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مــن هــم بــه نظــر خــودم کوتاهــی کــرده ام و 
وقــت نگذاشــته ام! همــه کوتاهــی کــرده ایــم! 
قــرار نیســت یــک نفــر بتوانــد همــه کارهــا را 
ــور  ــن جمــالت را ســعید علیپ انجــام دهــد. ای
مقــدم، کارشــناس کشــاورزی و کارشــناس 
ــور  ــه حض ــد از تجرب ــتری بع ــمی دادگس رس
دو ســاله اش در هیــأت امنــای انجمــن پســته 
ایــران مــی گویــد. در حــال حاضــر علیپــور در 
مجموعــه تحــت مدیریتــش بــه ارائــه خدمــات 
فنــي و مهندســي از قبیــل آزمایشــگاه آب 
و خــاک و توزیــع نهــاده هــاي کشــاورزي 
ــه  ــا وی ب ــا ب ــر آن شــدیم ت مشــغول اســت. ب
گفتگــو بنشــینیم تــا بــا دیــدگاه  هــا و تجربــه 
هــای ایشــان در مــورد انجمــن و فعالیــت 

ــویم.  ــنا ش ــی آش انجمن
بــا  چگونــه  علیپــور،  جنــاب   

شــدید؟ آشــنا  انجمــن 
ــی از  ــم و یک ــی شناس ــن را م ــاز انجم از دیرب
فعالیــت هــای جانبــی کــه همیشــه داشــته ام 
ایــن بــوده کــه جــزو تشــکل هــای غیردولتــی 
)NGO( بــوده ام، از جملــه انجمــن کار آفرینان 
مهندســی  نظــام  ســازمان  و  رفســنجان 
کشــاورزی. از گذشــته یکــی از انجمــن هایــی 
کــه بــه آن خیلــی عالقــه داشــته ام و بــا 
ــران  ــته ای ــن پس ــرده ام انجم ــکاری ک آن هم
بــوده اســت. بــا توجــه بــه نگاهــی کــه بخــش 
خصوصــی و بخصــوص انجمــن هــای تخصصــی 
و تــک محصولــی دارنــد، مــی تواننــد در 
حــوزه هــای مختلــف کمــک کننــد و موجــب 
ــره  ــش به اثربخشــی بخــش خصوصــی و افزای
ــی  ــر م ــوند. فک ــا ش ــوزه ه ــه ح وری در هم
کنــم انجمــن پســته ایــران یکــی از بزرگتریــن 
و مهمتریــن انجمــن هایــی اســت کــه توانســته 
ــرد  ــرش و رویک ــر نگ ــی روی تغیی ــر خوب تأثی
بهــره وری در پســته داشــته باشــد. قبــاًل مــن 
عضــو انجمــن بــوده ام و در دوره جدیــد عضــو 
هیــأت امنــا و در بخــش خدمــات هســتم 
ــت  ــا در خدم ــد ت ــب ش ــار نصی ــن افتخ و ای

ــیم. ــن باش انجم
 فعالیــت شــما در مجموعــه انجمــن 

پســته و هیــأت امنــا چــه بــوده اســت؟
ــره  ــث زنجی ــن در بح ــه انجم ــی ک ــا نگاه ب
ــا  ــد ت ــته از تولی ــی پس ــول غذای ارزش محص
صــادرات داشــت، روزی کــه وارد هیــأت امنــای 
انجمــن شــدم در بخــِش خدمــات ایــن زنجیــره 
ــات  ــات شــامل خدم ــن خدم ــم؛ ای ــرار گرفت ق

ــا  ــود. ب ــی ش ــاده ای م ــی و نه ــی مهندس فن
توجــه بــه اینکــه اســتان مــا بیشــترین ســطح 
ــاق دادن  ــرای انطب زیرکشــت پســته را دارد، ب
نــگاه انجمــن در حــوزه مهندســی کــردن 
تولیــد ســعی کــردم کــه بــه ایــن بخــش ورود 
ــوده  ــن ب ــر ای ــعی ب ــتا س ــن راس ــم. در ای کن
ــره وری و  ــات و به ــوزه خدم ــت ح ــه اهمی ک
مهندســی کــردن تولیــد را بــه انجمــن گوشــزد 
ــط  ــن فق ــگاه انجم ــته ن ــون از گذش ــم. چ کن
نــگاه بــه بخــش تولیــد و صــادرات بــود و 
ایــن حلقــۀ واســط مفقــود بــود. االن بــا توجــه 
ــه  ــده توج ــود آم ــه وج ــه ب ــکالتی ک ــه مش ب
ــردن  ــاال ب ــن حــوزه در جهــت ب ــه ای بیشــتر ب
عملکــرد و کاهــش هزینــه، ضــروری بــه نظــر 
مــی رســد. بنابرایــن بــا ایــن نــگاه کــه بتوانیــم 
ــات و  ــش خدم ــه بخ ــد ب ــرد جدی ــک رویک ی
فنــی و مهندســی ایجــاد کنیــم، ورود کردیــم. 
ــم کــه بگویــم انجمــن پســته در  الزم مــی دان
ــت،  ــوده اس ــق ب ــی موف ــادرات خیل ــوزه ص ح
ــات  ــد و خدم ــوزه تولی ــفانه در ح ــی متأس ول

ــی  ــذارد و حت ــته را بگ ــر شایس ــته تأثی نتوانس
ــش  ــا افزای ــوزه ه ــن ح ــو را در ای ــذب عض ج
انجمــن  در  کــه  کشــاورزانی  اکثــر  دهــد. 
هســتند خودشــان صــادر کننــده هــم هســتند 
ــم  ــی کن ــر م ــد. فک ــوده ان ــم ب ــق ه ــه موف ک
ــه تکمیــل زنجیــره ارزش تولیــد  ــژه ب ــگاه وی ن
ــی  ــد خیل ــی توانن ــی م ــته و ارزش آفرین پس
کمــک کننــده باشــد تــا انجمــن موفــق شــود. 
 دلیــل اینکــه مــی گوییــد انجمــن 
ــد و  ــذب کن ــاورزان را ج ــته کش نتوانس
ــه  ــد را چ ــق باش ــد موف ــش تولی در بخ

مــی دانیــد؟ 
ــب کســانی کــه وارد  مــن فکــر مــی کنــم غال
انجمــن هــا مــی شــوند افــرادی هســتند کــه 
منافــع جمعــی و گروهــی را بــر منافع شــخصی 
ترجیــح مــی دهنــد و آنچــه از دســتیابی 
ــه  ــود ب ــی ش ــل م ــی حاص ــع جمع ــه مناف ب
اشــخاص هــم مــی رســد. در حــوزه صــادرات 
چــون جمــع کوچــک تــری بــوده انــد، باعــث 
بــه  انجمــن  اثرگــذاری  شــده اســت کــه 
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ــوزه  ــن ح ــا در ای ــذاری ه ــت گ ــل سیاس دلی
بیشــتر بــه چشــم بیایــد. امــا در بخــش 
ــادی  ــکالت زی ــد مش ــاورزی و تولی ــای کش ه
ــی  ــتر حاکمیت ــوارد بیش ــن م ــود دارد و ای وج
ــا  ــن انجمــن نتوانســته در آنه هســتند، بنابرای
تأثیــر بیشــتر و مناســب تــری بگــذارد؛ ماننــد 
مشــکل آب، بخــش نهــاده هــا، آمــوزش و 
ــک،  ــرده مال ــاورزان خ ــدی کش ــا توانمن ارتق
ــن  ــه ای ــی ک ــی. از آنجای ــرده مالک ــکل خ مش
مــوارد جــزو بحــث هــای حاکمیتــی هســتند، 
انجمــن نتوانســته خیلــی موفــق باشــد؛ چــون 
انجمــن منابعــی نداشــته، بــه ایــن مــوارد ورود 
نکــرده و اگــر ورود هــم کــرده بــه چشــم 
ــتر  ــه بس ــاز ب ــا نی ــه اینه ــت. هم ــده اس نیام
دارد. مــن معتقــدم زمانــی فعالیــت هــای 
انجمــن مــی توانــد اثرگــذار باشــد کــه خــرده 
مالکیــن هــم خــود را عضــوی از انجمــن 
بداننــد. وقتــی خــرده مالکیــن در انجمــن 
ــوی  ــاً شــکل و ب ــند، قطع ــته باش حضــور داش
انجمــن متفــاوت خواهــد شــد و ایــن موضــوع 
بــه رشــد و بالندگــی انجمــن کمــک می کنــد. 
بنابرایــن انجمــن بایــد بتوانــد بــه بحــث خــرده 
مالکــی ورود کنــد و نــه تنهــا بــه دنبــال حــل 
ــد  ــه بای ــد، بلک ــت باش ــکل مالکی ــردن مش ک
بتوانــد مشــکل عملکــرد را حــل کنــد. از ســال 
۱343 بحــث شــرکت هــای ســهامی زراعــی و 
ــای  ــگاه ه ــتایی مطــرح شــد و ن ــی روس تعاون
ــاد  ــی ایج ــع اراض ــت تجمی ــی در جه مختلف
ــا  ــد. م ــق نبودن ــدام موف ــچ ک ــا هی ــد؛ ام ش
ــی را  ــد و متفاوت ــر جدی ــگاه و طــرز فک ــر ن اگ
بیاوریــم کــه مســأله خــرده مالکــی یــا مشــکل 
ــد  ــی توان ــد، م ــل کن ــات را ح ــش خدم بخ
روی عملکــرد خیلــی اثــر بگــذارد. بایــد کاری 
کنیــم کــه عملکــرد کشــاورز از 700 کیلوگــرم 
در هکتــار بــه حداقــل 3 تــن در هکتــار برســد. 
بنابرایــن انجمــن بایــد یــک رویکــرد و چشــم 
انــداز در این مســیر داشــته باشــد. اگــر بتوانیم 
حضــور بخــش هــای خصوصــی از قبیــل 
ــه نحــوی حضــور  حضــور انجمــن در دنیــا و ب
شــرکت هــای وابســته و حضــور کشــاورزان را 
پررنــگ تــر کنیــم، بهتــر اســت. انجمــن بایــد 
ــک  ــک ت ــا ت ــه ه ــن حلق ــه ای ــه هم ــد ب بتوان
ورود کنــد. مــن زمانــی انجمــن را موفــق مــی 
دانــم کــه تــک تــک کشــاورزان خــرده مالــک 
ــن  ــدر انجم ــند و آنق ــن باش ــو انجم ــم عض ه
بــه هــر نحــوی برایشــان اثربخــش باشــد 
ــن را  ــت از انجم ــرای حمای ــان ب ــه حضورش ک
ــراد  ــری از اف ــط یکس ــه فق ــه اینک ــم؛ ن ببینی
خــاص حضــور داشــته باشــند. بســتر ســازی 
و ایجــاد فضــا بــرای رشــد ضــروری اســت تــا 
ــاورز  ــوند؛ از کش ــع ش ــوی منتف ــه نح ــه ب هم

ــا صادرکننــده کــه در  ــه ت ــک گرفت خــرده مال
ــه اســت.   ــرار گرفت ــد ق ــره تولی ــای زنجی انته

ــه  ــن ب ــد انجم ــی فرمایی ــه م  اینک
دلیــل مســائل حاکمیتــی در بخــش 
تولیــد موفــق نبــوده اســت، منظورتــان 

ــور؟ ــا کش ــت ی ــن اس ــت انجم حاکمی
ــای  ــت ه ــت و دخال ــت دول ــورم حاکمی منظ
آن اســت. مــن نگفتــم انجمــن موفــق نبــوده، 
بلکــه اثرگــذاری قابــل توجهــی نداشــته اســت. 
انجمــن خیلــی کارهــا انجــام داده و بــرای 
ارتقــا تولیــد هــم زیــاد فعالیــت کــرده اســت؛ 
ــرده و  ــزار ک ــی برگ ــای آموزش ــن توره انجم
ــا افــراد  ــگاه متفاوتــی ایجــاد کــرده اســت، ب ن
موفــق در حــوزه تولیــد صحبــت کــرده اســت. 
ــی  ــش های ــم آن چال ــم بگوی ــی خواه ــی م ول
کــه مــا در حــوزه تولیــد داریــم ماننــد بحــران 
ــت  ــت اس ــر دول ــت تأثی ــال آب تح آب و انتق
ــن مباحــث  ــه ای ــه انجمــن ب ــم ک ــاز داری و نی
ــور  ــی حض ــد؛ یعن ــر ورود کن ــوی ت ــی ق خیل
ــاق در  ــن اتف ــد؛ ای ــته باش ــری داش ــگ ت پررن

ــاده اســت. ــن نیفت انجم
 دســتیابی بــه ایــن هــدف نیازمنــد 

؟    چیست
ــود را  ــری خ ــه گ ــد مطالب ــد بتوان ــن بای انجم
ــه اســت  ــر انجــام دهــد. چگون خیلــی قــوی ت
ــک  ــق ی ــک کشــور خارجــی از طری ــه در ی ک
برنامــه تلویزیونــی روی تفکــر رئیــس جمهــور 
اثــر مــی گذارنــد؟ مــا خیلــی در انجمــن 
محافظــه کاری کــرده ایــم؛ بنابرایــن بایــد 
بتوانیــم مطالبــه گــری را تقویــت کنیــم و 
آنچــه کــه حــق کشــاورز اســت، گرفتــه شــود. 
ــن  ــد قوانی ــاز باش ــر نی ــن راه اگ ــی در ای حت
ــوزه  ــن در ح ــم. در انجم ــوض کنی ــم ع را ه
صــادرات شــاید تــا حــدی ایــن کارهــا انجــام 
شــده، امــا در حــوزه تولیــد کاری صــورت 
ــتأصل  ــاً مس ــاورزان واقع ــت. کش ــه اس نگرفت
هســتند و بــا مشــکالت زیــادی دســت و پنجــه 
ــک  ــک ت ــد در ت ــد. انجمــن بای ــی کنن ــرم م ن
ــد پســته راهــکار  ــه تولی ــوط ب ــات مرب موضوع
ارائــه دهــد. نیــازی هــم نیســت انجمــن رأســاً 
ــه  ــد، بلک ــن مشــکالت ورود کن ــرای حــل ای ب
ــای  ــرکت ه ــه ش ــد ب ــا بای ــن کاره ــام ای انج
ــن  ــن راه انجم ــود. در ای خصوصــی محــول ش
بایــد بــه عنــوان یــک اتــاق فکــر ارائــه طریــق 
کنــد. همیــن کارهــا را مــا در ســازمان نظــام 
مهندســی کــرده ایــم؛ ابتــدا مــی گفتنــد 
کــه کارشناســان بــی ســواد هســتند، امــا 
ــت  ــده اس ــاد ش ــر ایج ــن تفک ــون ای ــم اکن ه
ــی  ــد، م ــه کارشناســان فضــا بدهن ــر ب ــه اگ ک
تواننــد خیلــی خــوب عمــل کننــد؛ شــاید در 
ــد از گذشــت 5  ــال اول خــوب نباشــند؛ بع س

ســال مــا کارشناســانی داریــم کــه متخصــص 
هســتند در بخــش هــای مختلــف از قبیــل دام، 
گلخانــه و پســته و حرفــی بــرای گفتــن دارنــد. 
ــه آن  ــن ب ــه انجم ــی ک ــکات مهم ــی از ن یک
ــی  ــرد و حت ــک بگی ــد کم ــرده و بای ورود نک
مــی توانــد از افــرادی کــه تأثیرگــذار هســتند 
و از ایــن صنعــت منتفــع مــی شــوند اســتفاده 
کنــد، بخــش تحقیقــات اســت. مــا در بخــش 
یکــی  هســتیم.  ضعیــف  واقعــاً  تحقیقــات 
از کارهایــی کــه مجموعــه مــا دارد بــه آن 
ــات خصوصــی  ــد، بخــش تحقیق ــی کن ورود م
اســت؛ االن دغدغــه مــا ایــن شــده اســت کــه 
ــی  ــش خصوص ــک بخ ــوان ی ــه عن ــان ب خودم
کار تحقیقاتــی انجــام دهیــم. مــا بایــد حرکتــی 
در ایــن حــوزه بکنیــم، حتــی اگــر ابــزار آن را 

ــویم.  ــق نش ــیم و موف ــته باش نداش
متأســفانه هــم اکنــون حضــور اعضــای هیــأت 
امنــا فقــط در یکســری از جلســات بــرای 
تصویــب بودجــه و برخــی از مســائل کالن 
ــه  ــات ک ــوزه خدم ــی در ح ــت. حت ــوده اس ب
ــا  مــا بودیــم هیــچ کاری از مــا نخواســتند و ی

ــم.  ــان نیامدی ــا خودم ــی م حت
ــوده  ــه ب ــما چ ــدن ش ــل نیام  دلی

ــت؟  اس
شــاید  نبــوده؛  فضــا  شــاید  دانــم؛  نمــی 
نخواســتند؛ شــاید آدم هــا اجــازه ندادنــد؛ 
ــود  ــا وج ــه آنج ــا ک ــی ه ــری الب ــاید یکس ش
ــا  ــه آنج ــرادی ک ــاید اف ــده؛ ش ــث ش دارد باع
حضــور دارنــد و یکســری از خــط و مشــی هــا 

ــد.  ــازه ندادن ــد، اج ــی کنن ــیم م را ترس
درب  کنیــد  مــی  فکــر   شــما 

انجمــن بســته اســت؟ 
نه، نیمه باز است؛ برای همه باز نیست.  

 یعنــی کســی بخواهــد عضــو 
ــد؟ ــی توان ــود، نم ش

نــه کســی کــه عضــو شــده اگــر بخواهــد حرف 
ــه  ــا اینگون ــه آدم ه ــد. هم ــی توان ــد، نم بزن
نیســتند کــه درب را بــاز کنند و بیاینــد داخل، 
بلکــه بایــد دعــوت شــوند. درســت اســت کــه 
مــا عضــو هســتیم و انجمــن بــه عنــوان منــزل 
ــک  ــن ی ــال انجم ــر ح ــه ه ــی ب ــت ول ــا اس م
نفــر بزرگتــری دارد کــه بایــد از کوچــک ترهــا 
بخواهــد کــه حضــور پیــدا کننــد. بایــد اجــازه 
ــه  ــد. ب ــازی کنن ــم ب ــه ه ــه بقی ــود ک داده ش
نظــرم کســانی کــه بــازی گردانــی مــی کننــد، 
بیشــتر انتخــاب مــی کننــد کــه چــه کســانی 

بــازی کننــد و چــه کســانی نکننــد. 
ــالت  ــوان رس ــه عن ــز ب ــه چی  چ

ــت؟  ــما اس ــن ش ــن در ذه انجم
انجمــن  اساســنامه  در  اول  روز  کــه  آنچــه 
آمــده اســت، واضــح و مبرهــن اســت، خیلــی 
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ســاده، اولیــن چشــم انــدازی کــه انجمــن دارد، 
کمــک بــه حفــظ منابــع، توســعه و بهــره وری 
تولیــد پســته اســت؛ یعنــی انجمــن بایــد ارائــۀ 
طریــق کنــد و بســتری مناســب بــرای رشــد و 

بالندگــی در صنعــت پســته ایجــاد کنــد. 
 فکــر مــی کنیــد اعضــا بایــد 
ــتقیم از  ــود مس ــت س ــار دریاف در انتظ

ــند؟ ــن باش ــوی انجم س
ــان  ــچ کدامش ــی هی ــای غیردولت ــن ه کاًل انجم
نفــع شــخصی ایجــاد نمــی کننــد. شــاید از 
طریــق ارتباطــات بتواننــد نفعــی ببرنــد. اگــر نگاه 
ایــن باشــد کــه یــک نفــع جمعــی ایجــاد شــود، 
ــد.  ــد ش ــع خواهن ــته منتف ــت پس ــه در صنع هم
ــرای کل صنعــت پســته  پــس بایــد اول فکــری ب
کنیــم. بنابرایــن بــه صــورت آنــی نمــی تــوان بــه 
ــع  ــر مناف ــرد. اگ ــدا ک ــع دسترســی پی ــن مناف ای
گروهــی و جمعــی مدنظــر باشــد در بلنــد مــدت 
بـُـرد خواهیــم کــرد؛ امــا اگــر هدفمــان اســتفاده از 
یــک رانــت و نفــع شــخصی کوتــاه مــدت باشــد 

ــم شــد. ــه فراموشــی ســپرده خواهی ب
ــه روی  ــت ب ــچ وق ــن هی  درب انجم
هیــچ یــک از تولیدکننــدگان پســته 
بســته نبــوده اســت؛ امــا شــما گفتیــد که 
ــتند.  ــن نیس ــو انجم ــکان عض ــرده مال خ
ــرای  مشــکل چیســت و چــه راهــکاری ب

ــد؟ ــت داری ــش عضوی افزای
باطنــاً خــرده مالــکان در عملکــرد انجمــن 
دیــده شــده انــد، امــا در ظاهــر خروجــی 
ــت. 80  ــا نیس ــوده ی ــا نب ــع آنه ــه نف ــا ب کاره
ــا  ــت، ام ــی اس ــرده مالک ــا خ ــته م ــد پس درص
ــد  چــرا آنهــا اهمیــت اینکــه انجمــن مــی توان
ــد، یکــی  ــه آنهــا کمــک کنــد را نفهمیــده ان ب
از ضعــف هــای انجمــن اســت. یعنــی اهمیــت 
حضــور انجمــن بــرای ســاماندهی وضــع خــرده 
ــرایط  ــاید ش ــت. ش ــده اس ــن درک نش مالکی
ــد  ــت و بای ــخت اس ــا س ــرای آنه ــت ب عضوی
ــده  ــوان نماین ــی ت ــل م ــود. حداق ــهیل ش تس
خــرده مالــکان در هــر منطقــه را انتخــاب کــرد 

ــده شــود.  ــم دی ــا ه ــا مشــکالت آنه ت
 انتقادهــای مســتقیم شــما بــه 

ــت؟ ــن چیس انجم
انجمــن بایــد درب خــود را از حالــت نیمــه بــاز 
ــاز تغییــر دهــد. نــگاه هــا عــوض  بــه حالــت ب
ــود  ــته ش ــراد خواس ــک اف ــک ت ــود و از ت ش
ــد و  ــدا کنن ــور پی ــک دادن حض ــرای کم ــا ب ت
اگــر شــخصی نیامــد دلیــل آن بررســی شــود. 
ــره  ــأت مدی ــو هی ــه عض ــانی ک ــفانه کس متأس
هســتند همیشــه خیــال مــی کننــد کــه 
تفکرشــان درســت اســت و بقیــه اشــتباه مــی 
کننــد و تــا وقتــی کــه ایــن نگــرش را دارنــد، 

ــتند؛  ــود نیس ــرد خ ــر رویک ــه تغیی ــر ب حاض
حاضــر نیســتند بــه ســمت تفکــر جدیــد و نــو 
برونــد و در مقابــل دیگــران جبهــه مــی گیرنــد.   
نکتــه دیگــر اینکــه بایــد شــرایطی فراهم شــود 
کــه اعضــای انجمــن بــا میــل و رغبــت ادامــه 
ــی  ــدی متقاض ــا عالقمن ــد و ب ــکاری دهن هم

عضویــت باشــند.
ــن  ــا انجم ــأت امن ــو هی ــما عض  ش
آن  عملکــرد  وضعیــت  از  و  هســتید 
راضــی نیســتید! فکــر مــی کنیــد 
ــای  ــه ه ــه برنام ــد چ ــا بای ــأت امن هی
انگیزشــی ارائــه دهــد؟ آیــا تغییــری در 
ــرد؟ ــورت بگی ــد ص ــات بای ــه خدم ارائ

انجمــن در چــه  بگویــم  اینکــه مســتقیماً 
ــواردی  ــه م ــد و در چ ــی ورود کن ــوزه های ح
وارد نشــود نمــی توانــم بگویــم. امــا فکــر مــی 
کنــم انجمــن مــی توانــد در جهــت ســاماندهی 
وضعیــت حلقــه زنجیــره بیــن تولیــد، خدمــات 
و تحقیقــات بــا نگاهــی بــی طرفانــه بــه افــراد 

ــد. ــالش کن ــت ت حاضــر در صنع
 فکــر مــی کنیــد چقــدر پتانســیل 
ــود  ــمت وج ــن س ــه ای ــن ب ــرای رفت ب

دارد؟
اگر وجود ندارد باید توسعه پیدا کند.

 هزینــه ایــن کار بایــد از کجــا 
ــود؟   ــن ش تأمی

ــود  ــد، خودبخ ــی را ببینن ــراد، اثربخش ــر اف اگ
ــا  ــه ه ــوند و هزین ــی ش ــذب م ــان ج خودش

ــوند.  ــی ش ــت م پرداخ
 از طریــق عضویــت منظورتــان 

ــت؟ اس
ــد  ــن بای ــا انجم ــت. ام ــق عضوی ــه، از طری بل
ــع درآمــدی هــم داشــته باشــد  یکســری مناب
کــه هیــأت مدیــره تعییــن مــی کنــد؛ ماننــد 
ــک  ــن ی ــی. انجم ــای آموزش ــا و دوره ه توره
ــدم  ــود و ع ــام ش ــد انج ــه بای ــرد دارد ک راهب
ــه  ــود ک ــی ش ــن نم ــل ای ــه دلی ــن بودج تأمی
ــم  ــی توانی ــم. م ــام ندهی ــا را انج ــن کاره ای
ــداز  ــا چشــم ان ــم ام ــر دهی اســتراتژی را تغیی

ــود. ــی ش ــوض نم ــه ع ک
ــال  ــت در ح ــن صنع ــه در ای ــرادی ک ــه اف هم
شــان  صنعــت  نگــران  هســتند،  فعالیــت 
ــک  ــه ی ــی ک ــید زمان ــن باش ــتند و مطمئ هس
متولــی دوســت داشــتنی مــی شــود کــه 
اثربخــش باشــد. ایــن آثــار را کشــاورز در 
عملکــرد باغــش بایــد ببینــد، کســی کــه صــادر 
ــی  ــد و کس ــش ببین ــت در صادرات ــده اس کنن
کــه توزیــع کننــده اســت در خدماتــش ببینــد.   
ــای  ــاق ه ــر و ات ــای دیگ ــن ه ــا انجم ــد ب بای
بازرگانــی همــکاری شــود؛ اتــاق بازرگانــی 

بودجــه خوبــی دارد و مــی توانــد کمــک 
کنــد. متأســفانه مــا در مطالبــه گــری ضعیــف 
هســتیم و در انجمــن اینــکار بــه خوبــی انجــام 
نشــده اســت. اینکــه یــک شــخصی در دولــت 
پیــدا شــود و صــادرات را ممنــوع کنــد، نشــان 
مــی دهــد دولــت خیلــی قــوی اســت. انجمــن 

ــوی شــود.  ــی ق ــد خیل بای
 این قدرت باید از کجا بیاید؟

ــد،  ــی آی ــش م ــردم و اعضای ــدرت از م ــن ق ای
ــد، از اجتمــاع  از پشــتیبانی اعضایــش مــی آی
مــی آیــد. واقعــاً وضعیــت پســته نگــران کننده 
اســت و تولیــد جوابگــوی هزینــه هــا نیســت؛ 
انجمــن بــرای ایــن موضــوع چــه فکــری کــرده 
ــر پســته ای وجــود نداشــته باشــد  اســت؟ اگ
ــاید  ــود. ش ــد ب ــم نخواه ــن پســته ای ه انجم
ــن  ــی م ــت، ول ــام داده اس ــن کاری انج انجم

ــده ام.   خروجــی آن را ندی
هیــأت  انجمــن،  از  منظورتــان   
امنــا، هیــأت مدیــره یــا کادر دبیرخانــه 

ــت؟ اس
ــش  ــن و اعضای ــه انجم ــورم کل مجموع منظ
ــه  ــد هم ــر بتوان ــک نف ــت ی ــرار نیس ــت. ق اس
ــر  ــه نظ ــم ب ــن ه ــد. م ــام ده ــا را انج کاره
ــته  ــت نگذاش ــرده ام و وق ــی ک ــودم کوتاه خ
ــرار  ــن ق ــم. انجم ــرده ای ــی ک ــه کوتاه ام. هم
نیســت کار تحقیقاتــی انجــام دهــد، بلکــه 
بایــد بــه مــن کــه در بخــش خصوصــی هســتم 

ــم.  ــام ده ــکار را انج ــروم این ــا ب ــد ت بگوی
 سخن پایانی شما

خوشــبختانه آدم هــای بزرگــی در انجمــن 
حضــور دارنــد. معتقــدم کــه انجمــن و تشــکل 
هــای خصوصــی کارهایــی مــی تواننــد انجــام 
ــام  ــه انج ــادر ب ــی ق ــچ دولت ــه هی ــد ک دهن
آنهــا نیســت. کار انجمــن تســهیلگری، توســعه 
ــد  ــن بای ــت. انجم ــا اس ــدی ه ــا توانمن و ارتق
ــت  ــا را شناســایی و از خــوب حمای ــش ه چال
ــالع  ــامل اط ــه ش ــد ک ــری کن ــد جلوگی و از ب

ــود.  ــی ش ــوزش م ــانی و آم رس
یــک اصطالحــی وجــود دارد بــه نــام تخریــب 
خــالق؛ بــه ایــن معنــا کــه بــرای کار کــردن در 
یــک حــوزه بایــد فکــر متفــاوت داشــته باشــید 
و تخریــب خــالق انجــام دهیــد. انجمــن بایــد 
ایــن نــگاه را ایجــاد کنــد. همــه مــی ترســند 
ــاد  ــکل ایج ــورد و مش ــم بخ ــاختار به ــن س ای
ــن سیســتم  ــب خــالق در ای ــر تخری ــد. اگ کن
ــر  ــا را تغیی ــی از ذهنیــت ه ایجــاد شــود خیل
ــا  ــوند. م ــی ش ــاخته م ــو س ــد و از ن ــی ده م
نبایــد بــر اســاس داشــته هــای قبلــی حرکــت 
ــه  ــت ب ــوآوری و خالقی ــد ن ــه بای ــم، بلک کنی

خــرج دهیــم. 



چهارمین گردهمایی خانواده پسته ایران 
19 تا 22 دی ماه 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
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کمیتــه  جلســه  پنجمیــن  و  پنجــاه 
ــا هــدف  ــران ب ــی انجمــن پســته ای باغبان
ــده  ــی ش ــش بین ــول پی ــی محص بازبین
ــاه  ــم آذر م ــخ یک ــور در تاری ــته کش پس
ــی،  ــاق بازرگان ــل ات ــاری در مح ــال ج س
صنایــع، معــادن و کشــاورزی کرمــان 
ــن  ــه و همچنی ــای کمیت ــور اعض ــا حض ب
برخــی فــرآوری کننــدگان عضــو انجمــن 

ــد. ــزار ش برگ
کمیتــه باغبانــی انجمــن هــر ســاله پس از 
ســپری شــدن فصــل برداشــت، اقــدام بــه 
ــه منظــور  بازبینــی پیــش بینــی بهــاره ب
حصــول اطمینــان از محقــق شــدن میزان 
محصــول پســته تولیــد شــده مــی کنــد.

ــادل  ــث و تب ــس از بح ــتا پ ــن راس در ای
نظــر اعضــای حاضــر در جلســه و بررســی 
ــد  ــه تولی ــوط ب ــات مرب ــواهد و گزارش ش
پســته از کارگاه هــای فــرآوری، نمایندگان 
ــور،  ــر کش ــن از سراس ــن انجم و معتمدی

ــک  ــته خش ــول پس ــد محص ــزان تولی می
در پوســت بــرای ســال محصولــی جــاری 
ــبت  ــدی نس ــدود 4 درص ــش ح ــا کاه ب
بــه پیــش بینــی  بهــاره،  225 هــزار 
ــن اســاس  ــر ای ــد. ب ــن زده ش ــن تخمی ت
ــان  ــتان کرم ــد پســته در اس ــزان تولی می
۱48 هــزار تــن و میــزان تولیــد در ســایر 
مناطــق پســته خیــز کشــور 77 هــزار تــن 
بــرآورد مــی شــود. ایــن در حالــی اســت 
ــی  ــی مقدمات ــش بین ــات  پی ــه اطالع ک
ــد  ــی از تولی ــران حاک ــته ای ــن پس انجم
ــن پســته خشــک در ســال  ــزار ت 235 ه

ــود.  جــاری ب
ــه، ســایز  ــی کمیت ــزارش نهای براســاس گ
ــه  ــبت ب ــاری نس ــال ج ــا در س ــته ه پس
ســال هــای گذشــته ریزتــر و درصــد 
پســته هــای طبیعــی خنــدان کمتــر 

ــت.  ــده اس ش
میــزان پیــش بینــی تولیــد پســته در 
ــه تفکیــک اســتان  ســال محصولــی 95 ب
هــا و مناطــق مختلــف پســته خیــز 
ــه  ــن ارائ ــدول مت ــان در ج ــتان کرم اس

ــت. ــده اس ش
ــد  ــی تولی ــدول تفکیک ــا ج ــه ب در رابط
ــه  ــد نکت ــر چن ــال ۱396 ذک ــته س پس

ضــروری اســت:
- هــر ســاله مقــداری از پســته تــر صــرف 
ترخــوری بصــورت میــوه تــازه مــی شــود 
کــه در مقادیــر منــدرج در جــدول مقابــل 

منظــور نشــده اســت.
ــری  ــاس آمارگی ــر اس ــوق ب ــرآورد ف - ب
از واحــد هــای فــرآوری و  نمونــه ای 
باغــداران مناطــق مختلــف کشــور راجــع 
بــه  محصــول ســال جاری نســبت بــه 
محصول ســالهای ۱394 و ۱395 بدســت 

ــت.  ــده اس آم
ــزان  ــر می ــاً نمایانگ ــن صرف ــن تخمی - ای
پیــش بینــی کمیســیون باغبانــی انجمــن 
پســته ایــران بــوده و احتمــال خطــا 
نســبت بــه مقــدار واقعــی محصــول ســال 

96 وجــود دارد.
- دبیرخانــه انجمــن پســته ایــران بــا 
اســتقبال از انتقــادات، آمــاده دریافــت 
ــت  ــاالن صنع ــنهادات فع ــرات و پیش نظ
تخمیــن  روش  بهبــود  جهــت  پســته 

محصــول پســته کشــور اســت. 

نی
غبا

با

کاهش پیش بینی اولیه پسته تولیدی کشور
کمیته باغبانی انجمن پسته ایران

پیش بینی منطقه
تولید )تن(

70.000رفسنجان و انار

28.000سیرجان

۱9.000کرمان

20.000زرند

4.500شهربابک

4.000راور

۱.000راین

۱.500سایر

148.000جمع استان کرمان

25.000خراسان رضوی

۱0.000خراسان جنوبی

۱2.000یزد

7.500فارس

3.000سمنان

3.000سیستان و بلوچستان

4.000مرکزی

2.500قزوین

۱.500اصفهان

3.000قم

5.000تهران

500سایر

77.000جمع سایر استان ها
225.000جمع کل کشور
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گرچــه  معتقدنــد  باغــداران  از  بســیاری 
ــی 96- ــال زراع ــال )س ــته امس ــم پس حج

95( نســبت بــه ســال پیــش افزایــش یافتــه، 
امــا برخــی مســائل نظیــر ریــزش هــای اول 
فصــل و پوکــی محصــول باعــث کاهــش 
کیفیــت پســته امســال شــده اســت. از ایــن 
رو بــرای بررســی ویژگــی هــای کمــی و 
ــل  ــال و دالی ــته امس ــول پس ــی محص کیف
ــره  ــه مناظ ــه ب ــا، در ادام ــدن آنه ــد آم پدی
ــاالن و صاحــب  ــن از فع ــد ت و گفتگــوی چن
ــی  ــه م ــداری پرداخت ــه باغ ــران در زمین نظ
ــی  ــر م ــه ذک ــه در ادام ــی ک ــود. مطالب ش
شــود را شــاید نتــوان بــه طــور صــد در صــد 
ــول  ــته کاری و محص ــق پس ــه مناط ــه هم ب
ــب  ــورد اغل ــا در م ــم داد، ام ــدی تعمی تولی

ــت. ــادق اس ــق ص مناط
ــش رو  ــزارش پی ــت در گ ــر اس ــه ذک الزم ب
فاطمــه نظــری عضــو هیــأت مدیــره انجمــن 
پســته ایــران و رئیــس کمیتــه باغبانــی 
ــدار،  ــوان باغ ــه عن ــی ب ــروز زینل ــن، به انجم
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــی مدی ــین رضای حس
شهرســتان رفســنجان، نویــد ارجمنــد و 
حســین مهرابــی از اعضــای هیــأت امنــا 
انجمــن در کارگروهــی ذیــل کمیتــه باغبانــی 
بــه بررســی محصــول امســال از زوایــای 

ــد. ــه ان ــف پرداخت مختل
ــی- امســال در همــه مناطــق پســته  رضای
کاری ایــران، شــاهد نوســانات دمایــی، هجوم 
ــابقه در اردیبهشــت  ــی س ــزش ب ــات و ری آف
ــزان پوکــی  ــن می ــم. هــم چنی ــوده ای ــاه ب م

محصــول امســال، باعــث نارضایتــی باغــداران 
شــده بــود. بــه نظــر مــن همــه ایــن مــوارد 
مــی توانســت تحــت تأثیــر یــک عامــل 

ــوا اســت.  باشــد؛ آن هــم آب و ه
اکثــر بارندگــی هــا دقیقــاً در اوایــل فروردین 
مــاه و زمانــی کــه تلقیــح صــورت مــی گیــرد، 
اتفــاق اُفتــاد. در بحــث نیــاز ســرمایی، شــاهد 
تجربــه ای جدیــد بودیم. در زمســتان امســال 
)ســال زراعــی 96-95( نیــاز ســرمایی خیلــی 
دیــر تأمیــن شــد؛ بــه ایــن معنــی کــه تنهــا 
ــا  ــرمایی ت ــاز س ــاعت از نی ــا 200 س ۱50 ت
آخــر آذرمــاه تأمیــن شــد و ناگهــان هــوا در 
دی مــاه بســیار گــرم شــد. البتــه پــس از آن 
در بهمــن و اســفند مــاه هــوا ســرد شــده و 

تــا حــدی نیــاز ســرمایی رفــع شــد. 
ــش  ــا کاه ــال، ب ــاه امس ــن م در ۱7 فروردی
ــث  ــه باع ــم ک ــه بودی ــی مواج ــای اندک دم
ــول  ــه محص ــدی ب ــی 5 درص ــارت 4 ال خس
ــد.   ــای گل ش ــه ه ــزش جوان ــل ری ــه دلی ب
عــالوه بــر ایــن، از 20 فروردیــن تــا 2 
اردیبهشــت امســال شــاهد افزایــش دمــا در 
ــوری  ــه ط ــم، ب ــوده ای ــنجان ب ــه رفس منطق
کــه در 27 فروردیــن در ایــن شهرســتان 
ــه ثبــت رســیده  ــای هــوای 34 درجــه ب دم
ــان گل  ــا در اوج زم ــش دم ــن افزی اســت. ای
دهــی محصــول، باعــث خســارات فراوانــی به 
بســیاری از ارقــام محصــول از جملــه اکبــری، 
احمدآقایــی و فندقــی شــد. بــه طــور مثــال 
مــی تــوان گفــت 70 درصــد از ســطح 
ــن  ــل ای ــه دلی ــری ب ــر کشــت پســته اکب زی

ــت.  ــده اس ــارت دی ــی، خس ــانات دمای نوس
ــب  ــوا موج ــای ه ــش دم ــن افزای ــم چنی ه
ــده  ــی تشــکیل گل در ســال آین ــدم توانای ع
ــم تجــاری پســته  ــار رق ــان چه ــرای درخت ب

ــت.    ــده اس ش
ــار هواشناســی مشــاهده  ــه آم ــه ب ــا مراجع ب
شــده اســت کــه در فروردیــن امســال نســبت 
بــه دوره آمــاری ثبــت شــده، دمــای هــوا 2.7 
ــث  ــه باع ــت ک ــته اس ــش داش ــه افزای درج
شــده گل انگیــزی بــه شــکل مطلوبــی انجــام 

نشــده و جوانــه گل خوبــی بوجــود نیایــد. 
ــه  ــت ک ــن الزم اس ــر م ــه نظ ــد- ب ارجمن
ــگاه  ــئله ن ــن مس ــه ای ــر ب ــدی ت ــدری ج ق
ــر  ــه ذک ــه 2.7 درج ــد ک ــه کنی ــم. توج کنی
شــده، در واقــع میانگیــن افزایــش دمــا 
ــی  ــه در برخ ــت ک ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب اس
روزهــا شــاهد افزایــش دمــای شــدیدی بــوده 
ــول  ــه محص ــا ب ــش دم ــن افزای ــه ای ــم، ک ای
آســیب مــی زنــد. در واقــع افزایــش دمــا در 
مقاطــع زمانــی حســاس در رشــد گیــاه باعث 

ــود.   ــی ش ــدیدی م ــای ش ضرره
امســال درختانــی کــه  زینلــی- چــرا 
زودتــر سبزشــدند، بهتــر بودنــد؟ چــون ایــن 
افزایــش شــدید دمــا را تجربــه نکــرده و 
ــه هــای محصولشــان اســتخوانی  پوســت دان
ــال  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــر ش ــاوم ت ــر و مق ت
ــتان  ــق در اس ــد باف ــق مانن ــی مناط در برخ
ــبت  ــول را نس ــن محص ــال بهتری ــزد، امس ی
بــه بیســت ســال گذشــته برداشــت کردنــد، 
زیــرا درختــان ایــن منطقــه یــک مــاه قبــل 

باغبانی 

در نشست چند تن از اعضای کمیته باغبانی انجمن پسته ایران، بررسی شد:

کیفیت محصول امسال
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نی
غبا

با

ــد. ــه زدن ــار جوان ــاز به از آغ
رضایــی- طبــق آمــار موجــود، در ده ســال 
گذشــته خســارت محصــول بــر اثــر افزایــش 
دمــا بیــش از خســارت آن بــه دلیــل کاهــش 
دمــا )ســرمازدگی( بــوده اســت. وظیفــه مــن 
ــوزش  ــاورزی، آم ــاد کش ــم در جه و همکاران
خســارات  کاهــش  جهــت  در  باغــداران 
ــش  ــرات اقلیمــی، تن ــر تغیی ــر اث محصــول ب

ــی، شــوری و... اســت. ــای دمای ه
ارجمنــد- بــه نظــر مــن مســائل آب و 
هوایــی و زیســت محیطــی کــم اهمیــت 
ــه  ــی ک ــر، درختان ــال حاض ــتند. در ح نیس
ــد،  ــرده ان ــزان نک ــل خ ــور کام ــه ط ــوز ب هن
ــم  ــر کنی ــد فک ــد. بای ــد آورده ان ــرگ جدی ب
ــان  ــاورزی م ــم کش ــی توانی ــه م ــه چگون ک
ــا  ــم. در دنی ــق دهی ــرایط تطاب ــن ش ــا ای را ب
ایــن  ایــن کار را مــی کننــد. در  دارنــد 
خصــوص مقالــه زیــاد اســت. حتــی در کانــادا 
ــت،  ــر از ماس ــی بهت ــت اش خیل ــه وضعی ک
ــرایط  ــا ش ــود را ب ــا خ ــتند ت ــالش هس در ت

ــد.  ــق دهن ــی وف ــی و آب و هوای اقلیم
ــک  ــات ی ــش تحقیق ــا در بخ ــی- م زینل
ــه  ــت رفت ــی نهای ــمت ب ــه س ــب ب ــده عق دن
ایــم. در موسســه تحقیقــات در رابطــه با 48-
47 واریتــه پســته تحقیــق شــده، االن شــما 
برویــد وضعیــت باغــات ایــن نهــاد را ببینیــد! 
ــی  ــده و در پ ــک ش ــان خش ــه درختانش هم
ــات در  ــه تحقیق ــتند. موسس ــروش آن هس ف
ــه جمــع آوری آمــار و  موضوعــات مختلــف ب
اطالعــات می-پــردازد، امــا در برخــی مــوارد 
کار را نیمــه تمــام رهــا مــی کنــد. بــه طــور 
مثــال عارضــه لکــه پوســت اســتخوانی ســی 
ــرای  ــوز ب ســال اســت کــه وجــود دارد و هن
ــا  ــم. ی ــیده ای ــه ای نرس ــه نتیج ــع آن ب رف
مســئله پســیل کــه روز بــه روز حادتــر مــی 

شــود. 
ــا نســبت  ــه م ــا الزم نیســت ک ــری- آی نظ
ــم.  ــورد کنی ــه برخ ــل قرنطین ــه پســیل مث ب
بــه طــور مثــال وقتــی بیمــاری آنفوالنــزا در 
یــک منطقــه شــیوع پیــدا مــی کنــد، دولــت 
چــه اقدامــی مــی کنــد؟ آیــا قرنطینــه نمــی 
ــا پســیل  ــا بهتــر نیســت مــا نیــز ب کنــد؟ آی
ــی  ــه یعن ــم؟ قرنطین ــورد کنی ــه برخ اینگون
اینکــه از یــک گوشــه ای کــه طغیــان شــروع 
مــی شــود صــد در صــد نیــرو بگذاریــم، بــه 
ــارزه  ــا مب ــا از آنج ــم ت ــی بدهی ــردم آگاه م
اینقــدر توســعه پیــدا  کننــد و نگذارنــد 
ــه  ــدار علی ــک باغ ــر ی ــال حاض ــد. در ح کن
آفتــی ماننــد پســیل ســم پاشــی مــی کنــد 
ــر  ــیل از تغیی ــل پس ــر. معض ــری خی و دیگ
ــاً  ــا را واقع ــان م ــت. درخت ــر اس ــم بدت اقلی

ــرده اســت.  ــود ک ناب
ــیل  ــال پس ــت امس ــه جمعی ــی- البت رضای
بــا ســال گذشــته یکســان بــود. دلیــل اینکــه 
ــن  ــان داد ای ــودش را نش ــتر خ ــال بیش امس
بــود کــه پســته روی درختــان زیــاد بــود و در 

ایــن شــرایط حساســیت بیشــتر اســت.
امســال  محصــول  وضعیــت  بررســی  بــا 
ــت  ــه وضعی ــی ک ــده در مناطق ــاهده ش مش
ــی  ــای محیط ــش ه ــد، تن ــی دارن ــی خوب آب
کمتــر توانســته بــه محصــول خســارت بزنــد. 
ــه  ــاغ هایــی کــه مدیریــت آب و آفــات را ب ب
ــزان  ــد، می ــام داده ان ــته ای انج ــو شایس نح
ــوده  ــد ب ــر ۱0 درص ــان زی ــی محصولش پوک
تغذیــه  مدیریــت  کــه  باغدارانــی  اســت. 
مناســبی در باغشــان اعمــال کــرده انــد، 
ــرده  ــت ک ــول برداش ــی از محص ــم باالی حج

ــد. ان
نظــری- آنچــه تــا اینجــا گفتــه شــد بیشــتر 
ــا  ــود. آی ــروز ایــن مســائل ب ــاره دالیــل ب درب
کســی دربــاره خصوصیــات محصــول امســال 

آمــاری جمــع آوری کــرده اســت؟
در  پســته  برداشــت  زمــان  مهرابــی- 
خراســان، آنجــا حضــور داشــتم. ظاهــر پســته 
ــدازه و  ــازه کامــاًل درشــت، خــوش ان هــای ت
ــا  ــد. بن ــه نظــر مــی آم ــز خــوب ب همــه چی
ــر گفتــه یکــی از ضباطــان، نســبت پســته  ب
ــه  ــان ک ــال در خراس ــک امس ــه خش ــر ب ت
همیشــه عددهایشــان زیــر 3 بــود، 4.6 شــده 
ــه  ــر ب ــرم ت ــو و 600 گ ــی 4 کیل اســت؛ یعن
ــن  ــم ای ــتنباطش ه ــک. اس ــو خش ــک کیل ی
ــی  ــت. در بررس ــده اس ــتباه ش ــه اش ــود ک ب
کــه انجــام شــد، ظاهــر پســته فندقــی کامــاًل 
ــی از  ــود، ول ــوب ب ــز خ ــه چی ــت و هم درش
ــا  ــرد. ب ــر پســته نمــی شــد قضــاوت ک ظاه
ــه  ــد ک ــخص ش ــدد مش ــری مج ــدازه گی ان
نســبت تــر بــه خشــک 4.4 اســت و بــا عــدد 
ــه دســت آمــده  اولیــه کــه توســط ضبــاط ب
بــود، هــم خوانــی داشــت. حــدس اولیــه ایــن 
ــار مشــکل دارد.  ــود کــه پســته از نظــر عی ب
امــا زمانــی کــه پســته خنــدان و دهان بســت 
بــه طــور جداگانــه عیارگیــری شــدند، عیــار 
خنــدان 57 تــا 57.5 گــرم و دهــان بســت آن 
نزدیــک بــه 5۱ بــه دســت آمــد؛ پــس عیــار 
پســته هــم درســت بــوده اســت. ســوال ایــن 
اســت کــه کــدام قســمت از دانــه پســته کــم 
ــس پســته امســال  ــن اُن ــه بی آورده اســت ک
و ســال گذشــته اختــالف زیــادی وجــود 
ــه طــور مثــال پســتۀ مــورد بررســی  دارد؟ ب
ــی  ــود. در حال ــده ب ــه ش امســال 34-33 دان
کــه پارســال پســته همیــن بــاغ 26-27 
دانــه بــود. و در ظاهــر پســته امســال تفــاوت 

ــا پســتۀ پارســال نداشــت.  ــی ب چندان
نکتــه دیگــر اینکــه امســال در کرمــان همــه 
ضبــط هــا از اینکــه پســته هــا جــواب نمــی 
ــه  ــر ب ــبت ت ــتند. نس ــکایت داش ــد، ش دهن
ــه طــور  خشــکی کــه ســال هــای گذشــته ب
ــش از 4  ــال بی ــود، امس ــه ۱ ب ــط 3 ب متوس
ــته  ــه  پس ــرار دادن نمون ــا ق ــت. ب ــده اس ش
هــای ســال گذشــته و امســال در یــک حجــم 
ــه هــا و تعییــن  ــت و شــمردن تعــداد دان ثاب
اُنــس، اعــداد جالبــی بــه دســت آمــد. نســبت 
ــال  ــه س ــبت ب ــط نس ــور متوس ــه ط ــس ب اُن
ــر  ــد ریزت ــا ۱2 درص ــن ۱0 ت ــل بی ــای قب ه
شــده بــود. بــا شــمارش تعــداد دانــه هــا در 
حجــم ثابــت مشــخص شــد کــه اُفــت تعــداد 
ــی  ــت. یعن ــد اس ــا 6 درص ــن 4 ت ــه بی دان
درصــد تعــداد دانــه بــه میــزان اُنــس پســته 

ــت نکــرده اســت.  هــا اُف
زینلــی- یعنــی حجــم خیلــی کــم نشــده، 

ولــی وزن دانــه کــم شــده اســت.
مهرابــی- پوســت اســتخوانی پســته امســال 
ــه پوســت   ــا مغزهــا نســبت ب ــود، ام ــازک ب ن
ــی هــای  ــود. امســال در فندق ــر ب ســنگین ت
خنــدان متوســط عیــار حــدود 57 اســت، در 

حالــی پارســال ایــن عــدد 55 بــود.
ــا  ــم ب ــی کن ــر م ــن فک ــی م ــری- ول نظ
وجــود آفــت، مغــز پســته هــا الغــر اســت و 

ــت. ــر نیس ــل پُ ــل قب مث
مهرابــی- ایــن مطلــب درســت اســت، امــا 
ــه پوســت  ــن اســت ک ــل توجــه ای ــه قاب نکت
ــی  ــل خیل ــال قب ــه س ــبت ب ــتخوانی نس اس
نــازک تــر شــده اســت. پوســت حجــم دارد، 

ــدارد. ــی وزن ن ــزرگ اســت ول ــی ب یعن
ــن عــدد از روی پوســت  ــی- یعنــی ای زینل

ــز. ــه روی مغ رفت
رضایی- به نفع مصرف کننده.

نظری- نخاله ها را وزن نکردید؟
مهرابــی- پوســت تــازه روی آن بــا پارســال 
ــدازه ای  ــر ان ــته از نظ ــرده و پس ــی نک فرق
ــی  ــه م ــه هم ــن ک ــل ای ــت. دلی ــزرگ اس ب
گفتنــد چــرا پســته هــا مثــل پارســال جــواب 
نمــی دهنــد، افزایــش نســبت تــر بــه خشــک 
ــم  ــته ک ــی پس ــرم حجم ــی ج ــت. یعن اس
ــدارد.  ــی وزن ن شــده اســت؛ حجــم دارد، ول
زینلــی- امســال هــر کــس پســته تــر 
ــه  ــی ک ــت و آنهای ــرده اس ــود ک ــه س فروخت
خریدنــد ضــرر کردنــد، چــون حجــم زیــادی 

ــت.  ــوده اس ــت ب از آن پوس
امســال مقــدار پســته روی  مهرابــی - 
درختــان زیــاد بــوده و کشــاورزان ســعی 
کردنــد کــه بــه درختــان آب برســانند و 
مقــدار زیــادی از ایــن آب در پوســت و مغــز 
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پســته رفتــه و مغزهــا پــر شــدند؛ عــالوه بــر 
ــی در  ــود کلســیم در پوســت چوب ــن کمب ای
ــا میــزان  ــاه رخ داده اســت. ام اردیبهشــت م
آب اضافــه ای کــه کشــاورزان در دو مــاه آخر 
ــان  ــه درخت ــول ب ــت محص ــش از برداش پی
و  محصــول  رســیدگی  باعــث  انــد،  داده 
افزایــش حجــم و وزن دانــه شــده اســت. هــم 
ــازه  ــر شــدن پوســت ت ــث آبدارت ــن باع چنی
محصــول نســبت بــه ســال قبــل شــده اســت.  
بــه طــور مثــال، عیــار 57 بــه دلیــل همیــن 
آبیــاری اضافــه بــوده اســت.  عــالوه بــر ایــن 
ــک  ــه خش ــر ب ــبت ت ــه نس ــم ک ــد بگوی بای
ــوده اســت. ــه قوچــی اســتثنایی ب پســته کل

ــه خشــک در  ــر ب زینلــی- نســبت وزنــی ت
پســته کلــه قوچــی نســبت بــه ســایر ارقــام 
ــال  ــه امس ــد. البت ــی آی ــر در م ــه بهت همیش
ــه  ــت ک ــوده اس ــی ب ــال های ــوادر س ــزو ن ج
ــو  ــر ۱ کیل ــته ت ــرم پس ــو و 300 گ از 2 کیل
ــد  ــن درص ــت و کمتری ــده اس ــک درآم خش
پوکــی را داشــته اســت کــه حــدوداً 8 تــا 9 

ــوده اســت. درصــد ب
ــه  ــر ب ــش نســبت ت ــی- موضــوع افزای مهراب
ــی کــه اشــاره شــد روی  ــدازه های خشــک و ان
ــی  ــود، روی احمدآقای ــاد مشــهود ب ــی زی فندق
ــت.  ــود نداش ــی وج ــه قوچ ــر و روی کل کمت
پســته هــای کلــه قوچــی بــه همــان انــدازه که 
اُنــس آنهــا پاییــن اســت، ریزتــر هــم بودنــد و 
چــون مقــدار زیــاد بــوده اســت، نســبت تــر بــه 

خشــک بهتــر جــواب داده اســت. 
ــه دلیــل کلفــت  نکتــه جالــب توجــه اینکــه ب
ــتخوانی  ــت اس ــازه، پوس ــت ت ــودن پوس ــر ب ت
پســته تمیزتــر بــوده و لکــه هــای ســیاه کمتــر 
داشــت. اســتنباط شــخصی مــن این اســت که 
آن آبیــاری زیــاد آخــر فصــل و کلفــت بــودن 
پوســته نــرم تــا آخریــن لحظــه مقاومــت 
کــرده و تــرک نخــورده اســت و بدیــن ترتیــب 

ــداده اســت. ــن را ن اجــازه لکــه انداخت
ــود  ــی ش ــاد م ــرایطی ایج ــه ش ــری- چ نظ
ــی  ــت م ــرم را کلف ــته ن ــت پوس ــه درخ ک
کنــد؟ یعنــی ممکــن اســت بــه خاطــر ســرما 
ــی  ــا توانای ــن مســاله ایجــاد شــود؟چون م ای

ــم.  ــان را نداری ــاد درخت ــاری زی آبی
مهرابــی- ایــن مســئله دلیــل دیگــری 
ــر  ــا گــرم ت ــاه ب دارد. هرســال در شــهریور م
ــازه  ــر از ســطح پوســت ت ــوا، تبخی شــدن ه
ــل  ــه دلی ــال ب ــی امس ــده، ول ــی ش ــام م انج
ــری  ــر کمت ــته تبخی ــوا، پوس ــودن ه ــرد ب س
داشــته و آب را در خــودش نگــه داشــته 
اســت. از لحــاظ ظاهــری پســته امســال 
ــه پســته پارســال از لحــاظ اُنســی  نســبت ب
ریزتــر شــده اســت، ولــی از لحــاظ ظاهــری 

ــا  ــته ه ــال پس ــد. امس ــی ندارن ــرق چندان ف
ــه  ــی ب ــدازه خیل ــی و ان ــاظ یکنواخت از لح
ــز و  ــی ری ــه عبارت ــک هســتند و ب ــم نزدی ه

ــتند. ــت نیس درش
ــه  ــم ک ــد بگوی ــی بای ــی و روآب ــورد پوک در م
ــه  ــی نیم ــبک و رو آب ــی س ــال از روآب پارس
ســنگین تــا دهــن بســت یــک طیــف پراکنده 
وجــود داشــت و بیشــتر تجمــع آنهــا از روآبــی 
ــا عیــار 54  ــا پســته خنــدان ب ــا عیــار 30 ت ب
الــی 55 بــود. امــا امســال ایــن فاصلــه زیادتــر 
شــده اســت؛ عیــار رو آبــی هــا عمدتــاً بــاالی 
ــل  ــوک کام ــبت، پ ــه نس ــا ب ــت و ی 40 اس
ــه  هســتند؛ حــد وســط خیلــی کــم اســت. ب
عبارتــی میــان آبــی نداریــم. امســال متوســط 
عیــار روآبــی هــا پســته کلــه قوچــی در یــک 
ــان  ــی ده ــه عبارت ــه ب ــود ک ــط 49.5 ب ضب
ــن امســال متوســط  ــم چنی ــد. ه بســت بودن
ــه  ــت؛ ب ــوده اس ــاال ب ــت ب ــان بس ــار ده عی
طــوری کــه اگــر پارســال بیــن 46 و 48 
بــود امســال بیــن 48 و 50 اســت. بــه عبــارت 
دیگــر، امســال دهــان بســت عیــار پاییــن یک 

ــاب اســت.  مقــدار کمی
نظــری- محصــول ســال قبــل آمریــکا 400 
هــزار تــن بــوده اســت و اذعــان داشــتند کــه 
ــی نداشــته اســت.  محصولشــان کیفیــت خوب
آمریکایــی هــا در مــورد مشــکالت آب و 
هوایــی صحبتــی نداشــتند و نداشــتن کیفیــت 
را بــه حجــم زیــاد محصــول ربــط دادنــد. اگــر 
بخواهیــم در پســته ایــران یــک تفکیکــی 
ــل باشــیم و بدانیــم کــه اثرگــذاری کــدام  قائ
ــن  ــوان ای ــی ت ــوده اســت، م ــل بیشــتر ب عام
ــا تعریــف مــا از کیفیــت  کار را انجــام داد؟ آی

ــاوت اســت؟ ــی هــا متف ــا آمریکای ب
ــود  ــی وج ــر کیف ــار پارامت ــی-  چه مهراب
دارد: زردو، نخــودو، پــوک و دهــان بســت. 
امســال وضعیــت ســه مــورد اول خــوب بــود. 
فقــط دهــان بســت مشــکل داشــته و درصــد 
ــن  ــه ای ــت. ک ــرده اس ــدا ک ــش پی آن افزای
مــورد را مــی تــوان بــه حجــم زیــاد محصــول 
ــوب  ــول خ ــت محص ــال کیفی ــط داد. امس رب
بــوده اســت. درصــد پارامترهــای مربــوط 
ــوک، زردو و  ــد پ ــل درص ــت از قبی ــه کیفی ب
نخــودو امســال بــه نســبت ســال قبــل پاییــن 

ــد. ــوده ان ب
ــان  ــن درخت ــد س ــا بای ــه م ــی – البت زینل
ــه  ــا ب ــان م ــم، درخت ــر بگیری ــم در نظ را ه
ــی  ــد. احمدآقای ــی رون ــر شــدن م ســمت پی
از جملــه گونــه هایــی اســت کــه وقتــی پیــر 
مــی شــود، ســرمازدگی کمتــر روی آن تأثیــر 
مــی گــذارد و دانــه هــای آن گــرد و کــروی 
شــکل مــی شــود. هــم چنیــن احمــد آقایــی 

ــی شــود،  ــر م ــر چــه پیرت ــی ه ــد فندق مانن
دیرتــر ســبز مــی شــود. در مــورد کلــه قوچی 
هــم بدیــن صــورت اســت کــه پســته هــای 
جــوان کشــیده تــر هســتند. تنهــا رقمــی کــه 
هــر چــه پیرتــر مــی شــود، پســته ها درشــت 
ــر مــی شــود، فندقــی اســت.  ــر و ســفید ت ت
فندقــی بــا افزایــش ســن، شــاخه هــای 
بــزرگ را خشــک مــی کنــد و بدیــن ترتیــب 
ــا را  ــاخه ه ــداد ش ــودکار تع ــورت خ ــه ص ب

کــم مــی کنــد.
ــه را  ــد دو نکت ــن بای ــی- در خاتمــه م مهراب
ــار  ــه معی ــا همیش ــه م ــم؛ اول اینک ــه کن اضاف
اُنــس را بــرای پســته در نظــر می-گیریــم، بــه 
عبارتــی تعــداد دانــه در وزن ثابــت. امــا مــا باید 
ــی  ــه عبارت ــا ب ــت ی ــه در حجــم ثاب ــداد دان تع
جــرم حجمــی آن را هــم در نظــر بگیریــم، کــه 

ــم.  امســال تفــاوت آن را شــاهد بودی
ــدار پســته ای  ــه آن مق ــن ک ــر ای ــه دیگ نکت
ــت؟  ــاری اس ــه عی ــا چ ــیم ب ــی فروش ــه م ک
ــا  ــا ســایر رقب ــران ب ــاوت پســته ای چــون تف
ــس 32 مــی  ــاًل پســته اُن ــار اســت. مث در عی
ــته  ــز داش ــرم مغ ــا 57 گ ــرم ی ــد 55 گ توان
ــاوی  ــن دو مس ــت ای ــد قیم ــرا بای ــد؛ چ باش
ــه  ــاورزی ک ــن کش ــی بی ــد تفاوت ــد. بای باش
بیشــتر رســیدگی می کنــد و هزینه بیشــتری 
مــی پــردازد و ایــن هزینــه هــم صــرف مغــز 

ــد. ــایرین باش ــود و س ــی ش پســته م
مــی خواهــم پیشــنهاد 3 تایــی کــردن اُنــس 
ــمت  ــه س ــا ب ــته م ــون پس ــم؛ چ ــا را بده ه
ــای 3  ــس ه ــی رود. اُن ــش م ــدن پی ــز ش ری
تایــی فاصلــه را زیــاد مــی کننــد و رقــم های 
مختلفــی را در خــود جــای مــی دهنــد. برای 
مثــال اگــر امســال در رقــم احمدآقایــی اُنــس 
را 30-28 بگیریــم، یــک اُنــس ریــز محســوب 
ــم  ــر بگیری ــر 28-26 در نظ ــود و اگ ــی ش م
شــاید درســت و کمیــاب باشــد. ولــی اگــر در 
اُنــس هــای 3 تایــی ماننــد ۱8-2۱، 2۱-24، 
27-24، 30-27، 33-30، 36-33 و حتــی 
ــاًل  ــت. مث ــر اس ــی بهت ــد، خیل 39-36 بیاین
ــر  ــر 20، اگ ــته زی ــم پس ــی گویی ــی م وقت
ــادی  ــم زی ــد حج ــف 2۱ باش ــن طی ــد ای ح
از اکبــری هــا کــه خــوش رویــت و توچیــن 
هســتند، در 2۱-۱8 جــا مــی گیرنــد و 24-

ــس  ــود و اُن ــی ش ــل م ــه 24-2۱ تبدی 22 ب
ــی  ــه قوچــی و احمدآقای 27-24 اکبــری، کل
متوســط را شــامل مــی شــود. 5 تایــی بــرای 
مــا کــه ارقــام زیــادی داریــم، مشــکل ایجــاد 
مــی کنــد. 3 تایــی یــک عــدد معقــول اســت 
کــه بیشــتر پســته هــا در آن قــرار مــی 
ــی  ــته فندق ــرای پس ــال، ب ــرای مث ــد. ب گیرن

ــس 33-30 و 36-33 مناســب اســت. اُن



16

سال دوم - آذرماه 1396 - شماره 21

نی
غبا

ــی با ــه م ــث تغذی ــداران در بح ــه باغ همیش
ــا  ــم، ام ــتفاده کنی ــودی اس ــه ک ــد چ گوین
ــا کاربــرد کودهــای توصیــه شــده نتیجــه  ب
ای نمــی گیرنــد. آنچــه خیلــی تأکیــد مــی 
ــم اول  ــی گویی ــه م ــت ک ــن اس ــود ای ش
ــا  ــه. ت ــپس تغذی ــاک و آب و س ــالح خ اص
ــد  ــده باش ــالح نش ــاک اص ــه خ ــی ک زمان
هــر تغذیــه ایــی هــم کــه انجــام شــود بــی 

ــت.  ــه اس نتیج
از آنجایــی کــه غالــب مناطــق کشــور، 
ــق  ــت و مناط ــک اس ــه خش ــک و نیم خش
مناطــق  همیــن  در  هــم  کاری  پســته 
ــد، مشــکل عمــدۀ خــاک،  احــداث شــده ان
ــود  ــودن آن اســت. کمب شــور و ســدیمی ب
ــاد  ــر زی ــک و تبخی ــم خش ــی، اقلی بارندگ
ــالح و  ــع ام ــث تجمی ــق باع ــن مناط در ای
همچنیــن شــوری و کاهــش کیفیــت آب ها 
مزیــد بــر علــت شــده اســت تــا شــوری در 
ــون  ــم اکن ــود. ه ــاز ش ــئله س ــا مس ــاغ ه ب
اثــرات ایــن شــوری در رشــد درختــان 
پســته بســیار مشــهود اســت و باعــث شــده 
ــل  ــد ۱5 ســال گذشــته رشــد قاب کــه مانن
ــاهد نباشــیم. ســطح  ــان را ش توجــه درخت
بــرگ کاهــش یافتــه؛ بنابرایــن درخــت 
نمــی توانــد بــار خــود را بــه آخــر برســاند. 
کوتیکــول بــرگ ضخیــم مــی شــود و تعــداد 
روزنــه هــای بــرگ کاهــش یافتــه و کوچــک 
تــر شــده انــد. ریشــه هــا خیلــی زود چوبــی 
ــی  مــی شــوند و فرصــت جــذب کــود خیل
کوتــاه اســت. شــوری از چنــد طریــق رشــد 
ــا محدودیــت مواجــه مــی کنــد؛  ــاه را ب گی
اول اینکــه میــزان آب قابــل اســتفاده را 
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــد و ب ــی ده ــش م کاه
گیــاه در شــرایط شــوری زودتــر تشــنه مــی 
شــود؛ بــه اصطــالح علمــی دچــار خشــکی 
ــن شــرایط  ــردد. در ای ــی گ ــک م فیزیولوژی
ــا  ــم و ی ــتری بدهی ــه آب بیش ــم ک ناگزیری
ــه  ــم ک ــر کنی ــاه ت ــاری را کوت ــای آبی دوره
امــکان پذیــر نیســت. مشــکل  امــروزه 
بعــدی کــه بــا افزایــش شــوری بیشــتر مــی 
شــود مســمومیت گیــاه بــا یــون هــای کلــر، 
ــج  ــراً  نتای ــت. اخی ــوم اس ــدیم و منیزی س
آزمــون بــرگ نشــان مــی دهــد حــد ســدیم 
ــا رســیدن  ــه 0.4 رســیده اســت. ب حتــی ب
حــد ســدیم بــه ایــن مقــدار، حاشــیه 
ســوختگی ایجــاد مــی شــود و عمــر بــرگ 

کاهــش مــی یابــد و خــزان زودتــر از موعــد 
ــم  ــدی، بره ــت بع ــد. محدودی ــی ده رخ م
ــی در خــاک  ــادل عناصــر غذای خــوردن تع
بــا افزایــش شــوری اســت. وجــود منیزیــوم 
بــاال، جــذب کلســیم را تحــت تأثیــر خــود 
قــرار مــی دهــد. ســدیم بــاال جذب پتاســیم 

ــد. ــی کن ــا مشــکل مواجــه م را ب
امــا بــرای کاهــش اثــرات بــد شــوری چــه 
کارهایــی مــی توانیــم انجــام دهیــم؟ اولیــن 
و راحــت تریــن کار، آبشــویی ســنگین 
ــن  ــدی ای ــوال بع ــا س ــت. ام ــتانه اس زمس
اســت کــه چــه حجــم آبــی بــرای رســیدن 
بــه ایــن هــدف بایــد اســتفاده شــود؟ نتایــج 
ــد  ــی ده ــان م ــی نش ــرح تحقیقات ــک ط ی
اســتفاده از یــک نوبــت آبیــاری ســنگین بــه 
ــب در  ــر مکع ــزار مت ــا 2 ه ــزار ت ــم ه حج
هکتــار در فصــل زمســتان مــی توانــد تأثیــر 
ــن  ــن در ای ــد. همچنی ــته باش ــی داش خوب
بررســی مشــخص شــده اســت کــه چناچــه 
قبــل از آبشــویی، خــاک شــخم زده شــود، 
ــق  ــوری عم ــش ش ــتری در کاه ــر بیش اث
ــاک  ــه خ ــبت ب ــاک نس ــف خ ــای مختل ه
ــد  ــدود 70 درص ــورده، دارد. ح ــخم نخ ش
ریشــه هــای فعــال درخــت پســته در عمــق 
40 تــا 80 ســانتی متــری خــاک واقــع 
ــاک شــخم  ــه خ ــی ک ــد، در صورت ــده ان ش
زده شــود و ســپس آبشــویی انجــام گیــرد، 
حــدود 25 درصــد نســبت بــه زمیــن شــخم 

ــد. ــی ده نخــورده شــوری را کاهــش م
مــورد بعــدی اســتفاده از مالــچ اســت. 
در مناطــق پســته کاری، مالــچ فــراوان و 
ارزان قیمتــی کــه یافــت مــی شــود، ماســه 
بــادی اســت. ایــن مالــچ از تبخیــر ســطحی 
جلوگیــری مــی کنــد و از ایــن طریــق تجمع 
شــوری در ســطح خــاک کاهــش مــی یابــد. 
موضــوع ســوم اســتفاده از گچ اســت. معموالً 
اثــر گــچ یــک شــبه نیســت، بلکــه تدریجــی 
ــذاری  ــد اثرگ ــی توان ــاه م ــا 40 م اســت و ت
ــه  ــت ک ــن اس ــچ ای ــد. کار گ ــته باش داش
نفوذپذیــری آب را بهبــود مــی بخشــد، امــا 
در بحــث شــوری مهمتریــن مزیــت اســتفاده 
از گــچ جایگزینــی ســدیم بــا کلســیم اســت. 
گــچ بــا توجــه بــه میــزان خلوصــش مقــدار 
قابــل توجهــی کلســیم دارد کــه باعــث 
َکنــده شــدن ســدیم موجــود در خــاک مــی 
شــود و بــه ایــن صــورت در کاهــش شــوری 

ــر اســت.  موث
اســید  اثــر  دربــاره  تحقیقاتــی  اخیــراً 
ســولفوریک در خــاک های شــور و ســدیمی 
انجــام شــده اســت. ایــن اســید مــی توانــد 
ــک  ــد و آه ــر کن ــری خــاک را بهت نفوذپذی
ــه در  ــد ک ــچ کن ــه گ ــل ب ــاک را تبدی خ

ــت.    ــر اس ــز موث ــوری نی ــش ش کاه
بــرای اصــالح خــاک های شــور در زمســتان 
بحــث ریپــر زدن و در تابســتان تیلــر کــردن 
ــی  ــر زدن م ــی شــود. ریپ خــاک مطــرح م
توانــد اثربخشــی آبشــویی را افزایــش دهــد 
و تیلــر کــردن خــاک در تابســتان بــا قطــع 
کــردن ارتبــاط لولــه هــای مویینــه خــاک، 
تجمــع شــوری در ســطح خــاک را کاهــش 

مــی دهــد.   
ــش  ــرای کاه ــاغ ب ــر در ب ــر دیگ ــک تغیی ی
مشــکل شــوری مــی توانــد شــیب دار 
ــت  ــف درخ ــمت ردی ــه س ــرت ب ــردن ک ک
ــاس  ــع آب در حس ــه تجم ــکار ب ــد. این باش
تریــن نقطــه درخــت یعنــی طوقــۀ آن 
ــتن  ــه شس ــاً ب ــود و متعاقب ــی ش ــر م منج
نمــک هــا و پاییــن بــردن آنهــا کمــک مــی 

ــد.  کن
ــذف  ــوری، ح ــت ش ــر در مدیری ــه آخ نکت
کودهــای ازتــه بــا شــوری بــاال اســت. مــی 
ــود و  ــذف نم ــی را ح ــای مرغ ــوان کوده ت
کــود ســولفات آمونیــوم را جایگزیــن کــرد. 
ــه ایــن نکتــه  ــه ب ــه تجرب البتــه باغــداران ب

ــد.   رســیده ان

اصالح خاک های شور
حسین رضایی تاج آبادی
کارشناس ارشد باغبانی 
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باغبانی 

 4 کشــاورزان  آلــی  کودهــای  مبحــث  در 
ســوال مطــرح مــی کننــد؛ یکــی اینکــه چــه 
کــودی بــکار ببریــم؟ بــه چــه مقــدار باشــد؟ 
ــی  ــه زمان ــم؟ در چ ــی بدهی ــه روش ــه چ ب

ــم؟ ــتفاده کنی اس
ــک و  ــه خش ــه در منطق ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــر  ــالوه ب ــم؛ ع ــده ای ــع ش ــک واق ــه خش نیم
ــرارت  ــه ح ــاک، درج ــوری خ ــودن ش ــاال ب ب
بــاال اســت؛ در خــاک کمبــود رطوبــت وجــود 
دارد و در ایــن شــرایط ســرعت تجزیــه مــواد 
ــی  ــان م ــج نش ــت. نتای ــاال اس ــیار ب ــی بس آل
دهــد تــا االن هــر چــه آزمــون خــاک انجــام 
داده ایــم، مقــدار مــاده آلــی زیــر 0.۱ درصــد 
اســت. بنابرایــن خــاک هــای ایــن مناطــق بــه 
ــر  ــی بســیار فقی ــاده آل ــی از نظــر م طــور ذات

هســتند.  
اگــر بگوییــم مــواد آلــی تأمیــن کننــدۀ 
پســته  درخــت  بــرای  غذایــی  عناصــر 
ــگاری بیــش نیســت.  هســتند، یــک ســاده ان
ــی  ــام م ــری انج ــای مهمت ــی کاره ــاده آل م
دهــد کــه اثــرات بیشــتری در بــاغ هــای مــا 
دارد. در بحــث تغذیــه، ۱4 عنصــر غذایــی 
ــاه  ــه گی ــانیم، چ ــت برس ــه درخ ــد ب را بای
ــیب.  ــه س ــی و چ ــه گالب ــد، چ ــته باش پس
ــر را در  ــن ۱4 عنص ــد ای ــه بتوان ــداری ک باغ

اختیــار گیــاه قــرار دهــد، مــی توانــد راندمــان 
بــاال و تولیــد زیــادی را انتظــار داشــته باشــد. 
متأســفانه مشــکل اصلــی مــا ایــن اســت کــه 
نمــی توانیــم ایــن عناصــر را در حــد کفایــت 
بــه درخــت بدهیــم. از آنجایــی کــه سیســتم 
هــای آبیــاری در حــال تغییــر هســتند و 
ــا روش  ــره ای ب ــق قط ــه از طری ــوه تغذی نح
ــمت  ــه س ــن ب ــت، رفت ــاوت اس ــی متف غرقاب
آبیــاری قطــره ای مــی توانــد کمــک زیــادی 
ــته  ــان پس ــه درخت ــکل تغذی ــل مش ــه ح ب
کنــد. در واقــع در بــاغ هایــی کــه دور آبــی 2 
مــاه در ســال دارنــد تنهــا 3 فرصــت کــودی 
دارنــد؛ امــا بــا قطــره ای شــدن آبیــاری 
حداقــل در هــر مــاه 2 فرصــت کــودی وجــود 
ــاه از  ــه گی ــرای تغذی ــی ب ــان کاف دارد و زم

ــود.  ــی ش ــاد م ــن روش ایج ای
معایب استفاده از کود تازه

مشــکل اســتفاده از کودهــای آلــی ایــن اســت 
کــه اکثــر کشــاورزان ایــن کودهــا را بــه 
صــورت نپوســیده بــه کار مــی برنــد. ایــن کار 
ــاغ ایجــاد  ــد مشــکل بســیاری در ب ــی توان م
کنــد. معمــوالً کودهــای آلــی و خصوصــاً 
کودهــای گوســفندی پــر از بــذر علــف هــای 
ــارزه  ــد مشــکل مب هــرز اســت کــه مــی توان
ــف هــای هــرز را پیــش آورد. یکــی از  ــا عل ب

مشــکالتی کــه کاربــرد کودهــای تــازه ایجــاد 
ــه  ــث گرفت ــه باع ــت ک ــن اس ــد ای ــی کن م
ــودات  ــردد. موج ــی گ ــاک م ــدن ازت خ ش
ریــز ذره بینــی در کودهــای تــازه کــه وظیفــه 
ــن ازت  ــد ای ــده دارن ــود را برعه ــاندن ک پوس
ــروع  ــت در ش ــد و درخ ــی کنن ــرف م را مص
ــردد و  ــی گ ــر ازت م ــار فق ــد دچ ــل رش فص

ــد.   ــی کن ــه زرد شــدن م شــروع ب
نحوه پوساندن کود تازه

ــد شــیوه  ــی بای ــرای پوســاندن کودهــای آل ب
ــه  ــد ب ــداران بتوانن ــا باغ ــود ت ــف ش ای تعری
راحتــی ایــن کار را انجــام دهنــد. بــرای 
پوســاندن کامــل کــود بــه رطوبــت و باکتــری 
هــای تجزیــه کننــده مــواد آلــی نیــاز اســت. 
ایــن رطوبــت را بــه راحتــی مــی توانیــم 
ــود  ــا ک ــم ت ــن کنی ــر آب تأمی ــیله تانک بوس
مرطــوب شــود. ارتفــاع کــودی کــه مــی 
خواهیــم آن را بپوســانیم نبایــد بیشــتر از 
ــش  ــود بی ــوده ک ــون ت ــود، چ ــر ش ۱.5 مت
ــط  ــوختن وس ــود و س ــی ش ــرم م ــد گ از ح
ــی  ــم م ــود اوره ه ــی دارد. از ک ــوده را در پ ت
تــوان بــرای ســریع تــر انجــام شــدن تجزیــه 
ــه  ــاً ب ــود. تقریب ــتفاده نم ــی اس ــای آل کوده
ــرم  ــی 50 کیلوگ ــود آل ــن ک ــر ۱0 ت ازای ه
کــود ازتــه را مــی تــوان اضافــه کــرد. طــی 2 

کاربرد کودهای حیوانی
حسین رضایی تاج آبادی
کارشناس ارشد باغبانی 
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نی
غبا

با

ــه هــم  ــار ب ــا 3 ب ــن کــود را 2 ت ــاه اگــر ای م
بزنیــم، بــه راحتــی تجزیــه مــی شــود و بــذر 
علــف هــای هــرز از بیــن مــی رود و تــا زمــان 
ســبز شــدن درخــت مــی تــوان از ایــن کــود 

ــود.  ــتفاده نم ــیده اس پوس
مزایای استفاده از کود آلی

ــه  آنچــه باعــث مــی شــود تنهــا جنبــۀ تغذی
ــت  ــن اس ــد ای ــر نباش ــی مدنظ ــواد آل ای م
ــر مــی  ــن اث ــواد در خــاک چندی ــن م کــه ای
گذارنــد. اول اینکــه خصوصیــات فیزیکــی 
خــاک را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهنــد؛ 
ــه ایــن معنــی کــه مــی تواننــد ســاختمان  ب
مخصــوص  وزن  دهنــد،  بهبــود  را  خــاک 
ظاهــری خــاک را کــم کننــد و بنابرایــن 
موجــب افزایــش تخلخــل خــاک گردنــد. 
ــب  ــنی موج ــای ش ــاک ه ــواد در خ ــن م ای
افزایــش چســبندگی دانــه هــای خــاک مــی 
شــوند و در خــاک هــای رســی چســبندگی را 
کاهــش مــی دهنــد و خــاک نــرم مــی شــود. 
همچنیــن افزایــش نفوذپذیــری آب در خــاک 
هــای رســی و بــاال بــردن ظرفیــت نگهــداری 
ــات  ــر خصوصی ــواد ب ــن م ــار ای ــزو آث آب ج
ــت  ــوان گف ــاید بت ــاک اســت. ش ــی خ فیزیک
کــود آلــی نزدیــک بــه 20 برابــر حجــم 

ــداری آب دارد.  ــت نگه ــودش قابلی خ
بــر خصوصیــات  آلــی  مــواد  دیگــر  اثــر 
ــی  ــت کاتیون ــت. ظرفی ــاک اس ــیمیایی خ ش
 )pH( خــاک را افزایــش مــی دهــد، اســیدیته
ــد و  ــی کن ــم م ــی ک ــورت موضع ــه ص را ب
ــرای  ــی را ب ــل جذب ــات قاب ــه ترکیب مجموع

ــی آورد.  ــم م ــاه فراه گی
ــزی  ــر حاصلخی ــی ب ــای آل ــدی کوده ــر بع اث
ــواد  ــن م ــه ای ای ــۀ تغذی خــاک اســت و جنب
مطــرح مــی شــود. ایــن کودهــا مــی تواننــد 
بخشــی از غــذای مــورد نیــاز گیــاه را تأمیــن 
کننــد. تحــرک عناصــر غذایــی در خــاک بــاال 
ــری انجــام مــی  مــی رود؛ ریشــه جــذب بهت
دهــد و ظرفیــت نگهــداری ایــن عناصــر را در 
ــاده  ــد. خاکــی کــه م خــاک بیشــتر مــی کن
ــای فســفر و ازت  ــد، کوده ــورده باش ــی خ آل
ــان  ــد و راندم ــی دهن ــواب م ــر ج در آن بهت
جــذب کودهــای شــیمیایی بیشــتر مــی 

شــود. 
مــواد آلــی بــر خصوصیــات بیولوژیــک خــاک 
موثرنــد. هر چــه جمعیــت موجــودات ریز ذره 
بینــی در خــاک باالتــر باشــد اثــرات مثبتــی 
ــت.  ــد داش ــاغ خواه ــه ای ب ــه تغذی ــر برنام ب
ــرای حفــظ جمعیــت ایــن موجــودات بایــد  ب
ــان در  ــذای ش ــانیم و غ ــذا برس ــا غ ــه آنه ب
ــیژن  ــت و اکس ــت و رطوب ــی اس ــای آل کوده
مــورد نیــاز آنهــا نیــز از طریــق کودهــای آلــی 

تأمیــن مــی شــود. 
مقایسه کودهای آلی

ــای  ــن کوده ــه ای بی ــم مقایس ــر بخواهی اگ
ــم،  ــام دهی ــی انج ــفندی و مرغ گاوی، گوس
ــن  ــی تری ــی غن ــود مرغ ــت ک ــوان گف ــی ت م
ــی  ــن کــود ازت و فســفر خوب کــود اســت. ای
دارد و کلســیم آن نســبت بــه همــه کودهــای 
ــوم و  ــن منیزی ــت.  همچنی ــر اس ــی باالت آل
گوگــرد باالیــی دارد و عناصــر میکــرو بــه جــز 
ــه  ــبت ب ــود نس ــن ک ــان در ای ــن مقدارش آه

ــی چمشــگیر اســت. ــای آل ــایر کوده س
کــود مرغــی، گوســفندی، گاوی و اســبی 
ــه  ــر تغذی ــن اث ــه ترتیــب ذکــر شــده بهتری ب
ایــی دارنــد. در کودهــای گوســفندی و گاوی 
ــن  ــن بی ــت. در ای ــود اس ــی موج ــن باالی آه
ــری  ــاس و ازت باالت ــای گوســفندی پت کوده
نســبت بــه کودهــای گاوی دارنــد. حتــی 
ــم  ــی ه ــفندی از مرغ ــای گوس ــاس کوده پت
بیشــتر اســت. امــا یــک ســوال مطــرح اســت 
کــه چقــدر مــی توانیــم روی عناصــر غذایــی 
ــج  ــق نتای ــرد؟ طب ــاب ک ــا حس ــن کوده ای
ــفر  ــد فس ــت ۱00 درص ــد گف ــات بای تحقیق
و پتــاس ایــن کودهــای آلــی قابلیــت جــذب 
ــا 50 درصــد ازت موجــود در  ــی تنه دارد، ول
ایــن کودهــا جــذب مــی شــود و مابقــی تلــف 

مــی شــود. 
توصیــه مــی شــود کــود مرغــی در جاهایــی 
کــه کمبــود شــدید ازت و فســفر وجــود دارد 
ــی  ــاک های ــود در خ ــن ک ــود. ای ــتفاده ش اس
ــاک  ــت خ ــد و باف ــی دارن ــوری کم ــه ش ک
ــی  ــواب م ــوب ج ــی خ ــت، خیل ــبک اس س
دهــد. نکتــۀ خیلــی مهــم در اســتفاده از کــود 
مرغــی ایــن اســت کــه بایــد مقــدار آب کافــی 
و باکیفیــت در جایــی کــه ایــن کــود مصــرف 

مــی شــود، اســتفاده گــردد. 
ــوری  ــه ش ــرایطی ک ــای گاوی را در ش کوده
بــاال باشــد، بافــت خــاک ســنگین و دور 
ــورد  ــوان م ــی ت ــد م ــی باش ــاری طوالن آبی
ــی  ــاال م ــره وری را ب ــرار داد و به ــتفاده ق اس

ــرد.  ب
ــاک  ــفندی در خ ــای گوس ــتفاده از کوده اس
هایــی کــه کمبــود پتــاس و ازت داشــته 
باشــند و شــوری خیلــی بــاال نباشــد توصیــه 

ــی شــود.  م
ــای  ــودن کوده ــده ب ــه اصــالح کنن ــر جنب اگ
آلــی را دنبــال مــی کنیــد، کــود گاوی از 
از  بهتــر اســت و گوســفندی  گوســفندی 

ــی.  مرغ
افزایش کارایی کودهای آلی

بــرای پوشــاندن عیــب و نقــص کودهــای 
ــی  ــورت تلفیق ــود بص ــی ش ــه م ــی، توصی آل

بــکار رونــد؛ بــه ایــن معنــی کــه ایــن کودهــا 
بــا هــم مخلــوط شــوند و بــرای تقویــت جنبۀ 
تغذیــه ای آنهــا، کــود شــیمیایی نیــز بــه آنهــا 
اضافــه گــردد. بــا توجــه بــه شــرایط کــم آبــی 
ــاغ هــای پســته راندمــان  ــاال در ب و شــوری ب
بســیار  شــیمیایی  کودهــای  از  اســتفاده 
ــن چیــزی نیســت  ــه اســت و ای کاهــش یافت
ــزی  ــن حاصلخی ــن رفت ــب و از بی ــز تخری ج
ــی  ــوان کودهــای آل ــن نمــی ت خــاک؛ بنابرای
را کنــار گذاشــت. کاربــرد کودهــای آلــی بــه 
ــر  ــورد نظ ــه م ــه تغذی ــز از جنب ــی نی تنهای

ــد.  ــی کن ــرف نم ــاز را برط نیســت و نی
ــفندی  ــود گوس ــی 40، ک ــود مرغ ــوری ک ش
25 و گاوی 8 تــا ۱0 دســی زیمنــس بــر 
ــه  ــا توج ــد ب ــن بای ــد. بنابرای ــی باش ــر م مت
ــاغ و  ــه ب ــاک، تاریخچ ــرایط آب و خ ــه ش ب
ــود. مصــرف  ــری ش ــم گی ــم پســته تصمی رق
ــن  ــا 50 ت ــدار 20 ت ــه مق ــی ب ــای آل کوده
ــی  ــود مرغ ــود. ک ــی ش ــه م ــار توصی در هکت
ــل  ــار قاب ــن در هکت ــا 25 ت ــدار 20 ت ــه مق ب
ــه اصــالح خــاک  ــر برنام مصــرف اســت و اگ
مدنظــر باشــد تــا 50 تــن در هکتــار از کــود 

ــت.  ــه اس ــل توصی گاوی قاب
زمان و مکان استفاده از کودهای آلی

ــا 50 روز  ــت 40 ت ــر اس ــتفاده بهت ــان اس زم
قبــل از ســبز شــدن درختــان باشــد تــا 
فرصــت پوســیدن کودهــا باشــد و تــا بهــار 2 

ــود. ــاری ش ــت آبی نوب
ــت  ــر اس ــا بهت ــن کوده ــری ای ــل قرارگی مح
30 تــا 40 ســانتی متــری زیــر ســطح خــاک 
باشــد و شــیارکودهایی بــه ایــن منظــور 
کنــده شــود و هــر چــه بتوانیــم ایــن حجــم 
ــا  ــا ب ــم ت ــر بریزی ــه شــکل جمــع ت کــود را ب
ــر  ــری داشــته باشــد بهت خــاک تمــاس کمت
اســت و ریشــه هــا داخــل ایــن تــوده کــودی 
مــی آینــد و درخــت تغذیــه مــی کنــد. حتــی 
ــای  ــوب دادن کوده ــری از رس ــرای جلوگی ب
شــیمیایی در خــاک مــی تواننــد بــه صــورت 
ــرار  ــی ق ــود آل ــه ک ــن الی ــاندویچی در بی س

ــد. گیرن
آنچــه طــی ســالیان ســال اســتفاده مــی شــود 
کودهــای آلــی غنی شــده هســتند. متأســفانه 
ــکار  ــی ب ــش فن ــا دان ــن کوده ــاخت ای در س
نرفتــه و انــواع و اقســام کودهــای ماکــرو 
ــه  ــد و در هم ــی کنن ــوط م ــرو را مخل و میک
شــرایط آبــی و خاکــی توصیــه مــی کننــد؛ در 
ــن کــود تنهــا  ــی کــه ممکــن اســت ای صورت
ــد. روی  ــک شــرایط خــاص جــواب بده در ی
ــدارد و  ــا نظــارت وجــود ن ــن کوده ــد ای تولی
بعضــاً دیــده شــده اســت کــه نتایــج رضایــت 

ــد.  بخشــی نداشــته ان
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باغبانی 

ــان  ــرس درخت ــت و ه ــح تربی ــت صحی مدیری
پســته یکــی از مباحــث اصلــی باغــداری و 
ــش روی  ــای پی ــش ه ــن چال ــی از مهمتری یک
باغــداران مناطــق مختلــف پســته خیــز ایــران 
ــه  ــد. آنچ ــی باش ــان م ــتان کرم ــژه اس ــه وی ب
متأســفانه در باغــات پســته مشــاهده مــی 
ــی  ــی و فن ــول علم ــت اص ــدم رعای ــود ع ش
مرتبــط بــا ایــن موضــوع اســت. عــدم آگاهــی 
از روش هــای صحیــح تربیــت و هــرس درخــت 
پســته بــه نوبــه خــود یکــی از مهمتریــن 
دالیــل کاهــش شــدید عملکــرد پســته اســتان 
کرمــان و کشــور مــی باشــد. بــرای درک 
ــت و هــرس در  ــح چگونگــی انجــام تربی صحی
درختــان پســته الزم اســت قبــل از هــر چیــز 
ــرس و ســپس اصــول  ــت و ه ــوم تربی ــا مفه ب
فنــی ایــن دو عملیــات باغبانــی آشــنا شــویم. 

مفهوم تربیت و هرس
ــی  ــرم ده ــرِس ُف ــه ه ــت )Training( ک تربی
هــم نامیــده مــی شــود نوعــی هــرس شــاخه 
اســت کــه معمــوالً در ســال هــای اولیــه پــس 
از کاشــت نهــال انجــام مــی گیــرد. بــه عبارتــی 
ــت  ــی درخ ــرم ده ــرس ف ــی ه ــت، نوع تربی
ــی باشــد.  ــل از شــروع باردهــی درخــت م قب
هــرس )Pruning( در درختــان پســته عبــارت 
ــه  ــاخه ب ــی ش ــا جزی ــل ی ــع کام ــت از قط اس
منظــور تحــت تأثیــر قــرار دادن و هدایت رشــد 
و بــاروری گیــاه. هــرس کــردن تــا پایــان عمــر 
ــن وجــه  ــه همی ــرد ک ــی گی درخــت انجــام م

ــا تربیــت اســت.  ــز آن ب اصلــی تمای
زمان انجام هرس

انجــام هــرس در دو زمــان امــکان پذیــر اســت: 
هــرس زمســتانه یــا هــرس ســیاه، کــه معمــوالً 
پــس از خــزان کامــل بــرگ هــا و ورود درخــت 
ــی  ــاز م ــز( آغ ــر پایی ــود )اواخ ــه رک ــه مرحل ب
ــروع  ــل از ش ــتان )قب ــان زمس ــا پای ــردد و ت گ
تــورم جوانــه هــای گل( بــه اتمــام مــی رســد. 
ــداول  ــته مت ــات پس ــرس در باغ ــوع ه ــن ن ای
اســت. از محاســن ایــن نــوع هــرس مــی تــوان 
بــه مشــاهده و انتخــاب دقیــق شــاخه ها اشــاره 
کــرد و اینکــه هــرس زمســتانه بــه دلیــل ورود 
درخــت بــه مرحلــه رکــود، آســیب جــدی بــه 
درختــان وارد نمــی کنــد بلکــه ســبب تقویــت 
جوانــه هــای باقیمانــده نیــز مــی گــردد. البتــه 
ــه  ــد ک ــی دهن ــح م ــداران ترجی ــی از باغ برخ
زمــان هــرس درختــان پســته را تــا بهمــن مــاه 
ــر  ــه تأخی ــدید ب ــرمای ش ــدن س ــپری ش و س

بیاندازنــد کــه البتــه ممکــن اســت بــرای 
ــا حــدودی امــکان  ــکان ایــن امــر ت خــرده مال
پذیــر باشــد ولــی در ســطوح بــاالی کشــت بــه 
دلیــل محدودیــت زمانــی، نمــی تــوان هــرس 
کــردن را بــه تأخیــر انداخــت و بایســتی پــس 
از خــزان کامــل بــرگ هــا و اطمینــان از ورود 
ــات  ــود، عملی ــه رک ــه مرحل ــان ب ــل درخت کام

هــرس آغــاز گــردد. 
نــوع دیگــر هــرس از نظــر زمانــی، هــرس 
تابســتانه یــا هــرس ســبز اســت کــه طــی فصل 
رشــد انجــام مــی گیــرد و در درختانــی ماننــد 
ــرل  ــت کنت ــوی جه ــور و کی ــو، ســیب، انگ هل
رشــد رویشــی و افزایــش کیفیــت میــوه بســیار 
متــداول اســت، امــا ایــن نــوع هــرس در باغــات 
ــس از  ــه پ ــی و چ ــل از بارده ــه قب ــته چ پس
آن انجــام نمــی شــود. واقعیــت ایــن اســت کــه 
ــت  ــردن درخ ــرس ک ــوع ه ــر ن ــداران از ه باغ
پســته در فصــل رشــد اجتنــاب مــی کننــد، در 
حالــی کــه اگــر اصــول تربیــت و هــرس بطــور 
صحیــح آمــوزش داده شــود مــی تــوان برخــی 
هــرس هــای فــرم دهــی، ســربرداری و ناخنــک 
ــی  ــه راحت ــد ب ــل رش ــل فص ــری را در اوای گی

انجــام داد.
روش صحیح تربیت درختان پسته

پــس از کشــت پایــه در زمیــن اصلــی و انجــام 
عمــل پیونــد، بایســتی در چنــد ســال اول 
کشــت، عملیــات تربیــت نهــال هــای پیونــدی 
ــه  ــته ب ــان پس ــت درخت ــرد. تربی ــورت گی ص
ــاز( صــورت مــی گیــرد.  فــرم جامــی )مرکــز ب
در ایــران آگاهــی کافــی از ایــن شــیوه تربیــت 
وجــود نــدارد و تربیــت نهــال پســته تــا زمــان 
ــا  ــی انجــام نمــی شــود ی ــا بطورکل باردهــی ی
ــت نمــی  ــح هدای ــه شــکل صحی ــا ب شــاخه ه
شــوند. آنچــه مســلم اســت عــدم رعایــت نکات 
فنــی تربیــت نهــال هــای جــوان قبــل و بعــد از 
پیونــد، باعــث کاهــش رشــد تنــه و شــاخه هــا، 
تراکــم شــدید شــاخه هــا و بــه تأخیــر افتــادن 

شــروع باردهــی مــی گــردد. 
ــل  ــته، فواص ــان پس ــی درخت ــت اصول در تربی
کشــت اهمیــت زیــادی دارنــد؛ چــرا کــه 
تربیــت صحیــح تــاج درخــت نیازمنــد فضــای 
کافــی بــرای گســترش تــاج اســت. اســتاندارد 
فواصــل کشــت نهــال پســته در هنــگام احــداث 
بــاغ، 4×6 متــر ) 6 متــر بیــن ردیــف و 4 متــر 
روی ردیــف( اســت، هــر چنــد از فواصــل 
ــم  ــر ه ــر 5×7 مت ــر و حداکث ــل 3×6 مت حداق

ــود. ــوان اســتفاده نم ــی ت م
کرمــان  اســتان  پســته  باغــات  در  آنچــه 
ــک  ــی شــود، فواصــل بســیار نزدی مشــاهده م
درختــان روی ردیــف هــای کشــت اســت کــه 
گاهــی بــه 50 ســانتی متــر از هــم مــی رســد 
ــروف اســت.  ــم مع ــی ه ــه کشــت نعناع ــه ب ک
اینکــه درختــان در فواصــل نزدیــک هــم کمتــر 
دچــار آفتــاب ســوختگی مــی شــوند و باردهــی 
آنهــا در واحــد ســطح افزایــش مــی یابــد یــک 
ــاًل اشــتباه و غیــر فنــی اســت؛ چــرا  ــاور کام ب
کــه در حــال حاضــر بــا وجــود فواصــل بســیار 
همچنــان  ردیــف،  روی  درختــان  نزدیــک 
ــا  ــاخه ه ــه و ش ــوختگی تن ــاب س ــاهد آفت ش
ــات  ــرد باغ ــدید عملک ــش ش ــن کاه و همچنی
ــته  ــف پس ــق مختل ــان و مناط ــتان کرم در اس
ــات  ــد از باغ ــا بازدی ــتیم. ب ــور هس ــز کش خی
ــگاه متوجــه مــی  خیلــی قدیمــی، در اولیــن ن
ــتاندارد کشــت پســته  ــه فواصــل اس شــویم ک
بــه خوبــی رعایــت شــده اســت، امــا متأســفانه 
در چنــد دهــه اخیــر بــه دالیلــی نامعلــوم روش 
کشــت متراکــم بــه یــک ســنت کامــاًل اشــتباه 
ــر  ــه نظ ــه ب ــده ک ــل ش ــاغ تبدی ــداث ب در اح
ــر  ــکان تغیی ــدت ام ــاه م ــد در کوت ــی رس م
ــدارد و بایســتی بصــورت  ــود ن ــه وج ــن روی ای
تدریجــی و بــا آمــوزش صحیــح در ایــن زمینــه 
اقــدام نمــود. امــا بایســتی توجــه نماییــم کــه 
 )tree( پســته از نظــر گیاهشناســی درخــت
ــت  ــی تربی ــه )shrub(. یعن ــه درختچ ــت ن اس
آن بایســتی بصــورت تــک تنــه انجــام گــردد. 
ــان  ــی درخت ــم در برخ ــت متراک ــد کش هرچن
ــل  ــه گل کام ــی ک ــد ســیب و گالب ــوه مانن می
ــا در  ــت، ام ــج اس ــیار رای ــا بس ــد در دنی دارن
اینگونــه کشــت هــای متراکــم از سیســتم 
ــد  هــای داربســتی ســیمی اســتفاده مــی کنن
و بــا وجــود کشــت متراکــم، بــه هیــچ عنــوان 
ــی  ــره نم ــم گ ــان در ه ــای درخت ــاخه ه ش
ــه  ــته دو پای ــان پس ــی درخت ــد. از طرف خورن
هســتند و گــرده افشــانی آن هــا بــا بــاد انجــام 
مــی گــردد بنابرایــن فضــای کافــی بیــن 
ــرای حرکــت هــوا ضــروری اســت.  ــان ب درخت
رعایــت فاصلــه کشــت و تربیــت مناســب، 
ســبب زودباردهــی درختــان، حرکــت مناســب 
ــاح  ــانی و لق ــرده افش ــان، گ ــن درخت ــوا بی ه
ــی و  ــم پاش ــان س ــش راندم ــب و افزای مناس

ــردد. ــی گ ــا م ــی کوده ــول پاش محل
اشــتباه رایــج در باغــداری ســنتی پســته ایــن 

مدیریت صحیح تربیت و هرس درختان پسته
دکتر مسعود خضری)قسمت اول(

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
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اســت کــه در هنــگام احــداث بــاغ، در گــودال 
ــت  ــال کش ــک نه ــش از ی ــوالً بی ــت معم کش
مــی کننــد؛ بــا ایــن بــاور کــه در صــورت عــدم 
ــود  ــن وج ــال جایگزی ــال، نه ــک نه ــی ی گیرای
داشــته باشــد و همچنیــن نهــال هــا را قبــل از 
پیونــد ســربرداری مــی کننــد تــا شــاخه هــای 

جانبــی کافــی ایجــاد گــردد. 
ــده  ــن نهــال هــا زن ــع همــه ای در بیشــتر مواق
ــاد  ــی زی ــای جانب ــاخه ه ــا ش ــد و ب ــی مانن م
بــه مرحلــه پیونــد مــی رســند. در زمــان 
پیوندزنــی باغــدار بــا ایــن نگرانــی کــه ممکــن 
ــاخه  ــه ش ــد هم ــا نگیرن ــی پیونده ــت برخ اس
هــای جانبــی بــا قطــر مناســب را پیونــد مــی 
کنــد. اکثــر پیوندهــای انجــام شــده موفقیــت 
آمیــز بــوده و از اینجــا باغــدار بــا تعــداد زیــادی 
ــدی  ــای پیون ــاخه ه ــاد ش ــداد زی ــال و تع نه
دچــار ســردرگمی مــی شــود و در بیشــتر 
مــوارد تــا رســیدن بــه اولیــن محصــول هیــچ 
نــوع تربیتــی روی نهــال هــای پیونــدی اعمــال 
ــم  ــن روش ه ــا ای ــه کار ب ــد. نتیج ــی کن نم
معلــوم اســت و آن اینکــه تعــداد زیادی شــاخه 
پیونــدی در هــم گــره خــورده ایجــاد شــده کــه 
ــر مــی شــوند. در اینجاســت  هــر ســال قطورت
کــه بــه یــاد ایــن ضــرب المثــل معــروف مــی 
ــج،  ــار ک ــد معم ــم »خشــت اول چــون نه افتی

ــوار کــج«.      ــا مــی رود دی ــا ثری ت
امــا روش صحیــح تربیــت درختــان پســته 
ــکل ۱ آورده  ــماتیک در ش ــرح ش ــورت ط بص
ــکل  ــن ش ــه در ای ــور ک ــت. همانط ــده اس ش
ــت  ــودال کش ــر گ ــود در ه ــی ش ــاهده م مش
ــب  ــر مناس ــول و قط ــا ط ــالم ب ــال س ــک نه ی
کشــت مــی گــردد. در ایــن مرحلــه نبایســتی 

ســربرداری انجــام گــردد، بلکــه حــذف شــاخه 
هــای جانبــی ضــروری اســت تــا نهــال کشــت 
ــی و قطــری مناســب  شــده قــدرت رشــد طول
پیــدا کنــد و ســریعتر آمــاده پیوندزنــی گــردد. 
وقتــی ایــن نهــال از نظــر قطــری آمــاده 
پیوندزنــی گردیــد از حــدود  40 -50 ســانتی 
متــری ســطح زمیــن پیونــد زده مــی شــود کــه 
ــه مهــارت پیونــدزن مــی  ــد بســته ب ــوع پیون ن
توانــد شــکمی یــا لولــه ای باشــد. هــم اکنــون 
در آمریــکا بــه دلیــل برداشــت مکانیکــی 
ارتفــاع پیونــد از ســطح زمیــن بــه ۱ متــر هــم 
مــی رســد تــا دو بــازوی ماشــین برداشــت بــه 
ــردد.  ــل گ ــدک متص ــه پیون ــه و ن ــمت پای قس
ــی  ــای جانب ــاخه ه ــام ش ــد، تم ــس از پیون پ
پاییــن پیونــدک حــذف مــی گــردد تــا قــدرت 

ــود.   ــدک داده ش ــه پیون ــی ب ــد کاف رش
تربیــت درخــت پســته بــه فــرم جامــی )مرکــز 
ــور،  ــن منظ ــرای ای ــرد. ب ــی گی ــام م ــاز( انج ب
پیونــدک از ارتفــاع ۱ متــری تــا محــل پیونــد 
ــاخه  ــار ش ــا در به ــردد ت ــی گ ــربرداری م س
هــای جانبــی کــه بعــدا اســکلت اصلــی درخــت 

را تشــکیل مــی دهنــد بوجــود آینــد. در اوایــل 
ــا 4  ــه 3 ت ــن شــاخه هــای اســکلتی ب بهــار ای
شــاخه در جهــت هــای مختلــف کاهــش مــی 
یابــد تــا قــدرت اصلــی رشــد بــه ایــن شــاخه 
ــاخه  ــتان ش ــپس در زمس ــود. س ــا داده ش ه
هــای اســکلتی از 40 ســانتیمتری ســربرداری 
ــربرداری  ــات س ــام عملی ــا انج ــوند. ب ــی ش م
ــاخه  ــدد ش ــکلتی، مج ــای اس ــاخه ه روی ش
ــود  ــا بوج ــددی روی آن ه ــی متع ــای جانب ه
مــی آیــد کــه در اینجــا قانــون دوشــاخه 
قــوی مطــرح مــی شــود یعنــی بایســتی روی 
ــوی  ــاخه ق ــط دو ش ــکلتی فق ــاخه اس ــر ش ه
ــور  ــود. همانط ــذف نم ــه را ح ــداری و بقی نگه
ــت در  ــده اس ــان داده ش ــکل ۱ نش ــه در ش ک
ســال چهــارم پــس از پیونــد نیــز ماننــد ســال 
ــروی  ــتی پی ــاخه بایس ــون دو ش ــوم از قان س
ــق  ــه درخــت پســته طب ــی ک ــود. در صورت نم
شــکل ۱ تربیــت شــود درخــت از ســال چهــارم 
شــروع بــه تشــکیل جوانــه گل نمــوده و از 
ــته  ــت پس ــی درخ ــن بارده ــم اولی ــال پنج س

ــردد.  ــی گ ــاز م آغ

شکل 1 - روش صحیح تربیت درختان پسته

نی
غبا

با
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بازرگانی

پایــان شــهریور هــر ســال مصــادف اســت بــا 
پایــان ســال تجــاری، از ایــن رو بــر آن شــدیم 
ــورت  ــه ص ــال را ب ــن س ــات ای ــار و اطالع آم
خالصــه در اختیــار مخاطبیــن ماهنامــه دنیای 
پســته قــرار دهیــم. بــا نگاهــی گــذرا بــه آمــار 
گذشــته عــالوه بــر ایــن کــه عملکــرد را مــی 
تــوان بــه بوتــه نقــد و بررســی کشــید، بــرای 
پیمــودن بهتــر مســیر، چــراغ راهــی را نیــز در 

اختیــار مــی گــذارد. 
بازار داخل ایران

طبــق بــرآورد انجمــن پســته ایــران، مصــرف 
داخــل پســته ســاالنه حــدود 20 تــا 30 
ــی  ــوب م ــد محس ــزان تولی ــد از کل می درص
شــود. در طــول ســال محصولــی 95-96، 
تخمیــن میــزان مصــرف داخــل براســاس 
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــزارش شــد. ام 20 درصــد گ
ــان  ــده در پای ــدک باقیمان موجــودی بســیار ان
شــهریورماه بــه نظــر مــی رســد تحــت تأثیــر 
عواملــی از قبیــل افزایــش نــوع و تعــداد 
کانــال هــای فــروش و مصــرف پســته، دخالت 
ــرخ ارز  ــی ن ــت مصنوع ــران در تثبی ــت ای دول
)رقیــب صــادرات پســته( و محدودیــت هــای 
اعمــال شــده بــر واردات ســایر مغزجــات 
ــادام هنــدی مصــرف داخــل  آجیلــی ماننــد ب
ــوده  ــه ب ــرآورد اولی ــن ب ــزار ت ــش از 27 ه بی
اســت؛ بدیــن ترتیــب در تجدیــد نظــر بــرآورد 
ــت 26  ــه گذش ــالی ک ــه در س ــود ک ــی ش م
درصــد )معــادل 40 هــزار تــن( از کل میــزان 
پســته در داخــل ایــران مصــرف شــده اســت. 
ــه  ــه ب ــا ک ــی انباره ــن، موجــودی پایان بنابرای
ــدود 3  ــود، ح ــی ش ــل م ــد منتق ــال جدی س

ــود.  ــد ب ــن خواه ــزار ت ه
وضعیت صادرات

ــاه شــهریور نشــان  ــان م ــار گمــرک در پای آم
مــی دهــد صــادرات محصــول ســال 95 ایــران 
ــدان،  ــم از پســته خن ــواع پســته اع ــامل ان ش
ناخنــدان، مکانیــک خنــدان، مغــز و مغزســبز، 
ــدار  ــن مق ــت. ای ــوده اس ــن ب ــزار ت ۱۱8 ه
ــه  ــبز ب ــز س ــز و مغ ــال وزن مغ ــس از اعم پ
وزن پســته خشــک در پوســت، بــه ۱27 هــزار 
تــن افزایــش مــی یابــد. ســال محصولــی 96-

95 شــاهد تنــوع قابــل توجهــی در بازارهــای 
هــدف پســته بــود. ۱5 کشــور عضــو اتحادیــه 
ــبه  ــازار ش ــور(، ب ــت مح ــازار کیفی ــا )ب اروپ
قــاره هنــد )کیفیــت و واریتــه محــور( و بــازار 
خاورمیانــه رونــد افزایشــی را تجربــه مــی 

ــد. کنن
صــادرات پســته ناخنــدان )9 هــزار تــن( 
ــل توجــه قیمــت پســته  ــاوت قاب ــم تف علیرغ
ــم در  ــران و ه ــم در ای ــدان ه ــدان و ناخن خن

ــال  ــط 4 س ــا متوس ــه ب ــا، در مقایس کالیفرنی
گذشــته )۱7 هــزار تــن( بــا افــت 47 درصدی 
مواجــه بــوده اســت، البتــه افزایــش صــادرات 
مغــز پســته تــا حــدی ایــن کاهــش را جبــران 

آنچه در سال تجاری 95 گذشت
سحر نخعی
دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

تخمین تولید، مصرف، صادرات و مانده محصول 
تجمعی ماه تجاری: شهریور )۱2(           محصول: 95 

۱7.000 مانده محصول از سال قبل
 ۱53.000 کل تولید سال جاری

 ۱70.000جمع محصول در دسترس
40.000                  مصرف داخلی

 ۱۱8.000صادرات

 9.000  اصالح ناشی از پوست مغز و مغز سبز

 ۱67.000                کل مصرف

 3.000 اضافه محصول پایان سال

 وضعیت صادرات
شامل انواع پسته اعم از پسته ایران  95صادرات محصول سال  در پایان ماه شهریور نشان می دهد آمار گمرک

است. این مقدار پس از اعمال وزن مغز و مغز  بودههزار تن  118خندان، ناخندان، مکانیک خندان، مغز و مغزسبز، 
شاهد تنوع قابل  95-96سال محصولی  .یابدهزار تن افزایش می 127سبز به وزن پسته خشک در پوست، به 

محور(، بازار شبه قاره هند )کیفیت  )بازار کیفیت کشور عضو اتحادیه اروپا 15توجهی در بازارهای هدف پسته بود. 
 (1. )نمودار بازار خاورمیانه روند افزایشی را تجربه می کنندو واریته محور( و 

 هم و ایران در هم ناخندان و خندان پسته قیمت توجه قابل تفاوت هزار تن( علیرغم 9) ناخندان پسته صادرات
 افزایش است، البته بوده مواجه درصدی 47 افت با( تن هزار 17) گذشته سال 4 متوسط با مقایسه در کالیفرنیا، در

 فرد به منحصر طعم به توان می افزایش این دالیل از .است نموده جبران را کاهش این حدی تا پسته مغز صادرات
 (2)نمودار . کرد اشاره سازد، می برآورده را کنندگان مصرف مختلف سالیق که ایرانی پسته های واریته و
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محور(، بازار شبه قاره هند )کیفیت  )بازار کیفیت کشور عضو اتحادیه اروپا 15توجهی در بازارهای هدف پسته بود. 
 (1. )نمودار بازار خاورمیانه روند افزایشی را تجربه می کنندو واریته محور( و 
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 فرد به منحصر طعم به توان می افزایش این دالیل از .است نموده جبران را کاهش این حدی تا پسته مغز صادرات
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ــی  ــش م ــن افزای ــل ای ــت. از دالی ــوده اس نم
ــه  ــرد و واریت ــه ف ــم منحصــر ب ــه طع ــوان ب ت
ــف  ــالیق مختل ــه س ــی ک ــته ایران ــای پس ه
ــازد،  ــی س ــرآورده م ــدگان را ب ــرف کنن مص

ــرد.  اشــاره ک
 در ذیــل بــه بررســی جداگانــه برخــی از 
بازارهــای هــدف پســته ایــران مــی پردازیــم: 

شرق دور
39 درصــد از کل حجــم صــادرات متعلــق 
ــازار  ــوان ب ــه عن ــرق دور ب ــورهای ش ــه کش ب
ــروش و  ــت در ف ــود. محدودی ــدف ب ــی ه اصل
ــه کشــورهای  ــا ب ــل روز پســته کالیفرنی تحوی
ــی  ــان و آذر یک ــای آب ــاه ه ــرق دور در م ش
از دالیــل افزایــش صــادرات پســته ایــران بــه 
ایــن مقاصــد بــود، اوج صــادرات بــه ایــن بــازار 
هــدف در آبــان مــاه بــود )۱7 هــزار تــن( کــه 
ــی طــی  ــدی نزول ــس از آن رون ــج پ ــه تدری ب
کــرده اســت. بــا ایــن حــال ســهم شــرق دور 
ــت )46  ــه گذش ــالی ک ــران در س ــته ای از پس
هــزار تــن( نســبت بــه رقــم میانگیــن آن در 4 
ســال گذشــته کاهــش داشــته اســت )20۱2 

ــن(. ــزار ت ــا 20۱5: 62 ه ت
اتحادیه اروپا

اتحادیــه  بــه کشــورهای عضــو  صــادرات 
اروپــا در مقایســه بــا ســال هــای گذشــته بــه 

ــت.  ــه اس ــش یافت ــی افزای ــل توجه ــور قاب ط
ــد از  ــاه 40 درص ــر م ــال در تی ــور مث ــه ط ب
ــود.  ــن مقاصــد ب ــه ای ــق ب کل صــادرات متعل
ــته  ــی پس ــای اصل ــی از بازاره ــوان یک ــه عن ب
ــرای مغــز و  ــر ب ــران، مقصــدی کشــش پذی ای
مغــز ســبز بــا قیمــت بــاال نیــز محســوب مــی 
شــود. حجــم صــادرات تــا پایــان شــهریور مــاه 
)۱6 هــزار تــن( بــه طــور قابــل توجهــی بیــش 
از رقــم میانگیــن آن در 4 ســال گذشــته 
ــن موضــوع نشــان  ــن(. ای ــزار ت اســت )۱2 ه
ــت  ــیل رقاب ــی پتانس ــته ایران ــد پس ــی ده م
ــای  ــا را در بازاره ــته کالیفرنی ــا پس ــری ب پذی

ــت. ــه اس ــور بازیافت ــت مح کیفی
هند 

نکتــه ی نویــد بخــش اینکــه بــازار شــبه قــاره 
ــت و  ــوان یکــی از مقاصــد کیفی ــه عن ــد ب هن
واریتــه محــور پتانســیل باالیــی بــرای واردات 
پســته ایرانــی دارد و بــه طــور قابــل توجهــی 
در حــال رشــد اســت. مقایســه صــادرات ۱2 
ــا  ــن( ب ــزار ت ــه ســال تجــاری 95 )۱4 ه ماه
میانگیــن 4 ســاله منتهــی بــه ســال 94 )۱0 
هــزار تــن( نشــان مــی دهــد صــادرات پســته 
بــه مقصــد ایــن شــبه قــاره 40 درصــد افزایش 
داشــته اســت. ناگفتــه نمانــد از اســفندماه بــه 
بعــد بــه دلیــل کمبــود محصــول مناســب در 

ــای  ــه ه ــت واریت ــش قیم ــد و افزای ــازار هن ب
کشــیده کــه در ایــن بازارهــا بســیار محبــوب 
ــر از  ــد باالت ــا 20 درص ــن ۱0 ت ــتند )بی هس
قیمــت هــای پســته کالیفرنیایــی(، رونــد 

ــه کــرد. ــری را تجرب صــادرات شــتاب کندت
بازارهای صادرات مجدد

در ســال محصولــی 96-95 بیشــترین کاهــش 
ــدد  ــادرات مج ــای ص ــه بازاره ــادرات ب در ص
ــاله 23  ــار س ــن چه ــت )از میانگی ــق داش تعل
ــال 96- ــن در س ــزار ت ــه ۱4 ه ــن ب ــزار ت ه

95 اُفــت داشــته اســت(. بــه نظــر مــی رســد 
ــا  ــری ه شــفافیت بیشــتر در تجــارت و بارگی
ــن کاهــش باشــد. ــرای ای دلیــل بالقــوه ای ب
مشترک المنافع )روسیه، ارمنستان و...(

 ،95-96 محصولــی  ســال  دوم  نیمــه  در 
کشــورهای مشــترک المنافــع در مصــرف 
ــوی ســبقت را از کشــورهای شــرق  پســته گ
ــدی  ــه در رده بن ــوری ک ــه ط ــد. ب دور ربودن
مــاه،  اردیبهشــت  در  مصــارف  بیشــترین 
ــام دوم را  ــع مق ــترک المناف ــورهای مش کش
ــم  ــال حج ــن ح ــا ای ــد. ب ــود کردن از آن خ
صــادرات بــه ایــن مقاصــد تــا پایــان شــهریور 
مــاه )۱0 هــزار تــن( نســبت بــه میانگیــن آن 
ــت  ــن( اُف ــزار ت ــته )۱3 ه ــال گذش در 4 س

ــت. ــته اس داش
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جلســه کمیتــۀ فــروکام انجمــن پســته ایــران روز 
چهارشــنبه، ۱0 آبــان مــاه ســال جاری بــا حضور 
ــهیل  ــه، حســین نظــری، س ــن کمیت اعضــای ای
شــریف، مجیــد بازیــان، جهانگیــر ارجمنــد، 
ــه نمایندگــی از محمدرضــا  ــدان ب محمــود جاوی
فرشــچیان، فرهــاد آگاه و حســین دنیــس کتابــی  
در محــل دفتــر انجمــن تشــکیل شــد. هــدف از 
برگــزاری ایــن جلســه بررســی اهمیــت و مزایــای 
عضویــت مســتمر انجمــن در اتحادیــه خشــکبار 
اســتماع  و   )FRUCOM( اروپــا  مغزجــات  و 
گــزارش آقــای نویــد ارجمنــد از شــرکت در 
 Residues( کارگاه آموزشــی باقیمانــده ســموم
Workshop( برگــزار شــده در بروکســل بلژیــک 
بــود. در ادامــه اهــم مــوارد مطــرح شــده در ایــن 

کمیتــه آمــده اســت.
اهمیت عضویت انجمن در اتحادیه 

خشکبار اروپا
از ســال92 کــه تجــارت مغــز ســبز بــا چالــش 
ــی از  ــد گروه ــه ش ــموم مواج ــده س باقیمان
اعضــای فعــال در ایــن بخــش از صنعــت، 
ــت  ــه عضوی ــن ب ــا انجم ــدند ت ــر ش ــی خی بان
در اتحادیــه خشــکبار اروپــا درآیــد. امــا چنــد 
ــموم  ــده س ــش باقیمان ــه چال ــالی اســت ک س
ــت و  ــده اس ــز ش ــک نی ــته خش ــر پس دامنگی
حــاال دیگــر ایــن مســاله صرفــاً، مســالۀ مغــز 
ــن اعتقــاد وجــود دارد کــه  ســبز نیســت و ای
ادامــه ایــن امــر حمایــت همــۀ فعــاالن صنعت 
را مــی طلبــد و نبایــد بــار آن صرفــاً بــر دوش 
عــده ای خــاص باشــد. از ایــن رو در ابتــدای 
ــع  ــن جلســه، اهــداف، سیاســت هــا و مناف ای
ــه فــروکام  عضویــت انجمــن پســته در اتحادی
ــای  ــر اعض ــادل  نظ ــث و تب ــورد بح ــا م اروپ
حاضــر در جلســه قــرار گرفــت کــه خالصه ای 

ــد.  ــه مــی آی از آنچــه گذشــت در ادام
ــروکام  ــت در ف ــد- عضوی ــر ارجمن جهانگی
ــم و  ــات مه ــه در جلس ــد ک ــی کن ــک م کم
ــه  ــان را ب ــم و حرفم ــرکت کنی ــاس ش حس
ــا برســانیم. البتــه نبایــد  ــه اروپ گــوش اتحادی
ــاه  ــوری و کوت ــع ف ــن مناف ــم تأمی ــه چش ب
مــدت بــه آن نــگاه کنیــم. بایــد اعضــای 
بیشــتری از انجمــن عضــو ایــن کمیتــه شــوند 
چــون منافــع همــه مــا مشــترک اســت، 
ــم  ــه دهی ــن راه را ادام ــم ای ــا ه ــد همــه ب بای
ــه  ــال هم ــامل ح ــوع ش ــن موض ــه ای ــرا ک چ

ــود. ــی ش ــا م ــه اروپ ــدگان ب صادرکنن
بــاارزش  و  تریــن  مهــم  آگاه-  فرهــاد 

ــه  ــت در اتحادی ــن دســتاوردی کــه عضوی تری
ــه روز بــودن  ــرای مــا دارد ب ــا ب خشــکبار اروپ
و کســب آخریــن اخبــار و اطالعــات بــه 
ــائل  ــایر مس ــموم و س ــه س خصــوص در زمین
ــا  ــا اســت. همچنیــن ب ــه اروپ حســاس اتحادی
ــه از مواضــع مشــابه  ــن اتحادی ــت در ای عضوی
یــا متفــاوت ســایر اعضــای فــروکام در زمینــه 
ــن  ــویم. از ای ــی ش ــاس، آگاه م ــائل حس مس
طریــق اگــر روزی موقعیتــی پیــش آمــد 
ــرای پیشــبرد اهــداف و منافــع  مــی توانیــم ب
مشــترک بــا ســایر اعضــا از کشــورهای دیگــر 

ــم.  ــکاری کنی هم
ــالیان  ــن س ــی- م ــس کتاب ــین دنی حس
ســال عضــو هیــأت مدیــره اتحادیــه خشــکبار اروپــا 
ــم.  ــی شناس ــی آن را م ــتم مدیریت ــودم و سیس ب
نقــاط قــوت فــروکام اطــالع رســانی قــوی و نفــوذ و 
قــدرت البــی گــری در داخــل اتحادیــه اروپا اســت. 
ــود  ــروکام صــدای خ ــق ف ــم از طری ــی توانی ــا م م
ــر  ــاًل اگ ــا برســانیم. مث ــه اروپ ــه گــوش اتحادی را ب
انجمــن عضــو فــروکام نبــود آیــا مــا اصــاًل از جریان 
اکراتوکســین A خبــردار مــی شــدیم؟ عضویــت در 
فــروکام باعــث مــی شــود کــه همیشــه یــک قــدم 
جلــو باشــیم، بتوانیــم بــا آخریــن تغییــرات قوانیــن 
ــر آن  ــا خــود را هماهنــگ کنیــم و ب اتحادیــه اروپ

اســاس تصمیــم بگیریــم. 
ــوم،  ــر عم ــالف تفک ــان- برخ ــد بازی مجی
ــده ســموم دیگــر  حساســیت موضــوع باقیمان
فقــط شــامل حــال صادرکننــدگان مغــز 
ســبز نمــی شــود، بلکــه خیلــی وقــت اســت 
ــدگان  ــرده و صادرکنن ــدا ک ــت پی ــه عمومی ک
ــای  ــار حساســیت ه ــد گرفت ــم دارن پســته ه
شــوند.  مــی  اروپــا  اتحادیــه  روزافــزون 

ــا باغــدار در مــورد زمــان  صادرکننــده بایــد ب
ــته  ــات داش ــادل اطالع ــی تب ــوه سمپاش و نح
ــد فراخــوان  ــه نظــر مــن انجمــن بای باشــد. ب
ــه  ــروکام را ب ــت در ف ــای عضوی ــد و مزای بده

ــاند. ــا برس ــالع اعض اط
حســین نظــری- مــن بــا فرمایشــات همــه 
آقایــان موافقــم. مســائل مهمــی کــه امــروز در 
ــط  ــرار دارد فق ــا ق ــه اروپ ــتور کار اتحادی دس
شــامل حــال صادرکننــدگان نمــی شــود، 
اصــاًل عضویــت در فــروکام نبایــد محــدود بــه 
ــت  ــده ای موافق ــه ع ــدگان باشــد ک صادرکنن
کننــد هزینــه هــای عضویــت را متقبل شــوند؛ 
ــروکام  ــت در ف ــت. عضوی ــت نیس ــن درس ای
آنقــدر اهمیــت دارد کــه همــه اعضــای انجمن 
بــه خصــوص باغدارهــا بــرای آگاهــی از تمــام 
ــه ســموم بایــد  مســائل و تغییــرات مربــوط ب

ــته باشــند.  در آن مشــارکت داش
ــوان یــک باغــدار  ــه عن ــریف- ب ــهیل ش س
ــی  ــیار مهم ــوع بس ــن موض ــم ای ــد بگوی بای
اســت. بــا اطــالع رســانی هــای فــروکام 
ــد از کســب آخریــن  صنعــت پســته مــی توان
اخبــار و تغییــرات در زمینــه قوانیــن اتحادیــه 
ــری  ــم گی ــرای تصمی ــع شــود و ب ــا منتف اروپ
هــای حســاس وقــت داشــته باشــد. پیشــنهاد 
ــد و  ــت کنن ــا هم ــه اعض ــت ک ــن اس ــن ای م
منافــع جمعــی صنعــت پســته را در نظــر 

ــوند. ــه ش ــن کمیت ــو ای ــد و عض بگیرن
A اُکراتوکسین

A موضــوع بعــدی جلســه مســالۀ اُکراتوکســین
)OTA( بــود کــه بــا صحبت هــای نویــد ارجمند 
ــا برنامــۀ پیــش روی اتحادیــه اروپــا  در رابطــه ب
آغــاز شــد. اُکراتوکســین مــاده شــیمیایی ســمی 

در جلسه کمیتۀ فروکام انجمن پسته ایران بررسی شد:

ضرورت حضور باغداران در کمیته فروکام 
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اســت کــه در شــرایط خــاص از انــواع قــارچ های 
خانــواده آســپرژیلوس و پنیســیلیوم ترشــح مــی 
شــود. ایــن قــارچ در شــرایط مســاعد دمایــی و 
ــی در بســیاری از محصــوالت کشــاورزی  رطوبت
از قبیــل غــالت، حبوبــات، قهــوه، کشــمش، 
کاکائــو، مغزجــات درختــی و ادویــه جــات رشــد 
مــی کنــد. آلودگــی بــه قــارچ و ترشــح احتمالــی 
ســم متعاقــب آن، ممکــن اســت در بــاغ، زمــان 
برداشــت، فــرآوری، انبــارداری و یــا حمــل 
حــادث شــود. ســرعت ایجــاد و شــدت آلودگــی، 
ــداری  ــوه نگه ــط و نح ــت محی ــا و رطوب ــه دم ب

بســتگی دارد.
طبــق گــزارش نویــد ارجمنــد مســئولین 
ــا  ــه اروپ ــد اتحادی ــد دارن ــد قص ــور هلن کش
ــین در  ــرای اُکراتوکس ــا ب ــد ت ــد کنن را متقاع
مغزجــات، خصوصــاً پســته حــد مجــاز تعییــن 
 ppb5  کنــد )حــد پیشــنهادی اتحادیــه اروپــا
ــزود:  ــاره اف ــن ب ــد در ای ــد(. ارجمن ــی باش م
ــه  ــه هرگون ــته ک ــش خواس ــروکام از اعضای ف
آمــار و اطالعــات موثقــی از تســت اُکراتوکســین 
در پســته دارنــد بــه فــروکام ارائــه دهنــد تــا در 
جلســه ای کــه قــرار اســت بــه زودی بــا حضــور 
مســئولین اتحادیــه اروپــا برگــزار شــود فــروکام 
از طریــق ارائــه مســتندات و اطالعــات مانــع از 

تعییــن حــد مجــاز شــود.
گزارش کارگاه آموزشی باقیمانده سموم

ــه در  ــی ک ــای مهم ــش ه ــه چال ــه ب ــا توج ب
چارچــوب قانونــی اتحادیــه اروپــا بــرای تعییــن 
حداکثــر میــزان باقیمانــده ســموم وجــود دارد، 
 )ECPA( انجمــن تولیدکننــدگان ســم در اروپــا
کارگاه آموزشــی باقیمانــده ســموم را در تاریــخ 
ــک  ــر 20۱7 در بروکســل بلژی ــا ۱7 اکتب ۱6 ت
بــا حضــور فعالیــن کلیــدی صنعــت آشــامیدنی 
ــه  ــرد. در ادام ــزاری ک ــی برگ ــواد غذای ــا و م ه
جلســه نویــد ارجمنــد کــه بــه عنــوان نماینــده 
ــود  ــرده ب ــرکت ک ــن کارگاه ش ــن در ای انجم

گــزارش خــود را ارائــه داد.
ایــن کارگاه کــه بــا همــکاری کنفدراســیون 
صنعــت غذایــی و آشــامیدنی اروپــا برگــزار شــد، 
ــای  ــش ه ــر چال ــج و درک بهت ــی تروی چگونگ
ــا را مدنظــر  ــر آنه ــت موث ــی و نحــوۀ مدیری اصل
و مــورد بررســی قــرار داد. ســخنرانان و شــرکت 
ــذاران  ــامل قانونگ ــن کارگاه، ش ــدگان در ای کنن
ــت  ــازمان امنی ــا، س ــیون اروپ ــه کمیس )از جمل
مــواد غذایــی اروپــا و مقامــات کشــورهای عضــو( 

ــد. ــی بودن ــرۀ غذای ــان سراســر زنجی و ذینفع
در ایــن کارگاه چالــش هــای فعلــی و احتمالی 
قانــون 2005/396  بــه  پیــش رو مربــوط 
بررســی  باقیمانــده ســموم(  )حــد مجــاز 
ــن  ــده در ای ــام ش ــای انج ــرفت ه ــد، پیش ش

ــه اطــالع شــرکت کننــدگان رســید  زمینــه ب
و موضوعاتــی کــه هنــوز حــل نشــده انــد مــد 
ــی و  ــای فن ــش ه ــد. چال ــرار گرفتن ــر ق نظ
علمــی بــه اضافــه ی آخریــن تحــوالت مربــوط 
ــده  ــاز باقیمان ــد مج ــای ح ــت ه ــه محدودی ب
ســموم در مــواد غذایــی نیــز مــورد بحــث قرار 
ــرای  گرفــت. برگــزاری ایــن کارگاه فرصتــی ب
بررســی امــکان بهبــود قوانیــن فعلــی فراهــم 
آورد تــا بــا ایجــاد چارچــوب نظارتــی تعریــف 
شــده، هــم ایمنــی مــواد غذایــی تأمیــن شــود 
ــرای  ــاری ب ــفاف تج ــتانداردهای ش ــم اس و ه

ــد. ــم آی ــذا و خــوراک دام فراه تجــارت غ
1. مــوارد زیــر در دســتور کار ســازمان تنظیــم 
مقــررات و ایمنــی مــواد غذایــی اتحادیــه 

ــت: ــه اس ــرار گرفت ــا )EFSA( ق اروپ
ــرای  ــا ب ــش ه ــاالنه آفتک ــت س ــد ثب - فرآین
ســمومی کــه دوره ثبــت آنهــا بــه پایــان 

ــت؛ ــیده اس رس
- بررســی منظــم و سیســتماتیک ســطوح 
ــه  ــموم )MRL( ب ــده س ــاز باقیمان ــد مج ح
ــدگان  ــرف کنن ــی مص ــن ایمن ــور تضمی منظ
ــه  ــوط ب ــی مرب ــون کل ــاده ۱2 قان ــق م )طب

ــا(؛ ــه اروپ ــموم اتحادی س
- بررســی حــذف ســموِم ســرطان زا، موتــاژن 
باعــث  زا )هرگونــه مــاده شــیمیایی کــه 
ــه  ــراژن زا )هرگون جهــش ژنتیکــی شــود(، تت
مــاده شــیمیایی یــا عامــل محیطــی کــه 
ــود(  ــادرزادی ش ــوص م ــالل و نق ــث اخت باع
و همچنیــن حــذف مختــل کننــده هــای 

ــدن؛  ــدد ب ــتم غ سیس
- اصــالح و هماهنــگ ســازی قانــون حــد 
اروپــا  اتحادیــه  ســموم  باقیمانــده  مجــاز 
)396/2005( بــا قانــون ثبــت ســموم اتحادیــه 
ــی  ــه مدت ــدی ک ــا )۱۱07/2009(؛ فراین اروپ
ــول  ــال 2023 ط ــا س ــده و ت ــاز ش ــت آغ اس
ــده  ــون حــد مجــاز باقیمان خواهــد کشــید. قان
ســموم مــی گویــد ســمی کــه ممکــن اســت 
ــش  ــزان مصرف ــد می ــد بای ــته باش ــر داش خط
در اروپــا ارزیابــی شــود، ریســک هــای آن 
ــر  ــود و ب ــنجیده ش ــراد س ــالمتی اف ــرای س ب
ــر  ــی ب ــود )ارزیاب ــته ش ــد گذاش ــاس ح آن اس
ــموم  ــت س ــون ثب ــا قان ــک(. ام ــاس ریس اس
ــد  ــته باش ــر داش ــه خط ــمی ک ــد س ــی گوی م
ــه هیــچ عنــوان نبایــد ثبــت شــود )ارزیابــی  ب
ــن دو  ــه ای ــت ک ــح اس ــر(. واض ــاس خط براس

ــتند. ــض هس ــر در تناق ــا یکدیگ ــون ب قان
ــد و  ــا، قواع ــف، روش ه ــازی تعاری ــاده س - آم
ــی ســموم براســاس ریســک  ــای ارزیاب معیاره
ــده  ــاز باقیمان ــدود مج ــی ح ــی و بازبین تجمع
ــی  ــامل بررس ــه ش ــا ک ــه اروپ ــموم اتحادی س

ــموم  ــده و س ــت ش ــموم ثب ــام س ــرات تم اث
جدیــد اســت کــه احتمــاالً از ســال 2022 آغاز 
خواهــد شــد؛ ارزیابی ســموم براســاس ریســک 
تجمعــی یعنــی ســنجیدن کامــل ریســک 
تمــام ســموم مصــرف شــده روی یــک کاال بــر 

ــدن انســان. ــف ب ــای مختل قســمت ه
2. اتحادیــه کشــاورزان اروپــا )COPA( بــر 
ــدگان  ــع تولیدکنن ــه مناف ــت ک ــاور اس ــن ب ای
ــا  ــه شــدت ب ــا ب ــی در داخــل اروپ ــواد غذای م
منافــع صادرکننــدگان کاالهــای غذایــی از 
ســایر کشــورها )انجمــن بــادام کالیفرنیــا، 
انجمــن پســته آمریــکا، شــرکت بــادام و پســته 

ــرت دارد؛ ــره( مغای ــول و غی واندرف
ــا  ــت ب ــرایط رقاب ــه ش ــت ک ــد اس ــا معتق کوپ
صادرکننــدگان محصــوالت کشــاورزی ناعادالنه 
اســت؛ چــرا کــه حــد مجــاز باقیمانــده ســموم 
ــا حــد  ــا در مقایســه ب ــه اروپ در داخــل اتحادی
ــر اســت؛  ــرای واردات بســیار پاییــن ت مجــاز ب
از ایــن رو تعــداد ســموم قابــل اســتفاده بــرای 
ــیار  ــا بس ــه اروپ ــل اتحادی ــاورزان در داخ کش
محدودتــر از کشــاورزان خــارج از اتحادیــه 
اروپــا اســت کــه طبــق قوانیــن اتحادیــه مجــاز 
ــده ســمی  ــه گرفتــن اســتثنا واردات )باقیمان ب
ــن  ــتند. از ای ــاص( هس ــی خ ــر کاالی ــاص ب خ
رو ایــن اتحادیــه از کمیســیون اروپــا خواســت 
بــرای آفتکــش هایــی کــه در داخــل اتحادیــه 
اروپــا ممنــوع شــده انــد نیــز بــر اســاس حــد 

ــل شــود. تشــخیص )LOD( اســتثنا قائ
ــا، وزارت  ــدگان ســم در اروپ 3.انجمــن تولیدکنن
کشــاورزی کانــادا و انجمــن تولیدکننــدگان بــادام 
کالیفرنیــا همــه اتفــاق نظــر دارنــد کــه اتحادیــه 
ــر اســاس  ــت ســموم را ب ــون ثب ــد قان ــا نبای اروپ
ــه  ــد، چراک ــرا کن ــر خطــر اج ــی ب ــی مبتن ارزیاب
ــن  ــارت بی ــه تج ــا توافقنام ــاد ب ــن کار در تض ای
المللــی ســازمان تجــارت جهانــی )WTO( اســت 
و مانــع فنــی بزرگــی بــرای تجــارت بیــن المللــی 
محســوب مــی شــود. طبــق توافقنامــه ســازمان 
تجــارت جهانــی توجیــه علمــی و منطقــی بــرای 
ممنوعیــت اســتفاده از هــر نــوع آفتکــش در 
ــاس  ــر اس ــد ب ــاورزی بای ــوالت کش ــد محص تولی

ــر ریســک آن ســم باشــد. ــی مبتنــی ب ارزیاب
تنظیــم  ســازمان  از  فــروکام  درخواســت   .4
ــا  ــه اروپ ــی اتحادی ــواد غذای ــی م ــررات و ایمن مق
ــه طــور کامــل  ــه را ب ــن اتحادی ــود کــه ای ــن ب ای
از فرآینــد بررســی ممنوعیــت اســتفاده از ســموم 
مطلــع ســازد تــا فــروکام بتوانــد در هــر مرحلــه از 
اجــرای ایــن فرآینــد اعضــا را در جریــان آخریــن 
اخبــار بگــذارد تــا اعضــا بتواننــد بــه موقــع شــیوه 
ــرات  ــاس تغیی ــر اس ــود را ب ــرد خ ــای عملک ه

ــد. ــم نماین ــد تنظی جدی
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بازرگانی

ماجرای حفظ تعرفه واردات پسته ایران به آمریکا در گفتگو با مسئولین شرکت آرمان پگاه:

فشار سیاسی، درب را به روی پسته ایرانی بست

در شــماره تیرمــاه 96 ماهنامــه دنیــای پســته 
ــه 24۱  ــکا تعرف ــوان »آمری خبــری تحــت عن
درصــدی بــر پســته وارداتــی از ایــران را 
حفــظ کــرد« منتشــر شــد. در ایــن گــزارش 
نقــل شــده بــود کــه انجمــن پســته ایــران بــه 
ــای  ــه ه ــت هزین ــکان پرداخ ــدم ام ــل ع دلی
ــیدگی  ــد رس ــه رون ــن ب ــه، از پرداخت مربوط
ــته  ــر پس ــده ب ــع ش ــه وض ــده تعرف ــه پرون ب
ــن  ــران در کمیســیون تجــارت بی ــی ای واردات
 ،)USITC( ــکا ــده آمری ــاالت متح ــی ای الملل
ــرکت  ــا ش ــت. ام ــرده اس ــری ک ــاره گی کن
آرمــان پــگاه از اعضــای حقوقــی ایــن انجمــن 
ــه در راســتای تغییــر  ــه ادل ــه ارائ همچنــان ب
حکــم دادگاه بــه منظــور احقــاق حــق پســته 

ــران ادامــه مــی دهــد.  ای
در آنجــا ایــن قــول داده شــد کــه در صــورت 
امــکان، گفتگویــی بــا مســئولین ایــن شــرکت 
کــه در جریــان کــم و کیــف مســائل مطــرح 
انجــام  انــد،  بــوده  ایــن دادگاه  شــده در 
ــی  ــوی مفصل ــه گفتگ ــد. در ادام ــد ش خواه
کــه حجــت حســنی ســعدی و ســحر نخعــی 

بــه عنــوان نماینــدگان انجمــن پســته ایــران 
در نمایشــگاه آنــوگا آلمــان بــا مجیــد بازیــان 
و حســین دنیــس کتابــی ترتیــب داده انــد را 

مــی خوانیــد.
ــورد  ــًا در م ــی! لطف ــاب کتاب  جن
پرونــده  بــه  ورود  از  تــان  انگیــزه 
المللــی  بیــن  تجــارت  کمیســیون 

آمریــکا بگوئیــد.
در ایــن زمینــه ملــت ایــران و صنعــت پســته 
ایــران صاحــب حــق اســت، همــان طــور کــه 
در برجــام هــم آزاد شــدن واردات پســته ایران 
بــه آمریــکا ذکــر شــده اســت؛ حتــی در نامــه 
ــکا(  ــر ســابق خارجــه آمری ــای کــری )وزی آق
بــه کنگــره، پســته ایــران بــرای آمریــکا یــک 
منفعــت ملــی مطــرح شــده اســت. مــا هــم به 
خاطــر یــک ســری منافــع ملــی اعتقــاد داریم 
کــه بــازار بایــد بــاز باشــد و چــون بــازار آزاد 
اســت حــق مصــرف کننــده آمریکایــی اســت 
کــه طعــم و مــزه و ســایر مشــخصات پســته 

ایــران را امتحــان کنــد.  
 ممکــن اســت دربــاره نحــوه 

ــح  ــده توضی ــن پرون ــه ای ــان ب ورودت
ــد؟ دهی

ــه  ــد ک ــالع دادن ــا اط ــه م ــۀ اول ب در مرحل
معرفــی  را  خــود  ایــران  پســته  انجمــن 
ــان  ــه خودم ــن مرحل ــا در ای ــت. م ــرده اس ک
ــک  ــوان ی ــه عن ــط ب ــم و فق ــی کردی را معرف
صــادر کننــده و صرفــاً جهــت اطــالع رســانی 
ــه از  ــی ک ــم. هنگام ــر کردی ــنامه را پ پرسش
مــا ســوال کردنــد چــه کســی خواهــان اســت 
کــه شــرکت کنــد، پاســخی ندادیــم. پــس از 
اینکــه پرونــده بــا تــالش انجمــن بــه مرحلــۀ 
بازبینــی کامــل کشــیده شــد و انجمــن 
ــود را  ــل، خ ــنگین وکی ــۀ س ــت هزین ــه عل ب
ــرکت  ــک ش ــوان ی ــه عن ــا ب ــار کشــید، م کن
کننــدۀ جــدی وارد شــدیم و وکیــل گرفتیــم 
و  هــم همــکاری خواســتیم  انجمــن  از  و 
ــا و  ــن م ــگ بی ــم، جن ــو رفتی ــه ســمت جل ب
ــا جنــگ را در  ــود، م ــکا مســاله ســاز نب آمری
داخــل ایــران بــه دلیــل عــدم همــکاری الزم 

ــم.  ــان باختی هموطن
 بــه چــه دلیــل مــی گوییــد 
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باختیــم؟ داخــل  در  را  جنــگ 
 بــه علــت اینکــه مــا یــک شــرکت خصوصــی 
ــت  ــد صنع ــی از تولی ــد کم ــتیم و درص هس
پســته )زیــر ۱0 درصــد( از طریــق مــا صــادر 
ــه  ــم ک ــتیم بگویی ــی توانس ــود؛ نم ــی ش م
نماینــدۀ صنعــت هســتیم. در مقابــل مــا 
ــور  ــن ط ــود و همی ــکا ب ــته آمری ــن پس انجم
ــا  یــک شــرکت خصوصــی دیگــر در کالیفرنی
ــه 62  ــول ک ــام واندرف ــه ن ــرد ب ــرکت ک ش
درصــد صنعــت را در اختیــار داشــت. بــا 
ــد  ــا کنن ــتند ادع ــی توانس ــاب م ــن حس ای
کــه نماینــده صنعــت پســته آمریــکا هســتند. 
بنابرایــن بــدون همــکاری دیگــران ایــن بهانــه 
ــت  ــدۀ صنع ــما نماین ــه ش ــد ک ــود آم بوج
ــک شــرکت  ــا ی ــران نیســتید و تنه پســته ای
هســتید و بــه گفتــه هــای مــا بهایــی ندادنــد. 
هنگامــی هــم کــه مــی خواســتند ترتیــب اثــر 
ــای ترامــپ  ــرات سیاســی آق ــا تغیی ــد ب بدهن
ــه  ــا از روز اول ک ــداد. شــانس م نتیجــه ای ن
اقــدام کردیــم 70 بــه 30 یــا 50 بــه 50 بــود، 
بــه گونــه ای کــه باعــث تــرس آمریکایــی هــا 
ــد. ــا وارد کردن ــه م ــم ب شــد و فشــارهایی ه

 گفتیــد کــه در ابتــدا شــانس 
ــه 30  ــا 70 ب ــه 50 ی ــا 50 ب ــت م موفقی
ــه  ــد ک ــش آم ــی پی ــه تحوالت ــود. چ ب
بــه مــرور ایــن شــانس کــم شــد یــا از 

ــت؟  ــت رف دس
در مرحلــۀ بازبینــی کامــل، کمیســیون دنبــال 
شــناخت و درک صحیــح از صنعــت بــود، 
ــاده  ــی آم ــای مختلف ــنامه ه ــن پرسش بنابرای
کــرد و بــه صنعــت آمریــکا و ایــران فرســتاد 
کــه شــامل 5 پرسشــنامه بــرای تولیدکننــده، 
صادرکننــده، مصــرف کننــدۀ آمریکایــی و 
همچنیــن تولیدکننــده و صادرکننــدۀ ایرانــی 
بــود. ایــن مرحلــۀ ســنگینی بــود چــون 
ــد.  ــات بودن ــا جزئی ــاد و ب ســواالت بســیار زی
ــود  ــواب در خ ــوارد ج ــی م ــم بعض ــا دیدی م
ســوال بــود؛ یعنــی کامــاًل معلــوم بــود کــه از 
اول تصمیــم شــان را گرفتــه انــد. مــا آنهــا را 
بــه چالــش کشــیدیم و پیشــنهاداتی در مــورد 
ســواالت خصوصــاً در مــورد ایرانــی هــا ارائــه 
کردیــم و در ایــن قســمت برنــده شــدیم و 90 
درصــد پیشــنهادهای مــا را کمیســیون قبــول 
ــران صحبــت  ــاًل در مــورد پســته ای کــرد. مث
ــم کــه از لحــاظ تعــداد واریتــه بیشــتر  کردی
اســت و دارای مــزه، کیفیــت و قیمــت هــای 
ــز  ــوارد را نی ــن م ــد و ای ــی باش ــف م مختل

ــم. ــا راضــی بودی ــت و م کمیســیون پذیرف
پرسشــنامه بــه مرحلــه دوم رفــت کــه اینجــا 
ــی  ــد، ول ــی کردن ــارکت م ــد مش ــردم بای م

متأســفانه از ایــران هیــچ کــس جــواب نــداد. 
ــنامه  ــک پرسش ــم؛ ی ــواب دادی ــا ج ــه م البت
ــا  ــخ داد و ی ــاعته پاس ــک س ــوان ی ــی ت را م
۱00 ســاعت روی آن کار کــرد کــه مــا ۱00 
ســاعت بــرای پاســخ دادن بــه آن وقــت 
گذاشــتیم و بــه عنــوان یــک شــرکت، خیلــی 
کامــل جــواب دادیــم تــا از روز اول اطالعــات 
کافــی و کامــل بــرای گــزارش داشــته باشــیم. 
کشــاورزان  درصــد   40 آمریــکا  طــرف  از 
آمریکایــی، ۱00 درصــد تولیدکننــدگان و 30 
ــواب  ــدگان ج ــرف کنن ــد مص ــی 35 درص ال
هایشــان  پاســخ  مراقــب  خیلــی  دادنــد. 
بودنــد، چــون در صنعــت پســته آمریــکا 
باشــد،  مــی  یکــی  فروشــنده  و  کشــاورز 
ــده  ــد کنن ــی تحــت شــرایطی خــود تولی حت
مصــرف کننــده هــم هســت، چراکــه خــودش 
ــی  ــدی م ــد، بســته بن ــی ده ــو م پســته را ب
ــام  ــه خ ــتریانی ک ــا مش ــد دارد و ب ــد، برن کن
ــی  ــت م ــد، رقاب ــی کنن ــداری م ــا خری از آنه
ــه مشــتریان آمریکایــی  کنــد. مــا امیدمــان ب
ــتند  ــادی داش ــه زی ــا عالق ــون آنه ــود، چ ب
کــه پســته ایرانــی بیایــد و بــه عبارتــی 
امیدمــان هــم از همــکاران ایرانــی قطــع شــد 
و توانســتیم از درصــدی از مصــرف کننــدگان 
ــل  ــاً تمای ــم و اتفاق ــک بگیری ــی کم آمریکای
ــد و  ــان دادن ــران نش ــته ای ــه پس ــادی ب زی
ــد  ــد بیای ــران بای ــه پســته ای ــد ک ــا کردن ادع
ــه  و رقابــت کنــد و ایــن رقابــت صدمــه ای ب
صنعــت پســته آنهــا نمــی زنــد؛ امــا در همــان 
مقطــع مــا بــرای چنیــن مســاله مهمــی 
متأســفانه پشــتیبانی الزم را از صنعــت پســته 
ــم. پرسشــنامۀ اصــالح  ــران دریافــت نکردی ای
شــده بطــور مثــال مــی بایســت توســط 
ــن  ــایر فعالی ــدگان و س ــاورزان، صادرکنن کش
ایرانــی تکمیــل و بــه کمیســیون ارســال 
ــکار اراده و  ــق این ــرای تحق ــا ب ــد، ام ــی ش م
پیگیــری کافــی وجــود نداشــت. واقعیــت امــر 
ایــن اســت کــه صنعــت پســته مــا را در ایــن 

ــت. ــا گذاش ــم تنه ــع مه مقط
ــدۀ  ــرف کنن ــی مص ــا همراه  آی
آمریکایــی بــرای اثبــات حقانیــت شــما 

ــود؟ ــی نب کاف
ــیون  ــه کمیس ــت ک ــن اس ــب ای ــل مطل اص
ــران  ــته ای ــا ورود پس ــد آی ــی کن ــد بررس بای
در شــرایط عــادی صدمــه ای بــه پســتۀ 
آمریکایــی مــی زنــد یــا خیــر. مــا هــم بایــد 
ثابــت کنیــم کــه ایــن مســاله واقعیــت نــدارد 
ــی  ــتیم و توانای ــی هس ــت کوچک ــا صنع و م
ــر  ــت و آخ ــم اس ــکا ک ــه آمری ــمان ب فروش
ــد  ــی مان ــا نم ــرای م ــته ای ب ــم پس ــال ه س

و هــر چــه داریــم مــی فروشــیم و صــادر مــی 
ــی را  ــی آن هــا وجهــۀ پســته ایران کنیــم. ول
ــد کــه جنــس  خــراب مــی کننــد؛ ادعــا دارن
مــا آلــوده اســت؛ ارزان فروشــی مــی کنیــم و 
ــه  ــر چ ــم. ه ــی کنی ــراب م ــا را خ ــازار آنه ب
آنهــا ادعــا کردنــد مــا بــا ارائــۀ مســتندات رد 

ــم. کردی
پرسشــنامه،  مرحلــۀ  از  بعــد  کمیســیون 
گزارشــی فنــی ارائــه داد کــه مــا حــق جــواب 
ــه  ــت ب ــی بایس ــتیم و م ــیون داش ــه کمیس ب
عنــوان شــاهد، بــرای ارائــه شــهادت بــه 
واشــنگتن برویــم کــه بــه آن گــزارش پیــش 
شــهادت مــی گوینــد. مــا گــزارش 340 
صفحــه ای نوشــتیم، بــا جزئیــات تمــام 
اطالعــات را رســاندیم و گــزارش را کامل ارائه 
دادیــم و بعــد بــرای ارائــه شــهادت از طــرف 
ــه  ــن تعرف ــه یافت ــف ادام ــه مخال ــانی ک کس
ضــد دامپینــگ بودنــد بــه واشــنگتن رفتیم. از 
طــرف مقابــل، صنعت پســته آمریکا وارد شــد 
ــد و  ــکا آمدن ــر از طــرف کنگــره آمری و دو نف
کشــاورزان نیــز حضــور داشــتند و همــه آنهــا 
بــه عنــوان شــاهد آمــده بودنــد و ادعــا کردند 
کــه اگــر پســته ایــران وارد شــود صنعــت مــا 
ــم  ــائل ک ــر مس ــه خاط ــود و ب ــی ش ــود م ناب
آبــی اگــر پســته ایــران وارد شــود قیمــت هــا 
ــه  ــاورزان ب ــع کش ــد و مناف ــی کن ــقوط م س
خطــر مــی اُفتــد و بحــث را سیاســی کردنــد. 
ــی کمیســیون تجــارت  ــه سیســتم حقوق البت
ــرف  ــق ح ــا ح ــه م ــکا ب ــی آمری ــن الملل بی
ــق  ــاعت ح ــرف ۱ س ــر ط ــاًل ه زدن داد، مث
صحبــت داشــتند کــه بیــن 20 نفــر تقســیم 
ــت  ــه صحب ــس توانســت 2 دقیق ــد و هرک ش
ــی کــه داشــتیم  کنــد. مــا یــک ســاعت زمان
را صحبــت کردیــم و توانســتیم جــواب تمــام 
ادعاهــای نادرســت آن هــا را بدهیــم و یــک 
ــم کــه بعــداً  ســری ســواالت را مطــرح کردی
بــه صــورت مکتــوب جوابمــان را دادنــد؛ متــن 
ــزارش  ــایت کمیســیون گ ــهادت در س کل ش

ــل مشــاهده اســت. شــده و قاب
 آیــا پــس از ارائــه شــهادت هیــچ 
شانســی بــرای موفقیــت مــی دیدیــد؟

ــا  ــت م ــاره شــانس موفقی ــد از شــهادت دوب بع
بیشــتر شــد، ولــی در گــزارش پــس از شــهادت 
بــا خیلــی از بهانــه هــا رو بــه رو شــدیم و 
ــی را  ــای کشــاورزان آمریکای ــت ه ــام صحب تم
در گــزارش آورده بودنــد و مــا بایــد ثابــت مــی 
کردیــم کــه صنعــت پســته مــا در حــال رشــد 
نیســت و بــه دلیــل کمبــود آب اتفاقــاً در خطــر 
هــم هســت و انگیــزه فــروش پســته ایــران بــه 
آمریــکا، صنعــت آنهــا را بــه خطــر نمــی انــدازد.
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بازرگانی

 گــزارش پــس از شــهادت حــاوی 
چــه نکاتــی بــود؟

در گــزارش کمیســیون یــک ســری قســمت 
هــا بــه نفــع مــا بــود و یــک ســری دیگــر بــه 
ــا و مــن احســاس نکــردم  ــی ه نفــع آمریکای
ــن  ــند. در ای ــته باش ــری داش ــت گی ــه جه ک
ــا و  ــرای م ــواالت ب ــری س ــک س ــه ی مرحل
ــه  ــکا فرســتاده شــد کــه پاســخ ب ــرای آمری ب
ــه  ــی ۱50 صفح ــود گزارش ــواالت خ ــن س ای
ای شــد. وقتــی جــواب ســواالت را دادیــم بــه 
ــد  ــم و بع ــی رفتی ــای نهای ــت ه ســمت کامن
گــزارش نهایــی را ارائــه دادیــم. پروندۀ بســیار 
ســنگینی بــود و بیــش از 6000 صفحــه 
مســتندات و گزارشــات در آن ارائــه شــده 
ــی  ــه تنهای ــا ب ــان م ــن می ــه در ای ــت ک اس
ــه  ــه و ب ــه از آن را تهی ــش از 2000 صفح بی
کمیســیون ارســال نمودیــم. بــه همیــن علــت 
ایــن کار خیلــی وقــت گیــر و هزینــه بــر بــود، 
چــون بایــد مواظــب هــر کلمــۀ طــرف مقابــل 
باشــیم و همچنیــن مراقــب باشــیم خودمــان 
ــتفاده  ــوء اس ــه س ــم، چراک ــی گویی ــه م چ
هــای زیــادی کردنــد. جمــع آوری اطالعــات 
آن هــا خیلــی خــوب بــود؛ از گزارشــات 
ــت  ــاالن صنع رســمی وزارت کشــاورزی و فع
ــات  ــر گزارش ــه اگ ــد ک ــتفاده کردن ــران اس ای
را بخوانیــد متوجــه ســوء اســتفاده هایــی کــه 

ــی شــوید. ــد م کردن
کــه  کردیــد  اشــاره  جایــی   
فشــارهای سیاســی نیــز در بــه نتیجــه 
ــی  ــود، کم ــر ب ــده موث ــیدن پرون نرس

ــد؟ ــی دهی ــح م ــتر توضی بیش
ــه مرحلــۀ نهایــی رســیدیم،  بعــد از اینکــه ب
ــم کــه  ــری رفتی ــۀ رای گی ــه ســمت مرحل ب
ــرۀ  ــه ای از کنگ ــه نام ــن دو مرحل ــن ای بی
آمریــکا بــا ۱2 اســم و امضــا از اعضــای 
کنگــره آمــد و لحظــۀ آخــر فشــار سیاســی 
ــه  ــی ک ــق اطالعات ســنگینی وارد شــد و طب
مــن دارم یــک فشــار غیــر مســتقیم از کاخ 
ــه  ــت ک ــن عل ــه ای ــد؛ ب ــز وارد ش ــفید نی س
ــه را امضــا  یکــی از اعضــای کنگــره کــه نام
ــپ  ــای ترام ــک آق ــود دوســت نزدی ــرده ب ک
بــود و ایــن مســاله را بــه گــوش آقــای 
ترامــپ رســاند و ایشــان مخالفــت شــدیدی 
بــا واردات پســته ایــران کــرد و اذعــان کــرد 
ــه  ــد صدم ــی نبای ــاورزان آمریکای ــه کش ک
بخورنــد و صنعــت پســته آمریــکا نبایــد بــه 

ــد. ــر بیفت خط
نتیجــه ایــن شــد کــه اعــالم کردنــد کــه مــا 
ــد و  ــالم نکردن ــزارش را اع ــدا گ ــم، ابت باختی
یــک مــاه بعــد گــزارش بــه دســت مــا رســید 
کــه کامــاًل مشــخص بــود بهانــه هایــی 

ــرا  ــتور را اج ــک دس ــد ی ــا بتوانن ــد ت گرفتن
ــاه  ــا ۱ م ــتیم ت ــق داش ــا ح ــه م ــد. البت کنن
بعــد از آن اعــالم کنیــم کــه ایــن گــزارش را 
قبــول نداریــم و مــی توانیــم آن را بــه چالــش 

ــم. ــه ســمت دادگاه بروی بکشــیم و ب
ــه  ــی ب ــام خواه ــرای فرج ــرا ب  چ

ــد؟  ــه نکردی دادگاه مراجع
دادگاه خــودش فرآینــدی جــدا دارد کــه 
ــا  ــم تنه ــی رفتی ــی م ــمت قاض ــه س ــر ب اگ
ــد  ــی ش ــا م ــل م ــرف مقاب ــدیم و ط ــی ش م
و  کمیســیون  و  آمریــکا  پســته  انجمــن 
ــت  ــم صنع ــی دیدی ــول. وقت ــرکت واندرف ش
پســته ایــران حاضــر نشــد یــک ســاعت بــرای 
جــواب بــه پرسشــنامه وقــت بگــذارد، چــرا ما 
بایــد بــه دادگاه برویــم کــه مســتلزم داشــتن 
وکیــل در داخــل آمریــکا اســت و هزینــه های 
ســنگینی دارد کــه بــدون کمــک دولــت اصاًل 
تحقــق نمــی پذیــرد. مــن مطمئــن بــودم اگر 
بــه ســمت دادگاه مــی رفتیــم حتمــاً برنــده 
مــی شــدیم چــون قاضی، فشــارهای سیاســی 
را قبــول نــدارد؛ همانگونــه کــه دادگاه جلــوی 
ــپ را  ــای ترام ــتورات آق ــری از دس ــک س ی
گرفتــه اســت. در وزارت دادگســتری آمریــکا 
یــا شــرایط ســیاه اســت یــا ســفید، خیلــی از 
کارهــا را مــی تــوان آنجــا انجــام داد چــون از 
حقــوق مصــرف کننــده دفــاع مــی کنــد، امــا 
ــت  ــاً از صنع ــکا نهایت ــی آمری وزارت بازرگان

خــود دفــاع مــی کنــد.
البــی  کــه  کردیــد  اشــاره   
ســنگین کنگــره و کاخ ســفید ورق 
ــد.  ــا برگردان ــی ه ــع آمریکای ــه نف را ب
ســوال اینکــه حتــی اگــر کل صنعــت و 
کشــاورزان پســته ایــران نیــز در رونــد 
ــا  ــد آی ــی کردن ــارکت م ــده مش پرون
بــاز هــم البــی گــری و فشــار سیاســی 
منجــر بــه رأی منفــی کمیســیون نمــی 

ــد؟ ش
کتابــی- آقــای ترامــپ ایــن حــق را نــدارد، 
چــون ایــن یــک بحــث حقوقــی اســت و خــود 
کمیســیون اذعــان مــی کنــد کــه مــن بایــد 
از صنعــت آمریــکا دفــاع کنــم، امــا اگــر ایــن 
ــه صنعــت پســته آمریــکا نمــی  کار صدمــه ب
ــم.  ــی ده ــران م ــع ای ــه نف ــن رأی ب ــد م زن
پــس کمیســیون بــه علــت فشــاری کــه روی 
آن بــود از بیــن هــزاران گــزارش، مطالبــی را 
انتخــاب مــی کــرد و مــا مــی بایســت جلــوی 
ایــن بهانــه هــا را بگیریــم، خــود مــا هــم بــه 
علــت تنهــا بــودن بهانــه هــای زیــادی دادیــم، 
ــدم اطــالع  ــک صنعــت متحــد و ع ــودن ی نب
رســانی همــۀ محدودیــت اســت. حــق بــا مــا 
اســت و اگــر پســته ایــران وارد آمریــکا شــود 

ــد، چــون  ــه نمــی زن ــا صدم ــت آنه ــه صنع ب
صنعــت پســته آمریــکا از صنعــت پســته 
ایــران خیلــی قــوی تــر اســت. دلیــل اینکــه 
از بــازار داخلــی خودشــان دفــاع مــی کننــد، 
مخصوصــاً شــرکت واندرفــول، ایــن اســت کــه 
ــازار را کنتــرل کننــد و اگــر  بــدون رقابــت، ب
ــی  ــد نم ــی بیاورن ــته ایران ــدگان، پس واردکنن
تواننــد هــر کاری کــه بخواهنــد انجــام دهنــد. 
در بــازار آمریــکا رقابــت وجــود نــدارد و ایــن 
ــی  ــک طریق ــا از ی ــه آنه ــی اســت ک غیرقانون
ــت  ــن دول ــر م ــه نظ ــد. ب ــی کردن آن را قانون
ایــران بایــد ایــن پرونــده را بــه آنتــی تراســت 
)Anti Trust( ببــرد و بــه چالــش بکشــد، امــا 

کســی دنبــال ایــن کار نمــی رود.
ــن  ــل ای ــد مث ــه کردی ــوالی ک ــان- س بازی
اســت کــه حقــی از مــن ضایــع شــود و مــن 
ــه اینکــه قاضــی و دادگاه مدافــع  ــا توجــه ب ب
طــرف مقابــل اســت، بگویــم کــه نبایــد هیــچ 
کاری انجــام دهــم. مــا حقوقــی را بــرای 
صنعــت پســته قائلیــم کــه بایــد از آن دفــاع 
کنیــم، مثــاًل اگــر االن در ایــران بــه کل نظــام 
ــد  ــی خواه ــکا م ــته آمری ــه پس ــم ک بگویی
ــد. از  ــی کنن ــت م ــه مخالف ــود، هم وارد ش
آن طــرف 2 دادگاه وجــود دارد کــه یکــی 
ــاع از  ــه اش دف ــه وظیف ــت ک ــیون اس کمیس
ــه  ــم ک ــک دادگاهــی داری صنعــت اســت و ی
فقــط صنعــت را در نظــر نمــی گیــرد، بلکــه 
حقــوق مصــرف کننــده را هــم در نظــر مــی 
ــن  ــه ای ــی ب ــدگان آمریکای ــرد. وارد کنن گی
ــران وارد  ــته ای ــتند پس ــتاق هس ــل مش دلی
ــه واســطه 4 مزیتــی  کشورشــان شــود کــه ب
ــده حــق انتخــاب  ــه مصــرف کنن ــه دارد ب ک
ــتیم  ــی توانس ــه م ــن زاوی ــد و از ای ــی ده م
وارد شــویم. خــود کمیســیون هــم مــی 
ــون در  ــد چ ــاله را رد کن ــن مس ــید ای ترس
ــا دادگاهــی طــرف حســاب  ــر ب مراحــل باالت
مــی شــود کــه فقــط صنعــت را در نظــر نمــی 
ــده را هــم  ــع مصــرف کنن ــرد، بلکــه مناف گی

ــرد. ــی گی ــر م در نظ
ــن گــزارش آمریکایــی هــا را  کتابــی- ای
ــی مــی شــود.  ــد عصبان آدم وقتــی مــی خوان
ــیون  ــه کمیس ــی ب ــان اطالعات ــول زم در ط
ــد  ــد و دادن ــه هایــی جــور کردن ــد و بهان دادن
ــناس  ــازار ش ــته و ب ــه پس ــیون ک ــا کمیس ام
بایــد  دادگاه  یــک  مثــل  فقــط  نیســت، 
ــه شــود و حرفــی کــه  ــه آن ارائ مســتندات ب
زده مــی شــود فقــط بایــد ثابــت شــود. بــرای 
ــم و  ــی زدی ــا حــرف م ــه م ــی ک ــن جای همی
ــش داشــتیم از انجمــن  ــت کردن ــه ثاب ــاز ب نی
مــی خواســتیم کــه حــرف مــا را تأییــد کنــد 
و انجمــن در ایــن زمینــه همــکاری و کمــک 
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ــید. ــار بخش ــا اعتب ــای م ــرف ه ــه ح داد و ب
ــاره  ــل اش ــوال قب ــه س ــخ ب  در پاس
کردیــد کــه برخــی گزارشــات رســمی 
مســئوالن شــما را بــه دردســر مــی انداخت؛ 

ــد؟ ــم بیاوری ــی ه ــد مثال ــی توانی ــا م آی
ــان  ــوارد خودم ــی از م ــا در خیل ــان- م بازی
بــه آن هــا بهانــه داده ایــم. سیســتم تجــارت 
ــه از  ــی را ک ــاًل جنس ــت، مث ــفاف نیس ــا ش م
گمــرک صــادر مــی کنیــم یــک قیمــت مــی 
زنیــم، ولــی فروشــمان بــه یــک قیمــت دیگــر 
اســت. ولــی در گزارشــات آمریکایــی هــا اگــر 
ــا  ــاًل ب ــد کام ــی کنن ــه م ــی ارائ ــدد و رقم ع
ــال  ــوان مث ــه عن ــت؛ ب ــق اس ــت منطب واقعی
ــازار بیــن المللــی 8 دالر  پســتۀ فندقــی در ب
ــورت  ــه ص ــرک ب ــی در گم ــد، ول ــی باش م
ــود.  ــی ش ــتوری 6 دالر درج م ــمی و دس رس
ــل  ــول را تبدی ــی کل محص ــث ارز وقت در بح
ــرب در  ــم ض ــی کنی ــی م ــدد گمرک ــه ع ب
ــه  ــم پای ــی دانی ــه نم ــم ک ــی کنی دالری م
اش چیســت، ایــن یعنــی نبــود شــفافیت در 
ــیون  ــد در کمیس ــث ش ــه باع ــا ک ــاد م اقتص
ضربــه اش را بخوریــم. وقتــی بانــک مرکــزی 
ــد دالر 3200 تومــان، مــن از کجــا  مــی گوی
بــرای ایــن نــرخ ســندیت پیــدا کنــم؟! البتــه 
خوشــبختانه از یــک ســال قبــل از ایــن 
ماجراهــا، آقــای کتابــی گزارشــی تهیــه کــرده 
بــود و در آن بــازار چیــن، اروپــا و خاورمیانــه 
ــر اســاس کنتــرل  ــود و ب را تفکیــک کــرده ب
کیفیــت 4 ســتون بــه وجــود آورده بــود کــه 
ــا  ــازار قیمــت هــا ب ــه کیفیــت هــر ب بســته ب
ــن  ــا ای ــچ کــدام از م ــرق داشــتند. هی هــم ف
سیســتم هــا را نداریــم و ثبــت نمــی کنیــم، 
ــی  ــام م ــن کار را انج ــا ای ــی ه ــی آمریکای ول
ــد و  ــه دارن ــک واریت ــط ی ــون فق ــد، چ دهن
ــی  ــت م ــاب ثب ــا حســاب و کت ــز ب همــه چی
شــود، امــا مــا بخاطــر تعــداد واریتــه هــا ایــن 
کار را نمــی کنیــم بنابرایــن خودمــان تــا 

ــم. حــدی مقصری
ــا یــک اســتاد دانشــگاه  یــا مثــاًل مصاحبــه ای ب
ــا  ــدام از م ــچ ک ــه هی ــده ک ــام ش ــران انج در ای
ــراض  ــه اعت ــم ک ــده بودی ــزارش را نخوان ــن گ ای
کنیــم کــه بــر چــه مبنایــی ایــن تحقیــق 
صــورت گرفتــه اســت، ولــی آمریکایــی هــا آن را 
خوانــده بودنــد و بــه ضــرر مــا اســتفاده کردنــد.

کتابــی- در آن مصاحبــه گفتــه بودنــد بــرای 
سیســتم آبیــاری قطــره ای دولــت ایــران 
ــر(  ــی خط ــه یعن ــن کلم ــود ای ــید )خ سوبس
ــد و  ــی کن ــر م ــد را 3 براب ــد، تولی ــی ده م
ــه  ــد؛ ب ــی کن ــم م ــک پنج ــرف آب را ی مص
ــدارد! ــود ن ــاًل وج ــه اص ــدادی ک ــی اع عبارت

بازیــان- گفتــه بودنــد کــه 80 درصــد بــاغ 
ــاری قطــره ای هســتند  ــا تحــت آبی ــای م ه
ــار  ــه در اختی ــه ای ک ــا بودج ــت ب ــه دول ک
تولیدکننــده گذاشــته اســت کمــک بــال 

ــت. ــرده اس ــوض ک ع
ــه  ــدن کلم ــش آم ــا پی ــه ب ــی- خالص کتاب
ــت  ــه دول ــم ک ــواب دادی ــا ج ــید م ی سوبس
ــارد  ــه 6 میلی ــک ب ــا نزدی ــکا و کالیفرنی آمری
ــه  ــاری و رودخان ــانی و آبی ــرج آبرس دالر خ
ــد آن  ــه 20 درص ــت ک ــرده اس ــی ک مصنوع
بــه مصــرف صنعــت پســته مــی رســد؛ یعنــی 
مبلــغ ۱ میلیــارد و 200 میلیــون دالر خــرج 
صنعــت پســته آمریــکا کــرده انــد و اســم آن 
را سوبســید نمــی گذارنــد، ولــی اگــر دولــت 
ــد اســم آن را  ــه کن ــزان هزین ــن می ــران ای ای

ــد!  ــی گذارن سوبســید م
مــن مکتــوب بــه شــما نشــان مــی دهــم کــه 
ــه  ــه اتحادی ــران ب ارزش گمرکــی صــادرات ای
اروپــا چقــدر بــوده اســت و همــان مــاه 
ارزش گمرکــی واردات همــان کاال بــه داخــل 
ــاه  ــوده اســت. در بعضــی از م ــا چقــدر ب اروپ
ــالف دارد،  ــد اخت ــه 40 درص ــک ب ــا نزدی ه
ــا را  ــرک اروپ ــات گم ــا اطالع ــبختانه م خوش
داشــتیم و نشــان دادیــم کــه در اروپــا پســته 
ــکا فــروش مــی  ــران گرانتــر از پســته آمری ای
ارزش  در 5 ســال گذشــته، 3 ســال  رود. 
گمرکــی واردات پســته از ایــران در اروپــا 

ــت. ــوده اس ــکا ب ــر از آمری باالت
اطالعــات گمرکــی پســته ای کــه وارد آســیا 
ــا  ــی م ــات گمرک ــا اطالع ــز ب ــود نی ــی ش م
ــی  ــات گمرک ــون اطالع ــد، چ ــی کن ــرق م ف
پســته ایــران چــه بــه آســیا صــادر شــود چــه 

ــا یکــی اســت!  ــه اروپ ب
مــا آنجــا دفــاع کردیــم و گفتیــم پســتۀ 
ایرانــی کــه تــوان رفتــن بــه آمریــکا را داشــته 
ــه  ــه ب ــته ای ک ــا پس ــد ب ــی توان ــد، نم باش
ــد  ــه بای ــود، بلک ــه ش ــی رود مقایس ــن م چی
بــا پســته ای کــه بــه اروپــا صــادر مــی 
ــرایط  ــر ش ــه خاط ــردد )ب ــه گ ــود، مقایس ش
ــختگیری  ــایر س ــین و س ــن افالتوکس و قوانی
ــچ  ــاله هی ــن مس ــه ای ــن ک ــه ای ــا(. خالص ه
ــی  ــکا نم ــت آمری ــه صنع ــه ای ب ــه صدم گون
زنــد. ولــی آن هــا ادعــا کردنــد کــه در چیــن 
ــی  حــد مجــاز آفالتوکســین ppb 5 اســت ول
بــرای اروپــا ppb ۱0، پــس چیــن ســختگیرتر 
از اروپــا اســت! امــا کســی کــه پســته و 
ــا را  ــن ادع ــد ای بازارشــناس باشــد نمــی توان
قبــول کنــد، چــون مــی دانــد کــه ایــن حــد 
ــون  ــر اســت، امــا ایــن قان در چیــن پاییــن ت
ــت  ــی صنع ــود! ول ــی ش ــرل نم ــرا و کنت اج

ــه وکیــل ایــن اجــازه را مــی دهــد  ــکا ب آمری
ــی  ــن در محضــر دادگاه یعن ــه بنویســد. ای ک
ــاتی  ــه گزارش ــن صفح ــا در اولی دروغ، آن ه
ــه  ــند ک ــی نویس ــد، م ــی کنن ــا م ــه امض ک
ــد.  ــی باش ــد م ــورد تأیی ــل م ــارات وکی اظه
اگــر مــا ایــن مســاله را بــه دادگاه مــی بردیم، 
مــی توانســتیم آنهــا را شکســت دهیــم، ولــی 
دادگاه رفتــن هزینــه بــر اســت، از یــک طــرف 
بــا کمیســیون وزارت بازرگانــی طــرف بودیــم 
ــا  ــه ده ه ــول ک ــا واندرف ــر ب ــرف دیگ و از ط
ــی دارد و کشــاورزانی  ــوان مال میلیــون دالر ت

کــه بودجــه ســنگین گذاشــتند. 
 بــازار آمریــکا بــرای پســته ایــران 
چــه اهمیتــی مــی تواند داشــته باشــد؟                  
ایــن موضــوع مهــم نیســت، چــه ۱ تــن 
ــد  ــن. ببینی ــزار ت ــه ۱0 ه ــرود چ ــته ب پس
ــد  ــا دی ــردم و ب ــه ک ــزارش تهی ــک گ ــن ی م
ــد  ــی توان ــران م ــه ای ــردم ک ــت ک ــی ثاب فن
۱0 درصــد بــازار آمریــکا را پــس بگیــرد؛ ۱0 
ــتلزم  ــه مس ــن ک ــزار ت ــی ۱0 ه ــد یعن درص
ــان  ــدت زم ــردن م شــرایط خــاص و طــی ک
ــرای  ــری ب ــد و خط ــی باش ــادی م ــیار زی بس
صنعــت پســته آمریــکا محســوب نمــی شــود. 
ــت  ــال 20۱4 و 20۱5 قیم ــه در س ــی ک وقت
ــول  ــاد واندرف ــکا تحــت فشــار زی پســته آمری
ــد و  ــن آم ــته پایی ــرف پس ــت و مص ــاال رف ب
بــه قیمتــی رســید کــه مصــرف کننــده تــوان 
ــران  نداشــت، مصــرف کاهــش پیــدا کــرد. ای
هــم ماننــد آمریــکا قیمــت را بــاال بــرد، ولــی 
وقتــی دیــد مصــرف دارد صدمــه مــی خــورد 
ــته را  ــا پس ــش داد ت ــت را کاه ــاره قیم دوب
بــه مصــرف برســاند، چــون در ایــران سیســتم 
عرضــه و تقاضــا قیمــت را تعییــن مــی کنــد؛ 
از ایــن لحــاظ سیســتم ســالمی داریــم. پــس 
وقتــی بــه دلیــل بــاال رفتــن قیمــت، مصــرف 
ــران  پســته آمریکایــی پاییــن آمــد، پســته ای
نتوانســت کل پاییــن آمــدن مصــرف آمریکا را 
جایگزیــن کنــد تنهــا بخشــی از آن را جبــران 
کــرد، چــون مقــدار محصــول موجــود کیفیت 
ــای درجــه ۱  ــا را نداشــت. کل پســته ه اروپ
ــا  ــه اروپ ــران ب ــدون افالتوکســینی کــه از ای ب
مــی رود در اروپــا مصــرف مــی شــود و دیگــر 
ــه آمریــکا  ــد کــه ب پســته ای باقــی نمــی مان
بــرود. جالــب اســت بدانیــد کــه صنعــت 
ــودش  ــه خ ــی علی ــکا در مقطع ــته آمری پس
ــرد. حــاال  ــون افالتوکســین ک درخواســت قان
ــان  ــده اذع ــت تولیدکنن ــک صنع ــی در ی وقت
مــی کنــد کــه بــر علیــه خــودش ایــن قانــون 
ــن  ــم ای ــرای واردات ه ــی ب ــود یعن ــع ش وض
قانــون در نظــر گرفتــه مــی شــود، کــه ایــن 
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بازرگانی

بــه نظــر مــن نشــانی بــود از تــرس آمریکایــی 
هــا کــه قانــون دیگــری گذاشــتند مبنــی بــر 
اینکــه ۱00 درصــد بارهایــی کــه بــه آمریــکا 
ــق وزارت کشــاورزی  ــد از طری مــی رســد بای
بررســی و آنالیــز و آزمایــش شــود، ایــن یــک 
راه جلوگیــری از واردات محســوب مــی شــود. 
ــتفاده  ــا اس ــه آنه ــر علی ــون ب ــن قان ــا از ای م
ــه  ــی ک ــن قانون ــم ای ــی گفتی ــم؛ یعن کردی
خودتــان گذاشــتید هــم واردات را دو چنــدان 
مشــکل مــی کنــد و باعــث مــی شــود پســته 
ــاب  ــه حس ــما ب ــرای ش ــدی ب ــران تهدی ای
نیایــد. مــا ثابــت کردیــم مقــدار پســته ایرانــی 
ــددی  ــت ع ــون اس ــن قان ــوی ای ــه جوابگ ک
ــا  ــی ه ــود آمریکای ــی خ ــون وقت ــت، چ نیس
ــار  ــا کن ــازار اروپ ــام آور از ب ــت سرس ــا قیم ب
ــاورد و آن  ــران نتوانســت دوام بی کشــیدند ای

ــد. ــران کن ــود را جب کمب
ــازار جدیــد  ــان- وقتــی مــا وارد یــک ب بازی
ــا را  ــته م ــا پس ــه اروپ ــی ک ــا زمان ــدیم، ی ش
ــرد. از آن  ــا رشــد ک ــرد صنعــت م ــم ک تحری
ــط آن  ــته و ضب ــد پس ــه تولی ــود ک ــع ب موق
ــین  ــات روی آفالتوکس ــرد و تحقیق ــد ک رش
ــا  ــرآوری م ــد و ف ــت تولی ــد و صنع ــاز ش آغ
ــته  ــم کل پس ــرض کنی ــر ف ــرد. اگ ــد ک رش
ایــران فقــط قــرار باشــد بــه اروپــا صادر شــود 
ایــن قطعــاً باعــث رشــد صنعــت مــی شــود. 

مــا بایــد اســتانداردهای روز و بیــن المللــی را 
رعایــت کنیــم، بــه جــای اینکــه بــه صــادرات 
ــرا  ــه چ ــم ک ــی کنی ــد بررس ــم بای ــر کنی فک
ــتد؟ اول  ــی فرس ــد م ــس ب ــده جن صادرکنن
بایــد تولیــد را درســت کنیــم، در مــورد مغــز 
ســبز بــه علــت اینکــه هیــچ رقیبــی در دنیــا 
نداریــم بایــد بررســی کنیــم کــه چــه مقــدار 
مــی توانیــم تولیــد کنیــم و ایــن محصــول را 
بــه نحــوی وارد آمریــکا کنیــم، پســته ایــران 
ــی  ــم و تنوع ــر طع ــه خاط ــود ب ــر وارد ش اگ

ــد. ــی کن ــاز م ــه دارد راه خــودش را ب ک
ــی  ــه اتفاق ــده چ ــال آین  در 5 س

ــاد؟ ــد افت خواه
بازیــان- 5 ســال دیگــر بایــد برگردیــم و بــا 
ــام  ــه انج ــی ک ــته و اقدامات ــه گذش ــی ب نگاه

ــم. ــم بگیری ــر آن اســاس تصمی ــم ب داده ای
کتابــی- بایــد صبــر کنیــم ببینیــم در آینــده 
چــه پیــش مــی آیــد. آیــا پیــش بینــی هایــی 
کــه مــا در گــزارش هایمــان کــرده ایــم 
ــی  ــا پیــش بین ــد ی ــی آی درســت از آب در م

ــا. ــی ه هــای آمریکای
ــاله   ــیر 5 س ــن مس ــود ای ــس خ  پ
مــی توانــد ســندی باشــد بــرای اثبــات 
ــه  ــتنداتی ک ــات و مس ــت اطالع حقانی

ــه دادیــد. ارائ
کتابــی- بلــه دقیقــاً! مثــاًل مــا گفتیــم 

صنعــت پســته ایــران بــه طــور متوســط رشــد 
ــی  ــا آمریکای ــی کــم اســت. ام ــا خیل ــدارد ی ن
ــه  ــی ک ــر اطالعات ــه ب ــا تکی ــتند ب ــا توانس ه
از وزارت کشــاورزی و ســایر منابــع ایــران 
ــت  ــد صنع ــه رش ــد ک ــت کنن ــد ثاب درآوردن
ــک  ــن ی ــت و ای ــر اس ــریع ت ــا س ــا از آنه م
ــه  ــن ب ــه م ــت! توصی ــده دار اس ــاله خن مس
ــی کــه  ــن اســت کــه گــزارش های انجمــن ای
کمیســیون تجــارت بیــن المللــی منتشــر 
ــه  ــد ک ــد و ببینن ــت بخوانن ــا دق ــرده را ب ک

ــد. ــه کردن ــا چ آنه
 USITC  ــده ــی! پرون ــای کتاب  آق
ــت؟ ــما آموخ ــه ش ــی ب ــه درس های چ

ــۀ  ــی تجرب ــم؛ اول ــب کردی ــه کس ــا 2 تجرب م
حقوقــی اســت، هــر چــه جلوتــر مــی رفتیــم 
آگاهــی مــان بیشــتر مــی شــد و اشــتباهاتی 
ــاًل  ــن راه را قب ــر ای هــم مرتکــب شــدیم و اگ
ــزارش  ــاید در آن گ ــم ش ــه بودی ــار رفت یکب
ــی  ــا نم ــه آنه ــات ب ــه اطالع ــن هم ــه ای اولی
رســاندیم. مــا از کل مراحــل آگاهــی نداشــتیم 
و صادقانــه و بــا اطالعاتــی درســت بــه ســمت 
جلــو رفتیــم، امــا آنهــا بعضــی از اطالعــات را 
ــا را  ــد و کار م ــان اســتفاده کردن ــه خودم علی
ســخت تــر کردنــد. اگــر مــا دوبــاره بخواهیــم 
ــری  ــش دیگ ــا دان ــاً ب ــم حتم ــن راه را بروی ای

ــت.  ــم رف خواهی
تجربــۀ دوم ایــن بــود کــه مــن خــودم چندین 
مــاه از کارهــای روزانــه خــود را کنــار کشــیدم 
ــن  ــات بی ــاال و اطالع ــد ب ــت را از دی ــا صنع ت
ــرم  ــاه تفک ــد م ــم و چن ــی کن ــی بررس الملل
را بــر روی درک ایــن صنعــت گذاشــتم و 
تحقیقــات حقوقــی و تجــاری خیلــی دقیقــی 
تــری  بینانــه  واقــع  دیــد  و  دادم  انجــام 
ــن صنعــت پیــدا کــردم،  ــه آینــده ای راجــع ب
ــا  ــم، االن م ــد بروی ــی بای ــه راه های ــه چ اینک
روشــنفکر تــر شــده ایــم چــون فهمیدیــم آنهــا 
چگونــه جلــو رفتنــد و اینکــه خودمــان در چــه 
ــم و  ــده ای داری ــه آین ــتیم و چ ــرایطی هس ش
چگونــه خودمــان را بایــد نجــات دهیــم، چــون 
ــک دارد؛  ــه کم ــاز ب ــران نی ــته ای ــت پس صنع
خــودش دارد خــودش را از بیــن مــی بــرد. 
ــت  ــن صنع ــد در ای ــه من ــن دغدغ ــفانه م متأس
کــم مــی بینــم در حالــی کــه آمریکایــی هــا در 
ــی  ــن مســائل منفعــت صنعــت را در نظــر م ای
گیرنــد، هزینــه مــی کننــد، وکیــل مــی گیرنــد 
و کل مســائل را بررســی مــی کننــد. آنهــا در کار 
تجــاری روزانــۀ خــود منفعــت شــخصی خــود را 
لحــاظ مــی کننــد، امــا وقتــی بــه مســائل ملــی 
مــی رســند دور یــک میــز جمــع مــی شــوند و 

ــد. چــاره اندیشــی مــی کنن
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ــران  ــته ای ــن پس ــدگان انجم ــور نماین حض
در نمایشــگاه آنــوگای آلمــان از تاریــخ 
ــی  ــت مغتنم ــاه 96 فرص ــا ۱9 مهرم ۱5 ت
بــود تــا بــا حضــور در بیــن نــام آوران ایــن 
صنعــت اطالعات ارزشــمندی کســب شــود. 
زی برگــر یکــی از شــرکت هــای معتبــر در 
ارائــه آجیــل و خشــکبار در اروپــا اســت کــه 
ســحر نخعــی مســئول امــور بیــن الملــل و 
حجــت حســنی جانشــین دبیــرکل انجمــن 
ــان  ــم م ــا یوآخی ــی ب ــران گفتگوی پســته ای
)Joachim Mann( مدیــر بازاریابــی ایــن 
ادامــه  در  اســت.  داده  ترتیــب  شــرکت 

ــده اســت. ــو آم ــن گفتگ ــات ای جزئی
 لطفــًا در خصــوص ســابقه حضور 
پســته در بــازار اروپــا تحــت عنــوان 

برنــد زی برگــر توضیــح دهیــد.
زی برگــر مــدت زیــادی اســت کــه در بــازار 

ــا همیشــه  ــد م ــا شــناخته شــده و برن اروپ
ــاس  ــوالت حس ــت محص ــه کیفی ــبت ب نس
بــوده و بیــن آنهــا تفــاوت قائــل مــی شــود. 
ــد مشــهور هســتیم  ــا یــک برن در ضمــن م
ــوق  ــت ف ــار کیفی ــان انتظ ــتریان م و مش
ــی  ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــا دارن ــاده ای از م الع
کــه بــا پرداخــت هزینــه بــاال، انتظــار دارنــد 
ــه  ــاده ای ب ــوق الع ــت ف ــول باکیفی محص
ــی  ــاً پســته محصول ــه شــود. مضاف آنهــا ارائ
اســت کــه در بــازار اروپــا و آلمــان بــه 
خوبــی شــناخته مــی شــود. امــا بایــد 
ــر  ــه خاط ــر ب ــال اخی ــی ۱0 س ــم ط بگوی
وضعیتــی کــه پیــش آمــد، تقریبــا بــا یــک 
کیفیــت یکســان وارد بــازار اروپــا مــی شــد. 
همانطــور کــه مــی دانیــد ســهم فروشــگاه 
هــای همــواره تخفیــف در بــازار آلمــان 
بســته بــه گــروه مــاده غذایــی عرضــه شــده 

بیــن 50 تــا 70 درصــد اســت. بــه طورکلــی 
وقتــی کــه بــه طــور خــاص بــه یــک 
ــم،  ــی کنی ــگاه م ــی ن ــواد غذای ــروه از م گ
محصوالتــی کــه قابلیــت دارنــد ســریعاً 
ــند  ــروش برس ــه ف ــری ب ــت کمت ــا قیم و ب
)FMCG(، ســهم بــازار بیشــتری را بــه 
خــود اختصــاص داده انــد. خــرده فروشــان 
و فروشــگاه هــای ســنتی مثــل غــوه و اِِدکا 
ــت را  ــا و کیفی ــت ه ــاس قیم ــن اس برهمی

ــد. ــی دهن ــرار م ــی ق ــورد بررس م
در نهایــت بایــد بگویــم کــه در آلمــان ســهم 
 Private( ــا آرم خصوصــی ــازار از پســته ب ب
Label( نزدیــک بــه 90 درصد اســت. پســته 
بــا یــک کیفیــت مشــخص بــا قیمــت هــای 
پاییــن عرضــه مــی شــود و مصــرف کننــده 
ــوع و  ــک ن ــته را در ی ــد پس ــی توانن ــا م ه
انــدازه دریافــت کننــد. ما ۱70 ســال اســت 

پیشنهاد مدیر بازاریابی شرکت زی برگر به صنعت پسته ایران در نمایشگاه آنوگا:

منحصر به فرد و خاص باشید!
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کــه در ایــن کســب و کار مشــغول هســتیم 
و بــا پســته ایرانــی تــا قبــل از تحریــم هــای 
ــم.  ــرده ای ــین کار ک ــه افالتوکس ــوط ب مرب
ــر  ــزه ب ــم و م ــر طع ــی از منظ ــته ایران پس
ســایر پســته هــا برتــری دارد. خیلــی خــوب 
اســت کــه مجــدداً در آینــده بتوانیــم پســته 

ایرانــی را هــم بــه بــازار عرضــه کنیــم. 
ــی  ــه عوامل ــما چ ــر ش ــه نظ  ب
مــی توانــد ایــن راه را همــوار کنــد و 
پتانســیل عرضــه پســته ایــران تحت 

ــت کنــد؟ ــد شــما را تقوی برن
ــد  همانطــور کــه گفتــم کیفیــت پســته بای
یکنواخــت باشــد و مــا بــه عنــوان یــک برند 
ایــن امــکان را نداریــم کــه تفاوتــی در ارائــه 
کیفیــت قائــل شــویم. اگــر نتوانیــم محصول 
باکیفیتــی تحــت برنــد خــود عرضــه کنیــم 
چــه لزومــی دارد کــه مشــتریان کاالی مــا 
ــت و  ــا کیفی ــد؟ عرضــه محصــول ب را بخرن
ســالم بــه مــا اعتبــار بیشــتری مــی دهــد، 
ــم  ــر بگیری ــد در نظ ــم بای ــن را ه ــه ای البت
کــه افزایــش قیمــت هــا فــروش را ســخت 
مــی کنــد، بنابرایــن در نهایــت ســعی مــی 
کنیــم محصــول را بــا کیفیــت هرچــه بهتــر 
ــه  ــه مشــتریانمان ارائ و قیمــت یکســانی ب
دهیــم. در مــورد پســته ایرانــی بایــد گفــت 
کــه پتانســیل عرضــه وجــود دارد چــرا کــه 
ــرو  ــادی روب ــوع زی ــا تن ــورد ب ــن م در ای

هســتیم. 
 آیــا شــما بــه طــور مســتقیم بــا 

فــرآوری کننــدگان کار مــی کنیــد؟ 
بســتگی دارد. در درجــه اول مــا می خواهیم 
بدانیــم کــه ایــن محصــول از کجــا مــی آید 
ــی  ــکار م ــد آن چ ــرای تولی ــاورزان ب و کش
ــا  ــطح دنی ــانی در س ــا کارشناس ــد. م کنن
ــه  ــد ک ــن کنن ــه تعیی ــرای اینک ــم ب داری
محصــوالت چگونــه تولیــد، برداشــت و 
فــراوری مــی شــوند. عالقمندیم کــه بدانیم 
محصــول از کجــا مــی آیــد، عملیات داشــت 
ــردان و  ــود و م ــی ش ــام م ــه انج آن چگون
ــی  ــالش م ــد آن ت ــرای تولی ــه ب ــی ک زنان
کننــد بــا چــه کیفیتــی کار خــود را انجــام 
مــی دهنــد و آیــا حقوقشــان رعایــت مــی 
شــود یــا خیــر. بــرای پــی بــردن بــه ایــن 
ــک  ــه ی ــم ک ــی کنی ــالش م ــات ت موضوع
ــد  ــال در کشــورهای تولی ــار در س ــا دو ب ی
کننــده ی ایــن محصــوالت حضــور داشــته 
ــا  ــرای م ــوارد ب ــن م ــتن ای ــیم؛ دانس باش
خیلــی مهــم هســتند. بنابرایــن بــرای 
ــت  ــا کیفی ــول ب ــک محص ــه ی ــتیابی ب دس

ــا یــک قیمــت منطقــی  خــوب و ثابــت و ب
ممکــن اســت بــه صــورت مســتقیم یــا بــا 
ــام  ــن کار را انج ــاری ای ــریک تج ــک ش ی

ــم. دهی
ــرف  ــه ط ــرای معامل ــن ب  بنابرای
ــته  ــد داش ــود را بای ــاص خ ــای خ ه

ــید. باش
مطمئنــاً همیــن طــور اســت. مصــرف 
ــای  ــه ه ــراغ قفس ــه س ــی ب ــدگان وقت کنن
حــاوی محصــوالت مــا مــی رونــد بــه 
ــتند و  ــر هس ــاص و برت ــت خ ــال کیفی دنب
ــد و  ــا دارن ــاص از م ــه کاالی خ ــع ارائ توق
مــا بــه عنــوان یــک برنــد ایــن را همیشــه 
ــا  ــته ب ــه پس ــم ک ــی دانی ــود م ــه خ وظیف

ــم.   ــن کنی ــالم تأمی ــاال و س ــت ب کیفی
ــی از ســال بیشــترین   چــه زمان
ــًا  ــا و خصوص ــته در اروپ ــرف پس مص

آلمــان صــورت مــی گیــرد؟
االن ذهنیــت دقیقــی نــدارم، امــا بایــد 
بگویــم بــه طــور معمــول فــروش برنــد زی 
ــورت  ــگی ص ــدار و همیش ــور پای ــر بط برگ
مــی گیــرد و در طــول ســال عرضــه ثابــت 
ــادام  ــردو و ب ــل گ ــی از قبی ــت. مغزیات اس
ــی  زمینــی باپوســت هــم در تابســتان خیل
ــته  ــتۀ برش ــرف پس ــدار دارد. اوج مص طرف
شــده، نمــک ســود شــده و طعــم دار شــده 
ــت؛ در  ــتان اس ــل زمس ــل در فص ــا فلف ب
ــرف  ــم مص ــتان ه ــل تابس ــه در فص فرانس

ــی شــود. ــاد م زی
ــازار  ــدی از ب ــه درص ــًا چ  تقریب
ــد زی  ــه برن ــق ب ــان متعل ــته آلم پس

ــت؟ ــر اس برگ
همانطــور کــه گفتــم خیلــی زیــاد نیســت، 
ــت  ــازار دس ــهم ب ــوم از س ــک س ــاً ی تقریب
مــا اســت. پســته عمدتــاً بــا آرم خصوصــی 
و بــا کیفیــت پاییــن بــه فــروش مــی رســد.

پاییــن  بــا کیفیــت   پســته 
عرضــه مــی شــود؟!

نــه منظــورم قیمــت پاییــن تــر بــود. 
ــدی  ــف )آل ــواره تخفی ــای هم ــگاه ه فروش
ــی  ــد؛ یعن ــی دارن ــاختار قیمت ــدل( س و لی
ــی  ــالم م ــت اع ــاس کیفی ــت را براس قیم
ــود  ــیه س ــا حاش ــگاه ه ــن فروش ــد. ای کنن
هــای  فروشــگاه  دارنــد؛  کمــی  بســیار 
کاغفــور  و  اِِدکا  غــوه،  ماننــد  ســنتی 
ــی  ــت و نم ــه نیس ــن گون ــان ای ساختارش
ــت  ــک قیم ــی ی ــر کیفیت ــرای ه ــد ب توانن
ــن  ــن حــال ای ــا ای ــد؛ ب ــه دهن یکســان ارائ
ــک  ــد در ی ــی کنن ــعی م ــندگان س فروش

فضــای غیرمنصفانــه بــا هــم رقابــت کننــد. 
مــی دانیــم کــه اگــر بخواهیــم پســته هــم 
ــی  ــش خیل ــه کیفیت ــد ب ــم بای عرضــه کنی
توجــه داشــته باشــیم. چــرا کــه اگــر 
افالتوکســین  مثــل  ای  مســئله  دوبــاره 
ــود  ــرار ش ــد، تک ــش آم ــته پی ــه درگذش ک
ــرد.  ــد ک ــت خواه ــدت اف ــه ش ــرف ب مص
ــرف  ــرای مص ــه ب ــی همیش ــت غذای امنی

ــت. ــم اس ــده مه کنن
ــرای  ــنهادی ب ــچ پیش ــا هی  آی

ــد؟ ــران داری ــته ای ــت پس صنع
بلــه. همــکاران مــن دو بــار بــه ایــران 
آمــده انــد و تصویــری از پســته ایــران ارائــه 
ــه نظــر  ــد. آنهــا گــزارش دادنــد کــه ب دادن
ــوژی  ــتفاده از تکنول ــد اس ــد رون ــی رس م
خــوب بــوده و در زمینــۀ بهبــود و افزایــش 
کیفیــت محصــول، ســرمایه گــذاری شــده 
ــاد  ــروش حجــم زی ــه نظــر مــن ف اســت. ب
بــا کیفیــت پاییــن آســان اســت امــا 
دســتیابی بــه کیفیــت خــوب و فــروش بــا 
ــواری  ــدت کار دش ــد م ــاال در بلن قیمــت ب
ــاًل  اســت. مهــم تفــاوت داشــتن اســت؛ مث
آمریکایــی هــا تــالش کــرده انــد کــه یــک 
ــد  ــکا بســازند. برن ــرای پســته آمری ــد ب برن
ســاختن و خــاص بــودن باعــث منحصــر بــه 
فــرد بــودن مــی شــود، وقتــی منحصــر بــه 
فــرد و خــاص باشــید محصــول خاصــی بــا 
هــر رقــم و نوعــی کــه هســت بــرای ارائــه 
ــوید  ــی ش ــه نم ــی مقایس ــا کس ــد و ب داری
ــی  ــت غذای ــث امنی ــاظ بح ــاً از لح و قطع
مــردم بــه شــما اعتمــاد مــی کننــد. بــرای 
مــن خیلــی جالــب اســت کــه پســته ایــران 
ــا  ــم دارد، ی ــه و طع ــوع در واریت ــدر تن اینق
ــی  ــان خیل ــه در آلم ــران ک ــبز ای ــز س مغ
طرفــدار دارد و در غذاهــا و شــیرینی هــای 

ــی دارد. ــف مصــرف بســیار باالی مختل
آلمانــی  کننــدگان  مصــرف   
پســته ایرانــی را ترجیــح مــی دهنــد 

ــی؟  ــا آمریکای ی
ــرف  ــم مص ــی دانی ــا م ــه م ــی ک ــا آنجای ت
کننــدگان نســبت بــه ایــن مســئله بــی تفاوت 
هســتند. مشــتری هــا معمــوالً بــه برنــد 
ــد و  ــی کنن ــزه خــاص آن توجــه م ــه م ــا ب ی
هیــچ وقــت نمــی گوینــد ایــن پســته از کجــا 
ــیه  ــات حاش ــزو اطالع ــن ج ــت؛ ای ــده اس آم
ــرف  ــود. مص ــی ش ــوب م ــان محس ای برایش
کننــدگان معمــوالً کیفیــت یکنواخــت و بــاال 
بــا قیمــت منطقــی مــی خواهنــد و بــه دنبــال 
ایــن نیســتند کــه پســته از کجــا مــی آیــد. 
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ســال تجــاری 20۱8-20۱7 بیــش از آنچــه 
ــت  ــات و اُف ــارت آف ــا خس ــت ب ــی رف ــار م انتظ

ــود.  ــرو ب ــول روب ــزان محص می
ــدا کــرده  ــات پی در حــال حاضــر قیمــت هــا ثب
انــد، هرچنــد فــروش پســته در مــاه هــای 
ســپتامبر، اکتبــر و نوامبــر از ســال گذشــته 
ــوده اســت. میــزان موجــودی انبارهــا از  کمتــر ب
ســال هــای گذشــته پاییــن تــر اســت. محصــول 
ســال 20۱7 آمریــکا 606 میلیــون پونــد، معــادل 
ــزان از  ــن می ــن اعــالم شــد کــه ای 275 هــزار ت
پیــش بینــی قبــل از برداشــت کمتــر بــود. کــرم 
گلــوگاه انــار )NOW( خســارات زیــادی زد. علــت 
هــر دو مــورد، گرمــای شــدید اواخــر تابســتان و 
پاییــز بــود. عــالوه بــر پســته، گرمــا باعــث اُفــت 
عملکــرد و کیفیــت ســایر محصــوالت کشــاورزی 
ــردو هــم  ــه و گ ــه گوجــه، پنب ــا از جمل کالیفرنی
شــد؛ البتــه علیرغــم عملکــرد پاییــن تــر از حــد 
انتظــار، محصــول 20۱7 دومیــن رتبــه را در 
ــه  ــده دارد ک ــاالت متح ــته ای ــد پس ــخ تولی تاری
ــه  ــد حجــم محصــول ب ــی از رون ــد خوب ــن دی ای

مــا مــی دهــد.
از اواســط مــاه ســپتامبر قیمــت هــای پســته بــاال 
ــه حجــم محصــول  ــود ک ــت، چــون واضــح ب رف
کمتــر از حــد انتظــار و خســارت آفــت باال اســت. 
ــه  ــه اتحادی ــروش ب ــت ف ــار قیم ــن ب ــرای اولی ب
ــایر  ــکا و س ــی آمری ــازار داخل ــت ب ــا از قیم اروپ
مقاصــد صادراتــی بــه طــور قابــل توجهــی باالتــر 
رفــت. بــا ایــن افزایــش )30 ســنت بــه ازای هــر 
کیلــو( قیمــت هــر کیلوگــرم پســته درجــه یــک 
ــا 9  ــن 8.60 ت ــل بی ــازار داخ ــس 25-2۱در ب اُن

ــا حــدود 9 دالر اســت.  ــازار اروپ دالر و در ب
ــودی  ــون موج ــت، چ ــت اس ــز ثاب ــت مغ قیم
انبارهــا از پســته هــای دهــن بســت و وازد ســال 
ــز  ــت مغ ــت. قیم ــی هس ــدازه کاف ــه ان ــل ب قب
کامــل بــا کیفیــت )80 درصــد( حــدود ۱6 دالر 

اســت.
میــزان بارگیــری هــا در 2 مــاه اول ســال جــاری 
ــته  ــال گذش ــورد س ــر( از رک ــپتامبر و اکتب )س

کمتــر اســت امــا در کل فــروش امســال بســیار 
خــوب بــوده اســت و ضبــط هــا ســخت مشــغول 
کارنــد. نکتــۀ جالــب اینکــه در 2 مــاه اول ســال 
جــاری میــزان فــروش مغــز )3 هــزار و 700 تن( 
ــا  ــته ب ــال گذش ــازه در س ــن ب ــه همی نســبت ب
افزایــش 49 درصــدی روبــرو بــوده اســت. ایــن 
ــه  ــل عرض ــده محصــول بیشــتر قاب نشــان دهن
ــن  ــته همی ــال گذش ــز از س ــت مغ ــت. قیم اس
موقــع ۱.60 دالر بیشــتر اســت. افزایــش عرضــه، 
قیمــت هــا و فــروش نویدبخــش افزایــش تقاضــا 
بــرای مغــز اســت، کــه البتــه بــا توجــه بــه رونــد 
افزایشــی حجــم محصــول در دهــه آینــده بایــد 

هــم اینطــور باشــد.
میــزان موجــودی پســته خنــدان، دهــن بســت 
و وازد را در آخــر مــاه اکتبــر نشــان مــی دهــد. 
حجــم پســته خنــدان قابــل عرضــه 2۱ درصــد و 
پســته دهــن بســت ۱0 درصــد از ســال گذشــته 
ــا 3  ــای وازد ب ــته ه ــم پس ــت. حج ــر اس کمت
درصــد افزایــش روبــرو بــوده اســت. پســته هــای 
ــدان و  ــک خن ــورت مکانی ــه ص ــت ب ــن بس ده
مغــز بــه فــروش مــی رســند. البتــه پســته هــای 
وازد هــم مغــز مــی شــوند. طبــق آمــار موجودی 
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــز ب ــد مغ ــرای تولی ــا ب انباره
ــدان در  ــاالً عرضــه پســته خن ــا احتم اســت، ام
ــن  ــود. آنچــه ای ــد ب آخــر فصــل محــدود خواه
اعــداد نشــان نمــی دهنــد تأثیــر خســارت کــرم 
ــت.  ــدان اس ــای خن ــته ه ــر پس ــار ب ــوگاه ان گل
همــان طــور کــه در اول گزارش هم اشــاره شــد، 
ــن آفــت در اواخــر فصــل برداشــت  خســارت ای
ــه  ــد نیســت ک ــچ بعی ــود و هی بســیار شــدید ب
ــن پســته  ــزار ت ــی از 57 ه ــل توجه ــزان قاب می
خنــدان باقیمانــده از ســال قبــل هــم آفــت زده 
باشــد. ایــن را هــم نمــی دانیــم کــه چــه میــزان 
از 200 هــزار تــن پســته خنــدان قابــل عرضــه 
در ســال جدیــد دچــار ایــن خســارت باشــد، امــا 
قطعــاً از ســال هــای گذشــته درصــدش بیشــتر 
اســت. در نهایــت، وضعیــت قیمــت هــا در 8 مــاه 

آینــده همــه چیــز را مشــخص خواهــد کــرد.

گزارش نیکولز در 29 آبان 96:

تناژ کمتر از انتظار پسته آمریکا

مجمــوع فــروش پســته آمریــکا در اکتبــر )9 
ــوده کــه  ــان(، 39 هــزار تــن ب مهــر تــا 8 آب
ــا معــادل 5.8 درصــد  2 هــزار و 360 تــن ی
ــش  ــته کاه ــال گذش ــر س ــه اکتب ــبت ب نس
داشــته اســت؛ بــه طــوری کــه فــروش 
ــادل 36  ــا مع ــن ی ــی 2 هــزار و 630 ت داخل
ــن  ــزار ت ــادرات 5 ه ــش و ص ــد افزای درص
ــه  ــادل ۱4.8 درصــد کاهــش را تجرب ــا مع ی

ــد. کــرده ان
ــال  ــاه اول س ــی دو م ــته ط ــروش پس کل ف
ــوده  ــن ب ــزار و 60 ت ــال 58 ه ــاری امس تج
ــادل ۱3.8  ــا مع ــن ی ــزار و 70 ت ــه 9 ه ک
بــه دوره مشــابه ســال  نســبت  درصــد 
گذشــته کاهــش داشــته اســت. ایــن در 
حالــی اســت کــه فــروش داخلــی 2 هــزار و 
360 تــن یــا معــادل ۱4.5 درصــد افزایــش 
و صــادرات ۱۱ هــزار و 6۱0 تــن یــا معــادل 
22.7 درصــد کاهــش را نشــان مــی دهنــد.

برداشــت محصــول آمریــکا در ۱8 اکتبر )26 
ــه اتمــام رســید و حجــم محصــول  ــر( ب مه
دریافتــی در گــزارش اولیــه 272 هــزار تــن و 
در انتهــای مــاه اکتبــر 275 هــزار تــن اعــالم 
ــد  ــدود 30 درص ــا ح ــه ه ــدازه دان ــد. ان ش
بزرگتــر از معمــول بــود و اغلــب اُنــس 
ــل  ــه دلی ــت ب ــا کیفی ــد، ام ــا 20-۱8 ش ه
خســارت آفــات، بدتــر از حــد معمــول بــود.

قیمــت هــای ســال 20۱7 بــا 8.20 دالر 
شــروع شــد و در اروپــا 8.30 دالر بــوده 
ــد  ــر دو مقص ــادی از ه ــای زی ــت. تقاض اس
ــا و چیــن وجــود داشــت و باعــث شــد  اروپ
ــل 40 ســنت در هــر  کــه قیمــت هــا حداق
کیلــو افزایــش یابنــد. فــروش در مــاه اکتبــر 
امســال بــه مقــدار 5.8 درصد کمتــر از اکتبر 
ســال گذشــته بــود، ایــن در حالــی اســت که 
کارگاه هــای بســته بنــدی بــا تمــام ظرفیــت 
ــان  ــوع نش ــن موض ــد؛ ای ــال کار بودن در ح
ــول 20۱7  ــت محص ــه کیفی ــد ک ــی ده م
باعــث محــدود شــدن فــروش شــده اســت.

ــرم  ــر کیلوگ ــت ه ــت قیم ــر اس ــایان ذک ش
در   ۱8-20 اُنــس  یــک  درجــه  پســته 
محــدوده 9.40 تــا 9.70 قــرار گرفتــه و 
از 9  اُنــس 2۱-26  یــک  درجــه  پســته 
ــر  ــت. ه ــورده اس ــت خ ــا 9.۱0 قیم دالر ت
کیلوگــرم پســته ناخنــدان قیمتــی حــدود 7 

تــا 7.30 دالر داشــته اســت.

گزارش پرایمکس در 25 آبان 96:

کیفیت پسته آمریکا 
بدتر از حد معمول
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انجمــن پســته ایــران، در پی اعالم شــرکت آب 
ــر کاهــش لیتــراژ  منطقــه ای کرمــان مبنــی ب
پروانــه چــاه موتورهــای کشــاورزی، درخواســت 
مســتندات قانونــی را از ایــن شــرکت بــه عمــل 
ــان  ــتان کرم ــه ای اس ــرکت آب منطق آورد. ش
در پاســخ بــه درخواســت قوانیــن، سیاســت هــا 
و آییــن نامــه هــای مرتبــط بــا کاهــش لیتــراژ 
ــران  ــه انجمــن پســته ای را در طــی نامــه ای ب

اعــالم کــرد. 
در همیــن رابطــه جلســه کمیتــه باغبانــی 
ــان  ــم آب ــخ هفت ــران در تاری ــته ای ــن پس انجم
96 در اتــاق بازرگانــی کرمــان بــا حضــور چنــد 
تــن از اعضــای کمیتــه و مهمانانــي از ســازمان 
ــدس ســعیدی رئیــس  ــاد کشــاورزی؛ مهن جه
ــر آب و  ــی، مدی ــدس کهنوج ــازمان و مهن س

ــزار شــد.  ــاد اســتان برگ خــاک جه
ایــن جلســه کمیتــه باغبانــی بــا بررســی 
کرمــان  ای  منطقــه  آب  شــرکت  جوابیــه 
بــه انجمــن پســته توســط مریــم حســنی 
ــد.  ــاز ش ــن آغ ــائل آب انجم ــناس مس کارش
ــتندات  ــل مس ــه تحلی ــه ب ــن جلس وی در ای
شــرکت آب منطقــه ای پرداخــت. مــواردی 
ــه آنهــا اســتناد  کــه شــرکت آب منطقــه ای ب
ــر  ــی ب ــنی مبن ــه حس ــی ک ــرد و توضیحات ک
ــودن مســتندات آورده اســت از  غیرمســتدل ب

ــد: ــن قرارن ای
1.بنــد ز مــاده 29 قانــون توزیــع عادالنه 
ــارت  ــرل و نظ ــر کنت ــی ب آب 1361 مبن
بــر چگونگــي و میــزان مصــارف آب ودر 

صــورت لــزوم جیــره بنــدي آن.
ــکار  ــوان راه ــه عن ــدی« ب ــره بن ــوالً »جی اص
ــه کار  ــت خشکســالی ب ــور از وضعی ــت عب موق
مــی رود، در حالــی کــه اســتناد بــه ایــن بنــد 
ــت  ــرای ســلب دایمــی نیمــی از حــق مالکی ب
برداشــت آب )صــادر شــده توســط وزارت 
نیــرو( بــدون وجاهــت قانونــی اســت. از طرفــی 
ــه  ــن نام ــد آیی ــی نیازمن ــن قانون ــرای چنی اج
ــا اســتناد بــه ایــن بنــد نمــی تــوان  اســت و ب

ــا کــرد. ــه ه ــه کاهــش پروان ــدام ب اق
ــون تعییــن تکلیــف  چاههــای آب  2.قان

ــه و آییــن نامــه آن  فاقــد پروان
در مــاده واحــده و تبصــره هــای آن در مــورد 
ــود  ــاده ای وج ــا م ــه ه ــش پروان ــازه کاه اج

ــدارد.   ن
قابــل ذکــر اســت در تبصــره 6 قانــون تعییــن 
ــون  تکلیــف آمــده؛ از تاریــخ تصویــب ایــن قان
هرگونــه جابجایــي چاه هــاي داراي پروانــه 

کــه مواجــه بــه کاهــش فاحــش آبدهــي 
ــاً  ــت، صرف ــده اس ــک ش ــا خش ــده و ی گردی
در اراضــي آبخــور اولیــه چــاه و حداکثــر 
در محــدوده اراضــي مالــک و مشــروط بــه 
ــه  ــاده )۱۱( آئین نام ــط م ــایر ضواب ــت س رعای
اجرائــي فصــل دوم قانــون توزیــع عادالنــه 
آب و تبصره هــاي ذیــل آن و بــا تشــخیص 
ــه صــدور پروانه هــا  کمیســیونهاي رســیدگي ب

مي باشــد. مجــاز 
مــاده ۱۱  آییــن نامــه اجرایــی فصــل دوم 
قانــون توزیــع عادالنــه آب ضوابطــی را  در 
ــا قنــات  ــرای حفــر چــاه ی مناطــق ممنوعــه ب
ــده  ــک ش ــه خش ــی ک ــا قنات ــاه و ی ــای چ بج
و یــا آبدهــی آن نقصــان فاحــش یافتــه و 
ــا   ــد و ت ــا بعمــل نمی آی ــی از آنه اســتفاده کاف
ــه از آن  ــت منطق ــل از ممنوعی ــال قب ــه س س
ــرده  ــن ک ــت تعیی ــده اس ــرداری می ش بهره ب
ــت در  ــه داش ــد توج ــه بای ــه ای ک ــت نکت اس
ــورد  ــرداری در م ــره ب ــزان به ــاده می ــن م ای
ــه  ــد در مناطــق ممنوع ــوات جدی ــا و قن چاه ه
ــج  ــی لحظــه ای پن ــدل آبده ــای مع ــر مبن »ب
ــا  ــه ی ــت منطق ــخ ممنوعی ــل از تاری ــال قب س
می گــردد.   منظــور  آنهــا«  شــدن  خشــک 
بنابرایــن ایــن ســوال مطــرح اســت کــه چگونه 
برخــالف تصریــح قانونــی، وزارت نیــرو صــدور 
ــه جایــی چــاه هایــی کــه آبدهــی  ــه جاب پروان
ــه کاهــش 25  آنهــا نقصــان یافتــه را منــوط ب

ــد؟ ــی کن ــه م ــراژ پروان ــدی لیت درص
3.سیاســت هــای کلــی نظــام در بخــش 
آب  و ابالغــی توســط مقــام معظــم 

ــری رهب
4.سیاست های الگوی مصرف

ــه ایــن دو سیاســت مذکــور نیــز  ــا نگاهــی ب ب
ــرو  ــه وزارت نی ــازه را ب ــن اج ــه ای ــوردی ک م
ــه  ــد ک ــه ای بده ــای آب منطق ــرکت ه و ش
ــدارد. ــود ن ــد وج ــش دهن ــا را کاه ــه ه پروان

ــادل  ــاد تع ــط ایج ــه ظواب ــن نام 5.آیی
ــارف آب  ــع و مص ــن مناب بی

ایــن آییــن نامــه راهکارهایــی را بــرای تعــادل 
آب  منابــع  از  برداشــت  کاهــش  و  بخشــی 
ــاده  ــرده اســت و در آن م ــی وضــع ک زیرزمین
ــه  ــش پروان ــه کاه ــن گون ــازه  ای ــه اج ای ک
هــای صــادر شــده در کشــاورزی را بدهــد 
ــی از  ــت یک ــه اس ــل توج ــم . قاب ــی بینی نم
ــرای تعــادل بخشــی  راهکارهایــی کــه در آن ب
ــد  ــده خری ــه آم ــن نام ــن آیی ــاده 4 ای در م
چــاه مجــاز و فعــال توســط وزارت نیــرو بــرای 

ــرا  ــتی چ ــه راس ــت. ب ــت اس ــش برداش کاه
وزارت نیــرو ایــن راهــکار را بــرای کاهــش 

نمی دهــد؟ انجــام  برداشــت 
6.آییــن نامــه بهینــه ســازی مصــرف آب 

ورزی کشا
ــی  ــع مقررات ــه وض ــن نام ــن آیی ــوع ای موض
بــرای بهینــه ســازی مصــرف آب کشــاورزی  از 
طریــق صــدور و اصــالح پروانــه هــا بــر اســاس 
ــل  ــت و تحوی ــر کش ــطح زی ــی و س ــاز آب نی

ــت. ــاورزان اس ــه کش ــی آب ب حجم
بــر اســاس تبصــره مــاده ۱4، مفــاد مربــوط بــه 
تبصــره 3 مــاده 7 ایــن آییــن نامــه بــرای آب 
ــن  ــت. در ای ــال اس ــل اعم ــز قاب ــی نی زیرزمین
ــروط  ــا را مش ــش پروانه ه ــازه کاه ــره اج تبص
ــه  ــک ک ــای خش ــا دوره ه ــال ها و ی ــه  »س ب
ــرورت  ــدی آب ض ــا جیره بن ــه ی ــش عرض کاه
اینکــه  نــه  اســت«  داده  را  داشــته  باشــد 
کاهشــی را کــه بــر اثــر ســو مدیریــت و صــدور 
پروانــه بیــش از تــوان ســفره بــه وجــود آمــده 

اســت. 
 7.مقررات مندرج در برنامه پنجم

در برنامــه پنجــم توســعه نیــز مــاده ای کــه بــه 
کاهــش پروانــه هــای کشــاورزی اشــاره کــرده 

باشــد نمــی بینیــم.
ــی  ــورای عال ــه 15 ش ــات جلس 8.مصوب

آب 
آب  عالــی  شــورای   ۱5 جلســه  مصوبــات 
ــی  ــا م ــت ام ــترس نیس ــوم در دس ــرای عم ب
ــه  ــن جلس ــات ای ــی از مصوب ــه یک ــم ک دانی
ــرو  ــه وزارت نی دســتورالعمل هــای هشــت گان
ــوده اســت کــه  ــرای طــرح تعــادل بخشــی ب ب
یکــی از آن دســتورالعمل هــا، مســتند بعــدی 
ــرای کاهــش  مــورد اســتفاده آب منطقــه ای ب

ــت. ــاورزی اس ــای کش ــه ه پروان
ــن  ــان آئی ــراي توام ــتورالعمل اج 9.دس
ــاورزي و  ــه آب کش ــرف بهین ــه مص نام

ــم ــه شش ــون برنام قان
بایــد گفــت عنــوان کلــی ایــن  مســتند مــورد 
ــن  ــان آئی ــراي توام ــتورالعمل اج ــاره دس اش
ــون  ــاورزي و قان ــه آب کش ــه مصــرف بهین نام
ــه  ــد پروان ــاي آب فاق ــف چاهه ــن تکلی تعیی
بهــره بــرداري اســت. این دســتورالعمل توســط 
وزارت نیــرو در ســال 94 تصویــب شــده اســت.  
ــی  ــرای چگونگ ــی ب ــتورالعمل مقررات ــن دس ای
فراهــم کــردن آب بــرای چاههــای فاقــد پروانــه 
ــرده  ــف وضــع ک ــن تکلی ــون تعیی موضــوع قان
ــن شــرح  ــن دســتورالعمل بدی ــاد ای اســت. مف

در جلسه کمیته باغبانی انجمن پسته ایران موضوع کاهش لیتراژ پروانه ها مطرح شد:

کاهش پروانه ها غیرقانونی است

ب 
آ
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اســت: بــر اســاس آییــن نامــه بهینه ســازی آب 
کشــاورزی پروانــه هــای بهــره بــرداری بایــد بــر 
اســاس نیــاز آبــی و ســطح زیــر کشــت اصــالح 
شــود. اگــر حجــم ایــن پروانــه هــای اصالحــی 
از میــزان آب قابــل برنامــه ریــزی کمتــر باشــد 
ــن آب  ــد ای ــف-  90 درص ــورت: ال ــن ص در ای
مــازاد بــرای چــاه هــای فاقــد پروانــه¬ای کــه 
بــر اســاس قانــون تعییــن تکلیــف مجــاز مــی 
شــوند اختصــاص مــی یابــد و ۱0 درصــد بــرای 
صنعــت و شــرب آتــی . ب- اگــر 90 درصــد آب 
مــازاد کفــاف چــاه هــای فاقــد پروانــه را ندهــد 
پروانــه هــای مجــازی را کــه بــر اســاس قانــون 
بهینــه ســازی آب کشــاورزی اصــالح شــده را 
تعدیــل مــی کننــد تــا کســری حجــم آب ایــن 
ــود!! ج-  ــران ش ــه جب ــد پروان ــای فاق ــاه ه چ
اگــر 90 درصــد بیشــتر از آب حجــم آب چــاه 
هــای فاقــد پروانــه باشــد پروانــه چــاه هــای آب 

فاقــد پروانــه قابــل افزایــش اســت. 
ــی از  ــای اصالح ــه ه ــم پروان ــر حج ــال اگ ح
آب قابــل برنامــه ریــزی بیشــتر باشــد بــر 
اســاس فرمــول و ضریــب تعدیلــی کــه در ایــن 
ــره  ــای به ــه ه ــه شــده پروان دســتورالعمل ارائ
ــب  ــد. جال ــش یاب ــرداری آب کشــاورزی کاه ب
اســت کــه بدانیــم آیــا تأمیــن آب مــورد نیــاز 
ــن  ــز در ای ــه نی ــد پروان ــای فاق ــاه ه ــرای چ ب

ــده اســت؟ ــده ش ــل دی تعدی
ایــن پرســش هــا مطــرح اســت کــه؛ آیــا وضــع 
و اجــرای چنیــن دســتورالعملی در حیطــه 
ــا مــی شــود  اختیــارات وزارت نیــرو اســت؟ آی
بــا وضــع چنیــن دســتورالعملی نصــف ســرمایه 
ــای  ــه ه ــع پروان ــه تب ــه ب ــی ک ــذاری های گ
صــادر شــده توســط وزارت نیــرو، صــورت 

ــرد؟  ــن بُ ــه را از بی گرفت
ــه  ــن برنام ــعه: ای ــم توس ــه شش ــون برنام قان
ــای  ــه ه ــش پروان ــر کاه ــاده ای دال ب ــز م نی

ــدارد. ــود ن ــاورزی وج کش
حاضــر  کننــدگان  شــرکت  از  آگاه  مهــدی 
درجلســه باغبانــی دو انتقــاد خــود را بــه 
ــر  ــت. از نظ ــه ای وارد دانس ــرکت آب منطق ش
وی مســئله ای کــه آب زیــاد مصــرف می شــود 
مــورد تردیــد نیســت. امــا اول، مســئله اصلــی 
ــه  آن اســت کــه چــرا وزارت نیــرو مانــع مبادل
آب مــی شــود. از نظــر وی در صــورت مبادلــه 
ــه زندگــی خــود  ــد آب ب ــا خری ــده ای ب آب ع
ادامــه مــی دانــد و عــده از طریــق فــروش آب 
ــر از  ــری غی ــته ی دیگ ــه رش ــدن ب و وارد ش
کشــاورزی بــه حیــات خــود ادامــه مــی  دادنــد. 
ایــن درحالــی اســت کــه بــا تعدیــل یکجانبــه و 
ــي  ــا ب ــه پروانه ه ــا، هم ــه ي چاه ه ــان هم یکس
ــا  ارزش مي شــوند. مهــدی آگاه تأکیــد کــرد: ب
ــل  ــاه، کشــاورزی تعطی ــا چ ــه ه ــل پروان تعدی

مــی شــود و وزارت نیــرو از شــر خــالف بزرگــی 
ــه صــادر  ــه و پروان ــوه گرفت ــال رش ــه 40 س ک

ــود.  ــالص می ش ــرده خ ک
دوم، رقابــت میــان کشــاورزی و صنعــت اســت 
کــه درحــال حاضــر در کشــور کشــاورزی 
مقصــر قلمــداد مــی شــود و صنعــت  از طریــق 
ــون  ــت: »اکن ــه تشــویق می شــود. وی گف یاران
ــا قیمــت 50  ــرق را ب ــو وات ب ــر کیل ــت ه دول
تومــان در اختیــار کارخانــه هــا قــرار مي دهــد 
قیمــت رســمي بــرق را بــه ازاي هــر کیلــو وات 
ــی  ــن درحال ــد. ای ــالم مي کنن ــان اع 300 توم
اســت کــه در محاســبات فعلــي قیمــت پســته 
بــدون یارانــه بــرق را فقــط 0.۱ درصــد گــران 
ــت  ــه صنع ــی ک ــد. درحال ــرآورد کرده ان ــر ب ت
بــدون یارانــه ورشکســت محســوب می شــود.« 
ازنظــر مهــدی آگاه هــدف فعالیت هــای امــروز 
ــه  ــاورزی ب ــت دار کش ــذف جه ــرو ح وزارت نی

نفــع مافیــای صنعــت اســت. 
مهنــدس ســعیدی در مقابــل توضیــح داد کــه 
ــنهادی  ــرح پیش ــق ط ــدان مواف ــاد چن در جه
وزارت نیــرو نیســت چــرا کــه رونــد آن را 
ــد منطقــی  ــد. از نظــر وی رون منطقــی نمی دان
ــای  ــاه ه ــذف چ ــدا ح ــع آب ابت ــظ مناب حف
غیرمجــاز، نصــب کنتــور و ســوم، کنتــرل 
ســاعت کارکــرد پروانــه اســت. وی علــت 
ــه اي در  ــرح آب منطق ــا ط ــت را ب ــدم موافق ع
ــرد:  ــی ک ــن معرف ــن چنی ــف ای جلســات مختل
تفکیــک اســتان بــرای تعدیــل پروانــه بــه 
شــمال و جنــوب درحالــی کــه کل اســتان 
را بایــد یــک کاســه در نظــر گرفــت. دوم، 
۱3هــزار حلقــه چــاه غیــر مجــاز کــه اگــر در 
اســتان بســته شــوند کســری جبــران می شــود 
ــر  ــاه مجــاز ب ــه چ ــل پروان ــا در طــرح تعدی ام
غیــر مجــاز هیــچ اولویتــی نــدارد. از مشــکالتی 
ــش  ــت مصــرف آب و افزای ــاب مدیری کــه در ب
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــوی مدی ــره وری از س به
ــود.  ــودن آب ب ــگان ب ــی شــد رای اســتان معرف
ــتفاده  ــه اس ــردم را ب ــوان م ــر وی نمی ت از نظ
ــی آب  ــرد وقت ــاری تحــت فشــار وادار ک از آبی

ــت.  ــگان اس رای
در ادامــه جــواد نظــري بــه طــرح ســه 
موضــوع پرداخــت. ابتــدا بحــث تعدیــل 
پروانــه، وي گفــت: تعدیــل پروانــه بــه دلیلــي 
مطــرح مــي شــود فــارغ از ایــن کــه خــالف 
را چــه کســي کــرده باشــد. ایــن کــه وزارت 
ــد  ــذ 50 درص ــد روي کاغ ــي خواه ــرو م نی
ــي اول  ــت. وقت ــي اس ــي قانون ــد ب ــم کن ک
ــم  ــاد را فراه ــه فس ــد و زمین ــون بگذارن قان
ــه  ــم ک ــق کنی ــا  تواف ــه م ــد هم ــد. بای کنن
ســطح زیرکشــتمان را کاهــش بدیــم در غیــر 
ــم. ــود مي کنی ــان را ناب ــورت خودم ــن ص ای

ــور  ــر وي کنت ــا، از نظ ــئله کنتوره دوم، مس
بــراي انــدازه گیــري طراحــي شــده اســت و 
ــري  ــش جلوگی ــه در نق ــت ک ــن اس غیرممک
ــي  ــه راحت ــون ب ــد، چ ــواب بده ــده ج کنن
تخریــب مــي شــود. از ســوي دیگــر نیــروي 
ــز پاســخگو  ــه نی ــل پروان ــراي تعدی ــه ب قهری

ــت.  نیس
ســوم، مســئله بــازار آب بــود. وي گفــت: آب 
ــازار آب.  ــه ب ــي ن ــود ول ــمند ش ــد ارزش بای
ــي  ــرد ول ــي ب ــاال م ــره وري را ب ــازار آب به ب
ــداري  ــه پای ــت و ب ــرف نیس ــده مص بازدارن
ــد  ــود بای ــاي خ ــراي بق ــد. ب ــي نمي کن کمک

ــم. ــش دهی ــرف را کاه مص
ــدگان  ــر شــرکت کنن ســهیل شــریف از دیگ
حاضــر در جلســه تاکیــد کــرد از موضــع 
مهنــدس ســعیدي خوشــنود اســت. از نظــر 
وي مشــکل آنجاســت کــه مســائل در میــان 
کشــاورزان انعــکاس درســتي نــدارد و حتــي 
ــز پســته  ــس می ــه، رئی در ســطح وزارت خان
شــرایط فعلــي را درک نکــرده انــد و ممکــن 
اســت انعــکاس درســتي از درخواســت هــاي 

ــد.  ــه ندهن کشــاورزان ارائ
وی از کمیتــه باغبانــي خواســت تــا پیــش از 
آن کــه کشــاورزان بــه توافــق برســند، برســر 
پیــش شــرط هایــي کــه مهنــدس ســعیدي 
ــش  ــن پی ــرده و ای ــق ک ــرده تواف ــرح ک مط
شــرط هــا را هــر چــه بلنــد تــر بــا همــه ابــزار 

هــاي موجــود انعــکاس دهنــد.
از  جلســه،  حاضریــن  از  یکــی  پایــان  در 
ــه طرح هــای آبیــاری  مراحــل ســخت ورود ب
ــر  ــر س ــه ای ب ــه آب منطق ــکالتی ک و مش
ــذارد،  ــاری می گ ــتم آبی ــدازی سیس راه راه ان
ــد آب  ــن جدی ــی از قوانی ــرد. یک ــت ک صحب
منطقــه اي پیــش شــرط گــذاری بــرای 
ــرکت  ــن ش ــت. ای ــرق اس ــوز ب ــدور مج ص
پیــش شــرط صــدور مجــوز بــرق بــرای 
سیســتم آبیــاری قطــره ای را کاهــش لیتــراژ  
ــورت  ــن ص ــر ای ــد و در غی ــرده ان ــن ک تعیی

ــد. ــع می کنن ــور را قط ــاه موت ــرق چ ب
مهــدي آگاه در تحلیــل ایــن مشــکل توضیــح 
رفتــن  جــاي  بــه  نیــرو  وزارت  کــه  داد 
بــه دادگاه، خــود در جایــگاه دادگاه قــرار 
مي گیــرد، جــرم را مشــخص کنــد و محکــوم 
ــي  ــدام م ــه اق ــد. خــودش دســت ب ــي کن م
زنــد. حکــم بــه قطــع بــرق مــي دهــد. 
ــرم  ــرم و مج ــد ج ــون بای ــه قان ــي ک درحال
مشــخص باشــد و دادگاه حکــم را اجــرا کنــد.

ــر  ــي ب ــه باغبان ــي جلســه، کمیت نتیجــه نهای
آن شــد کــه جلســات بــراي توافــق بــر ســر 
راهــکار انجمــن بــراي مســئله آب ادامــه 

ــد.  یاب
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