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تنها مشکل ممکن؛ وسوسه دلواپسان
منفعت مشترک همه ما؛ حفظ بازار 1.5 میلیارد دالری پسته

جلسه هیئت امنای انجمن پسته ایران برگزار شد

راهکارهای کاهش تلفات پسته َتر هنگام ضبط
پوسیدگی ریشه و طوقه )گموز( پسته و راهکارهای مهار بیماری

آفت نظارت بر کیفیت نهاده ها
تقویم باغبانی پسته در فصل پاییز

بازار پسته در سال تجاری پیش رو
وضعیت تولید و فروش پسته ایران و آمریکا

ادامه رکوردزنی فروش پسته آمریکا

نیاز آبی گیاهان در کشور
وضعیت منابع آبی استان خراسان رضوی



یکی از سیاست های انجمن پسته ایران

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

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

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

رویکرد انجمن در ابتدا تولید محتوا در مورد فعالیت های پایه ای و کاربردی به شکلی بسیار ساده می باشد.

@Pistachio_Iran_IPA



طبــق بررســی آمــار صــادرات پســته ایــران در هجــده مــاه گذشــته، 
صــادرات ایــن محصــول به طــور ماهانــه نســبت بــه چهــار، پنــج 
ــادرات  ــرده ؛ ص ــه ک ــی را تجرب ــل توجه ــش قاب ــل افزای ــال قب س
پســته آمریــکا  نیــز در ســال تجــاری امســال نســبت بــه ســال قبــل 
افزایــش داشته اســت. همچنیــن در ایــن مــدت، پســته صادرشــده 
ــه  ــه ب ــت ک ــور نیس ــت و این ط ــرف رسیده اس ــه مص ــا ب در دنی
گفتــه برخــی از افــراد در گمــرک و یــا در انبارهــا مانــده باشــد! بــه 
ــه لحــاظ منطــق اقتصــادی به هیچ وجــه  ــن حــرف ب ــن، ای نظــر م
درســت و حتــی قابــل اجــرا نیســت. نمی شــود گفــت در هجــده 
مــاه گذشــته، خریــداران در دنیــا مرتبــاً پســته را خریده انــد، انبــار 
ــًا  ــدارد و قطع ــت ن ــزی صح ــن چی ــد، چنی ــد و نفروخته ان کرده ان
پســته، مصــرف شده اســت. بنابرایــن، صــادرات و مصــرف پســته 

ــته اند.  ــی داش ــد افزایش ــر رون ــم اخی ــال و نی ــی یک س ط
ــه اول اینکــه،  ــد؟ نکت ــا در ســال پیــش رو چــه پیــش خواهدآم ام
ــران و آمریــکا در ســال تجــاری پیــش رو نســبت  مقــدار پســته ای
بــه ســال قبــل کمتــر اســت. بنابرایــن، فکــر می کنــم مقــدار پســته 
قابــل عرضــه در بــازار جهانــی در مجمــوع حــدود 60 تــا 70 هــزار 
تــن کمتــر از ســال قبــل باشــد. ظاهــراً، تقاضــا بــرای ایــن مقــدار 
نیــز وجــوددارد. بنابرایــن، پســته ایــران بــه لحــاظ عرضــه و تقاضــا 

در بــازار جهانــی مشــکلی نخواهدداشــت.
نکتــه دوم اینکــه، طبــق اخبــار واصلــه، در حــال حاضــر، قیمــت  
پســته در بــازار جهانــی در مقایســه بــا پارســال خیلــی خوب اســت 
ــرود، همان طــور  ــر هــم ب ــد باالت و حتــی قیمــت مقــداری می توان

ــد. ــر برده ان ــان را باالت ــداری قیمت ش ــز مق ــا نی ــه آمریکایی ه ک
ــش  ــاری پی ــال تج ــران در س ــته ای ــد، پس ــه ش ــه گفت ــق آنچ طب
ــده ای  ــکل عم ــد- مش ــش نیای ــه ای پی ــاق غیرمترقب ــر اتف رو- اگ
نخواهدداشــت؛ چــون پســته کــم اســت، تقاضــا برایش وجــوددارد، 
قیمــت جهانــی آن خــوب و بــه احتمــال زیــاد نــرخ دالر در حــال 
ــته  ــن اســت عرضــه پس ــه ممک ــا مشــکلی ک ــود اســت. تنه صع
جدیــد ایــران بــا آن مواجــه شــود، پیــدا شــدن عــده ای بــا عنــوان 
ــاق  ــرای پســته اتف ــه ســال 97 ب ــل آنچــه ک ــس« اســت! مث »دلواپ

ــاد.  افت
ــای  ــه تقاض ــت ک ــی اس ــته کاالی ــیم، پس ــه داشته باش ــد توج بای
ــه  ــده در حــدی ارجحیــت دارد کــه اگــر ب ــرای مصرف کنن آن ب
مرکــز خریــد رفــت و پســته وجودنداشــت، دو یــا ده روز صبــر 
ــه  ــرد، بلک ــد آن را بخ ــا بتوان ــود ت ــود ش ــته موج ــد پس نمی کن
ــه کاالی  ــا اینک ــود، ی ــرف می ش ــد منص ــده از خری مصرف کنن
دیگــری بــه جــای آن می خــرد. بنابرایــن، بایــد در عرضــه پســته 
ــم و روان پســته را در  ــه به طــور دائ ــم ک ــش بگیری راهــی در پی
بــازار جهانــی داشته باشــیم؛ چــون هــر زمانــی که پســته ایــران در 
ــم؛  ــی از دســت می دهی ــان را به کل ــازار موجــود نباشــد، آن زم ب
مثــًا اگــر در مــاه مهــر صــادر نکردیــم و نفروختیــم، در آبان مــاه 
امــکان جبــران ایــن کاســتی وجودنــدارد. عــدم فــروش پســته در 
ــی آن را از  ــد و وقت ــی می مان ــاه مهــر ســر جــای خــودش باق م
دســت بدهیــم، جایگزینــی بــرای آن وجودنخواهدداشــت. ایــن 

ــا  ــه م ــد، به طوری ک ــاهده ش ــه مش ــه عین ــال 97 ب ــه در س تجرب
کمتریــن مقــدار تولیــد ســاالنه پســته را در ایــن ســال داشــتیم و 
کمتریــن مقــدار صــادرات و بیشــترین محصــول انتقالــی نیــز در 

ایــن ســال رقــم خــورد. 
ایــن مشــکل بــه ایــن دلیــل پیــش آمــد کــه عــده ای دلواپــس پیدا 
ــع  ــۀ به موق ــد و از عرض ــه کردن ــده را وسوس ــدند و تولیدکنن ش
ــر  ــت ه ــته، قیم ــورس پس ــًا ب ــد؛ مث ــری ش ــول جلوگی محص
کیلوگــرم پســته کــه در بــازار 90 هــزار تومــان بــود را در بــازار 
آتــِی یــک ماهــه 100 هــزار تومــان قیمــت زد و ایــن باعــث شــد 
کــه باغــداران پســته خودشــان را عرضــه نکننــد. یــک مــاه بعــد، 
قیمــت پســته در بــازار 100 هــزار تومــان نشــد و عــاوه بــر این، 
پســته ایــران از بــازار جهانــی عقــب مانــد و کمتریــن صــادرات 

در ســال 97 رخ داد.
طبــق تجربــه، بایــد انجمــن و افــرادی کــه حرفشــان نفــوذ دارد 
مواظــب باشــند تــا وسوســه دلواپســان باعــث نشــود پســته ایران 
بــازار خــودش را از دســت بدهــد. ایــن بــازار یکــی از مهم تریــن 
و حســاس ترین نقــاط اشــتراک تولیــد و فــروش اســت کــه اگــر 

آن را از دســت بدهیــم، همــه متضــرر می شــوند.
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تنها مشکل ممکن؛ 

وسوسه دلواپسان

سیدمحمود ابطحی
رئیس هیئت امنای انجمن پسته ایران
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ــا  ــد م ــته می گوین ــداران پس ــی از باغ برخ
بــرای پســته خیلــی زحمــت می کشــیم 
متحمــل  را  سرســام آوری  هزینه هــای  و 
کــه  آن چنــان  تجــار  امــا  می شــویم، 
ــی  ــت خوب ــه قیم ــته را ب ــاید پس ــد و ش بای
نمی خرنــد و دائــم پســته ایرانــی را بــا 
مقایســه  قیمــت  بــه لحــاظ  آمریکایــی 
می کننــد. تجــار امــا خــودداری باغــداران 
ــاز  ــان اوج نی ــروش محصــول را در زم از ف
ــارت زا  ــادرات را خس ــد ص ــای مقص بازاره
ــک های  ــًا ریس ــن مرتب ــد و همچنی می دانن
ــی و  ــع پول ــل، موان ــل و نق ــارت، حم تج
را  دولــت  ســنگ اندازی های  و  بانکــی 
ــک  ــگاه از ی ــا ن ــا ب ــوند. ام ــادآور می ش ی
ــر، هــردوی باغــدار و  ــد بزرگ ت ــه دی زاوی
تاجــر در تالشــند تــا محصولــی را تولیــد و 
آمــاده کننــد و در ســطح جهانــی بفروشــند 
تــا بتواننــد از عایــدی آن حوائج خودشــان 
ــی یــک هــدف  ــن یعن ــد؛ و ای ــع کنن را رف
مشــترک در ســطح جهانــی وجــوددارد. بــا 
ایــن رویکــرد بــه ســراغ محســن جالل پــور 
کــه ســابقه دیرینــه ای در شــناخت طرفیــن 
عرضــه و تقاضــای پســته و مختصــات آن در 

ــم.  ــور دارد رفتی ــل کش داخ

ــما  ــوالً ش ــراد معم ــور! اف ــای جالل پ آق
امــا  می شناســند،  تاجــر  به عنــوان  را 
ــدار  ــه باغ ــد ک ــی گفته ای ــما در جای ش
ــکار و  ــابقه این ــورد س ــتید. در م ــم هس ه
جزییــات آن بیشــتر توضیــح می دهیــد؟

ــا دوران  مــن از دهــه 50 شمســی هم زمــان ب
تحصیــل در روزهــای تعطیــل همــراه مرحــوم 
ــان  ــم. ایش ــته می رفت ــات پس ــه باغ ــدرم ب پ
از اواخــر دهــه 40 کار باغــداری پســته را 
در ســطح نــه چنــدان بــزرگ، امــا در ســطح 

ــد. ــی شــروع کردن ــل قبول قاب
ایــن جریــان نیــز موضــوع جالبــی دارد 
کــه شــاید خواندنــش بــرای بعضــی از 
خواننــدگان ماهنامــه انجمــن پســته خالــی از 

ــد. ــف نباش لط
بفرمایید، تعریف کنید.

ــارت  ــما تج ــردم ش ــوال ک ــدرم س ــن از پ م
ــداری  ــراغ باغ ــه س ــد ک ــه ش ــد، چ می کردی
ــن در کار تجــارت  ــان گفتند:»م ــد؟! ایش رفتی
و  روســتاییان  از  را  کاالهایــی  عمدتــاً 
به صــورت  و  می گرفتــم  کشــاورزان 
حق العمــل کاری کار می کــردم. تــا اینکــه 
بــه  شــد  باعــث  حق العمــل کاری  روش 
ســمت فــروش بعضــی از کاالهــای خارجــی 
تمایــل پیــدا کنــم. در آن زمــان بعضــی از 
تجــار کــه کاالهــای تولیــدی روســتاییان 
ــه  ــرک را ب ــا ُک ــان و ی ــغ درخت ــم از: صم اع
ــوالت  ــی از محص ــتادند، برخ ــد می فرس هن
ــا توجــه  ــه تبــع ب ــد. ب دیگــر را وارد می کردن
بــه اینکــه مــن کاالی روســتاییان را بــه آنهــا 
ــه  ــا هــم ب ــودم، آنه ــدار ب ــم و امانت می فروخت
مــن اعتمــاد داشــتند. بنابرایــن، مــن امانتــدار 
ــدم. ــز ش ــا نی ــی آنه ــای واردات ــروش کااله ف

از  یکــی  روزی  می گفتنــد  ایشــان  خــود 
تجــار واردکننــده در مــراودات کاری بــه مــن 
گفــت کــه نمایندگــی موتورپمپ »بلکســتون« 
را گرفته اســت و چــون خیلــی بــه مــن 
ــع آن را  ــن توزی ــد م ــاد دارد می خواه اعتم
در منطقــه کرمــان عهــده دار شــوم. پــدرم بــه 
ــد کــه مــن هیــچ تخصــص  ایشــان گفته بودن
ــته کاری  ــدارم و رش ــه ن ــن زمین ــی در ای فن
پاســخ  در  ایشــان  امــا  نبوده اســت.  مــن 
زمینــه  در  عمدتــاً  گفته بودند:»کرمانی هــا 
ــتان و  ــوب اس ــی جن ــد محصــوالت باغ تولی
ــق  ــای عمی ــر چاه ه ــه حف ــته ب ــن پس همچنی
ــرای  ــان ب ــن زم ــد و االن بهتری روی آورده ان
کرمــان  در  موتورپمپ هــا  ایــن  فــروش 

ــت«. اس
بــه هــر حــال، بــه اصــرار ایشــان مــا 
ــول  ــا را قب ــروش موتورپمپ ه ــی ف نمایندگ
کردیــم. در اثنــای کار بســیاری از کســانی 
اقــدام  موتورپمــپ  خریــد  بــرای  کــه 
ــر  ــوی دیگ ــتند؛ از س ــول نداش ــد پ می کردن
ــس  ــن موتورپمــپ ســاخت انگلی ــروش ای ف
ــرای طــرف  ــش را ب ــد پول ــود و بای ــدی ب نق
ــا  ــه م ــاورزان ب ــنهاد کش ــتادیم. پیش می فرس
ایــن بــود کــه شــریک چــاه تلمبه شــان شــویم 
و همچنیــن برخــی دیگــر کــه نمی توانســتند 
هزینــه خریــد موتورپمــپ را بدهنــد، ناچــاراً 
ــه،  ــه اینک ــد. خاص ــریک می کردن ــا را ش م
نمایندگــی فــروش موتورپمــپ باعث شــد ما 
ــک  ــد ی ــا در ح ــاه تلمبه ه ــیاری از چ در بس
دانــگ و دو دانــگ شــریک شــویم. درواقــع، 
ــا از  ــن موضــوع باعــث شــد کــه عمــًا م ای
تجــارت بــه بحــث کشــاورزی و بحــث تولید 

ــم. ــدا کنی ــش پی ــته گرای پس

گفت و گو با محسن جالل پور  در 
کیدشد: باغدار و تاجر پسته تأ

منفعت مشترک همه ما؛ 

حفظ بازار 1.5 میلیارد دالری پسته
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خود شما هم باغداری کرده اید؟
مــن از دهــه 50 همــراه مرحــوم پــدرم بــه باغــات می رفتــم و بافاصلــه 
ــال های 60 و 61،  ــاب فرهنگــی در س ــل انق ــم، به دلی ــد از اخــذ دیپل بع
ــن در  ــود. م ــن ب ــده م ــته برعه ــول پس ــت محص ــل برداش ــور کام به ط
ــه  ــان ک ــاه برداشــت محصــول، در کارگاه فرآوری م ــک م ــدت ی ــام م تم
ــود ســاکن می شــدم و برداشــت  ــان ب در نزدیکــی شــهر کبوترخــاِن کرم
ــان را  ــه فراوری م ــد، مجموع ــال های بع ــی دادم. س ــام م ــول را انج محص
در کرمــان راه انــدازی کردیــم و بــا توجــه بــه تخصصــی کــه مــن پیــدا 
ــدت برداشــت  ــدرم، مجــدداً در م ــوم پ ــت مرح ــه محب ــودم و البت کرده ب
محصــول، مــن مســئول برداشــت بــودم و باغــات را نیــز بــا خــود ایشــان 

ــم. ــی می کردی ــاً سرکش مرتب
ــتم،  ــغول هس ــارت مش ــه تج ــه ب ــال ها ک ــت س ــد از گذش ــروز بع ام
مدیریــت مجموعــه باغ هــای مرحــوم پــدرم را ادامــه داده ام. بنابرایــن، از 
همــان ســال های 55، 56 تــا بــه امــروز همــواره خــودم را در بخــش تولیــِد 
ــای  ــداری جــزو کاره ــم؛ باغ ــال می دان ــًا فع ــرد کام ــک ف کشــاورزی ی
اصلــی مــن در ایــن ســال ها بــوده و توســعه باغــداری و باغریــزی را در 

جاهــای مختلــف اســتان پیگیــری کــرده ام.
ــت  ــکار صنع ــان را بده ــه خودت ــد ک ــی گفته ای شــما حت

پســته می دانیــد. بــه چــه دلیــل ایــن مســئله را مطــرح 
ــداری  ــع باغ ــرف را از موض ــن ح ــا ای ــد؟ آی می کنی

گفته ایــد؟
ــت اقتصــادی دارم  ــه فعالی ــار دهــه اســت ک ــروز، چه ام
ــه:  ــن مــدت بســیاری از زمینه هــای کاری از جمل و در ای
ــاز و  ــدن، ساخت و س ــت، مع ــاورزی، صنع ــارت، کش تج

برخــی از کارهــای نــو و دانش بنیــان را تجربــه کــرده ام. امــا 
به دلیــل اینکــه شــروع کار مــن از کشــاورزی، خریــد و فــروش 

و تجــارت پســته بــوده خــودم را مدیــون صنعــت پســته و بدهــکار 
ــور در  ــل حض ــز به دلی ــن نی ــهرت م ــه ش ــن اینک ــم. ضم ــه آن می دان ب
ــای  ــی از بیزینس ه ــاید بعض ــه ش ــم اینک ــت. علی رغ ــته اس ــت پس صنع
مــن بزرگ تــر از بخــش پســته بــوده، امــا هنــوز خــودم را به عنــوان فعــال 
صنعــت پســته می دانــم. اگــر توفیقــی باشــد و خــدا یــاری کنــد شــاید در 
طــول عمــر بتوانــم، عمــًا گوشــه ای از ایــن بدهــکاری را پرداخــت کنــم.

عــاوه بــر ایــن، مــن هــر فــرد کرمانــی و هــر کســی کــه در ایــن صنعــت 
فعــال بــوده و یــا حتــی فعــال نبــوده، امــا در اســتان کرمــان از امکانــات 
اســتان مثــل خــاک، آب و ظرفیت هــای آن اســتفاده کرده اســت را 
بدهــکار ایــن صنعــت می دانــم. اینکــه اســتان مــا حــدود 5 دهــه از محــل 

ــر اســت. ــی انکارناپذی ــن صنعــت رشــد کرده اســت، واقعیت ای
زمانــی کــه مــن رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــودم، در آمــار می دیــدم 
ــا حــدود 100 هــزار اشــتغال  کــه 93 درصــد صــادرات اســتان کرمــان ب
ــرمایه گذاری و  ــارد دالر س ــته اســت؛ حــدود 6 میلی ــت پس ــل صنع از قِبَ
ــه  ــده ک ــت ایجادش ــن صنع ــطه ای ــازار به واس ــارد دالر ب حــدود 1.5 میلی
مایــه افتخــار اســت. اینهــا همــه چیــزی اســت کــه از ایــن صنعــت بــه این 
اســتان و بــه فــرد فــرد افــرادی کــه در آن زندگــی می کننــد رسیده اســت. 
ــل  ــور کام ــه به ط ــج ده ــن پن ــی ای ــتان را ط ــن اس ــا آب ای ــفانه م متأس
ــه  ــم ب ــع ه ــن موض ــا از ای ــانده ایم؛ م ــران رس ــه و بح ــه فاجع ــه نقط ب

نســل گذشــته کــه ایــن آب را حفــظ 
ــده  ــل آین ــه نس ــم ب ــد و ه کرده بودن
کــه بایســتی آب را برایشــان حفــظ 
می کردیــم، وفــادار نبودیــم. مــا عمــًا 
ــن،  ــم. بنابرای ــن بردی ــا و از بی ــه یغم آب را ب
بــا بهره بــرداری کــه از طبیعــت، آب، خــاک، زمیــن، 
هــوا، ظرفیت هــای تولیــد در ایــن صنعــت داشــتیم، همــه مــا بدهکاریــم.

آیا منافع مشترکی بین تجار و باغداران پسته وجود دارد؟ 
مســلماً منافــع مشــترک وجــوددارد. هــر تولیــد، هــر فــروش و هر بــازاری 
بــا هــم ارتبــاط بســیار نزدیکــی دارنــد. شــما نمی توانیــد تولیــدی داشــته 
ــد ایجــاد  ــدون تولی ــازاری را ب ــا ب ــد و ی ــازار نداری ــش ب ــه برای باشــید ک
کنیــد. ارتبــاط بیــن تولیــد کاال و بــازار، ارتبــاط بســیار تعریــف شــده ای 

اســت. 
عمــًا منفعــت مشــترک هــر دو طــرف، داشــتن یــک بــازار بســیار پایــدار 
ــا  ــته، م ــن پس ــور در انجم ــال حض ــول 10 س ــت؛ در ط ــرای کاالس ب
ــت  ــن صنع ــارد دالر در ای ــه 6 میلی ــم درســت اســت ک ــواره می گفتی هم
ــم  ــتغال داری ــزار اش ــه 100 ه ــت ک ــت اس ــده و درس ــرمایه گذاری ش س
ــرآوری، حمــل  ــای کاری ف ــه بســیاری از مجموعه ه و درســت اســت ک
و نقــل و نیــروی انســانی در ایــن صنعــت مشــغول بــه کار هســتند، امــا 
اصلی تریــن ثــروت ایــن صنعــت بــازار 1.5 میلیــارد دالری آن در ســطح 
جهــان اســت. اگــر از ایــن زاویــه نــگاه کنیــم، یــک بــازار مشــترک بیــن 
صادرکننــده، فروشــنده داخلــی، تولیدکننــده و فرآوری کننــده وجــوددارد. 
چنانچــه ایــن بــازار وجــود نداشته باشــد، همــه آنچــه کــه تولیــد، فــرآوری 
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نمی توانید تولیدی 
داشته باشید که 

برایش بازار ندارید 
و یا بازاری را بدون 

تولید ایجاد کنید



ــی  ــازار عرضــه می شــود، ارزش چندان ــه ب و ب
ــته  ــن داش ــن، مهمتری ــد داشــت. بنابرای نخواه
ــت  ــت فعالی ــن صنع ــه در ای ــانی ک ــه کس هم

ــازار ارزنــده آن اســت.  دارنــد همــان ب
امــروز نگرانــی ایــن اســت کــه بعــد از بــروز 
خصوصــًا  پســته،  صنعــت  در  مشــکات 
مشــکل آب در بحــث تولیــد، مــا نمی بایســت 
ــراوان صنعــت را  ــروت ف ــن ث ــازار و ای ــن ب ای
نادیــده بگیریــم و بایســتی بــا توســعه کشــت 
ــزان  ــردن می ــره ور ک ــاط و به ــی از نق در بعض
کشــت و باغــداری کــه حــدود 25 ســال پیــش 
ــته  ــت پس ــور و صنع ــرای کش ــکان ب ــن ام ای
ــم. ــظ می کردی ــازار را حف ــن ب ــت، ای وجودداش
بازارمــان  روزهــا  ایــن  کــه  چنــد  هــر 
کوچک تــر شــده و میــزان صــادرات بــا توجــه 
ــرده و در  ــدا نک ــش پی ــته افزای ــزان پس ــه می ب
ــا  ــم، ام ــا کاهــش مواجهی بعضــی از ســال ها ب
ــا  ــه م ــترک هم ــع مش ــه مناف ــم ک ــد بدانی بای
مشــتری و بــازاری اســت کــه ایــن محصــول را 
ــویم.  ــع می ش ــا از آن منتف ــه م ــرد و هم می خ
ــول را  ــن محص ــد از ای ــر از 15 درص ــا کمت م
در داخــل کشــور می فروشــیم؛ اگــر بــازار 
جهانــی وجــود نداشــته باشــد همــه تولیــدات 
پســته کشــور بی خاصیــت خواهندبــود. حتــی 
ــی رود،  ــروش م ــل ف ــه در داخ ــی ک محصول
به واســطه حضــور تجــار داخلــی اســت؛ 
ــر دو  ــع ه ــه نف ــاداری ب ــه معن ــن، رابط بنابرای
ــوددارد.  ــته وج ــارت پس ــد و تج ــرف تولی ط
از یــک طــرف، تاجــر بایــد ســعی اش را بکنــد 
کــه بازارهــای بیشــتر، قیمت هــای بهتــر و 
شــرایط فــروش بهتــر را بــرای محصــول ایجاد 
ــده  ــدار و تولیدکنن ــو، باغ ــر س ــد. از دیگ کن
ــا  ــی ب ــا محصول ــد ت بایســتی ســعی اش را بکن
کیفیــت بهتــر و قیمــت تمــام شــده رقابتی تــر 
ــازار،  ــظ ب ــه حف ــا ب ــه اینه ــد. هم ــد کن تولی
توســعه بــازار و شــرایط پایــدار بــرای فــروش 

ــود. ــر می ش ــول منج محص
ــا  ــد ب ــالش می کن ــداری ت اینکــه هــر خری
قیمــت پایینی خریــد کند و هر فروشــنده ای 
تــالش می کنــد بــا باالتریــن قیمــت ممکــن 
محصولــش را بفروشــد را امــری طبیعــی در 

ــر؟  ــا خی ــد ی ــازار می دانی ب
بــه هــر حــال، ذات هــر کاری منفعــت طلبــی 
ــت  ــدون منفع ــادی ب ــچ کار اقتص ــت و هی اس
طلبــی ادامــه پیــدا نمی کنــد. اگــر کاری انتفــاع 

نداشــته باشــد، حتمــاً توســعه پیــدا نمی کنــد و 
پایــدار نخواهــد بــود. بنابرایــن، در اینکــه همــه 
کســانی کــه فعالیــت اقتصــادی می کننــد، 
داخلــی،  بــازرگان  تولیدکننــده،  از:  اعــم 
فــرآوری کننــده دنبــال انتفــاع هســتند شــکی 
وجودنــدارد و ایــن طبیعــت کار و خلــق و 

ــت. ــازار اس ــوی ب خ
در اینکــه همــه بــه دنبــال کســب انتفــاع بیشــتر 
ــازار  ــف ب ــت. تعری ــکی نیس ــز ش ــتند نی هس
ــه و  ــای عرض ــک فض ــه در ی ــت ک ــن اس ای
تقاضــا، قیمــت عادالنــه ای را عرضــه و تقاضــا 
داده  مانــور  آن  روی  و  می کنــد  مشــخص 
می شــود و خریــد و فــروش رخ می دهــد. 
اگــر عرضــه زیــاد باشــد و تقاضــا کــم، حتمــًا 
ــد،  ــر برعکــس باش ــد؛ اگ ــت می کن ــت اُف قیم
ــی از  ــد. در بعض ــدا می کن ــش پی ــت افزای قیم
ــاد  ــات زی ــن اتفاق ــز ای ــته نی ــال ها در پس س
افتــاده و ایــن امــری طبیعــی، مشــخص و 

ــت.  ــی اس بدیه
چــرا معمــوالً باغــداران پســته از قیمت هــا 
ناراضــی هســتند و در ســال های اخیــر 
ــان  ــتر نش ــودش را بیش ــوع خ ــن موض ای

می دهــد؟ 
ــداران  ــی باغ ــم نارضایت ــرض کن ــد ع اوالً بای
خیلــی جایــی نــدارد. مــن به عنــوان کســی کــه 
تولیدکننــده پســته هســتم و در ســایر مشــاغل 
بخش هــای صنعــت، معــدن و ســاخت و 
ســاز نیــز دســتی بــر آتــش دارم، بایــد بگویــم 
انصافــاً این طــور نیســت کــه پســته بــا فاصلــه 
ــر  ــدات عقــب باشــد؛ اگ ــه تولی ــادی از بقی زی
چــه بــا فاصلــه زیــادی از بقیــه تولیــدات جلــو 
ــی  ــته محصول ــن، پس ــه نظرم ــت. ب ــز نیس نی

اســت کــه جایــگاه خــودش را در تولیــد و هــم 
در قیمــت پیــدا کــرده و واقعــاً در ایــن ســال ها 
جفــا بــه تولیدکننــده که زحمــت آن را کشــیده 

نداشته اســت. 
بــه  نارضایتــی  ایــن  عمــدۀ  بخــش 
سیاســت گذاری اقتصــادی کشــور برمی گــردد. 
می دانیــد کــه بیــش از 80 درصــد از محصــول 
پســته مــا صــادر می شــود و رابطــه مســتقیمی 
ــت ارز وجــوددارد؛  ــته و قیم ــت پس ــن قیم بی
چــون قیمــت محصــول صادراتــی بــر مبنــای 
همچنیــن  می شــود؛  محاســبه  ارز  قیمــت 
ــن چهــل ســال گذشــته و  ــد کــه در ای می دانی
حتــی قبــل از انقــاب نیــز همیشــه قیمــت ارز 
ــوده و  ــی ب جــزو سیاســت گذاری های حاکمیت
تقریبــاً هیــچ زمانــی نبــوده کــه قیمــت واقعــی 
ارز در بــازار و از طریــق عرضــه و تقاضــا 
مشــخص شــود. متأســفانه، همــواره طــی 
ایــن ســال ها به دلیــل وجــود ارز حاصــل 
ــرخ ارز  ــا، ن ــاد م ــت در اقتص ــادرات نف از ص
واقعــی نبــوده و ایــن موضــوع باعــث شــده که 
در صنعــت پســته آن طــور کــه بایــد رضایــت 
باغــدار روی قیمــت جلــب نشده اســت. ولــی 
ــت  ــته، قیم ــت پس ــن قیم ــر م ــاً از نظ عمدت
قابــل قبولــی بــوده و عمدتــاً مشــکل از قیمــت 

بوده اســت. ارز 
ضمــن اینکــه نباید نادیــده گرفت که متأســفانه 
ــت  ــات، قیم ــن در باغ ــره وری پایی ــل به به دلی
ــر  ــت. به نظ ــی باالس ــته خیل ــده پس ــام ش تم
ــای  ــداران به ج ــا باغ ــی وقت ه ــد خیل می رس
اینکــه دنبــال ایــن باشــند کــه قیمت فروششــان 
را باالتــر ببرنــد کــه یــک قیمــت جهانی اســت 
و خیلــی امکانــش وجــود نــدارد، بایســتی بــه 
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دنبــال ایــن باشــد کــه قیمــت تمــام شــده محصولــش را پایین تــر بیــاورد و 
ــد. ــر کن ــازار رقابتی ت ــه ب ــرای عرضــه ب آن را ب

ــت. در  ــگ نیس ــدان پررن ــداران چن ــم باغ ــورد در چش ــن م ــفانه، ای متأس
ــن  ــد چــه کــرد؟ نظــر مــن ای ــه بای ــد ک حالی کــه اگــر از مــن ســوال کنن
اســت کــه بیــش از آنکــه بــه دنبــال بــاال بــردن قیمــت فــروش باشــیم کــه 
ــد  ــد، بای ــل می کن ــب عم ــع رقی ــه نف ــرد و ب ــا می گی ــازار را از م ــًا ب عم
ــد باشــیم. ــال پاییــن آوردن قیمــت تمــام شــده و رقابتــی کــردن تولی دنب

در مصاحبه هــای اخیــر عــرض کــردم کــه آخریــن آمــار ایــن را می گویــد 
کــه پســته بــرای باغــدار آمریکایــی کمتــر از چهــار دالر و بــرای مــا بیشــتر 
از شــش دالر درمی آیــد و ایــن یعنــی اینکــه مــا عمــًا همیــن االن قــدرت 
ــا و  ــن م ــی بی ــت قیمت ــا باشــد رقاب ــاً روزی بن ــم. اگــر واقع ــت نداری رقاب
ــن  ــدارد و ای ــا وجــود ن ــرای م ــت ب ــکان رقاب ــرد، اصــًا ام ــکا دربگی آمری

ــت.  ــران کننده اس ــی نگ خیل
آیــا مــوارد دیگــری وجــود دارنــد کــه باغــداران از آن ابــراز نارضایتی 

کننــد؟ آنهــا چه هســتند؟
ــام  ــی را ن ــی نارضایت ــل اصل ــد عام ــدار چن ــک باغ ــوان ی ــن به عن ــه، م بل
ــت اراضــی و  ــودن مالکی ــودن باغــات؛ خــرد ب ــره ور نب ــک- به ــرم: ی می ب
یارانه هــای فــراوان کــه طــی ایــن ســال ها روی آب، بــرق و انــرژی بــوده 
ــه  ــی ک ــم و باغ های ــره وری نرفتی ــی به ــا اصــًا پ ــه م باعــث شده اســت ک
ــی  ــتند. خرده مالک ــره ور نیس ــیده اند به ــا رس ــه م ــون ارث ب ــا قان ــاً ب عمدت
خیلــی مســئله بزرگــی اســت؛ در حالی کــه متوســط مالکیــت ســطح 
ــت، در  ــدار اس ــر باغ ــرای ه ــار ب ــر از دو هکت ــا کمت ــرای م ــت ب زیرکش
آمریــکا میــزان متوســط مالکیــت بــاالی 100 هکتار اســت. دو- قیمــت ارز؛ 
باغــدار بایــد پســته اش را در جهــان بــا قیمــت جهانــی عرضــه کنــد. امــا 
متأســفانه همیشــه نــگاه حاکمیــت بــه قیمــت ارز و پاییــن نگــه داشــتن آن، 
شــرایط مناســبی را بــرای باغــدار بــه ارمغــان نیــاورده اســت. ســه- وجــود 
رانــت در توزیــع نهاده هــای کشــاورزی. چهــار- آب و نحــوه بهره بــرداری 
از آن؛ متأســفانه قانــون آب هــم بــرای کســانی کــه مالــک قدیمــی بوده انــد 
ــد، مســئله جــدی ایجــاد  ــت دارن ــروز مالکی ــه ام ــرای کســانی ک ــم ب و ه
ــر چاه هــای  ــال آب و حف ــا در نحــوه برداشــت، انتق کرده اســت. اصــوالً م
جدیــد مشــکل جــدی داریــم. پنــج- وجــود انــواع ســمومی کــه بــرای مــا 
به عنــوان باغــدار قابــل قبــول نیســتند. خیلــی از مواقــع ســموم مــورد تأییــد 

نیســتند و کیفیــت الزم را ندارنــد، ضمــن اینکــه هیــچ آمــوزش و ترویــج 
درســتی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.

 اصــوالً باغــدار مــا مشــکات زیــادی دارد کــه بــا ایــن مشــکات دســت و 
پنجــه نــرم می کنــد و بایســتی ایــن مســائل، خیلــی جــدی در دســتور کار 
قــرار بگیرنــد. البتــه، مــن چنــدان امیــدی نــدارم و فکــر می کنــم کســی بــه 
فکــر حــل ایــن مســائل نیســت. آنقــدر مســائل بزرگ تــر در کشــور وجــود 

دارد کــه اینهــا خیلــی خــودش را نشــان نمی دهــد.
ــار ۱۸۰ هــزار تــن پســته از کشــور صــادر شــده  ــر ب در ســال های پُ
ــنده  ــدار و فروش ــن خری ــن طرفی ــه بی ــق معامل ــی تواف ــن یعن و ای
ــدار و  ــه خری ــد اینک ــر می کنی ــی، فک ــت. به طورکل ــل شده اس حاص
فروشــنده رضایــت کامــل از یکدیگــر نداشته باشــند مشــکلی ایجــاد 

کرده اســت؟! 
فهــم جریــان تولیــد، فــرآوری، بــازار و صــادرات و مشــکات آنهــا، بــرای 
طــرف مقابــل خیلــی کمــک کننده اســت. مــا بــه ایــن دلیــل انجمــن پســته 
را شــکل دادیــم تــا زنجیــره تولیــد از بــاغ تــا قفســه فروشــگاه را در کنــار 
هــم داشته باشــیم و توضیحــات و اطاعــات کامــل رد و بــدل شــود. ایــن 
ــازار  ــای ب ــال نیازه ــرود. انتق ــش ب ــر پی ــرایط بهت ــود ش ــث می ش کار باع
ــًا: باقیمانــده ســموم و افاتوکســین بحث هــای بســیار  ــه تولیدکننــده مث ب
مفصلــی در فــروش هســتند و وجــود تعامــل می توانــد بــه حفــظ و ثبــات 

بــازار و همچنیــن قیمــت بهتــر فــروش کمــک کنــد.
ــی از آمریکایی هــا هــم  ــه می شــود حاشــیه ســود باغــداران ایران گفت

ــد. ــح بیشــتری می دهی ــاره توضی بیشــتر اســت؟ در این ب
قیمــت تمــام شــده پســته آمریــکا از مــا کمتــر اســت. امــا باغــدار آمریکایی 
پســته اش را خیلــی ارزان تــر بــه فرآوری کننــده و بعــد بــه بــازار می دهــد، 
ولــی باغــدار ایرانــی بــه آخریــن قیمــت روز، پســته اش را می فروشــد و این 
باعــث شــده کــه حاشــیه ســود باغــدار ایرانــی از آمریکایــی بیشــتر شــود. 
حقیقتــاً مــن تــا بــه امــروز هیــچ محصولــی در هیــچ کجــای دنیــا ندیــده ام 
کــه ایــن درصــد از قیمــت نهایــی فــروش بــه دســت باغــدار برســد. خیلــی 
از زمان هــا 97 درصــد از قیمــت تمــام شــده کاالی صادراتــی مربــوط بــه 

قیمــت تولیــد اســت و باغــدار ایــن 97 درصــد را دریافــت می کنــد. 
آیا راهکاری برای افزایش تعامل تاجر و باغدار سراغ دارید؟ 

بــه نظــر مــن تنهــا راهــکار آن حضــور در انجمــن و اســتفاده از 
ــاورزی  ــاد کش ــت. از وزارت جه ــی اس ــی و ترویج ــای آموزش خروجی ه
ــم  ــل، پنجــاه ســال ه ــن چه ــا اینکــه در ای ــدان انتظــاری نیســت، کم چن

نبوده اســت.
مــا بایســتی در همیــن انجمن هــا و تشــکل ها و بــا خــرد کــردن 
ــی،  ــانه های عموم ــتایی، رس ــوراهای روس ــتاها، ش ــئولیت ها در روس مس
رادیــو، تلویزیــون، نشــریه انجمــن و فضــای مجــازی ســعی کنیــم اطاعات 
ــد،  ــفاف تر باش ــته ش ــه پس ــات در زمین ــه اطاع ــر چ ــم. ه ــل کنی را منتق
ــر  ــده کمت ــه صادرکنن ــد ک ــا بدان ــدار م ــر باغ ــود. اگ ــتر می ش ــل بیش تعام
ــًا  ــم درصــد درآمــد دارد، مطمئن ــع نی از یــک درصــد و در بعضــی از مواق
ــور  ــی اش بیشــتر می شــود؛ همین ط ــل می شــود و همراه ــش تعدی انتظارات
اگــر صادرکننــده بدانــد قیمــت تمــام شــده پســته و هزینه هــای آن چقــدر 

اســت و چــه مشــکاتی دارد، مســلماً همراهــی اش بیشــتر خواهدشــد.
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ســومین جلســه هیئــت امنــای دوره چهــارم 
فعالیــت انجمــن پســته ایــران روز 21 مــرداد 1400 
ــا )29  ــت امن ــر از اعضــای هیئ ــا حضــور 34 نف ب
نفــر اصالتــاً و 5 نفــر وکالتــاً( به صــورت مجــازی 

برگــزار شــد.
ــی  ــی عل ــس از خوش آمدگوی ــه پ ــن جلس در ای
قاســمعلی زاده نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و 
اســتماع بیانــات ســیدمحمود ابطحــی رئیــس 
ــرد  ــزارش عملک ــار، گ ــط حض ــا توس ــت امن هیئ
ــرکل  ــی دبی ــین رضای ــط حس ــال 1399 توس س

ــد.  ــه ش ــران ارائ ــته ای ــن پس انجم
ــتماع  ــس از اس ــا پ ــت امن ــای هیئ ــه، اعض در ادام
گــزارش بــازرس و خزانــه دار، صورت هــای مالــی 
ســال 1399 انجمــن را بــه اتفــاق آرا، جهــت ارائــه 

بــه مجمــع عمومــی، تصویــب کردنــد.
همچنیــن، پیــرو درخواســت جلســه قبــل هیئــت 
امنــا، گــزارش هیئــت مدیــره در خصــوص 
پیشــنهاد افزایــش بیشــتر حــق عضویــت اعضــای 
ــاره مقــرر شــد  هیئــت امنــا قرائــت شــد. در این ب
ــه  ــع ب ــود را راج ــنهاد خ ــره پیش ــت مدی ــه هیئ ک
ــه  ــت کلی ــق عضوی ــق ورودی و ح ــش ح افزای
گروه هــای عضــو، بــه جلســه بعــدی هیئــت امنــا 

ــد. ــه ده ارائ
در ایــن جلســه، مــوارد پیشــنهادی اعضــای انجمن 
راجــع بــه اصــاح اساســنامه کــه در جلســه قبــل 
هیئــت امنــا بــه دلیــل ضیق وقــت فرصت بررســی 
ــورد بحــث و بررســی  ــا نشــده بود، مفصــًا م آنه
ــرر  ــه مق ــوارد مطروح ــاس م ــد. براس ــرار گرفتن ق
شــد کــه جهــت ایجــاد امــکان برگــزاری مجامــع 

به صــورت مجــازی، حــذف کلمــه »کتبــی« از 
ــنهاد  ــاده پیش ــع فوق الع ــه مجم ــواد 18 و 19 ب م
گــردد. همچنیــن، پیشــنهاد افــزودن یــک تبصــره 
ــرای کســب  ــه »ب ــوا ک ــن محت ــا ای ــاده 19 ب ــه م ب
حــق رأی در انتخابــات هیئــت امنــا و یــا کاندیــد 
ــتی  ــو بایس ــر عض ــا، ه ــت امن ــرای هیئ ــدن ب ش
ــته در  ــت پیوس ــابقه عضوی ــال س ــل یک س حداق
ــه مجمــع  ــه ب انجمــن داشــته باشــد«، جهــت ارائ

ــه تصویــب رســید. فــوق العــاده ب
ــره 13  ــاح تبص ــنهاد اص ــر، پیش ــوردی دیگ در م
مــاده 21 بــا محتــوای »ایجــاد ســمت دبیــر هیئــت 
ــه تصویــب نرســید. ســه پیشــنهاد اضافــه  ــا« ب امن
ــه اساســنامه و اصــاح  ــی ب شــدن منشــور اخاق
مــواد 21 و 23 جهــت تغییــر نســبت تعــداد 
و  باغــداری، صــادرات  اعضــای ســه گــروه 
خدمــات در هیئــت امنــا و هیئــت مدیــره جهــت 
ــار مثبــت و منفــی هــر یــک و  ــل آث بررســی کام
ــد  ــه بع ــل از جلس ــا قب ــی ت ــزارش نهای ــه گ ارائ

ــد. ــاع ش ــره ارج ــت مدی ــه هیئ ــا ب ــت امن هیئ
بخــش پایانــی ایــن جلســه بــه تبــادل نظــر و بحث 
آزاد اعضــای هیئــت امنــا اختصاص یافــت. اعضای 
هیئــت امنــا در ایــن بخــش برنامه ریــزی و تــاش 
ــاط و  ــاد ارتب ــت ایج ــره جه ــت مدی ــتر هیئ بیش
مشــورت بیشــتر ارکان اجرایــی بــا اعضــای هیئــت 
ــا،  ــت امن ــازی هیئ ــال مج ــق کان ــا را از طری امن
جلســات کمیته هــا یــا ســایر مســیرهای ارتباطــی 
پیشــنهاد دادنــد. همچنیــن، دربــاره اهمیــت و 
ضــرورت دقــت در تهیــه آمــار پیش بینــی و 

ــد شــد. ــد و موجــودی پســته تأکی ــن تولی تخمی

جلسه 
هیئت امنای 
انجمن 
پسته ایران 
برگزار 
شد
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»راهکارهــای  وبینــار  ایــران  انجمــن پســته 
کاهــش ضایعــات پســته در ضبــط« را بــا هــدف 
بررســی عوامــل موثــر در ایجــاد ضایعــات پســته 
تـَـر در ایــن مرحلــه و ارائــه راهکارهــای عملــی 
و اجرایــی جهــت کاهــش میــزان آن در روز 

ــرد.  ــزار ک ــرداد 1400 برگ ــنبه 17 م چهارش
زینلــی  بهــروز  مجــازی،  نشســت  ایــن  در 
ــن زاده  ــم امی ــه کشــوری، عبدالکری ــدار نمون باغ
ــر در اســتان  ــرآوری پســتۀ تَ ــه ف ــر مجموع مدی
تولیدکننــده  علی ســنجی  حســین  خراســان، 
ــته در  ــرآوری پس ــین آالت ف ــزات و ماش تجهی
اســتان کرمــان و علــی حیدری نیــا مدیــر و 
ــتان  ــط پســته در اس ــال ضب ــی ترمین مســئول فن
کرمــان، روش هــای کاربــردی کاهــش ضایعــات 
ــی  ــورد بررس ــرآوری را م ــه ف ــته در مرحل پس

ــد. ــرار دادن ق
در ابتــدا محمدعلــی انجــم شــعاع، رئیــس کمیته 
ــاره  ــن اش ــران ضم ــته ای ــن پس ــی انجم باغبان
ــزوم  ــته و ل ــط پس ــد ضب ــای فرآین ــه دغدغه ه ب
رعایــت نــکات فنــی جهــت کاهــش ضایعــات 
در ایــن مرحلــه، افــزود: »تولیــد محصــول پســته 

ــه افزایــش  ــا عــدم مدیریــت صحیــح منجــر ب ب
ــد.  ــته خواهدش ــات پس ــات و تلف ــزان ضایع می
ــف  ــات مراحــل مختل ــوع تلف ــه مجم ــی ک زمان
ــاغ  ــم در ب ــاب رق ــم از انتخ ــته اع ــد پس تولی
تــا حمــل و نقــل، ضبــط، خشــک کردن و 
ــی  ــدد بزرگ ــم ع ــبه می کنی ــارداری را محاس انب

حاصــل می آیــد.«
 وی در مــورد حساســیت مرحلــه ضبــط پســته 
توضیــح داد: »اصطاحــی در بیــن باغــداران 
مرســوم اســت کــه از هــر چنــد کیلوگــرم پســته 
ــود؛  ــل می ش ــک حاص ــرم خش ــک کیلوگ ــر ی تَ
ــو  ــک کیل ــر ی ــو پســته ت ــر از ســه کیل ــًا اگ مث
خشــک به دســت بیایــد و یــا اینکــه از ســه کیلــو 
و ســیصد گــرم پســته تــر یــک کیلــو خشــک و 
یــا از دو کیلــو و هفتصــد گــرم پســته تــر یــک 
ــاف  ــن اخت ــود، ای ــل ش ــک حاص ــو خش کیل
ــدد  ــول ع ــزان محص ــی در کل می ــیصد گرم س
بزرگــی خواهدبــود. همچنیــن، ضررهــای ناشــی 
از بدرنگــی و کاهــش بــازار پســندی پســته نیــز 
ــد.«  ــاق افت ــته اتف ــط پس ــه ضب ــد در مرحل می توان
پنلیســت دیگــر، بهــروز زینلــی عوامــل موثــر در 
ــایز و شــکل  ــاوت در س ــات را تف ایجــاد ضایع
ــی از  ــان مخلوط ــت همزم ــته، برداش ــام پس ارق
ارقــام، تغذیــه و هــرس درختــان عنــوان کــرد و 
ــح باغــی به منظــور  ــر اهمیــت مدیریــت صحی ب
دســتیابی بــه محصــول یکنواخــت تأکیــد نمــود. 
و  پوســت گیر  دســتگاه  نبــودن  تنظیــم  وی 
اســتفاده از افــراد غیرمتخصــص در کنار دســتگاه 
ــوارد مهــم در افزایــش ضایعــات  ــه م را از جمل
در مرحلــه ضبــط پســته برشــمرد و راهکارهــای 
خــود جهــت کاهــش تلفــات را این چنیــن ارائــه 
ــوزش  ــراد متخصــص، آم ــتفاده از اف ــود: »اس نم
دیــده و آشــنا بــا ارقــام مختلــف پســته؛ بازدیــد 
ــودن  ــم ب ــی تنظی ــتگاه ها و بررس ــداوم از دس م

ــی  ــوی کاف ــا؛ شستش ــف آنه ــای مختل بخش ه
ــت گیر و  ــی پوس ــب خروج ــرل مرت ــته؛ کنت پس
ــرارت  ــم ح ــر؛ تنظی ــتگاه نخاله گی ــی دس خروج
دســتگاه خشــک کن؛ پخش کــردن درســت و 
ــل  ــدان از عوام ــته روی می ــداوم پس ــم زدن م ه
ــط  ــه ضب ــات در مرحل ــش ضایع ــم در کاه مه

پســته هســتند.«
ارقــام  کــه  شــد  مدعــی  همچنیــن  وی   
ــرآوری  ــته در ف ــی، سفیدپس ــی، بادام احمدآقای
ــیده  ــرم کش ــطه ف ــه واس ــات را ب ــن تلف کمتری

خــود دارنــد. 
ایــن باغــدار پیشــرو ضمــن تأکیــد بــر اثــر مثبت 
ــدان  ــداوم پســته پخش شــده روی می ــزدن م هم
بــر رؤیــت و قیمت گــذاری پســته گفــت: 
ــل آشــپزی اســت و عــاوه  ــرآوری پســته مث »ف
ــر طعــم آن نیــز اثرگــذار  ــر ظاهــر محصــول ب ب

ــت.«   اس
عبدالکریــم امیــن زاده ضمــن تأییــد مطالــب 
ارائــه شــده، موضــوع تأثیــر کاهــش ضایعــات در 
ــر میــزان ســود ضبــاط را ایــن  مرحلــه ضبــط ب
چنیــن تشــریح نمــود: »بــرای باغــدار میــزان دو، 
ســه درصــد افزایــش یــا کاهــش ضایعات شــاید 
چشــمگیر نباشــد، ولــی بــرای مــا ترمینــال داران 
ــم  ــرآوری می کنی ــداری و ف ــه پســته تَر را خری ک
بســیار اهمیــت دارد و اگــر خطایــی در ایــن کار 
ــی رود  ــن م ــودمان از  بی ــاً س ــیم، قطع داشته باش
و عــاوه بــر ایــن، امــکان ضــرردادن نیــز 

ــوددارد.« وج
ــن ادعــا کــه  امیــن زاده ضمــن مطــرح کــردن ای
ترمینال هــای ضبــط پســته کوچــک میــزان 
ضایعــات بیشــتری نســبت بــه ترمینال هــای 
ــوالً  ــح داد: »معم ــد، توضی ــزرگ دارن ــدرن و ب م
پوســت گیر  دســتگاه  کوچــک  ضبط هــای 
دســتگاه های  از  اســتفاده  و  دارنــد  قدیمــی 
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قدیمــی  آشــغال گیرهای  یــا  کال پوســت کن 
میــزان ضایعــات را بــاال می بــرد. همچنیــن، 
ــًا  ــص دائم ــراد متخص ــزرگ اف ــای ب در ضبط ه
ــم  ــات به ــا تنظیم ــد ت ــک می کنن ــتم را چ سیس
نخــورد و تلفــات زیــاد نشــود. از ایــن رو، فکــر 
ــر هســتند و  ــه مدرن ت ــی ک ــم در ضبط های می کن
بــه شــکل حرفــه ای کنتــرل می شــوند ضایعــات 

ــم اســت.« ــی ک پســته خیل
ــل از  ــه گیر قب ــردن خوش ــن تعبیه ک وی همچنی
چــرخ پوســت گیر را در افزایــش راندمــان و 
ــت.  ــر دانس ــته موث ــط پس ــد ضب ــرعت فرآین س
در پایــان، امیــن زاده اســتفاده از خوشــه گیر و 
ــده  ــور زب ــوب و اپرات ــت گیر خ ــتگاه پوس دس
ــل  ــتم را از عوام ــداوم سیس ــی م ــت بررس جه

ــمرد. ــته برش ــات پس ــش ضایع کاه
ــب  ــم مناس ــنجی تنظی ــین علی س ــه، حس در ادام

دســتگاه و نقــش اپراتــور را در کاهــش ضایعــات 
ــن  ــکار در ای ــار راه ــت و چه ــر دانس ــته موث پس
ــر روی  ــب اینورت ــه داد: »1- نص ــوص ارائ خص
دســتگاه پوســت گیر پســته به منظــور تنظیــم 
پســته؛ 2-  رقــم  بــا  متناســب  دور دســتگاه 
اســتفاده از تــوری ســوراخ گــرد داخــل دســتگاه 
از نخاله گیرهــای  اســتفاده  کال پوســت کن؛ 3- 
تیغــه ای بــه جــای نخاله گیرهــای پیچــی؛ 4- 
ــه  ــواری ب ــره ای و ن ــای ویب ــتفاده از نم گیر ه اس
ــای  ــه ای؛ چــون در نم گیره ــای پل جــای نم گیره
بیــن  درخــت  شــاخه های  و  ســنگ  پلــه ای 
ــن  ــادن بی ــه افت ــث فاصل ــد و باع ــا می رون پله ه
پله هــا شــده و پســته ها بــا قــرار گرفتــن در ایــن 

فاصله هــا مغــز می شــوند.«
علــی حیدری نیــا به عنــوان آخریــن پنلیســت 
تجربیــات خــود در مدیریــت ضبط هــای بــزرگ 

را بــه اشــتراک گذاشــت و در مــورد دغدغه هــای 
پســته  ضبــط  بــزرگ  مجموعه هــای  در  کار 
ــت دارد؛ در  ــیار اهمی ــتگاه بس ــم دس گفت:»تنظی
مجموعــه مــا دور توپــی پوســت کن و نخاله گیــر 
ــم  ــود؛ تنظی ــم می ش ــرل و تنظی ــر کنت ــا اینورت ب
ــز اهمیــت اســت؛  ــر بســیار حائ دریچــه نخاله گی
ــت کن  ــده در پوس ــه ش ــته ریخت ــار پس ــزان ب می
و در نخاله گیــر بایــد از حــدی کمتــر و یــا 
ــب  ــورد در دســتگاه مرت ــن م بیشــتر نباشــد و ای
ــاوه  ــی ع ــک کن های پاروی ــود؛ خش ــرل ش کنت
بــه  محصــول  خشــک کردن  یکنواخــت  بــر 
مراتــب ضایعــات کمتــری تولیــد می کننــد. مــدت 
زمــان مانــدن پســته در خشــک کن بایــد یکســان 
و جریــان هــوا در ســطح خشــک کن بایــد 
یکنواخــت باشــد و بــا کم شــدن رطوبــت پســته، 

ــود.« ــش داده ش ــرارت کاه ــه ح درج
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وجــود گمــوز بــرای اولیــن بــار در ایــران 
از رفســنجان توســط شــریف و همکارانــش 
ــاری  ــن بیم ــد. ای ــزارش ش ــال 1339 گ در س
گــزارش  پســته خیز  اســتان های  تمامــی  از 
ــته خیز  ــورهاي پس ــون در کش ــت. تاکن شده اس
ــبه قارچ  ــارچ و ش ــه ق ــش از 53 گون ــان بی جه
بیمارگــر گــزارش شده اســت کــه باعــث ایجــاد 
ــت  ــف درخ ــمت هاي مختل ــاري روي قس بیم
ــي،  ــه برگ ــل لک ــي از قبی ــده و عائم ــته ش پس
ــوه،  ــیدگي می ــکیدگي، پوس ــوختگي، سرخش س
پوســیدگي طوقــه و ریشــه، پژمردگــي، شــانکر، 
ــاري  ــد. بیم ــاد مي کنن ــفیدک را ایج ــگ و س زن
ــای  ــه نام ه ــه ب ــه ک ــه و ریش ــیدگي طوق پوس
ــناخته  ــز ش ــک نی ــیاه و انگوم ــیره س ــوز، ش گم
ــاس  ــط کوی ــار توس ــن ب ــراي اولی ــود ب می ش
در ســال  1952از باغــات پســته یونــان گــزارش 
شــد و عامل آن شــبه قــارچ فیتوفتورا تشــخیص 
داده شــد. بیمــاري گمــوز از باغات پســته آمریکا 
نیــز گــزارش شده اســت، امــا به دلیــل اســتفاده از 
پایه هــاي مقــاوم آتانتیــکا و اینتگریمــا اهمیــت 
ــن بیمــاری پســته  ــری دارد. گمــوز مهم تری کمت
در ایــران اســت کــه ســاالنه تعــداد قابــل 
ــود  ــارور را ناب ــارور و ناب ــان ب ــی درخت توجه

می کنــد. 
نشانه های بیماری 

ــال  ــف س ــاري در فصــول مختل نشــانه های بیم
دیــده  بــاغ  در  گوناگونــی  شــکل های  بــه 
ــوختگی  ــار، س ــل به ــل فص ــود. در اوای می ش
سرشــاخه ها، زوال ســریع و مــرگ ناگهانــی 
ــا کامــل  ــد. ب ــاق افت درخــت ممکــن اســت اتف
شــدن رشــد، زردي، ریــزش و نکــروز  برگ هــا  

نیــز ممکــن اســت مشــاهده گــردد. 
بــدون  و  ناگهانــي  پژمردگــي 

ــم  ــه عای ــر گون ــان دادن ه نش
قبلــي بیمــاري، به صــورت 
ســبز خشــکي درختــان و 
کاهــش پوشــش برگــي نیــز 
ممکــن اســت رخ دهــد. 
ناحیــه طوقــه و  بررســي 

ریشــه نشــان می دهــد در 
پوســیدگي  مــوارد  غالــب 

ــوده و  ــه و ریشــه مشــهود ب طوق
آلودگي هــا از طوقــه یا ریشــه شــروع 

ــوده  ــه آل ــوم ناحی ــه کامبی ــردد، گرچ مي گ
درخــت بــه  رنــگ تیــره در مي آیــد، ولــي آونــد 
چوبــي تغییــر رنــگ نمی دهــد. در محــل  طوقــه  
ــانتي متري   ــا 30 س ــاع  20 ت ــه  در ارتف و روي  تن
از ســطح  خــاک  قطــرات صمــغ  به  صــورت  

ــکاف هاي   ــا در ش ــطح  ی ــت  در س ــز و درش ری
پوســت  درختــان  ظاهــر مي شــود. چنانچــه  
ــوده  برداشــته  شــود، صمــغ   پوســت  قســمت  آل
ــراوش  مي کنــد کــه  ــه  بیــرون  ت شــیري  رنــگ  ب
ــگ  ــه رن ــي ب ــدت کوتاه ــت م ــس از گذش پ
ــگ   ــد. رن ــر مي یاب ــیاه تغیی ــا س ــتري ت خاکس
ــا ســیاه  و  ــه  از قهــوه اي  ت ــوده  در طوق ــت  آل باف
در بافــت  ریشــه  بصــورت  قهــوه اي  روشــن  تــا 
ــوان  داراي   ــان  ج ــود. درخت ــده  مي ش ــره  دی تی
آلودگــي  شــدید، ســریعاً خشــک  شــده،  در 
ــش   ــدا کاه ــوده  ابت ــان  مســن  آل ــه  درخت حالي ک
ــاخه ها را  ــکیدگي  سرش ــي  و خش ــش  برگ پوش
ــا ســه  ــه  تدریــج  بعــد از یــک ت نشــان داده  و ب
ــدن   ــوي  خشک ش ــد. الگ ــن  مي رون ــال  از بی س
ــا  ــوده  و ت ــاوت  ب ــاغ  متف ــوده  در ب ــان  آل درخت
حــد زیــادي  بــه  مدیریــت  بــاغ  در طــول  ســال  
ــات   ــاک ورزي ، خصوصی ــات  خ ــه  عملی از جمل
فیزیکــي  خــاک )نفوذپذیــري(، نحــوه  آبیــاري  و 

ــاط دارد.  ــاري  ارتب ــرل  بیم کنت
زیست شناسی عامل بیماری

ــه  ــن گون ــط چندی ــته توس ــوز پس ــاری گم بیم
مختلــف قــارچ فیتوفتــورا ایجــاد می شــود 
کــه همگــی خاک بُــرد هســتند. عامــل بیمــاری 
می توانــد بــا نهــال، خــاک، آب و وســایل 
ــل بیمــاري در  ــارچ عام ــد. ق ــوده  انتشــار یاب آل
بافت هــای آلــوده ریشــه و طوقــه وجــود داشــته 
ــد و  ــتان گذرانی کن ــاک زمس ــد در خ و می توان
ــد. در  ــده بمان ــاک زن ــی در خ ــدت طوالن به م
ــدداً  ــود مج ــوب می ش ــاک مرط ــه خ ــی ک زمان
رشــد کــرده و بــه ســمت بافــت حســاس گیــاه 
حرکــت کــرده، جوانــه  می زنــد 
ایجــاد  باعــث  و 
ــود.  ــي می ش آلودگ

محمد مرادی
 معصومه حقدل
 امیر حسین محمدي
اعضای هیئت علمی 
پژوهشکده پسته کشور

سید رضا فانی
استادیار مرکز تحقیقات 
کشاورزی یزد

الگوي  خشك شدن  
درختان  آلوده  در باغ  

متفاوت  بوده  و تا حد 
زیادي  به  مدیریت  باغ           

ارتباط دارد 
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به همیــن خاطــر اســت کــه دوره هــای طوالنــی اشــباع خــاک موجــب بــاال 
ــود.  ــی می ش ــر آلودگ ــن خط رفت

ــل  ــاس ترند و در فص ــتان حس ــار و تابس ــول به ــوالً در ط ــان معم درخت
زمســتان و یــا دوره خــواب حساســیت کمتــری دارنــد. الگــوي  خشــکیدگی  
درختــان، میــزان خســارت بیمــاري و چگونگــي گســترش آن در باغ هــاي  
آلــوده   متفــاوت  بــوده  و تــا حــد زیــادي  بــه  مدیریــت  بــاغ  در طــول  ســال  از 
جملــه  عملیــات  خــاک ورزي ، خصوصیــات  فیزیکــي  خــاک )نفوذپذیــري(، 
ــاري در  ــل بیم ــال عام ــاط دارد. انتق ــاري  ارتب ــرل  بیم ــاري  و کنت نحــوه  آبی
یــک بــاغ بــا عملیــات خــاک ورزي غلــط، آب  آبیــاري ، تمــاس ریشــه ها بــا 
یکدیگــر )بــه علــت  عــدم  رعایــت  فاصلــه  کاشــت(، ریختــن  خــاک اطــراف  
درختــان  آلــوده  در بیــن  ردیف هــا، انتقــال  خــاک  آلــوده  بــه  بــاغ ، آلــوده بودن 
ــیدگي  ــت در پوس ــرد. رطوب ــورت  مي گی ــاورزي  ص ــایل  کش ادوات  و وس
ــاغ  طوقــه و ریشــه درختــان پســته و چرخــه زندگــي عامــل بیمــاري در ب

نقــش اساســي دارد. 
کنترل بیماری

آبیــاری یکــی از مهم تریــن پارامترهــای مؤثــر در کاهــش آلودگــی پوســیدگی 
طوقــه و ریشــه پســته )مخصوصــاً  پوســیدگی طوقــه( مدیریــت آبیــاری اســت. 
به طور کلــی، اســتفاده از سیســتم هاي تحــت فشــار آبیــاري بــه لحــاظ کاهــش 
میــزان آب مصرفــي نســبت بــه آبیــاري غرقابــي، کاهــش زمــان تمــاس طوقــه 
و ریشــه بــا آب و عــدم اشــباع خــاک به مــدت طوالنــي، برتــري دارنــد. تأثیــر 
ــه  ــیدگی طوق ــا پوس ــا ب ــی در باغ ه ــدت آلودگ ــش ش ــاری در کاه ــوع آبی ن
ــان  ــر درخت ــدن مرگ ومی ــث متوقف ش ــوارد باع ــیاری از م ــهودتر و در بس مش
ــان در  ــه درخت ــه طوق ــد ک ــوی باش ــد به نح ــاری بای ــت آبی ــردد. مدیری می گ
تمــاس بــا آب نباشــد. بــرای ایــن منظــور ایجــاد بنــد خاکــی بــرای جلوگیــری 
از تمــاس آب بــا طوقــه درخــت موجــب کاهــش شــدت بیمــاری می شــود. در 
مــوارد خســارت شــدید بیمــاری، کاهــش میــزان و دور آبیــاري مخصوصــاً در 
اوایــل بهــار مفیــد اســت و در ایــن صــورت بایــد فاکتــور رشــدي گیــاه نیــز 
در نظــر گرفتــه شــود. اعمــال مدیریــت آبیــاري در باغ هــای بــا شــوري بــاالي 

خــاک و آب بایــد بــا احتیــاط و نظــر کارشناســي صــورت پذیــرد.
ــزان رس  ــا می ــت و ی ــي اس ــاک رس ــت خ ــه داراي باف ــي ک ــاک در باغ های خ

ــت  ــش ظرفی ــث افزای ــد، باع ــش مي یاب ــاک افزای ــق خ ــا عم ــوأم ب ــاک ت خ
نگهــداري آب در خــاک، افزایــش خفگــي ریشــه ها و حســاس شــدن ریشــه ها 
ــیدگي  ــانه های پوس ــوالً نش ــي معم ــن باغ های ــردد. در چنی ــي مي گ ــه آلودگ ب
ــاخه ،  ــکیدگي  سرش ــرگ، خش ــاخ و ب ــی ش ــف و کم ــورت ضع ــه به ص ریش
ــت   ــي  درخ ــرگ  تدریج ــرگ  و م ــکل  ب ــر ش ــول ، تغیی ــزان  محص ــدن  می کم ش
مشــاهده  مي شــود. در صــورت وجــود یــک الیــه ســنگین روي ســطح خــاک 
ــه  ــان ب ــواردي کــه درخت ــن در م ــا 40 ســانتي متري( و همچنی )عمــق صفــر ت
صــورت عمقــي کاشــته شده باشــند، پوســیدگي طوقــه و یــا ریشــه هاي اصلــي 
بیشــتر شــایع اســت. وجــود الیــه ســخت زیریــن کــه در هنــگام احــداث بــاغ 
ــي  ــردد. در باغ های ــاري مي گ ــدید بیم ــث تش ــز باع ــد نی ــده باش ــته نش شکس
کــه طوقــه درختــان در زیــر ســطح خــاک قــرار دارد و یــا داراي الیــه ســخت 
زیریــن اســت، حفــر یــک کانــال بــه عــرض 70 تــا 100 ســانتي متر و عمــق 1 
تــا 2 متــر در فاصلــه بیــن ردیف هــا، انتقــال خــاک بــه خــارج از بــاغ و پرکــردن 
کانــال حفــر شــده بــا خــاک بــدون آلودگــي و ســبک بــه نحــوي کــه شــیب 
ــه ســمت مرکــز ردیــف باشــد باعــث کاهــش خســارت بیمــاري  ردیف هــا ب

مي گــردد.
ــر اســاس نتایــج بدســت  ــر متفاوتــی دارد. ب ــر پایه هــای مختلــف اث شــوری ب
ــم  ــر از رق ــوری کمت ــای ش ــر تنش ه ــی در اث ــه بادام ــه های پای ــده، ریش آم
فندقــی مــورد حملــه بیمارگــر قــرار می گیرنــد. همچنیــن، مطالعــات براســاس 
ــه  ــان داده ک ــت نش ــط کش ــیم در محی ــدیم و کلریدکلس ــاي کلریدس نمک ه
هدایت هــای الکتریکــی 2 و ds/m( 4( تأثیــري روي آن ندارنــد، ولــي افزایــش 
هدایــت  الکتریکــي بــه 8 و بیشــتر از آن باعــث کاهــش رشــد آن مــي شــود کــه 

از 37 تــا 98 درصــد متغیــر اســت.
ــن  ــود، ای ــر می ش ــی بیمارگ ــد رویش ــش رش ــث کاه ــیم باع ــای کلس نمک ه
ــرل  ــرای کنت ــته ب ــای پس ــچ در باغ ه ــرد گ ــت کارب ــش مثب ــاید نق ــر ش ام
ــوادی  ــد. یکــی از م ــه کن ــه ریشــه پســته را توجی ــاری پوســیدگی و طوق بیم
ــورد  ــه و ریشــه پســته م ــت بیمــاری پوســیدگی طوق ــد در مدیری ــه می توان ک
ــاده در بســیاری از  ــن م ــی اســت. ای ــرد گــچ معدن ــرد، کارب ــرار گی اســتفاده ق
ــر  ــرگ و می ــه و باعــث کاهــش م ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق ــوده م ــای آل باغ ه
ــرای  ــیم ب ــاح کلس ــف ام ــای مختل ــت. جنبه ه ــوده شده اس ــای آل ــاغ ه در ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

برای کنترل مانند مخلوط بردو  و اکسی کلرور مس روی طوقه و ریشه  ییهاکشکاربرد قارچ :مبارزه شیمیایی
مؤثر نيست و این روش ممکن است صرفًا روی درختان جوان که پوست آنها نفوذپذیری بيشتری چندان بيماری 

آلومينيوم )با نام تجاری اِليت( تأثير زیادی در کاهش آلودگی به وزتيل کش فپاشی قارچمحلولدارند مناسب باشد. 
ه، به سرعت جذب شده و در گياه عامل بيماری دارد. این ترکيب از مشتقات اسيد فسفونيک است و بعد از استفاد

کنندگی این سم به صورت اثر مستقيم روی بيمارگر و فعال شدن شود. اثرات پيشگيری و معالجهپخش می
کش از فاکتورهای های فيتوفتورا است. رعایت الگو و زمان استفاده از این قارچهای دفاعی گياه در برابر گونهمکانيسم

های مختلف أثيرگذاری آن روی بيماری است. به این ترتيب که با توجه به شدتبسيار مهّم در خصوص ميزان ت
بر اساس دستورالعمل فنی ارائه شده توسط  پاشی نيز بر همين اساس باشد. آلودگی در باغ بایستی انتخاب الگوی سم

ن بيمار و آلوده و یا خشک هایی از باغ با آلودگی شدید و مرگ و مير باال که درختادر محل( 1394مرادی و همکاران )
نوبت، ترجيحاً  4در هزار و به تعداد حداکثر  5/2پاشی با غلظت شده در اثر بيماری وجود دارند، الزم است تا محلول

های باغ با خطر پایين که بيماری و یا وجود در حالی که در بقيه قسمت .تکرار گردد ایدر فواصل یک تا دوهفته
پاشی ها به راحتی قابل تشخيص نيست و یا بدون آلودگی هستند، فقط به یک نوبت محلولتدرختان آلوده در آن قسم

پاشی شده و آلوده فقط یک مرتبه های محلولهای بعد، در باغدر هزار یا دوز کمتر نياز است. در سال 5/2با دوز 

 یبند خاک جادیاز تماس آب با طوقه درخت با ا یریجلوگ

جلوگیری از تماس آب با طوقه درخت با ایجاد بند خاکی
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ــه روی  ــه و ریش ــیدگی طوق ــاری پوس ــار بیم مه
محصــوالت مختلــف توســط تعــدادی از محققیــن 
مــورد بررســی قــرار گرفته اســت. اســتفاده از گــچ 
به عنــوان یکــی از منابــع کلســیم بــرای کمــک بــه 
مهــار بیمــاری بایــد براســاس آزمایــش خــاک، آب 
و همچنیــن نظــر کارشناســی انجــام شــود. مقــدار 
گــچ مــورد اســتفاده در باغ هــا از 20 تــا 100 تــن 

در هکتــار متغیــر اســت. 
ــبت  ــکا نس ــی آتانتی ــته وحش ــاوم پس ــه  مق پای
ــت.  ــاوم اس ــورا مق ــای فیتوفت ــی گونه ه ــه تمام ب
امــا در اغلــب مناطــق پســته کاری ایــران از ارقــام 
ــوان  ــاد به عن ــی زی ــوع ژنتیک ــا تن ــف ورا ب مختل
پایــه اســتفاده می شــود کــه اغلــب آنهــا بــه 
تحقیقــات  حساســند.  فیتوفتــورا  گونه هــای 
ــای  ــت پایه ه ــوص مقاوم ــده در خص ــام ش انج
اهلــی پســته بــه گونه هــاي فیتوفتــورا نشــان 
ــی  ــه قزوین ــه دو پای ــه و ریش ــه طوق ــد ک می ده
و بادامــی ریــز زرنــد از مقاومــت باالیــی نســبت 
بــه آنهــا برخــوردار هســتند. بقیــه پایه هــا ســطوح 
مختلــف حساســیت را نســبت بــه عوامــل بیماری 
گمــوز نشــان می دهنــد و رقــم ســرخس از ســایر 

پایه هــا حســاس تر اســت. 
قارچ کش هایــی  کاربــرد  شــیمیایی:  مبــارزه 
ماننــد مخلــوط بــردو  و اکســي کلــرور مــس روي 
ــدان  ــاری چن ــرل بیم ــرای کنت ــه ب ــه و ریش طوق

ــًا  ــر نیســت و ایــن روش ممکــن اســت صرف مؤث
روي درختــان جــوان کــه پوســت آنهــا نفوذپذیري 
بیشــتري دارنــد مناســب باشــد. محلول پاشــی 
ــاری  ــام تج ــا ن ــوم )ب ــل آلومینی ــش فوزتی قارچ ک
ــه  ــی ب ــش آلودگ ــادی در کاه ــر زی ــت( تأثی اِلی
ــتقات  ــب از مش ــن ترکی ــاری دارد. ای ــل بیم عام
اســید فســفونیک اســت و بعــد از اســتفاده، 
بــه ســرعت جــذب شــده و در گیــاه پخــش 
می شــود. اثــرات پیشــگیری و معالجه کنندگــی 
ایــن ســم بــه صــورت اثــر مســتقیم روی بیمارگــر 
ــاه در  ــی گی ــم های دفاع ــدن مکانیس ــال ش و فع
ــر گونه هــای فیتوفتــورا اســت. رعایــت الگــو  براب
و زمــان اســتفاده از ایــن قارچ کــش از فاکتورهــای 
ــذاری  ــزان تأثیرگ ــوص می ــم در خص ــیار مه بس
ــه  ــب ک ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــاری اس آن روی بیم
ــی در  ــف آلودگ ــدت های مختل ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــر  ــاغ بایســتی انتخــاب الگــوی سم پاشــی نیــز ب ب
ــتورالعمل  ــر اســاس دس ــن اســاس باشــد.  ب همی
ــکاران  ــرادی و هم ــط م ــده توس ــه ش ــی ارائ فن
)1394( در محل هایــی از بــاغ بــا آلودگــی شــدید 
و مــرگ و میــر بــاال کــه درختــان بیمــار و آلــوده 
و یــا خشــک شــده در اثــر بیمــاری وجــود دارنــد، 
ــت 2/5 در  ــا غلظ ــی ب ــا محلول پاش ــت ت الزم اس
ــًا  ــت، ترجیح ــر 4 نوب ــداد حداکث ــه تع ــزار و ب ه
در فواصــل یــک تــا دوهفتــه ای تکــرار گــردد. در 

ــر  ــا خط ــاغ ب ــمت های ب ــه قس ــه در بقی ــی ک حال
ــوده  ــان آل ــا وجــود درخت پاییــن کــه بیمــاری و ی
در آن قســمت ها بــه راحتــی قابــل تشــخیص 
ــه  ــط ب ــتند، فق ــی هس ــدون آلودگ ــا ب نیســت و ی
ــزار  ــا دوز 2/5 در ه ــی ب ــت محلول پاش ــک نوب ی
یــا دوز کمتــر نیــاز اســت. در ســال های بعــد، در 
ــوده فقــط یــک  باغ هــای محلول پاشــی شــده و آل
ــان  ــن زم ــت. بهتری ــی اس ــی کاف ــه سم پاش مرتب
ــا و  ــل برگ ه ــدن کام ــا بازش ــی مصــادف ب سم پاش
یــا توقــف رشــد سرشــاخه های جدیــد و همچنیــن 
ــي باشــد.  ــس از برداشــت محصــول م ــه پ بافاصل
ــن  ــز رفت ــه مغ ــل از ب ــا قب ــت ت ــه داش ــد توج بای

ــردد.  ــع گ ــتی قط ــي ها بایس ــته، محلول پاش پس
کنتــرل زیســتی: تأثیــر عوامــل بیولوژیــک در 
کنتــرل پوســیدگي طوقــه و ریشــه پســته در 
باغ هــاي آلــوده جهــت کنتــرل ایــن بیمــاري 
ــت  ــت. موفقی ــوردار اس ــي برخ ــت خاص از اهمی
عوامــل کنتــرل بیولوژیکــي تحــت تاثیــر توانایــي 
ــاء تحــت شــرایط  ــا، بق ــر و اســپورزایي آنه تکثی
ــنگین  ــر س ــوري و عناص ــل ش ــاعد، تحم نامس
ــیون  ــفر، کلونیزاس ــط ریزوس ــر محی ــاک، تغیی خ
ریشــه و همزیســتي بــا آن، رقابــت تغذیــه اي 
قــوي و قــدرت تهاجمــي بــاال در تقابــل بــا 
ــوع  ــن موض ــرار دارد. ای ــه ق ــاي ریش بیمارگره

ــتر دارد. ــات بیش ــه تحقیق ــاز ب نی

بهترین زمان محلول پاشي با قارچکش اِلیت مصادف با توقف رشد سرشاخه های جدید و کامل شدن برگها 

و  های جدیدوقف رشد سرشاخهها و یا تپاشی مصادف با بازشدن کامل برگپاشی کافی است. بهترین زمان سمسم
ها پاشی. باید توجه داشت تا قبل از به مغز رفتن پسته، محلولمی باشد بالفاصله پس از برداشت محصولهمچنين 

 بایستی قطع گردد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و کامل شدن برگها  های جدیدبا توقف رشد سرشاخهبهترین زمان محلول پاشی با قارچکش اِليت مصادف 
 

های آلوده جهت کنترل این تأثير عوامل بيولوژیک در کنترل پوسيدگی طوقه و ریشه پسته در باغ: زیستیکنترل 
، آنهاتوانایی تکثير و اسپورزایی  برخوردار است. موفقيت عوامل کنترل بيولوژیکی تحت تاثيربيماری از اهميت خاصی 

همزیستی  ر محيط ریزوسفر، کلونيزاسيون ریشه وبقاء تحت شرایط نامساعد، تحمل شوری و عناصر سنگين خاك، تغيي
این موضوع نياز به تحقيقات . قرار دارد ای قوی و قدرت تهاجمی باال در تقابل با بيمارگرهای ریشهبا آن، رقابت تغذیه

 بيشتر دارد.
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ــزو  ــاورزی ج ــای کش ــت نهاده ه ــاً کیفی غالب
موضوعــات بحــث برانگیــز در پســته کشــور 
ــت  ــت کیفی ــن مذم ــداران ضم ــت و باغ اس
ــیمیایی،  ــای ش ــل کوده ــاده ای مث ــن نه پایی
ــط  ــئولین ذیرب ــف مس ــارت ضعی ــم از نظ ه
می نالنــد و هــم بــه دنبــال راهکارهایــی جهت 
تشــخیص کیفیــت کودها هســتند. امــا محمد 
ــی  ــد بیماری شناس ــناس ارش ــی کارش گرج
گیاهــی و مســئول فعلــی واحــد حفــظ 
ــورت  ــار به ص ــاورزی ان ــاد کش ــات جه نبات
ــره ای  ــا گ ــت ت ــالش کرده اس ــوش ت خودج
از کار کشــاورزان منطقــه خــود بگشــاید. وی 
ســابقه بیــش از هشــت ســال مدیریــت جهاد 
ــه  ــار را در کارنام ــتان ان ــاورزی شهرس کش
خــود دارد و در دوران تصــدی خــود ســعی 
کــرده بهتریــن تــالش را در افزایــش کیفیــت 

ــد.  ــام ده ــاورزی انج ــای کش نهاده ه

آقــای مهنــدس! شــما در رابطــه بــا 
نظــارت بــر کیفیــت کودهــای کشــاورزی 

ــد؟ ــام داده ای ــی انج ــه کارهای چ
 1393 تــا   1385 ســال های  طــول  در 
ــا  ــا ب ــد م ــه بع ــال 1390 ب ــًا از س خصوص
ــا،  ــی کوده ــوان بی کیفیت ــت عن ــکلی تح مش
در  موجــود  شــیمیایی  کودهــای  از  اعــم 
ــرآوری  ِــت و کودهــای ف ــازار، کودهــای پِل ب
شــده مواجه شــدیم. بعضــی از کشــاورزان 
ــتند  ــا داش ــد و ادع ــه می کردن ــا مراجع ــه م ب
ــده  ــرف ش ــداری و مص ــای خری ــه کوده ک
ــه  ــان هیچ گون ــرد محصولش ــر روی عملک ب

نداشته اســت. تأثیــری 
ــابقه و  ــچ س ــدون هی ــه ب ــن مرحل ــا در ای م
تجربــه قبلــی و تنهــا برحســب وظیفــه و 
ــه شــدیم. در  احســاس مســئولیت وارد صحن
ابتــدا از کودهــای مختلــف موجــود در بــازار 
بــرای تجزیــه و  نمونه بــرداری کردیــم و 
آنالیــز بــه آزمایشــگاه فرســتادیم. نتایــج 
حاصــل از آنالیــز نشــان مــی داد کــه محتــوای 
کــود بــا درصــد عناصــری کــه روی برچســب 
ــًا  ــرت دارد! مث ــت مغای ــر شده اس ــود ذک ک
ــه  ــودی ک ــد ک ــاهده می ش ــواردی مش در م
بــر روی برچســب آن میــزان ازت 10 درصــد 
ــد ازت  ــک درص ــاوی ی ــود، ح ــده ب ــد ش قی
هــم نیســت! پــس از مشــاهده مــوارد متعــدد 
از ایــن گونــه تخلفــات، بــا فروشــندگان 
کردیــم؛  نامه نــگاری  شهرســتان  در  کــود 
ــروش  ــد و ف ــه حــق خری ــوان ک ــن عن ــا ای ب
ایــن کودهــا را نداریــد. طــی چندیــن مرحلــه 
ــی حاصــل نشــد و  ــگاری نتیجــه مطلوب نامه ن
تنهــا نــام کودهــای قبلــی حــذف و بــا اســامی 
جدیــد جایگزیــن می شــدند و مــا در کار 
ــده بودیم. ــل ش ــک دور باط ــار ی ــارت دچ نظ

یعنی در این امر موفق نبودید؟!
و  فروشــندگان  بــا  نامه نــگاری  از  بعــد 
ــد و  ــع خری ــورد من ــا در م ــه آنه ــدار ب هش
تصمیــم  بی کیفیــت،   کودهــای  فــروش 
ــوع آگاه  ــن موض ــاورزان را از ای ــم کش گرفتی
کنیــم. بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف، نتایــج 

ــایت های   ــی از س ــر روی یک ــات را ب آزمایش
ــرار  ــرس« ق ــام »انارپ ــه ن ــی ب ــی محل اینترنت
ــل  ــایت تعطی ــن س ــر، ای ــم. درحال حاض دادی
ــاکان  ــی کم ــات قبل ــی اطاع ــت، ول شده اس
ــترس  ــتجو در دس ــق جس ــت و از طری باقیس
ــات  ــام اطاع ــایت تم ــن وبس ــت. در ای اس
اعــم از: نــام کــود، نــام شــرکت تولیدکننــده، 
درصــد عناصــر مختلفــی کــه روی برچســب 
ــود در  ــر موج ــد عناص ــده و درص ــا ش ادع
نتایــج آزمایــش در قالــب جــدول قــرار آمــده 

ــت.  ــاورزان اس ــد کش ــرض دی و در مع
این کار اثر مثبتی داشت؟

ــن  ــه ای ــدد ب ــی های متع ــس از بررس ــا پ م
ــزم  ــندگان را مل ــه فروش ــیدیم ک ــه رس نتیج
بــه ثبــت تعهدنامــه محضــری کنیــم. در 
ــه  ــد ک ــم ش ــه ای تنظی ــتا تعهدنام ــن راس ای
چندیــن بنــد دارد؛ در بنــد اول ایــن تعهدنامــه 
فروشــنده متعهــد می شــود کــه از کودهــا 
و  نمایــد  آنالیــز  و  کــرده  نمونه بــرداری 
ــر،  ــت عناص ــدن کیفی ــرز ش ــورت مح درص
ــر  ــد. اگ ــداری نمای ــده خری آن را از تولیدکنن
از ایــن زمــان بــه بعــد مدیریــت جهــاد 
کشــاورزی شهرســتان انــار نمونــه ای را مغایــر 
بــا برچســب های روی آن در هــر فروشــگاهی 
ــگاه مقصــر  ــرد، صددرصــد فروش ــدا می ک پی
ــل، درب  ــوز آن باط ــد و مج ــناخته می ش ش
ــواردی  ــی در م ــد و حت ــپ می ش ــازه پلم مغ

ــد. ــر گرفته ش ــم درنظ ــدی ه ــه نق جریم
از طــرف دیگــر، برخــی از شــرکت هایی 
ــود و درصــد عناصــر  ــر ب ــه کودشــان معتب ک
بــا برچســب کــود مطابقــت داشــت بــه آنهــا 
ــخ و  ــم توبی ــی ه ــم؛ یعن ــه می دادی تقدیرنام
تنبیــه متخلفیــن و هــم تشــویق درســت کاران 

ــتیم. ــه داش را در برنام
ــا  ــی ب ــندگان مخالفت ــب فروش ــا از جان آی

ــت؟ ــه صــورت نگرف ــن روی ای
ــن  ــه گرفت ــد ک ــی می گفتن ــًا! برخ ــه قطع بل
ــچ جــای  ــا هی ــی نیســت و ی ــه قانون تعهدنام
ــرا  ــود و چ ــرا نمی ش ــه اج ــن برنام ــر ای دیگ
بایــد در شهرســتان انــار ایــن کار انجــام 

آفتنظارتبرکیفیتنهادهها
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گفت و گو با محمد 
گرجی مدیر اسبق 

کشاورزی  جهاد 
شهرستان انار
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بگیــرد؟ پاســخ مــا درمقابــل ایــن بــود: 
»چگونــه اســت کــه فــروش کــود بی کیفیــت 
می خواهیــم  کــه  مــا  و  اســت  قانونــی 
جلــوی تخلــف را بگیریــم غیرقانونــی عمــل 

می کنیــم؟« 
پــس فروشــندگان شهرســتان در اجــرای 
ایــن طــرح بــا شــما همــکاری نکردنــد؟
ــا  ــدا ب ــتان، ابت بعضــی از فروشــندگان شهرس
مخالفــت و کارشــکنی علیــه مــا جبهه گیــری 
کردنــد. حرف شــان ایــن بــود کــه ســختگیری 
شــما زیــاد اســت و در هیــچ شهرســتان و یــا 
اســتان دیگــری اینــکار انجــام نمی شــود. 
ــن کار را  ــودن ای ــی ب ــای غیرقانون ــا ادع آنه

ــد. مطــرح کردن
بعد چه شد؟ 

پاســخ مــا در مقابــل ایــن بــود کــه اینــکار را 
وظیفــه خــود می دانیــم و کــم کاری دیگــران 
بــه مــا ربطــی نــدارد و مــا هــر آنچــه وظیفــه 
ــم. ــام می دهی ــت را انج ــئولیت مان هس و مس

فروشندگان نظر شما را پذیرفتند؟
ــبختانه  ــا خوش ــود، ام ــکاتی ب ــع و مش موان
امــر  ابتــدای  در  رفــت.  پیــش  خــوب 
ــری  ــه محض ــه دادن تعهدنام ــندگان ب فروش
تــن نمی دادنــد. مــن بــا آنهــا صحبــت 
اینجــا واســطه  کــردم و گفتــم شــما در 
ــید  ــد، بفروش ــود را بخری ــد ک ــتید و بای هس
ــد  ــت باش ــود بی کیفی ــه ک ــد؛ چ ــود ببری و س
ــودتان را  ــد س ــما داری ــت، ش ــه باکیفی و چ
می بریــد. اگــر همــکاری کنیــد ضمــن اینکــه 
ــم متضــرر  ــرد، کشــاورز ه ــد ب ســود خواهی
آن، وقتــی کــه  بــر  نخواهدشــد. عــاوه 
ــت  ــه صح ــد ب ــود را ببین ــز ک ــاورز آنالی کش
ــا  ــرده و ب ــی ب ــما پ ــای ش ــقم حرف ه و س
اطمینــان بیشــتری از شــما خریــد می کنــد. 
آیــا کودهــای تقلبــی شــماره ثبــت کودی 

ــتند؟ هم داش
برخــی از ایــن کودهــا ثبــت کــودی داشــتند 
و برخــی خیــر؛ بــه هــر حــال مــا کیفیــت را 
کیفیــت  می دیدیــم  و  می کردیــم  بررســی 

ــد.  ندارن
به خاطــر دارم یــک بــار بــا شــرکتی کــه 
کرده بــود  تولیــد   )Zn( مایــع روی  کــود 
و برچســب آن فاقــد میــزان درصــد ایــن 
عنصــر بــود تمــاس گرفتــم و از درصــد 
ــیدم؛  ــول پرس ــل محل ــر در داخ ــن عنص ای

ــول 18  ــن محل ــت ای ــب گف ــخص مخاط ش
درصــد روی دارد. ســپس، طبــق مشــورت بــا 
ــش  ــه بی ــدم ک ــه ش ــن متوج ــی از محققی یک
ــول  ــل محل ــر روی داخ ــد عنص از 12 درص
نمی توانــد وجــود داشته باشــد؛ و پــس از 
آنالیــز مشــخص شــد کــه نمونــه مــورد نظــر 

ــد روی دارد!   ــک درص ــط ی فق
مــوارد متعــددی از ایــن دســت در شهرســتان 
مشــاهده می شــد کــه پــس از بررســی متوجــه 
می شــدیم بــا واقعیــت مغایــرت دارد و کاالی 
ارائــه شــده بســیار بی کیفیــت هســتند و 

ــد. ــی دارن اثربخشــی پایین
اثربخشــی ایــن محصــوالت را چگونــه 

می ســنجیدید؟ 
ایــن  از  تعــدادی  آنالیــز،  بــر  عــاوه 
ــی  ــرح تحقیقات ــب ط ــوالت را در قال محص
مــورد بررســی قــرار می دادیــم. متأســفانه، در 
ــار از  ــرد تیم ــزان عملک ــوارد، می برخــی از م
ــا  ــه تنه ــی ن ــد! یعن ــز می ش ــر نی ــاهد کمت ش
بــر عملکــرد اثــر مثبــت نداشــت، بلکــه اثــر 

ــت. ــم داش ــی ه منف
درنهایت کار به کجا رسید؟ 

ســمت  از  بنــده   1393 ســال  مــاه  آبــان 
مدیریــت کنــار رفتــم و مســئول واحــد 
حفــظ نباتــات شــدم؛ مدتــی بعــد یکــی 
مســئول  مــن  جدیدالــورود  همــکاران  از 
واحــد باغبانــی شــد. مــن رونــد کار را 
از  پــس  وی  توضیــح دادم.  ایشــان  بــرای 
شــرکت در جلســه ای در کرمــان تصریــح 
ــای  ــر نهاده ه ــارت ب ــئول نظ ــه مس ــرد ک ک
مدیریت هــای  کــه  عنوان کرده انــد  اســتان 
جهادکشــاورزی شهرســتان ها  از ایــن بــه 
ــد!  ــا را ندارن ــرداری از کوده بعدحــق نمونه ب
از ایــن رو، بحــث نظــارت بــر نهاده هــا 

مدتــی به طــور کامــل متوقــف بــود. 
چرا چنین اتفاقی افتاد؟

بپرســید.  خودشــان  از  بایــد  نمی دانــم! 
افــراد کــه مســئول  از  بعضــی  متأســفانه 

ــد  ــاورزی بودن ــای کش ــر نهاده ه ــارت ب نظ
ایــن  ذی نفــع  و  تولیدکننــده  خودشــان 
ــا شــاهد متوقــف شــدن  ــد و م صنعــت بودن

ــدیم.  ــد ش ــن رون ای
فکــر نمی کنیــد مقصــر اصلــی ایــن تقلب هــا 

تولیدکننــده نهاده اســت؟ 
در ابتــدا هــم نظــر مــا بــر ایــن بــود کــه تولید 
ــت  ــود بی کیفی ــتند و ک ــر هس ــدگان مقص کنن
ــا  ــد؛ ت ــه می کنن ــازار عرض ــه ب ــد و ب را تولی
اینکــه یــک روز از یــک کارخانــه کــود 
ــان داشــت  ــه دار اذع ــردم و کارخان ــد ک بازدی
ــد کرده اســت و  ــت تولی ــه محصــول باکیفی ک

روی دســتش مانده اســت. 
ــور  ــه حض ــتند ک ــی هس ــدگان مدع تولیدکنن
ــا  ــده ت ــث ش ــا باع ــع ورزی آنه دالالن و طم
کیفیــت کودهــا دســتکاری شــود؛ چــون 
ــده  ــتری از تولیدکنن ــود بیش ــال س دالالن دنب
ــده  ــام ش ــت تم ــه قیم ــی ک ــتند، در حال هس
ــی  ــدار کم ــت و خری ــت باالس ــود باکیفی ک

دارد.
ــا  ــا متوجــه شــدیم تنه ــه م ــود ک در اینجــا ب
کارخانــه دار مقصــر نیســت و گاهــی دالالن و 
فروشــنده های عمــده، خواســته های خــود را 
ــن،  ــد. بنابرای ــل می کنن ــده تحمی ــه تولیدکنن ب
ــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه فــرد متقاضــی  ب
ــرد  ــد بپذی ــد بای ــه باش ــی ک ــر کس ــده ه عم
ــود روی  ــد ک ــت را انجام نده ــر کار درس اگ
ــت  ــه شکس ــوم ب ــد و محک ــتش می مان دس

اســت. 
ــدام  ــن اق ــورد ای ــدگان در م ــا تولیدکنن آی

ــد؟ ــان ندادن ــی نش ــما عکس العمل ش
در ابتــدا واحدهــای متخلــف تولیدکننــده 
کــود اعتــراض کردنــد و برخــی حتــی تهدیــد 
ــد و  ــت کردن ــت غرام ــکایت و دریاف ــه ش ب
ــاظ  ــا از لح ــت م ــه فعالی ــتند ک ــان داش اذع
اقتصــادی بــه آنهــا ضربــه می زنــد؛ خصوصــًا 
قــراردادن اطاعــات تجزیــه کودهــا بــر روی 
یــک ســایت محلــی بــا نــام شــرکت تولیــدی 
کــه  برداشــت  در  را  مخاطــرات حقوقــی 
ــاد. ــی نیفت ــورد اتفاق ــن م ــبختانه در ای خوش

مشــکل  نمونه بــرداری  می گفتنــد  برخــی 
دارد، برخــی مدعــی بودنــد کــه خطــای 
آزمایشــگاه اســت، بــرای اینکــه حرفــی باقــی 
ــه  ــه و ب ــه نمونه گرفت ــن کیس ــد از چندی نمان
چنــد آزمایشــگاه بــرای آنالیــز می فرســتادیم. 
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ــد  ــی نمی برن ــد راه به جای ــان و اینکــه دیدن ــذر زم ــا گ ــدگان ب تولیدکنن
ــد. ــای خــود را اصــاح کردن ــت کوده کیفی

درحال حاضر پایش چگونه انجام می شود؟ 
آنچــه مــن اطــاع دارم ایــن اســت کــه یــک شــماره ثبــت کــودی روی 
ــماره  ــن ش ــر کشــاورزان ای ــه اگ ــا درج شده اســت ک بســته بندی کوده
را بــه موسســه آب و خــاک پیامــک کننــد، می تواننــد مجــوزدار بــودن 

و ثبــت کــود را احــراز  کننــد. 
ــرای کل  ــت و    ب ــده اس ــد ش ــی و نظام من ــن کار اصول ــس ای پ

ــل اجراســت؟ کشــور قاب
خیــر! واقعــًا در حال حاضــر، ایــن روش جدیــد بــرای اطــاع از کیفیــت 
ــرا  ــس چ ــی داد، پ ــواب م ــیوه ج ــن ش ــر ای ــدارد! اگ ــرد ن ــود کارک ک
ــد  ــروش می رس ــه ف ــازار ب ــن در ب ــوان کائولی ــت عن ــه تح ــاده ای ک م
ــه  ــدگان منطق ــام رانن ــت و تم ــک اس ــد آه ــش از 70 درص ــاوی بی ح
ــل مصــرف آن  ــه پمــپ ســمپاش تراکتورشــان به دلی شــاکی هســتند ک

خــراب شده اســت؟!
ــه  ــج تجزی ــا نتای ــام داد! م ــل انج ــک دوئ ــه ی ــرای مقایس ــوان ب می ت
روی  شــفاف  به طــور  را  می کردیــم  نمونه بــرداری  کــه  کودهایــی 
ــه  ــد و نتیج ــان را بکنن ــم کار خودش ــان ه ــتیم؛ آقای ــایت می گذاش س
پایــش هشــت ســال گذشــته خودشــان را ارائــه کننــد تــا ببینیــم کــدام 
روش بهتــر بوده اســت! بــا ایــن کار حداقــل کارشناســان متوجــه 
نهاده هــای کشــاورزی چه بوده اســت. بــر  نتایــج نظــارت  می شــوند 

ــتان  ــر اس ــی در ه ــه کارگروه ــن اســت ک ــی از ای ــنیده ها حاک ش
مســئول نظــارت بــر کیفیــت ســموم و کودهــای شــیمیایی اســت 
ــه  ــد ب ــد می توان ــته باش ــکایت داش ــه ش ــاورزی ک ــر کش و ه
ــدن و اداره  ــت و مع ــتان، اداره صنع ــاورزی شهرس ــاد کش اداره جه
ــری  ــه پیگی ــد ک ــا موظفن ــن ارگان ه ــد و ای ــه کن ــرات مراجع تعزی

ــت؟ ــور نیس ــد. این ط کنن
ــت و  ــاورزی، اداره صم ــاد کش ــی از اداره جه ــر، اکیپ ــال حاض در ح
تعزیــرات مأمــور نمونه بــرداری از کودهــای موجــود در بــازار و ارســال 
ــن کارگــروه  ــر نهاده هــای اســتان هســتند و ای ــه کارگــروه نظــارت ب ب
ــال  ــز ارس ــتان ها نی ــه شهرس ــودی را ب ــواد ک ــه م ــج تجزی ــتی نتای بایس

نمایــد.
ــی  ــب و نقص های ــارت دارای عی ــوع نظ ــن ن ــد ای ــر می رس ــا به نظ  ام
ــورد  ــم؛ م ــاره می کن ــورد اش ــه دو م ــده ب ــال بن ــوان مث ــت؛ به عن اس

ــق  ــر از طری ــال های اخی ــی س ــت؛ ط ــرد اس ــاده گوگ ــاره م اول درب
ــرد  ــه گوگ ــده ک ــخص ش ــده مش ــت آم ــات به دس ــات و تحقیق تجربی
ــزار  ــا ُدز 30 در ه ــد و ب ــوص 98 درص ــا خل ــزه ب ــودری میکرونی پ
می توانــد به مــدت حداقــل 2 مــاه پســیل پســته را کنتــرل نمایــد. البتــه 
ــاک  ــن خ ــت پایی ــانتی گراد و رطوب ــه س ــاالی 35 درج ــای ب در دماه
مصــرف گوگــرد باعــث گیاه ســوزی می شــود و حتمــًا بافاصلــه پــس 
از آبیــاری بایــد گوگردپاشــی انجــام شــود. امــا ضمــن اینکــه محصــول 
ــر دفــع آفــت دارد و همــه  ــر قاطعــی ب گوگــرد کــه نــوع خــوب آن اث
ــته  ــره کش در پس ــوان حش ــوز به عن ــد، هن ــتفاده می کنن ــد از آن اس دارن
ــی  ــچ ارگان ــه هی ــل اینکــه ک ــل تأم ــه قاب ــت نرسیده اســت و نکت ــه ثب ب
ــاورزی  ــی کش ــام مهندس ــا نظ ــی و ی ــات، باغبان ــظ نبات ــم از: حف اع

ــد! ــاده ای نمی دان ــن م ــر چنی ــارت ب ــئول نظ ــودش را مس خ
مشــکل دیگــری کــه در ایــن سیســتم نظارتــی مشــاهده می شــود ایــن 
ــج،  ــال نتای ــود و ارس ــه ک ــا تجزی ــرداری ت ــان نمونه ب ــه از زم ــت ک اس
ــروش  ــه ف ــدی ب ــای تولی ــدت کوده ــن م ــرد. در ای ــان می ب ــا زم ماه ه
رفتــه و معلــوم نیســت بتــوان بــا فروشــندگان متخلــف برخــورد موثــری 
انجــام داد یــا خیــر! ضمــن اینکــه چــون نتایــج آزمایشــات در معــرض 
ــه  ــدگان دغدغ ــه تولیدکنن ــد، ن ــرار نمی گیرن ــوم کشــاورزان ق ــد عم دی
ــت  ــه کیفی ــاورزان ب ــه کش ــد و ن ــت را دارن ــول باکیفی ــد محص تولی

ــد. محصــوالت تولیــدی اعتمــاد دارن
ــی  ــود اثربخش ــه ش ــه آن پرداخت ــت ب ــم اس ــه مه ــری ک ــث دیگ بح
ــی  ــی اثربخش ــت. یعن ــازار اس ــود در ب ــیمیایی موج ــواد ش ــا و م کوده
ــات  ــه اثب ــی ب ــای تحقیقات ــد در طرح ه ــود بای ــل ک ــیمیایی مث ــاده ش م
رسیده باشــد. امــا در ســال های گذشــته مــا مشــاهده کردیــم برخــی از 
ایــن مــواد در جلســات تبلیغاتــی بــه کشــاورزان معرفــی شــده و ادعــا 
شــده کــه یــک عارضــه را برطــرف می کنــد، امــا چنیــن اتفاقــی عمــًا 
ــری  ــچ تأثی ــه هی ــاده ای ک ــت م ــاده و کشــاورزان باب ــاغ پســته نیفت در ب
بــر عملکــرد درخــت پســته نــدارد مبالــغ کانــی را پرداخــت کرده انــد. 
ــاغ و  ــان ب ــه درخت ــاده ب ــک م ــه ی ــده ک ــده ش ــواردی دی ــی در م حت
ــنده محصــول و  ــد و فروش ــز وارد می کن ــارت نی ــته خس محصــول پس

ــتند. ــارت وارده نیس ــخگوی خس ــدی پاس ــرکت تولی ش
فکر می کنید رمز موفقیت شما در چه بوده است؟

ــه نظــارت  ــم در قضی ــن و همکاران ــت م ــوز موفقی ــاید یکــی از رم ش
ــی از  ــا نفع ــک از م ــچ ی ــه هی ــود ک ــن ب ــتان ای ــا در شهرس ــر کوده ب
ایــن محــل نمی بردیــم و همــه کــود فروشــی ها می دانســتند کــه 
ــم، در کار  ــاط نداری ــه کــودی ارتب ــچ کارخان ــا هی ــم ب ــده و همکاران بن
ــه  ــتیم و کاری ک ــود نیس ــم و دالل ک ــی نداری ــروش فعالیت ــد و ف خری
ــر  ــت. اگ ــاورزی اس ــور کش ــاح ام ــرای اص ــط ب ــم فق ــام می دهی انج
خــود مــن دالل کــود و ســم باشــم، دیگــر نمی توانــم نظــارت خوبــی 
داشته باشــم؛ چــون بــا کارخانــه دار رودربایســتی پیــدا می کنــم و 
ــن  ــم. االن ای ــورم چشم پوشــی کن ــم و مجب ــاه بیای ــورم دائمــًا کوت مجب
اتفاقــات دارد می افتــد. خــدا را شــکر در آن مدتــی کــه بنــده مســئول 
بــودم و مســئولیت نظــارت بــر کودهــا برعهــده مــن بــود بــه کشــاورز 
ــاح  ــد اص ــن رون ــردم ای ــعی ک ــردم و س ــت نک ــم خیان ــه مملکت و ب

شــود.
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تقویم باغبانی پسته در فصل پاییز

نکته : 

•میــزان، نــوع، روش و زمــان مصــرف کودهــای خاکــی در سیســتم غرقابــی و قطــره ای بایــد بــر اســاس 
آنالیــز خــاک و آب تعییــن شــود؛ لــذا در ایــن خصــوص از کارشناســان بــا تجربــه اســتفاده نمائیــد.

* مصرف بور حتما بایستی براساس آنالیز آب و برگ انجام شود.

•زمــان مبــارزه بــا آفــات بســته بــه هــر منطقــه متفــاوت اســت، لــذا جهــت تشــخیص زمــان و نحــوه مبــارزه 
)شــیمیایی و غیرشــیمیایی( بــا کارشناســان خبــره منطقــه مشــورت نمائید.

پسته در فصل پاییزتقویم باغبانی    

 عملیات باغی هابررسی وضعیت آفات و بیماری
مرحله  عملیات کوددهی

 رشدی
 ماه

 خاکی پاشیمحلو
 زنبور مغزخوار پسته 
 شب پره خرنوب 
 ها به چوبخواردرصدآلودگی خوشه 
 پسیل 

 آب زخم( آبیاری پس از برداشت( 
 بررسی تغییرات شوری با آزمون خاک 
 های گلدانیانتقال نهال 
  های هرز چندسالهشیمیایی با علفمبارزه 

 اوره 
 کالت روی 
 یا اسید بوریک کالت بور* 
 Fruit set 

 نیترات کلسیم 
 اسید بوریک* 

 مهر برداشت

 درختان آلوده به گموز 
 هاوضعیت سرخشکیدگی 
 خوارحشره کامل سوسک سرشاخه 
 پره هندیآفات انباری بخصوص شب 

 انتقال نهال گلدانی 
 یافتههای تجمع آبشویی نمک 
 ایجاد تشتک در باغات آلوده به گموز 
 ریپر زدن باغات 

 ترکیبات ضدشوری کالت کلسیم
پس از 
 برداشت

 آبان

 پره هندی با کاهش دمای کنترل شب
  C°13به زیر  انبار

 ایجاد تهویه مناسب 
  مبارزه غیرشیمیایی سوسک سرشاخه

های هرس خوار با تله گذاری چوب
 شده

 ایجاد تشتک پیشگیری بیماری گموز با 

  استفاده از گچ کشاورزی،اسیدسولفوریک
 و ماسه بادی

 هرس پاجوش 
 هرس باردهی 
 بریانتقال نهال گل 

های استفاده از قارچ کش
باغات  مسی بعد از هرس

 سرخشکیدگیعارضهدارای

  استفاده از
کودهای گاوی و 

 گوسفندی
 

  مصرف کودهای
و  فسفاته پتاسه،
به اضافه  ماکرو

های ریزمغذی
آهن، روی، مس و 

 منگنز

 آذر خزان

 کودهای رایج مصرفی در باغات پسته 

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

 نکته : 

 و آب تعیین شود؛ طره ای باید بر اساس آنالیز خاک میزان، نوع، روش و زمان مصرف کودهای خاکی در سیستم غرقابی و ق
 لذا در این خصوص از کارشناسان با تجربه استفاده نمائید.

 *مصرف بور حتما بایستی براساس آنالیز آب و برگ انجام شود.

 با  است، لذا جهت تشخیص زمان و نحوه مبارزه )شیمیایی و غیرشیمیایی( زمان مبارزه با آفات بسته به هر منطقه متفاوت
 کارشناسان خبره منطقه مشورت نمائید.
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ــط  ــات مرتب ــته، موضوع ــت پس ــل برداش ــا فص ــارن ب ــاله مق ــر س ه
ــول  ــدار محص ــه مق ــه ب ــد و توج ــز اوج می گیرن ــروش آن نی ــا ف ب
مصرف شــده و چشــم انداز صــادرات در ســال پیــش رو اهمیــت 
ــه  ــران جلس ــته ای ــن پس ــن رو، انجم ــد. از ای ــدا می کن ــژه ای پی وی
کمیتــه بازرگانــی بــا هــدف تحلیــل و بررســی بــازار    پســته را 
ــه  ــن جلس ــرد. در ای ــزار ک ــهریورماه 1400 برگ ــنبه، 9 ش روز سه ش
مجــازی، محمــد صالحــی رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن پســته ایــران، 
ســیدمحمودابطحی رئیــس هیئــت امنــا، حامــد رمضانــی رئیــس کمیته 
بازرگانــی و محســن جال پــور رئیــس اســبق اتــاق بازرگانــی ایــران 
ــن، اعضــای  ــران حضــور داشــتند. همچنی و عضــو انجمــن پســته ای
صادرکننــده گــروه هیئــت امنــای انجمــن و برخــی از صادرکننــدگان 
مطــرح پســته از اقصــی نقــاط کشــور، نقطــه نظــرات خــود را دربــاره 
موضوعــات مطــرح شــده اظهــار داشــتند. در ایــن جلســه، وضعیــت 
صــادرات پســته در ســال تجــاری جــاری و دالیــل افزایــش مصــرف 
ــن ســال، چشــم انداز صــادرات پســته در ســال تجــاری  پســته در ای
پیــش رو، مشــکات و موانــع موجــود بــر ســر راه صــادرات پســته و 

ــدند. ــی ش ــور بررس ــاد کش ــم انداز اقتص چش
ــدای جلســه ســیدمحمود ابطحــی ضمــن  در ابت
بررســی وضعیــت عرضــه پســته در ســال جدیــد 
گفــت:»در ســال تجــاری پیــش رو مقــدار پســته 
قابــل عرضــه در بــازار جهانــی توســط ایــران و 
آمریــکا نســبت بــه ســال قبــل در حــدود 60 تــا 
ــا  ــن، تقاض ــت. همچنی ــر اس ــن کمت ــزار ت 70 ه
ــه  ــران ب ــته ای ــن، پس ــود دارد. بنابرای ــته وج ــدار پس ــن مق ــرای ای ب
ــازار جهانــی در ســال جدیــد مشــکلی  لحــاظ عرضــه و تقاضــا در ب

ــت.« نخواهدداش
ایــن فعــال کهنــه کار صنعــت پســته ایــران ضمــن تأکیــد بــر صحــت 
ــال  ــته در س ــازار پس ــوب ب ــت خ ــر وضعی ــی ب ــود مبن ــی خ پیش بین
جدیــد، تصریــح کرد:»تنهــا مشــکلی کــه ممکــن اســت بــرای 
ــدا شــدن دلواپســان اســت!  ــد پی ــش بیای ــران پی ــد ای محصــول جدی
مثــل آنچــه کــه ســال 97 بــرای پســته اتفــاق افتــاد کــه عــدم عرضــه 
کاال در زمــان مشــخص و مناســب منجــر بــه از دســت رفتــن فرصــت 

ــی شــد.« ــه برخــی بازارهــای اصلــی صادرات ــروش ب ف
 رئیــس هیئــت امنــای انجمــن پســته ایــران در خصــوص موضع گیری 
ــد  ــه، بای متنفذیــن پســته کشــور و انجمــن توضیــح داد: »طبــق تجرب
ــا  ــند ت ــب باش ــوذ دارد مواظ ــان نف ــه حرف ش ــرادی ک ــن و اف انجم
ــازار خــودش را از  ــران ب وسوســه دلواپســان باعــث نشــود پســته ای
ــازار یکــی از مهم تریــن و حســاس ترین نقــاط  دســت بدهــد. ایــن ب
ــم،  ــت بدهی ــر آن را از دس ــه اگ ــت ک ــروش اس ــد و ف ــتراک تولی اش

ــوند.« ــرر می ش ــه متض هم

محمــد صالحــی، صادرکننــده باســابقه پســته 
ــر ســر راه صــادرات پســته  ــا مشــکل اصلــی ب ام
ــاف  ــد را اخت ــی جدی ــال محصول ــران در س ای
ــا و  ــامانه نیم ــرخ ارز در س ــن ن ــی بی ــدید فعل ش
بــازار آزاد ذکــر کــرد و در این بــاره تصریــح 
کــرد: »بزرگ تریــن مســئله ای کــه امســال در 
صــادرات پســته بــا آن مواجهیــم تعهــد ارزی اســت. اختــاف شــدید 
ــد صــادرات پســته را  ــرخ ارز آزاد می توان ــی و ن ــرخ ارز نیمای ــن ن بی
ــیار  ــد بس ــر در ح ــر تهات ــال حاض ــد. در ح ــرار ده ــعاع ق تحت الش
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ــت.« ــته نیس ــارت پس ــوی تج ــا جوابگ ــت، ام ــر اس ــز امکان پذی ناچی
ــداران را  ــرف باغ ــه از ط ــت عرض ــل محدودی ــی از عل ــی یک صالح
پراکندگــی پســتۀ امســال نســبت بــه ســال گذشــته دانســت و عنــوان 
کــرد: »در ســال های قبــل تجمــع پســته بیشــتر در اســتان کرمــان بــود 
ــرد  ــه می ک ــال عرض ــش را اول س ــد از محصول ــاورز 50 درص و کش
ــد  ــال تولی ــا امس ــرد. ام ــه می ک ــرور عرض ــه م ــار و ب ــده را انب و مان
پســته در ایــران بــه شــدت پراکنــده اســت. ایــن مســئله جمــع آوری 
و فــروش محصــول را بــا چالش هایــی روبــه رو می کنــد. وقتــی 
کشــاورز حــس کنــد پســته کمتــری در دســت دارد، عرضــه محــدود 
ــازار پســته را دچــار مشــکل  ــد ب خواهدشــد و ایــن موضــوع می توان

کنــد.«
ایــن صادرکننــده عضــو انجمــن پســته ایــران، علــت حجــم 
قابل توجــه پســته صــادر شــده در ســال تجــاری 1400-1399 را بــاال 
بــودن میــزان محصــول ســال 99 و قیمت هــای رقابتــی پســته ایرانــی 

ــت. دانس
ــت  ــو هیئ ــچیان، عض ــا فرش ــه، محمدرض در ادام
ــارات  ــد اظه ــران در تأیی ــن پســته ای ــای انجم امن
به موقــع  عرضــه  اهمیــت  صالحــی،  محمــد 
را  کشــاورزان  توســط  بــازار  بــه  محصــول 
ضــروری دانســت و در این بــاره گفــت: »مــا 
ــد از  ــه بای ــم ک ــرار داری ــی ق ــروز در جایگاه ام
ــر  ــه زودت ــی 3 هفت ــا 2 ال ــته م ــم؛ پس ــتفاده را ببری ــر اس آن حداکث
ــبی  ــت نس ــک مزی ــن ی ــد و ای ــت می آی ــه دس ــی ب ــته آمریکای از پس
ــه دســت  ــریع تر ب ــس را س ــم جن ــه بتوانی ــا اســت ک ــه آنه نســبت ب
مشــتری برســانیم. جنــس بایــد بــه موقــع عرضــه شــود تــا بــه موقــع 
ــه  ــق تجرب ــد. طب ــده برس ــت مصرف کنن ــه دس ــد و ب ــازار مقص ــه ب ب
ــع عرضــه و  مــن، محصــول پســته ســال گذشــته خوشــبختانه به موق
حمــل شــد و در زمــان مناســب بــه دســت خریــدار رســید و بــه موقع 
مصــرف شــد و علــت عزیزشــدن کاالی پســته همیــن بــود کــه جنــس 
در بــازار مقصــد مصــرف شــد.« وی اصــرار کشــاورز ایرانــی بــه عــدم 
ــر جــو رســانه های مجــازی را عامــل مهمــی در از  عرضــه، تحت تأثی

ــت. ــی دانس ــای صادرات ــه بازاره ــروش ب ــت ف ــن فرص ــت رفت دس
فرشــچیان پیش بینــی خــود از میــزان مانــده محصــول انبارهــا 
ــا در  ــت: »م ــرد و اظهارداش ــی ک ــن گمانه زن ــزار ت ــدود 20 ه را ح
ــن پســته  ــی 1400-1399، حــدود 270 هــزار ت ــان ســال محصول پای
ــی،  ــک دولت ــه کم ــدون هیچ گون ــده و ب ــًا مدیریت ش ــی را کام ایران

فروخته ایــم.«
ــته و  ــرف پس ــرا مص ــه چ ــول ک ــن س ــه ای ــخ ب ــچیان در پاس فرش
ــل  ــرد: »عوام ــریح ک ــت، تش ــاال رفته اس ــا ب ــات در دنی ــایر مغزیج س
ــی  ــش آگاه ــذار بوده اســت؛ 1- افزای ــه تأثیرگ ــن زمین ــف در ای مختل
ــد کاال و  ــش از ح ــد بی ــته، 2- خری ــای پس ــدگان از مزای مصرف کنن
انبــار کــردن آن در خانــه بعــد از شــیوع ویــروس کرونــا و 3- شــروع 
ــایر  ــته و س ــرف پس ــش مص ــل افزای ــاری، از عوام ــای اجب قرنطینه ه

ــت.« ــی بوده اس ــای جهان ــات در بازاره مغزیج

ــو  ــن زاده، عض ــم امی ــه، عبدالکری ــه جلس در ادام
ــت  ــران وضعی ــته ای ــن پس ــره انجم ــت مدی هیئ
ــه  ــزارش ارائ ــه گ ــان را این گون ــول خراس محص
داد: »کیفیــت محصــول پســته امســال خــوب 
اســت، امــا درصــد پوکــی بیشــتر از ســال گذشــته 
گــزارش شــده و همچنیــن اونس هــا خیلــی باالتــر 
ــا آن مواجــه  ــا االن ب از ســال گذشــته اســت. مشــکلی کــه امســال ت
ــت.  ــدگان اس ــمت صادرکنن ــد از س ــه خری ــت ب ــدم رغب ــم ع بوده ای
ســال های قبــل همیشــه در ایــن زمــان تقاضــا بــاال بــود، امــا در حــال 
حاضــر قیمــت فــروش پســته تَــر بــاال رفتــه و تقریبــًا 2 برابــر ســال 
ــر پارســال  گذشــته اســت. در حالی کــه قیمــت پســته خشــک 2 براب
ــرخ دالر  ــر کــه ن ــن موضــوع مخصوصــًا در 3-2 روز اخی نیســت. ای
ــی کشــاورزان  ــر شده اســت. انتظــارات قیمت ــی بدت ــت داشــته  خیل اُف

ــم خواهــدزد.« احتمــاالً ســال ســختی را برایمــان رق
و  باغــداران  از  مرتضــوی  زهــرا  ســپس، 
صادرکننــدگان پســته ایــران در رابطــه بــا محصول 
ــم  ــر می کن ــن فک ــت: »م ــران گف ــته ای ــد پس جدی
پیش بینــی انجمــن از میــزان تولیــد پســته در 
ســال جدیــد درســت باشــد. مشــکل اصلــی 
ــر  ــته ها به خاط ــدن پس ــز ش ــال ری ــول امس محص
ــه و  ــاال رفت ــته ب ــس پس ــن، اون ــت. بنابرای ــالی ها اس ــروز خشکس ب
ــا درحــال  ــد، ام ــًا 30-28 بودن ــا کــه اونــس پسته شــان قب باغــات م
ــت. در  ــم رسیده اس ــه 33 ه ــه و ب ــر رفت ــم باالت ــر از 32-30 ه حاض
مــورد بــازار پســته هــم بایــد بگویــم در ســال تجــاری جــاری بــازار 
ــدوارم  ــرد و امی ــن ک ــود را تعیی ــت خ ــت و قیم ــودش را رف راه خ

ــد.« ــظ کن ــا را حف ــف بازاره ــی ک ــت دالری فعل قیم
در ادامــه ایــن نشســت مجــازی، محمدرضــا 
شــمس الهــدا، عضــو انجمــن پســته ایــران 
چالش هــای بــازار پســته چیــن، بزرگ تریــن 
ــرد:  ــریح ک ــه تش ــران را این گون ــته ای ــد پس مقص
ــد و عــدم تقاضــای  ــت خری »درحــال حاضــر، اُف
ــون  ــتیم، چ ــاهد هس ــن ش ــازار چی ــته را در ب پس
ــن،  ــد. همچنی ــد ندارن ــار جدی ــه ب ــازی ب ــد و نی ــار دارن ــل ب از قب
در بزرگ تریــن بــازار صادراتی مــان مشــکات زیــادی از جملــه 
ــه  ــرق دور را ک ــه ش ــار ب ــل ب ــال حم ــان ارس ــدن زم ــر ش طوالنی ت
ــزرگ  ــازار ب ــن ب ــه ای ــی ب ــته ایران ــادرات پس ــه در ص ــث وقف باع
شده اســت را پیــش رو داریــم؛ ایــن موضــوع می توانــد عرضــه بــرای 
جشــن ســال نــوی چینــی را تحت الشــعاع قــرار دهــد. ســابقًا حمــل 
ــه 50  ــراً ایــن زمــان ب ــا اخی ــرد، ام ــا 35 روز زمــان می ب و نقــل 25 ت
ــه  ــع ب ــم راج ــن االن نمی خواه ــت. م ــش یافته اس ــی 60 روز افزای ال
ــم  ــوش نکنی ــا فرام ــم، ام ــت کن ــت صحب ــن قیم ــن رفت ــا پایی ــاال ی ب
ــوی  ــال ن ــرای جشــن س ــری ب ــود، فرصــت بارگی ــر ش ــر دی ــه اگ ک
چینــی )اوایــل بهمن مــاه( کــه اوج مصــرف پســته اســت را از دســت 
ــرآوری  ــوز ف ــه پســته هن ــن اســت ک ــا ای ــم داد. مشــکات م خواهی
ــی و  ــرخ ارز نیمای ــاف ن ــان دارد و اخت ــرخ ارز نوس ــت، ن نشده اس



ــن مســائل  ــه ای ــد راجــع ب ــاد اســت. بای ــازار ارز آزاد به شــدت زی ب
ــود.« ــیده ش ــری اندیش تدبی

ــته  ــازار پس ــال ب ــدان فع ــن خن ــن، محس همچنی
چیــن ضمــن صحــه گذاشــتن بــر ســخنان شــمس 
ــه موضــوع  ــن نســبت ب ــازار چی ــزود: »ب الهــدا اف
آفاتوکســین در پســته حســاس شده اســت و 
و  نمونه بــرداری  درحــال  مربوطــه  مســئولین 
ــه  ــته ب ــی پس ــای صادرات ــه ه ــی محمول بازرس
ــخت گیری ها  ــه س ــوددارد ک ــال وج ــن احتم ــتند. ای ــان هس کشورش

ــود.« ــتر ش ــوع بیش ــن موض ــده روی ای در آین
در پایــان جلســه، محســن جال پــور، عضــو 
پیوســته انجمــن پســته ایــران چشــم انداز اقتصــاد 
کشــور در چهــار ســال پیــش روی دولــت جدیــد 
ــه در  ــه ک ــرد: »آنچ ــوان ک ــرد و عن ــی ک را بررس
ســطح کان دولــت ســیزدهم می تــوان دیــد 
ــدی  ــی ج ــت و نگران ــده نیس ــی امیدوارکنن خیل
در ایــن زمینــه وجــود دارد، چراکــه ظاهــراً نــگاه فعلــی، نــگاه 
گــذران وضــع موجــود بــا اتــکا بــه راه حل هــای کوتاه مــدت 
ــاختاری،  ــاح س ــوان اص ــش رو نمی ت ــال پی ــار س ــت. در چه اس
ــد  ــت جدی ــه اقتصــاد آزاد از دول ــعه گرایانه و متکــی ب ــگاه توس ن
ــت و  ــر ظرفی ــت گذاری ها بناب ــری سیاس ــک س ــت. ی ــار داش انتظ
موقعیتــی کــه ایجــاد می شــود، ممکــن اســت تغییــر کنــد و اثــرات 
ــن  ــن ای ــی م ــد. پیش بین ــته باش ــال داش ــه دنب ــی ب ــا منف ــت ی مثب
ــران  ــرات ای ــه مذاک ــه ب ــا توج ــه اول ب ــد ماه ــه در چن ــت ک اس
ــن  ــیه ای ــن و روس ــورهای چی ــًا کش ــرق، مخصوص ــوک ش ــا بل ب
تأثیــرات مثبــت خواهــد بــود و ممکــن اســت گشــایش های ارزی 
در مقطــع کوتاهــی را محقــق کنــد، امــا بــه هــر حــال اینهــا نشــان 

ــیار  ــرایطی بس ــیب و ش ــراز و نش ــالی پرف ــتن س ــش داش از در پی
غیرقابــل پیش بینــی دارد.«

جال پــور در رابطــه بــا وضعیــت مصــرف پســته در ســال 
محصولــی 1400-1399 و وضعیــت امــروز بــازار در آســتانه 
ــازار  ــت ب ــه گذش ــالی ک ــت: »در س ــی گف ــد محصول ــال جدی س
ــق بوده اســت. در  ــته و مصــرف پررون ــی داش ــته کشــش باالی پس
حــال حاضــر اتفاقاتــی افتــاده کــه انتظــارات قیمتــی کشــاورزان را 
ــش  ــه افزای ــن زدن ب ــا در دام ــی از م ــه برخ ــت. البت ــاال برده اس ب
ــت  ــرای رقاب ــا را ب ــته ایم و شــرایط قیمت ه ــش داش ــارات نق انتظ

ــم.«  ــخت کرده ای ــا س ــه بازاره ــه ب و عرض
ــدود 27  ــان دالر ح ــن زم ــته در همی ــال گذش ــه داد: »س وی ادام
ــن  ــان دالر همی ــن زم ــز در همی ــال نی ــود و امس ــان ب ــزار توم ه
ــانات  ــا نوس ــرخ دالر ب ــال ن ــول س ــد در ط ــت؛ هرچن ــت اس قیم
زیــادی روبــه رو بــود. افزایــش نــرخ تــورم عمــًا ایــن گرفتــاری 
ــرای کشــاورز بوجــود آورده کــه کاالیــی کــه پارســال اقــدام  را ب
بــه خریــد آن می کــرد را تقریبــًا بــا 60 الــی 70 یــا حتــی تــا 100 
درصــد افزایــش قیمــت روبــه رو کرده اســت. امــا براســاس قیمــت 
ــته  ــال پس ــای امس ــی در قیمت ه ــش چندان ــا افزای ــر ی ارز، تغیی
ــد.«  ــر را برنمی تاب ــی باالت ــارات قیمت ــن انتظ ــدارد، بنابرای وجودن
در پایــان، رئیــس اســبق پارلمــان بخــش خصوصــی ریشــه 
ــن تشــریح  ــده را این چنی ــده و تولیدکنن ــن صادرکنن ســوءتفاهم بی
ــت  ــد، قیم ــته را می بین ــی پس ــت جهان ــده قیم ــرد: »صادرکنن ک
ــوی  ــد؛ از س ــی نمی بین ــر چندان ــرد و تغیی ــر می گی ارز را در نظ
ــه کــرده و نــرخ  دیگــر، کشــاورز افزایــش تــورم داخلــی را تجرب
ثابــت ارز از ســال گذشــته تــا امــروز باعث شده اســت تــا قیمــت 
ــوءتفاهم  ــک س ــات ی ــن موضوع ــد؛ ای ــش نیاب ــش افزای محصول

ــت.« ــاد کرده اس ــده ایج ــده و تولیدکنن ــن صادرکنن ــدی بی ج
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ــکا )شــامل صــادرات  کل مصــرف پســته آمری
و مصــرف داخــل( در ســال 2020 نســبت بــه 
ــدوداً  ــی ح ــال 2019 افزایش ــابه س ــدت مش م
ایــن  کرده اســت.  تجربــه  را  درصــدی   20
در حالی اســت کــه میــزان تولیــد 2020 نســبت 
ــه تولیــد 2019، حــدود 40 درصــد افزایــش  ب

را نشــان می دهــد.
ــال  ــن س ــدای ای ــه ابت ــال 2019 ک ــز س پایی
بــا  مقــارن  می شــود،  محســوب  تجــاری 
شــیوع بیمــاری کوویــد-19 بــود. در ایــن 
و  قرنطینــه  از  ناشــی  مشــکات  زمــان 
ــل  ــل و نق ــم از حم ــترده اع ــای گس تعطیلی ه
و گمــرکات، منجــر بــه کاهــش تقاضــای پســته 
ــدگان  ــدگان و توزیع کنن ــب فرآوری کنن از جان

رو،  ایــن  از  شــد.  مقصــد  کشــورهای  در 
می تــوان نتیجــه گرفــت کــه تعطیلی هــا و 
کاهــش تقاضــا از جانــب مقاصــد پســته ایــران 
و آمریــکا منجــر بــه کاهــش حجــم صــادرات 
ایــن دو کشــور در ســال محصولی 2019 شــد. 
ایــن کاهــش تقاضــا در بــازار پســته ایــران بــا 
ــا  ــود. ام ــراه ب ــته هم ــت دالری پس ــت قیم اُف
ــتان  ــی 2019 )تابس ــال محصول ــر س در اواخ
99( همزمــان بــا بــاز شــدن تعطیلی هــا و 
بــرای  زیــادی  تقاضــای  قرنطینه هــا  رفــع 
ــه  ــه س ــا ب ــن تقاض ــه ای ــد ک ــاد ش ــته ایج پس
ــا شــدت و حجــم بیشــتری در طــول  ــل ب دلی
ســال محصولــی 2020 نیــز ادامــه پیــدا کــرد؛ 
ســه دلیــل عبارتنــد از؛ 1- خالــی بــودن 

ــورهای  ــع در کش ــرآوری و توزی ــای ف کانال ه
مقصــد؛ 2- افزایــش تقاضــای مصرف کننــدگان 
ــای  ــرف کااله ــد و مص ــرای خری ــل ب و تمای
ســوپرمارکتی؛ 3-  شــده  بســته بندی  ســالم 
ــران. در  ــودن قیمــت دالری پســته ای جــذاب ب
نتیجــه، در ســال تجــاری 2020 رونــد افزایشــی 
صــادرات پســته ایــران نســبت بــه مدت مشــابه 
ــش صــادرات  ــا افزای ــه ب ــل در مقایس ــال قب س
ــدا  ــه پی ــری ادام ــا شــیب تندت ــکا ب پســته آمری

کرده اســت.
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وضعیت تولید و فروش پسته ایران و آمریکا
گذشته مقایسه وضعیت یازده ماه اخیر با مدت مشابه دو سال 

سحر نخعی
دبیر کمیته بازرگانی

 

 ایران و آمریکاوضعیت تولید و فروش پسته 

 مقایسه وضعیت یازده ماه اخیر با مدت مشابه دو سال گذشته
 سحر نخعی
 دبیر کمیته بازرگانی

درصدی  20 حدودا   یافزایش 2019نسبت به مدت مشابه سال  2020کل مصرف پسته آمریکا )شامل صادرات و مصرف داخل( در سال 
 دهد.افزایش را نشان می درصد 40، حدود 2019نسبت به تولید  2020میزان تولید  است کهحالیدراین . استرا تجربه کرده

مشکالت ناشی از در این زمان بود.  19-مقارن با شیوع بیماری کوویدشود، که ابتدای این سال تجاری محسوب می 2019پاییز سال 
کنندگان کنندگان و توزیعهای گسترده اعم از حمل و نقل و گمرکات، منجر به کاهش تقاضای پسته از جانب فرآوریطینه و تعطیلینقر

تقاضا از جانب مقاصد پسته ایران و آمریکا منجر به  کاهشها و تعطیلی که توان نتیجه گرفتمی از این رو،در کشورهای مقصد شد. 
فت قیمت دالری پسته همراه شد. این کاهش تقاضا در بازار پسته ایران با اُ 2019کشور در سال محصولی  کاهش حجم صادرات این دو

ها تقاضای زیادی برای پسته ایجاد شد ها و رفع قرنطینه( همزمان با باز شدن تعطیلی99)تابستان  2019در اواخر سال محصولی اما . بود
خالی بودن  -1سه دلیل عبارتند از؛  ؛نیز ادامه پیدا کرد 2020یشتری در طول سال محصولی که این تقاضا به سه دلیل با شدت و حجم ب

کنندگان و تمایل برای خرید و مصرف کاالهای سالم افزایش تقاضای مصرف -2های فرآوری و توزیع در کشورهای مقصد؛ کانال
صادرات پسته  روند افزایشی 2020در سال تجاری نتیجه،  درجذاب بودن قیمت دالری پسته ایران.  -3بندی شده سوپرمارکتی؛ بسته

 .استشیب تندتری ادامه پیدا کرده باپسته آمریکا افزایش صادرات  در مقایسه باسال قبل مدت مشابه ایران نسبت به 
 

 2020 2019 2018 آمریکا
 102.000 92.000 94.000 )تن( مصرف داخل

 197.000 159.000 245.000 )تن( صادرات
 299.000 251.000 339.000 )تن( مجموع مصرف داخل و صادرات

 476.000 340.000 451.000 )تن( تولید
 
 
 

 

 

 

 

 
  وجوددارد. آن درصد خطا نسبت به مقدار واقعی  10-20احتمال وجود  2020الزم به ذکر است که در تخمین تولید پسته ایران در سال 

 2020 2019 2018 ایران
 28.000 30.000 10.000 )تن( مصرف داخل

 193.000 130.000 42.000 صادرات
 221.000 160.000 52.000 )تن( مجموع مصرف داخل و صادرات

 212.000 227.000 87.000 )تن( تولید

 

 ایران و آمریکاوضعیت تولید و فروش پسته 

 مقایسه وضعیت یازده ماه اخیر با مدت مشابه دو سال گذشته
 سحر نخعی
 دبیر کمیته بازرگانی

درصدی  20 حدودا   یافزایش 2019نسبت به مدت مشابه سال  2020کل مصرف پسته آمریکا )شامل صادرات و مصرف داخل( در سال 
 دهد.افزایش را نشان می درصد 40، حدود 2019نسبت به تولید  2020میزان تولید  است کهحالیدراین . استرا تجربه کرده

مشکالت ناشی از در این زمان بود.  19-مقارن با شیوع بیماری کوویدشود، که ابتدای این سال تجاری محسوب می 2019پاییز سال 
کنندگان کنندگان و توزیعهای گسترده اعم از حمل و نقل و گمرکات، منجر به کاهش تقاضای پسته از جانب فرآوریطینه و تعطیلینقر

تقاضا از جانب مقاصد پسته ایران و آمریکا منجر به  کاهشها و تعطیلی که توان نتیجه گرفتمی از این رو،در کشورهای مقصد شد. 
فت قیمت دالری پسته همراه شد. این کاهش تقاضا در بازار پسته ایران با اُ 2019کشور در سال محصولی  کاهش حجم صادرات این دو

ها تقاضای زیادی برای پسته ایجاد شد ها و رفع قرنطینه( همزمان با باز شدن تعطیلی99)تابستان  2019در اواخر سال محصولی اما . بود
خالی بودن  -1سه دلیل عبارتند از؛  ؛نیز ادامه پیدا کرد 2020یشتری در طول سال محصولی که این تقاضا به سه دلیل با شدت و حجم ب

کنندگان و تمایل برای خرید و مصرف کاالهای سالم افزایش تقاضای مصرف -2های فرآوری و توزیع در کشورهای مقصد؛ کانال
صادرات پسته  روند افزایشی 2020در سال تجاری نتیجه،  درجذاب بودن قیمت دالری پسته ایران.  -3بندی شده سوپرمارکتی؛ بسته

 .استشیب تندتری ادامه پیدا کرده باپسته آمریکا افزایش صادرات  در مقایسه باسال قبل مدت مشابه ایران نسبت به 
 

 2020 2019 2018 آمریکا
 102.000 92.000 94.000 )تن( مصرف داخل

 197.000 159.000 245.000 )تن( صادرات
 299.000 251.000 339.000 )تن( مجموع مصرف داخل و صادرات

 476.000 340.000 451.000 )تن( تولید
 
 
 

 

 

 

 

 
  وجوددارد. آن درصد خطا نسبت به مقدار واقعی  10-20احتمال وجود  2020الزم به ذکر است که در تخمین تولید پسته ایران در سال 

 2020 2019 2018 ایران
 28.000 30.000 10.000 )تن( مصرف داخل

 193.000 130.000 42.000 صادرات
 221.000 160.000 52.000 )تن( مجموع مصرف داخل و صادرات

 212.000 227.000 87.000 )تن( تولید

• الزم به ذکر است که در تخمین تولید پسته ایران در سال 2020 احتمال وجود 20-10 درصد خطا نسبت به مقدار واقعی آن وجوددارد.



ــر  ــه )10 تی ــاه ژوئی ــکا در م ــته آمری ــروش پس ف
ــت  ــن بوده اس ــزار ت ــدود 26 ه ــرداد( ح ــا 9 م ت
ــا مــدت  کــه افزایشــی 56 درصــدی در مقایســه ب
ــه  ــود؛ ب ــوب می ش ــته محس ــال گذش ــابه س مش
ــوزه  ــکا و در ح ــل آمری ــه در داخ ــب ک ــن ترتی ای
صــادرات هــر کــدام 13 هــزار تــن فــروش تجربــه 
شــد؛ ایــن عــدد بــرای صــادرات نمایانگر جهشــی 
ــی 35  ــی افزایش ــروش داخل ــدی و در ف 83 درص
ــل را  ــال قب ــه س ــاه ژوئی ــه م ــبت ب ــدی نس درص

نشــان می دهــد.
فــروش تجمعــی پســته آمریــکا در داخل، افزایشــی 
14 درصــدی و صــادرات افزایشــی 23 درصــدی 
را از ابتــدای ســال تــا پایــان ایــن مــاه نســبت بــه 
ــد و  ــه کرده ان ــته تجرب ــال گذش ــابه س ــدت مش م
تاکنــون مجموعــاً مقــدار 340 هــزار تــن از پســته 

ــت.  ــروش رفته اس ــکا ف آمری
فــروش پســته آمریــکا در مــاه ژوئیه دومیــن رکورد 
ــد،  ــاب می آی ــه حس ــال 2018 ب ــه س ــد از ژوئی بع
ــه هــم حجــم صــادرات و هــم حجــم  به طوری ک
ــندگان  ــداران و فروش ــرای خری ــی ب ــروش داخل ف
ــی  ــد افزایش ــن رون ــاً ای ــد. غالب ــاز ش شگفتی س
فــروش پســته آمریــکا در ایــن موقــع از ســال بــه 
دلیــل کمبــود پســته ایــران در بــازار جهانــی اســت. 

افزایــش 83 درصــدی کل صــادرات ناشــی از 
فــروش پســته خنــدان بــوده کــه بــه تنهایی نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته حــدود 99 درصــد 
رشــد را تجربــه کرده اســت. درحالــی کــه، فــروش 
مغــز نســبت بــه ســال گذشــته 20 درصــد افزایــش 

ــد.   ــان می ده را نش
شــروع برداشــت محصــول آمریــکا بــرای بســیاری 
آغــاز  شــهریورماه  اول  در  فراوری کننــدگان  از 
می شــود. انتظــار آن مــی رود کــه تــا 16 شــهریور، 
یعنــی بعــد از تعطیلــی روز کارگــر، برداشــت بیش 
از 50 درصــد از محصــول انجــام شــود. همچنیــن، 
پیش بینــی می شــود زمــان اوج برداشــت، بیــن 
21 شــهریور تــا 3 مهرمــاه واقــع شــود و معمــوالً 
ــه  ــاه ب ــان م ــه اول آب ــا هفت ــول ت ــت محص برداش
ــدار محصــول امســال بعــد از  اتمــام می رســد. مق
فصــل گلدهــی درختــان پســته بیــن 410 تــا 450 
هــزار تــن تخمیــن زده می شــد، امــا بــه دلیــل بروز 
آثــار خشکســالی و گرماهــای بیــش از حــد، ایــن 
تخمیــن بــه حــدود 390 تــا 410 هزارتــن کاهــش 
ــورد  ــه در م ــی زود اســت ک ــوز خیل ــد. هن داده ش
ــی  ــا باغداران ــه نتیجــه برســیم، ام ــن موضــوع ب ای
کــه محصولشــان را برداشــت کرده انــد و رقــم آنهــا 
گلــدن هلیــز بوده اســت، اذعــان دارنــد کــه مقــدار 

عملکــرد بــر اســاس انتظــارات آنهاســت.
برداشــت پســته ایران هفته آینــده )10 شــهریورماه( 
ــام  ــای انج ــاس پیش بینی ه ــود. براس ــروع می ش ش
ــران در  ــال ای ــته امس ــول پس ــدار محص ــده، مق ش
ــا 150 هــزار  ــن 110 ت یــک محــدوده گســترده بی
ــن  ــه آخری ــان ارائ ــا از زم ــرار دارد. قیمت ه ــن ق ت
گــزارش مــا ثابــت مانده انــد و حجــم مانــده 

انبارهــا انــدک اســت.
داغ  حســابی  ژوئیــه  مــاه  در  پســته  فــروش 
بــود. قیمت هــا نســبت بــه آخریــن گزارشــی 
ــر  ــنت در ه ــا 20 س ــن 10 ت ــم، بی ــه داده بودی ک
کیلوگــرم باالتــر رفتنــد چــرا کــه موجــودی پســته 
ــده  ــم ش ــدگان ک ــر صادرکنن ــز اکث ــدان و مغ خن
ــی صــورت  ــات چندان ــود. درحال حاضــر معام ب
ــد  ــی صبرکرده ان ــرد و فروشــندگان آمریکای نمی گی
تــا حــس شــفاف تری نســبت بــه محصــول جدیــد 
پیــدا کننــد. صنعــت پســته در 10 روز آینــده تصور 
ــول  ــت محص ــدار و کیفی ــه مق ــبت ب ــری نس بهت

ــت. ــد خواهدداش جدی
قیمــت فــروش هــر کیلوگــرم پســته خنــدان درجه 
یــک اونــس 20-18، حــدود 9.2 دالر و هــر 
کیلوگــرم پســته خنــدان درجه یــک اونــس 21-25 

ــت. ــزارش شده اس ــدود 8.8 دالر گ ح

دبیرخانه انجمن پسته ایران

پرایمکس در تاریخ 10 شهریور 1400 گزارش داد

ادامه رکوردزنی فروش پسته آمریکا
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 گذشته سال به کا نسبتیپسته آمر ماهانه و تجمعیت فروش یسه وضعیمقا
 )تن( پوست در خشک معادل

 
 مقاصد

 
سهم  مقاصد 

 )درصد(

 تجمعی ماهانه

 تغییر 2019-2020 2020-2021 درصد تغییر 2020-2019 2021-2020
 )درصد(

 %14 117.000 133.000 %35 9.000 12.000 %39 مصرف داخل آمریکا
 %32 66.000 86.000 %42 4.000 6.000 %25  اروپا
 %18 69.000 81.000 %169 2.000 5.000 %24 آسیا

 %14 18.000 21.000 %260 400 1.500 %6 خاورمیانه و آفریقا
 %23 12.000 15.000 %39 1.000 1.500 %4 کانادا و مکزیک

 %-26 3.000 2.000 %7 200 219 %1 استرالیا/اقیانوسیه 
 %46 1.000 2.000 %134 50 117 %0 بازارها سایر

 %19 286.000 340.000 %56 17.000 26.000 %100 مجموع



یکــي از مراجــع قدیمــی کــه تاکنــون مــورد 
ــور  ــي کش ــي و مطالعات ــاي اجرای ــتناد بخش ه اس
قــرار گرفتــه ، ســند ملــي آب کشــور اســت. ایــن 
ســند در قالــب طــرح ملــي الگــوي مصــرف آب 
ــاله  ــه س ــي س ــازه زمان ــک ب ــاورزي، در ی در کش
ــد ط  ــاس بن ــر اس ــا 1377( ب ــال هاي 1375 ت )س
ــه دوم توســعه اقتصــادي،  ــون برنام تبصــره 19 قان
اجتماعــي و فرهنگي کشــور و در راســتاي اســتفاده 
مطلــوب از منابــع آب کشــاورزي و مصرف معقول 
ــق  ــک از مناط ــر ی ــر محصــول در ه ــراي ه آب ب
ــاز  ــند نی ــن س ــت. در ای ــن شده اس ــور تدوی کش
ــاري  ــان آبی ــي گیاهــان، الگــوي کشــت و راندم آب
ــور بــرآورد شده اســت.  دشــت هاي مختلــف کش
ــط  ــاي ذي رب ــط معاونت ه ــی آب توس ــند مل س
و  اســتفاده  )بــا  ســابق  کشــاورزي  وزارت  در 
بهره گیــري از نتایــج تحقیقاتــي( بــا همــکاري 
وزارت نیــرو، ســازمان هواشناســي کشــور و ســایر 
ــده  ــن گردی ــه و تدوی دســتگاه هاي ذ ي مدخــل تهی
ــن  ــت رسیده اســت. در ای ــت دول ــد هیئ ــه تأیی و ب
ســند از آمــار هواشناســي 25 ســاله 363 ایســتگاه 
ســینوپتیک و کلیماتولــوژي کشــور مربــوط بــه بازه 
زمانــي 1349 الــی 1374 شمســی اســتفاده شــده و 
ــن  ــه از روش پنم ــع روزان ــرق مرج ــر و تع تبخی
مانتیــث بــرآورد و بــا میانگین گیــري، مقادیــر 
روزانــه بلندمــدت آنهــا بــراي هر ایســتگاه بدســت 

آمده اســت. در ایــن طــرح، مــواردي نظیــر ســطح 
ــخ  ــاه )تاری ــوژي گی ــت، فنول ــوع کش ــت، ن کش
کاشــت، داشــت و برداشــت( مــورد نیــاز بــوده کــه 
از نتایــج مطالعــات طــرح جامع توســعه کشــاورزي 
ــن  ــده و همچنی ــتخراج ش ــتفاده و اس ــور اس کش
نیــاز خالــص آبیــاري محصــوالت در هــر دشــت 
محاســبه و به صــورت دوره هــاي ده روزه در طــول 
ــت،  ــت. در نهای ــه شده اس ــاه ارائ ــد گی ــل رش فص
جــداول نهایــي به صــورت محصــول بــه محصــول 
در 618 دشــت کشــور )واحــد هیدرولوژیــک( ارائه 

ــه چــاپ رســید.  و در چندیــن جلــد ب
ــن  ــور و تعیی ــي آب کش ــند مل ــن س ــرو تدوی پی
نیــاز آبیــاري دشــت هاي مختلــف کشــور توســط 
وزارت کشــاورزي ســابق، در ســال 1377 جــداول 
ــر  ــع در ه ــي واق ــار اراض ــر هکت ــاري ه ــاز آبی نی
یــک از محدوده هــاي مطالعاتــي کشــور تهیــه 
ــت.  ــرار گرف ــرو ق ــار وزارت نی ــد و در اختی گردی
ــوه  ــات نح ــوان گزارش ــت عن ــداول تح ــن ج ای
محاســبه هیدرومــدول و تعییــن ســاعات کارکــرد 
ــر  چاههــاي کشــاورزي شــناخته مي شــود و مقادی
نیــاز آبیــاري ســاالنه، هیدرومــدول، حجــم و 
ســاعات آبیــاري به صــورت ماهانــه و ســاالنه 
ــت ها(  ــي )دش ــاي مطالعات ــک از محدوده ه ــر ی ه
ــدول از تقســیم  ــر هیدروم ــه شده اســت. مقادی ارائ
مجمــوع نیــاز آبیــاري ســاالنه بــر مجموع ســاعات 

کارکــرد ســاالنه منبــع آبــي در آن دشــت بدســت 
ــاری  ــاعات آبی ــه س ــوط ب ــداد مرب ــت. اع آمده اس
هــر دشــت )کــه به عنــوان ســاعات مجــاز کارکــرد 
چاه هــای کشــاورزی در هــر دشــت شــناخته 
ــد  ــتناد و تأکی ــورد اس ــم م ــوز ه ــوند(، هن می ش
وزارت خانــه  ایــن  تخصصــی  کمیســیون های 
نظیــر کمیســیون رســیدگی بــه صــدور پروانه هــا و 
کمیســیون رســیدگی بــه امــور آب هــای زیرزمینــی 

ــرار دارد. ق
ســند ملــی آب به دلیــل عــدم بــه روز بــودن 
ــدم  ــا و ع ــود خط ــی و وج ــات هواشناس اطاع
قطعیــت در پارامترهــای محاســباتی بــرای تقاضای 
ــا آنچــه  ــر ســند، ب ــي ب ــي مبتن ــاز آب ــا نی ــط ب مرتب
ــاوت  ــد، تف ــاق مي افت ــي اتف ــرایط واقع ــه در ش ک
ــران  ــن رو، هیئت وزی ــیار دارد. از ای ــص بس و نواق
ــند  ــانی س ــه روز رس ــرداد  1392 ب ــخ 5 خ در تاری
ملــی آب را مصــوب کــرد کــه در جلســه پانزدهــم 
شــورای عالــی آب 1393 ایــن وظیفــه بــه وزارت 
جهــاد کشــاورزی محــول شــد. هــم اکنــون 
ــاد  ــاک و آب وزارت جه ــات خ ــه تحقیق مؤسس
کشــاورزی در حــال به روزرســانی ســند ملــی آب 

می باشــد.
بایــد خاطــر نشــان کــرد بــرآورد تبخیــر و تعــرق، 
ــان از  ــاري گیاه ــاز آبی ــن نی ــي و همچنی ــاز آب نی
اساســي ترین رکن هــاي طراحــي و محاســبات 

مروری بر مهمترين اسناد 
و مراجع ارائه كننده آمار

گياهان   نياز آبی 
كشور در 
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محمدحسن رحیمیان
عضو هیئت علمی موسسه شوری کشور



ــن  ــه ای ــن ب ــل، پرداخت ــن دلی ــه همی ــي رود و ب ــمار م ــه ش ــي آب ب مهندس
موضوعــات همــواره در اولویت هــاي اجرائــي و تحقیقاتــي کشــورهاي مختلــف 
بوده اســت. تفــاوت در داده هــاي اقلیمــي مــورد اســتفاده، تفــاوت در اطاعــات 
فنولــوژي گیاهــان و تقویــم مراحــل رشــد و همچنین تفــاوت در روش محاســبه 
تبخیــر و تعــرق پتانســیل یــا مرجــع )ETo( موجــب گردیــده تــا نتایــج حاصلــه 
نیــز بــا همدیگــر مغایرت هایــي داشته باشــند. لــذا، تشــخیص اینکــه کــدام عــدد 
قابــل اعتمادتــر و کاربردي تــر اســت، مســتلزم اطــاع از فراینــد بــرآورد تبخیــر 
ــد  ــن فراین ــه در ای ــکار رفت ــار و اطاعــات ب ــان، آم ــی گیاه ــاز آب و تعــرق و نی
ــد و در  ــه بع ــد. در مرحل ــي می باش ــاهدات زمین ــق مش ــا از طری ــرل آنه و کنت
شــرایط کمبــود فیزیکــي آب نســبت بــه برآوردهــاي نیــاز آبیــاري مزرعــه، اطاع 
از وضعیــت منابــع آبــي در دســترس از نظــر کمــي و کیفــي، وضعیت گیــاه، اقلیم 
ــه و  ــاري مزرع ــت کم آبی ــزي و مدیری ــد در برنامه ری ــل می توان ــاک مح و خ

تطبیــق طــرح آبیــاري بــا وضــع موجــود، کمــک زیــادی بــه طــراح نمایــد. 
ــی  ــیعی از نواح ــای وس ــر بخش ه ــک - نظی ــه خش ــک و نیم ــق خش در مناط
مرکــزی کشــورمان - بــا توجــه بــه میــزان انــدک نــزوالت جــوی و محدودیــت 
منابــع آب، تخمیــن هــر چــه واقعي تــر و دقیق تــر تبخیــر- تعــرق و نیــاز آبــي 
گیاهــان بــه عنــوان پارامترهــای اثرگــذار بــر مدیریــت بهینــه آب در کشــاورزی 
و مطالعــات تغییــر اقلیــم از اهمیــت به ســزایی برخــوردار اســت. عــدم 
تخمیــن مناســب نیــاز آبــي گیاهــان منجــر بــه برنامه ریــزی نادرســت آبیــاری، 
ــای  ــه و کانال ه ــاد لول ــت ابع ــی نادرس ــاری و طراح ــا کم آبی ــاری و ی بیش آبی
ــد.  ــزارع خواهدش ــه م ــی ب ــت آب تحویل ــن نادرس ــه تعیی ــاری و در نتیج آبی
ــرآورد شــده کمتــر از مقــدار  ــه عنــوان مثــال چنانچــه مقــدار تبخیر-تعــرق ب ب
ــه از  ــاري مزرع ــي آبی ــح و اصول ــزي صحی ــکان برنامه ری ــد، ام ــی آن باش واقع
ــروز تنــش  در طــول فصــل رشــد  ــردار سیســتم ســلب شــده، ب طــراح و بهره ب
ــه علــت  ــاری ب ــن، کانالهــای آبی ــود. همچنی ــد محتمــل خواهــد ب و افــت تولی
ابعــاد کوچــک طراحــی شــده، توانایــی انتقــال آب کافــی بــه مــزارع بــه ویــژه 
ــاه در سیســتم هاي  ــي گی ــاز آب ــرآورد نی ــد داشــت بیش ب در تابســتان را نخواهن
ــا  ــیلنده ها، لوله ه ــتم )گس ــاد سیس ــرآورد ابع ــث بیش ب ــار باع ــاري تحت فش آبی
و ایســتگاه پمپــاژ( شــده و باعــث زیــان اقتصــادي از جنبه هــاي مختلــف نظیــر 
ــر  ــا تأثی ــرداري و ی ــرا و بهره ب ــاي اج ــش هزینه ه ــرف آب، افزای ــش مص افزای

منفــي بــر محصــول خواهــد شــد. 
در رابطــه بــا نیــاز آبیــاری دشــتهای مختلــف مطالعــات دیگــری هــم صــورت 

ــه می گــردد: ــل ارائ ــه شــرح مختصــر آن در ذی ــه ک گرفت
در ســال 1377 و توســط موسســه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشــاورزي، 
دو جلــد کتــاب تحــت عنــوان »بــرآورد آب مــورد نیــاز گیاهــان عمــده باغــي و 
ــر فرشــي و همــکاران ایشــان در مؤسســه  ــاي دکت زراعــي کشــور » توســط آق

تحقیقــات خــاک و آب منتشــر گردیــده اســت. در ایــن کتــاب نیــاز آبــی گیاهــان 
مهــم زراعــی و باغــي کشــور در مناطــق عمــده کشــت بــرآورد شــده اســت. 

در ســال 1383 و توســط دانشــگاه فردوســي مشــهد بــا همــکاري وزارت جهــاد 
کشــاورزي و ســازمان هواشناســي کشــور، در قالــب طرحــي بنــام »نیــاز خالــص 
ــروژه  ــاي پ ــه طرح ه ــران« از مجموع ــي ای ــي و باغ ــوالت زراع ــاري محص آبی
ــي  ــد روش  ســند مل ــي بهینه ســازي الگــوي مصــرف آب کشــاورزي، همانن مل
ــرای دشــتهای مختلــف کشــور اســتخراج شــد و بصــورت یــک  ــج ب آب، نتای
ــي و  ــي، تحقیقات ــه علم ــه جامع ــام NetWat  ب ــردي بن ــاده و کارب ــزار س نرم اف
ــرد در  ــزار یکــي از مراجــع پرکارب ــن نرم اف ــد. ای ــي کشــور عرضــه گردی اجرای
زمینــه بــرآورد نیــاز آبــي گیاهــان و طراحــي سیســتم هاي آبیــاري بــوده کــه هــم 

اکنــون نیــز مــورد اســتفاده قــرار دارد. 
ــتورالعمل  ــان )دس ــرق گیاه ــر تع ــوان »تبخی ــت عن ــي تح ــال 1387 کتاب در س
محاســبه آب مــورد نیــاز گیاهــان(« توســط کمیتــه ملــي آبیــاري و زهکشــي ایران 
بصــورت ترجمــه منتشــر شــده کــه در آن، جــداول طــول دوره رشــد گیاهــان 
ــي و  ــب گیاه ــداول ضرای ــاوت، ج ــاي متف ــت ها و اقلیم ه ــخ کاش ــراي تاری ب

توضیحــات کاملــي از نحــوه بــرآورد نیــاز آبــي گیاهــان انتشــار یافتــه اســت.
ــي  ــادي توســط دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقات ــن مــدت، تاش هــاي زی طــي ای
ــه وزارت جهــاد کشــاورزي،  ــر موسســه تحقیقــات خــاک و آب وابســته ب نظی
ــال  ــده و در ح ــام ش ــور انج ــي آب کش ــند مل ــاني س ــوان بروزرس ــت عن تح
ــتفاده  ــرداري و اس ــه بهره ب ــه مرحل ــون ب ــا کن ــا ت ــج آنه ــه نتای ــت ک ــام اس انج
ــن، تاش هــاي  ــن جامعــه مهندســین آب کشــور نرســیده اســت. همچنی در بی
ــف  ــتانهاي مختل ــت ها و اس ــند آب در دش ــاني س ــه بروزرس ــددي در زمین متع
ــر  ــده مي شــود. در اکث ــوردي دی ــات م ــي و مطالع ــب طرح هــاي تحقیقات در قال
ــر  ــر نظی ــا و ابزارهــاي به روزت ــه از تکنیک ه ــده ک ــن مطالعــات، ســعي گردی ای
ــر رقومــي  ــردازش تصاوی ــر پ ســنجش از دور ماهــواره اي و روشــهاي مبتنــي ب
ماهــواره اي بــراي شناســایي ســطوح کشــت، شناســایي مراحــل رشــدي گیــاه و 
تعییــن ضرایــب گیاهــي، بــرآورد تبخیــر و تعــرق واقعــي گیاهــان و یــا عملکــرد 

محصــول اســتفاده شــود. 
اگرچــه هنــوز خــاء داده هــاي معتبــر زمینــي و ابزارهــاي دقیــق تحقیقاتــي بــراي 
واســنجي و ارزیابــي آلگوریتم هــاي مبتنــي بــر ســنجش از دور در کشــورمان وجــود 
دارد، امــا بکارگیــري ایــن تکنیک هــا و پرداختــن بــه قابلیت هــاي آنهــا در بخــش 
کشــاورزي، نویدبخــش اســتفاده روتیــن و فراگیرتــر ایــن روش هــا در مطالعات آتي 
ــت  ــگام از وضعی ــات به هن ــه اطاع ــژه در ارائ ــاي آب کشــور به وی و برنامه ریزي ه
تنــش آبــي عرصه هــاي تحــت کشــت و مدیریــت آبیــاري آنهــا و همچنین بــرآورد 

نیــاز آبــي گیاهــان در پهنه هــاي زراعــي و باغــي کشــور مي باشــد.
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 عدم تخمين مناسب نياز آبي گياهان 
منجر به برنامه ریزی
 نادرست آبياری، بيش آبياری 
و یا کم آبياری و طراحی نادرست ابعاد 
لوله و کانال های آبياری
 و در نتيجه تعيين نادرست
 آب تحویلی به مزارع خواهدشد



جنــاب مهنــدس ممدوحــی! در خصــوص کلیــت وضعیــت آبــی دشــت های 
خراســان رضــوی توضیــح کوتاهــی می فرماییــد؟

اســتان خراســان رضــوی در اقلیــم خشــک و نیمــه خشــکی قــرار گرفتــه، 
ــک و  ــم خش ــتان در اقلی ــاحت اس ــد از مس ــدود 74 درص ــه ح به طوری ک
حــدود 26 درصــد آن در اقلیــم نیمه خشــک واقــع شده اســت. ایــن اســتان 
ــاص داده و  ــود اختص ــه خ ــور را ب ــاحت کل کش ــد از مس ــدود 7 درص ح

حــدود 8 درصــد از جمعیــت کشــور در ایــن اســتان ســاکن هســتند.
متأســفانه در 43 ســال گذشــته در اســتان شــاهد رونــد کاهــش بارندگی هــا 
ــش  ــته افزای ــال های گذش ــالی در س ــه شــدت خشک س ــتیم، به طوری ک هس
داشــته و میانگیــن بــارش در 10 و 15 ســال گذشــته نســبت بــه میانگیــن 42 
ســاله کاهــش یافتــه و ایــن رونــد کاهــش بــارش حــدود 1.1 میلی متــر در 

ــت.  ــال بوده اس س
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق حجــم روانــاب در اســتان در ســال های اخیــر نیــز 
کاهــش چشــمگیری داشته اســت؛ بنابرایــن، حجــم مخــزن اکثــر دشــت های 
اســتان بســیار کاهــش یافتــه و بــا توجــه بــه بارندگــی دو ســاله اخیــر کماکان 

تعــدادی از دشــت های اصلــی اســتان ســرریز نگردیده اســت.
اســتان خراســان رضــوی بیشــترین کســری مخــزن درازمــدت را در کشــور 
داراســت و اســتان های کرمــان، فــارس، اصفهــان در رتبه هــای بعــدی 

هســتند.
ــش  ــتان کاه ــر اس ــم آب تجدیدپذی ــوق حج ــوارد ف ــه م ــه ب ــا توج ــذا، ب ل
چشــمگیری داشــته و متأســفانه اکثــر مخــازن آب زیرزمینــی در دشــت های 
ــت آن  ــتان 34 دش ــت اس ــتند و از 37 دش ــه رو هس ــدیدی روب ــت ش ــا اُف ب
ــن اســتان،  ــی اســت و از ســه دشــت آزاد ای ــه بحران ــا ممنوع ــه و ی ممنوع
در دو دشــت به دلیــل شــوری بیــش از حــد آب امــکان حفــر چــاه مقــدور 
نبــوده و یــک دشــت هــم بــه دلیــل عمــق کــف آبرفــت و بــاال بــردن ســنگ 
کــف آبخــوان در وضعیــت مطلوبــی بــه لحــاظ کمیــت برخــوردار نیســت.
بــا توجــه بــه برداشــت آب از منابــع آب زیرزمینــی بیــش از مقــدار تغذیــه 
دشــت ها، شــاهد افزایــش شــوری و تغییــر کیفیــت آب در مخــازن هســتیم 
کــه متأســفانه بــا ایــن رونــد در آینــده خــاک کشــاورزی نیــز کیفیــت خــود 

ــد. ــت می ده را از دس
الگــوی مصــرف آب در اســتان خراســان رضــوی به گونــه ای اســت کــه 85 
درصــد آن بــه بخــش کشــاورزی، 9 درصــد آن بــه بخــش شــرب، 2 درصــد 
بــه بخــش صنعــت و 4 درصــد بــه بخــش خدمــات اختصــاص یافته اســت.

ــع آب زیرزمینــی اســتان، 64 درصــد آن  ــه لحــاظ تعــداد، از مجمــوع مناب ب
متعلــق بــه چاه هــا، 19 درصــد آن متعلــق بــه قنــوات و 17 درصــد آن متعلــق 
بــه چشــمه ها اســت. امــا بــه لحــاظ حجــم برداشــت، 85 درصــد ایــن منابــع 
از چاه هــا، 9 درصــد متعلــق بــه قنــوات و 6 درصــد مربــوط بــه چشــمه ها 

. ست ا

در حــال حاضــر در دشــت های اســتان خراســان رضــوی چــه تعــداد پروانــه 
چــاه صــادر شده اســت و حجــم برداشــت ایــن چاه هــا چــه مقــدار اســت؟

ــن اســتان بیــش از 16 هــزار حلقــه چــاه در مصــارف مختلــف اعــم  در ای
از کشــاورزی، شــرب، بهداشــت، صنعــت و خدمــات صــادر شده اســت و 
ــارد مترمکعــب از مخــازن آب زیرزمینــی از  ســاالنه بیــش از حــدود 4 میلی

ــود. ــت می ش ــق برداش ــن طری ای
ــه چــه صــورت  ــتان خراســان رضــوی ب ــور حجمــی در اس ــت کنت وضعی

اســت؟
ایــن اســتان بــه لحــاظ نصــب کنتــور یکــی از اســتان های پیشــرو در کشــور 
ــز  ــتان مجه ــی اس ــای برق ــد چاه ه ــش از 98 درص ــه بی ــت، به طوری ک اس
بــه کنتــور هوشــمند می باشــند کــه در کشــور رتبــه اول در ایــن خصــوص 
ــر  ــمند ب ــای هوش ــب کنتوره ــر نص ــر پیگی ــال حاض ــتیم. در ح را دارا هس
ــی  ــات و حت ــده کشــاورزی، شــرب، صنعــت، خدم روی چاه هــای باقی مان

ــتیم. ــی هس ــای دیزل چاه ه
آیا هزینه نصب کنتور برعهده خود کشاورزها بوده است؟

طبــق قانــون، هزینــه نصــب و بهره بــرداری بــا خــود متقاضــی )بهره بــردار( 
. ست ا

نحوه نظارت بر استفاده از کنتورهای حجمی چگونه است؟
خراســان رضــوی تنهــا اســتان اســت کــه عــاوه بــر کنتــور یــک تابلــو و 

مــودم هــم در کنــار کنتورهــا گذاشــته اســت.
یعنی از راه دور کنتورها کنترل می شوند؟

بلــه. اتاقــی داریــم بــه اســم کنتــرل پایــش کنتورهــای هوشــمند اســتان، از 
ــود  ــت می ش ــه قرائ ــی ک ــم چاه های ــه ای می توانی ــرکت آب منطق ــن ش همی
بــه شــما بگویــم در لحظــه چقــدر اســتفاده کــرده، چــه حجمــی دارد، چقــدر 
از حجمــش باقی مانــده اســت. کنتــور یک ابــزار مکانیکــی اســت و اآلن وارد 
ــرداری  ــی هــر کشــاورز و بهره ب ــور شــده ایم؛ یعن ــه به روزرســانی کنت مرحل
ــرود از  ــد ب ــه اول بای ــد در وهل ــه می کن ــا مراجع ــه م ــور دارد و ب ــه کنت ک
شــرکت کنتورســاز تأییدیــه صحــت عملکــرد کنتــورش را بیــاورد تــا بعــد ما 
بــه او خدمــات دهیــم. در ایــن زمینــه مــا تنهــا اســتان هســتیم و هیچ اســتانی 

هنــوز وارد ایــن فــاز نشــده اســت.

وضعیت منابع آبی استان خراسان رضوی

گفتوگوباغالمرضاممدوحیمدیرحفاظت
وبهرهبرداریمنابعآباستانخراسانرضوی
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مصاحبه کننده: مهدی پور رمضان
کارگزار طرح تکاپو وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی



ــم  ــا می گویی ــه م ــت اینک ــم عل ــرض کن ــد ع بای
بیشــترین کســری مخــزن را داریــم دلیلــش ایــن 

ــا درســت اســت. ــار م ــه آم اســت ک
هزینه شارژ کنتور چگونه محاسبه می شود؟

فقــط بهره بــرداران تقاضــا می دهنــد و شــارژ 
ــدارد. ــه ای ن ــور هزین کنت

آیــا ســاعات کارکــرد چاه هــای یــک دشــت 
ــت؟ ــاوت اس متف

ــا در دشــت های مختلــف  ــرد چاه ه ســاعت کارک
متفــاوت اســت، ولــی در یــک دشــت بــر اســاس 
ســند ملــی آب کــه تهیــه شــده و از طــرف جهــاد 
کشــاورزی بــه مــا ابــاغ شــده، عــدد مربوطــه در 
ــوع مصــرف یکســان  ــک ن ــرای ی ــک دشــت ب ی
ــت  ــاورزی دش ــش کش ــرای بخ ــی ب ــت؛ یعن اس
مشــهد، ســاعت کارکــرد همــه چاه هــا 4256 
ــت.  ــاعت اس ــت 5110 س ــرای صنع ــاعت، ب س
همچنیــن، آب و فاضــاب روســتایی یــک عــدد 

دارد و شــهری هــم یــک عــدد دیگــر.
بســیاری از باغ هــا طــی چهــل، پنجــاه ســال 
گذشــته احــداث شــده اند و در ایــن مــدت دبــی 
آب بــرای وزارت نیــرو مهــم بــود. امروز بــا اعمال 
ســاعت کارکــرد کشــاورزان بــا کمبــود آب مواجه 
ــه می تواننــد کمبــود  می شــوند. کشــاورزان چگون

آبشــان را جبــران کننــد؟ 
ــه  ــه ای ک ــر اســاس مجــوز و پروان ــرداران ب بهره ب
از وزارت نیــرو دریافــت نموده انــد مجــاز بــه 
ــد. در  ــی بوده ان ــع آب زیرزمین ــرداری از مناب بهره ب
ایــن مجوزهــا میــزان دبــی و ســاعت کارکــرد قیــد 
ــون و  ــاد قان ــر، در مف ــرف دیگ ــت. از ط شده اس
ــر  ــش ذخای ــی کاه ــی آن پیش بین ــه اجرای آیین نام
ــی  ــه اجرای ــاده 11 آیین نام ــت و در م آب شده اس
ــه و  ــه کاهــش پروان ــه آب ب قانــون توزیــع عادالن
میــزان آن اشــاره شده اســت. اگــر اضافــه برداشــتی 
در ایــن ســال ها صــورت نمی گرفــت، قطعــًا 
ــم.  ــت های نمی بودی ــت در دش ــد اُف ــاهد رون ش
ــرح  ــازار آب مط ــث ب ــرایط بح ــن ش ــذا، در ای ل
شــده اســت کــه ان شــاءاهلل بــا برنامه ریــزی 
مناســب و در صــورت لــزوم اصــاح قوانیــن، این 

مشــکل مرتفــع خواهدشــد.
چــه برنامه هایــی بــرای حفاظــت از دشــت ها 

پیش بینــی کردیــد؟
ــه وضــع می شــود به صــورت  ــی ک معمــوالً قانون
ــه  ــع عادالن ــون توزی ــوده و قان ــل ب ــع و کام جام
آب نیــز در همیــن راســتا تدویــن شــده و در 
ــل  ــون تکمی ــن قان ــی آن، ای ــای اجرای آیین نامه ه
ــه در  ــادی ک ــارغ از مف ــن، ف ــت. بنابرای گردیده اس
ــی  ــت ها پیش بین ــت از دش ــرای حفاظ ــون ب قان

ــه آب  ــع عادالن ــون توزی ــاده 45 قان ــده، در م ش
ــز  ــا نی ــه آنه ــات در رســیدگی ب ــه بحــث تخلف ب
نیــرو  وزارت  طرفــی،  از  شده اســت.  اشــاره 
ــادل  ــا و تع ــرح احی ــام »ط ــه ن ــی را ب ــز طرح نی
ــن  ــه در ای ــوده ک ــه نم ــا« ارائ ــی آبخوان ه بخش
ــوارد  ــع در خصــوص م ــه صــورت جام ــرح ب ط
ــی  ــادل بخش ــاء و تع ــا احی ــط ب ــف مرتب مختل
بــه  آن  دســتورالعمل های  و  شده اســت  نــگاه 
ــده  ــاغ ش ــور اب ــه ای کش ــرکت های آب منطق ش
اســت. در ایــن طــرح بــه بحث هــای مختلفــی از 
ــری  ــاز، جلوگی ــای غیرمج ــداد چاه ه ــه؛ انس جمل
از اضافــه برداشــت چاه هــای مجــاز، نصــب 
کنتــور هوشــمند، نحــوه برخــورد بــا دســتگاه های 

حفــاری غیرمجــاز، اخــذ خســارت بــه منابــع آب 
زیرزمینــی، حفــر چاه هــای پیزومتــری بــه منظــور 
ــرل دشــت ها، اطاع رســانی و فرهنگ ســازی،  کنت
جایگزینــی پســاب بــا آب چاه هــای کشــاورزی در 
ــای  ــد و انســداد چاه ه ــه، خری دشــت های ممنوع
کــم بــازده، تقویــت و تشــکیل گروه هــای گشــت 
اشــاره  و...  مشــارکتی  مدیریــت  بازرســی،  و 
ــن  ــی ای ــد موضــوع اصل ــه چن ــذا، ب شده اســت. ل

ــم؛ ــاره می کن ــرح اش ط
گروه هــای گشــت و بازرســی بــه صــورت اکیپــی 
از  صحرایــی در دشــت ها مســتقر هســتند و 
منابــع آب زیرزمینــی بــه صــورت مســتمر بازدیــد 
می کننــد و دســتگاه های حفــاری مختلــف را 
شناســایی و توقیــف کــرده و چاه هــای غیرمجــاز 
را مســدود می کننــد؛ همچنیــن؛ از کنتورهــای 
هوشــمند نیــز بازدیــد بــه عمــل آورده و در 
صــورت لــزوم نســبت بــه رفــع اشــکال کنتورهــا 
ــا  ــل چاه ه ــوص تکمی ــد؛ در خص ــدام می نماین اق
ــورت  ــزی الزم ص ــمند برنامه ری ــور هوش ــه کنت ب
گرفتــه اســت؛ در خصــوص جلوگیــری از اضافــه 
ــات بســیار خــوب و  ــز اقدام ــا نی برداشــت چاه ه

چشــمگیری انجــام شــده اســت؛ اخــذ خســارت 
می پذیــرد.  انجــام  زیرزمینــی  منابــع آب  بــه 
مودم هــا  و  تابلوهــا  و  کنتــور  به روزرســانی 
در شــرف انجــام اســت؛ تکمیــل شــبکه های 
ــت و  ــام اس ــال انج ــری در ح ــای پیزومت چاه ه
ــه  ــارکتی ب ــت مش ــث مدیری ــر بح ــه مهم ت از هم
صــورت انعقــاد تفاهم نامــه بــه بهره بــرداران 
هــر دشــت در حــال پیاده ســازی اســت کــه 
ــت  ــر دش ــات ه ــام تصمیم ــرح تم ــن ط در ای
بــا بهره بــرداران در راســتای تعــادل بخشــی 
بهره بــرداران  و  می شــود  گرفتــه  دشــت ها 
ــام  ــه و انج ــده گرفت ــر عه ــا را ب ــی از کاره بخش
می دهنــد. در خصــوص نصــب کنتــور هوشــمند 
و اخــذ خســارت کاهــش برداشــت از منابــع آب 
ــری و ... در  ــور تصدی گ ــذاری ام ــی واگ زیرزمین
حــال حاضــر ایــن موضــوع توســط بهره بــرداران 

پیگیــری می شــود.
 شــرکت های آب منطقــه ای بــا عناویــن مختلــف، 
ــن  ــرداری کشــاورزان را طــی ای پروانه هــای بهره ب
ــگام  ــدی در هن ــد؛ درص ــش داده ان ــال ها کاه س
جابه جایــی چاه هــا و یــا اآلن در حــال حاضــر بــا 
ــزی  ــاس آب قابل برنامه ری ــر اس ــل ب ــه تعدی برنام
ــن  ــن سیاســت در ای ــا ای ــی کشــت. آی ــاز آب و نی

اســتان اجــرا شــده اســت؟
شــرکت هایی  منطقــه ای،  آب  شــرکت های 
صددرصــد دولتــی هســتند و هیــچ کار غیرقانونی را 
ــد رأســاً انجــام دهــد و معمــوالً نهادهــای  نمی توان
ــن  ــن ای ــی دســتورالعمل ها و قوانی ــی و قضای نظارت
شــرکت ها را رصــد نمــوده و در صــورت تخلــف 
از قوانیــن نســبت بــه ابطــال آن اقــدام می نماینــد. در 
اجــرای اصــاح پروانه هــای کشــاورزی بــر اســاس 
ــًا  ــاورزی عم ــه آب کش ــرف بهین ــه مص آیین نام
ــش  ــی کاه ــای قبل ــدرج در پروانه ه ــم آب من حج
ــرد  ــاعت کارک ــش س ــل افزای ــه به دلی ــه، بلک نیافت
ــی پروانه هــا  ــر اســاس ســند ملــی آب دب چاه هــا ب
ــاورزان  ــر کش ــن، اکث ــت. بنابرای ــه اس ــش یافت کاه
چــون دبــی چاه هــا را مــاک قــرار می دهنــد، 
در  داشــته اند،  را  پروانه هــا  کاهــش  ادعــای 
ــچ کاهشــی نداشــته  ــه هی ــه حجــم پروان صورتی ک
اســت و کشــاورزان بــر اســاس پروانه هــای قبــل بــا 
مدیریــت زمــان برداشــت و دبــی چــاه می بایســت 

ــد. ــت کنن ــه را رعای ــدرج در پروان حجــم من
ــون   موضــوع دوم، مــاده 11 آیین نامــه اجرایــی قان
توزیــع عادالنــه آب اســت کــه در آن بــه نحــوه و 
ــاره  ــش اش ــمول کاه ــای مش ــز چاه ه ــزان و نی می
ــز  ــارم نی ــه چه ــون برنام ــع، قان ــت. در واق نموده اس
در بحــث کاهــش پروانه هــا و جبــران کســری 
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مخــزن طــی 5 ســال اشــاره کرد ه اســت. همچنیــن، در مصوبــه 15 شــورای عالــی 
ــاس آب  ــر اس ــا ب ــل پروانه ه ــت ها و تعدی ــزی در دش ــل برنامه ری ــه آب قاب آب ب

ــت. ــوده  اس ــاره نم ــز اش ــزی نی قابل برنامه ری
ــا تــاش همــکاران آب منطقــه ای و حمایــت  امــا در اســتان خراســان رضــوی ب
اســتانداری محتــرم اســتان طرحــی به نام طــرح همیاران آب در راســتای ســازگاری 
بــا کم آبــی بــا حضــور وزیــر محتــرم نیــرو تصویــب و نهایــی گردیــد کــه در حــال 

حاضــر ایــن طــرح بــا نظــارت دانشــگاه فردوســی در حــال پیاده ســازی اســت.
ــه  ــر چ ــاه  دیگ ــی چ ــه اراض ــاه ب ــک چ ــال آب ی ــوع انتق ــا موض ــتان ب در اس

برخــوردی صــورت می گیــرد؟
ــه اینکــه ایــن موضــوع بــر خــاف مــاده 27 و 28 قانــون توزیــع  ــا توجــه ب ب
عادالنــه آب اســت در حــال حاضــر در صــورت شناســایی ایــن نــوع از تخلــف 

نســبت بــه پیگیــری قانونــی اقــدام الزم بــه عمــل می آیــد.
در صورتــی کــه بهــره وری یــک زمیــن کشــاورزی بــاال باشــد و توجیــه فنــی 

بــرای انتقــال آب داشــته باشــد چــه بایــد کــرد؟
ــان  ــه خراس ــازار آب را ب ــا حــدودی بحــث ب ــع آب ت ــت مناب شــرکت مدیری
رضــوی واگــذار کــرده اســت. مــا بحــث بــازار آب را داریــم کــه یــک مقــدار 
نســبت بــه ایــن دســتورالعمل ها و قوانیــن نرمــش نشــان دهیــم تــا بتــوان بــا 
رعایــت و تأکیــد بــر ضوابــط فنــی، موضــوع را مدیریــت کــرد؛ چــون اگــر در 
محلــی مجــوز صــادر شــود قطعــاً اثــرش بــر روی چاه هــای اطــراف خواهــد 
ــا دقــت و  ــود؛ مگــر اینکــه در بحث هــای کارشناســی حتمــاً مســائل فنــی ب ب

حساســیت بســیار باالیــی دیــده شــود.
ــر روی  ــه ای از نصــب آب شــیرین کن ب ــا در اســتان خراســان رضــوی نمون آی

ــوددارد؟ ــاورزی وج ــای کش چاه ه
ــودی  ــث ناب ــیرین کن ها باع ــب آب ش ــی از نص ــاب ناش ــه پس ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــن  ــا ای ــت ب ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــرو و س ــذا وزارت نی ــود، ل ــاک می ش خ
موضــوع مخالفــت نموده انــد. در حــال حاضــر فقــط بــا یــک شــرکت نســبت بــه 
ارائــه طرحــی کــه ظاهــراً در کشــور هلنــد اجــرا شــده موافقــت شده اســت. در ایــن 
ــل و  ــران منتق ــتخرهای ژئوممب ــه اس ــیرین کن ها ب ــرح، پســاب حاصــل از آب ش ط
هیچ گونــه تماســی بــا ســطح خــاک نــدارد و در ایــن اســتخرها نســبت بــه پــرورش 
ماهــی آرتمیــا )کــه نیــاز بــه EC بیــش از ده هــزار میکرومــوس دارد( و تولیــد نمــک 
اقــدام می شــود. لــذا، ایــن طــرح پــس از تأییدیــه ســازمان حفاظــت محیط زیســت 

بــه شــرکت مدیریــت منابــع آب ارســال و تأییدیه هــای الزم کســب گردیــد.
ــوز  ــه مج ــده ک ــان ش ــه بی ــد پروان ــای فاق ــف چاه ه ــن تکلی ــون تعیی در قان
ــرای  ــن موضــوع ب ــه چــاه اســت. ای ــی چــاه در اراضــی آبخــور اولی جابه جای
کشــاورزان مشــکات زیــادی اعــم از شناســایی اراضــی آبخــور اولیــه روبــه رو 
ــه چــه صــورت اســت؟ ــن موضــوع در اســتان خراســان رضــوی ب ــرده، ای ک

ــه  ــه ب ــا توج ــی رود ب ــه م ــه منطق ــه ب ــناس ک ــک کارش ــت! ی ــخص اس مش
عکس هــای هوایــی هــم می توانــد ســوابق ایــن چــاه را در ســال های گذشــته 
و آن ســطح ســبزی کــه اطــراف ایــن چــاه اســت دربیــاورد؛ کار ســختی نیســت. 
ضمــن اینکــه افــرادی کــه روز اول اقــدام بــه گرفتــن جــواز حفــر چــاه کردنــد، 
ــن  ــاک اراضــی آن مشــخص بوده اســت، بنابرای ــه پ ــد ک ــه کرده ان ســندی ارائ

ــک اســتعام از ثبــت مشــخص می شــود.  ــا ی ب
چه تعداد چاه  غیرمجاز در استان خراسان رضوی وجود دارد؟

ــای  ــکاران و گروه ه ــتان توســط هم ــون در اس ــه تاکن ــای غیرمجــازی ک چاه ه
گشــت و بازرســی شناســایی شــده بیــش از 5700 حلقــه می باشــد. متأســفانه 
ــا در بحــث انســداد  ــده نیســتند. ام ــن خصــوص بازدارن ــن موجــود در ای قوانی
چاه هــای ممنوعــه، اســتان خراســان رضــوی در کشــور پیشــرو بــوده و معمــوالً 

اهدافــی کــه از طــرف شــرکت مدیریــت منابــع آب اســتان در نظر گرفته می شــود 
بــا 100 درصــد افزایــش توســط همــکاران مــا در اســتان اجــرا می گــردد.

ــی، در زمــان بعــد از ممنوعیــت دشــت  ــزام قانون در برخــی از مناطــق به دلیــل ال
پروانه هــای بســیاری صــادر شــده اســت. ایــن موضــوع کــه بعــد از ممنوعیــت 
ــن اســتان وجــود دارد؟ ــی صــادر شــده باشــد در دشــت های ای ــه قانون دشــت پروان
ــی  ــف حاکمیت ــف از وظای ــای مختل ــن آب در بخش ه ــه تأمی ــتحضرید ک مس
ــرب  ــن آب ش ــث تأمی ــی بح ــوع اصل ــن رو، موض ــت. از ای ــرو اس وزارت نی
ــش  ــل افزای ــه به دلی ــتاهایی ک ــهرها و روس ــه در ش ــوده ک ــتا ب ــهرها و روس ش
جمعیــت نیــاز بــه آب شــرب داشــته اند- بــا اخــذ تخصیــص از وزارت نیــرو- 
نســبت بــه صــدور مجــوز اولیــه اقــدام شده اســت کــه درصــد بســیار ناچیــزی 

ــد. ــاورزی می باش ــش کش ــادره در بخ ــای ص ــال مجوزه در قب
موضــوع دوم، تبصــره مــاده 3 قانــون توزیــع عادالنــه آب اســت؛ ایــن تبصــرۀ 
ــب  ــی از تصوی ــدم آگاه ــل ع ــه به دلی ــت ک ــرادی اس ــه اف ــوط ب ــون مرب قان
می بایســت بــرای صــدور مجــوز اقــدام نمایــد و چاه هایــی را شــامل 
می گــردد کــه قبــل از ممنوعیــت دشــت و یــا قبــل از قانــون توزیــع عادالنــه 
ــای  ــه عمــده مجوزه ــه اســت ک ــرار گرفت ــرداری ق ــورد بهره ب ــر و م آب، حف

ــوده اســت. ــی ب ــن تبصــره قانون ــه اســتناد ای صــادره ب
موضــوع ســوم، در خصــوص اجــرای طرح هــای صنعتــی و ... بــه اســتناد مــاده 
12 آیین نامــه اجرایــی قانــون توزیــع عادالنــه آب بــوده کــه بر اســاس تخصیص 
ســالیانه ای کــه وزارت نیــرو بــه شــرکت ها اعــام می نمایــد شــرکت ها مجــاز 

بــه صــدور مجــوز می باشــند کــه حجــم آن بســیار ناچیــز اســت.
در طــرح تعادل بخشــی خریــد چاه هــای کــم بــازده جهــت حفــظ آبخــوان مطــرح 

شده اســت. آیــا ایــن طــرح در اســتان خراســان رضــوی اجــرا شــده اســت؟
ــًا  ــوده و فع ــدام ب ــرح در دســت اق ــن ط ــار ای ــود اعتب ــل کمب ــفانه به دلی متأس

اجرایــی نشده اســت.
ــب شــده اســت  ــون بودجــه تصوی ــای کشــاورزی در قان ــاره چاه ه حــق النظ

ــان در ایــن مــورد چیســت؟ نظرت
متأســفانه از زمــان تصویــب قانــون حــذف حــق النظــاره میلیاردهــا مترمکعــب 
آبــی کــه از منابــع آب زیرزمینــی اســتخراج می گردیــد بــه انــدازه یــک ریــال 
ارزش اقتصــادی نداشــته اســت و بــه همیــن دلیــل بهره بــرداران ارزشــی بــرای 
ــد و  ــن ضمــن تأیی ــد، بنابرای ــل نبوده ان ــع قائ ــن مناب ــت از ای حفاظــت و صیان
ــًا  ــا صرف ــی از چاه ه ــغ دریافت ــن مبال ــدوارم ای ــوع امی ــن موض ــا ای ــت ب موافق
صــرف تعــادل بخشــی دشــت ها بــا حمایــت و نظــارت بهره بــرداران صــورت 

ــرد. ــرار نگی ــرد و در بودجــه جــاری شــرکت ها ق پذی
ــر  ــال حاض ــز در ح ــره وری آن نی ــودن آب، به ــی ارزش ب ــل ب ــفانه به دلی متأس
ــه  ــبت ب ــرداران نس ــرای آن بهره ب ــا اج ــاء اهلل ب ــه انش ــوده ک ــن ب ــیار پایی بس

ــد. ــدام نماین ــره وری از آب اق ــش به افزای
ــرای  ــاد کشــاورزی ب ــه ای و جه ــازمان آب منطق ــن س ــه ای بی ــد تفاهم نام گفتی
همــکاری در زمینــه مدیریــت آب بــه امضــا رسیده اســت، چــه موضوعــی منجر 

بــه امضــای ایــن تفاهم نامــه شــد؟
ــازمان ها و  ــتورالعمل ها در س ــن و دس ــود قوانی ــات وج ــی اوق ــفانه گاه متأس
ــرکت های آب  ــال، ش ــوان مث ــت. به عن ــکاتی شده اس ــروز مش ــث ب ادارات باع
منطقــه ای صرفــاً متولــی تأمیــن آب و نیــز امنیــت آبــی بــوده و ســازمان جهــاد 
کشــاورزی متولــی تولیــد محصــوالت کشــاورزی و تأمیــن امنیــت غذایی اســت؛ 
لــذا هماهنگــی بیــن ایــن دو موضــوع مشــکاتی را به وجــود آورده اســت کــه بــا 
برنامه ریــزی مناســب توســط متولیــان امــر و نیــز همفکــری بــا بهره بــرداران قطعًا 

موضــوع حــل خواهدشــد.
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شرکت پارس معدن یوتاب

تحویل گچ به صورت کامال پودر شده 

 فواید استفاده از گچ )ypsum ( در کشاورزی

تا کنون بیش از 40 اثر مفید گچ در کشاورزی مشخص شده است، گچ دارای 4 نقش 

 کلی در خاک میباشد که شامل:

 -    نقش گچ به عنوان کود

 -    اصالح کننده خواص فیزیکی خاک

 -    اصالح کننده خصوصیات شیمیایی خاک

 -    بهبود خواص بیولوژیکی خاک

با توجه به قلیائیت و آهکی بودن خاک در بیشتر زمینهای کشاورزی گچ یکی از بهترین 

و ارزانترین روش های اصالح خاک می باشد. کاهش اسیدیته خاک ،کاهش شوری خاک، 

کاهش SAR  )نسبت جذب سدیم(، افزایش نسبت Ca/mg و پیشگیری از مسمومیت 

منیزیم و جلوگیری از مسمومیت بر از اهم فواید کاربردی گچ میباشد.

بهترین گچ کشاورزی را از ما بخواهید
گچ شیرین با خلوص و عیار باال
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جنوبگان تولید کننده بیش از ۶۰ نوع کود کشاورزی 
پخش کشاورز تامین و توزیع نهاده های برتر صنعت کشاورزی 





طـرح شراکتى امیـن پدیدار 
بیش از دو دھه تجربه موفق عرضه ی پسته باغداران در  

کارخانه: رفسنجان، کیلومتر ۳۰جاده رفسنجان انار، احمد آباد دئفه، بلوار امین، امین فارمز 
پل ارتباطی با کشاورزان:  ۰۹۱۳۵۸۰۳۴۳۶

دفترشرکت یارا کشاورز امین: رفسنجـان، خ مطهـری، نبش مطهـری ۵۴
پیامک         جهت هماهنگی خرید و فروش           ۰۹۱۳۵۸۰۳۴۳۶

دفتـر  رفسنجان:  خیابان مطهـری، نبش مطهری ۵۲
تلفـــن: ۰۳۴۳۴۳۲۰۵۶۰        فکـــس:  ۰۳۴۳۴۳۲۲۲۸۶   

ایمیل    ۰۹۱۳۱۹۱۲۱۲۱ a.alizadeh@aplgp.com  sales@aminfarms.comهمراه:  یمیل  ا

از شما دعوت مى شود به جمع480 باغدارى بپیوندید که سال ها  است  

با عرضه ى پستـه تر و خشک در این طرح مشارکت دارند. 

باال بردن سرعت و دقت فرآوری  

کاهش اضطراب ناشی از نوسانات بازار  

جلوگیری از ضرر و زیان باغدار و صادر کننده 

اطمینان از فروش به موقع پسته و اطمینان از دریافت وجه آن  

افزایش ایمنی نگهداری پسته  

با هدف : 

کرمان 

خراسان  از سال ۱۴۰۰ در کل کشـور 
از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ در استان کرمان  




