
ماهنامه انجمن پسته ایران 

سال هفتم - مهرماه 1401 -  شماره 73

نهال کشت بافتی









77









کرمان/بلوار جمهوری اسالمی / خیابان شهید الری نجفی )20 متری نادر(

 کوچه شماره 2/ پالک12 / کدپستی: 7619643149

  تلفن: 32475749- 034 /  نمابر: 32478553- 034

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.

www.iranpistachio.org         
info@iranpistachio.org

ماهنامه انجمن پسته ایران 

سال هفتم - مهرماه 1401 -  شماره 73

نهال کشت بافتی

ماهنامه انجمن پسته ایران 

سال هفتم

شماره 73

مهر 1401

انجمن 

عملکرد انجمن پسته ایران

نتایج نظرسنجی ماهنامه دنیای پسته

برگی از تاریخ پسته ایران

باغبانی
 

ارزیابي پایه هاي پسته 
تولــید نهال کشت بافتی
تقویم پاییزه باغات پسته

بازرگانی

سهم بخش های مختلف از قیمت 
مصرف کننده

حداکثر میزان مجاز باقیمانده سموم در 
محصول پسته

در سال تجاری قبل چه گذشت؟

آب

 کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه های 
بهره برداری

وضعیت پروانه های بهره برداری پس از 
اجرای طرح آبیاری نوین

کالیفرنیا از استراتژی آب پرده برداری 
می کند                           

12
15
16

17
21
25

28

31
32

34

35

37

صاحب امتیاز: انجمن پسته ایران  
مدیرمسئول: حجت حسنی سعدی

سردبیر: ابوالفضل زارع نظری

هیئت تحریریه:   سحر نخعي، حجت حسني سعدی
             مریم حسنی سعدی، اعظم مرتضی پور،  زهرا احمدی پور

سفارش آگهي ها: اعظم مرتضی پور، فاطمه السادات حسیني صفت، زهرا احمدی پور

صفحه آرا: نرگس بامری                  چاپ: انجم شعاع     



| شهریورماه 81401 | شماره 72

تجار هندی پسته ایرانی را 
می شناسند، اما مصرف کنندۀ نهایی 
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بیشتر آشناست 
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انجمن 

انجمــن پســته ایــران در ســال 1385 
ــرۀ  ــت مدی تأســیس شده اســت. هیئ

ایــن انجمــن، متشــکل از 7 نفــر 
اســت کــه از طریــق مجمــع عمومی 

بــا رأی مســتقیم اعضــا انتخــاب 
ــره  ــت مدی ــای هیئ ــوند. اعض می ش

ــد  ــی عبارتن ــان ارزیاب تشــکل در زم
ــم  ــی  قاس ــی، عل ــد صالح از: محم
عبدالکریــم  امیــن زاده،   علــی زاده، 
ــعاع،  ــاد آگاه، محمدعلی انجم  ش فره
سهیل شــریف  و حامدرمضانی کریــم.

نتایج ارزیابی
 نتایــج نهایــی ارزیابــی انجمــن 
پســته ایــران حاکــی از آن اســت کــه 
ــی،  ــه حکمران ــج مولف تشــکل در پن
ــذاری  ــات، تأثیرگ ــت، خدم عضوی
و  تنظیم گــری  سیاســت ها،  بــر 
 »A« ــه ــاق رتب ــا ات ــل ب ــاز تعام امتی

)عالــی( را کســب کرده اســت.

مولفــه  در  تشــکل  وضعیــت 
حکمرانــی و شــیوه اداره در ســال 

1401
ایــن مولفــه صرفاً بــر شــیوه و روش 
ــائل  ــد دارد و مس ــن تأکی اداره انجم
مرتبــط بــا رویکردهــا، اهــداف، 
اســتراتژی، برنامه ریــزی و مدیریــت 
ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــه را م مجموع

می دهــد.

نتایج ارزیابی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران منتشر شد

عملکرد انجمن پسته ایران
دبیرخانه انجمن پسته 

ــا،  ــت آنه ــود و رصــد فعالی ــه خ ــت تشــکل های زیرمجموع ــران از وضعی ــاق ای ــای ادواری ات ــق ارزیابی ه طب
تابســتان امســال نیــز نتیجــه ایــن ارزیابــی تهیــه و بــه دبیرخانــه انجمــن ارســال شده اســت. ایــن ارزیابــی ضمــن 
اینکــه نقــاط قــوت و ضعــف تشــکل را بــه تصویــر کشــیده، حــاوی نــکات قابــل توجهــی در خصــوص نــگاه 
و رویکــرد اتــاق ایــران بــه انجمن هــا و نــوع انتظــارات از آنهــا اســت. در ادامــه خالصــه اهــم مــوارد مطــرح 
ــای پســته، تشــریح شــاخص های  ــه دنی ــی گــزارش شده اســت. در شــماره بعــدی ماهنام ــن ارزیاب شــده در ای

ــران منتشــر می شــوند. ــی ای ــاق بازرگان ــد ات ــه دی ــا از زاوی ــای انجمن ه ــر فعالیت ه ــب ب ــم مترت مه

 درصد امتیاز کسب شده در مولفه حکمرانی در سال 1401

ساختار سازمانی 
و زیر ساخت

ساختار سازمانی 
و زیر ساخت

برنامه ریزی و 
استراتژی

مسئولیت 
اجتماعی

فناوری و 
اطالعات

بانک های 
اطالعاتی

کمیته ها و ارتباط با اعضاروابط عمومی
کمیسیون ها

مدیریت و
 منابع انسانی

مجمع عمومی 
و اساسنامه 

سیستم و روش 
تامین مالی 

تشکل
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انجمن 

وضعیت تشکل در مولفه عضویت
 قــدرت و نفــوذ تشــکل های اقتصــادی و کارفرمایــی در عرضــه سیاســت گذاری، نســبت قابــل توجهــی بــا تعــداد اعضــا و کیفیــت آنــان دارد. هرچــه تعــداد 
ــه  ــی تشــکل های اقتصــادی ب ــای مشــروعیت و قدرت یاب ــن، تعــداد اعضــا مبن ــه نفــوذ تشــکل بیشــتر می شــود. بنابرای اعضــا بیشــتر باشــد، حــوزه و دامن

ــد. ــاب می آی حس

وضعیت تشکل در مولفه خدمات
آنچــه تشــکل ها پیــش از ورود بــه بحــث خدمــات بایــد بــه آن توجــه نماینــد، ارتبــاط معنــاداری اســت کــه بیــن خدمــات و خروجــی اصلــی تشــکل ها یعنی 
ــاخت های  ــاد زیرس ــات و ایج ــرمایه گذاری در خدم ــه س ــد ک ــد بدانن ــکل ها بای ــران تش ــوددارد. رهب ــت گذاری ها وج ــا و سیاس ــر دولت ه ــذاری ب تأثیرگ
ــه  ــه خدمــات ب ــه تشکل هاســت. بنابرایــن، ارائ ــول، نیــروی انســانی ماهــر و جــذب اعضــای بیشــتر ب الزم، زمینه ســاز ورود ســه منبــع قــدرت اعــم از: پ

تعبیــری اســاس و گرانیــگاه رشــد و توســعه تشــکل ها می باشــد.

 درصد امتیاز کسب شده در مولفه عضویت در سال 1401

میزان پوشش و عضویت 
تعداد فعالین صنعت 

تهیه پکیج معرفی و راهنمای 
عضویت در تشکل

نسبت اعضای دارای کارت روند تغییر تعداد اعضا
به کل اعضا

ارزیابی داخلی
 و دسته بندی اعضاء

ساز و کار نظر سنجی 
مستمر از اعضا

میزان مشارکت شرکت های 
بزرگ صنعت در تشکل

 درصد امتیاز کسب شده در مولفه خدمات در سال 1401

هیئت تجاری و تاثیرگذاری خدمات زیرساختیگستردگی جغرافیایی
بازارهای هدف

خدمات مشاوره ای و فنی، خدمات نمایشگاهی
تخصصی

خدمات آموزشیخدمات پژوهشی
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انجمن 

وضعیت تشکل در مولفه تأثیرگذاری بر سیاست 
ــش از 100  ــا وجــود گذشــت بی ــد سیاســت گذاری کشــور اســت. ب ــر فرآین ــی تأثیرگــذاری ب ــی شــکل گیری تشــکل های اقتصــادی و صنف سرشــت اصل
ــر  ــازی ب ــان تشــکل های اقتصــادی بخــش خصوصــی تأثیرگــذاری ممت ــدرن، همچن ــا و تشــکل های اقتصــادی در شــکل م ســال از شــکل گیری انجمن ه
فرآینــد سیاســت گذاری کالن و ملــی ندارنــد. کســب جایــگاه مؤثــر در طراحــی و تصویــب و اجــرای سیاســت ها ممکــن نیســت، مگــر بــا طــرح مشــکالت، 
ضرورت هــا، موانــع و وضعیــت بنگاه هــا در شــاخه های مختلــف کســب و کار در عرصــه عمومــی. مادامــی کــه نیازهــا و خواســته های فرهنگــی، اجتماعــی، 
اقتصــادی و شــاخه های مختلــف کســب و کار در گســتره عمومــی و در منظــر سیاســت گذاران قــرار نگیــرد و اهمیــت آنهــا مــورد پذیــرش اکثریــت واقــع 

نشــود، در دســتور کار سیاســت گذاران نیــز نخواهــد بــود و یــا بــه ســختی و بــا هزینه هــای بســیار بــاال قــرار خواهد گرفــت.

وضعیت تشکل در مولفه تنظیم گری 
ــای  ــی از مأموریت ه ــت، یک ــت های کالن دول ــازی سیاس ــتای پیاده س ــی در راس ــش خصوص ــات بخ ــه مطالب ــی ب ــری و جهت ده ــش تنظیم گ ــای نق ایف

ــا خواهدداشــت. ــا دولت ه ــل ب ــاط و تعام ــده در ارتب ــن حــوزه نقشــی تعیین کنن ــا ای ــط ب ــف مرتب ــی تشکل هاســت. انجــام وظای اصل

 درصد امتیاز کسب شده در مولفه تاثیرگذاری بر سیاست در سال 1401

 درصد امتیاز کسب شده در مولفه تنظیم گری در سال 1401

نقش و مشارکت تشکل در 
تشکل های باال دستی

مرجع بودن تشکل در ارزیابی کیفی بنگاه هامرجع بودن استعالم از سمت نهادهای مرتبط خارجی مرجع بودن استعالم از سمت نهادهای داخلی 

تالش برای اصالح آیین نامه/ 
بخش نامه و یا قانون 

ارتباط با مجلس شورای ارتباط با رسانه 
اسالمی

شناسایی و ارتباط با ارتباط با دولت
سایر NGO و نهادها

کسب کرسی در نهادهای 
تصمیم گیری و حاکمیتی



15 شماره 73 - مهرماه 1401 

انجمن 

ــداد  ــت و تع ــان دریاف ــذ، زم ــس کاغ جن
ــاالنه س

نتایــج نظرســنجی حاکــی از آن اســت کــه 59 
درصــد از شــرکت کنندگان، کاغــذ گالســه 
ــی و  ــر معمول ــذ تحری ــه کاغ ــی را ب ــراق فعل ب
غیربــراق ترجیــح می دهنــد. همچنیــن، 45 
ــه  ــه ماهنام ــد ک ــه دارن ــراد عالق ــد از اف درص
ــی  ــد؛ درحال ــت کنن ــاه دریاف ــر م ــدای ه را ابت
ــان دریافــت  ــرای 46 درصــد از آنهــا زم کــه ب
اهمیتــی نداشته اســت، 7 درصــد خواســتار 
دریافــت آن در اواســط مــاه و 2 درصــد در 
انتهــای مــاه بودنــد. عــالوه بــر ایــن، 74 
درصــد از شــرکت کنندگان انتشــار ماهانــۀ 
مجلــه انجمــن را بــه چهــار فصلنامــه ترجیــح 

می دهنــد.
ماهنامه و پاسخ به نیاز مخاطب

ــع  ــوص رف ــی در خص ــرات دریافت ــق نظ طب
ــه،  ــق ماهنام ــن از طری ــی مخاطبی ــاز اطالعات نی
ــتند  ــان داش ــخ دهندگان اذع ــد از پاس 59 درص
ــط  ــد متوس ــتاری در ح ــانه نوش ــن رس ــه ای ک
ــد و 29  ــع می کن ــات را مرتف ــه اطالع ــاز ب نی
درصــد پاســخ زیــاد و بســیار زیــاد دادنــد. ایــن 
ــم  ــات ک ــه 12 درصــد اطالع درحالی اســت  ک
ــت  ــه دریاف ــق ماهنام ــی از طری ــیار کم و بس

می کننــد.  

بخش بنــدی چهارگانــه ماهنامــه و قالب هــای 
ــگاری روزنامه ن

نتیجــه نظرســنجی نشــان می دهــد، بخش هــای 
ــی و آب  ــی، بازرگان ــن، باغبان ــۀ انجم چهارگان
درصــد مســاوی از مخاطبیــن را بــه خــود جلب 
کرده انــد، بــه ایــن معنــا کــه هــر چهــار بخــش 
از ارزش یکســانی در ارتبــاط بــا مخاطــب 

برخــوردار هســتند. 
ــرمقاله ها،  ــا از س ــت اعض ــوص رضای  در خص
بیــش از 80 درصــد از مخاطبیــن رضایــت 
ســطح متوســط، زیــاد و بســیار زیــاد را انتخــاب 

کرده انــد.
همچنیــن، به طورکلــی رضایتمنــدی 92 درصــد 
از افــراد نســبت بــه اخبــار و گزارشــات در حد 
متوســط رو بــه بــاال بوده اســت. در ایــن میــان 
81 درصــد رضایتمنــدی متوســط رو بــه باالیی 

ــد.   ــا اعــالم نموده ان ــورد مصاحبه ه را در م
ــه؛ 10  ــات ماهنام ــت از تبلیغ ــش رضای در بخ
درصــد گزینــه بســیار کــم، 32 درصــد کــم، 35 
ــاد را  ــه زی درصــد متوســط و 22 درصــد گزین

ــد.  ــاب نموده ان انتخ
ــات  ــا آب، گزارش ــط ب ــی مرتب ــب حقوق مطال
فــروش پســته ایــران و آمریــکا، مقــاالت 
اجالس هــای  گزارشــات  شــده،  ترجمــه 
بین المللــی، مطالــب آموزشــی و ترویجــی 
آمــاری،  گزارشــات  مصاحبه هــا،  باغبانــی، 
مطالــب مرتبــط بــا عملکــرد انجمــن و اخبــار 
داخلــی و خارجــی مرتبــط بــا پســته، محتــوای 
ــًا  ــهم تقریب ــا س ــن ب ــه مخاطبی ــورد مطالع م

ــد.  ــاوی بودن مس
کیفیت ظاهری و خوانابودن مطالب

طبــق آمــار واصلــه، در شــاخص کیفیــت 
چــاپ ماهنامــه 97 درصــد، فونــت 96 درصــد، 
خوانابــودن نمــودار و جــداول 93 درصــد از 
ــط رو  ــدی متوس ــاس رضایتمن ــن احس مخاطبی
بــه باالیــی داشــتند؛ درحالی کــه هیچ یــک از 
ــیار  ــه بس ــوارد گزین ــن م ــرکت کنندگان در ای ش
کــم را انتخــاب نکرده بودنــد. همچنیــن، رضایت 
92 درصــد از افــراد نســبت بــه گرافیــک و 
صفحه آرایــی در ســطح متوســط رو بــه بــاال قرار 
گرفــت و تنهــا مجمــوع 8 درصــد از حاضریــن 
در نظرســنجی گزینه هــای کــم و بســیار کــم را 

ــد. انتخــاب نمودن

نتایج نظرسنجی ماهنامه دنیای پسته
دبیرخانه انجمن پسته 

نظرســنجی الکترونیکــی ماهنامــه دنیــای پســته بــا رویکــرد شــناخت بیشــتر ذائقــه مخاطــب، در 
تیرمــاه 1401 انجــام شــد. ایــن نظرســنجی، در قالــب یــک لینــک از طریــق ایمیــل و پیام رســان 
واتســاپ در اختیــار 400 عضــو انجمــن قــرار گرفــت؛ 213 نفــر از صفحــه نظرســنجی بازدیدکردند 
ــه درج اطالعــات  ــازی ب ــرم نی ــن ف ــد؛ در ای ــه ســواالت پاســخ دادن ــر ب ــن تعــداد 82 نف و از ای
ــفاف و  ــرات ش ــال نظ ــراغ ب ــا ف ــد ب ــن بتوانن ــا مخاطبی ــود ت ــده نب ــخص تکمیل کنن ــی ش هویت

صحیــح خــود را ابــراز نماینــد. 
 بــر اســاس ایــن نظرســنجی کــه پاســخ دهندگان بــه آن در محــدوده ســنی 22 تــا 79 ســال قــرار 
دارنــد، حــدود 8 درصــد از آنهــا تحصیــالت دیپلــم یــا کمتــر، 7 درصــد فــوق دیپلــم، 35 درصــد 
ــرکت کنندگان در  ــتند. ش ــرا را دارا هس ــد دکت ــانس و 10 درص ــوق لیس ــد ف ــانس، 40 درص لیس
ــا ترکیــب 48 درصــد باغــدار، 19 درصــد صادرکننــده، 13 درصــد خدمــات،  ایــن نظرســنجی ب
ــن  ــد؛ از ای ــه ســواالت پاســخ دادن ــی ب ــازرگان داخل ــده و 8 درصــد ب ــرآوری کنن 12 درصــد ف
افــراد 90 درصــد در بخــش خصوصــی، 7 درصــد در بخــش عمومــی و دولتــی فعالیــت می کننــد 
ــن،  ــت. همچنی ــنجی آورده شده اس ــن نظرس ــج ای ــه، نتای ــتند. در ادام ــجو هس ــد دانش و 3 درص

ــاه منتشــر خواهندشــد. ــان م پاســخ های تشــریحی دریافــت شــده در شــماره آب

حوزه فعالیت شما در صنعت پسته

19 %

48 %

13 %
12 %

8 %

59 %

25 %
4 %
2 %

10 %

باغدار
بازرگانی داخلی 
فرآوری کننده 
خدمات دهنده 
صادرکننده 

بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد

ابتدای ماه 
اواسط ماه
انتهای ماه
فرقی نمی کند

میزان رفع نیاز اطالعاتی و آگاهی شما از صنعت پسته
 از طریق ماهنامه

46 %
2 %
7 %

45 %

ترجیح می دهید هر شماره از ماهنامه چه زمان به دست 
شما برسد؟
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انجمن 

ای عزیزان که همه پسته به شرکت دادید
روز قیمت زدنش فارغ و هم دلشادید

گر چه مردیست خوش اخالق مدیر شرکت
که خدایش بدهد عمر و به کارش برکت

لیک در مرحله بعدی کار 
می شوید از عمل خود بیزار

علت آن است که در دایره ثبت حساب
ناسزاگوئی و توهین بدهندت بجواب

گر نه بُد لطف خوش ابطحی آن مرد عزیز

می شد هر روز در آن دایره صد جنگ و گریز
لکن آن مرد مدیر و فعال 

نگذارد که شود قال و مقال
می کند عاقبت او در همه حال
همه ارباب رجوع را خوشحال

الغرض حضرت آقای مدیر
بشنوید این سخن از بنده پیر

هر که تولید کند در کشور
مهتران را بود چون کهتر

شخصیت دارد و هم محترم است
گر چه محتاج ریال و درم است

پس بگوئید به آقای فالن
که نباشند همه گاوچران

الاقل حرمت پیران را بدار
تا موفق شوی اندر همه کار

والسالم استوار سیرجانی
 عضو 2511

برگی از تاریخ پسته ایران
سیدمحمود ابطحی

رئیس هیئت امنای انجمن

ــت  ــعری اس ــد ش ــه خواهیدخوان ــه در ادام آنچ
ــخ  ــه در تاری ــتوار ک ــر اس ــی اکب ــای عل از آق
مناســبت  مــاه 1370 ســروده اند.  بهمــن   15
شــعر، مــراودات ایشــان بــا حســابداری شــرکت 
ــای  ــت. آق ــوده اس ــنجان ب ــته رفس ــی پس تعاون
ــیرجان  ــناس س ــخصیت های سرش ــتوار از ش اس
ــو  ــتوار عض ــاد اس ــای فرش ــدر آق ــد و پ بودن

ــتند. ــته هس ــن پس انجم
در آن ســال ها تعاونــی پســته رفســنجان خریــدار 
ــان  ــود. در اســتان کرم ــران ب ــی پســته در ای اصل
بســیاری از باغــداران ســیرجان و کرمــان مشــتری 
ــم  ــیرجان ه ــد. در س ــنجان بودن ــی رفس تعاون
تعاونــی پســته وجودداشــت، امــا باغــداران 
ــیرجان  ــی س ــی تعاون ــیرجانی و حت ــزرگ س ب

ــد. آن  ــنجان بودن ــی رفس ــتری تعاون ــود مش خ
ــود.  وقت هــا تعاونــی رفســنجان خیلــی شــلوغ ب
ــا ســه  ــداران ت ــی باغ ــل پســته گاه ــرای تحوی ب
ــان  ــدند. در آن زم ــل می ش ــف معط روز در ص
محــل تعاونــی رفســنجان در خیابــان ســی متــری 
ــی کوچــک و  ــود. جــای حســابداری هــم خیل ب
ناجــور بــوده و بــا روحیــه ای کــه در کارکنــان آن 
زمــان وجودداشــت، حتمــًا آقــای اســتوار و ســایر 
ــا  ــوده و از برخورده ــذب ب ــوع مع ــاب رج ارب
مشــتری ها  همــه  انشــااهلل  باشــند.  رنجیــده 
ــه کســانی  ــان هم ــا و نارســایی های آن زم خطاه
ــد را  ــی کار می کردن ــابداری تعاون ــه در حس ک

بخشیده باشــند.
همان طــور کــه مالحظــه می فرماییــد آقــای 

ــن  ــته اند و در ای ــف داش ــن لط ــه م ــتوار ب اس
ــن  ــه ای ــد. ب ــف کرده ان ــن تعری ــم از م ــعر ه ش
خاطــر اکــراه داشــتم اصــاًل ایــن شــعر را بیــاورم. 
بعــد فکــر کــردم آنجــا کــه تعریــف فرموده انــد 
را حــذف کنــم، امــا نهایتــًا چــون در عیــن حــال 
شــعر آقــای اســتوار ســند تاریخــی اســت حیفــم 
ــی  ــان صورت ــه هم ــم و ب ــتکاری بکن ــد دس آم
کــه بــود آوردم. انشــاهلل کــه حمــل بــر از خــود 
راضــی بــودن نشــود. آقــای اســتوار اهــل شــعر 
ــی  ــی خوب ــات محل ــوده و اطالع ــاعری ب و ش
ــات  ــران اطالع ــا دیگ ــواده ی ــر خان ــتند. اگ داش
بیشــتری دارنــد بنویســند خــوب اســت. بــا ایــن 
ــه  ــب ک ــل مطل ــه اص ــیم ب ــات می رس توضیح

ــای اســتوار باشــد: شــعر آق

رفسنجان 70/11/25 
روزی که در 

حسابداری شرکت 
تعاونی از طرف یکی 

از آقایان کارمندان 
مورد اهانت و توهین 

قرار گرفتم ارتجاالً 
گفته و پس از مقدمه 

کوتاهی که نوشتم 
به حضور سرور 

گرامی مدیر عزیزمان 
آقای احمد آقای 

هاشمی )هاشمیان( 
تقدیم شد.

علی اکبر استوار 
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باغبانی 

ــته  ــف پس ــاي مختل ــل پایه ه تحم
بــه تنــش کــم آبــي و خشــکي 

ــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده،  ب
پایه هــاي پســته بــه تنش خشــکي در 
مقایســه بــا تنــش شــوري متحمل تــر 
مي باشــند. پایــه کســور به عنــوان 
پایــه اي مقــاوم بــه تنــش خشــکي و 
ــج  ــت. نتای ــناخته شده اس ــي ش کم آب
ــرای تعییــن بهتریــن پایــه  بررســي ب
پســته در مناطــق خشــک و کــم 
آب و حتــي دیــم نشــان داد کــه 
انــدازه شــاخه ها و تــاج درخــت 
ــه کســور رشــد و عملکــرد  روي پای
بیشــتري نســبت بــه پایــه اهلــي 
داشــتند. حتــی در کشــور ترکیــه 
کــه اراضــي پســته کاري بــه صــورت 
ــه  ــه ب ــا توج ــوند، ب ــم اداره مي ش دی

رشــد و عملکــرد درخــت و بعضــي 
ــور  ــه کس ــر، پای ــات دیگ خصوصی
به عنــوان بهتریــن پایــه بــراي مناطــق 
ــي شــده و  ــم آب معرف خشــک و ک
ــده روي  ــد ش ــام پیون ــرد ارق عملک
ــا  ــایر پایه ه ــش از س ــه بی ــن پای ای
بــود. بررســي کیفیــت میوه نشــان داد 
کــه بیشــترین تعــداد میــوه بــه ترتیب 
کســور،  پایه هــای  بــه  مربــوط 
آتالنتیــکا و اهلــي می باشــد. امــا 
ــي و درصــد  ــزان خندان بیشــترین می
مغــز در میــوه بــه ترتیــب مربــوط بــه 

ــت. ــکا اس ــور و آتالنتی ــي، کس اهل

ــته  ــف پس ــاي مختل ــل پایه ه تحم
بــه تنــش شــوري 

تحمــل بــه شــوري پایــه ســرخس در 

ــه ســایر  ــي نســبت ب ــر آب شــرایط پ
پایــه هــاي اهلــي بیشــتر اســت. ولي 
ایــن پایــه در شــرایط شــوري تــوأم با 
تنــش خشــکي نســبت بــه پایه هــاي 
پســته اهلــي در مقابــل شــوري خاك 

مقاومــت کمتــري دارد. 
ــز  ــي ری ــه بادام ــار پای ــن چه در بی
زرنــد، قزوینــي، ســرخس و بنــه، 
پایه هــاي بادامــي ریــز و قزوینــي 
بــه  نســبت  بیشــتري  مقاومــت 
ــر شــوري از  ــه در براب ســرخس و بن
ــا از نظــر  ــد. پایه ه خــود نشــان دادن
ــب  ــه ترتی ــوري ب ــه ش ــت ب مقاوم
شــامل: بادامــي ریــز و قزوینــي، 
در  مي باشــند.  بنــه  و  ســرخس 
ــه،  ــرات پایه هــاي بن ــه اث ــي ک تحقیق
بادامــي و ســرخس را روي ارقــام 
اوحــدي، کلــه قوچــي و احمدآقایــي 
در اســتان کرمــان بررســی شــد، 
ــي  ــه بادام ــه پای ــد ک مشــخص گردی
ــش  ــر افزای ــد را از نظ ــترین رش بیش
قطــر تنــه، شــعاع قطــر تنــه و ارتفــاع 
ــن  ــرخس کمتری ــه س ــت و پای درخ
ــد  ــه در ح ــه بن ــت و پای ــر را داش اث

ــود. ــط ب متوس
ــد و  ــش درص ــث کاه ــوري باع ش
ــي پایه هــاي پســته  ســرعت جوانه زن
ــه  ــه بن ــن پای ــن بی ــود و در ای مي ش
ــه  ــن درصــد و ســرعت جوان کمتری
زنــي را داشــت و بذرهــاي تربنتــوس 
و کســور جوانه زنــي ضعیفــي در 

ــد.  ــان دادن ــرایط نش ــن ش ای
 

ــته  ــف پس ــاي مختل ــل پایه ه تحم
بــه تنــش ســرما 

ــا آب  ــازگار ب ــه س ــه، گون ــه بن پای
وهــواي خشــک کوهســتاني اســت و 
بیشــتر در مناطــق سردســیري کشــور 
دیــده مي شــود. گونــه کســور در 
دره هــاي کــم ارتفــاع بــا هــواي 
ــاً در  ــده مي شــود و عمدت ــر دی گرم ت
ــي  ــي فراوان ــي و جنوب ــرس میان زاگ

ــش از 99  ــد. در بی ــه وجوددارن ــوان پای ــور به عن ــه و کس ــي، بن ــه: اهل ــه گون ــران س ــور ای در کش
ــي و  ــرایط محیط ــا ش ــاال ب ــازگاري ب ــل س ــه دلی ــي ب ــه اهل ــور از پای ــته کش ــات پس ــد باغ درص
راندمــان بــاالي تولیــد محصــول اســتفاده شده اســت. در ایــن مقالــه پایه هــاي پســته در تحمــل بــه 

ــده اند. ــي ش ــتي ارزیاب ــي و زیس ــاي محیط تنش ه

ارزیابي پایه هاي پسته 
علي تاج آبادي پور و مریم افروشه
اعضا هیئت علمي پژوهشکده پسته
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ــد  ــه در ح ــن گون ــتري دارد. ای بیش
فاصــل مناطــق سردســیر و نیمــه 
گرمســیر کشــور قــرار دارد و گونه اي 
حســاس بــه ســرما به شــمار مي آیــد. 
ســازوکارهاي فیزیولوژیکــي تحمــل 
بــه ســرما در دو گونــه بنــه و کســور 
نشــان داد کــه گونــه بنــه بــه کاهــش 
ــخ  ــول روز پاس ــا و ط ــي دم تدریج
بهتــري مي دهــد. دامنه وســیع انتشــار 
ــه در مناطــق سردســیري و  ــن گون ای
کوهســتاني کشــور نیــز مي توانــد 
ــز  ــود نی ــع موج ــي مناب ــد بررس مؤی
ــکا داراي تحمــل  ــه آتالنتی باشــد. پای
بــه  باالتــري نســبت  بــه ســرما 
اینتگریمــا و یــو ســی بــی وان اســت. 
ــه و  ــن پای ــوس مقاوم تری ــه تربنت پای
گونــه جنــس پســته بــه ســرما اســت. 
ــه  ــژادي پای ــاي به ن ــه برنامه ه مطالع
بــه  مدیترانــه اي  کشــورهاي  در 
ویــژه اســپانیا، ترکیــه، ایتالیــا و 
ــه  ــه توج ــد ک ــان مي ده ــان نش یون
ــکا و  ــه آتالنتی ــه دو گون ــژه اي ب وی
ــي  ــاي اصالح ــوس در برنامه ه تربنت
پیــش رو شده اســت. بنابرایــن، بــا 
ــر شــده،  ــاي ذک ــه ویژگي ه توجــه ب
ایــن پایه هــا یــا تالقــي آنهــا بــا 
ــد  ــداول کشــور مي توانن ــاي مت پایه ه
در باغــات پســته کشــور مفیــد واقــع 
شــوند. پایــه اینتگریمــا، داراي رشــد 
ــه  ــت. این گون ــادي اس ــي زی رویش
بــه ســرما و  پایــۀ  حســاس ترین 
و  اســت  کالیفرنیــا  در  یخبنــدان 
ســانتي گراد  درجــه  ســرماي 26- 
ــک  ــب خش ــتان 1386 موج در زمس
شــدن کامــل ایــن گونــه در ایســتگاه 
ــد،  ــاد گردی تحقیقــات پســته فیض آب
ــد  ــک وال ــوان ی ــوان به عن ــا مي ت ام
ــاي  ــا پایه ه ــي ب ــد در تالق ــر رش پ
متــداول در صــورت تحمــل بــه 
ســرما در باغــات پســته کشــور بهــره 

ــرد.  ب
نتایــج ارزیابــی واکنــش پایه هــاي 

مختلــف پســته در دماهــاي پایین تــر 
ــل  ــانتي گراد در فص ــه س از  4- درج
پایه هــاي  کــه  داد  نشــان  رشــد 
ــو  ــامل: ی ــب ش ــه ترتی ــاس ب حس
بافتــي(،  )کشــت  وان  بــی  ســی 
اینتگریمــا، کســور، بنــه باغــي و 
دورگ قزویني×اینتگریمــا و پایه هــاي 
نیمه متحمــل شــامل: بادامي زرنــد، 
قزوینــي×  دورگ هــاي  آتالنتیــکا، 
ــد.  ــور بودن ــي و قزویني×کس بنه باغ
پایــه  شــامل:  متحمــل  پایه هــاي 
ــرخس،  ــه، س ــه، دورگ  قزویني×بن بن
قزوینــي، دورگ  قزویني×آتالنتیــکا 
برنامــه  در  مي تــوان  کــه  بودنــد 
ــد. ــرار گیرن ــر ق ــد نظ ــي م اصالح

ــته  ــف پس ــاي مختل ــل پایه ه تحم
ــاك زي ــاي خ ــه بیماري  ه ب

ــرا  ــه فیتوفت ــي ب ــرخس خیل ــه س پای
ــان  ــات نش ــت. تحقیق ــاس اس حس
مي دهــد کــه بنــه بــه گونه هــاي 
مختلــف فیتوفتــرا داراي مقاومــت 
ــي  ــته اهل ــه پس ــبت ب ــتري نس بیش
پایــه  کــه  صورتــي  در  اســت، 
پســته اهلــي نســبت بــه هــر دو 
بیمــاري فیتوفتــرا و نماتــد مولــد 
مي باشــد  حســاس  ریشــه  غــده 
ــه  ــن پای ــتفاده از ای ــت اس ــه اهمی ک
را روشــن مي ســازد. پایــه کســور 
بــه گونه هــاي مختلــف فیتوفتــرا 
حســاس اســت و مقاومــت متوســط 
ــده  ــد غ ــد مول ــه نمات ــزي ب ــا ناچی ت
ــي  ــر باغبان ــه از نظ ــت بن دارد. اهمی
ــوان  ــه به عن ــت ک ــت اس ــن جه بدی
ــد  ــد مول ــه نمات ــاوم ب ــه مق ــک پای ی
ــد و  ــز مي باش ــته نی ــه پس ــده ریش غ
ــان  ــتان کرم ــر در اس ــال حاض در ح
در بعضــي مناطــق توســط باغــداران 
قــرار  اســتفاده  مــورد  و  تکثیــر 

مي گیــرد. 
ــد  ــه نمات ــاوم ب ــکا مق ــه آتالنتی پای
مولــد غــده ریشــه و بیمــاري گمــوز 

اســت، ولــي نســبت بــه ورتیســیلیوم 
ــا  ــه اینتگریم ــد. پای ــاس مي باش حس
زود  و  خــوب  رشــد  علــت  بــه 
ــه پژمردگــي  میوه دهــي و مقاومــت ب
بیشــتري  گســترش  ورتیســیلیوم 
ــه تربنتــوس نســبت  نموده اســت. پای
ــد  ــد مول ــه نمات ــکا ب ــه آتالنتی ــه پای ب
ــیدگي  ــرا و پوس ــه، فیتوفت ــده ریش غ
ریشــه )آرمیالریــا( کامــاًل مقــاوم 
ورتیســیلیوم  بــه  فقــط  و  اســت 
حســاس اســت. گونــه فلســطیني بــه 

ــت. ــاوم اس ــرا مق ــاري فیتوفت بیم

سازگاري پایه و پیوندك
ــه بادامــي  ــر اســاس تحقیقــات، پای ب
بــراي  ایــده آل  پایــه  به عنــوان  را 
باغــات پســته خصوصــاً در ترکیــب 
ــداران  ــه باغ ــي ب ــم احمدآقای ــا رق ب
ــود. در  ــه مي ش ــان توصی ــتان کرم اس
بیــن چهــار پایــه بادامــي ریــز زرنــد، 
ــه، بیشــترین  قزوینــي، ســرخس و بن
عملکــرد در پایــه بادامــي و کمتریــن 

باغبانی
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باغبانی 

ــه  ــب پای ــت. ترکی ــه اس ــه بن در پای
بادامــي و پیونــدك )رقــم( احمدآقایي 
ــب  ــرد و ترکی ــن عملک داراي باالتری
ــه  ــدي و کل ــم( و اوح ــدك )رق پیون
ــن  ــي پایین تری ــه بادام ــا پای قوچــي ب
عملکــرد را داشــته اند. پایــه روي 
انــدازه پســته )اونــس دانــه( اثــر دارد 
ــي  ــه بادام ــام مختلــف روي پای و ارق
ــه  ــه بن ــس و روي پای ــترین اون بیش
کمتریــن اونــس را داشــته اند و نکتــه 
قابــل توجــه اینکــه رقــم احمدآقایــي 
کمتریــن درصــد پســته دهــان بســته 
ــف  ــاي مختل ــي را روي پایه ه و پوک
دارد. همچنیــن، باالتریــن درصــد 
ــه و ســرخس  ــاي بن ــي در پایه ه پوک
ــه  ــري تن ــد قط ــد. رش ــاهده ش مش
بنــه در محــل پیونــد بیشــتر از ســایر 
پایه هــا اســت و ایــن افزایــش رشــد 
در محــل پیونــد در ترکیــب پایــه 
بنــه بــا رقــم کله قوچــي بیشــتر 

ــي( و از  ــازگاري موضع ــت )ناس اس
نظــر ارتفــاع، پایــه بنــه داراي ارتفــاع 

ــت.  ــطي اس متوس
مي دهــد  نشــان  تحقیقــات 
پایــه  باردهــي  زود  و  کــه رشــد 
ــکا  ــه آتالنتی ــتر از پای ــا بیش اینتگریم
ــرد  ــد و عملک ــر رش ــت و از نظ اس
ــو  ــد ی ــه هیبری ــن پای ــي بی ــم فرق ه
ســی بــی وان و پایــه اینتگریمــا 
وجودنــدارد. پایــه تربنتــوس نســبت 
ــا  ــکا و اینتگریم ــاي آتالنتی ــه پایه ه ب
و  مي خــورد  پیونــد  ســختي  بــه 
بــراي  پیونــد  موفقیت آمیزتریــن 
ایــن پایــه، پیونــد قاشــي اســت. امــا 
یکنواختــي دانهال هــاي آن نســبت 
ــر و رشــد آن  ــا کمت ــه دیگــر پایه ه ب
هــم کمتــر از ســایر پایه هــاي مــورد 
ــه  ــد جوان ــد. }پیون ــتفاده مي باش اس
ــا چیــپ بادینــگ(  ــی )قاشــی ی چوب
ــتی  ــر پوس ــی زی ــد جانب ــی پیون نوع

ــه  ــک قطع ــه ی ــه ب ــه جوان ــت ک اس
چــوب کوچــک حامــل یــک جوانــه 
پیوســته اســت. ایــن پیونــد را در 
ــه  ــت ب ــه درخ ــال ک ــی از س مواقع
راحتــی پوســت نمی دهــد و نیــز 
اســتفاده از پیوندهــای بهــاره مشــکل 

اســت، می تــوان انجــام داد{
مهم تریــن  زودخنــدان  پســته هاي 
عامــل آلودگــي محصــول پســته 
ــه شــمار  ــاغ ب ــه آفالتوکســین در ب ب
ــر  ــل موث ــي از عوام ــد و یک مي رون
ــوردن  ــکاف خ ــي و ش در زودخندان
پایه هــاي  اثــر  پســته،  پوســت 
مختلــف اســت. بررســي درصــد 
ــف  ــاي مختل ــي در پایه ه زودخندان
نشــان داد کــه بیشــترین درصــد 
زودخندانــي مربــوط بــه پایــه بنــه و 
آتالنتیــکا اســت و پایــه اهلــي داراي 
کمتریــن میــزان زودخندانــي و میــزان 
ــد.  ــه آفالتوکســین را دارن ــي ب آلودگ

در  و  ترکیــه  پســته خیز  نقــاط  در 
مناطــق ســرد از پایــه اهلــي و در 
مناطــق گرم تــر از پایــه تربنتــوس 
ــدي  ــم اوح ــود و رق ــتفاده مي ش اس
ــه را  ــن نتیج ــي بهتری ــه اهل روي پای

داده اســت. 
از  مســتقیم  اســتفاده  امــکان 
پایه هــاي خارجــي بــه عنــوان 
ــاي  ــه تنش ه ــاوم ب ــاي مق پایه ه

ــده ــر زن ــده و غی زن
ــور  ــکا، به ط ــور آمری ــروزه در کش ام
عمده ســه پایــه آتالنتیــکا، PGI و به 
ویــژه یــو ســی بــی وان مورد اســتفاده 
قــرار مي گیــرد. پایــه یو ســی بــی وان 
هیبریــد حاصــل از تالقــي آتالنتیــکا× 
اینتگریمــا مي باشــد. والدیــن ایــن 
پایــه از دهه هــای پیــش به عنــوان 
پایــه در آمریــکا مــورد اســتفاده قــرار 
مــي گرفتنــد. دانشــگاه کالیفرنیــا طــي 
ــال هاي 1989  ــق )س ــال تحقی 13 س
تــا 2002( آزمایشــاتي جهت بررســي 
مقاومــت  در  مختلــف  پایه هــاي 
بــه ســرما، شــوري، ورتیســیلیوم، 
ســال آوري و میــزان محصــول انجــام 
دادنــد. پایــه یــو ســی بــی وان نتیجــه 
ــي و  ــات طوالن ــات و آزمایش تحقیق
ــکا اســت  ــه دانشــمندان آمری پرهزین
ــراي  ــه ب ــوان پای ــروزه به عن ــه ام ک
ــود.  ــتفاده مي ش ــته اس ــان پس درخت
ــا ایــن  نتایــج فرگوســن در ارتبــاط ب
پایــه در جــدول 1 آورده شــده اســت.
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 آمريكا( )در شرايط اقليمي : بررسي پايه ها در تحمل به تنش و جذب عناصر غذايي و عملكرد1جدول 

 

 ترين*ترين**** مقاومحساس
 
يچ يتك الي است كه هن درحاي .باشدميو در حال توسعه  شدهطي چند سال اخير وارد كشور ما نيز  يو سي بي وانپايه 

نتابع نشتان داده منيستند. بررسي  ،شودبومي ايران كه از مركز اصلي تنو  پسته در دنيا محسوب مي ،از والدين اين پايه
ه تتنش بت يه اهلتيتانسبت به پ ينييرغم رشد اوليه مناس ، از مقاومت پاعلي يو سي بي وان ياست كه پايه كشت بافت

 ،باشتدمي رانيته در اعوامل محدود كننده توسعه و دستيابي به پتانسيل واقعي عملكرد پست از مهمترين يكيشوري كه 
 12بتاالتر از  يهايژه شتوريوآب و ختاك بته يط شوريشودكه از كشت آن در شرايه ميتوص ،نيبرخوردار است. بنابرا

 ،باشدمي هاي خاكزادريمقاوم به بيما سي بي وان پايه يورغم اينكه علي شود. يخوددار ياريمنس بر متر آب آبيز يدس
وم و ختزان رشتد متدا PGIIو  PGI، يو ستي بتي وانهاي يكي از مشكالت پايهاما اين پايه حساس به سرما است. 

اي شترايط بر ي بي وانيو سپايه سازد. اين موضو  شرايط را براي ايجاد خسارت مساعدتر مي ؛ديرهنگام در پاييز است
كنتد، مناست  جربته ميتهاي شتديد زمستتاني را اند و كمتر سرماكه در حاشيه اقيانوس قرار گرفته ي كاليفرنياكارپسته
باشند وي ضعيف ميدر جذب عناصر غذايي به ويژه مس و ر يو سي بي وانو  PGIدو پايه متداول آمريكا يعني است. 

باغتات ر اكثتكته  يراناك مناطق پسته خيز به شرايط خابا توجه و مستعد براي نشان دادن عالئم اين كمبودها هستند. 
ليائيتت و ق، اك و آبشوري ختها از جمله كمبود آب و دورهاي آبياري باال در باغات پسته، تنش اي ازپسته با مجموعه

pH ترباالت مقاوم ر باسازگاپايه و ارقامي باشند، انتخاب خصوص ميكرو مواجه ميباال و كاهش جذب عناصر غذايي به 
 اي برخوردار است.ت ويژهاهمي از

 

 پايه ورتيسيليوم آرميالريا گموز تحمل به سرما تحمل به شوري Cu B Zn Na Cl عملكرد
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 اينتگريما * *** *** **** **** * * **** * *** ***
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 يو سي بي وان * * * *** ** *** **** **** **** *** *



ــد  ــي چن ــی وان ط ــی ب ــو س ــه ی پای
ــز  ــا نی ــر وارد کشــور م ــال اخی س
شــده و در حــال توســعه مي باشــد. 
ــچ  ــه هی ــت ک ــي اس ــن درحال ای
پایــه،  ایــن  والدیــن  از  یــک 
بومــي ایــران کــه از مرکــز اصلــي 
ــوب  ــا محس ــته در دنی ــوع پس تن
بررســي  نیســتند.  مي شــود، 
منابــع نشــان داده اســت کــه پایــه 
ــی وان  ــی ب ــو س ــي ی ــت بافت کش
ــب،  ــه مناس ــد اولی ــم رش علي رغ
از مقاومــت پایینــي نســبت بــه 
پایــه اهلــي بــه تنــش شــوري کــه 
یکــي از مهمتریــن عوامــل محدود 
کننــده توســعه و دســتیابي بــه 
پتانســیل واقعــي عملکرد پســته در 
ایــران مي باشــد، برخــوردار اســت. 
بنابرایــن، توصیــه مي شــودکه از 

کشــت آن در شــرایط شــوري آب 
شــوري هاي  به ویــژه  خــاك  و 
ــر  ــس ب ــي زیمن ــر از 12 دس باالت
متــر آب آبیــاري خــودداري شــود. 
ــی  ــو س ــه ی ــه پای ــم اینک علي رغ
ــاي  ــه بیماري ه ــاوم ب ــی وان مق ب
ــه  ــن پای ــا ای ــزاد مي باشــد، ام خاک
ــه ســرما اســت. یکــي  حســاس ب
ــی  ــو س ــاي ی ــکالت پایه ه از مش
بــی وان، PGI و PGII رشــد 
در  دیرهنــگام  مــداوم و خــزان 
پاییــز اســت؛ ایــن موضوع شــرایط 
را بــراي ایجاد خســارت مســاعدتر 
ــی  ــی ب ــو س ــه ی ــازد. پای ــي س م
پســته کاري  شــرایط  بــراي  وان 
کالیفرنیــا کــه در حاشــیه اقیانــوس 
کمتــر  و  گرفته انــد  قــرار 
را  زمســتاني  شــدید  ســرما هاي 
ــت.  ــب اس ــد، مناس ــه مي کن تجرب

ــي  ــکا یعن ــداول آمری ــه مت دو پای
در  وان  بــی  یــو ســی  و   PGI
ــژه  ــه وی جــذب عناصــر غذایــي ب
مــس و روي ضعیــف مي باشــند و 
ــم  ــراي نشــان دادن عالئ مســتعد ب
ــا توجــه  ایــن کمبودهــا هســتند. ب
ــته  ــق پس ــاك مناط ــرایط خ ــه ش ب
خیــز ایــران کــه اکثــر باغــات 
ــا  ــه اي از تنش ه ــا مجموع پســته ب
ــاي  ــود آب و دوره ــه کمب از جمل
آبیــاري بــاال در باغــات پســته، 
شــوري خــاك و آب، قلیائیــت 
کاهــش جــذب  و  بــاال   pH و 
به خصــوص  غذایــي  عناصــر 
مي باشــند،  مواجــه  میکــرو 
ــي ســازگار  ــه و ارقام انتخــاب پای
بــا مقاومــت باالتــر از اهمیــت 

ــت. ــوردار اس ــاي برخ ویژه
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پسته هاي زودخندان 

مهم ترین عامل 

آلودگي محصول پسته 

به آفالتوکسین در 

باغ به شمار مي روند و 

یکي از عوامل موثر در 

زودخنداني و شکاف 

خوردن پوست پسته، 

اثر پایه هاي مختلف 

است.
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خانــم کامیــاب! مقــداری در مورد 
نهــال کشــت بافتــی توضیــح 

می دهیــد؟
تکنیک هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
تولیــد نهــال در دنیــا عــالوه بــر بــذر 
ــا  ــی ی ــت بافت ــال کش ــد، نه هیبری
نهــال ریزازدیــادی اســت. مزیتــی که 
ــن  ــت دارد ای ــن روش کشــت باف ای
ــاه و  ــان کوت ــک زم ــه در ی اســت ک
یــک اتــاق رشــد کوچــک می تــوان 
ــال  ــوع نه ــن ن ــادی از ای ــداد زی تع
تولیــد کــرد. درصورتی کــه در روش 
معمــول بایــد چندیــن هــزار مترمربع 
مزیــت  داشته باشــیم.  نهالســتان 
ــه  ــی ک ــت بافت ــال کش ــر نه مهم ت
در همــه جــای دنیــا ارجحیــت دارد، 

ــال اســت. ــت و ســالمت نه اصال

اصالــت یعنــی ژنوتیــپ نهــال دقیقًا 
حاصــل همــان ژنوتیــپ گیــاه اولیــه 
اســت و بــر حســب نــوع ریزنمونــه 
ــوع  ــتفاده، تن ــورد اس )explant( م
ژنتیکــی نداریــم، بنابرایــن تمــام 
نهال هایمــان شــبیه هــم هســتند؛ 
را  برتــری  ژنوتیــپ  اگــر  مثــاًل 
انتخــاب کنیــم و تکثیــر کنیــم، دقیقــًا 
و  می شــود  نمونــه  گیــاه  ماننــد 
ــد.  ــی در آنهــا به وجــود نمی آی تفاوت
ــر واکشــت های  ممکــن اســت در اث
تفــاوت   )subculture( متعــدد 
خیلــی کمــی به وجــود بیایــد، ولــی 

ــتند. ــم هس ــبیه ه ــه ش درکل هم
 ســالمت یعنــی نهــال حاصــل 
از نظــر وجــود بیماری هــا کامــاًل 
ــج  ــای رای ــت و آلودگی ه ــالم اس س

ــایر  ــق س ــه از طری ــی ک در نهال های
ــاد  ــان ایج ــر گیاه ــای تکثی روش ه

می شــود را نــدارد.

فرمودیــد کار تکثیــر نهــال در 
ــت؟  ــا اس ــگاه نوپ ــز دانش مرک
پرســنل  همــه  اینجــا  در  بلــه،   
دانشــجو هســتند و مــا پرســنل 
ــر  ــدای ام ــم. در ابت تخصصــی نداری
ــرای  ــرودوارف ب ــم پی ــه رق روی پای
گالبــی کار کردیــم. ســپس روی 
پایــه یوســی بــی وان برای پســته کار 
کردیــم. در ابتــدا مــن ذهنیــت بــدی 
نســبت بــه ایــن پایــه داشــتم؛ چــون 
یو ســی بی وان را در بــاغ خودمــان 
ــا  ــی ب ــچ فرق ــم و هی ــته بودی کاش
نهال هــای پســته حاصــل از کاشــت 

نهــال کشــت بافــت شــده پســته در برخــی از مناطق پســته کاری 
ــم  ــه زع ــه ب ــی ک ــه، درحال ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــران م ای
ــا امــا و اگرهایــی  بعضــی از محققیــن، کاشــت و توســعه آن ب
مواجــه اســت. بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن موضــوع به ســراغ  
فرشــته کامیــاب عضــو هیئــت علمــی و دانشــیار گــروه باغبانی  
دانشــگاه آزاد رفســنجان رفتیــم. وی دکتــرای باغبانی خــود را از 
دانشــگاه تهــران اخــذ کــرده و موضــوع تــز دکترایــش مقاومت 

بــه خشــکی و شــوری در پســته بوده اســت. 
 وی پانــزده ســال اســت کــه در ســمت هیئــت علمــی دانشــگاه 
مشــغول بــه فعالیــت بــوده و دلیــل اصلــی احــداث ایــن مرکــز 
تولیــد نهــال کشــت بافــت کــه در بهمــن مــاه 1398 شــروع بــه 
ــجویان  ــرای دانش ــی ب ــردن محیط ــم ک ــت را فراه کار کرده اس
ــد و  ــام دهن ــی انج ــورت عمل ــا کار را به ص ــا آنه ــد ت می دان
ــنجان  ــگاه رفس ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــن عض ــد. ای یادبگیرن
ــر  ــه اگ ــن هســتیم ک ــی ای ــح داد: »درحــال حاضــر درپ توضی
ــود در  ــام ورا( موج ــی )ارق ــته های محل ــن پس ــم از بی بتوانی

منطقــه یــک ژنوتیــپ برتــر انتخــاب کنیــم.«

در گفت و گو با فرشته کامیاب دانشیار گروه باغبانی دانشگاه آزاد رفسنجان بررسی شد

تولــید نهال کشت بافتی
 مصاحبه کننده: ابوالفضل زارع نظری
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ــز نداشــت. بعــد از  ــم بادامــی ری رق
ــم و از  ــام دادی ــه انج ــی ک تحقیقات
مناطقــی کــه در آنجــا یو ســی بی وان 
ــم،  ــد کردی ــود بازدی کشــت شــده ب
ــم.  ــاهده کردی ــد را مش ــاوت رش تف
در رابطــه بــا پیوندشــان هــم تحقیــق 

ــم.  کردی
در رفســنجان نهال هــای تولیــدی 
نهــال  و  دیگــر  شــرکت های 
ــم  ــار ه ــان را در کن ــدی خودم تولی
ــای  کاشــتیم و مشــاهده شــد نهال ه
ــایر نهالســتان ها از  ــی س کشــت بافت
نهال هــای یک ســاله تولیــدی مــا 
ــن  ــی ای ــد. وقت ــری دارن ــد کمت رش
ــه  ــدس زدم ک ــدم، ح ــاوت را دی تف
در  وان  یو ســی بی  ژنوتیــپ  نــوع 
ــت و  ــاوت اس ــف متف ــز مختل مراک
ــای  ــه ژنوتیپ ه ــد ک ــان می ده نش
ــد. ــر عمــل کنن ــد بهت ــر می توانن برت

تعریــف شــما ازکشــت بافــت بــا 
یــک زبــان عمومــی چیســت؟

کشــت بافــت یعنــی اینکــه مــا یــک 
ســلول، انــدام نهــال و یــا یــک جنین 
ــی، در  ــت مصنوع ــط کش را در محی
خودمــان  کــه  شیشــه ای  داخــل 
ســاخته ایم و در طبیعــت نیســت، 
مجبــور بــه رشــد کنیــم. حتــی روی 
ــم.  ــی ایجــاد کنی ــاه اندام زای ــن گی ای
در نهایــت یــک گیــاه در شیشــه 
ــاه  ــه آن گی ــه ب ــد ک ــود می آی به وج

ــد. ــی می گوین ــت بافت کش

ــک  ــی از ی ــه کوچک ــی قطع یعن
گیــاه را جــدا کــرده و در شــرایط 
ــاقه و  ــد س ــه تولی خــاص وادار ب

ــد؟ ــاخه می کنی ش
بلــه؛ ســه مرحلــه دارد: مرحلــه 
پُــرآوری  مرحلــه  اســتقرارجوانه، 
ــه  ــدن و مرحل ــاخه ش ــد ش ــا چن ی
اول  ترتیــب  بــه  ریشــه زایی. 
وادار می کنیــم کــه قــدش بلنــد 
بعــد  و  بدهــد  ســاقه  و  شــود 
پُــرآورش می کنیــم، یعنــی بــا تغییــر 
ــه ده  ــاخه را ب ــک ش ــا ی هورمون ه

شــاخه تبدیــل می کنیــم؛ ســپس هــر 
ــدا  ــده ج ــم ش ــه ضخی ــاخه را ک ش
کــرده و دوبــاره هــر شــاخه خــودش 

یــک گیــاه ریشــه دار می شــود.

ایــن گیــاه در محیــط طبیعــی بــه 
ــورد؟  ــکل برنمی خ مش

گیــاه حاصــل شــده، در شیشــه و بــا 
رطوبــت زیــاد رشــد کرده اســت، 
طبیعــی  محیــط  بــا  بایــد  لــذا 
سازگارشــود؛ درنتیجــه آن را وارد 
گلخانــه ای بــا شــرایط بینابیــن- غیــر 
از گلخانــه اصلــی- می کنیــم تــا 
ــادت  ــرون ع ــط بی ــه محی ــم ب کم ک
ــی  ــه اصل ــه گلخان ــد ب ــد و بع کن
می بریــم. ایــن فرآینــد تکثیــر را 
ــا وجــود  ــان از ســال و ب ــر زم در ه
گرمــا و ســرما می تــوان در اتــاق 

ــام داد.  ــد انج رش

ــی  ــب گیاه ــما معای ــر ش ــه نظ  ب
کــه از طریــق کشــت بافــت 
تکثیــر شــده باشــد چــه می توانــد 

ــد؟ باش

ــوان  ــه می ت ــی ک ــی از عیب های یک
ــن اســت کــه  ــه آن اشــاره کــرد ای ب
ــور  ــا مجب ــان م ــی گیاه ــرای برخ ب
ــاه  ــی گی ــتیم از روش کالوس زای هس
ــن  ــم. در ای ــود آوری ــل را به وج کام
ــان  ــت در گیاه ــن اس ــت ممک حال
تکثیرشــده، تنــوع ژنتیکــی به وجــود 
ــد نهــال  ــا تولی ــا در رابطــه ب ــد. م آی
ــم  ــن مشــکل برخوردی ــه ای ــا ب خرم
کــه بعضــی از نهال هــای خرمــا 
بــارده می شــدند و برخــی دیگــر 
بــارده نبودنــد و یــا عملکــرد پایینــی 
کالــوس  از  درحالتی کــه  داشــتند. 
اســتفاده می کنیــم، ممکــن اســت 
ــد.  ــود بیای ــی به وج ــش ژنتیک جه

عیــب دیگــر ســختی کار اســت؛ 
اشــتباهی  کوچک تریــن  یعنــی 
باعــث می شــود تمــام گیاهــان درون 
شیشــه  های مــا آلــوده بــه باکتــری و 

ــد. ــن برون ــده و از بی ــارچ ش ــا ق ی
از دیگــر مســائلی کــه می تــوان 
ــه  ــدم صرف ــرد ع ــاره ک ــه آن اش ب
اقتصــادی اســتفاده از ایــن روش 
بــرای همــه گیاهــان به دلیــل افزایــش 
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ــه  ــاالی تهی ــه ب ــت دالر و هزین قیم
ــرای  ــذا تنهــا ب مــواد اولیــه اســت. ل
کــه  می شــود  اســتفاده  گیاهانــی 
ــمند  ــد و ارزش ــی دارن ــت باالی قیم

ــتند. هس

کالوس زایی چه هست؟
در کالوس زایــی قســمتی از گیــاه 
ــز  ــلولی تمای ــوده س ــد ت ــه تولی را ب
وادار  رنــگ  شیشــه ای  نیافتــۀ 
ــر  ــر حســب تغیی ــد ب ــم و بع می کنی
هورمون هــا از ایــن تــوده، ســاقه 
می آوریــم.  به وجــود  را  ریشــه  و 
ژنتیکــی  تنــوع  کالوس زایــی  در 
حاصــل شــده ممکــن اســت بعدهــا 
مشــکالتی را ایجــاد کنــد، لذا ســعی 
می کنیــم از کالوس زایــی در ریــز 

ــم.  ــتفاده کنی ــر اس ــادی کمت ازدی

ــر  ــا ب ــر تنه ــال حاض ــا در ح آی
ــی وان کار  ــی ب ــم یوس روی رق

؟  می کنیــد
ــطح  ــوآوری در س ــرای ن ــن س اولی
ــنجان  ــگاه آزاد رفس ــور در دانش کش

ادامــه  بــرای  شــد.  انــدازی  راه 
کارتحقیقاتــی در آینــده بایــد درآمــد 
منظــور  به همیــن  داشته باشــیم، 
تولیــد چنــد محصــول را به صــورت 
ــم؛ اول اینکــه  تجــاری شــروع کردی
ــرای  ــرودوارف را ب ــی پی ــه گالب پای
ــری  ــم و دیگ ــد می کنی ــروش تولی ف
ــا  ــه ب ــت ک ــی بی وان اس ــم یو س ه
یــک شــرکت دانــش بنیــان قــرارداد 
ــا 5  ــه 4 ت ــه ماهان ــتیم ک ــد بس تولی
ــد می شــود.  ــه تولی ــن پای هــزار از ای
از دیگــر تولیــدات تجــاری ایــن 
جدیــد  گونه هــای  انــواع  مرکــز 
ــامل  ــی ش ــی آپارتمان ــان زینت گیاه
شــرابی،  بلــک،  فیکوس هــای 
فیلودندرون هــا  انــواع  و  ببــری 
جدیــد  رنگــی  آگلونماهــای  و 
می باشــد کــه ماهانــه 15 هــزار گیــاه 
زینتــی تولیــد و بــه گلخانه هــای 
شــمال ایــران ارســال می شــود. 

ــای  ــا کاره ــن فعالیت ه ــار ای در کن
تحقیقاتــی در رابطــه بــا گیاهــان 
می بریــم؛  پیــش  هــم  را  دیگــر 
در  تحقیقــات  مثــال  به عنــوان 

ــاب  ــای مجــول، عن ــا خرم ــه ب رابط
ــروع  ــم ش ــی را ه ــته های اهل و پس
کردیــم. هــر کار تحقیقــی دو تــا ســه 

ســال زمــان می بــرد.

ــه  ــتقبال کشــاورزان از پای اســـــ
ــت؟ ــه بوده اس ــی بی وان چگون یوس
بازاریابــی تولیــدات ما از قبل توســط 
شــرکت انجــام شده اســت. کســانی 
کــه نهــال را تهیــه کــرده و کاشــته اند 
خودشــان ُمبلــغ ما هســتند. ایــن پایه 
متقاضــی خــودش را دارد. کــم کــم 
ــده و  ــایی ش ــازگار شناس ــق س مناط
ــق  ــن مناط ــه در ای ــن پای ــت ای کش
بــدون مشــکل درحــال توســعه 

اســت. 
پایــه  صــادرات  درمــورد  البتــه 
ــورهای  ــه کش ــی وان ب ــی ب ــو س ی
ــه  ــراق ک ــتان ع ــتان و کردس گرجس
ــند  ــی باش ــه م ــن پای ــتریان ای از مش
اقداماتــی درحــال انجــام اســت. 

طبــق شــنیده ها پایــه یوســی بــی 
ــق  ــق موف ــی از مناط وان در بعض

نبوده اســت؟
ــی بی وان  ــه یوس ــه پای ــه ای ک منطق
بســیار  می شــود  کشــت  آن  در 
ــم  ــن رق ــه ای ــا اینک ــت؛ ب ــم اس مه
ــی  ــت ول ــکی اس ــه خش ــاوم ب مق
ــه ای  ــد هفت ــاً بای ــال اول حتم در س
یک بــار آبیــاری شــود، بنابرایــن، 
منطقــه مدنظــر نبایــد کــم آب باشــد. 
اگــر خــاك شــور نباشــد و بــاغ بــه 
روش آبیــاری قطــره ای مجهز باشــد، 
ایــن پایــه در ســال ســوم و چهــارم 
ضمــن  در  و  می دهــد  محصــول 
ــود. عملکــرد خیلــی باالتــر خواهدب
ایــن حــرف کــه یوســی بی وان بــرای 
ایــران خــوب نیســت اشــتباه اســت. 
ایــن پایــه، مخصوصــاً ژنوتیــپ 
انتخابــی مرکــز مــا کــه از بیــن 
انتخــاب  مختلــف  ژنوتیپ هــای 
بــرای  بهتریــن  اســت.  شــده، 
ــه آب شــیرین باشــد و  ــه ای ک منطق
ــی  ــد، عال ــم خــوب باش ــش ه خاک

منطقه ای 

که پایه 

یوسی بی وان

 در آن کشت 

می شود

 بسیار مهم است؛ 

با اینکه این

 رقم مقاوم به 

خشکی است 

ولی در

 سال اول

 حتمًا باید 

هفته ای یك بار 

آبیاری شود
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ــک  ــق خش ــرای مناط ــا ب ــت. ام اس
ــب  ــد، مناس ــه آب ندارن ــور ک و ش

ــت. نیس

ــا  ــه ب ــاغ نمون ــک ب ــران ی در ای
باردهــی اقتصــادی موجــود اســت 
کــه بــا نهــال کشــت بافتــی 

محصــول داده باشــد؟
ــی  ــی بی وان در برخ ــه یو س ــه؛ پای بل
باغــات کــرج، ارومیــه و مناطــق 
نهال هــای  ایــران  شــمال غرب 
ــیار  ــی بی وان بس ــی یوس ــت بافت کش
خــوب جــواب داده و باغــات نمونــه 

ــوددارد.  وج

پایــه کشــت بافتــی چــه ارجحیتی 
نســبت به پایــه اهلــی دارد؟ 

عــالوه بر رشــد زیاد و عملکــرد باال، 
بــا توجــه بــه اینکــه بیماری گمــوز و 
ــه  ــاد شده اســت، پای ورتیســیلیوم زی
ــه  ــاوم ب ــیار مق ــی بس ــت بافت کش
ــت،  ــه مزی ــر س ــت. ه ــاری اس بیم
ــرای اســتفاده  ــی اســت ب دلیــل خوب
ــه آب و  ــی ک ــم در مناطق ــن رق از ای
ــم  ــار ک ــد و دچ ــور ندارن ــاك ش خ
آبــی نیســتند. در رفســنجان اگــر در 
ــته  موضــوع آب مشــکلی وجودداش

باشــد، مــا اصــاًل توصیــه نمی کنیــم، 
ــه دارای  ــک مجموع ــه ی ــر اینک مگ
بــاغ شــش دانگی باشــد و مجهــز بــه 
آبیــاری قطــره ای باشــد و شــور هــم 

نباشــد. 

اقلیــم و شــرایط آب و هوایــی 
ــی بی وان  ــه یوس ــا پای ــازگار ب س

ــت؟   چیس
ــا  ــه م ــی منطق ــه بوم ــن پای چــون ای
دیگــری  در جــای  و  نبوده اســت 
تولیــد شــده، ممکــن اســت بــا 
ــد  ــازگار باش ــا س ــق م ــی مناط برخ
ــا بعضــی جاهــا ســازگار  و شــاید ب
نباشــد. در مناطقــی کــه دمــای منفــی 
ــن  ــه ممک ــن پای ــد، ای ــن دارن و پایی
اســت دچــار ســرمازدگی شــود. در 
مناطــق بــا دمــای پاییــن بهتــر اســت 
ــع ســرما  ــس از رف ــار پ ــال در به نه
کشــت شــود و اگــر هــم الزم اســت 
در پاییــز کشــت شــود؛ بــا مدیریــت 
ــوان  ــه می ت ــاری و تغذی ــح آبی صحی
ــرد.  ــع ک ــرمازدگی را رف ــکل س مش
آب  کــه  مناطقــی  به طور کلــی 
ــاك  ــند و آب و خ ــی داشته باش کاف
ــرای  شــور نباشــد بهتریــن منطقــه ب

یوســی بی وان اســت. 

ــت  ــی کشــت باف ــه اهل ــرا پای چ
ــا روی  ــد ی ــد نمی کنی ــده تولی ش

ــد؟ ــر کار نکردی ــای نَ پایه ه
ژنوتیپ هــای  بررســی  حــال  در 
ــان  ــم درخت ــا بتوانی ــتیم ت ــر هس برت
مقــاوم بــه خشــکی و شــوری را 
ــر،  ــام ن ــورد ارق ــم. در م ــر کنی تکثی
ــه  ــه در برنام ــم ک ــی داری ــا رقم م
کشــت بافــت قرارگرفته اســت. ایــن 
پایــه طــول رشــد لولــه گــرده خیلــی 
ــر  ــه تکثی ــا دارد ک ــادی دارد و ج زی
ــا دارد  ــی ج ــن، خیل ــود. به نظرم بش
ــته کار  ــت پس ــت باف ــه روی کش ک
ــن  ــد در ای ــگاه ها بای ــود و دانش بش

ــد. ــه کار کنن زمین

ــد  ــی داری ــت تکمیل ــر صحب اگ

ــد. بفرمایی
بــرای  دانشــگاه  در  مرکــز  ایــن 
اولیــن بــار ایجــاد شــده و پرســنلش 
دانشــجویان هســتند؛ دانشــجویی 
می شــود  خــارج  اینجــا  از  کــه 
یــک دانشــجوی کارآفریــن اســت و 
مهــارت کافــی دارد و در عیــن حــال 

ــم دارد. ــد ه ــز درآم ــن مرک ای
ــران  ــا از سیســتم دانشــگاه های ای  م
ــم  ــه فقــط آموزشــی هســتند داری ک
خــارج می شــویم و بــه ســمت 
پژوهش و دانشــگاه های نســل ســوم 
می رویــم. دانشــگاه های نســل ســوم 
مثــل دانشــگاه های خــارج از کشــور 
ــه  ــده ب ــک ای ــی از ی ــتند، یعن هس

محصــول می رســند.
 به نظرمــن، ایــن کار خیلــی بــا 
ارزش اســت؛ هــم کار تحقیقاتــی 
و هــم آموزشــی و هــم تجــاری 
انجــام  ایــن مرکــز در حــال  در 
اســت. ایــن قــدم خوبــی اســت 
ــن  کــه دانشــگاه آزاد رفســنجان اولی
ــه  ــاورزی ب ــته کش ــگاه در رش دانش
ــت و  ــت کرده اس ــمت حرک ــن س ای
امیــدوارم بقیــه دانشــگاه ها هــم ایــن 

ــد. ــش بگیرن ــد را در پی رون

دانشــجویان چقــدر برای ایــن کار 
ــه مشــکلی  انگیــزه دارنــد؟ آیــا ب

برنخوردیــد؟
ــن  ــا ای ــود دارد، ام ــکالتی وج مش
ــگاه آزاد  ــهریه دانش ــجویان ش دانش
بورســیه  بلکــه  نمی پردازنــد،  را 
هفتــه  در  روز  ســه  و  می شــوند 
حضــور پیــدا می کننــد؛ دســتگاه 
ــوددارد و کار  ــاب وج ــور و غی حض
هــر شــخص مشــخص اســت و 
ــتباه انجــام  ــر کســی کارش را اش اگ
ــود.  ــخص می ش ــاًل مش ــد کام بده
ــه  ــا مصاحب ــجوها ب ــاب دانش انتخ
انجــام می شــود و هرکســی وارد 
ــوند  ــه می ش ــا توجی ــود؛ آنه نمی ش
انجــام  تجــاری  کار  داریــم  کــه 
ــی  ــم. کار ســختی اســت، ول می دهی

دارد.  را  ارزشــش 
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تقویم پاییزه باغات پسته
دبیرخانه انجمن پسته ایران

نکته: 

ــوع، روش و  ــزان، ن • می
زمــان مصــرف کودهــای 
سیســتم  در  خاکــی 
غرقابــی و قطــره ای بایــد 
بــر اســاس آنالیــز خاك، 
تعییــن  آب  و  بــرگ 
شــود. بنابرایــن، در ایــن 
ــان  خصوص از کارشناس
اســتفاده  تجربــه  بــا 

نمائیــد. 
ــا  ــور حتم ــرف ب *مص
بایســتی براســاس آنالیــز 
آب و بــرگ انجام شــود.

بــا  مبــارزه  زمــان   •
بــه  بســته  آفــات 
هــر منطقــه متفــاوت 
ــت  ــن جه ــت بنابرای اس
و  زمــان  تشــخیص 
نحــوه مبــارزه )شــیمیایی 
بــا  غیرشــیمیایی(  و 
خبــره  کارشناســان 
منطقــه مشــورت نمائید.

پسته اتباغ پاییزهتقویم   
ایراندبیرخانه انجمن پسته   

 
 مهر

 مرحله رشدی مالحظات عملیات
 نیترات کلسیم  خاکی کوددهی

 اسید بوریک* 
 
 

 
 برداشت

 اوره  پاشیمحلول
 کالت روی 

 کالت بور یا اسیدبوریک* 
 ستفروت 

 آبیاری پس از برداشت )آب زخم(  باغی
 بررسی تغییرات شوری با آزمون خاک 

 های گلدانیانتقال نهال 
 هرز چندسالههای مبارزه شیمیایی با علف 

 آفات 

 پسیل

 

 پره خرنوبشب
 

 

ها به درصد آلودگی خوشه
 چوبخوار

 
 

 زنبور مغزخوار پسته
 

 

 

 

 آبان

 مرحله رشدی مالحظات عملیات

 ترکیبات ضدشوری خاکی کوددهی

 
 پس از برداشت

 کالت کلسیم محلولپاشی

 انتقال نهال گلدانی  باغی
 های تجمع یافتهآبشویی نمک 

 ایجاد تشتک در باغات آلوده به گموز 
 ریپر زدن باغات 

آفات و 
 هابیماری

 درختان آلوده به گموز

 
 

 وضعیت سرخشکیدگی

 

 خوارحشره کامل سوسک سرشاخه

 
 

 پره هندیآفات انباری مخصوصاً شب

 
 

 

 

 آذر

 مرحله رشدی مالحظات عملیات
 کودهای گاوی و گوسفندی  خاکی کوددهی

  کودهای پتاسه، فسفاته و ماکرو 
 های آهن، روی، مس و منگنزریزمغذی 

 های مسی بعد از هرس باغات دارای عارضه سرخشکیدگیکشقارچ  پاشیمحلول
 اصالح خاک با استفاده از گچ کشاورزی، اسید سولفوریک و ماسه بادی  باغی

پسته اتباغ پاییزهتقویم   
ایراندبیرخانه انجمن پسته   

 
 مهر

 مرحله رشدی مالحظات عملیات
 نیترات کلسیم  خاکی کوددهی

 اسید بوریک* 
 
 

 
 برداشت

 اوره  پاشیمحلول
 کالت روی 

 کالت بور یا اسیدبوریک* 
 ستفروت 

 آبیاری پس از برداشت )آب زخم(  باغی
 بررسی تغییرات شوری با آزمون خاک 

 های گلدانیانتقال نهال 
 هرز چندسالههای مبارزه شیمیایی با علف 

 آفات 

 پسیل

 

 پره خرنوبشب
 

 

ها به درصد آلودگی خوشه
 چوبخوار

 
 

 زنبور مغزخوار پسته
 

 

 

 

 آبان

 مرحله رشدی مالحظات عملیات

 ترکیبات ضدشوری خاکی کوددهی

 
 پس از برداشت

 کالت کلسیم محلولپاشی

 انتقال نهال گلدانی  باغی
 های تجمع یافتهآبشویی نمک 

 ایجاد تشتک در باغات آلوده به گموز 
 ریپر زدن باغات 

آفات و 
 هابیماری

 درختان آلوده به گموز

 
 

 وضعیت سرخشکیدگی

 

 خوارحشره کامل سوسک سرشاخه

 
 

 پره هندیآفات انباری مخصوصاً شب

 
 

 

 

 آذر

 مرحله رشدی مالحظات عملیات
 کودهای گاوی و گوسفندی  خاکی کوددهی

  کودهای پتاسه، فسفاته و ماکرو 
 های آهن، روی، مس و منگنزریزمغذی 

 های مسی بعد از هرس باغات دارای عارضه سرخشکیدگیکشقارچ  پاشیمحلول
 اصالح خاک با استفاده از گچ کشاورزی، اسید سولفوریک و ماسه بادی  باغی

 
 

 آذر

 مرحله رشدی مالحظات عملیات
 کودهای گاوی و گوسفندی  خاکی کوددهی

  کودهای پتاسه، فسفاته و ماکرو 
 های آهن، روی، مس و منگنزریزمغذی 

 
 خزان

 های مسی بعد از هرس باغات دارای عارضه سرخشکیدگیکشقارچ  پاشیمحلول
 اصالح خاک با استفاده از گچ کشاورزی، اسید سولفوریک و ماسه بادی  باغی

 هرس پاجوش 
 هرس باردهی 
 بریانتقال نهال گل 

آفات و 
 هابیماری

 ریز یدر انبار با کاهش دما یکنترل شب پره هند
 گرادیدرجه سانت13

 
 یگذارخوار با تلهسوسک سرشاخه ییایمیش ریمبارزه غ

 هرس شده یهاچوب
 

 تشتک جادیگموز با ا یماریب یریشگیپ

 
 کودهای رایج مصرفی در باغات پسته

 فسفات ساده؛ سوپرفسفات آمونیومسوپر فسفات تریپل؛ سوپر  کودهای فسفاته
 سولفات پتاسیم؛ کلرور پتاسیم کودهای پتاسه

 

 نکته:     

 نابراین، در این خصوص از کارشناسان با ای باید بر اساس آنالیز خاک، برگ و آب تعیین شود. بمیزان، نوع، روش و زمان مصرف کودهای خاکی در سیستم غرقابی و قطره
 تجربه استفاده نمائید. 

 *مصرف بور حتما بایستی براساس آنالیز آب و برگ انجام شود.
  ارشناسان خبره منطقه مشورت نمائید.کبا  و نحوه مبارزه )شیمیایی و غیرشیمیایی(زمان مبارزه با آفات بسته به هر منطقه متفاوت است بنابراین جهت تشخیص زمان 

پسته اتباغ پاییزهتقویم   
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ــری از  ــًا مختص ــاك لطف ــای فرحن ــاب آق جن
فعالیتتــان بفرماییــد و اینکــه چطــور شــد 
ــد؟ ــتگاه کردی ــن دس ــاخت ای ــه س ــروع ب ش

ــال اســت  ــن س ــوژان چندی ــرکت ن ــا در ش م
ــوزه  ــف در ح ــای مختل ــر روی پروژه ه ــه ب ک
ــه  ــه کار هســتیم ک هوش مصنوعــی مشــغول ب
ــاخت و  ــه س ــق ب ــال 1399 موف ــر س در اواخ
تولیــد اولیــن دســتگاه ســورتر هوشــمند پســته 
در ایــران شــدیم. البتــه ایــن نیــاز اولیــن بــار 
ــازار و تولیدکننــده پســته، جنــاب  از ســمت ب
ــه  ــد ک ــرح گردی ــالح مط ــدس ف ــای مهن آق
ــد  ــان برن ــی از صاحب ــاری و یک ــریک تج ش
آی ســورتر هســتند. ایــن نیــاز بررســی، 
ــن  ــرانجام ای ــروع و س ــی آن ش ــاز مطالعات ف

ــد. ــازار ش ــه ب محصــول روان
ــن  ــخگوی ای ــود پاس ــورترهای موج ــا س آی

ــد؟ ــاز نبودن نی
مکانیکــی  قدیمــی  ســورتر  دســتگاه های 
بودنــد کــه قــادر بــه ســورت پســته های لــک 
دار یــا کجــو نیســتند. جداســازی این دســته از 
ــا دیــدن امــکان پذیــر اســت  پســته ها فقــط ب
ــی و  ــوش مصنوع ــا ه ــته ایم ب ــا توانس ــه م ک
ــم.  ــر کنی ــن ســورت پســته را امکان پذی دوربی
همچنــان  مکانیکــی  دســتگاه های  البتــه 
کاربــرد دارنــد و ایــن دســتگاه تکمیــل کننــده 
خطــوط ضبــط پســته می باشــد. در واقــع 
ایــن دســتگاه نیــاز اســت تــا پســته دســتچین 
یــا توچیــن شــده و آمــاده صــادرات و ارائــه 

ــازار شــود. ــه ب ب
چالـــش های این محــصول چیست؟

ــن  ــود تامی ــکالت موج ــه مش ــه ب ــا توج ب
قطعــات از بزرگتریــن چالش هــای مــا از 
ابتــدای تولیــد دســتگاه بــوده اســت. از 
چالش هــای دیگــر شناســایی دقیــق نیــاز 

بــازار اســت. در واقــع تولیدکننــده بایــد بتواند 
بــه راحتــی پســته را بــا درصــد و دقــت مــورد 
ــیار  ــوع بس ــن موض ــد. ای ــورت کن ــاز س نی
مهمــی اســت کــه در اوایــل ســاخت دســتگاه 
بــرای مــا کامــال واضــح نبــود ولــی امــروز بــا 
اقداماتــی کــه صــورت گرفتــه و ســابقه ای کــه 
در ســورتینگ پســته پیــدا کردیــم توانســته ایم 
ایــن چالــش را حــل کنیــم و دائمــا در حــال 
ــت  ــق خواس ــرد مطاب ــت کارک ــش کیفی افزای

ــتیم. ــازار هس ــتریان و ب مش
بازخــورد مشــتریان نســبت بــه محصــول شــما 

چگونــه بــوده اســت؟
در حــال حاضــر مجموعه هــای بــزرگ تولیــد 
کننــده پســته از دســتگاه آی ســورتر اســتفاده 
را  متفاوتــی  بازخوردهــای  کــه  می کننــد 
مطــرح کردنــد. ایــن مجموعه هــا اشــاره 
کردنــد کــه تنــاژ ســورت روزانــه آنهــا 

افزایــش چشــمگیری داشــته اســت، چــون هــر 
ــی  ــر توانای ــادل ده کارگ ــتگاه مع ــوت دس ش
بــازار  واقــع  در  دارد.  را  ســورت  انجــام 
ــته  ــرده و توانس ــاز را درك ک ــن نی ــته ای پس
ــه آن پاســخ بدهــد.  ــا اســتفاده از دســتگاه ب ب
ــا  ــا م ــر ب ــال حاض ــه در ح ــی ک مجموعه های
ــاده  ــورت و آم ــرای س ــد، ب ــکاری دارن هم
کــردن محصوالتشــان چندیــن مــاه زمــان نیــاز 
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــه ب ــی ک ــتند در حال داش
ــدون  ــا ب ــه آنه ــدی روزان ــار تولی ــتگاه ب دس
ــر  ــه براب ــا س ــرات دو ی ــداد نف ــش تع افزای

ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی افزای
ــوع پســته هایــی  ــرای چــه ن ایــن محصــول ب

ــل اســتفاده اســت؟ قاب
ــم  ــیار مه ــه بس ــئله ای ک ــورد مس ــن م در ای
اســت و پیشــنهاد میکنیــم تولیدکننــدگان پســته 
ــته  ــد، پس ــز کنن ــول تمرک ــن محص روی ای
ــی 70  ــن 50 ال ــه بی ــد ک ــه دو می باش درج
ــورتر  ــتگاه آی س ــی دارد. دس ــد ناخالص درص
ــی  ــه دو اثربخش ــته درج ــک پس ــرای تفکی ب
بســیار باالیــی دارد. دو چالــش مهــم در پســته 
ــم کاری  ــردد. اوال حج ــرح میگ ــه دو مط درج
مــورد نیــاز بــرای ســورت ایــن پســته بســیار 
ــاز  ــته نی ــازار پس ــا در ب ــد. ثانی ــاال می باش ب
اســت کــه  محصــول هــر چــه ســریعتر آمــاده 

ــد شــدن شــود. نق
با اســتفاده از دســتگاه ســورتر هوشــمند پســته 
ــاد  ــا ایج ــده را ب ــر ش ــوارد ذک ــوان م می ت
ارزش افــزوده باالتــر، پــردازش ســریعتر، 
ــه صــورت  ــروش محصــول ب ــری از ف جلوگی
ــر و  ــت بهت ــر، کیفی ــان کمت ــرف زم ــام، ص خ
حاشــیه ســود زیادتــر انجــام دهیــد، کــه قطعــًا 
ایــن خواســته تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
دو،  پســته درجــه  بــر  می باشــد. عــالوه 

رپرتاژ

گفت و گو با 
محمدرضا فرحناک مدیرعامل

و امین فالح شریك تجاری شرکت 
رباتیك اتوماسیون

 و هوش مصنوعی نوژان

کشاورزان و 
صادرکنندگان 
پسته مشکالت 

خود را با دستگاه 

آی سورتر 
کاهش دادند!



27 شماره 73 - مهرماه 1401 

ــی  ــته آجیل ــک پس ــرای تفکی ــا ب ــول م محص
ــز قابــل  کــه درصــد ناخالصــی کمــی دارد نی

ــت. ــتفاده اس اس
ــوان  ــه عن ــما ب ــر ش ــه نظ ــالح ب ــای ف آق
تولیــد کننــده پســته، چــرا دســتگاه ســورتر 
ــورت  ــای روش س ــه ج ــد ب ــمند بای هوش

ــود؟ ــتفاده ش ــتی اس دس
ــق  ــا را دقی ــته کارفرم ــد خواس ــران بای کارگ
ــا آن  ــق ب ــورت را مطاب ــا س ــوند ت ــه ش متوج
ــتگی  ــاد خس ــت ایج ــه عل ــد. ب ــام دهن انج
ــت.  ــن اس ــیار پایی ــی در کل بس ــاال، بازده ب
ــم  ــه آن اشــاره کن ــد ب مطلــب مهمــی کــه بای
ــن  ــدگان در ای ــر تولیدکنن ــه اگ ــن اســت ک ای
زمینــه آینــده نگــری داشــته باشــند بــا خریــد 
ایــن دســتگاه، ســرمایه گــذاری مناســب و بــه 
ــب و  ــًا کس ــد و قطع ــام داده ان ــی را انج موقع
ــن  ــدت تضمی ــی م ــرای طوالن ــود را ب کار خ
خواهنــد کــرد. اســتفاده از ایــن دســتگاه 
ــه  ــدون اینک ــدارد و ب ــی ن ــت زمان محدودی
متحمــل هزینــه ای باشــند میتواننــد در ســاعات 

ــد.  ــتفاده نماین ــبانه روز اس ــف ش مختل
ــورتر  ــتگاه آی س ــت دس ــاك مزی ــای فرحن آق

ــت؟ ــورترها چیس ــایر س ــه س ــبت ب نس
ــا  ــه ب ــت ک ــده ای اس ــول پیچی ــته محص پس
ــازی و  ــوان آن را جداس ــر نمیت ــک پارامت ی
ســورت کــرد. عملکــرد دســتگاه آی ســورتر 
بدیــن صــورت اســت کــه عــالوه بــر رنــگ 
ــکل  ــد ش ــری مانن ــر دیگ ــاد، پارامت و ابع
ظاهــری پســته را در هنــگام جداســازی 
ــام  ــورت را انج ــرد و کار س ــر میگی در نظ
ــه ای  ــه گون ــتگاه ب ــن دس ــد. همچنی میده
ــا  ــردن ب ــه کارک ــت ک ــده اس ــی ش طراح
آن بســیار ســاده و راحــت می باشــد و 
هــر فــردی بــا آمــوزش کوتاهــی قــادر بــه 

از آن می باشــد. اســتفاده 
عــالوه بــر ایــن، بازگشــت ســرمایه و 
ســوددهی ایــن دســتگاه بــا توجــه بــه مزیت 
ــد.  ــریع می  باش ــیار س ــه دارد بس ــی ک قیمت

مزیــت دیگــری کــه نقدینگــی خریــد 
ــر  ــدگان راحت ت ــرای تولیدکنن ــتگاه را ب دس

می نمایــد وام 10% 2 ســاله اســت.
بــرای آینــده دســتگاه ســورتر چــه برنامــه ای 

رید؟ ا د
از نصــب اولیــن دســتگاه یــک ســال و نیــم 
ــای  ــدت نیازه ــن م ــت. در ای ــته اس گذش
ــرار گرفــت.  ــی ق ــازار مــورد ارزیاب دیگــر ب
ــای  ــه نیازه ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــا ب م
شناســایی شــده را در دســتگاه پیــاده ســازی 
ــازی  ــه جداس ــاز ب ــال نی ــرای مث ــم. ب کنی
ــورتر  ــایی و س ــت را شناس ــن چف ــته ده پس
مطابــق بــا آن را نیــز تهیــه کــرده و بــه زودی 

ــم. ــه می کنی ــازار ارائ ــه ب ب

آقای فالح توصیه نهایی شما چیست؟
ــود را  ــه خ ــد مجموع ــه میخواهن ــانی ک کس
گســترش و بازدهــی را بــاال ببرنــد بــه ســمت 
اتوماســیون حرکــت کننــد. در گذشــته اســتفاده 
از تراکتــور بســیار عجیــب و غیــر عــادی بــود 
امــا االن در بخــش کشــاورزی بــدون تراکتــور 
ــتفاده از  ــوع اس ــود. موض ــام نمیش کاری انج
ــال اســت. شــاید  ــن مث ــوژی شــبیه همی تکنول
ــد،  ــته باش ــود داش ــی وج ــدم اول مقاومت در ق
امــا در نهایــت تولیدکنندگانــی کــه بــه اهمیت 
موضــوع پــی بــرده و زودتــر بــه ایــن ســمت 

حرکــت کننــد برنــده نهایــی هســتند.
آقای فرحناك سخن آخر شما چیست؟

حــال بــازار پســته در ســالهای اخیــر از جملــه 
ــه علــت برخــی از مســائل همچــون  امســال ب
ســرمازدگی خــوب نیســت. هــدف اصلــی مــا 
ــی  ــدگان پســته ایران ــن اســت کــه تولیدکنن ای
در چنیــن شــرایطی بتواننــد پســته را بــا هزینــه 
ــد در  ــور توانمن ــد و حض ــه دهن ــر ارائ کمت
ــند. در  ــته باش ــی داش ــی و خارج ــازار داخل ب
نهایــت پیشــنهاد میکنــم روی محصوالتــی کــه 
ــد ســرمایه گــذاری  ــاز دارن ــوژی نی ــه تکنول ب
ــوژی  ــت تکنول ــده در دس ــون آین ــد؛ چ کنن
ــن  ــه خصــوص هــوش مصنوعــی اســت. ای ب
ســرمایه گــذاری یــک کســب و کار موفــق و 

ــد. ــن میکن ــر را تضمی طوالنی ت

رپرتاژ
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بازرگانی

زنجیرۀ تأمین پسته آمریکایی

سهم بخش های مختلف
 از قیمت مصرف کننده

سحر نخعی
دبیر کمیته بازرگانی

برخــی از مشــکالتی کــه امــروز در تجــارت پســته بــا آن مواجــه هســتیم ناشــی از کمبــود دانــش مرتبــط یــا وجــود اطالعــات ناقــص در مــورد 
ــه اظهارنظرهــای  ــه ارائ ــد منجــر ب ــع می توان ــت در بســیاری از مواق ــن وضعی ــن و عرضــه پســته اســت. ای ــره تأمی بعضــی از حلقه هــای زنجی
ــی از  ــن رو، یک ــد. از ای ــراه داشته باش ــه هم ــول ب ــن محص ــارت ای ــرای تج ــری را ب ــب جبران ناپذی ــا و عواق ــده و پیامده ــانه ش غیرکارشناس
ــته بوده اســت.  ــت پس ــن صنع ــه فعالی ــانی و آگاهی بخشــی ب ــات، اطالع  رس ــردآوری اطالع ــن موضــوع، گ ــون ای ــن پیرام ــتراتژی های انجم اس
ــًا به صــورت  ــن محصــول عمدت ــه ای ــم ک ــه توجــه کنی ــن نکت ــه ای ــد ب ــم بای ــت می کنی ــران صحب ــی ای ــه صادرات ــتۀ فل ــورد پس ــی در م وقت
مــاده اولیــه صــادر می شــود و در بــازار مقصــد بعــد از اینکــه مجــدداً توســط واردکننــده فــرآوری شــد، مطابــق ذائقــه مصرف کننــدۀ نهایــی 
ــادی  ــر زی برشــته، بســته بندی و در کانال هــای مختلــف فــروش توزیــع می شــود. از ایــن منظــر، نوســانات قیمــت پســته فلــه صادراتــی، تأثی
بــر بخــش توزیــع ایــن کاال در مقصــد می گــذارد. بنابرایــن، افزایــش یــا کاهــش تقاضــا بــرای پســته، در درجــۀ اول بــه میــزان ســود و انگیــزۀ 
واردکننــده و بخــش توزیــع در کشــور مقصــد بســتگی دارد. در همــه بازارهــای دنیــا قیمتــی کــه مصــرف کننــدۀ نهایــی بایــد بــرای خریــد یــک 
کیلــو پســته پرداخــت کنــد بــا قیمــت عمده فروشــی یــا قیمــت صادراتــی تفــاوت عمــده ای دارد؛ چــرا کــه هزینه هــای بســیاری بــه آن اضافــه 
ــا و حاشــیه ســود  ــه ه ــن هزین ــد برشــته کردن، بســته بندی و همچنی ــی مانن ــا فعالیت های ــه ت ــرآوری در مقصــد گرفت ــای ف می شــود؛ از هزینه ه

توزیع کننــدگان و خرده فروشــان. 
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع، آگاهــی از ســهم درصــدِی قیمــت تمــام شــده پســته تــا پایــان هریــک از مراحــل زنجیــره تأمیــن می توانــد 
مفیــد واقــع شــود. در شــماره 59 نشــریه دنیــای پســته کــه در تیرمــاه 1400 منتشــر شــد، ســهم درصــدِی قیمــت تمــام شــده پســته تــا پایــان 
هریــک از مراحــل زنجیــره تأمیــن در بــازار اروپــا را بــرای خواننــدگان نشــریه دنیــای پســته شــرح دادیــم. در ایــن شــماره، ایــن موضــوع را در 

بــازار داخلــی آمریــکا مــورد بررســی قــرار دادیــم کــه در ادامــه بــه آن می پردازیــم.
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بازرگانی

ساختار صنعت پسته آمریکا
نظــر  از  آمریــکا  صنعــت پســته 
ــاًل  ــک کســب و کار کام ــت، ی ماهی
صنعتــی و توســعه یافتــه اســت. 
تولیــد پســته در آمریــکا بــا رویکــرد 
علمــی و اقتصــادی و به صــورت 
صنعتــی پایه ریــزی شــده و در آن 
ــورت  ــد به ص ــل تولی ــع و عوام مناب
می شــوند.  گرفتــه  بــه کار  بهینــه 
ایــن  تأمیــن  زنجیــرۀ  طــول  در 
و  فــرآوری  بخــش  محصــول، 
ــادی و  ــام اقتص ــم از نظ ــروش ه ف
ویژگــی تولیــد صنعتــی تأثیــر گرفته 
و بــا آن تطبیــق داده شده اســت. 
توجــه  بــا  فــرآوری  واحدهــای 
ســرمایه گذاری  بــه  نیــاز  بــه 
جــاری  هزینه هــای  هنگفــت، 
ــاه  ــی کوت ــت خیل ــاال و دوره فعالی ب
شــده  بهینه ســازی  ســال،  طــی 
و در مقیــاس صنعتــی و ظرفیــت 
ــن مســئله  ــد. ای ــاال شــکل گرفته ان ب
ســاختار  در  کــه  شــده  باعــث 
ــرآوری  ــکا، ف ــته آمری ــت پس صنع
به صــورت  محصــول  فــروش  و 
ــن،  ــود. بنابرای ــام ش ــه انج یکپارچ
ــته  ــول پس ــدگان، محص فرآوری کنن
باغــداران  از  تَــر  به صــورت  را 
از  بعــد  و  می کننــد  خریــداری 
ــازار داخــل  ــا در ب فــرآوری، آن را ی

ــتریان خارجــی  ــه مش ــا ب ــکا ی آمری
ــند.  ــی می فروش ــد صادرات در مقاص
میانگیــن مصــرف ســاالنه پســته 
ــر  ــال های اخی ــکا در س ــل آمری داخ
ــه  ــوده ک ــن ب ــزار ت ــدود 100 ه ح
ــش اســت.  ــج در حــال افزای به تدری
قبــل از پرداختــن بــه ســهم درصدِی 
قیمــت تمــام شــده تــا پایــان هریک 
ــته،  ــن پس ــره تأمی ــل زنجی از مراح
ابتــدا کانال هــای اصلــی توزیــع 
ــی  ــازار داخل ــته در ب ــروش پس و ف

بررســی می کنیــم. را  آمریــکا 

 Independent( برند مستقل •
)Brand

ــکا  بخشــی از محصــول پســته آمری
ــدگان  ــط فرآوری کنن ــتقیماً توس مس
مســتقل  برنــد  در  بــزرگ 
خودشــان برشــته، طعــم دار و در 
به طــور  کوچــک  بســته بندی های 
مســتقیم در ســوپرمارکت ها و ســایر 
ــده  ــه مصرف کنن ــروش ب ــز ف مراک
نهایــی فروختــه می شــود، بــرای 
ایــن نــوع فــروش می تــوان بــه 
و  ســتان  واندرفــول،  برندهــای 

ــرد. ــاره ک ــز اش نیکول

ــگاه های  ــِی فروش • آرم اختصاص
 Private( زنجیــره ای تخفیفــی

)Label
بخــش دیگــری از محصــول پســته 
آمریــکا تحــت آرم اختصاصــِی 
فروشــگاه های زنجیــره ای تخفیفــی 
بــه بــازار عرضــه می شــود. در 
ــه  ــق ب ــت، آرم کاال متعل ــن حال ای
خــود کانال هــای پخــش یعنــی 
ــت.  ــره ای اس ــگاه های زنجی فروش
مختــص  فــروش  نــوع  ایــن 
کاالهایــی اســت کــه در ظاهــر 
برنــد مســتقل هســتند، امــا در 
ســنتی  معنــای  بــه  حقیقــت 
ــارج از  ــتند و خ ــد نیس ــه برن کلم
ــن  ــاص، ای ــش خ ــای پخ کانال ه
فروشــگاه  هیــچ  در  را  کاالهــا 
ایــن  نمی کنیــد.  پیــدا  دیگــری 
نــوع فــروش در بازارهــای صنعتی 
ــت  ــد اس ــال رش ــرعت در ح به س
و در حجــم زیــادی دارد جــای 
ــرد. از  ــتقل را می گی ــای مس برنده
ــره ای  ــگاه های زنجی ــه فروش جمل
می تــوان  آمریــکا  در  تخفیفــی 
بــه کاســتکو، پرایــس مــارت و 

ــرد. ــاره ک ــوز اش تریدرج

نمونه های برند مستقل پسته 
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نمونه های آرم اختصاصی 
فروشگاه های زنجیره ای 

تخفیفی

30 شماره 73 - مهرماه 1401 

 

 
  هاي مختلف زنجيرة تأمينخشب

  

 فروشيخردههزينهحداكثر  فروشيخردههزينهحداقل
 سهم (درصد) دالر / كيلو سهم (درصد) دالر / كيلو

 %34 5,95  % 57 5,95 باغدار
 %16 2,87  % 28 2,87 فروشكننده و عمدهفرآوري
 %50 8,82  % 15 1,55 فروشخرده

 %100 17,64  % 100 10,37 كنندهقيمت مصرف
  

 

ــف  ــل مختل ــی مراح ــهم قیمت س
ــته ــن پس ــره تأمی زنجی

قبــاًل گفتیــم کــه در همــه بازارهــای 
دنیــا قیمتــی کــه مصــرف کننــدۀ 
ــک  ــد ی ــرای خری ــد ب ــی بای نهای
کنــد  پرداخــت  پســته  کیلــو 
بــا قیمــت عمــده فروشــی یــا 
ــاًل  ــی آن پســته کام قیمــت صادرات
متفــاوت اســت، چــرا کــه بســیاری 
هزینه هــای دیگــر از هزینه هــای 
ــا  ــه ت ــرآوری گرفت ــت و ف شکس
ــه  ــته بندی، هزین ــته، بس ــل برش فع
هــا و حاشــیه ســود توزیع کننــدگان 
و خــرده فروشــان اضافــه می شــود. 
ــرف  ــاده مص ــته آم ــای پس قیمت ه
کــه در مراکــز مختلــف فــروش در 
آمریــکا بــه مصــرف کننــدۀ نهایــی 
عرضــه می شــود، نیــز بــا هــم 
فــرق می کننــد؛ در آمریــکا حاشــیه 
ــا  ــن 35 ت ســود ســوپرمارکت ها بی
ــرای فروشــگاه های  50 درصــد و ب
ــد  ــا 20 درص ــن 15 ت ــی بی تخفیف

ــر اســت. متغی
جــدول شــماره 1 درصــد قیمــت 
ــک از  ــان هری ــا پای ــام شــده ت تم
مراحــل زنجیــره تأمیــن پســته در 
ــرای  ــکا را ب ــی آمری ــازار داخل ب
ــگاه های  ــوپرمارکت ها و فروش س

نشــان  تخفیفــی  زنجیــره ای 
ــدول،  ــن ج ــق ای ــد. مطاب می ده
میانگیــن قیمــت باغــدار در پنــج 
ســال گذشــته 5.95 دالر بــه ازای 
بوده اســت.  پســته  کیلــو  هــر 
ــاط/ ــک ضب ــم ی ــرض کنی اگــر ف
فرآوری کننــده هــر کیلــو پســته را 
ــدار  ــت 5.95 دالر از باغ ــه قیم ب
بخــرد، بــا احتســاب 2.87 دالر 
ــوط  ــای مرب ــرای جمــع هزینه ه ب
ــته،  ــرآوری، برش ــت، ف ــه شکس ب
نقــل،  و  حمــل  و  بســته بندی 
قیمــت عمــده فروشــی آن پســته 
کیلویــی 8.82 دالر خواهدبــود. 
ــردن  ــه ک ــا اضاف ــب ب ــن ترتی بدی
ــود 15  ــیه س ــا و حاش ــه ه هزین
درصــدی بــرای فروشــگاه های 
قیمــت  تخفیفــی،  زنجیــره ای 
ــوداده نمکــِی  یــک کیلــو پســته ب
ــه  ــاده عرض ــدۀ آم ــته بندی ش بس
نهایــی  کننــده  مصــرف  بــه 
ــن  ــود. در ای 10.37 دالر خواهدب
ــق جــدول شــماره 1  ــت، طب حال
ســهم باغــدار 57 درصــد و ســهم 
فرآوری کننــده )شــامل مراحــل 
ــرآوری،  ــت وزن، ف ــت، اُف شکس
برشــته، بســته بندی و حمــل و 

ــت. ــد اس ــل( 28 درص نق
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بازرگانی

ژاپناسترالیااتحادیه اروپاکدکسآمریکا
0.01-0.010.0050.01آبامکتین

0.050.010.050.050.04ایمیداکلوپرید
0.10.060.070.10.1استامی پرید

0.10.21.0-1 ایزوپروپیالمین گلیفوسات
0.5111-پایرترینز

0.20.10.2-0.2پایریمتانیل
0.050.050.020.050.05پاراکوات دیکلوراید

0.10.050.050.050.05پرمترین
0.050.050.050.050.05تبوکونازول
0.02-0.020.02-تیاکلوپرید

0.02-0.01-0.02تیامتوکسام
0.1-0.02--دلتامترین

0.2-0.050.20.2دی کلروفنوکسی استیک اسید-۴٬۲
0.250.50.50.50.5سپیروتترامات

0.1-0.10.050.05سپیرودیکلوفن
0.050.050.050.010.2(s)سایپرمترین 
--0.10.150.01فنپروپاترین

0.05-0.02--فوسالون
1-0.110.02کرباریل

--0.01--کلرپریفوس
0.02-0.01--کلوتیانیدین

----معافگوگرد
()انجمن تولیدکنندگان پسته آمریکا : منبع

حداکثر میزان مجاز باقیمانده سموم در محصول پسته
()برحسب میلی گرم در کیلوگرم 

حداکثر میزان مجاز باقیمانده سموم در محصول پسته
سحر نخعی
دبیر کمیته بازرگانی

ماده مؤثره سم
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در سال تجاری قبل چه گذشت؟
کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

پســته  انجمــن  آمــار  طبــق 
ایــران، 125 هــزار تــن پســته از 
تــن  هــزار   140 پیش بینــی  کل 
محصــول پســته در دســترس در 
ســال تجــاری 1400 )مهــر 1400 
تــا پایــان شــهریور 1401(، مصــرف 
ــر اســاس برآوردهــای  شده اســت. ب
انجمــن، از مجمــوع 125 هــزار تــن 
مصــرف ســال تجــاری گذشــته، 20 
هــزار تــن پســته در داخــل ایــران به 
فــروش رسیده اســت. وزن صــادرات 
ــوده  ــن ب ــزار ت ــته 88 ه ــواع پس ان
و 17 هــزار تــن بــرای ضایعــات 
ــز  ــز و مغ ــت مغ ــه پوس ــوط ب مرب
ســبز صادراتــی در نظــر گرفتــه 
ــادرات  ــزان ص ــن می ــت. ای شده اس
ــل 57  ــه ســال تجــاری قب نســبت ب
ــت داشته اســت؛ یکــی از  درصــد اف
دالیــل ایــن کاهــش، عرضــۀ پســته 
ایرانــی در قیمت هــای دالری باالتــر 
بــه قیمت هــای جهانــی  نســبت 

بوده اســت.

ــی  مقایســۀ صــادرات پســته ایران
بــه بازارهــای اصلــی نســبت بــه 

ســال تجــاری قبــل
ــته  ــی پس ــزار تن ــادرات 105 ه ص
ــاب  ــا احتس ــت )ب ــک در پوس خش
17 هــزار تــن وزن پوســت مغــز 
ــال  ــی( در س ــبز صادرات ــز س و مغ
ــد  ــدود 75 درص ــاری 1400، ح تج
دوره  اول  موجــودی  تخمیــن  از 

می شــود. محســوب 
در ســالی کــه گذشــت، بــازار شــرق 
دور بــا ســهم 20 هــزار تنــی از 
ــال  ــه س ــبت ب ــته نس ــادرات پس ص
ــن(، 76  ــزار ت ــل )85 ه ــاری قب تج

ــت.  ــش داش ــد کاه درص

صــادرات 19 هــزار تنــی ســال 
کشــورهای  بــه   1400 تجــاری 
ــن  ــوان دومی ــع، به عن مشــترك المناف
مقصــد پســته صادراتــی ایــران، 
ــزار  ــادرات 25 ه ــا ص ــه ب در مقایس
ــل  ــاری قب ــال تج ــته در س ــن پس ت
مواجــه  درصــدی   24 افــت  بــا 

بوده اســت.
ــوان  ــه عن ــد ب ــاره هن ــبه ق ــازار ش ب
ــته  ــی پس ــد صادرات ــومین مقص س
ایرانــی، بــا ثبــت صــادرات 18 هــزار 
تــن پســته نســبت بــه ســال تجــاری 
ــی 50  ــن( کاهش ــزار ت ــل )36 ه قب

ــت. ــه کرده اس ــدی را تجرب درص
اتحادیــه اروپــا نیــز بــه عنــوان 
ــی  ــن مقصــد پســته صادرات چهارمی
ایــران، خریــدار 16 هــزار تــن پســته 
ــازار  ــوده کــه ســهم ایــن ب ــی ب ایران
نیــز نســبت بــه ســال تجــاری قبــل 
ــن( حــدود 41 درصــد  )27 هــزار ت

ــته اســت. ــش داش کاه
ــته  ــادرات پس ــی ص ــد کاهش رون
ایــران در اکثــر بازارهــا ناشــی 
آمریکایــی در  پســته  از عرضــۀ 
نســبت  رقابتی تــر  قیمت هــای 
ــت.  ــوده اس ــی ب ــته ایران ــه پس ب
ــازار شــرق دور،  ــال، در ب ــرای مث ب
حساســیت  چینــی  خریــداران 
ــد.  ــه قیمــت دارن شــدید نســبت ب
ایــن رونــد کاهشــی البتــه در بــازار 
کشــورهای مشــترك المنافع شــیب 
ــل  ــت؛ دلی ــته اس ــری داش مالیم ت
اصلــی آن بــه مســائل سیاســی 
بیــن روســیه و آمریــکا، مشــکالت 
افزایــش  و  تحریم هــا  از  ناشــی 
دشــواری های  و  هزینه هــا 
خریــد پســته آمریکایــی بــرای 
برمی گــردد. روس  مشــتری های 

ــته  ــز پس ــای مغ ــش تقاض افزای
ــی ایران

ــای  ــاری 1400، تقاض ــال تج در س
بازارهــای جهانــی بــرای مغــز پســته 
ــت؛  ــوده اس ــه ب ــل توج ــی قاب ایران
وزن  تــن  هــزار   88 مجمــوع  از 
ــزار  ــته، 21 ه ــواع پس ــادرات ان ص
تــن بــه صــادرات مغــز پســته، مغــز 
ــه  ــدان )ب ــته ناخن ــته و پس ــبز پس س
ــد  ــرای تولی ــه ب ــاده اولی ــوان م عن
مغــز( اختصــاص داشــته اســت؛ 
بدیــن ترتیــب، ســهم درصــدی 
ــی  مغــز پســته و مغــز ســبز صادرات
از کل صــادرات 24 درصــد اســت. 
در حالیکــه ایــن ســهم در ســال 
تجــاری 1399، تنهــا 11 درصــد 
از کل صــادرات بوده اســت. ایــن 
افزایــِش درصــدی مرهــون تقاضــای 
بــاالی بازارهــای جهانــی بــرای مغــز 
پســته ایرانــی اســت کــه در کمبــود 
آمریکایــی،  پســته  مغــز  شــدید 
خواهــان و خریــدار مغــز پســته 

بوده انــد. ایرانــی 

مانــده محصــول در انتظــار 
گشــایش بــازار

مانــده  محصــول پســته ایــران در 
پایــان شــهریورماه 1401، پــس از 
کســر بــرآورد مصــرف داخــل و 
میــزان صــادرات، 15 هــزار تــن 
گمــان  می شــود.  زده  تخمیــن 
ــد  ــر از ح ــودِی باالت ــی رود موج م
ــش  ــل کاه ــه دلی ــا ب ــار انباره انتظ
عرضــه توســط کشــاورزان در نتیجۀ 
ســرمازدگی بهــارۀ محصــول جدیــد 
و انتظــار افزایــش قیمــت ریالــی 

ــد. باش

محصــول جدیــد در آســتانه ســال 
تجــاری 1401

پیش بینــی قبــل از برداشــت انجمــن 
پســته ایــران از میــزان تولیــد پســته 
ــن  ــزار ت ــد، 115 ه ــال جدی در س
ــت.  ــت اس ــک در پوس ــته خش پس
تولیــدی  پســته  عمــده  امســال، 

نظر به افزایش 

روزافزون تولید 

پسته در آینده، 

نیاز به نوعی 

تنظیم قیمتی در 

بازارهای جهانی 

مشاهده می شود 

تا حجم قابل توجه 

پستۀ تولید شده 

به مصرف رسیده 

و برای آن تقاضا 

ایجاد شود.
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بازرگانی

ایــران از مناطــق جدیــد پســته کاری 
برداشــت شده اســت. بازبینــی 
ــس از  ــته پ ــد پس ــن تولی تخمی
ــاه  ــان م ــت در آب ــل برداش فص

انجــام می شــود.
 ،1400 تجــاری  ســال  در 
ــته  ــرای پس ــی ب ــای جهان تقاض
ایــران بــه دلیــل اختــالف قیمــت 
داخلــی  بــازار  بیــن  فاحــش 

تحــت  جهانــی  بازارهــای  و 
نــگاه  بــا  بوده اســت.  فشــار 
بــه رونــد ســال های اخیــر و 
ــل  ــاری قب ــال تج ــاً س خصوص
دالری  قیمــت  کــه  می بینیــم 
ــر  ــب باالت ــه مرات ــران ب پســته ای
ــا  ــنهادی رقب ــای پیش از قیمت ه
بــوده  جهانــی  بازارهــای  در 
ــی از  ــوع ناش ــن موض ــت؛ ای اس

محدودیــت عرضــه و انتظــار 
بــازار  در  قیمت هــا  افزایــش 
داخلــی بوده اســت. نظــر بــه 
افزایــش روزافــزون تولیــد پســته 
در آینــده، نیــاز بــه نوعــی تنظیــم 
قیمتــی در بازارهــای جهانــی 
مشــاهده می شــود تــا حجــم 
قابــل توجــه پســتۀ تولیــد شــده 
بــه مصــرف رســیده و بــرای 

ــار  ــود. انتظ آن تقاضــا ایجــاد ش
افزایــش قیمــت دالری پســته 
ایــران بــا توجــه بــه حجــم تولید 
ــد،  ــال جدی ــران در س ــته ای پس
ســایر  توســط  پســته  تولیــد 
ــی  ــنهادات قیمت ــورها و پیش کش
ــه  ــی، ب ــای جهان ــا در بازاره رقب
امــروز  واقعیت هــای  از  دور 

ــت. ــازار اس ب

1401شهریور –وضعیت صادرات پسته ایران 
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بــه  رســیدگی  »کمیســیون های 
از  یکــی  پروانه هــا«  صــدور 
ــی  ــای طالی ــب امض ــع صاح مراج
آب  شــرکت های  ســاختار  در 
می شــوند.  محســوب  منطقــه ای 
ــاده  ــق م ــه طب ــیون ها ک ــن کمیس ای
دوم  فصــل  اجــرای  آیین نامــه   4
ــه آب مصــوب  ــون توزیــع عادالن قان
ــئولیت  ــده اند، مس ــکیل ش 1363، تش
صــدور  بــرای  تصمیم گیــری 
پروانه هــای بهره بــرداری از منابــع 

دارنــد.  را  آب 
ایــن  مذکــور،  آیین نامــه  طبــق 
کمیســیون ها از ســه نفــر عضــو؛ 
ــک  ــناس آب، ی ــک کارش ــامل ی ش
یــک  و  کشــاورزی  کارشــناس 
ــه  ــند ک ــی می باش ــناس حقوق کارش
تصمیمــات آن بــا اکثریــت آراء 
ــیون ها  ــن کمیس ــود. ای ــاذ می ش اتخ
ــت  ــری درس ــتای تصمیم گی در راس
و کارشناســی و عادالنــه تشــکیل 
شــده اند تــا پروانه هــای برداشــت 
آب بــا کمتریــن خطــا صــادر شــوند.
مذکــور،  نامــه  آییــن  مــاده 5  در 
کارشناســان  انتخــاب  شــرایط 
ده  »حداقــل  تنهــا  کمیســیون ها 
ســال ســابقه در امــور مرتبــط« ذکــر 
ــه  ــت ک ــر اس ــل ذک ــت. قاب شده اس
اســاس حضــور یــک کارشــناس 
کشــاورزی در ترکیــب کمیســیون 
ــه  ــع عادالن ــون توزی ــاده 26 قان ــه م ب
صــدور  کــه  بر می گــردد  آب 
ــاورزی را  ــش کش ــرای بخ ــه ب پروان
ــوالت  ــی محص ــاز آب ــاس نی ــر اس ب
همیــن  بــه  می دانــد؛  کشــاورزی 
منظــور در ترکیــب کمیســیون صدور 
پروانــه، معرفــی یــک کارشــناس 
ســازمان  ســوی  از  کشــاورزی 
پیش بینــی  نیــز  جهاد کشــاورزی 
شده اســت. البتــه قابــل توجــه اســت 
کشــاورزی  کارشــناس  ایــن  کــه 
»نماینــده« ســازمان جهــاد محســوب 
ــناس در  ــوان کارش ــود و به عن نمی ش

ایــن کمیســیون حضــور دارد!
ــی،  ــناس حقوق ــورد کارش ــا در م ام

ــی  ــرای معرف ــازمانی ب ــا س ــاد و ی نه
ــن  ــی ای ــت. ط ــر نگردیده اس آن ذک
ســال ها انتخــاب کارشــناس حقوقــی 
ــدان  ــن کارمن ــناس آب از بی و کارش
شــرکت های آب منطقــه ای رویــه 
کشــور  کل  در  شــرکت ها  ایــن 

بوده اســت. 
ــه  ــر ک ــب نابراب ــن ترکی ــک ای بی ش
از شــرکت آب  شــامل دو عضــو 
ــناس  ــک کارش ــا ی ــه ای و تنه منطق
ــا روح  ــاد کشــاورزی اســت ب از جه
ــوده  ــاد ب ــتی در تض ــن باالدس قوانی
ــتقالل در  ــت و اس ــا عدال ــاًل ب و عم
ــان  ــیم گیری های کارشناس تصمـــــ
ــد. در  ــازگار نمی باش ــیون ها س کمیس
واقــع، حضور کارشــناس کشــاورزی 
ــت.  ــرده  اس ــر ک ــی و بی اث را فرمایش
پیش بینــی  کــه  افــزود  بایســتی 
ــاس  ــر اس ــری ب مکانیســم تصمیم گی
ــتقالل  ــرض اس ــه ف ــت ب رأی اکثری
تصمیم گیــری  در  کارشناســان 
ــور دو  ــا حض ــت. ام ــه شده اس تعبی
کارشــناس از یــک مجموعــه، عــالوه 

ــر اینکــه نقــض غــرض محســوب  ب
ــی  ــاد عموم ــار و اعتم ــود، اعتب می ش
ــات  ــیون ها و تصمیم ــن کمیس ــه ای ب

کرده اســت.  را خدشــه دار  آن 
از ایــن رو، اقدامــات اصالحــی در 
بــه  مربــوط  انتخابــی  رویه هــای 
ــه  ــیدگی ب ــیون  رس ــب »کمیس ترکی
صــدور پروانه هــا« یکــی از گام هــای 
جلــب  زمینــه  در  موثــر  و  مهــم 
ــی از  ــذف یک ــی و ح ــاد عموم اعتم
در  فســادزا  و  معیــوب  رویه هــای  
ــع  ــت مناب ــه مدیری ــوط ب ــور مرب ام

آب اســت. 
وجــود  کــه  مــی رود  آن  امیــد 
ــتقل  ــی مس ــناس حقوق ــک کارش ی
روزنــه ای باشــد کــه شــرکت های 
آب منطقــه ای بــه آســانی پــا بــر روی 
اصــول فقهــی و حقــوق مکتســبه 
قانونــی بهره بــرداران منابــع آبــی 
نگذاشــته و از ایــن طریــق رونــد 
غصــب تدریجــی و تعــرض بــه 
مالکیــت منابــع آبــی بهره بــرداران 

ــردد.  ــف گ متوق

 اقدامات اصالحی 

در رویه های انتخابی 

مربوط به ترکیب 

»کمیسیون  رسیدگی 

به صدور پروانه ها« 

یکی از گام های مهم 

و موثر در زمینه 

جلب اعتماد عمومی 

و حذف یکی از 

رویه های  معیوب و 

فسادزا در امور

 مربوط به مدیریت 

منابع آب است.

لزوم بازنگری در ترکیب نابرابر و ساختار ناعادالنه تعیین عضو حقوقی

 کمیسیون رسیدگی 
به صدور پروانه های بهره برداری

مریم حسنی سعدی
دبیر کمیته آب
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آب

پیرامــون  هم اندیشــی  جلســه 
تبصــره 8  »الــف«  بنــد  موضــوع 
کل   1401 ســال  بودجــه  قانــون 
کشــور بــا موضــوع »عــدم تغییــر در 
از  پــس  بهره بــرداری  پروانه هــای 
ــن«،  ــاری نوی ــای آبی ــرای طرح ه اج
ــا  ــهریورماه ب ــنبه 30 ش روز چهارش
حضــور تعــدادی از اعضــای انجمــن 
پســته ایــران به صــورت مجــازی 

ــد.  ــزار ش برگ
درحالی کــه بنــد »الــف« تبصــره 8 
قانــون بودجــه ســال جــاری بــه ماننــد 
ــار کمــک  ــل محــل اعتب ــال های قب س
بالعــوض 85 درصــدی ســهم دولــت 
ــن  ــاری نوی ــای آبی ــرای طرح ه در اج
را مشــخص کرده بــود، امــا آخــر بنــد 
ــد  ــه ش ــدی اضاف ــد جدی ــور قی مذک
ــه  ــرد ک ــف ک ــرو را موظ و وزارت نی
ــچ  ــدون هی پــس از اجــرای طــرح، »ب
بهره بــرداری«  پروانــه  در  تغییــری 
ــگر)کنتور(  ــب شمارش ــه نص ــدام ب اق

ــد.  هوشــمند نمای
از  یکــی  روز هــا  ایــن  مقابــل،  در 
تعدیــل  کشــاورزان  دغدغه هــای 
پروانه هــای بهره بــرداری و تعــرض 
بــه  منطقــه ای  آب  شــرکت های 
مجوز هــای صــادره اســت و ذکــر 

ــرداری در  ــه بهره ب ــر پروان ــدم تغیی ع
ایــن بنــد از قانــون بودجــه، روزنــه ای 
راســتای  در  کشــاورزان  بــرای  را 
احقــاق حقــوق خــود به وجــود آورد. 
ــته  ــن پس ــه آب انجم ــن رو کمیت از ای
ایــران در راســتای روشــن شــدن 
ــن  ابعــاد آن و امــکان بهره منــدی از ای
ــه  ــزاری جلس ــا برگ ــی را ب ــد قانون بن
ــرارداد.  ــی ق ــورد بررس ــی م هم اندیش
در ابتــدای جلســه مریــم حســنی 
ســعدی دبیــر کمیتــه آب، موضوعاتــی 
ــرح  ــد مط ــن بن ــا ای ــه ب ــه در رابط ک
ــد عــدم  ــان نمــود. وی قی اســت را بی
ــد  ــردارای در بن ــه بهره ب ــر پروان تغیی
شــورای  ایــراد  نتیجــۀ  را  مذکــور 
ــان داشــت:  ــرد و بی ــان اعــالم ک نگهب
ــاری در  ــال ج ــه س ــه بودج »در الیح
ــره 8 وزارت  ــف« تبص ــد »ال ــر بن آخ
نیــرو موظــف بــه نصــب کنتــور 
ــراد  ــا ای ــا ب ــود. ام ــده ب ــمند ش هوش
شــورای نگهبــان روبــه رو گشــت. 
شــورای نگهبــان ایــن ایــراد را مطــرح 
کــرد کــه ایــن موظــف بــودن وزارت 
ــم اســت  ــور مبه ــرو در نصــب کنت نی
ــالح  ــا اص ــور ب ــب کنت ــا نص ــه آی ک
ــن رو  ــر؟ از ای ــا خی ــت ی ــه اس پروان
ــر  ــالف نظ ــس برخ ــدگان مجل نماین

دولــت و کمیســیون آب و کشــاورزی 
ــر  ــن نظ ــتای تأمی ــس و در راس مجل
ــچ  ــدون هی ــد »ب ــان قی ــورای نگهب ش
بهره بــرداری«  پروانــه  در  تغییــری 
را بــه ایــن بنــد اضافــه کردنــد.« 
حســنی ســعدی در ادامــه افــزود: 
»در صحــن علنــی مجلــس بیــان شــد 
ــک حــق  ــا ی ــا صــدور پروانه ه ــه ب ک
ــاد  ــرداران ایج ــرای بهره ب ــبه ب مکتس
ــق  ــا ح ــع، مجوزه ــت. در واق شده اس
بهره بــرداری بــا تــوان مشــخص را 
ــن  ــت، بنابرای ــاورزان داده اس ــه کش ب
ــن  ــون ای ــک قان ــا ی ــا ب ــوان تنه نمی ت

ــرد.« ــع ک ــق را تضیی ح
دبیــر کمیتــه آب انجمــن تصریــح 
کــرد: »بایــد در نظــر داشــت کــه ایــن 
ــیون آب  ــر کمیس ــالف نظ ــد برخ قی
و کشــاورزی مجلــس و برخــالف 
ــا رأی نماینــدگان  نظــر دولــت تنهــا ب
در صحــن علنــی آورده شده اســت. 
ــه  ــت ک ــار نیس ــن، دور از انتظ بنابرای
در بودجــه ســال آتــی حــذف گــردد.«
ــه  ــه نام ــه ب ــه آب در ادام ــر کمیت دبی

حفاظــت،  معــاون  نجفــی  بهنــام 
اجتماعــی  امــور  و  بهره بــرداری 
ــده رود  ــه زاین ــز رودخان ــه آبری حوض
ــی فــالت  و حوضه هــای جنــوب غرب
مرکــزی، اشــاره کــرد و گفــت: »آقــای 
بهنــام نجفــی در تیرمــاه دربــاره نحــوه 
اقــدام در رابطــه بــا ایــن بنــد از قانــون 
بودجــه بــه شــرکت های آب منطقــه ای 
اصفهــان، فــارس، کرمــان، یــزد و 
ــرد  ــالم ک ــاری اع ــال و بختی چهارمح
کــه بنــد مذکــور در تبصــره 8 قانــون، 
صرفــاً بــه عــدم تغییــر در پروانه هــای 
اجــرای  از  پــس  بهره بــرداری 
طرح هــای آبیــاری نویــن اشــاره دارد. 
ــه  ــالم اینک ــا اع ــی ب ــزود، نجف او اف
ــر  ــاری ب ــن آبی اجــرای طرح هــای نوی
اســاس حجــم مجــاز بهره بــرداری 
منــدرج در پروانــه بهره بــرداری معتبــر 
ــل  ــالح و تعدی ــرد، اص ــام می گی انج
آب  چاه هــای  بهره بــرداری  پروانــه 
کشــاورزی قبــل از اجــرای طرح هــای 
ــل  ــرح تعدی ــی در ط ــده خلل ــاد ش ی
ایجــاد نمی کنــد. در نامــه مذکــور، 
ــه  ــر چ ــدند ه ــف ش ــرکت ها موظ ش
ســریعتر نســبت بــه اصــالح و تعدیــل 
باقیمانــده  بهره بــرداری  پروانه هــای 
سیســتم  اجــرای  از  قبــل  چاه هــا، 

ــد.« ــدام نماین ــن اق ــاری نوی آبی
حســنی ســعدی بــا بیــان اینکــه نتیجــه 
کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
ــرداران  ــد ایــن قیــد شــامل بهره ب عوای
ــد  نخواهــد شــد اظهــار داشــت: »رون
کــه شــورای  داد  نشــان  تصویــب 
نظــر  برخــالف  نظــرش  نگهبــان 
دولــت و کمیســیون آب و کشــاورزی 
ــای  ــه پروانه ه ــرض ب ــس در تع مجل
ــت.« وی  ــاورزان اس ــرداری کش بهره ب
عنــوان کــرد: »از آنجــا کــه برنامه  هــای 
ــی و در  ــرا قانون ــورت ف ــل به ص تعدی
حیطــه تصمیم گیری هــای مســئوالن 
دولتــی در حــال انجــام اســت، از 
کــه  کــرد  درخواســت  حاضریــن 
ــر  ــدی بهت ــورد بهره من ــان در م نظرش
از ایــن روزنــه به وجــود آمــده در 
راســتای جلوگیــری از تعــرض وزارت 
بهره بــرداری  پروانه هــای  در  نیــرو 
ــان  ــاورزان بی ــبه کش ــوق مکتس و حق

ــد.«  دارن

در جلسه هم اندیشی کمیته آب انجمن بررسی شد:

وضعیت پروانه های بهره برداری
پس از اجرای طرح آبیاری نوین

مریم حسنی سعدی

دبیر کمیته آب
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 بهره برداران 

در استفاده از 

سیستم های

 نوین آبیاری

 بسیار جلوتر

 از دولت هستند و 

آنچه را که

 تشخیص دهند 

برایشان

 اقتصادی است 

را انجام

 می دهند.

ــأت  ــو هی ــروز آگاه عض ــه، به در ادام
ــران پیشــنهاد  ــای انجمــن پســته ای امن
ــون آب و  ــای کمیس ــا اعض ــی ب رایزن
کشــاورزی مجلــس شــورای اســالمی 
را مطــرح نمــود. آگاه تأکیــد کــرد: 
ــان  ــتان کرم ــه اس ــه اینک ــا توجــه ب »ب
بزرگ تریــن اســتان کشــاورزی کشــور 
اســت، نماینــدگان کرمــان در مجلــس 
به خصــوص  اســالمی،  شــورای 
نماینــده جیرفــت که در کمیســیون آب 
ــت  ــور دارد، ظرفی ــاورزی حض و کش
ــرای پیگیــری ایــن موضــوع  خوبــی ب
ــای  ــت امن ــو هیئ ــن عض ــتند.« ای هس
ــدگان را  ــد نماین ــت: »بای ــن گف انجم
نســبت بــه ایــن اقدامــات مطلــع کــرد 
و نتایــج این گونــه تصمیم گیری هــا 
را بــرای آنهــا شــفاف نمــود. همچنیــن 
ــد  ــز بای کشــاورزان ســایر اســتان ها نی
از ایــن موضــوع مطلــع شــوند و آنهــا 
نیــز بــا نماینــدگان خــود در کمیســیون 
رایزنــی کننــد.« وی همچنیــن بــه 
اســتفاده از مســیر های مختلــف بــرای 
پیگیــری اشــاره کــرد و بیــان داشــت: 
»در گذشــته بــا پیگیــری انجمن پســته 
ایــران، شــورای نگهبــان قیــد »الضــرر 
تعییــن  قانــون  در  را  ال ضــرار«  و 
پروانــه  فاقــد  چاه هــای  تکلیــف 
ــرای  ــی را ب ــه موانع ــرد ک ــه ک اضاف
ــاز  ــای غیر مج ــدن چاه ه ــوز دار ش مج
به وجــود آورد و مســلماً در رابطــه بــا 
ــای  ــل پروانه ه ــر و تعدی ــب تغیی عواق
ــد  ــز بای ــکل نی ــن ش ــاورزی بدی کش

ــرد.« ــع ک ــا را مطل آنه
رحیمیــان  محمدحســن  ادامــه  در 
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــناس جه کارش
یــزد بــه بی اثــر بــودن ایــن بنــد 
پروانه هــای  روی  بــر  بودجــه  از 
ــرد  ــاره ک ــاورزان اش ــرداری کش بهره ب
و  »بــا مشــورت ها  اظهارداشــت:  و 
بــا  گرفتــه  صــورت  رایزنی هــای 
شــرکت های  مختلــف  کارشناســان 
ــد  ــد بن ــن قی ــزد، ای ــه ای ی آب منطق
مذکــور از الیحــه بودجــه، تأثیــری 
بــر روی تعدیــل پروانه هــای بهــره 
بــرداری چاه هــای کشــاورزان نــدارد.« 
ــه ماســبق  ــون عطــف ب او افــزود: »قان
نمی شــود و ایــن بنــد مربــوط بــه 
ســال جــاری اســت و از آنجــا کــه در 

اســتان یــزد طــی دو ســال اخیــر تمــام 
پروانه هــای چاه هــای کشــاورزی چــه 
ــن  ــاری نوی ــتم آبی ــه سیس ــی ک آنهای
اجــرا کرده انــد و چــه کشــاورزانی کــه 
ــالح و  ــته اند اص ــنتی داش ــاری س آبی
ــد  ــن نمی توان ــل شــده اند، بنابرای تعدی
رحیمیــان  داشته باشــد.«  کارایــی 
ــات  ــی از اقدام ــه یک ــاره ب ــن اش ضم
بنــد  تأثیر پذیــری  بــا  رابطــه  در 
ــر  ــه ب ــون بودج ــف« تبصــره 8 قان »ال
روی پروانه هــا پیشــنهاد داد: »یکــی 
ــود  ــام ش ــد انج ــه بای ــی ک از کارهای
اســت  نمایندگانــی  بــا  مصاحبــه 
ــان  ــورای نگهب ــا ش ــه ب ــه در جلس ک
بنــد حضــور  ایــن  بــا  رابطــه  در 
ــرات  ــا و نظ ــا رویکرد ه ــته اند ت داش
ــد  ــزود: »بای ــود.« وی اف ــخص ش مش
بــا نماینــدگان مجلــس و اعضــای 
ــم  ــی کنی ــز رایزن ــان نی ــورای نگهب ش
ــروط و  ــب درج ش ــا را از عواق و آنه
ــری  ــچ تاثی ــاًل هی ــه عم ــی ک قید های
ــب  ــا در تصوی ــرد ت ــع ک ــد مطل ندارن
موضوعــات  ایــن  آتــی  قوانیــن 
ــرطی  ــا ش ــرد ت ــرار گی ــان ق مدنظرش
کــه گذاشــته می شــود عملــی باشــد.«
ایــن کارشــناس جهادکشــاورزی یــزد 
ــدم تناســب  ــه معضــل ع ــا اشــاره ب ب
دبــی بــا ســطح زیــر کشــت بیــان کرد: 
»فــارغ از قوانیــن و دســتورالعمل ها در 
رابطــه بــا تعدیــل پروانــه، بایــد توجــه 
ــه  ــبوق ب ــم مس ــه علی رغ ــت ک داش
ســابقه بــودن کشــت، بســیاری از 
بســیار  آبدهی شــان  تــوان  چاه هــا 
زیــر کشت شــان  ســطح  از  کمتــر 
ــر  ــری عــدم تغیی اســت و عمــاًل پیگی
پروانــه تأثیــری روی ایــن چاه هــا 

ــدارد.«  ن
ســپس، امیــر اعتصــام ادیــب از اعضای 
انجمــن پســته در اســتان خراســان 
ظرفیــت  از  اســتفاده  بــه  رضــوی 
تبــادل و رایزنــی بــا اعضــای شــورای 
نگهبــان به خصــوص در رابطــه بــا 
چاه هــای غیر مجــاز تأکیــد کــرد و 
ــای کشــور  ــزود: »بســیاری از آب ه اف
از طریــق چاه هــای غیر مجــاز کــه 
گفتــه می شــود تعــداد آنهــا در کشــور 
ــه  ــه اســت، ب ــزار حلق حــدود 350 ه
درحالی کــه  می شــود.  بــرده  یغمــا 

این هــا هیــچ محدودیتــی در برداشــت 
آب ندارنــد. ادیــب تصریــح کــرد: 
»در حالــی کــه وزارت نیــرو بایــد 
ــن برداشــت های غیرمجــاز  ــوی ای جل
ــه  ــارها را ب ــام فش ــا تم ــرد، ام را بگی
چاه هــای مجــاز وارد کــرده اســت 
ــل  ــاز را تعدی ــای مج ــه چاه ه و پروان

می کنــد!« 
ــت  ــتفاده از فرص ــتای اس وی در راس
به وجــود آمــده پیشــنهادداد: »بایــد 
ــه  ــی ک ــد مثبت ــن بن ســعی شــود از ای
ــرداری  ــده بهره ب ــون بودجــه آم در قان
کنیــم و اجــازه داده نشــود که در ســال 
ــالش  ــه ت ــردد، بلک ــذف گ ــده ح آین
بهره منــدی  جهــت  در  کــه  کنیــم 
کشــاورزان، ایــن بنــد اصــالح شــود.«
رئیــس  انجم شــعاع  علــی  محمــد 
کمیتــه باغبانــی انجمــن ضمــن اشــاره 
ــه  ــاورزان ب ــب کش ــب ترغی ــه عواق ب
شــکل فعلــی در اســتفاده از طرح هــای 
»این گونــه  گفــت:  نویــن  آبیــاری 

ترغیب ســازی مــا را بــا معضــالت 
بســیاری روبــه رو خواهــد کــرد و 
منجــر می شــود بســیاری از کشــاورزان 
ــمول  ــان مش ــه پروانه هایش ــرای اینک ب
تغییــر نگــردد به دنبــال اســتفاده از 
تحت فشــار  آبیــاری  سیســتم های 
ــان  ــواهد نش ــزود: »ش ــد.« وی اف برون
ــتان ها  ــه در بســیاری از اس ــد ک می ده
ــورت  ــاری به ص ــتم های آبی ــن سیس ای
ــتند و  ــی هس ــدون کارای ــه و ب ُفرمالیت
ــرای برخــورداری از سوبســید  ــا ب تنه
دولتــی انجــام شــده اند.« انجــم شــعاع 
ــه  ــفانه این گون ــرد: »متأس ــح ک تصری
شــروط در بســیاری مــوارد منجــر بــه 
اســتفاده بهینــه از منابــع نشــده و منجر 
ــع  ــیاری از مناب ــن بس ــدر رفت ــه ه ب

ــده اند.«  ــور ش ــمند کش ارزش
عضــو  مرتــاض  مــراد  ادامــه،  در 
هیئــت امنــای انجمــن پســته صحبــت 
ــوع  ــن موض ــا ای ــه ب ــردن در رابط ک
ــرد:  ــوان ک ــت و عن ــده دانس را پیچی
ــه  ــانی ک ــن کس ــه بی ــاظ اینک »از لح
آبیــاری تحــت فشــار انجــام داده انــد با 
دیگــران تفــاوت قائــل شــده اند، نکتــه 
مثبتــی اســت تــا ایــن موضــوع باعــث 
شــود کــه دیگــران نیــز ترغیــب شــوند 
ــد.  ــاری تحت فشــار اجــرا کنن ــه آبی ک
ــب  ــه در اغل ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ام
ــتفاده از  ــی اس ــش و آگاه ــوارد دان م
نگرفتــه  صــورت  سیســتم ها  ایــن 
اســت بــا معضــالت بســیاری روبــه رو 

ــد.«  ــم ش خواهی
ــو  ــر عض ــه زاده دیگ ــالل نعمت ال ج
انجمــن پســته ایــران از اســتان فــارس 
در رابطــه بــا برنامه هــای ترغیــب 
اســتفاده از آبیــاری تحت فشــار اظهــار 
ــرداران در  ــن، بهره ب ــت: »به نظر م داش
اســتفاده از سیســتم های نویــن آبیــاری 
ــتند و  ــت هس ــر از دول ــیار جلوت بس
آنچــه را کــه تشــخیص دهند برایشــان 
ــد.  ــام می دهن ــت را انج ــادی اس اقتص
ــه در  ــرد ک ــالش ک ــد ت ــن، بای بنابرای
تعدیــل پروانه هــا حتمــاً موضــوع 
ــت و  ــر کش ــطح زی ــن س ــب بی تناس
نیــاز آبــی مــورد توجــه تصمیم گیــران 

ــرد.«  ــرار گی ق
در پایــان، حضــار در خصــوص برنامه 
تعدیــل پروانه هــای کشــاورزی بحــث 

ــادل نظــر کردند. و تب
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آب

ــن نیوســام،  ــا، َگوی ــدار کالیفرنی فرمان
از اســتراتژی جدیــد آب ایــن ایالــت 
ــش  ــا کاه ــزی ب ــر برنامه ری ــی ب مبن
ــر  ــده و تغیی 10 درصــدی آب در آین
تمرکــز از رویکردهــای حفاظتــی بــه 
بهره بــرداری بیشــتر از آب هایــی کــه 
ــه دریــا  در صــورت عــدم اســتفاده ب

می ریزنــد، پرده بــرداری کــرد. 
ــی  ــرات آب و هوای ــه تغیی همچنان ک
بــه خشکســالی شــدیدتر منجر شــده، 
ــرای وقــوع ســیل های  ــه ب ــی زمین ول
بارندگــی  صــورت  در  شــدیدتر 
ــه  ــور ک ــت، همان ط ــم شده اس فراه
اخیــراً در دره مــرگ کالیفرنیــا، یکــی 
ــق  ــک ترین مناط ــن و خش از گرم تری

ــد. ــده تجربه ش ــاالت متح ای
ــتراتژی  ــن اس ــی ای ــام در معرف نیوس
ــه آب  ــل کارخان ــه در مح ــد ک جدی

ــه  ــاخت ب ــال س ــن در ح ــیرین ک ش
منظــور تبدیــل آب شــور بــه آب 
ــع در 72  ــهری واق ــامیدنی در ش آش
کیلومتــری سانفرانسیســکو گفــت: 
»روزهــای گــرم به شــدت گرم تــر 
خشــک ها  روزهــای  می شــوند، 
ــوند و  ــک تر می ش ــدت خش ــه ش ب
ــوند«. ــاتر می ش ــا سیل آس بارندگی ه

ــته  ــال گذش ــه س ــت در س ــن ایال ای
بودجــه  دالر  میلیــارد   8 از  بیــش 
زیرســاخت های  بازســازی  بــرای 
ــه  ــه گفت ــه ب ــی اختصــاص داده ک آب
 8.4 بــرای  کافــی  آب  نیوســام، 
میلیــون خانــوار در ایالــت 40 میلیون 

نفــری تولیــد می کنــد.
بــرای  ایجــاد مخزنــی  او  برنامــه 
و  آب  مترمکعــب  میلیــارد   5
از  مجــدد  اســتفاده  یــا  بازیافــت 

در  آب  مترمکعــب  میلیــارد  یــک 
ــر  ــالوه ب ــال 2030، ع ــا س ــال ت س
پروژه هــای جــذب آب ســیالب ها 
ــی بیشــتر اســت. به نظــر  و نمک زدای
ــزار  ــدار ه ــی مق ــد به طورکل می رس
و 200 متــر مکعــب آب بــرای تأمیــن 
ــهری  ــوار ش ــاز دو خان ــورد نی آب م

ــد. ــی باش ــال کاف در س
ــل  ــکا از اوای ــا و غــرب آمری کالیفرنی
خشکســالی  یــک  گذشــته  قــرن 
کــه  کرده انــد  تجربــه  را  بــزرگ 
برخــی از دانشــمندان آن را به عنــوان 
در  ســاله   22 دوره  خشــک ترین 
1200 ســال اخیــر ارزیابــی کرده انــد. 
ــود  ــرایط موج ــیاری از ش ــه بس البت
ــت  ــی تح ــرات آب و هوای ــه تغیی ب
ــبت داده  ــان نس ــرد انس ــر عملک تأثی

می شــود.
مقامــات ایالتــی تخمیــن می زننــد 
هــوای گرم تــر و خشــک تر  کــه 
ــود  ــع آب موج ــال 2040 مناب ــا س ت
را 10 درصــد کاهــش دهــد. مقامــات 
اداره احیــای ایــاالت متحــده بــه 
کنگــره گفته انــد کــه عــالوه بــر 
ایــن، انتظــار مــی رود کــه میــزان 
ــرادو در  ــه کل ــی از رودخان آب ایالت
ــام  ــد. نیوس ــش یاب ــده کاه ــال آین س
ــدگان  ــیاری از مصرف کنن ــت بس گف
بــا افزایــش آگاهــی عمومــی در 
را  حفاظــت  اخیــر،  ســال های 

افزایــش داده انــد.

بودجه 8 میلیارد دالری بازسازی زیرساخت های آبی 

کالیفرنیا از استراتژی آب 
پرده برداری می کند
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