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انجمن و ترویج دانش کاربردی و اطالع رسانی در زمینه تولید و تجارت پسته 

جایگاه باغات سازگاری و مادری ؛ افزایش  راندمان در تولید پسته 
تقویم باغی پسته در تابستان

گرمازدگي درختان پسته، آثار آن و راهكارهاي کاهش تنش

تولید و تجارت جهانی پسته زیر ذره بین ؛ پاسخ  به شرکت کنندگان در وبینار شورای جهانی خشکبار
بازاریابی پسته آمریكا در هند

فعالیت برای ارتقاء استانداردهای کدکس  ؛ انجمن در جلسه مجازی ائتالف ارتقاء کدکس
گزارش فروش پسته آمریكا به نقل از پرایمكس 

چگونگی کاهش تقاضای آب؟  )قسمت دوم( ؛ خالصه سیاستی برای مدیریت منابع آب کشور



انجمن
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یکی از سیاست های انجمن پسته ایران

 ترویج دانش کاربردی و اطالع رسانی دقیق و شفاف در زمینه تولید و تجارت پسته است.

 با توجه به ضریب نفوذ و رونق باالی شبکه های اجتماعی و همچنین اثربخشی کلیپ های آموزشی،

 انجمن پسته ایران عالوه بر تولید نشریه، اقدام به تولید محتوای صوتی و تصویری در این زمینه نموده است.

رویکرد انجمن در ابتدا تولید محتوا در مورد فعالیت های پایه ای و کاربردی به شکلی بسیار ساده می باشد.
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ــدن در عرصــۀ  ــرای مان ــه ب ــم ک اگــر بپذیری
ــی پســته راهــی جــز افزایــش  ــت جهان رقاب
ــی  ــه ط ــم ک ــر بدانی ــم و اگ ــرد نداری عملک
ــد پســته کشــور در واحــد  ــر، تولی دهــۀ اخی
ــر  ــت و اگ ــش یافته اس ــدت کاه ــطح به ش س
ــل و  ــف عل ــال کش ــه به دنب ــد ک ــی باش کس
ــزول  ــی و ن ــب ماندگ ــن عق ــه های ای ریش
ــم  ــه او بگویی ــم ب ــد، می توانی ــان باش راندم
کــه تــا بــه امــروز غنــای خــاک، وفــور آب، 
ســازگاری اقلیــم و نداشــتن رقیــب بیشــترین 
ــد  ــا در تولی ــبی م ــت نس ــهم را در موفقی س
ــه  ــت و آنچ ــته اس ــته داش ــادرات پس و ص
کمتریــن ســهم را دارد برنامه ریــزی، درایــت 
و دوراندیشــی ماســت. گــواه ایــن ادعــا 
ــر،  ــاک فقی ــه خ ــون ک ــه اکن ــس ک ــن ب همی

ــا از  ــم نامســاعد شــده و رقب ــم و اقلی آب ک
راه رســیده اند، کاســه چــه کنــم روی دســت 
متولیــان، باغــداران و بازرگانــان مانده اســت.

اما، چه باید می کردیم و نکردیم؟
  طــی دهه هــای گذشــته بــا از دســت 

رفتــن هــزاران هکتــار از باغــات اســتان 
ــع آب  ــدید مناب ــش ش ــل کاه ــان به دلی کرم
بایســتی توســعه اصولــی باغــات را در دیگــر 
ــم  ــت می کردی ــتعد را مدیری ــتان های مس اس

ــم. و نکردی
ــا  ــور ب ــر کش ــتان های دیگ ــتی در اس    بایس
ــتعد را  ــق مس ــازگاری مناط ــاغ س احــداث ب

ــم. ــم و نکردی ــدا می کردی پی
ــادری در  ــات م ــداث باغ ــا اح ــتی ب    بایس
ــداران  ــتیابی باغ ــکان دس ــتعد ام ــق مس مناط

ــوب  ــل و مرغ ــدک اصی ــه پیون ــد را ب جدی
جهــت دســتیابی بــه بــاغ یک دســت فراهــم 

می کردیــم و نکردیــم.
ــران  ــن پســته ای ــک عضــو انجم ــوان ی به عن
ــه  ــه ب ــوع در ماهنام ــن موض ــا دارم ای تقاض
ــن  ــم ای ــا اول بدانی ــود ت ــته ش ــث گذاش بح
ــش از  ــت بی ــت و غفل ــه کیس ــم، وظیف مه
ــد  ــواری را می توان ــات ناگ ــه تبع ــش چ پی

داشته باشــد.

افزایش  راندمان در تولید پسته

جایگاه باغات سازگاری و مادری
محمدباقر شیخ االسالمی
باغدار منطقه سروستان استان فارس
عضو هیئت امنا انجمن پسته ایران



باغبانی

مدیریت تغذیه 
 در مرحلــه مغــز رفتــن، اکثر مواد فتوســنتزی 
خوشــه  وارد  وکربوهیــدرات(  )قندهــا 
ــواد  ــه م ــه عرض ــن مرحل ــوند، در ای می ش
ــد.  ــه ســمت ریشــه کاهــش می یاب ــی ب غذای
کاهــش و قطــع عرضــه عناصــر غذایــی بــه 
ــداد  ــدن تع ــال ش ــر فع ــب غی ــه موج ریش
زیــادی از ریشــه های فعــال کــه ســطوح 
جذبــی را تشــکیل می دهنــد می شــود. در 
مرحلــه مغــز رفتــن، عناصــر غذایــی پویــا از 
ــه ها  ــمت خوش ــه س ــا ب ــا و جوانه ه برگ ه
ــد  ــاز فیزیولوژیکــی را دارن ــه بیشــترین نی ک
ســرازیر می شــوند. بــه نظــر می رســد از 
بیــن عناصــر غذایــی، پتاســیم و ازت بیش تــر 
از بقیــه عناصــر تخلیــه شــوند، دلیــل ایــن امر 
ظاهــر شــدن عالئــم کمبــود ازت و پتاســیم 
ــای مجــاور خوشــه اســت. یکــی  در برگ ه
ــا در ســال آور  ــل ریــزش جوانه ه از عوام
ــه جوانه هــا اســت. در  ــد تخلی ــار( فرآین )پرب
ماه هــای تیــر و مــرداد کــه ریشــه ها حداقــل 
ــم  ــد، در شــرایط شــور و ک ــت را دارن فعالی
ــرر و  ــب ض ــه موج ــای ازت آب، دادن کوده
زیــان بــه محصــول و درخــت می شــود. 
بنابرایــن، قبــل از مغــز رفتــن تــا اوایــل ایــن 
ــی  ــه و محلول پاش ــای ازت دوره، دادن کوده
ــیم و ...(  ــرات پتاس ــه ) نیت ــای پتاس کوده
ــر عملکــرد دارد. در انتهــای  ــی ب ــر مثبت تأثی

ــل  ــًا کام ــا تقریب ــه دانه ه دوره )شــهریور( ک
ــوند،  ــال می ش ــاره فع ــه ها دوب ــده و ریش ش
ازتــه  کودهــای  دادن  مــاه  شــهریور  در 
 UAN یــا  آمونیــوم  نیتــرات  خصوصــًا 
)نیتــرات اوره( بــه صــورت ســرک توصیــه 
تأثیــر  ازت،  قســط  ایــن  دادن  می شــود. 
ــرما  ــه س ــا ب ــت جوانه ه ــر مقاوم ــی ب مهم
و زنــده مانــدن آنهــا، حفــظ تعــدادی از 
ریــزش  از  جلوگیــری  و  گل  جوانه هــای 
ــس (  ــش اُن ــا ) کاه ــنگینی دانه ه ــا، س آنه
در محصــول ســال جــاری، یکنواخــت ســبز 
ــال  ــد س ــل رش ــت در اول فص ــدن درخ ش
بعــد و جایگزینــی و ذخیــره مقــداری از ازت 

ــاه دارد. ــده در گی ــه ش تخلی
 مدیریت آبیاری

ــن در  ــز رفت ــروع دوره مغ ــه ش ــه ب ــا توج  ب
بیشــتر ارقــام در تیرمــاه، آبیــاری در ایــن زمان 
از حساســیت خاصــی برخــوردار اســت. 

ــا  ــان ب ــه درخت ــکی ب ــش خش ــال تن اعم
ــی  ــاری طوالن ــای آبی ــاری، دوره ــم آبی ک
ــارت  ــاه، خس ــن م ــاری در ای ــع آبی و قط
ــد  ــراه خواه ــه هم ــری را ب ــران ناپذی جب
ــش  ــش بی ــث افزای ــه باع ــت؛ به طوری ک داش
ــد.  ــن خواهدش ــقط جنی ــی و س ــد پوک از ح

تقویم باغی پسته در تابستان
دبیرخانه انجمن پسته ایران
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میزان عناصر غذایی جذب شده
 از خاک در مرحله پرشدن دانه 

)گرم به ازای هر درخت(

 543پربارنیتروژن

403کم بار

54پربارفسفر

47کم بار

1014پربارپتاسیم

479کم بار
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ــوا  ــرداد ه ــر و م ــه در تی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــش  ــی درخــت افزای ــاز آب ــوده و نی ــر ب گرم ت
بــر  کوتاه تــر  آبــی  دورهــای  می یابــد، 
ــرایط آب و  ــاک و ش ــت خ ــوع باب ــب ن حس
آب  مهم تریــن  می شــود.  توصیــه  هوایــی 
بــرای رســیدن و خنــدان شــدن میــوه آبیــاری 
ــل از  ــاری قب ــن آبی ــا آخری ــاه و ی شــهریور م

برداشــت محصــول می باشــد. 
عملیات باغبانی 

ســعی شــود شــاخه های میــوه دهنــده ای 
ــن  ــک زمی ــا نزدی ــن ی ــا زمی ــاس ب ــه در تم ک
ــن  ــی از زمی ــم چوب ــتفاده از قی ــا اس هســتند ب
فاصلــه پیــدا کننــد تــا امــکان آلودگــی پســته 
بــه حداقــل ممکــن کاهــش یابــد و محصــول 
ســالم و بهداشــتی تولیــد گــردد. بــا توجــه بــه 
افزایــش دمــای هــوا در اواخــر بهــار و اوایــل 
تابســتان ســال جــاری، چنانچــه شــرایط 
موجــود ادامــه یابــد، بــا توجــه بــه افزایــش 
ــی  ــاری در برخ ــال ج ــزان محصــول س می
مناطــق پســته کاری کشــور، احتمــال 
آفتــاب  و  محصــول  پوکــی  افزایــش 
ســوختگی خصوصــًا در ارقــام ممتــاز، 
ــی  ــی و فندق ــد آقای ــی، احم ــه قوچ کل
ــاری  ــود آب آبی ــا کمب ــه ب ــی ک در مناطق
مواجــه بــوده و دور آبیــاری طوالنــی 
ــت.  ــار نیس ــد دور از انتظ ــال می نماین اعم
لــذا، تأمیــن آب مــورد نیــاز درختــان بــه هــر 
ــان در  ــی درخت ــی آب پاش ــن )حت ــو ممک نح
روزهــای گــرم، در ســاعات خشــک روز(، 
حفــظ پوشــش گیاهــی، کاربــرد مالــچ در پــای 
ــس  ــات منعک ــردن ترکیب ــه کار ب ــان، ب درخت
کننــده نــور، کــم کــردن یــا حــذف کودهــای 
ازتــه و اســتفاده از ســایبان تــا حــدود زیــادی 
ــرات تنــش گرمایــی می کاهــد. باغــداران  از اث
ــط  ــه از اواس ــند ک ــته باش ــه داش ــز توج عزی

ــه  ــان نمون ــاه، زم ــط مردادم ــا اواس ــاه ت تیرم
بــرداری از بــرگ می باشــد. 

مدیریت آفات 
در تابســتان، خســارت آفاتــی از جملــه پســیل 
ــی پســته )شــیره خشــک(، پروانه هــای  معمول
پروانه هــای  )رائــو(،  پســته  برگ خــوار 
ســن های  )کــراش(،  پســته  پوســت خوار 
ــود  ــته وج ــی پس ــه معمول ــته و کن ــبز پس س
دارد و بایــد نســبت بــه مبــارزه بــا آنهــا اقــدام 
ــن  ــوه، مهم تری ــتن می ــز بس ــود. دوره مغ نم
ــت  ــادی آف ــارت اقتص ــر خس ــان از نظ زم
ــاه می باشــد. ایــن دوره  ــن گی ــه ای پســیل ب
ــود و  ــروع می ش ــاه ش ــوالً از خردادم ــه معم ک
ــاس ترین  ــه دارد، حس ــرداد ادام ــر م ــا اواخ ت
خســارت  اســت.  پســته  بــرای  زمــان 
ــتن  ــد مغزبس ــر روی رون ــر ب ــورت تأثی به ص
ــزش  ــره ری ــا و باالخ ــزش جوانه ه ــته، ری پس
دوره،  ایــن  در  می کنــد.  بــروز  برگ هــا 
ــر  ــورت تأثی ــد به ص ــت می توان ــارت آف خس
ــا حضــور  ــر روی محصــول ســال جــاری ی ب
موجــب  آفــت  جمعیــت  بــاالی  مــداوم 
خســارت ســه ســال متوالــی محصــول شــود. 
ــه وارد  ــادر ب ــت ق ــن آف ــه آی ــی ک در دوره های
ــته  ــر روی پس ــادی ب ــارت اقتص ــه خس نمون
ــوان  ــرل آن می ت ــرای کنت ــرد ب ــد از گوگ باش
ــه شــرط آنکــه دوز مصرفــی  اســتفاده کــرد؛ ب
ــا  ــردد. ب ــت گ ــه رعای ــوارد مربوط ــایر م و س
ــرد  ــج از کارب ــه تدری ــر ب ــرد اگ ــود گوگ وج
ــته  ــته کاس ــای پس ــره کش در باغ ه ــواد حش م
شــود، ایــن انتظــار مــی رود کــه مجموعــه غنی 
ــت  ــرایط طبیع ــت در ش ــی آف ــمنان طبیع دش
قــوی و کاراتــر گــردد و بــه یــک تعادل نســبی 
در جمعیــت ایــن آفــت دســت یابیــم. عملیات 
باغبانــی و همچنیــن آبیــاری و تغذیــه درختــان 
از مولفه هــای مهــم در تعــادل جمعیــت آفــت 

پســیل بــه حســاب می آینــد. معمول تریــن 
ــی پســته، کوچــک و  خســارت پســیل معمول
ــش  ــته )افزای ــز پس ــا و مغ ــدن دانه ه ــز مان ری
اُنــس(، افزایــش پوکــی دانه هــا و خنــدان 
نشــدن دانه هــا می شــود و ایــن خســارتی 
ــوارد  ــب م ــه به طــور معمــول در اغل اســت ک

مشــاهده می شــود.
خســارت ایجــاد شــده توســط ســن های ســبز 
در مرحلــه ســخت شــدن پوســته اســتخوان و 
ــوه به صــورت لکه هــای نکــروز،  مغزبنــدی می
فــرو رفتــه و قهــوه ای رنــگ روی مغــز میــوه 
مشــاهده می شــود. مغــز میوه هــای مــورد 
تغذیــه، تلــخ و بدمــزه شــده و کیفیــت و 
ــه  ــا ب ــی آنه ــول صادرات ــندی محص بازارپس

ــد.    ــش می یاب ــدت کاه ش
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گرمازدگي و آفتاب سوختگي 
 50 فقــط  موجــود  اطالعــات  اســاس  بــر 
ــل  ــوج قاب ــول م ــید در ط ــور خورش درصــد ن
ــد  ــًا 50 درص ــوده و تقریب ــان ب ــتفاده گیاه اس
ــري  ــه اث ــوده ک ــز ب ــادون قرم ــور م ــه، ن بقی
ــته و  ــان نداش ــو گیاه ــد و نم ــش رش در افزای
ــان و در  ــاي گیاه ــش دم ــرف افزای ــًا ص عمدت
ــًا افزایــش نیــاز  نتیجــه افزایــش تعــرق و نهایت
ــن،  ــد شــد. همچنی ــي و مصــرف آب خواه آب
ــر مراحــل رشــد  ــاد ب ــاي زی ــي دم ــرات منف اث
رویشــي، زایشــي و رشــد و نمــو میــوة گیاهــان 
ــه ذکــر اســت،  ــات رسیده اســت. الزم ب ــه اثب ب
میــزان تابــش نــور بــه ســمت جنــوب و 
جنــوب غربــي تــاج بیشــتر بــوده کــه عمومــًا 
شــدت بــروز عالئــم خســارت ناشــي از تنــش 
گرمــا در ایــن نواحــي از تــاج درخــت بیشــتر 
ــش  ــد تن ــي همانن ــش گرمای ــود. تن ــد ب خواه
مي توانــد  شــوري،  و  خشــکي  یخبنــدان، 
پســته  باغ هــاي  احــداث  و  گســترش  در 
محدودیت هایــي ایجــاد نمایــد. بــه دلیــل جــذب 
بیشــتر نــور خورشــید توســط بــرگ، عمومــًا در 
ــاي  ــاي برگ ه ــا، دم ــش گرم ــوع تن ــان وق زم
قســمت بیرونــي تــاج نســبت بــه محیط اطــراف، 
افزایــش مي یابــد. لــذا در درختــان تحــت تنــش، 
ــاري  ــرایط آبی ــي در ش ــا )حت ــش دم ــن افزای ای
ــوژي،  ــاي فیزیول ــه واکنش ه ــر ب ــوب( منج مطل
همچــون بســته شــدن روزنــه و نقصــان در 
ــته  ــر بس ــالوه ب ــردد. ع ــنتز مي گ ــرد فتوس عملک
شــدن روزنه،کاهــش واکنــش کربوکسیالســیون و 
تخریــب کلروفیــل نیــز مــي تواننــد بــر کاهــش 

ــند. ــر باش ــنتز موث فتوس
خسارت هاي گرمازدگي

ــت  ــراه رطوب ــه هم ــا ب ــي دم ــش ناگهان افزای
ــاي  ــراي میوه ه ــد ب ــوا مي توان ــن ه نســبي پایی
ــاس در  ــن اس ــر ای ــد.  ب ــاک باش ــته خطرن پس

فصــل بهــار گرمــاي باالتــر از 40 درجــه 
رطوبــت  کاهــش  همــراه  بــه  ســانتي گراد 
ــار  ــد( در کن ــر از 20 درص ــوا )کمت ــبي ه نس
ــد ریــزش بــرگ و میــوه را  ــاد، مي توان وزش ب
ــور خورشــید  ــد. شــدت تابــش ن تســریع نمای
و افزایــش دمــا بیشــتر از حــد تحمــل گیــاه در 
زمــان رشــد ســریع مغــز ســبب ایجــاد عارضــه 
مي گــردد.  میــوه  روي  ســوختگي  آفتــاب 
عالئــم ظاهــری تنــش گرمــا در پســته بــا توجه 
ــد. از  ــاوت مي باش ــدام متف ــن ان ــوع و س ــه ن ب
جملــه عالئــم ظاهــري تنــش گرمــا در مرحلــه 
ــزش گل و  ــدید ری ــه تش ــوان ب ــي مي ت گلده
ــاره  ــول اش ــرد محص ــش عملک ــه کاه در نتیج
داشــت. دوره رشــد میــوه نیــز از مراحــل 
ــش  ــه افزای ــوده ک ــا ب ــش گرم ــه تن حســاس ب
ناگهانــي دمــا مي توانــد ســوختگي و زرد شــدن 
بــرگ را در ارقــام حســاس بــه تنــش گرمایــي 
ــدن  ــدن و زرد ش ــه اي ش ــد. لول ــدید نمای تش
ــوخته روي  ــوه اي س ــاط قه ــور نق ــرگ و ظه ب
بــرگ را مي تــوان از اثــرات دیگــر گرمازدگــي 
بــه حســاب آورد. جنیــن اکثــر میوه هایــي کــه 
ــقط  ــوند، س ــوختگي مي ش ــاب س ــار آفت دچ
پــوک  به صــورت  میوه هــا  ایــن  و  شــده 
و نیمــه مغــز در زمــان برداشــت مشــاهده 
ــد. ســلول هاي بافــت پوســت ســبز و  مي گردن
گاهــًا پوســت اســتخواني میــوه و از بیــن رفتــه 
ــش  ــوه کــه در معــرض تاب و در قســمتي از می
ــت،  ــه اس ــرار گرفت ــید ق ــور خورش ــدید ن ش
حالــت نکــروزه و ســیاه رنــگ دیــده مي شــود.  
ــروز  ــال ب ــا، احتم ــش گرم ــار تن ــًا در کن عموم
ــه  ــد. ب ــل مي باش ــز محتم ــکي نی ــش خش تن
همیــن دلیــل، در شــرایط باغــي )میدانــي( 
تفکیــک اثــرات تنــش گرمــا و خشــکي از 
ــته در  ــان پس ــت. درخت ــکل اس ــر، مش یکدیگ
مواجهــه بــا تنــش گرمــا، دچــار کمبــود آب و 

ــوند. ــکي مي ش ــش خش تن
ــي و  ــش گرمازدگ ــش تن ــاي کاه راهکاره

ــوختگي ــاب س آفت
ــان: آبیــاري  ــه درخت ــاري منظــم و بهین   آبی

منظــم بــر اســاس نیــاز آبــي درخــت مي توانــد 
تــا حــدود زیــادي اثــرات تنــش گرمازدگــي را 

کاهــش دهــد.
  انتخــاب رقــم مناســب: در زمــان انتخــاب 

ــه  ــت ب ــر اس ــاغ بهت ــداث ب ــراي اح ــم ب رق
حساســیت ارقــام بــه تنــش گرمــا )بــا توجــه به 
شــرایط منطقــه(، توجــه شــود. در بیــن ارقــام 
ــش  ــه تن ــبت ب ــم نس ــن رق ــاري، مقاوم تری تج
ــام،  ــري و حســاس ترین ارق ــم اکب ــي رق گرمای

ــند. ــاز مي باش ــي و ممت ــه قوچ کل
ــه  ــردن فاصل ــم ک ــم )ک ــت متراک    کش

ــم  ــش متراک ــرایط پوش ــن ش ــت(: در ای کش
ــدازي  ــایه ان ــطح س ــد س ــده مي توان ــاد ش ایج
را افزایــش داده کــه از ایــن طریــق اثــرات 
منفــي تنــش گرمــا و آفتــاب ســوختگي کاهــش 

مي یابــد. 
  اســتفاده از سیســتم هاي آبیــاري مناســب: 

ــتم  ــر سیس ــا تغیی ــاغ و ی ــداث ب ــان اح در زم
آبیــاري و فراهــم نمــودن شــرایط مناســب 
ــرق  ــش تع ــا افزای ــان ب ــاک، گیاه ــي خ رطوبت
خنــک مي شــوند، هرچــه میــزان آب قابــل 
دســترس گیاهــان بیشــتر باشــد خســارات 

ــر اســت. گرمازدگــي کمت
ــش:  ــوع تن ــل از وق ــادل قب ــه متع   تغذی

ــت  ــت، وضعی ــن درخ ــن س ــر گرفت ــا در نظ ب
ــرایط  ــت ش ــد آن تح ــوژي رش ــي، فنول بارده
ــه  ــرگ، ب ــز خــاک و ب ــه، آنالی ــم منطق ُخرداقلی
برنامه ریــزي مناســب تغذیــه اقــدام گــردد، 
تــا بــا افزایــش ســــالمت و قــدرت درخــت، 
ــود  ــي، بهب ــش گرمای ــر تن ــداري آن در براب پای
ــه  ــن زمین ــت، در ای ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب یاب
ــیم و  ــل کلس ــري مث ــه عناص ــه تغذی ــه ب توج
ــن  ــازگاري و همچنی ــد در س ــیم مي توان پتاس
ــا  ــان تحــت تنــش گرم ــر درخت خســارت کمت

ــد. ــر باش موث
  بــه کارگیــري ترکیبــات ضــد تعــرق و بــه 
ــور: اســتفاده  ــده ن ــواد منعکــس کنن ــژه م وی

گرمازدگي درختان پسته، آثار آن و راهکارهاي کاهش تنش
علي تاج آبادي پور
عضو هیئت علمي پژوهشكده پسته

حمیده سلماني 
کارشناس پژوهشكده پسته
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از ایــن ترکیبــات بــه منظــور کاهــش اثــر نــور 
ــور  ــذب ن ــورد و ج ــري از برخ ــید و جلوگی خورش
ــت مي باشــد.  ــز اهمی ــا حائ خورشــید توســط برگ ه
مطالعــات نشــان داده اســت کــه کاربــرد کائولیــن بــه 
ــتفاده  ــورد اس ــي م ــات طبیع ــي از ترکیب ــوان یک عن
ــه  ــر منفــي تنــش گرمایــي و آبــي ب ــراي کاهــش اث ب
ــور خورشــید و کاهــش  واســطۀ قابلیــت انعــکاس ن
دمــاي بــرگ و میــوه در برخــي از محصــوالت باغــي 
موجــب بهبــود قابلیــت میــوه دهــي و افزایــش کیفیت 
میــوه شــده اســت. قطــر ذرات کائولیــن کمتــر از دو 
میکرومتــر بــوده و مي توانــد پوشــش یکنواختــي بــر 
ــد. پوشــش ایجــاد  ــا ایجــاد نمای روي ســطح برگ ه
ــادل  ــوده، در تب ــذدار ب ــاده منف ــن م ــط ای ــده توس ش
ــعه  ــي آورد، اش ــود نم ــه وج ــي ب ــرگ اختالل گازي ب
ــا  ــا ت ــور داده، ام ــود عب ــنتزي را از خ ــال فتوس فع
ــز و  ــادون قرم ــور اشــعه هاي م ــع از عب حــدودي مان

ــود.  ــش مي ش ــاوراء بنف م
ــوع  ــرایط وق ــایبان در ش ــتفاده از س   اس

ــد از  ــرد ســایبان مي توان ــي: کارب ــش گرمای تن
ــش ازحــد  ــرم شــدن بی ــت از گ ــق ممانع طری
ــر  ــا، ب ــنتزي آنه ــوان فتوس ــظ ت ــا و حف برگ ه
حفــظ ســالمت درختــان موثــر باشــد. ســایبان 
ــت  ــش رطوب ــایه و افزای ــاد س ــل ایج ــه دلی ب
نســبي در زیــر پوشــش باعــث کاهــش تنــش 

ــود. ــوختگي مي ش ــاب س ــا و آفت گرم
   آبیــاري بــا دور کوتــاه در زمــان وقــوع 

ــم  ــاري منظ ــر آبی ــالوه ب ــن کار ع ــش: ای تن
توصیــه مــي شــود و در زمــان افزایــش دمــاي 
ــرب  ــرات مخ ــدي اث ــا ح ــد ت ــط مي توان محی

ــد. ــش را کاهــش ده ــن تن ای
  مالــچ: کاربــرد مالــچ در پــاي درخــت مي توانــد بــا 

ممانعــت از برخــورد مســتقیم نــور خورشــید بــه بســتر 

ــرارت  ــه ح ــش درج ــت، کاه ــراف درخ ــي اط خاک
ــر  ــت )زی ــتر کش ــبي بس ــت نس ــظ رطوب ــاک و حف خ

ــه همــراه داشــته باشــد. ــچ( را ب پوشــش مال
ــي  ــش آگاه ــتم هاي پی ــدي از سیس    بهره من

ــي  ــش آگاه ــات پی ــتن اطالع ــي: داش هواشناس
هواشناســي بــه باغــدار کمــک می کنــد کــه 
ــا  ــه ب ــراي مقابل ــود، ب ــات موج ــا امکان ــد ب بتوان

ــد. ــي نمای ــاره اندیش ــور چ ــش مذک چال
ــي:  ــاري باران ــتم هاي آبی ــتفاده از سیس   اس

بــراي خنــک کــردن درختــان و یــا آب پاشــي 
روي درختــان جهــت خنــک کــردن گیــاه، 
ــي از  ــن بخش ــبي و تأمی ــت نس ــش رطوب افزای
ــق  ــًا در مناط ــان مخصوص ــاز درخت ــورد نی آب م

کــم آب و خاک هــاي شــني مي باشــد.
ــش  ــت کاه ــی جه ــش گیاه ــظ پوش   حف

گرمازدگــی
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ــورای  ــط ش ــه توس ــته ک ــن پس ــار آنالی در وبین
جهانــی خشــکبار )INC( در تاریــخ 14 خــرداد 
ــرکت کنندگان  ــرای ش ــد، ب ــزار ش 1399 برگ
کــه  بــود  فراهــم  فرصــت  ایــن  وبینــار  در 
ســواالت خــود را مطــرح کننــد. بدیهــی اســت 
از آنجــا کــه تنهــا 15 دقیقــه از 60 دقیقــۀ وقــت 
ــه بخــش پرســش و پاســخ اختصــاص  جلســه ب
داشــت، فرصــت نشــد کــه پنــل پســته شــامل: 
مایــک هومــن از آمریــکا، پینــو کالگانــی نایب 
رئیــس شــورای جهانــی خشــکبار، ســرکان 
هونگ کــی  چنــگ  ترکیــه،  از  گرگولــو 
بــه همــۀ  ایــران  از  بهــروز آگاه  از چیــن و 
ــد.  از آنجایــی  ســواالت مخاطبیــن پاســخ دهن
کــه نماینــده انجمــن پســته ایــران مدیریــت 
وبینــار پســته را بــر عهــده داشــت، بــرآن شــدیم 
ــن  ــه ســواالت شــرکت کنندگان در ای کــه هم
ــف  ــورهای مختل ــه از کش ــازی ک ــه مج جلس
ــد و مجــال  ــار بودن ــن وبین شــاهد برگــزاری ای
پاســخگویی بــه آنهــا فراهــم نشــد را از طریــق 
ــم. در  ــری کنی ــی خشــکبار پیگی شــورای جهان
ــار  ــه، بخــش کامــل پرســش و پاســخ وبین ادام

ــردد. ــه می گ ــته ارائ پس
چارلــز نیکولــز از آمریــکا - تأثیــر ویــروس 
کورونــا بــر فــرآوری پســتۀ آمریــکا در حیــن یــا 

ــود؟  ــد ب ــد از برداشــت چــه خواه بع
ــای  ــی از دغدغه ه ــن یک ــن- ای ــک هوم مای
اصلــی مــا اســت. اقدامــات زیــادی بایــد در ایــن 
زمینــه انجــام شــود، از جملــه کنتــرل دمــای بدن 
کارکنــان، توجــه بــه مشــکالت شــایع ســالمتی 
)تــب، ســرفه، تنگــی نفــس(، ضدعفونــی و 
ــذاری  ــول فاصله گ ــت اص ــل، رعای ــت مح نظاف
به کارگیــری روش هــای  غیــره.  و  اجتماعــی 
مطلــوب پــس از برداشــت )GMP( نیــز از 

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــت باالی اهمی
ــا  ــا شــیوع ویــروس کرون ــه گــو یابــس - آی دی
اروپایــی  مصرف کننــدة  رفتــار  در  تغییــری 

ــت؟  ــرده اس ــاد ک ایج
پینــو کالگانــی- در هفته هــای اوِل شــیوع ایــن 
ــد  ــدود 35 درص ــته ح ــرف پس ــروس، مص وی
افزایــش یافــت. امــا بــه تدریــج ثباتــی در حــد 
افزایــش 20 درصــدی نســبت بــه قبــل داشــتیم. 
از مــاه  مــارس تــا کانــون مصــرف در اروپــا و بــه 

طــور خــاص در ایتالیــا بــه حالــت قبــل برگشــته 
اســت )- 5 درصــد(. البتــه مصــرف پســته 
کشــور تــا کشــور در اروپــا فــرق می کنــد. 
به طور کلــی، ســطح آگاهــی مصرف کننــدگان 
ــب  ــه و مرت ــش یافت ــر افزای ــال های اخی در س
ــوال  ــته س ــی پس ــه ارزش غذای ــع ب ــا راج از م
ــت  ــه وضعی ــورت روزان ــه ص ــا ب ــد. م می کنن
رســتوران ها،  می کنیــم.  رصــد  را  مصــرف 
ــاره  ــد دوب ــن دارن ــایر اماک ــاپ ها و س کافی ش
ــته از  ــی مصــرف پس ــن یعن ــوند و ای ــاز می ش ب
ســر گرفتــه می شــود و از بحــران ایــن بیمــاری 

ــد. ــم ش دور خواهی
ــار وزارت  ــش آم ــان- بخ ــن از آلم ــس فرگی ین
ــی  ــدة انتقال ــکا )USDA( مان ــاورزی آمری کش
ــر را  ــی اخی ــال محصول ــان دو س ــه در پای ترکی
22 هــزار و 500 تــن بــرآورد می کنــد، امــا 
شــورای جهانــی خشــکبار )INC( ایــن عــدد را 
175 هــزار تــن اعــالم کــرده اســت. علــت ایــن 

ــت؟   ــمگیر چیس ــاوت چش تف
ســرکان گرگولــو- بــه نظــر مــن آمــار وزارت 
ــار  ــا آم ــکا نادرســت اســت! م ــاورزی آمری کش
آمــار  )کمیتــۀ  ترکیــه  داخلــی  منابــع  از  را 
ــپ(  ــی غازی آنت ــاق بازرگان ــه و ات ــت ترکی دول
می گیریــم و بــه شــورای جهانــی خشــکبار 
ارائــه می دهیــم، بنابرایــن آمــار مــا بســیار 

دقیق تــر از ســایر منابــع اســت.
ــزان  ــکا- شــنیده ایم می ــان از آمری ریچــارد ماتوی
ــر از  ــد باالت ــال جدی ــران در س ــته ای ــد پس تولی
عــددی اســت کــه در INC اعــالم کردیــد. 
آیــا کمبــود آب همچنــان باعــث کاهــش تولیــد 

ــود؟  ــران می ش ــتۀ ای پس
بهــروز آگاه- تولیــد پســته ایــران در ســال 
ــزار  ــا 175 ه ــدود 170 ت ــد ح ــی جدی محصول
تــن بــرآورد می شــود. مــا بیشــتر در مــورد 
مانــدة انتقالــی بــه ســال محصولــی جدیــد شــک 
ــن  ــم. در حــال حاضــر حــدود 90 هــزار ت داری
ــود.  ــرآورد می ش ــران ب ــا در ای ــودی انباره موج
ــده  ــاه آین ــج م ــار، پن ــتیم در چه ــن نیس مطمئ
ــود  ــی می ش ــا پیش بین ــود، ام ــادر ش ــدر ص چق
تــا پایــان ســال محصولــی جــاری )شــهریورماه( 
ــه  ــودی ب ــن موج ــن از ای ــزار ت ــدود 40 ه ح
ــه اول  ــاری ک ــزارش آم ــد. در گ ــروش برس ف

جلســه ارائــه دادم بــه همیــن علــت مانــدة 
انتقالــی بــه ســال بعــد را 50 هــزار تــن +/- 10 

ــردم. ــالم ک ــد اع درص
بی بی ســی  ایــران-  از  مهــدوی  محمودرضــا 
ــده  ــال آین ــه از س ــرده ک ــالم ک ــی اع در گزارش
ــه  ــی مواج ــالی های پی درپ ــا خشکس ــکا ب آمری
ــد  ــی را تأیی ــن پیش بین ــما ای ــد. ش ــد ش خواه
ــر  ــری ب ــه اث ــد چ ــت باش ــر درس ــد؟ اگ می کنی

ــت؟  ــد داش ــکا خواه ــته آمری ــت پس صنع
اذعــان  کــه  همان طــور  هومــن-  مایــک 
ــا مشــکل خشکســالی  داریــد کالیفرنیــا اغلــب ب
ــر  ــن خب ــنیدن ای ــن از ش ــت، بنابرای ــه اس مواج
ــدی  ــا آن را ج ــتیم، ام ــگفت زده نیس ــی ش خیل
می گیریــم. اینکــه ایــن موضــوع چــه اثــری بــر 
صنعــت پســته کالیفرنیــا می گــذارد بــه موضــوع 
ــال  ــر س ــردد. ه ــه آب برمی گ ــا ب ــی م دسترس
ــه  ــا ب ــی م ــی، دسترس ــرایط اقلیم ــه ش ــته ب بس
ــا ســخت می شــود. طبیعــی اســت  آب آســان ی
کــه خشکســالی افزایــش قیمــت آب را بــه 
ــن  ــه قوانی ــور ک ــن، همان ط ــال دارد. بنابرای دنب
باعــث  زیرزمینــی  آب هــای  از  بهره بــرداری 
آینــده خواهــد  در  آب  هزینه هــای  افزایــش 
افزایــش  می توانــد  هــم  خشکســالی  شــد، 
ــته  ــال داش ــه دنب ــطحی را ب ــای س ــت آب ه قیم
باشــد، قبــاًل هــم ایــن اتفــاق افتــاده اســت. مــا 
ــده  ــال آین ــه س ــم ک ــا می کنی ــم و دع امیدواری

بارندگی هــای خوبــی داشــته باشــیم.
امــره از ترکیــه - میــزان موجــودی فعلــی پســته 
ایرانــی و آمریکایــی در بــازار چیــن چقــدر 
اســت؟ ایــن حجــم از موجــودی چقــدر از 
تقاضــای چیــن را پوشــش خواهــد داد؟ در 
ــازار  ــه در ب ــته ترکی ــۀ پس ــکان عرض ــورد ام م

ــد.  ــه دهی ــًا توضی ــم لطف ــن ه چی
ــی- در حــال حاضــر، حــدود  ــگ هونگ ک چن
25 تــا 30 هــزار تــن پســتۀ ایرانــی و آمریکایــی 
فروختــه نشــده در چیــن موجــود اســت. بــرای 
ــه  ــرف س ــودی ظ ــم از موج ــن حج ــال ای انتق
چهــار مــاه آینــده بــه بــازار بایــد تقاضــا ایجــاد 
کنیــم. اگــر خوش شــانس باشــیم و بتوانیــم ایــن 
ــون«  ــن »م ــرای جش ــودی را ب ــم از موج حج
ــود،  ــزار می ش ــن برگ ــز در چی ــط پایی ــه اواس ک
ــول  ــم محص ــت می توانی ــم آن وق ــه کنی عرض
ــرای جشــن ســال  ــکا را ب ــران و آمری ــد ای جدی
ــن  ــه پرمصرف تری ــن 99( ک ــی )بهم ــوی چین ن
ــود،  ــوب می ش ــته محس ــرای پس ــال ب ــل س فص

ــم. عرضــه کنی
حــدود 2 ســال اســت کــه حجــم کمــی از پســتۀ 
ــازار  ــه ب ــپ( ب ــۀ آنت ــًا واریت ــه )مخصوص ترکی

پرسش شرکت کنندگان و پاسخ  پنلیست ها در وبینار شورای جهانی خشکبار

تولید و تجارت جهانی پسته زیر ذره بین
سحر نخعی

مسئول روابط بین الملل انجمن پسته ایران
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ــدگان  ــرف کنن ــت. مص ــه شده اس ــن عرض چی
کم کــم دارنــد بــا پســتۀ ترکیــه آشــنا می شــوند. 
بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه مبــدأ و منشــأ پســته 
دارد، ضــروری  چینــی  مصرف کننــدة  بــرای 
در  بیشــتری  ترویجــی  فعالیت هــای  اســت 
ایــن راســتا در چیــن صــورت بگیــرد. پتانســیل 
ــود  ــن وج ــه در چی ــتۀ ترکی ــتر پس ــۀ بیش عرض

دارد.
راجیــو پابرجــا از هنــد- مصــرف ســاالنۀ پســته 

در داخــل ترکیــه چقــدر اســت؟ 
ــو- مصــرف ســاالنۀ پســته در  ــرکان گرگول س
ــن اســت. ــزار ت ــا 150 ه ــه حــدود 120 ت ترکی

ــرف  ــج مص ــرای تروی ــران- ب ــاد آگاه از ای فره
فعالیت هایــی  اروپــا چــه  پســته در  روغــن 

داد؟  انجــام  می تــوان 
پتانســیل  کلــی،  به طــور  کالگانــی-  پینــو 
ــازار  ــات در ب ــی مغزیج ــِن تمام ــرف روغ مص
اروپــا وجــود دارد. روغــن پســته می توانــد 
ــس  ــرای س ــاده ای ب ــوق الع ــی ف ــادة افزودن م
ــاری  ــرل بیم ــرای کنت ــن ب ســاالد باشــد. همچنی
دیابــت خیلــی می توانــد مفیــد باشــد. اگــر 
ــج شــود و  مصــرف روغــن پســته خــوب تروی
مــردم از مزایــای آن بــرای ســالمتی مطلع شــوند 
ــت  ــرای آن پرداخ ــی ب ــۀ باالی ــد هزین حاضرن
کننــد. مثــاًل در مــورد بســتنی ایتالیایــی می بینیــم 
کــه قیمــت آن حــدود 3-2 یــورو اســت و اگــر 
مغــز پســته داشــته باشــد قیمتــش حــدود 4-5 
ــول  ــد پ ــردم حاضرن ــا م ــد، ام ــورو در می آی ی
ــته ای  ــم پس ــا طع ــتنی ب ــد و بس ــتری بدهن بیش
بــه هــر حــال شــورای جهانــی  بخورنــد. 
ــا  ــه نوآوری ه ــج اینگون ــرای تروی ــکبار ب خش
ــد.  ــت می کن ــالش و فعالی ــی ت ــرف خیل در مص
ــه  ــنی دارد چــون هم ــیار روش ــدة بس ــته آین پس

ــد. ــتش دارن دوس
راجیــو پابرجــا از هنــد- حجم تولید پســته ســال 
بــه ســال در حــال افزایــش اســت، امــا تقاضــا به 
انــدازة تولیــد رشــد نکــرده اســت. بــازار بــه این 
ــران  ــود بح ــا وج ــال ب ــًا امس ــب، مخصوص مطل

کرونــا، چــه واکنشــی نشــان خواهــد داد؟ 
ــم تقاضــای پســته  ــا معتقدی ــن- م ــک هوم مای
و  ارزش غذایــی  بــا  کــه محصولــی ســالم 
پروتئیــن گیاهــی بــاال اســت بــا رشــد روزافزون 

ــد. ــه رو باش روب
ــه در  ــدارم ک ــول ن ــن قب ــی- م ــو کالگان پین
تولیــد  حجــم  از  تقاضــا  عــادی  ســال های 
ــم  ــر حج ــال به خاط ــد. امس ــته باش ــه داش فاصل
ــه  ــت. ب ــی اس ــال خاص ــه س ــد ترکی ــوه تولی انب
زیــادی  بازاریابــی  فعالیت هــای  هــر حــال، 

ــا  ــت و م ــام اس ــال انج ــورا در ح ــرف ش از ط
خوشــحال می شــویم کــه تولیدکننــدگان بــزرگ 
پســته )آمریــکا، ایــران و ترکیــه( بــه مــا در ایــن 
ــی  ــای اصل ــد. بازاه ــک کنن ــه کم ــه فعاالن زمین
پســته شــرق دور و خاورمیانــه هســتند. بدیهــی 
ــت  ــای جــذاب مصــرف را تقوی اســت قیمت ه

ــرد. ــد ک خواه
ــا  راجیــو پابرجــا- ایــران بــه علــت تحریم هــا ب
ــای  ــل محموله ه ــرای حم ــادی ب ــکالت زی مش
شــورای  اســت.  روبــه رو  پســته  صادراتــی 
جهانــی خشــکبار )INC( یــا صنعــت مغزجــات 
ــی  ــه اقدامات ــران چ ــه ای ــک ب ــرای کم ــا ب دنی

ــت؟  ــرده اس ــاذ ک اتخ
تحریم هــای  بــر  عــالوه  آگاه-  بهــروز 
یک جانبــۀ ایــاالت متحــده علیــه ایــران، در 
واقــع برخــی ابتــکار عمل هــا و مقــررات وضــع 
ــر  ــی ب ــر منف ــران، تأثی ــت ای ــط دول ــده توس ش
ــه بســیاری از مقاصــد  ــران ب صــادرات پســته ای
کل صنعــت  کــه  آنجــا  از  اســت.  گذاشــته 
مغزجات/پســته تنهــا بخــش کوچکــی از اقتصــاد 
ایــران را تشــکیل می دهنــد، واقع بینانــه بــه 
ــی خشــکبار  ــه شــورای جهان نظــر نمی رســد ک
یــا صنعــت مغزجــات بــه خــودی خــود بتوانــد 
بــر سیاســت گذاران هــر دو کشــور تأثیــری 

ــذارد. بگ
ــیِن  ــکا- افالتوکس ــاکی از آمری ــرو کاواس تاکاهی
محصــول 2019 چطــور کنتــرل شــد؟ آیــا هیــچ 
روش نوینــی بــرای کنتــرل ایــن معضــل در 

ــود دارد؟  ــد وج ــول جدی محص
ــر  ــتر ب ــه بیش ــز هرچ ــن- تمرک ــک هوم مای
رعایــت بهداشــت بــرای کنتــرل و کاهــش بــروز 

ــت. ــروری اس ــین ض ــم افالتوکس س
راجیــو پابرجــا- پیش بینــی ترکیــه بــرای میــزان 
محصــول پســته 2020 عــدد خیلــی باالیــی 
ــا  ــت؟ آی ــه اس ــدد واقع بینان ــن ع ــا ای ــت. آی اس
ــم  ــی ه ــتۀ آجیل ــدة پس ــال صادرکنن ــه امس ترکی
ــان روال  ــول هم ــق معم ــا مطاب ــود ی ــد ب خواه

ــرد؟  ــد ک ــی خواه ــز را ط ــادرات مغ ص
امســال  ترکیــه  ســرکان گرگولــو- هــر دو. 
مغــز  صــادرات  داشــت.  خواهــد  صــادرات 
ــاواردی. پتانســیل  ــم م ــز پســتۀ رق ــی و مغ معمول
صــادرات پســتۀ برشــته شــدة آجیلــی هــم وجــود 

دارد.
راکــش پــوری از هنــد- کیفیــت محصــول 2020 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــران نس ــا و ای کالیفرنی

ــه اســت؟  چگون
مایــک هومــن- محصــول ســال 2020 که ســال 
ــکا محســوب می شــود  آورِ صنعــت پســته آمری

بــه مراتــب بیشــتر از ســال قبــل اســت.
ــار  ــه در طــول وبین ــور ک ــروز آگاه- همان ط به
ــۀ  ــی اولی ــد پیش بین ــرح داده ش ــل ش ــه تفصی ب
انجمــن پســته ایــران از میــزان محصــول جدیــد 
پســته نســبت بــه ســال 2019 بــا کاهشــی 
ــت در  ــوز زود اس ــت. هن ــه رو اس ــی روب جزئ
ــم. ــر بدهی ــد نظ ــول جدی ــت محص ــورد کیفی م
ــچ  ــا هی ــپانیا - آی ــل از اس ــوس دی میگوئ کارل
و  فــروش  بــرای  پیش بینــی  قابــل  رونــد 
ــز پســته  ــه مغ ــی نســبت ب مصــرف پســتۀ آجیل

می شــود؟  دیــده 
ــته  ــز پس ــرف مغ ــد مص ــن- رون ــک هوم مای
بــا توجــه بــه افزایــش ســطح آگاهــی در 

اســت. افزایــش  بــه  رو  مصرف کننــده  
ــته  ــازار پس ــد ب ــی- 98 درص ــگ هونگ ک چن
در چیــن پســتۀ آجیلــی و 2 درصــد بــازار مغــز 
اســت. در چیــن برنامه هــای تبلیغاتــی آشــپزی و 
شــیرینی پزی پخــش می شــد کــه مصــرف مغــز 
ــا در  ــن برنامه ه ــا ای ــی داد ام ــج م پســته را تروی
5 مــاه اخیــر بــه علــت بحــران ویــروس کرونــا 
تعطیــل شــده اند. اینگونــه فعالیت هــا بــرای 
ترویــج مصــرف مغــز بــه عنــوان مــاده افزودنــی 
ــر  ــال حاض ــت. در ح ــم اس ــی مه ــذا خیل در غ
تبلیغاتــی از طریــق فضــای مجــازی انجــام 
ــه  ــز ب ــم درصــد مصــرف مغ می شــود. امیدواری

ــد. کمــک تبلیغــات رســانه ای افزایــش یاب
ــازار  ــر ب ــال اخی ــی- در 100 س ــو کالگان پین
ــت. از  ــی بوده اس ــتۀ آجیل ــص پس ــی مخت اصل
ــی  ــهم کوچک ــم س ــته ه ــز پس ــال 2000 مغ س
ســال  در  امــروز  گرفته اســت.  را  بــازار  از 
2020 مــن فکــر می کنــم مغــز پســته ســهم 
20 درصــدی از بــازار دارد و رونــد مصــرف آن 

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــه پی ادام
ــح  ــکا توضی ــت آمری ــس- پنلیس ــو یاب ــه گ دی
ــر  ــد-19 تغیی ــرات کووی ــی از تأثی ــه یک داد ک
ــرف  ــت. مص ــوده اس ــده ب ــار مصرف کنن در رفت
پســته در آمریــکا چقــدر افزایــش یافتــه اســت؟ 
ــه  ــبت ب ــته نس ــرف پس ــن- مص ــک هوم مای
دوران پیــش از کورونــا 5 تــا 10 درصــد افزایش 

ــه اســت. یافت
دیویــد نوریــس از آمریــکا- ســهم مصــرف 
ــتۀ  ــد پس ــه از کل تولی ــادرات ترکی ــل و ص داخ
ایــن کشــور چقــدر اســت؟ ســهم مصــرف مغــز 

ــور؟  ــی چط ــته آجیل و پس
ســرکان گرگولــو- درصــد ســهم مصــرف مغــز 
و پســتۀ آجیلــی در داخــل ترکیــه 50-50 اســت. 
ســهم صــادرات مغــز پســته 90 درصــد و پســتۀ 

آجیلــی 10 درصــد اســت.
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عربــی-  متحــده  امــارات  از  دیرانــی  آنیــل 
تقاضــای فعلــی در ایتالیــا بــرای مصــرف انــواع 

ــت؟  ــه اس ــات چگون مغزج
پینــو کالگانــی- بحــران کرونــا در کوتاه مــدت 
مصــرف پســته در ایتالیــا را کاهــش نــداده، 
ــا توجــه  ــا ب ــم داده اســت. ام ــش ه بلکــه افزای
ــر اقتصــاد  ــن بحــران ب ــرات بلندمــدت ای ــه اث ب
ــدرت  ــش ق ــت کاه ــه عل ــم ب ــی می کنی پیش بین
ــی 10 درصــدی در  ــده، اُفت ــردم در آین ــد م خری

مصــرف داشــته باشــیم.
ــازار  ــات ب ــتان - تحقیق ــالن از انگلس اِردِم کوی
ــازی  ــای پریمیوم س ــه مدل ه ــد ک ــان می ده نش
بــه  مشــتری  کــردن  متقاعــد  )روش هــای 
ــا کاالی  ــد ی ــرای برن ــۀ بیشــتر ب پرداخــت هزین
شــدت  بــه  پســاکرونا  دوران  در  خــاص( 
ــوع در  ــن موض ــا ای ــد. آی ــد دی ــیب خواهن آس
ــه در  ــم ک ــته ه ــل پس ــی مث ــورد محصوالت م
برخــی بازارهــا بــا قیمــت باالتــری بــه فــروش 
بــه  توجــه  بــا  می رســد، صــدق می کنــد؟ 
ــا صنعــت پســته فکــری  حجــم انبــوه تولیــد آی

ــت؟  ــرده اس ــوع ک ــن موض ــرای ای ب
ــه  ــکا ب ــته آمری ــت پس ــن-  صنع ــک هوم مای
ــرای ســالمتی  ــای پســته ب ــغ مزای ــج و تبلی تروی

ــد داد. ــه خواه ادام
راجیــو پابرجــا- بحــران کرونــا چــه تأثیــری بــر 
تقاضــای پســته در چیــن و هنگ کنــگ گذاشــته 

؟  ست ا
می شــود  پیش بینــی  هونگ کــی-  چنــگ 
ــته  ــدی داش ــا 30 درص ــی 20 ت ــا کاهش تقاض
باشــد، چــرا کــه واردات پســته در 5 مــاه اخیــر 

ــت. ــته اس ــت داش ــد اف ــل 50 درص حداق
راجیــو پابرجــا- پســته خشــک در پوســت 
ــدارد.  ــی ن ــه معمــوال رنــگ پوســت مطلوب ترکی
ــه  ــت پســته برنام ــود کیفی ــرای بهب ــه ب ــا ترکی آی

ــخصی دارد؟   ــزی مش ری
ــگ  ــودن رن ــره ب ــت تی ــو- عل ــرکان گرگول س
ــت  ــن اس ــه ای ــتۀ ترکی ــتخوانی پس ــت اس پوس
کــه مــا پســته را بعــد از برداشــت جهــت حفــظ 
کیفیــت و مانــدگاری بیشــتر در پوســت تــر 
آن خشــک می کنیــم. اگــر بعــد از برداشــت 
پوســت را جــدا می کردیــم قطعــًا رنــگ پوســت 
ــده  ــم در آین ــد. معتقدی ــره نمی ش ــتخوانی تی اس
ــن  ــه ای ــر ب ــه منج ــته ترکی ــد پس ــش تولی افزای
ــت  ــد از برداش ــه بع ــه بالفاصل ــد ک ــد ش خواه
پوســت تــر پســته جــدا شــود، چــرا کــه 
پســته های خشــک در پوســت شــانس بیشــتری 

ــت. ــد داش ــی خواهن ــای صادرات در بازاره
ــا-کرونا  ــد- در دوران پس ــا از هن ــر مِهت راوندی

کاهــش تقاضــا در بازارهــای جدیــد و بازارهــای 
ــود؟                             ــی می ش ــور پیش بین ــی چط قدیم

آغــاز بحــران کرونــا،  از  مایــک هومــن- 
ــِت رو  ــته ثاب ــرای پس ــده ب ــای مصرف کنن تقاض

بــه افزایــش بوده اســت.
ــه  ــکا و ترکی ــران، آمری ــو پابرجــا- چــرا ای راجی
ــزام  ــد اع ــه هن ــی ب ــته هیئت ــج پس ــرای تروی ب
ــادام  ــورد ب ــه ب ــی ک ــابه اقدام ــد؟ مش نمی کنن

ــت؟  ــرده اس ــا ک کالیفرنی
از  مانــع  اصلــی  عامــل  دو  آگاه-  بهــروز 
ــی،  ــور کل ــه ط ــود. ب ــن کاری می ش ــام چنی انج
متحــده،  ایــاالت  جانبــه  یــک  تحریم هــای 
مشــارکت و همــکاری نهادهــای ایرانــی در 
ــادی  ــای زی ــا چالش ه ــی را ب ــع بین الملل مجام
ــاختار  ــه، س ــر اینک ــت. مهم ت ــه رو کرده اس روب
زنجیــرة تأمیــن )تولیــد، فــرآوری، تجــارت( در 
ایــران در حــال حاضــر تکه تکــه و خــرد اســت 
ــای  ــات نهاده ــاالً اقدام ــوع احتم ــن موض و ای
ــد. در  ــدود می کن ــه مح ــن زمین ــردی را در ای ف
ــود دارد. ــا وج ــابه م ــاختار مش ــم س ــه ه ترکی

مایک هومن- کالیفرنیا بورد پسته ندارد.
ســرکان گرگولــو- ترکیــه تــا بــه امــرور فقــط 
ــودش  ــتۀ خ ــازار پس ــای ب ــته روی نیازه توانس
تمرکــز کنــد. پیش بینــی می شــود در آینــده 
مثــل کاری کــه بــرای فنــدق ترکیــه انجــام شــده 
ــز  ــرای پســته نی اســت فعالیت هــای ترویجــی ب

ــرد. صــورت بگی
اســماعیل بــن یعقــوب از آمریــکا - ظاهــراً 
مانــدة انتقالــی ترکیــه بــه ســال محصولــی 
ــته  ــت پس ــت. صنع ــن اس ــزار ت ــد 75 ه جدی
ترکیــه بــرای مصــرف 150 هــزار تــن پســته در 
داخــل ترکیــه و صــادرات چــه برنامــه ای دارد؟! 
ســال   2018 ســال  گرگولــو-  ســرکان 
پرمحصــول ترکیــه بــود، امــا قیمت  هــا بــه 
حــدی بــاال بــود کــه امــکان صــادرات محصــول 
ــت  ــد وضعی ــول جدی ــتیم. محص 2018 را نداش
ــودن  ــوی ب ــر خواهــد کــرد و ق قیمت هــا را بهت
دالر نســبت بــه لیــر ترکیــه باعــث خواهــد شــد 
صــادرات مــا رشــد کنــد. مصــرف داخــل هــم 

ــت. ــد داش ــش خواه ــًا افزای قطع
جــان اونیــل از انگلســتان- بــا توجــه بــه اینکــه 
زمســتان ها در حــال گرم تــر شــدن هســتند، 
چــه اقداماتــی بــرای کنتــرل کــرم نافــه پرتقــال 
ــام  ــکا انج ــین( در آمری ــد افالتوکس ــت مول )آف

شــده اســت؟ 
ــارت  ــزان خس ــی می ــن- پیش بین ــک هوم مای
آفــات از االن مشــکل اســت، امــا باغــداران 
از  اســتفاده  بهداشــت،  رعایــت  زمینــۀ  در 

ــات  ــی آف ــرل بیولوژیک ــی و کنت ــای فرمون تله ه
تالش هــای مضاعفــی انجــام داده انــد.

فرهــاد آگاه- رونــد بلنــد مــدت تغییــرات قیمتی 
ــد؟ ــی می کنی ــه پیش بین را چگون

مایــک هومــن- تقاضــای پســته کــه محصولــی 
ســالم بــا ارزش غذایــی و پروتئیــن گیاهــی 
ــرو اســت و  ــزون روب ــا رشــد روزاف باالســت ب
ــده  ــت  در آین ــودن قیم ــوی ب ــده ق ــن کنن تضمی

اســت. 
ریچــارد سیســتیر از اســپانیا - در زمینــۀ توســعۀ 
انــواع محصــوالت پســته چــه اقداماتــی در 

ــت؟ ــده اس ــام ش ــکا انج آمری
مایــک هومــن- مغــز پســتۀ طعــم دار )بــه 
ــوده  ــا ب ــوآوری م ــن ن ــل( بزرگ تری ــوان آجی عن

ــت. اس
نویــد محمــدی پــور از مالــزی- بــا توجــه 
ــر  ــی، فک ــی و مال ــی، سیاس ــرایط اقلیم ــه ش ب
می کنیــد ایــران توانایــی رقابــت بــا ســایر 
ســطح  زمینــۀ  در  تولیدکننــده  کشــورهای 
ــته  ــول پس ــرای محص ــی ب ــت و بازاریاب زیرکش
ــده داشــته باشــد؟  ــا 10 ســال آین را ظــرف 5 ت
ــت  ــران نهای ــته ای ــت پس ــروز آگاه- صنع به
تــالش خــود را بــرای افزایــش ســطح زیرکشــت 
ــور  ــد. همان ط ــد می کن ــت در تولی ــته و رقاب پس
ــت  ــم صنع ــح دادی ــم توضی ــار ه ــه در وبین ک
پســته ایــران دارد دچــار تغییراتــی می شــود کــه 
نتیجــۀ آن افزایــش بهــره وری در زنجیــرة تأمیــن 
ــای  ــن )فرآینده ــرة تأمی ــالح زنجی ــت. اص اس
ادغــام افقــی و عمــودی( بــه رقابت پذیــری 
ــک  ــده کم ــران در آین ــته ای ــت پس ــتر صنع بیش
شــایانی خواهــد کــرد. )در کســب و کار، منظــور 
ــاری  ــای تج ــب فعالیت ه ــی ترکی ــام افق از ادغ
ــد.  ــرار دارن ــد ق اســت کــه در یــک ســطح تولی
ــاری  ــت تج ــب دو فعالی ــودی ترکی ــام عم ادغ
ــرة  ــاوت از زنجی ــطح متف ــه در دو س ــت ک اس

ــد.( ــرار دارن ــن ق تأمی
اردم کویــالن از انگلســتان- میــزان تولیــد اکثــر 
مغزجــات درختــی قــرار اســت در ســال جدیــد 
اســتثنائی باشــد؛ چــه موانعــی ســر راه تقویــت 

مصــرف مغزجــات وجــود دارد؟ 
ــت  ــًا قیم ــی قطع ــع اصل ــی- مان ــو کالگان پین
و  بــادام  اســت.  »مصرف کننــده«  بــاالی 
بادام هنــدی شــور و برشــته رقبــای اصلــی 
پســته در ایــن زمینــه محســوب می شــوند.
چنــگ هونگ کــی- بــا توجــه بــه اینکــه 
چیــن تولیــد قابــل توجــه پســته نــدارد تــا حــد 
بســیار زیــادی وابســته بــه واردات اســت. مانــع 
ــوط  ــی مرب ــته های واردات ــأ پس ــه منش ــی ب اصل

بازرگانی
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ــا  ــت برپ ــه عل ــی- ب می شــود: 1. منشــأ آمریکای
ــد  ــاال )25 درص ــی ب ــای گمرک ــودن تعرفه ه ب
ــت اســت.  ــی قیم ــع اصل ــال حاضــر( مان در ح
ــت  ــرل کیفی ــی کنت ــع اصل ــی- مان 2. منشــأ ایران
واریته هــای  بــه  نیــاز  چیــن  بــازار  اســت. 
گوناگــون پســته بــا کیفیــت ثابــت و یکنواخــت 
عــدم  اصلــی  مانــع  تــرک-  منشــأ   .3 دارد. 
ــتۀ  ــن اســت. پس ــه در چی ــتۀ ترکی ــناخت پس ش
ــدگان  ــا توزیع کنن ــود ت ــج ش ــد تروی ــه بای ترکی
آن را بشناســند و بــه ســمت مصــرف آن ســوق 
ــع شــوند،  ــع رف ــن موان ــد. چنانچــه ای ــدا کنن پی
مصــرف پســته در چیــن قطعــًا افزایــش خواهــد 

ــت. یاف
ریچــارد ماتویــان- فکــر مــی کنیــد واریتــۀ 
بازارهــای  بــه  یافتــن  راه  توانایــی  »آنتــپ« 

دارد؟  جهانــی 
ســرکان گرگولــو- قطعــًا. طعــم بی نظیــر پســتۀ 
ــی  ــای جهان ــی در بازاره ــیل باالی ــپ پتانس آنت
می توانــد داشــته باشــد، البتــه بــه شــرط تعــادل 

در قیمت ها. 
پی یــر هیــرش از بلژیــک- آیــا کالیفرنیــا در آینــده 

بــه ســمت تولیــد ارگانیــک خواهــد رفــت؟ 
مایــک هومــن- بــرای پســتۀ ارگانیــک پتانســیلی 

ــم. نمی بینی
طاهــر مهدویــه از ایــران - بــا توجــه بــه بحــران 
کرونــا تقاضــای پســته در آینــده را چگونــه 

می بینیــد؟ 
ــه  ــرای پســته رو ب ــن- تقاضــای ب ــک هوم مای

افزایــش پیش بینــی می شــود.
جفــری اســتیمانس از بلژیــک - فرآوری کنندگان 
بــرای عرضــۀ محصــول بــا ثبــات کیفــی بــا چــه 
چالش هایــی مواجــه هســتند؟ تولیدکننــدگان 
ایــن  حــل  بــرای  ســورتینگ  ماشــین آالت 

ــد؟  ــد بکنن ــی می توانن ــه کمک ــا چ چالش ه
ــذار  ــل تأثیرگ ــن عوام ــن- مهم تری ــک هوم مای
بــر بهبــود کیفیــت، ســرعت عمــل در نوبت هــای 
برداشــت و کنتــرل آفــات محســوب می شــوند.

ــول  ــده محص ــد - مان ــی از هن ــود مگراجن وین
انتقالــی بــه ســال محصولــی جدیــد چقــدر پیــش 

بینــی مــی شــود؟ 
ــی،  ــای فعل ــاس تخمین ه ــن- براس ــک هوم مای
بیــن 40 تــا 50 هــزار تــن پســته از محصــول ســال 

2019 بــه ســال جدیــد انتقــال خواهــد یافــت.
ــران- انتظــار شــما  ــم از ای ــی کری ــد رمضان حام
آینــدة  در  اروپــا  پســته  مصــرف  میــزان  از 
تــا یــک ســال  آیــا  کوتاه مــدت چیســت؟ 
آینــده شــاهد کاهــش چشــمگیر مصــرف پســته 

ــود؟  ــم ب خواهی

ــک  ــا ی ــم ت ــن فکــر نمی کن ــی- م ــو کالگان پین
ســال آینــده کاهــش چشــمگیر مصــرف داشــته 
ــی اســت. فصــل  ــل پرمصرف باشــیم. پســته آجی
ــم  ــود مطمئن ــروع بش ــه ش ــا ک ــتی اروپ توریس
ــرط  ــه ش ــه ب ــود البت ــد ب ــوب خواه ــروش خ ف

ــا. ــدن قیمت ه ــن آم پایی
ــر  ــی تأثی ــرات اقلیم ــا تغیی ــه- آی ــر مهدوی طاه
منفــی بســزایی در تولید امســال گذاشــته اســت؟ 
ــه پراکندگــی کشــت  ــا توجــه ب بهــروز آگاه- ب
پســته در مناطــق مختلــف ایــران و تنــوع ارقــام 
ــرات  ــر تغیی پســته، در بعضــی مناطــق شــاهد اث
ــا  ــم، ام ــر بخشــی از محصــول بوده ای ــی ب اقلیم
تأثیــر گســترده ای بــر کل تولیــد ندیده ایــم، 
کل محصــول  بــه  را  آن  نمی تــوان  بنابرایــن 

ــم داد. ــال تعمی ــتۀ امس پس
مایــک هومــن- بــه طــور کلــی شــرایط 
خــوب  خیلــی  کالیفرنیــا  در  آب وهوایــی 

. ســت ه ا د بو
ســرکان گرگولــو- خیــر، در مــاه آوریــل 
بــارش تگــرگ زیــاد داشــتیم، امــا مناطقــی کــه 
ــد  ــد از کل تولی ــا 1 درص ــده تنه ــارت دی خس
محســوب می شــود. همــه چیــز خــوب بــه 

می رســد. نظــر 
فرهــاد آگاه- بــا توجــه بــه مصــرف قابــل توجــه 
ــه و صــادرات 15  ســرانۀ پســته در داخــل ترکی
ــی  ــال محصول ــور در س ــن کش ــی ای ــزار تن ه
2018/19، آیــا درســت اســت کــه فــرض کنیــم 
صــادرات پســته ترکیــه در 5 ســال آینــده ثابــت 

ــد؟ خواهــد مان
ــم اگــر قیمــت  ــا معتقدی ــو- م ســرکان گرگول
پســتۀ ترکیــه در آینــده پاییــن بیایــد، مغــز 
پســتۀ ترکیــه بــا تنــوع رنــگ و واریتــه و طعــم 
بی نظیــری کــه دارد می توانــد بــه بازاهــای 
بــزرگ مغزپســند راه یابــد و باالتریــن ســهم را 

ــد. ــود کن ــا از آن خ ــن بازاره در ای
جــی کیــم از آمریــکا- انتخابــات ریاســت 
جمهــوری آمریــکا چــه تأثیــری بــر جنــگ 
تجــاری بیــن چیــن و آمریــکا خواهد گذاشــت؟ 
چنــگ هونگ کــی- قضــاوت راجــع بــه 
ــا  ــاری کار م ــگ تج ــت جن ــی موقعی پیش بین
نیســت. امــا اصالحاتــی در ایــن زمینــه شــاهد 
بوده ایــم؛ چیــن از 8 مــارس 2020 تعرفــۀ 
وارداتــی برخــی کاالهــا از جملــه پســته را 
ــت.  ــانده اس ــد رس ــه 25 درص ــد ب از 45 درص

ــود. ــم بش ــر ه ــت بهت ــدوارم وضعی امی
امیــر جابــری از ایــران - بــه عنــوان یــک 
هیــچ  آمریــکا  در  آیــا  جانبــی،  محصــول 
پســته  اســتخوانی  پوســت  از  اســتفاده ای 

می شــود؟ بــرای آینــده برنامــه ای در ایــن زمینــه 
داریــد؟ 

مــورد  در  خاصــی  کار  هومــن-  مایــک 
ــام  ــکا انج ــته در آمری ــی پس ــوالت جانب محص
بررســی  را  فرصت هــا  امــا  نشده اســت. 

خواهیــم کــرد.
فاطمــه نظــری از کانــادا- پیش بینــی شــما از 
ــی و  ــکای جنوب ــته در آمری ــرف پس ــزان مص می
شــمالی در 5 ســال آینــده چگونــه خواهــد بــود؟
مایــک هومــن- انتظــار داریــم مصــرف پســته 

بیــن 5 تــا 10 درصــد رشــد کنــد.
کیشــور کورمــار از امــارات متحــده عربــی - 
علــت اُفــت شــدید قیمت هــا از ایــران چــه بــود؟
ــاالت  ــۀ ای ــای یک جانب ــروز آگاه- تحریم ه به
ــررات  ــو و مق ــک س ــران از ی ــه ای ــده علی متح
وضع شــده توســط دولت ایــران از ســوی دیگر، 
ــران را محــدود کرده اســت.  صــادرات پســته ای
ــاه  ــادرات 5 م ــده ص ــث ش ــوع باع ــن موض ای
اول ســال تجــاری 99-98 بســیار کمتــر از 
حــدی باشــد کــه انتظــار می رفــت. بــه عــالوه، 
از مــاه اســفند بــه بعــد بحــران ویــروس 
ــادی  ــای زی ــث محدودیت ه ــم باع ــا ه کورون
ــران  ــی پســته ای ــه مقاصــد اصل در صــادرات ب
ــاه  ــان م ــم در پای ــه می بینی ــه طــوری ک شــد، ب
هشــتم تجــاری )اردیبهشــت ماه( مانــدة انبارهــا 
باالتــر از میانگیــن آن در ســال های اخیــر بــوده 
ــده  ــا ش ــت قیمت  ه ــث اف ــوع باع ــن موض و ای
اســت. نبایــد فرامــوش کــرد کــه بخــش عظیمــی 
ــه صــورت معامــالت  از تجــارت پســتۀ ایــران ب
ــدل  ــا م ــرد و ب ــی و لحظــه ای صــورت می گی آن
رقبــای مــا در کالیفرنیــا کــه حجــم زیــادی از کاال 
ــا  را براســاس عقــد قراردادهــای طوالنی مــدت ب
ــند،  ــس می فروش ــخص و فیک ــت مش ــک قیم ی
فــرق اساســی دارد. واضــح اســت موقعیتــی 
ــر  ــی ب ــر عمیق ــد تأثی ــی دارن ــار ایران ــه تج ک

قیمت هــای بــازار می گــذارد.
راوندیــر مهتــا از هنــد- میــزان روآبی هــای محصــول 
ــه و آمریــکا چقــدر پیش بینی می شــود؟   ــد ترکی جدی

مایــک هومــن- در کالیفرنیــا انتظــار یــک ســال 
ــی  ــر ناهماهنگ ــم. اگ ــته داری ــرای پس ــادی ب ع
ــل توجــه باشــد، ممکــن اســت  در گلدهــی قاب

ــد. ــدا کن ــش پی ــا افزای ــد روآبی ه درص
ســرکان گرگولــو-  در ترکیــه، میانگیــن درصــد 
دهن بســت معمــوالً بیــن 40 تــا 45 درصــد 
ــی رود  ــار م ــده انتظ کل محصــول اســت. در آین
ــد  ــی درص ــدرن باغ ــای م ــک فعالیت ه ــا کم ب

ــد. ــش یاب ــت کاه دهن بس
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بــا بودجــۀ ویــژه ای کــه وزارت کشــاورزی 
آمریــکا بــه انجمــن پســته کاران ایــن 
ایــن  داده،  اختصــاص   )APG( کشــور 
ــی  ــیار داغ ــی بس ــن بازاریاب ــن کمپی انجم
بــرای ترویــج مصــرف پســته در هنــد 
ــی  ــن تبلیغات ــت. کمپی ــه اس ــه راه انداخت ب
ــد  ــه در هن ــت ک ــاه اس ــن 6 م ــن انجم ای
ــرای  ــی ب ــای ترویج ــه فعالیت ه ــغول ب مش
ــای  مصــرف پســته اســت. یکــی از بخش ه
پســته کاران  انجمــن  ســاالنۀ  کنفرانــس 
آمریــکا کــه ســه مــاه پیــش در شــهر مانـِـرِی 
ایالــت کالیفرنیــا برگــزار شــد، شــامل 
به روزرســانی وضعیــت بازارهــای پســته در 

ــود.  ــان ب ــر جه سراس
متیــو مالکــوم از رســانه کالیفرنیــا پســیفیک 
در حاشــیۀ ایــن کنفرانــس بــا ریتــش 
ــد  ــه هن ــته ب ــدۀ پس ــک واردکنن ــاج، ی باج
هــم  بــا  کــه  داده  انجــام  مصاحبــه ای 
می خوانیــم. در ایــن مصاحبــه، باجــاج 
گزارشــی از وضعیــت عملکــرد ایــن کمپیــن 
و پتانســیل بــازار هنــد بــا توجــه بــه 
افزایــش روزافــزون تولیــد محصــول پســته 

آمریــکا ارائــه می دهــد.
وضعیــت بازاریابــی بــرای پســته آمریکایــی 

ــد؟ ــه می بینی ــد را چگون ــازار هن در ب
 پســته هنــوز جــزو مغزجــات اصلــی مصرفــی 
در بــازار هنــد محســوب نمی شــود. ســهم 
ــی  ــد خیل ــرف هن ــازار مص ــل از ب ــن آجی ای
عقب تــر  از بــادام و گــردو اســت و تنهــا 2 
ــط  ــد فق ــت. در هن ــتر نیس ــد بیش ــا 3 درص ت
ــد.  ــد پســته بخورن ــه می توانن طبقــۀ بســیار مرف
بنابرایــن اگــر بخواهیــم مصــرف پســته در 
ــد روی  ــم بای ــری ببری ــه ســطح باالت ــد را ب هن
بازاریابــی بــرای آن جدی تــر کار کنیــم. در 
ــه از  ــم ک ــاهد بودی ــی ش ــادام آمریکای ــورد ب م
صــادرات یــک تــا دو کانتینــر در دهــۀ 90 
میــالدی شــروع شــد و در حــال حاضــر هنــد 
ــی  ــادام آمریکای ــی ب ــازار صادرات ــن ب بزرگ تری
ــه نظــر مــن بــرای پســته هــم همیــن  اســت. ب
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــم. ب ــم بکنی کار را می توانی
بــا  قــرار اســت  در ســال های پرمحصــول 
ــازار  حجــم انبوهــی از پســته مواجــه باشــیم ب
هنــد می توانــد نقــش کلیــدی در مصــرف 

ایــن حجــم از تولیــد ایفــا کنــد. ســنجش 
ــه قیمت گــذاری خــاص  ــن بــازار ب نیــاز ای
یــا فعالیت هــای بازاریابــی گســترده کمــک 
ــم  ــر بتوانی ــد را بهت ــته هن ــازار پس ــد ب می کن
ــازار  ــته از ب ــهم مصــرف پس ــد س ــازیم. بای بس
ــد  ــدی برس ــه ح ــد ب ــی هن ــات مصرف مغزج
ــول  ــال کم محص ــک س ــر در ی ــی اگ ــه حت ک
ــاز هــم مصــرف  ــرد ب ــدا ک ــش پی قیمــت افزای
افــت نکنــد. آن روز، روزی اســت کــه در بــازار 
ــود  ــده ای وج ــاص مصرف کنن ــروه خ ــد گ هن
ــه  ــی ب ــه پســتۀ آمریکای ــه ب ــد داشــت ک خواه
ــادار اســت و  ــی وف ــل مصرف ــک آجی ــوان ی عن
ــتۀ  ــراغ پس ــت آن س ــش قیم ــورت افزای در ص
ــت.  ــد رف ــای ارزان نخواه ــا واریته ه ــی ی ایران
بنابرایــن ضــروری اســت کــه ســخت کار کنیــم 
ــر  ــال حاض ــیم. در ح ــه برس ــه آن مرحل ــا ب ت
بــازار پســتۀ آمریکایــی در هنــد یــک بــازار 11 
هــزار تنــی اســت و ســال آینــده کــه بیــش از 
450 هــزار تــن محصــول داریــم بایــد فــروش 
پســته را در ایــن بــازار بــه بــاالی 20 هــزار تــن 

ــانیم. برس
ــازار  ــه، ب ــوع واریت ــی و ن ــاظ کیف ــه لح ب
ــته ای اســت؟ ــوع پس ــه ن ــان چ ــد خواه هن

ــان  ــد خواه ــته هن ــازار پس ــنتی ب ــور س ــه ط ب
ــد  ــت، هرچن ــوده اس ــی ب ــی ایران ــتۀ آجیل پس
کیفیــت و شــیوة عرضــۀ پســته ایرانــی در 
ــته اســت.  ــات الزم را نداش ــر ثب ســال های اخی
مصرف کننــدگان  و  فرآوری کننــدگان  امــا 
ــه  ــی ب ــد از ورود پســتۀ کالیفرنیای پســته در هن
ــد راضــی و خرســند هســتند، چــون پســتۀ  هن
کالیفرنیایــی محصــول باثباتــی اســت؛ مــا مجبور 
نیســتیم کیفیــت آن را تغییــر دهیــم تــا بهتــرش 
ــود  ــودی خ ــه خ ــی ب ــتۀ کالیفرنیای ــم. پس کنی
ــک  ــا ی ــتۀ کالیفرنی ــت پس ــت. صنع ــوب اس خ
محصــول اســتاندارد بــه نــام پســتۀ درجــه یــک 
ــته  ــد پس ــن گری ــه محبوب تری 25-21 دارد ک

اســت.
ــق دارد.  ــم رون ــته ه ــز پس ــازار مغ ــد ب در هن
ــه  ــی ب ــز واردات ــادی از مغ ــم زی ــنتًا، حج س
ــود و در  ــتان وارد می ش ــق افغانس ــد از طری هن
ــی رود.  ــه کار م ــدی ب ــنتی هن ــیرینی های س ش
مغــز پســتۀ کالیفرنیایــی کــه هــم از لحــاظ طعم 
و هــم ظاهــر شــبیه مغــز پســتۀ ایرانــی اســت، 

قطعــًا پتانســیل جایگزیــن شــدن بــا مغــز پســتۀ 
ایرانــی را دارد. امــا بــه هــر حــال ســهم بــازار 
ــه  ــز ب ــرف مغ ــه مص ــبت ب ــی نس ــتۀ آجیل پس

ــی بیشــتر اســت. ــادة افزودن ــوان م عن
تولیدکننــدگان و فرآوری کننــدگان پســته 
آمریــکا مایلنــد بداننــد بــا توجــه بــه 
ــته  ــرای پس ــی ب ــج و بازاریاب ــش تروی افزای
کالیفرنیایــی در بــازار هنــد پتانســیل مصرف 
پســته در ایــن بــازار ظــرف 5 تــا 10 ســال 

ــد؟ ــد باش ــدر می توان ــده چق آین
متنــوع  بســیار  و  وســیع  جامعــه ای  هنــد 
ــور  ــا 29 کش ــد 28 ی ــن می مان ــل ای ــت. مث اس
در  گوناگــون  خصوصیــات  و  زبان هــا  بــا 
ــد. خــب  ــی کنن ــم زندگ ــار ه ــک کشــور کن ی
طبیعــی اســت کــه عــادات غذایــی گوناگونــی 
هــم در ایــن کشــور وجــود دارد. بنابرایــن 
ــم در  ــل ه ــات و آجی ــوردن مغزج ــادات خ ع
ــرب  ــه غ ــمال ب ــه از ش ــه منطق ــه ب ــد منطق هن
تــا جنــوب فــرق می کنــد. بنابرایــن بــرای 
ــه  ــد ب ــته بای ــرف پس ــج مص ــت و تروی تقوی
فکــر اســتراتژی های گوناگــون باشــیم و ببینیــم 
چطــور می توانیــم پیغــام درســت را بــه بهتریــن 
ــه بخش هــای مختلــف جامعــۀ  نحــو ممکــن ب
بــا فرهنگ هــا و مذاهــب گوناگــون  هنــد 
ــرف را  ــم مص ــر بتوانی ــن اگ ــانیم. بنابرای برس
ســال آینــده بــه 20 تــا 30 هــزار تــن برســانیم، 
بــرای 5 ســال آینــده بــا آن حجــم از محصــول 
ــانیم. ــن برس ــزار ت ــه 45 ه ــرف را ب ــد مص بای

بــا تشــکر از اطالعاتــی کــه در اختیــار مــا 
گذاشــتید. انجمــن تولیدکننــدگان پســته 
ــا  ــه ب ــی ک ــان مال ــی حامی ــکا از تمام آمری
دلســوزی بــرای ترویــج و تقویــت مصــرف 
ــالش  ــا ت ــف دنی ــای مختل ــته در بازاره پس

ــکر را دارد. ــال تش ــد، کم می کنن

بازاریابی پسته آمریکا در هند
دبیرخانه انجمن پسته ایران
برگرفته از رسانه تصویری یوتیوب
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ســازمان جهانــی اســتانداردهای غذایــی کدکــس، 
ــت  ــن اســتانداردهای امنی نقــش مهمــی در تدوی
غذایــی و تســهیل تجــارت جهانــی محصــوالت 
کشــاورزی ایفــا می کنــد. یکــی از مهم تریــن 
باقیمانــده ســموم کدکــس  وظایــف کمیتــۀ 
)CCPR( تنظیــم اســتانداردهای مربــوط بــه 
ــموم  ــده س ــول باقیمان ــل قب ــزان قاب ــر می حداکث
ــکان تجــارت  ــی اســت. ام در محصــوالت غذای
ــی بســیاری از محصــوالت کشــاورزی/ بین الملل

غذایــی، از جملــه پســتۀ خام خشــک در پوســت، 
ــن  ــر از اســتانداردهای تنظیم شــده توســط ای متأث
کمیتــه اســت، چــرا کــه ســازمان تجــارت جهانی 
ــط  ــده توس ــای تنظیم ش ــا معیاره )WTO(، تنه

ســازمان کدکــس را جهــت تعیین قواعــد تجارت 
رســمیت  بــه  غذایــی  کاالهــای  بین المللــِی 
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــن، ب ــد. بنابرای می شناس
ــی  ــرای تجــارت جهان ــس ب ــتانداردهای کدک اس
کاالهــای غذایــی خــام از جملــه پســته، حمایــت 
از ایــن ســازمان کــه تعیین کننــدة قواعــد زیربنایی 
تجــارت جهانــی مــواد غذایــی و امنیــت غذایــی 

ــد. ــروری می باش ــت، ض اس
انجمــن پســته ایــران ســه ســال اســت کــه عضــو 
»ائتــالف ارتقــاء اســتانداردهای کدکس« )بخشــی 
 IAFN از تشــکل بین المللــی غذا-کشــاورزی
ــالف،  ــن ائت ــکیل ای ــدف از تش ــت. ه ( شده اس
ــی  ــتانداردهای غذای ــر اس ــاء مؤث ــالح و ارتق اص

کدکــس جهــت تســهیل تولیــد و تجــارت پایــدار 
ــت.  ــوده اس ــی ب ــطح جهان ــی در س ــواد غذای م
اعضــای ایــن ائتــالف، کــه شــامل انجمــن پســته 
ایــران هــم می شــود، در تاریــخ 14 خــرداد 1399 

جلســۀ مجــازی برگــزار کردنــد.
فعالیت هــای ایــن ائتــالف بــر ســه بخــش اصلــی 
متمرکــز اســت: 1- ســرعت بخشــیدن بــه رونــد 
ــوص  ــس در خص ــتانداردهای کدک ــن اس تدوی
حداکثــر میــزان قابــل قبــول باقیمانــده ســموم در 
مــواد غذایــی )MRL(؛ 2- تأکیــد بــر لــزوم اتــکا 
بــه داده هــای علمــی و پایبنــدی بــه اصــل تعییــن 
ــده  ــرای ســالمت مصــرف کنن ــزان ریســک ب می
)Risk Assessment( در رونــد تدویــن این 
ــان در  ــتانداردها؛ 3- تشــویق کشــورهای جه اس
اســتفاده و بــه رســمیت شــناختن اســتانداردهای 
ــی خــام  ــرای تجــارت کاالهــای غذای کدکــس ب

کشــاورزی.

انجمن در جلسه مجازی ائتالف ارتقا کدکس

فعالیت برای ارتقاء استانداردهای کدکس 
دبیرخانه انجمن پسته ایران

ــی )12  ــاه م ــکا در م ــی پســته آمری ــروش داخل ف
ــن  ــزار ت ــرداد 99(، 10 ه ــا 11 خ ــت ت اردیبهش
ــبت  ــدی نس ــی 9 درص ــن کاهش ــه مبی ــوده ک ب
ــته اســت. صــادرات  ــال گذش ــاه مشــابه س ــه م ب
ــابه  ــاه مش ــه م ــبت ب ــوده و نس ــن ب ــزار ت 10 ه
ــه  ــش را تجرب ــد کاه ــته، 46.5 درص ــال گذش س
کرده اســت. بدیــن ترتیــب، کل فــروش مــاه 
مــی حــدود 20 هــزار تــن بــوده اســت کــه 

ــه  نشــان دهنده کاهشــی 32.6 درصــدی نســبت ب
ماه مشــابه ســال گذشــته اســت. فــروش پســته در 
مــاه مــی )مصــرف داخــل و صــادرات( در همــه 
مقاصــد کاهــش داشــته اســت، هرچنــد وضعیــت 
آمریــکای شــمالی و اروپــا بهتــر از ســایر مقاصــد 
صادراتــی بــوده اســت. جــدول زیــر نشــان دهندة 
ــاه اول  ــکا در 9 م ــتۀ آمری ــروش پس ــت ف وضعی
ــال  ــا س ــاری و مقایســۀ آن ب ــی ج ــال محصول س

ــت. ــی 2019-2018 اس محصول
مصــرف پســته در داخــل آمریــکا  از ابتــدای ســال 
تجــاری تــا پایــان مــاه مــی، 97 هــزار تــن بــوده 
کــه معــادل 2 درصــد افزایــش نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته اســت. صــادرات تجمعــی 
تــا پایــان مــاه مــی، حــدود 152 هــزار تــن بــوده 
ــدت مشــابه ســال گذشــته  ــا م ــه در مقایســه ب ک
بیانگــر کاهشــی 29 درصــدی اســت. بدیــن 
ترتیــب، کل فــروش پســته آمریــکا در 9 مــاه 
ــدود 250  ــی 2020-2019، ح ــال محصول اول س
هــزار تــن گــزارش شــده کــه بیانگــر کاهشــی 19 
درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 

اســت.
در اکثــر بازارهــا، پســتۀ عرضــه شــده بــه تدریــج 
ــب و  ــل کس ــت؛ مث ــدن اس ــذب ش ــال ج در ح
ــه در  ــی معامل ــک و توک ــه ت ــی ک ــای نوپای کاره
آنهــا انجــام می شــود بــا ایــن حــال، غالــب 
ــت  ــاًل در حــال فعالی ــای بســته بندی کام کارگاه ه
هســتند و عــدم قطعیــت در مــورد وضعیــت 
ــت نگــه  ــدأ را ثاب ــای مب محصــول 2020 قیمت ه
ــار و  ــوای به ــبختانه آب و ه ــت. خوش داشته اس
ــده آل  ــان ای ــد درخت ــرای رش ــتان ب ــل تابس اوای
بــوده اســت. باغاتــی کــه گلدهــی در آنهــا نامنظــم 
ــند؛  ــر می رس ــه نظ ــر ب ــد، االن بهت ــزارش ش گ
هرچنــد هنــوز مطمئــن نیســتیم کــه محصــول این 
باغــات چقــدر مغــز پــر کنــد. تــا یــک مــاه دیگــر 

ــد.  ــد ش ــخص تر خواه ــت مش وضعی
ــس  ــک اُن ــه ی ــته درج ــرم پس ــر کیلوگ ــت ه قیم
ــوده و پســته درجــه  ــا 9.30 دالر ب 20-18، از 9 ت
ــا 8.80 دالر قیمــت  ــس 25-21 از 8.60 ت یــک اُن
ــته  ــرم پس ــر کیلوگ ــن، ه ــت. همچنی ــته اس داش
ناخنــدان 7 تــا 7.15 دالر و مغــز کامــل 15.20 تــا 

ــت. ــورده اس ــت خ 15.80 دالر قیم

پرایمکس در 4 تیر 99 منتشر کرد:

گزارش فروش پسته آمریکا به نقل از پرایمکس 
دبیرخانه انجمن پسته ایران

مقایسه وضعیت فروش پسته آمریکا در 9 ماه اول سال محصولی 2020-2019 نسبت به سال گذشته
معادل خشک در پوست به تن

 سهم درصدیدرصد تغییرتجمعیدرصد تغییرماهانهمقاصد
مقاصد

39%2%997.000-%10.000مصرف داخل آمریکا

26%38-%7366.000-%2.000آسیا

22%18-%2255.000-%6.000اروپا

7%33-%5618.000-%904خاورمیانه

4%3%2210.000-%722مکزیک و کانادا

2%16-%2391633.000سایر
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خالصه سیاستی
 برای مدیریت 
منابع آب کشور:

چگونگی کاهش تقاضای آب؟
)قسمت دوم(

سروش طالبی اسكندری

تحلیلگر حوزه آب و توسعه و محقق اندیشكده تدبیر آب ایران

بازتخصیص عادالنه و مبتنی بر رضایت، رویکردی واقع بینانه برای حل مسئله آب
بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده، بــه نظــر می رســد در شــرایط کمبــود منابــع آب ایــران 
ــی  ــکان صرفه جوی ــوده و ام ــی آب ب ــده اصل ــه کشــاورزی مصرف کنن ــی ک و در وضعیت
ــراغ  ــه س ــد ب ــدارد، بای ــی ن ــوالت فعل ــت و محص ــطح زیرکش ــظ س ــا حف ــی ب چندان
ــت  ــی اس ــال آب از مصرف کنندگان ــص، انتق ــت. بازتخصی ــع آب رف ــص مناب بازتخصی
کــه بــه صــورت رســمی و یــا غیررســمی بــر مصــرف آب محــق هســتند، امــا ضــرورت 
دارد تــا بــه دلیــل اولویت هــای بــه وجــود آمــده، ایــن آب بــه مصــارف جدیــدی برســد. 
بازتخصیــص به طــور معمــول نیــاز بــه افزایــش بهــره وری اقتصــادی را نشــان می دهــد، 
ــع آب و حفاظــت محیط زیســت،  ــر مناب ــش ب ــا ممکــن اســت در جهــت کاهــش تن ام
ــتفاده  ــز اس ــات نی ــا و اعتراض ــش درگیری ه ــرای کاه ــا ب ــت ی ــی و عدال ــت غذای امنی
بشــود. بازتخصیــص از مصــارف آب کشــاورزی بــه شــرب، صنعــت و محیــط زیســت 
و جابه جایــی آب بیــن محصــوالت کشــاورزی بــا ارزش افــزوده کمتــر بــه محصــوالت 
ــی از  ــای متداول ــه( مثال ه ــد گلخان ــر )مانن ــره وری باالت ــا به ــت ب ــیوه های کش ــا ش ی

بازتخصیــص هســتند.
مواجهــه بــا کمبــود آب و تقاضاهــای جدیــد، موجــب شــده تجــارب بازتخصیــص نیــز 
ــای  ــیاری از حوضه ه ــود. بس ــرار ش ــرات تک ــه ک ــته ب ــال های گذش ــی س ــران ط در ای
ــه  ــته اند و ب ــص نداش ــرای تخصی ــدی ب ــع آب جدی ــل مناب ــال ها قب ــز کشــور از س آبری
ــارف  ــت. مص ــورت گرفته اس ــص ص ــد، بازتخصی ــارف جدی ــن آب مص ــور تأمی منظ
باالدســت رودخانه هــا و از بیــن رفتــن منابــع آب حقابــه داران پاییــن دســت و انتقــال آب 
از بخــش کشــاورزی بــرای تامیــن آب شــرب دو نمونــه پــر تکــرار در کشــور هســتند. 
ــطحی  ــای س ــار آب ه ــی و مه ــت آب زیرزمین ــوژی برداش ــعه تکنول ــا توس ــه 40، ب ده
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ــع  ــدن مناب ــی ش ــن مل ــدها و همچنی ــیله س ــه وس ب
و  ایــران  آب  مدیریــت  در  عطفــی  نقطــه  آب، 
بوده اســت.  گرفتــه  صــورت  بازتخصیص هــای 
متعهــد شده اســت کــه  ایــن زمــان  از  دولــت 
حقــوق بهره بــرداری از آب را تحــت عنــوان پروانــه 
ســازوکارهای  و  نمایــد  مشــخص  بهره بــرداری 
ــر مصــارف  ــی گذشــته در نظــارت ب ــی و محل عرف
ــه ســازوکارهای رســمی  ــل ب و حفاظــت از آن تبدی
ــت  ــی دول ــان ناتوان ــن زم ــا از ای ــد. ام ــی گردی دولت

ــا ایجــاد  ــرداری و حفاظــت از آب هم زمــان ب ــد بهره ب ــرای تعریــف حقــوق جدی ــه ب در انجــام وظایــف محول
احســاس بی تفاوتــی در جامعــه و تخلفــات و اقدامــات مخــرب دولــت در تأمیــن بی قاعــده منابــع آب، باعــث 
ــان  ــیاری از ذی نفع ــت و بس ــوق محیط زیس ــه حق ــرد ک ــکل بگی ــی آب ش ــی در حکمران ــد هرج ومرج گردی

ــود. ــال ش پایم
در ایــن بســتر و بــا تضعیــف حقــوق مالکیــت و بهره بــرداری آب، بازتخصیص هــای صــورت گرفتــه، 
مکانیزم هایــی بــرای جلــب رضایــت حقابــه داران قبلــی و جبــران خســارت آنهــا ایجــاد نکرده انــد و تصاحــب 
آب جدیــد بــا روش اعمــال زور از ســوی دولــت و یــا ذی نفعــان پرقــدرت دنبــال شده اســت. نمونــه واضحــی 
ــارف  ــه مص ــت ب ــان و محیط زیس ــرق اصفه ــاورزان ش ــده رود از کش ــص آب زاین ــوع، بازتخصی ــن موض از ای
ــب آن،  ــه جوان ــی ب ــل بی توجه ــه دلی ــه ب ــی ک ــت. بازتخصیص ــت اس ــرب و صنع ــت، ش ــاورزان باالدس کش
ریشــه تعــارض و ناپایــداری در منطقــه شــده اســت. حتــی اکنــون کــه دولــت در مــواردی بــه دنبــال کاهــش 
مصــارف آب بــرای برگردانــدن پایــداری بــه منابــع آب اســت، بــه حقــوق جامعــه و لــزوم جلــب رضایــت آنهــا 

ــد. ــن می زن ــرج دام ــش هرج وم ــه افزای ــود ب ــت و خ ــی شده اس کم توجه
بــه همیــن جهــت، درس گیــری از گذشــته نشــان می دهــد ســازوکار بازتخصیــص بــه شــیوه رســمی و اداری و 
ــا روش هــای اجتماعــی و مشــارکتی و ابزارهــای  ــرداران قبلــی بایــد ب ــه حقــوق بهره ب ــا بی توجهــی ب همــراه ب
اقتصــادی و بــازاری بهبــود یابــد. رویکــردی کــه بــدون گفتگــو بــا ذی نفعــان و جلــب مشــارکت و رضایــت آنها 
ــرداران  ــت بهره ب ــرای جلــب رضای ــد ب ــت بای ــال بازتخصیــص آب باشــد، شکســت خورده اســت. دول ــه دنب ب

جهــت کاهــش در مصارفشــان، ارزش هــای جدیــدی در اختیارشــان قــرار دهــد 
و ایــن فراینــد نیازمنــد درک متقابــل و تعامــل از موضــع برابــر اســت. همچنیــن 
توجــه بــه ارزش آب بــا مکانیــزم بــازار آب و یــا ســایر شــیوه های اقتصــادی، 

می توانــد در داوطلبانــه شــدن و جبــران منافــع از دســت رفتــه 
در بازتخصیص مفید باشد.
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