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تقاضای مشتری خارجی تابعی از 
تورم داخلی کشور ما نیست و نباید 

از مشتری انتظار درک و پذیرش 
دو برابر شدن هزینه های داخلی، 

هزینه های تولید، هزینه های 
فراوری، هزینه نیروی انسانی و یا 

هرگونه هزینه سربار دیگری را 
داشت

اگر تشکلی از بخش خصویص 
قرار است اداره شود، بهتر است که 

از محل حق عضویت ها و کمک 
اعضایش اداره شود تا اینکه 

بخواهد دستش را پیش دولت دراز
کند و پیرو سیاست های دولت باشد

صفحه ۴۲

صفحه ۱۰
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با استفاده از آفت کش ها در باغ 
بخش زیادی از دشمنان طبیعی 
آفات از بین می روند و آفاتی که 

تا دیروز آفات کلیدی و مهمی 
نبوده اند تبدیل به آفات درجه 

یک می شوند، چرا که دشمنان 
طبیعی آنها از بین رفته اند

با توجه به شرایط سال های اخیر 
و بحث مقاومت آفت پسیل الزم 
است که هر سال روی یک ماده 

جدید کار شود؛ چون بحث
مقاومت در پسیل خیلی زیاد است 

و به شدت با این موضوع مشکل 
داریم

کراتوکسین يك نوع آلودگي قارچي  اُ
است كه ميتواند در طیفی از كاالهای 

كشاورزی ايجاد شود؛ قارچهای مولد اين 
سم در شرایط مناسب رشد و محصوالت 

مختلف را آلوده ميكنند. پسته هم 
احتمال آلودگی به نوع A اين سم را دارد

صفحه ۱۶

صفحه ۲۲

صفحه ۴۰
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ایـده اولیـه تشـکیل انجمـن و چگونگى ادامـه یافتـن فعالیت هاى آن معمـوالً مورد 
سـوال بسـیارى از افـراد قـرار مى گیـرد. ایـن در حالى اسـت که انجمـن در مـدت 
حیـات 15 سـاله خـود فراز و فرودهایى را نیز پشـت سـر گذاشـته که بررسـى آنها 
خالـى از لطـف نیسـت. از ایـن رو، به سـراغ جلیل کاربخـش راورى، یکـى از اعضاى 

هیئـت امنـاى انجمن رفتیـم تـا در این زمینـه از زبان وى بشـنویم. 

گفت و گو با جلیل کاربخش راوری عضو هیئت امنای انجمن پسته ایران و 
نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمان 

فراز و فرودهای انجمن
مصاحبه کننده: ابوالفضل زارع نظری

از روزهاى آغاز به کار انجمن شـروع 
کنیم؛ چگونه انجمن تشـکیل شد؟

به نظــرم فضــاى سیاســى دهــه هشــتاد 
و ســال هایى کــه انجمــن پســته شــکل 
بــراى  پُرتنشــى  ســال هاى  گرفــت، 
کشــور و به نوعــى پُرتنــش بــراى بخــش 
ــان، حاکمیــت  ــود؛ در آن زم خصوصــى ب
وقــت، یعنــى دوره اول دولــت آقــاى 
احمدى نــژاد و بــه تبــع آن مدیریــت 
عالــى اســتان، خیلــى اعتقــادى بــه اتــاق 
بازرگانــى و تشــکل هاى آن نداشــتند. 
ــات انجمــن انجــام  ــا به هرحــال انتخاب ام
جالل پــور  آقــاى  مدیریــت  و  شــد 
ــان و  ــاق کرم ــوان ریاســت وقــت ات به عن
ســپس در ســمت رئیــس هیئــت مدیــره 
انجمــن پســته موثــر واقــع شــد. درواقــع، 
ــتانى  ــق دوس ــتند از طری ــان توانس ایش
ــتوانه  ــا پش ــد و ب ــم آوردن ــرد ه ــه گ ک
ــد و  ــاى تولی ــن حوزه ه ــى از فعالی برخ
تجــارت پســته، پایه هــاى انجمــن را 
بنــا کننــد؛ به عنــوان مثــال، مــا حضــور 
ــز در  ــگراوالدى را نی ــداهللا عس ــاى اس آق
جمــع اعضــاى هیئــت موســس انجمــن 
ــى  ــتوانه خوب ــا پش ــه اینه ــتیم. هم داش
قوى تــر  انجمــن  پایه هــاى  تــا  شــد 
شــود و باتوجــه بــه شــرایط زمانــه، ادامــه 

 مورور
مـدت
ـى آنه
اعضاى ز

تشـکیل شد؟ ن

رد ر
ت
ها 
ى

اشاره

جلیـل کاربخش راورى قریب به 40سـال اسـت که تولید و 

دنبـال مى کند 
تجارت پسـته که شـغل پدرى اش بـوده را 

نى درآمده اسـت 
و در سـال 1367 بـه عضویـت اتاق بازرگا

ـان  زمـان کارت بازرگانـى دارد. وى از سـال 1385
و از هم

ه پیگیر تأسـیس 
س انجمن پسـت

به همـراه هیئـت موسـ

ـن بـوده و از سـال 1389 هم عضو هیئـت نمایندگان 
انجم

انى کرمان اسـت.
اتـاق بازرگ
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ــع  ــن، در آن مقط ــد. به نظرم ــات ده حی
زمانــى آقــاى جالل پــور توانســتند همــه 
ذینفعــان را خیلــى خــوب دور هــم جمع 

کننــد.

بعـد رونـد فعالیـت انجمـن چطـور 
ادامـه یافـت؟

ما شروع خیلى خوبى داشتیم و در ادامه تا 
اوایـل دهـۀ نود، یعنى تا زمانـى که بزرگان 
پسـته دور هم جمع بودند، کارهاى خیلى 
خوبـى انجـام شـد. امـا بعـد از آن شـرایط 
کشـور به نحـوى پیـش رفـت کـه روابـط 
مـا بـا دنیا بدتـر شـد و فشـار تحریم ها در 
اوایـل دهه نود اجازه فعالیت بیشـتر بخش 
خصوصـى را نمى داد. من معتقـدم اگر این 
شـرایط پیـش نیامده بود، انجمـن کارهاى 
بهتـرى مى توانسـت در عرصـه بین الملـل 
انجـام دهـد و امـکان برقـرارى ارتبـاط بـا 
دنیـا را داشـت. به نظرمن، دوره شـکوفایى 
انجمـن همـان اواخـر دهه هشـتاد و اوایل 

دهـه نـود بود.

سیاسـى  شـرایط  فرمودیـد  شـما 
کشور بر تشـکیل و ادامه کار انجمن 
اثرگـذار بودنـد و انجمـن در سـطح 
فعالیـت  مى توانسـت  بین الملـل 
بیشـترى بکند. در این بـاره توضیح 

مى دهیـد؟ بیشـترى 
بلـه، مـن عالیق سیاسـى آنچنانى نـدارم، 
امـا تجربـه شـخصى و مطالعـه وضعیـت 
بهبـود  دوره  مى دهـد  نشـان  گذشـته 
وضعیـت اقتصـاد کشـور در مقطـع زمانى 
بعد از پیروزى انقـالب در دولت اصالحات 
رخ داده و دلیلـش هـم نگاهـى اسـت کـه 
آن دولـت نسـبت بـه دنیـا و ارتبـاط با آن 

داشته اسـت.
بـه تبـع، انجمـن هـم بخـش کوچکـى از 
اقتصـاد کشـور اسـت و توانسـت همیـن 
نـگاه را دنبـال کنـد و امـکان ارتباطش با 
دنیـا فراهم شـد. همان طور کـه مى دانید، 
شـعار دولـت آن روز ایـن بـود کـه بـا دنیا 
بـه  هـم  انجمـن  داشته باشـد.  ارتبـاط 
نوعـى در حـوزه عمـل حاکمیـت و دولت 
کار مى کنـد و زمانـى کـه ارتبـاط ضعیف 
ضعیـف  هـم  انجمـن  قاعدتـاً  مى شـود، 

مى شـود.

مگـر انجمـن از منابع دولتـى تغذیه 
مى شـود؟

 خیر؛ همین که انجمن هیچ وقت وابسـته 

نبـوده  دولتـى  بودجه هـاى  و  دولـت  بـه 
یکـى از مزیت هـاى ایـن تشـکل اسـت و 
مـا هیچ وقـت وابسـته بـه منابـع دولتـى 
نبوده ایـم. همیـن امـر توانسـته انجمن را 
مسـتقل نـگاه دارد. منظـورم ایـن اسـت 
کـه خـواه ناخـواه فعالیت هـاى سیاسـى و 
مداخـالت اقتصـادى دولت هـا مى تواند بر 

نـوع فعالیـت انجمـن اثرگذار باشـد.

دولت هـا  بـه  نتوانسـته  انجمـن 
مشـاوره بدهـد و دیدگاه خـودش را 

منتقـل کنـد؟
همان طـورى کـه اتـاق مشـاور قـوا اسـت، 
انجمـن هـم به عنـوان یکى از تشـکل هاى 
را  مشـورتى  نـگاه  ایـن  اتـاق  تخصصـى 
توفیـق  بـه  دوره   یـک  امـا  داشته اسـت، 
بیشـترى دسـت یافتـه و در دوره اى دیگـر 
دورة  دو  در  به نظرمـن،  کرده اسـت.  افـول 
جمهـورى  ریاسـت  دهـم  و  نهـم  دولـت 
آقـاى احمدى نـژاد فضاى سیاسـى کشـور 
و ارتباطـات بین الملـل وضعیـت مناسـبى 
نداشـت و هرچه جلـو رفتیم وضـع بدتر و 
روابـط انجمن با دولت نیز کمرنگ تر شـد.

شـما چـه نقشـى بـراى انجمـن در 
ارتبـاط بـا دولـت متصور هسـتید؟
بـراى اداره انجمـن اصـًال نباید وابسـتگى 
مالـى بـه دولـت داشـت؛ به هیچ وجـه نـه 
دولـت و نـه منابع دولتـى. اگر تشـکلى از 
بخـش خصوصـى قـرار اسـت اداره شـود، 
بهتر اسـت کـه از محل حـق عضویت ها و 
کمک اعضایش اداره شـود تا اینکه بخواهد 
دسـتش را پیـش دولـت دراز کنـد و پیرو 
سیاسـت هاى دولـت باشـد. مـن مخالـف 
این موضوع هسـتم کـه بخش خصوصى و 
تشـکل هایش از منابع دولتى ارتزاق کنند؛ 
چون اینکار گرفتارشـان خواهدکـرد و بله 
قربان گوى دولت و حاکمیت خواهندشـد. 
زمینـه  ایـن  در  پسـته  انجمـن  به نظـرم 
نسـبت بـه سـایر تشـکل ها الگـوى خوبى 

در کشـور است.
ناگفتـه نمانـد کـه مـا در تعامل بـا دولت 
مشـکل نداشـتیم و نداریـم و هیچ وقـت 
در تقابـل بـا دولـت نایسـتادیم، بلکـه مـا 
مطالبـات به حـق خودمـان را از دولـت و 

حاکمیـت داریـم.

آیـا از ناحیـه دولـت آسـیبى هم به 
پسـته رسیده اسـت؟

آقـاى  دولـت  در  مثـال  به طـور  بلـه!   

احمدى نـژاد، رحیمـى معاون اول ایشـان، 
یک شـبه صادرات پسـته را ممنـوع اعالم 
کرد! شـما بـاور نمى کنید این کار درسـت 
در زمـان اوج تقاضـاى بازارهـاى خارجـى 
چـه آسـیبى بـه پسـته زد. ایـن کار یـک 
رفتار پوپولیسـتى بود تا بـه مصرف کننده 
داخلـى نشـان دهد که قصد حمایـت از او 
را دارد. سـوال مـن ایـن اسـت، آیـا واقعـاً 
مـردم و جامعـه ایرانـى نیازمنـد مصـرف 
پسـته بودنـد! پسـته یـک کاالى لوکـس 
اسـت کـه بایـد صـادر شـود و از محـل 
صادراتـش درآمدى نصیب کشـور شـود و 
معیشـت مردم را در جـاى دیگرى تقویت 

و تأمیـن کند.

آن  در  انجمــن  دســت اندرکاران 
ــد؟ ــکار کردن ــرایط چ ش

پیـدا  حضـور  به موقـع  انجمـن  مدیـران 
کردنـد و پیگیـرى کردنـد. بهتـر اسـت 
بـاز هـم یـادى کنـم از آقـاى جالل پـور، 
دوسـتان دیگرى کـه آن زمـان در انجمن 
و  عسـگراوالدى  آقـاى  داشـتند،  حضـور 
آقـاى کریمى پـور. پیگیرى هاى ایـن افراد 
منجـر به بازنگرى در آن تصمیم خطرناك 

شـد. دولت 

آیـا این را جزو دسـتاوردهاى انجمن 
مى دانید؟

بلـه، به نظـرم ایـن کار بخـش کوچکـى 
از دسـتاوردهاى انجمـن اسـت. انجمـن 
دسـتاوردهاى فراوانـى در حـوزه فضـاى 
به عنـوان  مـن  و  داشـته  کار  و  کسـب 
عضـو کوچکـى از خانـواده انجمن پسـته 
فضـاى  حـوزه  در  را  فراوانـى  مشـکالت 

کسـب و کار دیـدم.

توضیح بیشـترى درباره این موضوع 
مى دهید؟

سـازمان  باشـد،  بزرگـواران  خاطـر  اگـر 
مالیاتـى کشـور در سـال 1392 تصمیمى 
گرفته بـود مبنى بر اینکه تولیـد و فروش 
پسـته را مشـمول پرداخـت مالیـات بـر 
ارزش افـزوده کند و در آن مقطع مشـکل 
بزرگـى بـود، امـا بـا پیگیرى هایـى کـه از 
طریـق اتـاق بازرگانـى انجـام دادیـم و بـا 
حمایـت آقاى جالل پور از بنده، توانسـتیم 
از دفتـر فنـى سـازمان مالیاتـى اسـتعالم 
بگیریـم که پسـته یـک کاالى کشـاورزى 
فـرآورى نشـده و معـاف از مالیـات اسـت. 
در آن زمـان اسـتنباط برخـى از دوسـتان 

برای اداره 
انجمن 

اصالً نباید 
وابستگی مالی 

به دولت داشت؛ 
به هیچ وجه 

نه دولت و نه 
منابع دولیت. 

اگر تشکلی از 
بخش خصویص 

قرار است اداره 
شود، بهتر است 

که از محل حق 
عضویت ها 

و کمک 
اعضایش 

اداره شود تا 
اینکه بخواهد 
دستش را پیش 

دولت دراز 
کند و پیرو 

سیاست های 
دولت باشد
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در سـازمان مالیاتـى این بـود که با گرفتن 
پوسـت نرم روى پسـته فرآیند فرآورى آن 
تکمیل مى شـود و به طبع، پسـته خشک 
مشـمول ارزش افـزوده اسـت. به هرحـال، 
مـا بـا پیگیرى هایـى کـه انجـام دادیـم 
توانسـتیم از بـروز ایـن اتفاق ناخوشـایند 
و تصمیـم خطرنـاك بـراى اقتصاد پسـته 

جلوگیـرى کنیم. 

پـس تصمیمـات دولتـى در جهـت 
منافع ملى پسـته کشـور نیسـتند!
بلـه، پیمـان سـپارى ارزى یکـى دیگـر از 
سـنگ هایى اسـت کـه دولت هـا بـر سـر 
راه تولیـد و صـادرات پسـته انداخته انـد. 
بنابـر تصمیـم شـوراى عالـى سـران، از 
تاریـخ 22 فروردیـن مـاه 1397 بایسـتى 
ارز حاصـل از صـادرات به چرخه اقتصادى 
کشـور برگردد. در شـرایطى که کشـور در 
تحریم هـاى بانکى اسـت و صادرکنندگان 
مـا بـه روش هـاى مختلـف ارز حاصـل از 
صادرات شـان را بـه کشـور برمى گرداننـد، 
حاکمیت و بانک مرکزى دسـتورمى دهند 
قیمـت  و  روش   بـه  بایـد  ارز  ایـن  کـه 

خودشـان به کشـور بازگـردد!

کارى  چـه  زمینـه  ایـن  در  انجمـن 
دهـد؟ انجـام  توانسـت 

همراهـان،  از  جمعـى  و  پسـته  انجمـن 
معضـل  ایـن  رفـع  بـراى  پیگیرى هایـى 
انجـام دادیم و به نظرم انجمن پسـته جزو 
رفـع  کـه  بـود  تشـکل هایى  موفق تریـن 
پیمان سـپارى و یا تعدیـل آن را پیگیرى 
مى کـرد. خاطرم هسـت که براى شـرکت 
در اجـالس بررسـى مالیـات در تاریـخ 26

مشـهد  شـهر  بـه  مـاه 1397  فروردیـن 
رفتـه بـودم و آقـاى پورابراهیمـى نماینده 
مـردم کرمـان در مجلـس هـم در ایـن 
جلسـات حضور داشـتند. در آنجا ما مرتباً 
تأکیدمـان بـر ایـن بـود کـه روش فعلـى 
برگشـت ارز براى پسـته خطرناك اسـت. 
مـا جلسـات متعـددى بـا حضور ریاسـت 
محتـرم و اعضـاى هیئـت مدیـره انجمن، 
دبیـرکل وقـت انجمـن، اتـاق کرمـان و 
بانـک  در  مجلـس  محتـرم  نماینـدگان 
مرکـزى داشـتیم و این باعث شـد که من 
از همـان ابتـدا این انگیـزه را پیـدا کنم تا 
در تشـکیالتى کـه در اتـاق ایـران تحـت 
عنوان کمیتـه ارزى اتـاق ایـران راه اندازى 

داشته باشـم. مشـارکت  شـده بود، 

اینهـا صرفـاً فعالیت هـاى انجمن در 
سـطح داخلى هسـتند. 

بلـه، در سـال 1393 در حـوزه تجـارت 
داخلـى پسـته در بخـش مالیات سـتانى 
مشـکلى بـروز کـرد و ایـن مسـئله انگیزه 
مـن را تقویـت کـرد تـا بتوانـم در کمیته 
تعییـن ضرایـب مالیاتـى کشـور حضـور 
پیـدا کنـم. سـال هاى سـال تعییـن نـرخ 
ضریـب مالیاتـى برعهـده این کمیتـه بود 
کـه یک عضو از آن از اتـاق بازرگانى ایران، 
یـک عضـو از بانـک مرکـزى، یـک عضـو 
از سـازمان مالیاتـى و یـک عضـو از اتـاق 
اصنـاف ایـران بـود و نهایتـاً ایـن ضرایـب 
تعییـن  کشـور  کل  بـراى  و  تهـران  در 
مى شـد. خاطـرم هسـت کـه همزمـان بـا 
ریاسـت آقـاى جالل پـور در اتـاق ایـران، 
مـن درخواسـتم مبنى بـر حضـور در این 
کمیته به عنوان نماینـده اتاق و فعالیت در 
کمیسـیون مالیات، کار و تأمین اجتماعى 
اتـاق ایـران به عنـوان نائب رییـس را اعالم 
کـردم. بـه لطـف آقـاى جالل پـور به مدت 
چهـار سـال تـا سـال 1398 کـه سـال 
در  بـود  مالیاتـى  اصـالح  قانـون  اجـراى 
کمیسـیون تعیین ضرایـب مالیاتى حضور 
داشـتم و توانسـتم بیش از یک هزار ردیف 
ضریـب مالیاتـى را بـه میـزان 36 درصد و 
از جملـه ضریـب مالیاتى پسـته را به یک 

سـوم ضریـب ابتـداى دوره برسـانم.

ــه  ــل چ ــن در ســطح بین المل انجم
ــت؟ ــته اس ــى داش فعالیت های

به نظرمـن، انجمـن در سـطح بین الملـل 
کارى کـه مى توانسـت انجـام داده؛ مثـًال 
حضـور  بین المللـى  نمایشـگاه هاى  در 
جهانـى  کرسـى هاى  در  و  کـرده  پیـدا 
تـداوم  بازکرده اسـت.  را  خـودش  جـاى 
حضـور انجمن در کرسـى شـوراى جهانى 
خشـکبار (INC) یکـى از این موارد اسـت؛ 
جـا دارد کـه مـن تشـکر کنـم از حضـور 
و  آگاه  بهـروز  آقـاى  اخیـر  سـال  چنـد 
آقـاى فرهـاد آگاه به نمایندگـى از انجمن 
در ایـن شـورا. ایـن بزرگـواران و قبـل از 
آن عزیزانـى کـه مى رفتنـد همیشـه ایـن 
پرچـم را بـاال نگه مى داشـتند و کار خوبى 
اسـت. البته محدودیت هایى کـه در دوران 
تحریـم به کشـور مـا تحمیل شـد، بعضى 
اوقـات انجمـن را از حضـور در برخـى از 
نمایشـگاه هاى بـزرگ دنیـا مثـال آنـوگا و 

سـیال فرانسـه بـاز داشته اسـت.

پـس شـما معتقدیـد تحریم هـا بـر 
فعالیت هاى بین المللـى انجمن براى 
معرفى پسـته ایـران اثرداشـته اند؟

بله، حتى تشـدید تحریم ها باعث شـد که 
اعضـاى ما از برخـى از فعالیت هاى انجمن 
محـروم شـوند، اما انجمن تـالش خودش 
را در سـنواتى کـه امـکان آن را داشـته، 

انجام داده اسـت. 
اگـر فرصتـى باشـد، انجمـن در عرصـه 
مى توانـد  هـم  ایـن  از  بهتـر  بین الملـل 
کـه  مى طلبـد  منتهـا  کنـد،  فعالیـت 
مشـارکت همـه اعضا را داشـته باشـیم. ما 
یـک تشـکل قدیمـى داریم تحـت عنوان 
از  تعـدادى  اگرچـه  خشـکبار،  اتحادیـه 
انجمـن  در  خشـکبار  اتحادیـه  دوسـتان 
نیـز عضـو هسـتند و در مدیریـت انجمن 
مشـارکت داشـته اند، امـا به نظـرم مـا باید 
دست به دسـت هـم دهیـم و بـه کمـک 
سـایر تشـکل هاى ملى به بهبـود وضعیت 
فعلـى کمک کنیم و حضورمـان در عرصه 

شـود. پررنگ تـر  بین الملـل 
امیدواریـم فضـاى بین الملـل بـراى ایران 
تلطیـف شـود و بـا ورود مجـدد ایـران به 
عرصـه اقتصـاد بین الملـل، انجمن پسـته 
هـم بتواند در این حوزه مؤثرتر از گذشـته 

ظاهر شـود.

شـما چه رسـالت هاى دیگـرى براى 
انجمن متصور هسـتید؟

انجمـن اضافـه بـر وظایف و رسـالت هایى 
کـه داشـته کارهـاى خیلـى خوبـى انجام 
داده اسـت. مـا با حضـور آقـاى جالل پور و 
محوریت شـان در اتـاق کرمان، اندیشـکده 

تدبیـر آب ایـران را راه انـدازى کردیـم. 

بیشــترى  توضیــح  این بــاره  در 
مى دهید؟

به جهـت انحـراف از قانـون، در اوایل دهه 
شـصت اجـازه حفر چاه هـاى عمیق باعث 
برداشـت بى رویـه آب از منابـع زیرزمینى 
شـد و مـا که در منطقه خشـک دنیـا قرار 
گرفته ایـم همـه منابـع آبى مـان را تـاراج 
و نابـود کردیـم. امـا قریـن بـه ده سـال، 
انجمـن و اتـاق بازرگانـى کرمان کـه آقاى 
جـالل پـور در رأس انجمن و اتـاق بودند، 
با پیگیـرى جمعى خود اندیشـکده تدبیر 
آب را راه انـدازى کردند. اگرچه اندیشـکده 
آیـا  ولـى  داشـته،  مطلوبـى  مطالعـات 
حاکمیـت بـه معنـاى قانون گـذار و دولت 
هیـچ توجهـى بـه مطالعاتـى کـه در ایـن 

امیدواریم 
فضای 

بین الملل برای 
ایران تلطیف 

شود و با ورود 
مجدد ایران به 

عرصه اقتصاد 
بین الملل، 

انجمن پسته 
هم بتواند در 

این حوزه مؤثرتر 
از گذشته ظاهر 

شود
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حـوزه انجـام شـده و گزارش هایـى کـه 
اسـتخراج مى شـود، دارد یا خیر؟! به نظرم 
یـا کارهـاى مطالعاتـى انجـام شـده کافى 
نبـوده و یـا مطالبـه اى از سـوى اتـاق و یا 
اندیشـکده صورت نگرفته تـا این تالش ها 
و مطالعـات در زمینـه آب منجر به اصالح 

قانـون و مقـرارت ایـن حوزه شـوند.

پـس شـما معتقدیـد انجمـن بایـد 
مسـائل مربوط به آب و تولید پسـته 

کند؟ پیگیـرى  را 
قطعـاً بخـش بزرگـى از اعضـاى مـا جـزو 
جامعـه تولیدکننـدگان هسـتند، به نظرم 
اگـر مى خواهیم بـه نگرانـى و دغدغه آنها 
بپردازیـم بایـد بـه حـوزه آب به صـورت 
جـدى ورود کنیم و حرکتـى که منجر به 
اصـالح قوانیـن و مقـررات مربوطـه گردد، 

شـکل گیرد.
اخیـراً دولت الیحـه اى را در زمینه قوانین 
آب تهیـه کـرده و به مجلس داده، به نظرم 
مـا در انجمن و اندیشـکده آب نتوانسـتیم 
تأثیـر الزم را در تدوین این الیحه بگذاریم.

مـا بایـد بتوانیـم آنجـا تأثیرگـذار باشـیم. 
اینکـه مرکـز تحقیقات تحقیق کنـد و آن 
را بگذاریـم در یک طاقچه یا فقط منتشـر 
بکنیـم، آیـا تأثیـر دارد! ما بایـد تأثیرش را 
ببریم بـه مرکز پژوهش هـاى مجلس و به 
وزارت متبوعـه مثل وزارت نیرو و مقرراتى 
کـه مى دانیـم آسـیب مى زند را بـا تدوین 
الیحـه و یـا طـرح اصالحـى در مجلس به 

نتیجه مطلوب برسـانیم.

مى توانـد  انجمـن  مى کنیـد  فکـر 
قوانیـن را عوض کند و از نامش سـوء 

نشود؟ اسـتفاده 
مـن تصـور مى کنم اگر پیگیرى بیشـترى 
همایش هایـى  تشـکیل  بـا  و  مى شـد 
در اسـتان ایـن حساسـیت را در جامعـه 
را  حاکمیـت  و  مى آوردیـم  وجـود  بـه 
مى شـدیم.  موفـق  مى دادیـم،  مشـارکت 
مـا به نمایندگى از جامعـه تولیدکنندگان 
بایـد حضـور مؤثرتـرى مى داشـتیم. مـن 
نمى دانـم شـاید برخـى از دوسـتان ایـن 
کار را انجـام داده انـد! ولـى مـن چیـزى 
نشـنیدم. اتـاق کرمـان هـم نبایـد ایـن 
رسـالت را به دوش انجمن پسـته بیاندازد. 
امـا انجمن هـاى تخصصـى مثـل: انجمن 
پسـته و خرمـا و همـه انجمن هـاى تولید 
و مصـرف محصـوالت کشـاورزى کـه بـا 
محوریـت اسـتان در سـطح ملـى فعالیت 

دو﹜️
داشت؛  دولت  به  مالى  وابستگى  نباید  اصالً  انجمن  اداره  براى 
به هیچ وجه نه دولت و نه منابع دولتى. اگر تشکلى از بخش خصوصى 
قرار است اداره شود، بهتر است که از محل حق عضویت ها و کمک 
اعضایش اداره شود تا اینکه بخواهد دستش را پیش دولت دراز کند 

و پیرو سیاست هاى دولت باشد

︀﹜︊﹥ ﹎︣ی ︴﹞
در تعامل با دولت مشکل نداشتیم و نداریم و هیچ وقت در تقابل 
با دولت نایستادیم، بلکه ما مطالبات به حق خودمان را از دولت و 

حاکمیت داریم

آب
برداشت  باعث  عمیق  چاه هاى  حفر  اجازه  شصت  دهه  اوایل  در 
بى رویه آب از منابع زیرزمینى شد و ما که در منطقه خشک دنیا 

قرار گرفته ایم همه منابع آبى مان را تاراج و نابود کردیم

︎﹫﹞︀ن ︨︍︀ری
پیمان سپارى ارزى یکى دیگر از سنگ هایى است که دولت ها بر 
سر راه تولید و صادرات پسته انداخته اند؛ با این حال انجمن پسته 
جزو موفق ترین تشکل هایى بود که رفع پیمان سپارى و یا تعدیل 

آن را پیگیرى مى کرد

️︪﹫︺﹞
معیشت تولیدکنندگان در بازه زمانى چند سال گذشته هر روز 
بدتر از دیروز بوده و نرخ بهره ورى تولید ما در واحد سطح به دلیل 

خشکسالى هاى متوالى مرتب رو به کاهش بوده است

︮︀درات
پسته یک کاالى لوکس است که باید صادر شود و از محل صادراتش 
درآمدى نصیب کشور شود و معیشت مردم را در جاى دیگرى 

تقویت و تأمین کند

﹩﹛︀﹞ ﹟﹫﹞︀︑
بهترین و پاك ترین منبع براى تأمین مالى حق عضویتى است که 
اعضا مى پردازند. ولى براى توسعه اش باید برنامه داشته باشیم؛ باید 
به معضالت حوزه تولید و تجارت بپردازیم تا جذب حداکثرى اعضا 

اتفاق بیفتد

در یک شرایط سالم و سیستم سالم ادارى، به قطع و یقین باید ︨﹫︧︐﹛
پیشبرد امورات به سیستم وابسته باشد، نه به شخص

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏
انجمن در سطح بین الملل کارى که مى توانست انجام داده؛ مثالً در 
نمایشگاه هاى بین المللى حضور پیدا کرده و در کرسى هاى جهانى 
جاى خودش را بازکرده است. تداوم حضور انجمن در کرسى شوراى 

جهانى خشکبار (INC) یکى از این موارد است

 ﹜
ی ﹝
ر﹨︀
﹢
﹞
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مى کننـد در پرداختـن بـه ایـن موضـوع 
رسـالت دارنـد.

انجمـن طـى 15 سـال عمـرش در 
زمینه آمـوزش و ترویج کشـاورزى، 
آگاهـى بخشـى در حـوزه تولیـد و 
تجـارت پسـته فعالیت کرده اسـت. 
انجمـن  رسـالت  را  اینهـا  شـما 
دیگـرى؟ سـازمان  یـا  مى دانیـد 

اینکه در کشور ما جزیره اى عمل مى شود و 
هر بخش  براى خودش کار مى کند، خیلى 
مطلوب نیست. ولى اینکه شما مى فرمایید 
مسئولیتش با کیست؟ به نظرمن، ما منتظر 
دولت و منتظر دستگاه متولى نمانیم. ما 
به عنوان تشکل باید در همه حوزه ها اعم از 
معضالت و مشکالت تولید و تجارت فعال 
مشکالت  رفع  براى  باید  خودمان  شویم. 
تالش کنیم و مطالبات مان را درخواست 

نماییم. 

همه ایـن کارهـا هزینـه دارد. منبع 
مالى پیشـنهادى شـما چیسـت؟

منبـع  پاك تریـن  و  بهتریـن  به نظرمـن، 
بـراى تأمین مالى حق عضویتى اسـت که 
اعضـا مى پردازنـد. ولـى بـراى توسـعه اش 
بایـد برنامـه داشته باشـیم. مـا بایـد بـه 
معضـالت حـوزه تولید و تجـارت بپردازیم 
تـا جـذب حداکثـرى اعضـا اتفـاق بیفتد.

فکـر مى کنیـد ایـن تفکـر تاکنون 
بوده اسـت؟ موفـق 

به نظرم وضعیت معیشـت تولیدکنندگان 
در بـازه زمانـى چنـد سـال گذشـته هـر 
روز بدتـر از دیـروز بـوده و نـرخ بهـره ورى 
به دلیـل  سـطح  واحـد  در  مـا  تولیـد 
رو  مرتـب  متوالـى  خشکسـالى هاى 
جامعـه  از  اگـر  بوده اسـت.  کاهـش  بـه 
تولیدکننـدگان بـزرگ صرف نظـر کنیـم، 
بخـش بزرگـى از تولیدکننـدگان، ُخـرد 
هسـتند و امکان جمع کـردن آنها دورهم 
وجودنـدارد. شـاید بـا حـق عضویت هـاى 
بتوانیـم  وابسـته  عضـو  به عنـوان  کمتـر 
تعـداد آنهـا را افزایـش دهیـم. امیدواریـم 
وضعیـت معیشـتى همـه تقویت شـود و 
تمایل بیشترى به مشـارکت داشته باشند.

ــات  ــى از توفیق ــل برخ ــما دلی ش
انجمــن در داخــل و خــارج را ناشــى 

از چــه مى دانیــد؟
حضـور برخـى از اعضـا در اتـاق بازرگانـى، 

پیگیرى هیئـت مدیره انجمن و حمایت هاى 
و  تولیـد  عرصـه  بـزرگان  از  برخـى  خـوب 
بـه  نبوده اسـت.  بى تأثیـر  پسـته  تجـارت 
نظرمـن، ارتباط خوب انجمـن و اتاق کرمان 
بـا قانون گـذار، نماینـدگان مجلـس و دولت، 
ارتبـاط مؤثرى بوده و آن بزرگـواران به ما در 
پیگیرى امـور کمک کردند. قطعـاً اثرگذارى 
بیشـتر در ایـن زمینه، نیازمنـد مطالبه گرى 
اسـت. بـه اعتقاد مـن، مدیران وقـت انجمن 
ایـن مطالبه گـرى را داشـتند و تأثیر مهم آن 
را تاکنـون دیده ایم. مـن وظیفه همه اعضاى 
انجمـن مى دانـم که بـراى پیگیـرى امورات 

پسـته کشـور کمک کنند. 

اهـداف  پیشـبرد  مى کنیـد  فکـر 
انجمـن باید قائم به شـخص باشـد؟
و  سـالم  شـرایط  یـک  در  نظرمـن،  بـه 
سیسـتم سـالم ادارى، بـه قطـع و یقیـن 
بایـد پیشـبرد امورات به سیسـتم وابسـته 
باشـد، نه به شـخص. این در صورتى اتفاق 
مى افتـد که همه کشـور با آن سیسـتمى 

کـه مدنظـر شماسـت اداره شـود. 
اطـالع داریـد کـه برخـى از پیگیرى هـا و 
حـل و فصـل برخى از مشـکالت توسـط 
انجـام  انجمـن  در  دوسـتان  از  بعضـى 
شده اسـت. دلیـل ایـن امـر این بـوده که 
تنظیـم  به نحـوى  روابـط  مـا  کشـور  در 
شـده کـه پیگیرى هـا از طریق اشـخاص 
صـورت مى گیـرد. بنابرایـن، ایـن موضوع 
کشـور،  جـارى  شـرایط  بـه  برمى گـردد 
وگرنـه ما هـم معتقدیم که سیسـتم باید 
به جاى اشـخاص حاکم شـود و اگر کارها 
از طریـق سیسـتم پیگیـرى شـوند یقیناً 

خواهدبـود. مناسـب تر  و  مطلوب تـر 
بـه نظرمـن، ما بـه آدم هایـى که نـام بردم 
خیلـى مدیـون هسـتیم و ایـن بـزرگان 
کمـک کردنـد فضاى کسـب و کار پسـته 

یابد. بهبـود 

آیـا تشـکل هاى بخـش خصوصـى 
بـراى اینکـه صرفـاً قائم به شـخص 
نباشـد قدمى برداشـته اند یـا اینکه 

فقـط منتظـر دولت هسـتند؟
اتــاق  انجمن هــا،  باالدســت  در  مــا 
ــش از  ــابقه بی ــا س ــران را ب ــى ای بازرگان
صــد ســال داریــم. فکــر مى کنــم در 
ــاه  ــل و پنج ــاى چه ــى در دهه ه مقاطع
ــت،  ــه اى بوده اس ــن مطالب ــى چنی شمس
ولــى واقعیــت امــر ایــن اســت کــه بخش 
یکپارچــه  به صــورت  هــم  خصوصــى 

به صــورت  کشــور  اداره  مطالبه گــرى 
ــن  ــا ای ــت. م ــتیمک را نداشته اس سیس
ــم  ــان ه ــرف خودم ــد از ط ــف را بای ضع
ببنیــم. واقعیــت ایــن اســت کــه مــا هــم 
ــوب را  ــه مطالبه گــرى مطل ــن زمین در ای

ــتیم.  نداش

فکـر مى کنیـد چـرا دولـت بـراى 
ارتبـاط بـا انجمن ها فقط تعـدادى از 

افـراد را گزینـش مى کنـد؟
 به نظرمـن، ایـن مبحـث خیلـى خوبـى 
اسـت. چرا تشـکلى براى ادامـه حیات و یا 
در اداره شـدن قائـم بـه یک شـخص بوده 
یـا هسـت و آیا چـون این مدل در کشـور 
جارى اسـت، پس توجیه خوبـى براى این 
رفتار اسـت و آیا شـخص رسـالت خودش 
را از طریـق ایـن ارتبـاط بـه نحـو احسـن 

انجـام مى دهد، جـاى سـوال دارد!
آیا این اشـخاص افرادى را پـرورش داده اند 
یـا خیر، نیز جاى سـوال اسـت. به نظرمن، 
در برخـى جاهـا اینـکار انجـام نشـده و 
کاسـتى  تجربیـات  انتقـال  در  خودمـان 
داشـتیم. اگـر هم تعلیمـى در ایـن زمینه 

انجـام شـده، کافـى نبوده اسـت.

ایــن مســئله را ناشــى از چــه 
مى دانید؟

شـاید متأثـر از نـگاه و فرهنـگ حاکـم بر 
جامعـه بوده اسـت. دولـت هـم در عمـل با 
شـخص ارتبـاط برقـرار مى کنـد و فرد هم 
دوسـت دارد و در گفتارش این را مى گوید. 
ایـن یک آسـیب اسـت و مـا بایـد بتوانیم 
همـه ایـن روابـط را سیسـتمیک کنیـم 
تـا اگـر فـردا مـِن نوعـى حضـور نداشـتم 

تشـکیالت بتوانـد امـور را پیگیـرى کند.

چـه  را  اینـکار  شـروع  پیش نیـاز 
مى دانید؟

قـدم اول ایـن اسـت کـه ارتبـاط بـا آن 
تشـکل از طریـق مجموعـه دبیرخانـه آن 
سیسـتم اتفـاق بیفتـد و همه مسـتندات 
دقیقـاً بایـد ثبت و ضبـط شـوند. این کار 
کمـک مى کنـد در آینده امـکان پیگیرى 
وجودداشـته باشـد و بتوانیم موفق ترعمل 

کنیم.
مـا بایـد آموزش هـاى الزم را به اشـخاص 
بدهیـم کـه اگـر شـخصى دارد همـکارى 
مى کنـد و وقتـش را صرف مى کنـد و بعداً 
بنا به هر دلیلى نتوانسـت ادامـه دهد، کار 

ادامـه پیداکرده و متوقف نشـود.

بهترین و 
پاک ترین منبع 

برای تأمین مالی 
حق عضوییت 

است که اعضا 
می پردازند. ولی 
برای توسعه اش 

باید برنامه 
داشته باشیم. 

ما باید به 
معضالت حوزه 

تولید و تجارت 
بپردازیم تا 

جذب حداکثری 
اعضا اتفاق 

بیفتد
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برگی از تاریخ پسته ایران
سید محمود ابطحی،

رئیس هیئت امنای انجمن پسته ایران
درگشت وگذار در یاداشت ها و مستندات راجع به پسته برخوردکردم به اعالمیه اى که کپى آن را مالحظه مى فرمایید اطالعیه مانندى است و براى عموم اعضا صادرشده و طبعاً دربرگیرنده 
مطالب ندانسته و محرمانه اى نیست. به نظرمى رسد علت انتشار اعالمیه این باشد که شرکت پسته اى فروخته به آموزش و پرورش و به دنبال این هستند که هرچه زودتر کاال را بخرند و 
تعهدشان را انجام بدهند سعى شده اطالعات طورى داده شود که تولیدکننده هرچه زودتر پسته بفروشد توجه بفرمایید که معامله اى در حجم باال آن هم با وزارت آموزش و پرورش انجام 
شده نمى توانسته مخفى بماند اعالم این که تولید در آن سال متجاوز از چهل هزارتن باشد هم در همین راستا و احتماالً اغراق آمیز باشد جوهر اعالمیه ترغیب تولیدکنندگان به عرضه هرچه 

سریع تراست از اینها که بگذریم اعالمیه نکات جالبى دارد و توجه به آنها براى عالقمندان به گذشته پسته مفیداست.
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وبینـار «پسـیل پسـته و راهکارهاى پیشـگیرى، کنترل و مبـارزه با آن» به منظـور ترویج شـیوه هاى موفق کنترل 
پسـیل در باغـات پسـته، توسـط انجمـن پسـته ایـران در تاریـخ 22 تیرمـاه 1401 برگـزار شـد. در این نشسـت 
مجـازى قاسـم عسـکرى سـریزدى اسـتادیار مرکـز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزى یـزد، محمد گرجـى بیمارى 
شـناس گیاهى و مسـئول حفظ نباتات جهاد کشـاورزى شهرسـتان انـار، بهروز زینلـى باغدار پیشـرو منطقه نوق 
رفسـنجان و نجمه زین الدینى کارشـناس ارشـد  حشره شناسـى نتیجه مطالعـات و تجربیات خود را ارائـه نمودند.

در وبینار باغبانی انجمن پسته ایران برریس شد

شناخت پسیل و راهکار کنترل آن
اعظم مرتیض پور

دبیرکمیته باغبانی

باغبانی
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نحوه تخم ریزى آفت پسیل
در ابتــداى جلســه، قاســم عســکرى در 
ــت پســیل  ــزى آف ــوه تخم ری ــورد نح م
ــتان گذران  ــاى زمس ــت: «جمعیت ه گف
بســیار  تخم ریــزى  قــدرت  پســیل 
باالیــى دارنــد و بــه محــض ظهــور 
بــه  شــروع  گل،  جوانه هــاى  اولیــن 
تخم هــاى  مى کننــد.  تخم ریــزى 
ــا متمرکــز  پســیل به حالــت انفــرادى ی
ــوند.  ــرارداده  مى ش ــرگ ق ــطح ب در س
ــتند  ــفیدرنگ هس ــدا س ــا در ابت تخم ه
ــگ  ــه زرِد پُررن ــخ ب ــه تفری ــک ب و نزدی
ــد.  ــگ مى دهن ــر رن ــى تغیی ــا نارنج ی
ــود را از  ــاز خ ــت موردنی ــا رطوب تخم ه

ــد.»  ــن مى کنن ــرگ تأمی ــطح ب س
وى در رابطــه بــا اهمیــت مرحلــه تخــم 
در مبــارزه بــا ایــن آفــت افــزود: «کمکى 
کــه ترکیبــات پوششــى اعــم از گوگــرد، 
ــد  ــارزه مى کنن ــچ در مب ــن و گ کائولی
ــال  ــع اتص ــث قط ــه باع ــت ک ــن اس ای
بیــن تخم هــا و ســطح بــرگ مى شــوند 
ــدم  ــل ع ــت تخــم به دلی ــن حال و در ای
تــوان در تأمیــن رطوبــت خشــک شــده 

ــود.» ــخ نمى ش و تفری
عسـکرى بـا اشـاره بـه ظهـور پوره ها در 
سـطح برگ پس از تفریـخ تخم ها درباره 
داد:  توضیـح  پورگـى  مختلـف  سـنین 
«پسـیل پسـته داراى پنـج سـن پورِگى 
اسـت. پوره هاى سـن یک سـبز کم رنگ 
و حتـى متمایل به رنگ برگ هسـتند و 
پوره هاى سـن پنـج داراى بالچه و جوانه 

بـال مشـکى رنـگ مى باشـند. شـرایط 
پوسـت اندازى و رشـد پوره هـا به شـدت 
بـه شـرایط محیطى و تغذیه اى بسـتگى 
دارد. معمـوالً به جـز یکـى دو هفتـه اول 
آلودگى، بقیه فصـل اختالطى از تخم ها، 
سـنین پورِگـى مختلـف و حشـرات بالغ 
بـر روى برگ هـا دیده مى شـود. تـا زمان 
ریـزش برگ هـا، پسـیل پسـته مى تواند 
در بـاغ فعالیـت کـرده و خسـارت بزنـد. 
بـراى پسـیل پسـته تقریبـا پنـج نسـل 
در طـول سـال پیش بینـى شـده کـه در 
سـال هاى اخیـر بـا طوالنى شـدن فصل 
گرمـا و کوتـاه شـدن فصـل سـرما در 
برخـى مناطـق بیش از ده نسـل پسـیل 
نیـز دیـده شده اسـت. در شـرایط بهینه 
شـده در آزمایشـگاه پسـیل تقریبـاً هـر 

بیسـت روز یـک نسـل دارد.»
ایــن اســتادیار مرکز تحقیقــات در خصوص 
اثــر طــول روز بــر زندگــى آفــت اظهــار 
داشــت: «طــول روز شــدیداً بــر روى 
بیولــوژى آفــت اثرگــذار اســت؛ ترکیــب 
طــول روز و دمــا تعــداد نســل هاى 
ایــن آفــت را تعییــن مى کنــد. بهتریــن 
دامنــه دمایــى بــراى فعالیــت و تکثیــر 
درجــه   30 تــا   25 پســته  پســیل 
ــن  ــه ای ــا توجــه ب ســانتى گراد اســت. ب
دامنــه دمایــى در شــرایط خیلــى گــرم 
ــد  ــرد نبای ــى س ــى خیل ــرایط دمای و ش
ــود و  ــیل ب ــت پس ــان آف ــران طغی نگ
مى تــوان بخشــى از کنتــرل آفــت را 
ــر  ــت. در اواخ ــت گذاش ــده طبیع به عه

ــزى  ــاى پایی ــاه فرم ه ــهریور و مهرم ش
(بینابینــى) حشــره تشــکیل مى شــوند 
ــى  ــزى بســیار باالی ــدرت تخم ری ــه ق ک
دارنــد و جهــت حفــظ بقــاى آفــت 
تولیــد  را  زمســتان گذران  جمعیــت 

مى کننــد.»
وى در مـورد لـزوم مبارزه با آفت پسـیل 
پـس از برداشـت محصول تشـریح کرد: 
«درصورتى که جمعیـت بینابینى زیادى 
در بـاغ وجودداشته باشـد و دمـاى هـوا 
در ماه هـاى شـهریور و مهر کمـاکان باال 
باشـد، بهتـر اسـت که بعـد از برداشـت 
نیـز مبـارزه انجام شـود تـا در فصل بعد 
آفـت طغیانى نشـود. در انتهاى فصل به 
محـض خنک شـدن هـوا و کوتاه شـدن 
زمسـتان گذران  فرم هـاى  روز،  طـول 
پیـدا مى شـوند کـه رنـگ تیـره و جثـه 
آفـت  از  دسـته  ایـن  دارنـد؛  بزرگتـرى 
دیگـر تـا شـروع فصـل بهـار تخم ریـزى 
نمى کننـد و عمـًال مبـارزه بـا آنهـا هـم 

نـدارد.»  توجیه 
این پژوهشـگر مرکز تحقیقات و آموزش 
کشـاورزى ضمن اشـاره به اینکـه در باغ 
شـرایط تفکیـک شـده از نظـر مراحـل 
همـه  و  نـدارد  وجـود  پسـیل  رشـدى 
مراحـل همزمـان بر روى برگ مشـاهده 
مى شـوند، نحوه خسـارت پسـیل را بیان 
بـا  کامـل  حشـرات  و  «پوره هـا  کـرد: 
تغذیـه از شـیره پرورده گیاهـى و خـارج 
کـردن حجـم انبوهـى از کربوهیدرات ها 
و اسـیدهاى آمینـه از آوندهـاى آبکـش 
موجـب تخلیـه برگ ها، ریـزش بى موقع 
گل  جوانه هـاى  و  برگ هـا  برگچه هـا، 
شـده در نهایت اختالل در پرشـدن مغز 
را حـادث مى شـوند عـالوه بـرآن دفـع 
مـواد مصرفـى توسـط آفـت به صـورت 
عسـلک در سـطح برگ موجـب کاهش 
تنفس مى شـود. ایـن امـر نتایجى چون 
افزایـش اونـس، افزایش پوکـى و کاهش 

خندانـى پسـته را به دنبـال دارد.»
اســتفاده  بــا  رابطــه  در  عســکرى 
و  شــیمیایى  ســموم  از  بى رویــه 
ترکیبــات مختلــف در ایجــاد مقاومــت 
آفــت پســیل گفــت: «بــراى هیــچ آفتى 
ــم و  ــا س ــور م ــیل در کش ــدازه پس به ان
ترکیبــات آفت کــش و غیر آفت کــش 
از  اســتفاده  بــا  نشده اســت.  ثبــت 
آفت کش هــا در بــاغ بخــش زیــادى 
از دشــمنان طبیعــى آفــات از بیــن 
مى رونــد و آفاتــى کــه تــا دیــروز آفــات 

کمکی که 
ترکیبات 

پوشیش اعم 
از گوگرد، 

کائولین و گچ 
در مبارزه با 

پسیل می کنند 
این است که 

باعث قطع 
اتصال بین 

تخم ها و سطح 
برگ می شوند 
و در این حالت 

تخم به دلیل 
عدم توان در 

تأمین رطوبت 
خشک شده و 

تفریخ نمی شود

باغبانی
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کلیــدى و مهمــى نبوده انــد تبدیــل بــه 
آفــات درجــه یــک مى شــوند، چــرا 
ــن  ــا از بی ــى آنه ــمنان طبیع ــه دش ک
رفته انــد؛ بســیارى از آفت کش هایــى 
ــه تخم ریــزى  کــه وجــوددارد آفــت را ب
بیشــتر و افزایــش زادآورى تحریــک 
مى کننــد. پســیل پســته پتانســیل 
زیــادى در ایجــاد مقاومــت دارد. طبــق 
نظریــه انتخــاب دارویــن، وقتــى بــا 
سمپاشــى بــر روى آفــت فشــار وارد 
ــف  ــود، در طــى نســل هاى مختل مى ش
افــراد مقــاوم انتخــاب طبیعــى شــده و 
ــى مى رســد  ــه جای ــت ب ــم جمعی کم ک
کــه تعــداد افــراد مقــاوم از تعــداد افــراد 
ــا  ــود و در اینج ــتر مى ش ــاس بیش حس
کشــاورز متوجــه مســئله مقاومــت آفت 
مى شــود. ریســک مقاومــت در ســمومى 
کــه دوام بیشــترى دارنــد باالتــر هســت 
چــرا کــه ایــن فشــار انتخابیــت ســم در 
ــر دوام  ــه خاط ــل، ب ــن نس ــى چندی ط
ــاالى ســم، ممکــن اســت روى آفــت  ب
ــر  ــوارد ذک ــر م ــالوه ب ــد. ع ــاق بیفت اتف
ــى  ــات مقاومت ــیارى از آف ــده در بس ش
ــارى وجــود دارد  ــام مقاومــت رفت ــه ن ب
ــوده را  ــا آل ــمى ی ــطح س ــت س ــه آف ک
تشــخیص داده و از آن ســطح فــرار 
مى کنــد یــا روى آن ســطح مســتقر 
مقاومــت  ایــن  نمونــه  نمى شــود. 
رفتــارى در پســیل پســته در مــورد 

گوگــرد مشــاهده شده اســت.»
ــخنانش  ــان س ــکرى در پای ــم عس قاس
ســموم  از  اســتفاده  مــورد  در 
و  داد  هشــدار  نئونیکوتینوئیــدى 
ــه اى از ســموم  ــرد: «مجموع ــح ک تصری
باغــات  در  کــه  نئونیکوتینوئیــدى 
پســته بــر علیــه آفــت پســیل اســتفاده 
مى شــود داراى اثربخشــى خوبــى در 
وهلــه اول هســتند، امــا مســائلى نیــز در 
رابطــه بــا آنهــا مطــرح هســت کــه از آن 
جملــه مى تــوان بــه پرخطــر بــودن براى 
حشــرات مفیــد، دوام بــاال در بافــت گیاه 
بــه علــت سیســتمیک بــودن و ریســک 
ــول  ــموم در محص ــده س ــاالى باقیمان ب
اشــاره کرد. این ســموم پتانســیل بســیار 
ــد و  ــت دارن ــروز مقاوم ــراى ب ــى ب باالی
به شــدت باعــث طغیــان پســیل پســته 
ــکار در  ــن راه ــوان اولی ــوند. به عن مى ش
ــه  ــت پســیل، توصی ــرل آف جهــت کنت
ــروه از  ــن گ ــتفاده ای ــدم اس ــر ع ــن ب م
ــات پســته اســت.»  ــا در باغ آفت کش ه

ــیمیایى و  ــموم ش ــى س اثربخش
ــوینده ها ــى و ش ــات پاشش ترکیب

در ادامــه ایــن هم اندیشــى مجــازى 
شــناس  بیمــارى  گرجــى،  محمــد 
گیاهــى ومســئول حفــظ نباتــات جهــاد 
ــى  ــار، گزارش ــتان ان ــاورزى شهرس کش
ــرد  ــى کارب ــت فعل ــا وضعی ــه ب در رابط
و اثربخشــى مــواد مختلــف اعــم از 
ســموم شــیمیایى و ترکیبــات پاششــى 
ــار  ــق آم ــرد؛ طب ــه ک ــوینده ها ارائ و ش
و اطالعــات ارائــه شــده توســط ایشــان 
طــول دوره اثربخشــى بــراى ســموم 
مختلــف بیــن 8 تــا 18 روز، شــوینده ها 
بیــن 10 تــا 15 روز، گوگــرد بــا دوزهاى 
ــا 50 روز، ترکیــب  مختلــف بیــن 18 ت
گوگــرد بــه اضافــه گــچ و یــا کائولیــن از 

ــود.  ــر ب ــا 50 روز متغی 40 ت
ــر کیفیــت ســموم، وجــود  وى عــالوه ب
ســاختار خرده مالکــى در تولیــد پســته 
ایــران و باغــات رهــا شــده را در افزایــش 
ــت در  ــدم موفقی ــى و ع ــداد سم پاش تع
کنتــرل و مبــارزه بــا آفــت پســیل موثــر 

دانســت.    
ایــن بیمارى شــناس گیاهى در رابطــه 
بــا روش هــاى کنتــرل بیولوژیــک آفــت 
پســیل و اســتفاده از حشــرات مفید اعم 
ــا  ــورى و عنکبوت ه ــدوزك، بالت از کفش
ایده هایــى مطــرح کــرده و شــرکت هاى 
دانــش بنیــان را بــه تحقیــق و بررســى و 
امکان ســنجى تولیــد اقتصــادى دعــوت 

نمــود.

ــا  ــى ب ــارزه تلفیق ــات مب تجربی
ــیل ــت پس آف

ــدار پیشــرو  ــى باغ ــروز زینل ســپس، به
مــورد  در  رفســنجان  نــوق  منطقــه 
ــت  ــا آف ــى ب ــارزه تلفیق ــات مب تجربی
ــال هاى  ــى س ــود ط ــاغ خ ــیل در ب پس
ــیل  ــا پس ــا ب ــارزه م ــت: «مب ــر گف اخی
بــدون اســتفاده از ســم اســت و تلفیقــى 
ریشــه،  طریــق  از  خــوب  تغذیــه  از 
ــه  ــاوم، تغذی ــد مق ــه و پیون انتخــاب پای
از طریــق بــرگ و کنتــرل آفــت بــا 

اســت.» محلول پاشــى ها 
ایــن باغــدار پیشــرو ضمــن تأکیــد 
ــر  ــعى ب ــاى س ــت به ج ــرل آف ــر کنت ب
شــد: «چندیــن  مدعــى  آن  حــذف 
از  اســتفاده   بــا  کــه  اســت  ســال 
ــاورزى  ــاى کش ــى صابون ه محلول پاش

ــولوپتاس و اوره  ــا س ــب ب ــا در ترکی و ی
ــته ایم کنتــرل خوبــى بــر روى  توانس
ــار  ــر ب ــیم. ه ــیل داشته باش ــت پس آف
ــا دفعــه قبــل متفــاوت  محلول پاشــى ب
اســت؛ به عنــوان مثــال بــا صابــون 
شــروع مى کنیــم، بــا دوزهــاى 1,5

ــد از  ــر آب، بع ــزار لیت ــر در ه ــا 4 لیت ت
ــون را  ــولوپتاس و صاب ــب س ــار ترکی به
ــه  ــت ک ــر اس ــه ذک ــیم. الزم ب مى پاش
اســتفاده از مــواد شــیمیایى باید بســیار 
ــن  ــه ممک ــد، چراک ــده باش حســاب ش
اســت موجــب ســوختگى روى برگ هــا 
ــب  ــى ها را در ش ــا محلول پاش ــود. م ش

و هــواى خنــک انجــام مى دهیــم.»
ــا اشــاره بــه اهمیــت حضــور   زینلــى ب
بالتورى هــا و کفشــدوزك ها و دیگــر 
حشــرات مفیــد در کنتــرل آفــات، 
ــا  ــیمیایى را تنه ــموم ش ــتفاده از س اس
ــراى کنتــرل آفاتــى همچــون ســن و  ب
کــراش مناســب دانســت. وى در پایــان 
بــر اســتفاده متنــاوب از مــواد مختلــف 
بــا دوزهــاى مختلــف بــه جهــت کنترل 

مقاومــت پســیل تأکیــد نمــود. 

نکاتى براى کنترل آفت پسیل
نجمــه  نشســت،  ایــن  پایــان  در 
ارشــد  کارشــناس  زین الدینــى 
 حشره شناســى بــا تأکیــد بــر عــدم 
اســتفاده از ســموم شــیمیایى در ابتداى 
ــرل  ــور کنت ــه منظ ــى را ب ــال، نکات س
مناســب  زمــان  تــا  پســیل  آفــت 
ــرد:  ــوان ک ــرد عن ــت پاشــش گوگ جه
ــا  ــوان ت ــکات مى ت ــن ن ــت ای ــا رعای «ب
زمــان پاشــش گوگرد از ســم شــیمیایى 

اســتفاده نکرد: 
در  شیمیایى  سموم  از  استفاده  عدم   -
ابتداى سال و حفظ حشرات مفید در باغ؛
ــا صابون هــا  - محلول پاشــى درختــان ب

طول دوره اثربخیش
سموم مختلف: بین 8 تا 18 روز

شوینده ها: بین 10 تا 15 روز

گوگرد با دوزهاى مختلف: بین 18 تا 50 روز

ترکیب گوگرد به اضافه گچ و یا کائولین:  بین 40 تا 50 روز 

بهترین دامنه 
دمایی برای 

فعالیت و تکثیر 
پسیل پسته 

۲۵ تا ۳۰ درجه 
سانیت گراد 

است. با توجه 
به این دامنه 

دمایی در 
شرایط خیلی 

گرم و شرایط 
دمایی خیلی 

سرد نباید 
نگران طغیان 

آفت پسیل 
بود و می توان 

بخیش از کنترل 
آفت را به عهده 

طبیعت 
گذاشت

باغبانی
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بــه تنهایــى و یا بــه همراه ســولوپتاس و 
یــا اوره، در زمانــى کــه به طــور متوســط 

5 پــوره بــر روى بــرگ دیده شــود؛
- مدیریــت اســتفاده از کودهــاى ازتــه، 
ــه رقیــق شــدن شــیره  چــون منجــر ب
آونــدى و در نتیجــه تغذیــه مطلوب تــر 

ــود؛ ــت مى ش آف
- کنتــرل و مدیریــت یکپارچــه اراضــى 

خرده مالــک؛
ــوزش  ــم پاش ها و آم ــیون س - کالیبراس

کارگران».
ــات پســته ضمــن  ــن کارشــناس باغ ای
اشــاره بــه فوایــد اســتفاده از مــواد 
پوششــى تعــدادى از آنهــا را برشــمرد: «

ـ گوگرد: خاصیت کشتن آفت؛
ـ گــچ و کائولیــن: بازتــاب نــور کــه بــه 
کاهــش اثــرات گرمازدگــى هــم کمــک 

مى کننــد؛
ـ گوگــرد، گــچ و کائولیــن: محــدود 
کــردن محــل تخم ریــزى آفــت بــا 
ــر روى  ــى ب ــه پوشش ــک الی ــاد ی ایج

ــرگ  ــطح ب س
ــا  ــالط ب ــت اخت ــواد پوششــى قابلی ـ م
ــى  ــردن کارای ــیمیایى و باالب ــموم ش س

ــد.» ــم را دارن س
ــرد  ــتفاده از گوگ ــان اس ــى زم زین الدین
را متناســب بــا مرحلــه رشــدى درخــت 
ــرد:  ــح ک ــاره تصری ــت و در این ب دانس
«اســتفاده از گوگــرد در اول فصــل کــه 
هســتند  نــازك  دانه هــا  و  برگ هــا 
ــوزندگى  ــه س ــر ب ــت منج ــن اس ممک
شــود، آخــر فصــل کــه برگ هــا مومــى 
ــرى  ــر کمت ــرد اث ــز گوگ ــوند نی مى ش
ــز  ــرگ لی ــه اصطــالح از روى ب دارد و ب
مى خــورد کــه بایســتى در ایــن زمــان 
میــزان صابــون کمتــر شــود. در زمــان 
ــته  ــاى پس ــرد، دانه ه ــتفاده از گوگ اس
ــه ســایز نهایــى رسیده باشــند و  بایــد ب
پوســت پســته اســتخوانى شده باشــد.» 
وى جهــت اثربخشــى و دوام بیشــتر 
ترکیبــات گوگــردى بــر روى گیــاه 
ــوع  ــرد: «قبــل از ایجــاد هرن ــه  ک توصی
ــر روى برگ هــا بایــد آن هــا  پوششــى ب
ــه ایــن منظــور  را کامــًال تمیــز کــرد. ب
ســولوپتاس  و  صابــون  از  مى تــوان 
ــاغ  ــر وســعت ب ــا اگ ــرد و ی اســتفاده ک
زیــاد اســت و فرصــت یکبــار شستشــو 
ــا  ــولوپتاس و ی ــون، س ــب صاب ــا ترکی ب
ــدارد، بهتــر اســت همــراه  اوره وجــود ن
ــرف  ــز مص ــه اى نی ــم ضرب ــرد س گوگ

شــود؛ گوگــرد در برخــى ارقــام کشــیده 
ــذا بهتــر  ــد، ل خســارت بیشــترى مى زن
ــن دز  ــت تعیی ــه اول جه اســت در وهل
گوگــرد روى تعــدادى از درختان تســت 
ــا  ــود ازت ی ــود؛ بیش ب ــام ش ــه انج اولی
شــورى منجــر بــه ایجــاد راه نفــوذ 
گوگرد و گســترش ســوزندگى مى شــود، 
الزم اســت در باغاتى که مســئله شــورى 
و بیش بــود ازت وجــوددارد، مدیریــت 
تغذیــه بهتــر انجــام شــود. بهتریــن دمــا 
ــراى پاشــش گوگــرد، دمــاى زیــر 28 ب

درجــه ســانتى گراد اســت. در روزهایــى 
ــاالى 40 درجــه  ــه ب ــوا ب ــاى ه کــه دم
ــر اســت کــه  ســانتى گراد مى رســد بهت
کمــى محتاطانه تــر گوگــرد پاشــیده 
شــود؛ هنــگام پاشــش گوگــرد بایســتى 
بــاغ تشــنه نباشــد؛ بهتر  اســت کــه ابتدا 
ــرده و  ــر از آب ک ــه پ ــا نصف ــر را ت تانک
ســپس گوگــرد یــا گــچ کامــًال در تانکــر 
حــل شــود؛ قبــل از اختــالط گوگــرد یــا 
ــود و  ــک نم ــواد را ال ــن م ــد ای ــچ بای گ
یــا بعــد از مخلــوط کــردن وقتــى قــرار 
ــه تانکــر برگــردد  ــا برگــردان ب اســت ب
ــق  ــر معل ــراى بهت ــوند؛ ب ــک رد ش از ال
ــم  ــا نی ــرد 250 سى ســى ت شــدن گوگ
ــرد،  ــه ک ــوان اضاف ــون مى ت ــر صاب لیت
ــر  ــون منج ــد صاب ــش از ح ــزودن بی اف
ــا مــواد پوششــى  ــه ریــزش گوگــرد ی ب
ــى  ــش خوب ــده و پوش ــرگ ش از روى ب
ایجــاد نخواهندکــرد؛ تانکــرى کــه بــراى 
گوگردپاشــى اســتفاده مى شــود بایستى 
داشته باشــد،  قــوى  همــزن  حتمــاً 
ــرد را  ــالط گوگ ــى اخت ــاى افق همزن ه
ــه  ــد؛ درصورتى ک ــام مى دهن ــر انج بهت
ــدت  ــام م ــدارد، در تم ــزن ن ــر هم تانک
پاشــش بایــد بــا بیــل و یــا چــوب 
محتویــات تانکــر را هــم زد؛ پاشــش 
بایــد در هــواى خنــک و آرام انجــام 

ــدرت پاشــش  ــد ق شــود؛ ســرالنس بای
خوبــى داشــته باشــد و قطــر ســرالنس 
بیــن 2 تــا 2,5 مناســب اســت؛ گوگــرد 
بایــد به صــورت یکنواخــت و کامــل 
ــر  ــون اگ ــاند، چ ــرگ را بپوش ــطح ب س
ــرد باشــد محــل  ــدون گوگ ــه اى ب ناحی
ــود؛  ــت مى ش ــع آف ــزى و تجم تخم ری
الزم  تیرماهــى  رشــدهاى  درمــورد 
اســت کــه پاشــش گوگــرد مجــدداً 
ــرى در  ــوالً مغزگی ــرد؛ معم صــورت گی
ــر  ــار ســوزندگى ب ــه دچ پســته هایى ک
ــر گوگــرد مى شــوند به خوبــى انجــام  اث
مى شــود، ولــى به دلیــل چســبیدن 
ــتخوانى  ــه پوســت اس ــى ب ــته روی پوس

ــد.» ــى ندارن ــندى خوب بازارپس
زین الدینــى ضمــن ارائــه نتایــج حاصــل 
از بررســى هاى انجــام شــده طــى چنــد 
ســال اخیــر بــر روى ترکیبــات مختلــف 
کــرد  تصریــح  مختلــف،  باغــات  در 
کــه صابون هــاى گوگــرددار، ســموم 
گیاهــى و ترکیــب صابون و ســولوپتاس 
را  اثرگــذارى  مــدت  طوالنى تریــن 
در باغــات مــورد بررســى داشــته اند. 
همچنیــن، وى توضیــح داد در مناطقــى 
ترکیب هــاى  خــرداد  نیمــه  از  کــه 
ــچ  ــا گ ــگاهى،کائولین ی ــرد پاالیش گوگ
ــا شــیمیایى  ســوپر و ســموم گیاهــى ی
مصــرف شــده تــا کنــون آلودگــى 
در  نشده اســت.  مشــاهده  مجــدد 
ــگاهى را  ــرد پاالیش ــه گوگ ــى ک مناطق
بــا ســم شــیمیایى و یــا ســموم گیاهــى 
ــى 40 ــد از 35 ال ــد بع ــرف کرده ان مص

ــه  روز مجــدداً آلودگــى آفــت پســیل ب
مجمــوع  در  برگشته اســت.  باغــات 
پاشــش  زین الدینــى  نظــر  طبــق 
گوگــرد بــه همــراه گــچ یــا کائولیــن بــا 
اســتفاده از دســتگاه پودرپــاش بهتریــن 

عملکــرد را داشته اســت. 

زمان استفاده از گوگرد؟

  اسـتفاده از گوگـرد در اول فصـل کـه برگ هـا و دانه هـا نازك
هسـتند ممکـن اسـت منجر به سـوزندگى شـود

  آخـر فصـل کـه برگ هـا مومـى مى شـوند نیـز گوگـرد اثـر
کمتـرى دارد و بـه اصطـالح از روى بـرگ لیـز مى خـورد کـه 

بایسـتى در ایـن زمـان میـزان صابـون کمتـر شـود
  در زمـان اسـتفاده از گوگـرد، دانه هـاى پسـته بایـد به سـایز

نهایـى رسیده باشـند و پوسـت پسـته اسـتخوانى شده باشـد

با استفاده از 
آفت کش ها در 

باغ بخش زیادی 
از دشمنان 

طبیعی آفات 
از بین می روند 

و آفاتی که تا 
دیروز آفات 

کلیدی و مهمی 
نبوده اند 

تبدیل به آفات 
درجه یک 

می شوند، چرا 
که دشمنان 

طبیعی آنها از 
بین رفته اند

باغبانی
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دالیل عدم موفقیت 
در مبارزه با پسیل پسته

آفت 
پیچیده
نجمه زین الدیین،
کارشناس ارشد حشره شنایس

پسیل پسته یکى از آفات کلیدى و 
مهم درختان پسته است که معضلى 
جدى در باغات محسوب مىشود. 
درصورتى که بخواهیم نقبى به 
گذشته بزنیم و علتیابى کنیم که 
چرا این آفت تبدیل به یک معضل 
مهم شده است، شاید به موارد زیادى 
برخورد کنیم؛ به طورکلى زندگى آفات 
فرایندى پیچیده اى دارد و همان طور 
که در سال هاى گذشته زنجره پسته 
یک آفت مهم بوده، امروز مى بینیم 
جاى خود را با پسیل جابه جا 
کرده است. در ادامه موارد مهم علل 
ناتوانى در کنترل مناسب این آفت از 
دیدگاه اینجانب آورده شده است.

عوامل مرتبط با سموم شیمیایی
کیفیت پایین سموم و مواد تکنیکال وارداتى

استفاده از سموم غیرمجاز 
تقلب در سموم وارداتى و تولیدى

وجود سموم متنوع و بدون نام تجارى
تغییـر فرموالسـیون از سـوى شـرکت هاى تولیـد کننده به واسـطه افزایش قیمـت مواد اولیـه و کاهش 
اثرگـذارى سـم؛ مثـًال تولیدکننده براى رقابـت در بازار و کاهش قیمت از سـمى که فقط فرموالسـیون 

پایـه آبـى دارد اسـتفاده مى کنـد؛ در حالى کـه آن سـم مى تواند بـر پایه نفتى فرموله شـود. 
عدم تأثیرگذارى سموم بر تخم و حشره کامل 

باغبانی
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موارد مربوط به عدم کارشنایس صحیح باغات
عــدم کاربــرد آفت کــش در یــک مرحلــه به خصــوص از زندگــى آفــت مرتبــط بــا زمــان صحیــح پاشــش و نحــوه مبــارزه بــا آفــت (پاشــیدن ســموم  o

در مرحلــه تخــم و عــدم کنتــرل در زمــان مناســب)
استفاده از سموم قوى در اول فصل که منجر به حذف حشرات مفید مىشود o

عدم تناوب سموم o
تغییر در دوز مصرفى سموم  o

عدم استفاده از سموم اختصاصى و ایمن تر براى دشمنان طبیعى o
عدم آموزش کشاورزان توسط کارشناسان در خصوص شناسایى دقیق آفت، اختالط سموم در صورت لزوم و روش صحیح مبارزه و زمان صحیح پاشش o

عدم اعمال مدیریت تلفیقى آفات o

عوامل مرتبط با مکانیزم بدن حشره
باتوجــه بــه چنــد نســلى بــودن آفــت، اســتفاده بى رویــه از ســم 

و عــدم تنــاوب ســموم منجــر بــه مقاومــت حشــره شده اســت.

 مواردی که توسط کشاورزان رعایت نمیشود

ـ خرده مالکى
متأســفانه بــا کوچــک شــدن اراضــى کشــاورزى پیامدهــاى منفــى 
ــت  ــدم مدیری ــا ع ــى از آنه ــه یک ــتیم ک ــاهد هس ــیارى را ش بس
ــه پســیل اســت. در باغــات خــرد به علــت  ــات از جمل صحیــح آف
ــارزه، کنتــرل آفــت ســخت تر مى شــود. ــا عــدم مب ناهماهنگــى ی

ـ سم پاشى تقلیدى
ــر  ــوع پاشــش ســموم را ب ــکان، زمــان و ن مخصوصــاً خــرده مال
اســاس تصمیــم عمــده مالــکان مجــاور بــاغ خــود برنامه ریزى

مى کنند.

ـ سم پاشى بدون نظر کارشناسى
ــه  ــاز ب ــه نی ــه اى باشــد ک ممکــن اســت آفــت در مرحل
ــر اســاس  ــات ب سم پاشــى نباشــد و ترتیــب پاشــش باغ
رقــم، آلودگــى، مرحلــه رشــدى آفــت رعایــت نمى شــود.

ـ تغییر در دوز مصرفى سموم
تغییر دوز منجر به افزایش سریع تر مقاومت پسیل مى شود.

ـ کالیبره نکردن سمپاش ها
ــر  ــزى ممکــن اســت گنجایــش 100 لیت بعضــى از تانکرهــاى فل
بیشــتر یــا کمتــر داشته باشــند. عــالوه بــر ایــن، عــدم یکنواختــى 
ــز جــزو عیــوب  در پاشــیدن ســم و نداشــتن همــزن مناســب نی

ــت. ــا اس ــات آنه ــمپاش و متعلق ــتگاه هاى س دس

ـ کاربرد تانکرهاى اجاره اى
ــه  بازکــردن ســرالنسها و عــدم پخــش مناســب (پاشــش تیــر ب
ــه  ــه تانکــر منجــر ب ــان تخلی اصطــالح کشــاورزان) و کاهــش زم

ــرل مناســب مىشــود. ــدم کنت ع
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ــد  ــاز مى کن ــود را آغ ــت خ ــد فعالی ــل رش ــروع فص ــا ش ــته ب ــیل پس ــر، پس ــال هاى اخی ــى س ط
ــن  ــه ای ــر علی ــدام موث ــام اق ــال انج ــد امس ــود. به نظرمى رس ــترده مى ش ــارت گس ــب خس و موج
ــا چالــش زیــادى روبــه رو بوده اســت و ایــن کار مهم تریــن دغدغــه باغــداران پســته اســت.  آفــت ب
ــن رو،  ــارى دهنده باشــد. از ای ــد ی ــداران بتوان ــات ســایر باغ ــه تجربی شــاید کســب اطــالع در زمین
ــاران در  ــاورزى ایزدی ــه کش ــال در مجموع ــاورزى فع ــناس کش ــژاد کارش ــه خضــرى ن ــراغ مهدی س

ــا کنتــرل آفــت پســیل در مجموعــه خودشــان بپرســیم.  ــا از وى در رابطــه ب ســیرجان رفتیــم ت

در گفت و گو با مهدیه خضری نژاد، کارشناس کشاورزی برریس شد

تجربه های مبارزه با پسیل 

بــراى  شــما  خضــرى!  خانــم 
ــا پســیل چــه اقداماتــى  مبــارزه ب
ــش  ــوه پای ــد؟ نح ــام مى دهی انج
ــا آن در  ــارزه ب ــرل و مب ــت، کنت آف
ــت؟ ــه اس ــما چگون ــه ش مجموع

در فروردیــن مــاه بــراى جمعیــت اولیــه 
آفــت و پــس از اتمــام گرده افشــانى 
درختــان بــا یــک ســم فســفره تــا 
کنتــرل  اولیــه  جمعیــت  حــدودى 
مى شــود. پــس از آن در اردیبهشــت 
گاهــاً  و  یک بــار  هفتــه اى  مــاه، 
ــار همــه باغ هــاى تحــت  ــه اى دو ب هفت
ــوند؛  ــد مى ش ــه بازدی ــت مجموع مدیری
ــف و  ــات مختل ــه قطع ــن صورت ک بدی
ردیف هــاى مختلف براســاس مســاحتى 
کــه دارنــد و مناطقــى کــه مســتعد بــه 
ــط  ــتند توس ــیل هس ــه پس ــى ب آلودگ
کارشــناس پایــش و بررســى مى شــوند. 
اگــر در حیــن بازدیــد کارشــناس نتوانــد 
تخــم حشــره را ببینــد و یــا پــوره ســن 
یــک وجودداشــته  باشــد کــه به ســختى 
دیــده مى شــود، نمونــه بــرگ را گرفته و 
در زیــر ذره بیــن مخصــوص رویــت آفات 
(بینوکولــر) بررســى انجــام مى شــود. در 
نهایــت، تمــام مــوارد مرتبط بــا وضعیت 
ــود. ــت مى ش ــیل یادداش ــت پس جمعی

  
چگونــه بــه ایــن نتیجــه رســیدید 
ــردارى  ــش و نمونه ب ــد پای ــه بای ک

کنیــد؟ 
نمونه بــردارى  و  پایــش  نحــوه  ایــن 
ــق  ــم طب ــه ه ــت ک ــج اس ــیار رای بس
ــف  ــان مختل ــم از کارشناس ــه و ه تجری
ــن  ــرت ای ــر بصی ــاى دکت ــه آق از جمل
توصیــه را دریافــت کرده ایــم. در پایــش 

آفــت پســیل بایــد نمونه بــردارى انجــام 
شــود تــا میــزان جمعیــت آفــت در بــاغ 

ــود. ــن زده ش تخمی

ــا  ــارزه ب ــه در مب ــدر روشــى ک چق
آفــت بــه کار مى بریــد را موثــر 

مى دانیــد؟
روش هایــى کــه تاکنــون بــه  کار برده ایــم 
ــا  ــد. م ــر بوده ان ــادى موث ــدود زی ــا ح ت
بــا همیــن روش هــا جمعیــت را ردیابــى 
کــرده و در تخمیــن جمعیــت مشــکلى 
ــم  ــا چش ــوان ب ــد ت ــا ح ــته ایم. ت نداش
ــم  ــا چش ــه ب ــم و آنچ ــى مى کنی بررس
بینوکولــر  زیــر  را  نمى شــود  دیــده 
ــه  ــمى ک ــاب س ــم. انتخ ــک مى کنی چ
مى خواهیــم اســتفاده کنیــم بســته 
ــا آخــر  ــه اینکــه اول فصــل باشــد و ی ب
ــا  ــیم و ی ــم زده باش ــار س ــل، چندب فص
ــر  ــاوت اســت. ب ــزده باشــیم متف ســم ن
ــم  ــه داری ــتورالعمل هایى ک ــاس دس اس
ــاوت  ــار متف ــر ب ــد ه ــم مى توان ــوع س ن

ــتند. ــر هس ــى موث ــد و به  طورکل باش
  

ــل اثربخشــى  ــه نظــر شــما دالی ب
و یــا غیرموثربــودن روش هــاى 
ــت  ــن اس ــات ممک ــا آف ــارزه ب مب

ــد؟ ــه باش چ
بــه چند دلیــل ممکن اســت یــک روش 
اثربخــش نباشــد؛ ممکــن اســت افــرادى 
سم پاشــى  اجــراى  مســئولیت  کــه 
را دارنــد کارشــان را درســت انجــام 
ندهنــد؛ مثــالً کامــالً درختان را پوشــش 
ندهنــد و یــا نکاتــى کــه بــه آنهــا گفتــه 
مى شــود را درســت رعایــت نکننــد. 
البتــه مــا هــر بــار دســتورالعمل مکتوب 
بــه راننده هایمــان مى دهیــم، در مزرعــه 
یــک تختــه وایت بــرد داریــم که هــر روز 
ــه نمونه بردارى هــاى انجــام  ــا توجــه ب ب
شــده و نســبت بــه وضعیــت آن روز یک 
دســتورالعمل روى آن درج مى کنیــم 
کــه مثــالً بایــد امشــب و یــا امــروز ایــن 
کار را انجــام بدهنــد. اگــر دســتورالعمل 
را درســت انجــام ندهنــد ممکــن اســت 
ــى  ــت بعض ــن اس ــد. ممک ــر نباش موث
ــد،  ــاعد نباش ــوا مس ــرایط ه ــات ش اوق
مثــالً ممکــن اســت بادهــاى شــدیدى 
ــا  ــد، ی ــاق افت ــى اتف ــگام سم پاش در هن
ــر  ــع انجــام نشــود. اگ ــه اى به موق توصی
تمــام عوامــل دخیــل مناســب نباشــند، 
ممکــن اســت میــزان اثربخشــى کاهش 

یابــد.  

ــه اثربخشــى یــک روش  ــه ب چگون
ــد؟  ــى مى بری پ

معمــوالً یکــى دو روز بعــد از اجــراى هــر 
دســتورالعمل بــاغ را بررســى مى کنیــم؛ 
مثــالً اگــر روز شــنبه یــا یکشــنبه 
یــک دســتورالعمل بــراى سم پاشــى 
یــا محلول پاشــى صــادر شده باشــد، 
ــى  ــنبه بررس ــا چهارش ــنبه ی ــا سه  ش م
به صــورت  فعالیــت  کــه  مى کنیــم 

ــر. ــا خی ــده ی ــام ش درســت انج

ــه  ــیمیایى چ ــارزه ش ــول مب اص
ــاظ  ــا را لح ــور آنه ــتند و چط هس

مى کنید؟
اســتفاده از هــر ســمى یــک اصــول 
خاصــى دارد؛ به عنــوان مثــال، اگــر 
ــا صابــون  باغــدار بخواهــد درختــان را ب
بشــوید بایــد یک ســرى اصــول را رعایت 
کنیــد، اگــر بخواهــد یــک ســم ارگانیک 

مصاحبه کننده:
اعظم مرتیض پور
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بزنــد یک ســرى اصــول دیگــر دارد و یــا 
پاشــیدن ســموم مجــاز علیــه آفــت هــم 

ــودش را دارد.  ــاص خ ــرایط خ ش
مــا بســته بــه شــرایط هــم از صابون هــا 
اســتفاده مى کنیــم، هــم از کودهــا و 
ــره  ــاده موث ــه م ــک ک ــم هاى ارگانی س
ســمى ندارند؛ مثل: ســیلیکات پتاســیم، 
ســولوپتاس و مــوادى کــه تقریبــاً ماننــد 
شــوینده عمــل مى کننــد و از گوگردهــا 
اســتفاده  مختلف شــان  انــواع  در 
ــت  ــن اس ــن، ممک ــم. همچنی مى کنی
ــم هاى  ــم از س ــیمیایى اع ــموم ش از س
فســفره یــا ســم هاى سیســتمیک و یــا 
ــدام از  ــر ک ــود. ه ــتفاده ش ــى اس تماس
ــان  ــده اصــول کاربردش ــر ش ــوارد ذک م
متفــاوت اســت و مــا در دســتورالعمل بر 
اســاس مــاده یــا روشــى کــه مى خواهیم 
ــول  ــم، اص ــتفاده کنی ــارزه اس ــراى مب ب

ــم.    ــر مى کنی ــر را ذک موردنظ

ــه  ــوید کلی ــه مى ش ــور متوج چط
ــارزه شــیمیایى توســط  اصــول مب
ــى لحــاظ شــده اند؟ ــل اجرای عوام
ــه آن اشــاره  ــر ب ــه پیش ت همان طــور ک
ــا  کــردم یکــى از روش هــاى نظارتــى م
ــًال  ــد بعــد از اتمــام کار اســت؛ مث بازدی
مى دانیــم فــالن ســم فســفره بایــد 

ــر  ــر اث ــد، اگ ــر  باش ــل 10 روز موث حداق
ــود، بررســى  ــدار نب ــا 10 روز پای ســم ت
مى کنیــم کــه کجــا کوتاهــى یــا نقصــى 
اتفــاق افتــاده و باعــث چنیــن نتیجــه اى 
ــالح  ــان، اص ــرور زم ــه م ــت و ب شده اس
ــک  ــدگان ی ــم. رانن ــت مى کنی و مدیری
ــه  ــد ک ــت دارن ــوان سرپرس ــر به عن نف
ــر  ــتورالعمل ذک ــه در دس ــى را ک اصول
شــده و کارگــران بایــد رعایــت کننــد را 
پیگیــرى مى کنــد. روى تراکتورهــا یــک 
ســرى ردیــاب داریــم کــه آن ردیاب هــا 
را چــک مى کنیــم. تراکتورهــا بایســتى 
ســرعت موردنظــر را رعایــت کرده باشــند 
و همــه نقــاط سم پاشــى شده باشــد، 
ضمــن اینکــه فعالیــت در زمان مناســب 
صــورت بگیــرد. ابــزار کنترلــى مــا همین 

ســه مــورد هســتند.       

آیــا بــه عــوارض زیســت محیطــى 
ــد  ــه داری ــموم توج ــتفاده از س اس
یــا صرفــا کنتــرل آفــت براى شــما 

مهــم اســت؟
بلــه؛ عــوارض زیســت محیطــى ســموم 
بــراى مــا اهمیــت دارد و در ایــن راســتا 
ــع  ــه من ــمومى ک ــم س ــعى مى کنی س
اســتفاده ندارنــد را بــه کار ببریــم. به طــور 
ــن  ــا ســعى برای معمــول در سیســتم م
ــان از  ــار درمی ــل یک ب ــه حداق اســت ک
ســم اســتفاده کنیــم و اگــر یک بــار ســم 
اســتفاده کردیــم، دفعــه بعــد از طریــق 
شستشــو یــا اســتفاده از مــاده ارگانیــک 
عمــل  مکانیکــى  روش هــاى  از  یــا 
مى کنیــم. مســئله باقیمانــده ســموم در 
پســته نیــز بــراى مــا مهــم اســت؛ چــون 
محصولمــان را بــا تضمیــن مى فروشــیم. 
به همیــن منظــور در برنامــه کنتــرل 
آفــات، نوع ســم مــورد اســتفاده در اول و 
آخــر فصــل بــه لحــاظ باقیمانده ســموم 

ــم. ــى مى کنی ــز بررس را نی

نظــر خودتــان را در رابطــه بــا 
کیفیــت ســموم بفرماییــد.

خیلــى  ســموم  کیفیــت  اخیــراً 
زیرســوال رفتــه، البتــه یکســرى ســموم 
ــواد  ــا حتــى یکســرى م سیســتمیک ی
هســتند کــه مقاومــت ایجــاد مى کننــد. 
در مــورد پســیل بحــث مقاومــت خیلــى 
ــوان  ــت نمى ت ــا قطعی ــت و ب ــج اس رای
گفــت عــدم تأثیــر چه میــزان مربــوط به 
کیفیت ســم اســت و چــه میــزان مربوط 

بــه مقاومــت پســیل اســت. معمــوالً هــر 
مــاده اى کــه مصــرف مى شــود، میــزان 
تأثیرگذاریــش کمتــر از ســال قبــل 
ــه  ــاده اى ک ــک م ــالً ی ــت؛ مث شده اس
ارگانیــک بــوده در ســال هاى قبــل 
ــاغ را  ــه مى توانســت ب ــا 3 هفت ــراى م ب
از پســیل تمیــز نگــه دارد، امســال همان 
مــاده 7 الــى10 روز آفــت را کنتــرل 
کاهــش  ایــن  از  بخشــى  مى کنــد. 
ــت  ــا کیفی ــط ب ــاً مرتب اثربخشــى حتم
اســت و بخشــى دیگــر هــم شــاید 
مقاومــت آفــت در مقابــل ســموم باشــد. 

آیــا تغذیــه درختــان را در افزایــش 
یــا کاهــش آفــت موثــر مى دانیــد؟
در ایــن رابطــه اطالعــات دقیــق نــدارم، 
امــا شــنیده ام کــه مى گوینــد درختانــى 
کــه تغذیه بهتــرى دارنــد و شــیره نباتى 
آنهــا بــا کیفیت تــر اســت، بیشــتر مــورد 
ــد  ــرار مى گیرن ــیل ق ــات پس ــه آف توج
ــه  ــده اند و تغذی ــا ش ــه ره ــى ک و باغات
ــت  ــه آف ــورد توج ــد م ــبى ندارن مناس
پســیل قــرار نمى گیرنــد. ایــن موضــوع 
ــه  ــم ک ــه کرده ای ــدودى تجرب ــا ح را ت
ــه آب و  ــى ک ــده  و باغات ــا ش ــات ره باغ
ــا داده  ــان آنه ــه درخت ــى ب ــود خاص ک
پســیل  آفــت  مشــکل  نمى شــود، 
کمتــرى هــم دارنــد. تغذیــه در مجموعه 
ــه همــان  مــا خیلــى مفصــل اســت و ب
نســبت مشــکل آفــت پســیل هم بســیار 

ــاد اســت. زی

در پایــان اگــر نکتــه اى مدنظرتــان 
هســت بفرمائید.

اتــکا  قابــل  تحقیقــات  به نظرمــن، 
ــم  ــیار ک ــیل بس ــت پس ــه آف در زمین
ــه  ــت دغدغ ــال اس ــن س ــت. چندی اس
خســارت پســیل مهم تریــن مشــکل 
باغــات شده اســت. ســم مناســب و 
مــاده موثــره مطمئنــى کــه قابــل تأییــد 
باشــد وجودنــدارد. نیــاز اســت گروهــى 
اختصاصى  تشــکیل شــود و هرســاله در 
مــورد پســیل تحقیــق کنــد و اطالعــات 
کنتــرل ایــن آفــت را به روزرســانى کنــد. 
بــا توجــه بــه شــرایط ســال هاى اخیــر و 
بحــث مقاومــت آفت پســیل الزم اســت 
کــه هر ســال روى یــک ماده جدیــد کار 
شــود. چــون بحــث مقاومــت در پســیل 
ــا  ــا به شــدت ب ــاد اســت و م ــى زی خیل

ــم.   ــن موضــوع مشــکل داری ای

با توجه به 
شرایط سال های 

اخیر و بحث 
مقاومت آفت 

پسیل الزم 
است که هر 

سال روی یک 
ماده جدید 

کار شود؛ چون 
بحث مقاومت 

در پسیل خیلی 
زیاد است و ما 

به شدت با این 
موضوع مشکل 

داریم

باغبانی
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ســال محصولــى 2022/2021 تــا بــه امــروز ســال جالبــى بــوده اســت. ســرماى زمســتان در 
ایــن ســال محصولــى در مناطــق پســته کارى تــا حــدودى متغیــر بــود. امســال مناطق شــرق 

ســوان هیــل ســرماى کافــى داشــتند درحالى کــه ریورلنــد ســرماى ناکافــى داشــت.
ــازى  ــف مدل س ــاى مختل ــتفاده از روش ه ــال اس ــزا، امس ــان رای ــه س ــورد  منطق در م
ســرما نتایــج متفاوتــى را به همــراه داشــت بــه نحــوى کــه بــر اســاس مــدل دینامیــک 
نیــاز ســرمایى بــرآورده شــده بود، امــا بــر اســاس مجمــوع ســاعات کمتــر از 7 درجــه 
ــراى  ــود. در ایــن شــرایط، اکثــر تولیدکننــدگان ب ســانتى گراد کمتــر از حــد نرمــال ب
ــار  ــد. به ــتفاده کردن ــن زمســتانه اس ــى زمســتان از روغ ــرماى ناکاف ــر س کاهــش اث
ــا  ــته خیز ت ــق پس ــیارى از مناط ــار در بس ــد انتظ ــر از ح ــرایط خنک ت ــا ش 2021 ب
حــدودى غیرعــادى بــود کــه منجــر بــه رشــد و عملکــرد کمتــر از حــد انتظــار بــراى 

بســیارى از تولیدکننــدگان شــد.
ــا ایــن حــال، مشــاهدات در مــاه دســامبر، حاکــى از شــادابى و ســالمت درختــان،   ب
ــیارى  ــن، بس ــد. بنابرای ــات بودن ــیارى از باغ ــى در بس ــاى زایش ــا و جوانه ه برگ ه

ــت  ــد و وضعی ــزارش مى کنن ــده اى گ ــد امیدوارکنن ــیل تولی ــدگان پتانس از تولیدکنن
ــر  ــوب به نظ ــز خ ــا نی ــدازه میوه ه ــد. ان ــال آور دارن ــان از س ــان نش ــیارى از درخت بس

ــود. ــا ش ــار ممکــن اســت باعــث ریزشــدن میوه ه ــرد در به ــواى س ــه ه ــد، اگرچ مى رس

پسته استرالیا: ٢٠٢٢

مدیریت در حین پر کردن مغز
مــا اکنــون در دوره پــر شــدن مغــز هســتیم کــه مرحلــه حساســى از چرخــه تولیــد پســته بــه حســاب 
ــت  ــود. مدیری ــته مى ش ــکافتن پوس ــث ش ــپس باع ــد و س ــد مى کن ــز رش ــه مغ ــن مرحل ــد. در ای مى آی

ــه، رشــد مغــز پســته و خندانــى را افزایــش خواهــدداد. خــوب در ایــن مرحل
مــوارد کلیــدى در ایــن زمــان شــناخت توســعه مغــز پســته، مدیریــت آبیــارى و تغذیــه و آماده ســازى بــاغ 
بــراى برداشــت اســت. همچنیــن، ایــن زمــان موقــع انجــام آزمــون بــرگ و پیونــدزدن درختــان جــوان 

اســت.

توسعه مغز پسته 
درون  مغـز  میـوه،  شـدن  پـر  زمـان  طـى 
میـوه شـروع بـه رشـد کـرده و پوسـته آن را 

پـر مى کنـد. زمـان شـروع ایـن مرحلـه هـر 
سـال متغیـر اسـت و امسـال زمـان گلدهـى و 
میوه نشـینى (فـروت ِسـت) بـراى بسـیارى از 
باغـداران بـا سـال هـاى دیگـر تفاوت داشـت.

تعییـن محـدوده زمانى رشـد مغز بـراى توجه 
بیشـتر بـه آبیـارى و کوددهـى بسـیار مهـم 
اسـت. همچنیـن، دانسـتن رونـد رشـد بـراى 
تخمین زمان شـروع برداشـت بسـیار ارزشمند 

منبع: برگرفته از متن مقاله مرکز مشاوره بن توماس توسط انجمن تولیدکنندگان پسته 
استرالیا

مترجم: اعظم مرتیض پور

مرحله 
١

مرحله 
٢

مرحله 
٣

مرحله 
۴

به هر میوه براى پر شدن هسته 
از 0 (بدون پر شدن) تا 5 (پر 

شدن کامل) امتیاز دهید. نتایج 
را ثبت کنید و درصدها را 

محاسبه کنید.

با استفاده از قیچى، باید هر 
میوه از وسط نصف شود. این 

کار را مى توان به صورت افقى یا 
طولى انجام داد.

دانه ها باید از خوشه 
جدا شوند.

به طور تصادفى 10 خوشه 
کامل از باغ در منطقه مدنظر 

جمع آورى مى شود. باید 
مطمئن بود که خوشه ها از ربع 
شمالى، جنوبى، شرقى و غربى 

درختان باشند.

باغبانی
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ــى از رشــد  ــوان درك خوب ــاى در حــال رشــد، مى ت ــن میوه ه ــه روتی ــا معاین ــه: ب    نکت
مغــز در طــول دوره پــر شــدن مغــز ایجــاد نمــود.

مرحله 
۵

این روند را هر دو هفته یک بار 
تکرار کنید و وضعیت را ثبت 
کنید. این اطالعات به هنگام 

برنامه ریزى براى برداشت 
کمک خواهدکرد.

ایـن  مى تـوان  چطـور  امـا  مى باشـد. 
زمـان را تشـخیص داد؟ در ادامـه چند 
مرحلـه بـراى دسـتیابى بـه ایـن هدف 

شده اسـت: ارائـه 

عکس 1: تقریبا 25 درصد پرشدگى عکس 2: 100 درصد پرشدگى

باغبانی
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آبیاری 
درختــان پســته در دوره پــر شــدن مغزهــا (از اواخــر دســامبر تــا برداشــت) 

بــه تنــش آبــى حســاس هســتند. شــکافتن پوســته ســخت در درختــان 
تحــت تنــش آبــى کــه رشــد مغــز آنهــا کاهــش یافتــه بیشــتر دیــده 

ــش  ــث کاه ــاً باع ــا نهایت ــدن دانه ه ــى و ریزش ــود، ناخندان مى ش
ــود. ــازده مى ش ب

ــول دوره  ــارى در ط ــه آبی ــژه اى ب ــه وی ــد توج ــه: بای نکت
پــر شــدن مغــز تــا زمــان برداشــت شــود، از تنــش آبــى 

جلوگیــرى کــرد و رشــد مغــز را بــه حداکثــر رســاند تــا 
ــدان بیشــتر شــود. درصــد پســته هاى خن

تغذیه
مطالعــات نشــان داده اســت کــه تقریبــاً تمــام 
ــته در  ــت پس ــط درخ ــیم توس ــذب پتاس ج
طــول دوره پــر شــدن دانــه اتفــاق مى افتــد.
ــر  ــان مقادی ــن زم ــا در ای ــن، دانه ه همچنی
ــروژن مصــرف مى کننــد. ــل توجهــى نیت قاب

ــه  ــرد ک ــل ک ــان حاص ــد اطمین ــه: بای نکت
درختــان در طــول دوره پــر شــدن مغــز 
ــه شــوند.  ــود پتاســیم تغذی ــا ک ــى ب ــه خوب ب
ــازده مــورد انتظــار  ــا ب میــزان مصــرف بایــد ب
کودهــاى  کاربــرد  داشته باشــد.  مطابقــت 

نیتــروژن نیــز بــراى رشــد مغــز مهــم اســت، امــا 
بــراى جلوگیــرى از تحریــک رشــد رویشــى بایــد 

ــود. ــب ب مراق

مدیریت بیماری 
اکثــر تولیدکننــدگان در طــول فصــل رشــد از قارچ کــش 

بــا ایــن حــال، نظــارت مــداوم بــراى  اســتفاده مى کننــد.
ــه  ــا نزدیــک شــدن ب ــرى از شــیوع بیمــارى مهــم اســت. ب جلوگی

ــد. ــدا  مى کنن ــت بیشــترى پی ــاغ اهمی ــاى دوره اى ب برداشــت، پایش ه

ــه  ــاغ توج ــداوم ب ــش م ــه پای ــود و ب ــارى ب ــم بیم ــب عالئ ــد مراق ــه: بای نکت
ــت. ــژه اى داش وی

باغبانی
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تجزیه و تحلیل برگ
ــرگ در  ــراى پســته مرســوم اســت کــه آنالیــز ب ب
مــاه قبــل از برداشــت انجــام مى شــود. بهتــر 
اســت نمونــه بــرگ انتخــاب شــده از برگچه هــاى 
ــع در  ــار واق ــدون ب ــاخه هاى ب ــط ش ــى وس انتهای
ــا 2 متــرى از ســطح زمیــن  ارتفــاع حــدود 1,5 ت
کامــًال  بایــد  برگچه هــا  ایــن  گیــرد.  صــورت 

ــند. ــه باش ــعه یافت توس
تحقیقــات انجــام شــده در کالیفرنیــا توصیــه 
ــرگ از 18 درخــت جمــع آورى  مى کنــد کــه 8 ب
شــود تــا نشــان دهنــده کاشــت/بلوکى باشــد کــه 
اجــازه مى دهــد فاصلــه بیــن درختــان مــورد 

ــد. ــر باش ــا 30 مت ــردارى ت نمونه ب

پیوندزدن درختان جوان
ــوند.  ــاده ش ــدزدن آم ــراى پیون ــه زودى ب ــد ب ــار 2021 بای ــاى کاشــته شــده در به پایه ه
ــد و  ــود داشته باش ــیره وج ــان ش ــه جری ــد ک ــه یاب ــى ادام ــا زمان ــد ت ــدزدن مى توان پیون

ــد. ــدك را بده ــازه ورود پیون ــود و اج ــدا ش ــى ج ــه به راحت ــت پای پوس
ــن  ــوند، ای ــد زده مى ش ــل پیون ــر فص ــان در اواخ ــى درخت ــه وقت ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــن، نبایــد  ــد. بنابرای امــکان وجــود دارد کــه پیونــدك جدیــد در حالــت رکــود باقــى بمان
تــالش کــرد کــه چنیــن پیوندك هایــى رشــد کننــد، زیــرا آنهــا در اواخــر پاییــز و زمســتان 
ــده  ــاً زن ــه عموم ــاى خفت ــن پیوندك ه ــد. ای ــرمازدگى خواهندش ــیب س ــتعد آس مس

ــد. ــد مى کنن ــه رش ــروع ب ــد ش ــال بع ــار س ــد و در به مى مانن
برخى از مالحظات دیگر در مورد پیوندزدن درختان جوان پسته عبارتند از:

آیا درختان کوچک را مى توان پیوندزد؟ •
درختــان کوچــک را مى تــوان پیونــد زد، امــا به طورکلــى، پیونــدك روى 
پایه هایــى بــا قطــر حداقــل 1 ســانتى متر بهتــر خودشــان را مى گیرنــد.

چند درخت نر باید داشته باشیم؟ •
ــر و  ــان ن ــه داراى درخت ــى ک ــن معن ــه ای ــتند ب ــه هس ــته دوپای ــان پس درخت
ــانى در  ــد. گرده افش ــوه مى دهن ــاده می ــان م ــه درخت ــتند ک ــزا هس ــاده مج م
ــراى  ــى ب ــر کاف ــان ن ــد درخت ــاد اســت و بای ــق ب ــز از طری ــان پســته نی درخت
تولیــد گــرده کافــى وجــود داشته باشــد. در باغــات ســنتى بــراى بــارور کــردن 
درختــان مــاده، حــدود 8 تــا 10 درصــد از درختــان یــک بــاغ نــر بودنــد، امــا 
ــه  ــده اند (4 درصــد) ک ــته ش ــرى کاش ــر کمت ــان ن ــر، درخت در کاشــت هاى اخی

ــند. ــته باش ــى داش ــت هاى قدیم ــابه کاش ــردى مش ــد عملک ــر مى رس به نظ

کدام درختان نر را باید داشته باشیم؟ •
ســه نــوع درخــت پســته نــر در اســترالیا اســتفاده مى شــود کــه از نظــر زمــان گلدهــى 
متفــاوت اســت (زودگل، متوســط و دیــرگل). توصیــه مى شــود درختــان نــر از هــر نــوع 

را در کاشــت بگنجانیــد.

چه الگوى کاشت را اتخاذ کنیم؟ •
بیشــتر تولیدکننــدگان الگــوى کاشــت مســتطیلى را انتخــاب مى کننــد بــه ایــن معنــى 

کــه درختــان نــر به طــور مســاوى در یــک الگــوى شــبکه اى قــرار گرفته انــد.

باغبانی

نمونه بردارى از برگ پسته. فلش نشان دهنده برگچه اى است 
که باید به عنوان نمونه برداشته شود
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پرونده: بحث و تبادل نظر پیرامون راهکارهای کنترل

باقیمانده سموم
سحر نخعی، دبیر کمیته بازرگانی

بازرگانی
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دارد. وجـود انسـان بـه غذاى سـم باقیمانـده ورود بـراى زیـادى روش هـاى
سم پاشـى شـده کشـاورزى کـه محصـول طریـق سـموم از باقیمانـده مثـًال
باقیمانـده همچنیـن، پیـدا مى کنـد. راه مى خوریـم کـه غذایـى بـه نهایتـًا
کند هم نفـوذ دام خـوراك یـا و خـاك آشـامیدنى، آب مى توانـد بـه سـموم
کند. حساسـیت  پیـدا راه غـذاى انسـان بـه غیرمسـتقیم ترتیـب، بدیـن و
کشـورهاى مختلـف روى بحـث باقیمانـده سـموم متفاوت اسـت. مثـًال یک 
با  بـودن آن امن که مى گیـرد را اروپـا بـازار به مجـوز ورود زمانى تنهـا سـم
آن  از اسـتفاده که بدین معنـا باشـد؛ شـده اثبات اتـکا بـه نتایج آزمایشـات
و یا سـم  باشـد نداشـته حیوان و انسـان براى سـالمتى مـاده غذایـىضررى
که اسـت این مهم نکتـه نکنـد. وارد زیسـتآسـیبى بـه محیـط به کاررفتـه
پایین  دارد امـکان کـه جایى تا غذایـى مـاده سـم در باقیمانده میـزان بایـد
 (MRL) سـموم مجـاز باقیمانـده میـزان حداکثر تعییـن بـا کار ایـن باشـد.
اعمال مى شـود. در  اروپـا کمیسـیون در قانونـى در مـاده غذایـى به صـورت
اروپـا، به عنـوان یکـى از سـخت گیرترین بازارهـاى حسـاس به این  اتحادیـه
مواد نمونـه هـزار 67 حـدود سـاالنه روى سـموم باقیمانـده تسـت مسـئله،
مى شـود و سـختگیرىها در ایـن زمینـه هـر سـال در حـال  غذایـى انجـام

اسـت.  افزایش 
از ایـن رو، به منظـور هم اندیشـى و هم افزایـى در مورد دغدغـه صادرکنندگان 
در بـازار اروپـا جلسـۀ کمیتـه بازرگانى انجمن پسـته ایران بـا موضوع «بحث 
و تبـادل نظر پیرامـون راهکارهاى کنترل باقیمانده سـموم»، روز چهارشـنبه، 
8 تیرمـاه 1401، بـا حضـور رئیـس کمیتـه بازرگانـى انجمن، محمـد صالحى و 
تعـدادى از صادرکننـدگان پیشـرو مغز سـبز پسـته در فضاى مجـازى برگزار 
شـد. هـدف از برگزارى جلسـه در قـدم اول ایجـاد موقعیتى بـراى همفکرى 
صادرکننـدگان فعـال در بازارهـاى کیفـى پسـته در رابطـه با کنترل مسـئله 
باقیمانـده سـموم بـود. موارد مطرح شـده در جلسـه در سـه بخِش بررسـى 
چالش هـا و مسـائل مرتبـط با موضـوع باقیمانده سـموم، تجارب شـرکت هاى 
صادراتـى در مدیریت باقیمانده سـموم تا بـه امروز، و راهکارهاى پیشـنهادى 
بـراى مدیریـت این موضـوع در آینده ارائه شـد که در ادامـه جزئیات مباحث 
مطرح شـده بـه انضمـام مقاله اى تحـت عنوان «باقیمانده سـموم چیسـت؟» 

آورده شده اسـت.

بازرگانی
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از  اسـتفاده  اهمیـت  اینکـه  وجـود  بـا 
حفـظ  در  کشـاورزى  آفت کش هـاى 
کسـى  بـر  کشـاورزى  محصـوالت 
پوشـیده نیسـت، امـا اسـتفاده از آنهـا 
مسـتلزم رعایـت نکات بسـیارى اسـت.

با افزایش روز افـزون تجارت بین المللى 
مـواد غذایـى و محصـوالت کشـاورزى 
طى دهه هـاى اخیر، موضوعـات مرتبط 
بـا مسـائل بهداشـتى ایـن محموله ها و 
همچنیـن مـوارد مربـوط بـه سـالمت 
مـورد  همیشـه  مصرف کننـدگان 
بحـث و نگرانـى بوده اسـت. از ایـن رو، 
به منظـور سـاماندهى ایـن مسـئله، در 
سـال 1963 میـالدى مجموعـه قوانین 
و مقـررات بین المللـى مرتبـط با امنیت 

10 از  بیـش  بـه  سـال 2050  در  زمیـن  کـره  جمعیـت  مى شـود  پیش بینـى 
میلیـارد نفـر برسـد و در ایـن راسـتا تولید محصـوالت کشـاورزى باید بیش 
از 60 درصـد افزایـش یابـد تـا بتـوان غـذاى کافى بـراى این جمعیـت تولید 
کـرد. ایـن درحالى اسـت که سـاالنه به طـور متوسـط حـدود 35 درصـد از 
محصـوالت کشـاورزى در دنیـا توسـط آفـات و بیمارى هـاى گیاهـى مختلف 
از بیـن مى رونـد، حتـى در برخـى مـوارد آفـات و بیمارى هـا مى توانند تا بیـش از 90 درصـد از محصول 
کشـاورزى را از بیـن ببرنـد. در نتیجه، در راسـتاى حفـظ غذاى جمعیت رو به رشـد کره زمیـن ناچار به 

اسـتفاده از آفت کش هـاى کشـاورزى هسـتیم. 

باقیمانده سموم چیست؟
امین فرحبخش،

کارشناس کشاورزی

بازرگانی
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باقیمانـده سـموم مى کننـد. 
اختصار  به  یا  سموم  باقیماند  مجاز  حد 
MRL (Maximum Residue

قبول  قابل  میزان  حداکثر  به   (Limit
یک آفت کش در مواد غذایى کشاورزى یا 
دامى که براى مصرف کننده بى خطر باشد 
گفته مى شود که معموالً این حد مجاز را 
بر اساس آزمایشات مزرعه اى و آزمایشات 

سم شناسى تعیین مى کنند.
قوانیـن  مواقـع،  از  بسـیارى  در  البتـه 
سـخت گیرانه اى در مـورد این حد مجاز 
میـزان  پایین تریـن  و  مى شـود  اعمـال 
قابـل ردیابى در محصوالت کشـاورزى و 
Lowest Limitیـا دامى یا به عبارتـى
of Analy cal Determina on

LOD)) را اعمـال مى کننـد. بنابرایـن، 
هرگونـه  ردیابـى  صـورت  در  معمـوالً 
باقیمانـده سـموم، آن محمولـه غیرقابل 

مصـرف اعـالم مى شـود.
به منظـور بـه حداقـل رسـاندن ریسـک 
تجـاوز از حـد مجـاز بایسـتى در طـى 
عملیـات کشـاورزى و فرایند سم پاشـى 
بـه نـکات بسـیار مهمـى توجـه کـرد؛ 
از مهمتریـن ایـن مـوارد مى تـوان بـه 
رعایـت دوره کارنـس که روى برچسـب 
سـموم کشـاورزى قیـد مى شـود اشـاره 

کرد.
PHI (Pre-Harvest دوره کارنس یـا
Interval) کـه معمـوالً روى برچسـب 
بیـان  روز  تعـداد  به صـورت  سـموم 
مى شـود بـه حداقـل مـدت زمـان بیـن 
برداشـت  زمـان  و  سم پاشـى  آخریـن 
به طـور  مى شـود.  گفتـه  محصـول 

خواروبـار  سـازمان  در  غـذا  سـالمت  و 
جهانـى (FAO) تحـت عنـوان ُکدکـس 
وضع   (CODEX ALIMENTARUIS)
شـد که ایـران ما هم سـه سـال بعد در 
سـال 1966 به عضویت این کمیسـیون 

درآمد. 
یکـى از عمـده مـواردى کـه ُکدکس در 
مـورد بهداشـت محموله هـاى غذایـى، 
قانـون و مقـررات سـخت گیرانه اى وضع 
مى کنـد، مسـئله حـد مجـاز باقیمانـده 
سـموم اسـت.  البتـه الزم به ذکر اسـت 
کـه در برخـى مـوارد کشـورها و یـا در 
اتحادیـه  اروپایـى،  کشـورهاى  مـورد 
اروپـا به طـور جداگانـه و مسـتقل اقدام 
میـزان  بـه  مربـوط  قوانیـن  وضـع  بـه 

کـه  آفت کـش  یـک  مـورد  در  مثـال، 
بایسـتى  دارد،  روزه   21 کارنـس  دوره 
آخریـن سم پاشـى حداقـل 21 روز قبل 
از زمـان برداشـت انجـام شـود. الزم بـه 
ذکـر اسـت، زمانى که میـوه یا محصول 
برداشـت مى شـود به دلیل قطـع ارتباط 
فیزیولوژیکـى میـوه با گیـاه اصلى، ماده 
موثره سـموم دیگـر تجزیه نخواهدشـد 
و فراینـد فراورى محصـول نمى تواند به 
کـم کردن میـزان باقیمانده سـم کمک 

. کند
در اکثـر مـوارد، مانـدگارى و دوام یـک 
آفت کـش بـا دوره کارنـس آن اشـتباه 
گرفتـه مى شـود؛ به عنـوان مثـال، یـک 
به مـدت  اسـت  ممکـن  حشـره کش 
طوالنـى توانایـى کنتـرل یـک آفـت را 
آن  کارنـس  دوره  ولـى  داشته باشـد، 
کوتـاه باشـد و یـا بالعکس. اصـوالً دوره 
کارنـس اشـاره بـه مـدت زمانـى دارد 
کـه پـس از کاربـرد آفت کـش، مصـرف 
انسـان  بـراى  کشـاورزى  محصـول 

بالمانـع باشـد. 
از آنجایـى که قوانین و مقـررات مربوط 
مقاصـد  در  باقیمانـده  مجـاز  حـد  بـه 
و  مى دهنـد  نشـان  را  خـود  صادراتـى 
مقـررات  مى توانـد  مقصـد  کشـور  هـر 
مختـص بـه خـود را داشـته باشـد و از 
و  قوانیـن  ایـن  از  اطـالع  آنجایى کـه 
بسـیار  کشـاورزان  بـراى  آنهـا  رعایـت 
همدلـى  و  همـکارى  دارد،  اهمیـت 
صادرکننـدگان و کشـاورزان بـراى بـه 
حداقـل رسـاندن ریسـک ایـن مسـئله 

بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.

 دوز مصرف و تعدد مصرف یک آفت کش
  نوع فرموالسـیون و ویژگى مـاده موثره

آفت کش
  افـزودن روغن یـا ادجوانت هاى مختلف

در زمان سم پاشـى
 نوع ادوات سمپاشى و نازل ها
  شـرایط آب و هوایى در زمان سم پاشـى

و همین طـور پس از سم پاشـى

 نوع و مرحله رشدى گیاه
  ــس از ــاه پ ــو گی ــد و نم ــزان رش می

سم پاشى
  دور آبیـارى و میـزان کوددهـى پـس از

سم پاشـى
  میـزان تجزیـه آفت کـش در داخل گیاه

و نـوع و میزان مـواد مشـتقه از تجزیه 
مـاده موثـره (متابولیت ها)   

عوامل اثرگذار بر باقیمانده سموم
عوامـل زیادى بر میـزان باقیمانده سـموم در محصوالت کشـاورزى تأثیرگذار هسـتند که 

عمدتـاً بـه این گونه دسـته بندى مى شـوند:

بازرگانی
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20 سال عقب هستیم
ــده  ــوع باقیمان ــى- موض ــس کتاب دنی
ســموم مســئله جدیــدى نیســت و از 
چنــد ســال قبــل شــروع شــده ، امــا االن 
ــا  ــازار اروپ ســخت گیرى ها خصوصــاً در ب
ــت.  ــتر شده اس ــوع بیش ــن موض روى ای
مدیریــت  مــورد  در  مــا  درحالى کــه 
ــب  ــال عق ــموم بیســت س ــده س باقیمان

هســتیم.
آلودگــى افالتوکســین در پســته را در 
کارخانــه و از طریــق تکنولــوژى، ماشــین 
آالت خــاص و پروتکل هــاى مختلــف 
مى تــوان کاهــش داد. امــا متأســفانه اگــر 
ــده  ــا مغــز ســبز پســته باقیمان پســته ی
نمى تــوان  کارى  داشته باشــد  ســموم 
ــموم  ــده س ــه باقیمان ــا در زمین ــرد. م ک
ــوز  ــم و هن ــات بســیار کمــى داری اطالع
ــرى روى  ــه اث ــر ســمى چ ــم ه نمى دانی
ــون  ــذارد؛ چ ــى مى گ ــته باق ــوه پس می
انجــام  ایــران  در  مدونــى  تحقیقــات 
نشده اســت. مشــکل دیگــر، کوچــک 
بــودن حجــم بارهــاى ارســالى مغــز ســبز 
ــت  ــا تح ــک از محموله ه ــر ی ــت. ه اس
شــرایط مختلــف در بــاغ تولیــد شــده اند 
ــتفاده  ــا اس ــى روى آنه ــموم مختلف و س
شــده کــه خیلــى مدیریــت کار را بــراى 

ــد. ــخت مى کن ــده س صادرکنن

5 نکته در مواجهه با باقیمانده سموم
در  مشــکالت  عمــده  آگاه-  بهــرام 
مواجهــه بــا باقیمانــده ســموم را مى توانم 

ــم؛ ــه کن ــورد خالص ــج م در پن
1- حـدودى که در مـورد میزان باقیمانده 
سـموم در اتحادیـه اروپـا و ژاپـن تعییـن 
اثـر  زمینـه  در  منطقـى  هیـچ  از  شـده 
بـر سـالمت انسـان پیـروى نمى کنـد و 
البتـه  هسـتند.  سـخت گیرانه  به شـدت 
چنـد سـال پیـش فعالین صنعت پسـته 
کالیفرنیـا بـراى عمـوم سـمومى کـه در 
مى شـود  اسـتفاده  کالیفرنیـا  کشـاورزِى 
در اتحادیـه اروپـا البى کردند و توانسـتند 
حـدود مجاز بعضى از آن سـموم را اصالح 
کنند. خوشـبختانه، این اقدام آمریکایى ها 
در مـورد بعضـى از آن سـموم بـه نفـع 
صنعت ما هم تمام شده اسـت. شـخصاً به 
کمک کردن دولت مان خوشـبین نیستم، 
مگـر اینکـه بتواننـد مثـل صنعت پسـته 
کالیفرنیـا بـا اتحادیـه اروپا بـراى افزایش 

حـدود باقیمانـده سـموم رایزنـى کنند.
2- عدم یکنواختى نتایج آزمایشــگاه هاى 
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بخـش اول جلسـه کمیتـه بازرگانى انجمن پسـته ایـران با محوریت بررسـى 1
چالش هـا و مسـائل مبتالبـه برگزار شـد. گزیـده اى از مباحث طرح شـده در 

ایـن جلسـه را در ادامـه مى خوانید. 

در بخش اول جلسه کمیته بازرگانی انجمن 
پسته ایران در مورد باقیمانده سموم برریس شد

چالش  ها و مسائل 

دنیس کتابی

حسین مهرابیکیانوش رنجبر

سهیل حمیدیبهرام آگاه

بازرگانی
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بــودن  متفــاوت  به علــت  مختلــف 
ــى  ــتگاه هاى مختلف ــا و دس تکنولوژى ه
کــه هــر یــک اســتفاده مى کننــد. ایــن 
ــاد  ــادى ایج ــاى زی موضــوع پیچیدگى ه
ــه  ــى ک ــر منطق ــا ه ــما ب ــد. ش مى کن
قــرارداد تجــارى ببندیــد و نمونــۀ کاالى 
خــود را در ایــران تســت کنیــد، بــا توجه 
بــه توانایــى پایینــى کــه آزمایشــگاه هاى 
کشــور دارنــد بــه عــدم تطابق هــاى 
بســیارى زیادى بــا نتایج آزمایشــگاه هاى 
ــدم  ــن ع ــد. ای ــن برمى خوری ــا و ژاپ اروپ
تطابــق در نتایــج آزمایــش در مــورد یــک 
ــل  ــگاه هاى داخ ــى در آزمایش ــم، حت س
اتحادیــه اروپــا نیــز مشــاهده شده اســت. 
3- نحــوة مدیریــت کــردن محموله هــاى 
ایرانــى آلــوده بــه باقیمانــده ســموم 
دشــوار شده اســت. ایــن کار در اروپــا 
ــه گذشــته به شــدت ســخت تر  نســبت ب
ــرل  ــالً کنت ــت؛ قب ــر شده اس و پرهزینه ت
اروپــا  اتحادیــه  بــازار  در  محموله هــا 
نمى شــد  انجــام  یکنواخــت  به طــور 
متفرقــه  بازارهــاى  بــه  دسترســى  و 
در اروپــا راحت تــر بــود. در گذشــته 
مدیریــت محموله هایــى کــه مســئله 
باقیمانــده داشــتند امکان پذیــر بــود، امــا 
امــروزه محدودیت هــاى بیشــترى ایجــاد 

شده اســت.
ــئله  ــا مس ــموم ب ــده س ــئله باقیمان مس
ــن  ــرق دارد و ای ــى ف ــین خیل افالتوکس
تفــاوت بــه نــوع آلودگــى بــر مى گــردد. 
آلودگى هــا در صنایــع غذایــى بــه دو 
بخــش همگــن و ناهمگــن تقســیم 
همگــن  آلودگى هــاى  مى شــوند. 
پخــش  کاال  در  یکنواخــت  به طــور 
ناهمگــن  آلودگى هــاى  و  مى شــوند 
(مثــل افالتوکســین) یکنواختــى ندارنــد؛ 
ــى  ــته ها آلودگ ــام پس ــه تم ــى اینک یعن
بــه افالتوکســین ندارنــد. به همیــن دلیــل 
آلودگــى افالتوکســین را مى تــوان بــا 
دانــش فنــى و تکنولوژى هــاى مختلــف 
بــه نحــوى مدیریــت کــرد، دانه هــاى پــر 
ــه  ــخیص داد و از محمول ــک را تش ریس
مســئله  امــا  کــرد.  خــارج  تجــارى 
دســتۀ  در  چــون  ســموم  باقیمانــده 
آلودگى هــاى همگــن قــرار مى گیــرد 
ــاغ  ــد از ب ــد، بع ــاق مى افت ــاغ اتف و در ب
به جــز کنتــرل هیــچ کار خاصــى دیگــر 

داد. انجــام  نمى تــوان 
ــت  ــد امنی ــت قدرتمن ــود صنع 4- وج

ــاى  ــت کنترل ه ــا. صنع ــى در اروپ غذای
ــارد  بهداشــتى یــک صنعــت چنــد میلی
ــاً در  ــع آن عموم ــه مناف ــت ک دالرى اس
ــتر  ــه بیش ــر چ ــردن ه ــاال ب ــتاى ب راس
حساســیت ها اســت، چــون طبیعتــاً 
از  اســتفاده  بــه  نیــاز  کار  ایــن  بــا 
ســرویس هاى خــود را بــاال مى برنــد. 
ــاً مقامــات  ــخ نشــان داده کــه عموم تاری
ــى در  ــت غذای ــرل امنی ــتِى کنت بهداش
ــات  ــر اوق ــا اکث ــاى دنی ــى از بازاره خیل
ــش  ــراى افزای ــردن ب ــى ک ــغول الب مش
ــد،  ــه بوده ان ــن زمین ــختگیرى ها در ای س
ــتر  ــتا بیش ــان در آن راس ــون منافعش چ
تأمیــن مى شــود. در تمــام دنیــا صنعــت 
ــت  ــک صنع ــى ی ــت غذای ــرل امنی کنت
خصوصــى اســت کــه منافــع خــودش را 
دارد و تأثیرگــذارى زیــادى روى مقامــات 
ــف  ــى و سیاســى کشــورهاى مختل دولت

دارد.
مشــکل  دو  مــا  پســته  صنعــت   -5
بــزرگ ســاختارى دارد و تقریبــاً ایــن 
مشــکالت بــه تمــام بخش هــاى تجــارى، 
ــیده  ــم کش ــته ه ــتى پس ــى و بهداش فن
شده اســت؛ اوالً: کشــاورزى مــا خــرد 
اســت. اگــر فــرض کنیــم مى دانیــم 
ــت و  ــن اس ــوب و ام ــمومى خ ــه س چ
ــداران  ــه باغ ــا را ب ــتفاده از آنه ــم اس بروی
توصیــه کنیــم، امــا بــا توجــه بــه تعــدد 
باغــداران و تولیدکننــدگان پســته در 
ــرد.  ــرا نخواهندک ــه آن را اج ــران هم ای
بنابرایــن، زمانــى کــه ورودى پســته 
ــع آن  ــه تب ــد و ب ــرد باش ــدر خ ــا اینق م
ــم  ــت ه ــن صنع ــارى ای ــاى تج بخش ه

خــرد باشــند، کنتــرل و نظــارت بــر 
ــیار  ــموم کار بس ــح از س ــتفاده صحی اس
پیچیده تــر و دشــوارترى مــى شــود. ایــن 
مشــکل را پســته کالیفرنیــا نــدارد، چــون 
ــخص  ــم و مش ــداد ک ــه تع ــه ب ــا توج ب
فعالیــن صنعــت پســته کالیفرنیــا و مدل 
ــدا  ــد از ابت کشــاورزى صنعتــى کــه دارن
ــام  ــن را در تم ــره تأمی ــاى زنجی ــا انته ت
ــا  ــر از م ــى بهت ــد خیل ــطوح مى توانن س
ــاً:  کنتــرل کننــد و جهــت دهنــد. دوم
ــران اساســاً  در عمــدة صنعــت پســته ای
اشــتراك منافــع بیــن بخــش کشــاورزى 
و بخــش تجــارى وجودنــدارد. بــه نحــوى 
ــت  ــد از صنع ــش از 90 درص ــه در بی ک
ــاورزى  ــش کش ــع بخ ــا مناف ــته م پس
ــاً  ــدا اســت و عموم ــم ج ــارى از ه و تج
یــک نــوع حالــت بــرد و باخــت به وجــود 
آورده اســت. تجــار بــه طــور مســتقیم بــا 
ــده ســموم در  مســائلى همچــون باقیمان
ــرم  بازارهــاى مصــرف دســت و پنجــه ن
مى کننــد و بــا برگردانــدن محموله هــاى 
مســئله دار هــزار و یــک مشــکل دارنــد. از 
آن طــرف، کشــاورزان بــه طــور مســتقیم 
درگیــر ایــن مســائل در بازارهــاى مصرف 

نیســتند. 

آزمایشــات  نتایــج  نمى دانیــم 
ــر! ــا خی ــتند ی ــت هس درس

ســهیل حمیــدى- فکــر مى کنــم 
در حــال حاضــر بزرگ تریــن مشــکل 
ــج  ــم نتای ــه نمى دانی ــت ک ــن اس ــا ای م
ــر.  ــا خی ــتند ی ــت هس ــات درس آزمایش
ــد  ــم گفتن ــاى آگاه ه ــه آق ــه دوم ک نکت

بازرگانی
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مربــوط بــه حــدود غیرمنطقــى باقیمانده 
ــت. ــا اس ــه اروپ ــموم در اتحادی س

تفاوت در میزان خطاى آزمایشگاه ها
کیانــوش رنجبــر- به نظرمــن، مشــکل 
اصلــى تفــاوت در دقــت و میــزان خطــاى 
ــه  ــک نمون ــا ی ــت. م ــگاه ها اس آزمایش
پســته را به ســه قســمت تقســیم کردیم 
ــا  ــه ســه آزمایشــگاه در اتحادیــه اروپ و ب
ــاوت  ــواب متف ــه ج ــر س ــتادیم؛ ه فرس
ــا شــدیم  ــود. وقتــى کــه علــت را جوی ب
ــه را  ــه نتیج ــود ک ــن ب ــان ای توجیهش
ــى 40 ــت و منف ــس مثب ــک تلوران ــا ی ب

ــراض  ــا اعت ــد! م ــه مى دهن ــد ارائ درص
کردیــم کــه وقتــى احتمــال خطــا زیــاد 
ــده  ــدود باقیمان ــدر ح ــرا اینق ــت چ اس
ــراى  ــد کــه ب ســموم را پاییــن مى گذاری
خودتــان هــم تشــخیص صحیــح آن 
ســخت باشــد؟! بنابرایــن، ایــن یــک 
مشــکل بنیــادى اســت. اتحادیــه اروپا در 
ــده ســموم به شــدت  ــا باقیمان برخــورد ب
عمــل  ســخت گیرانه  و  غیرمنطقــى 

مى کنــد.

حضـور در بازارهایى با سـختگیرى 
کمتر؟

ــم  ــن مى خواه ــى- م ــین مهراب حس
ایــن موضــوع را از یــک زاویــه دیــد دیگــر 
نــگاه کنــم و از آقایــان دنیــس کتابــى و 
بهــرام آگاه کــه موضــوع باقیمانده ســموم 
را بــا مســئله افالتوکســین مقایســه 
ــل از  ــم. قب ــوال بپرس ــک س ــد، ی کردن
ــه 90 ــروز بحــران افالتوکســین در ده ب

ــى  ــته ایران ــن پس ــزار ت ــالدى، 90 ه می
االن  آیــا  مى رفــت،  اروپــا  بــازار  بــه 
ــده  ــل ش ــین ح ــئله افالتوکس ــه مس ک
مى توانیــم بــه بــازار اروپــا 90 هــزار 
تــن پســته بفروشــیم؟ آیــا بهتــر نیســت 
ــرژى  ــه جــاى اینکــه آنقــدر وقــت و ان ب
بــراى حــل کــردن مشــکالت مغــز ســبز 
ــم در  ــم، بروی ــا صــرف کنی ــازار اروپ در ب
بازارهــاى دیگــر کــه ســختگیرى کمترى 
ــى  ــول بازاریاب ــن محص ــراى ای ــد ب دارن

کنیــم؟

ــد از  ــا روى 5درص ــذارى تنه اثرگ
ــادرات  ص

بهـرام آگاه- فکـر کنـم موضوع بیشـتر 
بـه  عالقـه  سـنتاً  مـا  اسـت.  فرهنگـى 
بـزرگ کردن مسـائل داریم، بـدون اینکه 

دقیقـاً بدانیـم از چـه اثـرى داریم صحبت 
مى کنیـم. امـروز واقعاً ممکن اسـت حجم 
درصـد  روى 5  موضـوع  ایـن  اثرگـذارى 
از صـادرات مـا بیشـتر نباشـد، امـا نـوع 
به نظـر  آمـده  به وجـود  کـه  حساسـیتى 

نمى آیـد در حـال کاهـش باشـد. 
یقینــاً امــروز کــه داریــم از معضــل 
باقیمانــده ســموم در مغــز ســبز صحبــت 
ــورد  ــم در م ــم، در حقیقــت داری مى کنی
یــک بخــش محــدود و کوچــک از صنعت 
ــه  ــور ک ــم. همانط ــرف مى زنی ــته ح پس
ــاى  ــى بازاره ــاظ جغرافیای ــد از لح گفتی
ــل  ــه حداق ــتند ک ــا هس ــادى در دنی زی
کنترل هــاى کیفــى به صــورت  فعــالً 
ــى در  ــدارد. حت ــا وجودن ــدى در آنه ج
ــا یکنواخــت  ــا هــم کنترل ه همــان اروپ
ــگاه  ــتان ن ــابقه داس ــه س ــر ب نیســت. اگ
کنیــم بایــد بگویــم که همــه چیــز اول از 
مغــز ســبز شــروع شــد؛ به خاطــر اینکــه 
کاالیــى لوکــس بــراى مصرف کننــده 
نهایــى محســوب مى شــود و مصــرف 
مــاده  به عنــوان  صنعتــى  عمومــاً 
دارد.  غذایــى  صنایــع  در  افزودنــى 
طبیعتــاً حساســیت ها، چــه در مــورد 
ــده  افالتوکســین و چــه در مــورد باقیمان
ــروع  ــر ش ــبز زودت ــز س ــموم روى مغ س
ــدن  ــاد ش ــرف ح ــه ط ــم ب ــد و کم ک ش
ــه  ــروز در اتحادی ــن ام ــا همی ــت. ام رف
اروپــا عمــالً مســائل باقیمانــده ســموم، نه 
تنهــا مغــز ســبز، بلکــه بــه قســمت هاى 
ــم  ــز ه ــرف مغ ــاى مص ــادى از بازاره زی
کشــیده شده اســت. روى پســته آجیلــى 
ــبز و  ــز س ــدازه مغ ــه ان ــوز ب ــاً هن قطع
ــادى حساســیت و ســخت گیرى  ــز ع مغ
ــوع  ــن موض ــد ای ــدارد، هرچن ــود ن وج
بســتگى بــه کانــال عرضــه دارد. بعضــى 
از ســوپرمارکت هــاى زنجیــره اى بــزرگ 
در اروپــا کــه حســاس بــه مســائل کیفــى 
هســتند، حتــى روى باقیمانده ســموم در 
ــد. ــم حساســیت دارن ــى ه پســته آجیل

در پاســخ بــه ســوال دیگرتــان کــه 
ــه در  ــى ک ــم فتوحات ــى رغ ــد عل گفتی
مــورد افالتوکســین داشــتیم، چرا ســقف 
ــدار قبــل  ــه مق ــا ب ــه اروپ ــان ب صادرات م
ــره  ــرات زنجی ــه تغیی ــد ب ــت، بای برنگش
ــرة  ــم. زنجی ــاره کن ــا اش ــن در اروپ تأمی
ــبت  ــا نس ــته در اروپ ــن کاالى پس تأمی
بــه گذشــته دچــار تغییــرات شــدید 
شده اســت. عــارى بــودن از افالتوکســین 
فقــط یکــى از پیش نیازهایــى اســت کــه 

ــه ســوپرمارکت هاى  ــراى عرضــه کاال ب ب
ــزرگ الزم اســت.  ــى ب ــره اى صنعت زنجی
ایــران  پســته  مــورد  در  متأســفانه، 
پیشــرفت هایى کــه صنعت پســته مــا در 
مــورد افالتوکســین داشــت همزمــان بود 
بــا تغییــرات بزرگــى کــه در اروپــا اتفــاق 
افتــاد و الزمــۀ بــاز پس گیــرى آن بــازار، 
داشــتن پیش نیازهــاى دیگــرى بــود کــه 
ــا را  ــا آنه ــده اى از صنعــت م بخــش عم
نداشــت؛ از توانایــى عقد قــرارداد پرحجم 
ــد  ــت بگیری ــت ثاب ــا قیم ــدت ب و بلندم
تــا روبــه رو بــودن بــا مشــترى هاى 
بــزرگ اروپایــى کــه شــروط خیلــى 
ــموم  ــده س ســخت گیرانه اى روى باقیمان

ــد. ــى دارن ــته آجیل در پس
ــه  ــیتى ک ــد حساس ــیر رون ــه س ــر ب اگ
ــواد  ــتى در م ــائل بهداش ــه مس ــع ب راج
ــد،  ــگاه کنی ــت ن ــا هس ــى در دنی غذای
عمومــاً ایــن حساســیت ها هرگــز رو بــه 
ــم  کــم شــدن نبوده اســت. مــن نمى توان
بــا اطمینــان بگویــم چــه زمــان و کجــا، 
ــش از  ــت بی ــن اس ــتنباطم ای ــى اس ول
اینکــه ایــن حساســیت ها حتــى در مورد 
باقیمانــده ســموم در اروپــا کاهــش پیــدا 
کنــد، ممکــن اســت حتــى در بازارهــاى 
ــود. ــخت تر ش ــده س ــم در آین ــر ه دیگ

سیســتم بازاریابــى UTA (اقدامــات 
تجــارى ناعادالنــه)

دنیــس کتابــى- در پاســخ به ســوالتان 
پیشــرفت هایى  على رغــم  چــرا  کــه 
کــه در مــورد افالتوکســین داشــتیم، 
ــى  ــدار قبل ــه مق ــا ب ــه اروپ صادراتمــان ب
ــت آن  ــک عل ــم ی ــد بگوی برنگشــت، بای
بوده اســت.  رقیــب  پســتۀ  عملکــرد 
سیســتم  از  آمریکایى هــا  متأســفانه 
تجــارى  (اقدامــات   UTA بازاریابــى 
کــه  مى کننــد  اســتفاده  ناعادالنــه) 
خیلــى بــاز و شــفاف اســت و بــدون 
رودربایســتى در ایــن سیســتم از نقطــه 
ضعف هــاى رقیــب اســتفاده مى کننــد و 
در طــول زمــان بازارهــا را از پســته ایرانى 
گرفتنــد. تــا قبــل از پیــش آمــدن بحران 
افالتوکســین مــا 90 هــزار تــن صــادرات 
ــادرات  ــتیم و ص ــا داش ــه اروپ ــته ب پس
آمریکایى هــا شــاید بــه 5 هــزار تــن هــم 
نمى رســید. امــا رفتــه رفتــه بــا افزایــش 
تولیدشــان و حــس کــردن خطــر از 
جانــب مــا، بــا اتــکا بــه اقدامــات ناعادالنه 
تجــارى بازارهــاى پســته را از مــا گرفتند.

بازرگانی
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آنچه باغداران باید بدانند
یـک  به عنـوان  مـن  ارجمنـد-  نویـد 
باغـدار فکـر مى کنـم ضـرورى اسـت که 
باغـداران بـه مسـئله فاصلـه زمانـى بین 
 (PHI) سم پاشـى تـا برداشـت محصـول
بـراى آنچـه در بازارهـاى اروپـا و ژاپـن 
مهم اسـت حسـاس شـوند، سـموم مورد 
اسـتفاده را خـوب بشناسـند، از مقـدار 
توصیه شـده تجاوز نکنند، نحوه اسـتفاده 
سـم و قواعد َگپ (GAP) را رعایت کنند 
اینکه  و شـروع کنند به یادداشـت کـردن
چـه سـمى، در چه مکانـى، در چه زمانى 
و بـا چه مقدارى پاشـیده شده اسـت. این 
اطالعـات مى توانـد بـه تجارى کـه رابطه 
مسـتمر بـا باغـداران دارند کمـک کند و 
ایـن رابطـه باید بر اسـاس یـک اعتماد و 
آزمـون تکرارشـونده بیـن صادرکننـده و 

باغدار باشـد.

گماشـتن یـک نماینده بـراى چک 
باغ ها کـردن 

به عنـوان  مـن  رنجبـر-  کیانـوش 
کـه  کارهایـى  جملـه  از  صادرکننـده 
توانسـتم بـراى کنتـرل باقیمانده سـموم 
بکنـم عقـد قـرارداد بـا کشـاورزانى بوده 
کـه مقـدار بیشـترى کالـک نسـبت بـه 
بقیه کشـاورزان برمى داشـتند، گماشـتن 
یـک نماینـده بـراى چـک کـردن باغ هـا 
بـود که چه سـمومى اسـتفاده کنند، چه 
سـمومى اسـتفاده نکننـد و حتى االمکان 
به جاى سـم از صابون اسـتفاده کنند. هر 
محمولـه قبـل از شکسـت بایـد آزمایش 
شـود؛ نه فقط در یک آزمایشـگاه داخلى، 
بلکـه مـا یک نمونـه را هم مى فرسـتادیم 
بـه یـک آزمایشـگاه در اروپـا. در واقـع ما 
مـواد خـام ورودى را آزمایـش مى کنیـم.

تـا قبـل از یـک سـال و نیـم گذشـته در 
بخـش فـروش به نحـوى بـا مشـتریانى 
کـه کمتر حسـاس هسـتند و خودشـان 
بـه شـکلى محصـول را پخـش مى کننـد 
االن  ولـى  کردیـم،  کار  مى فروشـند  و 
دیگـر انجـام ایـن کار امکان پذیر نیسـت 
و در نهایـت منجـر شـد کـه صادرات مان 

کاهـش پیـدا کند.

پیچیـده  کـه  سـاده  مشـکلى 
مى شود

دنیس کتابى- معموالً یکى از مشـکالت 
در موضـوع باقیمانـده سـموم یکدسـت 
و یکنواخـت بـودن توزیـع باقیمانده سـم 

بخـش دوم جلسـه کمیتـه بازرگانى انجمن پسـته ایـران در مـورد باقیمانده 2
سـموم بـا محوریـت بازخوانـى تجربه هاى گذشـته برگزار شـد. گزیـده اى از 

مباحث طـرح شـده در ایـن جلسـه را مى خوانید. 

در بخش دوم جلسه کمیته بازرگانی انجمن 
پسته ایران در مورد باقیمانده سموم تشریح شد

چه تجربیاتی داریم؟

کیانوش رنجبرنوید ارجمند

بهرام آگاهدنیس کتابی

بازرگانی
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در محصـول یـک باغ اسـت؛ در حالى که 
افالتوکسـین دقیقـاً برعکـس اسـت. مـا 
بـراى تهیـه یک محمولـه مغز سـبز باید 
بارهـاى مختلفـى را از باغدارهاى مختلف 
تهیـه کنیم. ایـن کار باعث مى شـود یک 
مشـکل سـاده را پیچیـده کنیـم و اگـر 
محمولـه اى آلـوده بـه باقیمانـده سـموم 
نباشـد، مى توانـد با مخلوط شـدن با یک 
محمولـه دیگـر کـه آلودگـى دارد، به طور 
باقیمانـده  مشـکل  درگیـر  یکنواخـت 

شود. سـموم 
بنابرایـن، مـا تصمیـم گرفتیـم کـه بـه 
سـراغ باغ هـاى بزرگ تـر برویـم تـا قـرار 
نباشـد چنـد محمولـه را باهـم مخلـوط 
کنیـم. همچنیـن، مـا اصـًال آزمایش ها را 
در ایـران انجـام نمى دهیـم. امـا ایـن هم 
مشـکل بزرگـى اسـت، چـون به طورکلى 
کشـاورزان ایرانـى در این مـورد اطالعات 
بداننـد.  نمى خواهنـد  و  دارنـد  کمـى 
همان طـورى کـه ایـن سـال ها در مـورد 
افالتوکسـین گفتند یک مشـکل سیاسى 
اسـت. وقتى بازار چین باز شـد پسـته به 

بهــرام آگاه- ایــن مــواردى کــه اشــاره 
ــز ســبز نیســت،  ــورد مغ ــم فقــط در م مى کن
بلکــه ما در مســئله باقیمانــده ســموم در اروپا، 
ــز  ــا مغ ــم ب ــز، ه ــا مغ ــم ب ــا پســته، ه ــم ب ه
ســبز در یــک قســمت هایى از بازارهایمــان 
ــواردى  ــل م ــن دلی ــه همی ــم؛ ب ــر بودی درگی
ــش  ــه کاال پخ ــن س ــن ای ــم بی ــه مى گوی ک
تفاوت هایــى  یــک  بین شــان  و  مى شــود 

ــوددارد. وج
اصالح مدل تجارى

بزرگتریــن ســرفصلى کــه بــه مــا کمــک کــرد 
تــا بتوانیــم بــا مســائل باقیمانــده ســموم 
ــدل  ــالح م ــم اص ــرم کنی ــه ن ــت و پنج دس

ــت. ــارى اس تج
ــم:  ــام دادی ــن کار را انج ــکل ای ــه دو ش ــا ب م
ــه  ــى ک ــارى محصول ــد تج ــورد خری 1- در م
باغــدار مســتقًال خــودش همــه کارهــا را انجام 
ــبز  ــز س ــط مغ ــم فق ــول ه ــد و محص مى ده
نیســت، پاداش هــاى تعریــف شــده ســاالنه اى 
تعییــن  باغــداران  از  دســته  ایــن  بــراى 
ــاط  ــک ارتب ــن روش ی ــن، ای ــود. بنابرای مى ش
طوالنى مــدت بــا باغــدار نیــاز دارد. 2- اســاس 
فعالیــت مــا در مجموعــه مغــز ســبزمان ایــن 

اســت کــه باطنــاً یــک کار تجــارى نمى کنیــم، 
بلکــه اســاس آن یــک تعاونــى اســت؛ بــه ایــن 
ترتیــب کــه پســته از باغــدار تحویــل گرفتــه 
ــام  ــرآورى روى آن انج ــاى ف ــود، کاره مى ش
ــود و  ــادر مى ش ــته ص ــاً پس ــرد، نهایت مى گی
ــف  ــود تعری ــا و س ــى رود و هزینه ه ــروش م ف
شــدة مدیریتیــش کــم مى شــود و منافــع 
ــه را  ــاده اولی ــه م ــاورزانى ک ــه کش ــه ب حاصل
ــده مى شــود.  ــه گذاشــتند، برگردان در مجموع
بــا ایــن مــدل اساســاً مى تــوان مســئله تضــاد 
منافــع بیــن باغــدار و کشــاورز را حــل کــرد. 
البتــه آن مجموعــه واقعــاً یــک تعاونى اســت و 
هیچ وقــت ســود یــا ضــرر تجــارى بــه معنــاى 
ــب،  ــاً محاســن، معای ــه نهایت ــدارد، بلک ــام ن ع
منافــع و مضــرات قیمتــى کل ایــن پروســه بــه 

باغــدار برمى گــردد.
ــگاه هاى  ــول در آزمایش ــون محص آزم

مقصــد
ــچ  ــى هی ــگاه هاى ایران ــق آزمایش ــا از طری م
ــده اى  ــون فای ــم، چ ــت نمى کنی ــز را تس چی
ــم  ــده کوچــک مى توان ــک فای ــا ی ــدارد؛ تنه ن
ــه درد ســرش  ــى ب برایــش متصــور شــوم، ول
ــاً  ــما صرف ــه ش ــت ک ــن اس ــى ارزد و آن ای نم

هنــگام  اولیــه  غربالگــرى  یــک  به عنــوان 
تحویل گیــرى یــا خریــد کاال در آزمایشــگاهى 
ایرانــى محصــول را آزمایــش کنیــد. امــا 
بیــن  جواب هــا  تطابــق  عــدم  به قــدرى 
ــى  ــى داخل ــى و دولت ــگاه هاى خصوص آزمایش
بــا آزمایشــگاه هاى اروپــا و ژاپــن زیــاد اســت، 
کــه انجــام ازمایــش در ایــران وقت هــدر دادن 

اســت.
پرهیز از خریدن بار ُخرد

طبیعتــاً کشــاورزى ُخــرد یــا غیرصنعتــى 
ــائل  ــن مس ــام ای ــروع تم ــه ش ــران نقط در ای
اســت. بارهــاى ُخــرد را نــه صرفــه اقتصــادى 
ــد و  ــرل کنی ــه کنت ــى دارد ک ــه راه دارد و ن
ــاً  ــد دقیق ــوط کردی ــا هــم مخل ــا را ب ــر آنه اگ
ــى آن را از  ــودن و یکنواخت ــن ب ــن همگ ُحس
ــا حــدى  ــم ت ــد. افالتوکســین ه ــن مى بری بی
همین گونــه اســت، ولــى اساســاً ایــن مشــکل 
را دارد. هــر جــا کــه ورودى ُخــرد وجودداشــته 
باشــد تمــام کارهــاى کنترلــى و فــراورى، 
ــر  ــخت تر و پیچیده ت ــر، س ــر هزینه ت ــداً پ بع
مى شــود. بنابرایــن، در درجــه اول ســعى 
مى کنیــم از بــار ُخــرد تــا جــاى ممکــن دورى 

کنیــم.

چالش سه گانه

بازرگانی
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سـمت چین رفت و مشـکل افالتوکسین 
حـل نشـد، بلکه بـازار دیگـرى باز شـد.

به نظـر مـا مشـکل باقیمانـده سـموم بـه 
این زودى حل شـدنى نیسـت، بنابراین ما 
رفتیـم به سـمت خرید ملـک در خارج از 
کشـور، چـون در بسـیارى از مناطق دنیا 
مى تـوان پسـته کاشـت، مخصوصـاً براى 

مغـز کال و ایـن اتفـاق دارد مى افتد.

هزینه سنگین آزمایش
سـهیل حمیـدى- مـن نکتـه زیـادى 
فکـر  امـا  نـدارم.  کـردن  اضافـه  بـراى 
مى کنـم ارسـال نمونـه بارهـاى مختلـف 
بـراى آزمایشـگاه مقـدار زیـادى هزینه بـر 
اسـت؛ مثـًال هزینـه هـر آزمایـش تقریبـاً 
250 یـورو مى شـود، شـما حسـاب کنید 
براى ارسـال 20 بـار مختلف هزینه باالیى 
خواهدداشـت و بـه همیـن دلیـل این کار 
خیلى عملى نیسـت. پاداش به کشـاورزان 
کارى اسـت کـه جـواب داده و حتـى آنها 
را بـراى سـال هاى آینـده تشـویق کـرد و 

روابـط مـا را خیلى بهبـودداد.

مهندسى محصول
از آنجایــى کــه آلودگى باقیمانده ســموم همگن 
ــى  ــبت بزرگ ــه نس ــه ب ــاده اولی ــر م ــت، اگ اس
ــش  ــاى آزمای ــه جواب ه ــد ک ــته باش وجودداش
ــر حــد مجــاز داشته باشــد،  نســبتاً خــوب و زی
مى تــوان مهندســى محصــول انجــام داد. البتــه 
ایــن کار را در مــورد پســته مى گویــم، نــه 
ــز ســبز ورودى اش  ــبز، چــون مغ ــز س روى مغ
ــک  ــول ی ــى محص ــت. در مهندس ــر اس خردت
محمولــه پســته کــه باقیمانــده ســم نزدیــک به 
ــه  صفــر دارد را از طریــق یــک تناســب بندى ب
نســبت ســاده بــا یــک بــار کــه جواب هــاى نــه 
ــل قبــول  ــى در حــد قاب ــاال ول ــاً خیلــى ب لزوم
نــدارد، مى تــوان مخلــوط کــرد؛ ایــن کار یــک 
ــم  ــه ه ــى دارد و همیش ــاى جزئ پیچیدگى ه
ــن  ــا ای ــى ب ــد، ول صددرصــد درســت درنمى آی
ــه  ــه ب ــى ک ــدارى از بارهای ــوان مق روش مى ت
ــد  ــاب نمى آین ــه حس ــن ب ــود ام ــودى خ خ
ــا  ــا داخــل حــد مجــاز نیســتند را عمــًال ب و ی
ایــن سیســتم مهندســى مخلــوط کــرد.  ایــن 
یکــى از کارهایــى اســت کــه مــا توانســتیم بعد 
از مرحلــه بــاغ در مــورد باقیمانــده ســموم انجام 
بدهیــم. امــا در مــورد بارهایــى کــه نمى دانیــم 
جوابشــان چیســت و یــا نســبت بــه آنها حســى 
نداریــم، بایــد از اختــالط آنهــا بــا بارهایــى کــه 

حــد پایینــى از آلودگــى دارنــد جلوگیــرى 
کنیــم، چــون اختالط مــوادى کــه جوابشــان را 
ــک هاى  ــه ریس ــر ب ــد منج ــم مى توان نمى دانی

خیلــى بزرگــى شــود.
ایجاد همزمانى بین دو نوع قرارداد

ــران تســت  ــول را در ای ــم محص ــا نمى توانی م
در  یــا  اروپــا  در  کــردن  تســت  و  کنیــم 
ــر و  ــه هزینه ب ــک پروس ــد ی ــاى مقص بازاره
ــان  ــه زم ــا 3 هفت ــن 2 ت ــت و بی ــر اس زمان ب
ــى کــه در  ــراى محصول ــن، ب ــاز دارد. بنابرای نی
ــخص  ــود و ش ــه مى ش ــارى عرض ــطح تج س
مى خواهــد نیــم ســاعت بعــد بدانــد کــه شــما 
ــا  ــد و ی ــا نمى خری ــد ی ــول را مى خری محص
ــا  ــه م ــد، کارى ک ــى مى خری ــه قیمت ــه چ ب
توانســتیم انجــام دهیــم ایــن اســت کــه روى 
ــازار ثانویــه  چنیــن مــواد اولیــه اى، تعــدادى ب
بــدون ایــن کنترل هــا بســازیم. به عنــوان 
مثــال: در مــورد مغــز ســبز بازارهــاى کالکــى 
ــده  ــیت روى باقیمان ــه حساس ــود دارد ک وج
ســموم ندارنــد. کارى کــه مــا مى کردیــم ایــن 
بــود کــه مقــدارى قــرارداد کالــک مى بســتیم، 
ولــى از لحــاظ تحویــل دادن همزمــان بــا 
ــود.  ــر ب ــازار دیگ ــان در ب ــرارداد شــرط دارم ق
ایــن کار بــه مــا ایــن امــکان و قــدرت را 
ــول  ــه در ط ــه اى ک ــواد اولی ــه از م ــى داد ک م

ــه  ــم، عمــًال ب ــه مى کنی ــده تهی ــاه آین یــک م
ــراى انجــام تســت  فرصــت  مــدت ســه مــاه ب
تهیــه  در  دســتمان  یعنــى  داشته باشــیم. 
ــر  ــد. اگ ــاز مى ش ــک دارتر ب ــۀ ریس ــواد اولی م
ــه  ــا ب ــم ت ــن کار کاال را مى خریدی ــدون ای ب
ــود  ــته ب ــاه گذش ــک م ــیدیم ی تســت مى رس
ــادى  ــادى زی ــات اقتص ــدت اتفاق ــن م و در ای
ــل  ــر کــرده و مقاب ــازار تغیی ــاده، شــرایط ب افت
عمــل انجــام شــده قــرار مى گرفتیــم. بــا 
ایجــاد همزمانــى ایــن دو نــوع قــرارداد بــا هــم 
مى توانیــم عمــًال دســت خودمــان را در تهیــه 
ــکل  ــم. مش ــر کنی ــدارى بازت ــه مق ــواد اولی م
ایــن روش ایــن اســت کــه مقــدارى بــه حجــم 
احتیــاج دارد؛ یعنــى ایــن کار را در ســطح 
خیلــى خیلــى کوچــک نمى شــود انجــام داد.

ــا  ــد م ــه ش ــه گفت ــواردى ک ــا م ــاً ب طبیعت
ــراى مدیریــت ایــن  توانســته ایم کارهایــى را ب
موضــوع بعــد از مرحلــه بــاغ انجــام دهیــم، امــا 
مــن هیــچ خوشــبینى نســبت بــه ایــن روش ها 
نــدارم و از لحــاظ اهمیــت فکــر مى کنــم نــود 
ــم از  ــه توانســتیم بکنی ــى ک درصــد از کارهای
ــد.  ــل ش ــارى حاص ــدل تج ــالح م ــۀ اص زاوی
موفقیت هــاى مــا مطلــق نبوده انــد و حــل 
مســئله مــا محــدود بــه دو مدلــى اســت کــه 

ــح دادم. توضی

بازرگانی
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تجمیع ظرفیت  ها
دنیــس کتابــى- مــن حاضــرم برخى 
از افــراد مســئول را کــه شــخصاً خــوب 
ــم  ــا ه ــال ب ــالیان س ــم و س مى شناس
روى مســائل افالتوکســین، قوانیــن و 
ــکارى  ــى هم ــائل حقوق ــرى مس یکس
ــا ایــن  ــاورم. ام ــاى میــز بی کردیــم را پ
در شــرایطى امکان پذیــر اســت کــه 
ــه  ــن زمین ــران در ای ــته ای ــت پس صنع
ــردن  ــى ک ــن، الب ــد. بنابرای ــالش کن ت
ــراى  ــر اســت، امــا مــا بایــد ب امکان پذی

ــیم.  ــق داشته باش ــکار منط این
شـرکت هاى فعـال در صنعـت مغـز باید 
کنـار هـم جمـع شـوند یـا بـه یکدیگـر 
بیشـتر  قدرت شـان  تـا  شـوند  ملحـق 
شـود و بتواننـد باغ هـاى بزرگ تـرى را با 
هـم اجـاره و مدیریـت کننـد. تـا زمانى 
کـه شـرکت ها دور هـم جمـع نشـوند و 
کوچک هـا بـزرگ نشـوند ایـن مسـائل 
را نمى توانیـم حـل کنیـم؛ ایـن موضوع 
را مى تـوان در بـاغ حـل و در کارخانـه 
مدیریـت کـرد. مشـکل ما سیسـتمیک 
اسـت و تـا ایـن مشـکل را حـل نکنیـم 
مشـکل اساسـى باقیمانـده سـموم قابل 

نیسـت. حل 

اصالح مدل تجارى
جنــاب  فرمایــش  آگاه-  بهــرام 
اگــر  کــه  اســت  درســت  کتابــى 
ــرى  ــر بنیه ت ــر و پ ــرکت هاى بزرگ ت ش
ــرى  ــاى جالب ت ــاً کاره ــتیم، واقع داش
مى توانســتیم بکنیــم، ولــى مــن اصــالح 
ــرکت  ــتن ش ــر داش ــارى را ب ــدل تج م

بــزرگ مقــدم مى دانــم.

راهـکار ملموسـى که بـراى صنعت 
چاره گشـا باشـد نشنیدم

محمــد صالحــى- بــه نظرمــن، واقعــاً 
نبایــد بــه موضــوع مغــز ســبز در 
ــا محــدود شــویم و فقــط  اتحادیــه اروپ
ــم. االن  ــث کنی ــوع بح ــن موض روى ای
ــد به شــدت بررســى  تجــار چینــى دارن
ــن  ــال 2023 قوانی ــا در س ــد ت مى کنن
ــد.  ــال کنن ــدى را اعم ــتى جدی بهداش
نمى دانــم باقیمانــده ســموم جــزو ایــن 
قوانیــن هســت یــا نیســت، ولــى در هــر 
ــروز  ــان را از ام ــد خودم ــا بای صــورت م
اصــالح کنیــم تــا بــه مشــکل برنخوریم.
دوســتان  صحبت هــاى  در  حقیقتــاً 
ــت  ــراى صنع ــه ب ــى ک ــکار ملموس راه
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بخش سـوم جلسـه کمیته بازرگانى انجمن پسـته ایـران در مـورد باقیمانده 3
سـموم بـا محوریـت بررسـى راهکارهـاى برون رفـت از وضع موجـود برگزار 
شـد. گزیـده اى از مباحث طـرح شـده در این جلسـه را در پـى مى خوانید. 

در بخش سوم جلسه کمیته بازرگانی در مورد 
باقیمانده سموم ارائه شد

راهکارهای برون رفت 
از وضع موجود

دنیس کتابی

حسین مهرابیسهیل حمیدی

محمد صالحیبهرام آگاه

بازرگانی
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چاره گشــا باشــد نشــنیدم. بــه نظرمــن، 
بــراى پیــدا کــردن راه حــل یــک قــدم 
ــم. در  ــاغ بروی ــه ب ــه مرحل ــر و ب عقب ت
ایــن راســتا بایــد بــه چنــد گروه تقســیم 
شــویم و یکســرى تقســیم وظایف انجام 
گیــرد؛ یــک گــروه، گــروه باغبانى باشــد 
ــاوره  ــا مش ــه باغداره ــه اول ب و در درج
بدهــد کــه از چــه ســمى و چگونــه 
اســتفاده شــود. یــک گــروه دنبــال 
ــه  ــت، وزارت خارج ــا دول ــردن ب البى ک
ــت  ــد صنع ــد. بای ــا باش ــه اروپ و اتحادی
ــم  ــر کنی ــگاه هایمان را مجهزت و آزمایش
ــج کارمــان را ببینیــم  کــه بتوانیــم نتای
و کار را پیــش ببریــم. وگرنــه مــن فکــر 
مى کنــم بــه ایــن شــکل نتوانیــم خیلــى 
ــت  ــن اس ــن ای ــر م ــم. نظ ــش بروی پی
ــموم  ــده س ــه باقیمان ــاً کمیت ــه حتم ک
تشــکیل شــود و همــه دوســتان بیاینــد 
ــور  ــوند و به ط ــه ش ــن کمیت ــو ای عض
جــدى ایــن مســئله را پیگیــرى کنیــم.

پیــدا کــردن بازارهایــى کــه 
دارنــد کمتــرى  ســختگیرى 

ــورد  ــاى آگاه در م ــه آق ــکارى ک - راه
پیــدا کــردن بازارهایــى کــه ســختگیرى 
کمتــرى نســبت بــه باقیمانــده ســموم 
ــون  ــت؛ چ ــرى اس ــکار موث ــد، راه دارن
فرصــت کافــى ایجــاد مى کنــد کــه 
ــود.  ــال ش ــا ارس ــراى کج ــار ب ــدام ب ک
امــا فکــر مى کنــم همــه ایــن مــوارد راه 
حــل اصلــى نیســتند. واقعــاً نیــاز اســت 
ــم  ــراى حــل موضــوع باه ــه ب ــه هم ک
داشته باشــند.  همراهــى  و  همــکارى 

ــم  ــى مه ــائل خیل ــر از مس ــى دیگ یک
البــى کــردن و رایزنــى بــا اتحادیــه 
اروپاســت. مطلــب بعــدى بهبــود رابطــه 
ــت و  ــده اس ــاورز و صادرکنن ــن کش بی
ــورد ســخت ترین بخــش  ــن م شــاید ای
ــا  کار حتــى نســبت بــه البــى کــردن ب
اتحادیــه اروپــا باشــد! ســاختاربندى 
کــه  ســنتى  رابطــه  ایــن  دوبــاره 
ــوده  ــن روش ب ــه ای ــال ب ــال هاى س س

ــت.  ــاده اى نیس کار س

بازارهایــى ســاخته شــده را نبایــد 
رهــا کــرد

نظرمــن  بــه  مهرابــى-  حســین 

بازارهایــى کــه ســال ها بــراى ســاخت آنها 
زحمــت کشــیده شــده را نبایــد رهــا کرد، 
بلکــه بایــد یــه ایــن موضوعــات از زوایــه 
دیگــرى نــگاه کــرد. البــى کــردن خیلــى 
ــده  ــئله باقیمان ــل مس ــت، ح ــوب اس خ
ــا  ــت، ام ــوب اس ــى خ ــم خیل ــموم ه س
اگــر کســى مســئله را از زاویــه باقیمانــده 
ســموم حــل کنــد کافــى نیســت، بنابراین 
بایــد دنبــال راه حل هــاى خالقانه تــر و 

بهتــرى باشــیم.
اگــر بــراى ایــن ســوال کــه بــراى 
ــا آفــت پســیل و آفــت ســن  ــارزه ب مب
بایــد چــه ســمى و با چــه دوزى پاشــید 
ــه  ــردد ب ــن برمى گ ــم، ای ــى نداری جواب
ــه  ــر آن را ب ــه تقصی ــا ک ــم کارى م ک
گــردن کشــاورزان مى اندازیــم. اگــر مــا 
اطالعــات، کارهــا و آزمایشــاتى کــه در 
ــم  ــام داده بودی ــال ها انج ــن س ــول ای ط
ســازماندهى  و  مــدون  مقــدارى  را 
مى کردیــم و از آنهــا نتایــج آمــارى 
االن  شــاید  مى کردیــم،  اســتخراج 
ــاورزان  ــراى کش ــرى ب ــاى بهت جواب ه
ــه  داشــتیم. اینکــه همیشــه نقــص را ب
گــردن کشــاورز بیاندازیــم مقــدارى 
کــم لطفــى اســت؛ چــون کشــاورز 
دادن  دســت  از  بیــن  شــرایطى  در 
محصولــش یــا یــک ضــرر خیلــى بزرگ 
ــدام از  ــر ک ــوالً ه ــرد. معم ــرار مى گی ق
ــیم،  ــاورز باش ــاى کش ــر ج ــم اگ ــا ه م
اول ســعى مى کنیــم جلــوى ضــرر 

بگیریــم. را  بزرگ مــان 

 اصالح مدل تجارى جهت ایجاد منافع مشترك بین باغداران و تجار 
  توسـعه بازارهـا؛ ایجـاد بازارهاى ثانویـه در خاورمیانه و شـرق دور که درجه سـخت گیرى 

کمترى نسـبت بـه اتحادیـه اروپا و ژاپـن دارند.
  حداقل زمان) PHI ایجاد حساسـیت و آگاهى در کشـاورزان نسـبت به مسـائل مربوط بـه 

الزم بیـن آخرین سم پاشـى و زمان برداشـت محصول)، شـناخت دقیق سـاختار سـموم و 
نحـوة اسـتفاده بهینه از سـموم و رعایـت قواعد GAP و ایجـاد اعتماد بین باغـداران و تجار

 به اشتراك گذاشتن دانش بین صادرکنندگان پیشرو 
 لزوم نظارت ارگان هاى متولى روى واردات سموم و اصول استفاده از آنها 
 لزوم ارائه آموزش هاى الزم به کشاورزان براى استفاده بهینه از سموم 
  البـى و رایزنـى کـردن بـا اتحادیـه اروپـا جهـت افزایش حـدود باقیمانـده سـموم براى 

پسـته محصول 

نتایج جمع بندی پیشنهادات ارائه شده برای برون رفت از وضع موجود:

بازرگانی
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در شمارة 25 نشریۀ اردیبهشت ماه 1397 دنیاى پسته به اطالع رساندیم 
در  اُکراتوکسین  کنترل  براى  مجاز  حد  بار  اولین  اروپا  اتحادیه  در  که 
سال 1380 براى محصوالت غذایی زیادى تعیین شد، در آن زمــان در 
محصوالتــى از جمله پسته میزان تشخیص این سم قابل چشمپوشی بود. 
ــى به  ــدادى از محمولههاى محصوالت کشــاورزى واردات اما اطالعات تع
ــد از آن نشان داد که وجود  ــا ده ســال بع اتحادیه اروپا از سال 1384 ت
به  نسبت  پسته  و  خشک  انجیر  نظیر  محصوالتی  در  اُکراتوکسین  سم 
گذشته قابــل مشــاهده اســت. طــى آزمایشــات انجــام شــده توســط 
ــه  ــال، 12 محمول ــن ده س ــى ای ــا در ط ــیون اروپ ــئولین کمیس مس
وارداتــِى پســته آلــوده بــه اُکراتوکسین رؤیــت شــد کــه 9 محمولــه 

ــود. ــى ب ــه پســته ایران پســته آمریکایــى و 3 محمول
سم  بــه  آلــوده  پستة  کانتینرهاى  از  تعــدادى  مشــاهده  دنبال  به 
جمله  از  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهاى  از  برخی  مسئولین  ُاکراتوکسین، 
آلمان و هلند سعی کردند کمیســیون اروپا را متقاعد کنند کــه بــا 
اعمــال ســخت گیرى بیشــتر براى این سم حد مجاز تعیین کند. حد 
در  قســمت   5 پسته  براى  زمان  آن  در  اروپا  کمیســیون  پیشنهادى 
میلیــارد (ppb) بود. بدین منظور، کمیسیون اروپا از اتحادیه خشکبار 
اروپا (فروکام) خواست تا حد پیشنهادى را بررسی کند و اگر آن را مخــل 
تجــارت بین الملــل مى دانــد، با ارائه مستندات و آمار محکمه پسند 
این  تبع  به  بگذارد.  کمیسیون  اختیار  در  بررسی  براى  را  خود  اطالعات 
اطالع رسانی، انجمن پسته ایران هم که در آن زمان عضو فروکام بود، از 

شد. مطلع  مهم  خبر  این 
فروکام با حمایت مادى تعدادى از اعضایش از جملــه انجمن پســته ایران 
ــده) پروژه اى تحقیقاتی در  ــاى صادرکنن ــدادى از اعض ــک تع ــه کم (ب
این خصوص تدوین کرد. ایــن پروژه براســاس میــزان مواجهــۀ مصــرف 
کننــده بــا ســم اُکراتوکسین پایه ریــزى و تدویــن شــد. طبــق اعــالم 
ــزان  ــر می ــا (EFSA)، حداکث ــى اروپ ــت غذای ــازمان امنی ــمى س رس
قابــل قبــول مصــرف یــک مــادة غذایــى آلــوده بــه ســم کــه بــراى 
ــمت  ــد 120 قس ــاد نکن ــدى ایج ــر ج ــده خط ــرف کنن ــالمت مص س
ــذب  ــرآورد ج ــروکام، ب ــق ف ــق تحقی ــارد (ppb) اســت. طب در میلی
ــرض  ــا ف ــاس ب ــدگاِن حس ــدن مصرف کنن ــه ب ــم اُکراتوکسین ب س

ــى از  ــین (OTA) یک نوع آلودگی قارچی است که میتواند در طیف اُکراتوکس
قهوه.  و  خشکبار  و  مغزجات  تا  گرفته  غالت  از  شود،  ایجاد  کشاورزى  کاالهاى 
قارچهاى مولد این سم در شــرایط مناسب رشد و محصوالت مختلف را آلوده 
اینکه  باوجود  دارد.  را  سم  این   A نوع  به  آلودگی  احتمال  هم  پسته  میکنند. 
ــین نوع B نیز وجود دارد، ولی اهمیت آن در امنیت مواد غذایی کمتر  اُکراتوکس

است.

معضلی جدید بنام 
کراتوکسین  اُ

سحر نخعی، دبیر کمیته بازرگانی

بازرگانی
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ــا 43 قســمت در  ــراى اُکراتوکســین، بیــن 5 ت هیــچ حــد مجــازى ب
میلیــارد (ppb) اســت. نتایــج ایــن تحقیــق علمــى نشــان داد کــه در 
صــورت اعمــال حــد مجــاز اُکراتوکسین در پســته تفــاوت و کاهــش 
ــده  ــدن مصرف کنن ــه ب ــم ب ــن س ــذب ای ــزان ج ــادارى در می معن
ــزان  ــخت گیرانه می ــدود س ــال ح ــن اعم ــود، بنابرای ــاد نمى ش ایج

ــد. ــم نمى کن ــم را ک ــا س ــده ب ــۀ مصرف کنن مواجه
پیگیرىها، مکاتبات و ارائه نتیجه پروژه اُکراتوکسین به کمیسیون اروپا، 
به  را  پسته  در  اُکراتوکسین  حدود  اعمال  براى  کمیســیون  این  تصمیم 
تحقیق،  سال  چند  از  بعد  سرانجام  انداخت.  تعویــق  به  سال  سه  مدت 
کمیسیون اروپا حدود مجاز ســخت گیرانه خــود بــراى اُکراتوکسین 
براى  اُکراتوکسین  مجاز  حد  کرد؛  اعالم  تابســتان 1400  در  را  پسته  در 
پسته و مغز پستۀ صادراتی آماده مصرف در بازار 5 (ppb) و براى پستۀ 
نیازمند فرآورى بیشتر در مقصد حد مجاز 10 (ppb) اعالم شد. کمیسیون 
اروپا قرار است از آغاز سال نوى میالدى (11 دیمــاه 1401) این حدود را 

کند.  اجرا  قانونی  به صورت 
پسته،  در  اُکراتوکسین  مجاز  حدود  قانون  شدن  اجبارى  خبر  پیرو 
ــاه 1401 با موضوع «مقررات اخیر  ــاى 1 و 8 تیرم ــاتى در تاریخ ه جلس
به  اُکراتوکسین  به  آلوده  صادراتی  پستههاى  کنترل  براى  اروپا  اتحادیه 
ریاســت  ایران،  استاندارد  پژوهشگاه  ریاست  حضور  با  اروپا»،  مقصد 
ایران، نمایندگان معاونت  غذایی  کدکس آالینده هاى  کمیته  اعضــاى  و 
نباتات،  حفظ  سازمان  بهداشت،  وزارت  کشاورزى،  جهاد  وزارت  باغبانی 
مرکــز تحقیقــات پســته رفســنجان، اتحادیه صادرکنندگان خشکبار و 

شد. برگزار  ایران  پسته  انجمن 
معضلی  پسته  در  اُکراتوکسین  مسئله  آمدن  پدید  جلســات  این  در 
بگیرد  صورت  اقداماتــى  آن  به  نسبت  میبایست  که  شد  معرفی  جدى 
ــى اتخــاذ شــود. دو پیشنهاد در این خصوص مطرح شد؛ 1-  و تصمیمات
با توجه به اینکه در حال حاضر هیچ روش آزمونی براى اُکراتوکســین 
طرح  ندارد،  وجود  زمینه  این  در  رسمی  مستندات  هیچ  و  پسته  در 
اعتباربخشی روش اندازهگیرى و آزمون ایــن ســم در پسته تدوین و 
اُکراتوکسین  سم  به  ایران  پسته  آلودگی  قابلیت  و  امکان  شود. 2-  اجرا 
در سطح گسترده بررسی شود. در ضمــن پیشنهاد شد که مســئولین 
و ذینفعان صنعت پسته در انجام طرح تحقیقاتی بررســى اُکراتوکسین 

کنند. مشارکت 
بــه نظــر مى رســد بــا توجــه بــه ریســک پاییــن و احتمــال کــم وجــود 
ایــن ســم در پســته، برخــورد ســخت گیرانه و غیرمنطقــى کمیســیون 
اروپــا کــه در جهــت جلــب افــکار عمومــى اروپاییــان در حوزه ســالمت 
ــا  ــه اروپ ــه اتحادی ــران ب ــکا و ای ــته از آمری ــراى واردات پس ــت، ب اس
ــده، صنعــت  ــه دســت آم ــات ب ــق اطالع ــد. طب مشــکالتى ایجــاد کن
پســته آمریــکا نیــز در حــال تــالش و رایزنــى در راســتاى کاهــش ایــن 
ــى، با توجه به  ــت. از طرف ــا اس ــه اروپ ــخت گیرانۀ اتحادی ــورد س برخ
مشکالت و چالشهاى عدیده اى که در صنعت پسته ایــران وجود دارد، شاید 
ــراى بخــش کوچکــى از  ــز روى موضوع اُکراتوکسین ب در این مقطع تمرک
بــازار پســته ایــران از عهدة بخش خصوصی به تنهایــى خارج باشد و جلب 

حمایت از سوى سایر مراجع و سازمانها الزم باشد.

بازرگانی
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امسـال نسـبت بـه سـال 1400 حدود 50 تـا 100 درصـد افزایش هزینه هـا در تمامـى ابعاد تجربه شـد و با تورم وحشـتناکى 
روبـه رو بوده ایـم. اگـر از زاویـه دید کشـاورز به ایـن موضوع نگاه کنیـم مى بینیم کـه این مسـئله منجر به ایجـاد انتظارات 
تورمـى در کشـاورز شده اسـت کـه البتـه بـه حـق اسـت. کشـاورز بـا یـک محاسـبه منطقـى با خـودش بـه ایـن نتیجه 
مى رسـد کـه اگر در اسـفند پسـته اش را 200 هـزار تومـان فروخته باشـد، باتوجه بـه افزایش قابـل توجـه هزینه هایش در 
همـه زمینه هـا و همچنیـن افزایـش هزینه هـاى تولید پسـته، منطق حکم مى کنـد که االن محصولـش را کمتـر از 300 هزار 

تومـان عرضـه نکنـد که بـا توجه بـه جمیع شـرایط و تـورم فعلـى، این محاسـبه کامـًال درسـت و منطقى به نظر مى رسـد.

وضعیت عرضه پسته در سه ماهۀ سوم سال تجاری ۱۴۰۰-۱۴۰۱

انتظار تورمی؛ عامل اصلی
افزایش قیمت و رکود بازار 

نمى توانیم تورم داخلى را به مشترى خارجى 
تحمیل کنیم

ما نمى توانیم تورم داخلى کشورمان را به مشترى 
کل  به طور  چراکه  کنیم؛  تحمیل  کشور  از  خارج 
داخلى  تورم  از  تابعى  خارجى  مشترى  تقاضاى 
کشور ما نیست و نباید از مشترى  انتظار درك و 
پذیرش دو برابر شدن هزینه هاى داخلى، هزینه هاى 
تولید، هزینه هاى فراورى، هزینه نیروى انسانى و یا 
هرگونه هزینه سربار دیگرى را داشت. همچنین، به 
تبع آن نمى توان با  افزایش قابل توجه قیمت پسته 
این هزینه ها را به مشترى تحمیل کرد، آن هم در 
شرایطى که این محصول به اندازه کافى رقیب پر 

قدرت در تولید و عرضه در بازارهاى جهانى دارد.  

اساس خرید، قیمت جهانى است
طبیعتاً مشترى براساس قیمت جهانى پسته که در 
بازار معامله مى شود خریدار جنس است وگرنه از 
خرید امتناع مى کند. نیم نگاهى به حجم صادرات 
و  اردیبهشت  فروردین،  ماهۀ  سه  در  ایران  پسته 
با  صادرات  میزان  مقایسه  و  جارى  سال  خرداد 

سال هاى گذشته به خوبى مؤید این موضوع است.  
توجه کنید که صادراِت مجموع این سه ماه حدود 9

هزار تن بیشتر نبوده که این رقم در طى ده، پانزده 
سال گذشته بى سابقه بوده است!

اگر برگردیم به سال 1397، در فروردین این سال 
درختان پسته دچار سرمازدگى شدند و در آن زمان 
همه انتظار داشتند محصول پستۀ آن سال به شدت 
خسارت ببیند که دیدیم همان طور هم شد. طبیعتاً 
جو ناشى از سرمازدگى بهاره در آن سال باعث شد تا 
مدتى عرضه پسته بعد از عید نوروز محدود شود. اما 
همان سال على رغم محدودیت عرضه، طى ماه هاى 
فروردین، اردیبهشت و خرداد در مجموع 14 هزار 

تن پسته صادر شد.

امسال وضعیت چگونه بوده است؟
در آن سال از لحاظ خسارت محصول وضع بدترى 
تن  هزار   52 سال  آن  محصول  (تخمین  داشتیم 
اولیه  پیش بینى  که  امسال  چرا  پس  برآوردشد)، 
محصول سال جدید 115 هزار تن است این کاهش 
قابل توجه صادرات و افزایش قیمت پسته را طى 

سه ماه بعد از عید داشته ایم؟ دلیل اصلى آن، انتظار 
تورمى کشاورز است که سرمازدگى بهاره و امید به 

افزایش نرخ دالر به آن دامن زده است. 
انتظار  پسته،  قیمت  افزایش  اصلى  دلیل  بنابراین، 
شدید  محدودیت  این  به  که  است  کشاورز  تورمى 
عرضه پسته  نیز منجر شده و البته به حق است. 
از آن طرف، عدم پذیرش این انتظار تورمى از طرف 
و  پسته  بازار  در  رکود  به  منجر  خارجى  مشترى 
یک  بین  این  در  شده است.  تجارت  شدن  متوقف 
پارامتر مهم دیگر هم داریم و آن رقیب اصلى مان 
پستۀ آمریکا است. شاید ده، پانزده سال پیش اگر 
خارجى  مشترى  مى آمد  پیش  مشابهى  شرایط 
مجبور به خرید از ما مى شد، اما االن با توجه به 
حجم باالى تولید پستۀ آمریکا در قیمت هاى ثابت 

و رقابتى، مشترى براى چه باید پاى ما صبر کند؟!

بخشى از صادرات امسال، تعهد سال گذشته 
بود

نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه بخـش زیـادى از ایـن 
9 هـزار تـن پسـته صادراتـى در طـول سـه مـاه 

مجید بازیان، عضو پیوسته انجمن پسته ایران

بازرگانی
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فروردیـن، اردیبهشـت و خـرداد  1401 موجود در 
انبارهـاى صادرکننـدگان بـوده کـه روى آن تعهـد 
داشـته اند و یـا مجبـور بـه خریـد پسـته از بـازار 
بوده انـد، یعنى از چند ماه قبـل صادرکننده قرارداد 
بسـته بـوده و متعهد شـده کـه در زمان مشـخص 
جنـس را بـه مشـترى برسـاند. موضوع دیگـر این 
اسـت کـه از مجموع صـادرات انواع پسـته در طول 
سـه مـاه اخیـر، 2 هـزار تـن از آن مغز پسـته بوده 
کـه بایـد آن را از بـازار پسـته تفکیـک کـرد. ما در 
سـه ماه اخیر مى توانسـتیم روى قیمت مغز پسـته 
مانـور دهیـم، چـرا که از سـمت مشـترى خارجى 
پذیرفتنـى بـود؛ مثًال قبل از عید هـر کیلوگرم مغز 
پسـته را به قیمـت 14,5 تـا 15 دالر مى فروختیم، 
ولـى بـه تبـع افزایـش قیمت پسـته دهن بسـت و 
پسـتۀ خنـدان، قیمـت مغز تـا 20 دالر نیز رسـید 
و صادرکننـدگان قـادر بودنـد کـه این قیمـت را به 
خریـدار خارجـى بقبوالنند؛ چـرا کـه به دلیل عدم 
موجـودى کافـى پسـته دهـن بسـته آمریـکا، تنها 
عرضه کننـدة مغز پسـته به بـازار جهانى مـا بودیم 
و در مغـز پسـته رقیبى نداشـتیم؛ حتى بخشـى از 
خریـد و فـروش پسـته خنـدان کـه در بـازار انجام 

مى شـد نیـز بـراى تبدیـل آن به مغـز بود.

بعید است آمریکا به قیمت دست بزند
در مـورد آمریکایى هـا باید بگویم کـه بعید مى دانم 
بـا وضعیت سـال جدیـد که میـزان محصول شـان 
خوب اسـت در قیمت ها دسـتکارى کنند. در سـال 
محصولـى 98-97 کـه مـا 52 هـزار تـن محصول 
بیشتر نداشـتیم، در طول سـال آمریکایى ها دست 
بـه تغییـر قیمـت پسـته نزدنـد، مطمئـن باشـید 
امسـال هم همان سیاست شـان را خواهندداشـت؛ 
چـون آنها دید بلنـد مدت دارند و هدفشـان حفظ 

بازارهـا و توسـعه بازارهـاى جدید اسـت. مصداقش 
ایـن اسـت کـه مى بینیـم کشـورهایى مثل عـراق، 
مصـر و امـارات دارنـد پسـته آمریکایـى مصـرف 
مى کننـد، درحالى کـه ایـن کشـورها سـنتاً و صرفاً 
بـازار پسـته ایرانـى بودنـد. ایـن موضـوع در مـورد 

بـازار هنـد نیـز صـدق مى کند. 

تا  پسته  موجودى  مانده  فروش  بینى  پیش 
پایان سال 

در  پسته  موجودى  ماندة  میزان  از  انجمن  برآورد 
پایان خردادماه سال جارى ،  29 هزار تن پسته 
است که به نظر من به واقعیت  نزدیک است. من 
و  نمى ماند  این طور  عرضه  وضعیت  مى کنم  فکر 
اینکه  مگر  شد؛  خواهد  متعادل  قیمت ها  باالخره 
باغدار ایرانى بخواهد آنقدر صبر کند تا این معادلۀ 
چند مجهولى ما که یک طرفش نرخ دالر است، 
حال  در  چراکه  کند؛  پیدا  مشخص ترى  وضعیت 
سایر  تورم  میزان  و  دالر  نرخ  بین  تناسبى  حاضر 
اقالم و نهاده هاى اقتصادى وجودندارد. به نظرمن، ما 
باید انتظار یک تنش قیمتى در اول فصل برداشت 
در  متمرکز  آن  تمام  که  باشیم  داشته  محصول  
وضعیت  اینکه  اما  بود،  خواهد  خراسان  منطقه 
دقیقاً چه زمانى اصالح شود، معلوم نیست. برخى 
مى گویند این روند تا پایان سال تجارى فعلى ادامه 
خواهدداشت و با برداشت محصول سال آینده روند 

عرضه مشخص تر مى شود.
شخصاً امیدوارم در سال جدید آن تجربه تلخ سال 
محصولى 98-97 براى ما دوباره تکرار نشود؛ که از 
فرصت ها استفاده نکنیم و بازارها را از دست بدهیم 
و بعداً مجبور شویم براى حضور در بازارهاى جهانى 
بخس  ثمن  به  را  سال 1401  محصول  موجودى 

بفروشیم. امیدوارم این اتفاق نیفتد.

︣﹝︀زد﹎﹩ ﹝︭﹢ل ︨︀ل  ﹝﹫︤ان ︮︀درات در ︨﹥ ﹝︀هۀ ﹁︣ورد﹟-ارد︊︪️-︠︣داد﹝﹆︡ار ﹝︭﹢ل﹝﹫︤ان︨ 
١٣٩٧ ︫︡︡  ﹟︑ ١٤٫٠٠٠ ︑﹟ ٥٢٫٠٠٠
٩٫٠٠٠ ︑﹟ ١١٥٫٠٠٠ ︑﹟ ﹋﹞︐︣ ١٤٠١

بازرگانی

فروش تیرماه پسته ایران
طبـق آمـار گمرك و محاسـبات انجمن پسـته 
ایران در دهمین ماه از سـال محصولى 1401-

1400 (تیر ماه )، 2 هزار و 858 تن پسـته صادر 
شده اسـت کـه ایـن میزان نسـبت بـه میانگین 
چهار سـال گذشـته در مـاه مشـابه (نزدیک به 

9 هـزار تـن)، 67 درصد اُفت داشته اسـت.
در تیرماه بازارهاى مشـترك المنافع و شبه قاره 
هند بیشـترین سـهم از صادرات پسته ایرانى را 
به خـود اختصـاص دادند. این در حالى اسـت که 
هـر یـک از بازارهـاى شـرق دور، خاورمیانـه و 
صـادرات مجدد، مقصد مقادیـرى کمتر از 400

تن پسـته بودند. 
در  پسـته  تـن  هـزار  پیش بینـى 140  کل  از 
 ،1401 تجـاري  سـال  ابتـداي  در  دسـترس 
معـادل 115 هـزار تـن پسـته تـا پایـان تیرماه 
مصـرف شـده کـه از ایـن مقـدار 18 هـزار تن 
بـراى مصـرف داخـل بـرآورد می شـود. طبـق 
آمـار گمرك ایران مجمـوع وزن صـادرات انواع 
پسـته در ایـن مـدت 82 هـزار تـن گـزارش 
شـده کـه بـا احتسـاب 15 هـزار تـن ضایعات 
مربـوط به پوسـت مغـز و مغـز سـبز صادراتى، 
در مجمـوع 97 هزار تن پسـتۀ معادل خشـک 
در پوسـت بـه بازارهـاى مقصـد پسـتۀ ایـران 
صـادر شده اسـت. مانـده محصول پسـته ایران 
در پایـان تیرمـاه 1401، پـس از کسـر بـرآورد 
ضایعـات  و  صـادرات  میـزان  داخـل،  مصـرف 
پوسـت مغز و مغز سـبز صادراتـى، 25 هزار تن 

تخمیـن زده مى شـود.
تهیه شده در کمیته بازرگانى
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وبینار «کنتورهاى حجمى چاه هاى کشاورزى و چالش هاى آن» توسط انجمن پسته ایران روز دوشنبه 30 خرداد 
1401 برگزارشد. در این وبینار غالمرضا ممدوحى مدیر حفاظت و بهره بردارى منابع آب شرکت آب منطقه اى 
خراسان رضوى، محمد کهنوجى مدیر آب و خاك سازمان جهاد کشاورزى استان کرمان، حسین ناظرى باغدار 
منطقه فردوس خراسان جنوبى و بهروز زینلى باغدار منطقه نوق رفسنجان، حضور داشتند. برداشت به میزان 
مجوزهاى صادره و جلوگیرى از اضافه برداشت یکى از دغدغه هاى مسئوالن در رابطه با کنترل میزان برداشت 
چاه هاى مجاز کشاورزى است. یکى از ابزارهاى وزارت نیرو یا شرکت هاى آب منطقه اى براى کنترل برداشت آب، 
کنتور هاى حجمى هستند. اما با توجه به اینکه نصب کنتور هاى حجمى بعد از گذشت مدت زمان مدیدى بعد از 
صدور پروانه ها درحال انجام است، اجراى آن با چالش هایى روبه رو شده است. از این رو، این وبینار با هدف آشنایى 

کشاورزان با نحوه عملکرد کنتورهاى حجمى و مشکالت پیش روى آنها برنامه ریزى شد.

در وبینار کمیته آب انجمن پسته ایران برریس شد

کنتورهای حجمی و چالش ها

پنهان  کشاورزان  از  چیزى  که  هستیم 
نداریم.»

مورد  که  پروانه ها  دبى  کاهش  ممدوحى 
اعتراض کشاورزان نیز قرار گرفته است را 
در راستاى اجراى جیره بندى آب دانست و 
اظهار داشت: «طرح تعادل بخشى به صورت 
یک پازل است و یکى از مهم ترین تکه هاى 
آن پازل  جلوگیرى از اضافه برداشت است. 
ما در استان خراسان ابتدا با نصب کنتور و 
سایر اقدامات صورت گرفته از اضافه برداشت 
ساالنه حدود 881 میلیون مترمکعب آب 
در  که  بوده است  قرار  و  کردیم  جلوگیرى 
اُفت  و  سفره  سطح  کاهش  ادامه  صورت 
آبخوان، بند ز ماده 29 قانون توزیع عادالنه 
آب را اجرایى و آب را جیره بندى کنیم و 
و  کشاورز  سرمایه  که  این نیست  ما  قصد 

پروانه آنها را کم کنیم.»
در  ادامه، مدیر حفاظت و بهره بردارى منابع 
آب شرکت آب منطقه اى خراسان رضوى به 
تشریح وضعیت نصب کنتور هاى حجمى و 
نتایج و تجربیات موجود در استان خراسان 
رضوى پرداخت و اعالم کرد: « از 16 هزار 
هزار  بر 10  بالغ  استان  چاه هاى  از  حلقه 
شده اند.»  هوشمند  کنتور  به  مجهز  حلقه 
او اظهار داشت که  94 درصد از چاه هاى 
کشاورزى استان خراسان رضوى مجهز به 

کنتور هستند.
شرکت  بزرگ  کارهاى  از  یکى  وى 
مدیریت  در  رضوى  خراسان  آب منطقه اى 
برداشت از منابع آب را نصب مودم و کنترل 
و  دانست  حجمى  کنتورهاى  دور  راه  از 
عنوان کرد: «با کنترل از راه دور ما مى توانیم 
از مرکز کنتور کسانى که بیش از ظرفیت 
برداشت دارند را قطع کنیم. ما از این طریق 
کنتورها  از  تعداد  چه  لحظه  در  مى دانیم 
داده  شارژ  میزان  چه  به  و  شدند  شارژ 
شده است. بنابراین، داشتن آمار مدیریت را 
ساده کرده است.» او افزود: « با نصب کنتور 
از سال 1396 تا سال 1398 طى دو سال 
کاهش  مترمکعب  میلیون  مقدار 590  به 
زیرزمینى  آب  منابع  از  برداشت  مصرف 

داشته ایم»
سپس، ممدوحى دستاوردهاى نصب کنتور 

را این گونه برشمرد؛
محل  تغییر  عمق  کاهش  درصد   27,5 ـ 

چاه ها 
ـ 24,6 درصد کاهش تقاضاى تغییر محل 

چاه 
چنانچه در کمترین حالت هزینه حفارى هر 
100 متر را 100 میلیون در نظر بگیریم در 

بیان دالیل برگزارى
در ابتداى این نشست مجازى، سهیل شریف رئیس کمیته آب انجمن پسته ایران به دالیل برگزارى این وبینار و اهمیت 

پرداختن به این موضوع توضیحاتى ارائه نمود. 

اهمیت داشتن ابزار اندازه گیرى در مدیریت منابع آب
در ا دامه، مدیر حفاظت و بهره بردارى منابع آب شرکت آب منطقه اى خراسان رضوى به اهمیت داشتن ابزار اندازه گیرى 
در مدیریت منابع آب اشاره کرد و گفت: «بدون داشتن ابزار اندازه گیرى نمى توان آمار و داده درستى داشت و کنتور 
یکى از این ابزارهاى اندازه گیرى است. اما استفاده از آن با مشکالت بسیارى همراه است.» او ریشه این مشکالت را در 
نگاه تک بعدى به طرح هاى تعادل بخشى دانست و گفت «در طرح تعادل بخشى وزارت نیرو ملزم است که جلوى اضافه 
برداشت را بگیرد، براى جلوگیرى از اضافه برداشت نیاز به کنتور است. اما شرکت هاى کنتورساز ظرفیت و توانایى تولید 
کنتور را ندارند! از طرفى وقتى بخواهیم براى کشاورزان کنتور نصب کنیم اعتراض مى کنند؛ نقد کشاورزان این است که 
شما تنها چاه هاى مجاز را کنترل مى کنید در حالى که چاه هاى غیرمجاز به برداشت ادامه مى دهند، یا در خصوص خارج 
شدن سیالب و رواناب ها که ذخیره کننده سفره هستند چرا کارى انجام نمى دهید؛ یا گفته مى شود که جلوى تغذیه 
دشت در باالدست را گرفته اید، یا اینکه پساب شهرى که به نوعى باید جایگزین آب کشاورزى باشد را چه کار کرده اید؟»

غالمرضا ممدوحى، نصب و راه اندازى کنتور حجمى را کارى بسیار سخت براى شرکت هاى آب منطقه اى عنوان کرد و 
نکته بارز پیشبرد عملیاتى شدن نصب کنتور را براى استان خراسان رضوى همراهى تشکل هاى کشاورى دانست و بیان 
داشت: «شرکت آب منطقه اى خراسان رضوى با تشکل هاى کشاورزى تفاهم نامه اى امضا کرد و همه اطالعات در اختیار 
آنها قرار داده شد، به طورى که حتى در 25 شهریور هر سال جمع آورى دیتا در بازدید از چاه هاى پیزومترى و اطالع از 
وضعیت منابع زیرزمینى با حضور یک نماینده از تشکل ها صورت مى پذیرد. او افزود در واقع ما در یک اتاق شیشه اى 

مریم حسین سعدی، دبیر کمیته آب

آب
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آن سال 25 میلیارد تومان صرفه جویى در 
هزینه ها شد.

ـ 17,8 درصد کاهش تقاضا براى کف شکنى
عمق  میزان  کاهش  درصد   16,7 ـ 

کف شکنى
براى  را  میلیون   100 هزینه  همان  اگر 
کشاورزان  بگیرم  نظر  در  هم  کف شکنى 
در خراسان رضوى قریب 4 میلیارد تومان 

صرفه جویى در هزینه ها کردند.
براى  منطقه اى  برق  شرکت  آمار  طبق  ـ 
1096 حلقه چاه طى سال هاى  96- 97- 
حدود  سال 1396  در  مى دهد  نشان   98
491 میلیون کیلووات-ساعت برق مصرف 
به  مصرف  این  سال 98  در  اما  شده است، 
که  رسید  کیلووات-ساعت  میلیون   364
هم  برق  مصرف  میزان  در  مى دهد  نشان 

کاهش داشته ایم.

آب،  مدیریت  در  اصل  مهمترین 
حسابدارى آب است

در ادامه  محمد کهنوجى، مدیر آب و خاك 
کرمان  استان  کشاورزى  جهاد  سازمان 
عنوان  کنتور  نصب  اهمیت  خصوص  در 
آب،  مدیریت  در  اصل  «مهمترین  داشت: 
حسابدارى آب است. تا زمانى که اطالع از 
میزان مصرف آب نداشته باشیم نمى توانیم 
او  باشیم.»  موفق  آب  بهره ورى  زمینه  در 
از  کشاورزى  آب  سهم  همیشه  افزود:« 
منابع آبى کشور را باال اعالم مى کنند که 
دلیل آن این است که میزان آب شرب و 
صنعت را محاسبه مى کنند و بقیه آب را 
براى کشاورزى منظور مى کنند، ولى آمار 
سطح زیرکشت و مطالعات میدانى وزارت 
جهاد نشان مى دهد که حدود 65 تا حداکثر 
75 درصد آب در دسترس ساالنه در بخش 

کشاورزى مصرف مى شود.»
حجمى  تحویل  بر  تأکید  ضمن  کهنوجى 
برنامه  داشت: «از  اظهار  کشاورزان  به  آب 
سوم توسعه، وزارت نیرو ملزم شده بود که 
به کشاورزان آب را به صورت حجمى تحویل 
اگر آن زمان این کار صورت  دهد، مسلماً 
گرفته بود وضعیت منابع آب ما بدین شکل 

نبود».
 مدیر آب و خاك سازمان جهاد کشاورزى 
استان کرمان قبل از هر گونه اقدام جهت 
بهره بردارى  پروانه هاى  کردن  تعدیل 
چاه هاى کشاورزى، تعیین تکلیف چاه هاى 
غیرمجاز و جلوگیرى از اضافه برداشت را 
از  بسیارى  گفت:«در  او  دانست.  ضرورى 
مناطق، ما چاه هاى غیر مجاز را رها کرده ایم 

و تمام فشار ها را بر روى بهره بردارانى که قانون مند هستند وارد مى کنیم.»

هر اقدام وزارت نیرو نباید به معیشت و اقتصاد کشاورز ضربه بزند
در ادامه حسین ناظرى از کشاورزان منطقه فردوس خراسان جنوبى یکى از سخنرانان این نشست مجازى بود که به بیان 

تجربیات و نظرات خود درباره کنتورهاى حجمى پرداخت.
این باغدار منطقه فردوس به مهم ترین اصل در مصوبات شوراى عالى آب اشاره کرد و اظهار داشت که هر اقدام وزارت 
نیرو نمى بایست به معیشت و اقتصاد کشاورز ضربه بزند. ناظرى بیان داشت: «درحالى که مسئوالن مى گویند کشاورز از 
نصب کنتورها راضى هستند، اما بى توجه هستند که اقتصاد کشاورز نصف شده است». او افزود: «ما کشاورزان خواهان 
مصرف بى رویه آب نیستیم، اما دولت و وزارت نیرو در کنار نصب کنتور مى بایست به تعهداش عمل مى کرد تا تولید و 

اقتصاد کشاورز ضرر نبیند.»
ناظرى در تأیید صحبت هاى ممدوحى درباره اثر نصب کنتور ها گفت: «کشاورزان قبالً 365 روز برداشت آب داشتند، اما 

بعد از نصب کنتور 204 روز در سال برداشت دارند، بنابراین طبیعى است مصرف برق و آب پایین بیاید.»
در ادامه ناظرى این سوال را مطرح کرد که آیا مسئوالن شرکت آب منطقه اى آمارى از میزان تولید قبل و بعد از نصب 

کنتور دارند و آیا مى دانند اقداماتشان چه تأثیرى روى تولید کشاورزى گذاشته است؟
این باغدار منطقه فردوس خراسان جنوبى بیان داشت که در حال حاضر شاید کشاورزان اعتراضى نداشته باشند، اما ما 
کشاورزان خراسان جنوبى که چندین سال است که کنتورها را نصب کرده ایم، االن داریم مى بینیم که درختان 40-30

ساله اى که کاشته ایم را باید خشک کنیم و از آب بیاندازیم. او افزود: «اگر به تولید کشاورزیمان لطمه اى وارد شده است، 
نباید کتمان شود.»

در ادامه، ناظرى به مشکالت کنتور هاى حجمى آب و برق که مصرف برق مبناى سنجش میزان برداشت آب قرار مى گیرد 
اشاره کرد و گفت که در بسیارى موارد برق مصرف شده است در حالى که کشاورزان آبى برداشت نکرده اند و شارژ کنتور 

تمام شده است! 
او درباره معضل دیگر این روزهاى کشاورزان منطقه خود که هزینه برق کشاورزى افزایش یافته است، اظهار داشت: 
«درحالى که شرکت برق و شرکت آب زیر مجموعه یک سازمان هستند، کشاورزان از شرکت برق مقدار مصرفى را 
خریدارى کرده اند، اما شرکت آب منطقه اى در محاسبات قدرت قراردادى را لحاظ کرده است که این امر باعث شده 
برخى از کشاورزان با جرایم سنگینى براى تجاوز از قدرت روبه رو شوند. اینجا کشاورز در برابر میزان برقى که از اداره برق 

خریدارى کرده است، جریمه مى پردازد!»
ناظرى در پایان صحبت هاى خود به تعدیل پروانه هاى بهره بردارى اعتراض کرد و اظهار داشت: «در نصب کنتور و با 
کاهش برداشت آب، کشاورزان خراسان توانستند با حذف زراعت تنها آب باغ هایشان را تأمین کنند، اما با تعدیل پروانه 

دیگر نمى توانند آب باغ هایشان را تأمین کنند و کشاورزى دیگر باقى نمى ماند.»

کنترل بدون توجه به نیاز آبى، به نابودى کشاورزى مى انجامد 
بهروز زینلى باغدار پیشرو منطقه نوق به متفاوت بودن معضالت نصب کنتور ها در مناطق مختلف اشاره کرد و گفت: 
«تفاوتى که بین منطقه اى مثل رفسنجان با سایر مناطق وجود دارد در این است که در استان هاى دیگر بخشى از 
کشاورزى، باغدارى و بخشى دیگر زراعت بوده است که با حذف زراعت و اختصاص آب تنها به باغات توانستند تا حدودى 
کمبود آب را تأمین کنند. درحالى که در منطقۀ ما از ابتدا  100 درصد باغریزى شده است.» او افزود: «اصل کنترل کردن 
درست است، اما این نحوه کنترل با کنتورها بدون برنامه ریزى و در نظر نگرفتن سطح زیر کشت و نیاز آبى به نابودى 

کشاورزى خواهد انجامید.»
باغدار پیشرو منطقه نوق رفسنجان مشکالت آب را ساختارى دانست و آن را ناشى از صدور پروانه بیش از توان سفره 
از سوى وزارت نیرو برشمرد و اذعان داشت کشاورزان خالفى مرتکب نشده اند و با اتکا به پروانه هاى صادره کشاورزى 

کرده اند.
زینلى گفت: «در شهرستان رفسنجان تنها کنتورهاى حجمى آب و برق نصب شده است که تجربه سایر استان ها هم نشان 

داده این کنتورهاى حجمى آب و برق مشکل دارند.»
در ادامه، وى به برنامه تعدیل پروانه ها از سوى شرکت هاى آب منطقه اى اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر 25 الى 50
درصد از پروانه مجاز را کم کرده اند. این اقدام به صورت دستورى و بدون اینکه محاسبات درستى انجام شده باشد صورت 
گرفته است و شرکت هاى آب منطقه اى با اینکه پروانه زیادى صادر کرده اند و مقصر هستند باز حاضر نیستند بیایند با 
کشاورزان تعامل و مشورت کنند و تنها از ابزار تهدید استفاده مى کنند.» وى قطع برق کشاورزى را یکى دیگر از اقدامات 

دستورى وزارت نیرو نام برد که به کشاورزان و تولید خسارت سنگینى وارد کرده است.
در پایان، این باغدار پیشرو تصریح کرد: «این گونه اقدامات در درازمدت مسلماً باعث فرار سرمایه ها از بخش کشاورزى 
مى شود و کشور را به واردکننده مواد غذایى تبدیل مى کند. او افزود ما کشاورزان پذیرفته ایم که آب کم است، اما باید 

برنامه ریزى کرد و خسارت کشاورزان نیز جبران گردد. راه حل ها نباید به نابودى ما کشاورزان بیانجامد.»

آب 
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قبض های نجومی کشاورزان
ردپای اقدامات پنهانی وزارت نیرو

مریم حسین سعدی، دبیرکمیته آب
در رونـد تصویـب الیحـه بودجه 1401 کل کشـور، 
اعمـال هزینه هاى تأمیـن برق- یعنى در نظر گرفتن 
نـرخ تعرفـۀ بـدون یارانه- براى محاسـبه بـرِق مازاِد 
آن دسـته از مشـترکین برق چاه هاى کشـاورزى که 
از مقـدار منـدرج در پروانه بهره بـردارى تجاوز کنند، 
پیشـنهاد شـد. اما در نهایت، مجلس شوراى اسالمى 
تصمیـم به حـذف این بنـد گرفت! همچنیـن، پیرو 
حـذف ایـن بنـد اعالم شـد کـه تغییـرى در قیمت 
بـرق مصرفـى بخـش کشـاورزى ایجـاد نمى شـود 
و قیمت هـا هماننـد گذشـته خواهندبـود. امـا طـى 
ماه هـاى اخیر در عمل مشـترکان برق کشـاورزى با 

دریافـت قبـوض نجومى مواجه شـده اند! 
قیمت گـذارى  کارشناسـان،  از  بسـیارى  اینکـه  بـا 
بـرق بدون اعمـال هزینه هـاى تمام شـده در تأمین 
آن را یکـى از مشـکالت اصلـى ایـن صنعـت عنوان 
ایـران  در  قیمت گـذارى  مکانیـزم  امـا  مىکننـد، 
بهصورت تکلیفى و توسـط مجلس شـوراى اسالمى 
و در فرآینـد تصویـب الیحـه قانـون بودجـه سـاالنه 

تعییـن مى شـود! 
به نظـر مى رسـد فـارغ از موضـوع چگونگـى تعییـن 
قیمـت، مسـئوالن و دسـت اندر کاران مربوطـه بـه 
روش هایـى نامتعارف، پنهان و غیرشـفاف به جبران 

هزینـه تولیـد برق کشـور متوسـل شـدهاند. در این 
یادداشـت قصـد داریـم بـه بررسـى دالیـل افزایش 
هزینـه قبـوض بـرق کشـاورزى در شـرایطى کـه 
مصـرف کشـاورزان تغییـرى نکردهاسـت، بپردازیم.

زیرپا گذاشتن قرارداد تأمین برق
مبنـاى  کـه  اسـت  ایـن  کشـاورزان  عمـوم  تصـور 
محاسـبه مصـرف مجـاز بـرق چاه هـاى کشـاورزى، 
مفـاد قـرارداد انشـعاب و قـدرت خریـدارى شـده 
توسـط کشـاورزان از شـرکت برق منطقهاى اسـت. 
امـا وزارت نیرو عدد درج شـده براى قدرت موتور در 
پروانـه بهره بردارى را  بهعنـوان مصرف مجاز در نظر 
مى گیـرد. بهعبـارت دیگـر، درحـال حاضر، قـرارداد 
کشـاورزان بـا شـرکت بـرق منطقـهاى بـراى تأمین 
برق مورد تیاز، از سـوى این شـرکت زیرپا گذاشـته 

شده اسـت. 

نحوه محاسبه مصرف مجاز قدرت موتور 
مصـرف مجاز قـدرت موتور بر اسـاس فرمول ابالغى 
وزارت نیـرو محاسـبه مىشـود. مقدار مصـرف مجاز 
از حاصلضـرب سـه مولفـه: 1-دبى مجـاز 2- عمق 
بهدسـت  راندمان هـا  مجمـوع  و 3-  پمـپ  نصـب 

راندمان هـا  مجمـوع  بـراى  نیـرو  وزارت  مى آیـد. 
(راندمـان موتور، شـافت و غـالف، الکتروموتـور و ...) 
ضریبى را تعیین مى کند. درگذشـته براى محاسـبه 
قـدرت موتـور، این ضریب عـددى حـدود  0,04 در 
نظـر گرفته شـده بود، امـا در سـال 1395 بـه ایـن 
ادعـا کـه در حـال حاضـر راندمـان  تجهیـزات بـاال 
رفتـه و اتـالف کمتر شده اسـت، عـدد مربوطه مورد 
بازنگـرى قـرار گرفت و بـه 0,023 کاهـش یافت. به 
ایـن معنى که با کاهـش عدد مربوط بـه راندمان ها، 
بایـد مقـدار بـرق مورد نیـاز بـراى قدرت موتـور نیز 

کاهـش یابد. 
0,023× (دبـى مجـاز× عمق نصب پمـپ) = قدرت 

موتور (اسـب بخار)

تعرفه برق چاه هاى آب کشاورزى  
ابـالغ   1401 سـال  بـرق  تعرفـه  جـدول  هنـوز 
نشده اسـت. بنابرایـن، بـا اسـتناد بـه مصوبـه قانون 
بودجـه و عـدم تغییـر تعرفه، محاسـبه هزینـه برق 
جـدول  آخریـن  اسـاس  بـر  مشـترکین  مصرفـى 
تعرفه هـاى برق و شـرایط عمومى آنهـا که در بهمن 
مـاه سـال 1400 ارائـه شـده، صـورت مى گیـرد. بر 
ایـن اسـاس محاسـبات هزینه بـرق مشـترکین کد 

آب
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الـف - پمپـاژ آب بـراى آبیـارى (کشـاورزى، پمپـاژ 
مجـدد، آبیـارى تحـت فشـار و ثقلـى )- براسـاس 

جـدول شـماره 1 صـورت مى گیـرد. 

در محاسـبه هزینه بـرق مصرفـى چند نکته 
شده اسـت: ذکر 

ـ در ماه هـاى تیـر، مـرداد و شـهریور بـه بهـاى برق 
مصرفـى مشـترکین 20 درصـد افـزوده مى شـود؛ 
بدیـن معنـا کـه کشـاورزان در سـه مـاه تابسـتان با 

افزایـش تعرفـه بـرق روبـه رو خواهندبود. 
ـ بـر اسـاس بند 5 شـرایط عمومى تعرفه هـاى برق، 
شـرکت موظف اسـت که در صورت تجـاوز از قدرت 
قرائت شـده براى یک دوره اخطار کتبى و در صورت 
اسـتمرار تجـاوز از قـدرت مى توانـد بهاى مـازاد را با 
ضریـب 2 نسـبت به تعرفه مربوطه محاسـبه نماید. 
ـ چاه هـاى کشـاورزى از پرداخـت هزینـه دیمانـد 
معـاف هسـتند، امـا درصورتى کـه مصـرف بـرق از 
قـدرت مجـاز تجـاوز کند مشـمول پرداخـت هزینه 

دیمانـد نیـز در قبـض خـود خواهندشـد. 

عدم تمدید پروانه = افزایش هزینه برق
یکـى از مـواردى کـه منجـر بـه افزایش هزینـه برق 
بهره بـردارى  پروانه هـاى  تمدیـد  عـدم  مى شـود، 
چاه هاى آب کشـاورزى اسـت. در صـورت عدم اقدام 
کشـاورز براى تمدیـد پروانه هاى بهره بـردارى، تعرفه 
بـرق چـاه بـا اعمـال ضریـب 1,2 نسـبت بـه تعرفه 
مربوطه، محاسـبه مى شـود. ایـن جریمـه به گونه اى 
در سـامانه ها لحـاظ شـده کـه کشـاورزان بایـد یک 
مـاه قبـل از انقضـاء مـدت پروانـه بـه شـرکت هاى 
آب منطقـه اى مراجعـه و آن را تمدیـد کننـد و بـه 
شـرکت بـرق منطقـه اى اطـالع دهنـد تـا مشـمول 
افزایـش خودبه خود تعرفه برق در سـامانه ها نشـوند. 
آب  و  منطقـهاى  بـرق  شـرکت هاى  کـه  آنجـا  از 
منطقـهاى زیـر مجموعـه وزارت نیـرو هسـتند، این 
بنـد در شـرایط عمومـى تعرفه هاى برق در راسـتاى 
اجبـار کشـاورزان به تمدیـد پروانه هـاى بهره بردارى 

گنجانـده شده اسـت.

تجهیزات قدیمى و مصرف برق بیشتر 
برداشـت  بـراى  کشـاورزان  غالـب  کـه  تجهیزاتـى 
از منابـع آبـى اسـتفاده مى کننـد شـامل: شـافت و 

غـالف، توربیـن و الکتروموتورهایـى اسـت که بیش 
از  سـى سـال عمـر دارند و شـاید موتورهـا چندین 
بـار بازپیچـى شـده باشـند؛ بنابرایـن تلفـات تـوان 
باالیـى دارنـد. از ایـن رو راندمـان تجهیـزات مـورد 
اسـتفاده بسـیار پایین تـر از مقـدار درنظـر گرفتـه 
شـده توسـط وزارت نیرو اسـت. بنابراین، در واقعیت 
تجهیـزات مـورد اسـتفاده کشـاورزان نیازمنـد بـرق 
بیشـترى هسـتند؛ در چنیـن حالتـى بسـیارى از 
کشـاورزان همیشه مشـمول تجاوز از قدرت هستند، 
درحالى کـه نـه آب بیشـترى برداشـت مى کنند و نه 

عمـق را افزایـش داده انـد. 

تحمیل هزینه دیماند
به نظر مى رسـد طرح خاموشـى چاه هاى کشـاورزى 
کـه اخیـراً به دلیل کمبـود بـرق در حال اجرا اسـت 
نیـز هزینـه مضاعفـى در قبـوض بـرق و احتسـاب 
هزینـه دیمانـد به کشـاورزان تحمیل کنـد؛ چرا که 
در ایـن خاموشـى هاى مقطعـى، حجـم آب تجمـع 
یافتـه روى توربیـن در چاه هـاى کشـاورزى موجـب 
مى شـود کـه در ابتداى شـروع به کار مجـدد چاه ها، 
بـار بیشـترى در مدت زمـان طوالنى ترى به شـبکه 
برق وارد شـود، در حالى که طبق رویه شـرکت هاى 
بـرق تنهـا  15 دقیقه از این زمان و بـار اضافى مورد 
قبـول شـرکت هاى برق منطقـه اى به عنـوان دیماند 
مجـاز اسـت. درحالى کـه بـراى اغلـب چاه هـا کـه 
تجهیـزات قدیمـى دارنـد ایـن مـدت زمـان کافـى 
نیسـت. بنابرایـن، تعـدد خامـوش و روشـن شـدن 
موتورچاه هـا، عـالوه بر مشـکالت امنیتـى و فنى که 
بـراى چاه هـاى کشـاورزى بـه همـراه دارد مى توانـد 
هزینـه مضاعـف تجـاوز از قـدرت و دیمانـد را نیـز 

تحمیـل کند. 
بایـد توجـه داشـت کـه بـر اسـاس جزئیـات اعـالم 
شـده از سـوى شـرکت توانیـر از ابتـداى خردادمـاه 
سـال 1401، تنهـا کشـاورزانى کـه نسـبت بـه عقد 
تفاهم نامـه بـا شـرکت هاى توزیـع بـرق منطقه خود 
اقـدام کردنـد و از سـاعت 12 تـا 17 فعالیـت برقـى 
از جملـه روشـن بـودن موتـور چـاه خـود را متوقف 
کنند، در سـایر ساعات شـبانه روز مى توانند از تعرفه 
بـرق رایـگان اسـتفاده کننـد. بـر اسـاس اظهـارات 
وزیـر نیـرو، تنهـا کشـاورزانى مى تواننـد از این طرح 
منطقـه اى  بـرق  شـرکت  بـا  کـه  شـوند  بهره منـد 

داشته باشـند.  تفاهم نامـه 

کاهش قدرت قراردادى و افزایش هزینه ها
چـاه،  جابه جایـى  در  منطقـه اى  آب  شـرکت هاى 
پروانـه بهره بـردارى جدیـد را تعدیـل  مى کننـد؛ بـه 
تبـع مصـرف مجـاز بـرق نیز کاهـش داده مى شـود. 
امـا در بسـیارى مواقـع نیاز اسـت کـه بهره بـرداران 
تجهیزاتـى را خریـدارى و تعویـض کننـد، امـا اکثر 
کشـاورزان تـوان خرید تجهیـزات جدیـد را ندارند و 
بـا همـان ترانس و عـدم تغییر تجهیـزات و از طریق 
کابل کشـى، بـرق را انتقـال مى دهند. نتیجتـاً انتقال 
بـرق بـه این شـکل و اتـالف انـرژى در طول مسـیر 
عـالوه بـر تحمیـل هزینـه تجـاوز از قـدرت مجـاز، 
چاههـاى مجهـز بـه کنتـور هوشـمند را با برداشـت 
آب مـازاد و جریمـه اضافـه برداشـت آب نیـز روبه رو 

مى کنـد. 

دلیل عمده ظهور قبض هاى نجومى برق
مدتى اسـت که شـرکت هاى آب منطقـه اى اقدام به 
تعدیـل فـرا قانونى 5 تا 25 درصـدى دبى پروانه هاى 
برداشـت آب کرده انـد تـا بـا این حربه خطـاى خود 
در صـدور پروانه هـاى بیـش از تـوان سـفره هاى آب 
زیرزمینـى را بپوشـانند. از آنجایـى کـه ایـن اقـدام 
بـدون اطـالع کشـاورزان در پرونده هـا لحاظ شـده، 
بسـیارى از کشـاورزان مشـمول تجاوز از قدرت هاى 
جدیـد شـده اند و هزینه بـرق آنها تسـاعدى افزایش 
اخیـر  ماه هـاى  در  مى رسـد،  به نظـر  اسـت.  یافتـه 
بیشـترین تأثیـر در صـدور قبـوض نجومـى بـرق را 

تعدیـل پروانه داشته اسـت.
بنـد الـف  ایـن درحالى اسـت که در رونـد تصویـب
تبصـره 8 الیحه قانون بودجـه 1401 یکى از ایرادات 
مطرح شده از سـوى اعضاى محترم شوراى نگهبان، 
عـدم تعـرض بـه پروانه هـاى بهره بردارى کشـاورزى 
در اجـراى نصـب کنتـور هوشـمند بود کـه منتج به 
اصـالح بنـد مذکور گردیـد. از این رو، بر اسـاس نظر 
شـوراى محتـرم نگهبان، وزارت نیرو موظف شـد که 
در نصـب کنتورهـا هیچ گونه تغییـرى در پروانههاى 
بهره بـردارى انجام ندهـد. بنابراین، ضرورى اسـت 
کـه کشـاورزان در راسـتاى احقـاق حقوق مکتسـبه 
خـود از مراجع قانونى رسـیدگى به ایـن اقدامات فرا 

قانونى را خواسـتار شوند.

کد تعرفه
با قدرت 30 کیلو وات و کمتربا قدرت بیش از 30 کیلو وات
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