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تــور آنتالیــا بــر ایــن اســاس برنامه ریــزی شــد کــه اعضــای انجمــن 
اعــم از باغــدار و توزیــع کننــده بــا نهاده هــای کشــاورزی مثــل کود، 
ســم و ادوات کشــاورزی آشــنا شــوند. تعــداد شــرکت کنندگان در 
تــور 23 نفــر بــود کــه خوشــبختانه اعضــای گروه کــه کشــاورزان از 
مناطــق مختلــف مثــل یزد، انــار، زرنــد، خراســان، اصفهــان و کرمان 
ــی  ــد و هــم افزای ــرار کردن ــاط برق ــا هــم ارتب ــی ب ــه خوب ــد ب بودن
ــه  ــی ک ــت. براســاس تجربیات ــراد شــکل گرف ــن اف ــن ای ــی بی خوب
مــا در تورهــای قبــل داشــتیم، مخصوصــًا تــور اســپانیا، بــرای رفــاه 
ــیده  ــی اندیش ــرکت کنندگان تمهیدات ــتر  ش ــه بیش ــایش هرچ و آس
ــد  ــتاوردهای جدی ــا دس ــرکت کنندگان ب ــگاه ش ــده بود. در نمایش ش
ــنا  ــره آش ــم و غی ــود، س ــاری، ک ــل آبی ــف مث ــای مختل در زمینه ه
ــته بندی و  ــز بس ــگاه از مراک ــد از نمایش ــر بازدی ــاوه ب ــدند. ع ش
ــد درســتی کــه بایــد  گلخانه هــا بازدیــد شــد و در حقیقــت از رون
در زمینــه تولیــد و فــروش باشــد و روابطــی کــه اینهــا بایــد بــا هــم 

داشــته باشــند، بازدیــد بــه عمــل آمــد. 
نکتــه مهــم ایــن بازدیدهــای جانبــی ایــن بــود کــه مــا بدانیــم اگــر 
یــک محصــول بخواهــد زنجیــره ارزش کاملــی داشته باشــد و 
همــه حلقه هــای زنجیــر بــه درســتی به هــم پیونــد خــورده باشــند، 
چگونــه بایــد عمــل کــرد. زنجیــره ارزش، مجموعــه فعالیت هایــی 
اســت کــه در یــک صنعــت از تأمیــن مــواد اولیــه تــا تولیــد و ارائــه 
ــد از  ــور بازدی ــن منظ ــه همی ــرد. ب ــام می گی ــده انج ــه مصرف کنن ب

یــک زنجیــره کامــل از تولیــد تــا بــازار بــرای بازدیــد در نظــر گرفته 
شــده بود؛ یعنــی بحــث کنتراکــت فارمینــگ، یــا همــان تولیــد مبتنــی 
بــر قــرارداد فــروش. ایــن مجموعــۀ کشــاورزی بــذر هیبریــد تولیــد 
ــد  ــا پیون ــد؛ نهال ه ــد می ش ــال تولی ــذر، نه ــپس از ب ــرد؛ س می ک
ــاوره  ــه، مش ــد؛ در ادام ــاورزان داده می ش ــل کش ــورد و تحوی می خ
ــای  ــن نهاده ه ــد و همچنی ــاورز داده می ش ــه کش ــد ب ــل تولی کام
موردنظــر در اختیــار او قــرار می گرفــت. طبــق قــرارداد، محصــول 
از کشــاورز خریــداری می شــد، ســپس شــرکت مــادر محصــول را 
ــن  ــه بازارهــای مختلــف صــادر می کــرد. در ای بســته بندی کــرده ب
مجموعــه کشــاورزان دغدغــه ای نداشــتند و تمــام انــرژی خــود را 
روی تولیــد متمرکــز کــرده بودنــد. کار ایــن مجموعــه بیشــتر روی 

ســبزیجات، کــدو، گوجــه فرنگــی، خیــار و انــار بــود.
یــا ســایر محصــوالت چنیــن  و  پســته  تولیــد  در  مــا  اگــر 
ــتراکی  ــورت اش ــه ص ــا ب ــیم، و فروش ه ــی داشته باش مجموعه های
ــای بســیار  ــر قراردادهــای فــروش باشــند، مزای ــد مبتنــی ب ــا تولی ی
زیــادی داریــم از جملــه اینکــه بازخوردهــای بــازار را بهتــر 
ــر  ــا ب ــد ت ــه می خواه ــازار چ ــم ب ــم و می فهمی ــت می کنی دریاف
ــه  ــردرگمی ک ــال، االن س ــم. به طور مث ــد کنی ــاس تولی ــان اس هم
ــده  ــن اســت کــه در بحــث باقیمان ــم ای ــا در صنعــت پســته داری م
ــد ماحظــات اســتفاده از  ــد کــه چــرا بای ســموم، کشــاورز نمی دان
ــص  ــه صــورت ناق ــی ب ــوارد اندک ــد؟! در م ــت کن ــموم را رعای س
قراردادهــای غیررســمی بیــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
وجــود دارد؛ مثــل محصــول کال کــه کشــاورزانی کــه ســم مصــرف 
ــه قیمــت بهتــری توســط صادرکننــدگان  نمی کننــد محصول شــان ب
خریــداری می شــود. امــا ایــن ارتباطــات ضعیــف و در مقایســه بــا 

ــم اســت. ــد پســته بســیار ک ــاالی تولی حجــم ب

درب اصلی ورودی نمایشگاه آنتالیا

اعضای تور انجمن در بازدید از جاذبه های کشاورزی آنتالیا

آشنایی با تولید مبتنی بر قرارداد فروش  
محمدعلی انجم شعاع
مسئول برگزاری تور تخصصی انجمن پسته ایران
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ــا  ــت داده ت ــی دس ــا فرصت ــاورزی آنتالی ــی کش ــور تخصص در ت
ــر  ــا مدی ــور ب ــن ت ــزاری ای ــئول برگ ــعاع مس ــم ش ــی انج محمدعل
آژانــس برگزارکننــده تورهــای تخصصــی کشــاورزی، فاییــک بایــرام 
ــی و  ــای تخصص ــزاری توره ــا از برگ ــوص انگیزه ه ــو در خص اوغل
ــدف  ــد. ه ــو کن ــگری گفت و گ ــت گردش ــا در صنع ــر رویکرده تغیی
ــا  ــن ب ــای انجم ــودن اعض ــنا نم ــر آش ــاوه ب ــو ع ــن گفت و گ از ای
ــب و تشــویق آژانس هــای گردشــگری  ــا، ترغی ــن ســبک از توره ای
ــای  ــوص توره ــا علی الخص ــی توره ــزاری تخصص ــه برگ ــور ب کش
ــش رو حاصــل نقطــه نظــرات  ــن پی کشــاورزی و پســته اســت. مت
ــر  ــوی دیگ ــد رض ــه احم ــا ترجم ــه ب ــت ک ــو اس ــرام اوغل بای
ــته  ــور نوش ــن ت ــرکت کننده در ای ــران، ش ــته ای ــن پس ــو انجم عض

شده اســت.  
نــام مــن فاییــک بایــرام اوغلــو اســت و 65 ســال ســن دارم. از دانشــگاه 
ــم  ــدم و دیپل ــل ش ــاری فارغ التحصی ــته معم ــتانبول در رش ــی اس صنعت
متوســطه را از یــک مدرســه آلمانــی در ترکیــه گرفتــم. پــس از آن، مــدرک 
رســمی راهنمــا و گردشــگری را کســب کــردم و آلمانــی و انگلیســی را 
ــه در صنعــت  ــش از 45 ســال اســت ک ــم. بی ــت می کن ــی صحب ــه خوب ب
گردشــگری مشــغول بــه کار هســتم و تقریبــًا 15 ســال اســت کــه متوجــه 
ــود  ــی ب ــدار نیســت. دوره های ــدان پای ــرم ســنتی گردشــگری چن شــدم ف
ــورهای  ــی کش ــوع غذای ــا، تن ــواحل دریاه ــیدن در س ــا دراز کش ــه تنه ک
ــذت  ــه از ل ــندی ک ــرف پس ــرم ع ــر ف ــه ه ــور خاص ــف و به ط مختل
ــرای  ــود، ب ــادر می ش ــن متب ــه ذه ــگری ب ــت گردش ــی در صنع و خوش
ــان پابرجــا اســت،  ــت همچن ــن جذابی ــر چــه ای ــود. اگ ــردم جــذاب ب م
ــود  ــی ب ــم ســفرها طوالن ــر اســت. در قدی ــا در حــال تغیی ــا رویکرده ام
ــاه و  ــفرهای کوت ــه س ــتر ب ــردم بیش ــروزه م ــا ام ــه(، ام ــل دو هفت )حداق
چنــد روزه راغــب شــده اند. نکتــه مهــم دیگــر، تمایــل یادگیــری در کنــار 
ــا عاقــه شــخصی و یــا شــغلی(. بــه  تفریــح اســت )یادگیــری مرتبــط ب
همیــن دلیــل، برگــزاری تورهــای هنــری، ورزشــی، کشــاورزی و صنعتــی 
ــمت  ــه س ــن ب ــه م ــی ک ــد دلیل ــال بگذاری ــتند. ح ــترش هس ــه گس رو ب
ــردن  ــم ک ــم. فراه ــان کن ــم را بی ــاورزی رفت ــه کش ــگری در زمین گردش
ــر  ــه ه ــد دغدغ ــه نســل بع ــع زیســت محیطی ب ــل مناب ــوراک و تحوی خ
کشــوری اســت. کــم شــدن منابــع آب شــیرین و آلودگی هــای ناشــی از 
تولیــدات صنعتــی محصــوالت کشــاورزی و تغییــرات اقلیمــی در سراســر 
دنیــا، کشــورها را بــه ســمت حفــظ و تصاحــب منابــع آب و بهینــه کــردن 
تولیــدات کشــاورزی ســوق می دهــد و ایــن تخصصــی شــدن کشــاورزی 
را در پــی داشته اســت، امــا مشــکل همچنــان باقــی اســت! بــرای مثــال، در 
صنعــت ســودآور تولیــد بــذر در جهــان اگرچــه حــدود هــزار کمپانــی در 
ایــن بخــش مشــغول فعالیــت هســتند، امــا تقریبــًا همگــی توســط چهــار 
کمپانــی غول آســا کــه در زمینــه کــود و ســم نیــز یکــه تــاز هســتند )مثــل 
ــار  ــک انحص ــا ی ــا ب ــن، م ــده اند. بنابرای ــداری ش ــینجنتا( خری ــر و س بای
روبــه رو هســتیم. بــا ایــن اوضــاع، بعیــد اســت کــه ایــن کمپانی هــا بــرای 
فــروش بیشــتر ســم خــود تمایلــی بــه مقــاوم کــردن یــک بــذر در برابــر 

بیمــاری خــاص داشته باشــند. دولــت ترکیــه حــدود 20 ســال اســت کــه 
ــذر در داخــل، 80 درصــد تعرفــه روی واردات آن  ــرای رونــق تولیــد ب ب
اعمــال کــرده و االن چنــد ســالی اســت کــه مجموعه هــای دانــش بنیــان 

ــر شــدن هســتند. ــه در حــال قوی ت ــن زمین ــا در ای م
ــون  ــا 82 میلی ــت، م ــور اس ــوان کش ــل ج ــه نس ــر، در زمین ــه دیگ دغدغ
ــورمان  ــتند. کش ــال هس ــر 28 س ــون آن زی ــه 45 میلی ــم ک ــت داری جمعی
ــدان  ــوان، چن ــل ج ــا نس ــاورزی دارد و ام ــرای کش ــی ب ــیل خوب پتانس
ــی  ــاورزی را فعالیت ــوان کش ــل ج ــدارد و نس ــاورزی ن ــه کش ــه ای ب عاق
ــازی  ــن آگاه س ــئول ای ــودم را مس ــن خ ــد و م ــداد می کنن ــه قلم دون پای
ــه  ــت ک ــوان اس ــل ج ــه نس ــن وظیف ــم. ای ــق می دان ــانی دقی و اطاع رس
بــا تحصیــل علــم کشــاورزی و دسترســی بــه منابــع و تجربیــات علمــی 
ــن  ــی بشــتابد و ای ــه کمــک نســل قبل ــر روز ســاده تر می شــوند ب ــه ه ک

ــد. ــر کن شــکاف را پ
تقســیم  غیر تخصصــی  و  تخصصــی  بخــش  دو  بــه  مــا  تورهــای 
ــا و  ــت کمپانی ه ــه درخواس ــوالً ب ــی معم ــای تخصص ــوند. توره می ش
ــران در ســال گذشــته  ــًا انجمــن پســته ای تشــکل ها انجــام می شــود. مث
از مــا درخواســت برگــزاری یــک تــور بــرای بازدیــد از پســته ترکیــه را 
ــز  ــا مراک ــو ب ــات و گفت وگ ــع آوری اطاع ــس از جم ــا پ ــه م داشــت ک

ــم. ــزار کردی ــور را برگ ــط ت مرتب
ــا  ــاورزی و ی ــه کش ــد ب ــوم عاقمن ــرای عم ــی ب ــای غیر تخصص توره
ــای ترویجــی و آموزشــی  ســرمایه گذار اســت. جــدا از ســفرها، پروژه ه
ــا در ســال 2020  ــی م ــه اصل ــال برنام ــرای مث ــم، ب ــان را هــم داری خودم

ــرق از آن اســت. ــد ب ــی کمپوســت و تولی ــوزش ورم ــج و آم تروی
ــازمان  ــه« یکــی از 70 عضــو س ــور ترکی ــری ت ــام »اَگ ــه ن ــا ب شــرکت م
 )ATOI( ــی ــاورزی بین الملل ــای کش ــای توره ــی برگزارکننده ه بین الملل
ــز  ــو دارد و به ج ــا عض ــور دنی ــا االن در 40 کش ــازمان ت ــن س ــت. ای اس
ــط  ــر کشــور فق ــاالت متحــده از ه ــن و ای ــل چی ــی مث کشــورهای بزرگ
یــک عضــو قبــول می کنــد. بــرای عضویــت در ایــن ســازمان اعضــا بایــد 
دارای توصیــه نامــه از دو عضــو باشــند، ســپس در مجمــع عمومــی کــه 
هــر ســاله در یــک قــاره برگــزار می شــود از توانایــی خــود در برگــزاری 
تورهــای کشــاورزی دفــاع کنــد. پــس از رأی گیــری در صــورت کســب 
ــورت  ــه ص ــال ب ــل دو س ــدت حداق ــه م ــس ب ــاب آرا، آن آژان ــد نص ح
عضــو موقــت پذیرفتــه می شــود و پــس از پایــان دوره عضویــت موقــت 
یــک رأی گیــری نهایــی جهــت عضویــت ثابــت انجــام خواهد شــد. ایــران 
ــیار  ــایه بس ــوان کشــور همس ــه عن ــدارد و ب ــازمان ن ــن س عضــوی در ای
خوشــحال خواهیــم شــد کــه ایــن اتفــاق هرچــه زودتــر رخ دهــد و از آن 

حمایــت خواهیــم کــرد. 

فاییک بایرام اوغلو مدیر آژانس برگزارکننده تورهای تخصصی کشاورزی

آموزش با طعم َگردش
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گلخانه

کارخانه بسته بندی و نمونه محصوالت گلخانه درختان  سازگاریتولید نهال پسته 
بسته بندی شده

یکی از ابشار های داخل شهر

درب اصلی ورودی نمایشگاه
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تــور هفــت روزه ســفر بــه آنتالیــا کــه در تاریــخ 2 تــا 8 آذرمــاه برگــزار شــد، 
بســیار خــوب و مفیــد بــود. برنامه ریزی خــوب و دقیــق بازدیدهــای تخصصی، 
کیفیــت هتــل محــل اقامــت، پــرواز مســتقیم، برنامــه هــای جنبــی در روزهــای 
بازدیــد و صــرف وعده هــای غــذا در رســتوران های محلــی باعــث شــد یــک 
تــور علمی-تفریحــی بــا کیفیــت بســیار مناســب شــکل گیــرد. همچنیــن مــدت 

زمــان در نظــر گرفتــه شــده بســیار خــوب و مناســب بــود. 
طبــق برنامه ریزی هــای انجــام شــده و هماهنگــی هــای قبلــی، روز اول ســفر 
ــت و  ــهر گذش ــی ش ــای دیدن ــا مکان ه ــنایی ب ــل و آش ــتراحت در هت ــه اس ب
ــدن آبشــار  ــرای دی ــکان تفریحــی ب ــک م ــه ی ــان ب ــرک زب ــدر ت ــا لی همــراه ب
داخــل شــهر رفتیــم کــه دیــدن ایــن حجــم آب و فضــای زیبــا بــرای تمامــی 
ــد، بســیار  کشــاورزان کــه در دل کویــری مثــل کرمــان مشــغول فعالیــت بودن

ــود.  ــش ب ــب و لذت بخ دلچس
ــده بود، در  ــه ش ــر گرفت ــت در نظ ــم و گش ــهر قدی ــدن ش ــرای دی روز دوم ب
ــا  ــهر آنتالی ــای ش ــه کابین ه ــی از تل ــه یک ــهر ب ــذار در ش ــت و گ ــه گش ادام
ــدن  ــود و دی ــا ب ــطح دری ــر از س ــر باالت ــوه آن 660 مت ــاع ک ــه ارتف ــم ک رفتی
شــهر زیبــا از بــاالی ایــن کــوه بســیار لــذت بخــش بــود، بعــد از تلــه کابیــن 
ــهر  ــه ش ــروف ب ــه مع ــی ک ــت قدیم ــد از باف ــه بازدی ــدر ب ــه پیشــنهاد تورلی ب
قدیمــی بــود پرداختیــم. در ایــن قســمت از شــهر بــا تاریخچــه شــهر آنتالیــا و 
مجســمه ها و بافــت قدیــم بیشــتر آشــنا شــدیم کــه بســیار زیبــا بــود و بــه دلیل 
میهن دوســتی لیــدر آنتالیایــی ایــن آشــنایی بســیار مفصــل و جامــع انجــام شــد 

ــود. ــور ب ــمت های ت ــن قس ــی از متمایزتری و یک
ــدام از ویژگــی  ــر ک ــه ه ــه گذشــت ک ــار گلخان ــد از چه ــه بازدی روز ســوم ب
هــای خــاص و دارای نــکات ویــژه ای بودنــد، از جملــه چگونگــی پیونــدزدن و 
نحــوه پیونــد گیاهــان بــا پایــه و پیونــدک متفــاوت، هماننــد پیونــدزدن گوجــه 
ــه  ــک ک ــًا ارگانی ــه ای کام ــه دوم، گلخان ــدو. گلخان ــاه ک ــر روی گی فرنگــی ب
ــه  ــه را ب ــار گلخان ــاالی 20 هکت ــه ب ــک زوج جــوان اداره می شــد ک توســط ی
صــورت ارگانیــک و ســالم مدیریــت می کردنــد. گلخانــه ســوم توســط یــک 
شــخص میانســالی اداره می شــد کــه اقــدام بــه ایجــاد گلخانه هــای ســازگاری 
بــه منظــور پیــدا کــردن گونه هــای مناســب اقلیــم آنتالیــا کــرده بــود. در ایــن 
ــه منطقــه اســتوا هماننــد درخــت  ــه اکثــر گونه هــای کمیــاب مربــوط ب گلخان
پاپایــا، پشــن فــروت و دراگــون فــروت و ســایر درختانــی کــه بومــی ترکیــه 
نبودنــد پــرورش داده می شــد. گلخانــه آخــر مربــوط بــه خانــواده ای بــود کــه 
ــان  ــق گفته هایش ــد، طب ــد می کردن ــته در آن تولی ــال آووکادو و پس ــتر نه بیش
ــه  ــرار گرفت ــراد ق ــر اف ــورد توجــه اکث ــر آووکادو بیشــتر م ــد ســال اخی در چن
اســت. البتــه بیشــترین تولیــد ایــن گلخانــه نهــال پســته بــود کــه بــه مناطــق 

غازی عنتــپ و شــانلی اورفا فرســتاده می شــد.
در روز چهــارم بــه یــک منطقــه بســیار زیبــا ولــی نســبتاً دور از مرکــز آنتالیــا 
ســفر کردیــم و از شــرکتی کــه دارای مجموعــه بزرگــی از گلخانه هــای تولیــد 
خیارســبز و گوجــه فرنگــی بــود، بازدیدشــد. ایــن شــرکت یکــی از بزرگ تریــن 
تولیدکننــدگان بــذر هیبریــد در ترکیــه نیــز بــود کــه بذرهــا را در شــرایط خاص 

تولیــد، نگهــداری و در نهایــت در گلخانه هــا کشــت می کــرد. از جملــه 
ــی در  ــی ارزان ــای خیل ــه گلخانه ه ــود ک ــن ب ــرکت ای ــن ش ــای ای فعالیت ه
اختیــار کشــاورزان قــرار مــی داد. همچنیــن در قســمت دیگــر شــهر در آخریــن 
بازدیــد خــود بــه کارخانــۀ شــرکت رفتیــم کــه تمامــی محصــوالت و میوه هــا 
ــته بندی  ــت بس ــورت یکدس ــه ص ــف ب ــایزهای مختل ــات در س و صیفی ج
می شــدند و بــه 22 کشــور جهــان از جملــه اروپــا صــادر می شــدند. 
ــداران  ــدادی از باغ ــا تع ــه ب ــود ک ــن ب ــرکت ای ــن ش ــت ای ــز اهمی ــه حائ نکت
ــی  ــه تمام ــد ک ــد می دادن ــا تعه ــه آنه ــتند و ب ــرارداد می بس ــه داران ق و گلخان
ــدای  ــان از ابت ــود و سم ش ــذر، ک ــاوره ب ــه مش ــاز از جمل ــورد نی ــای م نهاده ه
فصــل در اختیــار آنهــا قــرار مــی داد و محصــول آنهــا را بــه شــرط ســالم بــودن، 
ــه صــورت  ــا ب ــده ســموم از آنه ــی مان ــر مناســب و نداشــتن باق داشــتن ظاه
ــط  ــوالت توس ــدن محص ــته بندی ش ــد از بس ــد. بع ــداری می کردن ــل خری کام
ــوص  ــردخانه های مخص ــه س ــد ب ــدند و بع ــی می ش ــرل نهای ــط کنت ــر خ مدی
ــی مشــخصات  ــه تمام ــد ک ــه برچســبی زده می ش ــر جعب ــد و روی ه می رفتن
محصــول از جملــه محــل تولیــد، ســایز، تاریــخ تولیــد، پرســنل تولیــد و نــام 
ــا  ــنایی ب ــه ای و آش ــن کارخان ــدن چنی ــود. دی ــده ب ــاورز روی آن درج ش کش
صنعــت بســته بندی بســیار بــا ارزش و مفیــد بــود. ســپس بازدیــد از یــک بــاغ 
مرکبــات و آشــنایی بــا سیســتم آبیــاری در برنامــه بــود؛ نکتــه قابــل توجــه ایــن 

ــود.  ــاال ب ــاژ ب ــود کــه جــزو باغ هــای تن ــن ب ــاغ ای ب
در روز پنجــم کــه روز اول و افتتاحیــه نمایشــگاه بــود بــه بازدیــد از نمایشــگاه 
ــود  ــده ب ــام ش ــل انج ــه از قب ــی ک ــه برنامه ریزی های ــه ب ــا توج ــه ب ــم ک رفتی
بــرای ورود بــه نمایشــگاه هیچگونــه معطلــی نداشــتیم و بــه محــض رســیدن 

بــه نمایشــگاه توانســتیم بازدیــد را آغــاز کنیــم.
طبــق برنامه ریــزی مســئول تــور، بازدیدکننــدگان بــه ســه گــروه تقســیم شــدند 
کــه هــر گــروه یــک عضــو مســلط بــه زبــان انگلیســی داشــت، کــه ایــن کار 
ــن  ــود بهتری ــان ب ــه مدنظرش ــی ک ــتان از غرفه های ــی دوس ــد تمام ــث ش باع

ــرد. ــورت گی ــت ص ــاف وق ــن ات ــد و کمتری ــرداری را ببرن بهره ب
از  تعــدادی  و  بــود  آزاد  روز  دوســتان  پیشــنهادات  طبــق  ششــم  روز 
ــد مجــدد از نمایشــگاه اختصــاص  ــه بازدی ــت خــود را ب شــرکت کنندگان وق
ــرای خــود  ــی را ب ــر اســاس ســلیقه برنامه ای ــد و هــر کــدام از دوســتان ب دادن

ــد.  ــدارک دیدن ت
روز هفتــم، تکمیــل کننــده ایــن تــور بســیار آموزنــده و مفــرح بــود. مصــادف 
شــدن روز آخــر تــور بــا جمعــه ســیاه یــا روز تخفیــف بــود کــه باعــث شــد 

ــه کننــد! شــرکت کنندگان تــور ســوغاتی بیشــتری تهی
در پایــان جــا دارد تشــکر ویــژه ای از دوســتان عزیــز در انجمــن پســته داشــته 
باشــم کــه بــرای هماهنگــی و برنامه ریــزی ایــن تــور بســیار زحمــت کشــیدند. 

گزارش مختصر تور آنتالیا

معجون گشت و گذار و یادگیری

مریم صحبت
عضو انجمن پسته ایران 



گزارش گزیده مصوبات هیئت مدیره انجمن

گام هایی در جهت پویایی بیشتر انجمن
حجت حسنی
جانشین دبیرکل انجمن پسته ایران

ــته  ــن پس ــت انجم ــارم فعالی ــره در دوره چه ــت مدی ــه هیئ ــمین جلس شش
ــا  ــن ب ــه انجم ــل دبیرخان ــاه 1398 در مح ــخ 10 آذرم ــران در تاری ای
ــمعلی زاده  ــی قاس ــره، عل ــت مدی ــس هیئ ــی رئی ــد صالح ــور محم حض
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره، عبدالکریــم امیــن زاده نایــب رئیــس هیئــت 
ــعاع  ــی انجم ش ــره و محمدعل ــت مدی ــی هیئ ــاد آگاه منش ــره، فره مدی
ــزار شــد.  ــی انجمــن برگ ــه باغبان ــس کمیت ــره و رئی ــت مدی عضــو هیئ
صورتجلســۀ خروجــی ایــن جلســه در 23 بنــد در زمینــه سیاســت گزاری 
و فعالیت هــای اجرایــی انجمــن پســته ایــران تنظیــم شده اســت. باتوجــه 
بــه فعالیت هــای تصویــب شــده، به نظــر می رســد هیئــت مدیــره انجمــن 
پســته ایــران مترصــد برداشــتن گام هایــی در جهــت بهبــود فعالیت هــا و 
ــی در  ــای اجرای ــم برخــی از فعالیت ه ــد اســت. اه ــات جدی ــق خدم خل
ایــن راســتا کــه در بندهــای مصوبــات بــه چشــم می خورنــد عبارتنــد از:
•  پروپــوزال ارائــه شــده بــرای برنامه ریــزی تهیــه کلیپ هــای آموزشــی 

توســط کمیتــه باغبانــی مــورد تأییــد هیئــت مدیــره قــرار گرفــت.
ــه در اســتان سیســتان و  ــاغ نمون •  مقــرر شــد طــرح پایلــوت ایجــاد ب

ــه  ــی ب ــار مال ــل ب ــدون تحمی ــن و ب ــهیل گری انجم ــا تس ــتان ب بلوچس
ــد. ــدا کن ــه پی انجمــن ادام

•  ادامــه و حفــظ ارتبــاط بــا دانشــگاه ولی عصــر رفســنجان در چارچوب 

صورتجلســه تنظیــم شــده کمیتــه باغبانــی انجمــن بــا دانشــگاه )در ایــن 
ــدم  ــرط ع ــه ش ــت( ب ــود اس ــه موج ــل صورتجلس ــن کام ــماره مت ش
تحمیــل بــار مالــی بــه انجمــن و عــدم ایجــاد اختــال در اجــرای ســایر 
ــه مــورد تأییــد هیئــت  ــه باغبانــی و دبیرخان فعالیت هــای مصــوب کمیت

مدیــره قــرار گرفــت. 
ــول  ــن محص ــی و تخمی ــود روش پیش بین ــوزال بهب ــد پروپ ــرر ش •  مق

ــه گــردد. ــره ارائ ــه هیئــت مدی ســاالنه پســته کشــور ب
ــی و  ــای آموزش ــزاری کارگاه ه ــه برگ ــوزال برنام ــد پروپ ــرر ش •  مق

تورهــای داخلــی و خارجــی باغبانــی بــرای زمســتان 98 تــا زمســتان 99 
ــه گــردد. ــره ارائ ــه هیئــت مدی ــه و ب ــی تهی ــه باغبان توســط کمیت

•  مقــرر شــد کمیتــه بازرگانــی پیشــنهاد تدویــن اســتاندارد مغــز صنعتــی 
پســته را بررســی کنــد. همچنیــن امــکان وضــع تعرفــه ترجیحــی بــرای 

واردات پســته ایرانــی بــه هنــد نیــز بررســی گــردد. 
•  هیئــت مدیــره از کمیتــه بازرگانــی خواســت کــه بــه همــراه گــزارش 

وضعیــت بــازار بــرای وب ســایت انگلیســی، یــک گــزارش ماهانــه هــم 
بــرای اطــاع باغــداران، تجــار داخلــی و فعــاالن صنعــت پســته کشــور 
از وضعیــت بــازار تهیــه کنــد. بدیهــی اســت ایــن گــزارش پــس از تأییــد 
شــورای سیاســت گزاری انتشــارات از طریــق کانــال تلگــرام، وب ســایت 
ــزارش  ــن گ ــه ای ــدف از ارائ ــود. ه ــد ب ــل انتشــار خواه ــه قاب و ماهنام
صرفــًا انتشــار اطاعــات موثــق جهــت کمــک بــه تصمیم گیــری فعــاالن 
ــد اجتنــاب  ــه بای ــه توصی ــود و از ارائ داخلــی صنعــت پســته خواهــد ب

شــود. 
ــرای  ــه ای ب ــنهاد داد جلس ــی پیش ــه بازرگان ــه کمیت ــره ب ــت مدی •  هیئ

ــد.  ــزار نمای ــته برگ ــازار پس ــر ب ــورس ب ــر ب ــی تأثی بررس
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نشست مشترک کمیته باغبانی انجمن و دانشگاه ولی عصر رفسنجان

گامی در جهت تحکیم روابط صنعت و دانشگاه

دبیرخانه انجمن پسته ایران

شــصت و نهمین جلســه کمیتــه باغبانــی انجمــن پســته ایــران بــا حضــور 
ــی انجمــن، محمودرضــا  ــه باغبان ــی انجــم شــعاع رئیــس کمیت محمدعل
مهــدوی انــاری عضــو انجمــن، حســین رضایــی مدیــر جهــاد کشــاورزی 
رفســنجان، علــی علیــزاده عضــو هیئــت علمــی و وحیــد مظفــری رئیــس 
دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه ولی عصــر رفســنجان در تاریــخ 29 آبــان 
مــاه ســال 98 در محــل دانشــکده کشــاورزی ایــن دانشــگاه برگــزار شــد. 
هــدف از ایــن جلســه، هــم اندیشــی پیرامــون زمینه هــای همــکاری بیــن 

دانشــگاه ولی عصــر و انجمــن پســته بــود. 
ــره انجمــن و  ــه هیئــت مدی ــه ب در ایــن جلســه پیشــنهاداتی جهــت ارائ
ــن پیشــنهادات  ــد. ای ــه گردی بخــش کشــاورزی دانشــگاه ولی عصــر ارائ

عینــًا شــامل ایــن مــوارد بودنــد:
• دانشــکده کشــاورزی و انجمــن پســته ایــران برنامه هــای ســاالنه 
ــل در  ــا در صــورت تمای ــد ت ــه یکدیگــر اطــاع رســانی کنن خــود را ب

ــرد. ــورت گی ــکاری ص ــف هم ــای مختل زمینه ه
•  ساز و کاری جهت ارتباط مستمر در نظر گرفته شود.

• مبحث روغن ولک پیگیری شود.
• یک مورد خاص جهت همکاری انتخاب گردد.

• جنــاب آقایــان علــی علیــزاده و محمودرضــا مهــدوی انــاری نیازهــای 
موجــود جهــت ادامــه فعالیــت در زمینــه روغــن ولــک را ارائــه دهنــد.

الزم بــه ذکــر اســت، متعاقبــًا ایــن پیشــنهادات در جلســه هیئــت مدیــره 
انجمــن پســته ایــران مــورخ 10 آذر 98 مطــرح شــدند و بــه شــرط عــدم 
تحمیــل بــار مالــی بــه انجمــن و عــدم ایجــاد اختــال در اجــرای ســایر 
ــد هیئــت  ــورد تأیی ــه م ــی و دبیرخان ــه باغبان فعالیت هــای مصــوب کمیت

مدیــره قــرار گرفتنــد.
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ســال ها پیــش دو تحقیــق بــه مــوازات یکدیگــر در زمینــه کاربــرد روغن هــا 
بــا هــدف تغییــر در زمــان بیــدار شــدن درختان پســته انجام شــد.

ــات و  ــام تحقیق ــه انج ــه ب ــری ک ــی نظ ــا، عل ــن تحقیق ه ــی از ای در یک
مطالعــات فــراوان در حــوزه پســته مشــهور اســت، تعریــف یــک پــروژه 
ــد  ــت مجی ــه مدیری ــیراز ب ــگاه ش ــری و دانش ــه نظ ــن مجموع ــیع بی وس
ــد.  ــد می زن ــال 1379 را کلی ــی در س ــوم باغبان ــرای عل ــی، دکت راحم
ــت و  ــران اس ــته ای ــت پس ــرو در صنع ــداران پیش ــه از باغ ــری ک نظ
خدمــات ارزنــده ای بــه پســته کشــور ارائــه داده، دربــاره ســابقه اســتفاده 
ــای  ــته در باغ ه ــان پس ــی درخت ــدم ثمرده ــه ع ــک، ب ــای ول از روغن ه
تحــت تملکــش در منطقــه ارزوئیــه کرمــان بــه دلیــل عــدم تأمیــن نیــاز 
ســرمایی اشــاره دارد. در شــماره بعــدی ماهنامــه دنیــای پســته بــا روایت 

ــوید. ــنا می ش ــه آش ــن زمین ــی در ای ــد راحم ــری و مجی ــی نظ عل

امــا در تحقیــق  دیگــر، امــان اهلل جوانشــاه، عضــو هیئت علمی پژوهشــکده 
پســته ایــران، اســتفاده از روغــن ســویا بــرای جلوگیــری از زودباز شــدن 
درختــان پســته را در ســال 1374 بــه عنــوان موضــوع رســالۀ دکترایــش 
ــک  ــال 76 ی ــد:»در س ــوص می گوی ــن خص ــد. وی در ای ــاب می کن انتخ
ــه  ــا ب ســرمازدگی شــدید در مناطــق پســته کاری داشــتیم و همــه ذهن ه
ایــن ســمت رفتــه بــود کــه اگــر درخــت پســته دیرتــر بیــدار شــود بــه 
ــان پســته  ــاز شــدن درخت ــری از زود ب ــرای جلوگی ســرما نمی خــورد. ب
ــا  ــه ب ــک، بلک ــن ول ــا روغ ــه ب ــه ن ــم! البت روغن پاشــی را شــروع کردی
روغــن ســویا«. ســپس جوانشــاه در ســال 1379 پــروژه کاربــرد روغــن 
ولــک بــه منظــور شکســتن رکــود ســرمایی را بــه دلیــل عــدم تشــکیل 
ــا  ــان ب ــکوئیه کرم ــه کش ــته منطق ــای پس ــی از باغ ه ــه گل در برخ جوان

ــرد. ــش می ب ــکده پی ــکاری پژوهش هم

ــورد ســابقه تاریخــی  ــا جوانشــاه در م ــو ب ــات گفت و گ ــه، جزئی در ادام
ــل  ــی قاب ــای کیف ــیر تحــوالت و پارامتره ــا، س ــن روغن ه ــتفاده از ای اس

ــت. ــش روی شماس ــری آن پی اندازه گی

ــدن  ــاز ش ــری از زود ب ــرای جلوگی ــد ب ــر! فرمودی ــای دکت  آق
درختــان پســته از روغــن ســویا اســتفاده کردیــد! بــه چــه دلیــل؟ 
ــه  ــود ک ــاز شــدن می ش ــری از زود ب ــث جلوگی ــویا باع ــن س ــه، روغ بل
مــا بــه ایــن منظــور اســتفاده کردیــم. در نتایــج ایــن اتفــاق نیافتــاد؛ یعنــی 
وقتــی روغــن را پاشــیدیم گل هــا یــک مقــدار زودتــر آمدنــد. در اوایــل 
کار تصورمــان ایــن بــود کــه بایــد تأخیــر داشــته باشــد، البتــه بــه دلیــل 
اینکــه اثــر معنــی داری روی دیــر بــاز شــدن نداشــت و درختــان زودتــر 

بــاز شــدند آن را کنــار گذاشــتیم.
ــتیم  ــته کاری داش ــق پس ــدید در مناط ــرمازدگی ش ــک س ــال 76 ی در س
ــته  ــت پس ــر درخ ــه اگ ــود ک ــه ب ــمت رفت ــن س ــه ای ــا ب ــه ذهن ه و هم
ــر  ــه نظ ــه ب ــی ک ــورد. در صورت ــرما نمی خ ــه س ــود ب ــدار ش ــر بی دیرت
مــن اســاس ایــن فکــر اشــتباه اســت. درخــت اگــر روی روال طبیعــی 

خــودش بیــدار شــود، خــوب اســت. اینکــه مــا کاری کنیــم کــه درخــت دیــر 
بیــدار شــود، عمــًا گلــش هــم بــه ثمــر نخواهــد رســید. پوســت درخــت هلــو 
ــی اســت و عدســک های روی پوســت  ــی و صاف ــی صیقل ــک پوســت خیل ی
هــم بیشــتر بــه ســمت داخــل هســتند و بیــرون زده نیســتند؛ برعکــس پوســت 
ــم  ــی اســت و عدســک هایش ه ــی خشــبی و زمخت ــک پوســت خیل پســته ی
بیــرون آمــده هســتند. در درخــت هلــو روغــن مثــل یــک فیلــم روی درخــت 
ــدن  ــدار ش ــر بی ــر، دیرت ــس کمت ــد و تنف ــس می ش ــع تنف ــاند و مان را می پوش
درخــت را در پــی داشــت. ولــی روی پســته بــه دلیــل برآمدگی هــا و زمختــی 
پوســت اصــًا ایــن فیلــم تشــکیل نمی شــود و روغــن را فــوری در خــودش 

ــدار شــدن عمــًا منتفــی شــد. ــر بی ــروژه دی ــن، پ ــد. بنابرای جــذب می کن

ــان  ــر بازشــدن درخت ــرای زودت ــق ب ــراغ تحقی ــه س ــه ب  چــه شــد ک
ــد؟ رفتی

ــه کار  ــات پســته کشــور مشــغول ب ــه در موسســه تحقیق ســال 1379 ک
شــدم، جلســه ای در شــورای تحقیقات موسســه در کشــکوئیه برگزار شــد. 
ــان  ــه گل روی درخت ــم کــه اصــًا جوان ــد کردی ــاغ بازدی ــن ب ــا از چندی م
ــه  ــر ک ــک درخــت مثم ــه ی ــود ک ــب ب ــی جال ــود. خیل تشــکیل نشــده ب
ــه گل تشــکیل نداده اســت.  ــی داده، االن جوان ــل محصــول م ــال های قب س
بــا توجــه بــه ســابقه ای کــه در تحقیــق دوره دکترایــم داشــتم ذهنیتــم بــه 
ســمت نیــاز ســرمایی رفــت و فــرض اولیــه ام ایــن بــود کــه نیــاز ســرمایی 
در ایــن رقــم برطــرف نشــده و ایــن درخــت نتوانســته جوانــه گل را تمایــز 
ــز  ــی تمای ــه رویش ــک جوان ــع ی ــه گل در واق ــه جوان ــد ک ــد؛ می دانی ده
ــل  ــپس تبدی ــود و س ــکیل می ش ــرگ تش ــه ب ــی اول جوان ــت، یعن یافته اس
می شــود بــه جوانــه گل. ایــن تبدیــل نتوانســته بــود صــورت بگیــرد. ایــن 
جرقــه باعــث شــد کــه مــن همــان ســال روغــن ولــک و روغــن ســویا را 

روی درختــان پســته در آن منطقــه اســتفاده کــردم. 

 نتیجه چه شد؟
ــار اســتفاده  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــداری ک ــود. باغ ــی ب ــی عال ــج خیل نتای
کــرد، نصــف باغــش را بــرای تغییــر پیونــد بریــده بــود. مــن از ایشــان 
ــا  ــرد و بگــذارد م ــاغ را دیگــر نب ــن نصــف ب خواهــش کــردم کــه ای
ــش  ــف باغ ــدار از نص ــال آن باغ ــان س ــیم. هم ــن بپاش ــش روغ روی
کــه درختانــش را نبریــده بــود آنقــدر پســته برداشــت کــرد و وضــع 
ــا  ــا دع ــرای م ــی هــم ب ــت مکــه و کل ــه رف ــی اش خــوب شــد ک مال
ــد  ــا ســال بع ــاد و م ــک جــا افت ــن ول ــه روغ ــور شــد ک ــرد. این ط ک
آزمایشــات خیلــی وســیع تری گذاشــتیم و موسســه یــک طــرح 
ــور  ــزرگ، بررســی فاکت ــی ب ــن طــرح خیل ــی گذاشــت. در ای تحقیقات
دمــا روی رشــد و نمــو پســته کــه یــک قســمتش هــم نیــاز ســرمایی 
ــان،  ــن طــرح در جاهــای مختلــف در اســتان کرم ــود را داشــتیم. ای ب
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خــارج از اســتان کرمــان، در قزویــن و بــا تیمارهــای مختلــف 
ــه  ــم اینک ــت. علی رغ ــی داش ــی جالب ــج خیل ــه نتای ــد ک ــام ش انج
بعضــی از محققیــن و دوســتان نگــران بودنــد کــه روغــن ولــک بــا 
ــزار  ــر در ه ــا 60 لیت ــر و ی ــزار لیت ــر در ه ــاد 40 لیت ــای زی غلظت ه
ــای  ــرد، چــون همیشــه در غلظت ه ــن بب ــد درخــت را از بی می توان
ــبختانه  ــا خوش ــد، ام ــرده بودن ــن و بحــث آفت کشــی تســت ک پایی
اتفاقــی نیافتــاد. متأســفانه امــروز روغــن ولــک بیــش از حــد اســتفاده 
ــی االن  ــاز اســت و بپاشــید، ول ــم نی ــا می گفتی ــان م می شــود. آن زم
ــه  ــت ک ــرم هس ــی خاط ــدر! حت ــه اینق ــی ن ــید، ول ــم بپاش می گویی
ــم  ــی، خــارج از بخــش کشــاورزی ه ــتگاه های نظارت ــان دس آن زم
ــد، چــون گــزارش شــده بود،  ــه حســاس شــده بودن روی ایــن قضی
ولــی خوشــبختانه جواب هــا خــوب بــود و االن روغــن ولــک دارد 

ــود. ــتفاده می ش اس

 بعد از این مرحله کار تحقیقاتی بیشتری انجام ندادید؟
ــم را  ــک تحقیقات ــن ول ــن روی روغ ــی م ــم وقت ــد بگوی ــفانه بای  متأس
ــن  ــا بهتری ــت م ــرد. می بایس ــدا نک ــه پی ــر ادام ــردم، دیگ ــف ک متوق
ــق  ــمت تحقی ــه س ــم ب ــد رفتی ــا بع ــه م ــم. البت ــا را درمی آوردی روغن ه
روی اســیدهای چــرب. می دانیــد ســرما یکــی از نقش هایــی کــه 
ــاه را  ــرب در گی ــیدهای چ ــوازن اس ــه ت ــت ک ــن اس ــد ای ــازی می کن ب
تغییــر می دهــد، در واقــع یکســری اســیدهای چــرب کاهــش و برخــی 
دیگــر افزایــش پیــدا می کننــد. در واقــع اســیدهای چــرب ســنگین کــم 

ــد. ــروع کن ــس را ش ــد تنف ــت می توان ــوند و درخ می ش

 می شــود توضیــح بیشــتری بدهیــد کــه چــه کار عملــی انجــام 
دادیــد؟

ــو«  ــام »فریک ــه ن ــیرجان ب ــی در س ــن نبات ــه روغ ــک کارخان ــا از ی  م
کــه آن زمــان دســتگاهش ســالم بــود و توانایــی جداســازی اســیدهای 
چــرب از روغن هــای گیاهــی را داشــت، اســیدهای چــرب را تحویــل 
ــن  ــوند. ای ــل در آب ش ــل ح ــا قاب ــم ت ــان کردی ــم و امولسیون ش گرفتی
روغــن را روی ارقــام مختلــف پســته پاشــیدیم کــه خوشــبختانه خیلــی 
ــه  ــی ب ــش فن ــوان یــک دان ــه عن خــوب جــواب داد و موسســه آن را ب
بخــش خصوصــی واگــذار کــرد. نــام ایــن روغــن گیاهــی »چرمــا 13« 
ــی  ــود و خیل ــازار ب ــال در ب ــه س ــن س ــن روغ ــم ای ــر می کن ــود. فک ب
ــی  ــت محیط ــر زیس ــه اث ــون هیچ گون ــد؛ چ ــی بودن ــاورزها راض از کش
ــد و در  ــی نمی مان ــط باق ــی در محی ــای نفت ــل روغن ه ــت و مث نداش
ــی داد و  ــام م ــردش را انج ــط عملک ــد. فق ــره نمی ش ــاه ذخی ــت گی باف

ــد.  ــه می ش ــم تجزی ــد ه بع

 االن این روغن گیاهی در بازار نیست؟
ــیدهای  ــه اس ــتمی ک ــو« آن سیس ــی »فریک ــن نبات ــه روغ ــفانه در کارخان متأس
ــکا  ــه را از آمری ــرد خــراب شــد و چــون کل کارخان چــرب را جداســازی می ک
ــه  ــل بقی ــد و شــد مث ــر کنن ــد دیگــر نتوانســتند آن قســمت را تعمی ــده بودن خری
ــه دســت  ــن ب ــه روغ ــه در تصفی ــی ک ــه آن ضایعات ــای کشــور ک ــن نباتی ه روغ
ــواب الزم را روی  ــول ج ــن محص ــر ای ــت و دیگ ــی اس ــات کل ــد ضایع می آی
ــد ایــن  ــه دوســتان محقق مــان بای ــه خــودم و بقی درخــت نمــی داد. شــاید مــن ب
ــود  ــاالً بش ــی کار دارد و احتم ــای خیل ــوز ج ــن هن ــه روغ ــرم ک ــکال را بگی اش
حتــی روغن هــای خــاص بــرای برطــرف کــردن نیــاز ســرمایی را تولیــد کــرد تــا 
مســتقیمًا نیــاز ســرمایی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. ســابقه ایــن کار برمی گــردد 
بــه ســال 75 و 79 کــه در ســال 75 مــا بــه عنــوان روغــن ســویا اســتفاده کردیــم 

ــی 79 روغــن ولــک وارد کشــور شــد. ــود، ول ــه یــک منظــور دیگــری ب کــه ب

ــده و  ــتفاده ش ــی اس ــای معدن ــی از روغن ه ــه زمان ــا چ  در دنی
ــت؟  ــردی داشته اس ــه کارب چ

ــک  ــن ول ــی روغ ــورهای غرب ــال های 1930، 1940 در کش ــاید س  ش
ــه کار  ــد ب ــتفاده می کردن ــتانی را اس ــموم زمس ــه س ــاورزانی ک را کش
برده انــد، بــرای اینکــه ســموم در بــاران شســته نشــوند. ایــن کشــاورزان 
بــه صــورت تجربــی مشــاهده کردنــد درختانــی کــه در زمســتان روغــن 
همــراه بــا ســم پاشــیده می شــود، جوانــه گل شــان بهتــر بــاز می شــود. 
ــر  ــان شــاید هــم یکــی، دو ســال زودت آمریکایی هــا هــم در همــان زم
از مــا ایــن کار را شــروع کرده بودنــد. دلیــل اینکــه مــا اســتفاده کردیــم 
ــده اش  ــد و ای ــتفاده می کنن ــد اس ــا دارن ــه آنه ــود ک ــت ب ــن ذهنی ــا ای ب
ــودم کــه  ــوان اولیــن نفــری ب ــه عن ــم مــن ب از آنجــا آمــد. اینکــه بگوی
بــه روغــن پــی بــردم، نــه. آنهــا اســتفاده کردنــد و مــن تکــرار کــردم. 
ــد ضــرر  ــد و گفتن ــل کردن ــک مقطعــی روغن پاشــی را تعطی ــا در ی آنه
ــد.  ــه دهن ــد ادام ــه بای ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــاره ب ــی دوب دارد، ول
ــه در  ــا کســانی ک ــش ب ــی ســال پی ــن چندن ــه م ــن اســت ک ــب ای جال
ــه  ــن قضی ــه ای ــد صحبــت کــردم و آنهــا ب اســترالیا باغــدار پســته بودن
ــی  ــد. در یک ــر باش ــد مؤث ــی می توان ــه روغن پاش ــتند ک ــادی نداش اعتق
ــن  ــتفاده از روغ ــورد اس ــه در م ــود ک ــا 2004 ب ــای 2005 ی از کنگره ه
ــم امتحــان  ــردم و گفت ــت ک ــا صحب ــا آنه ــک روی درخــت پســته ب ول
کنیــد و آنهــا هــم امتحــان کردنــد. االن آنهــا هــم دارنــد روغــن ولــک 
ــرمایی  ــاز س ــردن نی ــرف ک ــرای برط ــر ب ــاده مؤث ــک م ــوان ی ــه عن را ب

ــد.  ــتفاده می کنن اس
جالــب اســت بدانیــد کــه نیــاز ســرمایی بایــد یــک درصــدی برطــرف 
شده باشــد و بعــد روغــن ولــک بتوانــد آن کمبــود را جبــران کنــد. اگــر 
ــک  ــاز ســرمایی برطــرف نشــود، روغــن ول ــه اصــًا نی ــی ک ــک جای ی

خیلــی خیلــی اثــر کمــی خواهــد داشــت.
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وقتــی مــا روی ایــن درخت هــا روغــن می پاشــیم، 
ــه  ــتان جوان ــه در زمس ــت ک ــن نیس ــی اش ای معن
گل تشــکیل دهنــد، بلکــه بــرای ایــن اســت کــه بــا 
برطــرف شــدن نیــاز سرمایی شــان در ســال بعــد، 

ــد. ــدا می کن ــز پی ــان تمای ــه گل ش جوان

ایــران  در  دارد.  زیــادی  ســابقه  ولــک  روغــن 
ســال های ســال اســت کــه اســتفاده می شــده. در 
مناطــق پســته خیز هــم قبــل از تحقیــق مــا وجــود 

داشته اســت.
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ــی  ــه درختان ــات ب ــورای تحقیق ــه ش ــد در جلس ــما گفتی  ش
ــک  ــن ول ــتند و از روغ ــی نداش ــه گل ــچ جوان ــه هی ــد ک برخوردی
ــا  ــک باعــث می شــود درخت ه ــد! مگــر روغــن ول اســتفاده کردی
جوانــه گل بیاورنــد؟ منظــورم ایــن اســت کــه هــدف از اســتفاده از 

ــد؟ ــح می دهی ــتر توضی ــن را بیش روغ
ــه این صــورت! اگــر نیــاز ســرمایی درخــت برطــرف نشــود، مثــل  ــه ب ن
درخــت سردســیری کــه در منطقــه گرمســیر کاشــته شــود، رشــد رویشــی 
ــد  ــه گل تولی ــت جوان ــچ وق ــی هی ــت، ول ــد داش ــی خواه ــی خوب خیل
ــه گل  ــودن آن ســال ها ایــن درخت هــا جوان ــه دلیــل گــرم ب ــد. ب نمی کن
تولیــد نکــرده بودنــد. وقتــی مــا روی ایــن درخت هــا روغــن می پاشــیم، 
معنــی اش ایــن نیســت کــه در زمســتان جوانــه گل تشــکیل دهنــد، بلکــه 
ــال  ــان در س ــاز سرمایی ش ــرف شــدن نی ــا برط ــه ب ــن اســت ک ــرای ای ب
بعــد، جوانــه گل شــان تمایــز پیــدا می کنــد. یعنــی درختــان هــم جوانــه 
ــد  ــاز می ش ــه گل ب ــیدیم آن جوان ــه می پاش ــن ک ــم روغ ــد و ه ــکیل می دادن گل تش
و تبدیــل بــه محصــول می شــد. خیلــی خاصــه بگویــم، روغــن ولــک دو تــا نقــش 
دارد، یکــی جوانــه گل امســال کــه تشــکیل شده اســت را بــاز می کنــد و هــم شــرایط 

را بــرای تمایــز جوانــه بــرگ و جوانــه گل بــرای ســال بعــد فراهــم می کنــد.
 یعنی جوانه زودتر باز می شود؟

نگوییــم زودتــر بــاز می شــود. جوانــه گل وقتــی هــوا گــرم می شــود بایــد 
بــاز شــود. اگــر هــوا گــرم شــود و جوانــه گل بــاز نشــود، بعــد هــم کــه 
بــاز شــود میــوه خوبــی تولیــد نخواهــد کــرد؛ پــس روغــن ولــک باعــث 

ــه گل در بهــار می شــود.  ــاز شــدن جوان طبیعــی ب

 در اوایل چه مقدار روغن استفاده می شد؟
ــه  ــران ســال های ســال اســت ک ــادی دارد. در ای ــابقه زی ــک س ــن ول روغ
ــا وجــود  ــق م ــل از تحقی ــم قب ــق پســته خیز ه ــتفاده می شــده. در مناط اس
داشته اســت. در مناطــق پســته خیز، آقــای مهنــدس فریــور در بحــث 
ــای  ــا غلظت ه ــی ب ــد، ول ــتفاده می کردن ــات در زمســتان اس ــا آف ــارزه ب مب
ــد.  ــتفاده می کردن ــتان اس ــاص در زمس ــای خ ــن و در زمان ه ــی پایی خیل
ــر در  ــا 60  لیت ــود ت ــر ب ــان از 20 لیت ــه در طــرح تحقیقاتی م دوزهــای اولی
ــن جــواب  ــود. بهتری ــر در هــزار ب ــی 20، 30، 40، 50 و 60 لیت هــزار؛ یعن
را آن زمــان روی رقــم اکبــری و در جایــی کــه آب و خــاک شــیرین بــود، 
دوز 40 در هــزار داد، ولــی االن بــرای اکبــری در یــک بــاغ بــا آب و خــاک 

شــور، گاهــًا بایــد 60 لیتــر هــم اســتفاده کنیــم.

 برای زمان هم تیمار داشتید؟
ــر  ــکا از نظ ــن در آمری ــتفاده از روغ ــتیم. اس ــار داش ــم تیم ــا را ه زمان ه
زمانــی مقــارن بــا دی مــاه در ایــران می شــد، ولــی مــا آمدیــم ســه زمــان 
ــن  ــواب را در بهم ــن ج ــفند. بهتری ــن و اس ــم؛ دی، بهم ــر گرفتی را در نظ

گرفتیــم کــه االن هــم کشــاورزهایی کــه از اواســط بهمــن شــروع می کننــد 
ــا اواخــر بهمــن اســتفاده می کننــد، بهتریــن جــواب را می گیرنــد. هــر  و ت

ــا جــواب نخواهــد داد. ــر منفــی می شــود ی ــه انتهــا، اث ــد ب چــه مــی رون

ــار  ــن را کن ــتفاده از روغ ــک دوره اس ــا ی ــد خارجی ه ــما گفتی  ش
گذاشــتند، ولــی دوبــاره برگشــتند. دلیــل آن کنــار گذاشــتن و دلیــل 

اســتفاده مجــدد را نگفتیــد!
آمریکایی هــا ذهنیت شــان ایــن بــود کــه اگــر روغــن ولــک را پشــت ســر 
هــم اســتفاده کننــد ممکــن اســت درخــت را از بیــن ببــرد، ولــی ایــن اتفاق 
ــال  ــه 17 س ــک ب ــاید نزدی ــه ش ــم ک ــی شناس ــی را م ــن باغات ــاده. م نیافت
اســت کــه دارد هــر ســال روغــن ولــک در آنهــا اســتفاده می شــود و هیــچ 
ــول  ــند، محص ــر نپاش ــه اگ ــد ک ــم دیدن ــا ه ــت. آنه ــی نداشته اس ــر منف اث

ــه برگشــتند. ــن قضی ــه ای ــاره ب ــد و دوب برنمی دارن

ــه  ــته ب ــان پس ــه درخت ــی ک ــی جاهای ــترالیا حت ــنیده ام در اس  ش
باردهــی هــم نرفته انــد از روغــن در زمســتان اســتفاده می کننــد!

بلــه، اگــر نیــاز ســرمایی برطــرف نشــود درخــت رشــد نمی کنــد، چــون مــواد 
ــن  ــد از بی ــوند بای ــکیل می ش ــت تش ــتان در درخ ــه در زمس ــده ای ک بازدارن
ــد،  ــن نرون ــده از بی ــواد بازدارن ــن م ــر ای ــد. اگ ــد کن ــت رش ــا درخ ــرود ت ب
درخــت بیــدار می شــود، ولــی خیلــی رشــد ضعیــف و بــدی خواهــد داشــت. 

ــل از  ــه قب ــوم نیســت ک ــی مرس ــران خیل ــته خیز ای ــق پس  در مناط
ــی  ــرح تحقیقات ــا ط ــی کنند. آی ــته را روغن پاش ــان پس ــی درخت بارده
ــد؟ ــی می ده ــه در کشــور چــه جواب ــته اید ک ــئله داش ــن مس روی ای
ــم  ــه می توان ــتم ک ــجویی داش ــروز دانش ــًا ام ــده! اتفاق ــی نش ــه، بررس ن

ــارش.  ــذارد در تیم ــورد را بگ ــن م ــم ای بگوی
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ــن  ــتفاده از روغ ــر اس ــه در اث ــی ک ــی از اتفاقات یک
ــای  ــام جوانه ه ــه تم ــت ک ــن اس ــد ای ــک می افت ول
روی تنــه را فعــال می کنــد و اگــر از روغــن ولــک 
ــد  ــا تولی ــاورز ب ــتفاده شده باشــد، کش ــی اس خوب
ــود. ــه رو می ش ــک روب ــاخک و ناخن ــه ش ــک عالم ی

آمریکایی هــا ذهنیت شــان ایــن بــود کــه اگــر 
ــد  ــتفاده کنن ــم اس ــر ه ــت س ــک را پش ــن ول روغ
ــن  ــی ای ــرد، ول ممکــن اســت درخــت را از بیــن بب

ــاده.  ــاق نیافت اتف
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البتــه مــا در اســتان کرمــان بــاغ جــوان خیلــی کمتــر داریــم، مگــر بــرای 
ــتفاده باشــد. ــل اس ــازه دارد پســته کاری می شــود قاب ــه ت ــی ک جاهای

ــه  ــی ب ــای معدن ــا روغن ه ــه ب ــی در مقایس ــای گیاه  روغن ه
ــل مقایســه هســتند؟ ــرد قاب لحــاظ کارک

بلــه، نتایــج در طــرح تحقیقاتــی در بعضــی از مــوارد بهتــر از روغــن معدنــی هــم 
ــر هــم جــواب مــی داد، چــون  ــد، بهت ــر آســیب می دی ــود، چــون درخــت کمت ب
اســیدهای چــرب در روغــن گیاهــی همــان کاری کــه در اثــر ســرما در درخــت 

اتفــاق می افتــد را انجــام مــی داد. البتــه بــا دوز بیشــتر، 60 لیتــر در هــزار.

 روغن های معدنی ممکن است چه آسیب هایی برسانند؟
ــت  ــن اس ــاه ممک ــود و در گی ــه می ش ــر تجزی ــت، دی ــی اس ــاده نفت ــون م چ
انباشــته شــود و باالخــره شــما نمی توانیــد یــک مــاده شــیمیایی را روی گیــاه 
داشــته باشــید و هیــچ اثــر منفــی ای نبینیــد. یکــی از اتفاقاتــی کــه در اثر اســتفاده 
از روغــن ولــک می افتــد ایــن اســت کــه تمــام جوانه هــای روی تنــه را فعــال 
ــا  ــاورز ب ــد، کش ــتفاده شده باش ــی اس ــک خوب ــن ول ــر از روغ ــد و اگ می کن

ــه رو می شــود. ــک روب ــک عالمــه شــاخک و ناخن ــد ی تولی
البتــه اگــر روغــن خیلــی خــوب اثــر کنــد یــک اتفــاق دیگــر هــم می افتــد کــه 
خیلــی ضــرر نــدارد، امــا باالخــره ایــن اتفــاق دارد بــرای درخــت می افتــد و 
ــود و  ــاد می ش ــکاف ها ایج ــری ش ــت یکس ــه درخ ــت تن ــه روی پوس آن اینک
شــیره درخــت بیــرون می زنــد، ولــی درخــت خیلــی زود ترمیــم اش می کنــد.

ــود،  ــتفاده ش ــد اس ــد و ب ــوب نباش ــن خ ــت روغ ــر کیفی  اگ
آســیب ها چــه هســتند؟

اینکار همه اش ضرر است!

ــرای  ــد ب ــت ش ــک تس ــن ول ــی روغ ــه، وقت ــات اولی  در تحقیق
ــی  ــت اش خیل ــه کیفی ــوط ب ــائل مرب ــرمایی، مس ــاز س ــث نی بح

ــرا؟ ــود. چ ــرح نب مط
ــد! از  ــی نبودن ــی تقلب ــد می شــدند، خیل ــان تولی ــی کــه آن زم چــون روغــن ولک های
نظــر ظاهــری هــر روغنــی را می شــود بــه شــکل روغــن ولــک درآورد. روغــن ولــک 
80 درصــد پارافیــن دارد، یــک درصــدی امولســی فایر دارد، بقیــه اش هــم آب اســت. 
ــا  ــی خودروه ــه در تعویــض روغن ــی ک ــا همــان روغن اگــر شــما روغــن ســوخته ی
ــا یکســری مــواد مخلــوط کنیــد، دقیقــاً شــبیه روغــن ولــک می شــود. در  اســت را ب
ایــن شــرایط دیگــر پایــه پارافیــن نیســت، بلکــه روغــن ســوخته اســت! قاعدتــاً اینهــا 

ممکــن اســت خیلــی در بافــت درخــت بمانــد و بعــداً سرخشــکیدگی بیــاورد.

ــث سرخشــکیدگی  ــک باع ــن ول ــد روغ ــه می گوین ــنویم ک ــی ش ــاد م  زی
ــد؟ ــه فرمودی ــی اســت ک ــن دلیل ــه همی ــود. ب می ش

ــکیدگی  ــث سرخش ــک باع ــن ول ــه روغ ــد ک ــا می کنن ــا ادع ــی از باغداره خیل
ــن  ــه روغ ــدیم ک ــه ش ــات مان متوج ــا در آزمایش ــت. م ــتباه اس ــن اش ــود، ای می ش
ــد.  ــد می کن ــه رش ــا را وادار ب ــود، آنج ــیده ش ــه پاش ــی از درخــت ک ــر جای ــه ه ب
ــار  ــی در کن ــد، یعن ــی دارن ــت انتهای ــدت غالبی ــه ش ــته ب ــت پس ــاخه های درخ ش
ــاخه  ــد، آن ش ــد نکن ــه رش ــد ک ــاخه ای باش ــر ش ــد اگ ــد می کن ــه رش ــاخه ای ک ش
رشــدنیافته دیگــر اجــازه رشــد پیــدا نمی کنــد، حتــی در درخت هایــی کــه 
هنــگام  کشــاورز  اگــر  می افتــد.  اتفــاق  ایــن  هــم  نمی شــود  روغن پاشــی 
ــرد،  ــک شــاخه روغــن نگی ــه ی ــد و ب ــت نکن ــی دق روغن پاشــی شــاخه های انتهای
ــد  ــه رش ــاری اش ک ــاخه های کن ــون ش ــود، چ ــک می ش ــار خش ــاخه در به آن ش

ــد. ــی برس ــواد غذای ــاخه م ــه آن ش ــد ب ــد، نمی گذارن می کنن

ــه پارامترهــای کیفــی روغــن ولــک چــه چیــز از روز   راجــع ب
اول مــد نظرتــان بــود؟

در همــان ســال 79، مــن مــواد تشــکیل دهنــده روغن هــای ولــک 
خارجــی کــه در بازارهــای آمریــکا و اروپــا فروختــه می شــود را 
ــاس  ــر اس ــردم. ب ــه ک ــی مقایس ــای ایران ــا روغن ه درآوردم و ب
ترکیباتــی کــه روی خــود روغــن نوشــته می شــود تنهــا تفاوتــی 
ــود  ــت، وج ــی داش ــای آمریکای ــا روغن ه ــا ب ــای م ــه روغن ه ک
ــزوات  ــن بن ــود. م ــی ب ــه خارج ــدیم در نمون ــزوات س ــاده بن م
ــر  ــه اث ــردم ک ــه ک ــان اضاف ــه روغن هــای خودم ســدیم را هــم ب
ــه  ــزوات ســدیم بیشــتر ب خیلــی چشــمگیری نداشــت، چــون بن
عنــوان ترکیبــی اســت تــا روغــن فاســد نشــود. بنــزوات ســدیم 
می زننــد کــه مانــع از رشــد قــارچ شــود و روغــن کپــک نزنــد.

ــت  ــه کیفی ــوط ب ــوارد مرب ــایر م ــری س ــث اندازه گی ــس بح  پ
ــد؟ ــر نبودن ــان مدنظ ــده اند در آن زم ــرح ش ــه االن مط ــن ک روغ
ــا چــه درجــه سولفاناســیونی،  ــا چــه وزنــی، ب  اینکــه چــه پارافینــی، ب
بــا چــه دمــای تقطیــری و چــه امولســیون فایــری باشــد، در تحقیقــات 

جدیــد مطــرح شــده اســت.

ــود  ــتن رک ــرای شکس ــن ب ــنگینی روغ ــبک و س ــع س  آنموق
ــود؟ ــرح نب ــًا مط ــان اص ــتانه درخت زمس

نــه مطــرح نبــود. ولکــی در بــازار داشــتیم کــه بــرای آفت کشــی اســتفاده 
می شــد، ولــی االن مــا می گوییــم بایــد ولکــی اســتفاده کنیــم کــه 
مخصــوص نیــاز ســرمایی باشــد و االن بایــد روی ایــن قضیــه کار شــود.

 در پایان اگر صحبتی دارید بفرمائید.
یــک صحبــت کلــی کــه بــه طــرق مختلــف همــه جــا شــده و مــن 
دوســت دارم رویــش تأکیــد کنــم ایــن اســت کــه کشــاورزی یــک 
ــم قدیمــی مشــکات  ــک عل ــا ی ــم اســت، همیشــه نمی شــود ب عل
ــاورزی  ــه در کش ــد ک ــروز می بینی ــر ام ــرد. اگ ــل ک ــد را ح جدی
ــرده،  ــدا ک ــش پی ــره وری آب کاه ــده، به ــن آم ــرد پایی ــا عملک م
ــه  ــت ک ــن اس ــرای ای ــد، ب ــواب نمی دهن ــت ج ــان درس پودرهایم
مــا می خواهیــم بــا همــان علــم قدیمــی مشــکات امــروز را حــل 
کنیــم. دیگــر آن دانــش جــواب نمی دهــد؛ یعنــی هــم کشــاورزمان 
هــم کارشــناس مان بایــد بداننــد کــه بــا علــم جدیــد بایــد بــه ایــن 

مشــکات نــگاه کــرد.

کشــاورزی یــک علــم اســت، همیشــه نمی شــود بــا 
ــرد.  ــل ک ــد را ح ــکالت جدی ــی مش ــم قدیم ــک عل ی
اگــر امــروز می بینیــد کــه در کشــاورزی مــا عملکــرد 
پاییــن آمــده، بهــره وری آب کاهــش پیــدا کــرده، 
پودرهایمــان درســت جــواب نمی دهنــد، بــرای 
ــم  ــان عل ــا هم ــم ب ــا می خواهی ــه م ــت ک ــن اس ای

قدیمــی مشــکالت امــروز را حــل کنیــم.  ی
بان

اغ
ب

16



هدف از آبشویی
یــک گیــاه بــرای رشــد بــه یــک منطقــه ریشــه مناســب احتیــاج دارد. 
ایــن منطقــه ریشــه غیــر از مهیــا بــودن شــرایط خــوب فیزیکــی بایــد 
ــی  ــی از تنش های ــد. یک ــز باش ــده نی ــر زن ــده و غی ــای زن ــد تنش ه فاق
ــد، تجمــع  ــاه صدمــه می زن ــه گی کــه معمــوالً در مناطــق پســته خیز ب
نمــک اســت. وقتــی در خــاک، نمــک وجــود داشــته باشــد، چــون نمــک 
ــد و از  ــادی دور خــودش جــذب می کن ــاد اســت، آب زی حاللیتــش زی
ــن،  ــاه آب خالــص را جــذب می کنــد، بنابرای ســوی دیگــر، معمــوالً گی
سرنوشــت نمــک ایــن اســت کــه در خــاک بمانــد. متعاقبــاً، هــر چــه این 
نمــک تجمــع اش بیشــتر شــود، گیــاه بــرای جــذب آب دچــار مشــکل 

ــود. ــری می ش زیادت
ــا اینکــه از  ــد و ی ــا از اول در خــاک بوده ان ــد؛ ی  نمک هــا دو منبــع دارن
ــه خــاک اضافــه می شــوند. در مناطــق خشــک و  طریــق آب آبیــاری ب
نیمــه خشــک کــه بــا کاهــش کیفیــت آب مواجــه هســتند، مهم تریــن 
ــاری  ــوالً آب آبی ــاک، معم ــه خ ــا ب ــن نمک ه ــردِن ای ــه ک ــع اضاف منب
اســت؛ چــون EC آب آبیــاری در مناطــق پســته کاری بــه طــور 

ــزار اســت.  ــن 7، 8 ه میانگی
ــر  ــزار مت ــر ه ــه ازای ه ــم ب ــر بگیری ــزار در نظ ــه EC آب را ه چنانچ
مکعــب آبیــاری کنیــم، چیــزی حــدود 650 کیلوگــرم نمــک در هکتــار 
بــه طــور ســاالنه وارد خــاک می کنیــم. از آنجایــی کــه معمــوالً EC هــا 
ــش از 6  ــم بی ــاالنه ه ــاری س ــم آب آبی ــت و حج ــزار اس ــتر از ه بیش
تــا 10 هــزار مترمکعــب اســت، بنابرایــن مقــدار نمکــی کــه هــر ســال 
همــراه آب آبیــاری وارد خــاک مــی شــود، قابــل توجــه اســت بــه طــور 
متوســط بــه ازای هــر هــزار واحــد EC آب آبیــاری بــر حســب واحــد 
ــر  ــک در ه ــرم نم ــدود 640 میلی گ ــانتی متر، ح ــر س ــوس ب میکروم
ــاب  ــب حس ــر مکع ــزار مت ــر در 10 ه ــود دارد. اگ ــر آب وج ــک لیت ی
کنیــم می شــود حــدود 6.5 تــن نمــک حاصــل مــی شــود. حــال  اگــر 
ــن نمــک وارد  ــم 50 ت ــال داری ــر س ــاً در ه ــد تقریب ــزار باش EC، 7 ه

ــم! ــاغ می کنی ــاک ب ــار از خ ــک هکت ی
ــاک  ــه زودی خ ــم، ب ــک نکنی ــن نم ــع ای ــرای رف ــری ب ــا فک ــر م اگ
ــخ  ــا مبــدل و شــور می شــود و در تاری ــار نمک ه ــه انب کشــاورزی مان ب
ــک تمــدن  ــودی ی ــد موجــب ناب ــی می توان ــاق حت ــن اتف ــه ای ــده ک آم
ــکان کشــاورزی و  ــت خــاک، ام ــف شــدن کیفی ــا ضعی شــود، چــون ب

ــود.  ــن می ش ــادی ناممک ــت اقتص ــب منفع کس
ــا از عمــق توســعه  ــردن نمک ه ــکار خــارج ک ــه راه ــن شــرایط ب در ای
ــود،  ــی ش ــه م ــویی گفت ــه آبش ــاری ک ــط آب آبی ــاه توس ــه گی ریش

می رســیم. 

مقدار آب و زمان آبشویی
ــه اســم کســر آبشــویی کــه  ــم ب در اصــول آبیــاری یــک تعریفــی داری
میــزان کســری از آب آبیــاری اســت کــه در هــر نوبــت آبیــاری از انتهای 

منطقــه ریشــه خــارج می شــود و مقــداری از امــالح را از خــاک خــارج 
می کنــد. البتــه در یــک کشــاورزی پایــدار مهندســین براســاس تحمــل 
ــه ای محاســبه  ــه گون ــاری کســر آبشــویی را ب ــت آب آبی ــاه و کیفی گی
ــط خــاک بیشــتر از تحمــل  ــه در آن کســر آبشــویی محی ــد ک می کنن
ــاز آبشــویی  ــدار کســر آبشــویی نی ــن مق ــه ای ــاه شــور نمی شــود. ب گی

ــود. ــه می ش گفت
ــویی  ــر آبش ــت کس ــن اس ــاغ ممک ــر ب ــاری در ه ــه آبی ــر برنام  در ه
کمتــر و یــا بیشــتر از نیــاز آبشــویی باشــد. کســر آبشــویی بــر اســاس 
تحمــل گیــاه، کیفیــت آب و تــا حــدی نــوع خــاک محاســبه می شــود. 
ــاً  ــت حتم ــه الزم اس ــی ک ــدار آب ــد، آن مق ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
ــه  ــان مرحل ــه و در هم ــان لحظ ــا هم ــا نمک ه ــود ت ــه داده ش اضاف

ــام دارد. ــاز آبشــویی ن ــوند نی ــارج ش ــاری خ آبی
نیــاز آبشــویی در هــر مرحلــه از آبیــاری بایــد انجــام شــود، ولــی بعضــی 
ــکان  ــود آب ام ــل کمب ــه دلی ــتان ب ــل تابس ــاورزها در فص ــات کش اوق
تأمیــن ایــن حجــم آب را ندارنــد و در زمســتان آن را  جبــران می کننــد 
ــر  ــود. اگ ــام می ش ــتان انج ــنگین در زمس ــاری س ــالح آبی ــه اصط و ب
ــی از  ــد، یک ــور ده ــودش عب ــد آب را از خ ــته باش ــی داش ــاک توانای خ
بهتریــن کارهــا ایــن اســت کــه آن فصلــی کــه آب زیادتــر داریــم و گیــاه 
هــم بــه آب کمتــری نیــاز دارد، دو آبیــاری ســنگین انجــام دهیــم. بــا 
انجــام آبیــاری ســنگین، نمک هــا در آب حــل می شــوند و همــراه ایــن 

ــوند. ــارج می ش ــه خ ــه ریش ــد و از منطق ــت می کنن آب حرک
کشــاورزان بهتــر اســت کــه هــر چنــد ســال یکبــار خــاک باغ شــان را 
تجزیــه کننــد تــا بفهمنــد کــه وضعیــت امــالح یــا شــوری خــاک بــاغ 
ــه از  ــر؟ البت ــا خی ــا در حــال شــورتر شــدن اســت ی ــه اســت. آی چگون
روی عالئــم ظاهــری گیــاه هــم مشــخص می شــود. وقتــی رشــد گیــاه 
خــوب باشــد مشــخص اســت کــه منطقــه ریشــه اش چنــدان مشــکلی 
نــدارد )البتــه بــه شــرطی کــه بیمــاری یــا مشــکل خــاص دیگــری در 
ــه  ــاه رو ب ــدازه گی ــه ان ــر مشــاهدات نشــان داد ک ــد(، اگ ــه نباش منطق
ــه  ــش رو ب ــود و محصول ــر می ش ــر آن رنجورت ــدن و ظاه ــر ش کوچک ت
کاهــش اســت، مشــخص مــی شــود کــه گیــاه در حــال آســیب دیــدن 

ــت.  ــا اس ــه نمک ه از ناحی

مالحظات آبشویی
ــام  ــد انج ــم نمی توان ــویی ه ــد، آبش ــوب نباش ــاک خ ــش خ ــر زهک اگ
ــی را از خــودش  ــی آب اضاف ــه خوب ــد ب ــه خــاک نتوان ــی ک شــود. وقت
خــارج کنــد، احتیــاج بــه زهکشــی مصنوعــی دارد. بــا ایجــاد زهکــش 
ــی  ــه طریق ــود ب ــارج می ش ــه خ ــه ریش ــه از منطق ــی ک ــی آب 43مصنوع

ره 
ما

 ش
- 1

39
8 

اه
ی م

- د
م 

هار
ل چ

سا

آبشویی زمستانه
هرمزد نقوی
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کرمان
سابقه 22 سال کار پژوهشی و آموزشی در زمینه آب و خاک

ی
بان

اغ
ب

17



43
ره 

ما
 ش

- 1
39

8 
اه

ی م
- د

م 
هار

ل چ
سا

جمــع آوری مــی گــردد و از منطقه ریشــه خارج 
ــاً دو  مــی شــود. سیســتم های زهکشــی عموم
ــی و  ــاز زهکش ــتم های ب ــتند؛ سیس ــوع هس ن
سیســتم های زیرزمینــی. در سیســتم بــاز، 
کانال هایــی در مزرعــه یــا بــاغ حفــر مــی شــود 
کــه آب خــاک بــه ایــن کانال هــا تخلیــه 
شــده و امــالح یــا نمک هــا را بــه همــراه خــود 
ــد  ــه می کن ــا تخلی ــال ه ــن کان ــه درون ای ب
مــورد  زهکشــی  و  آبشــویی  نهایــت  در  و 
ــق  ــا عم ــاک ت ــدن خ ــور ش ــع از ش ــر مان نظ
ریشــه ها می شــود و ســرانجام آب زهکــش 
ــاغ خــارج می شــود. در سیســتم زهکــش  از ب
زیرزمینــی، در زیــر زمیــن مجــاری )لوله هــای 
زهکــش( قــرار داده می شــود. آب اضافــی 
خــاک بــه راحتــی از مســیر روزنه هــای بســیار 
ــای  ــن مجــاری وارد لوله ه ــاد در جــداره ای زی
ــت  ــاغ هدای ــه خــارج از ب زهکــش و ســپس ب
می شــود و در نهایــت نمــک یــا امــالح مــورد 
نظــر بــه همــراه آب آبیــاری کــه توســط نیــاز 
آبشــویی محاســبه و ســپس اعمــال شــده 
ــاک  ــش از خ ــای زهک ــط لوله ه ــت، توس اس
ــاری بعــد  خــارج مــی شــود. متخصصیــن آبی
مربوطــه   اندازه گیری هــای  و  آزمایشــات  از 
فاصلــه و عمــق کانال هــا و یــا مشــخصات 

لوله هــای زهکــش را محاســبه می کننــد.

کارایی آبشویی
کارایــی آبشــویی محاســباتی دارد کــه میــزان 
موفقیــت آبشــویی را مشــخص می کنــد. مثــاًل 
ــویی  ــام آبش ــا انج ــبات، ب ــق محاس ــر طب اگ

ــزار  ــد 4 ه ــه بای ــه ریش ــط منطق EC  متوس
باشــد، امــا در آزمایــش خــاک هنــوز 7 هــزار 
اســت، نشــان دهنــده ایــن اســت کــه کارایــی 
آبشــویی خــوب نبوده اســت. میــزان موفقیــت 
ــی از  ــتگی دارد؛ یک ــددی بس ــل متع ــه عوام ب
ایــن فاکتورهــا ایــن اســت کــه وقتــی آبیــاری 
ــی انجــام می شــود، ممکــن  ــه صــورت غرقاب ب
ــده  ــطیح نش ــوب تس ــاک خ ــطح خ ــت س اس
باشــد و آب بــه صــورت یکنواخــت بــر ســطح 
خــاک پخــش نشــود. بنابرایــن شــوری مناطق 
مرتفع تــر  کمتــر کاهــش می یابــد. عمومــاً 
ــه  ــت ک ــاج اس ــی احتی ــاری غرقاب ــرای آبی ب
ــاًل:  ــود؛ مث ــا انجــام ش ــل یکســری کاره از قب

ــرز.  ــای ه ــذف علف ه ــن و ح ــطیح زمی تس

صحبت پایانی
ــا دو مســئله در اصــالح  ــه طــور کلــی، مــا ب ب
ــوری و دوم  ــی ش ــه هســتیم، یک ــاک مواج خ
ــد خــوب  ــری بای ــری خــاک. نفوذپذی نفوذپذی
باشــد تــا نمک هــا همــراه آب آبیــاری شســته 
شــوند و پاییــن برونــد. بعضــی از امــالح 
ــراب  ــاک را خ ــری خ ــدیم، نفوذپذی ــد س مانن
ــاک  ــت خ ــر باف ــوص اگ ــه خص ــد، ب می کنن
ریــز یــا خــاک ســنگین باشــد. بنابرایــن، 
حتــی اگــر خــاک امــالح کمــی داشــته باشــد 
به طــور  خــاک  آب  در  موجــود  ســدیم  و 
نســبی بــاال باشــد، باعــث می شــود کــه 
ــاک  ــری خ ــود و نفوذپذی ــده ش ــاک پراکن خ
ــوان  ــرایط نمی ت ــن ش ــد و در ای ــش یاب کاه
بــه هــدف آبشــویی رســید. همچنیــن، تحــت 

نمی توانــد  هــم  ریشــه  شــرایطی  چنیــن 
ــد.  ــس کن ــوب تنف خ

ــب از 35  ــته اغل ــال پس ــه های فع ــق ریش عم
ــا 90  ــا 85 ت ــروع و ت ــانتیمتری ش ــا 40 س ت
ــد و درخــت پســته  ســانتی متری توســعه دارن
تــا ایــن عمــق، آب و بــه ویــژه موادغذایــی را 
ــه،  ــه ریش ــر منطق ــر زی ــد. اگ ــذب می کن ج
مثــاًل در فاصلــه دو متــری، الیــه ســخت 
وجــود داشــته باشــد و نفوذپذیــری اش خیلــی 
کــم باشــد و ایــن آب آنجــا تجمــع کنــد و بــاال 
ــد حتمــاً  ــد و بای ــاً خســارت می زن ــد قطع بیای
ــام  ــخت انج ــه س ــتن الی ــا شکس ــی ی زهکش
گیــرد. وقتــی ایــن الیه ســخت شکســته شــود، 
آب شــور از ایــن الیــه عبــور می کنــد و بعــد از 
انجــام چنــد آبیــاری بــا عبــور نمــک موجــود 
از ایــن الیــه، وضعیــت گیــاه بهبــود می یابــد. 
آزمایــش  را  خاک شــان  بایــد  کشــاورزان 
ــا ببیننــد از چــه نوعــی اســت،  اگــر  کننــد ت
ــئله اش  ــویی مس ــا آبش ــد ب ــور باش ــاک ش خ
حــل می شــود، امــا اگــر ســدیمه اســت، بایــد 
ســدیم اضافــی از خــاک خــارج شــود. خــروج 
ســدیم از خــاک توســط جابگزیــن کــردن آن 
بــا کلســیم انجــام می شــود و نفوذپذیــری 
از  برخــی  در  می گــردد.  اصــالح  خــاک 
مناطــق کــه معــادن گــچ وجــود دارد، بهتریــن 
مــاده بــرای اصــالح خاک هــای ســدیمه، 
ــی و قبــل  گــچ اســت. منظــور گچ هــای معدن
ــت  ــور یاف ــه وف ــاده ب ــن م ــت. ای ــوره اس از ک
می شــود و معادنــی بــا خلــوص  بــاال هــم 
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لزوم  و هدف استفاده از اسید سولفوریک در کشاورزی
ــاال و در  خاک هــاي مناطــق پســته کاري کشــور داراي درصــد آهــک ب
ــب عناصــر  ــرایط جــذب اغل ــن ش ــي هســتند. در ای ــه pH قلیای نتیج
غذایــي مــورد نیــاز گیــاه بــا مشــکل روبــه رو بــوده و رشــد و عملکــرد 
کمــي و کیفــي محصــول تحــت تأثیــر قــرار مي گیــرد. از طــرف دیگــر، 
ــوده  ــدیمي ب ــور و س ــته کاري ش ــق پس ــاي مناط ــیاري از خاک ه بس
ــات  ــاک، خصوصی ــطح ذرات خ ــي روي س ــدیم تبادل ــود س ــا وج و ب
فیزیکــي، شــیمیایي و بیولوژیکــي مناســب ندارنــد. کاربــرد مــواد آلــي، 
گوگــرد، گــچ و اســید ســولفوریک از جملــه راه هــاي تعدیــل و اصــالح 
pH و همچنیــن ســدیمي بــودن خــاک بــه شــمار مي آینــد. در اغلــب 
تحقیقــات انجــام شــده نشــان داده شــده اســت کــه اســید ســولفوریک 
ــال آن روي  ــه دنب ــاک و ب ــود را در خ ــي خ ــرات اصالح ــریع تر اث س
ــي  ــش pH موضع ــا کاه ــولفوریک ب ــید س ــازد. اس ــر مي س ــاه ظاه گی
محیــط اطــراف ریشــه مي توانــد باعــث جــذب بیشــتر عناصــر غذایــي 
مهمــي ماننــد فســفر، آهــن، روي، منگنــز و مــس شــود و همچنیــن بــا 
انحــالل کربنــات کلســیم موجــود در خــاک و آزادســازي کلســیم باعــث 
جایگزینــي ســدیم ســطح ذرات خــاک بــا کلســیم و اصــالح خاک هــاي 

شــور و ســدیمي گــردد. 
شــور و ســدیمي شــدن خــاک بخش هــاي وســیعي از مناطــق خشــک 
و نیمــه خشــک را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. حــدود نیمــي از اراضــي 
ــه  ــرار گرفت ــدیم ق ــوري و س ــد ش ــورد تهدی ــا م ــي دنی ــر کشــت آب زی
ــا  ــدود 15 ت ــعتي ح ــدیمي، وس ــور و س ــاي ش ــران خاک ه ــد. در ای ان
ــه خــود  ــا 15 درصــد مســاحت کشــور( را ب 26 میلیــون هکتــار ) 10ت
اختصــاص داده انــد. خاک هــاي شــور و ســدیمي خصوصیــات فیزیکــي، 
ــث کاهــش عرضــه  ــه باع ــد ک ــي دارن ــي نامطلوب شــیمیایي و بیولوژیک
عناصــر غذایــي و در نهایــت اُفــت رشــد و عملکــرد گیــاه مي گــردد. بــه 
ــاي شــور و ســدیمي، ضــرورت اصــالح  ــاي خاک ه ــل محدودیت ه دلی
ــا  ــت و کار در آنه ــت کش ــیل و قابلی ــه پتانس ــي ک ــن اراض ــا ای و احی
ــالح  ــراي اص ــن رو ب ــت. از ای ــر اس ــاب ناپذی ــري اجتن ــود دارد، ام وج
ــان  ــط محقق ــي توس ــاي متفاوت ــدیمي، روش ه ــور و س ــاي ش خاک ه
ــن  ــاي اصــالح خاک هــاي ســدیمي جایگزی اســتفاده شــده اســت. مبن
نمــودن ســدیم تبادلــي توســط کلســیم اســت. ســدیم جایگزیــن شــده 
بــا آبشــویي از ناحیــه ریشــه و یــا نیمــرخ خــاک خــارج مي شــود. منبــع 
ــه خــود داراي کلســیم  ــاده اي اســت ک ــن کلســیم م ــراي تأمی ــج ب رای
باشــد و یــا اینکــه پــس از مصــرف باعــث انحــالل آن در خــاک گــردد. 
بنابرایــن، دو روش بــراي اصــالح چنیــن خــاک  هایــي وجــود دارد کــه 
ــزودن منبــع حــاوي کلســیم در خاک هــاي غیرآهکــي و  شــامل: 1( اف
ــت.  ــي اس ــاي آهک ــاک  ه ــود درخ ــیم موج ــت کلس ــش حاللی 2( افزای
مــاده آلــی، گــچ و اســید ســولفوریک برخــي از ایــن اصــالح کننــده  هــا 
هســتند کــه مــورد اســتفاده قــرار مــي گیرنــد. عــالوه بــر ایــن، اصــالح 
ــز توســط برخــي  ــق آبشــویي نی خــاک هــاي شــور و ســدیمي از طری
از پژوهشــگران انجــام شــده اســت. آن دســته از خــاک هــاي شــور و 
ســدیمي کــه آهکــي نیــز هســتند، در مناطــق خشــک و نیمــه خشــک 

جهــان گســتره اي چشــمگیر دارنــد. در ایــن شــرایط کربنــات کلســیم 
)CaCO3( موجــود در خــاک بــه آرامــي حــل شــده و کلســیم را بــراي 
فرآینــد اصــالح تأمیــن مي کنــد. از آنجــا کــه حاللیــت  آهــک در آب  
ــوالً  ــم اســت، معم ــول بســیار ک ــور معم ــه ط ــن کلســیم ب ــراي تأمی ب
از یــک مــاده اســیدي و یــا اســیدزا اســتفاده مــي شــود. بــا توجــه بــه 
اینکــه بســیاري از خــاک هــاي مناطــق خشــک و نیمــه خشــک آهکــي 
هســتند و از آنجــا کــه حاللیــت آهــک کــم اســت، مــي تــوان بــا افزودن 
ــش داده و  ــن را در خــاک افزای ــي، فشــار گاز دي اکســید کرب ــاده آل م
در نتیجــه حاللیــت آهــک افزایــش و از طرفــي واکنــش خــاک کاهــش 
مــي یابــد. از ایــن رو از یــک طــرف، شــدت جایگزینــي کلســیم محلــول 
ــه دلیــل  ــه جــاي ســدیم تبادلــي افزایــش یافتــه و از طــرف دیگــر ب ب
بهبــود شــرایط ســاختمان و افزایــش نفوذپذیــري خــاک، تخلیــه ســدیم 
ســریع تــر رخ مــي دهــد. همچنیــن گــچ بــه دلیــل دارابــودن کلســیم 
ــد  ــي، مــي توان ــه جــاي ســدیم در مکان هــاي تبادل و جایگزینــي آن ب
باعــث کاهــش ســدیم تبادلــي و افزایــش نفوذپذیــري خــاک گــردد. بــه 
ــش  ــل واکن ــه دلی ــولفوریک ب ــید س ــي، اس ــاي آهک ــالوه، در خاک ه ع
ــول در خــاک  ــا کربنــات کلســیم، باعــث تأمیــن منبــع کلســیم محل ب
مي گــردد. بــه علــت افزایــش انحالل پذیــري منابــع کلســیم دار در 
ــک  ــوان ی ــه عن ــاده ب ــن م ــوان از ای ــولفوریک مي ت ــید س ــور اس حض
عامــل تســریع کننده در اصــالح خاکهــاي شــور و ســدیمي بهــره بــرد. 
ــت  ــي از ظرفی ــل توجه ــش قاب ــدیمي، بخ ــور و س ــاي ش در خاک ه
ــود  ــه خ ــدیم ب ــون س ــد( را کاتی ــش از 15 درص ــي )بی ــادل کاتیون تب
اختصــاص داده اســت. بــراي رفــع اثــر ســدیم، مطلــوب آن اســت کــه 
در نهایــت، ســدیم تبادلــي نســبت بــه ســایر کاتیون هــاي تبادلــي، بــه 
کمتــر از حــد آســتانه درصــد ســدیم تبادلــي کاهــش یابــد. از طرفــي 
مــواد اصــالح کننــده مختلــف، بــا تغییــري کــه در ترکیــب شــیمیایي 
ــوازن  ــر ترکیــب و ت ــي ب ــاًل متفاوت ــرات کام ــد، اث خــاک ایجــاد مي کنن

کاتیون هــاي تبادلــي مي گذارنــد. 
بــه دلیــل محدودیت هــاي خاک هــاي شــور و ســدیمي، اصــالح و 
ــود دارد،  ــا وج ــت و کار در آن ه ــت کش ــه قابلی ــي ک ــن اراض ــا ای احی
ــالح  ــراي اص ــن رو ب ــد. از ای ــر مي رس ــه نظ ــر ب ــري اجتناب ناپذی ام
خاک هــاي شــور و ســدیمي، روش هــاي متفاوتــي توســط پژوهشــگران 
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.  تحقیقــات زیــادي در زمینــه تأثیــر 
ســدیمي شــدن خــاک هــا بــر خصوصیــات فیزیکــي آنهــا انجــام گرفتــه 
ــواهد  ــن ش ــه اولی ــد ک ــي ده ــان م ــات نش ــن تحقیق ــج ای ــت. نتای اس
ــي )ESP( و پراکندگــي ذرات  ــش درصــد ســدیم تبادل ــب، افزای تخری
ــا فروپاشــي خاکدانه هــا و پرشــدن منافــذ درشــت،  ــوده کــه ب خــاک ب

ــد. ــش مي ده ــاک را کاه ــي خ ــت هیدرولیک هدای
ــه ها  ــط ریش ــر توس ــدام عناص ــد ک ــخص مي کن ــاک مش ــیدیته خ اس
جــذب شــوند. عناصــري ماننــد آهــن، روي، منگنــز و مــس از مهم تریــن 
ــي  ــاک، توانای ــر خ ــاي کمت ــرایط pH ه ــه در ش ــتند ک ــري هس عناص
جــذب بیشــتر توســط گیاهــان دارنــد. در باغــات پســته اســتان کرمــان 
نیــز به دلیــل pH بــاالي خــاک، کمبــود عناصــر کم مصــرف تقریبــاً در 
ــتان  ــي اس ــاي قلیای ــود. خاک ه ــات پســته مشــاهده مي ش ــي باغ تمام
ــه  ــتند ک ــات هس ــاي بیکربن ــي از یون ه ــر باالی ــان داراي مقادی کرم
ــان گذاشــته اند و  ــر منفــي روي رشــد و عملکــرد درخت متأســفانه تأثی
همچنیــن در جــذب عناصــر مــورد نیــاز درختــان پســته نیــز اختــالل 
ایجــاد کرده انــد. بنابرایــن، اصــالح خــاک در باغ هــاي پســته از 
ــد.  ــمار مي آی ــه ش ــي ب ــر غذای ــذب عناص ــت ج ــاي مدیری اولویت ه
کاربــرد اســید ســولفوریک  در خــاک از دو جنبــه قابــل بررســي اســت: 
1- اثــر بــر pH محیــط اطــراف ریشــه و بهبــود جــذب عناصــر غذایــي 
ــي در  ــاي اساس ــي از فاکتوره ــس. یک ــز و م ــن، روي، منگن ــفر، آه فس

استفاده از اسید سولفوریک 
جهت اصالح خاك

سیدجواد حسیني فرد
 عضو هیئت علمي پژوهشکده پسته
عصمت اسماعیل زاده
 رئیس بخش تحقیقات آب و محیط زیست مجتمع مس سرچشمه
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 pH .خــاک اســت pH ،جــذب مــواد غذایــي توســط درختــان از خــاک
ــود در  ــاي موج ــم ه ــتقیم روي میکروارگانیس ــورت مس ــه ص ــاک ب خ
خــاک و همچنیــن جــذب عناصــر و مــواد غذایــي مختلــف تأثیــر مــي 
ــق  ــه اصــالح خاک هــاي شــور و ســدیمي از طری گــذارد. 2- کمــک ب
جایگزینــي ســدیم روي ســطح ذرات خــاک توســط کلســیم آزاد شــده 
از اثــر اســید ســولفوریک بــر آهــک موجــود در خــاک. البتــه ایــن دو 

اثــر در ارتبــاط بــا هــم هســتند.    
روش هاي کاربرد اسید در کشاورزي

ــق از اســید ســولفوریک  ــج طری ــه پن ــوالً ب در اراضــي کشــاورزي معم
اســتفاده مي شــود: 

ــزودن  ــاري )اف ــراه آب آبی ــه هم ــولفوریک ب ــید س ــتفاده از اس 1- اس
ــي. ــه روش غرقاب ــاري( ب ــه آب آبی ــید ب اس

در ایــن روش در هنــگام آبیــاري بــا اســتفاده از تانکرهــاي مخصــوص، 
ــه آب آبیــاري اضافــه شــده و  ــه مقــدار مشــخص و مناســب ب اســید ب
ــي pH خــاک  ــث اصــالح موضع ــد باع ــن اصــالح pH آب مي توان ضم
اطــراف ریشــه هاي ریــز گیــاه شــده و جــذب عناصــر غذایــي را افزایــش 

دهــد )شــکل 1(.
2- اســتفاده از اســید ســولفوریک در سیســتم هاي آبیــاري تحــت 

ــطحي و ... (. ــره اي زیرس ــطحي، قط ــره اي س ــار )قط فش
در سیســتم هاي آبیــاري تحــت فشــار بــه شــرط آنکــه تمهیــدات الزم 
ــید در  ــط اس ــاالت توس ــا و اتص ــي لوله ه ــري از خورندگ ــراي جلوگی ب
نظــر گرفتــه شــود. مي تــوان تانکــري ویــژه تزریــق اســید در سیســتم 
ــتم  ــوي سیس ــراي شستش ــاي آن ب ــت و از مزای ــر گرف ــاري در نظ آبی
ــا، اصــالح pH آب و خــاک در طــول فصــل و  ــاري و قطره چکان ه آبی

اصــالح خــاک در زمســتان بهــره بــرد )شــکل 2(. 
ــاال در خاکهــاي شــور- 3- اســتفاده از اســید ســولفوریک بــه حجــم ب

ســدیمي همــراه آب آبیــاري یــا قبــل از آبیــاري و انجــام آبیــاري بعــد 
ــش  ــورت پاش ــه ص ــظ ب ــولفوریک غلی ــید س ــواردي از اس از آن )در م
مســتقیم روي خــاک کشــاورزي در آریزونــا بــراي بهبــود خاکهــاي قلیــا 

ــکا(  از  ــژه آمری اســتفاده شــده اســت. در نقــاط مختلــف جهــان )به وی
ــاال   ــا PH  ب ــدیمي و ب ــاي س ــود خاکه ــراي بهب ــولفوریک ب ــید س اس

اســتفاده شــده اســت )شــکل 3(. 
ــیله  ــه وس ــان )ب ــداز درخت ــایه ان ــولفوریک در س ــید س ــق اس 4- تزری

ــد از آن.  ــاري بع ــت( و آبی ــتگاه بیولیف دس
ــر را  ــاده دیگ ــر م ــا ه ــاذب ی ــوپر ج ــوا س ــار ه ــا فش ــتگاه ب ــن دس  ای
ــا 120  ــواه 20 ت ــق دلخ ــان در عم ــه درخت ــه ریش ــه ب ــدون صدم ب

.)4 )شــکل  مي دهــد  قــرار  ســانتي متري 
ایــن عملیــات فاقــد آلودگــي بــراي خــاک و گیــاه بــوده و بــا بیشــترین 
ــواد  ــتفاده از م ــزان اس ــن می ــع و کمتری ــان و مناب ــي در زم صرفه جوی
افزودنــي بــه خــاک ، هــم اقتصــادي اســت و هــم بیشــترین ســازگاري 
بــا محیــط زیســت را دارا مي باشــد. عمــده زمینــه کاربــرد آن، نواحــي 

ــد.  ــرده مي باش ــک و فش ــاي خش ــه ها در خاک ه ریش
ــه  ــراي حفاظــت تن ــپردار: ب ــاي پاششــي س ــازل ه ــتفاده از ن 5- اس
ــه  ــت ک ــده اس ــي ش ــي طراح ــان، تجهیزات ــرگ درخت ــاخ و ب و ش
همزمــان بــا تیمــار خــاک نزدیــک درختــان، از تنــه و شــاخ و بــرگ و 
همچنیــن راننــده حفاظــت مي شــود )شــکل 3(. پاشــش در مســیري 
کــه آب آبیــاري بیشــترین احتمــال تمــاس بــا خــاک تیمــار شــده بــا 

ــرد. ــام مي گی ــید را دارد انج اس
 در ایــن روش بوســیله یــک ســپر حفاظتــي از پاشــش اســید 
ســولفوریک روي تنــه و شــاخه درختــان مرکبــات جلوگیــري 
ــا  ــات 1.2 ت ــاي مرکب ــولفوریک در باغه ــید س ــرف اس ــود. مص مي ش
ــار  ــن در هکت ــک ت ــدار معمــول آن حــدود ی ــار و مق ــن در هکت 2 ت

ــت. اس
استفاده از اسید سولفوریک در باغ هاي پسته

علي رغــم آنکــه سال هاســت کــه اســتفاده از اســید ســولفوریک، 
ــراي اصــالح  درکشــورهاي مختلــف دنیــا و بعضــي نقــاط کشــورمان ب
ــات  ــتفاده از آن در باغ ــا اس ــت، ام ــوم اس ــاورزي مرس ــاي کش خاک ه
پســته ایــران ســابقه چنــدان طوالنــي نداشــته و محــدود بــه تعــدادي از 
باغدارانــي اســت کــه بــه صــورت تجربــي بــه ایــن امــر اقــدام نموده انــد. 
ــده در  ــد ش ــي تولی ــوالت فرع ــولفوریک از محص ــید س ــي اس  از طرف
ــه  ــا توج ــد ب ــر مي رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــمه اس ــس سرچش ــع م مجتم
ــد.  ــر مي باش ــد آن گریزناپذی ــي، تولی ــت محیط ــات زیس ــه مالحظ ب
گرچــه بــه طــور کلــي مشــخص اســت کــه کاربــرد اســید ســولفوریک 

 
 نمونه اي از استفاده از اسيد سولفوريك در طول مدت آبياري در آبياري غرقابي سنتي -1شكل 

 .(و ...  اي زيرسطحي)قطره اي سطحي، قطره هاي آبياري تحت فشاراستفاده از اسيد سولفوريك در سيستم -2
ها و اتصاالت توسط هاي آبياري تحت فشار به شرط آنكه تمهيدات الزم براي جلوگيري از خورندگي لولهسيستم در

توان تانكري ويژه تزريق اسيد در سيستم آبياري در نظر گرفت و از مزاياي آن براي مي .اسيد در نظر گرفته شود
آب و خاك در طول فصل و اصالح خاك در زمستان بهره  pH، اصالح هاچكانآبياري و قطره شستشوي سيستم

 (. 2برد )شكل 

 
 نمونه اي از تانكر و سيستم تزريق اسيد در آب آبياري -2شكل 

 
 نمونه اي از استفاده از اسيد سولفوريك در طول مدت آبياري در آبياري غرقابي سنتي -1شكل 

 .(و ...  اي زيرسطحي)قطره اي سطحي، قطره هاي آبياري تحت فشاراستفاده از اسيد سولفوريك در سيستم -2
ها و اتصاالت توسط هاي آبياري تحت فشار به شرط آنكه تمهيدات الزم براي جلوگيري از خورندگي لولهسيستم در

توان تانكري ويژه تزريق اسيد در سيستم آبياري در نظر گرفت و از مزاياي آن براي مي .اسيد در نظر گرفته شود
آب و خاك در طول فصل و اصالح خاك در زمستان بهره  pH، اصالح هاچكانآبياري و قطره شستشوي سيستم

 (. 2برد )شكل 

 
 نمونه اي از تانكر و سيستم تزريق اسيد در آب آبياري -2شكل 

شکل 1- نمونه اي از استفاده از اسید سولفوریك در طول مدت آبیاري در آبیاري غرقابي سنتي

شکل 2- نمونه اي از تانکر و سیستم تزریق اسید در آب آبیاري

 
و انجام آبياري آبياري  همراه آب آبياري يا قبل ازسديمي -در خاكهاي شور باال استفاده از اسيد سولفوريك به حجم -3

شاورزي در آريزونا براي  مواردي)در  بعد از آن ستقيم روي خاك ك شش م صورت پا سولفوريك غليظ به  سيد  از ا
ويژه آمريكا(  از استتيد ستتولفوريك براي بهبود هجهان )بمختلف در نقاط . بهبود خاكهاي قليا استتتفاده شتتده استتت

 (. 3)شكل  باال  استفاده شده است  PHخاكهاي سديمي و با 
 

 

 
سولفوريك قبل از كشت به صورت پاشش در نوار كشت و آبياري  استفاده از اسيد -3شكل 

 بعد از آن
 

  .تزريق اسيد سولفوريك در سايه انداز درختان )به وسيله دستگاه بيوليفت( و آبياري بعد از آن -4
متري سانتي 120تا  20را بدون صدمه به ريشه درختان در عمق دلخواه يا هر ماده ديگر اين دستگاه با فشار هوا سوپر جاذب  

 .(4)شكل  دهدقرار مي

 

 
و انجام آبياري آبياري  همراه آب آبياري يا قبل ازسديمي -در خاكهاي شور باال استفاده از اسيد سولفوريك به حجم -3

شاورزي در آريزونا براي  مواردي)در  بعد از آن ستقيم روي خاك ك شش م صورت پا سولفوريك غليظ به  سيد  از ا
ويژه آمريكا(  از استتيد ستتولفوريك براي بهبود هجهان )بمختلف در نقاط . بهبود خاكهاي قليا استتتفاده شتتده استتت

 (. 3)شكل  باال  استفاده شده است  PHخاكهاي سديمي و با 
 

 

 
سولفوريك قبل از كشت به صورت پاشش در نوار كشت و آبياري  استفاده از اسيد -3شكل 

 بعد از آن
 

  .تزريق اسيد سولفوريك در سايه انداز درختان )به وسيله دستگاه بيوليفت( و آبياري بعد از آن -4
متري سانتي 120تا  20را بدون صدمه به ريشه درختان در عمق دلخواه يا هر ماده ديگر اين دستگاه با فشار هوا سوپر جاذب  

 .(4)شكل  دهدقرار مي

 

شکل 3- استفاده از اسید سولفوریك قبل از کشت به صورت پاشش در نوار کشت و آبیاري بعد از آن
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ــث  ــد باع ــته کاري مي توان ــق پس ــي مناط ــي و قلیای ــاي آهک در خاک ه
ــاي  ــا جنبه ه ــود، ام ــي ش ــر غذای ــر عناص ــذب بهت ــاک و ج ــالح خ اص
ــرد آن  ــاي مناســب کارب ــات و زمان ه ــدار، دفع ــورد مق ناشــناخته در م
ــي و  ــر غذای ــي عناص ــت فراهم ــژه قابلی ــه وی ــاک ب ــر خ ــرات آن ب و اث
ــي  ــته و چگونگ ــان پس ــاک، درخت ــده خ ــوده کنن ــنگین آل ــر س عناص
کاربــرد آن وجــود دارد و الزم اســت کــه در مــورد آنهــا تحقیقــات الزم 
ــک طــرح  ــب ی ــن، از اواخــر ســال 1397 در قال ــرد. بنابرای صــورت گی
ــس  ــع م ــا مشــارکت مجتم ــي توســط پژوهشــکده پســته و ب تحقیقات
سرچشــمه، اثــرات کاربــرد مقادیــر مختلــف اســید ســولفوریک در طــول 
ــت و  ــد درخ ــل رش ــر مراح ــم از نظ ــان مه ــه زم ــد )در س ــل رش فص
میــوه( و بــه روش اضافــه نمــودن اســید بــه آب آبیــاري در طــول مــدت 
ــرات  ــرار مي گیــرد. در ایــن طــرح اث ــي مــورد بررســي ق آبیــاري غرقاب
ــوع خــاک گوناگــون در مناطــق  ــر خصوصیــات ســه ن ــرد اســید ب کارب
ــده و  ــي ش ــته بررس ــان پس ــن درخت ــنجان و همچنی ــته کاري رفس پس
مقــدار مناســب کاربــرد اســید ســولفوریک در باغ هــاي پســته به دســت 
خواهــد آمــد. ارزیابــي اثــر کاربــرد مقادیــر مختلــف اســید در زمانهــاي 

مختلــف در چهــار بخــش انجــام خواهــد شــد. ایــن چهــار بخــش شــامل 
ــرگ؛ ج- عملکــرد و کیفیــت  ــات خــاک؛ ب- عناصــر ب ــف- خصوصی ال
ــن در  ــته. همچنی ــان پس ــي درخت ــي و زایش ــات رویش ــوه و د- صف می
پایــان اجــراي طــرح ارزیابــي اقتصــادي اســتفاده از اســید ســولفوریک 

ــاغ  پســته انجــام خواهــد شــد.  در ب
ــکده  ــط پژوهش ــت توس ــرار اس ــه ق ــري ک ــي دیگ ــرح تحقیقات  در ط
ــال  ــتان س ــمه از زمس ــس سرچش ــع م ــارکت مجتم ــا مش ــته و ب پس
1398 شــروع شــود، اثــرات کاربــرد زمســتاني اســید ســولفوریک جهــت 
ــي  ــورد بررس ــته م ــاي پس ــدیمي در باغ ه ــاي شورس ــالح خاک ه اص

ــت.  ــرار خواهــد گرف ق

رعایت نکات فني و ایمني
اثــرات ســودمند اســید ســولفوریک در کشــاورزي بــر کســي پوشــیده نیســت، 
ولــي بــه دلیــل ماهیــت این مــاده، اســتفاده نادرســت از آن نــه تنهــا فایده اي 
ــت مالحظــات فنــي و ایمنــي آن ســبب  نخواهــد داشــت، بلکــه عــدم رعای
فاجعه هــاي انســاني، زیســت محیطــي و اجتماعــي خواهــد شــد. بــه همیــن 
ــاي کشــاورزي  ــراي پاشــش اســید در زمین ه منظــور پیشــنهاد مي شــود ب
و اجــراي دســتورالعمل هاي اســتفاده از اســید، متولیــان کارآزمــوده و 
آمــوزش دیــده اي تعییــن و  ضمــن آمــوزش بــه کشــاورزان  بــا نظــارت آنهــا 
پاشــش ها انجــام شــود. ایــن امــر ســبب مــي شــود تــا کشــاورزان محتــرم 
ــي و  ــات فن ــتورالعمل اطالع ــد. دس ــید نکنن ــش اس ــه پاش ــدام ب ــخصاً اق ش
حفاظــت ایمنــي اســید ســولفوریک توســط واحــد تحقیقــات آب و محیــط 
زیســت مجتمــع مــس سرچشــمه تهیــه شــده و بخــش عملیــات کارخانجــات 

اســید آن را مــورد بازبینــي قــرار داده اســت.  

 
 )آمريكا( باغ هاي مركباتدر فصل رشد در استفاده از اسيد سولفوريك  -4شكل 

شش  سپر حفاظتي از پا سيله يك  شاخه درختان مركبات جلوگيري ميدر اين روش بو سولفوريك روي تنه و  سيد  شود. ا
 تن در هكتار است.يك  آن حدود معمولمقدار تن در هكتار و  2تا  1.2مصرف اسيد سولفوريك در باغهاي مركبات 

 هاي پستهاستفاده از اسيد سولفوريك در باغ

دركشورهاي مختلف دنيا و بعضي نقاط كشورمان براي اصالح هاست كه استفاده از اسيد سولفوريك، رغم آنكه سالعلي
اما استفاده از آن در باغات پسته ايران سابقه چندان طوالني نداشته و محدود به تعدادي از  ،هاي كشاورزي مرسوم استخاك

 اند. باغداراني است كه به صورت تجربي به اين امر اقدام نموده

رسد با توجه به محصوالت فرعي توليد شده در مجتمع مس سرچشمه است كه به نظر مياز طرفي اسيد سولفوريك از  
كه كاربرد اسيد سولفوريك در  باشد. گرچه به طور كلي مشخص استتوليد آن گريزناپذير مي ،مالحظات زيست محيطي

هاي اما جنبه ،ايي شودتواند باعث اصالح خاك و جذب بهتر عناصر غذكاري ميهاي آهكي و قليايي مناطق پستهخاك
هاي مناسب كاربرد آن و اثرات آن بر خاك به ويژه قابليت فراهمي عناصر غذايي و ناشناخته در مورد مقدار، دفعات و زمان

عناصر سنگين آلوده كننده خاك، درختان پسته و چگونگي كاربرد آن وجود دارد و الزم است كه در مورد آنها تحقيقات الزم 
در قالب يك طرح تحقيقاتي توسط پژوهشكده پسته و با مشاركت مجتمع مس  1397از اواخر سال  ،ابراينصورت گيرد. بن

)در سه زمان مهم از نظر مراحل رشد درخت و  در طول فصل رشد اسيد سولفوريكمقادير مختلف اثرات كاربرد  سرچشمه،
گيرد. در اين طرح اثرات غرقابي مورد بررسي قرار ميو به روش اضافه نمودن اسيد به آب آبياري در طول مدت آبياري  ميوه(

 

گوشه اي از مراحل اجراي طرح تحقيقاتي استفاده از اسيد سولفوريك در طول فصل رشد در  -5شكل 

 هاي پستهباغ

نشان را آب آبياري در طول مدت كاربرد اسيد سولفوريك در فواصل مختلف كرت آزمايشي  pHپايين اندازه گيري )تصوير 
 دهد.(مي

 

 1398در طرح تحقيقاتي ديگري كه قرار است توسط پژوهشكده پسته و با مشاركت مجتمع مس سرچشمه از زمستان سال 
هاي پسته مورد بررسي قرار هاي شورسديمي در باغجهت اصالح خاكشروع شود، اثرات كاربرد زمستاني اسيد سولفوريك 

 خواهد گرفت. 

 نكات فني و ايمني رعايت

و همچنين درختان پسته بررسي شده و  رفسنجان كاريمناطق پستهدر  گوناگون خاكسه نوع بر خصوصيات  كاربرد اسيد
در زمانهاي ارزيابي اثر كاربرد مقادير مختلف اسيد  دست خواهد آمد.هاي پسته بهكاربرد اسيد سولفوريك در باغ مقدار مناسب

عملكرد و  -عناصر برگ؛ ج -خصوصيات خاك؛ ب -مختلف در چهار بخش انجام خواهد شد. اين چهار بخش شامل الف
صفات رويشي و زايشي درختان پسته. همچنين در پايان اجراي طرح ارزيابي اقتصادي استفاده از اسيد  -كيفيت ميوه و د

 پسته انجام خواهد شد.  سولفوريك در باغ

 

 

 
 كاربرد بيوليفت در كشاورزي جهت تزريق اسيد سولفوريك در خاك -4شكل 

جويي در زمان و منابع و كمترين ميزان استفاده از مواد اين عمليات فاقد آلودگي براي خاك و گياه بوده و با بيشترين صرفه
آن، نواحي  عمده زمينه كاربرد باشد.بيشترين سازگاري با محيط زيست را دارا ميو هم است افزودني به خاك ، هم اقتصادي 

  باشد.هاي خشك و فشرده ميها در خاكريشه

سپردار -5 شي  ش ستفاده از نازل هاي پا شده ا شاخ و برگ درختان، تجهيزاتي طراحي  : براي حفاظت تنه و 
. (3 شود )شكلو برگ و همچنين راننده حفاظت مي است كه همزمان با تيمار خاك نزديك درختان، از تنه و شاخ

 گيرد.پاشش در مسيري كه آب آبياري بيشترين احتمال تماس با خاك تيمار شده با اسيد را دارد انجام مي

 

 
 كاربرد بيوليفت در كشاورزي جهت تزريق اسيد سولفوريك در خاك -4شكل 

جويي در زمان و منابع و كمترين ميزان استفاده از مواد اين عمليات فاقد آلودگي براي خاك و گياه بوده و با بيشترين صرفه
آن، نواحي  عمده زمينه كاربرد باشد.بيشترين سازگاري با محيط زيست را دارا ميو هم است افزودني به خاك ، هم اقتصادي 

  باشد.هاي خشك و فشرده ميها در خاكريشه

سپردار -5 شي  ش ستفاده از نازل هاي پا شده ا شاخ و برگ درختان، تجهيزاتي طراحي  : براي حفاظت تنه و 
. (3 شود )شكلو برگ و همچنين راننده حفاظت مي است كه همزمان با تيمار خاك نزديك درختان، از تنه و شاخ

 گيرد.پاشش در مسيري كه آب آبياري بيشترين احتمال تماس با خاك تيمار شده با اسيد را دارد انجام مي

 

شکل 4- استفاده از اسید سولفوریك در فصل رشد در باغ هاي مرکبات )آمریکا(

شکل 5- گوشه اي از مراحل اجراي طرح تحقیقاتي استفاده از اسید سولفوریك 
در طول فصل رشد در باغ هاي پسته

)تصویر پایین اندازه گیري pH آب آبیاري در طول مدت کاربرد اسید سولفوریك در فواصل مختلف کرت 
آزمایشي را نشان مي دهد.(

شکل 4- کاربرد بیولیفت در کشاورزي جهت تزریق اسید سولفوریك در خاك
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• در تولیــد ایــن مقالــه از منابــع زیــادی استفاده شده اســت. ایــن منابــع 
از طریــق دبیرخانــه انجمــن پســته ایــران در دســترس می باشــند.
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در شــماره پیشــین ماهنامــه دنیــای پســته، موضــوع بررســی ســاز و 
ــر قیمــت پســته کلیــد خــورد و از تعییــن قیمــت  کارهــای موثــر ب
ــه شــد. در  ــران گفت ــر قیمــت پســته ای ــرش ب ــکا و تأثی پســته آمری
ادامــه، مابقــی آنچــه بــر قیمــت پســته ایــران اثــر می گــذارد بررســی 
ــه  ــه بحــث مفصلــی کــرده و ب ــن زمین شده اســت. بهــرام آگاه در ای

ــه پاســخ داده اســت.   ــا حوصل ســوال های چالشــی ب

ــر عرضــه و تقاضــا روی قیمــت پســته  ــه اث ــای آگاه! شــما ب  آق
ــی در  ــته آمریکای ــران از پس ــته ای ــت پس ــری قیم ــران و تآثیرپذی ای
ــدرت  ــًا ق ــائل مث ــی مس ــد، مابق ــاره کردی ــا اش ــی از بازاره بعض

ــت دارد؟ ــری روی قیم ــه اث ــی چ ــده اروپای ــرف کنن ــد مص خری
ایــن مســئله خیلــی بیشــتر از اینهــا پیچیدگــی دارد. توجــه کنیــد قیمتــی 
ــا قیمتــی کــه  کــه در مبــدأ روی کاال گذاشــته می شــود هیــچ رابطــه ای ب
ــدارد؛  ــد، ن ــدا می کن ــازار خــاص از لحــاظ تجــاری پی ــک ب آن کاال در ی

شــما ممکــن اســت موانــع تعرفــه ای داشــته باشــید.
ــه  ــن چ ــی در چی ــته آمریکای ــورد پس ــم، االن در م ــال می گوی ــرای مث ب
ــن  ــکا و چی ــن آمری ــگ تجــاری بی ــه خاطــر جن ــد؟ ب ــی دارد می افت اتفاق
تعرفــه پســته آمریکایــی در چیــن بــه شــدت بــاال رفته اســت؛ یعنــی حتــی 
ــابه  ــی مش ــته ایران ــت پس ــی و قیم ــته آمریکای ــت پس ــدأ قیم ــر در مب اگ
آن )اُنــس 24-22( هــم قیمــت باشــند، اینهــا در ســطح تجــاری، زمانــی 
ــود.  ــد ب ــام شده شــان یکســان نخواه ــن شــدند، قیمــت تم ــه وارد چی ک
حــاال موقعــی کــه بــه ســطح مصــرف کننــده نهایــی در بازارهــای مختلــف 
ــورد. از  ــم می خ ــه ه ــل ب ــور کام ــه به ط ــن رابط ــًا ای ــم، اص ــگاه کنی ن
ایــن مرحلــه بــه بعــد دیگــر قیمــت بســتگی بــه ایــن پیــدا می کنــد کــه 
ــازار چطــور دارد کار می کنــد، ســوپرمارکت های  سیســتم پخــش در آن ب
ــام  ــتند؟ اصــًا تم ــی هس ــل فروش ــتند؟ آجی ــد هس ــتند؟ برن ــزرگ هس ب

فرمول هــا متفــاوت می شــود.
ایــن مطلبــی کــه گفتیــد، قطعــًا مطلــب مهمــی اســت، مطلــب رابطــه بیــن 
ارزهــای مختلــف و دالر. پســته از یــک طــرف مثــل خیلــی از کاالهــای 
ــه دالر اســت؛  ــا قیمت گــذاری اش ب ــه خــام دیگــر در دنی ــواد اولی ــۀ م فل
تجارتــش بــه دالر اســت؛ ولــی مصــرف کننــده نهایــی در تمــام بازارهــا 
کــه بــه دالر پــول نمی دهــد. مــن هفتــه پیــش داشــتم بــا یکــی از تجــار 
ــرف  ــه مص ــه ب ــه ن ــی ک ــت قیمت ــردم، می گف ــت می ک ــی صحب اروپای
کننــده، بلکــه بــه ســوپرمارکت اروپایــی )در مــورد پســته آمریکایــی بــود( 
ــود.  ــر خواهدب منتقــل می شــود حــدود 26-25 درصــد از پارســال گران ت
ــته  ــت دالری پس ــش قیم ــل افزای ــه دلی ــت ب ــش قیم ــن افزای ــۀ ای هم
آمریکایــی نســبت بــه پارســال نیســت، قســمتی از ایــن مســئله از اینجــا 
ــل دالر ظــرف  ــا( در مقاب ــه اروپ ــول اتحادی ــورو )واحــد پ ــد کــه ی می آی

ــًا ایــن  یــک ســال گذشــته حــدود 7، 8 درصــد اُفــت داشته اســت. طبیعت
ــرای ســوپرمارکت  اُفــت، قیمــت کاال را در ســطح عرضــه کننــده، چــه ب
ــئله  ــن مس ــد. ای ــر می کن ــی، گران ت ــدۀ نهای ــرف کنن ــرای مص ــه ب و چ
جــزو مــواردی اســت کــه مــن بارهــا و بارهــا از زبــان خودشــان شــنیدم 
ــال را  ــت اول س ــد قیم ــه می خواه ــی ک ــول موقع ــرکت واندرف ــه ش ک
ــی  ــن ارزهــای بازارهــای اصلــی مصرف ــه رابطــه بی ــد عمــًا ب ــن کن تعیی
ــن را در پارامترهــای  ــد و ای ــگاه مــی کن ــازه یــک ســاله ن و دالر در آن ب
ــای  ــه آن ارزه ــته ب ــت پس ــر قیم ــد. اگ ــاظ می کنن ــان لح تصمیم گیری ش
محلــی خیلــی گــران دربیایــد طبیعــی اســت کــه روی پتانســیل فــروش 

ــذارد.  ــر می گ آن اث

 اُفــت ارزش یــورو در مقابــل دالر باعــث کاهــش قیمــت فــوری 
محصــول در بــازار می شــود یــا اینکــه چســبندگی قیمت هــا 

ــود دارد؟ وج
چــرا، ســریع باعــث کاهــش می شــود. بــه صراحــت بــه شــما می گویــم، 
عمــدۀ قیمت گــذاری در بــازار اروپــا یــک چیــز ســاالنه اســت. از 
ــران( کًا  ــه فقــط پســته ای ــا )ن ــازار اروپ ــه ب ــی ک ــود هــزار تن هشــتاد، ن
ــوپرمارکتی  ــای س ــده اش در کانال ه ــم عم ــد، حج ــرف می کن ــته مص پس
ــال. در  ــام س ــرای تم ــد ب ــت دارن ــت ثاب ــک قیم ــه ی ــی رود ک ــروش م ف
ــه  ــا هم ــن پارامتره ــد ای ــن کنن ــد تعیی ــه می خواهن ــاالنه ای ک ــت س قیم
لحــاظ می شــود. بلــه، بــه مشــتری هــم کشــیده می شــود، ولــی 
ــه ایــن ســادگی هــم نیســت، در  ــن مســئله ب ــرای یــک ســال. همــۀ ای ب
ــر  ــی اگ ــوری اســت. ول ــی، این ط ــروش صنعت ــای ف ــال ه ــا، در کان اروپ
ــازار  ــک ب ــه ی ــید ک ــته باش ــروش پس ــغول ف ــازاری مش ــک ب ــما در ی ش
خرده فروشــی باشــد، خیــر، اصــًا چســبندگی قیمــت بــه آن معنــا وجــود 
نــدارد و قیمــت خیلــی ســریع خــودش را بــا تغییــرات ارزی محلــی تنظیــم 
ــا اثــر  می کنــد. مثــًا همیــن یــک ســال گذشــته در هنــد مــن چنــد بــار ب
ایــن موضــوع بــرای کار خــودم برخــورد کــردم، روپیــه نســبت بــه دالر در 
حــال اُفــت بــوده و ایــن نســبت بــه هــر زمانــی کــه در زمــان کوتــاه اُفــت 
ــذارد. ــر می گ ــذاری و روی مصــرف اث ــد روی قیمت گ ــدا می کن ســریع پی

ــت و  ــود نداش ــی وج ــته واندرفول ــرکت پس ــد ش ــرض کنی  ف
ــر  ــود، فک ــی ب ــرده مالک ــا خ ــام دنی ــته در تم ــد پس ــاختار تولی س
ــد  ــته را روی چن ــت پس ــا، قیم ــه و تقاض ــزم عرض ــد مکانی می کنی

ــر؟ ــا باالت ــود ی ــر ب ــت؟! پایین ت ــی داش ــه م نگ
ــی پســته  ــد پتانســیل قیمت ــرای اینکــه ببینی ــن ســوال ســختی اســت. ب ای
ــد  ــی باش ــا آمریکای ــی و ی ــدأش ایران ــه مب ــارغ از اینک ــت، ف ــه هس چ

در گفت و گو با بهرام آگاه تاجر پسته

ساز و کارهای موثر بر قیمت پسته
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یکســری پارامترهایــی را می شــود در نظــر گرفــت؛ یکــی ایــن اســت کــه 
ــورد. ــت می خ ــور قیم ــت و چط ــه هس ــش چ کاالی جایگزین

 در مــورد پســته، اولیــن مقایســه ای کــه می توانیــد انجــام دهیــد در ســطح 
ــات  ــطح مغزی ــه در س ــت، بلک ــا( نیس ــان وعده ه ــنک ها )می ــام اس تم
اســت. در ســطح مغزیــات هــم معمــوالً پســته بــا تمــام مغزیــات مقایســه 
ــا  ــی ی ــی از لحــاظ قیمت ــادام زمین ــا ب نمی شــود. فرضــًا کســی پســته را ب
جایگزینــی مقایســه نمی کنــد و هیچ وقــت در یــک رنــج قیمتــی نبودنــد، 
ولــی قیمــت بــادام چنــد اســت؟ قیمــت بــادام هنــدی چنــد اســت؟ اینهــا 
روی هــم اثــر می گذارنــد. اگــر قیمــت پســته خیلــی بــاال باشــد و قیمــت 
ــت  ــا مل ــی از بازاره ــل توجه ــداد قاب ــی ارزان، در تع ــدی خیل ــادام هن ب
ــم  ــس ه ــر. برعک ــی ارزان ت ــدن کاالی خیل ــه خری ــد ب ــروع می کنن ش
ــه کاالهــای  ــی ارزان باشــد نســبت ب همین طــور اســت، اگــر پســته خیل
جایگزیــن، ملــت اینقــدر شــروع می کننــد بــه پســته خــوردن کــه 
مصــرف پســته بــاال مــی رود و ســپس قیمــت اش بــاال مــی رود. بنابرایــن:
ــرد و در  ــگاه ک ــن ن ــا جایگزی ــف ی ــم ردی ــای ه ــه کااله ــود ب 1- می ش

ــی دارد. ــت قیمت ــم پســته چــه وضعی ــا ببینی ــا آنه ــت ب رقاب
2- پســته یــک ویژگــی خیلــی خاصــی دارد کــه تقریبــًا از همــه کاالهــای 
ــرض  ــط دارد، ف ــوع رب ــن موض ــه ای ــم ب ــد. آن ه ــش می کن ــا متفاوت دنی
ــا یــک کاالی کشــاورزی دیگــری  ــی و ی ــد یــک کاالی صنعت ــد داری کنی
ــی رود،  ــاال م ــازار دارد ب ــد و مصــرف در ب ــد می کنی ــه جــز پســته تولی ب
ــی خیلــی  ــازه زمان ــد در یــک ب ــدن افزایــش تقاضــا می توانی ــا دی شــما ب
محدودتــری تولیــد را بــاال ببریــد. اگــر تولیــد کشــاورزی زراعــی باشــد، 
شــما زیــر یــک ســال می توانیــد تولیــد را بــاال ببریــد. اگــر حتــی داریــد 
ــه  ــد ب ــا افزایــش تقاضــا شــروع می کنی ــد، ب ــد می کنی کاالی صنعتــی تولی
ــه  ــا کارخان ــد ی ــزرگ می کنی ــان را ب ــردن و کارخانه ت ــرمایه گذاری ک س
ــد  ــه تولی ــال ب ــه س ــال، س ــال، دو س ــک س ــرف ی ــد و ظ ــد می زنی جدی
بیشــتر می رســید. امــا در مــورد پســته چــون کــه بیــن زمانــی کــه شــما 
ــاغ پســته  ــد ب ــی بروی ــد، یعن ــاال ببری ــد را ب ــه تولی ــد ک ــم می گیری تصمی
ــران  ــورد پســته ای ــید، در م ــه محصــول تجــاری برس ــا ب ــد ت ایجــاد کنی
ــرد،  ــان می ب ــر، زم ــم کمت ــک ک ــکا ی ــته آمری ــورد پس ــال و در م ده س
ایــن آنجایــی اســت کــه شــما بــا یــک فاصلــه زمانــی بــه نســبت خیلــی 
طوالنــی می توانیــد روی تولیــد تأثیــر بگذاریــد. ایــن یــک شــرایط خیلــی 
ــم در  ــم بگوی ــه می توان ــد ک ــاد می کن ــته ایج ــت پس ــی را در صنع خاص
تمــام تولیــدات تقریبــًا هــر صنعتــی در دنیــا بی مثــال اســت. ایــن موضــوع 
ــری دارد؟ چطــوری قیمــت پســته از دو دالر رفــت روی هشــت  چــه اث
دالر، ده دالر؟ بــه دلیــل اینکــه مصــرف پســته در ســطح دنیــا داشــت بــاال 
ــا اینکــه باغ ریــزی جدیــد  ــاال نمی رفــت، ب می رفــت و همزمــان تولیــد ب
هــم داشــت انجــام می شــد. ایــن داســتان ادامــه پیــدا کــرد تــا باغ هایــی 
ــه محصــول دادن و  ــود شــروع کــرد ب کــه ده ســال قبــل ریختــه شــده ب
تولیــد را هــم بــاال بــرد. اتفاقــی کــه خاصــًا در صنعــت پســته افتــاده ایــن 
اســت کــه اگــر شــما در یــک بــازه طوالنــی مــدت )ده تــا بیســت ســاله( 
ــوده  ــرف ب ــًا مص ــه عموم ــد ک ــد ببینی ــد می توانی ــگاه کنی ــتان ن ــه داس ب
ــر  ــروز را اگ ــا ام ــل ت ــد پیشــی می گرفته اســت. حداق ــته از تولی ــه داش ک
نــگاه کنیــد، مجمــوع تخمینــی حجــم تولیــد پســته ایــران و آمریــکا )دو 
تولیدکننــده ای کــه در ســطح بیــن المللــی مهــم هســتند( امســال آمریــکا 
و ایــران حــدود پانصــد، ششــصد هــزار تــن پســته اســت، ایــن عــدد بــه 
نســبت طــول تاریــخ بیســت ســال گذشــته عــدد کمــی نیســت. بــا اینکــه 
ــرای جمــع پســته ای کــه در  تولیــد خــوب رشــد کــرده کشــش کافــی ب
ــود دارد. ــده، وج ــد می ش ــته تولی ــده داش ــور فزاین ــکا به ط ــران و آمری ای

بــرای اینکــه جــواب دقیق تــری بــه ســوال خاص تــان بدهــم، بــا 
ــدل  ــد و م ــی باش ــا رقابت ــل م ــکا مث ــته آمری ــاختار پس ــه س ــرض اینک ف
ــال  ــج س ــی پن ــن االن ط ــم، همی ــار بگذاری ــکا را کن ــذاری آمری قیمت گ
ــور  ــد این ط ــن، می توانی ــده؟! بنابرای ــته مان ــدر پس ــًا چق ــته جمع گذش
قیمت گــذاری کنیــد کــه متوســط قیمتــی کــه پســته در چهــار، پنــج ســال 
ــزی  ــرش چی ــًا آخ ــون باطن ــت، چ ــی اس ــت معقول ــته قیم ــته داش گذش

نمی مانــد.

ــته از  ــای پس ــان تقاض ــم منظورم ــا را می کنی ــث تقاض ــی بح  وقت
ســوی واردکننــده اســت؟

 شــما توجــه بکنیــد پســته ایرانــی فلــه از ایــران صــادر می شــود و شــکل 
ــه زده  ــی ک ــی از حرف های ــاف خیل ــادرات آن برخ ــرای ص ــری ب دیگ
مــی شــود، تقریبــًا قابــل تصــور نیســت. ایــن داســتان کــه از ایــران پســته 
بــه صــورت برنــد صــادر شــود از لحــاظ تجــاری شــدنی نیســت؛ خــواب 
و خیــال اســت. خیلــی شــفاف بگویــم، اگــر شــما بــه الگــوی صــادرات 
ــران در  ــد، از لحــاظ حجمــی، صــادرات پســته ای ــگاه کنی ــران ن پســته ای
ســه مــاه اول کــه معمــوالً حجــم زیــادی از صــادرات پســته را تشــکیل 
می دهــد، بزرگ تریــن بــازارش چیــن اســت. بنابرایــن، تــا جایــی کــه بــه 
قیمت گــذاری پســته ایــران در اول محصــول برگــردد، بــا اختــاف زیــاد، 
ــه  ــران، رابط ــته ای ــت پس ــن قیم ــذار در تعیی ــر تأثیرگ ــن پارامت بزرگ تری
عرضــه و تقاضایــی بیــن بــازار پســته ایــران و بــازار پســته چیــن اســت. 
هیــچ پارامتــری بــه انــدازه ایــن مــورد روی قیمت گــذاری اول ســال پســته 
در ایــران اثــر نمی گــذارد. البتــه یــک یــادآوری دیگــر بــه شــما بکنــم، بــر 
خــاف پســته آمریــکا کــه اساســًا یــک نــوع پســته دارد، در پســته ایــران 
ــی  ــی متنوع ــای خیل ــود دارد، کیفیت ه ــف وج ــای مختل ــون واریته ه چ
موجــود اســت و از لحــاظ انــدازه خیلــی متفــاوت هســتند، ُخــب بــازار 
چیــن بــازار عمــده همــه ایــن کاالهــا نیســت و اساســًا پســته فندقــی کــه 
هنــوز از لحــاظ تولیــد اصلی تریــن پســته ایــران تلقــی می شــود، اســت. 

 اگــر باغــدار ایرانــی حســاب کنــد کــه قیمت پســته اُنــس 21-25 
آمریکایــی 9.7 دالر اســت و قیمــت دالر را در ایــن قیمــت ضــرب 
ــس، قیمــت پســته فندقــی 32-30 را اســتخراج  ــا کســر اُن کنــد و ب

کنــد، ایــن محاســبه غلــط اســت؟
ــم  ــا تصمی ــد ی ــر می کن ــرض فک ــن ف ــا ای ــروز دارد ب ــه ام ــس ک ــر ک ه
ــه  می گیــرد، انشــاهلل کــه موفــق باشــد! از دیــد مــن، بلــه غلــط اســت، ب
همــان دالیلــی کــه قبــًا جــواب دادم. یکپارچگــی بــازار جهانــی کامــًا 
ــه اینکــه  ــاره می گویــم، ن در ســال های گذشــته بهــم خــورده اســت. دوب

ی
گان

زر
با

23



43
ره 

ما
 ش

- 1
39

8 
اه

ی م
- د

م 
هار

ل چ
سا

ایــن دو قیمــت روی هــم اثــر ندارنــد، ولــی بــه هیــچ وجــه ایــن رابطــه 
بــه صــورت فرمولــی و مســتقل نیســت.

 پس قیمت پسته ما را  عرضه و تقاضا تعیین می کند.
ــرآوری و  ــد، ف ــای تولی ــه واحده ــر اینک ــه خاط ــه. ب ــا، بل ــورد م در م
ــش از اینکــه قیمــت پســته  ــا بی ــورد م ــا خــرد هســتند. در م تجــاری م
آمریــکا بــه خــودی خــود تعییــن کننــده باشــد، عرضــه و تقاضــا اســت 

ــد. ــن می کن ــت را تعیی ــه قیم ک
ــا  ــال م ــم؛ پارس ــادآوری می کن ــض اش را ی ــال نق ــداً مث ــاره عم ــن دوب م
محصــول احمدآقایــی ســایز ریزتــر بــه نســبت پســته آمریکایــی را بــاالی 
قیمــت آمریکایــی در بــازار هنــد فروختیــم؛ یعنــی حالــت نقــض اش هــم 
ــی  ــه صــورت فرمول ــود قیمــت پســته مــا ب درســت اســت. اگــر قــرار ب
از پســته آمریکایــی بیایــد، باطنــًا می بایســت احمدآقایــی 30-28 مــان را 

پارســال زیــر قیمــت آمریکایــی در هنــد فروختــه باشــیم. 

ــرای  ــد ب ــی می دانی ــر را منطق ــای پایین ت ــما قیمت ه ــی ش  یعن
ــران؟ قیمــت پســته ای

ــی  ــد موقع ــد توجــه کنی ــه بای ــن اســت ک ــم همی ــن حرف ــًا. م ــه لزوم  ن
می گوییــم پســته ایــران، اساســًا یــک نــوع پســته نیســت و بــازار 

ــت. ــه نیس یکپارچ

 امــا بــازار هنــد یــک بــازار خــاص اســت کــه توانســتید باالتــر 
بفروشــید.

خیــر! خاورمیانــه خــاص نیســت؟! مــا در خاورمیانــه هــم بــاالی قیمــت 
پســته آمریکایــی فروختیــم. واقعــًا چینی هــا پارســال کــم پســته از ایــران 
ــرد،  ــت ک ــای دالری اف ــه قیمت ه ــال ک ــر س ــا آخ ــل ت ــد، حداق خریدن
ــود و  ــل نب ــا دلی ــن تنه ــه ای ــی اســت. البت ــازار قیمت ــک ب ــن ی چــون چی
ــه  ــی ک ــی از دالیل ــی یک ــم دارد، ول ــتری ه ــای بیش ــتان پیچیدگی ه داس
اصــًا پســته ایرانــی فــروش نرفــت ایــن بــود کــه آنجــا رقابــت قیمتــی 
ــت  ــد و نتوانس ــت کن ــت رقاب ــی نمی توانس ــته ایران ــًا پس ــود؛ طبیعت ب
ــور نیســتند. ــه االن این ط ــای پســته ک ــه بازاره ــی هم ــرود، ول ــروش ب ف

ــه  ــی ک ــم و اســاس جواب ــن بحــث را خاصــه کن ــن بخواهــم ای اگــر م
ســعی کــردم در ایــن مــورد بــه شــما منتقــل کنــم ایــن اســت کــه بازارهــا 
ــن  ــل هســتند و ای ــر از قب ــل هســتند، پســته ها مختلف ت ــر از قب متفاوت ت
ــن دو  ــه، ای ــت. بل ــاده نیس ــی س ــه فرمول ــک رابط ــه ی ــه به هیچ وج رابط
پســته )ایرانــی و آمریکایــی( و ایــن دو بــازار روی هــم اثــر دارنــد، ولــی 
به هیچ وجــه ایــن اثرگــذاری یــک اثرگــذاری خطــی یــا فرمولــی نیســت.

 اوج قیمتــی کــه فندقــی 32-30 در طــول ایــن چند ســال گذشــته 
رســیده چقــدر بوده اســت؟

ــد،  ــاز کردن ــاال ب ــر عــادی قیمــت را ب همــان ســالی کــه آمریکایی هــا غی
آن ســال پیــک قیمتــی فندقــی رســید.

 دارید دالری حساب می کنید؟
ــم،  ــرف نمی زن ــته ح ــی پس ــت ریال ــه قیم ــع ب ــًا راج ــن اص ــخصًا م ش

ــت. ــی اس ــه بی معن ــرای اینک ب

 اما تصور باغدارها روی قیمت ریالی تنظیم شده است.
ببینیــد! ایــن اشــتباه اســت. فــرق نمی کنــد مــا باغــدار باشــیم یــا 
ــال های  ــه در س ــتیم ک ــرف هس ــی ط ــک کاالی ــا ی ــا ب ــده، م صادرکنن
مختلــف قطعــًا بیــش از دو ســوم یــا شــاید 75 تــا 90 درصــد از آن صــادر 
ــدان،  ــته خن ــم از پس ــته اع ــذاری پس ــوز قیمت گ ــًا هن ــود. عمدت می ش
دهــن بســت، آب خنــدان، بــه اســتثنای مغــز ســبز، در بازارهــای مختلــف 
ــدم  ــرژی و گن ــل ان ــر، مث ــای دیگ ــی از کااله ــل خیل ــه دالر اســت. مث ب
ــه دالر  ــًا ب ــود، باطن ــه می ش ــا معامل ــه در اروپ ــته ای ک ــده پس ــوز عم هن
معاملــه می شــود. ممکــن اســت بــه دالیــل بانکــی یــا بــه دالیــل دیگــر 
ــه  ــده یــک حجــم کمــی را ب ــا صادرکنن ــورو باشــد و دوت ــه ی ــرارداد ب ق
یــورو بفروشــند. شــما اگــر قیمت گــذاری پســته آمریــکا را نــگاه کنیــد در 
اروپــا ایــن بــه یــورو نیســت، بــه دالر اســت. پســته در روســیه بــه دالر 
اســت، در چیــن بــه دالر اســت، در هنــد هــم بــه دالر اســت، مــا هــم کــه 
ــال  ــط ری ــت و توس ــه دالر اس ــت ب ــی اس ــته مان صادرات ــد پس 90 درص

ــود. ــاب می ش ــویه حس تس

ــته  ــت پس ــه در صنع ــرا هم ــم، چ ــما بکن ــوال را از ش ــن س ــن ای االن م
اینقــدر بــه نــرخ دالر حساســند؟! اگــر قیمــت پســته ریالــی اســت، چــرا 
ــا  ــر ت ــه تاج ــدار و ن ــه باغ ــد؟! ن ــرخ دالر دارن ــه ن ــدر کار ب ــت اینق مل
لحظــه ای کــه قیمــت دالر را نداننــد، باطنــًا نمی تواننــد تصمیــم بگیرنــد، 
ــی  ــی داخل ــه دالر اســت؛ ده درصــدش ریال ــن قیمت گــذاری ب چــون ای
اســت و 90 درصــدش بــه دالر اســت. بنابرایــن، می توانــم بــه صراحــت 
ــران  ــوز عــده ای در ای ــم یکــی از اشــتباهاتی کــه ممکــن اســت هن بگوی
ــی در  ــت را ریال ــه قیم ــت ک ــن اس ــوند ای ــرر ش ــد و متض ــام دهن انج
ــت دالر  ــوید و قیم ــد ش ــواب بلن ــح از خ ــردا صب ــر ف ــد. اگ ــر بگیرن نظ
ــی پســته  ــان، قیمــت داخل ــی شــده باشــد 5 هــزار توم ــده ایران صادرکنن
ــر  ــه ه ــبت ب ــت، نس ــی اس ــب طبیع ــد؟ ُخ ــش می افت ــی برای ــه اتفاق چ
ــوده بیــش از نصــف کــم می شــود. اگــر قیمــت دالر  ــروز ب چــه کــه دی
دو برابــر شــود چــه اتفاقــی می افتــد؟ ایــن اتفــاق چنــد بــار افتــاده، بــه 
همــان نســبت خــودش را تنظیــم می کنــد. شــما می توانیــد تصــور کنیــد 

 بــه خاطــر اینکــه واحدهــای تولیــد، فــرآوری و 
تجــاری مــا خــرد هســتند. در مــورد مــا بیــش 
ــود  ــودی خ ــه خ ــکا ب ــته آمری ــت پس ــه قیم از اینک
ــه  ــت ک ــا اس ــه و تقاض ــد، عرض ــده باش ــن کنن تعیی

می کنــد. تعییــن  را  قیمــت 
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ــا متوســط  ــران مســاوی اســت ب ــی در ای ــذاری پســته ریال ــه قیمت گ ک
ــه دالر  ــی ب ــای بین الملل ــام بازاره ــواع و اقس ــته در ان ــذاری پس قیمت گ
ــرآوری، ضــرب در  ــا و حاشــیه ســود کار صــادرات- ف ــای هزینه ه منه
نــرخ ارز. اگــر بــه قیمــت ریالــی پســته صرفــًا بــه عنــوان چیــزی جــز 
یــک ابــزار بــرای تســویه حســاب نــگاه شــود، خــدا رحــم کنــد بــه هــر 
ــا مــن راهــی دارم  ــه، چــون آی ــم گرفت ــر آن اســاس تصمی کســی کــه ب
بدانــم یــا شــما راهــی داریــد بدانیــد کــه دالر فــردا پنــج هــزار تومــان 
اســت یــا پانــزده هــزار تومــان اســت؟! هــر تصمیمــی کــه بگیریــم بــر 
اســاس دالر امــروز، ارزشــش تــا امــروز اســت، ارزشــش تــا فــردا صبــح 

نیســت.

ــی پســته  ــبه قیمــت ریال ــه شــما در محاس ــی ک  یکــی از عوامل
ــن  ــان ای ــا تصورش ــت. خیلی ه ــود اس ــیه س ــد، حاش ــاظ کردی لح
ــاد اســت و حتــی یــک جایــی  اســت کــه ســود تاجــر خیلــی زی

ــد. ــته را ارزان می خرن ــد و پس ــدار را می خورن ــق باغ ح
ــتباه  ــن اش ــی ای ــده ای از تجــار ایران ــی ع ــم! حت ــان را راحــت کن خیالت
ــی را  ــر ایران ــا غی ــی ی ــته ایران ــک پس ــت ی ــد قیم ــد! می رون را می کنن
در ســوپرمارکت ها نــگاه می کننــد و می گوینــد چــرا مــا پســته را 
ــت  ــًا قیم ــح دادم، اص ــما توضی ــه ش ــن ب ــیم؟! م ــوری می فروش اینج
پســته در ســطح مصرف کننــده نهایــی کامــًا بــا قیمــت پســته بــه عنــوان 
ــث  ــن بح ــم وارد ای ــر می خواهی ــت. اگ ــاط اس ــه بی ارتب ــک کاالی فل ی
ــم. ــح ده ــم توضی ــن می توان ــودش را دارد و م ــتان های خ ــویم داس ش

 بــه نظــرم بحــث قیمــت، هــم قیمــت ریالــی و هــم دالری خیلــی 
ــتند.  مهم هس

ــای  ــر از بحث ه ــی پیچیده ت ــث حت ــن بح ــت. ای ــی نیس ــز ثابت ــن چی ای
قبلــی خواهــد بــود.

صحبــت بازارهــای مختلــف را کردیــم. اوالً، حاشــیه ســود در کارهــای 
ــازار  ــت، ب ــت نیس ــف ثاب ــای مختل ــت، در بازاره ــت نیس ــف ثاب مختل
چینــی کــه حجــم دارد، حاشــیه ســود در آن خیلــی کمتــر از بازارهــای 
دیگــر اســت. شــما نمی توانیــد انتظــار داشــته باشــید کســی کــه مــی رود 
مثــًا کاالهــای توچیــن لوکــس بــرای آجیــل فــروش در تهــران یــا بــرای 
بــازار خاورمیانــه و ایــن جاهــا درســت می کنــد بــا کســی کــه دارد جنس 
می خــرد، آشــغال هــم قاطــی اش می کنــد و در چیــن می فروشــد، 
ــوم اســت  ــد، اصــًا معل ــان را حســاب کنن ــیه سودش ــک جــور حاش ی
ــرا  ــم چ ــح ده ــه توضی ــد ک ــم الزم باش ــر نکن ــت، فک ــدنی نیس ــه ش ک
ــود را  ــیه س ــت حاش ــم صحب ــر بخواهی ــن، اگ ــت. بنابرای ــدنی نیس ش
بکنیــم بایــد وزنــی بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم و ببینیــم مقــدار چقــدر 

ــا چــه ماهیتــی و در چــه  ــران دارد ب ــه بعــد اینکــه پســته ای اســت، نکت
ــازار  ــد ببینیــم حاشــیه ســود نســبی آن ب ــازاری فــروش مــی رود و بای ب
ــه طــور  ــه ایــن نتیجــه برســیم کــه اصــًا ب ــم ب ــا بتوانی چقــدر اســت ت
ــود وضــع اش  ــیه س ــی از لحــاظ حاش ــده ایران متوســط تاجــر صادرکنن
چیســت. ایــن مطلبــی کــه بــه شــما گفتــم دوبــاره یــک پیچیدگی هــای 
دیگــری هــم دارد. شــکل فــرآوری کــه همــه می کننــد، مگــر در پســته 
یکنواخــت اســت؟ مگــر هزینه هــای مالی شــان یکنواخــت اســت؟ 

ــت؟  ــت اس ــان یکنواخ ــری- عملیاتی ش ــای کارگ ــر هزینه ه مگ

ــا  ــرد و آنج ــا می خ ــته را از اینج ــر، پس ــود تاج ــه می ش  گفت
ــای  ــد هزینه ه ــما می فرمایی ــرد. ش ــادی می ب ــود زی ــد و س می فروش
ــود دارد و  ــرد وج ــته را می خ ــر پس ــه تاج ــس از اینک ــددی پ متع

هــر بــازار حکمــی دارد؟
ــی  ــن مدرک ــم م ــن ه ــرای ای ــم و ب ــخصی می کن ــای ش ــک ادع ــن ی م
ــفاف  ــر ش ــران غی ــز در ای ــه چی ــه هم ــد ک ــاورم. می دانی ــم بی نمی توان
اســت، ولــی می توانــم یــک ادعــای خیلــی شــفافی بکنــم. کل صنعــت 
ــش از 95  ــی بی ــدون گمانه زن ــد، ب ــم بریزی ــر روی ه ــران را اگ پســته ای
ــور  ــه ط ــران، ب ــته ای ــی پس ــده کاالی صادرات ــام ش ــت تم ــد قیم درص
ــد  ــه ببینی ــرای اینک ــط ب ــه اســت. فق ــاده اولی ــد م متوســط قیمــت خری
چقــدر ایــن بحــث در طــول ایــن ســال ها کــج رفتــه اســت. می توانیــد 
ــه تنهــا  ــی ن ــه طــور متوســط باغــدار ایران ــد کــه ب این طــور تصــور کنی
عمــده منافــع دارد گیــرش می آیــد، بلکــه بیــش از 95 درصــد، بــه طــور 
متوســط قیمــت پســته ای کــه دارد از ایــران صــادر می شــود را همیــن االن 
می گیــرد. اگــر عــدد مــن پــرت اســت بگوییــد 92 درصــد، بگوییــد 90 
درصــد. ایــن را گفتــم بــرای اینکــه فقــط یــک حســی داشــته باشــید کــه 

چقــدر ایــن بحــث در جامعــه خــارج از واقعیــات اســت. 
ــش از 90  ــی بی ــده خیل ــه صادرکنن ــت ک ــن اس ــم ای ــًا ادعای ــن قطع م
ــی  ــروز صادرکنندگان ــردازد. ام ــته را می پ ــی پس ــت صادرات ــد قیم درص
ــو  ــک کیل ــان روی ی ــزار توم ــور متوســط دو ه ــه ط ــه ب وجــود دارد ک
ــه  ــازی، هزین ــه پاکس ــد، هزین ــه تولی ــد؛ هزین ــه می کن ــش هزین کاالی
ــده ای  ــه صادرکنن ــا. البت ــام هزینه ه ــواع و اقس ــات و ان ــروش ضایع ف
ــن  ــد. م ــه می کن ــان هزین ــروز دویســت توم ــن ام ــه همی ــم هســت ک ه
ــن  ــی اساســًا ای ــن بحــث نمی خواهــم بشــوم، ول وارد پیچیدگی هــای ای
ــد، یــک کــم اشــتباه نیســت، خیلــی  اســتنباط کــه برخــی از افــراد دارن

اشــتباه اســت.
اگــر شــما فــرض بگیریــد کــه کشــاورز هســتید و امــروز رفتیــد پســته تان 
را مــدت و ریالــی فروختیــد و اتفاقــًا تــا زمانــی کــه پولتــان را وصــول 
کردیــد دالر ســه یــا دو برابــر شــده بــود، چــه حســی بــه شــما دســت 
می دهــد؟! در آن لحظــه ای کــه شــما داریــد پولتــان را وصــول می کنیــد، 
ممکــن اســت قیمــت ریالــی پســته نســبت بــه ســه مــاه قبــل کــه شــما 
ــن  ــه ای ــت ک ــا اس ــد، آنج ــده باش ــر ش ــد دو براب ــته تان را فروختی پس
ــی  ــه بای ــر چ ــن تاج ــه ای وای ای ــد ک ــما دســت می ده ــه ش حــس ب

ســر مــن آورده اســت.

 یعنــی در واقــع ایــن اتفــاق باعــث شــده کــه ذهنیــت این طــور 
. د شو

بــه خاطــر نوســانات ارزی کــه داریــم و بــه خاطــر نــگاه کامــًا اشــتباهی 
ــگاه  ــی ن ــران ریال ــه پســته در ای ــی داشــتند و ب کــه عــده ای در زمان های
ــی  ــته ریال ــارت پس ــد تج ــه 90 درص ــم ک ــر درک کنی ــد. اگ می کردن

کل صنعــت پســته ایــران را اگــر روی هــم بریزیــد، 
قیمــت  درصــد   95 از  بیــش  گمانه زنــی  بــدون 
تمــام شــده کاالی صادراتــی پســته ایــران، بــه طــور 

ــه اســت.  ــاده اولی ــد م متوســط قیمــت خری
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ــدار  ــن، مق ــر م ــه نظ ــود. ب ــل می ش ــائل ح ــن مس ــی از ای ــت، خیل نیس
ــد. ــرون می آی ــا بی ــو تفاهم ه ــری س ــا از یکس ــن بحث ه ــادی از ای زی

 باغدارها نمی توانند دالر تحویل بگیرند؟
مطلــب  ایــن  نشــوم.  جزئیاتــش  وارد  االن  می دهــم  ترجیــح  مــن 
پیچیدگی هــای تجــاری دارد، پیچیدگی هــای مالــی- بانکــی خارجــی دارد. 
اگــر االن فقــط بــه تعــداد و نــوع قوانیــن داخــل ایــران ظــرف یــک ســال و 
نیــم گذشــته نــگاه کنیــد، اینکــه اصــًا چطــور مــا دالر را بــه ریــال تبدیــل 
کنیــم، هفتــه ای یک بــار یــک چیــز جدیــدی روی میــز اســت. شــما پــول 

ــد.  ــه باغــدار را فرامــوش کنی دادن ب

ــه  ــی ب ــت خیل ــردن قیم ــاال ب ــا ب ــا ب ــود آمریکایی ه ــه می ش  گفت
ــا  ــد چــه مــدت ب ــد؛ امــروز فکــر می کنی نفــع پســته ای ها کار کرده ان

قیمتــی کــه اعــام شــده اســت، فــروش ادامــه یابــد؟
مــا کــه نمی توانســتیم قیمت گــذاری بــه آن معنــا بکنیــم. اگــر چنــد ســال 
را ببینیــم، نــه یــک ســال خــاص را و رونــد افزایشــی قیمــت پســته را نــگاه 
کنیــم، اوالً ایــن قســمت اش از همــان موضــوع عرضــه و تقاضــای طوالنــی 
ــه  ــد، یعنــی این طــور نیســت کــه فقــط آمریکایی هــا راجــع ب مــدت می آی
ایــن موضــوع کاری کــرده باشــند، بلکــه مصــرف در ســطح دنیــا داشــته باال 
ــه  ــاً منجــر ب ــه و نتیجت ــاال نمی رفت ــه آن ســرعت ب ــم ب ــد ه ــه، تولی می رفت
ایــن شــده کــه قیمــت بــاال رفته اســت. نظــر شــخصی مــن ایــن اســت کــه 
آمریکایی هــا روی هــم رفتــه خــوب مدیریــت کردنــد، اشــتباهاتی داشــتند 
ــال  ــار س ــه، چه ــه س ــود ک ــدی ب ــر پون ــان قیمــت 5.5 دالر در ه ــه هم ک
پیــش اعــام کردنــد و زیــادی بــاال بــود. قیمــت 3.7 دال در پونــد، دو ســال 
ــن  ــم ای ــم، ه ــگاه کنی ــر در کل ن ــی اگ ــود. ول ــن ب ــادی پایی ــان زی پیش ش
ــم  ــم بگویی ــًا می توانی ــد و عم ــت کردن ــوب مدیری ــذاری را خ قیمت گ

بــازار مصرفــی دنیــا را دنبــال خودشــان کشــاندند.
نظــر شــخصی ام را بــه شــما بگویــم، بلــه بــه نظــر مــن آمریکایی هــا خیلــی 

بــه نفــع تولیدکننــده پســته، چــه در ایــران و چــه در آمریــکا کار کردنــد.

ــت  ــاس قیم ــر اس ــال ب ــول س ــت در ط ــما از قیم ــی ش  پیش بین
ــت؟  ــی چیس ــی فعل اعام

پیش بینــی قیمــت! مــن اول از شــما ســوال کنــم شــما بــرای مخاطبین تــان 
ــا کســانی  ــد ی ــوال می کنی ــد س ــد داری ــگاه می کنن ــه پســته ن ــی ب ــه ریال ک
کــه دالری بــه پســته نــگاه می کننــد؟! بــه کســانی کــه ریالــی دارنــد نــگاه 
می کننــد مــن یــک جــواب بیشــتر نــدارم؛ اصــًا پســته را فرامــوش کنیــد 
و برویــد آقــای رئیــس جمهــور و رئیــس بانــک مرکــزی را ببینیــد و بگویید 
ــرخ ارز  ــد اســت، ن ــرخ ارز چن ــاه دیگــر ن ــا شــش م ــد ت ــه شــما بگوین ب
واقعــی! مــن ایــن ارزهــای شــوخی کــه هــر روز یــک اســمی روی آن مــی 
گذارنــد را نمی گویــم! اگــر شــما توانســتید بدانیــد کــه نــرخ دالر شــش مــاه 
دیگــر چنــد اســت، شــاید آن موقــع بتوانیــد یــک حســی نســبت بــه قیمــت 

پســته ریالــی در آن مقطــع داشــته باشــید.
یــادآوری بکنــم، مــن اصــًا قیمــت ریالــی پســته را از کل جــواب می گذارم 

بیرون.
دو، ســه تــا مطلــب راجــع بــه رونــد قیمتــی پســته ایــران، نــه خــود قیمــت، 
ــن نیســت،  ــا م ــز بگــذارم؛ درســت و غلطــش ب ــم روی می ــن می توان را م
ــذارد. اوالً  ــر بگ ــئله اث ــن مس ــد روی ای ــر می توان ــاق دیگ ــا اتف چــون ده ت
مــا االن در یــک شــرایطی هســتیم کــه بــه دلیــل قوانیــن )قانــون، مقــررات، 
بخشــنامه، تحلیــل، انــواع چیزهایــی کــه از طــرف دولــت می آیــد( در یــک 

شــرایطی بــه ســر می بریــم کــه هنــوز تکلیــف خودمــان را بیــن خودمــان 
ــرون  ــه بی ــی ک ــائل تحریم ــر مس ــرف دیگ ــم، از ط ــان نمی دانی و دولت م
داریــم اعــم از بانکــی، اســنادی و حملــی هســتند؛ مشــتری مــن کــه تــا االن 
بــار را بیمــه می کــرده، محصــول امســال را نمی توانــد بیمــه کنــد، پــس اگــر 
ــا االن  ــود؛ ت ــا خــود مــا خواهــد ب ــد تمــام مســئولیت هایش ب اتفاقــی بیافت
این طــور نبــود. اگــر حجــم زیــادی محصــول در هــر لحظــه در خــارج از 

ــک ریســک بزرگــی می شــود. ــان ی ــران داشــته باشــید، االن برای ت ای

االن مســائل کامــًا غیــر پســته ای وجــود دارد کــه عمدتــاً هــم بــه همیــن 
مســائل تحریمی-اقتصــادی یــا همــان جــوی- قانونی- بخشــنامه ای داخلــی 
خودمــان برمی گــردد. امــروز کــه داریــم صحبــت می کنیــم، ممکــن 
ــا عرضــه و  ــر جمــع اینهــا روی هــم از خــود مســائل پســته ای ی اســت اث
تقاضایــی بزنــد جلــو. مــن یــک ســوال بپرســم، قطعــی بــه نظــر می آیدکــه 
ــی  ــی خیل ــت قیمت ــکان رقاب ــی ام ــته ایران ــی از کاالی پس ــک ردیف های ی
ــا  ــده کــه اینجــا نشســته ام ب ــد، اگــر مــِن صادرکنن ــکا دارن ــا آمری خــوب ب
ــا  ســرمایه خــودم بخواهــم کاال را بخــرم و اصطاحــاً بگــذارم روی آب ت
ایــن را بــه مشــتری بفروشــم، شــرکت های ایرانــی بــه دالر چقــدر ســرمایه 
ــا  ــران ب ــده ای ــن شــرکت های صادرکنن ــد، بزرگ تری ــگاه کنی ــد؟ اگــر ن دارن
یــک محدودیــت بزرگــی مواجــه می شــوند ســر اینکــه چقــدر خودشــان 

ــد. ــس کنن ــی را فاینان ــًا حجــم پســته صادرات ــد عم می توانن
از آن طــرف، بــا توجــه بــه جمــع مســائل بیرونــی کــه وجــود دارد و بعضــی 
مســائل اعتبــاری کــه متأســفانه بایــد بگویــم وجــود دارد بیــن صنعت پســته 
مــا و مشــتری ها در بازارهــای هــدف، آیــا مشــتری خارجــی حاضــر اســت 
در ایــن شــرایط بیایــد و فاینانــس کنــد پســته ای را کــه هنــوز از درب ایــران 

بیــرون نرفتــه یــا هنــوز بــه آن نرســیده؟!
ــن  ــه ای ــا ک ــی م ــته فندق ــد پس ــرض بگیری ــم! ف ــوال کن ــما س ــن از ش  م
اواخــر، یــک هفتــه گذشــته، حــدود هشــت دالر بــوده، مــن االن چــه طــور 
ــی از  ــتری در یک ــک مش ــا ی ــته را ب ــن پس ــن از ای ــت ت ــم دویس می توان

ــه  ــر پســته ای وجــود دارد ک ــاًل غی االن مســائل کام
عمدتــًا هــم بــه همیــن مســائل تحریمی-اقتصــادی 
یــا همــان جــوی- قانونی- بخشــنامه ای داخلــی 

خودمــان برمی گــردد.
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ــتنباط  ــن، یکــی از اس ــه نظــر م ــم؟ ب ــس کن ــم و فاینان ــه کن ــا معامل بازاره
هایــی کــه می شــود کــرد و ربطــی هــم مســتقیماً بــه قیمــت پســته نــدارد، 
ایــن اســت کــه بــه دلیــل اینکــه جمــع مســائل غیــر پســته ای کــه روی میــز 
اســت ســنگینی می کنــد، ممکــن اســت پتانســیل قیمتــی عرضــه و تقاضــا 
از روی میــز بــرود کنــار. ممکــن اســت اگــر پســته مــا در شــرایطی بــود کــه 
می شــد بــا ســرعت و بــا حجــم رویــش کار کــرد، پتانســیل قیمتــی بهتــری 
ــم و  ــه دلیــل مســائلی کــه گفت ــد ب ــن پســته نتوان ــی اگــر ای ــد، ول ــدا کن پی
ربــط مســتقیمی هــم بــه پســته نــدارد، صــادر نشــود، پســته مــا هشــت دالر 
باشــد، یــا هشــت و نیــم دالر باشــد، یــا هفــت و نیــم دالر باشــد، چــه فرقی 

ــذرد،  ــاری می گ ــال تج ــاه اول س ــه م ــد! س می کن
ــاه  ــه م ــم و س ــت می دهی ــم را از دس ــای پرحج ــادی از بازاره ــدار زی مق

دیگــر نشســته ایم روی پســته مان.

حتــی در دوره هــای قبلــی کــه تحریم هــا حــاد می شــد هــم یــادم نمی آیــد 
ــی  ــی و بیرون ــائل داخل ــع مس ــروز، جم ــدازه ام ــه ان ــدر، ب ــا اینق ــه م ک
داشته باشــیم. عمومــاً در دوره هــای قبــل مــا مســائل بیرونــی بیشــتر داشــتیم 
تــا مســائل داخلــی. متأســفانه بایــد بگویــم این دفعــه مخلــوط دو تــا روی 
میــز اســت و جمــع ایــن دو تــا حداقــل حــس شــخص مــن در ایــن لحظــه 
ایــن اســت کــه خیلــی بیشــتر ســنگینی می کنــد تــا مســائل مربــوط بــه عــدد 

و رقــم تولیــد و تقاضــا کــه بــه خــود پســته مربــوط اســت. 
بایــد یــک مــاه بگــذرد تــا ببینیــم چقــدر پســته صــادر می شــود. بــه نظــر 
ــت،  ــتر اس ــی بیش ــت االن خیل ــود قیم ــش از خ ــوع اهمیت ــن موض ــن ای م
ــه نظــر  ــرود. ب ــاال ب ــران ب ــد در ای ــی می توان ــه راحت چــون خــود قیمــت ب
مــن، یکــی از پارامترهــای مهمــی کــه جهــت ایــن را تعییــن می کنــد ایــن 
ــردم، صــادر  ــت ک ــه صحب ــا جمــع مســائلی ک ــدر پســته ب ــه چق اســت ک
ــر  ــن مســئله حســی داشــته باشــد بهت ــه ای می شــود. اگــر کســی نســبت ب
می توانــد راجــع بــه رونــد قیمتــی پســته ایــران قضــاوت کنــد. ایــن یکــی از 
آن جاهایــی اســت کــه االن ممکــن اســت یــک جورایــی اثــر رابطــه قیمتــی 

بیــن پســته ایرانــی و آمریکایــی زیــر ســوال بــرود. 
پســته آمریکایــی گــران باشــد یــا ارزان، شــما فــرض بگیرید یــک خریداری 
هســتید کــه بــه دلیــل سیســتم فــروش خودتــان احتیــاج بــه یــک قــرارداد 
پنــج هــزار تنــی داریــد. قیمــت پســته ایرانــی اصــًا االن باشــد پنــج دالر، آیا 
شــما می توانیــد چنیــن قــراردادی از ایــران تهیــه کنیــد؟ قیمــت پســته ایرانی 
حتــی اگــر پنــج دالر هــم باشــد، شــما مجبوریــد برویــد همــان پســته نُــه 
دالری آمریکایــی را بخریــد، انتخابــی نداریــد. چیــزی کــه شــما می خواهیــد 
ــدارد؛  ــی اش وجــود ن ــادل ایران ــر حجــم پســته اســت، مع ــرارداد پ ــک ق ی
قیمــت پســته ایرانــی هــر چــه می خواهــد باشــد، قیمــت پســته آمریکایــی 
هــر چــه می خواهــد باشــد. ایــن اتفــاق را فقــط جهــت یــادآوری بگویــم، 
پارســال بــه خاطــر جنــگ تجــاری بیــن آمریــکا و چیــن و بــاال رفتــن تعرفه 

ــرای  ــن ب ــادی از ســمت چی ــود انتظــار زی ــران کــم ب ــا اینکــه پســته ای و ب
خریــد پســته ایــران وجــود داشــت، امــا متأســفانه اصــًا ایــن اتفــاق نیافتــاد. 
یکــی از دالیــل اصلــی هــم کــه ایــن اتفــاق نیافتــاد بــه قیمــت و نبــود پســته 
ــود کــه مــا نمــی  ــدازه مهــم ایــن ب ــه همــان ان ــی ب ــران برمی گشــت، ول ای
توانســتیم حجــم کار کنیــم؛ اگــر مــن در هنــگ کنــگ نشســته بــودم و یــک 
ــر  ــاز داشــتم، می توانســتم زی قــرارداد پنــج هــزار تنــی پســته آمریکایــی نی
کاغــذی را امضــا کنــم، شــرکتم را هــم مؤسســات اعتبــار ســنجی بســنجند، 
لزومــاً حتــی پــول نقــد زیــادی هــم بــرای ایــن قــرارداد نمی خواســتم. در 
مقابــل، اگــر می خواســتم از ایــران پســته بخــرم، ســر تحویل گیــری پنجــاه 
ــه  ــرم! اگــر خــود مــن ب ــاال و پاییــن بپ ــار ب تــن اش می بایســت شــصت ب
جــای اینکــه االن در کرمــان نشســته ام در هامبــورگ نشســته بــودم چطــور 
می توانســتم بــه صــورت امــن بــا یکســری از تجــار ایرانــی قــرارداد ببنــدم 

و کاال تحویــل بگیــرم؟!
ــان پســته  ــد در اول ســال چن ــن حجــم رفتن ــل چینی هــا در ای ــه چــه دلی ب
ــازاد  ــد م ــوز دارن ــن امــروز هن ــا همی ــد کــه ت ــراردادی خریدن ــی ق آمریکای
ــا  ــه چینی ه ــا اینک ــرا االن ب ــند؟ چ ــان را می فروش ــای پارسالی ش خریده
امســال ســال نوشــان خیلــی جلــو هســت، بــرای خریــد فشــار زیــادی هنوز 

ــد؟ ــران نیاورده ان ــه پســته ای ب

ــد  ــه می توانن ــد و ن ــم ببندن ــرارداد حجی ــد ق ــه می توانن ــون ن  چ
ــد! ریســک کنن

قیمــت تنهــا یــک بحــث اســت؛ در شــرایط فعلــی امــکان تجــارت، امــکان 
ــه دیگــری اســت. طــوری کــه مــن  تعهــد ایجــاد کــردن کامــًا یــک مقول
ــه می شــود. ــم گرفت ــی دارد دســت ک ــش خیل ــب اهمیت ــن مطل ــم ای می بین

 قبــًا گفتــه بودیــد کــه مــا حجــم نمــی توانیــم کار کنیــم، چــون 
ــد. ــرمایه گذاری ندارن ــوان س ــدر ت ــی اینق ــار ایران تج

ــی  ــائل تحریم ــت. مس ــردش اس ــرمایه در گ ــت، س ــرمایه گذاری نیس س
ــا  ــی در آنه ــچ ثبات ــان هی ــی- بانکی م ــه شــده، کانال هــای مال ــی اضاف بیرون
نیســت. یــک روز یــک کاری می شــود کــرد، هفتــه بعــد همــان کاری کــه 

ــم! ــم بکنی ــم را نمی توانی ــش می کردی ــه پی ــتیم هفت داش

 یعنــی اگــر امــروز یــک ســاختاری مثــل شــرکت تعاونــی پســته پیدا 
شــود کــه بتوانــد حجــم کار کنــد بــاز هــم مســئله حــل نمی شــود؟

همــه مســائل مــا کــه بــه ایــن داســتان ســایزمان برنمی گــردد. آن مســائلی 
کــه بــه ســایز اســت و بــه خــرد بــودن صنعــت مــا برمی گــردد اگــر بتوانیــم 
ــم، در  ــوال را بکن ــن س ــن ای ــاال م ــود. ح ــر می ش ــع بهت ــم، وض ــل کنی ح
ــتری  ــی بیش ــت مال ــد خاقی ــزرگ می توانن ــرکت های ب ــی، ش ــرایط فعل ش
ــم،  ــران را می گوی ــارج از ای ــک؟! خ ــرکت های کوچ ــا ش ــد ی ــان دهن نش
شــما اگــر در هــر لحظــه یــک کانتینــر یــا دو کانتینــر روی آب داشــته باشــید 
ــا اگــر در یــک  ــد ی ــد مدیریــت کنی ــی بیمــه و ..... را می توانی مســائل امنیت

لحظــه پنجــاه کانتینــر داشــته باشــید؟!
ــاختاری دارد.  ــائل س ــری مس ــا یکس ــت م ــه صنع ــت ک ــی اس ــن آنجای ای
ــاً در  ــتیم. قطع ــب هس ــا عق ــی از اینه ــه در بعض ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
بعضــی از اینهــا یــک پیشــرفت هایی هــم می توانیــم بکنیــم و حتــی 
ــک پیشــرفت هایی  ــج، شــش ســال گذشــته ی ــه در پن ــم ک ــم بگوی می توان
شــده، ولــی امــروز یــک مســائلی کامــًا منفــک از پســته داریــم کــه هــر 
تغییــری شــما در ســاختار صنعــت پســته ایجــاد بکنیــد، لزومــاً ایــن مســائل 

ــد. ــر نمی کن را بهت

ــی  ــرایط فعل ــت؛ در ش ــث اس ــک بح ــا ی ــت تنه قیم
کــردن  ایجــاد  تعهــد  امــکان  تجــارت،  امــکان 
ــه دیگــری اســت. طــوری کــه مــن  کامــاًل یــک مقول
دارد  خیلــی  اهمیتــش  مطلــب  ایــن  می بینــم 

دســت کــم گرفتــه می شــود.
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ــه صــورت  ــته ب ــازار پس ــام و ب ــه صــورت ع ــا ب ــی دنی ــای کنون بازاره
خــاص همــواره دچــار تغییــرات زیــادی می شــوند. ضــروری اســت کــه 
ــت  ــرات و وضعی ــن تغیی ــن پســته اطاعــات دقیقــی از ای تجــار و فعالی
ــازار را  ــه آن ب ــه ورود ب ــل ب ــا تمای ــتند ی ــال هس ــه در آن فع ــازاری ک ب
دارنــد، داشــته باشــند تــا بتواننــد خــود را بــا نیازهــای آن بــازار تطبیــق 
دهنــد و عملکردشــان را بهبــود ببخشــند. از آنجــا کــه رســالت انجمــن 
پســته ایــران ترویــج تجــارت پایــدار پســته ایــران اســت؛ در کمیســیون 
بازرگانــی بــرآن شــدیم کــه بســتری بــرای مطالعــه و شــناخت بازارهــای 
اصلــی پســته فراهــم کنیــم تــا اعضــای عاقمنــد در انجمــن بتواننــد از 
ــد،  اطاعــات تجــار و همــکاران توانمنــدی کــه در ایــن بازارهــا فعال ان

اســتفاده کننــد.
برنامه پنل تخصصی شناخت بازار هند

ــاه 1398،  ــد روز ســه شــنبه، 5 آذرم ــازار هن پنــل تخصصــی شــناخت ب
ــا  ــان، ب ــی کرم ــاق بازرگان ــماره دو ات ــالن ش ــر در س ــاعت 4 عص س
حضــور بهــرام آگاه از شــرکت آریــن میــان، ســیدضیا حســینی از 
شــرکت راشــا پســته، حســن صداقــت از شــرکت ُدرچیــن و محمدجــواد 
ــاط  ــق ارتب ــان برگــزار شــد. مهــدوی از طری مهــدوی از شــرکت کوهبن
آنایــن )تمــاس ویدیویــی بــا اســکایپ( در جلســه حضــور داشــت. 17 
ــام و شــرکت  ــت ن ــن دوره تخصصــی ثب ــر از اعضــای انجمــن در ای نف
کردنــد. ابتــدای جلســه حامــد رمضانــی رئیــس کمیتــه بازرگانــی بعــد از 
خوش آمدگویــی بــه معرفــی انجمــن پرداخــت و هــدف از برگــزاری ایــن 
دوره را شــرح داد. ســپس ســحر نخعــی دبیــر کمیتــه بازرگانــی نمــودار 
ــه داد. در  ــد ارائ ــه هن ــکا ب ــران و آمری ــادرات ای ــد ص ــه ای رون مقایس
ادامــه، هــر یــک از ســخنرانان 15 دقیقــه فرصــت داشــتند تــا مقدمــه ای 

از توضیحــات اصلــی خــود راجــع بــه بــازار هنــد را ارائــه دهنــد. بخــش 
ــه دو ســاعت  ــاز شــد ک ــو رأس ســاعت 5 عصــر آغ ــل گفت و گ اول پن
بــه طــول انجامیــد و بعــد از اســتراحتی کوتــاه بحث هــا ادامــه پیــدا کــرد 
ــن  ــورد ای ــه بازخ ــه ب ــان جلس ــید. پای ــدی رس ــه جمع بن ــت ب و در نهای
پنــل اختصــاص داشــت کــه یکایــک اعضــای حاضــر در دوره نظــرات 

خــود را ارئــه دادنــد. 
ــی  ــی بررس ــن دوره تخصص ــه در ای ــو ک ــی گفت و گ ــای اصل  محوره

ــد: ــرار بودن ــن ق شــدند از ای
•  ویژگی های پسته مورد درخواست بازار هند

•  وضعیت بازار مغز پسته در هند
•  ویژگی مشتریان هندی پسته ایران

•  تغییرات ساختار کانال های فروش و توزیع پسته در هند
•  بخشبندی ها و الگوهای مصرف در بازار هند

•  وضعیت تعرفه های گمرکی و کنترل کیفی در بازار هند
•  وضعیت عرضه پسته ایران و آمریکا و اثر آن بر بازار هند 

•  موانع بانکی- ارزی بر سر راه تجار ایرانی
ــی  ــت صنعت ــل مزی ــران در مقاب ــته ای ــی پس ــت کیف ــر مزی ــه اث •  مقایس

ــد  ــکا در هن ــته آمری ــودن عرضــه پس ب
ــد(  ــل هن ــی-اقتصادی داخ ــرات سیاس ــته ای )تغیی ــر پس ــائل غی •  مس

ــته  ــارت پس ــر تج ــذار ب اثرگ
•  تهدیدها علیه پسته ایران در بازار هند

برگزاری پنل تخصصی شناخت بازار هند توسط انجمن پسته ایران

بازار پسته هند زیر ذره بین

دبیرخانه انجمن پسته ایران 

 
 

 در این دوره تخصصی بررسی شدند از این قرار بودند: که گوومحورهای اصلی گفت

  هند درخواست بازارویژگی پسته مورد 
  مغز پسته در هندوضعیت بازار 
 ویژگی مشتریان هندی پسته ایران 
 های فروش و توزیع پسته در هندتغییرات ساختار کانال 
 ها و الگوهای مصرف در بازار هندبخشبندی 
 و کنترل کیفی در بازار هند ی گمرکیوضعیت تعرفه ها 
  وضعیت عرضه پسته ایران و آمریکا و اثر آن بر بازار هند 
 بر سر راه تجار ایرانیارزی  -موانع بانکی 
  مقایسه اثر مزیت کیفی پسته ایران در مقابل مزیت صنعتی بودن عرضه پسته آمریکا در هند 
 اقتصادی داخل هند( اثرگذار بر تجارت پسته -ای با منشا هندی )تغییرات سیاسیمسائل غیر پسته 
 تهدیدها علیه پسته ایران در بازار هند 
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کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران بررسی کرد

دالیل اُفت صادرات پسته ایران

سحرنخعی
دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

ی
گان

زر
با

29

ــی انجمــن در ســال 1398، روز ســه  ــه بازرگان ســومین جلســه کمیت
شــنبه، 28 آبان مــاه در دفتــر انجمــن پســته ایــران بــا حضــور جمعــی 
ــت  ــل وضعی ــدف تحلی ــا ه ــن ب ــی انجم ــه بازرگان ــای کمیت از اعض
ــن  ــد. در ای ــزار ش ــی 99-98 برگ ــال محصول ــته در س ــای پس بازاره
جلســه جلیــل کاربخــش، محمدعلــی محمدمیرزائیــان، حســین 
مختــاری واال، علیرضــا دارچینیــان، حســین مهرابــی، عبــاس اســدی از 
اعضــای کمیتــه بازرگانــی، ســحر نخعــی دبیرکمیتــه بازرگانــی انجمــن 

ــی حضــور داشــتند. ــه بازرگان ــس کمیت ــی رئی ــد رمضان و حام
آمــار مطــرح شــده در ایــن جلســه حاکــی از ایــن بــود کــه در دومیــن 
مــاه ســال محصولــی 99-98، صــادرات پســته ایــران حــدود 20 هــزار 
تــن پســته خشــک در پوســت بــوده کــه ایــن میــزان کاهشــی معــادل 
ــه  ــول 97-96 تجرب ــال پرمحص ــاه س ــان م ــه آب ــبت ب ــد نس 35 درص
ــان  ــا پای ــاه ت ــران از مهرم ــته ای ــی پس ــادرات تجمع ــت. ص کرده اس
آبــان مــاه بــه 30 هــزار تــن پســته رســید کــه ایــن میــزان در مقایســه 
ــه رو  ــش روب ــد کاه ــا 40 درص ــال 97-96 ب ــابه در س ــدت مش ــا م ب
ــدد  ــادرات مج ــای ص ــرق دور، بازاره ــال، ش ــن ح ــا ای ــت. ب بوده اس
ــی  ــد اصل ــب مقاص ــه ترتی ــد ب ــاره هن ــبه ق ــه( و ش ــارات و ترکی )ام
پســته ایــران در دو مــاه اول ســال جــاری بوده انــد. بــه گفتــه فعالیــن 
ــن  ــوان بزرگ تری ــه عن ــن ب ــازار چی ــاز ب ــال نی ــدای امس ــته در ابت پس
بــازار پســته ایــران بــا وجــود تقاضــای بــاال بــرای پســته بنــا دالیــل 

متعــددی تأمیــن نشــد کــه در ادامــه مــرور شــده انــد.

دالیل کاهش صادرات در دو ماه اول سال محصولی 98-99
•  انبوه اطاع رسانی  و آمارهای جهت دار در ابتدای فصل جدید

•  تبلیغات ورود پسته به بورس کاال
•  کاهش شدید عرضه توسط کشاورزان در ابتدای سال جدید

ــدم  ــل؛ 1- ع ــه دلی ــه س ــدگان ب ــمت صادرکنن ــا از س ــش تقاض •  کاه
ــرایط  ــت ش ــی از باب ــارج، 2- نگران ــل و خ ــت در داخ ــی قیم همخوان
تعهــد برگشــت ارز، 3- تأثیــر تحریم هــا در طوالنیتــر شــدن زمــان 

ــل کاال حم
•  عدم حضور پررنگ پسته ایران در بازار جهانی در سال گذشته

راهکارهای پیشنهادشده جهت تسهیل مشکالت موجود
ــه  ــگ انجمــن در فضــای مجــازی جهــت ارائ ــزوم حضــور پررن •  ل
ــای  ــه بازاره ــع ب ــت راج ــفاف و درس ــانی های ش ــار و اطاع رس آم

ــی پســته جهان
ــه  ــرای ارائ ــی ب ــه بازرگان ــه کمیت ــات ماهیان ــکیل جلس ــزوم تش •  ل
ــایت ــریه و وبس ــار در نش ــت انتش ــا جه ــاری از بازاره ــل تج تحلی

در ایــن نشســت حســین مختــاری واال در تشــریح وضعیــت عرضــه 
ــه  ــه صــادرات پســته ب ــن 20 ســال اســت ک ــران گفــت: »م پســته ای
چیــن را انجــام داده ام. مــا 6 ســال بیشــترین حجــم کار را صرفــًا روی 
ــازار چیــن داشــتیم و 5 درصــد در کشــورهای دیگــر. مــن بــه یــاد  ب
نــدارم کــه در یــک ســال پســته باشــد امــا مــردم ارائــه ندهنــد. امــروزه 
ــه  ــا در شــبکه های مجــازی گفت ــق گروه ه ــداران از طری ــر باغ ــه اکث ب
ــن در  ــد شــد. ای ــران خواه ــر پســته را نفروشــید، گ ــه اگ می شــود ک
حالــی اســت کــه مــا در گذشــته فرصــت فــروش پســته کیلویــی 8.5 
دالر بــه چیــن را نداشــتیم. بــه نظــر مــن اشــکال از اطــاع رســانی های 

غلــط بــود کــه باعــث شــد کشــاورز پســته را عرضــه نکنــد.«
ــا ســعی  ــرد: »م ــان ک ــانی بی ــی در خصــوص اطاع رس ــد رمضان حام
ــم و  ــزار کنی ــه برگ ــات را ماهیان ــس جلس ــن پ ــرد از ای ــم ک خواهی
ــه  ــد ک ــود را بدهن ــرات خ ــد و نظ ــته بیاین ــت پس ــتان در صنع دوس
بتوانیــم یــک تحلیــل خــوب از بــازار داشــته باشــیم و در نشــریه و در 

ــران منعکــس شــود.« وب ســایت انجمــن پســته ای
ــار  ــت طــرف عرضــه پســته اظه ــل وضعی ــل کاربخــش در تحلی جلی
داشــت:» فصــل عرضــه مــا محــدود شــده اســت. بخشــی از اتفاقــات 
جــاری در صنعــت پســته بــه ورود پســته بــه بــورس کاال و تجــارب 
گذشــته تولیــد کننــدگان کــه در ابتــدای فصــل قیمت هــا پاییــن بــوده 
ــه  ــاال رفت ــا ب ــم قیمت ه ــی ه ــک مقطع ــردد. در ی ــر می گ ــت ب اس
ــای  ــه و نیازه ــی صــورت نگرفت ــال عرضــه آنچنان ــی امس اســت، ول
ــر  ــر تحریم هــا در طوالنی ت ــن نشــده اســت. از طرفــی تأثی ــازار تأمی ب
شــدن زمــان حمــل کاال هــم مهــم اســت و بایــد تدبیــری اندیشــید تــا 

بــرای باقیمانــده محصــول بتوانیــم بــازار ســازی کنیــم.«
کاربخــش در خصــوص تعهــد ارزی گفــت:» در ســال 98 و بــه 
ــل از  ــد از ارز حاص ــود؛ صددرص ــرا می ش ــه االن دارد اج ــی ک روش
صــادرات خشــکبار بــه نــرخ ســنا اعمــال خواهــد شــد. بــه نظــر مــن 
ــد براســاس ســنا کــه یــک نــرخ  ــا را بگذارن همــه صادرکننــدگان مبن
ــنا  ــاف س ــود. اخت ــام می ش ــم اع ــر روز ه ــت و ه ــخص اس مش
ــود  ــه می ش ــروز گفت ــت. ام ــان اس ــی 200 توم ــازار آزاد 150 ال ــا ب ت
ارزتــان را بــه کشــور برگردانیــد و اگــر نیاوریــد قاچاقچــی محســوب 
ــون. وی  ــک میلی ــد ی ــک جــای گفتن می شــوید! حــاال در ســال 97 ی
در رابطــه بــا اثــر بــورس بــر بــازار هنــد و چیــن گفت:»آثــار بــورس 
واقعــًا وحشــتناک بــود و یــک ســری خــوراک اشــتباه در گروه هــا داده 
می شــد. در حالــی کــه بــورس کاالی آتــی بــه درد کاالی کشــاورزی 
نمی خــورد، حجــم مهــم نیســت اثــری کــه در بــازار می گــذارد مهــم 
اســت. بــازار کاالی آتــی بــرای تولیــد کننــده ای اســت کــه می خواهــد 

در مــورد تأمیــن مــواد اولیــه بــرای آینــده مطمئــن باشــد.«
محمدمیرزائیــان در بررســی عوامــل موثــر بــر عرضــه پســته افــزود: » 
امســال برداشــت محصــول چنــد روزی عقــب بــود. هیــچ زمــان بــه 
یــاد نــدارم کــه پســته تــا 10 آبــان برداشــت شــود. بــا وجــود عقــب 
ــد. در  ــزار ش ــر برگ ــم 20 روز زودت ــا ه ــد چینی ه ــال، عی ــودن س ب
ــته در  ــن پس ــزار ت ــم 30 ه ــه بتوانی ــم ک ــرآورد می کردی ــه ب ــی ک حال
ــاد؛  ــه چیــن بفرســتیم، اصــًا ایــن اتفــاق نیفت ــاه ب ــی کوت مقطــع زمان
ــازار صــورت  ــا وجــود تقاضــا، اصــًا عرضــه مناســبی در ب ــی ب یعن
نگرفــت. دلیــل دیگــر مســئله تعهــد ارزی اســت. اگــر انجمــن 
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ــد  ــام ده ــه کاری انج ــن زمین ــد در ای بخواه
ــروه  ــک گ ــی و ی ــانه مل ــق رس ــد از طری بای
ــادرات  ــد، ص ــش تولی ــکل از بخ ــوی متش ق
ــن کار را  ــات صنعــت پســته ای ــی خدم و حت
ــه  ــازار ب ــزود :»امســال ب انجــام دهــد.« وی اف
ــه دلیــل عرضــه کــم  ســمتی رفــت کــه مــا ب
پســته، بــازار چیــن را از دســت دادیــم و اگــر 
ــد و دالر  ــن کاری انجــام نده ــده انجم در آین
اُفــت کنــد، قیمــت پســته خیلــی کاهــش مــی 
ــاد اســت و  ــد، چــون موجــودی پســته زی یاب
عمــده پســته نیزصــادر نشــده اســت. در ایــن 
ــته از دالری  ــی پس ــت ریال ــت قیم ــازار اف ب
ــیه در اول  ــازار روس ــرای ب ــت. ب ــتر اس بیش
ــتیم  ــی توانس ــی 8.2 دالر نم ــا کیلوی ــل ت فص
پســته بفروشــیم، امــا االن تقاضــا بــرای بــاالی 
8.5 دالر وجــود دارد، امــا نمی شــد پســته 
تهیــه کــرد. بنابرایــن، بســیاری از کســانی کــه 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــد ب ــیه کار می کردن ــا روس ب
تأمیــن محصــول و مشــکل تعهد ارزی دســت 

ــیدند.« از کار کش
ــود  ــع موج ــل وض ــی در تحلی ــین مهراب حس
ــت کشــاورز اســت.  ــت: »موضــوع، ذهنی گف
ــال  ــول 5 س ــه در ط ــم ک ــاهد بوده ای ــا ش م
پســته  قیمــت  رونــد  همیشــه  گذشــته 
دیگــر  طــرف  از  و  بوده اســت  صعــودی 
ــت  ــن اس ــاورزها ای ــردم و کش ــاس م احس
ــاال بــرود.  کــه بعــد از انتخابــات دالر بایــد ب
اکنــون هــم مــردم دارنــد پســته می فروشــند، 
ــا  ــی تحلیل ه ــند. وقت ــی فروش ــم م ــی ک ول
پیچیــده و شــامل چنــد بخــش باشــند، بــرای 
مخاطــب هضــم آنهــا مشــکل اســت. خــوب 

اســت کــه یــک نفــر بیایــد و در مــورد ایــن 
چنــد موضــوع صحبــت کنــد: 1- بــورس 2- 
قیمــت 3- آمــار 4- تقاضــا 5- زمــان حمــل. 
اکنــون همــه ایــن مشــکات روی هــم 
ــاده تر  ــب س ــه مخاط ــع ب ــت. آن موق شده اس
و شــیوا تر می تــوان گفــت کــه از 200 هــزار 
ــن  ــزار ت ــدی امســال، 180ه ــن پســته تولی ت

ــت.«  ــی مانده اس ــوز باق هن
حامــد رمضانــی بــا اشــاره بــه اینکــه عمــده 
کشــاورزان در مــورد فصــل و زمــان فــروش 
ــادی  ــز زی پســته در کشــورهای مختلــف چی
ــاورزان  ــاید کش ــرد:» ش ــان ک ــد، بی نمی دانن
گمــان کننــد کــه همیشــه می تــوان بــه 
بــازاری مثــل چیــن بــه صــورت عمــده پســته 
ــاع  ــدم اط ــه ع ــوع ب ــن موض ــت. ای فروخ
رســانی موثــر بــر می گــردد.« وی بــرای 
حــل ایــن مشــکل گفــت: »در انجمــن پســته 
ایــران صــادرات ماهیانــه بــر مبنــای اطاعات 
گمــرک ایــران در وب ســایت انگلیســی 
ــفاف و  ــی ش ــه خیل ــود ک ــی ش ــرار داده م ق
ــم  ــه داری ــکلی ک ــا مش ــت، ام ــه اس بی طرفان
ــی  ــورد اطاعات ــه در م ــت ک ــن اس ــی ای یک
ــه  ــم و دوم اینک ــل نداری ــم تحلی ــه می دهی ک
در مــورد مصــرف داخلــی مــا هیــچ اطاعات 
ــات  ــم. اطاع ــی نداری ــل اتکای ــفاف و قاب ش
ــن  ــه تفــاوت تخمی ــا ب ــی از م مصــرف داخل
تولیــد اول ســال بــا اطاعــات صــادرات 
ــی  ــال م ــر س ــه آخ ــت ک ــران اس ــرک ای گم
ــی  ــرف داخل ــد مص ــی از تولی ــم تخمین توانی

ــیم.« ــته باش ــان داش خودم
حامــد رمضانــی در مــورد بــورس پســته 

ــت  ــی توانس ــورس م ــاید ب ــوان کرد:»ش عن
مفیــد باشــد ولــی زمــان خوبــی بــرای شــروع 
آن انتخــاب نشــد مثــًا بعــد از عیــد ایــن را 
می گفتنــد و اجــرا می کردنــد، نــه زمــان 
برداشــت! شــاید یکــی از عوامــل تأثیرگــذار 
ــد.« وی در  ــوع باش ــن موض ــه همی در عرض
ادامــه افــزود: » بــازار پســته بــر خــاف 
کلیــت اقتصــاد ایــران کــه کنتــرل شــده 
اســت یــک بــازار آزاد اســت، یعنــی عرضــه 
ــت  ــن قیم ــی در تعیی ــش اصل ــا نق و تقاض
دارنــد. در خریــد و فــروش هیــچ کــس 
ــم  ــس ه ــچ ک ــرد و هی ــت بخ ــور نیس مجب
اجبــاری نــدارد بفروشــد و ایــن بــازار خیلــی 
ــن موضــوع اســت  ــازار خاصــی اســت. ای ب
کــه ایــن ســوال را ایجــاد می کنــد کــه چــرا 
ــد؟ دوم اینکــه  ــه وجــود بیای ــورس ب ــد ب بای
آمریــکا هــم پســته دارد چــرا بــورس درســت 
نمــی کنــد!؟ ســوم اینکــه بــورس ایــران یــک 
ــن  ــی خــارج از ای ــورس بســته اســت؛ یعن ب
ــی کــه برایــش درســت شده اســت  چهارچوب
و پولــی کــه داخــل آن اســت، خــارج از 
ــس  ــد. پ ــه کن ــد معامل ــی نمی توان ــن کس ای
ــی وارد  ــاید پول ــت ش ــن اس ــا ای ــه م دغدغ
بــورس پســته شــود، پــول پســته نباشــد اگــر 
ــازی  ــورس ب چنیــن باشــد کســی کــه دارد ب
ــرد،  ــیمی می خ ــوالت پتروش ــد، محص می کن
ــی  ــرد! یعن ــم می خ ــته ه ــرد، پس ــر می خ قی
ــن  ــورس ای ــته! ب ــه پس ــهام، ن ــود س می ش
ــد  ــی وارد پســته کن ــه پول پتانســیل را دارد ک
ــته  ــت پس ــد و کل صنع ــاک باش ــه خطرن ک

ــرد.«  ــن بب ــران را از بی ای
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ــته،  ــس در پس ــتوفر جوی ــت کریس ــی فعالی ــای اصل زمینه ه
تولیــد، فــرآوری و تجــارت آن اســت. 340 هکتــار بــاغ پســته 
ــم  ــی آن را ه ــت و مابق ــر اس ــار آن مثم ــه 200 هکت دارد ک
ــال  ــاالنه ترمین ــت س ــد و ظرفی ــکیل می ده ــوان تش ــات ج باغ
ضبــط پســته اش تــا 3 هــزار تــن می رســد. وی رئیــس کمیتــه 
ــی  ــترالیا اســت؛ انجمن ــداران پســته اس ــن باغ ــات انجم تحقیق
کــه تمرکــز آن انجــام تحقیقــات در زمینــه تولیــد پســته اســت 
ــتر و  ــد بیش ــث تولی ــد باع ــات بتوانن ــر تحقیق ــه ب ــا تکی ــا ب ت
ــته  ــور پس ــوند. وی در ت ــداران ش ــرای باغ ــودآورتری ب س
ایــران کــه توســط انجمــن پســته ایــران برگــزار شــده شــرکت 
ــا در  ــت داد ت ــی دس ــت مغتنم ــن رو فرص ــت. از ای کرده اس
ــده  ــداز آن در آین ــازار پســته، چشــم ان ــه وضــع فعلــی ب زمین
ــنا  ــس آش ــد جوی ــه دی ــران از زاوی ــته ای ــی پس ــمای کل و ش

شــویم. 

 آقــای جویــس! وضعیــت واردات پســته بــه اســترالیا چطــور 
اســت؟ تقاضــا بــرای مصــرف چگونــه اســت؟

میانگیــن تولیــد ســاالنه اســترالیا 2 هــزار و 500 تــن پســته خشــک 
ــزان  ــی پســته اســترالیا جوابگــوی می ــد داخل در پوســت اســت. تولی
تقاضــا نیســت و فقــط نیمــی از مصــرف اســترالیا را پوشــش می دهــد، 
بــه همیــن علــت اســترالیا ســالی حــدود 2 هــزار تــن واردات پســته 
ــع مصــرف داخلــی پســته  ــه طب ــد پســته اســترالیا و ب هــم دارد. تولی
ــا  ــت واردات پســته را ت ــن عل ــه همی ــش اســت، ب ــه افزای ــم رو ب ه
مــدت طوالنــی خواهیــم داشــت. شــرکت مــا بزرگ تریــن واردکننــده 
پســته بــه اســترالیا اســت. ســال گذشــته فقــط پســته کالیفرنیایــی وارد 

کردیــم، البتــه مــا خریــدار پســته ایرانــی هــم هســتیم.

 پس تجارت اصلی شما با کالیفرنیا است؟
بلــه، ایــن مســئله از اینجــا ناشــی می شــود کــه بعضــی از مشــتریان 
مــا پســته کالیفرنیایــی را می پســندند و بعضــی خواهــان پســته ایرانــی 

هســتند .

ــی آشــنا  ــا پســته ایران ــا چــه حــد ب ــازار پســته اســترالیا ت  ب
اســت؟

ــا  ــد. ام ــران می شناس ــته را از ای ــأ پس ــنتی منش ــور س ــه ط ــترالیا ب اس
وقتــی کالیفرنیــا شــروع بــه تولیــد پســته کــرد، ایــران بــا مشــکات 
بزرگــی در زمینــه افاتوکســین مواجــه شــد کــه راســتش را بخواهیــد 

ــوز هــم آن هــا را حــل نکرده اســت.  ــه نظــر مــن هن ب

 

ــن آوری  ــا ف ــه ب ــتند ک ــرکت هایی هس ــران ش ــا االن در ای  ام
ــد. ــه می دهن ــین ارائ ــاری از افاتوکس ــته ع ــاص پس خ

ــود  ــران وج ــرآوری در ای ــرکت  های ف ــه ش ــت ک ــت اس ــه، درس بل
دارد کــه مســئله افاتوکســین را حــل کــرده و بــه خوبــی هــم عمــل 
ــی از  ــم بزرگ ــت. حج ــدک اس ــیار ان ــان بس ــا تعدادش ــد، ام می کنن
ــه  ــن قضی ــر ای ــه نحــوی درگی ــم ب ــوز ه ــران هن ــی ای پســته صادرات
اســت. مــن نمی خواهــم در مــورد افاتوکســین روضــه بخوانــم، امــا 
ــاغ اســت و نتیجــه ضعــف مدیریــت  همــه می دانیــم کــه منشــأ آن ب
ــد.  ــدا می کن ــش پی ــی افزای ــش آب ــا تن ــوالً ب ــت و اص ــات اس در باغ
ــی  ــش آب ــه خاطــر تن ــی عمــده آن ب ــادی وجــود دارد، ول ــل زی دالی
ــران بخواهــد دوام  ــم اگــر صنعــت پســته ای ــن فکــر می کن اســت. م
ــًا  ــد. واقع ــام ده ــئله انج ــن مس ــاره ای ــدی درب ــد کاری ج آورد بای
ــز اســت چــون پســته محصــول فوق العــاده ای اســت. تأســف برانگی

توجــه داشــته باشــید کــه دیــر یــا زود چیــن، روســیه و هنــد 
هــم اســتانداردها و کنترل هــا و سختگیری هایشــان را در زمینــه 
ــن  ــم ای ــن االن ه ــن همی ــد داد. چی ــش خواهن ــین افزای افاتوکس
اســتانداردها را دارد و اگــر روزی تصمیــم بگیــرد قوانینــش را واقعــًا 
اجرایــی و اعمــال کنــد تهدیــد بزرگــی بــرای پســته ایرانــی در ایــن 

ــد. ــد ش ــوب خواه ــزرگ محس ــازار ب ب

 زمانــی حجــم صــادرات پســته ایــران بــه اروپــا بــه 90 هــزار 
تــن در ســال رســید.

ــا قبــل از ســال 1996 میــادی کــه هنــوز  بلــه، اگــر اشــتباه نکنــم ت
ــازار  ــن ب ــا بزرگ تری ــود، اروپ ــده ب ــش نیام ــین پی ــئله افاتوکس مس
پســته ایرانــی بــود. میــزان مصــرف پســته در اروپــا تــازه دو ســه ســال 

اســت کــه بــه ایــن عــدد برگشــته اســت. 

 ســال گذشــته آمریــکا حــدود 84 هــزار تــن پســته بــه اروپــا 
صــادر کــرد.

ــان کاهــش  ــا بعــد از آن جری بلــه، امــا مصــرف کلــی پســته در اروپ
پیــدا کــرد. ایــن نشــان می دهــد کــه افاتوکســین چــه ضربــه بزرگــی 
ــن  ــد ای ــر نش ــران حاض ــون ای ــته زد، چ ــزرگ پس ــازار ب ــن ب ــه ای ب
ــر  ــم حاض ــوز ه ــن هن ــر م ــی از نظ ــرد و حت ــدی بگی ــئله را ج مس

ــرد. ــن مســئله را جــدی بگی نیســت ای

کریستوفر جویس، فعال پسته استرالیا  مدعی شد

ارزان فروشی؛ استراتژی فروش ایرانی ها

سحرنخعی
دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران
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عامــل  تنهــا  افاتوکســین  البتــه   
محدودکننــده نیســت. نبــود پشــتوانه 
ــع  ــران مان ــی در ای ــائل بانک ــی و مس مال
ــازار  ــه ب ــادرات ب ــرای ص ــری ب بزرگ ت
اروپــا اســت، چــرا کــه قســمت پرحجــم 
بــازار اروپــا قــراردادی اســت کــه 

پشــتوانه مالــی می طلبــد.
بله، کامًا درست است.

ــرای  ــردم ب ــزه م ــما انگی ــر ش ــه نظ  ب
ــت؟ ــته چیس ــرف پس مص

بــرای  اصلــی  انگیــزه  دو  کلــی  به طــور 
دارد؛  وجــود  مغزجــات  جهانــی  مصــرف 
بازارهــای جهانــی  1- مصرف کننــدگان در 
اهمیــت مصــرف روزانــه مغزجــات در رژیــم 
ــان  ــامتی انس ــرای س ــای آن ب ــی و مزای غذای
را درک کرده انــد. آگاهــی از ایــن موضــوع 
بــه  نســبت  را  مصرف کننــدگان  نگــرش 
ــون  ــت؛ چ ــر داده اس ــی تغیی ــات خیل مغزج
ــی  ــًا چرب ــد مث ــر می کردن ــردم فک ــابقًا م س
مغزجــات بــرای ســامتی مضــر اســت و االن 
ــتباه  ــاس اش ــر از اس ــن تفک ــه ای ــد ک می دانن
ــن  ــل چی ــورهایی مث ــت. 2- در کش ــوده اس ب
ــدگان  ــر مصرف کنن ــات در نظ ــد، مغزج و هن
همیشــه کاالهایــی بــاکاس امــا در عیــن 
ــد  ــوند، هرچن ــوب می ش ــران محس ــال گ ح
بــا افزایــش ســطح رفــاه زندگــی تقاضــا 
بــرای مصــرف در ایــن کشــورها قطعــًا بیشــتر 
می شــود. نــه فقــط چیــن و هنــد بلکــه 
کشــورهای اروپــای شــرقی هــم ده ســال 
ــا االن  ــد، ام ــر بودن ــی فقی ــی خیل ــش خیل پی
ــل  ــا مث ــی از آنه ــتند و بعض ــر نیس ــر فقی دیگ
ــا  ــه اروپ ــو اتحادی ــتان عض ــتان و بلغارس لهس
اســتانداردهای  وقتــی  بنابرایــن  شــده اند. 
ــد، مصــرف  ــدا کن ســطح زندگــی افزایــش پی
ــاال  ــل توجهــی ب ــه طــور قاب مغزجــات هــم ب

ــی رود. م

ــرای  ــی ب ــی جهان  از نظــر شــما بازاریاب
ــوده اســت؟ ــه ب پســته چگون

کالیفرنیایــی هــا بــرای بازاریابــی پســته خیلــی 
ــات  ــته و مغزج ــر از پس ــد. غی ــه کرده ان هزین
ــه  ــد ک ــر دارن ــی دیگ ــای خوراک ــی کااله کل
بــرای بازاریابــی آنهــا در کشــورهای مختلــف 
ــی  ــد. حت ــی می کنن ــای هنگفت ــاالنه هزینه ه س

ببینیــد اخیــراً چقــدر بــرای بــازار مغــز پســته 
تبلیغــات و بازاریابــی کرده انــد، هرچنــد ســهم 
ــد  ــا 20 درص ــازار 10 ی ــته از کل ب ــز پس مغ
ــروش  ــازار ف ــد ب ــت و 80 درص ــتر نیس بیش
پســته آجیلــی اســت. ایــن هنــر بزرگــی اســت 
ــه  ــیم ک ــی بفروش ــم محصول ــا می توانی ــه م ک
ــده  بخشــی از آن پوســت اســت و مصرف کنن
لــذت می بــرد پوســت آن را بگیــرد و دور 
بینــدازد و مغــزش را بخــورد! نکتــه جالــب در 

مــورد فــروش پســته همیــن اســت. 
امــا صنعــت پســته ایــران بــه انــدازه کالیفرنیــا 
بــرای بازاریابــی و ســاخت بازارهــای جدیــد 
ــروش  ــتراتژی ف ــد. اس ــه نمی کن ــته هزین پس
ایرانی هــا ارزان فروختــن اســت کــه بــه نظــر 
ــن اســتراتژی هوشــمندانه ای نیســت چــون  م
مشــخص اســت کــه حتــی کمــی هزینــه 
ــث  ــی باع ــات و بازاریاب ــرای تبلیغ ــردن ب ک
افزایــش تقاضــا بــرای آن محصــول و فــروش 
بیشــتر آن می شــود. یکــی از خصوصیــات 
مغزجــات درختــی ایــن اســت کــه نمــی 
ــش داد، در  ــریعًا افزای ــه آن را س ــوان عرض ت
مــورد پســته هــم همین طــور اســت، اگــر در 
اســترالیا 6 تــا 8 ســال طــول بکشــد در ایــران 
ــت  ــا درخ ــرد ت ــان می ب ــال زم ــا 10 س 8 ت
ــار بنشــیند و  ــه ب پســته ای کــه کاشــته شــده ب
تولیــدش اقتصــادی شــود. اگــر ناگهــان تقاضــا 
ــرف 12  ــد ظ ــدا کن ــش پی ــج افزای ــرای هوی ب
ــش  ــدش را افزای ــی تولی ــود کل ــه می ش هفت
ــت.  ــور نیس ــه این ط ــته ک ــرای پس ــا ب داد، ام
ــی  ــرای بازاریاب ــه ب ــا صــرف هزین ــن، ب بنابرای
ــش داد  ــا را افزای ــوان تقاض ــات می ت و تبلیغ
و وقتــی عرضــه ثابــت باشــد، طبیعتــًا قیمــت 
بــاال مــی رود. خوشــبختانه همــه اینهــا مرهــون 
بــرای  کالیفرنیــا  کــه  بــوده  تاش هایــی 
ــت.  ــرده اس ــا ک ــته در کل دنی ــی پس بازاریاب
ــته  ــش پس ــال پی ــتر از 5 س ــا بیش ــروز دنی ام
ــی  ــی و تبلیغات ــای ترویج ــورد. برنامه ه می خ
ــدت  ــه ش ــول را ب ــن محص ــرای ای ــا ب تقاض
افزایــش داده، هرچنــد بــا توجــه بــه افزایــش 
ــه  ــکا عرض ــته در آمری ــت پس ــطح زیرکش س

ــش اســت. ــال افزای ــم در ح ه

فــروش  از  ایرانــی  پســته  ســهم   
چقــدر  اســترالیا  ســوپرمارکت های 

اســت؟

در اســترالیا 3 ســوپرمارکت اصلــی وجــود 
ــه  ــته عرض ــد از کل پس ــه 50 درص دارد ک
شــده در اســترالیا را می فروشــند. ایــن 
ــین  ــئله افاتوکس ــه مس ــوپرمارکت ها ک س
ــت  ــه عل ــت ب ــم اس ــی مه ــان خیل برایش
ــی  ــی خیل ــته ایران ــه پس ــته ب ــابقه گذش س
اعتمــاد ندارنــد. پســته خــوب و بــا کیفیــت 
ــدودی از  ــداد مح ــط تع ــه توس ــی ک ایران
ــد  ــترالیا می آی ــه اس ــی ب ــندگان ایران فروش
را هــم ســوپرمارکت ها نمی خرنــد کــه 
ــم.  ــًا حــق می ده ــا کام ــه آنه ــه ب ــن البت م
ــندگان  ــی از فروش ــم از خیل ــن ه ــود م خ
ایرانــی پســته نمی خــرم، چــون هیــچ کــدام 
ــد.  ــام نمی دهن ــین انج ــش افاتوکس آزمای
فروشــندگاِن پســته بــا کیفیــت ایرانــی 
آزمایــش افاتوکســین را انجــام می دهنــد و 
بــه خوبــی کنتــرل می کننــد امــا تعدادشــان 

ــم اســت. ــی ک خیل
ــتند  ــترالیا هس ــم در اس ــتریانی ه ــه مش البت
کــه ارزش پســته بــا کیفیــت ایرانــی را 
ــار،  ــه کن ــین ب ــئله افاتوکس ــد. مس می دانن
ــته  ــت پس ــرار نیس ــت ق ــچ وق ــترالیا هی اس
ــوالً  ــرد و معم ــران بخ ــایز 32-30 از ای س
طرفــدار انــس 25-20 اســت. یــا مثــًا بــازار 
ــده نیســت  ــی پیچی ــدازه کاف ــه ان اســترالیا ب
کــه مــزه پســته احمدآقایــی را ســتایش کند، 
ــی  ــن مشــکل اســت پســته احمدآقای بنابرای
ــش  ــد برای ــر حاضرن ــای دیگ ــه بازاره را ک
پــول بیشــتری پرداخــت کننــد، در اســترالیا 
فروخــت. امــا در بــازار اســترالیا برای پســته 
کلــه قوچــی، اکبــری و فندقــی ســایز خوب 

ــود دارد. ــه وج تقاضــا همیش

 چشــم انــداز تقاضــا و مصــرف پســته 
ــد؟ ــه می بینی ــا را چگون در دنی

و  مغزجــات  بــرای  تقاضــا  وضعیــت 
ــی اســت و چشــم انداز  خصوصــًا پســته عال
ــات  ــه ثب ــرط اینک ــه ش ــم، ب ــنی می بین روش
در کیفیــت را همیشــه حفــظ کنیــم و ســعی 
ــم.  ــده را راضــی نگــه داری ــم مصرف کنن کنی
احتمــاالً بــرای همیــن هســت کــه خــود مــن 
دارم هرچــه بیشــتر و بیشــتر پســته مــی کارم. 
اگــر مطمئــن نبــودم تقاضــا رو بــه افزایــش 

ــردم. ــن کار را نمی ک ــًا ای ــت، قطع اس
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سطح زیرکشت
ــا  ــزرگ ب ــدار ب ــمار باغ ــدادی انگشت ش ــترالیا از تع ــته اس ــت پس • صنع
ــر  ــدار کوچک ت ــدود 20 باغ ــاری و ح ــل 100 هکت ــته حداق ــات پس باغ
ــاری تشــکیل شده اســت. ســطح زیرکشــت  ــا باغــات حداکثــر 40 هکت ب
پســته در اســترالیا توســط همیــن شــبکه از باغــداران در حــال افزایــش 

اســت.
• عمر قدیمی ترین باغات بین 35 تا 40 سال است.

• واریته های اصلی:
ــرگل( روی  ــان گل و دی ــواع زودگل، می ــب ان ــد ســیرو )ترکی ــر: پیون • ن
باغــات  در  و   )UCB1( یوســی بی 1  و   )PG1( پی جــی1  پایه هــای 

قدیمی تــر روی پایــه تریبینتــوس
ــد  ــد ســیرورا روی پایه هــای پی جــی1 و یوســی بی 1. پیون ــاده: پیون • م
ــاد  ــا تعدادشــان زی ــان هــم در بعضــی مناطــق زده شــده اســت، ام کرم

نیســت.
• در اســترالیا دو نهالســتان بــزرگ و مجهــز وجــود دارد کــه بــا بذرهــای 

وارداتــی از آمریــکا پایــه پســته پــرورش می دهنــد.
تولید

ــن  ــول ای ــم محص ــال ک ــال 2017 )س ــترالیا در س ــته اس ــد پس • تولی
ــن  ــول( 1.914 ت ــال پرمحص ــال 2016 )س ــن و در س ــور( 1.520 ت کش

ــود. پســته ب
ــا  ــود ت ــی می ش ــات پیش بین ــعه باغ ــی توس ــای فعل ــاس طرح ه • براس

ــه 4.300 تــن در ســال برســد. ســال 2026 تولیــد پســته اســترالیا ب
بازار داخل و بازارهای جهانی

• تولیــد محــدود پســته اســترالیا کفــاف تقاضــا بــرای ایــن محصــول را 
ــته دارد. ــواره واردات پس ــترالیا هم ــن رو اس ــد؛ از ای نمی ده

ــزار  ــترالیا 4 ه ــی در اس ــته آجیل ــرف پس ــزان مص ــال 2016 می • در س
ــل و 65  ــد داخ ــد آن از تولی ــه 35 درص ــد، ک ــرآورد ش ــن ب و 507 ت
درصــد آن از واردات پســته بــود. آمریــکا منبــع اصلــی واردات پســته )80 
درصــد( بــه اســترالیا اســت. ایــران و ترکیــه نیــز از صادرکننــدگان پســته 

ــوند. ــوب می ش ــترالیا محس ــه اس ب

• مصــرف مغــز پســته در اســترالیا حــدوداً 35 درصــد از کل مصــرف را 
ــش مصــرف  ــت افزای ــه عل ــز پســته ب ــرای مغ شــامل می شــود. تقاضــا ب

صنعتــی مغــز همچنــان در حــال رشــد اســت.
• شــرکت تولیدکننــدگان مغزجــات اســترالیا )NPA( کــه از بزرگ تریــن 
محســوب  اســترالیا  در  پســته  فرآوری کننــدگان  و  تولیدکننــدگان 
ــازار اســت. ســهم پســته  می شــود، تأمین کننــده 60 درصــد پســته در ب
ــت و  ــش اس ــال افزای ــال 2017 در ح ــم از س ــرکت ه ــن ش ــی ای واردات

ــه 35 درصــد رســیده اســت. ــن آن ب میانگی
گروه کشاورزی CMV: عملیات استاندارد باغی 

• ایــن گــروه یــک کســب و کار خانوادگــی و متعلــق بــه بخــش خصوصــی 
ــال  ــی از س ــترالیای جنوب ــا و اس ــت ویکتوری ــر ایال ــه در سراس ــت ک اس
1934 مشــغول بــه فعالیــت اســت و از پیشــروهای تولیــد پســته، بــادام و 

انگــور اســترالیا محســوب می شــود.
• میانگیــن مصــرف آب در هــر هکتــار 13 هــزار متــر مکعــب اســت کــه با 
سیســتم آبیــاری قطــره ای انجــام می شــود. رطوبت ســنجی خــاک نیــز از 
ملزومــات مدیریــت باغــی اســت کــه هــم بــا اتوماســیون سنســور و هــم 

بــه صــورت دســتی مانیتــور می شــود.
ــه  ــرد 8 ب ــه صــورت آزمایشــی از میلگ ــده ب ــازه احداث ش ــات ت • در باغ
عنــوان قیــم مرکــزی اســتفاده می کننــد. نتایــج مثبــت آزمایشــات نشــان 

داده کــه می تــوان بعــد از 2 ســال میلگــرد را از درخــت جــدا کــرد.
• تراکــم کاشــت تعــداد 476 درخــت بــه ازای هــر هکتــار و فاصلــه بیــن 

ردیــف هــا 6 در 3.5 متــر اســت.
• نســبت درخــت نــر بــه مــاده از 1 بــه 20 شــروع مــی شــود و تــا 1 بــه 

35 متغیــر اســت.
• میانگیــن عملکــرد درختــان )در ســال های پرمحصــول و کم محصــول( 
ــش  ــرای کاه ــی ب ــرس آزمایش ــات ه ــت. عملی ــار اس ــن در هکت 3.5 ت

ــان در حــال حاضــر در حــال اجــرا اســت. خاصیــت ســال آوری درخت
• بــه طــور میانگیــن )از 2006 تــا 2015(، قیمــت باغــدار 9 دالر اســترالیا 
ــه ازای هرکیلــو پســته و هزینــه تولیــد هــر کیلــو پســته 6 دالر اســترالیا  ب

بــوده اســت.
ــا تعــدادی درخــت جــوان )220 هکتــاری(،  ــاغ مثمــر ب • در یــک ب
ــار یــک  ــه ازای هــر 30 هکت ــرای مدیریــت، نگهــداری و آبیــاری ب ب
ــات  ــود و در فصــل برداشــت در باغ ــته می ش ــروی انســانی گماش نی
مثمــر بــه ازای هــر 70 هکتــار از 1 دســتگاه شــیکر اســتفاده 

می شــود.

صنعت پسته استرالیا در یک نگاه

دبیرخانه انجمن پسته ایران

ی
گان

زر
با
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ــان،  ــتان کرم ــژه در اس ــته، به وی ــاي پس ــر باغ ه ــم ب ــرایط حاک ش
ســبب گردیــده اســت تــا برداشــت آب از ســفره هاي آب زیــر زمینــي 
ــي  ــالن منف ــت بی ــا وضعی ــان ب ــتان کرم ــته کاري اس ــق پس مناط
ــود  ــل کمب ــه رو باشــند. در بســیاري از مناطــق پســته خیز به دلی روب
آب چاه هــاي کشــاورزي، باغــداران اغلــب مجبورنــد تــا از ســطح زیــر 
ــن واقعیــت را پذیرفــت  ــد ای ــاً بای ــا حقیقت ــد. ام کشــت خــود بکاهن
ــته  ــاي  پس ــاري باغ ه ــراي آبی ــي ب ــر آب کاف ــرایط حاض ــه در ش ک
ــار خشــکیدن  ــه انتظ ــد ب ــد، بای ــن رون ــه ای ــا ادام ــدارد و ب ــود ن وج
ــرایط  ــرد؟ در ش ــد ک ــه بای ــا چ ــیم؛ ام ــتري باش ــته بیش ــات پس باغ
ــي  ــع زیرزمین ــت آب از مناب ــش برداش ــاره کاه ــا راه چ ــر، تنه حاض
ــي  ــالن منف ــد بی ــته، بای ــات پس ــات باغ ــراي نج ــع ب ــت. در واق اس
ــر  ــمت صف ــه س ــل ب ــته خیز را حداق ــت هاي پس ــفره هاي آب، دش س
ــه  ــا تغذی ــارت دیگــر آب خــارج شــده از ســفره ها ب ســوق داد؛ به عب
آنهــا برابــر شــود. البتــه ایده آل تــر آن اســت کــه تغذیــه ســفره ها از 
برداشــت آنهــا بیشــتر شــود کــه در شــرایط فعلــي تقریباً کاری اســت 
ــتم هاي  ــري سیس ــی بکارگی ــه حت ــود ک ــادآور مي ش ــن. ی غیرممک
نویــن آبیــاري و یــا اســتفاده از سیســتم هاي آبیــاري کــم فشــار کــه 
اخیــراً در باغ هــاي پســته در حــال رواج یافتــن مي باشــند، چنانچــه 
تــوام بــا کاهــش برداشــت آب از ســفره ها نباشــد، نمي تواننــد 
ــراي  ــذا ب ــند. ل ــر باش ــي موث ــفره هاي آب زیرزمین ــت س در حفاظ
ــوان  ــي باشــیم کــه بت ــال راه کارهای ــد بدنب ــات پســته بای نجــات باغ
ــن  ــا ای ــزل داد. ب ــفره ها تن ــت آب از س ــا، برداش ــک از آنه ــا تمس ب
ــات پســته  ــاري باغ ــدار آب آبی ــم نمــودن مق ــه ک ــر ب اوصــاف ناگزی
هســتیم، بــه طــوري کــه لطمــات ناشــي از ایــن کاهــش بــه حداقــل 
ــه  ــدام ب ــاد اق ــه هفت ــته از ده ــکده پس ــد. پژوهش ــزل یاب ــن تن ممک
ــس از  ــاي پ ــت آبیاري ه ــودن اهمی ــایي نم ــت شناس ــي جه مطالعات
ــدت  ــه م ــات ب ــن مطالع ــدا ای ــود. ابت ــات پســته نم برداشــت در باغ
ــا  ــا ب ــاري آنه ــه آبی ــاغ پســته اي انجــام شــد ک ــاً در ب 4 ســال صرف
دور مناســب )48 روز( وکیفیــت مطلــوب )هدایــت الکتریکــي کمتــر 
ــتره  ــه گس ــود و در ادام ــانتي متر( ب ــر س ــوس ب ــزار میکروم از 5 ه
ــا انجــام  ــز کشــیده شــد و ب ــه آب هــاي شــورتر نی ــن مطالعــات ب ای
ــق  ــته مناط ــاي پس ــال در باغ ه ــدت 2 س ــه م ــي ب ــات تکمیل مطالع
کوثــر ریــز )رقــم فندقــي( و اســماعیل آبــاد نــوق )رقــم احمدآقایــي( 
 Ec ــزار و ــدود 5 ه ــا Ec آب ح ــنجان )ب ــتان رفس ــع شهرس از تواب
ــز مشــخص  ــانتي متر( نی ــر س ــوس ب ــزار میکروم ــدود 7 ه ــاک ح خ
ــدون  ــز ب ــدت پایی ــول م ــاري در ط ــذف آبی ــکان ح ــه ام ــد ک گردی
ایجــاد لطمــات جبران ناپذیــر روي محصــول و درختــان پســته 
ــاری  ــر آبی ــان داد، اگ ــات نش ــل از تحقیق ــج حاص ــود دارد. نتای وج
درختــان پســته طبــق روال معمــول، در فصــل پاییــز صــورت پذیــرد 

بــا مصــرف یــک مترمکعــب آب صرفــاً مــي تــوان 144 گــرم محصــول 
خشــک )بــا پوســت اســتخواني( تولیــد نمــود در حالــی کــه بــا حذف 
آبیــاري در طــی مــدت فصــل پاییــز مــي تــوان 207 گــرم محصــول 
پســته تولیــد نمــود ) افزایــش 44 درصــد بهــره وري مصــرف، یعنــي 
بــه ازاي مصــرف یــک متــر مکعــب آب 44 درصــد محصــول بیشــتر 
تولیــد مي شــود(. بایــد توجــه داشــت در کنــار حفاظــت از ســفره آب 
زیرزمینــي، در شــرایطي کــه آب از محدودتریــن منابــع در دســترس 
پســته کاران مي باشــد هــر روشــي )از جملــه حــذف آبیــاري پاییــزه( 
کــه بهــره وري اســتفاده از نهــاده آب را بــاال ببــرد در افزایــش حفاظت 
از منابــع آب موجــود و ســودآوري موثــر خواهــد بــود. ماحصــل ایــن 
نتایــج ســبب گردیــد تــا از اواســط دهــه80 بــا برگــزاري کارگاه هــاي 
ــز  ــته خی ــتان هاي پس ــي در شهرس ــاي ترویج ــي و کالس ه آموزش
اســتان کرمــان ازجملــه ســیرجان، رفســنجان و انــار، زرنــد و 
راور اقــدام بــه آگاه ســازي باغــداران پســته کار گــردد. در ســال 
ــار  ــتان ان ــدگان پســته شهرس ــي و تولیدکنن 1389 مســئولین اجرای
ــاه در  ــدت یک م ــه م ــا ب ــي چاه ه ــه خاموش ــود را ب ــدي خ عالقه من
اواخــر پاییــز )حــدود 8 درصــد صرفه جویــي در طــول ســال( نشــان 
دادنــد. بــا اینکــه شهرســتان انــار از بدتریــن وضعیــت کیفــي آب در 
مقایســه بــا ســایر مناطــق برخــوردار بــود،  بــا ایــن وجــود نتایــج اخذ 

شــده ســال 1389 در ایــن اقــدام بســیار مطلــوب بــود به طوري کــه 
تولیــد کننــدگان پســته در ســال هاي بعــد نیــز راغــب بــه خاموشــي 
ــن  ــه آغازی ــار نقط ــتان ان ــذا شهرس ــد. ل ــاي آب بودن ــودن چاه ه نم
ــور  ــته خیز کش ــق پس ــاورزي در مناط ــاي آب کش ــي چاه ه خاموش
ــتقبال و  ــه اس ــه ب ــا توج ــد ب ــال هاي بع ــبختانه در س ــود. خوش ب
گرایــش باغــداران مناطــق مختلــف پســته کاري اســتان کرمــان و بــا 
ــان،   حمایتــي کــه از ســوي ســازمان جهــاد کشــاورزي اســتان کرم
شــرکت ســهامی  آب منطقــه ای اســتان کرمــان و حمایــت  اســتاندار 
وقــت صــورت گرفــت، دامنــه خاموشــي چاه هــاي آب کشــاورزي در 
ــت.  ــم یاف ــان تعمی ــه کل مناطــق پســته کاري اســتان کرم ــز  ب پایی
بنابــه اظهــارات غیــر رســمی شــرکت ســهامی آب منطقــه ای اســتان 
کرمــان، ایــن اقــدام تأثیــر به ســزایي در حفــظ ســفره هاي زیرزمینــي 
ــده  ــر ش ــق ذک ــفره ها در مناط ــطح آب س ــت س ــري از اف و جلوگی
داشــته اســت. از ایــن رو بــا تــداوم برنامــه خاموشــي چاه هــاي آب در 
ــه جهــت حفاظــت و کاهــش  ــدام عاقالن ــن اق ــه ای ــوان ب ــز مي ت پایی
ــک  ــتان کم ــق اس ــي مناط ــفره هاي آب زیرزمین ــرف آب از س مص

ــود.  ــزایي نم به س

پاییز زماني مناسب 

براي کاهش آبیاري باغ هاي پسته

اکبر محمدي محمدآبادي 
عضو هیئت علمي پژوهشكده پسته

کاهــش  چــاره  راه  تنهــا  حاضــر،  شــرایط  در   
برداشــت آب از منابــع زیرزمینــي اســت. در واقــع 
ــي  ــالن منف ــد بی ــته، بای ــات پس ــات باغ ــراي نج ب
ــل  ــته خیز را حداق ــت هاي پس ــفره هاي آب، دش س

ــوق داد. ــر س ــمت صف ــه س ب

ب
آ
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35

ســید مصطفــی مرتضــوی اســتادیار دانشــگاه ولی عصــر 
ــام  ــی نظ ــر اجرای ــاخه آب، دبی ــران، ش ــروه عم ــنجان، گ رفس
ــام  ــس نظ ــب رئی ــتان و نائ ــاورزی شهرس ــای کش ــی کاره صنف
صنفــی کشــاورزی اســتان کرمــان در مــورد بحــران آب 
می گویــد: »بحــران آب تهدیدکننــده حیــات اســت و مــی توانــد 
آینــده ایــن کشــور را بــه خطــر بیانــدازد. در کنــار بحــران آب، 
ــران  ــود دارد. بح ــم وج ــع آب ه ــت مناب ــران مدیری ــث بح بح
ــه دلیــل تغییــرات آب و  ــد؛ کــه ب آب را خیلــی از کشــورها دارن
هوایــی، نبــود تغذیــه منابــع، رشــد جمعیــت، نیــاز بیشــتر بــه 
آب در بخــش شــرب، صنعــت و کشــاورزی اســت. حجــم منابــع 
آبــی یــک حجــم مشــخصی بــوده در حالــی کــه بهره بــرداری از 
منابــع آبــی افزایــش یافتــه و بــا توجــه بــه شــرایط موجــود دچار 
ــه عبــارت دیگــر،  یــک به هــم خــوردن بیــالن آبــی هســتیم. ب
دو مــورد در ایــن مســئله دخیــل اســت، یكــی بحــث تغییــرات 
ــا  ــن دو را م ــت. ای ــد جمعی ــث رش ــری بح ــی و دیگ آب و هوای
ــم  ــاًل بگویی ــم؛ مث ــذف کنی ــا ح ــای دنی ــچ کج ــم از هی نمی توانی
ــا  ــیم ی ــته باش ــت داش ــد جمعی ــم رش ــر نمی خواهی ــا دیگ م
ــاران داشــته باشــیم. بنابرایــن،  اینكــه مــا می خواهیــم حتمــاً ب
بحــران آب پابرجاســت و بــه ایــن شــكل نیســت کــه بــه صــورت 
دســتوری بتــوان بحــران آب را حــل کــرد. امــا مدیریــت بحــران 
ــم و  ــام دهی ــم آن را انج ــا می توانی ــه م ــت ک ــه ای هس آب قضی
وظیفــه داریــم کــه مدیریــت بحــران آب را جلــو ببریــم و بــرای 

ــم.« ــری کنی ــدی فك ــل بع ــان و نس ــل خودم نس

ــكاری  ــه راه ــران چ ــن بح ــت ای ــرای مدیری ــر! ب ــای دکت  آق
ــت؟ ــده اس ــنهاد ش پیش

کارهــای زیــادی در ایــن قضیــه پیشــنهاد شده اســت؛ یکــی از آن مباحــث 
خاموشــی موتورهــای آبکشــی در پاییــز بــود. تحقیــق تأثیــر حــذف آبیــاری 
ــان پســته را دوســتان پژوهشــکده پســته انجــام  ــن دوره روی درخت در ای
دادنــد و بــه لحــاظ علمــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تأثیــر آنچنانــی 
روی محصــول پســته نــدارد. البتــه ایــن موضــوع کــه بــاغ نیــاز دارد در زمان 
بعــد از برداشــت آب ســنگینی داشــته باشــد و آبشــویی در زمســتان انجــام 
گیــرد، مــد نظــر بــود. ایــن ســوال کــه خامــوش کــردن موتــور پمپ هــا چــه 
تأثیــری در بحــث مدیریــت بحــران آب می گــذارد یکــی از مــواردی اســت 
ــدت  ــه م ــه ب ــد. اینک ــاً جــواب می ده ــه نمی شــود از آن گذشــت و واقع ک
ــک  ــزی حــدود ی ــره شــود، یعنــی چی ــن دشــت ذخی ــاه آب در ای ــک م ی
دوازدهــِم ســیصد و خــرده ای میلیــون مترمکعــب، آب ذخیــره شده اســت. 

ایــن یعنــی توجیهــی بــه لحــاظ علمــی در کاهــش مصــرف وجــود دارد.
امــا موضــوع دیگــری کــه پیــش می آیــد ایــن اســت کــه آیــا مــا بایــد همــه 
چاه هــا را یکنواخــت خامــوش کنیــم و نســخه واحــدی برایشــان پیچیــده 
ــزوالت جــوی  ــی یکــی بحــث ن ــع آب ــه؟! در بحــث تغذیــه مناب ــا ن شــود ی
اســت و دیگــری تأثیــرات ســفره های مجــاور روی یکدیگــر؛ یعنــی جاهایــی 
کــه اُفــت ســطح آب ســفره را داریــم از نقطــه ای بــه نقطــۀ دیگــر آب جریان 

پیــدا می کنــد و تغذیــه صــورت می گیــرد کــه مــا بیشــترین تغذیــه ســفره 
آبی مــان از ســفره های مجــاور اســت. مثــاًل در دشــت رفســنجان میانگیــن 
ــق  ــه دشــت از طری ــا تغذی ــس م ــر اســت، پ ــال 90 میلی مت بارندگــی نرم
ــه  ــن منطق ــفره ها را در ای ــتقیم آن روی س ــر مس ــوی و تأثی ــزوالت ج ن
ــع  ــس وض ــود، پ ــی می ش ــر بارندگ ــا اگ ــاًل اینج ــم مث ــه بگویی ــم ک نداری
ــرار  ــی ق ــنجان در موقعیت ــت رفس ــی دش ــت. وقت ــده اس ــوب ش ــفره خ س
گرفتــه کــه بعضــی از ســفره های مجــاورش اصــاًل کیفیــت مناســب ندارنــد، 
احتمــال حملــه آب شــور و تلــخ بــه آب شــیرین یــا بــا کیفیــت هــم وجــود 
دارد. بنابرایــن، بایــد در ایــن قضیــه یــک بحــث مدیریتــی لحــاظ شــود کــه 
ــفره های  ــه از س ــی ک ــا تأثیرات ــن چاه ه ــی ای ــردن تمام ــوش ک ــرای خام ب

ــده شــود. ــد دی ــرد بای مجــاور می پذی

 در این مورد هیچ تحقیقی صورت گرفته؟
ســال 96 بــا همــکاری جهــاد کشــاورزی رفســنجان و انــار و گــروه عمــران 
دانشــگاه ولی عصــر، مــا 50 موتــور پمــپ را در کل دشــت انتخــاب 
کردیــم کــه بــا همــکاری جهــاد کشــاورزی رفســنجان و انــار در دو نوبــت 
ــتیم  ــی خواس ــع، م ــم. در واق ــت کردی ــه آب دریاف ــا نمون از موتورپمپ ه
ببینیــم بحــث خامــوش کــردن موتورپمپ هــا چــه تأثیــری می توانــد روی 
کیفیــت آب داشــته باشــد؟ یــا بهبــود کیفیــت آب را هــم می توانــد تحــت 
تأثیــر قــرار دهــد یــا نــه؟ کــه در ایــن تحقیــق بیــن 20 تــا 15 روز قبــل 
ــه آب را از موتورپمپ هــا دریافــت  از خامــوش کــردن موتورپمــپ هــا نمون
کردیــم و بعــد از روشــن کــردن موتورپمپ هــا از روز ســوم تــا روز نهــم 
ــاره نمونــه آب دریافــت شــد. از آنجایــی  از همیــن موتــور پمپ هــا دوب
ــم از  ــعی کردی ــود. س ــودن آب ب ــی ب ــوری و قلیای ــا ش ــه م ــه دغدغ ک
ــش  ــم روی ــود و بتوانی ــه ش ــا تهی ــن نمونه ه ــت ای ــف دش ــاط مختل نق
ــد  ــود کــه تمامــی ایــن چاه هــا بای ــن ب ــا ای کار کنیــم. فــرض اولیــه م
بهبــود داشــته باشــند. از ایــن 50 حلقــه چــاه، کیفیــت آب 32 حلقــه 
ــود  ــت ب ــود، در 15 حلقــه چــاه کیفیــت ثاب ــر شــده ب چــاه مناســب ت
و متأســفانه 3 حلقــه چــاه پــس از خاموشــی کیفیــت آبشــان بعــد از 
خامــوش شــدن موتورپمــپ هــا کاهــش یافتــه بــود. بــه همیــن دلیــل 
ــد مــا در یــک فرجــه  ــه دســت می آی ــا نتیجــه ای کــه دارد ب ــم ب دیدی
ــت آب  ــا روی کیفی ــردن موتورپمپ ه ــوش ک ــم خام ــم بگویی نمی توانی

ــذارد. ــب می گ ــر مناس تأثی
ــود ایــن طــرح امســال هــم انجــام شــود، امــا امســال را از دســت   نیــاز ب
دادیــم و بحــث خامــوش کــردن لغــو شــد و نتوانســتیم ایــن کار را انجــام 

دهیــم. 

ــه  ــوده ک ــدف ب ــن ه ــرای ای ــه ب ــده اولی ــد ای ــما فرمودی  ش
ــری  ــه اندازه گی ــاً ب ــی نهایت ــد، ول ــش یاب ــت آب کاه برداش
ــش  ــدد کاه ــا ع ــد! آی ــا کردی ــت آب اکتف ــای کیفی پارامتره

ــوده؟ ــه نب ــل توج ــت قاب برداش
چرا! آب زیرزمین ذخیره می شود.

 عدد چقدر است؟
یــک دوازدهــم مصــرف در ســال، را بــا خاموش کــردن یک ماهــه موتورپمپ های 

مجاز!
 مصرف کل سال چقدر است؟

آمــار متفــاوت اســت. شــما بگیریــد 400 میلیــون مترمکعــب در ســال، یک 
میانگینــی کــه بیشــتر رویــش اعتقــاد دارند.

تحلیل مرتضوی استادیار دانشگاه رفسنجان از خاموشی چاه ها

هیچ روشی را نباید صفر یا یک ببینیم
ابوالفضل زارع نظری
سردبیر ماهنامه دنیای پسته
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 پــس بــا ایــن حســاب معتقدیــد تقریبــاً 33 میلیــون 
مترمكعــب آب در زیرزمیــن ذخیــره مــی شــود! بیــالن مــا چقــدر 

ــت؟ ــی اس منف
آمار متفاوتی اعالم می شود.

 نمی شود عدد دقیقی داشته باشیم؟!
ورودی دشــت را بــه صــورت تخمینــی داریــم. میــزان بارندگــی کــه 
ــفره های  ــا از س ــت م ــه دش ــل تغذی ــم اص ــی گفتی ــت، ول ــخص اس مش
مجــاور اســت. بنابرایــن نیــاز بــه یکســری کارهــای کارشناســی شــده مثــل 
چاه هــای مشــاهده و بحــث ژئوفیزیــک اســت تــا ورودی دشــت را درســت 
دربیاوریــد. در نتیجــه آمــاری کــه همیشــه، هــر دســتگاهی و هــر فــردی 
ــون،  ــرای برداشــت آب 400 میلی ــی اســت. ب ــار تخمین ــد آم ــالم می کن اع
350  و تــا 500 میلیــون مترمکعــب می گوینــد. نــه تنهــا در ایــن قضیــه در 

ــت. ــکل اس ــنجی اش مش ــت س ــفانه صح ــان متأس ــام کارهای م تم

 آیــا امــكان ســنجش بــه لحــاظ فنــی وجــود نــدارد یــا اینكــه 
از غیرشــفاف بــودن بیشــتر خوشــمان می آیــد؟!

ــات  ــات فنــی اســت. امکان ــه امکان در بحــث ســنجش ورودی، مشــکل تهی
ــی  ــه کار مطالعات ــاز دارد ک ــد. نی ــه کنن ــد هزین ــه بای ــاز دارد ک ــی را نی فن
خیلــی خوبــی در ایــن منطقــه انجــام شــود، امــا متأســفانه بــه ایــن نتیجــه 

ــد.  ــاق بیافت ــه اتف ــا الزم اســت ک ــه اینه نرســیده اند ک
بیشــتر  بگویــم  می توانــم  جــرأت  بــه  برداشــت،  میــزان  بحــث  در 
موتورپمپ هایــی کــه مــا در ایــن دشــت داریــم مطابــق بــا مجــوز 
ــا  ــد ی ــت کنن ــه برداش ــدارد ک ــی ن ــان آب ــا چاه ش ــت؛ ی ــان نیس پروانه ش
ــا  ــد م ــاری می گوین ــتان اداره آبی ــد. االن دوس ــتر می کش ــه دارد بیش اینک

را بررســی نمی کنیــم و وارد مناقشــات نمی خواهیــم بشــویم. ایــن 

 برگردیم سر همان عدد بیالن منفی.
حداقل حدود 150 میلیون مترمکعب بیالن منفی را ما داریم.

 اگــر اعــداد شــما را صحیــح فــرض کنیــم،  پــس بــا خاموشــی 
موتورهــا هنــوز  بیــالن حــدود 120میلیــون منفــی اســت؟

ــاًل  ــم؛ مث ــد ببینی ــک نبای ــا ی ــر ی ــی را صف ــچ روش ــا هی ــاً! م ــه، دقیق بل
بگوییــم راه نجــات دشــت رفســنجان فقــط انتقــال آب اســت. بــرای اینــکار 

ــع آب در نظــر گرفتــه شــود و خامــوش کــردن  بایــد پــالن مدیریــت مناب
ــی از  ــه یک ــت، بلک ــنجان نیس ــت رفس ــات دش ــا راه نج ــا تنه موتورپمپ ه

ــای نجــات دشــت رفســنجان اســت.  راه ه

ــت  ــن دش ــوند و ای ــوش ش ــا خام ــت چاه ه ــک دش ــر در ی  اگ
بــا باالدســت خــود تبــادل هیدرولیكــی داشــته باشــد، بــه لحــاظ 
ــرای  ــتری ب ــت بیش ــكان برداش ــه ام ــود ک ــث نمی ش ــی باع فن

ــد؟  ــم آی ــت فراه باالدس
صــد در صــد! آب زیرزمینــی ســاکن نیســت، آب زیرزمینــی ســیال 
ــه برخــی  ــد اســت. از طــرف دیگــر تغذی ــی کن ــا ســرعتش خیل اســت، ام
ــد در  ــی ص ــت، یعن ــاور اس ــفره های مج ــی از س ــفره های آب زیرزمین از س
صــد از باالدســت تــا پاییــن دســت می آیــد و ایــن جریــان اتفــاق می افتــد. 
در کوتــاه مــدت چیــزی را بــه ایــن صــورت نمی توانیــد رصــد کنیــد، امــا 
در بلندمــدت تأثیــر دارد. اینطــور نیســت کــه مثــاًل منطقــه بردســیر ربطــی 
بــه دشــت رفســنجان نداشــته باشــد. اگــر بخواهیــم مدیریــت کنیــم بایــد 
کل موتورپمپ هــا خامــوش شــود و بــرای کل سیســتم ایــن اتفــاق بیافتــد. 

بــرای ایــن کار بایــد اعتمادســازی انجــام شــود.

 االن ایــن مدیریــت یكپارچــه کــه وجــود نــدارد. پــس عمــاًل 
ــد؟ ــی نمی افت اتفاق

باالخــره ذخیــره آب تــا یــک حــدی دارد اتفــاق می افتــد و نمی توانیــم آن را کاًل 
نادیــده بگیریــم و ایــن را کاًل نمی شــود ردش کنیــم، ولــی بــه چــه قیمتــی؟ اینکــه 
کشــاورز کاًل اعتمــادش بــه مــا را از دســت دهــد! در جریــان اخیر در رفســنجان آب 
منطقــه ای صــد در صــد بگویــد چاه هــا خامــوش شــود و نماینــده شــهر و مدیریت 

شــهری و فرمانــداری بــه قضیــه ورود کننــد و بگوینــد نــه خامــوش نکنید!

 دلیل این عدم تفاهم چه بوده؟
آنهــا می گوینــد دو ســال اســت که پســته نداریم و امســال که پســته هســت 
بگذاریــم آب برداشــت شــود. بــه نظــرم ایــن را بایــد مهندســین کشــاورزی 
بگوینــد کــه چقــدر روی بحــث کیفیــت محصــول تأثیــر می گــذارد. مــن 
می گویــم مدیریــت منابــع آب آن چیــزی کــه تخصــص مــا اســت و مــا بایــد 
صحبــت کنیــم و اینکــه بایــد یــک صدایــی وجود داشــته باشــد. ضــرری که 
ــه  ــت. بقی ــر اس ــران ناپذی ــد جب ــد بزن ــورت می توان ــه این ص ــه ب ــن قضی ای

سیاســت های مدیریــت منابــع آبــی هــم زیــر ســوال مــی رود. 
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