هر دوره زراعی
کاهش محصول براي تمام منطقه محاسبه و پرداخت می .تولید در مقایسه با تولید در شرایط عادي صورت می گیرد

  . تعیین میزان افت محصول توسط دولتهاي ایالتی انجام می شود.شود
  : پاکستان-3-1-4-1

رت بیمه محصوالت کشاورزي اغلب از مهندسان کشاورزي که به در صنعت بیمه پاکستان براي ارزیابی خسا      
 احتمالی نیز کمیته اي مرکب  هايبراي حل و فصل اختالف. استخدام شرکت هاي بیمه در آمده اند استفاده می شود

 .از نماینده بانک توسعه کشاورزي، نماینده بیمه و یک کشاورز محلی متعهد تشکیل می شود
  
  
  : شیلی-5-1-4-1
در . در زمینه تعیین حق بیمه مالك و معیار مشخص که بر اساس اطالعات و آمار هواشناسی باشد وجود ندارد      

 درصد کل مبلغ خسارت را می 70 درصد خسارت به عهده کشاورز است و دولت فقط 30مورد پرداخت خسارت نیز 
  .ارزیابی خسارت توسط متخصصان مستقل کشاورزي انجام می شود. پردازد

  
  : ونزوئال-6-1-4-1

کشاورزان می توانند با .  درصد هزینه استاندارد تولید محصول بیمه شده محاسبه می شود60حق بیمه براساس       
در مورد پرداخت خسارت نیز در زمان .  درصد دیگر را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهند40پرداخت حق بیمه اضافی، 

شرکت بیمه کشاورزي در محل ان  ارزیاب.ارت در همان زمانها اتفاق می افتدبرداشت محصول که معموالً بیشترین خس
حضور دارند و میزان واقعی برداشت محصول را ثبت می کنند تا در صورت بروز خسارت، غرامت پرداختی به میزان 

  .واقعی باشد
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  : ایران-7-1-4-1
  :شودحق بیمه محصوالت کشاورزي بطور کلی به روش زیر محاسبه می       

در کشور ما نیز از این فرمول براي محاسبه حق بیمه . حق بیمه= ارزش مورد بیمه و ضریب احتمال وقوع خسارت 
اما همانند بسیاري از کشورهاي جهان قسمتی از حق بیمه توسط دولت و به صورت یارانه پرداخت . استفاده می شود

  .بر مبناي بازده محصول محاسبه می شودتعیین خسارت نیز بر مبناي هزینه هاي تولید و . می شود
یکی از موانع رشد بیمه کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه نبودن ابزار و امکانات الزم براي ارزیابی خسارت        

در شیلی از .  است" موسسه کارشناسان خسارت چارتر انگلیس"کارشناسی خسارت یکی از رشته هاي تخصصی. است
در بیشتر کشورهاي در .  به عنوان کارشناسان مستقل و به طور نیمه وقت استفاده می شود"هر کشاورزان ما"خدمات

حال توسعه از کشاورزان بومی یا سایر افراد که دوره هاي تخصصی الزم را دیده اند براي کارشناسی خسارت استفاده 
  .می شود و دلیل عمده ناچیز بودن رقم خسارتها است

هاي آسیاي جنوب شرقی یکی از اعضاي تیم کارشناسی از بین کشاورزان بومی همان منطقه در بعضی از کشور       
 تیم از فن آزمودگان اداره تولیدات کشاورزي و نماینده محلی اداره يسایر اعضا) مثل فیلیپین( انتخاب می شود

هاي متعدد کارشناسی  ت گروهاگر خسارت سنگین و تعداد پرونده ها زیاد باشد در آن صور. دنکشاورزي انتخاب می شو
  .و شرکتهاي تخصصی مستقل ارزیابان خسارت تشکیل می شوند

ممکن است از روش یکپارچه اي براي کارشناسی . نتیجه کارشناسی براي بررسی و ارزیابی نتیجه آن باید ثبت شود     
به و کارشناسی خسارت در محل درکشور قبرس نحوه محاس.  بنابراین نحوه کارشناسی باید مشخص باشد،استفاده شود

  .معینی در مرکز روستا براي مشاهده و بررسی کشاورزان خسارت دیده در معرض دید همگان قرار داده می شود
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قات پسته ی موسسه تحقیئت علمی هي اعضاين حکم آبادی پور و حسي تاج آبادیل پور،علی اسماعیعل: سندگانینو
  کشور

 
  : مقدمه -1-2

که از جنبه هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعی، زیست      پسته یکی از مهمترین محصوالت کشاورزي کشور است
 درصد از درآمدهاي 10بها و بی نظیر حدود   اهمیت فوق العاده اي دارد،  ارزش تولید این محصول گران…محیطی و 
 خانوار شهري و روستایی کشور که جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر را شامل 152000حدود . شور می باشدغیر نفتی ک
پسته بعنوان آخرین محصول کشاورزي قابل .  در حرفه هاي مربوط به تولید این محصول بکار اشتغال دارند.می گردند

مشکالت مربوط به .  ادراتی ایفا می نمایدنقش اولین کاالي کشاورزي ص کشت در بیشتر مناطق پسته خیر ایران، 
هاي  اخیر توام با مسائل عدیده  از سوي دیگر باعث شده  شوري و  کم آبی  حاشیه کویر از یک سو و  خشک سالی

است تا این محصول تنها با تکیه بر تحقیقات و فناوري پیشرفته  قادر به ادامه  حیات باشد و از این رو بازده تحقیقات 
 پسته از بین بروند يا هآخرین محصول قابل کشت بدین مفهوم است که اگر باغ. پسته قابل توجه می باشدبر روي 

 شاهددر مناطق پسته خیز کشورهیچ محصول دیگري قابل کشت نیست و مرحله بعدي پیشرفت کویر و بیابان زایی 
در جهت حفظ این محصول که تنها با تکیه بنابراین تالش . خواهد بود که منتج به مهاجرت افراد و بیکاري خواهد شد

بر تحقیقات امکانپذیر است، نه تنها منافع اقتصادي  حاصل از کشت آن را بدنبال دارد بلکه مزایاي ناشی از کویرزدایی 
اي افزایش بازده   هلذا مطالعاتی که در راستاي حفظ این محصول صورت می گیرد شامل روش. را نیز به همراه دارد

 می تواند از بازده …یافتن گزینه هاي جدید تامین آب، و   یافتن گونه هاي مقاوم به شوري و خشکی، آبیاري ،
  . اقتصادي  بسیار باالئی برخوردار باشد

ویژگی تولید محصول  پسته بعنوان آخرین گزینه  اقتصادي در مناطق پسته خیز ضرورت هاي تحقیقاتی دیگري       
ي بقاي این محصول، افزایش در آمد ناشی از بهبود بهره وري و تولید باالي محصول مهم می برا. را نیز به دنبال دارد

حصوالت کشاورزي برخوردار می مباشد، از طرفی توجه به نوسانات درآمدي نیز از اهمیت ویژه اي  نسبت به سایر 
مناسب، روشهاي مبارزه با آفات و  با عملکردلذا تنها با استفاده از نتایج تحقیقات برروي  استفاده از واریته هایی . باشد 

بیماریها،  روشهاي مناسب آبیاري و تغذیه درختان پسته و ابداع روشهاي مقابله با عوامل نامساعد محیطی مانند 
سرمازدگی، گرمازدگی، روشهاي جدید بهزراعی و همچنین ارائه ابزار و سیاست هاي کاهش نوسانات قیمت در بازار 

  . درآمدي قابل قبول و یکنواخت  براي پسته کاران انتظار داشتپسته می توان 
این مقدار ارز براي .  میلیارد دالر ارز به کشور می باشد5/0حاصل صادرات محصول پسته ورود ساالنه حدود       

 این .کشوري چون ایران که داراي محدودیت هاي منابع ارزي می باشد از اهمیت در خور توجهی برخوردار می باشد
در . مسئله باعث می گردد تا تحقیقات در زمینه هاي مختلف بر روي محصول پسته از اهمیت باالیی برخوردار باشد

مرحله نخست، رقابت در بازار جهانی مورد نیاز بوده که تنها با داشتن مزیت نسبی در تولید پسته با هزینه هاي پائین 
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 جهانی در صورتی امکانپذیر است که استانداردهاي جهانی از نظر کیفی و عالوه بر این بقاء در بازار. امکانپذیر است 
این مسئله ضرورت تحقیقات در حوزه فرآوري، بسته بندي ، انبارداري، صنایع تبدیلی و . مسائل بهداشتی رعایت شود

  .تکمیلی و بازاریابی پسته را آشکار تر می سازد
  
   تاریخچه پسته در ایران -2-2

سته در ایران سابقه تاریخی داشته و ایرانیان از دیرباز خواص حیات بخش و هوش افزاي پسته را دریافته تولید پ      
 بنابراین، .قدر مسلم آنست که شناخت اولیه انسان از پسته پس از مالحظه درخت خودروي آن صورت گرفته است. اند

مطابق مستندات تاریخی و .  آن واقع بوده استمبدأ اولیه پسته سرزمینی است که رویشگاه طبیعی درختان پسته در
موجود، چنین محدوده اي در قلمرو فرهنگی ایران بوده که در شمال شرقی آن استقرار یافته است، سرزمینی که بعدها 

حد غربی دامنه رویش درختان پسته تا . پارت و سپس خراسان نام گرفته، رویشگاه اولیه و اصلی درختان پسته است
جنگل هاي وحشی و خودروي پسته ایران . ابور و حد شرقی آن تا نواحی بلخ در دو سوي جیحون بوده استنواحی نیش

در ناحیه سرخس و مناطق جنوبی تر تا زورآباد تربت حیدریه پیشینۀ تاریخی دارد و تصور می شود که درخت پسته 
و پس از ایران به سایر نقاط . گرفته است هزار سال قبل در ایران اهلی شده و مورد کشت و کار قرار 4 تا 3حدود 

 که از اسم فارسی Pistachioکلمه التین . جهان و بخصوص به کشورهاي اطراف دریاي مدیترانه منتقل شده است
  .گرفته شده است گویاي این مطالب است) Peste یا Piste( پسته
ولید پسته در جهان می باشد به نظر می رسد برخالف تصور سرزمین باستانی کرمان که امروز بزرگترین منطقه ت      

ق تا اوایل قرن سیزدهم درخت پسته در استان کرمان مورد توجه قرار گرفته و جزء .که در حدود قرن دوازدهم هـ 
 عظیم کنونی پسته می توان به  هاي مناطق پیدایش اولیه پسته نمی باشد و شاید اولین درختان پسته که منشاء باغ

 بذر یا نهال گیاه، در دوره صفویه به  ها این قرن به استان کرمان منتقل شده است بر طبق گزارشحساب آورد در
 کوچک بطور پراکنده  هاي سال گذشته باغ60 الی 50استان کرمان حمل شده و تکثیر گردیده است و از آن زمان تا 

 هزار هکتار باغات پسته در 224حدود  1374در استان کرمان بخصوص رفسنجان و زرند احداث شده بطوریکه تا سال 
 تن به خارج صادر گردیده 11000 هزار تن پسته تولید و 67استان کرمان تکثیر پیدا نموده و در همین سال حدود 

ولی .  سال قبل بر می گردد250 تا 200در استان اصفهان و یزد هم کشت پسته سابقه طوالنی ندارد و به حدود . است
 .کشت پسته سابقه طوالنی دارددر دامغان و قزوین 

  شناسی پسته  گیاه-3-2
این خانواده جزء جداگلبرگان است که داراي تعداد زیادي جنس است .  استAnacardiaceaeپسته از خانواده       

 است از جنس هاي دیگر می توان Pistaciaکه بیشتر مخصوص مناطق نیمه گرمسیري است که یکی از آنها جنس 
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که در ( گونه شناسایی شده است Pistacia ،11در جنس .  اشاره کرد4، و پر3، سماق2 ، انبه1 هندي به جنس بادام
قابل توجه اینکه اغلب گونه هاي پسته خزان دار هستند ولی . مشخصات آنها ذکر شده است)  بخش ضمائم4جدول 

ر وجود کروموزم جنسی در گونه  سبز هستند و نکتۀ دیگر اینکه شواهدي مبنی ب همیشهP. lenticusبعضی مانند 
 گونه فقط 11ی شده از جنس پسته عمدتاً بصورت درختچه هستند و از این یگونه هاي شناسا.هاي پسته وجود ندارد

P. veraیا پسته اهلی است که میوه هایش ارزش اقتصادي دارد و سایر گونه ها بیشتر بعنوان پایه و یا در اصالح  
  . قرار می گیرد پسته مورد استفاده درختان

پسته گیایه دو پایه است و هر دو گل آذین هاي نر ـ ماده، داراي خوشه هاي مرکب هستند و شامل صدها گل       
برگک هاي قرمز رنگ در پاي هر . منفرد هستند، گلهاي نر، خوشه هاي، بیضی شکل، متراکم و سبز رنگ است

هر یک از گلها داراي پرچم ولی فاقد گلبرگ است .  خواهد شدخوشچه وجود دارد که این برگک هاي قرمز به مرور کم
 هفته 1 ـ2زمان گلدهی ارقام نر و ماده بسته به رقم ممکن است .  کاسبرگ و یک کاللۀ سه قسمتی پهن است5که با 

 هاي نر تا لذا براي اطمینان از کافی بودن گرده افشانی گلهاي ماده باید با زمان بازشدن گل. با هم تفاوت داشته باشد
  .حدودي همزمان باشد

 قسمتی 3با کاللۀ .  برچه اي هستند که اکثراً فقط یک برچه به میوه تبدیل می شود3گلهاي ماده داراي تخمدان       
. که قبل از تلقیح به رنگ سبز مایل به شیري بوده و پس از تلقیح به رنگ قرمز و سپس قهوه اي تبدیل می شود

  .  آن شفت و نیمه خشک و ناشکوفا می باشدتخمدان فوقانی و میوه
  
  
  
    رشد و نمو گل -4-2

در سال چهارم و یا پنجم از استقرار گیاه در باغ درخت شروع به تولید گل بجاي جوانه هاي رویشی که در محور       
ویشی تولید می ساره هاي فصل جاري می کند، در نتیجه مقدار زیادي  جوانه گل و تعداد کمی جوانه ر هاي شاخ برگ
ساره ها جوانه هاي گل هستند و عمدتاً یک یا دو جوانه انتهایی به حالت  تمام جوانه هاي محوري در بعضی شاخ. گردد

بنابراین اختصاصی شدن و انگیزش گل در سال قبل از گل دهی انجام می شود که زمان و . رویشی باقی می مانند
مستان در داخل جوانه هاي انتهایی در درختان نر و ماده آغازنده هاي در ز: انگیزش و تکامل آن به شرح زیر است
همراه با طویل شدن جوانه انتهایی که معموالً در اوایل فروردین ماه انجام می . جوانه جانبی قابل تشخیص می باشند

                                                             
1- Anacardium 
2- Magnifera 
3-Rhus 
4 - Cotynus 
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اي جانبی دوم و سوم شاخه ه. شود، آغازنده جوانه در محور گل آذین به همراه شاخه هاي جانبی اولیه بوجود می آیند
هاي نر و ماده بصورت جانبی و انتهاي روي  آغازنده گل. بوسیله برگکهاي که بعداً بوجود می آیند تشکیل می شوند

در نیمه اول تیر ماه گل . شاخه ها توسعه می یابند بطوریکه ممکن است در اوایل خردادماه کاسبرگ ها دیده شوند
هاي ماده نمو و تکامل  ی خود می رسد از این زمان تا آبان ماه سال جاري گلآذین منشعب کامل و به اندازه نهای

در اواخر اسفند ماه در هر یک از . هاي نر نیز تا اواخر اسفندماه عمالً نموي دیده نمی شود در گل. چشمگیري نمی کنند
 باشد و در بعضی موارد  برچه اي بوجود می آید که فقط یکی از برچه ها فعال می3گلهاي تشکیل شده یک مادگی 
اجزاءگل نر در حد فاصل اوایل خرداد تا تیر ماه آغازیده می شوند و رشد و مجدد و . هیچکدام فعالیت نخواهد داشت

  .ماه و حتی دیرتر انجام می شود  ماه بعد یعنی اواخر اسفند10تمایز و بلوغ حدود 
بر اثر عوامل متعدد گل انگیزي، طی گذراندن مراحل تمایز و گل نر پسته نیز با خصوصیاتی نسبتاً مشابه گل ماده       

  . نمو گرده به خوشه نسبتاً کروي شکل در روي جوانه هاي جانبی شاخه یکساله تبدیل می گردد
پسته ارائه الزم به ذکر است که با وجود دو پایه بودن پسته، گزارشاتی دال بر وجود گلهاي دو جنسه در جنس       

 و همچنین P. atlantica بوجود یک شاخه نر جهش یافته روي پایه ماده گونه ی دانشمندانبرخ. شده است
  .ه اند اشاره نمود)P. atlantica × P. vera( شکوفایی نر و ماده پراکنده در هیبرید 

  
  :  زمان گل دهی-5-2

 می باشد جوانه هاي گل اکثراً شکوفایی گل هاي نر و ماده پسته معموالً همزمان با باز شدن جوانه هاي رویشی      
شرایط آب و هوایی، سرماي . ارقام نر نیمه اول فروردین ماه و اکثراً ارقام ماده در نیمه دوم فروردین ماه باز می شوند

  . زمستانه و نوع رقم از جمله عوامل موثر در زمان شکوفایی می باشد
  و P. vera زودتر از P. mutica و  P. atlanticaهاي   و هوایی رفسنجان گل آبدر شرایط

P. khinjukشکوفا می شوند .  
  
  :  گرده افشانی-6-2
  . گل آذین هاي نر و ماده پسته ممکن است شامل صد تا چند صد عدد گل منفرد باشند -
 کاسبرگ هستند که گاهی تعداد کمتري دیده می شود که به دلیل از بین 5گلها تک جنس، بدون گلبرگ و داراي  -

 . هاي درونی است گرفتن کاسبر
 . تعداد گلهاي منفرد نر در گل آذین نر بیشتر است -
 پرچم با میله هاي کوتاه می باشد که هر کدام از بساك ها بوسیله یک شکاف طولی 3-5هر گل نر معموالً داراي  -

 .باز می شوند
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 . قشی ندارد می کند ولی در گرده افشانی نتماس حاصلهاي نر  گل بازنبور عسل جهت جمع آوري گرده  -
در هر برچه فقط یک تخم . گل هاي ماده سه برچه اي هستند اما فقط یک دو تا از برچه ها به میوه تبدیل می شوند -

 .فعال وجود دارد
 .  درختان پسته بطور طبیعی دو پایه هستند اما استثنائاتی نیز وجود دارد -
P. aدرختان ماده  - tlantica   . می باشندداراي شاخه هایی با گل هاي نر   
P. vera *  P. aهیبرید  - tlantica هاي نر و ماده مساوي تولید می نمایند  که جداي از یکدیگر  معموالً گل

 . هستند
 . که اگر درختان نر باشند، چندین شاخه گل ماده تولید می نمایند P. vera*  P. atlanticaهیبرید  -

  . ی شوددر شرایط طبیعی گرده افشانی بوسیله باد انجام م
 . گل آذین نر و ماده بصورت خوشه مرکب می باشد که بصورت جانبی روي شاخه هاي یکساله بوجود می آیند -
البته تشخیص از روي . میسر نیست) در زمان گلدهی(تشخیص درختان نر و ماده از یکدیگر به جزء از روي گل آنها  -

 . یر است که نیاز به تجربه کافی داردها، شکل جوانه ها نیز امکان پذ اندازه درخت، شکل برگ
 
  :  عوامل موثر در کارآیی گرده افشانی-1-6-2
 .  عدم وجود جریان هوا، بادهاي گرم و طوفانی و هواي بارانی شرایط نامساعدي براي پراکندگی گرده می باشند-
بی رویه بر روي کارآیی افزایش رطوبت نسبی محیط از طریق بارندگی، هواي منطقه و سمپاشی هاي نامناسب و  -

 . گرده افشانی موثر است
 . گرده سایر گونه هاي پسته بر روي ارقام پسته باعث کاهش خواص کمی و کیفی میوه می گردد -
ارقام و گونه . درجه حرارت محیط در زمان گلدهی باعث تسریع یا کند شدن جوانه زنی و رشد لوله گرده می گردد -

 . نی گرده متفاوتی هستندهاي مختلف داراي درصد جوا
 . باشد) km/h 15-10حدود (سرعت باد بایستی متعادل و مناسب   -
 . درختان نر زودتر از درختان ماده همان رقم به مرحله شکوفایی می رسند -
 .جهت تسریع در گلدهی، پیوند درختان موردنظر بعنوان گرده دهنده همزمان با پیوند ارقام ماده ضروري است -
در این مرحله کالله به رنگ سبز .  روز می باشد5-10 روز و براي هر درخت 2-3ه پذیرش کالله گل هاي ماده دور -

این . روشن می باشد و سطح آن داراي برجستگی و ماده چسبناکی می باشد که در جذب دانه گرده نقش مثبتی دارد
عدم تامین نیاز سرمایی باعث تاخیر .   می باشدمرحله مناسب ترین زمان براي انجام گرده افشانی طبیعی یا مصنوعی

 . گلدهی و اثر معکوس بر روي تولید گرده می شود
  
  :تشکیل میوه -7-2
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  .می باشد% 10درصد گل هایی که به میوه تبدیل می شوند از سالی به سال دیگر فرق می کند و حدود  -
 . م گل ریزش می نمایند هفته پس از مرحله تما3-4گل هاي گرده افشانی نشده ظرف مدت  -
با انتقال گرده توسط باد، دانه گرده در سطح کالله جذب، سپس لوله گرده رشد کرده و پس از عبور از خامه به درون  -

 . نفوذ کرده، با تخمک ترکیب و جنین را بوجود می آورد) تخمدان(کیسه جنینی 
 . ه ظاهر می شوندپس از تشکیل جنین، جداره تخمدان رشد کرده و میوه هاي پست -
درصدي از گل هاي گرده افشانی نشده روي خوشه باقی و رشد می نمایند که منجر به تولید میوه هاي پارتنوکارپ  -
این میوه ها همانند میوه هاي گرده افشانی شده رشد کرده و تا آخر فصل و قبل از رسیدن میوه، . می گردند) بدون مغز(

 . ر دارندظاهري مشابه با میوه هاي بذردا
درصد میوه هاي پوك در سالهاي . میوه هاي پوك در زمان برداشت محصول و تکان دادن درخت، براحتی نمی افتند -

 . کم بار بیشتر از سالهاي پربار می باشد
درصد پوکی تحت تاثیر نوع گرده نیز قرار می گیرد و گرده هاي بنه و آتالنتیکا پوکی بیشتري نسبت به گرده ارقام  -
 . سته اهلی دارندپ

 بر روي تکامل رشد لوله گرده موثر بوده و می تواند میزان پوکی محصول را (B)برخی از عناصر غذایی از جمله بر  -
 .تحت تاثیر قرار دهد

آبیاري ناکافی میزان پوکی را بیشتر از خندان شدن میوه تحت تاثیر قرار می دهد و زمان کمبود آب در این خصوص  -
 . اهمیت دارد

 
 
 : نسبت مناسب تعداد درختان نر به ماده-8-2

هاي نر و ماده آن روي دو پایه جداگانه می رویند  چنانکه گفته شد پسته از جمله درختان دو پایه اي است که گل      
 . و باد عامل اصلی انتقال گرده به گل ماده است

ست و این عامل با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه، تعیین دقیق تعداد درختان نر به ماده در پسته انجام نشده ا -
 . نوع درخت گرده دهنده ، وجود تطابق زمانی بین درختان نر و ماده می تواند تحت تاثیر قرار گیرد

 : نسبت هاي زیر در مورد پسته قابل توصیه است -
 هر سه ردیف سه تایی، یک  بطوریکه در،به ازاي هر هشت درخت ماده وجود یک درخت نر در مرکز الزامی است

در این .  بایستی رعایت گردد9:1درخت نر بین دو درخت ماده روي ردیف وسط قرار گرفته است و به عبارتی نسبت 
این نسبت بیشتر در مناطقی که امکان . درختان موجود در یک باغ، درخت نر یا گرده دهنده هستند% 10شرایط تقریباً 

  . کم می باشد، قابل توصیه است) رطوبت و سرعت کم باد(محیطی پراکندگی گرده در اثر شرایط 
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 25به عبارت دیگر بین هر . امروزه در هر پنج ردیف پنج تایی، یک درخت نر بین پنج درخت ماده پیوند می نمایند -
بل این نسبت در مناطقی که امکان پراکندگی بیشتر گرده وجود دارد قا. درخت ماده یک درخت نر پیوند می شود

درختان % 4رعایت این نسبت در اکثر مناطق پسته کاري ایران قابل توصیه می باشد ودر این شرایط فقط . توصیه است
  . باغ را درخت نر تشکیل می دهد

دهی، در جهت عمود بر باد غالب منطقه یک ردیف  معموالً به منظور اطمینان از وجود گرده کافی در زمان گل -
نر زودگل، متوسط گل و دیرگل  پیوند می گردد تا بتواند حداکثر همپوشانی را با ارقام ماده ازمجموعه اي از ارقام 

 . موجود ایجاد نماید
 
  :دهی درختان نر و ماده  همزمان گل-9-2
  . روز زودتر از درختان ماده می باشد5-7در ارقام مختلف پسته، شکوفایی درختان نر  -
همزمان با رشد رویشی استزمان شکوفایی ارقام مختلف متفاوت  -  . می باشد و در ارقام متوسط گل تقریباً 
 . دهی ارقام مختلف بستگی به شرایط آب و هوایی هر منطقه دارد زمان و طول دوره گل -
دهی ایجاد کرده و درصد موفقیت  انتخاب ارقام نر و ماده اي که زمان گلدهی یکسانی داشته باشند، تطابق زمان گل -

 . وه را باال می بردو تشکیل می
دهی درختان نر و ماده، بایستی برحسب شرایط محیطی منطقه، خصوصیات ارقام  جهت ایجاد حداکثر همپوشانی گل -

مختلف پسته، رقم ماده مناسب را انتخاب کرد و بر اساس رقم انتخابی، رقم نري که داراي زمان گلدهی و طول دوره 
  .گلدهی یکسانی باشد، انتخاب می گردد

 باعث  کهدهی طوالنی تري می باشند، دهی مطلوب داراي دوره گل انتخاب ارقام گرده دهنده اي که ضمن گل -
 . تامین گرده مورد نیاز می گردد

رعایت تنها نسبت مناسب درختان نر به ماده جهت باروري اقتصادي کافی نبوده و بایستی ارقام نر موجود داراي  -
 . ی باشند تا بتواند گرده مورد نیاز را تامین نمایندحداکثر همپوشانی دوره گلده

چنانچه در زمان گلدهی ارقام ماده، گرده مناسب و کافی موجود نباشد، درصد زیادي از گل ها ریزش کرده و  -
 . درصدي نیز میوه هاي پوك را بوجود می آورند و درصد تشکیل میوه بسیار محدود می گردد

 هفته 3این رقم داراي طول دوره گلدهی .  رقمی است مناسب براي رقم ماده کرمان"Peters"در کالیفرنیا رقم نر   -
 . می باشد و  این قدرت را تا یک هفته حفظ می نماید%) 94(قوه نامیه گرده هاي تازه باال و پردوام . می باشد

دهی مختلف  ان نر با زمان گلدهی، تعداد نامناسب درخت گرده افشانی ناموفق درختان پسته به اختالفات زمان گل -
 . شده استدادهده نسبت  مخصوصاً ارقام دیرگل
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دهی  روي درختان ماده در طی فصل خواب باعث تسریع گل% 5-20 به نسبت DNOCاستفاده از روغن معدنی  -
ک نیز چنین استفاده از روغن ول. دهی آنها با ارقام نر می گردد  هفته می گردد و این باعث همزمانی گل3آنها بمدت 

 . استفاده می شود% 2-6اثري دارد که معموالً در ماههاي دي و بهمن 
در اواخر ژوئن باعث تاخیر گلدهی ارقام نر می گردد که در )  میلی گرم در لیتر100-4000(استفاده از پاکلوبوترازول   -

 .فصل بعدي همزمان گلدهی را ایجاد می نماید
 روز می شود که این ماده 19دهی ارقام ماده در حدود  باعث تسریع گل) دورمکس(استفاده از سیانامید هیدروژن  -

 .  می گردد در ارقام دیر گل دهبایستی در فصل خواب استفاده شود که باعث بهبود گرده افشانی و محصول دهی خوب
  :(Pollinazer) خصوصیات مطلوب ارقام نر پسته جهت گرده دهنده -10-2

  . وي و راست باشنددرختان داراي رشد ق -
 . دهی ارقام ماده دهی با دوره گل همزمانی و همپوشانی دوره گل -
 دهی طوالنی بودن دوره گل -
 باال بودن تعداد خوشه هاي گل -
 بزرگ بودن اندازه خوشه گل -
ر حدود  میلی گرم می باشد و بطور متوسط مقدار گرده تولیدي در هر خوشه گل ن87-252(باال بودن مقدار گرده  -

 ). میلی گرم می باشد173
 باال بودن پتانسیل تولید محصول  -
در ارقام و فنوتیپ هاي مختلف متفاوت % 61-95درصد جوانه زنی گرده (باال بودن میزان جوانه زنی دانه گرده   -

 ).است
 باال بودن قدرت زنده ماندن گرده -

 عدم سال آوري
  
  :1زنیا

  . وینداثرات دانه گرده بر روي بذر را گ
  

  :2متازنیا
 . تاخیر رسیدگی، افزایش طول میوه، افزایش درصد خندانی. اثرات دانه گرده بر روي بافت هاي همراه میوه را گویند

                                                             
1 - Xenia 
2 - Metaxenia 
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   ):Artificial pollination  ( گرده افشانی مصنوعی-11-2

هاي درختان نر بایستی  وب گلگل هاي نر و ماده پسته روي درختان جداگانه قرار دارند و براي انجام گرده افشانی خ-
هاي درختان ماده پذیرا هستند آزاد نمایند و این مسئله در برخی مناطق و براي برخی  گرده هایشان را وقتی که گل

  . ارقام پسته مشکل مهمی می باشد و یک راه حل ممکن براي این مشکل، گرده افشانی مصنوعی می باشد
 . ان تولید مفید می باشد و تنها مشکل این روش، جمع آوري گرده می باشدگرده افشانی مصنوعی براي افزایش میز-
. گرده هاي جمع آوري شده تازه داراي قدرت جوانه زنی باالیی هستند که با گذشت زمان این میزان کاهش می یابد-

توصیه می ) النیبراي مدت طو(و فریزر ) براي مدت کوتاه(بنابراین جهت حفظ قوه نامیه، نگهداري آنها در یخچال 
 .گرده هاي جمع آوري شده جهت انتقال به محل باغ بایستی درون جعبه هاي یخ منتقل گردند. شود

با توجه به تنوع ارقام و گونه هاي پسته در ایران و خصوصیات آب و هوایی متفاوت، جمع آوري گرده می تواند از  -
 . مناطق سردتر انتقال یابندارقام زودگل و در مناطق گرمتر شروع و جهت استفاده به 

زنده بودن گرده و قابلیت جوانه زنی باالي آن جهت ایجاد باروري مناسب ضروري است که می تواند از طریق  -
 . آزمایشات درون شیشه اي انجام گیرد

 -کردن اسیدبوریک آگار و اضافه% 1+ ساکاروز% 10-20محیط کشت مناسب براي کشت دانه گرده حاوي  -
 . رلیک و کلسیم روي آن می باشداسیدجیب

 
  : اصول تهیه، جمع آوري و نگهداري دانه گرده جهت گرده افشانی مصنوعی-1-11-2
هاي درختان نر بصورت خوشه می باشند که بر حسب شرایط آب و هوایی و نوع رقم از اوایل فروردین ماه  لگل -

  . ده ابتدا برنگ گلی یا قهوه اي مخملی می باشدگل آذین شکفته ش.رنگی را آزاد می نمایند شکوفا و گرده زرد
، خوشه یا )مانند بودن در مرحله گرز(جهت جمع آوري گرده، بایستی قبل از رسیدن گل و گل آذین به این مرحله  -

 . شاخه هاي حاوي خوشه را از درخت جدا نموده و بالفاصله به محل مخصوص نگهداري انتقال دهیم
 .دون نور مستقیم خورشید باشد و پوشاندن پنجره ها جهت نفوذ نور الزامی استاتاق موردنظر بایستی ب -
 .  باشدc  ْ 25-20درجه حرارت اتاق بایستی ثابت و حدود  -
 سانتیمتر و فاصله طبقات 70با توجه به حجم زیاد کار و میزان گرده مورد نیاز وجود میز کار دو طبقه به ارتفاع حدود  -

 .  سانتیمتر ضروري است50ارتفاع پایه  سانتیمتر و 20حدود 
 . سطح باالیی این میز نیز از توري الک ریز و سطح پایینی از الیه اي تخته اي تشکیل می شود -
اگر درون ظرف آب باشد (جمع آوري شده بالفاصله به اتاق کار منتقل و روي سطح فوقانی میز ) خوشه(هاي  گل -

 .قرار می گیرند) بهتر است
 . تانی میز توسط یک ورقه مقوایی سفید پوشانیده می شود تا گرده هاي آزاد شده روي آن جمع شوندسطح تح -
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 .روي الیه زیرین جمع می گردند  روز گرده گل خود را آزاد می نماید و2-3گل آذین جمع آوري شده در طی مدت  -
نگهداري و در محیط ) ارلن مایر(بهتر است گرده هاي جمع آوري شده در پایان هر روز درون ظروف مخصوص  -

 . یخچال یا فریزر نگهداري شوند
 100-150قبل از انتقال به درون ظروف مخصوص نگهداري، بایستی گرده را از الک آزمایشگاهی بسیار ریز با قطر  -

 . میکرون عبور داده شوند تا ناخالص هاي آن گرفته شوند
 حین انتقال بهتر است با پوشش آلومینیومی ظروف نگهداري جهت جلوگیري از اثر نور خورشید روي گرده در -

 . پوشانیده شوند
. تابش نور خورشید و دماي معمولی اتاق، قوه نامیه و قدرت باروري دانه هاي گرده را به شدت کاهش می دهد -

.  شوندنگهداري) -cْ15(بنابراین ضمن عایق نمودن ظروف، بایستی گرده ها در محیط یخچال یا دماي فریزر 
 روز در این 7نگهداري گرده در دماي اتاق باعث کاهش درصد جوانه زنی آن می گردد و نبایستی حداکثر بیش از 

 . شرایط باشد
در دماي پایین توصیه می شود که در این %) 25کمتر از (جهت نگهداري طوالنی مدت، وجود رطوبت نسبی کم  -

 . دشرایط رشد و توسعه قارچ ها نیز محدود می شو
 
  : آماده سازي گرده جهت انجام گرده افشانی مصنوعی-2-11-2

جهت استفاده از گرده هاي جمع آوري شده و پاشیدن آن، با توجه به اینکه مقدار گرده جمع آوري شده کم می       
مخلوط حاصل .  برابر گرده موجود، گرد آگار به آن اضافه کرد تا حجم بیشتري بدست آید2باشد، بهتر است به اندازه 

 . بایستی کامالً بهم خورده تا مخلوط گردد
  
  
  
  :گرده افشانی مصنوعی-3-11-2

پخش ) در محیط باغ(هاي ماده  روي گل) زمان پذیرایی گل ماده(گرده هاي آماده شده بایستی در زمان مناسب       
 نوبت به 3ن عملیات براي حداقل گردند و با توجه به اختالف زمان باز شدن گل در یک خوشه و یک درخت، تکرار ای

  . انجام گیرد) صبح (روزگرده پاشی بهتر است در ساعات خنک. فاصله یک روز در میان الزامی است
  . با توجه به حجم عملیات، روشهاي مختلفی جهت پخش گرده وجود دارد

  
  :گرده افشانی مصنوعی با دست) الف
  .عملیات قابل توصیه استاین روش در سطوح کوچک و براي حجم محدود       
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گرده هاي جمع آوري شده درون پارچه مشبک با سوراخ زیر ریخته شده و پشت به حرکت باد غالب ایستاده و در نقاط 
 . مختلف تکان داده و تکرار می شود

 . گرده ها بایستی در حداکثر ارتفاع  تاج پخش گردند-
  
 :ها گرده افشانی مصنوعی با گرده پاش)ب

نظر پخش   هاي جمع آوري شده درون دستگاه مخصوص ریخته می شود و در اثر فشار باد در محل موردگرده      
  . می گردند

  
  :گرده افشانی مصنوعی بصورت محلول پاشی)ج

این روش . در این روش گرده هاي جمع آوري شده درون آب مخلوط و بالفاصله در روي گلها پخش می گردند     
 . قابل توصیه نیستبراي درختانی مثل پسته

  
   مشکالت فیزیولوژیکی مربوط به رشد و نمو پسته-12-2

همواره تولید کنندگان پسته با چند مشکل فیزیولوژیکی در رشد ونمو میوه پسته مواجه هستند که بطور جداگانه       
  :بررسی می گردد

  
  :  خندانی و عوامل موثر در آن-1-12-2

  :ازمیوه پسته تشکیل شده است       
  (Kernel)مغز ) الف

  الیه نازك غشایی روي پوست سبز: Exocarp: بیرونی
      : پوسته ها) ب

  الیه نرم و آبدار : Mesocarp: میانی
  )پوست سخت(الیه درونی : Endocarp: درونی

  
روع به  پسته در اواسط تا اواخر مردادماه در میوه هاي مغزدار، از قسمت نوك میوه ش(Shell)     پوست استخوانی 

. این عمل را اصطالحاً خندان شدن می نامند. شکافتن می کند و این شکافتن ممکن است یک طرفه یا دو طرفه باشد
همواره بعنوان سدي براي ) سبز(عمل خندان شدن بایستی در زیر پوست سبز به نحوي انجام گیرد که پوست رویی 

عمل خندانی  . غز فراهم و شرایط آلودگی تشدید خواهد شدمغز پسته عمل نماید، در غیر این صورت امکان آلودگی م
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ماه قبل از زمان  میوه بعنوان یکی از شاخص هاي رسیدگی محصول هر رقم می تواند مدنظر قرار گیرد و حدود یک
  . برداشت شروع خندانی هر رقم اتفاق می افتد و با گذشت زمان رسیدگی و بلوغ، درصد خندانی افزایش می یابد

ا توجه به اینکه خندانی فقط در میوه هاي بذردار اتفاق می افتد، ابتدا تصور می رفت که خندان شدن پسته بستگی      ب
به قدرت رشد و نمو مغز پسته و میزان فشار مکانیکی آن به جداره پوسته میانی دارد و دلیل آن را عدم خندانی میوه 

شان داد که خندانی میوه ربطی به فشار مکانیکی مغز ندارد و هاي پوك توجیه می نمودند، اما بررسی هاي تکمیلی ن
  .  هر دو به یک اندازه و به یک وزن اند(Unsplit)مغز و پوست پسته هاي خندان و غیرخندان 

     در آزمایشات بعدي ارتباط معکوسی بین میزان تولید درخت با پسته هاي خندان تایید گردید به این معنا که هر چه 
بنابراین .  بیشتر باشد، درصد پسته هاي خندان کمتر می شود و در مقابل درصد پوکی نیز کاهش می یابدبار درخت

درصد پسته هاي غیرخندان و درصد پسته هاي پوك شدیداً با پرباري و کم باري محصول درخت داراي ارتباط نزدیکی 
  . می باشد

ان شدن پسته ربطی به فشار مکانیکی مغز پسته از درون به      آنچه از مطالب فوق استنباط می شود این است که خند
  محصولو هر چهمی گردد بیرون ندارد، یعنی هر چه پسته در درون پوسته استخوانی خود رسیده تر باشد، خندان تر 

  . آن بیشتر باشد، درصد ناخندانی افزایش می یابد
  
  :خندانی میوه پستهناامل موثر در وع -1-1-12-2

با توجه به امکان کاربرد پایه هاي مختلف جنس پسته براي ارقام تجاري، اثرات پایه ها بر روي درصد : پایهنوع       
بررسی هاي انجام شده بر روي درصد ناخندانی میوه بر روي پایه هاي اهلی، . خندانی بدرستی مشخص نگردیده است

و بنه %) 7/15(ترتیب بیشتر از پایه هاي سرخس به %) 6/23(سرخس و بنه نشان داد که درصد ناخندانی پایه اهلی 
می باشد و همانگونه که ذکر گردید این افزایش به دلیل میزان محصول می باشد که در پایه اهلی میزان %) 5/12(

  . محصول حدود دو برابر محصول پایه بنه می باشد، بنابراین درصد ناخندانی افزایش یافته است
بنابراین . می باشد)  احمدآقایی–ابراهیمی % (7-47 ارقام مختلف پسته متفاوت و حدود  درصد ناخندانی بین:نوع رقم

. بایستی دقت نمود که رقم انتخابی ضمن دارا بودن سایر صفات مطلوب بایستی داراي حداکثر درصد خندانی میوه باشد
  . می باشد% 5/24و % 1/19، %4/8درصد ناخندانی ارقام احمدآقایی، اوحدي و کله قوچی به ترتیب 

 عمالً پسته هاي خندان 2 و آسک1بررسی هاي انجام شده نشان می دهد که گرده هاي گل نر ارقام پیترز: نوع گرده
همچنین گرده ارقام سلطانی و ممتاز باعث افزایش درصد پسته . بیشتري نسبت به گرده گل نر آتالنتیکا تولید کرده اند

  . تالنتیکا گردیده استهاي خندان نسبت به گرده هاي بنه و آ

                                                             
5- Peters 
6- Ask 
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همانگونه که ذکر گردید یکی از شاخص هاي رسیدگی محصول پسته هر رقم، درصد خندانی می : زمان برداشت
بنابراین . باشد که با گذشت زمان تا حدود اواخر شهریور ماه و نیمه مهرماه باعث افزایش درصد خندانی می گردد

  . کاهش درصد خندانی را نیز به دنبال داردهنگام ضمن کاهش وزن میوه،  برداشت هاي زود
 تامین میزان آب مورد نیاز گیاه مخصوصاً طی ماههاي اردیبهشت تا اواخر خردادماه و نیز :آبیاري کافی و مناسب

مرداد و شهریور باعث افزایش درصد خندانی میوه می گردد و کمبود یا عدم آبیاري مخصوصاً در اواخر فصل رشد، 
کیفیت آب آبیاري نیز در این مورد دخیل می باشد و افزایش میزان شوري کاهش . را افزایش می دهددرصد ناخندانی 

  . خندانی میوه را بدنبال دارد
وجود مواد غذایی مورد نیاز گیاه عالوه بر ایجاد رشد رویشی مناسب باعث :  تامین عناصر غذایی ماکرو و میکرو
بنابراین عالوه بر تغذیه گیاه در فصل . ود ارزش غذایی محصول می گرددافزایش میزان تولید، افزایش کیفیت و بهب

باعث افزایش درصد خندانی ) B( بر  خواب بر اساس نتایج تجزیه خاك و برگ، محلول پاشی عناصر غذایی مخصوصاً
  . میوه می گردد

آزمایش . داده است انجام هرس هاي زمستانه اثر چندان چشمگیري در خندان شدن پسته نشان ن:هرس زمستانه
هاي اخیر نشان داده اند که با حذف نیمی از جوانه هاي میوه دهنده در هر درخت و جبران آن با تولید میوه هاي بیشتر 
در هر خوشه، حتی همراه با افزایش نسبی پسته خندان، معذالک تفاوت معنی داري با درختان شاهد و هرس نشده 

  . نداشته اند
 زمستانه اثر محدودي در کمیت پسته هاي خندان دارد و همانگونه که قبالً اشاره شد افزایش به هر صورت هرس      

  . یا کاهش درصد پسته هاي خندان غالباً به سال آوري محصول مربوط می شود
  
  
  
  :اثر عملیات پس از برداشت در خندان شدن پسته -2-1-12-2

پس از برداشت و به هنگام حمل و نقل پسته، یا ماندن آن در      با توجه به رطوبت موجود در پوست پسته چنانچه 
کارگاه تحت تاثیر گرماي هوا قرار گیرد، رطوبت آن کم می شود، پوست پسته چروك می خورد و شکاف بین پوست و 

ي مغز پسته دراز و گشادتر می گردد، لذا پسته قبل از ترك باغ داراي درصدي کمتر و بعد از رسیدن به کارگاه دارا
حتی هنگام خشک کردن محصول در کارگاه نیز با افزایش حرارت . درصد بیشتري از پسته هاي خندان می باشد

  . ها، شکاف پوسته ها عریض تر و بیرون آمدن مغز از پوست استخوانی آسان تر می گردد خشک کن
  
  :          پوکی و عوامل موثر در آن -2-12-2
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یا در اثر سقط جنین ایجاد می شوند ) پارتنوکارپی(ته که در اثر عدم انجام گرده افشانی      تولید میوه هاي فاقد مغز پس
پوکی ارقام پسته اهلی . تولید میوه هاي پوك یکی از خصوصیات گونه هاي مختلف پسته می باشد. را پوکی می گویند

، سال آوري و شرایط تغذیه اي و حتی میزان پوکی بر حسب نوع رقم، پایه، گرده. در اکثر مناطق پسته کاري وجود دارد
 منحنی رشد میوه پسته 2 و 1رشد میوه هاي پوك همانند میوه هاي مغزدار در مراحل . شرایط محیطی تغییر می کند

این میوه ها . در نتیجه میوه ها عمالً به اندازه طبیعی می رسند.  هیچ گونه رشدي وجود ندارد3می باشد ولی در مرحله 
دن به رنگ سبز روشن باقی می مانند و تغییر رنگ، نرم شدن پوست سبز و سهولت جدا شدن پوست در هنگام رسی

پوکی عارضه اي است که در دو مرحله از طول دوره رشد مغز . سبز از پوست سخت در این نوع میوه ها انجام نمی شود
  . پسته اتفاق می افتد

  
  : (Fruit Set)نگام بار نشستن  ه به-الف

ز گرده افشانی و لقاح، عمل تشکیل میوه اتفاق می افتد، در این مرحله به دلیل عدم وجود گرده یا عدم رشد      پس ا
مناسب لوله گرده و تلقیح نامناسب، باروري و لقاح انجام نمی شود ولی میوه تشکیل می گردد و این میوه بدون جنین 

  .  می شوند و پوك هستندمی باشد که اصطالحاً میوه هاي پارتنوکارپ نامیده ) مغز(
     کمبود عنصر بور در ایجاد این عارضه نقش اساسی دارد زیرا این عنصر در تکمیل رشد لوله گرده بسیار موثر می 

  . باشد
  
  : اوایل دوره رشد مغز-ب

ونی پسته      دومین مرحله از عارضه پوکی مغز پسته در تیرماه وقتی است که باید جنین تلقیح شده در داخل پوست در
آغاز به رشد کند، ولی رشد آن متوقف و اصطالحاً جنین آن سقط می شود که مجدداً میوه هاي پوك را ایجاد می 

وجود مواد ذخیره اي کربوهیدراته در کاهش درصد پوکی نقش موثري دارد و این مسئله با تنک کردن میوه . نمایند
این آزمایش با هرس کردن درختان نیز به اثبات رسیده . استهاي یک خوشه قبل از رشد مغز پسته به اثبات رسیده 

  . است
  : عوامل موثر بر پوکی محصول -1-2-12-2
 و 18، 15پایه اهلی داراي درصد پوکی کمتري نسبت به پایه هاي سرخس و بنه می باشد و به ترتیب :  نوع پایه-
  . درصد می باشند3/18
متفاوت است که کمترین آن مربوط به رقم سیف الدینی و % 5-38درصد پوکی ارقام مختلف بین :  نوع رقم-

  . است48بیشترین آن مربوط به رقم فندقی 
  .  گرده هاي بنه و آتالنتیکا باعث افزایش درصد پوکی نسبت به گرده اهلی می گردند: نوع گرده-
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  رنرمالکمبود برخی عناصر غذایی باعث سقط جنین و ایجاد پوست استخوانی غی : شرایط تغذیه-
  .  می گردد

  . کمبود آبیاري اثرات بیشتري بر درصد پوکی محصول نسبت به ناخندانی دارد:  آبیاري-
  . شدیداً موثر است و در سالهاي کم بار، درصد پوکی بیشتر می باشد:  سال آوري-
   . تنک کردن خوشه و کاهش تعداد آنها باعث افزایش درصد پسته هاي مغزدار می گردد: هرس کردن-
افزایش درجه حرارت و آفتاب سوختگی باعث سقط جنین و در نتیجه افزایش درصد پوکی می :  شرایط محیطی-

  . گردد
  
  :          زودخندانی -3-12-2

این حالت .      زودخندانی عارضه اي است که طی آن پوست سبز پسته و پوست استخوانی همزمان شکاف برمی دارد
ست سبز پسته هنوز از پوست استخوانی آن جدا نشده است و در نتیجه مغز در معرض هواي زمانی اتفاق می افتد که پو

  . آزاد قرار می گیرد
می باشد و یکی         با توجه به تحقیقات انجام شده، یکی از مراحل مهم آلودگی پسته به آفالتوکسین، زمان داشت 

 بنابراین شناسایی پسته هاي زودخندان و عوامل موثر در .از عوامل عمده آلودگی وجود پسته هاي زودخندان می باشد
  . ایجاد و کنترل آن می تواند نقش اساسی در تولید محصول سالم داشته باشد

در پسته .      زودخندانی در پسته، با حالتی که در آن پوست سبز پسته بصورت نامنظم شکاف برمی دارد، تفاوت دارد
داشتن پوست استخوانی، پوست سبز هم شکافته می شود ولی در پسته هاي شکاف هاي زودخندان، در هنگام شکاف بر

  . نامنظم پوست سبز در محل دیگري غیر از محل خندان شدن پسته به صورتی نامنظم شکاف برمی دارد
  درصد آنها دو هفته قبل از10-30 درصد پسته هاي زودخندان بیش از چهار هفته و 15-45     با توجه به اینکه 

برداشت تشکیل می شوند و تا زمان برداشت نهایی مدت طوالنی روي درخت باقی می مانند، فرصت مناسبی براي 
  . حمله آفات و توسعه عوامل قارچی ایجاد می شود

تحقیقات انجام شده در شرایط رفسنجان نشان می دهد که در . درصد زودخندانی در ارقام مختلف متفاوت است      
 شاه پسند و اوحدي عارضه زودخندانی وجود ندارد و در ارقام ایتالیایی، احمدآقایی، اکبري و کله قوچی ارقام قزوینی،

بیشترین درصد زودخندانی مربوط به ارقام لک سیریزي، ممتاز تاج آبادي و ابراهیم  آبادي . کمتر از یک درصد می باشد
ه آفالتوکسین در باغ از ارقامی که درصد زودخندانی بنابراین الزم است به منظور کاهش آلودگی پسته ب. می باشد

  . کمتري دارند، استفاده شود



  
  
  
  

 25                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

      فاکتورهاي مختلفی از جمله نوع رقم، پایه، بافت خاك، دور و زمان آبیاري، سیستم آبیاري، مواد غذایی و استرس
ند و بررسی دقیق این عوامل هاي دمایی از جمله عواملی هستند که می توانند بر روي درصد زودخندانی موثر باش

   .ضروري می باشد
  
  1 سال آوري-4-12-2

سال آوري یک پدیده فیزیولوژیکی است که تولید منظم میوه را بهم می زند و باعث می شود که در یک فصل       
الوه این چنین تولید غیر منظم محصول ع .سال زراعی محصول زیاد و در سال بعد محصول کمی تولید شود زراعی یا

بازار و تجارت میوه را خراب می کند همچنین سالی که محصول زیاد است کیفیت  بر اینکه در اثر نوسان تولید،
درخت در سال پر محصول ضعیف تر و حساستر نسبت به آفات و .محصول در اثر زیادي محصول نیز پایین می آید

 یفیت محصول در تجارت آن خیلی مهم است،مخصوصاً این پدیده فیزیولوژیکی در پسته که ک) 44.(امراض است
سال پر  سالی که بار درخت زیاد است خندانی به میزان خیلی چشمگیري کاهش می یابد،. مشکل آفرین تر بوده است

همچنین مشخص شده سالی که محصول  درصد میوه هاي دفرمه بیشتر می شود، محصول همچنین درصد پوکی و
Verticilum dahlia   تري نسبت به قارچ خاکزيسنگین است درخت خیلی حساسیت بیش لذا در . پیدا می کند 

  . این درخت محصول منظم از نظر تجارت و هم از نظر کیفی براي باغدار خیلی شایسته است
مکانیسم سال آوري در پسته با درختان دیگر متفاوت است در درختان دیگر در سال پرمحصول میوه ها از گل انگیزي 

نه گل زیاد ممانعت کرده و باعث تولید کم در سال بعد می شود ولی در پسته در سال پرمحصول جوانه به و تشکیل جوا
اما اکثر آنها در مردادماه هنگام شروع رشد و نمو جنین ریزش می نماید و لذا در سال بعد . اندازه کافی تشکیل می شود

ل آوري پسته انجام شده هنوز دقیقاً علت اصلی سال مطالعاتی که تاکنون بر روي سا. محصول کمتري تولید می شود
ها و مواد یت آوري را در این گیاه مشخص ننموده است ولی آن چه که از تحقیقات بر می آید، رقابت براي متابول

اکثر متخصصان در این رشته عامل اصلی سال . غذایی نمی تواند عامل ریزیش و متقابالً عامل باردهی نامنظم باشد
ولی . ا در این گیاه به هورمون و یا هورمون هایی که در گیاه به طور طبیعی تولید می شود، نسبت می دهندآوري ر

  . محققان تا کنون موفق نشده اند هورمون و یا هورمون هایی را که با سال آوري این گیاه در ارتباط هستند، بیابند
زیادي شده و مشخص شده که هورمون هایی مصنوعی و در مورد کنترل سال آوري در پسته گیاه هم مطالعات       

همچنین . تنک کننده هایی شیمیایی و بازدارنده ها هیچکدام قادر نیستند میزان سال آوري را کاهش و یا کنترل کنند
  .مشخص شده که چند هرس خواب بعد از سال پر محصول میزان سال آوري را به طور قابل توجهی کاهش می دهد

  
  : ط آب و هوایی مورد نیاز شرای -13-2

                                                             
1- Alternate Bearing 
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هاي گرم، خشک و طوالنی همراه با زمستان  مناطق مناسب و مستعد کشت درختان پسته بایستی داراي تابستان      
  :مورد بحث قرار می گیرد در ادامهعمده عوامل محیطی مورد نیاز درختان پسته . سرد و معتدل باشند

  
  : (Latitude) عرض جغرافیایی -الف
اما کشت و پرورش درختان .  درجه شمالی قرار گرفته اند24-42طور کلی درختان پسته در عرض جغرافیایی ب      

در زیر عرض جغرافیایی برخی از مناطق پسته کاري ایران .  درجه شمالی واقع شده است27-37پسته ایران در عرض 
  :ذکر گردیده است

  
  36   16           قزوین         30  24ْرفسنجان    َ
  36     10           دامغان     30  17کرمان        
  28  13  خاش                   30 48زرند           
  32    20    اردکان                        29  27سیرجان     

  
  : (Altitude) ارتفاع از سطح دریا -ب

براي بعضی گونه ها ارتفاع مناسب . یا قرار گرفته اند متري از سطح در900-1800درختان پسته عمدتاً در ارتفاع       
 40 متر در شهرستان سرخس و 260(امروزه کشت و کار پسته در ارتفاعات پایین تر .  متر ذکر شده است3000-700

 برخی از مناطق پسته ارتفاع از سطح دریا. انجام گرفته و محصول مناسبی نیز تولید می نمایند) متر در شهرستان گنبد
  :ذکر گردیده استدر زیر کاري ایران 
   متر1290     قزوین          متر1510 رفسنجان 
   متر 1170     دامغان         متر1845کرمان     
   متر    1410     خاش      متر1655زرند       
   متر1035                              اردکان   متر1735سیرجان  

  
  :(Temperature) درجه حرارت -ج

در تابستان + 42دماي مناسب براي کشت و پرورش درختان پسته در دامنه وسیعی قرار می گیرد، بطوریکه دماي ْ      
البته میزان مقاومت بر حسب مرحله رشد گیاه، سن گیاه، نوع .  در زمستان را بخوبی تحمل می نماید-cْ20 دماي و 

نسبت به سرماي دیررس بهاره حساس می باشد و دماي انجماد و پسته . رقم، وضعیت تغذیه و آبیاري متفاوت می باشد
الزم به ذکر است میزان خسارت با توجه به مرحله رشد گیاه، . حتی نزدیک به آن نیز خسارت فراوانی ایجاد می نماید

باعث از گرماي زودرس بهاره . نوع اندام گیاهی، زمان وقوع سرما و مدت زمان سرما و میزان برودت متفاوت می باشد
بین بردن گل و میوه در ابتداي فصل و گرماي بیش از حد در زمان مغز بستن و رشد مغز میوه باعث سقط جنین و 

  .افزایش درصد پوکی میوه می گردد
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  :(Relative humidity) رطوبت نسبی -د

د، البته وجود مقادیر کمتر باش% 35براي داشتن حداکثر محصول، میزان رطوبت نسبی در تابستان، بایستی کمتر از       
افزایش رطوبت نسبی در زمان . زیرا باعث کاهش بیماریهاي قارچی می شود. رطوبت نسبی نیز توصیه شده است

افزایش رطوبت نسبی . گلدهی و گرده افشانی باعث کاهش بازده گرده افشانی و در نتیجه کاهش تشکیل میوه می شود
  .می گردد هاي قارچی ريدر زمان رسیدن میوه باعث گسترش بیما

  
  : (Chilling Requirment) نیاز سرمایی -هـ

درختان پسته همانند سایر درختان میوه خزان دار جهت توسعه و تکمیل رشد جوانه ها، احتیاج به حداقل تعداد       
اي مورد نیاز در این تعداد ساعت سرم.  در طول دوره خواب زمستانی دارندcْ7ساعات سرماي معینی با دماي کمتر از 

نیاز سرمایی ارقام پسته .  ساعت ذکر کرده است1000کرین نیاز سرمایی رقم کرمان را . ارقام مختلف متفاوت می باشد
 دهی، گل عدم تامین نیاز سرمایی درختان پسته باعث تاخیر در گل.  ساعت متفاوت می باشد600-1000ایران حدود 

دهی روي شاخه هاي رشد  هاي ساده و غیرطبیعی و گل گ، تولید برگدهی نامنظم، کاهش تعداد برگچه هاي بر
 .فصل جاري بصورت انتهایی و جانبی می شود

  
  : (Wind) باد -و

دهی الزامی است ولی بادهاي گرم و خشک،   در زمان گلkm/h 10وجود بادهاي مالیم با سرعت حدود       
 زش بادهاي تند و شدید در زمان پیوند و نیز در تربیت نهالو. طوفانی و همراه با گرد و خاك مشکل ساز می باشند

وزش بادهاي تند و طوفانی در طول دوره رشد میوه نیز باعث ریزش میوه ها قبل . هاي جوان تاثیر نامطلوبی می گذارد
  .از مغز بستن و حتی در زمان رسیدن میوه نیز می گردد

  : (Rain) باران -ز
این مشکالت از . هی، رشد میوه، زمان رسیدن و برداشت محصول مشکل ساز می باشدبارش باران در زمان گلد      

 و ایجاد محیط مساعد رشد عوامل قارچی ، حرکت کند گردهطریق افزایش رطوبت نسبی محیط باغ، شستشوي کالله
  . می باشد

  
  : (hailstone) تگرگ -ح
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وي گل، میوه، برگ و حتی شاخه و تنه درختان بارور و تگرگ در ابتداي فصل رشد باعث ایجاد خسارت شدید بر ر      
اندازه دانه هاي تگرگ، شدت بارش، مدت بارش، زمان بارش و مرحله رشد گیاه از جمله عواملی . نهال می گردد

  :نحوه خسارت تگرگ در درختان پسته شامل. هستند که بر روي شدت خسارت تگرگ موثر می باشند
  پارگی و از بین رفتن برگ - 
   از بین رفتن شاخه رشد فصل جاري و جوانه انتهائی -
  پارگی و ایجاد شکاف در پوست درخت -

 ـ ایجاد زخم و پارگی پوست میوه
 ـ ریزش میوه ،خوشه و برگ

  .ـ ازبین رفتن و ریزش جوانه هاي گل در حال توسعه
  
  : (Snow) برف -ط

یریت نگهداري باغ بطور صحیح نباشد، باعث خسارت، بارش برف هاي زمستانه مخصوصاٌ در مناطق شور که مد      
  .کاهش محصول و خشکی درختان می گردد

 . میباشد1-2هاي اقلیمی مناسب ، قابل تحمل و نامناسب پسته به شرح جدول  بطور کلی شاخص
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  شاخصهاي اقلیمی مناسب ، قابل تحمل و نامناسب پسته- 2-1جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نامناسب  قابل تحمل  مناسب  واحد  شاخص
  -  -   درجه شمالي۲۷-۳۷  درجه  عرض جغرافيايي

 و بيش از ۲۰۰کمتر از   ۲۰۰-۹۰۰ و ۱۸۰۰-۲۲۰۰  ۹۰۰-۱۸۰۰  متر  ارتفاع از سطح دريا
۲۲۰۰  

 ساعت بين صفر ۱۰۰۰  ساعت  نياز سرمايي
   ساعت۶۰۰کمتر از    ساعت۷۰۰   درجه سانتيگراد۷تا 

  ۴۲و بيشتر از ۲۰کمتر از  ۲۰-۲۴و۳۶-۴۲  ۲۵-۳۵  درجه سانتيگراد  ماي محيط در فصل رشدد
  ۳۰و بيشتر از ۱۰کمتر از  ۱۰-۱۵ و ۲۳-۳۰  ۱۶-۲۲  درجه سانتيگراد  دماي محيط در زمان گرده افشاني
  ۶۰بيش از   ۳۶-۶۰  ۲۵-۳۵  درصد  رطوبت محيط در فصل رشد

  ۷۰بيش از   ۲۵-۳۴ و ۵۱-۶۵  ۳۵-۵۰  درصد  رطوبت محيط در زمان گرده افشاني
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  سومفصل 
  

خسارتهاي وارده تحت 
پوشش بيمه به محصول 

 پسته
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  فصل سوم
 خسارتهاي وارده تحت پوشش بیمه به محصول پسته

 ين اله جوانشاه   اعضای پور و اماد علیل پور،حمی اسماعی پور علي تاج آبادی، علين حکم آبادیحس: سندگانینو
  قات پسته کشوری موسسه تحقیئت علمیه

  
  :حصول پسته خسارتهاي وارده تحت پوشش بیمه به م-3 

هاي قهري طبیعت  در موارد ذیل در چند سال اخیر  محصول پسته را تحت تاثیر قرار داده  بطور کلی خسارت      
 :است

  
    : سیل-1-3

رسوب گذاري  امالح و مواد شیمیایی و منظور از سیل آن خسا رتی است که موجب شستن خاك، انتقال نمک و      
ه در نتیجه کا هش ک ، خوابانیدن وکندن  درخت خواهد شد، 1 باعث ایست آبیشود وهم چنین به داخل باغ می

 کانالهاي آبرسانی را از بین ببرد بطوریکه در اثر عدم  و وسایل،چنانچه جریان سیل منابع. محصول را موجب می گردد
 . گردد آبیاري به موقع افت محصول ایجاد شود این مورد هم مانند خطر سیل قلمداد می

  
   : زلز له -2-3
موقع ه گردد که دراثر عدم آبیاري ب عاملی است که باعث رانش زمین و غیر قابل استفاده شدن منابع آ ب می       

 .باغات کاهش محصول را در پی خواهد داشت
  
  تگرگ-3-3 

 15 حد اکثر  بارش دانه هاي یخ در ابعاد و اندازه هاي مختلف است که مدت آن بسیار کوتاه و معموال تگرگ،      
تگرگ در ابتداي فصل رشد باعث ایجاد خسارت شدید بر روي گل، میوه، برگ و حتی ). 3-1شکل (دقیقه می باشد 

                                                             
 به دليل کمي اکسيژ ن و در نتيجه  شد ن فعا ليت ريشه هاهايست آبي عبارت ا زغرق شد ن ريشه ها در آ ب ا ست که منجر به  کند - ۱

دنبا ل خو ه شود و ريزش شکو فه ها و ميوه ها ي تازه تشکيل يافته را ب باعث تشکيل طبعقه جدا کننده در دمگل و دم ميوه تازه مي
  .اهد دا شت
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اندازه دانه هاي تگرگ، شدت بارش، مدت بارش، زمان بارش . رددگبرگ و شاخه نهال می  شاخه و تنه درختان بارور و
  . روي شدت خسارت تگرگ موثر می باشندکه بر و مرحله رشد گیاه از جمله عواملی هستند
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 آ ثار ضربا ت تگر گ -3-1شکل 
 
 
 
 

  : پسته به شرح زیر می باشد هايعالئم و نحوه خسارت تگرگ در باغ
  ) 3-3شکل (پارگی و از بین رفتن برگ درخت  -1
 )3-2شکل (د فصل جاري و جوانه انتهایی آسیب دیدگی شاخه هاي رش -2
 )3-4شکل (پارگی و ایجاد شکاف هاي طولی در پوست  -3
 )3-5شکل (ایجاد زخم در پوست   -4
 )3-6شکل (ایجاد نقاط سیاه رنگ روي میوه -5
 )3-7شکل (ایجاد سوراخ روي میوه هاي در حال رشد   -6
 ریزش میوه هاي موجود بر روي خوشه  -7
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 ه هاي میوه به طور کامل در اثر برخورد دانه تگرگریزش خوش -8
  دهی جوانه هاي گل جانبی در حال توسعه  تحریک گل -9

 :خسارت تگرگ در مراحل مختلف رشد و نمو پسته متفاوت بوده و به شرح ذیل می باشد
  

 : مرحله متورم شدن جوانه ها –الف 
گردد  ه ها و شکستن شاخه هاي حامل جوانه هاي گل میبارش تگرگ در این مرحله منجر به مصدوم شدن جوان      

  ).3-2شکل (
  

 : مرحله ظهور شکوفه ها –ب 
 ها در این مرحله هگردد که از بین رفتن شکوف باعث ریزش و صدمات مکانیکی به شکوفه هاي تازه روئیده می      

   . سنگین و کاهش چشمگیر محصول می شود هايباعث خسارت
  

 :  گها  مرحله ظهور بر–ج 
به ریزش و یا پاره شدن برگها شده و در نتیجه کاهش عمل فتوسنتز و عملکرد محصول را به دنبال خوا هد  منجر      

   .دا شت
 
 : میوه تشکیل مرحله –د 

) اپی کا رپ(و صدمات مکانیکی به پوست خارجی میوه  ) خسارت کمی(سبب ریزش میوه هاي تازه تشکیل یافته       
  .گردد دن میوه میبد شکل ش و
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  اثر خسارت تگرگ بر روي جوانه هاي رویشی  و زایشی-3-2شکل 

 
 

 
  بین رفتن درختان در اثر خسارت تگرگ   پارگی و از-3-3شکل 



  
  
  
  

 36                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  
   در اثر خسارت تگرگهاي طولی در پوست  پارگی و ایجاد شکاف-3-4شکل 

  
   در اثر خسارت تگرگ ایجاد زخم در پوست-3-5شکل 
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  در اثر خسارت تگرگ ایجاد نقاط سیاه رنگ روي میوه-3-6شکل 

  



  
  
  
  

 38                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  
    در اثر خسارت تگرگ ایجاد سوراخ روي میوه هاي در حال رشد-3-7شکل 

  
    در اثر خسارت تگرگ ریزش میوه هاي موجود بر روي خوشه-3-8ل شک
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  : سرما و یخبندا ن-4-3
گراد و چند درجه با التر می با شد که سرماي بهاره میتواند  منظور از سرما کاهش دما به حدود صفر درجه سا نتی      

  .اید شاخه خسارت وارد نم  جوانه و، میوه، برگ،به اندام هاي مختلف مانند گل
 اثر یخبندان آب درون و منظور از یخبندان کاهش دما تا چند درجه زیر صفردر زمستان و بهار می باشد که بر      

برون سلولی منجمد شده و موجب مرگ سلول و متال شی شدن آوندهاي آبکش و چوبی و در نهایت با قطع جریان 
  .گردد ب از بین رفتن کامل درخت می یخبندان زمستانه موج. غذایی بافت گیاه منهدم می گردد

 
  :سرماي بهاره -1-4-3
این نوع خسارت در اوایل بهار و پس از . بیشترین خسارت باغات پسته مربوط به این گروه بود در چند سال اخیر        

ت میزان سرما و مد(با توجه به شدت سرما . بیدار شدن درخت بدلیل وجود سرماي دیررس بهاره صورت می گیرد
  :میزان خسارت متفاوت و به شرح زیر است) زمان

  خسارت در جوانه هاي گل -
  از بین رفتن کیسه جنینی  -
  عقیم شدن گرده ها -
  ها در اثر یخ زدگی  سیاه شدن تخمدان و سایر بافتهاي گل بدلیل مرگ سلول -
  ها در اثر یخ زدگی  سیاه شدن تمامی خوشه گل بدلیل مرگ سلول -
 انه هاي رویشی، برگها و شاخه ها خسارت در جو -
   سیاه شدن قسمتی یا کل بافت رویشی ها بدلیل پاره شدن غشاء سلولی در اثر یخ زدگی و نهایتاً از بین رفتن سلول -

وك و حاشـیه برگهـا        خسارت از سمت بافتهاي جوان به سمت بافت          هاي قدیمی تر توسعه می یابـد یعنـی ابتـدا ـن
  . صورت افزایش سرما تمام سطح حالت لهیدگی پیدا می کندصدمه می بیند و در 

الزم به توضیح است ثبت آمار هواشناسی و تعیین وسعت خسارت می تواند راهنماي خوبی جهت تعیـین ایـن نـوع                 
  .خسارت باشد

 این محـصول   ،)گراد زیر صفر    درجه سانتی  15-20حدود  (علیرغم مقاومت خوب درختان پسته به سرماي زمستانه                
نسبت به سرماي بهاره  بسیار حساس بوده و تقریباً  هر ساله به صـورت  موضـعی و محـدود خـساراتی در اثـر سـرماي            

 نیـز  1320 و 1310در سـالهاي  . بهاره بوجود می آید که ممکن است به دلیل محدود بودن اهمیت چندانی نداشته باشـد    
 بودن سطح زیرکشت پسته، پایین بودن ارزش اقتصادي محـصول و   خسارت سرمازدگی وجود داشته که  به دلیل محدود        

باال بودن ارزش اقتصادي محصوالت زراعی در مناطق پسته کاري چندان قابل توجـه نبـوده و خـسارت سـرما تنهـا بـه          
  . بخشی از درآمد و گروه خاصی از باغداران متوجه گردیده است
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ه دلیـل      نیز سرمازدگی درختان پسته وج 1358در سال          ود داشته و در هشتم اردیبهشت ماه اتفاق افتاده اسـت کـه ـب
 فـروردین مـاه   23-25با این وجـود سـرمازدگی پـسته کـه در         ). 7-3شکل  (زمان وقوع سرما، میزان خسارت شدید بود        

شـده  بـرآورد  % 30-%90 اتفاق افتاد، در تاریخ پسته بی سابقه بوده است و میزان خسارت در مناطق مختلف بـین           1376
 يا هـ خـسارت کلـی سـرمازدگی در بـاغ    . محصول آن سال دچار خسارت گردید% 60-%70طور متوسط حدود ه بود و ب  

  . برآورد شده بود  ریال  میلیارد6/796حدود  در سال مذکور پسته استان کرمان 
پـسته در  % 30 ، نیـز بطـور متوسـط   1383همچنین در سال . محصول در اثر سرما از بین رفت% 50، 1376در سال        

 اکثر باغداران وابسته به اقتـصاد   استان کرمان و برخی از مناطق پسته خیز از بین رفت و بخصوص در استان کرمان که               
 نیـز در برخـی منـاطق پـسته کـاري اسـتان       1384در سال   . تک محصولی بودند ضربات سنگینی به باغداران وارد نمود        

 در سـال  رامعـضل   اهمیـت مبـارزه بـا ایـن     دي که رموا .هاره از بین رفتمحصول پسته در اثر سرماي ب     % 60کرمان تا   
  : به شرح ذیل می باشددهد  نشان می 1384
  . میلیارد تومان برآورد گردید420 میزان خسارات سرمازدگی درختان پسته در استان کرمان بیش از 1384در بهار ) الف
  .میلیارد تومان تجاوز کرد 24میزان غرامت پرداختی توسط صندوق بیمه از رقم ) ب
 بخـش کـشاورزي بـوده    اتها و بخشودگی کارمزد وام ها از مطالبـ       تمدید وام  ،هاي بالعوض   هر ساله پرداخت کمک   ) ج

  .است
  
  :ارتباط آن با مسایل بیولوژیکی درختان میوه سرماي بهاري و -2-4-3

 ولید سرما درمنطقه اطالعات کافی داشته باشد،پرورش دهنده درختان میوه سردسیر نه تنها از چگونگی وکیفیت ت      
نیز بداند واقتصادي ترین ومؤثرترین  را براي انواع درختان میوه مورد پرورش خود بلکه الزم است درجه بروز خطر،

تا حد  .در وقت ضرورت بکار برد و یري از صدمات وخسارات وارده از این بالي طبیعی یاد بگیردگطرق مبارزه وجلو
مورد درجه بروز خطر براي انواع درختان مثمر  در و چگونگی بروز سرماي محلی توضیحات داده شده،درباره 

  وارده ازتطرق تشخیص درجه خسار و تولید میوه ومراحل اولیه رشد شدن گل تا زمان ظهور غنچه وباز از سردسیري،
 . صول صحبت خواهیم کردمیزان مح عکس العمل هرنوع درخت میوه درمقابل آن و و وفه هاکسرما به ش

 
  :درجه بروز خطر -3-4-3

زمان هاي  میزان مقاومت ودوام انساج مختلف نباتات برحسب نوع وجنس آنها و حاالت مختلف تکامل، در      
دماهاي بحرانی وقوع آسیب در سه مرحله گل، جوانه در حال . مختلف رویش، درمقابل حرارت هاي پایین متفاوت است

 ساعت در 2 درجه سانتی گراد به شرط قرارگیري درخت به مدت حدود -4 و -2،  +2به ترتیبرکود نه باز شدن و جوا
ترین و جوانه هاي باز نشده مقاوم ترین اندام در مقابل  هاي باز شده حساس بنابراین گل. این دماها تعیین گردید
 .استرس افت دما هستند
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  :انجماد درون سلولی-4-4-3
 اتفـاق نمـی     برسـد  گراد ی  درجه سانت-10سرماي هوا به که  در درون سلول معموالً حتی زمانی    شکل گیري یخ          
اتی سـلول  یـ خ  غـشاهاي ح یـ د در اثر رشـد و توسـعه بلورهـاي     ول شیخ تشکی در درون سلول بلورهاي      زمانی که . افتد
مجزاي ناگهـانی و یـا بـه تـدریج     هاي پارانشیمی می تواند با دو روش          یخ بستن درون سلولی سلول     .ب می شوند  یتخر

فوراً تیره مـی شـوند و هنگـامی کـه یـخ       ها   تمامی سلولدهنگامی که یخ بستن ناگهانی صورت می گیر      . صورت گیرد 
االي سـوپر کولینـگ     . پروتوپالست قابل رویت خواهد بود  دربستن ناگهانی نباشد گسترش یخ       درجه زیاد سرما و درجه ـب
شیم اشـعه آونـد چـوبی      . ترندجهت یخ بستن ناگهانی مناسب     در شرایط معمولی یخ بستن درون سلولی، سـلولهاي پاراـن

بـه ایـن دلیـل اسـت کـه پارانـشیم اشـعه        .  عمیق باعث مرگ سلولها خواهد شد     درختان میوه پس از یک سوپرکولینگ     
  .ستهاي درختان میوه در مقابل دماهاي پایین زمستان ا آوندي، آوند چوبی یکی از حساس ترین بافت

  
  : انجماد برون سلولی-5-4-3
سـطح  (یـخ در خـارج از پروتوپالسـتها    ) معموالً این حالت در طبیعت اتفاق مـی افتـد    (اگر هوا تدریجاً سرد شود                

  . تشکیل می شود) سلول، فاصله میان  پروتوالست و دیواره سلولی
تشکیل شده در خارج از سلول است، آب از میـان غـشاي     به علت اینکه فشار آب سلول بیشتر از فشار آب در یخ                    

ت   . پالسمایی به طرف یخ موجود در فضاي بین سلولی منتشر خواهد شد و حالت پالسـمولیز ایجـاد مـی شـود          اگـر حاـل
ها آسیب دیده و در حالت استحالل باقی خواهند ماند، ولی اگـر پالسـمولیز خیلـی شـدید               پالسمولیز شدید باشد، سلول   

ها می توانند آب جذب کرده و دوباره فشار اسـمزي و فعالیـت متابولیـسمی خـود را از         د از گرم شدن هوا سلول     نباشد بع 
  .سر بگیرند

 کامبیوم و آوندهاي چوبی در ساقه هاي درختان تـشکیل شـود و آب از قـسمتهاي        فاصل  اگر بلورهاي یخ در حد             
 پوسـت یکـی از عمـده تـرین      ترکیدن. جاد شکاف در پوست می شوندیخ نزده ریشه به سمت باال انتقال یابد، موجب ای    

در .  و زرد آلو در نواحی گرمتر براي پرورش درختان میـوه اسـت   M9خسارات بر روي پایه هاي کوتاه کننده سیب نظیر          
  . اما تجمع هواي سرد باعث ایجاد آسیب در تاج درخت می شود،این نواحی یخ زدگی خاك صورت نمی گیرد

جوانه ها به تدریج که رشد می کنند به سرمازدگی نیز حساس تر و آسیب پـذیرتر مـی شـوند بـه طـوري کـه در                  
هـا و   دهـی و پـس از آن، گـل    که طی گل مراحل اولیه نمو  به سرما و صدمات ناشی از آن مقاوم تر هستند،  در حالی             

  .دیدگی شدید خواهند شدگراد دچار آسیب   درجه سانتی-5 تا -2میوه هاي جوان با سرماي 
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  : روشهاي ایجاد  و مشاهده عالئم سرما زدگی-6-4-3
  :مشاهده عالئم سرما زدگی از طریق انجمادهاي طبیعی) الف
 را جمـع آوري   مفیـدي  با مشاهده عینی نحوه ادامه حیات گیاهان  پس از انجماد هاي طبیعی می توان اطالعات                   
درجه این آسـیب هـا را   . عیین ماهیت  و نیز تناوب خسارت هاي سرمایی را میسر می سازد     این شیوه ارزیابی ارقام ت    . کرد

می توان از طریق یک سیستم برآورد عددي محاسبه نمود و از آنجایی که تمامی باغ تحت تاثیر قـرار گرفتـه اسـت بـه               
  .راحتی می توان تعداد زیادي نمونه را مورد بررسی قرار داد

  
  :هاي قابل حمل  از طریق انجماد گیاهان در محل طبیعی خود در درون اتاقایجاد سرما زدگی)  ب

این شیوه را می توان در هر فصل یا فصول مورد نظر روي تمام درخت یا شاخه هـایی از آن بـه کـار بـرد و سـرما                           
اغ    در آن زیرا. ترین روش به تکنیک هاي انجماد طبیعی است     این روش نزدیک  . زدگی را بررسی نمود     تمام درختـان ـب

فضاي محدود این اتاق ها  و محدودیت تعداد آنها به خـاطر هزینـه سـنگین از معایـب         . در جریان فرآیند قرار می گیرند     
  .این روش است

  
  :هایی از درخت در اتاقکهاي انجماد آزمایشگاهی ایجاد  سرمازدگی به  طریق انجماد قسمت)  ج

ه بافـت در       جماد قسمت شیوه معمول ایجاد سرمازدگی، ان           هایی از گیاه در آزمایشگاه  و ارزیابی آسیب هـاي وارده ـب
اغ کنتـرل     معموالًدر آزمایشگاه می توان درجه حرارت را به طور دقیق تري. اثر قهوه اي شدن است      نسبت به شـرابط ـب

ه هـا را بررسـی کـرد و     هاي آزمایشگاهی این امکان را می دهند که در زمان کوتاهی تعداد زیـادي از         روش. نمود نموـن
برابـر   LT50  یـا  T50می رسـد، معمـوالً    50 %در درجه حرارتی که آسیب به . مقادیر حرارتی کشنده را تعیین نمود
  .برآورد مقاومت مطلق به کار می رود

  
  :صدمه سرمازدگی  وتعالیم خسار -7-4-3

براي اطالع دقیق ترضرورت . باشد  میسر نمیاسنجدم ناشی از سرما، تنها با مالحظه درجه خسارتین میزان یتع      
اتفاقی چیده و به دقت تخمدان آنهارا  وفه را به طورککرده چندین ش   بعد از شب که سرما بروز،هاي ظهر دارد نزدیک
اي  بلکه باید با معاینه تخمدان و دانه هکرد  اشتباه به ظاهر سالم باشند، ولی نباید هاممکن است گل برگ. معاینه کرد

صدمه دیدن آ نها اطالع حاصل  هستند، از سالمت یا) گل برگ ها (درون آن، که لطیف تر از انساج احاطه کننده آنها 
اگر اینها سالم وسبز بودند دراکثر . دانه هاي بذر معموال حساس ترین اعضا در مقابل سرما میباشند کرد زیرا تخمدان و

  :در درختان پسته نحوه خسارت  در موارد ذیل دیده می شودطور کلی ه  ب.شود موارد گل، سالم تلقی می
  ). 3-9شکل (خشک شدن  و ریزش جوانه هاي گل  -1
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 در ابتـداي فـصل ایـن مـورد       ).3-10شـکل   (پژمردگی، سیاه شدن و نهایتاً خشکیدگی سرشاخه هاي تازه روئیده             -2
 .دهی همزمان دارند دهی و گل بیشتر در ارقامی صادق است که برگ

   ).3-11شکل( تحریک رشد رویشی در جوانه هاي گل در حال توسعه -3
  ). 3-12شکل(   تحریک رشد رویشی جوانه هاي جانبی و شاخه زایی زیاد -4
هـاي اولیـه     دماهاي نزدیک به صفر تغییراتی در مغز میوه بوجـود مـی آورد بطـور مثـال در رقـم کلـه قـوچی بـرگ           -5
  . بزرگتر از اندازه طبیعی خود می شونددرون لپه ها تحریک  و ) کوتیلدون(
  . پوکی محصول می گردد   اگر بروز سرما همزمان با تشکیل جنین باشد، باعث سقط جنین کامل و نهایتاً -6
  تحریک و ایجاد سال آوري کـه متعاقبـاً افـزایش اونـس، درصـد ناخنـدانی و درصـد پـسته هـاي ریـز را در سـال                       -7

  .پرمحصول به دنبال دارد
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  )عکس از علی اسماعیل پور (خشک شدن وریزش جوانه گل در اثر سرماي بهاره: 3 -9شکل 
  
  

  
  

  
  
  
  

  خشک شدن سرشاخه هاي تازه روئیده: 3-10شکل 
  شکل 
  

  خشک شدن سر شاخه هاي تازه روییده :3-10شکل 
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  تحریک رشد رویشی در محل جوانه گل: 3-11شکل       
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تحریک رشد رویشی جوانه هاي جانبی و شاخه زایی زیاد-12-3
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  :باد -5-3
گیاهان و اثرات گیاهان سبز در  در اکولوژي کشاورزي اثرات عوامل اقلیمی  زنده و غیر زنده در رشد و نمو وتولید      

ها اثر می گذارد و گاه خسارت آن  تماز عوامل غیر زنده اقلیمی که بر اکوسیس .گیرد زندگی بشر مورد مطالعه قرار می
باد یکی از عوامل اقلیمی است  که کمتر مورد توجه قرار می گرفته و . توان باد را نام برد غیر قابل جبران می گردد می

  .عواملی چون آب و دما از توجه بیشتري برخوردار بوده اند
  
  : ویژگیهاي باد-1-5-3

ست از فاصله سطوح فوقانی باد از سطح زمین که معموال با شدت باد ارتباط مستقیم ارتفاع باد عبارت ا: ارتفاع باد ) الف
  . شود دارد و بسته به توپوگرافی منطقه دچار تغییراتی می

 :جهت باد) ب
کیفیت باد عبارت است از وضعیت باد از نظر حمل گرده گیاهان  وگرد و غبار  به ویژه ذرات شن و : کیفیت باد) ج

 .ماسه
نند که بر حسب متر بر ثانیه، کطی می  سرعت باد عبارت است از فاصله اي که ذرات هوا در واحد زمان :  بادسرعت) د

وزش باد در سطح زمین مالیم تر است و شدت آن . مایل بر ساعت، کیلومتر بر ساعت و یا فوت بر ثانیه بیان می شود
 کامال صاف و هموار نیست و باد در سطح آن همواره  زیرا سطح زمین،نسبت به ارتفاع از سطح زمین بیشتر می گردد

 . با موانع کوچک و بزرگ  که در برابرآن مقاومت می کنند و از شدت آن می کاهند مواجه می شود
  
  : صدمات باد -2-5-3

  : صدماتی که باد بر گیاهان وارد می سازد به سه نوع تقسیم می شود      
باد می تواند بر کیفیت گیاهان اثر گذاشته و ترکیبات شیمیایی آنها را : اهان صدمات در نتیجه تغییر کیفیت گی) الف

ها که از وزش باد محافظت می شوند مقدار بیشتري پروتئین تولید می کنند و در گندمهایی  گیاهان چراگاه. تغییر دهد
  .که از باد محافظت می شوند مقدار گلوتن افزایش می یابد

وارده بر گیاهان بر اثر وزش باد با میزان حمل ذرات شن و سایر اجسام افزایش می یابد صدمات : صدمات مکانیکی) ب
ذرات شن و سایر اجسام معلق در هوا همچون براده . بستگی به مقدار مواد حمل شده دارد  وارده ه هاي و میزان صدم

ود و برگ و شاخه هاي جوان را از هاي گیاه می ش هاي آهن و سنباده عمل کرده و باعث سائیدگی پوست و سایر اندام
وزش بادهاي تند و شدید در زمان پیوند . هرچه سرعت باد بیشتر باشد خسارت وارده نیز بیشتر خواهد شد. بین می برد

وزش بادهاي تند و طوفانی در طول دوره رشد میوه نیز . هاي جوان تاثیر نامطلوبی می گذارد و نیز در تربیت نهال
 . قبل از مغز بستن و حتی در زمان رسیدن میوه نیز می گرددباعث ریزش میوه ها
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 میزان تبخیر و تعرق از طریق کاهش رطوبت نسبی در محیط اطراف درخت: صدمات فیزیولوژیکی باد بر گیاهان) ج
 آب و در. اثر باد در تعرق به پاره اي از عوامل محیطی از قبیل درجه حرارت و رطوبت هوا بستگی دارد. افزایش می یابد

وزش باد در نقاط خشک بیش از نقاط . هواي خشک وزش بادهاي گرم وخشک باعث پژمردگی سریع گیاهان می شود
 . مرطوب شدت تعرق را افزایش می دهد

  
  :   اثرات  نامطلوب باد بر گیاهان-3-5-3
  :ها  اثر باد در ریزش برگ-1-3-5-3

این بادها برگ و شاخه هاي . زیادي به گیاهان وارد می سازندباد هایی که همراه با گرد و غبار هستند صدمه       
گیاهان را خشک کرده و موجب ریزش برگ درختان می شود و خزان غیر طبیعی و خارج از فصل را به وجود می 

  . آورند
  
  : اثر باد در عمل گرده افشانی-2-3-5-3
گلدهی الزامی است ولی بادهاي گرم و خشک،  کیلومتر در ساعت در زمان 10وجود بادهاي مالیم با سرعت        

باد موجب تعرق شدید و خشک شدن مادگی و کاهش قدرت  .طوفانی و همراه با گرد و غبار مشکل ساز می باشند
در گیاهان آنموفیل باد باعث  .وري دانه هاي گرده می شود و در مجموع گرده افشانی گیاهان را مختل می سازدربا

  . رات گرده افشان می شودکاهش میزان فعالیت حش
  
  :هاي گیاهی  اثر باد در توسعه و انتشار آفات و بیماري-3-3-5-3

  .  بادهاي تند با انتقال اسپور قارچها به مناطق همجوار باعث انتشار آلودگی هاي قارچی می شوند      
  
  : اثر باد در فتوسنتز-4-3-5-3

تحقیقات نشان داده . ستگی دارد که میزان مالیم باد در آن موثر استانجام عمل فتوسنتز به میزان گاز کربنیک ب      
جذب گاز کربنیک بصورت )  کیلومتر در ساعت 6تقریبا (متر در ثانیه   سانتی167است که با افزایش باد تا سرعت 

 بسته شدن اصوال وزش باد سبب نیم. هاي باالتر از آن افزایش صورت نمی گیرد خطی افزایش می یابد، اما در سرعت
  . روزنه ها و توقف تولید مواد نشاسته اي،  پروتئینی و غیره شده و در مجموع کاهش عملکرد را به دنبال دارد
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   موارد خسارت باد بر روي درختان پسته-4-5-3  
یم که سابقه نشان داده است که در فصول پاییز، اواخر زمستان و بهار با وزش بادهاي نسبتا شدید مواجه هست      

 چون در این فصل وزش بادهاي شدید مقارن با دوره شروع رشد و نمو ،مهمترین آنها وزش باد در فصل بهار می باشد
هاي حساس و تازه آن می باشد به همین دلیل میزان خسارت وارده قابل توجه خواهد  درختان پسته و تشکیل اندام

هاي پسته بوده است را می توان به  ی از وزش باد در باغهاي اخیر که ناش  مشاهده شده در سالت هايخسار .بود
  : ترتیب زیر دسته بندي نمود

  ریزش میوه ها و خوشه هاي تازه تشکیل شده  -1
 ریزش برگ درختان و کاهش سطح فتوسنتز گیاه  -2
 شکستگی شاخه ها و درختان و صدمات مکانیکی به پوست درخت -3
 رشد آنها و در نهایت خسارت به محصول سال آینده تحریک جوانه هاي گل سال آینده و  -4

  جوانه هاي گل تازه تشکیل شده بر روي شاخه هاي سال جاري درختان پسته در حالت طبیعی باید مراحل نمو و     
تکامل خود را طی کنند تا بتوانند در سال بعد تبدیل به میوه شده و محصول تولید نمایند و این مراحل در مدت زمانی 

از زمان تشکیل جوانه هاي گل تا زمان تشکیل  میوه یعنی از اردیبهشت ماه تا (  ماه طول می کشد 10-11عادل م
هاي  علت کاهش بار درخت و حذف کلیه اندامه ولی در شرایط خاص مثل شرایط باد شدید، ب) فروردین سال بعد 

صول ثانویه به کار گرفته شده و بنابراین خوشه رویشی، مواد غذایی ذخیره شده به دلیل عدم محل مصرف در تولید مح
نند و اصوال می توان این پدیده را یک تالش دوباره درخت براي بقاي کهاي گل سال آینده در سال جاري رشد می 

هیچ گونه گرده اي جهت ) اردیبهشت ماه ( از طرفی چون در دوره رشد خوشه هاي گل سال آینده . خود تلقی نمود
جود ندارد بنا بر این تمامی میوه ها پوك شده و به عنوان عضو مصرف کننده و انگل بر روي درخت گرده افشانی و
 .باقی می ماند
  .هاي ذیل نشان داده شده است هاي طوفان بر روي محصول پسته در شکل انواع خسارت
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   هاي پسته در اثر طوفانشکستن شاخه هاي اصلی درختان و خشک شدن خوشه -3-13شکل 

  

  
 شکستن شاخه هاي اصلی درختان و خشک شدن خوشه هاي پسته در اثر طوفان-3-14شکل 
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   در اثر طوفان پسته کاري شهرستان رفسنجان  در بعضی مناطق1383در سال خسارت صد درصد محصول پسته  -3-15شکل 

  

  
  

   در اثر طوفان پسته کاري شهرستان رفسنجان  در بعضی مناطق1383در سال خسارت صد درصد محصول پسته  -3-16شکل 
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   شکستن درختان پسته-خسارت طوفان -3-17شکل 

  

 
  شکستن درختان تنومند دراثر طوفان -3-18شکل 
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 ها در اثر طوفان ی وارده به محصول پسته و پاره گی برگیک مکانه هايضرب -3-19شکل 

   

  
  زش خوشه هاي پسته در اثر طوفانیر -3-20شکل 
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   )بعدخسارت قابل توجه محصول سال ( ن نده در اثر طوفا آیک و رشد جوانه هاي گل سالیتحر -3-21شکل 

  

  
  اهی در اثر تنش هاي حاصله از طوفانیره گیخروج ش -3-22شکل
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ده یکش( ل برگ روي آنها در اثر طوفان یجاري و تشک ده و سالینشی خوشه هاي گل سال آیرشد رو -3-23شکل

 )بعدو کاهش عملکرد محصول سال شدن خوشه ها 

  
ل شده و سالجاري ینده تشکیبا خوشه هاي سال آ) عی یحا لت طب( جاري  سه خوشه هاي پسته سالیمقا -3-24شکل

  در اثر طوفان ) عی یر طبیغ( 
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در اثر طوفان  کاهش عملکرد ) جاري  ل شده در سالیتشک ( ندهیتفاوت رشد خوشه هاي پسته سال آ -3-25شکل 
  )نده یسال آ
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  :گرماي زودرس بهاره-6-3

 1/32 دماي باالتر از .خوبی صورت می گیرده درجه، گرده افشانی ،لقاح و تشکیل میوه ب1/21 تا 5/15در دماي       
این نوع خسارت در اوایل بهار باعث ایجاد  .شود درجه باعث خشکیدگی سطح کالله و از بین رفتن کیسه جنینی می

      :باشد  در درختان پسته به شرح ذیل مینحوه خسارت گرما زدگی .گردد خسارت می
o خشکیدگی خوشه هاي گل نر وماده، کاهش کمی محصول 
o افزایش رشد رویشی  و عدم تشکیل جوانه گل 
o ریزش جوانه هاي گل قبل از شکوفائی  
o افزایش درصد پوکی محصول 
o زش خوشه میوه سالم در رقم کله قوچیری 
o              ستن و رشـد گرماي زودرس بهاره باعث از بین بردن گل و میوه در ابتداي فصل و گرماي بیش از حد در زمان مغز ـب

  .مغز میوه باعث سقط جنین و افزایش درصد پوکی میوه می گردد
  
   :وهیگرما زدگی م-7-3

مـه  یمـه صـندوق ب  یسارتزا بر روي محصوالت کشاورزي تحت پوشش بکی از عوامل خ یوه به عنوان    یگرما زدگی م        
  .ادي را در پی داشته استیهاي کمی ز اري از موارد خسارتیمحصوالت کشاورزي بانک کشاورزي قرار داشته و در بس

وه یـ ن من رفـت یباعث از ب) گراد یدرجه سانت 40منظور دماي باالي    (وه  یع مغز م  ید دما در زمان رشد سر     یش شد یافزا      
  .ابدیش می یزان در صد پوکی محصول افزایت در زمان برداشت مین آن می شود که در نهایو سقط جن

اري، رقم و بافت خـاك متفـاوت   یت آبیریه، مدیتغذ زانین عامل خطر بسته به نوع و م       یزان درصد خسارت حاصله از ا     یم
  .خواهد بود

ن حالت از اواسط خرداد مـاه تـا اواخـر مـرداد مـاه مـی       یوزد که ااه شده و می سیوه سیوه پسته، پوست میدر گرمازدگی م 
  .تواند اتفاق بیافتد

  :ر می باشدیعالئم خسارت گرمازدگی به قرار ز
o وه هایزش میر  
o وه هایپوك شدن م  
o توقف رشد جوانه هاي تازه  
o ده یهاي تازه روئ سوختگی برگ  
o تنک شدن خوشه ها  
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  :   باران-8-3
این مـشکالت از  . دهی، رشد میوه، زمان رسیدن و برداشت محصول مشکل ساز می باشد   گلبارش باران در زمان           

  .طریق افزایش رطوبت نسبی محیط باغ، شستشوي کالله و ایجاد محیط مساعد رشد عوامل قارچی می باشد
  : تأثیر باران در ایجاد خسارت در پسته-1-8-3

 هنگام شکوفائی گل درخت پسته میتواند باعث ایجاد خسارت بارش باران یکی از عواملی است که در بهار و      
   .فتدا زیر اتفاق بی شکل هايوکاهش تولید میوه گردد این خسارت میتواند به

 همچنین با توجه ،بارش باران باعث شسته شدن درختان گرده زا شده و مانع پراکنش دانه گرده تولید شده میگردد) الف
ر پسته با باد صورت می گیرد باران میتواند باعث سقوط دانه هاي گرده آزاد شده و معلق به اینکه پراکنش دانه گرده د

 .در هوا گردد
 . باران باعث جذب رطوبت و تورم دانه گرده شده و آن را نابود سازد) ب
 .باران باعث خیس شدن سطح کالله مادگی و کاهش درصد تلقیح گردد) ج

ثیر گرده افشانی گردیده و نتیجه آن تشکیل پایین دانه پسته و یا پوکی ااهش تکه بروز چنین مواردي میتواند باعث ک
همچنین بارش باران در فصل برداشت محصول میتواند باعث افزایش آلودگی دانه هاي . میوه تشکیل شده خواهد بود

  .پسته به قارچ آسپرژ یلوس وافزایش سم آفالتوکسین گردد
  
 : بارندگی در زمان تلقیح-2-8-3
هاي زمان تلقیح بر دانه هاي گرده ، افزایش رطوبت دانه هاي گـرده مـی باشـد کـه در اثـر ایـن عامـل         تاثیر باران       

دگی هـاي زمـان گـل     . انتقال دانه هاي گرده توسط باد نیز مختل می گردد    دهـی و شـکوفه دهـی     عالوه بر ایـن،  بارـن
 ایـن امـور عـدم تلقـیح و       کـه در نهایـت  ،افشانی مـی گـردد   باعث اختالل در گرده درختان میوه با ایجاد رطوبت نسبی    

ها و شکوفه ها حاصل شده و در نتیجه این عمل شاهد ریزش شکوفه هاي بارور نشده و میوه هاي بـا        باروري براي گل  
اقص و                تلقیح ناقص خواهیم بود که متعاقب آن ریزش میوه هاي درختان موجب ایجاد خسارتهاي کمی و تلقیح هـاي ـن

هاي ناموزون در میوه خواهد بود در صورت عدم ریـزش        ایجاد شکل    ناکامل که موجب     میوه هایی با دانه هاي     تشکیل
  .هاي کیفی خواهد شد میوه موجب ایجاد خسارت

  
  :  برف-9-3

بارش برف هاي زمستانه مخصوصاٌ در مناطق شور که مدیریت نگهداري باغ بطور صحیح نباشـد، باعـث خـسارت،               
  .صول و خشکی درختان می گرددکاهش مح
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  :ثیر برف در ایجاد خسارت در پستها ت-1-9-3
 روي سـطح    پسته و باال بودن سطح تبخیر تجمع شـوري  هايبا توجه به شور بودن قسمت اعظم  آب و خاك باغ        

دار  هاي کرت بندي و در صورت طـشتک گـذاري خـاك طـشتک حـاوي مقـ      بند،  هاخاك حاشیه خیابان هاي بین باغ  
 تد ریجی آن نمک بصورت محلول   باالي از نمک می باشد که در زمستان با باریدن برف بر سطح خاك و ذوب شدن               

شـود   در آب درآمده و توسط ریشه هاي درخت جذب شده و باعث آسیب رساندن به درخت و خشک نمودن درخت مـی      
م کند می توان از شدت خسارت خشک شدن درختـان  که چنانچه باغدار بتواند به موقع نسبت به آبیاري سنگین باغ اقدا       

  .   کاست اما چنین درختانی نمی توانند در بهار سال آینده محصول مناسبی تولید کنند
 به صفر و زیـر صـفر    بارش برف از زمان متورم شدن جوانه هاي رویشی و زایشی درختان پسته که با کاهش دماي هوا           

جاد خسارت سرمازدگی و یخ زدگی جوانه ها درخت پسته شده و کاهش محـصول را         همراه خواهد بود می تواند باعث ای      
  . در پی داشته باشد

  
طور صحیح نباشد، باعث ه  ب  بارش برف هاي زمستانه مخصوصاٌ در مناطق شور که مدیریت نگهداري باغ-3 -26

  .خسارت، کاهش محصول و خشکی درختان می گردد
  

  : عدم تامین نیاز سرمایی-10-3
ه همـین منـوال      اگر تغییرات .  یکی از نتایج گرم شدن زمین و اثرات آن بر کشاورزي و تولید غذا می باشد       جـوي ـب

ادامه یابد باعث مشکالت عدیده اي در بخش کشاورزي خواهد شد کـه یکـی از ایـن مـشکالت در محـصوالت بـاغی              
ه نیز یکـی از ایـن محـصوالت بـاغی اسـت کـه       پست. بخصوص در میوه هاي مناطق معتدله و نیمه گرمسیري می باشد       
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  مهـم اقتـصادي  عنـوان یـک محـصول     بـه   پـسته . جهت تولید محصول نیاز به زمستان هاي سرد و تابستان گرم دارد       
محصول بخـش عمـده اي از صـادرات غیـر نفتـی           این .می باشد   دارا  ایران جایگاه خاصی را در بین تولیدات کشاورزي      

روزه بزرگترین خطري که بازارهاي داخلی و خارجی پسته ایـران را تهدیـد مـی کنـد،  بـاال      ام. کشور را تشکیل می دهد 
 ماننـد  سرمازدگی و پدیده هاي ناگوار جـوي خسارت  .آن در واحد سطح است   بازده  رفتن هزینه هاي تولید و پایین بودن        

 سـازمان   هايبررسی گزارش.  است نیز در مناطق حاشیه کویري ایران مزید بر علت         ...گرمازدگی، طوفان هاي شدید و      
که به مدت چهار سال توسط دسـتگاه  سسه تحقیقات پسته کشور ؤهواشناسی استان کرمان و همچنین آمار هواشناسی م   

مین نیاز سرمایی یکـی از مـشکالت منـاطق پـسته کـاري اسـتان            أنشان می دهد که عدم ت     ترموگراف ثبت شده است،     
  . است در سالهاي اخیرکرمان

  
  :تعریف نیاز سرمایی -1-10-3

د تـا     یک سالیانه خود به  چرخه رشد درختان پسته همانند سایر درختان میوه مناطق معتدله در                  دوره سرما نیاز دارـن
 این سرماي مورد نیاز از دو جزء . شکوفایی طبیعی جوانه ها اتفاق افتد     ،بعد از آن با مهیا شدن شرایط مناسب جهت رشد         

حداقل زمان الزم براي سـرمادهی یـک رقـم در طـی فـصل رکـود کـه موجـب از                 . ا و مدت سرما   دم: تشکیل می شود  
 نیـاز سـرمایی و   . آن رقم نامیده می شـود "نیاز سرمایی"اصطالح در سرگیري رشد طبیعی آن در فصل رویش می شود          

 نیـاز سـرمایی بـا    همچنین مشخص شده اسـت کـه  .  حتی ارقام مختلف متفاوت است     و ثر در گونه ها   ؤمحدوده دمایی م  
  .توجه به سن درخت تغییر می کند

  
  :   اهمیت نیاز سرمایی-2-10-3

.     درختان و درختچه هاي خزان دار در مناطق معتدله با روشهاي مختلف به تغییرات فصلی واکنش نـشان مـی دهنـد            
 فیزیولوژیکی در گیـاه مـی شـود    اگر گیاه کامالً مناسب آب و هواي منطقه باشد آنگاه هر تغییر فصلی سبب بروز تغییرات   

   .که براي بقا آن در فصل و آماده شدن براي فصل بعدي ضروري می باشد
برگهاي آنها می ریزد و در برابر سرماي زمستان . رسیدن فصل پاییز رشد درختان خزان دار متوقف می شود      با فرا

 شده است ولی مطالعات اخیر نشان داده است که جزئیات مربوط به چگونگی انجام این پدیده روشن. مقاوم می شوند
تحقیقات اخیر نشان داده است که از . ها و بازدارنده هاي رشد نقش مهمی را در این پدیده بازي می کنند محرك

که یک هورمون بازدارنده گیاهی است با کوتاه شدن طول ) ABA(تنظیم کننده هاي  رشد گیاهی، اسید آبسزیک 
فرمان ساخته شدن و تجمع این هورمون بازدارنده رشد . ها ساخته می شود ز به مقدار زیادي در برگروز در اوایل پایی
ها توسط فیتوکروم که یک رنگیزه گیاهی است و با کوتاه شدن طول روز از یک فرم به فرم دیگر تغییر  گیاهی در برگ

هاي رشدي از جمله جیبرلین در   محركمیزان) ABA(پس از افزایش میزان اسید آبسزیک . می یابد صادر می شود
به دنبال آن تنفس در گیاه کاهش یافته و گیاه بتدریج به خواب رفته و یا به عبارت دیگر گیاه . ها کاهش می یابد برگ
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در زمستان گیاه در مرحله رکود قرار دارد که در این شرایط حتی با قرار گرفتن در یک . وارد مرحله رکود می شود
  رشد و نمو نمی کند و در اصطالح گیاه وارد استراحت شده استمحیط مناسب 

 .)3-27شکل (
      در پایان زمستان اگر چه روزها بلند می شوند ولیکن بیدار شدن گیاه و شروع مرحله رشـد دیگـر توسـط فیتـوکروم                 

ا ایـن تغییـر بـه گیـاه      دهـد   انجام نمی شود چرا که این رنگیزه گیاهی فقط قادر است در روزهاي کوتاه تغییر حالت            و ـب
ه طـور طبیعـی          دستور دهد که با ترشح بازدارنده هاي رشد گیاه را وارد رکود کند، در حـالی کـه اسـتراحت در گیاهـان ـب

  .بوسیله سرماي زمستان شکسته می شود که مقدار سرماي مورد نیاز به گونه و رقم گیاهی بستگی دارد
  

  
  ها و بازدارنده ها در القا استراحت در گیاهان  وضعیت محرك-3-27شکل 

  
.  

 پايان استراحت روز  بلند   شروع استراحت روز كوتاه  دوره استراحت

  آبسزيك اسيد

 بازدارنده ها

 تنفس  تحريك كننده ها

 جيبرلين
 اكسين 

 تنفس

  ينينسايتوك

  بازدارنده ها
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 :  دماي مؤثر براي شکستن رکود-3-10-3
  :  مدل زیر بیشتر مورد استفاده  می باشد3براي محاسبه نیاز سرمایی مدل هاي مختلفی ارائه شده است ولیکن       
   سانتی گراد درجه 7مدل تعداد ساعت زیر ) الف
  سانتی گراد درجه 7 ساعت بین صفر و مدل تعداد) ب 
   .نشان می دهد  منفی دما را اثرات  مثبت و همتمدل یوتا  که مدل دقیق تري است چرا که هم اثرا) ج  

  .در مدل یوتا ارزش دماهاي مختلف متفاوت است
هـاي    بـا زمـستان  ییهـا  هلوکه در سـرزمین  میوه   براي   1974 در سال    مدل یوتا بوسیله ریچاردسون، سیلی و واکر            

میزان سرماي مـؤثري را کـه   با دقت بسیار باالیی  این مدل در مناطق سردسیر    .کاشته شده بودند ارائه گردید    خیلی سرد   
راي پـسته نیـز مـدل       . گیاه با آن مواجه شده است نشان می دهد، اما در مناطق گرمتر دقت کمتـري دارد           ایـن مـدل  ـب

  . ده موجود می باشدمناسبتري نسبت به سایر مدلهاي یاد ش
همـانطور کـه از جـدول    .  خواهـد بـود  3-1 شـماره    یوتا بر اساس جـدول    محاسبه نیاز سرمایی براساس مدل      نحوه        

د بلکـه بخـشی از           16 يمشخص است دماهاي باال     درجه سلسیوس نه تنها نقشی در برطرف کردن نیاز سـرمایی ندارـن
  .میزان سرماي ذخیره شده را نیز خنثی می کنند

   محاسبه نیاز سرمایی بر اساس مدل یوتا  نحوه-3-1جدول شماره 
  )درجه سلسیوس(دما   )بر حسب ساعت( میزان تأثیر بر نیاز سرمایی 

  4/1کمتر از   صفر
5/0  4/2-5/1  

1  1/9-5/2  
5/0  4/12-2/9  

  5/12-9/15  صفر
5/0-  18-16  

  18بیشتر از   -1
  

  :سرمایی بر درختان پسته اثرات نامطلوب عدم تأمین نیاز -4-10-3
رگ                هـا داراي تعـداد          در درختان پسته اي که سرماي الزم را دریافت نکرده اند، رشد برگچـه هـا کامـل نبـوده و ـب

بدین صورت که میوه ها به صـورت انتهـایی روي شـاخه    . کمتري برگچه هستند و گاهی عادت میوه دهی تغییر می کند 
 حالی که در حالت طبیعی به صورت جانبی روي شاخه یـک سـاله تـشکیل مـی             هاي سال جاري تشکیل می شوند، در      

در این حالت ممکن است گل هـایی تنهـا در کنـار    . این پدیده بیشتر در قسمت هاي جنوبی درخت اتفاق می افتد   . شوند
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میـوه هـایی    ی،با تغییر در سیستم میوه دهـ . جوانه برگ ظاهر شوند که مجبور خواهند بود به صورت بکرباري رشد کنند           
در یک سال تولید مـی شـوند   ) از تشکیل جوانه تا تولید میوه( که باید به طور معمول طی دو سال آماده تولید می شدند             

که نامطلوب است از طرفی چون جوانه انتهایی، گل می باشد، بنابراین جوانه اي رویـشی بـراي گـسترش شـاخه هـاي                     
همچنین در صورت عـدم تـأمین بـه    . ت منجر به مرگ سر شاخه ها خواهد شدجدید در سال آینده وجود ندارد و در نهای     

. موقع نیاز سرمایی شکفتن جوانه ها با تأخیر صورت گرفته و تولید گرده در بیشتر گل آذیـن هـا بـشدت پـایین مـی آیـد         
 ضـعیف و  جوانه هاي گـل مـاده نیـز از نظـر ظـاهري     . همچنین اکثر گل آذین ها ممکن است عقیم بوده و ریزش کنند         

 و در نتیجـه تـشکیل میـوه و     پایداري آنها روي شاخه کم است و حتی اگر با گرده مناسب نیز تلقیح شوند ریزش کـرده                
  .عملکرد بشدت کم خواهد شد

  : به طور خالصه اثرات عدم تأمین نیاز سرمایی در پسته بشرح ذیل خواهد بود
  تعداد برگچه و کاهش سطح برگکاهش -                       کاهش رشد میانگره اي -
 هاي غیرطبیعی افزایش درصد برگ -               کاهش وزن تر و خشک برگ -
 ریزش زیاد جوانه ها -                               تولید گرده کاهش-
  پرمحصولتشکیل میوه کم حتی در سال -            دهی دهی و برگ خیر در گلأت -
   ت جانبی و انتهایی بر روي شاخه هاي فصل جاريتولید گل به صور -

  :   برخی از اثرات عدم تأمین نیاز سرمایی در پسته آمده است3-36 تا 3-28در شکلهاي 
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عکس ( در اثر عدم تأمین نیاز سرماییبر روي درختان بالغ اي هاي غیرطبیعی تک برگچه  برگ افزایش-3-28 شکل

  ).1382از علوي
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  در اثر عدم تأمین نیاز سرمایی هاي غیر طبیعی دو برگچه و چهار برگچه در درختان بالغ برگیش  افزا-3-29 شکل

  )1382عکس از علوي(
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  )1380عکس از جوانشاه  ( در اثر عدم تأمین نیاز سرماییکاهش رشد میانگره اي -3-30 شکل
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  )1383س از علويعک ( در اثر عدم تأمین نیاز سرمایی باز نشدن جوانه زایشی -3-31 شکل
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در اواخر  باالدو خوشه  ( در اثر عدم تأمین نیاز سرمایی رشد خوشه ها ها و  باز شدن گلناهماهنگی در -3-32شکل

  )1380 عکس از جوانشاه  .فروردین از یک درخت برداشت شده اند
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  )1380عکس از جوانشاه  ( مایی در اثر عدم تأمین نیاز سرخوشهمیوه هاي در رشد  ناهماهنگی -3-33 شکل
  

  
   در اثر عدم تأمین نیاز سرمایی روي شاخه سال جاريخوشه گل تشکیل  -3-34 شکل

  )1382عکس از علوي (
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    در اثر عدم تأمین نیاز سرماییروي شاخه سال جاري میوه  تشکیل  -3-35 شکل

  )1382عکس از علوي(
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هاي ناقص و عقیم در   ناهماهنگی در رشد میوه هاي خوشه و کاهش تعداد میوه در خوشه و تولید گل -3-36 شکل
  اثر عدم تأمین نیاز سرمایی

  
  
  

  : نیاز سرمایی برخی از ارقام پسته-5-10-3
خـی از ارقـام   در ارقام مختلف پسته نیاز سرمایی متفاوت است که با توجه به تحقیقات انجام شده نیـاز سـرمایی  بر                   

   : آمده است3-2ایاالت متحده و ایران  در جدول شماره 
  
  

   نیاز سرمایی برخی از ارقام پسته ایران و آمریکا-3-2جدول شماره 
  نیاز سرمایی بر حسب ساعت  رقم  ردیف

  1000  )رقم ماده غالب کالیفرنیا( کرمان   1
  900  )رقم نر غالب کالیفرنیا(پیترز   2
  600  کله قوچی  3
  800  )فندقی(اوحدي   4
  1000  احمد آقایی  5
  1200  اکبري  6
  1200  فندقی غفوري  7
  1400  چروك  8

   
 )پسته(ی ینوسانات دما  -11-3

اختالف بیش از حد و غیر طبیعی درجه حرارت در طو ل شب و روز از رشد گیاه را نوسانات دمایی گویند که باعث       
 دمایی وقتی که دما روز باالتر از  هاي نوسان.هی و میوه دهی گیا ه می گرددد ایجاد عوارض جانبی بر روي رشد، گل

  .گراد برسد حادث می شود و معموال در اسفند ماه می باشد  درجه سا نتی2گراد و شب زیر   سانتی12
  
 :عال ئم خسا رت  -1-11-3

 عدم تشکیل جوا نه هاي گل - الف
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 شد ه خشک شد ن و ریز ش جو ا نه ها ي گل با ز -ب
 ریزش برگ، خوشه و میوه -ج 
   ترکیدگی میو ه -د
  
  
 

  آفتاب سوختگی وگرمازدگی در زمان رشد مغز -12-3
      شدت تابش نور خورشید و افزایش دما بیشتر از حد تحمل گیاه در زمان رشد سریع مغز سبب ایجاد عارضـه آفتـاب           

فتاب سوختگی مـی شـوند، سـقط شـده و ایـن میـوه هـا        جنین اکثر میوه هایی که دچار آ. سوختگی روي میوه می گردد    
هـاي بافـت پوسـت سـبز و گاهـاً        سـلول  ).3-37شـکل  (بصورت پوك و نیمه مغز در زمان برداشت مشاهده می گردند    

ت               پوست استخوانی میوه و از بین رفته و در قسمتی از میوه که در معرض تابش شدید نور خورشید قرار گرفته است، حاـل
در بـین ارقـام   . هاي متفاوتی بـه عارضـه مـذکور دارنـد     ارقام مختلف پسته حساسیت.  رنگ دیده می شودنکروزه و سیاه 

  . ترین رقم به این عارضه می باشد  و رقم اکبري مقاوم تجاري پسته، ممتاز حساس ترین

  
  در اثر گرمازدگیپسته سقط جنین : -3-37شکل

  
  : زدگی عوامل موثر بر شدت آفتاب سوختگی و گرما-1-12-3
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 شدت و طول مدت تابش نور خورشید و افزایش دماي محیط) الف
شدت تابش نور خورشید در عرضهاي جغرافیایی پایین تر بیشتر است، بنابراین هرچه به خط اسـتوا نزدیکتـر شـویم              

زایش مدت زیاد تابش نور خورشید مخصوصا بطور عمـودي باعـث افـزایش دمـا و افـ            . شدت تابش خورشید بیشتر است    
همانطور که مشخص اسـت، خورشـید باعـث    . هاي گیاهی با دماي باال می گردد   ام  طول مدت در معرض قرارگرفتن اند     

  . افزایش دماي هواي مجاور خاك می گردددر نتیجهگرم شدن زمین و 
  
  
 رطوبت نسبی پایین و کم بودن پوشش گیاهی در سطح باغ ) ب

وزش بادهاي گرم و خشک، رطوبت نـسبی هـوا بـه شـدت کـاهش یافتـه          با افزایش دما و کاهش رطوبت خاك و               
این حالت باعث تبخیر و تعرق زیاد در باغات پسته شـده و از دسـت      . بنابراین ظرفیت جذب رطوبت هوا افزایش می یابد       

تعـرق  پوشش گیاهی به علـت  . دادن آب گیاه افزایش می یابد، بنابراین گیاه تحت تنش خشکی و کم آبی قرار می گیرد           
  . گیاه سبب افزایش رطوبت نسبی محیط باغ شده و از درجه حرارت باغ تاحدي کاسته می شود

 
 ضخامت کم پوست سبز و پوست استخوانی در اثر عوامل ژنتیکی و تغذیه اي ) ج

 هرچه ضخامت پوست سبز و پوست استخوانی کمتر باشد، هدایت گرما به داخل میوه و جنین زودتر صـورت گرفتـه             
مانند ممتـاز بطـور ژنتیکـی داراي     بعضی از ارقام، . و خسارت بیشتري به جنین در حال رشد در داخل میوه وارد می شود      

پوست سیز و پوست استخوانی نازکتري در مقایسه با سایر ارقام هستند بنابراین خسارت آفتاب سـوختگی در آنهـا بیـشتر      
ه مراتـب بیـشت      .است سبت بـه ضـخامت پوسـت سـبز دارد     ضخامت پوست استخوانی اهمیت ـب تغذیـه نامناسـب   . ري ـن

بخصوص کمبود کلسیم سبب کاهش ضخامت و استحکام پوست استخوانی شده و میزان خـسارت آفتـاب سـوختگی را           
  .افزایش می دهد

 
 عدم انجام هرس فرم و در معرض نور مستقیم خورشید قرار گرفتن تعداد بیشتري از میوه ) د

 پوشش گیاهی، هرچه میوه هاي به سطح خاك نزدیکتر باشند، خسارت ناشی از افـزایش دمـاي       هاي فاقد        در خاك 
ت   ،دربیشترین انرژي گرمایی جذب شده توسط سـطح خـاك صـورت مـی گیـ         . باال و سقط جنین بیشتر است       ایـن حاـل

 دمـاي خـاك باعـث    بنـابراین افـزایش  . هنگامیکه از ماسه بادي در سطح خاك استفاده شده باشد به مراتب بیشتر است            
. افزایش دماي هواي مجاور خاك شده و به میوه هاي مجاور خاك انتقال می یابد و سبب افزایش سقط جنین می شـود         

انجام هرس فرم سبب فاصله گرفتن شاخه هاي میوه ده از سطح زمین شده و خـسارت آفتـاب سـوختگی کـاهش مـی                   
میوه ده در داخل تاج درخت نیـز بوجـود مـی آینـد و از تـابش      در صورتیکه هرس به درستی انجام شود شاخه هاي         .یابد

ی   ادر صورت عدم هرس مناسب، نقـاط میـوه ده در ح  . مسقیم نور خورشید برروي میوه ها جلوگیري می شود      شـیه بیروـن
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در صورت عـدم انجـام هـرس مناسـب، بـه      . سایه انداز قرار دارند و درمعرض تابش مستقیم نور خور شید قرار می گیرند    
ت غالبیت انتهایی جوانه انتهایی، شاخه هاي طویل و پر رشد با قطر کم و با تعداد شاخه جانبی کم به وجود مـی آیـد،         عل

ـافه      محصول، با بنابراین این شاخه در اثر سنگینی ا نتهاي شاخه در اثر وجود       ـنگینی خوشـه هـا اض شروع رشد مغز به س
اخه سبب در معرض قرار گرفتن شاخه ها با هـواي گـرم مجـاور       این تغییر مکان ش   . شده و به طرف زمین خم می شوند       

خاك و در معرض قرار گرفتن با تابش مستقیم خورشید میوه هایی که قـبالً در سـایه قـرار داشـتند، مـی شـود و میـزان         
 خسارت در میوه هاي که بطور ناگهانی در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار مـی      . آفتاب سوختگی افزایش می یابد    

بنـابراین در   .گیرند به مراتب بیشتر از میوه هایی است که از همان زمان تشکیل در معرض تابش خورشید بوده اند، است    
  .شاخه هایی که در اثر سنگینی محصول خم می شوند، خسارت آفتاب سوختگی بیشتر است

  
ر هرس شدید قسمتی از درخت و در معرض نـور شـدید خورشـید قـرا            خشکیدگی سرشاخه و  ) ه

 . گرفتن قسمتی از میوه هایی که قبالً در سایه قرار داشتند
خشکیدگی سرشاخه در اثر ضعف درخت و بیماریها سبب از بین رفتن شاخ و برگ شده و سبب می شود کـه شـاخه           

هـرس نابهنگـام و شـدید    . هاي مجاور درمعرض تابش مستقیم خورشید و در نتیجه آفتاب سوختگی افـزایش مـی یابـد        
خسارت در میوه هـاي کـه   . تی از میوه هایی که قبالً در سایه قرار داشتند ، در معرض نور شدید خورشید قرار گیرند               قسم

 به مراتب بیشتر از میـوه هـایی اسـت کـه از همـان         بطور ناگهانی در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار می گیرند          
 . زمان تشکیل در معرض تابش خورشید بوده اند، است

 
 عدم رعایت جهت مناسب ردیفها و فاصـله درختـان بـا توجـه بـه وضـعیت اقلیمـی و عـرض                  )و

 جغرافیایی 
در صـورتیکه  . همانطور که قبال گفته شد، بیشترین افزایش دما در سطح خاك بدون پوشش گیاهی اتفاق مـی افتـد         

در زمان رشد مقز قرار نداشته باشـند،  هاي باغ در جهت وزش باد غالب  فاصله بین درختان روي ردیف کم باشد و ردیف     
 باد به باغ و جابجایی هواي بسیار گرم سطح خاك را نداده بنابراین هـواي گـرم    دفاصله نزدیک به هم درختان اجازه ورو      

 غربی بیشترین نور را دریافـت مـی   -همچنین ردیفهاي شرق    . مجاور خوشه خسارت آفتاب سوختگی را تشدید می کند        
خـسارت آفتـاب سـوختگی در ردیفهـاي     . اب سوختگی در میوه هاي قسمت جنوبی درخت بیشتر اسـت   کنند و میزان آفت   

 . جنوبی به علت دریافت نر کمتر، کاهش می یابد-شمالی
 
  :خسارت آفات) ز

خسارت آفاتی نظیر سن هاي زیان آور پسته باعث صـدمه دیـدن پوسـت سـبز و پوسـت اسـتخوانی میـوه شـده و                         
  .  سوختگی را افزایش می دهندحساسیت به آفتاب
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 : افزایش دور آبیاري، آبیاري نامنظم و تنش آبیاري) ح

ت              افزایش دور آبیاري، همچنین آبیاري نامنظم و تنش آبیاري خصوصا در زمان پرکردن مغـز، باعـث کـاهش رطوـب
 به جذب آب بیشتر جهت انتقـال  که نیاز خاك شده و میزان جذب آب توسط ریشه ها کاهش می یابد، بنابراین در زمانی  

مواد غذایی از خاك می باشد، این کار با کندي صورت می گیرد، با توجه به محدود شدن جذب آب و مـواد غـذایی، بـه              
ت سـبب از دسـت دادن                       بسیاري از میوه ها آب و مواد غذایی کافی جهت ذخیره در مغز ارسال نمی شـود کـه ایـن حاـل

هـا و نهایتـا    شده و چون آب از دست رفته میوه جایگزین نمی شود، سـبب مـرگ سـلول   شدید آب در اثر تبخیر و تعرق   
  ).3-38شکل (سقط جنین خواهد شد 

  

  
 سقط جنین و از بین رفتن مغز در اثر تنش آبی: 3-38شکل 

  :بیماریهاي پسته) ط
ـاخته شـده بـه      بیماري گموز سبب از بین رفتن آوندهاي آبکش در محل طوقه شده، بنابراین انتقال                     مواد غـذایی س

ریشه ها صورت نمی گیرد، فقر مواد غذایی ریشه سبب کاهش کار آیی آنها نسبت به مـواد غـذایی خـام از خـاك شـده               
بنابراین رشد رویشی و زایشی تحت تاثیر قرار گرفته و این حالت باعث ضعف در جذب مواد غذایی توسـط میـوه شـده و       

همچنین به دلیل کـاهش سـطح و تعـداد      بافت پوست استخوانی نرمتر و نازکتر هستند ومیوه ها داراي اندازه کوچکتر با    
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برگ در درختان آلوده، میوه ها بیشتر در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار گرفته و عارضه آفتاب سـوختگی تـشدید     
  ).3-40 و 3-39شکلهاي (می گردد 

  
   به بیماري گموزمبتالپسته کاهش رشد رویشی در درختان : 3-39شکل 
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  مبتال به بیماري گموزپسته آفتاب سوختگی و سقط جنین در میوه هاي درختان : 3-40شکل 

  
بنـابراین رشـد رویـشی و    .  بیماري نماتد مولد غده ریشه نیز باعث اختالل در جذب موادغذایی و آب از خاك مـی شـود        

تـر   ندازه کوچکتر از حد طبیعی با بافت پوست استخوانی نـرم ها داراي ا زایشی تحت تاثیر قرار گرفته  و میوه ها  و برگ      
ور                  و نازك  تر هستند، به دلیل کاهش سطح و تعداد برگ در درختان آلوده، میوه ها بیـشتر در معـرض تـابش مـستقیم ـن

  . خورشید قرار گرفته و عارضه آفتاب سوختگی تشدید می گردد
 
 :بازتاب نور خورشید از خاکهاي شور و براق) ي
بازتـاب  .  تمام عواملی که بازتاب تشعشعات خورشیدي را بیشتر نماید عامل تشدید کننده آفتاب سـوختگی هـستند                     

هـاي زیـرین میـوه هـا کـه داراي حـساسیت        نور خورشید از سطح خاك، باعث می شود که نور منعکس شده به قسمت  
در مواردي که سطح خـاك بـه    . گی تشدید گردد  بیشتري به آفتاب سوختگی هستند، برخورد کرده و عارضه آفتاب سوخت          

علت شوري براق و سفید رنگ باشد به علت  بازتاب تقریباً کامل انرژي تابشی خورشید سوختگی روي دانه هـاي پـسته         
االیی و           . ایجاد می شود   در این گونه باغاتی که پوششی جز خاك سخت و سفید رنگ ندارنـد معمـوالً در شـاخه هـاي ـب
  . سوختگی خواهیم داشتکامالً انتهایی 
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 :سمیت سدیم و قلیائیت خاك) س
ه میزان سدیم و یا قلیائیت خاك بیشتر است، به علت ایجـاد اشـکال در جـذب آب و مـواد غـذایی،           هایی ک  در باغ        

صورت لکـه اي در   ئبه علت اینکه قلیا  . بخصوص عنصر کلسیم، پدیده آفتاب سوختگی شدیدتر دیده می شود          یت خاك ـب
  . دیده می شود، تشدید عارضه آفتاب سوختگی نیز به شکل لکه اي دیده می شودباغ 

 
سم پاشی یا محلول پاشی بر روي میوه ها قبل از آفتاب شـدید در ماههـاي تیـر و مـرداد و در                   ) ع

  :نهایت وجود قطرات آب بر روي پوست سبز
ب سوختگی را تشدید می کند، وجـود قطـرات آب     سم پاشی و یا محلول پاشی در ساعات گرم و آفتابی عارضه آفتا                  

هاي خاصی از میـوه شـده و بـه     ي قمست روبرروي میوه در زمان تابش شدید نور خورشید باعث تمرکز نور خورشید بر         
هاي بافت پوست سبز از بین رفته و ایجاد لکه هایی را روي میوه مـی کنـد، بنـابراین      دلیل گرماي زیاد تولید شده سلول     

  . ی میوه در آن نقاط کاهش یافته و عارضه آفتاب سوختگی و سقط جنین افزایش می یابدقدرت دفاع
 
 :صدمات وارده به پوست سبز) ف

باعـث از بـین رفـتن بخـشی از سـلولهاي       صدمات وارده به پوست سبز میوه در اثر برخورد تگرگ و یا طوفان شن،                
  ). 3-41شکل ( یابدپوست سبز شده و حساسیت به آفتاب سوختگی افزایش می
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هاي بافت پوست سبز در اثر طوفان شن و ایجاد بستر مناسب جهت افزایش  از بین رفتن قسمتی از سلول: 3-41شکل 
 خسارت آفتاب سوختگی

  
  :کمبود کلسیم)ظ

وه میـ . یکی دیگر از عوامل آفتاب سوختگی می تواند کمبود کلسیم ناشی از زیادي منیزیم در محلـول خـاك باشـد                     
شان     . پسته که داراي بافت استخوانی است نیاز بیشتري به کلسیم دارد         درخت ممکن است کمبـود کلـسیم را در بـرگ ـن

ه آفتـاب سـوختگی مـی       . ندهد ولی مقدار کلسیم براي میوه کافی نباشد     یکی از عالئم کمبود کلسیم حـساسیت میـوه ـب
   ). 3-42شکل( می باشند میوه هاي دچار کمبود کلسیم به آفتاب سوختگی حساستر. باشد

  
   در اثر کمبود کلسیم در میوه پستهتشدید عالئم آفتاب سوختگی: 3-42شکل 

 :بافت سبک خاك) ك
از طرفی انعکاس نـور خورشـید   . ها کم می باشد    بافت خاك هر چقدر سبک تر باشد، ذخیره رطوبتی در این خاك                  

  .شنی آفتاب سوختگی شدیدتر استهاي  بنابراین در خاك. درخاك هاي شنی بیشتر است
  
  تشابه عالئم آفتاب سوختگی با مسمومیت ازت-2-12-3

 از نـوك بعـضی از    با این تفـاوت کـه  . اثرات مسمومیت ازت در حالت تشدید عالمتی شبیه به آفتاب سوختگی دارد         
 .گرفتبنابراین مسمومیت ازت را با آفتاب سوختگی اشتباهی . دانه ها صمغ بیرون می زند
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  چهارمفصل 
دستورالعمل تشخيص و ارزيابي 
عوامل خسارت زاي محيطي و 
 مديريتي در ارتباط با تغذيه باغ
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  :فصل چهارم
 دستورالعمل تشخیص و ارزیابی عوامل خسارت زاي محیطی و مدیریتی در ارتباط با تغذیه باغ

   پستههاي
  قات پسته کشوریه موسسه تحقی و تغذيارین بخش آبی ، محققيدری نژارد و مژده حيدری حیعل: سندگانینو

   : عوامل محیطی-2-4
اتفاقاتی که باغدار در بوجود آمـدن آنهـا   . این عوامل براي باغدار قابل کنترل نبوده و یا کنترل آنها خیلی گران است             

 مزرعه یا باغ رخ دهد گرچه شدت آن مـی   این اتفاقات حتماً منطقه اي است و نمی تواند فقط در یک . هیچ نقشی ندارد  
ا اختالف ارتفاع دو باغ مجاور، یقیناً باغی که پایین تـر قـرار دارد     مثالً  د،  تواند در یک مزرعه حتی یک باغ کم و زیاد شو          

لذا هیچ زمان فقط یک یا چند باغـدار نمـی   . می تواند نسبت به سرما حساس تر بوده و خسارت بیشتري متوجه آن شود        
البتـه عوامـل   . اشـته باشـند  توانند در یک منطقه اعالن خسارت نمایند به نحوي که باغداران مجاور آنها هیچ مشکلی ند      

می تواند در مورد یک رقم خیلی زیاد و در مورد رقم دیگر خیلی کـم باشـد و یـا اصـالً وجـود نداشـته          ) محیطی( اقلیمی
  .باشد

  
 حساسیت و مقاومت ارقام مختلف پسته تجاري نـسبت بـه عوامـل محیطـی و مـدیریتی از        -2-4

 :دیدگاه تغذیه
  .ان اکبري، احمد آقایی، فندقی و کله قوچی می باشندارقام تجاري در استان کرم      
ی وشـوري آب آبیـاري دارد                       : رقم اکبري  -الف رگ .  ایـن رقـم بیـشترین مقاومـت  نـسبت بـه کـم آـب                                                                              هـاي ایـن     ـب

ــی    ــا شــوري آب و حت ــی و ی ــم آب ــر ک ــسته در اث ــم پ ــی   رق ــی شــود ول ــدرت حاشــیه ســوخته م ــسمومیت ازت بن                                                                                                         م
عارضـه   ضمناً رقم اکبـري . ) درصد برگها 70 تا 30(ها تا حدودي زرد شده و به صورت نسبتاً سبز خزان می کنند برگ    

ــال ــت      در سـ ــدید اسـ ــود شـ ــرم شـ ــی گـ ــوا خیلـ ــتخوانی هـ ــت اسـ ــدن پوسـ ــفت شـ ــل از سـ ــه قـب ــایی کـ   هـ
ا آفـات    ) شیره خشک( این رقم نسبت به آفت پسیل    ) گرماي زود رس بهاره   (  بسیار حساس می باشد و چنانچه مبـارزه ـب

  .باغ مناسب نباشد طغیان پسیل یقیناً موجب ضعف تغذیه اي گیاه مخصوصاً کمبود ازت می باشد
  
رعکس  (  حساس ترین رقم تجاري پسته نسبت به شوري و کم آبی رقم کله قوچی می باشـد         :کله قوچی  رقم   -ب ـب

و لذا در این رقم عالوه بر حاشیه سوختگی برگها یقیناً ما شاهد سـیاه و بـنفش شـدن پوسـت تنـه و شـاخه       ) رقم اکبري 
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رخـت کـه در معـرض تـابش نـور خورشـید       هاي درختان هستیم که معموالً از باال به طرف پایین می باشد و طرفی از د  
 لذا مشاهده سیاه شدن شاخه ها و تنه درختان که معموالً اکثر ایـن شـاخه هـا بریـده             1.است به مراتب بیشتر خواهد بود     

، کمبـود آب و  )نمک(  در رقم کله قوچی بیانگر مسمومیت سدیم     مخصوصاً. شده اند و درخت کوتوله و بدفرم شده است        
  .می باشدیا مدیریت آبیاري 

  
  
   عوامل مدیریتی-3-4
  : عوامل مستقیم-1-3-4

  . شامل کمبود و یا مسمومیت عناصر غذایی می باشد     
  
  :   عوامل غیرمستقیم-2-3-4

عمده ترین عاملی که موجب خسارت به صورت غیر مستقیم به درختان پسته می شود مشکل کمیت و کیفیـت آب                
  .آبیاري می باشد

  
  : آبکمیت-1-2-3-4

 ماکرو که کمبود آب آبیاري می تواند باعث کمبود عناصر غذایی درخت پسته شود، مخصوصاً عناصر غذایی       
مثل کودهاي . دارند و حرکت آنها شدیداً وابسته به میزان آب در خاك می باشد) Masse flow( حرکت توده اي

از طرفی .  حتی در مواردي که خاك از ازت غنی استلذا کمبود آب می تواند موجب کمبود ازت در گیاه شود،. ازته
وقتی شوري آب آبیاري از حدي تجاوز می کند و یا دور آب آبیاري از حدي می گذرد باغداران باید در مورد دادن 

هر چه میزان آب آبیاري کم و در نتیجه دور آبیاري بیشتر شود باید کود . کودهاي ازته به خاك با احتیاط رفتار نمایند
 روز باشد از فروردین تا مردادماه هرگز نباید کود ازته به 60ازته کمتري به خاك داده شود و چنانچه دور آبیاري بیش از 

  .در غیر اینصورت  می تواند موجب مسمومیت ازت شود که عالئم آن به عالئم شوري نزدیک است. خاك اضافه نمود
  
   :کیفیت آب آبیاري-2-2-3-4

                                                             
پروفيت است و بعد از تخريب  اين عارضه را قارچ پسيلومينر مي دانستند كه مشخص گرديد پسيلومينر يك قارچ ساقبالً): ٢(  تذكر- ٨

 بلكه تجمع سديم در بافت عامل اصلي عامل ايجاد كننده اين عارضه نيست،   اين قارچ خودليبافت گياهي اين قارچ حمله مي كند و
 .مي باشد و اين مسئله در رقم كله قوچي بسيار شديد استايحاد آن 
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  .اري می تواند اثرات مضري را در ارتباط با تغذیه پسته داشته باشدکیفیت آب آبی      
   : شوري آب آبیاري-1-2-2-3-4

از . شوري آب آبیاري موجب باال رفتن فشار اسمزي خاك شده و گیاه قادر نیست به اندازه کافی آب دریافـت نمایـد              
جذب متعـادل یونهـاي مفیـد در خـاك مـی شـود،       هاي مفید و مضر در جذب گیاه که مانع      طرف دیگر رقابت بین یون    

 خاك و در نهایت قلیائیـت خـاك مـی شـود     ESP و SAR  موجب باال رفتن میزان Na بیش ازوجود  . بوجود می آید  
  ).4-1شکل (که روي ابعاد مختلف گیاه تاثیر سوء دارد 

ین باال بودن نسبت منیزیم به یکی از مشکالت عمده در مناطق پسته خیز، باال بودن میزان منیزیم خاك و همچن -
  .می باشد که موجب مسمومیت منیزیم می شود) Mg/ Ca ( کلسیم 

باعث رسوب آهن در گیاه می شود که در درخـت پـسته مـی        ) 5/2بیش از   ( باال بودن میزان بیکربنات در آب آبیاري       پ -
 .شود) ) سبز کم رنگ شدن تمام برگ(زردي عمومی ( تواند موجب کلروز برگ

 

  
    عالئم شوري و قلیائیت بر روي برگ درخت پسته-4-1شکل 
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  : عالئم کمبود و مسمومیت عناصر غذایی-4-4
  :(N) ازت-1-4-4
 :عالئم کمبود)الف
  .شاخص ترین عالمت کمبود ازت کاهش رشد رویشی درختان پسته می باشد:  الف
  ).4-2شکل (شاخه هاي حامل میوه می شود هاي پیر در  کمبود ازت در درختان بارور پسته موجب زرد شدن برگ: ب
، کمبود آب نیـز مـی توانـد موجـب     Mass flowبه دلیل حاللیت باالي ازت در آب و حرکت این عنصر به صورت : ج

  .بروز عالئم کمبود ازت شود
  
  :عالئم مسمومیت) ب
 در صـورتی  .سیاه می شوداز نوك میوه ها که در مجاورت هوا به مرور نوك میوه ها      ) صمغ(  جوشیدن شیره بی رنگ    •

( هـا نیـز حاشـیه سـوخته باشـند دیگـر مـسمومیت ازت نیـست         هاي درخت کامالً سالم هستند چون اگر برگ        که برگ 
  ).خالصه اینکه سیاه شدن نوك میوه ها در صورتی که برگها کامالً سالم هستند

 روز باشـد  40ه دور آبیاري بـیش از  چنانچبستن هاي مرداد و شهریور هنگام مغز   چروك شدن پوست میوه ها در ماه    •
دنبال آن سـقط             استفاده از کودهاي ازته از اردیبهشت ماه به بعد می تواند موجب چروك شدن پوست سبز میـوه هـا و ـب

  .که در این مورد کمبود آب موجب مسمومیت ازت می شود. جنین شود
 .گی درخت از سرشاخه ها می شودها سیاه می شوند و موجب خشکید چنانچه مسمومیت خیلی حاد باشد رگبرگ •
  
 
  



  
  
  
  

 84                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  
   زرد شدن برگها در اثر کمبود ازت-4-2شکل 

  :(P) فسفر-2-4-4
  :عالئم کمبود) الف

  ).ATPنورگرائی به دلیل کمبود (  تعدادي از شاخه ها در قسمت باالي تاج رشد زیادي نموده اند  •
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        کاهش شاخه هاي جانبی •
  
  :عالئم مسمومیت) ب

گرچه ارتباط آنتاگونیست فسفر با خیلی از عناصر میکرو در گیاه بیان شده است، امـا تـا کنـون عالمـت خاصـی در              
  .مورد مسمومیت فسفر در گیاه پسته مشخص نشده است

  :(K) پتاسیم-3-4-4
  :عالئم کمبود) الف

  . ])4-4(و ) 4-3     شکل هاي (   [       میلیمتر 2-3ا عرض حاشیه سوختگی به رنگ قهوه اي تیره به صورت یکنواخت ب •
 .افزایش میزان دهن بست •
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  :عالئم مسمومیت) ب
 در گیاه مهم است یعنی زیادي پتاسیم در گیاه K/Caدر مجموع آنچه در مسائل علمی دنیا مطرح است نسبت       

نون در مورد پسته در ایران، گزارشی از مسمومیت پتاسیم می تواند مشکالتی را براي عنصر کلسیم ایجاد نماید، اما تاک
 پی پی ام تغییر می کند و فقط 1400 تا 70اینکه در خاك مناطق پسته خیز ما میزان پتاسیم از  ارائه نشده است، کما

یزان  پی پی ام است کود پتاسیم توصیه نمی شود، اما تاکنون براي زیادي م400در جاهایی که میزان پتاسیم باالي 
  . پتاسیم در خاك توصیه خاصی انجام نشده است

  
   کمبود پتاسیم در مراحل ابتدایی-4-3شکل   
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   مرحله پیشرفته کمبود پتاسیم-4-4شکل 

  
  :(Ca) کلسیم-4-4-4
  :عالئم کمبود)الف

  .)قاشقی شدن برگها(  حاشیه سوختگی کم لبه برگها به صورتی که برگها را به صورت قاشقی درمی آورد  •
نمـی جوشـد   ) صمغ(نوك میوه ها سوخته و سیاه می شود اما از نوك آنها هرگز شیره   : سوختگی خشک نوك میوه ها     •

  ).4-6(و ) 4-5(شکل ) مخصوصاً در رقم کله قوچی( و در مجموع موجب باال رفتن میزان نخودي در پسته می شود
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   در برگ پسته  عالئم کمبود کلسیم-4-5شکل 

  

  
   در اثر کمبود کلسیمي پستهها پریدگی، پهن شدن نوك و قاشقی شدن برگ رنگ -4-6شکل 
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  :عالئم مسمومیت) ب
یادي کلسیم می تواند موجب رسوب و غیر قابل استفاده شدن خیلی عناصر غذایی شود که در این ارتبـاط عمـده             ز       

 100 میلـی اکـی واالن در   20 آنها باالي  که میزان گچ ییها مثالً  در خاك   . ترین آنها تاثیر بر جذب فسفر و آهن است        
و یـا در خاکهـائی کـه    ) کمبود فـسفر در خاکهـاي گچـی   ( گرم خاك باشد، باید فسفر بیشتري در اختیار گیاه قرار دهیم          

ه دلیـل                 40بیش از     درصد آهک داشته باشند، اختالالت خیلی شدیدي در پسته بوجود مـی آیـد کـه البتـه مـی توانـد ـب
در مجموع آنچه مـشخص گردیـده اسـت،    . اشد که جزو تاثیرات مستقیم کلسیم به حساب نمی آید ب...  و   pHمشکالت  

 درصـد در خـاك   40 گرم خاك و یا آهک بیش از 100 میلی اکی واالن در 20چنانچه ترکیبات کلسیم مثل گچ بیش از        
  .در دست نمی باشدباشد براي پسته ایجاد مشکل می کند، اما از تاثیرات مستقیم کلسیم بر پسته گزارشی 

  :(Mg) منیزیم-5-4-4
  :عالئم کمبود)الف
  ).4-7شکل (تاکنون کمبود منیزیم در مناطق پسته کاري ایران گزارش نشده است      
  :عالئم مسمومیت)ب

به دلیل وجود مقادیر باالي منیزیم در آب آبیاري مناطق پسته کاري همواره مسمومیت این عنصر در باغـات پـسته                        
 Ca/ Mg بارزترین عالمت مسمومیت منیزیم همان کمبود کلسیم در گیاه است، یعنی وقتی میـزان .  بوده استمطرح
 می شود بعبارت دیگر، میزان منیزیم آب آبیاري بیش از میزان کلسیم باشد، ما باید منتظر عالئم کمبود کلـسیم در  1 >

و عارضـه لکـه   ) زردي عمـومی ( گ پریـدگی درختـان  همچنین در مناطق پسته کاري عارضه هایی مثل رنـ      . گیاه باشیم 
  .پوست استخوانی را ناشی از مسمومیت منیزیم می دانند
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    کمبود منیزیم در شرایط گلخانه اي-4-7شکل 

  ): Fe(  آهن-6-4-4
  : عالئم کمبود)الف

  ).4-8شکل (رنگ پریدگی و زردي عمومی درختان پسته  •
   تاثیر بر عارضه ریز برگی درختان پسته •
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   در اثر کمبود آهن پستههاي  زردي بین رگ برگ-4-8شکل 

  
  : عالئم مسمومیت)ب

) باال بودن غلظت آهن در هنگـام محلولپاشـی  ( چنانچه درخت پسته از طریق محلولپاشی دچار مسمومیت آهن شود           
  .در این موقع میوه ها سوخته اما برگها کامالً سالم می مانند

  
  ):Cu( مس-7-4-4
  :ئم کمبودعال) الف
در گیاه پسته کوچک شدن ابعاد برگ، میوه، شاخه و جوانه گل اسـت    ) Cu( اصلی ترین عالمت کمبود عنصر مس             

  . پسته عنصر مس می باشد هايدر باغو ) قرمز( در اصل عمده ترین عامل ریز برگی
 :عالئم مسمومیت)ب

هـا بـه شـدت دچـار      د، میوه هـا سـالم مانـده امـا بـرگ          چنانچه محلولپاشی مس با غلظت باال روي پسته انجام شو       
  .ها با رنگ قهوه اي خاکی و به صورت نامنظم شروع به خشک شدن می کنند سوختگی می شوند و برگ
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  ):Zn( روي-8-4-4
  :عالئم کمبود)الف

ان پـسته بـه         تاکنون عالئم خاصی از کمبود روي در درخت پسته دیده نشده است و حتی عارضه ریـز برگـی درختـ          
دلیل کمبود توام مس و آهن می باشد و ارتباطی با کمبود روي ندارد و محلولپاشی روي و نیز مصرف خـاك آن تـاثیري       

  .بر مسائل کمی و کیفی پسته نداشته است
  

  :عالئم مسمومیت) ب
نگـام محلـول   بـاال بـودن غلظـت روي ه   ( پاشی روي دچار مسمومیت شود              چنانچه درخت پسته از طریق محلول     

  .موجب سوختگی برگ، میوه و ترشح صمغ از تمام نقاط میوه می شود) پاشی
  
  ):Mn(  منگنز-9-4-4
  : عالئم کمبود) الف

در پـسته مـی باشـد    ) Mn(       وجود لکه هاي زرد و سبز کم رنگ در سطح پهنک عمده ترین عالمت کمبود منگنـز          
  ).4-9شکل (

  
 :مسمومیت)ب

  .در مناطق پسته کاري ایران منتشر نشده است) Mn( ومیت منگنز تاکنون گزارشی از مسم
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   روي برگ پسته عالئم کمبود منگنز-4-9شکل 

  ):B( بر-10-4-4
  :عالئم کمبود)الف
رگ و شـالقی شـدن          ) B( شاخص ترین عالئم کمبود بر       -الف در گیاه پسته کوچک و نامتوازن شدن عـرض پهنـک ـب

داپ     البته کنه اریوفید و   . برگ می باشد   روي بـرگ پـسته نیـز چنـین     ) گـالي فوریـت  ( همچنین پاشیدن علف کـش راـن
  .عالئمی را از خود بروز می دهد

معمـوالً در منـاطقی کـه    . چنانچه اصالً جنین در دانه تشکیل نگردد، می تواند از اثرات کمبود بر باشد:  پوکی دانه ها -ب
  .اهده می شودباغات از آب چشمه هاي شیرین کوهستان سیراب می شوند، مش

  
  :مسمومیت)ب
  برگهاي پیر،) زردي بی حالی(  از بین رفتن سبزینه -الف
  )تحریک ریز برگی). ( برگ، میوه، شاخه و جوانه گل(  تحریک جوانه هاي جانبی و کوچک ماندن سایر اعضاء -ب

  ):Mo(  مولیبدن-11-4-4
هن، مـس و روي مـی داننـد، یعنـی رنـگ پریـدگی در               عالئم کمبود این عنصر را در گیاهان مثل کمبود عناصر آ         

اما نکته مهم این است که در بین تمام عناصر غذایی مورد استفاده گیاه، تنهـا عنـصري کـه بـا بـاال        . برگهاي جوان گیاه  
است لذا در مناطق پسته کاري اگر هم وجود داشته باشـد      ) Mo( ، جذب آن افزایش می یابد، مولیبدن      pHرفتن میزان   

  . مسمومیت این عنصر در درخت پسته می باشد که آن هم تاکنون گزارش نشده استاحتمال
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  :فصل پنجم
  :شوري و خشکی و عالئم شناسایی آن در باغ

 موسسه یئت علمی هي اعضایو منصور مؤذن پور کرمانمحمد آبادي  ي، اکبر محمدیناصر صداقت: سندگانینو
  کشورقات پسته یتحق

  
  : شوري-1-5

 ارزیابی دقیـق و مناسـب    اما. درختان پسته نسبت به شوري و قلیائیت خاك از سایر درختان سازگاري بیشتري دارد               
و یا اطراف قطره ) 5-1شکل (مسائل و مشکالتی که شوري ایجاد می کند تنها با مشاهده رسوب نمک در سطح خاك              

ه نمونـه بـرداري از آب و خـاك نمـوده و پـس از       براي کسب . چکانها، امکان پذیر نیست  اطالعات دقیق تر باید اقدام ـب
  .تجزیه شیمیایی آن مدیریت مناسب را اعمال کرد

  

    
   تجمع نمک در سطح خاك و روي پشته ها-5-1شکل 

  : تعریف شوري1-1-5
  :پارامتر استفاده می گردد براي بیان شوري آب و خاك معموال از دو      
  : 1یت الکتریکیهدا)الف
نشان دهنده مجموع شـوري  )  مشخص می گرددECw و براي آب آبیاري با       ECeکه براي عصاره اشباع خاك با       (    

شان دادن تـک تـک نمکهـا                    است و بیان کننده سهولت هدایت جریان الکتریکی می باشد ولی شاخص خوبی بـراي ـن

                                                             
9- Electrical Coductivity (EC) 
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 یکـی از مهمتـرین فاکتورهـا در نتـایج تجزیـه         ECامـا شـاخص     . نیست و فقط نشان دهنده مجموع نمکها می باشـد         
واحـد بـین   . آزمایشگاهی است چرا که سطوح تحمل گیاهان نسبت به شوري بر اساس این فـاکتور سـنجیده مـی شـود         

ایـن واحـد   .  می باشـد (dS/m) که در نتایج آزمایشگاهی گزارش می گردد بر حسب دسی زیمنس بر متر           ECالمللی  
.  است که هنوز در برخی از آزمایشگاهها مورد استفاده قرار مـی گیـرد          (mmhos/cm)متر  معادل میلی موس بر سانتی    

 را بـر حـسب میکرومـوس بـر     ECwرا انجـام مـی دهنـد    ... هایی که آزمایشات محیط زیـست و   بسیاري از آزمایشگاه 
  .  باشد میmmhos/cm یا ds/m گزارش می کنند که این مقدار در واقع یک هزارم (μmhos/cm)سانتیمتر 

 مـی  (TDS) 1از شاخص هاي دیگري که در گزارشات آنالیزهاي شیمیایی می آید مقدار کـل  نمکهـاي محلـول                )ب
 در ارزیابی مـسائل  TDS.   می باشد(mg/lit)باشد که نشان دهنده وزن نمکهاي محلول بر حسب میلی گرم بر لیتر   

ـتانه تحمـل گیاهـان                ه شـوري معمـوالً برحـسب     و مشکالت شوري شاخص خوبی نیست چرا که آس  ECw و ECeـب
 . TDSسنجیده می گردد نه مقدار 

در اغلب موارد الزم است که این دو شاخص مهم تبدیل شوند اما در این مورد باید احتیاط نمود چرا که فاکتورهاي 
  :بطور مثال. تبدیل بستگی به سطح شوري و ترکیب نمکهاي موجود در آب دارد

  
TDS (mg/l)= *640 ECw(ds/m)  ECw≤5 ds/m 
TDS (mg/l)= *800 ECw(ds/m)  ECw>5 ds/m 

  
 شامل کاتیون هایی با بار مثبت و آنیون هایی با بار منفی هستند که این بارهـاي         CaSO4 و   NaClهایی نظیر    نمک

دها شکـسته شـده و آب شـامل     . مخالف بطور زنجیر بهم متصل شده اند       در آب آبیاري یا آب خاك، بسیاري از این پیوـن
ه هـاي آب و   . هاي مجزا می باشد   نیونها و کاتیون  آ براي فهم اثر شوري بر روي ساختمان خاك و تحمل گیاه باید نموـن

 و  (+Mg2)، منیـزیم  (+Ca2)کلـسیم  . هاي محلـول آن مـشخص گـردد    ها و آنیون خاك تواماً تجزیه شده و کاتیون
اگر چه پتاسیم هم بعنوان یک ماده غـذایی مهـم   . ندسدیم کاتیونهاي اصلی در عصاره اشباع خاك و آب آبیاري می باش        

 معمـوالً سـهم کـوچکی را در شـوري آب و     Mg و Ca ،Na هاي  است، ولی به دلیل حاللیت کم آن نسبت به نمک
HCO3)بیکربنات . خاك ایفا می کند  

SO4)، سولفات (-
ب عـصاره اشـباع خـاك و      (-Cl)  و کلرید (-2  آنیونهـاي غاـل

  . آب آبیاري می باشند
NO3) و نیترات  (B)ها، بور  همراه این آنیون

 .  هم معموالً در نتایج آزمایشگاهی گزارش می شود(-
ی در بحـث یونهـاي     ) تنش شوري(بور اثر قابل مالحظه اي بر روي مجموع شوري و اثر اسمزي        بر روي گیاه نـدارد وـل

دانستن مقدار ازت خاك و آب آبیـاري نیـز   . تخاص که ایجاد مسمومیت در گیاه می کنند از اهمیت باالیی برخوردار اس            

                                                             
1  Total Dissolved Solids 
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در تصمیم گیري در مورد میزان کود ازته الزم دخالت داشته ولی نقش قابل مالحظه اي در مجموع شـوري آب و خـاك      
 . ایفا نمی کند

یتـر  ها میلی اکـی واالن بـر ل    تجزیه هاي آزمایشگاهی واحد معمول براي بیان مقدار آنیون ها و کاتیون  هاي در گزارش 
(meq/lit)  کـشاورزانی  . این واحد بطور ویژه در ارزیابی شوري و گزارشات آن مورد استفاده قـرار مـی گیـرد      .  می باشد

 و میلی گـرم  (ppm)که با آفت کشها، کودها و تجزیه بافت هاي گیاهی سر و کار دارند با واحدهاي قسمت در میلیون       
وقتـی کـه تمـام یونهـا بـر حـسب       .  کمتر آشـنا باشـند  meq/litا  آشنایی دارند ولی ممکن است ب (mg/lit)بر لیتر 

meq/lit         را از قدرت یونی نسبی آنیونهـا و کاتیونهـاي مختلـف         )  مقایسه( گزارش شوند در این حالت بهترین سنجش
از طرفـی  . ذرات رس خاك داراي بار منفی بوده و جذب کاتیونهاي با بار مثبت مـی شـوند         . نسبت به هم خواهیم داشت    

لذا تصمیم گیري براي برنامه هاي اصالحی بـر ایـن   .  ظت یونهاست که بر ساختمان خاك اثر می گذارد نه وزن آنها          غل
هـاي    یکـی از عالئـم کیفیـت آزمایـشگاه        meq/litهـا بـر حـسب        ها و کاتیون   گزارش آنیون . اساس انجام می شود   

 مختلف می باشند که براي محاسبه میـزان مـواد   این اعداد به آسانی قابل تبدیل به وزن نمک هاي. کشاورزي می باشد  
شان  mg/lit به meq/litروش تبدیل اعداد گزارش شده را از ) 5-1(جدول . اصالحی مورد نیاز، استفاده می گردند      ـن

  . می دهد
  

 ) mg/l= meq/l× فاکتور تبدیل  (mg/l به meq/lفاکتورهاي تبدیل ) 5-1(جدول 
  تور تبدیلفاک  عالمت مشخصه  آنیون یا کاتیون

  Ca2+ 20  کلسیم
  Mg2+ 12  منیزیم
  Na+ 23  سدیم

HCO3  بیکربنات
- 61  

CO3  کربنات
2- 30  

  Cl- 35  کلرید
SO4  سولفات

2- 48  
  
  ارزیابی کیفیت نتایج آزمایشگاهی-2-1-5

وش دقت آزمایش توسـط دو ر .   ارائه می دهدmeq/lها را بر حسب    ها و کاتیون   یک گزارش خوب غلظت آنیون          
  . عنوان مثال انجام می گیرده ب) 5-2(این کنترل با توجه به نتایج جدول . ارائه شده در زیر قابل ارزیابی است
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   روش تعادل آنیون و کاتیون-کنترل الف
ـیله بارهـاي       شامل آنیون  CaSO4 و   NaCl  ،NaHCO3نمک هایی نظیر           ها و کاتیون هاي جـذب شـده بوس

این موضـوع  .  آنیون جذب شده بصورت نمک وجود دارد(meq) کاتیون یک اکی واالن بار       براي هر . الکتریکی هستند 
ا هـم برابـر باشـد        . بنام روش تعادل آنیون و کاتیون نامیده می شود         بـا  . یعنی مجموع آنیون ها و کاتیون ها تقریباً باید ـب

  : خواهیم داشت) 5-2(استفاده از جدول 
Na+Ca+Mg ≈  HCO3+CO3+SO4+Cl 

 2/10 meq/l ≈  9/9   meq/l 
ها بصورت آنیون هـا   در هنگام حل شدن نمک در یک نمونه آب یا عصاره آب خاك، پیوندها شکسته شده و نمک                 

ها باید بصورت مجـزا   ها و کاتیون براي انجام این کنترل، آنیون. و کاتیون ها مجزا و یا یونهاي جفتی خنثی در می آیند      
NO3 و Bبا حذف .  گزارش شوند  meq/lبر حسب   

 نیز این کنترل قابل انجام است چرا که معموالً این دو آنیون بـر  -2
  .  گزارش می شوند و از طرفی اثر قابل مالحظه اي در مجموع شوري ندارندmg/lحسب 

  
   یک نمونه از آنالیز کیفیت آب آبیاري براي ارائه چگونگی کنترل کیفیت داده هاي گزارش آزمایشگاه-5-2جدول 

  فاکتور اندازه گیري شده  ارمقد
4/8  pH 

dS/m 0/1  ECw 
meq/l 5/0  Ca2+ 
meq/l 1/0  Mg2+ 
meq/l 6/9  Na+ 
meq/l 2/4  HCO3

- 
meq/l 0/1  CO3

2-  
meq/l 6/4  Cl- 
meq/l 1/0  SO4

2- 
meq/l 7/0  B 
meq/l 2/5  NO3-N 

5/17  SAR 
6/16  SARadj 
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  :ها ها یا کاتیون یون مقایسه مجموع شوري با مجموع آن-کنترل ب
  باید حدوداً برابر مجموع آنیون10 ضربدر عدد   (ECw)در صورتیکه نتایج آزمایشگاهی صحیح باشند، مقدار شوري              

  :  خواهیم داشت5-2با استفاده از جدول . ها شود ها و یا کاتیون
  

ECw×10≈ (Na+Ca+Mg) or 
              ≈ (HCO3+CO3+SO4+Cl)                      10*1   ≈ 9/9  or  2/10  

 مـی  ECwها به تنهایی تقریبـاً معـادل ده برابـر         ها یا کاتیون   همانطور که مشاهده شد در این مثال مجموع آنیون             
هـا   هاسـت و یـا اینکـه مجمـوع کـاتیون      ها یا کاتیون  دقیقاً برابر مجموع آنیونEC که ده برابر  هایی به گزارش . باشد

هـا بـه    هـا و کـاتیون   چنین گزارشاتی نشان می دهد که بعضی از آنیـون . هاست نمی توان اعتماد کرد    وندقیقاً برابر آنی  
ترین عناصري هستند که ممکن اسـت تخمـین زده     رایجNa و SO4. جاي اندازه گیري مستقیم، تخمین زده شده اند       

  . شوند چرا که اندازه گیري آنها وقت گیر و هزینه بر می باشد
  
  :ص احتمال بروز مشکالت شوريتشخی-3-1-5

  : نتایج تجزیه آب و خاك براي تشخیص سه نوع از شرایط در مزرعه مورد استفاده قرار می گیرد      
 شوري منطقه ریشه و تحمل گیاه به شوري )الف
 احتمال تجمع عناصر خاص و مسمومیت گیاه )ب
 کاهش نفوذپذیري آب در خاك)ج
  
  :مل درختان پسته نسبت به شوري شوري منطقه ریشه و تح-1-3-1-5

افزایش نمـک باعـث کـاهش توانـایی جـذب آب      .  نشان دهنده شوري زیاد می باشد   ECw یا   ECeمقادیر باالي         
درختـانی کـه در خـاك شـور رشـد کـرده       . این عمل باعث کاهش فتوسنتز و انرژي گیاه می شـود  . توسط گیاه می گردد   

 ارتباط مستقیمی با رشـد  (ET)تبخیر و تعرق گیاهی . ر تنش آبی را نشان می دهندباشند با میزان آب خاك زیاد نیز آثا  
رگ جهـت تولیـد کربوهیـدرات هـا وارد      CO2با تبخیر آب از سطح برگها،   . سبزینه اي گیاه دارد     از طریق روزنه هاي ـب

اب سـوختگی و  افزایش شوري در ناحیه ریشه درختان ممکن است سـبب رشـد ناکـافی شـاخه هـا، آفتـ                  . برگ می شود  
  .گردد) 5-2شکل (چروکیدگی مغز 
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  )سمت چپ(و مغز چروکیده در اثر شوري ) سمت راست ( پسته مغز سالم-5-2شکل

  
نیز از عالئم افزایش جذب و تجمع شـوري در بافـت هـاي گیـاهی مـی             ) 5-3شکل  (ها   سوختگی نوك و حاشیه برگ    

ت            وختگی برگ البته در وضعیت کمبود پتاسیم نیز حاشیه س       . باشد هـا دیـده مـی شـود بـا ایـن تفـاوت کـه در ایـن حاـل
  .سوختگی حاشیه برگ قهوه اي رنگ می باشد

  

  
  )چپ(و در حالت کمبود پتاسیم ) راست( در اثر شوري  پسته حاشیه سوختگی برگ-5-3شکل
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ثـار طـوالنی مـدت شـوري     آ). 5-4شکل  (در اثر شوري نوك میوه ها سیاه شده و از آنجا شیره گیاهی تراوش می کند             
  . بروز می کند) 5-5شکل (بصورت سیاه و خشک شدن کل میوه 

    
   و تراوش شیره از آنها در اثر شوريي پسته سیاه شدگی نوك میوه ها-5-4شکل 

  
سبی                 نتایج تحقیقات سال         هاي زیادي براي بسیاري از گیاهان حد آستانه شوري قابل تحمل مقاومـت و کـاهش ـن

پسته نسبت به سایر گیاهان خشکباري نظیر بادام و بادام زمینـی مقاومـت   ). 5-6شکل (را مشخص کرده است   محصول  
  .بیشتري نسبت به شوري از خود نشان می دهد

    
   سیاه و خشک شدگی میوه ها در اثر شوري دراز مدت-5-5شکل 
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پسته بدون اینکه کاهش محصول قابل توجهی داشـته   مطالعات انجام شده تاکنون در ایران و آمریکا  نشان داد که                   
در این مطالعات طوالنی مدت مقدار شوري خـاك ناحیـه ریـشه    .  آبیاري شودds/m 8باشد می تواند با آب با شوري تا     

ایی آنهـا جهـت          .  تغییر کردds/m 12 تا  8بین   شان داد کـه بـین پایـه هـاي مختلـف در تواـن این مطالعات همچنین ـن
از نظر حـد تحمـل شـوري     . ومیت این عنصر تفاوت وجود دارد     مو در نتیجه کاهش مس    )  Na(ذب سدیم   جلوگیري از ج  

اگر چه تاکنون این آزمایشات نـشان داد کـه پـسته مـی توانـد        ). 6شکل(درخت پسته شرایط بسیار مشابهی با پنبه دارد         
 سـاله  25 هکتـار از درختـان    300دود  ولی نتایج آزمایشات بر روي حـ       ، را تحمل کند   ds/m 8شوریهاي آب آبیاري تا     

ه درختـانی کـه در       ds/m 10-5آتالنتیکا که شوري متوسط خاك آنها در حدود         دازه درخـت را نـسبت ـب  بود کاهش اـن
ولی در هر حال تولید در هر درخـت در ایـن دو خـاك    .  کاشته شده بودند، نشان دادds/m 5-2خاك با شوري متوسط     

  . تقریباً یکسان بود
  

  
  )2004ساندن و همکاران، ( تولید نسبی گیاهان مختلف بعنوان تابعی از شوري خاك -5-6شکل 

  
-7شـکل  (نتایج تحقیقات نشان داده است که افزایش شوري آب و خاك باعث کاهش میزان تبخیر و تعرق مـی گـردد    

لید میوه را کاهش نمی دهـد  کاهش مقدار تبخیر و تعرق معموالً باعث کاهش رشد سبزینه اي می گردد ولی الزاماً تو        ).5
  .بلکه معموال ابتدا پارامترهاي کیفی محصول تحت تاثیر قرار گرفته و سپس بر روي کمیت محصول اثر می گذارد
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   مقایسه میزان تعرق فصلی در سطوح مختلف شوري بر اساس تعیین میزان تخلیه آب خاك بین آبیاري ها-5-7شکل 

  
نیـاز واقعـی درخـت پـسته، مـی توانـد       % 75یکا نشان داد که با کاهش تبخیر و تعرق تا       مطالعات کم آبیاري در امر          

د               . کاهشی در میزان محصول ایجاد نشود ولی درصد خندانی پسته در طی دوره هاي حساس به کم آبی، کاهش می یاـب
راهنمـا جهـت بررسـی    عنوان یـک  ه ب) 5-3(بر اساس مطالعات انجام شده و رعایت جوانب احتیاطی، استفاده از جدول            

محدوده هاي ارائه شده در ایـن جـدول بـا    .  در وضعیت و شرایط باغهاي پسته  پیشنهاد می گردد      (EC)مسائل شوري   
  .فرض انجام آبشویی الزم ساالنه جهت جلوگیري از تجمع نمک در خاك می باشد

  
   پسته هاي راهنماي ارزیابی آب و خاك درافزایش شوري خاك در باغ-5-3جدول 

  واحد  وريش  درجه محدودیت براي درخت پسته
  خیلی شدید  شدید  )افزایشی(متوسط  بدون محدودیت

متوسط ناحیه 
 < dS/m  6<  8-6  12-8> 12  ریشه

 < dS/m  4<  8-4  12-8> 12  آب آبیاري
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  احتمال تجمع عناصر خاص و مسمومیت گیاه-2-3-1-5
د در طـی      م و یا بر تا حد مسموسمیت عناصر خاص در واقع تجمع یونهاي سدیم، کلر           یت گیاه اسـت کـه مـی تواـن

هـاي چـوبی و در نهایـت     افزایش این عناصر در آب و خاك می تواند سبب تجمع یون در بافت . چندین سال اتفاق افتد   
با افـزایش بـور بـرگ    . هاي برگ می باشد سوختگی حاشیه برگها اغلب در اثر افزایش کلر یا سدیم در بافت          . برگها شود 

تـراوش شـیره از تنـه درختـان نیـز از      . الئمی مشابه با سوختگی برگ، لبه هاي تیره و پیچش برگ مشاهده می گردد             ع
هاي ضروري گیـاه   تجمع یونهاي سدیم، کلر و بر همچنین باعث کاهش تولید هورمون       . عالئم مسمومیت بور می باشد    

  .  این عناصر را نشان می دهد عالئم مشخصه برگی مسمومیت5-8شکل . و اختالالت تغذیه می گردد
  

    
   در برگ پسته)چپ(مسمومیت بر و) راست( سدیم و کلر مسمومیت عالئم -5-8شکل 

  
سیار مهـم اسـت            بـه محـض   . تشخیص تجمع یونهاي سمی قبل از افزایش آنها در بافت هاي چوبی و برگ گیاه ـب

اصـالح مـشکالت سـمیت در    . انیـسمی آن را خـارج نمایـد   تجمع یونها در برگ، گیاه قادر نیست به سرعت با انجام مک         
تجزیه خاك، آب آبیـاري و  . منطقه ریشه درختان ممکن است چندین فصل با اعمال مدیریت مناسب آبیاري طول بکشد     

ریشه درختان پـسته از نظـر فیزیولـوژیکی  بـه       . برگ در تشخیص احتمال سمیت یک عنصر به ما خیلی کمک می کند            
متاسفانه داده هـاي کـافی جهـت جداسـازي اثـرات      .  تواند مانع جذب بیش از حد  کلر و سدیم گردد   گونه ایست که می   

در آزمایـشات مزرعـه   . شوري باالتر از حد آستانه تحمل درخت پسته و سمیت عناصر خاص کلر، سدیم و بور وجود ندارد   
 بـوده  meq/l 60 و 40رتیـب   بـه ت ds/m 8، غلظت هاي کلر و سـدیم در آب بـا شـوري            Kernاي قبلی در منطقه     

  . است
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این سـطوح عناصـر در آب آبیـاري باعـث     .  بوده استppm 1غلظت بور نیز  .  می باشد  20 در حدود    SARاین معادل   
ا شـوري آب        . ها شده بود سوختگی نسبتاً کمی در حاشیه برگ     در آزمایش دیگري کـه در ایالـت کالیفرنیـا انجـام شـد ـب

در هر صورت نسبت وزن به میـزان رشـد   . ها قابل مالحظه بود  سوختگی برگppm 10 و میزان بور   ds/m 8آبیاري  
  ). 2002فرگوسن و همکاران، (هاي رشد کرده در آب غیرشور برابر بود  بافتهاي چوبی با نهال

 شروع شده است هیچ آثار سوختگی در طـول یـک   2005ایالت کرن آمریکا در سال  در یک آزمایش دیگري که در         
.  آبیاري می شدند، مـشاهده نـشد  ppm 11 و بور ds/m 5/4ر مورد همه تیمارهایی که با آب آبیاري با شوري    فصل د 

این بدان معنی اسـت  . جالب این که بعد از تجزیه عصاره اشباع خاك، فقط یک چهارم این مقدار بور بصورت محلول بود  
  .  آن را دارندکه بعضی از خاکها توانایی محبوس کردن بور و کاهش خطرات سمیت

در صورتیکه نتایج تجزیه آب و خاك مقادیر باالتر از این حدود را نشان دادند، باید تجزیه برگ را به دقـت بررسـی                      
نتـایج  . این فقط به علت استفاده از زمان قبل از تجمع یون یا یونهاي دیگري در حد سـمیت در درخـت مـی باشـد      . کرد

در صورت افـزایش آنهـا بایـد    .  شدن این یونها را از نظر مقدار به ما نشان می دهند      تجزیه آب و خاك کاهش و یا ثابت       
ر را در بـرگ     ) 5-4(جدول . روش هاي اصالحی مدیریت مناسب آبشویی اعمال گردد   محدوده سمیت یونهـاي کلـر و ـب

  . نشان می دهد
  

   حدود بحرانی یونهاي خاص در برگ درختان پسته–) 5-4(جدول 
  ) در آگوست قبل از برداشت محصولنمونه برداري( 

  یون خاص  درجه سمیت
  شدید  شروع افزایش در برگ  بی خطر

 < 3/0  2/0-3/0 > 2/0  (%)کلرید 
 <300 < 700-300  800 (mg/l)بور 

  
NO3(سمیت نیترات         

در کـاربرد  . معموال موقعی اتفاق می افتد که کود ازته زیادي مورد استفاده قـرار مـی گیـرد               )-
اما بعد درختان توان زیـادي در رشـد سـبزینه اي مجـدد پیـدا مـی       . دیر زیاد ازت اولین اثر آن ریزش برگها می باشد       مقا

استفاده از تجزیه آب و خاك باعـث  . برگها ممکن است در اثر رشد بیش از حد حلقه اي شده و به دور خود بپیچند             . کنند
  . ایش راندمان عملیات مدیریتی باغ می گرددپرهیز از استفاده بیش از حد از کود و در نتیجه افز

NO3ها میزان ازت را به شکل نیترات گزارش می کنند و به فرم          بیشتر آزمایشگاه      
-N     یـا ازت نیتراتـه نوشـته مـی 

ی   ) 5-5(جـدول  . این مقادیر به آسانی قابل تبدیل به وزن ازت در دسترس براي تغذیه گیاه می باشد        . شود حـدود بحراـن
  .آب و خاك باغهاي پسته را نشان می دهدازت در 
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   حدود بحرانی ازت در آب و خاك باغهاي پسته–) 5-5(جدول 

  میزان ازت  درجه سمیت
mg/l زیاد  متوسط  کم  

 <10  3-10 0-3  آب آبیاري
  خاك

 <cm30(  10-0 20-10  20نمونه برداري از عمق (

  
  کاهش نفوذپذیري آب در خاك-3-3-1-5

 براي درختان بارور پسته بطوریکه استرسی در اثر اشباع شدن خاك و یا عدم آب کافی در خـاك بـه      تهیه آب کافی        
اتوانی خـاك در       . آنها وارد نشود، یکی از اهداف مدیریت بهینه آبیاري مـی باشـد           نفـوذ ناکـافی آب در واقـع از طرفـی ـن

 و از طرف دیگر باعـث  ا آبیاري بعدي می باشدپذیرفتن آب کافی و نفوذ عمقی آن در ناحیه فعال ریشه براي حفظ گیاه ت    
ایجاد شرایط ماندابی در ناحیه ریشه شده که در این حالت نیز به دلیل فقدان اکسیژن کـافی و تهویـه نامناسـب محـیط                    

نفوذپذیري کم خاك، نه تنها باعث آبیاري ناکافی می گردد، بلکـه زمـان اشـباع      . ریشه، گیاه دچار تنش غرقاب می گردد      
روز بیماریهـاي ریـشه اي نظیـر        ماندن   سطح خاك را نیز افزایش می دهد که این مسئله باعث افزایش قابل مالحظـه ـب

  . می گردد) گموز(فیتوفترا 
  
    عالئم نفوذپذیري کم خاك -1-3-3-1-5
در اواسط فصل آب خاك در الیه هاي زیرین کاهش یافته و تغذیه کـافی رطـوبتی آنهـا حتـی بعـد از آبیـاري هـاي                  -

  . نی نیز  انجام نمی شودطوال
 . آب به مدت طوالنی در سطح خاك باقی مانده و عبور و مرور را با مشکل مواجه می کند -
 . رشد سبزینه اي و نیز میزان محصول کاهش می یابد -
 . درصد خندانی کاهش می یابد -
 . در اثر تهویه نامناسب خاك، احتمال وقوع بیماریهاي ریشه افزایش می یابد -
 ).5-9شکل (اهري درختان دچار زردي یکنواخت نظیر عالئم کمبود آهن می گردنداز نظر ظ -
ر روي درختـان           - به علت عدم تامین آبشویی مورد نیاز حتی در آبهاي نه چندان شور نیز ممکن است عالئـم شـوري ـب

 .ظاهر گردد
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ایجاد شرایط ماندابی و تهویه  نمونه زردي درختان پسته در اثر عوامل مختلفی نظیر کمبود آهن و -5-9شکل 

  نامناسب خاك
  
   فرآیند نفوذ آب در خاك-2-3-3-1-5

اولین مرحله در شناخت مشکالت مربوط به نفوذپذیري کم خاك، توجه دقیـق بـه فرآینـد نفـوذ آب در خـاك مـی                         
اراي درز و ترکهـایی  در ابتدا که خـاك خـشک اسـت د    . در شروع آبیاري آب با سرعت زیاد در خاك نفوذ می کند           . باشد

همانطور که خاك از سطح تا ناحیه ریشه خیس می گردد با فاصله از سـطح  . است که آب با سرعت در آنها نفوذ می کند         
بـا خـیس شـدن خـاك، ذرات     . به سمت ناحیه جبهه رطوبتی، سرعت  نفوذ آب افزایش می یابد ) محل تجمع آب  (خاك  

هـاي   این عمـل جریـان آب بـه سـمت خـاك     . حی خاك می گردندرس متورم شده و باعث مسدود شدن ترکهاي سط  
هـا و منافـذ ریـز خـاك از اهمیـت کمتـري در میـزان         بعد از این نقطه درز و ترك. خشک پایین تر را محدود می نماید   

نفوذپذیري خاك برخوردار می باشند و سرعت نفوذپذیري بطور قابل مالحظه اي کاهش می یابد و حرکت آب در خـاك     
 درصـد کـل آب   80 تـا  50بسته به نوع خاك در حدود . اثر  نیروي ثقل و از داخل منافذ درشت صورت می گیرد   فقط در   

  . ساعت اولیه صورت می گیرد6  تا 3 ساعت، در همان 24نفوذي در طی 
ذ ثبات خاکدانه ها و منافذ درشت تر خاك بستگی به اثرات متقابل مواد معدنی خاك و شـوري آب موجـود در ایـن منافـ          

  ). 5-10شکل (دارد 
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تشکیل خاکدانه هاي پایدار با کلسیم فراوان بر روي رس هاي قابل :  اثبات مفهومی ثبات خاکدانه ها–5-10شکل 

  . در مقایسه با وضعیت ضعیف خاکدانه ها به علت شوري کم و افزایش سدیم در آب منافذ خاك) چپ(تبادل 
ایـن  . آب خاك به شوري آب آبیاري که عموماً کمتر است، نزدیک می گـردد با ادامه آبیاري ترکیب نمک موجود در             

  . فرآیند تغییر شیمیایی باعث کاهش سرعت نفوذپذیري می گردد
  

  :خصوصیات زیر بیشترین اثر را بر نفوذپذیري آب در خاك دارند
  :خاك)الف

  خشکی خاك در شروع آبیاري  -
 )اختمان خاكبافت و س(توزیع و اندازه ذرات خاك و منافذ آن  -
 وضعیت دسترسی سطح خاك به روزنه ها یا منافذ خاك -
 درز و ترك ها -
 شوري کل آب موجود در منافذ خاك  -
 نوع ساختار شوري آب در روزنه هاي خاك -
 )ساختمان خاك(عدم یکنواختی الیه هاي خاك ناحیه ریشه گیاه  -
  
  :آب آبیاري)ب
  شوري کل آب آبیاري -
 نوع ساختار یا ترکیب شوري آب -
 ق آب آبیاري پخش شده در سطح خاكعم -

د                      . نفوذ آب در خاك تنها با افزایش حجم منافذ خاك بخصوص اندازه و نحوه دسترسی به منافـذ، افـزایش مـی یاـب
هاي موجود در آن، بر خاکدانه اي بودن ذرات خاك و یا چسبیدن آنها به هم اثر مـی      شوري کل آب آبیاري و نوع نمک      

  . ی و مکانیکی خاکدانه ها و حجم منافذ، نفوذپذیري آب را در خاك بهبود می بخشداصالح شیمیای. گذارد
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  :مواد آلی) ج

ل             مواد آلی خاك نقش قابل توجهی در استحکام خاك دانه ها دارند چرا که باعث افزایش  تعداد جایگـاه هـاي قاـب
به پیوستن ذرات خاك به هم و افـزایش  انـدازه   تبادل در توده خاك و تقویت فعالیت هاي میکروبی خاك می گردند که        

  . منافذ خاك و کاهش چگالی ذرات خاك کمک می کند
  
  :فشردگی خاك)د

دهی، سمپاشـی، برداشـت    ورزي، کود عبور و مرور بیش از حد ماشین آالت کشاورزي جهت عملیات مختلف خاك             
  .سبب فشردگی خاك و کاهش نفوذپذیري آن می گردد.... محصول و 

  :سله بستن سطح خاك) ه
ـله بـسته                       سله بستن سطح خاك باعث کاهش نفوذپذیري در اثر از دسترس خارج کردن منافذ خاك در زیر الیـه س

سـخت شـدن و بهـم    . سله ها به علت پراکنده شدن خاکدانه ها و کاهش تخلخل سطح خاك ایجاد می شوند    . می شود 
در نواحی خشک و نیمه خشک، سله بستن اغلـب ناشـی   .  می افتدچسبیدن ذرات خاك هنگام خشک شدن خاك اتفاق     

در خاکهـاي سـیلتی بـا    ) افزایش سدیم قابل تبادل در خاك یا آب آبیاري و یا شوري هاي  بسیار کم       (از شرایط سدیمی    
  .بافت ریز می باشد

بطـور  ) آب خـاك (اك به هر حال آب اطراف ذرات خـ     . شوري یک فاکتور مهم در تعیین سله بستن خاك می باشد                
 در آب خاك باعـث افـزایش تـورم ذرات رس و    ECکاهش . قابل مالحظه اي تحت تاثیر ترکیبات آب آبیاري قرار دارد         

 براي اغلب خاك ها ایجاد مـشکل  ds/m 3/0 کمتر از ECآب آبیاري با . در نتیجه کاهش اندازه منافذ خاك می گردد       
عمـل  . وري آب خاك، عمل پراکنـدگی ذرات خـاك اتفـاق مـی افتـد     در هر خاك در یک حد مشخصی از ش     . می نماید 

 1پراکندگی ذرات خاك بطور قابل مالحظه اي تحت تاثیر نسبت سدیم به کلسیم و منیـزیم کـه نـسبت جـذب سـدیمی          
)SAR (مقدار . نامیده می شود، قرار داردSARاز رابطه زیر قابل محاسبه می باشد :  

  
[ ]

[ ] [ ]
2

MgCa
NaSAR
+

=  

  .می باشد) meq/l(فرمول غلظت هاي سدیم، کلسیم و منیزیم بر حسب میلی اکی واالن بر لیتردر این 
  

                                                             
1  Sodium Adsorption Ratio (SAR) 
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 نیز بر اساس کارهاي تحقیقاتی انجام شده یک راهنماي عمـومی تهیـه شـده              ds/m 3/0 هاي باالي    ECبراي        
 و ECاثـر تغییـر در   که می تواند جهت تشخیص احتمال بـروز مـشکالت نفوذپـذیري در    ) 5-11 و شکل    5-6جدول  (

SARعموماً با افزایش شوري و کاهش . ، مورد استفاده قرار گیردSARاستحکام خاکدانه ها، افزایش می یابد ، .  
. مـی باشـد  ) 5-6(که در واقع مفهوم کلـی جـدول     براي سادگی کار یک قانون کلی خوب به صورت زیر وجود دارد                  

وع نمکهـاي              باشد، ما مع   EC * 5< SARیعنی  زمانیکه       موال مشکالت نفوذپذبري خاك در ارتبـاط بـا شـوري و ـن
  .  موجود در آب را نخواهیم داشت

   بررسی احتمال بروز مشکالت نفوذپذیري-5-6جدول 

SAR* 
  احتمال بروز مشکل

 2 ECw 1 یا ECe 
  عدم احتمال بروز مشکل

 2 ECw 1 یا ECe  

3-0  
6-1/3  
12-1/6  

3/0< 
4/0< 
5/0< 

7/0> 
1> 
2> 

  نسبت جذب سدیم                    *
  .هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاك که  نشان دهنده شوري خاك اشباع می باشد_1                         

  .هدایت الکتریکی آب آبیاري که نشان دهنده شوري آب آبیاري است-2                        

  
 نسبت جذب سدیمی آب آبیاري در ایجاد مشکالت نفوذپذیري  باEC اثر متقابل شوري کل بصورت -5-11شکل 

  خاك 
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  :اثرات تنش خشکی بر درختان پسته و روش تشخیص آن-2-5
ده مانـده و محـصول                 درختان پسته از نظر مقاومت به خشکی شهرت داشته و قادرند با مقادیر آب خیلی کم نیـز زـن

 به این معنی نیست که آنها جهت تولید محصول اقتـصادي و مناسـب     اما مقاوم بودن درختان پسته    . متوسطی تولید کنند  
تحقیقات نشان می دهد که درختان بالغ پسته آب را یشتر از سایر درختان میـوه و خـشکباري بـه    . نیاز به آب کمی دارند   

رختـان آبیـاري   اگر درختان پسته در طول دوره هاي حساس به کم آبی با میزان کمتر از نیاز واقعی د. مصرف می رسانند  
سبت   . شوند،  اثرات منفی برروي فرآیندهاي درونی درخت خواهد گذاشت    بنابراین باید بدانیم که تحمل درختان پـسته ـن

و این بدان معنی نیست که درختـان پـسته   . به خشکی به توانایی آنها در زنده ماندن در شرایط خشکی اطالق می گردد          
آبیـاري در طـول فـصل مهمتـرین     .رایط آبیاري هاي با میزان کم داشته باشـند قادرند رشد سریع و با محصول زیاد در ش 

تنش خشکی باعث خشکیدگی سر شاخه ها، ریزش و خشکیدگی برگها، کوچک شـدن سـطح       . عملیات داشت می باشد   
برگها و در نتیجه کم شدن سطح فتوسنتز کننده گیاه و لخت شدن ظاهر گیاه، تشدید اثـرات آفتـاب سـوختگی بـر روي            

در تـنش هـاي شـدید و طـوالنی مـدت      ). 5-13 و 5-12شکلهاي (شاخه ها و نهایتا خشک شدن کامل گیاه می گردد     
  .پوست درخت ترك برداشته و به راحتی از تنه آن جدا می گردد

  

    
  در اثر تنش خشکیخشکیدگی سر شاخه ها، ریزش و خشکیدگی برگها و لخت شدن ظاهر درخت  -5-12شکل 

  
توجه داشته باشـید  . ز رشد به دالیل مختلف حساسیت خاص خود را نسبت به تامین مقدار کافی آب داراست         هر مرحله ا  

حساس ترین مرحله رشد در ابتداي لیـست مـی   (که حساسیت اجزاء تولید به تنش آبی بصورت زیر درجه بندي می شود     
  ): باشد

  ).عموما تیرماه(و زمان پر شدن مغز ) اهعموما فروردین م(آبیاري در زمان گلدهی : پوکی و سقط جنین) 1
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 .وعموما اوایل شهریور ماه) بسته به رقم(آخرین آب قبل از برداشت : خندانی پوست استخوانی) 2
 .عموما اواخر فروردین ماه. آبیاري در زمان تشکیل میوه و پس از گرده افشانی: تعداد دانه در درخت) 3
 .ی و عموما در اواخر مرداد و اوایل شهریور ماهمشابه خندانی پوست استخوان: رسیدگی) 4
در طـول  .... زمان مشخصی ندارد و عموما به مدیریت آبیاري، تغذیه، کنترل آفات و بیمـاري هـا و   : وزن و اندازه میوه  ) 5

 .فصل بستگی دارد
  

    
  در اثر تنش خشکی) چپ(و سیاه شدن شاخه ها ) راست(ها  کوچک شدن سطح برگ -5-13شکل

  
نیز تحت تـاثیر  ) 5-14شکل (البته فاکتورهاي کیفی دیگري نیز نظیر زودخندانی و ترك خوردگی پوست سبز پسته                 

اعمـال تـنش خـشکی در اواخـر     جلـوگیري از   و  کـافی  بر اساس تحقیقات انجام شده آبیاري     . مدیریت آبیاري قرار دارند   
ودگی مغـز    کـاهش  شکیل این پسته ها و نهایتا  تکاهشفصل بهار مخصوصا در خرداد ماه بیشترین اثر را در          احتمـال آـل

  .پسته به زهرابه آفالتوکسین دارد
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  )چپ(و ترك خورده نامنظم ) راست(پسته هاي زودخندان  -5-14شکل
  

 مـی گیـرد،    با توجه به اینکه رشد مغز در این ماه صـورت     . آبیاري مناسب در تیرماه از اهمیت خاصی برخوردار است             
مال تنش خشکی به درختان با کم آبیاري، دورهاي آبیاري طوالنی و قطع آبیاري در این ماه، اثـرات جبـران ناپـذیري      اع

طوریکه با افزایش شدید درصد پوکی، باعث کاهش قابل مالحظه اي در میـزان محـصول         ه  ب. را به همراه خواهد داشت    
مرداد ماه باعـث افـزایش قابـل تـوجهی در میـزان خنـدانی           در برخی ازارقام زودرس آبیاري کافی در        . نهایی خواهد شد  

ولی در اغلب ارقام تجاري، مهمترین آب براي خندان شدن و رسیدگی کامل میوه، آبیـاري شـهریور           . محصول می گردد  
 . ماه و یا آخرین آبیاري قبل از برداشت محصول می باشد

  :ان پسته و دور مناسب آبیاري به شرح ذیل می باشدبر اساس تحقیقات انجام شده میزان آب مورد نیاز درخت      
  :مقدار آب ) الف
 هکتـار و  3هکتـار، آبیـاري بـابلر    5/2 در شرایط بهینه به ازاي هر لیتر در ثانیه دبی چـاه در روش آبیـاري غرفـابی                     

سن آن از نهال تا درخـت بـارور   نیاز آبی گیاه پسته نیز بسته به .  هکتار باغ پسته قابل آبیاري می باشد4آبیاري قطره اي  
در روش آبیـاري قطـره اي بـا    .  مترمکعب در هکتار در سال متغیر می باشد9000 تا   3000در روش آبیاري سطحی بین      

، نیاز آبی نهال تـا درخـت بـالغ از حـدود       %)55تا حدود   % 15(توجه به درصد مساحت خیس شده در سنین مختلف گیاه           
الغ مقـدار آب آبیـاري       . ال تغییر می کند    متر مکعب هکتار س    5000 تا   750 در مجموع براي یک باغ پسته بـا درختـان ـب

 .مورد نیازبصورت زیر طبقه بندي می گردد
.  
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   از نظر مقدار آب در دسترس پسته راهنماي ارزیابی باغ-5-7جدول 
  روش آبیاري  به ازاي هر لیتر درثانیه دبی آب در دسترس) هکتار(سطح زیر کشت بهینه 

  خیلی شدید  شدید  )افزایشی(متوسط   دون محدودیتب
 <5 <4-5 <3-4 ≥3  غرقابی

 <5/6 <5/5-5/6 <5/4-5/5 ≥5/4  قطره اي

  
   :دور آبیاري) ب

از سـال سـوم تـا    .  روز انجام می گیرد7با دور آبیاري ) سالهاي اول و دوم کشت( آبیاري گیاه پسته در دوران نهالی            
 روز یکبار بسته به نوع خاك اعمال می گـردد در  20 تا 14دور آبیاري ) ول دهی اقتصادي شروع محص ( سالگی   10حدود  

ـیه مـی گـردد   ) سبک تا سـنگین ( روز بسته به نوع خاك 35 تا 25درختان بارور در ماههاي تیر و مرداد دور آبیاري     . توص
ه ذکـر اسـت کـه در روش آبیـاري      الز.  روز قابل توصیه است40 تا 30در بقیه ماهها در طول فصل رشد دور آبیاري       م ـب

 روز افزایش مـی یابـد   7از سال دوم به تدریج دور آبیاري به . قطره اي، نهالها در ابتدا یک روز در میان آبیاري می شوند           
ه   .  سالگی ادامه می یابد3و این روند تا   ه نـوع خـاك       10-15از سال چهارم به بعد دور آبیـاري ـب ار بـسته ـب  روز یـک ـب

ا درختـان بـالغ،      . ه و به همین صورت براي یک درخت بالغ ادامه می یابد    افزایش یافت  اغ پـسته ـب در مجموع براي یک ـب
  .دورآبیاري بصورت زیر طبقه بندي می گردد

 
  از نظر دور آبیاري پسته  راهنماي ارزیابی باغ -5-8جدول 

  یلی شدیدخ  شدید  )افزایشی(متوسط   بدون محدودیت  روش آبیاري  دور آبیاري بر حسب روز
 < 80 < 60-80 < 40-60 > 40  غرقابی

 < 35 < 25-35 < 15-25 > 15  قطره اي

  
.  
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  ششمفصل 
  

 گرده افشاني در پسته
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  فصل ششم
  

  گرده افشانی در پسته
  رقات پسته کشوی موسسه تحقیئت علمی هي اعضاين حکم آبادی پور و حسي تاج آبادیعل: سندگانینو

    
د      هاي نر روي یک درخت و گل درخت پسته دو پایه می باشد، یعنی گل        . هاي مـاده روي درخـت دیگـر قـرار دارـن

صد تا چنـد صـد عـدد گـل     پسته داراي گل آذین نر و ماده . هم درختان نر و هم درختان ماده در تولید پسته نقش دارند      
  . جود می آیندصورت جانبی روي شاخه هاي یکساله بوه  بد کهنمی باش

 
  : زمان گل دهی-2-6  

 در درختان پسته، شکوفایی گل هاي نر و ماده پسته معموالً زودتر و یا همزمان با باز شـدن جوانـه هـاي رویـشی                          
  . گلدهی در درختان غیر پیوندي نر معموال زودتر از درختان غیر پیوندي ماده پسته صورت می گیرد. می باشد

  
  :ی افشانتعریف گرده  -3-6
ـاده       شرط مهم گرده افشانی همزمانی گـل  .انتقال دانه گرده برروي کالله مادگی می باشد               دهـی درختـان نـر و م

  .پسته می باشد
  
    :ساختمان گل ماده -4-6

م پبوسـته   هـ  عـدد اسـت کـه در قاعـده بـه       5ها   تعدادکاسبرگ .هاي ماده درگل آذین خوشه مرکب قرار دارند        گل      
  و یـک  یتخمدان فوقان .ها بدون گلبرگ بوده و فاقد شهد می باشند، بنابراین جذابیتی براي حشرات ندارند         گل. هستند
 کاللـه  يشاخه هـا . می باشد)   میلی متر مربع مساحت4(  بزرگيبوده و داراي خامه کوتاه و کالله سه شاخه ا   يخانه ا 

  ).6-1شکل (کالله گل ماده است  پهن و برگشته
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   گل ماده پسته-6-1شکل 

 :ساختمان گل  نر -5-6
. وسته هـستند یهم په  عدد است که در قاعده ب   5تعدادکاسبرگها  .هاي نر نیز درگل آذین خوشه مرکب قرار دارند         گل      
). 6-2شـکل  (ستند هاي نرداراي میله پرچم کوتاه وبساك بـزرگ هـ   گل.  پرچم دارند5 تا 4ها بدون گلبرگ بوده و      گل

قطـر دانـه گـرده پـسته      . می باشند  و سبک هاي نر بسیار زیاد بوده دانه هاي گرده خیلی کوچک         تولید دانه گرده در گل    
  . سانتی متر بر ثانیه سقوط آزاد دارد5/2 میلی متر است که با سرعت 03/0

  
   گل نر پسته-6-2شکل
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  یده  زمان گل-6-6
 داشتن اطالعـات دقیـق از زمـان گـل    . دهی در ارقام مختلف پسته از اهمیت خاصی برخودار است          تعیین زمان گل        

.  با توجه آمار هواشناسی می نماید ها وارده به محصول باغ ت هاي دهی در مناطق مختلف کمک مهمی در تعیین خسار        
وده اسـت و خـسارت در      تاد، مصادف با گلبطور مثال اگر بارندگی در روز خاصی از فروردین اتفاق اف     دهی چه ارقـامی ـب

هـاي   در گـل . دهی در ارقام موجود در آن منطقه می باشـد  چه ارقامی بیشتر دیده خواهد شد، نیاز به اطالع از زمان گل  
ـاده        ها قابل تشخیص شود درحالی ماده پسته در زمانی که کالله گل       سته اي را دارد، آم ت ـب  کـه هنـوز خوشـه گـل حاـل

گ کاللـه از    دوره پذیرا بودن دانه گرده معموال سه روز طول می کشد، زمانی     . دریافت دانه گرده و تلقیح می باشد       که رـن
هـاي نـر    در گـل ). 6-3شـکل  (سبز کمرنگ به رنگ قرمز کمرنگ ویا صورتی در آمد قدرت پذیرایی دانه گرده را ندارد   

  ). 6-4شکل (رنگ دهند، زمان آزاد سازي دانه گرده فرا رسیده است ها متورم شده و به رنگ زرد تغییر  که بساك زمانی

  
  در پستهماده  مراحل مختلف رشد خوشه گل -6-3شکل

 
 
 



  
  
  
  

 119                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  
   در پسته خوشه و گل نر آماده آزاد سازي دانه گرده-6-4شکل 

  
  
  
 
 : دهی جهت تعیین زمان گل  الزم  یادداشت برداري هاي-7-6

   :دهی  شروع گل-الف 
دهـی در نظـر    عنوان زمان شروع گله از جوانه گل در یک رقم باز شده و آماده گرده افشانی شدند ب         %  5که     زمانی    

ز این مرحله باعث ایجاد خـسارت  این مر حله از آنجا حائز اهمیت است که هرگونه شرایط نامساعد بعد ا            . گرفته می شود  
  .و اختالل در گرده افشانی خواهد شد

   :مرحله تمام گل-ب
 درصد از جوانه هاي گل در یک رقم باز شده و آماده گرده افشانی شدند به عنوان مرحلـه تمـام       50که حدود    زمانی      

ا ایـن مرحلـه گـل       خسارت به گل  که عامل محدود کننده گرده افشانی و یا        درصورتی. گل در نظر گرفته می شود       هـا ـب
  .دهی مصادف باشد، بیشترین خسارت را وارد خواهد نمود

   :یده  پایان گل-ج
ه عنـوان           95که حدود    زمانی       پایـان   درصد از جوانه هاي گل در یک رقم باز شـده و آمـاده گـرده افـشانی شـدند ـب

ه گـرده افـشانی و           بعداز این مرحله شرایط نامساع    . در نظر گرفته می شود     گلدهی د گرده افـشانی کمتـرین خـسارت را ـب
  .تشکیل میوه وارد خواهد نمود

  : یده  طول دوره گل-د 
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. دهـی در نظـر گرفتـه مـی شـود      دهی به عنوان طول دوره گل دهی تا پایان گل   تعداد روزهاي از زمان شروع گل           
  .ها، گرده افشانی و تشکیل میوه خواهد داشت  به گلوجود عوامل نامساعد در این دوره، بیشترین تاثیر را روي خسارت

  :دهی  عوامل موثر بر زمان گل-8-6
  :  دما-1-8-6

 بیـدار شـدن و    درختان پسته  جهت. دهی دارد  دما نقش تعیین کننده اي در زمان بیدار شدن درختان و شروع گل                  
 بنـابراین درصـورت تـامین نیـاز      .ماي خاصی دارنـد   هاي رویشی و زایشی خود احتیاج به دریافت مقدار گر          شروع فعالیت 

فت واحدهاي حرارتی کافی قادر به شـروع فعالیتهـاي رویـشی و زایـشی خـود      یاسرمایی در فصل زمستان، به محض در   
هاي مختلف و مناطق مختلف وجـود دارد،   ادي در زمان گرم شدن هوا بین سال      یهاي ز  با توجه به اینکه تفاوت    . هستند

  .دهی درختان پسته از سالی به سال دیگر و از منطقه اي به منطقه دیگر متفاوت است  گلبنابراین زمان
 
  :  رقم-2-8-6

ارقامی همانند کله قوچی و احمد آقایی زود گـل بـوده و بیـشتر    . دهی در ارقام مختلف پسته متفاوت است   زمان گل       
اوحدي جزء ارقام متوسط گل بوده و خسارت کمتـري را  رقم . در معرض سرمازدگی و بارندگی هاي بهاره قرار می گیرند  

معموال بیـشترین تـراکم گـرده در بـاغ در زمـان      . نسبت به ارقام زودگل در اثر سرمازدگی و بارندگی هاي بهاره می بیند       
ین گلدهی ارقام متوسط گل وجود دارد، بنابراین ارقام متوسط گل از نظر در فراهم بودن گرده در زمـان گلـدهی در بهتـر       

ارقام دیر گلـی هماننـد اکبـري معمـوال کمتـرین خـسارت را در اثـر سـرما و             . شرایط در باغ هاي پسته ایران قرار دارند       
دهی، این ارقام با مـشکل کمبـود    کم گرده درباغ در زمان گلابارندگیهاي بهاره دریافت می کنند ولی به دلیل کاهش تر   

  .شوندگرده جهت گرده افشانی و تشکیل میوه مواجه می 
  
  : پایه-3-8-6

پایه هاي زودگلی چون بنـه وکـسور،   . دهی رقم پیوند شده روي خود را تحت تاثیر قرار دهد پایه می تواند زمان گل         
  .دهی ارقام پیوند شده روي خود می شوند باعث تسریع در زمان گل

  : موقعیت باغ-4-8-6
 واقـع در عرضـهاي    هـاي بنـابراین در بـاغ  . دت نور کمتر استهر چه عرض جغرافیایی منطقه بیشتر باشد دما و ش               

زیاد شدن  ارتفاع از سطح دریـا بـا نیزکـاهش     .دهی با تاخیر صورت می گیرد    جغرافیایی بیشتر، بیدار شدن درخت و گل      
  . دهی با تاخیر بیشتري صورت می گیرد  گل،بنابراین هرچه ارتفاع محل باغ بیشتر باشد. دما همراه است
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 ،جهت شیب برروي دما تاثیر دارد، شیب هاي رو به جنوب در نیمکره شمالی حداکثر مقدار نور را دریافت می کننـد            
د   هاي رو به جنوب زودتر بیدار شده و گل در بهار زود تر گرم شده بنابراین درختان واقع روي شیب           . دهی زودتـري دارـن

  . هاي بهاره بیشتراست گیبنابراین خطر ایجاد خسارت در اثر سرمازدگی و بارند
  
  : مدیریت باغ-5-8-6

برداشـت محـصول بـه    . دهی زودتر صورت مـی گیـرد   هرچه نحوه مدیریت باغ بهتر باشد، بیدار شدن درخت و گل          
هـاي هـرز و    از برداشت محصول، کنتـرل علـف   موقع، کنترل آفات و بیمایها، جلو گیري از ریزش بی موقع درختان بعد         

  .دهی در بهار سال بعد دارد لی زیادي در زمان بیدار شدن و گلغیره تاثیر خی
  
  : تغذیه-6-8-6

یه کافی و به موقع با عث افزایش مواد غذایی ذخیرهـاي  ذتغ. تغذیه تاثیر زیادي برروي زمان بیدار شدن درخت دارد           
رویـشی و زایـشی را در اوایـل فـصل       هاي هاي گیاه شده و قدرت الزم را جهت بیدار شدن و رشد و نمو اندام   در اندام 

دهـی زودتـر را دارا مـی     بنابراین  درختان با تغذیه خوب در مقایسه با درختان با تغذیه ضعیف گـل        . رشد فراهم می کند   
  . باشند

  
  
  : بافت خاك-7-8-6

اغ       هاي شنی خاك در مقایسه با بافت       بافت       پـسته داراي    هـاي هاي رسی در بهار زودتر گرم می شوند، بنـابراین ـب
  . داراي بافت رسی دارند هايدهی زودتري در مقایسه با باغ بافت خاك شنی زودتر از خواب بیدار شده و گل

  
  : نیاز سرمایی-8-8-6

 و گـل مـی    درصورت برآورده نشدن نیاز سرمایی پسته، درختان دیرتر از حالت طبیعـی خـود از خـواب بیـدار شـده             
  .در زمان باز شده کلهاي یک درخت به چشم می خورد همچنین عدم یکنواختی .دهند

  
  :ی استفاده از مواد شیمیای-9-8-6

هـاي   برعکس روغـن   .دهی و بیدار شدن درخت را به تاخیر می اندازند موادشیمایی نظیر پاکلوبوترازول و اتفن گل         
  .هی می شوندد  در گلو روغن ولک سبب تسریع) دورمکس(سیانامید هیدروژن  ، DNOCآلی و معدنی نظیر 
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  : روش تشخیص درختان نر از ماده-9-6
طوریکه در باغی که سن باروي قرار دارد ، اکثر درختـانی کـه داراي       ه  ب.  رشد رویشی در درختان نر بیشتر می باشد             

ري نـسبت بـه   تـ  هاي بزرگتـر و شـاداب   درختان پسته نر داراي برگ   . ارتفاع بیشتر و تاج بزرگتري هستند، نر می باشند        
وده و           . درختان ماده هستند و فاقد محصول هستند  ر نـسبت بـه درختـان مـاده بزرگتـر ـب جوانه هـاي گـل در درختـان ـن

خوشه هاي گل در درختان نر پس از آزاد کردن کامل دانه هـاي گـرده خـشک    . هیچگونه ریزشی در آنها دیده نمی شود 
دهی، هم در زیر درختان و هم روي درختان تـا مـدتها     یان فصل گل  بنابراین بعد از پا   . شده و به تدریج ریزش می کنند      

  .خوشه هاي گل نر خشک شده دیده می شود
  :ی گرده افشانيط مناسب برایشرا-10-6

 : دما-1-10-6
سرعت جوانه زدن دانه گرده و سرعت رشـد لولـه گـرده بـا افـزایش دمـا       . زیادي دارد تاثیر یروي گرده افشان دما بر       

دهـی هـم    طول دوره گـل .  و تخمک با افزایش دما کاهش می یابدیبر عکس، طول عمر کیسه جنین     . می یابد افزایش  
 باال باعث خشک شدن سطح کالله شـده و  يدماها .در درختان نر و هم درختان ماده نیز با افزایش دما کاهش می یابد            

 ی درجـه سـانت  22 تـا  15ما براي گـرده افـشانی   بهترین د. طول دوره پذیرایی دانه گرده در گل ماده را کاهش می دهند           
 درجـه  32 بـاالتر از  يدماهـا .  را افزایش می دهنـد  ی احتمال سرما زدگ     گراد ی درجه سانت  4 زیر   يدماها. گراد می باشد  

  . می شوندی گراد در زمان گرده افشانی زیان آور بوده و باعث از بین رفتن مادگیسانت
  
  : رطوبت-2-10-6

ه گـرده    ، محیط گرددی که باعث افزایش رطوبت نسبی و هرنوع عامل   ی و بارندگ  رطوبت باال         از پراکنش مناسـب داـن
 در طـول یـک   ، یـک روز  طـول  در آزاد شـده ل دانه هاي گـرده    کاز  % 45نتایج نشان داده است که         . کند ی م يجلوگیر
در مـدت سـه   ، د شـده در یـک روز   ل گـرده هـاي آزا  کـ از % 73بیشتر از همچنین . آزاد می شود)  صبح10 تا  9(ساعت  

 و تلقیح از در طرف صبح اهمیـت خیلـی     افشانی بنابراین انجام گرده. آزاد می شود)  ظهر12 صبح تا  9از   (ساعت صبح 
هرگونه بارندگی، محلول پاشی و سم پاشی که در طرف صبح انجام گیـرد، بیـشترین خـسارت را    . زیادي را دارا می باشد   
هـا   بارانهاي خیلی شدید، باعث شسته شدن دانه هاي گرده از داخل بساك. یل میوه وارد می کند  به گرده افشانی و تشک    

شده وامکان جابجایی و حمل آنها را توسط باد مختل می کند، که بیشترین خسارت را به انجام گرده افشانی و تـشکیل                 
مان گرده افشانی نیز هماننـد بـاران شـدید    وي درختان نر در ز رعمل سم پاشی و یا محلول پاشی بر      . میوه وارد می کند   

در منـاطق غبـار آلـود مخـصوصا در کنـار جـاده هـاي خـاکی،         . عمل کرده و سبب شسته شدن دانه هاي گرده می شود 
بارندگی مالیم و کوتاه مدت در طول شب باوجود اینکه کارآیی و حمل دانه گرده را کاهش می دهد ولـی سـبب شـسته        

 .گرد و غبار شده و استقرار دانه هاي گرده روي کالله مادگی را بهبود می بخشدشدن سطح کالله مادگی از 
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ه گـرده را    . گل می شودي پایین باعث تبخیر آب از سطح کالله و دیگر بخشهایرطوبت خیل        و زمان پذیرا بودن داـن
  .اشد درصد می ب50 تا 35کاهش می دهد، رطوبت نسبی مناسب محیط در زمان گرده افشانی بین 

  
  : باد-3-10-6

بنـابراین وجـود بـاد در زمـان گـرده افـشانی ضـروري        . باد تنها عامل پراکنش دانه گـرده در بـاغ پـسته مـی باشـد             
شان    تحقیقات.  پخش دانه هاي گرده می باشد     تعیین کننده جهت حرکت،  انتقال و      باد  وزش  جهت  .است  انجام شـده ـن

بـاد از سـمت   کـه  موارد  %82که در  جهت وزش باد غالب بستگی دارد، هنگامیداده است که حرکت دانه گرده در باغ به     
ه گـرده     . در سمت غرب درخت گرده افشان بدام افتادند%) 80( بیشتر گرده ها ،شرق می وزید   با توجه به اینکـه قطـر داـن

ه گـرده اي از فاصـله    بنـابراین اگـ  .  سانتی متر بر ثانیه سقوط آزاد دارد5/2 میلی متر است که با سرعت 03/0پسته    ر داـن
ه سـطح خـاك برخـورد کنـد              5/1 .  متري سطح خاك آزاد شود، در صورت عدم وزش باد، یک دقیقه طول می کشد تا ـب

. هاي طوالنی باخود حمل کنـد  می تواند اثر نیروي جاذبه را کاهش داده و دانه هاي گرده را تا مسافت     بنابراین وزش باد  
اغ شـده و طـول دوره گـل      گرده هم از بساك  يج شدن سریع دانه ها     شدید باعث از دسترس خار     يبادها  ها و هم از ـب
 همراه با گرد و خـاك باعـث پوشـیده    يطوفان ها . دهدی را هم در درختان نر و هم درختان ماده بشدت کاهش م    یده

ا ذرات شـن باعـث از    يطوفان ها. یابد ی آن بشدت کاهش م    یشدن سطح کالله شده و قدرت چسبندگ        بـین   همـراه ـب
اغ    متر بر ثانیه پراکنش مناسب دانه هاي گـرده 10 تا 5وزش نسیم با سرعت .  شود ی ماده و نر م    يها رفتن گل   را در ـب

  .سبب می شود
 : نسبت مناسب تعداد درختان نر به ماده-4-10-6

ده     از د% 86بایستی حداقل یک دانه گرده زنده جهت باروري به گل ماده برسد با توجه به اینکه          انـه هـاي گـرده زـن
 روز 3 میلی متر مربع اسـت کـه بـه بطـور متوسـط      4به اینکه مساحت قسمت پذیراي گل ماده حدود      هستند و با توجه   

پذیرا باقی می ماند، با استفاده از این اطالعات و داده هاي تراکم گرده تقسیم بر سطح کالله و تقسیم بر روزهاي پـذیرا            
ده   19/11 متـري  5 میزان قوه نامیه گرده نتیجه گرفته می شـود کـه در فاصـله    بودن گل ماده و در نظر گرفتن   گـرده زـن

.  دانـه گـرده اسـت   19/0 متـري  80 و در فاصـله  16/1 متري  20توسط گل ماده دریافت می شود و این تعداد در فاصله            
ـاده       بنابراین نتیجه گرفته می شود که دورترین فاصله موثر جهت گرده افشانی که حداقل یک دا  ه گـرده بـه هـر گـل م ـن

ـاده تـراکم گـرده     5*5یک درخت نر در مرکز یک بلـوك          بنابراین قرار گرفتن   . متر می باشد   20پذیرا برسد،     درختـان م
 ). 6-5شکل (مناسبی را در باغ ایجاد می کند 
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 )ختان ماده و ستاره نشانگر درخت نردایره نشانگر در(باغ   نحوه قرارگرفتن درختان نر در-6-5شکل  

گرده در اثر شـرایط محیطـی   مناسب  امکان پراکندگی  تاکنون پسته کاري صورت نگرفته است و یادر مناطقی که          
 ردیف بیرونی عمود بر جهت باد غالب در زمان گرده افشانی یک ردیف در ختان نـر   بایستیکم می باشد،  ) رطوبت و باد  (

  . شوددر نظر گرفته 
 :مشخصات ارقام نر مناسب -11-6

  : درختان مادهبا دهی   گلیهمزمان-1-11-6
دهی رقم نر بایستی یـک و یـا    گل.  همزمان با رقم ماده مهمترین مشخصه یک رقم نر مناسب می باشد       یده گل      

  .ددهی رقم ماده را پوشش ده دهی درختان ماده شروع شده و کل طول دوره گل دو روز زود تر گل
 

 :قدرت رشد زیاد -2-11-6
 .هاي بیشتري را تولید می کند دهی رسیده و گل هرچه رقم نر پر رشد تر باشد، زودتر به مرحله گل       

  . بنابراین مقدار گرده تولیدي افزایش می یابد
  
  :يعادت رشد نیمه عمود -3-11-6

ود    هرچه فاصله آزاد سازي دانه گرده از سطح زمین بیشتر باش           د، مسافت طی شده توسط دانه گرده بیـشتر خواهـد ـب
که گرده از باال بروي کالله مادگی قرار گیرد، راندمان گـرده افـشانی بییـشتر خواهـد بـود، بنـابراین           و همچنین هنگامی  

خه عادت رشد نیمه عمودي رقم نر باعث می شـود کـه شـا      . ارتفاع درختان گرده افشان بایستی بیشتر از ارقام ماده باشد         
  .هاي درختان نر به سمت باال رشدکرده و ارتفاع درختان گرده افشان افزایش یابد

  
 : ي مقدار زیاد گرده تولید-4-11-6
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بنـابراین رقمـی کـه بیـشترین گـرده      . تفاوت زیادي از نظر مقدار گرده تولیدي در هر خوشه بین ارقام نر وجـود دارد        
  .ي را در باغ خواهد داشترادر هر خوشه تولید کند، کار آیی بیشتر

  
 : قوه نامیه گرده باال-5-11-6

ر متفـاوت اسـت                بنـابراین رقمـی کـه    . میزان تولید گرده زنده که قادر به رشد و تولید لوله گرده باشند نیز در ارقام ـن
  .بیشترین گرده زنده را در هر خوشه تولید کند، کارآیی بیشتري را در باغ خواهد داشت

  
 : بااليرت بارور قد-6-11-6

منظور از قدرت باروري باال این است که، سرعت جوانه زدن دانه گرده و رشد لوله گرده باال بوده و به سـرعت خـود                 
  .بنابراین احتمال باروري و لقاح افزایش خواهد یافت. را به سلول تخم برساند

  
 : تکمیلیی گرده افشاني روشها-12-6

  :زهاستفاده از گرده تا-1-12-6
ـایه و روي کاغـذ   سـاعت 20 تـا  12شگاه حـدود  یـ  و در آزماي را جمع آورپسته نر   ان گل از درخت   يخوشه ها          در س

شه یـ  خوشه جدا کرده و آنگاه گرده حاصل را داخل شيها ر قسمتی الک، گرده را از سا     بوسیلهردند، سپس   می گ خشک  
ه نـه         بدست آمده گرده . دونشمی  قرار داده غیر قابل نفوذ به رطوبت   يها سبت یـک ـب با پودر تالـک یـا آرد گنـدم بـه ـن

   .مخلوط شده بوسیله گرد پاش یا کیسه هاي نازك بر روي درختان ماده مورد نظر پاشیده می شود
  
 
  : استفاده از گرده انبار شده-2-12-6

راي نگهـداري بـه    .  شوندبعد از جمع آوري گرده مورد نظردر داخل شیشه حاوي مواد جاذب رطوبت قرار داده می             ـب
 درجه سانتی گراد و به مدت یک سال یـا بیـشتر   -18 درجه سانتی گراد، یک ماه در     4مدت یک هفته در دماي یخچال       

  .  درجه سانتی گراد قرار داده  می شوند-176در
  
  
  :استفاده از شاخه داراي گل نر-3-12-6



  
  
  
  

 126                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

ر جمـع آور  ان گل نر آماده لقاح از درختـ      ياخوشه ه شاخه داراي    ماده،   ي گلها یی زمان شکوفا  در        ي و روشـده  ي ـن
دهـی و کیفیـت     حاوي آب، طـول دوره گـل  ف هاي قرار دادن شاخه ها در ظر   .می شوند  درختان ماده بسته     يشاخه ها 

   . گرده تولیدي را افزایش می دهد
  

  : عالئم ایجادشده در اثر تراکم ناکافی دانه گرده در باغ-13-6
هاي انتهایی بزرگتر بوده و زود تر باز مـی شـوند، بنـایراین احتمـال برخـورد       مانند اکثر درختان میوه، گلدر پسته ه       

که تراکم کافی از دانه هاي گرده در باغ وجود نداشته باشـد،       هنگامی.دانه هاي گرده نسبت به گلهاي جانبی بیشتر است        
معمـوال در پـسته   ). 6-6شـکل  (نتهایی تشکیل مـی شـوند   تعداد پسته درخوشه کاهش یافته و معموال میوه ها بصورت ا    

ـته بلکـه     . هاي انتهایی زودتر گرده افشانی و تلقیح می شوند    گل در پسته غالبیت انتهایی نه تنها در شاخه هـا وجـود داش
هاي انتهایی تلقیح شدند، حرکت مـواد غـذایی بـه سـمت       که گل  هنگامی. در خوشه هاي گل و میوه نیز دیده می شود         

جیبرلین ساخته شده توسط جنین باعث جذب شدید مواد غذایی را بـه بـسوي میـوه    . هاي تلقیح شده شدت می یابد  گل
هاي جانبی موادغذایی کمتـري   در این حالت غالبیت انتهایی شدیدي بوجود آمده و گل  . هاي تازه تشکیل شده می شود     

ها تقریبا بافواصل زمانی کوتـاه تلقـیح شـده و      باشد، گلدر صورتیکه گرده کافی در باغ وجود داشته  . را دریافت می کنند   
 هرچـه فاصـله     ).6-7شـکل (هم شروع به رشد می کنند و اختالفات زیادي از لحاظ اندازه بین آنها پدیـد نمـی آیـد         با

براین بنـا . هاي جانبی بیشتر شود، غالبیت انتهایی نیز شـدیدتر مـی شـود    هایی انتهایی با گل    زمانی بین زمان تلقیح گل    
هاي جانبی در حالت ضعیف شده که داراي مادگی ناقصی هستند که قادر بـه انجـام لقـاح و تـشکیل میـوه نبـوده و           گل

 ریزش می کنند و یا در آخرین ساعات پذیرایی دانه گرده تلقیح شده که میوه هاي کوچک و ضعیفی در مقایـسه بـا گـل            
میوه ها در مقایسه با میوه هـاي انتهـایی بـه مراتـب کـوچکتر اسـت        طوریکه اندازه این    ه  ب. هاي انتهایی تولید می کنند    

  ).6-8شکل (
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   کاهش تعداد میوه در خوشه و تشکیل میوه در انتهاي محورهاي خوشه در نتیجه -6-6شکل 

  گرده افشانی نامناسب
  

  
  میوه ها در نتیجه گرده افشانی مناسب اندازه تقریبا یکسان -6-7شکل 
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   تفاوت زیاد در اندازه میوه ها در یک خوشه به علت عدم تراکم کافی دانه گرده در باغ-6-8شکل 

  
  : دالیل عدم وجود گرده کافی در باغ-14-6

 عدم وجود نسبت مناسب درختان نر به ماده -
 ی درختان نر با مادهده عدم وجود هماهنگی در گل -
 )6-9شکل (وجود بارندگی در زمان گرده افشانی  -
 وجود رطوبت نسبی باال در زمان گرده افشانی -
 سم پاشی و یا محلول پاشی مخصوصا روي درختان نر -
 وجود بادهاي شدید در زمان گرده افشانی -
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  ران مداوم در زمان گرده افشانیها در اثر بارش با عدم تلقیح گل : 6-9شکل 

ا تـاخیر     باز شدن جوانـه هـا و گـل   . که درخت با کمبود مواد غذایی در ابتداي فصل مواجه باشد  در صورتی        دهـی ـب
اقص     هاي تشکیل شده گل صورت گرفته و تعداد گل در خوشه نیز کاهش می یابد، همچنین اکثر گل      هـایی عقـیم و ـن

هاي تشکیل شده روي درختان و یـا   گل. رده کافی قابلیت تبدیل شدن به میوه را ندارندهستند و حتی درصورت وجود گ    
. شاخه هاي ضعیف اکثرا تک محوري بوده و طول خوشه و تعداد گل درخوشه به مراتب کمتر از درختان قوي می باشـد              

   ).6-10شکل (مز است رنگ خوشه گل و برگهاي جوان در درختان ضعیف به علت وجود آنتوسیانین زیاد به رنگ قر
  

  
  هاي عقیم   ضعف درخت عامل کاهش تعداد گل در خوشه و افزایش گل-6-10شکل 
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  هفتمفصل 
  

 تجاري آشنايي با ارقام
 پسته
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  :فصل هفتم

  :شنایی با ارقام تجاري پستهآ
  قات پسته کشوری موسسه تحقیئت علمی پور، عضو هي تاج آبادیعل: سندهینو

  
 (Akbari)   اکبري -1-7
 : تاریخچه -1-1-7

ام   بـه   رقـم  این. باشد  می  ارزش  باالترین  داراي  از نظر اقتصادي باشد که   می   پسته   تجاري   از ارقام   یکی         عبـداللهی   ـن
  . است  گردیده  و انتخاب  شناسایی  رفسنجان  فخرآباد کشکوئیه  دارد و در روستاي نیز شهرت 

 
 :  مرفولوژیکی صوصیاتخ -2-1-7

ه  تـوان   مـی   رقم   این   خصوصیات  از جمله . باشند   می   و درشت   ، کشیده    شکل  ها، بادامی   میوه       ،  افـشان   بنـدي   خوشـه   ـب
 رشـد    دلیـل  به . کرد  زیاد اشاره   برگ  و سطح  ، تراکم    زیاد و قوي    ، رشد رویشی     محصول   رسیدن   زیاد، یکنواختی   محصول
   سـوختگی  آفتـاب   و مـشکل   و سـوزان   گـرم  هـاي   شـدید، تابـستان    آفتاب   داراي   که   مناطقی   براي   رقم  یاد، این  ز  رویشی

  .  است هستند، مناسب
 
 :  فنولوژي خصوصیات -3-1-7

  رقـم   این برگدهی. شود  می  انجام  ماه  فروردین31 تا 20 از   آن  دهی  گل  باشد که    می   دیرگل  ، رقمی   دهی از نظر گل        
  رشـدمغز ایـن  . باشـد   روز زودتر مـی  5-4 حدود   رقم شود و در این  می  انجام دهی  زودتر از گل     دیرگل  همانند سایر ارقام    

  ایـن . کـشد  می  روز طول45-39 حدود   مدت  این انجامد که  می طوله  ب  و تا اواخر مردادماه  شروع  تیرماه20 تا 10 از   رقم
  .باشد   می  دیررس  جزء ارقام  و از نظر رسیدگی  است  برداشت  قابل ریور ماه در اواخر شه رقم

  
 :  محصول  و کیفی  کمی خصوصیات -4-1-7

 ،  در هـر درخـت    گـرم 1311   در شـرایط رفـسنجان       رقم   این   ساله 16 تا   12   درختان   خشک   محصول  متوسط میزان       
دون  هـاي  میـوه  (  درصـد، پـوکی    13-12)   بسته  دهان (  ناخندانی  زان، می    دانه 22-21   در هر انس    تعداد دانه   11/3) مغـز   ـب

   پـروتئین  میـزان  .آید  می  مغز بدست  گرم55-54)   استخوانی  پوست مغز همراه (  خشک   میوه   گرم 100از هر   .  درصد است 
   بـه  الزم. متوسـط اسـت    آوري  سـال  اراي، د  آوري از نظر سـال . باشد  درصد می53/2   آن  چربی  درصد و میزان19/6مغز  

   و گـرده   آفـات  ، کنتـرل  ، تغذیه آبیاري(   باغ  تاثیر مدیریت  تحت  و درصد پوکی ، درصد ناخندانی  اونس  صفات  که ذکر است 
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توانـد    مغز مـی  موجود در  و چربی درصد پروتئین توانند تغییر یابد و همچنین       نیز می    شرایط محیطی   اي  و تا اندازه  )  افشانی
 مغـز    درصد پروتئین  و کاهش   درصد چربی    افزایش   باعث  برداشت  تاخیر   قرار گیرد که     محصول   برداشت   تاثیر زمان   تحت
 .گردد  می میوه

 
 :  ویژه خصوصیات -5-1-7

  ، با کمبود گرده دهی گل   در زمان گیرد ولی  قرار می  بهاره  سرماي ، معموال کمتر دچار خسارت دهی  دیرگل  علت به      
  هاي میوه  یا به  ریزش  شده  تلقیح هاي  از گل  درصد زیادي  است  ممکن باشد که  می  نر مواجه  درختان دهی  گل و اتمام
 یا  ري بذ  پایه  نر برروي  یا پیوند ارقام  نر دیرگل  از ارقام ، استفاده  مشکل  این  رفع جهت.  شوند تبدیل)  پارتنوکارپ ( پوك
 2-1   براي  رقم  این مصنوعی  افشانی  موجود گرده  باغات  مشکل  حل براي. باشد  مفید و مؤثر می  اکبري هاي  پایه میان
 در   زودرس  وجود گرماي ، درصورت  رقم  این دهی  دیرگل  دلیل  به همچنین. شود  می  توصیه  گل  تمام  در مرحله نوبت

 . شوند می   دچار خسارت  آن  شده  تشکیل  تازه هاي  میوه  و حتی ، گل  ماه اواخر فروردین
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   خصوصیات رقم اکبري-7-1شکل 
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   )7-2شکل (   )Kalleh-Ghochi (  قوچی کله -2-7
 : تاریخچه -1-2-7

ار توسـط فـردي     اولـین   بـراي   کـه ،باشـد    می   تجاري   عمده   از ارقام    یکی   رقم  این      ه   ـب  در   شـریفی   علـی   حـاج   نـام   ـب
ه    دلیـل    همین   گردید و به     و انتخاب    شناسایی  دهنو رفسنجان   روستاي   منـاطق .   اسـت   نیـز معـروف    شـریفی   حـاج    نـام    ـب
  . وجود دارد  پراکنده  صورت  کشور نیز به باشد و در سایر استانهاي  می  کرمان  استان  آن گسترش عمده

 :  مرفولوژیکی خصوصیات -2-2-7
تـر   ، درشـت   شـکل  هـا فنـدقی   میـوه .   است  شده  آن  و گسترش  شهرت  باعث  آن  خوب  دهی  و محصول    میوه  شتیدر      

   اوحـدي  به  نسبت تري  و ضخیم  قوي هاي  شاخه  داراي درختان. باشند  می  اوحدي  به  نسبت  بیشتري  درصد خندانی  وداراي
 و   سـوختگی  دچار آفتاب  شرایطی  دارد و در چنین  بیشتري  حساسیت واد غذایی  و م    کمبود آب    به   نسبت   رقم  این. باشند  می

 اکثـر   باشد کـه   می  و مرکب  ساده  وبرگهاي  گسترده  تاج  متوسط و داراي  رشد درخت قدرت. گردد  می   سرشاخه  خشکیدگی
  . باشد  می جانبی هاي  بزرگتر از برگچه  انتهایی  هستند و برگچه اي  برگچه5  برگها مرکب

 
 :  فنولوژي خصوصیات -3-2-7

   طـول   مـاه   فـروردین 21 تـا  7 از   در شـرایط رفـسنجان    آن دهـی  باشـد و گـل    مـی    زودگل  ، رقمی   دهی از نظر گل        
  بـه . کـشد   مـی   طـول   مـاه   و معموال تا اواخر فروردین  شروع دهی  روز بعد از گل 3-2 حدود     رقم   این  دهی برگ.کشد  می
  سـابقه   داراي  سرد کـه  گیرد و در مناطق  قرار می  بهاره  سرماي  خطر و خسارت ، بیشتر در معرض  هنگام  زود  دهی گل  دلیل

 10 مغـز از   رشدسریع. گردد  می  رقم  این متوجه)  محدود صورته  هر چند ب   (  خساراتی   هستند، هر ساله     بهاره  بروز سرماي 
 در   رقـم  ایـن . کـشد  مـی   روز طـول 45 تا 39 حدود   مدت  این گردد، که  می  تکمیل  ادماه و تا اواخر مرد      شروع   تیرماه 20تا  

وك   میـوه  رسـیدن  .باشـد   مـی   متوسط رس  نظر جزء ارقام  و از این  است  برداشت  قابل  شهریورماه   دوم  دهه  و   شـروع   از ـن
  . آید  درمی  خاکستري  سرخ  رنگ  به  رسیدن  هنگام  نرم پوست

 
 :  محصول  و کیفی  کمی خصوصیات -4-2-7

   در هـراونس   و تعداد دانـه   در هر درخت  گرم2222،   رقم  این  ساله16 تا   12   درختان   خشک   محصول  متوسط میزان       
   همـراه  مغـز بـه  (   خشک  پسته  گرم100از هر . باشد می% 35-34  و درصد پوکی% 14-13  ، درصد ناخندانی   دانه 24-25

 درصـد  49/4   آن  درصـد و مقـدارچربی  20/2 مغـز   مقـدار پـروتئین  . آیـد   می  مغز بدست  گرم55حدود  )   استخوانی  پوست
 .  است  و اکبري ، اوحدي  احمدآقایی  متوسط و کمتر از ارقام  رقم  این  آوري  سال شدت. باشد می

  ،کنتـرل  ، تغذیـه  آبیـاري  (  باغ  تاثیر مدیریت  تحت  پوکی و درصد     ، درصد ناخندانی     اونس   صفات   که   ذکر است    به  الزم      
ی   درصد پروتئین توانند تغییر یابد و همچنین    نیز می    شرایط محیطی   اي  و تا اندازه  )   افشانی   و گرده   آفات  موجـود در    وچرـب
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 درصـد    و کـاهش  درصد چربی  افزایش  باعث  تاخیر برداشت  قرار گیرد که  محصول  برداشت   تاثیر زمان   تواند تحت   مغز می 
  .گردد  می  مغز میوه پروتئین

  
 :  ویژه خصوصیات -5-2-7

   آفـات  ، کنتـرل  ، کـوددهی  آبیـاري  (  داشـت   عملیـات   عـالی   و بـا کیفیـت   ، کافی  مناسب  محصول  آوردن   بدست  براي      
  ناخنـدان   مغـز و  ، نیمـه   پوك صورته  ب   محصول  از  ، درصد زیادي     شود، در غیر اینصورت      انجام   بخوبی  بایستی) وبیماریها

   اوحـدي   به نسبت  بیشتري  جانبی هاي  تولید شاخه  و قدرت  کم  انتهایی  غالبیت  داراي  طبیعی  در حالت  رقم این.  آید  می در
  .باشند  می  بر مقاوم  سمیت  به  نسبت  رقم  این  بذري هاي نهال.  است
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  کله قوچی خصوصیات رقم -7-2شکل 
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     )7-3شکل (  Ahmad-Aghaii)  (احمدآقایی -3-7
 : تاریخچه -1-3-7

  گـسترش .  است  گردیده  و انتخاب  شناسایی  نوق  در احمدیه  احمد آقا فروتن  بنام  بار توسط فردي     اولین   براي   رقم  این      
 از   یکـی   رقم  حاضر این در حال .باشد  می  سیرجان ان و شهرست  رفسنجان  نوق  بیشتر در مناطق   کرمان   در استان    رقم  این
 در  ، بطـور چـشمگیري    آن  طـوالنی  چنـدان   نـه   قدمت  علیرغم باشد که  کشور می    پسته   تجاري   ارقام   و بهترین   ترین مهم
 . باشد  می  گسترش حال

 
 :  مرفولوژي خصوصیات -2-3-7

 و  گـسترده   رشد متوسط، تاج  داراي درختان. باشد  می  قوچی  کله  همانند رقم آن ظاهر   ولی   شکل   بادامی   آن  هاي  میوه      
  مغـز، سـفیدي    رنـگ  قرمـزي .  هـستند  اي  برگچـه   سه  مرکب هاي  اکثر برگ باشد که  می  و مرکب  ساده  هاي  برگ  داراي
 .  است  شده  آن  گسترش  باعث  میوه  و درشتی  استخوانی پوست

 
 :  فنولوژي خصوصیات-3-3-7

  فروردین25 تا 13 از حدود   رفسنجان  و هوایی باشد و در شرایط آب  می  متوسط گل  رقم ، این دهی  گل از نظر زمان      
 از   رقم رشد مغزاین. باشد  می  آن دهی  روز زودتر از گل3-2 حدود   رقم  این دهی  برگ زمان. رسد  می دهی  گل  به ماه
 در   رقم این. کشد می   روز طول45-39 حدود   مدت  این گردد که  می  تکمیل  و تا اواخر مردادماه  شروع  تیرماه10-20
   به  رسیدن در زمان. باشد می   دیررس  جز ارقام  رسیدگی باشد و از نظر زمان  می  برداشت  قابل  شهریور ماه  سوم دهه

   و ریزش  جدا شده  میوه  دم ها از محل  ازمیوه ، درصدي گان پرند  باد و حمله باشد و در اثر وزش  می  حساس ریزش
  .دهد  می  افزایش  را  قارچی هاي ،آلودگی  سالم  با محصول  کرده  ریزش  محصول مخلوط کردن. نمایند می
  
 :  محصول  وکیفی  کمی خصوصیات -4-3-7

   رقـم   ایـن   در هر اونس  و تعداد دانه  در هر درخت  گرم3066،   ساله16 تا   12   درختان   خشک   محصول  متوسط میزان       
 57-56حـدود    شـده   خشک  میوه  گرم100از هر . باشد  درصد می8-7   درصد و پوکی  7-6   ناخندانی  ، میزان    دانه 24-26
   علیـرغم   رقـم  ایـن . باشد می  درصد59-58   آن  چربی  درصد و میزان16-15 مغز    مقدار پروتئین . آید   می   مغز بدست   گرم

   در سـالهاي   تولیـد محـصول    ایجـاداختالف    باعـث    که   است   اً شدیدي  نسبت   آوري   سال  ، داراي    بسیار مطلوب   خصوصیات
هرس مخصوص (  صحیح  داشت    مدیریت   اعمال  در صورت . شود   می  متوالی ل   مقـدار زیـادي      به   مشکل  این)  ا ً    کنتـرل   قاـب
 .  است
  ،کنتـرل  ، تغذیـه  آبیـاري  (  باغ  تاثیر مدیریت  تحت   و درصد پوکی    ، درصد ناخندانی     اونس   صفات   که   ذکر است    به  الزم      
ی   درصد پروتئین توانند تغییر یابد و همچنین    نیز می    شرایط محیطی   اي  و تا اندازه  )   افشانی   و گرده   آفات  موجـود در    وچرـب

 درصـد    و کاهش درصد چربی   افزایش  باعث  تاخیر برداشت  قرار گیرد که    محصول   برداشت   تاثیر زمان   تواند تحت   مغز می 
  .گردد  می  مغز میوه پروتئین
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   خصوصیات رقم احمد آقایی-7-3شکل 
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  )7-4شکل ()  Ohadi(   اوحدي -4-7
 : تاریخچه -1-4-7

اد رفـسنجان    فـتح   در روسـتاي 1330  تـا 1320   سـالهاي   بین باشد که  می   پسته   تجاري   ارقام   از متداولترین   یکی         آـب
    کـاري  پسته  اکثر مناطق  و سازگار براي  بسیار معروف  است رقمی.   است  گردیده   و انتخاب    شناسایی   اوحدي  توسط مهدي   

  ن را ایـ  رفـسنجان     کاریهـاي    درصد پـسته    70-60حدود  .   است   پیدا کرده    فراوانی   گسترش   گذشته   سال 50   در طول   که
ه .  است  پراکنده  درخت  سطح  و در تمامی ها افشان  خوشه تشکیل.   است   داده   خود اختصاص    به  رقم    بـودن   طویـل   دلیـل  ـب

  . شود  می انجام راحتیه ب)   غیرمکانیزه برداشت (  دست  بوسیله  محصول ، برداشت  خوشه محور اصلی
 
 :  مرفولوژي خصوصیات -2-4-7

   بـرگ  داراي.   اسـت   گـسترده   تـاج   متوسـط و داراي   رشـد درخـت    قـدرت . باشـند    می   و کروي    شکل  یها فندق   میوه      
  هـاي   بزرگتر ازبرگچـه   انتهایی  هستند و برگچه اي  برگچه  اً سه  اکثر  باشد که    می   مرکب  هاي و برگ )   کم  خیلی ( ساده  هاي
  .آید در می   تیره  بنفش  رنگ  به  رسیدن در هنگام و   متوسط است  بافت  سبز داراي پوست. باشد  می جانبی

 
 :  فنولوژي خصوصیات -3-4-7

   مـاه   فـروردین 26 تـا  15 از   در شـرایط رفـسنجان    باشـد کـه    مـی   متوسط گـل   ، جز ارقام    دهی  از نظر گل     رقم  این      
   مـاه   فـروردین 27باشـد و تـا     مـی   آن دهـی   روز زودتـر از گـل  2 حـدود    رقـم   ایـن  برگدهی. رسد  می  دهی  گل  مرحله  به

   روزطـول 45 تا 39 حدود   مدت  این یابد که  می  ادامه ماه  و تا اواخر مرداد  شروع  تیرماه 20 تا   10رشد مغز از    . یابد  می  ادامه
. باشـد  مـی   رس زود  جـزء ارقـام    رسـیدگی   و از نظـر زمـان    است  برداشت  قابل  شهریور ماه  اول  در دهه   رقم  این. کشد  می

   میـوه   ریـزش   بـه  رسـیدن   در زمـان . باشد  می  تیره  بنفش   رنگ   داراي  رسیده شود و میوه   می   شروع   از نوك    میوه  رسیدن
  . نمایند  وارد می  محصول  را به  زیادي ها خسارت  و مورچه باشد و پرندگان  می حساس

  
 :  محصول  و کیفی  کمی خصوصیات -4-4-7

 ،  در هـر درخـت    گـرم 1745   در شـرایط رفـسنجان    رقم  این  ساله16 تا 12   درختان  خشک  محصول توسط میزان م       
از هـر   .باشـد   درصد مـی  22-21   آن   درصد و پوکی   29-28   ناخندانی  ، میزان    دانه 29-28   موجود در هر اونس     تعداد دانه 

ی  20/3 مغز    مقدار پروتئین . آید  می   مغز بدست    گرم 57-56 حدود     خشک   پسته   گرم 100  درصـد  52/9  آن  درصـد و چرـب
 . باشد  در حد متوسط می  آوري از نظر سال. باشد می

  ،کنتـرل  ، تغذیـه  آبیـاري  (  باغ  تاثیر مدیریت  تحت   و درصد پوکی    ، درصد ناخندانی     اونس   صفات   که   ذکر است    به  الزم      
ی   درصد پروتئین توانند تغییر یابد و همچنین    نیز می    شرایط محیطی   اي  و تا اندازه  )   افشانی   و گرده   آفات  موجـود در    وچرـب
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 درصـد    و کـاهش  درصد چربی  افزایش  باعث  تاخیر برداشت  قرار گیرد که  محصول  برداشت   تاثیر زمان   تواند تحت   مغز می 
  .گردد  می  مغز میوه پروتئین

  
 : سایر خصوصیات -5-4-7

ه    ، محـدود مـی    فرعـی  هاي   شاخه   تشکیل  بنابراین.   است   شدیدي   انتهایی   غالبیت  داراي         انتهـایی  شـود و رشـد جواـن
 در   رقـم  ایـن    نیاز گرمـایی   که در مناطقی. یابد  می  گسترش  تا مرکز درخت    شاخه   نوك   فاصله  یابد و در نتیجه      می  افزایش  

   جـدا شـدن    امکان ولی   مانده  سبز باقی  صورت  و به  نشده  انجام  رویی  نرم ست پو  نشود، تغییر رنگ  رشد تامین   فصل  طی
   پوسـت   خـوردگی   تـرك  میـزان    بیـشترین   داراي  که  است  از ارقامی  یکی  رقم این. باشد  میسر می   استخوانی   از پوست   آن

  . باشد سبز می
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   خصوصیات رقم اوحدي-7-4شکل 
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  :فصل هشتم
  هرس پسته

  قات پسته کشوری موسسه تحقیئت علمیل پور، عضو هی اسماعیعل
  

 ): Training   (هرس فرم -1-8
بـه نحـوي کـه عملیـات     ، منظور ازهرس فرم ،تربیت و شکل دهی درختان جوان پسته دردوره نونهـالی مـی باشـد                   

  .زراعی و برداشت محصول را تسهیل نماید
ختان پسته داراي رشد قطري کمی می باشند، در نتیجه شاخه ها به آسانی در برابر بادهاي ضعیف و طوفانی خـم         در     

 سـال  5-7 متوسـط هـستند و معمـوال     ، اصوال داراي رشد کم تا   )نوع(هم چنین درختان پسته بر حسب پایه        . می شوند 
  .طول می کشد تا هرس فرم مناسب ایجاد و تکمیل گردد

هـاي اولیـه شـاخه     تربیت می شـوند ودر سـال  ) open center(ان پسته درکالیفرنیا به روش فرم جامی بازدرخت      
  .هاي درونی تاج برداشته می شوند

  
  : دالیل انجام هرس فرم-1-1-8

ل    با توجه صرف هزینه و نیروي کارگر و گذراندن زمان براي ایجاد هرس فرم،                   توجیهات ذیل در این خـصوص قاـب
  : می باشد تامل

 افزایش میزان رشد شاخه هاي انتخاب شده با توجه به کند رشد بودن درختان پسته، یک شاخه هرس شده نسبت بـه       -
  .شاخه هاي هرس نشده سریعتر رشد خواهد کرد اما مجموع رشد فصلی کمتر می باشد

گین درخـت را ممکـن و    سر برداري در هرس فرم با عث ایجاد اسکلت قوي درخت شده که نگهداري محـصول سـن              -
  .مقدور می سازد

 انجام هرس فرم جهت استقرار و ایجاد  شکل مناسب درخت براي سهولت برداشت محـصول وعملیـات داشـت الزم               -
  می باشد

 هم چنین سربرداري شاخه در زمان هرس فرم، شاخه زایی مطلوب و مورد نیاز براي توسعه یک درخت متوازن همـراه      -
 شاخه زایی مناسب  ورود یکنواخت نور خورشید را که براي تولیـد حـداکثر   .تراکم را تحریک می کند  با تاج میوه دهنده م    

  .محصول در فضاي اختصاص یافته هر درخت موثر است، را امکان پذیر می نماید
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  :  (Open center )هرس فرم جامی مرکز باز  -2-1-8

  ):8-2 و 8-1شکل (شود   داده می شرحمجددادر این قسمت روش انجام هرس فرم جامی       
  
  :اولین هرس فرم در فصل خواب) الف
اولین هرس زمستانه شامل حذف پاجوش پایه هایی است که پیوندشان گرفته و حذف شاخه هاي بدون رشـد روي              

یونـدك از  براي تقویت اسکلت اولیه در حال توسعه، شاخه هـاي حاصـل از رشـد پ   . درختان غیر پیوندي نیز انجام میشود   
سربرداري درفصل خواب باعث تقویت بیشتر شاخه هاي جانبی پـسته        .  سانتی متري سربرداري میشوند    90 -100ارتفاع  
  .هرگونه پاجوش و تنه جوش در باال و پایین پیوندك نیز حذف میشوند. میشود

 سـانتی متـري سـربرداري    5/7 -10اگر رشد پیوندك کم باشد، بایستی درخت پیوندي از باالي پیوندك و از ارتفاع                 
در اوایل فصل بهار که قابلیت انعطاف شاخه ها بیشتر اسـت، پیونـدك هـا بـه قـیم          . شود تا میزان رشد آنها افزایش یابد      

  دوم رشـد شـاخه سـربرداري مـی     درختان غیر پیوندي اگر رشدشان کم باشد به میزان یک سوم تا یـک           . بسته میشوند 
  . سانتی متر باشد، اینگونه نهال ها بایستی جایگزین گردند15-20اگر رشد نهال حدود . شوند

  
  :دومین فصل رشد) ب

 که اینها اسکلت اولیـه درخـت   ،سربرداري فصل خواب باعث تحریک شاخه هاي جانبی نزدیک محل هرس میشود          
یر ماه به شکل جام تربیـت  این شاخه ها داراي رشد زیادي هستند و بایستی در فاصله اردیبهشت تا ت         . را تشکیل میدهند  

علیرغم غالبیت انتهـایی شـدید درختـان پـسته، در درختـان      . شوند و عدم توجه به آنها باعث ایجاد رشد مستقیم میگردد       
 شاخه که پراکندگی خوبی دارند بعنوان اسـکلت  3-4از شاخه هاي جانبی ایجاد شده . جوان این پدیده خیلی قوي نیست     

  .شوند انتخاب و بقیه حذف می
  
  :هرس دومین فصل خواب)  ج

 سـانتی متـري سـربرداري شـده و بـراي      25-35شاخه هاي اسکلتی انتخاب شده در ابتداي فصل رشـد از ارتفـاع          
  .شوند هم بسته میه تشکیل شکل جامی باز ب

  
  :چهارمین و پنجمین فصل رشد سومین،) د
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 شاخه هاي ثانویه موجود روي درختـان در زمـستان،  . دعملیات هرس فرم در طول سال سوم مشابه سال قبل میباش          
 شاخه هاي پر رشد برایرشد مستقیم و ادامه اسـتقرار اسـکلت جـامی سـربرداري مـی     . شاخه هاي ثالثیه را بوجود میآورند 

  .باشد از این زمان هدف افزایش مجموع اندازه تاج و قطر شاخه ها می. شوند
  :وابهرس سومین، چهارمین و پنجمین فصل خ) ه

ـاخه هـاي ثانویـه       باشند، هرس درختانی که داراي شاخه هاي ثالثیه می          خیلی شبیه به درختانی اسـت کـه داراي ش
 شاخه ثالثیه با توجه به موقعیـت و قـدرت رشدشـان انتخـاب میـشوند و از ارتفـاع       2-3روي هر شاخه ثانویه،    .باشند می

ه منظـور نگهـداري شـکل مناسـب و         هنوز  . شوند  سانتی متري سربرداري می    60حداکثر   بستن بعـضی از شـاخه هـا ـب
حذف شاخه هاي کوچک در مرکز درختـان    . شوند شاخه هاي خیلی بلند ازنیمه بریده می      . مطلوب درخت مورد نیاز است    

شاخه هاي انتخابی قبلی چنانچه داراي موقعیت نامناسبی هستند، میتوانند توسط شاخه هـاي بـا             . شود متراکم انجام می  
  .وقعیت مناسب تر جایگزین شوندم
  

  
   هرس فرم بصورت جامی-8-1شکل 
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 هرس فرم بصورت جامی -8-2شکل 

 
  :هرس درختان بارور پسته -2-8

دهـی و تغذیـه، کنتـرل     دهرس یکی از عملیات باغبانی است که همراه با سایر عملیات داشت از قبیل آبیـاري، کـو             
  . ها، تولید میوه بهتر و بیشتري را تامین و تضمین می نماید آفات و بیماري

  
  : هدف از انجام هرس درختان بارور پسته -1-2-8
  تولید و حفظ شاخه هاي میوه دهنده -
 کمک به رشد گیاهی و تولید میوه-

 دقیـق کیفیـت و عـادت      و شناخت رویشیونگی رشداصول فن هرس درختان پسته بر اساس شناخت کامل از چگ          
  .باردهی درخت استوار است
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  : چگونگی رشد رویشی -2-2-8
چون درختان پسته طبیعتاً عادت و تمایل به رشد صعودي دارند، لذا رشد رویشی آنها معموالً از سرشاخه هاي       

.  و در جوانب تنه و شاخه درخت قرار می گیرندجوانه هاي رویشی هم درنوك. انتهایی و فوقانی درخت آغاز می شود
اما تا وقتی که درختان جوان هستند، جوانه انتهایی فقط به رشد خود ادامه می دهد و با اکسین یا هورمونی که در خود 

برعکس هر چه سن درخت باال می رود با آنکه جوانه انتهایی . دارد مانع رشد جوانه هاي رویشی جانبی می شود
به رشد طبیعی و صعودي خود ادامه می دهد، جوانه هاي جانبی سبب رشد تولیدي و جنسی می شوند و سایر همچنان 

جوانه هاي رویشی زیردست جوانه انتهایی، تحت تاثیر همان اکسین بازدارنده جوانه انتهایی، از رشد رویشی باز می 
  . مانند
 بدون آنکه شاخه رویشی دیگري تولید کنند،  تدریجاً سـبب  به این ترتیب شاخه ها ضمن ادامه رشد طولی رویشی،             

این عادت رشد درختـان پـسته   . باردهی درخت به سمت محیط خارجی تاج و دور شدن میوه از محور مرکزي می گردند          
  .نتیجتاً سبب کاهش جوانه هاي گل دهنده در شاخه هاي پایینی می گردد

یجاد شاخه هاي میوه دهنـده بیـشتر در فاصـله مناسـب تـر و ایجـاد           در این صورت هدف اساسی هرس درختان بارور، ا        
  .فضاي باز در تاج درخت می باشد که ضمن افزایش سطح باردهی، باعث افزایش کیفیت میوه تولیدي نیز گردد

  
  
  :چگونگی تولید و باروري -3-2-8

انه انتهایی بصورت جوانه هاي رویـشی  شاخه هاي یکساله فقط در نقطه انتهایی و جوانه هاي جانبی نزدیک به جو                 
ه  همزمان بـا سـبز شـدن   .  هستندبوده و بقیه جوانه هاي جانبی ایجاد شده زایشی و میوه دهنده      رویـشی انتهـایی     جواـن

ه هـاي گـل      و تولید شاخه جدید، جوانه رویشی دیگري در نوك) پس از طی دوره رکود    (  همین شاخه ها همراه بـا جواـن
  . ند و بدین ترتیب فقط روي شاخه هاي یکساله درخت، پسته تولید می شودجانبی تشکیل می گرد

دارد و چنانچه محصول درخـت    ) سال آوري (درخت پسته همانند اغلب درختان میوه شدیداً عادت به تناوب باردهی                  
ستان و پـس        از آن ریـزش  در یک سال زیاد باشد، جوانه هاي گل جانبی روي رشدهاي رویشی همان سال در طول تاـب

ریزش جوانه هاي گل پسته در زمان پرشدن و تکامل مغز میوه و در اثر رقابت بـین ایـن دو در جـذب  مـواد          . می نمایند 
ار ریـزش نمـی       . غذایی و کربوهیدراته انجام می گیرد     برعکس جوانه هاي گل دهنده جانبی روي شـاخه هـاي بـدون ـب

 تحریک رشد شاخه هاي پیر و ایجاد شاخه هاي جوانی می شود کـه  این امکان وجود دارد که هرس شدید باعث      . نمایند
  .تناوب باردهی را تا حدي کاهش می دهد
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  :اثرات هرس در درختان بارور پسته -4-2-8
 داراي رشـد طبیعـی    درختان هرس نـشده   . اصوالً هرس درختان پسته همانند سایر درختان میوه اثر کوتاه کننده دارد            -

  . ه زیادتري در تاج هستندبیشتر و پوشش سبزین
تاثیر هرس پسته مانند تاثیر هرس در سایر درختان میوه نیست، زیرا درختان پسته داراي جوانه هـاي رویـشی جـانبی                -

  . کمتري هستند در نتیجه رشد رویشی آنها براي سال آینده کمتر خواهد بود
رگهاي بریده شده، عمالً  باعث کاهش رشد طـولی و  هرس تابستانه با کم کردن مواد هیدروکربنه موجود در شاخه و ب       -

  . افزایش رشد عرضی درخت می شود
  . کاهش تعداد برگ در درخت سبب کمبود مواد غذایی در ریشه و در نتیجه باعث کاهش رشد و نمو آن می گردد -
کلـی درخـت مـی    با آنکه هرس باعث رشد قسمتی از تاج درخت می شود ولی عمالً باعث کاهش قدرت رشد و رشد      -

  . شود
هرس زمستانه عیناً شبیه هرس تابستانه به دلیل کاهش مواد غذایی در اندام درخت باعث کندي رشـد و کوتـاهی آن                 -

  . می شود
ه تنهـا کمکـی بـه           - با توجه به تمایل ذاتی درختان پسته به رشد صعودي، تنک کردن قسمتی از شاخه هاي اضـافی ـن

 شاخه هاي باقیمانده نمی کند، بلکه بنا به خاصـیت ذاتـی، جوانـه هـاي جـانبی آن نیـز        تغییر دادن این عادت طبیعی در     
  . تبدیل به شاخه هاي رویشی نمی شوند

  
  : روشهاي هرس -5-2-8

  :معموالً در هرس درختان پسته دو روش بکار گرفته می شود      
  : (Heading back) هرس سربرداري )الف
ت شـاخه یـا         عبارت است از قطع قسمتی ا            ز سر یا انتهاي فوقانی بازو، شاخه و سرشاخه هاي درخت که در این حاـل

  . سرشاخه و بازو از محل بریدگی تحریک می شود و رشد جوانه هاي جانبی را تشدید می نماید
. در این روش هدف اصلی جلوگیري از رشد رویشی بیش از حد جوانه انتهایی و تقویت رشد جوانـه هـاي جـانبی اسـت                   

ربرداري شاخه باعث افزایش شاخه هاي جانبی، افزایش سطح میوه دهی و کاهش ارتفاع درخـت شـده کـه همـه بـر                 س
این عملیات بایستی در فصل خواب و برحسب نوع رقـم و شـرایط آب و خـاك    . روي تشکیل جوانه گل تاثیر مثبت دارند  

در زمستان قبل از سال کـم     ) اً درختان جوان  مخصوص(رشد   سربرداري شاخه هاي پر   . با شدت هاي متفاوتی انجام گیرد     
  . بار جهت کنترل غالبیت انتهایی توصیه می شود

هاي بعدي روي همـین شـاخه هـا     اولین هرس شدید سرشاخه ها باعث تولید شاخه با جوانه هاي رویشی و هرس          
  .آنها در سال سوم می شوندباعث رویش شاخه هاي جانبی میوه دهنده در سال بعد و در نتیجه سبب باردهی کامل 
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  :(Thinning out)هرس تنک شاخه ) ب
این روش عبارت است از بیخ بر کردن شاخه از انتهاي تحتانی، این روش  اوالً براي تـسهیل نفـوذ نـور خورشـید و                      

راي محـدود  ثانیـاً بـ  . جلوگیري از ایجاد سایه در درخت، تسریع در رشد شاخه هاي مثمره مرکزي و تولید میوه می شـود          
این روش هـرس تـاثیر زیـادي در تقویـت و تحریـک رشـد       . کردن رشد عرضی درخت در بین ردیف ها انجام می گیرد      

  . رویشی جانبی مثل هرس سربرداري ندارد
صف تـا             3/2معموالً به منظور کاهش سال آوري، تعداد شاخه هاي میوه دهنده پسته را قبل از سال پربار به حدود ـن

 دهند که این عملیات باعث تقویت شاخه ها و جوانه ها و خوشه هاي گل باقی مانـده و نیـز باعـث رسـیدن                  کاهش می 
ر روي تولیـد            آب و مواد غذایی بیشتر به جوانه هاي گل در حال تشکیل، جهت تولید محصول سال آینده شده و نهایتاً ـب

ردن  . ستی در فصل خواب زمستانه انجام گیردبای این عملیات   . محصول یکنواخت و افزایش تولید اثر مثبت دارد        از بین ـب
د،      ها که داراي رشد عمودي هستند و نیز تنه جوش          پاجوش هاي شاخه هاي اسکلتی که بر روي نفوذ نور اثر منفی دارـن

  .ها رقابت می نمایند این شاخه ها مصرف کننده قوي آب و مواد غذایی هستند که با سایر اندام. الزامی است
  : فصل هرس -6-2-8

. درخت پسته را همانند سایر درختان میوه سردسیري همه ساله در زمستان هنگام خواب گیاه هرس می نمایند      
در صورتی که هرس تابستانه . هرس زمستانه باعث  ضعف کمتر و تقویت بیشتر جوانه هاي باقی مانده درخت می شود

 انجام می شود و در درختان بالغ صرفاً جهت حذف شاخه هاي بیمار، غالباً در مورد درختان جوان پسته قبل از باردهی
. معیوب و مانع که در مسیر رفت و آمد باغ هستند، انجام می شود  

  . جهت محدود نگهداشتن اندازه درخت، انجام هرس سربرداري و تنک شاخه بصورت سالیانه الزامی است
  : هرس انجامروشهاي -7-2-8
  : هرس دستی -1
  . ت استگران قیم -
  .زمان بر و کند است -
  . قدرت انتخاب شاخه توسط کارگر ماهر وجود دارد -
  
  :هرس مکانیکی -2
  . سریعتر انجام می شود -
  .ارزان تر است -
  . انجام هرس و قطع شاخه ها غیر ارادي است -
 و درآمـد    محـصول  و کـاهش  چنانچه هرس شدید باشد به دلیل قطع شاخه هاي مثمر و مفید، باعث ایجاد خـسارت   -

  . می گردند
 . میباشدبه دلیل سرعت کار جهت احیاء باغات پیر مناسب -
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  نهمفصل 
  

آشنايي با عوامل 
 مديريتي آفات پسته
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  فصل نهم

  آشنایی با عوامل مدیریتی آفات پسته
ئت ی هي، اعضای محمد رضا مهرنژاد و فاطمه کاظمسید یحیی امامی ،رت، ی بصيمهدحمید هاشمی راد ، : ندگانینوس

  قات پسته کشوری موسسه تحقیمعل
  

کنترل بـه موقـع، مناسـب و عـدم     خسارت آفات و عدم  .ت قرار می گیردا آف ازدرخت پسته مورد حمله تعداد زیادي        
ه   تـوجهی   قابل  خسارت  همواره  آفات پسته  باعث شده است کهگیاهی  کنترل آفاتاطالع از نحوه صحیح    محـصول   ـب

  .ا شکل شناسی و نحوه خسارت انواع آفات پسته آشنا می شویددر زیر ب .کنند وارد 
  
  : Agonoscena pistaciae  )شیره خشک (پسیل معمولی پسته -2-9
   :مشخصات عمومی -1-2-9

ـینه       ) قهوه اي (حشرات کامل پسیل داراي نقوش رنگی              ارنجی یـا قرمـز     بر روي سر و سینه، رنگ زمینه سر و س  ـن
هاي توسعه یافته، پهنک بال شفاف و حاشیه خارجی بال داراي لکـه هـاي          هاي جلویی با رگبال   روشن، شکم سبز، بال     

دازه بـستگی بـه وضـعیت تغذیـه و شـرایط       ( میلی متر 7/1 میلی متر تا 2/1ابري منظم، اندازه حشرات کامل متغیر از      اـن
.  با آنچه گفته شد متفاوت اسـت       (Winter–form)مشخصات مرفولوژیکی و اندازه افراد فرم زمستانه        ). محیطی دارد 

رنـگ  ( پوره ها زرد مایل بـه نـارنجی   . می باشد همان بند  برابر بلندي  7 شاخک با موهاي انتهایی      10شاخکها زرد، بند    
، داراي )پوره تحت تأثیر شرایط محیطی خصوصا وضعیت شادابی برگها، رطوبت و خشکی و دمـاي محـیط متغیـر اسـت     

پوره هاي سن پـنجم  .  در پوره سن دوم پدیدار می گردد(Wing buds) سینه، جوانه بال لکه هاي تیره بر روي سر و
  ). 9-1شکل ( می باشد با جوانه بال تیره رنگ و لکه هاي قهوه اي تیره بر روي سر و سینه، پاها زرد روشن

 زمان نیـز عـسلک    ز همان پوره هاي پسیل معمولی پسته پس از خروج از تخم بالفاصله شروع به تغذیه می کنند و ا    
 سن پورگی در این حشره دیده می شود و حـشره کامـل   5. پوره هاي سنین اولیه تحرك زیادي ندارند      . ترشح می نمایند  

 (Pedicel)تخـم پـسیل معمـولی پـسته داراي یـک پایـه       . پس از تکمیل رشد پوره هاي سن پنجم ظاهر مـی شـود     
 پایـه .  داخل بافت اپیدرم برگ قرار می دهد  تخم گذاري پایه تخم راحشره مادر هنگام . کوچک و ظریف در قاعده است     

اگر تخم پـسیل از پایـه آن جـدا گـردد،     . جذب آب براي رشد جنین حیاتی می باشد     . تخم نقش جذب آب را بعهده دارد      
  .دچروکیده شده و جنین می میرد به این معنی که تخم تفریخ نمی شو

 
  :ی پسته  فرم هاي فصلی پسیل معمول-2-1-9
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 گـذرانی، تابـستان   حشراتی که در مناطق معتدله زندگی می کنند از نوعی مکانیـسم فیزیولـوژیکی ماننـد زمـستان                 
این مکانیسم باعث می شود تا جانور در برخـورد بـا   . گذرانی، تغییرات فصلی و رفتارهایی مانند مهاجرت برخوردار هستند      

در مقایسه گونه هایی که در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر زندگی مـی کننـد     . دوره نامساعد و شرایط سخت زنده بماند      
ت و     ) (Abiotic معموال سه پارامتر غیر زنده .به چنین مکانیسم هایی مجهز نیستند    شـامل فتوپریـود، حـرارت و رطوـب

 در همـین رابطـه   .همچنین غالبا دو پارامتر غذا و تراکم جمعیـت، مـسئولیت ظهـور دیـاپوز در حـشرات را بعهـده دارنـد           
Tauber    بیشترین تأثیر در پیدایش سیکل هاي فـصلی  ) فتوپریود( اظهار می دارند که طول روز        (1986) و همکاران

اما بـراي بـسیاري از حـشرات گیـاهخوار کـه زنـدگی آزاد دارنـد و یـا         . در حشرات دارد و بنابراین مهمترین فاکتور است      
 دیـاپوز یـا زمـستان   . یود مهمترین فاکتور که بر دیاپوز مؤثر است، حرارت می باشد         شکارگرها و پارازیتوئیدها، بعد از فتوپر     

گذرانی یکی از جنبه هاي رشد و گسترش حشرات می باشد و این پدیده یک مکانیسم ضـروري بـراي تطـابق سـیکل                
رنـژاد  موضوع فـرم هـاي فـصلی در پـسیل معمـولی پـسته توسـط مه        . زندگی حشرات با تغییرات فصلی و اقلیمی است       

قطعا اطالع و آشنایی کامل از نحوه زندگی و رفتار پـسیل معمـولی پـسته در طـول سـال،       .  مطالعه شده است   (1998)
نحوه عکس العمل این حشره در برابر عوامل اقلیمی و همچنین مکانیسم هاي دفاعی حشره در مقابل عوامـل نامـساعد         

مطالعات نشان میدهد دیـاپوز در پـسیل معمـولی پـسته     .  دمحیطی، براي طراحی استراتژي کنترل این آفت ضرورت دار   
موقعی ایجاد می شود که پوره هاي در حال رشد این حشره تحت تأثیر ترکیبی از فتوپریود روز کوتاه و دماي پایین قـرار                 

 بوجـود   یا کمتر از آن، صد در صد از حشرات کاملی که از پوره هاC  º20 ساعت روشنایی و دماي12در شرایط . بگیرند
اخـتالف مرفولـوژیکی   .  یا به عبارت دیگر افراد در حال دیـاپوز هـستند   (Winter–form)می آیند فرم زمستانگذران     

 میلـی متـر، نـر    1/2ماده (اندازه بدن فرم زمستانه .  وجود دارد) حشرات کامل(بسیار واضحی بین فرم هاي فصلی پسیل     
ر      7/1مـاده   (بـستانه   بطور معنی دار بزرگتـر از فـرم تا        )  میلی متر  9/1 افـراد فـرم   .  اسـت )  میلـی متـر  5/1 میلـی متـر، ـن

روي سر، سـینه و ناحیـه شـکمی    ) قهوه اي تیره (زمستانگذران بطور عموم تیره تر؛ وجود تعداد زیادي لکه و نقاط رنگی   
).  9-2شکل(ال شکم، بالهاي رویی داراي رگبالهاي ضخیم و تیره همراه با سایه هاي قهوه اي رنگ در روي سلولهاي ب          

گ و بالهـاي             در مقایسه افراد فرم تابستانه داراي رنگ عمومی بدن روشن، سینه نارنجی کم رنگ، شـکم سـبز  کـم رـن
عالوه بر تفاوتهاي مرفولوژیکی، اختالف فیزیولویکی بـین دو     .  جلویی کامال شفاف همراه با سایه هاي محدود می باشد         

 پس از ظهور، بلوغ جنسی دیـده نمـی   (Winter–form) فرم زمستان گذران فرم وجود دارد، بدین معنی که در افراد      
ایـن افـراد بایـد    .  شود، تخمدان ها تکامل نیافته اند و نرها نیز قادر به تولید اسپرم نیستند و فاقد میل جفـت گیـري انـد     

ر حالیکه افراد فـرم تابـستان   د. مدت طوالنی تحت شرایط مساعد از نظر حرارت و فتوپریود قرار بگیرند تا به بلوغ برسند          
بـه  . جفت گیري و بالفاصله تخم گذاري می کنند)  روز2 تا   1(گذران پس از ظهور بالغ میباشند و پس از مدت کوتاهی            

اطالعات موجود نشان می دهد که پـسیل معمـولی پـسته    . عبارت دیگر در افراد فرم زمستانه دیاپوز تولید مثل وجود دارد    
) Pistaciaجـنس  ( است و حیات آن بستگی به امکان تغذیه از برگ درختان پـسته           Oligophagousیک حشره   

بنابراین ظهور فرم زمستانه در پاییز یک استراتژي حیاتی براي زنده ماندن این حشره در طول زمستان است، یعنـی    . دارد
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 فرم زمـستان گـذران در نتیجـه     رفت افراد همانگونه که ذکر آن. دوره اي که امکان تغذیه براي این حشره میسر نیست      
  .  تأثیر عوامل محیطی بر روي پوره هاي در حال رشد پسیل بوجود می آیند

ا تغییـرات شـرایط     (Winter–form) و فـرم زمـستانه   (Summer–form)الوه بر فرم تابـستانه      ع        ، کـه ـب
ــد،    ــسیار واضــح و روشــنی دارن ــصاصات ب ــد مــی شــوند و اخت ــ  محیطــی تولی ــرم ســومی نی ــابینی  ف ــرم بین ــام ف   ز بن

 (Inter–form)       تحقیقات نشان داده است که وقتی در شـرایط پـرورش و یـا     .   در پسیل معمولی پسته دیده می شود
بطور مثال؛ طول روز کوتـاه و دمـاي بـاالتر از    (همچنین شرایط طبیعی فاکتورهاي الزم براي شروع دیاپوز فراهم نباشد         

ت   ) بلند و دماي پایین درجه سانتی گراد و یا طول روز       20 افراد کاملی که از پوره هاي پسیل بوجود می آیند در یـک حاـل
) 5 و 4سـنین  (همچنین در شـرایطی کـه پـوره هـاي مـسن پـسیل       .  قرار دارند(Inter-form)ویژه بنام فرم بینابینی  

یجاد مکانیـسم هـاي الزم    فرصت کامل براي تحریک پذیري و ا     تحت تأثیر طول روز کوتاه و دماي پایین قرار بگیرند،         
افـراد فـرم بینـابینی    .  حشرات کاملی که بوجود می آیند فرم بینابینی هستندهنتیج در و ویژه دیاپوز را دریافت نمی کنند و  

در .  یک از فرم هاي تابـستانه و زمـستانه مطابقـت نـدارد            مشخصاتی دارند که با هیچ      از نظر اختصاصات مرفولوژیکی،   
ه هـاي          رنگی و ابرمانند وجود دارد، اما لکه ها روي رگبال          لکه هاي   روي بالها  ال تیـره نیـست، رنگداـن هـا و پهنـک ـب

دازه طـول بـدن فـرم        . موجود روي اسکلریت ها و بندهاي بدن حشره، تیره نیست          در عین حال طول بدن تقریبـا بـه اـن
تخمدان هـا در ایـن افـراد تکامـل     .  باشدزمستانه می باشد، بدین معنی که بزرگی جثه پسیلها به اندازه فرم زمستانه می        
 روز پس از ظهور شـروع  4 تا 3این افراد . یافته و قدرت تولید مثل دارند اما تخم گذاري با چند روز تأخیر شروع می شود  

قدرت تخم گذاري آنها خیلی زیاد است و در دو هفته اول عمـر تخـم        . به جفت گیري و بالفاصله تخم گذاري می کنند        
یش از تخـم گـذاري         . دي دارند گذاري شدی  میزان تخم گذاري افراد فرم بینابینی در دو هفته اول عمر بطور معنـی دار ـب

هـاي   در شرایط طبیعی افراد فرم بینـابینی در مهـر و آبـان در بـاغ    . فرم تابستانه و فرم زمستانه در همین مدت می باشد    
ولی پسته در نیمه اول پـاییز شـدیدا افـزایش مـی یابـد و         جمعیت پسیل معم  . پسته دیده می شوند و شدیدا فعالیت دارند       

هایی که دماي محیط مالیم است یعنـی بطـور    خصوصا در سال(افزایش ناگهانی جمعیت پسیل در ماههاي مهر و آبان       
این افـراد  . بدلیل حضور فرم بینابینی در طبیعت و تولید مثل شدید آن می باشد   ) گراد  درجه سانتی  25-20متوسط حدود   

هایی که سـرماي زودرس وجـود نداشـته     درسال.  تخم در روز بگذارند   50 تا   40 نسبتا درشتی دارند و قادرند حدود         ثهج
.  باشد، جمعیت پسیل در پاییز بسیار طغیانی است، که بدلیل شرایط مناسب براي تولیـد مثـل افـراد فـرم بینـابینی اسـت               

–Winter)ستانه مـ  طبیعـت رشـد مـی کننـد همگـی وارد فـرم ز      البته پوره هایی که از حدود اوایل مهرماه در شرایط      
form)  دون اینکـه تغذیـه                .   می شوند افراد فرم زمستانه مدتی بر روي درختان پسته بطـور سـرگردان حـضور دارنـد ـب
. هاي زمستانی مهاجرت می کننـد    گذران به تدریج به سمت پناهگاه      با فرا رسیدن فصل سرد، افراد فرم زمستان       . نمایند

هایی که پاییز معتدل داشته باشد برگ درختان پسته معموال دیرتر ریزش می کنند در این حالت درختـان پـسته            سالدر  
دار هستند و بنابراین فرصت بیشتري براي پوره هاي پسیل فراهم می شود تـا جمعیـت        گاهی تا حدود نیمه آذرماه برگ     

هایی غالبا در آذرماه دیده مـی شـود کـه حـشرات کامـل       سالباالتري از پسیل فرم زمستان گذران تولید شود، در چنین  
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ایـن گـروه   . پسیل در باغ هاي پسته و اطراف آنها سرگردانند و همچنین به سمت اماکن مسکونی نیـز پـرواز مـی کننـد         
ه پناهگـاه                 پسیل  هاي زمستان گذران هستند که سرگردانند به دلیل اینکه سرماي الزم در طبیعت وجـود نـدارد هنـوز ـب

هـایی کـه سـرماي     اما در سـال . ي زمستانی مهاجرت ننموده اند و با سرد شدن هوا به تدریج به پناهگاهها می روند               ها
هـاي   زودرس در پاییز وجود داشته باشد، همزمان با ظهور افراد فرم زمستان گذران، این گروه از پسیلها به سمت مکـان        

 میانی روز در محیط هاي داخـل و خـارج   ت هاينبوه در ساعگذرانی مهاجرت می کنند و به صورت ا        امن براي زمستان  
  .هاي پسته دیده نمی شوند باغ

گذرانی این افراد زیر درختان پسته یعنی در زیـر علفهـاي    بررسی ها نشان می دهد عمده ترین مکان براي زمستان            
سـانتی متـر در عمـق خـاك       5هاي شنی و سبک پسیل معمولی پـسته تـا حـدود     در خاك. هرز و بقایاي گیاهی است   

شیارهاي تنـه  . گذران می باشد بوته ها و علفهاي هرز سطح باغها پناهگاه مناسبی براي افراد زمستان    . پیشروي می کند  
 هـاي مناسـب بـراي پـسیل      از جمله پناهگـاه   باغها درختان و پوستک هاي آنها، شکاف دیوارها و ساختمانهاي اطراف   

سبتا گرمتـر اسـت         در طو. گذران است  هاي زمستان  ل زمستان مکررا دیده می شود کـه در روزهـاي آفتـابی کـه هـوا ـن
این حشرات بـر  . پسیلهاي سرگردان در سطح باغها، اطراف ساختمانها و محیط هاي مجاور باغهاي پسته دیده می شوند   

د کـه حـشرات   همـواره بایـد توجـه کـر    . روي هر سطحی فرود می آیند و معموال بخوبی قابل رویت و تشخیص هستند         
ی دیـده مـی               ه فراواـن کامل پسیل که در طول پاییز و زمستان در روزهاي آفتابی و هواي مالیم در مناطق پسته کاري ـب

 Agonoscena) بلکه تعدادي از آنها پسیل اسـپند   نیستند، (A. pistaciae)شوند، همگی پسیل معمولی پسته 
pegani Loginova)هستند .  

. انه پسیل معمولی پسته در نیمه دوم اسفند ماه بتدریج به سـمت درختـان پـسته پـرواز مـی کننـد        افراد فرم زمست          
مناسـبترین  .  جوانه هاي درختان پسته از اواخر اسفند متورم می شوند و سپس نوك سبز رنگ جوانه ها پدیدار می گـردد    

مـی  ) اعم از رویشی و زایـشی (جوانه ها گذران، قسمت سبز نوك      بافت گیاه پسته براي شروع فعالیت پسیلهاي زمستان       
هاي سبز و نـرم تغذیـه و فقـط      فقط از بافت افراد فرم زمستانه پسیل معمولی پسته همانند پسیلهاي فرم تابستانه        . باشد

 .روي این اندامها قادربه تخم گذاري هستند
ه می باشند زیرا نتـاج حاصـل از تولیـد      افراد فرم زمستانه پسیل معمولی پسته در واقع مؤسس جمعیت فرم تابستان                 

وژیکی و فیزیولـوژیکی فـرم تابـستانه هـستند          افـراد فـرم   . مثل فرم زمستانه، جمعیتی را بوجود می آورد که از نظر مرفوـل
بخوبی و با قدرت زیاد تخم ریزي می کنند و در مجمـوع  ) گراد  درجه سانتی20حدود  (زمستانه همچنین در دماي پایین      

حـشرات کامـل فـرم تابـستانه حـدود دهـم اردیبهـشت در        . مثل در شرایط اوایل بهار بخوبی سازگاري دارند     براي تولید   
 15-10بنابراین مدتی حـدود  . طبیعت ظاهر می شوند و در این زمان افراد فرم زمستانه همچنان در طبیعت فعال هستند     

فراد فرم تابستانه بطور موازي و بـا یکـدیگر زیـست مـی     و ا) که در پاییز سال قبل بوجود آمده اند  (روز افراد فرم زمستانه     
سپس پسیلهاي فرم زمستانه به تدریج از بین می روندو افراد فرم تابستانه تـا اوایـل پـاییز مکـررا         . کنند و زاد و ولد دارند     

ل  از.  نسل تولید می کند5پسیل معمولی پسته در شرایط پسته کاریهاي ایران حداقل         . تجدید نسل می نمایند     موارد قاـب
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ان آن یعنـی گیاهـان        . توجه در بیواکولوژي این حشره پدیده تطابق است        تطابق زندگی بین پسیل معمولی پـسته و میزـب
این گونه در ابتداي بهار همزمان با شروع رشد رویشی و زایشی گیـاه میزبـان   . بطور کامل وجود دارد    Pistacia جنس

فعالیـت پـسیل   . ندامهاي سبز شروع به تغذیه و تخـم گـذاري مـی نمایـد         به سمت درختان پسته پرواز می کند و روي ا         
معمولی پسته در بهار، تابستان و پاییز روي درختان پسته بدون توقف ادامـه دارد و در پـاییز بـا نامـساعد شـدن شـرایط                 

ه شـرایط نامـساعد یعنـی فـرم ز             گـذران   مـستان زیست براي گیاه میزبان، پسیل نیز تغییر فرم می دهد و افراد مقـاوم ـب
(Winter–form)               بـدین  .  که تحمل شرایط سخت طبیعت در اواخر پاییز و زمستان را دارا هـستند تولیـد مـی شـود

 از پسیل بوجود می آیند که نیاز به تغذیـه ندارنـد و عـالوه     ترتیب زمانی که برگ درختان پسته ریزش می کنند، افرادي         
 .  بر این تولید مثل نیز نمی کنند

 
  :سارت خ-3-1-9

هاي پسته ایران بـشمار مـی رود و مهمتـرین آفـت پـسته       این حشره در حال حاضر آفت کلیدي و خسارت آور باغ              
پـسیل معمـولی پـسته    .  باشـد  این آفت در بین پسته کاران استان کرمان بنام شـیره خـشک معـروف مـی     .  کشور است 

ه فعالیـت    بالفاصله پس از متورم شدن و باز شدن جوانه هاي پسته در ر    مـی کنـد و جمعیـت آن     وزهـاي اول شـروع ـب
وجـود  . این حشره تا زمان ریزش برگها در پاییز بر روي درختـان پـسته حـضور دارد   . معموال بطور سریع افزایش می یابد   

تراکم شدید جمعیت حشره همزمان با شروع مغز بستن پسته و یا پس از آن، موجب اختالل در روند پر شـدن مغـز مـی     
 همچنین در جمعیت زیاد باعث ریـزش برگهـا   در نتیجه خسارت جبران ناپذیري به محصول پسته وارد می گردد،  گردد و   

. بطوري که گاهی محصول سه سال متوالی را متأثر مـی سـازد  ). 9-3شکل  (و جوانه هاي میوه دهنده سال بعد می شود        
ا بکـارگیري مـواد آفـت کـش       به همین دلیل باغداران پسته حساسیت شدیدي نسبت به این آفت دارند     و بطور مـداوم ـب

 مفیـد   همراه با اثرات جانبی که مواد حشره کش بر روي محیط زیست و فعالیت حشرات       . سعی در کنترل آن می نمایند     
 .وارد می کنند
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   روي برگ پسته پسیل معمولی پسته سنین مختلف پوره هاي -9-1شکل

  
  ولی پستهپسیل معمحشرات کامل فرم زمستانه -9-2شکل
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  دلیل خسارت پسیل معمولی پستهه هاي درخت پسته ب  ریزش برگ-9-3شکل 

  
  : Kermania pistaciella پروانه چوبخوار پسته -2-9

   .    پروانه چوبخوار پسته یکی از آفات مهم پسته است که در کلیه مناطق پسته کاري ایران گسترش دارد
  
  :شکل شناسی-1-2-9

هـاي جلـو     بـال  رنگ.  میلی متر است13 تا 11هاي باز   نر و ماده پروانه چوبخوارپسته با بال      عرض حشرات کامل        
الرو ایـن  ). 9-4شـکل  ( بال دارنـد   تیره متمایل به سیاه بوده و یک لکه زرد بزرگ در وسط و یک لکه کوچکتر در نوك    

 سن سوم فاقد پا هستند ولی سـن چهـارم   حشره در موقع خروج از تخم خیلی ریز وسفید رنگ می باشد و این الروها تا            
رنگ بدن تغییر کرده و خاکستري  مایل به سیاه می گردد و در این سن، سـه جفـت پـاي سـینه اي و پـنج جفـت پـاي          

پیلـه  ). 9-5شـکل  ( میلی متر مـی رسـد    5/10-13طول بدن الرو در سن چهارم به          . شکمی روي بدن ظاهر می شود     
عرض پیله ها در طـرفین سـر شـفیره زیـاد و تـدریجاً بـه       .  میلی متر طول دارد  6/5 شفیرگی این حشره کشیده در حدود     

  ). 9-6شکل ( میلی متر می باشد8/1ارتفاع پیله در بلندترین نقطه . طرف انتهاي بدن کمتر می شود
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   حشره کامل پروانه چوبخوار پسته-9-4شکل

  

  
   الرو پروانه چوبخوار پسته-9-5شکل
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   پیله پروانه چوبخوار پسته-9-6شکل

  : نحوه خسارت-2-2-9
الروهاي سن آخـر از  .  در داخل چوب شاخه ها بسر می برد  ) سن چهارم (     این آفت زمستان را بصورت الرو سن آخر         

. فیرگی حـشرات کامـل ظـاهر مـی شـوند     پس از سپري شدن دوره ش    . شاخه ها خارج شده و به شفیره تبدیل می شوند         
حشرات کامل نر و ماده با هم جفت گیري نموده و تخم هاي خود را بطور انفرادي در راس شـاخه هـاي جـوان همـان                  

پس از تفـریخ تخـم، الرو بـه داخـل خوشـه یـا         . برگ به شاخه یا روي خوشه پسته می گذارند         سال در محل اتصال دم    
یکی روي خوشه و میوه هـا و دیگـري   . ین این آفت به دو صورت خسارت وارد می نماید     شاخه پسته نفوذ می کند بنابر ا      

در مورد خوشه ها، پس از اینکه تخم ها تفریخ گردیدند، الروهـا وارد خوشـه شـده و بـه شـکل      . روي شاخه ها می باشد 
ی قطـع و در نتیجـه باعـث    حلقه در داخل آن یک  دور می زنند و ارتباط میوه هاي باال قـسمت آلـوده را از خوشـه اصـل     

 و  عدد در خوشه می رسـد 7 تا 5که گاهی تعداد دانه هاي پسته خشکیده به خشکیدن میوه هاي راس خوشه می گردند       
د، الروهـا   ).  9-7شکل(خسارت آفت بدین شکل نسبتاً زیاد است        در مورد شاخه ها، پس از اینکه تخم ها تفریخ گردیدـن

حـضور ایـن کانالهـا    . اي چوبی رسانده و شروع به تغذیه و ایجاد کانال الروي می نمایند      مستقیماً  خود را به مرکز آونده      
در نتیجـه  در داخل چوبهاي جوان، مغز شاخه ها را فاسد کرده و باعث می شود رشد شاخه ها متوقف شده و کوتاه بمانند    

   .)9-8شکل (موجب اختالل در گل دهی درخت در سال بعد می شود
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  ارت الرو پروانه چوبخوار پسته روي خوشه ها خس-9-7شکل
  
  

  
   خسارت الرو پروانه چوبخوار پسته روي سر شاخه ها-9-8شکل 
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  : زیان آور پسته و سنک هايسن ها -3-9
  :  مقدمه-1-3-9

پـسته در مراحـل مختلـف رشـدي آن     ه با تغذیه از میوه و مغز میـوه  کاز جمله آفاتی هستند   پسته آور زیان  سن هاي    
سـن  . ایجاد خسارت نموده و همچنین قادر به انتقال قارچهاي بیماریزا نظیر عامل بیماري ماسوي پسته نیـز مـی باشـند           

ه خـانواده    متعلـق  هعمـد شده انـد، بـه طـور      شناسایی کشور  کاري  پسته  مناطق در  تاکنوني که هاي زیان آور هـاي   ـب
 Pentatomidae) بدبو  يسن ها( ،Lygeidae  )بذرخوار  سن هاي(  وMiridae) ندمی باش) سن هاي گیاهی.  

  
  :Brachynema spp  سن سبز با لکه سفید در انتهاي سپرچه-2-3-9

ه نامهـاي         Brachynema germari وBrachynema signatum Jak . این جنس داراي دو گونـه ـب
Kol       میلی متـر  2/13 تا 2/11 کشیده به طول  "داراي بدنی نسبتا  ت کامل   حشرا.  در مناطق پسته کاري ایران می باشد 

دو گونـه مـذکور در   . )9-9شـکل (مـی باشـند  انتهاي سپرچه ناحیه در به شکل یک قطره آب به رنگ سبز با لکه سفید و  
در حـال  بصورت حشرات کامل آنها زمستان گذرانی و  بوده نسل در سال 5 تا 3داراي شرایط آب و هوائی استان کرمان       

 غیـره اي کمرنگ در مناطق کوهستانی و زیر انواع بوته هاي وحشی نظیر درمنه، قـیچ و   دیاپوز به رنگ قهوه اي تا قهوه   
خارج شده و بر روي میزبان هاي تـازه  خود این حشرات در اواسط فروردین از مکانهاي زمستان گذران . سپري می گردد  

ی  10حشرات کامل . می نمایندذیه تغشروع به روئیده به ویژه بوته هاي اسپند       روز بعدشـروع بـه جفـت گیـري و     12 اـل
صورت ه گذاري ب تخم ).9-11شکل (تخم ها به رنگ سفید مات و بشکه اي شکل است      .تخم ریزي می نمایند   سپس  

 تـا  3تفریخ تخم هـا  . هاي هوائی گیاهان میزبان و میوه و برگ درختان پسته صورت می گیرد         دسته اي و بر روي اندام     
 ساعت به صورت تجمعی و در کنار پوسته هـاي تخـم هـا بـاقی      24 پوره هاي سن اول در حدود        . روز طول می کشد    5

طـول دوره پـورگی در نـسل اول    ). 9-12شـکل  (مانده و سپس متفرق شده و از شیره نباتی میزبان تغذیـه مـی نماینـد      
در صـورت نامـساعد شـدن شـرایط     . وز کاهش مـی یابـد   ر25 تا 20هاي بعدي به   در نسل  بوده و  روز   30 تا   25حدوداً  
ا غ هـاي پـسته         ) حدوداً از اواخر خرداد   (طبیعی   ه سـمت ـب و خشک شدن و از بین رفتن میزبان هاي وحشی، سن هـا ـب

  و اسـپند سـگ  ،هاي پـسته نظیـر اسـپند    علف هاي هرز اطراف و داخل باغ    بر روي   ابتدا  این حشرات   . هجوم می آورند  
ر روي درختـان    حشرات کامل  .می نمایندتغذیه و از این گیاهان  مستقر شده) 9-15 تا 9-13شکلهاي (زاروق   سـپس ـب
واخر شهریور ماه همزمان با رسیدن کامـل میـوه   ا از اتاین حشر. منتقل شده و از میوه هاي پسته تغذیه می نمایند پسته  

ه ف باغهـاي پـسته منتقـل شـده و سـپس بـ      پسته و برداشت محصول ابتدا بر روي علفهاي هرز میزبان در داخل و اطرا    
 حشرات زمستان گذران از اواخر آبان ماه بتدریج تغییر رنـگ  .دنتدریج به سمت مناطق زمستان گذران مهاجرت می نمای 

داده و به رنگ قهوه اي تا قهوه اي کم رنگ در آمده و بحالت دیاپوز کامل در زیر بوته هاي گیاهانی نظیـر قـیچ، درمنـه         
  . هیچگونه فعالیتی پنهان می شوندو غیره بدون
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  :..Acrosternum spp یکدست سبز پسته  سن-3-3-9
ه نـام            Acrosternumو Acrosternum millierei Muls. & Rey هـاي   ازاین جـنس دوگونـه ـب

heegeri Fleb3/11 تـا  9/9به طـول    داراي بدنی بیضی شکل،حشرات کامل . در باغهاي پسته فعالیت می نمایند 
 تخـم . تخم ها به رنگ سفید شفاف و بشکه اي شکل است   ). 9-10شکل  (می باشند   سبز  یکدست  و به رنگ    یلی متر   م

طـول  .  درختان پسته انجام می گیـرد  هاي هوائی گیاهان میزبان و میوه و برگ     گذاري بصورت دسته اي و برروي اندام      
ستان گذرانی بصورت حشرات کامـل در حـال دیـاپوز     زم.  روز به طول می انجامد     5 تا   3دوره رشد جنینی این جنس نیز       

 غیـره در اطـراف باغهـاي پـسته      وزیر پوستک تنه درختانی نظیر گز، سنجد، پـده        در   قرمز آجري یا مسی رنگ    به رنگ   
این حشرات در اواسط فروردین ماه از مکانهاي زمستان گذران خارج شده و بر روي میزبان هـاي تـازه   . سپري می گردد 

ها اقدام بـه    بر روي این میزبان تغذیه و سپسهاي پسته  و زاروق در داخل و اطراف باغ    ویژه بوته هاي اسفند   روئیده به   
 اول حـدوداً    طول دوره پورگی در نـسل . می باشند سن پورگی 5 داراي گونه هاي این جنس نیز  .تخم ریزي می نمایند   

 . نسل در سال می باشـند 5 تا 3داراي این حشرات . یابد روز کاهش می 25 تا 20 در نسلهاي بعدي به و روز 30 تا 25
سـن هـاي پنتاتومیـد سـبز پـسته      . این سن ها از ابتداي تشکیل میوه بر روي درختان پسته شروع به فعالیت می نماینـد      

دادن داراي نورگرائی مثبت بوده و به سمت تله هاي نوري معمولی جلب می گردند، لذا باغداران پسته می توانند با قـرار          
  .یک فانوس در داخل یک طشت پر از آب از وجود این حشرات در باغ هاي خود مطلع شوند

  
  .Brachynema spp سن سبز با لکه سفید -9-9 شکل
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  .Acrosternum spp  سن یکدست سبز-9-10 شکل

  
  .Brachynema sppسن سبز تخم  -9-11 شکل

  



  
  
  
  

 164                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  
  .Brachynema sppسن سبز پوره سن یک  -9-12 شکل

  
  )P. harmala( اسفند -9-13شکل 
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  Z. fabago( اسفندسگ -9-14شکل 

  
  )S. kali( زاروق -9-15شکل 
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  Apodiphos amygdale: اي پسته سن قهوه -4-3-9
و بـر روي گیاهـان مختلـف زراعـی و      داراي پراکنش و دامنه میزبانی وسیعی بـوده  A. amygdale    سن قهوه اي 

ه رنـگ      میلـی 2/13 تـا  8/8حشرات کامل بطـول  . درختان مثمر، غیر مثمر و جنگلی متنوعی فعالیت می نماید     متـر و ـب
ایـن  .  دسته اي انجام می گیرد  بصورت گذاري  تخم ها بشکه اي شکل بوده و تخم    ).9-16شکل  (قهوه اي می باشند     

گاهـاي مختلـف    گذرانی آن بصورت حشره کامل در حال دیاپوز در پناه    زمستان. ی باشد گونه داراي یک نسل در سال م      
رنـگ حـشرات   . ها، بناها و یا در زیر پوستک درختان مختلف سپري می گردد       درزها و شکاف هاي دیوار ساختمان      نظیر

ه   این گونه با جمعیت و اهمیت اقتـصا . گذرانی کمی تیره تر می گردد کامل در مرحله زمستان سبت ـب سـن   دي کمتـر ـن
   . نموده و همچنین یکی از ناقلین بیماري ماسوي پسته نیز محسوب می گردد  فعالیت هاي پسته هاي سبز در باغ

  
  A. amygdale اي پسته سن قهوه -9-16شکل 

  
  :هسایر سن هاي پنتاتومید پست -5-3-9
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  :.Carpocoris spp  جنس -1-5-3-9
داراي پراکنش و دامنه میزبانی وسـیعی بـوده و بـر روي گیاهـان            spp. Carpocorisجنسمتعلق به       گونه هاي   

 Carpocoris fuscispinus, Carpocorisگونــه هــاي .  فعالیــت مــی نمایــدمختلــف زراعــی و بــاغی
lunulatus; Carpocoris purpureipennis, و Carpocoris pudicus )  18 و 9-17شکل هاي-

بـصورت حـشره   این گونـه هـا   گذرانی  زمستان.  در باغهاي پسته فعالیت می نمایند   با جمعیت و اهمیت اقتصادي کم     ) 9
کامل در حال دیاپوز در زیر درختچه ها و بوته هاي وحشی مختلف نظیر درمنـه، قـیچ، گـز و غیـره در دشـتها و منـاطق             

  .کوهستانی اطراف باغهاي پسته سپري می گردد

  
  C. purpureipenniشکل  ه کامل حشر-9-17شکل 
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     C. fuscispinu حشره کامل-9-18شکل 

  
  ):سن کوهی (Dolycoris baccarumگونه -2-5-3-9

داراي پـراکنش و دامنـه    D. baccarum گونـه  ). 9-19شکل ( میلیمتر است 2/13 تا 8/8حشرات کامل بطول       
سل در سـال   2 تـا  1ایـن گونـه داري   .  فعالیت می نمایدبر روي گیاهان مختلف زراعی و باغی   میزبانی وسیعی بوده و       ـن

 با جمعیت و اهمیت اقتصادي کمتر نسبت به سایر گونه هاي خانواده پنتاتومیده در باغهـاي پـسته کـشور        این گونه . است
  .فعالیت می نماید
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  D. baccarum حشره کامل -9-19شکل 

  
  ): سن هاي بذر خوار(Lygeaidae  خانواده  -6-3-9

از این خانواده گونه هاي زیر در باغ هـاي پـسته فعالیـت مـی     .     سن هاي خانواده لیگئیده بطور عمده گیاه خوار هستند 
  .نمایند

  
  :Scopoli Lygeaus panderus سن قرمز گونه  -1-6-3-9
 میلـی متـر،   15 تـا  13حشرات کامل به طول . اشدهاي پسته کشور می ب      سن قرمز از آفات مهم و خسارت زا در باغ          

 تـا  3این حـشره داراي  ). 9-20شکل (داراي بدن کشیده و به رنگ قرمز با نوارهاي سیاه در بین نواحی قرمز می باشند            
در پناهگاههـاي مختلـف نظیـر زیـر     زمستان گذرانی بصورت حشرات کامـل در حـال دیـاپوز    .  نسل در سال می باشد     5

 درمنه و غیره در دشت هاي اطـراف باغهـاي پـسته     تان گز، سنجد، پده و انگور و یا زیر بوته هاي قیچ،     پوستک تنه درخ  
 هاي پـسته  به سمت باغ یل اردیبهشت از مکان هاي زمستان گذران خارج شده و         در اوا کامل  حشرات  . سپري می گردد  
واع فرفیون و غیـره تغذیـه نمـوده و بـر روي     حشرات کامل در ابتدا از علفهاي هرز نظیر علف خرس، ان. هجوم می آورند  

تغذیـه حـشرات   . سپس حشرات کامل به سمت درختان پسته هجوم می آورند   . این علفهاي هرز تخم گذاري می نمایند      
 تازه تشکیل شده و نابالغ سبب سیاه شدن میوه پسته شده و میوه هاي مورد تغذیه پس از مـدتی بـر            کامل از میوه هاي   
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ا جمعیـت زیـاد در صـورت     . شده و ریزش می کنند روي درختان خشک     خسارت این آفت بدلیل هجوم دسته جمعی و ـب
ه   . عدم مبارزه به موقع می تواند بسیار شدید باشد         از تغذیـه  حشرات کامل تا مرحله سخت شدن پوست استخوانی قادر ـب

از میـوه پـسته نبـوده و در    تغذیه  پس از سخت شدن پوست استخوانی میوه پسته سن قرمز قادر به      . میوه پسته می باشند   
ایـن  . این زمان به سمت درختان داراي میوه هاي آبدار و شیرین نظیر انواع آلو، انگور، توت و غیره مهـاجرت مـی نمایـد    

  . حشره داراي نورگرائی منفی بوده و به سمت تله هاي نوري معمولی جلب نمی گردد

  
  L. panderus سن قرمز -9-20شکل 
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  Lygaeus equestrisi Wagner: گونه  سن قرمز -2-6-3-9
 کـم در  نسبتاً نیز باجمعیت L. panderus از این خانواده با اندازه کوچکتر نسبت به گونه L. equestrisi     گونه

این گونه به طور عمده همراه با سن قرمز بوده و خسارت آن نیز مـشابه         ). 9-21شکل  (هاي پسته مشاهده می شود       باغ
  . ز می باشدسن قرم

  
  L. equestrisi سن -9-21شکل 

  
  :Phyrocoris apterous  سن بالپوش کوتاه -3-6-3-9

ترین تفاوت آن با گونه هاي متعلق بـه   شباهت ظاهري زیادي به سن هاي قرمز دارد و مهم P. apterous    گونه 
همین دلیل باغداران پـسته آن را   به  ). 9-22شکل  ( فقدان  بخش غشائی در بالهاي روئی می باشد           Lygaeusجنس  

ه در باغهـاي       الزم. با سن قرمز اشتباه گرفته و در مواقعی اقدام به سمپاشی برعلیه آن می نمایند          بـذکر اسـت ایـن گوـن
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ها فعالیت نموده و تغذیه آن از میوه پـسته تـاکنون مـشاهده نـشده و از      هاي هرز داخل و اطراف باغ پسته بر روي علف   
  .باشدآفات پسته نمی 

  
  P. apterous سن بالپوش کوتاه - 9-22شکل 

  
   : سن هاي پستهنحوه خسارت  -7-3-9

ایجـاد خـسارت   ,     سن هاي پنتاتومید پسته قادرند از مرحله تشکیل میوه تا رسیدن کامل میوه با تغذیـه از میـوه پـسته         
 سبب سیاه شـدن و اضـمحالل تمـامی میـوه     تغذیه سن ها از میوه هاي تازه تشکیل شده و نابالغ در اوایل فصل . نمایند

 در. )9-23شـکل   (شده و از محل تغذیه و فرو رفتن خرطوم سن ها شیره گیاهی بصورت قطرات شفافی خارج می گردد     
 .)9-24شـکل  ( مشاهده می گرددی نیز سطح داخلی میوه هاي خسارت دیده شبکه توري مانند سفید رنگ       این مرحله در    

 در مرحلـه  . مدت کوتاهی سیاه شده و در نهایت برروي درختان خشکیده و ریزش می نماینـد میوه هاي خسارت دیده در  
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تیـره  با حاشـیه  لکه هاي قهوه اي   سبب ایجاد تغذیه سن ها    ) از اواسط اردیبهشت  (شروع سخت شدن پوست استخوانی      
و مغـز بنـدي میـوه بـه     خسارت ایجاد شده در مرحله سخت شدن پوست استخوانی    .بر روي پوست روئی میوه می گردد      

مغـز میـوه هـاي    ). 9-25شـکل  . (فرورفته و قهوه اي رنگ در روي مغز میوه مشاهده می شود          , صورت لکه هاي نکروز   
همچنین سن ها در این مرحلـه قـادر   .  کاهش می یابد"مورد تغذیه تلخ و بدمزه شده و کیفیت و بازار پسندي آنها شدیدا     

نیـز مـی     )زیسسـتیگماتومیکو ا ( بیماري ماسـوي پـسته   عاملNematospora coryli هائی نظیر به انتقال قارچ
   ).9-26شکل  (باشند

  
  سن ها از محل فرورفتن خرطوم شیره گیاهیخروج  -9-23شکل 
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   بواسطه تغذیه  سن هاشبکه توري مانند سفید رنگتشکیل  -9-24شکل 

  

  
  هبرروي مغز پست سن ها عالئم خسارت -9-25 شکل
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   عالئم بیماري ماسوي پسته برروي مغز پسته-9-26 شکل

  :(Mirid Bugs) سنک هاي پسته -4-9
این حشرات بطـور عمـده از   .  نرم می باشند"    سن هاي خانواده میریده حشراتی کوچک و کشیده اندام و با بدنی نسبتا 

سـن هـاي    .تغذیه نموده و تعداد معدودي نیز شکارگر هـستند هاي هرز   شیره نباتی گیاهان زراعی، درختان میوه و علف       
ه سـن هـاي خـانواده     خانواده میریده که در باغ     پنتاتومیـده و   هاي پسته فعالیت می نمایند به دلیل کوچکی جثه نسبت ـب

  از. نامگذاري شـده انـد  ) سن هاي کوچک پسته(لیگئیده وجهت تمایز با سن هاي مذکور در اصطالح سنک هاي پسته 
 در Creontiadesو  ,Megacoelum, Campylomma  هاي جنس  Miridae)( سن هاي گیاهی خانواده

و ) 9-27شـکل  (  روشن سبز تا سبز  رنگ  به Megacoelum  جنس کامل  حشرات .هاي پسته فعالیت می نمایند باغ
 .M و  متـر   میلـی  6/8-6/4  طول  هب  M. brevirostre هاي  نام  به  گونه دو  داراي  کرمان  کاري  پسته  مناطق در

tricolor ه   هـا   تخـم   .دباشن می  سال در  نسل  یک  داراي مذکور هاي گونه. باشند  می متر میلی 6/4-5/6  طول  به   ـب
ه   کـه  متـر  میلـی  3/0 تا 2/0قطر  و متر میلی 1/1 تا 1  طول  به  شکل  قوسی و  اي استوانه ، شیري سفید  رنگ   صـورت  ـب

ویژه  و هـا  جوانـه  ، یکساله  هاي سرشاخه  نرم  بافت در  تائی 3تا  2  گاهی و  انفرادي  شـود  مـی   داده قـرار   انتهـایی   جوانـه   ـب
سوج  تخم  صورت  به گذرانی زمستان. می باشد عدد 30تا  25  تخم تعداد  میانگین). 9-28  شکل(  که پایه آن در داخل ـن

 و  روشـن  سـبز  تـا  زرد  بـه   مایـل  سبز  رنگ  به  مختلف  سنین  هاي پوره .دگرد می  سپريبافتهاي گیاهی پسته قرار دارد، 
سبتاً  پاهـا . شـود  مـی   مشاهده  رنگی قرمز  عرضی  نوارهاي ها  شاخک  روي درکه  بلند نسبتاً  هاي  شاخک  داراي  بلنـد  ـن
  سـن  5  داراي  حشرات  این).  9-29 شکل (باشند می پا  ساقه  ناحیه در  بویژه خار  تعدادي و قرمز  عرضی  نوارهاي  وداراي
سیار   هـا  پـوره . کشد می  طول روز 30 تا 25  پورگی  دوره  طول  مجموع و  بوده  پورگی  در و هـستند   پرتحـرك  و  فعـال  ـب
   .شوند می  مخفی ها برگ و ها خوشه  البالي و  کرده  حرکت  سرعته ب شوند  تحریک  که صورتی
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  .Megacoelum spp  لکام  حشره -9-27  شکل

  
  .Megacoelum spp تخم -9-28  لشک
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  .Megacoelum spp   یک  سن  وره پ-9-29  شکل

   : نحوه خسارت-1-4-9
  تغذیـه ). 9-29شکل ( می شوند ظاهر  پستهدرختان   بندي  خوشه با  همزمان  فروردین اواسط از  یک  سن  هاي پوره      
  سـخت   شـروع  و  تـشکیل  بـا   همزمان  اردیبهشت اواسط تا ها خوشه محور و ها میوه  دم ها، میوه  گیاهی  شیره از هاپوره 
م  .شود می  انجام روز  خنک  ت هايساع در غلبا  پوره  تغذیه. دارد  ادامه  استخوانی  پوست  شدن   تغذیـه و   خـسارت   عالـئ
  خرطـوم   رفـتن  فرو  محل در  گیاهی  شیره  خروج  ورتصه ب  شده  تشکیل  تازه  هاي میوه  روي بر  مختلف  سنین  هاي پوره
  خرطـوم   رفتن فرو  محل  استخوانی  پوست  داخلی  سطح در). 9-30 شکل(شود می  مشاهده روئی  پوست بیرونی  سطح در
  درختـان   روي بـر   مـدتی  از  پـس   تغذیـه  مـورد   هـاي  میـوه ). 9-31  شکل (گردد می  مشاهده  رنگ تیره نقاط  صورته ب

  .کنند می  ریزش  نهایت در و  خشکیده
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   در سطح بیرونی پوست میوهها کسن  خسارت -9-30  شکل

  

  
   در سطح داخلی پوست میوهها کسن  خسارت -9-31  شکل
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  پس  حشرات این. شوند می ظاهر  کامل  حشرات  استخوانی  پوست  شدن  سخت  شروع با  همزمان و  اردیبهشت اواسط از 
ه  قـادر   اسـتخوانی   پوست  شدن  سخت  علت  به  پسته  میوه از  تغذیه  وتاهیک  مدت از  از  و  نبـوده   پـسته   میـوه  از  تغذیـه   ـب

  فعالیـت  .نماینـد  مـی   مهـاجرت  خارشـتر   بویژه و  پسته  هاي باغ  اطراف و  داخل هرز  هاي علفبه سمت  اردیبهشت اواخر
ـته   ادامـه  شـهریور   اوایل و مرداد اواخر تا  میزبان هرز  هاي علف  روي بر  کامل  حشرات   علـت   بـه   زمـان   ایـن  در و  داش
 ، یکـساله   هـاي  سرشاخه  نرم  هاي بافت در و  نموده  مهاجرت  پسته  درختان  سمت  به دوباره ها میزبان  این  شدن  خشبی
در داخـل بافـت نـرم گیـاه       تخم  صورت  به  شرهح  گذرانی زمستان .نمایند می  گذاري تخم  ییانتها  جوانه  بویژه و ها جوانه

  . باشد می  سال در  نسل  یک  داراي  حشره  این. میزبان سپري می گردد
  
  spp. :Campylomma جنس -2-4-9
ـ  و زرد  بـه   مایل سبز  رنگ  به اول  ونه گ.باشد   پسته  باغهاي در  گونه  یک از  بیش  داراي  جنس  این احتمال دارد          هب
  کـم  سبز  رنگ  به  دوم  گونه. است بیشترآن   پراکندگی و  جمعیت  که،)9-32  شکل( می باشد متر میلی 6/2 تا 3/2 طول 

   جـنس هاي گونه. باشد می کمتر  پراکندگی و  جمعیت و  بوده بزرگتر  کمی  کهاست  متر میلی 7/3 تا 4/3 طول  به و  رنگ
Campylomma مـی   ظـاهر   پـسته   هاي باغ در  ماه  فروردین اواسط  در حدود کرمان  تاناس شرایط آب و هوائی  در

گونه هـاي  . نماید می ایجاد  پسته  میوه  روي بر  Megacoelum جنس  خسارت  به  شبیه  خسارتی  آن اول  نسل. دونش
 از  تغذیه  به قادر بعد  به  دوم  نسل  کامل حشرات  و)9-33 شکل (  هاپوره .باشد می   سال در  نسل 5تا  4  دارايجنس   این
  تغذیـه  ها دمبرگ و ها خوشه محور ها، میوه  دم  گیاهی  شیره از تنها و  نبوده  استخوانی  پوست  سختی  دلیله ب  پسته  میوه
  .نمایند می
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  Campylomma sp   . حشره کامل-9-32 شکل

  
  .Campylomma sp  سن  پوره -9-33  شکل
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  داخـل  در هرز  علفهاي از  تغذیه  به قادر  حشره  این . گرددمی   سپري  پسته  درختان  روياین جنس مختلف   هاي نسل   
 طـول . شده است  مشاهده نیز  زاروق خار شتر و نظیر هرز  هاي علف  روي بر  آن  زندگی  مختلف  مراحل و  بوده نیز باغها

  حـشرات نیـز  و   تخـم   بصورت  جنس  این  گذرانی زمستان. کشد می  طول در شرایط طبیعی روز 30 تا 25  نسل هر  دوره 
  .گیرد می  انجام  میزبان  گیاهان  نرم  بافت در نیز  جنس  این  گذاري  تخم .گردد می  سپري  مختلف  هاي پناهگاه در  کامل

  
  : Creontiades pallidusگونه  -3-4-9

  باشـند  می سپرچه  ناحیه در  مشخص  تیره  لکه  داراي و متر میلی  4/8 تا 1/8 بدن طول و سبز  رنگ  به  کامل  حشرات    
ه   ایـن   مختلـف   سـنین   هـاي  پـوره ). 9-34  شکل(  جـنس   هـاي  پـوره   بـه   زیـادي   شـباهت   ظـاهري   شـکل  نظـر  از  گوـن
 Megacoelum نـه گو  کرمـان   اسـتان    کـاري   پـسته   منـاطق  در). 9-35  شـکل  (دارند  پسته  هاي باغ در  فعال  C. 

pallidus  بهـار   اوایـل  در  بویژه نیز  کمی تعداد. نماید می  فعالیت خارشتر  بویژه هرز  هاي علف  روي بر هعمد به طور 
  . نمایند می  تغذیه ها دمبرگ و ها خوشه محور  گیاهی  شیره از  که دنشو می  مشاهده  پسته  درختان  روي بر

  
  C. pallidus     کامل  حشره -9-34  شکل

  



  
  
  
  

 182                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  
  C. pallidus  پوره -9-35  شکل

ه  تخـم ریـزي  . مـی باشـند   متـر  یلی م5/0 حدودآن  قطر و متر میلی 4/1 تا 2/1طول  به و  خمیده  شکل  به ها تخم      ـب
  بقیـه  و  فرورفته  گیاهی  بافت در  تخم  قاعده  که  صورتیه ب  میزبان  گیاهان  نرم  بافت  نسج در  ردیفی یا و  انفرادي  صورت
گونه هاي متعلق بـه  . است  سال در  نسل 5 تا 4  داراي  C. pallidus. گردد می  انجام  است  بیرون  تخم  هاي قسمت

 ماسو  بیماري  که  پسته  میوه  سخت شدن پوست استخوانی و مغز بنديمرحلههاي پسته در  خانواده میریده فعال در باغ
 میـوه  از  تغذیـه   بـه  قـادر   اسـتخوانی   پوست  شدن  سخت و  خرطوم  بودن  ضعیف  لدلیه ب گردد، می  تشکیل  پسته  میوه در

Nematospora نظیر پسته  ماسوي  هاي مولد بیماري  و انتقال قارچپسته   coryliدر ایـن مرحلـه ایـن    . باشند می ن
مـوده و یـا بـرروي علـف     هاي پسته تغذیه ن  محور خوشه ها و دمبرگ،حشرات به طور عمده از شیره گیاهی دم میوه ها         

   . می نمایند  نظیر خارشتر مهاجرت هاي هرز میزبان
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  :Recurvaria pistaciicolaپروانۀ میوه خوار پسته  -5-9
  . پروانۀ میوه خوار پسته از آفات مهم درختان پسته به ویژه در مناطقی است که درختان مسن وجود دارد      

  
  : شکل شناسی-1-5-9

بـال هـاي جلـوئی    .  میلـی متـر عـرض دارد   5/9 -11هاي باز   میلی متر طول و با بال6/7ده، این آفت     حشره بالغ ما 
هاي جلو نوارهاي عرضی و شکـسته   این نقاط روي بال . خاکستري مایل به قهوه اي و داراي نقاط سیاهرنگی می باشد          

موهاي حاشـیۀ بالهـاي   .  عدد است12-15 تعداد نوارها در حدود. اي تشکیل می دهند که با جهت طول بال زاویه دارند       
هاي بلنـد   هاي عقب خاکستري و در لبۀ عقب داراي ریشک     بال. جلو خاکستري و داراي دو خط پهن منقطع می باشند         

سینه خاکستري با لکه هاي تیره، پالپ هـا درشـت، خاکـستري و     و سر. می باشند که طول آنها بیش از عرض بال است  
 سومین مفصل آنها حلقه هاي سیاهرنگی وجود دارد و سومین مفـصل بـه مراتـب کـوچتر از      مفصلی که روي دومین و 3

).  9-36شـکل  (ها نخوش وخاکستري که داراي یک حلقۀ سیاهرنگ روي هر حلقه می باشند  شاخک. مفصل دوم است  
انۀ میوه خـوار پـسته در   الروهاي پرو.  میلی متر که به رنگ سفید شیري می باشد5/0 -8/0تخم پروانۀ میوه خوار پسته    

 7-12 میلی متر است و درحداکثر رشد خـود بـه طـول    1-3هنگام خروج از تخم به رنگ سفید شیري و اندازة آنها بین           
الروهاي سنین آخر به رنگ زرد مایل به سبز می باشند و روي مفاصل بدن آنها حلقـه هـاي قرمـز          . میلی متر می رسند   

شـفیره در پیلـۀ   . اي ماده قهوه اي رنگ و شفیره هاي نر زرد رنـگ مـی باشـند   رنگ شفیره ه  ) 9-37شکل  (رنگ وجود   
  ).9-38شکل (نازك خاکستري رنگی که الرو آن را می تند و در حجرة الروي تشکیل می شود 

  

  
   حشره کامل پروانۀ میوه خوار پسته-9-36شکل 
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  ه الرو پروانۀ میوه خوار پست-9-37شکل 

  

  
   شفیره پروانۀ میوه خوار پسته-9-38شکل 
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  : نحوه خسارت-2-5-9
حشرات کامل اواسط فروردین ظاهر می شـوند      . الروهاي این آفت در زیر پوستکهاي تنه زمستان گذرانی می کنند                

ن اول و دوم ازقـسمت دم میـوه وارد میـوه    الروهاي س .که پس از چند روز شروع به جفت گیري و تخم ریزي می کنند          
میوه را سوراخ کـرده و وارد میـوه شـوند و از جنـین تغذیـه کـرده         الروهاي سن سوم از هر قسمتی می توانند       . می شوند 

قـسمت داخلـی میـوه هـاي     ). 9-40شـکل  (و باعث خشک، سیاه و در نهایت باعث ریـزش میـوه شـدند        ) 9-39شکل  (
 روز اسـت و در ایـن دوره هـر    20-30 می باشـد دورة الروي    الروي فت پر از فضوالت  خسارت دیده توسط الرو این آ     

 نسل دوم در اواسط تابستان ظاهر می شوند با تغذیه از سطح زیرین پوسـت         الروهاي.  میوه را نابود می کند     7-10الرو  
ر خـسارت مـستقیم    در سنین آخر الروي عالوه ) مغز(میوه در سنین اولیۀ الروي و با تغذیه از لپه ها       ) تغذیـه از مغـز   ( ـب

   .)9-41شکل (نیز می شوند ) فالتوکسین آباز کردن راه نفوذ عوامل تولید کنندة ( باعث خسارت غیر مستقیم 
  

  
   رو ي جنین میوه پسته خسارت  الرو نسل اول پروانۀ میوه خوار پسته-9-39شکل 



  
  
  
  

 186                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  
   شدن دانه پسته در اثر خسارت الرو نسل اول پروانۀ میوه خوار پسته خشک و سیاه -9-40شکل 

  

  
    خسارت الرو نسل دوم پروانۀ میوه خوار پسته-9-41شکل 
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  )کراش(پروانه پوستخوار میوه پسته  -6-9
Arimania komaroffi (= Salebria komaroffi) Family: Gelechidae 

  
  : مقدمه-1-6-9

هـاي    در چند سـال اخیـر در بـاغ   Ragenet Arimania komaroffiه پسته با نام علمی    پروانه پوستخوار میو
این آفت در اصطالح محلی باغداران پسته اسـتان کرمـان    . پسته استان کرمان طغیان نموده و ایجاد خسارت کرده است         

سیـستان و بلوچـستان    یـزد و    اصـفهان،  این حشره در استانهاي کرمـان، فـارس، خراسـان،   . کراش نیز نامیده می شود  
  .انتشار داشته و میزبان آن اختصاصأ پسته می باشد

  
  : زیست شناسی و نحوه خسارت-2-6-9

الروهاي نسل اول آفت از پارانشیم برگ و میوه هاي تازه تـشکیل شـده       .  نسل در سال می باشد     2    این حشره داراي    
ه میـوه خـوار پـسته     پسته در ماه هـاي اردیبهـشت و خـرداد تغذیـه نمـوده و خـسارتی شـ         Recurvaria(بیه پرواـن

pistaciicola (    ایجاد می نمایند)  الروهاي نسل دوم آفت به طور عمـده از پوسـت سـبز روئـی میـوه             ). 9-42شکل
این میوه هـا در نهایـت خـشکیده و    . پسته تغذیه نموده و در نتیجه میوه ها بدون پوست شده و مغز آنها کامل نمی گردد          

الرو هاي سنین مختلف در محل تغذیه تارهاي نازك ابریشمی تنیده و سبب چسبانیدن         ). 9-43کل  ش(ریزش می یابند    
این تارها الروهاي حشره را در برابر عوامل خارجی مصون نموده و از رسـیدن سـموم بـه      . میوه ها به همدیگر می شوند     

لف هر دو نـسل در روي درختـان پـسته در     طول دوره فعالیت الروهاي سنین مخت     . الروها نیز می تواند جلوگیري نمایند     
زمـستان گـذرانی ایـن حـشره     .  ماه به طول می انجامد و تغذیه الروها تا رسیدن و برداشت محصول ادامـه دارد  6حدود  

بصورت شفیره در البالي برگهاي ریخته شده در پاي درختان، الي پوستک هاي خشکیده تنه و یا در زیر کلوخـه هـاي       
پروانه هاي نر و ماده در اردیبهشت ماه از شفیره ها خارج شـده و چنـد روز بعـد اقـدام بـه               .  گردد زیر درختان سپري می   
  . گذاري بصورت دسته اي و بر روي برگ و میوه پسته صورت می گیرد تخم. گذاري می نمایند جفتگیري و سپس تخم
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   نحوه خسارت نسل اول پروانه پوست خوار پسته-9-42  شکل

  

  
  نحوه خسارت نسل دوم پروانه پوست خوار پسته -9-43  شکل

  
  :پستهبرگخوارهاي پروانه  -7-9
  )رائو( پروانه برگخوار سفید پسته  -1-7-9
 Ocneria terebintina Stgr. (Lymantriidae):  
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میـه،  در اسـتانهاي کرمـان، قـزوین، ارو   . گوینـد  پروانه برگخوار سفید پسته که در استان کرمان به آن رائـو نیـز مـی                
هـاي مخلـوط    این حشره عالوه بر پسته اهلی از روي بنه و جنگل   . خراسان جنوبی، مرکزي، زنجان و فارس انتشار دارد       

هاي جلـوئی لکـه    روي بال. حشرات کامل پروانه اي با بال سفید صدفی یکدست است. پسته و بادام نیز دیده شده است 
ها قهوه اي رنگ و پـروش دو طرفـه مـی     شاخک. دیده می شودهاي سیاه رنگی که موازي با حاشیه خارجی بال است        

 میلـی  35هـاي بـاز در حـدود     بال عرض بدن با . در انتهاي شکم یک دسته موي سفید مایل به زرد دیده میشود           . باشند
 میلـی متـر و سـر زرد مایـل بـه      24 تا 22الروهاي بالغ به طول . )9-44شکل ( میلی متر است  11تا   10متر و طول آن     

شـفیره بـه   . رنگ عمومی بدن الروها زرد روشـن اسـت  . نجی رنگی دارند که پوشیده از لکه هاي تیره رنگ می باشد       نار
ه صـورت     .  نسل در سـال دارد 4 تا 3این حشره . رنگ قهوه اي تیره و در داخل پیله قرار گرفته است  زمـستان گـذرانی ـب

. الرو زمستان گذران فاقد دیاپوز حقیقـی اسـت   .ري میگرددسپ  در زیر پوستک درختان میزبان3 و 2الرو کامل و یا الرو   
ماننـد و از اواخـر فـروردین مـاه محـل       مـاه در محـل زمـستان گـذرانی بـاقی مـی       6 تـا  5این الروها به طور متوسـط  

ماده ها تخم هاي خـود را بـه   . پروانه هاي کامل در اوایل اردیبهشت ماه ظاهر می شوند. کنند را ترك می زمستانگذارنی
بعد تخمها تفـریخ  روز  10 تا 7. ها قرار می دهند    عدد در روي سطح تحتانی برگ      250 تا 50صورت دسته جمعی و بین      

الروها پس از تکمیل تغذیه در سطح زیرین برگ درختان میزبان و یـا در محـل    .شده و الروها سن اول خارج می شوند       
طـول دوره شـفیرگی   . گردد می  شفیرگی حشره کامل ظاهرشوند و پس از طی دوره ها به شفیره تبدیل می شاخه انشعاب

  . روز می باشد10 تا 7

  
   پروانه برگخوار سفیدپسته-9-44شکل
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  : نحوه خسارت -1-1-7-9

الروهـاي پـس از تفـریخ و خـروج از تخـم، بالفاصـله از           .  الروي است  4 تا   2خسارت اصلی آفت مربوط به سنین             
الروهـاي سـنین بعـد قـسمت     . ها را بصورت تور مانند در مـی آورنـد    تغذیه نموده و برگپارانشیم برگ و اپیدرم فوقانی 

  ).9-45شکل (هاي اصلی را باقی می گذارند اعظم پهنک برگ و اپیدرم را می خورند و فقط رگبرگ

  
   خسارت پروانه برگخوار سفیدپسته-9-45شکل

  :  برگخوار خاکستري پسته-2-7-9
Thaumetopoea solitaria (Lep.: Thaumetopoeidae)  

هاي جلـویی خاکـستري و در    شاخک ها شانه اي، بال. متر است  میلی40 تا 35     حشره کامل با بالهاي باز به عرض       
ثلث ابتدایی بال نیـز مـزین بـه پولـک     . انتهاي بال جلویی یک خط مورب تیره دیده می شود که در وسط محو می شود           

 شکم داراي یک دسته موهـاي متـراکم قهـوه     انتهاي.  سفید رنگ بنظر می رسند  هاي عقبی  بال. هاي تیره رنگ است   
ال     . حشرات نر کمی کوچکتر و شاخک ها شانه اي دو طرفه است    . اي رنگ است    در حشرات نـر لکـه تیـره در قاعـده ـب

 یخ تخـم تفر. برند به سر می ها زمستان را به صورت دستجات تخم روي شاخهاین حشره . هاي جلویی مشخص تر است
الروهاي خارج شده از یک دسته تخم بـه خـصوص در    .گیرد می ها صورت  باز شدن برگ ها در بهار تقریباً هم زمان با
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ار    . کننـد  کنند و اغلب در صفوف منظم روي تنه و شاخه درختان حرکت مـی  می سنین اولیه با هم زندگی الروهـا پـنج ـب
ه شـفیره مـی     سانتی 20  تا10کنند و پس از تغذیه کافی در عمق  جلد عوض می حـشرات  . شـوند  متري خاك تبـدیل ـب

   .یک نسل در سال دارد.  اواخر تابستان ظاهر می شوند ماه بعد در3 تا 2کامل 
  : نحوه خسارت-1-2-7-9
دگی     تمام شبانه در سنین یک و دوالروها . خسارت اصلی آفت مربوط به الرو است  رگ درختـان زـن روز روي شاخه و ـب

هـاي اطـراف تنـه      و زیـر کلوخـه   هاي تنـه درخـت   و هنگام روز درداخل حفره ها فعالند ر سنین بعد فقط شبد. کنند می
 بـه  تـوان  هاي خورده شده که فقط رگبرگ اصلی باقی مانـده اسـت مـی    در این هنگام از روي برگ کنند استراحت می

  .وجود آفت پی برد
  :Telphusa pistaciae پروانه جوانه خوار پسته  -8-9

اد        توسط صامت از پسته کاري   1348    پروانه جوانه خوار پسته اولین بار در سال          هاي روسـتاي صـادق آبـاد و تقـی آـب
در .  به عنوان گونـه جدیـد توصـیف گردیـد     Sattler توسط   1982سپس این حشره در سال      . رفسنجان جمع آوري شد   

سـیرجان حـضور دارد و خـسارت اقتـصادي وارد     هاي رفسنجان و  هایی از پسته کاري حال حاضر این حشره در قسمت    
  .می نماید

  
  : شکل شناسی-1-8-9

ال                      در حشرات کامل سینه و بال      هـاي عقبـی    هـاي جلـو خاکـستري روشـن و داراي لکـه هـاي قهـوه اي تیـره، ـب
آنهـا در  الروهـا تیـره رنـگ و طـول     .  میلی متر16-12هاي باز حدود  ها قهوه اي تیره، اندازه با بال  خاکستري، شاخک 

  . میلی متر می رسد9-11زمان رشد کامل به حدود 
  : خسارت-2-8-9

ه مقـدار جزیـی از     الروهاي سن اول.     حشره از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد بر روي برگها تخم گذاري می کند             ـب
ه و س          . سطح برگ تغذیه می کنند که اهمیت ندارد        رشـاخه بـه قاعـده    سپس از شهریور الرو از محل زاویـه مـابین جواـن

الرو از بافـت هـاي   ). 9-46شـکل  (ورودي را با ترشحات شیري رنگ مـی پوشـاند     جوانه نفوذ می کند و محل سوراخ        
ه دیگـر    . داخل جوانه تغذیه می کند و زمستان را به صورت الرو سن دوم می گذراند         ابتداي بهار الروها به چنـدین جواـن

ا ترشـحات سـفید           محل نفوذ الرو به جوانه      . حمله می کنند   که معموالً در زاویه ما بین جوانه و سرشاخه است همیـشه ـب
د     الروها. رنگ پوشیده می شود    .  از بافت هاي داخلی جوانه تغذیه می کنند و موجب نابودي جوانه بطور کامل مـی گردـن

نـه و در محـل تغذیـه    محـل شـفیرگی درون جوا    . الروها از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت به شفیره تبدیل می شوند           
  .الروها از جوانه هاي زایشی و رویشی و همچنین جوانه انتهایی تغذیه می کنند. الرو سن آخر می باشد
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  خسارت پروانه جوانه خوار پسته-9-46شکل

  
   :مینوزهاي پسته -9-9

 و پـایینی تغذیـه مـی کننـد          مینوزها حشرات هاي بسیار ریزي هستند که از پارانشیم برگ در وسط دو اپیدرم باالیی       
 معموالً مینوزهـا را بـر اسـاس     عالوه بر خصوصیات تاکسونومیک. داران و دوباالن هستند اکثر مینوزها از راسته بالپولک 
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هـاي پـسته اهلـی     مینوزهـا در بـاغ  . نحوه تغذیه، شکل کانال ایجاد شده در برگ و گیاه میزبان نـام گـذاري مـی کننـد         
با توجه بـه بعـضی   . گسترش چندانی ندارند ولی بر روي گونه هاي وحشی و مرتعی پسته، تعدد و جمعیت بیشتري دارند          

مشکالت ایجاد شده در اثر کاهش منابع آب و کاهش میزان آبیاري باغهاي پسته و همچنین ضـعف درختـان و بعـضی              
شتري داشته اند و الزم است مدیریت  این آفـات هـم مـورد توجـه قـرار            بی  موارد دیگر مینوزها در چند سال اخیر شیوع       

  .گیرد
  
  :.Stigmella promissa Stgr (Lep. Stigmellidae) مینوز لکه سیاه پسته -1-9-9

هاي با مدیریت ضعیف که فاقد مراقبت ها و عملیات باغبانی کـافی هـستند و          این مینوز حشره اي است که در باغ             
هاي مجاور شهرها کـه ارزش مـسکونی    خصوص در باغه هایی که با محدودیت منابع آب رو به رو هستند و ب            یا در باغ  

. ایـن آفـت در صـورت طغیـان مـی توانـد خـسارت زیـادي وارد نمایـد         .  تجاري پیدا کرده اند بیشتر مشاهده می شود     -
را وارد کـرده و زمـان مبـارزه سـپري     خـسارت خـود    متاسفانه عالئم بارز خسارت آفت وقتی مشاهده می شود که آفـت    

این آفت از مناطق مختلف پسته کاري کشور بخـصوص منـاطق مختلـف در اسـتان کرمـان و همچنـین                    . گردیده است 
ه پـسته وحـشی کـسور     جمـع  )  Pistacia khinjuk(قزوین و خراسان روي پسته اهلی و در استان فارس روي گوـن

در بـین مینوزهـایی کـه بـر     . ا به نام مینوز لکه سیاه پسته نام برده اسـت        این آفت ر   ) 1362(اسماعیلی  . آوري شده است  
  . این گونه داراي بیشترین جمعیت،گسترش و خسارت است  است روي پسته گزارش شده

  
  : مرفولوژي و خسارت-1-1-9-9

د   م5هاي باز حدود  پروانه ها در این جنس با بال  . حشره کامل آفت پروانه اي بسیار ریز است              . یلی متر عـرض دارـن
 و در زیر برگها تخم گذاري مـی   ها در باغ ظاهر می شوند  این حشرات در اوائل فصل هم زمان با باز شدن کامل برگ           

ایـن محـل بـه    . محل تغذیه الروهاي آفت در سطح باالئی برگ قرار دارد    . الروها کرمی شکل و بسیار ریز هستند      . کنند
اپیـدرم  . حفظه در اوائل سبز و کمی کمرنگ تر از سایر قستهاي برگ می باشدصورت محفظه بیضی کشیده است این م      

به این ترتیـب مکـان مناسـبی بـراي تغذیـه آفـت       .   و ظریفی آن را پوشانده است    فوقانی برگ به صورت پوشش نازك     
 گیرنـد و فقـط   هاي برگ مورد تغذیـه قـرار مـی       تغذیه الرو از پارانشیم برگ صورت گرفته و کلیه سلول         . ایجاد می کند  

محتویـات  . الروها فضوالت خود را الرو در داخل محفظه مذکور قرار می دهند      . هاي اصلی و فرعی باقی میماند      رگبرگ
).  9-47شـکل (این محفظه ابتدا سبز رنگ است ولی با گذشت زمان تیره می شود و در نهایت به رنگ سیاه در می آیـد             

لکه مذکور به همراه قسمتی از بافـت بـرگ    .  به راحتی قابل تشخیص است     در این زمان لکه سیاه ایجاد شده روي برگ        
. نزدیک آن در اواسط فصل خشک می شود و در نتیجه عمل فتوسنتز و انتقال مواد در این محـل هـا انجـام نمـی شـود         

 مـی  لکه هاي مذکور اغلب در کناره هاي برگ و به اشکال مختلف بیضی کشیده و کمی منحنی و یا دوکی شکل دیـده     
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 و حتی بیشتر لکه دیـده مـی   5-6هاي درختان آلوده می شوند و روي هر برگ تعداد  در شرایط طغیانی اکثر برگ . شوند
  . شود

  
   خسارت مینور لکه سیاه روي برگ پسته–9-47شکل 

  : Leucoptera pistaciae (Lep. Lyonetiidae) مینوز لکه گرد پسته -2-9-9
 از قزوین و برخی دیگر از پسته کاري ها گزارش شده است و عالمت آن بـه         1956ال  این آفت توسط دواچی در س           

اسماعیلی این آفت را به نـام مینـوز لکـه گـرد     . ها می باشد صورت ایجاد لکه هاي دایره اي شکل بر آمده در روي برگ  
نیست ولی به نظـر مـی   ازسایر مناطق گسترش و شدت خسارت این آفت اطالعات کافی در دست    . پسته نام برده است     

  . رسد جمعیت و خسارت آن بسیار کمتر از گونه قبلی باشد
  

 :Helioverpa armigera کرم قوزه پنبه -10-9
 بـسیار زیـادي از    این حشره به تعـداد . کرم قوزه پنبه یا کرم میوه گوجه فرنگی از آفات مهم پنبه محسوب می شود                 

ونجه، خشخاش، کنـف، شـبدر، ذرت، نخـود، سـویا، لوبیـا، گـل ابریـشم، کنجـد،            گیاهان از قبیل توتون، گوجه فرنگی، ی      
الروهاي این حشره از میوه، بـذور، غـالف، قـوزه، بـالل و     . بادمجان، کدو، شاهدانه و همچنین میوه پسته حمله می کند      

  .برگهاي جوان گیاهان تغذیه می کنند
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  : شکل شناسی-1-10-9

گ زرد    بال.  میلی متر است40-30تر و عرض آن با بالهاي باز     میلی م  20-12طول حشره حدود           هاي جلـویی برـن
روي هر بال یک لکه کوچک گرد به رنگ سیاه و یک لکـه لوبیـایی   . خاکستري یا زرد مایل به سبز یا مایل به گلی است   

بالهـاي عقبـی   . شـود هاي جلویی نوارهاي موجدار تیره مشاهده مـی   در حاشیه خارجی بال . شکل برنگ تیره وجود دارد    
تخـم  . شاخک ها نخوش است.  بزرگ قهوه اي می باشد سفید روشن و در حاشیه خارجی و داخلی داراي یک نوار نسبتاً   

. حشره گرد و پهن، رنگ الرو متنوع از سبز تا سیاه، روي قسمت پشتی الرو چهار نوار تیـره بـصورت طـولی وجـود دارد                
  .شفیره در داخل خاك و درون یک محفظه گلی تشکیل می شود.  سانتی متر می رسد4طول الرو کامل به 

  
  : خسارت-2-10-9

صورت یـک سیـستم تـک کـشتی توسـعه یافتـه اسـت           هـ در اغلب پسته کاریها در شرایط فعلی که کاشت پـسته ب                 
 همـراه بـا   بنـابراین ایـن حـشره معمـوالً    . میزبانهاي مناسب این حشره براي رشد و فعالیت آن در طول سال وجود ندارد    

شـفیره آفـت   . هاي پسته می شود بعضی از کودهاي دامی که با مواد گیاهی همراه هستند از سایر مناطق کشور وارد باغ          
هاي پسته مـی شـوند     ذکر شده وارد باغ شفیره هایی که به طریق  . در البالي کلش همراه با کود دامی منتقل می شود         

الروهاي سنین اولیـه از  . هاي سبز درختان پسته تخم گذاري می کنند     ي اندام رشد خود را تکمیل و در اوایل بهار بر رو         
سـپس الرو بـر روي خوشـه    . هاي تازه و جوان پسته تغذیه می کنند، اما صدمه آنها به برگ جزیی و اهمیت ندارد              برگ

وارد آن مـی شـود و از   معمـوالً الرو میـوه پـسته را سـوراخ و     . هاي پسته مستقر می شود و از میوه پسته تغذیه می کنـد   
-48شـکل (سوراخهاي ورودي و خروجی الرو روي میوه نسبتاً درشـت اسـت   . قاعده میوه یا محل جنین تغذیه می کنند     

در شـرایط فعلـی   . با توجه به توانایی باالي تغذیه الروها این حشره خسارت شدیدي به میوه هاي پسته وارد می کند     ). 9
خـسارت ایـن   . ر اغلب پسته کاریها در دوره اواخر بهار، تابستان و پاییز وجـود نـدارد  میزبان مناسب براي آفت هلیوتیس د 

  .آفت معموالً بصورت لکه اي در بعضی از مناطق پسته کاري دیده می شود
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   خسارت کرم قوزه پنبه روي خوشه پسته-9-48شکل

 
  Idiocerus stali (Hom. Bythoscopidae) : زنجره پسته  -11-9

آفت از استانهاي کرمـان  . ین آفت حشره اي مکنده است که با خرطوم نازك خود از شیره گیاهی تغذیه می کند             ا        
 و گزارشات حـاکی از گـسترش آفـت در     ، قزوین، سمنان، خراسان، فارس ، اصفهان ، یزد و غیره جمع آوري شده است     

اهلی و گونه هاي وحشی و خودرو مانند بنـه و کـسور   میزبان آفت گیاهان تیره پسته اعم از پسته       . تمام نقاط کشور است   
تراکم آفت در باغهـاي قـدیمی و   . آفت در گذشته اي نه چندان دور مهم ترین آفت پسته محسوب می شده است            . است

ولی در باغهـاي تـازه تاسـیس و بـا     . مسن و بخصوص در ختان بلند و تنومند و با مدیریت نامناسب طغیان بیشتري دارد      
  .ارزه آفات متوسط و یا خوب اغلب تحت کنترل است وخسارت زیادي ایجاد نمی کندمدیریت مب

 از زرد مایـل بـه سـبز      میلی متر و رنگ آن25/3 تا 3     این آفت حشره کوچکی است که طول آن با بالهاي باز حدود     
ه یـک خرطـوم    در قسمت زیرین آ. سر حشره عریض ترین قسمت بدن است      .تا قهوه اي کم رنگ دیده شده است          ن ـب

هـا مـوئی و در    شـاخک .  مفصلی که انتهاي آن به زحمت به کوکساي پاهاي عقب مـی رسـد خـتم مـی گـردد       4کوتاه  
 مفصل بعد کوچکتر و بعـد از آن یـک   5قسمت پایین در بین دو چشم قرار گرفته، دو مفصل اول شاخک خیلی درشت و    
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ازك  . شکیل یافته است عدد هم می رسد، ت40عده مفاصل کوچکی که تعدادشان به     در ماده ها آخرین مفصل شاخک ـن
  ). 9-49شکل(و کشیده ولی در نرها به یک صفحه بیضی شکل نوك تیزي به رنگ بنفش تیره ختم می گردد

در قـسمت  . سـوار شـده اسـت    ) Mesonotum(      سینه اول ذوزنقه اي شکل و سبز رنگ است و روي سینه دوم          
رنگ دیده می شود که یکی در وسط و دو تا در طرفین قرار گرفته است، ایـن لکـه هـا در    قدامی سینه دوم سه لکه سیاه   

ث        ) Scutellum(سپرچه در سینه دوم     . قاعده بهم متصل می باشند     خیلی واضح و مثلثی شکل می باشـد و راس مثـل
ق پاهـاي دیگـر بلنـدتر    پاهاي عقبی بطور وضوح از سا) Tibia(پاها برنگ زرد و ساق   . به طرف پایین قرار گرفته است     

 مـشخص مـی باشـد، ایـن     ٴشکم زرد رنگ و مفصل هـاي بطـن کـامال         . است و داراي چند ردیف خار بزرگ می باشد        
در ماده ها این نوار ها پررنگتر مـی باشـند بالپوشـها نیمـه        . مفاصل بوسیله نوار قهوه اي تیره رنگی از هم جدا می شوند           

سبز رنگی تشکیل یافته است، وجود دارد و طول بالهـا از انتهـاي شـکم تجـاوز      شفاف و روي آنها لکه هایی که از نقاط          
  . آلت تناسلی نر خیلی مشخص می باشد. بالهاي زیرین شفاف و رگهاي آنها برجسته و خیلی واضح می باشد. می کند

  

  
   حشره کامل زنجره پسته-9-49شکل 

  
  : خسارت زنجره پسته -1-11-9
در این زمان حشرات بـالغی کـه   . ی که جوانه هاي درختان پسته متورم شدند، آغاز می شود    خسارت زنجره ها از زمان     -1

ه هـا تغذیـه مـی کننـد و از محـل           زمستان را گذرانده اند در ساعات گرم روز از پناه گاه خارج شده و از شیره نباتی جواـن
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 عدم ادامه رشد جوانـه هـا نمـی شـود و      باعث ریزش و یا تغذیه آنها قطرات کوچک شیره گیاه خارج می شود این تغذیه 
  .خسارت چندانی به جوانه ها وارد نمی کند

 از شـیره    پس از باز شدن جوانه هاي گل و برگ و ظهور سر شاخه ها و خوشه هـاي تـازه، حـشرات کامـل زنجـره          -2
 در طـول دوره تخـم  آفـت  . گذاري را آغاز می کند    آفت پس از مدتی تغذیه تخم     . گیاهی در این قسمتها تغذیه می کنند      

  . میزند گذاري از شیره گیاهی هم تغذیه می کند و خسارت
حشرات کامـل زمـستان گـذران در ابتـداي     .  گیاه براي تخم گذاري استنسوج نوع دیگر خسارت آفت شکاف دادن      -3

 گـاهی  فصل پس از تغذیه، جفت گیري می کنند و حشرات ماده به کمک تخمریز خود در نسوج شاخه ها و خوشه هـا و     
گذاري به کمک تخمریز خود نسوج تازه و سبز گیاه را شکاف داده و          حشره براي تخم  . ها تخم گذاري می کنند     دمبرگ

گذاري  گذاري قرار می دهد و سپس محل تخم در هر شکاف دو عدد تخم به صورت مورب نسبت به سطح محل تخم           
. مدتی به رنگ تیـره مایـل بـه سـیاه در مـی آیـد      گذاري آفت پس از     را با ترشحات مخصوصی می پوشانده محل تخم       

حشره معموالً دسته هاي تخم خود را در کنار یکدیگر روي اندامها قرار میدهد و به همین علـت ممکـن اسـت چنـدین                
گذاري آفت روي خوشه ها انجـام مـی شـود و     بیشترین تخم. جفت تخم در کنار یکدیگر روي یک اندام قرار داده شوند   

ی گـاهی تخـم       در درجه بعدي ت     خم گذاري بر روي سطح نرم سر شاخه هاي جوان و تازه روئیـده انجـام مـی گیـرد وـل
ل   . گذاري در نسوج نرم دمبرگها هم انجام می گیرد      ده و قاـب محل تخم گذاري آفت تا پایان فصل روي اندامها باقی ماـن

  .تشخیص می باشد
پوره ها پـس از خـروج از تخـم بـا     . فت ایجاد می شود بیشترین و مهم ترین خسارت زنجره پسته توسط پوره هاي آ           -4

. تدریج و طی یک دوره طوالنی انجام مـی شـود  ه خروج پوره ها ب  . خرطوم خود حریصانه از شیره گیاهی تغذیه می کنند        
ه میـوه            آغاز خروج پوره ها مصادف با خاتمه تشکیل میوه هاي جوان است و در همین زمان نیز بیشترین خسارت هـم ـب

ـانیکی حاصـله     ها وار  د می شود زیرا در این زمان میوه هاي تازه تشکیل شده حساسیت زیادي داشته و در اثر صـدمه مک
تغذیـه  . به سیاه شدگی میوه ها دراستان کرمان اصطالحاً داغو می گوینـد . از فرو رفتن خرطوم آفت سیاه شده و می ریزد   

ا و سایر اندامهاي درخت به شدت با عسلک پوشـیده و  شاخه و برگ و خوشه ه    . آفت با ترشح شدید عسلک همراه است      
در چنین شرایطی درخت قادر نیـست  . چسبناك می شوند و همچنین زمین زیر درخت نیز با عسلک آفت خیس می شود        

 روز طول می کشد و همه سـنین پـوره گـی از شـیره     40 تا  30دوره پوره گی آفت     . به طور طبیعی تنفس و فتوسنتز کند      
کرده و خسارت می زنند ولی بیشترین خسارت آفت در زمانی است که میوه هاي پسته تازه تـشکیل شـده              گیاهی تغذیه   

پس از طی دوره پوره گی حشرات کامل آفت بوجود می آیند حشرات کامل تغذیه زیادي ندارند و چـون    . و حساس باشند  
گذرانی   ماه با سرد شدن هوا جهت زمستانقادر به تخمریزي نمی باشند فقط روي درختان در باغ بسر می برند و درآذر             

  ). 9-50شکل(ها می روند  به پناهگاه
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   محل تخمریزي زنجره پسته روي خوشه و سرشاخه هاي پسته-9-50شکل 

  :هاي پسته   شپشک-12-9
.  شیره گیـاهی تغذیـه مـی کننـد    ها حشرات مکنده و ریزي هستند که بر روي درختان زندگی می کنند و از                  شپشک

سیاري از ایـن گونـه هـا                از اهمیـت اقتـصادي    گونه هاي متنوعی از شپشک ها از درختان پسته گزارش شده اند ولی ـب
ه دو گـروه    . زیادي برخوردار نیستند و به طور اتفاقی بر روي پسته مستقر می شوند      بطور کلی شپشکهاي آفت پـسته را ـب

ه نامهـاي شپـشک میـوه و         .  اي نرم تن تقسیم می کنند     ه هاي سپردار و شپشک    شپشک از گروه سپرداران دو گونـه ـب
و دو گونـه از   Melanaspis inopinatusو شپشک تنه اي   Lepidosaphes pistaciaeسرشاخه پسته 

 و بالـشتک پـسته   Eulecanium rugolosumهـاي نـرم تـن پـسته شـامل شپـشک نخـودي پـسته          شپـشک 
Anapulvinaria pistaciae ها خسارت آنها مشاهده می شود بطور اقتصادي مطرح هستند و گاهگاهی در باغ.  

هاي پسته با یکدیگر مقایسه شـود بـه    ها در باغ       چنانچه میزان خسارت و اهمیت اقتصادي این دو دسته از شپشک          
سیار   هـ  این نتیجه خواهیم رسید که در مناطق مختلف کشور پراکندگی، جمعیت و شدت خسارت شپـشک      اي سـپردار ـب

 فـوق الـذکر در اغلـب منـاطق پـسته       هاي سپردار بخصوص گونه هـاي     هاي نرم تن است و شپشک      بیشتر از شپشک  
هاي فاقد مدیریت مناسب خسارت اقتـصادي وارد   کاري کشور دیده می شوند و هر چند سال یک نوبت در بعضی از باغ      

رم تـن بـصورت مقطعـی و لکـه اي و فقـط در بعـضی از         هاي   خسارت شپشک ٴبر خالف سپرداران معموال   . می کنند  ـن
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 هاي سپر دار آفت پـسته پرداختـه و سـپس شپـشک     در زیر ابتدا به معرفی دو گونه از شپشک       . مناطق مشاهده می شود   
  هاي نرم تن که روي پسته دیده می شوند به طور مختصر شرح داده می شوند

  
  )ته شپشک واوي پس( شپشک سرشاخه و میوه پسته -1-12-9
 Arch.  Lepidosaphes pistaciae :   

 کـه اغلـب روي   f. typicus   Lepidosaphes pistaciae فرم اول بنام . این حشره داراي دو فرم است      
 f. pistaciicola  Lepidosaphesها و شاخه هاي جوان دیده می شود و فرم دوم آن تحت نام  میوه ها، برگ
pistaciae     هاي مرفولوژیک دوگانه فوق الـذکر   وجود فرم. تنه و شاخه هاي قطور تر مستقر است  است و بیشتر روي

هـا، دو   و اندکی تفاوت ظاهري باعث ایجاد شبهاتی درتعیین نام علمی این حشره شده است در بعضی منـابع ایـن فـرم               
ی هـا ایـن حـشره را فقـط     آخرین بررس. فرم مختلف از یک حشره و در بعضی منابع دیگر دو گونه مجزا معرفی کرده اند    

این محققین عقیده ). 1379مسجدیان در سال (  نامگذاري کرده اند  .Lepidosaphes pistaciae Archنام  با
در شـرایط  . هاي فوق الذکر به فاکتورهاي شرایط محیط تغذیه و دماي هوا بـستگی دارد  دارند که پیدایش تفاوت در فرم   

  . هوه اي ترشح می شودگرم سپر زرد و در شرایط سردتر سپر ق
مرکزي، قم، سـمنان،   سیستان وبلوچستان، کرمان ، خراسان،  (     با توجه به منابع این حشره از استانهاي مختلف ایران           

این آفت بر روي گونه هاي مختلف اهلـی و وحـشی پـسته مـستقر          . گزارش شده است  ) قزوین، فارس، اصفهان و غیره      
  . می شود

  
  : مرفولوژي-1-1-12-9

گ ،    میلی متر سپر سن4/2 – 3     شپشک واوي پسته سپرداري است که سپرهاي حشرات ماده به طول             اول زرد رـن
ـاده               هـا و  سپرهاي سن دوم و سوم قهو ه اي رنگ با کناره هاي روشن تر می باشد سپرهاي حشرات نر روشـن تـر از م

ر خـارج مـی شـود     تر از ماده ها و الفی شکل می باشد و ابسیار باریک تر و کوچک  حـشرات نـر   . ز آنها حشرات کامل ـن
بدن حشرات ماده در زیر سپرها برنگ سفید شیري اسـت سـر و   . داراي یک جفت بال و زائده اي در انتهاي بدن هستند  

بدن کامالً غشائی و نرم می باشد و از نظر مشخصات میکرسکوپی و زوائد کنار و انتهاي          . شکم متمایل به نارنجی است    
 میلی متر و 27/0تخم حشره بیضی شکل کشیده و به طول       .  بخصوصی دارد که در تاکسونومی اهمیت دارند       بدن شکل 

.    میلـی متـر اسـت   44/0 تـا  4/0 میلی متر می باشد پوره سن اول زرد رنگ و بیضی شکل و به طول    12/0عرض حدود   
سیار نـازك و یـک جفـت زائـده در      جفت پـاي بـ  3 بندي و 5 از تخم متحرك داراي یک جفت شاخک   در اوائل خروج  

 ساعت پس از خروج از تخم در محل مناسبی ثابت شده و بـا خرطـوم خـود    12 حدود  1پوره سن   . انتهاي بدن می باشد   
سیار    . به تغذیه از شیره گیاهی مشغول می شود     حشره از سن دوم به بعد پاها و شاخک خود را از دسـت داده و خرطـوم ـب
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-51شـکل (ه و برگ و میوه ها فرو کرده تا آخر عمر در همان محل مناسب ثابت می ماند نازك خود را در نسوج سرشاخ 
 سن پوره گی می باشند و در هر سن پوره گی یک سپر مـشخص در انتهـاي سـپر سـن       3حشرات ماده آفت داراي      ). 9

  . قبل و بر روي بدن خود ترشح می کنند
  

  
  ته یک شاخه پسته آلوده به شپشک واوي پس– 9-51شکل 

  
  : خسارت -2-1-12-9

     خسارت شپشک سرشاخه و میوه پسته به درختان پسته دراثر مکیدن شیره گیاهی و ضعف حاصـله از آن ایجـاد مـی     
در این رابطه آفت در ابتداي فصل ممکن است باعث خشک شدن و ریزش تعدادي از دانه هاي تازه تشکیل شـده         . شود

ر فاکتورهـاي   شود ولی خسارت مهم و اقتصادي آفت بیش    تر در ادامه فصل و به صورت کاهش کیفیت محصول با تاثیر ـب
س   کیفی محصول ایجاد می شود در مجموع طغیان آفت می  تعـداد دانـه هـا در    ( تواند باعث افزایش پوکی، افزایش اوـن

ه هـاي   ، کاهش وزن مغز، افزایش درصـد  )وزن یک اونس از محصول که به ریز و درشت بودن دانه ها بستگی دارد                داـن
طغیـان آفـت بـا    . نیم مغز، کاهش درصد خندانی، کاهش میزان خندانی و کاهش رشد رویشی سر شاخه ها وبرگها است   
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جمعیت زیاد روي سرشاخه ها باعث ضعف شدید سرشاخه ها و گاهاً خشکیدگی سرشاخه هـا هـم مـی گـردد و از ایـن                
ب در زمستان اتفاق می افتد به نحوي که در بهـار در   خشکیدگی سرشاخه ها اغل   . جهت نیز خسارت زیادي وارد می کند      

ه هـاي               انتهـایی قـادر بـه     درختان آلوده تعدادي از سر شاخه با تاخیر سبز شده و در تعدادي دیگر از سر شاخه هـا جواـن
و نسل دوم آفت از تیر ماه آغاز شـده  . رویش نبوده و سبز نمی شوند و در نهایت این گونه سر شاخه ها خشک می شوند               

در این نسل آفت بیشتر روي اندامهاي سبز و تازه مانند برگها و محور خوشه ها دانه ها و سایر قسمتهاي سر شـاخه هـا             
  . مستقر می شود

  
  ) : Melanaspis inopinatus(  شپشک تنه اي درختان پسته-2-12-9

 وحـشی و بعـضی درختـان میـوه     این آفت حشره اي پلی فاژ است که عالوه بر پسته اهلی روي گونـه هـاي پـسته             
آفت حشره اي تک نسلی اسـت سـپر   . سردسیري، گردو و تعدادي از درختان مثمر و غیر مثمر دیگر هم دیده شده است          

نحوه استقرار سپرهاي سنین مختلف به صورت مرکزي می باشـد و     . این آفت در پسته به رنگ تنه درخت دیده می شود          
 به رنگ قهوه اي تیره، غشائی و نرم در زیر سـپر   آفت با بدنی. ر وسط قرار داردشکل سپرها گرد است و سپر سن اول د        

درت روي   2آفت قادر است روي شاخه ها ي . قرار دارد   ساله وباالتر و شاخه هاي اصلی و تنه درخت مستقر شود و بـه ـن
ل روي شـاخه هـا و   سپرهاي خشک شده آفت پس از مرگ حشره تا چند سا        ). 9-52شکل(اندامهاي سبز دیده می شود    
الغ تـشکیل مـی شـوند           تخم. تنه درختان باقی می مانند     پـوره  . هاي آفت به رنگ قهوه اي و در داخل بدن ماده هاي ـب

این پوره ها پـس از  . جفت پا و متحرك می باشند3 عدد شاخک و 2هاي سن اول ریز و به رنگ قهوه اي تیره و  داراي    
ت شـده و سـپر سـفید رنـگ         از تخم مدتی روي شاخه و تنه درخ    خروج ت حرکت کرده و سپس در محـل مناسـبی ثاـب

با مرور زمان و بزرگتر شدن حـشره و ورود بـه سـنین بعـدي سـپرهاي سـنین       . گردي بر روي بدن خود ترشح می کنند      
   .این آفت در سال یک نسل دارد. بعدي در زیر سپر قبلی تشکیل میشود

  : خسارت-1-2-12-9
 پسته اغلب به صورت ایجاد ضعف و تاثیر بر رشد رویشی درخت و کاهش تولید محـصول             خسارت شپشک کنده اي   

کاهش مرغوبیـت  . آلودگی به طور غیر مستقیم بر میزان تولید و کیفیت محصول و رشد درخت تاثیر می گذارد          . می باشد 
یم مغـزي و غیـره     محصول به صورت تاثیر بر فاکتورهایی مانند وزن محصول، اندازه میوه ها، خندانی، میزا       ن پـوکی و ـن

همچنـین در  . در ختان آلوده بی رمق و رشد رویشی سال جاري اندك و برگها کوچکتر از معمـول هـستند    . بروز می کند  
). 9-52شـکل  ( آلودگی هاي شدید و باال ایجاد فرورفتگی ها و بد شـکلی هـایی در شـاخه هـا و تنـه دیـده مـی شـود                 

رشد رویشی سال جاري انـدك  . در مقایسه با درختان سالم بیشتر دیده می شودخشکیدگی سر شاخه هاي درختان آلوده     
بعضی از سر شاخه ها در طـول پـاییز   . و برگها کوچکتر و در پاییز زودتر برگریزي کرده و در بهار هم دیر تر باز می شوند     

  .و زمستان خشک شده و در بهار باز نمی شوند
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   یک شاخه پسته آلوذه به شپشک تنه اي پسته-9-52شکل 

  :  شپشکهاي نرم تن پسته-3-12-9
   : Anapulvinaria pistaciae  بالشتک پسته-1-3-12-9

این آفت داراي بدنی گرد فـشرده  .     آفت به صورت شپشکهاي بدون سپر در روي سرشاخه هاي جوان زندگی می کند       
سـه  . در قسمت سر یک جفت شاخک وجـود دارد . و به رنگ قهوه اي تیره است میلی متر   5و پولک مانند به قطر حدود       

جفت پاي نازك و ظریف در زیر بدن حشره قراردارند که در مواقع نیاز حشره توسط آنها جابجا می شـود اگرچـه حـشره               
پـوره سـن   حشره زمستان را به صـورت  . در تمام طول زندگی خود قادر به حرکت است ولی این حرکت بسیار کند است               

دوم روي سر شاخه ها می گذراند و در بهار به روي برگها و سرشاخه هاي جوان منتقل شده و پـس از کمـی تغذیـه بـه       
ها از شیره گیاهی تغذیه کرده و تغذیه آن همراه با ترشـح     این آفت هم مانند دیگر شپشک     . شود حشره کامل تبدیل می   

ل در تنفس و فتوسنتز گیاه می شود بیشترین خسارت مربوط بـه     عسلک فراوان می باشد که باعث ضعف درخت و اختال         
گـذاري   تخـم .  پوره هاي آفت می باشد این آفت نیز در صورت طغیان باعث ضعف گیاه و کاهش کیفیت میوه می گردد      

تخمها به شکل بیـضی و رنـگ   . آفت در البالي توده اي از ترشحات مومی سفید رنگ و پنبه اي شکل انجام می گیرد               
ل مـشاهده اسـت       . د مایل به نارنجی می باشند زر ه راحتـی قاـب گ ـب . در این مرحله آفت با توجه به توده مومی سـفید رـن

در زمـان  . حجم توده مومی میتواند بیش از چند برابر طول بدن حشره باشد و در وسـط داراي یـک فرورفتگـی میباشـد             
رگ  تخ. تشکیل توده حشره به طور مایل نسبت به برگ قرار می گیرد   هـا و   مگذاري و تشکیل توده مومی اغلـب روي ـب
گ زرد  ). 9-53شکل (گاهی روي خوشه ها و سرشاخه هاي جوان صورت می گیرد     از تخم ها پوره هاي سن یک به رـن

 جفت پا و دو عدد استطاله بلند موئی شکل در انتهـاي بـدن   3این پوره ها داراي شاخک و . مایل به سبز خارج می شوند     
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ی در زمـستان بـه    . وره ها روي اندامهاي مختلف درخت مستقر شده و از شیره گیاهی تغذیه مـی کننـد            این پ . هستند وـل
  . روي شاخه ها رفته و در آن محل زمستان را می گذرانند
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 آن روي 1ي سن   حشره ماده بالغ بالشتک پسته با ترشحات مومی حاوي تخم در انتهاي بدن و پوره ها-9-53شکل 
  ).پایین(و برگ پسته آلوده به بالشتک پسته ) باال(برگ 

  : Eulecanium rugolosum  شپشک نخودي پسته -2-3-12-9
 میلی متر دارد که بر روي سطح سر شـاخه هـاي پـسته چـسبیده      5 تا   3     شپشک ماده بالغ بدنی نیم کروي به اندازه         

. روك خورده با رنگ کرم تیره و لکه هاي قهوه اي پررنگ پوشانده اسـت سطح خارجی بدن حشره را پوسته اي چ      . است
پوره هاي سن یک قهوه اي رنگ، بیضی شکل هستند و با بدنی فشرده و       . تخم ها در زیر بدن حشره تشکیل می شوند        

ظریـف   جفت پاي 3این پوره ها داراي یک جفت شاخک کوتاه و ). 9-54شکل  (ها خارج می شوند      پولک مانند از تخم   
پوره هـاي سـن یـک    . و دو عدد استطاله بلند در انتهاي بدن هستند و به راحتی روي شاخه ها و برگها حرکت می کنند               

به روي اندامهاي سبز و بیشتر روي برگها رفته و در آنجا با فرو بردن خرطوم نازك خود در این اندامها شروع بـه تغذیـه               
هـا پـوره    در اواخر فصل و قبل از ریزش بـرگ . راحتی قابل تشخیص هستندو در این زمان به    . از شیره گیاهی می کنند    

در درختان آلوده پوره ها و حشرات کامل آفت بـه  . ها به روي سر شاخه ها منتقل شده و بقیه عمر را در آنجا می گذرانند        
ل    صورت مجتمع و فشرده بر روي سر شاخه ها در کنار یکدیگر بسر برده و با توجه به اندازه بزر                گ شان بـه راحتـی قاـب

رم تـن در     اگرچه این آفت نیـز ماننـد سـایر شپـشک    . توجه کشاورزان را به خود جلب می کنند   . مشاهده هستند  هـاي ـن
باغهاي پسته گسترش چندانی ندارد ولی معموالً در بعضی باغها در مناطق آلوده چنـد درخـت بـا آلـودگی بـسیار شـدید           

  . مشاهده می شود
ها با تغذیه شدید از شیره نباتی صورت می گیرد و به طریق غیر مستقیم   نیز مانند سایر شپشکخسارت این آفت      

  .با ایجاد ضعف در درخت موجب نقصان رشد رویشی و کاهش مرغوبیت میوه ها میشود
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  و ) باال(  شپشک نخودي پسته روي برگ پسته 1 پوره هاي سن - 9-54شکل 

  )پایین( وم آفت روي شاخه هاي پستهتجمع زیادي از پوره هاي سن س
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   :شته هاي پسته -13-9
گروه اول شـته هـایی هـستند کـه بـه طـور آزاد       . شته هاي پسته از نظر طرز خسارت به دو گروه تقسیم می شوند               

  نمـی ها و جوانه هاي درختان پسته زندگی می کنند این شته ها گال و یا پیچیدگی در اندامهاي گیـاه ایجـاد         روي برگ 
ـته هـایی هـستند کـه بـر روي       گـروه دوم . این شته ها بسیار نادر بوده و به هیچ وجه اهمیت اقتـصادي ندارنـد    . کنند  ش

گالها اغلب روي برگ ایجاد می شوند ولی بعضی شته ها قادر هستند اندامهاي دیگـر  . اندامهاي گیاه گال تولید می کنند    
ا شـرایط آب و هـوایی گـرم و      . به گال تبدیل کنند گیاه مانند جوانه ها و سرشاخه هاي تازه را           این رفتار نوعی سـازش ـب

خشک مناطق پسته کاري است زیرا اکثر شته ها قادر به تحمل این شرایط نیستند لذا با ایجـاد گـال و قـرار گـرفتن در                    
ـ  . داخل آن محیط مرطوب و محفوظی براي خود ایجاد می نمایند   گ نـارنجی و یـا   این گالها معموال پس از مدتی بـه رن

ی                     .قرمز در می آیند    ر روي درختـان بـه راحتـی قابـل مـشاهده اسـت و موجـب نگراـن  ایجاد گالهاي ضخیم و رنگی ـب
کشاورزان می شوند و گاهاً از این نظر با اهمیت جلوه می کنند ولی با این همه می توان گفت که شته هـاي گـالزا هـم             

  .  یت اقتصادي چندانی ندارنددر مجموعه آفات فعلی باغهاي پسته ایران اهم
  
  : شته هاي گالزاي پسته -1-13-9
   : شته گال چین دار حاشیه برگ پسته-1-1-13-9
 Forda hirsute Ordv. (Hom. Pemphigidae)    

و در مـوارد معـدودي هـم بـه     . این شته مهم ترین شته آفت پسته است و در اغلب مناطق پسته کاري دیده شـده اسـت       
ها مستقر شده و باعث تغییر شکل آنهـا مـی    این شته ها در ابتداي بهار در حاشیه برگ        . ده شده است  صورت طغیانی دی  

گال ابتـدا سـبز رنـگ اسـت     . شوند بدین ترتیب که حاشیه برگ را به شکل لوله هایی چین خورده و توخالی در می آورد         
ه راحتـی    . ولی کم کم ضخیم شده و رنگ آن قرمز می شود           اغ مـشاهده و جلـب توجـه مـی      گالهاي قرمز رنگ ـب  در ـب

ه همـراه مقـادیر زیـادي ترشـحات                  ). 9-55شکل(کنند در داخل گالها شته هاي مادر و پوره هاي آن به رنگ نـارنجی ـب
  .عسلک مانند دیده می شوند
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   شکل گال و خسارت شته گال چین دار حاشیه برگ پسته - 9-55شکل

  
   : شته هاي گال اسفنجی پسته-2-1-13-9

گالهاي خود را به صورت اسفنجی از تغییر شکل جوانه هاي .Slavum esfandiarii Dav. & Rem شته       
ـدام       ایــن شــته بیــشتر از گونــه وحــشی بنــه     . هــاي آنهــا ایجــاد مــی کننــد     انتهــایی ســر شــاخه هــا و اـن

(P. mutica یافته از تعداد قسمت تغییر شکل . گالها در انتهاي سر شاخه ها تشکیل می شوند".  گزارش شده است (
ـاخه قـرار مـی         . زیادي گال کوچکتر تشکیل شده است      مجموعه گالها به صورت جسمی کروي وحجیم در انتهاي سر ش

گیرد  در بعضی مواقع تغییر شکل اندام گیاه به قدري شدید است که هیچ شباهتی به اندام اصلی گیاه ندارد و نمی تـوان        
.  قرمز در می آیند و در پایان سال خشک و سیاه مـی شـوند       لها اغلب به رنگ   گا. اندام تغییر شکل یافته را تشخیص داد      

هـاي مجـاور آنهـا     این شته ها در حال حاضر اغلب بر روي درختان پسته وحشی خودرو در مناطق کوهـستانی و دشـت       
  . مانند دیده می شوند

اي وحشی پسته گال ایجاد می   نیز بر روي پسته اهلی و دیگر گونه ه Slavum شته هاي دیگري از جنس      
 .Slavum mordvilkovi Kreutz. - Slavum wertheimae H -از بین این شته ها می توان به . کنند

R. L.  و گونه  Slavum Lentiscoides Mord.همچنین شته هاي . اشاره کردBaizongia  pistaciae 
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F.  و Asiphonella  cynodonti (Das) این شته ها اغلب . کرده و خسارت می زنند نیز روي پسته ایجاد گال
هایی از تغییر شکل جوانه ها و سرشاخه  در بعضی گونه ها گال. ها ایجاد می کنند هاي خود را از تغییر شکل برگ گال

ها حجیم و به اشکال مختلف بیضوي، کروي، کوزه اي، دوکی و گاهاً نامنظم  این گال. هاي تازه هم دیده شده است
ها ابتدا سبز هستند ولی کم کم به رنگ قرمز در می آیند و  گال.هر برگ چند گال می تواند تشکیل شود روي . هستند

  .در پایان سال خشک و سیاه می شوند
  
  : شته هاي بدون گال پسته -3-1-13-9

 .Phyllaphis fagi L.- Aulacorthum sp به نامهايAphididaeچند گونه از شته هاي خانواده        
Brachyunguis nevskyi (Kr.)  از روي درختان پسته جمع آوري و شناسایی شده اند این شته ها به رنگ 

این شته ها معموالً در اوایل . زیتونی تیره و سیاه روي برگها و جوانه ها فعال هستند و از شیره گیاهی تغذیه می کنند
  .فصل فعالیت دارند و در مجموع خسارت چندانی وارد نمی کنند

  :Megagonoscena viridis پسیل پیچنده برگ پسته -14-9
  : شکل شناسی-1-14-9

ـینه                     حشرات کامل سبز تا زرد و داراي لکه هاي تیره در سر، شاخک آجري رنگ، داراي لکـه هـاي تیـره در روي س
 بالها کهربـایی  شامل چهار لکه روي پیش سینه، چهار نوار پهن طولی روي سپرچه میانی، سپرچه میانی قهوه اي روشن،   

ابتدا برنگ سفید شیري و قبـل از تفـریخ    پوره ها سبز تا زرد، تخم ها کشیده و بلند،  . رنگ، رگبالها تیره تر از پهنک بال      
  .نارنجی می شود

  
  : خسارت-2-14-9

ستان  و زمـ  تخم هـا دوره تابـستان گـذرانی   .      حشرات کامل در زاویه بین جوانه و سرشاخه ها تخم گذاري می کنند          
همزمان با باز شدن جوانه ها، تخم هاي حشره تفریخ و پوره ها در محل حاشیه برگچـه هـاي            . گذرانی را طی می کنند    

ه اي    . تازه روییده پسته شروع به تغذیه می کنند   ه لوـل در اثر تغذیه پوره ها برگچه جوان و کوچک از همان ابتدا شـروع ـب
ه شـده     حاشیه خارجی برگچه از دو طرف    . شدن می کند   به سمت رگبرگ اصلی می پیچد و پوره ها در بـین پهنـک لوـل

برگچه هـاي آلـوده   . پوره ها همیشه ترشحات سفید رنگ در محل تغذیه خود دارند  . برگچه به تغذیه خود ادامه می دهند      
خـر  حشرات کامـل معمـوالً از اوا  ). 9-56شکل(که تغییر شکل داده اند بتدریج برنگ قهوه اي و سپس خشک می شوند             

منـاطقی از  پـسیل پیچنـده بـرگ پـسته در     . این حشره یک نسل در سال دارد. اردیبهشت و اوایل خرداد ظاهر می شوند    
  .سیرجان، رفسنجان، راین، دامغان، قزوین، ساوه، اصفهان و خاش در سطح محدود و بصورت موضعی حضور دارد
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   خسارت پسیل پیچنده برگ پسته-9-56شکل

  
  Thysanoptera: تریپس ها -15-9

.  متغیـر باشـد   متر ممکن است  میلی5 تا 5/0تریپس ها حشرات کوچک و باریک اندامی هستند که طول آنها بین              
در افراد بالدار، وقتی که بالها خوب رشد کرده باشـد، تعـداد آنهـا دو    . این حشرات ممکن است بال دار یا بدون بال باشند         

 - 6شاخکها معمـوالً کوتـاه و   . لندند و داراي ریشک هاي متراکم و بلند می باشند      جفت است که خیلی باریک و نسبتاً ب       
تریپس ها بعضی مجهز به تخمریز هستند و در عده اي انتهاي شکم به صورت لوله باریکی درآمـده و  .  مفصلی است  10

شرات نر معموالً کـوچکتر  ح. در تریپس ها حشرات ماده و نر خیلی با هم شبیه هستند      . آلت تخمریز را تشکیل می دهند     
دارد     . و فاقد تخمریز و یا زایده لوله مانند در انتهاي شکم می باشند         تـریپس هـا اغلـب    . در بعـضی گروههـا نـر وجـود ـن

آثـار تغذیـه ایـن حـشرات بخـصوص روي      . گیاهخوارند و آفت گل، برگ، میوه، جوانه و سرشاخه هاي جوان می باشـند           
عـده اي از   .عده اي از تریپس ها ناقل بیماریهاي ویروسـی هـستند  . نگ مشهود استبرگها با ایجاد لکه هاي نقره اي ر 
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اغ     . تریپس ها از اسپور قارچها تغذیه می کنند و بعضی پرداتور کنه هاي نباتی می باشند             از تریپس هـا چهـار گونـه در ـب
  .هاي پسته مشاهده می شوند

  
 : تریپس پسته-1-15-9
 Thrips pistaciae Yakhontov (Thy.:Thrypidae)      

ه جدیـدي    Yakhontovاین حشره اولین بار در ایران از روي گل نر درخت پسته توسط            جمع آوري و یـک گوـن
 تـا  1/1تریپس مزبور حشره کوچکی است بطـول  .  تشخیص داده شد.Thrips minutissimus Lنزدیک به گونه 

موهاي دهمین حلقه بطـن کوتـاه   .  وجود ندارد  اي دندانه اي   میلیمتر و روي کناره خلفی حلقه هشتم شکم شانه ه          18/1
  . و موهاي نهمین حلقه طویل می باشد

 :تریپس ایران -2-15-9
 Thrips iranicus Yakhontov (Thy.:Thrypidae)   

ایـن تـریپس حـشره    . این تریپس هم براي اولین بار از روي گل نر درختان پسته در قزوین جمع آوري شـده اسـت           
 میکـرون  80 تـا  78 میلیمتر و شبیه گونه باال که بوسیله موهاي خلفـی طـرفین سـینه اول کـه     3/1چکی است بطول   کو

 میکرون طول دارند از گونـه قبلـی تـشخیص داده مـی     123 تا 117طول دارند و موهاي جانبی دهمین مفصل بطن که     
  . شود

از         دو گونه تریپس مذکور، از گرده گلهاي نر تغذیه نموده                  و اگر شدت حمله زیاد باشـد، غنچـه درختـان نـر اصـالٌ ـب
شده    . نشده و در نتیجه عمل تلقیح انجام نگرفته و درختان ماده بارور نمی شوند              زیست شناسی این دو حـشره مطالعـه ـن

ــالغ و پـــوره هـــا را در اول بهـــار در داخـــل خوشـــه نـــر بـــ          ــدار زیـــاد  ه اســـت و فقـــط حـــشرات بـ   مقـ
  . ات مزبور عالوه بر قزوین در استان هاي کرمان، خراسان و اصفهان نیز دیده شده اندحشر. می توان مشاهده نمود

  
 : تریپس برگ پسته-3-15-9
 Liothrips jakhontovi Kreutzberg (Thy.:Thrypidae)   

  . این تریپس از روي برگها و میوه پسته اهلی در خراسان جمع آوري شده است       
  
  :تریپس -4-15-9

Liothrips austriacuus (karney)(Thy.:Phlaeothripidae)  
 فـروردین در بـاغ هـاي     حشرات کامل در اوایل.   این تریپس از روي میوه درختان پسته و بنه جمع آوري شده است       

با تـشکیل میـوه هـاي پـسته، فعالیـت اصـلی       . پسته ظاهر شده و روي علف هاي هرز و درختان پسته مستقر می شوند            
د        . وي خوشه ها آغاز می شود     تریپس ها ر   . حشرات کامل معموالً بصورت گروهی روي خوشـه هـاي پـسته حـضور دارـن
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در اثر تغذیه پوره هـا، ابتـدا پوسـت میـوه در     .  می شود   خسارت اصلی در میوه هاي پسته توسط پوره هاي تریپس ایجاد          
یه پوره هـا، وسـعت منطقـه خـسارت دیـده       با ادامه تغذ .تدریج قهوه اي می شود  ه  محل تغذیه کمی تیره رنگ شده و ب       

با افزایش جمعیت و فعالیت پوره ها میـوه کـامالً   .  قهوه اي تیره در می آید بیشتر شده، پوست میوه نازك شده و به رنگ  
   ).9-57شکل(خشک شده و ریزش می کند

 

 
  روي خوشه و میوه پسته ) Liothrips austriacuus(  خسارت تریپس-9-57شکل
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    :هاي زیان آور پسته سکسو -16-9
  : مقدمه-1-16-9

 2ها گونه هاي متعددي وجود دارند که بر روي درختان خانواده آناکاردیاسـه  یا سوسک 1    در بین راسته سخت بالپوشان
هـاي   تعدادي از این گونه ها از آفات مهم پسته بوده و هر ساله خسارت زیادي در بـاغ  . یا پسته سانان فعالیت می نمایند     

  . ته به درختان و یا محصول پسته وارد می آورندپس
  
  ):Obenberger  Capnodis cariosa hauseri( کاپنودیس پسته -2-16-9
  : شکل شناسی-1-2-16-9

گونه غالب در اکثر مناطق پسته کاري کشور و بویژه استان کرمان مـی   Capnodis cariosa hauseri    گونه 
مـات و  میلی متر، رنگ عمومی بدن سیاه  38 تا 35به طول  درشتی است   "نسبتا   این گونه سوسک   حشرات کامل  .باشد

بالپوشـها در انتهـا بـه شـدت باریـک شـده و       ). 58شـکل  (داراي لکه هاي سفید و پراکنده می باشد  بالپوش ها   در روي   
تخـم  . ه است اولین مفصل شاخک خیلی بزرگ و برجست      مفصلی و  11ها   شاخک.  به نوك تیزي ختم می شوند      "تقریبا

). 9-59شـکل  ( میلـی متـر مـی باشـند     1 میلی متر و عـرض  2/1ها سفید شیري و کم و بیش بیضی شکل و به طول             
 می باشند، الروها در حـداکثر رشـد خـود بـه     3الروها سفید مایل به زرد و بدنی کشیده و کم مو داشته و تسبیحی شکل           

ـــــــــــــول  ـــــــــــــا 110ـط ـــــــــــــند120 ـت ـــــــــــــی رـس ـــــــــــــر ـم ـــــــــــــی مـت    میـل
  ). 9-60شکل  (

  

                                                             
1- Coleoptera 
2- Anacardiacae  
3- Moniliforme 
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  C. cariosa hauseri کاپنودیس پسته کامل  حشره -9-58شکل

  
   تخم کاپنودیس پسته-9-59شکل 
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   الرو سن آخرکاپنودیس پسته-9-60  شکل

  
  :  زیست شناسی-2-2-16-9

الغ از اواسـط    . شفیره در انتهاي کانال الروي و نزدیک به سطح خاك و یا محل طوقه تشکیل مـی گـردد          حـشرات ـب
د             اردیبهشت ما  ـاده    . ه با ایجاد سوراخی در محل تشکیل شفیره و یا کمی باالتر از آن خارج مـی گردـن ظهـور حـشرات م

 از تحـرك کمـی برخوردارنـد، بـه      سوسک ها .تدریجی بوده و حتی در اواخر تابستان نیز می توان آنها را مشاهده نمود             
 ت هـاي تخم ریـزي در سـاع  .  می مانند درختان پسته هاي متمادي بدون حرکت بر روي شاخه هاي     طوري که ساعت  

درت روي       گرم روز و معموال در اطراف طوقه، شکاف   هاي پوست تنه درختان مسن و یا در شـکاف هـاي خـاك و بـه ـن
ـاده   تعداد. صورت می گیردبرگها و شاخه هاي درختان میزبان       فریـور  ( عـدد مـی باشـد    400 تـا  200 تخم هر حـشره م

   ).1370مهین، 
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  :حوه خسارت ن-3-2-16-9
هاي درختان پسته و همچنین از برگ درختان کـاج و   هاي جوان و گاهی از دمبرگ      حشرات کامل از جوانه ها، برگ         

الرو سن اول پس . خسارت ناشی از تغذیه حشرات کامل چندان قابل توجه و اقتصادي نمی باشد           . سرو تغذیه می نمایند   
دن دارد بخوبی حرکت کرده و خـود را بـه ریـشه    فراوانی که در سطح باز خروج از تخم در داخل خاك به کمک موهاي     

 به محض رسیدن به ریشه هاي قطور و اصلی به زیر پوست نفـوذ کـرده            الرو ها . هاي اصلی درختان میزبان می رساند     
ت اسـت و از   عمده از الیه زاینده و نسوج پوسـ تغذیه الروهاي سنین مختلف بطور . مستقر می شوند1و در منطقه زاینده     

در محـل اسـتقرار الروهـا الیـه اي از مـواد      ). 9-61شـکل  (استوانه مرکزي فقط الیه نازکی مورد تغذیه قرار می گیـرد          
در اثـر تغذیـه الروهـا    . آجري رنگ که مخلوطی از بقایاي نسوج گیاه، فضوالت و ترشحات ریشه است مشاهده می شود       

 ایـن حـشره یکـی از    .شد شاخه ها و باردهی درختان کاسته مـی شـود      جریان شیره نباتی قطع شده و بهمان نسبت از ر         
خـسارت تـوام ایـن آفـت     . هاي مسن محسوب مـی گـردد   عوامل مهم ضعف و خشک شدن درختان پسته بویژه در باغ     

تغذیه الروهاي آفـت از ناحیـه طوقـه و    . مشاهده می شود) پوسیدگی طوقه و ریشه درختان پسته     (همراه با بیماري گموز     
 سـال  3 تا 2یک نسل این حشره .  هاي قطور و اصلی پسته راه را براي نفوذ قارچ عامل بیماري گموز باز می نماید      ریشه

   .طول می کشد

  
   نحوه خسارت کاپنودیس پسته-9-61  شکل

                                                             
1  - Cambium 
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   ، سوسک هاي سرشاخه خوار و پوست خوار پسته-3-16-9
  :  مقدمه-1-3-16-9

 Estenoborus و پوسـتخوار ثانویـه پـسته   Rey Hylesinus vestitusهاي سرشاخه خوار پـسته       سوسک
perrisi Chapuis از خانواده Scolytidaeهاي پسته سراسر کشور فعالیت مـی    از جمله آفاتی هستند که در باغ

 در نتیجه ضعف و یـا پـس از       به طور عمده از آفات ثانویه محسوب شده و         Scolytidaeهاي خانواده    سوسک. نمایند
ا توجـه بـه تفـاوت      .رختان میزبان به آنها حمله می نمایند  خشک شدن د    ولی در رابطه با سوسک سرشاخه خوار پسته ـب

محل تغذیه اي حشرات کامل، درختان سالم و شاداب و درختان ضعیف به یک نحو مورد حمله حشرات کامل آفت قـرار         
  .شدیدي در باغهاي پسته می باشداین آفت در صورت عدم کنترل به موقع قادر به ایجاد خسارت . می گیرند

  ):Rey Hylesinus vestitus(  سوسک سرشاخه خوار پسته -2-3-16-9
ه آن  " کـه قـبال  Rey Hylesinus vestitus    سوسک سرشاخه خوار پـسته    Fuchs Chaetoptelius ـب

vestitus   ر مناطق پسته کـاري  این آفت د.  نیز گفته می شده است، یکی از آفات مهم و خسارتزاي درختان پسته است
 در تمـام  "استان کرمان به نام سوسکو نیز نامیده می شود و بر روي درختان پسته اهلـی و درختـان جنگلـی بنـه تقریبـا          

هاي رها شده و یا فاقد مدیریت مناسب، چوبها و شاخه هاي پسته انبـار شـده         باغ.  مناطق پسته کاري کشور شیوع دارد     
  . هاي اصلی و مهم آلودگی به این آفت می باشند ز کانونهاي پسته ا در منازل نزدیک باغ

  : شکل شناسی-1-2-3-16-9
در روي ). 9-62شـکل  ( میلی متر و رنگ عمـومی بـدن خرمـائی رنـگ مـی باشـد       5/3 تا 3    حشرات کامل به طول     

  . زي استبالپوشها داراي شیارهاي منظم و لبه بالپوشها موا. بالپوشها دو لکه خرمائی تیره دیده می شود

  
   حشره کامل سوسک سرشاخه خوار پسته-9-62شکل 
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  : زیست شناسی و نحوه خسارت-2-2-3-16-9
 از اوایل فروردین و گاهی اواخر اسفند شروع می گردد ولی حـداکثر ظهـور و اوج حملـه               "    ظهور حشرات کامل تقریبا   

حـشرات کامـل بـه    . ه اول اردیبهشت می باشدحشرات کامل به سمت درختان پسته در شرایط اقلیمی استان کرمان نیم     
قرار دارند حمله کرده و با ایجاد داالنی کوتـاه در وسـط چـوب       ) 9-63شکل  (ها   جوانه هائی که در محل اتصال دمبرگ      

متـر و توخـالی مـی      سـانتی 5کانال ایجاد شده توسط حشرات کامل در حـدود          ). 9-64شکل  (ایجاد خسارت می نمایند   
ال سـپري مـی گـردد و               تم). 9-65شکل  (باشد امی طول دوره تغذیه اي حشرات کامل به طور عمده در داخل یـک کاـن

ـاده   . حشرات کامل به ندرت از کانال تغذیه اي خود خارج شده و به جوانه دیگري حمله می نمایند          حشرات کامل نـر و م
ه و به سمت چوب هاي تـازه هـرس   از اواسط مهر ماه بتدریج از کانالهاي تغذیه اي خود در روي درختان پسته خارج شد 

شده و نیمه خشک و یا درختانی که در طی همان سال به دالیل مختلف خـشک شـده انـد هجـوم آورده و بـا نفـوذ در                
هـر  ). 66شـکل  (چوب هاي آنها و حفر کانالی موسوم به کانال مادري اقدام به تخم ریزي در طرفین کانال مـی نماینـد      

 تـا  10تخم می گذارد و طول دوره تفریخ تخم ها تابع درجه حرارت محیط است و بین          100 تا   80حشره ماده در حدود     
هـائی   الروها پس از خروج از تخم در زیر پوست شاخه ها زندگی کرده و ضـمن تغذیـه داالن  .  روز متفاوت می باشد 20

ین مختلف انجام شـده و  زمستان گذرانی آفت بصورت الروهاي سن). 9-66شکل (مایل به داالن مادري حفر می نمایند   
طـول  ه طول دوره شفیره گی در حدود یک ماه ب  . الروها در اسفند ماه در انتهاي کانال الروي تبدیل به شفیره می شوند            

می انجامد و حشرات کامل تقریباً از اواخر اسفند ماه و اوایل فروردین ماه با ایجـاد سـوراخی گـرد از چـوب هـاي پـسته           
هاي بهـار   خروج حشرات کامل تدریجی است و ممکن است در اکثر ماه ).9-67شکل (یند شروع به خارج شدن می نما 

  ). 1362فریور مهین (است داراي یک نسل در سال این آفت . نیز دیده شوند) تا اواسط خرداد ماه(
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   محل ورود حشره کامل بر روي سرشاخه تازه-63 شکل 

  
  رت حشره کامل سوسک سرشاخه خوار پسته بر روي سرشاخه ها   خسا-9-64شکل 
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   کانال تغذیه اي حشره کامل سوسک سرشاخه خوار پسته بر روي سرشاخه تازه-9-65شکل 

  
  هاي الروي در چوب خشک پسته  داالن مادري و داالن-9-66شکل 
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   سوراخ خروجی حشرات کامل ازچوب هاي خشک پسته-9-67شکل 

  
  :Calchaenesthes pistacivoraسوسک شاخک بلند پسته  -3-3-16-9
  :   مقدمه-1-3-3-16-9
ع       1378ل بهـار    یـ سوسک شاخک بلند آفت جدید پسته و بنـه در اوا               اد کفـه از تواـب  در باغهـاي پـسته منطقـه خیرآـب

 .ده شـده اسـت  مـشاه روي درختان بنه و کسور نیز   بر   عالوه بر پسته     حشرهاین  . شده است شهرستان سیرجان مشاهده    
 در سـال . حمله مـی نماینـد  ،  به درختانی که دچار ضعف تغذیه اي و کم آبی می باشند  هعمدبه طور این گروه از حشرات     

هاي اخیر در مناطق پسته کاري استان کرمان به علت برداشت بی رویه و غیر اصولی آب از سفره هاي زیرزمینـی، ایـن           
کـایرمون  . رختان پسته سـبب ضـعف درختـان و ترشـح کـایرمون مـی گـردد       کم آبی د .مناطق دچار کم آبی گردیده اند 

بنـابر ایـن   . هاي پسته می باشد مترشحه توسط اینگونه درختان یکی از عوامل مهم جلب حشرات کامل آفت بسمت باغ     
وه عدم مبارزه و کنترل آفـت عـال  .  مناطق پسته کاري استان کرمان تلقی می گردد  شیوع این آفت تهدیدي جدي براي     

  .هاي پسته می گردد  سبب افزایش جمعیت حشره در باغ و پراکنش بیشتر آن در باغ،بر خسارت
  
  



  
  
  
  

 222                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

   حشره ش پراکن-2-3-3-16-9
ی         هکتار از باغ   1600   پراکندگی حشره در حدود      هاي پسته سیرجان و در مناطق خیرآباد کفه، پوزه خون و حومـه غرـب

 هکتـار کـه بـه    500از این مساحت حـدود    . می باشد )  آباد و خرم آباد    باسفرجان، حجت آباد، شریف   (شهرستان سیرجان   
همچنین این حشره عـالوه بـر   . طورعمده در دومنطقه خیرآباد کفه و پوزه خون قرار دارند داراي آلودگی شدید می باشند          

  .پسته از روي درختان بنه و کسور از مناطق سیاه کوه و کوه خواجو نیز جمع آوري گردیده است
  
  : شکل شناسی-3-3-3-16-9

 داراي چهار لکـه    میلی متر، رنگ عمومی بدن سیاه رنگ، بالپوش ها قرمز رنگ،    6/12 تا   2/9   حشرات کامل به طول     
شـکل  (سیاه که دو لکه باالیی مربع مستطیل شکل و بطور واضح طولی بوده و دو لکه پائینی لوبیائی شـکل مـی باشـند     

به انتهاي بالپوش ها نمی رسد و در حشرات ماده تا اواسط بالپوش ها نمی رسـد   طول شاخک ها در حشرات نر       ). 68-9
  .و کوتاهتر از نرها می باشد

  
   حشره کامل نر و ماده سوسک شاخک بلند پسته-9-68شکل 
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  :  زیست شناسی و نحوه خسارت-43-3-16-9
وار بـوده و از حاشـیه برگهـاي درختـان     حشرات کامل برگخـ  .    ظهور حشرات کامل تقریباً از اواسط فروردین ماه  است         

میزبان تغذیه می نمایند که با توجه به روند رشد برگها در ابتداي فصل و تغذیه کم حشرات کامل، خسارت ایجـاد شـده              
حشرات کامل در ساعات خنک روز تقریباً بی تحرك بـوده و بـر   ). 9-69شکل (چندان اقتصادي و قابل توجه نمی باشد        

اخه ها مشاهده می شوند، با گرم شدن هوا حشرات کامل فعال شده و پس از جفت یابی، اقـدام بـه   ها و سرش روي برگ 
تخم گذاري به صورت انفرادي .  هفته می باشد2طول دوره تخم ریزي حدود   . جفتگیري و سپس تخم ریزي می نمایند      

 2 رنـگ و بـه طـول حـدود     تخم بیضی شـکل و زرد . و بر روي سرشاخه ها و یا محل هرس شاخه ها صورت می گیرد         
میـانگین  ). 9-70شـکل  ( میلی مترکه حشره آن را با پوشش خاکستري رنگ نسبتاً سختی می پوشاند 1میلی متر و قطر  

الرو سـن اول  .  هفته به طول می انجامد2 عدد بوده و در شرایط طبیعی دوره تفریخ تخم ها حدود        45 تا   40تعداد تخم   
 تخم با ایجاد سوراخ بیضی شکلی به قطر حدود یک میلی متر وارد چوب شـاخه هـا         به رنگ سفید شیري و از محل زیر       

  ).9-71شکل (می شود 
  

  
   نحوه تغذیه حشرات کامل سوسک شاخک بلند پسته-9-69شکل 
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   تخم سوسک شاخک بلند پسته-9-70شکل 

  

  
   الرو سن یک سوسک شاخک بلند در مرحله ورود به شاخه-9-71شکل 
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شـکل  (ي سنین بعدي به رنگ زرد مایل به نارنجی و داراي آرواره هاي قهوه اي رنگ و قوي مـی باشـند              الروها     
ـاخه هـاي پـسته     .  ماه طول می کشد18 تا  16طول دوره الروي    ). 72-9 در این مدت الروها از داخل سرشاخه هـا و ش

د            15طـول کانـال الروي حـدود    ). 9-73شـکل  (تغذیه نموده و سبب ضعف و در نهایت خشکیدگی شاخه ها می گردـن
و از نـوع آزاد  ) کرم رنـگ ( به رنگ زرد کم رنگ  شفیره). 9-74شکل (سانتی متر و به صورت رفت و برگشتی می باشد    
مرحله تبدیل الرو به شفیره از اواسط شـهریورماه شـروع شـده و دوره     . است و در انتهاي کانال الروي تشکیل می گردد        

ا تغذیـه      6 تـا  5حشرات کامل به مـدت     . به طول می انجامد    روز   45شفیرگی نزدیک به      مـاه در داخـل کانـال الروي ـب
 میلیمتـر از شـاخه هـا    5/5مختصري از چوب داخل کانال باقی مانده و از اواسط فروردین ماه با ایجاد سوراخی بـه قطـر    

 و در سـال دوم  4 تـا  3و سـنین  بنابر این زمستان گذرانی آفت در سال اول به صورت الر). 9-75شکل (خارج می شوند    
دوره بلوغ حشره در داخل کانال الروي طـی شـده و حـشرات کامـل، مـد ت      . به صورت حشرات کامل سپري می گردد     

دوره تخمگذاري نزدیک . گذاري می نمایند  روز پس از جفتگیري تخم    5 تا   3کوتاهی پس از خروج قادر به جفتگیري و         
ال      دوره زندگی   .  هفته طول می کشد    2به   الروي تـا پایـان مرحلـه تخـم گـذاري       حشرات کامل از مرحله خروج از کاـن

  .حدود یک ماه طول می کشد

  
   سوسک شاخک بلند پسته5 و 3 الرو سنین -9-72شکل 
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   خشکیدگی شاخه ها در اثر تغذیه الرو سوسک شاخک بلند پسته   -9-73شکل 

  

  
   کانال الروي سوسک شاخک بلند-9-74شکل 
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   سوراخ خروجی حشره کامل سوسک شاخک بلند-9-75شکل 

  
  

 :Polydrosus davatchii سرخرطومی پسته  -17-9
  : شکل شناسی-1-17-9

 میلی متر، رنگ قهوه اي روشن و انتهاي بالپوش ها داراي موهـاي داخلـی      6-4    حشره کامل سوسکی است به طول       
اندازه این حـشره در کلنـی هـاي فعـال آن روي درختـان         . داردها برآمده و پیشانی در جلو فرورفتگی         چشم. کوتاه است 

  .پسته در ابتداي بهار بسیار متنوع است و از نظر درشتی جثه بعضی افراد بطور وضوح بزرگتر از دیگران هستند
  
  : خسارت-2-17-9

شی یـا زایـشی و پدیـدار          حشره کامل در اواخر اسفند و اوایل فروردین همزمان با تورم جوانه هاي پسته اعم از رویـ      
تغذیـه حـشرات کامـل مـی توانـد      . شدن سبزینه آنها بر روي درختان پسته ظاهر می شود و از جوانه ها تغذیه می کنـد          

 ). 9-76شـکل  (موجب نابودي جوانه ها بطور کامل شود بطوري که گلچه ها در آنها بوجود نیاید و خوشه تـشکیل نـشود    
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در شرایط فعلی این آفت در قسمت هایی از پسته کاریهاي رفـسنجان  . ادي استدر جمعیت هاي باال خسارت آفت اقتص     
خسارت این حشره بر روي ارقـام زود گـل پـسته    . هاي گیاه پسته تغذیه نمی کنند الروها از اندام . و سیرجان حضور دارد   

  .مانند کله قوچی بسیار قابل توجه است
  

  
  ي گل و برگ خسارت سرخرطومی پسته روي جوانه ها -9-76شکل 

 
  :Eurytoma plotnikovi پسته مغزخوار  سیاه  زنبور-18-9

  : شناسی  شکل-1-18-9
 و  سینه قفس ، رنگ  سرسیاه ز،قرم  به  مایل  اي قهوه  بدن  عمومی  رنگ متر،  میلی 4-5/4  طول  به  ماده   کامل  حشره     
 دو )شـاخک   انتهـاي   شده  متورم  بندهاي (ماسوي  داراي انتها در و  مفصلی  ده  شاخک. تاس  سیاه  هاي لکه  داراي  شکم
  کامل  حشره). 9-77  شکل(  است  رنگ زرد  شاخک  دوم بند از  قسمتی و  شاخک  اول بند رگبالها، پاها، . باشد می  بندي
اً تقریبـ   قاعـده  در  ران  پـیش  و زرد  پاهـاي   داراي ، سیاه  بدن  عمومی  رنگ . تاس متر میلی 4  بطول و  ماده از کوچکتر نر،

گ ر.  دشـو  مـی  متصل  سینه  قفس  به  بلندي  مفصل  بوسیله  که  کوچک و  شکل  مرغی  تخم  شکم. تاس  سیاه   شـاخک   ـن
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  تخـم اً تقریب سفید،  رنگ  به  تخم). 9-78  شکل(د شون می  باریک انتها در و  داشته  خاصی  شکل  آن  هاي مفصل و  سیاه
 6-8  بطـول   کامل الرو  .تاس  باریکی  رشته  داراي انتها در  که متر  میلی 19/0قطر و5/0. طول  به  کشیده و  شکل  مرغی

  باریـک  انتها دو در  که  حلقه 13  داراي و  شکل قوسی الرو  بدن . دباش می  رنگ سفید و  شکل  کرمی پا، فاقد متر،  میلی 
  کامـل   حشره  شبیه  حشره  این  شفیره . تاس  دندانه دو  داراي و  تیره  اي قهوه  رنگ  به الرو  آرواره ).9-79  شکل(د شو می
ه   تـدریج   به  که  براق سفید ابتدا در  شفیره  رنگ .تاس  شده  پوشیده  شفافی  الیه  وسیله  به  که باشد می گ   ـب   اي قهـوه   رـن

  ).9-80  شکل(د آی درمی قرمز  به  مایل
  

 
 

   پسته مغزخوار  سیاه زنبور  ماده  کامل  هحشر -9-77  شکل
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   پسته مغزخوار  سیاه زنبور نر  کامل  حشره -9-78  شکل

 
   پسته مغزخوار  سیاه زنبور الرو  -9-79 شکل
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   پسته مغزخوار  سیاه زنبور  شفیره -9-80  شکل

 
  :خسارت   نحوه-2-18-9

  کـردن   سـوراخ  بـا   کامـل   و حـشره   شده  تبدیل  کامل  حشره  به  یبهشتارد اواسط تااً تقریبي داخل میوه ها ها شفیره    
، که مشاهده سوراخ خروجی حشرات کامل در روي پسته هاي روي درختان و )9-81  شکل(گردند می  خارج  میوه  پوست

 را خـود   هـاي  خمت،  گیري جفت از بعد ماده کامل  حشرات. کف باغ نشان دهنده وجود وخسارت این آفت در باغ می باشد       
حشرات کامل قبل از تخم ریزي دم میوه را نـیش مـی زنندکـه    .  دهند می قرار میوه  استخوانی  پوست داخلی  سطح روي

 داخـل   قـسمت  در مغـز  رشـد  از  قبل ، طوالنی  مدت براي ها تخم تفریخ از  بعد الروها.  باعث کاهش رشد میوه می شود  
 کـرده  سوراخ را بذر پوسته ابتدا الرو. دکنن  می حمله آن به مغز رشد شروع  محض بهالرو ها   . هستند سرگردان پسته میوه

د و به غیر از فـضوالت الروي چیـزي          کن  می تغذیه  آن  مختلف قسمتهاي و بذر پوسته از  سپس و نموده  تغذیه ها  لپه از و
  ).  9-82 شکل(از مغز باقی نمی ماند
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   پسته مغزخوار  سیاه زنبور  خروجی  سوراخ -9-81  شکل

  

 
   پسته مغزخوار  سیاه زنبور  خسارت -9-82شکل
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 :Megastigmus pistaciaeپسته مغزخوار طالیی زنبور -19-19
  :شناسی  شکل -1-19-9
 و نخـی    شـاخک .   است متر میلی 3-5/5 بطول  آن بدن اندازه و فلزي جالي با روشن زرد ،  کامل حشره عمومی رنگ   
ه  بهم  متصل مفصل 4 از شاخک ماسوي. است شده تشکیل   مفصل 14 از ـیله  کـه  آمـده  وجـود  ـب ازك  درزهـاي   بوس   ـن

 اسـت  تیره رنگ به و خمیده و بلند حشره این تخمریز. دباش  می ساده خیلی بالها رگبندي.  شوند  می جدا  هم از مشخصی
 بـدن . دباشـ  مـی  مـات  سفید   رنگ به و متر میلی 6 طول  به و شکل کرمی زندگی مرحله آخرین در الرو). 9-83 شکل(

  الرو  آرواره و کـوچکتر از     است دندانه 4-6 داراي الرو آرواره.  است شده تشکیل حلقه 3 از بدن و سر و شکل قوسی الرو
 شـکل (ت باشد که به وسیله الیه شفافی پوشیده شده اس شفیره این حشره زرد رنگ می   .  زنبور سیاه مغز خوار پسته است     

84-9 (  
  

  
  پسته خوار مغز طالیی زنبور کامل حشره -9-83 شکل
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   الرو و شفیره زنبور طالیی مغزخوار پسته-9-84شکل 
  :خسارت نحوه -2-19-9

 حـشرات .  دشـون   مـی  خارج بهار   اواخر تقریباً   پسته پوسته کردن سوراخ با هوایی و آب شرایط به بسته کامل حشرات     
 الرو مغـز  رشـد  شروع و تخم تفریخ از بعد.  ددهن  می قرار پسته مغز داخل را خود هاي  تخم   گیري جفت از بعد ماده کامل

گی، شـفیر  و الروي   دورهبعـد از طـی        ).9-85 شـکل (دکنـ   نمی تغذیه بذر پوستهز  ا ولی کرده تغذیه) ها  لپه( پسته مغز از
  ایـن  در کامـل   حـشرات  خروجـی  سـوراخ . دشون می  خارج ها میوه از پسته پوسته کردن سوراخ با  ول ا نسل کامل حشرات

 از  پـس  ،  است رشد حال در میوه چون ،  اول نسل در که  ترتیب این به ،  است  متفاوت زمستانه  نسل خروجی سوراخ با نسل
ـاده  کامل حشرات). 9-85 شکل( آید  می بوجود برآمدگی و شده   ترمیم گیاهی  بافت ،  سوراخ ایجاد  شـدن   سـفت  از قبـل  م

  اسـتخوانی  پوسـت  شـدن   سـخت   دلیل  به شوند  می ظاهر دیرتر  که  هایی  ماده اما کنند  می ریزي  تخم پسته  سخت ستهپو
 از الروهـا  دهنـد،   مـی  قـرار  پـسته  مغـز  داخل را خود هاي  تخم نیز نسل این کامل حشرات.دباشن  نمی ریزي تخم  به قادر
 تغذیـه  مغـز  هـاي  قـسمت  تمـام  از پـسته  مغزخـوار  سـیاه  زنبور الرو حالیکه در کنند،  می تغذیه مغز پوسته  درون هاي  لپه
 خـود  تغذیـه   بـه  مغز  طرف  یک از الرو هر  که اند  شده دیده تغذیه حال در مغز  یک در الرو دو  آفت  دوم  نسل در. دکن  می
  ترتیـب   ایـن  بـه  شوند،  می گذرانی زمستان مرحله وارد پسته میوه درون در رشد تکمیل از  پس الروها  این. دده  می ادامه
   دارد سال در نسل دو  آفت این
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  پسته مغزخوار  طالیی زنبور  خروجی  سوراخ -9-85  شکل

  :Tenuipalpus granati کنه معمولی پسته -20-9
در ابتـداي بهـار روي سرشـاخه هـاي تـازه روییـده، دم       . کنه معمولی پسته برروي درختان پسته تار ایجاد نمی کند             

دگی مـی   . خوشه و دم برگها از شیره گیاه تغذیه می کند   این جانور در نسلهاي بعدي و در تابستان روي برگهاي پسته زـن
در شـرایطی کـه جمعیـت آفـت     .  می کنند هاي اصلی و فرعی برگ تخم گذاري      کنه هاي ماده در اطراف رگبرگ     . کند

  . ود که در واقع پوسته هاي کهنه نوزادها استباال باشد برروي پهنک برگ لکه یا پرزهاي سفیدي دیده می ش
  
  : شکل شناسی-1-20-9

 معمـولی پـسته در    کنه.  میلی متر، رنگ بدن قرمز متمایل به قهوه اي است7/0 تا 5/0    جانوران کامل به طول حدود    
نوزادهـا  رنـگ  . تخم هاي جانور برنگ قرمز مخملی اسـت . سطح پشتی و شکمی فشرده و به عبارت دیگر مسطح است      

  .قرمز مایل به نارنجی می باشد
  
  : خسارت-2-20-9

 لکـه هـا از بافـت    . برروي برگهاي آلوده ظاهر می شـود  ) مسی رنگ (    خسارت جانور به صورت ایجاد لکه هاي برنزه         
ـبزینه بـرگ کـم رنـگ مـی      . سفید پهنک برگ بخوبی قابل تشخیص هستند      لکه ها بتدریج به یکدیگر می پیوندند و س
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.  و سـپس برگهـا ریـزش مـی کننـد      در شرایطی که جمعیت کنه روي برگها باال باشد ابتدا موجب ریزش جوانه ها     . شود
اگـر در اواخـر بهـار و    .  عمـده ایـن آفـت اسـت     عدم رشد مطلوب مغز و در نتیجه عدم خندان شدن دانه نیز از صدمات          
  .ه نیز می شودهمزمان با شروع مغز بستن جمعیت این آفت باال باشد موجب پوکی میو

  : کنه هاي اریوفید پسته-21-9
  : شکل شناسی-1-21-9

هاي سبز گیاه زندگی مـی    میکرون که در روي قسمت160کنه هاي اریوفید جانوران ریزي هستند به اندازه حدود               
ت جلویی بـدن  داراي چهار جفت پا در قسم. این جانوران از نظر جثه کرمی شکل یا به عبارتی دوکی شکل هستند  . کنند

ـ . و برنگ سفید در بهار و تابستان دیده می شوند         ارنجی و گـاهی شـفاف سـفید اسـت      ه جمعیت زمستانه آنها ب گ ـن . رـن
  .زمستان را در البالي فلس جوانه ها می گذرانند

  
  : خسارت-2-21-9
سمت قـسمتهاي سـبز ح                 دامهاي گیـاه ایـن جـانوران ـب . رکـت مـی کننـد   در اوایل بهار همزمان با شروع رشـد اـن

این جـانوران همزمـان بـا    . مناسبترین شرایط براي رشد آنها معموالً در بهار و روي اندامهاي تازه، نرم و آبدار گیاه است               
 ایـن گـروه از کنـه هـا      فعالیـت  هاي سبز گیـاه،   با خشبی شدن بافت. تغذیه، بزاق خود را به بافت گیاه تزریق می کنند      

کنـه هـاي   .  سمت جوانه ها مراجعت می کنند و در زیر فلس جوانه ها مجتمع می گردنـد      کاهش می یابد و به تدریج به      
در عـین حـال باعـث تغییـر     . شناخته شده اریوفید پسته موجب ایجاد گال یا تاول در روي اندامهاي گیاه پسته نمی شوند    

شـکل شـدید جوانـه، خوشـه      باعث تغییر Aceria stefaniiکنه . شکل و بدفرمی در اندامهاي گیاه پسته می گردند
در خوشه هاي آلوده تعداد کمی میـوه بوجـود مـی آیـد و میـوه هـاي       . گل، میوه و سرشاخه هاي درختان پسته می گردد     

معموالً تغییر شکل جوانه، خوشـه و یـا سرشـاخه در یـک درخـت      . تشکیل شده نیز بدشکل و مغز در آنها رشد نمی کند          
عدادي از سرشاخه هاي یک درخت تغییر شکل شدید اندامهاي هـوایی دیـده مـی     نمی افتد بلکه در ت      بطور کامل اتفاق  

Aceriaکنه . شود  pistaciae    در شرایط آلودگی شدید موجب بروز لکه هاي موزائیکی و ابلقـی روي سـطح برگهـا 
ر نـشان مـی   در بین ارقام پسته رقم کله قـوچی عالیـم را شـدیدت   . پهنک و کناره برگها نیز چین دار می گردند . می شود 

  .ها نیز می گردد این کنه موجب تغییر شکل سرشاخه ها و باریک شدن برگ. دهد
  

 :Carob moth شب پره خرنوب -22-9
Apomyelois (=Ectomyelois) ceratoniae 

که در مناطق مدیترانه اي رویش دارد میزبان عمده این حشره هـستند و بـه            ) Carob(میوه هاي درختان خرنوب           
ار       این حشره در داخل کشور آفت مهم انار است     . دلیل آن را شب پره خرنوب می نامند       همین    و بـا نـام کـرم گلوگـاه اـن
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ار   . هاي متعددي دارد و تقریباً در اکثر مناطق جهان حضور دارد شب پره خرنوب میزبان. شهرت دارد  عالوه بر پـسته و اـن
ردو، خرما، انجیر، ازگیل ژاپونی، تمبر هندي، بادام زمینی و زیتون بـه        گیاهانی مانند پرتقال، گریپ فروت، آکاسیا، بادام، گ       

  .عنوان میزبان این حشره به شمار می روند
  
  : شکل شناسی-1-22-9

سر و قفـس  .  میلی متر است22-15 میلی متر و در افراد نر 30-19هاي باز در افراد ماده           عرض بدن شب پره با بال     
یـک نـوار   . هاي جلـو خاکـستري اسـت     بند، رنگ زمینه بال64 اي، شاخک ها نخوش با   سینه خاکستري مایل به قهوه    
ال وجـود دارد و نـوار    ه زیگزاگ و شدیداً دندانه دار ب    رنگ خاکستري روشن و مرز قهوه اي در حاشیه جلویی باند میانی ـب

کستري کم رنگ و نیم شـفاف،  هاي عقب سفید یا خا   بال. موجدار دیگري نیز در قسمت عقبی باند میانی دیده می شود          
-86شـکل  (ها نسبتاً بلند و سفید رنگ و شکم بوسیله فلسهاي ظریف برنگ قهوه اي روشن پوشیده شده است           ریشک

 میلی متر، پوشش بیرونی ناصاف و داراي برآمدگی هاي گنبدي شـکل مـی   75/0تخم حشره بیضی شکل به طول       ).  9
قبل از تفریج، تخم به رنـگ گلـی دیـده    .  رنگ و بتدریج نارنجی می شودرنگ تخم در زمان تخم گذاري زرد کم      . باشد

هاي پاهاي دروغی از نوع دایـره اي    میلی متر به رنگ قهوه اي، بدن گلی رنگ، قالب   21 -15الرو به طول    .  می شود 
-9شـفیره،  ). 9-87شکل ( جفت، در بند دهم دو ردیفه و نیم دایره اي است19دو ردیفه برنگ نارنجی روشن و به تعداد      

 میلی متر، رنگ قهوه اي، از نوع پنهان، قسمت میـانی از ناحیـه پـشتی سـینه داراي یـک ردیـف برجـستگی هـاي                     11
. هاي شکم دو تا سه دندانه یا برجستگی کوتیکولی تیره رنـگ وجـود دارد   کوتیکولی و دندانه ریز، در ناحیه پشتی مفصل       

  .و تیره رنگ دیده می شودانتهاي شکم دو زایده کوتیکولی مخروطی شکل 
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   حشره کامل شب پره خرنوب– 9-86شکل 

  

  
   الرو شب پره خرنوب– 9-87شکل 
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  : خسارت-2-22-9
هاي پسته مهاجرت می کنند و در محل شکاف موجود روي میـوه هـاي             حشرات کامل از اواخر ماه تیر به سمت باغ        

هاي شهریور و مهر یعنـی همزمـان بـا        جمعیت آفت و میزان خسارت آن در ماه       . گذاري می کنند   پسته زودخندان تخم  
ه موقـع برداشـت نـشود         . رسیدن میوه و ایجاد ترکیدگی بر روي پوست آن افزایش می یابد            در باغهایی کـه محـصول ـب

اغ   .  می کنند از مغز پسته تغذیه الروهاي آفت فقط. جمعیت آفت در اوایل آبان به حداکثر می رسد      بنابراین در شـرایط ـب
همچنـین الروهـاي آفـت از مغـز میـوه خـشک پـسته پـس از          . خود را به مغز میوه می رسانند و از آن تغذیه می کننـد  
  ). 9-88شکل(برداشت تغذیه می نمایند و موجب خسارت می گردند 

. ی آن مورد حمله این حشره قـرار نمـی گیـرد   میوه پسته قبل از مغز دار شدن و بوجود آمدن ترکیدگی در پوسته روی           
الرو پس از خروج از تخـم بـه   . این حشره در فصل بهار و ابتداي تابستان روي میزبان یا میزبان هاي دیگر بسر می برد         

، وارد آن مـی  )محل خنـدانی پـسته  (سمت درون میوه حرکت می کند و معموالً از راه شکاف موجود روي پوسته سخت            
 پسته خندان نباشد، الرو به مقدار جزیی از پوست میانی میوه تغذیه می کند و از محل دم میـوه کـه بافـت      اگر میوه . شود

شود، تلـف مـی گـردد زیـرا از         الرو اگر موفق به ورود    . نرم تري دارد وارد دانه می شود        به داخل میوه و تغذیـه از مغـز ـن
  .پوست رویی و میانی پسته تغذیه نمی کند

  

  
   خسارت شب پره خرنوب– 9-88شکل 
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  : جوندگان زیان آور محصوالت کشاورزي-23-9

ایـن ارتبـاط بیـشتر بخـاطر      .     جوندگان راسته بزرگی از پستانداران هستند و با زندگی انسان ها ارتباط نزدیکی دارنـد       
خرگـوش هـا، موشـهاي کـوهی،     . ن ها می باشـد از دسترنج انسا رقابت در بدست آوردن مواد غذایی و سهیم شدن آنها       

جوندگان یک جفت دندان پیشین در فک بـاال  . تشی ها، سنجاب ها، موش ها در این گروه از پستانداران قرار می گیرند             
دندان پیش در این جانداران در طول زندگی جانور در حال رشد اسـت وحیـوان بـراي    . وپائین داشته و دندان نیش ندارند 

در تـشی هـا پـشت حیـوان از خارهـاي نـسبتا       .   رشد بی رویه آن هر چه در دسترس داشته باشد می جونـد جلوگیري از 
درسنجاب ها الله گوش بخـوبی مـشخص و از پوسـت تمیـز داده     . درشتی پوشیده شده است و حیوان فاقد دم می باشد        

جلو و پـنج انگـشت در پـاي عقـب     موشها داراي چهار انگشت در پاي . می شود دم بلند و بیش از نصف طول بدن است  
از موش ها می توان موش سیاه، موش قهوه اي، موش ورامین، خرگوش موش، موش مغان، مـوش ایرانـی و               . می باشد 

موش سیاه یا خاکستري به رنگ سیاه مایل به خاکستري یـا قهـوه اي و داراي گـوش بـزرگ،              .  موش خانگی را نام برد    
 سـانتیمتر  12 سانتیمتر و دم آن 15موش ورامین که اندازه سر و بدن ). 9-89شکل  (پوزه نوك تیز و دم برهنه می باشد         

به رنگ خاکستري کم رنگ تا مخلوطی از نارنجی و قهوه اي به نظر می رسـد و داراي موهـاي کوتـاه و انبـوه و داراي             
ـ ). 9-90شکل  (دندان پیشین قوي و پهن می باشد       ه سـفید پوشـیده   خرگوش موش بدن آن از موهاي خاکستري مایل ب

 سـانتیمتر دم  15موش مغان بدن آن کـوچکتر از مـوش ورامـین حـداکثر     . شده است دم کوتاه و تقریبا از بین رفته است      
.  موش ایرانی بدن خاکستري و در انتها زرد نخودي متمایـل بـه قهـوه اي روشـن اسـت        . کوتاه کمتر از نصف بدن است     

دن      موش خانگی اندازه آنها نسبتاً کوچک به رنگ        ا  7 خرمایی روشن و زیر شکم سفید و طـول ـب  سـانتی متـر و دم   9 ـن
  .کوتاه تر از از طول بدن می باشد

  
  

   موش ورامین-9-90شکل                      موش سیاه یا خاکستري-9-89شکل 
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  : نحوه خسارت-1-23-9

ور کلی جوندگان بـا تغذیـه مـستقیم از مـواد     بط.     جوندگان از ریشه درختان، بذور، برگ و میوه گیاهان تغذیه می کنند      
غذایی، آلوده کردن مواد انباري، با سوراخ کردن گونی ها که مواد غذایی را در دسترس آفات دیگر قـرار مـی دهنـد و بـا            

در زمین هاي زراعی و باغها به محـصوالت کـشاورزي و مـواد غـذایی خـسارت وارد مـی       ) 9-91شکل (هدر رفتن آب    
ر باغها با جویدن ریشه درختان میوه و کندن پوست آنها در ناحیه یقه باعث پژمردگی وبـاالخره خـشک   موش ها د .  کنند

گاهی در اثر کندن زمین به خصوص اگر تراکم جمعیت زیاد باشـد ریـشه گیاهـان در              ). 9-92شکل  (شدن گیاه می شود   
  .معرض آفتاب وهوا قرار رفته و خشک می شوند 

  

  
  ز طریق سوراخ هاي موش  هدر رفتن آب ا-9-91شکل 
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   خشک شدن درختان پسته در اثر خسارت جوندگان-9-92شکل 

  
  

 :Plodia interpunctella شب پره هندي -24-9
از جمله آفات انباري پسته شب پـره هنـدي مـی باشـد کـه در      .      پسته مورد هجوم آفات انباري مختلف قرار می گیرد     

  .  ن محصول با ارزش وارد می کندانبارهاي پسته خسارت زیادي را به ای
  : شکل شناسی-1-24-9

دو سـوم  .  متر می باشـد   میلی20 تا 16متر و عرض آن با بالهاي باز   میلی8    حشره کامل شب پره اي است به طول     
راق    (رنگ  بالهاي جلویی از طرف بیرونی به رنگ قهوه اي پر     ا رنـگ مـسی ـب و یـک سـوم   ) قهوه اي متمایل به قرمز ـب

. هاي نسبتاً کوتاه و منظم وجـود دارد  ده بال به رنگ خاکستري مایل به زرد می باشند و در حاشیه عقبی آنها ریشک           قاع
ها به صورت شیروانی روي بدن قرار دارند و ثلث فوقانی آنها به شکل لکه خاکستري رنـگ بـه               در هنگام استراحت بال   

الروهـاي سـن   .  متر اسـت   میلی5/0 تا 3/0 و به طول    سفید  تخم شب پره هندي به رنگ     ). 9-93شکل(نظر می رسد  
رنگ عمومی بدن ایـن  .  متر می رسد  میلی17 تا 14متر طول دارند که پس از رشد کامل اندازه آنها به          یک، یک میلی  

سر و پشت سینه اول و پاهاي اصلی به رنگ زرد مایـل بـه قهـوه اي مـی     .  الروها سفید کثیف یا صورتی کمرنگ است   
  ). 9-94شکل (باشند 
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   حشره کامل شب پره هندي-9-93شکل 

  
   الرو شب پره هندي -9-94شکل 

  
  :  نحوه خسارت-1-24-9

 و تنیدن تار و دفع فضوالت هر ساله خسارت قابل مالحظه اي را از نظـر کمـی،       الرو این حشره با تغذیه از مغز پسته    
الروهاي این آفت مقدار زیادي تارهاي ابریشمی می تنند که در طـول        .  کیفی و بهداشتی به این محصول وارد می کند        

 طریق به شـدت کیفیـت   دوره الروي همه سطح یا درون منبع غذایی را از تارهاي سفید رنگ خود می پوشانند و از این             
ه پوسـته تخـم، جلـد     .  محصول را پایین آورده و گاهی نیز غیرقابل مصرف می سازند     این آفت با آلوده کردن محصول ـب

ه انـدازه تغذیـه        سنین مختلف الروي و پوسته شفیرگی نیز خسارت وارد می کند که شاید با این روش و تنیدن تار نیـز ـب
  ). 9-95شکل (محصول وارد کند خسارت کیفی به ) خسارت کمی(آفت 
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   خسارت شب پره هندي روي پسته-9-95شکل 

  
   : Endocarp Lesion عارضه اضمحالل پوست استخوانی -25-9
طی چنـد سـال    (Endocarp Lesion)یا اضمحالل پوست استخوانی میوه پسته پوست استخوانی  لکه عارضه    

کلـه  بـر روي ارقـام   تـاکنون  ایـن عارضـه   .  کرمان شیوع پیدا کرده استاخیر در مناطق پسته کاري کشور و بویژه استان   
م  .مـی باشـد  شـدید  و احمد آقائی کله قوچی قوچی، احمدآقائی و فندقی مشاهده شده و خسارت آن بر روي ارقام        عالـئ

سیاه شدن پوسـت اسـتخوانی از قـسمت    صورت  ه   ب از مرحله شروع تشکیل پوست استخوانی تا سخت شدن آن         عارضه  
 آن را می پوشاند مشاهده شـده و سـپس در روي سـطح داخلـی پوسـت      دو سوم اس به سمت قاعده میوه که حدوداً تا         ر

حد فاصـل قـسمت سـالم و    ). 9-96 شکل(استخوانی از سمت راس به سمت قاعده الیه سفید رنگی تشکیل می گردد              
ین ناحیـه سـالم و    ود شمی هده آلوده در سطح داخلی پوست استخوانی نوار قهوه اي رنگ کامالً مشخصی مشا   که مرز ـب

پوست سبز میوه هاي آلوده در مرحله قبل از سخت شدن کامل پوست استخوانی اضـمحالل یافتـه و در             . آلوده می باشد  
 .این میوه ها پس از مدتی بر روي درختان خشکیده و از بین می روند     . محل آلودگی شروع به قهوه اي شدن می نمایند        

 پوست استخوانی ذکر شدهعالوه بر عالئم     کامل پوست استخوانی تا مغزبندي و رسیدن محصول        از مرحله سخت شدن   
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، این قسمت نرم ممکن است در مرحله فرآوري و پوست گیري میـوه پـسته   در قسمت آلوده نرم و قابل انعطاف می گردد      
مغز در داخل میـوه هـاي مبـتال بـه     مغز میوه هاي آلوده از نظر طعم و مزه تغییري نکرده و      . )9-97شکل  (شکسته شود   

رشد خود ادامه می دهد و فقط در قسمت ناحیه آلوده در این مرحله به علت نازك شدن دیـواره پوسـت اسـتخوانی رشـد        
   .دگردمغز بیشتر شده و مغز کمی حجیم تر و بزرگتر می 

   

  
  آنسطح داخلی  دریه سفید رنگال  تشکیلوسیاه شدن پوست استخوانی  -9-96 شکل
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   میوه مغزبنديوسخت شدن کامل پوست استخوانی  عالئم عارضه در مرحله -9-97شکل 

  
بررسی نقش حشرات آفت بویژه سن هاي سبز و قرمز پسته در ارتباط با عارضه مذکور مـشخص نمـوده اسـت کـه               

م عارضـه    سن نداشته و عالئم خسارت    در میوه پسته    ضه  این حشرات نقشی در ایجاد عار      ها بر روي میوه پسته بـا عالـئ
 همچنین تاکنون هیچگونـه عامـل قـارچی، ویروسـی و باکتریـائی از میـوه هـاي آلـوده                  .مذکور کامالً متفاوت می باشد    

رآورده شـدن   دمائینوسانات عالئم عوامل اقلیمی و آب وهوائی نظیر سرمازدگی بهاره،       . جداسازي نگردیده است   ، عدم ـب
اغ  آبیـاري   .مـی باشـد  عارضه کامالً متفاوت عالئم با بر روي میوه پسته نیاز سرمایی، تگرگ، بادزدگی و شن زدگی     در ـب

 پـسته رقـم   ياه بطور کلی آبیاري نکردن باغبوده واواسط اردیبهشت به میزان قابل توجهی در افزایش این عارضه موثر      
پـر  بررسـی نقـش عناصـر    .  فروردین تا اواسط خرداد در کاهش این عارضه می تواند موثر باشد   لیکله قوچی از حدود اوا    

 عارضـه مـذکور در   است کهداده  نشان نیز B و Ca ،Mg ،Zn ،Cu ،Feر نظی کم مصرف  و N  ،P  ،K نظیرمصرف  
ب آبیـاري باغهـاي پـسته    اثر بر هم خوردن نسبت تعادلی بین کلسیم و منیزیم در اثر افزایش بـیش انـدازه منیـزیم در آ            

نظـر مـی رسـد افـزایش منیـزیم در      ه بـ . بوجوده آمده و در واقع افزایش منیزیم سبب بروز کمبود کاذب کلسیم می گردد 
صورت اضـمحالل و نـرم بـاقی                  خاك و آب آبیاري جذب کلسیم را مختل نموده و کمبود کاذب کلسیم در میوه پـسته ـب

  . ماندن پوست استخوانی مشاهده می شود
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  دهمفصل 
  

 هاي آشنايي با بيماري
  پستهمهم
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  :فصل دهم

  آشنایی با بیماري هاي مهم پسته
  قات پسته کشوری موسسه تحقیئت علمی هي اعضا، و معصومه حقدلين محمدیر حسیام: سندگانینو

  
  ): گموز ( درختان پستهفتورایی ریشه و طوقه  پوسیدگی فیتو-1-10

 از اسـتان کرمـان   1339سته در ایران اولین بار توسط شریف و همکاران در سـال  عالئم بیماري گموز یا انگومک پ          
) 1346(مـستوفی پـور   .  ولی عامل بیماري جداسـازي نگردیـد  ) 1383رجوع شود به بنی هاشمی و مرادي،  (گزارش شد   

 بیمـاریزایی آن را   را از طوقه و ریشه درختان پسته در قزوین جدا کرده و   Phytophthoraبراي اولین بار گونه اي از       
بـه نظـر مـی رسـد در بـین      .  تشخیص دادP. citrophthoraاین قارچ را ) 1971(ارشاد . در گلخانه به اثبات رسانید

این بیماري هـم در بـاغ هـاي    . بیماري هاي پسته، پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه از اهمیت خاصی برخوردار است         
درصد مـرگ  ) 1368(میرابوالفتحی و همکاران .  بارده خسارت زیادي می زند    تازه احداث شده و هم در باغ هاي مسن و         

 بـرآورد کـرده   %7/2 و به طور متوسط %11و میر درختان در اثر این بیماري در برخی باغ هاي منطقه رفسنجان را تا                
هـاي خـاکزاد    چکـه جـزو قـار   Phytophthora مختلف  در باغ هاي پسته ایران، این بیماري  به وسیله چند گونه     . اند
  .شود باشند، ایجاد می می
  
  : نشانه هاي بیماري-1-1-10

در اثـر پوسـیدگی   . تمام قسمت هاي ریشه ممکن است به وسیله فیتوفتورا مورد حمله قرار گرفتـه و پوسـیده شـوند                  
م  . شود ریشه جذب آب و مواد غذایی کاهش یافته و این مسئله موجب ضعف و زوال درخت می    بیمـاري در  توسـعه عالـئ

در درختان بیمار کاهش رشد، کاهش میزان تاج درخـت و برگریـزي        . گیرد  هاي هوایی معموالً به کُندي صورت می        اندام
-1شـکل  (شوند  در ماه هاي گرم سال و با پیشرفت بیماري درختان به یکباره سبز خشک می       . زود هنگام دیده می شود    

درختان با پوسـیدگی  .  هاي اصلی نیز سرایت کند و آنها را از بین ببردپوسیدگی طوقه درختان ممکن است به ریشه      ). 10
در پوست طوقه درختان بیمار شکاف هاي متعددي مشاهده شده      . میرند  طوقه معموالً ظرف چند سال پس از آلودگی می        

 ناحیـه طوقـه   معمـوالً از شـکاف هـاي موجـود در     . و رنگ نواحی آلوده کامالً  از پوست سالم اطراف آنها متمـایز اسـت              
گـاهی اوقـات   ). 10-1شـکل  ( شود که در مجاورت هوا سیاهرنگ می شود     درختان آلوده، میزان زیادي صمغ ترشح می      

نیز ترشح صمغ مشاهده نشده و تنها پس از سوراخ نمودن پوست یا برداشتن قسمتی از آن، مایعی صمغ مانند با فشار از          
دگی طوقه درختان بیشتر از نـصف طوقـه را گرفتـه باشـد احتمـال معالجـه          در صورتی که آلو   . ناحیه آلوده خارج می شود    

  . درخت و باردهی مجدد آن بسیار کاهش می یابد
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نشانه هاي سبزخشکی همراه با پوسیدگی و ترك خوردگی بافت طوقه و ریشه هاي اصلی درختان پسته  -10-1شکل 
  مبتال به پوسیدگی طوقه و ریشه
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  : عوامل بیماري-2-1-10

هاي روشن و بدون   فیتوفتورا ریسهجنس.  می باشندPhytophthoraعامل بیماري گونه هاي مختلف جنس        
 ها اسپورانژیوم.  دیده شودها  ریسهتر دیواره عرضی نیز در هاي مسن تولید کرده که ممکن است در کشت دیواره عرضی 

اسپورانژیوم ها به اشکال . قارچ در آن تشکیل می شوند) ورهاي متحرك و تاژك داراسپ(اندامی هستند که زئوسپورهاي 
 اما برخی می شوندهاي مایع تولید   در محیطبوده که به طور عمده... مختلف تخم مرغی، بیضی، گالبی شکل و 

 به صورت مستقیم با تولید ها یا مواسپورانژی. )10-2شکل  (کنند  در محیط کشت جامد نیز اسپورانژیوم تولید میها گونه
 زئوسپورها Phytophthora  جنسدر. زنند و یا به صورت غیر مستقیم با آزادسازي زئوسپورها جوانه می لوله تندشی

 که خارج از اسپورانژیوم تشکیل می حبابی در ، زئوسپورهاPythium در جنس اما شود میها تشکیل  سپورانژیوم اداخل
، گیرند  مواد معدنی خاصی قرار میباهاي  ها در عصاره خاك و یا محلول اسپورانژیوم که  زمانی. شوند  تولید می،شود

 غیرجنسی شامل کالمیدوسپور )هاي مایه زاد(  پروپاگول هايهاي فیتوفتورا گونه برخی از. شوند زئوسپورهاي بالغ آزاد می
اُسپورها. کنند و آماس ریسه تولید می  و اندام )آنتریدیوم ( یک اندام جنسی نرآمیزشدر نتیجه   یا اسپورهاي جنسیاُ

گونیوم (جنسی ماده اُ اند  هایی که به تازگی آلوده شده جداسازي فیتوفتورا از بافت. )10-2شکل (تولید می شوند ) اُ
 قارچ  جداسازي،)پوده رست ها(  ساپروفیت هاشده توسط  نیزهوهاي کل در شانکرهاي قدیمی و یا ریشه. باشد تر می راحت
به طور معمول در آزمایشگاه هاي بیماري شناسی گیاهی از محیط کشت نیمه اختصاصی .  استمشکل

CMA+PARPدر این محیط کشت، به محیط پایه .  استفاده می شود براي جداسازيCMA) آگار-آرد ذرت( ،
در . اضافه می شود) P(و پنتاکلرو نیترو بنزن ) R(، ریفامپین )A(، آمپی سیلین )P(آنتی بیوتیک هاي پیماریسین 

نیز   در جداسازي قارچ مشکل ایجاد می کند می توان به ترکیب این محیط کشت همیکسازولPythiumمواردي که 
  . اضافه نمود

  
  : چرخه بیماري-3-1-10

دت هاي خشکی طوالنی مـ  توانند در خاك زنده بمانند ودر دوره هاي فیتوفتورا بدون حضور اندام گیاهی آلوده نیز می   گونه
سپور یا کالمیدوسپور دوام می       اُ زئوسپورها، واحدهاي آلوده کننده قارچ فیتوفتورا بوده کـه مـی تواننـد در           . آورند  به صورت اُ

هـا بـه    ایـن زئوسـپور  . شوند شود، زئوسپورها آزاد می زمانیکه خاك از آب اشباع می. هاي آزاد موجود در خاك شنا کنند    آب
. شـوند  چسبند و باعـث ایجـادآلودگی مـی    کرده و به آن ها می مت ریشه ها شنا سمت ترشحات ریشه جذب شده و به س       

هـاي طوقـه و ریـشه در     در نتیجـه پوسـیدگی  . وجود آب آزاد در خاك براي تولید و پراکنش زئوسپورهاي قارچ الزم است   
اال هـستند، بیـشتر اسـت          خاك هاي سنگین و در شرایطی که خاك        ت ـب برخـی از  . ها براي مدت طـوالنی داراي رطوـب
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هـا   گـذرد وارد بـاغ   ها نیز وجود دارند و قارچ به وسیله آبی که از این منابع می    ها وکانال   هاي فیتوفتورا در آب رودخانه      گونه
  . شود و مزارع می

ه هـاي          دو -10-2شکل   اال و وسـط         (Phytophthoraنوع مختلف اسـپورانژیوم گوـن و اُاُگونیـوم،  ) عکـس هـاي ـب
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اُسپو   Phytophthoraر آنتریدیوم و اُ
  : کنترل-4-1-10

  فازهـا مـی گـردد،     تشدید بیماري و افزایش جمعیتهاي طوالنی مدت اشباع خاك از آب باعث  آنجایی که دوره  از      
  .باشد طوقه می لذا مدیریت آب اساس کنترل پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و

دت زمـان آبیـاري و بهبـود وضـعیت نفـوذ آب در خـاك       ها، کوتاه کردن م   اقدامات زراعی نظیرکاشت گیاهان روي پشته     
اطراف طوقه درختان پسته به منظـور جلـوگیري از      ) آغلو(ایجاد تشتک   . همگی درکاهش پوسیدگی طوقه و ریشه مؤثرند      

عـالوه بـر   . تماس مستقیم آب با بافت هاي طوقه و تنه می تواند در کاهش بروز بیماري در باغ هاي پـسته مـوثر باشـد        
 هنگام ایجاد تشتک اطراف طوقه درختان می توان آلـودگی درختـان را نیـز در مراحـل اولیـه تـشخیص داده و              اینکه در 

یش از         . نسبت به معالجه درختان اقدام نمود       24جائیکه پوسیدگی طوقه و ریـشه وجـود دارد خـاك نبایـد بـراي مـدت ـب
بـه نظـر مـی رسـد جنـین      . را ناشـناخته اسـت  هاي فیتوفتو   هاي پسته به گونه     حساسیت نسبی پایه  . ساعت مرطوب بماند  

هـا گذشـته و    این مسئله به خصوص زمانی که آب آبیاري از کانالهـا یـا رودخانـه   . هاي پسته وجود ندارد   سیستمی در باغ  
برخی از قارچ کش ها مانند ریدومیل و آلیت نیز تـا حـدي مـی    . کند باشد اهمیت پیدا می ممکن است آلوده به فیتوفتورا    

همچنین الزم است بافت هاي آلوده در ناحیه طوقه درختـان تراشـیده شـده و محـل     . ین بیماري را کنترل نمایند   توانند ا 
  .آن با قارچکش هاي مناسب ضدعفونی شوند

  
  : سرخشکیدگی درختان پسته-2-10

خیز می  و احتماالً در سایر استان هاي پسته سرخشکیدگی و شانکر یک بیماري جدي پسته در استان کرمان      
 . رشد می کنند، شرایط نامطلوب در آنهایی کهبه خصوصپیر بیشتر ارقام پسته آلوده می شوند،  درختان جوان و. باشد

  . درصدي این عارضه در باغ هاي پسته می باشد17برخی از گزارش ها حاکی از خسارت 
  
  : نشانه ها-1-2-10

قات قطورتر، شانکرهاي طولی قهوه اي تیره و فرو رفته ظاهر  سانتیمتر و گاهی او4 تا 3روي شاخه هاي باقطر       
می شود که در محل این شانکرها، پوست، بافت هاي کامبیوم، آوند آبکش و چوب تا قسمت مرکزي شاخه به رنگ 

مرز بین نواحی آلوده و سالم کامالً . پوست سطحی نواحی آلوده ترك می خورد .شوند می تیره در آمده وخشک
در اغلب موارد بیماري به سمت قسمت .  و معموالً شاخه ها از نوك به طرف پایین خشک می شوندمشخص بوده

-3شکل هاي (قاعده اي شاخه هاي قطور و حتی تنه درختان پسته پیشروي کرده و باعث خشک شدن آنها می شود 
  ). 10-5و10،4-10
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   :عامل -2-2-10
Paecilomyces variotii ، Cytosporaتاکنون قارچ هاي        sp. ،Coniothyrium sp. ،

Acremonium kiliense و Ulocladium atrumفراوانی دو .  از درختان مبتال به این عارضه جدا شده اند
بر اساس مطالعات انجام گرفته در شرایط گلخانه اي . قارچ اول و دوم در مقایسه با سایر قارچ ها بیشتر می باشد

  .  نتوانسته اند نشانه هاي سرخشکیدگی را روي درختان پسته ایجاد کنندتاکنون هیچیک از این قارچ ها
   :اپیدمیولوژي بیماري و  چرخه-3-2-10

در می تواند  P. variotii به نظر می رسد که.  شانکر و سرخشکیدگی پسته مطالعه نشده استاپیدمیولوژي      
 . منتشر شود نیز به وسیله بادبه احتمال زیادرزایی کند و  اسپوها و در آنآوردهشاخه هاي مبتال براي چندین سال دوام 

  آفتابضعف درختان در اثر تنش هاي آبیاري و تغذیه اي، حمله آفاتی مانند شپشک ها و سوسک هاي پوستخوار،
  . پسته براي حمله قارچ شود شاخه درختان مستعد شدن و محل هرس شاخه ها می توانند سببسوختگی

  
  :کنترل -4-2-10
، هرس درختان پسته، مبارزه با  توصیه نمی شود اما آبیاري و کود دهی مناسب این عارضه کنترلی برايچ روشهی

  . کاهش دهد در درختان پستهسر خشکیدگی را  شانکر وآفاتی مانند شپشک ها و سوسک هاي پوستخوار می تواند
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  ست در شاخه هاي درختان پسته مبتال به سرخشکیدگی تغییر رنگ بافت هاي زیر پو-10-3شکل 
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و مشخصات کلنی هاي ) عکس باال (Nattrassia نشانه هاي آلودگی سرشاخه درختان پسته به قارچ  -10-4شکل 
  ).عکس پایین(سیاهرنگ عامل بیماري 
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و شکل ظاهري کلنی هاي ) عکس اول(ه هاي مبتال به سرخشکیدگی  ترك خوردگی پوست شاخ -10-5شکل 
Cytospora و Paecilomyces) عکس هاي دوم و سوم.( 
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  : نماتودهاي بیماریزاي پسته-3-10
هـاي مرطـوب و آبـدار      ساکن در محـیط  و مفصلی  با بدن غیر   ،، میکروسکوپی  بدون بند  هایی حلقوي  نماتودها کرم        

دون مهـره زنـدگی    هاي شور و شیرین، گیاهان و حیوانات مهـره  بوده که در خاك، آب    . )10-6شـکل   (کننـد  مـی  دار و ـب
 میـوه   درختـان انگـل که  آنهایی. باشند تغذیه کرده و مفید می  پوسیده،  هاي هرز، حشرات و گیاهان       بعضی از آنها از علف    

  .کنند ها زندگی می  و داخل ریشهمتر طول داشته و در خاك  میلی5/2  اززنند کمتر  بوده و خسارت میخشکباري
در بیـشتر مـوارد تالشـی جهـت     . گزارش شده است پستهاز درختان  گیاهی انگل از نماتودهاي     هاي متعددي  جنس     

هـاي   ها و یا علـف  برخی از این نماتودها ممکن است از ریشه گراس    . اثبات بیماریزایی این نماتودها صورت نگرفته است      
 هـاي   در بـاغ هـا نماتوداگر جمعیـت  . ریشه درختان مذکور نیز آسیبی نرسانند  تغذیه نموده و بههپستهرز اطراف درختان   

  .دنتوجه قرار گیر  مورددد باینوجود نیاور هنیز ب  مشکل خاصی راحتی اگر باشد زیاد پسته
 شـامل مراحـل   هـا نماتودچرخه زنـدگی  . کنند وسیله آن تغذیه می     ه ب و گیاهی داراي استایلت بوده      انگلنماتودهاي        

طول یک نسل . کند می  از چند صد تا هزار تخم تولیدیک نماتود ماده بالغ عمدتاً   . باشد  مرحله الروي و بلوغ می     4تخم،  
ستگی و فاکتورهاي دیگـر     خاكيدما از چند هفته تا بیش از یکسال متفاوت بوده که به گونه نماتود،               جمعیـت  .  داردـب

کـشند امـا     درختان را مـی  به ندرتنماتودها .باشد یشه گیاهان در طول سال داراي نوساناتی می    خاك و در ر    دها در تونما
 باعـث کـاهش رشـد و میـزان     ، زاتـنش سـایر عوامـل      ر شوند که در کنـا     ایی در درختان می   ه  تنشوجود آمدن   ه  باعث ب 

  .شوند محصول درخت می
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نماتود : Pratylenchus sp.( ،C(نماتود مولد زخم : B، ).Xiphinema sp(نماتود خنجري : A  -10-6شکل 
رجوع شود به تویتدال و ( )..Meloidogyne sp(نماتود ریشه گرهی : D، ).Mesocriconema sp(حلقوي 

  )1385همکاران، 
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ه   تنش ناشی از نماتودها و سایر عواملنشانه هايدلیل شباهت   ه  ب    تـان، ریـشه درخ  هـایی از خـاك و   زا بهتر است نموـن
خسارت ناشـی  . دنشود، مورد آزمایش قرار گیر  نیز در آنها مشاهده نمی    مشهوديکه دچار ضعف بوده و هیچ عامل          زمانی

  . شدیدتر می باشندهاي شنی  از نماتودها در خاك
  
  : نماتودهاي ریشه گرهی-1-3-10
  : نشانه ها-1-1-3-10

هاي  باشد که در نهایت ضعف گیاه، ایجاد برگ  نمو ریشه میاولین خسارت ناشی از تغذیه نماتودها کاهش رشد و      
 در گزارش هایی وجود دارد که       .دنبال دارد ها و کاهش محصول را به  کوچک، کلروز، زردي، سرخشکیدگی شاخه

-7شکل (صورت باال بودن جمعیت نماتودها در باغ هاي آلوده برگریزي شدید نیز در درختان مبتال مشاهده می شود 
10.(  

خاطر ایجاد گال و یا گره در محل تغذیه روي ریشه گیاهان آلوده به این نام خوانده  نماتودهاي ریشه گرهی به        
هاي بزرگی به  گاهی اوقات گال. شوند متر در هر جایی از طول ریشه ایجاد می  میلی10 تا 3ها به قطر  گال. شوند می

نفوذ نماتودهاي . دیده می شوند گردوي انگلیسی  میوه خشکباري ماننددرختان  سایرمتر روي ریشه  سانتی10 تا 1قطر 
ها  ها باعث ایجاد خسارت مکانیکی کم و نیز بافت مردگی سلول به بافت گیاه و حرکت آنها در بافت ریشه گرهی

  . شود می
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  :بیماري  عوامل-2-1-3-10
 M. incognita (Kofoid & White) Chitwood، M. javanica (Trueb)  هاي گونه      

Chitwood  ،M. arenaria (Neal) Chitwoodو  M. hapla Chitwood  از باغ هاي پسته جدا
  .شده اند
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   تشکیل گال روي ریشه هاي پسته آلوده به نماتودهاي ریشه گرهی-10-8شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  

 توده ژالتینی یک خارج از بدن و در درون ي خود راها  تخم که تودهآمدهها ساکن، گرد تا گالبی شکل با گردن کوتاه و بر ماده    
  ). 10-9شکل (قرار می دهند 

  
  
  
  

  
  
  

   همراه با توده ژالتینی انتهاي بدنMeloidogyne بدن گالبی شکل جنس ماده -10-9شکل 
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و سن دو شده که این الروها نرها کرمی شکل، الروهاي سن اول در داخل تخم پوست اندازي کرده تبدیل به الر      

 صورت   شناسایی نماتودهاي ریشه گرهی به. کنند کرمی شکل مهاجر و متحرك هستند و به گیاه میزبان حمله می
به تازگی . شود متداول بر اساس مورفولوژي بوده که برخی اوقات آزمون دامنه میزبانی نیز در شناسایی آنها استفاده می

  .گیرد ها مورد استفاده قرار می میایی نیز براي تشخیص برخی از گونههاي مولکولی و بیوشی روش
  : چرخه زندگی و اپیدمیولوژي-3-1-3-10

تر از  نوك ریشه وارد  الرو سن دوم از کمی پایین. باشند هاي داخلی غیر مهاجر می نماتودهاي ریشه گرهی، انگل       
ها  صورت غیر متحرك داخل ریشه ا به ماده بالغ تبدیل شده و به کند و در نهایت ی شده و محل تغذیه دائمی ایجاد می

هاي ریشه اطراف سر نماتودهاي  سلول. شود ها خارج می مانند یا اینکه به نماتود نر بالغ تبدیل شده و از ریشه باقی می
نماتود ماده از چندین . ماده بزرگ شده و باعث ایجاد گال ها و یا تورم هایی با اندازه هاي مختلف روي ریشه می شوند

 درجه سانتی 29  تا18یک نسل نماتود در دماي بهینه . گذارد تا هزار تخم در ماده ژالتینی مترشحه از انتهاي بدن، می
معموالً تخم . کند  نسل در یک سال تولید می8 تا 7در برخی مناطق بیشتر از . گردد  هفته تکمیل می8 تا 4 طی گراد

ها تا قبل از پوسیده  ها و غده باشد اما نماتودها روي ریشه  محصوالت یکساله داراي اهمیت مینماتود در بقاء آن روي 
  .آورند شدن نیز دوام می

  
  : کنترل-4-1-3-10

 گواهی شده مبنی بر عـدم  نهال هايها باید با استفاده از   باغ. مدیریت مبارزه با نماتودها به چندین راهکار نیاز دارد              
 تهیـه  هـا  هایی از ریـشه نهـال   اتود احداث شوند و در جاهایی که امکان صدور گواهی وجود ندارد باید نمونه  نم  به آلودگی
 را تمیز کردن ابزار کشاورزي مانند وسایل علف زنی انتقـال نماتودهـا  .  از نظر وجود نماتود مورد بررسی قرار گیرند   شده و 

 ردیـابی جمعیـت نماتودهـا در    ،مبـارزه بـا نماتودهـا   در  یتراي موفقب. رساند ها به حداقل می بین باغاز طریق خاك آلوده  
گیـرد   یـا بارنـدگی انجـام مـی     هایی که بالفاصله پـس از آبیـاري و   برداري  نمونه.  فصول پاییز و بهار مفید است     درخاك  

 .باشـد  ه، بهتـر مـی  هاي نماتودي پایدارتر بوده و به باالترین حد خـود رسـید    جمعیت اکثر جنسزمان  بدلیل اینکه در این 
 .باشـند   نماتودها مـی کنترل در  موثري، ابزار)متام سدیم( و واپام  قبل از کشت مانند متیل بروماید      گازي سموم   استفاده از 

استفاده از این سموم به خصوص در زمین هایی که سابقه کشت محصوالتی مانند انار، کدوئیان، گوجـه فرنگـی، انگـور،               
دون علـف   همچنین . می باشدوجود دارد مهم ... یونجه و  هـاي هـرز جمعیـت الرو نماتودهـاي      یک دوره یکساله آیش ـب

 امـا  ،شـوند  کنی نماتود از خـاك نمـی   ها باعث ریشه نماتودکش. دهد  درصد کاهش می95 تا 80ریشه گرهی را به میزان   
  .  توسعه پیدا کند سال به خوبی6براي مدت بیش از ریشه محصوالت وجود آورند که ه توانند شرایطی را ب می

 به نماتود مقاوم بوده یا اینکه P. integerrima و Pistacia atlantica، P. terebinthusهاي  گونه      
   مطالعات انجام گرفته در ایران نشان می دهد که پایه هاي.شوند میزبان نامناسبی براي آن محسوب می
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 P. mutica ،P. khinjukگونه  و واریته سرخس از P. vera اما باید .دنباش  میبه نماتود ریشه گرهی مقاوم 
توجه داشت که هیچکدام از این پایه ها در حال حاضر به عنوان پایه متداول در مناطق پسته کاري مورد استفاده قرار 

   .نمی گیرد
اراي مجوز استفاده  براي استفاده در باغ هاي پسته د1386همچنین دو نماتودکش راگبی و نماکور تا انتهاي سال       

 15راگبی یک نماتودکش تماسی و نماکور سیستمیک بوده و می توان مقدار . از سوي سازمان حفظ نباتات می باشند
این نماتودکش ها را در اواخر بهمن تا اواسط اسفند ماه به ازاي هر متر مربع از سایه انداز درخت % 10گرم از گرانول 
  .استفاده نمود

  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

   نشانه هاي آلودگی ریشه یونجه، انار و کدو به نماتودهاي ریشه گرهی-10-10شکل 
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  نشانه هاي آلودگی ریشه انگور، هویج و چغندرقند به نماتود هاي ریشه گرهی -10-11شکل   
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  :لیومی یپژمردگی ورتیس -4-10
اولین گزارش از آلودگی درختان پسته . باشد  شدید می،هاي حساس  پایهباپسته  يها پژمردگی ورتیسیلومی در باغ      

 این بیماري از مهمترین بیماري. می باشد  یونان و ایالت کالیفرنیا در امریکا مربوط بهVerticillium dahliaeبه 
  .شده است   پنبه کشت می"باشد که قبال   می کالیفرنیا پسته در درختانهاي
. از استان کرمان گزارش شده است 1378در سال   اولین بار در ایرانبیماري پژمردگی ورتیسیلیومی پستهوجود       

رسد که تغذیه و سیستم   نظر میه ب. از درختان پسته استان سمنان و خراسان جدا شده استهمچنین عامل بیماري 
   .د به قارچ مؤثر باش پستهآبیاري صحیح در کمتر آلوده شدن ریشه درختان

  
  : نشانه هاي بیماري-1-4-10

طرف درخت در   روي یک ها  از شاخهي به صورت پژمردگی ناگهانی یک یا تعداد می تواند بیمارينشانه هاي      
 یا اینکه به صورت بریزندهاي بیمار ممکن است   شاخه برگ. میرد  پس از آن درخت میکه داشباواخر بهار یا تابستان 

 زوال مزمن در نشانه هاي. زنده بمانند سال  چندیندرختان مبتال ممکن است تا. قی بمانندخشک شده روي درخت با
در مقطع . هاي انتهایی و اندازه تاج درخت است ها، کاهش رشد شاخه صورت رنگ پریدگی برگه درختان پسته ب
  صورت نقطه ايبه هاي آلوده،  عرضی شاخه

همچنین در برش طولی نیز آوندهاي چوبی سیاه رنگ . )10-12شکل ( شود اي رنگی مشاهده می  نواحی سیاه یا قهوه
  .)10-14 و 10-13شکل  (شوند دیده می

  :عامل بیماري -2-4-10
 فراهم و  هاياین قارچ کنیدیوفورهایی با انشعاب.  است.Verticillium dahliae Klebعامل بیماري       
در هر . )10-15شکل  (کند هاي چوبی تولید می و نیز روي بافتدار روي محیط کشت  هاي کشیده و رنگدانه سختینهریز

به صورت تک یا   بوده کهها تک سلولی و شفاف  کنیدیوم.شود  فیالید مشاهده می4 تا 3جایگاه روي کنیدیوفورها، 
ه تا اي تیر رنگ قهوه ه سلول کروي و ب تعدادي  شاملمیکرواسکلروت ها. شوند اهرمی ظمجتمع در انتهاي هر فیالید

  .شود ها به صورت شعاعی از مرکز به اطراف مشاهده می میکرواسکلروتدر محیط کشت زنجیره .  می باشدسیاه
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   نشانه هاي پژمردگی ورتیسیلیومی در اندام هوایی و تنه درخت پسته-10-12شکل 
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   شاخه آلوده به پژمردگی ورتیسیلیومی مقایسه مقطع عرضی شاخه سالم درخت پسته با-10-13شکل 
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  مقطع عرضی شاخه هاي مبتال به پژمردگی ورتیسلیومی پسته با تیپ هاي مختلف آلودگی -10-14شکل 
 باال مشکل است چراهاي  دمار د جداسازي قارچ از درختان  ولیبوده C°22تا  20  رویشی قارچ مناسب رشددماي     

  . برد از بین میایی هاي هو که گرما قارچ را در قسمت
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و میکرواسکلروت هاي سیاهرنگ قارچ  ) verticillate(شکل کلنی، فیالیدهاي فراهم  -10-15شکل 
Verticillium dahliae  



  
  
  
  

 270                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  
  

  : بیماري و اپیدمیولوژي چرخه-3-4-10
 ...ئیان، نعناع و زمینی، کدو فرنگی، سیب هایی که محصوالت حساس مانند پنبه، گوجه خاك  درپاتوژنجمعیت       

صورت آزاد  ه هاي قارچ در بقایاي آلی یا ب میکرواسکلروتبا زیر خاك کردن گیاهان، . یابد شوند، افزایش می کاشته می
هاي  میکرواسکلروت زنی ترشحات ریشه گیاهان میزبان و غیر میزبان جوانه. آورند خاك دوام می براي چندین سال در

،  آلودگی کورتکسپس از. کند هاي کورتکس را آلوده می  سلول، قارچ با نفوذ به ریشه.کند نزدیک ریشه را تحریک می
 قسمت هاي هاي قارچ به  انتقال کنیدیوم به این ترتیب باعث و حمله کردهبه دستجات آوند چوبی سال جاريپاتوژن 
  . کند ی را دچار اختالل می در آوندهاي چوبی انتقال آب و مواد غذایV. dahliaeوجود . شود  تنه درخت میباالیی

  
  :کنترل -4-4-10

.  هاي عامل بیماري استفاده نمودمیکرواسکلروت اید از زمین هاي عاري از ب  هاي جدیدبراي احداث باغ      
  قارچ در خاك را کاهش جمعیت می تواند مانند متیل بروماید گازي با سموم  قبل از احداث باغضدعفونی خاك

هاي مؤثر در  شود از جمله روش همراه با مالچ پالستیکی که براي چندین هفته در تابستان انجام میدهی  آفتاب. دهد می
 دهی خاك و دو روش آفتاب ید از ترکیببا  خشک شده آلوده ودرختانمحل   براي ضدعفونی.کنترل بیماري است

 .Pپایه .  پسته کنترل کنديها ي را در باغ بیمارمی تواندهاي مقاوم   پایه استفاده از.استفاده نمود متام سدیم کاربرد
integerrima (Pioneer Gold) به Verticilliumهیبرید .  مقاوم استUCB#1 ) P. 

integerrima× P. atlantica (به سرما متحمل است اما در مقایسه با پایه Pioneer Gold  مقاومت کمتري
 ارقام . به پژمردگی ورتیسلیومی حساسندP. terebinthus و P. atlantica هاي گونه.  داردVerticilliumبه 

اوحدي، بادامی راور و ریز زرند داراي پایین ترین و ارقام سبز پسته نوق، خنجري دامغان و احمدآقایی به ترتیب گروه 
کنترل . ارقام سرخس، اکبري و کله قوچی نیز در مقابل پاتوژن حساس می باشند. متحمل و بسیار حساس می باشند

هاي کنترل زراعی  یکی از مهمترین روشنیز  Solanaceaeهرز خانواده   هاي خصوص علف  ههاي هرز ب علف
  . هاي آلوده باید جلوگیري نمود از انتقال خاك. باشد می
  
   :ییای آلترنار لکه برگی-5-10

 . و ایتالیا گزارش شده است بعد از آن در کالیفرنیا و در مصر1974 آلترناریایی پسته اولین بار در سال لکه برگی     
 هکه ها  شد  برگ هنگامزود  و همچنین ریزش شدید ورنگ گرفتن پوسته چوبی میوهوقتی بیماري شدید باشد باعث 
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 از 1368 و 1979 در ایران عامل این بیماري در سال هاي .در نتیجه کاهش محصول و ضعف درخت را به دنبال دارد
  . استدرختان پسته استان کرمان جدا شده

  
  : نشانه هاي بیماري-1-5-10

 با عرض گرد یا زاویه دار،  لکه هاي قهوه اي تیره تا سیاه،.شود ها ظاهر می  روي برگنشانه هادر نیمه تابستان       
و لکه هاي خرمایی ه دی به هم چسب،ه لکه ها بزرگ شد. هر قسمتی از پهنک برگ توسعه می یابددریلی متر  م7 تا 3

 به علت  آنسپس لکه ها، مخصوصاً در مرکز. )10-16شکل ( سانتی متر را تشکیل می دهند 3 تا 5/2 رنگ با قطر
  هنگامزود ریزش شدید و در پهنک برگ باعث سوختگی و  آلودگی افزایش. قارچ سیاه می شودتراکم باالي اسپور

 میلی متر 1 با قطر حدود  کوچکی رنگ لکه هاي سیاهبه صورتروي میوه هاي نارس  آلودگی .می گردد برگ ها
 که اغلب ه میلی متر در پوست سبز ایجاد شد5 تا 1ی سیاه با قطر یدر میوه هاي بالغ و رسیده لکه ها. ایجاد می شود

زمانی که لکه ها در امتداد شیار ). 10-17شکل  ( صورتی مایل به قرمز احاطه می شوند به رنگتوسط حاشیه اي
 با پوست سبز ترك میوه هاي  پوسته سخت در میوه هاي زود خندان یاد رنگ گیريپوسته سبز میوه تشکیل شده باش

سطح داخلی پوست سبز  خارجی پوست سخت و  روي سطوح داخلی ومارگری ب گاهی اوقات.، افزایش می یابدخورده
  .اسپورزایی می کند

  
  :عامل بیماري  -2-5-10

 هاي کلنی .شود  ایجاد میAlternaria alternata (Fr.: Fr.) Keisslعامل لکه برگی آلترناریایی      
  چماقی،کنیدیوم ها به رنگ قهوه اي روشن تا سیاه، چند سلولی .نگ می باشندراسپورزا سیاه مایل به سبز یا قهوه اي 

 انتهایی می  مانند منقار زائده یک وطولی داراي دیواره هاي عرضی و.  می باشند شکل تخم مرغی یا وارونهتا گالبی
  روي کنیدیوفورهاي آزاد ایجاد میهاي کوتاه زنجیردرها  کنیدیوم.  طول اسپور می باشدیک سومباشند که کمتر از 

A. tenuissmia  و   A. arborescensگونه هاي . شوند  از پسته جداسازي و بیماریزایی آنها ثابت شده نیز 
  .است
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   برگی آلترناریایی روي برگ درختان پسته نشانه هاي لکه-10-16شکل 
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   نشانه هاي لکه برگی آلترناریایی روي میوه درختان پسته -10-17شکل 
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   :اپیدمیولوژي و   بیماريچرخه -3-5-10
 حساس تر می یمیوه ها و برگ هاي قدیم. رطوبت نسبی باال و شبنم براي سوختگی آلترناریایی مناسب می باشد      
  آلترناریایی، در سال لکه برگیبنابراین شتري دارندیت بی حساس هستند، پرشدن میوه تنش تحتی کههای برگ .شوند

هاي نزدیک به رودخانه   در باغبه احتمال زیادبیماري . استهاي کم محصول شدیدتر  محصول نسبت به سال هاي پر
 و  وفور وجود داشتهقارچ در طبیعت به .رانی شدید می باشداغرقابی و ب آبیاري  داراي و گیاهیها، باغ هاي با پوشش

  . هاي هرز بقا و توسعه می یابد هاي پیر و علف روي بقایاي گیاهی، برگ
  
  :کنترل -4-5-10

ــرل        ــی کنـت ــه برگـ ــاري  لکـ ــد بیمـ ــسته، ماننـ ــایی پـ ــر   آلترناریـ ــاي دیگـ ــی ازهـ ــشکل  ناشـ ــا مـ     آلترناریـ
بـر  . م این بیماري در ایران تاکنون تحقیقی در مورد کنتـرل بیمـاري صـورت نگرفتـه اسـت      به دلیل اهمیت ک   .می باشد 

 از قـارچ کـش و   استفاده کنترل آن نیاز به  بوده و حساس در آمریکا به این بیماري      تمام ارقام تجاري   اساس منابع موجود  
توصـیه  . دهـد  گوست بیماري را کاهش می آبیاري در دوره بحرانی اوایل آ زمانکوتاه کردن . عملیات آبیاري مناسب دارد   

  اسـتفاده از هاي بدون پوشش گیاهی بـا  باغ . خشک گردد عاًکه سطح زمین سری   ،  سیستم آبیاري استفاده شود    شود از  می
هـاي بـا آبیـاري     یا با سیستم آبیاري زیرزمینی سوختگی آلترناریایی کمتري نسبت به بـاغ   ومیکروجت ،آبیاري قطره اي 

 از تـأخیر در برداشـت   د بایـ  چـوبی رنگ پذیري پوست     براي به حداقل رساندن آلودگی میوه ها و       . نی دارند غرقابی یا بارا  
  .اجتناب شود

  
   :لکه برگی سپتوریایی -6-10

  حوزه مدیترانه گونه هايدر کشورهاي. شوندمی ه پست باعث ایجاد این بیماري در Septoriaسه گونه        
Septoria pistacina  ورمیانه در خاوS. pistaciarum اپیدمی هاي شدید .در درختان پسته خسارت می زنند 

  . و ضعف درخت می شوند ها برگهنگام  زود ایجاد می شود باعث ریزشSeptoria  گونه هايکه توسط
  
   :نشانه هاي بیماري -1-6-10

تدریج قهوه اي و بافت مرده می در هر دو سطح برگ لکه هاي حاصل از بیماري که در ابتدا کلروز بوده و به       
لکه  . عامل بیماري دیده می شود سیاه رنگ هاي از پیکنیدیومیدسته هایدر متن این لکه ها . شوند دیده می شود

 باشندهاي کوچکتر  محدود به رگبرگ بوده و  زاویه دارهاي ناشی از گونه هاي مختلف عامل بیماري ممکن است
میوه  وي عالئم بیماري ر.نددهمی تشکیل  ی را بزرگبافت مرده و نواحی م پیوستهبه هلکه ها اغلب ). 10-18شکل (



  
  
  
  

 275                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  قرمز توسط یک هالهکه بوده میلی متر 4 تا 1 لکه هاي مشخص خاکستري تا قهوه اي روشن با قطر  به صورتها
  ).10-19شکل ( احاطه می شود میوهنزدیک دم  روشن

  
  : عامل بیماري -2-6-10

 شفاف، نخی يکنیدیوم هاو پیکنیدیوم داراي  S. pistacina.  عامل بیماري می باشندSeptoriaسه گونه از       
 ي کنیدیوم هاوپیکنیدیوم  داراي  S. pistaciarum گونه .می باشدشکل و خمیده با یک دیواره عرضی در وسط 

 .pistaciae   S گونهو دیواره عرضی 9 و گاهی اوقات جطور نامنظم خمیده با دو تا پنه شفاف، نخی شکل، ب
 بیشتر آنها داراي یک دیوار عرضی و بعضی دارد که راست تا خمیده رشته اي و ي پیکنیدیوسپورهایی باپیکنیدیوم ها

   .داراي دو یا سه دیواره عرضی می باشند
  
   : اپیدمیولوژي بیماري و چرخه-3-6-10

 روي برگ هاي گونههر دو . دارند یمشابهي چرخه بیمار S. pistacina  وS. pistaciarum هر دو گونه      
ي شکل جنسی یوم هاسسودوت. ، زمستانگذرانی می کنند اندافتاده که در فصل قبل روي درخت آلوده شده

)Mycosphaerella( بارندگی یا ، آسکوسپورها هنگام آسک هاا تشکیل و به شدتشکیل روي برگ هاي افتاده 
 و باعث ه منتشر شد ها آب پاش ناشی از به وسیله باران یا آبگونههر دو کنیدیوم هاي . رها می شوند از آن پس

  . می شوند که ممکن است تا اواخر پاییز ادامه یابد آلودگی هاي ثانویه
  
  :کنترل -4-6-10

قارچ کش هاي .  شودکنترل می دي تیوکاربامات مانند قارچ کش هاي محافظتی پاشیدنلکه برگی سپتوریایی با       
 میوه ها به یک سانتی متر رسید از آنها استفاده کرد تا میوه هاي اندازه بعد از اینکه دمی باشند اما بای یز موثرمسی ن

برگ ها ظاهر می شوند، شروع شده و در صورت   سموم از زمانی که اولیندکاربر. خیلی جوان دچار گیاهسوزي نشوند
  .انه تکرار می شودیلزوم، تا اوایل ژوئن به صورت ماه
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  لکه هاي نکروزه و محدود به رگبرگ در برگ هاي آلوده به لکه برگی سپتوریایی -10-18شکل 
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   نشانه هاي لکه برگی سپتوریایی روي میوه پسته-10-19شکل 
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  :زنگ -7-10
   

 ولی در ایاالت متحده گزارش نشده شتهیانه و هند وجود داخاورم زنگ درختان پسته در کشورهاي مدیترانه،       
Pistacia vera L. ،.P. terebinthusاین زنگ به . است  L،P. palaestina  Boiss.  وP. 

lentiscus L.   از یهای  در قسمت1980از اواخر دهه   اماهداشت بیماري اهمیت کمی در گذشته. حمله می کند 
در ایران این بیماري عمدتاً در جنگل هاي بنه، کسور و پسته هاي وحشی مشاهده . ستادي داشته ایزمدیترانه شیوع 

  .شده است
  
  : نشانه هاي بیماري-1-7-10

 اسپرماگونیوم در اوایل بهار روي برگ یا به شکل نامنظم با تعداد زیادي لکه هاي قهوه اي مایل به قرمز، گرد و      
  زیرین یک هفته بعد ایسیوم ها در سطح.گل گسترش می یابند دم وه ها و می، و کمتر به طرف گل هاهها ظاهر شد

 و هها شد بیماري باعث ریزش برگ.  می شونداحاطه و در تابستان به وسیله یک هاله زرد رنگ هبرگ ها ظاهر شد
ه کاي   قهوهل بهی متما رنگنییي دارچدر تابستان یوردینیوم ها.  و خشک می شوند بد شکلزی نمیوه هاي آلوده

 پخش  برگزیري سطح  درو به طور عمده فتهیا ها توسعه  برگ دروسپورها می باشندینیوردیداراي منفذي براي خروج 
  .می شوند ها قرمزي برگسبب   عامل بیماريقارچ در اواخر تابستان تلیوم هاي .)10-20شکل (می شوند 

  
   :عامل بیماري -2-7-10

Pileolariaزنگ پسته توسط         terebinthi  ف آن متراد ایجاد می شود کهUromyces terebinthi 
(DC.) G. Winter و رنگاسپرماگونیوم ها سیاه .می باشدیک پایه و  )ماکروسیکل( بلندچرخه  قارچ یکبوده و  

.  نامنظم می باشندلک داراي شقهوه اي تیره و  و به رنگ مانند ایسیوم ها یوردینیوم.ها شفاف می باشندی شاسپرما
تلیوم ها  .به ندرت زگیل دار می باشندو متمایل به زرد  به رنگ قهوه اي و لک ش تخم مرغی تاوسپورها دوکینییدیور

 به رنگ قهوه  ومسطح تلیوسپورها گرد و رنگ بوده و  برگ به رنگ قهوه اي تیره تا سیاهباالیی در سطح به طور کلی
  . ابل ارتجاع و شفاف می باشند نامشخص، داراي یک پایه قزگیل هاياي نارنجی با 

  
   :ولوژيیدمپیابیماري و چرخه  -3-7-10

 و دهتلیوسپورها در بهار جوانه ز. کنند گذرانی می هاي افتاده زمستان روي برگ P. terebinthiتلیوسپورهاي       
، اسپرماگونیوم هابازیدیوسپور  ناشی ازآلودگی هاي. دنباش می  مایه اولیه به عنوانکهرده کد ی تولبازیدیوم و بازیدیوسپور

در اوایل بهار اولین یوردینیوسپورها روي برگ ها ظاهر شده و به دنبال آن نسل هاي پی در .  می کنددایسیوم را تولی و
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 .Pنمی زنند و  در مصر تلیوسپورها جوانه. تلیوم ها در اواخر تابستان ظاهر می شوند. پی یوردینیوم ها تولید می شوند
terebinthi  سبیده به چ  یاو هاي افتاده سپورها در روي برگنیو یوردی.می کند تولید مثلجنسی غیر به صورت تنها

  . اسپورها به وسیله باران و جریان هوا منتشر می شوند تمامی.کنند گذرانی می  زمستاناندرخت
   :کنترل -4-7-10

اولین کاربرد آن در اوایل باز . ات  کنترل می شودزنگ پسته با دو بار استفاده از قارچ کش هاي دي تیو کاربام     
  . هفته بعد از آن می باشد4 تا 3ها و دومین آن  شدن برگ

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   نشانه هاي آلودگی برگ درختان به زنگ پسته-10-20شکل 
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  يازدهمفصل 
  

 علفهاي هرزآشنايي با 
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  :فصل یازدهم
  علفهاي هرز آشنایی با 

  قات پسته کشوری موسسه تحقیئت علمی راد، عضو هیمد هاشیحم: سندهینو
  

  :مه دقم -1-11
 کـه  می نماینـد هایی که نباید برویند رشد می کنند و یا در فصولی رشد    علف هاي هرز گیاهانی هستند که در مکان           

در مزرعـه   بطوریکه دانشمندان اظهار می دارند رویش گنـدم  .کاشته شده استدر زمین در آن فصل محصوالت دیگري    
جهـت اسـتفاده    اصـلی   اغلب علف هاي هرز با محصوالت.جو و رویش جو در مزرعه گندم علف هرز محسوب می گردد 

علف هـاي هـرز ممکـن اسـت     . از آب، غذا و نور رقابت می کنند و از رشد ایده ال محصول مورد نظر ممانعت می کنند          
محصول کاهش دهند و یـا ایـن کـه باعـث کـاهش کیفیـت       کارایی و عملکرد محصول را با تاخیر در زمان برداشت آن        

   .نمایندمحصول گردیده و یا با تولید بذور و ریشه هاي نابجا مزرعه را آلوده 
  
  :هاي هرز طبقه بندي علف -2-11

وژي ( هاي هرز براساس فصل رویش، طول رویش و نوع گیاه، شـکل ظـاهري   طبقه بندي علف       ، نـوع محـل   )مرفوـل
  . فیزیولوژي گیاه هرز صورت می گیرد وکه به محصول وارد می کنندخسارتی اجر بودن، نوع رویش، بومی و مه

تقـسیم مـی   ) دو لپـه ایهـا  ( ها و پهن برگ ) تک لپه ایها  ( ها هاي هرز از لحاظ شکل ظاهري به باریک برگ         علف      
  :دنشو
  :)کشیده برگ (هاي باریک برگ  علف-الف
ا رگبـرگ    که داراي برگ هستند  یاهان هرزي   برگ گ  یا کشیده    علفهاي باریک      هـاي مـوازي بـوده و تعـداد      هـایی ـب

 یـک لپـه تولیـد    "هاي هرز در زمان جوانه زدن غالبا  این دسته از علف.اجزاي گل در آنها سه یا مضربی از سه می باشد     
انـواع نـی،   قیـاق، سـوروف،    هاي پسته مرغ، اویـار سـالم،   از این گروه در باغ. از گروه گیاهان تک لپه می باشند  کرده و   

  .انواع جو وحشی و غیره وجود دارند
  
  :هاي هرز پهن برگ  علف-ب
هایی منشعب بـوده و تعـداد اجـزاي     هایی با رگبرگ  که داراي برگ  هستند  هرزي  گیاهان  هاي هرز پهن برگ      علف    

ذري آغـاز      هاي هرز جوانه زدن در این دسته از علف.  و یا مضربی از آنها است    5،  4گل درآنها    با دو لپـه و یـا دو بـرگ ـب
  از این گروه در باغهـاي پـسته علـف   .هاي هرز قابل توجه می باشد      شده که در موقع کنترل شیمیایی این دسته از علف         

  .هاي هرز خارشتر، شیرین بیان، تلخه، اسفناج باغی، علف خرس، جغجغه و غیره را می توان نام برد
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  :اکولوژي علف هاي هرز -3-11

دالیـل  . پردازندرقابت می ل اصلی به علف هاي هرز اغلب بطور ناخواسته در جاهاي مورد نظر رشد کرده و با محصو               
  :هاي هرز در یک منطقه بشرح زیر است رشد علف

 ایـن  .اسـت رشد بـراي گیاهـان دیگـر    با شرایط محدود کننده هاي هرز   و سازگاري مناسب علفتطابق خوب فابلیت  -
علـف  و نمو هنگامی که شرایط خاك براي رشد در واقع تا .  بافت خاك استکیفیتباروري وقدرت  ی از   دلیل بیانگر خوب  

  .داشت مشکل علف هاي هرز وجود خواهد ،هاي هرز مناسب باشد
 گیاهـان بـا   کـه  جاهـائی در . دنمفیـد باشـ  مـی تواننـد   خاکهاي شور در بعضی از اراضی و خاکها نظیر  علف هاي هرز   -

 . آنها با حداقل مواد غذایی قابل دسترس بخوبی در خاك زنده می مانندباشند، مواجهه شوري خاك ناشی از استرس 
علـف هـاي   . مواد ارگانیـک هـستند  و کمبود وجود بعضی از علف هاي هرز بیانگر تراکم خاك، آب گرفتگی، اسیدیته،      -

  :هرز در کنار عمکرد مهم آنها در بیان شرایط خاك مزایاي دیگري نیز دارد
 و دشمنان طبیعـی آفـات و بیماریهـاي گیـاهی        مفید ، موجودات ها  عنوان گیاه میزبان براي ارگانیسم    ه  آنها می توانند ب    -

 . عمل نمایند
  .این گیاهان می توانند ابزار با ارزشی براي کنترل پراکنش آفات باشند -
استفاده مـی گردنـد یـا حتـی بـراي تغذیـه         اهلی نظیر گاو، گوسفند و شتر    علف هاي هرز زیادي براي تغذیه حیوانات       -

  .انسان نیز مناسب هستند
  .دارندمهمی  دارویی نظیر شیرین بیان، خارشتر و غیره مصارفبعضی از علف هاي هرز  -
علف هاي هرزي که مواد غذایی را از خاك می گیرند می توانند بعنوان مالچ بر روي خاك عمل کـرده و یـا ایـن کـه       -

  .علف هاي هرز از فرسایش خاك جلوگیري می کند -.بعنوان کود باشند
  
  : باغهاي پستهعلفهاي هرز با توجه به میزان شوري آب آبیاريگروه بندي -4-11

ه گـروه                 باغهاي پسته کشور را از لحاظ رویش و تنوع گونه اي علفهاي هرز با توجه بـه میـزان شـوري آب آبیـاري ـب
  :هاي اصلی زیر می توان تقسیم نمود

کـه در حـدود   )  دسـی زیمـنس  4000 آب کمتر از EC( شیرین "باغهاي پسته داراي آب آبیاري شیرین و یا نسبتا     -الف
 شیرین بودن آب آبیاري و مناسـب بـودن   " درصد باغهاي پسته کشور را شامل گردیده و با توجه به شیرین و یا نسبتا       35

غ، شـیرین بیـان، تلخـه و خارشـتر داراي پوشـش      شرایط رشد براي علفهاي هرز مهم و مزاحم باغهاي پسته نظیـر مـر          
متراکمی از علفهاي هرز مذکور بوده و بدلیل رقابت باالي آبی و تغذیه اي خسارت زیادي در باغهاي پـسته ایجـاد مـی                   

در اینگونه باغها استفاده از مبارزه مکانیکی و کندن و قطع علف هرز با انواع ادوات کشاورزي مقـرون بـه صـرفه               . نمایند
صادي نبوده و هزینه باالئی را با توجه به تعداد دفعات مبارزه و عدم کنترل مناسب آن و رشد مجدد علفهاي هرز بعـد              اقت
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هـاي هـرز    در اینگونه باغها مبارزه مکانیکی به تنهائی قادر به کنتـرل علـف  . از آبیاري باغ به باغداران تحمیل می نماید 
در اینگونه باغها انجام مبارزه شیمیائی بطور سالیانه و یا هـر چنـد   . ی گرددنبوده و لزوم مبارزه شیمیائی بشدت احساس م    

  .سال یکبار الزامی می باشد
 دسـی  8000 تـا  4000 آب بـین  EC( لـب شـور   "هاي پسته داراي آب آبیاري نسبتا شـور و یـا آب اصـطالحا       باغ -ب

وجـه بـه شـوري متوسـط آب آبیـاري داراي      هاي پسته کشور را شامل گردیده و با ت      درصد باغ  40که در حدود    ) زیمنس
ی و بـصورت     ،هاي هرز نظیر شیرین بیان، تلخه، خارشتر مناسب رشد براي علف   "شرایط نسبتا   جغجغه، علـف خـرس، ـن

ی بـا توجـه بـه     . هاي هرز مـذکور مـی باشـند    ها داراي پوشش متوسطی از علف اینگونه باغ. لکه اي مرغ می باشند    وـل
هـاي   هاي پسته در اکثر مناطق پسته کاري کشور و به دلیل رفابـت بـاالي علـف    ن در باغکمبود آب آبیاري و اهمیت آ     

د مـوش هـا در صـورت عـدم مبـارزه            هرز با گیاه پسته در جذب آب و مواد غذائی و همچنین مکان مناسب براي زاد وـل
 مکـانیکی و کنـدن و قطـع علـف      ها استفاده از مبارزه    در اینگونه باغ  . هاي پسته ایجاد می نمایند     خسارت زیادي در باغ   

قابل کنترل بوده و در صورت انجام یـک تـا دو   ) بویژه در بین ردیفهاي درختان (هرز با انواع ادوات کشاورزي تا حدودي    
  .نوبت مبارزه شیمیائی تا چند سال نیاز زیادي به انجام مبارزه شیمیائی بطور وسیع نمی باشد

 درصـد  25که در حـدود  )  دسی زیمنس8000 آب بیشتر از   EC(و خیلی شور    هاي پسته داراي آب آبیاري شور         باغ -ج
هاي هـرز   هاي پسته کشور را شامل گردیده و با توجه به شوري آب آبیاري و نامناسب بودن شرایط رشد براي علف             باغ

نـوع گیاهـان   هاي هرز از  هاي هرز بوده و یا بطور عمده پوشش گیاهی علف   ها داراي پوشش کمی از علف      اینگونه باغ 
هـاي هـرز درجـه دوم  و کـم خطـر       شور دوست نظیر انواع شور، خارشتر، اسفند و غیره مـی باشـد، کـه از گـروه علـف          

هاي هرز موجود بـا اسـتفاده    ها علف در اینگونه باغ. هاي پسته ایجاد نمی نمایند محسوب شده و خسارت زیادي در باغ     
 شـیمیائی  هنواع ادوات کشاورزي قابل کنترل می باشند و نیازي به مبـارز از مبارزه مکانیکی و کندن و قطع علف هرز با ا          

  .بطور وسیع نمی باشد
  
  هاي پسته هاي هرز باغ  فهرست علف-5-11

هاي هرز کشیده برگ ها و پهن برگ هاي یکساله و دائمی رشد  تعداد متنوعی از علفهاي پسته کشور  در باغ      
  . می کنند

هاي پسته مناطق مختلـف اسـتان کرمـان جمـع آوري و       گونه گیاهی و علف هرز از باغ 120داد  تع) 1365(یزدانی        
 گونـه از  21هاي هرز دائمی و تعداد   گونه از علف26 گونه جمع آوري شده تعداد  این تعداد از  . تعیین تراکم گردیده است   

 هاي پـسته اسـتان کرمـان علـف       در باغ . می باشند )  درصد باغهاي پسته وجود دارند     50که در   (هاي هرز عمومی     علف
 و خارشـتر   .Atriplex sp شـامل آتـریپلکس  2 و درجه Cynodon dactylonهاي هرز درجه یک شامل مرغ 

Alhaji persarum  سـایر گونـه   .  گونه شناسائی و تعیین نام گردیده انـد 7  شامل4درجه   گونه و8  شامل3و درجه
 23 تعـداد  1371فر پورصـ . هاي پسته مشاهده می شـوند  خیلی کم در باغ   هاي گزارش شده بصورت موردي و در تعداد         
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گونه علف هرز و گیاهان مرتعی را از باغهاي پسته، دشت ها و مناطق کوهستانی اطراف منـاطق مختلـف پـسته کـاري              
 هـاي   در بـاغ 1375-76طی مطالعات نیکنام و دزیانیان طی سـالهاي  . استان کرمان جمع آوري و شناسائی نموده است   
 هاي پسته مناطق مختلف شهرسـتان   گونه گیاهی و علف هرز از باغ92پسته شهرستان دامغان، سمنان و شاهرود تعداد   

 گونه جمـع آوري شـده تعـداد    92از .  خانواده گیاهی جمع آوري و تعیین تراکم گردیده است24هاي این استان در قالب   
 1386و همکـاران  میر وکیلـی،  بررسی هاي طی  همچنین .ی باشند گونه از اهمیت و تراکم قابل توجهی برخوردار م       20

 جمـع  یـزد هاي پسته مناطق مختلـف اسـتان     گیاهی و علف هرز از باغ  گونه 64تعداد  در مناطق پسته کاري استان یزد       
نـاطق  هاي پسته، دشت ها و مراتع و م در مجموع تاکنون از باغ    . شناسائی و تعیین پراکنش و تراکم گردیده است        ،آوري

ه شـرح        185کوهستانی مجاور مناطق پسته کاري استان هاي کرمان ویزد تعداد     گونـه علـف هـرز و گیاهـان مرتعـی ـب
ه هـاي   11-2در جـدول شـماره    .  توسط محققین مختلف جمع آوري و شناسائی گردیده است         11-1جدول شماره     گوـن

 تـصاویر برخـی از گونـه    11-19 تـا  11-1اي هاي هرز در باغات پسته استان کرمان آمده است و در شـکله     غالب علف 
  . استان کرمان نشان داده شده است هايهاي هرز در باغ هاي غالب علف



  
  
  
  

 285                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

هاي هرز جمع آوري و شناسائی شده در مناطق پسته کاري استان   اسامی علف-11-1جدول
  کرمان

  )براساس حروف الفباء(
  چرخه
  زندگی

  نام فارسی
Persian name 

  خانواده
Family 

   علمینام
Scientific name یف

رد
  

P بومادران  Compositae  Achillea  santoline L.****  1  

P  تلخه  Compositae Acroptilon repens (L.) D.C** 2  
A  بندوك  Gramineae Aegilops taushii Goss***** 3  
Gramineae Aeluropus littora   شور مور-شور مرغ   lis (Gouan) Pari. **** 4  
P  چمن انگلیسی–اه بید گی  Gramineae Agropyron repens (L.) P. Beauv **** 5  
P خارشتر  Leguminosae Alhagi camelorum ** 6  
P  خارشتر  Leguminosae Alhagi persarum Boiss & Bhse * 7  

  Gramineae Alopecurus arundinaceus Pair ***** 8  دم روباه کشیده  
A  تاج خروس خوابیده  Amaranthacea

e 
Amaranthus blitoides S. Watson*** 9  

  -  Umbelliferae Anethum graveolens L. ***** 10  
Boraginaceae Anchusa  گل گاو زبان    ovata Lehm.***** 11  
A  ی اسفناج باغ-سلمه چنار  Chenopodiacea

e 
Atriplex heterosperma ** 12  

A  جو دوسر-یوالف وحشی   Gramineae Avena fatua L. ****. 13  
A  یوالف وحشی زمستانی  Gramineae Avena ludoviciana Dur.**** 14  
A  گندمی یکساله  Gramineae Boissiera  squarrosa (Banks & Soland) Nevski 

***** 
15  

A  دم موشه-جو موشک   Gramineae Bromus danthoniae Trin.*** 16  
A  دم روباه سترون  Gramineae Bromus sterills L.*****  17  
A  پشمکی-جو موشی   Gramineae Bromus tectorum L. *** 18  
A کافوري  Solanaceae Camphorosma perene 19  

  
  
  
  
  



  
  
  
  

 286                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  هاي پسته استان کرمان هاي هرز شناسائی شده در باغ  اسامی علف-11-1ادامه جدول 
چرخه 
  زندگی

  نام فارسی
Persian 
name 

  خانواده
Family 

  نام علمی
Scientific name یف

رد
  

P ترتیزك-ازمک   Cruciferae Cardaria draba (L.) Desv** 20  

A خار زرد–گلرنگ وحشی  Compositae Carthamus oxyacantha L.**** 21  
  _  Compositae Centaurea pulchella Ledeb***** 22  

A سلمه تره-سلمک - 
  پوئی

Chenopodiacea
e 

Chenopodium album L.** 23  

A مهسل  Chenopodiacea
e 

Chenopodium foliosum (Moensh) 
Aschers *** 

26  

A گل عقربی  Euphorbiaceae Chrozophora hierosolymitana 
Spreng.***** 

27  

P هندبا- کاسنی   Compositae Cichorium intybus L.**** 28  

P کنگر وحشی  Compositae  Cirsium arvense L.***** 29  

P پیچک صحرائی  Convolvulacea
e 

Convolvulus arvensis L. ** 30  

P روغنو-پیچک   Convolvulacea
e 

Convolvulus pilosellaefolius 
Desr.*** 

31  

P کفشک  Compositae Crepis parrifora  32  

P کرزا-علف مورچه   Convolvulacea
e 

Cressa cretica *** 33  

A سس یونجه  Cuscutaceae Cuscuta chinensis Lam. **  34  

A سس درختی  Cuscutaceae Cuscuta monogyna Vahl.***** 35  

P  علف خرس-کاتوس  
  گزپیچ

Asclepiadacea
e 

Cynanchum acutum Sub. sp. 
Sibiricum **** 

36  

P چاپر- هریز-مرغ  Gramineae Cynodon dactylon L. Sub sp. 
Sibiricum (Willd) Rench. F.***** 

37  

P یکم سالم عل- اویارسالم  Cyperaceae Cyperus rotundus L.*** 38  

A دانه گرزي-تاتوره   Solanaceae Datura stramonium L.***** 39  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

 287                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  هاي پسته استان کرمان هاي هرز شناسائی شده در باغ  اسامی علف- 11- 1ادامه جدول 
چرخه 
  زندگی

  نام فارسی
Persian 
name 

  خانواده
Family 

  نام علمی
Scientific name یف

رد
  

B هویج وحشی  Umbelliferae Daucus maximus Desf.***** 40  

A خاکشیر  Cruciferae Descurainia  sophia (L.) Webb & 
Berlh*** 

41  

A انگشتی-گاورس   Gramineae Digitaria sanguinalis (L.) Scop **** 42  

A درنه-سوروف   Gramineae Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv*** 43  

A جوبرابرو-گارس   Gramineae Eremopyrum bonaepartis (Spreng) 
Nevski *** 

44  

A -  Gramineae Eremopyrum distans (C. Koch) Nevski 
***** 

45  

P شیرسگ-فرفیون  Euphorbiaceae Euphorbia boissieriana (Woron) 
Prokh.*****  

46  

P  فرفیون  Euphorbiaceae Euphorbia connata Boiss.***** 47  

A شاتره  Fumariaceae Fumaria vaillantii Loisel**** 48  

A بی تی راخ  Rubiaceae Galium aparinae L.*****  49  

P شیرین بیان  Leguminosae Glycyrrhiza glabra L.** 50  

A -  Cruciferae Goldbachia laevigata (M B.) D C.***** 51  
 Chenopodiaceae Halixylon ommodendron (C. A. Mey)  سیاه  

Bge ***** 
52  

A آفتاب پرست  Boraginaceae Heliotropium transomanum Bgs **** 53  

A  آفتاب پرست  Boraginaceae Heliotropium lasiocarpum Fisch & C. A. 
Mey **** 

54  

A جو وحشی  Gramineae Hordeum glaucum Sleud ** 55  

A بذرالبنج  Solanaceae Hyoscyamus arachnoids Pojark **** 56  

A بذرالبنج  Solanaceae Hyoscyamus senecionis 
Willd**** 

57  

  



  
  
  
  

 288                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  
  هاي پسته استان کرمان هاي هرز شناسائی شده در باغ  اسامی علف- 11- 1ادامه جدول 

چرخه 
زندگ
  ي

  نام فارسی
Persian 
name 

  خانواده
Family 

  نام علمی
Scientific name یف

رد
  

P  اسنر  Compositae Inula aucheriana DC. ***** 58  

A -  Cruciferae  Isatis minima Bge **** 59  

P سازو  Juncaceae Juncus effusus L. *****  60  

A جارو  Chenopodiaceae Kochia scoparia L. Schrad*** 61  

B کاهوك  Compositae Lactuca scarioloides Boiss ** 62  

A گزنه - چرخک-غربیلک 
  پنجه کالغی

Labiatae Lamium amplexicaule L. ***** 63  

  Compositae  Launea acanthodes Boiss *** 64   گوجارك-چرخه  

P ازمک  Cruciferae Lepidium latifolium L. **** 65  

A چچم  Gramineae Lolium loliaceum Bory & Chaub ***  66  

A چچم  Gramineae Lolium rigidum Gaud. *** 67  

A  چچم ایرانی  Gramineae Lolium persicum Boiss & Hohen*** 68  

A ماهوشاه  Crucifeae Malcolmia Africana (L.) R. Br.****  69  

P سار- کوکار-پنیرك   Malvaceae Malva neglecta Wallr.**** 70  

A یونجه  Leguminosae Medicago sativa L.*** 71  

B دمی یونجه گن-یونجه زرد  Leguminosae Melilotus officinalis L. Pall*** 72  

P  اسپند-اسفند   Zygophyllaceae Peganum harmala L.** 73  

A  خونی واش-فاالریس   Gramineae Phalaris minor Retz. *** 74  

A خیزران وحشی- نی   Gramineae Phragmits australis (Cav.) Trin. Var. 
Stenophylla (Boiss) Bor***  

75  

P بارهنگ سرنیزه اي- 
  کاردي

Plantaginaceae Plantago lanceolata L.** 76  

  
  



  
  
  
  

 289                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  
  هاي پسته استان کرمان هاي هرز شناسائی شده در باغ  اسامی علف- 11- 1ادامه جدول 

چرخه 
  زندگی

  نام فارسی
Persian name 

  خانواده
Family 

  نام علمی
Scientific name 

یف
رد

  

P بارهنگ  Plantagin
aceae 

Plantago major L. **** 77  

A علف هفت بند  Polygonaceae Polygonum arvensis aviculare  L. ** 78  

A -  Gramineae Polypogon monspeliense (L.) Desf 
***** 

79  

A خرفه  Portulacaceae Portulaca oleracea L.*** 80  

P کویره-کهورك-جغجغه  Leguminosae Prosopis farcta  (Bank & Sol.) 
Macbride**  

81  

P جغجغه  Leguminosae Prosopis procera **  82  

A آالله صحرائی  Ranunculaceae Ranunculus arvensis L.***** 83  

A تربچه وحشی  Crucifeae Raphanus raphanistrum L.***** 84  
  Polygonaceae Rumex chalepensis L.***** 85  ترشک  
  Chenopodiaceae Salsola crassa M & B** 86  شور  
A خارروسی- شور-زاروقو  Chenopodiaceae Salsola kali L.**  87  
  _  Caryophyllaceae Saponaria  kermanensis Bornm ***** 88  
  -  Compositae Scorzonera pusilla Pall.*** 89  
  -  Compositae Scorzonera litwinowii Krash & 

Lipsk.***** 
90  

  -  Chenopodiaceae Seidlitzia  rosmarinus (Ehrh) Bge***** 91  
A -  Compositae Senecio coronopifolius Desf *** 92  

A  چسبک-دوستک   Gramineae Setaria verticillata (L.) P. Beauv** 93  

A چسبک-ارزن وحشی   Gramineae Setaria viridis (L.) P. Beauv*** 94  

A  اسب واش  Gramineae Setaria glauca (L.) P. Beauv*** 95  

A کوزه قلیائی-صابونک   Caryophylaceae Silene conoidea L.***** 96  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

 290                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  هاي پسته استان کرمان هاي هرز شناسائی شده در باغ  اسامی علف- 11- 1ادامه جدول 
چرخه 
  زندگی

  نام علمی  خانواده  نام فارسی

یف
رد

  

B خاکشیر تلخ  Crucifeae Sisymbrium irio L.**** 97  

A تاج ریزي سیاه- 
  انگورك

Solanaceae Solanum nigrum L.**** 98  

P  شیر –شیر تیغی 
  دشتی

Compositae Sonchus arvensis (L.) Gou.** 99  

A قلقان خسی-شیر نرم  Compositae Sonchus oleraceus (L.) Gou** 100  

P قیاق  Gramineae Sorghum halepense (L.) Pers.**** 101  

P تلخ بیان  Leguminosae Sophra allopecuroides L.*** 102  
  -  Crucifeae Sterignostemum sulphuremum (Banks & 

Soland) Bornm *****  
103  

  -  Gramineae Stipa  hohenackeriana Trin & Rupr ***** 104  

A سویده  Chenopodiaceae Suaeda altissima  105  
  -  Boraginaceae Trachelanthus cerinthoides (Boiss) Kunze 

*****  
106  

P آلوشک-شنگ   Compositae Tragopogon graminifolius D.C.***** 107  
    Gramineae Tragus racemosus (L.) All ***** 108  

A خارخسک  Zygophyllaceae Tribulus terrestris L.** 109  
  Zygophyllaceae Tribulus macropteris Boiss ***** 110  نخود کوهی  

P لوئی  Typhaceae Typha ladomanni L. ***** 111  

A زردان  Malvaceae Xanthium sp. ***** 112  

P اسفند سگ  Zygophyllaceae Zygophyllum fabago L.*** 113  

                 )                      هاي پسته  درصد باغ75در بیش از (هاي هرز درجه یک   علف- *
  )                                     هاي پسته  درصد باغ75 - 50در (هاي هرز درجه دو   علف- **

  )                                  هاي پسته  درصد باغ50 - 25در (هاي هرز درجه سه   علف- ***
  )هاي پسته  درصد باغ25 - 10در (هاي هرز درجه چهار   علف- ****

  )هاي پسته  درصد باغ10در کمتر از (هاي هرز درجه پنج   علف- *****
  P=Perennial )دائمی(-B=Biennial ) دوساله (-  A=Annual)یکساله(

  
  
  



  
  
  
  

 291                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  هاي پسته استان کرمان هاي هرز جمع آوري شده از باغ  اسامی گونه هاي غالب علف-11- 2جدول
  )براساس حروف الفباء(

  چرخه
  زندگی

  نام علمی  ادهخانو  نام فارسی

یف
رد

  

P  تلخه  Compositae Acroptilon repens (L.) D.C** 1  
  Leguminosae Alhagi camelorum 2  خارشتر  
  Leguminosae Alhagi persarum  3  خارشتر  

 .Amaranthaceae Amaranthus blitoides S  تاج خروس خوابیده  
Watson*** 

4  

  Chenopodiaceae Atriplex heterosperma** 5  سلمه چنار  
  Cruciferae Cardaria draba (L.) Desv** 6  ازمک  
 - سلمه تره-سلمک  

  پوئی
Chenopodiaceae Chenopodium album L.** 7  

  Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. ** 8  پیچک صحرائی  
  Leguminosae Glycyrrhiza glabra L.** 9  شیرین بیان  

  Gramineae Phragmits communis  10  نی  
 -بارهنگ سرنیزهاي 

   کاردي بزرگ- کاردي
Plantaginaceae Plantago lanceolata L.** 11  

 Leguminosae Prosopis faracta (bank & Sol)  کویره-کهورك-جغجغه  
Macbride** 

12  

  Chenopodiaceae Salsola aurantiaca 13  شور  

  Chenopodiaceae Salsola kali L.**  14  خارروسی- شور-زاروقو  

Gramineae Setaria   چسبک- ارزن وحشی    viridis (L.) P. Beauv*** 15  
  Zygophyllaceae Tribulus terrestris L.** 16  خارخسک  

  



  
  
  
  

 292                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

   
     Cynodon dactylonمرغ -11-1شکل 

  

  
  Phragmits australis ی ن-11-2شکل 



  
  
  
  

 293                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  
  Cyperus rotundus اویارسالم -11-3شکل 

  
  Malva neglecta ی جو وحش-11-4شکل 



  
  
  
  

 294                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  
  Atriplex heterosperma ی اسفناج باغ-11-5شکل 

    
   glabra G شیرین بیان  -11-6شکل 



  
  
  
  

 295                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  
  S. Crassaشور -11-7 شکل 

  
  Alhagi persarumخارشتر  -11-8شکل 



  
  
  
  

 296                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  
  Acroptilon repensتلخه  -11-9شکل 

  

  
  kali Salsola زاروقو -11-10شکل 



  
  
  
  

 297                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  
  Carthamus oxyacanthaوحشی  گلرنگ -11-11شکل 

   
  Peganum harmala اسپند -11-12شکل 



  
  
  
  

 298                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  
  Zygophyllum fabagoسگ  اسپند -11-13شکل 

  
  Cynanchum acutumعلف خرس  -11-14شکل 



  
  
  
  

 299                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  
  Convolvulus arvensisپیچک  -11-15شکل 

   
  Prosopis farcta جغجغه -11-16شکل



  
  
  
  

 300                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  
  Cressa cretica  کرزا -علف مورچه -11-17شکل 

   
  Malva neglecta پنیرك -11-18شکل 

  
  Cardaria drabaازمک  -11-19شکل 



  
  
  
  

 301                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

  عوامل اقلیمی و آب و هوائیبر روي میزان خسارت  هاي هرز  نقش علف-6-11
  :هاي هرز  مرتبط با علفعوامل اقلیمی و آب و هوائی -1-6-11

 از شـن زدگـی  سوختگی میوه ها و شاخه هاي پسته و  ، گرماي شدید تابستانه و آفتاب       سرمازدگی بهاره      عواملی نظیر   
هاي پـسته   هاي هرز موجود در باغ جمله عواملی هستند که میزان خسارت آنها ارتباطی زیادي با پوشش گیاهی و علف          

  .دارد
  :یخ زدگی وزدگی سرما -1-1-6-11

توجه به صـادراتی و ارزآور بـودن    در باغهاي پسته سبب شده و با  رازیادي هاي ت خساردر صورت وقوع سرما زدگی       
مقاومـت  در افـزایش  مـدیریت تـنش   رعایـت  . تحمیـل مـی کنـد    به اقتصاد کشوراین محصول خسارت قابل توجهی را    

 ردسرما زدگی و یخ زدگی ازمهمترین عوامل قهـري خـسارتزا          .تاثیر زیادي دارد  یخ زدگی    وزدگی   به سرما  درختان پسته 
 و یخبندان نـسبت بـه   ئیسهم عامل تنش سرما .دباشنمی مناطق پسته کاري کشور  و به ویژه در     محصوالت کشاورزي   

منـاطق پـسته کـاري     از مـساحت زیـادي   و  بـوده  برخوردار   اهمیت زیادي از  هاي پسته    باغسایر عوامل تهدید کننده در      
نه انحراف معنـی  تنش عبارت است از هر گو . و یخزدگی قرار دارندئی سرما هايکشور همه ساله در معرض تهدید تنش  

 براي زندگی موجود زنده، و عوامل تنش زا باعث تغییر و اختالل در فرایندهاي فیزیولوژیکی گیـاهی             دار از شرایط بهینه   
عوامـل  :هـاي محیطـی عبارتنـد از    تـنش  .را تحت تاثیر قرار می دهنـد و محصول می شوند واز این طریق تولید گیاهان        

انواع یخبنـدانها عبارتنـد   . غیرهخاك و  آب، حرارت، درجه کانیکی، و صدمات م   یب ها آس آفات، هاي هرز،   علف زا،  بیماري
هـاي زیـادي    خـسارت ایجاد باعث   هرساله در محصوالت کشاورزي  یخبندانهاي تشعشعی و یخبندانهاي انتقالی که       : از

  .می شوند
 قادر به جذب مقدار مناسـب   ل روز خاك    وجود علفهاي هرز در کف باغ به ویژه با تراکم باال سبب می گردد تا در طو        

شود  گرمايگرماي خورشیدي نشده و در شب هنگام نیز مقدار کم      ). 11-21 و 11-20شـکل  ( جذب شده بخوبی آزاد ـن
  وهواي سرد مجـاور سـطح زمـین   هاي هرز در کف باغ سبب برودت بیشتر     وجود علف در صورت وجود وارونگی دمایی      
جهت بر هـم زدن الیـه   ). 11-23 و 11-22شکل هاي   (ناشی از سرمازدگی می گردد      در نتیجه افزایش میزان خسارت      

جهت گرم کردن هواي سرد مجاور  و همچنین  هاي وارونگی و پوشش خاك جهت جلوگیري از هدر رفت گرماي خاك           
 شـش ، پو مناسـب انتخاب مکـان مناسـب، انتخـاب واریتـه     :  مهمترین روشهاي حفاظتی غیرفعال عبارتند از      ،سطح زمین 

شکل هـاي  ( می باشد )آبیاريهاي هرز و  ، مبارزه با علفشخم, هرس, دهی کودنظیر ( عملیات به زراعی و  زمین سطح
نحوه عملکرد سطح خاك و پوشش گیاهی موجود در کف باغ در رابطـه بـا جـذب گرمـا و بازتـابش        ). 11-25 و   24-11

  .  می باشد11-21 و 11-20گرماي ذخیره شده به شرح شکل هاي  
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   در طول روز خاك و گیاهان گرما را-11-21 در هنگام شب گرماي ذخیره شده از طریق       شکل -11-20شکل 
                    جذب و ذخیره می نمایندتشعشع به سطح زمین برگشت داده می شود                   
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   بهاره درختان پستهی علف هرز و تشدید سرمازدگ-11- 22شکل 

  
   بهاره درختان پستهی علف هرز و تشدید سرمازدگ-11- 23شکل 
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   بهاره درختان پستهی از علف هرز و کاهش سرمازدگي زمین عار- 11-24شکل 

  
   بهاره درختان پستهیهرز و کاهش سرمازدگ از علف ي زمین عار- 11-25شکل 
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 : رابطه علف هاي هرز با میزان خسارت گرمازدگی و آفتاب سوختگی میوه ها-2-1-6-11
    وجود یا عدم وجود علف هاي هرز در کف باغ در ماه هاي گرم سال به ویژه در ماه هاي خرداد، تیر، مرداد و شـهریور            

 سرشاخه ها و شاخه هاي پـسته تـاثیر    دید تابستانه و آفتاب سوختگی میوه ها،بر روي میزان خسارت ناشی از گرماي ش       
وجود پوشش گیاهی و علف هاي هرز به ویژه علف هـاي هـرز پهـن بـرگ     ). 11-27 و 11-26شکل هاي (زیادي دارد   

ادل رطـوبتی  دار عالوه بر منبع تغذیه اي براي حشرات مفید و دشمنان طبیعی بسیاري از آفات مهم پسته، نقش تعـ            گل
هاي هرز با کاهش درجه حرارت سبب کاهش خسارت ناشی از گرمـاي شـدید تابـستانه کـه      علف. را نیز ایفاء می نماید  

بنـابر ایـن   . منجر به آفتاب سوختگی میوه ها، سرشاخه ها و شاخه هاي پسته در ماه هاي گرم سال می گردد، می شـوند      
ي هرز با توجه به نقش آنها بر روي میزان خسارت آفتاب سـوختگی میـوه   ها مناسبترین زمان مبارزه و از بین بردن علف 

  .ها، سرشاخه ها و شاخه هاي پسته در اوایل فصل بهار می باشد
  
 :هاي پسته  در باغشن زدگی رابطه علف هاي هرز با میزان خسارت -3-1-6-11

. هـاي پـسته دارد   خل و مناطق اطراف بـاغ هاي هرز در دا  درختان پسته نیز رابطه مستقیمی با وجود علف  شن زدگی     
ذرات شن به میـوه  هاي پسته خسارت ناشی از برخورد  هاي اطراف باغ در واقع در صورت وجود پوشش گیاهی در دشت        

  .هاي تازه تشکیل شده و نابالغ تا قبل از سخت شدن پوست استخوانی به حداقل می رسد
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   پستهي میوه ها و شاخه های تشدیدآفتاب سوختگ از علف هرز وي زمین عار- 11- 26 يشکل ها

  
   پستهي میوه ها و شاخه های از علف هرز و تشدیدآفتاب سوختگي زمین عار- 11- 27 يشکل ها
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  :هاي هرز  غیر مرتبط با علفعوامل اقلیمی و آب و هوائی -2-6-11
اران هـاي   ،)ت شـب و روز رف درجـه حـرا    اختال( برآورده نشدن نیاز سرمائی، نوسانات دمائی           عواملی نظیر تگرگ،    ـب

اغ      بهاري، عدم گرده افشانی به موقع از جمله عواملی هستند که میزان خسارت آنها ارتباطی با علفهاي هرز موجـود در ـب
-28شـکل  (از قسمت زیرین اطالق مـی گـردد    خسارت ناشی از نوسانات دمائی به ترکیدگی میوه ها . هاي پسته ندارد  

ی بدلیل سرد شدن میوه هاي تازه تشکیل شده و نابالغ در شب و گرم شدن سـطح روئـی آنهـا در روز،            این ترکیدگ ). 11
  .می باشد

  
  )ت شب و روزراختالف درجه حرا(  ترکیدگی میوه ها ناشی از نوسانات دمائی-11-28شکل 

  : پستهفت هايآهاي هرز در رابطه با   نقش علف-7-11
ه هلیـوتیس و غیـره رابطـه            تعدادي از حشرات آفت نظیر سن       هاي زیان آور سبز و قرمـز پـسته، سـرخرطومی، پرواـن

اغ  هاي هرز موجود در کف باغ   هاي هرز داشته و تعدادي از علف       مستقیمی با علف    هاي پسته و یا دشت هاي اطراف ـب
پنتاتومیده فعـال در  هاي خانواده  سنبطور مثال . هاي پسته از میزبانهاي اصلی و یا فرعی این آفات محسوب می گردند          

صورت حـشرات   Brachynema  و Acrosternumهاي پسته به ویژه سن هاي سبز متعلق به جنس هاي  باغ ـب
 زمـستان گـذرانی مـی    غیـره کامل در حال دیاپوز در مناطق کوهستانی و زیر انواع بوته هاي وحشی نظیر درمنه، قـیچ و    
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خارج شده و بر روي میز بان هـاي تـازه روئیـده    خود ستان گذران این حشرات در اواسط فروردین از مکانهاي زم   . دنماین
ه   ، اسپند سگ، زاروقو و انواع شور  به ویژه بوته هاي اسپند     ). 11-29شـکل  ( و تخـم ریـزي مـی نماینـد     تغذیـه شروع ـب

  اغهاي هرز مـذکور در داخـل بـ    هاي پسته نیز ابتدا بر روي علف حشرات کامل و پوره ها پس از مهاجرت به سمت باغ         
 موارد توصیه شده براي مبـارزه و کنتـرل غیـر شـیمیائی     .مستقر شده و سپس برروي خوشه هاي پسته منتقل می گردند     

هاي وحشی این حشرات در منـاطق کوهـستانی و دشـت هـاي          اجتناب از کندن و از بین بردن میزبان       این آفات شامل    
ان در داخـل و اطـراف باغهـاي       دن علفاجتناب از کندن و از بین برمناطق پسته کاري کشور و  اطراف   هاي هـرز میزـب

علـف  . و بر روي این گیاهان تغذیه می نمایند، مـی باشـد  پسته در زمانی که سن ها به سمت باغهاي پسته هجوم آورده     
 .Lخرس یا کاتوس که در اصـطالح محلـی بـه آن گـز پـیچ نیـز مـی گوینـد، یکـی از میزبانهـاي مهـم سـن قرمـز              

panderus 11-30شکل (ي پسته می باشد ها در باغ.(  
وده و در دنیـا                 کرم هلیوتیس که در سال     هاي اخیر بر روي درختان پسته مشاهده شده است ، آفتی بسیار پلـی فـاژ ـب

 در مـزارع پنبـه و نخـود     در ایـران .  گونه میزبان از جمله انواع گیاهان زراعی براي آن گـزارش شـده اسـت               70بیش از   
ه ایـن محـصوالت وارد        فرنگی در استان هاي گ     لستان و مازندران این آفت گسترش زیادي داشته و خسارت شـدیدي ـب

هاي مختلف گیاهان زراعی و همچنین علفهاي هرز مختلف پهن بـرگ تغذیـه           الروهاي این آفات از قسمت    . می نماید 
Heliothis peltigera وHeliothis armigera از جنس هلیوتیس دو گونه به نامهـاي  . می کنند  در چنـد   

سال اخیر بر روي درختان پسته در باغهاي پسته استان کرمان و بویژه رفسنجان شناسائی شده کـه از میـوه هـاي تـازه                
هـاي پـسته    میزبان اولیه این آفت در بـاغ . تشکیل شده و نابالغ تا قبل از سخت شدن پوست استخوانی تغذیه می نماید         

هاي هرز مختلف  همچنین الروهاي سرخرطومی پسته نیز از ریشه علف       . شداهاي هرز پهن برگ می ب      تعدادي از علف  
  زمـستان   هرز بعنوان پناهگاه يها علف. هاي اصلی و مهم این آفت می باشند        هاي هرز از میزبان    تغذیه نموده و علف   

بقایـاي  نشان داده است که پـسیل معمـولی پـسته در زیـر          ) 1383(مهرنژاد  . گذرانی پسیل معمولی پسته عمل می کنند      
رگ        هاي پسته شامل علف    گیاهی موجود در سطح باغ     هـاي پـسته ریـزش کـرده زمـستان       هاي هرز خشک شـده و ـب

هاي هرز گرامینه و برگ درختان پـسته بیـشترین تـراکم     در زیر پوشش گیاهی شامل مخلوطی از علف. گذرانی می کند 
دون پوشـش گیـاهی    شخم باغهاي پسته اعم از محل . حشرات کامل پسیل جمع آوري شده است       هاي داراي پوشش و ـب

انجام عملیات شـخم زمـستانه موجـب صـدمه بـه پناهگـاه هـاي        . موجب تلفات معنی دار در جمعیت این آفت می گردد 
زمستان گذرانی حشرات کامل پسیل معمولی پسته می شود و نتیجتاً جمعیت پسیل در بهار سـال بعـد از تـراکم و رشـد          

 هرز همچنین بعنوان پناهگاه و منبع تغذیه اي بسیار مناسبی براي جونـدگان زیـان   يها فعل. پایین تري برخوردار است 
  .آور به ویژه انواع موش ها محسوب می گردند
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  :هاي مهم پسته هاي هرز در رابطه با بیماري  نقش علف-8-11
ــر گمــوز     ــسته نظی ــم و خــسارتزاي پ ــ (    تعــدادي از بیمــاري هــاي مه ــشه درخت ــه و ری ــستهپوســیدگی طوق ) ان پ

)Phytophthora  spp.( بیماري ماسوي پسته، نماتدهاي مولد غده ،)Meloidogyne spp. (   و بیمـاري لکـه
Alternaria(برگی   alternata (فالتوکسین آبه آهاي مولد زهر و همچنین قارچAsperrgillus spp. رابطه 

هـاي   هاي هـرز در بـاغ    افزایش تراکم علف .هاي پسته دارند   هاي هرز موجود در داخل و اطراف باغ        مستقیمی با علف  
در ایـن زمینـه    بطـور مثـال   .ها را نیز افـزایش مـی دهـد    پسته میزان آلودگی درختان به عوامل ایجاد کننده این بیماري      

در افـزایش  نقش بقایاي گیاهی، خاك و انواع کودهاي حیـوانی   با  در رابطه  1380 )1381(و همکاران مرادي مطالعات 
هـاي   جمعیت قـارچ  تراکمنشان داده است که   .Asperrgillus sppفالتوکسین آبه  آهاي مولد زهر جمعیت قارچ

 .Aهـاي گـروه   قـارچ  از در انواع بقایاي گیاهی، خاك و انواع کودهاي حیوانی بیـشتر  Aspergillus flavus گروه
niger پوسـیدگی  (طـه بـا بیمـاري گمـوز     در راب. اختالف معنی داري بین دو گروه وجـود دارد  %5 باشد و درسطح  می

ت در محـل طوقـه و تـسهیل      ی، اير آب آبیاری از تبخيریهاي هرز با جلوگ علف) طوقه و ریشه درختان پسته   جـاد رطوـب
 همچنـین در رابطـه   . گردندبیماري گموزنفوذ آب بداخل تشتک ایجاد شده در پاي درختان پسته می توانند سبب تشدید  

جـاد  ی و اير آب آبیاری از تبخيریهاي هرز با جلوگ علف) Alternaria alternata(اریا با بیماري لکه برگی یاآلترن
هـاي ایـن    هاي هـرز پهـن بـرگ از میزبـان        تعدادي از علف  . گردندبیماري  رطوبت در باغ می توانند سبب تشدید این         

  .بیماري نیز محسوب می گردند
  
  : مهم پستهت هايان طبیعی آفحشرات مفید و دشمنهاي هرز در رابطه با  نقش علف -9-11

واع کفـشدوزك هـا کـه از         يها     شته هاي فعال در روي علف  التوري سـبز و اـن  هرز منبع تغذیه اي مناسـبی بـراي ـب
دار بعنـوان    هرز گـل  يها هاي علف همچنین شهد گل. هاي پسته هستند، می باشند شکارگرهاي فعال و مفید در باغ     

دگی بـسیاري از آفـات مهـم پـسته             منبع تغذیه اي مناسبی براي تعدا      د زیادي از زنبورهاي پارازیتوئید مراحل مختلف زـن
  .عمل می نمایند

  
  :  آب و خاك و تغذیه ايعوامل هاي هرز در رابطه با  نقش علف-10-11

و ) نظیر کود گاو، گوسـفند و مـرغ و غیـره   (    کود دهی نامناسب و ریختن کودهاي مورد مصرف بویژه کودهاي حیوانی            
 عناصر تغذیه اي پرمصرف و کم مصرف در کف باغ و عدم استفاده از چالکود می توانـد سـبب رویـش تعـداد زیـادي از                    

 و خاك می تواند سبب رویـش تعـداد زیـادي     شوري آب آبیاري. هاي پسته گردد  با تراکم و جمعیت باال در باغ  علف ها 
اغ  دوست به ویژه انواع شور با تراکم و جمعیـت   از گیاهان شور  اال در ـب ب در آهمچنـین وجـود زه   . هـاي پـسته گـردد    ـب

  .هاي پسته گردد  باال در باغ مناطق کشت پسته می تواند سبب رویش نی با تراکم
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   : فیزیولوژیک و ناشناخته پستهعواملهاي هرز در رابطه با   نقش علف-11-11
عارضه بـرگ   ) لکه تاولی (، عارضه پزگو    )رگیریز ب (عواملی نظیر عارضه اضمحالل پوست استخوانی، عارضه قرمزو               

هـاي پـسته تـاکنون بطـور دقیـق       زردي درختان پسته از جمله عواملی هستند که علل و دالیـل پیـدایش آنهـا در بـاغ                   
هاي هرز بر روي عوامل مذکورمی تواند در تعیین دقیق علل بوجود آورنده آنهـا       بررسی نقش علف  . مشخص نشده است  

  .مفید باشد

   
   تغذیه سن سبز پسته از علف شور و زاروقو   -11-29شکل 

  
  تغذیه سن قرمز پسته از علف خرس-11-30شکل 
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 فصل دوازدهم
 

بيمه محصوالت 
كشاورزي از ديدگاه 

  اقتصادي
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  :فصل دوازدهم

  بیمه محصوالت کشاورزي از دیدگاه اقتصادي
  قات پسته کشوری موسسه تحقیئت علمیعضو هو محمد عبدالهی عزت آبادي رضا صداقت : نسندگاینو

  
  ت بیمه محصوالت کشاورزي  اهمی-1-12

بیمه کشاورزي  می تواند در صورتی که به نحو مطلوب مدیریت گردد، بخش قابل توجهی از ریـسک ناشـی از خطـرات      
از آنجا که بیمه امکان پـیش بینـی میـزان مـشخص          . را کاهش دهد  ... گوناگون مانند سرمازدگی، گرما زدگی، تگرگ و        

ایـن امـر   . ی سازد، در نتیجه عملیات کشاورزي به سمت پایداري حرکت می نماید    درآمد در یک زمان معین  را فراهم م        
اگر هدف افزایش  عملکرد در هکتار باشد؛ بیمه مـی  .  ممکن است توسط تولید واقعی و یا پرد اخت غرامت محقق گردد      

  .ف یاري رساندتواند با تامین منابع مالی الزم در موارد بروز خطر، تولید کننده را در راه رسیدن به هد
ضرورت اجراي طرح بیمه در بخش کشاورزي این است که این بخش شبیه سایر بخشها  نیاز به مکانیزم انتقال ریـسک      

همچنین جریان نقدي فعالیتهاي کـشاورزي کـه    . دارد به طوري که کشاورزان را در برابر  خطرات طبیعی  محافظت کند 
  .داري سوق دهدبه طور ذاتی نوساناتی دارد را به سمت پای

در سالهاي ایجاد خسارت، طرحهاي بیمه می توانند جایگزین مناسبی براي پرداخت اقساط وامهاي دریافتی تولیـد کننـد      
بنابراین کشاورزان می توانند توان قرض گرفتن خود را با شرکت در طرحهاي بیمه باال برده و احتمـال عـدم      . گان باشند 

 براین مؤسسات مالی و بانک ها عالقه بیشتري براي توسـعه و انتقـال اعتبـارات بـه     بنا. پرداخت وام هم کاهش می یابد 
راي  کـاربرد فنـآوري هـاي  جدیـد و            . کشاورزان نشان می دهند    در نتیجه شرکت کشاورزان در برنامه بیمه، زمینـه را ـب

  .  ارتقاي سطح  بهره وري گرددپیشرفته کردن واحد کشاورزي فراهم می نماید و این مسأله به نوبه خود می تواند باعث 
براي کاهش خطرات ذاتی موجود در بخش کشاورزي ، کشاورزان می بایست از مجموعه اي از راهبـرد هـاي مـدیریتی         

ازجملـه  راهبـرد   . استفاده نمایند که از جمله مهمترین آنها بیمه محصول است که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت             
  : موارد زیر اشاره نمودهاي مدیریتی می توان به

   تنوع کشت محصوالت؛-1
   نگهداري ذخایر مالی؛ -2 
    تکیه بر اشتغال و درآمد هاي جانبی؛ -3
   انعقاد قرارداد براي تولید و فروش؛-4
   قیمت گذاري آتی؛ -5 
   قرارداد هاي اختیار معامله آتی؛ -6
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   اجاره نهاده هاي تولیدي؛-7 
  . بیمه محصول-8 

ه طـور       )  8 تا   4موارد  (وشهاي پیشرفته مدیریت ریسک     بسیاري از ر   در کشورهاي در حال توسعه و از جمله در ایـران  ـب
  .  گسترده در دسترس نمی باشند

    براي اینکه این روشها در جامعه نهادینه شوند بازارهاي ویـژه و شـرایط مناسـب عرضـه و نیـز زیربنـا هـاي مناسـب           
متأسفانه در کشورهاي در حال توسعه بسیاري از زیربناهـاي الزم، موجـود نبـوده و       . ددفیزیکی و قانونی بایستی ایجاد گر     

بنابراین تولید کنند گان مجبور هـستند تـا بیـشتر متکـی بـه فعالیتهـاي مزرعـه اي خـود باشـند                     . یا اینکه کامل نیستند   
شـده و بهـره وري را کـاهش مـی     )  داندازه واحـ ( که این به نوبه خود مانع دستیابی به صرفه هاي مقیاس    ) 3تا  1موارد(

ل زمـانی کـه بیمـه محـصول بـا سـایر روش هـاي          . دهد و در نهایت باعث کاهش سود در بلند مدت می شـود       در مقاـب
ایـن خـود از تجربیـات    . پیشرفته کنترل ریسک همراه باشد مؤثرترین روش براي کاهش ریسک تولید و بازار مـی باشـد    

ت که همواره با بهره گیري از هر شیوه ممکن ریسک تولید را به پایین تـرین حـد      بدست آمده در کشورهاي پیشرفته اس     
  ).Hazel..,1992(ممکن کاهش داده اند

  : مشکالت کالسیک براي اجراي طرحهاي بیمه کشاورزي-2-12 
بیمـه  . بیمه خصوصی محصوالت کشاورزي خدمتی است که ارائه آن توسط بخش خصوصی مشکل به نظـر مـی رسـد         

  :خصوصی به دلیل ناتوانی بازار که  به طور عمده به دو دلیل زیر می باشد تمایلی براي ظهور ندارد کشاورزي 
بیمه گران خصوصی، در تولید محصوالت کشاورزي،  توانایی غلبه بر ریسک سیستمی ناشی از بالیـاي طبیعـی کـه                 -1

 در نظـر گـرفتن بیمـه مجـدد، محاسـبه و      حتـی بـا  . اغلب مزارع را در مناطق وسیعی تحت تأثیر قرارمی دهند را ندارنـد  
دریافت حق بیمه مناسب که بتواند جبران کننده خسارات وارده از طریق رخداد هاي با احتمال وقوع کم ولی دامنه نفـوذ            

 برابر بیمه هاي بهداشتی و یـا  20گفته می شود که برنامه هاي بیمه کشاورزي می توانند تا        . باال باشد، مشکل می باشد    
 ).Skees,  2003(ي صنعتی از قبیل بیمه اتومبیل ریسکی باشندبیمه ها

 . شوند 2 و یا مخا طرات اخالقی1اطالعات نامتقارن می توانند سبب انتخاب ناسازگار
که اینها نیز به نوبـه خـود هزینـه و ریـسک بیمـه هـاي کـشاورزي را بیـشتر از سـایر اقـسام طرحهـاي بیمـه اي مـی                   

  زار بیمه بدین مفهوم است که براي بیمه گر، هزینه تشخیص بین انتخاب ناسازگار در با.نماید
بنا براین حـق بیمـه را بـه    . متقاضیان با ریسک باال و ریسک پایین بسیار زیاد و یا اصال تشخیص آن امکان ناپذیر است       

رآورد کـردن   طور متوسط براي همه افراد یکسان در نظر می گیرد که این روش نامناسب و ناپایدار است این باعث کم     ـب
حق بیمه براي بیمه شد گان با ریسک باال و زیاد برآورد کردن آن براي  بیمه شد گان با ریسک کم براي یـک قـرارداد            

                                                             
1 -  Adverse selection 
2 - Moral Hazards 
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بنابر این طی زمان، کشاورزان با ریسک کم از بازار خرید بیمه خارج شده و بیمه گر با تعـداد زیـادي از        . همانند می شود  
ظار دریافت غرامت هاي باال را دارند باقی می ماند  و این به نوبه خـود سـود آوري بیمـه         کشاورزان با ریسک زیاد که انت     
    .گر را بشدت کاهش می دهد

مخا طرات اخالقی، اشاره به وضعیتی دارد که اجراي توأم با یارانه طرح بیمه سبب گردد کـه افـراد بیمـه شـده از انجـام           
به طور کامل فعالیتهاي مورد نظر را تغییر دهند کـه ایـن دو بـاره سـبب     مراقبتهاي مدیریتی مناسب خودداري نموده و یا   

  . درخواست غرامت هاي زیاد می گردد
در مـورد انتخـاب   . هر دو پدیده باال نوعی انتخاب افراد در شرایطی است که آنها به تولید محصول می پردازند، می باشد         

الی که در مورد مخاطرات اخالقی، انتخاب ایـن اسـت کـه اگـر     ناسازگار، انتخاب یا عدم انتخاب بیمه مطرح است؛  در ح  
هر دو مسأله کاربرد دو فرض اساسی هستند که محور تئوریهاي جدیـد اقتـصادي نامیـده       . بیمه نباشد، چگونه عمل شود    

رو هـستن            . می شوند  د مخا طرات اخالقی برگرفته از این اصل است که افراد در مواجهه با محـدودیتهایی کـه بـا آن روـب
  .انتخاب ناسازگار نیز برگرفته از این اصل است که اطالعات کمیاب و بسیار هزینه بر هستند. انتخاب منطقی می نمایند

دو مشکل اساسی اشاره شده همه بازارهاي بیمه اي را تحت تأثیر منفی خود دارند ولی بیشترین تأثیر آنها در بازار بیمـه              
سیار            محصوالت کشاورزي است به این دلیل که گ        رفتن اطالعات از مشتریان بسیار مـشکل و نظـارت بـر رفتـار آنهـا ـب

به همین دالیل اشاره شده است که بیمه خصوصی معموال در بخش بیمه محـصوالت کـشاورزي وجـود       . هزینه بر است  
د غرامـت هـ                  اي نداشته و اگر هم باشد براي کشاورزان قابل خرید نیست زیرا بیمه گر خصوصی حد اقـل بایـستی بتواـن

پرداختی را از طریق حق بیمه دریافتی جبران نماید و این مستلزم وصول حق بیمه هاي بسیار باالتر از میزانی است کـه            
  .افراد تمایل به پرداخت دارند

 مـی شـود ماننـد    1از لحاظ تاریخی بیمه خصوصی محصوالت کشاورزي در کشورهاي پیشرفته به بیمه یک خطرمحدود      
یره که براي آن امکان  تعیین حق بیمه منطقی و نیز تعیـین خـسارت و ضـایعات از نظرآمـاري              بیمه باران یا تگرگ و غ     

 را کـه بخـش   3 ویـا ضـایعات فاجعـه انگیـز    2دولت به طور ویژه زمینه اجراي بیمه با مخاطرات متعـدد       . امکان پذیر است  
مه یا با دخالت مستقیم دولت اسـت و  اجراي این نوع بی. خصوصی توانایی ورود به این عرصه را ندارد فراهم ساخته است     

معموال تجربـه  . یا با حمایت هاي غیر مستقیم به بخش خصوصی است تا حضور در این عرصه را براي آن سودآور نماید       
بدست آمده از بیمه هایی که توسط دولت اجرا شده است نشان داده است که این طرحها  از نظـر اقتـصادي، همـراه بـا               

این چنین برنامه هـا همـواره بـا عـدم تناسـب      .  اند ولی سطح زیر پوشش بیمه افزایش یافته است         زیان براي دولت بوده   
  .دریافتی حق بیمه و غرامت درخواستی متقاضیان و نیز یارانه هاي قابل توجه دولتی همراه بوده است

                                                             
1 - Single peril 
2 - Multiple perils 
3 - - Catastrophic loss  
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سه و     مان)  توسـعه یافتـه  ( در مدلهاي  بیمه کشاورزي که در تعدادي از کشورهاي با درآمد باال         نـد آمریکـا، اسـپانیا، فراـن
  :ایتالیا وجود دارد دولت چند هدف زیر را دنبال می کند

  دادن یارانه به حق بیمه کشاورزان؛ -1
یارانه عملیاتی به بیمه گران بخش خصوصی به منظور جبران بخشی از هزینه هاي اجرایی بیمه هاي منعقد شده بـا                  -2

 کشاورزان؛
 .پرداخت یارانه به بیمه مجدد -3

ه بر این زمانی که برنامه هاي بیمه دولتی وجود داشته باشد براي شرکتهاي خصوصی بیمه مشکل خواهـد بـود تـا                عالو
  .را معرفی کنند) بیمه( روشهاي  جدید مبارزه با ریسک 

د بـه                از جمله جنبه هاي مثبت برنامه هاي بیمه اي که توسط دولت حمایت شوند، این است که ایـن حمایتهـا مـی تواـن
یک جایگزین براي پرداخت به  کشاورزان در دوره زمانی پس از مذاکرات دور اروگوئه،مربوط به سـازمان تجـارت        عنوان  

  . در این دور از مذاکرات توافق گردید تا تمام حمایتهاي مستقیم به کشاورزان حذف گردد. جهانی باشد
ظر مالی با کمبود مواجـه انـد وایـن عمـدتا      به طور خالصه می توان گفت که برنامه هاي بیمه کشاورزي سنتی همه از ن     

تا کنون هیچ برنامه بیمـه کـشاورزي در   . به دلیل هزینه هاي اجرایی باال، انتخاب ناسازگار ومخا طرات اخالقی می باشد   
ق حـق بیمـه دریـافتی نبـوده                  دنیا قادر به تأمین منابع مالی براي پرداخت غرامت و هزینه هـاي جـاري اجرایـی از طرـی

در همین خصوص نسبت مجموع غرامت پرداختی و هزینه هاي اجرایـی بـه حـق بیمـه، در     ). Skees,  2003(است
-81این نسبت در برزیل بـراي دوره زمـانی   . کشورهاي مختلف و در دوره هاي زمانی مختلف مؤید همین واقعیت است    

راي دوره زمـانی       57/4 معادل   1975   1947-77 بـراي دوره زمـانی    ، درژاپـن 80/2 معـادل  1970-89 ،در کاسـتاریکا ـب
راي دوره   56/4 معادل 1985-89 و براي دوره زمانی 60/2معادل    ،در فیلیپـین  65/3 معـادل  1980-89 ، در مکزیـک ـب

 معـادل  1999و در سـال  42/2 معادل 1980-89 ، در آمریکا براي دوره زمانی       74/5 معادل   1981-89براي دوره زمانی    
  ).    Skees,  2003(گزارش شده است67/3

ه پرداخـت       آن چیزي که مسأله را پیچیده می سازد این است که به دو دلیل زیر معموال تقاضا و به طور دقیق تر تمایل ـب
ه  زیـادي بـراي برنامـه            براي بیمه کمتر از میزان واقعی آن است و در نتیجه دولتها را مجبور می نماید که همـواره یاراـن

  :هاي  بیمه پرداخت نمایند
و سازمانهاي بین المللی سعی دارند تا با کمکهاي خود در قالب مدیریت ریسک درآمدي  پس از بروز خسارت            دولتها   -1

راي حمایـت       .هاي ناگهانی به کمک کشاورزان آمده و بخشی از خسارت را جبران نماینـد          ایـن کمـک هـا در تئـوري ـب
مده، به صورت بخشش بدهی آنها به نظام کشاورزان خسارت دیده با وضعیت مالی نامناسب طراحی میشوند و به طور ع           

از آنجا که بیشتر افرادي که از وامهاي بانکی استفاده می کننـد، افـرادي هـستند کـه از تـوان مـالی نـسبتا             . بانکی است 
مناسب و قدرت تأمین وثیقه برخوردارند؛ لذا نه تنها هدف اصلی دنبال نمی شود، بلکه تمایل به پرداخـت بـراي بیمـه را                

  ).Skees, 2003(هش می دهد بشدت کا
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از آنجا  که پرداخت کمک هاي مالی یاد شده در بند اول به صورت کامال مجانی است، بنابراین کشاورزان انتظـار در              -2
  . یافت این کمک ها را دارند و این نیز در کاهش تمایل به پرداخت آنها بی تاثیر نیست

ه خـود ریـسک تـصمیم     مهمترین نکته در این زمینه طبیعت غیر شفاف کمک ها   ي مالی اشاره شده باال است که به نوـب
اصوال قوانین و مقررات مربوطه بایـستی  . گیري را براي تولید کنند گان در خصوص خرید بیمه و مبلغ آن را باال می برد               

ده و بـه اتخـاذ   به گونه اي شفاف تهیه شوند تا تولید کنندگان بتوانند هزینه واقعی ریسکی را که با آن مواجهند تخمین ز      
  . یک تصمیم آگاهانه براي خرید بیمه مناسب بپردازند

  : نوآوریها در بیمه کشاورزي-12 -3
راي مبـارزه بـا ریـسک در            پیشرفتهاي مالی و مربوط به فن آوري اخیر در بازارهاي بیمه می تواند به عنوان جـایگزین ـب

ست    بازارهاي س. کشاورزي باشد؛ بخصوص در مورد ریسک آب و هوایی         رمایه را می توان یکی از راه حلهـاي مـالی داـن
افزایش خسارات ناشی از بالیـاي طبیعـی و احـساس    . که بیمه کشاورزي را براي تولید کنندگان در دسترس نموده است     

بیـشتر ایـن   . نیاز بیشتر براي برآورد خسارات وارد شده سبب پیشرفت هـاي خـوب فنـاوري در ایـن زمینـه شـده اسـت                    
از جمله می توان به مـاهواره  . وط به فناوري به عملکرد شاخص هاي تخمین توزیع احتمال گره می خورد         نوآوریهاي مرب 

ویژگـی پـارامتریکی   . هاي هواشناسی، ماهواره هاي تصویر سازي و سیستم هاي رایانه اي هـشدار دهنـده اشـاره نمـود        
ز محدودیت هاي سنتی موجـود بـر سـر راه    وسایل متکی به شاخص و نیز پیشرفتهاي فناوري سبب شده اند تا بسیاري ا  

بیمه کشاورزي از قبیل  هزینه هاي باالي اجرایی، مخاطرات اخالقی، انتخاب ناسازگار و اطالعات ناقص و نامتناسـب را   
  ). Sedaghat, 2005(کاهش دهند

  :معموال این نوآوریها در دو گروه جاي می گیرند
رداخت غرامت در قراردادهایی که بر ایـن اسـاس طراحـی شـده انـد      مبنا براي پ: شاخص هاي آب و هوایی و اقلیمی     -1

اد، طوفـان و غیـره مـی         دگی، ـب همان وقوع رخدادهاي آب و هوایی از پیش مشخص شده،  از قبیل درجه حـرارت، بارـن
  .باشد

مبنا براي پرداخت غرامت در قراردادهـایی کـه بـر ایـن اسـاس طراحـی شـده انـد         :  شاخص هاي مربوط به عملکرد    -2
ابتدا مناطق معموال در سـطح منطقـه یـا    . وسط عملکرد منطقه اي  در مناطق مشخص و از قبل تعیین شده می باشد             مت

بخش مشخص شده و در صورتی که عملکرد آن منطقه یا بخش خاص براي یک محصول از یک حد قابل قبول کمتـر     
 .باشد در این صورت غرامت بر اساس قرارداد شکل گرفته پرداخت می شود

  :اصول پایه که به هنگام ارائه بیمه باید رعایت شوند-4-12
  :بر گرفته از مرور بیمه محصوالت در دنیا  موارد زیر پیشنهاد شده است) Hazel, 1992(بر اساس نظر هیزل

  بیمه گر باید از نظر مالی پاسخگوي امورات خود باشد و از وزارت کشاورزي مستقل باشد؛ -1
 اي بیمه اي باشد نه ریسک ناشی از ضعف مدیریت؛بیمه باید پوشش دهنده ریسک ه -2
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 فرانشیز بیمه یا منابع کسر پذیر، همانند سهم بیمه شده در خسارت بایستی استفاده شود؛ -3
 توجه شود تا تشویق هاي الزم براي بیمه گردر نظر گرفته شود تا ریسک را توزیع کند؛ -4
 شرکت در طرحهاي بیمه اي باید اختیاري باشد؛ -5
 د نباید بعنوان مبناي پرداخت به بیمه شدگان باشد؛متوسط عملکر -6
  .تشویق هاي الزم باید در جهت کنترل هزینه هاي اجراي طرحهاي بیمه وجود داشته باشد -7

از یک دیدگاه سنتی به موضوع شرایط مورد نیاز براي بیمه خطرات نگاه کرده و به موارد زیـر  ) Rejda., 1995(رجدا 
  :پرداخته است

در این صورت وجود تعداد قابل تـوجهی از واحـد هـاي همگـن و     : ادي واحد هاي تولید، مورد نظر باشندباید تعداد زی  -1
ه نمایـد           اگـر  . غیر وابسته سبب می شود تا اصل  تعداد زیاد افراد بتواند یک برآورد دقیق از تلفات آینـده محـصول را اراـئ

ن شود در این صـورت اسـت کـه مـشکل انتخـاب      یک سیستم طبقه بندي نتواند سبب تفکیک افراد به گروه هاي همگ   
  .ناسازگار سبب می شود تا به طور عمده افراد با ریسک باال در طرحهاي بیمه اي مشارکت کنند

خطرات بایستی ناشی از شانس و یا تصادف باشند نه به دلیل مـدیریت        : فقط تلفات تصادفی و غیر عمدي بیمه شوند        -2
میمات مدیریتی سبب تغییر معنی دار در احتمال بـروز تلفـات محـصول گـردد در     اگر به دلیل خرید بیمه تص. غیر صحیح 

در این صورت میزان غرامت وصول شده و در نتیجـه میـزان   . این صورت است که اصل مخاطرات اخالقی بروز می کند  
ـته باشـند ر               ا کـاهش مـی   حق بیمه افزایش می یابد و در نتیجه تقاضاي بیمه از طرف افرادي که مدیریت مناسـبی داش

 .دهد
اگر تلفات بین واحد هاي بیمه شده به طرز مثبـت بـه  هـم مـرتبط         : تلفات ناشی از فجایع طبیعی نباید مد نظر باشد         -3

دو روش که در این صورت می توانند عملـی باشـند   . قانون تعداد زیاد نمی تواند عمل کند      ) ریسک سیستمی باشد  (باشند
 .از نظر جغرافیایی است یکی بیمه مجدد و دیگري تفکیک واحد ها 

براي تعیین حق بیمه فرد بایستی بتواند تا هم متوسط تعداد دفعـات و هـم         : قابل محاسبه بودن شانس ایجاد خسارت      -4
ریسکهاي با احتمال وقوع کم ولی میزان زیاد یکی از موانع اساسی بـراي تعیـین        . متوسط شدت خسارت را برآورد نماید     

 .میزان حق بیمه هستند
شانس وقـوع خـسارت بایـستی    . میزان حق بیمه نبایست به گونه اي باشد تا از توان افراد بر نیاید:  اقتصاديحق بیمه  -5

ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که در شرایطی که احتمال وقـوع یـک        . مد نظر باشد تا سبب برآورد باالي حق بیمه نشود         
معمول واحد کشاورزي لحاظ می گردد به جاي ایـن کـه   پدیده زیاد است میزان خسارت به عنوان بخشی از هزینه هاي        

اگر چه احتمال خسارت نباید زیاد باشـد امـا پتانـسیل ایجـاد        . بتوان از آن به عنوان ریسکی یاد کرد که قابل انتقال باشد           
. خسارت بایستی از نظر اقتصادي معنی دار باشد در غیر این صورت معمـوال تقاضـایی بـراي ان وجـود نخواهـد داشـت               

سیاري از ریسک هاي کشاورزي از جمله ریسک هاي ناشی از بالیاي طبیعی به صورت سیستمی و یا  وابسته هـستند            ب
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اینجاست کـه در بیـشتر   . و بنابراین بنا به نظریه سنتی بیمه عملکرد محصوالت قابل بیمه شدن در این شرایط نمی باشد  
 . جوامع از کمکهاي سنگین دولتی بهره می گیرند

 :قش مدیریت ریسک در کشاورزي ن-5-12 
از آنجا که اینده با دقت قابل پیش بینی نیست  لذا ریسک می بایست در فرآیند تـصمیم گیـري توسـط کـشاورز لحـاظ               

آب و هـوا، تولیـد و قیمـت    : بسیاري از موارد هستند که تصمیم گیران نمی توانند براحتی پیش بینی نمایند ماننـد              . گردد
فاصله تغییرات و نوسـانات در هـر یـک از    .  نرخ هاي بهره ، سیاستها ، قوانین و مقررات دولتی       محصول، هزینه نهاده ها،   

همچنین وجـود ریـسک امکـا ن تـصمیم گیـري      . موارد بیان شده می تواند بر بازدهی اقتصادي مزرعه تأثیر داشته باشد   
د توسـعه واحـد     ریسک را نمی توان حذف نمـود    . منطقی بلند مدت در کشاورزي را محدود می سازد         و وجـود آن میتواـن

  .کشاورزي را اگر مدیریت الزم بکار برده نشود به تعویق بیندازد
متنوع سازي در سیستم تولید و یا در استفاده از نیـروي کـار   .  مدیران مزرعه راههاي متعددي براي غلبه بر ریسک دارند    

البته متنوع سازي براي تولید کننـده  . ساب می آیدخانوادگی براي فعالیتهاي درون و برون مزرعه یک روش معمول به ح     
  .هزینه اي دارد و آن از دست دادن  درآمد باالتري است که در نتیجه تخصص گرایی می توانست کسب شود

منظور از ذخیره احتیاطی این است که  اگـر  .     یکی دیگر از راههاي موجود نگهداري و استفاده از ذخیره احتیاطی است     
یم بگیرد تا از اعتبارات قابل دریافت، فعال خودداري کند، در یک سیستم سالم اقتـصادي فرصـت بیـشتري               کشاورز تصم 

در این جـا نیـز نگهـداري    . برایش فراهم می شود تا  به هنگام مواجهه با خطرات طبیعی از اعتبارات الزم بهره مند شود      
رصتی دارد که می توان گفت آن در واقع همـان میـزان    اعتبارات براي زمان رخداد بالیاي طبیعی براي کشاورز هزینه ف         

  .افزایش محصولی است که در صورت استفاده بهینه از اعتبارات می توانست بدست آورد
یعنی اینکه اگر نظـام بـانکی متوجـه شـود کـه عـدم         .  در بسیاري از موارد تعدیل و تطبیق در بخش بانکی رخ می دهد            

یاي طبیعی  مربوط است، بنابراین به طور معمول یا اعتبـارات را جیـره بنـدي مـی       پرداخت وامها به خطرات ناشی از بال      
بنابراین گفته می شود کـه ریـسک موجـود در بخـش کـشاورزي      . نماید و یا یک پیش پرداخت اعتباري را طلب می کند 

اعتبـارات مناسـب   بـا وصـول   . یکی از موانع توسعه بازارهاي مالی در بسیاري از کشورهاي در حـال توسـعه مـی باشـند        
کشاورز می تواند فناوري هاي جدید را بکار گیرد و ریسک باالتري را که همراه با توسعه سیستم کشاورزي اسـت پـذیرا     

زمـانی کـه مکـانیزم مناسـب     . اگر کشاورز دسترسی به اعتبار داشته باشد می تواند ریسک را مدیریت بهتري نماید          . شود
ه عبـارتی خـدمات اضـافی      . اشد، اقتصاددانان بازار مالی را غیر کامل می دانندبراي انتقال  ریسک  وجود نداشته ب      ویـا ـب

راي مـدیریت و انتقـال ریـسک در     . دیگري می بایست در بازار باشند که در حال حاظر نمی باشند    بازارهاي مالی مؤثر ـب
  :نتظار داشتاگر چنین بازارهاي مالی وجود داشته باشند می توان ا. سراسر دنیا محدود می باشند

  دسترسی به اعتبارات ارزان و مناسب براي متقاضیان؛ -1
 تسریع در فرآیند استفاده و کاربرد تکنولوژیهاي جدید؛ -2
 تخصص گرایی بیشتر در تولید محصوالت کشاورزي، -3
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  .انعطاف پذیري و تطبیق بیشتر با شرایط موجود در بخش کشاورزي -4
بیمه محصول می تواند اجازه درگیر شدن با تولید محصوالت جدیـد را بـه   بسیاري از اقتصاد دانان بر این باور هستند که  

البته توجه جدي می طلبد تا کشاورزان حق بیمه اولیه اي نزدیک بـه  . کشاورز بدهد و این به نفع کل اقتصاد کشور است        
وق طـرفین را محـدود   حق بیمه واقعی را بپردازند و قرارداد منعقده بایستی به گونه اي باشد کـه امکـان تجـاوز بـه حقـ                 

راي افـزایش رفـاه          . ساخته و یا از بین ببرد      این دو شرط الزمه یک برنامه مدیریت ریسک پایدار هستند و نیز زمینـه را ـب
  .اجتماعی فراهم می سازند

اگر کشاورزان را بخواهیم با ارائه یارانه هاي کالن در مقابل ریسک محافظت کنیم عـدم کـارایی معنـی دار در سیـستم             
اگر قرارداد بیمه قابل نقض باشد، لذا در این صورت انگیـزه زیـادي بـراي عرضـه و تقاضـاي بیمـه وجـود            . ید می آید  پد

حتی با وجود دادن یارانه کشاورزان با ریسک کمتر اعالم می کنند که بیمه براي آنها هزینـه آور اسـت و         . نخواهد داشت 
  .را براي آنهایی که از قانون تبعیت کرده ا ند در برداشته استنتیجه این که نقض قرارداد توسط گروهی نرخ باالتري 

در مجموع می توان بیان کرد که بازارهاي بیمه ریسک موجود براي جامعـه در یـک مقیـا س کلـی را بیـشتر از  جمـع                  
ریسک موجود براي افراد کاهش می دهند و در نتیجه هزینه کلی مدیریت ریـسک بـا فراگیـر شـدن نظـام بیمـه بـراي           

این چیزي نیست جز همان تئوري کالسیک قانون اعداد زیاد کـه چنـین بیـان        . امعه با شدت بیشتري کاهش می یابد      ج
)( واریانس یک عدد انباشته کمتر از واریانس تعداد زیادي اعداد است که آن عدد انباشـته را ایجـاد کـرده انـد       (میشود که   

Sedaghat, 2005.(  
  :حث بیمه محصوالت کشاورزي بایستی مورد توجه قرار گیرد مهمترین مواردي که در مب-12 - 6 
شکل گیري بیمه کامال خصوصی و کارا در کشاورزي از یک طرف  به دلیل ریسک به نسبت زیـاد و مـواردي چـون              -1

سیار     انتخاب ناسازگار و مخاطرات اخالقی و از طرف دیگر به دلیل عدم توانایی کشاورزان در پرداخت حق بیمه واقعـی ـب
براي محصول پسته به دلیل مواجهه با ریسک هاي متعدد در طول سال نیز ایـن مـسأله از اهمیـت ویـژه                 .  است مشکل

در ایـن  . لذا دولت کماکان می بایست به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از بیمه کـشاورزي حمایـت کنـد                . برخوردار است 
انند در بلند مدت به فعالیت کارا ادامه دهنـد بایـد حـق      راستا باید توجه داشت که  شرکتهاي بیمه بایستی براي اینکه بتو           

یارانـه  ( براي باال بردن تمایل به پرداخت و قدرت خرید بیمـه دادن اعتبـارات بـا بهـره کـم               . بیمه واقعی را دریافت کنند    
 در صورت عـدم بـروز خـسارت ایـن اعتبـارات پـس از          . فقط براي خرید بیمه در زمان مناسب توصیه می شود         ) اعتباري

برداشت محصول می بایست برگردانده شوند و در صورت بروز خسارت اعتبار داده شده می بایست از میزان کل غرامـت        
 . قابل پرداخت کسر و مابه التفاوت آن به کشاورز پرداخت گردد

 یکی از مسائلی که تقاضا براي بیمه در بخش کشاورزي را کاهش می دهد، حمایت هاي غیر شفاف و بـدون برنامـه         -2
ب وام هـاي بـال عـوض و مقطعـی مـی باشـند،            . دولت از بخش کشاورزي است     از آنجا که اغلب این حمایت ها در قاـل

توصیه می شود تا جهت تشویق کـشاورزان بـه    . بنابراین قدرت تصمیم گیري براي خرید بیمه را تحت تأثیر قرار میدهد           
ونه حمایت ها به صورت کامال هدفدار و برنامه ریزي شـده  خرید بیمه و افزایش تمایل به پرداخت آنها براي بیمه، این گ        
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صورت گیرد و شاید یکی از مؤثرترین و ساده ترین راه حمایت از طریق دادن همان اعتبارات یارانه اي باشد کـه در بنـد            
فـت کـه   البته اگر هدف شفاف سازي حمایت ها باشد شیوه هاي متعدد حمایتی دیگري  را میتـوان یا .  به آن اشاره شد 1

منافع حاصله به همه کشاورزان و نه تنها گروه هاي با نفوذ که از رانتهاي حاصل از عدم شـفافیت در سیاسـتها و برنامـه            
فرصت پرداختن به همه راههاي حمایت در حوصله این نوشتار نمی باشد و در جاي خود مـی   . ها استفاده می کنند برسد    

 .   توان به آن پرداخت
حق بیمه واقعی به گونه اي که ضمن پوشـش دادن هزینـه هـاي عملیـاتی شـرکتهاي بیمـه اي           محاسبه و دریافت       -3

 براي این منظور می بایست؛. زمینه پرداخت به موقع غرامت درخواستی را فراهم کند بسیار مهم است
 متقاضیان به گروههاي همگن از نظر ریسک درآمدي تقسیم بندي شوند؛) الف
  ناشی از شانس و تصادف باشد نه ناشی از سوء مدیریت؛ تنها ریسکی بیمه شود که) ب
ریسکهاي فراگیر و سیستمی که معموال امکان برآورد شانس وقوع آنها دشوار است را بایستی از ریـسکهاي منطقـه               )  ج

  اي و غیر وابسته جدا کرد و خسارت را به نوعی جبران نمود که در بلند مدت مانعی براي تقاضاي بیمه نباشد؛ 
 وجود یک بانک اطالعاتی کامل براي جمع آوري اطالعات، استفاده از کارشناسان مجرب بـراي تحلیـل آمـاري ایـن      )د

اطالعات و فرهنگ سازي بین کشاورزان براي دادن اطالعات مورد نیاز، بسیار مهم است زیرا در نهایت بر پایـه همـین                
از جمله آمار و اطالعات مور نیاز را مـی تـوان بـه    . تتحلیل آماري است که می توان به یک حق بیمه منطقی دست یاف      

 .برآورد عملکرد مورد انتظار،عملکرد واقعی بدست آمده، برآورد توزیع عملکرد و واریانس آن اشاره کرد
از جمله روشهاي ساده و عملی مدیریتی مقابله با ریسک که متأسفانه در کشور ما  هرگز اجرا نشده است نگهـداري و    -4

نظام اعتبـاري کـشاورزي مـی توانـد شـرایطی را فـراهم کنـد کـه         .  ذخیره احتیاطی به هنگام بروز خطر است    استفاده از 
ه هنگـام مواجهـه بـا                 کشاورز اگر در طول زمان از سهم خود براي وصول  وام صرف نظر کند خیلـی راحـت و سـریع ـب

راي سـال آتـی و حتـی     در این صورت است که کشاورز . ریسک بتواند از اعتبارات الزم استفاده کند       توانایی خرید بیمه ـب
د        در ایـن  . پرداخت حق بیمه واقعی را پیدا می کند و در نتیجه ریسک عدم بازپرداخت اقساط وامها نیـز کـاهش مـی یاـب

راستا توصیه می شود تا جهت فراهم کردن تسهیالت اعتباري مناسب و به موقـع از یـک طـرف و کـاهش بروکراسـی                  
البته براي ایـن کـار نیـاز بـه     .  کشاورزي از طرف دیگر کارتهاي اعتباري به کشاورزان ارائه شوند          حاکم بر نظام اعتبارات   

. کار کارشناسی کافی وجود دارد تا میزان اعتباري را که می توان در طول سال بـه یـک کـشاورز داد دقیقـا تعیـین شـود          
 اجتمـاعی و  -از ابعـاد مختلـف اقتـصادي    همچنین بایستی مطالعات الزم براي فراهم سـازي زیرسـاختهاي مـورد نیـاز               

 .فرهنگی انجام گردد
الزمه پایداري نظام بیمه این است که شرایط براي پرداخت حق بیمه واقعی فراهم شود و نیز امکان تجـاوز بـه حـق           -5

فـراد  عدم توجه به مورد اخیر باعث می شود تا زمینه براي دخالـت ا   . طرفین محدود شده و قرارداد بیمه قابل نقض نباشد        
با نفوذ در سیستم بیمه و دریافت غرامتهاي بیشتر از حد واقعی فراهم شود که این در کوتاه مدت به نفع این گـروه اسـت     

چرا که بر اساس یک اصل کلی پذیرفته شده به نفع کل افـراد  . ولی در بلند مدت در جهت منافع هیچ گروهی نمی باشد    
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منافع گروهی خاص و در صورت فراگیر بودن بیمـه اسـت کـه هزینـه کلـی      جامعه است تا بیمه فراگیر باشد نه در جهت  
 . مدیریت ریسک کاهش یافته و زمینه براي پایداري آن فراهم می شود

براي حل مشکل انتخاب ناسازگار توصیه می شود تا بیمه براي محصوالت زراعی چند هفته قبـل از کاشـت و بـراي           -6
در ایـن صـورت   . ز برداشت محصول جاري براي سال بعد خریـداري گـردد    محصوالت باغی در پایان سال و حتی قبل ا        

 .شانس اینکه کشاورز بیمه را فقط در زمانی که احتمال خطر از حد متعارف بیشتر است خریداري کند ،کاهش می دهد
ان  انتخاب ناسازگار در بیمه محصول پسته بسیار محتمل است و این مـی توانـد در نتیجـه پدیـده سـال آوري درختـ         -7

پسته،حساسیت برخی واریته ها به بیماریهاي خاص مانند بیماریهاي قـارچی، تـاثیر بافـت خـاك و سیـستمهاي آبیـاري          
بنا براین لزوم توجه به این مسائل اگر چه متضمن صرف هزینه بـاالتر مـی        . باشد... مختلف بر شیوع بیماریهاي خاص و     

 .باشد ولی کارائی و پایداري بیمه را باال می برد
بـراي  . روز مخاطرات اخالقی نیز یکی از مواردي است که می تواند به عنوان مانعی براي پایداري نظام بیمـه باشـد           ب -8

در ایـن صـورت اگـر کـشاورز پـیش      . کاهش مخاطرات اخالقی می توان بیمه درآمد بجاي بیمه عملکرد را توصیه نمود          
 این پیش بینی سبب تغییر قابل مالحظـه در رفتـار   بینی کند که قیمت محصول در یک سال خاص  بسیار پایین می آید         

چرا که کـشاورز بـا خریـد بیمـه     . مدیریتی فرد به گونه اي که عملکرد محصول را به طور معنی داري کم کند نمی شود    
البتـه ایـن مـشکل بیـشتر بـراي      . درآمدي هم کاهش قیمت و هم کاهش عملکرد را به طور یکجـا بیمـه نمـوده اسـت        

انات قیمتی شدید مانند میوه جات ، سبزیجات و سایر محصوالتی که قابلیت انبارداري براي آنهـا کـم              محصوالت با نوس  
البته مشکلی کـه سـبب مـی    . است پیش می آید تا محصولی مثل پسته که قابلیت انبارداري مناسب براي آن وجود دارد            

ریع محصول سال جـاري و هزینـه کـردن بخـش     شود تا این مسأله را نتوان کامال نادیده گرفت، مسأله نیاز به فروش س      
ه ایـن نیـاز پاسـخ                . زیادي از آن در باغات پسته میباشد       ا درك صـحیح از مـسأله ـب اگر نظام اعتبارات کشاورزي بتواند ـب

 . مناسب دهد مشکل مخاطرات اخالقی به حداقل ممکن می رسد
جاي یکساله، مؤثر باشد و دلیـل اساسـی آن     براي افزایش تقاضاي بیمه به نظر می رسد، طراحی بیمه چندین ساله ب             -9

با توجه به این کـه ایـن گونـه    . این است که در این صورت خطرات مربوط به بعد از برداشت محصول نیز بیمه می شوند     
خطرات بیشتر تهدید کننده درختان پسته بجاي محصول آن هستند، بنا براین انگیـزه بـاالتري را بـراي پـذیرش بیمـه                     

سیار             . فراهم می کند   از طرفی با بیمه چندین ساله خطر بروز انتخاب ناسازگار که بخـصوص در بیمـه محـصول پـسته ـب
 .محتمل است، به شدت کاهش می یابد و بنا بر این کارائی و پایداري را افزایش می دهد

بب شـده  از آنجا که گردآوري آمار و اطالعات از خسارت بسیار پر هزینه و وقت گیر است و همین مسأله گاهی سـ       -10
است تا  پرداخت غرامت را هم با مشکل مواجه سازد، بنا بر این به نظر می رسد در بلند مدت با فرهنگ سـازي مناسـب     
بتوان افراد را تشویق نمود تا گزارش واقعی خسارت را خودشان اعالم کنند و مأمورین و کارشناسـان بیمـه بیـشتر آمـار،              

 تنها در مواردي که بین برآورد منطقه اي انجام شده با گـزارش افـراد تفـاوت         .خسارت کلی و منطقه اي را برآورد نمایند       
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زیادي باشد نیاز به بررسی و کنترل مجدد می باشد و هزینه عملیاتی بیمه گر بشدت کاهش می یابد و البته اگر کـشاورز        
 . بداند که نظارت و کنترل وجود دارد، همین میزان کم نیز به حد اقل می رسد 

  :مروري بر تحقیقات انجام شده در مورد بیمه محصول پسته -12- 7
مطالعات انجام شده نشان می دهد که نوسانات درآمدي پسته کاران ایران باال بوده و کشاورزان توانایی پـیش بینـی              

 بـرآورد شـده    درصد5/24بطوري که ضریب تغییر نوسانات ریسکی درآمدي پسته کاران برابر با          . و مقابله با آن را ندارند     
بررسی اجزاي ایجاد کنندة نوسانات درآمدي نشان می دهد که نوسانات قیمت پسته وعملکـرد در هکتـار آن، هـر           . است

 بررسی هاي بیشتر نشان داده است که از مجموع کل نوسانات درآمـدي پـسته   .دو درایجاد تغییرات درآمدي موثر هستند  
بـه عبـارت   .  درصد آن در رابطه با نوسـانات قیمـت پـسته اسـت    18 بوده و  درصد آن مربوط به تغییرات تولید    82کاران،  

دیگر نقش تغییرات غیر قابل پیش بینی عملکرد در هکتار پسته در ایجاد نوسانات درآمدي پسته کاران بسیار بـا اهمیـت             
ه کواریـانس پـایین بـین    عالوه بر این، مطالعات مذکور بر این تاکید دارند که بـا توجـه بـ      . تر از نوسانات قیمت می باشد     

به عبارت دیگر در زمان هاي کاهش تولیـد پـسته،   . ، تامین طبیعی نیز کارساز نمی باشد    ) درصد -13(عملکرد و قیمت        
ذا الزم  . افزایش قابل مالحظه قیمت اتفاق نمی افتد تا بتواند آن را جبران نموده و مانع از ایجاد نوسانات درآمدي گردد       ـل

ه طـور همزمـان مقابلـه نمـود و ایـن مـسئله در مـورد          است که با هریک از   دو منبع نوسانات، یعنی عملکرد و قیمـت، ـب
  ).  1381عبدالهی عزت آبادي ،  (نوسانات تولید از اهمیت بیشتري برخوردار است 

انات   به عبارت دیگر، براي حذف کامل ریسک حاصل از نوسانات درآمدي، بایستی از مجموعه اي از ابزار کاهنـدة نوسـ    
بنـابراین اسـتفاده همزمـان از بیمـۀ     . قیمت و عملکرد بطور همزمان استفاده نمود و تنها استفاده از یک ابزار کافی نیست  

  ).1381عبدالهی عزت آبادي،  و  نجفی (پسته و بورس این محصول احساس می شود
رح در ایـران بررسـی شـد نتـایج ایـن           با توجه به اهمیت بیمه محصول، در مطالعۀ دیگري امکان استفاده از ایـن طـ      

د ابـزار مناسـبی       مطالعه نشان داد که با توجه به ریسک سیستمی پایین عملکرد در هکتار محصول پسته ، بیمه مـی تواـن
  ).1383عبدالهی عزت آبادي،  و  نجفی (در جهت کاهش نوسانات درآمدي ناشی از ریسک تولید باشد

 و امکان استفاده از طرح بیمه در جهـت کـاهش نوسـانات درآمـدي ناشـی از                   هر چند که در مطالعات فوق ضرورت      
گیـري درجـه موفقیـت ایـن طـرح        تغییرات عملکرد محصول پسته به اثبات می رسد، اما مطالعات عملی در جهت اندازه             

  .تواند  اولین گام در این جهت باشد ارزیابی طرح  بیمۀ محصول پسته می. صورت نگرفته است
حصول پسته که براي تشویق پسته کاران جهت بیمۀ محصول پـسته اجـرا مـی شـود، طرحـی یارانـه دار و            طرح بیمه م  

طرح  بیمۀ محصول پسته، بیمۀ تمام خطر نبوده وتنها خطرات خاصی چـون سـرمازدگی، گرمـازدگی،    . ارزان قیمت است 
پرداخت خسارت و در نتیجه حـق بیمـه   طرح مذکور داراي سطوح مختلف . طوفان و عدم تامین نیاز سرمایی را در بردارد       

توسـط کـشاورز   %) 8/1یعنـی  ( درصد بـوده کـه تنهـا نیمـی ازآن     6/3نرخ بیمه در این طرح برابر با       . هاي متفاوت است  
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یعنـی  . این طرح، بیمۀ شخصی بوده و تشخیص پرداخت خسارت بصورت کارشناسی صورت می گیرد           . پرداخت می شود  
  . شده، میزان خسارت قابل پرداخت را تشخیص داده واین پرداخت صورت می گیردکارشناس با مراجعه به باغ بیمه

عـدم وجـود   .   از طرفی بر خالف اکثر بیمه گذاران، کشاورزان به طور مشابه در معرض خطر و ریسک قرار نگرفتـه انـد        
.  ناسـازگار مـی شـود   اطالعات متقارن بیمه گران و بیمه گذاران کشاورزي در ایـن زمینـه باعـث ایجـاد پدیـدة انتخـاب           

 اما شـرکتهاي بیمـه بـه چنـین اطالعـاتی      ،کشاورزان ممکن است دانش کافی دربارة موقعیت ریسکی خود داشته باشند          
اال در طـرح هـاي بیمـه      . دسترسی ندارند  پدیدة انتخاب ناسازگار باعث می شود که تنها کشاورزان با موقعیت ریـسکی ـب

Ahsan, et a(یمه با زیان و ضرر مواجه شوندشرکت نمایند  و بدین ترتیب شرکت هاي ب l., 1982.(  سیار   مسئله ـب
در این رابطه فـرد بیمـه گـذار بـا مراقبتهـاي کمتـر       . مهم دیگر در بیمۀ محصوالت کشاورزي پدیدة  خطر اخالقی است  

ه عنـوان اسـتفاده   در ادبیات مربوطه، خطر اخالقی ب. دهد نسبت به فرد  بیمه نشده، امکان دریافت خسارت را افزایش می   
خطر اخالقـی بـه علـت  وجـود اطالعـات نـا       . از نهاده  ها در سطحی متفاوت از اندازة بهینه  اجتماعی مطرح می باشد            

گر نتواند فعالیت هاي بیمه گذار  را تحت نظر  داشته باشد و بیمه گذار پس از خریـد طـرح    اگر بیمه . متقارن رخ می دهد   
این مـسئله  . کند، خطر اخالقی گریز ناپذیر استمی  ایش احتمال دریافت خسارت عوض      بیمه رفتار خود را در  جهت افز       

به طور کلی می توان گفت که انتخـاب ناسـازگار بـه عنـوان اطالعـات         . باعث وارد آمدن زیان به شرکت بیمه می گردد        
  .Quiggin et al., 1993)(مخفی مطرح بوده در حالیکه خطر اخالقی به  صورت فعالیت مخفی شناخته می شود

  با توجه به مطالب باال می توان گفت که طرح بیمۀ محصوالت کشاورزي با سه مشکل عمدة ریسک سیستمی تولیـد،               
راي شـرکتهاي بیمـه بـاال      این.خطر اخالقی و انتخاب ناسازگار روبرو می باشد      عوامل باعث شده است تا نسبت زیـان ـب

ت از         رفته، میزان مشارکت در این طرحها را کاهش دا         ده و در نتیجه امکان حیات طرحهاي بیمـه را بـدون حمایـت دوـل
ه طرحهـاي بیمـۀ              . بین ببرد  در سالهاي اخیر مطالعات گـسترده اي بـراي بررسـی علـل عـدم توانـایی بـازار جهـت اراـئ

ین سـه مـشکل  فـوق    (محصوالت کشاورزي صورت گرفته است و مطالعات مختلف مشکالت متفـاوتی را       در ایـن  ) از ـب
 احتمـال موفقیـت ایـن     مـی تـوان  با مد  نظر قرار دادن این پدیده ها در طرح بیمۀ محصول پسته  .  مؤثر می دانند   زمینه  

در این راستا پس از بررسی درجۀ سیستمی بودن ریسک تولید محـصول پـسته در ایـران، وجـود یـا       . طرح را افزایش داد   
تحـت عنـوان   ( پسته و بیمۀ منصفانه پستهفعلیي بیمۀ عدم وجود پدیده هاي خطر اخالقی و انتخاب ناسازگار در طرحها     

 همانگونه که جزئیات آن در باال آمـده    محصول پسته  فعلیطرح بیمۀ   . گرفته است مورد توجه قرار    ) طرح بیمۀ پیشنهادي  
این در حالی است که طرح بیمۀ پیشنهادي پسته، طرح بیمۀ منصفانه بـوده      . آغاز شد  79-80است از  ابتداي سال زراعی     

ر ایـن، طـرح     . که در آن حق بیمه دقیقاً برابر با خسارت انتظاري  می باشد و پرداخت یارانه در آن وجـود نـدارد    عـالوه ـب
بیمۀ پیشنهادي، بیمۀ منطقه اي  ناکامل می باشد که در آن عملکرد تضمین شـده و حـق بیمـۀ محاسـباتی بـر اسـاس               

کاهش عملکرد هر یک از افراد بـه کمتـر از عملکـرد منطقـه          میانگین منطقه بوده در حالیکه پرداخت خسارت بر اساس          
  ).1381و  نجفی، .  عبدالهی عزت آبادي،  و 1381عبدالهی عزت آبادي ،(می باشد
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 سال گذشته در کشور نشان می دهد که بطور متوسط میـزان تولیـد پـسته در سـه             20بررسی میانگین عملکرد پسته در      
ـــــب  ـــــه ترتـی ـــــزد ـب ـــــان، ســــــمنان و ـی ـــــار1050  و 2249، 975اســــــتان کرـم ـــــوگرم در هکـت    کیـل

 29، و 23، 19در این زمینه، بررسی ها نشان داده است که در استان هاي کرمان، سمنان و یزد به ترتیـب در        .  می باشد 
حتـی در بعـضی از   . درصد از سالها میزان عملکرد واقعی باغات پسته به کمتر از عملکرد میـانگین کـاهش یافتـه اسـت                

بررسی هاي بیشتر نشان داده است کـه خـسارت انتظـاري در        .  درصد نسبت به میانگین کمتر است      60تا  سالها عملکرد   
اگر میانگین قیمت هر کیلـوگرم  .  کیلوگرم در هکتار می باشد51  و 190،  138سه استان کرمان، سمنان و یزد به ترتیب         

 و 7600000، 5520000 اسـتان بـه ترتیـب      3 ریال در نظر بگیریم خـسارت انتظـاري سـالیانه در ایـن               40000پسته را   
به عبارت دیگر کل خسارت وارده ناشـی از عوامـل خطـر مختلـف در سـه اسـتان       .  ریال در هکتار خواهد بود     2000000

در چنین شرایطی مجموع کـل خـسارت   .  میلیارد ریال خواهد بود30 و 34، 1203کرمان، سمنان و یزد به ترتیب سالیانه  
 درصد از سطح زیر کشت پسته بارور ایران را تـشکیل مـی دهنـد،      93سته خیز کشور که نزدیک به       وارده به سه استان پ    

عبدالهی عـزت آبـادي   (در بعضی از سالها این میزان تا چهار برابر افزایش می یابد          .  میلیارد ریال می باشد    1265سالیانه  
،1381. (  

 درصـد خـسارت وارده بـه    40می دهد کـه نزدیـک بـه      آمار چهار ساله اخیر صندوق بیمه محصوالت کشاورزي نشان      
ر محـصول پـسته ناشـی از               . محصول پسته کشور ناشی از سرمازدگی اسـت        ه عبـارت دیگـر میـزان خـسارت وارده ـب ـب

 2024 میلیارد ریال می باشد و در بعضی از سـالها تـا   506سرمازدگی در سه استان کرمان، سمنان و یزد، سالیانه بالغ بر            
بدین ترتیب مشخص می شود که هر ساله حجـم عظیمـی از درآمـدهاي ناشـی از تولیـد         . افزایش می یابد  میلیارد ریال   

 درصد از درآمـد پـسته کـاري کـشور را تـشکیل مـی       25پسته در اثر سرمازدگی از بین می رود که در بعضی از سالها تا        
سرمازدگی تا حد زیادي کنتـرل شـده   این در حالی است که در بسیاري از کشورهاي جهان خسارت هاي ناشی از                . دهد

شاه،      (است   مجمـوع مطالـب فـوق نـشان مـی دهـد کـه روش هـاي مقابلـه بـا            ).1384عبدالهی عزت آبادي،  و جواـن
کـاهش خـسارت ناشـی از    . سرمازدگی می توانند نقش موثري در کاهش نوسانات درآمدي پـسته کـاران داشـته باشـند               

نخست با افـزایش عملکـرد محـصول پـسته، سـطح      . ن به دنبال خواهد داشت    سرمازدگی دو نوع منافع را براي کشاورزا      
منفعت دوم آن، کاهش نوسانات درآمـدي پـسته کـاران و بـه دنبـال آن افـزایش رفـاه        . مطلق درآمد را افزایش می دهد     

ج مـی برنـد    اجتماعی آنها می باشد زیرا اکثر تولید کنندگان پسته ریسک گریز بوده و لذا از وجود نوسـانات درآمـدي ر           ـن
)Torkamani. and  Abdolahi. 2001 .(    در مقابل بکارگیري ابزار هاي کـاهش خـسارات سـرمازدگی داراي

ـبه هزینـه و    . در این زمینه به مواردي چون هزینه هاي ثابت و جاري می تـوان اشـاره نمـود           . هزینه می باشد   لـذا محاس
 بررسی اقتصادي استفاده از آنها  مـی توانـد معیـاري دقیـق در        منافع استفاده از روشهاي مقابله با سرمازدگی و در نتیجه         

  . انتخاب نوع ابزار و میزان استفاده از این روشها باشد
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 برخی از مهمترین نتایج بدست آمده از تحقیقات انجام شده در خصوص بیمـه محـصول                -8-12 
   :پسته

الیز واریـانس و مقایـسۀ      اجتماعی  بر روي مشارکت کشاورزان د       –بررسی تأثیر عوامل اقتصادي      ر طرح بیمه از روش آـن
  .      آمده است 12-1نتایج در جدول شمارة . میانگین استفاده شد

مقایسه ویژگیهاي افرادي که در طرح بیمۀ پسته شرکت کـرده انـد  بـا افـرادي کـه در ایـن طـرح                      : 12-1شماره  جدول
  اند شرکت نکرده

  Fآماره 
ــه   ــرادي ک اف
شرکت کـرده   

 اند

ــرادي  ــه اف ک
شرکت نکرده  

 اند
 نام متغیر

 تعداد باغ تحت تملک  98/3 85/6  26/5**
 )سهم(مقدار آب تحت تملک  48/6 08/18 87/6***
 تعداد چاه تحت تملک  17/2 86/2 16/6***
 )ریال(کل دارایی کشاورز 765000000 2020000000 76/7***

 ل بیمهپیش بینی درآمد  حداکثر در سا 156000000 294000000 2/3*
 پیش بینی میانگین درآمد در سال بیمه 83000000 153000000 05/3*

خیـر    ،  = 0(آیـا بـا مـروجین کـشاورزي در ارتبـاط هـستید؟        54/0 75/0 63/10***
 )بله=1

 )بله=1خیر    ، = 0(آیا از طرح بیمه اطالع داشته اید؟ 67/0 1 54/30***
 )ر هکتارمتر مکعب د(میزان مصرف آب  8550 8610 7/1
 )کیلوگرم در هکتار(میزان مصرف کودشیمیایی  625 652 1/2
احتمال کاهش عملکرد پسته به کمتر از عملکرد تضمین شـده     61 62 8/1

 )درصد(
ــسته در ســال هــاي گذشــته    901 912 2/1 ــانگین عملکــرد محــصول پ می

 )کیلوگرم در هکتار(

در سـال بیمـه     پیش بینی میـانگین عملکـرد محـصول پـسته            845 852 3/1
 )کیلوگرم در هکتار(

  یافته هاي تحقیق : مأخذ 
  .معنی دار است% 1و % 5، % 10به ترتیب در سطوح *** : و ** ،*

      
 بین دو گروه از افرادي که در طرح  بیمه شرکت نموده اند و افرادي که در آن مـشارکت        -12-1بر اساس جدول شمارة     

نه میانگین عملکرد محصول پسته در سالهاي گذشته، پیش بینی عملکرد محـصول   نداشته اند، تفاوت معنی داري در زمی      
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به عبارت دیگـر از ایـن نقطـه    . پسته در سال بیمه و احتمال کاهش عملکرد به کمتر از عملکرد تضمین شده وجود ندارد        
ر پایـۀ مـشاهدة     با توجه به اینکه پرداخت . نظر در طرح  بیمه پسته پدیدة انتخاب ناسازگار مشاهده نمی شود           خـسارت ـب

  .خسارت وارد شده صورت می گیرد، لذا در صورت پایین بودن میزان تولید، خسارت وارد شده نیز پایین خواهد بود
نتایج بدست آمده از اندازه گیري مستقیم و غیر مستقیم تمایل به پرداخت حق بیمۀ منصفانۀ محصول پسته در ایـران در          

  .ه است  آمد12-3 و 12-2جداول شماره 
  
  
  

 )ریال در هکتار، درصد: واحد(حق بیمۀ قابل قبول براي طرح بیمه پیشنهادي : 12-2جدول

 نام متغیر میانگین حداقل حداکثر انحراف معیار

748730 36000
00 

حق بیمۀ قابل قبول افرادي که بیمۀ منـصفانه را گـران مـی             1245380 200000
 دانند

1622080 53000
00 

  قابل قبول میانگین کل نمونهحق بیمۀ 2771830 0

در صد قابل قبول از حق بیمۀ منصفانه براي افرادیکـه بیمـۀ            34/31 72/4 75 71/18
 منصفانه راگران میدانند

درصد قابل قبول از حق بیمۀ منـصفانه بـراي میـانگین کـل            27/73 0 100 31/38
 افراد نمونه

  یافته هاي تحقیق: مأخذ
ه طـور متوسـط حاضـر بـه             نشان 12-2چنانچه جدول شمارة    می دهد، افرادي که حق بیمۀ منصفانه را گران میداننـد ـب

به عبارت دیگـر ایـن گـروه تنهـا در     .  درصد از حق بیمۀ منصفانه هستند34/31 ریال در هکتار یعنی    1245380پرداخت  
 بیمـۀ منـصفانه    درصـد از حـق  34/31صورتی در طرح بیمۀ پیشنهادي شرکت خواهند داشت که حق بیمۀ پرداختی بـه          

 درصـد از حـق بیمـۀ منـصفانه را خواهنـد      75 درصد حق بیمـۀ منـصفانه و حـداکثر     72/4این افراد حداقل    . کاهش یابد 
راي هـر هکتـار    2771830این در حالیست که کل نمونۀ مورد مطالعه به طور متوسط حاضر به پرداخت     . پرداخت  ریال ـب
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ه پرداخـت        . باغ پستۀ بیمه شده به عنوان حق بیمه هستند         به عبارت دیگر به طور متوسط باغداران مورد بررسی حاضر ـب
 نشان می دهد،کل نمونۀ مورد مطالعه تمایل بـه  12-2چنانچه جدول شماره .  درصد از حق بیمۀ منصفانه هستند      27/73

صـد مربـوط   حداقل صـفر در . حق بیمۀ منصفانه را دارا هستند% 100پرداختی از حداقل صفر درصد حق بیمۀ منصفانه تا       
% 100به افرادي است که به علت عدم اعتماد، به هیچ وجه حاضر به پذیرش طرح بیمه پیشنهادي بیمه نبوده و حـداکثر         

ۀ مـورد مطالعـه     39/65بنا براین در مجمـوع  . مربوط به افرادي است که حق بیمۀ منصفانه را قبول دارند         درصـد از نموـن
  . هستنداز حق بیمۀ منصفانه% 100حاضر به پرداخت 

  تمایل به پرداخت غیر مستقیم براي طرح بیمۀ پیشنهادي با تمایل به پرداخت مـستقیم، حـق بیمـۀ                12-3    در جدول 
  .مقایسه شده است1منصفانه وحق بیمۀ واقعی

ه پرداخـت غیـر            : 12-3جدول   مقایسۀ حق بیمۀ منصفانه، حق بیمۀ  واقعـی ، تمایـل بـه پرداخـت مـستقیم وتمایـل ـب
  اي طرح بیمۀ پیشنهادي در سطح استانیمستقیم بر

ــتان  اســــ
 سمنان

ــتان  استان یزد اســــ
 کرمان

 نام متغیر

 )ریال در هکتار(حق بیمۀ منصفانه  3864000 1428000 5320000

 )ریال در هکتار(حق بیمۀ واقعی  4293000 1587000 5911000

 )ریال در هکتار(تمایل به پرداخت مستقیم 2844000 1352000 3567000

 )ریال در هکتار(تمایل به پرداخت غیرمستقیم  7376000 3439000 8452000

   یافته هاي تحقیق5و4 ردیفهاي -3و1 منابع3و2ردیفهاي :   مأخذ
 نشان می دهد، تمایل به پرداخت غیر مستقیم براي طرح بیمـۀ پیـشنهادي در تمـام اسـتانهاي               12-3    چنانچه جدول 

ه پرداخـت مـستقیم بـراي        . مورد مطالعه بسیار باال می باشد      به طوریکه از حق بیمۀ منصفانه، حق بیمۀ واقعی وتمایـل ـب
راي شـرکت در            . طرح بیمۀ پیشنهادي باالتر است     به عبارت دیگر می توان گفت که اگر کشاورزان در تـصمیم گیـري ـب

د، تمایـل بـ                  سیار   طرح بیمه و پرداخت حق بیمه تنها به ترجیحات وبا ورهاي ریسکی خود توجه مـی کردـن ه پرداخـت ـب

                                                             
براي . ه شود، حق بيمة واقعي به دست ميايددر صورتيكه به حق بيمة منصفانه، هزينه هاي اجرايي بيمه اضاف-١

  .مراجعه شود٣و١اطالعات بيشتر به منابع شمارة 
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در این صورت نه تنها حق بیمۀ منصفانه براي آنها گران نبوده وحاضر به پرداخـت آن بودنـد، بلکـه حـق                . باالیی داشتند 
  .بیمۀ واقعی را نیز می پرداختند

تفاوت بین تمایل به پرداخت مستقیم و غیر مستقیم براي طرح بیمۀ پیشنهادي نشان میدهد کـه کـشاورزان در تـصمیم       
ي براي شرکت در طرح بیمۀ پیشنهادي و پرداخت حق بیمه، عالوه بر ریسک تولید و درجۀ ریسک گریزي خـود بـه        گیر

این عوامل باعث شده است تا تمایل به پرداخت مستقیم بسیار پائین تر از تمایل بـه          . عوامل دیگري نیز توجه می نمایند     
م مـشارکت کـشاورزان در طـرح هـاي بیمـه جـاري و       براي شناخت چنین عواملی علـل عـد     . پرداخت غیر مستقیم شود   

  .نتایج این بررسی در زیر آمده است. منصفانه مورد سئوال قرار گرفت
کـه تـأثیر منفـی بـر     ) غیر از درجۀ ترجیحات و باورهاي ریـسکی کـشاورزان     ( با توجه به نتایج بررسی می توان عواملی         

افزایش مصرف کودهاي شـیمیایی، بـاال بـودن    : ورت زیر نوشتتمایل به پرداخت براي طرح بیمۀ پیشنهادي دارند به ص     
عملکرد سالهاي قبل، اطالع از وجود بیمۀ آزمایشی، افزایش نسبت بدهی به دارایی، پـیش بینـی بـاالي عملکـرد سـال             

همچنین احتمال کاهش عملکرد محصول پسته به کمتـر از  . بیمه، داشتن مشاغل غیر کشاورزي و باال بودن مصرف آب         
به عبارت دیگر هر چه احتمال کاهش عملکـرد بـه کمتـر از عملکـرد تـضمین      . رد تضمین شده عالمت مثبت دارد   عملک

  . شده کاهش می یابد، تمایل به پرداخت حق بیمۀ منصفانه کمتر می گردد
 حال هر چه بتوان مشکالت فوق و سایر مشکالت احتمالی بر سر راه بیمۀ محصوالت کشاورزي را کـاهش داد، تمایـل               

. نزدیکتـر مـی شـود   ) که تنهـا منـشأ ریـسکی دارد   (به پرداخت مستقیم کشاورزان به تمایل به پرداخت غیر مستقیم آنها        
واضح است که حذف کامل مشکالت نه امکان پذیر بوده و نه ضروري است، زیرا حداکثر حق بیمۀ مورد نیاز، حق بیمـۀ           

جود گام برداشتن در جهت کاهش مشکالت فوق هم امکان پـذیر  با این و. واقعی با احتساب هزینه ها ي اجرایی میباشد  
  .بوده و هم الزم است

.      اولین گام در جهت کاهش مشکالت بیمۀ محصوالت کشاورزي، دقت در سیاست گذاري در این بخـش مـی باشـد      
ت، در بلنـد مـدت رهـا مـی گردنـد            ایی دوـل اننـد سیاسـت   م(سیاستهایی که در کوتاه مدت اجرا شده و به علت عدم تواـن

ـاده  . ، باعث بد عادت شدن کشاورزان و بی اعتمادي آنها به دولت میشود)سوبسید بر نهاده هاي کشاورزي       لذا همواره س
در رابطـه بـا بیمـۀ    . ترین سیاست، بهترین آنها نبوده وگاهی اوقات عدم سیاست گذاري بهتر از سیاست غلط مـی باشـد             

در . میشود، تشویق کشاورزان جهت بیمه نمودن محصوالت خـود میباشـد       آزمایشی محصول پسته، مسئله اي که مطرح        
این رابطه اگر هدف دولت حمایت از کشاورزان بوده و این حمایت در آینده نیز ادامه خواهد یافت، چه لزومـی دارد کـه از     

قل هزینـه هـاي اجرایـی    این کار را میتوان با کمکهاي بال عوض انجام داد که حدا. ابزار بیمه در این جهت استفاده شود      
در صورتیکه هدف شناسـاندن بیمـۀ محـصوالت    . آن نسبت به طرح بیمۀ محصوالت کشاورزي بسیار پایین تر می باشد       

کشاورزي براي کشاورزان می باشد، بایستی گفت که کشاورزان تنها بیمۀ سوبسیدار ارزان قیمت را شناخته کـه در بلنـد                  
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ت سـلب شـده و هیچگـاه بـه سـمت           مدت امکان ادامۀ آن نبوده و در صـورت      گـران شـدن، اعتمـاد کـشاورزان از دوـل
حـداقل در مـورد محـصول    (لذا بهتر است به جاي سیاست فعلی، یـا سیاسـت عـدم بیمـه           . بیمۀواقعی حرکت نمی کنند   

ود و دنبال شود ویا بیمۀ واقعی به مردم معرفی شده و به مرور زمان آنها را به سمت بیمۀ محصوالت هـدایت نمـ               ) پسته  
هر چند که مطالعۀ جاري نشان میدهد که کـشاورزانی کـه      . در صورت عدم قبول کشاورزان، به سمت ابزار دیگري رفت         

در رابطـه بـا مـشکالت اجرایـی     . کننـد  اطالع قبلی از بیمه ندارند، با معرفی بیمۀ منصفانه، تمایل کافی براي آن پیدا می    
ــف    ــت و ایجــاد مــشکالت مختل ــدا و   سیاســت گــذاري هــاي دول ــۀ میران ــه مطالع ــوان ب ــراي طرحهــاي بیمــه میت ب

بـه عقیـدة ایـن دو نویـسنده، عـواملی ماننـد نقـص در        . اشـاره نمـود   ) Miranda and Glauber. 1997(گالبر
طرحهاي بیمه، انگیزه هاي  نادرست ایجاد شده توسط دولت در کشاورزان، قوانین ناکافی و عدم اقتـدار الزم شـرکتهاي      

گران براي افزایش کار آیی بیمـه از     با مشکالت بیمه، وجود سوبسید در بیمۀ مجدد وکاهش انگیزة بیمه     بیمه براي مقابله  
  .مشکالتی هستند که ناشی از سیاست گذاریهاي نادرست دولت در بخش بیمۀ محصوالت کشاورزي می باشند

رزي، عـدم وجـود نقـدینگی کـافی در     یکی از موانع اصلی دیگر بر سر راه کشاورزان در طرح بیمۀ محصوالت کشاو       
اگر کشاورزان پول کافی براي پرداخت حق بیمـه در زمـان مناسـب داشـتند، تمایـل آنهـا       . زمان پرداخت حق بیمه است 

دون    . براي مشارکت در این طرح افزایش می یافت   براي رفع این مشکل بهتر است حق بیمۀ منصفانه بـه صـورت وام ـب
در . نمایندگی از کشاورزان توسط بانکها به صندوق بیمۀ محصوالت کـشاورزي پرداخـت شـود     به  ) یا با بهرة پایین   (بهره  

در زمـان برداشـت   (این راستا، در صورت خسارت دیدن کشاورزان، مقدار وام مذکور از خسارت پرداختی کسر مـی گـردد         
ول، بـدهی خـود را بـه    در صورتیکه کشاورزان در آن سال خاص خسارت نبینند، بعد از زمان برداشـت محـص         ). محصول

ود و در     . این سیاست چند نکته مثبت را به دنبـال دارد        . بانکها پرداخت خواهند نمود    اوال،ً وام دریـافتی هدفـدار خواهـد ـب
ثانیـًا، افـرادي کـه    . جهت اهداف دیگري خرج نمی گردد زیرا مستقیماً از طرف بانک به صندوق بیمه پرداخت می گردد            

دون بهـره      . ر طرح بیمه شرکت نمی کنند، مشکل آنها بر طرف می شود         به علت محدودیتهاي مالی د     ثالثـًا، بـه علـت ـب
بودن وام، تشویق الزم براي شرکت در بیمۀ کشاورزي صـورت گرفتـه وکـشاورزان اعتمـاد بیـشتري در جهـت دریافـت          

ود در طرح بیمـه شـرکت   بدین ترتیب افرادي که به علت عدم اعتماد و یا اهداف حداکثر نمودن س . کنند  خسارت پیدا می  
رابعًا، نظر افرادي که معتقد به حمایت دولت از بخش کـشاورزي هـستند   . ننموده اند نیز در این طرح شرکت خواهند کرد    

خامـسًا، در ایـن صـورت هـیچ     . زیرا وام بدون سود نوعی کمک به کشاورزان مـی باشـد    . نیز بدین ترتیب تأمین میگردد    
وجود نخواهد داشت و بدین ترتیب هزینـۀ دولـت در   ... چون خشکسالی، سرما زدگی ولزومی به پرداخت وامهاي متنوعی    

در نهایت وجود خطر اخالقی و انتخاب ناسازگارکه همواره براي بیمۀ محـصوالت کـشاورزي         . این زمینه کاهش می یابد    
العـات آینـده مـورد توجـه     این مسائل بایـستی در مط . مطرح بوده است را میتوان با ارائه طرحهاي بیمۀ مناسب حل نمود     
  .بیشتري قرار گرفته وطرحهاي بیمۀ مناسبی در این زمینه ارائه شود

   .  آمده است12-4، در جدول 1386 تا 1384وضعیت سرمازدگی باغات پسته منطقه رفسنجان در سه سال 
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   وضعیت سرمازدگی باغات پسته در رفسنجان-12-4جدول 
ــرا  میانه  میانگین  نام متغیر  ف انحـــ

  معیار
چــــارك   چارك اول  حداکثر  حداقل

  سوم
درصــد ســرمازدگی باغــات   

  1386پسته در سال 
52/3  00/0  89/8  00/0  00/40  00/0  00/0  

درصــد ســرمازدگی باغــات   
  1385پسته در سال 

45/24  00/20  66/24  00/0  00/90  00/0  00/45  

درصــد ســرمازدگی باغــات   
  1384پسته در سال 

50/44  50/37  07/37  00/0  00/100  00/0  00/80  

میــانگین درصــد ســرمازدگی 
-86باغات پسته در سه سال      

1384   

96/23  67/26  49/17  00/0  33/63  50/7  00/35  

  یافته هاي تحقیق: منبع
  

 درصـد سـرمازدگی در شهرسـتان رفـسنجان طبـق اعـالم       1386 نشان مـی دهـد، در سـال    12-4چنانچه جدول        
 درصـد از کـشاورزان   75اس معیارهاي میانه و چارك هاي اول و سوم، بـیش از  بر اس.  درصد بوده است52/3کشاورزان  

بـه  .  درصد اعالم شده اسـت 40در این سال حداکثر خسارت وارده .  هیچ خسارتی از سرمازدگی ندیده اند     1386در سال   
  .  سال بسیار خوبی بوده و تقریبا بدون سرمازدگی است1386طور کلی می توان گفت که سال 

ه طـور میـانگین    1385، کشاورزان اعالم نموده اند که در سال 12-4مطابق آمار جدول            درصـد خـسارت   45/24 ـب
 درصـد  20 درصد و نیم دیگر کمتر از 20معیار میانه نشان می دهد که در این سال، نیمی از کشاورزان بیش از     . دیده اند 

 درصـد از  25 چارك اول نشان می دهد کـه حـداقل   همچنین. حداقل خسارت وارده صفر درصد است . خسارت دیده اند  
 درصـد  45 درصـد کـشاورزان کمتـر از    75همچنین چارك سوم نشان می دهد کـه         . کشاورزان هیچ خسارتی ندیده اند    

به طور کلی این آمار نشان می دهد که سـال  .  درصد می باشد   90،  1385خسارت دیده و حداکثر خسارت وارده در سال         
بررسی دقیق تر آمار نشان می دهد کـه سـرمازدگی بـه    . ت ناشی از سرمازدگی وجود داشته است تا حدودي خسار 1385
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نخـست  . این مسئله دو موضوع را با اهمیت نشان مـی دهـد  . تمام کشاورزان به طور یکنواخت خسارت وارد نکرده است        
ه کافی براي افراد جهـت بیمـه   اینکه پرداخت خسارت توسط صندوق بیمه بایستی با دقت بیشتري پرداخت شود تا انگیز          

به عبارت دیگر عـدم توجـه بـه تفـاوت در میـزان خـسارت وارده و پرداخـت یکنواخـت         . محصول خود وجود داشته باشد   
دومین موضوع مورد نظر، عدم وجود ریسک سیـستمی  . غرامت نوعی بی عدالتی و لذا انگیزه منفی براي بیمه گذار است         

ریسک سیستمی زمانی وجود دارد که تمام افراد بیمه شده به طـور  . فسنجان می باشددر بین باغات پسته در شهرستان ر   
این مسئله باعث می شود تا در سالهاي ایجاد خسارت صندوق بیمـه متحمـل پرداخـت خـسارت     . یکسان خسارت ببینند  

یجـاد خـسارت   حال عدم وجود ریسک سیستمی باعث می گردد تـا در سـالهاي ا        . زیادي شده و دچار مشکل مالی گردد      
البته بایستی عالوه بر دقـت  . درصدي از کشاورزان خسارت دیده و لذا بار مالی ایجاد شده براي صندوق بیمه کمتر گردد         

در اندازه گیري خسارت واقعی، این فرهنگ نیز ایجاد شود که تفاوت در پرداخت خـسارت بـه علـت تفـاوت در خـسارت           
  .       عمدا بی عدالتی صورت گرفته استدیدن بوده و لذا کشاورزان احساس نکنند که

 به طور نسبی خسارت وارده به باغات پـسته ناشـی از سـرمازدگی بـاال     1384 نشان می دهد که سال   12-4جدول        
د 50/44به طوري که در این سال به طور میانگین         . می باشد   نیـز حـداقل و   1384در سـال  .  درصد سرمازدگی داشته اـن

 صفر درصد اعـالم کـرده   1384 درصد از کشاورزان خسارت وارده را در سال    25 به عبارت دیگر،     .چارك اول صفر است   
در اینجا نیز میانـه  .  درصد خسارت دیده و نیم دیگر بیشتر07/37میانه نشان می دهد که نیمی از کشاورزان کمتر از        . اند

  . کمتر از میانگین است که خود بیانگر ریسک سیستمی پایین است
مقایسه آمار سه سال نشان میدهد که یک سال بدون خسارت سرمازدگی، یک سال با خـسارت نـسبتا کـم و یـک              

این مسئله نیز نشان می دهد کـه ریـسک سیـستمی در خـسارت     . سال با خسارت نسبتا باال پشت سر هم واقع شده اند          
 واقع می شدند بار مالی وارده بر بیمه گـر  در صورتی که سالهاي با خسارت باال پشت سر هم. سرمازدگی پایین می باشد   

به طور کلی می توان گفت که از نظر خسارت وارده بر افراد در طـول یـک سـال و همچنـین سـالهاي          . سنگین می شد  
  . متوالی ریسک سیستمی پایین بوده و لذا امکان استفاده از ابزار بیمه در مورد محصول پسته وجود دارد

 نشان می دهد که به طور میانگین درصد خسارت وارده بر اثر سرمازدگی در طـول سـه            12-4آخرین ردیف جدول          
حـداقل و  .  درصـد خـسارت دیـده انـد    67/26نیمی از کشاورزان کمتر از      .  درصد می باشد   96/23،  1386 تا   1384سال  

ـته انـد کـه در    به عبـارت دیگـر، کـشاورزانی وجـو    .  درصد می باشد33/63حداکثر خسارت وارده به ترتیب صفر و         د داش
 50/7 درصد کشاورزان کمتـر از  25چارك اول نشان می دهد که       . هیچکدام از سه سال مورد بررسی خسارت ندیده اند        

د   35 درصد پسته کاران کمتر از 75چارك سوم نیز نشان می دهد که . درصد خسارت دیده اند   .  درصد خـسارت دیـده اـن
ذا      مجموع معیارها در این خصوص نشان می دهد          د و ـل که کشاورزان خسارت دیده در طول این سه سال جابجا شده اـن

  .     ریسک سیستمی پایین است
  .  آمده است12-5در جدول  وضعیت فعلی استفاده از ابزارهاي مقابله با سرمازدگی در رفسنجان،
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  العه وضعیت فعلی استفاده از ابزارهاي مقابله با سرمازدگی در منطقه مورد مط-12-5جدول 
ــانگین   نام متغیر  میـ

ــل  کـــــ
  شهرستان

سطح معنـی     Fآماره   مرکزي  نوق  کشکوئیه  انار
داري آمــاره 

F  
از بخــاري بــاغی جهــت مقابلــه بــا 
ـتفاده مــی شــود     ســرمازدگی اسـ

  ) درصد(

98/0 00/0  00/0  00/0  70/3  92/0  432/0  

از مــواد ســوختی جهــت مقابلــه بــا 
ـتفاده مــی شــود     ســرمازدگی اسـ

  )درصد(

27/36 A74/
40  

B64/13  AB77/30  A56/55  47/3  019/0  

ــا   ــه ب ــزاري جهــت مقابل از هــیچ اب
ــود    ــی ش ــتفاده نم ــرمازدگی اس س

  )درصد(

75/62 B56/
55  

A36/86  AB23/69  B44/44  62/3  016/0  

ــه هــاي انجــام شــده جهــت   هزین
ــرمازدگی    ــا س ــه ب ــال در (مقابل ری

  )هکتار

00/
9901 

00/
11111  

00/0  00/0  00/
25926  

04/1  377/0  

  یافته هاي تحقیق: منبع
از کـشاورزان منطقـه مـورد مطالعـه از بخـاري      )  درصد98/0( درصد 1 نشان می دهد که تنهاکمتر از  12-5جدول        

به عبارت دیگر ایـن وسـیله تـا کنـون جایگـاهی در بـین کـشاورزان              . باغی جهت مقابله با سرمازدگی استفاده نموده اند       
به طوري کـه  . اده از مواد سوختی در بین پسته کاران منطقه مرسوم بوده است        بر خالف بخاري باغی، استف    . نداشته است 

د    27/36، به طور میانگین   5بر اساس نتایج جدول      ـتفاده نمـوده اـن .  درصد از کشاورزان حداقل یک نوبت از این مـواد اس
د  ...این مواد شامل الستیک اتومبیل، پوست پسته، روغن سوخته اتومبیـل، شـاخ هـاي هـرس شـده و        در ایـن  .  بـوده اـن

د     56/55 و 74/40خصوص منطقه انار و مرکزي به ترتیب با   وده اـن کـشکوئیه  .  درصد جزء گروه پیـشرو در ایـن زمینـه ـب
ـتفاده از مـواد سـوختی بـا        . کمترین استفاده و نوق حد واسط این دو گـروه بـوده اسـت             مقایـسه درصـدهاي مربوطـه اس

بـه عبـارت   .  می گـردد 100 نشان می دهد که مجموع این دو تقریبا برابر با درصدهاي مربوط به استفاده از هیچ ابزاري،   
 75/62در ایـن خـصوص   . دیگر تنها ابزار استفاده شده جهت مقابله با سرمازدگی آتـش زدن مـواد سـوختی بـوده اسـت            

  . درصد از کشاورزان از هیچ ابزاري استفاده نکرده اند
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ه طور میـانگین هزینـه هـاي انجـام شـده در هکتـار جهـت مقابلـه بـا           نشان می دهد که ب12-5     ردیف آخر جدول    
 درصد از درآمد خرج مقابله با سرمازدگی شده است کـه  02/0به عبارت دیگر تنها .  ریال می باشد  9900سرمازدگی برابر   

  . مقدار بسیار ناچیز و نزدیک به صفر است
  . آمده است 12-6رفسنجان در جدول دیدگاههاي کلی کشاورزان در مورد طرح بیمه محصول پسته در 

  
  )واحد درصد( دیدگاههاي کشاورزان در مورد طرح بیمه محصول و ارتباط آن با سرمازدگی-12-6جدول

ــانگین   نام متغیر  میـ
کـــــــل 
  شهرستان

ــطح   Fآماره   مرکزي  نوق  کشکوئیه  انار ســـ
معنـــــی 
داري آماره  

F  
تا کنون حداقل یـک سـال       
محصول پسته خود را بیمـه      

  )درصد(ت نموده اس

49/75 A30/96  AB27/77  B54/61  B67/66  64/3  015/0  

تعــداد ســال بیمــه نمــودن  
  محصول

25/2 A33/3  B09/2  B08/2  B42/1  06/6  001/0  

ــراد در   ــل اف ــر تمای ــه ب بیم
استفاده از ابزارهـاي مقابلـه      
بـا سـرمازدگی تـاثیر منفـی     

  )درصد(دارد 

61/19 93/25  09/9  08/23  52/18  80/0  495/0  

  یافته هاي تحقیق: منبع
 درصد کشاورزان حداقل براي یک سال از طرح بیمـه  49/75 نشان می دهد، به طور میانگین 12-6چنانچه جدول        

به طـوري  . در این زمینه بین مناطق مختلف از نظر آماري تفاوت معنی داري وجود دارد        . محصول پسته استفاده کرده اند    
این در حالی است که در بخـش هـاي نـوق و مرکـزي بـه      . ورزان بیمه شده اند   درصد کشا  96که در بخش انار بیش از       

عـالوه  . بخش کشکوئیه بین این دو گروه قرار گرفتـه اسـت   .  درصد در گروه حداقل قرار دارند      67/66 و   54/61ترتیب با   
 25مـا یـک اقلیـت    بر این، هر چند که حداکثر کشاورزان مورد مطالعه از طرح بیمه محصول پسته اسـتقبال کـرده انـد ا              

لذا بررسی علل استقبال و عـدم اسـتقبال   . درصدي نیز وجود دارند که از این کار حتی براي یک سال هم سر باز زده اند            
از طرح بیمه می تواند در این زمینه مهم باشد و در این خصوص در ادامه ایـن بخـش بررسـی هـاي بیـشتري صـورت                      

  . خواهد گرفت
ایـن در  .  سال محصول خود را بیمه نموده اسـت 25/2د که هر کشاورز به طور میانگین         نشان می ده   12-6جدول        

در ایـن خـصوص نیـز    .  سال می گذشـت 7حالی است که از زمان شروع به کار طرح بیمه پسته تا تکمیل پرسشنامه ها         
 سـال در گـروه   33/3بخش انار بـا میـانگین   . تفاوت معنی داري بین بخش هاي مختلف شهرستان رفسنجان وجود دارد 

در این زمینه نیز تقریبا نحوه قرار گرفتن گروه ها شـبیه متغیـر   .  بخش دیگر در گروه کمترین قرار می گیرند   3بیشترین و   
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د مهـم    )  نیامده است3که در جدول    (بررسی سایر فاکتورهاي آماري در مورد متغیر تعداد سال بیمه           . قبل است  مـی تواـن
حـداقل و حـداکثر   .  سال بیمه شده اند2به عبارت دیگر نیمی از کشاورزان کمتر از .  است2 با میانه این متغیر برابر . باشد

شده انـد و   .  سال می باشد  7 و   0سال بیمه محصول به ترتیب       به عبارت دیگر از طرفی بعضی از کشاورزان اصال بیمه ـن
بدین مفهوم که همـانطور کـه   .  است25/0ل چارك او. بعضی از آنها در تمام سالها محصول پسته خود را بیمه نموده اند          

 درصـد  25به عبارت دیگر .  می باشد4چارك سوم برابر با   .  درصد کشاورزان در هیچ سالی بیمه نشده اند        25اعالم شد،   
این مسئله بیانگر تفاوت گسترده بـین کـشاورزان بـوده و لـزوم بررسـی عوامـل       .  سال بیمه شده اند  4کشاورزان بیش از    

  . رش طرح بیمه را نشان می دهدموثر بر پذی
د کـه طـرح بیمـه      61/19 نشان می دهد که تنها       12-6آخرین ردیف جدول           درصد کشاورزان مورد مطالعـه معتقدـن

به عبارت دیگر این گـروه معتقدنـد کـه طـرح     . تاثیر منفی بر تمایل افراد در استفاده از ابزارهاي مقابله با سرمازدگی دارد           
 درآمدي کشاورزان انگیزه آنها براي استفاده از ابزارهاي دیگر جهت کـم کـردن ریـسک تولیـد را       بیمه با کاهش ریسک   

به نظـر ایـن گـروه اکثریـت،     .  درصد کشاورزان با این عقیده مخالفند80این در حالی است که بیش از        . کاهش می دهد  
به عقیده آنهـا علـت ایـن مـسئله     . رمازدگی نداردطرح بیمه هیچ تاثیري در تمایل افراد در استفاده از ابزارهاي مقابله با س 

اچیزي از خـسارت       . نیز ضعف طرح بیمه در پوشش کامل ریسک تولید است          آنها معتقدند که بیمه تنهـا بخـش بـسیار ـن
این در حالی است که استفاده از ابزارهاي مقابله با سرمازدگی در صـورتی کـه موفقیـت آمیـز     . وارده را پرداخت می نماید   

سته اسـت در      .  تواند تمام ریسک ناشی از سرمازدگی را پوشش دهد        باشد می  این مسئله نشان می دهـد کـه بیمـه نتواـن
  . نقش اصلی خود به عنوان کاهنده ریسک موفق عمل کند و نیاز به بازنگري اساسی در این زمینه است

وش مستقیم و غیر مستقیم اسـتفاده شـد   براي اندازه گیري تمایل به پرداخت کشاورزان براي مقابله با سرمازدگی از دو ر    
ق پرسـشنامه از کـشاورزان    .  آمده است12-7و نتایج مربوط به روش مستقیم در جدول شماره        در روش مستقیم از طرـی

ه عبـارت دیگـر    . سئوال شد که حداکثر تمایل به پرداخت شما براي حذف خسارت ناشی از سرمازدگی چقدر می باشد             ـب
لغی را به عنوان مقابله با سرمازدگی در هر هکتـار هزینـه نماییـد تـا ریـسک تولیـد ناشـی از        شما حاضرید ساالنه چه مب   

این متغیر به دو صورت مقدار ریالی در هکتار و درصد از میـانگین درآمـد سـاالنه          . سرمازدگی به طور کامل حذف نمایید     
 3میـانگین  ( کل درآمـد در هکتـار سـاالنه    در روش غیر مستقیم، حدکثر تمایل ریالی در هکتار بر. در هکتار محاسبه شد  

   .  آمده است12-7نتایج در جدول . تقسیم شد) 1384-86سال 
  

   تمایل به پرداخت مستقیم کشاورزان براي مقابله با سرمازدگی-12-7جدول 
انحــــراف   میانه  میانگین  نام متغیر 

  معیار
ــارك   حداکثر  حداقل چــ

  اول
ــارك  چــ

  سوم
حــداکثر تمایــل بــه پرداخــت 

ــا  کــشاو ــه ب ــراي مقابل رزان ب
میلیـون ریـال در     (سرمازدگی  

17/6  00/5  21/5  00/0  00/26  00/2  00/10  
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  )هکتار
حــداکثر تمایــل بــه پرداخــت 
ــا   ــه ب ــراي مقابل کــشاورزان ب

  )درصد از درآمد(سرمازدگی 

97/14  10/12  59/14  00/0  33/83  30/4  52/22  

  یافته هاي تحقیق: منبع
 میلیون ریال در هکتار 17/6 تمایل مستقیم کشاورزان براي مقابله با سرمازدگی          نشان می دهد که حداکثر     12-7جدول  

به عبارت دیگر پسته کاران براي مقابله با سرمازدگی و حذف خسارت کامل آن حاضرند در کنار سـایر     . در سال می باشد   
ریال در هکتـار نیـز بیـانگر ایـن مطلـب       میلیون 5میانه . هزینه ها، ساالنه این مبلغ را نیز به عنوان هزینه جاري بپردازند   

د              26 و حـداکثر  0حـداقل  . است که نیمی از کشاورزان حاضرند بیش از این مبلغ و نیمه دیگر کمتر از این مبلـغ بپردازـن
 نـشان مـی دهـد کـه     12-7جـدول  . میلیون ریال در هکتار نشان دهنده پراکنش باالي این متغیر بین کشاورزان اسـت      

 درصـد کـشاورزان تمایـل بـه     25به عبارت دیگر .  میلیون ریال در هکتار است10 و 2 به ترتیب  چارك هاي اول و سوم    
 برابر یعنی تمایل بـه پرداختـی بـاالتر از    5 درصد از آنها بیش از 25 میلیون در هکتار در سال داشته و 2پرداخت کمتر از   

  .  نش باالي این متغیر در نمونه مورد مطالعه استاین موضوع نیز بیانگر پراک.  میلیون ریال در هکتار در سال دارد10
 درصد از درآمـد خـود   97/14 نشان می دهد که به طور میانگین، پسته کاران حاضرند ساالنه 12-7آخرین ردیف جدول   

 نشان داد که میانگین درصد سرمازدگی باغـات پـسته   12-7جدول . را به عنوان هزینه هاي مقابله با سرمازدگی بپردازند     
 24به عبـارت دیگـر کـشاورزان حاضـرند بـراي جلـوگیري از خـسارت        .  درصد می باشد96/23 سال مورد مطالعه،  3 در

عـالوه بـر   .  درصد از میانگین درآمد به نفع آنان خواهد بـود     9در  این میان     .  درصدي را تقبل نمایند    15درصدي، هزینه   
البته تمـام ایـن مـسائل بـه شـرط آن      . کنواخت می رسنداین نوسات درآمدي نیز براي آنها حذف شده و به یک درآمد ی      

است که ریسک سرمازدگی به طور کامل حذف شده و حذف سرمازدگی در یک سال تاثیر منفی بر سـال آینـده نداشـته        
در این خصوص در بخـش هـاي بعـد    .  درصد افزایش یابد  24به عبارت دیگر میانگین عملکرد بلند مدت به اندازه          . باشد

ه پرداخـت از حـداقل           12-7جدول  . ح داده می شود   بیشتر توضی   33/83 تـا حـداکثر   0 همچنین نشان می دهد تمایل ـب
ایـن مـسئله   .  درصد می باشـند 52/22 و 30/4 درصد و چارك هاي اول و سوم 10/12میانه . درصد درآمد تغییر می کند 

ـتفاده از ابزارهـاي مقابلـه بـا      نیز چنانچه قبال گفته شد بیانگر تفاوت قابل مالحظه تمایل به پرداخت کشا      ورزان بـراي اس
  . سرمازدگی می باشد
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  :فهرست منابع
بیمـاري هـاي   . گونه ها و نژادهاي نماتودهاي مولد غده ریشه در ایران     . 1363. و نادري، ا  . ، مجتهدي، ح  .اخیانی، ا  .1

  .70-57: 20گیاهی 
 ص874 تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، وزارت کشاورزي، سازمان. قارچ هاي ایران. 1374. ارشاد، ج .2
بررسـی علـل خـشکیدگی و شـانکر شـاخه هـاي درختـان پـسته در          . 1376. ج. و ارشاد . ؛ ابوسعیدي، د  .م.اشکان،   .3

 26-15: 33بیماري هاي گیاهی ایران . رفسنجان
ي طبیعـی پـسیل   بررسی زمینه هاي پارازیتوئیدیسم و هیپرپارازیتوئیدیـسم در جمعیـت هـا     .  1380. ي. امامی، س  .4

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد .  در رفسنجان (Agonoscena pistaciae) معمولی پسته
 .ص104. علوم و تحقیقات تهران

شریه فنـی شـماره          ).  1375. (امامی، ع  .5 ، 982روشهاي تجزیـه گیـاه، انتـشارات مؤسـسه تحقیقـات خـاك و آب، ـن
 .ص128

اثر تنشهاي محیطی بر گیاهان، جزوه درسی، دانشگاه تربیت مدرس، دانـشکده کـشاورزي،          ). 1376. (امید بیگی، ر   .6
 .ص147

نهمـین کنگـره گیاهپزشـکی ایـران،      . اتیولوژي لکه برگی پسته در استان کرمان      . 1368. و ارشاد، ج  .  م. امینایی، م  .7
 .81صفحه 

نهمین کنگـره  . ي درختان پسته در استان کرمان بیماري خشکیدگی سرشاخه ها   . 1368. و ارشاد، ج  .  م. امینایی، م  .8
  .82گیاهپزشکی ایران، صفحه 

: 35بیماري هاي گیـاهی     . پژمردگی ورتیسیلیومی درختان پسته در استان کرمان      . 1378. و ارشاد، ج  .  م. امینایی، م  .9
176. 
ات پـسته در اسـتان   شناسایی نماتودهاي انگل گیـاهی در برخـی از باغـ        . 1383. ع.و حسینی نژاد، س   . باروتی، ش  .10

 .377شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، صفحه . کرمان
ــصیرت، م .11 ـ ــسته . 1377. ـب ــوار پــ ــیاه مغزخــ ــور ســ ــوژي زنبــ ـ  Eurytoma plotnikovi فنوـل

Hym.:Eurytomidae) پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده . نسبت به میزبان و درجه حرارت در استان اصفهان
 .114. اصفهانکشاورزي ، دانشگاه صنعتی
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Meloidogyne javanica وجود نماتود ریشه گرهی. 1374. و خیري، ا. بنی هاشمی، ض .12 در درختان پسته  
 .101: 31بیماري هاي گیاهی . منطقه دامغان

وفور نسبی گونه هاي فیتوفتورا در طوقـه و ریـشه درختـان پـسته و مقایـسه      . 1383. و مرادي، م. بنی هاشمی، ض  .13
 .75-57: 40بیماري هاي گیاهی . و ریشه پسته به گونه هاي عامل بیمارينسبی مقاومت طوقه 

ت برنامـه ریـزي و اقتـصاري،        ). 1379. (بی نام  .14 آمارنامه کشاورزي، وزارت کشاورزي، وزارت جهاد کشاورزي، معاوـن
 .دفتر آمار و فن آوري اطالعات

 .112-114 فردابه، کرج، خالصه مقاالت اولین سمینار سبزي و صیفی، انتشارات). 1379. (بی نام .15
راهنمـاي کاشـت، داشـت و برداشـت پـسته، انتـشارات            ). 1379. (آبادي پور ، ع     و تاج . ، اسماعیل پور، ع   .پناهی، ب  .16

  . ص225سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزي، 
رزان مطالعـه مـوردي کـشاو   : عوامل مؤثر بر تقاضاي بیمۀ محـصوالت کـشاورزي   . 1378. قربانی. و م . ترکمانی، ج  .17

 .239 تا 233، صفحات 2، شماره 30مجلۀ علوم کشاورزي ایران، جلد . شهرستان ساري
ارزیابی نقش بیمه در کاهش نا برابري درآمدي بهره برداران و عوامل موثر بـر تقاضـاي بیمـه          . 1384. ترکمانی، ج  .18

  .38 تا 17فحات ، ص6-5فصلنامه بیمه و کشاورزي، سال دوم، شماره . مطالعه موردي: محصوالت کشاورزي
  .1-10: 23آفات و بیماریهاي گیاهی، . پروانه جدید چوبخوار پسته. 1344. جعفري پور. و م. تقی زاده، ف .19
ا آنهـا         . 1339. صفوي. و م . تقی زاده، ف   .20 شریۀ ادارة کـل بررسـی آفـات نبـاتی         . آفات پستۀ ایران و طرز مبارزه ـب ـن

 .صفحه65. وزارت کشاورزي
بیماري هاي درختـان میـوه خـشکباري در         . 2002. دبلیو. جی و شیدت، جی   . لیدس، تمیس ال؛ میکائی .تویتدال، بت  .21

 . صفحه407. موسسه تحقیقات پسته کشور). ترجمه امیر حسین محمدي و معصومه حقدل(مناطق معتدله 
 بیماري هاي درختـان میـوه خـشکباري در        . 2002. دبلیو. جی و شیدت، جی   . ال؛ میکائیلیدس، تمیس  .تویتدال، بت  .22

 . صفحه407. موسسه تحقیقات پسته کشور). ترجمه امیر حسین محمدي و معصومه حقدل(مناطق معتدله 
بیماري هاي درختـان میـوه خـشکباري در         . 2002. دبلیو. جی و شیدت، جی   . ال؛ میکائیلیدس، تمیس  .تویتدال، بت  .23

 . صفحه407. شورموسسه تحقیقات پسته ک). ترجمه امیر حسین محمدي و معصومه حقدل(مناطق معتدله 
ا آن       . 1348. جعفري پور، م   .24 گـزارش نهـایی آزمایـشگاه    . بررسی طرز زندگی شپشک واوي پسته و طـرق مبـارزه ـب

 .1-5بررسی آفات و بیماري هاي گیاهی رفسنجان، 
 .ص195خاکهاي شور در منابع طبیعی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ). 1379. (جعفري، م .25
 Agonoscena) ررسی میزان پسیل خواري کفشدوزکهاي شکارگر پسیل معمولی پـسته ب. 1380. ا. جاللی، م .26

pistaciae)    پایـان نامـه کارشناسـی    . در منطقه رفسنجان و تنظیم جدول زندگی بر روي آنهـا در شـرایط آزمایـشگاه
  .120ارشد، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شیراز، 
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 ســایی دشــمنان طبیعــی زنبــور طالیــی مغزخــوار پــسته بررســی بیولــوژي، خــسارت و شنا. 1385. جلیلونــد، ن .27
(Megastigmus pistaciae) صفحه33. گزارش نهایی طرح مؤسسه تحقیقات پستۀ کشور. در منطقه قزوین. 

Tylenchida بررسی و شناسایی نماتودهاي انگل گیاهی. 1370. حسینی پور حمید آبادي، ا .28 درختـان پـسته در    
شگاه تهـران،            پایان نا . باغ هاي پسته رفسنجان    شکده کـشاورزي داـن  139مه کارشناسی ارشد، بخـش گیاهپزشـکی داـن

 .صفحه
وژي و پراکنـدگی  . 1379. حمـزه زرقـانی، ح   .29 گ بنـه    Pileolaria terebinthi بیوـل Pistacia عامـل زـن  

mutica شکده کـشاورزي دانـشگاه شـیراز،       . در استان فارس   95پایان نامه کارشناسی ارشد بخـش گیاهپزشـکی، داـن
 .حهصف
 .ص199گیاه  و شوري، انتشارات مؤسسه تحقیقات و مراتع، چاپ اول، ). 1380. ( حیدري شریف آباد، ح .30
 .ص553اصول باغبانی، انتشارات دانشگاه شیراز، ). 1364. (شیبانی، ب، روحانی، ا و تفضیلی، ع. خوشخوي، م .31
اغی در شـرایط شـور، انتـشارات       تغذیه معدنی سبزیجات و محصوالت    ). 1381. (سیادت، ح .  خوشگفتار منش، ح   .32  ـب

 .ص86نشر اموزش کشاورزي، 
بیمـاري هـاي   . و گونه هـایی از ایـن بـاال خـانواده در ایـران      Dorylaimida .1363. و باروتی، ش.  خیري، ا .33

 .5-3: 20گیاهی 
 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تهران. زنبورهاي پسته. 1338.  رجبی، غ .34
 .صفحه38. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. پروانۀ میوه خوار پسته. 1338.   نرزاقی، .35
گـزارش موسـسه    Nematospora coryli گزارش سن هاي ناقل بیمـاري . .1351. صفوي. و م.  رمودیر ج .36

  .صفحه7. بررسی آفات و بیماریهاي گیاهی
  212.   تهران  دانشگاه انتشارات.  با آنها  مبارزه  و طرق  ایران  انباري آفات. 1354.  ، ح سپاسگزاریان .37
تعیین گونه و نژاد نماتودهاي مولد گره ریـشه پـسته در منطقـه          . 1381. و باروتی، ش  . ، اشتیاقی، ح  . م. سجودي، م  .38

 .251پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، صفحه . نیریز استان فارس
پسته و تولیـد آن در ایـران، انتـشارات سـازمان تحقیقـات           ). 1373(ع  پور ازقندي،    شیبانی، ا، فریورمهین، ح،  وطن      .39

 . ص59آموزش ترویج کشاورزي، 
 .30-31. 34شمارة. زیتون. پروانۀ میوه خوار پسته. 1363.  صامت، خ .40
. اثر شوري آب بر جوانه زنی دو رقم پایه پسته در محیط ماسـه     ). 1379. ( ، سیادت، ح و معزاردالن، م        صمدي، ح  .41

 . 10 شماره 12آب و خاك، ویژه نامه آبیاري، جلد مجله 
. بررسی سبب شناسی خشکیدگی سرشاخه درختان پـسته در رفـسنجان       . 1377. و ارشاد، ج  . ، علیزاده، ع  .عالیی، ح  .42

 .230سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، صفحه 
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رین سـم و مناسـبترین زمـان    بررسی بیو اکولوژي سوسک سرشاخه خوار پسته و تعیین بهت       . 1362. فریور مهین، ح   .43
 .1-43گزارش نهایی آزمایشگاه بررسی آفات و بیماري هاي گیاهی رفسنجان .  مبارزه

گزارش نهـایی آزمایـشگاه بررسـی    .  بررسی کاپنودیس هاي پسته و راه هاي  مبارزه با آن   . :1367. فریور مهین، ح   .44
 .1-11آفات و بیماري هاي گیاهی رفسنجان 

. در اسـتان کرمـان   .Meloidogyne spp بررسی نماتودهاي مولد غـده ریـشه پـسته   . 1365. فریور مهین، ح .45
 .136هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران، صفحه 

ــژاد، ر .46 ــسته  . 1385.قمــی ن ــوه خــوار پ ــه می ــوژي پروان Lep.:Gelechidae)) Recurvaria بیواکول  
pistaciicola  Danil ه گیاهپزشـکی دانـشکده کـشاورزي    پایان نامه کارشناسی ارشـد، گـرو  . در منطقه رفسنجان
  156. دانشگاه شهید چمران اهواز

به سوي سیستمی ازبیمۀ محـصول و       : مطالعه نوسانات درآمدي پسته کاران ایران     . 1381. عبدالهی عزت آبادي ، م     .47
  .گاه شیراز، دانشکده کشاورزي، دانشيپایان نامۀ دورة دکتري رشته اقتصاد کشاورز. ایجاد بازارهاي آتی و اختیار معامله

: بررسـی امکـان اسـتفاده از بیمـۀ محـصوالت  کـشاورزي در ایـران        . 1381. نجفی. و ب . عبدالهی عزت آبادي، م    .48
  .712 تا 699، صفحات 3، شماره 35مجله علوم کشاورزي ایران، جلد . مطالعۀ موردي پسته

مجلـه علـوم و صـنایع      . یـران بررسی نوسانات درآمدي پسته کـاران ا      . 1381. نجفی. و ب . عبدالهی عزت آبادي، م    .49
  .180 تا 169، صفحات 2، شماره 16کشاورزي، جلد 

مطالعـۀ  : بررسی امکان استفاده از بیمۀ محصوالت کشاورزي در ایران. 1383. نجفی. و ب. عبدالهی عزت آبادي، م  .50
   .712 تا 699، صفحات 3، شماره 35مجله علوم کشاورزي ایران، جلد . موردي پسته

فـصلنامه بیمـه و     . ارزیـابی طـرح بیمـۀ محـصول پـسته در ایـران            . 1384. نجفـی . و ب . دي، م عبدالهی عزت آبـا    .51
  .56 تا 39، صفحات 6-5کشاورزي، سال دوم، شماره 

بررسی نقش تحقیقات در کاهش تنگناهـا و دشـواریهاي طـرح بیمـه      . 1384. عبدالهی عزت آبادي، م و جوانشاه، ا       .52
  .41-70صفحات  . 8شماره . سال دوم. دوق بیمه محصوالت کشاورزيفصلنامه پژوهشی صن. محصول پسته در ایران

پایـان نامـه   . در اسـتان یـزد  ) انار، پسته و بادام(بررسی فون نماتودهاي زیان آور درختان میوه    . 1368. کارگر بیده، ا   .53
 . صفحه240کارشناسی ارشد، بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس، 

 و  کرمـان   اسـتانهاي  در  پـسته   درختان  ریشه و  طوقه از فیتوفترا  هاي گونه  تشخیص و  جداسازي. 1377.  م ، مرادي .54
 ، گیاهپزشـکی   بخـش   لیـسانس   فـوق   نامـه   پایـان  .آنها  به  پسته  متداول  هاي پایه  ریشه و  طوقه  مقاومت  تعیین و  فارس

  صفحه 116،  ایران شیراز،  دانشگاه
  . ص79انتشارات سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزي، . پسته). 1376.  (محمدخانی، ع .55
د غـده ریـشه     . 1374. و داماد زاده، م. ، اخیانی، ا.مدنی، م .56  Meloidogyne تعیین گونه و نـژاد نماتودهـاي موـل

spp. 248دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، صفحه . در مناطق مهم پسته کاري کشور. 
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بررسی عکس العمل ارقام اهلی و توده هاي وحشی پـسته در برابـر نمـاتود    . 1374. و اخیانی، ا  . ا، خیري،   .مدنی، م  .57
  مولد
Phytophthora روش هاي مختلف جدا نمودن گونه هـاي جـنس  . 1346. مستوفی پور، پ .58  .Pythium و 

 .21-15: 3بیماري هاي گیاهی 
 Lepidosaphes pistaciaeاوي پـسته بیواکولـوژي سـپردار و  . 1381. سیداالسـالمی . و ح. مـسجدیان، ح  .59

(Hom.:Diaspididae) مجلـه علـوم و فنـون کـشاورزي و منـابع طبیعـی دانـشگاه صـنعتی         . در استان اصفهان
  .181-193. 6:4.اصفهان

نـشر آمـوزش   . اي بـر شـوري خـاك    بـرداري از اراضـی شـور مقدمـه       چگونگی بهـره  ).  1375. (مهاجر میالنی، پ   .60
  .ص11کشاورزي، 

گـزارش پژوهـشی   .   شناسایی و تعیین وسعت پراکندگی کنه هـاي اریوفیـد زیـان آور پـسته    -1369.  ر. مهرنژاد م  .61
 .46-54.مؤسسه تحقیقات پستۀ کشور

گزارش پژوهشی مؤسـسه تحقیقـات پـستۀ    . جمع آوري فون کنه هاي پسته در استان کرمان   . 1370. ر. مهرنژاد، م  .62
  .کشور

-12 :60،  گیـاهی   و بیماریهاي آفات.  رفسنجان  پسته  در باغات  خرنوب  پره  شب شناسی زیست. 1372. ر.  مهرنژاد، م  .63
1 . 

.  سازمان تحقیقـات وآمـوزش کـشاورزي، تهـران    .  پسیل پسته و سایر پسیل هاي مهم ایران    . 1381. ر. مهرنژاد، م  .64
 .ص116
Phytophthora citrophthora جداسازي. 1368. ع.ق. و حجارود. ، ارشاد، ج.میرابوالفتحی، م .65 از طوقه و  

 .73: 25بیماري هاي گیاهی . ریشه درختان پسته دامغان
عامـل   Verticillium dahliae واکنش ارقام پسته به جدایه هـاي . 1384. و بنی هاشمی، ض. هادي زاده، ا .66

 .584-561: 41بیماري هاي گیاهی . پژمردگی آوندي
 &.Brachynema spp)  سن هـاي سـبز پـسته   شناسائی زنبورهاي پارازیتوئید تخم .1378. هاشمی راد، ح .67

Acrosternum spp.)  و بررسی بیولوژي Trissolcus agriope (Hym.: Scelionidae)   در منطقـه
 .217.گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. رفسنجان

 .13.انتشارات موسسه تحقیقات پسته کشور. در استان کرمانسن هاي زیان آور پسته . 1379. هاشمی راد، ح .68
بررسی مقدماتی بیولوژي سن آفت جدِِید  پـسته و امکـان انتفـال بیمـاري ماسـو در اسـتان          .1383. هاشمی راد، ح   .69

  23. گزارش نهایی موسسه تحقیقات پسته کشور. کرمان
Calchaenesthes pistacivora بررسی بیولوژي وپراکندگی سوسک شاخک بلند. 1384. هاشمی راد، ح .70  

  .23. گزارش نهائی مؤسسه تحقیقات پسته کشور. در مناطق پسته کاري و رویشگاه هاي بنه استان کرمان



  
  
  
  

 341                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

گزارش نهائی مؤسسه تحقیقـات    . عارضه اضمحالل پوست استخوانی در میوه پسته        بررسی   .1385. هاشمی راد، ح   .71
 .23.   کشور پسته

. بررسی بیولوري و نحوه خسارت سن هاي زیان آور پسته در اسـتان کرمـان         . 1375ي،  ، صفو .، و م  .هاشمی راد، ح   .72
 .166اولین کنگره علوم باغبانی ایران، کرج، 

بهره برداري از آبهاي شـور در کـشاورزي پایدار،انتـشارات جهـاد     ). 1367. (کوچکی، ع و قهرمان،ن  . هاشمی نیا، م   .73
 .ص236دانشگاهی دانشگاه مشهد، چاپ اول، 

 
74. Ahsan, S. M., A. A. G. Ali and N. J. Kurian. 1982. Toward a theory of 

agricultural insurance. Am. J. Agric. Econ. 64: 520-529. 
75. Ahsan, s. M., A. Ali, and N. Kurian. “Toward a Theory of 

AgriculturalInsurance.” Amer. J. Agr. Econ. (64) 1982: 520-529 
76. Al-Rawahy, S. A.; Stroehlein, J. L. and Pessarakli, M. (1992). Dry-matter 

yield and Nitrogen-15, Na+, Cl-, and K+ content of tomatoes unther 
Sodium chloride stress. Journal of plant nutrition, 15(3): 341-358. 

77. Anderson , J.R., Dillon , J. L., Cowie , A.J.: Hazell P: B. R. : and wan 
G.H. (1988) chang ling variability in cereal production in Australia 
Review of markeeting and Agricaltural Economics. 60(3) : 231-245. 

78. Anlle, John. M “Incorporating Risk in Production Analysis”. Amer. J.Agr. 
Econ. December 1983: 1099,1115 

79. Anonymous. (1999).  FAO Production Yearbook,147-148. 
80. Anosik, N. and coughenour, M (1990). The socioeconomic basis of farm 

enterprise diversification decisions. Roural Sociology. 55 (1) : 1-24. 
81. Ansari, R., S.S. Naqvi, A.N. Khanzada and K.T. Hubick. (1998). Carbon-

isotope discrimination in wheat under saline conditions. Pak.J. Bot. 
30:87-93. 

82. Apo , (1990) . Report of Apo seminer an Agricultural insurance held in 
Japan from 21to 31 Agust. Hardaker , J.B. Pandey , S. and Patten , 
L.H. (1991) , Farm Planning under uncertainty Review of marketing and 
Agricultural Economics 59 (1), 9-22 

83. Arndt, S .K. and Wanek, W. (2002). Use of decreasing foliar carbon 
isotope discrimination during water limitation as a carbon tracer to study 
whole plant carbon allocation. Plant, cell and Environment,  25: 609-
616. 

84. Ashworth, L. J. Gaona, S. A.; Surber, E.(1985). Nutritional disease of 
pistachio trees: potassium and phosphorus deficiencies and chloride 
and boron toxicities. Phytopathology.75: 1084-1091. 



  
  
  
  

 342                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

85. Auerswald, H.; Schwarz, D.; Kornelson, C.; Krumbein, A. and Bruckner, 
B. (1999). Sensory analysis, sugar and acid content of tomato at 
different EC values of the nutrient solution. Scientia Horticulturae, 82: 
227-242. 

86. Ayers, R.S. 1977. Quality of water for irrigation. J. Irrig. & Drainage ASCE 
103:IR2:135-154. 

87. Ayers, R.S. and D.W. Westcott. 1985.Water quality for agriculture. United 
Nations FAO Irrig & Drainage Paper No. 29, Rev.1. 

88. Ayers, R.S. and D.W. Westcott. 1985.Water quality for agriculture. 
UnitedNations FAO Irrig & Drainage Paper No.29, Rev.1. 

89. B.G.Dahlby; “Adverse Selection and Statistical Discrimination: An 
Analysis of Canadian Automobile Insurance” ; Journal of Public 
Economics, 20, 1983. 

90. Balaguer, L., Pugnaire, F. I., Martinez-Ferri, E., Armas, C., Valladares, F. 
and Manrique, E. (2002). Ecophysiological significance of chlorophyll 
loss and reduced photochemical efficiency under extreme aridity in 
Stipa tenacissima L.. Plant and Soil, 240: 343-352.  

91. Balaguru, T. andVenkatestwarl, U. (1988). Implementation of world Bank 
Aided National Agricultural Research Project in India: Acase study. 
Agricultural Administration and Extention . 29: 135-147. 

92. Baumgertel, H. (1983). Human factors, Technology diffusion and national 
development. J.APP. Behous, Sci. vol 19, pp : 337-348. 

93. Behboudian, M. H., Walker, R. R. and Torokfaivy, E. (1986) . Effects of 
water stress   and salinity on photosynthesis of pistachio. Scientia 
Horticulturae, 29:251-261. 

94. Benlloch, M., Arboleda, F., Barranco, D. and Fernades E. R. (1991). 
Response of young olive trees to sodium chloride and boron excess in 
irrigation water.HortScience, 26(7):867-870. 

95. Bernstein, L. (1975). Effect of salinity and sodality on plant growth. 
American Review of physiology, 13: 295- 311. 

96. Bhatti, A. S. ; Ara, A. and Sarwar, G. (1992). Some leaf structures related 
to salt regulation in kallar grass [Leptochloa fusca kunth]. Journal of 
plant nutrition , 15(3) : 313-326. 

97. Bin wanyes , H.P (1980) Att itudes toward Risk : Experimental 
Measurement in Rual Indiaa “American journal of Agricuitura Flucations 
in income in three villages of the semi- Aril tropics of Peninsular India – 
ICRISAT Economics program progress Report 57- India : ICRISAT . 



  
  
  
  

 343                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

98. Bin wanyes , H.P (1980) Att itudes toward Risk : Experimental 
Measurement in Rual Indiaa “American journal of Agricuitura l 

99. Bingham, F.T., Strong, J. E., Rhoades, S. D. and Keren, R. (1987). 
Effects of salinity and varying boron concentrations on boron uptake 
and growth of wheat". Plant Soil, Vol. 97:345-351. 

100. Binzel, M. L. and Reureni, M. (1994). Cellular mechanisms of salt 
tolerance in plant cells. Hort. Rev. 16:33-69. 

101. Bongi, G. and Loreto F. (1989). Gas-Exchange properties of salt-
stressed olive( Olea europea  L.) leaves. Plant Physio. 90:1408-1416 

102. Brown, P. H., Zhang, Q. and Ferguson, L. (1994). Influence of rootstock 
nutrient acquisition by pistachio. Journal of Plant Nutrition, 17(7):1137-
1148. 

103. Brown, P.H. and B.J. Shelp. (1997). Boron mobility in plants". Plant and 
Soil, Vol.193:85-101. 

104. Cada , R. and Shigeno . R . (1990) , Planning and application of 
agricultural insurance , Paper presented at the Asian Productivity 
Organization (APO) Seminar on Agricultural Insurance in Tokyo , Japan 
2/3 Agust 1990 miomeo AGRAP world Band Washington , D.C 

105. Cada , R. and Shigeno . R . (1990) , Planning and application of 
agricultural insurance , Paper presented at the Asian Productivity 
Organization (APO) Seminar on Agricultural Insurance in Tokyo , Japan 
2/3 Agust 1990 miomeo AGRAP world Band Washington , D.C 

106. Chambers ,R. (1985) Ruarl development putting the last first London : 
Langman .PP: 29-51. 

107. Chambers ,R. (1985) Ruarl development putting the last first London : 
Langman .PP:29-51. 

108. Chambers, RG. “Insurability and moral hozards in agricultural 
insurancemarkets”. Amer. J. Agr. Econ. (71) 1989: 604-616 

109. Champagnol, f. (1979). Relationship between phosphate nutrition of 
plant and salt toxicity. Phosphorous Agriculture, 76: 35- 43. 

110. Champagnol, F. (1979). Relationship betwwen pgosphate nutrition of 
plant and soil toxicity phosphours. Agri. 76: 35-43. 

111. Chartzoulakis, k and M. H Loupassaki. (1997). Effect of NaCl salinity on 
germinayion growth, gas exchange and yield of greenhouse eggplant. 
Agricultural Water Management, 32: 215- 225. 

112. Chartzoulakis, K. and Klapaki, G. (2000). Response of two greenhouse 
pepper hybrids NaCl salinity during different growth stages. Scientia 
Horticulturae, 86: 247-260. 



  
  
  
  

 344                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

113. Chartzoulakis, K. S. (1994). Photosynthesis, water relations and leaf 
growth of cucumber exposed to salt stress. Scientia Horticulturae, 59: 
27-35. 

114. Chartzoulakis, K. S. (1994). photosynthetic, water relations and leaf 
growth of cucumber exposed to salt stress. Scientia Horticulturae, 59: 
27-35. 

115. Chartzoulakis, K. S. and Loupassaki, M. H. (1997). Effects of NaCl 
salinity on germination, growth, gas exchange and yield of greenhouse 
eggplant. Agricultural water management, 32:215-225. 

116. Chechoway , B. (1995) Six strategis of Community change Community 
Development Journal . 30(1). 

117. Chechoway , B. (1995) Six strategis of Community change Community 
Development Journal . 30(1). 

118. Chmeleva, Z. V. N; Sinelnikova, and I. A. Kosarova. (1986). 
Determining the proline in leaves of plants grown on a saline nutrient 
substrate. Svornik Nauch Trudov priklandnoi Bot Genet Selects, 07: 
106. 

119. Coman, David & Nixson, Fred, “ECONOMICS OF CHANGE IN LESS 
DEVELOPED COUNTRIES”, Harvester Wheatsheaf, 1994. 

120. Crane, J. C. (1986). pistachio in: CRC handbook of fruitset and  
development. CRC press in boca roton florida, pp 389-99. 

121. Crane, J. C. and Iwakiri, B. T. (1981). Morphology and reproduction of   
pistachio. Hort. Rev. 3:376-93. 

122. Crane, J. C. and Takeda, F. (1979). The unique response of pistachio 
tree to inadequate winter chiling. HortScience 14:135-37. 

123. Cregg, B.M., Olivas-Garcia, J.M. and Hennessey, T.C. ( 2000 ). 
Provenance variation in carbon isotope discrimination of mature 
ponderosa pine trees at two locations in the Great Plains. Can. J. For. 
Res. 30:428-439. 

124. Cuartero, J. and Fernandez, M. R. (1999). Tomato and salinity. Scientia 
Horticulturae, 78:83-125. 

125. Curtero, J. and Munoz, R. F. (1999). Tomato and salinity sciehntia 
horticulturae,78:83-125. 

126. Curtin, D.; H. Stepphun, and F. Selles. (1993). Plant responses to 
sulfate and chloride salinity: Growth and Ionic Relations. Journal of 
American Soil Science Society, 57: 1304- 1310. 



  
  
  
  

 345                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

127. Dandekar, V.M. 1977. “Crop Insurance for Developing Countries”. 
Teaching and Research Forum Paper No. 10, New York : Agricultaral 
Development couacil.  

128. Dubey, R. S. (1997). Photosynthesis in plants under stressful 
conditions. In: M. Pessarakli, ed. Handbook of Photosynthesis. Marcel 
Dekker publ. NewYork, 859-875. 

129. Ehleringer, J.R.  (1990 ). Correlation between carbon isotope 
discrimination and leaf conductance to water vapor in common beans. 
Plant Physiol. 93:1422-1425. 

130. El-Motaium, R., Hu, H. and Brown, P. H. (1994). "The relative tolerance 
of six Prunus rootstocks to boron and salinity". J. Amer. Soc. Hort. Sci., 
Vol. 119:1169-1175. 

131. Emtithal El-Sayed, H.,  El-Said, M. E., El-Sherif, A. H. and El-Deen, S. 
A. (1996). Chemical studies on the salt tolerance of some olive 
cultivars. Olivae, 64: 52-57. 

132. Eptein, E. (1972). Mineral nutrition of plants, principles and 
perspectives. John Wiley and  Sons Inc. 

133. Ershad, D. 1971. Beitrag zur Kenntnis der Phytophthora- Arten in Iran 
und ihre phytopathologischea Bedeutung. BBA, Berlin- Dahlem. 140. 
84p. 

134. Ershad, J. 1971. Contribution to the knowledge of Erysiphaceae of Iran. 
J. Plant Pathol. 6: 50-60. 

135. F.A.O. (1986). The philippine crop insuranci Program. FAO / 
APRACA.Lloyd and W.Lindstrom. (1985. Multiple peril Crop insurance 
in the V.S.A. New York Press. 

136. F.A.O. (1989). FAO Production year book. Rome : F.A.O Press. 
137. Farley . J.U. (1974) Consumer Behavior :Theary and Aplication Boston 

: Allyn and Bacon. Holborool , M.B. (1984) The role of advertising , 
Psychology and Marketing New Dehil : Printice Hall of India. 

138. Farley . J.U. (1974) Consumer Behavior :Theary and Aplication Boston 
: Allyn and Bacon. Holborool , M.B. (1VUQ) The role of advertising , 
Psychology and Marketing New Dehil : Printice Hall of India. 

139. Farquhar, G.D. and R.A. Richards. (1984). Isotopic composition of plant 
carbon correlates with water-use efficiency of wheat genotypes. Aust. J. 
Plant Physiol. 11:539-552. 

140. Farquhar, G.D., J.R. Ehleringer, and K.T. Hubick. (1989). Carbon 
isotope discrimination and photosynthesis. Ann. Rev. Plant Physiol. 
40:503-537. 



  
  
  
  

 346                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

141. Farquhar, G.D., M.H. O'Leary, and J.A. Berry. ( 1982). On the 
relationship between carbon isotope discrimination and intercellular 
carbon dioxide concentration in the leaves. Aust. J. Plant Physiol. 
9:121-137. 

142. Feigin, A., (1985). Fertilization management of crops irrigated with 
saline water. Plant Soil. 89:285-299. 

143. Ferguson, L., P.A. Poss, S.R. Grattan, C.M. Grieve, D. Want, C. 
Wilson, T.J. Donovan and C.T. Chao. 2002. Pistachio rootstocks 
influence scion growth and ion relations under salinity and boron stress. 
J. Amer. Soc. Hort. Sci. 127(2):Pp.194-1999. 

144. Ferguson, L., Poss,  J. A., Grratan S. R., Grieve, C. M., Wang, D., 
Wilson, C., Donovan, T. J., and Chao. (2002). Pistachio roostock s 
influnce schon growth and hon relathons under salinity and Boron 
stress. Journal of the American Society for Horticultural Science. 127: 
194-199 . 

145. Ferreyra, R.E., A.U. Alijaro, R.S. Ruiz, L.P. Rojas and J.D. Oster. 
(1997). "Behavior of 42 crop species grown in saline soils with high 
boron concentrations". Agric. Water Management, Vol. 32:111-124. 

146. Fleisher, B. “Agricultural Risk Management.” Lynne Reinner 
Publishers.Boulder & London. 1990 

147. Francy,R. J. ; Gifford, R. M. ; Sharkey, T. D. and Weir, B. (1985). 
Physiological influences on Carbon isotope Discrimination in huon pine 
(Lagarostrobos franklinii).Oecologia (Berlin), 66: 211-218. 

148. G.Dionne; “Adverse Seiection and Repeated Insurance Contracts ”;the 
Geneva Papers OnRisk and Insurance ,Oct.1983. 

149. Goldin, lan & Winter L.Alan, “THE ECONOMICS OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT”, OECD, 1996. Hayami Yujiro, DEVELOPMENT 
ECONOMICS”, Oxford University Press, 1998. 

150. Grattan, S.R. and Grieve, C. M.( 1998 ).  Mineral nutrient acquisition 
and response by plants grown in saline enviromnents". In: M. 
Pessarakli (Editor), Handbook ofPlant and Crop Stress. Marcel-Dekker, 
New York, pp.203-226. Second edition. 

151. Grattan, S.R. and Grieve, C.M. (1998 ). Salinity -Mineral 
nutrientrelations in horticulturalcrops". Sci. Hart . 78: 127-157 . 

152. Grattan, S.R., M. C., Grieve, C. M., Poss, S. A., Suarez, D. L. and 
Francois, L. E. (1996). "Interactive effects of salinity and boron on the 
performance and water use of eucalyptus". Acta Hort., Vol. 449:607-
613. 



  
  
  
  

 347                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

153. Green, M.R.(1984). “Insurance”. In The New Encyclopedia Britannica, 
15th editin, 9. 645-658. 

154. Greenway, H, and R. Munnes. (1980). Mechanisms of salt tolerance in 
nonhalophytes. Annal Review  Plant Physiology, 31: 149- 190. 

155. Griffiths, H. (1991). Applications of stable isotope technology in 
physiological ecology. Functional Ecology. 11:539-552 

156. Gunes, A.; A. Inal, and M. Alpaslan. (1996). Effect of salinity on 
stomatal resistance, proline and mineral composition of pepper. Journal 
of Plant Nutrition, 19: 389- 396. 

157. Gupta, U.C., Y.M. Jame, C.A. Campbell, A.J. Leyshon and W. 
Nicholaichuk. (1985). Boron toxicity and deficiency: A review". Can. J 
Soil Sd., Vol. 65:381-409. 

158. Gzik,  A. (1996). Accumulation of proline pattern of 3-amino acids in 
sugar beet plants in response to osmotic, water and salt stress. 
Environmental and Experimental Botany, 36: 29-38. 

159. Halcrow, H.G 9 (1949). “Actuarial structures for crop insurance ”, 
Journal of Farm Economics 31, 418-443. 

160. Hanson, B. S.R. Grattan, and A. Fulton. 1993. “Agricultural Salinity and 
Drainage”. Univ. of CA Irrigation Program, Davis, CA. 

161. Hanson, B.R. (1979). Electrical Conductivity." Soil and Water, Fall 
1979, No. 42. 

162. Hanson, B; S. B. Grattan, and A. Fulton. (1999). Agricultural Salinity 
and Drainage. California University, Davis, 160 pp. 

163. Hardaker , J.B. Pandey , S. and Patten , L.H. (1991) , Farm Planning 
under uncertainty Review of marketing and Agricultural Economics 59 
(1), 9-22 

164. Hardaker, J.B. (1979), “Areview of some farm management research 
methods for small – farm development in lDCs ”, Journal of Agricultural 
Economics 30 (93), 315-331. 

165. Harris, B. (1985). Money and commodities, monopoly and competition, 
In Borrowers andlenders, Howell publishing, ODI, PP: 26-92. 

166. Haven. Ramaswami, B. (1993), “Supply response to agricltural 
insurance: Risk reduction and moral hazard effects ” , American Journal 
of Agricultural Economics 75, 914-952 

167. Hazel. B. R.,1992,The appropriate role of agricultural insurance in developing 
countries, Journal of International  Development 4: 567-581. 



  
  
  
  

 348                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

168. Headley, D. B.; Bassuk, N. and Mower, R. G. (1992). Sodium chloride 
resistance in selected cultivars of hedera helix.Hort Science, 27(3): 
249-252. 

169. Hill. Mcclymont , D. (1984) Decision making process of commercial 
farmers in zimbawe Agricultural Administration. 17/ pp: 149-169. 

170. Hirshman A.O, “Strategy of Economic Development”, Yale University 
Press, 1957. Hirshman A.O, “RISE AND FALL IN DEVELOPMENT 
ECONOMICS” Oxford University Press, 1984. 

171. Hoffman, G.J. 1996. “Leaching fraction and root zone salinity control. ” 
Agricultural Salinity Assessment and Management. ASCE. New York, 
N.Y. Manual No. 7:237-247 

172. Holzschuh. C. 2003. Beschreibung Von 72 neuen Bockkafern aus 
Asien, Vorwiegend aus china, Indien, Laos und Thailand (Coleoptera, 
Cerambycidae). Entomologica Basiliensia. 25: 195-196.  

173. Horowitz, J.K. and E.Lichtenberg. “Crop Insurance and 
agriculturalChemical Use.” Economics of Agricultural Crop Insurance: 
theory and evidence. KluwerAcademic Publishers. 1994. USA:308-322 

174. Howard, J. A. (1983) Consumer Behavior , Aplication of Theory New 
York : Mc Graw 

175. Howard, J. A. (1983) Consumer Behavior , Aplication of Theory New 
York : Mc GrawHill. 

176. Hubick,K. T. and Gibson, A. (1993). Diversity in the relationship 
between Carbon isotope discrimination and transpiration efficiency 
when water is limited. Stable isotope and plant carbon-water relations. 
Academic Press,Inc. 311-325. 

177. Hueth, Darrell L. And W.h. Furtan. “Economics of Agricultural 
cropInsurance: Theory and Evidence.” Kluwer Academic publishers. 
USA. 1994: 3-14 

178. J.Von Neumann and O.Morgentern; The Theory of Games and 
Economic Behavior, Appendix; 1944. 

179. James, R. A.; Rivelli, A. R.; Munns, R. and Caemmerer, S. V. (2002). 
Factors affecting Co2 assimilation, leaf injury and growth in salt- 
stressed durum wheat. Funct. Plant Biol.,29: 1393-1403. 

180. Johnsen, K.H.,L.B. Flanagan, D.A. Huber, and J.E. Major.( 1999). 
Genetic variation in growth, carbon isotope discrimination, and foliar N 
concentration in Picea mariana: analyses from a half-diallel mating 
design using field-grown trees. Can. J. For. Res, 29: 1727-1735. 



  
  
  
  

 349                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

181. Jonasson, S. ; Medrano, H. and Flexas, J. (1997). Variation in leaf 
longevity of Pistacia lentiscus and its relationship to sex and drought 
stress inferred from leaf Delta 13C  . Functional Ecology, 11(3): 282-
289. 

182. Jones, H. G., Lakso, A. N. and Syvertsen. (1985). Physiological control 
of waetr status in fruit trees. In, Horticultural Reviews. Ed. By Janick, J.  
7: 301-344. 

183. Jurinak, J.J. and Wagenet, R. J. (1981). Fertilization and salinity". In: D. 
Yaron (Editor), Salinity  in irrigation and water resources. Marcel 
Dekker, New York, NY, pp. 103-119.  

184. Just, r. And r. Pop. “ Production function estimation and related 
riskconsideration.” Amer. J. Agr. Econ. 61 (1979): 276-284 

185. Just, R.E. and D. Zilberman, “Does the low of supply hold 
underuncertainty?” The Economic Journal, (96) 1986: 514-524 

186. K.J. Arrow; “Uncertninty and Welfare Economics of Medical care ” ; The 
American Economic Review; Dec. 1963 

187. Kafkafi, U. (1984). Plant nutrition under saline conditions". In: I. 
Shainberg and .1. Shalhevet (Editors), Soil Salinity under Irrigation - 
processes and management, Springer-Verlag, Berlin, pp. 319- 410. 

188. Kafkafi, U. Siddiqi, M. Y., Ritchie, R. J., Glass, A. D. M. and Ruth, T. J. 
(1992). Reduction of nitrate influx and nitrogen translocation by tomato 
and mellon varies after short exposure to calcium and potassium 
chloride salt. J. Plant Nutr. 15:959-75.  

189. Kao, W. Y. and Chang, K. W. (1998). Stable carbon isotope ratio and 
nutrient contents of the kandelia candel mangrove populations of 
different growth forms. Bot. Bull. Acad. Sin., 39: 39-45. 

190. Karami . E., (1983) The differential characteristics of farmer with regard 
to their innovenes in farm province . IRAN Agricultural Research . 2 (2) 
pp: 125- 136 

191. Karami . E., (1983) The differential characteristics of farmer with regard 
to their innovenes in farm province . IRAN Agricultural Research . 2 (2) 
pp: 125- 136 

192. Khan, M. a.; Ungar, I. A. and Showalter, A. M. (2000). Effects of salinity 
on growth, water relations and ion accumulation of the subtropical 
perennial halophyte, atriplex griffithii var. stocksii. Annals of Botany, 85: 
225-232. 



  
  
  
  

 350                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

193. Lakshimi , D. R and Arrind Virmani. (1990) Determination of 
Consumption and saving Behavior in Developing countries . The world 
Bank Review , Vol . (3) No3 

194. Lakshimi , D. R and Arrind Virmani. (1990) Determination of 
Consumption and saving Behavior in Developing countries . The world 
Bank Review , Vol . (3) No3. 

195. Lambert, David. K. “Risk Consideration in the Reduction of 
Nitrogenfertilizer use in Agricultural Production. ” Western J. Of Agr. 
Econ. December 1990: 

196. Lauchli, A. and E. Epstein. (1990). Plant response to saline and sodic 
conditions." In Agricultural Salinity Assessment and Management, ed. 
K.K. Tanji, American Society of Civil Engineers Manuals and Reports 
on Engineering Practice No. 71: 113-137. 

197. Lauteri, M. ;Brugnoli, E. and Spaccino, L. (1993). Carbon isotope 
Discrimination in leaf soluble sugars and in whole-plant dry matter in 
helianthus annuus L. grown under different water conditions. Stable 
isotope and plant carbon-water relations. Academic Press,Inc. 93-109. 

198. Leavitt, S. W. and Long, A. (1982). Evidence for C13/C12 fractionation 
between tree leaves and wood. Nature, 298: 742-743. 

199. Levitt, J. (1980). Response of plant to environmental stresses. 
Academic Press Inc. vol. 2. 

200. Lewis, A, “ECONOMIC DEVELOPMENT WITH UNLIMITED SUPPLY 
OF  ABOUR”, Oxford University Press, 1973. 

201. Lin T. S.; Polito, V. S.; Crane J. C. (1984). Embryo development in 
'kerman' pistachio [Pistacia vera]. HortScience 19:105-106. 

202. Lipton, M.(1976). Agricultural finance and rural credit in poor countries 
world Development. Vol (4) no 7. 

203. Livingston, N.J. and D.L. Spittlehouse. (1993). Carbon isotope 
fractionation in tree rings in relation to the growing season water 
balance. In: Stable Isotopes and Plant Carbon-Water Relations, J.R. 
Ehleringer, A.E. Hall, and G.D. Farquhar, eds., Academic Press, San 
Diego, CA, pp. 141-153. 

204. Lu, C., Qiu, N., Lu, Q., Wang, B. and Huang, T.( 2002). Does salt stress 
lead to increased susceptibility of photosystem II to photoinhibition and 
changes in photosynthetic pigment composition in halophyte Suaeda 
salsa grown outdoors. Plant Science, p: 1-6 Under press. 

205. M.Rothschild and J. Stiglitz; “Equilibrium in Competitive Insurance 
Markets : An Essay on the Economics of Imperfect Information ” ; 



  
  
  
  

 351                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

Quarterly Journal of Economics; Nov. 1976. A.Rubinstein and M. Yaari; 
“Repeated Insurance Contracts and Moral Hazard”; Journal of 
Economic Theory, 30, 1983. 

206. MacDonald, J.D., Goldhamer, D., Bolkan, L. and Beede, R. 1992. 
Influence of irrigation method on distribution of water, root and 
Verticillium dahliae microsclerotia in a young pistachio orchard. 
California Pistachio Industry, Annu. Rep., Crop Year 1991-1992. 

207. Macminn. R. And A. Holtman. ” Technological uncertaity and the theory 
of firm.”S. Econ.j. (50) 1983: 120-36 

208. Mans, E.V. (1986). Crop salt tolerance." In: Agricultural Salinity 
Assessment and Management, ed. K.K. Tanji, American Society of Civil 
Engineers Manuals and Reports on Engineering Practices No. 71. 

209. Mans, E.V. (1986). Salt tolerance of plants. Appl. Agric. Research, Vol. 
1:12-26. 

210. Mans, E.V. (1990). Crop salt tolerance." In Agricultural Salinity 
Assessment and Management, ed. K.K. Tanji, American Society of Civil 
Engineers Manuals and Reports on Engineering Practice No. 71: 263-3 
04. 

211. Marler, T. E. and Zozor, Y. (1996). Salinity influences photosynthetic 
characteristics, water relations, and foliar mineral composition of 
Aannona squamosa L. J.Amer. Soc. Hort. Sci. 121 (2):243-248. 

212. Marschner, H. (1995). Mineral nutrition of higher plants. Academic- 
press. 

213. Marsh, R. P. and Shive, S. W.  (1941). Boron as a factor in the calcium 
metabolism    of the corn plant". Soil Science, Vol. 51:141-151. 

214. Martinez Barroso,M. C. and Alvarez, C. E. (1997). Toxicity symptoms 
and tolerance of strawberry to salinity in the irrigation water. Scientia 
Horticulturae, 71: 177-188. 

215. Martinez, P. E. M. Herrero and  R. Aragues. (1995). Salt resistance of 
sees and pollen of five pstachio species. Acta Hort. 419:49-54. 

216. Mass, E. V, and G. H. Hoffman. (1977). Crop salt tolerance current 
assessment. Journal of Irrigation and drainage, 103: 115- 134. 

217. Mass, E. V. (1990). Crop salt tolerance. In: Agricultural salinity 
assessment and management , ed. K. K. Tangi, American society of 
civil engineers manuals and report on engineering practices, 71: 262-
326. 



  
  
  
  

 352                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

218. Mavrogianopoulos, G. N.; Spanakis, J. and Tsikalas, P. (1999). Effect 
of carbon dioxide enrichment and salinity on photosynthesis and yield 
in melon. Scientia Horticulturae, 79: 51-63. 

219. Maxwell, K. and Johnson, G. N. (2000).Chlorophyll fluore scence- a 
practical guide. Journal of Experimental Botany, 51(345): 659-668. 

220. Mcclymont , D. (1984) Decision making process of commercial farmers 
in zimbawe Agricultural Administration. 17/ pp: 149-169. 

221. Meek, B., L. Graham, and T. Donovan. 1982. Long-term effECts of 
manure on soil nitrogen, phosphorus, potassium, sodium, organic 
matter, and water infiltration rate. Soil Sci. Soc. Am. J.46:1014-1019 

222. Mehrnejad, M. R. 1998.  Evaluation of the parasitoid Psyllaephagus 
pistaciae (Hymenoptera:  Encyrtidae) as a biocontrol agent of the 
common pistachio psylla Agonoscena pistaciae (Hemiptera:  
Psylloidea).  Ph.D. thesis, University of London.  271 pp. 

223. Mehrnejad, M.R. (2001). The current status of pistachio pests in Iran.  
Cahiers Options Méditerranéennes, 56: 315-322. 

224. Mehrnejad, M.R. and E. Ueckermann (2001). Mites (Arthropoda, Acari) 
associated with pistachio trees (Anacardiacae) in Iran (I). Systematic 
and Applied Acarology Special Publication, 6:1-12. 

225. Mehrnejad, M.R. and M.J.W. Copland (2005). Diapause strategy in the 
parasitoid Psyllaephagus pistaciae. Entomologia Experimentalis et 
Applicata, 116: 109-114. 

226. Mehrnejad, M.R. and M.J.W. Copland (2005). The seasonal forms and 
reproductive potential of the common pistachio psylla, Agonoscena 
pistaciae (Hem.: Psylloidea). Journal of Applied Entomology, 129: 342-
346. 

227. Miranda, M. J. and J. W. Glauber. 1997.Systematic risk, reinsurance, and the 
failureof crop insurance markets. Am. J. Agric. Econ. 79: 206-215. 

228. Mohammadi, A.H., Haghdel, M., Banihashemi, Z., Mohammadi-
moghadam, M. and Afzali, H. 2005. Current status of Verticillium wilt 
disease of pistachio in Iran. IV International Symposium on Pistachio 
and Almond, Tehran. p: 190. 

229. Mojtahedi, H., Rabie, C.J., Lubben, A., Stene, M. and Danesh, D. 1979. 
Toxic Aspergilli from pistachio nuts. Mycopathologia 67: 123-127. 

230. Mor, R. P., and Manchanada, H. R.  (1992). Influence of phosphorus on 
the tolerance f table pea to chloride and sulfate salinity in a sandy soil. 
Arid Soil Res. Rehab. 6:41-52. 



  
  
  
  

 353                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

231. Morgan, J. M. (1984). Osmoregulation and water stress in higher 
plants. Annals Review of plant physiology, 35:229. 

232. Morris, K. and Gant, G. G. (2001).The response of an emergent sedge 
Bolboschoenus medianus to salinity and nutrients. Aquatic Botany, 70: 
311-328. 

233. Munns, R. and Rawson, H. M. (1999). Effect of salinity on salt 
accumulation and reproductive development in the apical meristem of 
wheat and barley. Aust. J. Plant Physiol., 26: 459-464. 

234. Munns, R. and Termaat, A. (1986). Whole-plant responses to salinity. 
Aust. J. Plant physiol., 13: 143-160. 

235. Myrdal G, “ECONOMIC THEORY AND UNDERDEVELOPED 
REGIONS”, London, Met hven Press, 1972. 

236. N.Reno; “The Demand for Specialty – Crop Insurance: Adverse 
Selection and Moral Hazard” ; Paper Submitted to the Western 
Agricultural Economics Association Meetings, July 1997. 

237. Nafziger E, Wayne, “THE ECONOMICS OF DEVELOPING 
COUNTRIES”, Prentice Hall, 1997. 

238. Nelson, C. H. and E.T. Lochman. “Futher toward a theory of 
AgriculturalInsurance”. Amer. J. Agr. Econ. August 1987: 523-531 

239. NENARACA. (1991). Insurance support to Risk Management of 
Agricultural investment.APRACA . (1980). Crop insurance in Asian 
countries. 

240. Noitsakis, B.;Dimassi, K. and Therios, I.(1997). Effects of NaCl induced 
salinity on growth, chemical composition and water relations of two 
almond (prunus amygdalus L.) cutivars and the hybrid Gf-677 (prunus 
amygdalus x prunus persica)2:641-648. 

241. Okubo, M. and Sakuratani, T. (2000). Effects of sodium chloride on 
survival and stem elongation of two Asian pear rootstock seedlings. 
Scientia Horticulturae,  85: 85-90. 

242. Oster, J.D., and J.D. Rhoades. 1990. Steadystate rootzone salt balance 
. K.K. Tanji (ed),Agricultural Salinity Assessment and Management. 
ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice No. 71. ASCE, 
New York. pp 469-481. 

243. Oster, J.D., M.J. Singer, A. Fulton, W. Richard-son, and T. Prichard. 
1992. “Water Penetration Problems in California Soils ”. Univ. of CA 
Kearney Foundation of Soil Science. 



  
  
  
  

 354                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

244. P.R.G. Layard and A.A. Walters; Microeconomic Theory; 1988.C.H. 
Nelson and E.T. Leohman; “Further Toward a Theory of Agricultural 
Insurance”; American Journal of Agricultural Economics, 69, 1987. 

245. Pannell, DJ. “Pests and pesticides, risk and risk aversion. ” Agr Econ 
5(1991): 361-383 

246. Pardossi, A.; Bagnoli, G.; Malorgio, F.; Campiotti, C. A. and Tognoni, F. 
(1999). NaCl effects on celery (Apium graveolens L.) grown in NFT. 
Scientia Horticulturae, 81: 229-242. 

247. Parker, P. F. and Suarez, D. L. (1990). Irrigation water quality 
assessments". In: Agricultural Salinity Assessment and Management, 
ed. K.K. Tanji, American Society of Civil Engineering Manuals and 
Reports on Engineering Practice No. 71. 

248. Parsa, A. A. and Karimian, N. (1975). Effects of sodium chloride on 
seedling growth of two major varieties of Iranian pistachio (Pistacia vera 
L.). J. Amer. Soc. Hort. Sci. 50:41-46. 

249. Parsa, A. A.; Wallace, A.(1980). Differential partitioning of boron and 
calcium in shoots of seedlings of two pistachio [Pistacia vera] cultivars. 
Journal of Plant Nutrition. 2: 236-266. 

250. Pennington, R.E., C.R. Tischler, H. B. Johnson and H.W. Polley. 
(1999). Genetic variation for carbon isotope composition in honey 
mesquite (Prosopis glandulosa). Tree Physiology 19:583-589. 

251. Picchioni, G. A. and Miyamota, S. (1990). Salt effects on growth and 
ion uptake of pistachio rootstock seedling. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 
115:647-653. 

252. Picchioni, G. A.; Miyamoto, S.; Storey, J. B. (1991). Boron uptake and 
effects on growth and carbohydrate partitioning of pistachio seedlings. 
Journal  of the American Society for-Horticultural Science. 116:706-
711.  

253. Picchioni,G.A.; Miyamoto, S.; Storey, J.B.(1991). Rapid testing of 
salinity effects on Pistachio seedling rootstocks. Journal of the 
American Society for Horticultural Science.116:555-559.  

254. policies” , Canadian Journal of Agricultural Economics 40 (3), 403 – 
4236. 

255. Poss, J. A., Suarez, C. M., Grieve, C. M. Shannon, M. C. and Grattan, 
S. R. (2000). Carbon isotope discrimination and transpiratin efficiency 
in eucalyptus under salinity and boron stress. Acta Horticult. 537: 215-
222. 



  
  
  
  

 355                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

256. Poss, J.A., S.R. Grattan, Suarez, C. M.,  and C.M. Grieve .(1999). 
Stable carbon isotope discrimination: an indicator of cumulative salinity 
and boron stress in Eucalyptus camaldulensis. Tree Physiology 20, 
1121-1127. 

257. Pratt, B.S. and Boyden, J. (1985). Oxfam field Directors, Hand book. 
Oxfam (Pub). PP : 118-162. 

258. Prichard, T.L., W.M. Sills, W.K. Asai, L.C. Hendricks and C.L. Elmore. 
1989. Orchard water use and soil characteristics. California Agriculture 
43(4):23-25. 

259. Quiggin, J., G. Karagiannis and J. Stanton. 1993. Crop insurance and crop 
production:  An empirical study of moral hazard and adverse selection. Aust. J 
Agric. Econ. 37: 95-113. 

260. R.Puelz and A.Snow; “Evidence on Adverse Selection:Equilibrium 
Signaling and Cross – Subsidization in the Insurance Market” ; Journal 
of Political Economy, Vol. 102, 1994. 

261. Ranjbar, A.; Damme,P. V.; Samson, R. and Lemeur, R.(2002). Leaf 
water status and photosynthetic gas exchange of pistacia khinjuk and 
p. mutica exposed to osmotic drought stress. Acta Hort.,591: 423-429. 

262. Rao. P.P. (1986) Crop insurance in India. The third world insurance 
congress, China. 

263. Raviv , A. (1979) The Desing of an optimal Insurance policy. American 
Economic Review . 69. PP:84-86. 

264. Raviv , A. (1979) The Desing of an optimal Insurance policy. American 
Economic Review . 69. PP:84-86. 

265. Ray , P.K (1967), Agricultural Insurance, Pergamon Press, Oxford. 
Torkamani, J. (1996 a), “Decision criteria in risk analyses : An 
application of stochastic dominance with respect to sa function ” , Iran 
Agricultural Research 15 (1) , 1-18. 

266. Ray P.K. 1967. Articultural insurance principles and prganization and 
application to developing countries. “pergamon press . 

267. Ray P.K. 1967. Articultural insurance principles and prganization and 
application to developing countries. “pergamon press . 

268. Ray, P.K. (1967). Agricultural insurance. Rome : F.A.O Press. 
269. Rejda, G. E., 1995, Principle of Risk Management and Insurance, New York: 

Harder Collins College Publishers, New York.                                              
270. Rivelli, A. R. ; lovelli,S. and Perniola, M. (2002). Effects of salinity on 

gas exchange, water relations and growth of sunflower (Helianthus 
annuus). 29: 1405-1415. 



  
  
  
  

 356                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

271. Robbms, C. W. (1990). Field and laboratory measurements". In: 
AgriculturalSahnzty Assessment and Management, ed. K.K. Tanji, 
American Society of Civil Engineering Manuals and Reports on 
Engineering Practice No. 71. 

272. Robison, L.J., and P.J. Barry. “ The Comperlitive Firm’s Response 
toRisk” New york: Macmillan. 1987Schoney, R.A Taylor, J. And 
Hayward, K. “Risk reduction from Diversification and Insurance: theory 
and evidence, Kluwer Academic Publishers, 1994,USA: 294-305 

273. Rogers , M. (1982) Diffusion of Innovation (3 Ed) Macillan (pub). 
274. Rogers , M. (1982) Diffusion of Innovation (3 Ed) Macillan (pub). 
275. Roling , N. (1988) Extension . Cambridge : Cambridge . University 

press. 
276. Roling , N. (1988) Extension . Cambridge : Cambridge . University 

press. 
277. Ruiz, D., Martinez, V. and Cerda, A. (1997). Citrus response to salinity: 

growth and nutrient uptake. Tree Physiology 17:141-150       . 
278. Ruiz, D.; Martinez, V. and Cerda, A . (1999). Demarcating specific ion 

(NaCl, Cl-, Na+ ) and osmotic effects in the response of two citrus 
rootstocks to salinity. Scientia Horticulturae, 80: 213-224. 

279. S.M. Ahsan, A.A.G. Ali, and N.J.Kurian; “Toward a Theory of 
Agricultural Insurance” ;American Journal of Agricultural Economics, 
64, 1982. 

280. S.Shavell; “On Moral Hazard and Insurance” ; Quarterly Journal of 
Economics, Nov. 1976.  

281. Samet, K. 1982. The life history and pest status of the pistachio bud 
moth, Telphusa pistaciae Sttaler on pistachio vera in Iran . 
Entomologistis Gazette,vol. 33, 33-34. 

282. Samet, Kh. 1985. The life cycle of  Arimania  komarofi, a new pest of 
pistachio vera in Iran. Entomologists gazette, 36:113-115.  

283. Sanden, B.L. 2005. Yield and water management impacts of water-run 
gypsum in border irrigated almonds. Annual Mtng. Amer.Soc.Agron. 6-
10 Nov, 2005, Salt Lake City, Utah. Abstract #8788. 

284. Sanden, B.L., L. Ferguson, H.C. Reyes, and S.C. Grattan. 2004. Effect 
of salinity on evapotranspiration and yield of San Joaquin Valley 
pistachios. Proceedings of the IVth International Symposium on 
Irrigation of Horticultural Crops, Acta Horticulturae 664:583-589. 



  
  
  
  

 357                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

285. Scharif, G. and Ershad, J. 1966. A list of fungi on cultivated plants, 
shrubs and trees of Iran. Ministry of Agriculture, Plant Pests and 
Diseases Research Institute, Tehran. 

286. Schoemaker, P.J. (1982), “The expected utility model : its variants, 
purposes evidence and limitations ” , Journal of Economic Literature 
20،529-563. 

287. Schultz, T.W. (1964), Transforming traditional Agriculture, Yale 
University Press, New 

288. Sedaghat, R., 2005, Crop Insurance Programs: Issues and Challenges, IV Ph.D.  
Seminar Report, Agricultural Economics Department, University of 
Agricultural Sciences, Bangalore, India.    

289. Seemann, J.R. and C. Chritchley. (1985). Effects of salt stress on 
growth, ion content, stomatal behaviour and photosynthetic capac-ity of 
a salt-sensitive species, Phaseolus vulgaris L. Planta 164:151-162. 

290. Sepaskhah A.  R.  and Maftoun  M. (1988). Relative salt tolerance of 
pistachio cultivars. Journal of Horticultural Science.63:157-162. 

291. Sepaskhah, A. R. and Maftoun, M. (1982). Growth and chemical 
composition of pistachio seedling as influenced by irrigation regims and 
salinity levels of irrigation water. II chemical composition. J. Amer. Soc. 
Hort. Sci. 57:469-476. 

292. Sepaskhah, A. R., Maftoun, M. (1994). Seedling growth and chemical 
composition of two pistachio cultivars as affected by boron and nitrogen 
application. Journal of plant nutrition. 17: 155-171. 

293. Sepaskhah, A. R., Maftoun, M. and Karimian, N. (1985). Growth and 
chemical composition of pistachio as affected by salinity and applied 
Iron. J . Amer. Soc.  Hort. Sci. 60:115-121. 

294. Sepaskham, A. R.; Maftoun, M.; Yasrebi, J.(1988). Seedling growth and 
chemical composition of three pistachio cultivars as affected by soil 
applied boron. Journal of Horticultural Science. 63(4) p. 743-749. 

295. Serrano, R., Culianz M. F. A. and Moreno, V. (1999). Genetic 
engineering of salt and drought tolerance with yeast regulatory genes. 
Scientia Horticulturae. 78:261-269. 

296. Shainberg, I., and J.D. Oster. (1978). Quality of irrigation water. 
International Irrigation Information Center Publication No. 2. 

297. Shine, H.D. and Choi, Y.J. 2003. Phyllactinia pistaciae sp.nov. on 
Pistacia vera. Mycotaxon 87:213-221. 



  
  
  
  

 358                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

298. Short, D. C. and Colmer, T. D. (1999). Salt tolerance in the halophyte 
halosarcia pergranulata subsp. Pergranulata. Annals of Botany, 83: 
207-213. 

299. Skees, J. R., 2003, Agricultural insurance programs: challenges and lessons 
learned , Workshop on income risk management, OECD, Paris. 

300. Smith, V. H. and A. E. Baquet. 1996. The demand for multiple peril crop 
insurance: Evidence from Montana wheat farms. Am. J. Agric. Econ. 78: 189-
201. 

301. Smith, V. H. and B. K. Goodwin. 1996. Crop insurance, moral hazard, and 
agricultural chemical use .Am. J. Agric. Econ. 78: 428-438. 

302. Spiegel-Roy P; Mazigh D; Evenari, M. (1977). Response of pistachio to 
low soil moisture conditions. Journal of the American Society for 
Horticultural Science. 1977 102: 470-473. 

303. Spiegel-roy, P. (1991). Pistachio . CRC handbook of flowering. CRC 
press Florida 88-93. 

304. Storey, R., Walker, R. R. (1999). Citrus and salinity. Scientia 
Hortculturae. 78:39-81. 

305. Tanji, K. K. (1990). Nature and extent of agriculture salinity," In 
Agricultural salinity Assessment   and management. Ed. K. K. Tanji. 
American Society of Civil Engineers manual and Repeats on 
Engineering ptactice No. 71.ASCE. 

306. Tattini, M.; Bertoni, P. and Caselli, S. (1992). Genotipic responses of 
olive plants to sodium chloride. Journal of plant nutrition, 15 (9): 1467-
1485. 

307. Thirlwall A. “GROWTH AND DEVELOPMENT”, Macmillan, 1999. low . 
A.R.C. 1974. “Decision Taking Under Uncertainty : A Linear 
programming Model of Peasanf Farmer Behavidor ”. Journal of 
Agicultural Economics, 25311. 20. 

308. Torkamani, J. and M. Abdolahi. 2001. Empirical comparison of direct 
techniques for measuring attitudes toward risk. Journal of Agricultural Science 
and Technology. 3(3): 163-170. 

309. Turvey, C.G (1992), “An economic analysis of altermative farm revenue 
insurance 

310. USDA, 1995, Pistachios: An economic assessment of the feasibility of 
providing multiple-peril crop insurance.  
(w.rma.usda.gov/pilots/feasible/pdf/istachio.pdf). 



  
  
  
  

 359                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

311. Virgona, J. M. and Farquhar, G. D. (1996). Genotypic variation in 
relative rate and carbon isotope Discrimination in sunflower is related to 
photosynthetic capacity. Aust. J. Plant physiol., 23: 227-236. 

312. Vitto , Corbo and Kiaus shmidt Hebbel . (1991) Public Policies and 
saving in developing countries . Journal of Developmint Economics, 
Vol. (36) . 89 –115 

313. Vitto , Corbo and Kiaus shmidt Hebbel . (1991) Public Policies and 
saving in developing countries . Journal of Developmint Economics, 
Vol. (36) . 89 –115 

314. Volkmar, K. M.; Hu, Y. and Steppuhn, H. (1997).Physiological 
responses of plants to salinity: A review. Can. J. Plant Sci., 78:19-27. 

315. W.Nicholson; Microeconomic Theory : Basic Principles and Extensions, 
fifth Edition; 

316. Walker Ts, Joha Ns. “ How small farm housholds adapt to Risk ”. 
In:Hazell p, pomaredac, valdes A (eds) Crop insurance for agricultural 
development, issusand experience. John Hopkins univ Press, 
Baltimore, Maryland 1986: 17-34 

317. Walker, R. R.  Torokfalvy, E.; Behboudian, M. H.(1988).Photosynthetic 
rates and solute partitioning in relation to growth of salt-treated 
pistachio plants [Pistacia vera cv. Kerman]. Australian Journal of Plant 
Physiology.15:787-798.  

318. Walker, R. R.; Torokfalvy E.; Behboudian, M. H. (1987). Uptake and 
distribution of chloride, sodium and potassium ions and growth of salt-
treated pistachio plants. Australian-Journal-of-Agricultural-Research. 
38:383-394. 

319. Warren, C. R. ; Mcgrath, J. F. and Adams, M, A. (2001). Water 
availability and carbon isotope discrimination in conifers.Oecologia, 
127: 476-486. 

320. Warren, C.R. and M.A. Adams. (2000). Water availability and branch 
length determine d13C in foliage of Pinus pinaster. Tree Physiology 
20:637-643. 

321. Watanabe, Sh., Kojima, K.,  Ide, Y. and Sasaki, S.  (2000). Effects of 
saline and osmotic stress on proline and sugar accumulation in populus 
euphratica in vitro. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 63:199-206. 

322. White, J.W. (1993). Implications of carbon isotope discrimination 
studies for breeding common bean under water deficits. In: Stable 
Isotopes and Plant Carbon-Water Relations, J.R. Ehleringer, A.E. Hall, 



  
  
  
  

 360                 ...  غیر محیطی وارده به محصول پسته خسارت زاي محیطی وتشخیص عوامل 

and G.D. Farquhar, eds., Academic Press, San Diego, CA, pp. 387-
398. 

323. William , J.R, Carrikes, G.L. Barnaby , G. A. and Harpers , G.K. (1983) 
Crop insurance and disasters assistance designs for wheat and 
grain.Sorghum . American Journal of Agricultural Econmics – 65- 435-
447.  

324. Williams, J.R. Carriker, G.L, Barnaby, G.A. and Harper, G.K. (1993), 
“Crop insurance and disaster assistance designs for wheat and grain 
sorghum” , American Journal of Agricultural Economics 75, 435-447. 

325. Wright, G. C. ; Hubick, K. T. ; Farquhar, G. D. and Nageswara rao, R. 
C. (1993). Genetic and environmental variation in transpiration 
efficiency and its correlation with Carbon isotope Discrimination and 
specific leaf area in peanut. Stable isotope and plant carbon-water 
relations. Academic Press,Inc. 247-267. 

326. Yaday, H. D., Yadav, 0. P., Dhankar, 0. P. and Oswal, M. C.( 1989). 
"Effect of chloride salinity and boron on germination, growth, and 
mineral composition of chickpea (Cicer arietinum L)". Ann. Arid Zone, 
Vol. 28: 63-67. 

327. Yeo, A. (1999). Predicting the interaction between the effects of salinity 
and climate change on crop plants, . Scientia Hortculturae. 78:159-174. 

328. Z, Islam, C.Turvey, and M.Hoy; “A Model of Agricultural Insurance in 
Evaluating Asymetric Information Programs ” ; University of Guelph 
Working Paper Series, Jan.1999. 

329. Z,Islam, M. Hoy, and C. Turvey; “The Economics and Implications of 
Ex-ante Regulations in Addressing Problems of Moral Hazard in 
Agricultural Insurance” ;University of Guelph Working Paper Series, 
Jan. 1999. 

 
 

 
 
 
 


