
ماهنامه انجمن پسته ایران 

سال ششم - مردادماه 1400 -  شماره 60



Padideh
Pistachio

دفتر مــركزى : سيرجــان. بلــوار امام رضـا (ع)، نبش خيابــان 
 شهيد هاشمى نژاد، پالك 669

كـارخانه : سيــرجان. كيلومتــر 12 جــاده سيـرجان - تهــران  
تلفكس: 42246713-034  همراه: 09131451838-09133479241

تلفن: 42246593-034    كد پستى : 7814983131

www.iran-pistachio.com

+989133479241  Padideh Pistachio CO.

Central Office: No. 699, Imamreza blvd, Sirjan, Iran

Factory Add: 12th km of sirjan, Tehran road, Sirjan, Iran
Email: info@iran-pistachio.com    Tel: +98 34 4224 6593
Mob: +98 913 145 1838  /  +98 913 347 9241

 پــستــه  
پــد  يـده  
سيـرجان 

PADIDEH
PISTACHIO
OF SIRJAN







BenizNnahadeh.COM
Beniz
بنیـز نهاده ایرانیان 

با ترینوکس آلى
آرامش دهنده بستر خاك









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





ماهنامه دنیای پسته    

صاحب امتیاز: انجمن پسته ایران  
مدیرمسئول: حجت حسنی سعدی

سردبیر: ابوالفضل زارع نظری
هیئت تحریریه:   سحر نخعي 

            حجت حسني سعدی
                           مریم حسنی سعدی

                           اعظم مرتضی پور
سفارش آگهي ها: فاطمه السادات حسیني صفت

     صفحه آرا: نرگس بامری  

   

     چاپ: احسان             

کرمان/بلوار جمهوری اسالمی / خیابان شهید الری نجفی )20 متری نادر(
 کوچه شماره 2/ پالک12 / کدپستی: 7619643149

  تلفن: 32475749- 034 /  نمابر: 32478553- 034

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

www.iranpistachio.org         
info@iranpistachio.org

فهرست
ی

باغبان
ی

بازرگان
ب

ّآ
12
13
16
17
19
21
24

27
29
30
32
33
34

35
37

گزارش تولید محصول پسته سال 1400 کل کشور
شناسایی سم وکود با کیفیت

تور باغی بازدید از باغات پسته درکرمان
عوامل موثر بر خندانی میوه پسته

سرخشکیدگی درختان پسته و راه های کنترل آن
تاریخچه کنترل بیولوژیک افالتوکسین 

فرآیند تولید مغز سبز

روندهای تولید و مصرف پسته در دنیا
وبینار شناخت بازار پسته  شرق دور

وضعیت تقاضای چینی ها
شناخت خوب مشتریان چینی از پسته ایران

فروش پسته آمریکا در ماه می
حد مجاز اُکراتوکسین در پسته 

اخذ تعهد اجباری عملی مجرمانه است
حفاظت از منابع آب زیرزمینی فارس



سال ششم - مردادماه 1400 - شماره )60(

باغبانی

12

ــران  ــی انجمــن پســته ای ــه باغبان جلســه کمیت
ــد  ــاره از تولی ــی به ــه پیش بین ــدف ارائ ــا ه ب
پســته کشــور در تاریــخ 16 تیرمــاه ســال 
ــزار  ــن برگ ــزی انجم ــر مرک ــاری در دفت ج
ــات  ــار و اطالع ــه آم ــن جلس ــد. در ای گردی
ــداران  ــر از باغ ــش از 200 نف ــی از بی دریافت
پســته سرتاســر ایــران مــورد بحــث، بررســی 

و جمع بنــدی قــرار گرفــت.  
بــر اســاس جمع بنــدی دبیرخانــه کمیتــه 
باغبانــی انجمــن انتظــار مــی رود میــزان تولیــد 
محصــول پســته خشــک کشــور در ســال 
1400 بــه عــدد 150 هــزار تــن برســد کــه در 
ــد ســال گذشــته 21 درصــد  ــا تولی مقایســه ب
ــه  ــم اینک ــد. علی رغ ــان می ده ــش را نش کاه
ســال محصولــی جــاری در اکثــر مناطــق 
پســته کاری کشــور  ســال کــم بــار محســوب 
می شــود، افزایــش کل ســطح زیــر کشــت در 
ــه  ــران، فاصل ــته ای ــام پس ــوع ارق ــور و تن کش
بیــن ســال های کــم بــار و پــر بــار را کاهــش 

ــت.  داده اس
بــر اســاس اطالعــات دریافتــی، ســال جــاری 
ــال  ــنجان س ــتان رفس ــرای شهرس ــی ب در حال
ــارت  ــه خس ــود ک ــوب می ش ــار محس ــم ب ک
ماه هــای  در  گرمازدگــی  و  ســرمازدگی 
مناطقــی  محصــول  خــرداد  و  اردیبهشــت 
از ایــن شهرســتان را تحــت تأثیــر قــرار 

داده اســت.
ســال جــاری بــرای باغــداران اســتان های 
ســمنان، قــم و سیســتان و بلوچســتان در 
مجمــوع ســال خوبــی بــوده و باغــداران 
ایــن مناطــق انتظــار برداشــت محصــول قابــل 

ــد. ــی را دارن قبول
هــر چنــد آمارهــا حاکــی از کاهش محســوس 
اســتان های  باغــات  در  محصــول  مقــدار 
ــی  ــی می باشــد، ول خراســان رضــوی و جنوب

باتوجــه بــه باردهــی باغــات جــوان و افزایــش 
ــد  ــن اســتان ها، تولی ــر کشــت در ای ســطح زی
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــتان نس ــن دو اس ای

ــد داشــت. ــی نخواه ــر چندان تغیی
ــور  ــته کاری کش ــق پس ــایر مناط ــفانه، س متأس
بــر اثــر ســرمازدگی و گرمازدگــی و خســارت 

ــا کاهــش تولیــد مواجــه هســتند.  تگــرگ ب
ــام در  ــت ارق ــر کش ــطح زی ــه س ــه ب ــا توج ب
کــه  می شــود  بــرآورد  مختلــف،  مناطــق 
ــامل: 39  ــاری ش ــال ج ــول س ــب محص ترکی
ــم  ــی، 29 درصــد رق ــم احمــد آقای درصــد رق
فندقــی، 16 درصــد رقــم اکبــری و 16 درصــد 
رقــم کلــه قوچــی باشــد. در مــورد آفــات نیــز 
ــیل  ــت پس ــان آف ــر طغی ــی ب ــاتی مبن گزارش
به دلیــل خشکســالی در بســیاری از مناطــق 
ــان  ــا همچن ــد، ام ــوش می رس ــته خیز به گ پس
امیدواریــم کــه تــا پایــان فصــل، محصول ســال 
ــی در  ــای طبیع ــات و بالی ــد آف ــاری از گزن ج
امــان باشــد و بــا همــت صادرکننــدگان کشــور 
ــدگان  ــش تولیدکنن ــد رضایت بخ ــاهد لبخن ش

ــران باشــیم.  پســته ای
در جــدول پیــش رو پیش بینــی مقــدار 
ــی1400  ــال محصول ــدی در س ــته تولی پس
به تفکیــک اســتان ها و مناطــق مختلــف 
شده اســت. ارائــه  اســتان کرمان  پســته خیز 

ــًا  ــر عمدت ــته  ت ــداری از پس ــاله مق • هرس
محصــول اســتان های خراســان رضوی و 
ســمنان صــرف ترخــوری به صــورت میــوه 
ــر منــدرج در  ــازه می شــود کــه در مقادی ت

ــت. ــور نشده اس ــوق منظ ــدول ف ج
ــدار  ــر مق ــًا نمایانگ ــوق صرف ــرآورد ف • ب
ــته  ــن  پس ــی  انجم ــه  باغبان ــبینی کمیت پیش
ــه  ــا نســبت ب ــال خط ــوده و احتم ــران ب  ای

ــوددارد. ــول وج ــی محص ــدار واقع مق

گزارش تولید محصول پسته 
سال 1400 کل کشور

کمیته باغبانی انجمن پسته ایران

پیش بینی تولید )تن(منطقهردیف

22,000 رفسنجان1

8,000سیرجان2

8,000زرند3

7,500کرمان4

7,000انار5

2,500شهربابک6

1,000راور7

1,000راین8

1,000سایر9

58,000جمع استان کرمان10

35,000خراسان رضوی11

13,000یزد12

13,000خراسان جنوبی13

7,000سمنان14

6,000فارس15

4,500قم16

3,000مرکزی17

3,000تهران18

2,500سیستان و بلوچستان19

1,500اصفهان20

1,500قزوین21

2,000سایر22

92,000جمع سایر استان ها23

150,000جمع کل کشور24
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وبینــار باغبانــی انجمــن پســته ایــران بــا عنــوان 
ــا کیفیــت«  »شناســایی ســم و کــود شــیمیایی ب
روز یکشــنبه 23 خــرداد 1400 بــا هــدف 
آشــنایی تولیدکننــدگان پســته در زمینــه انتخاب 
کــود و ســم برگــزار شــد. ارائــه دهنــدگان ایــن 
جلســه هرمــزد نقــوی رئیــس مرکــز تحقیقــات 
بصیــرت  مجیــد   و آموزش کشــاورزی کرمان، 
محقــق و پژوهشــگر موسســه  تحقیقــات  آب  و  
خــاک، محمدناصــر عطایــی مدیرعامل شــرکت 
آقا بــراری  غالمرضــا  و  شــیمی   ســازگان  
کشــاورزی  خدمــات  شــرکت  مدیرعامــل 

ــد. ــاک بودن فرات
پــس از معرفــی پنلیســت هــا توســط محمدعلی 
ــن  ــی انجم ــه باغبان ــس کمیت ــعاع رئی انجــم ش
پســته ایــران، مجیــد بصیــرت بــه عنــوان اولیــن 
ــت  ــی و کیفی ــا اثربخش ــه ب ــخنران در رابط س
نهاده هــای کــودی صحبــت کــرد. وی عوامــل 
ــریح  ــن تش ــود را اینچنی ــت ک ــر کیفی ــر ب موث
ــیون  ــود و فرموالس ــاخت ک ــود:» روش س نم
صحیــح کــه منجــر بــه تولیــد کــود بــا کیفیــت 

در  کــودی  ترکیــب  پایــداری  می شــود؛ 
بســته بندی در مــدت زمــان نگهــداری کــه ایــن 
مــدت در شــیوه نامــه ثبــت کــودی حداقــل دو 
ــواد  ــوع م ــت و ن ــت؛ اصال ــال ذکرشده اس س
ــت شــونده  ــای ضمان ــی؛ تجزیه ه ــه مصرف اولی
)تطابــق برچســب بــا محتــوی(؛ پایــداری 
و حفــظ خصوصیــات فیزیکــی و شــیمیایی 
ــاه و  ــا گی درزمــان مصــرف؛ ســازگاری کــود ب
ــن ایجــاد گیاه ســوزی در شــرایط  ریســک پایی
محیطــی متغیــر )به خصــوص در روش محلــول 
پاشــی(؛ ســازگاری بــا محیــط و ســالمت 
جامعــه به طوری کــه عناصــر آالینــده مثــل 
آرســنیک، ســرب و کادمیــوم در آن پاییــن 

ــد.« باش
بصیــرت بــا اشــاره بــه ایــن کــه اثربخشــی کود 
ــتفاده از  ــت، اس ــت اس ــدا از کیفی ــئله ای ج مس
ــا روش مناســب،  ــان مناســب، ب ــا در زم کوده
ــتورالعمل و  ــاس دس ــخص و براس ــدار مش مق
بهره گیــری از منبــع کــودی مناســب را از نکات 
مهــم در باالبــردن اثربخشــی کودهــا دانســت و 

عنــوان کــرد کــه برخــی از فرموالســیون ها 
ــوند. ــود می ش ــر ک ــی بهت ــث اثربخش باع

شــناخت  کــود،  اثربخشــی  بحــث  در  او 
ــی  ــم ارزیاب ــیار مه ــاک را بس ــزی خ حاصلخی
»در  داد:  توضیــح  رابطــه  ایــن  در  و  کــرد 
منطقــه کرمــان و رفســنجان مســمومیت بــور و 
همچنیــن ســدیمی- منیزیمــی شــدن آب هــای 
آبیــاری وجــوددارد و در منطقــه دامغــان عمدتــًا 
ــاک  ــدیم( آب و خ ــذب س ــبت ج SAR )نس
ــود آورده  ــیم را به وج ــود کلس ــت و کمب باالس
ــف  ــق مختل ــکالت در مناط ــن مش ــت. ای اس
متفــاوت اســت و شــناخت ایــن مســائل بــه مــا 
ــود از  ــوع ک ــاب ن ــرای انتخ ــزی ب در برنامه ری
نظــر منبــع، تکنولــوژی و فرموالســیون کمــک 

می کنــد.«
 ،)N( ــروژن ــر نیت ــه، از عناص ــرت در ادام بصی
 )B(بور ،)Ca(کلســیم ،)P(فســفر ،)K( پتاســیم
و روی)Zn( به عنــوان عناصــر بســیار مهــم 
ــا  ــه ب ــرد و در رابط ــام ب ــته ن ــات پس در باغ
انــواع کودهــای مــورد اســتفاده در باغــات 
پســته و نحــوه اثربخشــی آنهــا صحبــت کــرد. 
وی میــزان حاللیــت و اســیدیته کــود را از 
ــوان  ــود عن ــر در اثربخشــی ک ــای موث ویژگی ه
کــرد و اذعــان داشــت کــه گاهــی کیفیــت آب 
ــود  ــر ک ــش اث ــث کاه ــد باع ــاری می توان آبی
شــود و بــرای رفــع ایــن مشــکل آنالیــز آب  و 

ــود. ــه نم ــه را توصی ــاک مزرع خ
ایــن محقــق و پژوهشــگر موسســه آب و خاک، 
ــیون های  ــف فرموالس ــواع مختل ــی ان اثربخش
ــزان  ــا یکدیگــر مقایســه کــرد و می کــودی را ب
تحــرک عناصــر در پســته را اینچنیــن بررســی 
نمــود: »حرکــت برخــی عناصر در پســته بســیار 
فعــال اســت و بالعکــس حرکــت برخــی عناصر 
غیرفعــال اســت. عناصــر منگنــز، آهــن، روی و 

وبینار باغبانی انجمن پسته ایران برگزار شد

شناسایی سم     کود با کیفیت
اعظم مرتضی پور

دبیر کمیته باغبانی 

و
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بــور در درخــت پســته بســیار کم تحــرک هســتند، به همیــن دلیــل اســتفاده 
ــت.  ــیدبوریک اس ــر از اس ــن بهت ــول آمی ــا اتان ــده ب ــس ش ــور کمپلک از ب
همچنیــن انتقــال کلســیم کمپلکــس شــده در گیــاه بهتــر اســت. ســولفات 
روی در گیــاه متحــرک نیســت، به همیــن دلیــل اگــر ایــن عنصــر فقــط در 
یــک ســمت درخــت محلــول پاشــی شــود، ســمت دیگــر درخــت تغذیــه 
نمی شــود، ولــی روی )Zn( کالت شــده خاصیــت پخــش شــوندگی 

ــری دارد.« بهت
ــی( را  ــواد افزودن ــا )م ــتفاده از مویان ه ــی اس ــا محلول پاش ــه ب وی در رابط
بــرای افزایــش جــذب ســطحی موثــر دانســت. در ادامــه در رابطــه بــا تنــوع 
ــا را  ــی آنه ــت و اثربخش ــت و کیفی ــخن گف ــازار س ــک در ب ــید هیومی اس
بــا یکدیگــر مقایســه نمــود. درپایــان بصیــرت تصریــح کــرد: » کشــاورزان 
ــدام  ــه ک ــد ک ــد و ببینن ــه کنن ــم مقایس ــا ه ــا را ب ــواع کوده ــتی ان بایس

اســت.« به صرفه تــر  و  اقتصادی تــر 
ــه  بررســی  ــم اندیشــی مجــازی ب ــن جلســه ه ــی در ای محمدناصــر عطای
عوامل موثــر در کیفیــت  ســموم پرداخــت. وی ضمــن اشــاره بــه تاریخچــه 
ــالیان گذشــته، ســموم به صــورت  ــت: » طــی س ــران گف ــد ســم در ای تولی
ــی از  ــان برخ ــرور زم ــه م ــدند و ب ــور وارد می ش ــارج از کش ــاده از خ آم
ــد و در  ــاز کردن ــود را  آغ ــت خ ــیون فعالی ــه فرموالس ــرکت ها در زمین ش
حــال حاضــر صنعتــی بــه نــام صنعــت فرموالســیون داریــم کــه قادر اســت 

ــد.« ــد کن ــه و تولی ــر ســم ها را فرمول اکث
ســپس، عطایــی ترکیبــات تشــکیل دهنــده ســموم را تشــریح نمــود و افزود: 
»قطعــاً کیفیــت نتیجــه مســتقیم مــواد بــکار رفتــه در ســم اســت. یــک ســم 
ــاده  ــا م ــکال ی ــه اول تکنی ــن بخــش تشــکیل شده اســت. در وهل از چندی
ــاده  ــره درصــد دارد و هرچــه درصــد م ــاده موث ــن م ــه ای ــره اســت ک موث
ــن  ــه ای ــع هرچ ــت و بالطب ــر اس ــم مرغوب ت ــد، س ــر باش ــکال باالت تکنی
خلــوص بیشــتر  شــود، قیمــت نیــز افزایــش پیــدا می کنــد. ســم بــا میــزان 
ــره شــناخته می شــود، مثــاًل دیازینــون 65 درصــد. تکنیکال هــای  مــاده موث
وارداتــی کــه امــروز وجــود دارنــد، عمدتــاً از کشــورهای چیــن و هنــد وارد 
ــد  ــدی دارن ــت درجه بن ــر کیفی ــز از نظ ــا نی ــاً تکنیکال ه ــوند؛ طبع می ش
ــه در ســموم اســتفاده  ــاده بعــدی ک ــاوت هســتند. م ــی متف و از نظــر قیمت
می شــود مــواد همــراه شــامل امولســیفایر اســت. کیفیــت ایــن مــواد قطعــًا 
ــتفاده در  ــورد اس ــر م ــاده دیگ ــت. م ــد داش ــر خواه ــم تأثی ــت س در کیفی
ترکیبــات ســمی مــاده حــالل اســت کــه ایــن مــواد هــم در کیفیــت ســموم 

ــتند.« ــر نیس بی تأثی
وی ســه راه را بــرای ســنجش کیفیــت ســموم بــه ایــن شــرح مطــرح نمــود: 
»1- آنالیــز محصــول؛ 2- بررســی اثربخشــی محصــول توســط باغــدار طــی 
ســالیان متوالــی؛ 3- توجــه بــه عالئــم ظاهــری ســم از نظــر یکنواختــی و 

. حاللیت«

عطایــی در پایــان تعهــد اخالقــی تولیــد کننــده در تولیــد محصــول 
ــه  ــد ب ــاً عالقمن ــر اخالق ــان داشــت: »اگ ــر دانســت و اذع ــت را موث باکیفی
تولیــد کاالی بــا کیفیــت نباشــیم، قطعــاً بــه ایــن کاالی بــا کیفیــت نخواهیــم 
ــتند و  ــا هس ــاکان م ــای نی ــراث گران به ــان می ــته کرم ــای پس ــید. باغ ه رس
بایــد بــا اســتفاده از ســموم بــا کیفیــت آنهــا را حفــظ کنیــم. واحــد تولیــد 
ــی کشــور و بخــش کشــاورزی  ــت، حام ــد محصــول باکیفی ــا تولی ــد ب بای
باشــد. مصرف کننــده بــا خریــد کاالی باکیفیــت بــه ترویــج کاالی باکیفیــت 

کمک کننــد.«
هرمــزد نقــوی پنلیســت بعــدی ایــن وبینــار بــود کــه بــه بررســی شــیوه نامه 
ــرل  ــی ثبــت و کنت ــان اینکــه تنهــا متول ــا بی ثبــت کــودی پرداخــت. وی ب
ــان  ــت اذع ــاک اس ــات آب و خ ــه تحقیق ــور موسس ــودی در کش ــواد ک م
داشــت کــه تمــام تولیــد کننــدگان از سراســر کشــور بایــد نمونه هــای خــود 
را بــه ایــن موسســه فرســتاده و پــس از طــی مراحــل مــورد تائیــد موسســه، 

ــه متقاضــی داده می شــود.  شــماره ثبتــی ب
ــورت  ــود و افزود:»درص ــریح نم ــل تش ــه تفصی ــه را ب ــن نام ــاد آیی ــوی مف نق
تمایــل می توانیــد ایــن شــیوه نامــه را از ســایت پایــگاه جامــع اطالعــات مــواد 

ــه آدرس www.kswri.ir دانلــود و مطالعــه نمائیــد.« کــودی کشــور ب
نقــوی در رابطــه بــا سیســتم پایــش کودهــای تولیــد شــده توضیــح داد: »در 
ــتان،  ــاد اس ــس جه ــه رئی ــت ک ــف شده اس ــی تعری ــتان ها کارگروه های اس
ــرات  ــر و اداره تعزی ــات آب و خــاک دبی ــروه، بخــش تحقیق ــس کارگ رئی
و بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت اعضــای ایــن کارگــروه هســتند. ایــن 
کارگــروه به طــور مــداوم از واحدهــای تولیــد کننــده و بــازار نمونه بــرداری 

ــد. ــش می کن ــودی را پای ــواد ک ــب م ــرده و به طــور مرت ک
همچنیــن، کشــاورزان بــا هــر عنــوان شــکایتی در مــورد کودهــا می تواننــد 
بــه ســازمان صنعــت، معدن و تجــارت، اداره تعزیــرات و یا جهادکشــاورزی 
مراجعه کننــد؛ در ایــن حالــت کمیتــه ای تشــکیل شــده و نمونــه را بررســی 

کــرده و پیگیری هــای الزم صــورت خواهــد گرفــت.«

 تنها متولی ثبت و کنترل مواد کودی در کشور موسسه 
تحقیقات آب و خاک است که تمام تولید کنندگان از 

سراسر کشور باید نمونه های خود را به این موسسه فرستاده 
و پس از طی مراحل مورد تائید موسسه، شماره ثبتی به 

متقاضی داده می شود
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غالمرضــا آقابــراری در واکنــش بــه صحبت هــای 
نقــوی ســخنان خــود را بــا گله منــدی از سیســتم 
ثبــت کــودی آغــاز کــرد و گفــت: »ســخت گیری 
شــدیدی بــرای ثبــت کودهــا صــورت می گیــرد و 
ایــن پروســه بــا نظــارت دقیقــی انجــام می شــود، 
ــع  ــر توزی ــی ب ــچ نظارت ــت هی ــد از ثب ــی بع ول
ایــن محصــوالت در بــازار نیســت؛ کاش نظــارت 
منســجمی پشــت ایــن ثبت هــا باشــد تــا زحمــات 
ــدر  ــد ه ــم کرده ان ــیوه نامه  تنظی ــه ش ــتانی ک دوس
نــرود. بایــد در بــازار نیــز کار کنتــرل شــود و بــه 
صــرف داشــتن یــک کــد، تولیدکننــده نتوانــد هــر 

محصولــی را وارد بــازار کنــد.«
ــا  ــد کوده ــل جدی ــه نس ــه ب ــراری در ادام آقاب
اعــم از کودهــای حــاوی آمینواســیدها، هیومیک 
ــوه  ــه نح ــرد و ب ــاره ک ــا اش ــید و کالت ه اس
ــو اســیدها و بررســی کیفیــت آنهــا  ــد آمین تولی
پرداخــت: »در یــک ترکیــب مقادیــر آمینواســید 
بایــد مشــخص باشــد؛ آمینواســیدهای موجــود 
در ترکیــب بایــد چپ گــرد باشــند؛ به طــور 
واضــح بایــد مشــخص باشــد کــه کــدام دســته 
ــوط  ــورت آزاد در مخل ــه ص ــیدها ب از آمینواس
ــک وزن  ــد ی ــیدها بای ــد؛ آمینواس ــود دارن وج
ــًا  ــند و عموم ــته باش ــخص داش ــی مش مولکول
ــا  ــن 20 ت ــی بی ــا وزن مولکول آمینواســیدهای ب
ــرف  ــل مص ــاه قاب ــرای گی ــون ب ــزار دالت 50 ه
هســتند؛ مــوارد نــام بــرده مــالک کیفــی 
ــتخراج  ــید اس ــو اس ــتند. آمین ــیدها هس آمینواس

شــده از بقایــای جانــوری، گران قیمت تــر از 
ــای گیاهــی  آمینواســید اســتخراج شــده از بقای
ــوری  ــوع جان ــم ن ــبت ه ــان نس ــوده و به هم ب

ــد.« ــر می باش ــر و زوداثرت ــت ت باکیفی
 وی در ادامــه مطالــب خــود بــه اهمیــت 
ــاه در  ــت گی ــردن مقاوم ــیدها در باالب آمینواس
ــازی،  ــش پروتئین س ــی، افزای ــای محیط تنش ه
افــزود:  و  اشــاره کرد  بهتــر  گرده افشــانی 
ــه  ــیدها ب ــتفاده از آمینواس ــطه اس ــاه به واس »گی
ــبی  ــت خش ــر و باف ــلولی محکم ت ــواره س دی
ــر  ــد و زودت ــدا می کن ــت پی ــری دس محکم ت
خــودش را ترمیــم می کنــد. پــس اگــر در 
مــواردی گیــاه دچــار تنش هــای فیزیکــی 
می توانــد  باکیفیــت  آمینواســید  می شــود، 
بــه مــا کمــک کنــد. اگــر در ترکیبــات آالنیــن 
ــر اســت؛  وجــود باشــد، در گرده افشــانی موث
ــرای مقاومــت در شــرایط خشــکی  پرولیــن ب
وگرده افشــانی بهتــر، فنیــل آالنیــن، تیروزیــن، 
والیــن، لوســین، ایــزو لوســین و آرژنیــن 
ــه  ــی هســتند ک ــی معروف ــیدهای خیل آمینواس
گیــاه بــه شــدت بــا اینهــا کار دارد و در 
مثــل  خشــک  محیط هــای  در  و  تنش هــا 
پســته کاری خیلــی می تواننــد کمــک کننــد.«  
او همچنیــن در مــورد انــواع کالت هــا و 
مشــخصات آنهــا گفــت: »کالت هــا بــه منظور 
حفــظ کیفیــت عنصــر در شــرایط بــد محیطــی 
تولیــد شــده اند؛ یعنــی اگــر درخــت مشــکل 

کمبــود عناصــر معدنــی مثــل آهــن یــا روی را 
داشــته باشــد، کالت هــا می تواننــد آن عنصــر 

ــه درخــت برســانند.« ــا کیفیــت ب را ب
آقابــراری بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه کالت هــای 
ــازار  ــاوت در ب ــای متف ــا قیمت ه ــف ب مختل
ــا  ــی آنه ــاده معدن ــه درصــد م ــد ک وجوددارن
ــن  ــرد:   »در ای ــز یکســان اســت، تشــریح ک نی
مــوارد توجــه بــه ســایر جزئیــات ماننــد 
ــت  ــی کیفی ــرای بررس ــده ب ــول کالت کنن فرم
ــت.« ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــود از اهمی ک

 )pH( وی همچنیــن در مــورد تأثیــر اســیدیته
ــزود: »کالت  ــا اف ــذب کالت ه ــر ج ــاک ب خ
مولکــول  اینکــه  به خاطــر   EDTA آهــن 
کالتــش کوچــک اســت می توانــد آهــن 
ــاالی 7,5  ــیدیته ب ــی در اس ــد، ول را حفظ کن
ــب  ــا کالت ترکی ــن ب ــر آه ــکند و دیگ می ش
خــاک  اســیدیته  اگــر  پــس  نمی شــود. 
را   EDTA اســت، کالت آهــن   7,5 بــاالی 
تــا   EDDHA کالت  آهــن  فراموش کنیــد. 
تــا   EDDHMA کالت آهــن   ،8,5 اســیدیته 
اســیدیته 9 و کالت  آهــن HBED تــا اســیدیته 
ــس  ــد. پ ــظ می کن ــاک حف ــن را در خ 11 آه
ــد اســیدیته  ــه مهــم اســت کــه بدانی ــن نکت ای
خــاک چقــدر اســت و کالت مخصــوص بــه 

اســتفاده کنید« را  آن 
ــد  ــل های جدی ــه نس ــراری ب ــا آقاب غالمرض
ــید،  ــاوی آمینواس ــای ح ــه کالت ه ــا ک کوده
آمینواســیدهای کالت کننــده و در نهایــت 
کودهــای حــاوی عامل کربوکســیلیک هســتند 
ــاه  ــر در گی ــرک عناص ــش تح ــث افزای و باع
همچنیــن  وی  کــرد.  اشــاره  می شــوند، 
ــرد:  ــوان  ک ــیدها عن ــک اس ــورد هیومی در م
ــد و  ــیدفولویک دارن ــه اس ــی ک »هیومیک های
ــری لیگنوســولفنات  ــه مقادی ــی ک هیومیک های
دارنــد و مقادیــر لیگنوســولفنات در آنهــا 
باالتــری  کیفیــت  دارای  مشخص شــده 

ــتند.« هس
ــه  ــود توجه ب ــخنان خ ــان س ــراری در پای آقاب
اثــرات هم افزایــی )ســینرژیک( و کاهشــی 
)آنتاگونیســت( عناصــر بــر یکدیگــر و زمــان 
مناســب اســتفاده از عناصــر بــر حســب 
ــت دانســت  ــز اهمی ــاه را بســیار حائ ــاز گی نی
ــه   ــرف را توصی ــش از مص ــود پی ــز ک و آنالی

ــود.    نم
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با حضور جمعی از باغداران منطقه نهبندان برگزار شد:

تور باغی بازدید از باغات پسته درکرمان

ــد  ــج و آمــوزش تولی ــر اســاس رســالت خــود در راســتای تروی ــران ب انجمــن پســته ای
ــرد.  ــات حضــوری و ابزارهــای رســانه  خــود کمــک می گی ــه باغــداران از امکان پســته ب
در ســال های مختلــف، کمیتــه باغبانــی ایــن انجمــن بــا برگــزاری کارگاه هــای آمــوزش 
باغبانــی، تورهــای بازدیــد باغــی، دوره هــای آموزشــی و بررســی مشــکالت باغــداری در 
ــن  ــج در ای ــوزش و تروی ــوده آم ــه مفق ــا حلق ــالش کرده اســت ت جلســات تخصصــی ت
زمینــه باشــد. طبــق تجربــه صاحب نظــران ایــن عرصــه، فراهــم نمــودن امــکان مشــاهده 
عینــی از نمونه هــای بخــش باغــداری پســته تــوأم بــا انتقــال تجربیــات و علــوم محتــوم 

یکــی از راه هــای موثــر بــرای دســتیابی بــه افزایــش بهــره وری در تولیــد پســته اســت.
ــا حضــور جمعــی از باغــداران شهرســتان  از ایــن رو، تــور آموزشــی باغــداری پســته ب
نهبنــدان اســتان خراســان جنوبــی، روســتاهای چــاه دراز و چــاه ولیعصــر، در روز جمعــه 4 

تیرمــاه 1400 توســط انجمــن پســته ایــران برگــزار شــد.
در ایــن بازدیــد یــک روزه، محمدعلــی انجــم شــعاع رئیــس کمیتــه باغبانــی انجمن ضمن 
بررســی اطالعــات پایــه ای در خصــوص ســطح زیرکشــت، نحــوه آبیــاری و هــرس، نــوع 
ــه ســفرهای  ــدان در خصــوص برنام ــه نهبن ــن مشــکالت باغــداری منطق ــام و همچنی ارق

انجمــن بــه مناطــق مختلــف در زمینــه ترویــج و آمــوزش باغــداری پســته توضیــح داد.  
در تــور باغــی بازدیــد از باغــات مــوارد مهــم مدیریــت باغــی از جملــه خــاک ورزی و 
اصــالح خــاک، مدیریــت صحیــح سیســتم های آبیــاری قطــره ای، نحــوه صحیــح هــرس و 

ســربرداری درختــان پســته در حومــه کرمــان شــرح داده شــد.
ــن  ــاوت بی ــام، تف ــوع ارق ــا تن ــان ب ــد کرم ــه زرن ــای پســته منطق ــروه در باغ ه ســپس گ
ــن  ــان مس ــازی درخت ــربرداری و جوان س ــرس س ــواع ه ــته، ان ــام پس ــد ارق ــرایط رش ش
ــد آنهــا آشــنا شــد. همچنیــن، نحــوه کنتــرل آفــت پســیل پســته و  ــر پیون و نحــوه تغیی
چگونگــی تغذیــه از طریــق سیســتم آبیــاری قطــره ای بــه تفصیــل و بــا مشــاهدات عینــی 

ــح داده شــد.  توضی
در ایــن تــور از یــک کارگاه ضبــط پســته در منطقــه ارجمندیــه بازدیــد شــد و نحــوه ضبط 

و فرآوری پســته تشــریح شــد.
در پایــان، جلســه پرســش و پاســخ بــا حضــور رئیــس کمیتــه باغبانــی و علیرضــا خالقــی 
از باغــداران عضــو انجمــن پســته ایــران برگــزار شــد و بــه مشــکالت باغــداران در زمینــه 
تهیــه نهــال مرغــوب، پیونــدک مطمئــن و نحــوه مدیریت عملیــات باغی پســته پاســخ داده 

شــد و شــرکت کنندگان تجربیــات خــود را در ایــن زمینــه بــه اشــتراک گذاشــتند. 
  .
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عوامل موثر بر خندانی میوه پسته

درصــد و درجــه خندانــی از مهم تریــن معیارهــای 
ــوه پســته محســوب می شــود  ــت می ــن کیفی تعیی
ــن  ــندی و تعیی ــزایی در بازارپس ــهم به س ــه س ک
قیمــت ایــن محصــول ارزشــمند دارنــد. بنابرایــن، 
اقتصــادی  ارزش  افزایــش  بــرای  باغــداران 
محصــول خــود همــواره بــه دنبــال راهکارهایــی 
ــدی و  ــی کلی ــات کیف ــن صف ــود ای ــت بهب جه
ــر  ــبز ب ــن طــالی س ــد ای ــودن لبخن ــر نم نمایان ت

ــند.  ــود می باش ــاغ خ ــاد ب اقتص
ــاری  ــان تج ــا هم ــی ی ــه اهل ــوه  گون ــل می تکام
ــای  ــدا برچه ه ــه ابت ــت ک ــی اس ــه نوع ــته ب پس
ــل  ــا تکام ــرده و ب ــد ک ــه رش ــروع ب ــدان ش تخم
ــی  ــرم روی ــا پوســت اســتخوانی)درون بر( و ن آنه
پدیــدار شــده و  میان بــر(  میــوه )برون بــر و 
کــم کــم میــوه شــکل طبیعــی خــود را به دســت 
ــه  ــوه رشــد کــرد و ب ــس از آنکــه می ــی آورد. پ م
انــدازه طبیعــی خــود رســید، اندوســپرم یــا بافــت 
ذخیــره ای کــه در واقــع همــان مغــز میــوه پســته 
ــم  ــد و کم ک ــد می کن ــه رش ــروع ب ــز ش ــت نی اس
ــان  ــردد. هم زم ــان می گ ــته نمای ــبز پس ــز س مغ
بــا توســعه مغــز تغییراتــی در پوســت اســتخوانی 
ــی  ــل خندان ــت مح ــود و باف ــاد می ش ــز ایج نی
ــده  ــرده درآم ــت اسکلرانشــیمی م ــه حال پســته ب
و انعطاف پذیــری خــود را از دســت می دهــد. 
ــمند  ــواد ارزش ــی از م ــدن انبوه ــته  ش ــا انباش ب
ــره ای، مغــز پســته کم کــم  ــی در بافــت ذخی غذای
بــزرگ و بزرگ تــر شــده و بــه پوســته اســتخوانی 

فشــار بیشــتری وارد مــی آورد تــا در نهایــت 
پوســت اســتخوانی از همــان محــل خندانــی کــه 
ــه  ــکافته و ب ــته ش ــری داش ــری کمت انعطاف پذی
اصطــالح پســته خنــدان می گــردد. حــال اگــر بــه 
ــی اتفــاق نیفتــد  هــر دلیلــی توســعه مغــز به خوب
فشــار وارده بــر پوســت اســتخوانی کاهــش یافتــه 
و نمی توانــد موجــب شــکافتن ایــن پوســته و یــا 
ــر  ــه حاض ــدف از مقال ــردد. ه ــل گ خندانی کام
ــالی  ــن ط ــد ای ــر لبخن ــر ب ــل موث ــی عوام بررس

ســبز اســت. 
ــا  ــک ی ــم از ژنتی ــی ه ــا خندان ــط ب ــات مرتب صف
ــط  ــم از محی ــم و ه ــت رق ــان ذات و طبیع هم
ــی و  ــف اقلیم ــل مختل ــامل عوام ــود ش ــه خ ک
مدیریتــی اســت تأثیــر می پذیــرد. ارقــام مختلــف 
در شــرایط یکســان از درصــد و شــکل خندانــی 
ــم  ــال رق ــرای مث ــتند. ب ــوردار هس ــی برخ متفاوت
اکبــری ذاتــاً از درصــد خندانــی باالتــری نســبت 
بــه کله قوچــی برخــوردار اســت و یــا هــر 
ــاوت  ــی متف ــه خندان ــه و درج ــته زاوی ــم پس رق
ــی  ــه نوع ــه ب ــود را دارد ک ــرد خ ــر به ف و منحص
معــرف آن رقــم می باشــد. مــا ایــن عوامــل 
ذاتــی را بــا نــام تأثیــر ژنتیــک بــر درصــد و نــوع 
خندانــی می شناســیم. در مطالعــه  هاشــمی نســب 
پســته  مختلــف  ژنوتیپ هــای  روی   )1398(
ــام  ــش ارق ــا پیدای ــداد و منش ــه اج ــرخس ک س
ــی محســوب می شــوند، مشــخص  تجــاری کنون
گردیــد میــوه برخــی از ژنوتیپ هــای ســرخس از 
درصــد خندانــی بــاال و در عــوض برخــی دیگــر 
ــی در  ــوده و درصــد خندان ــاً دهان بســت ب عمدت
ــن موضــوع  ــر از 10 درصــد اســت. ای ــا کم ت آنه
ــی  ــام کنون ــل ارق ــد تکام ــر رون ــک ب ــش ژنتی نق
در صفــت خندانــی و افزایــش و کاهــش درصــد 
ــی نشــان می دهــد. به همیــن  ــه خوب ــی را ب خندان
دلیــل محققــان و باغــداران همــواره بــر یافتــن و 
ــد  ــاال تأکی ــی ب ــد خندان ــا درص ــام ب ــعه ارق توس

ــد.  ــام می ورزن ــه آن اهتم ــته و ب داش
ــوان چشم  پوشــی  اگرچــه از نقــش ژنتیــک نمی ت
نمــود، امــا خندانــی هماننــد بســیاری از صفــات 
در پســته تأثیرپذیــری باالیــی از عوامــل اقلیمــی و 
مدیریتــی پذیرفتــه و قابــل تغییــر می باشــد. اقلیــم 
نیــز در طــول تکامــل گل و میــوه می توانــد تأثیــر 
ــذارد.  ــی بگ ــکل خندان ــزان و ش ــر می ــادی ب زی
گرمــای هــوا بــا اخــالل در تولیــد و انتقــال مــواد 
غذایــی از بــرگ بــه میــوه ، در فرآینــد پــر شــدن 
مغــز ایجــاد مشــکل کــرده و بــه دنبــال آن کاهــش 
ــن،  ــراه دارد. همچنی ــه هم ــی را ب ــد خندان درص
هرچــه در طــول دوره تکامــل گل و میــوه عوامــل 
نامســاعد محیطــی کمتــری وجــود داشــته باشــد 
توســعه اجــزای میــوه به ویــژه پوســت اســتخوانی 
ــای  ــد خندانی ه ــاده و درص ــاق افت ــر اتف منظم ت

ــد.  ــش می یاب ــی کاه غیر طبیع
همان طــور کــه پیــش از ایــن ذکــر گردیــد 
از  وارده  مکانیکــی  فشــار  حاصــل  خندانــی 
پوســت  بــه  رشــد  حــال  در  مغــز  ســمت 
اســتخوانی و شــکفتن آن می باشــد. بنابرایــن، 
عوامــل مدیریتــی بــا تأثیــر بــر فرآینــد تکامــل و 
رشــد مغــز نقــش مهمــی در افزایــش یــا کاهــش 
ــازی می کننــد. پســته یکــی از  ــی ب درصــد خندان
ــه  ــکبار ب ــن خش ــا را در بی ــمندترین مغزه ارزش
ــه آن  ــوری ک ــت. به ط ــاص داده اس ــود اختص خ
ــد. مغــز  ــرای ســالمت می دانن ــی کامــل ب را غذای
پســته از درصــد باالیــی از چربی هــا، پروتئین هــا، 
مــواد  ویتامین هــا،  فســفر،  کربوهیدرات هــا، 
معدنــی و ... تشــکیل شــده اســت. بنابراین گردهم 
آوردن ایــن حجــم از مــواد غذایــی ارزشــمند در 
بافــت ذخیــره ای مغــز نیازمنــد مدیریتــی صحیح و 
همه جانبــه می باشــد تــا اخاللــی در ایــن فرآینــد 
ــان  ــال آوری شــدید درخت ــد. س ــده رخ نده پیچی
ــه  ــی ب ــت در موادغذای ــل رقاب ــه حاص ــته ک پس
ــر  ــا اســت خــود گواهــی ب ــژه کربوهیدرات ه وی

حجت هاشمی نسب
عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور
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ــد.  ــا می باش ــن ادع ای
ممکــن اســت برایتــان ایــن ســوال پیــش آیــد کــه آیــا دانه هــای گــرده درختــان 
نــر بــر صفــات کیفــی میــوه هماننــد خندانــی نقــش دارند یاخیــر؟ پاســخ مثبت 
اســت. دانــه گــرده عــالوه بــر تلقیــح تخمــک و تشــکیل جنیــن در ایجــاد و 
ــای  ــا ارزیابی ه ــت. ام ــر اس ــز موث ــز نی ــان مغ ــا هم ــره ای ی ــت ذخی ــو باف نم
نویســنده روی دانه هــای مختلــف گــرده نشــان می دهــد کــه تأثیــر دانــه گــرده 
ــی و  ــوارد جزئ ــب م ــی در غال ــام ایران ــز ارق ــدازه مغ ــل و ان ــد، تکام ــر رش ب
ــان پســته، مهم تریــن  ــل چشم پوشــی اســت. در بحــث گرده افشــانی درخت قاب
موضــوع تراکــم مناســب دانــه گــرده در ســطح بــاغ و تلقیــح مناســب گل هــای 

ــر اســت. ــا گرده هــای ن ــاده ب م
مدیریــت آفــات و بیماری هــا از جملــه عواملــی اســت کــه تأثیــر قابــل توجهی 
ــه مســتقیم از  ــا تغذی ــات، ســن ها ب ــان آف ــی دارد. در می ــن صفــت کیف ــر ای ب
ــا ســبب اخــالل در رشــد  ــه از شــیره گیاهــی برگ ه ــا تغذی ــز و پســیل ب مغ
ــا از  ــد. بیماری ه ــش می دهن ــی را کاه ــد خندان ــده و درص ــز ش ــل مغ و تکام
جملــه گمــوز و نماتــد نیــز بــا تأثیرگــذاری بــر جــذب و انتقــال مــواد غذایــی 

ــد. ــات را انجــام می دهن ــی کاری مشــابه آف ــای هوای ــه اندام ه از ریشــه ب
آبیــاری از جملــه عواملــی اســت کــه مدیریــت آن بــر میــزان خندانــی میــوه 
ــر  ــم عناص ــال و متابولیس ــذب، انتق ــزایی دارد. آب در ج ــت به س ــته اهمی پس
غذایــی و خنــک نمــودن گیــاه نقــش کلیــدی داشــته کــه همگــی از مهم تریــن 
ــاری مناســب هــم  ــد. آبی ــر پرشــدن مغــز محســوب می گردن ــر ب عوامــل موث
زمــان بــا آغــاز پــر شــدن مغــز کــه معمــوالً از تیرمــاه اتفــاق می افتــد از اهمیت 
ــران  ــرات جب ــن دوره اث ــکی در ای ــش خش ــت و تن ــوردار اس ــتری برخ بیش
ــن دور  ــذارد. مهم تری ــول می گ ــی محص ــی و کیف ــرد کم ــر عملک ــری ب ناپذی
آبیــاری بــرای رســیدگی کامــل و افزایــش درصــد خندانــی میــوه پســته را یــک 
ــرای ارقــام زودرس  مرحلــه قبــل از برداشــت محصــول می داننــد. ایــن آب ب
ــام  ــده ارق ــرای عم ــرداد و ب ــا م ــر و ی ــی در تی ــی و غالمرضای ــد رضای همانن

تجــاری در شــهریور مــاه بایــد انجــام شــود. 

ــت  ــت و کیفی ــا کمی ــط ب ــات مرتب ــایر صف ــی و س ــر خندان ــه ب ــش تغذی نق
ــر مغــز پســته  ــم  نظی ــی ک ــر کســی پوشــیده نیســت. ارزش غذای محصــول ب
بــر اهمیــت مدیریــت تغذیــه ایــن محصــول صادراتــی ارز آور افــزوده اســت. 
ــکیل  ــا تش ــا و کربوهیدرات ه ــته را چربی ه ــز پس ــده ای از مغ ــمت عم قس
می دهــد. بنابرایــن پتاســیم به عنــوان عنصــر اصلــی در تشــکیل ایــن دو 
گــروه از مــواد غذایــی، نقــش بیشــتری در پرشــدن مغــز میــوه دارد. دو عنصــر 
ــا و  ــد پروتئین ه ــش در تولی ــل نق ــه دلی ــز ب ــفر نی ــروژن و فس ــرف نیت پرمص
چرخــه انــرژی گیــاه و همچنیــن بــه دلیــل وجــود میــزان قابــل توجهــی فســفر 
ــد  ــش از 90 درص ــتند. بی ــوردار هس ــی برخ ــت باالی ــته از اهمی ــز پس در مغ
پتاســیم در مراحــل تکامــل میــوه و مغــز جــذب گیــاه می گــردد و 90 درصــد 
ــا  ــرف میوه ه ــه مص ــد ب ــل رش ــول فص ــده در ط ــذب ش ــروژن ج از کل نیت
ــی در افزایــش  ــن دو عنصــر غذای ــن موضــوع اهمیــت بیشــتر ای می رســد. ای
درصــد خندانــی را نشــان می دهــد. مطالعــات نشــان داده اســت کــه عــالوه بــر 
مصــرف خاکــی کودهــای حــاوی پتاســیم و نیتــروژن، محلول پاشــی نیتــرات 
ــود  ــاه ســبب بهب ــژه شــهریور م ــز به وی ــر شــدن مغ پتاســیم در طــول دوره پ

ــردد. ــی می گ ــزان خندان ــش می ــی محصــول و افزای ــات کیف صف
ــند.  ــی می شناس ــر خندان ــوان عنص ــور را به عن ــرو، ب ــر میک ــان عناص در می
ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــته به خوب ــز پس ــود در مغ ــواد موج ــی م بررس
مغــز پســته از درصــد قابــل توجهــی از ســایر عناصــر غذایــی هماننــد 
آهــن، منگنــز، منیزیــم، روی، مــس و کلســیم تشــکیل شــده اســت کــه 
بیانگــر نقــش تعــادل عناصرغذایــی بــر رشــد و توســعه مغــز دانــه پســته 

می باشــد.
هــرس مناســب بــا کنتــرل ســال آوری و کاهــش رقابــت درون چتــر گیاه 
می توانــد بــر فرآینــد پرشــدن مغــز هماننــد بســیاری از مراحــل مختلــف 
رشــد و نمــو گیاهــی تأثیرگــذار باشــد. هــرس بایــد بــه گونــه ای انجــام 
شــود کــه چرخــش و توزیــع آب، مــواد غذایــی، هــوا و نــور بــه خوبــی 
در تــاج گیــاه اتفــاق افتــد تــا حداکثــر کارایــی فتوســنتزی و تعرقــی را 

در درختــان شــاهد باشــیم. 
شــاید جالــب باشــد کــه بدانیــم بافــت و ســاختار خــاک نیــز بــر درصــد 
خندانــی تاثیرگــذار اســت. طــی پژوهشــی مشــخص شــد کــه بــا افزایش 
میــزان رس و ســنگین تر شــدن بافــت خــاک درصــد خندانــی کاهــش 
ــد و  ــر رش ــادي رس ب ــي زی ــرات منف ــر را اث ــن ام ــل ای ــد و دلی می یاب

نفــوذ ریشــه و جــذب عناصــر غذایــی دانســتند. 
ــش کمــی و  ــر افزای ــال را ب ــان نه ــا هم ــا ی ــش پایه ه ــن موضــوع نق ای
ــه  به عنــوان ریشــه،  ــرا پای کیفــی محصــول بیشــتر آشــکار می ســازد. زی
طوقــه و بخشــی از تنــه درخــت در جــذب آب و مــواد غذایــی و تحمــل 
ــن  ــده نقــش داشــته و از ای ــر زن ــده و غی ــای زن ــه بســیاری از تنش ه ب

جهــت بــر راندمــان کمــی و کیفــی محصــول اثربخــش اســت.
ــت  ــت و کیف ــه کمی ــود ک ــه نم ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــان بای در پای
ــادی و  ــی اقتص ــتن محصول ــی و داش ــژه خندان ــته به وی ــول پس محص
ــای  ــه جنبه ه ــگام در هم ــح و به هن ــت صحی ــد مدیری ــند نیازمن بازارپس
ــا، هــرس،  ــات و بیماری ه ــرل آف ــه، کنت ــاری، تغذی ــم از آبی ــی اع باغبان
خــاک ورزی و اصــالح خــاک و همچنیــن انتخــاب رقــم و پایــه مناســب 

اســت.
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در انجام این طرح تحقیقاتی 
طوالنی مدت تعداد دوازده نفر از 
کارشناسان و محققان مشارکت 

فعال داشته اند که ترتیب اسامی آنها 
به صورت تصادفی در اینجا آورده 

شده است؛ زهره لري، 
منصوره کاشف، فرناز سیستاني، 

فائقه السادات علوي، پریسا امینیان، 
ناهید کیواني، الهام حیدري راد، 

غالمرضا برادران، داوود ابوسعیدي، 
مسعود محمودي، محمدعلي امیري 
و حسین رضایي. الزم به ذکر است 

مقاله اصلی این طرح با جزئیات 
بیشتر بر روی وبسایت انجمن به 

 www.Iranpistachio.org آدرس
قابل دسترسی است. 

ــکیدگی  ــه سرخش ــر عارض ــال حاض در ح
درختــان پســته تقریبــاً در همــه مناطــق 
زیرکشــت ایــن محصــول مشــاهده می شــود 
و ســاالنه ســهم قابــل توجهــی از خســارات 
به خــود  را  باغــات  در  شــده  ایجــاد 
اختصــاص می دهــد. هــر چنــد کــه شــیوع 
ــرایط  ــه ش ــال هایی ک ــه در س ــن عارض ای
آب و هوایــی مناســب بــرای رشــد درختــان 
ــی  ــای آب ــته و تنش ه ــود نداش ــته وج پس
ــه چشــم  ــه بیشــتر ب و خاکــی افزایــش یافت
ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــا بای ــورد، ام می خ
در شــرایط مطلــوب نیــز شــاهد حضــور آن 

بوده ایــم.  
عالئــم ایــن عارضــه بــه اشــکال کــم و بیش 
متفــاوت در باغــات مشــاهده می شــود، امــا 
ــای  ــورت لکه ه ــم به ص ــن عالئ ــدا ای در ابت
ــگ در ســطح پوســت شــاخه های  ســیاه رن

ــا در  ــرفت لکه ه ــا پیش ــده و ب ــر ش ــوده ظاه آل
مراحــل بعــدی، قســمت های ســالم از آلــوده 
به طــور کامــاًل مشــخص، متمایــز هســتند. زمانــی 
ــرد،  ــاخه ها را فرامی گی ــا دور ش ــی دورت ــه آلودگ ک
برگ هــا،  شــاخه ها،  انتهایــی  قســمت های 
جوانه هــا و خوشــه ها کامــاًل پژمــرده و چروکیــده 
ــر  ــوند )تصاوی ــاًل خشــک می ش ــت کام و در نهای
ــه  ــوده، ب شــماره 2و1( و برگ هــای شــاخه های آل
رنــگ قهــوه ای درآمــده و غالبــاً از شــاخه ها جــدا 
ــت  ــی اس ــماره 3(. بدیه ــر ش ــوند )تصوی نمی ش
ــم ایــن عارضــه  ــا گرم تــر شــدن هــوا، عالئ کــه ب
بــه شــکل گســترده تری در باغــات مشــاهده 

می شــوند. 
ــدید  ــده و تش ــاد کنن ــل ایج ــه عوام ــن مقال در ای
ــان پســته و  ــده عارضــه سرخشــکیدگی درخت کنن

راهکارهــای کنتــرل آن بررســی شده اســت. 
ــی  ــن و طوالن ــرح بزرگ تری ــن ط ــدون شــک ای ب
مدت تریــن طــرح کاربــردی انجــام یافتــه در 
ــن از  ــش از 11 ت ــه بی ــت ک ــر اس ــنوات اخی س
و  تخصص هــا  بــا  کشــاورزی  متخصصیــن 
مســئولیت های مختلــف بــه مــدت 5 ســال متوالــی 

در انجــام آن مشــارکت نموده انــد. 
ایــن طــرح کاربــردی در بــاغ پســته ای در روســتای 
شهرســتان  شــرقی  حومــه  در  واقــع  قائمیــه 
رفســنجان در ســال های 96-92 صــورت گرفــت. 
ــه ای انتخــاب شــد  ــه گون محــل اجــرای طــرح ب
ــاوت  ــم متف ــۀ عالئ ــدۀ کلی ــان  دهن ــه اوالً نش ک
ــکیدگی  ــد سرخش ــاً درص ــکیدگی و ثانی سرخش
ــاغ  ــه ذکــر اســت کــه در ب متفــاوت باشــد. الزم ب
مــورد آزمایــش به طــور یکنواخــت رقــم اوحــدی 

ــت.  ــی( وجودداش )فندق
ــت:  ــورت گرف ــی 6 کار ص ــا بررس ــرح ب ــن ط ای
1- عملیــات بهینــه، 2- عملیــات بهینــه + چســب 
ــه + قارچکــش،  ــات بهین ــا قارچکــش، 3- عملی ب
ــش +  ــا قارچک ــب ب ــه +چس ــات بهین 4- عملی
قارچکــش، 5- عــرف باغــدار + قارچکــش و 
6- عــرف باغــدار )شــاهد( و در 5 تکــرار )بلــوک( 
ــه  ــه و ارائ و در مجمــوع 30 واحــد آزمایشــی تهی
گردیــد. بــه نحــوی کــه طــول هــر تیمــار 15 متــر 
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ــر گارد در نظــر  ــن هرکــدام از تیمارهــا 10 مت و بی
ــف  ــک ردی ــز ی ــا نی ــن بلوک ه ــد و بی ــه ش گرفت

ــد.  ــه ش ــر گرفت ــوان گارد در نظ به عن
منظــور از عملیــات بهینــه تغذیــه زمســتانه، محلول 
ــن  ــه و همچنی ــی ازت ــاره ، کودده ــی های به پاش
هــرس اســت. در مرحلــه اول در ســایه انــداز 
ــر  ــورد نظ ــای م ــود در تیماره ــال ک ــان کان درخت
ــپس  ــد و س ــر ش ــر حف ــانتی مت ــق 40 س ــه عم ب
کودهــای درنظرگرفتــه شــده ) کــود حیوانــی 20 تن 
کــود گاوی + 10 تــن کــود مرغی+ ســوپر فســفات 
تریپــل یــا فســفات آمونیــوم 300کیلوگــرم در 
هکتــار+ میکــرو معدنــی 150کیلوگــرم در هکتــار(  
بــر اســاس نتایــج حاصــل از تجزیــه خــاک و بــرگ 
ــه  ــد تغذی ــه بع ــد. در مرحل ــه ش ــال ریخت در کان
برگــی همــراه بــا شــروع فصــل رشــد آغــاز گردید.
ــاره در  ــه محلول پاشــی های به ــوط ب ــات مرب جزئی

ــده اند: ــه آورده ش ادام
ــی ) 92-93( ، )94- ــال زراع ــاه  س ــت م اردیبهش

ــامل :  93( ش
• محلــول پاشــی نوبــت اول )ســه گانــه  1 لیتــر + 

مــس 250 ســی ســی(
ــه  750 +  ــه گان ــت دوم )س ــی نوب ــول پاش • محل

مــس 300 ســی ســی(
ــاه ســال زراعــی )94-95 ( ، ) 96-   اردیبهشــت م

95( شــامل :
• محلــول پاشــی نوبــت اول )روی 1لیتــر + اســید 

آمینــه 1 لیتــر + جلبــک 0,5 لیتــر(
• محلــول پاشــی نوبــت دوم )ســه گانــه  750 سی ســی 

+ مس 250 ســی ســی( 
ــی )94-95 ( ، )96- 95(  ــال زراع ــاه س ــرداد م خ

شــامل :
ــر + کالت  ــید 1لیت ــو اس ــی ) آمین ــول پاش • محل

ــر(  ــاس 2 لیت پت
عملیــات کوددهــی بهــاره شــامل اســتفاده از 
 + گــرم   100 فســفات  )اوره  ازتــه  کودهــای 
ســولفات آمونیــوم 300گــرم بــه ازای هــر درخــت، 
نیتــرات کلســیم 200 گــرم بــه ازای هــر درخــت و 
ــود ســه بیســت 250  ســولوپتاس 1 کیلوگــرم + ک

ــد.  ــام ش ــار ( انج ــر تیم ــه ازای ه ــرم ب گ
هــرس درختــان شــامل قطــع شــاخه هــای خشــک 
شــده و دارای آلودگــی طبــق دســتورالعمل اجرایــی 
بهمــن مــاه انجــام شــد. اســتفاده از چســب باغبانــی 
حــاوی قــارچ کــش در بهمــن مــاه بعــد از هــرس 
در تیمارهــای مربوطــه انجــام گرفــت. . اســتفاده از 

قارچکــش در اســفندماه بعــد از هــرس بــا اکســی 
ــا  ــاه ب ــت م ــزار و اردیبهش ــس 2 در ه ــرور م کل

ــا دز 1,5در هــزار انجــام شــد . ــی اس ب رورال ت
الزم بــه ذکــر اســت از ســال زراعــی 93-94 
ــد از برداشــت  ــس بع ــرور م سمپاشــی اکســی کل
ــا  ــان مــاه نیــز صــورت گرفــت. در ارتبــاط ب در آب
ــدا  ــار، ابت ــر تیم ــه ه ــوط ب ــی مرب ــات کنترل عملی
مــدار آبیــاری بــر اســاس 50 روز تنظیــم و ســپس 
ــی و  ــه بهینــه صــورت گرفــت. هــرس اصول تغذی
اســتفاده از چســب باغبانــی حــاوی قــارچ کــش در 
مرحلــه بعــد و در انتهــا  اســتفاده از قــارچ کــش مد 

نظــر قــرار گرفــت.
ــناخت  ــور ش ــه منظ ــرگ ب ــرداری از ب ــه ب نمون
وضعیــت بــرگ گیــاه از نظــر میــزان عناصــر غذایی 
ــن عناصــر در به وجــود آوردن  ــر ای موجــود و تأثی
احتمالــی عارضــه از هــر تیمــار در اواســط تیرمــاه 
ــال  ــرداری در س ــه ب ــن نمون ــد. ای ــل آم 92 به عم
بعــد نیــز تکــرار شــد. همچنیــن به منظــور اعمــال 
تیمارهــای تغذیــه ای، نمونــه بــرداری خــاک با حفر 
پروفیلــی بــه عمــق 120 ســانتی متر و تهیــه نمونــه 
ــانتی متری  ــق 40-0، 80-40 ، 120-80 س از 3 عم

انجــام شــد.
تعییــن  طــرح،  اجرایــی  دســتورالعمل  طبــق 
ــزان  ــری می ــدازه گی ــی، ان ــدت آلودگ ــد ش درص
سرخشــکیدگی و شناســایی درصــد پراکنــش هــر 

ــد.  ــام ش ــده( انج ــل )زن عام
در  برداری هــا  نمونــه  آزمایشــگاهی  نتایــج 
منطقــه  از   )1392-1396( مختلــف  ســال های 
ــه در  ــان داد ک ــنجان( نش ــه رفس ــه ) حوم قائمی
نمونه هــا  از  ســوم  یــک  از  کمتــر  ســال 93 
ــه دارای  ــوم بقی ــش از دو س ــالم و بی ــاخه( س )ش
ــد.  ــری بودن ــا باکت ــل قارچــی درجــه 2 و ی عوام
 vanotii( ــارچ پسیلومایســز ــا ق ــن آن ه ــه از بی ک
ــته  ــی را داش ــترین فراوان Paecillomyces( بیش
ــه  ــه 6 گون ــوط ب ــایرین مرب ــی س اســت و فراوان
ــه  ــود. البت ــری ب ــوع باکت ــک ن ــر و ی ــارچ دیگ ق
ــر  ــا ب ــن قارچ ه ــی تعــدادی از ای ــزان بیماریزای می
ــه بررســی بیشــتر  ــاز ب روی شــاخه های پســته نی

دارد.
نمونه هــا  از  ســوم  دو  میــزان   ،  95 ســال  در 
ــی  ــل قارچ ــد عوام ــا فاق ــالم و ی ــاخه( ، س )ش
درجــه 1 و 2 بودنــد و از یــک ســوم بقیــه چندیــن 
ــی از  ــال 96 ، نیم ــد. درس ــازی ش ــارچ  جداس ق
ــل  ــد عوام ــا فاق ــالم و ی ــاخه ( ، س ــا  )ش نمونه ه

قارچــی درجــه 1 و 2 بودنــد و بقیــه شــامل قــارچ 
پسیلومایســز  بــا بیشــترین فراوانــی و همچنیــن 3 

ــود.  ــارچ ب ــه ق گون
نتایــج حاصــل از ایــن قســمت از آزمایــش، 
حاکــی از دخالــت قارچ هــای درجــه 2 در تشــدید 
ــی  ــه از بعض ــی ک ــن معن ــد. بدی ــه می باش عارض
ــه دارای  ــده ک ــرداری ش ــه ب ــاخه های نمون از ش
عارضــه هــم بوده انــد، قارچــی جداســازی نشــده 
اســت کــه علــت اصلــی وجــود عارضــه، ضعــف 
شــاخه، نامناســب بــودن بافــت خــاک و یــا میــزان 
ــاب  ــود آفت ــوده و وج ــاک ب ــی خ ــر غذای عناص
ســوختگی یــا زخــم راه را بــرای ورود ایــن قبیــل 
قارچ هــا جهــت تشــدید عارضــه فراهــم خواهــد 

نمــود.
نتایــج میدانــی کــه همزمــان بــا تحقیقــات 
آزمایشــگاهی نشــان داد کــه هرآیتــم اضافــه شــده 
ــر  ــه موث ــتر عارض ــرل بیش ــار در کنت ــر تیم در ه
بــوده اســت و در نهایــت تیمــار »عملیــات بهینــه 
+ چســب بــا قارچکــش + قارچکــش« موثرتریــن 
تیمــار بوده اســت و دارای اختــالف معنــی دار بــا 

ســایر تیمارهــا اســت.
یافته هــا نشــان داد کــه عواملــی همچــون، ضعــف 
ــی،  ــی و غذای ــای آب ــی از تنش ه ــاخه ها ناش ش
هــرس نامناســب، نامناســب بــودن بافــت خــاک و 
یــا میــزان عناصــر غذایــی خــاک و بــرگ از جمله 
ــه  ــدیدکننده عارض ــده و تش ــاد کنن ــل ایج عوام
ــج طــرح  ــه نتای ــا توجــه ب ــن رو، ب هســتند. از ای
می تــوان گفــت برقــراری تعــادل مــواد غذایــی و 
ــای  ــری از تنش ه ــاری و جلوگی ــدار آبی ــم م تنظی
ــاری و  ــح آبی ــت صحی ــا مدیری ــی ب ــی و غذای آب
کوددهــی نقــش قابــل انــکاری در کنتــرل عارضــه 
سرخشــکیدگی دارد. همچنین، اســتفاده از چســب 
پیونــد حــاوی قارچ کــش بعــد از عملیــات هــرس 
نقــش قابــل مالحظــه ای را در کنترل و پیشــگیری 
از ایــن عارضــه دارد و در مرحلــه بعــد، اســتفاده از 
قارچکــش در بــازه زمانــی مناســب در درجــه دوم 

ــرد.  ــرار می گی ــت ق اهمی

نام سایر قارچ ها و یک باکتری ذکر شده در این 
مقاله عبارت است از: قارچ های

Alternaria sp. ، Nattrassia sp ، Ulocladium sp، 
Drechslera sp.، Fusarium sp.، Cladosporium sp. 

.Erwinia sp و باکتری
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افالتوکســین ها زهرابه هایــی هســتند کــه توســط برخــی از گونه هــای 
ــی  ــوالت مختلف ــد محص ــوند و می توانن ــد می ش ــپرژیلوس تولی ــارچ آس ق
ــیر را  ــا و ش ــات، میوه ه ــل، ادویه ج ــی، آجی ــای روغن ــالت، دانه ه ــد غ مانن
ــه  ــه ب ــتند ک ــی هس ــن ترکیبات ــا از خطرناک تری ــن زهرابه ه ــد. ای ــوده کنن آل
دلیــل جهش زایــی، ناهنجاری زایــی و ســرطان زایی اثــرات ســوء زیــادی بــر 
ــد  ــد. افالتوکســین ها می توانن ــات و انســان دارن ــد فیزیولوژیکــی حیوان رون
از مرحلــه قبــل از برداشــت تــا مصــرف، زنجیــره خــوراک و غــذا را آلــوده 
ــات و هــم  ــا، هــم در حیوان ــن ســموم به طــور معمــول در روده ه ــد. ای کنن
در انســان جــذب می شــوند و بــه قســمت های مختلــف بــدن منتقــل شــده 
و باعــث اختــالل در عملکــرد کبــد و کلیه هــا، دســتگاه گــوارش و سیســتم 

ــد. ــان و دام می گردن ــل در انس ــد مث ــی و تولی ایمن
 از آنجایــی کــه نمی تــوان تأثیــرات خطرنــاک افالتوکســین ها را روی دام و 
ســالمت انســان انــکار کــرد، محققــان در دنیــا فعاالنــه در مــورد موضوعاتــی 
بــرای جلوگیــری از تشــکیل و انتقــال آنهــا کار می کننــد. از ایــن رو، روش هــا 
ــام  ــاب ارق ــی، انتخ ــای زراع ــد روش ه ــگیری مانن ــتورالعمل های پیش و دس
مقــاوم، برداشــت به موقــع، فــرآوری و نگهــداری در شــرایط مناســب 
ــرای کاهــش آلودگــی  ــا ب ــن گزینه ه ــط ســرد و خشــک( جــزء بهتری )محی
ــا  ــن حــال همیشــه انجــام آنه ــا ای ــه افالتوکســین محســوب می شــوند، ب ب
ــریع  ــاال، س ــیار ب ــات بس ــل ثب ــین ها به دلی ــت. افالتوکس ــر نیس امکان پذی

تاریخچه کنترل بیولوژیک افالتوکسین 
وضعیت کنونی در سطح جهان و جایگاه ایران

محمد مرادی
عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته

سید رضا فانی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی یزد

حمیدرضا زمانی زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

افالتوکسین ها باعث اختالل در عملکرد
 کبد و کلیه ها، دستگاه گوارش 
و سیستم ایمنی و تولید مثل در انسان و دام می گردند



سال ششم - مردادماه 1400 - شماره )60(
22

ــده  ــای تولیدکنن ــد قارچ ه ــری از رش ــن، جلوگی ــوند. بنابرای ــه نمی ش تجزی
ــت.  ــم اس ــیار مه ــی بس ــای غذای ــم زدایی از فراورده ه ــین ها و س افالتوکس
چندیــن روش ســم زدایی شــیمیایی )به عنــوان مثــال: کاربــرد قــارچ 
کــش(، فیزیکــی )به عنــوان مثــال: پرتودهــی( و بیولوژیکــی مــورد بررســی 

ــت.  ــرار گرفته اس ــتفاده ق و اس
ــواد  ــش م ــه کاه ــر ب ــت منج ــن اس ــی ممک ــیمیایی و فیزیک ــای ش روش ه
مغــذی و تغییــرات در طعــم شــود و یــا مشــکالت ایمنــی غــذا را افزایــش 
ــد  ــم هایی مانن ــتفاده از میکروارگانیس ــا اس ــی ب ــرل بیولوژیک ــا کنت ــد. ام ده
رهیافت هــاي  به عنــوان  قــارچ  غیرســم زای  ســویه هاي  و  مخمرهــا 
ــي  ــف غذای ــوالت مختل ــي محص ــري از آلودگ ــت جلوگی ــي جه مدیریت

توصیــه شده اســت. 
مکانیســم عمــل در روش کنتــرل بیولوژیــک، رقابــت بــا قارچ هــای ســم زا در 
اِشــغال مــکان و مصــرف مــواد غذایــی )حــذف رقابتــی(، بــا مکانیســم هاي 
ــا،  ــر کاتــی« از دانشــگاه آریزون مختلــف اســت. در اواخــر دهــه 1980،»پیت
ــي  ــنجش توانای ــراي س ــپرژیلوس را ب ــارچ آس ــم زاي ق ــویه هاي غیرس س
ــرار داد.  ــورد آزمایــش ق ــه م ــا در کاهــش آلودگــي افالتوکســین پنبه دان آنه
نتایــج حاصــل نشــان داد کــه 6 ســویه از 7 ســویه غیرســم زا به طــور قابــل 
ــذور  ــم زا در ب ــویه هاي س ــط س ــین توس ــد افالتوکس ــزان تولی ــي می توجه
ــن ســویه  ــد، و ســویه اِی اِف AF36( 36( مؤثرتری ــه را کاهــش مي دهن پنب
در کاهــش آلودگــي افالتوکســین بــود. ایــن ســویه بــراي اســتفاده در مــزارع 
ــاي  ــه در آریزون ــذور پنب ــین ب ــاي افالتوکس ــرل آلودگي ه ــت کنت ــه جه پنب
ــات  ــت در باغ ــراي ثب ــده ب ــه زمان بندي ش ــد و در برنام ــت ش ــکا ثب آمری

پســته کالیفرنیــا نیــز قــرار گرفــت. 
فنــاوری کنتــرل بیولوژیــک کــه بســیار موفــق، مقــرون به صرفــه و ســازگار 
بــا محیــط زیســت اســت بــا تکیــه بــر ســویه های بومــی غیرســم زای ایــن 
ــرای  ــین ب ــده افالتوکس ــای تولیدکنن ــای قارچ ه ــوان رقب ــارچ، به عن ــوع ق ن
ــی شــده و در بســیاری از کشــورهای  ــاالت متحــده معرف ــار در ای ــن ب اولی
بومــی  ســویه های  از  اســتفاده  اســت.  گســترش  حــال  در  آفریقایــی 
ــی  ــل از گلده ــند قب ــی انتخــاب شده باش ــه به صــورت دقیق ــم زایی ک غیرس
ــش  ــته را کاه ــیني پس ــی افالتوکس ــری آلودگ ــور مؤث ــد به ط ــاه می توانن گی
ــش از  ــویه هاي غیرســم زا بی ــرد س ــات نشــان داده اســت کارب ــد. مطالع دهن
80 درصــد افالتوکســین را تحــت هــر دو شــرایط مزرعــه و انبــار کاهــش 

می دهــد. 
ــاغ  ــا ب ــه ی ــر آن از مزرع ــی تأثی ــت انتقال ــن روش خاصی ــت ای ــه مثب نکت
ــا  ــم زا ب ــویه های س ــی س ــه جایگزین ــی ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــار اس ــه انب ب
ســویه های غیرســم زایی کــه قبــل از برداشــت در شــرایط مزرعــه ای اتفــاق 
ــکان  ــد داشــت و ام ــه خواه ــز ادام ــارداری نی ــه انب ــا مرحل ــاده اســت ت افت

ــد داد.  ــز نخواه ــت نی ــد از برداش ــل بع ــول را در مراح ــی محص آلودگ
ــا  ــین در دنی ــک افالتوکس ــرل بیولوژی ــرای کنت ــده ب ــت ش ــوالت ثب محص
ــپرژیلوس  ــم زای آس ــویه غیرس ــد س ــا چن ــک ی ــاوی ی ــت ح ــن اس ممک
ــیون،  ــح، فرموالس ــه تلقی ــرخ مای ــد: ن ــی مانن ــند. فاکتورهای ــالووس باش ف
ــتر  ــودن آب و بس ــترس ب ــاک و در دس ــای خ ــش، دم ــتفاده از علف ک اس

ــت.  ــذار اس ــن روش تأثیرگ ــی ای ــی در کارای غذای

قارچ هــای آســپرژیلوس  پتانســیل تولیــد متابولیــت ثانویــه دیگــر از جملــه 
ســایر ترکیبــات بالقــوه ســمی عــالوه بــر افالتوکســین ها را نیــز دارنــد. در 
ــد  ــک، تولی ــرل بیولوژی ــل کنت ــوان عام ــم زا به عن ــویه های غیرس انتخــاب س
بیــش از حــد هــر کــدام از متابولیت هــای خطرنــاک بــرای ســالمتی بایســتی 
بــه دقــت بررســی شــود. فرمولــه کــردن و کاربــرد مــاده کنتــرل بیولوژیکــی 
در عمــل از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. مــواد مختلفــی از قبیــل برنــج 
تخمیــر شــده، گرانول هــای آرد ذرت پیــش ژالتینــه شــده، برنــج، جــو تــرک 
خــورده، دانــه کلــزا و دانــه ســورگوم به عنــوان مــاده همــراه عامــل بیوکنتــرل 
اســتفاده شــده اســت. همگــی ایــن فرموالســیون ها قــادر بــه کاهــش قابــل 
ــدت  ــرل در م ــل بیوکنت ــوده و عام ــین ب ــدار افالتوکس ــه ای در مق مالحظ
ــدن روی ایــن بســترها اســت. اســتفاده  ــده مان ــه زن ــادر ب ــی ق زمــان طوالن
ــی  ــز کارای ــرل نی ــل بیوکنت ــن عوام ــاوی ای ــع ح ــیون های مای از فرموالس

مشــابهی بــا فرموالســیون هــای جامــد ماننــد دانــه غــالت داشــته اســت. 
ــد شده اســت در  یــک ســویه غیرســم زا کــه توســط شــرکت ســینجنتا تولی
ــه  ــت ک ــود و سال هاس ــه می ش ــازار عرض ــه ب ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ای
ــتفاده  ــه اس ــه پنب ــته و دان ــی، پس ــای زمین ــت روی ذرت، مغزه ــا موفقی ب
ــن  ــم زای ای ــی غیرس ــویه بوم ــار س ــی از چه ــن مخلوط ــود. همچنی می ش
ــه  ــزان کاهــش افالتوکســین ب ــا می ــا ب ــارچ در کشــورهای مختلــف آفریق ق
ــت.  ــال استفاده اس ــی در ح ــادام زمین ــد در ذرت و ب ــزان 99-80 درص می
اســتفاده از ایــن روش در یــک برنامــه ویــژه در ســایر کشــورهاي آفریقایي از 
جملــه کنیــا، اتیوپــي، ســنگال و بورکینافاســو نیــز در حــال گســترش اســت. 
ــه،  ــن برنام ــدف از ای ــه ه ــا وجــود دارد ک ــکاری در آفریق ــه ابت ــک برنام ی
ــین  ــرل افالتوکس ــل بیوکنت ــک عام ــتفاده از ی ــا اس ــی ب ــی غذای ــود ایمن بهب
اســت. ایــن برنامــه توســط موسســه بین المللــی کشــاورزی مناطــق 

ــر در حــال اجــرا اســت:  ــه شــرح زی ــه ب گرمســیری نیجری
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1- مرحلــه توســعه ســویه: کشــورهای مالــی، 
کامــرون، اتیوپــی، اوگانــدا، زیمبابــوه

مزرعــه ای:  شــرایط  در  آزمایــش  مرحلــه   -2
موزامبیــک مــاالوی،  کشــورهای 

3- مرحلــه نزدیــک بــه ثبــت محصول: کشــورهای 
ــا، زامبیا تانزانی

ــورهای  ــده: کش ــت ش ــول ثب ــه محص 4- مرحل
ــا ــو، گامبی ــا، بورکینافاس ــه، غن ــا، نیجری کنی

ــرل افالتوکســین شــامل 99,7  ــل بیوکنت ــن عام ای
ــا حــرارت،  ــه ب ــذر ســورگوم اســت ک درصــد ب
قــوه نامیــه آن از بیــن رفتــه، ســپس بــا اســپورهای 
ــدار  ده  ــانده شده اســت. مق ــارچ پوش ــویه ق 4 س
ــار  ــر هکت ــرای ه ــه ب ــول ک ــن محص ــو از ای کیل
ــدود 20-12 دالر  ــی ح ــود، قیمت ــتفاده می ش اس
دارد. پخــش کــردن آن در ســطح مزرعــه بســیار 
آســان اســت و زمان آن 3-2 هفته قبــل از گلدهی 
اســت. بــا وجــود ایــن کــه تجــاری ســازی ایــن 
ــدود 50  ــت، ح ــه اس ــل اولی ــول در مراح محص
هــزار نفــر کشــاورز در نیجریــه، گامبیــا و ســنگال 
ــک  در حــال اســتفاده از آن هســتند و در موزامبی
ــال  ــت در ح ــق دول ــول از طری ــن محص ــز ای نی
ــن  ــز باالتری ــول حائ ــن محص ــت. ای ــع اس توزی
 )WHO( ــی ــت جهان ــازمان بهداش ــتاندارد س اس
نیــز هســت. هــدف نهایــی در ایــن طــرح کاربــرد 
ــزارع ذرت  ــار از م ــزار هکت ــرل در 500 ه بیوکنت

ــن  ــون ت ــک میلی ــد ی ــرای تولی ــی ب ــادام زمین و ب
محصــول ســالم اســت. ســایر کشــورهاي دنیــا از 
جملــه یونــان، مکزیــک، چیــن و اســترالیا نیــز در 
ــن خصــوص در  ــي در ای ــات تکمیل حــال تحقیق

ــتند. ــته هس ــژه پس ــف به وی ــوالت مختل محص
ــری  ــرای جلوگی ــز ب ــاری نی ــول تج ــک محص ی
ایتالیــا در حــال  افالتوکســین در  آلودگــی  از 
اســتفاده اســت. در همــکاری مشــترکی بیــن یــک 
شــرکت آمریکایــی و شــرکت تابعه پاکســتانی آن، 
فنــاوری کنتــرل بیولوژیــک افالتوکســین ایــاالت 
ــن  ــد. ای ــی کرده ان ــتان معرف ــه پاکس ــده را ب متح
ــن عامــل  ــوان اولی ــه عن ــد در حــال ثبــت ب فرآین
ــد  ــت. فرآین ــتان اس ــک در پاکس ــرل بیولوژی کنت
ثبــت ایــن محصــول به عنــوان اولیــن مــورد 
ــرل افالتوکســین در کل  ثبــت یــک عامــل بیوکنت
آســیای جنوبــی بــا موفقیــت انجــام شده اســت و 
ــزارع  ــتفاده در م ــرای اس ــاری آن ب ــول تج محص
ذرت ثبــت شده اســت. آغــاز بــه کار ایــن پــروژه 
در ســال 2016، باعــث افزایــش رهبــری پاکســتان 
بــرای  جهانــی  و  منطقــه ای  تالش هــای  در 
ــی  ــرل بیولوژیک ــای کنت ــن آوری ه ــتفاده از ف اس
ــالم تر  ــد رشــد محصــوالت س ــود تولی ــرای بهب ب
خواهــد شــد. برنامــه ایــن کشــور بــرای بررســی 
ــي روش در محصــوالت کشــاورزی دیگــر  کارای

ــد داشــت. ــه خواه ــال 2024 ادام ــا س ت
سابقه تحقیق در ایران

ــک  ــرل بیولوژی ــه در خصــوص کنت ــن مطالع اولی
ــال 1388  ــدگان از س ــط نگارن ــین توس افالتوکس
در قالــب طــرح تحقیقاتــی بــا عنــوان »مدیریــت 
جمعیــت رشــته هاي ســم زاي قــارچ آســپرژیلوس 
فــالووس در مناطــق مهــم پســته کاري کشــور« بــا 
ــاد کشــاورزی و نمایندگــی  ــت وزارت جه حمای
ســازمان فائــو در ایــران در قالــب برنامــه پــروژه 
ــات  ــد. مطالع ــام ش ــی )TCP( انج ــکاری فن هم
تکمیلــی بعــدی در قالــب رســاله دکتــرا و پایــان 
ــت  ــت معاون ــا حمای ــانس ب ــوق لیس ــای ف نامه ه
علمــی و فنــاوری ریاســت جمــوری، پژوهشــکده 
پســته و برخــی دانشــگاه های کشــور انجــام 
ــدد  ــاالت متع ــب مق ــج آن در قال ــت و نتای گرف
ــای  ــا در کنفرانس ه ــر منتشــر ی در مجــالت معتب
نتایــج  گردیــد.  ارائــه  داخلــی  و  بین المللــی 
ــه در  ــور خالص ــات به ط ــن مطالع ــل از ای حاص

ادامــه آورده شده اســت.

در ایــن مطالعــات بیــش از 520 ایزولــه از قــارچ 
ــه خــاک و  ــده از 200 نمون ــه به دســت آم مربوط
میــوه پســته باغــات 7 اســتان کشــور با اســتفاده از 
روش هــای کشــتی و آزمایشــگاهی مــورد بررســی 
ــم زا از  ــویه غیرس ــداد 63 س ــت و تع ــرار گرف ق
ــا  ــن جدایه ه ــی ای ــد. کارای ــال ش ــا غرب ــن آنه بی
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــگاهی م ــرایط آزمایش در ش
گرفــت و 20 ســویه از بیــن آنهــا، کارایــی کاهــش 
افالتوکســین B1 و B2 بــه ترتیــب بــه میــزان 93 
ــم زایی  ــتند. مکانیســم غیرس و 94 درصــد را داش
ســویه ها نیــز بــا بهره گیــری از روش هــای علمــی 
ــری  ــه دیگ ــد. در مطالع ــخص گردی ــا مش در آنه
ــک  ــوان ی ــم زا به عن ــات س ــد ترکیب ــت تولی قابلی
ــه مهــم در جدایه هــای غیرســم زا  متابولیــت ثانوی
 75 شــد. خوشــبختانه،  مشــخص  و  بررســی 
ــه  ــادر ب ــین زا  ق ــای غیرتوکس ــد از جدایه ه درص
ســنتز ایــن متابولیــت ســمی نیســتند. معرفــی یک 
محصــول بیوکنتــرل افالتوکســین فرآینــدی اســت 
کــه بســته بــه امکانــات ممکــن اســت تــا 7 ســال 
نیــز طــول بکشــد. عــالوه بــر ســنجش کارایــی در 
ــذ  ــرای اخ ــات الزم ب ــه ای، تحقیق ــرایط مزرع ش
ــت  ــرای ثب ــز ب ــی نی ــت محیط ــای زیس مجوزه
ــرل اهمیــت خاصــی دارد.  یــک محصــول بیوکنت
بــرای تکمیــل مطالعــات انجــام گرفتــه در شــرایط 
ــاری  ــد تج ــرای تولی ــول ب ــی محص ــاغ و معرف ب
ــددی در  ــای متع ــار الزم پیگیری ه ــن اعتب و تأمی
ســازمان های مختلــف اجرایــی، تحقیقاتــی و 
دانشــگاهی در ســطوح مختلــف ملــی و منطقــه ای 
ــه  انجــام شــد کــه متأســفانه تاکنــون هیچ کــدام ب

ــت.     ــرانجام نرسیده اس س

معرفی یک محصول 
بیوکنترل آفالتوکسین 
فرآیندی است 
که بسته به امکانات
 ممکن است 
تا 7 سال نیز طول بکشد
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ــای  ــد در کارگاه ه ــور از تولی ــینی زاده! منظ ــای حس آق
ــت؟ ــته چیس پس

ــرآوری  ــه ف ــه ب ــی اســت ک ــه عملیات ــد کلی منظــور از تولی
پســته مربــوط می شــود؛ چــه اینکــه پســته خــام خریــداری 
شــود و عملیــات ســورت و جداســازی دانه هــای بدرنــگ، 
بدشــکل و مــواد خارجــی روی آن انجــام شــود و یــا اینکــه 
کالــک را خریــداری کــرده و فرآینــد تولیــد مغــز ســبز اعــم 
از شکســت، جداســازی مغــز و عملیــات دوپوســت کــردن 
ــد  ــه جــز فرآین ــا هم ــدی آن انجــام شــود. اینه ــگ بن و رن
تولیــد اســت، ضمــن اینکــه ایــن کار ضایعاتــی دارد و مــا 
ــه حداقــل برســانیم و کاری کنیــم کــه  بایــد ضایعــات را ب

ضایعــات تــا حــد امــکان قابــل اســتفاده مجــدد باشــند.
فرآینــد تولیــد مغــز ســبز از زمــان وارد شــدن کالــک 

تــا خــروج مغــز ســبز بــه چــه صــورت اســت؟
مــاده اولیــه مغــز ســبز، کالــک اســت؛ البتــه می تــوان مغــز 
ــون  ــم، چ ــن کار را نمی کنی ــا ای ــا م ــد، ام ــم خری کال را ه
وقتــی کالــک را می خریــم روی محصــول اشــراف بیشــتری 
داریــم و بهتــر می توانیــم ورودی هایمــان را کنتــرل کنیــم. 
ــز پســته  ــچ شــرایطی مغ ــم تحــت هی بلکــه، ســعی می کنی
کال نخریــم و خودمــان فرآینــد شکســت را انجــام دهیــم. 
کالــک وقتــی وارد شــرکت شــد، تســت افالتوکســین 
ــه،  ــت تأییدی ــود و در صــورت دریاف روی آن انجــام می ش
ــا  ــد کالک ه ــن فرآین ــود؛ در ای ــت می ش ــط شکس وارد خ
ــامی  ــی و اجس ــواد خارج ــنگ، م ــده و س ــال ش ــدا غرب ابت
ــردد؛  ــدا می گ ــته ج ــد از پس ــت باش ــان درش ــه سایزش ک
ــپس  ــنگ گیر و س ــتگاه س ــته وارد دس ــد پس ــه بع در مرحل
وارد مرحلــه ســایزبندی می شــود. مــا بــرای دســتیابی 
ــده و  ــه ش ــته های ل ــش پس ــان و کاه ــن راندم ــه باالتری ب
ــتگاه های شکســت،  ــایز دس ــه س ــه ب ــا توج ــکن، ب ــا ناش ی
ــیم بندی  ــدی و تقس ــایز درجه بن ــن س ــه چندی ــته را ب پس
ــا هــم روی یــک نــوار  می کنیــم. ســپس، پوســت و مغــز ب
نقالــه ریختــه می شــوند و مرحلــه بعــد، اولیــن مرحلــه الــک 
ــره و فشــار  ــی از ویب ــات ترکیب ــا عملی کــردن اســت کــه ب
ــاره  ــده و دوب ــدا ش ــدی ج ــا ح ــت ت ــز از پوس ــوا، مغ ه
در مرحلــه ثانویــه ایــن عملیــات تکــرار می شــود. در 
ــده آن  ــم عم ــه حج ــم ک ــی داری ــک خروج ــا ی ــت م نهای
ــی از پوســت اســت. مجــدداً  ــک درصــد خطای ــا ی ــز ب مغ
ــروی  ــواد خارجــی ناشــی از خطــای دســتگاه توســط نی م

ــز  ــه مغ ــا در خروجــی ب ــود و م ــازی می ش ــانی جداس انس
ــم. ــدا می کنی ــت پی کال دس

ــول  ــوان محص ــز کال به عن ــد، مغ ــه بع ــه ب ــن مرحل از ای
اســت،  ســبز  مغــز  کارگاه  کــه  بعــدی  کارگاه  ورودی 
می باشــد. در کارگاه مغــز ســبز، پســته کال وارد آب جــوش 
ــازک روی  ــت ن ــته )پوس ــوم پس ــت س ــا پوس ــردد ت می گ
ــی و  ــت مالش ــا حرک ــپس ب ــود و س ــرم ش ــته( ن ــز پس مغ
ــت از  ــن پوس ــود، ای ــام می ش ــه روی آن انج ــی ک چرخش
ــز  ــوا از مغ ــار ه ــا فش ــده و ب ــدا ش ــته ج ــطح پس روی س
ایــن مغــز وارد سیســتم خشــک کن  جــدا می شــوند. 
ــردد.  ــک می گ ــتقیم خش ــرارت غیرمس ــا ح ــود و ب می ش
ــف از  ــای مختل ــا طیف ه ــز خشــک شــده ب ــت مغ در نهای

ــود. ــی می ش ــبز وارد خروج ــگ س رن
پــس از اتمــام عملیــات مربــوط بــه مرحلــه خشــک شــدن، 
ــه و خــرد شــده  ســایزبندی انجــام می شــود و مغزهــای لپ
از مغزهــای ســالم جــدا می شــوند. ســپس رنگ بنــدی 

ــرد. ــام می گی ــته بندی آن انج ــوم و بس ــول، وکی محص
ــود  ــی وج ــتاندارد خاص ــدی اس ــرای رنگ بن ــا ب آی

ــت؟ ــی اس ــه طریق ــه چ ــدی ب ــن رنگ بن دارد؟ ای
خیــر، ایــن کار کامــاًل ســلیقه ای اســت و اســتاندارد خاصــی 
ــودش  ــرای خ ــرکتی ب ــر ش ــدارد. ه ــود ن ــرای آن وج ب
ــا در محصــوالت مغــز  طیف هــای رنگــی مختلفــی دارد. م
ســبز شــرکت مان 5 طیــف رنگــی اصلــی از ســبز تیــره تــا 

ــه زرد داریــم.  ســبز متمایــل ب
ــته  ــز دو دس ــه نی ــا لپ ــده ی ــرد ش ــای ُخ ــته مغزه در دس
ــا  ــرکت م ــم. در ش ــن داری ــره و روش ــبز تی ــدی س رنگ بن
ــترین  ــود و بیش ــام می ش ــمی انج ــورت چش ــن کار به ص ای
نیــروی انســانی در ایــن بخــش حضــور دارنــد و یکــی از 

حســاس ترین مرحله هــا اســت.
از چه نظر حساس است؟

ــه  ــاده اولی ــوان م ــه عن ــه ب ــت ک ــی اس ــبز محصول ــز س مغ
مــواد غذایــی در کشــورهای جهــان اول مصــرف می شــود 
ــرآوری روی آن  ــه ف ــدون اینک ــول ب ــن محص ــون ای و چ
ــل  ــد و به دلی ــده می رس ــت مصرف کنن ــرد به دس ــام گی انج
میــزان  نیــاز،  مــورد  بهداشــتی  بــاالی  اســتانداردهای 
ــن بخــش از کار به صــورت  حساســیت باالســت. چــون ای
دســتی انجــام می شــود، رعایــت بهداشــت فــردی پرســنل 
و اســتریل کــردن دســت ها از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 

گفت و گو با امین حسینی زاده از شرکت گسترش بازرگانی کرمان عضو حقوقی انجمن پسته ایران

فرآیند تولید مغز سبز

در شماره تیرماه 1400 
ماهنامه دنیای پسته با 
علیرضا خالقی باغدار 

پسته ای که در برخی از 
سال ها بیشتر و در برخی 
دیگر کمتر، مبادرت به 

برداشت پسته به صورت 
کال می کند به گفت و گو 

نشستیم. در این شماره 
اما به سراغ امین حسینی 
زاده که روی پسته کال 

کار می کند تا آن را 
تبدیل به مغز سبز آماده 

صادرات و فروش به 
بازار کند، رفتیم تا با کم 

و کیف تولید مغزسبز 
در کارگاه آشنا شویم. 
حسینی زاده در رشته 
تولید صنعتی تحصیل 

کرده و به مدت بیست 
و یک سال در شرکت 
گسترش بازرگانی که 

تحت تملک محسن 
جالل پور است کار 

می کند.
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ــه آلودگــی  ــن اســت ک ــر ای ــا ب اســت و ســعی م
ــه محصــول وارد نشــود. ــی ب میکروب

ــدر  ــبز چق ــه مغزس ــک ب ــل کال ــبت تبدی نس
ــت؟ اس

بــه ازای یــک بــار 20 تنــی مغــز ســبز بایــد 
ــود؛  ــت ش ــا برداش ــر از باغ ه ــته تَ ــن پس 200 ت
ــد  یعنــی حــدود یــک دهــم. از ســوی دیگــر، بای
ــر  ــه وزن ه ــوند ک ــورت ش ــته س ــای پس ــه ه دان
ــن  ــت و ای ــرم اس ــک گ ــه اش ی ــا دان ــا 4 ت 3 ت
موضــوع بیانگــر حجــم بــاالی عملیاتــی اســت کــه 

به صــورت چشــمی انجــام می شــود.
چرا از دستگاه سورتر استفاده نمی کنید؟

آنچــه کــه بــرای آقــای جالل پــور به عنــوان 
ــت  ــواره اهمی ــه هم ــذار مجموع ــک و بنیان گ مال
ــورت  ــتم به ص ــه سیس ــت ک ــن بوده اس ــته ای داش
ــل کــه  ــن دلی ــه ای ــی! ب ــه صنعت ــد ن ســنتی کار کن
تعــداد بیشــتری از پرســنلی کــه در اینجــا مشــغول 
ــوار هســتند  ــان سرپرســت خان ــه کار هســتند زن ب
ــکار می شــوند  ــی شــدن سیســتم بی ــا صنعت ــه ب ک
ــکل  ــه مش ــان ب ــاش زندگیش ــن مع ــرای تأمی و ب
ــزه  ــن انگی ــت ای ــن، هیچ وق ــد. بنابرای برمی خورن
وجــود نداشــته کــه مــا ایــن تعــداد نیــرو را از کار 
بیــکار کنیــم و ماشــین را جایگزیــن کنیــم. از دیــد 
فنــی نیــز ســایر دوســتان کــه دارنــد از کالرســورتر 
اســتفاده می کننــد، ترکیــب اینهــا را اثربخــش 
ــا  ــت ب ــته اس ــرکتی نتوانس ــچ ش ــد و هی می دانن
ــانی  ــروی انس ــاز از نی ــود را بی نی ــورتر خ کالرس

کنــد، چــون خطــای دســتگاه باالســت و خروجــی 
صددرصــد مطمئنــی را نمی دهــد.

آیــا عملیــات داشــت، زمــان و نحــوه برداشــت 
ــد  ــش تولی ــرد بخ ــر روی عملک ــته کال ب پس
مغــز ســبز اثــر دارد؟ خواســته تجــار در ایــن 

ــه چیســت؟ زمین
صددرصــد اثــر دارد. یکــی از مســائلی کــه طی این 
ــده  ــه جــد مطــرح شــده، بحــث باقیمان ســال ها ب
ســموم اســت. مــا همــواره بــه باغدارانــی کــه بــا 
ــداری  ــان را خری ــد و محصولش ــی کنن ــا کار م م
ــات  ــه عملی ــه کلی ــم ک ــه می کنی ــم توصی می کنی
ــم  ــه و سمپاشــی مه ــاری، تغذی ــم از آبی ــی اع باغ
ــه  ــد ک ــا بدهن ــه م ــی را ب ــد محصول ــت و بای اس
بــه موقــع برداشــت شــده باشــد و پوســت رویــی 
تــرک نخــورده باشــد کــه ریســک افالتوکســین را 
نداشــته باشــیم. ایــن فرآینــدی اســت کــه در بــاغ 
ــل کنتــرل اســت و اگــر باغــدار انجــام ندهــد  قاب
ــد  ــچ کاری نمی توان ــر هی ــده و تاج ــرآوری کنن ف
بکنــد. بحــث افالتوکســین و باقیمانــده ســموم در 
بــاغ بســیار مهــم اســت، چــون هرگونــه اشــتباه و 
ــگاری باغــدار ضررهــای بســیار بزرگــی  ســهل ان
ــه صنعــت پســته  ــر ب ــد بزرگت ــا دی ــه تاجــر و ب ب
غیرقابــل  اســت  ممکــن  کــه  می زنــد  ایــران 
ــم  ــد می کنی ــی خری ــا از باغداران ــد. م ــران باش جب
کــه از عملیــات باغــی آنهــا اطمینــان داشته باشــیم 
ــری هــم داشته باشــند  و بعضــًا اگــر محصــول بهت
ــداری  ــا خری ــری از آنه ــا قیمــت باالت محصــول ب

می شــود. 
قاعدتــًا یکســری پروتکل هــا داریــد کــه بایــد 

مشــتریان شــما رعایــت کننــد؟     
درخصــوص خریــد بلــه. مــا نمونه هــای محصــول 
ســموم  باقیمانــده  و  افالتوکســین  نظــر  از  را 
ــواردی  ــا م ــر اینه ــالوه ب ــم. ع ــش می کنی آزمای
ــول آن را  ــاهده محص ــا مش ــا ب ــه م ــوددارد ک وج
ــاز  ــر از حدمج ــال: باالت ــوان مث ــم؛ به عن رد می کنی
بــودن رطوبــت و یــا ســیاه رنــگ شــدن کالــک که 
ــرد  ــاال می ب ایــن مــوارد ریســک افالتوکســین را ب

ــردد.   ــول می گ ــدن محص ــردود ش ــث م باع
ــبز  ــز س ــی مغ ــف رنگ ــه طی ــد ک ــما گفتی ش
بــرای تجــار اهمیــت دارد، آیــا بــرای مصــرف 
ــم  ــدی مه ــات رنگ بن ــن درج ــم ای ــده ه کنن

اســت؟
موضوعــات  درکنــار  محصــول  رنــگ   بلــه، 
ــن  ــز مهمتری ــموم ج ــده س ــین و باقیمان افالتوکس
بــرای  اســت.  مصرف کننــده  بــرای  فاکتورهــا 
ــس  ــام اون ــه ن ــتانداردی ب ــته اس ــه پس ــروش دان ف
ــچ  ــبز هی ــز س ــگ مغ ــرای رن ــا ب ــود دارد، ام وج
اســتاندارد ثابتــی موجــود نیســت و هــر شــرکتی بر 
اســاس خواســت مشــتری خــود طیف هــای رنگــی 
را مشــخص کــرده و ایــن کامــاًل ســلیقه ای اســت و 
در واقــع توافقــی بیــن خریــدار و فروشــنده اســت. 
ــره  ــبز تی ــه ســمت س ــز ب ــگ مغ ــر چــه رن ــا ه ام

ــی رود. ــر م ــول باالت ــت محص ــرود قیم ب
ــما در  ــده ش ــه عم ــروزه دغدغ ــخصًا ام مش
ــت؟ ــواردی اس ــه م ــامل چ ــد ش ــد تولی فرآین
ــکالت  ــائل و مش ــد، مس ــد تولی ــث فرآین در بح
بســیار اســت کــه در مجموعــه تــا حــدودی 
مرتفــع گردیــده، امــا آنچــه کــه از تــوان و 
ــن آب  ــث تأمی ــت بح ــارج اس ــا خ ــترس م دس
ــه  ــاده ای اســت ک شــرب اســت. آب ســاده ترین م
ــک انشــعاب  ــا ی ــم. م ــاز داری ــد نی ــد تولی در فرآین
برداشــت های  به دلیــل  کــه  داریــم  آب  مجــاز 
انشــعابات غیرمجــاز، مخصوصــًا در ماه هــای گــرم 
ــکل  ــار مش ــا، دچ ــدن کولره ــن ش ــال و روش س
شده اســت و شــرکت آب و فاضــالب نیــز ترتیــب 
اثــر نمی دهــد. عــالوه بــر سیســتم تولیــد مغزســبز، 
ــی آب شــرب  ــم. وقت ــز آب نداری ــرای شــرب نی ب
قابــل اطمینــان وجــود نداشــته باشــد، باالجبــار آب 
ــاورای  ــا اشــعه م ــه و ب ــن، تصفی ــا تانکــر تأمی را ب
ــتی  ــاظ بهداش ــا از لح ــم ت ــتریل می کنی ــش اس بنف

ــد.  ــش نیای ــکلی پی مش
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قطعــی بــرق را بــا قــرار دادن ژنراتــور بــرق 
گازوئیلــی تــا حــدودی حــل کردیــم. 

ــازار  ــه ب ــردد ب ــی مســائل و مشــکالت برمی گ مابق
و مســائل اقتصــادی کــه بالســویه بــه همــگان 

تحمیــل می شــود. 
بــه نظــر مــی رســد تقاضــای بــازار یــک رونــد 
ــازار  ــما از ب ــهم ش ــااًل س ــت و احتم ــت اس ثاب
داشته باشــد؛ چــه  بازاریابی تــان ربــط  بــه 
ــم  ــداران تصمی ــود باغ ــث می ش ــی باع عامل

ــر؟  ــا خی ــد ی ــبز بچینن ــال مغزس ــد امس بگیرن
بســیار  وقایــع  ســری  یــک  بــازار  بحــث  در 
تأثیرگــذار اســت؛ مثــاًل در ســالی کــه بحــث 
جنــون گاوی در گوشــت در اروپــا مطــرح شــد، بــا 
ــوارد  ــن م ــی از پرمصرف تری ــه یک ــه اینک ــه ب توج
مغــز ســبز در کالبــاس اســت، بــا کاهــش مصــرف 
ــرف  ــزان مص ــاس، می ــع آن کالب ــه تب ــت و ب گوش

ــال  ــت. در ح ــش یاف ــدت کاه ــه ش ــم ب ــز ه مغ
ــف کل  ــع مختل ــا صنای ــاری کرون ــم بیم حاضــر ه
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــف را تح ــای مختل ــا و بازاره دنی

ــت. داده اس
ــر ایــن مســائل، در واقــع خــود کشــاورز  عــالوه ب
بــا توجــه بــه مســائل اقتصــادی و سیاســی تصمیــم 
می گیــرد کــه محصــول خــود را کال بچینــد و 
ــدار  ــدادی باغ ــا تع ــد. م ــا رســیده برداشــت نمای ی
ــر  ــه ه ــم ک ــا می گویی ــه آنه ــه ب ــم ک ــت داری ثاب
ــم و  ــاز داری ــک نی ســاله چــه مقــدار محصــول کال
ــم. در  ــند، خریداری ــته باش ــود داش ــا موج ــر آنه اگ
ــه  ــا اســت ک ــط و تحلیل ه ــه ای از رواب کل مجموع

ــده هســتند. ــن کنن ــورد تعیی ــن م در ای
ــه  ــت برداشــت ب ــام پســته قابلی ــام ارق ــا تم آی

ــد؟ ــته کال دارن ــورت پس ص
خیــر، رقــم و منطقــه کشــت در رنــگ مغــز ســبز 

ــبز  ــز س ــق مغ ــی مناط ــت. در برخ ــذار اس تأثیرگ
ــدان. ــر اســت و در برخــی مناطــق پســته خن بهت

ــه  ــان را ب ــورد نیازت ــک م شــما محصــول کال
ــد؟ ــداری می کنی ــو خری ــه نح چ

ــه  ــواد اولی ــت م ــده ثاب ــن کنن ــری تأمی ــا یکس م
داریــم کــه کشــاورز و یــا واســطه هســتند و 
ــی  ــا چــه کیفیت ــی را ب ــا چــه محصول ــد م می دانن
همــکاری،  ایــن  به واســطه  لــذا  می خواهیــم، 
حداقــل دغدغــه را در تأمیــن مــاده اولیــه داریــم.

ــد  ــا می آورن ــرای م ــه ب ــک نمون ــه اول ی در وهل
ــزار  ــری را برگ ــورای تصمیم گی ــه ش ــا جلس و م
می کنیــم؛ بخــش خریــد و فــروش، آنالیــز و 
ــرکت  ــه ش ــن جلس ــه در ای ــی نمون ــرل کیف کنت
می کننــد و در مــورد خریــد تصمیــم گیــری 
تصمیــم  یــک  مــا  خریــد  بحــث  می شــود. 

ــت. ــورایی اس ش
ــرای مغــز ســبز چــه  زمــان برداشــت پســته ب

ــی اســت؟ زمان
ــرق  ــه ف ــه منطق ــه ب ــک منطق ــان برداشــت کال زم
ــه  ــد ک ــر می دان ــودش بهت ــاورز خ ــد وکش می کن
چــه زمانــی دانــه پســته، مغــز پــر کرده اســت. اگــر 
ــز  ــت مغ ــن اس ــود ممک ــده ش ــول زود چی محص
آب باشــد و بخــار شــود؛ اگــر دیــر چیــده شــود 
رنــگ بــه ســمت زردی مــی رود و کیفیــت رنــگ 

ــد.  ــش می یاب کاه
ــه  ــش ک ــاس ترین بخ ــد حس ــد تولی در فرآین
ــه جــا بگــذارد  ــادی ب ــد ضایعــات زی می توان

کــدام مرحلــه اســت؟
صــورت  اشــتباهی  کار  در  اوقــات  بعضــی 
ــران  ــل جب ــدی قاب ــه بع ــه در مرحل ــرد ک می گی
ــه در  ــی گاهــی  اشــتباه صــورت گرفت اســت، ول
ــن  ــت و ای ــران اس ــل جب ــدی غیرقاب ــه بع مرحل
ــتند؛  ــا هس ــاس م ــاط حس ــا نق ــل جبران ه غیرقاب
به عنــوان مثــال: اگــر دســتگاه شکســت مــا 
تنظیــم نباشــد و تمــام پســته های مــا لپــه شــده و 
ُخــرد شــوند، دیگــر نمی شــود مغــز پســته را بهــم 
چســباند. ایــن اشــتباه غیرقابــل بازگشــت اســت؛ 
ــاال باشــد  ــا ب ــز، دم ــن مغ ــر در خشــک ک ــا اگ ی
و ایــن حــرارت زیــاد، مغــز پســته را تیــره کنــد، 
قابــل جبــران نیســت. ولــی اگــر در خــط ســورت 
خطایــی صــورت گیــرد، جــز آن کارهایــی اســت 
ــن  ــه ای ــد ک ــت؛ هرچن ــالح اس ــل اص ــه قاب ک
ــد،  ــدد را می طلب ــه و کار مج ــک هزین ــتباه ی اش

ــل اصــالح اســت.       ــی قاب ول

زمان برداشت کالک 

منطقه به منطقه فرق می کند 

 اگر محصول زود چیده شود

 ممکن است مغز آب باشد

 و بخار شود؛ اگر دیر چیده شود 

رنگ به سمت زردی می رود 

و کیفیت رنگ کاهش می یابد
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بازرگانی

در کنفرانس آنالین شورای جهانی خشکبار بررسی شد

روندهای تولید و مصرف پسته در دنیا

ــی  ــورای جهان ــن ش ــس آنالی ــتۀ »کنفران ــل پس پن
ــنبه 6  ــکبار )INC(«، روز پنجش ــات و خش مغزج
خردادمــاه 1400 بــا حضــور نمایندگان کشــورهای 
ــد.  ــزار ش ــپانیا برگ ــه و اس ــکا، ترکی ــران، آمری ای
بهــروز آگاه، عضــو هیئــت امنــای انجمــن و ســفیر 
ایــن شــورا در ایــران، نماینــدۀ پســته ایــران در این 
ــن  ــک هوم ــل، مای ــود و ســایر اعضــای پن ــل ب پن
از آمریــکا، ســرکان گرگولــو نماینــدۀ ترکیــه، 
ــت  ــد و مدیری ــپانیا بودن ــوارز از اس ــوس س کارل

ــود. ــکا ب ــن از آمری ــا کوه ــده می ــل برعه پن
ــا معرفــی اعضــای پنــل آغــاز شــد،  پنــل پســته ب
ــد  ــه تولی ــوط ب ــاری مرب ــای آم ــپس نموداره س
جهانــی و وضعیــت عرضــه و تقاضــای پســته 
ــل  ــه تحلی ــل ب ــۀ پن ــد. ادام ــی ش ــه و بررس ارائ
ــن و  ــه قوانی ــوط ب ــای مرب ــا و فرصت ه چالش ه
مقــررات و مســائل جغرافیــای سیاســی کشــورها، 
پیش بینــی آینــدۀ تولیــد پســته، روندهــای مربــوط 
ــا پرســش و پاســخ  ــته و در انته ــه تقاضــای پس ب
اختصــاص پیــدا کــرد. در ادامــه مــروری بــر 
ــل  ــای پن ــط اعض ــده توس ــه ش ــم ارائ ــکات مه ن

ــت. ــم داش ــته خواهی پس
حجم محصول جدید و عرضه و تقاضای پسته 

در سال محصولی جاری
مایک هومن 

• بــا توجــه به بــرآورده شــدن نیــاز ســرمایی درختان 
پســته، ســال جدیــد ســال کم محصــول خوبــی بــرای 

صنعــت پســته آمریکا محســوب می شــود

و پیش بینــی جمــع مانــدۀ پایــان ســال و محصــول 
ســال جدیــد بــرای پســته آمریــکا، 520 هــزار تــن 

ــن زده می شــود. تخمی
بهروز آگاه 

• احتمــال خطــای 10 الــی 15 درصــدی در 
ــی 99-00  ــال محصول ــتۀ س ــد پس ــن تولی تخمی

ایــران وجــود دارد.
ــه  ــی 00-99 ب ــال محصول ــی از س ــدۀ انتقال • مان
ــرآورد  ــن ب ــزار ت ــد 5 ه ــی جدی ــال محصول س
در  پســته  ارقــام  ســهم  تخمیــن  و  می شــود 
ــی  ــم احمدآقای ــرای رق ــد ب ــاری جدی ــال تج س
رقــم  درصــد،   32 فندقــی  رقــم  درصــد،   36
کله قوچــی 17 درصــد و رقــم اکبــری 15 درصــد 

می شــود. بــرآورد 
ــم  ــاه هفت ــان م ــا پای ــران ت ــته ای ــادرات پس • ص
ــادل  ــن )مع ــزار ت ــاه( 170 ه ــاری )فروردین م تج

ــت. ــزارش شده اس ــت( گ ــک در پوس خش
• بازارهــای شــرق دور و شــبه قــاره هنــد مقاصد 
اصلــی پســته ایــران بوده انــد. بــا توجــه بــه بهبــود 
روزافــزون وضعیــت اقتصــادی در چیــن معتقدیــم 
ایــن بــازار پتانســیل رشــد زیــادی بــرای مصــرف 
ــت  ــه جمعی ــه ب ــا توج ــن، ب ــته دارد. همچنی پس
ــز پتانســیل  ــن کشــور نی ــد گفــت کــه ای ــد بای هن

مصــرف بیــش از 100 هــزار تــن پســته دارد.
چالش ها و فرصت های مربوط 

به مقررات تجارت پسته
بهروز آگاه 

ــای  ــت تراکنش ه ــود وضعی ــوص بهب • در خص
ــتیم.  ــبین هس ــده خوش ــی در آین ــی بین الملل بانک
ــده  ــه حــدود فعلــی باقیمان • مقــررات مربــوط ب
مانــع  مقاصــد صادراتــی،  بعضــی  در  ســموم 
جریــان روان تجــارت پســته اســت. از ایــن 
رو الزم اســت فعالیــن صنعــت پســتۀ دنیــا در 
ــرای  ــس ب ــی ُکِدک ــتاندارد بین الملل ــوب اس چارچ
اصــالح حــدود مجــاز باقیمانــده ســموم براســاس 
ــا یکدیگــر همکاری هــای الزم را  منطــق علمــی ب

ــند. ــته باش داش

کارلوس سوارز 
ــا  ــه اروپ ــپانیا در اتحادی ــه اس ــت ک ــن فرص •  ای
اســت، یعنــی دسترســی بــه کل بــازار اروپــا و 
معافیــت از مســائلی مثــل تعرفه هــای وارداتــی کــه 

ــود. ــوب می ش ــاری محس ــاز تج ــک امتی ی
•    اتحادیــه اروپــا یکــی از بزرگ تریــن مصرف کنندگان 
پســته در دنیــا اســت و در خصــوص مســائل بهداشــتی 
از قبیــل باقیمانــده ســموم و افالتوکســین بســیار 
ــه  ــی ب ــا آگاه ــا ب ــد. م ــل می کن ــخت گیرانه عم س
ایــن مطلــب محصــوالت کشــاورزی تولیــد می کنیــم 
و در واقــع مجبوریــم در چارچــوب آن مقــررات 
ســخت گیرانه عمــل کنیــم، ایــن موضــوع بــرای مــا 

ــود. ــوب می ش ــت محس ــک فرص ی
ــم  ــر داری ــال حاض ــه در ح ــی ک •  از چالش های
ــد  ــد تولی ــن اســت، هرچن ــرد پایی ــد و عملک تولی
پســته در اســپانیا ســاالنه در حــال افزایــش اســت.

مایک هومن 
• از جملــه موانــع تجــاری پســتۀ آمریکایــی 
ــیوع  ــل از ش ــل حاص ــل و نق ــای حم پیچیدگی ه
ــش  ــن چال ــا بزرگ تری ــوده ، ام ــا ب ــروس کرون وی
صنعــت پســته کالیفرنیــا تعرفه هــای وارداتــی 
بهــروز  کــه  همان طــور  بوده اســت.  چیــن 
ــازار  ــن ب ــن مهم تری ــازار چی ــرد ب ــاره ک ــم اش ه
صادراتــی پســته اســت، امــا موانــع گمرکــی ایــن 
کشــور تجــارت پســته آمریکایــی را تحت الشــعاع 

ــت.  ــرار داده اس ق
• میــزان صــادرات پســته آمریکایــی بــه ایــن مقصــد 
ــی جــاری خــوب  ــی در ســال محصول ــم صادرات مه
ــود  ــه ای در کار نب ــع تعرف ــر موان ــد اگ ــوده، هرچن ب
ــن  ــر می شــد. تقاضــای ای ــن هــم بهت صــادرات از ای
بــازار همیشــه بــاال بــوده و مــا امیدواریــم این مســائل 
ــام  ــا تم ــته اند و م ــق پس ــا عاش ــود. چینی ه ــل ش ح
ــه  ــی ک ــا جای ــته را ت ــه پس ــم ک ــمان را می کنی تالش
ــه به دســت آنهــا برســانیم. ــم مقــرون به صرف می توانی

پیش بینی آیندۀ تولید پسته
بهروز آگاه 

ــف  ــق مختل ــته در مناط ــت پس ــی کش • پراکندگ
ــد  ــداری تولی ــث پای ــام، باع ــوع ارق ــران و تن ای

سحر نخعی
   مسئول روابط بین الملل 

                        انجمن پسته ایران
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پســته ایــران شــده  و از اُفــت شــدید آن جلوگیــری 
کرده اســت. در حــال حاضــر 27 اســتان از 31 

ــته اســت. ــران زیرکشــت پس ــتان ای اس
ــرد  ــت عملک ــت و کمی ــود آب روی کیفی • کمب
ــان پســته تأثیرگــذار اســت؛ ســاالنه حــدود  درخت
10 هــزار هکتــار از ســطح زیرکشــت قدیمی پســته 
ــرف  ــا از ط ــود، ام ــارج می ش ــد خ ــران از تولی ای
دیگــر مناطــق جدیــد زیرکشــت می رونــد. در 
ــارور پســته در  حــال حاضــر، ســطح زیرکشــت ب

ــود. ــرآورد می ش ــار ب ــزار هکت ــران 340 ه ای
ــران از  ــان پســته در ای ــاوت عملکــرد درخت • تف
ــار  ــن در هکت ــا 4 ت ــار ت ــرم در هکت 100 کیلوگ

ــت. ــر اس متغی
• رونــد تولیــد پســته در ایــران بــه ســمت ارقــام 

کشــیده از جملــه احمدآقایــی و اکبــری اســت.
• تنــوع جغرافیایــی ســطح زیرکشــت پســته 
ــد  ــانات تولی ــش نوس ــه کاه ــر ب ــران منج در ای

ســت. شده ا
• رونــد تولیــد پســته ایــران طــی 10 ســال 
ــده  ــی اســت کــه در آین گذشــته، نشــان دهندۀ ثبات

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــه پی ادام
مایک هومن 

ــکا ســاالنه 5  • ســطح زیرکشــت پســته در آمری
ــد. ــدا می کن ــش پی ــد افزای ــا 7 درص ت

• اجــرای قوانیــن طــرح پایــداری آب هــای 
زیرزمینــی )ســیگما( در آینــده منجــر بــه محدودیت 

ــد. ــات خواهدش ــی باغ ــن آب مصرف تأمی
ــد  ــه رش ــر ب ــته منج ــزون پس ــای روزاف • تقاض

شده اســت. بازارهــا 
فعالیت هــای  روزافــزون  بهبــود  و  توســعه   •
باغــی در آمریــکا باعــث کاهــش خســارت آفــات 

شده اســت.
سرکان گرگولو 

• در حــال حاضــر ســطح زیرکشــت بــارور پســته 
در ترکیــه 219 هــزار هکتــار و عملکــرد درختــان 
ــود  ــرآورد می ش ــار ب ــر هکت ــرم در ه 500 کیلوگ
کــه عــدد پایینــی اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
ســاالنه بــه ســطح زیرکشــت پســته ترکیــه اضافــه 

می شــود.
• تجهیــز شــدن باغــات بــه سیســتم های آبیــاری 
ــش  ــه افزای ــدرن ب ــی م ــات باغبان ــرای عملی و اج
عملکــرد درختــان پســته ترکیــه منجــر خواهدشــد.
• امیدواریــم در آینــده ســهم عرضــۀ مغــز پســته 

ــد. ــش یاب ــی افزای ــه در بازارهــای بین الملل ترکی
کارلوس سوارز 

• در ســال محصولــی 1401-1400، میــزان تولیــد 
پســته اســپانیا 3 هــزار تــن بــرآورد می شــود.

ــه  ــپانیا ب ــته در اس ــدۀ پس ــد عم ــروز تولی • ام
صــورت دیــم انجــام می شــود.

ــم  ــت غیردی ــطح زیرکش ــر، س ــال حاض • در ح
بــارور پســته در اســپانیا 15 هــزار هکتــار تخمیــن 

می شــود. زده 

ــم  ــت غیردی ــطح زیرکش ــاالنۀ س ــش س • افزای
ــت. ــار اس ــدود 2500 هکت ــپانیا ح ــته در اس پس

•   پیش بینــی میــزان تولیــد طــی 10 تــا 15 
ــن زده  ــن تخمی ــی 15 هــزار ت ــده، 10 ال ســال آین

می شــود.
• محوریــت و تمرکــز صنعــت پســتۀ اســپانیا بــر 

تولیــد ارگانیــک اســتوار اســت.
روندهای مرتبط با تقاضای پسته

بهروز آگاه 
• آمــار 7 ماهــۀ صــادرات پســته خشــک در 
پوســت ایــران و آمریــکا بــه مقاصــد صادراتــی نشــان 
می دهــد کــه امســال در مقایســه بــا 10 ســال گذشــته، 
مجمــوع صــادرات ایــران و آمریکا در باالترین ســطح 
بوده اســت. ایــن نشــان  دهندۀ افزایــش تقاضــای پســته 
ــرف  ــش مص ــن افزای ــی از ای ــت. بخش ــا اس در دنی
مرهــون در خانــه مانــدن به خاطــر قرنطینه هــای کرونا 
و مصــرف بیشــتر پســته آجیلــی بوده اســت. بــه هــر 
ــش مصــرف  ــد افزای ــن رون ــم ای ــا امیدواری حــال، م

ــد. ــدا کن ــه پی ــزون ادام ــور روزاف به ط
ــته  ــد پس ــی تولی ــد افزایش ــه رون ــه ب ــا توج • ب
در کشــورهای تولیدکننــده، بایــد بــرای رشــد 
مصــرف و تقاضــا، خصوصــًا در بازارهــای جدیــد 

ــرد. ــالش ک ت
ــی در  ــات قیمت ــت یکنواخــت و ثب • حفــظ کیفی
عرضــه، عوامــل کلیــدی بــرای افزایــش مصــرف و 

ــازار پســته محســوب می شــوند. رشــد ب
• در بازارهــای جهانــی، پتانســیل بــاالی عرضــۀ 
محصــوالت جانبــی پســته ایرانــی از جملــه مغــز 

پســته، روغــن پســته و مغــز ســبز وجــود دارد.
مایک هومن 

•همان طــور کــه بهــروز توضیــح داد، حفــظ 
ــه،  ــی در عرض ــات قیمت ــت و ثب ــت یکنواخ کیفی
عوامــل کلیــدی بــرای افزایــش تقاضــا محســوب 
می شــوند. مانــدۀ انتقالــی محصــول آمریــکا از 
ــل  ــد قاب ــال جدی ــه س ــاری ب ــی ج ــال محصول س
ــات  ــه ثب ــر ب ــوع منج ــن موض ــت. ای ــه اس توج
قیمت هــا خواهــد شــد و بــا ثبــات قیمت هــا 

ــت. ــد یاف ــش خواه ــز افزای ــته نی ــای پس تقاض
ــای  ــال آجیل ه ــه دنب ــدگان همیش ــرف کنن • مص
ســالم اند، مخصوصــاً محصولــی کــه منبــع پروتئیــن 
ــت.  ــاارزش اس ــی ب ــان خیل ــد برایش ــی باش گیاه
ــات  ــن خصوصی ــر دو ای ــته ه ــه پس ــم ک می دانی
ــا  ــم، ام ــوع واقفی ــن موض ــه ای ــه ب ــا هم را دارد. م
خیلــی از مصرف کننــدگان نمی داننــد. بنابرایــن، 
بایــد تــالش کنیــم تــا ایــن پیــام را هرچــه بیشــتر و 
ــدگان پســته برســانیم. ــه همــه مصرف کنن بیشــتر ب
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ــازار پســته شــرق دور«، روز سه شــنبه، 7 اردیبهشــت 1400، به صــورت  ــا موضــوع »شــناخت ب ــران ب ــی انجمــن پســته ای ــار بازرگان وبین
 Cheng( مجــازی بــا حضــور صادرکننــدگان باســابقه ایــن بــازار، محمــد صالحــی از شــرکت صادراتــی ســیرجان زمــرد، چنــگ هونگ کــی
ــدان از  ــن خن ــی و محس ــمس الهدای ــی ش ــرکت بازرگان ــدا از ش ــمس اله ــا ش ــگ، محمدرض ــرکت CHK در هنگ کن Hung Kay( از ش

شــرکت صادراتــی زریــن خنــدان برگــزار شــد و حامــد رمضانــی، رئیــس کمیتــه بازرگانــی انجمــن مدیریــت وبینــار را برعهــده داشــت. 
در بخــش اول وبینــار هــر یــک از ســخنرانان 15 دقیقــه فرصــت داشــتند تــا توضیحــات خــود راجــع بــه ســاختار بــازار شــرق دور را ارائــه 

دهنــد. بخــش دوم بــه مباحــث تکمیلــی و پرســش و پاســخ اختصــاص پیــدا کــرد و در نهایــت بــه جمع بنــدی رســید.
در ابتــدای جلســه، حامــد رمضانــی پــس از خوشــآمدگویی بــه معرفــی انجمــن پرداخــت و هــدف از برگــزاری وبینارهــای بازرگانــی را 
تشــریح کــرد. در ادامــه، بعــد از معرفــی ســخنرانان و توضیــح ســابقۀ فعالیتهــای تجــاری ایشــان، نمــودار آمــاری صــادرات پســته ایــران و 

آمریــکا بــه شــرق دور بررســی شــد.
مباحثــی کــه در ایــن وبینــار بــه آنهــا پرداخته شــد شــامل؛ معرفــي بــازار پســته شــرق دور، ســاختار  زنجیــره تأمیــن و بخش بنــدی بــازار، 
بررســی وضعیــت امــروز و آینــدۀ عرضــه، تقاضــا و مصــرف، فرصت هــا و چالش هــای تجــارت پســته ایــران، کانال هــای توزیــع پســته، 
الگوهــای اصلــی مصــرف، پتانســیلهای مصــرف پســته در شــرق دور و تأثیــر مســتقیم و غیرمســتقیم ویــروس کرونــا بــر روش هــای خریــد 

پســته، بــود. 
ــه  ــه ارائ ــار بازرگانــی گذشــت در شــماره پیــش رو و شــماره های آتــی نشــریه دنیــای پســته در قالــب مقال مشــروح آنچــه در ایــن وبین

خواهــد شــد.

انجمن پسته ایران برگزار کرد:

وبینار شناخت 
بازار پسته  

شرق دور

سحر نخعی
دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران
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وضعیت تقاضای چینی ها
گزیده ای از وبینار شناخت بازار چین انجمن پسته ایران

تحلیل آماری تجارت پسته با چین
انجمــن  در  موجــود  آمــار صــادرات  آرشــیو 
ــف را  ــورهای مختل ــه کش ــادرات ب ــات ص اطالع
ــال های  ــرای س ــفانه ب ــال 1375 دارد و متأس از س
ــن  ــاس ای ــر اس ــم. ب ــی نداری ــل از آن اطالعات قب
ــن  اطالعــات، در ســال 1375 حــدود 17 هــزار ت
صــادرات بــه کشــورهای شــرق دور داشــتیم. 

صــادرات پســته آمریــکا بــه ایــن کشــورها نیــز از 
ــروع شده اســت. مقصــد  ــد ش ــه بع ــال 1381 ب س
شــرق دور اصطالحــًا بــه کشــورهای چیــن، هنــگ 
ــن  ــره و ژاپ ــد، ک ــوان، تایلن ــن، تای ــگ، فیلیپی کن
اطــالق می شــود، ولــی عمدتــًا بیــش از 80 تــا 85 
ــن  ــًا در چی ــی حتم ــن پســته صادرات درصــد از ای
ــرک در  ــار گم ــاس آم ــر اس ــود. ب ــرف می ش مص
ــفند  ــا اس ــر ت ــی مه ــال 99 یعن ــاه دوم س شــش م
ــن حــدود 70 هــزار  ــه چی ــران ب 99، صــادرات ای
تــن بــوده، در حالــی کــه در ایــن مــدت صــادرات 
ــزارش  ــن گ ــزار ت ــن 65 ه ــه چی ــکا ب پســته آمری

شده اســت. 
ترجیح مشتری چینی

 به خرید پسته آمریکایی 
در پاســخ بــه این ســوال کــه چــرا پســته آمریکایی 
ــروش  ــه ف ــری ب ــت باالت ــا قیم ــع ب ــر مواق در اکث
مــی رود، خریــداران چینــی دالیل شــان را اینگونــه 

بیــان می کننــد کــه پســته آمریکایــی به طــور 
مســئله  ایــن  و  می شــود  عرضــه  یکنواخــت 
ــی برخــوردار اســت.  ــت باالی ــا از اهمی ــرای آنه ب
ــا  ــل آمریکایی ه ــم مث ــا نمی توانی ــه م ــت اینک عل
عمــل کنیــم ایــن اســت کــه در کشــور مــا تولیــد 
به صــورت خرده مالکــی اســت و پســته ای کــه 
ــر آب،  ــائلی نظی ــل مس ــه دلی ــود ب ــد می ش تولی
نــوع خــاک، زمیــن و رســیدگی های مختلــف 
تفاوت هــای زیــادی دارد و صادرکننــده در خیلــی 
بــه  انجــام دهــد؛  نمی توانــد کاری  از مواقــع 
همیــن دالیــل چینی هــا نمی تواننــد به راحتــی 

ــد. ــوپرمارکت کنن ــی را وارد س ــته ایران پس
ــات  ــود ثب ــه و نب ــانات در عرض ــر نوس ــئله دیگ مس
ــۀ  ــرای عرض ــده ب ــی صادرکنن ــت؛ وقت ــازار اس در ب
پســته  قــرارداد بســته  اســت، بایــد آن را طــی مدتــی 
ــا  ــه مشــتری برســاند، ام ــد و ب مشــخص صــادر کن
ــاال  ــون ب ــی همچ ــل پیش بین ــائل غیرقاب ــروز مس ب

محمد صالحی 
صادرکننده پسته
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رفتــن نــرخ دالر، ســرمازدگی محصــول یــا هــر دلیل 
دیگــری ممکــن اســت منجــر بــه امتنــاع کشــاورز از 
فــروش شــود، موجــب می شــود کــه صادرکننــده بــا 

محدودیــت در عرضــه مواجــه گــردد.
وقتــی  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  موضــوع 
تعییــن  پســته  بــرای  را  قیمتــی  آمریکایی هــا 
ــت  ــت ثاب ــد آن قیم ــاه بع ــد م ــا چن ــد ت می کنن
می مانــد. شــاهد بوده ایــم و تجربــه ســال های 
گذشــته ثابــت کــرده کــه وقتــی آمریکایی هــا 
ــاًل 8 دالر  ــته مث ــرای پس ــی ب ــال محصول اول س
ــان  ــا اطمین ــی ب ــدار چین ــته اند، خری ــت گذاش قیم
ــام داده  و  ــت انج ــدش را در آن قیم ــر خری خاط
ــت  ــا وضعی ــت. ام ــم داشته اس ــی ه ــود معقول س
ــران  ــته ای ــروش پس ــت ف ــد؛ قیم ــگاه کنی ــا را ن م
در ابتــدای ســال 98 در حــدود 8,5 دالر بــود 
و خریــداران خریدشــان را انجــام دادنــد، امــا 
بــه  دیــر  صادراتــی  بــار  مختلــف  به دالیــل 
دستشــان رســید و وقتــی رســید قیمت هــا چیــزی 
ــود،  ــت کرده ب ــن اُف ــر ت ــزار دالر در ه ــدود ه ح
ــا همیــن چنــد مــاه پیــش هــم ادامــه  اُفتــی کــه ت
ــه حــدود 5 دالر رســاند. داشــت و پســته مــا را ب

ــداران  شــاید جالــب باشــد بدانیــد کــه چــرا خری
چینــی زمانــی کــه پســته ایرانــی 6 دالر شــده بــود 
ــاالی 8  ــته ب ــی پس ــد! ول ــد نمی کردن ــا خری از م
قطعــًا  علتــش  می خریدنــد؟!  آمریکایــی  دالر 
ــر از پســته  ــا کمت ــه ارزش پســته م ــوده ک ــن نب ای
آمریکایــی بــوده، بلکــه خریــداران اذعــان داشــتند 
اگــر می دانســتند قیمــت کــف پســته ایرانــی 
ــًا  ــی رود حتم ــر نم ــد و پایین ت روی 6 دالر می مان
ترجیح شــان پســتۀ ایرانــی بــوده، نــه پســته 
ــد و بعــد  ــد نمی کردن ــن رو خری ــی. از ای آمریکای
ــت 5 دالر  ــه قیم ــی ب ــته ایران ــفانه پس از آن متأس
ــد  ــروع کردن ــا را ش ــم خریده ــید، کم ک ــه رس ک
ــت  ــرار نیس ــه ق ــیدند ک ــان رس ــن اطمین ــه ای و ب
ــد  ــر بیای ــی از 5 دالر پایین ت ــته ایران ــت پس قیم
ــرای مــدت خیلــی کوتاهــی  ــز ب کــه ایــن امــر نی
ــه قیمــت پســته شــروع  ــن ک ــاد و همی ــاق افت اتف
ــا  ــام دنی ــداران در تم ــرد، خری ــن ک ــاال رفت ــه ب ب
ــرد  ــک ک ــن کم ــد و ای ــد کردن ــه خری ــروع ب ش
ــرود. البتــه هنــوز زمــان  ــاال ب کــه قیمــت پســته ب
چندانــی از آن اتفاقــات نگذشــته بــود کــه در 
ایــران ســرمازدگی محصــول جدیــد اتفــاق افتــاد 
و در یــک مــاه گذشــته شــاهد افــت قیمــت دالر 

ــازار را  ــه ب ــت ک ــائلی اس ــا مس ــم و اینه بوده ای
گیــج کرده اســت.

پسته سفیدشده
در چیــن معمــوالً پســته را بــا ترکیبــات شــیمیایی 
ــد و  ــفید درمی آورن ــگ س ــه رن ــی ب ــاز غذای مج
ــود  ــه می ش ــابی پخت ــرف حس ــرای مص ــته ب پس
چــون ذائقــه چینی هــا ایــن را می پســندد. در 
ــد  ــاق می افت ــر اتف ــن کار کمت ــر ای ــال های اخی س
ــردن از  ــفید ک ــرای س ــه ب ــده اند ک ــه ش و متوج
ــن رو  ــود و از ای ــتفاده می ش ــیمیایی اس ــواد ش م
ــی  ــکل طبیع ــه ش ــته را ب ــد پس ــح می دهن ترجی
ــزی حــدود  ــد. در حــال حاضــر، چی مصــرف کنن
30 درصــد از پســته در بــازار چیــن بــدون ســفید 
ــه  ــد روز ب ــن رون ــود و ای ــرف می ش ــدن مص ش

ــت. ــش اس ــال افزای روز در ح
کارخانه داران چینی

 پسته آمریکایی می خرند
بــر  می گوینــد  چینــی  کننده هــای  بســته بندی 
اســاس آمــار و اطالعــات در شــرایطی کــه پســته 
ــد و  ــت باش ــش ثاب ــی قیمت ــر دلیل ــه ه ــی ب ایران
ــران  ــی ای ــی نباشــد، اگــر قیمــت پســته فندق نزول
بــا پســته آمریکایــی تــا 1500 دالر تفــاوت داشــته 
آمریکایــی مصــرف  باشــد 50 درصــد پســته 
ــن  ــر ای ــی. اگ ــته ایران ــد پس ــود، 50 درص می ش
اختــالف قیمــت 2 هــزار دالر بشــود آن موقــع 
بیشــتر پســته ایرانــی مصــرف می کننــد. و چنانچــه 
ــته  ــتر پس ــود بیش ــزار دالر ش ــت ه ــالف قیم اخت
ــت  ــته های سایزدرش ــد. در پس ــی می خرن آمریکای
مــا مثــل کلــه قوچــی و اکبــری ایــن تفــاوت رقــم 
ــن  ــه تعیی ــد ک ــه هفتصــد، هشــتصد دالر می رس ب
ــتصد  ــد، هش ــا هفتص ــر ت ــی اگ ــت، یعن کننده اس

ــروش 50  ــکا از ف ــران و آمری دالر باشــد ســهم ای
درصــد می شــود.

الگوهای مصرف پسته در چین
ــۀ  ــن نیم ــن جش ــته در چی ــرف پس ــان مص اوج زم
پاییــز )فســتیوال مــون( و جشــن ســال نــو )بهمــن 
1400( اســت. بــرای عرضــۀ پســته بــه بــازار 
ــد  ــل بای ــاه قب ــم از 4-3 م ــان مه ــن دو زم در ای
خریدهایشــان را انجــام دهنــد. زمان برداشــت پســته 
ــًا مصــادف می شــود  ــاه دقیق ــی شــهریور/ مهرم یعن
بــا زمــان تقاضــا و خریــد چینی هــا، بنابرایــن 

ــود. ــام ش ــًا انج ــد حتم ــان بای ــه در آن زم عرض
ــه می شــود کــه عرضــه  ــز توصی ــه کشــاورزان عزی ب
ــر  ــه ه ــرا ک ــد، چ ــر نیندازن ــه تأخی ــازار را ب ــه ب ب
ــان  ــش زم ــوی مصرف ــه الگ ــه ب ــا توج ــازاری ب ب
ــی  ــه فرصت ــود را دارد و چنانچ ــد خ ــاص خری خ
ــاورزان  ــردد. کش ــر بازنمی گ ــت دیگ ــت رف از دس
ــروز  ــر ب ــه االن دیگ ــند ک ــته باش ــت داش ــد دق بای
ــازار  ــابق روی ب ــل س ــی مث ــرمازدگی و گرمازدگ س
ــال 40-50  ــر امس ــاًل اگ ــذارد. مث ــر نمی گ ــا تأثی دنی
هــزار تــن از محصــول ایــران را ســرما زده باشــد ایــن 
عــدد بــرای مــا شــاید خیلــی زیــاد باشــد ولــی بــرای 
دنیــا ناچیــز اســت. 50 هــزار تــن کاهــش محصــول 
ــول  ــن محص ــون ت ــک میلی ــه کل ی ــبت ب ــا نس م
پســته ای کــه در دنیــا عرضــه می شــود ناچیــز اســت.

آجیل شاد
چینی هــا پســته را بــه عنــوان هپــی نــات یــا آجیــل 
شــاد مصــرف می کننــد و مصــرف آن هــم بــه یــک 
ســنت در چیــن تبدیــل شــده اســت، مثــل مــا کــه 
ــت  ــوروز، هف ــد ن ــین در عی ــت س ــفره هف روی س
ــر در  ــا اگ ــاد چینی ه ــه اعتق ــم. ب ــین می گذاری س
اعیــاد )روز ملــی چیــن، جشــن نیمــۀ پاییز و جشــن 
ــند، در  ــته باش ــان داش ــر میزش ــته س ــو( پس ــال ن س

ــود. ــد ب طــول ســال شــاد و خوشــحال خواهن
تقاضای دائم برای پسته

چینی هــا در طــول ســال هــم تقاضــای خریــد پســته 
دارنــد. شــاید در حــال حاضــر تقاضــای چندانــی از 
طــرف ایــن بــازار وجــود نداشــته باشــد، امــا وقتــی 
رونــد بــاال رفتــن قیمــت را ببیننــد بــه خریــد بیشــتر 
پســته روی می آورنــد کــه بــرای اوج مصــرف، کاال 
ــر  ــرای عرضــه داشته باشــند کــه اگــر قیمــت باالت ب
ــن  ــند. به همی ــرده باش ــی ک ــود خوب ــت، س ــم رف ه
ــال  ــول س ــی در ط ــداران چین ــوالً خری ــل معم دلی

تقاضــای خریــد پســته ایرانــی دارنــد.

علت اینکه ما نمی توانیم مثل 
آمریکایی ها عمل کنیم این است 

که در کشور ما تولید به صورت 
خرده مالکی است و پسته ای که 

تولید می شود به دلیل مسائلی نظیر 
آب، نوع خاک، زمین و رسیدگی های 

مختلف تفاوت های زیادی دارد 
و صادرکننده در خیلی از مواقع 

نمی تواند کاری انجام دهد
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ــارد نفــر اســت و  جمعیــت چیــن بیــش از یــک میلی
درخواســت و تقاضــای زیــادی بــرای پســته ایــران در 
ــد پســته  ــه تولی ــگاه ب ــا ن ــن کشــور وجــود دارد. ب ای
ــکا  ــه آمری ــم ک ــال 2021-2020، می بینی ــان در س جه
ــن محصــول پســته، حــدود  ــزار ت ــا حــدود 520 ه ب
48 درصــد تولیــد پســته جهــان را داشــته کــه معــادل 
حــدود 20 هــزار و 800 کانتینــر می شــود. کشــور 
ترکیــه در رتبــۀ دوم بــوده و بــا تولیــد 290 هــزار تــن 
ــر(، 27 درصــد  پســته )معــادل 11 هــزار و 600 کانتین
تولیــد پســته جهــان را از آن خــود کرده اســت. تولیــد 
پســته ایــران نیــز بــا 210 هــزار تــن، معــادل 8 هــزار 
و 400 کانتینــر و ســهم 19 درصــدی از کل تولیــد 
ــوان  ــورها می ت ــایر کش ــورد س ــت. در م ــان اس جه
بــرای مثــال از ســوریه و اســپانیا نــام بــرد کــه چیــزی 
حــول و حــوش 6 درصــد، معــادل هــزار و 608 کانتینر 

می شــود.
ــه ای و  ــگ تعرف ــل جن ــه دلی ــال ب ــا امس آمریکایی ه
اقدامــات تالفی جویانــه بــازار پســته چیــن را از دســت 
دادنــد. تعرفــه گمرکــی کــه قبــاًل بیــن 5 تــا 10 درصــد 
بــود بــا افزایــش 15 درصــدی، بــه 25 درصــد رســید 
و بــازار 2,5 میلیــارد دالری صــادرات پسته شــان 
را از دســت دادنــد. افزایــش 15 درصــدی تعرفــه 
گمرکــی بــرای پســته آمریــکا وضعیــت اســفناکی بــه 
بــار آورده اســت و در حــال حاضــر بخــش زیــادی از 
صــادرات پســته آمریکایــی در انبارهــای تجــار چینــی 
باقــی مانده اســت. همچنیــن، پیشــنهادات قیمتــی 
ــا  ــه چینی ه ــل ب ــدای فص ــا در ابت ــه ترک ه ــی ک باالی
دادنــد باعــث شــد کــه چینی هــا ضــرر بســیار زیــادی 
روی پســته ترکیــه بدهنــد و در واقــع پســته ترکیــه را 
کنــار بگذارنــد. خوشــبختانه، بــا کیفیــت بــاال و تولیــد 
ــد،  ــه ش ــازار عرض ــه ب ــه ب ــران ک ــته ای ــوب پس خ
توانســتیم بــازار چیــن را احاطــه کنیــم و امســال بــازار 

ــود. چیــن نقطــه عطــف و قــوت فــروش  ب
آمــار صــادرات پســته ایــران بــه کشــورهای مختلــف 
جهــان در دوازده مــاه ســال 1399 از ابتــدای فروردیــن 
تــا پایــان اســفند، 180 هــزار تــن معــادل یــک میلیــارد 
ــاس از  ــن اس ــر ای ــت. ب ــون دالر بوده اس و 214 میلی
ــی  ــر حجم ــد و از نظ ــدود 92 درص ــر دالری ح نظ

ــا  حــدود 47 درصــد افزایــش داشــتیم و حــدود 70 ت
ــازار چیــن را کامــاًل احاطــه کردیــم. 73 درصــد ب

ــی  ــرای پســته ایران ــن ب ــه چی ــه واردات پســته ب تعرف
5 درصــد و مالیــات بــر ارزش افــزوده آن حــدود 
ــه  ــی تعرف ــته آمریکای ــرای پس ــت و ب ــد اس 9 درص
ــزوده آن  ــر ارزش اف ــات ب ــد و مالی ــی 25 درص گمرک

ــت. 9 اس
ــن  ــی وارد چی ــای غیرقانون ــی از راه ه ــته آمریکای  پس
می شــود. واردات غیرقانونــی پســته بــه چیــن از طریــق 
مناطــق آزاد مثــل تایلنــد، تایــوان و کشــورهای حــوزه 
خودشــان صــورت می گیــرد. تعرفــه گمرکــی واردات 
از ایــن کشــورها بیــن 18 تــا 18,5 درصــد اســت، ولی 
ــن  ریســک و شــرایط خــاص خــودش را دارد کــه ای

ــد. شــرایط و مشــکالت را می پذیرن
ــن حــدود 175  ــه چی در ســال 2019 واردات پســته ب
هــزار و 785 تــن پســته، معــادل 7 هــزار و 31 کانتینــر 
بــوده اســت. آمــار ســال 2020 غیــر از ســه مــاه آخــر 
ــن، معــادل  ســال نشــان می دهــد 118 هــزار و 615 ت
4 هــزار و 744 کانتینــر پســته صــادر شــده کــه دالیــل 
اصلــی ایــن میــزان صــادرات را در ادامــه ذکــر می کنــم.
شــناخت چینی هــا از پســته ایرانــی باعــث شده اســت 
کــه درخواســت های آنهــا نیــز تغییــر کنــد و در حــال 
ــا  ــه چینی ه ــت ک ــال اس ــت س ــدود هش ــر ح حاض
ــف رو  ــط و ضعی ــای متوس ــرای آن کیفیت ه ــر ب دیگ
ــه  ــبت ب ــاًل نس ــد و کام ــتی ندارن ــن درخواس ــه پایی ب
ــت  ــق کیفی ــور دقی ــتند و به ط ــن موضــوع آگاه هس ای

ــد. ــخیص می دهن را تش
ــن بیشــتر  ــش تقاضــای چی ــال پی ــا حــدود ســه س ت
پســته فندقــی، پســته دهــن بســت و مقــداری پســته 

ــا پســته آب خنــدان  کلــه قوچــی بــود، امــا در ابتــدا ب
ــان پســته های کشــیده را  ــرور زم ــه م ــی و ب احمدآقای
شــناختند. چینی هــا در ابتــدا درخواســت احمدآقایــی 
طبیعــی خنــدان داشــتند، ولــی چــون اختــالف قیمــت 
آن بــا پســته فندقــی خیلــی فاحــش بــود برایشــان قابل 
هضــم نبــود. بــا گرفتــن پســته آب خنــدان احمدآقایــی 
ــکالتی دارد و در  ــدان مش ــه آب خن ــدند ک ــه ش متوج
ــرآوری پوســت و مغــز می شــود و درصــد  مراحــل ف
ــج  ــی به تدری ــتریان چین ــود. مش ــاد می ش ــش زی پرت
بــه ایــن بــاور رســیدند کــه تقاضــا و مصــرف پســته 
کشــیده احمدآقایــی و بادامــی و اکبــری ایــران در 
مقایســه بــا پســته آمریکایــی بهتر اســت. خوشــبختانه، 
در ابتــدای ســال گذشــته مشــاهده شــد کــه بیشــترین 
صــادرات پســته ایــران از پســته های کشــیده بادامــی و 
احمــد آقایــی اســت و بعــد از آن و قبــل از ســال نــو 
چینــی در تاریــخ 12 فوریــه، به خاطــر قیمــت رقابتــی 
تقاضــای پســته فندقــی بــه یک بــاره بســیار زیــاد شــد 
ــایزهای  ــان س ــه خواه ــوپرمارکت هایی ک ــام س و تم
ــه ســمت پســته های  ــد ب ــی بودن درشــت پســته ایران
فندقــی ســوق پیــدا کردنــد و تقاضــا بــرای ایــن نــوع 

پســته بــاال رفــت.
ــرد؛  ــان اوج می گی ــن در دو زم ــته در چی ــرف پس مص
یکــی در ســپتامبر هم زمــان بــا فســتیوال نیمــه پاییــز یا 
همــان فســتیوال مــاه، کــه اواخــر شــهریورماه اســت و 
دیگــری همزمــان بــا ســال نــوی چینــی اســت. رونــد 
ــهریورماه  ــل از ش ــال های قب ــا در س ــد چینی ه خری
شــروع می شــد و بســته بــه تاریــخ ســال نــوی چینــی 
ــل  ــرد. در ح ــدا می ک ــه پی ــه ادام ــا فوری ــه ی ــا ژانوی ت
ــاه  ــه م ــا س ــی دو ت ــا ط ــد چینی ه ــر، اوج خری حاض
ــه  ــتیوال نیم ــی و فس ــوی چین ــال ن ــان س ــل از زم قب

ــت. ــز شده اس پایی
در خصــوص بــازار چیــن بایــد از نظــر کنتــرل کیفیــت 
ــز  محصــول خیلــی دقــت شــود. از لحــاظ قیمتــی نی
ــکا  ــا آمری ــران ی ــر پســته ای ــه اگ ــرد ک ــت ک ــد دق بای
خیلــی قیمتــش بــاال بــرود چینی هــا می تواننــد 
ــی  ــند؛ محصوالت ــته داشته باش ــرای پس ــی ب جایگزین
نظیــر گــردو، ماکادامیــا و یــا بــادام اســترالیایی پتانســیل 

ــد.  ــا پســته دارن ــت ب ــی و رقاب جایگزین

شناخت خوب مشتریان چینی از پسته ایران
گزیده ای از وبینار شناخت بازار چین انجمن پسته ایران

محمدرضا شمس الهدا، صادرکننده پسته

جشن نیمه پاییز )فستیوال مون( در چین
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فــروش داخلــی و صــادرات پســته آمریــکا در مــاه 
ــب  ــرداد( به ترتی ــا 10 خ ــت ت ــی )11 اردیبهش م
ــه  ــن را تجرب ــزار ت ــن و 15 ه ــزار ت ــدود 11 ه ح
ــن  ــروش 26 هــزار ت ــب ف ــن ترتی ــه ای ــد و ب کردن
از محصــول بــرای ایــن مــاه ثبــت شــد. از ایــن رو، 
کل فــروش ایــن مــاه شــاهد افزایشــی 33 درصــدی 

نســبت بــه مــاه مــی ســال گذاشــته بــود.
ــان  ــا پای ــاری ت ــال تج ــدای س ــا از ابت آمریکایی ه
مــاه مــی حــدود 282 هــزار تــن از محصــول پســته 
خــود را بــه فــروش رســانده اند کــه افزایشــی 13,5 
درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال پیــش بــه 
ــن مــدت، فــروش داخلــی  ــد. در ای حســاب می آی
10 درصــد و صــادرات 16 درصــد افزایــش را 

تجربــه کردنــد.
در ایــن مــاه فــروش پســته آمریــکا مقــداری رونــق 
ــته  ــال گذش ــی س ــاه م ــه م ــبت ب ــت و نس گرف
افزایشــی 12 درصــدی را نشــان داد، در حالــی کــه 
ــا افزایــش 10 درصــدی  ــدار در مقایســه ب ــن مق ای
فــروش تجمعــی، از ایــن رقــم نیــز پیشــی گرفــت. 
ــبز  ــاره س ــی، ق ــان افزایش ــن جری ــردمداران ای س

ــا  ــیا ب ــپس آس ــش و س ــا 66 درصــد افزای ــا ب اروپ
30 درصــد افزایــش نســبت بــه دوره مشــابه ســال 
قبــل بوده انــد و چالــش حمــل و نقــل در صــادرات 
پســته آمریکایــی کمــی بهبــود یافته اســت. گــزارش 
ایــن اســت کــه  از  اغلــب مشــتریان حاکــی 
ــای  ــه فروش ه ــر از پســته اســت. ب انبارهایشــان پُ

ــرد. ــق نمی گی ــی تعل ــر تخفیف ــی دیگ آن
ــی،  ــته ایران ــروش پس ــت ف ــه موقعی ــه ب ــا توج ب
و  دیوالــی  جشــن  بــرای  هندی هــا  تقاضــای 
ــرای جشــنواره مــون بایســتی  تقاضــای چینی هــا ب
بــا پســته آمریکایــی پوشــش داده شــود. ایــن 
موضــوع باعــث خواهدشــد کــه رقــم فروش پســته 
آمریــکا بــاالی رونــد تاریخــی خــود قــرار بگیــرد، 
ضمــن اینکــه ایــن امــر محصــول انتقالــی بــه ســال 

ــدداد. ــش خواه ــز کاه ــد را نی بع
ــا  ــد، ام ــر می رس ــه نظ ــوب ب ــد خ محصــول جدی
ــداران  ــی از باغ ــالی، بعض ــه خشکس ــه ب ــا توج ب
ــاری  ــه روش کم آبی ــد جــز اینکــه ب چــاره ای ندارن
روی بیاورنــد و نتیجــه ایــن عمــل کاهــش عملکرد 
ــدان  ــته های ناخن ــد پس ــش درص ــان و افزای درخت

اینکــه چــه مقــدار از کل ســطح  خواهدبــود. 
ــوند،  ــل ش ــاری متوس ــه روش کم آبی ــت ب زیرکش
ــران  ــیاری از مدی ــن، بس ــت. همچنی ــوم اس نامعل
بــاغ و تولیدکننــدگان نســبت بــه وضعیــت موجــود 
ــال 2021  ــد س ــن تولی ــن نیســتند و تخمی خوش بی
را تــا حــدود عــدد 386 هــزار تــن پاییــن آورده انــد، 
ــاالی تخمیــن  در حالــی کــه پیــش از ایــن، حــد ب
ــن بوده اســت. ــزار ت ــکا حــدود 455 ه پســته آمری
قیمــت پســته ایرانــی بــا توجــه بــه مانــده محــدود 
انبارهــا و انتظــار محصــول کــم بــرای ســال پیــش 
ــه  ــده ب ــک ش ــن و نزدی ــش یافت ــال افزای رو در ح
قیمــت پســته آمریکایــی اســت. اکثــر صادرکنندگان 
ــد،  ــای اول فصل ان ــه قرارداده ــد ب ــی متعه آمریکای
بنابرایــن قیمــت پســته آمریکایــی، در احجــام 
ــدک، حــدود 11  ــه شــدۀ لحظــه ای بســیار ان معامل
ــزارش  ــن گ ــان آخری ــو از زم ــر کیل ــنت در ه س

افزایــش یافته اســت.
قیمــت پســته آمریکایــی درجــه یــک اونــس 20-

ــس 25-21 در  ــا 9 دالر و در اون ــدود 8,8 ت 18 ح
ــت.       ــرار گرف ــا 8,6 دالر ق ــازه 8,5 ت ب

پرایمکس گزارش داد

فروش پسته آمریکا در ماه می

 كايي است.پسته آمريقيمت ر حال افزايش يافتن و نزديك شده به قيمت پسته ايراني با توجه به مانده محدود انبارها و انتظار محصول كم براي سال پيش رو د
سنت در هر  11 حدود اندك،بسيار اي لحظه ةدر احجام معامله شد ،بنابراين قيمت پسته آمريكايي ،اندمتعهد به قراردادهاي اول فصلاكثر صادركنندگان آمريكايي 
  است.افزايش يافتهكيلو از زمان آخرين گزارش 

  دالر قرار گرفت. 8,6تا  8,5در بازه  21-25دالر و در اونس  9تا  8,8حدود  18-20قيمت پسته آمريكايي درجه يك اونس 
  

 گذشته سال به كا نسبتيپسته آمر ماهانه و تجمعيت فروش يسه وضعيمقا
  (تن) پوست در خشك معادل

  تجمعي ماهانه  

  مقاصد
سهم  
مقاصد 
  (درصد)

  درصد تغيير 2019-2020 2020-2021  درصد تغيير  2020-2019  2021-2020

  %10 95,903  105,318  %12  9,525  10,643  %38  آمريكا داخل مصرف
  %9  65,250  71,243  %30  1,923  2,505  %26  آسيا
  %29 5,478 70,687 %66 5,721 9,476 %25 اروپا

  %2 17,558 17,877 %44 897 1,291 %6 خاورميانه/آفريقا
  %21 9,947 12,064 %67 716 1,195 %4 كانادا و مكزيك
  %-33 2,470 1,651 %-24 138 104 %1 استراليا/اقيانوسيه

  %38 863 1,189 %18 100 117 %0 آمريكاي مركزي/جنوبي
  %13,5  246,774  280,030  %33  19,019  25,332  %100  مجموع
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ــی  ــی قارچ ــوع آلودگ ــک ن ــین  )OTA( ی اُکراتوکس
کاالهــای  از  گســترده ای  طیــف  در  کــه  اســت 
از  دارد،  وجــود  جهــان  سراســر  در  کشــاورزی 
ــوه.  ــکبار و قه ــات و خش ــا مغزج ــه ت ــالت گرفت غ
ــب  ــای مناس ــم در دماه ــن س ــد ای ــای مول قارچ ه
رشــد و کاالهــای مختلــف را آلــوده می کننــد. پســته 
هــم احتمــال آلودگــی بــه نــوع A ایــن ســم را دارد.

در شــمارۀ 30 نشــریۀ مهرمــاه 1397 دنیــای 
پســته بــه اطــالع رســاندیم کــه بــه دنبــال 
افزایــش آمــار مــردودی کانتینرهــای پســته 
ــئولین  ــوع A، مس ــین ن ــم اُکراتوکس ــاوی س ح
ــا از  ــه اروپ ــی از کشــورهای عضــو اتحادی برخ
ــه  ــد اتحادی ــعی کردن ــد س ــان و هلن ــه آلم جمل
اروپــا را متقاعــد کننــد تــا بــرای ایــن ســم حــد 
ــه  ــنهادی اتحادی ــد پیش ــد. ح ــن کن ــاز تعیی مج
ــرم  ــته 5 میکروگ ــرای پس ــان ب ــا در آن زم اروپ

ــود. ــرم ب در کیلوگ
بدیــن منظــور، کمیســیون اروپــا از فــروکام 
ــد  ــا ح ــت ت ــا( خواس ــکبار اروپ ــه خش )اتحادی
ــی  ــر مخالفت ــد و اگ ــی کن ــنهادی را بررس پیش
ــند  ــار محکمه پس ــتندات و آم ــه مس ــا ارائ دارد ب
ــار  ــی در اختی ــرای بررس ــود را ب ــات خ اطالع

کمیســیون بگــذارد.
ــد از  ــروکام بع ــانی، ف ــن اطالع رس ــع ای ــه تب ب
بــا  توانســت  مختلــف  فعالیت هــای  انجــام 
ــن  ــه تدوی ــدادی از اعضــا ب ــادی تع ــت م حمای
خصــوص  ایــن  در  تحقیقاتــی  پروژه هــای 
ــه در آن  ــز ک ــران نی ــته ای ــن پس ــردازد. انجم بپ
زمــان عضــو فــروکام بــود، بــا حمایــت تعــدادی 
از اعضــای دلســوز، یکــی از حامیــان مالــی 
پــروژه تحقیقاتــی اُکراتوکســین  شــد. در نهایــت، 
ــروژه  ــه پ ــه نتیج ــات و ارائ ــا، مکاتب پیگیری ه

اُکراتوکســیِن فــروکام بــه کمیســیون اروپــا، 
ــوط  ــری من ــه تصمیم گی ــد ک ــن ش ــه ای منجــر ب
ــود. ــه ش ــن زمین ــتری در ای ــات بیش ــه تحقیق ب

ــی ها  ــال از بررس ــد از گذشــت دو س ــروز بع ام
و تحقیقــات مختلــف، پیشــنهاد کمیســیون اروپــا 
ــاز  ــد مج ــن ح ــرای تعیی ــا ب ــان اروپ ــه پارلم ب
اوکراتوکســین  نــوع A در پســته بــه شــرح زیــر 

اســت:
ــرای پســته  - حــد 5 میکروگــرم در کیلوگــرم ب
ــرف در  ــاده مص ــی آم ــتۀ صادرات ــز پس ــا مغ ی

ــازار. ب
- حــد 10 میکروگــرم در کیلوگــرم بــرای پســتۀ 

نیازمنــد فــرآوری بیشــتر در مقصــد.
ایــن پیشــنهاد قــرار اســت در پاییــز ســال 1401 
بــه رأی گذاشــته شــود و در مــورد زمــان 
ــود. ــری ش ــون آن تصمیم گی ــدن قان ــی ش اجرای

از سوی کمیسیون اروپا پیشنهاد شد

حد مجاز ُاکراتوکسین در پسته 
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ایــن روزهــا وقتــی کشــاورزان کرمانــی بــرای 
دریافــت هــر گونــه خدمــات بــه شــرکت آب 
منطقــه ای و واحدهــای تابعــه آن مراجعــه می کننــد 
ملــزم بــه ســپردن تعهدنامــه غیرمالــی رســمی 
هســتند تــا بتواننــد از خدمــات آن شــرکت بهره منــد 
شــوند! البتــه ایــن رویــه چنــدان بی ســابقه نیســت، 
ــرای  ــم ب ــن ه ــش از ای ــاورزان پی ــه کش ــرا ک چ
دریافــت برخــی خدمــات شــرکت آب منطقــه ای و 
ــپردن  ــه س ــزم ب ــی مل ــه جابه جای ــن پروان ــا گرفت ی
ــرای  ــت ب ــر رضای ــی ب ــه رســمی مبن ــک تعهدنام ی
تعدیــل پروانــه و اســقاط حــق شــکایت از شــرکت 
آب منطقــه ای بــوده انــد. در آن شــرایط کشــاورزان 
مضطــر، کــه بعضــاً کشــت و زرع و ســرمایه خــود 
ــز  ــاره ای ج ــد چ ــودی می دیدن ــرض ناب را در مع
ــته اند.  ــی نداش ــای غیرقانون ــن رویه ه ــت از ای تبعی
امــا عــدم واکنــش نســبت بــه چنیــن اقدامــات فــرا 
ــد  ــازان ش ــر شــدن تصمیم س ــث جری ت ــی باع قانون
و ایــن بــار پــا را فراتــر نهــاده و دســت بــه گروکشــی 

بــرای اخــذ تعهــدات جدیــدی زده انــد. 
در ادامــه ایــن نوشــتار قصــد داریــم بــا مراجعــه بــه 
افــراد مختلــف در ابتــدا بــه دالیــل و توجیهــات در 
مــورد اخــذ ایــن تعهد نامــه و در انتهــا بــه بررســی 

حقوقــی و تبعــات آن بپردازیــم. 
در ابتــدا بــه دنبــال یافتــن پاســخ بــرای چرایــی اخــذ 
ــازمان  ــاک س ــر آب و خ ــه مدی ــه ب ــن تعهد نام ای
جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان، محمــد کهنوجــی 

مراجعــه کردیــم.
مهنــدس کهنوجــی در مــورد دلیــل ایــن تعهدنامــه 
بیــان داشــت: »وزارت نیــرو و شــرکت های آب 
منطقــه ای تابعــه آن، در راســتای طــرح ســازگاری با 
کم آبــی و کاهــش برداشــت از منابــع آب بــه دنبــال 
کســر آبدهــی پروانــه چاه هــای آب مجــاز و قانونــی 
اســت. ایــن اقــدام مــورد مخالفــت ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان قــرار گرفــت. جهــاد کشــاورزی 
در ایــن زمینــه موافــق نظــر کشــاورزان اســت 
ــاز  ــر مج ــای غی ــد چاه ه ــدا بای ــد ابت ــه می گوین ک
مســدود شــوند و جلــوی اضافــه برداشــت چاه هــای 

مجــاز گرفتــه شــود و بعــد محاســبه گــردد کــه چــه 
میــزان اضافــه برداشــت از آبخوان هــای اســتان 
وجــود دارد تــا اقدامــات الزم صــورت پذیــرد. 
ــی وارد  ــای قانون ــه چاه ه ــام فشــارها را ب ــد تم نبای
کــرد و چاه هــای غیرمجــاز و چاه هایــی کــه اضافــه 
ــد.  ــه دهن ــه برداشــت خــود ادام ــد ب برداشــت دارن
ــدور  ــه ص ــیدگی ب ــیون رس ــن رو، در کمیس از ای
ــاد  ــازمان جه ــده س ــرداری، نماین ــای بهره ب پروانه ه
کشــاورزی از امضــا پرونده هایــی کــه آبدهــی مجــاز 
آن تعدیــل می شــد امتنــاع کــرد. عــدم امضــای 
ــده جهــاد کشــاورزی در کمیســیون رســیدگی  نماین
ــت. از  ــرار گرف ــی ق ــازمان بازرس ــراد س ــورد ای م
طرفــی شــرکت های آب منطقــه ای مصــر بــه تعدیــل 
پروانه هــای چاه هــای مجــاز بودنــد و در ارائــه 
خدمــات بــه بهــره بــرداران کارشــکنی کردنــد. ایــن 
ــه  ــرای کشــاورزان مشــکالت بســیاری ب اقدامــات ب
وجــود آورد از ایــن رو جهــاد کشــاورزی اعــالم کرد 
کــه پرونده هــای تعدیلــی را امضــا خواهــد کــرد کــه 

ــد.  ــه کاهــش بدهن خــود کشــاورزان رضایــت ب
ــرای اینکــه ســازمان جهــاد کشــاورزی  ــن رو ب از ای
مجــاز  چاه هــای  آبدهــی  تعدیــل  پرونده هــای 
ــای  ــد روی پرونده ه ــد بای ــا کن ــاورزی را امض کش
بهره بــرداری رضایــت نامــه ای بــرای کســر آبدهــی 
ــد.« ــاورزان باش ــوی کش ــرداری از س ــه بهره ب پروان
در ادامــه، بــه ســراغ چنــد نفــر از کشــاورزان مناطــق 
ــان را در  ــم و نظراتش ــان رفتی ــتان کرم ــف اس مختل
ــن  ــفانه ای ــم. متأس ــه گرفتی ــپردن تعهدنام ــورد س م
ــی  ــات احتمال ــی از تبع ــل نگران ــه دلی ــاورزان ب کش
ــود  ــام خ ــار ن ــه انتش ــل ب ــان، تمای ــای نامش افش

ــتند. نداش
یکــی از ایــن کشــاورزان در ایــن بــاره اظهــار 
داشت:»شــارژ کنتــور در شــهریور مــاه تمــام شــد و 
وقتــی بــرای شــارژ دوبــاره مراجعــه کــردم، اعــالم 
شــد کــه تــا ایــن تعهدنامــه را امضــا نکنــم کنتــور 
شــارژ مجــدد نخواهــد شــد و مــن بــه دلیــل اینکــه 
در ایــن برهــه زمانــی نیــاز بــه آب داشــتم و ســرمایه 
ــن  ــار ای ــود باالجب ــودی ب ــرف ناب ــی ام در ش زندگ

ــردم.«  ــا ک ــه را امض تعهد نام
ــان  ــز بی ــیرجان نی ــه س ــاورزان منطق ــی از کش یک
داشــت کــه از شــرکت آب منطقــه ای تمــاس گرفتــه 
ــه  ــه شــرکت مراجع ــد ب ــرای اخــذ تعه ــه ب شــد ک
ــز  ــیرجان نی ــه س ــر از منطق ــاورز دیگ ــد! کش کنی
عنــوان کــرد کــه بــرای دریافــت مجــوز جابه جایــی 

ــه را امضــا کــردم.  ــه ناچــار تعهــد نام ب
از فحــوای صحبــت همــه ایــن کشــاورزان متوجــه 
ــار و  ــاورزان باالجب ــه کش ــع هم ــویم در واق می ش
ــد سرمایه شــان  ــرای اینکــه بتوانن ــت ب ــدون رضای ب
را حفــظ کننــد ایــن تعهــد نامــه را امضــا می کننــد.

ــرای  ــد ب ــه چیســت؟ چــرا بای ــد نام ــن تعه ــا ای ام
دریافــت خدمــات قانونــی تعهــد داد؟ تبعــات اخــذ 

ــد؟  ــد باش ــه می توان ــد چ ــن تعه ای
برخــی کشــاورزان متــن ایــن تعهدنامــه غیرمالــی را 
کــه در دفاتــر ثبــت اســناد ملــزم بــه امضــا شــده اند 
را در اختیــار کمیتــه آب انجمــن پســته قــرار داده اند،
ــد گفــت  ــه بای ــن تعهدنام ــت ای  در خصــوص کلی
کــه دریافــت ایــن تعهــد، عملــی فــرا قانونــی اســت 
کــه برخــالف قانــون اساســی، قانــون مدنــی، قانــون 
مســئولیت مدنــی، آییــن دادرســی کیفــری و قانــون 
ــه  ــه ب ــه ای ک ــد. تعهدنام مجــازات اســالمی می باش
ــه ای از  ــردن شــرکت های آب منطق ــرا ک ــور مب منظ
اقدامــات غیرقانونــی، کســب اختیــارات فــرا قانونــی 
و ســاقط کــردن حــق کشــاورزان از ابــراز هــر گونــه 
دعــوای حقوقــی و کیفــری و یــا مطالبــه خســارت 
)تحــت هــر عنــوان( علیــه شــرکت آب منطقــه ای و 
کارکنــان آن در مراجــع قضایــی و غیرقضایــی اخــذ 

ــدارد. ــی ن ــت قانون ــه وجاه ــود و هیچ گون می ش
ــرادات  ــات و ای ــر ابهام ــالوه ب ــه ع ــن تعهدنام ای
نگارشــی، سرشــار از ایــرادات حقوقــی محــرز 
می باشــد کــه در ادامــه به طــور خالصــه بــه برخــی 

از ایــن ایــرادات و ابهامــات می پردازیــم. 
•  در مقدمــه ایــن تعهدنامــه بــه شــرکت های 
ــه در  ــود ک ــوز داده می ش ــن مج ــه ای ای آب منطق
صــورت بــروز هــر گونــه اقــدام برخــالف تعهــدات 
عــدم  و  بهره بــرداری  از  تعهد نامــه،  در  مذکــور 

آب

رویه  های فراقانونی؛

مریم حسنی سعدیاخذ تعهد اجباری عملی مجرمانه است
دبیر کمیته آب  انجمن پسته ایران
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ــدگان  ــا نماین ــن ی ــی و بعــدی متعهــد و مالکی ــت درخواســت های احتمال اجاب
بعــدی از جملــه جا به جایــی، کــف شــکنی، تمدیــد پروانــه و ... جلوگیــری 

و پروانــه صــادره لغــو و از درجــه اعتبــار ســاقط شــود؛ بدیــن معنــا کــه 
در صــورت تخلــف، شــرکت آب منطقــه ای راســاً حــق دارد پروانه 

صــادره را لغــو و از درجــه اعتبارســاقط کنــد! ایــن موضــوع 
برخــالف اصــل 36 قانــون اساســی و رأی شــماره 149 

مــورخ 15/ 04/ 1382 هیئــت عمومــی دیــوان 
عدالــت اداری و نظریــه مشــورتی شــماره: 

اداره کل  7/96/1735 مــورخ 26/07/1396 
حقوقــی قــوه قضاییــه اســت کــه هــر گونــه 
ــه نیازمنــد حکــم قضایــی اســت  لغــو پروان
و وزارت نیــرو رأســاً نمی توانــد چنیــن 

ــد.  اقدامــی کن
• همچنیــن ایــن تعهــد کــه شــخص متعهد، 
حــق هــر گونــه دعــوای حقوقــی و کیفــری 
و یــا مطالبــه خســارت )تحــت هــر عنــوان( 

از خــود و نماینــدگان بعــدی علیــه شــرکت آب 
منطقــه ای و کارکنــان آن در مراجــع قضایــی و غیــر 

قضایــی را بایــد ســاقط کنــد، نیز مغایــر اصــول 34، 156 
ــت.  ــی اس ــون مدن ــاده 959 قان ــی و م ــون اساس و 159 قان

بــه موجــب مــواد ذکــر شــده از قانــون اساســی و قانــون مدنــی، ســلب حــق 
طــرح دعــوا فاقــد وجاهــت و آثــار قانونــی اســت و نمی تــوان اشــخاص را بــه 

واســطه گرفتــن تعهــد اجبــاری از حقــوق مدنــی خــود محــروم کــرد.
ــون مجــازات  ــاده 570  قان ــر اســاس م ــن ســلب حــق ب ــادآور شــد ای ــد ی بای
اســالمی مشــمول مجــازات بــرای کســانی اســت کــه ایــن تعهــد را می گیرنــد. 
بــر اســاس ایــن ماده؛»هــر یــک از مقامــات و مأموریــن وابســته بــه نهادهــا 
ــراد  ــخصی اف ــون، آزادي ش ــالف قان ــه برخ ــی ک ــتگاه هاي حکومت و دس
ــی  ــون اساس ــرر در قان ــوق مق ــان را از حق ــا آن ــد ی ــلب کن ــت را س مل
جمهــوري اســالمی ایــران محــروم نمایــد عــالوه بــر انفصــال از خدمــت 
و محرومیــت یــک تــا پنــج ســال از مشــاغل حکومتــی بــه حبــس از دو 

مــاه تــا ســه ســال محکــوم خواهــد شــد.«
• در ادامــه شــرکت آب منطقــه ای از مســئولیت پاســخگویی و خســارت وارده 
ــئولیت  ــرده و مس ــرا ک ــود را مب ــث خ ــر حی ــث از ه ــراد ثال ــن و اف ــه مالکی ب
ــاده 44  ــن موضــوع برخــالف م ــه اســت؛ ای ــد انداخت ــرد متعه ــده ف ــر عه را ب
ــه  ــت ک ــی اس ــئولیت مدن ــون مس ــاده 11 قان ــه آب و م ــع عادالن ــون توزی قان
کارمنــدان دولــت هــم مشــمول مســئولیت و جبــران خســارت ناشــی از عمــل 
خــود هســتند. بنابرایــن، نمی تــوان بــا گرفتــن تعهــد از اشــخاص، دســتگاه های 
ــی، مصــون  ــررات غیرقانون ــی ناشــی از وضــع مق ــی را از مســئولیت مدن دولت

کــرد. 
• بنــد اول تعهــد نامــه بــه موضــوع کشــف فســاد پرداختــه اســت و در قســمتی 
ــه در  ــده ک ــل ش ــی قائ ــود حق ــرای خ ــه ای ب ــرکت آب منطق ــد ش ــن بن از ای
صــورت کشــف فســاد حــق ورود بــه محــل ملــک، موتورخانــه و تأسیســات 
بهره بــرداری و جمــع آوری منصوبــات را دارد کــه ایــن موضــوع نیــز برخــالف 
ــد  ــک شــخصی بای ــه مل ــی اســت. ورود ب ــی و احــکام قضای ــای قانون رویه ه
بــا دســتور قاضــی و دادســتان صــورت گیــرد و نیــاز بــه حکــم قضایــی دارد. 

ــر اســاس قانــون، هیچ کــس بــدون اجــازه حــق ورود بــه حریــم خصوصــی  ب
اشــخاص را نــدارد؛ حتــی بــه منظــور کشــف جــرم یــا دســتگیری مجــرم، 
ــر  ــی، در غی ــات قضای ــم مقام ــه حک ــی و ب ــوز قانون ــا مج ــر ب مگ

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــف ص ــه عن ــرم ورود ب ــورت، ج این ص
ــر  ــرای حداکث ــات اج ــه موضوع ــوم ب ــد دوم و س • در بن
یکســاله آبیــاری تحــت فشــار و رعایــت مفــاد پروانــه 
ــی و  ــرادات فن ــر ای ــالوه ب ــه ع ــد ک ــاره می کن اش
اجرایــی کــه بــر آن وارد اســت، پیــش از ایــن 
شــده  درج  بهره بــرداری  پروانه هــای  در 
ــه  ــد نام ــن تعه ــرار آن در ای ــه تک ــود ک ب

ــی دارد.  ــه تزیین جنب
• در بنــد آخــر متعهــد بایــد ایــن حــق را به 
شــرکت آب منطقــه ای بدهــد که آن شــرکت 
بتوانــد آبدهــی چــاه را کســر کنــد؛ بــه نظــر 
ــه  ــد نام ــن تعه ــوع ای ــل موض ــد اص می رس
ایــن بنــد اســت کــه بــر اســاس آن شــرکت آب 
ــرای خــود قائــل  منطقــه ای کرمــان ایــن حــق را ب
ــد.  ــش ده ــور را کاه ــاه مذک ــی چ ــا آبده ــود ت می ش
ــه تبصــره  ــا اســتناد ب ــی ب شــرکت آب منطقــه ای در حال
ــع  ــون توزی ــل دوم قان ــی فص ــه اجرای ــاده 11 آیین نام 2 م
عادالنــه آب و بنــد 17 برنامــه چهــارم توســعه و بنــد ز مــاده 29 قانــون توزیــع 
عادالنــه آب و ســایر قوانیــن و مقــررات مربوطــه حــق کســر آبدهــی پروانه هــا 
ــتندات  ــن مس ــی ای ــی اجمال ــا بررس ــه ب ــد ک ــوظ می دان ــود محف ــرای خ را ب
می بینیــم کــه هیچ کــدام از ایــن مســتندات حقوقــی موضوعیــت قانونــی بــرای 
ــرداران نمی باشــد. در  ــی بهره ب ــوق قانون ــه حق ــه و دســت اندازی ب کســر پروان
ــد  ــه بودن ــل پروان ــرای تعدی ــی جــوازی ب ــن مســتندات قانون ــی چنانچــه ای ثان

دیگــر نیــازی بــه گرفتــن تعهــد نبــود!
عــالوه بــر ایراداتــی کــه بــه متــن تعهــد نامــه وارد اســت بایــد یــادآوری کــرد 
کــه تعهــد اخــذ شــده از کشــاورزان بــا اعمــال فشــار از طریــق عــدم تمدیــد 
ــدور  ــدم ص ــور، ع ــارژ کنت ــدم ش ــکنی، ع ــدور مجوزکف ش ــدم ص ــه، ع پروان
ــرای  ــراه ب ــار و اک ــارز اجب ــق ب ــات از مصادی ــی و ســایر خدم مجــوز جابه جای
اخــذ تعهــد می باشــد کــه بــر اســاس مــواد قانــون مدنــی، رضایــت مبتنــی بــر 
اجبــار و اکــراه فاقــد بــار حقوقــی اســت. بنابرایــن، چنانچــه بــه زور یــا تهدیــد 
رضایــت از فــردی گرفتــه شــود هیچ گونــه رســمیتی نــدارد، بلکــه کســی کــه 
شــخص را بــه رضایــت دادن اجبــار کــرده باشــد خــود مرتکــب عمــل مجرمانه 
ــرای چنیــن  ــی مجــازات را ب مســتقلی شــده  اســت و قانون گــذار هــم پیش بین

عملــی کرده  اســت. 
اینهــا پــاره ای از ایــرادات قانونــی اســت کــه بــه ایــن تعهدنامــه وارد اســت کــه 
ــل  ــود قائ ــرای خ ــی را ب ــه ای حقوق ــرکت های آب منطق ــد ش ــی ده ــان م نش
ــی اســت.   ــت قانون ــد موضوعی ــی و فاق ــارات دولت ــر از اختی ــه فرات شــده اند ک
ــه خصــوص  در پایــان بایــد گفــت عمــل خــالف قانــون در جامعــه و ب
ــا آن بــه هــر دلیلــی  قانون شــکنی از ســوی مســئوالن و عــدم برخــورد ب
کــه باشــد، عمــاًل حرمــت قانــون را از بیــن می بــرد و موجــب وهــن آن 

می شــود.
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ــور  ــه کنت ــی ک ــرد! وقت ــام ف ــکین ف ــای مش آق
ــا  ــود، آی ــب می ش ــا نص ــی روی چاه ه حجم
کشــاورزها از میــزان برداشــت مجــاز آب 
اطــالع دارنــد، یــا نــه فقــط در حــد ایــن اســت 
ــا قطــع  کــه کارت هایشــان شــارژ می شــود و ب
ــرکت ها  ــه ش ــارژ ب ــرای ش ــاره ب ــدن دوب ش

مراجعــه می کننــد؟
تحویــل  کشــاورز  کــه  بهره بــرداری  پروانــه 
می گیــرد، چنــد آیتــم دارد؛ یکــی میــزان دبــی 
ــه مشــخص اســت؛  ــه در پروان ــه ای اســت ک لحظ
ــاز  ــاه مج ــه آن چ ــردی ک ــاعت کارک ــری س دیگ
ــد و  ــه ای کار کن ــی لحظ ــای آن دب ــر مبن ــت ب اس
ــاز  ــم مج ــم حج ــش ه ــن آیتم ــت آخری در نهای
ــرداری  ــه بهره ب ــه در پروان ــت ک ــرداری اس بهره ب

می شــود. درج  کشــاورز 
ــاورز  ــارژ در کارت کش ــه ش ــی ک ــی، زمان از طرف
ــه او  ــم ب ــه شــارژ ه ــک ابالغی ــال می شــود، ی اعم
ــت  ــخص اس ــه مش ــی در ابالغی ــود؛ یعن داده می ش
ــرای  ــرد و ب ــارژ آب می گی ــدار ش ــه مق ــان چ ایش

ــی اســت. چــه مدت
مفــاد قانونــی هــم اگــر احیانــاً از آن تخلــف کننــد، 
مشــخص اســت؛ یعنــی اعــالم شــده ایــن آب فقــط 
بــرای اراضــی تحــت شــرب اولیــه اســت و نبایــد 
جــای دیگــری انتقــال داده شــود یــا نبایــد بفــروش 
برســد؛ یعنــی کشــاورز آگاه اســت. از طرفــی برخی 
ــًا  ــده مخصوص ــب ش ــه نص ــی ک ــن کنتورهای از ای
حجمــی جدیــد، خــود کنتــور هــم ایــن قابلیــت را 
ــه 50  ــی ک ــان، یکــی زمان ــاًل در دو زم ــه مث دارد ک
درصــد از شــارژ مصــرف شــده و یکــی هــم زمانــی 
ــی  ــه متقاض ــده ب ــارژ باقیمان ــد از ش ــه 10 درص ک

ــد مدیریــت کنــد.  ــا بتوان پیامــک می دهــد ت
ــی  ــای آموزش ــد فیلم ه ــرای تولی ــه ب ــن زمین در ای
ــق آن  ــاورز طب ــه کش ــم ک ــزی کردی ــم برنامه ری ه

بتوانــد آموزش هــای الزم را بگیــرد و متوجــه 
شــود: حجمــی کــه در پروانــه اش اســت چــه مقدار 
ــور  ــود و از کنت ــه ش ــق متوج ــه طری ــت؟ از چ اس

ــد. ــات را کســب کن ــن اطالع ــه ای چگون
کنتــور بعضــی از شــرکت های کنتورســاز هــم 
ــیم  ــه س ــد ب ــک ک ــد ی ــه می توان ــی دارد ک قابلیت
ــخ  ــد و آن پاس ــت بدهن ــور اس ــه در کنت ــی ک کارت
می دهــد کــه شــما چقــدر حجــم آب داریــد. البتــه 
ــزان  ــرای اطالع رســانی می ــه ســمت اپلیکیشــن، ب ب
ــه در حــال  ــم ک ــت کرده ای ــز حرک مصــرف آب نی

ــد. ــت می باش ــد و تس تولی
ــی  ــده اســت؛ منته ــده ش ــا دی ــع اینه ــور جام  به ط

ــه  ــن زمین ــانی در ای ــه اطالع رس ــا دارد ک ــوز ج هن
خیلــی بهتــر انجــام شــود؛ مخصوصــاً بــا مشــارکت 

ســازمان  جهــاد کشــاورزی اســتان.
ــرد در  ــاعت کارک ــه س ــه اینک ــه ب ــا توج ب
پروانه هــا متفــاوت اســت؛ شــما در بحــث 
کنتــور حجمــی ســاعت کارکــرد مختــص همان 
چــاه را در نظــر می گیریــد یــا بــرای دشــت یک 
ــد؟ ــر گرفته ای ــان در نظ ــرد یکس ــاعت کارک س
یــک  مطالعاتــی  محدوده هــای  مــا  نظــر  از 
ــد، ســاعت کارکردهــا جــزو  ســاعت کارکــرد دارن
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــه جه ــت ک ــی اس آیتم های
در هرکــدام از دشــت ها بــه مــا اعــالم کــرده 
ــا هــم در سیســتم صــدور  ــر همــان مبن اســت و ب
پروانه هایمــان بارگــذاری شــده اســت و از روز اول 
هــم در پروانــه خــود کشــاورز درج شــده بــود. در 
پروانه هــای خیلــی قدیمــی، مربــوط بــه زمــان قبــل 
از انقــالب، هــم دبــی و هــم ســاعت کارکــرد و هم 
ــت  ــه برداش ــاز ب ــی مج ــه متقاض ــی ک ــم نهای حج
اســت، درج شــده اســت. ســاعت کارکردهــای مــا 
ــا  در اســتان از 3 هــزار ســاعت شــروع می شــود ت

ــت. ــاعت اس ــزار و 500 س ــت 4 ه نهای
ــرد دشــت  ــورد سروســتان، ســاعت کارک در م

ــه شــده اســت؟ چــه مقــدار در نظــر گرفت

گفت و گو با امیرحسین مشکین فام فرد
مجری طرح تهیه و نصب کنتور های حجمی هوشمند آب منطقه ای فارس

حفاظت از منابع
 آب زیرزمینی فارس 
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ــت  ــنجان و دش ــت ارس ــتان، دش ــت سروس ــاز در دش ــرد مج ــاعت کارک س
ــت. ــاعت اس ــزار س ــت 3 ه مرودش

آیا برای شارژ کردن کنتور، از کشاورزها هزینه ای دریافت می شود؟
خیر.

ــه 90  ــی در ده ــای حجم ــث کنتوره ــد بح ــان کردی ــه بی ــور ک همان ط
آغــاز شــده اســت؛ پیــش از ایــن بیــش از 4 دهــه اســت کــه خیلــی از 
کشــاورزها باغریــزی کردنــد مثــل بــاغ پســته؛ در ایــن مــدت هیچ وقــت 
ــوده  ــم ب ــی مه ــزان دب ــط می ــده و فق ــرل نمی ش ــرد کنت ــاعت کارک س
ــود  ــا کمب ــاورزها ب ــود کش ــرا ش ــی اج ــور حجم ــر کنت ــت؛ االن اگ اس
ــر اســاس بیــش از هفــت هــزار ســاعت  آب مواجــه می شــوند، چــون ب
ــد و االن شــما  برداشــت آب کــه در ســال داشــتند کشــت و کار کرده ان
ــرای  ــتان، ب ــل دشــت سروس ــزار ســاعت مث ــه 3 ه ــیده ب ــد رس می گویی

ــود آب چــه ســازوکاری اندیشــیده شــده اســت؟ ــن کمب ای
ــه ای  ــان روز اول در پروان ــت. از هم ــیده اس ــاعت نرس ــزار س ــه 3 ه ــه ب البت
کــه بــه بهره بــرداران در همــان دشــت سروســتان دادنــد درج شــده بــود، امــا 

ــد. ــت نکرده ان ــاورزان دق کش
مــا پروانه هــای قدیمــی داریــم کــه مربــوط بــه قبــل از انقــالب هســتند و در 
همــه اینهــا ســاعت کارکــرد درج شــده، حتــی آن حجمــی کــه مجــاز هســتند 
برداشــت کننــد نیــز درج شــده اســت. ولــی بــه هــر حــال شــاید ســختگیری 
ــون  ــه قان ــود ک ــث نمی ش ــاورز، باع ــالع کش ــدم اط ــی ع ــت. ول ــوده اس نب

اجرایــی نشــود.
مبنــا درســت اســت، امــا اینکــه اگــر چــاه مــن 4 اینــچ آب دارد، هــر چقــدر 

ــن خــالف اســت. ــد آب بکشــم، ای ــم می خواه دل
ــاورزی  ــای کش ــردن چاه ه ــی ک ــهیل برق ــون تس ــال 1380، قان ــس در س مجل
ــعاب هایی  ــده انش ــالم ش ــت اع ــه صراح ــون ب ــن قان ــرد، در ای ــب ک را تصوی
ــه کشــاورزها بــرای بهره بــرداری از چــاه واگــذار  کــه شــرکت توزیــع بــرق ب
ــاعت  ــن س ــت ای ــت و رعای ــاز اس ــرد مج ــاعت کارک ــمول س ــد، مش می کنن
کارکــرد، بــرای چاه هــای برقــی شــده قبــل از ایــن قانــون هــم الزامیســت. ایــن 

ــت. ــده اس ــرداری درج ش ــه بهره ب در پروان
بــه هــر حــال بایــد در ایــن وضعیــت خشک ســالی و کمبــود آب، کشــاورزها 
ــه یــک نحــوی  اگــر می خواهنــد آب را بــه صــورت پایــدار اســتفاده کننــد، ب

بــا روش هــای مختلفــی کــه در خصــوص برداشــت آب وجــود دارد، با توســعه 
آبیــاری نویــن و صرفه جویــی مدیریــت کننــد. حتــی بعــداً امــکان دارد منجــر 
بــه ایــن شــود کــه مقــداری از کشت شــان را نیــز صرفــه نظــر کننــد؛ امــا اگــر 
ــر تمــام شــود، بحــث  ــوال آب بکشــند و آب زودت ــه همیــن من ــد ب می خواهن

جداگانــه ای اســت!
توصیــه مــا ایــن اســت کــه بایــد طــوری برنامه ریــزی کننــد کــه ایــن آب بــه 
ــو اینکــه کشت شــان هــم کمتــر کننــد. مثــاًل اگــر 5  صــورت دائــم باشــد، ول
ــع  ــدار مناب ــت پای ــه هــر حــال الگــوی مدیری ــار، ب ــار دارد بشــود 3 هکت هکت

آبــی، بایــد بــه ایــن ســمت حرکــت کنــد.
ــی در  ــع آب زیرزمین ــت از مناب ــرای حفاظ ــی ب ــا و کارهای ــه برنامه ه چ

ــود؟ ــام می ش ــارس انج ــتان ف اس
ــع آب زیرزمینــی در اســتان فــارس  ــرای حفاظــت از مناب هــر برنامــه ای کــه ب
انجــام می شــود، در قالــب طــرح احیــا و تعــادل بخشــی اســت و در ایــن طــرح 
15 پــروژه تعریــف شــده اســت؛ 11 مــورد از ایــن طــرح ارتبــاط مســتقیم بــه 
ــاد کشــاورزی و  ــازمان جه ــه س ــوط ب ــر مرب ــورد دیگ ــرو دارد؛ 3 م وزارت نی

ــرای ســازمان زمین شناســی اســت. یکــی مــورد هــم ب
از ایــن 15 پــروژه آنهایــی کــه موثرتــر هســتند، نخســت بحــث قانــون تعییــن 
ــن  ــه تعیی ــد ک ــال 1389 می باش ــوب س ــه مص ــد پروان ــای فاق ــف چاه ه تکلی
ــن  ــون تعیی ــه قان ــا توجــه ب تکلیــف چاه هــای غیرمجــاز و نحــوه رســیدگی ب
تکلیــف در حــال انجــام اســت؛ دیگــری بحــث پــر و مســدود کــردن همیــن 
چاه هــا اســت؛ پــروژه بعــد در خصــوص اصــالح و تعدیــل پروانــه بهره بــرداری 
ــد  ــزی بای ــدول و آب قابل برنامه ری ــای هیدروم ــر مبن ــا ب ــه پروانه ه ــت ک اس
اصــالح شــود کــه بــه هــر کــدام از محــدوده مطالعاتــی ابــالغ شــده اســت؛ و 

ــری اســت. ــزار اندازه گی ــا و اب ــز چاه ه ــم بحــث تجهی در آخــر ه
ــل  ــم مث ــری ه ــای دیگ ــتند. پروژه ه ــی هس ــای اصل ــروژه، پروژه ه ــن 4 پ ای
ــروژه بررســی ســقف  ــال، پ ــرض مث ــر ف ــا ب ــی؛ ی ــای اطالعات ــل بانک ه تکمی
ــرداری  ــات آمارب ــل اطالع ــری مث ــروژه دیگ ــا پ ــت ها ی ــکنی در دش کف ش
کــه بایــد مبنــای مطالعــات و بیــالن آب زیرزمینــی باشــد. ولــی آن 4 مــوردی 
ــک  ــه ی ــال 1384 ب ــه از س ــتند ک ــی هس ــای اصل ــردم پروژه ه ــرض ک ــه ع ک
ــه شــکل جدیــد اینهــا ابــالغ  نحــو دیگــری اعــالم شــد و از ســال 93 هــم ب
شــده اســت. همچنیــن در ســطح هــر اســتان، شــورای حفاظــت از منابــع آب 
ــن و  ــو قوانی ــتان در پرت ــوزه آب اس ــت گذاری های ح ــه سیاس ــود دارد ک وج
ــد  ــط مانن ــتگاه های مرتب ــایر دس ــور س ــا حض ــی را ب ــتورالعمل های ابالغ دس
ــروی  ــتری، نی ــت، دادگس ــت از محیط زیس ــازمان حفاظ ــاورزی، س ــاد کش جه
ــام  ــطح تم ــد و در س ــام می ده ــرق و ...انج ــع ب ــرکت های توزی ــی، ش انتظام

ــد. ــال می باش ــورا فع ــن ش ــز ای ــتان ها نی شهرس
ــه  ــارس، چ ــتان ف ــده در اس ــایی ش ــاز شناس ــای غیرمج ــداد چاه ه تع

ــت؟ ــداد اس تع
ــه 18 هــزار حلقــه چــاه غیرمجــاز، در ایــن اســتان وجــود داشــت.  نزدیــک ب
ــر و مســلوب  ــه پ ــزار حلق ــی 8 ه ــه 7 ال ــب ب ــر قری ــال های اخی ــه، در س البت
المنفعــه شــده اســت. امســال هــم برنامــه ای بــرای پــر کــردن حــدوداً 2 هــزار و 
500 حلقــه چــاه را داریــم کــه بایــد ببینیــم شــرایط اجــرای احــکام و همــکاری 
نهادهــای انتظامــی و شــرایط سیاســی و اجتماعــی بــه چــه نحــوی اســت تــا 

بتوانیــم اقــدام بــه پــر و مســلوب المنفعــه کــردن چاه هــای غیرمجــاز کنیــم.
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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  
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کرمان 

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


