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اهم اقدامات انجمن پسته ایران
چهارمین گردهمایی خانواده پسته ایران 

ممانعت از وضع تعرفه جدید
نمایشگاه آنوگا آلمان

گزارش تصویری نمایشگاه آنوگا آلمان
حرص زمین نمی زنم، چون آب کم است

آبیاری قطره ای بهره برداری اصولی می خواهد
پیشگیری و مبارزه با آفات انباری

کاربردهای نخاله پسته
شفافیت، رمز موفقیت در بازار پسته چین

رموز بازار اروپا
امکان سنجی همکاری صنعت پسته ایران و آمریکا

سمت و سوی قیمت پسته
باغ های غیر اقتصادی را حذف کنیم
دولت عمق مسئله آب را درك نکرده
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برگزاری جلسات داخلی در جهت ایجاد 
هماهنگی بین اعضا و تقویت تعامالت

 به منظور تحقق اهداف انجمن 

* برگزاری چهار جلسه هیأت مدیره؛
ــا  ــأت امن ــه هی ــن جلس ــزاری چهارمی * برگ

ــره؛ ــأت مدی ــت هی ــوم فعالی دور س
مجمــع  جلســه  یازدهمیــن  برگــزاری   *

انجمــن؛  ســالیانه  عــادی  عمومــی 
بــا  باغبانــی  برگــزاری جلســه کمیتــه   *
نیــاز  تأمیــن  وضعیــت  بررســی  موضــوع 

پســته؛ مختلــف  ارقــام  ســرمایی 
بــا  باغبانــی  برگــزاری جلســه کمیتــه   *
موضــوع پیــش بینــی تولیــد محصــول پســته 
ــور؛ ــز کش ــته خی ــق پس ــاری مناط ــال ج س

کمیتــه  جلســه  ششــمین  برگــزاری   *
ــازار  ــل ب ــا موضــوع تحلی ــن ب ــی انجم بازرگان

ســال محصولــی آتــی پســته؛
* برگــزاری جلســات سیاســت گــذاری و هــم 

اندیشــی کمیتــه عضویــت انجمــن؛

مشارکت با سایر انجمن ها، تشکل ها، 
شرکت ها و موسسات داخلی و خارجی 

جهت اعتالی صنعت پسته

* شــرکت نماینــدگان انجمــن در کنگــره بین 
 )INC( المللــی شــورای جهانــی خشــکبار
 )Chennai( هندوســتان   چنــای  شــهر  در 
و حضــور در پانــل هــای تخصصــی B2B و 

ــا؛ ــت ه ــرکت در نشس ش
* حضــور نماینــده انجمــن در کنفرانــس بیــن 

 )CFNA( المللــی خشــکبار چیــن
* تمدیــد عضویــت انجمــن پســته ایــران 
ــن  ــروکام انجم ــه ف ــای کمیت ــت اعض ــا هم ب
ــدگان  ــدگان و واردکنن ــه تولیدکنن در اتحادی
مغزجــات و خشــکبار اروپــا )FRUCOM(؛
)Lieven Plets( ســفر آقــای لیــون پلتــس *
مدیــر فــروش شــرکت چنــد ملیتــی واندرفول 
ــران و  ــه ای ــا ب ــه و آفریق ــا، خاورمیان در اروپ
ــزاری جلســه مشــترك  ــان و برگ اســتان کرم
ــارت  ــده تج ــی و آین ــت کنون ــون وضعی پیرام

ــی پســته؛ جهان
ــی  ــادی و بازرگان ــزن اقتص ــا رای ــات ب * مالق
ــه  ــه ب ــا توج ــران ب ــفارت گرجســتان در ای س
عالقمنــدی تعــدادی از فعــاالن اقتصــادی این 
کشــور بــرای بازدیــد از باغــات پســته ایــران و 

ــزی پســته در گرجســتان؛ ــاغ ری ب
* همراهــی در بازدیــد مدیــران ارشــد منطقــه 
صحــار کشــور عمــان از باغــات پســته و 

ــته؛ ــرآوری پس ــط و ف ــال ضب ترمین
*  مالقــات و مذاکــره بــا هیــأت علمــی- 
ــوی  ــده از س ــی ش ــی معرف ــی بلژیک بازرگان
ــت  ــن؛ نشس ــل انجم ــک در مح ــفارت بلژی س
بازرگانــی  علمــی-  هیئــت  بــا  مشــترك 
ــران، در  ــر آب ای ــکده تدبی ــی و اندیش بلژیک

ــران؛ ته
* حضــور و مشــارکت فعــال دبیــرکل در 
ــاورزی و  ــرکل کش ــور مدی ــا حض ــت ب نشس
ــا  ــه اروپ توســعه روســتایی کمیســیون اتحادی
ــاورزی  ــاد کش ــراه در وزارت جه ــأت هم و هی

ــران؛ در ته
ــزد و  ــی ی ــاق بازرگان ــرکل ات ــا دبی ــدار ب * دی

گزارش عملکرد شش ماه ابتدای سال 1396 انجمن منتشر شد:
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ارائــه گــزارش عملکــرد انجمــن و درخواســت 
واگــذاری یــک اتــاق و یــک نفــر پرســنل برای 
نمایندگــی انجمــن در یــزد؛ دیــدار بــا اعضــای 
ــران در  ــته ای ــن پس ــته انجم ــته و وابس پیوس
اســتان یــزد و ارائــه گــزارش عملکــرد انجمــن 
ــکالت  ــائل و مش ــوص مس ــو در خص و گفتگ
ــد و  ــا و نق ــارات اعض ــته و انتظ ــت پس صنع

بررســی عملکــرد انجمــن؛
ــدار اعضــای هیــأت مدیــره انجمــن  *  دی
ــافعی ریاســت  ــدس ش ــای مهن ــاب آق ــا جن ب
محتــرم اتــاق ایــران )بــا حضــور جنــاب آقــای 

ــیف(؛ ــدس س مهن
روســای  جلســه  در  دبیــرکل  حضــور    *
ــرم  ــای محت ــت و اعض ــا ریاس ــا ب ــکل ه تش

هیــأت رئیســه اتــاق ایــران؛

برقراری ارتباط مستمر با سازمان های 
دولتی، مراجع ذیصالح در سطح حفظ 

مصالح ملی و رعایت حقوق اعضا 
و همچنین مشارکت فعال

 در تصمیم سازی و تصمیم گیری

* مذاکــرات درخواســت ارســال مســتندات از 
ــدام  ــوص اق ــه ای در خص ــرکت آب منطق ش
اخیــر ایــن شــرکت مبنــی بــر کاهــش لیتــراژ 

پروانــه هــای بهــره بــرداری؛
* شــرکت در جلســه ســتاد عالــی پســته 
اســتان کرمــان در محــل اســتانداری بــا 
حضــور مدیرعامــل بانــک کشــاورزی کشــور؛
* شــرکت در جلســه بــورس پســته اســتان 

ــکندری از  ــر اس ــای دکت ــور آق ــا حض ــان ب کرم
کاال؛ بــورس 

* 3 نوبــت شــرکت در جلســات ســازمان 
ــزارش  ــی و داوری گ ــارت و بررس ــعه تج توس
و  پســته  بــازار  نمونــه،  صادرکننــدگان 
هــای  نمایشــگاه  در  شــرکت  مشــکالت 
خارجــی از ناحیــه شــرکت کننــدگان ایرانــی؛
* مذاکــره بــا مدیــرکل توســعه صــادرات 
ایــران  تجــارت  توســعه  ســازمان  در  کاال 
و جلوگیــری از صــدور و ابــالغ بخشــنامه 
بــرای  گمــرکات کشــور  کــردن  محــدود 

پســته؛ صادرکننــدگان 
* برگــزاری جلســه هــم اندیشــی و همفکــری 
جهــت بررســی مســائل صــادرات پســته 

ــا؛ ــه اروپ ــران ب ای
* حضــور نماینــده انجمــن در جلســه توســعه 
صــادرات محصــوالت خشــکبار در محــل 
ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــت س ــر ریاس دفت

ــان؛ ــارت در کرم تج
* شــرکت رئیــس کمیتــه بازرگانــی انجمــن در 
ــرم ســازمان  ــا حضــور ریاســت محت نشســت ب
ــی در  ــث و بررس ــران و بح ــارت ای ــعه تج توس

خصــوص راهکارهــای توســعه صــادرات؛
* شــرکت دبیــرکل در جلســه بررســی موانــع 
ــکبار  ــوالت خش ــادرات محص ــکالت ص و مش
و تعییــن برنامــه هــای اجرایــی مربــوط 
بــه پــروژه هــای ســال جــاری در محــل 
ــادرات  ــی ص ــر هماهنگ ــرکل دفت ــر مدی دفت
محصــوالت کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی 

ــران؛ ــارت ای ــعه تج ــازمان توس س

* شــرکت در نشســت تخصصــی بررســی 
ــرخ ارز  ــازی ن ــان س ــج یکس ــات و نتای الزام
کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اتــاق ایــران؛

* شــرکت در جلســات مدیــرکل دفتــر پســته 
و معاونــت مربــوط در وزارت جهاد کشــاورزی؛

توسعه و استمرار خدمات اطالع رسانی 
و جمع آوری اطالعات 

ــه 6 مــاه  * پیگیــری جمــع آوری آمــار ماهان
ــورهای  ــک کش ــه تفکی ــال 96 ب ــدای س ابت
از گمــرك مرکــزی و درج در وب  مقصــد 

ــن؛ ــایت انجم س
تــا  انجمــن  وبســایت  روزرســانی  بــه   *

ه؛ شــهریورما
* چــاپ و توزیــع 5 شــماره ماهنامــه دنیــای 
پســته؛ برگــزاری جلســات شــورای سیاســت 

گــذاری و هــم اندیشــی نشــریه انجمــن؛ 

برگزاری تورهای تخصصی داخلی  

در  همراهــی  و  متعــدد  هــای  *نشســت 
بازدیدهــای شهرســتانی و مالقــات بــا صاحــب 
شــارلوت  خانــم  بــا  باغــداران  و  نظــران 
فیلیپــس دانشــجوی دانشــگاه تهــران، محقــق 

و پژوهشــگر در مباحــث آب؛
* برگــزاری تــور علمــی- آموزشــی بازدیــد از 
ــط  ــوه ضب ــول و نح ــت محص ــات و برداش باغ
منطقــه  خیــز  پســته  مناطــق  در  پســته 
خراســان )فیــض آبــاد- شــمس آبــاد- قائــن- 

ــبزوار(؛ ــابور و س نیش



چهارمین گردهمایی خانواده پسته ایران 
زمستان 96- جزیره زیبای کیش

با حضور کارشناسان مطرح کشور و جهان

پیرامون آینده اقتصاد ایران، شناخت بازارهای مختلف بین المللی و مسائل مهم و اثرگذار صنعت پسته



ــه  ــا )FRUCOM( ک ــکبار اروپ ــه خش  اتحادی
از فعــاالن صنعــت خشــکبار و میــوه هــای 
خشــک در اروپــا تشــکیل شــده، بســتری 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــادل اطالع ــرای تب ــب ب مناس
ــا در  ــه اروپ ــا اتحادی ــی ب ــع و رایزن ــن صنای ای
ــا  ــراً ب ــت. اخی ــه اس ــوالت مربوط ــه تح زمین
اطــالع رســانی بــه موقــع فــروکام و درك 
صحیــح موقعیــت، یکــی از تهدیدهــای بالقــوه 
ای کــه مــی توانســت چالــش جدیــدی بــرای 
ــه  ــم ب ــد، خت ــم بزن ــران رق ــته ای ــت پس صنع
خیــر شــد. ضــرب المثــل عــالج واقعــه قبــل 
از وقــوع را بارهــا شــنیده ایــم؛ شــاید اگــر ایــن 
ــرار  ــت ق ــرلوحه کار صنع ــل را س ــرب المث ض
ــرای  ــا ب ــش ه ــیاری از چال ــم بس ــی دادی م
ــه  ــد ک ــی آم ــش نم ــاًل پی ــان اص ــت م صنع
ــام  ــه بســیج شــدن تم ــاز ب ــع آن نی ــرای رف ب
صنعــت باشــد. امــا ایــن بــار موفــق بــه عــالج 
پیــش از بــروز واقعــه شــدیم. در همیــن رابطــه 
بــا نویــد ارجمنــد عضــو هیــأت امنــا و نماینــده 
کمیتــه فــروکام انجمــن بــه گفتگــو نشســتیم، 
ــه چــون و چــرای  ــا از نظــرات وی نســبت ب ت
مخالفــت انجمــن بــا پیشــنهاد افزایــش تعرفــه 
ــادام  ــر ب ــی )WCO( ب ــرك جهان ــازمان گم س
ــا پســته  زمینــی پوســت شــده و ارتبــاط آن ب
مطلــع شــویم. شــایان ذکــر اســت گروهــی از 
دغدغــه منــدان عضــو انجمن کــه اتفاقــاً فعالین 
بازارهــای بــا کیفیــت پســته ایــران نظیــر اروپــا 
و ژاپــن هســتند بــا همــت عالــی خــود حامــی 
ــه  ــن هزین ــرای تأمی ــران ب ــته ای ــن پس انجم
ــا و  ــه خشــکبار اروپ ــت در اتحادی ــای عضوی ه
ــای شــرکت در جلســات آن شــدند  ــه ه هزین

ــر و تشــکر اســت.  ــه در خــور تقدی ک
ــش  ــان افزای ــد جری ــاب ارجمن  جن
تعرفــه بــادام زمینــی در اروپــا چیســت؟

حــدود یــک ســال پیــش الیحــه ای در مــورد 
ــادام زمینــی پوســت  تغییــر تعرفــه گمرکــی ب
شــده در ســازمان گمــرك جهانــی مطــرح 
شــد. وظیفــه ایــن ســازمان تعییــن گمــرك بــر 
روی کاالهــای مختلــف در تجــارت بیــن الملــل 
اســت. ایــن ســازمان در مقطعــی تصمیــم 
داشــت نحــوه تعرفــه گــذاری بــر بــادام زمینــی 
پوســت شــده را تغییــر دهــد و پوســت کنــدن 
ــه  ــد ک ــف کن ــه ای تعری ــوان پروس ــه عن را ب
ــت  ــر ماهی ــزوده و تغیی ــد ارزش اف ــث تولی باع
ــن منطــق  ــا همی ــی شــود؛ ب ــی م ــادام زمین ب
می خواســتند تعرفــه آن را بــاال ببرنــد. تــا 

قبــل از ارائــه ایــن الیحــه در ســازمانی جهانــی 
گمــرك، تعرفــه بــادام زمینــی پوســت شــده بــا 

ــر بــود. ــادام زمینــی خــام براب ب
ــی  ــن الملل ــار بی ــیاری از تج ــه بس ــن الیح ای
ــه  ــرا ک ــرد، چ ــران می ک ــی را نگ ــادام زمین ب
ــی توانســت قیمــت تمــام شــده  اعمــال آن م
ــرف  ــرای مص ــده ب ــت ش ــی پوس ــادام زمین ب
کننــده را بــاال ببــرد و نوعــی ســد در تجــارت 
ــد.  ــی ایجــاد کن ــن الملل ــازار بی ــن کاال در ب ای
ــا  ــی ب ــادام زمین ــه ب ــاط تعرف  ارتب
ــب  ــه موج ــود ک ــه ب ــته چ ــت پس صنع
مخالفــت انجمــن بــا الیحــه پیشــنهادی 

شــد؟

از ایــران مغــز پســته پوســت شــده )مغــز 
ســبز( هــم صــادر مــی شــود و اتفاقــاً از جملــه 
ــب  ــه رقی ــران اســت ک ــی ای ــای صادرات کااله
ــا  ــدارد. ب ــد آن را ن ــی تولی ــا توانای ــی م اصل
ــز  ــبز نی ــز س ــت مغ ــکان داش ــدام ام ــن اق ای
ــه  ــا الیح ــه ب ــود ک ــی ش ــی تلق ــزو کاالهای ج
ــه  ــی تعرف پیشــنهادی ســازمان گمــرك جهان
اش بــاال رود. اگــر بــادام زمینــی ایــن  راه 
ــت  ــن وضعی ــت ای ــکان داش ــت، ام ــی  رف را م
بــرای پســته، بــادام، گــردو و هــر آجیــل کــه 
مغــز آن پوســت مــی شــود، پیــش مــی آمــد. 
بنابرایــن بــا طــرح موضــوع در کمیتــه فــروکام 
ــن  ــد، ای ــح تهدی انجمــن پســته و درك صحی

تالش و پیگیری نتیجه بخش انجمن:

ممانعت از وضع تعرفه جدید
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کمیتــه تصمیــم گرفــت از طریــق فــروکام کــه 
ــه انجمــن  ــن اطــالع را ب ــن مقطــع ای در اولی
رســانده بــود بــه ایــن موضــوع ورود کنــد. ایــن 
موضــوع در جلســه کارگــروه مغزیــات فــروکام 
کــه در شــهر بروکســل برگــزار شــد نیــز مــورد 
ــه  ــد ک ــرار ش ــود و ق ــر ب ــادل نظ ــث و تب بح
ــال  ــروکام ارس ــه ف ــل ب ــر دالی ــا ذک نظــرات ب
شــوند. نامــه ای از ســوی انجمــن ارســال شــد 
کــه براســاس آن، از دیــد انجمــن پســته بــادام 
ــز  ــه ای ج ــد تعرف ــده نبای ــت ش ــی پوس زمین
ــد و  ــته باش ــام داش ــی خ ــادام زمین ــه ب تعرف
ــوده  ــا ب ــاًل حکمفرم ــه قب ــزی ک ــان چی هم
ــای  ــتدالل ه ــد. اس ــته باش ــه داش ــد ادام بای
فنــی مختلفــی از جملــه اینکــه، روش پوســت 
ــی و  ــت جرم ــوان ماهی ــچ عن ــه هی ــردن ب ک
ــد  ــوض نمی کن ــی را ع ــادام زمین ــه ای ب تغذی
و اگــر در پروســه پوســت کنــدن حــرارت 
ــادام زمینــی داده مــی  ــه مغــز ب ــا بخــاری ب ی
شــود، ایــن مــوارد اثــری روی ماهیــت تغذیــه 
ــاد  ــی ایج ــادام زمین ــی ب ــت جرم ای و ماهی
نمــی کنــد، ارائــه شــد. منطقــی کــه انجمــن از 
آن اســتفاده کــرد ایــن بــود کــه بــه هــر حــال 
عمــده بــادام زمینــی کــه در بــازار مصــرف می 
ــواد خوراکــی  ــا م ــوان ترکیــب ب ــه عن شــود ب
مصــرف مــی شــود. فــروکام بــه نمایندگــی از 
طــرف انجمــن پســته و انجمــن هــای دیگــری 
ــا را  ــع اعض ــتند موض ــروکام هس ــو ف ــه عض ک
پیگیــری کــرد و بــه گــوش مســئولین اتحادیــه 

جهانــی  گمــرك  ســازمان  در  کــه  اروپــا 
حاضرنــد، رســاند. خوشــبختانه اخیــراً خبــری 
ــه  ــدگان اتحادی ــراض نماین ــا اعت رســید کــه ب
ــه  ــی، تعرف ــرك جهان ــازمان گم ــا در س اروپ
ــادام زمینــی پوســت شــده را عــوض نکــرده  ب
ــی  ــام باق ــی خ ــادام زمین ــوان ب ــه عن ــد و ب ان

ــده اســت.  مان
 آیــا دولــت هــا هــم در ایــن 

مســئله دخیــل بودنــد؟
البتــه فــروکام از مــا و دیگــر اعضــا، خصوصــاً 
ــی  ــادام زمین ــده ب ــه صادرکنن ــورهایی ک کش

بــوده انــد یــا بــه ترتیبــی در ایــن مطلــب یــک 
نــوع نفع خــاص اقتصادی داشــتند درخواســت 
ــت هایمــان بخواهیــم کــه از  کــرد کــه از دول
یــک دیــدگاه مشــترك حمایــت کننــد؛ یعنــی 
دولــت از موضــع صنعــت پســته ایــران در ایــن 
ــو  ــا عض ــت ه ــون دول ــد؛ چ ــاع کن ــورد دف م

ســازمان جهانــی گمــرك هســتند.
ــی  ــتا ط ــن راس ــران در ای ــته ای ــن پس انجم
نامــه هایــی جداگانــه بــه ســازمان هــای 
مرتبــط دولتــی نظیــر گمــرك جمهــوری 
ــارت و  ــعه تج ــازمان توس ــران، س ــالمی ای اس
وزارت جهــاد کشــاورزی در مــورد ایــن تهدیــد 
ــز ســبز هشــدار داد  ــرای صنعــت مغ ــوه ب بالق
و درخواســت پیگیــری کــرد؛  ولــی اینکــه بــه 
کجــا رســید و چــه کاری در ایــن مــورد انجــام 
داده انــد، بنــده اطالعــی نــدارم. بــه هــر حــال 
ــس  ــه پ ــا ک ــه اروپ ــدگان اتحادی موضــع نماین
از دریافــت نظــرات فعــاالن صنعــت خشــکبار 
ــود؛ در  ــی ش ــاذ م ــروکام اتخ ــر ف ــا نظی اروپ
ــادام زمینــی  ــه ب ایــن مــورد باعــث شــد تعرف
پوســت شــده تغییــر نکنــد. احتمــاالً بــه جــز 
اتحادیــه اروپــا کشــورهای دیگــری هــم بــوده 
ــراض  ــه اعت ــر تعرف ــه تغیی ــه نســبت ب ــد ک ان
ــی  ــات آن را نم ــده جزئی ــی بن ــد، ول ــرده ان ک
ــده در  ــا آم ــزارش ه ــه در گ ــور ک ــم؛ آنط دان
ــه چــه  ــی شــود ک ــر 2017 مشــخص م نوامب
ــا  ــک ب ــرده و کدامی ــراض ک ــورهایی اعت کش

ــد.  ــوده ان ــق ب ــه مواف ــر تعرف تغیی

من
نج
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ــوالت  ــا تح ــگام ب ــران هم ــته ای ــن پس انجم
ــته  ــغ پس ــی و تبلی ــدف معرف ــا ه ــی و ب جهان
ــورت دو  ــه بص ــوگا ک ــگاه آن ــران در نمایش ای
ــی  ــزار م ــان برگ ــن آلم ــهر کل ــاالنه در ش س
ــن  ــی و چهارمی ــرد. س ــدا ک ــور پی ــود، حض ش
نمایشــگاه آنــوگا، امســال از تاریــخ 15 تــا 
ــه  ــد ک ــزار ش ــاری برگ ــال ج ــاه س 19 مهرم
ــته  ــی از برجس ــت یک ــاالن صنع ــم فع ــه زع ب
تریــن رویدادهــای نمایشــگاهی در صنعــت 
ــداد  ــن روی ــت. ای ــان اس ــی در جه ــواد غذای م
در فضایــی بــه وســعت 280 هــزار متــر مربــع 
برگــزار شــد و 11 ســالن پذیــرای فعــاالن 
صنعــت مــواد غذایــی از سرتاســر جهــان بــود.

برخــی از وجــوه تمایــز ایــن نمایشــگاه بــا دیگر 
دوره هــا ایــن بــود کــه در ایــن دوره بیــش از 
7500 شــرکت از 107 کشــور در نمایشــگاه 
رکــورد  موضــوع  ایــن  داشــتند؛  حضــور 
ــول  ــا در ط ــه ه ــداد غرف ــر تع ــدی از نظ جدی
تاریــخ برگــزاری ایــن نمایشــگاه بــه شــمار مــی 
آیــد. شــایان ذکــر اســت، طــی 5 روز بیــش از 
ــور  ــده از 198 کش ــر بازدیدکنن ــزار نف 165 ه
دنیــا از ایــن نمایشــگاه بازدیــد کردنــد و 
ــتاوردهای  ــوالت و دس ــن محص ــازه تری ــا ت ب

ــنا شــدند.  ــی آش ــواد غذای ــت م صنع
غرفــه انجمــن پســته ایــران در پاویــون 
ــا شــد  ــالن شــماره 2 برپ ــع در س ــران واق ای
ــدگان  ــد کنن ــدان و بازدی ــرای عالقمن و پذی
ــگاه،  ــن نمایش ــن در ای ــالت انجم ــود. رس ب
ــی آن  ــت اصل ــران و 5 مزی ــی پســته ای معرف
شــامل طعــم و مــزه بــی نظیــر، تنــوع ارقــام، 
عیــار باالتــر، تحمــل دمــای باالتــر در فرآینــد 
برشــته کــردن و مزیــت رقابــت پذیــری 
ــود؛  ــته ب ــدگان پس ــدد صادرکنن ــل تع بدلی
ایــن مزایــا در پوســترها و کاتالــوگ هایــی از 

ــه شــد. ــن ارائ ســوی انجم
دبیرخانــه انجمــن در ایــن نمایشــگاه تــالش 
ــه  ــرد انجمــن پســته و اعضــای خــود را ب ک
شایســته تریــن نحــو معرفــی نمایــد؛ از 
ــار  ــا در اختی ــی از اعض ــت کامل ــن رو لیس ای
آلمــان،  کشــورهای  از  بازدیدکنندگانــی 
دانمــارك،  اســترالیا،  ایتالیــا،  انگلیــس، 
ــرو،  ــش، پ ــک، مراک ــوری چ ــپانیا، جمه اس
ــتان،  ــه، لهس ــان، ترکی ــطین، یون اردن، فلس
هنــد، آذربایجــان، چیــن، ارمنســتان، عــراق، 
ــن  ــا از ای ــد ت ــرار داده ش ــد ق ــان و تایلن لبن
طریــق امــکان ارتبــاط و تعامــل تجــاری 
بــرای اعضــای انجمــن کــه در نمایشــگاه 

حضــور نداشــتند، فراهــم گــردد. شــایان ذکر 
ــر  ــی نظی ــتقبالی ب ــا اس ــورد ب ــن م اســت ای
مواجــه شــد. معرفــی وب ســایت انجمــن بــه 
عنــوان مرجعــی بــرای دســتیابی بــه آمــار و 
اطالعــات پســته ایــران نیــز از دیگــر فعالیــت 
هــای کادر اعزامــی بــه ایــن نمایشــگاه بــود.
پذیــرای  انجمــن  غرفــه  همچنیــن 
نماینــدگان شــرکت بــادام و پســته واندرفــول 
و   )Primex( پرایمکــس   ،)Wonderful(
هموطنــان  و   )Nichols Farms( نیکولــز 
فعــال در صنعــت پســته بــود کــه در خصوص 
آخریــن اخبــار و تحــوالت صنعــت بــه گفتگو 
ــت  ــت درخواس ــر اس ــایان ذک ــد. ش پرداختن
تعامــل و همــکاری برخــی خبرگــزاری هــا و 
ــکات  ــن از ن ــی از انجم ــن الملل ــریات بی نش

ــود. ــگاه ب ــل در نمایش ــل تأم قاب
گرفتــه،  انجــام  هــای  فعالیــت  دیگــر  از 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــه ه ــر غرف ــد از دیگ بازدی
ــود.  ــگاه ب ــر در نمایش ــته حاض ــت پس صنع
بدیــن منظــور از پاویــون هــای ایتالیــا، 
ــت  ــد و در جه ــد ش ــکا بازدی ــپانیا، آمری اس
انجمــن  المللــی  بیــن  تعامــالت  حفــظ 
ــده  ــرکت کنن ــای ش ــا اعض ــران ب ــته ای پس
جهانــی  خشــکبار  اتحادیــه  ضیافــت  در 
)INC( دیدارهایــی صــورت گرفــت. قابــل 
ذکــر اســت، طــی مالقــات هایــی بــا آقایــان 
 )Giuseppe Calcagni( کالگانــی  جوزپــی 
عضــو هیــأت رئیســه اتحادیــه خشــکبار 
 )Bert Steir(جهانــی، آقــای بــرت ســتیر
نایــب رئیــس شــرکت واندرفــول، آقــای 

ــر  ــن )Ashok Krishen( مدی ــوك کریش آش
عامــل شــرکت اوالم )Olam(، آقــای ریــکاردو 
مدیــر   )Riccardo Calcagni( کالگانــی 
شــرکت بســانا و رئیــس کارگــروه مغزجــات 
 ،)FRUCOM( اروپــا  خشــکبار  اتحادیــه 
 )Michael Hohman( آقــای مایــکل هومــان
ــرکت  ــس )Lieven Plets( از ش ــون پلت و لی
واندرفــول در زمینــه صنعــت پســته گفتگــو 
شــد. همچنیــن متــن گفتگــو بــا آقــای 
ــرکت  ــان )Joachim Mann( از ش ــم م یوخی
زی برگــر )Seeberger( در شــماره هــای 
آتــی نشــریه در اختیــار اعضــای انجمــن قــرار 

ــت.  ــد گرف خواه
حضــور در کشــور آلمــان امــکان حضــور 
ــته  ــده پس ــه کنن ــای عرض ــگاه ه در فروش
ــن  ــز فراهــم آورد. در ای ــن کشــور را نی در ای
راســتا از فروشــگاه ِغــِوه )Rewe( و فروشــگاه 
 )Aldi( هــای همــواره تخفیــف نظیــر آلــدی
ــش از  ــه بی ــد ک ــد ش ــدل )Lidl( بازدی و لی
ــان از  ــته در آلم ــرف پس ــد از مص 90 درص
طریــق خریــد از ایــن فروشــگاه هــا صــورت 

ــرد.  ــی گی م
ــک  ــن مال ــای فرگی ــورگ آق ــهر هامب در ش
ــان  ــود )Euro Food( میزب ــورو ف ــرکت ی ش
نماینــدگان انجمــن پســته ایــران بــود. پــس 
ــه  ــد از مجموع ــرم وی و بازدی از اســتقبال گ
فــرآوری ایــن شــرکت، گفتگویــی حــول 
محــور پســته ایــران بــا فرگیــن انجــام شــده 
کــه در شــماره هــای آتــی همیــن ماهنامــه 

ــه مــی شــود. ارائ

حضور نمایندگان انجمن پسته در بزرگترین رویداد نمایشگاهی صنایع غذایی جهان:
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نزدیــک  بــاغ 6 ســاله ي مــن  امــروز 
ــد!  ــي ده ــته م ــن پس ــي دو َم ــه قصب ب
ــي  ــوب م ــي را خ ــع مال ــه وض ــزي ک چی
ــه حــرص  ــی اســت، ن ــد، برداشــت عال کن
زمیــن! نمــي گویــم همــه مهندســین هــر 
ــا  ــرد و آنه ــرا ک ــد اج ــد بای ــزي گفتن چی
ــه  ــن جمل ــد. ای ــي کنن ــتباه نم ــز اش هرگ
هــا و بســیاری دیگــر، حاصــل گفتگــو 
ــداران  ــی از باغ ــری یک ــیدعلی هج ــا س ب
ــدس  ــور مهن ــنجان در حض ــه رفس باتجرب
ــاد کشــاورزی  ــر جه ــی مدی حســین رضای
ایــن شهرســتان اســت. در واقــع، برداشــت 
ــات  ــی از خصوصی ــزی اصول ــاد و باغری زی
بــاغ هجــری هســتند کــه جلــب توجــه می 
ــا وی ترغیــب  ــه گفتگــو ب نمــود و مــا را ب
کــرد. در ادامــه بــا جزئیــات ایــن گفتگــوی 

ــوید. ــی ش ــنا م ــی آش خواندن
 جنــاب هجــری، خودتــان را 

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه معرف چگون
مــن کشــاورز کوچکي هســتم، ولــي در کل 
تــالش مــي کنــم همــان فعالیتــي را کــه 
انجــام مــی دهــم بــه بهتریــن نحــو انجــام 
دهم.  ســي ســال اســت کــه دارم روي این 
بــاغ هــا کار مــي کنــم. میانگیــن برداشــتم 
خــوب اســت. کشــاورزان معتبرتــر از مــن 
زیــاد اســت، ولــي مــن هــم ســعیم را مــي 
ــن  ــاورزي ای ــل کش ــرم اص ــه نظ ــم. ب کن
اســت کــه تغذیــه درخــت درســت باشــد. 
ــه  ــم دارم ک ــاله ای ه ــی س ــای س ــاغ ه ب
ــه ارث رســیده اســت و باردهــی  ــدر ب از پ
شــان خــوب نیســت. ســال هاســت کســي 
ــران  ــه آنهــا نرســیده، خــود مــن هــم ای ب
نبــودم، وقتــي آمــدم آســیب زیــادي دیــده 

بودنــد. 
ــته  ــاورزي پس ــه کش  در زمین

ــتید؟ ــالت داش تحصی
ــم  ــاد گرفت ــکا ی ــن در آمری ــه هیچــي! م ن
ــاد  ــد ی ــي خواهی ــزي را م ــر چی ــه ه ک
ــته  ــالت داش ــت تحصی ــد، الزم نیس بگیری
ــه  ــورد آن مطالع ــت در م ــید، کافیس باش
کنیــد. مــي خواســتم جواهــر ســازي کنــم؛ 
ــر  ــدم و جواه ــم، خوان ــاب گرفت ــم کت رفت
ســاختم. مــن مکانیــک نخوانــدم؛ ماشــیني 
بــه نــام »رنــو گوردینــي« داشــتم؛ در 
آمریــکا خــراب شــد؛ 500 ماشــین از ایــن 
ــود؛  ــده ب ــکا نش ــتر وارد آمری ــدل بیش م

موتــورش کــه خــراب شــد رفتــم مطالعــه 
کــردم؛ موتــور را بــاز کــردم، بســتمش؛ بــا 
اســتارت اول روشــن شــد. همــه آدم هایــي 
کــه فنــي هســتند بــا هــوش معمولــي ایــن 
کار را مــي کننــد. شــما هــم اگــر بخوانیــد، 
ــاد مــي گیریــد و مــي توانیــد همــه کار  ی

انجــام دهیــد.
 از چــه ســالي عالقــه منــد 
ــران و روي  ــه ای ــد ب ــدید برگردی ش

ــد؟ ــته کار کنی ــن پس زمی
حقیقــت ایــن اســت مــن برگشــتم ایــران 
کــه بفروشــم و بــروم. آن زمــان 16 ســال 
بــود کــه بــه ایــران نیامــده بــودم. درحالــي 

کــه همــه خانــواده ام اینجــا بودنــد. تنهــا 
بــودم و تنهایــي اذیــت مــي کــرد. مــن هم 
بــه فضــاي آمریــکا خیلــي ســازگار بــودم. 
تفریحــات مــن، تفریحــات بیــرون از خانــه 
بــود. مثــاًل در فصــل بهــار بــا قایــق هــاي 
ــاي ســرخ پوســتي(  ــق ه ــدل قای ــو )م ِکن
مي رفتیــم؛ خطرنــاك امــا خیلــي هیجــان 
ــود. هیــچ کــس فکــر نمــي کــرد  انگیــز ب
ــم آنجــا زندگــي کنــم. وقتــي آمــدم  بتوان
دیــدم ملکــم را خــراب کردنــد، خیلــي بــه 
مــن برخــورد؛ یعنــي بدتریــن ملــک مــال 
مــن بــود. باالخــره آمــدم اینجــا از ایــن و 
آن پرســیدم، از مهندســین و آدم هــاي 

انتقال تجربیات سیدعلی هجری، باغدار رفسنجانی در گفتگوی اختصاصی با دنیای پسته:

حرص زمین نمی زنم، چون آب کم است
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فنــي کمــک گرفتــم.
 شــما فقــط مدیریــت بــاغ خــود 

را بــه عهــده داریــد؟
زمیــن  پســتۀ  خــودم.  زمیــن  فقــط 
خواهرهایــم را هــم ضبــط مــي کنــم، 
چــون کار ضبطــم خیلــي تــر و تمیــز 
ــتند  ــي خواس ــادي م ــتان زی ــت. دوس اس
ــه  ــي ب ــم، ول ــت کن ــان مدیری ــن برایش م
خاطــر ســنم و نبــود بچــه هایــم در اینجــا 

ــود. ــن کار نب ــراي ای ــي ب ــاًل وقت عم
 فرمودیــد اصــل کشــاورزي 
ــت  ــه درخ ــه تغذی ــت ک ــن اس ای

درســت باشــد. 
ــد  ــده اســت. بای ــود زن ــک موج درخــت ی
ــرد.  ــن ک ــتي تأمی ــه درس ــش را ب نیازهای
نمــي شــود بــه درخــت گفــت ســالي 
کــه پســته نمــي دهــي بــه تــو غــذا نمــي 
ــک ســال آور  دهــم. درســت اســت کــه ی
دارد و یــک ســال نــاآور؛ در ســال آور بایــد 
ــی  ــد محصــول خوب ــا بتوان ــه شــود ت تغذی
ــه  ــد تغذی ــم بای ــاآور ه ــال ن ــد، در س بده
شــود تــا بتوانــد قــوي شــود. تمــام درخــت 
ــان  ــرگ هایش ــد ب ــي بینی ــه م ــي ک های
ریختــه از ضعــف تغذیــه اســت، مــن هــم 
ــی  ــم م ــه باغ ــایرین ب ــاي س ــد کوده مانن
ــي  ــن نم ــاغ م ــاي ب ــرگ ه ــي ب ــم، ول ده

ــزد. ری
مــن حــرص زمیــن نمــي زنــم، چــون مــي 
دانــم آب کــم اســت. اگــر آب کــم باشــد، 
ــه درخــت رســید. از  نمــي شــود خــوب ب
تلمبــه خودمــان 26 حبــه داریــم. از تلمبــه 
ــاي  ــه ج ــهم دارم. ب ــم س ــر ه ــای دیگ ه
ایــن کــه ســطح زیــر کشــتم را بــاال ببــرم، 
ــرم. خــاك اینجــا  ــي ب ــاال م برداشــتم را ب
ــرایط آب،  ــن ش ــنگیني دارد، در ای رس س

هــوا و غــذا نمــي توانــد نفــوذ کنــد.
همــه باغــات مــن خاکشــان اصــالح شــده 
ــا درســت  ــه اینج ــدي ک ــاغ جدی اســت. ب
ــش از آن  ــت. پی ــب اس ــردم 1800 قص ک
ــم، 100  کــه در آن یــک نهــال پســته بزن
ــور  ــردم. مجب ــاغ ک ــن ب ــرج ای ــون خ میلی
ــه  ــم، ماس ــودر بزن ــن را ل ــن زمی ــدم ای ش
ــروز  ــم. ام ــاورم و خاکــش را اصــالح کن بی
بــاغ 6 ســاله ي مــن نزدیــک بــه قصبــي دو 
َمــن پســته مــي دهــد؛ یعنــی هــر هکتــار 

ــن پســته خشــک. ــه 2.5 ت نزدیــک ب
فقــط بایــد دل ایــن را داشــته باشــي کــه 
ــدر  ــن ق ــداري، ای ــي ن ــچ درخت ــي هی وقت
ــه  ــن ب ــت. م ــخت اس ــي؛ س ــه کن هزین
ــي  ــم م ــروز ه ــتم. ام ــان داش ــه ایم نتیج
گویــم اگــر کســي بــاغ خــوب مــي خواهــد 

ــري  ــد؛ راه دیگ ــن را اصــالح کن ــد زمی بای
نیســت. مــن از کــود فروشــي کــود نمــي 
خــرم. مــن کــود خیــس مــرغ را تــازه مــي 
آورم. چــون خیــس اســت و قاطــي نــدارد. 
ایــن یعنــي بایــد انــرژي صــرف کنــي. اگــر 
ــوب  ــود خ ــد ک ــت بای ــته اس ــان پس کارت
مصــرف کنیــد، ســم خــوب بخریــد و 

ــد. مشــورت خــوب بگیری
رضایــی- در بحــث تغذیــه، جنــاب هجــري 
هــر ســال کــود آلــی را مــي دهنــد. بــه هیچ 
ــد.  ــي کنن ــذف نم ــي را ح ــود آل ــوان ک عن
برخــالف آن کــه بعضــي هــا در ایــران 
اعتقــاد دارنــد فقــط مــي شــود تغذیــه را بــا 

ــام داد. ــیمیایي انج ــای ش کوده
ــي  ــث م ــه باع ــم ک ــزي ه ــری- چی هج
شــود مــن صرفــاً بــه کــود شــیمیایي 
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــته باش ــاد نداش اعتق
تعــادل درخــت را بــه هــم مــي ریــزد. مانع 
از ایــن مــي شــود کــه درخــت کار خــودش 
 )pH( را انجــام دهــد. خــاك مــا اســیدیته
ــود گاو  ــه از ک ــم هم ــي دارد. در قدی باالی
ــن را  ــد. کــود گاو زمی اســتفاده مــي کردن
ــن  ــیدیته را پایی ــد و اس ــي کن ــیدي م اس
ــق  ــد از طری ــت بای ــاز درخ ــي آورد. نی م
ــرآورده شــود. کــود مرغــي  ــن کودهــا ب ای
ــم و روي آن  ــي کن ــي م ــا گاوی قاط را ب
فســفر مــي ریــزم؛ کــود را در جایــی مــي 
ــد.  ــد جــذب کن ــه درخــت بتوان ــزم ک ری

 بعضــي مالــکان برداشتشــان در 
ــي  ــت، ارزیاب ــم اس ــطح ک ــد س واح

شــما چیســت؟
درخــت  بکنــد،  عملــي  هــر  هرکــس 
ــي،  ــکل اساس ــد. مش ــي ده ــش را م جواب
نداشــتن اطالعــات کافــي نســبت بــه 

ــي  ــم. آدم وقت ــي کنی ــه م ــت ک کاري اس
ــش را  ــد دلیل ــد بای ــي ده ــام م کاري انج
بدانــد. مثــاًل مــن مــي پرســم چــه ســمي 
و چــرا بزنــم، بعــد هــم گــوش بــه حــرف 
ــي کار  ــد علم ــم؛ بای ــي کن ــن م متخصصی
ــود  ــل وج ــه در مح ــي ک ــرد. از اطالعات ک
ــه  ــم هم ــي گوی ــرد. نم ــتفاده ک دارد اس
ــد اجــرا  ــد بای ــزي گفتن مهندســین هرچی
ــد.  ــز اشــتباه نمــي کنن ــا هرگ ــرد و آنه ک
ــاي  ــتفاده از آدم ه ــن راه، اس ــي بهتری ول
حرفــه اي اســت. همــه جــاي دنیــا همیــن 

ــد. ــي کنن کار را م
 جنــاب مهنــدس رضایــي، شــما 
کــه بــا کشــاورزان زیــادي در تمــاس 
هســتید ارزیابــي تــان در مــورد بــاغ 

هــای آقــای هجــری چیســت؟
ــم  ــي مهــم اســت. اقلی انتخــاب نهــاده خیل
ــن  ــت آب پایی ــت، کیفی ــرده اس ــر ک تغیی
آمــده. در ایــن میــان کــود خیلــي تأثیرگذار 
اســت. در نهایــت نســبت آب بــه زمیــن. این 
ــاغ بســیار خــوب رعایــت  نســبت در ایــن ب
ــتي  ــه درس ــازي ب ــتر س ــت. بس ــده اس ش
انجــام شــده. اگــر بســتر ســازي اتفــاق نمــي 

ــود. ــن باغــي درکار نب ــاد چنی اُفت
 جزییات بستر سازي چه بود؟

هجــری- زمیــن را بــا لــودري کــه 
اصطالحــاً پــاي آبــي مــی گوینــد، کندیــم. 
ماشــین دو متــر زمیــن را مــي َکَنــد، خاك 
ــي کــه  ــد. مــن از جای ــه جــا مي ُکن را جاب
ــاك  ــا خ ــه ب ــذرد ماس ــي گ ــه م رودخان
ــه  ــا ب ــه اینج ــزي ک ــان چی ــا هم رس ی
ــي  ــد آوردم و قاط ــي گوین ــی« م آن »الی
کــردم. ســخت الیــه هــا را شــکافتیم. 
ــد درخــت ریشــه  ــه اي کــه بای داخــل الی
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ــا  ــم و در آنج ــی ریختی ــاك الی ــد، خ ُکن
بســتري ســاختیم کــه درخــت بــه خوبــی 
تغذیــه شــود. مــن هــر ســال بــه درختــي 
کــه چــه پســته داشــته باشــد یــا نداشــته 
باشــد، چــه ســرما زده باشــد و چــه نــزده 
باشــد، کــود مــي دهــم. هکتــاري 40 تــن 
کــود حیوانــي، 20 تــا 25 تــن کــود مرغــي 
ــي  ــد از زندگ ــرار باش ــر ق ــم. اگ ــي ده م
ــن  ــت را تأمی ــه درخ ــم تغذی ــودم بزن خ

ــم. مــي کن
ــن  ــي- کشــاورزان همیشــه کمتری رضای
ــراي  ــد؛ ب ــی کنن ــال م ــراي نه ــه را ب هزین
ــتفاده  ــا اس ــه اینج ــه اي ک ــاغ. پای ــه ب پای
ــود. نهــال هــا رشــد  ــه اکبــري ب شــد، پای
ــط از  ــا فق ــاب ه ــتند. در کت ــان داش یکس
بادامــي زرنــد صحبــت مــي شــود، ولــي در 
رفســنجان مــدل هــاي بهتــري هــم پیــدا 
ــم  ــا ه ــال ه ــه نه ــي شــود. ســال اول ب م
ــال اول  ــان س ــي از هم ــد. یعن ــود دادن ک

ــه درخــت شــروع شــد. تغذی
 درخت هایتان چند ساله اند؟

هجــري- مــن از درخــت 30 و خــرده اي 
ســاله دارم تــا درخــت کوچــک 6 ســاله.

دارد  ســال   6 کــه  باغــي   
اســت؟ چگونــه  وضعیتــش 

ــاً 3  ــت. تقریب ــب اس ــاغ 1800 قص ــن ب ای
ــزي  ــت؛ چی ــرده اس ــته ک ــن پس ــزار م ه

حــدود هکتــاری دو تــن. پارســال کــه 
ــال اول  ــو. س ــود 600 کیل ــالش ب ــج س پن
فقــط بــه انــدازه یــک چــادر شــب پســته 
ــدم.  ــت چی ــا دس ــا ب ــم آنج ــت، رفت داش

ــم  ــا از قدی ــاغ ه ــي از ب  خیل
ــه  ــا چ ــا آنه ــد. ب ــده ان ــداث ش اح

ــد؟ ــد بکنن ــي توانن م
رضایــي- اصــالح آن صــرف نمــي کنــد، 
مگــر ایــن کــه دوبــاره درختــش را عــوض 
ــاك  ــد و خ ــه بیاورن ــن و ماس ــد. ش کنن

ــد. ــدي درســت بکنن جدی
ــا وضعیــت آب    شــما ایــن کار را ب
و مشــکالت دیگــر توصیــه مــي کنیــد؟

ــه  ــن توجی ــر م ــه نظ ــه، ب ــي-  بل رضای
دارد.

هجــري- کســي کــه باغــش را رهــا 
نمــي کنــد اگــر دلــش بیایــد خــرج کنــد 
ــاغ، 8-7  ــب ب ــزار قص ــاي 20 ه ــه ج و ب
ــد،  ــته باش ــوب داش ــاغ خ ــب ب ــزار قص ه
ــد. چــون خــرج 8  ــي بین نتیجــه اش را م
ــي  ــزار قصــب خیل ــا 20 ه ــزار قصــب ب ه
ــي  متفــاوت اســت. چیــزي کــه وضــع مال
را خــوب مــي کنــد، برداشــت عالــی اســت. 
ــاغ داشــته باشــید  اگــر 20 هــزار قصــب ب
همــه درآمدتــان را خــرج بــاغ تــان بکنیــد 
ــي  ــر باغ ــد. اگ ــي مان ــش نم ــزي ته چی
ــد  ــد بده ــه خــوب درآم ــته باشــي ک داش

ــوب  ــري، خ ــود بخ ــم و ک ــي س ــي توان م
ــي. ــت کن ــم مراقب ه

ایجــاد  مســئله  آبــي  کــم   
اســت؟ نکــرده 

ــن  ــا ای ــزدم. ب ــرص ن ــن ح ــری- م هج
همــه آبــي کــه خریــدم فقــط 6500 قصب 
بــاغ پســته دارم. بــا ایــن آب مــي شــد 15 
ــاغ بریــزم. ولــي چــرا بایــد  هــزار قصــب ب
ــم  ــه نظــر مــن ظل چنیــن کاري بکنــم؟ ب
اســت آب را در زمینــي کــه قصبــي یــک 
کیلــو، دو کیلــو پســته مــي دهــد، بریزیــد. 

بــا ایــن کــم آبــي واقعــاً انصــاف نیســت.
 کیفیت آب چه طور است؟

اســت.  EC در حــد 4000  هجــری- 
ــیار  ــت بس ــته درخ ــي پس ــت. ول ــد نیس ب
مقاومــي اســت. حســاس نیســت. اگــر 
غــذاي مناســب و ســم بــه موقــع بدهیــد. 
شــوری 5000 را راحــت تحمــل مــي 
ــکالت  ــاال مش ــه ب ــزار ب ــا 10 ه ــد. ب کن

ــود. ــي ش ــروع م ش
ــی  ــم برخ ــت ک ــزان برداش  می
از باغــداران را ناشــی از تغذیــه مــی 

ــا آب؟  ــد ی دانی
هجــری- هــم تغذیه و هــم آب. باغــداران 
ــه  ــا ب ــد، ام ــن دارن ــي زمی ــدار متنابه مق
ــرص  ــراً ح ــد. اکث ــدازه آب ندارن ــان ان هم
مــي زننــد. اگــر اینهــا آبیــاري تحت فشــار 
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ــن شــان را اصــالح  ــد و زمی اســتفاده کنن
ــد.  ــي ش ــر م ــول بهت ــد، محص ــي کردن م
زمیــن هــاي مــا اکثــراً دور و بــر رفســنجان 
رس ســنگیني دارنــد؛ بایــد آنهــا را اصــالح 
ــرد.  ــچ و گوگ ــادي و گ ــه ب ــا ماس ــرد؛ ب ک
بــه انــدازه یــک متــر خــاك زمیــن اصــالح 
شــود، بــرای درخــت کافــی اســت. در حال 
حاضــر کشــاورز پســته کار بــا ســه دســته 
ــت؛  ــی، هواس ــت. اول ــه رو اس ــکل روب مش
دقیقــاً  امســال  شــده؛  عــوض  اقلیــم 
ــتیم،  ــاران داش ــان ب ــح درخت ــان تلقی زم
بعــد درجــه حــرارت بــاالی 28 رفــت، 
ــد.  ــح نمــي کن ــا درخــت تقلی ــن دم در ای
مســئله دوم، ســم اســت. کنتــرل درســتي 
ــان  ــام و نش ــی ن ــت. ب ــموم نیس روي س
مي آورنــد و از آن هــم اســتفاده غلــط مــي 
ــت  ــش خواس ــر کار دل ــس ه ــود. هرک ش
ــتفاده  ــت اس ــر درس ــن اگ ــد! م ــي کن م
ــد  ــتفاده نکن ــایه ام اس ــي همس ــم، ول کن
ــر  ــئله آخ ــد. مس ــي آی ــت م ــاغ او آف از ب
ــم مشــکل فرهنگــي اســت؛ کشــاورزان  ه
ــه اي و  ــاي حرف حاضــر نیســتند از آدم ه
متخصــص حــرف شــنوی داشــته باشــند؛ 

ــد. ــول ندارن ــس را قب ــچ ک هی
کاهــش  بــه  مربــوط   مســائل 
لیتــراژ پروانــه هــا یــا خاموشــي 
ــاد  ــکل ایج ــما مش ــراي ش ــا ب موتوره

ــد؟ ــرده ان نک

ــي  ــرا نم ــل اج ــه کام ــوز ک ــری- هن هج
ــم بیچــاره  ــا ه ــر بشــود م ــاً اگ شــود، حتم

ــویم. ــي ش م
 بــا وجــود ایــن کــه شــما ســطح 
ــد  ــرده ای ــم ک ــان را ک ــر کشــت ت زی
و مــي خواهیــد آبیــاري تــان را بهتــر 
ــد  ــي کنی ــر م ــم فک ــاز ه ــد، ب کنی

ــد؟ ــد ش ــکلي خواهی ــار مش دچ
هجــری- بلــه، بــراي مــا هــم مشــکل 
پیــش مــي آیــد. ایــن آبــي کــه بــه درخــت 
هــا مــي دهیــم حســاب و کتابــی دارد. اگــر 
مــن هــم محــدودش بکنــم، مــي شــوم مثــل 
بقیــه. فقــط مــن حاضــر نیســتم بیایــم اینجا 
ــه  ــردارم. اگــر کار ب قصبــي یــک 1.5 مــن ب

اینجــا برســد رهایــش مــي کنــم.
بــراي حــل  راه حــل شــما   
مســئله آب وقتــي کــه تحــت فشــار 
ــن  ــردن زمی ــا ک ــد، ره ــرار گرفتی ق

ــت؟ اس
ــن  ــم آب تری راه دیگــري نیســت. پســته ک
درختــي اســت کــه شــما مــي توانیــد 
ــا 40  ــه 35 ت ــي ک ــید. درخت ــته باش داش
روزي یکبــار آب بایــد بدهیــد؛ کجــای دنیــا 
ــه  ــود؟ البت ــي ش ــدا م ــي پی ــن درخت چنی
ــي  ــات های ــتیم. قن ــا را داش ــات ه ــا قن م
ــه طــور  ــد. ب ــا ســال اینجــا بودن ــه صده ک
طبیعــي و بــدون هیــچ فشــاري از آب بهــره 
ــد  ــي گوین ــا م ــد. اینج ــی کردن ــان م مندم

لولــه از چــاه بیــرون زده اســت! لولــه کــه از 
چــاه بیــرون نمــی زنــد. ایــن نشســت زمین 
اســت. آب از میــان الیــه هــا بیــرون رفتــه، 
زمیــن نشســت کــرده اســت. االن اگــر 
ــاي  ــزن ه ــر مخ ــود دیگ ــم بش ــي ه بارندگ
ــل  ــوند. قب ــي ش ــه نم ــن تغذی ــل زمی داخ
از انقــالب بیــن برداشــت آب و نــزوالت 
جــوي تناســبي بــود. مــا بهتریــن سیســتم 
ــدون مصــرف  آبیــاري جهــان را داشــتیم، ب
انــرژي آب جــاري بــود. مــا قــدر قنــات هــا 
را ندانســتیم، االن هــم قــدر خیلــي چیزهــا 
را نمــي دانیــم! مــا حیــات وحشــمان را هــم 
ــن  ــي م ــم. ول ــرار دادی ــر ق ــرض خط در مع
تجربــه یــک کار جمعــی موفــق دارم. از 
ــع  ــنجان جم ــي را در رفس ــال 87 گروه س
ــر  ــداد 200 نف ــال آزگار از تع ــم؛ 9 س کردی
چنــد صــد میلیــون جمــع کردیــم تــا 
اولیــن قــرق اختصاصــي را در رفســنجان بــا 
وســعت 125 هــزار هکتــار درســت کردیــم؛ 
ــت  ــط زیس ــاد. اداره محی ــور آب ــرق منص ق
ایــران را مجبــور کردیــم دســتورالعملي کــه 
ــده  ــود زن ــل ب ــاي قب ــه دوران ه ــق ب متعل
کنــد. بگــذارد مــردم حفاظــت بکننــد، 
ــي  ــر نم ــت ب ــس حفاظ ــت از پ ــون دول چ
آمــد. مــا بــا حفاظــت 30 رأس حیــوان 
ــن  ــق آخری ــر طب ــروز ب ــم، ام ــروع کردی ش
ایــن  در  حیــوان  رأس   700 سرشــماري 

ــد. ــي کن ــي م ــه زندگ منطق
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فعــاالن  و  انجمــن  اعضــای  دیــدار  در 
ــهریور  ــان در ش ــته در خراس ــت پس صنع
مــاه امســال مســائل مختلفــی مطــرح شــد 
کــه اهــم آنهــا در ماهنامــه مهرمــاه دنیــای 
پســته ارائــه شــد. یکــی از گــزارش هــا بــا 
عنــوان »شــیوه آبیــاری نویــن در خراســان 
ــه در  ــرد ک ــن رویک ــا ای ــداده« ب ــواب ن ج
ــیوه  ــن ش ــداران ای ــان باغ ــتان خراس اس
آبیــاری را بــاور ندارنــد، بــه چــاپ رســیده 
بــود. ایــن موضــوع باعــث شــد بــه ســراغ 
مهنــدس کهنوجــی مدیــر آب و خــاك 
ــم  ــان بروی ــتان کرم ــاورزی اس ــاد کش جه
تــا بــا کــم و کیــف اجــرای آبیــاری قطــره 
ای آشــنا شــویم. در ادامــه ایــن گفتگــوی 
ــه شــده اســت.  ــه تفضیــل ارائ ــی ب خواندن
 آقــای مهنــدس! لطفــًا خودتــان 

را معرفــی کنیــد.
بنــده محمــد کهنوجــی مدیــر آب و خــاك 
ــان هســتم. حــدود 24 ســال  اســتان کرم
ــاری  ــن آبی ــای نوی ــتم ه ــه سیس در زمین
در اســتان بــه عنــوان کارشــناس، مســئول 
مطالعــات، کارشــناس مســئول آبیــاری 
تحــت فشــار و معــاون آب و خــاك فعالیت 

داشــتم. 
ــرای  ــدر از اج ــاورزان چق  کش
ــان  ــاغ هایش ــره ای در ب ــاری قط آبی

ــد؟ ــی کنن ــتقبال م اس
ــره ای  ــاری قط ــا سیســتم آبی ــه ب در رابط
خصوصــاً روی باغــات پســته نگــرش خیلی 
ــز  ــام مراک ــت؛ تم ــود نداش ــبی وج مناس
تحقیقاتــی دانشــگاهی بــا اجــرای سیســتم 
ــت  ــات مقاوم ــاری در باغ ــن آبی ــای نوی ه
هایــی داشــتند؛ بــه ایــن دلیــل کــه ریشــه 
پســته عمیــق و آب شــور اســت و نســبت 
بــه اینکــه آبیــاری قطــره ای جــواب ندهــد 

دچــار شــک و تردیــد بودنــد.
در واقــع در ســال 1376 معاونــت آب و 
خــاك وزارتخانــه بــا ســازمان خــوار و بــار 
ــکاری  ــرارداد هم ــک ق ــو( ی ــی )فائ جهان
ــو کــه  منعقــد کــرد و یــک کارشــناس فائ
هنــدی االصــل بــود بــه ایــران فرســتادند 
ــاغ  ــا در رفســنجان در دو ب ــا کمــک م و ب
ــر  ــا شــوری آب 6 و 8 دســی زیمنــس ب ب
ــن  ــاری ای ــف آبی ــای مختل ــا دوره ــر ب مت
کار بــه مــدت دو ســال بهــره بــرداری قــرار 
گرفــت و در فصــول رشــد از عمــق هــای 
مختلــف نمونــه هــای خــاك برداشــته و از 

ــل  ــه و تحلی ــورد تجزی ــیمیایی م ــر ش نظ
ــت. ــرار گرف ق

ــن نتیجــه رســیدیم کــه  ــه ای در نهایــت ب
در آب هــای شــور هــم مــی تــوان آبیــاری 
قطــره ای اجــرا کــرد بــه شــرطی کــه یــک 
ســری تمهیــدات و راهکارهــای مدیریتــی 
ــک طــرح در  ــال آن انجــام شــود. ی در قب
ــدازه  ــه ان ــنجان ب ــکوئیه رفس ــه کش منطق
ــک  ــون مال ــم و چ ــرا کردی ــار اج 2 هکت
شــرایط رضایــت بخــش ظاهــری را دیــد، 
مابقــی 70 هکتــار باغــش را نیــز بــه 

ــرد. ــز ک ــاری قطــره ای تجهی آبی
 پایــه گــذاری آبیــاری قطــره ای 

در ایــران از چــه ســالی اســت؟
در ایــران از اوایــل دهــه 50؛ در ســال 52 
ــام  ــته انج ــرای پس ــنجان ب و 53 در رفس
ــده اســت  ــع ش ــرح االن جم ــد و آن ط ش
ــت  ــه 50 در جیرف ــل ده ــن اوای و در همی
ــاز شــده  ــات آغ ــه مرکب ــرم در زمین و جه
بــود. از ســال 57 و 58 تــا ســال 72 
اجــرای آبیــاری قطــره ای در ایــران تقریبــاً 

ــوده اســت. ــل ب تعطی
ــده در  ــاد ش ــه ایج ــت وقف  عل
اجــرای آبیــاری قطــره ای چــه بــوده 

اســت؟
بــه علــت اینکــه آبیــاری قطــره ای در 
ــود  ــده ب ــازی نش ــی س ــا بوم ــال ه آن س
ــه نظــر مــی رســد طــرح هــای انجــام  و ب
شــده قبــل از انقــالب توســط کارشناســان 
خارجــی هدایــت مــی شــده اســت و 

هنگامــی کــه انقــالب شــد، در ســال هــای 
اول شــاید بــه دلیــل کمبــود مــراوده هــای 
فنــی، طرحــی اجــرا نشــد. اجــرای آبیــاری 
قطــره ای از ســال 72 اســتارت خــورد کــه 
ــی و علمــی  ــان از لحــاظ فن ــرور زم ــه م ب

ــرد.    ــز پیشــرفت ک نی
اســتارت  کــه   72 ســال  از   
ــه  ــد، چ ــره ای زده ش ــاری قط آبی
ــام  ــته انج ــه پس ــی در زمین اقدامات
دادیــد و آیــا ایــن اقدامــات از طریق 
ــاورزی و  ــاد کش ــای جه ــت ه حمای
یــا بخــش تحقیقــات صــورت گرفتــه 

ــت؟ اس
ــرای  ــال ب ــروع و در آن س ــال 72 ش از س
ــرا و  ــرح اج ــار ط ــدود 8.5 هکت ــته ح پس
ــار  ــه حــدود 70 و 80 هکت در ســال 73 ب

رســید.
در  کســانی  چــه   72 ســال   
اجــرای ایــن طــرح نقــش داشــتند؟

در  کــه  بــود  کــردی  آقــای  ابتــدا 
ــائل  ــا مس ــرد و ب ــرا ک ــد اج ــه زرن منطق
ــر  ــود؛ نظی ــه رو ب ــی رو ب ــکالت فن و مش
ــتفاده از  ــط و اس ــان مرتب ــود کارشناس نب
ــط  ــل خ ــه داخ ــی ک ــکان های ــره چ قط
ــبت  ــا نس ــکان ه ــره چ ــن قط ــد. ای بودن
ــد. در  ــاس بودن ــی حس ــی خیل ــه گرفتگ ب
آن زمــان خیلــی کســی از نتایــج آزمــون، 
ــاك  ــل آب و خ ــه و تحلی ــیر و تجزی تفس
اطالعــی نداشــت و تــوان کارشناســی کــم 
ــتم  ــا  سیس ــه در دنی ــی ک ــود؛ در حال ب

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان کرمان از جزئیات توفیق در آبیاری قطره ای می گوید:

آبیاری قطره ای بهره برداری اصولی می خواهد
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آبیــاری قطــره ای از ســال 1964 میــالدی  
ــورد. ــد خ کلی

اولیــن پــروژه آبیــاری قطــره ای کــه مــی 
تــوان گفــت در اســتان کرمــان موفــق بــود 
مربــوط بــه آقای ســید جالل مرتضــوی در 
شهرســتان رفســنجان در منطقــه حیدرآباد 
اســت کــه در ســالهای 75، 76 اجــرا شــد 
ــی  ــق معرف ــروژه موف ــک پ ــوان ی ــه عن و ب

گردیــد.
مشــکالت اجرایــی تنهــا مشــکالت پــروژه 
ــتم در  ــرای سیس ــون اج ــد، چ ــا نبودن ه
واقــع مثــل لولــه گــذاری اســت و کســانی 
ــهر را  ــانی ش ــذاری در  آبرس ــه گ ــه لول ک
ــره ای  ــد قط ــی توان ــند م ــام داده باش انج
ــود  ــن ب ــکل ای ــد. مش ــام دهن ــم انج را ه
ــتیم  ــی نداش ــرداری اطالع ــره ب ــه از به ک
و امکانــات و تجهیــزات کیفیــت الزم را 
نداشــتند؛ همــه ایــن عوامــل باعــث شــدند 
کــه در ابتــدا بخشــی از پــروژه هــا موفــق 
ــت  ــوی مدیری ــای مرتض ــا آق ــند؛ ام نباش
ــای  ــرای کارگره ــی داشــت؛ ب ــی خوب خیل
آبیــار خــود چــراغ قــوه تهیــه کــرده بــود 
ــده  ــه هــای آب ــار لول ــا در کن کــه شــب ه
حرکــت کننــد و هــر جــا کــه قطــره 
ــه  ــه ای ب ــد، ضرب ــی ده ــی آب نم چکان
آن وارد کننــد یــا قطــره چــکان را عــوض 
ــا بتواننــد درختــان را آب دهنــد؛  کننــد ت

ــق داد.  ــتم کارش را رون ــن سیس ــا ای ب
 بحــث طراحــی بــه چــه میــزان 
مهــم اســت آیــا ممکــن اســت 
ــا  ــتم ب ــی سیس ــر طراح ــه خاط ب
ــد و  ــده باش ــه رو نش ــتقبال رو ب اس
یــا طراحــی بــد منجــر بــه عملکــرد 

ــد؟ ــده باش ــتم ش ــد سیس ب
ــروژه  طراحــی قطعــاً رکــن اساســی هــر پ
ــی و  ــت طراح ــان کیفی ــت؛ در آن زم اس
ــود؛  ــب نب ــاد مناس ــزات زی ــوازم و تجهی ل
خصوصــاً لولــه هــای فرعــی کــه روی 
ــان  ــد در آن زم ــی گرفتن ــرار م ــن ق زمی
ــی  ــیه آورده م ــان از روس ــه ش ــواد اولی م
شــد و در ســال 76 و 77 لولــه هــای 
ســاخت کشــور بــا ایــن مــواد اولیــه وقتــی 
در معــرض آفتــاب قــرار مــی گرفتنــد 
بعــد از 1 ســال مشــکل پیــدا مــی کردنــد 
ــت  ــه دس ــت ب ــل دس ــن عوام ــه ای و هم
ــش و آگاهــی  ــاً دان ــد. قطع ــی دادن ــم م ه
کشــاورز و کارشناســان در ایــن زمینــه نیــز 

ــود.  ــی نب کاف
ــات  ــه تحقیق ــان موسس   آن زم

پســته کشــور وجــود نداشــت؟

هنــوز اوایلــی بــود کــه موسســه تحقیقــات 
شــکل گرفته بــود و در آن زمــان تحقیقات 
ــره ای  ــاری قط ــتم آبی ــادی روی سیس زی
ــز دانشــگاهی  ــود. در مراک انجــام نشــده ب
هــم مــی گفتنــد کــه تــا حداکثــر شــوری 
ــر  ــر مت ــس ب ــی زیمن ــاری 4 دس آب آبی
ــا  ــرد، ام ــره ای ک ــاری قط ــوان آبی ــی ت م
ــک  ــان ی ــن کرم ــه رای ــروزه در منطق ام
طــرح آبیــاری روســطحی بــا شــوری 
ــدود  ــر، ح ــر مت ــس ب ــی زیمن آب 10 دس
شــش ســال اســت کــه دارد کار مــی کنــد. 
ــاورزی  ــان کش ــن کارشناس ــه در ذه اینک
جــا اُفتــاده اســت کــه شــوری باعــث 
گرفتگــی مــی شــود، اینطــور نیســت؛ 
بلکــه نــوع نمــک خیلــی مهــم اســت. اگــر 
نمــک ناشــی از کلــر و ســدیم باشــد ایــن 
ــام اســت و در آب  ــوع نمــک، نمــک طع ن
ــث  ــد و باع ــی باش ــول م ــه صــورت محل ب
گرفتگــی نمــی شــود؛ بنابرایــن یکــی 
از رمــز هــای موفقیــت آبیــاری قطــره 
ای مطالعــات اولیــه اســت کــه شــامل 
نظــر گرفتگــی،  از  بررســی دقیــق آب 
ــاك  ــوع خ ــن ن ــذاری و همچنی ــوب گ رس
ــا آب دارد. در دراز  کــه ارتبــاط نزدیکــی ب
مــدت در خصــوص تجمــع امــالح و اینکــه 
ــاد و  ــد اُفت ــاك خواه ــی در خ ــه اتفاق چ
بعــد از در نظــر گرفتــن شــرایط آب و 
خــاك، طــرح بایــد خــوب طراحــی شــود. 

بعــد از اینکــه پــروژه خــوب طراحــی شــد 
ــد  ــه ش ــر گرفت ــب آن در نظ ــه جوان و هم
بــا فرهنــگ کشــاورز نیــز بایــد همخوانــی 
داشــته باشــد. نظیــر اینکــه مــدار آبیــاری 
چگونــه باشــد؛ دور آبــی چــه میزان باشــد؛ 
تقســیم باغــات چگونــه بایــد انجــام شــود؛ 
ــزات  ــات و تجهی ــد از امکان ــن بای همچنی
خوبــی اســتفاده کنیــم و عمومــاً ایــن 
ــاورزانی  ــت و کش ــاده اس ــم افت ــاق ه اتف
ــی  ــتفاده م ــی اس ــزات خوب ــه از تجهی ک
ــر  ــق ت ــا موف ــای آن ه ــرح ه ــد، ط کنن
ــره  ــوارد، به ــه م ــر از هم ــم ت ــت. مه اس
ــی از سیســتم اســت. یکــی  ــرداری اصول ب
از مشــکالتی کــه در کل کشــور در زمینــه 
آبیــاری قطــره ای وجــود دارد ایــن اســت 
کــه سیســتم آبیــاری از ســطحی کــه 
کارگــر ســواد چندانــی نــدارد یــک مرتبــه 
ــه  ــتمی ک ــه سیس ــود ب ــی ش ــل م تبدی
نیــاز بــه دانــش فنــی دارد و توقــع داریــم 
بــا همــان مکانیــزم قبلــی در منطقــه 
مدیریــت شــود؛ قطعــاً دچــار مشــکل مــی 
ــی  ــروژه خوب ــم پ ــر بخواهی ــا اگ ــویم. م ش
داشــته باشــیم بایــد حداقــل ســالی 1 الــی 
3 مرتبــه ارزیابــی کنیــم؛ بــه ایــن معنــا که 
میــزان خروجــی قطــره چــکان هــا بــه چه 
میــزان اســت و یکنواختــی توزیــع آب هــا 
چگونــه اســت؛ فشــار در سیســتم مناســب 
ــی چــه  ــر؛ در بحــث گرفتگ ــا خی اســت ی
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اتفاقــی مــی اُفتــد؛ رونــد شــوری خــاك در 
ــوارد  ــن م ــی اســت؛  همــه ای چــه وضعیت

ــود.   ــت ش ــد مدیری بای
ــی  ــات پســته کشــورمان در جای ــر باغ اکث
قــرار گرفتــه انــد کــه آب شــور اســت. مــا 
ــورت  ــه ص ــتیم ب ــه توانس ــزی ک ــا چی تنه
ــوده اســت  ــن ب ــم ای ــا بیاندازی ــه ج عامیان
کــه بــه عناویــن مختلــف ماننــد آبشــویی 
ــد دو  ــه بای ــم ک ــی کنی ــالم م ــا اع ــه آنه ب
ــی  ــند، زمان ــته باش ــاری داش ــتم آبی سیس
ــاری قطــره  ــرگ دارد از آبی ــه درخــت ب ک
ــدارد از  ــرگ ن ــت ب ــه درخ ــی ک ای و زمان
ــا  ــد اســتفاده شــود ت ــی بای ــاری غرقاب آبی
ــن  ــرود؛ ای ــاال ن تجمــع امــالح در خــاك ب
بــه عنــوان یــک توصیــه کلــی مــی باشــد. 
ــه  حتــی شــاید در بعضــی از جاهــا نیــاز ب
ــود  ــال وج ــر س ــتانه در ه ــویی زمس آبش
نداشــته باشــد؛ مــا بــرای اینکــه کشــاورزان 
دچــار مشــکل نشــوند به تمــام کشــاورزانی 
کــه مــی خواهنــد طــرح اجــرا کننــد 
ایــن را توصیــه مــی کنیــم. امــا بایــد 
ــداد و  ــی و تع ــاك بررس ــوری خ ــد ش رون
حجــم آب آبشــویی در هــر ســال توســط 

ــود. ــبه ش ــان محاس کارشناس
 در مــورد بــاغ هایــی کــه 

درختــان مســنی دارنــد چــه توصیــه 
ــد؟ ای داری

ــی درخــت  ــاز آب ــه نی ــن اســت ک مهــم ای
تأمیــن شــود و اینکــه از چــه طریقــی 
ــی  ــا باغات ــت. م ــم نیس ــود مه ــن ش تأمی
داریــم بــا قدمــت 60 یــا 70 ســال در 
ــا  ــه فــالح، درخــت هــای ب منطقــه جوادی
حجــم ســایه انــداز بســیار زیــاد، بــا فواصل 
کشــت 6 در 4 متــر کــه ســطح بســیاری را 
ــن  ــان ای ــرای درخت ــد؛ ب ــرده ان ــغال ک اش
ــده و  ــتفاده ش ــره ای اس ــاری قط ــاغ آبی ب
عملکــرد بســیار خوبــی نیــز داشــته اســت. 
ــاك  ــت خ ــا باف ــب ب ــتم متناس ــر سیس اگ
ــی  ــه طراح ــم منطق ــت آب و اقلی و کیفی
ــرایط  ــن ش ــه ای ــا هم ــب ب ــود و متناس ش
ــی رو  ــج خوب ــا نتای ــرداری شــود ب ــره ب به

ــی شــویم. ــه رو م ب
ــن کار را  ــد ای ــی بای ــه کس  چ

ــد؟ ــام ده انج
ــه سیســتم طراحــی  ــن کار ب بخشــی از ای
و نظــارت و بخــش دیگــر آن بــه سیســتم 
بهــره بــرداری بــر مــی گــردد. اگر ایــن کار 
بــه درســتی انجــام شــود، ســن درخــت در 
ــدارد،  ــی ن ــر چندان ــاری قطــره ای تأثی آبی
ــر  ــی تأثی ــرداری و طراح ــره ب ــی در به ول

ــون  ــم چ ــا بگویی ــه م ــت. اینک ــذار اس گ
ــاری  ــس آبی ــت، پ ــاال اس ــت ب ــن درخ س
قطــره ای مشــکل پیــدا مــی کنــد، هیــچ 
محدودیتــی وجــود نــدارد. جاهایــی کــه بــا 
مشــکل مواجــه شــدیم جاهایــی اســت کــه 
ــده  ــام نش ــت انج ــتم درس ــی سیس طراح
و یــا در بهــره بــرداری کوتاهــی شــده 
ــدازی  ــایه ان ــر س ــاغ ه ــان ب ــت. درخت اس
ــرای  ــکان اج ــت ام ــند و باف ــته باش داش
آبیــاری قطــره ای وجــود دارد. فقــط بایــد 
ــی انجــام شــود. ــه خوب ــه ب مطالعــات اولی

ــن کار  ــد ای ــراح بای ــرکت ط   ش
را انجــام دهــد؟

ــنجد؛  ــب کار را بس ــد کل جوان ــراح بای ط
ــت  ــاك، کیفی ــت خ ــل وضعی ــی مث عوامل
اقلیمــی،  آب، ســن درختــان، شــرایط 
بافــت خــاك، عمــق خــاك زراعــی کــه در 
منطقــه وجــود دارد، شــوری خــاك و نــوع 
ــود دارد.  ــاری وج ــه در آب آبی امالحــی ک
ــد  ــوارد بای ــن م ــا ای همچنیــن متناســب ب
ــد  ــاب کن ــبی را انتخ ــکان مناس ــره چ قط
ــد. ــر اســاس آن، طــرح را طراحــی کن و ب
ــم  ــراح ه ــر کار ط ــارت ب   نظ

وجــود دارد؟
اســتان  ســطح  در  کــه  هایــی  طــرح 
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ــا در حــد بضاعتمــان  انجــام مــی شــود م
ــداد  ــم و تع ــی دهی ــام م ــن کار را انج ای
کارشناســان جهــاد کشــاورزی در ایــن 
ــن  ــر ای ــالش ب ــت. ت ــدود اس ــه مح زمین
ــدون بررســی  ــچ طرحــی ب ــه هی اســت ک
ــی  ــرود. ط ــرا ن ــه اج ــه مرحل ــرل ب و کنت
ــی  ــروژه های ــام پ ــد ســال گذشــته تم چن
کــه اجــرا مــی شــوند بــا انتخــاب شــخص 
بهــره بــردار و توســط مشــاورین مجــوز دار 
ــاورزی  ــاد کش ــوند و جه ــی ش ــی م طراح
در انتخــاب طــراح نقشــی نــدارد. مــا کاری 
ــه همــه  ــن اســت ک ــم ای ــه انجــام دادی ک
ــی  ــام مهندس ــب نظ ــا را در قال ــرح ه ط
ــی  ــاظ فن ــامان داده و از لح ــاورزی س کش
تمامــی طراحــی هــا  بررســی مــی شــوند. 
در مرحلــه اجــرا نیــز بــه میــزان بضاعتــی 
کــه در دولــت وجــود دارد بــه تمــام پــروژه 
هــا تســهیالت پرداخــت شــده و در حیــن 

ــی شــود. ــز نظــارت انجــام م اجــرا نی

 در حــال حاضــر هزینــه اجــرای 
در هــر  آبیــاری  یــک سیســتم 

ــت؟ ــدر اس ــار چق هکت
هزینــه سیســتم را بــرای هــر هکتــار نمــی 
تــوان یــک عــدد خــاص لحــاظ کــرد؛ بــه 
ــیار  ــا بس ــف ه ــل ردی ــه فواص ــت اینک عل
اهمیــت دارد و همچنیــن ســطح  و شــکل 
ــال  ــرای مث ــت؛ ب ــم اس ــی مه ــاغ خیل ب
بــرای پــروژه 100 هکتــاری در باغــات 
پســته نیــاز بــه یــک اســتخر و امتیــاز برق 
ــاری  ــروژه 10 هکت ــرای پ ــی ب ــم، ول داری
هزینــه هــای آن بیشــتر مــی شــود، چــون 
ــیع  ــطح وس ــاری س ــروژه 100 هکت در پ
ــا یــک اســتخر  اســت و مــا مــی توانیــم ب
کوچــک هــم بــاغ را آبیــاری کنیــم؛ امــا در 
یــک پــروژه 10 هکتــاری کشــاورز باید آب 
را در اســتخر بزرگتــری ذخیــره کنــد و در 
زمــان طوالنــی تــری آبیــاری نمایــد. هــر 
چــه مســاحت پــروژه باالتــر باشــد هزینــه 

در واحــد ســطح کاهــش پیــدا مــی کنــد 
کــه هزینــه  عمــوم پــروژه هــا بیــن 50 تــا 
ــن  ــه شــکل زمی ــا توجــه ب ــار ب 100 هکت
ــف هــا حــول و حــوش 10  و فواصــل ردی

میلیــون تومــان در هکتــار مــی باشــد.
ــهیالتی  ــاورزی تس ــاد کش  جه

ــت؟ ــرا داده اس ــرای اج ب
ــاری  ــار آبی ــه ازای هــر هکت هــم اکنــون ب
حداکثــر  پســته  باغــات  در  ای  قطــره 
مجــوزی کــه دولــت داده اســت، هــر 
هکتــار 7 میلیــون تومــان مــی باشــد.

 پرداخــت هــا بــه محــض اجــرا 
هســتند یــا در پایــان کار؟

ــرفت کار  ــاس پیش ــر اس ــا ب ــت ه پرداخ
ــه  ــم ک ــی دانی ــه م ــق تجرب ــتند. طب هس
در آبیــاری قطــره ای، کشــاورزانی کــه در 
ــر  ــد، بهت ــش دارن ــروژه نق ــای پ ــه ه هزین
ــا  ــه ب ــی ک ــا کس ــد؛ ت ــی کنن ــت م مدیری
پــول دولتــی کار را انجــام مــی دهــد. 

باغبانی 
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ــا 30  ــاً در باغــات پســته بیــن 25 ت عموم
درصــد کار مــی کننــد و بعــد بــا ضمانــت 
نامــه بانکــی، دولــت ســهمش را آزاد مــی 

ــد.  کن
 چنــد درصــد از باغــات پســته 
کل کشــور و یــا اســتان تحــت 

ــتند؟ ــن هس ــاری نوی آبی
آمــاری کــه در کشــور وجــود دارد حــدود 
ــی و  ــی زراع ــار از اراض ــون هکت 1.6 میلی
ــره ای و  ــتم قط ــه سیس ــور ب ــی کش باغ
ــان  ــز شــدند. در اســتان کرم ــی مجه باران
هــزار  قســمت شــمالی حــدود 70  در 
هکتــار پــروژه آبیــاری قطــره ای و بارانــی 
ــزار  ــن 70 ه ــه از ای ــت ک ــده اس ــرا ش اج
ــاری قطــره  ــار حــدود 70 درصــد آبی هکت
ــی  ــاری باران ــد آبی ــدود 30 درص ای و ح
مــی باشــد و آبیــاری قطــره ای اجــرا شــده 
بــرای باغــات پســته در اســتان حــدود 25 

ــی باشــد.  ــار م ــزار هکت ه
 بنابرایــن تنهــا حــدود 10 درصد 
از باغــات پســته اســتان به سیســتم 
ــی  ــتند. ارزیاب ــز هس ــره ای مجه قط

شــما از ایــن میــزان چیســت؟
ــاری قطــره ای از ســال 72 در اســتان  آبی
آغــاز شــد، ولــی تــا ســال هــای 75 و 76 

روی پســته بــه دلیــل مســائل و مشــکالتی 
کــه وجــود داشــت خیلــی کــم اجــرا 
ــد  ــی تأیی ــع علم ــی از مراج ــد و خیل ش
نمــی کردنــد و دنبــال آن نبودنــد. آن 
ــم  ــو را کار کردی ــرح فائ ــا ط ــه م ــان ک زم
ــم و کشــاورزان  ــدا کردی کمــی جــرأت پی
ــو مــی  ــه جل تشــویق شــدند و هــر چــه ب
ــه دلیــل بحــران آبــی کــه وجــود  رویــم ب
ــار  ــتری در اختی ــی بیش ــکات فن دارد و ن
ــرح  ــت، ط ــه اس ــرار گرفت ــان ق کارشناس
هــا فنــی تــر شــدند، کیفیــت باالتــر 
ــتر  ــزات بیش ــوازم و تجهی ــت، ل ــه اس رفت
شــده انــد، ســطح آگاهــی کشــاورزان بــاال 
ــداد  ــر و تع ــدی ت ــران آب ج ــه و بح رفت
متقاضیــان آبیــاری قطــره ای بیشــتر شــده 
اســت. از طــرف دیگــر مشــکلی کــه وجــود 
دارد عمــده مالــکان مــا در اســتان خیلــی 
کــم هســتند و عمــوم باغــات اســتان 
ــی  ــرده مالکان ــتند. خ ــک هس ــرده مال خ
کــه در موتــور پمــپ هــا گاهــاً تعــداد آنهــا 
تــا 180 نفــر نیــز مــی رســد و بــه نســبت 
ــه  ــوده اســت ب ــی کــه در اختیارشــان ب آب
ــرده  ــت نک ــت کاش ــت درخ ــور یکنواخ ط
ــه آب،  ــک حب ــا ی ــخصی ب ــاًل ش ــد. مث ان
نیــم هکتــار زمیــن و دیگــری یــک هکتــار 

را زیــر کشــت بــرده اســت؛ حتــی فواصــل 
کشــت آنهــا نیــز یکســان نیســت. تنظیم و 
تجمیــع کــردن این ها کار دشــواری اســت 
ــروع  ــرا ش ــه آن ــت ک ــال اس ــد س ــه چن ک
ــای  ــروژه ه ــه پ ــن زمین ــم. در ای ــرده ای ک
ــوکل  ــد ت ــم؛ مانن ــته ای ــم داش ــی ه موفق
ــر  ــر 130 نف ــغ ب ــه بال ــنجان ک ــاد رفس آب
مالــک دارد. امســال روی یــک پــروژه نیــز 
در سرآســیاب فرســنگی کار کردیــم. یــک 
ــنجان  ــوق رفس ــه ن ــم در منطق ــروژه ه پ
بــا 72 هکتــار زمیــن متعلــق بــه 78 نفــر 
ــدام  ــت اق ــه در دس ــت ک ــردار اس ــره ب به

ــم.  داری
 در رابطــه بــا زمیــن هــای ُخــرد 

چــه کاری انجــام مــی دهیــد؟
ــه ای  ــش نام ــک بخ ــی ی ــال 94 ط در س
دســت مــا بــاز بــود و مــی توانســتیم مبلــغ 
بیشــتری بگیریــم. در ســال 95 بــه دلیــل 
اینکــه اعتبــاری کــه بــرای آبیــاری تحــت 
ــدوق  ــل صن ــده از مح ــور ش ــار منظ فش
ــدوق  ــن صن ــوده و در ای ــی ب ــعه مل توس
متوســط اســتان در نظــر گرفتــه مــی 
ــار  ــون در هکت ــزان 7 میلی ــن می شــود، ای
ــم  ــی توانی ــا نم ــن م ــد؛ بنابرای ــی باش م
متوســط پرداخــت بیــش از 7 میلیــون در 

ــیم. ــته باش ــار داش هکت
در ســال 96 طبــق آنچــه کــه بــرای پــروژه 
هــای خــرده مالــک در قانــون پیــش بینــی 
ــزان  ــه می ــن ک ــال ای ــت، احتم ــده اس ش
ــهم  ــد و س ــدا کن ــش پی ــا افزای ــه ه هزین

دولــت پــر رنــگ تــر شــود وجــود دارد.  
 نحــوه اجــرا بــرای خــرده 

اســت؟ چگونــه  مالــکان 
وقتــی 70 یــا 80 کشــاورز در یــک منبــع 
آبــی مالــک هســتند، اوالً کار طراحــی 
ــراح طــی  ــد ط ــی مشــکل اســت؛ بای خیل
ــا هــم  ــه ب ــن جلســه کشــاورزانی ک چندی
همخوانــی بیشــتری را دارنــد و قطعاتشــان 
بهــم نزیــک اســت را هــم گــروه کنــد. بــه 
ــکیل  ــم آب تش ــای ه ــروه ه ــی گ عبارت
ــاری  ــم آبی ــا ه ــا ب ــات آنه ــد و قطع دهن
شــود؛ مثــاًل 10 نفــر کــه در یــک شــیفت 
ــم  ــا ه ــد ب ــد، بای ــی گیرن ــرار م ــاری ق آبی
یــک ســری توافقــات داشــته باشــند. 
ــه مســایل طراحــی  ــی ک ــا آنجای ــراح ت ط
ــا تغییــر فاصلــه  بــه او اجــازه مــی دهــد ب
قطــره چــکان هــا بایــد بــه گونــه ای 
تقســیمات را انجــام دهنــد کــه 2 فــرد کــه 
بــه یــک میــزان حــق آب دارنــد امــا تعــداد 
درخــت هایشــان کمتــر و یــا بیشــتر اســت 
بــا تنظیــم تعــداد قطــره چــکان هــا تقریبــاً 

نی
غبا
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هــر کســی ســهم آب خــود را داخــل 
ــد.   ــرف کن ــود مص ــن خ زمی

ــده  ــی ش ــدر عمل ــن کار چق   ای
اســت؟

شهرســتان  در  کــه  داشــتیم  مــواردی 
ــن کار  ــاد ای ــوکل آب ــه ت رفســنجان، منطق
ــتفاده  ــال اس ــت و در ح ــده اس ــام ش انج
ــدود  ــرداران آن ح ــره ب ــداد به ــت. تع اس
130 نفــر مــی باشــد. همــان طــور کــه مــا 
ــاال  ــراکتی ب ــورت ش ــه ص ــاه ب آب را از چ
ــره ای  ــتم قط ــد در سیس ــم، بای ــی آوری م
ــاری  ــا در بحــث آبی ــم. م ــق کنی هــم تواف
ــم. در  ــگاه کنی ــد ن ــه بای ــن زاوی ــم از ای ه
آبیــاری قطــره ای مــا بایــد اجــازه بدهیــم 
ــک کــه یــک ســری  ــه گــروه خــرده مال ب
ــا  ــند ت ــته باش ــا را داش ــی ه ــم پوش چش
طــرح بــه صــورت یکپارچــه انجــام شــود و 
تــا آنجایــی کــه مســایل فنــی اجــازه دهــد 
ــه تناســب قطــره  ــر را ب ــر نف ســهم آب ه
چــکان هایــش در باغــش تقســیم کنیــم. 
ــدون  ــم، ب ــار بگماری ــر آبی ــا 2 نف ــد 1 ی بع
اینکــه در نظــر بگیــرد کــه حــق آب بــرای 
ــاغ را  ــک طــرف ب چــه کســی اســت، از ی
آبیــاری کنــد تــا انتهــا؛ اگــر بــرای خــرده 
ــت  ــود، موفقی ــام ش ــن کار انج ــک ای مال

ــراه دارد. ــادی هم زی
ــه ایــن   چطــور ایــن 130 نفــر ب
توافــق رســیدند کــه آبیــاری قطــره 

ای را اجــرا کننــد؟
آقــای مهنــدس انجــم شــعاع کــه در 
توســعه خوشــه صنعتــی پســته بــه عنــوان 
تســهیلگر کار مــی کردنــد، طــی جلســات 
متعــددی کــه بــا کشــاورزان داشــتند و بــه 
دلیــل کــم آبــی کــه کشــاورزان بــا آن رو 
بــه رو بودنــد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
ــم  ــا االن ه ــد انجــام شــود. ت ــن کار بای ای
خیلــی خــوب عمــل کردند و در طرحشــان 
ــروژه  ــن پ ــق هســتند. در همی بســیار موف
ــر از مالکیــن مخالفــت کــرد و در  ــک نف ی
سیســتم مشــارکت نداشــت کــه بعــد از دو 
ســال از بهــره بــرداری دوبــاره تقاضــا کــرد 
ــز  ــاری قطــره ای مجه ــه آبی ــش را ب و باغ

نمــود.
  نقــش جهــاد کشــاورزی و 
بقیــه ارگان هــا در اجــرای ایــن 

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــروژه چ پ
ــده  ــه از عه ــاورزی آن کاری ک ــاد کش جه
اش ســاخته بــود را انجــام داد و تســهیالت 
ــز نظــارت  ــروژه نی ــر پ ــرد و ب پرداخــت ک
داشــت. از لحــاظ کارهــای فرهنگــی هــم 
ــت  ــر اس ــی در کل بهت ــرد ول ــری ک پیگی

کــه یــک نفــر از موتــور پمــپ، عهــده دار 
ایــن مســاله باشــد. بــرای مثــال در منطقــه 
سرآســیاب پــروژه ای کــه بــه دســت 
اســتاندار محتــرم نیــز افتتــاح شــد، یکــی 
ــه  ــا 60 جلس ــتر از 50 ی ــن بیش از مالکی
برگــزار کــرد تــا بقیــه کشــاورزان را قانــع 

ــی شــود. ــن سیســتم عمل ــا ای کــرد ت
 دلیــل اینکــه بایــد ایــن تعــداد 
جلســه گذاشــته شــود تــا باغــداران 

قانــع شــوند چیســت؟ 
دالیــل مختلفــی مطــرح مــی شــود. 
یکــی از دالیــل آنهــا ایــن اســت کــه مــی 
ترســند نســبت بــه ســهم آبــی کــه بــا آن 
بــاغ احــداث کــرده انــد، آب بــه درســتی 
تقســیم نشــود. دلیــل دیگــر ایــن اســت 

ــد  ــی خواهن ــه بعضــی از کشــاورزان م ک
بــاغ خــود را کــود بدهنــد و بعضــی 
ــن کار را انجــام  ــد ای ــر نمــی خواهن دیگ
ــیمیایی  ــود ش ــت ک ــون قیم ــد، چ دهن
ــاغ  ــاال مــی باشــد. وقتــی ب ــه نســبت ب ب
ــی  ــاری م ــره ای آبی ــتم قط ــت سیس تح
ــه  ــک قطع ــم ی ــی توانی ــر نم ــود دیگ ش
را کــود بدهیــم و دیگــری را ندهیــم. 
وقتــی کــه 10 هکتــار آبیــاری مــی شــود 
ایــن 10 هکتــار ممکــن اســت بــرای 
ــن  ــن ای ــد بی ــا بای ــد و م ــر باش 15 نف
ــا همــه  ــم؛ ی ــق ایجــاد کنی ــر تواف 15 نف
کــود بدهنــد یــا ندهنــد. اینهــا مــواردی 
ــه اهمیــت موضــوع  ــد ب هســتند کــه بای

ــم.    ــی ببری پ

باغبانی 
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ــته و با ــت پس ــل برداش ــان فص ــس از پای پ
انتقــال آن بــه انبــار یکــی دیگــر از دغدغــه 
ــی  ــاز م ــته آغ ــت پس ــاالن صنع ــای فع ه
ــه ای  ــه عجل ــانی ک ــاً کس ــود؛ خصوص ش
ــتر  ــد بیش ــول ندارن ــروش محص ــرای ف ب
بــه ایــن مســئله فکــر مــی کننــد؛ مبــارزه 
ــا آفــات انبــاری. در ایــن زمینــه گفتیــم  ب
شــاید بــد نباشــد ســراغی از دکتــر مهــدی 
بصیــرت عضــو هیــأت علمــی پژوهشــکده 
پســته بگیریــم تــا بدانیــم راهــکار مبــارزه 
ــال در  ــت چیســت. وی 22 س ــن آف ــا ای ب
ــات پســته کار کــرده اســت. در  ــه آف زمین
ــته  ــای پس ــه دنی ــوی ماهنام ــه گفتگ ادام
ــگیری و  ــوه پیش ــوص نح ــا وی در خص ب

ــد. ــی خوانی ــت را م ــن آف ــا ای ــارزه ب مب
ــاری  ــات انب ــر! آف ــای دکت  آق

ــتند؟ ــه هس ــته چ پس
ــاری روی پســته وجــود دارد؛  ــت انب دو آف
ــره هنــدی و دیگــری شــب  یکــی شــب پ
ــه  ــرح در رابط ــک ط ــا ی ــوب. م ــره خرن پ
ــاًل  ــم. قب ــاری کار کردی ــات انب ــن آف ــا ای ب
هــم کارهــای جزئــی روی شــب پــره 
هنــدی توســط آقــای جلیــل ونــد کار 
شــده اســت. آفــات انبــاری از ایــن لحــاظ 
مهــم هســتند کــه مــی تواننــد در نهایــت 
ــه  ــد. ب نتیجــه کار کشــاورز را از بیــن ببرن
عنــوان مثــال اگــر ســن اول فصــل بزنــد، 
ــان  ــی نکشــیده، زم ــوز زحمت کشــاورز هن
ــد؛  ــی کن ــد؛ سمپاش ــران کن ــه جب دارد ک
ــت  ــن اس ــاری ای ــات انب ــکل آف ــی مش ول
ــا را انجــام داده،  ــه کاره ــه کشــاورز هم ک
برداشــت کــرده و بــه انبــار آورده اســت و 
ایــن آفــات محصــول نهایــی را از بیــن مــی 
ــران  ــم در ای ــاری ه ــات انب ــذا آف ــد. ل برن
و هــم در دنیــا خیلــی مهــم هســتند. 
جاهایــی ماننــد هنــد و کشــورهای دیگــر 
کــه رطوبــت بــاال و بارندگــی زیــاد اســت، 
خســارت آفــات انبــاری آنهــا بیشــتر مــی 
ــی  ــم وارد م ــا ه ــارچ ه ــون ق ــود؛ چ ش

شــوند. 
ــتری  ــح بیش ــود توضی ــی ش  م

ــد. ــات بدهی ــن آف ــاره ای درب
ــت  ــوب را خدم ــره خرن ــب پ ــه. اول ش بل
ــره،  ــن حش ــم. ای ــی ده ــح م ــان توضی ت
ــی اول از  ــت. یعن ــار اس ــاغ و انب ــت ب آف
ــی  ــارت م ــود و خس ــی ش ــروع م ــاغ ش ب
ــود  ــی ش ــت م ــه برداش ــته ک ــد و پس زن

وارد انبــار مــی شــود و بــه خســارت ادامــه 
مــی دهــد. مــا بــه ایــن حشــره شــب پــره 
ــل در  ــا در اص ــم، ام ــی گویی ــوب م خرن
ایــران بــه اســم کــرم گلــوگاه انــار معروف 
ــش  ــان دوم ــته میزب ــاً پس ــت و عمدت اس
ــت  ــن آف ــم ای ــم بگویی ــی توانی ــت. م اس
چنــد نســلی اســت؛ یکــی دو نســل روی 
ــد و  ــی کن ــی م ــر ط ــای دیگ ــان ه میزب
تقریبــاً از موقعــی کــه دانــه هــای پســته 
ــاز مــی شــوند و مغــز پیــدا مــی شــود،  ب
ــد و  ــی آی ــره روی پســته م ــن شــب پ ای
ــی  ــذاری م ــم گ ــی تخ ــکاف خندان در ش
کنــد و از مغــز پســته تغذیــه مــی کنــد. 
ــل  ــه از اوای ــت ک ــوان گف ــی ت ــاً م تقریب
ــی  ــر م ــم ظاه ــه رق ــته ب ــهریورماه بس ش
ــی از  ــهریور یعن ــل از ش ــه قب ــود؛ البت ش
ــده  ــی عم ــوند، ول ــی ش ــر م ــرداد ظاه م
تخــم ریــزی و خســارت از اوایــل شــهریور 
شــروع مــی شــود. وقتــی کــه روی پســته 
ــی  ــاز م ــه ب ــرد، الرو ک ــذاری ک ــم گ تخ
شــود از مغــز تغذیــه مــی کنــد. ایــن الرو 
بــه زودی تبدیــل بــه پروانــه نمــی شــود 
کــه نســل دیگــری را در بــاغ ایجــاد کنــد. 
وقتــی کــه پســته را برداشــت مــی کنیــم 
ــی  ــد م ــاد باش ــارت زی ــه خس ــی ک جای
ــت  ــا الرو آف ــه داخــل پســته ه ــم ک بینی
وجــود دارد؛ یــا حتــی بعضــی جاهــا کــه 
ــت  ــفیره آف ــد، ش ــارت زده باش زود خس
ــذا  ــا وجــود دارد؛ ل ــم داخــل پســته ه ه
ــی  ــارت م ــگیری از خس ــرای پیش ــا ب م
گوییــم کــه باغــداران زود محصــول را 

برداشــت کننــد. یعنــی جاهایــی کــه 
احتمــال خســارت آفــت وجــود دارد، 
ــود.  ــادرس ش ــه زی ــد ک ــته را نگذارن پس
هــر چــه کــه پســته بیشــتر روی درخــت 

ــود. ــی ش ــی بیشــتر م ــد آلودگ بمان
بهتریــن کار و اولیــن کاری کــه مــی 
توانیــم انجــام دهیــم برداشــت بــه موقــع 
ــاال  ــت ب ــت آف ــی جمعی ــر جای ــت. اگ اس
ــته  ــاغ پس ــار ب ــار کن ــان ان ــود و درخت ب
هســتند کــه صرفــه اقتصــادی هــم نــدارد 
بایــد ایــن درختــان را حــذف کنیــم؛ 
چــون ایــن درختــان واســطه میزبــان 

ــتند. ــته هس ــرای پس ــت ب آف
زمــان برداشــت پســته، الرو همــراه پســته 
هــا برداشــت مــی شــود. در ایــن مرحلــه 
تــا آنجایــی کــه مــی توانیــم بایــد پســته 
هــای خــراب را جــدا کنیــم. اگــر الروهــا 
وارد انبــار بشــوند بــه تغذیــه خــود ادامــه 
مــی دهنــد و پروانــه از انبــار بیــرون مــی 
ــد و  ــی کن ــزی م ــم ری ــاره تخ ــد، دوب آی

ــد.  ــاره خســارت مــی زن دوب
ــده  ــام ش ــی انج ــا تحقیق  آی
ــل  ــت در مراح ــن آف ــه ای ــت ک اس
ــر؟ ــا خی ــی رود ی ــن م ــط از بی ضب

دو ســال پیــش ایســتگاه مرکــز تحقیقــات 
را بــه شــخصی اجــاره داده بودنــد کــه بــه 
همیــن مشــکل برخــورده بــود. بــا اینکــه 
پســته ضبــط شــده بــود و در خشــک کن 
ــد،  ــش یاب ــش کاه ــا رطوبت ــود ت ــه ب رفت
امــا بــاز هــم در پســته هایــش ایــن آفــت 

وجــود داشــت. 

عضو هیأت علمی پژوهشکده پسته تشریح کرد:

پیشگیری و مبارزه با آفات انباری
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باغبانی 

 پــس در خشــک کــن هــم 
بطــور کامــل از بیــن نمــی رود؟

اگــر دمــا بــاالی 45 درجــه بیایــد از بیــن 
مــی رود. آقــای جلیــل ونــد کــه روی 
شــب پــره هنــدی کار کــرده اســت، مــدت 
زمانــی کــه بایــد دمــا روی 42 درجــه نگــه 
داشــته شــود تــا آفــت کشــته شــود، ذکــر 
کــرده انــد. بــه هــر حــال مــا بعــد از ضبــط 
هــم دیــده ایــم کــه الروهــا زنــده هســتند. 
اگــر در جایــی آلودگــی خیلــی شــدید بــود 
قبــل از اینکــه ایــن پســته ای کــه مثــاًل 2 
ــوده اســت و احتمــال  درصــد 5 درصــد آل
ــد و  ــارت بزن ــرود و خس ــار ب ــه انب دارد ب
ــه آن را گاز  ــت ک ــر اس ــود، بهت ــر ش تکثی
ــم و  ــرص فستوکســین بدهی ــا ق ــم ی بدهی

بعــد داخــل انبــار ببریــم. 

 چطــور قبــل از اینکــه بــه انبــار 
ــم گاز بدهیم؟ ببری

ببینیــد! اگــر پســته آلــوده بــه شــب پــره 
ــب  ــد ش ــت مانن ــن آف ــد، ای ــوب باش خرن
ــار  ــط در انب ــه فق ــت ک ــدی نیس ــره هن پ
خســارت بزنــد. شــب پــره خرنــوب از بــاغ 
ــاِغ  بــه انبــار مــی رود. اگــر پســته مــا از ب
آلــوده بیایــد تــا آنجایــی کــه مــی توانیــم 
دانــه هــای خســارت دیــده را جــدا و 
ــاز مــی بینیــم  معــدوم مــی کنیــم. اگــر ب
ــد  ــود دارد بای ــی وج ــال آلودگ ــه احتم ک
روی پســته هــا را بــا پالســتیک بپوشــانیم 
و گاز بدهیــم؛ ســپس هوادهــی کنیــم و در 

ــم.  ــار ببری ــه داخــل انب ــت ب نهای
ــی  ــاغ نم ــی در ب ــا سمپاش  ب
ــا ایــن آفــت مبــارزه کــرد؟ تــوان ب
خیــر، هیــچ کاری نمــی شــود انجــام داد. 
ــار تخــم  ــاج ان ــن آفــت داخــل ت وقتــی ای
ریــزی مــی کنــد، هیــچ ســمی داخــل تــاج 
نمــی رود. هیــچ ســمی بــرای انــار توصیــه 
نمــی شــود و فقــط مبــارزه مکانیکــی 
ــن معنــی کــه  ــه ای ــرد؛ ب صــورت مــی گی
انارهایــی کــه روی درخــت مانــده را جمــع 
مــی کننــد و مــی ســوزانند. اگــر بــاغ انــار 
در کنــار بــاغ پســته باشــد، بایــد بــاغ انــار 
را بیشــتر تحــت نظــر داشــته باشــیم و در 
ــار پوســید و آفــت  طــول فصــل هرچــه ان

ــم  ــدوم کنی ــم و مع ــع کنی ــا را جم زد آنه
ــد. ــه پاییــن بیای کــه جمعیــت پروان

روی پســته کاری انجــام نشــده اســت ولــی 
اگــر جمعیــت بــاال باشــد مــی شــود تســت 
ــل  ــک تبدی ــی در پی ــک سمپاش ــرد و ی ک
ــن کار  ــرد. بهتری ــام گی ــه الرو انج ــم ب تخ
برداشــت بــه موقــع اســت کــه مــی توانــد 

جمعیــت آفــت را پاییــن آورد.

 راه شناسایی آفت چیست؟
مــی تــوان فرمــون جنســی در باغ گذاشــت 
ــا  ــود دارد ی ــت وج ــاًل آف ــم اص ــه ببینی ک
ــتر  ــی بیش ــار خیل ــن کار روی ان ــر. ای خی
ــت  ــون آف ــت؛ چ ــده اس ــته کار ش از پس
ــا مشــاهده هــم مــی  ــار اســت. ب اصلــی ان
ــاغ پســته در  ــم متوجــه شــویم. در ب توانی
زمــان برداشــت آفتــی نداریــم کــه الرو بــه 
داخــل بــرود و مغــز را بخــورد؛ اگــر الروی 
را دیدیــم کــه مغــز را خــورده اســت؛ مــی 

ــت.  ــوب اس ــره خرن ــب پ ــه ش ــم ک فهمی
در انبــار بــه راحتــی هــر متخصصــی مــی 
ــره  ــب پ ــه ش ــد ک ــخیص ده ــد تش توان

ــا هنــدی.  ــوب اســت ی خرن
ایــن تخــم اول شــیری رنــگ اســت و بعــد 
کامــل قرمــز مــی شــود. روی پســته آفتــی 
ــود  ــم وج ــراش ه ــره ک ــب پ ــم ش ــه اس ب
دارد کــه تخمــش کامــل قرمــز نمی شــود. 
ــرق مــی کنــد  شــکل تخــم هــم کامــاًل ف
ــت.  ــد اس ــک مانن ــکل و پول ــی ش و بیض
وقتــی قرمــز مــی شــود زمانــی اســت کــه 

مــی خواهــد بــاز شــود.

ــا  ــد ت ــی کش ــول م ــدر ط  چق
ــود؟ ــاز ش ــم ب تخ

ــی دارد؛  ــرایط آب و هوای ــه ش ــتگی ب بس
ــم  ــه تخ ــی ک ــه از زمان ــک هفت ــدود ی ح
ــم  ــدن تخ ــاز ش ــا دوره ب ــذارد. ام ــی گ م
مهــم نیســت. در دوره خــروج حشــره 
کامــل کــه یــک دوره بیســت روزه اســت، 
ایــن حشــرات کامــل در بــاغ وجــود دارنــد. 
توصیــه نمــی کنیــم نزدیــک برداشــت بــه 
ــم  ــموم از س ــده س ــئله باقیمان ــل مس دلی

ــود. ــتفاده ش اس
ــتانه  ــا آس ــر م ــاری اگ ــات انب در بحــث آف
حرارتــی هــر آفتــی را بدانیــم و دمــای انبار 
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نی
غبا

با

را پاییــن بیاوریــم مــی توانیم از رشــد آفت 
ــرای  ــه ب ــتانه ای ک ــم. آس ــری کنی جلوگی
آفــت شــب پــره خرنــوب محاســبه کــرده 
ایــم، 10 درجــه ســانتی گــراد اســت. اگــر 
دمــای انبــار 10 درجــه باشــد ایــن آفــت 
اصــاًل رشــد نمــی کنــد. در ایــن دمــا تخــم 
بــاز نمــی شــود یــا زمــان مــی بــرد تــا بــاز 
ــدارد و رشــد متوقــف  ــه ن شــود. الرو تغذی
ــا  ــن دم ــار در ای ــات در انب ــود؛ آف ــی ش م
ــف  ــان متوق ــی فعالیتش ــد ول ــی میرن نم

مــی شــود.

ــت  ــارت آف ــزان خس ــا می  آی
ــره  ــب پ ــا ش ــوب ب ــره خرن ــب پ ش

ــت؟ ــاوت اس ــدی متف هن
ــره  ــب پ ــته ش ــاری پس ــی انب ــت اصل آف
ــت  ــوب آف ــره خرن ــدی اســت؛ شــب پ هن
ــار  ــی مهمــی نیســت و در انب ــاری خیل انب
جمعیــت خیلــی زیــادی نمــی توانــد 
ــب  ــد ش ــم مانن ــار ه ــد؛ در انب ــاد کن ایج
ــد؛  ــت کن ــد فعالی ــی توان ــدی نم ــره هن پ
لــذا آفــت اصلــی شــب پــره هنــدی اســت. 
ایــن آفــت در همــه جــا وجــود دارد؛ 
ــدارد  جایــی نیســت کــه بگوییــم وجــود ن
و بــه بیــش از 80 محصــول خســارت مــی 
زنــد. اگــر از قبــل محصولــی در انبــار بــوده 
و مــی خواهیــم از ایــن انبــار بــرای پســته 
اســتفاده کنیــم، حتمــاً بایــد توجــه کنیــم 

ــوده نباشــد. ــار آل ــه انب ک
ایــن حشــره  نظــر شــکل ظاهــری  از 
کامــاًل مشــخص اســت و ماننــد شــب 
ــم  ــک کنی ــه ش ــت ک ــوب نیس ــره خرن پ
ــا  ــت ی ــوب اس ــره خرن ــب پ ــن ش ــا ای آی
ــه  ــی ب ــه تصادف ــی اســت ک ــه معمول پروان
ــم  ــه ای نداری ــت. پروان ــده اس ــل آم داخ
ــد. دو  ــدی باش ــه هن ــکل پروان ــه ش ــه ب ک
ســوم بیرونــی بــال جلــوی حشــره کامــل 
ایــن شــب پــره رنــگ قهــوه ای مایــل بــه 
قرمــز دارد و یــک ســوم ابتدایــی بــه رنــگ 

ــت.  ــتری اس خاکس
ایــن حشــرات، شــب پــره هســتند؛ یعنــی 
اینکــه شــب فعالیــت مــی کننــد؛ اگــر روز 
بــه داخــل انبــار برویــم چــون پــرواز نمــی 
کننــد، نمــی توانیــم آنهــا را پیــدا کنیــم. 
بنابرایــن شــب بایــد بــه داخــل انبــار 
برویــم و وقتــی چــراغ هــا را روشــن کنیــم 
ــردن  ــرواز ک ــال پ ــه در ح ــم ک ــی بینی م
ــه  ــم متوج ــی توانی ــی م ــتند و براحت هس
شــویم کــه ایــن آفــت در انبــار مــا وجــود 

ــر. ــا خی دارد ی
اول تخــم اســت، بعــد تبدیــل بــه الرو مــی 
شــود، الرو پیلــه مــی تنــد و داخل شــفیره 
مــی شــود و در نهایــت بــه حشــره کامــل 

تبدیــل مــی شــود و بیــرون مــی آیــد. 
و  دارنــد  الرو  ســن  چنــد   

اســت؟ چقــدر  خسارتشــان 
ــن  ــج س ــان پن ــا الروش ــه ه ــر پروان اکث
دارد. اول ریــز هســتند بعــد هــر چــه کــه 
ــه شــان بیشــتر  ــر مــی شــوند تغذی بزرگت
مــی شــود و خســارت مــی زننــد. خســارت 
ــی  ــم از نظــر کیف ــم از نظــر کمــی و ه ه

اســت.
وقتــی کــه تــار، پیلــه، فضــوالت شــب پــره 
داخــل پســته دیــده شــود، موقــع فــروش 
ــت  ــر دس ــم. اگ ــی خوری ــکل برم ــه مش ب
ــی  ــد و روی گون ــته باش ــم داش ــی ن کم
پســته بکشــید، اگــر جمعیــت آفــت خیلــی 
کــم هــم بــوده باشــد، فضــوالت بــه دســت 
ــه  ــرای اینک ــن کار ب ــبند. بهتری ــی چس م
متوجــه شــویم کــه آفــت در انبــاری وجود 
دارد یــا خیــر ایــن اســت کــه از چنــد تلــه 

شــب پــره هنــدی اســتفاده شــود. 
یــک انبــار خــوب عــالوه بــر اینکــه از نظــر 
ــل تنظیــم اســت بایــد  دمــا و رطوبــت قاب

قابلیــت نگهــداری گاز را داشــته باشــند.
ــی  ــداری گاز یعن ــت نگه   قابلی
ــل  ــا را کام ــم فض ــا بتوانی ــه م اینک
ببندیــم کــه گاز بتوانــد بــرای مدتــی 

ــد؟ ــار بمان در انب
ــی  ــتانه حرارت ــت. آس ــت اس ــاًل درس کام

ــن آفــت 13 درجــه ســانتی گــراد مــی  ای
باشــد. یعنــی در دمــای 13 و زیــر 13 اصاًل 
تغذیــه نــدارد و تخــم هــا بــاز نمــی شــوند 
و هیــچ خســارتی نداریــم. زیــر دمــای 15 
درجــه اصــاًل نمــی توانــد جفتگیــری کنــد.
ــاه  ــان م ــته از آب ــردن پس ــار ک ــاً انب تقریب
شــروع مــی شــود. از آبــان تــا اســفند هــم 
ــت  ــا حال ــا را ب ــای انباره ــم دم ــی توانی م
ــا  ــم. م ــر 15 درجــه نگــه داری طبیعــی زی
بــه خیلــی از کشــاورزان مــی گوییــم کــه 
ــد  ــه داری ــن نگ ــی پایی ــا را خیل ــر دم اگ
ــی  ــا برخ ــد؛ ام ــی آی ــود نم ــارت بوج خس
کشــاورزان مــی گوینــد االن زمســتان 
اســت پــس چــرا پســته مــا خســارت 
ــد  ــوال بای ــن س ــه ای خــورده؟ در پاســخ ب
ــه خــود دمــا  ــار خــود ب گفــت، داخــل انب
یــک مقــداری بــاال مــی رود. مثــاًل در آبــان 
در شــب دمــا بــه 5 درجــه یــا 10 درجــه 
ــا 30 درجــه  ــر روز دم ــا اگ ــی رســد، ام م
باشــد، دمــای انبــار بــه حــدود 20 تــا 25 

ــی رســد.  درجــه م
 

ــش  ــری از افزای ــرای جلوگی  ب
ــود؟ ــام ش ــد انج ــه کاری بای ــا چ دم

ــای  ــن ه ــه ف ــت ک ــن اس ــن کار ای بهتری
قــوی بگذارنــد تــا در زمســتان هــوای 
داخــل انبــار را عــوض کنــد و خنــک 
شــود. اگــر حــدود ســاعت 4-5 صبــح 
فــن روشــن شــود و حــدود ســه تــا چهــار 
ســاعت فــن کار کنــد، هــوای داخــل انبــار 
خنــک مــی شــود؛ ولــی اگــر انبارهــا 
ــرای عبــور  بســته باشــند و هیــچ راهــی ب
ــار  ــای انب ــد، دم ــته باش ــود نداش ــوا وج ه
ــان، آذر و  ــوص در آب ــی رود؛ بخص ــاال م ب
ــی رود و  ــاال م ــوا ب ــای ه ــه دم ــفند ک اس
ــاال  ــار ب ــای انب ــود، دم ــی ش ــرم م ــوا گ ه
اســت. بهتــر اســت در انبــار دماســنج 
وجــود داشــته باشــد. بایــد توجــه داشــت 
از همیــن دســتگاه هــا یــا فــن هایــی کــه 
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ــم  ــه ه ــال دارد پروان ــم احتم ــی گذاری م
داخــل بیایــد و آلودگــی ایجــاد کنــد؛ مــی 
تــوان بــا زدن تــوری مانــع شــد کــه پروانــه 

ــد. ــار بیای ــل انب ای داخ
ــرم راه  ــل گ ــتان و فص  در تابس

ــت؟ ــل چیس ح
ــر  ــم اگ ــدی ه ــک ح ــا ی ــا ت ــد! دم ببینی
ــد  ــی توان ــره نم ــم حش ــاز ه ــرود ب ــاال ب ب
ــن  ــن کار ای ــی بهتری ــد؛ ول ــارت بزن خس
اســت کــه اگــر از عیــد بــه بعــد خواســتیم 
ــار  ــب انب ــم مرت ــه داری ــان را نگ ــته م پس
ــه بعــد  ــد کنیــم؛ یعنــی از عیــد ب را بازدی
بازدیدهــا بیشــتر شــود، شــبانه بــه داخــل 
انبــار برویــم، بازدیــد کنیــم، تلــه بگذاریــم 
ــار  ــل انب ــت داخ ــه آف ــم ک ــت کنی و دق
ــت وجــود  ــر آف ــم باشــد. اگ جمعیتــش ک
داشــت و جمعیــت آن بــاال بــود وارد بحــث 
مبــارزه داخــل انبــار و پســته هــای انبــار 

شــده مــی شــویم.
ــدار  ــه مق ــت از چ ــد جمعی  ح

ــد؟ ــتر باش ــد بیش نبای
ــت  ــی نیس ــت باغ ــل آف ــاری مث ــت انب آف
ــت  ــت جه ــتانه جمعی ــرای آن آس ــه ب ک
ــاری  ــات انب ــم. در آف ــف کنی ــارزه تعری مب
ــر  ــه صف ــک ب ــاً نزدی ــد تقریب ــت بای جمعی
ــار  ــم انب ــد بگذاری ــی اصــاًل نبای باشــد؛ یعن
ــوده شــود بایــد  ــوده شــود. اگــر انبــار آل آل
ــر  ــزی و تکثی ــزان تخــم ری ــم. می گاز بدهی
ایــن آفــت خیلــی زیــاد اســت. اولیــن قــدم 
ــت  ــت بهداش ــردن، رعای ــار ک ــل از انب قب
انبــار اســت. انبــار را بصــورت کامــل تمیــز 
کنیــم و اگــر الزم دیدیــم انبــار را سمپاشــی 

کنیــم و اینــکار بایــد 10 روز قبــل از آوردن 
پســته هــا بــه داخــل انبــار باشــد. همچنین 
پــس از سمپاشــی بایــد درهــا را بــاز کنیــم. 

ــم؛  ــن بگذاری ــد روی زمی ــا را نبای پســته ه
بلکــه اســاس کار ایــن اســت کــه پســته را 
روی پالــت بگذایــم و کنــار دیــوار نگذاریــم.

ــم  ــدار نی ــه مق ــاغ ب ــد در ب ســموم پاراتوئی
ــا یــک در هــزار اســتفاده مــی شــود، امــا  ت
ــی  ــر م ــدار آن را ده براب ــی مق ــار خال در انب
کنیــم. بــه عبــارت دیگــر، در صــد لیتــر آب، 
ــوان از  ــی ت ــم. م ــی ریزی ــر ســم م ــم لیت نی
ســم ماالتیــون اســتفاده کــرد کــه یــک ســم 
ــام  ــش تم ــی زود اثرات فســفره اســت و خیل

مــی شــود و هیچــی باقــی نمــی مانــد. 
ممکــن اســت بــه مرحلــه ای برســیم کــه 
همــه اینکارهــا را انجــام داده ایــم، امــا بــاز 
محصــول مــا در انبــار آلــوده شــده اســت. 
اگــر بتوانیــم فضــای انبــار را کاماًل مســدود 
ــم.  کنیــم، داخــل انبــار قــرص مــی اندازی
ــرون  ــد پســته را بی ــم بای ــی توانی ــر نم اگ
بیاوریــم و روی آن پالســتیک بکشــیم 
و یــا داخــل انبــار پالســتیک بکشــیم 
و قــرص بیاندازیــم. بــرای قــرص دادن 
فرموالســیون مختلفــی وجــود دارد. قــرص 
ــاك  ــرای انســان خطرن از نظــر ســالمتی ب
اســت. یــک و نیــم قــرص ســه گرمــی مــی 
گذاریــم و مــدت زمــان گازدهــی بســتگی 
ــن و  ــار پایی ــای انب ــر دم ــا دارد؛ اگ ــه دم ب
ــج  ــد پن ــود بای ــه ب ــا 15 درج ــن 12 ت بی
ــا  ــر دم ــار باشــد؛ اگ ــرص داخــل انب روز ق
بیــن 16 تــا 20 آمــد، چهــار  روز و بیشــتر 
ــد  ــی اســت. بع از 20 درجــه ســه روز کاف
ــاز مــی کنیــم  از ایــن مــدت در انبــار را ب
و اگــر تهویــه دارد روشــن مــی کنیــم کــه 

گاز کامــل خــارج شــود.



ــراورده  ــم ف ــک پنج ــش از ی ــاله بی ــه س هم
ــه  ــوم ب ــان س ــورهای جه ــی کش ــای غذای ه
ــی از  ــاد ناش ــر فس ــر اث ــات ب ــورت ضایع ص
و  شــیمیایی  فیزیکــی،  گوناگــون  عوامــل 
ــا  ــت ت ــف کاش ــل مختل ــی در مراح بیولوژیک
برداشــت، توزیــع و مصــرف از بیــن مــی رود 
کــه ایــن رقــم در برخــی از کشــورهای جهــان 
ســوم حتــی بــه 50 درصــد نیــز مــی رســد و 
مثــاًل در کشــور مــا ایــن ضایعــات حــدوداً 30 

ــده اســت. ــرآورد گردی درصــد ب
مهــم  محصــوالت  از  یکــی  نیــز  پســته 
ــات آن  ــی ضایع ــه بررس ــت ک ــاورزی اس کش
بــا توجــه بــه ســطح بــاالی زیــر کشــت کــه 
بــه خــود اختصــاص داده اســت، حائــز اهمیت 
مــی باشــد. ضایعــات محصــول پســته در 
مراحــل مختلــف کاشــت تــا برداشــت و 
ــش  ــث افزای ــده و باع ــاد ش ــس از آن ایج پ
ــش  ــه کاه ــاورز و در نتیج ــای کش ــه ه هزین
ــتان  ــردد. شهرس ــی گ ــول م ــرد محص عملک
ــت  ــر کش ــطح زی ــتن س ــا داش ــتان ب سروس
ــاغ پســته )2600  ــار ب ــر 4 هــزار هکت ــغ ب بال
ــارور(  ــر ب ــار غی ــارور و 1400 هکت ــار ب هکت
بــدون شــک یکــی از قطــب هــای مهــم 
ــه  ــردد ک ــی گ ــوب م ــور محس ــته کش پس
ــزان  ــه می ــای صــورت گرفت ــی بررســی ه ط
پســماند حاصــل از باغــات پســته و ترمینــال 
ــش از 20 درصــد  ــط پســته آن بی ــای ضب ه
گــزارش شــده اســت. ایــن آمــار بــاالی 
ضایعــات، باعــث بــه وجــود آمــدن ایــن تفکــر 
ــه  ــود ک ــیده ش ــری اندیش ــا تدابی ــد ت گردی
بتــوان از طریــق بازیافــت، فــرآوری مجــدد و 
مصــرف بهینــه ضایعــات کشــاورزی بــه طــرز 
مناســبی جهــت تولیــد محصــوالت بــا ارزش 

ــت. ــره گرف ــاال به ــزوده ب اف
ــاورزی  ــع کش ــد صنای ــتا واح ــن راس در همی
ــد  ــکاری واح ــا هم ــتان ب ــتان سروس شهرس
ترویــج شهرســتان و حمایــت هــای مدیریــت 
ــارس،  ــتان ف ــاورزی اس ــع کش ــرم صنای محت
ــماند و  ــت پس ــوع مدیری ــا موض ــی ب کارگاه
ــاد  ــل جه ــته در مح ــات پس ــرآوری ضایع ف
کشــاورزی شهرســتان برگــزار نمــود و از 
صاحبــان  و  کار  پســته  باغــداران  عمــده 
ترمینــال هــای ضبــط پســته شهرســتان 
ــه  ــوت ب ــدی از کالس دع ــره من ــت به جه
عمــل آمــد. بــه دلیــل طــرح موضوعــات 
ــار در  ــتین ب ــرای نخس ــده ب ــه ش ــد ارائ جدی
ــوع  ــن موض ــه ای ــرآوری ثانوی ــا ف ــاط ب ارتب

مــورد اســتقبال گســترده شــرکت کننــدگان 
قــرار گرفــت کــه در ایــن مقالــه چکیــده ای 
از مباحــث مطــرح شــده در کالس جهــت 
اســتفاده خواننــدگان محتــرم ارائــه مــی 

ــردد: گ
تعریفی از پسماند پسته 

بــه مجموعــه مــوادی اتــالق مــی گــردد کــه 
هنــگام پوســت گیــری از پســته تــازه در 
ــا چــرخ پوســت گیــری و پــس از  دســتگاه ب
ــد  ــه پســته باقــی مــی مان جــدا شــدن از دان
ــته،  ــن پس ــرم و رنگی ــته ن ــی از پوس و ترکیب
ــی  ــت م ــرگ درخ ــته و ب ــای پس ــه ه خوش
ــی  ــا طبیعت ــن بقای ــه ای ــی ک ــد. از آنجای باش
بــا فســادپذیری بــاال دارنــد، پــس از گذشــت 
چنــد روز از باقــی مانــدن آنهــا بــر روی 
زمیــن ســیاه، گندیــده و کپــک زده مــی 
ــد و باعــث هجــوم حشــرات مزاحــم در  گردن
ــای  ــی ه ــد و آلودگ ــی گردن اطــراف خــود م
ــی  ــود م ــه وج ــی ب ــی فراوان ــت محیط زیس
ــت  ــب جه ــتری مناس ــن بس ــد. همچنی آورن
زمســتان گذرانــی اســپور قــارچ اســپرژیلوس 
ــن  ــداول تری ــروزه یکــی از مت ــی باشــد. ام م
مــوارد اســتفاده از ایــن بقایــا بــه عنــوان کــود 
ــترش  ــث گس ــفانه باع ــه متأس ــد ک ــی باش م
ــردد؛  ــی گ ــاغ م ــول ب ــین در محص افالتوکس
زیــرا اســپور قــارچ کــه از انباشــته شــدن ایــن 
ــال  ــا ترمین ــات و ی ــراف باغ ــات در اط ضایع
ــه وســیله  ــردد ب ــی گ ــای پســته ایجــاد م ه
ــاری  ــیوع بیم ــث ش ــه و باع ــاد انتشــار یافت ب

ــد. ــی گردن م
از مــوارد اســتفاده از پوســت ســبز پســته مــی 
تــوان از رفــع بــوی بــد دهــان، التیــام زخــم 

ــتحکام  ــدن، اس ــق جوی ــان از طری ــای ده ه
لثــه هــا و رفــع سکســکه نــام بــرد.

ــی  ــرد صنعت ــوارد کارب ــر اســت م ــایان ذک ش
پوســت ســبز پســته عبارتســت از: تولیــد 
آنتــی اکســیدان، تولیــد اســانس، تولیــد 
مــواد ضــد قارچــی و میکروبــی، اســتفاده در 
ــارچ  ــتر ق ــوان بس ــه عن ــتفاده ب ــرزی، اس رنگ
ــا و ترشــی. خوراکــی، اســتفاده در تهیــه مرب
ــز  ــته نی ــتخوانی پس ــخت و اس ــت س از پوس
کــه در کشــور مــا زبالــه محســوب مــی شــود 
ــر روی آن،  ــی ب ــا ایجــاد عملیات ــوان ب ــی ت م
مــواد قابــل اســتفاده تولیــد نمــود. بــا انجــام 
ــاال  ــه شــیمیایی در حــرارت ب ــات تجزی عملی
مــی تــوان ترکیبــات مفیــدی از پوســت 
ســخت پســته تولیــد نمــود کــه ایــن فرآینــد 
بــا احــداث واحدهــای صنعتــی محقــق نمــود. 
ــی پوســت ســخت پســته  ــای صنعت کاربرده
در صنعــت عبارتنــد از تولیــد قطــران و تولیــد 

کربــن فعــال.
ــامل  ــته ) ش ــماند پس ــی از پس ــور کل ــه ط ب
ــن پوســت  ــا و همچنی ــا ، خوشــه ه ــرگ ه ب
ــه دام،  ــرای تغذی ــوان ب ــی ت ــته( م ــبز پس س
ــد  ــت، تولی ــد کمپوس ــن، تولی ــتخراج روغ اس
ــر،  ــت تخمی ــاس تح ــک از بیوم ــید الکتی اس
ــتفاده  ــورال اس ــد فورف ــوگاز و تولی ــد بی تولی

ــود. نم
الزم بــه ذکراســت کــه پــس از اتمــام کارگاه 
نیــز بــه اتفــاق دکتــر جــوکار و آقایــان 
ــه  ــت ال ــان نعم ــری و آقای ــری و پورتول نصی
ــی  ــران و بیگدل ــته ای ــن پس ــو انجم زاده عض
از باغــداران پیشــرو از یکــی از باغــات پســته 

ــد. ــل آم ــه عم ــد ب ــتان بازدی شهرس

کاربردهای نخاله پسته
کتایون ایروانی
کارشناس مسئول صنایع کشاورزی شهرستان سروستان
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بازرگانــی  جلســات  در  اوقــات  گاهــی 
ــران برخــی مــی گوینــد  انجمــن پســته ای
از قبیــل بــی نظمــی، عمــل  عواملــی 
ــم  ــدم تصمی ــدات و ع ــق تعه ــردن طب نک
ــه ی مشــخص و  ــک برنام ــق ی ــری طب گی
مــدون باعــث شــده تــا خریــداران پســته، 
ــته  ــاور نداش ــی را ب ــار ایران ــی از تج بعض
باشــند و مشــتریان آنهــا ســردرگم و دلــزده 
شــوند. ایــن بــار کــوروش فاضــل زاد، تاجــر 
ــواده انجمــن  ــه جمــع خان ــازه پیوســته ب ت
ــه شــخصی اش  ــران، طبــق تجرب پســته ای
بــر وجــود ایــن عوامــل صحــه مــی گــذارد 
ــی  ــن م ــازار چی ــای ب ــیت ه و از حساس
گویــد. وی بــه تجــارت از پنجــره ای جدیــد 
مــی نگــرد و توجــه بــه جزئیــات را اســاس 
کار ذکــر مــی کنــد. در تــور بازدیــد از بــاغ 
هــای پســته ی اســتان خراســان در تاریــخ 
ــی  ــت مغتنم ــهریورماه 1396 فرص 13 ش
ــی انجــم شــعاع  ــا محمــد عل دســت داد ت
ــا  ــی ب ــن گفتگوی ــا انجم ــأت امن ــو هی عض
ــن  ــه ای ــد. در ادام ــته باش ــل زاد داش فاض
مطلــب خواندنــی پیــش روی شــما اســت.
 لطفــًا در مــورد ســابقه ی فعالیــت 

خودتــان توضیــح دهیــد.
 Persian( پریمیــوم  پرشــین  شــرکت 
Premium( در ســال 2015 تأســیس شــد. 
بنیانگــذار ایــن شــرکت بنــده هســتم. قبــل از 
ــرای  تأســیس ایــن شــرکت، حــدود یکســال ب
ــم.  ــت صــرف کردی نوشــتن طــرح تجــاری وق
ــوع  ــه ن ــه چ ــت ک ــده اس ــرح آم ــن ط در ای
محصوالتــی مــی خواهیــم از ایــران صــادر 
کنیــم و چــرا عالقمندیــم ســراغ ایــن کار 
برویــم. در ابتــدا نقــاط قــوت محصــوالت 
کشــاورزی ایــران را در مقایســه بــا ســایر 
ــم و  ــی کردی ــکا ارزیاب ــه آمری کشــورها از جمل
یــک ســبد کاال در نظــر گرفتیــم. بــا صــادرات 
ــاز  ــود را آغ ــول کار خ ــی از محص ــدار کم مق
کردیــم، چــون مــی خواســتیم بــا قانــون هــای 
کشــور چیــن آشــنا شــویم و بــه طــور قانونــی 
بــا آنهــا کار کنیــم. محصــول مــا مســتقیماً بــه 
پکــن ارســال شــد و شــعار تبلیغاتــی شــرکت 
ــا ســبک زندگــی 2 اســت )Lifestyle 2( و  م
ــون  ــد، چ ــی باش ــون م ــف 200 میلی 2 مخف
ــه  ــن اســت ک ــن ای ــا در چی هــدف شــرکت م
ــدان،  ــل هنرمن ــر از قبی ــون نف ــه 200 میلی ب
ورزشــکاران، قشــر تحصیــل کــرده و اشــخاصی 

کــه بــه ســالمتی شــان اهمیــت مــی دهنــد و 
دنبــال اجنــاس بــا کیفیــت هســتند، ســرویس 
بدهیــم. بــازار هــدف مــا شــامل 200 میلیــون 
نفــر در چیــن اســت. در ســبد کاالی مــا بایــد 
ــته  ــرار داش ــاال ق ــت ب ــا کیفی ــای ب ــس ه جن
ــز،  ــام مختلــف پســته، عســل تبری باشــد و ارق
ــار،  ــکر خوانس ــدون ش ــز ب ــهد، گ ــران مش زعف
گالب و گل محمــدی کاشــان بــه چیــن صــادر 
کــرده ایــم. در ضمــن صنایــع دســتی ایــران از 
قبیــل کارهــای قلــم کاری، مینــاکاری و خاتــم 
نیــز از طریــق شــرکت مــا صــادر شــده اســت. 
ــه  ــه صــورت تدریجــی و ب ــن فعالیــت هــا ب ای
مــدت یکســال ادامــه داشــت تــا مــا بــا ســلیقه 
ایــن 200 میلیــون نفر و بازخوردهایشــان آشــنا 
شــویم و بــر ایــن اســاس برنامــه ریــزی کنیــم، 
ــن  ــه ای ــس از گذشــت یکســال ب ــه پ ــا اینک ت
نتیجــه رســیدیم چــه محصوالتــی بایــد صــادر 
شــود. همچنیــن یکــی از اهــداف شــرکت مــا 
ایــن اســت کــه بــه کمــک رایــزن اقتصــادی در 
ــد  ــی کن ــک م ــا کم ــه م ــی ب ــه خیل ــن ک چی

ــم. ــج کنی ــی را تروی ــته ی ایران پس
ــه  ــا چ ــن ب ــته در چی ــارت پس  تج

ــت؟  ــه رو اس ــکالتی روب مش
مــا در ایــن بــازار بــا مشــکالت بزرگــی مواجــه 
ــد  ــا نبودن ــن مشــکالت از ســمت م شــدیم. ای
ــاًل  ــه قب ــود ک ــی ب ــار ایران ــه از ســمت تج بلک

ــد  ــازه دهی ــد. اج ــام داده بودن ــن کار را انج ای
ــه  ــی ک ــا زمان ــرم. م ــراد را نب ــن اف ــام ای ــه ن ک
مــی خواهیــم کاالیــی تهیــه کنیــم از شــخص 
ــار  ــا تج ــم، ام ــی خواهی ــول م ــه محص تأییدی
ایرانــی کــه قبــاًل ایــن کار را انجــام داده بودنــد، 
هیــچ تأییدیــه محصولــی دریافــت نکــرده 
بودنــد و پســته هــا را داخــل گونــی هــای 50 
کیلویــی ریختــه بودنــد و بــه هنــگ کنــگ یــا 
ســایر بنــادر ارســال مــی کردنــد. البتــه توجــه 
ــول  ــد محص ــه از 100 درص ــید ک ــته باش داش
ارســالی بیــش از 95 درصــد بــه هنــگ کنــگ 
ــگ  ــا از هن ــه ه ــی از محمول ــی رود و برخ م
ــا  ــد ت ــده بودن ــال ش ــام ارس ــه ویتن ــگ ب کن
از پرداخــت مالیــات فــرار کننــد. ویتنــام 
امتیــازات ویــژه ای دارد و کاالی ارســالی از 
ویتنــام بــه چیــن شــامل برخــی از مالیــات هــا 
نمــی شــود. ایــن کاالهای ارســال شــده، پســته 
هــای کــم کیفیتــی بودنــد کــه بــا ســایر پســته 
هــا در چیــن مخلــوط مــی شــدند و بــا قیمــت 
ــا  ــیدند. در آنج ــی رس ــروش م ــه ف ــی ب پایین
ــا خصوصیــات پســته ی مکانیــک  خریــداران ب
ــا  ــه ه ــد و محمول ــنا نبودن ــدان آش و آب خن
حــاوی ارقــام مختلفــی ارســال مــی شــد. همــه 
ی ایــن مســائل باعــث شــدند کــه مــا درگیــر 
ــا  ــون م ــم اکن ــویم. ه ــددی ش ــکالت متع مش
ــورت  ــی و بص ــام خمین ــرودگاه ام ــق ف از طری

تاجر تازه پیوسته به خانواده انجمن از تجربه اش در بازار چین می گوید:

شفافیت، رمز موفقیت در بازار پسته چین

بازرگانی
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ــم. 95 درصــد  ــی کنی ــی پســته صــادر م هوای
از صــادرت مــا بصــورت هوایــی اســت و از 
ــه  ــل پرداخــت هزین ــا 37 درصــد متحم 27 ت
ــوان  ــه عن ــم. ب ــده ای ــی ش ــوارض گمرک ی ع
ــته  ــر 37 و پس ــی انجی ــوارض گمرک ــال ع مث
27 درصــد اســت. تمــام تــالش مــا ایــن بــوده 
کــه بــر اســاس یــک اصــول و شــفافیت کاری 

ــم. پیــش روی
  فکــر مــی کنیــد صــادرات مجــدد 
پســته از هنــگ کنــگ و ویتنــام تــداوم 
ــی  ــا روش فعل ــرد و ب ــد ک ــدا خواه پی

ــازار چیــن را حفــظ مــی کنیــم؟ ب
ــرای   طبیعتــاً دولــت چیــن اقدامــات جــدی ب
ــت.  ــرده اس ــاذ ک ــن روش اتخ ــری از ای جلوگی
مــا در پیــش بینــی هــا و ارزیابــی هــا بــه ایــن 
ــک  ــده نزدی ــه در آین ــم ک ــیده ای ــه رس نتیج
جلــوی ایــن روش گرفتــه خواهــد شــد. چــون 
دولــت چیــن شــدیداً نیــاز دارد کــه تمــام مــواد 
ــای  ــی ه ــا گواه ــردم را ب ــاج م ــی مایحت غذای
بیــن المللــی و آنالیزهــای صحیــح و ارزش 
غذایــی مطابــق بــا واقعیــت وارد بازارشــان کند. 
ــی  ــه ارزش غذای ــت ک ــده اس ــش آم ــا پی باره
محصــول صــادر شــده اشــتباه بــوده اســت. بــه 
عنــوان مثــال یکبــار در پســته ی ارســالی مــا 
بــه پکــن، مقــدار ســدیم آنالیــز شــده توســط 
مأمــور گمــرك بیــش از مقــدار گــزارش شــده 
در گواهــی مــا بــود و بــه همیــن دلیــل مجبــور 
ــوع  ــن موض ــدیم. ای ــه ش ــت جریم ــه پرداخ ب
ــازار چیــن نســبت  نشــان مــی دهــد کــه در ب
ــود دارد. ــیت وج ــوالت حساس ــه ورود محص ب

ــت  ــه دول ــم ک ــم بگوی ــی توان ــرأت م ــه ج  ب
چیــن در جلوگیــری از ورود مــواد غذایــی 
ــدی  ــت. چن ــدی اس ــورش ج ــه کش ــوده ب آل
ــیر  ــد ش ــرکت تولی ــک ش ــل ی ــش مدیرعام پی

آلــوده اعــدام شــد و کســانی کــه در ایــن 
زمینــه رشــوه دریافــت کــرده بودنــد نیــز اعدام 
شــدند و مــن خبــر موثــق در ایــن مــورد دارم. 
ــد  البتــه شــرکت هــای زیرزمینــی وجــود دارن
کــه از تــرس جانشــان مرتبــاً در حــال جابجــا 
ــرك  ــیت گم ــن حساس ــا ای شــدن هســتند. م
ــه  ــا ب ــون کاالی م ــم و چ ــی دانی ــن را م چی
صــورت قانونــی وارد چیــن مــی شــود، نتیجــه 
ی کامــل بررســی هایشــان را بــه مــا ارائــه مــی 

ــد. دهن
 یعنــی چینــی هــا کــم کــم دارنــد 
ــام  ــوی تم ــا جل ــوند ت ــی ش ــاده م آم
ــی در  ــاری غیرقانون ــای تج ــت ه فعالی

ــد. ــوزه را بگیرن ــن ح ای
بلــه. یــک مثــال بزنــم. تــوت ســفید و قیصــی 
نمــی توانــد بــه چیــن وارد شــود، چــون یــک 
نــوع آفــت دارد؛ امــا از طریــق هنــگ کنــگ بــه 
ــچ  ــا هی ــن صــادرات مجــدد مــی شــود. م چی

وقــت چنیــن کارهایــی انجــام نمــی دهیــم.
 ممکــن اســت در آینــده از هنــگ 
کنــگ بــه چیــن ایــن کار انجــام نشــود؟

بلــه. اگــر شــخصی را در ایــن رابطــه دســتگیر 
کننــد، جریمــه هــای ســنگین و زنــدان در پــی 

خواهــد داشــت.
  جمــع بنــدی صحبــت هــای 
ــی  ــر کار قانون ــه اگ ــت ک ــن اس ــما ای ش
ــکان  ــن ام ــود ای ــام ش ــی انج و اصول
وجــود دارد کــه مــا بــازار چیــن را حفــظ 
کنیــم، ولــی به شــکل فعلــی قابــل دوام 
نخواهــد بــود و طبــق پیــش بینــی شــما 
ــک  ــاهد ی ــی ش ــال آت ــد س ــی چن ط
ــن  ــا چی ــارت ب ــف در تج ــه ی عط نقط

ــود.  ــم ب خواهی
صــد در صــد. مــن هفتــه ی آینــده یــک 

میهمــان از کشــور چیــن دارم؛ از شــرکت 
ســومین  شــرکت  ایــن   .)Cofco( کوفکــو 
ــتمین  ــد و بیس ــن و یکص ــزرگ چی ــرکت ب ش
پانصــد شــرکت مطــرح  بیــن  در  شــرکت 
غذایــی  محصــوالت  ی  زمینــه  در  جهــان 
ــران مــی  ــه ای ــن شــرکت ب ــده ای اســت. نماین
ــتان  ــه اس ــان را ب ــد دارم ایش ــن قص ــد و م آی
کرمــان بیــاورم تــا بــاغ هــای پســته را ببینــد. 
ــه  ــداری ک ــه منظــور شــفافیت در کار، از باغ ب
ــان انگلیســی مســلط اســت درخواســت  ــه زب ب
کــرده ام کــه دربــاره ی کاشــت و تولیــد 
پســته، زحمــات و اصــول و روشــی کــه در ایــن 
کار وجــود دارد توضیــح دهــد. چینــی هــا بــه 
دنبــال کشــف جزئیــات و شــفافیت در تجــارت 

ــتند. هس
ــهر  ــک ش ــن ی ــیان در چی ــهر ش ــد! ش ببینی
ــا تشــریف  ــر آنج مســلمان نشــین اســت و اگ
ــی از جــاده ابریشــم وجــود  ــد نشــانه های ببری
دارد. شــهر اصفهــان و شــهر شــیان بــه دلیــل 
ــن  ــت چی ــرف دول ــی از ط ــابهات فرهنگ تش
ــد و  ــده ان ــی ش ــر معرف ــوان دو خواه ــه عن ب
ــت در  ــه فعالی ــد ک ــی خواه ــن م ــت چی دول
جــاده ابریشــم، مجــدداً از شــیان آغــاز شــود. 
شــرکت مــا یکــی از شــرکت هایــی اســت کــه 
از تلویزیــون مرکــزی چیــن )CCTV( بــه 
عنــوان ارائــه دهنــده ی کاالهــای غذایــی برتــر 
معرفــی و مصاحبــه شــده اســت. از منطقــه ی 
ــرکت  ــوان ش ــه عن ــا ب ــرکت م ــه ش خاورمیان
ــر اســاس یــک  ــوده اســت، چــون ب منتخــب ب
ــام  ــا تم ــم. م ــی کنی ــخص کار م ــول مش اص
گواهینامــه هــا را دریافــت مــی کنیــم و ســپس 

ــم.  ــی دهی ــام م ــادرات را انج کار ص
متأســفانه فعالیــت ایــران بســیار ضعیف اســت. 
ســال گذشــته در نمایشــگاه مــواد غذایــی 
شــانگهای چیــن، کشــور ترکیــه 48 غرفــه 
داشــت؛ در حالــی کــه ایــران تنهــا یــک غرفــه 
ــا چیــن  ــط تجــاری ب داشــت و ترکیــه در رواب

ــد.  ــی کن ــی و شــفاف عمــل م ــاًل قانون کام
ــت  ــوه ی فعالی ــه نح ــه ب ــا توج   ب
در  کــه  تمرینــی  و همچنیــن  شــما 
ــام داده  ــن انج ــه چی ــته ب ــادرات پس ص
ــن  ــازار ژاپ ــد در ب ــد داری ــا قص ــد، آی ای
هــم فعالیــت کنیــد؟ چــون بــازار ژاپــن 
از نظــر بهداشــتی مقــررات ســختگیرانه 
ــی  ــران ط ــته ای ــادرات پس ای دارد و ص
5 ســال اخیــر بــه ایــن مقصــد بیــش از 

ــت. ــوده اس ــن نب 200 ت
ــه از  ــم ک ــن داری ــی در ژاپ ــا همکاران ــه. م بل
ــی  ــن در حــال رایزن ــق شــرکتمان در چی طری
عمدتــاً  ژاپنــی  همــکاران  ایــن  هســتند. 
تقاضــای خــالل و کــره ی پســته دارنــد. 
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ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــه انجم ــن ب ــنهاد م پیش
ــی  ــا و معرف ــد آنالیزه ــرای تأیی ــتمی ب سیس
مشــخصات فنــی تعریــف کنــد تــا بــه عنــوان 
یــک مرجــع مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بهتــر 
اســت انجمــن پســته بــه عنــوان یــک مرجــع 
ــد  ــدگان بخواه ــداران و صادرکنن ــن، از باغ امی
ــک  ــق ی ــان را طب ــخصات محصولش ــه مش ک
فرمــت ارائــه دهنــد و ایــن مــی توانــد کمــک 
خیلــی بزرگــی بــه صنعــت باشــد. در دنیــا بــر 
اســاس یــک اســتاندارد واحــد در مــورد مــواد 
غذایــی عمــل مــی شــود. در اردیبهشــت مــاه 
امســال تیــم حرفــه ای شــرکت کفکــو جهــت 
بازدیــد بــه ایــران آمــده بودنــد؛ مــن آنهــا را بــه 
اردبیــل بــردم و بــه ســمت کــوه هــای ســبالن 
رفتیــم؛ اعضــای ایــن تیــم از رنــگ خــاك و گل 
ــزان  ــه می ــد ک ــی توانســتند تشــخیص دهن م
ــارش هــای اســیدی در ایــن منطقــه چقــدر  ب
ــد  ــا بازدی ــاغ ه ــتر از ب ــت! در شبس ــوده اس ب
ــوال  ــه س ــور ملک ــژاد زنب ــورد ن ــد و در م کردن
پرســیدند؛ ایــن مســائل نشــان از حساســیت در 
خصــوص اســتانداردها و اصــول دارد. در بازدیــد 
ــی  ــا ریزبین ــز ب ــان نی ــتی اصفه ــع دس از صنای
تمــام بررســی کردنــد کــه کارهــا حتماً توســط 
دســت انجــام شــده باشــند نــه بصــورت چاپــی. 
ــر  ــدی در در قمص ــت گل محم ــل از برداش قب
کاشــان از گلزارهــای گل محمــدی بازدیــد 
ــا در  ــه آی ــد ک ــتند بدانن ــی خواس ــد و م کردن
زمــان گالب گیــری مــاده دیگــری افــزوده 
ــی  ــوارد نشــان م ــن م ــر. ای ــا خی ــی شــود ی م
دهــد کــه دولــت چیــن و شــرکت هــای بــزرگ 
ــی در  ــرکت دولت ــک ش ــه ی ــو ک ــد کوفک مانن
چیــن اســت، در زمینــه ی ســالم بــودن مــواد 

ــد.  ــیت خاصــی دارن ــی حساس غذای

نماینــده ی ایــن شــرکت کــه بــرای بازدیــد از 
ــد شــرایط خــاك و  ــی آی ــای پســته م ــاغ ه ب
ــرد  ــد ک ــه را بررســی خواه ــوا و منطق آب و ه
ــا ویژگــی هــای کار مــا آشــنا  و بهتــر اســت ب
شــوند. بایــد در رفــت و آمدهــا متوجــه شــوند 
ــل  ــا دلی ــت ت ــوار اس ــدر دش ــا چق ــه کار م ک

ــد.  ــی را درك کنن ــته و موادغذای ــی پس گران
ــوص  ــری در خص ــی ت ــح کل  توضی
ــن  ــران و چی ــاری ای ــای تج ــت ه فعالی
ارائــه مــی کنیــد؟ چینــی هــا در کــدام 
زمینــه ی تجــاری قــرار اســت بــا ایــران 

ــد؟ کار کنن
چــون هــدف شــرکت مــا فرهنگــی اســت هــر 

ــگ  ــه ی فرهن ــا ارائ ــه ب ــه در رابط ــی ک کاالی
ــر  ــکان پذی ــش ام ــن باشــد، تجارت ــه چی ــا ب م
اســت. از جملــه فــرش هــای دســتباف، صنایــع 
دســتی مربــوط بــه شــهرهای مختلــف، کــوزه، 
ــرش  ــو ف ــا و تابل ــی ه ــا، نقاش ــت کاری ه منب
ــا،  ــن بازاره ــه ای ــدار دارد. ب ــن خری ــا در چی ه
مــی   )Niche market( خــاص  بازارهــای 
گوینــد و افــراد بــا روحیــه هــای خاصــی ایــن 

ــد. ــی خرن ــا را م کااله
  چینــی هــا خودشــان تقریبــًا همه 
ــه  ــل اینک ــد. دلی ــی کنن ــد م ــز تولی چی
ــورد  ــی م ــوالت غذای ــان محص خودش

ــت؟  ــد چیس ــی کنن ــه نم ــاز را تهی نی
ــن  ــاك در چی ــه آب و خ ــل ک ــن دلی ــه ای ب
ــش  ــال پی ــا از 25 س ــی ه ــت. چین ــوده اس آل
بــا صنعتــی شــدن کشورشــان بــا آلودگــی آب 
و خــاك مواجــه شــدند و ایــن تهدیــدی بــرای 
ــی از  ــی شــود. حت ــی شــان محســوب م زندگ
بنــده ایــن ســوال را مــی پرســند کــه آیــا مــی 
شــود از ایــران شــیر و ماســت وارد کــرد؟! مــن 
ــر  ــن کار امــکان پذی ــه ام کــه ای ــه آنهــا گفت ب
ــل آن دشــوار  ــاً حمــل و نق ــا طبیعت اســت، ام
اســت. تمایــل بــه خریــد محصــوالت ارگانیــک 
نیــز در بــازار خاصــی از چیــن کــه شــامل 200 

میلیــون نفــر مــی شــود زیــاد اســت. 
 ایــران چــه کاری در ایــن خصــوص 

مــی توانــد انجــام دهــد؟
ســوال خیلــی خوبــی اســت. بزرگترین مشــکل 
ایــران نداشــتن اســتاندارد اســت. تجــار ایرانــی 
بــه واســطه ســنتی کار کردنشــان بــازار را 
خــراب کــرده انــد. مــن از انجمــن هایــی 
ــش دارم  ــران خواه ــته ای ــن پس ــد انجم مانن
ــر  ــفانه از نظ ــود آورد. متأس ــتانداردی بوج اس
بســته بنــدی و اســتاندارد بســیار ضعیــف 

ــتیم. هس
  منظــور شــما از تدوین اســتاندارد، 
تعییــن حــد و حــدودی بــرای روانســازی 
ــی.  ــتاندارد مل ــه اس ــت، ن ــارت اس تج

درســت متوجــه شــدم؟
بلــه. اســتاندارد مــورد نظــر مــن یعنــی ارائــه ی 
مشــخصات فنــی کاال طبــق یــک فرمــت واحد. 
مثــاًل انــواع و اقســام بادام وجــود داردکــه اندازه 
هــای متفاوتــی دارنــد؛ مشــکل ایــن اســت کــه 
ــده را هــر تاجــری نمــی  ــورد نظــر بن ــادام م ب
توانــد ارائــه دهــد؛ یــا اینکــه تهیــه ی کشــمش 
ــه در هــر صــد گــرم  کــه تعــداد مشــخص دان
ــوالً  ــت و معم ــواری اس ــد کار دش ــته باش داش
ــوال  ــوص س ــن خص ــنده در ای ــی از فروش وقت

مــی شــود، ناراحــت مــی شــود! 
ــه  ــار ترکی ــت. تج ــاده اس ــیار س ــن کار بس ای
ــوالت  ــای محص ــخصات و آنالیزه ــه ی مش هم

بازرگانی



34

سال دوم - آبان ماه 1396 - شماره 20

نی
رگا

باز

شــان را دارنــد. ایــن مــوارد را ســریعاً بــه تجــار 
چینــی ارائــه مــی دهنــد و آنهــا تصمیــم مــی 
گیرنــد کــه محصــول را بخرنــد یــا خیــر. حــاال 
ــر  ــه اســت؟! اگ ــا چگون ــی ه ــل ایران طــرز عم
بخواهنــد بــا تجــار ایرانــی کار کننــد ایــن کار 
ســاده ســه مــاه بــه طــول مــی انجامــد؛ همیــن 
ــوان  ــی ت ــم ســاعت م ــرض نی ــه در ع کاری ک
ــتانداردها را  ــن اس ــه نظــر م ــرا انجــام داد. ب آن
ــد.  ــن کن ــف و تدوی ــد تعری ــته بای ــن پس انجم
آنچــه مــورد نیــاز خریــداران اســت باید توســط 
انجمــن بــه تجــار معرفــی شــود. این باعــث می 
شــود خریــدار بــا اطمینــان خاطــر خریــدش را 
ــاًل یــک  ــرز. مث ــرس و ل ــا ت ــه ب انجــام دهــد، ن
محمولــه ی پســته بــه آلمــان صــادر مــی شــود، 
امــا بــه دلیــل باقیمانــده ســموم برگشــت مــی 
ــرل و  ــداً کنت ــوارد از مب ــن م ــرا ای ــورد! چ خ
ــول انگلیســی هــا  ــه ق اصــالح نمــی شــوند؟! ب
ــن  موشــک کــه نمــی خواهیــم هــوا کنیــم؛ ای
ــک کار  ــا ی ــت؛ تنه ــاده ای اس ــی س کار خیل
تیمــی مــی طلبــد. بهتریــن کار ایــن اســت کــه 
ــق  ــود آورد و طب ــتاندارد بوج ــک اس ــن ی انجم

آن عمــل شــود. 
  در پایــان مــی خواهــم چنــد 
ســوال دربــاره رابطــه شــما بــا انجمــن 
ــی و  پســته داشــته باشــم. از چــه زمان

ــدید؟ ــنا ش ــن آش ــا انجم ــه ب چگون
مــن از دو ســال پیــش بــا انجمــن آشــنا 
بــودم امــا عضــو نشــدم. در حقیقــت یکــی از 
دوســتان چینــی ارتبــاط بیــن بنــده و انجمــن 
شــما را برقــرار کــرد. وی بــه مــن گفــت یــک 
ــام انجمــن پســته ایــران پیــدا  ــه ن ســازمان ب
کــرده ام کــه مــی تــوان بــا عضویــت در آنجــا 

ــد.  از اطالعاتشــان اســتفاده کنی
  فکــر مــی کنیــد اشــکال انجمــن 

ــا  ــه شــناختی از م ــوده اســت ک چــه ب
نداشــتید؟ بایــد چــکار مــی کردیــم؟

اطــالع رســانی. رادیــو و تلویزیــون، برگــزاری 
ــم آوردن  ــرد ه ــران و گ ــا در ته ــش ه همای
همــه ی تولیدکننــدگان و تجــار بــزرگ و 
ــازمان  ــال س ــوان مث ــه عن ــازی. ب ــبکه س ش
روســای جــوان )YPO( ســازمانی اســت کــه 
کلیــه ی نخبــگان در زمینــه ی کســب و کار 
ــت و در  ــم آورده اس ــرد ه ــی را گ و کارآفرین
ــزار  ــی برگ ــان گردهمای ــف جه ــاط مختل نق
ــرادی عضــو ایــن  ــران نیــز اف مــی کنــد. از ای
ــروز  ــه ام ــوری ک ــن ت ســازمان هســتند. همی
ــک  ــت ی ــده اس ــزار ش ــن برگ ــرف انجم از ط
شــکل از شــبکه ســازی اســت کــه مــی توانــد 
ــزار شــود. انجمــن  ــری برگ ــاس بزرگت در مقی
ــا  ــک ام ــورت کوچ ــد بص ــه ی اول بای در وهل
نقــاط  وارد شــود و ســپس در  حرفــه ای 
ــری  ــی هــای بزرگت ــف کشــور گردهمای مختل

ــد. ــزار کن برگ
ــه  ــران تجرب ــته ی ای ــن پس   انجم
گردهمایــی  دوره  ســه  برگــزاری  ی 
ــته در  ــت پس ــاالن صنع ــور فع ــا حض ب
ــت  ــرار اس ــش را دارد و ق ــره ی کی جزی
ــزار  ــز برگ امســال چهارمیــن دوره را نی
ــزرگان  کنــد. در ایــن گردهمایــی هــا ب

ــران  ــا، صاحبنظ ــکبار دنی ــل و خش آجی
و کارشناســان داخلــی نیــز حضــور 

ــتند.  داش
برگــزاری گردهمایــی هــا یکــی از ابزارهــا 
اســت. شــما مــی توانیــد از ابزارهــای دیگــری 
اســتفاده کنیــد. بایــد بررســی کنیــد کــه چــه 
ابزارهایــی بهتریــن تأثیــر و کارکــرد را دارنــد. 
اجــالس  در  امســال  شــما    

داشــتید؟ حضــور  گوانگجــو 
شــخصاً حضــور نداشــتم امــا نماینــده ی 

ــود. ــه ب ــالس رفت ــن اج ــه ای ــرکتم ب ش
انجمــن پســته ی  نماینــده ی   
پســته ی  اجــالس  ایــن  در  ایــران 
ایرانــی را معرفــی کــرد. تحلیــل همــکار 
شــما از نحــوه معرفــی پســته ی ایــران 

ــود؟ ــه ب ــط وی چ توس
ــوب  ــی خ ــی را خیل ــوه ی معرف ــان نح ایش
ــرای  ــرا ب ــل آن ــی فای ــد و حت ــی کردن ارزیاب
ــی  ــت خوب ــه از کیفی ــد ک ــال نمودن ــن ارس م

ــود. ــوردار ب برخ
ــما  ــای ش ــت ه ــدوارم صحب   امی
باعــث شــود کســانی کــه قصــد دارنــد 
ــوند و  ــن وارد ش ــا چی ــارت ب ــه تج ب
همچنیــن متقدمیــن بتواننــد ایــده 

ــد. بگیرن
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بازرگانی
جهانــی  شــورای  اجــالس  در  امســال 
ــرام  ــد، به ــای هن ــکبار )INC( در چن خش
آگاه و ســحر نخعــی بــه عنــوان نماینــدگان 
نماینــدگان  داشــتند.  حضــور  انجمــن 
انجمــن در حاشــیه ایــن نشســت گفتگویی 
ــر  ــد پســته و دیگ ــا مســئول ارشــد خری ب
 ،)Intersnack( ــنک ــرکت اینترس ــالم ش اق
 )Sven Bekking( بکینــگ  آقــاي ســِون 
اینترســنک  شــرکت  دادنــد.  ترتیــب 
تریــن  باســابقه  و  بزرگتریــن  از  یکــي 
ــور در  ــل ش ــدگان اســنک و آجی تولیدکنن
ــه  ــن گفتگــو ب ــا اســت. بکینــگ در ای اروپ
تفضیــل ســابقه ی مصــرف پســته در اروپــا، 
ــف مصــرف در کشــورهاي  ــاي مختل الگوه
ــع  ــروش و توزی ــاي ف ــال ه ــي، کان اروپای
ــروش برندهــا  ــا، وضعیــت ف پســته در اروپ
و جایــگاه پســته در بخــش خــرده فروشــي 

ــا را شــرح داده اســت. در ادامــه  ــازار اروپ ب
بــا جزئیــات ایــن گفتگــوی خواندنــی آشــنا 

ــوید. ــی ش م
ــن  ــام ای ــدف از انج ــرام آگاه- ه به
در  اطالعــات  تبــادل  مصاحبــه 
خصــوص جزئیــات بــازار پســته اروپا 
و شــناخت دغدغــه هــا، چالــش هــا 
ــت.  ــازار اس ــن ب ــای ای ــت ه و فرص
همچنیــن مایلیــم نقطــه نظــرات 
ــته  ــت پس ــه صنع ــع ب ــما راج ش

ایــران را بشــنویم.
ــرای  ــا یــک معرفــی شــروع مــی کنــم. ب ب
مــردم اروپــا پســته محصولــی بــا ســابقه و 
تاریخچــه طوالنــی اســت. یکــی از مغزیــات 
ــوان  ــه عن ــار ب ــن ب ــه اولی ــی اســت ک اصل
میــان وعــده مــورد اســتفاده قــرار گرفــت، 
پــس ســابقه آن بــه گذشــته ی دور برمــی 

ــت.  ــران اس ــم ای ــتگاه آن ه ــردد و خاس گ
ــوان در 3  ــی ت ــا را م ــازار اروپ ــه ب ــگاه ب ن
ــمال و  ــوب، ش ــرد؛ جن ــف ک ــش تعری بخ
شــرق. در جنــوب اروپــا مــردم بــه مصــرف 
ــان  ــه خودش ــرا ک ــد چ ــادت دارن پســته ع
ــا و اســپانیا.  ــل ایتالی ــد، مث ــده ان تولیدکنن
آنهــا هنــوز طرفــدار پــر و پــا قــرص طعــم 
ــران هســتند، چــرا کــه شــباهت  پســته ای
ــردم  ــان دارد. م ــد خودش ــا تولی ــادی ب زی
ــری در مصــرف  ــابقه کمت ــا س شــمال اروپ
ــا در  ــم ه ــل تحری ــه دلی ــد و ب پســته دارن
ــته  ــتر پس ــته بیش ــال گذش ــول 15 س ط
ــن  ــد، بنابرای ــرده ان ــرف ک ــکا مص ی آمری
ذهنیــت آنهــا در حــال حاضــر بیشــتر 
تمرکــز بــر پســته ی آمریــکا دارد. در 
نهایــت در مــورد اروپــای شــرقی بایــد 
ــاًل  ــالدی اص ــه 90 می ــا ده ــه ت ــت ک گف
دسترســی بــه پســته نداشــتند و در حــال 
حاضــر نیــز پســته برایشــان یــک محصــول 
ــا  ــوز ت ــود و هن ــی ش ــس محســوب م لوک

ــت.  ــناخته اس ــدی ناش ح
بــرای مــا بــه عنــوان یــک شــرکت همیشــه 
ــران و  ــم پســته ای ــه ه ــته ک ــت داش اهمی
هــم پســته آمریــکا را در محصوالتمــان 
ــه  ــزی اســت ک ــن چی داشــته باشــیم و ای
همیشــه تالش مــی کنیــم مدیریــت کنیم. 
حتــی زمانــی کــه بــا چالــش هــای زیــادی 
روبــرو بودیــم )مثــاًل وقتــی کــه مجبــور بــه 
رعایــت قوانیــن ســختگیرانه اتحادیــه اروپــا 
در خصــوص حــدود افالتوکســین بودیــم(، 
معــدود مشــتریانی داشــتیم کــه مــی 
توانســتند پســتۀ بــا کیفیــت ایرانــی بــه مــا 
ــکاری  ــبختانه در هم ــد. خوش ــه کنن عرض
بــا عرضــه کننــدگان ایرانــی منتخــب 
ــه  ــم ک ــوده ای ــق ب ــدی موف ــا ح ــان، ت م
ــه  ــا محمول ــی توانســتیم در مقایســه ب حت
هایــی کــه از آمریــکا مــی رســید بــه 
ریجکتــی هــای )مــردودی هــای( کمتــری 
از افالتوکســین دســت یابیــم. البتــه هنــوز 
ــه دلیــل پیشــینه ی خــرده مالکــی  هــم ب
پســته ایــران در مقابــل باغــداری صنعتــی 
آمریــکا، بــرای بــرآورده ســاختن نیازهــای 
بــازار اروپــا همچنــان بــرای تأمیــن پســته 
ی خــام از ایــران بــا چالــش هایــی روبــرو 

هســتیم.
از آنجــا کــه اکثــر فعالیــن پســته در اروپــا 
ــران  ــازار ای ــوع محصــول در ب ــزان تن از می

در گفتگوی مدیر خرید شرکت اروپایی اینترسنک و نمایندگان انجمن، بررسی شد:

رموز بازار اروپا
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خبــر ندارنــد، فکــر مــی کننــد کل پســته 
هــای صــادر شــده از نظــر کیفــی یکســان 
ــده  ــد، خــواه آن محصــول را از صادرکنن ان
ای کــه صرفــاً در بــازار اروپــا کار مــی کنــد 
ــه  ــده ای ک ــا از صادرکنن ــد ی ــه کنن تهی
ــه ی  ــت؛ هم ــن اس ــازار چی ــز در ب متمرک
پســته هــا را بــه یــک چشــم مــی بیننــد؛ 
ــت  ــوب ریجک ــول نامرغ ــه محص ــی ک زمان
ــا  ــازار اروپ ــه ب ــه ورود ب ــق ب ــده و موف ش
نمــی شــود بــه تصویــر عمومــی پســته ی 

ــود.  ــی ش ــران خدشــه وارد م ای
مــا و شــرکت هــای نظیــر مــا بــرای 
عبــور از ســد الزامــات ســخت گیرانــه 
ی کیفــی فقــط بــا تعــداد خاصــی از 

فــرآوری کننــدگان منتخــب، تجــارت مــی 
ــا عرضــه  ــازار ب ــا متأســفانه در ب ــم؛ ام کنی
ــی  ــه م ــن ارائ ــه قیمــت پایی ــی ک کنندگان
دهنــد مقایســه مــی شــویم کــه معنــی آن 
عــدم تعــادل در رقابــت اســت. البتــه مــی 
توانیــم بــه نحــوی ایــن اختالفــات قیمتــی 
ــا  ــت ه ــر قیم ــی اگ ــم، ول ــح دهی را توضی
خیلــی بــاال باشــند بنــا بــر دالیــل اشــتباه 
ــود  ــی ش ــه م ــتی گرفت ــات نادرس تصمیم
ــته ی  ــی از پس ــد درك کل ــی توان ــه م ک
ــن  ــد و م ــرار ده ــر ق ــت تاثی ــران را تح ای
ــاله ی  ــیار مس ــن بس ــم ای ــی کن ــر م فک

ــت.   ــی اس مهم
ــران  ــته ای ــرای پس ــا ب ــبختانه تقاض خوش

دوبــاره در حــال افزایــش اســت، چــرا کــه 
ــه  ــاظ عرض ــه لح ــر ب ــای اخی ــال ه در س
ــاًل  ــته، مث ــود داش ــی وج ــت های محدودی
ــا و  ــم ه ــل تحری ــه دلی ــران ب ــته ی ای پس
پســته ی آمریــکا بــه دلیــل خشکســالی بــا 
ــه  ــد، در نتیج ــه بودن ــی مواج ــش های چال
ــارت  ــرای تج ــت و ب ــاال رف ــا ب ــت ه قیم
وجــود  عمــاًل حاشــیه ســودی  پســته 
ــت  ــا قیم ــر ب ــال حاض ــا در ح ــت. ام نداش
هــای جدیــدی کــه از ســال گذشــته 
ــن شــده پســته مجــدداً ســودآور شــده  تعیی
اســت. همچنیــن مــی بینیــم کــه تولیــد 
ــی  ــب م ــن موج ــرده و ای ــدا ک ــش پی افزای
ــش  ــروش محصــول پی ــه ف ــاز ب ــه نی شــود ک
آیــد، ایــن مســاله از میــزان اســتقبال عرضــه 
ــدگان در اجــالس ســال جــاری شــورای  کنن
جهانــی خشــکبار )INC( کاماًل روشــن اســت.

فشــار  و  فرصــت  کــه  حــاال  بنابرایــن 
بیشــتری بــرای فــروش حجــم بیشــتر بــه 
ــی  ــازماندهی جامع ــد س ــده بای ــود آم وج
ــا  ــت ب ــن فرص ــه از ای ــرد ک ــورت گی ص
ــه درســتی  ــا ب ــش ه ــن چال در نظــر گرفت
اســتفاده کنیــم، پــس بــه نظــر مــن 
موقعیتــی کــه امــروز داریــم فرصتــی 
ــران  ــدی اســت کــه صنعــت پســته ای کلی

ــد.  ــز باش ــر آن متمرک ــد ب ــاً بای واقع
مــورد  در  لطفــًا  نخعــی-  ســحر 
الگــوی مصــرف پســته در اروپــا 

توضیــح دهیــد.
ــک  ــط ی ــا فق ــه اروپ ــا ک ــوب از آنج خ
ــوی  ــن الگ ــت، چندی ــد نیس ــازار واح ب
خریــدار  مــن  دارد.  وجــود  مصــرف 
هســتم نــه فروشــنده و بــه همیــن دلیل 
تمــام جزئیــات بــازار را نمــی دانــم؛ امــا 
ایــن را بدانیــد کــه زمــان ترویــج پســته 
در کشــورهای اروپایــی متفــاوت اســت.

بــه عنــوان مثــال در فرانســه بــازار فصــل 
تابســتان خیلــی داغ اســت و در شــمال 
ــام ســال کســب و کار  ــاً تم ــا تقریب اروپ
جریــان دارد، امــا در کریســمس و عیــد 
پــاك حجــم مصــرف افزایــش پیــدا 
ــق شــدیدی  ــا رون ــد. در بریتانی ــی کن م
ــم  ــی بینی ــامبر م ــا دس ــپتامبر ت از س
بــه طــوری کــه کریســمس دوره ی اوج 
ــور  ــن همانط ــت. بنابرای ــان اس مصرفش
کــه نیــاز ایــن کشــورهای مختلــف 
ــه  ــم ب ــا ه ــم تقاض ــی کنی ــن م را تأمی
ــت.  ــان اس ــاً یکس ــبت تقریب ــان نس هم
ــر  ــادی ب ــز زی ــه تمرک ــن ک ــا در چی ام
ــد  ــه دارن ــی در ژانوی ــوی چین ــال ن س

ــد. ــی کن ــرق م ــتان ف داس
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بهــرام آگاه- در ادامــه ی ســوال قبل 
ــال هــای فــروش  لطفــًا در مــورد کان
ــد.  ــح دهی ــا توضی ــع در اروپ و توزی
ــال  ــت س ــول بیس ــا در ط ــه م آنچ
گذشــته، از اواخــر دهــه 90 میــالدی 
ــا  ــا پ ــه ب ــوده ک ــن ب ــاهدیم ای ش
 private( گرفتــن کاال با آرم خصوصــی
label( در فروشــگاه هــای زنجیــره ای 
ــًا  ــا، اساس ــف( اروپ ــواره تخفی )هم
اهمیــت برندهــا کاهــش پیــدا کــرده 
اســت، در حالــی کــه تــا اواخــر دهــه 
ــورد  ــِی م ــته ایران ــارت پس 90 تج
مصــرف برندهــا در حجــم هــای 
ــزرگ صــورت مــی گرفــت؛ امــا در  ب
ســال هــای اخیــر بــه دنبــال رونــق 
و  آرم خصوصــی  بــا  کاال  گرفتــن 
ــم  ــا، حج ــدن برنده ــت ش ــم اهمی ک
ــازار  ــران وارد ب ــته ای ــری از پس کمت
ــرآوری  ــیاری از ف ــده و بس ــا ش اروپ
کننــدگان و بســته بنــدی کننــدگان 
در ایــران از ایــن تغییــر اطــالع 

ــد.     ندارن
ــورد  ــوالتان در م ــدا س ــد ابت ــازه بدهی اج
کســب و کار برندهــا را جــواب بدهــم. 
ــه دیگــر محصــوالت مــی بینیــم  نســبت ب
کــه در حــال حاضــر بیشــتر بــازار مغزیــات 
بــا آرم خصوصــی داغ اســت، بــه ایــن دلیل 
کــه تجــارت کاال بــا آرم خصوصــی افزایــش 
ــه  ــازار ب ــی از ب ــه اســت و درصــد کم یافت
ــوع در  ــه تن ــرا ک ــق دارد، چ ــا تعل برنده
ارائــه برندهــا تبدیــل بــه یــک چالش شــده 
اســت و مــردم بــه مســاله امنیــت غذایــی 
بیشــتر اهمیــت مــی دهنــد تــا برنــد. کانال 
هــای فــروش در اروپــا بــه شــدت متمرکــز 

عمــل مــی کننــد بــه طــوری کــه در حــال 
ــش  ــی در بخ ــال اصل ــا 10 فع ــر تنه حاض
ــزرگ  ــای ب ــا قرارداده ــی ب ــرده فروش خ

ــه کار هســتند.     مشــغول ب
ــع  ــت راج ــن اس ــرام آگاه- ممک به
بــه میــزان حجــم ایــن قراردادهــای 

ــد؟ ــح دهی ــزرگ توضی ب
ــزاران  ــامل ه ــزرگ ش ــای ب ــن قرارداده ای
تــن از محصــول اســت کــه در یــک زمــان 
و همگــی در حــدود مــاه ســپتامبر منعقــد 
ــازار آمریــکا  مــی شــوند. ایــن اســتراتژی ب
در ســال هــای اخیــر بــوده و معمــوالً زمانی 
انجــام مــی شــود کــه 90 درصــد محصــول 
ــه ی  ــن هم ــد. بنابرای ــده باش ــت ش برداش
ــت  ــا قیم ــد ب ــرارداد خری ــازار، ق ــاالن ب فع
ثابــت را معمــوالً تــا آن موقــع بــه تعویــق 
ــد  ــد و ســپس 80 درصــد خری ــی اندازن م
بــازار پســته اروپــا در بــازه ی زمانــی اعــالم 
قیمــت پایــه تــا 2 هفتــه بعــد از آن انجــام 
ــه  ــی ک ــل رقابت ــه دلی ــرا ب ــود، زی ــی ش م
ــچ کــس ریســک  ــازار وجــود دارد هی در ب

افزایــش قیمــت هــا را نمــی پذیــرد.
بهــرام آگاه- ایــن قراردادهــا اساســًا 
ــل 6  ــرای تحوی ــت ب ــت ثاب ــا قیم ب
ــی  ــته م ــاله بس ــک س ــا ی ــه ت ماه

ــوند؟ ش
بلــه، عمومــاً دوره ی قراردادهــا بــا قیمــت 
ــته  ــر داش ــت. در نظ ــه اس ــت، 12 ماه ثاب
باشــید کــه خریــداران صنعــت خــرده 
ــال  ــه ی پســته فع فروشــی فقــط در زمین
ــترده ای از  ــف گس ــه در طی ــتند، بلک نیس
محصــوالت نظیــر ســایر مغزجــات، چیپس، 
کلوچــه و بیســکوییت هــم فعالیــت دارنــد، 
ــپتامبر  ــاه س ــدار، م ــم خری ــاًل در تقوی مث

بــرای پســته، اکتبــر بــرای ســایر مغزجــات 
و مــاه نوامبــر بــرای محصولــی کامــاًل 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــته در نظ ــاوت از پس متف
اســت. بنابرایــن خریــدار زمــان کمــی برای 
تمرکــز کامــل روی پســته دارد؛ ایــن بدیــن 
ــدار خــرده فــروش  معنــی اســت کــه خری
ــا هــم  ــه ســال ب ــازار را ســال ب تغییــرات ب
مقایســه مــی کنــد نــه اینکــه در کل طــول 
ــن  ــد. ای ــز باش ــته متمرک ــال روی پس س
مســاله از نقطــه نظــر قیمتــی هــم خیلــی 
ــده  ــن ش ــت تعیی ــرا قیم ــت دارد، زی اهمی
ــال  ــرای س ــر، ب ــا اکتب ــپتامبر ی ــاه س در م
ــدار خــرده فــروش  ــرای خری آینــده هــم ب

ــد. ذهنیــت ایجــاد مــی کن
مثــاًل در طــی 6 مــاه گذشــته قیمــت هــا 
ــر االن قیمــت  ــی اگ ــد و حت ــه ان ــاال رفت ب
ــر پیشــنهاد شــوند  هــا 5 درصــد پاییــن ت
ــا  ــه ب ــداری ک ــر خری ــال از منظ ــه هرح ب
قیمــت هــای ســپتامبر ســال گذشــته 
مقایســه مــی کنــد ایــن نشــان دهنــده ی 
افزایــش قیمــت هــا اســت. بنابرایــن بــازار 
ــدی  ــایر مقاص ــا س ــاظ ب ــن لح ــا از ای اروپ
کــه در طــول ســال قیمــت هــا تغییــر مــی 
کننــد کامــاًل فــرق مــی کنــد و نســبت بــه 

ــر نیســت.   ــن مســاله انعطــاف پذی ای
ــر  ــت اگ ــت اس ــرام آگاه- درس به
بگوییــم حداقــل 50 درصــد از کل 
ــای  ــگاه ه ــا را فروش ــرف اروپ مص
ــش  ــف پوش ــواره تخفی ــی هم اصل

ــد؟ ــی دهن م
بلــه، در اروپــا دو نــوع خــرده فروشــی 
داریــم؛ خــرده فروشــی ســنتی کــه از دهــه 
ــت  ــه فعالی ــغول ب ــالدی مش 60 و 70 می
ــن بخــش هــم  اســت و فروشــگاه هــای ای
برنــد مــی فروشــند، هــم کاالی بــدون 
ــه مــی  ــد و خدمــات متنوعــی هــم ارائ برن
ــم  ــس ه ــای لوک ــوپرمارکت ه ــد. س دهن
ــه حســاب مــی آینــد  جــزو ایــن بخــش ب
مثــل کارفــور )carrefour(، ادکا )Edeka( و 
ــا  ــش ت ــال پی ــا از 20 س ــوه )Rewe(. ام ِغ
ــره ای  ــون نقــش فروشــگاه هــای زنجی کن
ــزایی  ــه س ــش ب ــف( افزای ــواره تخفی )هم
ــد از  ــته خری ــت. در گذش ــرده اس ــدا ک پی
ــود و  ــوم نب ــا مرس ــگاه ه ــوع فروش ــن ن ای
تصــور مــی شــد کــه افــراد ســطح پاییــن 
خریــد  هــا  فروشــگاه  ایــن  از  جامعــه 
ــی  ــر م ــال حاض ــی در ح ــد، ول ــی کنن م
ــر  بینیــم کــه مصــرف کننــدگان، عــالوه ب
فروشــگاه هــای ســنتی از فروشــگاه هــای 
ــای  ــال ه ــی س ــه ط ــف ک ــواره تخفی هم
اخیــر خدمــات بیشــتری ارائــه مــی دهنــد 
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ــد.  ــی کنن ــد م ــز خری نی
ــف  ــواره تخفی ــای هم ــگاه ه ــن فروش ای
ارائــه  بــرای  وســیعی  بســیار  بخــش 
ــازار  ــد ب ــع رون ــد و در واق ــات دارن مغزج
ــنتی را  ــی س ــرده فروش ــش خ ــرای بخ ب
هــم آنهــا تعییــن مــی کننــد. امــروز مــی 
بینیــم کــه بصــورت روز افــزون محصوالت 
فروشــگاه هــای همــواره تخفیــف، مرجــع 
خدمــات فروشــگاه هــای ســنتی قــرار مــی 
گیرنــد در حالــی کــه در گذشــته وضعیــت 
برعکــس بــود؛ یعنــی فروشــگاه هــای 
همــواره تخفیــف خدمــات فروشــگاه هــای 

ــد.   ــی کردن ــی م ــنتی را کپ س
بهــرام آگاه - بطــور تقریبــی حجــم 
معامــالت پســته ی ســوپرمارکت 
 )Aldi & Lidl( ــدل ــدی و لی ــای آل ه

ــت؟ ــدر اس ــًا چق مجموع
حدود 20 هزار تن.

ــدود 30  ــی ح ــی- یعن ــحر نخع س
درصــد کل مصــرف پســته در اروپــا.

بلــه، بــه عنــوان دو مشــتری اصلــی و تنهــا 
دو هفتــه فرصــت بــرای مذاکــرات مربــوط 

بــه خریــد پســته.
ــن دو  ــًا ای ــس اساس ــرام آگاه- پ به
کانــال )آلــدی و لیــدل( یــک ســوم 
ــی  ــن م ــا را تأمی ــرف اروپ کل مص
ــارت  ــه تج ــه ب ــی ک ــا جای ــد. ت کنن
مربــوط مــی شــود فکــر کنــم 
مــردم متوجــه ایــن تغییــرات شــده 
ــن  ــم ای ــی خواه ــن م ــاال م ــد. ح ان
تغییــرات را بــه خــود پســته ارتبــاط 
ــات پســته  دهــم، منظــورم خصوصی
ــه در  ــت ک ــکا اس ــران و آمری ی ای
ایــن تغییــر پیــش آمــده بــه خوبــی 
ــی  ــد. زمان خــود را نشــان مــی دهن
ــد  ــعاع برن ــت الش ــارت تح ــه تج ک
بــود، حجــم فــروش هــای شــما کــم 
ــًا  ــزرگ نهایت ــود و یــک قــرارداد ب ب
ــن باشــد.  مــی توانســت دو هــزار ت
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــال حاض ــا در ح ام
نیــاز بــازار بــه نظــر شــما چــه نــوع 
ــد  ــی بای ــه الزامات ــا چ ــری ی تغیی
بــرای ارائــه محصــول رعایت شــود؟

موضــوع مهمــی کــه بایــد در نظــر گرفتــه 
ــن ســوپرمارکت  ــه ای ــن اســت ک شــود ای
ــا  ــد. آنه ــی کنن ــتاندارد کار م ــا اس ــا ب ه
ــول  ــه در ط ــی ک ــد محصول ــی خواهن م
ــا  ــی فروشــند ب ــاًل در اســپانیا م ســال مث
همــان مشــخصات در نــروژ هــم بفروشــند. 
ایــن بدیــن معنــی اســت کــه کیفیــت باید 
خیلــی یکنواخــت و مطابــق بــا مشــخصات 

باشــد. در گذشــته تعــداد عرضــه کنندگان 
ــرارداد  ــی در حــال حاضــر ق ــود ول ــاد ب زی
ــا یــک  ــا یــک مشــتری خــاص و ب ــد ب بای
ــرای 12 مــاه ســال  اســتاندارد مشــخص ب

بســته شــود.
ــن  ــد ای ــی توانی ــا م ــرام آگاه- آی به
ــای  ــاوت ه ــه تف ــا را ب ــزان تقاض می
بیــن پســته ایــران و کالیفرنیــا 
ــای  ــی ه ــرای ویژگ ــد؟ ب ــط دهی رب
ــه  ــت چ ــن دو صنع ــدام از ای ــر ک ه
ــرای  ــم ب ــد؟ ه ــی بینی ــی م مزایای
برندهــا و هــم کاال بــا آرم خصوصــی.

ــه  ــازی ب ــر استانداردس ــر از منظ ــه اگ بل
قضیــه نــگاه کنیــد، مــی بینیــد کــه پســته 
کالیفرنیــا از اســتاندارد بیشــتری برخوردار 
محــدودی  تعــداد  کــه  چــرا  اســت؛ 
تولیدکننــده و فــرآوری کننــده پســته 
ــک  ــا ی ــد و تنه ــود دارن ــا وج در کالیفرنی
ــت  ــن کیفی ــد، بنابرای ــی دارن ــه اصل واریت
ــی  ــه راحت محصــول یکنواخــت اســت و ب
ــرآوری  ــه ی ف ــت. هم ــرل اس ــل کنت قاب
ــی  ــرآوری م ــابه ف ــور مش ــدگان بط کنن
ــن  ــتاندارد تعیی ــک اس ــه از ی ــد و هم کنن
ــاالت  ــاورزی ای ــط وزارت کش ــده توس ش
متحــده )USDA( پیــروی مــی کننــد، 
بنابرایــن همــه ســازمان یافتــه عمــل مــی 
ــا وجــود سیســتم  ــران ب ــا در ای ــد. ام کنن
خــرده مالکــی و بــا هــزاران باغــدار و 
صدهــا فــرآوری کننــده، بــدون اســتاندارد 

ــوع  ــن ن ــه ای ــد ک ــی کنن ــنتی کار م و س
پســته بیشــتر بــرای فروشــگاه هــای 

ــت. ــب اس ــس مناس ــاص و لوک خ
ــرای  بهــرام آگاه- فکــر مــی کنــم ب
مناســب  هــم  خــاص  برندهــای 

ــد.  باش
آن هــم یــک گزینــه اســت، ولــی ایــده آل 

. نیست
در  مثــاًل  وقتــی  آگاه-  بهــرام 
ــی  ــدم م ــوه )Rewe( ق ــگاه ِغ فروش
زنیــد کلــی برنــد آنجــا مــی بینیــد، 
اتفاقــًا برنــد واندرفــول هــم هســت، 
امــا هیــچ تفــاوت کیفــی بیــن ایــن 
ــود  ــته وج ــف پس ــای مختل برنده

ــدارد.  ن
بله، درست است.

ــوم  ــن مفه ــر م ــه نظ ــرام آگاه- ب به
فــروش برنــد یعنــی اینکــه آن برنــد 
ــی  ــای رقابت ــا مزای ــاص و ی ارزش خ

داشــته باشــد!
موافقــم. اتفاقــاً اینکــه پســته ایرانــی ارقــام 
ــه  ــف دارد ک ــایزهای مختل ــف و س مختل
مشــتری بتوانــد از بیــن آنهــا انتخــاب کند، 
خیلــی خــوب اســت؛ ولــی بعــد از انتخــاب 
ــوع، مهــم تریــن مســاله توانایــی  رقــم و ن
ارائــه ی کیفیــت منســجم و یکنواخــت تــا 
ــوع در  ــتن تن ــت! داش ــده اس ــاه آین 12 م
ــه  ــد ک ــی باش ــن معن ــد بدی ــاب نبای انتخ
امــروز پســته احمــد آقایــی عرضــه کنیــد 
و فــردا کلــه قوچــی! انعطــاف پذیــری بایــد 
ــتری  ــه مش ــه ب ــود ک ــیر ش ــه تفس اینگون
بگوییــد مــا یــک کیفیــت اختصاصــی 
ــا  ــم ت ــی توانی ــه م ــم ک ــما داری ــرای ش ب
12 مــاه آینــده آن را تأمیــن کنیــم و مــی 
توانیــم بــرای مشــخصه هــای توافــق شــده 

تضمیــن هــم بدهیــم.
ــی اســت  ــری یکــی از مزایای تفکیــک پذی
ــته  ــد داش ــی توان ــران م ــته ی ای ــه پس ک
ــی  ــر م ــاره ب ــه دوب ــت ک ــد و اینجاس باش
گردیــم بــه ایــن موضــوع کــه اروپــا شــامل 
3 بــازار مختلــف اســت، بدیــن معنــی کــه 
ســایز و رقــم یــک برنــد مثــاًل در لهســتان 
مــی توانــد بــا یــک برنــد در اســپانیا فــرق 
داشــته باشــد؛ چــون اســپانیایی ها بیشــتر 
پســته مصــرف مــی کننــد و در مــورد آن 
اطالعــات بیشــتری دارنــد و حاضرنــد کــه 

قیمــت هــای متفاوتــی پرداخــت کننــد. 
ســحر نخعــی- بــرای بازاریابــی 
ــازار  ــارت در ب ــعه تج ــر و توس بهت
ــی  ــه صــادر کننــدگان ایران ــا، ب اروپ

ــد؟ ــی کنی ــه ای م ــه توصی چ
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ــرآوری  ــد و ف ــه تولی ــم ک ــی کن ــه م توصی
محصــول خــود را بــه درجــه ای از کیفیــت 
کل  ی  عرضــه  بتواننــد  کــه  برســانند 
ــن صــورت  ــد، در ای ــن کنن ســال را تضمی
ــگاه  ــرای فروش ــته ب ــن پس ــی تأمی توانای
هــای همــواره تخفیــف را خواهنــد داشــت 
ــد  ــه خری ــز ب ــازار را نی ــه ب ــه بقی و اینگون

ــرد.  ــد ک ــب خواهن ــی ترغی ــته ایران پس
عملکــرد  بنابرایــن  آگاه-  بهــرام 
ــه  ــا ورود ب ــا ب ــران در اروپ ــته ای پس
ــف  ــواره تخفی ــای هم ــگاه ه فروش

ــد.  ــر کن ــد تغیی ــی توان م
بلــه، ولــی همــه چیــز بایــد شــفاف باشــد؛ 
زیــرا ورود بــه ایــن قســمت از بــازار بســیار 

دشــوار اســت. 
ــیار  ــت بس ــی قیم ــرام آگاه- یعن به
بــرای  تقاضــا  و  اســت  رقابتــی 

کیفیــت بهتــر، بیشــتر اســت.
دقیقــاً! و انعطــاف پذیــری ایــن بازار بســیار 

ــت. کم اس
نظــرم همیــن  بــه  آگاه-  بهــرام 
ــته  ــت پس ــه برگش ــت ک ــاله اس مس
ــازار  ــه ب ــاد ب ــم زی ــران در حج ای

ــد. ــی کن ــوارتر م ــا را دش اروپ
ــا  ــازار اروپ ــران ب ــه ای ــان ک ــاً! آن زم دقیق
ــر  ــازار ب ــتر ب ــز بیش را از دســت داد، تمرک
فروشــگاه هــای زنجیــره ای کوچکتــر بــود 
و روی قراردادهــای بــزرگ یکســاله کمتــر 
متمرکــز بــود، امــا ســمت و ســوی حرکــت 
بــازار از آن زمــان تــا کنــون کامــاًل  تغییــر 

کــرده اســت.
ــه  ــور ک ــن آنط ــرام آگاه- بنابرای به
مــن متوجــه شــدم، اکثریــت بــازار 
ــالت  ــن معام ــق ای ــرف از طری مص
بــا حجــم بــزرگ پوشــش داده مــی 
شــود و ایــن اتفــاق تنهــا در طــول 
یــک هفتــه بایــد بیافتــد. بنابرایــن 
ــه  ــک هفت ــی ی ــه ط ــر معامل اگ
صــورت نگیــرد فرصــت دوم بــه 12 

ــود؟ ــی ش ــول م ــده موک ــاه آین م
ــث  ــد مباح ــی توانی ــما نم ــی ش ــه، ول بل
را صرفــاً در هفتــه ای کــه بایــد تصمیــم 
بایــد  کنیــد؛  شــروع  کنیــد،  گیــری 
مقدمــات را از قبــل فراهــم کنیــد و قبــاًل 
)شــش مــاه قبــل تــر( در مــورد شــرایط 
و امکانــات بحــث کنیــد. مطمئنــاً خیلــی 
ــود، خصوصــاً  ســخت و دشــوار خواهــد ب
در نظــر داشــتن ایــن نکتــه کــه قیمــت 
ــن  ــت، م ــر اس ــی باالت ــران کم ــته ای پس
قیمــت  بــا  را  پســته  امــروز  قیمــت 
ســپتامبر مقایســه نمــی کنــم، ولــی 
قیمــت ســپتامبر تــا ســپتامبر را مقایســه 

ــر اســت.    ــه گرانت ــم ک ــی کن م
ــال  ــورد امس ــن م ــرام آگاه- ای به

ــد. ــش آم پی
دقیقــاً! بــه دلیــل محصــول کــم ایــران و 

محصــول زیــاد آمریــکا.
بهــرام آگاه- اگــر بــه 5 ســال 
ــه  ــی ک ــم، اتفاق ــگاه کنی گذشــته ن
امســال افتــاد واقعــًا اســتثنایی بود. 

بــه نظــر مــن در حــال حاضــر طرف 
ایرانــی بایــد درک کنــد کــه از ایــن 
بــه بعــد بایــد بــا تولیــد روز افــزون 

ــم.  ــت کنی ــا رقاب ــته کالیفرنی پس
بلــه، بواســطه ی محبوبیــت پســته از 
ــالی(،  ــل از خشکس ــش )قب ــال پی 10 س
یافتــه  افزایــش  آمریــکا  در  باغریــزی 
اســت و پیــش بینــی مــی شــود کــه در 
ــه 1  ــان ب ــده تولیدش ــال آین ــی دو س یک
میلیــون پونــد برســد؛ یعنــی تقریبــاً 450 
هــزار تــن کــه مــی تــوان گفــت حــدود 
ــد  ــران خواه ــی ای ــد کنون ــر تولی دو براب

ــود.  ب
ــه  ــرم مصاحب ــه نظ ــرام آگاه - ب به
ــوب  ــک درک خ ــل ی ــروز حداق ام
ــازار  از چگونگــی وضعیــت عمــده ب
فعلــی اروپــا مــی دهــد، زیــرا 
ــته  ــدگان پس ــادر کنن ــت ص اکثری
ــن  ــزار ت ــا 10 ه ــتر ب ــی بیش ایران
ــورد  ــه در م ــا ک ــوب اروپ ــازار جن ب
آن صحبــت کردیــم مطلــع و مرتبط 
ــازار. از اینکــه  ــه بقیــه ی ب ــد و ن ان
کــه بــرای ارائــه توضیحــات مفید و 
ــی  ــش اصل ــه بخ ــع ب ــی راج اساس
بــازار اروپــا و بررســی تحــوالت آن 
وقــت صــرف کردیــد قدردانــی مــی 

ــم. کنی
باعــث افتخــار مــن اســت و امیــدوارم کــه 
بتوانیــم متقابــاًل آن قســمت از بــازار را بــا 

پســته ایــران بســازیم.
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باز

در اجــالس شــورای جهانــی خشــکبار کــه 
امســال در شــهر چنــای هنــد برگــزار شــد 
ــوان  ــه عن ــی ب ــحر نخع ــرام آگاه و س به
نماینــدگان انجمــن بــا مســئولین شــرکت 
ــون  ــان لی ــول، آقای ــادام واندرف پســته و ب
ــد.  پلتــس و مایــکل هومــن گفتگــو کردن
ــن  ــکاری بی ــکان هم ــو ام ــن گفتگ در ای
ــورد  ــکا م ــران و آمری ــته ای ــت پس صنع
ــه  ــت. در ادام ــه اس ــرار گرفت ــنجش ق س
ــش  ــی پی ــوع خواندن ــن موض ــات ای جزئی

ــت.  روی شماس
بهــرام آگاه- بــه عنــوان نماینــدگان 
انجمــن پســته ایــران اعتقــاد داریم 
ــه  ــات و دغدغ ــادل اطالع ــه تب ک
ــران و  ــته ای ــت پس ــن صنع ــا بی ه
آمریــکا در بلنــد مــدت منافــع هــر 
دو طــرف را بــه همــراه دارد. رقابــت 
ــدت  ــد م ــالم در بلن ــکاری س و هم
مزایــای زیــادی بــرای طرفیــن 
خواهــد داشــت و باعــث مــی شــود 
چالــش هــا و دغدغــه هــای طــرف 

ــم. ــل را درک کنی مقاب
ــوع  ــن موض ــی ای ــرای بررس ــا ب م
اینجــا نشســته ایــم. یقینــًا بــا توجه 
بــه تســلط، ســابقه و تجربه شــرکت 
ــته  ــن پس ــرای انجم ــول، ب واندرف
ــران  ــته ای ــت پس ــا صنع ــران ی ای
ــه صنعــت پســته کالیفرنیــا  ــگاه ب ن
ــش  ــا و چال ــه ه ــدون درک دغدغ ب
ــن شــرکت و مســائلی کــه  هــای ای
ــی  ــی معن ــت ب ــرو اس ــا روب ــا آنه ب

ــه و  ــن خالص ــود؛ بنابرای ــد ب خواه
ــن  ــا ای ــروز م ــات ام ــاس مالق اس
ــما  ــرات ش ــه نظ ــه نقط ــت ک اس
در مــورد صنعــت پســته ایــران 
ــت  ــای صنع ــش ه ــنویم. چال را بش
پســته ایــران را چــه مــی دانیــد؟ و 
بــه نظــر شــما در چــه محــدوده ای 
هــر دو صنعــت مــی تواننــد منفعــت 

ــد؟     ببرن
ــزان کل  ــن- دانســتن می ــکل هوم مای
عرضــه در دوره ای 2 ســاله بزرگتریــن 
فرصــت بــرای همه مــا اســت. در کالیفرنیا 
ــال  ــر س ــه ه ــزان عرض ــی می ــش بین پی
دشــوار اســت، هــر چنــد در بلنــد مــدت 
بــا نــگاه بــه میانگیــن هــای چندین ســاله 
مــی بینیــم کــه اعــداد مــا صحیــح بــوده 
ــر  ــطح زی ــا س ــال م ــوان مث ــه عن ــد. ب ان
کشــت را مــی دانیــم، حجــم تولیــد ســال 
ــک  ــورد ی ــم و در م ــی دانی ــده را م آین
ســال خــاص حــد و حــدود را مــی دانیــم، 
ــان از  ــن م ــم تخمی ــی توانی ــن م بنابرای
وضعیــت عرضــه در ســال 2017 را بــا 
شــما بــه اشــتراك بگذاریــم. مثــاًل امســال 
کــه ســال نــاآور مــا اســت؛ دانســتن حــد 
و حــدود وضعیــت عرضــه بهتریــن بســتر 

ــزی بیشــتر اســت.   ــه ری ــرای برنام ب
ــور  ــًا منظ ــس اساس ــرام آگاه- پ به
ــه  ــوح در ارائ ــفافیت و وض ــما ش ش
آمــار و اطالعــات تولیــد از طــرف دو 

صنعــت اســت.
مایکل هومن- دقیقاً.

ــده  ــا شــما هــم عقی بهــرام آگاه- ب
در  طرفیــن  بــه  ایــن  مثــاًل  ام. 
ــِی  ــرای بازاریاب ــری ب ــم گی تصمی

ــد. ــک کن ــد کم ــی توان ــر م بهت
لیــون پلتــس- عرضــه مســائل زیــادی 
را پیــش مــی بــرد، بــرای تصمیــم گیــری 
در مــورد هــر موضوعــی از قبیــل قیمــت 
ــت  ــی و اولوی ــذاری، تصمیمــات بازاریاب گ
بنــدی بازارهــا بایــد از میــزان عرضــه آگاه 

بــود.   
ــت از  ــه صحب ــاال ک ــرام آگاه- ح به
ــی  ــا هیــچ فضای ــی شــد، آی بازاریاب
ــه  ــی ک ــکاری ورای رقابت ــرای هم ب
ــی  ــود دارد، م ــت وج ــن دو صنع بی

ــد؟   بینی
ــن  ــرم بهتری ــه نظ ــن- ب ــکل هوم مای
ــر  ــری ب ــم گی ــردن، تصمی ــت ک راِه رقاب
ــان  ــت خودت ــای صنع ــه ه ــای دغدغ مبن

ــت. اس
ــد  ــا برن ــس- از آنجــا کــه م ــون پلت لی
ــالش  ــا و ت ــاری م ــرد تج ــتیم، رویک هس
هایمــان معطــوف بــه برنــد خودمــان 

ــت. اس
ــن  ــد ای ــازه دهی ــرام آگاه- اج به
طــور ســوالم را بپرســم؛ پســته 
ایــران را فرامــوش کنیــد. آیــا جــای 
ــر  ــا دیگ ــکاری ب ــوع هم ــچ ن هی
بازیگــران صنعــت پســته کالیفرنیــا 
ــازار مــی بینیــد؟ چــرا  ــه ب در زمین
کــه اگــر ایــن مســئله امــکان پذیــر 
باشــد، مــی تــوان بحــث کــرد کــه 

گفتگوی نمایندگان انجمن پسته با مسئولین شرکت واندرفول در اجالس شورای جهانی خشکبار:

امکان سنجی همکاری صنعت پسته ایران و آمریکا
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بازرگانی

بطــور مشــابه بتــوان آن را بــه 
منافــع دو صنعــت و مصــرف جهانــی 

ــم داد.     ــته تعمی پس
ــر اســاس تجربیــات  مایــکل هومــن- ب
مــا در کالیفرنیــا ایــن مســاله امــکان پذیر 
ــه  ــی ک ــا وقت ــا ت ــاد م ــه اعتق ــت. ب نیس
شــما ســاختار کمیتــه ای داشــته باشــید 
ــید.  ــی برس ــج خوب ــه نتای ــد ب ــی توانی نم
ــه  ــد ک ــی گیری ــی م ــت تصمیمات در نهای
ــت  ــن اس ــت و ممک ــه اس ــازش کاران س
رضایــت ســایرین را در پــی داشــته باشــد. 
ــوع  ــن ن ــرده ای ــت ک ــا ثاب ــه م ــه ب تجرب
طــرح هــا کار نمــی کنــد و همانطــور کــه 
لیــون گفــت مــا بــه عنــوان یــک شــرکت 
ــم  ــی دهی ــام م ــه انج ــی ک ــت های فعالی
مربــوط بــه برنــد واندرفــول اســت و برنــد 
ــم  ــی توانی ــه از آن م ــی اســت ک ــا راه م
تولیــد پــول و از آن پــول بــرای بازاریابــی 
ــا روی  ــه م ــی ک ــم و تبلیغات ــه کنی هزین
برندمــان مــی کنیــم، نفــع صنعــت مــان 
ــته  ــراه داش ــه هم ــد ب ــی توان ــز م را نی

ــا اســت. ــن رویکــرد م باشــد. ای
لیــون پلتــس- هــر شــرکتی اســتراتژی 
و رویکــرد بــازار خــاص خــود را دارد. 
اســتراتژی مــا برنــد محــور اســت و حتــی 
ــم  ــا ه ــته کالیفرنی ــت پس ــه صنع ــر ب اگ
نــگاه کنیــد مــا نســبت بــه ســایر فــرآوری 
کننــدگان بســیار متفــاوت هســتیم و 
روشــی کــه بــرای محصوالتمــان بازاریابــی 
ــه  ــه اینک ــت ب ــخی اس ــم، پاس ــی کنی م
ــا داشــتن اهــداف عمومــی  ــرای م چــرا ب

ســخت اســت.   
ــما را درک  ــور ش ــرام آگاه- منظ به
مــی کنــم و ســوال مــن راجــع بــه 
ترجیحــات و اولویــت هــا یــا نحــوه 
برخــورد شــما بــا فــرآوری کنندگان  
ــی  ــی و حت ــدگان ایران ــد کنن و تولی
ــا تــرک هــا نیســت؛ بلکــه  بعضــًا ب
منظــورم شــفافیت داشــتن بیشــتر 
در تبــادل اطالعــات بــود، کاری کــه 
مــا انجــام مــی دهیــم. مــن دقیقــًا 
ــم؛ در  ــی زن ــال م ــد را مث ــازار هن ب
ــد  ــی افت ــی م ــر اتفاقات ــال حاض ح
کــه نشــان مــی دهــد عملکــرد مــا 
ــن  ــات ای ــل واقعی ــم و تحلی در فه
بــازار بهتــر اســت و بازارهایــی نیــز 
وجــود دارد کــه جایــگاه شــما قــوی 
تــر اســت. ســوال مــن ایــن اســت؛ 
آیــا جایــی بــرای ایــن نــوع تبــادل 
ایــده هــا و اطالعــات بــه جــای هــر 

ــه روش  ــی ب ــکاری واقع ــه هم گون
مشــخص مــی بینیــد؟ 

مایــکل هومــن- بــه نظــر مــن بهتریــن 
کاری کــه مــی توانیــم بکنیــم ایــن اســت 
کــه اطالعــات آمــاری بازارهــا را کــه 
بصــورت عمومــی در دســترس اســت بــه 
ــدام  ــر ک ــپس ه ــم و س ــتراك بگذاری اش
از آن اطالعــات  را  برداشــت خودمــان 

ــیم.  ــته باش داش
بهــرام آگاه- حتــی اگــر مربــوط بــه 

مســائل مالــی نباشــد؟
مایــکل هومــن- مــا بایــد خیلــی 
ــم  ــی توانی ــاً م ــیم. مطمئن ــاط باش محت
ــه در  ــی ک ــار عموم ــادل آم ــورد تب در م
ــار  ــل آم ــه هســتند، از قبی دســترس هم
تولیــد و صــادرات در ارتبــاط باشــیم، ولی 
بــه دلیــل محدودیــت هــای قانونــی اگــر 
ــار  ــم دچ ــن بروی ــر از ای ــم جلوت بخواهی
ــال  ــن ح ــا ای ــد. ب ــم ش ــر خواهی دردس
ــار  ــا آم ــم ت ــالش کنی ــا ت ــه م ــر هم اگ
ــت  ــاال از وضعی ــت ب ــا کیفی ــح و ب صحی
ــم،  ــه کنی ــازار ارائ ــادرات و ب عرضــه و ص
ــه آنهــا هــر  ــگاه ب ــا ن بعــد مــی توانیــم ب
ــن  ــود را از ای ــاص خ ــت خ ــدام برداش ک

ــیم. ــته باش ــار داش آم
بهــرام آگاه- پــس در مــورد دغدغه 
ــاره  ــاًل اش ــه قب ــترکی ک ــای مش ه
ــم  ــران و ه ــم در ای ــه ه ــردم ک ک
ــال  ــود دارد در ح ــا وج در کالیفرنی
ــن ســطح از همــکاری  حاضــر در ای
بهتــر اســت صرفــًا تبــادل اطالعات 
خــام باشــد و در مــورد آنالیــز داده 
ــورد  ــان در م ــت هایم ــا و برداش ه
تحــوالت، »مــا« یــی وجــود نــدارد.    

مایکل هومن- بله، دقیقاً.
پســته  مــورد  در  آیــا  بهــرام- 
ایــران دغدغــه ای داریــد؟ مــا مــی 
ــم  ــًا در چش ــم اساس ــم بدانی خواهی
انــداز جهانــی پســته ایــران را 

ــد؟    ــی بینی ــه م چگون
ــا  ــه ه ــن از دغدغ ــن- م ــکل هوم مای
نمــی گویــم. آنچــه کــه مــن مــی گویــم 
ــردد.  ــی گ ــر م ــازار ب ــث ب ــه بح ــط ب فق
اگــر عرضــه ایــران زیــاد باشــد، عرضــه و 
ــی  ــا مشــکل مواجــه م ــکا ب ــروش آمری ف
شــود و ایــن تنهــا یــک مکانیســم ســاده 
و اقتصــادی اســت کــه هــر چــه عرضــه 
ــرای  ــتری ب ــل بیش ــد تمای ــتر باش بیش
ارائــه قیمــت هــای پایین تــر وجــود دارد. 
ــم  ــی دانی ــما م ــا و ش ــه م ــور ک همانط
اگــر پســته بطــور کلــی در بــازار جهانــی 
وجــود داشــته باشــد مصــرف کننــده آن 
را مــی خــرد و ایــن رابطــه منطقــی بــرای 

ــت خــوب اســت.    ــر دو صنع ه
بهــرام آگاه- بنابرایــن زمیــن بــازی 
ــدف  ــازاِر ه ــر ب ــا در ه ــترک م مش
ــل  ــد تکمی ــه بای ــت ک ــی اس جای
کننــده نقــش یکدیگــر باشــیم؛ مثاًل 
در بــازاری کــه طــرف مقابــل بــه هر 
ــد حضــور داشــته  دلیــل نمــی توان
باشــد، طــرف دیگــر حضــور فعــال 
ــًا  ــن اساس ــما ای ــر ش ــه نظ دارد و ب
ــدام  ــر ک ــرای ه ــی ب ــه حداقل نتیج

ــت.  ــا اس از م
اســت.  درســت  هومــن-  مایــکل 
ــا  ــه روش ه ــت ک ــن اس ــن راه ای بهتری
و مکانیســم هــای ورود بــه هــر بــازار 
محــدود بــه خــود آن شــرکت باشــد، چــرا 
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کــه هــر فعــاِل بــازار تــوان نســبی خــود را 
ــال  دارد و اهــداف خــاص خــودش را دنب

ــد. ــی کن م
ــده  ــه عقی ــن ب ــرام آگاه- بنابرای به
ــص  ــا مخت ــاله تنه ــن مس ــما ای ش
شــرکت  یــک  گیــری  تصمیــم 
ــه کل  ــی ب ــت و ربط ــتقل اس مس
ــه  ــاًل ب ــدارد؟ پــس مث آن صنعــت ن
ــنهاد  ــه پیش ــته ترکی ــت پس صنع
ــازار  ــدام ب ــه وارد ک ــد ک ــی دهی نم
شــود یــا بــه صــادرات کــدام 

ــردازد؟ ــاص بپ ــول خ محص
مایــکل هومــن- ایــن تجربــه مــا 
اســت. بهتــر اســت هــر شــرکتی بــه 
طــور مســتقل راه و روش خــود را داشــته 
باشــد. در حــال حاضــر مســائل مشــخصی 
وجــود دارد کــه صنعــت پســته بایــد 
انجــام دهــد یــا بهتــر اســت انجــام دهــد، 
ــه  ــات در زمین ــال تحقیق ــوان مث ــه عن ب
ــادام  ــن ب ــه انجم ــی ک ــالمتی؛ فعالیت س
کالیفرنیــا انجــام داده بســیار خــوب بــوده 
و آن انجــام تحقیقــات در زمینــه بررســی 
فوایــد بــادام بــرای ســالمتی بــوده اســت. 
ــات  ــز اقدام ــا نی ــته کالیفرنی ــت پس صنع
مهمــی در ایــن زمینــه انجــام داده اســت.

دیگــری  فعالیــت  پلتــس-  لیــون 
ــع صنعــت باشــد  ــه نف ــد ب ــی توان ــه م ک
ــون  ــت، چ ــته اس ــتاندارد پس ــن اس تدوی
ــتانداردهای  ــر اس ــردن ب ــدا ک ــق پی تواف
مشــابه و اســتانداردهای کیفــی کــه قابــل 
تعمیــم بــه کل صنعــت باشــد، مــی توانــد 

ــد.   ــایانی بکن ــک ش ــارت کم ــه تج ب
بهــرام آگاه- جــدا از برتــری هایــی 
کــه بــه دنبــال داشــته، فکــر نمــی 
ــش  ــا در بخ ــته کالیفرنی ــد پس کنی
ــده  ــی ش ــادی صنعت ــرآوری زی ف
ــی  ــروزه برخ ــه ام ــرا ک ــد؟ چ باش

بازارهــای خــاص وجــود دارنــد کــه 
ــاص  ــی خ ــول خیل ــه محص ــاز ب نی

ــد. دارن
ــی  ــن جای ــر، ای ــن- خی ــکل هوم مای
ــده  ــالف عقی ــم اخت ــا ه ــا ب ــه م اســت ک

ــم. داری
لیــون پلتــس- تکــرار مــی کنــم 
ــتراتژی  ــی از اس ــوع بخش ــن موض ــه ای ک
ــا  ــه آی ــت ک ــرکت اس ــر ش ــخص ه مش
 niche( بخواهــد دنبــال یــک بــازار خــاص
market( بــرود و بخواهــد آن شــکاف هــا 

ــر. ــا خی ــد ی ــر کن را پ
در  مــا  تجربــه  هومــن-  مایــکل 
ــن  ــم ای ــوده ای ــال ب ــه فع ــی ک بازارهای
اســت کــه مشــتریان عمومــاً نســبت بــه 
ــد؛  ســه موضــوع اصلــی دقــت نظــر دارن
1. عــدم وجــود آفــت، 2. نبــود ضایعــات 
بــد رنــگ، 3. تمایــل بــه یکنواختــی 
انــدازه. البتــه ایــن 3 موضــوع دقیقــاً 
بــا مشــخصاتی کــه وزارت کشــاورزی 
مشــخص کــرده مطابقــت ندارنــد، چــون 
ــرای  ــاًل  25-21 باشــد، ب اگــر پســته مث
مصــرف کننــده مهــم نیســت کــه 21 یــا 
ــت  ــز اهمی ــه حائ ــد، نکت ــا 25 باش 22 ی
بــرای مشــتری کیفیــت منســجم و پایدار 
ــی  ــه ط ــی اســت ک ــن موضوع اســت. ای
چندیــن ســال آموختــه ایــم و جزئــی از 

ــود. ــی ش ــا محســوب م ــه م تجرب
بهــرام آگاه- عمــده ی فــروش 
ــته ای را  ــوع پس ــه ن ــول چ واندرف

ــود؟ ــی ش ــامل م ش
مایــکل هومــن- عمــده بــازار داخلــی 
واندرفــول  برنــد  اختیــار  در  آمریــکا 
اســت. بیــش از 90 درصــد صــادرات 
آمریــکا عمدتــاً بصــورت فلــه انجــام مــی 
ــرآوری  ــب ف ــا اغل ــتریان م ــود و مش ش
کننــدگان کوچــک یــا بــزرگ هســتند و 

ــا ایــن واحدهــا مســتقیماً  بطــور کلــی ب
کار مــی کنیــم )بــه غیــر از تجــار(. ایــن 
واحدهــا ممکــن اســت کــه بــازار خــاص 
ــاص  ــای خ ــی ه ــا ارم و ویژگ ــود را ب خ
ــدی  ــته بن ــتریان و بس ــر مش ــورد نظ م
ــردن  ــته ک ــوع برش ــا ن ــاص ی ــای خ ه

ــند.     ــته باش داش
دیگــران نیــز برنــد خودشــان را بــه بــازار 
ــد و  ــی کنن ــه م ــی عرض ــرده فروش خ
ــازه  ــه اج ــت ک ــن اس ــا ای ــتراتژی م اس
خودشــان  بــرای  مشــتریان  دهیــم 

تصمیــم بگیرنــد.
ــا  ــت. ت ــی اس ــرام آگاه- منطق به
ــوط  ــد مرب ــه تولی ــه ب ــی ک جای
مــی شــود مــا در ایــران فکــر مــی 
کنیــم کــه افزایــش تولیــد مــا بــه 
ــر  ــی و دیگ ــم آب ــرایط ک ــل ش دلی
ــال  ــت. در ح ــدود اس ــائل مح مس
حاضــر تصــور مــا ایــن اســت کــه 
افزایــش تولیــد کالیفرنیــا و عرضــه 
ــال  ــتری در س ــتاب بیش ــا ش آن ب
هــای آینــده ادامــه پیــدا خواهــد 
ــر  ــوع تاثی ــن موض ــا ای ــرد. آی ک
ــته  ــه پس ــوه عرض ــی در نح اساس
پســته  جهانــی  بازارهــای  بــه 

ــت؟  ــد داش خواه
مایــکل هومــن- منظورتــان ایــن 
اســت کــه آیــا ایــن مســاله ســهم مــا از 

صــادرات را افزایــش خواهــد داد؟
ــاهد  ــون ش ــه، چ ــرام آگاه- بل به
عرضــه  ی  نحــوه  در  تغییراتــی 

هســتیم.
مایــکل هومــن- بلــه، مــا ایــن موضوع 
را تأییــد کــرده ایــم و متوجــه ایــن تغییر 
نیــز شــده ایــم. در مــورد نکتــه ای کــه 
در مــورد وضعیــت تولیــد گفتیــد در 
کالیفرنیــا هــم محدودیــت هایــی وجــود 
دارد. افزایــش ســطح زیــر کشــت حــدود 
5 درصــد در ســال اســت و پیــش بینــی 
مــی کنیــم تــا 7 ســال آینــده هــم ادامــه 
پیــدا مــی کنــد. بنابرایــن مــی دانیــم که 
ــش  ــال افزای ــت در ح ــر کش ــطح زی س
میــزان  از طــرف دیگــر  امــا  اســت، 
عملکــرد در هکتــار خیلــی پیــش بینــی 

ــر اســت. ناپذی
لحــاظ  از  پــس  آگاه-  بهــرام 
اســتراتژی بــازار هیــچ تغییــر 

بینیــد؟ نمــی  اساســی 
مایکل هومن- خیر.

ــما و  ــی ش ــور کل ــرام آگاه- بط به
ــور  ــا چط ــته کالیفرنی ــت پس صنع
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ــد را در  ــه تولی ــد اضاف ــی خواهی م
ــانید؟ ــرف برس ــه مص ــازار ب ب

هــای  مکانیســم  پلتــس-  لیــون 
زیــادی وجــود دارد. مــا مــی دانیــم 
ــک  ــد و کدامی ــی کن ــدام روش کار م ک
ــر  ــه نظ ــن ب ــد. بنابرای ــی ده ــواب نم ج
مــن بایــد مطمئــن باشــیم کــه از تمــام 
ابزارهایــی کــه بــرای ترویــج پســته 
ــد  ــم و بای ــرده ای الزم اســت اســتفاده ک
ــزان  ــان و می ــا زم ــی را ب بودجــه بازاریاب

ــم. ــق دهی ــات تطبی تبلیغ
ــری  ــچ تغیی ــا هی ــرام آگاه- آی به
بازارهــای  ترکیــب  روی  پیــش 

ــد؟  ــی بینی ــان م هدفت
ــه  ــاه، ن ــواب کوت ــن- ج ــکل هوم مای
ــه  ــردد ب ــی گ ــز برم ــت آن نی اســت. عل
اینکــه عمــده ی بــازار آمریــکا در اختیــار 
برنــد واندرفــول اســت، مــا رابطــه خوبــی 
ــده  ــاالت متح ــان در ای ــرده فروش ــا خ ب
ــتر  ــکا بیش ــازار آمری ــا در ب ــم و آنه داری
از هــر خــرده فروشــی در دنیــا بــه 
ــازار  ــس ب ــادار هســتند. پ ــد وف ــن برن ای
آمریــکا پتانســیل زیــادی بــرای پذیــرش 
ــه  ــن نکت ــا ای ــق دارد و م ــای موف برنده
ــم.  ــی بینی ــا نم ــاط دنی ــر نق را در دیگ
در دیگــر بازارهــا بیشــتر کاال بــا آرم 
خصوصــی رواج دارد و بــه نظــر مــن 
ــدارد. ــی الزم را ن ــان یکپارچگ ساختارش
بهــرام آگاه- بــا نــوع تخمیــن 
هایــی کــه در طــول جلســه امــروز 
ــا  ــن ی ــچ تخمی ــا هی ــنیدیم، آی ش

تقریبــی از قیمــت هــای پایــه 
ــل  ــا حداق ــا ی ــال در کالیفرنی امس

ــد؟   ــدار داری ــت باغ قیم
ــل از  ــا قب ــر، ت ــن- خی ــکل هوم مای
دانســتن میــزان دقیــق محصــول جدیــد 
ــخ  ــوال پاس ــن س ــه ای ــم ب ــی توانی نم

ــم. دهی
ــول  ــرکت واندرف ــرام آگاه- ش به
ــرای تصمیــم گیــری در خصــوص  ب
ــی را  ــه پارامترهای ــه چ ــت پای قیم

ــرد؟ ــی گی ــر م در نظ
مایــکل هومــن- اوالً، تصمیــم گیــری 
هــا صرفــاً مربــوط بــه شــرکت واندرفــول 

هســتند.
ــاس  ــا را براس ــری ه ــم گی ــاً، تصمی دوم
ــام  ــه انج ــزان عرض ــان از می ــن م تخمی

ــادگی. ــن س ــه همی ــم، ب ــی دهی م

ــران و  ــته ای ــی- پس ــحر نخع س
ــا  ــی ب ــه های ــه زمین ــکا در چ آمری

ــد؟ ــی کنن ــت م ــم رقاب ه
ــای  ــت در بازاره ــن- رقاب ــکل هوم مای
متعــددی وجــود دارد و بــر اســاس عواملی 
مثــل قیمــت، کیفیــت محصــول و ســطح 
خدمــات ارائــه شــده صــورت مــی گیــرد.

در  رقابــت  البتــه  آگاه-  بهــرام 
همــه بازارهــا صــورت نمــی گیــرد، 
ــته  ــه پس ــتند ک ــی هس بازارهای
ــت  ــًا رقاب ــکا لزوم ــران و آمری ای

ــد.  ــم ندارن ــا ه ــی ب چندان
مایــکل هومــن- اگــر بــازار آمریــکا را 
کنــار بگذاریــم مــا اعتقــاد داریــم تقریبــاً 
ــا ایــران رقابــت داریــم  ــازاری ب در هــر ب
کــه ممکــن اســت در بعضــی ســال هــا 

کمتــر یــا بیشــتر باشــد.
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زمــان برداشــت محصــول پســته امســال 
آمریــکا رو بــه اتمــام اســت، در حالــی 
ــده  ــت آن امیدوارکنن ــت و کمی ــه کیفی ک
بازارهــای  و  داخلــی  بــازار  در  نیســت. 
خارجــِی هــدف پســته آمریــکا، قیمــت هــا 
تقویــت شــده انــد و در بازارهــای حساســی 
همچــون اروپــا و ژاپــن ایــن موضــوع کامــاًل 
ملمــوس اســت. مقــدار محصــول دریافــت 
شــده توســط ضباطــان تــا 8 مهرمــاه 
حــدود 250 هــزار تــن بــوده اســت و 
ــاری  ــال تج ــته س ــم کل پس ــاالً حج احتم
18-2017 بــه 272 تــا 295 هــزار تــن 

ــید.  ــد رس خواه
ــه  ــته از مجموع ــت پس ــاه برداش از 6 مهرم
ــه ضبــط  ــی کــه محصولشــان را ب ــاغ های ب
ــز تحویــل مــی دهنــد، شــروع شــده  نیکول
و انتظــار مــی رود بیــن 19 تــا 23 مهرمــاه 
ــدا  ــود. از ابت ــت ش ــول آن برداش کل محص
ــارت  ــزان خس ــه می ــد ک ــی ش ــاهده م مش
کــرم گلــوگاه انــار و لکــه هــای تیــره روی 
پســته هــا بیشــتر از حــد متعــارف اســت. 
ــق  ــا طب ــود، ام ــوب ب ــا خ ــته ه ــس پس اُن
ــارس،  ــته ن ــم پس ــداران، حج ــزارش باغ گ
انتظــار  روآبــی و پــوك بیــش از حــد 
ــه  ــع ب ــه وض ــت ک ــه اس ــت و 5 هفت اس
همیــن منــوال ادامــه دارد. خســارت کــرم 
گلــوگاه انــار 10 درصــد بیــش از ســال 
ــابقه در  ــی س ــری ب ــه ام ــته اســت ک گذش
تاریــخ پســته آمریــکا بــه شــمار مــی آیــد. 
ــن بســت نســبت  ــای ده درصــد پســته ه
بــه ســال گذشــته کمتــر شــده، امــا نســبت 
ــت.  ــتر اس ــدت بیش ــن دراز م ــه میانگی ب
همچنیــن درصــد پســته هــای واَزد )پســته 
ــودن  ــه دلیــل کــم کیفیــت ب ــی کــه ب های
بایــد مغــز شــوند( در بیشــترین مقــدار 
ثبــت شــده در تاریــخ پســته آمریــکا اســت. 
روی هــم رفتــه، کیفیــت محصــول امســال 
ــل  ــه طــور قاب ماننــد پارســال اســت کــه ب
ــا  ــت. ب ــا اس ــارات م ــر از انتظ ــی بدت توجه
ــارش  ــوب، ب ــتانه خ ــرمای زمس ــه س اینک
زیــاد و شــکوفه دهــی یکنواخــت بــود، امــا 
ــرداد و  ــای م ــاه ه ــه در م ــی ک ــا گرمای ب
شــهریور داشــتیم، حجــم قابــل توجهــی از 
محصــول دچــار مشــکل شــد؛ خصوصــاً در 
بــاغ هایــی کــه محصــول زیــادی داشــتند. 
بــاغ هایــی کــه پتانســیل تولیــد 5.5 تــا 7 

تــن پســته خشــک در هکتــار داشــتند بــه 
ــار،  ــد انتظ ــر از ح ــد کمت ــزان 30 درص می
محصــول خواهنــد داد. مــا فکــر مــی کنیــم 
ــاه  ــن دو م ــوا در ای ــای ه ــل گرم ــه دلی ب
ــا 15 درصــد از کل محصــول  حــدود 10 ت

ــت.  ــد یاف کاهــش خواه
ــده  ــن مان ــزار ت ــدن 125 ه ــه ش ــا اضاف ب
محصــول انتقالــی از ســال گذشــته بــه 
ــته  ــن پس ــاد ای ــم زی ــط حج ــال، ضب امس
ــش  ــک چال ــت ی ــرای صنع ــال ب در اول س
اساســی خواهــد بــود. الزم بــه ذکــر اســت 
در گزارشــات رســمی مقــدار مانــده پســته 
منتقــل شــده بــه امســال حــدود 113 هزار 
ــم  ــا معتقدی ــا م ــن ذکــر شــده اســت، ام ت

ــق نیســت.  ــزارش دقی ــن گ ای
ــزار  ــاً 408 ه ــا تقریب ــای م ــق برآورده طب
ــد  ــود خواه ــال موج ــته در اول س ــن پس ت
ــه عبــارت دیگــر، محصــول امســال  ــود، ب ب
45 هــزار تــن کمتــر از ســال قبــل عرضــه 
مــی شــود. پیــش بینــی مــی کنیــم حجــم 
محصــول ســال آینــده آمریــکا بســیار زیــاد 
باشــد؛ بنابرایــن مطلــوب اســت کــه مقــدار 
ــاری  ــال تج ــه س ــال ب ــل انتق ــته قاب پس
ــه  ــه ب ــر از آنچ ــن کمت ــزار ت ــده 45 ه آین
ــد.  ــده، باش ــال وارد ش ــاری امس ــال تج س
مقــدار زیــادی مغــز از ســال قبــل بــه 
حجــم محصــول امســال اضافــه می شــود و 
احتمــال دارد بــه همیــن میــزان از محصول 
امســال بــه تولیــد مغــز اختصــاص یابــد. در 
حــال حاضــر فــروش مغــز زیــاد و در حــال 
افزایــش اســت و قیمــت هــر کیلوگــرم مغــز 
ــی باشــد. ــت حــدود 16.20 دالر م باکیفی

امــا قیمــت هــا و تحــرکات بــازار در آینــده 
ــد  ــود خواهن ــه خ ــویی ب ــمت و س ــه س چ
ــه در  ــت ک ــن نیس ــکی در ای ــت؟ ش گرف
صعــودی  فــروش  رونــد  پســته،  بــازار 
فــروش  هــای خــرده  مشــتری  اســت. 

راضــی هســتند؛ همچنیــن واردکننــدگان و 
ــه  خــرده فروشــان ســال پرســودی را تجرب
ــادام  ــرده فروشــی ب ــد. قیمــت خ ــرده ان ک
هنــدی کــه یکــی از رقبــای قدرتمنــد 
ــی  ــته پیش ــت از پس ــکا اس ــته در آمری پس
گرفتــه اســت. یکــی دیگــر از عواملــی کــه 
ــت قیمــت پســته کمــک خواهــد  ــه تقوی ب
ــال  ــول امس ــت محص ــدم مرغوبی ــرد ع ک
اســت و امــکان دارد کمبــود عرضــه پســتۀ 
باکیفیــت باعــث افزایــش قیمــت گــردد. در 
ــرخ قیمــت عمــده فروشــی  حــال حاضــر ن
ــته  ــال گذش ــر از س ــک دالر باالت ــدود ی ح
ــه  ــبت ب ــا نس ــی ه ــای چین ــت و تقاض اس

ــت. ــر اس ــته کمت ــال گذش س
ــال  ــول امس ــازار، محص ــر ب ــوی دیگ در س
ــل  ــدار قاب ــری دارد و مق ــع بهت ــران وض ای
توجهــی از خریــد چینــی هــا از ایــران 
ــه  ــکا. همانطــور ک ــا از آمری ــود ت ــد ب خواه
قیمــت بــاالی اول ســال ممکــن اســت 
ــده  ــرف کنن ــای مص ــش تقاض ــث کاه باع
شــود، قیمــت هــا در ســطح خــرده فروشــی 
نیــز باالتــر خواهنــد رفــت. ســرانجام بایــد 
بــه ایــن نکته توجــه داشــت کــه در زنجیره 
ــی  ــس نم ــچ ک ــکا، هی ــته آمری ــه پس عرض
ــاری  ــال تج ــرای س ــودی ب ــد موج خواه
ــن انتظــار آن  ــده داشــته باشــد، بنابرای آین
مــی رود کــه امســال عرضــه پســته بیشــتر 

ــد.  ــر بیاین ــن ت ــا پایی ــت ه ــد و قیم باش
ــه  ــم ک ــراف داری ــئله اش ــن مس ــه ای ــا ب م
ــت  ــی اس ــی عال ــاده غذای ــک م ــته ی پس
کــه همــواره در ســطح مصــرف کننــده 
بــا افزایــش تقاضــا مواجــه اســت. امــا 
مطمئــن هســتیم طــی چنــد ســال آینــده 
بــا افزایــش تولیــد در صنعــت پســته، 
عرضــه نیــز افزایــش خواهــد یافــت؛ البتــه 
گهگاهــی تقاضــا بــر عرضــه پیشــی خواهــد 

ــت. گرف

نیکولز در دو گزارش اخیر خود بررسی کرد:

سمت و سوی قیمت پسته
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ــا  ــره ای در کل دنی ــاری قط ــدف از آبی ه
ــی در مصــرف آب اســت. هــم  ــه جوی صرف
ــث از  ــود آب، بح ــل کمب ــه دلی ــون ب اکن
صرفــه جویــی گذشــته اســت و کشــاورزان 
زمانــی کــه دور آبــی باغــات بــه 3 مــاه مــی 
ــی  ــی نم ــادی چندان ــرد اقتص ــد، عملک رس
ــا روی  ــن ب ــد؛ بنابرای ــد بدســت بیاورن توانن
ــی  ــا م ــره ای، تنه ــاری قط ــه آبی آوردن ب
تواننــد بخشــی از کــم آبیــاری باغــات خــود 

ــد. ــران کنن را جب
ــره  ــاری قط ــرای آبی ــا اج ــا ب ــور م در کش
ای صرفــه جویــی چندانــی در مصــرف آب 
ــوان بهــره  ــا مــی ت ــوان داشــت، ام نمــی ت

وری آب را افزایــش داد. حســن آن ایــن 
اســت، در جاهایــی کــه آبیــاری قطــره ای 
انجــام مــی دهنــد کــم آبــی را مــی تواننــد 
ــان در  ــزان محصولش ــد و می ــران کنن جب
ــب آب  ــر مکع ــر مت ــه ازای ه ــار و ب هکت

ــد. ــی کن ــدا م ــش پی ــی، افزای مصرف
ــی و  ــه آب هــای زیرزمین ــا چــه در زمین م
چــه در مصــارف شــخصی بایــد بــه انــدازه 
دخــل خــود خــرج کنیــم؛ هــر زمــان بیــن 
درآمــد و هزینــه فاصلــه بیافتــد قطعــاً دچار 
ــان  ــتان کرم ــویم. در اس ــی ش ــکل م مش
تــوان ســفره هــا در یــک حــد معقــول بــوده 
اســت؛ امــا اکثــر ســفره هــای زیرزمینــی در 

ــد از  ــدند؛ بع ــالم ش ــه اع ــه 50 ممنوع ده
ــل ایجــاد اشــتغال بعضــی  ــه دلی انقــالب ب
ــد و  ــذار کردن ــا را واگ ــپ ه ــور پم از موت
همچنیــن افزایــش قیمــت پســته در یــک 
ــاً  ــزی و متعاقب ــش باغری ــث افزای ــه باع ده

مصــرف بــی رویــه آب شــد.  
ــش  ــته افزای ــت پس ــه قیم ــه ای ک آن ده
پیــدا کــرد، باعــث شــد مــردم انگیــزه پیــدا 
ــای آب  ــفره ه ــت از س ــه برداش ــد و ب کنن
زیرزمینــی روی آورنــد. همچنیــن یکســری 
از قوانیــن اضافــه شــد؛ بــرای مثــال چاهــی 
کــه 5 ســال یــا 10 ســال غیــر مجــاز بــود 

ــد. را مجــوزدار کردن

باغ های غیر اقتصادی را حذف کنیم
محمد کهنوجی
مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان کرمان

ب 
آ
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ب 
آ

وزارت نیــرو هــم تابــع یــک ســری از 
ــی اســت کــه در مجلــس  قوانیــن و مقررات
تصویــب مــی شــود و طبــق قانــون موظــف 
ــا  ــاه ه ــری از چ ــک س ــه ی ــت ب ــده اس ش
ــه بدهــد. یکــی از مشــکالت مــا ایــن  پروان
ــه صــورت حجمــی آب را  ــا ب ــه م اســت ک
بــه کشــاورزان نــداده ایــم؛ در تمــام مناطق 
بهــره بــرداری در منطقــه رفســنجان و زرند 
ــی و یــک ســاعت کار مجــاز قیــد  یــک دب
شــده اســت. متأســفانه اکثر کشــاورزان این 
مســاله را رعایــت نکردنــد و مکانیزمــی هــم 
وجــود نداشــت کــه وزارت نیــرو جلــوی آن 
را بگیــرد. حتــی در زمــان بارندگــی چــاه ها 
ــد.  ــاال مــی آورن روشــن هســتند و آب را ب

ــران آب در  ــر از بح ــا متأث ــه م ــاً هم قطع
ــک  ــک ت ــت ت ــتیم و الزم اس ــتان هس اس
ــراد، چــه کشــاورزان، چــه کارشناســان  اف
وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت نیــرو 
ــته  ــکاری الزم را داش ــم هم ــا ه ــه ب هم
ــری  ــن بحــران آســیب کمت ــا ای باشــند ت
ــتان  ــتغال اس ــد و اش ــش تولی ــه بخ را ب
بزنــد. اگــر قــرار باشــد همیــن رونــد ادامــه 
پیــدا کنــد مســائل و مشــکالت اجتماعــی 
بیشــتری گریبانگیــر مــردم خواهــد شــد. 
هــر جــا جلــوی ضــرر را بگیریــم منفعــت 
ــکان  ــه ام ــی ک ــا آنجای ــد ت ــا بای اســت؛ م
دارد جلــو اضافــه برداشــت هــای احتمالــی 

ــادی را  ــر اقتص ــای غی ــاغ ه ــم؛ ب را بگیری
حــذف کنیــم؛ بــا کاهــش ســطح و افزایش 
ــد را در  ــطح، تولی ــد س ــرد در واح عملک
ــم و  ــه داری ــی نگ ــول و منطق ــطح معق س
از هــدر دادن میــزان آبــی کــه وجــود دارد 
جلوگیــری نماییــم. اگــر فرضــاً 50 درصــد 
ــرد  ــوند و عملک ــذف ش ــتان ح ــات اس باغ
مــا 2 برابــر شــود، منفعــت اقتصــادی 
ــرش آن  ــا پذی ــرد، ام ــم ب ــادی خواهی زی
ــک  ــر در ی ــا اگ ــت. م ــکل اس ــیار مش بس
هــر  از  هکتــاری   100 بــاغ  مجموعــه 
ــم، مــی  ــو برداشــت کنی ــار 600 کیل هکت
شــود 60 تــن؛ اگــر ایــن 60 تــن را از 30 
ــرایط  ــن ش ــم در ای ــت کنی ــار برداش هکت
ــش  ــا را کاه ــه ه ــم هزین ــی توانی ــم م ه
ــا  ــن ب ــم و همچنی ــرل کنی ــم و کنت دهی
اجــرای آبیــاری قطــره ای بخشــی از کــم 
آبــی را جبــران نماییــم؛ حداقــل اگــر 
ــی اتفــاق نمــی اُفتــد درآمــد  ــه جوی صرف
کشــاورز در یــک حــد معقــول و منطقــی 

ــی شــود. نگــه داشــته م
االن باغدارانــی کــه از 100 هکتــار مالــک 
هســتند چقــدر محصــول برداشــت مــی 
ــم  ــم بگویی ــت داری ــط دوس ــد؟ فق کنن
ــی  ــس نم ــچ ک ــم و هی ــاغ داری ــدر ب چق
مــی  برداشــت  پســته  چقــدر  گویــد 
کنیــم. غیــر از ایــن اســت؟ بــه نظــر مــن 

اگــر در یــک موتــور پمــپ 30 درصــد از 
بــاغ را حــذف کنیــم هیــچ اتفاقــی نمــی 
ــه  ــم ک ــی شناس ــا را م ــی ه ــد. بعض اُفت
یــک در میــان ردیــف هــای درختانشــان 
ــد؛  ــرده ان ــی حــذف ک ــم آب ــل ک را  بدلی
ــت 600  ــاً برداش ــد. واقع ــون آب ندارن چ
کیلــو در هکتــار مقــرون بــه صرفــه 

ــت. نیس
ــرم  ــه دارد 600 کیلوگ ــی ک ــرده مالک خ
برداشــت مــی کنــد، بخشــی از مشــکلش 
بخاطــر کــم آبــی اســت. اگــر یــک هکتــار 
ــاز  ــد و ب ــش ده ــار کاه ــم هکت ــه نی را ب
ــد،  ــرم را برداشــت کن همــان 600 کیلوگ
ــاغ  ــون ب ــت؛ چ ــر اس ــت ت ــی راح خیل
کمتــری را بایــد سمپاشــی کنــد، داشــت 
و برداشــت محصولــش در ســطح کوچکتر 
اســت و هزینــه هایــش کاهــش مــی یابــد. 
قطعــاً ایــن ایــده در حــال حاضر از ســوی 
ــت و  ــرش نیس ــل پذی ــرداران قاب ــره ب به
ــود.  ــد ب ــم خواه ــد ه ــورد نق ــاالً م احتم
ولــی وضعیــت بحــران آب روز بــه روز 
جــدی تــر مــی شــود و ناچاریــم علیرغــم 
میــل باطنــی جهــت جلوگیــری از هــدر 
رفــت ســرمایه هــای انجــام شــده در 
ســنوات گذشــته کــه بــرای احــداث 
باغــات انجــام شــده اســت و کاهــش 
ــم. ــرایط را بپذیری ــی ش ــا بعض ــه ه هزین
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ــه بــه شــمار افــراد ناراضــی کــه مــی  روزان
گوینــد دولــت بــه بحــران آب اهمیــت 
نمــی دهــد، افــزوده مــی شــود. در بخــش 
ــکان  ــده مال ــی از عم ــا برخ ــاورزی ام کش
ــی  ــم م ــر را مته ــکان یکدیگ ــرده مال و خ
ــه  ــد هم ــی گوین ــم م ــده ای ه ــد! ع کنن
مــا چــه دولــت و ملــت مقصریــم و دســت 
در جیــب نســل هــای آینــده فروبــرده 
ــال  ــی در ح ــال زدن ــی مث ــا ولع ــم و ب ای
ــی  ــت پژوهش ــا معاون ــتیم. ام ــزاق هس ارت
ــد  ــر محم ــور، دکت ــته کش ــکده پس پژوهش
ــت  ــت دس ــه دول ــان دارد ک ــی اذع عبداله
پیــش گرفتــه تــا پــس نیفتــد و اگــر 
تقصیــری هــم باشــد، متوجــه دولــت اســت. 
در ادامــه نقطــه نظــرات وی در بــه تصویــر 
ــا  ــر ب ــاع درگی کشــیدن وضــع حــال اجتم

ــد. ــی خوانی ــران آب را م بح
 جنــاب دکتــر، وضــع آب را چــه 

ــد؟ ــي کنی ــي م ــور ارزیاب ط
در بحــث آب همــه ناراضــي انــد؛ چــه عمده 
مالــک و چــه خــرده مالــک. عمــده مالــک 
ــق  ــن آب طب ــه ای ــن اســت ک بحثشــان ای
قانــون شــرع، عــرف و حاکمیــت، اول بــه ما 
ــن  ــه ای ــال 52 ب ــده و از س ــوز داده ش مج
ســمت هــر مجــوزي داده شــده غیرقانونــي 

و غیــر شــرعي اســت.
مــي گوینــد اول بــه مــا پروانــه دادنــد بعــد 
کــه دشــت ممنوعــه شــد، بعــد از انقــالب 
خیلــي هــا چــاه زدنــد، حــق مــا اســت کــه 
خــورده مــي شــود. خــرده مالــکان از طــرف 
ــه  ــا پروان ــه م ــت ب ــد دول ــي گوین ــر م دیگ
ــک 60  ــه؛ عمــده مال ــر در ثانی داده 12 لیت
ــي اســت؟!  ــن چــه عدالت ــه. ای ــردر ثانی لیت
چــه طــور قانونــي اســت؟ مــا جبهــه رفتــه 
ــر دو  ــن ه ــم؛ بنابرای ــهید داده ای ــم؛ ش ای
ــي  ــد. در نتیجــه انتظارات طــرف ناراضــي ان
کــه از دولــت دارنــد، انتظــارات واقعــي 
نیســت؛ مثــل انتقــال آب، وام بالعــوض 
ــه  ــار. چ ــت فش ــاي تح ــتم ه ــراي سیس ب
خــرده مالــک و چــه عمــده مالــک از 
حاکمیــت راضــي نیســتند و همــه اتفاقــات 

ــد. ــي دانن ــق م ــده را ناح ــش آم پی
همیــن سیســتم هــاي کنتــور هوشــمند از 
چــه زمانــی هســت کــه مــي خواهنــد انجام 
دهنــد، همــه را نصــب کــرده اند از پارســال 
مــي گوینــد اجــرا مــي کنیــم ولــي هنــوز 

نمــي تواننــد اجرایــش کننــد.

 جزئیات طرح کاهش پروانه چیست؟
ــر  ــا 12 لیت ــي ب ــراي چاه ــد ب ــرض کنی ف
در ثانیــه 400 هــزار لیتــر در ســال مجــوز 
ــور روي  ــر کنت ــک اگ ــا 300 مال ــد، ب دارن
ــرد.  ــوان ک ــي ت ــه م ــا آن چ ــد ب آن بگذارن
ممکــن اســت بــه هــر فــرد 3 تــا 4 تانکــر 
آب ســهم برســد. هیــچ کاري بــا ایــن مقدار 
آب نمــي شــود کــرد، اگــر ایــن طــرح اجــرا 
ــاق  ــي اتف ــي بزرگ ــر اجتماع ــود دردس ش
ــد از همــه چــاه هــا  مــي اُفتــد. قصــد دارن
40 درصــد کــم کننــد کــه هنــوز اجرایــي 
نشــده اســت. عمــده مالــکان در گذشــته از 
آب اســتفاده کــرده انــد، منافــع اش را هــم 
بــرده انــد. االن هــم لیتــراژ پروانــه هایشــان 
بــاال اســت، امــا خــرده مالــک پروانــه 
هایشــان کــم اســت، زمیــن هایشــان هــم 
ســند نــدارد! از آن طــرف اداره آبیــاري 
ــع آب  ــما مناب ــه ش ــده ک ــکار ش ــم طلب ه
ــه  ــد. نام ــرده ای ــب ک ــي را تخری زیرزمین
ــر  ــارد خســارت ب ــي دهــد دو، ســه میلی م
ــا را  ــه ه ــن نام ــد. ای ــي خواه ــوان م آبخ
ــت  ــت دس ــد. دول ــان مي دهن ــا نش ــه م ب
ــراي  ــا ب پیــش مــي گیــرد پــس نیفتــد. آی
تخریــب منابــع آب مــردم فقــط مقصرنــد؟ 
ــم  ــت ه ــري باشــد متوجــه دول ــر تقصی اگ
ــر  ــارت ب ــد خس ــرا بای ــردم چ ــت. م هس
ــاه  ــه مجــوز چ ــا ک ــد؟ آنه آبخــوان بپردازن
ــي  ــي م ــد وقت ــاز را داده ان ــر مج ــاي غی ه
دانســتند آب نیســت، وقتــي پروانــه 12 

ــد؟! ــرل نکردن ــرا کنت ــد؛ چ ــري دادن لیت
 از نظر شما راه حل چیست؟

ــده اســت و از  ــي پیچی ــت خیل ــن وضعی ای

نظــر مــن تنهــا راه ایــن اســت کــه مــردم 
باشــند و ایــن اراده را پیــدا کننــد کــه آب 
ــدان  ــه می ــردم ب ــر م ــد. اگ ــرل کنن را کنت
ــود.  ــي ش ــل نم ــکلي ح ــچ مش ــد هی نیاین

ــد. ــور هــم مســئله را حــل نمــي کن کنت

 فــرض کنیــد مــردم بــه میــدان 
بیاینــد، در قــدم اول چــه بایــد 

ــد؟ بکنن
آیــد همیــن  مــي  پیــش  بحثــي کــه 
ــخصي  ــع ش ــاورزان مناف ــه کش ــت. هم اس
ــد از  ــد. بع ــي کنن ــال م ــان را دنب خودش
ــد، عمــده  ــکان معتقدن آن همــه خــرده مال
مالــکان چــاه بیشــتري دارنــد، آب بیشــتري 
برداشــت مــي کننــد. مــن معتقــدم دیگــر 
راهــي نیســت، بایــد بــا هــم کنــار بیاینــد. 
ــک و  ــرده مال ــن خ ــم بی ــي ه االن دعوای
عمــده مالــک وجــود دارد. مــا هــم معمــوالً 
بــا خــرده مالــکان در تحقیقــات شهرســتان 
ســر و کار داریــم. مــی گوینــد عمــده 
ــد؛  ــتند؛ کرمانن ــا نیس ــرچاه ه ــکان س مال
تهــران انــد؛ خــارج هســتند. مــا اصــاًل آنهــا 
را نمــي بینیــم. خــرده مالــکان مــي گوینــد 
ــه  ــا ب ــان ج ــاه  هایم ــم، چ ــا آب نداری م

در گفتگو با دکتر عبدالهی عضو هیأت علمی پژوهشکده پسته کشور مطرح شد:

دولت عمق مسئله آب را درك نکرده 
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ــرد. ــد بگی ــي توان ــي نم جای
مشــکل دیگــر ایــن اســت کــه ایــن مــردم 
بــد تربیــت شــده انــد! نمــي تواننــد دور هم 
جمــع شــوند و یــک تشــکل بســازند. دائمــاً 
ــد.  ــان کن ــه جمعش ــد ک ــد باش ــي بای کس
خودشــان جمــع نمــي شــوند بــراي مســئله 
ــن االن  ــاًل همی ــد. مث ــدا کنن ــل پی راه ح
خیلــي از شــوراهاي روســتایي جلساتشــان 
تــا امــروز تشــکیل نشــده اســت. 5 نفــر آدم 
ــد  ــته ان ــوز نتوانس ــد، هن ــده ان ــاب ش انتخ
ــورا را  ــس ش ــوند و رئی ــع ش ــم جم دور ه
انتخــاب کننــد. همــه انتظــار دارنــد دولــت 
ــد  ــت ب ــد. دول ــل کن ــائل را ح ــه مس هم
ــد  مــردم را عــادت داده اســت. انتظــار دارن
دولــت دعــواي عمــده مالــک و خــرده 

ــد. ــک را حــل کن مال
باالدســت  در  چــاه   50 اگــر   
بــه  و  شــود  زده  دولــت  توســط 
کنــد  واگــذار  فــوالد  کارخانــه 
ــت  ــد؟! دول ــی آی ــش م ــکلی پی مش
ــک  ــه ی ــد آب را ب ــان بخواه ــر زم ه
کارخانــه تخصیــص بدهــد ایــن کار را 
ــه راحتــی انجــام مــي دهــد. چــرا  ب
ــت  ــه حفــر و انتقــال آب دول ملــت ب

ــد؟ ــادی ندارن انتق
چــون مــردم نمــي داننــد؛ مطلــع نیســتند؛ 
دیــر خبــردار مــي شــوند. تــا وقتــي بحــث 
وام دادن بــراي سیســتم هــاي آبیــاري 
ــند  ــن س ــت زمی ــي دانس ــي نم ــود کس نب

ــا  ــد. ی ــده ان ــه ش ــد؛ االن متوج ــي خواه م
فــرض کنیــد در مــورد پروانــه هــا تــا قبــل 
ــود  ــه نب ــي متوج ــا کس ــث کنتوره از بح
ــه  ــه؛ هم ــي چ ــال یعن ــاعت در س 400 س
داشــتند هرچــه آب در چــاه بــود مــي 
کشــیدند. قبــال ً فــرق پروانــه هــا مشــخص 
ــا مقــدار  نبــود؛ مثــاًل دو چــاه کنــار هــم ب
اراضــي مشــابه، یــک پروانــه 12 لیتــري بــا 
400 ســاعت، دیگــری 60 لیتــري بــا 7000 
ســاعت. زمانــي کــه همــه بخواهنــد طبــق 
ــت  ــت وضعی ــد آن وق ــرف کنن ــه مص پروان

ــوم مــي شــود. معل
 امــکان ایــن نیســت کــه بتوانند 
ــدن آب  ــا خری ــان را ب ــود آبش کمب

ــران کننــد؟  جب
ــازار خریــد و فــروش  فعــاًل کــه در مــورد ب

ــوم نیســت.  آب چیــزي معل
جریــان  در  اســتانداري  االن   
اتفاقــات هســت؟ یــا در جریــان 
ــه در  ــا آب ک ــط ب ــاي مرتب ــرح ه ط
شــهرهایي مثــل نیشــابور انجــام مــي 

ــد؟ ــی گیرن ــرار م ــوند، ق ش
در مــورد مســئله آب مــن واقعــاً نمــي دانــم 
بقیــه جاهــا بــه انــدازه منطقــه مــا پیچیــده 
اســت یــا نــه. اینجــا واقعــاً پیچیــده اســت. 
چــاه هــا هیــچ کــدام از نظــر مقــدار پروانــه، 
تعــداد مالــک و ســطح درآمــد ماننــد هــم 

نیســتند.
 مقصر این مسائل چه کسي است؟ 

ــد  ــي توان ــت نم ــر دول ــي دیگ ــت! ول دول
وضعیــت را اصــالح کنــد. بیایــد چــه بگوید؟ 
ــتضعفین  ــت از مس ــم حمای ــه اس ــد ب بگوی
چــاه دادم؛ ولــي پروانــه نــدادم. بگویــد 
تــازه همیــن مقــداري را هــم کــه دادم مــي 

ــم؟ خواهــم کــم کن
 آیا خرید آب کمکي مي کند؟

ایــن گروهــي کــه مــن از آنهــا حــرف مــي 
ــازار آب  ــد. فــرض کنیــد ب ــول ندارن ــم پ زن
ــم آزاد  ــال آب ه ــود، انتق ــت ش ــم درس ه
ــراي چاهــي کــه 300 مالــک دارد  شــود. ب
ــد؛  ــي کن ــي اســتفاده م ــر قانون و از آب غی
ــي در بیــارود  ــدارد کــه پول تولیــدي هــم ن
و آب بخــرد. اینجاســت کــه دعــوا راه مــي 
ــراي  ــد. ب ــي آی ــش م ــمني پی ــد، دش افت
ــش  ــت کاه ــه دول ــت ک ــم هس ــن ه همی
ــرار  ــون ق ــد. چ ــي کن ــرا نم ــه را اج پروان
ــه  ــاً هم ــال حتم ــن  امس ــود اول فروردی ب
کنتورهــا کــه بــا پولــي کــه از خــود مــردم 
گرفتــه انــد نصــب شــود. هنــوز هیــچ 
ــاي  ــتان ه ــاید در اس ــاده. ش ــي نیفت اتفاق
دیگــر پیچیدگــي کــه در ایــن اســتان باشــد 

ــد. ــته باش ــود نداش وج
ــده،  ــش آم ــه پی ــي ک ــا وضع  ب
ــراي  ــتر ب ــر بیش ــما خط ــر ش از نظ

ــکان؟ ــا مال ــت ی ــت اس دول
ــن  ــیب را در ای ــترین آس ــه بیش ــي ک کس
ــک اســت.  ــد خــرده مال ــي بین ــت م وضعی

 عواقب دیگري ندارد؟
ــي  ــي راه م ــواي اجتماع ــک دع ــرده مال خ
ــه  ــت نســبت ب ــم دول ــاز ه ــي ب ــدازد. ول ان
خــرده مالکــي کــه همــه چیــزش را از 
ــده  ــد. عم ــي کن ــرري نم ــت داده ض دس
مالــک هــا هــم کــه اکثــراً اینجــا نیســتند. 
ــن اســت  ــم ای ــه در اقتصــاد داری ــي ک بحث
کــه زمیــن نهــادي متفــاوت از کــود و ســم 
و بــذر اســت. زمیــن عــالوه بــر نهــاد تولید، 
بســتري بــراي زندگــي گیــاه اســت. در ایــن 
حالــت هــم خــرده مالــک بســتر زندگیــش 
ــه  ــي ک ــرده مالک ــد. خ ــت مي ده را از دس
ــدارد،  ــش ن ــري در زندگی ــز دیگ ــچ چی هی
همــه چیــزش را از دســت مــي دهــد. بــراي 
دولــت فقــط امنیــت از بیــن مــي رود. 
عمــده مالــک هــم بــا از دســت دادن امنیت 
تولیــدش بــه خطــر مــي افتــد، ولــي ضــرر 

ــک اســت. ــي متوجــه خــرده مال اصل
ــه  ــت پذیرفت ــما دول ــر ش ــه نظ  ب
اســت کــه کشــاورزان مشــکل دارنــد؟

ــت عمــق مســئله آب را  ــه نظــر مــن دول ب
درك نکــرده اســت. در حــال حاضــر منطقه 
ــت را در  ــن وضعی ــنجان بدتری ــار و رفس ان
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کشــور دارنــد.  هرکــس بخواهــد در مــورد 
ــیراز  ــران و ش ــگاه ته ــد از دانش آب کار کن
ــر  ــکده تدبی ــد. اندیش ــي آی ــا م ــه اینج ب
ــئله  ــا مس ــد، ام ــي کن ــا کار م ــا اینج آب ب
ــه  ــا ب ــت. م ــي نیس ــم آب ــن ک ــر م ــه نظ ب
انــدازه افــراد محــدودي کــه اینجــا زندگــي 
مــي کننــد، آب داریــم. مشــکل آب از نبــود 
سیاســت واحــد و پیچیدگــي مســئله اســت 
و کســي هــم نیســت بیایــد مســائل را بــاز 
ــد کــس دیگــري  کنــد. مــردم انتظــار دارن
ــي  ــد. کس ــل کن ــان را ح ــد مشکالتش بیای
هــم نیســت کــه بیایــد مشکالتشــان را 

حــل کنــد.
 چــه طــور مــي شــود کــه 
ــد  ــه بای ــوند ک ــه ش ــان متوج خودش

مشکلشــان را حــل کننــد؟
ــي  ــه م ــد متوج ــام ش ــت آب تم ــر وق ه
شــوند! دولــت هــم مــي دانــد مســئله 
پیچیــده اســت بــراي همیــن دســت نمــي 
فرمانــداري جلســه  پاییــز 95 در  زنــد. 
ــا؛ همــه  ــراي خاموشــي چــاه ه داشــتیم ب
مســئوالن قســم مــي خوردنــد کــه در اول 
فروردیــن مــاه کنتورهــا کار خواهنــد کــرد. 
ــت؛  ــي نیس ــئله فن ــن االن مس ــر م ــه نظ ب
ــد  ــي کنن ــرأت نم ــا ج ــي اســت. آنه اجرای

کنتورهــا را راه بیاندازنــد.
کســي  دارد  امــکان  چطــور   
ــک  ــردا مال ــما ف ــد ش ــد و بگوی بیای
ــه  ــتید، پروان ــان نیس ــف زمینت نص
ــه  ــت. چ ــکل اس ــن ش ــه همی ــم ب ه
ــه  ــش پروان ــه کاه ــن قضی ــور ای ط

ــود؟ ــي ش ــوب م ــي محس قانون
بــراي  اســت.  همیــن  مســئله  دقیقــاً 
همیــن مــي گویــم تشــکل هــا بایــد 
ــد. در حــال حاضــر، موسســه  شــکل بگیرن

ــر آب  ــکده تدبی ــته و اندیش ــات پس تحقیق
در  مشــارکتي  مدیریــت  پــروژه  ایــران، 
مناطــق مختلــف تشــکیل جلســه مــي 
ــادي  ــات زی ــر هســتند. اتفاق ــد و پیگی دهن
در ســطح کالن مــي اُفتــد. تشــکل هــا 
شــکل مــي گیرنــد، ولــي در روســتاها 
ــه  ــا ب ــه م ــي ک ــر نوبت ــت. ه ــري نیس خب
ــاد هــاي  ــم از نه ســراغ روســتاها مــي روی
مختلــف مثــل بســیج، شــوراهاي اســالمي، 
هیــأت امنــاي مســاجد و... درخواســت مــي 
کنیــم کــه تشــکیل جلســه بدهنــد. یکــي از 
مســائلي کــه بررســي مــي کنیــم آن اســت 
کــه کــدام گــروه مــردم را بهتــر جمــع مــي 
ــدام  ــر ک ــرف ه ــه از ط ــي ک ــد. مردم کنن
ــه  ــوند چ ــي ش ــوت م ــا دع ــن نهاده از ای
ــد. اطالعــات مــردم در  ــي دارن ویژگــي های
ــت. در  ــم اس ــي ک ــا خیل ــکل ه ــورد تش م
روســتاها کســي خانــه کشــاورز یــا انجمــن 

پســته را نمــي شناســد. بــاالي 70 درصــد 
از کشــاورزان اطالعــات خــود را از کشــاورز 
ــا  ــچ ارتباطــي ب ــد و هی دیگــري مــي گیرن
کالس هــاي ترویــج جهــاد، مراکــز خدمــات 
ــل کالس  کشــاورزي، بخــش تخصصــي مث

ــد. ــي ندارن ــای ابطح ــاي آق ه
 عامل این ناآگاهي چیست؟

یــک تشــکلي در مــورد آب بــران مــي 
خواســت تشــکیل جلســه بدهــد، از کرمــان 
پیگیــر بودنــد؛ در جلســه اي کــه مــن 
ــا  ــه اعض ــد چگون ــوال ش ــدم س ــوت ش دع
را مشــخص کنیــم. مــا اســامي کشــاورزان 
ــا 20  ــي ت ــاورز 20 قصب ــم؛ از کش را دادی
ــأت  ــه هی ــم دادم ک ــاري. پیشــنهاد ه هکت
کشــاورزان  ایــن  میــان  از  را  موســس 
ــکیل  ــي تش ــان دولت ــد. آقای ــاب کنی انتخ
جلســه دادنــد و درنهایــت گفتنــد اگــر ایــن 
طــور انتخــاب کنیــم کــه دیگــر مــا انتخاب 
نمــي شــویم. ســاده بگویــم تمایلــي ندارنــد 

ــد. ــردم بیافت ــت م کار دس
ــي  ــه م ــا ک ــر ج ــي از کشــاورزان را ه خیل
رویــم، مــي بینیــم هســتند. آدم هــای 
ــتند؛  ــم نیس ــاورز ه ــه کش ــي ک سرشناس
دالل انــد. تعاونــي تولیــد مــي رویــم، 
مدیرعامــل انــد. شــورا مــي رویــم، رئیــس 
ــد. در  ــس ان ــیج رئی ــتند. در بس ــورا هس ش
ــتند. در  ــا هس ــأت امن ــس هی ــجد رئی مس
ــرود  ــد از دستشــان در ب ــع نگذاشــته ان واق
و جایــي دســت مــردم بیافتــد. مــردم 
ــي  ــت ب ــود و دول ــاي موج ــکل  ه ــه تش ب
ــه  ــن اســت ک ــن ای ــد. پیشــنهاد م اعتمادن
ــد.  ــته باش ــده داش ــک نماین ــاه ی ــر چ ه
ــند  ــاه بشناس ــکان چ ــه مال ــده اي ک نماین
ــرش  ــد تغیی ــتند بتوانن ــع خواس ــر موق و ه
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ــي  ــا م ــاه موتوره ــده چ ــا نماین ــد. ب دهن
ــاورز 20  ــه کش ــاخت ک ــکلي س ــوان تش ت
قصبــي هــم احســاس کنــد حرفــش را مــي 

ــد. فهمن
 از نظــر شــما ایــن تشــکل چــه 

ویژگــي بایــد داشــته باشــد؟
ــود  ــه وج ــد ب ــکل جدی ــم تش ــد نداری قص
ــال  ــه در ح ــکل ک ــن 5 تش ــم. همی بیاوری
ــده  ــوند و نماین ــال ش ــتند فع ــر هس حاض
بدهنــد. تشــکل هایــي مثــل هیــأت امنــاي 
ــوراهاي  ــیج، ش ــا، بس ــي ه ــجد، تعاون مس
موتورهــا.  چــاه  نماینــدگان  و  اســالمي 
نماینــدگان تشــکل هــا از وزارت کشــور 
ــات  ــم تصمیم ــت ه ــد و دول ــوز بگیرن مج
ــه تصمیــم  ســطح روســتا را منــوط کنــد ب
ایــن تشــکل هــا. مثــاًل اگــر قــرار اســت در 
ــه شــود از دروازه  ــورد آب تصیمــي گرفت م
ایــن تشــکل بگــذرد. ایــن تشــکل در بــازي 
ــه  ــن نکت ــه ای ــد. همیش ــاي اداري نیافت ه
ــراي  ــما ب ــم ش ــي گوی ــاورزان م ــه کش را ب
ــدي  ــک متص ــتید ی ــي مي توانس ــر چاه ه
انتخــاب کنیــد. متصــدي یــا بــه قــول 
ــن چــاه  ــل و ای ــر عام بعضــي مناطــق مدی
ــد؛ از  ــد مي چرخن ــه دارن ــت ک ــا سالهاس ه
مــردم پــول مــي گیرنــد. تصــور کنیــد اگــر 
ــت متصــدي چــاه هــا را انتخــاب مــي  دول
کــرد؛ شــما یــک روز هــم نمــي توانســتید 

ــد. ــا را نگــه داری ــن چــاه ه ای
ــد،  ــي کردی ــا را شــما معرف ــن متصدي ه ای
انتخــاب کردیــد و هــر وقــت هــم ناراضــي 
بودیــد عــوض مــي کنیــد. تشــکل  هــا هــم 
بایــد ایــن چنین باشــند. االن تعاونــي تولید 
ــد. ســم  ــه چــه درد مــي خورن را ببینیــد ب
و کــود مــي فروشــند؛ ایــن کار را کــه هــر 
ــرا رأي  ــس چ ــد. پ ــد بکن ــي توان ــي م کس
ــم.  ــاب کردی ــره انتخ ــأت مدی ــم و هی دادی
ــاي  ــي کاره ــا خیل ــي ه ــود تعاون ــرار ب ق
ــن  ــي ای ــد، ول ــده بگیرن ــه عه ــاد را ب جه

ــن نشــد. چنی
ــه آن  ــا ب ــکل ه ــي از تش ــه خیل دردي ک
ــدن  ــمي ش ــوند. درد رس ــي ش ــار م گرفت
ــم  ــد بگذاری ــت. نبای ــدن اس ــزي ش و فانت
تشــکل هــا بــه چنیــن دردي گرفتــار 

ــوند. ش
 مدتــي پیــش در نشــریه اقتصاد 
ــود از  کرمــان مطلبــي چــاپ شــده ب
میزگــردي بــا حضــور آقایــان جــالل 
ــا  ــر؛ مطلبــي ب ــور، مرعشــي و باهن پ
ــع.  ــود مناب ــاي کمب ــوان درس ه عن
آقایــان متفــق القــول بودنــد کــه مــا 

روزي رونــاس مــي کاشــتیم، رونــاس
ــه  ــتیم، پنب ــه کاش ــد. پنب ــام ش تم
تمــام شــد؛ پســته کاشــتیم، پســته

تمــام شــود مــي رویــم ســراغ 
ــر آن  ــي. اگ ــاي صنعت ــدن و کاره مع
ــر ــات. نظ ــداد، خدم ــواب ن ــم ج ه

شما در مورد این ایده چیست؟
بــراي تعریــف فعالیــت در یک منطقــه، تنها 

ــت.  ــادي اس ــث اقتص ــائل بح ــي از مس یک
وقتــي بخواهیــم ایــن فعالیــت یــا محصــول 
را در ســطح بــازار عرضــه کنیــم بــه مزیــت 
نســبي آن نــگاه مي کنیــم؛ فاکتورهــاي 
دیگــري هــم وجــود دارد. فاکتورهــاي 
ــرف آن.  ــد و مص ــودن تولی ــتراتژیک ب اس
ــت.  ــتراتژیک اس ــول اس ــن محص آب اولی
ــائل  ــه مس ــد بقی ــوردن نباش ــر آب خ اگ
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بــي معنــي مــي شــوند. آشــامیدن منفعــت 
اقتصــادي نــدارد، ولــي در اولویــت اســت. 
بــراي همیــن در بحــث آب حفــظ منابــع 

ــن مســئله اســت. مهمتری
ــت  ــدي آگاه صحب ــاي مه ــا آق ــار ب یکب
بــر ســر همیــن بــود؛ مــن اســتدالل مــي 
ــد محصــول  ــراي تولی ــه از آب ب کــردم ک
اســتراتژیک ماننــد گنــدم نبایــد اســتفاده 
ــتراتژیک  ــد اس ــي گفتن ــم؛ ایشــان م کنی
ــد اول آب را  ــدارد. بای ــود ن ــر از آب وج ت
حفــظ کنیــم بعــد بــه بقیــه مســائل فکــر 
ــري  ــائل دیگ ــن، مس ــار ای ــم. درکن کنی
ــرت.  ــتغال و مهاج ــل اش ــت مث ــم هس ه

ــم،  ــا را مقایســه مــي کنی وقتــي فاکتوره
ــک  ــي شــویم ممکــن اســت ی متوجــه م
بــه  ولــي  نباشــد،  اقتصــادي  فاکتــور 
ــته  ــت داش ــي اهمی ــتغال زای ــاظ اش لح
ــه  ــته در مقایس ــد پس ــاید تولی ــد. ش باش
بــا یــک کار خدماتــي مقــرون بــه صرفــه 
نباشــد، امــا از نظــر افــرادي کــه در ایــن 
تولیــد مشــغول بــه کار مــي شــوند، زیــاد 
ــود کاري  ــي ش ــدت م ــد م ــد. در بلن باش
ــروي کار  ــدت نی ــاه م ــي در کوت ــرد، ول ک
کشــاورزي را نمــي تــوان بــه صنعــت داد. 
ــاد  ــت ایج ــب صنع ــاي 70 ت ــال  ه در س
ــه هــا رهــا  شــد، ولــي بعــد همــه کارخان

کنیــم،  کاري  بخواهیــم  اگــر  شــدند. 
ــظ  ــم. حف ــر کنی ــد فک ــدت بای ــد م بلن
منابــع آب بســیار اهمیــت دارد. در کوتــاه 
ــن  ــت را جایگزی ــوان صنع ــي ت ــدت نم م
کشــاورزي کــرد و ایــن مســئله را بســیار 
ــن  ــي هــا االن ای ســاده تلقــی کــرد. خیل
ــا  ــد چــاه ه ــه بیایی ــد ک طــرح را مي دهن
را از کشــاورزان بخریــم و ازشــان بخواهیم 
شــوند؛  دیگــري  کار  و  کســب  وارد 
درحالــي کــه ایــن اتفــاق نمــي اُفتــد. اگــر 
ــام  ــت تم ــول مل ــد پ ــاق رخ ده ــن اتف ای
ــراي  مــي شــود و کســب و کار دیگــري ب

ــد! ــد ش ــاد نخواه ــاورز ایج کش












