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هیئت امنا و رسالت انجمن

پیشگیری از آفتاب  سوختگی در درختان پسته
عوامل موثر بر سقط جنین پسته 

داشت و برداشت پسته کال
تقویم تابستانه باغبانی پسته

پاسخ هایی پیرامون  بازار پسته اروپا
سایه الزامات بازار اروپا روی مزایای پسته ایرانی

موفقیت در بازار در گرو اصالح زنجیره تأمین
ترکیه، رقیب در حال شکوفایی

تالطم در بازار مغز سبز
مشکل اصلی  باقیمانده سموم  است یا کم آبی؟!

الزامات بازار اروپا
گزارش فروش پسته آمریکا

گروکشی  شرکت آب منطقه ای
 ممنوعیت پمپاژ مجدد بیش از یک بار

اندر حکایت کنتورهای حجمی



لطفــًا خودتــان را معرفــی کنیــد و از ســابقه کاری و 
بگوییــد. زمینــه پســته  در  تحصیلی تــان 

مــن مــراد مرتــاض هســتم. در اســتان یــزد بــه باغــداری پســته مشــغولم. 
ــه عنــوان  ــزد ب از حــدود 20 ســال پیــش در شــرکت شــقایق دشــت ی
مشــاور بــوده ام و هــم اکنــون مدیریــت کلیــه فعالیت هــای ایــن شــرکت 

را بــر عهــده دارم. 
تحصیــات تکمیلــی خــود را در رشــته کشــاورزی در دانشــگاه دیویــس 
کالیفرنیــا بــه اتمــام رســانده ام و همچنیــن، دانــش آموختــه دوره 
کارشناســی ارشــد مدیریــت کســب و کار مــواد غذایــی و کشــاورزی از 
ــزد  انگلســتان هســتم. به مــدت دو ســال در مرکــز تحقیقــات شــوری ی

ــز فعالیــت کــرده ام. نی
چه شد که عضو انجمن پسته ایران شدید؟

به دلیــل ارتبــاط بــا برخــی از فعــاالن و بــزرگان صنعــت پســته از اســتان 
کرمــان بــا انجمــن آشــنا شــدم و بــا تشــویق ایشــان بــه عضویــت انجمن 
ــات  ــن اطاع ــم و از آخری ــته  باش ــاط داش ــا ارتب ــا اعض ــا ب ــدم ت درآم

صنعــت پســته باخبــر شــوم. 
ــو  ــن عض ــای انجم ــت امن ــد هیئ ــروه تولی ــما در گ ش
هســتید. چــه انگیــزه ای باعــث شــد کــه بخواهیــد عضــو 

ــوید؟ ــا ش ــت امن هیئ
ــه  ــد ب ــم خــط مشــی انجمــن می توان ــه فکــر می کن ــن خاطــر ک ــه ای ب
صنعــت پســته کمــک کنــد. بــا توجــه بــه تجربــه ای کــه مــن در داخــل 
و خــارج از ایــران داشــتم و همچنیــن از اســتان دیگــری غیــر از اســتان 
ــده ای از  ــوان نماین ــه به عن ــت ک ــوب اس ــردم خ ــر ک ــودم، فک ــان ب کرم
طــرف اســتان خودمــان باشــم تــا اگــر کمکــی الزم بــود انجــام دهــم و 
بــا همــکاری یکدیگــر بتوانیــم انجمــن را در کل کشــور فراگیــر کنیــم. 
ــوری از  ــه تص ــد و چ ــه می دانی ــن را چ ــی انجم ــط مش خ

ــد؟  انجمــن داری
ــای آن و  ــن و اعض ــا انجم ــن ب ــاله م ــد س ــنایی چن ــه آش ــه ب ــا توج ب
ــا  ــته در کالیفرنی ــدگان پس ــن تولیدکنن ــه انجم ــبت ب ــه نس ــدی ک دی
ــران بعضــی  داشــتم، فکــر می کــردم احتمــال دارد در انجمــن پســته ای
ــورت  ــن مش ــم از انجم ــا بتوان ــود و ی ــام ش ــی انج ــای تحقیقات از کاره
بگیــرم. در آمریــکا هــم تشــکلی شــبیه بــه انجمــن پســته، امــا بــا دیــد 
ــه  ــدی ک ــا دی ــی دوســت داشــتم ب ــن خیل وســیع تری وجــود دارد و م
ــا به دســت آوردم در بخــش تولیــد کــه در حــوزه تخصصــم  در کالیفرنی
ــی انجــام شــود  ــد تحقیقات ــر بخواه ــم و اگ ــم مشــاوره بده اســت بتوان

ــم. ــه ده ــودم را ارائ ــای خ ایده ه
ــته  ــه در پس ــائلی ک ــم مس ــه بتوانی ــزه را دارم ک ــن انگی ــن، ای  همچنی
کشــور گریبان گیــر کشــاورزان اســت را بــه هیئــت امنــا منتقــل کنیــم 
تــا حداقــل اگــر بخش هــای تحقیقاتــی از انجمــن کمــک خواســتند- بــا 
توجــه بــه شــرایطی کــه در محــل خودمــان و در کل کشــور وجــود دارد- 
ــر  ــه اگ ــن اینک ــم. ضم ــن کنی ــتی تعیی ــه درس ــا را ب ــم اولویت ه بتوانی

گفت و گو با مراد مرتاض 
عضو هیئت امنای انجمن پسته ایران

هیئت امنا و رسالت انجمن
ــده،  ــن آم ــنامه انجم ــه در اساس ک ــن  ــای انجم ــت امن ــف هیئ ــی از وظای یک
تأمیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز انجمــن بــر اســاس پیشــنهادهای هیئــت 
مدیــره و در چارچــوب مــاده 9 اساســنامه اســت. مــاده 9 بــه حــق عضویــت، 
کمک هــای مالــی از ســوی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و ارائــه خدمــات 
کنیــد نیــاز اســت انجمــن ارائــه خدمــات  اشــاره دارد. آیــا شــما فکــر مــی 
پلــه  یــک  بخواهــد  انجمــن  گــر  ا می کنیــد  فکــر  باشــد؟  داشــته  بیشــتری 
 بــه تحقیقــات اعــم از 

ً
پایــش را فراتــر از آنچــه امــروز هســت بگذارد-مثــا

تحقیــق بــازار پســته یــا موضوعــات باغبانــی وارد شــود- چــه بایــد بکنــد؟ بــا 
ایــن رویکــرد در ایــن شــماره بــه ســراغ مــراد مرتــاض عضــو هیئــت امنــای 
انجمــن پســته ایــران از اســتان یــزد رفتیــم. مرتــاض در دانشــگاه دیویــس 
اســت  و معتقــد  کشــاورزی درس خوانــده  رشــته  آمریــکا در  کالیفرنیــای 
کشــاورزان تشــنه اطاعــات هســتند و خواســتار تــاش بیشــتر انجمــن در 
گفت و گــوی خواندنــی پیــش  ایــن راســتا شــد. در ادامــه، جزئیــات ایــن 

روی شماســت.
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انجمــن بخواهــد در ایــن زمینــه توضیحاتــی 
ارائــه دهــد هــر کمکــی کــه از مــا بربیایــد آن 
را انجــام بدهیــم و تجربــه خودمــان را منتقــل 
کنیــم و در واقــع به عنــوان یــک عضــو خــارج 
از اســتان کرمــان بــرای انجمــن ارزش افــزوده 

داشــته باشــیم.
توانســته اید  چقــدر  کنــون  تــا 
ــان  ــای مدنظرت ــا و اولویت ه ایده ه
را مشــخص کنیــد و بــه هیئــت 
امنــا منتقــل کنیــد؟ در رســیدن بــه 
ــد؟ ــق بودی ــدر موف ــان چق اهدافت

ــا  ــا فعالیت ه ــیوع کرون ــل ش ــه دلی ــال ب امس
ــاً  ــا تقریب ــد و ی ــام ش ــدی انج ــه کن ــی ب خیل
به علــت شــرایط  را  امســال  نشــد.  انجــام 
ــوان به عنــوان  ــود، نمی ت خاصــی کــه حاکــم ب
شــاخص قــرار داد؛ چــون به خاطــر کرونــا 
جلســات انجمــن تشــکیل نشــدند و مشــکات 

ــرد.  ــخت ک ــد کار را س ــت و آم رف
و  ایده هــا  بخواهیــد  شــما  اگــر 
پیشــنهادات تان را در هیئــت امنــای 
ــد  ــر می کنی ــد فک ــه دهی ــن ارائ انجم
ــد  ــازوکاری می توانی ــه س ــق چ از طری
ایــن کار را انجــام دهیــد؟ آیا سیســتمی 

ــت؟ ــف شده اس ــکار تعری ــرای این ب
مــا در جلســاتی کــه در انجمــن برگــزار 
ــا  ــم و ایده ه ــدا می کنی ــور پی ــود حض می ش
ــه علــت  را منعکــس می کنیــم، امــا امســال ب

ــود. ــن نب ــن کار ممک ــا ای کرون
از دیــد شــما هیئــت امنــای انجمــن 

چــه وظیفــه و نقشــی دارد؟
ــن  ــته، تعیی ــن پس ــت گذاری کل انجم سیاس
خــط مشــی آینــده آن، جمع بنــدی اتفاقاتــی 
ــن از  ــت انجم ــی فعالی ــه رخ داده و ارزیاب ک

وظایــف هیئــت امنــا اســت.
االن شــما چــه ارزیابــی از فعالیت های 

ــن دارید؟  انجم
بــا اینکــه امســال را نمی توانــم به عنــوان 
ــه  ــا مطالع ــا ب ــرم، ام ــر بگی ــاخص در نظ ش
ماهنامه هایــی کــه بــه دســتم می رســد و 
خدمت تــان  می خواهــم  می کنــم  مطالعــه 
عــرض کنــم کــه به نظــر مــن انجمــن 
نســبت بــه مســائل 

ــل  ــر عم و مشــکات کشــاورزان دارد واقعی ت
ماهنامــه  در  کــه  اطاعاتــی  و  می کنــد 
ــک  ــوزش کم ــه آم ــود در زمین ــاپ می ش چ
کننــده  هســتند. ارزیابــی مــن ایــن اســت کــه 
ــل  ــال های قب ــه س ــبت ب ــی نس ــن خیل انجم

بهتــر شده اســت.
در  رضایــی  مهنــدس  آقــای  نقــش  مــن 
ــم.  ــر می دان ــی موث ــت را خیل ــود وضعی بهب
ــای  ــز روی بحث ه ــاً تمرک ــته عمدت در گذش
اقتصــادی و مرتبــط بــا بــازار بــود کــه شــاید 
بــرای عامــه کشــاورزان خیلــی قابــل اســتفاده 
نبــود. در بخــش بازرگانــی و تجــارت خارجــی 
ــت و  ــاال وجودداش ــی از ب ــد کل ــک دی ــز ی نی
ــته  ــت پس ــه روی کل صنع ــانی ک ــا کس تنه
کســانی  جــزو  می کننــد  سیاســت گذاری 
بودنــد کــه ایــن مســائل را مطــرح می کردنــد. 
ــا امــروز اطاعــات ماهنامه هــای انجمــن و  ام
شــبکه های مجــازی خیلــی قابــل اســتفاده تر 
ــی  ــد خیل ــش تولی ــه بخ ــه ب ــده اند و توج ش
ــا  پــر رنگ تــر اســت و اصــًا قابــل مقایســه ب

ــد ســال پیــش نیســت. چن
شــما فرمودیــد از طریــق جلســات 
انجمــن ایــن امــکان وجــود داشــته کــه 
مســائل و ایده هــا را منتقــل کنیــد. آیــا 

ــت؟ ــی اس ــاز و کار خوب ــن س ای
ــا در  ــدن اعض ــع ش ــم جم ــر می کن ــن فک م
ــری  ــردن و همفک ــت ک ــکان، صحب ــک م ی
بــا اشــخاص  کــردن و همچنیــن دیــدار 
ــه و تک تــک هــر دو مفیــد  به صــورت جداگان
و الزم هســتند. ایــن دو مکمــل هــم هســتند. 
تقویــت ارتباطــات و تبــادل نظــر باعــث 
می شــود ایده هــا بــه هــم نزدیــک شــوند.
یکــی از فعالیت هایــی کــه نظــر شــما 
ــوزش  ــوع آم ــرده موض ــب ک را جل
ــت.  ــن اس ــه انجم ــق ماهنام از طری
ــزو  ــوع را ج ــن موض ــما ای ــراً ش ظاه

رســالت های انجمــن می دانیــد.
جــزو  را  اطاع رســانی  و  آمــوزش  بلــه، 
البتــه  می دانــم؛  انجمــن  رســالت های 
ــا  ــی ب ــن کار ارتباط ــد ای ــا می گوین بعضی ه
ــن  ــر انجم ــن اگ ــر م ــدارد! به نظ ــن ن انجم
جایگاهــی  پســته  صنعــت  در  می خواهــد 

پیــدا کنــد بایــد بخــش آمــوزش را هــم 
آمــوزش،  از  مــن  منظــور  داشته باشــد. 
ــم  ــه ه ــت ک ــی اس ــی و خوب ــات کل اطاع
اکنــون در واتــس آپ دارد ارائــه می شــود.

ــه  ــانی چ ــوزش و اطاع رس ــز آم ــما به ج ش
ــته  ــن پس ــرای انجم ــالت هایی ب رس

متصــور هســتید؟
 ایــن کــه انجمــن بتوانــد به عنــوان یــک 
بــازوی مشــورتی بــرای اتــاق بازرگانــی و 
ــن  ــد. انجم ــل کن ــی عم ــش دولت ــی بخ حت
ــن کار  ــه مهمتری ــی اســت ک ــوان مرجع به عن
ــار و اطاعــات درســت از مقــدار  ــه آم آن ارائ
تولیــد، ســطح کشــت و پیش بینــی وضعیــت 
تولیــد هــر ســال اســت و می توانــد بــا دقــت 
ــی  ــش دولت ــه بخ ــبت ب ــری نس ــی باالت خیل
ــم  ــروز ه ــا ام ــد و ت ــام ده ــن کار را انج ای

ــت. ــام داده اس انج
ــه  ــت ک ــم اس ــی مه ــن خیل ــن ای ــر م به نظ
ــته را  ــت پس ــکات صنع ــد مش ــن بتوان انجم
بولــد کنــد و بــه بخش هــای دولتــی مربوطــه 
کــه  سیاســت گذاری هایی  بــر  و  برســاند 
ــرر  ــه ض ــد و ب ــام می ده ــی انج ــش دولت بخ
ــر بگــذارد و آنهــا  بخــش کشــاورزی اســت اث
را بــه نفــع پســته کشــور تغییــر دهــد. مهــم 
اســت کــه انجمــن به عنــوان صــدای صنعــت 
ــن  ــد ای ــورتی بتوان ــو مش ــک عض ــته و ی پس

ــد. ــس کن ــه اش منعک ــائل را در ماهنام مس
ابتــدا دربــاره موضــوع  شــما در 
تحقیقــات صحبــت کردیــد و گفتیــد 
بــا ایــن ایــده از انجمــن تولیدکنندگان 
ــته  ــن پس ــکا وارد انجم ــته آمری پس
می کنیــد  فکــر  شــدید.  ایــران 
ــد؟  ــی بکن ــد کار تحقیقات ــن بای انجم

ــی؟ ــوع کار تحقیقات ــه ن چ
ســاز و کار در کالیفرنیــا بــه ایــن صــورت اســت 
ــکا  ــته آمری ــدگان پس ــن تولیدکنن ــه انجم ک
از درآمــد ناشــی  به دلیــل کســب بخشــی 
از صــادرات پســته، امــکان تأمیــن بودجــه 
ــن  ــه انجم ــل اینک ــا مث ــات را دارد. ام تحقیق
ــدارد  ــق ن ــن طری ــدی از ای ــران درآم پســته ای

و متعاقبــاً در بخــش تحقیقــات نمی توانــد 
ســرمایه گذاری کنــد 
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ــود. ــل ش ــق وارد عم ــده تحقی ــفارش دهن ــوان س ــودش به عن و خ
ــد به عنــوان  ــرای رفــع ایــن نقیصــه می توان به نظــر مــن، انجمــن ب
ــد و  ــل کن ــی عم ــز تحقیقات ــگاه ها و مراک ــورتی دانش ــازوی مش ب
ــر را  ــق مدنظ ــگاه ها تحقی ــه دانش ــا اینک ــد؛ ی ــده بده ــا ای ــه آنه ب
بــه انجمــن ارائــه کننــد و انجمــن نقطــه نظراتــش را اعمــال کنــد؛ 
ــا حســاس  ــرای م ــق در بخــش کشــاورزی ب چــون موضــوع تحقی
اســت. امــا فکــر نمی کنــم انجمــن بتوانــد وارد فــاز اجرایــی 
ــور  ــن متص ــرای انجم ــوع را ب ــن موض ــن ای ــود. م ــات بش تحقیق
نیســتم، به علــت اینکــه انجمــن درآمــدی نــدارد کــه بتوانــد صــرف 

ــد. ــات بکن تحقیق
ــات  ــوزش، تحقیق ــورت دادن و آم ــه مش ــش زمین ــر پی مگ
ــوزش و  ــالت آم ــد رس ــور می توان ــن چط ــت؟ انجم نیس
ــر نتایــج کار تحقیقاتــی موثــق  مشــورت را بــدون تکیــه ب

ــد؟ ــام ده انج
ــام  ــا انج ــال ها ب ــی س ــم ط ــن عل ــت و ای ــم اس ــک عل ــاورزی ی کش
کار تحقیقاتــی به دســت آمــده و بــه علــم روز کشــاورزی تبدیــل 
شده اســت. مــا بایــد بتوانیــم ایــن علــم را بــه کشــاورزان آمــوزش دهیم. 
امــا تحقیقــات جدیــد در حــوزه کشــاورزی شــامل مســائلی اســت کــه 
هنــوز اطاعاتــی دربــاره آنهــا وجــود نــدارد. اگــر ایــن تحقیقــات مدنظر 

ــه می شــود. ــی اضاف ــم قبل ــه عل ــج آن ب ــا باشــند، نتای م
پــس امــروز علمــی وجــود دارد کــه پایــه آن هــزاران تحقیــق در ایــران 
و خــارج اســت کــه در زمینــه پســته یــا مســائل مربوطــه انجــام شــده  و 
مــا می خواهیــم آن را بــه کشــاورز منتقــل کنیــم. امــا نبــود تحقیقــات 

جدیــد مشــکلی اســت کــه در صنعــت پســته وجــود دارد.
بــرای بــاز شــدن ایــن موضــوع می خواهــم مثالــی بزنــم؛ فــرض کنیــد 
ــیل  ــت پس ــد را روی آف ــیمیایی جدی ــاده ش ــک م ــر ی ــم اث می خواهی
پســته بســنجیم. ایــن کار در فراینــد تحقیقــات انجــام می شــود و نتایــج 
ــد.  ــه می کن ــا پســیل اضاف ــارزه ب ــه مب ــا در زمین ــی م ــم قبل ــه عل آن ب
دســتیابی بــه علــم جدیــد کــه طــی تحقیقــات به دســت می آیــد بحــث 
ــه  ــوددارد را ب ــه وج ــی ک ــم قبل ــد عل ــا بای ــا م ــت، ام ــه ای اس جداگان
کشــاورزان آمــوزش دهیــم و ایــن خیلــی وابســته بــه تحقیقــات نیســت.

ــد در  ــن بای ــد؟ انجم ــد بیای ــا بای ــی از کج ــم قبل ــن عل ای
ــد؟ ــه کار کن ــوع چ ــن موض ــال ای قب

انجمــن بایــد بــا کارشناســان مطلــع و کشــاورزانی کــه پیشــرو، 
ــه  ــی ک ــن مطالب ــد. همی ــت کن ــتند صحب ــه هس ــص و باتجرب متخص
ــن  ــی انجم ــش آموزش ــزو نق ــوند ج ــر می ش ــه منتش ــروز در ماهنام ام

ــتند. هس
ــق  ــن طری ــه از ای ــی ک ــات علم ــد اطالع ــر می کنی فک
ــم  ــه عل ــا نحــوه دســتیابی ب به دســت می آینــد چقــدر ب

ــد؟ ــه داشته باش ــا فاصل روز دنی
ایــن موضــوع بــه دو بخــش تقســیم می شــود؛ مقــداری از علــم 
کشــاورزی کــه مربــوط بــه باغبانــی اســت و مــا خیلــی بــه علــم دنیــا 
در ایــن زمینــه نزدیــک هســتیم، امــا آن بخشــی کــه مربــوط بــه آفــات 
ــا  ــد و م ــد می کن ــا دارد رش ــریع در دنی ــی س ــت خیل ــا اس و بیماری ه

در ایــن زمینــه چنــد ســال عقــب هســتیم. 
به نظــر مــن، 90 درصــد از تولیــدات علــم کشــاورزی در ایــران وجــود 
دارد. آمریــکا نســبت بــه ســایر کشــورها در زمینــه پســته تخصــص دارد 

و کشــورهای دیگــر خیلــی در ایــن زمینــه فعالیــت ندارنــد. بنابرایــن، 
ــم روز  ــا عل ــی ب ــی تفاوت ــه خیل ــی وجــود دارد ک ــل قبول ــات قاب اطاع
دنیــا نــدارد، امــا در شــرایط مــا آفتــی مثــل پســیل پســته اســت کــه 
در آمریــکا وجــود نــدارد. بــه هــر حــال، مثــل بقیــه رشــته ها در ایــران 
مــا مقــداری عقب تــر از علــم دنیــا هســتیم، ولــی مــن ایــن را خیلــی 

ــم. ــاد نمی بین زی
ــی  ــن تحقیق ــد در انجم ــاز باش ــر نی ــد اگ ــر می کنی فک
ــی  ــه طریق ــد از چ ــی آن بای ــن مال ــرد، تأمی ــورت بگی ص

ــود؟ ــام ش انج
ــی از اعضــا  ــی اســت. انجمــن در مســائل کل ــی خوب ــن ســوال خیل ای
ــدن  ــرای چرخان ــت ب ــق عضوی ــن ح ــا ای ــرد، ام ــت می گی ــق عضوی ح
دبیرخانــه انجمــن و تهیــه ماهنامــه اســت. نمی دانــم بــرای اجــرای کار 

ــد. ــد باش ــور می توان ــاز و کار چط ــران س ــی در ای تحقیقات
ــرای انجمــن کســب نمی شــود و فعــًا   از صــادرات پســته درآمــدی ب
ــدارد. مگــر اینکــه اتفاقاتــی در  ســرمایه گذاری از ایــن طریــق وجــود ن
صــادرات بیافتــد و درصــدی از آن به عنــوان بودجــه بــه انجمــن تعلــق 

بگیــرد کــه ایــن را هــم بعیــد می دانــم.
یکــی از وظایــف هیئــت امنــای انجمــن کــه در اساســنامه 
انجمــن آمــده، تأمیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز انجمــن بــر 
اســاس پیشــنهادهای هیئــت مدیــره و در چارچــوب مــاده 9 
ــای  ــت، کمک ه ــق عضوی ــه ح ــاده 9 ب ــت. م ــنامه اس اساس
مالــی از ســوی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و ارائــه خدمات 

اشــاره دارد. نظــر شــما در ایــن بــاره چیســت؟ 



کمــک مالــی شــامل حــق عضویــت، ورودیــه 
و همــت عالــی در صــورت تمایــل فــرد و 
ــم  ــه اســت. فکــر نمی کن تبلیغــات در ماهنام
بــا ایــن کمک هــا بتــوان کار تحقیقاتــی 

ــام داد. انج
چــه  انجمــن  می کنیــد  فکــر 
ــه  ــد ارائ ــدی می توان ــات جدی خدم
دهــد و آیــا خدمــات فعلــی جوابگوی 
ــت؟  ــته اس ــاورزی پس ــه کش جامع

من در این مورد اطاعاتی ندارم.
خدمــات  ارائــه  زمینــه  در  آیــا 
ــن  ــن انجم ــابهتی بی ــوان مش می ت
پســته ایران و انجمــن تولیدکنندگان 

ــت؟ ــا یاف ــته کالیفرنی پس
ــده ای  ــت ش ــی تثبی ــع مال ــا منب ــون آنه چ
پیش بــرد  کارهایشــان  از  یکــی  دارنــد 
دانشــگاه  بــا  اعضــا  اســت.  تحقیقاتشــان 
دیویــس کالیفرنیــا در ارتبــاط هســتند و 
چنــد  می کننــد.  مشــخص  را  اولویت هــا 
انجمــن  امنــای  هیئــت  اعضــای  از  نفــر 
تولیدکننــدگان پســته و اعضــای دانشــگاه در 
ایــن بــورد تحقیقاتــی شــرکت دارنــد. پیــش 
ــای  ــه اعض ــف ب ــی مختل ــای تحقیقات طرح ه

ــر اســاس  ــا ب ــه می شــود. آنه ــورد ارائ ــن ب ای
ــرده  ــخص ک ــن مش ــه انجم ــی ک اولویت های
و بــا دانشــگاه کالیفرنیــا مشــورت شــده، 
مــواردی قابــل اســتفاده را انتخــاب می کننــد 

و ســپس تأمیــن بودجــه می شــود.
مــن به عنــوان محقــق آنجــا رفتــم و بودجــه 
گرفتــم و برایشــان تحقیــق انجــام دادم و بــه 
نظــر مــن ایــن ســاز و کار در صــورت تأمیــن 

مالــی در ایــران هــم قابــل اجــرا اســت.
به نظــر شــما چنیــن اســتراتژی 
ایــران  پســته  بــرای  می توانــد 

کارکــرد داشــته باشــد؟
مــن فکــر می کنــم انجمــن سال هاســت کــه 
ــق  ــی محق ــوده، ول ــزی ب ــن چی ــال چنی دنب
ــدی  ــچ درآم نشده اســت؛ به خاطــر اینکــه هی
از صــادرات پســته به صــورت تثبیــت شــده و 
ــد انجمــن نشــده، مگــر اینکــه  مشــخص عای
ســاز و کاری پیــش بیایــد و ایــن اتفــاق 

بیافتــد.
ــذاری  ــه اثرگ ــد دامن ــر می کنی فک

ــت؟  ــدر اس ــن چق ــه انجم ماهنام
از  بایــد  اثــر  دامنــه  گســترش  بــرای 
و  واتــس آپ  مثــل  اجتماعــی  شــبکه های 

به طورکلــی،  شــود.  اســتفاده  اینســتاگرام 
ــن  ــا ای ــاورزی م ــاختار کش ــه س ــه ب ــا توج ب
کم کــم  تــا  دارد  زمــان  بــه  احتیــاج  کار 
فعالیت هــای انجمــن معرفــی شــود و تعــداد 
ــت  ــال اس ــر چندس ــود. مگ ــتر ش ــا بیش اعض

کــه انجمــن فعالیــت دارد؟   
ــن  ــه انجم ــت ک ــال اس االن 14 س
فعالیــت دارد و شــبکه های اجتماعــی 
ــه  ــت ک ــال اس ــک س ــدود ی آن ح

ــد. ــد کار می کنن ــه دارن فعاالن
ــن  ــا انجم ــرد ت ــان می ب ــت زم ــر جه ــه ه ب
ــرد  ــوه کارک ــود. نح ــانده ش ــه شناس ــه هم ب
عضــو  افــراد  می شــود  باعــث  دبیرخانــه 
ــاج  ــا احتی ــوند و اینه ــن ش ــای انجم گروه ه
ــل  ــت کار قاب ــه کیفی ــان دارد. هرچ ــه زم ب
جــذب  بیشــتری  افــراد  باشــد،  قبول تــر 
اطاعــات  تشــنه  کشــاورزان  می شــوند. 
ــن  ــه انجم ــی ک ــاً اطاعات ــتند؛ مخصوص هس
بــدون هیــچ چشم داشــت  می دهــد کــه 
مالــی و فــروش محصــول خاصــی اســت. امــا 
توجــه داشــته باشــید کــه یــک ســال زمــان 

ــت. ــی اس ــی کم خیل
ــرف  ــه ص ــی ک ــکر از وقت ــا تش ب
اگــر  لطفــاً  پایــان  در  کردیــد. 
موضــوع خاصــی مدنظرتــان اســت، 

بفرماییــد.
فکــر می کنــم بایــد در انجمــن در کنــار 
موضــوع آمــوزش بــه ارائــه اطاعــات جدیــد 
بخــش  در  نــو  تکنولوژی هــای  معرفــی  و 
ــید.  ــته  باش ــی داش ــز نیم نگاه ــاورزی نی کش
تــا بــه جــذاب شــدن و رقابتــی شــدن 
ــک  ــوان کم ــل ج ــرای نس ــته ب ــت پس صنع
ــا  ــی در رابطــه ب ــال، مطالب ــد. به طــور مث کن
عکســبرداری هوایــی و اســتفاده از هــوش 
ــرای  ــی ب ــار جذاب ــت اخب ــی و اینترن مصنوع
ــر  ــک صفحــه از ه کشــاورزان وجــود دارد. ی
ــاص  ــات اختص ــن موضوع ــه ای ــه را ب ماهنام

ــد.  دهی
ــوغ  ــه بل ــوز ب ــا هن ــن تکنولوژی ه ــاید ای ش
کافــی نرســیده باشــد، ولــی آینــدۀ کشــاورزی 
ــه  ــب اســت ک ــی رود. جال ــن ســمت م ــه ای ب
ــا  ــد ت ــنا کنی ــوارد آش ــن م ــا ای ــا را ب اعض
ــا را داشــته باشــند.  ــی اســتفاده از آنه آمادگ
ــات  ــن موضوع ــاً ای ــم مخصوص ــر می کن فک
بــرای نســل جــوان کــه آینــده صنعــت 
پســته را می ســازند خیلــی الزم و مفیــد 

ــد. باش

13 سال ششم - تیرماه1400 - شماره )59(



سال ششم - تیرماه1400 - شماره )59( 14

وبینــار باغبانــی انجمــن پســته ایــران بــا عنــوان »آفتــاب ســوختگی؛ بررســی 
ــد. در  ــزار ش ــرداد 1400 برگ ــنبه 11 خ ــگیری« روز سه ش ــای پیش راهکاره
ایــن جلســه هــم اندیشــی محمدعلــی انجــم شــعاع رئیــس کمیتــه باغبانــی، 
حســین رضایــی دبیــرکل انجمــن، ســیدجال طباطبائــی عضو هیئــت علمی 
دانشــگاه شــاهد، حجــت هاشــمی نســب عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده 
ــی و کاظــم زینلــی زاده از  ــه زاده ماهان پســته کشــور، ســیدجال نعمــت ال
باغــداران پیشــرو حضــور داشــتند. هــدف از برگــزاری ایــن نشســت مجــازی، 
آگاهــی دادن و بررســی ماحظــات مربــوط بــه کنتــرل گرمازدگــی، آفتــاب 
ســوختگی و ســقط جنیــن پســته بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی پیــش 

رو بــود.
در ابتــدای ایــن نشســت، رئیــس کمیتــه باغبانــی انجمــن پســته ایــران بــا 
اشــاره بــه تغییــر اقلیــم و کاهــش بارندگی هــا و گــرم شــدن بیــش از حــد هوا 
ــزوم بررســی شــرایط  و همچنیــن حضــور آفــت پســیل در باغــات پســته، ل

کنتــرل آفتــاب ســوختگی را تأکیــد نمــود. 
ســپس، رضایــی ضمــن اشــاره بــه تغییــرات شــدید آب و هوایــی و شــرایط 
ــل مهــم  ــاب ســوختگی را از عوام ــا و آفت ــداران پســته، گرم پیــش روی باغ
ــت و  ــته دانس ــول پس ــی محص ــزان پوک ــش می ــن و افزای ــقط جنی در س
عوامــل موثــر بــر شــدت آفتــاب ســوختگی را این چنیــن برشمرد:»شــدت و 
طــول مــدت تابــش نــور خورشــید؛ افزایــش دمــای محیــط؛ رطوبــت نســبی 
ــدم  ــا ع ــود و ی ــاغ؛ کمب ــش گیاهی در ب ــودن پوش ــم ب ــط؛ ک ــن محی پایی
ــم پوســت ســبز و پوســت اســتخوانی  ــت ک ــی؛ ضخام ــادل عناصــر غذای تع
ــر ســن و  ــی نظی ــه ای؛ خســارت آفات ــر عوامــل ژنتیکــی و تغذی پســته در اث
ــه  ــه پوســت خوار؛ آبیــاری نامنظــم و تنش هــای آبــی؛ صدمــات وارده ب پروان
پوســت ســبز میــوه پســته در اثــر عواملــی نظیــر محلول پاشــی و سم پاشــی 

ــده ریشــه.« ــد غ ــد مول ــوز و نمات ــاری گم ــی، بیم نادرســت، تگرگ زدگ
ــا آفتــاب ســوختگی را بیــان کــرده  وی در ادامــه تفــاوت ارقــام در مقابلــه ب
ــاز را جــزو  ــه قوچــی و ممت ــاوم و کل ــم مق ــوان رق ــه عن ــری را ب ــم اکب و رق
ــه در  ــت تغذی ــه اهمی ــن، وی ب ــود. همچنی ــی نم ــام معرف حســاس ترین ارق
ــن  ــود. او همچنی ــاره نم ــوختگی اش ــاب س ــی از آفت ــارت ناش ــش خس کاه
ــر  ــاب ســوختگی موث ــش آفت ــود عناصــر کلســیم و پتاســیم را در افزای کمب
دانســت و راهکارهــای کاهــش خســارت ناشــی از آفتــاب ســوختگی را عنــوان 
ــی؛  ــای گرمای ــا و تنش ه ــه گرم ــاوم ب ــد مق ــه و پیون ــاب پای ــود: »انتخ نم
تقویــت درختــان بــا کودهــای میکــرو و ماکــرو، مخصوصــاً کودهــای حــاوی 
ترکیبــات پتاســیم و کلســیم و همچنیــن خــودداری از مصــرف کودهــای ازته 
در ماه هــای گــرم ســال؛ تنظیــم دور آبیــاری و کاهــش فاصلــه زمانــی بیــن 
ــان؛  ــف درخت ــن ردی ــردن طرفی ــان آب ک ــک درمی ــا ی ــاری ب ــای آبی دوره
آب پاشــی درختــان در ســاعات خنــک روز در اواخــر دور آبیــاری؛ هــرس فــرم 
درختــان در جهــت افزایــش ســطح پوشــش برگــی و ســایه انــدازی؛ مدیریــت 

و کنتــرل آفــات؛ عــدم اســتفاده از گوگــرد در درختــان تشــنه؛ حفــظ پوشــش 
ــا  ــایه ب ــاد س ــرداد؛ ایج ــر م ــا آخ ــرز( ت ــای ه ــاغ )علف ه ــطح ب ــی س گیاه
اســتفاده از ســایبان های عمــودی و افقــی و کاربــرد مــوادی ماننــد کائولیــن«
رضایــی در پایــان ســخنان خــود فرمــول محلول پاشــی ترکیبــات کلســیم و 
ــه  ــاب ســوختگی این گون ــری از خســارت آفت ــه منظــور جلوگی پتاســیم را ب
ــا اواســط  تشــریح نمــود:»کات پتاســیم و کلســیم در اواخــر اردیبهشــت ت
خــرداد؛ پتاســیم بــا غلظــت یــک کیلوگــرم در هــزار لیتــر آب و کلســیم بــه 
مقــدار نیــم کیلوگــرم در هــزار لیتــر آب؛ ســیلیکات پتاســیم 2 تــا 3 کیلوگرم 

در هــزار لیتــر آب.«
ــن پنــل تجربیــات خــود را در رابطــه  کاظــم زینلــی زاده دیگــر ســخنران ای
بــا اســتفاده از کائولیــن بــرای کاهــش خســارت آفتــاب ســوختگی و کنتــرل 
آفــت پســیل پســته بــه اشــتراک گذاشــت: »مــن طــی ســه ســال متوالــی از 
باغاتــی کــه کائولیــن می پاشــیدند بازدیــد کــردم و بعــد از تکمیــل بررســی ها 
در ســال 94 اقــدام بــه کائولین پاشــی کــردم. میــزان کائولیــن مصرفــی 35 
کیلوگــرم در هــزار لیتــر آب بــود. بــه مــرور زمــان و بــا رفــع ایــرادات کار بــه 

نتایــج مطلوبــی در ایــن زمینــه دســت یافتــم.«
وی اســتفاده از آِب شــیرین، همــزدن مــداوم مخلــوط کائولیــن و یکنواختــی 
ــج  ــرد و نتای ــوان ک ــن عن ــتفاده از کائولی ــم در اس ــکات مه ــش را از ن پاش
حاصــل از تجربیــات خــود را تشــریح نمــود: »در منطقــه هــرات و مروســت 
هــوا خیلــی گــرم اســت و مــا مشــکل آفتــاب ســوختگی دانه هــای پســته را 
ــود.  ــاال ب ــی ب ــد پوک ــت و درص ــن می رف ــز از بی ــه مغ ــتیم؛ به طوری ک داش
ــزان  ــروز می ــا ام ــم ت ــن را شــروع کردی ــه پاشــیدن کائولی ــی از ســالی ک ول
ــا  ــت ســن را ب ــی آف ــر از 10 درصــد نرفته اســت. حت ــی محصــول باالت پوک

در وبینار باغبانی انجمن پسته ایران بررسی شد
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ــم.«  ــرل کردی ــی کنت ــن به خوب کائولی
ــک  ــش ی ــود را از پاش ــت خ ــان رضای وی در پای
اعــام  اردیبهشــت   20 در  کائولیــن   مرحلــه 
داشــت و افــزود در صــورت وجــود رشــد تیرماهــی 
ــه تکــرار عملیــات کائولین پاشــی نیــاز  شــاخه ها ب

اســت. 
در ادامــه جلســه ســیدجال نعمــت الــه زاده 
ماهانــی ضمــن تأکیــد بــر لــزوم توجــه بــه 
ــرایط  ــر ش ــت: »تغیی ــی گف ــرات آب و هوای تغیی
بارندگــی باعــث ایجــاد رواناب هــا در مناطــق 
ــن  ــن خــاک شــده و همچنی ــری پایی ــا نفوذپذی ب
تغییــر اقلیــم طــی ســالیان اخیــر، ســرمای 
دیــررس بهــاره و گرمــای زودرس را موجــب شــده 

ــت.« ــارت زا اس ــیار خس ــه بس ک
نعمــت الــه زاده از تجربــه ناموفــق خــود در زمینــه 
اســتفاده از کائولیــن ســخن گفــت و عنــوان کــرد 
کــه اســتفاده از ســیلیکات پتاســیم را در دســتور 

کار دارد.
بررســی های  از  حاصلــه  نتایــج  همچنیــن  او 
ــا اســتفاده از ســایبان  شــخصی خــود در رابطــه ب
در باغــات پســته را بــه اشــتراک گذاشــت و 
الزامــات اســتفاده از آن را تشــریح کــرد: »ســایبان 
را در ماه هــای گــرم ســال یعنــی خــرداد تــا 
اواخــر مــرداد بایــد برپــا نمــود؛ ســایبان بایــد بــه 
نحــوی طراحــی شــود کــه میــزان رطوبــت بــاغ را 
ــای  ــش بیماری ه ــل افزای ــدارد و عام ــه ن ــاال نگ ب
ــی باشــد  ــد به صورت قارچــی نشــود؛ شــیب آن بای

ــرد.« ــاب را بگی ــش آفت ــوی تاب ــه جل ک
ــدم اجــرای ســایبان در  ــل ع ــه زاده دلی نعمــت ال
ــوان  ــه احــداث عن ــودن هزین ــاال ب ــاغ خــود را ب ب
کــرد و در پایــان توصیــه نمــود: »باورهــای قدیمی 
ــه  ــن همیش ــر م ــود، به نظ ــاح ش ــد اص ــا بای م
یــک  توانســتن  نیســت،  توانســتن  خواســتن 
ــود،  ــوان خ ــد ت ــاورز بای ــر کش ــرایطی دارد؛ ه ش
ــد  ــود را ببین ــت موج ــه و وضعی ــات منطق امکان
ــوای  ــدۀ آب و ه ــه آین ــی ب ــا نگاه ــت ب و در نهای
ــرمایه بَر و  ــته س ــاغ پس ــد؛ ب ــدام نمای ــه اق منطق
زمان بـَـر اســت، بنابرایــن بایــد تمــام جوانــب را در 
ــرار  ــا ســرمایه در معــرض خطــر ق نظــر گرفــت ت

ــرد.« نگی
در ادامــه، ســیدجال طباطبائــی با ابراز خرســندی 
ــداران  ــدگان و باغ ــع تولیدکنن ــور در جم از حض
پســته در مــورد تأثیــر مــواد منعکــس کننــده نــور 
ــوه و  ــوختگی،کیفیت می ــاب س ــر آفت ــید ب خورش
غلظــت عناصــر غذایــی بــا تشــریح مکانیســم گیاه 
در زمینــه پاییــن نگه داشــتن دمــای درونــی خــود 
ارائــه داد:» مکانیســمی کــه گیــاه دمــای خــود را 
پاییــن نگــه  مــی دارد، تبخیــر آب از ســطح بــرگ 
ــا  ــق روزنه ه ــا 95 درصــد از طری ــه 90 ت اســت ک

ــود.  ــام می ش انج
ــرق در  ــد تع ــا ض ــی ی ــواد بازتابش ــتفاده از م اس
ــکاس  ــذب و انع ــرل ج ــث کنت ــاه باع ــطح گی س
نــور از ســطح می شــود. شــدت انعــکاس بــه نــوع 
ــواد پوششــی روی  ــت م ــگ آن و ضخام ــاده، رن م
ــاد  ــت زی ــر ضخام ــرگ بســتگی دارد. اگ ســطح ب

ــرد.«  ــنتز را می گی ــوی فتوس ــد جل باش
وی ضمــن معرفــی انــواع و اقســام مــواد پوششــی، 
ــرژی تابیــده  هــدف اســتفاده از آنهــا را کنتــرل ان
جلــوی  به طوری کــه  گیــاه  انــدام  بــه  شــده 
تبــادالت گازی و تبخیــر گیــاه گرفتــه نشــود، 

ــرد.  ــوان ک عن
طباطبایــی بــا تأییــد اهمیــت انتخــاب رقــم مقاوم، 
توجــه بــه مــواردی همچــون الگــوی طراحــی بــاغ، 
ــواد  ــایبان و م ــا س ــم کشــت، پوشــش دهی ب تراک
پوششــی را از دیگــر راه حل هــای کنتــرل آفتــاب 
ســوختگی عنــوان کــرد. وی نتایــج کلــی حاصــل 
ــواد  ــواع م ــر ان ــر روی تأثی ــود ب ــات خ از تحقیق
بازتابنــده نــور خورشــید اعــم از کائولیــن، تالــک، 
ــر  ــواد ب ــن م ــه ای ــات فرمول ــید روی و ترکیب اکس
کاهــش خســارت آفتــاب ســوختگی را جمع بنــدی 
نمــود: »تمــام مــواد بازتابشــی درصــد ســوختگی را 
کاهــش می دهنــد، ولــی شــدت آنهــا بــا یکدیگــر 
فــرق دارد. زمــان پاشــش در محصــوالت مختلــف 
مهــم و متفــاوت اســت. انــدازه ذرات مــواد و نحــوه 
فــرآوری مــواد پوششــی و یکنواختــی پاشــش نیــز 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــت می باش دارای اهمی
ــاه  ــنتز در گی ــده فتوس ــل بازدارن ــاال عام ــای ب دم
اســت، اســتفاده از ســایبان و مــواد پوششــی 
کارایــی فتوســنتز را افزایــش داده و میــزان پوکــی 
ــت  ــه داش ــد توج ــا بای ــد. ام ــش می دهن را کاه
ــایبان در کل مراحــل رشــدی  ــتفاده از س ــه اس ک

ــدازد.« ــر می ان ــه تأخی ــوه را ب ــیدگی می رس
طباطبائــی در پایــان، انجــام تحقیقــات در جهــت 
تعییــن چگونگــی افزایــش قابلیــت سوسپانســیون 
ــتفاده از  ــن اس ــی و همچنی ــواد پوشش ــدن م ش
ترکیبــات کــم حجــم بــا اثربخشــی زیــاد را توصیه 

نمــود. 
ــن  ــخنران ای ــن س ــب آخری ــمی نس ــت هاش حج
جلســه هــم اندیشــی مجــازی، تغییــرات اقلیمــی 
و نقــش ســایبان ها در مدیریــت بــاغ پســته را 

ــود.  ــی نم بررس
ــه  ــرد ک ــان ک ــاری بی ــات آم ــه اطاع ــا ارائ وی ب
ــن از  ــره زمی ــر ک ــا در سرتاس ــش دم ــد افزای رون
40 ســال گذشــته آغــاز شــده و طبــق اطاعــات 
ــا  ــر ایــن اســت کــه حداقــل ت ناســا پیش بینــی ب
ســال 2100 میــادی )80 ســال آینــده( ایــن روند 
ــه داشــته  ــا و کاهــش بارندگــی ادام افزایشــی دم
باشــد. هاشــمی نســب تغییر ایــن رونــد را ناممکن 

دانســته و تنهــا همســو شــدن بــا ایــن تغییــرات را 
چــاره کار دانســت. 

محقق پژوهشــکده پســته کشــور پیامدهــای تغییر 
ــمرد:»  ــه برش ــته را اینگون ــات پس ــم در باغ اقلی
افزایــش  فصــل؛  اول  در  محصــول  کاهــش 
ــزان  ــادل می ــوردن تع ــم خ ــکیدگی؛ بره سرخش
مصــرف عناصــر غذایــی و تولیــد محصــول؛ ریــزش 
جوانه هــا؛ عــدم تأمیــن نیــاز ســرمایی و گرمایــی؛ 
عــدم تشــکیل جوانــه گل در درختــان نــر و مــاده؛ 
ــت  ــر در جمعی ــه ها؛ تغیی ــدن خوش ــر ش ــدم پ ع
آفــات؛ آفتــاب ســوختگی و ریــزش میــوه و بــرگ.« 
او ضمــن تأییــد ســخنان ســایر پنلیســت ها، 
توجــه بــه رقــم و پایــه، تغذیــه، آبیــاری و تناســب 
میــزان آب و ســطح زیرکشــت، مدیریــت آفــات و 
ــظ  ــت حف ــب در جه ــرس مناس ــا و ه بیماری ه
بیشــترین ســطح بــرگ درخــت را از عوامــل اصلی 
در کاهــش و کنتــرل خســارت آفتــاب ســوختگی 
ــواد پوششــی  ــرد و اســتفاده از ســایبان و م ــام ب ن
را بــه عنــوان عوامــل کمــک کننــده عنــوان کــرد.

 هاشــمی نســب محســنات اســتفاده از ســایبان را 
تشــریح کــرد: 

ــی و خســارات  ــا و نوســانات دمای » • کاهــش دم
ــی از آن؛ ناش

ــی  ــش کارای ــرق و افزای ــر و تع ــش تبخی •  کاه
مصــرف آب؛

• کاهش سرعت باد و گرده افشانی کارآمد؛ 
•  پیشگیری از ریزش میوه در اول فصل؛

•  افزایــش بهــره وری و بهبــود کمیــت و کیفیــت 
محصــوالت باغبانــی؛

•  کاهــش تنفــس نــوری در گیاهــان و فیلترکردن 
تشعشــع خورشــیدی و محافظــت از گیــاه در برابــر 

ــاورا بنفش؛ اشــعه م
•  مدیریت آفات و عوامل بیماری زا؛

•  محافظــت نســبی در برابــر عوامــل خســارت زای 
زنــده )پرنــدگان، حشــرات( و غیــر زنــده )تگــرگ، 

بــرف، ســرما و آفتــاب ســوختگی(؛
•  افزایــش طــول دوره رشــد گیــاه و افزایــش 
عملکــرد کمــی و کیفــی محصــول در واحــد 

ــطح؛ س
•  صرفــه جویــی و افزایــش بهــره وری در مصــرف 

عناصــر غذایــی؛
•  بهبــود شــاخص هــای مرتبط فتوســنتز )ســطح 

بــرگ، میــزان کلروفیــل و ...(.«
را در ماه هــای گــرم  از ســایبان  اســتفاده  وی 
ســال توصیــه نمــود و هزینــه ســنگین اجــرای آن 
و بادبردگــی را از مشــکات احــداث ســایبان ذکــر 
کــرد. هاشــمی نســب در جهــت رفــع ایــن مشــکل 
ــایه بان را  ــه س ــوان پای ــت به عن ــتفاده از درخ اس

ــنهاد داد. پیش
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تشــکیل میوه هــای پــوک در ماه هــای خــرداد و تیــر یعنــی در زمــان 
ــت جنین هــای  ــن حال ــدد کــه در ای ــوع می پیون ــه وق ــز ب نمــو مغــز نی
ــتند.  ــه نیس ــردن دان ــر ک ــو و پ ــد و نم ــه رش ــادر ب ــده ق ــح ش تلقی
تشــخیص ایــن کــه پوکــی یــک میــوه در کدام یــک از مراحــل تشــکیل 

یــا پــر شــدن میــوه اتفــاق افتــاده بســیار مشــکل اســت. 
و  مســتقیم  به طــور  پدیــده  ایــن  در  متعــددی  بســیار  عوامــل 
غیرمســتقیم نقــش دارنــد کــه به طــور خاصــه برخــی از ایــن عوامــل 

در ایــن مقالــه بررســی شــده اند.
 ژنتیک

پژوهش هــای مختلــف نشــان داده اســت کــه درصــد پوکــی در ارقــام 
ــن  ــه ای ــت ک ــاوت اس ــته متف ــف پس ــای مختل ــف و در پایه ه مختل
ــدک در  ــه و پیون ــده نقشــه پتانســیل ژنتیکــی پای مســئله نشــان دهن
ــام تجــاری  ــن ارق ــه بی ــد ک ــده اســت. مشــخص گردی ــن پدی ــروز ای ب
میــزان پوکــی ارقــام کلــه قوچــی و اوحــدی به طــور معنــا داری باالتــر  
ــرده زا و  ــت گ ــپ درخ ــت. ژنوتی ــی اس ــد آقای ــری و احم ــام اکب از ارق
ــش  ــا افزای ــش و ی ــد در کاه ــاالً می توان ــز احتم ــرده نی ــه گ ــوع دان ن
پوکــی پســته موثــر باشــد، امــا پژوهش هــای بیشــتری در ایــن زمینــه 
ــت  ــه ضخام ــه اي هرچ ــی و تغذی ــل ژنتیک ــر عوام ــت. در اث ــاز اس نی
ــه  ــا ب ــت گرم ــد، هدای ــر باش ــتخوانی کمت ــت اس ــبز و پوس ــت س پوس
داخــل میــوه و جنیــن زودتــر صــورت گرفتــه و خســارت بیشــتري بــه 
جنیــن در حــال رشــد در داخــل میــوه وارد می شــود. بعضــی از ارقــام، 
ماننــد رقــم ممتــاز و شاهپســند به طــور ژنتیکــی داراي پوســت ســبز 
ــام هســتند،  ــا ســایر ارق ــري در مقایســه ب و پوســت اســتخوانی نازک ت
بنابرایــن خســارت آفتــاب ســوختگی در آنهــا بیشــتر اســت. ضخامــت 
پوســت اســتخوانی بــه مراتــب اهمیــت بیشــتري نســبت بــه ضخامــت 
ــیم  ــود کلس ــوص کمب ــب، به خص ــه نامناس ــبز دارد. تغذی ــت س پوس
ســبب کاهــش ضخامــت و اســتحکام پوســت اســتخوانی شــده و میــزان 

خســارت ســقط جنیــن و پوکــی را افزایــش مــی دهــد.

گرده افشانی
در برخــی از مناطــق 
پســته کاری بــه دلیــل 
تعــدد درختــان نـَـر، در ابتــدای 
فصــل رشــد ابرگــرده وجــود دارد و 
ــوب مطــرح نیســت؛  ــردۀ مطل ــود گ کمب
ــروز  ــرایطی ب ــن ش ــد در چنی ــر می رس به نظ
پوکــی ناشــی از مشــکل مربــوط بــه گل هــای 
مــاده اســت. در یــک خوشــه گل تعــداد زیــادی گلچــه 
شــامل گلچه هــای طبیعــی بــا قابلیــت بــاروری و گلچه هــای 
کوچــک نابــارور وجــود دارد. تعــداد و توزیــع گلچه هــای نابــارور از 
یــک طــرف بــه پتانســیل ژنتیکــی رقــم مربــوط اســت و از طــرف 
ــا  ــی و کربوهیدرات ه ــه ای، هورمون ــای تغذی ــا محدودیت ه ــر ب دیگ
ــس از  ــه اول پ ــارور معمــوالً در 4 هفت ــای ناب ــاط دارد. گلچه ه ارتب
ــان داده  ــا نش ــی از پژوهش ه ــد. برخ ــزش می کنن ــدن ری ــاز ش ب
ــته  ــه و پس ــای بن ــک گل ه ــای کوچ ــتر مادگی ه ــه بیش ــت ک اس
اهلــی، عقیــم و توســعه نیافتــه هســتند و در واقــع اکثریــت ایــن 
ــی  ــای پایین ــه گلچه ه ــوط ب ــه مرب ــو نیافت ــای نم ــوع مادگی ه ن
محــور خوشــه می باشــند. به دلیــل عــدم نمــو مادگــی، رشــد لولــه 
دانه هــای گــرده در ســطح ُکالــه متوقــف می شــود و عمــل تلقیــح 
انجــام نمی گــردد. ســقط تخمــک و عــدم تمایــل کامــل تخمــدان 
در زمــان گلدهــی منجــر بــه ریــزش گل و یــا ریــزش میــوه اولیــه 
می شــود و در برخــی از مــوارد میــوه اولیــه رشــد می کنــد، امــا در 

نهایــت پــوک خواهــد مانــد.
  تغذیه 

ــی در  ــیار مهم ــش بس ــات نق ــی باغ ــب کودده ــت مناس مدیری
کاهــش درصــد پوکــی محصــول دارد. به نظــر می رســد کــه 
ــد  ــرده، رش ــه گ ــی دان ــور و روی در جوانه زن ــروژن، ب ــر نیت عناص
لولــه گــرده در خامــه، بقــای کیســه جنینــی و جلوگیــری از ســقط 
تخمــک نقــش ویــژه ای ایفــا می کننــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
عــدم تعــادل عناصــر پرمصــرف و کــم مصــرف و محدودیت هــای 
ــده دارد. برخــی از  ــن پدی ــه ای نقــش مهمــی در افزایــش ای تغذی
پژوهش هــا در کالیفرنیــا نشــان داده اســت کــه ثابــت نگهداشــتن 
ــد  ــش تولی ــی ام از افزای ــر از 320 پی پ ــا باالت ــور برگ ه ــزان ب می

ــد. ــری می کن ــوک جلوگی ــای پ میوه ه
ــد کمبــود  ــر در ســقط جنیــن مي توان یکــي دیگــر از عوامــل موث
کلســیم ناشــي از زیــادي منیزیــم در محلــول خــاک باشــد. 
ــاز بیشــتري  ــت اســتخواني اســت، نی ــوه پســته کــه داراي باف می

عوامل موثر بر سقط جنین پسته 
ابراهیم فرازی

 کارشناس ارشد باغبانی و مروج پسته 
حسین حکم آبادی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش و ترویج 
و مروج ارشد پسته کشور
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بــه کلســیم دارد. درخــت ممکــن اســت 
ــد،  ــان نده ــرگ نش ــیم را در ب ــود کلس کمب
ولــي مقــدار کلســیم بــراي میــوه کافــي 
نباشــد. یکــي از عائــم کمبــود کلســیم، 
حساســیت میــوه بــه آفتــاب ســوختگي 
اســت. میوه هــاي دچــار کمبــود کلســیم 
ــقط  ــوختگي و س ــاب س ــه آفت ــیم ب و پتاس
ــم  ــدید عائ ــتند. تش ــاس تر هس ــن حس جنی
ــر  ــته در اث ــوه پس ــوختگي در می ــاب س آفت

ــد. ــیم می باش ــیم و پتاس ــود کلس کمب
محلول پاشی با سیلیکات پتاسیم

نتیجــه تحقیقــات نشــان داده اســت کــه 
ــیم و  ــیلیکات پتاس ــی س ــرات محلول پاش اث
ســولوپتاس در اوج گرمــای تابســتان درصــد 
ــزان 40  ــه می ــادی ب ــرایط ع ــی را در ش پوک
درصــد و در شــرایط تعــداد بــرگ کمتــر 
ــه  ــر خوش ــرای ه ــرگ ب ــتاندارد )10ب از اس
درصــدی   44 افزایــش  ســبب  پســته( 
و کاهــش 80 درصــدی  محصــول ســالم 
ــزان پوکــی شده اســت. مطالعــات متعــدد  می
ــرات  ــیلیس اث ــر س ــت، عنص ــان داده اس نش
مثبتــي بــر رشــد و عملکــرد گیــاه دارد. 
افزایــش جــذب عناصــری هماننــد پتاســیم، 
فســفر و نیتــروژن بــا اضافــه کردن سیلیســیم 
بــه محلــول غذایــی بــه فــرم ســیلیکات 
ــن  ــی از محققی ــات برخ ــیم در تحقیق پتاس
بیــان شده اســت. ســیلیس باعــث رشــد 
ــک  ــاده خش ــدات م ــش تولی ــی و افزای رویش
ــر  ــد و ب ــش می ده ــرق را کاه ــود و تع می ش
کیفیــت و عملکــرد دانــه اثــر می گــذارد. 
کاربــرد سیلیســیم شــاخص های رشــدی 
ــش  ــره و افزای ــا ذخی ــد. ب ــش می ده را افزای
ــلول ها،  ــاختمانی س ــواره س ــیلیس در دی س
ــري  ــایه گســتري کمت ــتاده و س ــرگ ایس ب

داشــته و در نتیجــه فتوســنتز افزایــش 

عملکــرد  افزایــش  آن  متعاقــب  و  یافتــه 
دیگــری،  حقیقــات  در  داشــت.  خواهیــم 
ــیم و  ــیلیکات پتاس ــی س ــرات محلول پاش اث
ســولوپتاس در اوج گرمــای تابســتان عارضــه 
ــه میــزان 58 درصــد کاهــش  ســوختگی را ب
داد. اثــرات محلول پاشــی ســیلیکات پتاســیم 
و ســولوپتاس درصــد ســقط جنیــن را در 
ــد و در  ــزان 12 درص ــه می ــادی ب ــرایط ع ش
شــرایط بــرگ کمتــر از اســتاندارد )10 بــرگ 
بــرای هــر خوشــه پســته( ســبب کاهــش 26 
ــت.  ــن شده اس ــقط جنی ــزان س ــدی می درص
بنابرایــن، به نظــر می رســد تکــرار دو مرحلــه 
ــاه  ــاه و تیرم محلول پاشــی در اواخــر خردادم
ــته،  ــوختگی پس ــارت سرس ــش خس در کاه
ــردن  ــش پرک ــن و افزای ــقط جنی ــی، س پوک

ــت. ــر اس ــته موث ــز پس مغ
ــي در  ــه محلول پاش ــت ک ــه داش ــد توج  بای
ســاعات گــرم و آفتابــي، عارضــه آفتــاب 
ســوختگي را تشــدید مي کنــد. وجــود قطــرات 
آب بــر روي میــوه در زمــان تابــش شــدید نــور 
خورشــید باعــث تمرکــز نور خورشــید بــر روي 
قســمت هاي خاصــي از میــوه شــده و بــه 
دلیــل گرمــاي زیــاد تولیــد شــده، ســلول هاي 
بافــت پوســت ســبز از بیــن مــی رود و ایجــاد 
ــن،   ــد. بنابرای ــوه مي کن ــي را روي می لکه های
ــش  ــاط کاه ــوه در آن نق ــي می ــدرت  دفاع ق
ــقط  ــوختگي و س ــاب س ــه آفت ــه و عارض یافت

ــد. ــن افزایــش مــي یاب جنی

کننده های رشد هورمون ها و تنظیم 
ــا  ــین ها ، جیبرلین ه ــد اکس ــی مانن  هورمون های
و ســایتوکنین ها در رشــد میــوه و جنیــن نقــش 
ــادل  ــدم تع ــع ع ــد. در واق ــا می کنن ــدی ایف کلی
ــا و  ــد، محرک ه ــای رش ــم کننده ه ــن تنظی بی
ــدم  ــاالً ع ــن احتم ــوه و جنی ــا در می بازدارنده ه
رشــد مناســب جنیــن و بــروز پوکــی را در پــی 
دارنــد. رشــد لولــه گــرده در خامــه، بــدون 
انجــام لقــاح نیــز خــود عاملــی جهــت تحریــک 
کیســه جنینــی بــرای ســنتز هورمون هــای 
اولیــه  میــوه  تشــکیل  و  رشــد  محــرک 
مناســب  غلظت هــای  اینکــه  بــا  می باشــد. 
درختــان  از  بســیاری  در  اکســین  هورمــون 
ــردد،  ــوه می گ ــد می ــریع رش ــبب تس ــوه س می
ــه  ــد ک ــان دادن ــان نش ــن از محقق ــد ت ــا چن ام
 pcpa 2,4 و-d کاربــرد اکســین هایی چــون
ــده  ــر پدی ــر ب ــان تأثی ــته کرم ــان پس در درخت
ــرد هورمــون بنزیــل آدنیــن  ــدارد. کارب پوکــی ن
بــه همــراه اوره در خــرداد مــاه اگرچــه در کاهش 
ــوده، امــا  ــر ب ریــزش جوانه هــای گل پســته موث
در برخــی از پژوهش هــا ســبب افزایــش پوکــی 
ــل  ــرد بنزی ــن، کارب ــا شده اســت. همچنی میوه ه
افزایــش  نیــز ســبب  تنهایــی  بــه  آدنیــن 
ــید  ــاالی اس ــای ب ــردد. غلظت ه ــی می گ پوک
ــاز  ــه ب ــر چ ــتان اگ ــز در زمس ــک نی جیبرلی
ــد،  ــریع می نمای ــاده را تس ــای م ــدن گل ه ش
ــن  ــانی ای ــرده افش ــکات گ ــل مش ــا به دلی ام
میوه هــا  پوکــی  افزایــش  ســبب  گل هــا، 
ــاالً  ــه احتم ــر چ ــن اگ ــرد اتف ــردد. کارب می گ
ریــزش میوه هــای پــوک و جوانه هــای گل را 
ــش  ــبب کاه ــا در کل س ــد، ام ــدید می نمای تش

میوه هــا می گــردد.  پوکــی 
ــای محــرک رشــد به صــورت  ــر چــه هورمون ه اگ
درون زا نقــش مهمــی در نمــو میــوه و جنین پســته 
ــن  ــی ای ــرد خارج ــوز کارب ــا   هن ــد، ام دارن
ــی  ــده پوک ــش پدی ــا در کاه هورمون ه

ــت. ــوده  اس ــز نب موفقیت آمی
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تنش های مختلف محیطی
ــاز  ــای ب ــی در زمان ه ــاال و گرمازدگ ــای  ب دم
شــدن گل هــا، گــرده افشــانی اولیــه میــوه 
ــن،  ــو جنی ــد و نم ــان رش ــن در زم و همچنی
ســبب افزایــش پوکــی میوه هــا می گــردد. 
ــه  ــه ب ــته ک ــوختگی در پس ــاب س ــه آفت عارض
ــور  ــدید ن ــش ش ــه تاب ــف از جمل ــل مختل دالی
خورشــید و افزایــش دمــا ایجــاد می گــردد 
میوه هــای  ایجــاد  ســبب  می توانــد  نیــز 
پــوک گــردد. مشــخص شده اســت کــه جنیــن 
اکثــر میوه هایــی کــه دچــار آفتــاب ســوختگی 
میوه هــا  ایــن  و  شــده  ســقط  می شــوند 
به صــورت پــوک و نیمــه مغــز خواهندبــود. 
ــاری  ــای آبی ــوری و دوره ه ــکی، ش ــش خش تن
ــی مــدت ســبب افزایــش درصــد پوکــی  طوالن
ــای شــدید در فصــل  محصــول می شــوند. گرم
تشــکیل میــوه باعــث ســقط جنیــن یــا پوکــی 
 32 حــدود   96 ســال  در  می شــود.  پســته 
ــه رفســنجان  درصــد از محصــول پســته منطق
ــزان  ــد، می ــوک ش ــدید پ ــای ش ــر گرم در اث
درصــد پوکــی ارقــام پســته اکبــری 36 درصــد،  
پســته احمــد اقایــی 30 درصــد و پســته کلــه 
ــد.  ــزارش ش ــد گ ــی 33 درص ــی و فندق قوچ
ــی  ــزرگ پوک ــای ب ــی از علت ه ــه  یک در نتیج
ــت  ــت. در کل درخ ــدید اس ــای ش ــته گرم پس
ــت،  ــاوم اس ــا مق ــه گرم ــدودی ب ــا ح ــته ت پس
ــاب  ــث آفت ــه باع ــاال 42 درج ــای ب ــا گرم ام
ــود. ــته می ش ــی پس ــدید و پوک ــوختگی ش س

تامین نیاز آبی درختان
ــبترین  ــن مناس ــن در تعیی ــی از محققی برخ
دوره آبیــاری در درختــان پســته نتیجه گیــری 
کردنــد کــه بهتریــن دوره آبیــاری 30 تــا 45 
روز )بافــت متوســط تــا ســنگین( در ماه هــای 
ــط  ــا اواس ــن ت ــد- فروردی ــال مانن ــک س خن
خــرداد و نیــز از شــهریور تــا آبــان مــاه- بــوده 
و در ماه هــای گــرم ســال- اواســط خــرداد تــا 
اوایــل شــهریور- دور آبیــاری مناســب، 25 تــا 
ــا ســنگین( اســت.  30 روز )بافــت متوســط ت
ــن  ــکی تأمی ــش خش ــری از تن ــرای جلوگی ب
ــه  ــته ب ــاغ پس ــار از ب ــر هکت ــاز  آب در ه نی

ــر  ــرداد، تی ــب در خ ــر مکع ــدار 1200 مت مق
و مــرداد مــاه توصیــه می شــود. جلوگیــری از 
تنش هــای آبــی در زمــان رشــد و نمــو میــوه 
و جنیــن از افزایــش تولیــد میــوه هــای پــوک 

می کاهــد.
تنش آفات و بیماری ها

ــز  ــف نی ــای مختل ــات و بیماری ه ــش آف  تن
ــتند؛  ــر هس ــی موث ــن و پوک ــقط جنی در س
ــد  ــان می دهن ــا نش ــه پژوهش ه ــوری  ک به ط
ــه ای  ــه گون کــه نســل های آخــر شپشــک ها ب
ــه  ــانند ک ــیب برس ــن آس ــه جنی ــد ب قادرن
ــز  ــکان تمای ــده و ام ــوه ش ــی می ــبب پوک س
ــی  ــی فیزیولوژیک ــا پوک ــی ب ــوع پوک ــن ن ای
ــت.  ــن اس ــخت و غیرممک ــوارد س ــی م برخ
زنبورهــای مغزخــوار، ســن ها و حتــی پروانــه 
ــری از  ــبب جلوگی ــد س ــز می توانن ــراش نی ک
ــای  ــکیل میوه ه ــاً تش ــن و متعاقب ــد جنی رش
ــه در  ــر چ ــد. اگ ــز گردن ــه مغ ــوک و نیم پ
بیماری هــای مختلــف  تأثیــر  بــا  ارتبــاط 
پســته بــر پدیــده پوکــی پژوهش هــای کمــی 
انجــام شده اســت، امــا آنچــه مشــخص اســت 
ایــن اســت کــه از درختــان آلــوده نمی تــوان 
محصــول بــا کیفیــت و کمیــت مناســب 
انتظــار داشــت. اگرچــه کاهــش درصــد پوکــی 
ــق از  ــناخت عمی ــدم ش ــل ع ــول به دلی محص
ایــن پدیــده و به دلیــل ماهیــت پیچیــده 
ــا  ــد، ام ــر می رس ــه نظ ــکل ب ــری مش آن ام
مدیریــت مناســب آبیــاری، کوددهــی و آفــات 
و بیماری هــا ســبب جلوگیــری از ضعــف 
ــل  ــور قاب ــده و به ط ــان گردی ــی درخت عموم
توجهــی از افزایــش درصــد پوکــی محصــول 

در  باغــات می کاهــد. 
کاهش سقط جنین هرس فرم و نقش آن در 

عملیــات باغــی شــامل روش هــای ســربرداری 
و تنــک شــاخه می تواننــد ســبب کاهــش 
ــرس  ــه ه ــد. در صورتی ک ــی گردن درصــد پوک
بــه درســتی انجــام شــود شــاخه هاي بــارده در 
ــد  ــود می آین ــز به وج ــت نی ــاج درخ ــل ت داخ
ــر روي  ــور خورشــید ب ــش مســتقیم ن و از تاب
در صــورت  میوه هــا جلوگیــري می شــود. 

عــدم هــرس مناســب، ایــن شــاخه ها در 
ــرض  ــداز و در مع ــایه ان ــی س ــیه بیرون حاش
قــرار  خورشــید  نــور  مســتقیم  تابــش 
می گیرنــد. همچنیــن، بــه علــت ویژگــی 
و  طویــل  شــاخه هاي  انتهایــی،  غالبیــت 
ــا  تعــداد شــاخه  ــا قطــر کــم و ب ــر رشــد ب پ
ــن  ــد، بنابرای ــود می آی ــه وج ــم ب ــی ک جانب
ــه  ــز ب ــد مغ ــروع رش ــا ش ــاخه ها ب ــن  ش در ای
ســنگینی خوشــه ها اضافــه شــده و در اثــر آن، 
انتهــاي شــاخه بــه طــرف زمیــن خــم می شــود. 
ایــن تغییــر مــکان شــاخه، ســبب قــرار گرفتــن 
شــاخه ها در معــرض هــواي گــرم مجــاور خــاک 
ــی  ــر میوه های ــید ب ــتقیم خورش ــش مس و تاب
ــتند  ــرار داش ــایه ق ــًا در س ــه قب ــود ک می ش
ــاب  ســوختگی  ــزان آفت ــب می ــن ترتی ــه ای و ب
ــي کــه  ــد. خســارت در میوه های افزایــش می یاب
ــتقیم  ــش مس ــرض تاب ــی در مع ــور ناگهان به ط
نــور خورشــید قــرار می گیرنــد بــه مراتــب 
بیشــتر از میوه هایــی اســت کــه از همــان 
ــید  ــش خورش ــرض تاب ــکیل در مع ــان تش زم
بوده انــد. همچنیــن، ردیفهــاي شــرقی - غربــی 
ــزان  ــد و می ــت می کنن ــور را دریاف ــترین ن بیش
قســمت  میوه هــاي  در  ســوختگی  آفتــاب 
خســارت  اســت.  بیشــتر  درخــت  جنوبــی 
آفتــاب ســوختگی  در ردیفهــاي شــمالی-
جنوبــی به علــت دریافــت نــور کمتــر،  کاهــش 

می یابــد.
سخن پایانی

تأمیــن نیــاز آبــی درختــان در خــرداد مــاه بــه  
ــار و  ــر هکت ــب در ه ــر مکع ــزان 1200 مت می
همچنیــن اســتفاده از کــود ســلوپتاس جهــت 
ــش  ــد در کاه ــان می توان ــاز درخت ــن نی تأمی
از  اســتفاده  باشــد.  موثــر  جنیــن  ســقط 
ســیلیکات پتاســیم بــا دوبــار محلول پاشــی در 
خــرداد مــاه و تیرمــاه ســبب کاهــش حــرارت 
درمحفظــه پوســته اســتخوانی مــی شــود. 
همچنیــن، حفــظ پوشــش گیاهــی کــف بــاغ 
ــرات  ــش اث ــت در کاه ــش رطوب ــن افزای ضم
آفتــاب ســوختگی می توانــد در کاهــش ســقط 

ــر باشــد.   جنیــن موث
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 ضمــن معرفــی خودتــان بفرماییــد در چــه 
ً
لطفــا

داریــد؟ فعالیــت  زمینــه ای 
ــات پســته  ــده باغ ــی هســتم، نماین علیرضــا خالق
ارجمنــد در منطقــه زرنــد اســتان کرمــان. چندیــن 
ســال اســت کــه در زمینــه مدیریــت باغــات 
ــاوه  ــال ها ع ــن س ــی ای ــت دارم و ط ــته فعالی پس
بــر برداشــت پســته رســیده، برداشــت پســته کال 
به منظــور تهیــه مغــز ســبز را در برنامــه کاری 

خــود داشــته ایم. 
ایــران  کاری  پســته  مناطــق  در  می کنیــد  فکــر 
پتانســیل برداشــت چقــدر پســته کال وجــوددارد؟
پتانســیل باالیــی وجــوددارد، امــا بــازار بایــد بتوانــد 
کشــاورز را قانــع کنــد کــه کال چینــی انجــام 
ــام  ــن ارق ــد بی ــه بای ــر منطق ــدار در ه ــد. باغ ده
بســنجد کــه کــدام رقــم پتانســیل چیــده شــدن 
ــی  ــن 5 رقم ــا بی ــًا م ــورت کال را دارد؛ مث به ص
کــه در بــاغ داریــم رقــم کریم آبــادی را بــه صــورت 
ــر ممکــن اســت  ــم. در مناطــق دیگ کال می چینی
ــم هــم  ــن رق رقمــی وجودداشــته باشــد کــه از ای

بهتــر باشــد.
مــا بــاغ کلکســیونی داشــتیم کــه آقــای ارجمنــد 
ــف  ــای مختل ــف را از جاه ــای مختل در آن رقم ه
جمــع آوری و ردیــف کاری کرده بودنــد؛ در بیــن 
ایــن ارقــام رقمــی بــود بــه نــام پســته شکراَفشــان 
کــه مغــزش بســیار ســبز بــود، ولــی دیــررس بــود 
ــرای  ــی ب ــت و توجیه ــادی داش ــال آوری زی و س
گســترش نداشــت، بنابرایــن آن را حــذف کردیــم. 
به عبــارت دیگــر، بایــد رقــم هــم مناســب باشــد و 

ــود. ــنجیده ش ــف آن س ــای مختل جنبه ه
مقــرون  و  ســبز  مغــز  کیفیــت  بــر  رقــم  نــوع  یعنــی 
اســت؟ تأثیرگــذار  کال چینــی آن  بــودن  به صرفــه 
به نظــر مــن آنچــه در ابتــدای امــر در بحــث مغــز 
ســبز مهــم اســت، توجــه بــه رقــم و منطقــه اســت؛ 
ــه  ــبت ب ــا نس ــوای آنج ــای ه ــه دم ــی ک مناطق
ــر  ــران پایین ت ــته ای ــد پس ــابقه تولی ــق باس مناط
و خنک تــر اســت، مغــز ســبز بــا کیفیت تــر و 

ــبز  ــز س ــگ مغ ــًا رن ــد؛ مث ــری دارن خوش رنگ ت
زرنــد بهتــر از رنــگ مغــز ســبز رفســنجان اســت، 
ــر  ــم بهت ــیده اش ه ــته رس ــز پس ــگ مغ ــی رن حت

اســت.
در رابطــه بــا رقــم، مــا در مجموعــه باغــات تحــت 
ــم  ــادی داری ــام کریم آب ــه ن ــی ب ــان رقم مدیریت م
ــت.  ــی اس ــم احمدآقای ــه رق ــبیه ب ــی ش ــه خیل ک
ــای  ــزو درجه ه ــم ج ــن رق ــبز ای ــز س ــگ مغ رن
بــاالی رنــگ ســبز اســت و در رنگ بنــدی در 
طبقــه ســوپرها قــرار می گیــرد. مــن دیــده ام 
ــا  ــد را تاجره ــدان زرن ــی پســته های ناخن ــه حت ک
می خرنــد و می شــکنند و چــون رنــگ ســبز 
ــبز در  ــز س ــته کال مغ ــوان پس ــی دارد به عن خوب

می فروشــند.  بــازار 
صرفــه اقتصــادی بــر این اســت کــه پســته کال چیده 
برداشــت  رســیده  به صــورت  را  یــا محصــول  شــود 

کنیــد؟
ــازار دارد؛ بعضــی از ســال ها پســته  ــه ب بســتگی ب
ــش  ــا افزای ــه و ی ــدن عرض ــم ش ــل ک کال به دلی
تقاضــای بــازار، قیمــت بهتــری دارد و بهتــر فــروش 
برخــی دیگــر چــون کال چینــی  مــی رود، در 
زیــاد صــورت گرفتــه و عرضــه در بــازار زیــاد 
ــه  ــا صرف ــرای م ــد و ب شــده، قیمــت پاییــن می آی
ــوان  ــت و نمی ت ــم اس ــم در تاط ــازار دائ ــدارد. ب ن
ــراف  ــه اش ــخاصی ک ــر اش ــرد؛ مگ ــی ک پیش بین
کال  پســته  چقــدر  تجــار  می داننــد  و  دارنــد 
ــک از  ــرده مال ــدار خ ــفانه، باغ ــد. متأس می خواهن
ایــن مطلــع نیســت و ممکــن اســت پســته را کال 
ــازار  ــش در ب ــد و مشــتری نباشــد و محصول بچین

ــد.  بمان
کال  چــرا خــرده مالک هــا پســته را به صــورت 

می فروشــند؟
خیلــی از خــرده مالــک وقتــی می بیننــد منطقــه از 
نظــر امنیــت مشــکل دارد پســته را زود می چیننــد 
ــم از  ــدر را ه ــت همین ق ــن اس ــد ممک و می گوین
دســت بدهیــم؛ در بعضــی از مناطــق محصــول کــم 

مغز سبز پسته ایران در 
بازارهای سختگیری 
همچون اروپا زبان زد 
است. در واقع رنگ 
سبز بی نظیر آن، چنین 
قابلیتی را فراهم آورده؛ 
کار تولید  اما حساسیت 
آن در موضع باغ باال 
که عوامل  است. چرا 
متعددی از جمله 
عملیات داشت و زمان 
برداشت، پاشنه آشیل 
بازار پسندبودن و 
پذیرش مغزسبز هستند. 
گویا این موضوع بر روی 
کشاورزان نیز  تصمیمات 
اثراتی دارد. از این رو 
با علیرضا خالقی مدیر 
که در  مجموعه باغاتی 
کال و  آن پسته به صورت 
رسیده برداشت می شود 
گفت و گو نشستیم تا با  به 
جزئیات داشت و برداشت 
این محصول ارزشمند 
آشنا شویم.

گفت و گو با علیرضا خالقی، باغدار و عضو انجمن پسته ایران

داشت و برداشت پسته کال



اســت و ارزش اینکــه یــک مــاه اضافه تــر هزینــه نگهبــان 
ــا  ــدارد. تنه ــته باشــند را ن ــم اســترس داش ــد و دائ بدهن
توجیــه ایــن اســت کــه اگــر محصــول را زودتــر بچیننــد 
درخــت اســتراحت می کنــد و بــرای ســال بعــد محصــول 
و برگــش را نگــه مــی دارد. اگــر کشــاورز بخواهــد منطقــی 
ــد، به نظــر مــن در ســالی کــه محصــول خــوب  فکــر کن
ــد، چــون درخــت  ــک بچینن ــد کال و ســال آور اســت بای

بیــش از توانــش بــار دارد و بایــد بــه آن کمــک کــرد. 
ــد،  ــان بودن ــال در می ــال های آور یک س ــته، س در گذش
االن مخصوصــاً در رقم هایــی مثــل فندقــی، درختــان 
ــر  ــه اگ ــد ک ــده اند و مشــکل دارن ــف ش ــدری ضعی ــه ق ب
ــی داشته باشــند و ســال آور باشــد،  یک ســال پســته خوب
ــکیدگی  ــوند، سرخش ــاآور می ش ــال ن ــار س ــا چه ــه ت س
می گیرنــد و دچــار مشــکات عدیــده ای می شــوند. بــرای 
ــد  ــت و بای ــم اس ــی مه ــه خیل ــن نکت ــک ای ــرده مال خ

ــد. ــودش تشــخیص بده خ
کال چینــی تــا برداشــت پســته   چــه مــدت بیــن 

ً
معمــوال

رســیده فاصلــه اســت؟
خیلــی متغیــر اســت، حتــی زمــان شــروع پســته چینــی 
ــر  ــی متغی ــرایط اقلیمــی خیل ــا و ش ــر اســاس دم ــم ب ه
اســت. مــا طــوری برنامه ریــزی می کنیــم کــه کال چینــی 
نزدیــک بــه برداشــت پســتۀ رســیدۀ رقــم زودرس شــود. 
اگــر تنهــا خــودم در ایــن مــورد تصمیم گیــر باشــم، رقــم 
ــادی را به صــورت کالــک برداشــت می کنــم، بعــد  کریم آب
از اتمــام کال چینــی بــه مرحله رســیدگی احمدآقایــی و یا 
ــم  ــیده می چین ــا را رس ــویم و آنه ــک می ش ــی نزدی فندق
و از آنجایــی کــه رقــم اکبــری خیلــی دیررس تــر اســت، 
آخــر از همــه برداشــت می شــود کــه باعــث می شــود در 

ایــن بیــن یــک تعطیلــی نیــز پیــش  آیــد. 
بــه نظــر شــما بهتریــن زمان برداشــت مغز ســبز چــه زمانی 
اســت و تعجیــل و یــا تأخیــر در برداشــت چــه مســائلی را 

می توانــد در پــی داشته باشــد؟
ــن  ــته کال ای ــت پس ــان برداش ــورد زم ــم در م ــه مه نکت
اســت کــه زمانــی بایــد پســته برداشــت شــود کــه مالــک 
یــا باغــدار متضــرر نشــود. خواســته تاجــر در مــورد 
ــا 10  ــن 5 ت ــد بی ــته بای ــه پس ــت ک ــن اس ــت ای برداش
درصــد خنــدان باشــد و بــه اصطــاح رنــگ لــب ماتیکــی 
آن کمتــر باشــد، امــا در ایــن شــرایط باغــدار بــه شــدت 
ــرم  ــار و گ ــرم عی ــر روی گ متضــرر می شــود؛ چــون تاج
ــا 10  ــه 5 ت ــاً در شــرایطی ک ــد و قطع ــول می ده ــز پ مغ
ــم  ــته ها نی ــی پس ــد مابق ــدان باش ــته ها خن ــد پس درص
مغــز هســتند و عیــار پاییــن می آیــد. در برداشــت پســته 
کال نبایــد عجلــه کــرد. اگــر یــک مقدار رســیدگی پســته 
ــاال  ــی ب ــرود چــه اتفاقــی می افتــد؟! درصــد خندان ــاال ب ب
مــی رود و شــاید یــک مقــداری رنــگ ســبز مغــز کمتــر 
ــته ها  ــام پس ــه تم ــت ک ــن اس ــن آن ای ــا ُحس ــود، ام ش
ــد از  ــته بع ــه پس ــت ک ــه داش ــد توج ــده اند. بای ــر ش پ
برداشــت 7 تــا 10 روز در معــرض آفتــاب قــرار می گیــرد 

ــت  ــن حال ــد. در ای ــر 5 درصــد بیای ــز زی ــت مغ ــا رطوب ت
مقــدار زیــادی از پســته های نیــم مغــز و آبکــی، خشــک 
ــه  ــن، توصی ــد. بنابرای ــرر می کن ــاورز ض ــوند و کش می ش
مــن ایــن اســت کــه در زمانــی کــه 30 درصــد از پســته ها 
ــه  ــور تهی ــول به منظ ــت محص ــده اند برداش ــدان ش خن
مغــز ســبز شــروع شــود، ســپس پســته های خنــدان جــدا 
شــوند. در ایــن صــورت مطمئنــاً پســته های کال باقیمانده 
پُــر هســتند و عیارشــان پاییــن نیســت. پســته های 
ــا را فروخــت.  ــرد و آنه ــز ک ــوان مغ ــم می ت ــدان را ه خن
کال چینــی  در  کشــاورز  کــه  لطمــه ای  بزرگ تریــن 
ــوالً   ــه تاجر،معم ــه توصی ــت. ب ــدن اس ــورد زود چی می خ
ــاال  ــدان ب ــد خن ــا درص ــود ت ــت می ش ــته زود برداش پس
ــاس  ــردن براس ــاب ک ــاب و کت ــان حس ــا در زم ــرود، ام ن

ــد! ــول می دهن ــاورز پ ــه کش ــار ب عی
چــرا تاجرهــا حساســند کــه پســته بیــش از 10 درصــد خندان 

نشده نباشــد؟
ــد و هدفشــان  ــول می دهن ــز پ ــرم مغ ــاس گ ــون براس چ
ایــن اســت کــه رنــگ پســته به دســت آمــده ســبز 

ــد.  ــمی باش یش
آیــا تاجــر نمی توانــد در پایــان فراینــد تولیــد مغزســبز بــر 
اســاس درصــد رنگ بندی هــای به دســت آمــده بــا باغــدار 
کنــد؟ وقتــی می گوینــد زودتــر برداشــت  تســویه حســاب 
کنیــد بایــد هزینــه آن هــم پرداخــت شــود، این طور نیســت؟ 
ــدم کــه ایــن کار را انجــام  در حقیقــت مــن تاجــری ندی
ــزی  ــغ ناچی ــدا مبل ــر در ابت ــت تاج ــن اس ــد. ممک ده
بیشــتر  اســت،  خوش رویــت  مغــز  اینکــه  به عنــوان 
بپــردازد. معمــوالً قیمــت را بــازار تعییــن می کنــد، تاجــر 
پســته را می بینــد و می شــکند و بــر اســاس مضنــه بــازار 

ــد. ــق می رس ــه تواف ــدار ب ــا باغ ب
ــه نظــر شــما  ــازار ب ــا ب ــاغ ت در فرآینــد تولیــد مغــز ســبز از ب

کــدام مرحلــه ســودآورتر اســت؟
ــه پســته  ــپزخانه هایی ک ــود آش ــم س ــی کن ــر م ــن فک م
ــت،  ــتر اس ــد بیش ــرآوری می کنن ــد و ف ــک را می خرن کال
چــون اکثــراً تاجــر هســتند و خودشــان محصــول نهایــی 
را هــم صــادر می کننــد. تعــداد کمــی از کارگاه هــا 
به صــورت حق العمــل کاری کار می کننــد، امــا حــدود 

ــتند. ــده هس ــان صادرکنن ــد، خودش 90 درص
البتــه کار آشــپزخانه یــک پروســه خیلــی پیچیــده اســت 
وکار هــر کســی نیســت. نحــوه عملکــرد و فرآینــد آمــاده 
ســازی مغــز ســبز در ایــن مرحلــه اثــر زیــادی بــر کیفیت 
محصــول نهایــی دارد. از مــواردی کــه تجربــه باالیــی در 
ــز در  ــدن مغ ــان مان ــدت زم ــد، م ــش می طلب ــن بخ ای
آب جــوش اســت، اگــر مــدت زمــان کمتــر از حــد بهینــه 
باشــد پوســت جــدا نمی شــود و اگــر زیــاد بمانــد پختــه 
می شــود و بــه رنــگ تیــره درمی آیــد. ایــن مرحلــه 

بســیار حســاس اســت. 
ــا توجــه بــه اینکــه تخصــص شــما در زمینــه باغــداری  ب
اســت، مدیریــت و عملیــات باغــی بــرای برداشــت پســته 
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بــه منظــور مغــز ســبز نســبت بــه برداشــت پســته رســیده 
چقــدر متفــاوت اســت؟

ــته ای  ــرای پس ــی ب ــات باغ ــورد عملی ــم در م ــه مه نکت
کــه قــرار اســت کال چیــده شــود ایــن اســت کــه چــون 
مقصــد ایــن محصــول کشــورهای اروپایــی اســت و آنهــا 
خیلــی روی باقیمانــده ســموم حســاس هســتند، بایــد در 
مرحلــه باغــداری خیلــی در اســتفاده از ســموم دقت شــود. 
ــتفاده  ــاز اس ــموم غیرمج ــد از س ــًا نبای ــه اص به طوری ک
شــود و ســموم مجــاز نیــز بایــد بــا رعایــت دوره کارنــس 
ــا حــد مجــاز در پســته  ــده ســم ت و دوره کاهــش باقیمان
مصــرف شــوند. باتوجــه بــه اینکــه مغز ســبز زود برداشــت 
ــود  ــم ش ــوری تنظی ــی ط ــه  سم پاش ــد برنام ــود بای می ش
کــه باقیمانــده ســموم در پســته کال باقــی نمانــد؛ یعنــی 
از حــدود یــک مــاه مانــده بــه برداشــت اصــًا سم پاشــی 
ــد  ــن، در برداشــت پســته کال بای ــرد. همچنی ــام نگی انج
حواســمان بــه آفــت ســن باشــد، چــون اگــر پســته دچــار 
ــود؛  ــبز وازد می ش ــز س ــول مغ ــود، محص ــن زدگی ش س
چــون پســته کال دو پوســت می شــود و بــه فــروش 
ــت  ــد دق ــم بای ــه را ه ــن نکت ــاورزها ای ــند. کش می رس

کننــد کــه متضــرر نشــوند.
کــه در مــورد باقیمانــده ســموم و  بــا توجــه بــه مســائلی 
مطلــوب بــودن مغزســبز در عیــار پایین تــر، به نظــر شــما 

اســت؟  به صرفــه  مقــرون  کالــک  برداشــت 
ــق  ــه تواف ــی ک ــه قیمت ــردد ب ــر می گ ــوع ب ــن موض ای
می شــود. درســت اســت کــه مدیریــت باغــی در فرآینــد 
ــم  ــی ک ــوع ســموم انتخاب ــی ســخت اســت و تن کال چین
می شــود، ولــی یــک حســن دارد؛ وقتــی پســته ای 
ــا  ــدت 15 ت ــت به م ــود درخ ــده می ش ــورت کال چی به ص
20 روز زودتــر از زیــر بــار بیــرون می آیــد و فشــار آفــت از 
ــه  ــل، وقتــی پســته ب روی آن برداشــته می شــود. در مقاب
صــورت رســیده چیــده شــود تــا زمــان رســیدگی کامــل، 
محصــول روی درخــت اســت و از درخــت تغذیــه می کنــد 
و فشــار روی درخــت زیــاد اســت و از ســوی دیگــر آفــات 
ــز می کنــد.  ــر برگری ــز اذیــت می کننــد و درخــت زودت نی
ــن  ــرد ای ــه کشــاورز می ب ــی ک ــم منفعت ــر می کن ــن فک م
ــرای ســال بعــد انــرژی خــود را از  اســت کــه درختــش ب
دســت نمی دهــد و همچنیــن برداشــت پســته کال نســبت 
بــه رســیده خیلــی راحت تــر اســت؛ اوالً در زمانــی اســت 
کــه کارگــر فــراوان اســت، چــون وقتــی از 15 مــرداد کال 
ــدارد و  ــی ن ــته چین ــس پس ــود هیچ ک ــروع ش ــی ش چین
متعاقبــاً هزینه هــای کارگــری پایین تــر اســت؛ دوم اینکــه 
ریخــت و ریــز پســته کال کمتــر اســت و خوشــه ها در بــاغ 

نمی پاشــند.
بعــد از برداشــت چــه عملیاتــی را بــر روی کالک انجام 

می دهیــد؟
بعضــی از کشــاورزان پســته کال چیــده شــده را در 
ــرخ  ــه چ ــه تیغ ــت ک ــر اس ــی بهت ــد، ول ــرخ نمی ریزن چ
ــاً پســته ها  ــم شــود و صرف ــاال تنظی ــًا ب پوســت کنی کام

ــه  ــود ک ــث می ش ــن باع ــوند؛ ای ــور داده ش ــرخ عب از چ
ــراش  ــداری خ ــت مق ــده و پوس ــا گرفته ش ــاخ و برگ ه ش
داده شــود. ایــن کار باعــث می شــود وقتــی پســته را روی 

ــود.  ــک ش ــر خش ــد، زودت ــن می کنن ــدان په می
ــه پســته رســیده  ــری نســبت ب ــت باالت پســته کال رطوب
دارد و ایــن فرآینــد خشــک شــدن را طوالنی تــر می کنــد 
و بایــد تــا حــد ممکــن الیــه  نازکــی روی میــدان ریختــه 
شــود و مرتبــاً بــا پــارو بهــم بزننــد تــا خشــک شــود، چون 
ــاال وارد انبــار  شــود مشــکات  ــت ب ــا رطوب اگــر پســته ب

ــد. ــدا می کن قارچــی و آلودگــی پی
میــزان رطوبــت پســته کالــک بــرای ورود بــه انبــار را چگونه 

می ســنجید؟
ــت پســته دســتگاه رطوبت ســنج  ــرای ســنجش رطوب ب
داریــم، ولــی پســته کال را بایــد به صــورت تجربــی 
ــر اســاس  عمــل کنیــم؛ چــون دســتگاه رطوبت ســنج ب
ــته کال  ــه پس ــده، درحالی ک ــم ش ــدان تنظی ــته خن پس
ــل  ــن دلی ــه همی ــر دارد. ب ــی اضافه ت ــت روی ــک پوس ی
نمی تــوان بــرای ســنجش رطوبــت پســته کال بــه ایــن 
دســتگاه اتــکا کــرد. یــک راه ســاده کــه مســئول ضبــط 
انجــام می دهــد ایــن اســت کــه مغــز پســته را بــا دســت 
فشــار می دهــد، اگــر لــه شــد یعنــی رطوبــت باالســت و 

اگــر شکســت مغــز خشــک اســت.
ــت  ــا رطوب ــته کال ب ــر پس ــه اگ ــت ک ــه داش ــد توج بای
وارد انبــار شــود، دچــار آلودگی هــای قارچــی می شــود، 
حتــی بهتــر اســت پســته وارد شــده بــه انبــار در وهلــه 
اول داخــل گونــی نشــود، بلکــه در گوشــه انبــار روی هــم 
ریختــه شــود و هــر دو ســه روز یک بــار جابه جــا 
شــوند؛ چــون در مــورد رطوبــت کالــک نگرانــی خیلــی 

ــادی وجــوددارد. زی
شما در رابطه با کنترل افاتوکسین پروتکل دارید؟ 

طــی  کــه  بی آبــی  و  وضعیــت خشــکی  ایــن  بــا 
ــن  ــتیم، م ــاهد آن هس ــات ش ــر در باغ ــال های اخی س
ــر وارد  ــاغ کمت ــل ب ــین از داخ ــم افاتوکس ــر می کن فک
پســته مغزســبز می شــود. به نظــر مــن، در حــال حاضــر 
ــک  ــرآوری ریس ــد ف ــته و فرآین ــط پس ــد ضب در فراین

ــی رود. ــاال م ــین ب افاتوکس
آیــا از محصــول برداشــت شــده نمونــه بــرداری هــم 

می کنیــد؟
مــا از هــر بــاغ یــک نمونــه برمی داریــم کــه اگــر احیانــاً 
ــاهده  ــول مش ــم در محص ــده س ــه باقیمان ــد ک ــا ش ادع
شــده، مــا شــاهد داشــته باشــیم. همچنیــن، مــا از هــر 
کامیــون نمونــه ای برمی داریــم، آن را خشــک می کنیــم 
ــوک  ــدار پ ــار و مق ــن عی ــس از تعیی ــکنیم و پ و می ش
آرشــیو  را  آمــده  به دســت  داده هــای  مغــز  نیــم  و 

می کنیــم.
شما امسال پسته کال می چینید؟!

نظــر بــر ایــن اســت کــه امســال بیشــتر پســته به صورت 
رســیده چیده شــود.
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تقویم تابستانه باغبانی پسته
باغبانی پسته تقویم تابستانه  

 ماه یمرحله رشد عملیات کوددهی عملیات باغی بررسی وضعیت آفات

 پسیل
 کراش)پروانه پوست خوار(

 سن های سبز
 پروانه برگ خوار

 کنه معمولی و اریوفید
 )گوگردپاشی(

 حذف پاجوش ها
 هرس پاجوش درختان پیوند شده

 آزمایش برگ
 

 کودهای پتاس باال)سولوپتاس(
 سولفات یا کالت روی

 کالت مس
UAN 

 تیر شروع رشد جنین

 پسیل
 سن سبز

 پروانه پوست خوار)کراش(
 پروانه برگ خوار)رائو(

 کنه معمولی

 آزمایش برگ
 مبارزه مکانیکی با علف هرز

 حذف پاجوش

 کودهای پتاس باال
 کودهای فسفر باال

 مرداد توسعه مغز

 پسیل
 شب پره خرنوب

 کنه معمولی
 زنبور مغز خوار

 هرزمبارزه مکانیکی با علف 
 هرس پاجوش

 کودهای ازت
 نیترات کلسیم

 شهریور رسیدگی میوه

 کودهای رایج مصرفی در باغات پسته در فصل رشد
 کودهای ازته 20-20-20(؛ UANسولفات آمونیوم؛ نیترات سولفات آمونیوم؛اوره؛ اوره نیترات)

 کودهای فسفر باال اوره فسفات؛ مونو آمونیوم فسفات؛ اسید فسفریک
 کودهای پتاس باال 15-5-30سولوپتاس؛ مونو پتاسیم فسفات؛ 

 

 نکته : 

 .میزان مصرف کودهای ازته بستگی به میزان، حجم و دورآبیاری دارد 
  ،جهت تشخیص زمان مبارزه و نوع سم با کارشناسان خبره منطقه مشورت  بنابراینزمان مبارزه با آفات بسته به هر منطقه متفاوت است

 نمائید.
  از میزان، نوع، روش و زمان مصرف کودهای خاکی در سیستم غرقابی و قطره ای باید بر اساس آنالیز خاک، برگ و آب تعیین شود؛

 در این خصوص از کارشناسان با تجربه استفاده نمائید. این رو

 

نکته : 

• میزان مصرف کودهای ازته بستگی به میزان، حجم و دورآبیاری دارد.
ــن جهــت  ــاوت اســت، بنابرای ــه متف ــر منطق ــه ه ــات بســته ب ــا آف ــارزه ب ــان مب • زم
ــا کارشناســان خبــره منطقــه مشــورت نمائیــد. تشــخیص زمــان مبــارزه و نــوع ســم ب

• میــزان، نــوع، روش و زمــان مصــرف کودهــای خاکــی در سیســتم غرقابــی و قطره ای 
بایــد بــر اســاس آنالیــز خــاک، بــرگ و آب تعییــن شــود؛ از ایــن رو در ایــن خصــوص 

از کارشناســان بــا تجربــه اســتفاده نمائیــد.
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پاسخ هایی 
پیرامون 

بازار پسته 
حامد رمضانی  کریماروپا

رئیس کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

ــه  ــا« ک ــازار اروپ ــناخت ب ــار »ش وبین
ــته  ــال گذش ــاه س ــن م ــط بهم در اواس
ــزار  ــران برگ ــته ای ــن پس ــط انجم توس
ــاره  ــددی درب ــواالت متع ــاوی س ــد ح ش
بــازار پســته بــود. برخــی از ایــن 
ــه  ــو کمیت ــرام آگاه عض ــواالت را از به س
بازرگانــی انجمــن پســته ایــران و دنیــس 
کتابــی تاجــر باســابقه بــازار پرســیدم. در 
ــده روی  ــت ش ــخ های دریاف ــه پاس ادام
ــای  ــون مزای ــی همچ ــات مختلف موضوع
ــه  ــا، فاصل ــازار اروپ ــی در ب ــته ایران پس
قیمتــی بیــن پســته ایرانــی و آمریکایــی، 
ــی در  ــت غذای ــالمت و امنی ــئله س مس
اروپــا، پســته ترکیــه، مغــز ســبز و 
ــران  ــته ای ــن پس ــره تأمی ــالح زنجی اص
به صــورت جداگانــه ارائــه شــده اند.

الزامــات  کــه  اروپــا  بــازار  در 
بهداشــتی ســنگین تری نســبت بــه 
ســایر بازارهــای دنیــا بــرای پســتۀ 
ایرانــی و آمریکایــی وجــود دارد، 
فاصلــۀ قیمتــی بیــن پســتۀ ایــران 
ــا  و آمریــکا چــه نســبتی دارد؟ و آی
ایــن فاصلــۀ قیمتــی قیمــت پســتۀ 
ــا  ــرده ی ــر ک ــی را توجیه پذیرت ایران

ــر؟ خی
ــن از دو  ــرام آگاه- م به
منظــر ســعی می کنــم بــه 
ایــن ســوال پاســخ دهــم. 
هــم می شــود صحبــت 
پســته کــرد هــم مغــز پســته. یــادم 

نمی آیــد چــه زمانــی مثــل امســال 
اینقــدر اختــاف قیمــت شــدید در مغــز 
پســته داشــتیم. ایــن مطلب بــه خصوص 
از زمانــی کــه محصــول نــو بــه بــازار آمد 
ــد  ــخص ش ــه مش ــرا ک ــد، چ ــر ش حادت
ــادی  ــا پســتۀ دهن بســت زی آمریکایی ه
ندارنــد و عمــًا افزایــش شــدید مصــرف 
ــوان  ــه عن ــمالی ب ــکای ش ــز در آمری مغ
آجیــل اتفــاق افتــاده بــود. فکــر می کنــم 
ــه  ــته ب ــز پس ــرف مغ ــه مص ــور ک این ط
ــکای شــمالی در  عنــوان آجیــل در آمری
ــت  ــخ صنع ــت در تاری ــد اس ــال رش ح
پســته دنیــا بی ســابقه بــوده باشــد. 
ــای  ــاف قیمت ه ــر، اخت ــال حاض درح
ــی و  ــته آمریکای ــز پس ــن مغ ــادی بی زی
ایرانــی می بینیــم کــه در طــول 5 ســال 

گذشــته بی ســابقه بوده اســت.
ــا  ــاف قیمت ه ــم اخت ــورد پســته ه در م
ــورد نباشــد.  ــی شــاید رک ــاد اســت، ول زی
ــاه  ــه م ــول س ــران در ط ــتۀ ای ــه پس البت
ــدید دالری  ــت ش ــش قیم ــته افزای گذش
ــی  ــف قیمت ــا ک ــن را ب ــر ای ــته، اگ داش
تابســتان 99  در  کــه  پســته  دالری 
اتفــاق افتــاد مقایســه کنیــم، آنجــا هــم 
اختــاف قیمت هــای شــدید داریــم. 
بنابرایــن، اگــر از لحــاظ صرفــاً تاریخــی 

ــر  ــم، به نظ ــگاه کنی ــوع ن ــه موض ب
قیمت هــای  اختــاف  می آیــد 
فعلــی بیــش از متوســِط پنــج ســال 
گذشــته اســت، منتهــی شــاید همین 
ــک  ــد ی ــًا ش ــه قب ــی ک صحبت های
ــن  ــه کنــد کــه چــرا ای مقــدار توجی
ــاف قیمــت وجــود دارد و چــرا  اخت
خــود قیمــت خاصــاً در بــازاری مثــل 
اروپــا مشــکل پســتۀ مــا را از لحــاظ 

فــروش حــل نمی کنــد؟
بــازار اروپــا الزاماتــی دارد کــه بــه هــر 
پســتۀ ایرانــی، خــواه دو دالر باشــد یا 
ــد دســت  ــی نمی توان ده دالر، به راحت
ــرای همیــن تأییــد می کنــم  ــد. ب بزن
ــتۀ  ــن پس ــت بی ــاف قیم ــه اخت ک
ایرانــی و آمریکایــی در حــال حاضــر 
بیــش از متوســِط شــرایط عــادی 
اســت، ولــی لزومــاً دلیلــی نمی بینــم 
کــه ایــن اختــاف بــه خــودی خــود 

در اروپــا کــم شــود.
ــران  ــتۀ ای ــت پس ــم، قیم ــۀ ک عرض
ــق  ــن مواف ــی م ــرد، ول ــاال می ب را ب
ــودن  ــاال ب ــا ب ــن ی ــه پایی ــتم ک نیس
قیمــت پســتۀ ایرانــی بتوانــد به طــور 
مصــرف  حجــم  روی  محسوســی 
پســتۀ ایرانــی در اروپــا و افزایــش 

سایه الزامات بازار اروپا روی مزایای پسته ایرانی 



ســهم مــا در قســمت ســوپرمارکتی بــازار اروپــا 
اثــری بگــذارد. نــه اینکــه هیــچ تغییــری ایجــاد 
ــی  ــد، ول ــی ایجــاد می کن ــاً تغییرات ــد، قطع نکن
ــه  ــود ک ــی می ش ــال بازارهای ــامل ح ــتر ش بیش
ــا  ــال ها در آنه ــن س ــول ای ــی در ط ــتۀ ایران پس

موفــق بوده اســت.

مزیــت نســبی پســته ایــران در بــازار اروپــا 
ــد؟ ــد باش ــه می توان چ

در  کــه  تغییراتــی  به دلیــل  آگاه-  بهــرام 
ــاده،  ــاق افت ــا اتف ــازار اروپ ــرف ب ــای مص کانال ه
نمی توانــم بگویــم طعــم و مــزه کــه عــده ای آن را 
از مزیت هــای نســبی پســته ایرانــی می داننــد، قــرار 
اســت خیــر بزرگــی برایمان ایجــاد کنــد. نمی گویم 
مهــم نیســت، مشــکل پارامترهــای دیگــری اســت 
کــه بــا آنهــا ســروکار داریم؛ مســئلۀ حجــم، امنیت 
غذایــی و جمــع مســائلی کــه داریــم اهمیت خیلی 
بیشــتری دارد تــا موضــوع مــزه. بــرای همیــن مــن 
ــتۀ  ــم پس ــوع طع ــا موض ــود ب ــه بش ــم ک نمی بین
ایرانــی کار عجیــب و غریــب و در ســطح بزرگــی در 
اروپــا انجــام داد. قطــع و یقیــن روی مســائلی مثــل 
ســایز، واریتــه و اینکــه پســتۀ ایــران یــک طیــف 
انتخــاب بــه مشــتری می دهــد می توانیــم کار 
کنیــم. مثــاً تنــوع پســتۀ ایرانــی در پروموشــن ها و 
تخفیف هــای ســوپرمارکتی می توانــد یــک مزیــت 
باشــد، چــون پســته آمریکایــی اساســاً یــک نــوع 
پســته بیشــتر نیســت. پســتۀ ایرانــی اگــر بقیــه 

مســائلش را حــل کنــد، بــه خاطــر تفاوت هــای 
واریتــه، ســایز و کیفیتــی کــه دارد می توانــد در 
ــازار نقــش مهمــی ایفــا کنــد.  ایــن بخــش از ب
مطلــب مهــم در اینجــا برندهــا هســتند. راجــع 
ــوپرمارکت های  ــی س ــا آرم اختصاص ــه کاال ب ب
منظــورم  نمی کنــم،  صحبــت  زنجیــره ای 
ــول  ــا در ط ــت. در اروپ ــتقل اس ــای مس برنده
ــه شــدت  20 ســال گذشــته اهمیــت برندهــا ب
کــم شــده، هنــوز ســرپا هســتند، امــا اهمیــت 
حجمی شــان نســبت بــه 20 ســال پیــش 
ایــران  پســتۀ  شده اســت.  کمتــر  خیلــی 
ــن  ــرای ای ــد ب ــی می توان ــی بزرگ محاســن خیل
برندهــا داشــته باشــد. شــما االن اگــر وارد 
ــد  ــوع برن ــوید 6 ن ــی ش ــگاه آلمان ــک فروش ی
بســته بندی مختلــف پســته می بینیــد کــه 
ــی  ــا پســته آمریکای ــوای همــۀ آنه اساســاً محت
اســت و همه شــان عیــن هــم هســتند. در 
ــه  ــد ک ــول را می بینی ــد واندرف ــا، برن ــار اینه کن
و  را می فروشــد  پســته  همــان  اساســاً  دارد 
ــا  ــن برنده ــد. ای ــه نمی کن ــا بقی ــی ب ــچ فرق هی
یــک  خودشــان  بــرای  می تواننــد  چگونــه 
ــاد  ــر ایج ــا یکدیگ ــاوت ب ــبی و تف ــت نس مزی
کننــد؟ بــا پســتۀ ایرانــی. برندهــا احتیــاج دارند 
ــق  ــند، منط ــته باش ــی داش ــم تفاوت های ــا ه ب
ــچ  ــه هی ــن کار را ب ــن اســت. ای وجودیشــان ای
وجــه نمی تواننــد بــا پســتۀ آمریکایــی بــه 

ــه شــدت  ــز ب ــروز نی ــن ام ــد، همی ــی بکنن خوب
مســئله دارنــد و در مــورد پســته مجبورنــد کــه 
ــد، چــون در  ــی اســتفاده کنن از پســتۀ آمریکای

ــم.  ــکل داری ــوز مش ــا هن ــائل م ــۀ مس بقی
ــرارداد،  ــین، ق ــائل افاتوکس ــم مس ــر بتوانی اگ
ــًا  ــه قب ــی ک ــع آن مطالب ــی و جم ــات کیف ثب
گفتــم را حــل بکنیــم مــن فکــر می کنــم عمــًا 
ــردن  ــای کار ک ــا ج ــتقل در اروپ ــای مس برنده
ــی داشته باشــند.  ــا پســتۀ ایران ــی ب ــی خوب خیل
توجــه کنیــد کــه صنعــت پســتۀ آمریــکا 
ــدش  ــای جدی ــه واریته ه ــا زمانی ک ــل ت حداق
ــو  ــچ نح ــه هی ــند، ب ــاری نرس ــۀ تج ــه عرض ب
ــد.  ــا کن ــا را ارض ــاز برنده ــن نی ــد ای نمی توان
پســتۀ ایرانــی بــا طیــف گوناگــون کیفــی، 
واریتــه، ســایز و جمــع مزایایــی کــه دارد خیلــی 
خــوب می توانــد در قســمت برندهــای مســتقل 
ــی  ــتۀ آمریکای ــه پس ــبت ب ــا نس ــازار اروپ در ب

ــد. ــته باش ــت داش مزی
در بخــش فروش هــای اینترنتــی هــم کــه قبــًا 
ــادی  ــی پتانســیل زی ــردم پســتۀ ایران اشــاره ک
ــزرگ  ــی ب ــاً حجــم خیل ــا لزوم دارد، چــون آنه
نمی خواهنــد و اساســاً خواســتار تفکیــک کاال و 
مزیــت خــاص کاالیــی هســتند. بنابرایــن، مــن 
ــازه  ــه ت ــز ک ــمت نی ــن قس ــم در ای ــر می کن فک
در حــال رشــد محسوســی اســت، پســتۀ ایرانــی 

ــد. ــت داشته باش ــی مزی ــد خیل می توان
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موفقیت در بازار در گرو اصاح زنجیره تأمین 

ــم می شــود کــه  ــه اینجــا خت ــب ب همیــن مطل
حداقــل در ســطح تولیــد کــه کشــاورزی اســت 
ــه  ــی چگون ــم اروپای ــای پرحج ــا واردکننده ه ت
ــک  ــم و ی ــام کنی ــم ادغ ــع را در ه ــن مناف ای

ــم. ــه ببینی پارچ
بیــن  منافــع  تجمیــع  بــا  معتقــدم  مــن 
ــت  ــان در موقعی ــف صنعتم ــمت های مختل قس
ــا  ــت، ت ــم گرف ــرار خواهی ــری ق ــر و بهت محکم ت
ــم.  ــه داری ــی ک ــی منفک ــتم فعل ــن سیس ــا ای ب
شــخصاً ایــدۀ تشــکیل یــک شــرکت بــزرگ بــه 
عنــوان راه حلــی بــرای رفع مســائل و مشــکات 
را عملــی نمی دانــم. بــا توجــه بــه شــرایط 
و مســائل امــروز صنعــت پســتۀ ایــران و در 
چهارچــوب قوانیــن، مســائل اقتصــادی، حقوقــی 
و مالکیتــی ایــران، تأســیس یــک شــرکت 
بــزرگ )حتــی خصوصــی و بــا مدیریــت بهینــه( 
ــد  ــر می ش ــه اگ ــت، ک ــر اس ــًا امکان ناپذی عم
ــم.  ــن آن را شــدنی نمی دان ــی م ــر، ول ــه بهت چ
احتمــال اینکــه مجموعه هایــی در ایــران پدیــد 
ــا  ــند، ام ــزرگ نباش ــدر ب ــاً آنق ــه لزوم ــد ک آین
یکپارچگــی زنجیــرۀ تأمیــن در آنهــا تــا حــدی 
ــا  ــر ب ــوان راحت ت ــه بت ــد ک ــاده باش ــاق افت اتف
ــدنی تر  ــد را ش ــه ش ــکات مواج ــائل و مش مس

می دانــم.

ــه  ــد ب ــا بای ــد؟ ی ــن کن ــت تامی ــا شــرایط ثاب را ب
یــک سیســتم مالــی پرحجــم و خیلــی کــم 
ــا  ــه اصــًا م ــته باشــد ک ــه دسترســی داش هزین
ــا در  ــج دنی ــای رای ــه آن معن ــک ب ــران بان در ای
ــچ بانکــی نیســت  ــم. هی بخــش خصوصــی نداری
کــه مــن بــه آنجــا بــروم، قــرارداد 2 هــزار تنــی ام 
را روی میــز بگــذارم و از آن درخواســت کنــم کــه 
ــول را  ــد و 80 درصــد پ ــن کن ــه اش را تأمی هزین
پرداخــت نمایــد تــا مــن بــروم پســته اش را تأمین 
ــرای  کنــم. خــب عمــًا چــه اتفاقــی می افتــد؟ ب
چنیــن کاری بایــد بــه کشــاورز اتــکا کــرد، چــون 
ــری  ــی طوالنی ت ــازۀ زمان ــد در ب ــاورز می توان کش

ــش را بســنجد.  منفعت
ــی  ــام منفعت ــاس ادغ ــر اس ــدل ب ــن م ــاس ای اس
ــد  ــت؛ از تولی ــت اس ــر در صنع ــای درگی گروه ه
بــه  ایــن کاال  نزدیک تریــن جایــی کــه  تــا 
ــورد  ــاال در م ــد. ح ــی می رس ــدۀ نهای مصرف کنن
صنعــت پســته ایــران بــه همــان دالیلی کــه آقای 
کتابــی هــم گفتنــد حداقــل در اروپــا غیرممکــن 
اســت شــما بتوانیــد از ایــران پســتۀ بســته بندی 
شــدۀ تقریبــاً حجــم دار صــادر کنیــد. بــرای 

ــه چــه  ــاْ ب زنجیــرة تأمیــن متمرکــز دقیق
ــت؟ معناس

بهــرام آگاه- ادغــام عمــودی 
آن  انگلیســی  اصطــاح  کــه 
 )Vertical Integration(
بخــش  اینکــه  یعنــی  اســت؛ 
ــرف  ــا مص ــد ت ــت، از تولی ــف صنع ــای مختل ه
ــان  ــن منافعش ــای ممک ــا ج ــی ت ــدۀ نهای کنن
ــی  ــت را نم ــث مالکی ــود؛ بح ــام ش ــم ادغ در ه
ــی مــی  ــم، منظــورم منافعشــان اســت. مثال گوی
ــده  ــاظ باقیمان ــه از لح ــته ای ک ــز پس ــم: مغ زن
ــاف  ــا اخت ــا ب ــن باشــد را در اروپ ســموم مطمئ
قیمــت خیلــی خوبــی مــی شــود فروخــت، ولــی 
اســتمرار در ایــن کار نیــاز بــه برنامه ریــزی 
ــدون  ــدار دارد. ب ــطح باغ ــدت در س ــی م طوالن
گــره زدن منافــع باغــدار و بخــش تجــاری چگونه 
ــم؟  ــر بگذاری ــوع اث ــن موض ــم روی ای ــی توانی م
اســاس مــدل زنجیــرۀ تأمیــن متمرکــز این اســت 
کــه یــا از لحــاظ مالکیــت ایــن موضــوع یکپارچه 
ــی  ــی توافقات ــا و ط ــا فرمول ه ــا ب ــود ی ــی ش م
منافــع ســه بخــش اصلــی صنعــت پســته ایــران 
ــا  ــده( ب ــده و صادرکنن ــرآوری کنن ــاورز، ف )کش

ــود. ــام ش ــم ادغ ه
چــرا راه حــل را در تشــکیل زنجیــرة 

می بینیــد؟ متمرکــز  تأمیــن 
بهــرام آگاه- مــا از ثابــت کــردن قیمــت بــرای 
قراردادهــای طوالنــی مــدت صحبــت می کنیــم؛ 
ــش  ــود بخ ــیه س ــط حاش ــور متوس ــر به ط مگ
ــد درصــد  ــران چن تجــاری در صنعــت پســته ای
ــراردادی  ــم آن ق ــده حج ــر صادرکنن ــت؟ اگ اس
ــرایط  ــا ش ــد ب ــدد را نتوان ــد ببن ــه می خواه ک
ــد قیمــت را  ــت تأمیــن کنــد، چطــور می توان ثاب
تثبیــت کنــد؟ اصــًا چگونــه می توانــد آن حجــم 
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ترکیه، رقیب در حال شکوفایی

ــدت  ــا میان م ــک ی ــدة نزدی ــه در آین ــتۀ ترکی ــا پس آی
و  ایرانــی  بــرای پســتۀ  اروپــا  بــازار  می توانــد در 

ــد؟ ــی باش ــی رقیب آمریکای
دنیــس کتابــی- آمــاری کــه صنعــت پســتۀ ترکیــه بــرای تولیــد 
ــت.  ــز اس ــادی اغراق آمی ــد زی ــام می کن ــور اع ــن کش ــتۀ ای پس
ــه ترکیــه  ــزده ســفر ب ــد از باغــات پســته ده، پان ــرای بازدی مــن ب
داشــته ام کــه اصــًا چنیــن حجــم تولیــدی ندیــدم. مــن از شــورای 
جهانــی خشــکبار )INC( هــم پرســیدم کــه ایــن همــه پســته ای 
کــه ترکیــه ادعــای تولیــدش را دارد، کجاســت؟ چــون کل تولیــد 
فعلــی ترکیــه فعــًا مصــرف داخلــی دارد. مصــرف 100 هــزار تــن 
ــد  ــر می رس ــت. به نظ ــر نیس ــه امکان پذی ــل ترکی ــته در داخ پس
ــد. به نظــر  ــام می کنن ــر اع ــار تولیدشــان را براســاس پســتۀ ت آم

یــا  نصــف  واقعی شــان  تولیــد  مــن 
کــه  اســت  عــددی  یک ســوم 

می کننــد.  اعــام  رســماً 
ــه  ــه ب عمــدۀ پســته ترکی
صــورت مغــز مصــرف 
ــته  ــد پس ــود. تولی می ش
منطقــۀ  در  ترکیــه  در 

آنتــپ اســت و ایــن پســته 
در اروپــا جــای خوبــی نــدارد 

ــش  ــود برای ــخت می ش ــی س و خیل
ــتن  ــم داش ــون علی رغ ــرد، چ ــدا ک ــازار پی ب

ــم  ــز اســت و ه ــم بســیار ری ــی، ه ــر از پســتۀ آمریکای ــم بهت طع
معمــوالً 60-50 درصــد دهن بســت اســت کــه بــا چکــش خنــدان 
ــوی  ــت و جوابگ ــف اس ــیار ضعی ــت بس ــر روی ــود و از نظ می ش
تقاضــای مصرف کننــده نیســت. مــن آینــده ای بــرای پســتۀ 
ــته  ــز پس ــوع مغ ــم. موض ــا نمی بین ــازار اروپ ــه در ب ــدان ترکی خن
ــوب  ــان خ ــم مغزش ــون طع ــد، چ ــرق می کن ــداری ف ــه مق ترکی
اســت و زیباســت و اگــر آن را بــا قیمــت رقابتــی بــه بــازار برســانند 
می توانــد برنــده باشــند. البتــه فرامــوش نکنیــم هنــوز کــه هنــوز 
اســت صنعــت پســته ترکیــه از نظــر موضــوع حفاظــت و امنیــت 
ــا 10 ســال آینــده  ــرای 5 ت غذایــی بســیار ضعیــف اســت. مــن ب

ــتم. ــا نیس ــازار اروپ ــه در ب ــتۀ ترکی ــران پس ــاد نگ زی
ــتۀ  ــورد پس ــدت در م ــازۀ کوتاه  م ــز در ب ــن نی ــرام آگاه- م به
خشــک بــا پوســت واقعــاً رقابــت جــدی بــا پســته ترکیــه 
نمی بینــم. فرمایــش آقــای کتابــی در مــورد آمــار تولیــد پســته در 
ترکیــه درســت اســت. مــا هــم بارهــا بــه شــورای جهانــی خشــکبار 
ــد پســتۀ  ــار تولی ــم کــه هیــچ نشــانۀ واقعــی در آم اعــام کرده ای
ــه در  ــته در ترکی ــد پس ــه تولی ــدا از اینک ــم. ج ــه نمی بینی ترکی
ــم.  ــوش کنی ــد فرام ــوع را نبای ــن موض ــت و ای ــش اس ــال افزای ح
دولــت ترکیــه حمایت هایــی می کنــد کــه باغــات دیــم بــه 
سیســتم آبیــاری دائــم مجهــز شــوند. بــه هــر حــال تولیــد پســته 
ــی  ــک در بازارهای ــدۀ نزدی ــت و در آین ــد رف ــاال خواه ــه ب در ترکی
مثــل چیــن کــه مســائل ظاهــری و کیفــی کمتــر اهمیــت دارد و 
بیشــتر بحــث قیمــت مطــرح اســت، ممکــن 
ــی و  ــتۀ ایران ــا پس ــد ب ــت بتوان اس
ــی  ــد، ول ــت کن ــی رقاب آمریکای
در بازارهایــی مثــل اروپــا یــا 
ــه  ــد و خاورمیان ــی هن حت
مــن امــکان رقابــت جــدی 

نمی بینــم.
ــز  ــته نی ــز پس ــورد مغ در م
کتابــی  جنــاب  فرمایشــات 
ــه  ــتۀ ترکی ــز پس ــت. مغ ــت اس درس
ــروش  ــا دارد ف ــه در اروپ ــت ک ــال اس ــد س چن
ــت  ــی رقاب ــی و آمریکای ــا مغــز پســتۀ ایران ــا حــدی ب مــی رود و ت
دارد، حتــی رقابــت بــا مغــز ســبز پســتۀ ایــران نیــز وجــود داشــته 
ــت پســته  ــا صنع ــد کشــید ت ــا ســال ها طــول خواه و دارد؛ منته
ترکیــه بتوانــد بــا مســائل افاتوکســین و باقیمانــده ســموم دســت 
و پنجــه نــرم کنــد. آنهــا از ایــن لحــاظ بــه هیــچ وجــه در ســطح 
ــاظ  ــند. از لح ــته باش ــائل را نداش ــن مس ــه ای ــکا نیســتند ک آمری
تولیــد نیــز فعــًا سیســتم تولیدشــان بیشــتر شــبیه مــا اســت تــا 
آمریــکا؛ یعنــی واحدهــای تولیــد خیلــی کوچــک دارنــد و بنابرایــن 
ــموم و  ــده س ــورد باقیمان ــا در م ــرد ت ــد ب ــان خواه ــا زم ــال ه س

ــد. ــدا کنن ــی پی ــی راه حل ــائل کیف مس
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ــازار  ــه در ب ــت ک ــی اس ــران مدت ــتۀ ای ــبز پس ــز س ــازار مغ ب
ــرد و خبــری از آن نیســت. فکــر  ــه ســر می ب ــا در خــواب ب اروپ
ــه  ــازار ب ــا ایــن ب ــا کــی ادامــه دارد و آی ــد ت می کنیــد ایــن رون

ــد؟ ــدار خواهدش ــه بی خواب رفت
ــز  ــرف مغ ــد. مص ــح می فرمایی ــًا صحی ــس کتابی-کام دنی
ســبز پســته خیلــی کنــد شــده و به نظــر مــن دلیــل اصلــی 
آن بــه شــرایط کرونایــِی یک ســال گذشــته برمی گــردد. 
مصــرف مغــز ســبز در اروپــا خانگــی نیســت و صنعتــی اســت، 
ــی  ــع شــیرینی پزی صنعت ــز ســبز در رســتوران ها و صنای ــادی مغ ــدار زی مق
اســتفاده می شــود و ایــن صنایــع در شــرایط کرونــا خیلــی صدمــه دیدنــد. از 
آنجــا کــه نمی توانســتند آینــده را پیــش بینــی کننــد، موجــودی شــان را بــه 
صفــر رســاندند و خریدهایشــان را متوقــف کردنــد. بــه هــر حــال زمــان مــی 
بــرد تــا دوبــاره مصــرف بــه حالــت قبــل برگــردد. در کنــار ایــن موضــوع بحث 
باقیمانــده ســموم نیــز وجــوددارد. بســیاری از مصــرف کننــدگان نســبت بــه 
ــه  ــی ب ــز به خاطــر مســائل قیمت ــا نی ــد. بعضــی ه ــن موضــوع حســاس ان ای
ــا رنــگ مصنوعــی ســبز  ــد و آن را ب ــی رفتــه ان ســمت مغــز پســته آمریکای
می کننــد. مصرف کننده هــای بــزرگ صنعتــی مغــز ســبز در اروپــا زیــر فشــار 
بانک هــا و مســئله تحریم هــای علیــه ایــران هســتند. بعضــی از مشــتریان مــا 
گفتنــد علی رغــم تمایــل آنهــا بــه خریــد مغــز ســبز پســتۀ ایــران، دســتور 

گرفتــه بودنــد کــه اســتفاده از مــواد وابســته بــه ایــران را متوقــف کننــد.
بهــرام آگاه- اگــر بــه چنــد ســال گذشــته نــگاه کنیــد، مغز 
ســبز ســه نــوع مصــرف و بــازار مختلــف داشــته اســت. من به 
ایــن مــوارد اشــاره می کنــم تــا ببینیــد اثــر هــر کــدام از آنهــا 
چــه بوده اســت. 1- در چنــد ســال گذشــته حجــم خوبــی از 
مغــز ســبز پســته در داخــل ایــران مصــرف شــده، نــه لزومــاً بــدون پوســت 
ســوم، بلکــه در پوســت. 2- مصــرف دوم آن در بازارهــای اساســاً خاورمیانــه 
و شــبه قــاره هنــد بــوده کــه تقریبــاً به طــور فزاینــده ای در ایــن بازارهــا مغــز 
ــز ســبِز از پوســت ســوم  ــی مغ ــازار ســوم اصل ســبز مصــرف می شــد. 3- ب

جــدا شــده هــم اروپاســت کــه بــازار ســنتی و ســابق آن بوده اســت.
خیلــی اهمیــت دارد کــه مــا بــه مصــارف نــوع اول و دوم نیــز توجــه کنیــم و 
روی آنهــا حســاب بــاز کنیــم. بــازار مغــز ســبز در داخــل ایــران قبــل از شــیوع 
ــار  ــن کاال دچ ــت ای ــودن قیم ــادی و دالری ب ــرایط اقتص ــل ش ــا به دلی کرون
صدمــه شــده بــود، یعنــی قیمــت بــرای مصــارف داخلــی گــران تمــام می شــد 
و مصرف کننــدگان داخلــی مغــز ســبز قبــل از شــرایط کرونــا نیــز داشــتند از 

ــا کــه کًا  ــد. کرون ــن پیــدا می کردن ــن کاال دور می شــدند و کاالی جایگزی ای
بــه فروش هــای آنهــا آســیب جــدی زد و وضــع را بدتــر کــرد.

در خاورمیانــه و شــبه قــاره هنــد بــه شــدت وضعیــت مشــابهی پیــش آمــد. 
ــروش بســتنی و  ــه ف ــط ب ــن مصــارف رب ــادی از ای ــدار زی ــد مق ــًا در هن مث
مراســمی داشــت کــه در آنهــا از ایــن کاال اســتفاده می شــد. داســتان کرونــا 
کــه پیــش آمــد تولیــدات کارگاهــی خیلــی بیشــتر صدمــه دیــد تــا صنعتــی-

ســوپرمارکتی. یکــی از مصــارف مهــم مغــز ســبز ایرانــی در هنــد در غذاهایــی 
ــا دیگــر برگــزار  ــا آمــدن کرون ــد کــه ب ــود کــه در عروســی ها تهیــه می کردن ب
نمی شــد. اگــر بــه بعــد از شــرایط کرونایــی نــگاه کنیــم، تقریبــاً در بازارهــای 
ــد.  ــه ش ــار صدم ــی دچ ــور منف ــارف به ط ــن مص ــام ای ــد تم ــه و هن خاورمیان
می دانــم هنــوز مصــارف خیلــی جزئــی در ایــن بازارهــا وجــود دارد، ولــی حجــم 

آن خیلــی کمتــر از احجــام یــک تــا یــک ســال و نیــم پیــش اســت.
در کنــار اینهــا، نــوع ســوم مصــرف مغــز ســبز را داریــم کــه مربــوط بــه بــازار 
اروپــا می شــود. نــوع ایــن مصــارف در اروپــا صنعتــی اســت و کانال هــای آن و 
ــا تجــارت پســتۀ  ــد ب ــا ایــن کانال هــا ســر و کار دارن ــوع شــرکت هایی کــه ب ن
عــادی و حتــی مغــز عــادی بســیار فــرق می کنــد. اخیــراً ایــن نــوع شــرکت ها 
ــی و  ــائل بانک ــی و مس ــد کاالی ایران ــه خری ــع ب ــادی راج ــیت های زی حساس
ــا  ــز در اروپ ــس نی ــای لوک ــروش کااله ــت ف ــد. وضعی ــدا کرده ان ــی پی پرداخت
ــز  خــوب نیســت. مغــز ســبز مقــداری مصــرف صنعتــی در کاالی لوکــس نی
ــه  ــود ک ــی ها ب ــتوران ها و بستنی فروش ــارف در رس ــداری از مص ــت و مق داش
بــا تعطیــل بــودن دوره ای ایــن کانال هــای عرضــه در اروپــا دچــار مســئله شــد.
ــازار مصرفــی، ایــن کاال هنــوز  ــه هــر ســه ب واقعیــت ایــن اســت کــه از زاوی
دچــار مشــکل اســت و رفــع شــدن جنبه هــای کرونایــی کــه  شــدیداً مصــرف 
آن را تحــت تأثیــر قــرار داده، زمان بَــر اســت. مصــرف مغــز ســبز در داخــل 
ایــران بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی، حتــی اگــر محدودیت هــای کرونایــی 
هــم برطــرف شــود، فکــر نمی کنــم بــه وضعیــت دو ســه ســال پیش برگــردد. 
از آنجــا کــه هــر ســه بــازار اصلــی ایــن کاال را بــه شــدت متأثــر و مســئله دار 
ــویم.  ــارج ش ــی خ ــت فعل ــریع از وضعی ــی س ــم خیل ــر نمی کن ــم، فک می بین
بــازار داخــل تابــع عرضــه و تقاضــا اســت و تــا زمانی کــه در بازارهــای اصلــی 
صادراتــی مــا فــرق محسوســی پیــش نیایــد و از ایــن وضعیــت بیــرون نیایند، 
بعیــد می دانــم بــازار داخــل مغــز ســبز فــرق محسوســی بکنــد، مگــر اینکــه 
بخواهیــم بــه قیمــت ریالــی داخــل نــگاه بکنیــم و نــرخ ارز تغییــری به وجــود 
بیــاورد. طبیعتــاً ارزش ایــن کاال بــا دالر 20 هــزار تومانــی متفــاوت از دالر 30 

هــزار تومانــی اســت.
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ــی و  ــرده مالک ــت خ ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
ــران  ــم در ای ــود و س ــه از ک ــتفاده بی روی اس
و اهمیــت بحــث ســالمت و امنیــت غذایــی 
در اروپــا، چــه آینــده ای بــرای پســته ایرانی 

ــتید؟ ــور هس ــی متص ــای اروپای در بازاره
مطلــب  ایــن  آگاه-  بهــرام 
ــده  ــت. باقیمان ــی اس ــیار مهم بس
ســموم یکــی از مــواردی اســت 
ــا  ــتۀ م ــد پس ــتم تولی ــه سیس ک
ــن  ــه ای ــت، البت ــه اس ــا آن مواج ب
ــه  ــر ب ــن االن اگ ــت. همی ــب نیس ــن مطل مهم تری
ــزرگ  ــک و ب ــات کوچ ــن باغ ــی بی ــان بازده راندم
پســته نــگاه کنیــم بــه قــدری ایــن اختــاف روز بــه 
ــد  ــر نمی رس ــه نظ ــه ب ــود ک روز دارد بیشــتر می ش
هــر تولیــدی در ایــران بــه صرفــه بمانــد. مــن االن 
نمی خواهــم بــه بحــث راه حل هــا بپــردازم، امــا 
تأکیــد می کنــم مطلــب باقیمانــده ســموم در ایــران 
ــا  ــی ت ــچ راه ــا هی ــت. م ــاد اس ــاص ح ــور خ به ط
االن بــرای کنتــرل باقیمانــده ســموم ســراغ نداریــم، 
ــاغ و در مرحلــۀ تولیــد  جــدای از اینکــه در خــود ب
ایــن کنتــرل اتفــاق بیفتــد. عمــًا بــه جــز داشــتن 
از لحــاظ مالکیتــی  یــک سیســتِم نــه لزومــاً 
ــچ  ــز، هی ــی متمرک ــر مدیریت ــی از نظ ــز، ول متمرک
ــرای  ــی ب ــزی صحیح ــد برنامه ری ــوری نمی توانی ج
ایــن مســئله بکنیــد. بنابرایــن، ایــن یکــی از نقاطــی 
ــت خــرد در کشــاورزی  اســت کــه سیســتم مدیری
عمــًا در آن بــه مشــکل برخــورده و ایــن مســئله بــا 
توجــه بــه افزایــش اهمیــت باقیمانــده ســموم یکــی 

مشکل اصلی  باقیمانده سموم  است یا کم آبی؟!
از موانعــی اســت کــه در اروپــا در ســال های آینــده 
به طــور فزاینــده ای بــا آن درگیــر خواهیــم بــود. ولــی 
مطلــب بــه اینجــا ختــم نمی شــود؛ بــه هــزار و یــک 
دلیــل دیگــر هــم ایــن یکــی از چالش هــای اساســی 
اســت کــه صنعــت مــا دیــر یــا زود یــا بایــد برایــش 
راه حلــی پیــدا کنــد یــا طبیعــت نمی گــذارد ادامــه 
پیــدا کنــد. بزرگ تریــن مســئلۀ مــا آب اســت، قبــل 
ــموم و  ــده س ــم وارد باقیمان ــًا بخواهی ــه اص از اینک

ــد بشــویم. ســایر مســائل تولی
ــب  ــن مطل ــموم مهم تری ــده س ــد باقیمان گفتی
ــت؟  ــر اس ــکل آب بزرگ ت ــا مش ــت. آی نیس

ــد. ــرح کنی ــوع را ط ــن تر موض ــاً روش لطف
ــرام آگاه- ســوال ســختی اســت، به خصــوص  به
ــاه. اگــر بخواهــم  ــه آن در زمــان کوت جــواب دادن ب
از  یکــی  بگویــم  بایــد  کنــم،  اولویت بنــدی 
بزرگ تریــن مطالبــی کــه صنعــت پســته مــا امــروز 
ــرات حــاد ایــن مســئله  ــا دارد و مــا اث ــازار اروپ در ب
ــای  ــه معن ــن ب ــرۀ تأمی ــود زنجی ــم، نب را می بینی

ــت. ــه اس ــه ای کلم حرف
ــد  ــه کنی ــران توج ــته ای ــت پس ــروزِ صنع ــه ام ــر ب اگ
می بینیــد کــه بخــش کشــاورزی، فــرآوری و تجــارت مــا 
تقریبــاً از هــم منفــک  هســتند. ایــن موضــوع بــا رونــدی 
ــد  ــش می رون ــد پی ــا دارن ــی در دنی ــع غذای ــه صنای ک
ــائل و  ــتر مس ــرای بیش ــت. ب ــاد اس ــدت در تض ــه ش ب
ــازاِر 90  ــه آن ب ــکان ورود ب ــم و ام ــه داری مشــکاتی ک
ــدارم  ــا، مــن هیــچ ســاز و کاری ســراغ ن درصــدِی اروپ
بــه جــز اصــاح زنجیــرۀ تأمیــن کــه عبارتســت از ادغــام 

شــدن منافــع ایــن ســه بخــش اصلــی.

مــا صحبــت از باقیمانــده ســموم می کنیــم. 
ــاغ  ــد در ب ــًا بای ــموم عم ــده س ــرل باقیمان کنت
ــا کشــاورزها صحبــت کنیــد  انجــام شــود. اگــر ب
بــه شــما خواهنــد گفــت کــه حساســیت نســبت 
بــه باقیمانــده ســموم تبعــات دارد. در جایــی اگــر 
از آفت کشــی کــه کارتــان را راه مــی انــدازد 
اســتفاده نکنیــد، ممکــن اســت بــه تولیــد شــما 
ــت  ــه منفع ــر ب ــن منج ــر ای ــد و اگ ــه بزن صدم
ــوان کشــاورز نشــود  ــرای شــما به عن اقتصــادی ب
چــرا بایــد چنیــن چیــزی را بپذیریــد؟ ایــن یــک 

ــه اســت.   ــه قضی جنب
مــن بــزرگ تریــن مشــکل صنعت پســتۀ ایــران را 
شــاید در درجــه اول بحــث آب بدانــم و در درجــه 
دوم نبــود زنجیــرۀ تأمیــن. مشــکل آب بــه حــدی 
ــی راه  ــا حت ــی جاه ــه در بعض ــت ک ــزرگ اس ب
حلــی نــدارد و مــا بایــد خودمــان را بــا طبیعــت 
ــم؛  ــق بدهی ــان وف ــتۀ خودم ــان گذش ــا گناه و ب

ــت. ــزه داش ــار معج ــوان انتظ نمی ت
زنجیــرۀ تأمیــن متمرکــز مــی توانــد بــه بعضــی از 
ایــن مســائل از جملــه کمبــود آب جــواب دهــد؛ 
بــه ایــن دلیــل کــه اساســاْ مــی توانــد منجــر بــه 
تولیــِد بــا راندمــان بهتــر، توانایــی مالــی و کنتــرل 
ــای  ــرل ه ــام کنت ــواع و اقس ــر و ان ــی بهت قیمت
ــا  ــی از آنه ــموم یک ــده س ــه باقیمان ــتی ک بهداش
هســت، بشــود. بــرای همیــن اگــر بخواهــم جــدا 
ــت  ــوع دس ــک موض ــی آب روی ی ــائل کل از مس
بگــذارم، آن موضــوع نبــود زنجیــرۀ تأمیــن کامــل 

ــان اســت. ــل در صنعت م ــه کام ــک ب ــا نزدی ی
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شرکت های رقیب
شــرکت های زیــادی در سرتاســر دنیــا بــه تولیــد، 
ــن  ــرآوری و صــادرات پســته مشــغول اند. در ای ف
بیــن زمینــۀ فعالیــت یــک شــرکت بســیار قابــل 
ــول  ــادام و پســته واندرف توجــه اســت. شــرکت ب
 )Wonderful Pistachios & Almonds(
یکــی از تأثیرگذارتریــن فعــاالن جامعــۀ پســته ای 
شــرکت  ایــن  می شــود.  محســوب  دنیــا 
فرآوری کننــدۀ  و  تولیدکننــده  بزرگ تریــن 
ــت  ــی از آن اس ــا حاک ــت. تخمین ه ــته اس پس
کــه ایــن شــرکت بــه تنهایــی 50 درصــد ســهم 
بــازار جهانــی و 65 درصــد ســهم فــروش داخــل 

ــکا را دارد. آمری
ســطح زیرکشــت پســته شــرکت واندرفــول 
ــدود 50  ــاورزان ح ــایر کش ــا س ــکاری ب در هم
ــن  ــرکت از آخری ــن ش ــت. ای ــار اس ــزار هکت ه
تکنولوژی هــای پیشــرفته بــرای تولیــد و چندیــن 
ــرای فــرآوری پســته اســتفاده  ــۀ مــدرن ب کارخان
ــۀ  ــک کارخان ــرکت ی ــن ش ــراً ای ــد. اخی می کن
ضبــط و فــرآوری جدیــد تأســیس کــرده کــه بــا 
حضــور 10 نفــر پرســنل، ظرفیــت تولیــد 2 هــزار 
ــت  ــل برداش ــته در روز را در فص ــن پس و 400 ت

دارد.
شــرکت واندرفــول بــه فــروش برنــد پســته 
ــم  ــی ه ــای اروپای ــی از بازاره ــول در خیل واندرف
ــه ای در  ــه ایــن منظــور کارخان مشــغول اســت؛ ب
بلژیــک ســاخته شــده کــه در آن پســته فــرآوری، 
ــد  ــه می شــود. برن ــا فروخت بســته بندی و در اروپ
پســتۀ واندرفــول در داخــل اروپــا هــم بــه لحــاظ 
قیمــت و هــم طعــم بــا برندهــای اصلــی رقابــت 

ــدیدی دارد. ش
ــه دارد،  ــادی ک ــات مثبــت زی علی رغــم خصوصی
ــاد  ــورد انتق ــول م ــادام و پســته واندرف شــرکت ب
شــدید رســانه ها نیــز هســت، مخصوصــاً در چنــد 
ــه ای  ــای البی گرایان ــت فعالیت ه ــر باب ــال اخی س
ــران انجــام  ــا ای ــکا ب کــه در جنــگ تجــاری آمری
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــدید ق ــاد ش ــورد انتق داده م
ــه  ــوط ب ــته« مرب ــاری پس ــگ تج ــارت »جن عب

ــع  ــرای وض ــه ب ــود ک ــی می ش ــام تاش های تم
تحریــم علیــه ایــران و کاهــش توانایی این کشــور 
بــرای دسترســی بــه ابزارهــای مالــی بین المللــی 
صــورت می گیــرد. خبرنــگاران بین المللــی از هــر 
گونــه تحریمــی علیــه ایــران در این زمینــه انتقاد 
می کننــد، چــرا کــه ایــن محدودیت هــا بــه نفــع 

ــور  ــود، همان ط ــام می ش ــی تم ــته آمریکای پس
کــه صنعــت پســته آمریــکا قبــًا از ایــن موضــوع 

ــت. ــع شده اس ــیار منتف بس
مروری بر سایر تأمین کنندگان مهم پسته

شرکت های آمریکایی
حــدود 800 باغــدار در آمریــکا فعال انــد کــه 
ــود را  ــته خ ــاالنه پس ــا س ــادی از آنه ــداد زی تع
ــرآوری  ــه ف ــه کارخان ــرآوری ب ــط و ف ــرای ضب ب
ــا  ــن حــال خیلی ه ــا ای ــول می فروشــند. ب واندرف
خودشــان  و  می کننــد  کار  مســتقل  هــم 
ــد  ــرآوری دارن ــط و ف ــزات ضب ــه و تجهی کارخان
و محصولشــان را صــادر می کننــد. از جملــه 
 ،)Setton Farms( فارمــز  ســتون  شــرکت 
 ،)Horizon Nut( نــات  هورایــزن  شــرکت 
 ،)Nichols Farms( شــرکت نیکولــز فارمــز
 ،)Kenan Farms( فارمــز  کنــان  شــرکت 
شــرکت پرایمکــس )Primex(، شــرکت پســته 
آرو )Aro Pistachios( و شــرکت ســامیت 

 )Summit(
شرکت های ایرانی

طبــق آمــاری کــه از انجمن پســته ایــران گرفتیم 

حــدود 150 هــزار باغــدار پســته در ایــران وجــود 
ــاب  ــک حس ــان خرده مال ــه 70 درصدش دارد ک
می شــوند. تمــام باغــات پســته در ایــران بــا 
دســت برداشــت می شــوند. پســتۀ برداشت شــده 
توســط شــرکت های خدماتــی ضبــط و فــرآوری 
ــادرات  ــرای ص ــه ب ــادۀ عرض ــتۀ آم ــود. پس می ش
معمــوالً بــه شــرکت های صادراتــی فروختــه 
می شــود. بعضــی از ایــن شــرکت ها منحصــراً بــه 
تجــارت پســته مشــغول اند، بعضی هــا هــم عــاوه 
ــز  ــوالت نی ــایر محص ــارت س ــه تج ــته ب ــر پس ب
می پردازنــد. حــدود 80 درصــد از صادرکننــدگان 

ایرانــی عضــو انجمــن پســته ایــران هســتند. 
تأمین کنندگان پسته ترکیه

ــداد  ــه شــامل تع ــره تأمیــن پســته در ترکی زنجی
زیــادی باغــدار، فرآوری کننــده و صادرکننــده 
اســت. تأمین کننــدگان پســته ترکیــه انــواع 
ــه  ــد. ب ــی می گیرن ــی و بین الملل ــای مل بودجه ه
عنــوان مثــال یــک کارخانــه فــرآوری پســته کــه 
ســومین کارخانــه بــزرگ فــرآوری پســته در ترکیه 
ــیرت  ــتان س ــراً در اس ــود، اخی ــوب می ش محس
تأســیس شــده و از آن بــه عنــوان یــک پــروژه 10 
میلیــون یورویــی یــاد می شــود کــه بــا حمایــت و 
کمــک اتحادیــه اروپــا و وزارت صنعــت و تکنولوژی 

ــت. ــاخته شده اس ــه س ترکی
تعــدادی از شــرکت های اصلــی صادرکننــده 
شــرکت  از  عبارتنــد  ترکیــه  در  پســته 
کهرمــان   ،)Tiryaki Agro Gida( تیریاکــی 
گــروه   ،)Adagro( آداگــرو   ،)Kahraman(
ازکارادنیــز )Özkaradeniz Group(، مغزجات 
 ،)Samli( ســاملی   ،)Aydın Nuts( آیدیــن 
 Kiliçkesmez( و کیلیچکزمــز ) Karin( کارین

)Gida San
تأمین کنندگان سایر کشورها

 ،)Anastasi( آناســتازی  شــرکت  ایتالیــا: 
 ،)Caudullo( کادولــو   ،)Marullo( مارولــو 
ــته  ــد پس ــدۀ برن ــرکت نماین ــن ش ــور )ای نیوفکت

واندرفــول در ایتالیــا اســت(

الزامات بازار اروپا
)قسمت آخر(

آخرین به روزرسانی: 17 اردیبهشت 1399
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 Pistachos( اسپانیا: شــرکت پسته دل ســول
پســته   ،)PLAINP( پــی  پلیــن   ،)del Sol
المانچــا )Pistachos de la Macha(، پســته 

)Linderaja Pistachos( لیندراجــا
ســوریه: شــرکت الوجیــه )Al Wajeeh( و عمــار 

)Ammar Ghadban( ــان قادب
نکات مهم:

و  تولیدکننــدگان  بــا  آشــنایی  بــرای   •
صادرکننــدگان اصلــی پســته ایرانــی و آمریکایــی 
بــه لیســت اعضــای ســایت انجمن پســته ایــران و 
ــد. ــوع کنی ــی رج ــته کاران آمریکای ــن پس انجم

• در اجــاس جهانــی خشــکبار کــه ســاالنه 
ــکبار  ــات و خش ــی مغزج ــورای جهان ــط ش توس
ــا از  ــد ت ــزار مــی شــود شــرکت کنی )INC( برگ
نزدیــک بــا فعالیــن اصلــی صنعــت پســته آشــنا 

ــوید. ش
• از نمایشــگاه های معــروف تجــاری در اروپــا 
)آنــوگای آلمــان، ســیاِل فرانســه( بازدیــد کنیــد تا 
ــا مشــتری های  هــم رقبایتــان را ببینیــد و هــم ب

بالقــوه آشــنا شــوید. 

محصوالت رقیب پسته کدامند؟
پســته یــک محصــول منحصــر به فــرد اســت کــه 
طعــم خارق العــاده ای دارد و خیلی هــا نمی تواننــد 
بــرای آن جایگزینــی انتخــاب کننــد. شــیوه ای که 
ــت  ــه پوس ــی اینک ــود یعن ــرف می ش ــته مص پس
ــه راحتــی جــدا می شــود و مغــز  ــا دســت ب آن ب
خــورده می شــود، در میــان مغزجــات یــک چیــز 
اســتثنایی و منحصــر به فــرد اســت و واقعــاً هیــچ 
ــن  ــه ای ــت ک ــا نیس ــازار اروپ ــری در ب ــز دیگ مغ
خاصیــت را داشــته باشــد. بــادام شــبیه ترین 
محصــول بــه پســته، هــم از لحــاظ قیمــت و هــم 
ــد از آن  ــت و بع ــور اس ــی ش ــرف آجیل ــوع مص ن
هــم بــادام هنــدی اســت کــه می توانــد جایگزیــن 
مناســبی بــرای پســته در نظــر گرفتــه شــود هــر 
چنــد طعمــش بــا پســته خیلــی فــرق می کنــد.

نکته مهم
بــرای کســب اطاعــات کامــل در مــورد محصــول 
 CBI بــادام می توانیــد بــه مقالــۀ بــادام در ســایت
ــور  ــه ط ــادام ب ــت ب ــا صنع ــا ب ــد ت ــه کنی مراجع
ــدگان  ــد تأمین کنن ــوید و ببینی ــنا ش ــل آش کام

ــادام چــه فعالیت هــای ترویجــی بــرای افزایــش  ب
ــد. ــام می دهن ــرف انج مص

قیمت پسته در اتحادیه اروپا
ــد  ــرۀ خرده فروشــی، برن ــه کشــور، زنجی بســته ب
ــه  ــته ای ک ــت پس ــر، قیم ــائل دیگ ــی مس و خیل
ــی  ــدۀ نهای ــه مصرف کنن ــف ب ــای مختل در جاه
فروختــه می شــود خیلــی فــرق مــی کنــد. قیمــت 
پســته برشــته شــده نمکــی بســته بنــدی شــده 
معمــوالً از کیلویــی 13 یــورو تــا 16 یــورو متغیــر 
ــر  اســت امــا قیمــت بعضــی برندهــا خیلــی باالت
اســت و حتــی ممکــن اســت تــا کیلویــی 30 یورو 
ــی  ــدۀ نهای ــه مصرف کنن ــی ک ــد. قیمت ــم برس ه
ــرای خریــد یــک مقــدار پســته پرداخــت  بایــد ب
ــته  ــی پس ــت صادرات ــا قیم ــورد ب ــا بخ ــد ت کن
زمیــن تــا آســمان فــرق می کنــد. چــرا کــه کلــی 
هزینه هــای دیگــر بــه آن پســته اضافــه می شــود. 
ــه  از هزینه هــای حمــل و نقــل از کشــور مبــدأ ب
کشــور مقصــد بگیریــد تــا هزینــۀ برشــته کــردن، 
ــای  ــود بخش ه ــیه س ــردن و حاش ــته بندی ک بس

مختلــف زنجیــرۀ تأمیــن.

قیمــت صادراتــی پســته در طــول ســال های اخیــر متفــاوت بوده اســت و بســتگی بــه عوامــل مختلــف از جملــه میــزان تولیــد پســته ایــران و آمریــکا 
داشــته کــه عامــل مهمــی در تعییــن قیمــت صادراتــی پســته محســوب می شــود. مثــًا در ســال هایی کــه محصــول کمتــر اســت معمــوالً بــه طــور 

میانگیــن قیمــت بــاال مــی رود.

جدول زیر درصد قیمت تمام شده تا پایان هریک از مراحل  را نشان می دهد:
 

 )یورو/کیلو( ثالم قیمتی تا پایان هر مرحلهسهم  مراحل روند صادرات
 4.00 %25 و نقل حمل ،، تاجرباغدار

 6.50 %45 فرآوریشکست و 
 7.50 %50 حمل و انبارداری

 10.00 %70 بندی و توزیعبرشته، بسته
 15.00 %100 فروشانحاشیه سود خرده

 
 

بستگی به عوامل مختلف از جمله میزان تولید پسته ایران و  است وهای اخیر متفاوت بودهقیمت صادراتی پسته در طول سال
هایی که محصول کمتر است در سالمثالً شود. محسوب میعامل مهمی در تعیین قیمت صادراتی پسته  داشته که آمریکا

 رود.به طور میانگین قیمت باال میمعموالً 
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مصــرف داخلــی پســتۀ آمریــکا در هشــتمین مــاه 
ــا 10  ــن ت ــاری )12 فروردی ــی ج ــال محصول س
ــود  ــن ب ــزار ت ــدود 13 ه ــت 1400(، ح اردیبهش
ــه  ــبت ب ــدی نس ــی 49 درص ــن افزایش ــه مبی ک
مــاه مشــابه ســال گذشــته اســت. مقــدار صــادرات 
ــه  ــبت ب ــه نس ــده ک ــزارش ش ــن گ ــزار ت 16 ه
ــاه مشــابه ســال گذشــته، 22 درصــد افزایــش  م
ــروش  ــب، کل ف ــن ترتی ــت. بدی ــه کرده اس تجرب
مــاه آوریــل 29 هــزار تــن بــوده کــه نشــان دهندۀ 
ــابه  ــاه مش ــه م ــبت ب ــدی نس ــی 33 درص افزایش

ســال گذشــته اســت.
ــا  ــکا ت ــل آمری ــته در داخ ــی پس ــرف تجمع مص
پایــان مــاه آوریــل، 95 هــزار تــن گــزارش شــده 
کــه معــادل 10 درصــد افزایــش نســبت بــه مدت 

ــادرات  ــدار ص ــت. مق ــته اس ــال گذش ــابه س مش
تجمعــی تــا پایــان مــاه آوریــل، حــدود 162 هــزار 
تــن بــوده کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
ــت.  ــدی اس ــی 13 درص ــر افزایش ــته بیانگ گذش
ــی  ــه اول ســال محصول ــب، در 8 ماه ــن ترتی بدی
ــکا 257  ــته آمری ــروش پس 2021-2020، کل ف
هــزار تــن گــزارش شــده کــه بیانگــر افزایشــی 12 
درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 

اســت.
ــتۀ  ــه( پس ــی )8 ماه ــروش تجمع ــه کل ف اگرچ
آمریــکا 12 درصد از ســال گذشــته بیشــتر اســت، 
امــا 8 درصــد از 2018، کمتــر بوده اســت. در 
ــدود 149  ــی از ح ــا حاک ــر، گزارش ه ــال حاض ح
هــزار تــن پســته خشــک در پوســت مانــدۀ انبــار 

پســته آمریــکا اســت. بــا توجــه بــه کمبــود پســتۀ 
ــته  ــدۀ پس ــی رود مان ــار م ــازار، انتظ ــی در ب ایران

امریکایــی بــه زیــر 113 هــزار تــن برســد.
ــش  ــدی افزای ــا ح ــی ت ــته ایران ــای پس قیمت ه
داشــته اند و بــه قیمت هــای آمریکایــی نزدیک تــر 
شــده اند. اکثــر صادرکننــدگان آمریکایــی تــا پایان 
ســال تقریبــاً کامــل تعهــد داده انــد، امــا بــا توجــه 
ــداران  ــی و تقاضــای خری ــه کمبــود پســتۀ ایران ب
جدیــد بــرای پســتۀ آمریکایــی، قیمت هــای 
پســته آمریکایــی در حــال حاضــر حــدود 11 تــا 

ــد. ــاال رفته ان ــو ب ــه ازای هــر کیل 22 ســنت ب
پســتۀ خشــک در پوســت درجــه  یک اونــس 25-

21 کیلویــی 8,35 تــا 9 دالر و مغــز کامــل پســته 
بیــن 18,25 تــا 18,70 دالر بــه فــروش می رســد.

پرایمکس در 11 خرداد ماه 1400 منتشر کرد

گزارش فروش پسته آمریکا 

 

 

 
 
 

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

 تجمعی ماهانه  

 مقاصد
 سهم 
مقاصد 

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

 %10 87.067 95.432 %49 8.736 13.046 %37 آمریکا داخل مصرف
 %9 63.832 69.287 %-14 3.425 2.952 %27 آسیا
 %25 49.454 61.699 %25 7.187 8.999 %24 اروپا

 %0 16.794 16.719 %62 1.382 2.245 %7 آفریقاخاورمیانه/
 %18 9.304 10.955 %79 812 1.454 %4 کانادا و مکزیک

 %-34 2.351 1.559 %-28 266 191 %1 استرالیا/اقیانوسیه
 %40 770 1.080 %151 34 86 %0 آمریکای مرکزی/جنوبی

 %12 229.573 256.731 %33 21.841 28.972 %100 مجموع
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ــار، ســه  ــه ان در حــدود ســال های 1381، در منطق
چــاه موتــور مجــاور یکدیگر )حســین آباد، اســدآباد، 
ــا کاهــش شــدید آب روبــه رو شــدند.  ــاد( ب اکبــر آب
ــش  ــه بی ــاه ک ــه چ ــن س ــن ای ــایر مالکی ــن و س م
ــن  ــی ای ــت جابه جای ــم، درخواس ــر بودی از 100 نف
چاه هــا را بــه شــرکت آب منطقــه ای کرمــان دادیــم، 
امــا ایــن شــرکت از صــدور مجــوز امتنــاع  کــرد تــا 
اینکــه خودمــان بــه شــرکت آب منطقه ای پیشــنهاد 
دادیــم کــه پروانــه ایــن ســه چــاه را ادغام کنــد و به 
جــای ســه پروانــه، تنهــا یــک پروانــه صــادر نمایــد. 
شــرکت آب منطقــه ای ایــن پیشــنهاد را بــه شــرط 
ــا اخــذ  ــرداری ب ــه بهره ب تعدیــل 40 درصــد از پروان
ــر اســناد رســمی پذیرفــت.  ــت در دفت تعهــد رضای
مجمــوع لیتــراژ ســه چــاه مذکــور 42 لیتــر بــود که 
پــس از تعدیــل تبدیــل بــه یــک پروانــه چــاه جدید 

بــا دبــی جدیــد 25,2 لیتــر بــر ثانیــه شــد. 
ــاف  ــزان آب کف ــن می ــل، ای ــال تعدی ــس از اعم پ
زمین هــای مــن را نمــی داد، بنابرایــن تصمیــم 
گرفتــم بــرای دســتیابی بــه بهــره وری بیشــتر 
ــا  ــم. ام ــاری تحــت فشــار را اجــرا کن سیســتم آبی
متأســفانه، از آنجایــی کــه در آن دوره هیــچ مجوزی 
ــار در  ــت فش ــاری تح ــتم آبی ــرای سیس ــرای اج ب

اراضــی تصرفــی صــادر نمی شــد، ایــن طــرح 
ــه  ــال 1398 متوج ــی در س ــد. وقت ــکوت مان مس
شــدم کــه ایــن مشــکل برطــرف شده اســت، 
تصمیــم گرفتــم، طــرح آبیــاری تحــت فشــار را اجرا 
کنــم. از ایــن رو، اوایــل ســال 1399 بــرای گرفتــن 
ــرای  ــرای اج ــوز ب ــذ مج ــردم. اخ ــدام ک ــوز اق مج
سیســتم آبیــاری تحــت فشــار، پروســه ای ســخت و 
طاقــت فرســا بــود و چندیــن مــاه بایــد بــا چنــد نفر 
ــنجان و  ــار، رفس ــه ای ان ــرکت های آب منطق ــه ش ب
ــم.  ــه می کردی ــرای کارهــای اداری مراجع ــان ب کرم
ــا  ــد ت ــه ش ــیاری گرفت ــرادات بس ــن، ای ــن بی در ای
ــد در  ــه دادن تعه ــوط ب ــوز من ــدور مج ــه ص اینک
قالــب رضایت نامــه مبنــی بــر تعدیــل 25 درصــدی 
ــد. باتوجــه  ــاه گردی ــرداری چ ــه بهره ب مجــدد پروان
ــر  ــه ه ــی دانســتم ک ــای بســیار، م ــه پرس و جو ه ب
ــود،  ــش می ش ــمول کاه ــار مش ــا یک ب ــه تنه پروان
بنابرایــن بــا تعدیــل مجــدد مخالفــت کــردم. امــا به 
 دلیــل اینکــه بــه اجــرای ایــن طــرح نیــاز داشــتم، 
مجبــور شــدم در دفتــر ثبــت اســناد تعهــد رضایــت 
بدهــم. بنابرایــن، پروانــه بهره بــرداری بــرای دومیــن 

ــر کاهــش داده  شــد.  ــه 18 لیت ــار ب ب
نوســانات  اخــذ مجــوز،  در کنــار ســختی های 
ــج را مضاعــف کــرد  ــاری رن ــزات آبی ــی تجهی قیمت
ــغ  ــر مبل ــن براب ــرح چندی ــدن ط ــرا ش ــرای اج و ب
ــاه  ــن م ــردم. در بهم ــه ک ــده هزین ــی ش پیش بین
طــرح بــه اتمــام رســید و تــازه متوجــه شــدم هنــوز 

ــرده ام! ــذر ک ــان گ ــک خ ــط از ی فق
ــش از  ــاژ بی ــه پمپ ــود ک ــنامه ای ب ــان دوم بخش خ
ــرده   ــوع ک ــی ممن ــع آب ــر منب ــرای ه ــار را ب یک ب
بــود! بــه دلیــل اینکــه مــن اولیــن مالــک ایــن چــاه 
ــی زده  ــن اقدام ــه چنی ــه دســت ب ــودم ک ــور ب موت
 بــود، صــدور مجــوز پمپــاژ مجــدد از ســوی شــرکت 
آب منطقــه ای منــوط بــه دادن چندیــن تعهد نامــه 
ــن اجــازه را  ــد ای ــا بای ــن تعهدنامه ه ــق ای شــد. طب
مــی دادم کــه ســایر شــرکاء چنانچــه قصــد اجــرای 
ــته  ــود را داش ــاری خ ــتم آبی ــز سیس ــرح تجهی ط
 باشــند، اســتخر و ســایر منصوبــات پمپــاژ را اصــاح 
ــکان  ــا ام ــوند ت ــن شــریک ش ــرح م ــرده و در ط ک
ــاژ  ــک پمپ ــه ی ــرو ک ــنامه وزارت نی ــرای بخش اج
بــرای هــر منبــع آب اســت فراهــم شــود. همچنین، 

می بایســت در تعهــد نامــۀ دیگــری متعهــد و ملــزم 
شــوم کــه در صــورت صــدور مجــوز پمپــاژ ثانویــه، 
کلیــه شــرکاء حــق اســتفاده از خــط انتقــال بــرق 
ــا  ــه ادع ــچ گون ــر هی ــند و دیگ ــته  باش ــن را داش م
ــتم  ــاق، سیس ــتخر، ات ــات، اس ــه تأسیس ــبت ب نس
فیلتراســیون و غیــره نداشــته  باشــم. در صورتی کــه 
ــن  ــه چنی ــد ک ــه بودن ــن گفت ــه م ــدا ب ــر از ابت اگ
تعهداتــی را بایــد بپذیــرم، هرگــز اقــدام بــه انجــام 
ایــن کار نمی کــردم. در مــورد ایــن بخشــنامه نیــز 
ــه ای  ــرو نام ــه وزارت نی ــی ب ــردم و حت ــراض ک اعت
ــود  ــن ب ــه اعتراضــی ای ــن نام ــون ای ــتم. مضم نوش
ــرای  ــده ای ب ــکات عدی ــنامه مش ــن بخش ــه ای ک
ــن سیســتم  کشــاورزان ایجــاد کــرده  و طراحــی ای
بــر اســاس آب و اراضــی محــدودی اســت و اســتخر، 
لوله هــا و بــرق کشــش الزم بــرای اســتفاده دیگــران 
را نــدارد. همچنیــن، بــا توجــه بــه پراکندگــی 
ــتخر  ــد از اس ــرکا بخواهن ــایر ش ــر س ــا، اگ زمین ه
ــرق را  ــا ب ــد و ی ــذاری کنن ــد، لوله گ ــتفاده کنن اس
انتقــال دهنــد، در مســیر انتقــال بــا دیگــر مالکیــن 
بــه مشــکل برمی خورنــد و حتــی صرفــه اقتصــادی 
ــای  ــه هزینه ه ــه ای ک ــدارد؛ به گون ــان ن ــم برایش ه
ــن کار  ــت و ای ــرح اس ــرای ط ــش از اج ــال بی انتق
عقانــی نیســت. اعتــراض مــن راه بــه جایــی نبــرد 
و ایــن بــار نیــز از روی اســتیصال دو تعهــد نامــه در 
دفتــر ثبــت اســناد امضــا کــردم تــا بتوانــم از هزینــۀ 
هنگفتــی کــه بــرای اجــرای سیســتم آبیــاری تحت 

فشــار کــرده ام، اســتفاده ببــرم. 
ــن  ــاورزان ای ــه کش ــن ب ــه م ــر، توصی در حال حاض
اســت کــه هرگــز بــا وجــود ایــن رونــد اداری صعــب 

العبــور، بــرای دریافــت مجــوز اقــدام نکننــد.
در پایــان، بایــد بگویــم کــه مســئوالن در اتاق هــای 
ــاع  ــه و اط ــدون مطالع ــته اند و ب ــته نشس در بس
ــد  ــادر می کنن ــنامه ص ــاورزان بخش ــا کش ــرای م ب
ــاری دارد  ــه آث ــان چ ــن تصمیماتش ــد ای و نمی دانن
و چــه دردســرهایی  بــرای کشــاورزان منطقــه 
ــه مســئوالن در  ــی ک به وجــود آورده  اســت. در حال
رســانه ها ادعــای حمایــت از بخــش کشــاورزی، رفع 
موانــع تولیــد و تشــویق بــه اســتفاده از روش هــای 
نویــن بــرای بهــره وری بیشــتر از منابــع آب را دارند، 

ــده اند.  ــره وری آب ش ــع از به ــل مان ــا در عم ام

یادداشت
گروکشیشرکتآبمنطقهای حسین مهدی زاده زارع اناری 

عضو پیوسته انجمن پسته ایران

حســین مهــدی زاده زارع انــاری عضــو 
از  و  ایــران  پســته  انجمــن  پیوســته 
ــن  ــت. ای ــار اس ــتان ان ــاورزان شهرس کش
ــود در  ــای خ ــن روزه ــه ای ــاورز از تجرب کش
ــه ای در  ــرکت های آب منطق ــا ش ــه ب مواجه
موضــوع تعدیــل پروانــه و ممنوعیــت پمپــاژ 
ــیاری از  ــت بس ــد گف ــد. بای ــدد می گوی مج
ــه  ــه ک ــابه آنچ ــی مش ــاورزان تجربیات کش
ــه  ــا ب ــد. ام ــرده، دارن ــان ک ــدی زاده بی مه
دلیــل تبعــات ناشــی از ابــراز آنهــا، ســکوت 
اختیــار کرده انــد. در ادامــه، شــرح وضعیــت 
حاکــم بــر بروکراســی دولتــی کــه نــه تنهــا 
مشــکلی از کشــاورزان و منابــع  آبــی رفــع 
ــد  ــر راه تولی ــر س ــی ب ــه مانع ــرده، بلک نک
ــرای  ــی ب ــج مضاعف ــود آورده و رن ــه وج ب
ــب  ــت را در قال ــد آورده اس ــاورزان پدی کش
ــم. ــان وی می خوانی ــت از زب ــک یادداش ی
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در تاریــخ 25 مــرداد مــاه 1399 بخشــنامه ای از ســوی معاون آب و آبفــای وزارت 
نیــرو ابــاغ شــد کــه در آن صــدور مجــوز پمپــاژ ثانویــه بیــش از یک بــار بــرای 
هــر منبــع آبــی را ممنــوع کــرده  اســت. در ایــن بخشــنامه هــدف از ممنوعیــت 
مذکــور »بهینــه ســازی مصــرف آب و جلوگیــری از هــدر رفتــن آن در مســیر 
انتقــال، اســتخر های جمــع آوری و پمپــاژ متعــدد در قطعــات مختلــف اراضــی 
تحــت شــرب چاه هــا و قنــوات و نیــز کاهــش مصــرف انــرژی یارانــه ای« ذکــر 

شــده  اســت.
ــد  ــاژ چن ــوز پمپ ــی صــدور مج ــا در صورت ــور تنه ــنامه مذک ــاس بخش ــر اس ب
ــه  ــا تشــخیص »کمیســیون رســیدگی ب ــر اســت کــه ب ــه ای امــکان پذی مرحل
صــدور پروانه هــای شــرکت آب منطقــه ای« اراضــی تحــت شــرب دارای اختــاف 
ارتفــاع بــوده و بــا یــک دســتگاه پمپــاژ ثانویــه امــکان انتقــال آب بــه منتهی الیه 

مســیر آبرســانی بــه اراضــی آبخــور وجــود نداشــته باشــد.
ــره وری  ــرای به ــده ب ــش روی تولیدکنن ــی را پی ــع اساس ــنامه موان ــن بخش ای
مناســب از آب کشــاورزی، خصوصــاً کشــاورزانی کــه از یــک منبــع آبــی مالکیت 
مشــاع دارنــد، ایجــاد می کنــد. بــه گونــه ای کــه اگــر در ســنوات قبــل هــر کــدام 
از مالکیــن یــک موتــور پمــپ اقــدام بــه اجــرای سیســتم آبیــاری تحــت فشــار 
کــرده باشــند بــه دلیــل عــدم صــدور مجــوز پمپــاژ مجــدد، دیگــر امــکان تأمین 
ــد  ــود نخواه ــی وج ــع آب ــکان آن منب ــایر مال ــاری س ــرای سیســتم آبی ــرق ب ب

داشــت. 
همچنیــن در شــرایط کاهــش آبدهــی موتــور پمپ هــا برخــی از کشــاورزان در 
راســتای اســتفاده بهینــه از آب نیازمنــد احــداث اســتخر ذخیــره آب هســتند و 
بعضــاً نیــاز بــه پمپــاژ دارنــد کــه با ایــن شــرایط امــکان اجــرای اینگونــه طرحها 

ــز منتفی اســت.  نی
در واقــع ایــن بخشــنامه عمــاً در تناقــض بــا بهینه ســازی مصــرف آب و افزایش 
راندمــان آب در بخــش کشــاورزی بخصــوص در بخــش خــرده مالکــی اســت و 
اجــرای سیســتم های آبیــاری نویــن را بــا دشــواری های بســیاری روبــرو خواهــد 
کــرد و از طــرف دیگــر بــا تبعیضــی کــه بیــن کشــاورزان قبــل و بعــد از صــدور 
ایــن بخشــنامه ایجــاد می شــود موجبــات بــروز معضــات اجتماعی و مشــکات 

فنــی خواهد شــد.  
ــه  ــه بــدون توجــه ب متأســفانه از معضــات تصمیم گیــری در ســطح وزارت خان
اقتضائــات جغرافیایــی، منطقــه ای و بــه دور از واقعیــات فنــی و تبعــات اجتماعی 
آن، بدنــه اجرایــی مرتبــط بــا کشــاورزان را بــه ســمت رویه هــای فراقانونــی کــه 

بعضــاً تبعــات حقوقــی نیــز بــه همــراه دارد ســوق می دهــد.
ــی ذکــر شــده در آن  ــن بخشــنامه و مســتندات قانون ــه بررســی ای ــه ب در ادام
می پردازیــم تــا ببینیــم آیــا ایــن مســتندات قانونــی جــواز ایــن ممنوعیــت را بــه 
وزارت نیــرو می دهــد یــا خیــر؟  مســتندات قانونــی اشــاره شــده در بخشــنامه 
عبارتنــد از: قانــون جلوگیــری از خــرد شــدن اراضــی کشــاورزی، مــاده 25 قانون 

توزیــع عادالنــه آب و مــاده 35 قانــون برنامــه ششــم توســعه. 
•  قانــون جلوگیــری از خــرد شــدن اراضــی کشــاورزی در خصــوص تعییــن حد 

نصــاب فنــی و اقتصــادی اراضــی کشــاورزی اســت و در آن مــاده ای کــه جــوازی 
بــرای ایــن ممنوعیــت بــرای وزارت نیــرو قائــل باشــد مشــاهده نمی شــود. 

ــزم  ــه مصــرف مل ــدگان پروان ــه آب »دارن ــع عادالن ــون توزی ــاده 25 قان •  در م
ــد و مجــاري  ــاب نماین ــول آب اجتن ــاف غیرمعق ــه از مصــرف و ات هســتند ک
اختصاصــي مــورد اســتفاده خــود را بــه نحــوي کــه ایــن منظــور را تأمیــن کنــد 
احــداث و نگهــداري کننــد، اگــر بــه هرعلتــي مســلم شــود کــه نحــوه مصــرف، 
ــا  ــرو ب ــورد وزارت نی ــن صــورت برحســب م معقــول و اقتصــادي نیســت در ای
وزارت کشــاورزي مراتــب را بــا ذکــر علــل و ارائــه دســتورهاي فنــي بــه مصــرف 
کننــده اعــام مــي دارد.« همانطــور کــه مشــاهده شــد ایــن مــاده نیــز نمی تواند 
مستمســکی بــرای ممنوعیــت پمپــاژ مجــدد باشــد، چــرا کــه اوالً اســتفاده از 
سیســتم های آبیــاری نویــن کــه نیازمنــد پمپــاژ هســتند در راســتای اســتفاده 
ــه  ــد دو وزارتخان ــاف آب اســت. دوم اینکــه بای ــری از ات ــه از آب و جلوگی بهین
نیــرو و جهــاد مشــخص کننــد کــه صــدور چندیــن مجــوز پمپــاژ در یــک منبع 
آبــی معقــول و اقتصــادی نیســت و در صــورت تشــخیص دســتورهای فنــی برای 
ــرو  ــن در اینجــا وزارت نی ــد. بنابرای ــه دهن ــه کشــاورزان ارائ ــری از آن ب جلوگی
برخــاف قانــون عمــل کــرده؛ نخســت اینکــه بــه تنهایــی بخشــنامه ای را صادر 
کــرده اســت و دوم اینکــه بــه جــای ارائــه دســتور فنــی بــرای حــل موضــوع، 

صــورت مســئله را پــاک و پمپــاژ مجــدد را ممنــوع کــرده اســت. 
•  توســعه روش هــای آبیــاری نویــن از اهــداف بنــد ب مــاده 35 قانــون برنامــه 
ــی و  ــل فن ــا دالی ــرو ب ــت وزارت نی ــا الزم اس ــت. در اینج ــعه اس ــم توس شش
کارشناســی روشــن ســازد کــه چگونــه روش هــای آبیــاری نویــن بــا ممنوعیــت 

ــد؟! ــعه می یاب ــاژ مجــدد توس پمپ
ــن  ــد ای ــور نمی توان ــی مذک ــتندات قانون ــد مس ــه ش ــه ماحظ ــه ک همان گون
ممنوعیــت را توجیــه ســازد و ایــن امــکان وجــود دارد تــا بــا اســتناد بــه اصــل 
170 قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و مــاده یــک و مــاده 19 و مــاده 
ــور را از  ــنامه مزب ــال بخش ــوب 1385 ابط ــت  اداری مص ــون دیوان عدال 42 قان

دیــوان عدالــت اداری خواســتار شــد. 



ــت های  ــی دش ــت آب ــکین فام! وضعی ــای مش آق
وضعیــت  خصــوص  بــه  فــارس  اســتان 
خرامــه،  نیریــز،  سروســتان،  دشــت های 
ــت؟ ــه اس ــاده چگون ــت و آب ــنجان، مرودش ارس

بایــد عــرض کنــم کــه همــۀ ایــن دشــت ها ممنوعــه 
بهره بــرداری  توســعه  اجــازه  یعنــی  هســتند؛ 
در هیچ یــک از آنهــا وجــود نــدارد. هــر یــک از 
ــا مشــکل  ــه ب ــز و خرام دشــت های سروســتان، نی ری
پیشــروی آب شــور مواجــه هســتند؛ چــون ایــن ســه 
دشــت در همســایگی دریاچه هــای آب شــور هســتند، 
ــد. دشــت های  ــن مشــکل را به طــور مســتقیم دارن ای
ارســنجان و مرودشــت کــه از دریاچــه دورتر هســتند، 
ــد،  ــری دارن ــت کمت ــت کیفی ــوری و اُف ــکات ش مش

ــن مشــکل دچــار هســتند. ــه ای ــز ب ــا نی ــی آنه ول
در ایــن بیــن دشــت آبــاده مشــکل شــوری نــدارد. از 
نظــر وضعیــت اُفــت آب بیــن ایــن 6 دشــت، دشــت 
ارســنجان وضعیتــش از همــه بد تــر اســت )از ابتــدای 
ــت  ــر اُف ــاالی 55 مت ــال 1372 ب ــاری در س دوره آم
ــی  ــت آبده ــت وضعی ــه دش ــن س ــن ای ــته( و بی داش
دشــت مرودشــت نســبت بــه بقیــه مناســب تر اســت.
ــادر  ــت ها ص ــن دش ــه در ای ــداد پروان ــه تع چ

شــده اســت؟
در  شــده  صــادر  بهره بــرداری  پروانه هــای  تعــداد 
شهرســتان آبــاده حــدوداً 1720 حلقــه چــاه، بــا حجــم 
164 میلیــون  و 710 هــزار مترمکعــب آب و در مجمــوع 
حــدود 165 هــزار هکتــار اراضــی تحــت شــرب اســت.

بــرای شهرســتان ارســنجان ایــن عــدد 1858 حلقــه 
ــه صــادر شــده  ــرداری ک ــزان بهره ب ــاه اســت و می چ
ــت و  ــب آب اس ــزار مترمکع ــون  و 572 ه 152 میلی
اراضــی تقریبــی 41 هــزار هکتــار مشــروب می شــود.

در نی ریــز مجموعــاً 2067 حلقــه چــاه پروانــه دار 
وجــودارد کــه حجــم برداشــتی مجازشــان، 321 
ــدوداً 91  ــرای ح ــب، ب ــزار مترمکع ــون و527 ه میلی

ــت. ــن اس ــار زمی ــزار هکت ه
ــاه  ــه چ ــادره 770 حلق ــه ص ــداد پروان ــه تع در خرام
اســت بــا حجــم برداشــت 101 میلیــون و600 هــزار 
مترمکعــب کــه اراضــی تحــت شــرب آن حــدوداً 28 

هــزار هکتــار اســت.
در سروســتان 1352 حلقــه چــاه پروانــه دار بــا 
ــزار  ــون و 851 ه ــتی 107 میلی ــاز برداش ــم مج حج
مترمکعــب و اراضــی حــدوداً 47 هــزار هکتــار وجــود 

دارد.
حلقــه   9175 بــه  چاه هــا  تعــداد  مرودشــت  در 
رســیده کــه حجــم مجــاز برداشتشــان 182 میلیــون 
و540    هــزار مترمکعــب اســت و اراضــی تحــت شــرب 

ــد. ــار می باش ــزار هکت ــدوداً 114 ه آن ح
امــا میــزان برداشــت آب فعلــی، قطعــاً بیشــتر از حــد 
در دشــت های  البتــه  اســت.  پروانه هــا  در  مجــاز 
نی ریــز، خرامــه و سروســتان بــه دلیــل ضعــف 
آبخــوان، کمتــر از میــزان پروانه هــای صــادره آب 
برداشــت می شــود، امــا در دشــت های ارســنجان، 
آبــاده و مرودشــت بیشــتر از میــزان پروانه هــای صــادره 
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گفت و گو با امیرحسنی مشکنی فام فرد
جمری طرح هتیه و نصب کنتور های حجمی هومشند آب منطقه ای فارس

اندر حکایت 
کنتورهای حجمی

)قسمت اول(

امیرحسین مشکین فام 
فرد، نماینده مجری 

طرح در پروژه تهیه و 
نصب کنتورهای حجمی 
هوشمند شرکت سهامی 

آب منطقه ای فارس 
است. وی ریاست اداره 
منابع آب  ارسنجان و 

کارشناس فنی کمیسیون 
رسیدگی به امور آب های 

زیرزمینی فارس را در 
سوابق کاری خود دارد. 
مشکین فام فرد، دارای 

مدرک کارشناسی 
زمین شناسی و دانشجوی 

کارشناسی ارشد آب 
-زمین شناسی دانشگاه 

شیراز است. در این 
گفت و گو، مشکین فام 

فرد از وضعیت منابع آبی 
استان فارس و برنامه 

های شرکت آب منطقه ای 
این استان می گوید.



ــل  ــه دلی ــم ب ــه آن ه ــود ک ــت می ش آب برداش
اضافــه برداشــت توســط بهره بردارهــا و همچنیــن 
ــت. ــاز اس ــای غیرمج ــط چاه ه ــت آب توس برداش

در ایــن مناطــق از چــه ســالی کنتــور 
ــت؟ ــده اس ــب ش ــی نص حجم

اولیــن گام در نصــب کنتورهــا دهــه 70 بــود، 
از ســال 1373 تــا 1375 کنتورهــای توربینــی 
بــه صــورت محــدود، روی یکســری از چاه هــا 
ــا  ــن کنتوره ــه ای ــل اینک ــه دلی نصــب شــدند و ب
در  مخصوصــاً  داشــتند،  مشــکل  طراحــی  در 
ــر  ــد، از نظ ــه دهی بودن ــه دارای ماس ــی ک چاه های
فنــی بــا مشــکل مواجــه شــدند، ایــن طــرح نــاکام 
ــای  ــب کنتوره ــروع نص ــار دوم، ش ــرای ب ــد. ب مان
هوشــمند آب و بــرق در دهــه 80، از حــدود 
ســال 1387 بــه بعــد، رقــم خــورد. ایــن کار 
بیــن شــرکت های توزیــع بــرق و شــرکت آب 
ــط  ــا فق ــن کنتوره ــود و ای ــه ای مشــترک ب منطق
روی چاه هــای برقــی نصــب می شــدند. نصــب 
ایــن کنتورهــا تــا اواســط دهــه 90 شمســی ادامــه 
داشــت. در اســتان فــارس، حــدوداً تعــداد 11 
هــزار دســتگاه از ایــن نــوع کنتــور، روی چاه هــای 
ــی  ــز ایرادات ــا نی ــن کنتوره ــد. ای ــب ش ــی نص برق
ــن  ــب ای ــد نص ــه بع ــال 1395 ب ــتند. از س داش
کنتورهــا متوقــف شــد و کنتورهــای نســل جدیــد 
حجمــی هوشــمند معرفــی شــد و در حــال حاضــر 

ــود. ــب می ش ــا نص ــوع کنتوره ــن ن ای
ــه  ــرق چگون ــای آب و ب ــبات کنتوره محاس
انجــام می شــود؟ آیــا در برداشــت آب، 

ــود؟ ــاظ می ش ــم لح ــرد ه ــاعت کارک س
ــور  ــک کنت ــاً ی ــرق، ذات ــمند آب و ب ــور هوش کنت
بــرق بــود کــه آپشــنی بــرای اندازه گیــری آب نیــز 
در آن در نظــر گرفتــه شــده بــود. روش محاســبه 
ــا کالیبراســیون بخــش آب  ــزان مصــرف آب، ب می
ــوان لحظــه ای  ــن ت ــر گرفت ــن در نظ ــور، ضم کنت
ــی  ــه دب ــت؛ به طوری ک ــپ اس ــی پم ــاه و منحن چ
لحظــه ای محاســبه می شــد و بــا در نظــر گرفتــن 
ســاعات کارکــرد پمــپ کــه در کنتــور ثبــت 

ــد. ــم می گردی ــه حج ــل ب ــد، تبدی می ش
قابلیــت  بــرق،  و  آب  کنتورهــای  آیــا 
دارنــد؟ را  برداشــت  اضافــه  محاســبه 

بلــه، ایــن کنتورهــا قابلیــت محاســبه اضافــه 
ــام  ــا اتم ــا ب ــن کنتوره ــتند. ای ــت را داش برداش
ــع  ــان قط ــه، فرم ــار پروان ــان اعتب ــا پای ــه ی حقاب
ــی  ــد. کنتورهای ــوش می ش ــاه خام ــد و چ می دادن
کنتورهــای  بــه  و  می شــوند  نصــب  االن  کــه 

ــه  ــز اضاف ــروف هســتند نی ــی مع هوشــمند حجم
برداشــت را محاســبه می کننــد و بــا فرمــان قطــع 
ــار  ــن اعتب ــان یافت ــا پای ــوند و ب ــوش می ش خام
ــرق از  ــه راحتــی قابلیــت قطــع کــردن ب ــه ب پروان

راه دور را دارنــد.
ــرق  ــای آب و ب ــر از کنتوره ــال حاض در ح
کنتــور حجمــی  و  نمی شــود  اســتفاده 

هوشــمند نصــب می شــود؟
ــد  ــالم باش ــرق س ــور آب و ب ــه کنت ــی ک ــا زمان  ت
از  می شــود؛  بهره بــرداری  آن  از  کنــد  کار  و 
اواخــر ســال 1395 نصــب ایــن کنتورهــا متوقــف 
ــمند،  ــی هوش ــای حجم ــد از آن کنتوره ــد؛ بع ش
جایگزیــن ایــن کنتورهــا شــده و در حــال حاضــر 

ــوند. ــب می ش ــا نص ــن کنتوره ای
ــوده اســت؛  ــا متقاضــی ب ــور ب ــه نصــب کنت هزین
محــل  از   1390 و   1389 ســال  در  منتهــی 
ــون بودجــه گذاشــته شــده  ــه در قان ــی ک اعتبارات
بــود، حــدوداً 3 هــزار و 750 دســتگاه کنتــور، بــه 
ــت  ــه دش ــه ای، در س ــرکت آب منطق ــه ش هزین
ــب  ــی از داراب نص ــنجان و بخش ــتان، ارس سروس

شــد.
چگونــه کنتورهــای حجمــی اضافه برداشــت 

ــد؟ ــبه می کنن را محاس
ــه  ــزان حقاب ــا هوشــمند هســتند؛ می ــن کنتوره ای
پروانــه بــه کنتــور داده می شــود و بــا پایــان یافتــن 
میــزان مجــاز کنتــور قطــع می شــود. به طــور 
ــه دارد  ــب حقاب ــزار مترمکع ــی 100 ه ــال چاه مث
کــه بــا اعمــال ایــن حقابــه در کنتــور نصــب شــده 
و راه انــدازی آن، بــا پایــان یافتــن 100 هــزار 

ــود. ــع داده می ش ــان قط ــب فرم مترمکع
ــه  ــاورز اضاف ــد کش ــاًل نمی توان ــس عم پ

ــد؟ ــته باش ــت داش برداش
بلــه، امــا در صورتــی کــه قطع کــن کنتــور، 
ــت  ــه برداش ــردار اضاف ــد، بهره ب ــده باش ــال نش فع
در  دســتورالعمل هایی  بعضــاً  داشــت.  خواهــد 
ــر در  ــال اگ ــوان مث ــوددارد؛ به عن ــورد وج ــن م ای
ــد  ــر از 75 درص ــی کمت ــدوده مطالعات ــک مح ی
ــند،  ــور باش ــه کنت ــز ب ــاورزی مجه ــای کش چاه ه
ســال اول یــک تعهــد گرفتــه می شــود و بــر 
ــا  ــاورز الزم دارد ت ــه کش ــی ک ــزان آب ــای می مبن
ــر  ــازاد آب ب ــدار م ــد، مق ــت کن ــت را برداش کش
ــاد کشــاورزی انجــام  اســاس محاســباتی کــه جه
ــارت  ــه خس ــود. البت ــه او داده می ش ــد، ب می ده

هــم گرفتــه می شــود.
درصــد   75 بــاالی  چنانچــه  بعــد،  ســال های 

ــه کنتــور  چاه هــای محــدوده مطالعاتــی تجهیــز ب
ــت آب  ــل برداش ــد کام ــاً بای ــند، قانون ــده باش ش
ــه  ــم گرفت ــارت ه ــی خس ــم و حت ــع کنی را قط
ــن زمــان، کشــاورز موظــف اســت  می شــود. در ای
ــورش  ــه و کنت ــه در پروان ــی ک ــاس حجم ــر اس ب
شــارژ شــده برنامه ریــزی کنــد و از آب بهــره 

ــرد. بگی
ــاورز  ــه کش ــرای اینک ــه ب ــی ک ــدت زمان م
خــودش را بــا نحــوه کارکــرد کنتــور 
هوشــمند تطبیــق دهــد در آن اســتان 

ــت؟ ــده اس ــه ش ــر گرفت ــدر در نظ چق
ــی  ــه یک ــنجان ک ــت ارس ــال 1393 در دش از س
ــب  ــت، کار نص ــتان اس ــوت اس ــت های پایل از دش
برنامــه  آنجــا  در  کردیــم.  شــروع  را  کنتــور 
ــق انجــام  ــور هوشــمند، دقی نصــب و اجــرای کنت
ــش،  ــال پی ــدود دو س ــاً از ح ــت. تقریب ــده اس ش
ســختگیری در شــارژ شــروع شــده اســت. در ایــن 
دشــت، اطاع رســانی و کاس آموزشــی بــرای 
کشــاورزها گذاشــته شــد و نحــوه شــارژ کنتورهــا 
ــال  ــر ح ــه ه ــت، ب ــده اس ــح داده ش ــم توضی ه
ــا  طبیعــی اســت کــه بایــد یــک مدتــی بگــذرد ت
ــد. ــا را بگیرن ــن آموزش ه ــرم ای ــاورزان محت کش

ــاورزی  ــاد کش ــج جه ــوزش را تروی ــوه آم ــا نح ام
ــت  ــن کش ــا تعیی ــون آن ه ــد؛ چ ــام ده ــد انج بای
ــزان  ــد می ــاد بای ــد. جه ــت می کنن ــج کش و تروی
حجــم مصرفــی آن کشــتی کــه ترویــج می کننــد 
ــاورز  ــا کش ــد ت ــانی کن ــاورز اطاع رس ــه کش را ب
ــه  ــه حقاب ــی ک ــان میزان ــای هم ــر مبن ــد ب بتوان
دارد، توســعه کشــتش را انجــام دهــد، یــا آن نــوع 
ــد برداشــت  ــا بتوان ــکارد ت محصــول خاصــش را ب
مناســبی داشــته باشــد. از طرفــی اضافــه برداشــت 
آب هــم نداشــته باشــد؛ یعنی آن کشــت متناســب 

ــه دارد. ــه ای ک ــزان حقاب ــا آن می باشــد ب
ــد،  ــت کردی ــی صحب ــه جبران ــورد هزین در م
ایــن هزینــه جبرانــی بــر اســاس چــه فرمــول 

ــود؟ ــبه می ش ــتورالعملی محاس ــا دس ی
آبخــوان  بــه  وارده  خســارت  دســتورالعمل 
ــرم  ــر محت ــط وزی ــال 1395 توس ــه س ــت ک اس
نیــرو ابــاغ شــده اســت؛ بــر اســاس همیــن 
دســتورالعمل، اضافــه برداشــت محاســبه و قبــض 
ــکایت در  ــکان دارد ش ــی ام ــود. حت ــادر می ش ص
ــه برداشــت داشــته  دادگاه علیــه کســی کــه اضاف

ــود. ــام ش ــز انج نی

ادامه دارد...
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