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از کلیــه اعضــای محتــرم پیوســته انجمــن پســته ایــران دعــوت 
ــه از  ــالیانه ک ــادی س ــی ع ــع عموم ــه مجم ــد در جلس ــل می آی ــه عم ب
ســاعت 16 روز  پنجشــنبه 28 تیــر مــاه 1397 در محــل ســالن 
زنــده یــاد کامیابــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی کرمــان 
ــزار  ــدان آزادی( برگ ــه می ــیده ب ــامی )نرس ــوری اس ــوار جمه ــع در بل واق

ــانند.  ــم رس ــور به ــود، حض می ش
ــران  ــوی دیگ ــمی از س ــه رس ــتن معرفی نام ــراه داش هم
ــی  ــه الزام ــور در جلس ــرای حض ــی( ب ــورت نمایندگ )درص

ــت. اس
الزم بــه یــادآوری اســت کــه بــر اســاس مــاده 17 اساســنامه، هــر عضــو 

ــع  ــر در مجم ــای دیگ ــی از اعض ــه نمایندگ ــا ب ــت و ی ــه اصال ــد ب می توان
عمومــی شــرکت کنــد و هیــچ عضــوی نمی توانــد بیــش از یــک نماینــده 

بــه مجمــع معرفــی نمایــد.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

1- بررسی و تصویب صورت های مالی سال 1396انجمن؛
2- گزارش عملکرد سال 1396 و بررسی و تصویب بودجه سال 1397 انجمن؛

3-استماع سخنرانی میهمان مدعو؛
4-بحث آزاد پیرامون وضعیت تولید پسته، بازار و مقررات ارزی سال جاری.

انجمن پسته ایران برگزار می کند:
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انجمن

ــکبار  ــات و خش ــی مغزج ــورای جهان ــاس ش اج
)INC(، نشســت بین المللــی معتبــری اســت 
کــه بــا ســابقه ای بیــش از 3 دهــه توانســته جــای 
ــوان فرصتــی  ــه عن ــی ب خــود را در مجامــع جهان
ــرکت هاي  ــاري ش ــراودات تج ــهیل م ــرای تس ب
جدیــد  فرصت هــاي  کشــف  بین المللــي، 
تجــاري، تبــادل اطاعــات آمــاری و آگاهــی 
از مســائل و تحــوالت روز صنعــت بــاز کنــد. 
ایــن اجــاس بــا ارائــه میزگردهــای تخصصــی و 
ــخنرانی های  ــمینارها و س ــزاری س ــن برگ همچنی
به روزتریــن  از  متنوعــی  ویتریــن  علمــی، 
روندهــای عرضــه و تقاضــای محصــوالت و 
ــت.  ــکبار اس ــات و خش ــت مغزج ــات صنع خدم
ــی  ــرای هماهنگ ــاس ب ــرکت کنندگان در اج ش
ــاری  ــرکای تج ــا ش ــات ب ــرار ماق ــهیل ق و تس
از  اجــاس  تاریــخ  از  قبــل  می تواننــد  خــود 
ــا  ــامانه جســتجو در وبســایت INC ب ــق س طری

شــرکت های مختلــف ارتبــاط برقــرار کننــد.
ــهر  ــورا در ش ــن ش ــاس ای ــن اج ــی و هفتمی س
ــپانیا، از  ــوب اس ــویل در جن ــی ِس ــا و تاریخ زیب
ــال  ــاه س ــرداد م ــا 2 خ ــت ت ــخ 31 اردیبهش تاری
جــاری در ســالن همایش هــای فیبــس ایــن 
شــهر برگــزار شــد. در اجــاس امســال 1500 نفــر 
ــار و  ــًا تج ــه عمدت ــور ک ــرکت کننده از 60 کش ش
فعالیــن صنعــت مغزجــات و خشــــکبار هســتند، 
حضــور داشــتند. بــه تبع 6 ســال گذشــته، امســال 
نیــز انجمــن پســته ایــران در ایــن اجــاس 
شــرکت کــرد، ولــی حضــور انجمــن کمــی 
ــه  ــرا ک ــود؛ چ ــل ب ــال های قب ــر از س متفاوت ت
ــه  ــته ب ــن پس ــده انجم ــوت INC، نماین ــه دع ب
عنــوان نماینــده ایــران در میزگــرد پســته حضــور 
داشــت. میزگــرد پســته بــا ریاســت آقــای مایــکل 
ــول«  ــادام واندرف ــته و ب ــرکت پس ــان از »ش هوم
ــران،  ــروز آگاه از ای ــان به ــل آقای ــای پن و اعض
ــگ  ــم ژیائوژن ــه و خان ــاز از ترکی ــت چیکم محم
ــه  ــد. الزم ب ــزار ش ــگ برگ ــا از هنگ کن ویکتوری
ذکــر اســت بهــرام آگاه، زهــرا مرتضــوی و ســحر 
نخعــی اعضــای هیــأت اعزامــی انجمــن در ایــن 

ــد. اجــاس بودن
میزگردهــاي  شــامل  اجــاس  برنامه هــای   
ــه  ــات از جمل ــل و مغزج ــواع آجی ــه ان ــوط ب مرب
پســته، بــادام، بــادام زمینــي، بــادام هنــدي، 

ســمینارهاي  و  خشــک  میوه هــای  گــردو، 
ــخاص  ــخنراني هاي اش ــي و س ــي و تخصص علم
ــت  ــر صنع ــدگان ه ــود. نماین ــت ب ــدي صنع کلی
نیــز اطاعــات بــه روز خــود را در خصــوص 
ــد.  ــه دادن ــال 2018 ارائ ــول س ــی محص پیش بین
در ادامــه گــزارش آنچــه در ایــن  3 روز گذشــت، 

شده اســت. ارائــه 
روز اول

بــا  اول  روز  در  اجــاس  افتتاحیــه  برنامــه 
خوش آمدگویــی مجــری و اجــرای زنــده موســیقی 
ســنتی اســپانیایی آغــاز شــد. ســپس آقــای 
آنتونیــو پونــت، یکــی از بنیانگــذاران INC، طبق 
ســنت همیشــگی رســمًا آغــاز اجــاس را اعــام 
کــرد. اهــدای جوایــز  برگزیــدگان »بهتریــن 
ــر  ــپزی« از دیگ ــر آش ــن هن ــق« و »بهتری تحقی
برنامــه هــای ایــن اجــاس بــود. در ایــن راســتا 
جایــزه بهتریــن تحقیــق نصیــب گــروه تحقیقاتــی 
پریدیمــد )PREDIMED( بــا تحقیــق روی 
ــی  ــات آجیل ــرم مغزج ــدن 30 گ ــرات گنجان »اث
در غــذای روزانــه بــه عنــوان عامــل کاهنــده 
ــی« و  ــی عروق ــه بیماریهــای قلب ــا ب ریســک ابت
جایــزه »بهتریــن هنــر آشــپزی« بــه سرآشــپز ژوان 
باســک از رســتوران باســک اســپانیا تعلــق گرفــت. 
ــود  ــادام ب ــز ب ــاس، می ــن اج ــرد ای ــن میزگ اولی
کــه بــا ریاســت آقــای ژوان فورتونــی از شــرکت 
ــاز شــد. اعضــای حاضــر در  بورخــس اســپانیا آغ
ــکا،  ــورهای آمری ــدگان کش ــل، از نماین ــن پن ای
اســترالیا، اســپانیا و هنــد بودنــد. در ایــن میزگــرد 
ــز  ــد مغ ــال 2018 تولی ــد در س ــی ش ــش بین پی
بــادام آمریــکا حــدود 1 میلیــون تــن، اســترالیا 78 

ــن باشــد. ــن و اســپانیا 60 هــزار ت هــزار ت

ــا  ــی« ب ــل برزیل ــرد آجی ــه »میزگ ــپس برنام س
ــا  ــا، بریتانی ــکا، ایتالی ــی از آمری ــور نمایندگان حض
ــده  ــه ش ــار ارائ ــق آم ــد. طب ــوی برگزارش و بولی
ــک  ــد خش ــرود تولی ــار می ــرد، انتظ ــن میزگ در ای
ــدی  ــد 141 درص ــا رش ــل ب ــن آجی ــت ای در پوس
ــه  ــد ب ــال جدی ــته در س ــال گذش ــه س ــبت ب نس

ــد. ــن برس ــزار ت ــک 90 ه نزدی
در ادامــه میزگــرد مربــوط بــه میوه هــای خشــک 
از قبیــل برگــه آلــو، انجیرخشــک، آلــوی خشــک 
ــل،  ــدگان حاضــر در پن ــا حضــور نماین ــا ب و خرم
ــکا،  فعالیــن صنعــت خشــکبار از کشــورهای آمری
ترکیــه، تونــس، شــیلی و قزاقســتان برگــزار شــد.
بــا  تغذیــه  همچنیــن در ســمینار تحقیقاتــی 
ســخنرانی دکتــر رامــون اســتراچ و پروفســور 
ــات و  ــرف مغزج ــای مص ــالوادو، مزای ــوردی س ج
آجیــل ارائــه شــد و جدیدتریــن مطالعــات علمــی 
منتشــر شــده در ایــن خصــوص بــه اطــاع 

رســید.  شــرکت کنندگان 
روز اول اجــاس بــا برگــزاری میزگــرد »پــکان« 
)گــردوی آمریکایــی( پایــان یافــت. ریاســت 
جلســه بــر عهــده آقــای جفــری ســانفیلیپو از 
آمریــکا بــود و 5 عضــو پنــل از کشــورهای آمریــکا، 
آفریقــای جنوبــی، اســترالیا و هنــگ کنــگ بودنــد. 
محــور گفتگــو در میزگــرد پــکان بــه بحــث هایــی 
جدیــد،  محصــول  تولیــد  تخمیــن  قبیــل  از 
وضعیــت مصــرف داخــل و صــادرات آمریــکا 
و بررســی فرصتهــا، چالــش هــا و روندهــای 
فعلــی اختصــاص پیــدا کــرد. آمریــکا بــا تخمیــن 
ــن  ــد ای ــهم از تولی ــترین س ــن بیش ــزار ت 152 ه
ــا 125 هــزار تــن  محصــول و کشــور مکزیــک ب
در رتبــه دوم تولیــد قــرار دارنــد و ســهم آفریقــای 

گزارش حضور انجمن پسته ایران در

اجالس شورای جهانی خشکبار
سحر نخعی
دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران



انجمن

ــن در ســال  ــکان 19 هــزار ت ــد پ ــی از تولی جنوب
ــود. ــد ب ــش رو خواه پی

در نهایــت مهمانــی خوشــآمدگویی در عصــر 
روز اول بــا میزبانــی شــرکت بــادام لوپیــس 
)LLopis( در هتــل زیبــای آلفونســو حســن 
ختــام برنامه هــای اولیــن روز ایــن اجــاس بــود.

روز دوم
ــا  ــکبار ب ــی خش ــورای جهان ــاس ش روز دوم اج
»میزگــرد پســته« آغــاز شــد. میزگــرد پســته بــا 
ریاســت آقــای مایــکل هومــان از »شــرکت بــادام 
و پســته واندرفــول« و اعضــای پنــل آقایــان 
بهــروز آگاه از ایــران، محمــت چیکمــاز از ترکیــه 
ــگ  ــگ کن ــا از هن ــگ ویکتوری ــم ژیائوژن و خان
ــز پســته شــامل  برگــزار شــد. دســتور جلســه می
ــت عرضــه و تقاضــای محصــول  بررســی وضعی
ســال جــاری، تخمیــن تولیــد محصــول در ســال 
ــش و  ــت پرس ــد 2018 )98-97( و در نهای جدی
ــل در  ــود. مجــری پن ــل ب ــخ از اعضــای پن پاس
آغــاز جلســه ضمــن اشــاره بــه افزایــش ســطح 
ــه  ــای پســته ب ــدگان از مزای ــی مصرف کنن آگاه
افزایــش روزافــزون تقاضــا بــرای ایــن محصــول 
ــوان  ــه عن ــته ب ــتر پس ــرف بیش ــل مص و تمای
آجیــل در همــه بازارهــا اشــاره کــرد و آینــده بــازار 
پســته را روشــن و مثبــت تــر از همیشــه دانســت. 
ــته امســال توســط اعضــای  ــد پس ــن تولی تخمی
پنــل ارائــه شــد. آمریــکا بــا تخمیــن 430 هــزار 
ــن محصــول را  ــد ای ــن بیشــترین ســهم از تولی ت
دارد. تولیــد ایــران در ســال کــم محصــول امســال 
حــدود 60 هــزار تــن پیــش بینــی شــد و ســهم 
ــام  ــن اع ــزار ت ــد پســته 230 ه ــه از تولی ترکی

شــد. 
ــی  ــمینار علم ــک س ــن روز، ی ــه دومی در برنام
گنجانــده شــده بــود کــه بــا ریاســت آقــای پینــو 
کالگانــی، نایــب رئیــس INC و ســخنرانی 
ــد. از  ــزار ش ــول برگ ــون بلک ــر الیس ــم دکت خان
فعالیتهــای اصلــی کمیتــه علمــی INC، رصــد 
موضوعــات حســاس علمی-فنــی و بررســی 
ــت خشــکبار و  ــر تجــارت صنع ــا ب ــرات آنه تأثی

ــد. ــات میباش مغزج
ــن  ــی ای ــف اصل ــی یکــی از وظای ــای کالگان  آق
کمیتــه را تــاش بــرای بــه روز بــودن در زمینــه 
ــای  ــی ه ــت از آلودگ ــم صنع ــه مســائل مه هم
ــموم  ــده س ــم باقیمان ــوع مه ــا موض ــی ت غذای
دانســت. وی همچنیــن حضــار را از آخریــن 
مســائل و اخبــار تجــاری بیــن کشــورها مطلــع 
ســاخت. موضــوع ســخنرانی دکتــر بلکــول نیــز 
ــود.  ــور« ب ــالمونا در انگ ــی س ــرل آلودگ »کنت

شــاهد  ادامــه  در  اجــاس  شــرکت کنندگان 
برگــزاری میزگــرد گــردو بودنــد کــه بــا حضــور 
ــه  ــن و ترکی ــکا، شــیلی، چی ــی از آمری نمایندگان
ــا ریاســت آقــای  برگــزار شــد. میزگــرد گــردو ب
گــری فــورد از شــرکت بــادام و گــردوی دایموند 
شــد.  آغــاز   )Diamond Foods( فــودز 
ــترین  ــن بیش ــزار ت ــن 330 ه ــا تخمی ــن ب چی
ــال 2018  ــردو را در س ــز گ ــد مغ ــهم از تولی س
ــه دوم  ــن در رتب ــزار ت ــا 273 ه ــکا ب دارد. آمری
تولیــد قــرار دارد و ســهم کشــور شــیلی از تولیــد 

ــود. ــد ب ــن خواه ــزار ت ــردو 70 ه گ
ــرد  ــزاری میزگ ــا برگ ــه روز دوم ب ــن برنام آخری
ــه  ــت جلس ــت. ریاس ــان یاف ــدی پای ــادام هن ب
ــرکت  ــات از ش ــت خیرب ــای امی ــده آق ــر عه ب
ــود و 4 عضــو از کشــورهای  ــی اوالم ب بین الملل
ــل حاضــر  ــام در پن ــد و ویتن ــد، هن ــکا، هلن آمری
ــدی  ــادام هن ــرد ب ــث میزگ ــور مباح ــد. مح بودن
ــل  ــد، تحلی ــول جدی ــد محص ــن تولی ــه تخمی ب
ــادام  ــز ب ــرای مغ ــا ب ــه و تقاض ــای عرض رونده
هنــدی، روندهــای قیمــت و بررســی فرصتهــا و 
چالشــها اختصــاص داشــت. هنــد، ســاحل عــاج، 
ویتنــام و تانزانیــا بیشــترین ســهم از تولیــد ایــن 
محصــول را دارنــد. پیشــبینی میشــود کل بــادام 
ــه  ــد میشــود ب ــدی کــه در ســال 2018 تولی هن

ــن برســد. ــون ت حــدود 4 میلی
میزبانــی  بــا  اجــاس  دوم  شــب  مهمانــی 
شــرکت بــادام و پســته واندرفــول در هتــل 

زیبــای هاســیندا برگــزار شــد.
روز سوم

ســخنرانی آقــای مــارک ماریانــی، ریاســت 
شــورای جهانــی خشــکبار برنامــه آغازیــن 
ــر از  ــن تقدی ــود. وی ضم ــاس ب ــوم اج روز س
ــی و  ــه معرف ــای INC ب ــأت امن ــای هی اعض
بیــان فعالیتهــای آنهــا پرداخــت. ماریانــی هــدف 
اصلــی هیــأت امنــا را تعییــن مســیر اســتراتژیک 
ــه  ــت. در ادام ــورا دانس ــن ش ــده ای ــرای آین ب
جلســه خانــم گورتــی گــواش، دبیــرکل اجرایــی 
ــاالنه  ــزارش س ــکبار، گ ــی خش ــورای جهان ش
INC را بــه ســمع و نظــر حضــار رســاند. ارائــه 
وی شــامل گــزارش مالــی 2017 و بودجــه ســال 

2018 و گــزارش فعالیت هــای INC بــود.
ــود.  ــاس ب ــدی اج ــه بع ــدق برنام ــرد فن میزگ
کشــور ترکیــه بــا تخمیــن 640 هــزار تــن 
فنــدق خشــک در پوســت بــه عنــوان بزرگتریــن 
قــرار  فنــدق در صــدر جــدول  تولیدکننــده 
ــن  ــزار ت ــی 115 ه ــا پیش بین ــا ب ــت. ایتالی داش
ــزار  ــن 80 ه ــا تخمی ــتان ب ــام دوم و گرجس مق

ــول  ــن محص ــد ای ــوم را در تولی ــه س ــن رتب ت
ــتند. داش

در ادامــه، »میزگــرد ماکادمیــا« با دســتور جلســه 
ــی  ــد، بررس ــال جدی ــد س ــن تولی ــام تخمی اع
ــال  ــول س ــای محص ــه و تقاض ــت عرض وضعی
جــاری، مکانیــزم هــای بــازار محصــول خشــک 
در پوســت و مغــز ماکادمیــا و در نهایــت پرســش 
و پاســخ از اعضــای پنــل برگــزار شــد. آفریقــای 
ــن  ــن بزرگتری ــزار ت ــد 54 ه ــا تولی ــی ب جنوب
تولیدکننــده ماکادمیــا محســوب می شــود و بعــد 
از آن اســترالیا اســت کــه پیــش بینــی مــی شــود 

45 هــزار تــن محصــول داشــته باشــد.
ــز«  ــرد کشــمش و موی ــه »میزگ ــه برنام در ادام
ــادام  ــرد ب ــزاری »میزگ ــا برگ ــد و ب ــزار ش برگ
زمینــی و مغــز درخــت کاج« روز ســوم اجــاس 
ــده  ــر عه ــن جلســه ب ــت. ریاســت ای ــان یاف پای
خانــم چنیینــگ از اتــاق بازرگانــی چیــن بــود و 3 
نماینــده از کشــورهای روســیه، اســپانیا و هلنــد 
در پنــل حاضــر بودنــد. محــور مباحــث میــز مغــز 
درخــت کاج، چشــم انــداز تولیــد محصول ســال 
ــد 10 ســاله صــادرات ایــن  ــد، تحلیــل رون جدی
محصــول از چیــن، روندهــای قیمــت و تحلیــل 
میــزان واردات مغــز درخــت کاج بــه چیــن بــود.
ــه  ــز ب ــی نی ــادام زمین ــز ب ــث می ــور مباح مح
ــد،  ــال جدی ــول س ــد محص ــداز تولی ــم ان چش
تحلیــل رونــد واردات بــادام زمینــی بــه چیــن و 
ــداز عرضــه و تقاضــای چیــن  بررســی چشــم ان

ــت. ــاص داش اختص
بــا برگــزاری ضیافــت شــام آخریــن روز اجــاس 
کــه بــا میزبانــی »انجمــن گــردوی شــیلی« در 
ــده  ــازا اســپانیا برگــزار شــد پرون ــای پ کاخ زیب

اجــاس ســی و هفتــم INC بســته شــد.
 INC الزم بــه ذکــر اســت شــرکت در اجــاس
فرصتــی فراهــم آورد تــا نماینــده انجمــن بتوانــد 
ــی  ــت پســته گفتگوی ــن صنع ــا برخــی از فعالی ب
ترتیــب دهــد. در ایــن راســتا بــا آقــای اســتبان 
شــرکت  از  پســته  خریــد  مســئول  الگاردا 
Importaco اســپانیا حــول محــور شناســایی 
ــن  ــد؛ همچنی ــت ش ــپانیا صحب ــته اس ــازار پس ب
آقــای راجیــو پابرجــا مدیــر عامــل شــرکت 
CTC )واردکننــده پســته در بــازار هنــد( ســابقۀ 
مصــرف پســته، ســاختار بــازار پســته، کانال هــای 
فــروش و توزیــع پســته در هنــد و جایــگاه پســته 
ــح  ــد را توضی ــازار هن در بخــش خرده فروشــی ب
داد. شــرح کامــل ایــن گفتگوهــا در شــماره آتــی 
ــدگان  ــاع خوانن ــه اط ــته ب ــای پس ــریه دنی نش

خواهــد رســید.
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انجمن

امســال پیــش از برگــزاری اجــاس شــورای 
جهانــی خشــکبار )INC(، اولیــن دوره آموزشــي 
تخصصــي مغزجــات و خشــکبار برگــزار شــد 
ــا تجــارت  کــه در آن پکیــج کاملــی از »تولیــد ت
ــدف از  ــد. ه ــه گردی ــکبار« ارائ ــات و خش مغزج
ــد  ــن عاقمن ــنایی فعالی ــن دوره آش ــزاری ای برگ
بــا مســائل کلیــدی صنعــت مغزجــات و خشــکبار 
ــرایط  ــل ش ــادی از قبی ــات بنی ــود؛ از موضوع ب
اقلیــم و آب و خــاک گرفتــه تــا کاشــت، داشــت، 
برداشــت، امنیــت غذایــی و تجــارت در ایــن 
دوره گنجانــده شــده بود. ایــن دوره آموزشــی 
ــن 1396  ــن )12 بهم ــه دروس آنای در دو مرحل
ــوری  ــوزش حض ــت 1397( و آم ــا 10 اردیبهش ت
ــد. در  ــزار ش ــت 1397( برگ ــا 29 اردیبهش )27 ت
مجمــوع 40 نفــر از کشــورهای مختلــف در دوره 
ــاز  ــش نی ــد. پی ــرکت کردن ــال ش ــی امس آموزش
ــود.  ــن ب ــه آنای ــدن مرحل ــوری، گذران دوره حض
پایــان شــرکت کنندگان موفــق بــه اخــذ  در 
گواهینامــه پایــان دوره شــدند. ســحر نخعــی بــه 
نمایندگــی از انجمــن پســته در این دوره آموزشــی 
ــران  شــرکت کــرد. از اعضــای انجمــن پســته ای
ــان(  ــرکت ویرام ــان )ش ــا دارچینی ــان علیرض آقای
ــن  ــرکت کنندگان ای ــزو ش ــی ج ــا وثوق و علیرض
دوره بودنــد. در ادامــه جزئیاتــی از آنچــه در ایــن 

ــت. ــه شده اس ــت ارائ ــی گذش دوره آموزش
آموزش آنالین

ــن دوره از 10 واحــد درســی  ــن ای ــوزش آنای آم
تشــکیل شــده بود کــه هــر درس شــامل محتــوا، 
ــود. در  ــوع ب ــی متن ــای آموزش ــع و ویدیوه مناب
ــه  ــف ب ــرکت کنندگان موظ ــر درس ش ــان ه پای
پاســخ دادن بــه ســواالت آزمــون نهایــی بودنــد و 
تنهــا در صــورت کســب نمــره قبولــی مجــاز بــه 

ــدند. ــد می ش ــه بع ــه مرحل ــن ب رفت
پیشــینه  معرفــی  بــه  مربــوط  محتــوای   •
آنهــا  فیزیولــوژی  و  خشــکبار  و  مغزجــات 
ــردآوری  ــه گ ــوی از ترکی ــور آکس ــط پروفس توس
ــا  ــث ب ــن مبح ــرکت کنندگان در ای ــده بود. ش ش
ــواع  ــکبار، ان ــات و خش ــی مغزج ــات کل خصوصی
ــی گل و  ــاختاری و آناتوم ــوژی س ــا، بیول گونه ه
میــوه آشــنا شــدند. درس اول راهکارهــای مفیــد 

ــز  ــا را نی ــدار باغ ه ــق و پای ــت موف ــت مدیری جه
ــه داد. ارائ

•  دومیــن مبحــث بــه شــرایط اقلیمــی، خــاک و 
نیــاز آبــی مغزجــات و خشــکبار اختصــاص داشــت 
ــی  ــرایط اقلیم ــر ش ــا تأثی ــه شــرکت کنندگان ب ک
بــر محصــوالت مختلــف، عوامــل تعییــن کننــده 
ــوالت  ــی محص ــی و آب ــاز دمای ــاه، نی ــد گی رش
ــرای  ــاک ب ــوع خ ــن ن ــی بهتری ــف و معرف مختل
ــدند.  ــنا می ش ــول آش ــر محص ــه ه ــد بهین رش
ــه  ــم INC ارائ ــط تی ــن درس توس ــوای ای محت

شــد.
توســط  کــه  آموزشــی  مبحــث  ســومین    •
ــی  ــه معرف ــده بود، ب ــه ش پروفســور آکســوی تهی
ــی  ــع جغرافیای ــوه توزی ــی و نح ــای اصل واریته ه
ــورهای  ــکبار در کش ــات و خش ــای مغزج گونه ه

تولیدکننــده مربــوط می شــد.
ــای  ــه فاکتوره ــی ب ــن مبحــث آموزش •  چهارمی
ــه اختصــاص داشــت کــه توســط پروفســور  تغذی
جــوردی ســالوادو از اســپانیا تهیــه شــده بود. 
ــزان  ــر می ــز ب ــن درس تمرک ــی ای ــور اصل مح

ــات  ــرف مغزج ــوه مص ــای بالق ــی و مزای اثربخش
بــر ســامتی و بررســی ارزش غذایــی هــر یــک 
بــود. همچنیــن، بررســی تأثیــر مصــرف مغزجــات 
ــن  ــای مزم ــر بیماری ه ــت در براب ــرای حفاظ ب

ــود. ــن درس ب ــی ای ــول آموزش ــزو فص ج
•  موضوعــات ضبــط و فــرآوری بعــد از برداشــت 
ــردن و  ــاک ک ــردن، پ ــک ک ــت گیری، خش )پوس
جداســازی( در 16 زیــر بخــش، پنجمیــن مبحــث 
ــه  ــود ک ــی ب ــن دوره آموزش ــده در ای ــه ش ارائ
توســط آقــای وینســنت ریکمــن از آلمــان آمــاده 

شــده بــود.
•  موضــوع مهــم امنیــت غذایــی و اســتانداردهای 
کیفــی، ششــمین مبحــث آموزشــی بــود کــه بــر 
ــائل  ــی و مس ــت غذای ــروری امنی ــای ض جنبه ه
ــا  ــی مغزجــات و خشــکبار جهــت کاهــش ی کیف
جلوگیــری از ایجــاد خطــرات بالقــوه در سرتاســر 

زنجیــره غذایــی تمرکــز داشــت.
•  هفتمیــن مبحــث بــه موضوعات تولیــد، تجارت 
و مصــرف مغزجــات و خشــکبار اختصاص داشــت 
کــه بــه معرفــی مغزجــات و همچنین کشــورهایی 

در اولین دوره آموزشي تخصصي شورای جهانی مغزجات و خشکبار ارائه شد:

آموزش جامع تولید تا تجارت خشکبار
سحر نخعی
دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران
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ــر  ــادرات و واردات ه ــد، ص ــترین تولی ــه بیش ک
کــدام از ایــن محصــوالت را دارنــد مــی پرداخت. 
•  بررســی روندهــای مصــرف، شــناخت الگوهای 
ــازار  ــای ب ــذب فرصت ه ــدار و ج ــاری خری رفت
ــه  ــود ک ــی ب ــن دوره آموزش ــر ای ــث دیگ مبح
ــه  ــا ســانتوس از اســترالیا ارائ ــم مای توســط خان

ــود.  شــده ب
•  موضــوع داوری توســط خانــم کلودیــا توســان 
شــده بود.  تهیــه  فرآیــن«  وارن  »اتحادیــه  از 
ــورگ،  ــن هامب ــت وارن فرآی ــر اس ــه ذک الزم ب
ــه  ــت ک ــان اس ــور آلم ــی در کش ــه ای مل اتحادی
جهــت تســهیل تجــارت داخلــی و بین المللــی در 
زمینــه مغزجــات و محصــوالت غذایــی ارگانیــک 
ــث  ــن مبح ــه ای ــدف از ارائ ــد. ه ــت می کن فعالی
و  داوری  قوانیــن  از  آشــنایی شــرکت کنندگان 
ــط  ــائل مرتب ــا و مس ــن دادگاه ه ــی، قوانی دادرس
بــا عقــد قراردادهــای تجــاری بــود. تمــام 
ــول  ــکان دارد در ط ــه ام ــی ک ــای قانون جنبه ه
روابــط تجــاری بــرای تجــار پیــش آیــد در ایــن 
ــات  ــی از اقدام ــده بود. آگاه ــی ش ــث بررس مبح
ــاد طــی مراحــل  ــا دقــت زی ــد ب ــی کــه بای قانون
مختلــف تجــاری انجــام داد از اهــداف ایــن 

ــود. ــی ب ــوای آموزش محت
و  تجــاری  مذاکــرات  اصــول  معرفــی    •
اســتراتژی ها و مهارت هــای ضــروری بــرای 
ــن  ــث ای ــن مبح ــق آخری ــرات موف ــام مذاک انج
پروفســور  توســط  کــه  بــود  آموزشــی  دوره 
کانــدارپ مهتــا، اســتاد دانشــگاه بیزنــس بارســلونا 

شــده بود. آمــاده 
آموزش حضوری

ــرده  ــی 3 روز فش ــوری ط ــوزش حض ــۀ آم برنام
از 27 تــا 29 اردیبهشــت 97 بــرای بازدیــد از 
باغ هــا، واحدهــای فــرآوری، کارخانجــات صنایــع 
تبدیلــی مغزجــات و در نهایــت گذرانــدن محتوای 
ــتراتژی های  ــول و اس ــه اص ــوط ب ــی مرب آموزش
تجــاری  مذاکــرات  راهکارهــای  و  مدیریــت 

شــده بود.  برنامه ریــزی 
•  روز اول  

در ایــن روز برنامــۀ آمــوزش 
ــه  ــت ب ــا حرک ــوری ب حض
ــرای  ــتپا ب ــهر اس ــمت ش س
ــزا  ــیرینی الفورتال ــد ش ــه تولی ــد از کارخان بازدی
ــد  ــه تولی ــاز ب ــه از دیرب ــن کارخان ــد. ای ــاز ش آغ
ــکادو  ــپانیا )مانت ــنتی اس ــیرینی های س ــواع ش ان
ــت.  ــغول اس ــکننده( مش ــرد و ش ــی ت ــه معن ب
ــد از  ــی بع ــر بازرگان ــو مدی ــوزه آنتونی ــای خ آق

خوش آمدگویــی بــا پخــش ویدیویــی بــه معرفــی 
فعالیت هــای ایــن شــرکت پرداخــت، ســپس بــه 
ــد  ــف تولی ــد از مراحــل مختل ــروه اجــازه بازدی گ
شــیرینی داده شــد. شــیرینی های ســنتی مانتــکادو 
ــادام  ــز ب ــا مغ ــًا ب ــف و بعض ــای مختل ــا طعم ه ب
ــد از  ــوند. بع ــه می ش ــدگان ارائ ــه مصرف کنن ب
ــه مقصــد  ــد، گــروه ســفر خــود را ب اتمــام بازدی

ــه داد. ــادا ادام ــهر گران ش
•  روز دوم 

ــا حرکــت   روز دوم ب
شــهر  ســمت  بــه 
 50 در  گودیکــس 
کیلومتــری شــرق گرانــادا آغــاز شــد. ایــن 
روز بــه بازدیــد از شــرکت تجــاری بورخــس 
 Borges Agricultural & Industrial(
شــرکت های  باســابقه ترین  از  یکــی   ،)Nuts
فعــال در زمینــه تولیــد، فــرآوری و تجــارت 
ــن  ــت. ای ــاص داش ــپانیا اختص ــات در اس مغزج
ــرآوری و  ــط و ف ــال ضب ــرکت دارای 7 ترمین ش
ــال  ــف )6 ترمین ــهرهای مختل ــته بندی در ش بس
در اســپانیا و 1 ترمینــال در کالیفرنیــا( بــا حداکثــر 
ظرفیــت 30 هــزار تــن در ســال می باشــد. طبــق 
برنامه ریــزی مســئولین اجرایــی شــورای جهانــی 
ــن شــرکت کــه  خشــکبار از یکــی از امــاک ای
ــد،  ــردو می ش ــادام و گ ــته، ب ــات پس ــامل باغ ش
بازدیــد بــه عمــل آمــد کــه 30 هکتــار از ســطح 
ــردو و  ــه گ ــار ب ــته، 93 هکت ــه پس ــت ب زیرکش
ــادام اختصــاص داشــت.  ــه کاشــت ب ــار ب 7 هکت
ــز  ــره ای مجه ــاری قط ــتم آبی ــه سیس ــا ب باغ ه
بودنــد و طبــق قانــون منطقــه، میــزان آب مجــاز 
مصرفــی بــرای هــر هکتــار درخــت پســته یــک 
ــود. 14  ــا ب ــاز آن در کالیفرنی ــزان مج ــارم می چه
ــان  ــه را درخت ــت منطق ــطح زیرکش ــد از س درص
بــاالی 30 ســال کــه بــه بــاروری اقتصادی رســیده 
بودنــد، تشــکیل مــی داد و 36 درصــد درختــان بیــن 
ــد از  ــتند و 50 درص ــن داش ــال س ــا 30 س 10 ت
ــد.  ــد می ش ــای جدی ــامل باغریزی ه ــه ش منطق
میانگیــن برداشــت پســته در ایــن منطقــه 2 تــن 
در هکتــار و پیش بینــی مجمــوع میــزان محصــول 
پســته ســال جدیــد در ایــن منطقــه بیــن 1800 تــا 

ــن اعــام شــد. 2200 ت
در ادامــه بــرای بازدیــد 
و  ضبــط  شــرکت  از 
 Almendras de( فــرآوری بــادام آلمنــدراس
ــا در 100  ــهر آلمری ــمت ش ــه س Almería( ب
ــت  ــس حرک ــرقی گودیک ــوب ش ــری جن کیلومت

کردیــم. در ترمینــال ضبــط بــادام ایــن شــرکت 
ابتــدا بادام هــا پوســت گیری اولیــه می شــدند 
و در مرحلــه دوم شستشــو انجــام می شــد. در 
مرحلــه ســوم آب بــا درجــه حــرارت بــاال اضافــه 
ــود.  ــدا ش ــز ج ــوم از مغ ــت س ــا پوس ــد ت می ش
بادام هــای  خــط چهــارم شــامل جداســازی 
ــای  ــال مغزه ــت انتق ــده و در نهای ــته ش شکس
 100 بســته بندی های  بــه  بــادام  ســالم 

کیلوگرمــی می شــد.
•  روز سوم 

دو    در  آخــر  روز  در 
ــر  ــح و عص ــت صب نوب
و  اصــول  آمــوزش 
پروفســور  توســط  مدیریــت  اســتراتژی های 
ــات  ــول و مقدم ــی اص ــاوال و معرف ــگل مدی می
ــدارپ  ــور کان ــط پروفس ــاری توس ــرات تج مذاک
ــد از  ــاوال بع ــور مدی ــد. پروفس ــه ش ــا ارائ مهت
اســتراتژی های  و  مدیریــت  اصــول  معرفــی 
بــه  خواســت  شــرکت کنندگان  از  اجرایــی 
ــد:  ــوردی بپردازن ــه م ــل دو مطالع بحــث و تحلی
1- بحــران شــرکت خودروســازی پورشــه در 
ســال 1992 و 2- پــروژه فنیکــس شــرکت 
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ــرات تجــاری پرداخــت. در بخــش  اصــول مذاک
گروه هــای  بــه  را  شــرکت کنندگان  بعــدی 
ــیم  ــنده تقس ــدار و فروش ــامل خری ــره ش دو نف
ــه  ــی ک ــرکت فرض ــک ش ــی ی ــا معرف ــرد و ب ک
ــرکت کنندگان  ــود از ش ــتگی ب ــرز ورشکس در م
خواســت بنابــر اصــول آمــوزش داده شــده و 
بهتریــن تاکتیک هــای موجــود بــه مذاکــره 
ــر  ــش آخ ــد. بخ ــروش بپردازن ــد و ف ــرای خری ب
جلســه چالــش برانگیزتــر بــود؛ شــرکت کنندگان 
بــه گروه هــای چهــار نفــره تقســیم شــدند 
ــخص  ــتورالعمل مش ــق دس ــت طب ــه می بایس ک
بــه مذاکــرات  پروفســور کانــدارپ تصمیــم 
ــت(  ــی )برد-باخ ــا رقابت ــرد( ی ــارکتی )برد-ب مش
ــم مواجــه  ــا ریســک های هــر تصمی ــد و ب بگیرن

ــوند. ش
 INC آموزشــی  دوره  اولیــن  ســرانجام، 
در  مــاه  اردیبهشــت   29 شــنبه،  روز  عصــر 
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INC پایــان یافــت.

 
 

 آموزش حضوری
 ، واحدهای فرآوری،هاباغازدید از برای ب 97اردیبهشت  29تا  27از فشرده روز  3برنامۀ آموزش حضوری طي 

های مدیریت مربوط به اصول و استراتژی محتوای آموزشيو در نهایت گذراندن  کارخانجات صنایع تبدیلي مغزجات
  بود.ریزی شدهبرنامه و راهكارهای مذاکرات تجاری

 
 
 

 روز اول   

ارخانه بازدید از کحرکت به سمت شهر استپا برای آموزش حضوری با  برنامۀدر این روز  
های سنتي اسپانیا )مانتكادو به این کارخانه از دیرباز به تولید انواع شیریني .شدآغاز  تولید شیریني الفورتالزا

مدگویي با پخش ویدیویي آخوشبعد از مدیر بازرگاني آقای خوزه آنتونیو معني ترد و شكننده( مشغول است. 
شیریني تولید  مختلف سپس به گروه اجازه بازدید از مراحل این شرکت پرداخت،های به معرفي فعالیت

د. نشوکنندگان ارائه ميبه مصرفو بعضاً با مغز بادام مختلف های طعم بامانتكادو های سنتي شد. شیرینيداده
 گرانادا ادامه داد.شهر به مقصد  گروه سفر خود را ،بعد از اتمام بازدید

 
  روز دوم 

 

 گرانادا آغاز شد. کیلومتری شرق 50روز دوم با حرکت به سمت شهر گودیكس در  
ترین ، یكي از باسابقه(Agricultural & Industrial Nuts Borgesبورخس ) تجاری شرکت ازاین روز به بازدید 

 7شرکت دارای این  اختصاص داشت. در اسپانیا مغزجات تجارتو فرآوری ، تولیدهای فعال در زمینه شرکت
ترمینال در کالیفرنیا( با  1ترمینال در اسپانیا و  6بندی در شهرهای مختلف )ترمینال ضبط و فرآوری و بسته

یكي از  ني خشكبارااجرایي شورای جه مسئولین ریزیباشد. طبق برنامههزار تن در سال مي 30حداکثر ظرفیت 
هكتار از سطح زیرکشت  30که  آمدبه عمل بازدید  شد،این شرکت که شامل باغات پسته، بادام و گردو مي امالکاز 

مجهز ای به سیستم آبیاری قطره هاباغ. داشتبادام اختصاص کاشت هكتار به  7هكتار به گردو و  93به پسته، 
میزان آب مجاز مصرفي برای هر هكتار درخت پسته یک چهارم میزان مجاز آن در  ،طبق قانون منطقهبودند و 
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 ،سال که به باروری اقتصادی رسیده بودند 30را درختان باالی  منطقهدرصد از سطح زیرکشت  14 .بودکالیفرنیا 
های یزیشامل باغر منطقهدرصد از  50داشتند و سن سال  30تا  10درصد درختان بین  36 داد وتشكیل مي

میزان محصول پسته سال  مجموع بینيپیشتن در هكتار و  2میانگین برداشت پسته در این منطقه  شد.جدید مي
 . ن اعالم شدت 2200 تا 1800جدید در این منطقه بین 

 Almendras deآلمندراس )بادام در ادامه برای بازدید از شرکت ضبط و فرآوری  

Almería بادام  در ترمینال ضبطکیلومتری جنوب شرقي گودیكس حرکت کردیم.  100( به سمت شهر آلمریا در
آب با مرحله سوم شد. در انجام مي شستشو مرحله دوم و در ندشدگیری اولیه ميپوستها ابتدا بادام این شرکت

های شكسته شده جداسازی بادام خط چهارم شامل. جدا شوداز مغز  سومپوست شد تا درجه حرارت باال اضافه مي
 شد.ميکیلوگرمي  100های بندیبسته مغزهای سالم بادام بهو در نهایت انتقال 

 
 روز سوم  

 

توسط پروفسور مدیریت های آموزش اصول و استراتژیو عصر  صبح نوبتدر دو در روز آخر  
پروفسور مدیاوال  .ارائه شد کاندارپ مهتاتوسط پروفسور مذاکرات تجاری اصول و مقدمات معرفي و  میگل مدیاوال
دو مطالعه موردی تحلیل  خواست به بحث و کنندگانشرکتاز های اجرایي استراتژیمدیریت و  اصول بعد از معرفي

سازی پسكو پروژه فنیكس شرکت جرثقیل -2و  1992در سال خودروسازی پورشه  بحران شرکت -1 :بپردازند
 .اسپانیا

کنندگان را در ابتدای جلسه به معرفي اصول مذاکرات تجاری پرداخت. در بخش بعدی شرکتپروفسور کاندارپ 
های دو نفره شامل خریدار و فروشنده تقسیم کرد و با معرفي یک شرکت فرضي که در مرز ورشكستگي به گروه

مذاکره برای خرید و های موجود به شده و بهترین تاکتیککنندگان خواست بنابر اصول آموزش دادهبود از شرکت
های چهار نفره تقسیم شدند که کنندگان به گروهبرانگیزتر بود؛ شرکت فروش بپردازند. بخش آخر جلسه چالش

-رقابتي )برد یا برد(-به مذاکرات مشارکتي )بردتصمیم بایست طبق دستورالعمل مشخص پروفسور کاندارپ مي
 .دمواجه شون هر تصمیم هایو با ریسکبگیرند باخت( 

 
سخنراني آقای مارک ماریاني، در مراسمي با  ماهاردیبهشت  29 شنبه، عصر روز INCآموزشي  اولین دورهسرانجام، 

گواهینامه پایان دوره توسط تعدادی از اعضای کنندگان و اهدای تقدیر از شرکتریاست شورای جهاني خشكبار و 
 پایان یافت. INCهیأت مدیره 
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ــره  ــأت مدی ــو هی ــری عض ــه نظ فاطم
انجمــن پســته ایــران یکــی از بانــوان 
فعــال در صنعــت پســته اســت. وی 17 
ــت  ــه مدیری ــه در زمین ــت ک ــال اس س
بــاغ در ســطح اســتان کرمــان فعالیــت 
ــد  ــدر بع ــه پ ــه توصی ــا ب ــد. بن می کن
از فــوت ایشــان، باغ هــای خانــواده 
نظــری تقســیم نشــد و خانم نظــری در 
ســال 80 بــه همــراه بــرادر کوچک تــر 
مدیریــت آنهــا را در دســت گرفــت. وی 
ــم در  ــه ه ــت ک ــی اس ــدود بانوان از مع
حــوزه اقتصــادی بــه فعالیــت باغــداری 
ــی  ــوزه اجتماع ــم در ح ــردازد و ه می پ
در انجمــن پســته ایــران حضــور فعــال 
ــای  ــا دیدگاه ه ــدیم ت ــر آن ش دارد. ب
ایشــان را دربــاره فعالیت هــای انجمــن 
و بــه خصــوص حضــور بانــوان در ایــن 

عرصــه جویــا شــویم. 
  خانــم نظــری! رابطه شــما بــا انجمن 

پســته از چه ســالی شــروع شده اســت؟
بــرادر مــن، آقــای علــی نظــری از موسســین 
ــن  ــم در اولی ــن ه ــود. م ــران ب ــته ای ــن پس انجم
جلســه مجمــع عمومــی انتخــاب هیــأت امنــا 
شــرکت کــردم. بــه دعــوت آقایــان حســین عامــری 
و مهــدی آگاه کاندیــد هیــأت امنــای انجمــن شــدم 
و از همــان موقــع بــه انجمــن پســته ایران پیوســتم. 
در آن زمــان صنعــت پســته متولــی نداشــت و 
ــه  ــش را ب ــد صدای ــاورز بتوان ــه کش ــود ک ــی نب جای
گــوش دولتی هــا برســاند تــا آنهــا بــه تنهایــی و در 
پشــت درهــای بســته بــرای صنعــت پســته تصمیــم 
نگیرنــد. در عیــن حــال فضایــی هــم نبــود کــه در 
آن باغــداران و تاجــران بــه هــم اندیشــی بپردازنــد. 
در نتیجــه ضــرورت انجمــن پســته ایــران بــه شــدت 

احســاس می شــد.
 حوزه فعالیت شما چیست؟

در مجموعــه خانوادگــی، مدیریــت بــاغ را بــه عهــده 
دارم کــه شــامل هماهنگــی، هدایــت و برنامه ریــزی 
و مهم تــر از همــه تصمیم گیــری در حــوزه باغــداری 

پســته اســت. 
 بــه چــه دلیــل خودتــان وارد حــوزه 
ــن  ــه ای ــدید؟ ورود ب ــاغ ش ــت ب مدیری

ــود؟ ــوار نب ــت دش فعالی
ــتم،  ــدرم داش ــه پ ــه ب ــه ای ک ــر عاق ــه خاط ــن ب م

ــم،  ــان باش ــده راه ایش ــه دهن ــت ادام ــم می خواس دل
فعالیت شــان را ادامــه دهــم و راهشــان را حفــظ 
کنــم و نگــذارم خــراب شــود. وقتــی شــروع کــردم 
ــا در  دانشــی در مــورد باغــداری پســته  نداشــتم، ام
ایــن مســیر تنهــا نبــودم. کســانی کــه از قبــل بــرای 
پــدرم کار می کردنــد کنــارم بودنــد، یادگرفتــم و 
آنهــا هــم مــن را پشــتیبانی کردنــد. احتــرام گذاشــتند 
و بــرای حضــور در باغ هــای مناطــق مختلــف 

ــد. ــی کردن همراه
ــزه داد  ــما انگی ــه ش ــزی ب ــه چی  چ

ــد. ــه دهی ــت را ادام ــن فعالی ــه ای ک
ــه کار،  ــه ام ب ــواده و عاق ــاد خان ــتیبانی و اعتم پش
عامــل اصلــی بــود و  همچنیــن کســانی کــه قبــًا 
در کنــار پــدرم کار می کردنــد همراهــی کردنــد 
ــا  ــه ب ــن ک ــن ای ــد.  ضم ــزه دادن ــن انگی ــه م و ب
ــا و  ــه فعالیت ه ــد ک ــی می بینی ــاغ وقت ــور در ب حض
ــه ثمــر نشســته و نتیجــه داده  ــاغ ب ــان در ب کارهایت
ــت در  ــادم هس ــد. ی ــرژی می گیری ــان ان از درختانت
ــه  ــی ک ــی باغات ــد تمام ــه زرن ــل کارم در منطق اوای
رقــم فندقــی داشــتند، دچــار زردی فراگیــری بودنــد؛ 
آزمایشــات  کــه  از چندســال  بعــد  به طوری کــه 
بــا  مختلفــی  عملیــات  همین طــور  و  مختلــف 
راهنمایــی آقــای دکتــر محمــودی از مرکــز تحقیقات 
پســته و آقــای مهنــدس بــزاز کــه بــا مــا همــکاری 
می کردنــد، روی درختــان انجــام دادیــم، نتایــج 
ــی  ــود؛ ول ــده نب ــدوار کنن ــًا امی ــه اول اص در وهل
خوشــبختانه بــا اســتمرار در اجــرای نســخه های 
مختلفــی کــه داشــتیم ســرانجام بــه نتیجــه رســیدیم 

ــًا برطــرف شــد. از آن زمــان  ــان کام و زردی درخت
ــت  ــرژی مثب ــوم ان ــا می ش ــن باغ ه ــار وارد ای ــر ب ه
ــم  ــم می گیری ــه تصمی ــی ک ــی زمان ــرم. حت می گی
ــت  ــه عل ــد را ب ــر پیون ــق تغیی ــی مناط در بعض
ــه  ــم کــه البت عــدم باردهــی مناســب انجــام دهی
ــدن  ــت دی ــم نیســت، در نهای ــانی ه ــم آس تصمی
ــه  ــاد ب ــت و اعتم ــاس رضای ــق، احس ــج موف نتای
نفــس، انگیــزۀ فراوانــی بــرای ادامــه کار بــه مــن 

می دهــد.
 آیا در مسیر فعالیت های مدیریت باغ 

درسی آموخته اید؟
ــاغ  ــاورز در ب ــر کش ــه ه ــی ک ــاد. درس اول ــیار زی بس
ــده.  ــه آین ــد ب ــد از آن امی ــر اســت و بع ــوزد صب می آم
ــم  ــا آن کار می کن ــه ب ــه ای ک ــور مجموع در اداره ام
هــم تجربــه بســیاری بــه دســت آوردم. مدیریــت یــک 
ــوان  ــه عن ــری اســت. از شــما ب ــد دائمــی یادگی فراین
یــک مدیــر انتظــار مــی رود کــه قــدردان زحمــات افراد 
ــان هــم  ــان باشــید و ایــن را در رفتارت زیــر مجموعه ت
ــا یــک مجموعــه انســانی  ــد، چــون مــا ب نشــان دهی
ــا  ــف آنه ــات و عواط ــه احساس ــم ک ــر و کار داری س
اهمیــت بســیار دارد. الزم اســت بتوانیــد بــا حوصلــه به 
ــان  ــر مجموعه  ت ــراد زی ــه مشــکات و مســائل اف هم
گــوش دهیــد و محیــط مناســب را بــرای همــکاری و 

هماهنگــی بیــن آنهــا بــه وجــود آوریــد.
 شــما بــه دو نکتــه مدیریتــی اشــاره 
ــف  ــا عواط ــردن ب ــت کار ک ــد؛ اهمی کردی
یــک مجموعــه انســانی و اهمیــت گــوش 
ایــن  مشــکالت  و  مســائل  بــه  دادن 

فاطمه نظری در خصوص نقش زنان در صنعت پسته ایران اذعان کرد:

سهم زنان ناچیز است



انجمن

مجموعــه. فکــر می کنیــد ایــن نــگاه 
مدیریتــی از نــگاه زنانــه شــما منشــأ 
گرفته اســت و آیــا اساســاً نــگاه مدیریتــی 

ــت؟ ــاوت اس ــه متف ــه و مردان زنان
ــم  ــا ه ــی ب ــت، اندک ــم در نهای ــر می کن ــن فک م
ــگاه  ــک ن ــه ی ــگاه زنان ــی ن ــتند. گاه ــاوت هس متف
ــردان  ــرای م ــه ب ــود دارد ک ــه در خ ــی مادران حمایت
ــه ایــن شــکل نیســت. از نظــر مــن هــر آدمــی و  ب
مســائلش اهمیــت دارد و ایــن مســائل بــه مجموعــه 
وارد می شــود. گــوش دادن و گاهــی یافتــن راه حــل 
ــه افزایــش کیفیــت  ــد ب ــرای ایــن مســائل می توان ب
کار نیــروی انســانی کمــک کنــد. ایــن انتظــار هــم 
از مدیریــت وجــود دارد کــه ایــن مســائل را بشــنود.

 بــا توجــه بــه انتظــاری کــه می گویید 
از مدیریــت وجــود دارد، هیــچ وقــت با این 
چالــش مدیریتــی رو بــه رو بوده ایــد کــه به 
عنــوان یــک خانــم بــرای اعمال نظــر خود 
مجبــور بــه فشــار مظاعــف شــده باشــید 

تــا مــورد پذیــرش قــرار بگیرید؟
ــت.  ــوده اس ــکل نب ــن ش ــه ای ــت ب ــچ وق ــه، هی ن
ــی  ــه از نظــر شــخصیتی آدم منعطف ــن ک ــن ای ضم
هســتم و بــه نظــرات کارشناســانه در همــه ســطوح 
ــر  ــر کارگ ــم اظهارنظ ــی برای ــم، حت ــت می ده اهمی
ســاده ای کــه در بــاغ کار می کنــد هــم مهــم اســت 
و نظراتــش را در مــورد چگونگــی انجــام بهتــر کارهــا 
ــدرم  ــرام پ ــه احت ــه ب ــن مجموع ــوم، ای ــا می ش جوی
همیشــه از مــن پشــتیبانی کرده انــد. در عیــن حــال 
ــرات  ــاس نظ ــر اس ــا ب ــیاری از کاره ــه بس از اینک
علمــی و کارشناســی پیــش بــرود و اینکــه می بینــم 
امــروزه بســیاری از کارشناســان بــاغ در حــال حاضــر 
خانــم هســتند و حضــور موثــری دارنــد، بســیار 

خوشــحال می شــوم.
 ارزیابــی شــما در مــورد ســهم زنــان 

در صنعت پســته چیســت؟
ــد.  ــی دارن ــم رنگ ــیار کوچــک و ک ــهم بس ــان س زن
ــتند،  ــال هس ــه فع ــن عرص ــه در ای ــی ک ــداد زنان تع
خیلــی محــدود اســت. حتــی خانم هایــی کــه در ایــن 
ــع عمومــی  ــد در مجام ــت جــدی دارن صنعــت فعالی

ــوند.  ــده می ش ــر دی ــوند و کمت ــر نمی ش ظاه
ــوان  ــه می ت ــد چگون ــی کنی ــر م  فک

ــرد؟ ــر ک ــر رنگ ت ــا را پ ــور آنه حض
مــن هــر وقــت خــودم از دوســتانم دعــوت کــردم، 
ــد. خیلــی هــم از برنامه هــای  ــد و آمدن اعتمــاد کردن
انجمــن اســتقبال کردنــد و عاقه منــد شــدند. 
فرصت هــای شــغلی بــرای زنــان و مــردان یکســان 
نیســت و زنــان مشــکات بیشــتری بــرای حضــور در 

ــد. ــادی دارن ــای اقتص فعالیت ه

ــور  ــرای حض ــمی ب ــی رس  مخالفت
زنــان در کشــاورزی و صنعــت پســته 

دارد؟ وجــود 
ــت.  ــته نشده اس ــا نوش ــچ کج ــن هی ــن قوانی ــه ای ن
همــه ایــن قوانیــن نانوشــته هســتند. کار کشــاورزی 
ــه  ــان آســان نیســت؛ چــرا کــه تجرب ــرای زن هــم ب
ــن رو  ــد. از ای ــوزه دارن ــن ح ــی در ای ــش کم و دان
ــت  ــان جذابی ــد برایش ــن می توان ــای انجم برنامه ه
داشته باشــد. شــاید الزم باشــد انجمــن تــاش 
ــًا  بیشــتری در ایــن جهــت انجــام دهــد کــه مطمئن
اســتقبال می شــود، ولــی متأســفانه در حــال حاضــر 
ــوت  ــاید دع ــت. ش ــم اس ــیار ک ــوان بس ــداد بان تع
ــان الزم باشــد و امــکان  ــرای حضــور زن بیشــتری ب

ــت. ــم اس ــم فراه آن ه
 فکــر می کنیــد تقویــت حضــور 
باغــداری می توانــد  در عرصــه  زنــان 

ــد؟ ــد باش ــت مفی ــرای صنع ب
حتمــاً همیــن طور اســت. در حــال حاضر در بســیاری 
از نقــاط اســتان، زنــان کارشــناس وارد باغ هــا 
ــه، آب و  ــاه پزشــکی، تغذی ــان گی ــده اند. کارشناس ش
ــد  ــود را دارن ــر خ ــه طــور مســتقل دفات خــاک و... ب
ــق،  ــیار دقی ــز بس ــان نی ــد. کارش ــاوره می دهن و مش

ــت.  ــش اس ــد و انگیزه بخ ــا تعه ــانه، ب کارشناس
 

ــی  ــطح کارشناس ــور در س ــن حض ــا ای ام
اســت، در ســطح مدیریتــی ایــن وضعیــت 

کمتر اتفاق افتاده است. 
واقعیــت ایــن اســت کــه مــا زنــان خیلــی از باورهای 
قالبــی و موانــع را خودمــان تحمیــل می کنیــم. 
ــرش  ــن پذی ــه ای ــدی ب ــا ح ــه ت ــه جامع در حالی ک
ــای  ــردان باغ ه ــد م ــم مانن ــان ه ــت. زن رسیده اس
ــد آنهــا را اداره  ــد کــه می توانن ــه خانوادگــی دارن ارثی
کننــد. اتفاقــاً مالکیــت خصوصــی تنهــا جایــی اســت 
کــه شــما می توانیــد خودتــان بــر آن مدیریــت کنیــد، 

بــدون آنکــه نیــاز باشــد کــه کســی شــما را انتخــاب 
کنــد یــا در رقابــت بــرای انتخــاب شــدن قرار داشــته 
باشــید. بســیاری از زنــان از مدیریــت مــردان خانــواده 
ــن  ــا ای ــد، ام ــت ندارن ــاس رضای ــان احس ــر باغ ش ب
ــت  ــت را در دس ــه مدیری ــد ک ــارت را نمی کنن جس
ــل  ــی قائ ــود محدودیت های ــرای خ ــوز ب ــد. هن بگیرن
هســتند، امــا اگــر ایــن عاقــه وجــود داشــته باشــد 
ــه نظــر  ــن قالب هــای ذهنــی را شکســت. ب ــد ای بای
مــن در حــال حاضــر موقعیــت تــا حــد زیــادی فراهم 
ــگاه  ــه دســت آوردن جای ــرای ب ــان ب ــد زن اســت. بای
ــا  ــد ت ــتری کنن ــاش بیش ــه ت ــان در جامع واقعیش
بتواننــد جامعــه را بــه حضورشــان در بعضــی عرصه ها 
ــد.  ــد کنن ــود، متقاع ــی می ش ــه تلق ــاید مردان ــه ش ک
می گوینــد بــاغ رد پــای صاحبــش را می خواهــد. 
ــاغ،  ــب ب ــا حضــور صاح ــان ب ــید درخت ــن باش مطمئ
ســبزتر خواهنــد بــود. حضــور صاحــب بــاغ به افــرادی 
کــه در آنجــا کار می کننــد و زحمــت می کشــند 
ــج بهتــری حاصــل  ــزه مضاعــف می دهــد و نتای انگی
ــم  ــان ه ــن کارشناس ــه از حضــور باالتری ــود ک می ش

موثرتــر خواهــد بــود.  
ــر  ــالوه ب ــما ع ــری! ش ــم نظ  خان
عرصــه مدیریــت بــاغ، عضــو هیــأت 
مدیــره انجمــن پســته هــم هســتید. ایــن 
ــد؟ ــال کرده ای ــه دنب ــرای چ ــت را ب فعالی

ــودم.  ــد ب ــی عاقه من ــای اجتماع ــه فعالیت ه ــن ب م
در جایــگاه یــک کشــاورز، وضعیــت جامعــه نیــز برایم 
ــن حــال کــه حضــور در انجمــن  ــود. در عی مهــم ب
پســته ایــران فقــط بــه نفــع صنعــت پســته نیســت. 
چــرا کــه منفعــت تــک تــک افــراد در کنــار منفعــت 
ــه  ــرای ورود ب ــه ب ــود. البت ــل می ش ــی حاص همگان
کارهــای اجتماعــی و درگیــر شــدن و وقــت گذاشــتن 
ــن  ــور در ای ــود. حض ــد ب ــد عاقه من ــرای آن بای ب
عرصــه موجــب غنــای زندگــی کاری افــراد خواهــد 
شــد؛ حتــی اهمیــت آن در برابــر کارهایــی کــه افــراد 
ــب  ــه مرات ــد، ب ــد انجــام می دهن ــرای کســب درآم ب

باالتــر اســت.
ــه  ــد ب ــن بای ــد انجم ــر می کنی  فک
تقویــت حضــور زنــان در صنعــت بپــردازد؟

اگــر بتوانــد خیلــی خــوب اســت، ولــی فکــر 
نمی کنــم در اولویت هــای انجمــن چنیــن برنامــه ای 
ــی بشــود  ــا تبلیغات ــی هــر کار آموزشــی ی باشــد، ول
خیلــی خــوب اســت. خانم هــا در حــال حاضــر 
نشــان دادنــد کــه خــوب می تواننــد بســیاری از 
فعالیت هــا را اداره کننــد. متأســفانه هنــوز ایــن 
ــا حضــور  ــا وجــود دارد کــه ب فرهنــگ در جامعــه م
ــی  ــرادر( لزوم ــا ب ــدر ی ــر، پ ــواده )همس ــردان خان م
بــرای ورود زنــان بــه فعالیــت اقتصــادی یــا اجتماعی 
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مدیریت یک فرایند 
دائمی یادگیری است. از 

شما به عنوان یک مدیر انتظار 
می رود که قدردان زحمات افراد 
زیر مجموعه تان باشید و این 

را در رفتارتان هم نشان دهید، 
چون ما با یک مجموعه انسانی 
سر و کار داریم که احساسات و 
عواطف آنها اهمیت بسیار دارد.



قدرت اجرایی انجمن در 
هیأت مدیره است. هیأت امنا 

باید خواسته هایش را بهتر منتقل کند 
تا رضایت بیشتری حاصل شود.

انجمن

ــد  ــا نیازمن ــال خانم ه ــن ح ــود. در عی ــده نمی ش دی
ایــن هســتند کــه انتظاراتشــان را از خودشــان باالتــر 
ــای  ــس بیشــتری روی پ ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــرده و ب ب
خودشــان بایســتند و فعالیت هــای اقتصــادی را اداره 
ــود  ــور وج ــده کش ــا و آین ــدان م ــرای فرزن ــد. ب کنن
چنیــن اعتمــاد بــه نفســی در زنــان ضــروری اســت. 
البتــه نســل مــا دخترانــش را متفــاوت و بــا اعتمــاد 
بــه نفــس بیشــتری تربیــت کرده اســت و مــن 
ــم. ــروز می بینی ــل ام ــادی در نس ــای زی توانمندی ه
ــدار  ــو باغ ــوان عض ــه عن ــما ب  ش
ــد  ــر می کنی ــن فک ــره انجم ــأت مدی هی
انجمــن در حــوزۀ تولیــد چــه کاری انجــام 

ــت؟ داده اس
کرده اســت؛  اجــرا  خوبــی  برنامه هــای  انجمــن 
مختلــف  آموزشــی  جامــع  دوره هــای  جملــه  از 
ــه  ــته و هم ــت پس ــت و برداش ــت، داش ــرای کاش ب
فعالیت هایــی کــه در جهــت افزایــش آگاهــی و 
ــای  ــا توره ــه ب ــد، چ ــام می ده ــدار انج ــش باغ دان
آموزشــی داخــل و خــارج کشــور و یــا انتشــار 
ماهنامــه دنیــای پســته و... همــه در راســتای تولیــد 
ــد انتظــار داشــت  ــر بوده اســت. هیــچ وقــت نبای بهت
انجمــن وظایــف مرکــز تحقیقــات پســته یــا جهــاد 
کشــاورزی و ســایر ارگان هــای دولتــی را انجــام 
ــه  ــی ک ــش اصل ــر نق ــاوه ب ــا ع ــد. انجمن ه ده
ــان  ــن اعضایش ــطه بی ــش واس ــد، نق ــده دارن برعه
ــه  ــز ب ــا را نی ــایر ارگان ه ــی و س ــئولین دولت و مس
ــت را دارد  ــن قابلی ــته ای ــن پس ــد. انجم ــده دارن عه

ــی  ــه خوب ــود را ب ــش خ ــف نق ــای مختل در برهه ه
ایفــا کنــد؛ چــرا کــه مشــکات بزرگــی بــر ســر راه 
ــن  ــار از انجم ــن انتظ ــرار دارد و ای ــت پســته ق صنع
مــی رود کــه در مســائل و مشــکات کان صنعــت 
پســته همچــون بحــران آب وارد شــود. واقعیــت ایــن 
اســت کــه مــا می خواهیــم ســفره ی آب زیرزمینــی را 
همــراه بــا تولیــد پســته حفــظ کنیــم. هنــوز انجمــن 

ــدارد.  ــتا ن ــن راس ــدی در ای ــدون و ج ــه م برنام
 طــی ســه دوره گذشــته هیــأت مدیره 
ــدام از  ــن هیچ ک ــای انجم ــن، روس انجم
اعضــای باغــدار نبوده انــد، بــه نظــر شــما 
ــای  ــگاه و فعالیت ه ــوع روی ن ــن موض ای

ــت؟ ــر داشته اس ــن اث انجم
مــن موافــق نیســتم. بســیاری از تجــار مــا، باغــدار 
هــم هســتند. همیشــه یــک رابطــه تنگاتنگــی بیــن 
تاجــر و باغــدار وجــود داشــته و دارد. هــرکاری 
ــد،  ــازار را نبینی ــر ب ــد اگ ــام دهی ــد انج ــه بخواهی ک
آن کار موفــق نخواهــد بــود. نمی تــوان انتظــار 
ــم  ــد. می دانی ــدار برس ــه باغ ــط ب ــع فق ــت مناف داش
حاشــیه ســود در تجــارت پســته بســیار کــم اســت، 
درحالی کــه در هیــچ تجــارت دیگــری ایــن وضعیــت 
ــه ای  ــداران کمیت ــد باغ ــار مانن ــود. تج ــده نمی ش دی
دارنــد کــه در آن فعالیــت می کننــد و می تواننــد 
نقــش پررنگــی ایفــا کننــد. ربطــی بــه کلیــت انجمن 
نــدارد. در هیــأت مدیــره انجمــن نماینــدگان باغداران 
هــم حضــور دارنــد. در همــان جــا می تواننــد حضــور 
ــن را  ــای انجم ــند و فعالیت ه ــته باش ــری داش موثرت

ــد. در جهــت باغــداری ســوق دهن
ــور  ــن ط ــرون ای ــت از بی ــن اس  ممک
ــای  ــن در فعالیت ه ــه انجم ــود ک ــده ش دی
کار  بیشــتر  صــادرات  بــا  مرتبــط 
ــن  ــای انجم ــال اعض ــرای مث ــت. ب کرده اس
پــول می گذارنــد و عضــو اتحادیــه خشــکبار 
اروپــا )فــروکام( می شــوند. شــما فکــر 

ــت؟ ــح اس ــور صحی ــن تص ــد ای می کنی
ــئله  ــن مس ــه ای ــی ب ــن چنین ــی ای ــای جمع فعالیت ه
و  مشــخص تر  راهکارهــای  کــه  اســت  مربــوط 
ــود  ــی وج ــای صادرات ــوزه فعالیت ه ــن تری در ح روش
دارد. بخــش بازرگانــی هــم تأثیر مســتقیم روی تجارت 
پســته دارد. درنتیجــه آن کشــاورز هــم ســود می بــرد. 
اگــر محصولــی فروختــه نشــود، همــه ضــرر می کننــد. 
یکــی از امتیــازات عضویــت در انجمن، فعالیت مســتمر 
ــا  ــه ب ــی اســت ک در فضــای نمایشــگاه های بین الملل
هزینــه خــود تاجــران هــم انجــام می شــود و باغــداران 

ــوند. ــع می ش ــم از آن منتف ه
یــک  موفقیــت  می کنیــد  فکــر   
انجمــن وابســته بــه فعالیــت جــدی کــدام 

ــأت  ــا هی ــره ی ــت؟هیأت مدی ــروه اس گ
ــا؟ امن

بــه هــر دو گــروه بــر می  گــردد، ولــی نقــش 
هیــأت مدیــره بیشــتر اســت. چــون قــدرت اجرایــی 
ــا بایــد  ــره اســت. هیــأت امن انجمــن در هیــأت مدی
ــت  ــا رضای ــد ت ــل کن ــر منتق ــته هایش را بهت خواس
بیشــتری حاصــل شــود. در عیــن حــال خــوب اســت 
ــری  ــه مطالبه گ ــز روحی ــن نی ــای انجم ــه اعض ک
ــرد  ــاً در عملک ــه مطمئن ــند ک ــته باش ــتری داش بیش

ــود. ــد ب ــذار خواه ــن تأثیرگ ــر انجم بهت

ضــرورت  ایــن  می کنیــد  فکــر   
وجــود دارد کــه انجمــن بــه صــدای 

برســد؟ آب  مســئله  در  واحــدی 
اگــر نظــر واحــدی نباشــد اصــًا کاری پیــش 
ــد در  ــود. بای ــف می ش ــان تل ــه وقت م ــی رود. هم نم
کلیــات موضــوع توافــق وجــود داشــته باشــد. بــدون 

ــت. ــه دادن نیس ــکان ادام آن ام
 ایــن کــه مســئله آب پیگیری نشــده 
ــچ  ــه هی ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــی از ای ناش

توافقــی نرســیده ایم؟
کســانی کــه دغدغــه موضــوع آب را داشــتند بارهــا 
بــا انجمــن جلســاتی برگــزار کردنــد و پیگیری هــای 
بســیاری انجــام شــد، ولــی نگاهــی در انجمــن وجود 
دارد کــه ظاهــراً حــل مســئله آب بــه ســادگی میســر 

نیســت و حــل آن از تــوان انجمــن خــارج اســت. 
 نظــر شــما در مــورد نقــش انجمــن 
ــردم  ــت و م ــن دول ــط بی ــگاه راب در جای

ــت؟ چیس
ــر و حســاس انجمــن  یکــی از مســئولیت هــای خطی
ــت.  ــت اس ــردم و دول ــن م ــط بی ــش راب ــن نق همی
ــی در  ــش اساس ــا نق ــای دنی ــه ج ــری در هم البی گ
ــا مذاکــره  ــد. یعنــی می نشــینند و ب حــل مســائل دارن
کــردن حقــوق و امتیــازات الزم را بــه دســت می آورنــد. 
در عیــن ایــن کــه در حقیقــت انجمن هــا بســیاری از 
ــراد  ــور اف ــد. حض ــری می کنن ــت را پیگی ــف دول وظای
ــا قــدرت البی گــری در انجمن هــا در جهــت منافــع  ب
ــود.  ــی ش ــم تلق ــن مه ــود، انجم ــث می ش ــا باع اعض
هیــچ قدرتــی بــه ســادگی کســی را شــریک نمی کنــد. 

بایــد بــرای گرفتــن حقــوق و منابــع تــاش کــرد.
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واقعیت این است که 
ما زنان خیلی از باورهای 
قالبی و موانع را خودمان 

تحمیل می کنیم. در حالی که 
جامعه تا حدی به این پذیرش 

رسیده است. زنان هم مانند 
مردان باغ های ارثیه خانوادگی 

دارند که می توانند 
آنها را اداره کنند. 

هیچ وقت نباید انتظار داشت 
انجمن وظایف مرکز تحقیقات 

پسته یا جهاد کشاورزی و سایر 
ارگان های دولتی را انجام دهد. 
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ــش  ــی نق ــی و بررس ــش »هم اندیش همای
تشــکل ها در توســعه اقتصــادی اســتان 
کرمــان« چهارشــنبه 26 اردیبهشــت 97 
بــه میزبانــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
معــادن و کشــاورزی اســتان کرمــان برگــزار 
ــریع  ــود س ــش »محم ــن همای ــد. در ای ش
ــتی  ــهید بهش ــگاه ش ــتاد دانش ــم« اس القل
و پژوهشــگر حــوزه توســعه، جمعــی از 
مدیــران اســتانی و فعــاالن تشــکل های 
ــد. ســریع  بخــش خصوصــی شــرکت کردن
ــع  ــن مان ــت مهمتری ــن نشس ــم در ای القل
سیاســی در توســعه اقتصــادی را عــدم 
گــردش قــدرت در ایــران ذکــر کــرد و 
ــی  ــای کنون ــار بحران ه ــش آث ــرای کاه ب

ارائــه داد. راه حل هــای سربســته ای را 
ــاب  ــخنرانی وی در ب ــرازی از س ــه ف در ادام
موانــع فکــری و سیاســی توســعه آورده 
شده اســت. بــرای اطــالع از متــن کامــل 
ــده در  ــه ش ــل ارائ ــاهده فای ــخنرانی و مش س
همایــش به ســایت انجمــن مراجعــه فرمایید.

ساختمان توسعه
ــد  ــعه در تولی ــان توس ــه بنی ــاد دارم ک ــن اعتق م
ــا  ــی م ــت. یعن ــور اس ــک کش ــد ی ــام تولی ــا نظ ی
اگــر توســعه را ماننــد یــک ســاختمان پنــج 
ــن ســاختمان  ــم، فونداســیون ای طبقــه تصــور کنی

ــایر  ــای اقتصــادی اش اســت. ســپس در س نظام ه
طبقــات بنگاه هــا و تشــکل ها و شبکه ســازی ها 
را ایجــاد می کنیــم. اتفاقــًا در متــون توســعه آنچــه 
کــه بشــر تجربــه کــرده اســت، آزادی سیاســی در 
ــوری  ــیون. کش ــه فونداس ــت، ن ــم اس ــه پنج طبق
بین المللــی  بازارهــای  تولیــد نکنــد و در  کــه 
ــرد،  ــودش بگی ــرای خ ــادی ب ــهم اقتص ــد س نتوان

ــرود. ــم ب ــی ه ــال آزادی سیاس ــد دنب نمی توان
ســال   160 از  ژاپنی هــا  و  مــا  بیــن  تفــاوت   
ــا  ــه نحــوه ورود م ــوط ب ــروز مرب ــه ام ــا ب پیــش ت
ــوده اســت.  ــه ب ــرب در دوره مدرنیت ــان غ ــه جه ب
از حــدود 160 ســال قبــل عاقه منــد  یعنــی 

شــدیم کــه کشــورمان را مــدرن کنیــم، امــا وقتــی 
ــم،  ــه می کنی ــن را مطالع ــران و ژاپ ــع ای ــه وض ک
و  توســعه  متــون  از  مــا  گزینــش  و  انتخــاب 
ــا  ــاوت اســت. م ــا یکدیگــر متف ــه بســیار ب مدرنیت
ــه  ــه اول ب ــراغ مدرنیت ــم س ــی رفتی ــا وقت ایرانی ه
ــه  ــا اول ب ــم. ژاپنی ه ــی رفتی ــراغ آزادی سیاس س
ســراغ »سیســتم و تشــکل« رفتنــد. بــا 18 کشــور 
غربــی آمریــکای شــمالی و اروپایــی مذاکــره 
ــن  ــه ژاپ ــان را ب ــتم های مختلفش ــد و سیس کردن
آوردنــد. آنهــا همچنیــن 2500 مشــاور گرفتنــد، از 
ــی، از نحــوه  ــروی دریای ــا نی ــه ت اداره پســت گرفت
ــوزش  ــا آم ــه ت ــت مســائل کشــاورزی گرفت مدیری
ــت،  ــوزه صنع ــا ح ــداری ت ــی، از بانک دوره ابتدای
سیســتم ها را بــه کشــور خودشــان منتقــل کردنــد 
ــا  ــد. م ــی کردن ــا را بوم ــل آنه ــال قب و از 160 س
ایرانی هــا بــه ســراغ طبقــه پنجــم رفتیــم و از ابتــدا 
در پــی طبقــه پنجــم بودیم یعنــی خواســتیم آزادی 
ــد و  ــه ســراغ تولی سیاســی را بســازیم، ژاپنی هــا ب
ــگاه  ــروز جای ــد و ام ــازی رفتن ــکل و سیستم س تش
آنهــا هــم بــا مــا بســیار متفــاوت و روشــن اســت.

حکمرانی یک موضوع تخصصی است
ــان برایتــان روشــن  ــا شــما مســاله اول زندگی ت آی
اســت؟ آنجایــی کــه ثقــل وجــود دارد. همــه 
دنبــال می کنیــم. حــوزه  را  چندیــن موضــوع 
اجتماعــی و مدنــی، حــوزه دانــش، حــوزه کار، حوزه 
ــا کجاســت؟  ــل م ــواده، تخصــص و نقطــه ثق خان
ــک.  ــت المپی ــل عام ــره متداخ ــج دای ــد پن مانن
ــا در  ــم؟ م ــی می کنی ــل را طراح ــا آن ثق ــا کج م
توســعه  اولویت بندی هــای  در  و  توســعه  فهــم 
ــته  ــال گذش ــه در 160 س ــک جامع ــوان ی ــه عن ب
دقیــق نبوده ایــم و اولویــت خودمــان را موضوعــی 
انتخــاب کرده ایــم کــه در مباحــث توســعه، نتیجــه 
ــر،  ــا در هن ــا ایرانی ه ــود. م ــی می ش ــعه تلق توس
ــفه  ــات و فلس ــکی، ادبی ــی، پزش ــاری، مهندس معم
ــان  ــل جه ــان مل ــژه ای در می ــگاه وی ــیار جای بس
داریــم. امــا در یــک موضــوع فــوق العــاده ضعیــف 
هســتیم و کار نکرده ایــم و هنــوز هــم در کشــور مــا 
در ایــن رابطــه مشــکل وجــود دارد و آن اینکــه مــا 
هنــوز نپذیرفته ایــم بــه عنــوان یــک کشــور یــک 
حاکمیــت، مــردم، جامعــه و فرهنــگ کــه حکمرانی 
یــک موضــوع تخصصــی اســت. اگــر مــن و شــما 

محمود سریع القلم، پژوهشگر حوزه توسعه بررسی کرد:

نقش تشکل ها در توسعه اقتصادی
وب سایت انجمن پسته ایران
iranpistachio.org

اگر توسعه را مانند یک 
ساختمان پنج طبقه تصور کنیم، 

فونداسیون این ساختمان نظام های 
اقتصادی اش است. سپس در 

سایر طبقات بنگاه ها و تشکل ها و 
شبکه سازی ها را ایجاد می کنیم. اتفاقاً 
در متون توسعه آنچه که بشر تجربه 
کرده است، آزادی سیاسی در طبقه 

پنجم است، نه فونداسیون. 
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حکمرانی یک موضوع 
تخصصی است، دانش 

می خواهد، تجربه می خواهد و فهم 
جهانی می طلبد. در این رابطه 
ما کار دقیق و علمی نکرده ایم. 

حکمرانی همچنان به یک موضوع 
سلیقه ای و فردی در کشور ما 

محسوب می شود. 

اگر در یک کشوری ما 
بخواهیم به طرف سالم سازی 
اقتصادی، سیاسی، مدنی و 

اجتماعی حرکت کنیم یک اتفاق 
خیلی مهمی باید به لحاظ حقوقی 
بیفتد و آن اینکه قدرت سیاسی 

باید از قدرت اقتصادی جدا شود. 

با حدس و گمان و فکر 
می کنم و شاید و احتماالً 

تصور می کنم، می گویند، با این 
کلمات نمی شود مدیریت کرد. 

یکی از ویژگی های خوب بخش 
خصوصی و افرادی که بنگاهداری 

کرده اند این است که وقتی 
می خواهند تصمیمی بگیرند با آمار 

و ارقام تصمیم می گیرند. آمار 
برای آنها مقدس است. 

ــه  ــان آن ب ــرای درم ــرد ب ــان درد بگی ــوی م زان
ــدن  ــه دی ــم بلکــه ب ــک نجــار نمی روی ــدن ی دی
یــک متخصــص پزشــکی می رویــم. امــا در 
ــک  ــه ی ــل ب ــا آن را تبدی ــی م ــوزه حکمران ح
ــق ورود  ــی ح ــر کس ــم و ه ــرا کرده ای کاروانس
ــی  ــرا را دارد. در حال ــن کاروانس ــه ای ــروج ب و خ
کــه حکمرانــی یــک موضــوع تخصصــی اســت، 
ــم  ــد و فه ــه می خواه ــد، تجرب ــش می خواه دان
جهانــی می طلبــد. در ایــن رابطــه مــا کار دقیــق 
ــه  ــان ب ــی همچن ــم. حکمران ــی نکرده ای و علم
یــک موضــوع ســلیقه ای و فــردی در کشــور مــا 

محســوب می شــود. 
چرا تشکل ها در ایران موفق نبوده اند؟ 

ــل  ــد دو دلی ــن می توان ــه ای ــد ک ــر می آی ــه نظ ب
ــی  ــا در ط ــه م ــد. اول اینک ــته باش ــادی داش بنی
ــی  ــران حاکمیت های ــته در ای ــرن گذش ــک ق ی
ــه  ــکل در جامع ــود تش ــه وج ــه ب ــته ایم ک داش
اعتقــادی نداشــته اند. آنهــا توجــه نداشــته اند 
ــت.  ــی نیس ــرای حکمران ــی ب ــه مبنای ــه جامع ک
دوم اینکــه، فرهنــگ تشــکل در جامعــه مــا 
ضعیــف بــوده اســت.یعنی خــود جامعــه هــم آن 
مقدمــات فرهنگــی و مدنــی الزم را بــرای ایجــاد 
تشــکل نداشــته اســت. واژه ای کــه در دنیــا 
ــود  ــتفاده می ش ــتر اس ــاید بیش ــکل ش ــرای تش ب
واژه شبکه ســازی اســت. بیشــتر شــبکه درســت 
دنیــا  در  ودولت هــا  اگربنگاه هــا  و  می کننــد 
ــر  ــه خاط ــد ب ــب کنن ــی کس ــته اند موفقیت توانس
ایجــاد آن شــبکه ها و آن تشــکل های مدنــی 
ــت  ــن اس ــاله ای ــن مس ــت. اولی ــی اس و اجتماع
ــه  ــم ب ــا بخواهی ــوری م ــک کش ــر در ی ــه اگ ک
ــی  طــرف سالم ســازی اقتصــادی، سیاســی، مدن
ــی  ــاق خیل ــک اتف ــم ی و اجتماعــی حرکــت کنی
ــد و آن  ــی بیفت ــاظ حقوق ــه لح ــد ب ــی بای مهم
اینکــه قــدرت سیاســی بایــد از قــدرت اقتصــادی 
ــا  ــور م ــوز در کش ــاق هن ــن اتف ــود. ای ــدا ش ج

نیفتــاده اســت. بــه عنــوان مثــال کشــوری 
هســت بــه نــام ســنگاپور. در حــد و انــدازه شــهر 
تهــران و پنــج میلیــون نفــر هــم جمعیــت دارد. 
3.5 میلیــون نفــر جمعیــت خــودش اســت و 1.5 
ــی  ــا زندگ ــی آنج ــم خارجی های ــر ه ــون نف میلی
 2016 ســال  در  ســرمایه گذاری  می کننــد. 
در کشــور ســنگاپور معــادل 50 میلیــارد دالر 
بوده اســت. ســرمایه گذاری ســال گذشــته در 
ایــران 870 میلیــون دالر بوده اســت. دلیلــش 
ایــن اســت کــه آنهــا سیســتم ســاخته اند و 
ــول دارد و  ــری اص ــم یکس ــاختن ه ــتم س سیس
ــور  ــک کش ــا ی ــه م ــم ک ــم بگویی ــا نمی توانی م
خاصــی هســتیم و مــا اصــول خودمــان را داریــم. 
پیشــرفت اقتصــادی اصــول ثابتــی دارد. اگــر در 
ــی  ــاد یک ــت و اقتص ــوزه سیاس ــور ح ــک کش ی

ــد. ــرفت کن ــد پیش ــور نمی توان ــد آن کش باش
اگــر مــا دیدیــم کــه در یــک کشــوری حاکمیــت 
خــودش مالــک اقتصــادی هــم هســت بنابرایــن 
ــه  ــی ک ــینیم. وقت ــعه بنش ــار توس ــد در انتظ نبای

ــام  ــد و نظ ــور باش ــک کش ــی در ی اراده سیاس
حقوقــی آن را تشــویق و ترغیــب کنــد کــه 
قــدرت سیاســی جــدا  از  اقتصــادی  قــدرت 
ــم  ــا می توانی ــه م ــت ک ــورت اس ــود در آن ص ش
ــه  ــل تجرب ــج قاب ــه تدری ــعه را ب ــات توس مقدم

ــم.  کنی
امــا در همیــن رابطــه بحــث دیگــری هــم وجــود 
ــم و تشــکل هایمان  ــا تشــکل نداری ــر م دارد. اگ
ــک بخــش  ــد ی ــف هســتند و مشــکل دارن ضعی
آن بــه حاکمیــت و دولــت ارتبــاط دارد کــه 
ایــن بــاور وجــود نــدارد کــه جامعــه بایــد غنــی 
ــوع  ــن موض ــه ای ــوط ب ــش دوم مرب ــود. بخ ش
ــد  ــا نمی آی ــی در دنی ــچ  حاکمیت ــه هی ــت ک اس
ــح  ــردا صب ــن از ف ــه م ــد ک ــش بگوی ــه مردم ب
ــردم  ــوم؛ ای م ــریک ش ــما ش ــا ش ــم ب می خواه
ــد از  ــم 25 درص ــح می خواه ــردا صب ــن از ف م

ــه  ــاءاهلل هفت ــما و ان ش ــه ش ــم ب ــم را بده قدرت
آینــده می شــود 30 درصــد. در اروپــا، مــردم 
یعنــی چــه؟ یعنــی دو گــروه، یکــی بخــش 
خصوصــی و تولیدکننــدگان و دوم جامعــه مدنــی. 
ــت  ــته اند از حاکمی ــان توانس ــا تشکل ش ــردم ب م
ــت. در  ــا اس ــه اروپ ــن تجرب ــد؛ ای ــاز بگیرن امتی
ــا پادشــاهان می خواســتند حکمرانــی کننــد،  اروپ
ــه  ــد چان ــردم آمدن ــد. م ــم می گرفتن ــات ه مالی
ــا  ــد ت ــم کنن ــا را ک ــا مالیات ه ــد ت ــی کردن زن
اقتــدار حاکمیــت را محــدود کننــد. در ناخــودآگاه 
مــا ایرانیــان نیــز ایــن هســت کــه مــا منتظریــم 
کــه دولــت و حاکمیــت یــک کاری انجــام 
ــد  ــه می خواهن ــی ک ــک جمع ــًا در ی ــد. مث ده
ــاءاهلل مســئوالن  ــد ان ش ــد می گوین ــام بخورن ش
ــور  ــن ط ــن همی ــب ای ــد. خ ــک کاری می کنن ی
ــد  ــم نخواه ــی ه ــت و اتفاق ــد داش ــه خواه ادام
افتــاد. وقتــی کــه یــک جامعــه رشــد کنــد بعــد 
حاکمیــت مجبــور می شــود کــه بــه طــرف 
ــوض  ــش را ع ــد و تصمیم گیری های ــه بیای جامع

ــد.  کن
حدس و گمان در برابر یقین و آمار

ــا  ــه ب ــه در رابط ــری ک ــائل دیگ ــی از مس یک
توســعه اســت کــه ممکــن اســت ظاهــری فــوق 
العــاده انتزاعــی داشــته باشــد ولــی بــه نظــر مــن 
ــوزه  ــه ح ــت ک ــن اس ــت ای ــدی اس ــیار کلی بس
ــا  ــتند ی ــت )Fact(، مس ــوزه فک ــد ح ــر بای تفک
حقیقــی باشــد. فکــت یعنــی اینکــه آمــار و ارقــام 
ــا  ــند. ب ــق باش ــاده دقی ــد فوق الع ــارات بای و عب
حــدس و گمــان و فکــر می کنــم و شــاید و 
ــن  ــا ای ــد، ب ــم، می گوین ــور می کن ــااًل تص احتم
کلمــات نمی شــود مدیریــت کــرد. یکــی از 
ویژگی هــای خــوب بخــش خصوصــی و افــرادی 
کــه بنگاهــداری کرده انــد ایــن اســت کــه وقتــی 



انجمن

14
سال سوم - تیرماه 1397 - شماره 27

هر حکومتی در ایران به 
قدرت رسیده است آمده فقط 

یک بخشی از جامعه را انتخاب کرده 
است و گفته است ما با این بخش 
راحتم و من به این بخش اعتماد 
می کنم، بقیه خودشان می دانند. 

مهمترین مانع سیاسی؛ عدم 
گردش قدرت در ایران است. 

یعنی ما حدود سه چهار هزار نفر 
داریم که ثابت هستند. بنابراین 

وجود افراد ثابت فراوان در کشور 
مانع توسعه است. 

ــام  ــار و ارق ــا آم ــد ب ــی بگیرن ــد تصمیم می خواهن
ــدس  ــا مق ــرای آنه ــار ب ــد. آم ــم می گیرن تصمی

اســت. 
مــا مــی گوییــم آمریــکا مســاوی اســت بــا 
رئیــس جمهــور آمریــکا درحالــی کــه ایــن طــوری 
نیســت. نقــش رئیــس جمهــور آمریــکا در مســائل 
ــدود  ــیار مح ــور بس ــی آن کش ــادی و سیاس اقتص
گفتنــد  داووس  در  مــرکل  خانــم  بــه  اســت. 
ــده  ــکا آم ــور آمری ــس جمه ــای رئی ــن آق ــه ای ک
حرف هــای  می گویــد،  جدیــدی  جمــات  و 
متفاوتــی می زنــد، شــما بــه عنــوان آلمــان و 
ــم  ــد؟ خان ــاله متأثری ــن مس ــکا از ای ــریک آمری ش
ــت:  ــت داد. گف ــاس فک ــر اس ــی ب ــرکل جواب م
ــل در  ــون اتومبی ــک میلی ــالی ی ــان س ــور آلم کش
ــا حــدود 400  ــروش می رســاند و م ــه ف ــکا ب آمری
ــم.  ــکا داری ــا آمری ــی ب ــورو گــردش مال ــارد ی میلی
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــون دالر تولی ــا 4.5 تریلی م
ــا  ــا، ب ــا بنگاه ه ــک بخشــی از آن ب ــه ی ــم ک داری
ــت آی  ــا صنع ــی ب ــز تحقیقات ــا مراک ــرکت ها ب ش
ــم،  ــا شــخص کاری نداری ــا ب ــی آمریکاســت. م ت
ــم  ــت نمی دهی ــی اهمی ــا خیل ــل م ــن دلی ــه همی ب
چــه کســی در کاخ ســفید نشســته اســت. بلکــه ما 
بــا نظــام اقتصــادی، مدنــی، اجتماعــی، صنعتــی و 

ــم. ــکا کار داری ــی آمری علم
جایگاه حاکمیت

حاکمیــت در یــک کشــور نــه تنهــا نبایــد مالــک 
اقتصــادی باشــد بلکــه بایــد میانجــی باشــد میــان 
ــیار  ــه بس ــی. نمون ــای اجتماع ــا و جریان ه گروه ه

ــت.  ــان هس ــور آلم ــا کش ــارز در دنی ــق و ب موف
ــف  ــش مختل ــه بخ ــا س ــان ب ــت در آلم حاکمی
کار می کنــد. بخــش خصوصــی، ســندیکاهای 
ــردم.  ــام م ــه ن ــی ب ــک واژه مقدس ــری و ی کارگ
ــگاه  ــرد ن ــم بگی ــد تصمی ــی می خواه ــی وقت یعن
ســندیکاهای  مــردم،  مصالــح  بــه  می کنــد 
ــا را در  ــه اینه ــری و بخــش خصوصــی. هم کارگ
ــگاه  ــه ن ــه هم ــاال ب ــی از ب ــرد. یعن ــر می گی نظ

از  یــک بخشــی  نمی آیــد  می کنــد. حاکمیــت 
ــن  ــا ای ــن ب ــد م ــد و بگوی ــاب کن ــه را انتخ جامع
بخــش کار می کنــم. اگــر تاریــخ ایــران را مطالعــه 
کنیــد، می بینیــد هــر حکومتــی در ایــران بــه 
ــی  ــک بخش ــط ی ــده فق ــت آم ــیده اس ــدرت رس ق
ــه اســت  ــرده اســت و گفت ــه را انتخــاب ک از جامع
مــا بــا ایــن بخــش راحتــم و مــن بــه ایــن بخــش 
ــد. ســال  ــه خودشــان می دانن ــم، بقی اعتمــاد می کن
ــه  ــت هم ــران گف ــردم ای ــه م ــاه ب ــم ش 1353 ه
ــر  ــت و ه ــز اس ــتاخیر متمرک ــزب رس ــز در ح چی
کســی عاقه منــد باشــد عضــو می شــود و در 
ــه  ــه عاق ــی ک ــد، آن کس ــور کار می کن ــن کش ای
منــد نیســت بیایــد پاســپورتش را بگیــرد و از ایــران 
ــد کــه  ــد کاری کن ــرود. خــب حاکمیــت کــه نبای ب
ــد  ــد! بلکــه بای مــردم آن کشــور از آن کشــور برون
ــی  ــت هایی را طراح ــد و سیاس ــذب کن ــا را ج آنه
ــن  ــد. بنابرای ــه کار کن ــه جامع ــا هم ــه ب ــد ک کن
ــه در  ــد ک ــی ایجــاب می کن ــن اســکلت حکمران ای
یــک کشــور حاکمیــت نگاهــی بــه تمــام اقشــار و 

ــد. ــته باش ــی داش ــای اجتماع جریان ه
مبارزه با فساد

ــا آن را  ــود دارد و ژاپنی ه ــه وج ــی ک ــه مهم نکت
اجــرا کردنــد و شــاید مبنــای توســعه سیاســی در 
ــاد و مســتقل  ــانه های نق ــک کشــور اســت، رس ی
اســت. مــن بارهــا در متــون و صحبت هــای 
ــدارد در  ــی ن ــا لزوم ــور م ــه ام در کش ــودم گفت خ
ــش گذاشــته شــود.  ــی همای ــا فســاد مال رابطــه ب
ــش  ــم؛ همای ــش داری ــن همای ــال چندی ــا در س م
ــران، همایــش  ــا فســاد در ای ــارزه ب ــی مب بین الملل
ــد  ــوند چن ــع می ش ــه جم ــوم، هم اول، دوم و س
ــناس  ــد کارش ــد و چن ــت می کنن ــر صحب ــا وزی ت
ــک  ــه ی ــه هم ــد ب ــت می کنن ــگاهی صحب دانش
کیــف می دهنــد و بعــد از آن همــه می رونــد؛ 
ــد آورد.  ــان نخواه ــه ارمغ ــی را ب ــچ اتفاق ــن هی ای
ــا کرده اســت  ــه دنی ــد کاری را ک ــا بای ــن م بنابرای
ــه  ــد ک ــانه ها گفته ان ــه رس ــم. ب ــش بگیری را در پی
شــما در نقــد مســائل مالــی آزاد هســتید. بنابرایــن 
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــای مب ــن روش ه ــی از بهتری یک

مالــی در دنیــا آزادی رسانه هاســت.
مهمتریــن مانــع سیاســی و فکــری 
در  اقتصــادی  توســعه  عــدم  بــرای 

چیســت؟ ایــران 
مهمتریــن مانــع سیاســی؛ عــدم گــردش قــدرت در 
ایــران اســت. یعنــی مــا حــدود ســه چهــار هــزار 
ــود  ــن وج ــت هســتند. بنابرای ــه ثاب ــم ک ــر داری نف
افــراد ثابــت فــراوان در کشــور مانــع توســعه 
اســت. ایــن همــان اســکلت توســعه اســت، 

ــیار  ــه بس ــت ک ــعه هس ــاختار توس ــان س ــن هم ای
جــدی اســت. مهمتریــن مانــع فکــری توســعه 
اقتصــادی؛  فقــدان یــک قــرارداد اجتماعــی اســت. 
ــر 8  ــا ه ــیده ایم. م ــی نرس ــرارداد اجتماع ــه ق ــا ب م
ــوض  ــز ع ــه چی ــان را از هم ــار تعریف م ــال یکب س
می کنیــم؛ از سیاســت خارجــی، از عدالــت، از آزادی، 
از جریان هــای اجتماعــی، از توســعه، از بخــش 
خصوصــی. کشــور نمی توانــد هــر 8 ســال یــک بــار 
مســیرش را عــوض کنــد. اگــر شــما تاریــخ توســعه 
اروپــا را مطالعــه کنیــد. این هــا بعــد از قرن هــا 
زحمــت کشــیدن، کارکــردن، نظریه پــردازی کــردن، 
ــای  ــن جریان ه ــدن بی ــر ش ــردن و درگی ــدال ک ج
مختلــف آمده انــد چــه گفته انــد؟ گفته انــد هــر 
ــت 8  ــد هس ــا بل ــد ی ــزی می دان ــر چی ــی اگ کس
ســال یعنــی دو دوره بیایــد خــودش را نشــان دهــد 
و بــرود. اگــر کســی توانایــی یــا خاقیتــی دارد بایــد 
آن را در یــک دوره ای بــه همــه نشــان دهــد و بعــد 

ــد. ــا گــروه بعــدی بیای ــرود ت ب
ارتباطات جهانی 

توســعه یافتگــی نیــاز بــه ارتباطــات جهانــی دارد. 
اگــر مــن نقــش خــودم را فقــط در ایــران تعریــف 
ــران و دانشــگاه شــهید  ــم مــن در ای کنــم و بگوی
بهشــتی هســتم در یــک فضــای محــدودی 
ــم،  ــازی کن ــن شبکه س ــر م ــا اگ ــود؛ ام ــم ب خواه
دو تــا همــکار از ژاپــن داشــته باشــم، دو تــا همکار 
در کانــادا، دو تــا همــکار در مصــر، دو تــا همــکار 
در هنــد و اگــر بــا یــک شــبکه جهانــی کار کنــم 
ــه  ــت ب ــر وق ــن ه ــم. م ــد می کن ــت رش آن وق
یــک کنفرانــس بین المللــی رفتــم آن موقــع 
ــا  ــد، ی ــم ش ــه خواه ــودم را متوج ــای خ ضعف ه
ــودش را  ــط خ ــی فق ــدار ایران ــک بنگاه ــر ی اگ
فقــط در ایــران تعریــف کنــد ممکــن اســت خیلــی 
هــم از خــودش راضــی باشــد، بگویــد مــن بســیار 
ــدار  ــن بنگاه ــر همی ــا اگ ــتم، ام ــی هس آدم موفق
ــا یــک بنگاهــدار آلمانــی یــا اتریشــی یــا  بــرود ب
ــد بعــد ضعف هــای  ــا ســنگاپوری کار کن ــی ی چین

خــودش را می فهمــد.



15
سال سوم - تیر ماه 1397 - شماره 27

باغبانی 

ابتدایی ترین چیزی که در 
یک صنعت مورد نیاز است، 

ایجاد باغات مادری و سازگاری 
است که حداقل در مورد پسته 

احداث نشده اند. در نتیجه 
کشاورزان ما کاماًل به لحاظ اقلیم 

و آب که تهدید کننده صنعت 
پسته است، بی پشتوانه هستند 

و دستشان باال است. 

ایــران مدت هــا اســت کــه بــا کم آبــی 
دســت و پنجــه نــرم می کنــد. کرمــان، 
ــتر از  ــا بیش ــن روزه ــران ای ــته ای ــد پس مه
هــر زمــان دیگــری کــم آب اســت. اســتانی 
کــه همــه آن را بــه پســته های خوشــمزه اش 
بــا  بدجــور  روزهــا  ایــن  می شناســند، 
کم آبــی دســت و پنجــه نــرم می کنــد. 
ــی  ــی برخ ــور. حت ــم همین ط ــته اش ه پس
ــد آن بدبیــن هســتند  ــده تولی ــه آین آنقــدر ب
کــه می گوینــد کرمــان در چنــد ســال آینــده 
ممکــن اســت دیگــر پســته نداشــته باشــد؛ 
امــا درختــان پســتۀ صبــور، هنــوز هــم بــار 
ــی  ــر کم آب ــالوه ب ــه ع ــد ک ــد؛ هرچن می دهن
ــکالت  ــر مش ــی و دیگ ــرات اقلیم ــا تغیی ب
روبــه رو هســتند. علــی نظــری، عضــو هیــأت 
ــد  ــا می گوی ــران ام ــته ای ــن پس ــا انجم امن
ــران در  ــدارد کــه ای ــول ن ــوری را قب ــن تئ ای
ــت.  ــد داش ــته نخواه ــر پس ــال های دیگ س
ــا وقتــی کــه مزیــت  او معتقــد اســت کــه ت

ــرد. ــم ک ــد خواهی ــته تولی ــم، پس داری
گفتــه  بــه  مهنــدس!  آقــای   
ــران در  ــته ای ــد پس ــران، تولی صاحب نظ
پایین تریــن ســطح نیــم قــرن اخیــر خــود 
قــرار دارد؛ چــرا بــه ایــن وضعیــت دچــار 
ــت  ــرط هایی رعای ــه پیش ش ــدیم و چ ش
نشــده کــه اوضــاع پســته ایرانــی چنــدان 

ــت؟ ــاعد نیس مس

همــواره اتفاقاتــی کــه در زمینــه تولیــد یــک 
ــه خصــوص در صنعــت کشــاورزی رخ  محصــول ب
ــک روزه  ــی دارد و ی ــه قدیم ــک ریش ــد، ی می ده
اتفــاق نیفتــاده اســت. یعنــی ایــن طــور نیســت کــه 
ــن نقطــه  ــه ای ــا را ب ــاره م ــه یکب ــم ب ــرات اقلی تغیی
رســانده باشــد؛ اگــر چــه ایــن تغییــرات و نوســانات 
اقلیمــی هــم مهــم بــه شــمار می رونــد، ولــی آنقــدر 
ــد  ــاورزی و تولی ــاره کش ــه یک ب ــتند ک ــد نیس جدی
ــوص  ــف علی الخص ــای مختل ــران را در بخش ه ای
ــه اســت،  ــن مصاحب ــه موضــوع بحــث ای پســته ک
ــت  ــت آن اس ــد. واقعی ــرار داده باش ــعاع ق تحت الش
کــه کشــاورزی نیــز مثــل همــه رشــته های دیگــر، 
دارد  زیرســاخت هایی  فراهم ســازی  بــه  نیــاز 
ــته  ــرای پس ــا، ب ــای دنی ــه ج ــل هم ــد مث ــه بای ک

ــد  ــم در تولی ــوالت مه ــی از محص ــوان یک ــه عن ب
ــور،  ــی کش ــر نفت ــادرات غی ــی و ص ــص داخل ناخال
تحقیقاتــی  و  علمــی  مناســب  زیرســاخت های 
ــای  ــن چیزه ــر از ای ــی غی ــم؛ حت ــم می کردی فراه
ــر  ــران موث ــد پســته ای ــه در تولی ــی ک بســیار ابتدای
اســت، بایــد بــه برخــی مســائل زیرســاختی مهم تــر 
ــرای هــر  ــد کــه ب هــم توجــه می شــد. فــرض کنی
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــه دول ــی، وظیف ــته باغبان رش
ــرده و از  ــداث ک ــازگاری را اح ــادری و س ــات م باغ
ــن  ــت ای ــه دول ــع، وظیف ــد. در واق ــت کن آن مراقب
ــرات  ــب تغیی ــب، مراق ــه صــورت مرت ــه ب اســت ک
اقلیمــی باشــد و مرتبــط بــا ایــن تغییــرات، اتفاقــات 
ــب  ــن عواق ــا از ای ــد ت ــت کن ــم هدای ــت را ه صنع
فاصلــه بگیــرد و تولیــد دچــار ایــن مشــکات 
نشــود. مــا در ایــران، ایــن زیرســاخت ها را نداریــم 
ــه  ــم. ب ــام نداده ای ــم انج ــا را ه ــاده ترین کاره و س
ــن  ــه در ای ــزی ک ــن چی ــر، ابتدایی تری ــارت دیگ عب
ــادری  ــاز اســت، ایجــاد باغــات م ــورد نی صنعــت م
ــته  ــورد پس ــل در م ــه حداق ــت ک ــازگاری اس و س
احــداث نشــده اند. در نتیجــه کشــاورزان مــا کامــًا 
بــه لحــاظ اقلیــم و آب کــه تهدیــد کننــده صنعــت 
پســته اســت، بی پشــتوانه هســتند و دستشــان بــاال 
ــت  ــه صنع ــود ک ــبب می ش ــر س ــن ام ــت. همی اس
ــه شــمار  ــدار ب ــت ناپای ــک صنع ــران ی پســته در ای
ــا  آیــد و تولیــد ایــن محصــول از 300 هــزار تــن ت
ــن در نوســان باشــد. علــت ایــن عــدم  50 هــزار ت
ناپایــداری وحشــتناک نیــز، نبــود همیــن زیــر 

علی نظری، عضو هیأت امنا انجمن پسته ایران:

همچنان در تولید پسته مزیت داریم
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ــت  ــرایطی اس ــا در ش ــام اینه ــت. تم ــاخت ها اس س
کــه پســته از مــرز جلفــا تــا سیســتان و بلوچســتان، 
ــود  ــود و خ ــته می ش ــی کاش ــای متنوع در اقلیم ه
ــی  ــد کارهــای ابتدای ــن اقلیم هــا بای ــه خــود در ای ب
را انجــام مــی داد؛ امــا همان طــور کــه گفتــم، ایــن 
ــی  ــت و یک ــام نشده اس ــز انج ــی نی ــای ابتدای کاره
از تبعاتــش هــم ایــن اســت کــه تولیــد پســته هــر 

ــه کاهــش اســت.  ســال رو ب
ــه  ــی ک ــه نکات ــه هم ــه ب ــا توج  ب
و  اتفاقــات  بــه  توجــه  بــا  و  گفتیــد 
زیرســاخت هایی کــه فراهــم نشــده، 
ــه  ــی وجــود دارد ک ــم فرصت ــوز ه ــا هن آی
ایــن زیرســاخت ها را احــداث کنیــم؟ 
ــاختی  ــر زیر س ــاد ه ــال ایج ــر ح ــه ه ب
تــا بــه ثمــر رســیدن آن بــرای اســتفاده 

کاربــردی، بســیار زمان بــر اســت؟
ــم  ــاره کنی ــه اش ــن نکت ــه ای ــد ب ــال بای ــر ح ــه ه ب
کــه ایجــاد زیرســاخت، همیشــه یــک کار درازمــدت 
شــده ایم،  کوتاه مــدت  ملــت  مــا  و  اســت 
زیرســاخت هایی  چنیــن  ایجــاد  بــه  بنابرایــن 
ــروز  ــر ام ــال، اگ ــه هرح ــا ب ــم؛ ام ــت نمی کنی هم
ــم، بیســت ســال بعــد جــواب خواهیــم  شــروع کنی
ــر  ــم دی ــل ه ــک روز تعل ــی ی ــس حت ــت. پ گرف
ــادری و  ــات م ــن باغ ــاد ای ــه ایج ــت، درحالی ک اس
ــرای  ــاخت های الزم ب ــر س ــایر زی ــازگاری و س س
تولیــد پســته، یکــی از مصوبــات ســتاد عالــی پســته 
در زمــان ابتــدای دوره جدیــد وزارت آقــای حجتــی 
در وزارت جهــاد کشــاورزی در 6 ســال قبــل بــوده 
ــت،  ــال گذشته اس ــان 6 س ــون از آن زم ــت. اکن اس
درحالی کــه اگــر ایــن مصوبــه عمــل شــده بود، 

کم کــم اکنــون نتایــج آن را می دیدیــم. 
نبــود  بــر  عــالوه  اصــوالً   
ــکالت  ــد از مش ــد درص ــاخت ها چن زیرس
امــروز صنعــت پســته را بایــد بــه نقــش 
تحــوالت  ایــن  در  اقلیمــی  تغییــرات 
نســبت داد؟ شــما وزنــه تغییــرات اقلیمــی 

می دانیــد؟ ســنگین  چقــدر  را 
ــران نیســت  ــا در ای ــرای م ــط ب ــم فق ــرات اقلی تغیی
ــر  ــد. اگ ــا رخ داده و می ده ــای دنی ــه ج و در هم
مــا خــود را مجهــز می کردیــم، قطعــًا اثــر کمتــری 
هــم از ایــن تغییــرات می پذیرفتیــم. رقم هایــی 
کــه تغییــرات اقلیمــی می توانــد در تولیــد مــا تغییــر 
ایجــاد کنــد، متفــاوت از ارقامــی اســت کــه امــروز 
ــه  ــل از آن مطالع ــر قب ــس اگ ــم. پ ــد می کنی تولی
نکــرده باشــیم بــه ســعی و خطــا دچــار می شــویم. 
بــه ایــن معنــا کــه نبایــد ارقامــی را انتخــاب کنیــم 
ــه  ــور ک ــت؛ همان ط ــتباه اس ــا اش ــد آنه ــه تولی ک

ــه  ــی دارد ک ــام متنوع ــته ارق ــد پس ــد تولی می دانی
ــیاری  ــی بس ــرات منف ــود، اث ــت نش ــر در آن دق اگ
ــا  ــق ب ــت مطاب ــه در طبیع ــرا ک ــد داشــت؛ چ خواه
اقلیم هــای مختلــف رقم هــای مختلــف وجــود 
و  خشــک  مناطــق  بــرای  ارقــام  برخــی  دارد، 
ــا  ــرای مناطــق مرطــوب، ســرد و ی برخــی دیگــر ب
ــد،  ــده باش ــه ش ــر مطالع ــن اگ ــت. بنابرای ــرم اس گ
ــه  ــرا ک ــت، چ ــد رف ــش خواه ــی پی ــه خوب ــد ب تولی
ــه  ــرای چ ــی ب ــه اقام ــم چ ــتی می دانی ــه درس ب
منطقــه ای مناســب اســت و اطاعــات آن را در 
اختیــار کشــاورزان قــرار می دهیــم. درحالی کــه 

ــت. ــاق رخ نداده اس ــن اتف ــون ای اکن
در  آب  بی رویــه  برداشــت های   
ــری  ــه تأثی ــان چ ــل کرم ــتان هایی مث اس
بــر وضعیــت امــروز داشــته اســت و 
ــر  ــه ب ــت ک ــت از ماس ــوان گف ــا می ت آی

ــت؟ ماس
ــن  ــه همی ــت و ب ــت اس ــًا درس ــالی کام خشکس
ــان،  ــه خراس ــان ب ــته از کرم ــه پس ــت ک ــل اس دلی
در  ولــی  رفته اســت؛  کردســتان  و  آذربایجــان 
حــوزه ســطح زیرکشــت، در حــدود 50 ســال قبــل 
ــا  ــود، ام ــان ب 90 درصــد ســطح زیرکشــت در کرم
ایــن رقــم اکنــون بــه 30 درصــد رسیده اســت. بــه 
هــر حــال ایــن برداشــت بی رویــه اکنــون در همــه 
مناطــق ایــران خــود را نشــان داده و ایــن موضوعــی 
مســتقل از بحــث خشکســالی و بی آبــی اســت؛ بــه 
هــر حــال بایــد بــه ایــن نکتــه هــم توجــه داشــت 
کــه راندمــان آبیــاری پاییــن اســت؛ بــه ایــن معنــا 
کــه در آمریــکا بــه ازای هــر کیلــو پســته تــر، یــک 
ــه  ــی ک ــب آب مصــرف می شــود؛ در حال ــر مکع مت
ــر  ــا 4 مت ــر 3 ت ــته ت ــو پس ــر کیل ــه ازای ه ــا ب م

ــم. ــرف می کنی ــب آب مص مکع
در  دولــت  سیاســت های  کــدام   
ــر  ــته اث ــد پس ــت تولی ــدن وضعی بدترنش
گذاشته اســت؟ شــما اشــاره ای بــه عــدم 
ایجــاد زیرســاخت ها از ســوی دولــت 
مبنــی بــر فراهــم آوردن باغــات مــادری و 
ســازگاری داشــتید. اصــوالً چقــدر نقــش 
ایــن موضــوع  دولــت را می تــوان در 

ــت؟ ــم دانس ــر و مه موث
بــه هــر حــال دولــت در هــر کشــوری نقــش راهنما 
را دارد؛ پــس بــه عنــوان بخشــی از حاکمیــت 
وظیفــه راهنمایــی، هدایــت و نظــارت را بــر عهــده 
دارد. ایــن در حالــی اســت کــه مــروری بــر کارنامــه 
عملکــردی دولــت طــی ســال های گذشــته نشــان 
ــی،  ــال در موضــوع کم آب ــر ح ــه ه ــه ب ــد ک می ده
ــن  ــت. در عی ــت نکرده اس ــوع را هدای ــت موض دول

حــال همان طــور کــه پیشــتر اشــاره کــردم در 
فراهــم آوری و احــداث باغــات مــادری و ســازگاری 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــی برنداشته اس ــز گام نی
کــه ایــن باغــات بایــد بــا مشــارکت بخــش 
خصوصــی و دولــت احــداث شــود؛ یــا در بخــش آب 
کشــاورزان بــرای آب قیمــت قائــل هســتند و اینکــه 
یــک کشــت بایــد صــورت گیــرد یــا نبایــد انجــام 
ــوق ها  ــی مش ــد؛ حت ــن می کن ــت تعیی ــود را دول ش
ــد و  ــاس اختصــاص می دهن ــن اس ــر همی ــم ب را ه
ــی  ــرد، ول ــر می گی ــرای آن در نظ ــم ب ــت را ه قیم
اگــر از هــر کشــاورزی بپرســیم کــه در کشــور مــا 
اهمیــت آب بــرای او چقــدر اســت، بــه طــور قطــع 
ــا و  ــون کویره ــا اکن ــد. م ــتی نمی ده ــواب درس ج
زمین هایــی داریــم کــه بــه دلیــل کم آبــی، امــکان 
ایــن را نداریــم کــه در آنهــا کشــاورزی کنیــم؛ پــس 
ــد  ــرای مــا بســیار مهــم اســت و بای موضــوع آب ب
از ســوی دولــت مدیریــت شــود؛ ایــن در شــرایطی 
ــک  ــه ی ــد ک ــاورزان می دانن ــه کش ــه هم ــت ک اس
ــر از  ــا اگ ــد، ام ــدر پســته می ده ــن چق ــار زمی هکت
آنهــا ســوال کنیــم کــه بــه ازای هــر متــر مکعــب 
ــور  ــه ط ــد، ب ــت می کنی ــته برداش ــدر پس آب چق
ــه  ــه کشــاورز ب ــد. اینک قطــع پاســخ آن را نمی دانن
ــه نقشــی  ــه طــور قطــع ب زمیــن حســاس شــده، ب
ــا  ــا کرده اســت؛ ی ــت ایف اســت کــه در گذشــته دول
ــف  ــه تعری ــاورز نمون ــته و کش ــزه گذاش ــی جای حت
شــاخص های  از  یکــی  چراکــه  کرده اســت؛ 
ــه ازای  ــه ب ــت ک ــه آن اس ــاورز نمون ــاب کش انتخ
ــد؛  ــت می کن ــول برداش ــدر محص ــار، چق ــر هکت ه
ــری  ــاخص ها خب ــن ش ــن ای ــفانه در تعیی ــا متأس ام
از مدیریــت آب نبــوده و تشــویق و تنبیهــی هــم در 
ــه  ــا ب ــا و نظارت ه ــن، هدایت ه ــت. بنابرای کار نیس
ــی  ــراغ راهنمای ــد چ ــت اســت و می توان ــده دول عه
در مســیر حرکــت کشــاورزان در کشــت محصــوالت 
ــون  ــه اکن ــی ک ــد. در حال ــاورزی باش ــف کش مختل
ــتباه  ــذاری اش ــن ریل گ ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــچ گاه  ــن اســت کــه کشــاورز، هی بوده اســت و همی
ــت  ــد و هیچ وق ــه نمی کن ــره وری در آب توج ــه به ب
نســبت بــه ایــن موضــوع حســاس هــم نبوده اســت؛ 
بــه  یارانــه ای  می خواهــد  دولــت  اگــر  حتــی 
کشــاورزان ارائــه دهــد، بایــد بهــره وری آب را 
ــون آن  ــه اکن ــد، موضوعــی ک هــم مــاک قرارده
ــه  ــدون توجــه ب ــن، ب ــده گرفته اســت. بنابرای را نادی
ــی  ــرده و حت ــف ک ــاورز آب را تل ــه، کش ــن نکت ای
ــد  ــت. بای ــت نموده اس ــت دریاف ــم از دول ــه ه یاران
ــه آب  ــت ک ــر داش ــواره در نظ ــه را هم ــن نکت ای
ــد از  ــت نبای ــی دارد و دول ــش حیات ــور، نق در کش
ــد  ــت کن ــد حمای ــف می کنن ــه آب را تل ــانی ک کس
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باغبانی 

پیش بینی ها مبنی بر این 
است که تولید پسته به 50 

هزار تن در سال جاری می رسد. 
تصور ما هم همین است که بین 
50 تا 80 هزار تن بیشتر تولید 

نمی کنیم. متوسط تولید پسته ایران 
در سال قبل 170 هزار تن بوده و 
بیش از یک میلیارد دالر صادرات 

داشتیم، ولی امسال به حداکثر 800 
میلیون دالر خواهیم رسید

معتقدم که تا وقتی که مزیت 
داریم تولید خواهیم کرد. البته باید 

به این نکته هم اشاره کرد که ما همچنان 
مزیت های خیلی خوبی داریم که حتی به 
لحاظ اقلیم، بسیار بهتر از آمریکا است. 

پس اکنون هم عقیده ندارم که این 
مزیت ها تمام شده باشد. ما بیش از هزار 

سال است که پسته تولید می کنیم 

ــا ارزش آب را  ــه آنهــا بدهــد، ت ــه ای ب و نبایــد یاران
ــد. ــره وری آب گام بردارن ــتای به ــد ودر راس بفهمن

ــد  ــه گفتی ــرایطی ک ــام ش ــا تم  ب
اکنــون تولیــد پســته رو بــه کاهــش 
و  تولیــد  اثرکاهــش  اســت.  نهــاده 
ــور  ــای کش ــر درآمده ــته ب ــادرات پس ص
و بازارهــای صادراتــی چــه خواهــد بــود؟

ــد  ــه تولی ــت ک ــن اس ــر ای ــی ب ــا مبن پیش بینی ه
پســته بــه 50 هــزار تــن در ســال جــاری می رســد. 
ــا 80  تصــور مــا هــم همیــن اســت کــه بیــن 50 ت
هــزار تــن بیشــتر تولیــد نمی کنیــم. متوســط تولیــد 
پســته ایــران در ســال قبــل 170 هــزار تــن بــوده و 
بیــش از یــک میلیــارد دالر صــادرات داشــتیم، ولــی 
ــم  ــون دالر خواهی ــر 800 میلی ــه حداکث ــال ب امس
بــه 450  را  تولیــد  آمریــکا  درحالی کــه  رســید؛ 
هــزار تــن رسانده اســت؛ پــس بــه هــر نســبتی کــه 
ــرون  ــی پســته بی ــی و صادرات ــا از بازارهــای جهان م
ــور  ــد و همان ط ــا می آین ــای م ــا ج ــم، آنه می روی
ــه،  ــت رفت ــازار از دس ــه ب ــت ب ــد بازگش ــه می دانی ک
خیلــی راحــت نیســت. امســال هــر مشــتری کــه هــر 
ســال از ایــران پســته خریــداری می کرده اســت اگــر 
پســته را از ایــران دریافــت نکنــد بــه ســراغ آمریــکا 
ــم.  ــازار را از دســت می دهی خواهــد رفــت و ســهم ب
 بــه هــر حــال اکنــون ایــن بحــران 
ــه  ــرار گرفت ــته ق ــت پس ــش روی صنع پی
اســت، حــال چــه کارهایــی بــرای عبــور 

ــام داد؟ ــوان انج ــران می ت از بح
بــه نظــرم رمــز کار ایــن اســت کــه بایــد درازمــدت 
فکــر کنیــم. هــر زمانــی کــه در باغبانــی، مســئوالن 
ــل  ــاله ح ــد مس ــر می کنن ــدت فک ــور دراز م کش

ــود.  ــر می ش ــکات کمت ــده و مش ش
 چشــم انــداز ســال های آینــده 

ــت؟ ــور اس چط
ــه  ــم ادام ــروز ه ــه ام ــا ب ــه ت ــته ک ــر روال گذش اگ
یافته اســت، اســتمرار داشــته باشــد، متأســفانه بایــد 
ــته در  ــادرات پس ــد و ص ــوزه تولی ــه در ح ــت ک گف
ــئوالن و  ــه مس ــر اینک ــود؛ مگ ــم ب ــول خواهی اف
بخــش خصوصــی، هــر دو دســت بــه دســت 
ــام  ــال انج ــه ح ــا ب ــه ت ــه ک ــا آنچ ــد ت ــم بدهن ه
را  کاری  رویه هــای  و  داده  تغییــر  می شده اســت 
عــوض کننــد. بــه هــر حــال واقعیــت آن اســت کــه 
دولــت اکنــون خیلــی حجیــم اســت. دولــت مقــدار 
زیــادی از مســئولیت را بایــد بــه بخــش خصوصــی 
سیاســت گذاری،  بحــث  خــود  و  کنــد  واگــذار 
انجمن هــای  بــه  را  راهبــری  و  تصمیم گیــری 
تخصصــی بخــش خصوصــی بســپارد؛ یعنــی دولــت 
ــد  ــد خــودش انجــام ده ــه می خواه ــی را ک کارهای
ــودش  ــت خ ــه بخــش خصوصــی بســپارد، دول را ب
ــی  ــی کاف ــوان کارشناس ــت و ت ــلوغ اس ــرش ش س
بخش هــای  و  دولــت  اینکــه  ضمــن  نــدارد؛ 
ــش  ــتند و در بخ ــی هس ــار بروکراس ــی گرفت دولت
آب و کشــاورزی هــر روز یــک تصمیــم می گیرنــد، 
ــد بخــش خصوصــی و انجمن هــای  در حالی کــه بای
مربوطــه را بــه بــازی بگیــرد وکار را بــه آنهــا 
ــی اســت کــه تبعیــت از  ــن در حال ــد. ای واگــذار کن
سیاســت گذاری های مشــترک کــه بیــن دولــت 
ــد  ــود، می توان ــن می ش ــی تدوی ــش خصوص و بخ
منجــر بــه راه حل هــای خوبــی شــود و آثــار و 
ثمــرات بســیار مناســبی بــرای بخــش تولیــد داشــته 
باشــد؛ امــا اینکــه دولــت خــود بــه تنهایــی تصمیــم 
بگیــرد و بــدون نظــر دیگــران و حضــور نهادهــای 
ــم را  ــرد و تصمی ــش ب ــی کار را پی ــش خصوص بخ

ــرد. ــد ب ــی نخواه ــه جای ــد، راه ب ــه کن دیکت
ــرف  ــه ح ــن رابط ــت در ای ــا دول  آی

می خوانــد؟ را  تشــکل ها 
ــاورزی کار  ــه وزارت جهادکش ــت ک ــن اس ــم ای مه
ــرد.  ــش بب ــا تشــکل های بخــش خصوصــی پی را ب
ــه  ــم تصمیمــات خــود را ب ــه بخواهی ــدر ک هــر چق
ــرف  ــه ح ــدون اینک ــم، ب ــل کنی ــاورزی تحمی کش
متخصصــان و صاحبــان حرفــه را بشــنویم، کار بــه 
ــیاری  ــان، بس ــن می ــید. در ای ــد رس ــی نخواه جای
از مســئوالن بخش هــای مختلــف در دنیــا، کار 
ــذار  ــی واگ ــی و تخصص ــای صنف ــه انجمن ه را ب
ــه کار را  ــد ک ــا می خواه ــت از آنه ــد و دول کرده ان
پیــش برنــد و نظــر خــود را اعــام کننــد. پــس در 
ایــران هــم بایــد قائــده ایــن باشــد کــه مســئولیت 
ــر  ــه اگ ــد ک ــذار نماین ــه بخــش خصوصــی واگ را ب
ایــن اتفــاق رخ داده بــود، امــروز فقــط دولــت 
ــا  ــته و ی ــی پس ــت کنون ــه وضعی ــبت ب ــد نس نبای

ــود؛  ــخگو می ب ــاورزی پاس ــوالت کش ــایر محص س
ــخگو  ــد پاس ــه بای ــد ک ــا بودن ــن انجمن ه ــه ای بلک
ــد؛ ولــی اکنــون دولــت پاســخگو نیســت و  می بودن
در مقابــل هــم، کســی بــه دولــت پاســخ نمی دهــد. 
ــود  ــای خ ــد مأموریت ه ــت بای ــه دول ــن اینک ضم
ــیع  ــم، وس ــون حجی ــه اکن ــرا ک ــد؛ چ ــذار کن را واگ
ــک  ــیوه بروکراتی ــه ش ــا ب ــده وکاره ــزرگ ش و ب
ــو از  ــت ممل ــر، دول ــوی دیگ ــی رود؛ از س ــش م پی
ــد وکاری  کارشناســانی اســت کــه در هــم می پیچن
ــان  ــم دست ش ــد. وزرا ه ــر نمی آی ــر ب ــم از وزی ه

ــز اســت.  ــاال اســت و سیســتم آچم ب
 شــما ایــن تئــوری را قبــول داریــد 
ــد  ــان تولی ــده، پای ــال آین ــد س ــه چن ک

ــت؟ ــران اس ــته در ای پس
ــه  ــدم ک ــدارم؛ بلکــه معتق ــول ن ــده را قب ــن ای ــن ای م
ــرد.  ــم ک ــد خواهی ــم تولی ــت داری ــه مزی ــی ک ــا وقت ت
البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کــرد کــه مــا 
همچنــان مزیت هــای خیلــی خوبــی داریــم کــه 
حتــی بــه لحــاظ اقلیــم، بســیار بهتــر از آمریــکا اســت. 
ــدارم کــه ایــن مزیت هــا  ــده ن پــس اکنــون هــم عقی
تمــام شــده باشــد. مــا بیــش از هــزار ســال اســت کــه 
ــران از  ــته ای ــادرات پس ــم و ص ــد می کنی ــته تولی پس
ســال 1300 شــروع شــده اســت، درحالی کــه آمریــکا 
ــروع  ــال 56-1357 ش ــود را از س ــاری خ ــد تج تولی
کرده اســت کــه البتــه مصــادف بــا آغــاز تولیــد 
ــکا  ــی آمری ــه وقت ــت. درحالی ک ــور اس ــن کش در ای
دریافــت کــه مزیــت در تولیــد دارد، آن را توســعه داد. 
بــر ایــن اســاس، ایــن کشــور در ســال 1338 تــا 1340 
مطالعــات تحقیقاتــی خــود را روی پســته شــروع کــرد، 
ولــی حــدود ســال 1355 اولیــن باغــات تجــاری خــود 
ــد  ــه بای ــت ک ــن اس ــت ای ــود. کار درس ــداث نم را اح
ــرروی محصــوالت  ــه ب ــا ســی ســال مطالع بیســت ت
ــه روش  ــاری را ب ــد تج ــد تولی ــرد و بع ــورت گی ص
ــروز هــم  ــر ام ــر حــال اگ ــه ه ــرد. ب ــاز ک ــی آغ اصول
ــته  ــه در پس ــی ک ــه مزیت ــه ب ــا توج ــم، ب ــروع کنی ش
داریــم، حتمــًا بــه خوبــی کار را پیــش خواهیــم بــرد. 
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عالئم کمبود پتاسیم
عنصــر پــر مصــرف پتاســیم فعــال کننــده بســیاری 
ــرای  ــر ب ــن عنص ــت. ای ــی اس ــای گیاه از آنزیم ه
ــاز کــردن منافــذ تنفســی کــه در میــزان  تنظیــم ب
ــش  ــا نق ــادل گازه ــاه و تب ــی گی ــط آب ــرق، رواب تع

دارد، مــورد نیــاز اســت.
گیاهــان همچنیــن بــه ایــن عنصــر بــرای تشــکیل 
ــاز  ــن نی ــاخت پروتئی ــرای س ــته ب ــا و نشاس قنده
دارنــد. پتاســیم موجــب افزایــش میــزان روغــن در 
مغــز پســته مــی شــود و مقاومــت آن را در مقابــل 
ســرما بــاال می بــرد. دانه هــای پســته منبعــی 
سرشــار از پتاســیم هســتند؛ از ایــن رو مقــدار زیــادی 
از پتاســیم داده شــده بــه درختــان پســته هــر ســاله 

ــوند. ــه می ش ــت تخلی ــت از درخ ــس از برداش پ
ــوه  ــکیل می ــا تش ــیم ب ــر پتاس ــه  عنص از آنجایی ک
ــرار  ــت ق ــتفاده درخ ــورد اس ــاد م ــدار زی ــه مق ب
ــداوم  ــردن م ــه ک ــه اضاف ــرد، در صورتی ک می گی
ــادی  ــد، پتانســیل زی ــی نباش ــه کودده آن در برنام
بــرای کمبــود آن وجــود دارد. احتمــال وقــوع 
کمبــود پتاســیم در خاک هــای ســبک، ســنگاخی 

ــای در  ــد. برگ ه ــر می رس ــه نظ ــاد ب ــنی زی و ش
ــود  ــم ظاهــری کمب ــود پتاســیم، عائ ــرض کمب مع
ــرایط  ــد. در ش ــان می دهن ــتان نش ــل تابس را در اوای
ــا  ــته، برگ ه ــان پس ــر در درخت ــن عنص ــود ای کمب
رنــگ پریــده شــده )شــبیه کمبــود نیتــروژن( و لبــه 
برگ هــا بــه ســمت بــاال پیچیــده و خــط خاکســتری 

ــود.  ــاد می ش ــرگ ایج ــیه ب ــی در حاش رنگ
درختانــی کــه بطــور مــداوم دچــار کمبــود پتاســیم 
ــای  ــده و برگ ه ــم ش ــان ک ــند رشدش ــده باش ش
کوچک تــری تولیــد می کننــد. عائــم کمبــود 
مزمــن پتاســیم ایــن اســت کــه زرد شــدن برگ هــا 
ــیه  ــمت حاش ــه س ــده و ب ــاز ش ــرگ آغ ــوک ب از ن
ــدا  ــترش پی ــت گس ــورده اس ــچ خ ــه پی ــرگ ک ب
ــتان  ــای تابس ــا انته ــدوده ت ــن مح ــد و ای می کن

می شــود.  عریض تــر 
رفع کمبود پتاسیم

اضافــه کــردن کودهــای پتاســه بــه خــاک عــاوه 
ــته،  ــی پس ــد خندان ــز و درص ــش وزن مغ ــر افزای ب
کاهــش پوکــی و در نتیجــه افزایــش محصــول در 
هکتــار را بــه همــراه خواهــد داشــت. فــارغ از اینکه 

 ،)K2O( ــورد اســتفاده از اکســید پتاســیم ــع م منب
ســولفات پتاســیم )K2SO4( و یــا نیتــرات پتاســیم 
)KNO3( باشــد، پاســخ مناســب بــا اضافــه کردن 

ــد.  ــاق می افت ــای پتاســه اتف کوده
دردســترس  قابــل  میــزان  از خاک هــا  برخــی 
کودهــای پتاســه را در طــی فرآینــد شــیمیایی 
کاهــش می دهنــد، از ایــن رو خاک هایــی کــه 
دارای برخــی مــواد معدنــی رســی هســتند، ممکــن 
اســت پاســخ مثبتــی بــه اضافــه کــردن کودهــای 

ــد. ــه ندهن پتاس
بــرای داشــتن بهتریــن اثــر کودهــای پتاســه، بایــد 
ــه  ــاز ب ــا را در طــول دوره بیشــترین نی ــن کوده ای
پتــاس در درخــت یعنــی در زمــان پــر کــردن مغــز 
در آب آبیــاری اضافــه کنیــد. میــزان مصــرف 
کودهــای پتاســه بــر اســاس حــد پیشــنهادی 
ــرگ  ــت ب ــود در باف ــک موج ــد وزن خش 2 درص
ــد  ــش از ح ــش بی ــود. افزای ــم ش ــد تنظی می توان
ــر  ــذب عناص ــا ج ــل ب ــه تداخ ــد ب ــیم می توان پتاس
ــم منجــر  ــر کلســیم و منیزی ــی نظی ــی کاتیون غذای

شــود.

اثر پتاسیم در پسته
دبیرخانه انجمن پسته ایران

پسته، کاهش پوکی و در نتیجه  یهای پتاسه به خاک عالوه بر افزایش وزن مغز و درصد خنداناضافه کردن کود

، (K2O)اکسید پتاسیم فارغ از اینکه منبع مورد استفاده از  افزایش محصول در هکتار را به همراه خواهد داشت.

پاسخ مناسب به اضافه کردن کودهای پتاسه اتفاق  ،( باشدKNO3یا نیترات پتاسیم ) و (K2SO4سولفات پتاسیم )

 افتد. می

و ردهند، از اینها میزان قابل دردسترس کودهای پتاسه را در طی فرآیند شیمیایی کاهش میخاکاز برخی 

ممکن است پاسخ مثبتی به اضافه کردن کودهای پتاسه  ،هایی که دارای برخی مواد معدنی رسی هستندخاک

 .ندهند

 در درخت یعنی دررا در طول دوره بیشترین نیاز به پتاس  هاکودباید این های پتاسه، شتن بهترین اثر کودبرای دا

درصد وزن  2کنید. میزان مصرف کودهای پتاسه بر اساس حد پیشنهادی  اضافهزمان پر کردن مغز در آب آبیاری 

تواند به تداخل با جذب عناصر تواند تنظیم شود. افزایش بیش از حد پتاسیم میخشک موجود در بافت برگ می

 غذایی کاتیونی نظیر کلسیم و منیزیم منجر شود.
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و  کمبودهــا  شناســایی  بــرای  بــرگ  آنالیــز 
ــز  ــر از آنالی ــی مفیدت ــر غذای ــمومیت های عناص مس

ــت.  ــاک اس خ
ترکیبــات معدنــی بــرگ بــه عوامــل زیــادی 
همچــون مرحلــه تکامــل بــرگ، شــرایط آب و 
ــت  ــاک و قابلی ــر در خ ــودن عناص ــی، فراهم ب هوای
ــت  ــعه و فعالی ــت، توس ــرای درخ ــا ب ــی آنه دسترس

ریشــه و آبیــاری بســتگی دارد.
ــی از  ــن عوامــل، تخمین ــق ای ــا تلفی ــرگ ب ــز ب آنالی
میــزان جــذب هــر کــدام از عناصــر توســط ریشــه 
ــز  ــی آنالی ــت اصل ــد. محدودی ــی ده ــه م ــا ارائ ه
بــرگ ،عــدم پاســخگویی راجــع بــه چرایــی کمبــود 

ــی اســت. هــای عناصــر غذای
نمونه برداری برگ

ــول  ــرگ در ط ــی ب ــر غذای ــت عناص ــزان غلظ می
زمــان، ســن بــرگ، موقعیــت در تــاج درخــت و در 

ــاوت اســت. ــوه متف ــدم حضــور می ــا ع حضــور ی
وضعیــت تغذیــه درختــان یــک بــاغ ممکــن اســت 
بواســطه حاصلخیــزی خــاک، میــزان دسترســی بــه 
آب و نــور متفــاوت باشــد. بنابرایــن بــرای مقایســه 
صحیــح الزم اســت کــه روشــهای نمونــه بــرداری 
ــه  ــاب روش نمون ــوند. انتخ ــازی ش ــتاندارد س اس
بــرداری بســته بــه هــدف از آنالیــز تغییــر مــی کنــد.

ــًا شناســایی مشــکل در  در صورتیکــه هــدف، صرف
یــک درخــت یــا محــدوده باشــد، در ایــن صــورت 
ــکل دار و  ــت مش ــدادی درخ ــرداری از تع ــه ب نمون
تعــدادی درخــت ســالم کفایــت مــی کنــد. زمانــی 
ــی در  ــر غذای ــی عناص ــت کل ــی وضعی ــه ارزیاب ک

ســطح وســیعی از بــاغ مــد نظــر باشــد آنــگاه نیــاز 
ــان  ــداد بیشــتری از درخت ــرداری از تع ــه ب ــه نمون ب

ــود دارد. وج
روش نمونه برداری 

ــای  ــرگ از برگ ه ــا 7 ب ــد 6 ی ــرداری بای در نمونه ب
ــاردۀ  ــاخه های غیرب ــی از ش ــده غیرانتهای ــل ش کام
هــر درخــت در ارتفــاع بــاالی یــک متــر از ســطح 

زمیــن جــدا شــود. 
نتایــج آنالیــز بــرای عناصــر ریــز مغــذی کــه قبــا 
انــد معنــی  روی برگ هــا محلول پاشــی شــده 
ــده از  ــی مان دار نمــی باشــد، چــرا کــه عناصــر باق
محلول پاشــی موجــود در ســطح بــرگ قابــل پــاک 
ــول  ــه در ط ــی ک ــن درختان ــتند. بنابرای ــدن نیس ش
ــی  ــذی محلول پاش ــز مغ ــر ری ــرای عناص ــل ب فص
ــورد  ــرداری م ــرای نمونه ب ــد ب ــد نبای ــرار گرفته ان ق
ــد در کیســه های  ــا بای ــد. نمونه ه ــتفاده قرارگیرن اس
برچســب دار نگهــداری شــوند و ظرف 24 ســاعت از 
زمــان نمونه  بــرداری بــه آزمایشــگاه ارســال شــوند.
ــته  ــای برداش ــاس نمونه ه ــر اس ــی ب ــدود بحران ح
شــده در اواســط تیرمــاه تــا اواســط مــرداد مــاه در 
ــز  ــه آنالی ــد ک ــر چن ــده اند. ه ــف ش ــکا تعری آمری
بــرگ بــرای مقایســه درختــان ســالم و مشــکل دار 
ــای  ــود. داده ه ــام ش ــد انج ــی می توان ــر زمان در ه
ــر  ــای غی ــده در زمان ه ــرگ گرفته ش ــای ب نمونه ه
از زمــان مذکــور ممکــن اســت دارای غلظت هــای 
ــنهاد  ــدول پیش ــه در ج ــه آنچ ــبت ب ــی نس مختلف
ــیر  ــاط تفس ــا احتی ــد ب ــد و بای ــته باش ــده، داش ش

شــوند.

تفسیر آنالیز برگ 
ــر  ــت عناص ــاس غلظ ــر اس ــرگ ب ــز ب ــج آنالی نتای
ــای وزن خشــک  ــر مبن ــرگ ب ــی موجــود در ب غذای
ــر  گــزارش می شــوند. غلظــت عناصــر پرمصــرف ب
ــه  ــرم ب ــر حســب گ ــای درصــد )وزن عنصــر ب مبن
100 گــرم وزن مــاده خشــک( و عناصــر ریزمغــذی 
ــرم وزن  ــون )میکروگ ــش در میلی ــاس بخ ــر اس ب
 )ppm ،ــک ــرم وزن خش ــر گ ــی ب ــر غذای عنص
ــرای هــر عنصــر، آزمایشــگاه  گــزارش می شــوند. ب
ــدود  ــج ح ــیر نتای ــهولت در تفس ــرای س ــواًل ب معم
بحرانــی و مناســب را تعریــف می کنــد. حــدود 
بحرانــی بــه غلظت هایــی از عناصــر اشــاره دارد کــه 
ــود.  ــاهده می ش ــود مش ــم کمب ــدود، عائ در آن ح
ــدود  ــر ح ــرگ زی ــت ب ــود در باف ــای موج غلظت ه
ــی موجــب کاهــش رشــد درخــت و کاهــش  بحران

محصول دهــی خواهدشــد.
ــه  ــی از عناصــر گفت ــه غلظت های حــدود مناســب ب
می شــود کــه در آن حــدود رشــد گیــاه بهینــه اســت، 
ولــی غلظت هــای بیشــتر از آن نیــز بــه دلیــل 
ــه  ــود اینک ــا وج ــود. ب ــدود می ش ــمومیت مح مس
ــی و  ــرای محصول ده ــی ب ــی مبنای ــدود بحران ح
ــزار ارزشــمندی  ــی اب کیفیــت محصــول نیســت، ول
بــرای ارزیابــی وضعیــت عناصــر غذایــی و ســامتی 

ــود.  ــوب می ش ــان محس ــی درخت عموم
ممکــن اســت بــرای یــک دوره زمانــی کوتــاه بــرای 
بهینــه کــردن محصول دهــی، برخــی عناصــر 
هماننــد بـُـر در طــول گلدهــی و همچنین پتاســیم در 
هنــگام مغــز پــر کــردن نیــاز بــه کوددهــی تکمیلــی 

ــد.     ــود داشته باش وج

آنالیز برگ پسته
دبیرخانه انجمن پسته ایران  

 
 حد پیشنهادی حد بحرانی عنصرنام 

 % 1.8 % 2.5 -2.2 (Nنیتروژن )
 % 0.14 % 0.17-0.14 (Pفسفر )

 % 1.6 % 2-1.8 (Kپتاسیم )
 % 1.3-4 % )؟( 1.3 (Caکلسیم )
 % 0.6-1.2 % )؟( 0.6 (Mgمنیزیم )

 )؟( )؟( (Na)سدیم 
 % 0.1-0.3 )؟( (Clکلر )

 30 ppm 80-30 ppm (Mn)منگنز 

 90 ppm 250 -150 ppm (Bo)بُر 

 7 ppm 15 -10  ppm (Znروی )

 4  ppm 6-10  ppm (Cu)مس 

 
 

 آنالیز برگ تفسیر 
 

غلظت  شوند.نتایج آنالیز برگ بر اساس غلظت عناصر غذایی موجود در برگ بر مبنای وزن خشک گزارش می
مغذی بر خشک( و عناصر ریزگرم وزن ماده  100به بر حسب گرم عنصر  وزن) مصرف بر مبنای درصدعناصر پر

برای هر عنصر،  شوند.( گزارش میppm، اساس بخش در میلیون )میکروگرم وزن عنصر غذایی بر گرم وزن خشک
ند. حدود بحرانی به کبرای سهولت در تفسیر نتایج حدود بحرانی و مناسب را تعریف می آزمایشگاه معموالً

های موجود در بافت برگ شود. غلظتعالئم کمبود مشاهده می ،که در آن حدود داردی از عناصر اشاره هایغلظت
 شد.دهی خواهدرشد درخت و کاهش محصولزیر حدود بحرانی موجب کاهش 

های بیشتر ولی غلظت ،شود که در آن حدود رشد گیاه بهینه استمی گفتههایی از عناصر حدود مناسب به غلظت
 کیفیت و دهیمحصول برای با وجود اینکه حدود بحرانی مبنایی شود.حدود میاز آن نیز به دلیل مسمومیت م

ابی وضعیت عناصر غذایی و سالمتی عمومی درختان محسوب ابزار ارزشمندی برای ارزی نیست، ولی محصول
 شود. می

طول گلدهی ر در دهی، برخی عناصر همانند بُممکن است برای یک دوره زمانی کوتاه برای بهینه کردن محصول
 باشد.    دهی تکمیلی وجود داشتهدر هنگام مغز پر کردن نیاز به کودهمچنین پتاسیم  و
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ــید و  ــور خورش ــش ن ــدت تاب ــه ش ــی ک  در صورت
ــش  ــز بی ــریع مغ ــد س ــان رش ــا در زم ــش دم افزای
ــاه باشــد، ســبب ایجــاد عارضــه  از حــد تحمــل گی
اکثــر  مي شــود.  میــوه  روي  ســوختگي  آفتــاب 
میوه هایــي کــه دچــار آفتــاب ســوختگي مي شــوند، 
ســقط جنیــن می کننــد و میوه هایشــان پــوک و 
ــلول هاي  ــرایط س ــن ش ــود. در ای ــز می ش ــه مغ نیم
ــتخواني  ــت اس ــًا پوس ــبز و گاه ــت س ــت پوس باف
ــه  ــوه ک ــمتي از می ــی رود و در قس ــن م ــوه از بی می
در معــرض تابــش شــدید نــور خورشــید قــرار 
ــده  ــگ دی ــیاه رن ــروزه و س ــت نک ــت، حال گرفته اس
مي شــود. ارقــام مختلــف پســته حساســیت هاي 

متفاوتــي بــه عارضــه مذکــور دارنــد. در بیــن ارقــام 
تجــاري پســته، ممتــاز حســاس ترین و رقــم اکبــري 

ــت. ــه اس ــن عارض ــه ای ــم ب ــن رق مقاوم تری
 عوامل بروز آفتاب سوختگی

ــت و  ــف درخ ــر ضع ــاخه در اث ــکیدگي سرش  خش
بیماري هــا ســبب از بیــن رفتــن شــاخ و بــرگ شــده 
و متعاقبــًا بــا تابــش مســتقیم نــور خورشــید، آفتــاب 
ــگام و  ــد. هــرس نابهن ــي یاب ــش م ســوختگي افزای
ــه  ــي ک شــدید باعــث می شــود قســمتي از میوه های
قبــًا در ســایه قــرار داشــتند در معــرض نــور شــدید 
ــد. خســارت در میوه هایــي کــه  خورشــید قــرار گیرن
ــور  ــتقیم ن ــش مس ــرض تاب ــي در مع ــور ناگهان بط
ــتر از  ــب بیش ــه مرات ــد  ب ــرار مي گیرن ــید ق خورش
ــان تشــکیل در  ــي اســت کــه از همــان زم میوه های

معــرض تابــش خورشــید بــوده انــد. 
همانطــور کــه قبــا گفتــه شــد، بیشــترین افزایــش 
دمــا در ســطح خــاک بــدون پوشــش گیاهــي اتفــاق 
درختــان  بیــن  فاصلــه  درصورتي کــه  مي افتــد. 
روي ردیــف کــم باشــد و ردیف هــاي بــاغ در 
جهــت وزش بــاد غالــب در زمــان رشــد مغــز قــرار 
ــان  ــم درخت ــه ه ــک ب ــه نزدی ــند، فاصل نداشته باش
اجــازه ورود بــاد بــه بــاغ و جابجایــي هــواي بســیار 

گــرم ســطح خــاک را نمــی دهــد؛ بنابرایــن هــواي 
ــوختگي  ــاب س ــارت آفت ــه خس ــاور خوش ــرم مج گ
ــرقی  ــاي ش ــن ردیفه ــد. همچنی ــدید مي کن را تش
- غربــي بیشــترین نــور را دریافــت مي کننــد و 
ــمت  ــاي قس ــوختگي در میوه ه ــاب س ــزان آفت می

ــت.  ــتر اس ــت بیش ــي درخ جنوب
ــاري نامنظــم و  ــاري، همچنیــن آبی افزایــش دور آبی
ــز،  ــردن مغ ــان پرک ــًا در زم ــاري خصوص ــش آبی تن
باعــث کاهــش رطوبــت خــاک شــده و میــزان جذب 
آب توســط ریشــه ها را کاهــش مــي دهــد؛ بنابرایــن 
ــت  ــتر جه ــذب آب بیش ــه ج ــاز ب ــه نی ــي ک در زمان
ــن کار  ــد، ای ــاک مي باش ــي از خ ــواد غذای ــال م انتق
بــا کنــدي صــورت مي گیــرد. بــا توجــه بــه محــدود 
ــیاري از  ــه بس ــي، ب ــواد غذای ــذب آب و م ــدن ج ش
ــره  ــت ذخی ــي جه ــي کاف ــواد غذای ــا آب و م میوه ه
ــت ســبب  ــن حال ــه ای ــود ک ــال نمي ش ــز ارس در مغ
ــرق  ــر و تع ــر تبخی ــدید آب در اث ــت دادن ش از دس
شــده و چــون آب از دســت رفتــه در میــوه جایگزیــن 
ــًا ســبب مــرگ ســلول ها و ســقط  نمي شــود و نهایت

ــردد. ــن می گ جنی

پسته های سقط جنین شده
 یکــي دیگــر از عوامــل آفتــاب ســوختگي مي توانــد 
در  منیزیــم  زیــادي  از  ناشــي  کلســیم  کمبــود 
محلــول خــاک باشــد. میــوه پســته کــه داراي بافــت 
ــیم دارد.  ــه کلس ــتري ب ــاز بیش ــتخواني اســت نی اس
ــرگ  ــود کلســیم را در ب درخــت ممکــن اســت کمب
ــوه  ــراي می ــیم ب ــدار کلس ــي مق ــد، ول ــان نده نش
ــیم،  ــود کلس ــم کمب ــي از عائ ــد. یک ــي نباش کاف
حساســیت میــوه بــه آفتــاب ســوختگي اســت. 
ــه  ــیم ب ــیم  و پتاس ــود کلس ــار کمب ــاي دچ میوه ه

آفتــاب ســوختگي حســاس تر هســتند.

تشدید عالئم آفتاب سوختگي در میوه پسته در 
اثر کمبود کلسیم 

تشدید عالئم آفتاب سوختگي در میوه پسته در 
اثر کمبود پتاسیم 

محلول پاشی سیلیکات پتاسیم
  سیلیســیم دومیــن عنصــر فــراوان پوســته زمیــن و 
جــزو عناصــر مفیــد بــرای گیاهــان بشــمار مــی آیــد. 
بیشــتر مطالعــات انجــام شــده بــروی اثــر مکانیکــی 
نقــش  بــه  کمتــر  و  شــده  متمرکــز  ســیلیس 
ــیم،  ــت. سیلیس ــده اس ــه ش ــی آن توج فیزیولوژیک
ــاه را  ــای گی ــت، ســفتی و ایســتادگی برگ ه ضخام
افزایــش می دهــد کــه باعــث افزایــش نفــوذ نــور بــه 
ــاه می شــود.  ــر درخــت و در نتیجــه عملکــرد گی چت
طبــق نتایــج بــه دســت آمــده، محلول پاشــی 
ســیلیکات پتاســیم در گیاهــان زراعــی مختلــف 
ســبب از بیــن رفتــن بیمــاری، اســتحکام بخشــیدن 
بــه آوند هــای چوبــی و ممانعــت از پاســیدگی، 
ــتر و  ــه بیش ــداد گلچ ــد تع ــیم، تولی ــش کلس افزای

ــت. ــرگ شده اس ــل ب ــش کلروفی افزای
ــق  ــاک را از طری ــزی خ ــیلیس، حاصلخی ــرد س کارب
تأثیــر مفیــد بــر جمعیــت موجــودات ذره بینــی خــاک، 
افزایــش می دهــد. ســیلیس همچنیــن توســط گیــاه 
ــی  ــد چوب ــواره ســلول های آون جهــت اســتحکام دی

اثر محلول پاشی سیلیکات پتاسیم در پسته
ابراهیم فرازی، کارشناس ارشد باغبانی 
حسین حکم آبادی، عضو هیأت علمی ایستگاه تحقیقات دامغان 

 در پسته لیکات پتاسیمیپاشی سمحلولاثر 
 

 ت علمی ایستگاه تحقیقات پسته دامغان أعضو هی ،حسین حکم آبادی
 کارشناس ارشد باغبانی ، ابراهیم فرازی

 
باشد، بیش از حد تحمل گیاه در زمان رشد سریع مغز شدت تابش نور خورشید و افزایش دما  در صورتی که 

 ،شاوندهایی که دچار آفتااب ساوختگی می. اکثر میوهشودسوختگی روی میوه میسبب ایجاد عارضه آفتاب 
های بافت پوسات سابز و سلولدر این شرایط . شودمیپوك و نیمه مغز  یشانهاو میوه کنندمیجنین سقط 

و در قسمتی از میوه که در معرض تابش شدید نور خورشاید قارار  رودمیگاهاً پوست استخوانی میوه از بین 
های متفااوتی باه عارضاه شود. ارقام مختلف پسته حساسایتاست، حالت نکروزه و سیاه رنگ دیده میگرفته

 است.ترین رقم به این عارضه ترین و رقم اکبری مقاوممذکور دارند. در بین ارقام تجاری پسته، ممتاز حساس

 
 

 بروز آفتاب سوختگی عوامل
 
تاابش متعاقباً با بین رفتن شاخ و برگ شده و ها سبب از خشکیدگی سرشاخه در اثر ضعف درخت و بیماری 

قسامتی از شاود باعا  میآفتاب سوختگی افزایش می یابد. هرس نابهنگاام و شادید  ،خورشیدنور مستقیم 
ی کاه یهااشدید خورشید قرار گیرند. خسارت در میوهدر معرض نور  هایی که قبالً در سایه قرار داشتندمیوه

هایی اسات کاه از گیرند  به مراتب بیشتر از میوهبطور ناگهانی در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار می
  .همان زمان تشکیل در معرض تابش خورشید بوده اند

افتاد. ش گیااهی اتفاام میهمانطور که قبال گفته شد، بیشترین افزایش دما در ساط  خااك بادون پوشا   
های باغ در جهت وزش باد غالب در زمان رشاد که فاصله بین درختان روی ردیف کم باشد و ردیفصورتیدر
باشند، فاصله نزدیك به هم درختان اجازه ورود باد به باغ و جابجایی هوای بسیار گرم ساط  ز قرار نداشتهغم

کناد. همنناین شه خسارت آفتاب ساوختگی را تشادید میبنابراین هوای گرم مجاور خو نمی دهد؛خاك را 
های قسمت جنوبی کنند و میزان آفتاب سوختگی در میوهغربی بیشترین نور را دریافت می -ردیفهای شرم 

 درخت بیشتر است. 

در زماان پرکاردن مغاز، باعا  کااهش  افزایش دور آبیاری، همننین آبیاری نامنظم و تنش آبیاری خصوصاً
بنابراین در زمانی که نیاز باه جاذب  دهد؛کاهش می را ها شده و میزان جذب آب توسط ریشهرطوبت خاك 

با توجاه باه محادود  .گیردباشد، این کار با کندی صورت میآب بیشتر جهت انتقال مواد غذایی از خاك می
غاز ارساال کاافی جهات يخیاره در مها آب و مواد غاذایی شدن جذب آب و مواد غذایی، به بسیاری از میوه

در شود که این حالت سبب از دست دادن شدید آب در اثر تبخیر و تعرم شده و چون آب از دست رفته نمی
 گردد.میها و سقط جنین سبب مرگ سلول و نهایتاً شودمیوه جایگزین نمی

 

 
 های سقط جنین شدهپسته

 
زیادی منیزیم در محلول خاك باشد. تواند کمبود کلسیم ناشی از یکی دیگر از عوامل آفتاب سوختگی می 

میوه پسته که دارای بافت استخوانی است نیاز بیشتری به کلسیم دارد. درخت ممکن است کمبود کلسیم را 
حساسیت میوه  ،ولی مقدار کلسیم برای میوه کافی نباشد. یکی از عالئم کمبود کلسیم ،در برگ نشان ندهد
 هستند.تر ه آفتاب سوختگی حساسبو پتاسیم  بود کلسیم های دچار کم. میوهاستبه آفتاب سوختگی 
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 مسیلیکات پتاسیپاشی محلول

 
مطالعات  . بیشترآیدی مفید برای گیاهان بشمار مناصر عو جز وسیلیسیم دومین عنصر فراوان پوسته زمین   

. آن توجه شده است نقش فیزیولوژیکیانجام شده بروی اثر مکانیکی سیلیس متمرکز شده و کمتر به 
چتر دهد که باع  افزایش نفوي نور به های گیاه را افزایش می، سفتی و ایستادگی برگضخامت ،سیلیسیم
در پاشی سیلیکات پتاسیم محلولطبق نتایج به دست آمده، . شودمیو در نتیجه عملکرد گیاه  درخت

از  تمانعو مهای چوبی بخشیدن به آوند استحکام بیماری،گیاهان زراعی مختلف سبب از بین رفتن 
 است.و افزایش کلروفیل برگ شدهگلنه بیشتر تولید تعداد ، افزایش کلسیم، پالسیدگی

خاك، افزایش  بینیموجودات يرهثیر مفید بر جمعیت أطریق تکاربرد سیلیس، حاصلخیزی خاك را از 
شود که از های آوند چوبی استفاده میسیلیس همننین توسط گیاه جهت استحکام دیواره سلول .دهدمی

 سازد.تر میاین طریق موجب افزایش مقاومت در برابر فشار شده و گیاه را نسبت به شرایط خشکی مقاوم
 

در هزار و سولوپتاس  2.5پاشی سیلیکات پتاسیم به غلظت نامه در ارتباط با محلولایاننتایج یك تحقیق و پ
 است:بر روی پسته در ادامه آمده  1396و  1395اواخر خرداد و اواسط تیر ماه  در هزار در  2.5به غلظت 
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اســتفاده می شــود کــه از ایــن طریــق موجــب افزایــش 
ــه  ــاه را نســبت ب ــر فشــار شــده و گی ــت در براب مقاوم

شــرایط خشــکی مقاوم ترمی ســازد.
نتایــج یــک تحقیــق و پایان نامــه در ارتبــاط بــا 
ــت 2.5 در  ــه غلظ ــیم ب ــیلیکات پتاس ــی س محلول پاش
هــزار و ســولوپتاس بــه غلظــت 2.5 در هــزار در اواخــر 
ــر روی  ــاه  1395 و 1396  ب ــر م ــط تی ــرداد و اواس خ

ــت: ــه آمده اس ــته در ادام پس
• نتایــج نشــان داد کــه اثــرات محلول پاشــی ســیلیکات 
پتاســیم و ســولوپتاس در اوج گرمــای تابســتان درصــد 
ــزان 40 درصــد و  ــه می ــادی ب ــرایط ع ــی را در ش پوک
در شــرایط تعــداد بــرگ کمتــر از اســتاندارد )10 بــرگ 
بــرای هــر خوشــه پســته( ســبب افزایــش 44 درصــدی 
محصــول ســالم و کاهــش 80 درصــدی میــزان پوکــی 

شده اســت. مطالعــات متعــدد نشــان داده اســت، عنصــر 
ســیلیس اثــرات مثبتــي بــر رشــد و عملکــرد گیــاه دارد. 
ــیم، فســفر و  ــد پتاس ــذب عناصــری همانن ــش ج افزای
ــول  ــه محل ــیم ب ــردن سیلیس ــه ک ــا اضاف ــروژن ب نیت
غذایــی بــه فــرم ســیلیکات پتاســیم در تحقیقــات 
برخــی از محققیــن بیــان شــده اســت. ســیلیس باعــث 
رشــد رویشــی و افزایــش تولیــدات مــاده خشــک 
ــت  ــر کیفی ــد و ب ــش می ده ــرق را کاه ــود و تع می ش
ــیم  ــرد سیلیس ــذارد. کارب ــر می گ ــه اث ــرد دان و عملک
ــا ذخیــره  شــاخص های رشــدی را افزایــش می دهــد. ب
ــلول ها،  ــاختمانی س ــواره س ــیلیس در دی ــش س و افزای
بــرگ ایســتاده و ســایه گســتري کمتــري داشــته و در 
نتیجــه فتوســنتز افزایــش یافتــه و متعاقــب آن افزایــش 

عملکــرد خواهیــم داشــت. 

•  اثــرات محلــول پاشــی ســیلیکات پتاســیم و 
تابســتان  عارضــه  ســولوپتاس در اوج گرمــای 
ــش داد. ــد کاه ــزان 58 درص ــه می ــوختگی را ب س

•  اثــرات محلــول پاشــی ســیلیکات پتاســیم و 
ســولوپتاس درصــد ســقط جنیــن را در شــرایط 
ــرگ  ــرایط ب ــزان 12 درصــد و در ش ــه می ــادی ب ع
ــه  ــر خوش ــرای ه ــرگ ب ــتاندارد )10 ب ــر از اس کمت
پســته( ســبب کاهــش 26 درصــدی میــزان ســقط 

ــت. ــده اس ــن ش جنی
بنابرایــن بــه نظــر می رســد تکــرار دو مرحلــه 
محلول پاشــی در اواخــر خردادمــاه و تیرمــاه در 
کاهــش خســارت سرســوختگی پســته، پوکــی، 
ســقط جنیــن و افزایــش پرکــردن مغــز پســته موثــر 

می باشــد.
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چند نکته در مبارزه با پسیل
حسین حکم ابادی
عضو هیأت علمی ایستگاه تحقیقات دامغان

•  حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی

بــر اســاس اطاعــات موجــود، کنتــرل طبیعــی 
پســیل معمولــی پســته در طبیعــت توســط 18 گونه از 
دشــمنان طبیعــی انجــام می شــود. تخــم و پوره هــای 
پســیل معمولــی پســته غــذای مناســبی بــرای 8 گونه 
ــال در باغ هــای پســته اســت.  از کفشــدوزک های فع
ــر کفشــدوزک ها کــه از مهم تریــن عوامــل  عــاوه ب
کنتــرل طبیعــی پســیل بــه حســاب می آینــد، زنبــور 
ــبز  ــوری س ــکارگر، بالت ــن های ش ــیافاگوس، س پس
ــن   ــی ای ــز از دشــمنان طبیع و کنه هــای شــکارگر نی

آفــت در ایــران محســوب مــی شــوند.
•  استفاده از سموم کم خطر

در صورتی کــه بتــوان در طــول فصــل زراعــی و بــه 
ویــژه در اوایــل و اواخــر فصــل از ســموم کــم خطــر 
ماننــد هگزافلومــورون و انویــدور اســتفاده کــرد عاوه 
برکنتــرل پســیل پســته، دشــمنان طبیعــی ایــن آفــت 
ــی  ــاي سمپاش ــن صابون ه ــردد. همچنی ــظ می گ حف
و موادظرفشــویی )ریــکا( اثــر جنبــی کمــی روي 
دشــمنان طبیعــی دارنــد کــه می تــوان بــراي مبــارزه 
ــا ســموم  ــا همــراه ب ــی و ی ــه تنهای ــت ب ــن آف ــا ای ب

اســتفاده نمــود. 
• محدود کردن زمان سمپاشی

محــدود ســاختن سمپاشــی بــه زمانــی کــه دشــمنان 
ــه  ــاي ک ــه ه ــا در مرحل ــد و ی ــی حضــور ندارن طبیع
آســیب پذیر نباشــند، باعــث کاهــش اثــر آفــت 
کــش هــا بــر دشــمنان طبیعــی مــی شــود. دشــمنان 
طبیعــی پســیل معمولــی پســته اوایــل فصــل و 
ــد؛ بنابرایــن در  اواخــر فصــل جمعیــت باالتــري دارن
ــري  ــی کمت ــل سمپاش ــر فص ــل و اواخ ــداي فص ابت
ــم  ــموم ک ــاز از س ــورت نی ــرد و در ص ــورت گی ص
ــاه  ــی م خطــر اســتفاده شــود. در اواســط فصــل یعن
هــاي تیــر و مــرداد کــه جمعیــت و فعالیــت دشــمنان 
طبیعــی کمتــر اســت و همچنیــن گیــاه میزبــان بــه 
ــوان از  ــی ت ــر اســت، م خســارت پســیل حســاس ت

ــود. ــتفاده نم ــا اس ــره کش ه ــایر حش س
ــرداري  ــت و نمونه ب ــت آف ــن جمعی • تخمی

منظــم
بــراي اطــاع از جمعیــت آفــت در طــول فصــل، الزم 
ــاغ  ــر 7 روزه از ب ــم حداکث ــرداری منظ ــه ب ــت نمون اس
ــرداري  ــه ب ــن نمون ــت در ای ــر اس ــرد. بهت ــورت گی ص
ــن  ــل تخمی ــره کام ــوره و حش ــم، پ ــت تخ ــا جمعی ه
ــه رشــدي  ــت هــر مرحل ــر اســاس جمعی زده شــود و ب

آفــت تصمیــم بــه مبــارزه گرفــت. زمانــي کــه میانگیــن 
ــش از 5  ــه بی ــه ب ــر برگچ ــا روي ه ــوره ه ــت پ جمعی
ــداي  ــه در ابت ــارزه شــود ک ــه مب ــدام ب عــدد رســید، اق
ــه  ــا و ســموم کــم خطــر و در ادام ــا صابون ه فصــل ب
فصــل در صورتــي کــه جمعیــت باالتــر رفــت از ســموم 
ــموم  ــرد س ــن در کارب ــود. همچنی ــتفاده ش ــر اس دیگ
تنــاوب رعایــت شــود و از اســتفاده از یــک حشــره کش 

ــردد. ــي خــودداري گ ــت سمپاشــي متوال ــد نوب در چن

• سمپاشي روي مرحله پورگي آفت
بــا توجــه بــه اینکــه اکثــر ســموم بــر روي مرحلــه 
ــان  ــن زم ــر هســتند، بنابرای ــت موثر ت ــي آف پوره گ
سمپاشــي بایــد بــا مرحلــه پور گــي منطبــق 
گــردد. لــذا در هنــگام بررســي بــاغ چنانچــه 
تعــداد تخــم آفــت زیــاد باشــد، مي تــوان 3 تــا 7 
ــا  ــا تخم ه ــر انداخــت ت ــه تأخی روز سمپاشــي را ب

ــخ شــوند.  تفری



23
سال سوم - تیر ماه 1397 - شماره 27

بازرگانی

دومیــن روز ســی و هفتمیــن اجــاس شــورای 
ــد.  ــاز ش ــته آغ ــرد پس ــا میزگ ــکبار ب ــی خش جهان
ایــن میزگــرد بــا ریاســت آقــای مایــکل هومــان از 
شــرکت بــادام و پســته واندرفــول و اعضــای پنــل، 
ــاز از  ــت چیکم ــران، محم ــروز آگاه از ای ــان به آقای
ترکیــه و خانــم ژیائوژنــگ ویکتوریــا از هنگ کنــگ 
ــامل  ــته ش ــز پس ــه می ــتور جلس ــد. دس ــزار ش برگ
ــول  ــای محص ــه و تقاض ــت عرض ــی وضعی بررس
ســال جــاری، چشــم انــداز تولیــد محصــول در ســال 
ــخ از  ــش و پاس ــت پرس ــد )98-97( و در نهای جدی

ــود.  ــل ب اعضــای پن
•  پیش بینــی میــزان محصــول ســال 

 97 -98
ــه  ــاره ب ــن اش ــه ضم ــاز جلس ــل در آغ ــری پن مج
از  مصرف کننــدگان  آگاهــی  ســطح  افزایــش 
مزایــای پســته بــه افزایــش روزافــزون تقاضــا بــرای 
ایــن محصــول و تمایــل مصــرف بیشــتر پســته بــه 
عنــوان آجیــل در همــه بازارهــا اشــاره کــرد و آینــده 
بــازار پســته را روشــن و مثبت تــر از همیشــه ارزیابی 
کــرد. هومــان در ادامــه بــه ارائــه آمــار تولیــد پســته 
پرداخــت. تخمیــن تولیــد پســته ســال 2018 )98-

97( توســط اعضــای پنــل ارائــه شــد کــه در ادامــه 
ــت: ــه شده اس ارائ

•  ایران
بهــروز آگاه، نماینــده انجمــن پســته ایــران در میــز 
پســته، ســال محصولــی جدیــد در ایــران را بــه دلیل 
گرمــای شــدید فصــل بهــار ســالی کــم محصــول 
ــه در  ــه ک ــن نکت ــه ای ــاره ب ــا اش ــت. وی ب دانس
ســال های کــم محصــول احتمــال وجــود خطــا در 
ــی  ــت، پیش بین ــر اس ــول محتمل ت ــن محص تخمی
ــران را 60  ــال 97 ای ــن از محصــول س ــه انجم اولی
ــال  ــان س ــار در پای ــده انب ــزان مان ــن و می ــزار ت ه

97-96 را حــدود 30 هــزار تــن اعــام کــرد. 
بنابرایــن در مجمــوع حــدود 90 هــزار تــن پســته از 
ایــران در ســال تجــاری آینــده عرضــه خواهــد شــد. 
ــالی  ــادی س ــر ع ــور غی ــه ط ــران ب ــزود: ای آگاه اف
ــه خواهــد کــرد. انتظــار  بســیار کــم پســته را تجرب
داریــم عرضــه محصــول پســته کالیفرنیــا در ســال 

ــد. ــران کن ــود را جب ــن کمب ــد ای جدی
•  آمریکا

ــه  ــول ک ــرکت واندرف ــان از ش ــکل هوم ــای مای آق
ــود،  ــل ب ــری پن ــکا مج ــده آمری ــوان نماین ــه عن ب
ســال محصولــی قبــل را بــا میــزان 275 هــزار تــن 
پســته ســالی کــم محصــول خوانــد و میــزان مانــده 
انبــار پســته آمریــکا را 43 هــزار تــن اعــام کــرد. 
وی میــزان محصــول جدیــد آمریــکا را بــه عنــوان 
ــن  ــزار ت ــدود 400 ه ــول ح ــادی پرمحص ــال ع س
اعــام نمــود و گفــت: بــرای محصــول امســال حــد 
350 تــا 450 هــزار تــن را در نظــر گرفتیــم. همیشــه 
حــد در نظــر مــی گیریــم بــه خصــوص امســال کــه 
ــود،  ــی رضایت بخــش نب ــاز ســرمایی خیل ــن نی تأمی
ــاه  ــان م ــد پای ــود، هرچن ــت ب ــی یکنواخ ــا گلده ام
ــول  ــر از معم ــه دیرت ــدود 2 هفت ــی ح ــل یعن آوری
اتفــاق افتــاد کــه نتیجتــًا برداشــت را نیــز حــدود 2 

ــه عقــب خواهــد انداخــت.  هفتــه ب
• ترکیه

نماینــده کشــور ترکیــه، ســال جدیــد را بــا توجــه بــه 
شــرایط ایــده آل آب و هوایــی، ســالی پــر محصــول 
بــرای پســته معرفــی کــرد. آقــای چیکمــاز تخمیــن 
میــزان محصــول جدیــد ترکیــه را حــدود 230 هــزار 
تــن و مانــده محصــول از ســال قبــل را بــه دلیــل 
میــزان بســیار بــاالی مصــرف داخــل ترکیــه ناچیــز 
اعــام کــرد. وی گفــت: میــزان صــادرات محصــول 
ــاال،  ــای ب ــل قیمت ه ــه دلی ــه ب ــل ترکی ــال قب س

ــت.  ــم بوده اس ک
مایــکل هومــان در مجمــوع عرضــه محصــول 
ــن  ــه تخمی ــه ب ــا توج ــد را ب ــال جدی ــته در س پس
ایــران، آمریــکا و ترکیــه تــا حــدودی بیــش از 
ــل  ــزان محصــول قاب ــا می ــل دانســت، ام ــال قب س
ــر از ســال گذشــته  ــد را کمت ــروش در ســال جدی ف
ــول  ــده محص ــه وی مان ــق گفت ــرد. طب ــام ک اع
ســال 2018 آمریــکا بــه ســال 2019 زیــاد خواهــد 
بــود، چــون ســال 2019 ســالی نــاآور بــرای پســته 
ــد عرضــه را متناســب  ــکا بای ــکا اســت و آمری آمری
بــا میــزان بــاالی تقاضــا در بازارهــای پســته پیــش 

ــرد. بب
ــن  ــور چی ــده کش ــل از نماین ــری پن ــه مج در ادام
خواســت در خصــوص وضعیــت بــازار چیــن و 
ــح  ــازار توضی ــن ب ــای ای ــده تقاض ــی آین پیش بین

ــد. ده
 •  بازار چین

  نماینــده کشــور چیــن، خانــم ویکتوریــا بــا اشــاره 
ــدگان  ــان مصرف کنن ــته در می ــت پس ــه محبوبی ب
ــوش  ــو )خ ــال ن ــان س ــه خصــوص در زم ــی ب چین
ُیمنــی پســته در بیــن مصــرف کننــدگان چینــی( بــه 
ــول  ــن محص ــرای ای ــا ب ــزون تقاض ــش روزاف افزای
اشــاره کــرد. وی در خصــوص افزایــش تعرفه هــای 
ــو  ــورت لغ ــت: »در ص ــته گف ــرای پس ــی ب واردات
ــد  ــن رش ــازار چی ــای ب ــد، تقاض ــای جدی تعرفه ه

ــت.« ــد داش ــدی خواه ــاالنه 10 درص س
•  پرسش و پاسخ

ــخ از  ــش و پاس ــه پرس ــته ب ــز پس ــش دوم می  بخ
ــرکت کنندگان  ــت؛ ش ــاص یاف ــل اختص ــای پن اعض
حاضــر در ســالن کنفرانــس ســواالت خــود را بــرای 
ــه در  ــد ک ــرح می کردن ــل مط ــای پن ــک اعض هری

ــت. ــاره شده اس ــات آن اش ــه جزئی ــه ب ادام

در میزگرد پسته در اجاس شورای جهانی خشکبار بررسی شد:

چشم انداز تولید و مصرف پسته
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ــه در  ــته ترکی ــد پس ــداز تولی ــم ان  - چش
ــت؟ ــه اس ــده چگون آین

محمــت چیکمــاز- انتظــار مــی رود تولیــد کشــور 
ترکیــه ســال بــه ســال افزایــش پیــدا کنــد. ســطح 
ــش  ــال افزای ــه در ح ــته در ترکی ــت پس ــر کش زی
اســت. در ســال 2009 ســطح زیرکشــت حــدود 215 
هــزار هکتــار بــود. در ســال 2015 بــه حــدود 300 
هــزار هکتــار رســید کــه نشــان دهنــده رشــدی 34 
ــدود  ــا  2017 ح ــال 2015 ت ــت. از س درصــدی اس
10 درصــد افزایــش در ســطح زیرکشــت بــارده 

داشــته ایم.
همچنیــن، تعــداد زیــادی درخــت جدیــد بــه باغــات 
ــزان  ــود می ــث می ش ــه باع ــده ک ــه ش ــی اضاف فعل
بازدهــی باغــات افزایــش پیــدا کنــد. دولــت ترکیــه 
بــرای آبیــاری باغــات پســته یارانــه در اختیــار 
کشــاورزان قــرار داده اســت. ســال 2019 بــرای 
ــا در  ــود، ام ــه ســالی کــم محصــول خواهــد ب ترکی
ــن  ــا 150 هــزار ت ــز بیــن 120 ت ــت نی بدتریــن حال
ــه در  ــی رود ترکی ــم داشــت. انتظــار م پســته خواهی
ــته  ــن پس ــزار ت ــا 300 ه ــن 280 ت ــال 2020 بی س
تولیــد کنــد. البتــه ناگفتــه نمانــد کــه پســته ترکیــه 
ــول  ــال های پرمحص ــًا در س ــت و خصوص ــز اس ری
حــدود 60 درصــد کل محصــول شــامل پســته 
و  می شــود   32-34 ســایز  پوســت  در  خشــک 
40 درصــد محصــول را پســته 32-30 تشــکیل 
می دهــد. نکتــه دیگــر اینکــه پســته ترکیــه بیشــتر 
بــرای مغــزش محبــوب اســت، چــرا کــه مغــز پســته 
ــازی  ــع شیرینی س ــادی دارد و صنای ــن زی ــا روغ م
را  خصوصــًا در خاورمیانــه مغــز پســته ترکیــه 
ترجیــح می دهنــد کــه البتــه ایــن موضــوع تــا حــد 

ــتگی دارد. ــت بس ــه قیم ــادی ب زی
- شــایعه شــده بــود کــه امســال تأمیــن 
نشــدن نیــاز ســرمایی در کالیفرنیــا باعــث 
افزایــش درصــد پســته هــای پــوک 
می شــود. آیــا ایــن موضــوع صحــت 

دارد؟
ــا  ــتان در کالیفرنی ــل زمس ــن- اوای ــکل هوم مای
همان طــور  و  داشــتیم  زیــادی  گــرم  روزهــای 
می شــدیم  نزدیــک  زمســتان  پایــان  بــه  کــه 
روزهــای ســرد نیــز داشــتیم کــه ایــن ناهماهنگــی 
ــه  ــبختانه در ادام ــرد. خوش ــاد ک ــی ایج نگرانی های
ــم گلدهــی منظــم و یکنواخــت اســت  فصــل دیدی
کــه نشــان داد ســاعات ســرمایی کافــی بوده اســت. 
ــود  ــی وج ــوز نگرانی های ــد هن ــه نمان ــه ناگفت البت
ــام  ــرای اع ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــرای همی دارد، ب
تخمیــن محصــول حــد پاییــن را هــم در نظــر 
ــته های  ــد پس ــه درص ــم ک ــا می دانی ــم. م می گیری

ــزان محصــول  ــر می ــی ب ــل توجه ــر قاب ــوک تأثی پ
خواهــد گذاشــت. در زمــان برداشــت و ضبــط 
ــد. ــد ش ــخص خواه ــوع مش ــن موض ــول ای محص

ــات  ــایر مغزج ــت س ــه و قیم ــا عرض - آی
ــر قیمــت پســته تأثیــر خواهــد  ــا ب در دنی

ــت؟ داش
ــور  ــم این ط ــر نمی کن ــخصًا فک ــروز آگاه- ش به
باشــد. بــادام، بــادام زمینــی و بــادام هنــدی عرضــه 
ــگاه  ــازار و جای ــه ب ــته همیش ــا پس ــوند، ام ــی ش م
ــته  ــون پس ــاید چ ــت. ش ــودش را داشته اس ــژه خ وی
ــی از مــردم  ــی اســت هنــوز خیل آجیــل نســبتًا گران
ــه  ــه ب ــی ک ــا جای ــد. ت ــا آن را امتحــان نکرده ان دنی
تولیــد مربــوط می شــود فکــر می کنــم نهایتــًا 
ــه  ــد ک ــد ش ــدا خواه ــته پی ــرای پس ــازار ب ــدر ب آنق
ــر  ــد. فک ــرف برس ــه مص ــده ب ــد ش ــته تولی کل پس
ــته  ــدگان پس ــر مصرف کنن ــال حاض ــم در ح نمی کن
ــروز  ــا ام ــند، ام ــر باش ــون نف ــتر از 500 میلی بیش
جمعیــت جهــان 8 میلیــارد نفــر اســت. بــه نظــر من 
ــارد نفــر از ایــن جمعیــت،  در آینــده حداقــل 3 میلی
ــورهای  ــایر کش ــا س ــی ی ــکای جنوب ــًا از آمری مث

ــد پســته داشــته باشــند. ــدرت خری شــرق دور، ق
ــه  ــته چگون ــز پس ــازار مغ ــت ب - وضعی

ــت؟ اس
ــا  ــته کالیفرنی ــز پس ــازار مغ ــان- ب ــکل هوم مای
ــز در حــال  ــرای مغ در حــال رشــد اســت. تقاضــا ب
افزایــش اســت و انتظــار داریــم در آینــده هــم 

ــود.  ــتر ش بیش
- مصــرف داخــل پســته در ترکیــه چقــدر 

اســت؟ 
ــل  ــه دلی ــال 2017 ب ــاز- در س ــت چیکم محم
افزایــش قیمت هــا مصــرف پســته در داخــل ترکیــه 
ــم در  ــار داری ــت. انتظ ــر نرف ــن فرات ــزار ت از 65 ه
ســال جدیــد حــدود 90 تــا 110 هــزار تــن پســته در 

داخــل ترکیــه مصــرف شــود. 
واریته هــای  توســعه  بــرای  ترکیــه   -
ــه ای  ــه برنام ــده چ ــته در آین ــاری پس تج

دارد؟
ــدود  ــت ح ــد گف ــاز- در کل بای ــت چیکم محم
30 درصــد از محصــول ترکیــه وارد بــازار مغــز 
ــه صــورت پســته  ــده ب می شــود. 70 درصــد باقیمان
ــته  ــل برش ــورت آجی ــه ص ــت و ب ــک در پوس خش
ــته  ــز پس ــرای مغ ــا ب ــود. م ــه می ش ــور عرض و ش
ــوع واریتــه داریــم. ســبز تیــره، ســبز، و زرد  چنــد ن
ــبز  ــره و س ــبز تی ــای س ــول(. واریته ه ــه معم )واریت
ــای  ــوند. واحده ــازی می ش ــع شیرینی س وارد صنای
فــرآوری پســته ترکیــه در ســال های اخیــر توســعه 
حاضــر  حــال  در  مثــًا  یافته اســت؛  بیشــتری 

ــم.  ــد کنی ــدان تولی ــک خن ــته مکانی ــم پس می توانی
ــش  ــدان را افزای ــته خن ــرف پس ــوع مص ــن موض ای

ــت. داده اس
ــرف  ــروش و مص ــما از ف ــی ش - پیش بین
ــال  ــی در س ــای بین الملل ــته در بازاره پس

جدیــد چیســت؟
بهــروز آگاه- می دانیــم کــه امســال ایــران 
حــدود 90 هــزار تــن، آمریــکا حــدود 350 هــزار تــن 
و ترکیــه حــدود 60 هــزار تــن پســته صــادر خواهنــد 
ــدود 500  ــت ح ــرار اس ــوع ق ــی در مجم ــرد؛ یعن ک
هــزار تــن پســته در دنیــا عرضــه شــود. پــس فکــر 
ــه رو  ــی روب ــا محدودیت ــته ب ــه پس ــم عرض نمی کن
باشــد. تــازه آمریکایی هــا معمــواًل 40 تــا 50 هــزار 
تــن هــم بــه ســال بعــد انتقــال می دهنــد. بنابرایــن 
ــی  ــای جهان ــوی تقاض ــته جوابگ ــزان پس ــن می ای

ــود. خواهــد ب
ــر  ــران ب ــی ای ــی سیاس ــرایط فعل - ش
صــادرات پســته ایــن کشــور چــه تأثیری 

ــت؟ ــد گذاش خواه
بهــروز آگاه- بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال هنــوز 

زود اســت. بایــد ببینیــم چــه پیــش می آیــد.
ــران و  ــته ای ــی پس ــای کیف ــاوت ه  - تف

ــد؟ ــه کدامن ترکی
محمــت چیکمــاز- میــزان روغنــی کــه در مغــز 
ــی بیشــتر اســت.  ــوع ایران ــه اســت از ن پســته ترکی
ــف  ــای مختل ــوع در بازاره ــن موض ــه درک ای البت
دنیــا متفــاوت اســت. مثــًا در اروپــا ترجیــح 
ــران،  ــا ای ــد ت ــه بخرن ــز پســته از ترکی ــد مغ می دهن
ــد از  ــح می دهن ــه ترجی ــی البت ــاظ قیمت ــی از لح ول
ایــران خریــد کننــد. ترکیــه ســرمایه گذاری های 

- انتظار می رود تولید کشور 
ترکیه سال به سال افزایش 

پیدا کند. سطح زیر کشت پسته 
در ترکیه در حال افزایش است. در 
سال 2009 سطح زیرکشت حدود 

215 هزار هکتار بود. در سال 2015 
به حدود 300 هزار هکتار رسید که 
نشان دهنده رشدی 34 درصدی 
است. از سال 2015 تا  2017 

حدود 10 درصد افزایش در سطح 
زیرکشت بارده داشته ایم.
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ــرل  ــته، کنت ــز پس ــن مغ ــزان روغ ــادی روی می زی
واحدهــای  بهداشــت  رعایــت  و  افاتوکســین 
پســته  مــورد  در  کرده اســت.  پســته  فــرآوری 
خشــک در پوســت بایــد گفــت پســته ترکیــه 
ــی در  ــت پســته ایران ــا مزی ــز اســت. ام همیشــه ری
ــه در  ــن اســت ک ــی ای ــف بین الملل بازارهــای مختل
ســایزهای مختلــف عرضــه می شــود. البتــه تقاضــا 

ــت دارد. ــه قیم ــتگی ب ــه بس همیش
بهــروز آگاه- در مــورد تفــاوت هــای پســته 
ــه  ــته ترکی ــه پس ــت ک ــد گف ــه بای ــران و ترکی ای
بیشــتر بــه صــورت دیــم اســت. در ترکیــه پســته ها 
ــن باعــث  ــد کــه ای ــن مــی افتن ــه زمی از درخــت ب
تیــره شــود.  می شــود رنــگ مغزشــان کمــی 
ــا  ــود. م ــام می ش ــاری انج ــران آبی ــته ای ــرای پس ب
ــدام  ــه هرک ــم ک ــته داری ــف پس ــای مختل واریته ه
ــازار هنــد  ــد. مثــًا ب ــازار خــاص خودشــان را دارن ب
ــت،  ــران اس ــی ای ــته احمدآقای ــان پس ــتر خواه بیش
درحالی کــه در اروپــا پســته فندقــی را ترجیــح 
می دهنــد. ارقــام پســته ایرانــی صدهــا ســال 
اســت کــه در سرتاســر دنیــا مطابــق بــا ذائقه هــای 

مختلــف مصــرف می شــوند.
محمــت چیکمــاز- مــا در ترکیــه 3 نــوع واریتــه 
ــزان  ــد می ــه نمان ــم. ناگفت ــته داری ــز پس ــرای مغ ب
روغــن مغــز کال کمتــر اســت )حــدود 48 درصــد(، 
امــا وقتــی کــه پســته روی درخــت می رســد درصــد 
روغنــش باالتــر مــی رود )55 درصد(. در مورد پســته 
ــم  ــًا گفت ــه قب ــور ک ــت همان ط ــک در پوس خش
پســته معمــول ترکیــه ریــز اســت، البتــه در جنــوب 
ــه  ــم ک ــدودی داری ــای مح ــی باغ ه ــرقی آناتول ش
پســته درشــت تولیــد می کننــد. اگــر اشــتباه نکنــم 
ــی  ــری و احمدآقای ــته های اکب ــا از پس ــن باغ ه ای
ــا 8  ــدود 6 ت ــال ح ــد و امس ــد خورده ان ــران پیون ای

هــزار تــن پســته بــه بــار خواهنــد آورد.
ــزون  ــد روزاف ــث رش ــی باع ــه عوامل - چ
ــوص  ــه خص ــن ب ــته در چی ــرف پس مص
ــر  ــا فک ــت؟ آی ــده اس ــال 2016 ش در س
می کنیــد رشــد 10 درصــدی مصــرف 
ــود؟  ــد ب ــدار خواه ــده پای ــته در آین پس
ــه در  ــه اینک ــه ب ــا توج ــوص ب ــه خص ب
ــته  ــت پس ــول قیم ــم محص ــال های ک س

ــی رود. ــاال م ب
ژیائوژنــگ ویکتوریــا- در چیــن پســته از 
می شــود؛  فروختــه  اصلــی  کانــال   3 طریــق 
بــازار ســنتی، ســوپرمارکت ها و شــبکه تجــارت 
الکترونیــک. در 4 ســال اخیــر شــبکه تجــارت 
ــت.  ــد داشته اس ــد رش ــا 30 درص ــک 20 ت الکترونی
در حــال حاضــر ایــن شــرکت بــه 2 بخــش اصلــی 

آنایــن و آفایــن تقســیم می شــود. قیمــت پســته 
ــه  ــن دارد ک ــه ای ــتگی ب ــتقیم بس ــورت مس ــه ص ب
ــه  ــته هزین ــغ پس ــرای تبلی ــد ب ــداران بخواهن خری
کننــد یــا دیگــر محصــوالت. خریــد پســته بصــورت 
آنایــن مزایــای زیــادی دارد، بــه خصــوص بــرای 
ــوپرمارکت  ــه س ــن ب ــت رفت ــه فرص ــخاصی ک اش
و خریــد حضــوری ندارنــد. بنابرایــن پیش بینــی 
می کنیــم خریــد پســته بــه صــورت اینترنتــی 

ــد.  ــدا کن ــش پی افزای
ــت  ــان برداش ــه در زم ــران و ترکی - در ای
ــر  ــری در ه ــروی کارگ ــد نی ــته چن پس

ــتند؟ ــال هس ــار فع هکت
ــر  ــون اکث ــه چ ــاز- در ترکی ــت چیکم محم
اداره  مالکــی  خــرده  صــورت  بــه  باغ هــا 
فصــل  در  هکتــاری(   20 تــا   2( می شــوند 

برداشــت کشــاورزان تعــدادی کارگــر اســتخدام 
ــد. ظــرف 3  ــاز کنن ــا برداشــت را آغ ــد ت می کنن
ــا 30  ــاری را 20 ت ــاغ 2 هکت ــی 4 روز یــک ب ال

کارگــر برداشــت می کننــد.
بهــروز آگاه- بســتگی دارد، تعــداد دقیــق 
ــر  ــه ازای ه ــواًل ب ــت. معم ــتانداردی نیس و اس

ــت.  ــر الزم اس ــر کارگ ــی 6 نف ــار 5 ال هکت
ــته  ــز پس ــرای مغ ــازار ب ــای ب - تقاض

ــت؟ ــه اس ــتوریزه چگون ــام پاس خ
مایــکل هومــان- در بــازار داخلــی آمریــکا بــا 
ــواد  ــه مصــرف م ــل ب ــش تمای ــه افزای ــه ب توج
ــز پاســتوریزه  ــرای مغ ــی تقاضــا ب ــی طبیع غذای

در حــال افزایــش اســت. 
ــد  ــدت تولی ــد م ــداز بلن ــم ان - چش

پســته در ایــران چیســت؟
بهــروز آگاه- در ایــران درصــد باالیــی از کل 
ــه اســتان کرمــان  ــق ب ــد شــده متعل پســته تولی
اســت، امــا در ســال های اخیــر بــه دلیــل کمبــود 
ــتان های  ــایر اس ــه، س ــن منطق ــدید آب در ای ش
ــر  ــد. اگ ــته رفته ان ــت پس ــر کش ــم زی ــران ه ای
ــان را 250  ــته در کرم ــت پس ــر کش ــطح زی س
ــم  ــر می کن ــم، فک ــر بگیری ــار در نظ ــزار هکت ه
ــاغ  ــار ب ــران 300 هــزار هکت ــده در کل ای در آین

پســته داشــته باشــیم.
محمــت چیکمــاز- بایــد 2 مســئله را در نظــر 
ــداری  ــا و پای ــداری قیمت ه ــم؛ بحــث پای بگیری
دوم  موضــوع  مــورد  در  محصــول.  میــزان 
همان طــور کــه قبــًا هــم گفتــم تولیــد ترکیــه 
ــش  ــت افزای ــرار اس ــد ق ــه بع ــال 2018 ب از س
ــدادی از  ــی تع ــه بازده ــا ک ــد. از آنج ــدا کن پی
باغ هــای ترکیــه باالتــر خواهنــد رفــت موقعیــت 
ــل از  ــال های قب ــه س ــبت ب ــته نس ــد پس تولی
2018 پایدارتــر خواهــد شــد. در مــورد پایــداری 
ــا توجــه  قیمت هــا بایــد صبــر کنیــم و ببینیــم ب
ــرای  ــی ب ــران چــه اتفاق ــکا و ای ــد آمری ــه تولی ب
قیمت هــا در بازارهــای بین  المللــی می افتــد.

ــته  ــت پس ــر کش ــطح زی ــان- س ــکل هوم مای
ــت.  ــش اس ــال افزای ــان در ح ــا همچن در کالیفرنی
باغ هایــی کــه قبــًا احــداث شــده اند شــروع 
ــران  ــا بح ــا در کالیفرنی ــد، ام ــی کرده ان ــه بارده ب
ــک  ــده ای نزدی ــود دارد و در آین ــان وج آب همچن
کالیفرنیــا  در  زیرزمینــی  آب هــای  از  برداشــت 
محــدود خواهــد شــد. در مــورد قانــون تخصیــص 
آب بــه محصــوالت مختلــف کشــاورزی بایــد 
ــن  ــد ای ــت از تولی ــت پســته و حمای ــم وضعی ببینی

ــد. ــد ش ــور خواه ــت چط صنع

امسال ایران حدود 90 هزار 
تن، آمریکا حدود 350 هزار 

تن و ترکیه حدود 60 هزار تن پسته 
صادر خواهند کرد؛ یعنی در مجموع 

قرار است حدود 500 هزار تن 
پسته در دنیا عرضه شود. پس فکر 
نمی کنم عرضه پسته با محدودیتی 

روبه رو باشد. 

پسته همیشه بازار و 

جایگاه ویژه خودش را 

داشته است. شاید چون پسته 

آجیل نسبتاً گرانی است هنوز 

خیلی از مردم دنیا آن را امتحان 

نکرده اند. تا جایی که به تولید 

مربوط می شود فکر می کنم 

نهایتاً آنقدر بازار برای پسته 

پیدا خواهد شد که کل پسته 

تولید شده به مصرف برسد.
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نقدی بر اظهارات نماینده ترکیه در اجاس شورای جهانی خشکبار:

تا پسته را در کیسه نکردید، رویش حساب باز نکنید
حسین حکم ابادی
عضو هیأت علمی ایستگاه تحقیقات دامغان

در ارتبــاط بــا پســته ترکیــه و تولیــد آن از همــکاران 
ــپ  ــازی عنت ــته غ ــات پس ــه تحقیق ــر موسس موث
موضــوع را جویــا شــدم و مــوارد ذیــل توســط آنهــا 

تاییــد گردیــد:
- ســطح زیــر کشــت پســته در ترکیــه 291 هــزار 

هکتــار اســت.
- تنهــا 10 هــزار هکتــار آبــی و 281 هــزار هکتــار 
آن دیــم می باشــد، یعنــی حــدود 3.5 درصــد از 
ســطح زیــر کشــت فعــًا آبــی اســت و 96.5 درصــد 

آن دیــم.
- سال گذشته حدود 50 هزار تن تولید داشتند.

ــدود  ــاری ح ــال ج ــد س ــرای تولی ــی ب ــش بین - پی
ــت. ــن اس ــزار ت 200 ه

- مهمتریــن پایــه پســته، پایــه اهلــی و ورا اســت، 
ولــی اخیــراً بــا توجــه بــه دیــم بــودن باغــات پســته 
از پایه هــای خینجــوک کــه مقاومــت بیشــتری بــه 

ــد. ــتفاده می کنن خشــکی دارد اس
ــازی  ــه )غ ــته کاری ترکی ــده پس ــق عم - در مناط

عنتــپ، شــانلی اورفــا و آدی یامان و ...( حــدود 350 
تــا 400 میلیمتــر بارندگــی ســالیانه دارنــد.

ــی  ــام م ــت انج ــا دس ــته ب ــت پس ــده برداش - عم
شــود و هزینــه هــر کیلو برداشــت 25 ســنت اســت.
- صــادرات پســته ترکیــه زیــاد نیســت و در بهترین 
ســال ها حــدود 10 هــزار تــن آن هــم نــه بصــورت 

خــام بلکــه به شــکل تبدیــل شــده اســت. 
واقعیت های پسته ترکیه

•  تولید پسته در سال 2017
مهم تریــن شــهرهای تولیــد کننــده پســته در 
ــپ هســتند. در  ــازی عنت ــا و غ ــه شــانلی اورف ترکی
شــانلی اورفــا حــدود 15 میلیــون درخــت وجــود دارد 
ــر  ــون غی ــارده و 4 میلی ــت ب ــون درخ ــه 11 میلی ک
بــارده اســت. در ایــن منطقــه باغاتــی کــه آبیــاری 
می شــوند بیشــتر هســتند و بــه همیــن دلیــل 
ــر اســت. در  ــه باالت ــن منطق ــرد پســته در ای عملک
شــانلی اورفــا در ســال گذشــته حــدود 30 هــزار تــن 
پســته تولیــد شــد کــه بــه ازای هــر درخــت حــدود 

2.7 کیلوگــرم تولیــد گــزارش شــده اســت. بــا توجــه 
ــدود  ــار ح ــر هکت ــت 10*10 در ه ــه کش ــه فاصل ب
ــد  ــار تولی ــک در هکت ــته خش ــرم پس ــو گ 270 کیل
شــده اســت. در ایــن نقطــه بیشــترین عملکرد پســته 
در ترکیــه گــزارش شــده اســت. در غــازی عنتــپ 20 
میلیــون درخــت پســته وجــود دارد کــه 16 میلیــون 
ــر  ــت. اگ ــارده اس ــر ب ــون غی ــارده و 4 میلی از آن ب
ــته  ــان پس ــداد درخت ــر کشــت و تع ــطح زی ــه س چ
ــتر  ــانیلورفا بیش ــهر ش ــهر از ش ــن ش ــارده در ای ب
ــم  ــا دی ــر باغ ه ــه اکث ــاظ اینک ــه لح ــی ب ــوده، ول ب
هســتند و از طرفــی خــاک آن حاصلخیــزی کمتری 
ــا  ــانلی اورف ــر از ش ــیار کمت ــرد آن بس دارد، عملک
ــون  ــدود 16 میلی ــا ح ــهر ب ــن ش ــد. در ای می باش
درخــت، تولیــد ســال گذشــته حــدود 10 هــزار تــن 
یعنــی بــه ازای هــر درخــت 0.6 کیلوگــرم و در هــر 

ــت. ــک بوده اس ــته خش ــرم پس ــار 60 کیلوگ هکت
در مجمــوع در کل ترکیــه 50 میلیــون درخت پســته 
وجــود دارد کــه 38 میلیــون آن بــارده و 12 میلیــون 

»امروز صبح سکوتي سهمگین در سالن حکمفرما شد ...
در پنــل پســته، نماینــده ترکیــه بــا جســارت تمــام، رکــوردي جدیــد بــراي محصــول 2018 پســته ترکیــه بــا حجمــي بیــش از 250 هــزار تــن اعــام 

کــرد و بــه راحتــي ترکیــه را پــس از آمریــکا، تولیدکننــده دوم پســته جهــان، معرفــي کــرد ...
همه حضار سکوت ...

صدها نََفر از خریداران بین المللي و کلیدي پسته ایران، دقایقي را در سکوتي سهمگین به سر بردند ...
ریاست میز پسته، امسال، با آمریکا بود و مرتبًا پشت میکروفن اعام مي کرد: آیا کسي سؤالي ندارد؟

و همه فقط نگاهي سرد به صفحه نمایش آمارها.
مگر مي شود، ترکیه به همین سادگي ادعاي تولیدي 3 برابر ایران داشته باشد؟!

خریداري، سکوت را شکست و از سخنگوي پسته ترکیه پرسید: 
آیا مي توانید از مزایاي پسته ترکیه نسبت به ایران نام ببرید؟

و او در مقابــل تمــام ایرانیــان حاضــر، عنــوان داشــت کــه مغــز پســته ترکیــه در طعــم و کیفیــت، بســیار بهتــر و همچنیــن از درصــد روغــن باالتــري 
برخــوردار اســت و تمامــي صنایــع غذایــي کــه از مغــز پســته در فــرآوري خــود اســتفاده مــي نماینــد، پســته ترکیــه را ترجیــح مــي دهنــد. 

من سکوت، دنیا سکوت و فقط چشمان متعجب ...
و من حرفي براي گفتن نداشتم، آیا تاریخ قرار است مجددا تکرار شود؟

ایــران مــن، کــه روزي جــزو بزرگتریــن صادرکننــدگان بــادام دنیــا بــود و سال هاســت عرصــه حضــور جهانــي را نــه فقــط واگــذار، بلکــه خــود واردکننــده 
بــادام آمریکایــي شــده اســت، حــال بایــد کــم کــم شــاهد نابــودي پســته بــا ســابقه 700 ســاله باشــد؟

ما کجاییم؟
من کجا هستم؟

مي شنوم و کم کم باورم مي شود، که در این رقابت نابرابر باید نبرد را واگذار نماییم ...
ادامه دهم بیان درد را؟«

بعد از اجاس INC یک خبر در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخید:
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بازرگانی

غیــر بــارده اســت و حــدود 50 هــزار تــن محصــول در 
ســال گذشــته تولیــد شــده کــه بطــور میانگیــن هــر 
ــدود 130  ــار ح ــر هکت ــرم و در ه ــت 1.3 کیلوگ درخ

کیلوگــرم پســته در ســال گذشــته تولیــد شده اســت.
•  پیش بینی تولید در سال 2018

 - در ســال جــاری بــا توجــه بــه پیــش بینی هــا و 
همان طــور کــه در اجــاس INC توســط نماینــده 
ــود حــدود 250 هــزار تــن  ترکیــه گــزارش شــده ب
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد. البت ــی ش ــول پیش بین محص
تماس هایــی کــه بــا موثریــن صنعــت پســته 
ــزار  ــدود 200 ه ــی ح ــن پیش بین ــد ای ــل ش حاص

ــن. ــه 250 هــزار ت ــوده ن ــن ب ت
- دلیــل عملکــرد مناســب پســته در ســال جــاری 
ــرایط  ــودن ش ــب ب ــته کاری، مناس ــق پس در مناط
اقلیمــی در بهــار 2018 ، کاهــش خســارت پســیل 
در ســال 2017، کاهــش عوامــل بیماریــزای پســته 
بخصــوص ســپتوریوز برگــی در اثر خشــکی هــوا در 

ــت.  ــال 2017 و ... بوده اس ــتان س تابس
•  واقیعت تولید در سال 2018

پــس از گــزارش نماینــده ترکیــه در INC در 

ــی در  ــته اتفاقات ــد پس ــی تولی ــا پیش بین ــاط ب ارتب
مناطــق پســته کاری ترکیــه بــه وقــوع پیوســت کــه 
پیش بینــی ایــن میــزان تولیــد پســته را زیــر ســوال 
بــرد. از قدیــم االیــام یــک مثلــی وجــود داشــت که 
ــد،  ــا پســته را در کیســه نکردی ــوان می شــد: »ت عن
روش حســاب بــاز نکنیــد«. طبــق گزارشــات واصله 
ــی کــه در مناطــق  ــه لحــاظ بارندگی هــای فراوان ب
پســته کاری غــازی عنتــپ و شــانلی اورفــا در بهــار 
ــت  ــط اردیبهش ــت، در اواس ــوع پیوس ــه وق 2018 ب
بیــش از 80 درصــد بــرگ درختــان و بعضاً خوشــه ها 
در اثــر تولیــد اتیلــن بــاال و تهیــج هورمونــی شــدید 
ــه  ــان ترکی ــرایط محقق ــن ش ــرد. در ای ــزش ک ری
ــه دامــان کارشناســان ایرانــی شــدند و در  دســت ب
تماس هــای تلفنــی خواســتار کمــک فنــی شــدند. 
ــزش  ــه ری ــته ترکی ــان پس ــزارش کارشناس ــه گ ب
بــرگ بــه حــدی بــاال بــوده کــه عمــًا امــکان پــر 
کــردن مغــز بطــور کلــی غیرممکــن خواهــد بــود. 
ــودن  ــم ب ــاری و دی ــدم آبی ــاظ ع ــی به لح از طرف
ــًا  ــاک تقریب ــی از ریشــه و خ ــه کمک ــات، تغذی باغ

غیــر ممکــن اســت. 

از طرفــی بــه لحــاظ بارندگی هــای بیــش از حــد معمول 
در بهــار ســال 2018 بیمارهــای برگــی ماننــد آلترناریــا و 
ســپتوریا نیــز در حــد طغیانــی در باغــات گــزارش شــده 
اســت کــه قطعــا مزیــد علــت خواهــد شــد و تهدیــدی 

بــرای پیش بینــی تولیــد ســال جــاری خواهــد بــود. 

•  بازارهای پسته ایران تهدید می شوند؟
ــد  ــش از 96.5 درص ــد بی ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط
ــم  ــه، کشــت دی ــر کشــت پســته در ترکی از ســطح زی
اســت کــه ضمــن اینکــه عملکــرد پایینــی دارد از نظــر 
ــران  ــته ای ــا پس ــت ب ــل رقاب ــز قاب ــی نی ــات کیف صف
نیســت. اُنــس پســته تولیــدی در اکثــر مناطــق پســته 
کاری ترکیــه در حــد 34-36 می باشــد و درصــد 
خندانــی بســیار پاییــن اســت. از طرفــی به لحــاظ عــدم 
ــت  ــته برداش ــر، پس ــته ت ــراوری پس ــع ف ــود صنای وج
ــاب خشــک شــده و در  ــا پوســت ســبز در آفت شــده ب
ــه  ــب وارد کارخان ــی مناس ــرایط زمان ــتان در ش زمس
فــرآوری می شــود و فــرآوری می گــردد. بنابرایــن 
ــل مقایســه  ــران غیرقاب ــا پســته ای ــت ب از نظــر روی

اســت. 

 
 برداشت پسته

 

 
 خشک کردن پسته در محل باغ پس از برداشت و با پوست سبز 

 
 و تهیج هورموني در مناطق پسته کاري ترکیهخزان شدید برگي در اثر بارندگي زیاد، نوسانات دمایي 

بیمارهای برگی مانند آلترناریا و  2018های بیش از حد معمول در بهار سال از طرفی به لحاظ بارندگی
سپتوریا نیز در حد طغیانی در باغات گزارش شده است که قطعا مزید علت خواهد شد و تهدیدی برای 

 . بینی تولید سال جاری خواهد بودپیش

 
 ٢٠١٨طغیان بیمارهاي قارچي در اثر رطوبت باال در مناط پسته کاري ترکیه در بهار سال 

 

 شوند؟تهدید ميبازارهاي پسته ایران 

که ضمن  استدیم  کشت ،ترکیه در درصد از سطح زیر کشت پسته 96.5بیش از  شدطور که اشاره همان
نس پسته تولیدی در . اُنیستاینکه عملکرد پایینی دارد از نظر صفات کیفی نیز قابل رقابت با پسته ایران 

لحاظ ه. از طرفی باستباشد و درصد خندانی بسیار پایین می 36-34اکثر مناطق پسته کاری ترکیه در حد 
با پوست سبز در آفتاب خشک شده و در زمستان در  شده ایع فراوری پسته تر، پسته برداشتعدم وجود صن

ن ااز نظر رویت با پسته ایر. بنابراین گرددو فرآوری می شودمیشرایط زمانی مناسب وارد کارخانه فرآوری 
  .استقابل مقایسه غیر
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تیم الندن، مدرس رهبری اخاق مدار تشریح کرد:

بحران آب؛ از مقصریابی تا مسئولیت محوری
دبیرخانه انجمن پسته ایران

فــارغ  النــدن،  تیــم 
دانشــگاه  از  التحصیــل 
لیورپــول انگلســتان، مدرس 
»الــن  مرکــز  عضــو  و 
رهبــری  بــرای  گــری« 
مدرســه  در   اخاق مــدار 
عالــی تجــارت آفریقــای 
جنوبــی اســت. پیــش از آن در ســمت های آموزشــی و 
مدیریتــی در کمبریــج مشــغول بــه کار بــوده و پیش از 
آن کــه بــه آفریقــای جنوبی بــرود در مناطــق مختلفی 
ــمالی، انگلســتان، مصــر و  ــکا، ایرلندش ــه آمری از جمل
اســپانیا در حــوزه هــای آمــوزش و تحقیــق مشــغول به 

کار بــوده اســت.
ــب  ــیع و در مکات ــیار وس ــات وی بس ــوزه تحقیق ح
ــوزه  ــی ح ــور کل ــه ط ــت. ب ــون اس ــری گوناگ فک
تمرکــز تیــم النــدن در فهــم بهتــر و ارتقــا رهبــری 
اســت.  دولتــی  و  خصوصــی  ســازمان های  در 
ــکاری،  ــوزه هم ــر وی در ح ــی اخی ــب علم مطال
آمــوزش  و  پاســخ گویی  سیســتم های  بحــران، 

بوده اســت. اخــاق 
ــران آب  ــی در بح ــه کس ــم چ ــه بگویی ــن ک  ای
مقصــر اســت، کمکــی بــه حــل مســئله نمی کنــد. 
زمــان آن فــرا رســیده کــه مشــخص کنیــم کیــپ 
ــه  ــت و چگون ــا رسیده اس ــه اینج ــه ب ــاون چگون ت
ــر  ــد فعاالنه ت ــی توانن ــی م ــردم و مســئولین دولت م

ــد. برخــورد کنن
ــه مــدت ســه ســال از خشکســالی  ــاون ب ــپ ت کی
خزنــده ای کــه شــهر را بــا لولــه آب خالــی رو بــه رو 

ــت. ــذاب کشیده اس ــرد، ع ک
ــئولین  ــاون و مس ــپ ت ــهرداری کی ــئولین ش مس
کشــوری آفریقــای جنوبــی بــه خاطــر نحــوه 
عملکردشــان در قبــال کمبــود آب زیــر فشــار 
ایــن  جملــه  از  هســتند.  ســنگین  انتقــادات 
مســئولین، شــهردار اســت کــه رأی عــدم اعتمــاد 
علیــه او صــادر شــده بــود و از کلیــه مســئولیت های 
مرتبــط بــا آب نیــز کنــار گذاشــته شده اســت.

ــمی در  ــور رس ــه ط ــی ب ــران مل ــل 2018 بح اوای
ــد. ــام ش ــاون اع ــپ ت کی

ــران  ــرای بح ــه ب ــی ک ــن کس ــه یافت ــی ک درحال
سرزنشــش کنیــم وسوســه انگیــز و حتــی رضایــت 
بخــش اســت، درس هایــی بــرای یادگیــری از 
ــد  ــه می توان ــود دارد ک ــی وج ــن موقعیت های چنی

خدمــات  ارائــه  بــرای  گســترده تری  به طــور 
ــد. ــد باش ــی مفی ــهرِی همگان ش

ســاخت  میــان،  ایــن  در  اصــل  کلیدی تریــن 
ــت  ــئولیت محور اس ــِی مس ــًا عملیات ــتم کام سیس
کــه در بلنــد مــدت از رویکــرد رهبــری مقصریــاب 

ــت. ــر اس موثرت
به سوی مسئولیت محوری 

تحقیقــات بــر روی سیســتم  هــای مســئولیت 
ــا،  ــان بحران ه ــه در زم ــد ک ــان می ده ــور نش  مح
روندهــای  دام  در  کــه  اســت  وسوســه انگیز 
مقصریابــی بیفتیــم. هرچنــد کــه ایــن لزومــًا 
مــا  بــه  نیســت، غریــزه  رویکــرد  مفیدتریــن 
مقصــر  کســی  چــه  بپرســیم  کــه  می گویــد 
اســت و غالبــًا مقصرتریــن کیســت. قطعــًا بعضــی 
اوقــات، افــراد یــا چیزهایــی مســبب مشــکات مــا 
ــا سیســتم های  ــه ب ــر اســت ک ــا مفیدت هســتند؛ ام
ــان  ــه مغزم ــی ک ــم. جای ــئولیت محــورکار کنی مس
ــای در  ــت و راه حل ه ــل موقعی ــرای درک کام را ب
ــه  ــه ب دســترس بــه کار می گیریــم، بپرســیم چگون
ــم  ــی رســیدیم؟ چــه کاری را می توانی نقطــه بحران
بــه صــورت متفــاوت انجــام دهیــم؟ بــا چــه 
ــود را  ــای خ ــتیم؟ ردپ ــه رو هس ــی رو ب چالش های
ــن  ــا ممک ــت در کج ــم دخال ــم و ببینی ــال کنی دنب

ــد. ــک کن ــئله کم ــل مس ــه ح ــت ب اس
خطــر آنجاســت کــه مقصریابــی یــا قربانــی پنداری 
بــه اشــتباه جــای سیســتم مســئولیت محوری 
ــه  ــًا ب ــی عموم ــد مقصریاب ــرد. فراین ــی را بگی واقع
ــر  صــورت ســاده ســازی بیــش از حــد ) تمرکــز ب
ــه  ــراد( ب ــا اف ــات ی ــدودی از موضوع ــداد مح تع
شناســایی عواقــب مشــکات بــه جــای شناســایی 

ــش دارد. ــل گرای ــی عوام ــه ریشــه واقع ب

ــرفت و  ــم پیش ــاب، توه ــتم مقصری ــه سیس نتیج
فعالیــت اســت؛ درحالــی کــه صرفــا تَرک هــا 
را می پوشــاند. ایــن سیســتم بــه طــور ذاتــی 
بــر حمایــت یــا  واکنشــی اســت، تمرکــزش 
ســرزنش افــراد اســت و ریشــه مشــکات را 
ــکل  ــد مش ــه تولی ــم ب ــاز ه ــا ب ــد ت ــا می کن ره
ــتم  ــر سیس ــرف دیگ ــد. از ط ــه دهن ــده ادام در آین
مســئولیت محــور از همــان ابتــدا از طریــق ســاخت 
ــئولیت های  ــتراک مس ــوه اش ــه وج ــی ک فرایندهای
ــکل  ــد، مش ــایی می کن ــی را شناس ــردی و جمع ف
را تشــخیص می دهــد. ایــن حالــت، شناســایی زود 
ــت  ــد و ظرفی ــن می کن ــوع را ممک ــگام موض هن
ــی  ــای اصاح ــت حرکت ه ــتری جه ــی بیش پویای
ــد.  ــم می کن ــزوم را فراه ــگام ل ــاز در هن ــورد نی م
در ایــن حالــت، افــراد مســئول شــناخته می شــوند 
امــا نــه بــه شــیوه خودمحورانــه و نــه زمانــی کــه 

ــد. ــده باش ــر ش ــی دی خیل
رسیدن به راه حل های به موقع

ــئولیت محور  ــتم مس ــه سیس ــرای آن ک ــد راه ب چن
بتوانــد بــه ارتقــای ارائــه خدمــات و افزایــش 
کیفیــت مدیریــت منابــع کمــک کنــد وجــود دارد، 
امــا هنــوز چالش هایــی بــر ســر راه عملیاتــی 

ــت. ــود اس ــا موج ــردن آنه ک
ــال  ــش فع ــوی، بی ــور ق ــئولیت مح ــتم مس سیس
اســت. آنهــا پیشــرفت فرایندهــا را پایــش می کننــد 
تــا مشــکات را بــه محــض بــروز شناســایی کننــد، 
بــه جــای آنکــه بــه انتظــار خروجــی بحرانــی کــه 
سلســله ای از ســرزنش را جرقــه خواهد زد، بنشــینند.
ــمندان  ــه دانش ــت ک ــود داش ــی وج ــواهد کاف ش
خیلــی پیشــتر از بــروز بحــران بــه مســئولین 
ــرای کمبــود  ــد کــه ب شــهرداری هشــدار داده بودن
آب نیازمنــد برنامــه هســتیم و حتــی ایــن نگرانــی 
در میــان خــود مســئولین دولتــی نیــز وجــود 
داشــت. بــا ایــن وجــود هیــچ اقدامــی انجــام نشــد.

اول،  دارد.  وجــود  اینجــا  در  اولیــه  چالــش  دو 
ســاله   5 زمانــی  بازه هــای  در  سیاســت مداران 
انتخــاب می شــوند، بخشــی بــه دلیــل حفــظ 
دموکراســی و پرهیــز از تصدی گــری طوالنــی؛ امــا 
ایــن بدیــن معناســت کــه وقتــی بــه برنامه ریــزی 
دارد،  وجــود  کوته بینــی  خطــر  قطعــًا  برســند، 
ــازل  ــوز بحــران برسرشــان ن مخصوصــًا وقتــی هن

نشده اســت.

آب 

 این که بگوییم چه کسی در 
بحران آب مقصر است، کمکی 

به حل مسئله نمی کند. زمان آن فرا 
رسیده که مشخص کنیم کیپ تاون 
چگونه به اینجا رسیده است و چگونه 

مردم و مسئولین دولتی می توانند 
فعاالنه تر برخورد کنند.
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ــت.  ــی اس ــع مال ــه مناب ــوط ب ــش مرب دوم، چال
مســئولین دولتــی و سیاســت مداران تمایــل دارنــد 
بــه منظــور رســیدن بــه نتیجــه قابــل قبــول، وقتی 
وضعیــت بحرانــی شــد، هزینــه کننــد. بــه عبــارت 
ــا یــک مشــکل آشــکار درگیریــم  دیگــر، وقتــی ب
ــا  ــت هزینه ه ــر پرداخ ــر س ــردم ب ــردن م ــع ک قان
ــردم  ــم م ــه بخواهی ــی ک ــا زمان ــان تر اســت ت آس
ــرای  ــی ب ــع مال ــد مناب ــه بای ــم ک ــع کنی را قان
مســئله ای اســتفاده شــود کــه پیشــگیرانه اســت.

ــردن  ــه بازک ــی زمین ــائل بحران ــاوه، مس ــه ع ب
قفــل بودجه هایــی را دارنــد کــه در شــرایط دیگــر 
ــن  ــل بدی ــن عوام ــب ای ــود. ترکی ــترس نب در دس
معناســت کــه مــا ناخواســته انگیــزه خلــق بحــران 

ــم.  را داری
ــیون  ــا، سیاس ــدد بحران ه ــه منظــور کاهــش تع ب
ــه ای  ــل ریش ــم عوام ــر فه ــد ب ــهروندان بای و ش
بــه  منجــر  تــا  کننــد  تمرکــز  موضوعــات 
شــود. پیشــگیرانه  و  فعاالنه تــر  پرداخت هــای 

همکاری ضروری است
در نطــق افتتاحیــه ریاســت جمهــوری ســریل 
رامافوســا خطــاب بــه اهالــی کیــپ تــاون اعــام 
ــر  ــم و ب ــا خیزی ــر بپ ــا یکدیگ ــا ب ــد ت ــرد: بیایی ک
ــابه  ــت مش ــم. او می توانس ــه کنی ــالی غلب خشکس
ــی  ــی و محل ــران مل ــه رهب ــی را ب ــن نصیحت چنی
کشــور بکنــد. بحران هایــی مثــل خشکســالی 
ــی در  ــد، ول ــردم را دارن ــت متحــد کــردن م ظرفی
عیــن حــال ظرفیــت تحریــک تفکــر فردگرایانه در 
پــی تنــازع بقــا را نیــز در درون خــود می پروراننــد.
خشکســالی نــزاع فلــج کننــده ای را در میــان 
شــکاف  و  تــاون  کیــپ  سیاســت مداران 
ویرانگــری در حکمرانــی محلــی و شــواری شــهر 
بــه وجــود آورده اســت. در همیــن احــوال پاتریشــیا 
دلــی )شــهردار کیــپ تــاون( بــا فراینــد انضباطــی 

چندگانــه ای نیــز رو بــه رو بوده اســت. 
میــان اســتاندار هلــن زیــا و وزیر آب و بهداشــت 
ــت.  ــود داش ــکار وج ــی آش ــان، تنش ــا ماکی ناوی
زیــا بــا جریمــه 3.5 میلیــون رنــدی بابــت 
ــه اش را  ــی ضرب ــای زیرســاخت های آب ــه ه هزین

ــرد. ــان وارد ک ــه ماکی ب
رهبــری جناحــی نمایانگــر بســیار خوبــی از 
سیســتم مقصریــاِب منفعت بیــن اســت. ایــن 
ــی  ــد در موقعیت ــت، هرچن ــل درک اس ــار قاب رفت
ــرای از دســت دادن دارد،  ــزی ب کــه هرکــس چی
ــد نیســت.  ــت مفی ــا موقعی ــکار ارتق ــور آش ــه ط ب
ــخصی  ــت ش ــل منفع ــرک کام ــه ت ــی ک درحال
غیــر ممکــن اســت، راه مثبــت و مفیــد آن اســت 
کــه بــر هــدف مشــترکی میــان همــه ذی نفعــان 
تمرکــز شــود. تمرکــز بحــث و فعالیــت روی 
ــش  ــراد را کاه ــر اف ــز ب ــترک، تمرک ــدف مش ه
ــرای حــل مســئله را شــکل  می دهــد و تــاش  ب
می دهــد. در ایــن حالــت هرکــس می توانــد 
هــدف مشــترک را دنبــال کنــد در عیــن ایــن کــه 
ــی اش  ــع مال ــا مناب ــوق ی ــگاه، حق ــظ جای ــر حف ب

تأکیــد می کنــد.
منفعــت  آنکــه  بــرای  افــراد  از  درخواســت 
شخصی شــان را کامــًا نادیــده بگیرنــد، غیــر 
ــرار  ــت ق ــا در اولوی ــل ب ــا حداق ــی اســت؛ ام واقع
دادن هــدف مشــترک، می تــوان اکثریــت تمرکــز 
ــان  ــه ذی نفع ــن هم ــای مشــترک بی ــر نیازه را ب
ــترک  ــگ مش ــتا فرهن ــن راس ــرد. در ای ــظ ک حف
ــرد کــه در آن هــر  مســئولیت محور شــکل می گی
ــمت  ــه س ــه ب ــِت توج ــا هدای ــد ب ــرد می کوش ف
ــه از  ــای آنک ــه ج ــد. ب ــل کن ــکل، آن را ح مش

طریــق بــازی مقصریابــی توجــه را از علــل اصلــی 
ــد. ــکل دور کن مش

قدرت گوش دادن
ــکاری و  ــرای هم ــاز ب ــورد نی ــدی م ــارت کلی مه
مســئولیت محوری، درگیــر شــدن بــا دیدگاه هــای 
متعــدد و مطلــع اســت. انتقــادات کلیــدی در مــورد 
بحــران آب از ســوی دانشــمندان و دانشــگاهیان 
مطــرح شــده اســت کــه در بحث هــا و متن هــای 
ــد.  ــه کنن ــود را ارائ ــل خ ــر و تحلی ــف نظ مختل

همان طــور کــه پیشــتر ذکــر شــد، بعضــی از آنهــا 
خاطــر نشــان کردنــد کــه  ســال ها قبــل در 

ــد. ــورد بحــران آب هشــدار داده بودن م
ســهم آنهــا حیاتــی اســت، امــا بــه نظــر می رســد 
ــه  ــت. ب ــه اس ــرار نگرفت ــه ق ــورد توج ــًا م عمدت
ــه  ــب ب ــارکت اغل ــدان مش ــر، فق ــارت دقیق ت عب
ــد.  ــک طــرف اشــاره می کن ــش از ی نقــص در بی
ــی  ــئولین دولت ــان مس ــی می ــت ارتباط در شکس
و دانشــگاهیان دو مســئله کلیــدی وجــود دارد 
کــه بایــد بــه خاطــر ســپرد. اول، فاصلــه زمانــی 
میــان ارتباطــات بایــد کوتــاه باشــد: زمــان بنــدی 
ــه علمــی و چــاپ  ــه یــک مقال متــداول بیــن ارائ
آن در یــک نشــریه پژوهشــی می توانــد بیــن 
ــی  ــی زمان ــد، یعن ــول بکش ــال ط ــا دو س ــک ت ی
ــور  ــات مذک ــت اطاع ــان اهمی ــن می ــه در ای ک
کــم  تصمیم گیــر  سیاســت مداران  بــه  بــرای 

می شــود.
بــه  دانشــگاهیان  تخصصــی  اصطاحــات  دوم، 
نــدرت بــرای کســانی کــه در آن حــوزه تخصصــی، 
ــرای  ــت. ب ــترس اس ــتند در دس ــال نیس ــق فع محق
ارتبــاط موثــر بیــن دانشــگاهیان و سیاســت مداران و 
گرفتــن تصمیمــات موثــر، مربــوط و به موقــع ارتبــاط 
ــر  ــی اگ ــد. حت ــر باش ــه موقع ت ــتقیم تر و ب ــد مس بای
ایــن ارتبــاط از طریــق یــک مجلــه علمــی نباشــد.

تفــاوت کلیــدی بیــن سیســتم هــای مســئولیت 
محــور و مقصریــاب، رهبــری منفعالــه مقصریابی 
ــی  ــر خروجــی از پیچیدگ ــز ب ــا تمرک اســت. تنه
ــداد  ــه تع ــر را ب ــا تقصی ــد ت ــات می کاه موضوع
ــوی  ــد. از س ــاص ده ــراد اختص ــدودی از اف مح
دیگــر، سیســتم مســئولیت محور ســازنده اســت، 
ــه  ــن و چرخ ــای بنیادی ــر فراینده ــزش ب تمرک
ــان را  ــق ذی نفع ــن طری ــت و از ای ــورد اس بازخ
ــد. ــب می کن ــترک جل ــای مش ــوی نیازه ــه س ب

ســاز و کار ســاده مقصــر قلمــداد کــردن دیگــران 
ــی شــود.  شــاید  ــده م ــرات در کشــور دی ــه ک ب
ــد  ــویق کن ــران را تش ــران آب رهب ــرات بح خط
ــری  ــور قوی ت ــئولیت مح ــتم های مس ــا سیس ت

ــد. در پیــش بگیرن

درحالی که ترک کامل 
منفعت شخصی غیر ممکن 

است، راه مثبت و مفید آن است 
که بر هدف مشترکی میان همه 

ذی نفعان تمرکز شود.

هرکس می تواند هدف 
مشترک را دنبال کند در عین 

این که بر حفظ جایگاه، حقوق یا 
منابع مالی اش تأکید می کند.

درخواست از افراد برای آنکه 
منفعت شخصی شان را کاماًل 

نادیده بگیرند، غیر واقعی است؛ اما 
حداقل با در اولویت قرار دادن هدف 

مشترک، می توان اکثریت تمرکز 
را بر نیازهای مشترک بین همه 

ذی نفعان حفظ کرد. 
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نقدی بر طرح استفاده از آب های ژرف:

معالجه درازگوش
حسین زراعتکار 
کارشناس آب زیرزمینی کرمان

در طــول چنــد ســال اخیــر، طــرح موضوعاتــی از 
ــرداری  ــای ژرف و بهره ب ــتفاده از آب ه ــه اس جمل
از منابــع »کاِرســت« )پدیــده ای در پوســته زمیــن 
اســت کــه آثــار آن بــه اشــکال مختلــف از قبیــل 
حفــره  و غــار، در ســطح و زیــر ســطح دیــده مــی 
شــود؛ علــت ایجــاد کارســت بــه شکســتگی  ها و 
قابلیــت انحــال تــوده  ســنگ مربــوط مــی  شــود 
ــی  ــک سیســتم آب زیرزمین ــه در نتیجــه آن ی ک
ــن  ــواردی از ای ــرد.( و م ــکل بگی ــد ش ــی  توان م
قبیــل از ســوی بعضــی از مدیــران و کارشناســان 
منابــع آب کشــور در مجامــع مختلــف بطــور 
ــر ایــن  مرتــب تکــرار می شــود. تصــور ایشــان ب
اســت  کــه چنیــن طرح هایــی می تواننــد بــه 
عنــوان بخشــی از راه حل هــای پیــش رو در 
جهــت مقابلــه بــا بحــران آب مطــرح گردنــد؛ امــا 

ــث  ــن مباح ــرح ای ــه ط ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
بیــش از آنکــه راهگشــا باشــد، فرامــوش نمــودن 
اصــل مســئله و رفتــن بــه مســیر بیراهــه اســت و 
بــه جــای آنکــه کمکــی بــه حــل بحــران بکنــد، 
ــد  ســرانجام خودشــان بخشــی از مشــکل خواهن

شــد.
بــه عنــوان مثــال، یکــی از ایــن مــوارد کــه زیــاد 
شــنیده می شــود اســتفاده از آب هــای ژرف اســت. 
ــی از  ــف دقیق ــرم تعری ــرات محت ــه حض ــر چ اگ
آب ژرف مــد نظــر خــود را ارائــه نداده انــد، 
ولــی به طورکلــی می تــوان گفــت: منظــور از 
ــای  ــه در الیه ه ــتند ک ــی هس آب ژرف، آب های
عمیــق محبــوس گردیــده و هیــچ ارتباطــی هــم 
بــه ســفره های آب زیرزمینــی کــه از طریــق 
ــر  ــد پذی ــای تجدی ــه اصطــاح آبه ــی و ب بارندگ
ایــن  از  ایجــاد می گردنــد، ندارنــد. اســتفاده 
آب هــا تأثیــری بــر منابــع آبــی در دســترس مــا 

ــتند.  ــارج هس ــه آب خ ــدارد و از چرخ ن
در اینجــا ایــن ســوال مطــرح اســت، آیــا چنیــن 
ــل  ــک راه ح ــوان ی ــه عن ــد ب ــی می توانن منابع
باشــند؟ شــواهد و تجــارب موجــود  مطــرح 
در دنیــا نشــان می دهــد کــه تحــت هیــچ 
ــه  ــی تکی ــن منابع ــه چنی ــوان ب ــرایطی نمی ت ش
کــرد. فــرض کنیــد بــا انجــام هزینه هــای 
خیلــی زیــاد در بعضــی از نقــاط کشــور آثــاری از 
ایــن منابــع پیــدا شــود؛ چنیــن آب هایــی بدلیــل 
ــتند  ــوس هس ــق محب ــای عمی ــه در الیه ه اینک
ــس  ــد، پ ــه آب ندارن ــه چرخ ــی ب ــچ ارتباط و هی
از مدتــی ذخایــر آنهــا بــه اتمــام رســیده و تمــام 
هــدر  بــه  شــده  انجــام  ســرمایه گذاری های 
خواهــد رفــت. در صــورت وقوع چنیــن موضوعی، 
ــه  ــد، بلک ــد ش ــل نخواه ــکلی ح ــا مش ــه تنه ن
ــد  ــاد خواهن ــدی ایج ــکات جدی ــان مش خودش
کــرد. اگــر هــم فــرض شــود کــه ایــن مخــازن 
در نقاطــی دیگــر از آب هــای تجدیدپذیــر تغذیــه 
می شــوند و پایــدار هســتند، در ایــن صــورت 
تنهــا صــورت مســئله را عــوض کرده ایــم و 
منابــع آبــی کــه هــم اکنــون مــورد اســتفاده قــرار 
ــری از  ــیار پرهزینه ت ــکل بس ــه ش ــد را ب می گیرن
اعمــاق زمیــن برداشــت خواهیــم کــرد. واقعیــت 
ایــن اســت کــه میــزان آب تولیــد شــده از ایــن 
طریــق در خوشــبینانه ترین حالــت در مقابــل آب 
مصرفــی کشــور آن چنــان ناچیــز اســت کــه هیــچ 
گرهــی را نخواهــد گشــود. در نظــر داشته باشــید 
کــه مطابــق بعضــی از آمارهــای موجــود، میــزان 

ــی 80  ــن70 ال ــور بی ــطح کش ــرف آب در س مص
میلیــارد متــر مکعــب در طــول هــر ســال اســت. 
ــواهدی  ــه ش ــا چ ــور و ب ــای کش ــال در کج ح
ــه در  ــرد ک ــدا ک ــی پی ــع آب ژرف ــوان مناب می ت
مقابــل مقــدار مذکــور قابــل جایگزینــی باشــند؟ 
ــن  ــان ای ــد از طراح ــه بای ــؤالی اســت ک ــن س ای
ــًا  ــه واقع ــر اینک ــوع مهم ت ــید. موض ــده پرس ای
ــود  ــه وج ــن زمین ــی در ای ــه جهان ــدام تجرب ک
دارد کــه بتــوان بــه اتــکای آن بــه ســمت 
ــی از  ــرار بعض ــت. اص ــی رف ــن راه حل های چنی
ــدازی طــرح اســتفاده از آب هــای  هــواداران راه ان
ــرزا آقاســی  ــوم می ــاد مرح ــه ی ژرف، انســان را ب
ــرای  ــن کار ب ــر ای ــت اگ ــه می گف ــدازد ک می ان
مملکــت آبــی نمی شــود، امــا بــرای بعضــی نــان 

آب ژرف، آب هایی هستند 
که در الیه های عمیق محبوس 
گردیده و هیچ ارتباطی هم به 
سفره های آب زیرزمینی که از 
طریق بارندگی و به اصطالح 

آبهای تجدید پذیر ایجاد 
می گردند، ندارند. 

مهم ترین مشکل ما در حال 
حاضر به چگونگی مصرف 

منابع آب بر می گردد و ارتباط 
چندانی به تولید آب ندارد.
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ــت! ــد داش ــی خواه خوب
ــت  ــای کارس ــتفاده از آب ه ــر، اس ــوع دیگ موض
ــرن  ــم ق ــش از نی ــابقه بی ــود س ــا وج ــت. ب اس
ــی  ــان گروه ــور، ناگه ــع آب کش ــات مناب مطالع
کــه  می دارنــد  اظهــار  و  کــرده  شــق القمر 
در کارســت ها  منابــع آب جدیــدی  می تــوان 
ــات آن  ــرای مطالع ــی ب ــی متول ــرد و حت ــدا ک پی
ــک  ــه تفکی ــال آنک ــد. ح ــاب کرده ان ــز انتخ نی
ــه  ــای جداگان ــه بخش ه ــی ب ــع آب زیرزمین مناب
کــه ارتباطــی بــه هــم نداشــته باشــند، از جملــه 
ــًا  ــری کام ــا، ام ــتیک و آبرفت ه ــع کارس مناب
ــه  ــًا ب ــت و مطمئن ــی اس ــی و غیرمنطق غیرعلم
هــر میــزان کــه از آب کارســت ها برداریــم 
ــم  ــا ک ــت آبرفت ه ــزان از ظرفی ــان می ــه هم ب

کرده ایــم. 
مــا در طــول چنــد دهــه گذشــته تــا آنجــا 
نابــودی  بــه  را  آبرفت هــا  توانســته ایم  کــه 
ایــن  کــه  اســت  مانــده  کــم  کشــانده ایم؛ 
ــه  ــفره ها از ناحی ــن س ــه ای ــه ای ک ــدار تغذی مق
ــع  ــمه قط ــز از سرچش ــوند را نی ــت ها می ش کارس
ــم. ــاص را بزنی ــر خ ــاح تی ــه اصط ــم و ب کنی

ــزان راه را کًا  ــی از عزی ــد بعض ــر می رس ــه نظ ب
عوضــی گرفتــه و بــه کژراهــه می رونــد. بحــران 
آب در کشــور مــا بــا ایــن روش هــا حل نمی شــود، 
زیــرا مهم تریــن مشــکل مــا در حــال حاضــر بــه 
ــردد و  ــر می گ ــع آب ب ــرف مناب ــی مص چگونگ
ــا  ــدارد. آماره ــد آب ن ــه تولی ــی ب ــاط چندان ارتب
ــی چــون  ــه در کشــور کــم آب نشــان می دهــد ک
ایــران بیــش از 2.5 برابــر متوســط جهانــی بــرای 
برداشــت محصــوالت کشــاورزی آب مصــرف 
ــران  ــاط ای ــیاری از نق ــا در بس ــردد و ی ــی گ م
میــزان مصــرف آب شــرب حتــی از بعضــی 

ــتر اســت.  ــم بیش ــی ه کشــورهای اروپای
نحــوه  در  آیــا  دارد؟  عیــب  کار  کجــای 
وجــود  اشــکالی  آب  منابــع  بــر  حکمرانــی 

ــدگان  ــارکت مصرف کنن ــدم مش ــا ع ــدارد؟ آی ن
تصمیم ســازی ها  و  تصمیم گیری هــا  در 
ــا  ــت؟ آی ــزوده اس ــران نیف ــن بح ــه ای ــر دامن ب
ــه از  ــه ک ــر آنچ ــل 10 براب ــت حداق ــه دول اینک
مصرف کننــدگان آب شــرب می گیــرد هزینــه 
اختیــار  در  مجانــی  تقریبــًا  را  آب  و  می کنــد 
ــت؟  ــول اس ــری معق ــد ام ــرار می ده ــان ق ایش
ــم  ــم آورده ای ــرایط را فراه ــام ش ــه تم ــا اینک آی
از  بهره بــرداری  و  اســتخراج  هزینــه  تــا 
ــاورزی  ــرای مصــارف کش ــی ب ــای زیرزمین آب ه
ــش  ــن بخ ــای ای ــر هزینه ه ــا دیگ ــه ب در مقایس
ــران  ــل بح ــه ح ــی ب ــد کمک ــز باش ــی ناچی خیل
مــی نمایــد؟ آیــا دادن یارانــه بــه ســوخت و بــرق 
ــاد  ــن ابع ــا ای ــم ب ــاورزی و آن ه ــش کش در بخ
وســیع زمینــه بــه هــدر دادن منابــع آب را فراهــم 
محدودیت هــای  ایجــاد  آیــا  نیاورده اســت؟ 
ــت  ــع آب در جه ــکان مناب ــرای مال ــون ب گوناگ
تشــکیل بازارهــای واقعــی آب زمینــه بــی ارزش 
ــًا  ــا اساس ــت؟ آی ــم نکرده اس ــدن آب را فراه ش
کنتــرل و نظــارت بــر میــزان برداشــت آب بــدون 
ــق  ــًا از طری ــدگان و صرف ــارکت مصرف کنن مش

ــت؟ ــر اس ــکان پذی ــت ام دول
در نظــر بگیریــد اگــر مــا بــا ایجــاد راهکارهــای 
ــرف  ــد در مص ــی 10 درص ــم حت ــی بتوانی منطق
منابــع آب صرفه جویــی کنیــم در هــر ســال 
منابــع  از  مترمکعــب  میلیــارد   8 تــا   7 بیــن 
ــال  ــم. ح ــتفاده کرده ای ــر اس ــمند آب کمت ارزش
در بهتریــن شــرایط بــه چــه میــزان امــکان 
برداشــت از آب هــای ژرف وجــود دارد؟ تــازه اگــر 

ــد! ــی باش آب
ــرایط را  ــه ش ــرف هم ــک ط ــا از ی ــع، م در واق
بی ارزش تریــن  بــه  آب  تــا  فراهــم کرده ایــم 
شــکل ممکــن در اختیــار مصرف کننــده قرارگیــرد 

و از طــرف دیگــر داد و فریــاد بــر می آوریــم کــه 
توصیه هــای  بــا  می خواهیــم  و  نیســت  آب 
ــم.  ــی وادار کنی ــه صرفه جوی ــردم را ب ــی م اخاق
ــم،  ــب می دهی ــود را فری ــع خ ــکار در واق ــا این ب
ــوم  ــی مفه ــا زمان ــا و تنه ــی تنه ــرا صرفه جوی زی
پیــدا می کنــد کــه هزینــه یــک کاال و خدمــات در 
ــه  ــردم  نقــش داشته باشــد؛ وگرن ســبد زندگــی م
اگــر طــا را هــم گونــی گونــی در معــرض خریــد 
ــر  ــاز براب ــا پی ــرا ب ــی، ارزش آن ــرار ده ــان ق ایش

ــرده ای! ک
ــگاه  ــر ن ــت، تغیی ــی اس ــی اساس ــه خیل ــه ک آنچ
بعضــی از دســت اندرکاران و متولیــان آب اســت و 
آن اینکــه بــه جــای تــاش بــرای یافتــن منابــع 
ــرف در  ــوی مص ــاح الگ ــمت اص ــه س ــد ب جدی

ــد. ــف برون ــای مختل بخش ه
امــا در پایــان، ذکــر یــک قصــه قدیمــی خالــی از 
لطــف نیســت. »گوینــد فــردی درازگوشــی داشــت 
کــه هــم او را دوســت می داشــت و هــم از او کار 
بســیار می کشــید. از قضــا، روزی پــای درازگــوش 
در حالــی کــه صاحبــش بــار ســنگینی بــر پشــت 
ــت.  ــاد و  شکس ــه ای افت ــود در چال ــته ب او گذاش
صاحــب درازگــوش کــه در معالجــه پــای حیــوان 
درمانــده شــده بــود بــه طــور مرتــب ســر 
ــا انــواع روغن هــا چــرب می کــرد،  درازگــوش را ب
بــه امیــد آنکــه پایــش بهبــود یابــد. غافــل از آنکه 
بــا مالیــدن روغــن بــه ســر حیــوان پــای حیــوان 
ــا رفتارهــای بعضــی از  بهبــود نخواهــد یافــت. آی
مــا در حــل بحــران آب کشــور، مشــابه رفتارهــای 

صاحــب درازگــوش نیســت؟!

اصرار بعضی از هواداران 
راه اندازی طرح استفاده از 

آب های ژرف، انسان را به یاد 
مرحوم میرزا آقاسی می اندازد که 
می گفت اگر این کار برای مملکت 
آبی نمی شود، اما برای بعضی نان 

خوبی خواهد داشت!

آمارها نشان می دهد 
که در کشور کم آبی چون 

ایران بیش از 2.5 برابر متوسط 
جهانی برای برداشت محصوالت 
کشاورزی آب مصرف می گردد. 

ما از یک طرف همه شرایط 

را فراهم کرده ایم تا آب به 

بی ارزش ترین شکل ممکن در 

اختیار مصرف کننده قرارگیرد و از 

طرف دیگر داد و فریاد بر می آوریم 

که آب نیست و می خواهیم با 

توصیه های اخالقی مردم را به 

صرفه جویی وادار کنیم. 












