
اقتصاد ایران در یکصد سال اخیر با چالش مهم 
کشف ذخائر عمده ولى پایان پذیر هیدروکربنى، 
در مرحله نخست نفت خام سنگین و در مرحله 
ــت. همگى  ــى، مواجه بوده اس ــد گاز طبیع بع
ــتمداران ذخائر نفتى را  ــان و سیاس اقتصاددان
ــته و حداقل در  ــلى دانس ثروت موروثى فرانس
ــن ذخائر در جهت  ــار همواره بر مصرف ای گفت
ــهاى  ــاد دارایى هاى ثابت و مولد در بخش ایج
ــاورزى صنعتى  زیربنایى، صنایع بنیادى و کش

تأکید ورزیده اند.
متأسفانه، در عمل و بخاطر کاهلى و تبعیت از ضروریات 
ــوق الذکر در بازه زمانى  لحظه اى، هیچ زمان اهداف ف
ــت. بعنوان مثال، اگر در زمان  ــده اس مؤثر پیگیرى نش
ملى شدن صنعت نفت بطور کوتاه مدت در رابطه با این 
ــت استخراج محدود و عدم خرج از درآمد  ذخائر سیاس
ــروش آن در مصارف جارى مملکتى اتخاذ  حاصل از ف
شده، یک اجبار برون مرزى انگیزه این الگوى اقتصادى 
بوده و نه اراده حاکمان. به مجرد رفع موانع بین المللى، 
سیاستگذاران اقتصادى و دولتمردان به روش کاهالنه 
ــى مبتنى بر صرف درآمدهاى نفت و گاز به منظور  قبل
ــر موازنه بودجه و فروش وسیع ارز  پر نمودن چاله کس
ــت واردات کاالهاى مصرفى و لوکس رجعت  نفتى جه

کرده اند.
طرحى که در پى مى آید، در دراز مدت و به دالیلى 
ــه نظر نگارندگان الگوى  ــت، ب که در ذیل مندرج اس
مناسبى براى تبدیل ثروت زیرزمینى به ثروت مولد 
ــاورزى مى باشد. در اغلب  ــتغالزا در عرصه کش و اش
ــاورزى رقابت در تولید آنچنان شدید  محصوالت کش
ــت که حفظ مزیت هاى نسبى رقابتى در کشور  اس
ــت. حال آنکه  ــر نیس ــراى دوره هاى طوالنى میس ب
سوابق تولید و مصرف پسته در 50 سال اخیر نشان 
مى دهد که بخش خصوصى بدون یارى شبکه بانکى 
ــى و علیرغم بى مهرى  ــت مؤثر دولت ــدون حمای و ب
ــس، راه درازى  ــن کاالى لوک ــه صادرات ای دولتى ب
پیموده و با ایجاد درآمد و اشتغال یکى از محروم ترین 
ــتان هاى ایران را به یکى از ثروتمندترین آنها در  اس
بخش کشاورزى تبدیل کرده است. سرمایه گذارى در 
استان کرمان در بخش پسته که امروزه به قیمت هاى 
جارى قریب 15 میلیارد دالر برآورد مى شود، تجمیع 
سود خالصى است که کشاورزان سختکوش به سرمایه 
ــتایى را  مولد تبدیل نموده اند (خانه هاى مرفه روس
ــورهاى در  ندیده مى انگاریم). آیا در هیچ کجاى کش

ــاورزى و یا حتى  ــعه در هیچ محصول کش حال توس
ــوددهى و انباشت سرمایه  صنعتى دیگرى چنین س
ــر به تنهایى  ــوان گرفت؟ این ام ــراغ مى ت مولدى س
ــور در  داللت بر مزیت هاى رقابتى غیر قابل انکار کش
ــى و مصرف آن در  ــد محصولى دارد که بازاریاب تولی

جهان هنوز به دوران بلوغ خود نرسیده است.
ــن فوق، اغلب به تقابل میان  در مقابل مباحث روش
ــادرات و خودکفایى در  ــاورزى به قصد ص تولید کش
ــخن مى رود. این تقابل به  محصوالت غذایى پایه س

دالیل زیر مردود است:
ــان  ــال اخیر بطور عینى نش 1- کراراً در طول 30 س
داده شده که کشور قابلیت تولید گندم، شکر، ... را در 

حد خودکفایى دارد.
2- آنچنانکه اندك محاسبه اى نشان مى دهد، مطابق 
استانداردهاى بهینه بین المللى، در قبال مصرف هر 
ــرم جو یا گندم قابل  ــر مکعب آب حدود 770 گ مت
ــت هاى جارى به  ــت که ارزش آن به قیم تولید اس
ترتیب حدود 1300 و 2000 ریال مى باشد. این در 
حالى است که با همان میزان آب و بسته به کیفیت 
ــک در پوست به  ــته خش بین 200 تا 300 گرم پس
ارزش تقریبى 13000 تا 20000 ریال به قیمت هاى 
ــط بالغ بر 10  جارى تولید مى گردد که بطور متوس

برابر عایدى حاصل از فروش گندم یا جو مى باشد.
3- اصرار بر اتالف مستمر منابع آبى کشاورزان جلگه 
ــاختن آنها از کسب درآمد  مرکزى ایران و محروم س
شایسته از آب کشاورزى ذى قیمت، تحمیل ریاضت 
ــى سال پس از سال بر محروم ترین و مولدترین  کش

طبقه زحمتکش این مرز و بوم است.
ــالمى ایران  ــه بنیانگزار جمهورى اس ــدف اولی 4- ه
ــیل) در امر  ــاد قابلیت (پتانس ــئله، ایج از طرح مس
ــاورزى در صورت  ــى محصوالت اصلى کش خودکفای
مواجهه با تحریم هاى بین المللى بوده است و اینطور 
نیست که آن رهبر فرزانه امر بر ریاضت کشى مستمر 
بخش محروم کشاورزى و امر بر اتالف روزمره منابع 

بنیادى نظیر آب، خاك و سایر نهاده ها فرموده 
باشند.

ــزى ایران  ــالت مرک ــت در ف ــه ذکر اس الزم ب
ــته بوده و گرانترین و  ــتگاه تولید پس که خاس
شکننده ترین منابع آبى در آنجا واقع شده است 
ــاورزى منطقه ارزش  ــى در باب کش بحث اصل
ــد آب مصرفى و نه میزان  ــابى به ازاء واح اکتس
ــطح کشت مى باشد. توجه به  درآمد از واحد س
نکات زیر کمک مى کند تا دولتمردان از جذبه 
ــاورزى  عرفانى توجه صرف به تولید محصوالت کش
مصرفى که در غالب نقاط جلگه مرکزى کشور فاقد 
ــبى مى باشند فارغ شده و به واقعیت هاى  مزیت نس

عملى اقتصاد کشاورزى گردن نهند:
الف- مصرف آب کشاورزى در کشور حدود 88 میلیارد 
ــود. با مصرف تنها  ــال برآورد مى ش متر مکعب در س
ــب  ــد از این آب هم اکنون ایران ضمن کس 1,5 درص
ــته، از درآمد 1,5 میلیارد  رتبه اول جهانى در تولید پس
ــود مى برد.  ــل از صادرات این محصول س دالرى حاص
با توجه به مقایسه سودآورى چشمگیر پسته نسبت به 
ــایر محصوالت کشاورزى به ازاء واحد آب مصرفى، با  س
اختصاص درصد ناچیز دیگرى از آب کشاورزى به این 
ــتعد کشور، مى توان به درآمد  محصول در مناطق مس
ساالنه سرشارى از این محل دست یافت که با درآمدهاى 

تجدیدناپذیر هیدروکربنى قابل قیاس نیست.
ب- کیفیت غالب آب هاى مصرفى براى تولید پسته 
ــور در حدى است که کشت سایر محصوالت  در کش

کشاورزى با آن غیر ممکن یا غیر اقتصادى است.
ــته در فصل تابستان  ج- عمده نیاز آبى درخت پس
مى باشد. عدم همزمانى بین نیاز آبى درخت پسته 
ــه اى همچون گندم و  ــاورزى پای با محصوالت کش
جو مى تواند، ضمن ایجاد توازن فصلى در برداشت 
از منابع آبى در اختیار و دسترس کشاورزان فالت 
ــور، براى طى دوره گذار (یعنى تبدیل  مرکزى کش
ــته) پیوستگى درآمد ایجاد  زراعت به باغ مثمر پس

نماید.
ــنى نشان مى دهد که، با توجه به  مطالب فوق به روش
مزیت هاى رقابتى نسبى ایران در تولید پسته، رفع موانع 
توسط دولتمردان و اهتمام ایشان به توسعه کشت این 
محصول یک نیاز ملى و راهبردى کشور مى باشد. طرح 
حاضر کوششى است جهت گشودن بابى نو در این 

مسیر.
کمیسیون باغبانى انجمن پسته ایران

طرح توجیهى فنى و اقتصادى جهت احداث باغ پسته
بر اساس آخرین دستاوردهاى علمى و تجربى جهانى
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مقدمه طرح
باغریزى تجارى پسته به قصد صادرات، قریب یکصد سال 
است که در ایران و به طور ویژه رفسنجان سابقه دارد. در 
این منطقه به تدریج باغات پسته جانشین زراعت پنبه، که 
آن هم یک کاالى صادراتى بوده، شده است. زارعین سابق 
و باغداران فعلى، با بضاعت ناچیز علمى، موفق شدند در 
کمتر از نیم قرن تولید و صادرات پسته را بیش از 50 برابر 
افزایش داده و پسته را به عنوان اولین محصول صادراتى 
کشاورزى ( با نیمى از ارزش کل صادرات کشاورزى کشور) 
در صدر اقالم صادراتى ایران قرار دهند. در سال هاى اخیر، 
تولید پسته با استفاده از دستاوردهاى علمى روز و منابع 
سرشار آبى و خاکى در دره مرکزى ایالت کالیفرنیا عرصه 
رقابت را بر باغداران سخت کوش کرمانى تنگ نموده است. 
عمرطوالنى درخت پسته، عدم امکان تبدیل باغات موجود 
به باغات مدرن و تخریب آب هاى تحت االرضى در مناطق 
سنتى کشت پسته، تحول در امر باغدارى پسته ایران را 
ــت که  بیش از پیش ضرورى مى نماید. این در حالى اس
کشش بازار جهانى مصرف پسته به مراتب بیشتر از امکانات 
فعلى تولید در کرمان و کالیفرنیا بوده و هم اکنون قیمت 
فروش فله پسته کالیفرنیا در بازارهاى جهانى در حدود سه 
برابر هزینه تولید آن مى باشد. خوشبختانه، بدلیل دوره 
ــرمایه گذارى قبل از بهره بردارى در ایجاد باغ  طوالنى س
پسته، رغبت گسترده اى به این سرمایه گذارى سودمند 
ــود آن را نچشیده اند  ــورهاى ثالث که طعم س نزد کش
مشاهده نمى شود. البته سرمایه گذارى و افزایش تولید 
ــه طور مداوم زیر  ــورهایى چون ترکیه را باید ب در کش

نظر داشت. 
هدف طرح

ایجاد باغ پسته علمى و به روز در ایران با آنکه سودآورى 
ــتلزم رعایت اصول  ــیار باالیى دارد، از یک سو مس بس
علمى و تجربى مدرن باغریزى بوده و از سوى دیگر نیاز 
به سرمایه گذارى اولیه بیشترى نسبت به سرمایه گذارى 
در باغات سنتى موجود دارد. از این رو نوشته حاضر سه 

هدف اساسى را دنبال مى کند:
1- تشریح مشخصات الزم مکان مناسب جهت باغریزى 

پسته در کشور؛
ــر پایه آخرین  ــته ب ــرح فنى باغریزى پس ــه ط 2- ارائ

دستاوردهاى علمى و تجربى ایران و جهان و
ــه چکیده طرح  ــات اولیه مالى و ارائ ــه اطالع 3- عرض
اقتصادى به منظور ایجاد زمینه سرمایه گذارى مناسب 
ــرمایه گذاران روشن ضمیر جهت  ــط نهادها یا س توس
ــته در کشور. البته توجه به این  ایجاد باغات مدرن پس
ــت بطرف تولید صنعتى  ــت که حرک نکته ضرورى اس
پسته مستلزم ایجاد مراکز و بنگاههاى پشتیبانى است 
ــائلى چون تأمین نهال شناسنامه دار، برداشت  که مس

مکانیزه و فرآورى پسته را بعهده گیرند.
انتخاب مکان مناسب

ــد، در  ــته درختى مقاوم مى باش از آنجا که درخت پس

بسیارى شرایط قابل کشت است. منتها هر چه شرایط 
و امکانات محلى که باغ در آن ایجاد مى شود مناسب تر 
ــد هزینه هاى احداث و نگهدارى باغ پسته کمتر و  باش
تولید محصول اقتصادى تر خواهد بود. شرایط مندرج 
ــت پسته میباشند.  ــرایط ایده آل کش در زیر بیانگر ش
ــیارى موارد که فاصله اندکى با شرایط  احتماالً در بس
ــته در  ــت اقتصادى پس ــده آل دارند نیز امکان کش ای
مقایسه با کشت سایر محصوالت کشاورزى وجود دارد 
ــته به شرایط خاص محل  که مطالعه اقتصادى آن بس
ــرد. بطور کلى انتخاب مکان  باید جداگانه صورت پذی
ــب براى احداث باغ پسته بر سه پایه اقلیم، آب و  مناس

زمین صورت مى پذیرد:
1- اقلیم

 اقلیم صحرائى
ــته داراى اقلیم صحرائى  ــت پس ــتعد کش مناطق مس
هستند. بارندگى در چنین اقلیمى عمدتاً در طول فصل 
ــتان ها خشک هستند.  ــتان رخ مى دهد و تابس زمس
همچنین در طول فصل تابستان آفتاب کامل به زمین 

تابیده مى شود و تعداد روزهاى ابرى بسیار کم است.
 گرماى تابستان

گرماى هواى تابستان براى رشد درخت و تولید محصول 
پسته مناسب است. منطقه مناسب جهت کشت پسته 
ــتان هاى خشک، گرم و طوالنى باشد.  باید داراى تابس
ــانتى گراد در تابستان  دماى هواى باالى 37 درجه س
براى کامل شدن رشد مغز و کاهش درصد پوکى پسته 
ــابقه متداول گرماى بیشتر از  ــت. لیکن، س ایده آل اس
ــتان مى تواند بر درخت  42 درجه سانتیگراد در تابس

اثر سوء بگذارد.
 رطوبت پائین در فصل رشد

رطوبت نسبى کم و نبود بارندگى در فصل رشد که مانع 
از رشد قارچ هاى آسیب رسان به درخت و میوه پسته 
ــالمت درخت پسته ایده آل  ــود جهت حفظ س مى ش

است.
 سرماى زمستان

رشد درخت و تولید میوه مناسب درخت پسته در طول 
ــتان هاى سرد و نسبتاً  ــد نیاز به وجود زمس فصل رش
طوالنى دارد. منطقه مناسب جهت کاشت درخت پسته 
ــاعت سرماى زیر 7 درجه سانتى  نیاز به حدود 900 س
ــتانه درخت (نیمه آبان  گراد در طول دوره خواب زمس
تا نیمه اسفند) بطور متداول دارد. این نیاز بسته به نوع 

پیوند از 700 تا 1200 ساعت متغیر است.
 عرض جغرافیایى / ارتفاع از سطح دریا

شرایط اقلیمى مذکور عمدتاً در فاصله عرض جغرفیایى 
ــمالى یا جنوبى وجود دارد. در این  27 تا 40 درجه ش
ــیدن به گرماى مطلوب  محدوده جغرافیایى براى رس
تابستانى و سرماى مطلوب زمستانى ارتفاع از سطح دریا 
ــد. طبیعى است  مى تواند از 0 تا 1800 متر متغیر باش
ــه به طرف عرض هاى جغرافیایى باالتر حرکت  چنانچ
ــت پسته در ارتفاعات  ــتعد براى کش کنیم مناطق مس

پایین تر قرار خواهند گرفت و بالعکس.
 باد مالیم بهاره

ــاره موجب اطمینان از امکان انجام  باد غالب مالیم به
گرده افشانى و تلقیح مناسب درختان پسته مى گردد. 
جهت باد غالب بهاره در تعیین محل درختان با پیوند نر 

نقش اساسى بازى مى کند.
 بارندگـى در زمـان تلقیح یا برداشـت / تگرگ / 

طوفان / سرمازدگى 
عوامل خسارت زاى اقلیمى براى درخت و محصول پسته 
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به شرح زیر هستند. لذا مناطقى که در آنها احتمال بروز 
هر یک از پدیده هاى زیر بطور آمارى وجود دارد براى 

کشت اقتصادى پسته مناسب نمى باشند.
ــار) مانع گرده  ــى در فصل تلقیح (اوائل به  بارندگ
ــب درختان توسط باد مى شود.  افشانى و تلقیح مناس
ــت (شهریور)  همچنین، بروز بارندگى در فصل برداش
جدا از صدمه زدن به کیفیت و بهداشت محصول باعث 

دشوارى عملیات برداشت مى شود.
ــر زمان مخرب بوده و در فصل   بارش تگرگ در ه
رشد مى تواند باعث صدمه دیدن محصول همان سال 

و از بین رفتن محصول سال بعد گردد.
 بروز طوفان یا بادهاى شدید در زمان گرده افشانى، 
ــکل مواجه مى کند. همچنین،  تلقیح درخت را با مش
وجود طوفان هاى فصلى رشد و تربیت درختان جوان 
ــازد. طوفان هاى شنى در فصل رشد  ــوار مى س را دش

مى تواند باعث آسیب درخت و محصول آن گردد.
 بروز سرماى زیر صفر در طول فصل جوانه زنى یا رشد 
ــود،  که منجر به یخ زدگى آب درون بافت هاى درخت ش
اعضاء رویشى و زایشى پدیدار شده بر روى درخت را از بین 
ــرما فرا تر از 4 درجه سانتى گراد  مى برد؛ در صورتیکه س
زیر صفر رود محصول سال بعد نیز صدمه مى بیند. سرماى 
ــدید در بعضى پایه هاى درخت پسته  زمستانه بسیار ش
مى تواند باعث مرگ کامل درخت شود. حد دماى پایینى 
که عبور دماى هوا از آن باعث خشکیدگى و مرگ کامل 

درخت مى شود بسته به نوع پایه درخت متفاوت است.
2- آب

 نیاز به منبع ذخیره آب جهت فصل تابستان خشک 
(سد یا تحت االرضى)

با توجه به تفاوت فاحش نیاز آبى درخت در فصول مختلف 
ــترس قرار گرفتن مقدار متفاوت  سال، به منظور در دس
آب در فصول مختلف نیاز به روشى جهت ذخیره آب در 
زمستان و استفاده از آن در تابستان وجود دارد. از همین 
ــب جهت ایجاد باغات پسته یا در پایین  رو مناطق مناس
ــدهاى روى رودخانه هاى دائمى قرار دارند و یا  دست س
در دشت هایى با منابع آب زیرزمینى وسیع که از کوه هاى 

مرتفع برفگیر تغذیه مى شوند.
 پایدارى منابع آب

بدلیل عمر و دوره بازگشت سرمایه طوالنى باغات پسته، 
ــتفاده باید پایدارى طوالنى (حداقل  منابع آب مورد اس
50 ساله) داشته باشند. بررسى وضعیت ثبات طبیعى 
ــن فعلى و آتى و  ــى با در نظر گرفتن معارضی و حقوق
ــت هاى آتى بخصوص در مورد منابع  سناریوى برداش

آب زیرزمینى ضرورى است.
 رژیم آبى مورد نیاز

ــته تأثیر  ــیوه آبیارى بر تولید پس ــدار، تناوب و ش مق
زیادى مى گذارد. تربیت درختان جوان، شیوع آفات و 
بیمارى هایى که از طریق هوا و یا خاك به درخت حمله 
ور مى شوند، مقدار و کیفیت محصول دو ساالنه و رشد 

ــته قرار  ــت همگى تحت تأثیر آبیارى درخت پس درخ
ــته بسته به شرایط اقلیمى،  دارند. نیاز آبى درخت پس
بافت خاك و پایه و پیوند درخت پسته از جمله عوامل 
ــورد نیاز آن جهت  ــتند که بر میزان آب م مهمى هس

تولید اقتصادى محصول تأثیرگذارند.
بعنوان یک قاعده کلى، درخت پسته جهت رشد و تولید 
مناسب نیاز به حدود 100 سانتى متر ارتفاع آب آبیارى 
مفید در دسترس ریشه در طول فصل رشد (به مدت 8 
ماه از اسفند تا مهر) دارد (حال آنکه برداشت اقتصادى 
پسته از درختانى که حتى با 80 سانتى متر ارتفاع آب 
مفید ساالنه در دسترس ریشه آبیارى مى شوند ممکن 
ــت). با فرض کمترین هدرروى در شیوه آبرسانى و  اس
ــارى باغ که حدود 20 درصد براى آبیارى قطره اى  آبی
مى باشد، هر هکتار باغ پسته بالغ نیاز به 12,000 متر 
ــال خواهد داشت. نیاز آبى فوق  مکعب آب در طول س
بدون احتساب آب مورد نیاز جهت آبشویى زمستانه در 
فصل یخبندان براى زمین هاى شور و نمکى مى باشد. 
ــطحى یا  ــورى در خاك س در صورت وجود یا بروز ش
منطقه ریشه، یک تا دو نوبت آبشویى زمستانه باید به 

رژیم آبى طبیعى مورد نیاز افزود.
نیاز آبى درخت پسته در فصول مختلف سال و مراحل 
مختلف سیکل ساالنه زندگى آن متفاوت است. این نیاز 
در زمستان که زمان خواب درخت است کمترین و در 
ــتان که موقع رشد مغز پسته است بیشترین مى  تابس
ــد. بیش از نیمى از آب مورد نیاز ساالنه، در فصل  باش
تابستان (3 ماه تیر، مرداد و شهریور) به مصرف درخت 
ــد. بعنوان مثال، مقدار آب مورد نیاز هر هکتار  مى رس
باغ پسته در فصل اوج مصرف (نیمه تیر تا نیمه مرداد) 
که 30 روز از 365 روز سال را دربرمى گیرد (نزدیک 8 
ــانتى متر ارتفاع آب (معادل  درصد زمان) حدود 25 س
ــت. با محاسبه اى ساده مى توان  25 درصد مقدار) اس
دریافت که در دوره اوج مصرف، دبى لحظه اى آب مورد 
نیاز باغ پسته که به روش قطره اى آبیارى شود معادل 
قریب 1/2 لیتر در ثانیه براى هر هکتار یعنى سه برابر 

میانگین دبى آب مورد نیاز ساالنه مى باشد.
 مقاومت نسبت به کم آبى

بدلیل وجود شبکه ریشه وسیع و ساختار برگ مقاوم، 
ــالى و  ــته قادر به بقا در دوره هاى خشکس درخت پس
شرایط کم آبى است؛ لیکن برداشت محصول اقتصادى 

از درخت پسته نیاز به آبیارى مناسب دارد.
 شورى

ــت.  ــر از dS/m 2 ایده آل اس ــورى آب (EC) کمت ش
ــاید تا dS/m 4 براى  ــرایط خاص اعداد باالتر ش در ش
باغریزى جدید قابل بررسى است. در آب مناسب براى 
کشت پسته، نسبت جذب سدیم (SAR) باید کمتر از 

5 برابر شورى آب بر حسب dS/m باشد.
 سختى

ــختى آب مکان انتخابى براى احداث باغ پسته باید  س

در محدوده مجاز توصیه شده براى قابل اجرا و استفاده 
نمودن سیستم آبیارى قطره اى باشد. مهمترین پارامتر 
کیفى تأثیرگذار بر سختى، میزان یون بیکربنات موجود 
در آب مى باشد. در صورت وجود یون بیکربنات بیش 
از یک حد معین، خطر گرفتگى لوله ها و قطره چکان ها 
ــتم آبیارى قطره اى آنقدر  در صورت استفاده از سیس
ــتفاده از این  ــت اس ــت که در عمل ممکن اس زیاد اس

سیستم را غیر اقتصادى نماید.
 عمق زه آب

ــباع محیط اطراف ریشه توسط آب  ــته، اش درخت پس
ــطح ایستایى آب زیرزمینى ترجیحاً  را بر نمى تابد. س
ــباع از  ــد. لذا خروج آب اش ــد باالتر از 10 متر باش نبای
ــه بطور طبیعى یا از طریق زهکشى  خاك اطراف ریش
ــته ضرورى است. در طول فصول بهار،  براى باغات پس
ــت که خاك اطراف ریشه  تابستان و پاییز مناسب اس
ــد. عمق  درخت همواره حاوى مقدار الزم رطوبت باش
نفوذ رطوبت باید به اندازه عمق نفوذ ریشه در خاك که 

حداکثر به حدود 2/5 متر مى رسد باشد.
 ماندآب اطراف کنده

ــراف کنده درخت را  ــته تحمل ماندآب اط درخت پس
ــرایطى باعث بروز بیمارى هاى قارچى  ندارد. چنین ش

و متعاقباً خشکیدگى کامل درخت مى شود.
3- زمین

 هموارى زمین
از آنجا که آبیارى و انجام عملیات مکانیزه در زمین هاى 
ــت،  هموار به مراتب راحت تر از زمین هاى ناصاف اس
منطقه مورد انتخاب براى احداث باغ جدید پسته بهتر 

است در دشت هاى هموار و صاف واقع شده باشد.
  بافت فیزیکى خاك

درخت پسته در خاك هاى با بافت مختلف مى تواند 
رشد کند؛ لیکن خاك هاى لوم شنى عمیق (حداقل 
3 متر و ترجیحاً بیشتر از 5 متر) با ترکیب غالباً رس 
ــن (30 تا 40 درصد)  (60 تا 70 درصد) به همراه ش
و عارى از سنگ بهترین میزبان براى رشد و برداشت 
از درخت پسته مى باشند. بدلیل بى تحملى درخت 
ــباع محیط اطراف ریشه توسط  ــته نسبت به اش پس
ــخت غیر قابل نفوذ  ــا نمک، الیه هاى خاك س آب ی
ــته  ــق کمتر از 2 متر در باغ پس ــطحى با عم زیر س
ــد. عملیات اصالح خاك مى تواند به صورت  مزاحمن
ــورت جزئى با  ــرق مکانیکى و یا به ص ــادى به ط بنی
ــرد. اصالح خاك  ــام پذی ــیمیایى انج روش هاى ش
ــتن خاك با  ــامل شکس بنیادى به روش مکانیکى ش
دستگاه هاى گوناگون و یا تغییر بافت فیزیکى خاك 
ــد. اصالح جزئى خاك به کمک مواد آهکى،  مى باش
ــى گیرد. منتها  ــیدى، آلى و یا صابونى صورت م اس
ــت هزینه اصالح خاك به حدى زیاد باشد  ممکن اس
که بجاى اصالح خاك انتخاب زمین دیگرى با بافت 

فیزیکى مطلوب گزینه بهترى باشد.
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 ترکیب شیمیایى خاك
ــته از هر کشت درختى اقتصادى دیگرى،  درخت پس
براى خاك هاى شور و گچى مناسب تر است. درخت 
پسته تحمل خاك هاى شور و قلیایى را دارد. شورى 
خاك (EC) حتى تا حد dS/m 6 در میزان محصول 
برداشت شده از درخت کاهش محسوسى ایجاد نکرده 
ــت پسته، نسبت  ــب براى کش ــت. در خاك مناس اس
جذب سدیم (SAR) باید کمتر از 5 برابر شورى خاك 
ــد.pH خاك و وجود مواد آلى  بر حسب dS/m باش
در آن عوامل دیگرى هستند که در نفوذپذیرى خاك 
ــه تأثیر  ــط ریش و قدرت جذب عناصر غذایى آن توس
بسزایى مى گذارند. pH مناسب خاك براى کشت و 

پرورش درخت پسته بین 5,5 تا 7,5 مى باشد.
 سابقه وجود قارچ هاى بیمارى زاى خاکزى

بدلیل آسیب پذیر بودن غالب پایه هاى پسته نسبت 
ــارى زاى خاکزى، زمین هایى که  به قارچ هاى بیم
ــت  امکان وجود چنین قارچ هایى در آنها کمتر اس
ــت دارند. اگر  ــته ارجحی ــراى باغریزى جدید پس ب
زمین مورد انتخاب سابقه صیفى کارى دارد پیش از 
کشت پسته باید زمین را با استفاده از قارچ کش ها 

ضد عفونى کرد.
مصادیق مکان مناسب

ــته کوه زاگرس،  ــت هاى هموار واقع در غرب رش دش
ــتعد قابل مطالعه براى  گرگان و ورامین از مناطق مس
ــتند. الزم است بررسى دقیقترى  باغریزى پسته هس
ــت مناطق مستعد در داخل  ــازى لیس براى قطعى س

سرزمین پهناور ایران بعمل آید.
طرح فنى احداث باغ

مساحت باغ 
ــطح زیر  ــامل 190 هکتار س ــل 200 هکتار ش حداق
ــته و 10 هکتار خیابان، میدان، ساختمان  کشت پس
و تأسیسات. حداقل سطح زیر کشت بمنظور با صرفه 
ــدن باغبانى و برداشت مکانیزه در نظر گرفته شده  ش
ــت. در صورت اشتراك در استفاده از ماشین آالت،  اس
ــاحت الگو تا 100  ــت حداقل مس در آینده ممکن اس
هکتار کاهش یابد. از آنجا که عمده آب مورد نیاز پسته 
ــتان به مصرف درخت مى رسد،  در فصل بهار و تابس
ــاید  ــتان ش در صورت وجود آب مازاد در پاییز و زمس
بتوان با تخصیص سطح بیشترى زمین به کشت جو 
ــته پرداخت. همچنین در  ــا گندم در کنار باغ پس و ی
ــال هاى آغازین احداث باغ پسته نیاز آبى درختان  س
ــت و در صورت وجود  جوان از درختان بالغ کمتر اس
آب مازاد در این دوران، مى توان جهت پوشش بخشى 
ــت محصوالت  ــاى باغریزى اقدام به کش ــه ه از هزین

زراعى متناسب با میزان آب مازاد نمود.
روش آبیارى

ــود. اجراى  قطره اى یک خط آبده از ابتدا اجرا مى ش
خط دوم در سوى دیگر درختان در سال هفتم صورت 

مى پذیرد.
پایه و نهال

براى کاشت نهال از بذر پسته بادامى (از گونه هاى با 
ــد زیاد و شاخه هاى قوى از قبیل سبز پسته نوق  رش
ــفید پسته مه  معروف به باقرآبادى، کریم آبادى و س
ــتفاده شود. پرورش نهال در گلخانه نزدیک  والت) اس
محل باغ و سپس حمل بیجه یک تا دو ساله به تناسب 

رشد نهال به باغ صورت مى گیرد.
پیوند ماده

ــراى مناطق داراى  ــل توصیه، اکبرى ب پیوندهاى قاب
ــاعت) و  ــغ بر 1200 س ــتانه زیاد (بال ــرماى زمس س
ــاعت در  ــرمایى 800 س ــى (حداقل نیاز س احمدآقای
زمستان) براى سایر مناطق مى باشد. تأمین پیوندك 
با پیش بینى قبلى و عقد قرارداد در زمستان سال قبل 
از پیوندزنى ممکن مى باشد. پیوندزنى روى بیجه سه 

یا چهارساله انجام مى شود.
پیوند نر

باید متناسب با پیوند ماده انتخابى از نظر زمان گلدهى 
مورد ارزیابى و انتخاب قرار گیرد.

فواصل و تعداد درختان
 ستونى 6 متر، روى ردیف 4,5 متر معادل 370 اصله 

در هکتار.
نحوه برداشت

ــت مکانیزه باید هدفگیرى شود. ممکن  قابلیت برداش
ــامان داده  ــروع، برداشت غیر مکانیزه س ــت در ش اس

شود. 
مقدار برداشت

براى باغ بالغ، متوسط 2,400 کیلوگرم پسته خشک 
در هکتار بدون در نظر گرفتن کاهش برداشت ناشى از 
سرمازدگى بهاره فرض مى شود. در صورت وجود خطر 
سرمازدگى، این ریسک با بیمه سرمازدگى باید پوشش 
داده شود. فرض مى شود برداشت از پنج سال پس از 
اولین نوبت پیوندزنى آغاز شده و ظرف 8 سال پس از 

اولین برداشت به مقدار برداشت نامى مى رسد.
نحوه فروش محصول

 بصورت تر بارگیرى شده داخل کمپرسى در محل باغ.
عمر باغ

حداقل 50 سال. البته با هرس شدید و جوانسازى در 
ــنجان از باغات 80 ساله برداشت بسیار مطلوب  رفس

صورت مى گیرد.
فرضیات اقتصادى

واحد پول
ــته در بازار  دالر آمریکا. بعلت آنکه قیمت فروش پس
بین المللى به دالر تعیین شده و نرخ ریالى آن متأثر 
از سلیقه و سیاست دولتمردان در تعیین نرخ برابرى 
ــت، محاسبات اقتصادى  ریال در برابر دالر آمریکا اس

این طرح بر پایه دالر آمریکا انجام شده است. 
نرخ هزینه فرصت سرمایه 5 درصد دالرى ساالنه.

اقالم سرمایه گذارى
شامل زمین، حق امتیاز استفاده از آب، ساختمان، مخازن 
ــوخت، ماشین آالت باغى، ابزار و آالت باغى و  و پمپ س
تعمیراتى و باغریزى مى باشد. توجه به این نکته الزم است 
که علیرغم در نظر گرفته شدن هزینه سرمایه گذارى روى 
ــتفاده از آب در مطالعه اقتصادى  زمین و حق امتیاز اس
ــق جدید هدف این طرح (بر  حاضر، این اقالم در مناط
ــته کارى چون رفسنجان)  ــنتى پس خالف مناطق س
مشمول استهالك نمى شوند. همچنین در مطالعه حاضر، 
سرمایه گذارى جهت خرید ماشین آالت برداشت بدلیل 
آنکه براى تنها یک باغ 200 هکتارى به صرفه نمى باشد 
مد نظر قرار نگرفته. اما در صورت سرمایه گذارى مشترك 
چند واحد مشابه در خرید ماشین آالت برداشت مناسب، 

هزینه پسته چینى کاهش قابل توجهى خواهد یافت.
قیمت زمین

500 دالر براى هر هکتار در محاسبات پیوست لحاظ 
شده است.
قیمت آب

ــتفاده مى شود. حق  ــده از آب پشت سد اس فرض ش
امتیاز استفاده به ازاء هر متر مکعب در سال، 10 سنت 
ــنت تحویل به  و هزینه مصرف هر متر مکعب 2,5 س

تلمبه خانه شبکه قطره اى در نظر گرفته شده است.
تأسیسات آبیارى قطره اى

ــت که در مطالعه حاضر  4,000 دالر براى هر هکتار اس
ــده 85 درصد آن از محل  مطابق روال موجود فرض ش
ــود. بنابراین، هزینه  ــاى بالعوض دولتى تأمین ش وام ه
تأسیسات آبیارى قطره اى مبلغ 600 دالر براى هر هکتار 
در نظر گرفته شده است. 85 درصد هزینه در سال اول و 
15 درصد باقیمانده با نصب لوله هاى آبده در سمت دیگر 

هر ردیف درخت در سال هفتم انجام مى شود.
هزینه تأمین هر اصله نهال

 1 دالر با احتساب هزینه تحویل در محل باغ.
هزینه برداشت

ــین آالت مخصوص  ــرض عدم امکان تأمین ماش با ف
پسته چینى، هزینه برداشت کارگرى 30 سنت به ازاء 
ــنت به ازاء هر  ــته خشک (معادل 10 س هر کیلو پس
کیلو پسته تر) در نظر گرفته شده است. اما اساساً یکى 
از انگیزه هاى اصلى طرح حاضر ایجاد امکان برداشت 
مکانیزه است که باید نحوه تأمین ماشین آالت مورد 

نیاز بررسى شود.
هزینه آزمایش، مشاوره و مدیریت

250 دالر به ازاء هر هکتار در هر سال. 
فروش محصول

در مطالعه اقتصادى حاضر از امکان کشت و فروش 
ــده  ــته صرف نظر ش محصوالت زراعى در کنار پس
است. نرخ فروش محصول 6,5 دالر به ازاء هر کیلو 
ــته خشک درهم به نرخ ثابت سال 1390 فرض  پس

شده است.
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تجزیه و تحلیل اقتصادى
ــاالنه احداث  ــود س ــه، درآمد و س ــدول دالرى هزین ج
ــار که مبناى  ــراى هر هکت ــته ب ــره بردارى باغ پس و به
ــرمایه گذارى و بازگشت سرمایه  محاسبات مربوط به س
ــایت انجمن به آدرس ــد را مى توانید در وب س  مى باش

 www.iranpistachio.org/fa در بخش مقاالت مالحظه فرمایید. 
ــرمایه گذارى را براى  ــماره 1 برنامه ساالنه س جدول ش
ــا فرضیات مورد  ــته ب احداث یک باغ 200 هکتارى پس
ــاره در بخش قبل با فرض نرخ هزینه فرصت 5 درصد  اش
ــان مى دهد. مبلغ سرمایه گذارى ساالنه در  در سال نش

ــاغ“ در این جدول، از حاصلضرب ردیف  ردیف ”احداث ب
”خالص درآمد/هزینه نقدى ساالنه“ همان سال براى هر 
هکتار، از جدول مورد اشاره در سایت در سطح کشت 190 
هکتار بدست آمده است. جریان برگشت سرمایه ساالنه 
ــاالنه پس از رسیدن به نقطه  ــاس مبالغ سود س بر اس
سر به سر در سال نهم و بدون احتساب هزینه فرصت 
ــرمایه و یا انعکاس تورم در هزینه یا فروش محصول  س
ــماره 2 خواهد  در طول دوران تولید مطابق جدول ش
ــاالنه“ از حاصلضرب مبلغ ”خالص  بود: مبلغ ”سود س
درآمد/هزینه نقدى ساالنه“ براى هر هکتار باغ مثمر، از 

ــاره در سایت در سطح زیر کشت 190  جدول مورد اش
ــت. مطابق جدول فوق سرمایه  هکتار بدست آمده اس
نقدى مورد استفاده در احداث باغ پسته بعالوه هزینه 
ــال چهاردهم به طور کامل باز خواهد  فرصت آن در س
ــت. از سال پانزدهم به بعد نیز تا پایان عمر باغ که  گش
حداقل 50 سال پیش بینى مى شود بطور ثابت ساالنه 
بالغ بر 2,185,000 دالر به نرخ ثابت سال 1390 سود 

عاید سرمایه گذار خواهد شد.
انجمن پسـته ایران منتظر دریافت نظرات اصالحى 

خوانندگان محترم جهت رفع نقائص طرح مى باشد.

شانزدهمپانزدهمچهاردهمسیزدهمدوازدهمیازدهمدهمنهمسال
سرمایه / سود تجمعى در شروع 

 (2,241,069)(55,119) 1,760,331  3,222,381  4,331,031  5,086,281  5,507,131  5,612,581 سال

 2,185,950 2,185,950  1,815,450  1,462,050  1,108,650  755,250  420,850  105,450 سود ساالنه
سرمایه / سود تجمعى در پایان 

 (4,427,019) (2,241,069) (55,119) 1,760,331  3,222,381  4,331,031  5,086,281  5,507,131 دوره

جدول شماره 2. روال بازگشت سرمایه دالرى ساالنه در دوران تولید به نرخ ثابت سال 1390

هشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدوماولسال
        موضوع سرمایه گذارى

       100,000زمین

       228,000حقآبه

       400,000ساختمان 1000 متر مربع

       7,000مخازن سوخت 5000 لیتر و پمپ

       200,000ماشین آالت و وسائل

       60,000ابزار و آالت کارگاهى

 17,100     96,900آبیارى قطره اى

569,945317,245364,745359,995378,045398,945541,500214,700احداث باغ

1,661,845317,245364,745359,995378,045398,945558,600214,700جمع نقدى سرمایه گذارى ساالنه

1,661,8451,979,0902,343,8352,703,8293,081,8743,480,8194,039,4194,254,119سرمایه گذارى تجمعى

سرمایه گذارى با احتساب هزینه فرصت 
1,744,9372,165,2912,656,5383,167,3593,722,6744,327,7005,130,6155,612,581سرمایه تجمعى

جدول شماره 1. مقادیر دالرى سرمایه نقدى مورد نیاز ساالنه در دوره احداث به نرخ ثابت سال 1390
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