
انجمن پسته ایران در قبال صحت و سقم ادعاهای مطرح شده در آگهی ها، هیچگونه مسئولیتی ندارد.
استفاده از مطالب با ذکر مأخذ مجاز است.

سال هفتم- ویژه نامه اسفندماه 1393- شماره 105 

ماهنامه داخلی انجمن پسته ایران 
* دفتر مشهد * دفتر کرمان

* دفتر دامغان   * دفتر تهران

تلفن: 8-32237197-051                              نمابر: 051-32215610 تلفن: 8-32535266-034                             نمابر: 034-32535269

تلفن: 35249010-023                                    نمابر:35249010-023   تلفن: 400-88947300-021                            نمابر: 021-88947384

9تولید پسته ایران 230هزار تن برآورد شد

10افزایش 13 درصدی هزینه تمام شده تولید پسته

15پسته 1/5 دالر گرانتر از بادام هندی است 

16طرح تهیه نقشه حاصلخیزی خاک استان، 15سال خاک می خورد

19سیلی خوردیم و حواسمان نیست 

20تور آموزشی هرس فرم و باردهی درختان پسته

22پول پسته از استان کرمان خارج می شود

27انجمن پسته ایران حکمیتی ایفا کند

29کرمانی ها نقشی در پسته کاری خراسان نداشتند 

33شرکت چین چین چاه عمیق زدن را در منطقه شروع کرد 

37آینده پسته در خراسان روشن است 

41تولید پسته در خراسان به صرفه  نیست 

45نیشابور مدیون آقای زین العابدینی است  

48دکترادیب طرح مشارکتی باغریزی پسته را ایجاد کرد 

50بهترین مبنای تصمیم گیری تجارب باغداران است 

52روی ارقام بومی ایران کار نشده است 

7054 درصد آلودگی به نماتدها، از نهال های آلوده می آید 

55کود اوره یا سولفات آمونیوم؟

63کشاورزی سنتی و علمی مکمل یکدیگرند 

66براساس آزمون آب، خاک و برگ توصیه می کنم 

71حاللیت کود ازت پایین آمده است 

72پروانه چوبخوار پسته 

69بعد از4سال گرانولهای هیومیکی در خاک دست نخورده است 

74پروانه میوه خوار پسته 



انجمن پسته اریان 
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ماهنامه پسته- سی و نهمین جلسه کمیسیون باغبانی انجمن پسته ایران با حضور اعضاء 
اصلی و نمایندگان مدعو، در تاریخ 14دی ماه سال جاری با هدف بازبینی تخمین بهاره 
تولید محصول پسته در سال 1393 در محل اتاق بازرگانی کرمان برگزار و میزان تولید 
محصول پسته خشک در پوست برای سال محصولی جاری با افزایش 4.5 درصدی نسبت 

به پیش بینی  اولیه،  230 هزار تن تخمین زده شد.
از آن جا که بازبینی تخمین اولیه به منظور حصول اطمینان از محقق شدن میزان اعالم 
اساس  این  بر  می گیرد،  صورت  جاری  محصولی  سال  در  پسته  محصول  تولید  شده ی 
آوری  جمع  به  اقدام  برداشت  فصل  از  پس  ساله،  هر  رویه ی  طبق  باغبانی،  کمیسیون 
از  انجمن  از کارگاه های فرآوری، نمایندگان و معتمدین  به تولید پسته  اطالعات مربوط 

سراسر کشور می کند. 
در این راستا پس از بحث و تبادل نظر اعضای حاضر در جلسه و بررسی شواهد و گزارشات 
موجود، میزان تولید محصول پسته خشک در پوست برای سال محصولی جاری با افزایش 

4ونیم درصدی نسبت به پیش بینی  اولیه،  230 هزار تن تخمین زده شد.  
پیش بینی مقدماتی انجمن حاکی از تولید  220 هزار تن پسته خشک در سال جاری 
بود که به نظر می رسد دلیل اصلی این افزایش علیرغم کاهش نسبی میزان محصول در 
برخی مناطق نظیر فیض آباد، به کیفیت خوب محصول و کاهش پوکی فراتر از حد انتظار 
در اغلب مناطق پسته خیز استان کرمان خصوصا شهرستان رفسنجان برمی گردد. در این 
جلسه کیفیت سرمای زمستان سال گذشته و موفقیت کشاورزان در کنترل آفات خصوصاً 

پسیل پسته از جمله دالیل اصلی افزایش تولید محصول با کیفیت  باال را برشمرده شد. 
برخی فعاالن پسته منطقه فیض آباد نیز کاهش تولید پسته در منطقه را به افزایش درصد 
نیم مغز در نتیجه ی عقب افتادن سال و  برخی دیگر این کاهش تولید را به کاهش کیفیت 

و کمیت آب در این منطقه و حساس بودن رقم بادامی به کم آبی،  نسبت می دهند.  
بر اساس گزارش نهایی کمیسیون، میزان تولید پسته در استان کرمان 145هزارو500 تن 

و میزان تولید در سایر مناطق پسته خیز کشور 84هزارو500 تن برآورد می شود.
پیش بینی می شود با احتساب سهم تقریبا  80 درصدی صادرات از حجم کل تولید، در 

سال محصولی جاری 184 هزار تن محصول قابل صدور باشد. 
میزان پیش بینی تولید پسته در سال محصولی  93 به تفکیک استان ها و مناطق مختلف 
پسته خیز استان کرمان به شرح ذیل ارائه شده است. در رابطه با جدول تفکیکی تولید 

پسته سال 1393 ذکر نکات ذیل ضروری است:
- هر ساله مقداری از پسته ی تر صرف ترخوری به صورت میوه تازه می شود که در مقادیر 

مندرج در جدول فوق منظور نشده است.
- برآورد فوق بر اساس آمارگیری نمونه ای از واحدهای فرآوری و باغداران مناطق مختلف 
کشور راجع به  محصول سال جاری نسبت به محصول سال های 1391 و 1392 به دست 

آمده است. 
- این تخمین صرفاً نمایانگر میزان  پیش بینی کمیسیون باغبانی انجمن پسته ایران بوده و 
احتمال خطا نسبت به مقدار واقعی محصول سال 93 وجود دارد، بر این اساس  دبیرخانه 
انجمن پسته ایران با استقبال ازانتقادات، آماده دریافت نظرات و پیشنهادات فعاالن صنعت 

پسته جهت بهبود روش تخمین محصول پسته کشور است. 

تخمین بهاره محصول پسته درسال 1393 مورد بازبینی قرار گرفت

تولید پسته ایران 230هزار تن برآورد شد

 پیش بینی تولیدمنطقهردیف
 )هزارتن(

80رفسنجان و انار1
31سیرجان2
12کرمان3
9زرند4
6/5شهربابک5
5راور6
1راین7
1سایر8
145/5جمع استان کرمان9

35خراسان رضوی10
11خراسان جنوبی11
11یزد12
9فارس13
4سمنان14
2سیستان و بلوچستان15
3مرکزی16
1قزوین17
0/5اصفهان18
2قم19
4تهران20
2سایر21

84/5جمع سایر استان ها22

230جمع کل کشور23

شماره105  -1393 اسفندماه  نامه  ویژه  هفتم-  سال 
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برای هر کیلو  تولید  ماهنامه پسته- هزینه تمام شده 
پسته خشک درهم در سال زراعی 93/92، 20هزارو967 
تومان برآورد شد که در مقایسه با سال گذشته که هزینه 
 13 بود،  تومان  18هزارو210  پسته  تولید  شده  تمام 

درصد افزایش را نشان می دهد.  
نیمه دوم سال 91  تا   ارز  نرخ  ثبات دستوری  سیاست 
داخلی  محصوالت  تولید  نسبی  مزیت  بود  شده  موجب 
دولت،  سیاست  شود.این  مواجه  گیری  چشم  کاهش  با 
می  مواجه  اماهایی  و  اگر  با  را  داخلی  کاالی  هر  تولید 
می  صادر  آن  عمده  که  نیز  ایران  پسته  بالطبع  و  کند 
قاعده  این  از  ارزاست  نرخ  به  وابسته  آن  قیمت  و  شود 

مستثنا نیست.
دستوری  ثبات  دهه  یک  از  پس  ایران  پسته  صنعت 
آن  یک باره  افزایش  با   91 سال  دوم  نیمه  در  ارز،  نرخ 
باشد.  امیدوار  تولید  بقای  به  و  تازه کند  توانست نفسی 
ولی مشاهده می شود که باز دولت علیرغم وجود تورم 

به  مصمم  همچنان  ریالی،  هزینه های  افزایشی  روند  و 
ثابت نگه داشتن نرخ ارز است که این امر بطور مستقیم 
چالش  با  را  پسته  صنعت  بخصوص  داخلی  محصوالت 

مواجه می کند. 
از این رو آگاهی از هزینه های تولید، برای سیاست گذاری 
با چالش های پیش روی تولید  برنامه ریزی در مواجهه  و 

ضروری به نظر می رسد.
ایران  پسته  انجمن  باغبانی  کمیسیون  منظور  این  به   
برآورد  به  اقدام  سال  دوم  نیمه  در  اخیر  سالیان  طی 
سعی  گزارش  این  در  می کند.  پسته  تولید  هزینه های 
شده تا هزینه های یک هکتار باغ پسته در سال محصولی 
جداول  شرح  به  آن  اطالعات  که  شود  برآورد   92-93

زیر است:
جدول شماره1: مشخصات باغی تأثیرگذار بر هزینه تولید
جاری  هزینه های  سالیانه  میانگین  شماره2:  جدول 

باغبانی یک هکتار باغ مثمر

جدول شماره 3: میانگین سالیانه هزینه های سرمایه ای 
یک هکتار باغ پسته مثمر

بیمه،  هزینه های  سالیانه  میانگین   :4 شماره  جدول 
برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته 

خشک
خشک  پسته  کیلو  هر  تولید  هزینه   :5 شماره   جدول 

) تومان( درسال محصولی 92-93

باغ  این  قابل توجه است تعمیم هزینه های برآورد شده 
خاص، قابل تعمیم به دیگر باغ های موجود درکشورنیست، 
ولی از این روش می توان برای محاسبه هزینه های سایر 

باغات کشور نسخه برداری کرد. 
میانگین  از  باالتر  عملکرد  به  توجه  با  است  ذکر  شایان 
کشوری باغ مورد بررسی، احتماالً هزینه تولید در باغات 
خواهد  بیشتری  افزایش  مراتب  به  پایین تر،  عملکرد  با 

داشت.

انجمن پسته ایران تخمین زد

افزایش 13 درصدی هزینه تمام شده تولید پسته

بافت خاک لومی - رسی احمد آقایی - اکبری پیوند بهمن 93 تاریخ

روش آبیاری غرقابی با لوله 7متری فاصله رس ************ کد باغدار

اسیدی و کمی شور  30سال به باال کیفیت آب سن باغ ************ محل باغ

45روز دوره آبیاری 1400کیلو گرم/ هکتار میانگین برداشت *********** مساحت

جدول شماره 1: مشخصات عمومی باغی تاثیر گذار بر هزینه های تولید

شماره105  -1393 اسفندماه  نامه  ویژه  هفتم-  سال 
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  هزینه واحدواحدعنوان
هزینهمقدار) تومان(

کارگری

475007332500نفر- روزبیل زنیباغبانی
4750017807500نفر- روزهرس 

475009427500نفر- روزعلف کنی) وجین(
47500321520000نفر- روزآبیاری 

475003142500نفر- روزتوکاری و پیوند
47500683230000نفر- روزجمع

کود و اصالح 
خاک

47500147500نفر- روزشیمیائی خاک
47500295000نفر- روزمحلول پاشی

475005.5261250نفر- روزحیوانی 
475004.5213750نفر- روزاصالح خاک

4750013617500نفر- روزجمع

سم و روغن

47500نفر- روزدفع آفات 

4190000

47500نفر- روزتله گذاری 
47500نفر- روزعلف کشی 
47500نفر- روزقارچ کشی 

47500نفر- روزدفع جانور مزاحم
0نفر- روزروغن پاشی 

475004190000نفر- روزجمع

    سایر

47500854037500نفر- روز جمع

جدول شماره2 : میانگین سالیانه هزینه های جاری باغبانی یک هکتار باغ مثمر

شماره105  -1393 اسفندماه  نامه  ویژه  هفتم-  سال 
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ادامه جدول شماره2 

هزینهمقدارهزینه واحد) تومان(واحدعنوان

مواد 
مصرفی 
و وسایل 
جایگزین

باغبانی

30002060000عددنهال و پیوند
750000.215000عددبیل و ...

850000.18500عددقیچی و اره و ...
1000010100000مترتعمیرات سیستم آبرسانی

183500   جمع

کود و 
اصالح 
خاک

100010001000000کیلوشیمیائی خاک
1500030450000لیترمحلول پاشی

110500005500000کیلوحیوانی 
2020000400000کیلواصالح خاک

7350000   جمع

سم و 
روغن

1075000750000لیترسموم دفع آفات
11800018000عددتله

530000150000لیترعلف کش
380000240000کیلوقارچ کش

   عدددفع جانور مزاحم
404500180000لیترروغن و صابون

1338000   جمع
    سایر 
8871500   جمع 

شماره105  -1393 اسفندماه  نامه  ویژه  هفتم-  سال 
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 هزینه واحدواحدعنوان
) تومان(

هزینهمقدار

 اجاره 
ماشین آالت و 

خدمات
 
 

باغبانی

2000021420000ماشین- ساعتشخم زنی 
20000ماشین- ساعتتیلر
20000ماشین- ساعتریپر

21420000 ماشین- ساعتجمع

کود و اصالح 
خاک

20000360000ماشین- ساعتشیمیائی خاک
20000ماشین- ساعتمحلول پاشی

500004200000ماشین- ساعتحیوانی 
50000ماشین- ساعتاصالح خاک

7260000 ماشین- ساعتجمع

سم و روغن

200006120000ماشین- ساعتسموم دفع آفات
  تله

20000ماشین- ساعتعلف کش
20000ماشین- ساعتقارچ کش

20000ماشین- ساعتدفع جانور مزاحم
   ماشین- ساعتروغن پاشی

6120000 ماشین- ساعتجمع

آزمایش و مشاوره
 
 

و  خاک  برگ،  آب، 
سایر

2500000.125000عدد

    سایر
25000   جمع

     سایر

22756667   جمعکل جاری

ادامه جدول شماره 2

شماره105  -1393 اسفندماه  نامه  ویژه  هفتم-  سال 
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هزینهعنوان
200بیمه کشاورزی

1200نگهبانی، برداشت و حمل
1500فراوری

312بیمه آتش سوزی و سرقت و مسئولیت
1500مدیریت و دفتری

 سایر
4712جمع

جدول شماره 4: میانگین سالیانه هزینه های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک

هزینهعنوان
22756667جمع هزینه های باغبانی درهر هکتار

جمع هزینه های باغبانی برای هر کیلو پسته خشک با تولید 1400 
کیلو گرم 

16255

برای  مدیریت  و  فراوری  برداشت، حمل،   ، بیمه  جمع هزینه های 
تولید هر کیلو پسته خشک

4712

20967هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک درهم

جدول شماره 5: هزینه تولید هر کیلو پسته خشک ) تومان( درسال محصولی 93/92

جدول شماره 3: میانگین سالیانه هزینه های سرمایه ای یک هکتار باغ پسته مثمر

هزینهمقدارهزینه واحدواحدعنوان
500120006000000متر مکعببافرض خرید کاملشربآب 

800000000.0332666667هکتارسی ساله مستقیمباغاستهالک
1200000.056000هکتاربیست ساله مستقیمانبار و ساختمان
35000000.1350000هکتارده ساله مستقیمسیستم آبرسانی

     سایر
3022667    جمع 

      سایر
9022667    جمع کل سرمایه ای

شماره105  -1393 اسفندماه  نامه  ویژه  هفتم-  سال 
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جدول شماره 4: میانگین سالیانه هزینه های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک

ماهنامه پسته - گزارش 7 دی ماه سال جاری شرکت 
طوالنی  نسبتاً  زمان  مدت  که  این  به  اشاره  با  نیکولز 
است که بازار پسته در رکود به سر می برد، می افزاید: 
قیمت ها در 2 ماه گذشته تغییر بسیار کمی داشته اند 
و می توان گفت قیمت رو به کاهش بوده است. شرکت 
از سوی  که  زیادی  شایعات  به  گزارش خود  در  نیکولز 
اشاره  بسته بندی کنندگان و خریداران شنیده می شود 
می کند و می افزاید: رواج شایعات در زمان فعالیت کم 
بازار غیرمعمول نیست. بطوری که بسته بندی کنندگان 
قیمت هر کیلوگرم پسته Extra#1 سایز 22/21 را 11.24 
را  دالر   11.02 زیر  قیمت  خریداران  و  دالر   11.68 تا 

پیشنهاد می دهند.
بازار داخلی پسته  به تصویر کشیدن وضعیت   نیکولزبا 
تقریباً  داخلی  بارگیری  افزاید:  می  چین،  وبازار  آمریکا 

حال  در  گذشته  سال   3 طول  در  و  است  بوده  پایدار 
کاهش است)نمودار1(.

داند.  می  تقاضا  کاهش  دلیل  را  قیمت  افزایش  او   
و  است  بوده  نامنظم  بسیار  چین  کشور  به  بارگیری 
تقاضای چینی ها از سال 2011 تا 2013 روند صعودی 
آنها در 3ماهه چهارم  تقاضای  بیشترین  و  داشته است 

سال 2013 مشاهده شده است )نمودار2(.
 2014 سال  در  می کند:  نشان  خاطر  گزارش  این   
بارگیری ها به چین روند نزولی شدیدی داشته است، اما 
باید توجه داشت که اغلب خریداران چینی فرصت طلب 
سال  پاییز  و  تابستان  در  سنگینی  خرید  آنها  هستند. 
حال  در  زمان  آن  از  و  داشتند  آمریکا  پسته  از   2013
خرید از پسته ایران بوده اند. نیکولز در ادامه می افزاید: 
از کاهش قیمت ها  تا قبل  داریم که چینی ها  ما شک 

قصد خرید داشته باشند. 
در حقیقت آنچه که روی بارگیری های داخلی و خارجی 
اثرگذارشده است، اختالف قیمت بین پسته و کاالهای 
جایگزین پسته است. در جدول ذیل اختالف قیمت بین 

بادام هندی، بادام و پسته آمده است )نمودار3(.
 خصوصاً اختالف قیمت بین پسته و بادام هندی قابل 
توجه است. در سال 2011 پسته 0.5 تا 1 دالر ارزانتر 
از 1.5  بیش  اکنون  ولی هم  است  بوده  بادام هندی  از 

دالر گرانتر است.
نیکولز با مهم تلقی کردن وضعیت آب و هوا در کالیفرنیا 
ماه  اواسط  و  اوایل  طوفان های  از  پس  کند:  می  اضافه 
دسامبر، شرایط هوایی بسیار شبیه به سال گذشته است. 
حتی  است؛  بوده  گرم  غیرمعمول  به طور  هوا  عالوه  به 

گرمتر از سال گذشته. 

نیکولز از بازار پسته آمریکا گزارش داد

پسته 1/5 دالر گران تر از بادام هندی است

نمودار3- اختالف قیمتی بین نمودار2- وضعیت بارگیری ها به چیننمودار1- وضعیت بارگیری داخلی پسته آمریکا 
پسته-بادام هندی و پسته -بادام
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گیاهی  تغذیه  جلسه  سومین  پسته-  ماهنامه 
مدیران  حضور  با  جاری  سال  دیماه   8 تاریخ  در 
نظام  سازمان  کشاورزی،  جهاد  سازمان  محققان  و 
فعاالن  و  کشور  پسته  تحقیقات  موسسه  مهندسی، 
شیمیایی  کودهای  تولید  حوزه  در  خصوصی  بخش 
باغداران  به  کاربردی  توصیه های  ارائه ی  هدف  با 
در  استان  پسته  باغات  وری  بهره  افزایش  جهت 
برگزار  کرمان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  محل 

شد. 
تغذیه  دستورالعمل  شد:  مصوب  نشست  این  در 
کودی  عمومی  توصیه  همان  یا  کرمان  استان  باغات 
کتابچه  قالب یک  در  استان  ترویج  مدیریت  از سوی 
دسترس  در  سپس  و  شود  ابالغ  شهرستان ها  به 

گیرد. قرار  باغداران 
با  این مصوبه  به  انجمن آب استان  در واکنش  دبیر 
کودی  عمومی  توصیه  دادن  آیا  که  سوال  این  طرح 
هم  با  شرایطشان  که  پسته  باغ  هکتار  300هزار  به 
نیست  بهتر  آیا  گفت:  است؟  علمی  است،  متفاوت 
کند؟  ترویج  را  برگ  و  آزمون خاک  کمیته  این  که 

باید بصورت  این که  بر  تاکید  با  سید محمد مرتضوی 
 20 افزود:  کرد،  نگاه  مسایل  به  کاربردی-علمی 
در  این  است.  گذشته  آزمایشگاه ها  تاسیس  از  سال 
نگرفته ایم.  کار  به  را  آن ها  هنوز  ما  که  است  حالی 
دادن  از  غیر  به  گیاه  تغذیه  که  دارم  عقیده  من 

است. غیرعلمی  کاری  آزمون، 
موسسه  علمی  هیات  عضو  حسینی فرد  دکتر 
عنوان  مرتضوی  به  پاسخ  در  کشور  پسته  تحقیقات 
از  جدا  خاک  بررسی  دستورالعمل  این  در  کرد: 
این  تغذیه ی  بخش  در  است.  شده  گفته  تغذیه 
شرایط  اساس  بر  که  است  شده  گفته  دستورالعمل 

بگیرد.  صورت  باید  تغذیه ای  چه  خاک  آزمون 
اول  قدم  واقع  در  کتابچه  این  این که  بر  تاکید  با  او 
بعداً  و  نیست  جامع  و  کامل  توصیه  یک  این  و  است 
فراوری  بحث  افزود:  نمود،  تر  کامل  را  آن  توان  می 
و  نام  نیست.  دستورالعمل  این  در  حیوانی  کودهای 

نیامده  آن  در  شیمیایی  کودهای  انواع  مشخصات 
است.

و  کشاورزی  تحقیقات  مرکز  علمی  هیات  عضو  یک  
با  نشست  این  در  نیز  کرمان  استان  طبیعی  منابع 
شرکت  به  کودی  توصیه  برنامه  این  این که  به  اشاره 
ارسال شده است،  تامین کود  برای  خدمات حمایتی 
آموزش  با  مهندسی  نظام  سازمان  کارشناسان  گفت: 

دهند. انجام  را  کار  این  می توانند  دیدن 
ارزیابی  و  بررسی  به  اشاره  با  نقوی  هرمزد  دکتر 
دستورالعمل های  طریق  از  آلی  مواد  کیفیت 
تحقیقات  و  استاندارد  کل  اداره  توسط  طراحی شده 
خواستار  خاک،  و  آب  تحقیقات  موسسه  و  صنعتی 
آن ها  کیفیت  براساس  حیوانی  کودهای  درجه بندی 

شد.
باید  مختلف  کیفیت های  این که  بیان  با  نقوی   
شرکت  اگر  گفت:  باشند،  داشته  متفاوتی  قیمت های 
را  مناسب  کودهای  که  باشد  داشته  وجود  خصوصی 

است.  دهد خوب  قرار  تایید  مورد 
این  در  ایران  پسته  انجمن  نماینده  ارجمند  نوید 
گفت:  پیشنهاد   این  شمردن  مثبت  با  نیز  نشست 
به  توجه  با  اما  است  خوبی  خیلی  پیشنهاد  این 
آن،  مبادالت  زیاد  و حجم  آلی  کودهای  زیاد  قیمت 
گزارش  در  که  شود  ایجاد  وسوسه  این  است  ممکن 

شود. اغراق  کیفیت ها 
نظام  در  گفت:  ارجمند  اظهارات  به  پاسخ  در  نقوی 
که  دارد  وجود  کود  و  خاک  بنام  واحدی  مهندسی 

داد. انجام خواهد  را  نظارت های الزم 
به سوال محمدرضا پورخاتون معاون  نقوی در پاسخ 
خصوص  در  جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود 
آلی،  کودهای  آزمون  برای  آزمایشگاه ها  بودن  مجهز 
نسبت  آوردن  بدست  آلی  کودهای  آزمون  در  گفت: 
آزمایشگاه ها  که  است  مهم  بسیار  نیتروژن  به  کربن 
پای  که  وقتی  ولی  می دهند  انجام  را  کار  این 
امکان  کار  این  می آید  وسط  آلی-شیمیایی  کودهای 

نیست. پذیر 

خصوصی  آزمایشگاه های  برای  باید  کار  این  برای 
باید  نهایتا  و  دهیم  آموزش شان  و  بگذاریم  دوره 
های  دوره  توانایی،  برحسب  آن ها  از  تعدادی 

برسند. تایید  به  تجهیزاتشان  و  گذرانده  آموزشی 
آلی  کودهای  فیزیکی  آزمون  اینکه  به  اشاره  با  او 
اجزا  الک کردن می توان  با  است، گفت:  بسیار ساده 
کردن  سنگین  برای  معموال  که  نمود  جدا  را  درشت 
تقلب  و  می شود  اضافه  زباله هایی  و  آشغال ها  کود 
در  کود  کردن  خشک  بعدی  کار  می گیرد.  صورت 
دستگاه آِون است که میزان رطوبت کود را می توان 
درصد  آوردن  بدست  دیگری  و  نمود  گیری  اندازه 
موارد  این  در  تقلب  معموالً  است.  نیتروژن  به  کربن 

می گیرد. صورت 
کودهای  تولیدکنندگان  ماندن  تکلیف  بال 

استاندارد 
آزمون ها  این  که   پرسش ها  این  با طرح  حسینی فرد 
باید  مرحله ای  چه  در  و  کسی؟  چه  توسط  کجا؟  در 
توانایی  است  مهم  چه  آن  کرد:  تاکید  شود؟  انجام 
اجرای این کار است وگرنه این طرح از سال 1371 

است.  داشته  وجود 
از  آلی  مواد  عمده ی  که  این  به  اشاره  با  او 
آزمون،  برای  باید  و  می آید  بزرگ  دامداری های 
جهاد  داد:  پیشنهاد  شود،  تمرکز  دامداری ها  روی 
حیوانی  کودهای  بر  باید  استان  هر  کشاورزی 
وارد  قصد  که  و کسانی  استان خودش  دامداری های 

کند.  نظارت  دارند،  بازار  به  کود  کردن 
اجرا  در  نمی تواند  دولت  شد:  یادآور  حسینی فرد 
را مجبور کند  وارد شود و فقط می تواند دامداری ها 
بگیرند  تاییدیه  باید  بازار  به  کودشان  ورود  برای  که 

کنند. طی  را  مراحل  یکسری  و 
که  کودی  کنند  کنترل  باید  راه ها  پلیس  افزود:   او 
از یک استان می خواهد به استان دیگری وارد شود، 
بسیار  کار  کار،  این  باشد.  داشته  تاییدیه  برگه  باید 

شود.  پیگیری  منبع  از  باید  که  است  سختی 
تولید  کارخانه های  در حال حاضر  گفت:  حسینی فرد 

در سومین جلسه تغذیه گیاهی اذعان شد

طرح تهیه نقشه حاصلخیزی خاک استان،  15 سال خاک می خورد
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جهاد  از  مجوزی  هیچگونه  آلی–شیمیایی  کودهای 
محیط  و  صنایع  از  فقط  نمی خواهند،  کشاورزی 
تولید می کنند. کود  و سپس  زیست مجوز می گیرند 
او به صراحت گفت:  مشکل عمده اساسی دیگر این 
تولید  استاندارد  کود  می خواهند  که  کسانی  است 
سال   20 االن  نیست.  معلوم  تکلیفشان  هم  کنند، 

نکرده ایم. آن  برای  فکری  هیچ  ولی  گذشته 
کشاورزی  تحقیقات  مرکز  علمی  هیات  عضو  یک 
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  طبیعی  منابع  و 
به  دیگر  استان های  از  آلی  کودهای  تمام  تقریباً 
در  است  بهتر  گفت:  می شوند  وارد  کرمان  استان 
تایید  برای  محلی  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 

شود. گرفته  نظر  در  کودها  کیفیت 
شسته  مبدا  در  آلی  کودهای  از  بسیاری  افزود:  او   
بعد  و  می شود  گرفته  آن ها  مغذی  مواد  و  می شوند 
می گردند.  ارسال  کرمان  به  باقیمانده  تفاله های 
کودهای  فراوری  خصوص  در  رشیدی  ناصر  دکتر 
فراوری  کتاب ها،  در  فقط  کنون  تا  کرد:  اذعان  آلی 
عملی  کار  و  بودم  کرده  مطالعه  را  آلی  کودهای 
مبادرت  عملی  به طور  امسال  اما  بودم؛  نداده  انجام 

کرده ایم. شده  فراوری  کود  تولید  به 

کند ورود  پلیس 
نیز  کرمان  باهنر  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  یک 
نقش  آلی  کودهای  که   این  بیان  با  نشست  این  در 
کنترل  باید  و  دارد  گیاه  برای  مغذی  مواد  تامین 
است،  مغذی  مواد  از  درصدی  چه  حاوی  که  شود 
زیست  محیط  و  انسان  سالمت  مهمتر  مساله  گفت: 

نمی شود.  توجهی  آن  به  اصال  که  است 
ایران  در  این که  به  نسبت  هشدار  با  فکری  مجید 
در  سنگین  فلزات  حدمجاز  برای  هم  استانداردی 
افزود:  است،  نشده  تدوین  خاک  و  گیاه  کودها، 
عناصر  سایر  و  کادمیوم  حاوی  است  ممکن  کودها 
فوق العاده  انسان  سالمت  برای  که  باشند  سنگین 

می شوند.  سرطان  باعث  و  مضرند 
شدن  وارد  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  نیز  مرتضوی 
به عرصه ی آزمون و تایید کردن کودهای دامی کار 
که  آنچه  من  اعتقاد  به  گفت:  است،  سختی  بسیار 
است  آلی  مواد  درصد  است  مهم  آلی  کودهای  در 
به  باید  ندارد.  اهمیتی  آن  در  موجود  مواد  سایر  و 

داد. آموزش  زمینه ها  این  در  کشاورزان 

گفت:  مرتضوی  اظهارات  به  واکنش  در  نیز  فکری 
با  تنها  و  است  بزرگی  کار  کودها  کیفیت  کنترل 
از  باید  و  رسید  مطلوب  نتیجه  به  نمی توان  آموزش 
فروش  تا  شود  پیگیری  پلیس  و  استانداری  طریق 

شود.  قدغن  نامرغوب  آلی  کودهای 
کود  نوع  این  برای  تقاضا  چون  که  این  بیان  با  او 
می شود،  زیاد  آن  در  تقلب  ناخواه  خواه  است  زیاد 
در  کودها  اکنون  هم  متاسفانه  کرد:  نشان  خاطر 
بدون  شهر  میادین  سر  در  و  استان  مختلف  منطق 

روند. می  فروش  به  کنترلی  و  نظارت  هیچ 

می کنیم اشتغالزایی 
داشته  جدیت  ما  اگر  گفت:  ادامه  در  هم  نقوی 
کار  پلیس،  و  تعزیرات  کمک  با  می توانیم  باشیم 
سازمان  و  دهیم  انجام  را  آلی  کودهای  ساماندهی 
انگیزه ای  با  و  بزرگ  بسیار  نیروی  مهندسی  نظام 
را  کار  این  می تواند  ساده  آموزش  یک  با  که  است 

دهد. انجام 
می گیرد. صورت  هم  اشتغالزایی  کار  این  با 

این که  بیان  با  ادامه  در  پورخاتون  محمدرضا 
باشد  رسانی  اطالع  و  دادن  آموزش  باید  ما  هدف 
کیفی  ارزیابی  را  آلی  کودهای  بتواند  کشاورز  تا 
نظارت  نام  به  دیگر  کمیته  یک  ما  گفت:   نماید، 
که  داده ایم  تشکیل  کشاورزی  نهاده های  مصرف  بر 
و  شد  خواهند  مطرح  اجرایی  موارد  کمیته  آن  در 
یک  شیمیایی  کودهای  فروشندگان  حتما  است  قرار 
را  کودی  هر  و  باشند  داشته  کودهایشان  از  ارزیابی 

ندهند.  کشاورز  دست  به 
کیفیت  تعیین  دنبال  به  باید  این که  بیان  با  او 
مقدار  افزود:  باشیم،  بندی  بسته  آلی  کودهای 
بسیار  امکانات  نظر  از  و  نیست  کم  آلی  کودهای 
بر  نظارت  موضوع  وارد  بخواهیم  که  است  دشوار 

شویم. فله ای  آلی  کودهای 

کنیم تولید  خودمان 
ثابت  حوضچه های  به  اشاره  با  نقوی  ادامه  در 
تن،  هزار   50 ظرفیت  با  الی  کودهای  فراوری 
توسط  حوضچه هایی  چنین  نمایشگاه  در  گفت: 
خودمان  باید  ما  اما  بود  شده  ارایه  هرمزگان  استان 
را  کشاورز  کود  و  بیاندازیم  راه  واحدهایی  اینچنین 

کنیم. فراوری 

حتی  این که   بر  تاکید  با  ادامه  در  هم  فرد  حسینی 
گفت:  کنیم،  تهیه  خودمان  می توانیم  را  آلی  کود 
جهاد  نظر  زیر  کمپوست  ورمی  تولید  واحدهای 
انها  روی  بیشتری  نظارت  باید  و  هستند  کشاورزی 

شود. 
با  سازی  کمپوست  باید  شد:  یادآور  هم  فکری 
چون  شود  داده  آموزش  هم  پسته  سبز  پوست 
که  است  فنولی  ترکیبات  دارای  پسته  سبز  پوست 
کار  یک  با  ولی  باشند.  مضر  درختان  برای  می تواند 
کرد  کمپوست  را  پسته  سبز  پوست  شود  می  آسان 

را کاهش داد. و مقدار فنول آن 

مالک اند عمده  بهره برداران  درصد   10
بیان  با  نیز  کشاورزی  جهاد  سازمان  باغبانی  مدیر 
کرمان  استان  در  پسته  باغ  هکتار  اینکه300هزار 
 15 هکتاری  هر  در  اگر  متوسط  بطور  گفت:  داریم، 
4 میلیون و 500  تن ماده آلی مصرف شود،  تقریبا 

می شود. نیاز  تن  هزار 
استفاده  کودها   این  از  یکبار  سالی   3 چنانچه    
و  1میلیون  ساالنه  که  است  معنی  این  به  کنیم 
استفاده کرده  در هر هکتار  آلی  کود  تن  هزار   500

ایم. 
قیمت  اگر  شد:  یادآور  محمودی  مسعود  مهندس 
ساالنه  بگیریم،  نظر  در  تومان  100هزار  را  تن  هر 
سوی  از  آلی  کودهای  بابت  تومان  میلیارد   150

می شود.  پرداخت  کشاورزان 
بهره بردار  150هزار  تقریبا  این که  بیان  با  محمودی 
از  نفر  10هزار  داشت:   اظهار  دارد،  وجود  پسته 
از  بیشتر  و  هستند  مالک  عمده  پسته،  بهره برداران 
سطح  از  درصد   40 تقریبا  که  دارند  باغ  هکتار   10
این  بیان  با  او  می شود.  شامل  را   استان  کشت  زیر 
داریم،  20هکتار  باالی  مالک  نفر  3هزار  تقریبا  که 
برنامه ریزی  گروه  این  برای  توان  می  بخوبی  گفت: 

کرد.
بین  مالک  نفر  7هزار  این که  به  اشاره  با   محمودی 
140هزار  داشت:  اظهار  دارند،  باغ  20هکتار  تا   10
آلی خود  کودهای  عمدتا  که  داریم  مالک  نفر خرده 
تامین  هستند،  شهر  سطح  در  که  میادینی  از  را 
می کنند. این نوع توزیع را می توان از طریق نظارت 

کرد.  اعمال  مهندسی  نظام 
دارند  مالکان هم معموالً خودشان کارشناس   عمده 
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باید  که  می کنند  تهیه  را  کودشان  دامداری ها  از  و 
داد.  آموزش  را  کارشناسانشان 

از  نیمی  که  داشت  توجه  باید  که  این  بیان  با  او 
از  مابقی  و  می شوند  تولید  استان  در  الی  کودهای 
معموال  افزود:   می شوند،  وارد  کشور  نقاط  سایر 
تمدید  مجوزشان  یکبار  ماه   6 هر  باید  دامداری ها 
فراوری  برنحوه ی  می توان  طریق  این  از  که  شود 
می دهند  قرار  کشاورزی  بخش  اختیار  در  که  کودی 

کرد. نظارت 

ندارند مشخص  استاندارد  آزمایشگاه ها 
موضوع  در  که  این  بیان  با  ادامه   در  نیز  ارجمند 
می دانم  و  داریم  اساسی  مشکالت  ها  آزمایشگاه 
حداقل  خصوصی  بخش  آزمایشگاه های  برای  که 
است،  نشده  تعریف  وخوب  مشخص  استاندارد  یک 
برای  ایزو  استانداردهای  جهانی  سطح  در  گفت: 
آزمایشگاهی  من  ولی  دارد  وجود  آزمایشگاه ها 
کنند. پیروی  دستورالعمل ها  این  از  که  نمی شناسم 
خاک  و  آب  تحقیقات  مرکز  شاید  این که  بیان  با  او 
را  استانداردهایی  آزمایشگاه ها  برای  بتواند  استان 
همه  بین  کار  روش  و  آنالیز  نوع  تا  کند،  تعریف 
یک  اطالعات  ارائه  برای  کرد:  تاکید  باشد،  یکسان 
نتایجی  اوقات  بعضی  چون  شود.  تعریف  استاندارد 
هم خوانی  منطقی  نوع  هیچ  با  می هند  ارائه  که 

ندارد.
آزمایشگاه ها  در  که  این است  بخاطر  این  افزود:  او 
گزارش  مثاًل  ندارد.  وجود  کیفیتی  کنترل  هیچ 
مناطق  شوری  که  باغی  در   55   )EC( اب  شوری 

است. غیرمنطقی  پایین تراست  خیلی  مختلفش 

دارند معضل  آزمایشگاه ها 
بحث  در  گفت:  اظهارات  این  به  پاسخ  در  نیز  نقوی 
دارم  قبول  من  و  دارد  وجود  معضل   2 آزمایشگاه ها 
ارائه  قبولی  غیرقابل  نتایج  مواقع  بعضی  واقعا  که 

می شود.
نمونه  اوال  که  این است  بخاطر  نتایج  این  افزود:  او 
نمونه  این  حقیقت  در  است؛  اشتباه  برداری ها 

شود. انجام  ماهر  کارشناس  توسط  برداری باید 
توسط  اصل  شیمیایی  مواد  تهیه  اینکه  دیگر   
دشواری  بسیار  کار  حاضر  حال  در  ها  آزمایشگاه 

است. 
کاغذهای  مثل  آزمایشگاهی  ابزار  از  بعضی  حتی 
اشکال  است  ممکن  البته  هستند.  بی کیفیت  صافی 

باشد. هم  آزمایشگاه  تکنیسین  کار  از 

نداریم را  استان  خاک  حاصلخیزی  نقشه 
عباس سیرجانی دبیر این جلسه  نیز در این نشست 
شناخت  و  خاک  حاصلخیزی  نقشه  تهیه  شد:  یادآور 
از خاک های استان به تفکیک مناطق  کامل و جامع 
مختلف را نداریم و بهتر است باب جدیدی راجع به 
العاده  فوق  سخت،  کاری  این  شود.  باز  موضوع  این 

است. علمی  و  بر  هزینه 
موسسه  در  زیادی  بسیار  داده های  گفت:  نقوی 
جهاد  تحقیقات  مرکز  کشور،  پسته  تحقیقات 
آزمایشگاه های  و  باهنر  دانشگاه  کشاورزی، 
استفاده  آنها  از  می توانیم  که  دارد  وجود  خصوصی 
فراوانی عناصر در الیه های مختلف  نماییم و جداول 

نماییم. تهیه  را  مختلف  مناطق  در  خاک 
کرد  ارزیابی  مثبت  را  پیشنهاد  این  نیز  ارجمند 
و  کشور   برای  استراتژیک  مطلب  یک  گفت:  و 
چقدر  بدانیم  اینکه  برای  است.  خوبی  پیشنهاد 

دارد وجود  تولید  توان 
پیچیده ای  بسیار  کار  دارم که  قبول  البته  افزود:   او 
گرفته  نظر  در  باید  متعددی  پارامترهای  و  است 

شود. 
است  این  بعدی  مطلب  کرد:  نشان  خاطر  ارجمند 
به  کنیم،  کار  خواهیم  می  مقیاسی  چه  در  ما  که 
نظر می گیریم در یک  را در  مناطقی  این معنی که 
یا  هستند  کیلومتر  یک  در  کیلومتر  یک  محدوده 
کوچکترین  و  دیگری  ابعاد  یا  متر  صد  در  متر  صد 

است.  چقدر  دقتمان  واحد 
برآورد  می توانیم  کنیم  تعریف  را  دقت  واحد  اگر 

دهیم. انجام  هم  را  هزینه 
بسیار گسترده  این یک طرح  پاسخ گفت:  نیز  فکری 
فکر  و  خواهد  می  سنگینی  بسیار  بودجه  و  است 

باشد. اجرا  قابل  سادگی ها  این  به  نمی کنم 
باغ  یک  در  خاک  نقطه ی  به  نقطه  و  باغ  هر  چون   
نمی کنم  فکر  و  است  متفاوت  هم  با  عناصر  نظر  از 

دهیم. انجام  را  کار  این  بتوانیم  امکانات  این  با  ما 
گفت:  اظهارات  این  به  واکنش  در  هم  حسینی فرد 

موضوع  این  به  راجع  که  کشم  می  خجالت  من 
مطرح  که  است  سال   15 طرح  این  کنم.  صحبت 
این  در  البته  است.  نشده  انجام  کاری  ولی  شده 
خروجی  هیچ  ولی  گرفته  صورت  مطالعاتی  خصوص 

است. نداشته  مطلوبی 
بافت  به  مربوط  داده های  حداقل  که  این  بیان  با  او 
داد:   پیشنهاد  آوریم،  بدست  را  شوری  و  خاک 
نمونه  یک  کننده،  تولید  واحدهای  همه ی  مالکان 
بافت  و  شوری  تا  بیاورند  آزمایشگاه  برای  خاک 
12هزارهکتار  برای  که  طرحی  آید.  بدست  خاکشان 
تقریباً  برایش  بود  شده  نوشته   1388 سال  در 
و  بودیم  بینی کرده  پیش  بودجه  تومان  240میلیون 
بودجه  تومان  800میلیون  اکنون  هم  کنم  می  فکر 

هد. بخوا

بدهکاریم خاک  به  سال   30
مرتضوی هم در پایان خاطر نشان کرد: باید شورای 
معضالت  و  تشکیل  استان  آب  شورای  همانند  خاک 
به  کس  هیچ  شود.  ارائه  راهکار  آن  برای  و  مطرح 
در  خاک  به  ما  واقع  در  و  نمی دهد  اهمیت  خاک 

بدهکاریم. سال   30 این  طول 

می داریم؟ بر  جلو  به  گام  یک 
عدم  گذشته،  متمادی  سالیان  طی  که  فضایی  در 
اقلیم  با  دولتی  کالن  تصمیم گیری های  تناسب 
بارز  مصادیق  و  است  بوده  مشهود  کامال  مناطق 
حفظ  درخصوص  شده  اتخاذ  تصمیمات  در  را  آن 
بی رویه ی  توسعه ی  و  کشاورزی  اراضی  یکپارچگی 
آب،  بی رویه ی  برداشت  زیرکشت،  سطح  میزان 
نظارت  عدم  خاک،  فرسایش  و  نامناسب  استفاده ی 
می توان  و...  بی کیفیت   کودهای  مصرف  و  تولید  بر 
این  به  توجه تصمیم سازان بخش دولتی  دید، نفس 
انجام  علمی  و  عملی  کارهای  باید  باالخره  که  نکته 
از یک جا شروع کرد، در  را  نشده طی سالیان دراز 

است.  قدردانی  خور 
کاهش  به  می توان  را  متعددی  عوامل  چه  اگر 
انجام هر  برای  اما  باغات پسته نسبت داد،  بهره وری 
امکانات درنظر گرفته  با  کار  تناسب وسعت  باید  کار 
شود تا میزان اجرایی بودن آن قابل تخمین باشد و 

شود. جلوگیری  انسانی  و  مالی  منابع  رفت  هدر  از 

شماره105  -1393 اسفندماه  نامه  ویژه  هفتم-  سال 



19

بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی در حالی  همایش 
نظر  اختالف  که  شد  برگزار  سیرجان  در  چهارشنبه  روز 
سخنرانان بر سر چگونگی میزان مصرف آب در کشاورزی و 

صنعت عمال موضوع اصلی همایش را به حاشیه برد. 
کشاورزان  نماینده  گفتارنو.  خبری  سایت  گزارش  به 
این  احمر  هالل  سالن  در  که  همایش  این  در  سیرجان 
از مسووالن خواست که  شهر برگزار می شد، به صراحت 
به مساله تجمیع زمین های کشاورزی در قالب شرکت های 
کشاورزی توجه کنند.  چرا که به عقیده »استوار« سطح 
مالکیت خرد موجب شده کشاورزان توان و انگیزه کافی 
برای استفاده از سیستم های نوین آبیاری را نداشته باشند. 
استوار در بخش دیگری از سخنانش از طرح موضوع مصرف 
باالی 90 درصدی آب در بخش کشاورزی، انتقاد کرد و 
گفت: »مسووالنی که این آمار را می دهند قصد دارند بگویند 
بخش صنعت بیشتر از بخش کشاورزی بهره وری دارد و 
بیشتر فرصت شغلی ایجاد می کند. اما آیا واقعا چنین است؟ 
وی با بیان اینکه برای مثال اکنون ایران هر متر مکعب گاز 
را 50 سنت به ترکیه صادر می کند، افزود: همین گاز در 
کشور به بخش صنعت سه و نیم سنت فروخته می شود. آیا 
کسی از این 46/5 سنت سوبسید به بخش صنعت حرف 
می زند؟« این کشاورز سیرجانی انتقادهایش اینگونه تکمیل 
کرد: »حامیان صنعت آیا تاثیر مخرب این بخش بر محیط 
زیست را هم ارزیابی کرده اند؟ به عقیده من باید درباره آثار 
اشتغال زایی و تبعات توسعه صنعت هم واقع بین باشیم.« 
استوار به مسووالن توصیه کرد اگر می خواهند کشاورزان در 
طرح های مدیریت منابع آب مشارکت کنند بایستی حق 
مالکیت کشاورزان محترم شمرده شود و با زبان »زور« با 
آنها سخن گفته نشود. او تجربه موفق خاموشی یک ماهه 
موتورپمپ های کشاورزی را نشانه ای از موفقیت طرح های 

مشارکتی آمیخته با همدلی دانست. 
سیلی خورده ایم 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان سخنران بعدی این 
همایش بود. بختیاری تالش کرد در سخنانش از »حق« 
بخش صنعت دفاع کند و وضعیت بحرانی آب را با عدد و 
رقم تبیین کند. او با اشاره به مصرف بیش از 90 درصد آب 
در بخش کشاورزی، گفت: بخش صنعت در استان کرمان 
فقط از یک درصد آب استفاده می کند. بختیاری با تاکید 
بر اینکه »بحران آب بسیار جدی است«، افزود: »باید باور 
کنیم که ما در استان کرمان و به خصوص در شمال استان 

خیلی وقت است سیلی خورده ایم و حواس مان نیست.« 
بختیاری با دفاع از لزوم استفاده بخش صنعت از آب گفت: 
از  یافته ای بخش صنعت کمتر  در هیچ کشور توسعه ای 
25 درصد منابع آب را استفاده نمی کند. او از راه حل های 
دولت هم سخن گفت: »ما با جدیت موضوع پلمب چاه های 
غیرمجاز را دنبال می کنیم و استان کرمان در این زمینه 
رتبه دوم کشور را دارد. ما تاکنون 3500 حلقه چاه را پلمب 
کرده ایم.« بختیاری از انتقال آب بهشت آباد به کرمان به 
عنوان یکی دیگر از تمهیدات دولت اشاره کرد و اینکه این 

طرح امسال با تصویب دولت اجرایی شده است. 
یک قطره آب به سدتنگوئیه ندادیم 

مدیرعامل آب منطقه ای کرمان در خالل صحبت هایش 
کوشش کرد به چالش انتقال آب سدتنگوئیه سیرجان به 
پور  پیش شهباز حسن  کند. چندی  اشاره  گل گهر هم 
نماینده سیرجان در مجلس، در گفت وگو با یک هفته نامه 
محلی گفته بود: آب منطقه ای در صدور مجوز انتقال آب 
سدتنگوئیه تخلف کرده است. حسن پور این ادعا را هفته 
گذشته در مصاحبه با تلویزیون هم تکرار کرد از پیگیری 
از  به نظر  این »تخلف ها« سخن گفت. بختیاری هم که 
اظهارات حسن پور دلخور بود، بدون اشاره به نام او گفت: 
»سدتنگوئیه 35 میلیون متر مکعب ظرفیت دارد اما فقط 
این  دارد. که  متر مکعب آب پشت آن وجود  میلیون   5
آب قرار نیست به بخش صنعت داده شود. هر چند طبق 
قانون بخش صنعت سهم داشته است.« او تاکید کرد که 
قراردادهای منعقد شده با گل گهر هم مربوط به 6 سال 
قبل است و فعال آبی به گل گهر منتقل نشده و این شرکت 
نیازش را طبق قانون از محل خرید چاه تامین کرده است. 

استاندار دعوت به اتحاد کرد
اما سخنان مدیرعامل آب منطقه ای با اعتراض شدید برخی 
کشاورزان هم روبه رو شد که عقیده داشتند بختیاری نسبت 
به بخش کشاورزی بی مهری کرده و بیشتر جانب بخش 
صنعت را گرفته. اما علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان 
کوشش کرد موضوع را از سطح تقابل کشاورزی و صنعت 
به سطحی کالن تر سوق دهد. او به حاضران گفت: »نیامده 
ایم تقصیر را گردن یکدیگر بیندازیم بلکه آمده ایم با کمک 
و همفکری همدیگر درباره بحرانی که به وجود آمده چاره 
اندیشی کنیم.« رزم حسینی گفت که دولت درباره بحران 
آب »بیدار« است اما باید مردم هم بیدارتر شوند تا با کمک 
یکدیگر بحران مدیریت شود. او سپس با لحنی گالیه آمیز 

گفت: متاسفم که آقای فرماندار طرح همیار آب را خوب 
برای شما تبیین نکرده اند تا بدانید که آب برای دولت تدبیر 
و امید چقدر مهم بوده است. وی افزود: آقای فرماندار و 
سایر مسووالن و امامان جماعت مساجد بایستی طرح همیار 
آب را برای کشاورزان توضیح دهند تا در این باره اجماع 
عمومی شکل بگیرد. استاندار کرمان تاکید کرد که حضور 
و مشارکت بخش خصوصی می تواند در کاهش مشکالت 
موجود بخش کشاورزی موثر باشد: »قبول دارم سیستم 
ما مانع رشد شماست اما بایستی مشارکت کنید و با این 
مشارکت روز به روز دولت را کوچکتر کنید. رمز موفقیت ما 

در فعالیت بخش خصوصی است.«
آمار را قبول نداریم

اما اسکندر زند معاون وزیر جهادکشاورزی و رییس سازمان 
تحقیقات کشاورزی بر خالف مدیرعامل آب منطقه ای با 
کشاورزان همدالنه تر سخن گفت. او به صراحت گفت: 20 
درصد اشتغال کشور متعلق به بخش کشاورزی است. ما 
ارائه شده مبنی بر مصرف 90 درصد آب در بخش  آمار 
کشاورزی را قبول نداریم و باید در این زمینه تحقیق و 
بررسی دقیق تری صورت گیرد. زند در سخنان کوتاهش 
به کشاورزان اطمینان داد که وزارت جهادکشاورزی از آنها 
حمایت می کند و نبایستی از بابت تعطیلی بخش کشاورزی 

نگرانی داشته باشند. 
سخنان معاون استاندار و ترک ناگهانی سالن توسط 

معاون وزیر 
این  سخنران  آخرین  کرمان  استانداری  عمرانی  معاون 
همایش بود. کامیاب قرار بود بنا به دستور استاندار کرمان 
درباره طرح همیار آب سخن بگوید اما او در دقایق اولیه 
باز هم از مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی سخن 
گفت و بدون اشاره مستقیم به سخنان معاون وزیر، گفت: 
»95 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود نباید 
بیاییم با اظهارات مان تقابل درست کنیم. ما االن در استان 
به 941 روستا با تانکر آب رسانی می کنیم. افت سطح آب 
زیرزمینی را هم که نمی شود کتمان کرد. پس بهتر است 
واقع بین باشیم.« سخنان کامیاب هنوز به نیمه نرسیده بود 
که معاون وزیر به همراه رییس سازمان جهادکشاورزی و 
برخی مسووالن این وزارتخانه سالن همایش را ترک کردند. 
کامیاب البته سخنانش را ادامه داد و سرانجام سالنی که در 
زمان شروع بیش از 450 نفر را در خود جای داده بود در 

نهایت با نیمی از صندلی های خالی تمام شد. 

در همایش بهینه سازی مصرف آب در کشاورزی در سیرجان چه گذشت
سیلی خورده ایم و حواس مان نیست!
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مهرداد مشرفی- گروهی 44 نفره متشکل از باغداران و 
و  یزد  کرمان،  استان های  از  پسته  صنعت  فعاالن  دیگر 
قزوین در تاریخ 16 بهمن ماه سال جاری از باغاتی در 
منطقه جوادیه نوق رفسنجان که به جرأت می توان گفت 
یکی از بی نظیرترین باغات استان کرمان است، بازدید 
کردند. این بازدید با هدف آموزش اجرای صحیح عملیات 
هرس جهت ایجاد شکل و فرم مناسب و باردهی منظم و 

مطلوب، صورت گرفت. 
را  شاخه  کدام  و  حذف  را  شاخه  کدام  اینکه  هرس  در 
نگه داریم مهمترین کار است، زیرا حذف نابجا و بی مورد 
کربوهیدارت های  کاهش  سبب  می تواند  شاخه ها  برخی 
این  بر  ذخیره شده و کاهش سطح برگ درخت گردد. 
کارشناس  عنوان  به  که  رضایی  مهندس حسین  اساس 
این گرئه را همراهی می کرد، ضمن آموزش عملی هرس 
پسته  مختلف  ارقام  در  هرس  انواع  پیرامون  توضیحاتی 

ارایه کرد. 
هرس به دو منظور انجام می شود: 

1- هرس فرم ) تربیت ( درختان پسته: هدف از انجام 
این هرس ایجاد اسکلت قوی و محکم و شکل مناسب و 
مورد نظر درخت است. مراحل ایجاد آن 4 - 5 سال طول 
پسته  باغات  درصد   90 از  بیش  در  متأسفانه  می کشد. 
این هرس انجام نشده و درختان به صورت درختچه ای 
پرورش یافته اند. هر چه فاصله درختان بیشتر باشد تاج 
فرم  هرس  که  باغاتی  در  می گیرد.  شکل  بهتر  درخت 
باردهی  وضعیت  دارد  احتمال  می گردد  انجام  تربیت  یا 
تغییر کند و 2 الی 3 سال دیرتر درخت به بار بنشیند، 
ولی در نهایت در دراز مدت این کاهش باردهی جبران 

خواهد شد.
در مناطقی که درختان به صورت نعنایی کاشته شده اند 
تا  از درختان را حذف نماییم  ابتدا  تعدادی  بهتر است 
فاصله بین درختان مناسب شده، سپس عملیات هرس 

را انجام دهیم.
2- هرس باردهی درختان پسته: این نوع هرس بر روی 
درختان بارده انجام می شود که شامل هرس سربرداری، 
هرس شاخه های مزاحم، آلوده، حذف پاجوش ها و هرس 

تنک شاخه است.
اگر  است.  ماه  اسفند  سربرداری  هرس  زمان  بهترین 

صورت  در  دهیم،  انجام  دی ماه  در  را  سربرداری  عمل 
سرمای شدید به دلیل اینکه محل زخم تازه است، امکان 
از سرشاخه خشک شود.  تا 8 سانتی متر  دارد حدود 7 
سربرداری سبب حرکت جوانه های جانبی و فعال شدن 
شاخه های جانبی می گردد. برای انجام هرس سربرداری، 
باال هر شاخه ای  از شانه به طرف  ایستاده،  کنار درخت 
که میزان رشد آن بیش از 30 تا 40 سانتی متر باشد، 

باید سربرداری شود.
جهت سربرداری  شاخه ها ابتدا شاخه را بررسی کرده، اگر 
خوشه ی زیادی داشته باشد آن شاخه را نباید سربرداری 
کنیم. ولی اگر آن جوانه ها را نادیده بگیریم، یک سوم را 

نگه داشته و دو سوم دیگر را حذف می نماییم.
مشکلی که در 80 درصد باغات وجود دارد این است که 
بوده و بصورت چند  درختان پسته بصورت درختچه ای 
شاخه باال آمده اند. و معموالً پیوندها پایین زده می شود. 
 70  -80 ارتفاع  در  پیوند  نوق  جوادیه  منطقه  در  ولی 
سانتی متری زده شده است که سبب شده درخصوص 
باشد  نداشته  وجود  تیلر مشکلی  و  تراکتور  آمد  و  رفت 
هرچه  نمود.  حفظ  بهتر  را  جانبی  شاخه های  بتوان  و 
زاویه شاخه بیشتر باشد و شاخه بازتر باشد باردهی این 
شاخه بیشتر است. شاخه های افقی از لحاظ مواد غذایی 

به همین دلیل است که  باشند.  و هورمونی غنی تر می 
شاخه هایی که تاجشان باز است باردهی بیشتری دارند. 
کاهش  بسیار  باردهی  شاخه ها  این  حذف  صورت  در 
پیدا می کند. درختان را نبایسی به شکل 7 هرس کرد 
افقی  شاخه های  است  بهتر  باشد.  داشته  تاج  بایستی  و 
ادوات  عبور  در  اینکه  مگر  داشته  نگه  المقدور  حتی  را 

کشاورزی مشکل ساز باشند.
در خصوص تاج ارقام مختلف پسته بایستی این نکته را 
مدنظر داشت که رقم فندقی به دلیل سطح برگ پایین 
حساس  فوق العاده  گرمازدگی  به  کمتر  رویشی  رشد  و 
می باشد، بنابراین تاج این رقم نبایستی زیاد خالی نمود. 
تا  و  نمود  خالی  را  تاج  داخل  بایستی  اکبری  رقم  در 
واریته  رویشی  رشد  زیرا  گرفت.  را  ناخنک ها   می توان 
اکبری زیاد است و سطح برگ باالیی نیز دارد بنابراین 

گرما وسط تاج این درخت را نمی سوزاند.
جهت  گرفته اند  قرار  یکدیگر  روی  شاخه  دو  که  زمانی 
و  و ساییدگی، شاخه کوچکتر  ایجاد زخم  از  جلوگیری 

ضعیف تر را هرس می نماییم.
در باغ های خیلی خوب، هرس شاخه های خشک مختصر 
یا  و  زده  درخت  تاج  در  که  ناخنک هایی  فقط  است، 
را هرس  باشند،  و خشک شده  که شکسته  شاخه هایی 

توسط انجمن پسته ایران برگزار شد

تور آموزشی هرس فرم و باردهی درختان پسته 
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خیربلیخیلی ضعیفضعیفخوبعالیشاخص های مورد بررسی

4%28%68%نحوه اطالع رسانی جهت برگزاری تور
46%54%زمان و تاریخ تعیین شده جهت برگزاری 

38%62%برنامه ریزی، ساماندهی و هماهنگی
35%65%نحوه تدریس و بیان مدرس

38%62%کمیت و کیفیت مطالب ارایه شده توسط مدرس
4%31%65%میزان ارتباط مطالب ارایه شده با نیازهای اطالعاتی

42%58%ساعت برگزاری کارگاه
4%50%46%مدت زمان برگزاری کارگاه

4%27%69%مکان برگزاری کارگاه
23%77%پذیرایی

8%61%31%ایاب و ذهاب
4%96%تامین انتظارات با توجه به اهداف پیش بینی شده 

100%شرکت در  تورهای آموزشی آتی انجمن پسته

کار  اره  با  بایستی  مشکل دار  باغات  در  ولی  می کنیم. 
کرد. خصوصاً در رقم کله قوچی باید حداقل 30 تا 50 
را  شده اند،  رنگ  سیاه  و  بنفش  که  شاخه هایی  درصد 

هرس نمود. 

با  آموزشی  کارگاه  این  در  کنندگان  شرکت  ادامه  در 
کارشناس  و  شدند  آشنا  پاش  کود  دستگاه  کار  نحوه 
پیرامون سن درختان، میزان شوری، مقدار  توضیحاتی 
تعداد  آبیاری،  دور  شیمیایی،  و  دامی  کودهای  مصرف 
دفعات محلول پاشی و سم پاشی در باغ مورد بازدید داد. 
کاهش  دلیل  به  آموزشی  کارگاه  این  از  استقبال 
هزینه های شرکت در تور، بیش از 100 درصد بود.  به 
گونه ای که جهت آموزش بهتر، شرکت کنندگان به دو 
گروه تقسیم شدند تا بتوانند از مطالب ارائه شده در این 

کارگاه استفاده کنند. 
یک درخت را  کامل هرس می کردید

رضا خلج آزاد  در خصوص این تور می گوید:  برگزاری 
دوستان  اطالعات  از  بود.  خوب  انجمن  طرف  از  تور 

استفاده شد. امیدوارم در آینده تورهای بهتر و پربارتری 
تشکیل شود. 

افزاید: ضمن  می  ایران  پسته  انجمن  وابسته  عضو  این 
از  بود. حداقل  آموزش هرس ساده و در حد سخنرانی 
طرف اساتید یک درخت به صورت کامل هرس می شد.

صدای مدرس به گوش نمی رسید
هم  ایران  پسته  انجمن  پیوسته  عضو  شریف  بابک 
کارگاه  کارآموزان  زیاد  جمعیت  به  توجه  با  می گوید:  
نیازمند تقسیم بندی بود، صدای مدرس خوب به گوش 

نمی رسید. میزان مشارکت کارآموزان کم بود.
علی جعفری فعال پسته نیز می گوید:  کالس از هر نظر 
خوب بود، اما اگر این تورها در مراحل رشد و برداشت 
بگذارد.  بهتری  اثر  تواند  می  باشد،  داشته  ادامه  هم 
امیدوارم در جهت توسعه کالسهای آموزشی موفق عمل 

کنید.
حداکثر 25 نفر باشیم

مطالب  داد:  پیشنهاد  هم  شرکت کنندگان  از  یکی 
آموزش داده شده به صورت تستی از مدعوین پرسیده 

شود.  سنجیده  انجمن  برای  اثرگذاری  میزان  تا  شود 
منظور  به  کرد:  توصیه  هم  دیگری  شرکت کننده ی 
هماهنگی و استفاده مفید تر شرکت کنندگان از مطالب 
ارائه شده، تعداد شرکت کنندگان در تورهای آتی انجمن 

حداکثر 25 نفر قرار گیرد.
مجید بهاء الدینی فعال پسته نیز خواهان تکرار برگزاری 
نیز  پسته  فعال  نخعی  هادی  است.   تورهایی  چنین 
انجام شود،  یکبار  ماهی  تور  برگزاری  اگر  است:  معتقد 
این  اگر  می گوید:  هم  ابولی  هادی  است.  بهتر  خیلی 

کالس ها برای همه کشاورزان تشکیل شود، بهتر است.
تور سم پاشی برگزار شود

نیز  ایران  پسته  انجمن  وابسته  عضو  وزیری  کاظم 
در  آموزشی  های  کالس  و  بازدیدها  این  اگر  می گوید: 
طول فصول بخصوص انجام گیرد به نظر اینجانب بهتر و 
مفیدتر است. مخصوصاً در زمان سمپاشی و انواع سموم 

در ساعات روز و ماه های مختلف.
شرکت کنندگان در تور آموزشی، فرم های نظر سنجی را 

پر کردند که حاصل آن در جدول زیر می آید. 
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یکی  نقدینگی  تامین  بی شک  فیروزآبادی-  محبوبه 
سال های  در  پسته  صنعت  چالش های  اساسی ترین  از 
به  جاری  سال  در  مساله  این  اما  است،  بوده  اخیر 

جدی ترین شکل ممکن، رخ نمایاند.
مدیرامور شعب  نجاتی  با مهدی جهان  اساس  این  بر   
که  نشستم  به گفت وگو  کرمان  استان  بانک کشاورزی 
از نقش این بانک در تامین نقدینگی ارزآورترین کاالی 
سوی  از  همواره  او  عملکرد  بپرسیم.  استان  کشاورزی 
پاسخ های  است،  بوده  نقد  مورد  استان  پسته  فعاالن 
را  دارد،  پسته  تخصص  خودش  گفته ی  به  که  او 

می خوانید. 

  آقای جهان نجاتی! عدم تامین نقدینگی، 
از  پایین تر  دالر   3 تا  را  ایران  پسته  قیمت 
بانک تخصصی  به عنوان مدیر  آمریکا آورد. شما 
در  دارید،  مالی  تامین  مسوولیت  که  کشاورزی 

این بحران چه نقشی ایفا کردید؟
تعویض  مغازه  به  نوعی  من  اگر  که  است  این  واقعیت 
روغنی  بروم و بپرسم کار و بار چه طور است، می گوید: 
امسال پسته هست. خدا را شکر خوب است. سالی که 
سرما می زند، می گوید: نه؛ امسال بازاری نیست. از این 
کار گرفته تا انواع و اقسام کارهای خدماتی در استان 
استان  اقتصاد  در  پسته  نقش   ... و  ساز  و  ساخت  تا 
و  تولید  پسته ای  محصول  اگر  است.  زیاد  فوق العاده 
خرید و فروش شود، صادرکننده ای بخرد و صادر کند، 
کل اقتصاد استان به جریان می افتد و اگر نه بالتبع ما 

این را نداریم. 

نقدینگی  تامین  برای  تفاصیل  این  با    
پسته چه می کنید؟

اوال؛ ما یک عیب ساختاری اقتصادی داریم. تمام فشار 
این  است؛  بانکی  سیستم  شانه ی  روی  مالی  تامین 
کامال مردود شده است. از طرف دیگر قسمت عمده ی 
گردش مالی پسته در استان نیست. براساس آمارهای 
خودتان، تا یک و نیم میلیارد دالر گردش مالی پسته 
است. این پول کجا می رود؟ قسمت عمده ای از این پول 
متاسفانه از استان خارج می شود. از طرفی فقط نزدیک 

2/5 درصد کل پول های کشور در استان کرمان است. 
پس نقدینگی مان کال پایین است.  مبحث دیگری هم 
بانک های مختلف  با  ما سعی می کنند  تجار  داریم،  که 

کار کنند.
بانک  با  که  پسته ای  صادرکننده ی  هر  و  تاجر  هر   
ما  که  است  سال  چهار  سه  االن  کرده ،  کار  کشاورزی 

داریم به او تسهیالت می دهیم.

   فکر می کنید چرا سراغ بانک های دیگر 
دلیلی  باشد،  خوب  شما  خدمات  اگر  می روند؟ 

ندارد که سراغ بانک های دیگر بروند!
نیازهای  وگرنه  است  شخصی  کامال  مبحث  یک 
مثال  می کنیم.  تامین  داریم  و  گفته ایم  ما  را  مالی شان 
شرکت تعاونی پسته را با 6 هزار عضو، تامین نقدینگی 
که  لحظه ای  هر  هم هست.  واقعا شریک مان  می کنیم. 

تسهیالت بخواهد ما حاضریم بدهیم.
مجاز  من  که  استان  عمده ی  صادرکنندگان  از  خیلی   
تامین  داریم  ما  سال  هر  ببرم،  را  اسم شان  نیستم 

می کنیم.  نقدینگی 
درصد   25 از  بیش  حداقل  بایستی  بانک ها  تمام 
در  این  بدهند؛  کشاورزی  بخش  در  را  تسهیالتشان 
وام هایی  درصد   97 از  بیش  من  نمی دهد.  رخ  استان 
که هر سال می دهم در بخش کشاورزی می دهم. 10 
به  را  تعهدشان  درصد   25 اگر  هست  هم  دیگر  بانک 
نخواهیم  ما مشکلی  بدهند، عمال  وام  بخش کشاورزی 
داشت. اخیرا هم که مجلس مصوبه ای داشت تا بانک ها 
شفاف  صورت  به  را  کشاورزی  بخش  به  تسهیالت 

بدهند. 
از طرفی قسمت عمده ی پسته توسط تاجرهای خارج 

از استان کرمان خریداری می شود.

   آماری در این خصوص دارید؟
بازار افرادی که دارند کار می کنند  ندارم؛ اما عمال در 
پسته  اجازه ی خروج  گفتیم  ما حتی  مشخص هستند. 
را از استان کرمان ندهند و تمام پسته از داخل استان 
باید  که  پسته ای  همین  دارد  اشکال  چه  شود.  صادر 
از  شود،  صادر  بندرعباس  یا  تهران  همدان،  گمرک  از 

گمرک کرمان صادر شود. 

مهیا  کافی  بستر  و  زیرساخت  این جا    
است؟ 

بله؛ به اندازه ی کافی. ما هیچ مشکلی در این خصوص 
نداریم. 

عقالیی  تصمیمات  خصوصی  بخش   
شهرها  سایر  گمرکات  در  مزایایی  اگر  می گیرد. 
نبود، کرمان را کنار نمی گذاشت. نظر شما در این 

خصوص چیست؟
گفت.  پاسخ  دالیلی  به  نمی شود  را  سواالت  بعضی 
صورت  به  را  کرمانی  کشاورز  پسته  شهرها  سایر  تجار 
نسیه می خرند. یک تا دو ماه طول می کشد تا پول را 
این عمال دارد وام می گیرد. همان کاری که  بپردازند. 

بسیاری از تجار استان انجام می دهند. 
بازار  در  کامال  مدت دار  خرید  حال  هر  به   
متداول است و این مدت، روی قیمت پسته دیده 

می شود.
ماه  نمی شود. خرید یک  دیده  و  نیست  این طور  اصال 
در بازار، 45 روز نقد حساب می شود. من خودم تولید 
می کنم  ورود  مبحث  این  به  اگر  من  هستم.  کننده 
بنیاد مستضعفان  قبال محل کارم  این است که  بخاطر 
بود و 2هزار هکتار باغ پسته دست من بوده است. 95-

استان  در  که  پسته ای  ضبط  ترمینال های  درصد   96
تسهیالت  داده ایم.  ما  را  تسهیالتشان  دارند  وجود 

واحدهای شکست و فراوری را ما داده ایم.
ما  کرده ایم.  پرداخت  ما  را  بسته بندی  تسهیالت   
حمایت  را  صادرکننده  صرفا  که  نبوده  این  نقش مان 
کنیم. ما هر سال خط اعتباری  2 هزار میلیارد ریالی 

در بخش صادرات پسته داریم و کمک می کنیم. 
  تمام آن جذب شده است؟

بخش عمده ای از آن جذب می شود.

که  شرایطی  و  ضوابط  با  می کنید  تایید    
از سوی بانک ها تعریف می شود، عمال بسیاری از 
فعاالن در دریافت این تسهیالت ناکام می مانند؟

واکنش مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان کرمان به آمار رسمی وزارت جهاد در خصوص تسهیالت آبیاری تحت فشار در استان ها 

به آمار شک کنید!

پول پسته از استان کرمان خارج می شود
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پس هر سال این پسته را کی می خرد و صادر می کند؟ 
چه  پس  نمی کند  تامین  را  پول  بانکی  سیستم  اگر 

تامین می کند؟ کسی 
چندان  بازار  گذار  اثر  فعاالن  از  برخی   

بانکی نیستند! متکی به تسهیالت 
تسهیالتی  این  ندارم.  قبول  را  چیزی  چنین  اصال  من 
بانک های استان داده اند، به چه کسی داده اند؟ ما  که 

به همین مردم داده ایم. 
برخی می گویند گرفتن تسهیالت زمان بَر است. آیا این 
مشکلی  هیچ  متقاضی  خود  است؟  بانک  مشکل  فقط 
وقتی  تا  دارد،  برگشتی  چک  متقاضی  وقتی  ندارد؟ 
کسی  چه  حساب  به  را  زمان  این  می کند،  سوء  رفع 
می گذارد؟ اگر استعالمش را می خواهد بگیرد و ... چرا 

همه ی این ها را به حساب بانک می گذارد.

به  تسهیالت  اعطای  چالش های  از  یکی    
شما  آن هاست.  نبودن  موقع  به  پسته،  صنعت 
به  تسهیالت  پرداخت  به  شروع  زمانی  چه  از 

صادرکنندگان پسته کردید؟
ما از اردیبهشت ماه شروع کردیم. 2 هزار میلیارد ریال 
مجمع  با  بودند،  استاندار  نجار،  آقای  که  زمانی  است. 
نمایندگان نزد هیات مدیره بانک می رفتند و کارسازی 
می کردیم، زمانی که اقای رزم حسینی استاندار شدند 
باز هم به همین ترتیب کارسازی کردیم. این یک خط 

اعتباری است که ما برای استان می گیریم. 
  تایید می کنید 200میلیارد تومان در برابر 

نقدینگی مورد نیاز صنعت عدد ناچیزی است؟
مگر صادر کننده ی ما یک جا محصول را می خرد؟ یا 

در طول سال می خرد؟ 
اول  امسال  مثال  می کند.  عمل  بازار  شرایط  به  بسته   
را  خریدشان  کردند  سعی  صادرکنندگان  اکثر  فصل 

انجام دهند.
امسال یک سال خاص بود. قیمت پایین بود. وضعیت 
دالر که ثبات نسبی داشت، این اتفاق افتاد. اما هر ساله 
براساس کشش بازارهای خارج از کشور اقدام به خرید 
عمال  می کنند،  صادر  که  کسانی  از  خیلی  می کردند. 
4-5 صادرکننده ی  شاید  ندارند.  را  انبار  از  این حجم 
ما انبار فنی عمده داشته باشد. بیش از 100 هزار تن 
با چه گنجایشی  و  انبار  این ها چقدر  پسته است. مگر 
دارند؟ این را مد نظر قرار دهید. بعد هم در طول سال 
تا  را صادر می کند  این  را می خرد،  پسته  کانتینر  یک 

پولش بر می گردد، چقدر زمان می برد؟

 برآورد کارشناسی شما در مورد بازار های 
چیست؟ مختلف 

از نظر من دو ماه است. یعنی از روزی که بار را تحویل 
بر  پول  تا  فرستد  می  و  می کند  فراوری  تا  می گیرد 
می گردد، نهایتا 3 ماه می شود. این پول در سال 4 دور 
رقم  رقم،  ریال.  میلیارد  هزار   10 می شود  می چرخد؛ 
کمی نیست. هزار میلیارد تومان رقم سنگینی است. 

   حتی 10هزار میلیارد ریال شما به شرط 
محقق شدن هم عدد قابل مالحظه ای در صنعت 
ایران  پسته  صنعت  حال  هر  در  نیست!  پسته 
بخاطر نبودن نقدینگی، در بازارهای جهانی خوار 

و خفیف می شود. 
بانکی  هر  اگر  داریم.  استان  در  بانک   10 ما  ببینید 
هزار میلیارد تومان تسهیالت بدهد، می شود 10 هزار 

تومان.  میلیارد 
هزار   2 هستید  تخصصی  بانک  که  شما   

میلیارد ریال داده اید!
من گردش مالی را حساب می کنم. شما فکر می کنید 
چقدر  دارند؟  من  پیش  پول  چقدر  صادرکنندگان 

تمرکز حساب هایشان پیش من است. 

  شما بفرمایید چقدرش پیش شماست؟
چرا  شما  نیست!  من  پیش  پول،  این  درصد  یک 
زمانی  صادرکننده  صادرکنندگان؟  به  چسبیدید 
باغدار  برای  من  که  دهد،  انجام  صادرات  تواند  می 

تسهیالتی داده باشم. شما آن قسمت را نمی بینید.

در  پسته  است  حاضر  کشاورزی  بانک    
انبار را زیر کلید بگیرد و به کشاورزان تسهیالت 

بدهد؟
و  عمده  صادرکنندگان  به  کمک  راستای  در 
از  بخشی  تامین  برای  کشاورزی  بذور  تولیدکنندگان 
کشاورزی  محصوالت  اگر  تسهیالت،  تضمین  پشتوانه 
انبارهای  در  نگهداری  قابلیت  و  نباشد  سریع الفساد 
باشد، به شرط  به مدت یکسال داشته  فنی را حداقل 

بیمه تمام خطر، حداکثر 30 درصد قبول می کنیم. 

از  صادرات  بخش  و  تولید  بخش  سهم    

تسهیالتی که شما سال قبل دادید، چقدر است؟
8 هزار و 700 میلیارد ریال که 8 هزار میلیارد ریال  

آن سهم تولید بود.  

دلیل  رسیدید؟  عدد  این  به  چگونه    
خاصی دارد؟

نه بر اساس کشش بازار است. آن 2 هزار میلیاردی که 
من سالیانه می دهم پولی است که من هر سال تزریق 
تسهیالت  تجار  به  هم  قبل  سال های  من  می کنم. 

پرداخت کرده ام و هر دور برایشان تمدید می کنم. 

تسهیالتی  از  تمدید  این  حساب  یعنی    
که هر سال برای صادرات می پردازید جداست؟

هر  من  که  است  جدید  اعتباری  خط  جداست.  بله؛ 
را  تاجری که می آید سودش  یعنی آن  سال می گیرم. 
را جابجا می کنم، بحثش  وامش  دوباره  و من  می دهد 
کنید،  حساب  تجمعی  بخواهید  شما  اگر  جداست. 

خودش خدا تومان پول می شود. 

شده  سلیقه  ای  کامال  وام ها  جابجایی    
است. شما این را تایید می کنید؟

بودجه ای  ردیف  که یک  وقتی  بودجه های سنواتی  در 
تعیین  بودجه ای اش  دستورالعمل  و  می کنند  اعالم  را 
بانک ها  مدیره  هیات  است  گفته  قانون گذار  می شود، 
استفاده  اختیارشان  این  از  می توانند  هستند.  مختار 
هر  کشاورزی  بانک  نکنند.  استفاده  می تواند  کنند، 
سال 100 درصد این را اجرا کرده است. ما 80 شعبه 

داریم، هر 80 شعبه این کار را انجام مي دهند.

  همواره یکی از دالیل ناتوانی بانک ها در 
تامین نقدینگی، معوقات بانکی اعالم شده است. 
اندازه ی  به  و  نشده  اجرا  مقررات  و  ضوابط  آیا 
بودن  باال  دلیل  است؟  نشده  گرفته  وثیقه  کافی 
استان  کشاورزی  بانک  در  بانکی  معوقات  حجم 

چیست؟
بانک  در  صرفا  معوقات  این  که  بگوییم  نمی توانیم 
فرق  است.  بانکی  سیستم  کل  در  است.  کشاورزی 
این  دارد  بانک ها  با سایر  بانک کشاورزی  عمده ای که 
است بانک کشاورزی تسهیالت را به کشاورز می دهد. 
کشاورز این پول را یا در باغ هایش، یا برای دامداری اش، 
یا برای زنبور و طیور هزینه می کند. یعنی ما در بخش 
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کشاورزی با موجود زنده  سرو کار داریم. موجود زنده 
هم نسبت به پیرامونش عکس العمل نشان می دهد. هوا 
 ... و  بیاید  طوفان  بیاید،  سیل  باشد،  سرد  باشد،  گرم 
خسارت می زند. عمال ریسک سرمایه گذاری در بخش 
اندازه  از  بیش  قهری  باالست. چون حوادث  کشاورزی 
سال  هر  ما  را  محصول  برداشت  نوسانات  تاثیرگذارند، 
داریم. از آن طرف 15 سال است که خشک سالی بخش 
این  همه ی  است.  داده  قرار  فشار  تحت  را  کشاورزی 
فقیرتر  ما  که کشاورز  داده  به دست هم  عوامل دست 
شده است. از آن طرف نوسانات بازار و  وجود دالالن 
به چه قیمتی است،  هم هست. مثال گوجه در منطقه 
این  را  سودش  می خریم؟  قیمتی  چه  به  شما  و  من 
وسط کی می خورد؟ کشاورز هم این وسط سود ندارد. 
بکنم؟  می توانم  چکار  من  ندارد،  که  هم  کشاورزی 
بدهی اش  مجبورم  پس  نمی شود.  که  بکنم؟  زندانش 
را تمدید  کنم با این امید که یک روز شرایط تولید و 
بهتر شود. یک مبحث هم وجود دارد، کشاورزی  بازار 
متوسط  ایران  در  االن  است.  خرد  و  سنتی  هنوز  ما 
باغات اقتصادی برای استان کرمان 2/5 هکتار و برای 
ما  باغات  متوسط  واقعا  آیا  باشد.  باید  7 هکتار  زارعت 
2/5 هکتار است؟ نه؛ خیلی پایین تر است. شما در یک 
واحد اقتصادی کوچک با طال و الماس هم که بخواهی 

کار کنی، باز کسر می آوری.
 ما هیچ راهی جز یکپارچه سازی نداریم. 

و  بانکی  سیستم  سیاست های  چرا  پس   
جهاد کشاورزی در سنوات گذشته با تنبیه عمده 
طرح های  در  مثال  عنوان  به  بود.  همراه  مالکی 
آبیاری تحت فشار به عمده مالکان تسهیالت 50 
درصدی و به خرده مالکان تسهیالت 85 درصدی 

اعطا می شد!  
با  است  بخش  حامی  که  کشاورزی  بانک  بین  شما 
سازمان جهاد کشاورزی که متولی بخش است، تفاوت 
برای  نیست.  من  با  بخش  سیاستگذاری  شوید.  قایل 

من فرق نمی کند. 

بانک  برای  بودن طرح  اقتصادی تر  یعنی    
که تامین مالی می کند مساله نیست؟

چرا؛ من خدمت تان می گویم. وقتی در سطح کالن نگاه 
راستای  در  جزیی  چند  هر  فعالیتی  هر  یعنی  بکنیم، 
حفظ منابع آب، توجیه اقتصادی دارد. این را به عنوان 
راحت تر  خیلی  هم  بانک  برای  می گویم.  کلی  اصل 

من  اما  برود.  پیش  بزرگ  کارهای  سمت  به  که  است 
باغ  هکتار  دو  هکتار،  یک  که  کشاورزی  دارم  سوالی 
دارد، می خواهد استخر بزند و آب را از طریق لوله وارد 

استخر بکند، من نباید به او تسهیالت بدهم؟ 

مالکان  خرده  به  تسهیالت  ندادن  بحث    
نیست. عمده مالکان را تنبیه نکنید؟

نمی شویم.  قائل  تبعیضی 

ذاتا  فشار  تحت  آبیاری  طرح های   
طرح هایی اند که در مقیاس بزرگ توجیه دارند؟

ندارد.  اعتبارات  این  در  نقشی  هیچ  کشاورزی  بانک 
به  سازمان  طرف  از  که  است  تکلیفی  اعتبارات  این ها 

ما معرفی می شود. 

این  بودن  اقتصادی  بانک  خود  نباید    
طرح ها را بسنجد؟

زندگی اش  تمام  که  امده  کسی  می پرسم  شما  از  من 
است  ممکن  ندهم؟   این  به  من  است.  باغ  هکتار  دو 
بگویم  بزند،  لبنیات  کارخانه  می خواهد  که  کسی  به 
 ... و  کارخانه ها  تعداد  شیر،  تولید  وضعیت  به  توجه  با 
نظر  آب،  در خصوص  اما  ندارد.  یا  دارد  توجیه  کارش 
شخصی من این است که اگر کسی نیم متر لوله گذاری 

بکند، این ارزش هر گونه کمک و تسهیالت را دارد. 
 چاه های کشاورزی داشته ایم که 40 روزه در رفسنجان 
چاه هایی  چنین  روی  که  دارد  توجیه  شده اند.  خشک 
سرمایه گذاری شود و تسهیالت بدهید؟ آیا نتیجه این 
بانکی  سیستم  و  کشاورز  شدن  مغبون تر  تسهیالت 

نمی شود؟ آیا سرمایه ی ملی از بین نمی رود؟
چاه  یک  که  فرد  یک  مالکی،  خرده  می گویم  که  من 
را ندارد. مال تعدادی کشاورز است. وقتی هم که من 
به  را  نفر  سه  می گویم  بپردازم  تسهیالت  می خواهم 
صورت  به  را  طرح  من  کنید،  معرفی  نماینده  عنوان 
این ها  بین  را  بدهی  بعد  می بینم.  هکتار  در صد  کالن 

می کنم.  تقسیم 
به  چرا  که  نیست  این  من  صحبت   

مي دهید! خرده مالکان 
خوب  شما  ذهنیت  اصال  نیست.  چیزی  چنین  اصال 
تسهیالت  بیش ترین حجم  قبل  دو سال  در  ما  نیست. 
در  سیاست گذاری  کردیم.  پرداخت  را  مالکی  عمده 
خصوص سفره های آب زیرزمینی مگر دست من است؟ 

بکند،  لوله گذاری  متر  نیم  کسی  اگر  فرمودید»  شما   
من  دارد«  را  تسهیالت  و  کمک  گونه  هر  ارزش  این 

عرض کردم: نه لزوما! 
منطقه ی  در  چاه ها  از  خیلی  دارم.  قبول  که  من 
ارزوییه خشک شده است. سیرجان خشک شده است. 
شما  با  من  می رود.  پایین تر  دارد  دشت هایمان  سطح 
هم عقیده هستم. می گویم بانک کشاورزی بیش از 28 
هزار هکتار را تسهیالت داده است. با این اعتباری که 
تمام  تا  می کشد  طول  سال  چند  می پردازند  من  به 
استان را پوشش دهیم. این نیاز به عزم ملی است. اگر 
را  استان  کشاورزی  باغات  تمام  بایستی  است  من  به 
باغدار را موظف  آبیاری تحت فشار بکنند. بعد  رایگان 
باغدار  یعنی  بکند.  کم  را  کشتش  زیر  که سطح  کنیم 
بگوییم  می دهد،  آب  مرتبه  یک  روزی   40 االن  ما 
من  کن.  حذف  نیست  خوب  که  را  باغات  از  قسمتی 
دار؛  نگه  را  مابقی  دارم.  می گویم؛ چون تخصص پسته 

اگر می خواهیم سفره ها را حفظ کنیم.  

  آقای جهان نجاتی! تعهد بانک کشاورزی 
استان در قبال طرح همیاران آب چیست؟ 

چاهش  هر کس  گفتیم  ما  ندارد.  اجرایی  قدرت  بانک 
اجرای  تقاضای  ابتدا  الزاما،  بایستی  بکند،  برق دار  را 
ما  که  قسمتی  ان  بدهد.  ما  به  هم  فشار  تحت  آبیاری 
جاهایی  چنین  کنیم،  کمک  طرح  این  به  می توانیم 

است، وگرنه بانک قدرت اجرایی ندارد. 
 شما در برخی جلسات شورای آب حضور 
4 آن در  به طور مشخص مصوبه شماره  داشتید. 
99هزارو  استان  در  است.  کشاورزی  بانک  مورد 
تحت  آبیاری  سیستم  پوشش  زیر  هکتار    900
از سطح  هکتار   280 283هزارو  دارد.  قرار  فشار 
زیر کشت استان با قابلیت تغییر سیستم آبیاری 
شده  شناسایی  ساله   5 زمانی  دوره ی  یک  در 
طرح  این  اجرای  برای  چقدر  شما  بانک  است. 

اعتبار دارد؟
سال قبل بیش از 175 کیلومتر، پول لوله گذاری دادیم. 

 که عدد قابل مالحظه ای نیست!
شما  است؟  شده  داده  چقدر  قبل  سنوات  در  ببینید 
گونه  این  چرا  کنید.  مقایسه  استان ها  سایر  با  را  این 

می کنید؟! قضاوت 

کشاورزی  جهاد  وزارت  رسمی  گزارش    

شماره105  -1393 اسفندماه  نامه  ویژه  هفتم-  سال 



25

آبیاری  سیستم های  اجرای  وضعیت  خصوص  در 
از آن  90  حکایت  تحت فشار در کشور در سال  
در  و  کشور  دهم  رتبه  کرمان  استان  که  داشت 
کشور  ام   24 رتبه  هم   91 سال  اول  ماهه  چهار 

را داشت. 
جذب  در  کشور  استان  سومین  کرمان  استان  نخیر. 
به  شما  است.  کشور  در  فشار  تحت  آبیاری  تسهیالت 

کدام آمار استناد می کنید؟

زیربنایی  و  فنی  معاونت  رسمی  گزارش    
وزارت جهاد کشاورزی.

نه؛ تفاوت است. شما چرا استان کرمان را با استانی که 
انجام داده است، یکسان می بینید. یک چهارم  زراعت 

باغات کشور در کرمان است. 
غیر  کرمان  رتبه  دلیل  همین  به  اتفاقا   

قابل پذیرش بود!
با  نباید  را  زراعی  کشت  شما  است.  همین  بحثم  من 
می شود،  زراعت  در  که  هزینه ای  کنید.  مقایسه  باغی 

یک چهارم هزینه ای است که در باغات می شود. 
از  بهتر  جایگاهشان  که  استان هایی  اما   
نوعش  هر  از  کشاورزی  در  اصوال  بود،  کرمان 
گفتن  برای  حرفی  کرمان  استان  با  مقایسه  در 

ندارند!
پس در آمار شک کنید. 

یعنی  فرمودید  شما  که  کیلومتری   175   
تسهیالت؟ چقدر 

بسته به سایز و نوع لوله، فرق می کند. 

  خوب؛ سر جمع چقدر تسهیالت دادید؟
هزارو730 میلیارد ریال. 

آب،  همیاران  طرح  شدن  اجرایی  تا    
خیلی فاصله دارید، درست است؟

منابع  با  شود.  تزریق  ملی  منابع  حتما  بایستی  بله؛ 
پذیر  امکان  طرح  این  اهداف  به  دسترسی  بانک ها 

نیست. 

مطرح  مطلب  این  جلسات  در  چرا  پس    

نشده است؟
عینا مطرح می شود. همه ی این حرف ها را من در تمام 

جلسات مطرح کرده ام. 

سال  پایان  تا  استان  کشاورزی  بانک    
فشار  تحت  آبیاری  تسهیالت  چقدر  جاری 

می دهد؟
که  بسته ایم  داد  قرار  ریال  میلیارد   270 علی الحساب 
اگر  تومان می پردازیم.  6/5 میلیون  به نسبت هکتاری 
ریال  میلیارد   750 االن  همین  را  ریال  میلیارد   270
که  است  متمرکزی  اعتبار  این  می پردازم.  من  بکنند، 

وزارت خانه به من داده است. 

  چرا سهم استان نسبت به نیازش این قدر 
ناچیز است؟ 

ما نسبت به کل کشور، سهم مان خیلی ناچیز نیست. 

در  هستیم.  کشور  باغی  اول  استان  ما    
چانه زنی ضعیفیم یا دلیل دیگری دارد؟

استانی  مدیر  شوند.  پیگیری  کشور  سطح  در  بایستی 
بانک کاری نمی تواند بکند. 

  مدیران ارشد استان چه؟
که  زمانی  دارد  بستگی  کنند.  پیگیری  می توانند  واقعا 
بودجه را می بندند، چقدر استان کرمان قدرت چانه زنی 
این  برای  ما  بگیرد.   را  اعتبارات  بتواند  و  باشد  داشته 
باید  به جایی برسیم، حداقل  بتوانیم طی ده سال  که 
ایده ال  ببریم.  پوشش  تحت  را  هکتار  هزار   50 سالی 
عمل  آن  براساس  و  دیدن  را  واقعیت ها  با  زدن  حرف 

کردن، فرق می کند. 

4 طرح  مصوبه شماره  لحظه  این  تا  پس    
همیاران آب اجرایی نمی شود؟

نمی توانیم  مطلق  که  را  ما همه چیز  نگوییم.  گونه  این 
اگر  بانکی هستیم،  10 سیستم  ببینیم.  یا سیاه  سفید 
را  هکتار  هزار   10 می توانیم  راحتی  به  باشد،  اراده ای 
اجرا کنیم. آیا پیمان کاران ما می توانند 50 هزار هکتار 

کار را انجام دهند؟
  این یعنی چقدر تسهیالت؟

رقم سنگین می شود. 

درصد   85 که  کرده اند  کرنا  و  بوق  در    
فشار  تحت  آبیاری  طرح های  اجرای  هزینه های 
بالعوض  کمک  کشاورزان  به  که  است  قرار  را 
شود. اما وقتی کشاورز پروژه اش را اجرا می کند، 
چیزی بیش از 50 درصد که سال قبل می دادند، 
سیستم  اجرای  دارید  قبول  نمی کند.  دریافت 
تومان  میلیون   12 تا   10 بین  فشار  تحت  آبیاری 

در هکتار هزینه دارد؟
هست.  اعتباری  ردیف  یک  ببینید  است.  درست  بله؛ 
سود،   نرخ  می آید،  استان  برای  که  اعتباری  ردیف  هر 
است.  شده  قید   ... و  بالعوض  میزان  متقاضی،  درصد 
هزارتومان   500 و  6میلیون  هکتاری  کشور  سطح  در 
بالعوض در نظر گرفته اند. اما بعضی از افراد از صندوق 
است  ممکن  می گیرند،  وام  کشاورزی  بخش  توسعه ی 

که صدردرصد بالعوض را هم بتوانند بگیرند.
  شما چند درصد می دهید؟

اختیار  بیش تر  تومان   500 و  میلیون   6 هکتاری  ما 
نداریم. 

 و چقدر طرح از نظر شما هزینه دارد ؟
 12 تا  تومان  میلیون   8 از  آبیاری  سیستم  براساس 
قدر  چه  هر  است.  متغیر  هکتار  در  تومان  میلیون 
سطح زیر کشت افزایش پیدا کند، این قیمت سرشکن 

می شود و به صرفه تر است. 
 شما انواع و اقسام تعهدات را از کشاورزان 
می خواهید. پروسه ی اعطای این تسهیالت زمان 

بر است. تایید می کنید؟
خیر.

  این پروسه چقدر زمان بر است؟
زمان  باشد،  کامل  کشاورز  مستندات  و  مدارک  اگر 
برخورد  دید  این  با  کشاورزان  همه ی  با  ما  نیست.  بر 
یا کشاورز  کرمانی ها  اغلب  کنیم.  تسهیل  می کنیم که 
جدا  و  دارند  کشاورزی  با  نزدیک  ارتباط  یا  و  زاده اند 
از مردم نیستند. من به همکارانم می گویم که کشاورز 
و  نیست  تا خدا سقفی  ندهد،  بگوید خدا خیرتان  اگر 

سریع خدا می شنود. 
اجرا  بخواهد  کس  هر  هکتار،  ده  تا  گفتیم  حتی  ما 
کند، وثیقه نمی گیریم، فقط ضامن می گیریم. پس این 
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قسمت عمده ی کشاورزان ما را پوشش می دهد.
را  باغ  سند  دارند،  هکتار   10 از  بیش  که  هم  آن ها   
اگر  وسط  این  می گیریم.  تسهیالت  پشتوانه  عنوان  به 
می توانم  چکار  من  باشد،  داشته  برگشتی  چک  طرف 
باغش  سطح  از  کم تر  سندش  کشاورزی  اگر  یا  بکنم؟ 
چکار  من  است،  کرده  تصرف  را  ملی  اراضی  و  است 
می توانم بکنم؟ یک سری مشکالت اجرایی وجود دارد.

 
این  قبل  سال  که  کسانی  سرنوشت    
تسهیالت  آن ها  به  و  کردند  اجرا  را  طرح ها 

نرسید، چه می شود؟
اگر کسی اجرا کرده باشد، مي تواند بالعوضش را کامل 
بگیرد. اگر سطح زیر کشت و از نظر فنی، مورد تایید 

جهاد باشد، پرداخت می شود.  
 

خشکسالی،  بخاطر  کشاورزی  تسهیالت    
مجددا سه سال تمدید شد، درست است؟

یک   .12 بند  محل  از  اعتبار  تامین  شرط  به  گفتند 
ببینیم  باید  دستورالعمل هم چند روز پیش دادند که 

چگونه است. عمال هنوز به ما ابالغ نشده است. 

سرمازدگی ؛  خسارت   خصوص  در    
مانند  که  بود  این  ایران  پسته  انجمن  پیشنهاد 
میزان  دما،   کاهش  میزان  براساس  آمریکا 
و سلیقه های  نظر  اعمال  تا  برآورد شود  خسارت 

شخصی به حداقل برسد.
نفع  به  چه  و  صندوق  نفع  چه  تخلفاتی  چون   
این  به  شما  نگاه  می افتاد.  اتفاق  کشاورز، 

چیست؟ پیشنهاد 
فوق العاده  ما  کشاورزی  محصوالت  بیمه ی  مبحث  در 

خوب عمل کردیم.
  ما فقط برای 2 محصول پسته و خرما بیش از 630 
کل  شهرستان،  یک  در  پرداختیم.  پول  ریال  میلیارد 
بود،  تومان  میلیارد   2/5 شهرستان  آن  عمرانی  اعتبار 
خسارت  تومان  میلیارد   4/5 ما  شهرستان  همان  در 
با  کشاورزی  بانک  که  همراهی  کردیم.  پرداخت  پسته 
نمی آید.  کسی  چشم  به  می کند،  کشاورزان  از  خیلی 
مگر  می کند.  را  کار  فالن  آمریکا  می گویید  شما 
باغات  مگر  است؟  آمریکایی  کشاورز  مثل  ما  کشاورز 

ما استاندارد آن جا را دارد؟ 

  به نظر شما واکنش یک موجود زنده مثل 
ربط  مباحث  این  با  هوا  درجه ی  به  پسته  درخت 

دارد؟
من تخصصم پسته است، خلط موضوع نکنید. ما هیچ 
چیزمان مثل آمریکا نیست. پس خواهشا خودمان را با 

نکنیم.  مقایسه  آمریکا 

خسارات  جبران  شدن  ضابطه مند  برای    
وارده به کشاورزان چه پیشنهادی دارید؟

ما بیش از 30 سال داریم انجام می دهیم. 
 و همیشه هم حرف و حدیث است!

نه؛ این جور نیست. 

  یعنی روابط بر ضوابط غالب نمی شود؟
است  ممکن  استثنائاتی  نداریم.  چیزی  چنین  اصال 

داشته باشیم اما خوشبختانه غالبیت ندارد. 
  حتی گاهی وقت ها کشاورزان کارشناسان 

شما را فریب هم می دهند؟
بله؛ این را داریم. 

آمار  بر  متکی  فرایند  یک  سراغ  چرا    
نرویم؟ هواشناسی 

ما باید کار دیگری بکنیم. قرار است اساس نامه صندوق 
بانک  مال  بیمه  صندوق  شود.  عوض  پسته  ضمانت 
کنترل  عامل  فقط  کشاورزی  بانک  نیست.  کشاورزی 
اعطای تسهیالت است. ما این پول ها را هم به حساب 

مطالبات از دولت می گذاریم. 
آمریکا  برویم.  آمریکا  سمت  به  باید  ما   
نه  است،  درآمد  مبنای  بر  بیمه اش  پرداخت 

هزینه! 
یک  است.  هزینه  بیمه مان  روش  ایران  در  ما 
10 تن پسته خشک تولید  کشاورز پیشرو ممکن 

کند، حداقل 44- 45 میلیون تومان پول است. 
400 کیلو پسته تولید  با یک کشاورز معمولی که 
 2 نهایتا  دارند.  یکسانی  بیمه ی  گزینه ی  می کند، 
میلیون و 800 هزار تومان تا 4 میلیون تومان. آیا 

این درست است؟ آیا این انصاف است؟
 یک جایی باید اساس نامه عوض شود. 

خصوص  این  در  خوبی  پیشنهادات  ما  خوشبختانه 
دادیم. کشاورزی که تناژش باالتر است، با رقم باالتری 

که  هم  موقعی  بپردازد،  بیش تری  پول  کند،  بیمه 
هم  قبول  اما  بکند.  بیش تری  دریافت  دید  خسارت 
از 330 کارشناس کشاورزی در بخش  ما بیش  بکنید 

بیمه داریم. 
یک اشتغال زایی عجیبی را بدون این که در بوق و کرنا 

کنیم، ایجاد کردیم. 

کشاورزی  به  اشتغالی  چنین  باید  چرا    
استان تحمیل شود؟

پس چه کسی برود کارشناسی  و بازدید بکند؟
  من دلیل مخالفت شما با پیشنهاد انجمن 

پسته را دقیقا متوجه نشدم!
داریم.  هواشناسی  ایستگاه  چند  ما  می کنید  فکر  االن 
ما االن شهرستان داریم که ایستگاه هواشناسی ندارد. 
سخت  امکانات  آیا  کنم؟  کنترل  آماری  چه  براساس 
افزاری و نرم افزاری وجود دارد؟ دلیل این که می گویم 
ما را با آمریکا مقایسه نمی توانید بکنید، این است که 
آیا ارقام پسته ما یکسان است؟ در آمریکا در ده هزار 
دما  به  نسبت  را  واکنش  یک  و  است  رقم  یک  هکتار، 
نشان می دهد. اینجا در هر باغ 6- 7 رقم پسته وجود 
دارد. هر رقم تفاوت معنی داری با دیگری دارد، باید با 

حضور فیزیکی بررسی شود. 

  نکته ای مانده که نپرسیدم؟
مکانیزاسیون،  برای  حاضر  حال  در  کشاورز  هر  به 
 5 درصد،   17 سود   با  تسهیالت  کود پاش  و  سم پاش 

ساله می دهیم. 
واحدهای  ایجاد  نیازهای صنعت  از  یکی    
این  در  است.  پسته  ضبط  و  فراوری   بزرگ 

خصوص تسهیالتی دارید؟
اگر افرادی پیدا شوند که بخواهند در تناژ های باال کار 
واحدهای  باید  جهادکشاورزی  و  بهداشت  اداره  کنند، 
با بودن  سنتی فراوری را حذف کنند. شما نمی توانید 
خوراک  بزرگ  واحدهای  برای  باید  کنید.  کار  آن ها 

بیاید. 

  یعنی از نظر شما چنین طرح هایی توجیه 
اقتصادی ندارد؟

اگر صرفا احداث واحدهای بزرگ بدون حذف سنتی ها 
اقتصادی نیست.  باشد، 
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فعاالن شناخته  از  یکی  معین  منصور  ماهنامه پسته- 
شده صنعت پسته در رفسنجان است که مدیریت یک 

واحد ضبط و فراوری پسته در رفسنجان را دارد.
 انتشار گزارشی از روند ضبط پسته در استان کرمان در 
این  واکنش  ایران،  پسته  انجمن   103 شماره  خبرنامه 

فعال صنعت پسته را در پی داشت. 

و  ضبط  بزرگ  واحدهای  عملکرد  از  دفاع  ضمن  معین 
در خصوص  مطرح شده  اظهارات  برخی  پسته،  فراوری 
واحدهای بزرگ ضبط را خالف واقع و نادرست  دانست. 

با او به گفت وگو نشستیم که می خوانیم. 

رونق  دلیل  می کنید  فکر  معین!  آقای    
فرآوری  کوچک  کارگاه های  شدن  زیاد  و  گرفتن 

چیست؟
موجود  بزرگ  ترمینال های  ظرفیت  اینکه  اول  دلیل 
ثانیا  و  نیست  پسته  همه ی  جواب گوی  شهرستان ها  در 
دهند.  انجام  خودشان  را  کار  این  دارند  عالقه  همه 
از نیروی کاری  یعنی مالکینی که پسته کمتری دارند، 

خانواده شان استفاده می کنند. 

  فکر می کنید اگر تعداد واحدهای فرآوری 
با محصول متناسب شود میل به  بزرگ در منطقه 

ایجاد واحدهای فرآوری کوچک کم می شود؟
در  روستاها  و  در سطح شهرها  که  آلودگی هایی  با  بله؛ 
وجود  به  کوچک  واحدهای  توسط  پسته  ضبط  زمان 
مانده ها  پس  برای  بزرگ  واحدهای  که  انجا  از  می آید، 
پسته  نخاله های  پراکندگی  و  بگذارند  می توانند سرمایه 

در تمام سطح شهر نیست که این به بهداشتی تر شدن 
واحدهای  ایجاد  به  میل  می کند،  کمک  زیست  محیط 

فرآوری کوچک کم می شود. 

از    فکر می کنید فعاالن صنعت پسته اعم 
خرده مالکان و عمده مالکان، چقدر دغدغه مسایل 
برای شان  چقدر  بهداشت  و  دارند  محیطی  زیست 

مطرح است؟
نشود،   بهداشت  رعایت  اگر  پسته  ضبط  زمان  در 
و  اسهال  به  که  افرادی  و  بچه ها  از  ما  بیمارستان های 
از  هم  ان  انتقال  و  می شود  پر  شده اند  مبتال  استفراغ 

طریق مگس و آلودگی های دیگر است. 
به  مردم  چقدر  که  می بینم  دارم  خودم  شخصه  به  من 

تمیز بودن محیط اهمیت می دهند

منصور معین فعال صنعت ضبط و فراوری پسته در گفت وگو با خبرنامه پسته مطرح کرد

انجمن پسته ایران نقش حکمیتی ایفا کند
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با  رابطه  در  قانون  یک  دنیا  تمام  در  می زنم  مثال  یک 
نکشیدن سیگار در محیط های بسته گذاشتند.

 در ایران این قانون نبود، ولی خود مردم نخواستند که 
در محیط بسته سیگار باشد. 

یعنی ساختار فرهنگی ما سریع یک مطلبی را می گیرد و 
اگر ببیند که خوب است به اجرا می گذارد.

هزینه  که  هستند  معتقد  کشاورزان   
آن  از  گرانتر  بزرگ  واحدهای  در  پسته  فرآوری 
چیزی هست که خودشان ضبط کنند. شما این را 

تایید می کنید؟
باشد. ولی  نگاه کنیم، شاید درست  به آن  نقطه ای  اگر 
اگر پسته نزد ترمینال های بزرگ برود و این ترمینال های 
کردن  به خوب ضبط  و  باشند  داشته  برنامه  هم  ضبط 
پسته، تعهد داشته باشند، نهایتا بر روی صادرات پسته 
اثر مطلوبی می گذارد و سود آن به جیب تولید کننده 

برمی گردد.
اشکالی  معتقدند  کنندگان  تولید  اتفاقا    
که  است  این  دارد  وجود  ایران  پسته  بازار  در  که 
این سود به تولید کننده برنمی گردد. هیچ وقت در 
بازار تفاوتی بین پسته تمیز و آلوده دیده نمی شود 
و حتی بعضا صادر کنندگان این پسته ها را در هم 

می کنند! 
متاسفانه این دیگر مشکل قسمت فرآوری پسته نیست. 

این مشکل از بازرگانی و تجارت ماست .
  نهایتا تولید کننده براساس خروجی این 
سیستم تصمیم می گیرد که چه رفتاری از خودش 

بروز دهد!
خوب؛ در این که شکی نیست. 

براساس  افتاد.  سیرجان  در  امسال  که  اتفاقی  مثل 
شنیده هایم که یک مقدار از پسته ها به چین رفته است 
و این پسته ها این قدر آشغال بوده اند که اجازه ورود به 

بازار را به انها نداده اند.
  ضرر این کار را هم تولید کننده و ترمینال دار و بخش 
اگر  می دهد.  مملکت  اقتصاد  کلی  بطور  و  بازرگانی 
بتوانیم یک محصول با کیفیت تولید کنیم شکی نیست 

که تاثیرش را در زندگی تک تک کشاورزان می گذارد .

بزرگ  واحدهای  کارنامه  می کنید  فکر    
فرآوری چقدر قابل دفاع است؟

این  پا در  از من  یا بزرگ تر  افرادی مثل من  زمانی که 

گود گذاشتیم، زمانی بود که مساله افالتوکسین داشت 
بهانه  دائم  و  می گذاشت  تاثیر  پسته  اقتصاد  روی  بر 

می آوردند.
 ما تصمیم گرفتیم که کار خوبی را ارائه دهیم و بخش 

صنعت این قسمت هم واقعا قدم های خوبی برداشت. 
بزرگ  ترمینال های  از  قسمت  هر  به  شما  امروز  اگر 
استفاده  استانداردی  از دستگاه های  بروید می بینید که 
می کنند و پسته ای که از این ترمینال ها بیرون می آید 
به نظر من تمیز تر از پسته های ضبط های خانگی است. 
من در هر صورت جوابگوی مشتری هستم. تولید کننده 

نمی خواهد کار بد من باعث افت قیمت پسته اش شود.

همه ی  خروجی  که  می کنید  تایید    
واحدهای فرآوری یکسان نیست ؟

محصول  یک  کیفیت  باالخره  موارد.  بقیه  مثل  دقیقا 
بستگی به مدیران آن قسمت دارد .

  پس تایید می کنید ممکن است رفتار یک 
فرآوری  واحدهای  از  را  تصویری  فرآوری  واحد 
بزرگتر در ذهن خرده مالکان ایجاد کند که گرایش 

به سمت واحدهای خانگی بیش تر شود؟
شاید در گذشته این امکان بود که اتفاق بیافتد.

این  باالی  هزینه های  علت  به  حاضر  حال  در  ولی   
وجود  دیگر  امکان  این  می کنم  فکر  من  ماشین آالت 

ندارد. 
بهتر است که وزارت کشاورزی مشوق شود و وام های با 
بهره کم در اختیار یک تعداد از افرادی بگذارد که توسط 
این  بر  مبنی  باشند  شده  تایید  پسته  صنعت  خبرگان 
که مثال ایشان قادر است به تنهایی یک ترمینال ضبط 

پسته داشته باشد.

   چه تضمینی وجود دارد که این تسهیالت 
منحرف نشود؟

ما هم باید مثل بقیه صنوف یک سیستم بازرسی بوجود 
آوریم .

  از طرف؟
یا ترمینال داران یا انجمن پسته ایران.  

  شما فکر می کنید که چقدر نیاز است که 
واحدهای  بزرگ ضبط و فراوری ایجاد شود؟

متاسفانه بدلیل مشکالتی که صنعت پسته ایران با آن 
درختان  باالی  و سن  آبی  کم  مساله  مثل  است؛  روبرو 
خصوصا در منطقه کرمان شاید گرایش چندانی نباشد. 
ولی جاهای دیگر شروع کردند و فعال از نظر آب و سن 
درختانشان آینده خوبی می توانند داشته باشند. مثال ما 

دامغان و خراسان را داریم.
 دو نفر از مشتری های من از دامغان هستند و پسته شان 

را بدون هیچ گونه مشکلی، تحویل می گیرند .

  در یک  نگاه واقع بینانه، ظرفیت واحدهای 
می کنند  ارائه  کیفیت  با  کار  که  فرآوری  بزرگ 

چقدر است؟
اساسی  مشکل  مالکان  خرده  و  است  کم  تعدادشان 

هستند .

 به نظر می رسد که سرمایه اجتماعی آسیب 
مثل  حداقل  کردن  اعتماد  و  است  خورده  جدی 

گذشته نیست. نظرتان شما چیست؟
از  بعضی  دارد.  ترمینالی  هر  عملکرد  به  بستگی  این 
ترمینال ها واقعا خوشنام هستند و مردم با خیال راحت 

پسته شان را آنجا می دهند. 
به نظر من حاال که انجمن پسته مورد مشورت یک سری 
انجمن  عهده  بر  وظیفه  این  گرفته،  قرار  کننده  تولید 
پسته است که ترمینال های خوشنام را که به آنها اعتماد 
دارد را معرفی کند تا آن دسته از افرادی که مشکلی در 

کارشان است، فکری کنند و کیفیت را باال ببرند.

انجمن  که  هستید  معتقد  واقع  در  شما    
نقش حکمیت ایفا کند؟

حتما. 

  قاعدتا ملزومات و بستری را نیاز دارد؟
بله شکی نیست.

  خود شما تمایل دارید که انجمن پسته در 
این بخش دخالت کند؟

بله؛ حتما.

  حتی اگر رای این حکمیت برخالف منافع 
شما باشد؟

من خوشحال می شوم و خودم را هم اصالح می کنم .
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از کشاورزان  نام آور فیض آبادی  ماهنامه پسته- رضا 
در  او  با  است.  فیض آباد  در  پسته  تولید  پیشگام 
به  خراسان  در  پسته  کشت  توسعه  چگونگی  خصوص 

گفت وگو نشستم که می خوانید. 

 آقای نام آور!  چه شد که وارد کار باغداری 
شدید؟ پسته 

پسته کاری در محل ما سابقه قدیمی دارد. در باغمان 
که ارث پدری است، درختی است که پدرم می گفت: 
از تولد پدرم بوده است. پدرم متولد  این درخت قبل 

سال 1245 بود. 
 یعنی پدربزرگ شما پسته کاری می کرده 

است؟
پسته  االیام  قدیم  از  هست.  درخت  آن  هم  االن  بله؛ 
کاری در فیض آباد بوده ولی کم بوده، در سطح چند 
و  زدیم   موتور  چاه   1353 سال  از  ما  بوده.  درخت 

شروع کردیم به پسته کاری.
کشاورزی هایی  شما  قطعًا    53 از  قبل   
داشتید که متکی بر آب قنات بود درست است. 

در منطقه چه قنات هایی دائر بود؟ 
بود؛ فیض آباد، شورآب، واقف  در محل ما چهار قنات 

و حمدی.
 میزان آبدهی  این قنات ها چقدر بود؟

هر کدام تقریباً هشت اینچ آب می دادند.
با  فیض آباد،  منطقه  کشاورزی  همه ی   

استفاده از این چهار قنات انجام می شد؟
استفاده  قنات  تا  چهار  همین  از  فیض آباد  منطقه 

می کرد.
قنات  چه  فیض آباد  اطراف  یادتان هست   

های دیگری بود؟
دوغ آباد، عبدل آباد، همت آباد، خیر آباد، مهنه.

 حدوداً چند قنات بود؟
در بخش ما که مه والت بود، تقریباً بیست قنات بود.

 پدر شما چقدر پسته کاری می کرد؟
در حد 5 تا 10 درخت در باغشان داشتند.

درخت   10 تا   5 همان  درخت ها،  این   

پدرشان بود یا اینکه ایشان هم کاشته بود؟
خیر ایشان نکاشته بود. همان درخت ها را حفظ کرده 

بود.
 آن درخت ها هنوز هم هستند؟
هنوز سه، چهار تا از آن درخت ها هستند.

فقط چند درخت  پدر شما  که  منطقه  در   
پسته  منطقه  در  دیگری   فرد  داشتند.  پسته 

کاری به معنای امروزی نداشت؟
نه؛ باغات وسیع و بزرگ نداشتند.

 حداکثر چند تا داشتند؟
آنجا  بزرگ  قهرمانیه   های  باغ  مالک  قهرمان  آقای 
باغ  باغ داشتند.  تقریباً هفت، هشت هزار متر  بود که 
این  متولد  من  که   1311 سال  همان  نبود.  بیشتری 
سال هستم در همان زمان همین میزان کشت پسته 

بود.
 ایشان پسته کاری را از کجا آورده بود؟

از اوالد قجر بودند، اینکه از کجا آورده بودند نمی دانم.
هفت،  که حدود  قهرمان  آقای  از  غیر  به   
محلی  مردم  داشتند،  پسته  باغ  متر  هزار  هشت 

نداشتند؟ پسته  باغ 
در حد 5 تا 10 درخت پسته داشتند.

مصرف  حد  در  البد  درخت  تعداد  این   
بود؟ خودشان 

در حد مصرف بود، پسته ای هم نمی داد. پسته هایشان 
نظر  از  هم  خوبی  درآمد  بود.  کوچک  و  بست  دهن 

کشاورزی نبود. وسیله نبود، سم و این ها نبود.
 رقم پسته ای که می گویید بادامی بود؟

زمان ما بادامی بود.
 پسته های قدیمی چه بود؟

پسته قرمز و بادامی بود.
 چه کسی برایتان پیوند زد؟
اشخاص قدیمی بودند که یاد داشتند.

منطقه  محلی های  داشتند؟  یاد  کجا  از   
بودند؟

درخت های گوجه سبز و زردالو و ... را پیوند می زدند، 
داشتند. یاد  تقریباً 

 پیوندک را از کجا فراهم می کردند؟
از خود فیض آباد. از درخت های قدیمی.

 از درخت های قدیمی قهرمانیه؟
می   ... و  زردالو  سبز،  گوجه  پیوند  که  )کسانی  بله. 

زدند، روی پیوند پسته هم فعالیت کردند.(

یک کشاورزان پیشگام تولید پسته در فیض آباد در گفت وگو با ماهنامه پسته مدعی شد

کرمانی ها نقشی در پسته کاری خراسان نداشتند
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 اولین کسی که در آن منطقه بعد از آقای 
کند،  پسته  ریزی  باغ  که  گرفت  تصمیم  قهرمان 

چه کسی بود؟
اولین کسی که در محل و در فیض آباد ما پسته کاری 
را شروع کرد من بودم و آقایی به نام علی اکبر بزمی.

 کدامتان زودتر شروع کردید؟
همزمان با هم و در کنار هم چاه موتور زدیم. 

باغ  هم  با  گرفتید  تصمیم  که  شد  چه   
بزنید؟ پسته 

که  معینی  محمدحسین  آقای  نام  به  بود  پیرمردی 
رفت  ولی  نداشت  کشاورزی  بود.  آباد  فیض  اهالی  از 
بود.  خیلی  اینجاها  و  رفسنجان  و  تهران  به  آمدش  و 
خوب  خیلی  کاری  پسته  که  می کردند  تشویق  ایشان 
است و خودشان اول یک هکتار در فیض آباد کاشتند.

 قبل از شما کاشتند؟
با هم شریک شدیم. چاه موتور زدیم.

 پس شما با اقای بزمی و آقای معینی یک 
چاه موتور زدید و پسته کاری را شروع کردید؟

بله.

 کس دیگری شریک شما بود؟
نه.

باغ  به  شروع  برای  که  کشتی  زیر  سطح   
پسته اختصاص دادید چقدر بود؟ 

ده هکتاری شروع کردیم.
 چرا ده هکتار؟ 

می کاشتیم،  زراعت  که  زمین  هکتار  ده  آبمان.  مطابق 
هم  پسته    ،... و  کاری  چغندر  کاری،  زراعت  ضمن 

کاشتیم. وسطشان 
 محصوالت زراعی تان چی بود؟

پنبه، جو. چغندر، 
 شما قبل از این چاه موتور، قنات داشتید 

درست است؟
بله.

 قناتتان خشک شد؟
ادامه اش هست، ولی خیلی  قناتمان کم آب شد. االن 

کم.
 اسم قناتتان چه بود؟

فیض آباد. قنات 
از  شما  سهم  داشتید؟  آبه  حق  چقدر   

قنات چقدر بود؟
12 ساعت از 14 شبانه روز.

 چه سالی به کم آبی قنات خوردید؟
سال 1345 به تدریج آب قنات کم شد.

تاثیری  چه  ارضی  اصالحات  شما  نظر  به   
روی کشاورزی منطقه گذاشت؟

تقسیم اراضی که شد کشاورزی از بین رفت.
 اراضی شما هم تقسیم شد؟

از قهرمانی ها تقسیم شد. نه؛ 
کشاورزی  ارزی  اصالحات  شما  نظر  به   

منطقه را از بین برد؟
بودند،کشاورزی شان  خودشان  قهرمانی ها  که  وقتی  تا 
خوب بود. بعد که اصالحات ارضی شد، به دست خرده 

کنند. برداشت  نتوانستند  رسید،  مالک 

بلد   می خواهید بگویید که خرده مالک ها 
کنند؟  تولید  نبودند 

خرده مالک ها بلد نبودند اداره کنند.

از قنات ها  از اصالحات ارضی چگونه  بعد   
می شد؟  نگهداری 

بزرگ ترهای محل بودند که کارگر می گرفتند و کارها 
را پیش می بردند.

نگهداری  مخارج  از  را  سهم شان  شرکا   
می دادند؟ قنات 

مختل  کارشان  نمی دادند،  برخی  و  می دادند  برخی 
شدند.  خشک  و  آب  کم  قنات ها  عمال  کم  کم  شد. 
را  این شد که در منطقه موتور زدند و آب  نتیجه اش 

به وسیله موتور کشیدند، قنات ها کم آب شد.
حریم   در  یا  قنات ها   باال دست  در  یعنی   

قنات ها چاه حفر کردند؟
بله.

 کسی به این قضیه اعتراض نکرد؟
بودند.  مالک ها  همین 

سهم  قنات  در  که  کسانی  خود  یعنی   
داشتند، باالی دست خودشان چاه موتور زدند؟

بله.
 اولین چاه های عمیق را چه کسی زد؟

بود. قهرمانی  فقط 
 منظورم بعد از قهرمانی است؟

من بودم. 

زدید  عمیق  موتور  چاه   1349 سال  شما   
چه  آب  این  با  شد  زیاد  خیلی  هم  آبتان  و 

می کردید؟ تولید  محصوالتی 
و  سبز  زیره  چغندر،  گندم،  جو،  پنبه،  زمان  آن  در 

خربزه. 
 این محصوالت آن زمان اقتصادی بود؟

. تقریباً
 شما خودتان چند حلقه چاه داشتید؟

همان  زدیم.  شریکی  موتور  چاه  یک  ما  زمان  آن  در 
سال 1345 بنا شد چاه نیمه عمیق بزنند. تا آن سال 
دیم کاری  ما  اجداد  زمین های  بیشتر  نبود.  موتور  چاه 
بود. در همان زمین های دیمه کاری آمدند و هر چند 
موتور  چاه  بودند،  شریک  زمین  یک  در  که  سهمی 

زدند. نیمه عمیق 
 عمق چاه چند متر بود؟

18 متر که گود کردیم، به آب رسیدیم. با یک موتور 
آب  فشار  می کشیدیم.  آب  اینچ  پنج  اسب،  شانزده 

خیلی زیاد بود.
 تا چه مدت وضعیت آب تان خوب بود؟

می  کار  عمیق  نیمه  همان  با   1360 سال  تا  تقریباً 
کردیم. البته سال 1349 چاه را عمیق کردیم.

 آن موقع چاه کم آب شده بود که مجبور 
شدید چاه را عمیق کنید؟

آب  بیشتر  اینچ   5 از  که  گفتیم  بود.  آب  طمع  نه 
بکشیم.

چقدر  کردید،  عمیق  را  چاه  که  بعد   
آب دهی چاه تان تغییر کرد؟

آب  اینچ  هشت  و  زدیم  اینچ  هشت  موتور  همه 
می کشیدیم.

 عمق چاه تان چقدر شد؟
عمق چاه ما 100 متر تا 120 متر.

 چطور پروانه گرفتید؟
چاه  پروانه  بدون  ما  اول  نبود.  پروانه  هنوز  آن زمان 

زدیم، بعد آمدند و پروانه صادر کردند.
 حاج آقا!  موتور پمپ ها گران نبودند؟

راه  ما  که  عمیق  موتورهای  نبودند.  گران  نه؛ 
درمی آمد. تومان  تقریباً چهل هزار  می انداختیم، 

 البته چهل هزار تومان آن زمان کم نبود!
بله؛ نسبت به ارزانی محصول، کم نبود. 

نمی توانست چاه عمیق   پس هرکسی هم 
بزند!
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در  مالی شان  وضع  که  باشند  افرادی  می بایست  بله؛ 
حدی باشد که بتوانند چاه بزنند. اولین کسی که چاه 
تا  بعد  بود.   1340 سال  در  قهرمانی  آقای  زد،  موتور 

چند سالی چاه موتور نیمه عمیق بود.
زدن  به  کردند  شروع  همه  سالی  چه  از   

عمیق؟ چاه 
وقتی مردم دیدند که آقای قهرمانی چاه موتور عمیق 
زده و آب خیلی دارد، درآمد زیاد دارد، تشویق شدند 
که با قرض و دین، هر ده یا بیست نفر یک چاه موتور 

زدند. عمیق 
 چاه موتور شما چند نفر با هم شدید؟

با  پدری مان  کاری  دیمه  بود.  ارثی  ما  زمین های 
پسرعموهایمان دو تا چاه موتور عمیق زدیم. 

عمیق  موتور  چاه  دو  نفری،  چند  یعنی   
زدید؟

بودند.  برادر  هفت  پسرعموهایمان  بودیم.  برادر  سه 
خالصه دو چاه موتور را سر بیست قسمت زدیم. یعنی 
در هر کجا هر کسی  بود.  2 شبانه روز  سهم هر کس 
که یک فامیلی داشت، به نام دیمه کاری نیمه عمیق 

زدند و بعد عمیق کردند.
 شما از سال 49 تا 53 نزدیک چهار سال 
از پسته تولید می کردید و  محصوالت دیگر غیر 
تهیه  نهال  کجا  از  پسته.  سراغ  رفتید   53 سال 

کردید؟
و  چغندرقند  می کردیم  زراعت  را  اول  سال  دو 
ردیف  را  وسطشان  می کاشتیم.  جالیزی  و  محصوالت 
درخت پسته کاشتیم. بعد که درخت ها را پیوند زدیم، 
و  گذاشتیم  کنار  را  چغندرقند  و  جالیزی  محصوالت 
گلدان  در  خودمان  شد.  منحصر  پسته  درخت های  به 

کاشتیم.
 چند نهال کاشتید؟

اینکه گود  نهال کاشتیم. هم  پانصد  و  تقریباً دو هزار 
پالستیک  با  اینکه  هم  می کاشتیم  پسته  کردیم  می 
کردن  گود  با  اول  که  ای  پسته  اگر  می کاشتیم. 
پالستیک  جایش  به  نمی شد،  سبز  کاشتیم،  زمین 

می نشاندیم.
 این کارها را از کجا یاد گرفتید؟

خودمان. روستایی  سلیقه 
به شما مشورت  نبود که   یعنی هیچ کس 

دهد ؟

ما به سلیقه، عقیده و نظر خودمان کاشتیم.

شما  به  مشورتی  هم  معینی  آقای   
نمی داد؟

زمین  در  همه  اول  می کاشتند.  همینطور  همه  نه؛ 
پالستیک  در  که  شدند  فکر  این  به  بعد  می کاشتند. 
جایش  می شود  خشک  تابستان  برای  که  بکارند  هم 

بنشانند.
نقشی  کاری  پسته  این  در  معینی  آقای   

داشت؟
بود  تهران  نکاشت.  پسته  خودش  نداشت.  کاری  نه 

گهگاهی می آمد و سری می زد و می رفت.
 فاصله درختانتان چقدر بود؟

متر  شش  در  متر  شش  کاشتیم  پسته  ما  که  زمانی 
کاشتیم.

و  کرمانی ها  که   هستید  مدعی  شما   
خراسان  کاری  پسته  در  نقشی  رفسنجانی ها 

نداشتند؟
در اول نه. بعد که پیوند زدند، از رفسنجان و کرمان 
آمدند و  شاخه پسته  را آوردند. کرمانی ها پیوند زدند 

و مردم همه عادت کردند.
پیوندزنی  برای  کرمانی ها  سالی  چه  از   

آمدند؟
همان سال 60 و 65.

 چی پیوند می زدید؟
اول پسته قرمز و پسته سفید )همان بادامی(. بعد کم 
کم پسته علی اکبری و کله قوچی باب شد. اما اکثراً 

پسته سفید می کارند و ما پسته علی اکبری.
 شما پسته فندقی هم دارید؟

بله.
نتیجه  بیشتر  ارقام  این  از  یکی  کدام  از   

گرفتید؟
از  همان  فندقی،  می گوییم  ما  که  سفید  پسته  همان 
همه درآمدش بیشتر است. پسته علی اکبری مرغوبتر 
بازدهی اش کمتر است. محصولش  است ولی قیمت و 

است. کمتر 
 چه سالی سطح باغاتتان را توسعه دادید 

؟
شروع   1370 سال  کاشتم.  هکتار  ده   1360 سال 

کردم به وسعت دادن و تکثیر کردن باغات.  
پسته  سطح  که  گرفتید  تصمیم  چرا   

کاری تان را افزایش دهید؟
چغندر  و  گندم  داشتیم،  که  موتوری  چاه  با  اول 
می کاشتیم. سالی سیصد تن گندم تحویل پیشرو می 
که  تدریج  به  می دادیم.  تحویل  پنبه  تن  صد  دادیم. 

آبمان کم شد محصولمان هم کم شد. 
 چرا محصوالت  دیگر را حذف می کردید، 

پسته هایتان را از آب نمی انداختید؟
همه  از  بود.  تر  اقتصادی  محصوالت  بقیه  از  پسته 
برای  می توانستیم  که  جایی  تا  داشت.   درآمد  بیشتر 

می کاشتیم. پسته  تابستان 
 چگونه محصول پسته تان را می فروختید؟

می آمدند و برای بازار می خریدند.
 کی می خرید؟

پوست  با  را  پسته تر  و  می آمدند  تهران  و  قزوین  از 
می خریدند و می بردند برای بازار.

تازه خوری   یعنی تمام پسته تان مصرف 
داشت؟

بله.
 اصال پسته را خشک نمی کردید؟

به قدر مصرف خودمان خشک می کردیم.
 چطوری پسته را پوست می گرفتید؟ 

پوست  دستگاه  رفسنجان  و  کرمان  بعد  با دست.  اول 
کن آمد که دستگاه یک تنی خریدیم. ساعتی یک تن 

پسته را پوست می کند.
 چه سالی؟

همان سال های 60 و 65 .
 کارگر ماهر از کجا می آوردید؟

هر  بود  باخودمان  پسته  مهارت  بود.  معمولی  کارگر 
دستوری که می دادیم کارگر کار می کرد.

 خودتان باالی سر کارگرها بودید؟
بله.

به  باغاتتان   1358 سال  از  کنم  می  فکر   
ثمر نشسته بود. درست است؟

سال 58 هنوز پسته ای که قابل ذکر باشد نداشت. از 
سال 60 درآمد پسته داشتیم که به بازار می دادیم.

 اولین برداشت محصولتان چقدر بود؟
هر درخت 12 تا 15 کیلو پسته تر.
 چند تا درخت داشتید؟
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دو هزار درخت.
 قاعدتًا برای برداشت کارگر زیاد می برد؟

بله.
 پسته چینی تان چند روز طول کشید؟

بستگی به کارگر داشت. 
 شما چند کارگر می گرفتید؟

ما از اطراف کارگر می آوردیم روزی 20 تا 25 تا.
با این تعداد کارگر چند روز کارتان طول می کشید؟

تقریباً 20 روز با 25 کارگر طول می کشید.
خرید  برای  تقاضایی  منطقه  خود  در   

خشک وجود نداشت؟
بودند  کرده  مصرفشان خشک  برای  پسته  که  کسانی 
از آن ها  پنجاه کیلو، صد کیلو در خانه شان داشتند 

می خریدند. برای تهران و اطراف.
 آنموقع پسته کیلویی چند بود؟

زیر ده تومان بود.
 از چه سالی محصولتان زیاد شد و به این 

باید دستگاه بخرید؟ افتادید که  فکر 
از سال 70 محصولمان به اوجش رسید.

را  پسته  که  گفتید  هایتان  صحبت  در   
در  که  داشتید  نیازی  چه  کردید.  می  ترفروش 
سال های 60 تا 65 دستگاه پوست کنی بخرید؟
را  نمی شد  پوست  که  هایی  پسته  که  داشتیم  کارگر 
می  آفتاب  و  شستند  می  را  ها  پسته  کرد.  می  جمع 

کردند خیلی زحمت داشت.
 پسته را چگونه خشک می کردید؟ 

زمین ها را سیمان می کردیم روی زمین های سیمانی 
می کردیم. آفتاب 

در  پسته  که  می گذاشتید  روز  چند   
بماند؟ آفتاب 

48 ساعت.
 پسته را چگونه  می شستید؟

هر کس یک دستگاه برای خودش و به سلیقه خودش 
درست کرده بود. ما یک تریلی درست کرده بودیم که 
را در  بود پسته ها  و حالت صافی  کفش ورق سوراخ  
این تریلی می ریختیم. بعد با فشار آب موتور سم پاش 

می شستیم بعد خالی می کردیم در آفتاب. 
 تا چند سال با این روش کار می کردید؟

سه، چهار سال.
بعد رفتید دستگاه خریدید؟  

از  شاخه  و  پوست  با  را  پسته  که  بودند  کسانی  نه. 

دستگاه  که  رفسنجان  بردند  می  و  خریدند  می  ما 
داشتند.

 برای شما اقتصادی بود که به کرمانی ها 
بفروشید؟

در آن زمان بله خوب بود.
هایتان  پسته  آمد  می  کی  رفسنجان  از   

را می خرید؟
را  ما  پسته  می آمد  سال  هر  حسنی  حسین  آقای 
قرارداد  او  با  من  ولی  می آمدند  خیلی ها  می خرید. 
بسته بودم. قبل از پسته تکانی باغات را می دید روی 
قیمت به توافق می رسیدیم. ماشین می آورد سر زمین 
و وزن  با شاخه اش، می ریختیم در ماشین  را  پسته 

می کردیم و پولمان را می گرفتیم. 
 تا چه سالی پسته تان را به رفسنجانی ها 

فروختید؟
از سال 70 پسته ما را می خرید و هنوز هم ادامه دارد. 
گاهی می خرد و گاهی هم خودمان خشک می کنیم.

 شما دستگاه ضبط نخریدید؟
نه.

 چرا؟
و  بودم  تنها  من  البته  است.  تر  راحت  که  گفتیم 
دارند  امسال  بدهند.  کمک مان  که  نبودند  پسرانم 

دستگاه پسته پاک کنی می زنند.
در  ها  رفسنجانی  ها،  کرمانی  گفتید   

کشاورزی منطقه تاثیری نداشتند؟ حتی به شما 
سم یا کود خاصی توصیه نکردند؟

بله؛ کود و سم سفارش می کنند.
کی  کردید،  پاشی  سم  که  باری  اولین   

بود؟
یادم نیست مربوط به خیلی سال قبل است.

 سم را از کجا تهیه می کردید؟
ها  از سال  تقریباً  و  ما پسیل است  غالب منطقه  آفت 
با پسیل خشک شروع شد وگرنه قبل  69،70 مبارزه 
از آن مبارزه بیشتر با عوامل و حشرات طبیعی انجام 
می شد پسته کاری که در سطح وسیع گسترش پیدا 
کرد آفات هم بیشتر شد آفت غالب منطقه ما پسیل، 
شیره خشک هست و کنه که بیشتر اذیت می کنند و 

نیست. دیگر  آفات  خوشبختانه 
تربت  در  حیدری  مهندس  آقای  فروشی  سم  بیشتر 
بود  کار سموم  در  ایشان تخصصشان  بود که  حیدریه 

و توصیه را ایشان انجام می دادند.

 برای اولین بار کود شیمیایی را چه زمان 
کردید؟ مصرف 

هم  االن  کردیم.  می  استفاده  دامی  کود  همیشه 
کود  میان  در  یکسال  دارد.  ادامه  دامی  کود  مصرف 
شیمیایی  از  تر  بیش  را  دامی  کود  می دهیم.  دامی 

قبول دارم.  

شماره105  -1393 اسفندماه  نامه  ویژه  هفتم-  سال 



33

 1316 متولد  ذوالفقاری  ذوالفقار  پسته-   ماهنامه 
است.  او از سال 1332 کشاورزی می کند؛ کشت های 
زراعی و بعد هم باغی. کار دامداری اش را هم تعطیل 
کرده است و در نهایت همه ی فعالیت هایش را معطوف 
از  تا  نشستیم  گفت وگو  به  او  با  است.  کرده  پسته  به 

خاطرات و تجاربش بشنویم که می خوانید. 

چه  با  را  کشاورزی  ذوالفقاری!  آقای   
روشی شروع کردید؟

انجام  گاو  با  را  کارهای کشاورزی  استان خراسان،  در 
می دادیم و کشت ها به صورت سنتی بود.
 چه محصولی تولید می کردید؟

جو، گندم، زیره، پنبه و چغندر.
 در چه منطقه ای؟

ارضی  اصالحات  که   1342 سال  والت.  مه  فیض آباد 
شد، تقسیم اراضی شدو همه ی قنات ها خشک شد.

 چرا قناتها خشک شد؟ 
ارباب ها  ارضی،  از اصالحات  بعد  اینکه  به دلیل  شاید، 
در نگهداری قنات ها کوتاهی می کردند. خرده مالک ها 

اموالشان نمی دانستند.  را جزو  قناتها  هم 
 چند قنات در آن منطقه بود؟

جنت آباد،  آباد،  فتح  میاندهی،  اول،  اتوبان  طرف  از 
ریگی، الویی، نصرویی، قهرمانیه، قربان آباد، شمس آباد، 
دانیال و باالتر هم نزدیک فیض آباد، همت آباد و فتح 
پایین مه والت هستیم.  ما  بودند.  باالتر  ما  از  آباد که 

قنات ها کاًل خشکیدند.
بودند؟ قناتها کوهستانی   

خیر، کویری بودند. قنات ها در کویر یزد بود که خشک 
شدند، بعد به چاه های نیمه عمیق روی آوردیم .

جستجو  را  چشمه  محل  همان  یعنی   
و جلو می رفتید؟ میکردید 

خیر، همه ی منطقه ما شش متر زیر زمین آب بود.
 ولی قنات ها خشک شده بود؟

نمی توانست شش  که  قنات  بود،  زمین  روی  ها  قنات 
متر پایین برود. بیست سانتیمتر که آب قنات پایین تر 
سال  ما  و  خشکیدند  قنات ها  نداشت.  آب  دیگر  رفت 

1343 نیمه عمیق زدیم.

هزینه  عمیق  نیمه  چاه های  زدن  مگر   
انجام  قنات ها  احیای  جهت  کاری  چرا  نداشت 

ندادید؟ 
نظر  اتفاق  مالکان  میان  و  بودند  مالک  خرده  قنات ها 
کنیم،  آباد  می خواستیم  اگر  که  بود  قنات  یک  نبود. 
منطقه  در  ولی  می کردند.  مشارکت  نفر   60-50 باید 
ما، و محدوده روستایی که زندگی می کردیم، 14 چاه 
بود.  23-24 ساعت  چاه  هر  که  عمیق حفر شد  نیمه 
همه ی مردم مالک شدند. با زراعت و آب کم چاه های 
چهار  هم  آب  چرخاندیم.  را  سال  سیزده  عمیق   نیمه 

بود. اینچ 
 آن زمان نیاز به گرفتن مجوز بود؟

چاه  می رفتند  که  منطقه ای  هر  در  اشخاص  خیر. 
می زدند و هیچکس به آنها کاری نداشت.

بزند،  چاه  برسد  جا  هر  کس،  هر  که  این   
نمی شد؟ باعث دعواهای محلی 

دیمه  مالک  شخص  هر  داشتیم.  دیمه زار  ما  خیر، 
چاه  دیمه زارها  همان  در  و  بود  خودش  زارهای 

می زدیم.
چاه  بین  بود؟  چقدر  چاه ها  بین  فاصله ی   

ها چقدر حریم نگه می داشتید ؟
بله؛ هزار تا2 هزار متر، حریم داشتند. پایین روستای 

ما کویر بود.
 کیفیت آب آن زمان چگونه بود؟

خیلی  هم  آب  فشار  و  بود  آشامیدنی  آب  بود.  خوب 
زیاد بود. یعنی چاه 6- 7 و 8 متر در خود روستا، 1- 
1/5 - 2 متر آب داشت. سیزده سال به همین منوال 
با زراعت کم ، آب کم و درآمد کم، نیمه عمیق ها را 
چرخاندیم . بعد از سیزده سال، شرکت چین چین به 
زدن  عمیق  و  خرید  را  روستایی  و  آمد   ما  منطقه ی 

چاه را شروع کرد.
چین  شرکت  را  عمیق  چاه های  اولین   

چین زد؟
بودیم،  جوان  که  ما  از  قبل  را  عمیق  چاه های  اولین 

شخصی به نام اعتمادی در عبداهلل آباد زده بود.
 عمیق یعنی چند متری؟

بود.  سازمان  نام  به  هم  چاه  آن  متر.   100 یعنی 

سازمان به معنای اینکه کل محل شرکت کرده بودند. 
آن زمان اعتمادی شخصی بنام بود که باالی روستای 
آب  قدری  به  چاه ها  بود.  زده  عمیق  چاه  خودش یک 
داشت که ده نفر نمی توانستند جلوی آبش را بگیرند. 
 42  - 40 تقریباً سال های  بود.  زیاد  خیلی فشار آب 
چاه ها  و  گرفتند  را  ملک ها   ، آمد  ارضی  اصالحات  که 

را زدند. 
 شرکت چین چین کدام روستا را گرفت؟

خرم آباد. این روستا هم مال قهرمان بود. پروانه بیست 
چاه عمیق را گرفت که 10 تا را در یکسال شروع کرد. 

نیمه عمیق های ما هم در محدوده این ها بود.
 عمق چاه های ایشان چند متری بود؟

100 متری بود.
 در کل چند حلقه چاه حفرکرد؟

زیاد  محدودیت  کرد.  حفاری  روستا  یک  در  چاه   20
انقالب  را  10 چاه دیگر  موتور گذاشت  را  10چاه  بود 
گرفت و مصادره شد و بین مستعضفان تقسیم شدند.

تقسیم  منطقه  همان  محلی های  بین   
شدند؟

بله.
 ده تای دیگر چه؟
دست خودش بود و فروخت.

 تا چه سالی دست خودش بود؟
همان 52 - 53 . قبل از انقالب فروخت.

 10 چاهی هم که ماند در واقع سال 1357 

ذوالفقار ذوالفقاری کشاورز پیش رو در خراسان:

شرکت چین چین چاه عمیق زدن را در منطقه شروع کرد
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بین محلی ها تقسیم شدند؟
بله.

را همان  این چاه ها  از  تا  اینکه ده   علت 
سال ها فروخت این نبود که کم آب شده بودند؟
هنوز کم آب نشده بودند. هنوز ما عمیق نزده بودیم.

 چه کسانی این چاه ها را خریدند؟
مشهدی ها. از محل خودمان یکی دو تا خریدند.

را  چاه ها  کسی  چه  که  هست  یادتان   
خرید؟

حاج محمد بزمی بود که خدا رحمتشان کند دو سال 
و  فیض آباد  منطقه  مال  پدرشان  کردند.  فوت  پیش 
نام  به  را هم کسی  .یک چاه  بودند  قدیمی  کار  پسته 
بود،  شریک  دیگر  نفر  سه  دو،  با  که  کیانی  محمود 
خریدند. بقیه را هم مشهدی ها خریدند. شرکت چین 

چین چاه های نیمه عمیق ما را خشک کرد.
 اعتراض نکردید؟

حدود  در  ما  فاصله  از  کنیم  اعتراض  توانستیم  نمی 
بودند. باالتر  کیلومتر  پنج 

 مگر باال دست تان نبودند؟ 
که  بودند  نیمه عمیق ها  ،همه ی  نبودم  تنهایی  به  من 
رفتیم  نکردیم  اعتراض که  نکردند.  اعتراض  هیچکدام 
گرفتن  درگیر  سال  سه  که  چاه  پروانه  گرفتن  دنبال 

پروانه چاه بودیم.
عمیق های  نیمه  همین  می خواستید   

خودتان را تبدیل به چاه عمیق کنید؟
بله.

 چند سال طول کشید تا مجوز گرفتید؟
سه سال. در نهایت بعد از سه سال، با رشوه و پارتی، 

به ما پروانه دادند.
 چرا به شما پروانه نمی دادند؟

روی  نداشتیم.  باج  از  اطالع  می خواستند.   رشوه 
جواب  باید  که  می کردیم  فکر  حقیقت  و  راستگویی 
عمیق مان  نیمه  چاه های  اینکه  با  بدهند.  را  ما 

شماره گذاری بود ولی به ما جواب ندادند.
سرلشکر  تهران  اطالعات  ضد  زمان  آن  در  حتی   
پیش  را  ما  دیگری  شخص  توسط  که  بودند  نوروزی 
ایشان بردند تا بتوانیم از طرف ایشان با مشهد تماس 
اینکه  تا  نشد.  هم  باز  بدهند  ما  به  پروانه  و  بگیرند 

مان  پروانه  و  گرفتند  پول  ما  از  و  کردیم  پیدا  پارتی 
را دادند.

 چه مبلغی از شما گرفت؟
برای دو چاه 24 هزار تومان گرفت.

ارزش  چقدر  زمان  آن  تومان  هزار   24  
داشت؟

عمیق،  نیمه  چاه  همان  از  بخریم  خواستیم  می  اگر 
یک چاه موتور به ما می دادند.

 خوب؛ پس چرا نخریدید؟
آب  بگیریم  پروانه  می خواستیم  ما  کنیم.  چه  بخریم 

را باال بیاوریم.
 چاه را مگر با مجوز نمی فروختند؟

خیر. اصاًل در محل ما نمی دانستند که مجوز چیست. 
را  پولش  بی خود  که  می گفتند  می رفتیم  که  هم  ما 
دایی  یک  من  بگیرد.  پروانه  نمی تواند  می کند،  خرج 
که  می گفت  ایشان  بود.  یزدی  مقنی های  از  داشتم 
دنبال این کار نروید. این منطقه آب روی زمین است 
هم  ما  می کردند  نصیحت  را  ما  خیلی  دارد.  فشار  و 

نمی دادیم.  گوش 
 فامیلشان چه بود؟

ذوالفقاری. 

 به چه دلیل دنبال چاه عمیق رفتید؟
دنبال چاه  عمیق نرویم چه کار کنیم.

اشتباه  نظرتان  به  دایی تان،   توصیه   چرا 
می آمد؟

خودم می فهمیدم که ایشان اشتباه می کنند. قدیمی 
ورشکست  یا  آخر؛  تا  می رویم  می گفتیم  بودند. 

اینکه چیزی دستگیرمان می شود. یا  می شویم، 
 چه سالی مجوز چاه تان را گرفتید؟

یکسال قبل از انقالب چاه ما روشن شد. سال 1355 
پروانه گرفتیم سال 1356 کشاورزی را شروع کردیم.
 از چه سالی پسته کاری را شروع کردید؟

از سال 1357- 1358 وارد کار پسته شدم.
انتخاب  را  کاری  پسته  دلیل  چه  به   

کردید؟
روستای  اقوام مان  از  یکی  خودمان،  محدوده ی  در 
انارکاری  و  بود  کوه  دامنه  در  که  داشت  کوچکی 
انار  هکتار   6-5 اول  او،  از  پیروی  به  هم  ما  داشت. 

کاشتیم.
 نام آن روستا چی بود؟

چاه خرما.
 نام روستایی که خودتان می کاشتید چه 

بود؟
برداشت  زمین  این  انار  از  سال  دو  یکی  آباد.  شمس 
کردیم. زمین ما طوری بود که انارها سالم نمی ماندند 
به  انارها می ترکیدند و نمی توانستیم  برداشت  و زمان 

برسانیم. فروش 
 دلیلش چه بود؟

رس  خاک  نبود.  انار  کشت  مناسب  آنجا  زمین  چون 
نفر  چند  می خواهد.  شن  خاک  انار  که  حالی  در  بود 
فیض آباد،  شهرستان  اطراف  خودمان  روستای  از  هم 
کشاورزی می کردند. یکی دو نفر از سرمایه داران هم 

کاری می کردند. پسته 

 در چه منطقه ای پسته کاری داشتند؟
منطقه فیض آباد. از منطقه ی ما تقریباً بیست کیلومتر 

بود. باالتر 
 این سرمایه داران چه کسانی  بودند؟

شده  تقسیم  پسرانش  بین  که  بزمی  اکبر  علی  حاج 
به  دیگری  شخص  هستند.  کل  مالک  آن ها  االن  و 
زندگی  مشهد  در  االن  که  بود  آور  نام  رضا  حاج  نام 
اولین  برای  ما هم  داشتند.  کاری  پسته  آنجا  می کند. 

بار در باغ اناری شروع به کاشت پسته کردیم.
 نهال کاشتید؟ از کجا تهیه کردید؟

را خودمان می کاشتیم. نهال ها  بله. 
 چه رقمی از پسته را کشت می کردید؟

ما نوع سفید پسته رقم بادامی می کاشتیم. کسانی که 
اکبری  رقم  از  کردند،  کار  نهال ها  کشت  روی  بیشتر 
صاف  و  است  ضخیم تر  نهالش  چون  کردند  استفاده 
بگذرد  یکسال  که  قدر  همین  بادامی  نهال  می ایستد. 

به اطراف کج می شود و باید پایه بگذاریم. 
 در باغی حدود 2- 3 هکتار پسته کاری 

را شروع کردید؟
بله، ولی پسته کاری مان اشتباه بود.

 چرا؟
ابتدا انارها شش در چهار بود، ما بین همین شش در 
چهارها پسته کاشتیم که فاصله اش برای پسته کاری 
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کم است. پیوندمان هم اشتباه بود.
 چطور؟

هم  کسی  نداشتیم.  آشنایی  آنصورت  به  که  خودمان 
جا  هر  از  پسته  پیوندهای  می زد  پیوند  برایمان  که 
که  نامرغوب  خیلی  پسته  ای  و  می آورد  می رسید 
اقتصادی نبودند می زد. ما هم حدود 7- 8 سال چشم 
پونده  خیلی  سال  اول  بدهند.  پسته  که  بودیم  انتظار 
همه  عید  از  بعد  روز  ده  داشتند،  زیادی  گل[  ]جوانه 
پسته ها  این  از  که  دیدیم  ما  می ریخت.  زمین  روی 

برداریم. درآمدی  نمی توانیم 
محلی  می زد  پیوند  برایتان  که  کسی   

منطقه بود یا از کرمان می آمد؟
بود. منطقه  محلی 

 چقدر می گرفتند پیوند می زدند؟ 
ما  برای  هکتار  سه  کنید  فرض  زمان  .آن  بود  ارزان 

پیوند می زدند، ما 10-15 هزار تومان می دادیم.
طول  روز  چند  پیوندزنی تان  فرآیند   

می کشید؟
او  می زد.  پیوند  روز   4  -  3 را  هکتار  سه  زن  پیوند 
ما  از  کسی  اگر  االن  نمی فهمیدیم.  هم  ما  نبود  آشنا 
میگوییم  اول  از همان  بکاریم  پسته  ما  که  کند  سوال 
از بیست سال برگردی. پسته  زود شروع نکن که بعد 
چیزی نیست که هر کس بکارد و آب دهد فردا از آن 

درآمد داشته باشد. 
 به چه دلیل سراغ پسته رفتید ؟ 

و  بود  بهتر  می کاشتیم  ما  که  زارعتی  از  اقتصادش 
را  پسته  داشتیم  که  زارعت هایی  کنار  در  ما  هم  بعد 
هر  که  بود  قدری  به  موتور  چاه  آب های  می کاشتیم. 
جا می خواستیم بکاریم آزاد بودیم. در یک چاه عمیق، 
جو  محصول  می کاشتیم.  گندم  و  جو  هکتار   150 ما 
و گندم این چاه موتور هزار تن بود. در کنارش پسته 

را هم می کاشتیم.
 تولید جو و گندم برایتان اقتصادی بود؟

آن زمان گندم سه تومان و جو دو تومان بود.
 قیمت باالیی نداشت؟

را  ماشین  زمان  آن  نداشت.  قیمتی  هم  جنس  خوب 
االن  را  ماشین  تومان می خریدیم، همین  هزار  سیصد 

تومان خریدیم. میلیون  دویست 
 منظور من این است درآمدی که از پسته 

می گرفتید قطعًا از جو و گندم بیشتر بود؟
نه؛ هنوز پسته ما به آنصورت نرسیده بود. چهار هکتار 

سه  آن  بودیم.  زده  پیوند خوب  و  بودیم  کاشته  دیگر 
خبره های  از  بودیم،  کاشته  اشتباه  که  پسته ای  هکتار 
درختانش  کاًل  باید  گفتند:  آوردیم،  را  آباد  فیض 

سربَرداری شود. کنده بُری کردیم.
 چه سالی؟

کردیم.  کنده بُری   63-62 های  سال  همان  در 
بودند  کسانی  همان  کردند،  کنده بری  که  کسانی 
بودند.  پیوند زنی  کار  در  فیض آباد  شهرستان  در  که 
بودند  خبره  خیلی  بودند.  قدیم  ارباب های  باغبان های 
می گویند  االن  نیست.  کسی  هر  کار  کنده بری  وگرنه 
هم  راحت  خیلی  می زنند  پیوند  بغل  کرمانی ها 
ماشوله ای  و  می زدند  ماشوله ای  آن ها  ولی  می زنند. 

کار همان ها بود.
هرس  کردید  می  بری  کنده  که  زمانی   

ریشه هم می کردید؟
نه؛ ما کنده بری که می کردیم یک شاخه می گذاشتیم. 
باغ  االن  شکر!  را  خدا  کردند.  اصالح  و  آمدند  این ها 

خیلی خوبی شده است.
بزرگ  و  قوی  خیلی  کاشتیم  که  پسته ای  درخت های 
شاخه های  می کردیم،  سر بُری  که  بطوری  بودند،  شده 
باغ  بیرون  و  می کشیدیم   تراکتور  با  را  درخت ها 
  ،1332 سال  از  پسته کاری  از  قبل  من  می بردیم. 
کشاورزی  تجربه  سال   30 می کردم.  کشاورزی 
داشتیم،  ولی با پسته و پیوند پسته آشنایی نداشتیم.
در  کنیم.  چه  که  فهمیدم  و  شدیم  وارد  کار  به  بعد   
پسته  که  خدایی  بنده  یک  از  هکتار،  چهار  همان 

هایش خیلی خوب بود، پونده آوردم.
 اسم ایشان چه بود؟.

به او می گفتند: صالح اکبر جهاندار که به رحمت خدا 
رفت. از خریدارهای پسته که از اطراف بزمین و تبریز 
صالح  پسته  از  می گفتند:  می کردیم،  سوال  می آمدند، 
اکبر، پسته ی بهتری دیگر نیست. پسته ای که به بازار 

بود. می آورد، خیلی پسته مرغوبی 
 چه نوع پسته ای بود؟

بادامی. پسته 
 پسته اش چه ویژگی داشت که می گفتند 

مرغوب است؟
است.  باز  دهن  و  طعم تر  خوش  درشت تر،  پسته اش 

رقم بادامی، همه مثل هم نیست.
آورده  کجا  از  را  رقم  این  جهاندار  آقای   

بود؟

نمی دانم. حتماً از پسته دارهای قدیمی گرفته بود. ما 
استفاده کردیم.  پیوندهایش  از  نیز 

 روزی چند ساعت کار می کردید؟
22 ساعت، فقط دو ساعت می خوابیدم. گاهی اوقات 
با  صبح   8 تا  غروب  از  نمی خوابیدم.  ساعت   24 در 
تراکتور بر روی زمین کار می کردم. در شهر و بازار و 
این طرف و آنطرف بودم یا باالی سر کارگر، شاید یک 
مرغوب  پسته  باغ  هکتار  چهار  از   . میخوابیدم  ساعت 
خودمان اندازه گیری و نشانه گیری کردیم. هر درختی 
آنها پیوند می گرفتیم. در هر  از  که بهتر پسته می داد 
سال دو هکتار پسته جلو می رفتیم. زمان بهار به کار 

بودیم. دامداری مشغول 
 مدیریت باغات به عهده خودتان بود؟

 14 داریم.  موتور  چاه  با  پسته  هکتار  پنجاه  االن  بله؛ 
هکتار را آقایون کاشتند و نهال زدند و بقیه را خودم 
نهال ها سر زدم و حتی زمانی  این  به  کاشتم و مرتب 
که می خواستند نهال را بکارند، باالی سرشان ایستادم 
اینکه  تا  می کردم،  بررسی  را  آنها  مرتبه  یک  روزی  و 

10 هکتار کامل شد.
 در چه سالی بود؟

در سال 75-76 تکمیل شد. موقع بهار منطقه ما برای 
دامداری مناسب نبود. باید گوسفندها، ییالق- قشالق 
هر  هم  من  می رفتند.  نیشابور  طرف  به  و  می کردند 
کاری  پسته  موقع  می کردم.  سرکشی  می بایست  روز 
این  به همه  تنهایی  به  و  بود  عید  از  بعد  ماه  هم یک 
و  فروختم  را  گوسفندها  اینکه  تا  نمی رسیدم،  کارها 

11 هکتار دیگر را شروع کردم.
توجیه  شما  نظر  از  کاری  پسته  یعنی   

داشت که دامهای تان را فروختید؟
بله.

 از چه سالی به سودآوری رسیدید؟
 66-65 سال  در  ولی  داشتیم،  پسته   64-63 سال  از 
پسته خوبی داشتیم. شخصی که پسته ما را به تهران 
می فرستاد، بغل کارتن ها می نوشتند پسته ذوالفقاری. 
ذوالفقاری مثل  فکر می کرده که پسته  بنده خدا  آن 

اکبری و اوحدی رقم جدیدی است. 
ذوالفقاری هست،  پسته  اگر  که  بود  زده  زنگ  آنجا  از 

برای ما بفرست. اینقدر پسته ما مرغوب بود. 
 این مرغوبیت از کجا حاصل می شد؟

زیاد رسیدگی می کردیم. االن هم رسیدگی می کنیم. 
 8 در   6 بود.  خوب  خیلی  درختها  فاصله  اینکه  اول 
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عمق  متر  یک  با  جوی  دهنه   3-2 و  بود  فاصله  متر 
زیاد  کود هم  بود  زیاد  موتور هم خیلی  .آب چاه  بود 
از  با آقای دکتر مرادی  می دادیم. مهندس دهستانی 
در  شما  که  بود  این  دستورشان  بودند،  آمده  فرانسه 
ما 100  بریزید  60 تن کود حیوانی  تا   30 هر هکتار 

می ریختیم. تن 
 درخت هایتان نمی سوزند؟

خیر.
 کود چه حیوانی را می دهید؟

االن  ولی  اوقات.  گاهی  مرغ  و  گاو  و  گوسفند  کود 
حتماً  را  کودش  پنجم  یک  که  داده  دستور  مهندس 

بریزید. مرغ 
 کمپوست درست می کنید؟

می  غنی  ریزیم  می  حفره  در  را  این  قبلش   ( بله. 
کنیم(.

 چگونه غنی می کنید؟
آب می زنیم و کود ازت می دهیم.

چطور  نداشتید،  را  دانش  این  که  قباًل   
می کردید؟ رسیدگی 

را  خودمان  دام  کود  می دادیم.  را  خالص  کود  همان 
یکسال  ناخواه  خواه  خودمان  دام  کود  ولی  می دادیم 
کمپوستی  حالت  یک  و  می ماند  اصطبل هایمان  در 

پیدا می کرد. تازه نمی بردیم.
تمام پسته شما مصرف  آقای ذوالفقاری!   

تازه خوری داشت؟
تا دو، سه سال قبل، بله. یک دوره ای حدود 15 سال، 

تازه خوری داشتیم، خشک هم داشتیم. 
از سه، چهار سال قبل به این طرف تازه خوری نداریم 

تازه خوری در پانزده سال اخیر خیلی کم شده.
 چرا کم شده؟

پسته  بعد هم  است.  بیشتر  پسته خشک  درآمد  چون 
ندارد.  صرف  خیلی  اش  ترفروشی  هست  زیاد  که 
درستی  ما  ایران  در  که  است  این  پسته  بازار  مشکل 
پا  برود،  راست  راه  از  کس  هر  ندارد  جا  حقیقت  و 

می خورد. 
به  ما  فردا که پسته  نفرستادیم  بازار  به  ما پسته کال 
بازار می رفت پسته ما و آن بنده خدا یک قیمت بود. 
شاید همان خریدارها پسته مرغوب ما را می خریدند 
تهران،  به  نارس  قاطی اش می کردند و  پسته کال و 
اصفهان، شیراز و ... می فرستادند. االن هم پسته سالم 
ما را می خرند و از انبار ما می برند بیرون و در انبار 

خودشان هرچه دلشان بخواهد قاطی می کنند. 
است  صفر  ما  پسته  افالتوکسین  که  مطمئنیم  ما 
این است که ما در منطقه مه والت اصاًل سن  علتش 

نداریم.  پسته 
وجود  به  قارچ  یک  از  افالتوکسین  اما   

می آید!
سال  پانزده  طول  در  است  مرتبه  یک  ما  پاشی  سم 
داشتیم  پاشی  سم  نوبت  سه  گذشته  سال  فقط  اخیر 
نوبت  ما یک  وگرنه  به خاطر سم های چینی  آن هم 

سم پاشی داریم. 
چه  کردید  پاشی  سم  که  باری  اولین   

بود؟ زمانی 
سال 65،66

 چه سم هایی را استفاده می کردید؟
ولی  بود  سالم  سم ها  اندوسولفان.  بعد  آمیتراز،  اول 
شدند.همین  بازار  وارد  ناسالم  سم های  یواش  یواش 
تا مرداد،  را داشتیم  نوع سم ها  بدترین  سال گذشته 

چینی.   همه 
مصرف  شیمیایی  کود  که  باری  اولین   

کردید، کی بود؟
اوره  ما در سال 1342 دو کیسه کود شیمیایی ازت، 
به دست مان رسیده بود که ما دو سال این دو کیسه 
کود را در خانه مخفی کرده بودیم و جرات نمی کردیم 

بیاوریم مزرعه. که 
 چرا؟

می گفت  چیزی  کسی  هر  بسوزد.  که  می ترسیدیم 
خالصه تا اینکه یواش یواش این کودها را ریختیم.

توسعه  در  کرمانی ها  ذوالفقاری!  آقای   
پسته در منطقه شما هیچ نقشی داشتند؟

اول که نداشتند و دوم هم بسیار پسته کارهای بدی 
هستند.

 چرا؟
برداشت  نه  و  هستند  خبره  کاری  پسته  در  نه  اصاًل 

می کنند.  درست 
فقط زمین را اشغال کردند. فرض کنید هر کدام صد 
گرفتند  ما  منطقه  در  زمین  هکتار  دویست  یا  هکتار 

ولی درآمد ده هکتار برمی دارند.
همینطوری  هم  خودشان  منطقه  نکرده  خدایی  اگر   

است که وای به حال پسته کاریشان.
و...  کرمان  رفسنجان،  االن  تا  شما   

نرفتید؟

چرا ولی در باغاتشان نرفتم. از جاده دیدم. 
 از جاده که دیدید نظرتان چی بود؟

چه  آنجا  به  بینیم.  می  نزدیک  از  داریم  را  اینجا  ما 
در  نباشد.  اینجا  مثل  زمین اش  آنجا  شاید  داریم  کار 
که  می بینیم  داریم  کاری  پسته  ما  که  جایی  همین 

را رعایت نمی کنند. ندارند. بهداشت  هیچ رسیدگی 
آلوده کنند.  را آن ها  ما  االن ممکن است که منطقه   
هر جا هم هستند اطرافیان از دستشان داد می کشند.

است  زیاد  خیلی  است   48 آبیاریشان  مدارهای   
مدارهای آبیاری ما 24 است فاصله درختانشان خیلی 
در  شش  ما  های  فاصله  ولی  است.  نزدیک  نزدیک 
پنج  در  هفت  باشد  نزدیک  خیلی  اگر  است؛  هشت 

است. 
شاید جارو کردن باغ یک قلق باشد اما ما باغاتمان را 
در سال دو، سه نوبت جارو می کنیم که در آنجا جارو 

زدن باغ معنا ندارد. 
که  کس  هر  ندارند،  آن ها  داریم،  درخت  شستشوی 
در  می زنیم  سم  داریم  ما  که  می کند  فکر  می آید 

صورتی که داریم شستشو می دهیم.
و فرآوری  باری که دستگاه ضبط  اولین    

پسته را دیدید کی بود؟
حدود بیست سال می شود که آقای مهندس پناهنده 
را  پسته  ضبط  و  آوردند  را  دستگاه  سبز  بنه  شرکت 
شروع کردند. االن پنجاه تا کارخانه ضبط پسته است.

 شما خودتان دستگاه فرآوری دارید؟
تقریباً  می کنیم.  فرآوری  روز  در  تن   40 تا   35 بله؛ 
و  پسته خودمان  فقط  روز  در  10 ساعت  تا   8 حدود 

را ضبط می کنیم. نزدیک  فامیل های 
که  دارد  اقتصادی  توجیه  شما  برای    

ماشین آالت را خریداری کردید؟
 صد در صد.

دستگاه ها  این  از  سال  در  روز  چند   
می کنید؟ استفاده 

کشید.  طول  روز   37 گذشته  ل  سا  ماه.  یک  تقریباً 
حدود 630 تن برداشت داشتیم. 

  در هر هکتار چند تن تولید دارید؟
تر داریم. پسته  22 تن پسته  تا   20 ما هکتاری  خود 
3 تن و 600 کمتر نبوده. که  از  خشکمان هیچ وقت 
بوده  دارد که در سال آف  به سال  بستگی  این پسته 
به   600 و  تن   3 سالمان  دو  هر  متوسط  بوده.  بار  یا 

باال است. 
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فعال  امین زاده  عبدالکریم  حضور  با  پسته-  ماهنامه 
علیرضا  و  جنوبی  خراسان  استان  در  پسته  صنعت 
رضوی   خراسان  استان  در  پسته  صنعت  فعال  پناهنده 
پسته  انجمن  مدیره  هیات  عضو  ابطحی  سیدمحمود  و 
دورنمای  و  مسایل  رفسنجان،  در  پسته  فعال  و  ایران 
شد  گذاشته  بحث  به  خراسان  استان  در  پسته  صنعت 

که حاصل ان را می خوانید.  

در  پسته  کشت  می کنید  فکر  ابطحی:   
منطقه شما چطور شروع شد؟

 -1330 سال  در  ایشان  پدر  و  َعلَم  آقای  امین زاده: 
موسویه  در  قائم،  اطراف  را  پسته ای  باغات   1335

پایه ریزی کردند که ارقام بادامی و پیوند محلی منطقه 
شاهیک،  نام  به  منطقه ای  در  و  قائم  شهر  در  بودند. 
سال  در  پدرم  داریم.  را  پسته  ساله   150 درخت های 
معین،  مرحوم  آقای  با  کرمان،  به  سفری  در   1349
پدر رضا معین آشنا شدند. آقای معین در سال 1349 
کردند. سال  پسته ریزی  پدرم  برای  را  باغ  هکتار  چهار 
1357 عده ای پیوندزن از منطقه رفسنجان، درخت ها را 
پیوند زدند. بزرگ ترین اشتباهی که مرتکب شدند این 
ارقام کله قوچی،  بود و دارای  بود که پیوندها متفاوت 
طوبی  طرح   75  -1371 سال  است.  بادامی  و  فندقی 
آمد،که دولت آقای هاشمی اجرا کرد و وام های بالعوض 
می دادند. مردم وقتی دیدند که پول مفتی هست، آمدند 

پسته کاری کردند و تقریباً از آن موقع پسته کاری راه 
افتاد. االن در شهر قائم تقریباً 2هزارو500 هکتار پسته 
در کل  داریم.  بارور  غیر  پسته  هکتار هم  هزار  و  بارور 
استان خراسان جنوبی حدود 7هزارو500 هکتار بارور و 

4هزار هکتار غیر بارور داریم.

 ابطحی: بقیه باغات پسته در کدام مناطق 
هستند؟

امین زاده: بشروئیه، بیرجند و سرایان.
بارور  غیر  گرفتیم  جهاد  از  که  آماری  طبق  پناهنده: 
استان  دو  بارور  غیر  و  بارور  است.ضریب  هکتار  7هزار 

باید به هم نزدیک باشد.

دو فعال صنعت پسته خراسان مطرح کردند

آینده پسته در خراسان روشن است
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امین زاده: آقای پناهنده! در کل خراسان رضوی چند 
هزار هکتار بارور و غیر بارور دارید؟

بارور و 18 هزار  50 تا 32 هزار هکتار غیر  پناهنده: 
هکتار بارور داریم.

امین زاده: فرمایش آقای پناهنده درست است. در این 
20تا  و حدود  پسته کاری شده  اخیر خیلی  2-3 سال 
30 درصد به آمار اضافه شده است. بیشترین منطقه ای 
است  نیشابور  و  سبزه وار  منطقه  است  رشد  به  رو  که 
که جز خراسان رضوی است. آمارها در سازمان جهاد 

کشاورزی اشتباه است. 

چند  جنوبی  خراسان  در  شما  ابطحی:   
واحد بهره برداری دارید؟

امین زاده: تا سال گذشته سه واحد بودیم. بنده در قائم، 
خانم دادرس در بیرجند و چند واحد خیلی کوچک تر 
در خود بیرجند و یک واحد هم در منطقه سرایان بوده 
است. ولی در همین 2- 3 سال اخیر تقریباً 6- 7 واحد 

جدید ترمینال ضبط و راه اندازی شده است.

 ابطحی: منظور من چاه موتور است.
منطقه  پسته  غالب  ندارم.  دقیق  آمار  امین زاده: 
گفت:  می توان  شاید  و  است  فندقی  جنوبی،  خراسان 
70 درصد فندقی، 20 درصد کله قوچی و 10 درصد 
هم پسته سفید یا همان بادامی است. کسانی که تازه 
بادامی  و  احمدآقایی  سمت  به  همه  می زنند  پیوند 
رفتند ولی غالب پسته همان چیزی است که گفتم. ما 
از سال 1376 رسماً پروانه گرفتیم و فعالیت می کنیم. 
در  که  است  سال  در  تن  هزار   4 حدود  ظرفیتمان 
سال 1391 از 4 هزار تن به 3هزارو700 تن پسته تر 
رسیدیم. از 10 مردادماه تا 20 مهرماه از کل خراسان 
هر  از  می آورند.  فرآوری  برای  پسته  و جنوبی،  رضوی 
خرید  داریم  قرار  مرکز  در  اینکه  دلیل  به  استان  دو 
جاهای  به  نسبت  قائم  در  شاید  که  نکته ای  می کنیم. 
کیلو  یک  حتی  ما  که  است  این  باشد  متمایز  دیگر 
در  صد  نمی کنیم.  فرآوری  امانت  صورت  به  را  پسته 
صد پسته را قیمت گذاری و خرید می کنیم. خریدمان 
به صورت نقدی است و از این طرف هم سعی می کنیم 
بعضی روزها  بفروشیم.  و  برسانیم  بازار  به  را  که پسته 
100- 120 تن در روز پسته تر را خریداری می کنیم. 
در واقع توانستیم فرهنگی را در خراسان جا بیاندازیم. 
آقای پناهنده می دانند که فرهنگی که ما در خراسان 

االن  آمد.  هم  آباد  فیض  سمت  به  بودیم  انداخته  راه 
پسته  فروشی،  خوشه  است.  شده  مرسوم  فروشی  تر 
را به صورت خوشه کن می فروشند. در اینجا منطقه ای 
پسته  می شود  اول  که  نمی دانند  اصاًل  که  داریم 
اینکه نمی دانند عادت  نه  بعد فروخت  و  راخشک کرد 
باعث  این  افتاده است.  اینطوری جا  و فرهنگ  نکردند 
می شود که در یک ترمینال بزرگ هم هزینه فرآوری 
ترمینال  یک  در  برود.  باالتر  کیفیت  هم  و  شود  کم 
برای  اینکه هر کسی  تا  ماشین آالت پیشرفته تر است 
با مشکالت خاص خودش.  بگذارد  بیاید چرخ  خودش 
مشابه  االن  که  بودیم  فرد  به  منحصر  الگوی  یک  ما 
به وجود آمده. فکر می کنم چهار، پنج  الگو خیلی  آن 
ترمینال در فیض آباد به سبک ما کار می کنند. کار، کار 
سختی است حجم نقدینگی باالیی می خواهد ولی یک 
استفاده می کنیم.در مجموعه خودمان  اعتبار  از  مقدار 
بانک کشاورزی باجه ای را راه اندازی کرده و این برای 

کشاورز خیلی مهم است.

این  در  دارید  شیری  دل  شما  ابطحی:   
مملکتی که مشخص نیست قیمت دالر در آینده 
چقدر خواهد شد و چه اتفاقی در مملکت خواهد 
افتاد به چنین کارهایی دست می زنید.)با خنده( 
نظر دارم: مجموعه ای  اظهار  این کار دو  به  راجع 
آن ها  که  است  پدیدار  امین  نام  به  رفسنجان  در 
هم  شما  دارند.  خوبی  تجربه  خری  تر  به  راجع 
پیشنهاد  من  ولی  دارید،  خوبی  تجربه  حتمًا 
علی  آقای  کنید.  افکار  تبادل  هم  با  که  می کنم 
کار  و  کردند  الگوبرداری  آمریکایی ها  از  امین 
شسته و رفته ای را انجام می دهند. اگر شما کسی 
را بفرستید که برود و یکی، دو روز سیستمشان 
را ببیند کمکتان خواهد کرد. شاید آن ها از شما 

چیزی یاد بگیرند و این یک همفکری است.
امین زاده: در خراسان فرهنگ باغداری وجود نداشت، 
پسته  سال  پنجاه  کرمان  در  رسیدند.  پسته  به  تازه 
داشتند و می دانند که عیار پسته، چند به چند است، 
این  ما  نیستند.  آشنا  مسائل  این  به  خراسان  در  ولی 
را  پسته  هنوز  .اینجا  داریم  خراسان  در  را  مشکالت 
از  این است که پسته قبل  کامل نمی شناسند. نظر ما 
با  به باسکول، کارشناسی و قیمت گذاری شود و  ورود 

طرف مقابل توافقی هم صورت می گیرد.
 ما الگو خرید پسته تر را در اینجا باب کردیم و تقریباً 

با  افتاده است. این کار را یک مرتبه  در کشاورزها جا 
سه هزار تن شروع نکردیم، سال اول با خرید120 تن 
تومان  کیلویی 300- 400  زمان هم  آن  که  تر  پسته 
که  رسیدیم  نقطه  این  به  حاال  و  کردیم  شروع  بود، 

بتوانیم 4 هزار تن پسته را در سال ضبط کنیم.

انجام  کار  دو  رفسنجان  در  ابطحی:   
برای  درستی  سیستم  اینکه  "یکی  می دهند: 
سیستمی  هم  ادامه  "در  دارند  تر  پسته  ارزیابی 
برای خرید دارند ،که در پنج قسط پول می دهند. 
در کل رفسنجان 120 تا 150 نفر حاضر شدند که 
با این گروه کار کنند. شما می توانید کاری را که 
انجام می دهید با عده ای از مالکین آن کار شروع 
شما  بیاید.  پایین  ریسک تان  تدریج  به  که  کنید 

االن ریسک عمده ای را می پذیرید.

امین زاده: همین طور هم هست، ما سال گذشته ضرر 
ما  برای  آن  از  قبل  سال  دو  ولی  داشتیم.  سنگینی 
خرید  نماینده  گذشته  سال  چند  تا  بود.  خوب  خیلی 
داشتیم که به باغات می رفت و پسته تر را روی درخت 
کار  این  خودم  اوائل  حتی  می داد،  قیمت  کشاورز  به 
توافق  به  بعد  و  می دادیم  قیمتی  می دادم.  انجام  را 
را  پسته  فرآوری  کشاورزها  خوشبختانه  می رسیدیم. 
تجربه کردند. ما به طور قاطع اعالم کردیم که پسته، 
خرید  صد  در  صد  نمی شود  فرآوری  امانت  صورت  به 
است. به دلیل اینکه اگر روزی که 100 تن ظرفیتمان 
این  کنم  قبول  نفر  از سه  امانت  تن   15 یا   10 هست 
دنبال  وقت  هیچ  پس  می رسد،  تن   50 به  تن   100
آقای  سیستم  به  مگر  نیستیم،  شخص  برای  فرآوری 
هنوز  خراسانی  کشاورزهای  هم  آن  که  پدیدار  امین 
در  کار  این  و  نمی شناسند  و  نشدند  مسلط  پسته  به 

خراسان یک مقدار سخت تر است.

 ابطحی: سطح آبتان چگونه است؟
آبی  کم  منطقه  جنوبی  خراسان  منطقه  امین زاده: 
آب  لیتراژ  ولی  نیست  پایین  خیلی  آب  سطح  است. 
 20 و  لیتر   16 روی  چاه ها  ما  منطقه  در  است.  پایین 

لیتر در ثانیه هستند. 

 ابطحی: این 16 و 20 لیتر همین طور مانده 
یا کم شده است؟
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لیتر،  است. همین شانزده  نشده  امین زاده: خیلی کم 
در گذشته 22- 23 لیتر بر ثانیه بود که به تدریج کم 
شد. خراسان جنوبی دوران خشکسالی اش را می گذارند 

و در آینده وضعیت خوبی ندارد. 
وضعیت خوب، سمت جنگل، بین تربت و گناباد است. 
آنجا سطح آب خیلی خوبی دارند و پسته کاری شدید 
این مناطق 165 حلقه چاه موتور است که  هست. در 
آمارش را از سازمان آب گرفتم. از این چاه موتورها 10 
حلقه   150 حدود  ولی  نکردند  کاری  پسته  چاه  حلقه 

چاه پسته کاری کردند.

برداری  بهره  به  کدامشان  هیچ  ابطحی:   
رسیدند؟

امین زاده: خیر؛ خیلی کم. شاید 500 هکتارش به بهره 
خوبی  خیلی  محصول  یک  آینده  در  و  رسیده  برداری 
پیش  سال   4  -3 خودشان  یعنی  دارد.  جنگل  منطقه 
می گفتند 4800 هکتار پسته کاری شده است و فکر 
می کنم االن به 7- 8 هزار هکتار رسیده باشد. متاسفانه 
جهاد  استاندارد  اداره  سازمان  نداریم.  رسمی  آمار  ما 

کشاورزی هم خیلی آمار دقیقی ندارد.

رضوی  و  جنوبی  خراسان  درکل  ابطحی:   
روی هم رفته چند هکتار زیر کشت داریم؟

پناهنده: 64 هزار هکتار

 ابطحی: چقدر آن بارور است؟
 18 تا 27 هزار هکتار خراسان جنوبی،   25 پناهنده: 
خراسان  دارد.  بارور  رضوی  خراسان  هم  هکتار  هزار 
در  که  هست  هکتار  هزار   4  -3 احتماالً  هم  شمالی 

مجموع  حدود 70 هزار هکتار زیر کشت است.
امین زاده: شاید نصف آن به بهره برداری رسیده باشد.

این  از  باالتر  خیلی  تولید  باشد،  رسیده  اگر  پناهنده: 
حرف ها است.

گذشت،  سال  چند  شما  برداشت  متوسط   
چقدر در هکتار  بوده است؟

امین زاده: متوسط برداشت در خراسان جنوبی 1200 
بوده  1700کیلو  تا   1500 رضوی  خراسان  در  و  کیلو 

است.
سطح  دارید  که  کم آبی  مساله  با  ابطحی:   

زیر کشت تان رو به افزایش است؟
کرد،  برخورد  مشکل  به  فیض آباد  اگر  بله؛  امین زاده: 
مناطق جدیدی مثل نیشابور، سبزه وار و ... افزایش پیدا 

می کند. 
داریم،  بی آبی  مشکل  خراسان  در  ما  که  است  درست 
آمار دقیق ندارم ولی آقای پناهنده می گفتند که 300 
هزار هکتار در خراسان زمین دیم آبی هست که  قابل 
پنج درصد  تربت جام  تایباد  در  است.  زراعت  و  کشت 
زمین ها زیر کشت پسته رفته است. آن ها هنوز مشکل 
کم آبی ندارند و EC آبشان هم  روی 1000- 1500- 

2000 است. 
پناهنده: در استان چندین منطقه برای افزایش تولید 
هست که با محدودیت کمتر منابع آبی مواجه هستند. 
جایگزینی  با  نسبت  به  ولی  هست  محدودیت  البته 

کشت گندم، خربزه و هندوانه امکان پذیر است.

 ابطحی: شما در منطقه تان پارامتر کم آبی 
آبی  کم  که  آید  نظر می  به  بعضی جاها  دارید.  را 
شدید باشد؛ مثاًل در فیض آباد. در عین حال دارید 
باغاتتان را با مدار 20 روز آب می کنید می گویید 
مستعد  پسته  برای  که  هست  هم  مناطقی  که 
با  است.  نرفته  پسته  کشت  زیر  هنوز  و  هست 
آینده  که  می کنید  فکر  پارامترها  این  به  توجه 
در  بود؟  خواهد  خراسان چگونه  استان  در  پسته 

چه مسیری با چه نرخی افزایش پیدا می کنید؟
پسته  کیلو  یک  که  در خراسان، کشاورزی  امین زاده: 
نمی رود،  دیگری  چیز  هیچ  به  دستش  دیگر  فروخته 
که  پنبه ای  مثاًل  کند.  تولید  دیگری  چیز  نمی تواند 
و  بخرند  کشاورز  از  تومان   2000  -1500 کیلویی 
توجیه  دیگر  برایشان  کند  هزینه  را  آن  تومان   1000
است.  شده  پر  آباد  فیض  منطقه  در  ظرفیت  ندارد. 
سرایان،  فردوس،  قائم،  گناباد،  جام،  تربت  تایباد، 
سبزه وار، نیشابور تازه راه افتادند و پسته کاری کردند و 
همه این سطح زیر کشت ها بارور نیست. اگر بارور شود 
و کشاورز به یک محدود درآمد برسد دیگر دستش را 
دیگری  به سمت محصول  که  رود  نمی  کاری  هیچ  به 
را  پسته  آینده  خراسان  در  به شخصه  خودم  من  رود. 
روشن می بینم. کم آبی هست ولی آن کم آبی که در 

کرمان می بینیم، نیست.
نقطه  25 هزار  در  باید  ما  فکر می کنم  من  پناهنده: 
درصد   40 فیض آباد  کنیم.  توقف  مه والت  در  هکتار 

را  رضوی  خراسان  استان  کشت  زیر  و  تولید  سطح 
اما  شده  شروع  پسته ریزی  فیض آباد  در  است،  داشته 
شهرهای دیگر دارند توسعه پیدا می کنند اگر همین را 
مبنا قرار دهیم به گمانم سطح زیر کشت در 70- 80 

هزار هکتار باید بسته شود.
ابطحی: در کل خراسان یا خراسان رضوی؟

توجه  با  شده  سرمایه گذاری  که  باغاتی  در  پناهنده: 
انتقال آب زیاد  بعد احتمال  به  از حاال  به بحث گرانی 
وجود دارد. در نتیجه امکان دارد مقداری از دشت های 
با  جدید  باغات  شدن  ایجاد  یعنی  شود،  تخلیه  اطراف 
صرف  که  االن  مثل  باشد.  داشته  صرف  هزینه،  خرج 

دارد از تربت آب را سمت فیض آباد بیاوریم.

در  و  نکند  پیدا  انتقال  اینکه  یا  ابطحی:   
بی رویه  استفاده  آب  از  که  دشت هایی  از  بعضی 

شده، بعضی از باغات از کار بیافتد.
شما  بیافتد  کار  از  باغات  که  باشد  قرار  اگر  پناهنده: 
مواجه خواهید شد با افت در یک نقطه، برای اینکه از 
این افت جلوگیری کنید اگر پسته طالیی باشد آیا بهتر 
است که آب شیرین انتقال پیدا کند به زمین خوب یا 
بحران  به  توجه  با  پیدا کند.  توسعه  آنجا  در  باغ  اینکه 
های آب من فکر نمی کنم که از مرز صد هزار هکتار 

بیشتر شود.
پنج  که  گرفته ایم  قرار  زمان  از  مقطعی  در  پناهنده: 
نتیجه می رسند  این  به  سال دیگر کشاورزان خودشان 
پایدار  الگوهای  با  متناسب  ریزی ها  باغ  میزان  باید  که 
اگر مثل سی سال قبل  باشد. حرف شما درست است 
بود که کشاورزها یا کل فضای اجتماعی مملکت هنوز 
عمق بحران را نمی دانست، اما االن همه عمق بحران را 
تصور دارند که اگر قرار باشد بی رویه کشت شود خیلی 

جالب نیست و امکان دارد که خطرش زیاد باشد.
تربت  تایباد  در  نیستم.  موافق  با شما  زاده: من  امین 
فیض  از  کمتر  است،  مستعدی  دشت  خیلی  که  جام 

آباد نیست.
آنجا  چاه های  حلقه  میزان  دارم،  آمار  من  پناهنده: 

خیلی بیشتر است.
امین زاده: در منطقه تایباد تربت جام یک مالک عمده 
وجود دارد دو، سه تا مالک هستند که 50 -100 هکتار 
باغ دارند. این ها هزار هکتار. مثاًل آقای احمد خان که 
یکی از مشتریان ما هست 150 هکتار پسته کاری کرد 
توان  تنهایی  به  ولی 1500 هکتار زمین دارد در واقع 
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موقع  هیچ  ولی  دارد  را  هکتار   500 در  کاری  درخت 
در  که  است  این  من  نظر  نکردند.  را  کار  این  ایشان 
منطقه تایباد تربت جام هنوز پسته کاری نشده است، 
نکردند؟  کاری  پسته  این ها  برای چی  درصد،   5 شاید 
در این چند سال گذشته خربزه را از آنها1500-1000 
از پسته است.  این زراعت ها بهتر  خریدند و می گفتند 
ولی االن که پسته 30 هزار تومان شده است ،ترغیب 

می شویم که به سمت پسته کاری رویم.
پناهنده: تفاوتی اینجا هست. زمانی که کشاورز خربزه 
در  می کند،  برداشت  سال  همان  می کارد،  هندوانه  و 
بخواهد  که  االن  ولی  نیست  آبش  نگران  خیلی  نتیجه 
پسته را بکارد باید به این فکر کند که این آب تا کجا 
دوام دارد. برای کشاورز این سوال پیش خواهد آمد که 
آیا منابع آب من پایدار است؟ من می گویم فضای کلی 

حاکم بر مملکت در حال عوض شدن است.
قبل می دیدیم در حدود  هایی که  امین زاده: خربزه 
پنجاه سانت آن ها کوچک شده است، مثل انس پسته 
که قباًل 26 - 28 - 30 بود. سال گذشته 32- 34 بود 
من فکر می کنم EC آبشان که باال رود، نمی توانند باز 

خربزه کاری کنند.
پسته  سمت  به  که  شد  خواهند  مجبور  زمانی  یک   

کاری بیایند.
را  آب  همه  ولی  ندارند،  دیگری  انتخاب  پناهنده: 
چون  برسانند  کاری  پسته  مصرف  به  نمی توانند 

نگرانی ها شروع می شود.

در  شما  برآورد  پناهنده  آقای  ابطحی:   
زیر  سطح  برای  خراسان  استان  کل  در  نهایت 

کشت چقدر است؟
پناهنده: بیشتر از 100 هزار هکتار به نظر من نیست. 
از  چقدر  می کنم  نگاه  که  مملکت  عمومی  فضای  به 
آب های شور چاره ای جز پسته کاری ندارند؟ آیا ما در 
با هر آب شوری عملکرد خواهیم داشت  فضای اشباع 
که بیاییم 10 سال سرمایه گذاری کنیم؟ به قول آقای 
اشباع  فضای  هنوز  پسته  در  که  معتقدم  هم  من  آگاه 
پسته  دوران  آینده  سال   10  -8  -7 تا  نشده  شروع 
دورانی است که تقاضای کل بیشتر است ولی یک چیز 
خیلی  باشد،  سودآور  چیزی  خیلی  وقتی  است،  مسلم 
توسعه پیدا می کند. وقتی که توسعه پیدا کند طبیعتاً 

باید در یک نقطه ای اشباع شود.

به نظر می رسد که ما در فضای اشباع با آن ECهای 
باید در یک نقطه ای  ادامه دهیم.  آب دیگر نمی توانیم 
هزار   100 در  می گویم  من  که  باشیم  داشته  توقف 
هکتار توقف پسته شروع می شود. به معنی این نیست 
که همان 100 تا ممکن است به 120- 130 تا برسند، 
ولی از آنطرف هم یکسری باغات خشک خواهند شد. 
برداشت  تا   100 اندازه  به  ولی  می شود  تا   120 یعنی 

خواهیم داشت.
نیشابور،  جام،  تربت  تایباد  منطقه  در  امین زاده: 
است.  مستعد  که  هست  جاها  خیلی  هنوز  سبزه وار 
زمانی که گندم و جو تعطیل شود انحصاراً سراغ پسته 
کاری می روند راه دیگری ندارند. در کرمان، رفسنجان 

به این دلیل به بن بست خوردند که آبی وجود ندارد.
از مزیت هایمان که شامل حمل و  باید   پناهنده: ما 

نقل، ترانزیت و ... است استفاده کنیم.
همان  باید  که  داریم  مزیت  عرصه ها  بعضی  در   
این است که  از مزیت ها  ادامه دهیم. یکی  را  مزیت ها 
بهتر است ظرفیت های  و  میانه هستیم  بین آسیای  ما 

جغرافیایی نسبت به کشاورزی شکوفا شود.
امین زاده: حدود هفده سال قبل که تازه کار را شروع 
کرده بودیم پسته این منطقه را برای ما یک تا دو تن 
به صورت تر با نیسان ها می آوردند و در اینجا ترمینال 
هر  از  که  داشت  احمدپناه  دکتر  فقط  نبود،  ضبطی 
پسته  تازه  منطقه  این  آوردند.  می  قائم  به  منطقه ای 
پسته  که  بودند  کرده  شروع  سال1370  از  را  کاری 
سال ششم و هفتم را برای ما می آوردند االن به حدی 
رسیده که می گویند منطقه 10 هزار تن خشک دارد و 
اگر در باغاتشان نگاه کنید خواهید دید که هنوز دارند 
بردسکن  منطقه  خصوص  به  کنند،  می  کاری  پسته 

یکی از مناطقی است که خوب کار شده است.
پناهنده: بردسکن االن اشباع است.

امین زاده: ولی دارند انگور را حذف می کنند. من بر 
خالف آقای پناهنده معتقدم چند سالی که پسته ارزان 
توجیه  تومان  هزار  هفت  شش،  روی  مردم  برای  بود، 
نداشت. ولی االن که روی سی هزار تومان است، همه 
خودتان  ابطحی  آقای  می کند.  صرف  برایشان  جوره 

منطقه قائم را چگونه می بینید؟

مثل  خراسان  در  پسته  آینده  ابطحی:   
با  نظرم  به  خودمان  منطقه  در  پسته  آینده 

که  نیست  اینطور  و  بود  خواهد  مواجه  مشکالت 
ما فکر می کنیم. اگر خراسان از 10 به 20 رسیده 
برود،  جلو  برابر  دو  همین طور  که  است  قرار  و 
این  دارم  عقیده  من  نمی بینم.  را  رشد  آن  من 
است  مسئله دار  خیلی  مدت  بلند  پیش بینی های 
و هزار عامل وسط خواهد آمد. اگر بخواهیم پیش 
بینی بلند مدتی کنیم در مجموع اینطور که شما 

می بینید، نمی بینم.
 من بیشتر نظرم به آقای پناهنده نزدیک است و می 
نگاه  بینی  خوش  با  کمی  هم  پناهنده  آقای  که  گویم 
می کند. در طول100 سال گذشته اگر سابقه پسته را 
نگاه کنید، می بینید که عامل قیمت پسته که شما روی 
پسته  به  تکانی  یکبار  سال  چند  هر  دارید،  تاکید  آن 
اما  است،  کرده  پیدا  افزایش  کشت  زیر  سطح  و  داده 
مشخص نیست این عامل سال آینده هم کارایی داشته 
باشد. ممکن است این30 هزارتومان مزیت خودش را 
از دست بدهد و شما چند سال روی همین قیمتی که 
مزیت خاصی ندارد، باشید. در افزایش سطح زیر کشت 
دقیقاً محسوس است که قیمت جهش داشته و پشت 
این جهش سطح زیر کشت هم یک افزایشی داشته که 
عطف هایی  نقطه  بگوییم  بخواهیم  ریاضی  زبان  به  اگر 

در افزایش داشته است.

امین زاده: شما چه توجیهی برای منطقه تایباد تربت 
جام که از فیض آباد بزرگتر و مستعدتر است دارید؟

 ابطحی: شما باید یک چیز را در نظر بگیرید 
مشابه  دارند  هایی  خصلت  حال  هر  به  ها  آدم  که 
آدمی   ... و  تایباد  منطقه  در  بگوییم.  توانیم  نمی  هم 
داشته  دانایی  فیض آباد  منطقه  اندازه  به  که  نداشتید 
بینی  پیش  آن ها  بکند.  را  آینده  بینی  پیش  و  باشد 
آینده و دانایی را داشتند و دارند. البته فکر نکنید که 
شان  نادانی  خاطر  به  نرفتند  کاری  پسته  سمت  اگر 
بوده، به خاطر مزیت هایی بوده که تا االن کشت خربزه 
داشته است. شما پیش بینی می کنید و می گویید که 
EC آب باال می رود  منطقه شور می شود و در آینده 
و برایشان خربزه صرف ندارد و پسته کاری می کنند. 
حفظ  را  تعادلش  طبیعت  که  همینطور  می گویم  من 
می کند، در مورد کشت و کار و اینکه چه بکاریم و چه 

نکاریم، مقداری تعادل برقرار شود. 
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و  است  خوانده  مکانیک  مهندسی  پسته-  ماهنامه 
و  ضبط  مجموعه  یک  مدیریت  فیض اباد  منطقه  در 
در  پناهنده  علیرضا  مهندس  با  دارد.  را  پسته  فراوری 
پسته خراسان  آینده صنعت  و  خصوص گذشته، حال 

به گفت وگو نشستیم که می خوانید. 

در  کاری  پسته  سابقه  پناهنده!  آقای   
فیض آباد مربوط به چند سال پیش است؟

اولین باغات در فیض آباد مربوط به سیصد سال پیش 
که  داریم  ساله   120 درخت  منطقه،  این  در  است. 
در  میدهد.  بار  بادامی  نوع  از  پسته  کیسه  یک  حدود 
45 سال گذشته باغ ریزی ها بیشتر و صنعتی تر شده 
است. در ابتدا افرادی به نام آقای بزمی وآقای نام آور 
پنجاه  بزمی حدود  آقای  را شروع کردند.  پسته کاری 
سال پیش تسهیالت بانکی گرفته بودند و آقای نام آور 

با مشکالت زیادی این کار را انجام می دادند. 
اولین باغ ریزی ها مربوط به 45 سال پیش است. سال 
1353 اولین چاههای نیمه عمیق را آنجا زدند، چاهی 
و  شده  شروع  متر  چهار  سه،  عمق  از  هست  االن  که 
در کل 200-180 میانگین عمق چاه است که این باز 
100- 110 است و آب خوب و شیرینی دارد. برداشت 

امسال 5 تن در هکتار است.
 چه شخصی مالک آن است؟

خوبی  وضعیت  که  هستند  بزمی  و  ذوالفقاری  آقایان 
 EC دارند. آقای نام آور وضعیتش خوب نیست، چون
ولی  ریختند  باغ  هکتار  است،60  هزار  چهارده  آبشان 

االن وضعیت باغات خیلی مطلوب نیست.
ابتدا آقای بزمی و    یعنی در دوره جدید 

بعد نام آور شروع کردند؟
 بله. اول آقای بزمی بعد آقای نام آور، بعد از این افراد 

آقای ذوالفقاری شروع کردند.
 این آقایون با چند هکتار شروع کردند؟

 آقای ذوالفقاری با 2- 3 هکتار شروع کرده اند و االن 
به 53 هکتار رسیده اند.کل مزرعه 130هکتار با شرکا 

است و بار خیلی خوبی دارد. 
 در رابطه با فرآوری پسته اولین کسی که 

در منطقه وارد این کار شد، که بود؟ 

داوری نژاد  دکتر  آقای  سال1378  در  بار  اولین  برای 
ایشان  از  بعد  انداختند،  راه  فیض آباد  در  را  خط  یک 

ما بودیم.
 رفسنجانی ها و کرمانی ها چقدر در پسته 

کاری خراسان نقش داشتند؟
گروه هایی حدود 20- 25 سال پیش از زرند آمدند و 
آنجا باغ ریزی کردند، ولی بیشتر الگوهای بومی توسعه 

پیدا کرده است. 
 آقای مهدی آگاه می گویند که پدر ایشان 
باغات آقای علم  از کرمان پیوندزن فرستاده که 

را پیوند زدند.
کجا  از  بادامی  پیوند  که  بودم  همین  دنبال  من  اتفاقا 

آمده است.

 بادامی که در محل خودتان بوده است؟
گفتند ما رفتیم در باغات دیدیم درختی خوب است و 
دو تا را آوردیم و در دو هکتار تکثیر کردیم. یکدفعه 

همه را پیوند نزدیم.
همه  که خودشان  نمی شود  چیزی  چنین   
در  منطقه تان  در  باید  باشند.  کرده  را  کارها  این 
یا  باشد  بوده  بیشتر  درخت  دو  و  هکتار  دو  حد 
یک جایی باید دست رفسنجانی ها در کار باشد.

ولی اینجا محل مناقشه است. چون بحث این است که 
اگر  است.  آمده  از کجا  این مدل  با  به خصوص  پیوند 

قرار بود از رفسنجان بیاید این مدلی نمی آمد.
باغات  زمان  آن  که  می گویند  آگاه  آقای   
شبیه  همه  ارضی  اصالحات  زمان  تا  رفسنجان، 
را  این  ها  خراسانی  بعد  است.  بوده  فیض آباد 
اصالحات  زمان  تا  می گیرند.  الگو  رفسنجان  از 
عجله  مردم  می ریزد  هم  به  چیز  همه  ارضی 

داشتند که زمین ها را تصرف کنند و باغ بزنند!
فاصله  ما  ساله  سیصد  درختان  کنیم  نگاه  اگر  االن 
جام  تربت  در  عبدالرحمان  قبر  سر  درخت  است.  دار 
در  را  مدلی  این  درخت های  است.  ساله   700 درخت 

سوریه و دمشق دیدیم.
 شاید جنگلی بوده اند؟

آقای  مزرعه های  از  یکی  ،در  قهرمانیه  ده  در  نه. 

آقای  است.  درخت  دو  آن  روبروی  ذوالفقاری 
ذوالفقاری می گفتند اینها به عنوان درخت داخل خانه 
بوده نه به عنوان باغ، ده که تخریب شده این درختان 

با فاصله های بیشتر باقی ماندند.
ایران  اینکه درخت پسته در   در خصوص 
این  از  نیست،یکی  شکی  دارد  طوالنی  سابقه 
مناطق هم خراسان است. می گویم در دوره جدید 
رفسنجانی ها   احتماال  خراسان،  در  کاری  پسته 
به آنجا رفتند و از تکنیک و دانش رفسنجانی ها  
کمک گرفته شده است.زمانی که آقای بزمی می 
سال   50 ها  ،رفسنجانی  کنند  شروع  خواستند 
پیش تر انجام داده بودند. طبیعی بوده که بیایند 
علم  آقای  اینکه  کما  کنند،  استفاده  این ها  از  و 

هم همین کار را می کند.
این دو نفر آدم های برونگرایی بودند. منطقه ما حالت 

روستا بوده این ارتباطات بیرونی ممکن است. 
 شخص شما از کی شروع کردید؟

از سال 79- 80
 رشته تحصیلی شما چیست؟ و چه سالی 

التحصیل شدید؟ فارغ 
فارغ  زاهدان  دانشگاه  از  مکانیک  رشته  در   75 سال 

التحصیل شدم.
 چه شد که وارد صنعت پسته شدید؟

علیرضا پناهنده در گفت وگو با ماهنامه پسته مطرح کرد

تولید پسته در خراسان به صرفه نیست
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پیش بینی  بود.  مرسوم  زمان  آن  پسته  فروشی  تازه 
به  نقطه ای  در  محدود،  بازارهای  علت  به  می کردم 
اشباع برسد. در این قضیه چند عامل دخیل بود: یکی 
بود  جوانی  استان  استان،  می شد.  اضافه  تولید  اینکه 
محدودیت  بازار  اینکه  دوم  بود.  جوان  هم  آب  منابع 
داشت. از یک طرف آن زمان این فکر را می کردیم که 
چون خراسان در شرق کشور است و فاصله رسیدن تا 
بازارهای مقصد هم دور است، امکان دارد در توسعه با 
توجه به عملکرد واریته محدود شویم. آقای خطیبی از 
آقای رضایی از رفسنجان دستگاه خریده بودند و آنجا 
با  تئوری ها  آن  کنار  می کردند.  کار  سنتی  صورت  به 
ایشان پیشنهاد کردند  و  آقای خطیبی صحبت کردیم 

که واحد فرآوری بزنید.
داشتند  فرآوری  واحد  که  خودشان   
کنند؟  درست  رقیب  خودشان  برای  میخواستند 

چرا چنین پیشنهادی دادند؟

مردم  با  درگیری  حوصله  خودشان  بود.  شهر  در  نه 
که  بود  دردسری  پر  و  استرس  پر  کار  نداشتند.  را 

بدهند. ادامه  نمی خواستند 
خوری  تازه  پسته  همه ی  زمان  آن  در   

می شد؟
با  ما  دقیقا  می آمد.  کرمان  به  زیادی  مقدار  خیر، 
در  که  زمانی  هر  داشتیم.  را  مشکل  این  کرمانی ها 
منطقه می آمدند سال 84- 85 می گفتند که ما بچه 
خرید  باالست.  پوکی اش  پسته  این  و  هستیم  پسته 

می کردند و کرمان ضبط می کردند.
دستگاه ضبط  آباد  فیض  منطقه  در  یعنی   

پسته بود؟
آقای  آن  مالک  و  بود  شهر  داخل  که  دستگاه  یک 
خطی  نیم  یک  هم  داوری نژاد  آقای  بود.  خطیبی 
سرخس  از  را  قدس  آستان  پسته  یکسال  داشتند. 
می کرد،  خرد  و  بود  بد  خیلی  دستگاه  کار  خریدند. 
از هر جایی  را  تکه دستگاه  بود. هر  نشده  فکر  اصولی 
و  نداشت  همخوانی  خروجی  با  ورودی  بودند،  آورده 

پرت زیادی می داد. 
 یعنی در فیض آباد دو نفر بودند که پسته 

را ضبط می کردند؟ 
هم  قبلش  یکسال  و  نبود  وارد  خیلی  داوری نژاد  آقای 

شروع کرده بود.
 برای پسته چه اتفاقی می افتاد؟

تازه خوری می شد یا به کرمان می آمد.
 تولید چه حجمی داشت؟ 

فکر می کنم حدود 5-6 هزار تن بوده است.
خوری  تر  درصد  چند  تن  هزار   5 این  از   

می شد؟
تا قبل از سال 82، تر فروشی می شد. ولی حدود 100 
تن در روز بیشتر برای دانه نمی رفت، چون حجم کم 
بود. به نظرم بین 45 تا 50 درصد تازه خوری می شد.

 چه مدتی؟
پر  بار،  کم  اصطالح  به  که  داریم  قرمز  پسته  ماه  یک 
آفت و زودرس بود که بعضی سال ها از 5 مرداد شروع 
به  نیسان  یک  حد  در  نمی گرفت  حجم  ولی  می شد 
پانزدهم،  تا  می خورد  تست  آنجا  در  می رفت  تهران 
و  بیست  در  گرفت.  می  حجم  مقداری  مرداد  بیستم 
می آید،  پیش  واریته  نوع  دو  تولید  در  وقفه ای  پنجم 
در فیض آباد پسته سفید که برای چرخ هستند، حجم 
می گیرد و پر عملکرد است. از چهارم، پنجم شهریور 
و  بیست  در  توقفی  ساله  چند  هر  می شوند.  ضبطی 

پنجم داریم، چون واریته عوض می شود.
  پسته تازه را دانه می خرند؟

بله.
 کال هایش را چه کار می کردید؟

کال ندارد.
 یعنی کال ها به درخت می ماند؟

را  خوشه هایش  اصطالح  به  و  می ماند  بله.کال ها 
می کنند و در پوک شکن می آورند.

 نزد شما می آوردند؟
نه، برای ما اقتصادی نبود. چون چیزهایی که می ماند 

بادکش  را  مغزدارهایش  و  میرفت  ها  شکن  پوک  در 
بادامی  پسته  در  هم  االن  نمی ماند.  چیزی  می کردند، 

همینطور است وقتی می رسد خوب خالی می شود.
 چند بار برداشت می کنید؟

تازه خوری کم شده  البته االن نه. چون حجم  بار.  دو 
کارشان  اینکه  برای  کنند.  می  بیشتر خوشه کن  است، 

راحت شود همینطور به ضبط ها می آورند.
  پسته های رسیده را جدا می کنند؟

فرآوری  بیشتر  نمی کنند  جدا  را  ها  رسیده  دیگر  نه 
می کنند.

تازه  مصرف  می خواهند  که  هایی  آن   
خوری شود، چه می کنند؟

مثل  می گیرند.  چادر  باغ  در  خوری  تازه  مصرف  برای 
توت می تکانند و هر چه که در چادر ریخته می شود، 

در کارتن می برند.
 چند مرحله پسته چینی دارید؟

دو مرحله. "یک مرحله دانه، "یک مرحله خوشه کنی. 
دانه که همان تکان دادن است مثل تکان دادن توت. 
مثل پسته فندقی استان کرمان نیست که حتماً بروید 
بچینید. مزیت بادامی همین است ضربه بزنیم می ریزد. 
"یکی هزینه جمع آوری  مزیتش همین دو چیز است 
کمتر است "یکی اینکه کندنی نیست. وقتی که پسته 
را می کنید ته پسته فندقی از خوشه کندنی می شود 

و مصرف تازه خوری دارد.

بعد شروع  برداشت چند روز   مرحله دوم 
می شود؟

حدودا 10- 15 روز بعد این کار انجام می شود. البته با 
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تازه خوری، خیلی وجه قالب  توجه به کاهش مصرف 
منطقه نیست. یکی، دو سال است که بیشتر در چرخ 
ها می آید. وجه قالب تا سال 1390 که قیمت پسته 

گران نشده بود، این بود.
 شما با چه سرمایه ای شروع کردید؟

از  و  بود  اعضا  از  تومان  میلیون   30 ما  اولیه  سرمایه 
بانک هم گرفتیم. 

 خط کاملی را راه اندازی کردید؟ 
بله .

 از کجا خریدید؟
در  شد.  کامل  خط  دو   82-81 سال  وثوقی.  آقای  از 
به  را  بار  از  مقداری  داشتیم،  زیادی  سال1383بار 
دو   1384 سال  در  و  فرستادیم  وثوقی  آقای  ترمینال 
خط دیگر را توسعه دادیم. االن چهار خط داریم. بعد 

از ما روند ترمینال سازی در منطقه شروع شد. 
 تعاونی شما چند عضو داشت؟

180 عضو.
 چه شد دنبال احداث تعاونی رفتید؟

به  اتکا  با  را  اقتصادی  فعالیت  این  کردیم  می  فکر  ما 
نیازی که اعضا دارند بتوان انجام داد. ولی عماًل بعد از 
سال 84 به خاطر درآمدهای نفتی، حجم دانه خوری 
کردیم  فکر  شد.  شروع  تعارضات  مقداری  رفت.  باال 
اگر  و  باشیم  داشته  گفتمانی  کشاورزها  با  نمی توانیم 
به عملیاتی کنیم مجبوریم  تبدیل  را  بخواهیم فرصت 
که خودمان تنها اقدام کنیم. اساساً در ایران اینطوری 
است که یک کار به مشکل که می خورد دور هم جمع 

میشویم و مشکل را به طریقی حل می کنیم. 
را  این فرصت  باید  اوقات فکر می کنی که  ولی بعضی 
دنبال کنی، ولی شاید رفیق کنار دستت قبول ندارد. 
نیافتاده  جا  فرهنگی اش  ظرفیت های  خیلی  دیدیم 
است، خودمان کار را پیش بردیم. اسمش تعاونی است 
ولی عماًل مثل شرکت سهامی خاص اداره اش می کنیم 
و سهامدار عمده اش هم خودمان بودیم 60 درصدش 

مال خودمان بود.
 چه کسی به فکر احداث تعاونی افتاد؟

من گفتم که چنین فکری دارم. گفتم که منطقه، بعد 
از تولید پتانسیل کار را دارد. تولید ما خوب است یک 
آنجا  که  ضررداشت  اگر  می رود،  رفسنجان  به  مقدار 
تعاونی  که  گفتند  و  آمدند  تعاون  اداره  از  نمی رفت. 
اتحادیه ها  بحث  اول  هم  زمان  آن  است.  چنین  این 
که  می خواستیم  می کردند.  حمایت  و  بود  تشکل ها  و 

چون  کنیم،  استفاده  مردم  پشتوانه  از  آن ها،  نفوذ  با 
اعضا  های  باغ  پشتوانه  از  و  نداشتیم  باغ  خودمان 
فعال  یک  نیافتاد.  اتفاق  آن  عماًل  و  کنیم  استفاده 
یک  کنیم،  ریسک  بودیم  مجبور  که  شدیم  اقتصادی 

عده ای هم قبول نداشتند.
 همه اعضای شما باغدار بودند؟

باغدار بودند ولی گاهاً تر می فروختند.
 از باغدارهای قدیمی کسی پیش شما می 

آمد؟
نه. 

 کسی از باغداران قدیمی عضوتان شد؟
باغدارها هم عضو ما شدند ولی در سال های بعد، چون 
و  بود  شیرین تر  و  جذاب تر  خیلی  برایشان  ترفروشی 
بیاورند.  ما  به ضبط  نمی کردند که  نیاز  عماًل احساس 
پسته های فندقی که کرمانی ها کاشته بودند و بخشی 
از مازاد پسته تازه خوری را برای فرآوری می آوردند. 
از نفوذ دولتی ها استفاده کنیم تا کمک  خواستیم که 
کنند، بسیاری از افراد خیلی از ایده ها را قبول نکردند 
و از بانک ها وام گرفتیم و خیلی به اعضا متکی نشدیم.

 چند نفر از اعضای شما باغ داشتند؟
از 180 نفر

 االن همین اعضا استقبال می کنند؟ 
گروه های  نکردیم.  حساب  اعضا  باغات  روی  ما  نه 
که  نیست  این  ما  گذاری  سیاست  می آیند.  دیگری 
استقبال  قضیه  این  از  که  هرچند  بیایند.  اعضا  حتماً 
کنیم.  برقرار  نتوانستیم  را  ارتباط  آن  ولی  کنیم  می 
بعد از اینکه احساس کردیم مشارکت نمیکنند مجبور 

شدیم ادامه دهیم.
 از این تعاونی هیچ چیز عاید سهامدارنتان 

هم شد؟
سهام 30 هزار تومان را در طول زمان به 300- 400 

هزار تومان خریدیم.
 االن چند درصد سهام متعلق به خودتان 

است؟
با  اول  از  از دوستان که  و یکی  60 درصد سهم خود 

هم بودیم.
که شما  کردید  اشاره  هایتان  در صحبت   
راه  را  تولید  خط  یک  نژاد  داوری  آقای  از  بعد 
داشتید؟  هزینه  چقدر  زمان  آن  کردید.  اندازی 
چقدر درآمد داشتید؟ در مقطعی بودید که فکر 
سرمایه  حوزه  این  در  که  کردید  اشتباه  کنید 

گذاری کردید؟
نه.

سال  چند  در  گرفتید،  وام  میلیون   400  
این هزینه اولیه تامین شد؟

بدهکار  بانک ها  به  چون  بود.  باال  ما  عملیاتی  سود 
بودیم خیلی طول کشید تا دو، سه سال پیش وضعیت 
رقم  آن  در  فرآوری  درآمد  که  بود  نشده  اینطوری  ما 
و  خرید  کردیم  دیگری  های  فعالیت  باشد.  معنادار 
از  که  کردیم  تولید  کمپوست  و  کود  داشتیم.  فروش 

کار فرآوری بهتر بود.
 االن هم کار تولیدکود را انجام می دهید؟

در سطح وسیع انجام می دهیم. یعنی در حد تناژهای 
کیلومتر   20 کنیم.  می  تولید  کمپوست  باال  خیلی 
کردیم.  درست  ثقل  مرکز  هایمان  طراحی  در  دورتر 
ما  را  ضایعاتشان  آمدندکه  ما  نزدیک  هم  ها  کارخانه 

می آوریم. 
بقیه  مرکزی  هسته  در  شما  یعنی   

واحدهای فرآوری هستید؟
دقیقاً. چون نزدیک هستیم، هزینه جمع آوری نداریم. 
ما روی زمینی که داریم  و  آنجا می رود  چون ماشین 
به  تبدیل  آنجا  ترمینال،  مجموعه  از  غیر  می ریزیم. 

می شود. کمپوست 
 در حال حاضر چند واحد فرآوری در آن 

منطقه دایر است؟
50 خط. مجموع ظرفیت فرآوری شهرستان، 60 هزار 

تن است.
 تولیدتان چقدر است؟

حدود 20- 25 هزار تن برای تازه خوری می رود. ما 
تن  هزار   25 باشیم،  داشته  تولید  تن  هزار   60 پیک 

معادل خوشه اش برای تازه خوری می رود.
در  هزینه  همه  این  شد  باعث  چیز  چه   

قسمت فرآوری کنند؟ 
تن   200 گذشته  سال  که  داشتیم  واحدهایی  ما 
زدند، ولی 600 میلیون خرج کردند تا فرآوری زدند. 
مرغ  می کنند  تصور  کشاورزهاست.  آگاهی  عدم  این 
 18 باالی  ها  بانک  هم  طرفی  از  است.  غاز  همسایه 
درصد وام می دهند در صورتی که در شروع کار گفتند 
دو  تازه خوری،  ندادند.  و  7 درصد می دهیم  وام  که 
 " دارد  کمتری  آوری  جمع  هزینه   " دارد  مزیت 
کوچک  و  متوسط  ها  مالک  چون  است.  بهتر  رویتش 
هر  و  تن   2 تن،   3 تن،   5 های  دالل  یکسری  بودند 
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روز یک بنز، دو بنز، پنج ماشین بزرگ می زدند برای 
تهران و شیراز و شهرهای دیگر االن با توجه به افزایش 
افتادند.  ضرر  به  بازار  شدن  کوچک  با  و  دالر  قیمت 
بمانند، فرآوری زدند.  بازار  بودند در  گروهی که مانده 
محاسبه  شدند  بخش  این  وارد  که  فعالینی  از  گروهی 

نداشتند.  اقتصادی 

 در خراسان ظاهراً تولید با فرآوری پیوند 
تولید  فرآوری  واحدهای  از  خیلی  یعنی  خورده 

هم دارند درست می گویم؟
بله.

 شما وارد عرصه تولید شدید؟
نه.

 چرا؟
توجیه ندارد. قیمت ها خیلی باالست.

چندان  پسته  تولید  شما  نظر  از  یعنی   
نیست؟ اقتصادی 

خیلی  ها  قیمت  چون  نیست.  اقتصادی  منطقه  آن  در 
هکتاری  تومان.  میلیون   100 آب  ساعت  هر  باالست. 
سیصد، چهارصد میلیون تومان. میانگین های تولید ما 
2/7 تن، خشک در هکتار است.  االن دیگر آنجا تولید 
گذاری  سرمایه  قبل  از  که  کسانی  ندارد.  توجیه  اصاًل 

کردند االن سودش را می گیرند.
 یعنی االن وضعیت تولید برای کسانی که 

از قبل سرمایه گذاری کردند سودآور است؟
هزینه  باالست.  عملکردها  چون  است.  مناسب  خیلی 
چون  است،  پایین  کرمان  به  نسبت  شان  شده  تمام 

عملکردهای آنجا روی واریته های خاص باالتر است.
مختلفی  برندهای  فرآوری،  واحدهای  در   
در  شما  کنند.  می  فعالیت  رفسنجان  منطقه  در 
مولفه  و  پارامترها  چه  تولیدتان  خط  انتخاب 
وثوقی خط  آقای  از  که  دادید  قرار  نظر  مد  هایی 

خریدید؟
اقتصادی  فعالیت  یک  می خواهیم  که  کردم  فکر  من 
کردن  ضبط  تکنولوژی  ها  سازنده  بقیه  کنیم  شروع 
پسته را به ما نمی دادند، دستگاه می فروختند ولی ما 
چون احساس کردیم که ایشان دلسوز پسته هستند و 
از طرفی با ظرفیت های ما می خواند. یعنی پسته ای 
که از خط ایشان درمی آید با پسته ی بومی بادامی ما 

خیلی خوش رویت می شد. 
خیلی  ایشان  پسته  و  است  سفید  ما  بادامی  پوست 

سفید درمی آمد و بازار پسند بود. هم تکنولوژی ضبط 
کردن را می خواستیم از ایشان یاد بگیریم. دیدیم که 
بقیه کارخانه دارند و فقط دستگاه می فروشند و بعداً 
می  بازارسازی  باید  بار  اولین  دهند.  می  فقط خدمات 
کم  و  سالم  پسته  که  کردیم  توجه  ها  این  به  کردیم 

تلفاتی در بیاید و پرت نداشته باشد. 
کردید  اندازی  راه   81 سال  که  را  خطی   

توسعه هم دادید؟ 
مختصری  توسعه   82 کردیم.  شروع  خط  یک  با   81
بار  فشار   83 کردیم.  اضافه  دیگر  خط  یک  و  دادیم 
بار آمد دو خط  برای فرآوری خیلی  و  بود  زیاد  خیلی 

دیگر توسعه دادیم.
 در حال حاضر ظرفیت فرآوری شما چقدر 

است؟
حدود 3 هزارتن تا 3 هزار و دویست، سیصد تن را می 

توانیم فرآوری کنیم. 
فرآوری کننده  واحد  بزرگ ترین  االن   

هستید؟ منطقه 
بله. تقریباً 

به  کردید  ای  اشاره  صحبت هایتان  در   
عالقمند  صنعت  این  آینده  و  حال  های  چالش 
چه  نشستید  اینجا  که  امروز  بدانم  که  هستم 
تان  منطقه  در  فرآوری  به  نسبت  هایی  نگرانی 

دارید؟
واحدهای  شدن  کوچک  فرآوری،  مشکالت  از  یکی 
یارانه ها  هدفمندی  بحث  به  توجه  با  است.  فرآوری 
حامل های  اگر  قیمت ها،  شدن  واقعی  به  توجه  با  و 
انرژی نرخ اش واقعی شود، واحدهای بزرگ فرآوری به 
پیدا کردند،  توسعه  ارزان  انرژی های خیلی  با  اصطالح 
واحدها  دارد  وجود  تهدید  این  خراسان  استان  در 

کوچک و غیر قابل مدیریت شوند.
فرآوری  واحدهای  در  انرژی  مدیریت  در   

منطقه چقدر حساسیت وجود دارد؟
اصاًل حساسیتی وجود ندارد. 

هنوز متوجه این جریان نیستند و کسی برایش تدبیری 
است. نیاندیشیده 

واحدهای  که  است  این  شما  بینی  پیش   
کوچک توسعه پیدا می کنند؟

بله و اقتصادی نخواهد بود.
 در شکل گیری و تداوم صنعت فرآوری در 

منطقه شما، کرمانی ها چقدر نقش داشتند؟

تکنولوژی  کس  هیچ  نداشتند.  نقشی  صورت  آن  به 
ضبط را نیاورده است فقط دستگاه فروخته است. چون 
بهتر  صنعتی  دستگاه های  می رود،  باال  محصول  حجم 
جواب می دهند. ما بیشتر دنبال بحث انتقال تکنولوژی 
فقط  بقیه  دستگاه.  خرید  دنبال  صرفاً  نه  بودیم  ضبط 

دستگاه ها را می فروشند.

کرمانی ها  را  فندقی ها  تولید،  بخش  در   
منطقه؟ بودند؟کدام  کاشته 

آن  مالکین  که  داریم  منطقه ای  فیض آباد.  در  بله؛ 
کرمانی ها )زرندی ها( هستند. آقایون روغنی که 300 
تقریباً  است.  نخعی ها  نام  به  منطقه  یک  دارند.  هکتار 
سیاق  و  سبک  به  همه  که  است  چاه  حلقه   30  -20

کرمانی هاست.
 ولی منطقه در حال تغییر پیوند است و الگوی عملکرد 
باال است. غیر از کرمانی ها که مقاومت نشان می دهند 
ندارد،  عملکرد  چون  کردند.  خسران  احساس  بقیه 

برمی گردند. 
بادامی  سمت  به  و  می دهند  پیوند  تغییر  خیلی ها 
پیوند  احمدآقایی  و  می بُرند  هم  را  فندقی ها  می آیند. 
جلو  ساله   400  -300 درخت  ما  طرفی  از  زنند.  می 
اتفاقی  برایش  چشممان داریم که در طول 400 سال 
ببینیم  که  نداریم  احمدآقایی  سابقه  ولی  نیافتاده، 

200-100 ساله اش چه می شود.
 االن چند هکتار زیر کشت دارید؟

25 هزار هکتار در فیض آباد
 چند چاه موتور دارید؟

 40 است.  استان  تولید  درصد   50 این  البته  تا.   400
درصد سطح زیر کشت جابه جا می شود یعنی 50-50 
تولیدکننده  دومین   82 سال  درحدود  یزد  شود.  می 
بود. سطح زیر کشت ما بیشتر بود و به مرز 50- 55 
پیری  استان  چون  هستند   22  -20 آن ها  رسیدیم. 

هستند ولی ما استان جوانی هستیم.
 دقیقاً آمارها را مطالعه می کردم یزد استان دوم بود با 
20 هزار تن، خراسان 16- 17 تا 18- 19 تا بود. یعنی 

استان سوم و سطح زیر کشت دوم بودیم.
 االن شما 25 هزار هکتار دارید و می گویید 

که پنجاه درصد تولید دست ماست؟
االن  تولید،  درصد   40 و  کشت  زیر  سطح  درصد   40
زیرکشتشان  سطح  هم  و  تولید  هم  اطراف  شهرهای 

شدند. بیشتر 
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کشاورزی  لیسانس  ارغیانی  غفار   - پسته  ماهنامه 
موضوع  با  را  لیسانسش  دوران  نامه ی  پایان  او  دارد. 
خراسان  در  کاری  پسته  به  و  کرده  انتخاب  پسته 
اغاز  خصوص  در  ارغیانی  با  است.  پرداخته  شمالی 
گفت وگو  به  شمالی  خراسان  استان  در  پسته کاری 

می خوانید.  که  پرداختم 
 

 آقای ارغیانی! چرا موضوع پایان نامه تان 
انتخاب کردید؟  را پسته 

ادیب  دکتر  مرحوم  باغ  از  بازدید  با   1368 سال  در 
منطقه  اقلیم  منطقه-  قدیمی  باغ  اولین  عنوان  به   -
به   1369 سال  از  دیدم.  مساعد  کاری  پسته  برای  را 
 1371 سال  در  پرداختم.  پسته  و  منطقه  مطالعه ي 
فارغ التحصیل شدم و از سال 1374- 1375 کاشت 

پسته را شروع کردم.
 در چه منطقه ای؟

از  که  صفی آباد  نام  به  منطقه ای  سبزه وار  شمال  در 
خراسان  استان  محدوده ی  در  و  اسفراین  شهر  توابع 

است. شمالی 
پسته  منطقه  آن  در  کسی  شما  از  قبل   

کاری کرده بود؟
در  ساله ای   50 باغ  مهدوی،  آقایان  انقالب  از  قبل 
سال   5 از  پس  حتی  باغ  این  داشتند.  ما  منطقه ی 
پنج  ما  منطقه  با  و  بود  مانده  سرپا  خشکسالی، 
دکتر  آقای  از  که  اطالعاتی  با  داشت.  فاصله  کیلومتر 
مناسب  آن جا  اقلیم  اینکه  به  توجه  با  و  گرفتم  ادیب 

پسته است، کاشت پسته را شروع کردم. 
 باغ ریزی شما با چند هکتار شروع شد؟

سال اول با سه هکتار شروع کردم.
در  دیگری  محصول  کاری،  پسته  از  قبل   

آن زمین کشت می شد؟
بله؛ گندم و جو. 

 پس از زراعی به باغی تبدیل کردید؟ 
کاشتم،  خود  برای  که  پسته ای   75 سال  از  بعد  بله؛ 
برای دوستان دیگر در سایر مناطق سبزه وار کاشتیم. 

در  که  کردم  اضافه  باغ  به  هکتار  یازده   77 سال  در 
مجموع 14 هکتار باغ پسته 17 ساله شد.

 از چه سالی تولید پسته برای شما صرفه 
داشت؟ اقتصادی 

در سال دوم پیوند اکبری زدیم و سال چهارم محصول 
داشتیم، از سال ششم و هفتم محصول اقتصادی بود.

 آب باغات را چطور تامین کردید؟
روز  شبانه  دو  که  داریم  عمیق  چاه  عمدتاً  باغات  در 
آنچه که آب  به نسبت  مالک هستم.  را  از چاه عمیق 
خراسانی ها  می گویند  کرمانی ها  کردیم.  کشت  داریم، 
هوشمندانه پسته کاری می کنند. چون ما با آب بهاره 
پسته می کاریم، آب زمستانه را به زراعت گندم و جو 
آبی  کم  مشکل  دلیل  همین  به  می دهیم.  اختصاص 
نداریم. درواقع به اندازه آبی که در تابستان می توانیم 

کاشتیم. پسته  کنیم  آبیاری 
جو،  و  گندم  زراعت  جهت  آب  مصرف   

است؟  اقتصادی 
 دو مشکل وجود دارد؛ یک، نیاز شدید کشور و دوم، 

در  را  و جو  ما گندم  است.  هوا  و  و آب  اقلیم  مشکل 
فصلی می کاریم که پسته خیلی به آب احتیاج ندارد. 
در  ما  می شود،  مالکیت  به  مربوط  هم  دیگر  مشکل 
است،  مشاع  آب  بر  مالکیت مان  کشاورزی،  چاه های 
در  می کنیم.  استفاده  آب  زیرزمینی  سفره های  از 
پسته  به  در فصل مساعد  را که می خواهیم  آبی  واقع 
بدهیم، به دلیل شراکت مجبور به برداشت می شویم.

و  گندم  سراغ  چرا  است  این  منظورم   
دیگری  جایگزین  محصول  سراغ  و  رفتید  جو 

نرفتید؟
محصول  می آید  عمل  به  جو  و  گندم  که  فصلی  در 
آنچنانی دیگری نیست که جایگزین کنیم. مگر اینکه 
برای پسته کاری ذخیره کند که عماًل  را  کسی آبش 
شدنی نیست. ذخیره آب حداقل در چاه هایی که بین 
پذیر  امکان  عماًل  است،  مشترک  و  مشاعی  مالکین 

نیست.
منطقه  با  سازگار  پسته  رقم  چگونه  شما   

یافتید؟ را 

غفار ارغیانی تولید کننده پسته در خراسان شمالی مطرح کرد

دنباله رو کسی هستیم که اطالعات بیشتری دارد

نیشابور مدیون آقای زین العابدینی است
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بودیم،  داده  انجام  که  بازدیدی  و  مطالعات  جهت  به 
کاری  پسته  خالف  بر  کردیم.  انتخاب  را  پایه  رقم 
پایه  بذر  از  نکردم.  استفاده  را  بذری  هر  مرسوم 
نایلون  در  را  نهالش  و  استفاده  دامغان  عباسعلی 
چیست.  پایه ام  و  پیوند  می دانم  االن  و  کردم  تولید 
منطقه مشخص  در  و  زدیم  اکبری  را  پیوند  زمان  آن 
به  توجه  با  اکبری چه جوابی می دهد.  پیوند  نبود که 
مطالعاتی که کرده بودم پسته اکبری را پیوند زدم و 
داد.  و خوب جواب  بود  مساعد  منطقه  با  خوشبختانه 
اما غالب کشت پسته منطقه، پیوند کله قوچی است. 
به  شروع  شما  که  زمانی  می کنم  فکر   
سنتی  روش های  از  کشاورزی  کردید  تولید 

فاصله گرفته بود. درست است؟
کشت  کشت،  ما  منطقه  در  نبود.  اینطور  ما  منطقه   
سنتی بود. االن هم به جهت شور بودن آب، کشت ها 
اما  است  مکانیزه  ادوات  البته  است.  سنتی  نسبتاً 
نمی توانیم  ما  صورت  آن  به  آب،  شوری  خاطر  به 
شروع  که  زمانی  ما  باشیم.  داشته  مدرنی  کشاورزی 
با  خیلی ها  بودیم.  مواجه  خیزهایی  و  افت  با  کردیم 
پسته کاری مشکل داشتند حتی به ما طعنه می زدند 
از ما، حدود 2-3 هزار هکتار پسته کاری در  بعد  اما 
منطقه شروع شده و بسیار رشد داشته است. آن زمان 
کارهای  برای  پذیرش  و  بود  سنتی  دقیقاً  کشاورزی 

این چنینی بخصوص که دیر بازده است، سخت بود.
منطقه خودتان  تاریخ پسته در  از   چقدر 
اطالع دارید؟ عالقمندم که افراد مهم آن منطقه 
کاری  پسته  در  نقشی  چه  کدام  هر  اینکه  و 

منطقه را داشتند از شما بشناسم.
از قدیم االیام  بود که پسته  از مناطقی   خراسان یکی 
ابریشمی  کتاب های  در  را  مطلب  این  و  بوده  آنجا  در 
 . می بینیم  بوده،  خراسان  در  پسته  اینکه  به  راجع 
قدیمی  پسته  آثار  منطقه خودمان  در  حاضر  حال  در 
حوالی سرخس   - بنه   - جنگلی  پسته های  از  غیر  را، 
صفی آباد  در  انقالب  از  قبل  مهدوی  آقای  داریم. 
شمالی  خراسان  پسته خیز  منطقه ي  که  اسفراین 
کردند.  شروع  جدید  سبک  به  را  کاری  پسته  است، 
مقیاس  در  بوده  هم  اگر  و  نبوده  جلوتر  کسی  ما  از 

تجاری نبوده است.
در  کاری  پسته  توسعه  در  دولت  نقش   

بود؟ منطقه چگونه 
بودیم، دولت هیچ حمایتی  را کاشته  اوائلی که پسته 

اداره  از  روز   52 بگیرم  وام  بتوانم  اینکه  برای  نکرد. 
بفهمانم  دوستان  به  می خواستم  و  گرفتم  مرخصی 
حالی که  در  می رود.  کاری  پسته  به سمت  منطقه  که 
حمایت  کاری  پسته  برای  دامغان  در  دولت  زمان  آن 
دلیل  دو  به  می داد.  خوب  خیلی  وام های  و  می کرد 
یکی  برود؛  پسته  به سمت  خراسان  که  نبودند  راضی 
که  نبود  جوی  اینکه  دوم  و  نداشتند  آگاهی  اینکه 
کرد.  کاری  پسته  می شود  هم  خراسان  منطقه  در 
بود،  پسته خیز  که  دامغان  و  کرمان  مثل  مناطقی  در 
خیلی راحت حمایت های دولتی بود و اداره کشاورزی 
به آنها خدمت می کرد. تا پنج-شش سال قبل اصاًل در 
حمایتی  هیچگونه  کاری  پسته  برای  شمالی  خراسان 

نمی شد. با آمدن طرح طوبا کمک ها شروع شد.
چه  پسته کاری  توسعه  در  طوبا  طرح   

داشت؟ نقشی 
این  پروژه شان  آمد.   77 سال  طرح  این  می کنم  فکر 
تا  کند  واگذار  آب  و  زمین  افراد  به  دولت  که  بود 
منطقه  در  کنند.  کاری  درخت  مناطقی  در  بتوانند 
که  داشتند  اصرار  و  داشت  دیرینه ای  سابقه  بادام  ما 
دیم  باغات  زمان  آن  در  منتهی  بکارند.  بادام  مردم 
در  پسته  درخت  تک  باغات  ولی  می شد  بادام خشک 
همان بادام زارها مانده بود و ما هم تشویق شان کردیم 
که سمت بادام کاری نروند و به پسته کاری رو آورند 
و االن همان باغات به باغات خوب پسته تبدیل شده 
جرات  وام،  با  عده ای  کرد  کمک  طوبا  طرح  است. 

کنند. پیدا  درختکاری 
چقدر  وام  آن  با  و  گرفتید  وام  چقدر   

کنید؟ ریزی  پسته  توانستید 
 برای پسته ریزی باغ وامی نگرفتیم فقط برای احداث 
داخل  کیلومتر  یک  گرفتیم. حدود  وام  باغ  در  کانال، 
باغ، جوی یا کانال سیمانی حفر کردیم که جوی های 

باشد. سیمان  اصلی مان 
 چه سالی این کار را انجام دادید؟

فکر می کنم سال 81 بود.
شده  مواجه  آب  کمبود  با  شما  موقع  آن   

بودید؟
داشتیم  اعتقاد  نداشتیم.  را  مشکل  این  هنوز  خیر،   
کشو  را  فرعی  جوی های  کنیم.  کار  پیشرفته  باید  که 
گذاشتیم تا احتیاج نباشد کارگر با بیل راه آب را باز 
تعبیه  کشو،  یک  جوی  دو  هر  مسیر  تمام  در  کند. 

کردیم. این کار جدیدی بود که انجام دادیم.

 سراغ روش های نوین آبیاری  نرفتید؟
آبیاری  که  نمی داد  اجازه  آب،   4000 از  باالتر   EC
قطره ای شود، چون نازل ها و قطره چکان ها می گرفت. 
دولت هم سوبسید نمی داد و حمایت نمی کرد. از سه، 
چهار سال پیش که دستگاه های پیشرفته قطره چکان 
حمایت  دولت  شد،  متفاوت  آبیاری ها  نوع  و  آمده 
یک  نرفتیم؛  سمت  این  به  دلیل  دو  به  اما  می کند. 
پس  ساله  چند  پسته ی  در  را  امتحانش  هنوز  اینکه 
سال  چهار  سه،  اخیراً  ای  قطره  آبیاری  که  بود  نداده 
و  هستند  راضی  و  درآمده  نتایجش  کرمان  در  است 
بیش  جدید  سیستم های  آبیاری  مشکالت  اینکه  دوم 
آبیاری  کرتی  کرمان  مثل  ما  است.  استفاده اش  از 

نمی کنیم.
 شما چطور آبیاری می کنید؟

آب  نهال  کنار  از  می کاریم  را  پسته  که  اولی  سال 
آب می دهیم.  نهال  دیگر  از طرف  دوم  می زنیم، سال 
طرف  دو  هر  از  ریشه  گسترش  جهت  به  سوم  سال 
 40 سانت،   20 سال  هر  آن  از  بعد  می کنیم  آبیاری 
عقب  درخت  تنه  طرف  دو  هر  از  را  جوی ها  سانت 
گسترش  و  کند  عادت  آب  به  ریشه  که  می کشیم 
یابد. چون اعتقاد ما بر این است که ما در یک نقطه 
دو  بین  فاصله  نقاط  تمام  در  نداریم  موادغذایی  فقط 
کرمانی  دوستان  که  اشتباهی  داریم.  موادغذایی  تنه 
جمله  از  سموم  تمام  که  است  این  شدند  مرتکب 
نمک، در این مدت پروفیل خاک را تا سه، چهار متر 
آبیاری قطره ای  از  االن  مسموم کرده است. علتی که 
می کشد،  نفس  دارد  درخت  که  است  این  خوشحالم 
شوری  به  و  می رفت  جا  همه  ریشه   غرقابی  روش  در 
میخورد، االن که آبیاری قطره ای آمده ریشه فقط یک 

جا می رود و احساس خفگی کمتری می کند. 
 عموماً در منطقه ما آبیاری به سبکی است که گفتم 
مثاًل آبیاری کرتی نداریم که دو طرف را پر آب کنیم 
ما جوی می زنیم و این جوی به تناسب سن درخت 
سال به سال عوض شده. شوری در خاک توزیع شده 
پیدا  گسترش  ریشه  نداریم،  شوری  تجمع  یکجا  و 
انجام می  بهتر  آبیاری  و  است  کرده درخت شاداب تر 

شود.
 فاصله درخت ها چقدر است؟

است.  شش متر  یا  پنج  ردیف هایمان  فاصله  عمدتاً 
عموم منطقه، چهار متر کمتر نیست. غالبا در منطقه 
عمدتاً  ولی  است.  شش  در  چهار  درخت ها  فاصله 

شماره105  -1393 اسفندماه  نامه  ویژه  هفتم-  سال 



47

پشته  جوی  با  که  است  مبنا  این  بر  ما  آبیاری  شیوه 
سال  به  سال  جوی  با  درخت  فاصله  دهیم.  می  آب 
باشیم  داشته  ریشه  گسترش  و  شود،  زیاد  می تواند 
پخش  ولی  می ریزیم  در جوی ها  ما  را  حیوانی  کود  و 
می کنم  فکر  شود.  مصرف  خاک  تمام  که  نمی کنیم 
فشار  آبیاری تحت  با مصرف  نهایت  در  ما  مصرف آب 
تقریباً نزدیک است .در بازدیدی که از کرمان داشتیم 
انجام دادند  آبیاری تحت فشار  دوستانی که خودشان 
از سبک  نگهداری،  و  تعمیر  فیلترها،  کثیفی  به جهت 
به  و  می شوند  خارج  کم  کم  دارند  قطره ای  آبیاری 
سمت آبیاری هایی که اصطالحاً می گویند "کم فشار" 
خیلی  فیلتراسیون اش  سیستم  چون  می آورند،  روی 
ما  آب های  با  بیشتری  سازگاری  کمی  نیست  پیچیده 

دارد.
شاهد  ما  ایران  کشاورزی  عرصه  در   
بودیم  تعاونی کشاورزی  شکل گیری شرکت های 
شکل  هم  تعاونی  شرکت های  شما  منطقه  در 
پسته کاری  توسعه   در  ها  تعاونی  اصاًل  گرفتند؟ 

داشتند؟ نقشی 
تعاونی ها  هنوز   و  است  نوپا  پسته  ما  منطقه ی  در   
نتوانستند شکل بگیرند. در حال حاضر بیشتر به لیدر 
توجه می کنیم و دنباله رو کسی هستیم که اطالعات 
گذشتگان  راه  دقیقاً  ما  منطقه  در  دارد.  بیشتری 
که  هستند  کسانی  گذشتگان  می روند.  را  خودشان 
پیشتاز بودند و به همین ترتیب عموم مردم از کسانی 
کردند.  الگوبرداری  بودند،  پیشکسوت تر  آن ها  از  که 
نقش  نمی توانستند  تعاونی  شرکت های  چون  بنابراین 
پیشکسوتی داشته باشند، خود به خود تشکیل نشدند. 
ایران  سراسر  در   60 دهه  سال های  در   
که  بودیم  آب  چاه های  گونه  قارچ  رشد  شاهد 
ممنوعه  دشت ها  چون  بودند  هم  مجاز  غیر  بعضًا 
بودند. این وضعیت در منطقه شما به چه صورت 

بود؟
کمابیش ما هم به این وضعیت دچار هستیم. البته نه 
به شدت کرمان و رفسنجان. ما باید بپذیریم که به هر 
از  بعد  شد.  استفاده  بی رویه  کشاورزی  چاه های  حال 
اقتصادی هم  درآمد  و  بی رویه شد  استفاده های  اینکه 
نداشت گاهاً خود اداره آبیاری آمد و بعضی از چاه ها 

را با پرداخت پول خرید.
 چه سالی این طرح اجرا شد؟
ده، دوازده سال پیش این کار انجام شد.

 چه تعداد چاه را دولت خرید؟
دولت با پول شرکت نفت آمد و چاه ها را بست. گفت 
حاضرم  من  ببرید  بهره  چاه ها  این  از  نمی توانید  اگر 
که هزینه اش را به شما بدهم. اگر این کار را در حال 
انجام دهند خیلی خوب است. متاسفانه همین  حاضر 
و  زد  سرما  را  گندم اش  محصول  ما  کشاروز  امسال 
از چاه کشیدند. من هم  را  آبشان  از کشاورزها  خیلی 
من  بگیرم.  را  حقابه ام  باید  کنم،  برداشت  مجبورم 
مجبورم این آب که هزاران و میلیون ها سال است آن 
زمین  از  را  نگهداری شده،  آینده من  و  برای من  زیر 
استحصال کنم، به دلیل اینکه من تحصیلکرده با یک 
رفتار  او  به جهل  نفر کم سواد شریک هستم مجبورم 
آبی  االن  رفتار کنم.  نمی توانم  به دانش خودم  و  کنم 
برود،  مزرعه  در  نباید  می شود  استخراج  زمین  از  که 
آن  به  است که  آن گندمی  از  تر  گران  آن آب خیلی 
طریق سبز می شود. ما آبی را که بانک ما زیر زمین 

است به زور استحصال و خارج می کنیم.
 عمق چاه ها چقدر است؟

 عمق چاه ها زیاد نیست عموماً 120-130 متر بیشتر 
نیست.

پسته  توسعه  در  نقشی  هیچ  ها  کرمانی   
در خراسان شمالی داشتند؟

شمالی  خراسان  وضعیت  از  چون  کم.  بگویم  باید   
مطلع هستم که پسته کاری چقدر است. البته ناگفته 
همیشه  که  کرمان  بزرگان  و  دوستان  از  خیلی  نماند 
با  وگریخته  جسته  کردم،  یاد  نیکی  به  آن ها  از  من 
اما  را دادند،  الگوهایی  منطقه خراسان آشنا هستند و 
به  الگو-  بشود  دهند  انجام  را  کاری  عملیاتی  اینکه 
سبکی که در نیشابور آقای زین العابدینی بیست و پنج 
باغ احداث کردند و  از رفسنجان آمدند، و  سال پیش 
نیشابور ممنون و مدیون ایشان است-به آن سبک در 
باشد.  شده  انجام  کار  این  که  نداریم  شمالی  خراسان 
اسفراین  نزدیک  در  که  هستند  اسماعیلی  دکتر  آقای 
باال  هم  باغشان  عمر  کردند  دایر  باغ  می کنند  کار 
محسن  آقای  وگریخته  جسته  ما  خود  از  قبل  است. 
غدیر27:40 این کار را انجام دادند و این ها با دوستان 
مقیاس  در  اما  کردند،  کار  و  داشتند  ارتباط  کرمانی 

بزرگی نبوده کار کوچکی بوده.
خراسان  به  کرمان  از  دانشی  هیچ  یعنی   

نیامده است؟ شمالی 

سینه  نبوده.  یافته  سازمان  منتهی  آمده،  صد  در  صد 
به سینه نقل شده و سیستماتیک نبوده.

را در خراسان شمالی  کاری  آینده پسته   
بینید؟ چطور می 

برای پسته کاری  آینده خراسان شمالی   فکر می کنم 
خراسان ها  سایر  از  بهتر  بلکه  و  خراسان ها  سایر  مثل 
باشد. به دلیل اینکه در خراسان شمالی ما سه فاکتور 
خوب  بسیار  شرایط  فاکتور  اولین  داریم،  مهم  خیلی 
اقلیمی است، دوم، فاکتور آب است که ما در خراسان 
بودن  حاصلخیز  و  بکر  سوم  و  نداریم  مشکلی  شمالی 

زمین کشاورزی است.
برگ  بتواند  ها  این  که  کنید  می  فکر   

باشد؟ برنده خراسان شمالی 
شمالی  خراسان  پسته  استاندارد  امسال  صد.  در  صد 
می توانم  به جرات  من   . گرفتیم  سال  دومین  برای  را 
با گسترش  اندک است، ولی  تناژ  بگویم هر چند فعاًل 
در  شمالی،  خراسان  در  کاری  پسته  شدید  و  بی رویه 
پسته  که  بود  خواهیم  شاهد  دور  چندان  نه  آینده 
سه  جهت  به  شمالی  خراسان  از  تمیز  و  پاکیزه 
از  خارج  و  کشور  سطح  برای  شد  عرض  که  مطلبی 
ظریفی  بسیار  نکته  اینکه  ضمن  باشیم.  داشته  کشور 
خراسان  و  کرمان  در  کاری  پسته  اینکه  و  هست  هم 
چون  اما  است.  قدیمی  کاری  پسته  جنوبی  و  رضوی 
کرده،  شروع  استان ها  سایر  از  دیرتر  شمالی  خراسان 
باید بپذیریم که اطالعات به روزتری هم در این استان 
پیوند  اکبری  پسته  پیش  سال   10 بنده  گرفته.  شکل 

زدم .کرمان تازه به سمت اکبری روی آورده است. 
بازار پسته تان کجاست؟  

ما  نگرفتند.  شکل  ما  تولید  از  بعد  نهادها  متاسفانه   
سمت  به  بعد  برویم.  نهادها  سمت  به  سرعت  به  باید 
کم  کم  و  بازاریابی  و  بسته بندی  ترمینال ها،  احداث 
و  پاک  اقلیم  با  متناسب  برای خودمان  بازاری  بتوانیم 
کنیم.  پا  و  دست  داریم  منطقه  در  که  پاکی  محصول 
استمداد می طلبیم که  از دوستان کرمان  بابت  این  از 
آن  به  را  پسته خوبی  می توانیم  بدهیم  تعهد  حاضریم 
ها تحویل دهیم. اگر چنانچه ساز و کارهای جذب یک 
مقیاس  در  که  حاضریم  باشند.  داشته  را  سالم  پسته 
و جمع آوری  بسیج  را  منطقه  تعهد دهیم که  باال  تناژ 
روی  که  نوعی  به  دهیم  تحویل  خوب  پسته  و  کنیم 
در  استطاعت  و  بضاعت  این  کرد.  حساب  تجاری  بار 

منطقه وجود دارد.
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حاضر  حال  در  مرادی  مهندس   - پسته  ماهنامه 
بر  را  ادیب  دکتر  مرحوم  مجموعه  باغات  مدیریت 
کشت  سابقه  و  تجربه  خصوص  در  او  با  دارد.  عهده 
نشستیم  وگو  گفت  به  خراسان  منطقه  این  در  پسته 

که می خوانید.  

زمانی  چه  را  پسته  کاشت  ادیب،  آقای   
شروع کردند؟

آقای ادیب در سال 1344 به منطقه سلطان آباد آمدند 
و با اهالی روستای رباط جذب و خوشاب طرح شراکتی 
ریختند و در سال 1347 کاشت پسته را شروع کردند. 

 از آب قنات یا چاه استفاده می کردند؟
آب چاه؛ دوحلقه چاه عمیق.

 در چه منطقه ای؟
 در خوشاب و رباط جذب.

 یعنی این چاه ها هنوز وجود دارند؟
 بله؛ آن زمان چاه هایشان هر کدام 50 لیتر آب داشت 
بیشترین  است.  شده  کم  آب  خشکسالی  علت  به  که 
آبی که در این چند سال داشتیم سال 1390-1389 
متاسفانه  داشت.  آب  لیتربرثانیه   35 چاه  هر  که  بود 

االن هر چاه 25-27 لیتر برثانیه بیشتر آب ندارد.  

 چرا سراغ پسته کاری رفتند؟
درخت  کاشت  به  شروع   1348-1347 سال های  در 
می شدند.  خشک  همه  ولی  کردند  مختلف  میوه های 
درخت هایی که در حاشیه کوهپایه رشد می کنند مثل 
آلو، گالبی، سیب و ... آنجا رشد نکرد. بعد کاشت پسته 

را شروع کردند و خوب جواب داد.

خطا  و  آزمون  پسته  کاشت  برای  یعنی   
کردند؟

فاصله  کافی،  آگاهی  عدم  علت  به  زمان  آن  متاسفانه 
درخت های  چون  بود.  نشده  رعایت  درخت ها  بین 

است،  باال  تراکم اش  و...  آلبالو  گیالس،  مثل  میوه ای 
نیازی نیست که نظم داشته باشد. اما در پسته این طور 

نیست. 
باید حتماً فاصله های کافی باشد تا درخت شکل اش را 
نیست. یعنی پسته  ما یکدست  باغات  بگیرد. متاسفانه 
فندقی، احمدآقایی، اکبری و کله قوچی دارد و نامرتب 
است. برای فصل برداشت مشکلی که داریم این است 
جمع  را  احمدآقایی  رقم  باغ  کل  در  باید  بار  یک  که 

کنیم،  یک بار فندقی و به همین ترتیب.

 باغ شان چند هکتار است؟
مجموعاً 120 هکتار.

شروع  هکتار  چند  از  را  کاری  پسته   
کردند؟

سال اول درخوشاب هشت هکتار، بعد در رباط جذب 
بیست هکتار را کاشتند.

 در سال 1367 نقشه کشی و طرح ریزی یک باغ چهل 
هکتاری را در رباط جذب کردند که متاسفانه در همان 
سال آقای ادیب به علت سرطان خون فوت شدند، بعد 
مدیریت باغ را خانم ادیب و برادرهایشان پیش بردند.

به  باشید  داشته  ای  اشاره  عالقمندم   
شان  رشته  ایشان  ادیب.  خانم  مدیریت  دوران 
چی بوده؟ چطور توانستند باغات را اداره کنند؟

معلم بودند و بیشتر به کمک برادرانشان بود.

را  کشاورزی  در  کار  تجربه  برادرانشان   
داشتند؟

خیر.

داشته  توسعه پسته  در  نقشی  کرمان  آیا   
است؟ 

چیزی  رفسنجان  از  خیر.  دارم  اطالع  که  جایی  تا 
نداشتیم که بخواهند اطالعات تجربی بدهند. 

هکتار   40 این  در  را  پسته  از  رقمی  چه    

کاشتند؟
کله قوچی.

 سال های قبل چه؟
سالهای قبل احمدآقایی و فندقی بود.

 چرا احمدآقایی و فندقی؟
پیوندشان از روی تجربه بوده است.

 احتمال اینکه این رقم ها از کرمان آمده 
باشند وجود دارد؟ 

از  موسوی  آقای  با  است  سال  سی  از  بیش  بله، 
رفسنجان در ارتباط بودند و هستند. 

 ایشان درکار باغداری مشاوره داشتند؟
بعدی   باغ های  نیشابورآمدند.  به  بار  بله. در قدیم چند 
در  ادیب  خانم  کردند.  احداث   1378-1377 سال  را 
به خرید زمین مشغول  باغداری، همزمان  راستای کار 
کار  شراکتی  ادیب  آقای  کار  ابتدای  در  چون  بودند. 
رباط  و  خوشاب  روستای  های  زمین  یعنی  کردند، 

جذب را سی ساله اجاره کردند.
کم کم آقای ادیب تا سال 1367، تعدادی از زمین ها 

را خریدند.

 یعنی زمین و آب کاماًل جدا از هم هستند؟
جدا بودند. در حال حاضر بیش از نود درصد زمین ها- 
و  است  شده  خریداری  هکتار-   500 تا   400 بر  بالغ 
حدود 120-130 هکتار باغ است، الباقی زراعی است 
صورت  به  هکتار   60 سالی  می کاریم.  جو  آنها  در  و 

می کنیم. میانگین کشت 

 چرا جو؟
چون جو با پسته رابطه مستقیمی دارد.

جو  پسته تان  های  درخت  بین  یعنی   
می کارید؟

مهندس مرادی در گفت وگو با ماهنامه پسته :

دکتر ادیب طرح مشارکتی باغ ریزی پسته را اجرا کرد 
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نه؛ چون زمان آبدهی جو با پسته متضاد است. 

بین  خاک،   اصالح  برای  کردم  فکر   
درختان جو می کارید!

من طرحی دارم برای کاشت زعفران ما بین پسته که 
هنوز اجرایی نشده است. هم درآمد زاست هم از اتالف 

آب جلوگیری می کند.

 تولید جو اقتصادی است؟ با توجه به آبی 
که مصرف می کنید؟

روش کاشت مان نیمه صنعتی است. ما در باغ و زراعت، 
انسانی  نیروی  از  االمکان  حتی  می کنیم.  کار  مکانیزه 
بیاید. در هکتار  پایین  تا هزینه مان  نمی کنیم  استفاده 
6 تا 6/5 تن جو برداشت می کنیم. امسال هم زمستان 
سرد و خشکی داشتیم، باز هم هکتاری 4 تن برداشت 
کردیم که میانگین خود استان و منطقه خودمان 1/5 
درست  را  برداشت  و  داشت  کاشت،  ما  بود.  تن   2 تا 
و  مناسب  کوددهی  مناسب،  آبیاری  و  می دهیم  انجام 
آیش زمین ها را داریم. هر زمینی که بخواهیم بکاریم 
سه سال قبل آن زمین استراحت کرده و هر سال هم 

شخم اش می زنیم تا محصول خوبی دهد.
 از سال 78 هم بحث برداشت پسته به حداکثر رسیده 

است.

 چقدر برداشت دارید؟
برداشت ما چهارصد تن است که در هکتار 3/5 تن تر 
برداشت می کنیم. آن هم به خاطر اینکه سن درخت ها 

متفاوت است.

 االنم با کمبود آب مواجه هستید؟
به  تازه  و  شدیم  مشکل  دچار  آب  شدن  کم  با  االن 
کنیم.  لحاظ  را  قطره ای  آبیاری  بحث  که  افتادیم  فکر 
چهار  داشتم  کرمان  به  شهریورماه  در  که  سفری  در 
آبیاری قطره ای  آبیاری را بررسی کردم، و بحث  طرح 
آب،  مصرف  میزان  که  ثقلی  روسطحی،  زیرسطحی، 
را  اجرای  هزینه  و  مشکالت  آب،  در  جویی  صرفه 

درآوردیم. 
برای منطقه ما با شوری آب که ECاش 12 هزار است 
روش ثقلی هم کم هزینه تر است و هم از لحاظ روحی 

و روانی فعاًل برای ما بهتر است. 
در روش قطره ای چون سن درختان باال است، احساس 
در  دیگر  بحث  و  است  زیاد  ما  برای  درخت  در  تنش 
آبرسانی کنیم احتیاج نیست  حالت ثقلی که بخواهیم 

کل باغ یکسال آبرسانی شود. 
در قطره ای باید همان اول طرح 120هکتار را بزنید و 
لوازمی مانند سیستم انتقال، سیستم فیلتراسیون همه 

برای 120 هکتار خریداری شود، بعد اجرا شود. اما در 
روش ثقلی می توانید باغ به باغ انجام دهید. ابتدا لوله 
200 و بعد لوله 64 و 32 را پخش و تقسیم می کنید 
جوانسازی  طرح  که  است  سال  دو  ندارد.  مشکلی  و 

درخت ها و اصالح شان را شروع کردیم. 
زدیم.  پیوند  دوباره  و  کردیم  کله بر  را  درخت ها  یعنی 
پیوندمان  می زنیم.  یکسان  پیوند  کردن  کله بر  از  بعد 

هم بادامی است.
 چرا بادامی؟

این  طرح مان  داد.  جواب  خوب  ما  منطقه  در  بادامی 
همزمان  را  دیررس  و  زودرس  پسته های  که  است 
به  می کنیم  جمع  زودرس  که  زمانی  تا  باشیم  داشته 
پایان که رسیدیم دیر رس را شروع کنیم. اما از لحاظ 

محصول پسته کله قوچی بار خوبی به ما می دهد.

 کله قوچی شکننده و آسیب پذیر نیست؟
چرا آسیب پذیری و خرابی هایش را قبول دارم. نخودی 
مرغوبش  و  خندان  پسته  و  دارد  زیادی  کج  دهن  و 
پسته  اما  است،  احمدآقایی  از  پایین تر  درصدش 
و  خوشاب  قسمت  در  ما  منطقه  در  می دهد.  مرغوبی 
رباط جذب یا منطقه سبزه وار سایز پسته کله قوچی 
اما  است،  صادراتی  صد  در  صد  یعنی  است.  تک  ما 
احمدآقایی که برداشت می کنیم تماماً خندان است. 

پسته  انجمن  روزه  یک  کارگاه   - پسته  ماهنامه 
باغات  هرس  و  زمستانه  "تغذیه  موضوع  با  خراسان 
بر  بالغ  حضور  با  جاری   سال  ماه  بهمن  در  پسته" 
صنعت  فعالین  و  بازرگانان  کشاورزان،  از  نفر   250
پسته در شهرستان سبزوار برگزار شد. این دوره یک 
روزه با همکاری مرکز مشاوره پسته کاران از ساعت 8 
صبح روز شنبه 11 بهمن در سالن آمفی تاتر دانشگاه 
مشاوره  مرکز  مدیر  شد.  تشکیل  سبزوار  واحد  آزاد 
ضمن  انجمن،  پیوسته  اعضای  از  و  کاران  پسته 
منطقه  باالی  پتانسیل های  برشمردن  و  خوشامدگویی 
محدودیت  به  جغتای،  و  جوین  خوشاب،  سبزوار، 

اصغر  علی  دکتر  پرداخت.  آن  مدیریت  و   آبی  ذخایر 
های  نهاده  عظیم  خیل  وجود  به  اشاره  با  آبساالن 
فعاالن  فنی  دانش  ارتقای  لزوم  بر  تقلبی  کشاورزی 

این صنعت تاکید کرد.
به  ساعت   4 طی  آبادی  حکم  حسین  دکتر  ادامه  در 
آموزش در خصوص نحوه تغدیه باغات پسته در فصل 
به سواالت  و  پرداخت  الگوهای هرس  آخرین  و  سرما 
حضار پاسخ داد. در پایان جلسه نیز مهرداد ثقفی دبیر 
خصوص  در  مختصری  ارایه  با  خراسان  پسته  انجمن 
به  کنون  تا  ابتدا  از  ایران  در  پسته  تجارت  پیشینه 
کشور  در  محصول  این  صادرات  فرایند  با  آن  مقایسه 

آمریکا پرداخت و ضمن یادآوری مشکالت پیش روی 
در  الخصوص  علی  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
به  ایران  انجمن پسته  لزوم تقویت  بر  سال های اخیر 
کرد.   تاکید  در کشور  این صنعت  اصلی  متولی  عنوان 
او در ادامه  بطور اجمالی  برخی خدمات این تشکل 
تاالر  در  ناهار  از صرف  برشمرد. پس  را  اعضایش  به  
آقای  مزرعه  به  بازدید  جهت  مدعوین  کوثر  پذیرایی 
بصورت  و  رفته  سبزوار  جاده   20 کیلومتر  در  بیات 
پسته  باغات  در هرس  کارا  متدهای  در جریان  عملی 
خود  کار  به   15 ساعت  در  کارگاه  این  گرفتند.  قرار 

پایان داد . 

برگزاری کارگاه تغذیه زمستانه و هرس باغات پسته در خراسان
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نوسانات  افزایش  با  اخیر  ماهنامه پسته- در سال های 
یکی  به  زمستانه  پاشی  روغن  زمستان  فصل  در  دمایی 
دیگر از چالش های پیش روی باغداران تبدیل شده است. 
دغدغه های  از  یکی  بهمن ماه  نیمه  به  شدن  نزدیک  با 
کشاورزان این است که آیا نیاز سرمایی درختان تأمین 
شده است و درختان امسال نیاز به روغن پاشی دارند؟ 
الزمه پاسخ دادن به این سؤال دانستن اطالعات است تا 

به تصمیمی درست منجر شود.
رشد  چرخه ی  در  پسته  همانند  کننده  خزان  درختان 
سالیانه خود به میزان مشخصی از سرما نیاز دارند تا پس 
برای  هورمونی(  انفعاالت  و  مناسب)فعل  شرایط  آن  از 
رشد و شکوفایی طبیعی جوانه ها فراهم شود. به حداقل 
زمان الزم از محدوده مشخصی از سرما که برای شروع 
رشد طبیعی گیاه نیاز است اصطالحاً نیاز سرمایی گفته 
می شود. این نیاز سرمایی در ارقام مختلف پسته متفاوت 
با  کند.  تغییر  می تواند  درخت  سن  به  توجه  با  و  است 
چرخه  روی  سرمایی  ساعات  مستقیم  تأثیر  به  توجه 
اثرات  می تواند  سرمایی  نیاز  تأمین  عدم  گیاه،  زندگی 
نامطلوبی مانند: تلقیح نامناسب به دلیل ناهماهنگی بین 
بازشدن گل های نر و ماده، تأخیر در برگ دهی، کاهش 
جوانه های  ریزش  میوه،  کیفیت  کاهش  محصول،  بازده 

گل در پی داشته باشد.

باید دانست که میزان ساعات  در این چارچوب نخست 
است؟  مقدار  نیاز چه  مورد  و محدوده سرمای  سرمایی 
طبق اظهار نظر کارشناسان برای ارقام موجود در ایران 
میزان ساعت مورد نیاز بین 600 تا 1200 ساعت اعالم 
شده است که برای ارقام زود گل همانند کله قوچی حد 
باالی  حد  اکبری  همانند  گل  دیر  ارقام  برای  و  پایین 
آن در نظر گرفته می شود.  در این تقسیم بندی ارقامی 
قرار  میانی  محدوده  در  آقایی  احمد  و  اوحدی  همانند 
می گیرند. قابل ذکر است که در خصوص اعداد ذکر شده 
صراحتا  زیاد  متغیرهای  و  مطالعات  ضعف  به  توجه  با 
بهترین  که  نظر می رسد  به  و  کرد  نظر  اظهار  ًنمی توان 
مبنای تصمیم گیری عالوه بر محدوده های فوق، تجارب 
شخصی و سوابق عملیات باغبانی طی سال های گذشته 

است.
از سویی مدل های متعددی برای تعیین ساعات سرمایی 
انتخاب هر کدام می تواند شرایط  تعریف شده است که 
تصمیم گیری برای باغدار را تحت الشعاع قرار دهد. باید 
اذعان داشت که نتایج آن ها به طورکامل قابل اطمینان 
نیستند. برخی کارشناسان سرمای زیر 7 را مالک اظهار 
نظرهای خود قرار می دهند و برخی دیگر با سهل گیرانه 
خواندن مدل زیر 7، محدوده 0 تا 7 درجه سانتیگراد را 
این  نیاز سرمایی می دانند.  برای محاسبه  روش مناسب 
درحالی است که برای محاسبه نیاز سرمایی مدل دیگری 
نیز به نام مدل دینامیکی یا یوتا )UTAH( وجود دارد که 
اثرات گرم شدن هوا در فصل زمستان را نیز در محاسبات 
دخالت داده و ساعات خارج از محدوده محاسباتی را از 

مجموع ساعات سرمایی کسر می کند.
در این نوشته تالش شده جهت درک بهتر موضوع میزان 
تأمین نیاز سرمایی شهرستان های کرمان و رفسنجان را 

با هر سه مدل محاسباتی نشان داده شود.
محاسبات  شروع  زمان  شده،  ذکر  مسائل  بر  افزون 
برخی  عقیده  به  است.  مناقشه  محل  نیز  سرمایی  نیاز 
از  می تواند  سرمایی  محاسبات  شروع  زمان  کارشناسان 
واقع  در  گیرد.  قرار  عمل  مبنای  درختان  رکود  ابتدای 
باغات مختلف،  در  درختان  که خزان  داشت  توجه  باید 

متفاوت است.
متاسفانه ناآگاهی های ما محدود به موارد ذکر شده در 
میزان  و  پاشی  روغن  زمان  و در خصوص  نمی شود  باال 
در  کارشناسان  ندارد.  اطمینان خاطر وجود  نیز  مصرف 
توصیه می کنند  نیاز سرمایی عموماً  تأمین  صورت عدم 
که از نیمه دوم بهمن ماه روغن پاشی صورت گیرد. در 
حالی که ممکن است باغدارانی وجود داشته باشند که 
از زمان ذکر شده را نیز داشته  تجربه روغن پاشی بعد 

باشند.
هدف از این نوشته رد یا تایید تأثیر روغن پاشی نیست، 
این واقعیت است که اطالعات  به  اعتراف  اذعان و  بلکه 
و تحقیقات ما در خصوص نیاز سرمایی محدود و ناقص 
توجه  با  خصوص  این  در  قاطعانه  نظر  اظهار  و  است 
آسان  ما  ناآگاهی های  و  مسئله  ابعاد  و  دشواری ها  به 
نیست. براین اساس بهترین تصمیم گیر برای پاشیدن یا 
نپاشیدن روغن، خود باغدار است که باغ خود را با تمام 
جزئیات می شناسد و تنها به اطالعات خام و توان تجزیه 

و تحلیل این اطالعات نیاز دارد.
تعیین  برای  متعددی  تحقیقات  که  است  ذکر  شایان 
از حدود 17 سال  پسته  روی درختان  پاشی  روغن  اثر 
پیش در آمریکا در جریان بوده است. نتایج این تحقیقات 
که  می شود  باعث  پاشی  روغن  که  است  این  از  حاکی 

گزارش ماهنامه پسته از اخرین وضعیت تامین نیاز سرمایی درختان پسته 

بهترین مبنای تصمیم گیری تجارب باغداران است
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محاسبه مقدار ساعت سرمای تامین شده در شهرستان کرمان

ماه utah مدل مدل کمتر از 7 مدل صفر تا 7
اول آبان نیمه آبان اول آبان نیمه آبان اول آبان نیمه آبان

آبان 91.5 165.7 257 189 186 118
آذر 231.5 231.5 381 381 252 252
218.5 دی 218.5 382 382 246 246
بهمن  192 192 277 277 209 209
9 اسفند 85.5 85.5 121 121 96 96
مجموع 733.5 807.7 1297 1229 893 825

محاسبه مقدار ساعت سرمای تامین شده در شهرستان رفسنجان
ماه utah مدل مدل کمتر از 7 مدل صفر تا 7

اول آبان نیمه آبان اول آبان نیمه آبان اول آبان نیمه آبان
آبان 54 148 174 169 153 148
آذر 235.5 235.5 255 255 227 227
203.5 دی 203.5 273 273 208 208
بهمن 54 54 137 137 106 106
9 اسفند 104.5 104.5 120 120 91 91
مجموع 556.5 650.5 796 791 651 646

و  جوانه  حرکت  شوند،  بیدار  خواب  از  زودتر  درختان 
شکوفه دهی یکنواخت تر باشد و در مدت زمان کوتاه تری 
روز  روغن پاشی شده 5  و محصول درختان  افتد  اتفاق 

زودتر قابل برداشت باشد.
باید خاطر نشان کرد: نتایج مطالعات روغن پاشی روی 
چهار  پایه مختلف که رقم کرمان داشتند، نشان داد که 
نتایج بدست آمده تفاوت معناداری  پایه ها در  این  بین 
وجود ندارد. این درحالی است که نتایج روغن پاشی در 
و  بهمن(   26( فوریه  دی(،   25( ژانویه  ماه های  اواسط 
پاشی  روغن  که  است  این  از  اسفند( حاکی  مارس)24 
در  ژانویه و فوریه بطور معناداری روی تورم جوانه و گل 
دهی اثر دارد ولی روغن پاشی در اواسط ماه مارس اثری 
مشاهدات  اساس  بر  است.  نداشته  پارامترها  این  روی 

هفتگی ثبت شده از شکوفه دهی، میوه نشینی و گسترش 
چتر درخت مشخص شد که رشد درخت پسته بخاطر 

پاشیدن روغن در اواسط ماه مارس کاهش می یابد.
باید توجه داشت که شواهد علمی به حدی نیستند که 
بتوان گفت با روغن پاشی، میوه نشینی بهبود می یابد و 
یا این که اندازه دانه بیشتر می شود.بررسی اثرات روغن 
مکرر  استفاده  می دهد:  نشان  پسته  درختان  روی  بر 
از  می شود.  درخت  به  صدمه  افزایش  باعث  روغن ها  از 
شده اند،  ساخته  کربن  از  معدنی  روغن های  که  آن جا 
روغن های سبک  به  کربن  میزان  براساس  روغن ها  این 
باید روغنی را  و سنگین تقسیم بندی می شوند. درخت 
که روی پوستش پاشیده می شود، مورد سوخت و ساز 
با افزایش یافتن این سوخت و  قرار دهد و در حقیقت 

ساز، رشد درخت سریع تر می شود. روغن هایی که حاوی 
تعداد مولکول کربن بیشتری هستند به زمان زیادتری 
باعث  این  دارند.  احتیاج  کامل  ساز  و  سوخت  برای 
می شود که تحت شرایط آب و هوایی سرد، درخت دچار 

تنش شود و آسیب ببیند.

به  مربوط  سرمایی  نیاز  تامین  اطالعات  ذیل  در 
مدل های  با  رفسنجان  و  کرمان  شهرستان های 
نیاز سرمایی ذکر شده است. در  رایج محاسباتی 
جداول 1 و 2 نیاز سرمایی تامین شده تا 7 بهمن 
آبان  ابتدا  از  زمانی؛  بازه  دو  در  جاری،  سال  ماه 
رایج  مدل  سه  هر  توسط  ماه،  آبان  نیمه  از  و  ماه 

محاسبه شده است.
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ماهنامه پسته- از انجا که انتخاب نهال و بیجه مناسب 
نقش تعیین کننده و مهمی در آینده کشاورزی و حفظ 
ثروت های طبیعی و ملی دارد، دیدگاه برخی از فعاالن 

صنعت را در این خصوص جویا شدیم.  
مقاومت بادامی بیش تر است

نقش  اهمیت  در خصوص  باغبانی  ارشد  کارشناس  یک 
نهال می گوید: کمترین هزینه ای که در باغ داریم، تهیه 
نهال است و بیشترین مولفه ای که می تواند در عمر 30 
اول  روز  اگر  است.  نهال  بگذارد،  اثر  ما  باغ  ساله  تا 40 
یک  ابد  تا  می توانیم  باشیم،  داشته  خوبی  نهال  بتوانیم 

سرمایه گذاری بلند مدتی را تضمین کنیم. 
مهندس حسین رضایی با بیان این که بهتر است بیشتر 
پایه های  می افزاید:  کنیم،  استفاده  بادامی  پایه های  از 
فندوقی و کله قوچی استفاده نمی شود، چون مقاومتشان 
کله  و  فندوقی  نهال های  افزاید:  می  رضایی  است.  کم 
قوچی رشد خیلی کم و به شوری و به کم آبی حساسیت 
مقاومت شان  بادامی،  پایه های  ولی  دارند.  باالیی  خیلی 

خیلی بیشتر است.
او با تاکید بر استفاده از بذرهای مرغوب، اظهار می دارد:  
از بذرهای نخودی که در غربالگری جدا می شوند استفاده 
نکنیم. او در پاسخ به این سوال که شاخص انتخاب نهال 
چیست، با تاکید بر این که نهال حتما باید گواهی داشته 
که  داریم  استان  در  نهالستان هایی  ما  می گوید:  باشد، 
که  دارند  را  کشاورزی  جهاد  سازمان  مجوز  و  تاییدیه 
آلودگی به نماتد، آفت و بیماری سنجیده شده و مرتب 

تحت نظارت هستند.
رضایی یادآور می شود: نهال هایی که از شهر بابک می اید 
تقریبا 70درصدشان نماتد دارند. آنجا بافت خاک هایشان 
سبک است و از خاک هایی استفاده می کنند که در آنها 
در  را  آلوده اند. خاک ها  و خاکها  کاری شده  جالیز  قبال 
نهال پالستیکی می ریزند و نهال گلدانی تولید می کنند. 
اگر این نهال را در باغ بگذارید، تمام سرمایه گذاری تان 

را زیر سوال می برد . 
پاکتی،  با  بری  نهال گل  بین  انتخاب  خصوص  در  او 
تولید  بری معموال در خود موتور پمپ ها  می گوید: گل 
گل بری  نهال  است.  بیشتر  مقاومتشان  اینها  می شود، 
ولی  است.  مناسب تر  می خورد،  شور  آب  که  جاهایی 
اگر می خواهیم نهالی را به راه دور انتقال دهیم، یا آب 

قطع  است.   مناسب تر  پاکتی  نهال های  دارید،  شیرین 
ریشه در نهال پاکتی کمتر از نهال گل بری است.

رضایی خاطر نشان می کند: جاهایی که دور آبی طوالنی 
است، ماسه بریزیم تشنگی شان را کمتر و مقاومت نهال 
رشد  اینکه  برای  ولی  می کند.   بیشتر  آبی  کم  به  را 
بار،  یک  هفته  دو  هر  کاریها،  تو  در  باشد،  بیشتر  نهال 
باغدار  معموال  می افزاید:  او  دهیم.   آنها  به  تکمیلی  آب 
باشد و خیلی رشدشان زیاد  نازک  نهال هایی که خیلی 
باشد را انتخاب نمی کند. نهال های کلفت با رشد متوسط 
را  رشد  کم  نهال های  رشد  معموال  می کنند.  انتخاب  را 
نهال های  رشد  می کنند.  تحریک  شیمیایی  کودهای  با 

متوسط در باغ بیشتر است.
جذب عناصر در پایه های مختلف، متفاوت است

او در پاسخ به این سوال که پایه چقدر در جذب عناصر 
خیلی  رقم،  یک  در  حتی  پایه ها  می گوید:  است،  مهم 
اختالف دارند. ما در پسته تفرق صفات داریم. شما اگر 
10 تا 15 درخت پسته بکارید، رشدشان با هم متفاوت 
است. رضایی در پاسخ به این سوال که آیا احتیاجی به 
این که یکنواختی  بیان  با  پایه ها هست،  بودن  یکنواخت 
می تواند  هم  ایرادی  یک  ولی  دارد،  زیادی  حسن های 
داشته باشد، می گوید:  هر چه تنوع ژنتیکی باالتر باشد، 
ریسک پایین تر می اید. مثال اگر همه نهال هایتان کشت 
بافتی و یک پایه باشد، اگر حساسیتی ایجاد شد، تمام باغ 
از بین می رود. ولی اگر در پایه ها تنوع ژنتیکی باال باشد، 

حداقل 50 تا 60 درصدشان باقی می ماند.
لحاظ جذب  از  باز  ولی  کند:   می  اضافه  هم  را  این  او 
یکنواخت،  خاک  ردیف  یک  در  می بینید  شما  عناصر، 
خاطر  به  دیگر  این  دارد؛  فرق  رشد  ولی  ثابت،  شرایط 
پسته  از  استفاده  خصوص  در  او  است.  نهال  ژنتیک 
این که یک عارضه ای  بیان  با  بذر،  به عنوان  دهن بست 
می گوید:  شده است،  بست  دهن  پسته  که  آمده  پیش 
درخت هایی که دچار کمبود مواد غذایی می شوند، مغز 
آنقدر رشد نمی کند و پسته هم دهن بست می شود. اینها 

در رشد نهال شاید اثر منفی داشته باشد.
رضایی با اشاره به این که کشت نهال در رفسنجان دقیقا 
پسته  می شود:   یادآور  می شود،  شروع  اسفند   15 از 
دهن بست حتما باید یک ماهی بگذرد تا جوانه بزند و یک 
سرمایی ببیند و پوست شکسته شود تا بتواند جوانه اش 

چقدر  هر  ندارد،  مشکلی  خندان  در  ولی  آید،  بیرون 
کشت تان عقب بیافتد در سبز شدن مشکلی ندارد .

با این حال رضایی بهترین زمان کاشت نهال  را اسفندماه 
می داند و خاطر نشان می کند: اگر رشد نهالتان به تاخیر 
 . می شود  کم  خیلی  رشدش  بخورد،  گرما  به  و  بیافتد 
معموال پسته دهن بست را در بهمن ماه و خندان را در 
بیجه هم می گوید:  .او در خصوص  ماه می کارند  اسفند 
ریشه  آبان  یا  مهر  در  شود،  کاشت  پاییز  در  اگر  بیجه 
وفق می دهد.  آبی  با شرایط  را   و خودش  دارد  فعالیت 
آخر  گرما  روز  آن 20  به  می کارید  آخر سال  که  نهالی 
سخت تر  استقرارش  و  می خورد  اردیبهشت  و  فروردین 
است. به تجربه ثابت شده نهال هایی که در پاییز کاشته 
شده خیلی بهتر هستند. او در خصوص نهال های پیوند 
عمل  صورت  این  به  ایران  در  می گوید:  هم  خورده 
پیوندی  نهال  محدود  صورت  به  جاهایی  در  نمی شود. 
و  نکردند  استقبال  خیلی  باغدارها  ولی  کردند،  تولید 
را  پایه  همان  است  بهتر  ما  است.  کم  رشدشان  گفتند 
و  کنیم  برداری  قوی که شد، سر  بعد  بکاریم  زمین  در 

پیوند زنیم. 
درخت ها،  بین  فواصل  رعایت  لزوم  به  اشاره  با  رضایی 
نهال  رشد  باشد،  زیر شکنی شده  که  می گوید:  خاکی 
در آن خیلی بهتر است. یعنی یک درخت 10 ساله در 
زمینی که لودر شده باشد، به اندازه یک زمین 20 ساله 

درختش رشد دارد؛ حتما این کار را انجام دهند. 
نهال را در آن می کارید،  افزاید: کف چاله ای که  او می 
آلی، ماسه و یک مقدار کودهای شیمیایی مثل  با کود 

فسفات و پتاس پر کنند.
ارتفاع کم تر ، بهتر 

آقایی  احمد  بذر  با  نهال   از   که  هم  رنجبر  حمیدرضا 
آفات  مقابل  در  پایه  این  می گوید:  است،  کرده  استفاده 
بیماری  و  معیوب  چیز  پایه  اگر   . دارد  زیادی  مقاومت 
باشد، خوب تا آخر معیوب است. من تا االن هم ناراضی 

نیستم.
احمد  و  بادامی  بین  که شما  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
آقایی کدام را انتخاب می کنید، می گوید: بادامی انتخاب 
نکردم. می دانم  پیدا  بادامی مطمئن جایی  ولی  می کنم 
بهترین پایه در ایران بادامی است و متاسفانه پیدا نکردم. 
انجام  کاشت  کسی  گرانی  دلیل  به  هم  اکبری  پسته 

گزارش ماهنامه پسته از چالش های انتخاب نهال و بیجه مناسب

نهال خوب؛ تضمین سرمایه گذاری بلند مدت

روی ارقام بومی ایران کار نشده
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نمی دهد آن هم از احمد آقایی بهتر بود.
رنجبر می افزاید: در تحقیقات مختلف مشخص شده که 

مثال پایه کله قوچی یک پایه شکننده است 
می گوید:  هم  فندقی  بذر  از  استفاده  خصوص  در  او 
کشاورز  که  بوده  این  حالتش  اولین  می کنم  فکر  من 
میخواسته از لحاظ هزینه، پسته   از نوع ریز را انتخاب 

کند و این پایه شده است.
رنجبر در پاسخ به این سوال که موقع خرید به چه نکاتی 
توجه می کنید، خاطر نشان می کند: بیشتر به قطر آن 
 . می کنم  خریداری  را  زیاد  قطر  و  می کنم  توجه  بیجه 
ارتفاعش هر چه کمتر باشد، بهتر است، چون در ارتفاع 
باال سر شاخه ها سرما زدگی دارد. یک رشد مصنوعی 
دارند و به آن یک کود شیمیایی قوی داده اند و در باغ 
که کاشته شد دیگر رشد نمی کند، اگر یک بیجه ای 20 

سانت باشد در باغ من بهتر رشد می کند .
او در خصوص انتخاب بین گل بری یا پاکتی، می گوید: 
در  ولی  نمی افتد،  ریشه  برای  اتفاقی  هیچ  بری  گل  در 
پاکتی احتمال صدمه دیدن ریشه زیاد است. من نظرم 
این بود بعد از عید از گل بری استفاده نکنم چون بعد از 
عید گل بری ها در جابه جایی مشکل دارند و به نظر من 

گل بری بعد از عید نمی گیرد .
روی ارقام بومی ایران کار نشده 

سهیل شریف هم در پاسخ به این سوال که آیا خودتان 
نهال  تولید می کنید یا از نهالستان ها می خرید؟ می گوید: 
از بیرون تهیه می کنیم و خودمان هم مقدار  بخشی را 

جزیی تولید کرده ایم.
برای  را  این سوال که چه شاخص هایی  به  پاسخ  در  او 
انتخاب بذر نهال ها در نظر می گیرید، می افزاید: در مورد 
ارقام بومی که در ایران داریم کسی تا کنون کار اصولی 
انجام داده باشد و معموال نهالی که ارائه می شود معلوم 
نیست از چه بذری است. در این زمینه مقاله وجود دارد 
ولی  نهال خوب است  تولید  برای  زرند  بادامی  مثاًل  که 
و  کرده اند  کار  آن  روی  دکتر  آقای  که  زرندی  بادامی 

مقاله تولید کرده اند، در بازار موجود نیست.
ایجاد  بعداً  از مسائلی که  بعضی  این که  بیان  با  شریف 
عناصر  جذب  مشکالت  یا  بیماری ها  مثل  می شود،  
غذایی، ممکن است تا 10 سال بعد از کاشت هم معلوم 
نشود، یادآور می شود:  ممکن است یک رقم کاًل به یک 
بیماری حساس باشد و االن بسیاری از باغ ها اینچنین 

هستند.
مقاومت بادامی بیشتر است

را  بیجه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  نیز  صالحی  مهدی 

ولی  کاشتیم  خودمان  می گوید:  می کنید،  تهیه  کجا  از 
مقرون به صرفه نبود و از بیرون خریداری می کنیم.

صالحی بیجه گل بُری را بهتر می داند و می گوید: گل بری 
اگر اول فصل کاشته شود، پرت خیلی کمی دارد یعنی 
کمتر خشک می شود  ولی پالستیکی ها معموال ماسه ای 
هستند و موقع جا به جایی ریزش دارند. ولی گل بری 
اگر در آبان و آذر کاشته شود، میزان خشکی واقعا صفر 

است.
آبان و آذر می کارند  این که بیجه ها را اغلب  بیان  با  او 
ولی در بهمن و اسفند پرت باالیی دارد، می افزاید: ما در 

انتخاب بیجه به رشد آن توجه می کنیم.
انتخاب  بادامی  را  بذر  که  این  بر  تاکید  با  صالحی   
مقابل  در  بادامی  مقاومت  کرد:  خاطرنشان  می کنیم، 
امراض و تنش ها بیشتر است. اگر بیجه ای خوب نباشد 
رشدش متوقف می شود و پیوند که می خورد آن حرکت 

را ندارد.
او می افزاید: مدل بادامی ریز باید باشد. در آفتاب خشک 

شده باشد و نباید در خشک کن برود.
او در خصوص مراحل کاشت بیجه می گوید: ابتدا چاله 
را در عمق 50 سانتی متر آماده کرده و خاک بکر یعنی 
قاطی  ماسه  و  گچ  با  است،  خورده  آفتاب  که  خاکی 
هم  بعد  ساعت  می ریزیم.24  چاله  داخل  ودر  می کنیم 

آبیاری می کنیم. 
استانداردی وجود ندارد  

ماهنامه  به  هم  سیرجان  در  نهال  کننده ی  تولید  یک 
پسته می گوید: ما رقم بادامی را به عنوان بذر استفاده 
می کنیم. به خاطر عرفی که بین کشاورزان است، و به 
کاشته  بادامی  رقم  پایه،  مقاومت  و  بذر  مقاومت  خاطر 

می شود. 
فرشاد استوار در پاسخ به این سوال که آیا این رقم به 
انواع تنشها مقاوم است؟ می افزاید: من نمی دانم. براساس 
تجربه کشاورز این کار انجام شده است. در مناطق پسته 
کاری، پسته های بادامی، اکبری  و احمد آقایی از فندقی 
و کله قوچی بهتر است و به نظر من خیلی وقت ها تجربه 

کشاورز قابل توجه است.
استوار در پاسخ به این سوال که بهترین نهال پسته  از 
نظر ظاهری چه خصوصیاتی دارد؟ می گوید:  نهال ریشه 
لخت را بهتر می شود سالم بودن یا غیر سالم بودن آن را 
تشخیص داد. ریشه لخت یعنی نهالی که شما ریشه اش 
بررسی  را  موارد میشود راحت ریشه  این  ببینید. در  را 
کرد.  باید حجم ریشه کافی داشته باشد، روی ریشه ها 

آثار پوسیدگی یا نماتد دیده نشود و طوقه سالم باشد.

اوال  دارد؛  وجود  بحث  تا  دو  پسته  برای  می افزاید:  او 
معموال ریشه لخت خیلی کم استفاده می کنند بنابراین 
شما ریشه اش را نمی بینید مگر اینکه نهال های گلدانی 
را از داخل گلدان درآورده و ریشه اش را چک کنید و از 
نظر اندام هوایی نهال های پسته معموال کوتاهتر هستند. 
نهال  ارتفاع  باشند. ولی  پایه هایی که دوساله شده  مگر 
می شود.  سانتیمتر   60 تا   50 حداکثر  ساله  یک  پسته 
تا  هست  سانتیمتر   10 از  نهال هامان  خودمان  ما  ولی 

50 سانتیمتر.
 استوار اظهار می دارد: من فکر نمی کنم برای نهال های 
پسته با بذر بادامی استانداردی وجود داشته باشد. بعضی 
با  بلند می پسندند و بعضی نهال کوتاه  نهال  کشاورزان 

ریشه پر می خواهند .
او یادآور می  شود: نهالی که ریشه اش پر باشد، احتمال 
اینکه گیرایی اش بهتر باشد بیشتر است. به نظر من طول 
اندام هوایی خیلی مالک نیست. نهالی که ریشه مناسب 
احتمال  شود،  کاشته  مناسبی  خاک  در  و  باشد  داشته 

اینکه در فصل رشد بعدی خوب رشد کند، زیاد است.
پیوند  از  بعد  را  باردهی  وضع  شدن  مشخص  زمان  او 
بستر خاک چه  که   این  به  و می گوید:  خورن می داند 
باشد، خیلی بستگی دارد. مثال بستر کاشت و تغذیه در 
از عوامل خیلی مهم است که نشان می دهد  سال دوم 

نهال چقدر رشد می کند.
او در خصوص تغذیه با کود شیمیایی یا کود دامی هم، 
هر دو را توصیه می کند و در پاسخ به این سوال که شما 
توصیه میکنید چقدر کود به بیجه بدهند، می گوید: من 
هیچ مبنایی ندارم. فقط می دانم که مثال کود دامی تازه 

نباشد چون کود دامی تازه نباید به نهال دهیم .
استوار در تشریح دالیل این امر هم می گوید: نهال خیلی 
بودن  بیماری زا  خاطر  به  است  ممکن  و  است  حساس 
باکتریایی  و  قارچی  عوامل  و  دامی  کودهای  از  خیلی 

آلوده شود.
اصطالحا  باشد  تازه  و  دهیم  کود  زیاد  اگر  می افزاید:  او 
کود  اگر  ولی  می سوزد.  نهال  می گویند  کشاورزان 
مورد  در  نمی افتد.  نهال  برای  اتفاق  این  باشد،  پوسیده 
کود شیمیایی هم باید روی آن توضیح داده باشد، برای 
هر سن به درخت چه مقدار بدهیم. ولی در هر صورت 
مهم  خیلی  نهال  برای  میکرو  عناصر  و  ماکرو  عناصر 
است و همچنین ماده آلی و مهمتر از همه بستر سازی 
برای نهال اگر که الزم است خاک دپو شود و خاک اگر 
شود،  انجام  اگر  کارها  این  شود.  اصالح  نیست  مرغوب 

احتمال اینکه نهال سریعتر رشد کند بیشتر است . 
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کوچک  بسیار  موجودات  »نماتدها  پسته-  ماهنامه 
دیده  میکروسکوپ  بدون  که  هستند  شکلی  مارماهی 
نمی شوند. اغلب گونه های نماتد در خاک زندگی و از 
داخل و روی ریشه ها تغذیه می کنند. یکی از خسارت 
گرهی(  )ریشه  غده  مولد  نماتد  نماتدها،  نوع  ترین  زا 
است که گیاهان مختلفی را مورد هجوم قرار می دهد. 
کنترل این نوع نماتد دشوار است و به آسانی از طریق 
آلوده،  گیاهان  و  ها  خاکورزی،کفش  ابزار  روی  خاک 
منتشر  مقاله  منتقل می شود.«   دیگر  باغ  به  باغی  از 
دانشگاه  منابع طبیعی  و  بخش کشاورزی  توسط  شده 
کالیفرنیا ضمن اعالم این توضیحات در خصوص نحوه 
خسارت این نوع نماتد می گوید: نماتدهای مولد غده 
معموال باعث تورم قابل مشاهده و تاول مانندی )گال( 
نماتد  این  آلودگی  تشخیص  ها می شوند.  ریشه  روی 
آسان است. تاول های ایجاد شده قابلیت انتقال آب و 

مواد غذایی ریشه ها را از بین می برند. 

گیاه  روی  نماتدها  عالئم  توضیح  در  مقاله  این 
اندام هوایی گیاه به این صورت  می افزاید: عالئم روی 
است که گیاه در اوقات گرم روز با وجود این که خاک 
این  در  گیاه  شود.  می  پژمردگی  دچار  است  مرطوب 
حالت شادابی خود را از دست می دهد، برگهایش زرد 
اتفاق  غذا  و  آب  کمبود  به  شبیه  عالئمی  و  شود  می 
می افتد. گیاه، میوه و برگهای کمتر و کوچکتری تولید 

می کند و خسارت در خاک های شنی بیشتر است. 
روی  بر  نماتدها  سایر  خسارت  ظاهری  عالئم  معموالً 
اندام هوایی مانند نماتد مولد غده است ولی تشخیص 
در  است.  سخت تر  ریشه ها  روی  بر  خسارت  عالئم 
می شوند.  بدشکل  و  کوتاه  فقط  ریشه ها  موارد  بعضی 
آزمایشگاه  به  ها  ریشه  و  خاک  نمونه  درصورتی که 
خصوص  در  قطع  طور  به  می توان  شوند  فرستاده 

آلودگی اظهار نظر نمود. 
آلوده  باغات  مدیریت  در  است:  آمده  مقاله  این  در 
دشوار  نماتد  مدیریت  که  داشت  توجه  باید  نماتد  به 
صورت  به  اطمینان  قابل  فعالیت های  بیشتر  و  است 
پیشگیری هستند. این موارد عبارتند از: رعایت اصول 

روش  مقاوم.  ارقام  و  پایه ها  انتخاب  و  باغی  بهداشت 
نور  طریق  از  خاک  دمای  افزایش  مانند  دیگری  های 
پالستیک،  با  خاک  سطح  باپوشاندن  همراه  خورشید 
پسته  باغداری  در  که  دارد  وجود   ... و  کردن  آیش 
هم  دیگری  های  روش  البته  نیستند.  پذیر  امکان 
خاک  بافت  کردن  سنگین  قبل  از  می دهند  پیشنهاد 
ولی این روش بسیار هزینه بر است. باید توجه داشت 
آبیاری  شامل:  گیاه  رشد  بهینه  شرایط  تامین  با  که 

کافی و اصالح خاک می توان گیاه را مقاوم تر کرد.
ورود  می کند:  عنوان  نماتدها  مدیریت  در  مقاله  این 
خاک  انتقال  طریق  از  مختلف  مکان های  به  نماتد 
از  جلوگیری  برای  می گیرد.  صورت  آلوده  گیاهان  یا 
نهالستان های  از  را  نهال های خود  باغ  به  نماتد  ورود 
انتشار  از  جلوگیری  برای  و  کنید  تهیه  اطمینان  قابل 
باغ  آلوده  های  قسمت  از  را  گیاهان  و  خاک  نماتدها، 
اطراف  از  آبیاری  آب  که  ندهید  اجازه  نکنید.  جابجا 
انتشار  باعث  برود، چون  باغ  نقاط  به سایر  آلوده  گیاه 
و  ابزار  طریق  از  نماتدها  همچنین  می شود.  نماتدها 
قرار  استفاده  مورد  خاک  در  که  باغبانی  تجهیزات 
را  ابزار خاک ورزی  بنابراین  منتقل می شود.  گرفته اند، 

به هنگام ورود به باغ تمیز کنید. 
نماتدها روی گیاهان  اثرات تخریبی  به منظور کاهش 
می توان از مواد ارگانیک مختلفی استفاده نمود. اصالح 
کننده هایی نظیر کودهای حیوانی و کمپوست ها برای 
خاک  در  موادغذایی  و  آب  نگهداری  ظرفیت  افزایش 
که  آنجایی  از  هستند.  مفید  شنی  خاک های  بویژه  و 
آسیب  آبی  تنش  تحت  گیاهان  به  آسانی  به  نماتدها 
و  آب  نگهداری  ظرفیت  افزایش  بنابراین  می رسانند، 
آبیاری مکرر می تواند، اثرات صدمه نماتدها را کاهش 
دهد. در این حالت نماتدها در خاک وجود دارند ولی 

خسارت کمتری وارد خواهند کرد.
نهالستان ها نظارت است نمی دانم چقدر روی 

دکتر امیرحسین محمدی در خصوص نماتد به ماهنامه 
انجمن پسته می گوید: گونه عمده نماتد مناطق پسته 
راه های  و  است  گرهی  ریشه  نوع  کرمان  استان  کاری 
انتقال و شیوع آن از طریق اندام گیاهی آلوده، خاک، 

وسایل آلوده و مهمترین ره انتقال آن نهال آلوده است 
البته  دارد  وجود  هم  آب  وسیله  انتقال حتی  امکان  و 

این امکان ضعیف است. 
این  می افزاید:   کشور  پسته  تحقیقات  موسسه  رییس 
و  آب  جذب  ریشه ها  کردن  غده  غده  با  نماتد  نوع 
امالح را محدود می کند و گاهی اوقات با سایر عوامل 
نهایت  در  و  می دهد  کنش  هم  قارچی  بیماری زای 
عناصر  کمبود  ضعف،  زردی،  مانند  عالئمی  درخت 

غذایی و حتی خشک شدن برگ ها را نشان می دهد.
توضیح  نماتد  مدیریت  و  مبارزه  برای  محمدی  دکتر 
و  که خاک شنی  باغاتی  در  بیشتر  انگل  این  می دهد: 
پتاسیم  عنصر  کمبود  که  هایی  خاک  و  دارند  سبکی 
باید  باغات  این  در  می شود.  مشاهده  بیشتر  دارد  را 
انجام  صحیح  را  باغ  تغذیه  و  نمود  سنگین  را  خاک 
البته نماتد کش راگبی هم تنها نماتدکشی است  داد. 
که در بازار گیر می آید. ولی واقعاً بارزه با نماتدها کار 
خسارتش  تا  کرد  مدیریت  باید  فقط  و  است  دشواری 

کم شود.
دکتر محمدی در پاسخ یه این سوال که عنصر پتاسیم 
پتاسیم  عنصر  می گوید:  دارد،  تاثیری  چه  نماتدها  بر 
نماتدها  نفوذ  و  می گذارد  تاثیر  سلولی  دیواره  روی 

هشدار کارشناسان در خصوص نماتد

 70درصد آلودگی به نماتدها، از نهال های آلوده می آید

این عکس توسط میکروسکوپ میکرونی 
گرفته شده است.
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تنها  عنصر  این  وجود  واسطه  به  کند.  می  سخت  را 
خسارت کاهش می یابد ولی نماتدها از بین نمی روند.

سم  اثر  خصوص  در  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  وی 
آمریکا  در  سم  این  می گوید:  نماتد  روی  موونتو 
آن  از  ای  تجربه  ایران  در  ما  ولی  است  استفاده شده 
غلظتی  باچه  باید  نمی دانیم  که  معنی  این  به  نداریم 
در اندام هوایی گیاه بزنیم ولی می توان کار آزمایشی 
جایی  باشد  حواسمان  باید  ولی  داد.  انجام  آن  روی 
پسیل  افت  که  دهیم  قرار  استفاده  مورد  را  سم  این 
این  به  پسیل  مقاومت  بحث  است  نباشد چون ممکن 

بوجودبیاید. سم 
نیم  غلظت  نمی توان  نماتد  با  مبارزه  برای  مطمئناً   
در هزار از این سم را مورد استفاده قرارداد و باید از 

نمود. استفاده  بیشتری  غلظت های 
آلمان خودش مدعی است  بایر  وی می افزاید: شرکت 

که این سم خاصیت نماتدکشی هم دارد.
گموز  از  در حال حاضر  افت  این  اهمیت  او می گوید: 
70 درصد  نظر می رسد حدود  به  و  است  بیشتر  هم 

بوده  آلوده  نهال های  به  آلودگی ها در کشور مربوط 
باید معدوم  باشند  آلوده  نهال ها  است. در صورتی که 
توان قبل  با مساحت کم می  نهالستان های  شوند. در 
از احداث خاک را با متیل بروماید یا واپام ضدعفونی 
به  کرد.  را  کار  این  نمی توان  باغ  سطح  در  ولی  کرد 
از  را  نهال ها  باید  می گوییم  که  است  علت  همین 

نهالستان های سالم و دارای گواهینامه تهیه شود.
این  با  رییس موسسه تحقیقات پسته کشور در پاسخ 
سوال که، آیا چنین نهالستان های تایید شده ای وجود 
تاییدیه سازمان  نهالستان ها  از  دارند، می گوید: خیلی 
روی  چقدر  نمی دانم  بنده  اما  دارند،  را  نباتات  حفظ 
دارد  تاییدیه  نهالستانی  که  وقتی  است.  نظارت  آن ها 
ولی  سالم اند  نهال هایش  که  می دهد  نشان  امر  ظاهر 
ندارم.  خبر  من  می شوند،  نظارت  و  کنترل  اینکه  آیا 
هم  و  شود  بررسی  باید  خاکشان  هم  نهالستان ها  این 
اینکه پس از پا گرفتن نهال ها و قبل از ورود به باغ 

باید نهال ها هم مورد آزمون نماتد قرار بگیرند.
Michael McK�( مک کرن مایکل  که  است  ذکر  یشایان 

 )Riverside( ریورساید  دانشگاه  نماتولوژیست   )enry

مقاله ای تحت  کالیفرنیا  دانشگاه  کالیفرنیا در وبسایت 
عنوان راهنمای استفاده از موونتو منتشر نموده  و در 
استفاده  که  می کنیم  تایید  ما  می گوید:   مقاله   این 
بار سم پاشی می تواند جمعیت  از سم موونتو در یک 
درصد   50 میزان  به  ماه   6 تا   5 طول  در  را  نماتدها 

کاهش دهد. 
افزاید: در جاهایی که پس از سمپاشی موونتو  او می 
استفاده  قطره ای  آبیاری  روش  از  برگها،  روی  بر 
می شود و زمین بالفاصله آبیاری می شود، باید انتظار 

بیشتر شود. اثربخشی موونتو  باشیم که  داشته 
و  گردو  درختان  روی  عمدتاً  آزمایش ها  این  البته 
که  است  مناسبی  موقعیت  و  است  شده  انجام  انگور 
تعریف  پسته  درخت  نماتدهای  روی  تحقیقاتی  پروژه 
، دفعات  شود. چون هنوز زمان سمپاشی، میزان سم 
روی  را  سم  این  اثربخشی  که  مالحظاتی  و  سم پاشی 
مطالعه  مورد  می کند  تعیین  پسته  درخت  نماتدهای 

نگرفته است. قرار 

مساله این است؛

کود اوره یا سولفات آمونیوم؟

ماهنامه پسته- بنابر تحقیقات دانشگاه اوهایو و دپارتمان 
سریع  نسبتاً  اوره  آمریکا، کود  ایاالت متحده  کشاورزی 
بهار  فصل  در  تبدیل  این  و  می شود  تبدیل  نیترات  به 
نیترات  تبدیل  از 2 هفته طول می کشد.  کمتر  معموالً 
به گاز نیتروژن در خاک های مرطوب یا فشرده شده )در 
اثر رفت و آمد بی رویه تراکتور و ادوات کشاورزی( یک 

مشکل جدی این نوع کود است. 

ویژگی های اوره 
و  آبشویی  راحتی  به  شنی  خاک های  در  اوره  کود 
که  صورتی  در  می شود.  خارج  گیاه  ریشه  دسترس  از 
از پخش  با خاک مخلوط نشود یا خاک پس  اوره  کود 
سطحی  تبخیر  باشد،  خشک  روز  چند  برای  کود،  این 
نیتروژن افزایش می یابد. بنابراین درصورت استفاده از 

این نوع کود حتماً آن را در زیر سطح خاک قرار داد.
 46 حدود  زیادی   نیتروژن  درصد  کود  این  اینکه  با   
است.  آسان   آن  نقل  و  حمل  و  ارزان   دارد،  درصد 

دارد.    26/7 در حدود   پایینی  نمک  همچنین شاخص 
اما pH خاک را تا  9/5 افزایش می دهد و باعث سوختن 

مواد آلی خاک می شود. 
در عین حال سفتی خاک را افزایش می دهد و دسترسی 
درخت به عناصر آهن، روی و فسفر را محدود می سازد.

مزایای سولفات آمونیوم
مرطوب  خاک  در  که  وقتی  آمونیوم  سولفات  کود  اما 
نیتروژن  رفت  هدر  و  تبخیر  کمترین  استفاده می شود، 
خاک  کردن  اسیدی  کود،  نوع  این  مزایای  از  دارد.  را 
این در حالی است که   . ایران است  مناطق پسته خیز 
عمدتاً خاک مناطق پسته خیز ایران قلیایی است و این 
قلیائیت جذب عناصری همچون روی، مس و فسفر را 

برای درختان پسته دشوار کرده است. 

معایب سولفات آمونیوم
از معایب این نوع کود، درصد نیتروژن کم در حدود 21 

درصد، مضر بودن برای نهال های جوان به دلیل داشتن 
شاخص نمک باال در حدود 53/7، گران بودن، واکنش 
با آهک و هدر رفتن نیتروژن به شکل آمونیاک، افزایش 
درخاک های  گرفتن  قرار  آبشویی  مورد  و  خاک  شوری 

شنی را می توان برشمرد.
دبیر  مرتضوی  محمد  سید  واکنش  مطالب  این  انتشار 
مرتضوی  داشت.  پی  در  را  کشاورز  خانه  سابق  اجرایی 
ضمن  ایران،  پسته  انجمن  کرمان  دفتر  به  مراجعه  با 
در  شده  منتشر  گزارش  اوره،  کود  مزایای  برشمردن 
خبرنامه را غیر کارشناسی توصیف کرد و خواستار انتشار 

دیدگاه های کارشناسی امر در این خصوص شد.
و  داخلی  تحقیقات  چون  و  چند  از  اطالع  هدف  با   
اطالع از نظر کارشناسان  ایرانی  با دکتر اومزد نقوی به 

گفت وگو نشستیم. 

اوره ارزان تر است
دکتر نقوی در پاسخ به این سوال که آیا کود اوره برای 
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باغ های پسته در مناطق ما خوب است یا نه؟ با تاکید بر  
این که از زاویه درستی به قضیه نگاه نشده است می گوید:  

فرض کنید من نوعی، بیست جنبه در زندگی ام دارم.
 با پنجاه زاویه می شود به زندگی من نگاه کرد. هر چیزی 

بگویند درست است.
یا  حاصلخیزی  کتاب های  تمام  در  می افزاید:  او 
نوشته  کود  به  مربوط  که  کتاب هایی  یا  خاکشناسی 
شده، اولین کودی که به کشاورز توصیه می شود،  برای 
از نظر میزان غلظت ازت، آمونیاک مایع است  استفاده 

که 82 تا 85 درصد ازت دارد.
اوره  به  تا  نداریم،  دیگری  ترکیب  هیچ  ما  آن  از  بعد   

می رسیم؛ اوره 46 درصد ازت دارد. 
نیترات آمونیوم که حدود 34 درصد ازت دارد،  به  بعد 
می رسیم. بعد سولفات آمونیوم که 20 درصد ازت دارد.

نقوی خاطر نشان می کند:  حال شما فقط این بحث را 
در نظر بگیرید که با این حجم زیادی که کشاورزها اوره 
استفاده می کنند و ازت نیاز دارند، اگر قرار باشد ما به 
جای اوره سولفات آمونیوم مصرف کنیم، تقریباً دو و نیم 

برابر فقط باید ترابری جاده ای اتفاق بیافتد. 
اوره  کود  از  استفاده  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
سرانجام خاکمان قلیایی است یا اسیدی، می گوید: اوره 
بندی  تقسیم  اسیدی  واکنش  نظر  از  که  است  کودی 
می شود و کودی است که خاک های ما که قلیایی است 

به سمت اسیدی بودن می برد.
 البته چون مقدار اوره ای که ما استفاده می کنیم بسیار 

کم است این واکنش ها خیلی زیاد نیست. 
کود،  این  است،  بافر  خودش  خاک  می افزاید:  نقوی 
واکنش اسیدی دارد هرچند که در مرحله اول اش به نظر 
می آید واکنش اش قلیایی است اما این یک واکنش کوتاه 
انجام می شود  بعدی اش  بالفاصله واکنش  مدت است و 

که خاک را اسیدی می کند.
می دارد:  اظهار  هم  آمونیوم  سولفات  در خصوص  نقوی 
از  بیشتر  مقدار  یک  آمونیوم  سولفات  اسیدی  قدرت 
البته  می کنند.  اسیدی  را  دو خاک  هر  ولی  است،  اوره 
وقتی سولفات آمونیوم استفاده می کنیم مجبوریم نسبت 
قدرت  مقدار  کنیم، یک  برابر مصرف  نیم  و  دو  اوره  به 

اسیدی بیشتری در خاک اعمال می کند. 
او با بیان این که به نظر ما اوره مزایای زیادی دارد، خاطر 
داریم.  اوره  تولید  کارخانه  ایران  در  ما  می کند:  نشان 
همین اوره ای که در کشور ما کیسه ای 35 هزار تومان 

می فروشند، پتروشیمی کشورهای دیگر چه اروپایی چه 
آمریکایی، از ما با قیمتی نزدیک سه برابر می خرد.

سولفات آمونیوم را تجویز می کنم 
او در پاسخ به این سوال که فارغ از بحث اقتصادی، با 
توجه به شرایط  خاک رفسنجان، کرمان و ... شما اوره 
تجویز می کنید یا سولفات آمونیوم، می گوید:  سولفات 
آمونیوم؛ اگرقرار باشد که نمره دهم به سولفات آمونیوم 
خیلی  یعنی  می دهم.   92 اوره  به  می دهم   100 نمره 

فرقی نمی کند.
این است که در مورد سولفات  این که مساله  بیان  با  او 
نداریم،  کشور  در  تولید  پتانسیل  اینقدر  ما  آمونیوم 
برای  توصیه  میزان  اساس  بر  اوقات  گاهی  می افزاید: 
مصرف سولفات آمونیوم انجام می شود، کشاورزان اوره 

مصرف می کنند. 
فرض کنید می گویند 400 کیلوگرم سولفات آمونیوم را 
در سه مرحله بپاشید طرف می آید اوره را 400 کیلوگرم 
برابر  نیم  و  دو  حدود  تقریباً  چیزی  یعنی  می پاشد. 

آن چیزی که ازت الزم است، می دهد.
می  است،  زیاد  اوره  در  ازت  غلظت  این که   بیان  با  او 
و  آفات  به  نسبت  گیاه  بدهیم  زیاد  ازت  وقتی  افزاید:  
هم  می کنیم  کار  دو  یعنی  می شود.  حساس  بیماری ها 
را  مان  گیاه  اینکه  هم  دادیم  هدر  را  منابع مان  اینکه 

حساس کردیم
او در پاسخ به این سوال که  در سایت بخش کشاورزی 
سوختن  و  خاک  شدن  سخت  آمریکا،  متحده  ایاالت 
مواد آلی و محدود شدن جذب روی، آهن و فسفر، جزو 

معایب کودهای اوره نام برده شده است. 
باید  شده.  ادعا  این ها  نه؛  می گوید:   شما چیست،  نظر 

بگوییم در چه شرایطی بوده؟
نقوی می افزاید:  ما سال های سال است که داریم اوره 
استفاده می کنیم. نه تنها ما، دنیا دارد استفاده می کند. 
چیزی که من دارم به شما می گویم این است که اوره 
ای که ما داریم در کشور تولید می کنیم، دولت خیلی به 
سختی وزارت نفت را دارد متقاعد می کند که این اوره ای 
که در پتروشیمی تولید می شود، با قیمت یک سوم به 
کشاورز بدهد. بازار جهانی اش هم فقط کشورهای جهان 
پاکستان  افغانستان،  آفریقایی،  کشورهای  مثل  سوم 

نیستند بلکه کشورهای جهان اول هم هستند. 
آن ها هم خودشان اوره مصرف می کنند، این نیست که 

سولفات آمونیوم استفاده کنند.
خاص،  شرایط  در  می کند:  اضافه  هم  را  این  البته  او 
بارندگی  ما  چون  هستند،  هوازی  خیلی  خاک هایمان 
چون  و  نیست  اشباع  خاک هایمان  داریم،  کم  خیلی 
خاک هایمان اشباع نیست، در طول سال مقدار اکسیژن 
که  می شود  باعث  زیاد  اکسیژن  این  داریم،  زیادی 

واکنش های ما واکنش های اکسیدی باشد. 
در کل شیمی خاک به سمت قلیایی شدن می رود، ولی 
به این شدتی که مطرح می کنند، ما اعتقاد نداریم. من 
به خاطر همین دوست دارم این موضوع را در اتاق فکر 

مطرح کنم تا نظرات همه دوستان را جمع کنیم.

تصعید اوره باالست
او یادآور می شود: اوره به خاطر ترکیبی که دارد قدرت 
تصعید یعنی تبدیل شدن از حالت جامد به بخارش باال 
خاطر  به  است  اینطوری  کمتر  آمونیوم  سولفات  است. 
از  کنند  آبیاری، حل  آب  در  را  اوره  بتوانند  اگر  همین 
همه بهتر است. چون همراه آب در خاک نفوذ می کند. 
پاشیدن  بین  فاصله  کوتاه ترین  بپاشند،  روی خاک  اگر 

روی خاک و آبیاری باید باشد.
یعنی که جلوی آب بپاشند. 

او می افزاید: اگر یک روز از آن بگذرد باالخره یک مقدار 
اینطوری  کمتر  آمونیوم  سولفات  ولی  می شود.  تصعید 
است. صرف نمی کند که برای هر دفعه که می خواهند 
از  قبل  بتوانند  اگر  ولی  بزنند  تیلری  یک  دهند  اوره 

تیلرزنی دهند بهتر هست.

کار علمی روی  اوره و سولفات آمونیوم نشده 
اگر کشاورزی چند سال اوره مصرف کرده گفته که زمین 
اوره استفاده کرده  این نیست که  من سفت شده فقط 
باشد شخم هم زده و خود شخم هم باعث می شود که ما 

یک الیه سختی داشته باشیم.

او در پاسخ به این سوال که آیا تا کنون مقایسه بین اوره 
و سولفات آمونیوم در یک  کار تحقیقاتی که به صورت 
انجام  نه  می گوید:  گرفته،  صورت  باشد،  باغ  در  عملی 
اوره  نشده. ما خودمان هم توصیه نمی کنیم که حتماً 
ولی  ما هست.  توصیه  جزء  هم  آمونیوم  سولفات  دهند 
اینقدر  ما  نظر  به  شده  نگرانی  ابراز  اینجا  که  اینقدری 

جایگاه ندارد. 
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عضو  نقوی  هرمزد  دکتر  نظری-  زارع  ابوالفضل 
منابع  و  کشاورزی  تحقیقات  موسسه  علمی  هیات 
طبیعی استان کرمان است. از این رو پاسخ های او به 
وتغذیه،  خاک  اصالح  خصوص  در  انجمن  پرسش های 

قابل تامل است که می خوانید. 

  آقای دکتر! اگر بخواهیم ببینیم یک ماده 
اصالحی یا یک کود چقدر اثر بخش بوده باید چه 
بسنجیم؟  را  گیاهی  عوامل  یا  خاکی  پارامترهای 

این سنجش، کار باغدار هست یا نیست؟
هدف از هر گونه کاری، چه اصالح خاک، چه تغذیه و 
استفاده از هر نهاده ، حتی شخم و آبیاری این است که 
در صورتی می توانیم  باشیم.  داشته  ما محصول خوبی 
محصول خوبی داشته باشیم که بتوانیم عوامل محدود 
این  رفع  اگر  کنیم.   رفع  بعد  و  شناسایی  را  کننده  
شد،  بهتر  گیاه  رشد  که  شد  این  به  منتهی  عوامل 
محصول اش بیشتر شد، کیفیت و کمیت اش ارتقاء پیدا 
کرد، می توانیم این ادعا را کنیم که آن علت را درست 
متاسفانه  منتهی  کردیم.  درمان  درست  و  شناختیم 
معموالً کشاورز اطالعاتش را جایی ثبت نمی کند. مثاًل 
و  کمی  عملکرد  یا  است  چقدر  درخت اش  رشد  االن 
و  اقلیمی  عوامل  هم  ساله  هر  است؛  چقدر  کیفی اش 
کمتر  عملکرد  که  می شود  باعث  دیگر  عوامل  خیلی 
کمتر  است  ممکن  عوامل  از  بعضی  دیگر  سال  باشد. 
که  است  ممکن  و  می شود  بهتر  عملکرد  رشد  باشند، 
یا  دهد.  نسبت  خودش  اقدامات  به  را  این ها  کشاورز 
باعث کند  برعکس ممکن است عواملی در طول سال 
شدن رشد یا کیفیت پایین تر محصول یا کمیت کمتر 
که  نهاده هایی  به  را  این  کشاورزی  و  شود  محصول 
دهد.  نسبت  داده  انجام  که  کارهایی  یا  کرده  مصرف 
این  سرگرم  درحقیقت  چون  کشاورز  خود  بنابراین 
ندارند،  اغلب کشاورزان دید کارشناسی  کارها است و 
نیاز  حتماً  باشد.   اشتباه  تشخیصشان  است  ممکن 
است که توسط یک کارشناس مطالعه شود و مطمئن 
شود که کدام فعالیت باغی ایجاد مزیت می کند. چون 

پیچیده هستند. از عوامل محدودکننده کمی  بعضی 

  چه پارامترهایی باید مد نظر قرار بگیرد. 
به هر حال کشاورزها خودشان هم دوست دارند 
که محکی بزنند یا به نحوی کارشناس را ارزیابی 
پارامتر  آن  هست  کیفی  پارامتر  اگر  کنند. 

چیست؟
نظر  مد  را  آب  کیفیت  یا  خاک  بحث  فقط  اگر  ما 
شود  می  باغ  یک  وارد  کارشناس  یک  وقتی  بگیریم، 
شاید بهتر از کشاورزی که خودش در باغ است، بتواند 
وارد  شما  که  است  این  مثل  بزند.  محک  را  باغ اش 

کسی  باشد،  خانه  آن  در  بویی  یک  می شوید  خانه ای 
که برای اولین بار وارد می شود خوب متوجه می شود، 
ممکن  می کند  زندگی  آنجا  دارد  دائماً  که  کسی  ولی 
است اصاًل این بو را متوجه نشود و عادت کرده باشد.  
کارشناس چون باغ های خیلی زیادی را می بیند وقتی 
این  به طور کلی متوجه می شود که  باغ می شود  وارد 
باغ، باغ شادی هست یا نه. از روی قطر تنه یا پرسش 
از باغدار که باغ چند ساله  است، می تواند متوجه شود 

که رشد مناسبی در این سال ها داشته یا نه. 

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات خاک و آب در گفت وگو با ماهنامه پسته اذعان کرد
خاک مان از نظر مواد آلی فقیراست

روی اسید هیومیک کار تحقیقاتی نکردیم
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