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سرمقـاله

تیرماه 1391  در سوم  ایران  پسته  انجمن  عمومی سال 1390  مجمع 
صورتهای  تصویب  و   مجمع  جلسه  از  اعضاء  استقبال  گردید،  برگزار 
منزله  به  توان  می  بنوعی  را  انجمن   1390 سال  فعالیتهای  و  مالی 
این  اما  نمود.  تلقی  به هیات مدیره  انجمن  اعضای  اعتماد مجدد  اعالم 
تأیید ضمنی نبایستی ما را به این اشتباه اندازد که با تأسیس انجمن، 
مسئولیت اجتماعی و صنفی پسته ایران به پایان رسیده است. چرا که 
 غفلت تاریخی فعاالن پسته ایران در تأسیس تشکلی موثر و خودجوش، 
سابقه ای به عمر صنعت پسته ایران دارد و پر واضح است که نوزاد پنج 
ساله ما نمی تواند همه بار این غفلت را یک تنه بردارد. تأسیس انجمن 
به  آنکه  از  بیشتر  آن  کردن  برای طی  که  است  دراز  راهی  تنها شروع 

مرکبی رهوار نیاز باشد به رهروانی همیشگی نیازمند است. 
 کمی تأمل در ارقام صورتهای مالی سال 1390، می تواند انتظارات همه 
ما را از انجمن، واقعی تر کند. کافی است دقت کنیم که در سال 1390 
جمع درآمدهای انجمن از محل حق عضویت و کمک اعضاء تنها مبلغ 
1200 میلیون ریال بوده است و بیش از 17 درصد از اعضاء بابت حق 
عضویت به انجمن خود بدهکارند. تأسف بارتر آنکه تا کنون 65 درصد 
عضویت  سلب  ساله،  چند  بدهی  علت  به  پیوسته  و  وابسته  اعضای   از 

شده اند.
در  که  بوده  ریال  میلیارد   6 بر  بالغ   1390 سال  درآمدهای  کل  جمع 
تاریخ 5 ساله انجمن بی نظیر است. اما بد نیست بدانیم که 72 درصد 
از درآمدها از اجرای فعالیتهایی حاصل آمده که هدف اصلی آن تأمین 
هزینه های نگهداری و ادامه روند خدمت رسانی به اعضاء بوده است. چه 
فعالیتهای  انتظارات و  از  باال  بلند  لیستی  بتوانند  اعضاء  از  بسا بسیاری 
آنها  پیگیری  در  انجمن  آنها،  زعم  به  که  کنند  تهیه  انجمن  ضروری 
 غفلت کرده است. اما باید واقع گرا بود و قبل از هر حرکت کوچکی به 

هزینه های انجام آن نیز فکر کرد.
در  اما  دارند  را  دولت  انتظار کمک  که  کسانی هستند  هنوز  گمان  بی 
نهایت تأسف باید گفت که دولت خود در هزارتوی مشکالتی گرفتار است 
 که به او اجازه حمایت از تشکل های صنفی مردم نهادی چون انجمن را 

نمی دهد.
اقدامات سال  و  تأثیرات سوء تصمیمات  به  نگاهی کوتاه  تا  کافی است 
گذشته دولت بر صنعت پسته بیندازیم. مبارزه رسمی دولت برای کاهش 
نرخ ارز و جلوگیری از واقعی شدن آن و دامن زدن به تورمی که به نفع 

واردات و به نفع تولیدکنندگان چینی و به قیمت نابودی تولیدی داخلی 
و صادرات پسته است، تنها گوشه ای از این اقدامات محسوب می شود. 
چنگ اندازی به منابع آبهای زیرزمینی که در مالکیت حیازت کنندگان 
قبلی بوده از طریق مدیریت ناصواب منابع آب و تصویب قانون تعیین 
تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری نیز از مواردی است که تک 

تک فعاالن پسته آثار مخرب آن را به خوبی حس می کنند. 
پس چه باید کرد؟

امروز کمتر کسی می تواند پیشتازی رقیب تازه از ره رسیده در تولید، 
صادرات و تحقیقات پسته را انکار نماید، اما هیچگاه از خود پرسیده ایم 

که این پیشتازی چگونه به دست آمده است؟
نگاهی به در آمدهای سال 2011 انجمن تولید کنندگان پسته آمریکا 
کافی است، تا بدانیم که 96 در صد از در آمد 8/8 میلیون دالری انجمن 
و  از محل حق عضویت  است،  میلیون دالر  بر 8/5  بالغ  آنها که رقمی 

کمکهای اعضاء تأمین شده است .
بی تردید، حضور کوتاه اما فعال انجمن در عرصه های فنی، اقتصادی و 
اجتماعی پسته ایران واجد آنچنان اثرات ثمر بخشی بوده که امروز چه 
در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی امکان نادیده گرفتن آن وجود 
ندارد. امروز انجمن یکی از بازیگران اصلی در همه عرصه هایی است که 
به نوعی به پسته مرتبط است اما این مهم نباید ما را دچار این غفلت 

نماید که "راه طی شده است."
خوشبختانه انجمن، امروز به سطحی از بالندگی دست یافته که قادر به 
حفظ و نگهداری خود است اما اگر انتظار حرکات بزرگتر و بنیادی تر 
در پیگیری حقوق و مطالبات صنعت داریم، اگر انتظار هماوردی شانه 
به شانه با رقیب داریم و اگر کمترین تعهدی به نام پسته در سایه ایران 
داریم، باید بدانیم که این انجمن در غفلت حضور موثر اعضاء به رهرویی 

می ماند که تنها می تواند قدمهایی کوچک بردارد. 
انجمن شما نه به فهرستی بلند باال از اعضا که به مردان و زنانی نیازمند 
است که آماده جنگیدن به نام پسته و به کام ایران باشند که، یک مرد 

جنگی به از صد سوار.    

محسن جالل پور 
رئیس هیأت مدیره انجمن پسته ایران 

به نام پسته، به کـام ایـران
انجـمنی برای هـمه
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نگاه مسئولین عالیرتبه به مقوله آب باید تغییر کند

رسمیت  به  ایران  اسالمی  جمهوری  در  آب  بحران 
 شناخته نشده است. نحوه تعامل باالترین مقامات اجرایی 
تعادل  عدم  بحران   " مثل  ای  مقوله  با  کشور  تقنینی  و 
نامناسب  جایگاه  گویای  زمینی"  زیر  آب  های  سفره 
عالیرتبه  مسئولین  پارادایم  در  "آب"  چندمی  دست  و 
کشور  دشتهای  از  نیمی  زیرزمینی  آب  منابع  ماست. 
دچار اضافه برداشت و ممنوعه اند. علیرغم تذکرات مکرر 
رهبری و تدوین قوانین رنگارنگ، در مهار اضافه برداشت 
از شروع  برداشت که قبل  اضافه  ایم.  نبوده  اصال  موفق 
برنامه چهارم معادل 4/5 میلیارد متر مکعب بود )علیرغم 
 تکلیف برنامه در کاهش 25 درصدی( در آخرین گزارش 
سال 88، با افزایش بیش از صددرصدی، به رقم عظیم 9/5 
میلیون متر مکعب رسیده است.  این ضعف استراتژیک 
مدیریت، می تواند آینده ایران را دچار مخاطره کند. در 
را  طرحی  تاسفبار  گزارش  قلم،  همین  از   1389 سال 
خواندید که سعی داشت در قالب مصوبه مجلس،  راه را 
بر صدور گسترده مجوز برای چاههای غیر مجاز بگشاید. 
کاهش  آن  متن  در  اصالحاتی  با  طرح  این  خطر  گرچه 
یافت، اما از دید حقیر در کارنامه صیانتی آب ایران، اصال 
برگ قابل دفاع و افتخاری نیست. امروز به دستورالعمل 
جدیدی می پردازیم که دولت محترم در زمستان 1390 
تصویب کرده است. در سال 90 ریاست محترم جمهور با 
آسیب شناسی روند سه دهه گذشته، کم توجهی و فقر 
راهبردی  را خطایی  سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
شناخته و مصمم شدند تا گامی بلند بسوی جبران این 
است.  امیدواری  توجه، جای  این  بردارند.  افتادگی  عقب 
کم  و  کمبود سرمایه  از  سالهاست  کشاورزی  بخش  زیرا 
تدریجی  کاهش  شاهد  ناامیدی،  با  و  برده  رنج  توجهی 
قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی و افزایش قیمت های 
از  )اعم  سرمایه  تأمین  تکافوی  عدم  از  ناشی  شده  تمام 
منایع مالی، منابع انسانی و تکنولوژی( بوده است. میزان 
و  اشتغال  درصد   23 که  بخش  این  در  گذاری  سرمایه 
سه  در  کرده،  تامین  را  ملی  ناخالص  تولید  13درصد 
ملی  گذاری  سرمایه  درصد   4/5 تنها  توسعه  اول  برنامه 
بوده است! دولت برای پایه ریزی راهکار عملی وصول به 
تحول مورد درخواست رییس جمهور در بخش کشاورزی، 
 طرح فدک را ارایه کرد که  در چارچوب ابالغیه شماره
امضای   با   1390/11/23 مورخ  220117/ت47754ن 
معاون اول ریاست جمهور، ابالغ و در توضیحات تکمیلی 
رییس و اعضای محترم دولت بیشتر شکافته شد. خالصه 
هدف طرح فدک آن است که با حمایت و سرمایه گذاری 
مصرف  در  صرفه جویی  طریق  از  و  کشاورزی  بخش  در 
فعلی آب کشور و استفاده از منابع آب معطل احتمالی، 

دولت،  کار  دوره  از  باقیمانده  مدت  در  المقدور   حتی 
اراضی  هکتار  میلیون   8/5 به  جدید  هکتار  میلیون   2  
آبی کشور اضافه و حدود 500  هزار فرصت شغلی ایجاد 
نمایند. برای تحقق این هدف، کارگروه  توسعه کشاورزی 
هر  در سطح  و  رئیس جمهور  ریاست  به  ملی  در سطح 
نمی رسد  بنظر  استاندار شکل گرفت.  ریاست  به  استان 
برای  را  مناسبی  تاکتیکی  اهداف  دولت،  اجرایی  راهکار 
انتخاب کرده باشد. تمرکز تالش ها به  بهبود کشاورزی 
جای آنکه با رویکرد ارتقا بهره وری به موضوعاتی چون 
اصالح و ارتقای واحد های غیر رقابتی موجود و تثبیت 
کشاورزی  در  موجود  شغلی  متزلزل  های  موقعیت  انبوه 
زیر کشت  گسترش جهشی سطح  بسوی  گردد،  متوجه 
خلق  جای  به  که  است  آن  تر  شایسته  است.  متمایل 
مشکالت  جدید،  باغات  و  مزارع  در  شغل  هزار   500
وری  بهره  با  امروز  که  کاربری  نفر  میلیون   4/3 موجود 
عدم  اراضی،  تفرق  سرمایه،  فقر  فقیر،  مکانیزاسیون  کم، 
و  ها  نهاده  به  کاهش دسترسی  کافی،  آب  به  دسترسی 

مانند آن دست به گریبانند، هدف قرار گیرد. 
 برخی بخشهای مهم این راهکار با برخی قوانین فرادستی 
قانون آب   و  برنامه  قانون  ابالغی،  باالخص سیاست های 
انطباق ندارد. همچنین این راهکار متضمن احکامی است 
که با تکلیف قانونی “تخصیص متمرکز آب” و  همچنین  
 ، زیرزمینی"  آب  های  سفره  بخشی  تعادل  ملی  “برنامه 
کشاورزی  فعال  میلیون  چهار  حدود  نیست.  جمع  قابل 
کشت  برای  الزم  آب  میزان  تامین  به  قادر  غالبا  ایران، 
اقتصادی خود نیستند. بیم آن می رود بروز چنین چالش 
جدیدی به معیشت دشوار این کشاورزان، استمرار تولید 
کند.   وارد  آسیب  غذایی  اتکایی  خود  نتیجه  در  و  ملی 
در  زیرزمینی  آب  متعادل  غیر  منابع  به  فشار  تشدید  با 
دسترس  در  آب  کیفیت  و  کمیت  ممنوعه،   دشتهای 
یافته و سبب افت  بهره برداران فعلی آن دشتها کاهش 
مضاعف بهره وری و در نتیجه کاهش مجدد درآمد آنها 
تهدید  سبب  طرف،  یک  از  ابالغی  مصوبات  شود.  می 
امنیت سرمایه گذاریهای کالن موجود در باغات و مزارع 
نظام  نگران کننده  اختالل  دیگرسبب  طرف  از  و  ایران 
نظر  به  است.  راهبردی  ابعادی  در  کشور،  آب   مدیریت 
 می رسد ایجاد موج وسیعی از تقاضای آب از طرفی و تضعیف 
برنامه های تعادل بخشی از سوی دیگر، یک نقطه عطف 
منفی در روند تخریب منابع آب بیش از نیمی از دشتهای 
بندی  طبقه  در  شکننده،  وضعیتی  در  که  است  کشور 

"دشتهای  ممنوعه" قرار دارند.    

آب  مدیریت  اثرگذار  نهادهای  در  تصمیمات  این  آثار 
کشور و تهدید پایداری مناطق و فضای کسب و کار و از 

همه مهمتر حفظ منابع آب و خاک و تولیدات کشاورزی 
های  بررسی  گذاشت.  ناگواری خواهد  و  نامطلوب  اثرات 
مفهوم  به  تواند  می  ابعاد خسارات  دهد  می  نشان  اولیه 
راهبردی کلمه، گسترده و عمیق باشد. این دستور العمل، 
 تقاضای گسترده جدیدی برای آب در سطح کشور ایجاد 
می کند. به نظر می رسد واگذاری اراضی در این طرح، 
اساس  )بر  سرعت  به  که  است  کار  بخش  ترین  ساده 
اختیارات تفویضی به استانها( عملی خواهد شد. البته در 
کاغذ  روی  که  آبی  پایدار  و  عملی  تامین  بعدی،  مراحل 
روبرو  مشکل  با  موارد  از  بسیاری  در  یافته،  تخصیص 
خواهد بود. چند صد هزار نفری که برگه واگذاری زمین 
قانونی  غیر  یا  و  قانونی  هر طریق  به  کنند،  دریافت می 
خواستار تامین آب خواهند بود. این موج تقاضای متکی 
تعداد 140 هزار چاه غیر  تواند  واگذاری،  می  اوراق  به 
 7 ماده  کند.  جهش  دچار  را  شده  شمارش  فعلی  مجاز 
آب  منابع  حفاظت  برنامه  مقوم  محورهای  دستورالعمل، 
ایران یعنی " تمرکز تخصیص آب " و " نگاه حوضه ای به 
آب " را با اعطای اجازه تخصیص به مدیریت استانی نقض 
موج  و  بخشد  می  سرعت  را  منابع  تخریب  روند  کرده، 
جدیدی از تعارضات اجتماعی- منطقه ای بین باال دست 
و پایین دست را سبب می شود. مثال اگر قرار شود برخی 
تخصیص  اختیارات  از  رود  سفید  باالدست  استان  ده  از 
کنند، سهم  استفاده  توصیه دستورالعمل  مطابق  استانی 
2/2 میلیارد متر مکعبی گیالن تامین نشده و کشاورزی 
و  شرب  آب  سهم  تامین  در  شود.  می  زمینگیر  گیالن 
همین  به  نیز  تهران  شرب  آب  حتی  و  اصفهان  صنعت 
ترتیب خلل ایجاد می شود. ماده 7 در واقع "برنامه ملی 
تعادل بخشی به سفره ها "  را )بنفع تامین آب برای طرح 

گسترش اراضی( عمال تعطیل می کند. 
امید  فعلی،  بران  آب  قانونی  حقوق  با  رفتار  طرز   این 
حقوق  شمردن  محترم  به  را  کشاورزی  گذاران  سرمایه 
کشاورزی  گذاری  سرمایه  مقوم  )مهمترین  آب  کاربران 
(، باز هم کاهش داده، ضریب امنیت سرمایه و در نتیجه 
رابطه  آنچه در قطع  را می کاهد.  جاذبه سرمایه گذاری 
اتفاق  و سابقه حیازت در دهه شصت  بردار  بهره  حقوق 
افتاد، این ضریب را در کشور کاهش داد. نباید گذاشت 
مجددا اعتماد به ثبات دسترسی به آب قانونی، مورد سوال 
دیدگاه  در  بنیادین  تحولی  تا  کالم،  یک  در  شود.  واقع 
مقامات عالی کشور در عرصه آب اتفاق نیفتد، آب ایران 
زمین، به جوی سالمت باز نخواهد گشت. باید باور کنند 
که بنیان آب دارد بر باد میرود! و چون آب نماند، حیات 
ایران در محاق سوال خواهد بود، که فرمود: .. واز آب همه 

چیز را زنده گردانیدیم. راست فرمود ایزد دانای توانا!

محمد حسین کریمی پور رییس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
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کرمان - خبرگزاری مهر- 91/4/20- در حالی هدررفت 
70 درصدی آب در کشاورزی کرمان به شدت بر بحران 
کم آبی دامن می زند که نه سرعت اجرای سیستمهای 
آبیاری تحت فشار مطلوب است و نه امکان استفاده از 

تسهیالت برای عمده مالکان کرمانی وجود دارد. 
در  که  استانی  در  آب  کمبود  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
یک وجبی داغترین کویر روی کره زمین قد برافراشته، 
اما آنچه که اهمیت دارد،  مسئله ای غیرطبیعی نیست 
مدیریت منابع آب در گرمای خشک و زمین تشنه این 

منطقه است.
نام کرمان، کویری خشک و بی آب  با شنیدن  بسیاری 
و علف را تصور می کنند، اما واقعیت چیز دیگری است. 
رونق بخش کشاورزی در مناطق مختلف این استان در 
پایه  بر  منطقه،  این  اقتصاد  اکنون  هم  که  بوده  حدی 
استان  در  باغات کشور  درصد کل  است. 25  کشاورزی 
آنکه پسته و خرما و گردوی  واقع شده،  ضمن  کرمان 
کرمان، نه درکشور، بلکه در دنیا نیز زبانزد خاص و عام 

می باشد.
در حال حاضر گفته می شود که 94 درصد آب استحصالی 
در استان، در بخش کشاورزی مصرف می شود. یعنی از 
مجموع 7/5 میلیارد متر مکعب آب استحصالی از منابع 
استان، 7/1 میلیارد متر مکعب آن در بخش کشاورزی 
مورد استفاده قرار می گیرد. 90 درصد این آب از آبهای 
زیرزمینی و مابقی آن از آبهای سطحی تامین می شود.

شدت  میزان  این  تا  خشکسالی  هنوز  که  سالهایی  آن 
در  را  خوبی  بارشهای  سالها،  این  نسبت  به  و  نگرفته 
کرمان شاهد بودیم، این منابع آبی بدون برنامه ای خاص، 
مورد استحصال قرار گرفت و این روند آنقدر ادامه پیدا 
این دو دهه  بی آب  و  اینکه در سالهای خشک  تا  کرد 
مکعب  متر  میلیارد  یک  حدود  منفی  برداشت  با  اخیر، 
از منابع آبی استان روبرو شده ایم. در نتیجه سطح آب 
زیرزمینی در بسیاری از دشتهای استان کرمان به شدت 
تا چاههای آب  را وادار کرده  برداران  بهره  افت کرده و 
خود را جابجا و اقدام به حفر چاههای جدید کنند. در 
این شرایط  اتفاقی که می افتد، طوالنی شدن مسیرهای 
انتقال آب است که بیشتر آن هم کانالهای خاکی بوده 
که به علت رو باز بودن، موجب هدررفت 25 تا 35 درصد 

آب انتقالی می شود.
حتی  و  کارشناسان  همواره  کرمان،  در  شرایط  این  در 
علت  را  آبی  منابع  مدیریت  عدم  مسئولین،  از  برخی 
اصلی بروز این وضعیت می دانند و بر جایگزینی آبیاری 
مکانیزه در باغات و مزارع به جای آبیاری سنتی تاکید 
آبهای  افت شدید سطح  علت  به  که  کنند. هرچند  می 
زیرزمینی در برخی از دشتهای استان کرمان، شوری آب 
آبیاری تحت  از سیستم های  استفاده  و عمال  رفته  باال 

فشار امکان پذیر نیست.
نیز  کرمان  استان  کشاورزی  جهاد  خاک  و  آب  مدیر 
گوید:  مهر می  به خبرنگار  و  کرده  تایید  را  این مسئله 
آب  سطح  کرمان  استان  شمال  دشتهای  از  برخی  در 
شوری  افزایش  باعث  و  کرده  افت  شدت  به  زیرزمینی 

آب شده است.
آبیاری  از  استفاده  ضرورت  به  اشاره  با  یوسفی  ابراهیم 
مکانیزه در کشاورزی استان کرمان، می افزاید: با توجه به 
این شرایط، در سال گذشته، پیگیری هایی انجام و مقرر 
از سیستم  دارد،  وجود  این مشکل  که  مناطقی  در  شد 

آبیاری کم فشار استفاده شود.
شرایط  به  توجه  با  کرمان،  استان  در  است  معتقد  وی 
آبیاری  راندمان  افزایش  جز  به  راهی  آب،  منابع  فعلی 
نداریم و این مسئله هم تنها با اجرای سیستم های تحت 

فشار امکان پذیر است.
یوسفی سپس به وضعیت کنونی استان کرمان از لحاظ 
اجرای سیستم های تحت فشار اشاره و اظهار می دارد: از 
ابتدای سال 90 تاکنون 11 هزار هکتار از مزارع و باغات 

شمال استان کرمان به این سیستم مجهز شده است.
وی می افزاید: هدف گذاری امسال نیز تجهیز 15 هزار 
هکتار از مزارع و باغات استان به سیستم آبیاری تحت 
متقاضیان  چنانچه  کند:  می  تصریح  وی  است.  فشار 

بیشتری داشته باشیم، این رقم افزایش خواهد یافت.
کرمان  استان  کشاورزی  جهاد  خاک  و  آب   مدیر 
آبیاری تحت  اجرای سیستم  از سال 74 که  می گوید: 
فشار در کرمان آغاز شده تاکنون، 42 هزار و 600 هکتار 

از زمینهای کشاورزی به این سیستم تجهیز شده است.
یوسفی با بیان اینکه حدود 9.5 درصد از سطح زیرکشت 
اظهار  شود،  می  آبیاری  مکانیزه  صورت  به   استان 

اجـرای  بحث  در  استان  پتانسیل  کل  دارد:   می 
از مجموع  سیسـتم های تحت فشار، 200 هزار هکتار 
560 هزار هکتار زمینهای کشاورزی بوده که 42 هزار و 

600 هکتار آن اجرا شده است.
در  کرمان  استان  کشاورزی  جهاد  خاک  و  آب  مدیر 
در  کرمان  استان  به  یافته  اختصاص  اعتبارات  خصوص 
این زمینه بیان می دارد: در سال گذشته کل اعتبارات 
امسال  گذاری  هدف  و  بوده  تومان  میلیارد   21  ما 

51 میلیارد تومان است.
درصد  هشت  کشور،  کل  سهم  از  افزاید:  می  یوسفی 
که  است  کرمان  استان  به  متعلق  حوزه  این  اعتبارات 
به  یوسفی  نیست.  کافی  اما  بوده،  خوبی  مبلغ  چه  اگر 
مزارع  تجهیز  برای  کشاورزان  به  دولتی  تسهیالت  ارایه 
و باغات اشاره کرده و بیان می دارد: به ازای هر هکتار، 
کشاورزان  به  دولتی  بالعوض  سهم  تومان  میلیون   3/5
داده می شود که در طول 15 سال اخیر بی سابقه بوده 

است.
جهاد کشاورزی کرمان، به عنوان متولی دولتی این بخش 
در استان، در حالی به آینده کشاورزی کرمان خوش بین 
است و کشاورزان را به استفاده از تسهیالت دولتی برای 
خواند  می  فرا  فشار  تحت  آبیاری  های  سیستم  اجرای 
قابل  چندان  کرمانی  کشاورزان  برای  تسهیالت  این  که 
برای  شده  لحاظ  شرایط  بر  مروری  نیست.  استفاده 

دریافت این تسهیالت، خود موید این مطلب است.
مطابق دستورالعمل های تبیین شده، طی سالهای قبل 
از 90 تسهیالتی که از سوی بانک کشاورزی برای اجرای 
سیستم های آبیاری تحت فشار داده می شد به صورت 
50 درصد بالعوض و مابقی آن در قالب تسهیالت بانکی 
تنها در  این روند،  با  ارایه شده،  آمار  بوده است. مطابق 
سال 89 حدود 30 هزار هکتار از مزارع و باغات استان 
اما  است.  گرفته  قرار  این سیستم  پوشش  تحت  کرمان 
پس از آن و با تغییر این رویه، اعالم شد که در سالهای 
تحت  آبیاری  های  سیستم  اجرای  تسهیالت   91 و   90
فشار به صورت 85 درصد بالعوض و مابقی آن در قالب 
این  از  البته شرط استفاده  بود.  بانکی خواهد  تسهیالت 
متقاضی،  فرد  کشت  زیر  سطح  که  است  آن  تسهیالت 
بسیار  این شرط، درصد  با  باشد. عمال  کمتر 10 هکتار 
زیادی از کشاورزان کرمانی بویژه باغداران پسته قادر به 
این شرایط  بود. در  نخواهند  دریافت تسهیالت مربوطه 
و با توجه به بحرانی بودن مسئله کم آبی و بی آبی در 
استان کویری کرمان، ضروری است که موانع موجود بر 
سر راه بهره برداران منابع آبی برداشته شود تا بتوان با 
مزارع  و  باغات  در  فشار  آبیاری تحت  گسترش سیستم 
استان، ضمن جلوگیری از هدررفت آب، آینده حیات در 

این منطقه را نیز تضمین کرد.

تسهیالت بالعوض در کرمان بال استفاده می ماند



انجمن پسته ایران در اول تیرماه 1391، پیش بینی خود از مقدار محصول پسته 
سال 1391 کشور را تهیه و منتشر نمود.

در  انجمن  نمایندگان  توسط  باغداران  از  نظرسنجی  اساس  بر  بینی   پیش  این   
تهیه شده  اخیر  پسته خیز کشور طی سه سال  و شهرستانهای مختلف  استانها 
است. بر اساس این پیش بینی، مقدار محصول پسته خشک کشور در سال 1391 

برابر با 200 هزار تُن می باشد. 
از آن است که در سال 1391 قریب 87  ایران حاکی  انجمن پسته  بینی  پیش 
هزار تُن یعنی بیش از 43 درصد از پسته کشور در استان هایی جز استان کرمان 

تولید می شود. 
جهت اطالع از جزئیات پیش بینی تولید پسته کشور در سال 1391 می توانید 
مراجعه  پسته  خبرنامه  شماره  همین   25 و   24 در صفحات  منتشره  گزارش  به 

نمایید.

انتشار پیش بینی انجمن پسته ایران از مقدار محصول پسته سال 1391 کشور
اخبــار 
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سازی  هدفمند  طرح  خصوص  در  کالنتری   عیسی 
یارانه ها خاطر نشان ساخت: مخالف هدفمندی یارانه ها 

نیستم ولی هدفمند سازی، برنامه می خواهد.
پذیر  امکان  ای  توسعه  برنامه  یک  در  گذاری،  سرمایه   
است. باید از یک سو کاال گران شود و از دیگر سو با ایجاد 
شغل برای مردم، قدرت خرید در جامعه حفظ شود. اگر 
گیرد  صورت  ها  یارانه  حذف  موازات  به  گذاری   سرمایه 
می توان بخشی از کمبود ها را جبران کرد اما در حال 

حاضر چنین روندی در کشور وجود ندارد.
آزاد  های  قیمت  با  سم  حاضر  حال  در  کرد:  اضافه  وی 
در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و هر کیسه کود 50 
کیلوگرمی نیز به قیمت 40 هزار تومان عرضه می شود. 
با  دارو  و  آالت  ماشین  کود،  سم،  مثل  هایی  بخش  در 
تر  باید سهل  بانکی  اعتبارات  اما  موافقم  یارانه ها  حذف 
تولید  روند  در  خللی  تا  گیرد  قرار  کشاورزان  اختیار  در 

ایجاد نشود. 
دبیرکل خانه کشاورز با تأکید بر این نکته که 93 درصد 
هر  از  گفت:  است،  آبی  کشت  طریق  از  کشور   تولید 
هزینه ای که قیمت آب را افزایش دهد، باید بپرهیزیم. 
نباید در بهای آب تغییراتی ایجاد کرد زیرا اثر گذار است، 
بنابراین باید تالش کنیم تا هزینه استحصال آب را کاهش 
رود،  باال  کشاورزی  بخش  در  آب  وری  بهره  باید  دهیم. 
وقتی بهره وری به سقف 65 درصد رسید می توان روی 
تغییر قیمت ها فکر کرد. در واقع جایی برای گران شدن 
آب در بخش کشاورزی وجود ندارد و با تغییر قیمت آب، 

تولید در این بخش متوقف خواهد شد.

نیرو که  وزارت  اظهارات مسئوالن  به  پاسخ  کالنتری در 
بدون  را  کشاورزی  بخش  در  انرژی  های  حامل  قیمت 
افزایش اعالم می کنند، اذعان داشت: قیمت برق از هر 

کیلو وات ساعت 2 تومان به 8 تومان رسیده است.
 در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بهای برق 
افزایش 4 برابری داشته و گازوئیل نیز بیش از 10 برابر 

رشد قیمت یافته است. 
در واقع هزینه استحصال آب در بخش کشاورزی با تغییر 
بهای برق و گازوئیل افزایش یافته است. وی با اشاره به 
برداشت 47 میلیارد متر مکعب آب از چاه ها در بخش 
کشاورزی، گفت: 55 درصد آب مورد استفاده در بخش 
کشاورزی از چاه ها استحصال می شود و اغلب پمپ های 
آب با برق یا گازوئیل کار می کنند. معتقدم هیچ جایی 
برای افزایش قیمت در انرژی و آب برای بخش کشاورزی 

وجود ندارد.
دبیرکل خانه کشاورز در خصوص طرح انتقال آب دریای 
خزر به سمنان گفت: تولید آب با هزینه تمام شده معادل 
بدون  و  نداشته  کاربردی  1/5 دالر، در بخش کشاورزی 
این بخش است. ممکن است شیرین کردن  استفاده در 
آب با هزینه باال، در بخش صنعت و شرب کاربرد داشته 
جای  به  نیست.  استفاده  قابل  کشاورزی  در  اما  باشد 
شیرین کردن آب خزر و پمپاژ آن برای انتقال به سمنان 
شیرین  کنند.  شیرین  را  عمان  دریای  آب  است  بهتر 
کردن آب دریای عمان معادل 50-40 سنت هزینه در 
بر داشته و قیمت تمام شده هر متر مکعب آب با در نظر 
 800 حدود  دالر،  هر  برای  تومانی   1600 بهای  گرفتن 

تومان خواهد بود. اما هیچ توجیه اقتصادی برای شیرین 
کردن آب و پمپاژ آن از ارتفاع صفر به 1800 متری وجود 
ندارد.  شیرین کردن آب دریای عمان منطقی تر است 
زیرا سرزمین های مستعدی با صدها هزار هکتار وسعت 
دراین منطقه داریم و آب با یک پمپاژ 30-20 متری وارد 

این منطقه خواهد شد.
در  جمهور  رییس  اخیر  اظهارات  به  اشاره  با  کالنتری 
بخش  اراضی  هکتاری  میلیون   2/5 افزایش  خصوص 
نشان  خاطر  فدک(  )طرح  سال  یک  طی  در  کشاورزی 
تجهیزاتی  و  مطالعاتی  مهندسی،  توان  کشور  ساخت: 
مناسب برای افزایش سطح زیر کشت را نداشته و برای 
افزایش سطح زیر کشت به میزان اعالم شده، حداقل 25 
هزار میلیارد تومان باید سرمایه گذاری جدید انجام شود. 
تومان  میلیون   10 حداقل  گرفتن  نظر  در  با  ارقام  این 
سرمایه برای هر هکتار است و اولین شرط توسعه سطح 
زیر کشت وجود منابع آب مناسب است. در برنامه چهارم 
منفی  از  زمینی  زیر  آبهای  سفره  بیالن  بود  قرار  توسعه 
5/4 میلیارد متر مکعب به منفی 4/5 میلیارد متر مکعب 
 برسد و باید یک میلیارد متر مکعب از بیالن منفی آبهای 
ساس  برا  داشت:  اظهار  وی  شد.  می  کاسته  زمینی  زیر 
آخرین آمار وزارت نیرو، بیالن منفی منابع آب زیر زمینی 
به منفی 8.8 میلیارد متر مکعب رسیده است. یعنی سفره 
های آب زیرزمینی کشور در حال نابودی است.  برای زیر 
کشت بردن 2/5 میلیون هکتار زمین جدید، 15 میلیارد 
متر مکعب آب نیاز است. در نتیجه، توسعه کشت، بیالن 

منفی آب دشت ها را افزایش می دهد. 

نظرات دبیر کل خانه کشاورز در خصوص مسائل روز کشاورزی
در  کشاورز  خانه  کل  دبیر  و  کشاورزی  سابق  وزیر  کالنتری  عیسی  دکتر 
این   91 ماه  اردیبهشت  شماره  در  که  کشاورز  ماهنامه صدای  با  گفتگویی 
ماهنامه به چاپ رسیده است نظرات خود را در خصوص مسائل کشاورزی 

انرژی  و حامل های  قیمت آب  بر  ها  یارانه  تأثیر طرح هدفمندی  از جمله 
از این گفتگو جهت  و طرح فدک مطرح نموده است که در زیر بخشهایی 

اطالع آمده است. 



ایران  پسته  انجمن   1390 سال  مالی  صورتهای 
امناء و ششمین جلسه  در هشتمین جلسه هیأت 
مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن پسته ایران در 

روز شنبه سوم تیرماه 91 به تصویب رسید.
عملکرد  شده،  تصویب  مالی  صورتهای  اساس  بر 
مالی انجمن پسته ایران در سال 1390 بشرح زیر 

بوده است:
با  برابر  انجمن  درآمدهای  کل  جمع   

درآمد،  این  از  است.  بوده  ریال   6.006.433.240
فعالیتهای  از  ناشی  ریال   4.345.375.800
حاصل  درآمدهای  است.  بوده  انجمن  درآمدزای 
سایر  و  اعضا  های  کمک  عضویت،  حق  از 
788.705.000ریال،   با  برابر  بترتیب  فعالیتها 
440.000.000 و 432.352.440 ریال بوده است.
با  برابر  انجمن  های  هزینه  کل  جمع   

5.980.120.891 ریال بوده است.

با  برابر  انجمن  های  دارایی  کل  جمع   
مبلغ  این  از  که  بوده  ریال   3.006.938.825 
 2.831.126.195 ریال دارایی های جاری است. 

انجمن  مالی  عملکرد  جزئیات  از  اطالع  جهت 
جلسات  گزارش  به  توانید  می   1390 سال   در 
هیات امنا و مجمع عمومی منتشره در صفحات 22 

و23 همین شماره خبرنامه پسته مراجعه نمایید.

تصویب تراز مالی سال 1390 انجمن پسته ایران

به   2011 جوالی  در  که  آمریکا  غرب  پسته  انجمن 
داده  نام  تغییر  آمریکا"  پسته  تولیدکنندگان  "انجمن 
است، گزارش عملکرد سال محصولی 2012- 2011 
منتشر شده،  گزارش  اساس  بر  نمود.  منتشر  را  خود 
زیر  بشرح  انجمن  این  فعالیتهای  مهمترین  از  برخی 

بوده است:
 میزان کل درآمد انجمن برابر با 8/8 میلیون دالر 
از محل حق  میلیون دالر  مبلغ 7/7  این  از  بوده که 
عضویت اعضا، 770 هزار دالر کمک های دریافتی و 
مابقی، درآمدهای حاصل از برگزاری کنفرانس سالیانه 

و انتشارات بوده است.

محصولی سال  در  انجمن  های  هزینه  جمع   
2012- 2011 برابر با 5/2 میلیون دالر بوده است.

 دارایی های انجمن تولید کنندگان پسته آمریکا 
در پایان سال محصولی 2012- 2011 برابر با 7/08 
میلیون دالر بوده که از این مبلغ 7.05 میلیون دالر 
انجمن  نقدی  دارایی  است.  بوده  جاری  های  دارایی 

مزبور برابر با 6/1 میلیون دالر می باشد.
 در بخش بین المللی، رایزنی های انجمن منجر به 
کاهش تعرفه واردات پسته آمریکا به هند از 30 درصد 
به 10 درصد گردید. ضمن آنکه انعقاد موافقتنامه های 
تجارت آزاد با کشورهای کلمبیا، پاناما و کره جنوبی 

منجر به تعرفه صفر برای پسته آمریکا شد. 
انجمن  همکاری  با  تحقیقات،  بخش  در   
تولیدکنندگان پسته آمریکا و شورای تحقیقاتی پسته 
آمریکا  پسته  صنعت  پالست  ژرم  برنامه  کالیفرنیا، 
امکانات  گسترش  و  مفید  تحقیقات  اجرای  هدف  با 

موجود، تدوین شد.
 پایگاه اطالع رسانی انجمن تولیدکنندگان پسته 
آفت  خصوص  در  رسانی  اطالع  منظور  به  آمریکا 
سطح  حداکثر  و  پسته  باغات  در  متداول  کشهای 
بازارهای  و ذکر محدودیتهای  مانده آفت کشها  باقی 

صادراتی، راه اندازی شد.

انتشار گزارش سالیانه انجمن پسته غرب آمریکا در سال محصولی 2012-2011 میالدی

گزارش پسته آمریکا در ماه جون 
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قیمت  بود.  آرام  بازار  گذشته  ماه  در 
محصول جاری، در طی چند ماه گذشته 
افزایش پایداری  داشته است. و در صورت 
بارگیری سریع اول فصل، سود این افزایش 
قیمت شامل محصول جدید سال 2012 

نیز خواهد بود. 
 فصل  رشد جاری معتدل بوده و محصول 
رشد خوبی دارد. پیش بینی می شود که 
اما دیرتر  برداشت، دیرتر از معمول باشد 
قابل  نکته  بود.  نخواهد   2011 سال  از 
توجه، تنوع در  مقاصد بارگیری محصول 
به  این  واقع  در  است.  گذاری  قیمت  و  
معنای آن است که  صنعت پسته آمریکا 
بر  مبتنی  صنعت  یک  از  و  یافته  تکامل 
صادراتی  صنعت  یک  به  داخلی  مصرف 

تغییر یافته است.
محصول  قراردادهای  در  سود  افزایش 
جدید مشاهده می گردد و شایعات زیادی 

در خصوص قیمت گذاری محصول جدید 
باید  وجود  این  با  رسد.  می  گوش  به 
منتظر  قیمت گذاری شرکتها  در اواخر 
شایعه،  نه  و  مسلم  نکته  ماند.  ژوئیه  ماه 
انتظارات قیمتی در هر دو  آن است که  
سطح تولید کنندگان و فر آوری کنندگان 
با  مقایسه  در  برای محصول سال 2012 
باالتر  توجهی  قابل  بطور  پیش،  ماه  چند 
در  موجود  های  بحث  از  صرفنظر  است. 
میزان  و  امسال  در  تولید  رکورد  زمینه 
عمده  فصل،  پایان  در  محصول  باقیمانده 
که  است  متمرکز  این موضوع  بر  مباحث 
محصول کافی برای پر کردن فاصله بین 
پایان  سال محصولی 2011 وشروع سال 

محصولی 2012 وجود دارد.
ماخذ:

 Nichols farms, market Report, Volume 9,

Issue 5, June 20, 2012



اکنون  هم  کالیفرنیا،  دانشگاه  در  تحقیقاتی  طرح  یک  رسیدن  نتیجه  به   با 
با  مبارزه  به  قارچ  یک  کمک  به  توانند  می  کالیفرنیا  در  پسته  کنندگان  تولید 

آفالتوکسین در محصوالت خود، کمک کنند.
بر اساس اخبار منتشر شده، این تحقیقات توسط یک متخصص پاتولوژی گیاهی به 
نام "تمیس میخائیلیدیس)Themis Michailides("در"مرکز تحقیقات کشاورزی 
کرنی دانشگاه یو سی دیویس" انجام شده است. در این تحقیق، محققان، نوع غیر 
سم زایی از قارچ آسپرژیلوس فالووس )AF36( را کشف و آن را جایگزین اسپورهای 

مضر و سم زای آسپرژیلوس فالووس در باغ کردند.
قارچ های سودمند برای اولین بار توسط  Peter Cotty، محقق پاتولوژیست گیاهی 
در دانشگاه آریزونا به عنوان راهی برای کاهش آفالتوکسین در ذرت و پنبه دانه برای 

خوراک دام، مورد بررسی قرار گرفت.
آوردن مجوز  به دست  و  انجیر  و  بادام  در  پژوهش  این  محققان در حال گسترش 

کاربرد آزمایشی آن در این باغات می باشند.

منبع:
http://www.thegrower.com/news/regions/west/13th July 2012

اختصاص 23 هزار میلیارد ریال برای توسعه  زیرساختهای کشاورزیمبارزه بیولوژیک با آفالتوکسین پسته در آمریکا
توسعه  برای  تومان  میلیارد   2300 دولت،  تصویب  با   -91/4/25 مهر-  خبرگزاری 
زیرساخت های کشاورزی اختصاص یافت. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم 
اختیار وزارت جهاد  ریال در  بیست و سه هزار میلیارد  با اختصاص  اساسی  قانون 
کشاورزی برای توسعه زیرساختهای کشاورزی از جمله آبیاری تحت فشار و توسعه 

شبکه های آبیاری موافقت کرد.
از مبلغ فوق، دوازده هزار  این اساس، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است  بر 
اجرای  برای  دولت(  سهم  درصد   85( بالعوض  کمک  صورت  به  را  ریال  میلیارد 
سامانه آبیاری تحت فشار و مبلغ چهار هزار میلیارد ریال به صورت کمک بالعوض 
)85 درصد سهم دولت( بابت اجرای عملیات انتقال آب تا مزارع و الیروبی قنوات 
بالعوض  به صورت کمک  ریال  میلیارد  مبلغ چهار هزار  اختصاص دهد. همچنین 
)85 درصد سهم دولت( بابت اجرای عملیات ساختمان شبکه های فرعی آبیاری و 
زهکشی هزینه می شود. بر اساس این مصوبه، مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اعتبار 
بندهای  و  آب  ذخیره  استخرهای  ایجاد  منظور  به  نیرو  وزیر  نظر  با  دولت  مصوب 
کوچک برای کل کشور اختصاص یافته است. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی 

معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابالغ شده است.
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فروش پسته یونان فارغ از تاثیر بحران اقتصادی

بحران اقتصادی تاثیری در محصوالت محلی یونان و از جمله پسته نداشته است. باغات 
داشت.  خواهد  را  خود  سالهای  بهترین  از  یکی  امسال   Aegina یونانی  جزیره  پسته 
جزیره Aegina، با 40 دقیقه فاصله از بندر آتن، عمده ترین مرکز تولید پسته یونان 
محسوب می گردد. قبل از این، صادرات پسته یونان تنها به قبرس انجام می شد اما 
اخیرا صادرات به چین، ایتالیا، ایاالت متحده و حتی فروشگاه لوکس  Harrod لندن 

شروع شده است.
رئیس تعاونی محلی پسته با 300 باغدار عضو می گوید که خرید و فروش پسته علیرغم 
پنج سال رکود اقتصادی، اقتصاد یونان را حمایت کرده است. قبل از بحران، مردم ترجیح 

می دادند زمین های خود را برای ساخت خانه به فروش برسانند. در آن سالها بسیاری از 
درختان پسته تخریب شد. اما برعکس، امروز پسته کاری در این جزیره شرایط پایداری 

یافته است.
بر اساس آمارسازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو( یونان ششمین تولید کننده 

پسته در جهان با 9000 تن تولید در سال است.

منبع :
www.au.finance.yahoo.com/news/16th June, 2012
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محصوالت  کننده  تولید  اولین  ستن  پسته  شرکت 
به  موفق  که  است  امریکا  شمال  در  خشکباری 
غذایی  مواد  ایمنی  سیستم  گواهینامه  دریافت 

FSSC 22000:2011 شده است.
امکانات  که  معناست  بدان  گواهینامه  این  دریافت 
استانداردهای  بر  منطبق  شرکت،  عملیات  جریان  و 
کیفیت  مدیریت  های  سیستم  و  غذایی  مواد  ایمنی 

می باشد.
دستیابی شرکت ستن به این موفقیت حاصل نه ماه 
تالش برای پیاده سازی استاندارد، توسعه فرایندهای 

جدید، ساخت تاسیسات جدید، ارتقاء ساختمان های 
موجود، توسعه تکنولوژی های فرآوری جدید، آموزش 

کارکنان و ایجاد مستندات بوده است.
غذایی  مواد  ایمنی  سیستم  استاندارد  گواهینامه 
ترین  کامل  و  جدیدترین   FSSC22000:2011
غذایی  مواد  کنندگان  تولید  برای  ایمنی  استاندارد 
استاندارد  تلفیق  از  که  است  جهان  سراسر  در 
ISO22000:2005 وPAS220:2008   فراهم آمده 
است و بطور کامل مورد حمایت "طرح جهانی ایمنی 

مواد غذایی)GFSI(" قرار دارد.

از فوریه 2012 منتشر شده و در  این استاندارد که 
دسترس است، بعنوان یک گام عمده به جلو در تولید 
مواد غذایی در جهت رفع نگرانی های ملموس مصرف 
می  محسوب  غذایی  مواد  ایمنی  مورد  در  کنندگان 
دارای  کالیفرنیا،  در  واقع  ستن  پسته  شرکت  گردد. 
 36 از  بیش  بندی  بسته  و  آوری  فر  تولید،  ظرفیت 

هزار تن پسته در سال است.
منبع:

http://westernfarmpress.com/tree-nuts/setton-
pistachio-first-meet-global-standards

واکنش آلرژیک به پسته

دانشگاه  در  شده  انجام  تحقیق  یک  نتایج   
که   دهد  می  نشان   ،2012 سال  در  تگزاس 
 E گاما توکوفرول که نوعی خاصی از ویتامین
است، مسئول کاهش خطر  پسته  در  موجود 
این تحقیق،  بر اساس  به سرطان است.  ابتال 
که   افرادی  در   E ویتامین  نوع  این  سطح 
روز  هر  در  پسته  اونس(  )دو  گرم  حدود 57 
می خوردند پس از گذشت یک ماه باالتر از 

کسانی بود که  پسته نمی خوردند.  
 بر اساس این گزارش، بدست آوردن ویتامین 
E از طریق غذاهایی مثل پسته و نه از طریق 

مکمل ها، تضمین می کند که عالوه برویتامین 
E و دیگر ویتامین ها، مواد معدنی و ترکیبات 
است  ذکر  به  الزم  برسد.  بدن  به  نیز  زیستی 
آنتی  عنوان  به   E ویتامین  از  غنی  غذاهای  که 
نور  از  پوست  به محافظت   منجر  ها،  اکسیدان 
ارتباط مناسب سلولی  و  ایجاد  ماوراء بنفش و 
همچنین جلوگیری از آسیب رادیکال های آزاد 

می گردند.
 منبع:

http://www.shortnews.com
http://www.huffingtonpost.co.uk

پسته خطر ابتال به سرطان را پایین می آورد

دریافت جدید ترین گواهینامه سیستم ایمنی مواد غذایی توسط شرکت پسته ستن

بسیاری از افراد حساسیت زیادی به پسته و روغن پسته دارند. در واقع این افراد 
عموما  به تمام میوه های آجیلی به خصوص بادام هندی، بادام زمینی،گردو و بادام 
حساسیت دارند. دلیل حساسیت به پسته، وجود یک نوع پروتئین در آن است که 
توسط سیستم ایمنی بدن فرد، مضر شناخته شده و منجر به آزاد سازی هیستامین 

در بدن می شود.
عالئم آلرژی به پسته  شبیه به دیگر میوه های آجیلی است و پس از خوردن پسته 

و یا  تماس با آن بروز می نماید. شایع ترین این عالئم بشرح زیر است:
  خارش و جوش پوست 

  آماس  صورت و سایر قسمت های بدن 
   استفراغ

  اسهال
 گرفتگی عضالت شکمی

  سرفه
  اشکال در تنفس 

  تنگی در قفسه سینه 
کهیر

بر اساس آخرین گزارش ها 1/8 میلیون آمریکایی به گردو، بادام، بادام هندی، پسته 

و دیگر میوه های آجیلی حساسیت دارند.
منبع :

http://www.tandurust.com/allergies/pistachio-allergy-
 symptoms-reaction
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مجمع  جلسه  ششمین  و  امناء  هیأت  جلسه  هشتمین 
شنبه  روز  در  ایران  پسته  انجمن  سالیانه  عادی  عمومی 
سوم تیرماه 91 در محل اتاق بازرگانی کرمان برگزارگردید. 
بررسی  مجمع،  و  امناء  هیأت  جلسه  دستور  مهمترین 
صورتهای مالی سال 1390 انجمن و تصویب برنامه های 

اجرائی سال 1391 انجمن بود.
الف. هشتمین جلسه هیأت امناء

سوم  روز  صبح  در  انجمن  امناء  هیأت  جلسه  هشتمین 
عضو   25 با حضور  که  جلسه  این  در  شد  برگزار  تیرماه 
اصلی هیأت امناء )18 نفر اصالتاً و 7 نفر وکالتاً(، دونفر 
شد،  برگزار  انجمن  بازرسین  نفر  دو  و  البدل  علی  عضو 
پس از تأیید حصول حد نصاب قانونی جلسه )با حداقل 
اوالدی  عسکر  اسداله  توسط  اصلی(  اعضای  سوم  دو 
انجمن  فعالیتهای  از  گزارشی  ارائه  و  امناء  هیأت  رئیس 
آقای  توسط  کشور  پسته  صنعت  مطالبات  پیگیری  در 
محسن جالل پور رئیس هیأت مدیره، جلسه وارد دستور 

کار رسمی شد. 
به  انجمن  دبیرکل   ،1390 مالی  سال  پایان  به  توجه  با 
نمایندگی از هیأت مدیره گزارش مشروح عملکرد اجرایی 
ارائه و جزئیات صورتهای  را  انجمن  مالی سال 1390  و 
هزینه، درآمد و ترازنامه انجمن را تشریح کردند که پس 
از تأیید توسط بازرسین و پاسخگویی به سواالت اعضاء، به 
اتفاق آراء به تصویب هیأت امناء رسیده و جهت تصویب 

نهایی به جلسه مجمع عمومی ارجاع شد.
جواد  آقایان  امناء،  هیأت  اعضای  تصویب  با  و  ادامه  در 
نظری و مرتضی کارگر مجدداً به عنوان بازرسین انجمن 

به مدت یک سال انتخاب گردیدند.
انجمن در سال 1391 دیگر دستور  برنامه های  بررسی 

در  گیری  تصمیم  امناء،  هیأت  تصویب  با  که  بود  جلسه 
خصوص آن به هیأت مدیره واگذار شد. دیگر موضوع مورد 
بحث در هشتمین جلسه هیأت امناء، آیین نامه عضویت 
اعضاء  عضویت  حق  و  ورودیه  مبلغ  تعیین  و  انجمن  در 
بود که پس از بحث و تبادل نظر در خصوص جزئیات آن 
با تغییراتی به تصویب رسیده و  و استماع نظرات اعضاء 

جهت تصویب نهائی به جلسه مجمع عمومی ارجاع شد.
تصمیم  برای  اعضاء  بیشتر  مشارکت  موضوع  ادامه،  در 
رابطه  این  در  گرفت.  قرار  بحث  مورد  انجمن  در  سازی 
سموم  مشکالت  بیان  امناء ضمن  هیأت  اعضای  از  یکی 
موجود در بازار، از عدم فعالیت جدی انجمن در رابطه با 
پیگیری مسئله سموم انتقاد و بر ضرورت پرداختن به این 

موضوع تاکید نمود.
ب. ششمین جلسه مجمع عمومی

انجمن در  ششمین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 

ساعت 2 بعدازظهر روز شنبه سوم تیرماه 1391 در محل 
بر  شد.  برگزار  کرمان  بازرگانی  اتاق  تئاتر  آمفی  سالن 
اساس ماده 13 اساسنامه انجمن، جلسات مجمع عمومی 
با حضور نصف به اضافه یک اعضاء رسمیت قانونی دارد 
که با توجه به تعداد 156 عضو پیوسته معتبر انجمن و 
حضور 93 نفر از اعضاء )59 نفر اصالتاً و 34 نفر وکالتاً(، 

جلسه رسمیت قانونی یافته و وارد دستور شد .
بعنوان  ابطحی  محمود  و  ایرانی  ارسطو  آقایان  درابتدا 
و  فرد  شمس  حسین  محمد  آقایان  و  منشی  و  رئیس 
عمومی  مجمع  جلسه  ناظرین  بعنوان  پناهنده  علیرضا 
انتخاب گردیدند و در ادامه آقای محسن جالل پور رئیس 
هیأت مدیره به شرح وضعیت اقتصادی کشور و تأثیر آن 
بر صنعت پسته و همچنین پیگیری های انجمن در برخی 

مسائل مرتبط با پسته پرداختند.
آقای اسداله عسکر اوالدی رئیس هیات امناء نیز ضمن ارائه 
گزارشی از اجالس شورای جهانی خشکبار در سنگاپور، 
آن  مصوبات  و  امناء  هیأت  جلسه  هشتمین  از  گزارشی 
مالی  صورتهای  و  فعالیتها  تأیید  ضمن  و  نمودند  ارائه 
سال 1390، تصمیم گیری در خصوص عملکرد سال 90 

انجمن را به اعضای مجمع عمومی واگذار نمودند.
بر اساس دستور جلسه مجمع، دبیرکل انجمن به نمایندگی 
از هیأت مدیره به ارائه گزارش عملکرد اجرائی و صورتهای 
مالی سال 1390 انجمن پسته ایران پرداختند. براساس 
گزارش ارئه شده، برخی از فعالیتهای سال 1390 انجمن 

بشرح زیر بوده است:
 برگزاری سه تور علمی، فنی و تجاری در کشور های 

چین، یونان و استرالیا؛
پسته  باغات  از  بازدید  داخلی  تور  سه  برگزاری   
واحدهای  و  فشار  تحت  آبیاری  های  و سیستم  خراسان 

فرآوری در کرمان؛



گزارشات انجمن 

23

سال چهارم- ویژه نامه تیرماه 1391- شماره 76

برگـزاری هشتمین جلسه هیأت امناء
و ششمین جلسه مجمع عمومی پسته ایران

تدارک  با  آلمان  کلن  در  آنوگا  نمایشگاه  در  حضور   
غرفه 50 متری؛

معرفی  کاتالوگهای  و  تبلیغاتی  پوسترهای  چاپ   
در  انجمن  اعضای  تجاری  ارائه مشخصات  و  ایران  پسته 

نمایشگاه؛
و  فارسی  های  سایت  رسانی  روز  به  و  اندازی  راه   
انگلیسی و پذیرفتن آگهی های تبلیغاتی در سایت برای 

تأمین هزینه های مدیریت سایت؛
نامه فصلی در مرداد، آذر و اسفند  انتشار سه ویژه   
1390 و پذیرفتن آگهی تبلیغاتی برای تأمین هزینه های 

انتشار؛
با  موثر  ارتباط  برای  کوتاه  پیام  اندازی سیستم  راه   

اعضاء؛
زبان  به  ایران  پسته  مورد  در  تبلیغاتی  فیلم  تهیه   

انگلیسی؛ 
 تهیه نمونه های مرغوب پسته و استفاده از آن جهت 

تبلیغ پسته ایران؛
 طراحی و چاپ آگهی های تبلیغاتی در مجالت معتبر 
مزیتهای  و  ایران  پسته  صنعت  معرفی  هدف  با  خارجی 

پسته ایران نسبت به رقبا؛
 شرکت در سمپوزیوم بین المللی مایکوتوکسین ها در 

دامغان و ارائه دو مقاله تحلیلی در خصوص پسته ایران؛
بارسلونا  در  اروپا  اسنک  انجمن  سمینار  در  شرکت   
و ارائه دیدگاههای انجمن در خصوص کیفیت بهداشتی 

پسته و چگونگی کنترل و مدیریت آن؛
 شرکت در سمینارکدکس در ژنو سوییس؛

جلسه  سه  و  مدیره  هیأت  جلسه   14 برگزاری   
پسته  مسائل  پیگیری  و  نظر  وتبادل  بحث  و  امنا  هیأت 

و انجمن؛ 
خصوص  در  اعضاء  با  عمومی  جلسه  دو  برگزاری   
بازار  بر  ارز  نرخ  تأثیرات  بررسی  و  کال  پسته  وضعیت 

داخلی و خارجی پسته ایران.
خالصه صورتهای مالی انجمن

سال  در  انجمن  نامه  تراز  و  درآمدها  ها،  هزینه  چکیده 
مقایسه  طرفی  از  باشد.  می  زیر  جدول  بشرح   1390
سال  به  نسیت  انجمن   1390 سال  مالی  عملکرد 

1389 بیانگر نکاتی به شرح زیر است:
 افزایش هزینه های کل انجمن به میزان 38 درصد

 102 میزان  به  انجمن  کل  آمدهای  در  افزایش   
درصد

به  اجرائی  فعالیتهای  از  آمدهای حاصل  افزایش در   
میزان 80 درصد

به  اجرائی  فعالیتهای  از  افزایش هزینه های حاصل   
میزان 57 درصد

 افزایش دارائی کل انجمن به میزان 26 درصد
 افزایش دارائی جاری انجمن به میزان 32 درصد

الزم به ذکر است که با توجه به محدودیت منابع حاصل 
انجمن  های  هزینه  تأمین  ضرورت  و  اعضاء  عضویت  از 
انجمن  اهداف  از  یکی  اعضاء،  به  خدمات  ارائه  طریق  از 
حفظ  و  مالی  کفایی  خود  به  دستیابی   1390 سال  در 
مالی  گزارشات  که  است  بوده  ها  دارایی  و  مالی  منابع 
بگونه ای که در  باشد  این هدف می  به  بیانگر دستیابی 
پایان سال 1390 نه تنها سرمایه سال 1389 انجمن به 
مبلغ  بلکه  گردیده  حفظ  ریال   2/389/376/476 مبلغ 
26/312/349 ریال نیز به این سرمایه اضافه شده است و 
همانگونه که در باال ذکر شد دارایی کل و دارایی جاری 

انجمن نیز به ترتیب به میزان 26 و 32 درصد رشد یافته 
است. 

 پس از ارائه گزارش عملکرد اجرائی و مالی، و پاسخگویی 
و  آمد  در  هزینه،  وضعیت  صورت  اعضاء،  سواالت  به 
عمومی  مجمع  اعضای  تصویب  به   1390 سال  ترازنامه 
رسید. به منظور آگاهی از جزئیات صورتهای مالی سال 
1390 انجمن می توانند به سایت انجمن پسته ایران به 

آدرس:www.iranpistachio.org مراجعه فرمایند.
تصویب آیین نامه عضویت در انجمن

بحث  مورد  موضوع  دیگر  انجمن  در  عضویت  نامه  آیین 
جلسه مجمع بود که پس از تصویب هیات امناء در جلسه 
عمومی  مجمع  نهائی  تصویب  نیازمند  اجراء  برای  صبح، 

بود. 
نامه  آیین  کلیدی  نکات  تشریح  از  پس  رابطه  این  در 
را  آن  آراء  اکثریت  با  عمومی  مجمع  اعضای  عضویت، 

تصویب نمودند. 
بر اساس  آیین نامه مصوب، حق ورودی تنها یکبار و برای 
اعضای پیوسته به میزان 2 میلیون ریال تعیین شد. مبلغ 
بدون  نیز  وابسته  و  پیوسته  اعضای  ساالنه  حق عضویت 
تغییر نسبت به سال قبل و بترتیب به میزان 5 میلیون 

ریال و 500 هزار ریال تصویب گردید.
نامه  آیین  کامل  متن  به  دسترسی  منظور  به 
آدرس به  انجمن  سایت  به  میتوانید   عضویت، 

 www.iranpistachio.org  مراجعه فرمایند.
تشریح  به  جلسه  در  حاضر  پیوسته  اعضای  پایان،  در 
دیدگاههای خود در زمینه مسائل انجمن و پسته کشور 
پرداختند و جلسه در ساعت 5 بعداز ظهر با ذکر صلوات 

به پایان رسید.  

مبلغ به ریال شرح هزینه و درآمد 

4,268,015,592جمع کل هزینه فعالیتهای درآمد زا

1,712,105,299جمع کل هزینه های جاری نگهداری

5,980,120,891جمع کل هزینه های انجمن

4,345,375,800جمع کل در آمدهای حاصل از فعالیتهای اجرائی

788,705,000جمع کل درآمدهای حاصل از عضویت

872,352,440جمع کل سایر درآمدها به جز عضویت

6,006,433,240جمع کل درآمدهای انجمن



بارور کشت  زیر  سطح  میزان  مقابل،  صفحه  جدول   در 
 ) بر اساس برآورد سال 1391( و پیش بینی تولید پسته 
در سال محصولی 91، به همراه تخمین پاییزه مربوط به 
مقدار محصول سال 90 و تخمین نهایی محصول 89 به 

تفکیک استانها و مناطق مختلف ارائه شده است. 
در رابطه با این جدول، توجه به نکات زیر ضروری 

است:
محصول  از  عمدتاً  تر  پسته  از  مقداری  ساله  هر   -1 
ترخوری  صرف  سمنان  و  رضوی  خراسان  های  استان 
بصورت میوه تازه می شود که در مقادیر مندرج در جدول 

منظور نشده است. این مقدار برای سال 1391 برابر 25 
هزار تن پسته تر )تقریباً معادل 8 هزار تن پسته خشک( 

پیش بینی می شود.
در  سال  محصول  برای  شده  بینی  پیش  تناژ   -2 
پیش رو، بر اساس نظرسنجی از باغداران مناطق مختلف 
 1391 سال  محصول  مقدار  به  راجع  کشور  خیز  پسته 
نسبت به محصول برداشت شده در سال های 1389 و 

1390 بدست آمده است.
3- پیش بینی فوق صرفاً نمایانگر بهترین کوشش انجمن 
واقعی  مقدار  به  نسبت  احتمال خطا  و  بوده  ایران  پسته 

محصول سال 1391 وجود دارد.
این اساس، مقدار محصول پسته خشک پیش بینی  بر   
شده برای سال 1391 نسبت به تخمین پاییزه محصول 
به تخمین  افزایش و نسبت  به میزان 25 درصد   1390
نهایی محصول 89 معادل 8 درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین مالحظه می گردد میزان تولید پسته در مناطق 
پسته خیز خارج از استان کرمان در سالهای اخیر رو به 
افزایش بوده است. پیش بینی می شود در سال 1391 
 قریب 87 هزار تُن یعنی بیش از 43 درصد از پسته کشور در

 استان هایی جز استان کرمان تولید شود.

میزان تولید آمریکا میزان تولید ایران 

کمیـسیون باغـبانی انجـمن پسـته ایـران 
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مقایسه تولــید پسته ایران و آمریکا در دوره دهسـاله 1382 تا 1391

انتشار پیش بینی محصول پسته سال 1391 کشور

بینی  پیش   ،1391 تیرماه  اول  در  ایران  پسته  انجمن 
خود از مقدار محصول پسته سال 1391 کشور را تهیه 
نظرسنجی  اساس  بر  بینی   پیش  این  نمود.  منتشر  و 
و  استانها  در  انجمن  نمایندگان  توسط  باغداران  از 
شهرستانهای مختلف پسته خیز کشور طی سه سال اخیر 

تهیه شده است.  
پسته خشک  محصول  مقدار  بینی،  پیش  این  اساس  بر 
باشد.  می  تُن  هزار   200 با  برابر   1391 سال  در  کشور 

از  درصد   80 حدود  معمول  بطور  است،  ذکر  شایان 
صادرات صرف  کشور  ساالنه  تولیدی  خشک   پسته 

 می شود. بر این اساس، مقدار پسته خشک قابل صدور 
برای سال محصولی 1391 قریب 160 هزار تن خواهد 

بود. 
در نمودار زیر میزان تولید پسته خشک ایران و آمریکا )دو 
کشور اصلی تولید و صادرکننده پسته جهان( طی دوره 
همانگونه  است.  شده  مقایسه   1391 تا   1382 دهساله 

که در این نمودار مالحظه می گردد در سه سال گذشته 
میزان تولید پسته آمریکا باالتر از ایران و فاصله تولید این 

کشور با ایران نیز در حال افزایش بوده است.
ارقام مربوط به محصول سالهای   الزم به ذکر است که 
1382 تا 1389 ایران مبتنی بر تخمین های انجمن بر 
اساس آمار دوازده ماهه صادرات و برای سال 1390 بر 
اساس تخمین پاییزه پس از برداشت محصول منظور شده 

است.

ُن(
ار ت

هز
به 

د )
ولی

ت



میزان تولید آمریکا 

تولیدسال محصولی91منطقه
تن

تولید سال محصولی90
تن

تولید سال محصولی89
تن

سطح زیرکشت بارور
هکتار

 90.0000 41.00082.500 50.000انار و رفسنجان 

10.00015.00031.00035.000کرمان 

33.00018.00011.00035.000سیرجان 

8.00013.00010.00023.000زرند

6.0005.0003.5008.000شهربابک 

4.0003.5002.5005.000راور 

1.0001.5005002.000راین 

1.0001.0005002.000سایر

113,00098,000141,500200,000جمع استان کرمان 

35.00020.00025.00030.000خراسان رضوی 

20.00014.00025.50025.000یزد 

8.00010.0006.00012.000فارس 

3.0003.0004.00010.000سمنان 

8.0005.0003.5007.000خراسان جنوبی 

2.5002.0002.5004.000مرکزی 

2.0002.5002.5003.500سیستان و بلوچستان 

2.0001.8001.0002.000قم 

2.0001.2002.0002.000قزوین 

2.0001.1001.5002.000اصفهان 

1.5007005001.500تهران 

1.0007005001.000سایر 

200,000160,000216,000300,000جمع کل کشور 

آمار تولید و سطح زیر کشت پسته ایران 
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گزارش فعالیت های اخیر در حوزه آب

مهمترین دغدغه انجمن پسته ایران معضل خشکیدگی و 
کاهش شدید آبدهی منابع آب زیرزمینی در غالب مناطق 
پسته خیز کشور بواسطه سوء مدیریت می باشد. از همین 
رو، کمیته بحران آب و کمیسیون باغبانی انجمن پسته 
ایران از بدو تشکیل تاکنون در صدد چاره جویی مشکالت 

باغداران در این رابطه بوده اند. 
پسته  انجمن  اخیر  های  فعالیت  اهم  گزارش  ادامه،  در 
ایران در راستای دفاع از حقوق مالکیت باغداران بر منابع 

آبی خود به اختصار می آید.

پروانه  فاقد  آب  های  چاه  تکلیف  تعیین  قانون   -1
بهره برداری

ذینفعان  سایر  و  پسته  انجمن  های  رایزنی  و  مکاتبات 
بخش آب در زمان بررسی، تصویب و تأیید طرح تعیین 
شرح  که  برداری  بهره  پروانه  فاقد  آب  های  چاه  تکلیف 
گذشته  نشریه  این  خوانندگان  نظر  از  قباًل  آن  جزئیات 
دستگاه  از  بخشی  دوراندیشی  و  درایت  کنار  در  است، 
قانونگذاری و اجرایی کشور نهایتاً منجر به آن شد که در 
متن ماده واحده قانون مذکور صدور پروانه برای چاه های 
آب فاقد پروانه مشروط به "رعایت حریم چاه های مجاز و 

عدم اضرار به دیگران و عموم" گردد. 
پر واضح است که شرط مذکور دیگر هیچ بهانه ای جهت 
در دشت  غیرمجاز محفوره  برای چاه های  پروانه  صدور 

های ممنوعه آبی کشور باقی نمی گذارد.
 انجمن پسته ایران که از زمان تصویب و ابالغ این قانون 
به  مربوط  خبرهای  مترصد  همواره   1390 تابستان  در 
اجرای آن بوده است، تاکنون گزارشی از نقض آن توسط 
و  صالبت  شک  بدون  است.  ننموده  دریافت  متخلفین 
بر حفظ  نیرو در بخش آب  وزارت  اجرایی  بدنه  سالمت 
و  ها  چاه  قانونی  آبی صاحبان  منابع  مالکیت  و حراست 

قنوات تأثیر اساسی داشته و خواهد داشت.

2- اتاق فکر کشوری آب
کار"  و  کسب  محیط  مستمر  بهبود  "قانون  تصویب  با 
 1390 سال  ماه  بهمن  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
فرصت قانونی مغتنمی برای گسترش فعالیت های بخش 
مطابق  شد.  ایجاد  آب  و  کشاورزی  حوزه  در  خصوصی 
تبصره ذیل ماده 1 قانون مذکور "اتاق بازرگانی، صنایع و 
معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، 
نام  تغییر  ایران(  )اتاق  ایران  و کشاورزی  معادن  صنایع، 
می یابد. اتاق ایران موظف است ....... با اجرای یک برنامه 
سه ساله ویژه، شامل ایجاد »مرکز ملی مطالعات راهبردی 

این  در  خود  توانمندی  دولتی(«  )غیر  آب  و  کشاورزی 
بخش ها را ارتقاء بخشد." 

به  توجه  با  و  مذکور  قانون  تصویب   متعاقب 
توانمندی های اتاق کرمان در حوزه آب های زیرزمینی 
مسئولیت   - ایران  پسته  انجمن  با  همکاری  باالخص   -
آب  مدیریت  راهبردی  مطالعات  ملی  »هسته  تشکیل 
بازرگانی،  اتاق  به  ایران«  خشک  نیمه  و  خشک  مناطق 
کرمان محول گشت. مسلماً  و کشاورزی  معادن  صنایع، 
تنگاتنگ  همکاری  سابقه  پشتوانه  به  تصمیم  این  اخذ 
حوزه در  کرمان  اتاق  و  ایران  پسته  انجمن  موفق   و 
 آب های زیرزمینی بوده است. گواه این موضوع، انتخاب 
یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن پسته ایران از سوی 
مذکور  هسته  مؤسس  هیئت  عضو  بعنوان  کرمان   اتاق 

می باشد. 
انجمن پسته ایران ضمن آرزوی موفقیت برای هسته ملی 
مطالعات راهبردی آب، امیدوار است همکاری های آتی 
مفید  تحلیلی  های  گزارش  تولید  سرمنشأ  نهاد  دو  این 
در  کشور  اجرایی  و  قانونگذاری  ارکان  به  کمک  جهت 
راستای برون رفت از وضعیت ناگوار حال حاضر منابع آب 

زیرزمینی کشور و مدیریت صحیح بر آن شود.

3- ادامه مذاکرات با "اندیشگاه آب ایران"
"اندیشگاه آب ایران،" اتاق فکر وزارت نیرو در حوزه آب 
های  بخش  کارشناسان  آوردن  ِگردهم  با  که  باشد  می 
مختلف این وزارتخانه و دعوت از ذینفعان بخش خصوصی 
در حوزه آب کشور سعی در شناسایی و رفع چالش های 

موجود دارد. 
آن  دعوت  به  ایران  پسته  انجمن  نمایندگان  بار،  اولین 
منابع  مدیریت  سازمان  به   1390 ماه  آبان  در  اندیشگاه 
آب ایران رفتند تا سرفصل موضوعات مورد عالقه طرفین 
برای ادامه همکاری تعریف شود. با سفر اعضای اندیشگاه 
آب به همراه تنی چند از مقامات مسئول شرکت مدیریت 
امکان  کرمان،  به  اردیبهشت 1391  در  ایران  آب  منابع 
مجدداً  مابین  فی  همکاری  های  زمینه  جزئیات  بررسی 
اتاق  میزبانی  به  که  مذاکرات  از  دور  این  در  فراهم شد. 
بازرگانی، صنایع و معادن کرمان و در حضور نمایندگان 
شرکت آب منطقه ای کرمان برگزار شد، طرفین در مورد 
شمال  زیرزمینی  آب  های  سفره  موجود  وضع  وخامت 
استان کرمان )و بسیاری از دیگر مناطق ممنوعه بحرانی 
شده  انجام  های  گذاری  سرمایه  پایداری  عدم  و  کشور( 
بیان  از  اتفاق نظر داشتند. سرانجام پس  این مناطق   در 
دیدگاه های طرفین راجع به زمینه و شرایط الزم برای 

برون رفت از وضع موجود و کاهش معضالت ایجاد شده 
کشور،  کویری  های  دشت  آبی  منابع  صاحبان  برای 

توافقات زیر حاصل شد:
پسته  انجمن  پیشنهادی  چارچوب  ارائه  و  تدوین  الف- 
ای  کمیته  در  پایلوت  طرح  یک  بررسی  برای  ایران 
در  بخشی  تعادل  سمت  به  حرکت  هدف  با   مشترک 

سفره های بحرانی آب.
ب- پیگیری رفع معضالت و نگرانی های کشاورزان شمال 

استان کرمان از طریق شرکت آب منطقه ای کرمان.
مشغول  اکنون  هم  پسته  انجمن  که  است  ذکر  به  الزم 
به  ارائه  جهت  مذکور  الف  بند  موضوع  پیشنهاد  تدوین 

اندیشگاه آب ایران می باشد.

ای  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  با  مالقات   -4
کرمان

پیرو توافقات جلسه انجمن پسته ایران با اعضای اندیشگاه 
آب  شرکت  معاونین  و  مشاورین  حضور  در  ایران  آب 
منطقه ای کرمان، نمایندگان این انجمن جهت پیگیری 
در خرداد  کرمان  استان  پسته  تنگناهای کشاورزان  رفع 

ماه به دیدار مدیر عامل آن شرکت رفتند. 
شرکت  محترم  مدیرعامل  هاشمی،  ثمره  آقای  جناب 
آب منطقه ای کرمان، ضمن ابراز همدردی با کشاورزان 
با  انجمن  های  دیدگاه  نزدیکی  بر  استان،  کار  پسته 
تبیین  با  ایشان  داشتند.  تأکید  متبوعشان   شرکت 
توانایی های شرکت آب منطقه ای کرمان در رفع دغدغه 
پسته  انجمن  از  استان،  قنوات  و  ها  چاه  صاحبان  های 
خواستند تا فهرست موانع و چالش های کشاورزان پسته 
کار را در راه بهره برداری قانونی از منابع آبی خود جهت 

رسیدگی به دفتر ایشان ارسال نمایند. 
پیرو جلسه مذکور، انجمن پسته ایران اقدام به مکاتبه با 
مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ای کرمان پیرامون 
موضوعات چالشی که از سوی باغداران عضو قباًل برشمرده 

شده بود نمود. 
به  آینده  در  است  امیدوار  ایران  پسته  انجمن   
منجمله  صنفی  های  تشکل  های  پیگیری  کمک 
و دوراندیشی  نیت  از یک سو و حسن  انجمن  این 
شاهد  دیگر،  سوی  از  مجریان  و  سیاستگزاران 
دولت  کارگزاران  بین  ثمربخش  و  سویه  دو  تعامل 
مالکیت  حوزه  در  خصوصی  بخش  ذینفعان  و 
در بویژه  زیرزمینی  آب  منابع  برداری  بهره   و 
کشور  خیز  پسته  مناطق  ممنوعه  های  دشت   

باشیم.

کمیسـیون باغـبانی انـجمن پسـته ایـران 

گزارشات انجمن 
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تور بازدید از باغات پسته فیض آباد 
گزارش اجرایی

نیت  و  تاکنون صحبت  تشکیل  بدو  از  ایران  پسته  انجمن  در  ام،  شنیده  که  طور  آن 
با  ام  آنکه آشنایی  با وجود  بوده است.  به کالیفرنیای آمریکا  باغبانی  تور  برگزاری یک 
باغات کالیفرنیا صرفاً از طریق مطالعه، تماشای فیلم و عکس و شنیدن روایت دوستان 
و آشنایان بوده، ولی گمان می کنم حدود 80 درصد هر آنچه را که یک باغدار پسته 
ایرانی می خواهد از باغداران کالیفرنیایی بیاموزد، می تواند به راحتی در فیض آباد ببیند، 
بیاموزد و تقلید کند. بنابراین، بدون آنکه قصد تبلیغ داشته باشم، به همه خوانندگانی 
که تاکنون سعادت بازدید از باغات پسته فیض آباد نصیبشان نشده، پیشنهاد می کنم 
نمایند.  نام  ثبت  انجمن  بعدی  تور  در  یا  و  رسانده  آباد  فیض  به  واسطه  بدون  را  خود 
آمده  بطور مشروح  باغبانی  منظر  از  فنی سفر  آقای مشرفی، دستاوردهای  گزارش  در 
به  که  را  منفی  و  مثبت  نقاط  وار  فهرست  بصورت  نوشته  این  در  رو  همین  از  است. 
 نظر حقیر در سفر به فیض آباد و یا تکرار تور به آن مقصد توسط انجمن بکار می آید 

برمی شمرم.
امکانات عالی و بسیار راحت و  برای سفر کرایه شده بود دارای  VIP که  اتوبوس   -1
جادار بود. از آنجا که این اتوبوس تنها گنجایش 25 نفر مسافر را داشت و فضای مناسب 
بسیار  برای سفرهای طوالنی  داشت  وجود  آن  در  استراحت  و  گو  گفت  برای  کافی  و 

مناسب است.
باغات  از  بازدید  برای  روز  تنها یک  اختصاص  قبلی،  ریزی  برنامه  انجام  در صورت   -2
نمونه فیض آباد کافی است. برنامه دو روزه با توجه به مشابهت سبک باغریزی و باغداری 

منطقه فیض آباد کمی خسته کننده است.
نیمه  تر سال تدارک دیده شود. شاید  برای فصول خنک  بازدید  برنامه  بهتر است   -3

اردیبهشت ماه مناسب ترین زمان باشد.
4- در صورت نیاز به اقامت شب، نزدیکترین هتل با کیفیت خوب، مهمانسرای بیدخت 
در فاصله حدود 75 کیلومتری فیض آباد می باشد. خانه معلم در کاشمر که محل اقامت 

شب دوم تور بود از کیفیت مناسبی برخوردار نبود.
5- متأسفانه در برنامه ریزی تور، برنامه زیارت از مشهد مقدس گنجانده نشده بود که 

بهتر است برای سفرهای بعد مدنظر قرار گیرد.
6- باید به شرکت کنندگان در تورهای انجمن از قبل توضیح داده شود که انجام هرگونه 

فعالیت که جنبه بازاریابی و تبلیغی داشته باشد در محیط تور ممنوع است.

شده  ریزی  برنامه  بازدیدهای  که  اندازه  همان  به  بردم  پی  نکته  این  به  دیگر  بار   -7
در یک تور خوب می تواند آموزنده باشد، مصاحبت و همفکری با همسفران در طول 
و  درآمد  صورت  انجمن  اعضاء  اطالع  مزید  جهت  است.  مفید  جمعی  دسته  سفرهای 
هزینه برگزاری تور اخیر فیض آباد در باال آمده است. در پایان الزم می دانم ضمن عرض 
پوزش از شرکت کنندگان در تور بدلیل کاستی های موجود در برگزاری سفر، از جانب 
 خود و انجمن پسته ایران از کلیه میزبانان خراسانی مان که از فیض آباد و سایر نقاط 
و  تشکر  کمال  ساختند  شرمنده  را  ما  خود  تحمل  و  پذیرایی  با  خراسان  های  استان 

قدردانی را بجا آورم.

مبلغ ) ریال (عنوان

61.600.000درآمد تور از محل ثبت نام اعضاء

هزینه ها 

19.000.000اتوبوس

7.760.000اقامت

7.766.500خورد و خوراک

12.000.000تشکر از میزبانان 

46.526.500جمع 

15.073.500سود انجمن از محل برگزاری تور

عملكرد مالی تور بازدید از باغات فیض آباد

فـرهاد آگـاه 
مسئـول برنـامه ریـزی تـور
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تور بازدید از باغات پسته فیض آباد
 گزارش فنی

در  پسته  باغداری  و  باغریزی  نحوه  با  آشنایی  منظور  به 
نفره   24 گروهی  رضوی،  خراسان  والت  مه  شهرستان 
عضو  پسته  صنعت  فعاالن  دیگر  و  باغداران  از  متشکل 
انجمن از تاریخ 24 تا 26 خرداد ماه 91 از باغات پسته 

اطراف شهر فیض آباد بازدید کردند. 
متوسط  و  نفر  هزار   55 جمعیت  با  والت  مه  شهرستان 
رضوی  خراسان  استان  غرب  در  میلیمتر   197 بارندگی 
حدود  به  ناحیه  این  در  پسته  کشت  قدمت  دارد.  قرار 
باغریزی  شروع  ولی  رسد،  می  قبل  سال   200  -300
 مدرن پسته در منطقه فیض آباد به 45 تا 50 سال قبل 
های  سال  در  آباد  فیض  در  باغریزی  اوج  گردد.  می  بر 
1375 تا 1380 انجام شده است. سطح زیرکشت باغات 
پسته در این منطقه 21 هزار هکتار است که تا 25 هزار 

هکتار افزایش خواهد یافت.
ویژگی های باغریزی و باغداری پسته در فیض آباد

آباد، که  باغداری پسته در فیض  و  باغریزی  رایج  سبک 
را  منطقه  این  باغات  زیر کشت  درصد سطح   70 -  80
تشکیل می دهد، تفاوت های اساسی با سایر نقاط کشور 

دارد. شرح ویژگی های این سبک در زیر می آید:
فاصله کشت: فاصله بین ردیف درختان عموماً بین 6 تا 
8 متر و فاصله درختان در روی ردیف از 3 تا 8 متر در 
نظر گرفته می شود. جالب آنکه در باغات بالغ فیض آباد، 
علیرغم این فاصله کشت، سطح سایه انداز چتر درختان 
تمامی سطح باغ را پوشش داده و به زحمت در طول روز 

می توان نقطه آفتاب گیر پیدا نمود.
بذر: تولید نهال در خزانه و یا در زمین اصلی با استفاده 
از پسته های درشت رقم سفید پسته )گونه ای بادامی( و 

یا اکبری انجام می شود.
پیوند: واریته اصلی که عمده سطح زیرکشت فیض آباد 
را به خود اختصاص داده، واریته سفید پسته است. مزایای 
این واریته که بومی منطقه فیض آباد است عملکرد باال، 
زودرس بودن و درصد دهن بست پایین است. از معایب 
آن می توان به درصد پوکی باال اشاره کرد. انس این پسته 

معموالً 30 می باشد.
تربیت درختان جوان: درختان پسته بصورت تک پایه 
عمودی  در جهت  آنها  رشد  قیم  از  استفاده  با  و  کاشته 
با زدن تنها یک پیوند در سر هر  هدایت می شود. غالباً 
درختان  بارده  چتر  پرورش  کشت،  دوم  سال  در  پایه، 

شروع می شود.
هرس: در خصوص هرس شیوه های متفاوتی در منطقه 
وجود دارد. ولی آنچه معموالً در فیض آباد انجام می شود 
هرس فرم در سال هفتم و هشتم می باشد و پس از آن 
می  انجام  تنک  و  خشک  هرس  تنها  چهاردهم  سال  تا 
شود. هرس سربرداری نیز در بین برخی باغداران به علل 
مختلف از جمله فرم دهی بهتر درخت، کاهش سال آوری 

و باال رفتن انس پسته صورت می گیرد.
شیوه  به  آباد  فیض  باغات  غالب  آبیاری  آبیاری:  روش 
غرقابی است. درختان از ابتدا روی یک پشته کاشته شده 
و آب در جوی هایی که در یک طرف ردیف درختان قرار 
دارند رها می شود. با رشد ساالنه درخت، باغدار پهنای 
تا  بیشتر ساخته  را  از ردیف درختان  آن  فاصله  و  جوی 
سرانجام در باغات بالغ، این جوی در وسط ردیف درختان 
و به پهنای دو تا 3 متر قرار گیرد. در تمام این مدت سعی 
واقع  درخت  انداز  سایه  زیر سطح  در  تا جوی  می شود 
شود. در باغات بالغ کلیه عملیات باغی، حرکت تراکتور و 

آبیاری در داخل همین جوی دو متری انجام می شود.
تناسب آب و زمین: باغداران فیض آباد به درستی باور 
با مقدار آب  رابطه مستقیم  باغ پسته  دارند که عملکرد 

مهـرداد مشـرفی
مسئـول برگـزاری تـور
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تور بازدید از باغات پسته فیض آباد
 گزارش فنی

بر  زیر کشت.  به سطح  نه  و  دارد  آن  به  یافته  تخصیص 
همین اساس، در مقایسه با سایر مناطق کشور نسبت آب 
است.  بیشتر  مراتب  به  باغاتشان  برای  درنظرگرفته شده 
بعنوان مثال، در یک باغ مورد بازدید با دور آبیاری 12 
تا 14 روز، برای 65 هکتار سطح  زیر کشت، بالغ بر 100 

لیتر بر ثانیه آب اختصاص داده شده بود. 
دور آبیاری در باغات نمونه فیض آباد بین 12 تا 36 روز 

می باشد.
 درخصوص آبیاری زمستانه نیزدر این منطقه 2 تا 3 نوبت 

آبیاری سنگین انجام می شود.
این  در  پسته  سفید  رقم  باغات  از  برداشت  برداشت: 
گیرد.  می  صورت  نوبت  چند  در  غالباً  ساله  هر  منطقه 
پسته چینی به منظور ترخوری پسته تازه ابتدا در چند 
نوبت و به مرور با رسیدن تدریجی محصول با چوب زدن 

درختان و یا لگد زدن به آنها انجام می شود.
داخل  باغ  محل  همان  در  دانه  بصورت  ها  پسته  این   
کارتن رفته و به اقصی نقاط کشور جهت مصرف بصورت 
به  نهایتاً  بر درخت،  باقیمانده  تر حمل می گردد. پسته 

 

شیوه های متداول در سایر نقاط کشور چیده شده و جهت 
فرآوری به کارگاه های ضبط پسته ارسال می شود.

برتری باغات پسته فیض آباد
تا  شود  می  سبب  قبل  بخش  در  برشمرده  های  ویژگی 
)بطور عام و در مجموع( سرآمد  آباد  باغات پسته فیض 
باغات پسته کشور باشند. این برتری را می توان در موارد 

زیر دانست:
شروع باردهی: به نظر می رسد، باغات پسته فیض آباد 
سایر  در  متداول  های  باغریزی  از  زودتر  میانگین  بطور 
)از  به سر  نقطه سر  و  اقتصادی  به محصول  نقاط کشور 
نظر دخل و خرج جاری( رسیده و دوره بازگشت سرمایه 

احداث آنها کوتاه تر باشد.
پسته  باغات  از  پسته  برداشت  متوسط  یقیناً،  عملکرد: 
فیض آباد به مراتب باالتر از برداشت متوسط سایر مناطق 
پسته خیز کشور می باشد. متوسط برداشت بیش از 2 تن 
پسته خشک در هکتار برای باغات بالغ این منطقه کاماًل 
محتمل به نظر می رسد. حال آنکه احتماالً غالب باغات 
نمونه مورد بازدید در بازدید اخیر، برداشتی حتی فراتر از 

این مقدار داشتند.
 اهمیت موضوع وقتی روشن تر می شود که این اعداد را 
با اعداد متوسط برداشت کشوری کمتر از 700 کیلو در 

هکتار مقایسه کنیم.
نحوی  به  آباد  فیض  پسته  باغات  نگهداری:  هزینه 
طراحی شده اند که برای نگهداری آنها، نیاز حداقلی به 
نیروی کارگر وجود دارد. عمده فعالیت های باغی مورد 
لزوم در سطحی محدود و توسط ماشین آالت کشاورزی 
قابل انجام است. این عامل در کنار برداشت متوسط باال 
سبب می شود تا هزینه نگهداری باغات و در نتیجه هزینه 
سرانه تولید پسته در فیض آباد به مراتب پایین تر از سایر 

نقاط کشور باشد. 

نظم و زیبایی: فرهنگ و الگوی باغداری پسته در فیض 
آباد به نحوی است که باغات پسته این منطقه از نظر نظم 

و زیبایی سرآمد باغات پسته کشور به نظر می رسند.
آینده باغداری پسته فیض آباد

به نظر می رسد استان خراسان رضوی به محوریت فیض 
آباد، گرچه هم اکنون در رتبه دوم تولید پسته کشور پس 
از استان کرمان قرار دارد، اما به دلیل دارا بودن شرایط 
اقلیمی مناسب و باغریزی و باغداری صحیح از یک سو و 
کاهش تولید استان کرمان از سوی دیگر، در آینده ای نه 
چندان دور به قطب اول پسته کشور تبدیل خواهد شد. 
اما مهمتر آنکه، سبک متداول باغریزی پسته فیض آباد 
برای توسعه کشت پسته در سایر  الگو  بعنوان  تواند  می 
نقاط مستعد کشور مورد استفاده واقع شود؛ اتفاقی که به 
نظر می رسد هم اکنون نیز با اتمام پتانسیل آبی منطقه 
فیض آباد و کند شدن روند باغریزی جدید، در این منطقه 

در شرف وقوع است. 
یکی از معدود نکاتی که به نظر می رسد، تجربه باغداران 
باغداران  یاری  به  بتواند  کشور  خیز  پسته  مناطق  سایر 
ایشان شود،  باغات  بهبود  باعث  و  آمده  آباد  پسته فیض 
غلبه بر واهمه تغییر شیوه آبیاری از غرقابی به قطره ای 

حتی برای باغات مسن است.
 به نظر می رسد، مزایای استفاده از شیوه آبیاری قطره ای 
برای باغات پسته به حدی است که دیر یا زود باغداران 

فیض آباد نیز به این سمت حرکت خواهند کرد.

طرح های پیشنهادی 
آباد،  فیض  پسته  باغات  خاص  شرایط  به  توجه   با 
در  کنندگان  از سوی شرکت  زیر  پیشنهادی  های  طرح 

تور ارائه شد: 
 تدوین راهنمای مصور باغریزی و باغداری به سبک 

فیض آباد
 توسعه کشت پسته در قالب طرح مگافارم در سایر 

مناطق مستعد استان خراسان
 استفاده از ماشین آالت تمام مکانیزه جهت برداشت 

پسته در باغات فیض آباد 
انجمن  شعبه  الوقوع  قریب  تشکیل  با  رسد  می  نظر  به 
پسته ایران در خراسان، در صورت صالحدید آن شعبه، 
اجرا  و  پیگیری  برای  را  برحق خود  متولی  ها  این طرح 
پیدا خواهد کرد. در پایان برخود واجب می دانم از کلیه 
میزبانان، اعضای انجمن و باغداران خراسانی که در این 
سفر ما را از محبت بی دریغ خود بهره مند ساختند کمال 

تشکر و قدرانی را داشته باشم.
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تور بازدید از باغات پسته فیض آباد
نظـرات  اعـضا

در پی هماهنگی های بعمل آمده توسط انجمن پسته 
ایران، از تاریخ 24 الی 26 خرداد ماه در تور بازدید از 

باغات پسته فیض آباد خراسان شرکت نمودیم.
به گفته آقای فرهاد آگاه، انجمن پسته قباًل سعی بر 
آن داشت تا در جهت ارتقاء سطح کشاورزی و آشنایی 
کشاورزان با شیوه های مدرن و صنعتی تولید پسته، 
تور کالیفرنیا را پیگیری و برگزار نماید اما انجمن پس 
نزدیک  بدلیل  و  آباد  فیض  پسته  باغات  از  بازدید  از 
بودن شیوه های باغ ریزی و مدیریت آنها به کالیفرنیا، 

تصمیم به برگزاری این تور نمود. 
در  واقع شدن  دلیل  به  آباد  فیض  منطقه  کشاورزان 
منطقه ای که سرزمین مادری و رویشگاه اولیه پسته 
بوده دارای موقعیت بسیار مناسب هستند. این مسئله 
شرایط  با  را  خود  پسته  درخت  که  گردیده  موجب 
موجود کاماًل تطبیق دهد. دیگر اینکه کشاورزان این 
منطقه از واریته ای بومی به نام سفید پسته بادامی 
که سالیان زیادی است در منطقه وجود دارد، استفاده 
راحت  چیدن  واریته  این  مزایای  از  یکی  کنند.  می 
از معایب آن درصد  آن هنگام رسیدن است و یکی 
از  باغات  برخی  در  بعضاً  باشد.  پوک می  زیاد  نسبتاً 
میان  در  که  شده  استفاده  نیز  دیگری  های  واریته 

سازگاری  دلیل  به  اکبری  واریته  از  کشاورزان  آنها، 
با پایه موجود و میزان محصول راضی هستند. اما در 
یکی از باغات که دو نوع واریته کله قوچی و بادامی 
وجود داشت مشاهده گردید که درختان کله قوچی و 
محصول آن ها قابل قیاس با بادامی نبود. در شرایط 
باغی یکسان، درختان کله قوچی بسیار ضعیف تر و 

دارای محصول کمتری بودند.
را  داشته  نقش  آنها  موفقیت  در  که  دیگری   موارد 

می توان به شرح زیر نام برد:
و  ریزی  باغ  فنی  شیوه  فاحش  های  تفاوت   * 

درخت کاری با کرمان
فاصله  و  متر   4 تا   3 ردیف  روی  درختان  فاصله   *

ردیف بین 6 تا 8 متر 
* تعداد درخت در هر هکتار حدود 400 اصله 

از بیش  فاصله  در  پیوند   2 تا   1 از  استفاده   * 
 1 متری سطح زمین

* استفاده از هرس فرم طی چند سال
به عرض  بلندی  بر روی یک  قرار گرفتن درخت   *
2 متر از هر طرف تنه درخت )که مجموعاً 4 متر را 
شامل می شد( و اختالف ارتفاع این سطح با سطح 
بین دو ردیف به میزان 40 سانتی متر. الزم به ذکر 

است که مهمترین مزیت این اختالف سطح، تماس 
گموز  بیماری  از  پیشگیری  و  رطوبت  با  تنه  کمتر 
معایبی  دارای  آبیاری  شیوه  این  ما  اعتقاد  به  است. 
اینکه ممکن است اختالف سطح تنه  از جمله  است 
فصل  در  درختان  که  گردد  موجب  آبیاری  محل  با 
تابستان به دلیل گرم شدن هوا و خشک شدن سطح 
زمین و قرارگرفتن ریشه های موئین درنزدیک سطح 

زمین، نیاز آبی بیشتری پیدا کنند. 
سفره  آب  سطح  رفتن  پایین  دلیل  به  وجود  این  با 
های زیرزمینی و ازدیاد شوری آب در بعضی از نقاط، 
شده  انجام  های  گذاری  سرمایه  نگران  کشاورزان 
بودند. مجموعاً این سفر برای اعضای انجمن مفید و 
مناسب بود و نکات جالب و آموزنده ای داشت. باشد 

که چنین سفرها و تعامالتی در انجمن ادامه یابد.
جا دارد از همه اعضایی که در این سفر شرکت کردند 
و از برگزار کنندگان قدردانی نماییم. همچنین به نوبه 
خود از کشاورزان منطقه فیض آباد به جهت میهمان 
قدردانی  و  تشکر  دادند  انجام  که  همراهی  و  نوازی 

می نمائیم.
امین ا... اندیشه و علی عبداللهی

اعضای انجمن پسته ایران 

از  در تاریخ 24 الی 26 خرداد ماه به همراه جمعی 
شهرهای  به  که  سفری  طی  پسته،  انجمن  اعضای 
بسیاری  با  شد  انجام  والت  مه  و  آباد  فیض  گناباد، 
از تجارب و موفقیتهای پسته کاران منطقه خراسان 
و عالی  مدیریت  با  که  برنامه  این  شدم.   آشنا 

بسیار  شد،  برگزار  خراسانی  دوستان  نوازی  مهمان   
پربار و آموزنده بود. در این سفر باغاتی پر از محصول، 
هایشان  شاخه  از  که  سرحال  و  شاد   درختانی 

مورد  بود  روییده  پسته  دانه  پر  و  سالم  های  خوشه 
بازدید قرار گرفت و من را به یاد سال ها و دهه های 
پرآبی منطقه  اگرچه  انداخت.  قبل در شهر خودمان 
برای سالمت  الزم  شرط  آبیاری،  دور  بودن  کوتاه  و 
صحیح  مدیریت  و  نظم  ولی  بود  خراسان  درختان 
آبیاری، دفع آفات و  تا  نهال  از مرحله کاشت  باغات 
بهداشت باغی( توسط باغداران خراسانی شرط کافی 

برای حصول نتیجه بهتر بود.

که  واقعیت  این  برگشت،  از  پس  که  نماند  ناگفته 
واگذاری  در  کافی  مدیریت  و  دانش  عدم صالحیت، 
و استفاده از منابع آب، کشاورزی دشتهای کرمان را 
به ورطه نابودی کشانده و این سرزمین مساعد برای 
پیش  از  بیش  برایم  است  خشکانده  را  پسته  کشت 

آزار دهنده شد.
علی حاج احمدی
عضو انجمن پسته ایران 

گزارشات انجمن 
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تور بازدید از باغات پسته فیض آباد
نظـرات  اعـضا

باغهایی که می توان به آنها افتخار کرد  
فرصت فراهم آمده توسط انجمن پسته، باعث شد از باغ های پسته منطقه فیض 

آباد خراسان دیدن کنیم. 
باغ هایی که به حق تحسین بینندگان را برمی انگیخت. جدا از بحث میزان برداشت 
پسته در هکتار، سرسبزی، بزرگی، یکنواختی رشد و سالمت درختان بادامی بسیار 
چشمگیر بود و به راستی می توان از آنها درس های خوبی از نحوه کاشت و داشت 
به خود جلب می کرد،  را  بیننده ای  آنچه توجه هر  نگهداری درختان آموخت.  و 
نحوه ی آبیاری و باغ ریزی در خراسان بود که کاماًل متفاوت از باغات استان کرمان 

 

می باشد که قاعدتاً مقداری از آن به شرایط محیطی برمی گردد، منجمله شور نبودن 

آب ها و باغ ریزی متناسب با میزان آب. البته متأسفانه در یکی از مناطق، منابع آبی 
رو به شوری می رفت و تأثیر منفی آن هم بر درختان مشهود بود که امیدواریم سایر 
منابع آبی آن ها دچار این معضل نشود. به هر حال این گونه سفرها با تبادل نظر 

تجربیات کشاورزان با یکدیگر می تواند بسیار مفید باشد.
  جا دارد از دست اندرکاران انجمن که سفر فوق را مطابق با برنامه و به بهترین نحو 
ممکن برگزار کردند تشکر نمایم و همچنین از کلیه باغداران عزیزی که در فیض آباد 

خراسان وقت خود را در اختیار ما گذاشتند و پذیرایی نمودند سپاسگزارم.
فاطمه نظری

عضو هیأت امناء انجمن پسته  ایران  

در ابتدا تشکر از انجمن پسته که این تور را برنامه ریزی نمود و تمام تالش خود را 
درجهت هرچه بهتر انجام شدن برنامه های تور بکار گرفت. 

مناطق  از  که  افرادی  نبود  مناسب  در شروع سفر  اتوبوس  به  محل سوار شدن   *
اطراف و زودتر از زمان مقرر آمده بودند در کنار خیابان سرپا بودند.

در  ولی  بود  داشت، خوب  توس  و شرکت  گناباد  بیدخت  هتل  در  اقامت  محل   *
کاشمر ضعیف بود.

* بهتر بود تور در مدت یک روز برگزار می شد.
* بازدید از باغات و محل های در نظر گرفته شده برای بنده خوب و آموزنده بود. به 
نظر می رسد که هر یک از افراد تور بعد از این بازدیدها برای اطرافیان و افراد مرتبط 

به خود به عنوان یک مبلغ و راهنما عمل می کنند.
بدون نام 

و آباد  )فیض  رضوی  خراسان  پسته  باغات  از  بازدید  تور  در  که  مواردی  از   یکی 
 مه والت( برای بنده جالب بود، رعایت نظافت و نبودن مواد زائد و هیزم هرس در 
باغات است، برخالف اکثر باغات پسته استان کرمان که کشاورزان با رها کردن مواد 
زائد و مهمتر از همه، قوطی ها و پاکت های خالی سموم و کودهای شیمیایی در 
محیط باغات پسته، باعث آلودگی محیط زیست می شوند و زندگی خود و دیگران 

و حتی موجودات زنده دیگر را نیز به مخاطره می اندازند.
درخواست بنده این است که در صورت امکان انجمن پسته در مورد این امر مهم 
اطالع رسانی نموده و آموزش های الزم را به کشاورزان و خوانندگان خبرنامه انجمن 

پسته ارائه دهد که خدمتی به کشاورزان و کل جامعه محسوب می شود.
 

ابتدا از مسؤولین همراه تشکر ویژه دارم. واقعاً زحمت کشیدند و برخورد بسیار مناسب 
داشتند. خود تور هم کار بسیار مناسبی است و برای من خیلی مفید بود و بر تجربیاتم 
افزوده شد. ان شاءا... استفاده کنم. همه چیز خوب بود فقط اتاق ها ی محل اقامت در 

کاشمر یک مقدار مناسب نبود.

 پیشنهاد می دهم:
* در سفر به فیض آباد زیارت امام رضا )ع( هم گنجانده شود.

* در پایان تور طی جلسه ای نظرات افراد جمع بندی شده و به بحث گذاشته شود.
* الزم است نظرات کشاورزان پیر و مسن و صاحب تجربه در کرمان  و دیگر مناطق 

دریافت و مکتوب گردد
عبدالکریم عرب 

با تشکر از شما جهت برنامه ریزی دقیق و انجام تور فیض آباد. کلیه امور به خوبی 
ادامه دهد و  پا برجا و موفق به کار خود  انجمن همیشه  امیدوارم که  اجرا گردید 
پیشنهاد می کنم که هم جلسات انجمن را بیشتر کنید و هم انجام تورهای متعددي 
را برنامه ریزی کنید تا بتوانیم به کمک همدیگر پسته ایران را به درجات عالیتری 
در جهان از لحاظ کشاورزی و تجارت برسانیم. با تشکر از زحمات بیدریغ و لطف 

فراوان شما. 
                                          شهروز ایالقی، نماینده شرکت ویرامان

* برنامه ریزی، پیگیری، زمانبندی و برخوردهای سفر مطلوب بود.
* جای یک کارشناس خبره در طول سفر خالی بود.

* برنامه ریزی قبلی برای انجام یک سخنرانی علمی راجع به آخرین وضعیت کاشت، 
داشت و برداشت و تجارت پسته می توانست وجود داشته باشد.

* سبک باغ ریزی فیض آباد بهتر از کرمان بود.
* ایجاد قسمتی در انجمن با عنوان "پاسخ به سؤاالت فنی اعضاء" ضرورت دارد.

* ادامه بازدیدها مفید خواهد بود.
* مبلغ دریافتی بابت تور کمی باال بود.

در مجموع تور باغی فیض آباد بسیار عالی بود و نسبتاً باغهای منظمی داشتند و به 
نظر بنده آبیاری آنها بسیار خوب بود و همین طور از نظر سم پاشی.

و  شد  استفاده  کاماًل  ها  راهنمایی  از  نداشت.  شیره  وجه  هیچ  به  آنها  های  باغ 

 

همچنین از تجربیات آن ها بسیار آموختم. از دست اندرکاران انجمن که این تور 
آموزنده را برگزار کردند بسیار متشکرم.

محمد علم، عضوانجمن پسته ایران 

محمد ابراهیمی میمند 
عضو انجمن پسته ایران 

عباس حسن زاده 
عضو انجمن پسته ایران
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تیره  به  متعلق   )Pistacia Vera( اهلي  پسته  درخت 
برگهاي  داراي  پسته  درخت  است.   )Anacardiaceae(
مرکب شانه اي بوده و دو پایه می باشد. ریشه زائي درخت 
فرعي  ریشه  تولید  قدرت  و  بوده  عمودي  و  محوري  پسته 
در درخت پسته ضعیف است. مرحله نو نهالي درخت پسته 
مي  تولید  کمي  میوه  سالگي  پنج  از  تاقبل  و  بوده  طوالني 
کنند و از 10 تا 12 سالگي باردهي کامل و اقتصادي درخت 

آغاز مي شود .
 مهمترین گونه هاي جنس Pistacia عبارتند از :

P.Vera)پستـه معمولي(، P.mutica)بنه(ومهمترین ارقام 
 ، ، اکبري  ، کله قوچي  : اوحدي  از  ایران عبارتند  پسته در 
احمد آقائي ، ممتاز ، بادامي زرند ، شاه پسند ، سفید پسته 
سطح  حاضر  حال  در  قزویني..   و  دامغان  خنجري   ، نوق 
زیر کشت پسته ایران بیش از 360000 هکتار مي باشد که 
هاي  باغ  هکتار   270000 از  بیش  مجموع  با  کرمان  استان 
بارور وغیربارور در مجموع 77 درصد محصول کل کشور را 
تولید و به عنوان مهمترین منطقه پسته کاري ایران و دنیا 

محسوب مي شود. 
از: یزد، خراسان،  ضمنًا سایر استانهاي پسته خیز عبارتند 
مرکزي،  قزوین،  بلوچستان،  و  سیستان  سمنان،  فارس، 
اصفهان و قم مي باشند. بهترین خاک برای کاشت درختان 
پسته، خاک های لومی سبک یعنی شن و رس می باشد. در 
اراضی سبک مصرف کود برای برداشت رضایت بخش است 
ولی در اراضی رسی سنگین که رطوبت را به مقدار زیاد و 
گیاه  این  کاشت  می دارد  نگاه  خود  در  طوالتی  مدتی  برای 
نتیجه رضایت بخشی نمی دهد و مقدار محصول چندان قابل 
شوری  تحمل  اندازه ای  تا  پسته  درخت  بود.  نخواهد  توجه 
دارد  فراوان  کود  به  احتیاج  پسته  درخت  می کند.  را  خاک 
پسته  درخت  احتیاجات  نمی تواند  تنهایی  به  دامی  کود  و 
را از حیث مواد غذایی برای محصول زیاد تامین بکند. لذا 
استفاده  نیز  شیمیایی  کودهای  از  دامی  کود  بر  عالوه  باید 
کرد. برنامه غذایی مطلوب پسته بر اساس محصوالت شرکت 

آرمان سبز به شرح زیر می باشد:
جذب  غذائی  عناصر  تمامی  زراعی  فصل  طول  در  درختان 
شده از طریق ریشه و برگ را صرف رشد و تولید میوه می 
نمایند و در پایان فصل با برداشت میوه ذخیره غذائی برای 
بنابراین جوانه های گل که در سال  باقی نمی ماند.  درخت 
آینده مسئولیت تولید میوه را برعهده دارند بخوبی تشکیل 
نشده و درختان در سال زراعی آینده کم بار شده و اصطالحا 
سال off نامیده می شود. برای رفع این معضل و حذف سال 
از برداشت و زمستانه استفاده  از تغذیه پس  Off می توان 

نمود. تغذیه پس از برداشت و زمستانه می تواند کمبود مواد 

غذائی مورد نیاز درختان را برای گذراندن زمستان جبران 
نموده و تشکیل جوانه های گل را بهبود بخشد. این امر باعث 
می شود تا سال آوری درختان از بین رفته و دچار کاهش 
از  توان  می  درختان  زمستانه  تغذیه  برای  نشوند.  محصول 
سولفات  همراه  به  استریل  شده  پلت  مرغی  کودهای  انواع 
آهن،  سولفات  منگنز،  سولفات  روی،  سولفات  منیزیم، 
استفاده  چالکود  بصورت  پتاسیم  سولفات  و  مس  سولفات 

نمود. 
جلبک  عصاره  همراه  به  روی  کالت  کودهای  انواع  مصرف 
محلول  بصورت  پتاسیم  فسفیت  حاوی  کودهای  و  دریائی 
پاشی در زمان تورم جوانه ها می تواند باز شدن آنها را بهبود 
دریائی  جلبک  عصاره  حاوی  کودهای  از  استفاده  بخشد. 
بصورت مخلوط با سایر کودها در هر مرحله از رشد گیاه باعث 
افزایش میزان جذب کودها، تسریع رشد و افزایش مقاومت 
گیاهان به انواع استرسهای محیطی )شوری، خشکی، سرما 
شود.  می  بیماریها  و  آفات  از  ناشی  استرسهای  و  گرما(  و 
عالوه  تواند  می  پتاسیم  فسفیت  کودهای  مصرف  همچنین 
از  بسیاری  درمان  یا  و  پیشگیری  باعث  ای  تغذیه  نقش  بر 
بیماریهای قارچی گردد. در این مرحله از رشد گیاه می توان 
 NPK کودهای  از  ماکرو  عناصر  به  درختان  نیاز  رفع  برای 
که میزان ازت، فسفر و پتاسیم آنها یکسان است استفاده 

نمود. 
در هنگام باز شدن جوانه ها می توان با استفاده از ترکیبات 
اصالح کننده خاک حاوی اسید هیومیک گسترش ریشه و 
کودهای  از  استفاده  بخشید.  بهبود  را  غذائی  عناصر  جذب 
حاوی اسید آمینه نیز باعث بهبود و افزایش پروتئین سازی 
در گیاه، تقویت سیستم ایمنی گیاه، افزایش کیفیت و کمیت 
افزایش  پروتئین،  و  افزایش تشکیل قند  از طریق  محصول 
جوانه و شکوفه ها و اندازه میوه، افزایش سرعت رسیدگی 
محصول و افزایش ماندگاری محصوالت پس از برداشت شده 
و همچنین به عنوان تنظیم کننده رشد باعث بهبود و افزایش 
رشد در گیاهان می شوند. مصرف سولفات پتاسیم در این 
مرحله می تواند نیاز گیاه به پتاسیم را رفع نموده و سولفور 
موجود در آن نیز باعث کاهش pH خاک گردد. پس از پایان 
به  پتاسیم  سولفات  و   NPK کودهای  از  توان  می  گلدهی 

همراه کودهای حاوی عصاره جلبک دریائی استفاده نمود. 
حاوی  کودهای  از  توان  می  میوه  شدن  نخودی  مرحله  در 
بصورت  آهن  کالت  کودهای  همینطور  و  ریزمغذی  عناصر 
محلولپاشی یا مصرف به همراه آب آبیاری استفاده نمود تا 
استفاده  همچنین   . گردد.  برطرف  عناصر  این  به  گیاه  نیاز 
تشکیل  باعث  مرحله  این  در  کلسیم-بر  حاوی  کودهای  از 
بهتر پوسته استخوانی میوه شده و اثرات کمبود کلسیم که 

رپرتاژ آگهی 



بصورت لکه های سفید بر روی پوسته استخوانی میوه ایجاد 
ازبین می برد. حرکت کلسیم در گیاهان بسیار  می شود را 
کند می باشد. به همین دلیل تاثیر آن در گیاهان نیز پس از 
گذشت مدت زمان زیاد آشکار می شود. پیوند کلسیم با بر 
در محصوالتی مانند نیوگریت باعث افزایش سرعت حرکت 
طرفی  از  گردد.  می  آن  کمبود  رفع  و  گیاهان  در  کلسیم 
بر  اسیدآمینه  با  شده  کالت  ریزمغذی  کودهای  از  استفاده 
عناصر  جذب  از  پس  زیرا  دارد.  ارجحیت   EDTA کالتهای 
 EDTA کالت شده توسط گیاه ، رادیکالهای خنثی و فعال
داده  پایدار  کمپلکس  تشکیل  گیاه  در  موجود  کلسیم  با 
سولفات  مصرف  رود.  می  بین  از  کلسیم  کارائی  درنتیجه  و 
را  پتاسیم  به  نیاز گیاه  تواند  نیز می  این مرحله  پتاسیم در 

برطرف نماید. 
و  فسفر  به  گیاه  نیاز شدید  دلیل  به  مغز  پر شدن  زمان  در 
بخصوص پتاسیم جهت پر شدن دانه ها باید از کودهائی که 
نمود.  استفاده  باالئی هستند  پتاسیم  و  فسفر  میزان  دارای 

استفاده از کودهای دارای پتاسیم باال باعث بهبود پر شدن 
برای  می شود.  پوک  های  پسته  درصد  کاهش  و  پسته  مغز 
این منظور می توان از انواع کودهای NPK با فرمولهائی که 
میزان فسفر و پتاسیم باال دارند و همچنین از انواع فسفیتهای 
جلبک  عصاره  همراه  به  پتاسیم  سولفات  همراه  به  پتاسیم 
دریائی استفاده نمود. استفاده از اسیدهای هیومیک نیز می 
تواند باعث بهبود ساختار خاک و افزایش جذب عناصر مورد 

نیاز گیاه از طریق ریشه گردد. 
کودهای حاوی  به مصرف  باید  نیز  برداشت  از  قبل  ماه  یک 
برای  توان  می  همچنین  داد.  ادامه  باال  درصد  با  پتاسیم 
از کودهای حاوی  افزایش میزان پروتئین سازی در گیاهان 
نمود.  استفاده  دریائی  جلبک  عصاره  همراه  به  اسیدآمینه 
پس از برداشت جهت احیاء درختان و شکل گیری بهتر جوانه 
های سال آینده می توان از کودهای حاوی عناصر ریزمغذی، 
کالتهای روی، و همچنین سولفات پتاسیم به همراه عصاره 

جلبک دریائی استفاده نمود. 

باز شدن تورم جوانه هااوسط زمستان
جوانه ها

پایان 
گلدهی

نخودی 
یک ماه قبل پر شدن مغزشدن میوه

از برداشت
پس از 

برداشت

کود مرغی 
woprofert سولفات 

روی هلیوپتاس سولفات 
منیزیم هلیوپتاس 

سولفات منگنز
هیلوپتاس سولفات آهن 
هلیوپتاس سولفات مس 

هلیوپتاس  سولفات 
پتاسیم هلیوپتاس یا 

هورتیسول

الیگوکالت روی یا 
آمینوکواالنت روی

استیمپلکس
پلنت پرود یا اسپشیال 

20-20-20
آمینوآلکسین یا
TKO- فسفایت

سولفات پتاسیم 
هلیوپتاس یا 
هورتیسول 

گروئینگ ای-ام 
هیومیفرت اولترا 
یا هیومونیا 312 

استیمپلکس 
پلنت پرود یا 
اسپشیال20-

 20-20
سولفات 
پتاسیم 
هیلوپتاس

مولتی فرت یا 
آمینوکواالنت 

مینور نیوگریت 
سولفات 
پتاسیم 

هلیوپتاس 
سکنیا اولترا یا 
آمینو کواالنت 

آهن

آکادین آمینو 
آلکسین  یا 

TKO- فسفایت 

پلنت پرود 
یا اسپشیال 
 10-52-10

سولفات پتاسیم 
هلیوپتاس یا 
هورتیسول 

هیومیفرت اولترا 
یا هیومونیا 312

آکادین گروئینگ 
ای ام پلنت 

پرود یا اسپشیال    
10-10-40

آکادین 
مولتی 
فرت یا 

آمینوکواالنت 
مینور 

الیگوکالت 
روی یا 

آمینوکواالنت 
روی سولفات 

پتاسیم 
هلیوپتاس یا 

هورتیسول

برنامه غذایی درخت پسته بر اساس محصوالت آرمان سبز آدینه

حسین کیشانی- علیرضا پاشایی
بخش تحقیقات و توسعه شرکت آرمان سبز آدینه

رپرتاژ آگهی 



اهمیت انتخاب پایه مناسب در درختان پسته

پسته  باغ  احداث  در  که  تصمیماتي  ترین  مهم  از  یکي 
اتخاذ مي شود انتخاب پایه مناسب است. در باغات پسته 
مثل  مختلف  ارقام  از  و  پایه  براي  بادامي  پسته  از  ایران 
احمد آقائي، اکبري، اوحدي و غیره براي پیوند استفاده 
علمي  نام  با  معمولي  پسته  نوع  از  همگي  که  شود  مي 
)Pistacia vera( هستند. پایه ها معموالً مستقیماً در 
نهال بذري پسته استفاده مي شود. هر  از  یا  باغ کاشته 
بذر پسته از نظر صفات ژنتیکي با بذر دیگر حتي اگر از 
یک درخت و یک خوشه هم باشند به علت دخالت گرده 
اند،  داشته  شرکت  بذر  تلقیح  در  که  گوناگونی  نر  هاي 
با پایه  بنابراین پایه هاي بذري هیچ یک  متفاوت است. 
دیگر یکسان نیستند و آثارشان بر روي پیوندها متفاوت 
است. خصوصیات مختلفی مانند میزان محصول، تابعی از 
یک پایه خوب است که رقم مورد نظر بایستی روی آن 

پیوند زده شود)1(.
خانواده  مختلف  هاي  گونه  ابتدا  امریکایی  محققین 
آمریکا  و  آفریقا  شمال  خاورمیانه،  تا  چین  از  را  پسته 
عملکرد  نحوه  درباره  تحقیق  به  و  کرده  آوري  جمع 
معمولي  پسته  از  پایه  انتخاب  براي  پرداختند.  ها   آن 
در  مقاومت  عدم  علت  به  که  کردند  شروع   )P. vera(
مناسبي تشخیص  پایه  و گموز  نماتد  بیماري هاي  برابر 
 )P. atlantica(آتالنتیکا بعدي  هاي  انتخاب  نشد.  داده 
آتالنتیکا  بعداً  که  بودند   )P. terebinthus( تربینتوس  و 
بر  پیوند  سهولت  و  ها  نهال  قطر  یکنواختي  علت  به 
تربینتوس ترجیح داده شد)2(. مشکل بعدي که ابتدا در 
منطقه سان خوان کالیفرنیا پدیدار شد بیماري قارچي به 
)Verticillium(نام  ورتیسیلیوز ناشی از قارچ ورتیسیلیوم

بود. این بیماری باعث اختالل در رسیدن مواد غذایي از 
ضعف،  باعث  که  شده  گیاه  هاي  اندام  به  آوندها  طریق 
مرگ  نهایتاً  و  درختان  تدریجی  زوال  پژمردگي،  زردي، 
درخت مي شود. بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی و کندي 
رشد، آتالنتیکا را از صحنه خارج کرد و اینتگریما با نام 
 UCB1 و PG2 و بعداً دو هیبرید Pioneer Gold(PG1(تجاري

معرفي شدند )2(.
 2002 تا   1989 هاي  سال  طی  در  کالیفرنیا  دانشگاه 
آزمایشاتي جهت تحقیق در مورد مقاومت در برابر سرما، 
روي  محصول  میزان  و  آوري  سال  ورتیسیلیوم،  شوري، 
نتایج  انجام داده که  پایه هاي مختلف  با  درختان پسته 

آن به شرح زیر است:
مقاومت به سرما

در  زیر 2 سال  پیوند خورده  آزمایش روي درختان  این 
سرما  شد.  انجام  کالیفرنیا  در   1989-1990 زمستان 
درجه   –17 حداقل  به  شب   11 مدت  به  سال  آن   در 

سانتي گراد رسید. در این آزمایش 41درصد درختان  پایه 
PG1 خشک شدند در صورتی که هیچ یک از درختان پایه 
UCB1 خشک نشدند)3(. الزم به ذکر است که با استفاده 
از روش های بیوتکنولوژی و اصالح باغی و نیز نگهداری 
نهال ها در بهترین شرایط نهال هایی تولید شده است که 

پیش از دو سالگی قادر به پیوند شدن هستند.
مقاومت به شوري 

براي بررسي مقاومت به شوري دو تحقیق به مدت 8 سال 
یکی در باغ و دیگری در گلخانه انجام شد. همه نمونه ها 
نسبت به شوري تا 8ds/m مقاومت نشان داده و کاهش 
دانست  باید  نداشتند.  شاهد  به  نسبت  محصول  و  رشد 
که در شوري باالي 12ds/m همه پایه هاي پسته مورد 

آزمایش کاهش رشد و محصول داشتند)2(.
مقاومت در مقابل بیماري هاي خاکزي

 UCB1و PG1 تحقیقی طوالني مدت نشان داده است که
جان  سنگین  قارچي  آلودگي  با  هایی  مکان  در  دو  هر 
پایه هر کدام مکانیزم دفاعي خاصي  اند. دو  برده  به در 
که  اي  گونه  به  داشتند  ورتیسیلیوم  قارچ  به   نسبت 
 درخت هاي PG1 دچار آلودگي دید شدند ولي مقاومت کردند. 
که  درحالي  نشدند  آلوده  تقریباً   UCB1 هاي   درخت 
به  و  شدند  مبتال  آساني  به   PG2 و  آتالنتیکا  هاي  پایه 
آن  دهی  محصول  و  رشد  در  ورتیسیلیوم  قارچ  سرعت 
قارچ  شد.  سنگین  بسیار  تلفات  باعث  و  گذاشت  اثر  ها 
باعث  شرایطی  در  نیز  گموز  بیماری  عامل  فایتوفتورا 
زیر  که  هایي  زمین  در  شود.  مي  درخت  شدن  خشک 
کشت باغات بادام بوده و سپس به باغ پسته تبدیل شده 
اند قارچ دیگري به نام آرمیالریا ممکن است مشکل ساز 

باشد. 
 در جدول مقابل مقاومت پایه هاي مختلف نسبت به سه 

نوع  قارچ مورد بحث آمده است )2(.
تأثیر پایه ها بر کمیت محصول

محصول  میزان  بر  توجهي  قابل  تأثیر  مختلف  هاي  پایه 
پسته دارند اما متاسفانه تا کنون در ایران توجه چندانی 
در  است.  نشده  معطوف  پایه  به  کشاورزان  طرف  از 
با  درخت  تعدادي  موضوع  این  بررسي  براي   کالیفرنیا 
پایه هاي PG1،UCB1وPG2 وآتالنتیکا با پیوند یکسان )از 
از  رقم کرمان( در نظر گرفته شده و به مدت 12 سال 
جداگانه  درختان  این  محصول  میزان   2001 تا   1989
نفع  به  مشخص  کامال  طور  به  نتیجه  شد.  آوري  جمع 
UCB1 بود که وزن خشک محصول قابل عرضه به بازار 
 PG2 آن 45 درصد بیشتر از آتالنتیکا، 15درصد بیشتر از

و 19درصد بیشتر از PG1 به ثبت رسید)2(. 
پایه UCB1نتیجه تحقیقات و آزمایشات ارزشمند، طوالني 

و پرهزینه دانشمندان امریکا است که هم اکنون در ایران 
نیز به تولید انبوه رسیده است .

ما  در کشور  پسته  ژنتیکی  غنای  به  توجه  با  است  امید 
تحقیقات پیوسته و گسترده ای صورت پذیرد و پایه ای 
معرفی گردد که برخاسته از اقلیم ایران و قابل رقابت با 

موفق ترین پایه پسته کنونی ایاالت متحده باشد.

* * * * کمترین مقاومت          
  * بیشترین مقاومت

کـوروش بهـرام زاده ابراهـیمی
  عضـو پیـوستـه انـجمن پسـته ایـران 

پایهورتیسیلیومگموزآرمیالریا

تربینتوس*

آتالنتیکا*******

اینتگریما*******

*******PG2

***UCB1

منابع :
1. محمدی )الف( و بنی هاشمی )ض(،1387، تاثیر سطوح 
ورتیسلیومی  پژمردگی  بیماری  بر  سدیم  کلرید  مختلف 
پسته در محیط آبکشت؛ علوم و فنون کشاورزی و منابع 

طبیعی سال 12 شماره 45.
.2-Ferguson (L), 2008. Pistachio production manual, 5th edition

 3-Epstein (L)  et al., Rootstock effects on pistachio trees grown in

verticillium dahliae infested soil
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رژیـم آبـی پسـته

آب  مناسب  مقدار  تامین  آبیاری،  از  هدف  کل  طور  به 
مناسب  تصمیمات  است.  مناسب  زمان  در  باغات  برای 
و   درخت  آبی  نیاز  دانستن  به  نیاز  آبیاری  انجام  برای 
اجرای مناسب سیستم آبیاری با توجه به میزان دقیق آب 

تحویلی و توزیع مناسب آن دارد. 
درختان پسته از نظر مقاومت به خشکی معروف هستند و 
قادرند با مقادیر آب خیلی کم نیز زنده بمانند و محصول 
نیز تولید کنند اما مقاومت به این معنی نیست که برای 
تولید محصول بهینه نیاز به آب کمی دارند و می توانند 
رشد سریع با محصول زیاد داشته باشند. درختان پسته 
میوه و خشکبار مصرف  دیگر درختان  از  را سریعتر  آب 
می کنند و اگر در دوره های حساس، با میزان کمتر از 
نیاز آبی آبیاری شوند اثرات منفی بر فرآیند های درونی 

درخت می گذارد.
برخی نکات قابل توجه در برنامه ریزی آبیاری باغات 

پسته
و  جوی  سطحی)غرقابی،  آبیاری  های  روش  در   
پشته ای و نواری( سرعت نفوذ آب در خاک، مدت زمان 
نفوذ آب در خاکهای  را مشخص میکند. سرعت  آبیاری 

سبک باال و در خاکهای سنگین پایین است. 
آب  میزان  فشار  تحت  آبیاری  های  سیستم  در   
کاربردی یا آبدهی نازل ها، تعیین کننده میزان نفوذ آب 

در خاک است.
 سیستم آبیاری و مدیریت کف باغ می تواند بر میزان 
مصرف آب تاثیر بگذارد. پوشش گیاهی زیاد و رشد زیاد 
مقدار  درصدی   25 تا   20 افزایش  باعث  هرز  های  علف 
تبخیر و تعرق گیاهی در باغ می گردد که این افزایش در 

باغ های جوان بیشتر است.
آبیاری  سیستم  با  آمریکا  در  پسته  های  باغ  اغلب   
قطره ای آبیاری می شوند. راندمان این سیستم بین 85 

تا 95 درصد تخمین زده می شود.
از  خشک  سالهای  در  کالیفرنیا  پسته  های  باغ  در   
آبیاری  کم  روش  شود.  می  استفاده  آبیاری  کم  روش 
در  تنش خشکی  اعمال  برای  است  روشی  شده،  تنظیم 
طول دوره ها ی مشخصی از رشد درخت با هدف کاهش 
و  تولید  بر  خشکی  منفی  اثرات  بطوریکه  آب،  مصرف 
مرحله  دو  در  روش  این  برسد.  حداقل  به  میوه  کیفیت 
شامل اواخر اردیبهشت تا اواسط تیر )بعد از توسعه کامل 
از  پس  و   مغز(  سریع  رشد  از  قبل  و  استخوانی  پوست 
اواسط  در  تنش  بروز  از  باید  شود.  می  انجام  برداشت 
داده  نشان  نتایج  کرد.  جلوگیری  برداشت  زمان  تا  تیر 
است که ایجاد  تنش در مرحله اول، باعث می شود که 
ای  قابل مالحظه  بطور  استخوانی  میزان خندانی پوست 
 بیشتر گردد، میزان ناخندانی تا 50 درصد کاهش یابد و 

میوه ها در زمان برداشت کوچک شوند. بنابراین در باغاتی 
باعث  تنش،  این  اعمال  است  باال  که درصد دهان بست 
بهبودی بازار پسندی می شود و در مقابل در باغاتی که 
با این مشکل مواجه نیستند، اعمال این روش با توجه به 
تاثیر آن بر کوچکتر شدن میوه، مفید نمی باشد. از دیگر 
معایب تنش در این زمان، ایجاد بلوغ ناخواسته و زودرسی 
و خندانی میوه در اواسط تیر تا زمان برداشت است که 
احتمال آلودگی به بیماری های قارچی و آفالتوکسین را 
در زمان برداشت افزایش می دهد. الزم به ذکر است که 
ایجاد  تنش در مرحله دوم آبیاری تاثیری در میزان تولید 

محصول ندارد. 
 در باغهای جوان که دارای آبیاری تحت فشار هستند، 
کشاورزان می توانند با مدیریت مناسب آبیاری و محدود 
نزدیک  )با  ریشه  محدوده  از  خارج  در  آب  میزان  کردن 
آب،  فشار  کردن  کم  با  یا  درخت(  تنه  به  نازلها  کردن 
راندمان کاربرد آب را به حداکثر برسانند. در آبیاری های 
سطحی برای بهبود راندمان می توان از جوی و پشته های 

کوچک در هر طرف ردیف درختان استفاده کرد.
منابع :

TREE WATER REQUIREMENTS & REGULATED DEFICIT IRRIGATION
David A. Goldhamer/ 2005

دبیـرخانه انجمن پسته ایران

راهنمای تولید پسته/ موسسه تحقیقات پسته کشور/ 1388

39

سال چهارم- ویژه نامه تیرماه 1391- شماره 76



معرفی روش های آبیاری تحت فشار مورد استفاده در باغات پسته

عمده منابع آب مورد استفاده در باغات پسته کشور منابع 
هزاران  شاید  و  صدها  حاصل  که  بوده  زمینی  زیر  آب 
 سال ذخیره نزوالت جوی در زیر زمین است و به نوعی 
می توان گفت میراث گذشتگان ما است و می دانیم احیاء 

و تجدید آنها سالهای زیادی وقت خواهد گرفت.
 متاسفانه بدلیل برداشت بی رویه و غیر اصولی از منابع 
آب در چند دهه گذشته و همچنین بدلیل خشکسالیهای 
اخیر خصوصا در مناطق شرق و جنوب شرق کشور که 
بیشترین سطح باغات پسته را نیز به خود اختصاص داده 
اند، بیشتر مناطق با مشکل کم آبی روبرو شده و یا کیفیت 
آب مصرفی آنها از دست رفته است. بنابراین الزم است 
از روش های  از جمله استفاده  بکارگیری راهکارهایی  با 
نوین آبیاری، راندمان آبیاری را باال برده و بقاء کشاورزی 

و منابع آب زیرزمینی را تضمین نمود .
یا  و  سطحی  آبیاری  روشهای  در  میدانیم  که  همانطور 
غرقابی، تمامی سطح مزرعه یا باغ از آب پوشیده می شود. 
حتی در مزارعی که ابعاد کاشت زیاد بوده و ریشه گیاه 
به خود اختصاص  را  از 50 درصد سطح پشته ها  کمتر 

داده است نیز از روش غرقابی استفاده می شود. 
بیشتر مناطق پسته کاری در حاشیه کویر و در مناطقی 
است که عمدتا تبخیر روزانه آنها در ماههای گرم تابستان 
بیش از 6 میلیمتر در روز می باشد. بنابراین اگر در آبیاری 
سطحی در هرنوبت به ارتفاع 100 میلیمتر  آب به مزرعه 
داده شود، در مدت یک هفته نزدیک به 42 میلیمتر آب 
یا از سطح خاک تبخیر شده و یا از عمق به سطح آمده 
وتبخیر می شود و نمک آن به جا مانده و به شوری خاک 
اضافه می گردد و به مرور زمان زمین های کشاورزی ما 
با افزایش شوری و کاهش نفوذپذیری و کاهش محصول 

روبرو خواهند شد. 
بعبارتی، روش های آبیاری سطحی در مناطق کویری هم 
افزایش  پایینی داشته )حدود 50 درصد( و هم  راندمان 

شوری خاک را بدنبال خواهند داشت. 

انواع روشهای آبیاری تحت فشار 

باغات  در  که  فشار  تحت  آبیاری  روشهای  به  کلی  بطور 
استفاده می شود آبیاری موضعی گفته می شود. آبیاری 
خاص  مناطقی  فقط  که  است  آبیاری  از  نوعی  موضعی 
سطح  مابقی  و  کند  می  خیس  را  ریشه  محدوده  یعنی 
کرت و یا پشته خشک می ماند. در این روشها آب از منبع 
یا محیط بسته شده و در پای  لوله  وارد  آن مستقیما"  
در طول مسیر  بنابراین  تخلیه می شود.  گیاه  یا  درخت 
و  نخواهد داشت  تلفاتی  گونه  گیاه هیچ  پای  تا  منبع  از 
راندمان آنها بسته به سطح خیس شده آنها متفاوت است 
در  فشار  تحت  آبیاری  روشهای  ترین  رایج  و  مهمترین 

باغات پسته بشرح زیر می باشند:
آبیاری قطره ای سطحی 

با تامین فشار اولیه از  در این روش، آب توسط پمپاژ و 
از  تا ذرات معلق آن گرفته شود و پس  فیلترها گذشته 
عبور از لوله های اصلی و فرعی به لوله های آبده )لوله 
بصورت  قطره چکان  از  و  رسیده  دار(  قطره چکان  های 
مالیم )یعنی با سرعتی کمتر از نفوذ آب بر سطح خاک( 
در منطقه تجمع ریشه جاری شده و در خاک نفوذ می 
کند. این آب از یک طرف در اثر وزن خود به عمق خاک 
تاثیر مکش خاک به اطراف  رفته و از طرف دیگر تحت 
کشیده می شود. عمق مورد نظر جهت خیس شدن، تابع 
زمان آبیاری خواهد بود یعنی با افزایش زمان آبیاری حتی 
رسیدن به عمق خیس شده 3 متر هم  میسر خواهد بود. 
بنابراین در این روش بجای خیس شدن تمام سطح کرت، 
فقط سطح سایه انداز یا منطقه تجمع ریشه خیس شده 
و آب صرفه جویی شده را می توان برای کوتاه تر کردن 

دور آبیاری استفاده کرد. 
روز  آبیاری 45  دور  با  اکنون  باغی که هم  مثال  بعنوان 
بصورت غرقابی آبیاری می شود با تجهیز شدن به آبیاری 
قطره ای، با دور آبیاری حدود 10 روز آبیاری خواهد شد. 
ای  قطره  آبیاری  که  باورند  براین  کشاورزان  از  بسیاری 

وارد  تنش  درخت  به  شده،  خیس  سطح  کاهش  بدلیل 
تجربیات  حالیکه  در  دید.  خواهد  لطمه  درخت  و  نموده 
موجود نشان می دهد که این تصور اشتباه می باشد زیرا  
اوال 70 درصد ریشه ها در زیر سطح سایه انداز درخت 
متمرکز شده و مابقی عرض پشته ها فقط 30 درصد از 
کوتاه  بدلیل  ثانیا  است.  داده  جای  خود  در  را  ها  ریشه 
شدن دور آبیاری، همیشه رطوبت خاک در حد باال بوده و 
گیاه می تواند حتی با کمتر از نیمی از سطح ریشه خود 
و  طراحی  در صورت  نماید.  را جذب  غذایی  مواد  و  آب 
این روش حدود 90 درصد می  راندمان  اجرای صحیح، 

باشد و فقط 10درصد آب تلف خواهد شد. 
آبیاری قطره ای زیر سطحی 

این   با  بوده  ای سطحی  قطره  آبیاری  همانند  روش  این 
 40 حدود  عمق  در  و  زمین  زیر  در  ها  لوله  که  تفاوت 
سانتیمتر مدفون می شوند. در این روش آب در زیر خاک 
و درپای ریشه تخلیه شده و در همانجا نیز به مصرف گیاه 
می رسد.  در این روش بدلیل محدود بودن تبخیر، تجمع 
شوری نیز کمتر بوده و لذا امکان استفاده از آن در آب با 

شوری های باالتر نیز وجود دارد.
های  سیستم  مدیریت  که  نمود  توجه  باید  مقابل  در   
بکارگیری روش چالکود در  و  بوده  زیر سطحی مشکلتر 
از  روبروست.  محدودیت  با  ها  این سیستم  دارای  باغات 
طرفی، حرکت ریشه به سمت آب، موجب تجمع ریشه در 
اطراف قطره چکانها و نفوذ به داخل آنها خواهد شد که 
برای جلوگیری از این مشکل باید از هورمونهای خاصی 
این  آبیاری در  در سیستم تزریق استفاده شود. راندمان 

سیستم حدود 95 درصد می باشد.
روش آبیاری لوله های تراوا 

زیر  ای  آبیاری قطره  آبیاری همانند سیستم  این روش   
سطحی است با این تفاوت که دیگر قطره چکانی وجود 
ندارد و خود لوله اسفنجی و دارای منافذ ریزی است که 

احمـد یعـقوبی 
کارشـناس ارشـد آبیـاری    

خیس شدگی سطح خاک در روش آبیاری بابلر

لوله های تراوا
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آب را ترواش می نمایند. در این روش نیز لوله ها در عمق 
خاک مدفون شده و راندمان، حدود 95 درصد می باشد.

روش آبیاری بابلر 
در این روش که عمدتا"برای درختان با فاصله زیاد مثل 
خرما و مرکبات کاربرد دارد، برای هردرخت یک آبفشان 
)بابلر (که بصورت یک شیر آب با آبدهی حدود 100 تا 
500 لیتر بر ساعت می باشد نصب شده و چون آبدهی آن 
زیاد می باشد آب برسطح خاک جاری شده و دور درخت 
را غرقاب می نماید. همانطور که ذکر شد، این روش برای 
هر  برای  زیرا  باشد  می  مناسب  خرما   8×8 کاشت  ابعاد 
و  شده  تسطیح  متر   2 حدود  قطر  به  دایره  یک  درخت 
آب داخل آن جاری می گردد. در صورتی که این روش 
برای آبیاری درختان با ابعاد کاشت باال بکار رود، دارای 
راندمان حدود 80 درصد خواهد بود اما از این روش در 
آبیاری باغات پسته که ردیفی و بصورت پیوسته و نزدیک 
به هم کاشته شده اند نیز استفاده می شود. بدین ترتیب 
تا  یعنی  متر  به عرض 1  نواری  که در هر طرف درخت 
سایه انداز درخت ایجاد شده و مابقی سطح پشته آبیاری 
نخواهد شد. در این نوارها، لوله آبده در پای درخت در 
زیر خاک مدفون شده و انشعابات بابلر با توجه به بافت 
خاک با فاصله 3 تا 5 متر از خاک خارج شده و در سایه 
 انداز درخت نصب شده و آب را بر روی سطح خاک جاری
نوار و  کرده  پیشروی  بابلرها  بین  آب  این  نماید.   می 

خیس شده در دو طرف درخت ایجاد می نماید. 
با توجه به اینکه نیمی از سطح پشته ها خشک بوده و 
این  راندمان  شود،  می  خیس  سطح  از  درصد   50 فقط 

سیستم برای پسته حدود 60 تا 65 درصد خواهد بود .
روش آبیاری ثقلی 

در این روش سعی شده آبیاری قطره ای را بدون فشار 
کم  بدلیل  بنابراین  آورند.  بوجود  کم  فشار  با  یا  و  اولیه 
کاری  فشار  با  های  لوله  از  توان  می  اولیه،  فشار  بودن 
هیدرولیکی  افت  وجود  بدلیل  ولی  نمود  استفاده  کمتر 

در لوله ها، نیاز به باال بردن قطر لوله جهت کاهش افت 
می باشد. این روش بیشتر برای مناطقی که منبع آب در 
 ارتفاع باالتر از باغات قرار داشته و یا اراضی دارای شیب 
می باشند مناسب است. یکنواخت نمودن آبدهی خروجیها 
تر  مشکل  روش  این  در  ها  چکان  قطره  اصطالح  به  یا 
از فیلتراسیون نیز  اولیه محدود است   بوده و چون فشار 
خروجی  منافذ  باید  بنابراین  کرد.  استفاده  توان  نمی 
بدلیل  طرفی  از  نشوند.  گرفتگی  دچار  تا  باشند  درشت 
گشاد تر بودن لوله ها، سرعت آب در آنها پایین بوده که 

خود موجب رسوب گذاری خواهد شد.
تحت  آبیاری  روشهای  در  توجه  قابل  نکات  برخی 

فشار 
شوری  ای،  قطره  آبیاری  روشهای  محدودیت  تنها   *
نظر  از  یکی  است،  اثرگذار  جهت  دو  از  که  است  آب 
گرفتگی  به  منجر  که  کربناتها  و خصوصا"  امالح   رسوب 
قطره چکانها می شود و دیگری  تجمع امالح در سطح 
)رسی(  سنگین  بافت  با  خاکهایی  در  بخصوص  خاک 

است.
* شوری توصیه شده برای آبیاری قطره ای حدود 8000 

میکروموس بر سانتیمتر می باشد.
* از نظر میزان مالکیت آب و زمین نیز محدودیت هایی 
یک  آب،  مالکیت  میزان  حداقل  است  بهتر  دارد.  وجود 
شبانه روز در هر 15 روز باشد. برای مالکیت های بیشتر 
کمتر،  های  مالکیت  برای  اما  ندارد  وجود  محدودیتی 
مشکل تامین زمان مورد نیاز برای آبیاری و هزینه باالی 

ذخیره آب بوجود می آید.
آبیاری  روشهای  در  گیاه،  طوقه  بودن  بدلیل خشک   *

قطره ای مشکل گموز برطرف خواهد شد.
* معموال در مناطقی که شوری آب باالتر از حد مجاز 
منافذ  زیرا  استفاده می شود  بابلر  آبیاری  از روش  است 
آن درشت بوده و دچار گرفتگی نخواهند شد ضمن آنکه 
بدلیل آبدهی زیاد و شستشوی خاک، تجمع شوری نیز 

نخواهد داشت. اما هزینه اولیه آن زیاد بوده و راندمان آن 
نیز کمتر می باشد. 

هزینه اجرای روشهای آبیاری تحت فشار و تسهیالت 
اعطایی

قطره  آبیاری  مورد  در  لوازم  با  طرح  اجرای  هزینه   *
و  باغات  سطح  به  بسته  دوردیفه،  آرایش  با  ای سطحی 
هکتار  در  ریال  میلیون   60 تا   40 بین  آنها  پراکندگی 
هکتاری  باغ 50  یک  اگر  مثال  بطور  باشد.  می  متفاوت 
اجرای  سطح  واحد  در  هزینه  بگیریم  نظر  در  را  منظم 
ولی  بود  خواهد  هکتار  در  ریال  میلیون   45 حدود  آن 
هزینه یک مزرعه 20 هکتاری نا منظم ممکن است تا 60 

میلیون ریال در هکتارنیز افزایش یابد.
زیر  ای  قطره  آبیاری  مورد  در  واحد سطح  در  هزینه   *
هکتار  در  ریال  میلیون   90 تا   75 بین  تراوا  و   سطحی 
می باشد زیرا لوله های آبده آن وارداتی بوده وگران تر از 
لوله های آبیاری قطره ای سطحی می باشند و از طرفی 

زیر خاک نمودن آنها نیز دارای هزینه مازاد می باشد. 
*  هزینه اجرای آبیاری بابلر نیز حدود 70 تا 80 میلیون 
نازلها،  زیاد  آبدهی  بدلیل  زیرا  باشد.  ریال در هکتار می 
سایز لوله ها بزرگتر بوده و اتصاالت بیشتری نیز مورد نیاز 
است. ضمن آنکه زیرخاک نمودن لوله های آبده درپای 

درخت نیز هزینه در بر خواهد داشت . 
اجرای  برای  اعطایی  تسهیالت  میزان  در حال حاضر   *
انواع سیستم آبیاری تحت فشار در هر هکتار باغ پسته،  
35 میلیون ریال بصورت بالعوض می باشد. متقاضی پس 
مدارک  ارائه  و  منطقه  کشاورزی  جهاد  از  درخواست  از 
الزم، اقدام به اجرای طرح با هزینه خود نموده و پس از 
اتمام آن، سهم بالعوض را دریافت خواهد نمود. الزم به 
اتصاالت  و  لوله  افزایش قیمت  به  با توجه  ذکر است که 
و سایر هزینه ها در ماههای اخیر، افزایش میزان کمک 

بالعوض دولتی در حال بررسی می باشد. 

معرفی روش های آبیاری تحت فشار مورد استفاده در باغات پسته

سیستم آبیاری قطره ای سطحی

آثار سیستم قطره ای زیر سطحی پس از آبیاری
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تغذیه تابستانه و پاییزه  باغات پسته با تکیه بر ازت و پتاسیم
درختان پسته برای رشد مناسب و تولید محصول خوب 
به عناصر پر مصرف مثل ازت، فسفر و پتاس و همین طور 
عناصر کم مصرف )آهن، روی، مس، و...( نیاز دارند. تغذیه 
بیماریها  به  گیاهان  مقاومت  در  تنها  نه  گیاهی  صحیح 
تعادل  بلکه  دارد  اساسی  نقش  میوه  کیفیت  افزایش  و 
تولید  و  گیاه  سالمتی  روی  بر  نیز  مختلف  عناصر  بین 
محصول اثر دارد. با توجه به اینکه در بین عناصر غذایی 
قابل توجهی در  پتاسیم نقش  ازت و  مختلف، دو عنصر 
این  در  نمایند،  می  ایفا  پسته  درختان  باردهی  و  رشد 
بخش خالصه ای از نکات مهم در کاربرد این دو عنصر 
که برگرفته از یافته های تحقیقاتی در آمریکا می باشد، 

تقدیم می گردد.  
ازت 

ازت از عناصر غذایی پر مصرف و اصلی برای رشد مناسب 
درختان پسته است. اگر مقدار ازت کاربردی کم باشد، در 
اغلب باغات عالئم کمبود آن مشاهده می شود. بهترین 
بافت برگ  این کمبود، تجزیه ساالنه  برای تشخیص  راه 
و  اضافی  هزینه  صرف  بدون  شود  می  باعث  که  است 
مصرف غیر ضروری ازت، اطمینان پیدا کرد که ازت مورد 
نیاز درخت به مقدار کافی تامین شده است. الزم به ذکر 
است که مصرف اضافه ازت منجر به تحریک درختان به 
آلودگی  همچنین  و  زایشی  رشد  جای  به  رویشی  رشد 

منابع آب سطحی و زیر زمینی می گردد.
رشد  کاهش  پسته،  درختان  در  ازت  کمبود  عالئم   از 
رنگ   تغییر  و  آنها  شدن  کوتاهتر  و  باریکتر  ها،  شاخه 
پوست درخت به قرمز در کمبودهای شدید است. با توجه 
به  منجر  آن  کمبود  ها،  برگ  در  عنصر  این  تحرک  به 
کمرنگ شدن برگهای جوان و زرد شدن برگ های پیر 
و ریزش زودتر از موعد آنها می شود. در ادامه، افزایش 
در  و  شده  درختان  برگ  شدن  تنک  باعث  برگ  ریزش 
به رنگ قرمز در می  کمبود شدید، دمبرگها و رگبرگها 
کند.  می  پیدا  کاهش  محصول  تولید  نهایت  در  و  آیند 
الزم به ذکر است که تنش های آبی و بیماری ورتیسیلوم 

عالئمی شبیه به عالئم کمبود ازت دارند.
به منظور مدیریت مطلوب مصرف ازت الزم است به 

نکات زیر توجه نمود:
ریشه،  سالمت  به  گیاه  توسط  خاک  ازت  جذب   
در  و  میزان محصول  مدیریت آب، درجه حرارت خاک، 
کل میزان تقاضای گیاه بستگی دارد. بافت خاک، بررسی 
آبشویی  کردن  حداقل  برگها،  رنگ  گیاه،  رشد  وضعیت 
کودها از منطقه ریشه به سمت آبهای زیر زمینی، حداقل 
کردن هزینه ها و تنظیم مقدار الزم کود نیز باید در برنامه 

مدیریتی مد نظر قرار گیرد.
از  کود  شدن  خارج  و  شدن  شسته  خطر  دلیل  به   
دسترس ریشه درخت، کودهاي ازته را باید در فصل رشد 

و طي چند نوبت به باغ داد.
 راندمان جذب ازت از خاک قبل از ظاهر شدن برگها 
تقریباً صفر می باشد چرا که جذب ازت همراه با جذب 
باعث  زمستان  در  آن  کاربرد  لذا  گیرد.  مي  صورت  آب 

آبشویي آنها به زیر منطقه ریشه ها مي گردد. 
بین  فاصله  در  غالبا  پسته  درختان  در  ازت  جذب   

اواخر اردیبهشت تا اوایل شهریور انجام می شود.
میزان محصول درخت  به  عمدتا  ازت  میزان جذب   
در  ازت  درصد   90 حدود  که  ای  بگونه  دارد  بستگی 
 طول فصل، صرف پر شدن مغز می شود. مصرف ازت در 

سال های آور بیشتر از سالهای نیاور است. 
 در سالهای نیاور که ذخیره ازت کمتری وجود دارد، 
مصرف نیمی از ازت قبل از سخت شدن پوست استخوانی 
توصیه  شهریور  اواسط  تا  تیر  اواسط  در  آن  بقیه   و 

می شود.
 بیشترین کود ازته مصرفی در باغات پسته کود اوره 
آبیاری  سیستم  طریق  از  غالبا  آمریکا  در  که  باشد  می 
باغات  قطره ای مصرف می شود. میزان مصرف ازت در 
این  است.  متفاوت  درختان  بر حسب سن  آمریکا  پسته 
میزان در سال اول صفر، در سال دوم 37، در سال سوم 
74، در سال چهارم 112، در سالهای پنجم و ششم 151 
با  برابر  باردهی  شروع  با  یعنی  بعد  به  هفتم  سال  در  و 
224 کیلوگرم در هکتار است. از مجموع 224 کیلو گرم 
در  آور  سالهای  در  شده  توصیه  مصرفی  ازت  هکتار  در 
کالیفرنیا، 50 درصد در فروردین و اردیبهشت یعنی در 
از مغز رفتن و 50 در صد نیز  شروع فصل رشد تا قبل 
در تیر و  مرداد  مصرف می شود. در کالیفرنیا استفاده از 
کودهای ازته و آبیاری بیش از اندازه در اواسط خرداد تا 
اواسط تیر که مغز و پوست استخوانی توسعه نیافته است، 

توصیه نمی شود. 
 نکته حائز اهمیت آن است که درختان پسته قسمت 
عمده مواد غذایي را که در برگ در طول فصل رشد تولید 
شده را به خوشه هایي اختصاص می دهند که در انتهای 
فصل برداشت می گردند. این عامل موجب می شود که 
ذخیره مواد غذایي در ریشه و جوانه ها به مراتب کمتر از 
مقدار مورد نیاز براي شروع رشد سال بعد باشد. در اواخر 
اسفند که تقریبا همراه با شروع دوره رشد است، بخش 
ها  ریشه  از  زودتر  هفته  دو  تا  یک  پسته  درخت  هوایي 
شروع به فعالیت کرده و وارد مرحله رشد سریع جوانه ها 
مي شود. در طي مدتي که جوانه هاي زایشي و رویشي 
شروع به رشد کرده ولي سیستم ریشه اي آنچنان فعال 
نیست که بتواند نیاز بخش هوایي درخت را برطرف کند، 
درخت از ذخیره مواد و عناصر غذایي سال قبل استفاده 
کود  شکل  به  غذایي  مواد  چنانچه  این  بنابر  نماید.  مي 
در زماني که خوشه ها کامل شده اند در اختیار درخت 

قرار گیرد، پس از سنتز در برگ و ریشه در خود درخت 
ذخیره شده و براي رشد جوانه ها در اوایل سال بعد قابل 

استفاده مي باشد.
پتاسیم

پتاسیم از عناصر غذایی پر مصرف است که به عنوان فعال 
پتاسیم  آنزیم های گیاهی عمل می کند.  بیشتر  کننده 
تنظیم  در  از جمله  و  گیاه  و  روابط آب  در  نقش مهمی 
)که  برگ  های  روزنه  باز شدن  و  ها  سلول  یونی  تعادل 
میزان تعرق و تبادالت گازی گیاه را تنظیم میکند( دارد. 
گیاهان برای تشکیل قندها و نشاسته، سنتز پروتئین ها و 
تقسیم سلولی نیاز به پتاسیم دارند. مصرف پتاسیم باعث 
در  و  پوکی  و کاهش  میوه، درصد خندانی  وزن  افزایش 

نهایت افزایش محصول می شود.
به منظور مدیریت مطلوب مصرف پتاسیم الزم است 

به نکات زیر توجه نمود:
 خاکهای رسی قابلیت دسترسی گیاه به کود پتاسیم 
را کاهش می دهند. برای افزایش کارایی این نوع کودها 
تزریق آن در داخل آب آبیاری در زمان حداکثر نیاز گیاه 

)پرشدن مغز( توصیه می شود.
 مصرف بیش از حد کودهای پتاسه در جذب عناصر 

دیگر مثل کلسیم و منیزیم مشکل ایجاد می کند.
 کمبود پتاسیم بیشتر در خاکهای سبک که ذخیره 
کمتری از پتاسیم دارند مشاهده می شود. عالئم کمبود 
در برگها در اوایل تا اواسط تابستان مشاهده می شود که 
برگ ها کمرنگ )مثل عالئم ازت( و لبه های برگچه ها 
شده  ای  حلقه  و  خورده  پیچ  پایین  به سمت  تدریج  به 
روی  بر  بیشتر  عالئم  این  شود.  می  رنگ  خاکستری   و 
پیر شا خه های سال جاری ظاهر می شود.  برگ های 
این عنصر، رشد درختان کند شده و برگ ها  با کمبود 
قسمت  از  برگها  شدید،  کمبود  در  شوند.  می  کوچکتر 
پیچ  سرانجام  و  شوند  می  زرد  پایین  طرف  به  و   نوک 
در  ای  قهوه  رنگ  به  مرور  به  برگها  زردی  خورند.   می 
مشابه  که  شود  می  برگ  بافت  مرگ  باعث  و  آید  می 
کمبود  شرایط  در  است.  کلر  و  سدیم  با  مسمومیت 
متوسط پتاسیم، ظاهر درختان طبیعی به نظر می رسد 

اما محصول کاهش می یابد.
 طبق تحقیقات بعمل آمده در آمریکا، درختان پسته  
در سالهای آور به 123 تا 224 کیلو گرم در هکتار و در 
سالهای نیاور به 40 تا 112 کیلو گرم در هکتار پتاسیم 
متمرکز ها  میوه  در  مقدار  این  بیشتر  که  دارند   نیاز 

)Roland Meyer, 2008( .می گردد 
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گزارش اجمالی وضعیت تامین ، تدارک و توزیع کود های شیمیایی کشور

محصوالت  تولید  افزایش  در  متعددی  عوامل  اگرچه 
کشاورزی و باغی نقش دارند اما تجارب سه دهه گذشته 
سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد )FAO( نشان 
و  آلی  کودهای  متعادل  و  بهینه  مصرف  که  دهد  می 
زمینه  این  در  باالیی  گذاری  تاثیر  سطح  از  شیمیایی 
 60 تا   33 بین   ،FAO گزارش  بر  بنا  است.  برخوردار 
افزایش تولیدات کشاورزی در جهان در سه دهه  درصد 

گذشته مرهون مصرف کودهای شیمیایی است.
ایران  تاریخچه مصرف کود های شیمیایی در  به  نگاهی 
نشان می دهد که مصرف این کودها از سال 1325 آغاز 
و در این مقطع زمانی، بنگاه شیمیایی وابسته به وزارت 
کشاورزی تاسیس و تولید چند نوع کود ساده را شروع 
می نماید. از کود های اولیه ای که تولید و ساخته شد 
می توان گرده استخوان، سوپر فسفات ساده، ترمو فسفات 
و نیترات پتاسیم را نام برد که جمعا حدود 12 تن تولید 

داشته است.
 بنگاه شیمیایی وزارت کشاورزی  در سال 1329 مبادرت 
به واردات سولفات آمونیوم، نیترات آمونیوم و سوپرفسفات 
کافی  آشنایی  و  شناخت  عدم  علت  به  که  نموده  تریپل 
طی  در  کشد.  می  درازا  به  سالها  آن  توزیع  کشاورزان، 
امر واردات و توزیع  این سالها نقش بخش خصوصی در 
زمینه  این  در  گذاری  سرمایه  و  شده  تر  پررنگ  کود 
 افزایش یافت. به طوریکه در سال 1333 کار توزیع کود 
پر رونق تر گردید تا اینکه در سال 1334 برای اولین بار 
برای واردات و توزیع کود اعتبار دولتی منظور می گردد.

میزان  کشاورزی،  محصوالت  عملکرد  افزایش  با  همگام 
تامین، تدارک و توزیع کود در کشور افزایش یافته و در 

سال 1359، حدود یک میلیون تن کود شیمیایی توزیع 
کود  توزیع  و  تامین  میزان   1361 سال  در  گردد.  می 
بالغ می گردد و روند  به مرز 1/6 میلیون تن  شیمیایی 
به میزان  با رشد صعودی خود در سال 1370  افزایشی 
2/1 میلیون تن و در سال 1381 به حدود 3/1 میلیون 

تن رسیده است.
اول  برنامه  متوسط مصرف ساالنه کودهای شیمیایی در 
توسعه )72-68( معادل 1/9 میلیون تن و در برنامه دوم 
توسعه )78-74( معادل 2/2 میلیون تن و در برنامه سوم 
توسعه )83-79( معادل 3/1 میلیون تن و در برنامه چهارم 

توسعه )88-84( حدود 3/5 میلیون تن بوده است.
در سال 1385 مقدار کود تامین شده کشور حدود 4/5 
به  لیکن در سال 1386  میلیون تن گزارش شده است. 
دالیل متعددی از جمله افزایش قیمت جهانی کود های 
شیمیایی و ثابت ماندن میزان یارانه تخصیصی به کود و 
عارض  زراعی 87- 86  در سال  خشکسالی شدیدی که 
درصد   19 با  شیمیایی  کودهای  مصرف  میزان  گردید، 
کاهش به 3/4 میلیون تن می رسد که روند کاهش آن با 
توجه به کاهش سقف یارانه های تخصیصی، در سنوات 

بعد کامال مشهود است. 
اطالعات و آمار منتشر شده نشان می دهد که میزان کود 
توزیعی از 3/4 میلیون تن در سال 86 به 2/7 میلیون تن 
در سال 89 کاهش یافته است و پیش بینی می شود که 
سقف نهایی تدارک و توزیع انواع کودهای شیمیایی برای 

سال 90 به حدود 2 میلیون تن برسد. 
کودها  نوع  این  به  الوصول  سهل  دسترسی  امکان  عدم 
نیاز  مورد  تدارک کودهای  و  تامین  عدم  از  متاثر  عمدتا 

افزایش  تخصیصی،  های  یارانه  سقف  کاهش  لحاظ  به 
قیمت های جهانی کود شیمیایی و مشکالت مالی شرکت 
خدمات حمایتی برای خرید و تدارک به موقع کودهای 

شیمیایی است.
مناطق  از  دریافتی  رسمی  غیر  های  گزارش  اساس  بر   
سهمیه  صورت  به  )که  اوره  کود  تولید،   مختلف 
 یارانه ای با قیمت 61750 ریال توزیع می شود( از قرار
مورد  آزاد  بازار  در  ریال  هزار   330 الی   250 ای  کیسه 
متولیان  هنگام  دیر  تمهیدات  گیرد.  می  قرار  معامله 
کشاورزان  کودی  نیاز  کمبود  به  پاسخگویی  برای  امر 
سازی آزاد  که  ای  بگونه  است  نبوده  موثر  چندان   نیز 
 200 هزار تن کود ازته در اولین روزهای اسفند ماه 90 با 
 قیمت فروش هر کیسه 200 هزار ریال نیز با عدم تمایل 
قیـمت  که عالقـه مـند به  ازته  کودهای  تولید  واحدهای 

های صادراتی هستند، روبرو شد .
و  توان  که   نموده  بروز  شرایطی  در  نابسامانی  این 
تولید حدود  )با  پتروشیمی  های  بالفعل شرکت  ظرفیت 
 4 میلیون تن انواع کود های ازته(  عمدتا با بهره گیری از 
سرمایه های ملی و استفاده از منابع عظیم داخلی به نام 
توسعه کشاورزی ملی در طی برنامه های توسعه حاصل 

شده است. 
بدیهی است که عدم توجه الزم به موضوع برنامه ریزی 
و تامین،  تدارک و توزیع به هنگام و به اندازه کافی این 
از توجیه  نیاز کشاورزان  با  تولیدی، متناسب  نهاده های 
علمی و منطقی برخوردار نبوده و ناقض تحقق و حمایت 
تلقی خواهد  ایرانی  کار  و  و حفظ سرمایه  ملی  تولید  از 

شد .
با نگرش به جداول صفحه مقابل، مالحظه می گردد که 
های  سال  در  کشور  در  شیمیایی  کودهای  انواع  قیمت 
ترتیب  به  یارانه  تخصیص  میزان  با  متناسب   90 و   89
اولین  بعنوان  و  است  یافته  افزایش  درصد   50 و   100
 آثار این سیاست، تامین و توزیع انواع کودهای شیمیایی 
یارانه ای به ترتیب به میزان 58/8 و 42 درصد در سالهای 

فوق کاهش یافته است.
با عنایت به افزایش قیمت تمام شده محصوالت کشاورزی 
قیمت  افزایش  و  ها  یارانه  از طرح هدفمند کردن  ناشی 
کودهای  تدارک  و  تامین  وضعیت  انرژی،  های  حامل 
شیمیایی بخوبی بیانگر عدم انسجام و هماهنگی در امور 
جاریه بخش کشاورزی بوده و این موضوع موجبات دغدغه 

و نگرانی تولید کنندگان را فراهم آورده است.

دفتـر سامانـدهی کشـاورزی و آب 
اتـاق بـازرگانی و صنـایع و معـادن و کشـاورزی ایـران
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نگاهی دقیق تر به پسیل پسته و مبارزه با آن

در  پسته  باغات  آفت  مهمترین  پسته  معمولی  پسیل 
ایران محسوب می شود. امروزه این آفت به یک معضل 
جدی برای باغداران تبدیل شده و سالیانه هزینه هنگفت 
اقتصادی را به باغداران تحمیل می کند. عالوه بر تبعات 
اقتصادی این آفت، بدون تردید سم پاشی های بی رویه 
بهداشتی  و  محیطی  زیست  فجایع  خطرناک،  سموم  با 
مقدار  احتمال  داشت. همچنین  پی خواهد  در  متعددی 
مشتریان  دید  از  پسته  مغز  در  سموم  باقیمانده  باالی 
این  صادرات  برای  را  خطر  زنگ  خارجی،  گیر  سخت 
در سالیان  آورد.  به صدا در خواهد  استراتژیک  محصول 
گذشته در برخی مناطق تا 10 بار در سال بر علیه پسیل 
پسته سم پاشی صورت گرفته است که حزن آور و فاجعه 
با این وجود به نظر می رسد در شرایط فعلی  بار است. 
باغات  در  پسیل  خسارت  کاهش  عملی  و  موثر  راه  تنها 
پسته استفاده از روش مبارزه شیمیایی با این آفت است 
از جمله سموم  از سموم و  و لذا هر ساله مقادیر زیادی 
باغات  در  پسته  پسیل  با  مبارزه  بمنظور  ارگانوفسفات 
ایران به مصرف می رسند و متاسفانه بعلت تعدد  پسته 
نسل، تغییرات اکولوژیکی و مقاومت آفت نسبت به سموم 
ادواری  طغیانهای  و  جمعیت  افزایش  شاهد  شیمیایی، 
این آفت هستیم و از طرفی با افزایش مقاومت پسیل به 
بسیاری از سموم در کشورهای مختلف، هم اکنون کنترل 
پسیل در باغات پسته ایران و بسیاری از کشورهای پسته 

خیز به یک معضل جدی تبدیل شده است. 
 هشدار در مورد چاره اندیشی این معضل بزرگ تنها کاری 
است که از دست انجمن پسته ایران و دلسوزان صنعت 
پسته ایران برمی آید. امیدواریم با توجه بیشتر مسئوالن 
این  حل  برای  تر  اساسی  فکری  کشاورزی،  جهاد  وزات 
معضل بزرگ که پسته کاریهای ایران و صادرات پسته را 
تهدید می کند شود. نظارت موثر و قوی بر تولید، توزیع و 
فروش سموم مورد استفاده در باغات پسته یکی از وظایف 
نهادهای دولتی بویژه سازمان حفظ نباتات است که باید با 
اتخاذ راهکارهای موثر در مدیریت مبارزه با آفات، مصرف 
نموده  گیاهپزشکی  کارشناسان  نظر  به  منوط  را  سموم 
بدون  مصرف  و  "فروش  پیام  درج  به  صرف  اتکای  از  و 
را  پا  بر روی برچسب سموم  نسخه گیاهپزشک ممنوع" 

فراتر نهند. 
فکری  باید  که  است  مواردی  از  یکی  هم  کیفیت سموم 
اساسی به حال آن کرد. استفاده از مواد عجیب و ابداعی 
از  استفاده  مانند  پسیل  کنترل  برای  کشاورزان  برخی 
مواد  و  حیوانات  فضله  آبلیمو،  سرکه،  ریکا،  تاید،  آهک، 
عجیب دیگر، از نظر علمی مردود است و می تواند برای 
درختان زیانبار باشند. بهر روی توصیه اکید به کشاورزان 
از توان علمی کارشناسان کشاورزی  این است که حتما 

بهره مناسب را ببرند و خودسرانه و از روی خطا و آزمون 
به استفاده از سموم و مواد مختلف دیگر نپردازند.

در سال 1946 میالدی  پسیل پسته توسط "کریوخین" 
ایران گزارش شد.  از پسته کاری های  بار  اولین  برای  و 
 این آفت تقریبا در تمام نقاط پسته کاری ایران مشاهده 
از کشورهای همسایه  ایران  بر  این آفت عالوه  می شود. 
همچنین  و  ترکمنستان  عراق،  ترکیه،  ارمنستان،  مانند 
گزارش  و  عکسبرداری  است.  شده  گزارش  هم  یونان 
تصویری آفت پسیل پسته و نحوه خسارت آن روی برگها 
و  یا شکرک  برگها  روی  رنگ  کریستالهای سفید  )ایجاد 
همچنین ایجاد منظره سیاه رنگ پوره های پسیل روی 

برگها( اولین بار توسط مرحوم دواچی انجام شد. 
حشرات کامل پسیل پسته دارای دو فرم مختلف تابستانه 
تر  روشن  زرد  رنگ  به  تابستانه  فرم  هستند.  زمستانه  و 
و پسیل های زمستانگذران تیره تر هستند. پسیل های 
زمستانگذران از شهریورماه بتدریج در باغات پسته نمایان 
می شوند. زمستانگذرانی پسیل بصورت حشرات کامل در 
زیر برگهای پای درخت، پوستک درختان میوه و البالی 
شکافها و درزهای زمین و همچنین البالی علفهای هرز 
بهار و  آغاز فصل  و  با گرم شدن هوا  پذیرد.  صورت می 
زمستانگذران  های  پسیل  محیط،  درجه حرارت  افزایش 
کنند.  می  شروع  باغات  در  را  خود  فعالیت   بتدریج 
پسیل های تابستانه از نیمه اردیبهشت ماه در باغها پدیدار 
شده و تا مهرماه دیده می شوند. آغاز تخم گذاری پسیل 
همزمان با تورم جوانه در درختان پسته بوده و حداکثر 
تخم گذاری مصادف با باز شدن برگهای درختان پسته در 
بهار اتفاق می افتد. پس از جفت گیری، هر حشره ماده 
زمستانگذران پسیل حدود 50 تخم می گذارد. تخم ها 

پس از 3 تا 4 روز در نسل اول )پسیل های زمستانگذران( 
و 2 تا 3 روز در نسلهای بعدی تفریخ شده و از تخم پوره 

های پسیل خارج می شوند.
دوران  طول  است.  پورگی  سن   5 دارای  پسته  پسیل 
گزارش   روز  تا 27  پسته 23  پسیل  نسل  در هر  پورگی 
شده است. در مناطق مختلف، تعداد نسلهای پسیل پسته 
که  سالهایی  در  است.  شده  گزارش  سال  در  نسل   6 تا 
سرمای زودرس وجود نداشته باشد جمعیت پسیل بسیار 
برای  مناسب  شرایط  ایجاد  سبب  به  زیرا  است  هجومی 
تولید مثل جمعیت افراد بینابینی )حد واسط فرم زمستانه 
و تابستانه( در باالترین وضعیت قرار دارد. حشرات کامل 
زمستانگذران پسیل پسته نسبت به سایر نسلها )نسلهای 
تابستانه( نسبت به شرایط سخت )دماهای پایین در فصل 
زمستان( و همچنین سموم مختلف مقاوم ترند و تعداد 

تخم بیشتری هم می گذارند. 

نحوه خسارت
تغذیه  پسته  درختان  پرورده  شیره  از  پسته   پسیل 
می کند. هم پوره پسیل و هم حشره کامل آن قادر به 
پوره  هستند.  پسته  درختان  در  گیاهی  شیره  مکیدن 
های پسیل با فرو کردن خرطومشان در بافت گیاه بویژه 
برگها، اقدام به مکیدن شیره گیاهی در درختان پسته می 
نمایند. تغذیه پسیل از درختان، با ترشح ماده ای سفید 
رنگ همراه است که شکرک یا عسلک نامیده می شود. 
مغز  ناقص  تشکیل  خشک  شیره  مهم  خسارات  از  یکی 
)پر نشدن کامل مغز( و گاها پوکی کامل )نبستن مغز( 

در دانه است. 
عالیم اولیه خسارت شیره خشک در پسته بصورت ایجاد 

محـمد جمـالیـزاده
کارشـناس ارشـد بیـماری شـناسی گیـاهی، عضـو انـجمن پـسته ایـران

)http://www.ziraatciler.com جمعیت باالی پوره پسیل روی برگها )برگرفته از
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نگاهی دقیق تر به پسیل پسته و مبارزه با آن
شکرک در سطح برگها و در مراحل پیشرفته تر زردی، 
خشک شدن و پیچیدگی برگها و برگریزی پیش از موعد 
مقرر در درختان پسته است. در هنگام طغیان شدید آفت 
شدیدتر  خسارت  نگیرد  صورت  مبارزه  اگر  تابستان،  در 
های  )گره  زایشی  های  جوانه  که  بصورتی  بود  خواهد 
اوقات  گاهی  کنند.  می  پیدا  ریزش  آینده  سال  زایشی( 
شده  ایجاد  شکرک  که  است  زیاد  آنقدر  پسیل  خسارت 
است.  مشاهده  قابل  هم  درختان  زیر  در  برگها  بر  عالوه 
معمول  عالیم  از  یکی  آلوده  باغات  در  شدید  برگریزی 

خسارت پسیل پسته در تابستان است.
سموم شیمیایی مورد استفاده برای مبارزه با پسیل 

پسته در ایران
باغات  در  پسته  پسیل  علیه  بر  شیمیایی  مبارزه  سابقه 
باز ایران  اسالمی  انقالب  از  قبل  به  کرمان  استان   پسته 
 می گردد. اولین سمومی که برای مبارزه با پسیل در باغات 
ارگانوفسفات سموم  شدند  مصرف  کرمان  استان   پسته 

)organophosphates)بودند. زولون سمی آشنا برای باغداران 
قدیمی پسته است و اولین سمی بود که در مقیاس وسیع 
برای مبارزه با پسیل پسته بکار گرفته شد. هنوز خاطره 
بار سم پاشی  تا دو  خوش سم زولون در زمانی که یک 
خاطر  در  کرد،  می  حل  را  خشک  شیره  مساله  آن،  با 
سموم  زمان،  گذشت  با  دارد.  وجود  سابقه  پر  باغداران 
از گروه  از جمله آمیتراز )میتاک( که  و  مختلف دیگری 
فرمامیدینها است نیز برای مبارزه با پسیل پسته در ایران 
بکار گرفته شد. میتاک معروفترین سم و پرکاربرد ترین 
سالهای  برای  پسته  باغات  در  پسیل  با  مبارزه  برای  سم 
متمادی بوده است و کشاورزان رضایت نسبی از مصرف 
بدالیل  اخیرا  سم  این  اند.  داشته  پسته  باغات  در  آن 
کارخانجات  تولید  چرخه  از  محیطی  زیست  و  بهداشتی 
داخلی ایران خارج شده و سمی ممنوعه تلقی می شود. 
اندوسولفان نیز سمی با سابقه و پر کاربرد برای مبارزه با 
هم  اندوسولفان  مصرف  شود.  می  محسوب  پسته  پسیل 
مانند آمیتراز بداللیل بهداشتی و زیست محیطی از سوی 

مراجع ذیصالح ممنوع شده است.
نسبتا متعددی  ارگانوفسفات  نیز سموم  اخیر  در سالیان 
از  است  رسیده  بمصرف  خشک  شیره  با  مبارزه  برای 
جمله فوزالون و کلروپریفوس)Dursban). فوزالون سالهای 
پسیل  علیه  بر  استفاده  مورد  سم  تنها  بعنوان  متمادی 
استفاده می شد اما به مرور مقاومت نسبت به آن مشاهده 
فوزالون چند سالی است که شاهد  بر  شده است. عالوه 
با  مبارزه  برای  یا دورسبان  از سم کلروپریفوس  استفاده 
از  مصرف  برای  مجوزی  البته  که  هستیم  پسته  پسیل 
طرف موسسات مسئول ذیربط ندارد و بصورت خودسرانه 
توسط کشاورزان به مصرف می رسد. گاها از سموم دیگر 

متاسیستوکس،  دیازینون،  اتیون،  مانند  ارگانوفسفات 
مراکز  مجوز  بدون  و  خودسرانه  بصورت  و...هم  فنتیون 
کار  که  شود  می  استفاده  پسیل  با  مبارزه  برای  مسئول 

عاقالنه ای بنظر نمی رسد.
اخیرا سمی با نام فن پیروکسیمیت و با نام تجاری ارتوس 
)Ortus) برای مصرف بر علیه پسیل پسته به ثبت رسیده 
است. فن پروکسیمیت در واقع یک نوع کنه کش است. 
استفاده از این سم در اوایل فصل رشد در بهار می تواند 
بخوبی جمعیت حشرات مفید را در باغ حفظ نماید اما در 
هنگام طغیان و تداخل نسل پسیل پسته در تابستان فن 

پیروکسیمیت چندان کارساز نیست.
 اسپیرودیکلوفن یا انویدور هم کنه کشی از گروه تترونیک 
ایران  در  پسته  پسیل  با  مبارزه  برای  که  است  اسیدها 
کم  تاثیر  انویدور  مزایای  از  یکی  است.  رسیده  ثبت  به 
روی دشمنان طبیعی پسیل پسته است. پاشش انویدور 
در زمان مناسب )اوایل فصل( می تواند کارساز باشد و گر 
نه انویدور در هنگام طغیان آفت و تداخل نسل نمی تواند 

نتیجه کاربرد در اوایل فصل را داشته باشد.
عالوه بر سموم ارگانو فسفات، سموم پایروتیروییدی نیز 
ایران مصرف شده است. سموم  بر علیه پسیل پسته در 
پایروتیروییدی شامل دلتامترین، پریمترین، سایپرمترین، 
سموم  از  دسته  این  شوند.  و...می  والریت  فن  دانیتول، 
اگر چه در برخی از کشورها برای مبارزه با پسیل پسته 
برای  اما مجوزی  به مصرف می رسند  و  به ثبت رسیده 

مصرف در باغات پسته در ایران ندارند و هیچ توصیه ای 
این  است.  نشده  مسئول  مراکز  طرف  از  آنها  کاربرد  به 
توسط  خودسرانه  بصورت  متاسفانه  هم  سموم  از  دسته 
کشاورزان در مناطق پسته کاری و در مقیاس نسبتا زیاد  
به مصرف می رسند. ایجاد مقاومت بیشتر نسبت به سموم 
و طغیانی شدن سایر آفات از جمله عوارض استفاده نابجا 

از سموم پایروتیروییدی در باغات پسته است.
پسته،  پسیل  علیه  بر  استفاده  مورد  سموم  دیگر  از 
مهمی  بخش  امروزه  که  هستند  نیکوتینی  شبه  سموم 
باغات پسته را تشکیل می دهند.  از سموم کاربردی در 
برای  کنون  تا  گروه  این  از  متعددی  و  مختلف  سموم 
از  اند  رسیده  مصرف  به  و  ثبت  پسته  پسیل  با  مبارزه 
 ،(Mospilan( استامی پراید ،(Confidor(ایمیداکلوپراید جمله 
و...   (Calypsu( کالیپسو  بیسکایا،   ،(Actara( تیامتوکسام 
انتخابی  غیر  خاصیت  سموم،  از  دسته  این  بزرگ  عیب 
آنها است بدین معنی که همه حشرات موجود چه آفت و 
چه دشمنان طبیعی را از بین می برند. ایندسته از سموم 
اگر چه از قدرت پاک کنندگی خوبی برخوردارند اما دوام 

چندانی در کنترل آفت ندارند.
کننده  تنظیم  سموم  استفاده،  مورد  سموم  بعدی  گروه 
دخالت  نمو حشرات  و  رشد  در  که  هستند   (IGR( رشد 
دارند و با اختالل در رشد و نمو نهایتا موجب مرگ آفت 
اهیمت  از سموم  دسته  این  از  استفاده  زمان  شوند.  می 
زیادی در کنترل آفت دارد. بهترین زمان استفاده از آنها 

خسارت پسیل پسته روی برگها، تولید شکرک و چسبندگی برگها 
)http://www.ziraatciler.com برگرفته از(
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در اوایل فصل و مراحل پورگی است. این دسته از سموم 
اثری روی حشرات بالغ پسیل ندارند. 

هگزافلومورون یا Consult اولین سم این گروه بود که به 
به  پسیل  با  مبارزه  برای  پسته  باغات  در  وسیع  مقیاس 
مصرف رسید. بعد از کنسالت، کاسکید )Cascade) و رانر 
رسیدند.  مصرف  به  پسیل  با  مبارزه  برای  هم   (Runner(
روی همرفته این گروه سموم نتوانستند موفقیت چندانی 
در کنترل پسیل داشته باشند اما حسن بزرگ آنها اثر کم  

بر دشمنان طبیعی پسیل است. 
پسیل  با  مبارزه  برای  گیاهی  سموم  از  استفاده  امروزه 
پسته نیز در دست بررسی است. این دسته از سموم که 
از عصاره گیاهان و ترکیبات آنها حاصل می شوند طیف 
پسیل  روی  هنوز  آنها  از  بسیاری  و  داشته  ای  گسترده 

پسته تست نشده اند.
 استفاده از سموم دارای منشا گیاهی دارای مزایای زیادی 
زیست  آلودگی  کاهش  سموم،  مصرف  کاهش  جمله  از 
طبیعی  دشمنان  روی  بر  کمتر  سو  تاثیرات  و  محیطی 

آفات هستند. 
در  پسته  پسیل  علیه  بر  شده  آزمایش  سم  جدیدترین 
 ایران اسپیروتترامات )spirotetramat ) با نام تجاری مونتو 
سموم  گروه  جزو  انویدور  مانند  مونتو  است.   (Movento(
بندی  طبقه   (cyclic ketoenol( حلقوی  های   کتوانول 
ساینس  کراپ  بایر  شرکت  محصول  سم  این  شود.  می 
تقریبا  که  سیستمیک  است  سمی  مونتو  است.  آلمان 
در تمام بافتهای گیاه از جمله بافتهای آوندی )آبکش و 
چوب( و  همچنین ریشه و برگ و ساقه گسترش می یابد. 
طرز عمل مونتو جلوگیری از سنتز لیپید در بدن حشرات 
است. مونتو روی طیف وسیعی از آفات در گیاهان مختلف 
تاثیر کنترل کنندگی داشته است. این سم هنوز بصورت 

رسمی تایید نشده است.

مبارزه شیمیایی بر علیه پسیل در کشورهای دیگر
کشورهای  بویژه  مختلف  کشورهای  در  پسته  پسیل 

همسایه ایران آفتی خسارتزا و مهم ارزیابی می شود. 
 (dimethoate(دیمتوات سم  گذشته  سالیان  در  ترکیه  در 
بکار  پسته  پسیل  های  پوره  با  اختصاصی  مبارزه  برای 
از  بهداشتی  خطرات  بدلیل  امروزه  که  است  رفته  می 
از  ترکیه  در  است.  شده  حذف  پسیل  با  مبارزه  چرخه 
سموم مختلف دیگری مانند فن والریت )fenvalerate)، فن 
 (cypermethrin( سایپرمترین   ،(fenpropathrin( پروپاترین 
و دلتامترین )deltamethrin) نیز برای مبارزه با پسیل در 

باغات پسته استفاده شده است.  
سموم  فصل،  اوایل  در  سوریه،  در  تحقیق  یک  طی  در 
تفلوبنزورون)teflubenzuron)وتیاکلوپرید)thiacloprid) برای 
مبارزه با شیره خشک مورد استفاده قرار گرفتند و حدود 

1 ماه در باغات پسته دوام داشتند، اما در اواسط تابستان 
با اوج فشار شیره، تفلوبنزن و سایپرمترین هم دوام قابل 

قبولی نداشتند. 

مبارزه بیولوژیک با استفاده از دشمنان طبیعی
رشد  فصل  اوایل  در  بویژه  آفت  طبیعی  دشمنان  حفظ 
کاهش خسارت  و  آفت  کنترل  در جهت  زیادی  اهمیت 
طبیعی  دشمنان  پسته  پسیل  برای  دارد.  پسته  پسیل 
یکی  است.  شده  گزارش  ایران  پسته  باغات  در  مختلفی 
از دشمنان طبیعی پسیل پسته که می تواند نقش مهمی 
در کنترل جمعیت آفت ایفا کند بالتوری سبز با نام علمی 

Chrysopherla carnea Steph است.
زنبور  پسته  پسیل  طبیعی  دشمنان  از  دیگر  یکی    
 Psyllaephagus pistaciaee است که متاسفانه سم پاشی های 
بی رویه با سموم غیر انتخابی منجر به کاهش جمعیت آن 
شده است. عالوه بر این حشرات، دشمنان طبیعی دیگری 
هم بر علیه پسیل در باغات پسته ایران گزارش شده اند 
شکارگر،  های  کنه  خوار،  پسیل  کفشدوزکهای  جمله  از 

عنکبوتها و همچنین سن ها.
این   نکته جالب در مورد دشمنان طبیعی پسیل پسته 
دشمن  چند  باغ  در  واحد  آن  در  است  ممکن  که  است 
حفظ  باشند.  داشته  وجود  همزمان  بصورت  طبیعی 
جمعیت دشمنان طبیعی پسیل پسته در بهار با استفاده 
از سموم کم خطرمی تواند تا حد زیادی از طغیان آفت 

پسیل در تابستان جلوگیری کند. 

ها  میکروارگانیسم  از  استفاده  با  بیولوژیک  مبارزه 
)دشمنان طبیعی(

یکی از بحثهای جالب و مهم و در حال تحقیق در کنترل 
ها،  قارچ  مانند  هایی  میکروارگانیسم  بکارگیری  آفات، 
منظور  به  حشرات،  در  بیماریزا  ویروسهای  و  باکتریها  
کاهش جمعیت آفات مختلف است. در مورد پسیل پسته 
هم مطالعات آزمایشگاهی مختلفی برای شناسایی و بکار 
بستن سوشهای بیماریزای پاتوژنیک میکروارگانیسم های 
مختلف انجام شده است. بعنوان مثال قارچ پارازیت کننده 
Beauveria bassiana برای کنترل پسیل پسته در سوریه و 
آمده  بدست  قبولی  قابل  نتایج  و  است  رفته  بکار  ایران 
باید  زیادی  راه  روش  این  کاربردی شدن  تا  البته  است. 

پیموده شود.
با  مبارزه  برای  چسبنده  زرد  کارتهای  از  استفاده 

پسیل
هم  چسبنده  رنگ  زرد  نوارهای  یا  رنگ  زرد  کارتهای 
بالغ پسیل مورد استفاده  می توانند برای شکار حشرات 
پوره  روی  تاثیری  تواند  نمی  روش  این  اما  بگیرند.  قرار 
کارتهای  از  استفاده  همچنین  باشد.  داشته  پسیل  های 

زیاد  وسعت  دارای  باغات  و  وسیع  سطوح  در  چسبناک 
از   کاری زمانبر و پر زحمت است. مشکل دیگر استفاده 
از  برخی  افتادن  دام  به  رنگ،  زرد  چسبناک  های  تله 
است  بهتر  اساس  این  بر  است.  پسیل  طبیعی  دشمنان 
برای  از کارتهای زرد  به بعد  اردیبهشت ماه  از  بخصوص 
مبارزه با پسیل استفاده نشود چون برخی از پارازیتهای 
خارج  آفت  با  مبارزه  چرخه  از  را  پسته  پسیل   مهم 

می کند. 

با  مبارزه  برای  افزودنی  مواد  و  ازصابونها  استفاده 
پسیل پسته

از مواد افزودنی در مورد پسیل پسته می تواند  استفاده 
دهد.  کاهش  سموم  به  نسبت  را  حشره  مقاومت  میزان 
بهداشتی  شوینده  مواد  معمولی،  صابونهای  از  استفاده 
قابل  وجه  هیچ  به  پاشی  سم  در  کاربرد  برای  خانگی  و 
استفاده  استاندارد  افزودنی  ماده  از  باید  و  نیست  توصیه 
کرد. جهت کسب اطالعات بیشتر در این زمینه به مقاله 
"مواد افزودنی قابل کاربرد در سمپاشی باغات پسته" در 

همین شماره مراجعه فرمایید.

استفاده از ارقام مقاوم
شناسایی و معرفی ارقام مقاوم نسبت به پسیل پسته یکی 
با پسیل به شمار  از راههای مبارزه منطقی برای مبارزه 
می آید. بدون تردید واریته هایی از پسته وجود دارند یا 
می توانند به وجود بیایند که نسبت به پسیل پسته مقاوم 
باشند که الزمه شناسایی یا معرفی آنها انجام تحقیقات 

وسیع است.
قابل  تحقیقات  سوریه  کشور  در  که  است  ذکر  شایان   
قبولی برای شناسایی واریته های پسته مقاوم به پسیل 

انجام شده است.

استفاده از کائولین برای مبارزه با شیره خشک
برگها  kaolin روی  ماده معدنی  از  ای  این روش الیه  در 
سفید  الیه  این  و  شده  پاشیده  درختان  های  شاخه  و 
خواهد  ایجاد  خسارت  و  پسته  پسیل  تغذیه  مانع  رنگ 
 WP sourrond آن  به  اصطالحا  که  روش  این  در   شد. 
به  سموم  سایر  مانند  کائولین  معدنی  ماده  گویند،  می 
و  شده  ریخته  پاشی  سم  تانکر  داخل  مشخص  نسبت 
روی شاخ و برگ پاشیده می شود تا پوششی یکنواخت، 

سراسری و سفید رنگ روی درختان بوجود آید.
 این روش بصورت موفقیت آمیزی بر علیه آفات مختلف 
در برخی از کشورها استفاده شده است اما در ایران هنوز 
رسمی  مجوز  هنوز  و  بوده  بررسی  و  تحقیق  مراحل  در 
برای استفاده از آن در باغات پسته برای مبارزه با پسیل 

صادر نشده است.

نگاهی دقیق تر به پسیل پسته و مبارزه با آن
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بالفاصله  شصت،  دهه  در  ای  قطره  آبیاری  ابداع  از  پس 
کوشش هایی در جهت انتقال لوله های آبده و قطره چکانها 
از روی زمین به زیر سطح خاک و ناحیه ریشه گیاه صورت 
گرفته است. هدف از تمامی تالش ها در این رابطه در جهت 
آبیاری(،  راندمان  )افزایش  خاک  سطح  از  تبخیر  کاهش 
افزایش رطوبت نسبی  از  ناشی  بیماری های  و  آفات  تقلیل 
در میکرو کلیمای ایجاد شده، کاهش انسداد قطره چکانها، 
سرقت  به  از  جلوگیری  و  ورزی  خاک  عملیات  سهولت 
است.  پذیرفته  صورت   ... و  ها  لترال  و  آبده  قطعات  رفتن 
وارد شدن  و  آب  به سوی  ریشه  مثبت  دلیل کشش  به   اما 
ریشه ها و ذرات خاک به داخل قطعات آبده که نهایتًا موجب 
گرفتگی قطره چکان ها می شد، تمامی تالش ها با شکست 
مواجه گردید. از سوی دیگر در آن زمان، از قطره چکانهای 
مورد استفاده در آبیاری قطره ای روی سطحی که به هیچ 
 وجه مناسب کاربرد در سیستم زیر سطحی نیست استفاده 
زیر  سیستم  شکست  دالیل  از  یکی  خود  این  که  شد  می 

سطحی در دهه های اولیه تالش ها شمرده می شود. 
در دو دههء اخیر در رابطه با سیستم قطره ای زیر سطحی در 

دو زمینه پیشرفت هایی صورت گرفته است: 
  بخش نرم افزاری )بسط و شناخت مبانی تئوریک طراحی 

سیستم(
  بخش سخت افزاری )تجهیزات و لوازم استقرار سیستم(

در بخش نرم افزاری، در حال حاضر شناخت کامل در زمینه 
سیستم  نگهداری  و  راهبری  مدیریت  همچنین  و  طراحی 

حاصل گردیده است. 
در بخش سخت افزاری، امروزه قطعات آبده متنوعی جهت 
استفاده در سیستم زیر سطحی طراحی و ساخته شده که 
آگاهی  دارند.  کاربرد  نیز  روی سطحی  ای  قطره  آبیاری  در 
کاربرد  با  راهبری سیستم همراه  و  زمینه طراحی  در  کامل 
قطعات آبده اختصاصی زیر سطحی موجب گردیده تا امروزه 
بتوان این سیستم را در شرایط بسیار متنوع اقلیمی، خاک 

و آب بر روی انواع نباتات با موفقیت پیاده نمود.
آبیاری قطره ای زیر سطحی بر روی کدام یک از گیاهان 

کاربرد دارد؟
بر روی  را  از نظر فنی می توان سیستم زیر سطحی  اصوالً 
کلیه نباتات اجراء نمود. گستره وسیعی از گیاهان از نخیالت 

آبیاری قطره ای زیر سطحی  تجربه ای موفق در باغات پسته

رپرتاژ آگهی 

شرکت بنیز تجهیز    
تلفن : 5-22468083- 021طراح، تأمین کننده و مجری سیستم های نوین آبیاری



آبیاری قطره ای زیر سطحی  تجربه ای موفق در باغات پسته

قرار  سطحی  زیر  آبیاری  پوشش  تحت  میتوان  را  چمن  تا 
باشد،  بیشتر  تراکم کشت  اقتصادی هر قدر  نظر  از  اما  داد. 
 هزینه سیستم باالتر رفته، به نحوی که در حال حاضر آبیاری 
قطره ای زیر سطحی در ایران بر روی درختان مثمر دارای 
توجیه اقتصادی است. در میان نباتات، چمن دارای باالترین 
ایجاد فضای سبز،  بودن هزینه  باال  لحاظ  به  اما  بوده  تراکم 
عالوه بر مزایای فنی، اجراء سیستم زیر سطحی بر روی آن 

از نظر اقتصادی کاماًل توجیه پذیر است.

چرا آبیاری قطره ای زیر سطحی)Subsurface Drip Irrigation )SDI(؟
های  سیستم  تمامی  با  مقایسه  در  آب  مصرف  کاهش   

آبیاری.
 کاهش چشمگیر انرژی به ازاء یک واحد آب مصرفی.

 توزیع فوق العاده مناسب رطوبت در ناحیه ریشه.
آب  همراه  میکرو  و  ماکرو  غذایی  عناصر  مصرف  امکان   
آبیاری و ارائه آن به همراه آب آبیاری در خاک ناحیه ریشه 

های فعال.
 باالتر بودن راندمان مصرف عناصر غذایی نسبت به تمامی 

سیستم های آبیاری.
فرم  به  ازت  و  فسفر  مانند  غذایی  عناصر  مصرف  امکان   
نیاز  تأمین  ضمن  که  نیتریک،  اسید  و  فسفریک  اسید 
بردن  باال  و  خاک  اسیدیته  موضعی  کاهش  گیاهان،  غذایی 
 قابلیت نسبی جذب عناصر غذائی میکرو از خاک را موجب 

می گردد.
بسیار  ریشه در حد  ناحیه  تأمین رطوبت در خاک  امکان   
مطلوب و به حداقل رساندن تغییرات رطوبتی به نحوی که 

رشد رویشی و زایشی به حداکثر برسد.
 کاهش رویش علف های هرز در مقایسه سیستم قطره ای 

روی سطحی.
 کاهش بروز بیماری های ناشی از باال بودن رطوبت نسبی 

در میکرو کلیمای باغ.
با  مقایسه  در  پائین  بسیار  کیفیت  با  آبهای  کاربرد  امکان   
سیستم قطره ای روی سطحی، به دلیل عدم تبخیر از سطح 
خاک و عدم تجمع امالح به گونه ای که در آبیاری قطره ای 

روی سطحی صورت می پذیرد.
عملیات  با  ها  چکان  قطره  و  آبده  های  لوله  تداخل  عدم   
خاک ورزی، سمپاشی و برداشت به دلیل کارگذاری آنها در 

عمق مطمئن.
  عمر طوالنی تر قطعات به دلیل مدفون بودن و قرار نگرفتن 

در معرض آفتاب و صدمات مکانیکی.
 عدم سرقت لوازم آبیاری به گونه ای در سایر سیستم ها 

مطرح است.

مطرح  سطحی  زیر  آبیاری  سیستم  مورد  در  که   ابهاماتی 
می گردد:

 امکان ورود ذرات خاک به داخل قطره چکان
آبیاری  قطع  از  پس  فشار،  تحت  آبیاری  سیستم  هر  در 
در  دست،  پائین  نواحی  از  آب  شدن  خارج  با  قطعه  هر  در 
 نقاط باالدست مکش ایجاد می شود. این مسأله بطور بالقوه 
می تواند موجب وارد شدن ذرات خاک به داخل قطره چکان 
در  نصب شیر خالء شکن  با  عمل  در  آنها شود.  گرفتگی  و 

باالدست، از بروز مشکل جلوگیری می شود.
 امکان وارد شدن ریشه به داخل قطره چکان

ریشه گیاهان به دلیل هیدروتروپیسم مثبت )کشش مثبت 
به سمت آب( به سمت قطره چکان حرکت کرده و از طریق 
ها شده  لوله  وارد  توانند  مجرای خروجی قطره چکانها می 

موجب گرفتگی و از کار افتادن سیستم شوند. 
از  سطحی  زیر  های  سیستم  تمامی  در  حاضر  حال   در 
علف کش ترفالن به همراه آب آبیاری و یا همراه قطره چکان 

جهت چماقی کردن و انحراف ریشه استفاده می شود.

رپرتاژ آگهی 

تلفن : 22468083-5- 021 طراح، تأمین کننده و مجری سیستم های نوین آبیاری

شرکت بنیز تجهیز    
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ای  قطره  به  نسبت  سطحی  زیر  ای  قطره  آبیاری  سیستم   مزیت 
روی سطحی چیست؟

صرفه جویی بیشتر در مصرف آب، راندمان باال در مصرف کود، مصرف 
انرژی کم تر، عدم تداخل لوله های آبده و قطره چکان ها با عملیات 
سیستم،  تر  طوالنی  عمر  هرز،  علف  کمتر  رشد  برداشت،  و   داشت 
پائین تر بودن هزینه های کارگری، کاهش بیماری های گیاهی، تحویل 
آب و مواد غذائی در خاک ناحیه ریشه و نه روی سطح خاک، امکان 
سطحی  روی  ای  قطره  سیستم  در  که  آبهایی  آمیز  موفقیت  کاربرد 

موجب شکست سیستم می شوند و ...

به  نسبت  سطحی  زیر  ای  قطره  آبیاری  سیستم  اجرای  هزینه   آیا 
قطره ای روی سطحی بیشتر است؟

بلی، در سیستم قطره ای زیر سطحی عالوه بر گرانتر بودن لوله های 
لوله  به  نسبت  باالتری  فنی  از مشخصات  و  بوده  البته خاص  که  آبده 
مصرفی  اتیلن  پلی  های  لوله  حجم  برخوردارند،  روسطحی  آبده  های 
به دلیل وجود لوله های شستشو، فیلترهای سر هر قطعه و سایر دقت 
نظرها به لحاظ حساسیت سیستم، بیشتر است که در مجموع هزینه 
 لوازم مصرفی و حجم عملیات اجرایی در مقایسه با سیستم قطره ای 

روی سطحی باالتر می باشد. 
با قطره ای روی سطحی، هزینه  در مجموع بطور میانگین در مقایسه 

زیر سطحی حدود 35 درصد بیشتر است.
مصرف  سطحی  زیر  سیستم  در  توان  می  را  شیمیائی  کود  نوع  چه 

نمود؟ 
انواع عناصر ماکرو و میکرو که محلول در آب باشند را میتوان به همراه 

آب آبیاری مصرف نمود.
در این سیستم با نصب دو یا چند مخزن به همراه همزن و  پمپ تزریق 
آب  به  گیاه  نیاز  با  متناسب  الزم  غلظت  با  غذائی  عناصر  از  ترکیبی 

آبیاری تزریق می گردد. 
بطور معمول ازت به فرم اسید نیتریک، فسفر به فرم اسید فسفریک 
جهت تأمین نیاز غذایی گیاه و اصالح اسیدیته خاک مصرف می گردد. 
مورد  محلول  فرم  به  ها  مغذی  ریز  انواع  و  پتاس  مانند  عناصر  سایر 

استفاده قرار می گیرند.
 با توجه به وجود لوله های زیر سطحی آیا، امکان حفر کانال و دادن 

کود حیوانی وجود دارد؟
گرچه با وجود عناصر غذائی و اسید هیومیک همراه آب آبیاری مصرف 

کود حیوانی سؤال برانگیز است، اما پاسخ این سؤال مثبت است.
 در سیستم زیر سطحی با توجه به مشخص بودن محل نصب لوله های 
زیر سطحی، با حفظ فاصله مناسب، حدود 40- 30 سانتی متر از لوله 
می توان نسبت به حفر کانال و دادن کود حیوانی و یا کمپوست اقدام 

نمود.

 فاصله و عمق نصب لوله های زیر سطحی چگونه است؟
اصوالً  فاصله و عمق نصب لوله های زیر سطحی بر اساس فیزیولوژی 

ریشه گیاه مربوط، بافت و عمق خاک تعیین می گردد.
 فاصله نصب از تنه درخت در مورد پسته بین 100 تا 175 سانتی متر 

متغیر است. 
عمق نصب حداقل 30 سانتی متر بوده )در مورد خاک های شنی( که 
این میزان در خاک های رسی بیشتر و حداقل آن 40 سانتی متر است.

چگونه با رسوبات احتمالی داخل قطره چکانها برطرف می شود؟
در صورت مصرف ازت و فسفر اسید نیتریک و اسید فسفریک به همراه 
تزریق،  پریود  طی  آب  اسیدیته  بودن  پائین  به  توجه  با  آبیاری،  آب 

رسوبات از داخل قطره چکانها شسته می شوند.
فصل  نوبت طی  یا سه  دو  معموالً  بروز رسوب  احتمال  در صورت  اما   
داده  کاهش   5 به  آب  اسیدیته  سولفوریک  اسید  تزریق  با   آبیاری 

می شود.
 مصرف ترفالن در سیستم زیر سطحی چگونه است؟

به منظور جلوگیری از ورود ریشه نباتات تحت پوشش و علف های هرز 
دفعات مصرف  و  دوز مصرفی  استفاده می شود.  ترفالن  از علف کش 
بستگی به بافت خاک دارد. در خاک های رسی و دفعات مصرف حداکثر 
9 بار بوده و میزان آب به ازاء هر قطره چکان 0/25 میلیمتر می باشد. 
در خاک های شنی حداکثر دفعات مصرف 6 نوبت بوده و در هر بار 0/1 
ترفالن  کش  علف  گردد.  می  مصرف  چکان  قطره  هر  ازاء  به  میلیمتر 

بوسیله پمپ تزریق به آب آبیاری افزوده می شود.
چه  پسته  درختان  مرداد(  و  )تیر  حداکثر  های  ماه  در  آب  مصرف 

میزان است؟
 4 لیتر  )هر  هکتار  در  ثانیه  در  لیتر   0/25 میزان  این  حاضر  حال  در 

هکتار( برای پسته تعیین شده است. 

پرسش و پاسخ های معمول در رابطه با سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی

رپرتاژ آگهی 

شرکت بنیز تجهیز    
تلفن : 5-22468083- 021طراح، تأمین کننده و مجری سیستم های نوین آبیاری





آفتاب سوختگي وگرمازدگي  پسته در زمان رشد مغز

حد  از  بیشتر  دما  افزایش  و  خورشید  نور  تابش  شدت 
تحمل گیاه در زمان رشد سریع مغز، سبب ایجاد عارضه 
آفتاب سوختگي روي میوه مي گردد. جنین اکثر میوه 
هایي که دچار آفتاب سوختگي مي شوند، سقط شده و 
این میوه ها بصورت پوک و نیمه مغز در زمان برداشت 
مشاهده مي گردند. عالوه بر آن  سلول هاي بافت پوست 
در  و  رفته  بین  از  میوه  استخواني  پوست  گاهاً  و  سبز 
قسمتي از میوه که در معرض تابش شدید نور خورشید 
دیده  رنگ  سیاه  و  نکروزه  حالت  است،  گرفته   قرار 
متفاوتي  هاي  حساسیت  پسته  مختلف  ارقام  شود.  مي 
به عارضه مذکور دارند. در بین ارقام تجاري پسته، ممتاز 
حساس ترین  و رقم اکبري مقاوم ترین رقم به این عارضه 

مي باشد. 
عوامل موثر بر شدت آفتاب سوختگي و گرمازدگي

شدت و طول مدت تابش نور خورشید و افزایش دماي 
محیط

جغرافیایي  عرضهاي  در  خورشید  نور  تابش   شدت 
پایین تر بیشتر است، بنابراین هرچه به خط استوا نزدیکتر 
زیاد  بیشتر می شود. مدت  تابش خورشید  شویم شدت 
تابش نور خورشید مخصوصا بطور عمودي باعث افزایش 
دما و افزایش طول مدت در معرض دماي باال قرارگرفتن 
اندام هاي گیاهي مي گردد. همانطور که مشخص است، 
خورشید باعث گرم شدن زمین و در نتیجه افزایش دماي 

هواي مجاور خاک مي گردد.
در  گیاهي  پوشش  بودن  کم  و  پایین  نسبي  رطوبت 

سطح باغ 
بادهاي  وزش  و  رطوبت خاک  کاهش  و  دما  افزایش  با   
گرم و خشک، رطوبت نسبي هوا به شدت کاهش یافته 
بنابراین ظرفیت جذب رطوبت هوا افزایش مي یابد. این 
حالت باعث تبخیر و تعرق زیاد در باغات پسته شده و از 
دست دادن آب گیاه افزایش مي یابد، بنابراین گیاه تحت 
گیاهي  پوشش  گیرد.  مي  قرار  آبي  کم  و  تنش خشکي 
سطح باغ به علت تعرق گیاه سبب افزایش رطوبت نسبي 
کاسته  تا حدي  باغ  حرارت  درجه  از  و  باغ شده  محیط 

مي شود. 
ضخامت کم پوست سبز و پوست استخواني در اثر 

عوامل ژنتیکي و تغذیه اي 
کمتر  استخواني  پوست  و  سبز  پوست  ضخامت  هرچه   
باشد، هدایت گرما به داخل میوه و جنین زودتر صورت 
گرفته و خسارت بیشتري به جنین در حال رشد در داخل 
میوه وارد مي شود. بعضي از ارقام،  مانند رقم ممتاز بطور 
نازکتري  استخواني  پوست  و  سبز  پوست  داراي  ژنتیکي 
در مقایسه با سایر ارقام هستند، بنابراین خسارت آفتاب 

سوختگي در آنها بیشتر است. ضخامت پوست استخواني 
اهمیت به مراتب بیشتري نسبت به ضخامت پوست سبز 
سبب  کلسیم  کمبود  بخصوص  نامناسب  تغذیه  دارد. 
و  شده  استخواني  پوست  استحکام  و  ضخامت  کاهش 

میزان خسارت آفتاب سوختگي را افزایش مي دهد.
عدم انجام هرس فرم 

به  ها  میوه  هرچه  گیاهي،  پوشش  فاقد  هاي  خاک  در 
افزایش  از  ناشي  خسارت  باشند،  نزدیکتر  خاک  سطح 
جذب  بیشترین  است.  بیشتر  جنین  سقط  و  باال  دماي 
انرژي گرمایي توسط سطح خاک صورت مي گیرد. این 
حالت هنگامي که از ماسه بادي در سطح خاک استفاده 
شده باشد به مراتب بیشتر است. بنابراین افزایش دماي 
به  افزایش دماي هواي مجاور خاک شده و  باعث  خاک 
افزایش  و سبب  یابد  انتقال مي  مجاور خاک  هاي  میوه 

سقط جنین مي شود. 
 انجام هرس فرم سبب فاصله گرفتن شاخه هاي میوه ده 
آفتاب سوختگي کاهش  و خسارت  زمین شده  از سطح 
شود  انجام  درستي  به  هرس  صورتیکه  در  یابد.   مي 
بوجود  نیز  درخت  تاج  داخل  در  ده  میوه  هاي  شاخه 
روي  بر  خورشید  نور  مسقیم  تابش  از  و  آیند   مي 
هرس  عدم  صورت  در  شود.  مي  جلوگیري  ها  میوه 
و  انداز  سایه  بیروني  حاشیه  در  ده  میوه  نقاط  مناسب، 
در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار مي گیرند. در 
صورت عدم انجام هرس مناسب، به علت غالبیت انتهایي 
جوانه انتهایي، شاخه هاي طویل و پر رشد با قطر کم و با 
 تعداد شاخه جانبي کم به وجود مي آید، بنابراین در این 
شاخه ها، با شروع رشد مغز به سنگیني خوشه ها اضافه 
وجود  از  ناشی  شاخه  انتهاي  سنگیني  اثر  در  و  شده 
محصول، شاخه به طرف زمین خم مي شود. این تغییر 
مکان شاخه سبب قرار گرفتن شاخه ها در معرض  هواي 
گرم مجاور خاک و تابش مستقیم خورشید بر میوه هایي 
آفتاب  میزان  و  داشتند  قرار  سایه  در  قباًل  که  شود  می 
که  هاي  میوه  در  خسارت  یابد.  مي  افزایش  سوختگي 
بطور ناگهاني در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار 

مي گیرند به مراتب بیشتر از میوه هایي است که از همان 
زمان تشکیل در معرض تابش خورشید بوده اند. بنابراین 
در شاخه هایي که در اثر سنگیني محصول خم مي شوند، 

خسارت آفتاب سوختگي بیشتر است.
خشکیدگي سرشاخه و هرس شدید

بیماریها  و  درخت  ضعف  اثر  در  سرشاخه  خشکیدگي 
 سبب از بین رفتن شاخ و برگ شده و سبب مي شود که 
تابش مستقیم خورشید و  شاخه هاي مجاور در معرض 
نابهنگام و  در نتیجه آفتاب سوختگي قرار گیرند. هرس 
شدید نیز باعث می شود  میوه هایي که قباًل در سایه قرار 

داشتند، در معرض نور شدید خورشید قرار گیرند. 
عدم رعایت جهت مناسب ردیفها و فاصله درختان 

 همانطور که قبال گفته شد، بیشترین افزایش دما در سطح 
افتد. در صورتیکه  اتفاق مي  خاک بدون پوشش گیاهي 
هاي  ردیف  و  باشد  کم  ردیف  روي  درختان  بین  فاصله 
فاصله  باشند،  نداشته  قرار  غالب  باد  باغ در جهت وزش 
نزدیک به هم درختان اجازه ورود باد به باغ و جابجایي 
هواي بسیار گرم سطح خاک را نداده بنابراین هواي گرم 
مجاور خوشه خسارت آفتاب سوختگي را تشدید مي کند. 
همچنین ردیفهاي شرقی - غربي بیشترین نور را دریافت 
مي کنند و میزان آفتاب سوختگي در میوه هاي قسمت 
سوختگي  آفتاب  خسارت  است.  بیشتر  درخت  جنوبي 
در ردیفهاي شمالي- جنوبي به علت دریافت نور کمتر، 

کاهش مي یابد.
خسارت آفات

باعث  پسته  آور  زیان  هاي  سن  نظیر  آفاتي  خسارت 
صدمه دیدن پوست سبز و پوست استخواني میوه شده و 

حساسیت به آفتاب سوختگي را افزایش مي دهند. 
افزایش دور آبیاري، آبیاري نامنظم و تنش آبیاري

تنش  و  نامنظم  آبیاري  همچنین  آبیاري،  دور  افزایش   
کاهش  باعث  مغز،  پرکردن  زمان  در  خصوصا  آبیاري 
نتیجه میزان جذب آب توسط  رطوبت خاک شده و در 
نیاز  که  زماني  در  بنابراین  یابد.  مي  کاهش  ها  ریشه 
خاک  از  غذایي  مواد  انتقال  جهت  بیشتر  آب  جذب   به 

مي باشد، این کار با کندي صورت مي گیرد.

سقـط جنین پسته در اثر گـرمازدگي

سقـط جنین و از بین رفتن مغز در اثر تنـش آبي

حسیـن حکـم آبـادی 
دکتـرای باغـبانی 
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به  غذایي،  مواد  و  آب  جذب  شدن  محدود  به  توجه  با 
بسیاري از میوه ها آب و مواد غذایي کافي جهت ذخیره 
در مغز ارسال نمي شود که این حالت سبب از دست دادن 
شدید آب در اثر تبخیر و تعرق شده و چون آب از دست 
نهایتا  و  ها  سلول  مرگ  شود،  نمي  جایگزین  میوه  رفته 

سقط جنین اتفاق می افتد.
بیماریهاي پسته

در  آبکش  آوندهاي  رفتن  بین  از  سبب  گموز  بیماري   
محل طوقه شده، بنابراین انتقال مواد غذایي ساخته شده 
به ریشه ها صورت نمي گیرد. فقر مواد غذایي ریشه سبب 
کاهش کار آیي آنها برای جذب مواد غذایي از خاک شده 

و رشد رویشي و زایشي تحت تاثیر قرار می گیرد.
 این حالت باعث ضعف در جذب مواد غذایي توسط میوه 
شده و میوه ها داراي اندازه کوچکتر و پوست استخواني 
نرمتر و نازکتر می شوند و همچنین به دلیل کاهش سطح 
و تعداد برگ در درختان آلوده، میوه ها بیشتر در معرض 
آفتاب  عارضه  و  گرفته  قرار  نور خورشید  تابش مستقیم 

سوختگي تشدید مي گردد.
بیماري نماتد مولد غده ریشه نیز باعث اختالل در جذب 
موادغذایي و آب از خاک شده و عوارض مشابهی ایجاد 

می کند. 
بازتاب نور خورشید از خاکهاي شور و براق

بیشتر  را  تشعشعات خورشیدي  بازتاب  که  عواملي  تمام 
هستند.  سوختگي  آفتاب  کننده  تشدید  عامل  نماید 
که  شود  مي  باعث  خاک،  سطح  از  خورشید  نور  بازتاب 
نور منعکس شده به قسمت هاي زیرین میوه ها که داراي 
برخورد  آفتاب سوختگي هستند،  به  بیشتري  حساسیت 
کرده و عارضه آفتاب سوختگي تشدید گردد. در مواردي 
که سطح خاک به علت شوري، براق و سفید رنگ باشد به 
علت بازتاب تقریباً کامل انرژي تابشي خورشید، سوختگي 

روي دانه هاي پسته ایجاد مي شود. 

سمیت سدیم و قلیائیت خاک
 در باغ هایي که میزان سدیم و یا قلیائیت خاک بیشتر 
است، به علت ایجاد اشکال در جذب آب و مواد غذایي، 
بخصوص عنصر کلسیم، پدیده آفتاب سوختگي شدیدتر 
بصورت  خاک  قلیائیت  اینکه  علت  به  شود.  مي   دیده 
آفتاب  عارضه  تشدید  شود،  مي  دیده  باغ  در  اي  لکه 

سوختگي نیز به شکل لکه اي دیده مي شود. 
سم پاشي یا محلول پاشي

 سم پاشي و یا محلول پاشي در ساعات گرم و آفتابي، 
عارضه آفتاب سوختگي را تشدید مي کند. وجود قطرات 
آب بر روي میوه در زمان تابش شدید نور خورشید باعث 
تمرکز نور خورشید بر روي قسمت هاي خاصي از میوه 
شده و به دلیل گرماي زیاد تولید شده، سلول هاي بافت 
پوست سبز از بین رفته و ایجاد لکه هایي را روي میوه 

مي کند.  بنابراین قدرت دفاعي میوه در آن نقاط کاهش 
افزایش  جنین  سقط  و  سوختگي  آفتاب  عارضه  و  یافته 

مي یابد. 
صدمات وارده به پوست سبز

صدمات وارده به پوست سبز میوه در اثر برخورد تگرگ 
از سلولهاي  از بین رفتن بخشي  باعث  یا طوفان شن،  و 
را  سوختگي  آفتاب  به  حساسیت  و  شده  سبز  پوست 

افزایش مي دهد. 
کمبود کلسیم 

کمبود  تواند  مي  سوختگي  آفتاب  عوامل  از  دیگر  یکي 
باشد.  خاک  محلول  در  منیزیم  زیادي  از  ناشي  کلسیم 
میوه پسته که داراي بافت استخواني است نیاز بیشتري 

به کلسیم دارد.
 درخت ممکن است کمبود کلسیم را در برگ نشان ندهد 
ولي مقدار کلسیم براي میوه کافي نباشد. یکي از عالئم 
مي  سوختگي  آفتاب  به  میوه  حساسیت  کلسیم  کمبود 
باشد. میوه هاي دچار کمبود کلسیم به آفتاب سوختگي 

حساستر مي باشند.
بافت سبک خاک

رطوبتي  ذخیره  باشد،  تر  سبک  چقدر  هر  خاک  بافت 
کمتری دارد. از طرفي انعکاس نور خورشید درخاک هاي 
آفتاب  شني  هاي  خاک  در  بنابراین  است.  بیشتر  شني 

سوختگي شدیدتر است.
 تشابه عالئم آفتاب سوختگي با مسمومیت ازت

 مسمومیت شدید ازت عالمتي شبیه به آفتاب سوختگي 
دارد. 

از  بعضي  نوک  از  ازت  مسمومیت  در  که  تفاوت  این   با 
دانه ها صمغ بیرون مي زند. بنابراین نباید مسمومیت ازت 

را با آفتاب سوختگي اشتباه گرفت.

آفتاب سوختگي وگرمازدگي  پسته در زمان رشد مغز

آفتـاب سوخـتگي و سقـط جنـین در میـوه هاي درختـان پستـه مبتـال به بیـماري گـموز

از بین رفتن قسمتي از سلول هاي بافت پوست سبز در اثر طوفان شن و ایجاد بستر 
مناسب جهت افزایش خسارت آفتاب سوختگي
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معرفی سم پاش توربینی

سنتي بودن مراحل کاشت، داشت و برداشت در کشاورزي 
ایران از جمله مهم ترین عوامل پایین بودن بازده در هر 
در  که  است  حالي  در  این  و  است  مراحل  این  از   یک 
مراحل  تک  تک  شدن  مکانیزه  با  پیشرفته  هاي  کشور 
تولید، نتایج بسیار عالي براي تولیدکننده و مصرف کننده 

حاصل شده است. 
از جمله موارد مهم در مرحله داشت محصوالت کشاورزي، 
دفع آفات است که این مرحله هر چه علمي تر و با امکانات 
مکانیزه تر اجرا شود، مصرف کمتر سم و آلودگي کمتر 
محیط زیست و قیمت تمام شده کمتر محصول را در پي 

خواهد داشت.
دلیل سم پاشي باغ ها مبارزه با آفات و حشراتي است که 
بر روي کیفیت و کمیت و بازدهی محصول تولیدي و یا 
سالمتی درخت و حتی محصول سال آتی تاثیرگذار است. 
بود که  آمیز خواهد  تنها در صورتي موفقیت  پاشي  سم 
نوع سم، مقدار سم مورد نظر، زمان استفاده )از نظر تطابق 
سم با چرخه زندگی آفت، جمعیت آفت و شرایط محیطی 

مناسب( و درنهایت نوع  سم پاش نیز مناسب باشد.
عالوه بر موارد ذکر شده، یک سم پاشی موثر به پاشش 
غیر  پاشی  سم  دارد.  بستگی  نیز  همگون  و  یکنواخت 
بودن،  بر  هزینه  و  سم  دادن  هدر  بر  عالوه  یکنواخت 
 باعث آلودگی محیط زیست نیز می شود.  یکی دیگر از 
در سم  نتیجه  بهترین  به   در رسیدن  مهم  های  فاکتور 
پاشی، سایز قطرات تولید شده توسط سم پاش است. در 
مبارزه با بسیاری از آفات اگر قطر قطرات سمی که از سم 
پاشی  سم  نتیجه  باشد  استاندارد  شوند  می  خارج   پاش 
اندازه،  طرفی  از  باشد.  آمیزتر  موفقیت  بسیار  تواند  می 
محل قرار گیری و رفتارهای آفات در نحوه مبارزه با آنها 

تاثیر گذار است . 
از  بسیاری  مکانیسم  که  است  آن  اهمیت  حائز   نکته 
سم پاش های متداول، تحت فشار قرار دادن محلول سم 
نهایتا  و  نازلها  به  فشار  این  انتقال  و  پمپ  موتور  توسط 
پاشی  سم  نوع  این  باشد.  می  سم  محلول  کردن  پخش 
غیر موثر محسوب می شود زیرا باعث پخش شدن مایع 
بطور غیر یکنواخت و در اندازه های متفاوت می شود و 
است  قبول  قابل  غیر  درشت  قطرات  تولید  که  همانطور 
تولید ذرات بسیار ریز نیز به علت هدرروی توسط باد نیز 
قطرات  قطر  متوسط  مقابل  در جدول  است.  ناپذیرفتنی 
تاثیرگذاری  بهترین  جهت  پاش  سم  توسط  شده  تولید 

روی آفات نشان داده شده است.
 G.A. Matthews. Pesticide application methods. 3rd Etion.
Blackwell Science Ltd. 2000

با توجه به این توضیحات در می یابیم که قطر ذرا ت   
محلول سم و یکنواختی در پاشش آنها  اهمیت بسزایی 
تا  شود  می  باعث  نیاز  این  لذا  دارد.  آفات  کنترل  در 
کشاورزان همواره در جستجوی ادوات مناسب جهت سم 

پاشی بهینه باشند. 
با توجه به سرعت پایین سمپاشهای النس دار و نیازی که 
به یک سم پاش اتوماتیک به جهت کاهش هزینه نیروی 
انسانی دیده می شد، ایده ساخت سم پاش توربینی برای 
اولین بار توسط دکتر جیمز مارشال در سال 1949 داده 

شد و در دهه 1950 ساخته شد و تکامل یافت.
معرفي  با  همزمان  سمپاش  دستگاههاي  از  استفاده 
آفتکش ها براي کنترل آفات در کشور متداول گردید ولي 
تکنولوژي هاي  بکارگیري  و  توسعه دستگاههاي سمپاش 
در  آفتکش ها  توسعه  با  متناسب  سمپاشي  براي  جدید 

کشور نبوده است این در حالی است که تجهیزات کاربرد 
زیادي  پیشرفت هاي  جهان  در  )سمپاش ها(  آفت کش ها 
آنها داراي سیستم هاي  از  داشته است بطوریکه تعدادي 
پیچیده اي از تلفیق تکنیک هاي مکانیکي، الکترونیکي و 

کامپیوتري هستند.
نوعی از سم پاش که استفاده از آن اخیرا در باغات پسته 
اتومایزر«   باغی-  متداول شده است، »سم پاش توربینی 
نامیده می شود. اساسی ترین قدم در شناخت یک دستگاه، 
آشنایی با اجزا ، وظایف و نحوه کاربرد آن می باشد، لذا در 
این قسمت به اجمال قسمتهای مختلف و عمومی  یک 

دستگاه سم پاش اتومایزر را معرفی می کنیم.
مجموعه مخزن

مختلفی  انواع  دارای  سازنده  سلیقه  به  توجه  با  مخازن   
می باشند. با این حال وجه مشترک تمامی آنها مقاومت 
در مقابل زنگ زدگی است. در بعضی از انواع سم پاشها 
مخزن دارای مخازن جنبی با کاربردهای متفاوتی است. 
به طور مثال در بعضی از انواع، مخزن جداگانه ای جهت 
یا  و  نازلها  و  مکش  سیستم  مخزن،  داخل  شستشوی 
دارد.  وجود  دست  شستشوی  جهت  ای  جداگانه  مخزن 
از دیگر ضروریات مخزن همزن است که می تواند از انواع 

مکانیکی و یا هیدرولیکی باشد.
پمپ

 عمدتاً درسم پاش ها با توجه به فشار موردنیاز، پمپ های 
پیستونی و گریز از مرکز مورد استفاده قرارمی گیرد.

تنظیم کننده فشار
نامیده  نیز  اطمینان  سوپاپ  که  فشار  تنظیم   شیر 
ومداوم  زیاد  فشار  با  که  هایی  پاش  روی سم  شود،  می 
مورد  فشار  شیر،  این  تنظیم  با  دارد.  قرار  کنند  می  کار 
نیاز برای انجام هر نوع سمپاشی )در حد ظرفیت پمپ( 
را می توان تامین کرد. در پمپ های با فشار زیاد، از این 
سوپاپ به عنوان یک وسیله ایمنی نیز استفاده می شود. 
در صورتی که فشار پمپ بیش از حد معین باال رود، شیر 
مایع  زیادی،  فشار  شدن  خارج  با  و  شده  باز  سوپاپ  یا 

قطر ذرات)میکرون( هـدف

50-10آفـات پـروازی 

150-30آفـات خزنده یا چسبنده

150-30بیـماری های گیاهی 

300-100 علـف هـرز

حجـت حسـنی 
عضـو پیـوسته انـجمن پـسته ایـران 

)

)
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اضافی را از پمپ به مخزن برمی گرداند.
فشار سنج

دقیق  بصورت  را  پاش  سم  در  موجود  فشار  فشارسنج، 
مشخص  فشار  محدوده  یک  در  معموال  دهد.  می  نشان 
وجود  لذا  گیرد،  می  صورت  پاشش  کیفیت  مطلوبترین 

یک فشار سنج دقیق اهمیت بسزایی دارد.
 بوم)لوله حامل نازل(

 بوم محل قرار گیری نازلها بوده و وظیفه انتقال محلول 
بوم  باغی،  پاشهای  سم  در  دارد.  بعهده  را  نازلها  به  سم 

بصورت دو نیم دایره در طرفین مخزن قرار می گیرد.
نازل 

کار نازل، ریز کردن و پخش کردن ذرات مایع سم تحت 
فشار است. 

ساخته  مقاوم  و  زنگ  ضد  فلزات  از  معموال   نازلها 
باعث  سم،  قطرات  کردن  اتمیزه  با  ها  نازل  شوند.  می 
الگوی  شوند.  می  هوا  جریان  در  سم  بهتر  شدن  پخش 
 پاشش می تواند بر اساس مکان قرار گیری نازل ها و نوع 

نازل ها تغییر کند.
 بادبزن

از مرکز و تک محوری، در سم  بادبزن گریز  نوع  هر دو 
پاش های بادبزنی، استفاده می شوند. این قسمت وظیفه 
دارد مخلوط ذرات سم و هوا را به سمت باال و تاج درخت 

هدایت کند و موجب یکنواخت شدن سم پاشی شود.
سم  دستگاه  نوع  هر  از  استفاده  در  اهمیت  حائز  نکته 
قطعات دستگاه،  کلیه  از سالمتی  اطمینان  از  پاش پس 
کالیبراسیون  کلي  طور  به  باشد.  می  آن  کالیبراسیون 
تعیین میزان محلول مصرفي  به معنی  در سم پاش ها، 
مورد  هاي  ویژگي  گرفتن  نظر  در  با  هکتار  یک  در 
هدف،  این  به  رسیدن  براي  است.  سمي  قطرات  انتظار 
فشار  شامل  اصلي  متغیر  عامل  سه  باید  سمپاش   در 
سم پاشی، دبی و انتخاب نازل و سرعت حرکت تراکتور، 
به تناسب اهداف سمپاشي تحت کنترل قرار گیرند. پس 
از انجام کالیبراسیون و متناسب نمودن سه متغیر اصلی 
سرعت، دبی و فشار می توان به انجام یک سم پاشی موثر 

امیدوار بود. 
در صورتیکه پاشش سم بصورت یکنواخت وهمگون انجام 
مناسب  صورت  به  درخت  زیر  در  هوا  جابجایي  گیرد، 
صورت مي پذیرد. بدیهی است تغییرات سرعت، موجب 
به تبع آن جابجایي  غیر یکنواخت شدن پاشش شده و 
هوا به خوبي صورت نمي گیرد و در نتیجه یک پاشش 
نامناسب اتفاق می افتد که تمام پوشش درخت را دربر 

نمي گیرد.
تاثیر  پاشش  مناسب  حجم  بر  محیطي  عوامل  از  برخي 
مي گذارد. این عوامل عبارتند از رطوبت، درجه حرارت 
و میزان وزش باد. رطوبت پایین )کمتر از 40 درصد( و 
تبخیر  باعث  سانتیگراد(  درجه  از 25  باالتر   ( باال  دماي 
از  که  مي شود  ها  نازل  از  خارج شده  ذرات سم  شدید 
انتقال کامل مواد به سطوح باالیي تاج درخت جلوگیري 

مي کند. رطوبت هاي باالي 40 درصد به پاشش مناسب 
و یکنواخت کمک مي کند. وزش باد شدید نیز ذرات سم 
را در جهت نامناسب هدایت مي کند که به نوبه خود در 
آل  ایده  سرعت  گذارد.  مي  منفي  تاثیر  مناسب  پاشش 
ساعت  بر  کیلومتر   10  -2 بین  پاشي  سم  زمان  در  باد 
با سرعت بین 15-10  باد  این وجود وزش  با  است ولی 
کیلومتر بر ساعت در صورتی که در جهت موافق باشد نیز 
مشکلی ایجاد نمی کند. بهترین زمان جهت سمپاشی در 
طول شب و صبح زود می باشد که عالوه بر شرایط آب 
و هوایی مناسب، مزایایی همچون عدم فعالیت حشرات 

مفید همچون زنبورها را در این زمان به همراه دارد. 
عواملی همچون سرعت پیشروي، فشار، نازل و موقعیت 
نازل ها، سرعت هوا یا باد و جهت وزش باد و حجم پاشش 
تاثیرگذار است.  بادبزني  بر سطح پوشش سم پاش هاي 
سرعتهاي کم، سطح پاشش بهتري ایجاد مي کند.  فشار 
موجود در دستگاه بر سطح پاشش تاثیرگذار است. معموال 
محدوده فشار   psi 260- 60  برای سم پاشهای بادبزنی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
تعداد نازل ها بسته به میزان همپوشانی پاشش آنها بین 
الگوی  انتخاب  با  توان  می  که  است  متغیر  عدد   8 تا   5
پاشش مناسب با توجه به ارتفاع و تاج درختان،  برخی از 

نازلها را از مدار پاشش موقتا خارج نمود.
به  کش  آفت  محلول  حرکت  هوا،  جریان  اصلي  وظیفه 
داخل قسمت سایه انداز درخت و قرار دادن الیه نازکی 
از آن  بر روي میوه ها و شاخه ها و تمامي قسمت هاي 

داخلي درخت و محصول است. 
محلول  ذرات  کردن  اتمیزه  در  هوا  جریان  حال  این  با 
سم نیز تاثیر گذار است و میزان تاثیر جریان هوا بر روي 
نحوه اَتمیزه شدن ذرات سم، بستگي به اختالف سرعت 
بین جریان هوا و مایع خروجي از نازل دارد. هرچه این 
اختالف بیشتر باشد میزان اتمیزه شدن افزایش مي یابد. 

میزان  اتمیزه شدن ذرات سم در زماني به حداقل مقدار 
خود مي رسد که موقعیت پاشش نازل ها و جریان هوا 
هم جهت باشند. در حالت عکس، اگر پاشش از نازل ها 
در جهت خالف جریان هوا باشد، بیشترین میزان اَتمیزه 

شدن ذرات سم رخ مي دهد.
روي  بر  که  هوا،  جریان  از  هایي  ویژگی  و  ها  مشخصه 
میزان پوشش سم پاش بادبزني تاثیر مي گذارد عبارتند 
از: حجم هوا و سرعت جریان هوا. این مشخصه ها بستگي 
به نوع بادبزن، اندازه بادبزن و سرعت چرخش پره ها و 

نوع طراحي پره ها دارد.
با توجه به نکات ذکر شده، در عملکرد یک دستگاه سم 
این  تمامي  که  دارند  دخالت  مختلفي  فاکتورهاي  پاش 
نتیجه،  در  و  دارند  قرار  یکدیگر  با  تعامل  در  فاکتورها 
ایجاد یک رابطه  ایده آل مستلزم  رسیدن به یک حالت 

مناسب بین تمامي عوامل تاثیرگذار است.
های  پاش  از سم  استفاده  محاسن  بصورت خالصه 

اتومایزر عبارتند از:
 میکرونیزه کردن محلول سم و قابلیت تنظیم میزان 
و  سم  مصرف  میزان  چشمگیر  کاهش  باعث  که  پاشش 

بهینه شدن عملیات می شود. 
و  درخت  روی  سم  محلول  پخش  در  نسبی  دقت   
پاشی  سم  کیفیت  افزایش  باعث  سم  پاشش  یکنواختی 

میگردد. 
 آسیب کمتر به برگها و شاخه ها بعلت تجمع محلول 

سم در یک نقطه خاص
 مصرف کمتر سم و در نتیجه آلودگی کمتر محیط 

زیست 
جهت  نیاز  مورد  انسانی  نیروی  توجه  قابل  کاهش   
با  نتیجه کاهش مسائل مرتبط  عملیات سم پاشی و در 

آن
 سرعت و راندمان باال در سم پاشی 
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مواد افزودنی قابل کاربرد در سمپاشی باغات پسته 

طوالنی  نسبتا  ای  سابقه  عام  معنای  به  صابونها  کاربرد 
دارد.  مختلف  آفات  با  مبارزه  منظور  به  پسته  باغات   در 
صابون ها، مواد شیمیایی هستند که به نسبت مشخصی 
به همراه سموم به تانکرهای سم پاش اضافه شده و روی 

درختان پاشیده می شوند. 
و  گیاهان  و  حشرات  بدن  روی  مومی  الیه  وجود 
شود  می  آنها  داخل  به  سم  مناسب  نفوذ  مانع  قارچها 
افزودنی "مواد  از  باید  سد  یا  مانع  این  بر  غلبه  برای   و 
یک  بعنوان  افزودنی  مواد  شود.  استفاده   "(Adjuvant(  
 واژه کلی به تمام مواد شیمیایی و غیر شیمیایی اطالق 
 می شود که موجب بهتر شدن یا افزایش اثر سم روی آفت 
مواد  نمودن  اضافه  به  نیاز  از سموم،  بسیاری  می شوند. 
افزودنی دارند. اضافه کردن مواد افزودنی موجب کاهش 
کشش سطحی و افزایش نفوذ سم به داخل بدن حشره یا 
بافت گیاه خواهد شد. مواد افزودنی عالوه بر کاهش دادن 
افزایش  موجب  سم،  محلول  سطحی  کشش  شکستن  و 
قدرت چسبندگی و پخش شدن قطرات سم خواهد شد.

کاهش کشش سطحی محلول سم موجب خواهد شد تا 
نظر  مورد  گیاه  یا  آفت  روی  سم  از  مناسبتری  پوشش 
ایجاد شده و راندمان سم پاشی باال رود. افزدونی ها در 
مورد بسیاری از سموم آنقدر مهم هستند که ممکن است 
 50 تا   30 کاهش  موجب  سم  همراه  آنها  کاربرد  عدم 
درصدی تاثیر سم  روی آفت شود. بسیاری از کشاورزان و 
حتی برخی کارشناسان تصور می کنند که هر چه غلظت 
شد  خواهد  بیشتر  سم  تاثیر  شود  بیشتر  افزودنی  مواد 
و  افزودنی  مواد  غلظت  افزایش  بالعکس،  که  صورتی  در 
همچنین استفاده نامناسب و غیر صحیح از آنها نه تنها 
موثر نیست بلکه به شدت برای گیاه مضر است و آسیب 
جدی به برگها و درختان خواهد زد. هر چه قدرت کف 

کنندگی مواد افزودنی کمتر باشد ضرر و صدمه به گیاه 
کمتر خواهد بود. متاسفانه مواد شوینده شیمیایی مانند 
صابون ها و مایعات ظرفشویی که در باغات پسته مصرف 
می گردند به شدت کف زا بوده و نه تنها مشکلی را حل 
محلول  قلیایت  درجه  افزایش  دلیل  به  بلکه  کنند  نمی 
افراد  از  بسیاری  برگها می شوند.  به  سم، موجب صدمه 
بی اطالع، مواد شوینده بهداشتی را بعنوان مواد افزودنی 
که  نمود  توجه  باید  اما  کنند  می  معرفی  کشاورزان  به 
صابونهای معمولی و مواد شوینده بهداشتی و خانگی برای 
افزودنی، به هیچ وجه  کاربرد در سم پاشی بعنوان مواد 

قابل توصیه نیستند.
مواد افزودنی انواع مختلفی داشته و شامل موادی همچون 
)Surfactant)، صابون  مواد کاهش دهنده کشش سطحی 
)Soap)، تشدید کننده ها )Synergists)، روغن های گیاهی، 
  pH تعدیل کننده یا  مواد ضد کف، مواد کاهش دهنده 

و.... می شوند. 
مواد کاهش دهنده کشش سطحی یا سورفکتانتها گروه 
مهمی از مواد افزودنی هستند که موجب پخش شدن، تر 
شدن و تعلیق بیشتر محلول سم و نهایتا افزایش کارآیی 
آن می شوند. این مواد به چند گروه به شرح زیر تقسیم 

می شوند:
* سورفکتانتهای آنیونی )Anionic Surfactants( که دارای 
کنندگی  پخش  قدرت  دارای  چه  اگر  و  بوده  منفی  بار 
سر  موی  های  شوینده  و  شامپوها  مانند  اما  هستند  باال 
به شدت کف زا می باشند. توصیه ای به استفاده از این 
مواد برای مبارزه با آفات پسته بصورت تنها یا بعنوان ماده 
افزودنی نمی شود چون نه تنها موجب ایجاد کف بسیار 
می  شیلنگ  گرفتگی  بعلت  پاشی  در سم  اختالل  و  باال 
شوند بلکه موجب افزایش pH شده و برای برگها مضرند. 

این   )Cationic Surfactants(کاتیونی سورفوکتانتهای   *
می  محسوب  بهداشتی  شوینده  اصلی  مواد  جزء  مواد 
گردند.این دسته از مواد دارای بار مثبت بوده و با به هم 
باعث اختالل در غشای سلولهای  زدن تعادل یونی غشا 

گیاهی شده و به شدت برای گیاهان مضرند. 
*سورفوکتانتهای آمفوتریک)Amphoteric( این دسته 
ساختار  در  است  ممکن  حامل  عنوان  به  چه  اگر  مواد 
وجود  دقیق  و  تنظیم شده  بسیار  های  نسبت  به  سموم 
داشته باشند، اما به عنوان یک ماده افزودنی کاربردی در 

اضافه نمودن به سموم ندارند.
از  آنها  مهمترین  و  سورفوکتانتها  از  بعدی  *دسته 
یونی غیر  سورفوکتانتهای  کشاورزی،  در  کاربرد   نظر 
 )Non-ionic surfactants)هستند. این دسته از مواد دارای 
شوند  استفاده  درست  اگر  و  نیستند  منفی  یا  مثبت  بار 
هیچ صدمه ای به گیاه نمی زنند. کاربرد این دسته از مواد 
باعث شکستن و کاهش کشش سطحی و افزایش نفوذ و 

پایداری سم خواهد شد.
برای کاربرد هر نوع ماده افزودنی باید به برچسب آن دقت 
کرد تا ضمن اطالع از نوع آن، از میزان مصرف و خطرات 

و مسمومیتهای ناشی از کاربرد آن مطمئن شد. 
مایع  کودهای  کاربرد  که  کرد  یادآوری  باید  پایان  در 
در  مطلوبی  نتیجه  تواند  نمی  افزودنی  ماده  و  سموم  با 
افزودنی  ماده  از  زمانی که  بهتر است  و  باشد  پی داشته 
محلولپاشی  کودهای  از  شود  می  استفاده  همراه سم  به 

استفاده نکنید.
آن  تهیه  منابع  و  مقاله  کامل  متن  از  اطـالع   برای 
می توانید به وب سـایت انـجمن پسـته ایران بـه آدرس

wwwمراجعه  .iranpitachio .org/fa/articles

نمایید. 

محمـد جمالـیزاده
 کارشـناس ارشـد بیـماری شـناسی گیـاهی، عضو انجمن پسته ایران
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بهبود عارضه اضمحالل پوست استخواني با محلول پاشي کلسیم در پاییز

عارضه لکه پوست استخواني یا اضمحالل پوست استخواني 
میوه پسته )Endocarp Lesion( طي چند سال اخیر 
در مناطق پسته کاري کشور و بویژه استان کرمان شیوع 

پیدا کرده است.
این عارضه تاکنون بر روي ارقام کله قوچي، احمدآقائي 
ارقام کله  بر روي  و فندقي مشاهده شده و خسارت آن 

قوچي و احمد آقائي شدید مي باشد. 
 عالئم عارضه از مرحله شروع تشکیل پوست استخواني تا 
سخت شدن آن به صورت سیاه شدن پوست استخواني از 
قسمت راس به سمت قاعده میوه که حدوداً تا دو سوم آن را 

 

مي پوشاند مشاهده شده و سپس بر روي سطح داخلي 
الیه  قاعده  سمت  به  راس  سمت  از  استخواني،  پوست 

سفید رنگي تشکیل مي گردد. 
در حد فاصل قسمت سالم و آلوده در سطح داخلي پوست 
مشاهده  مشخصي  کاماًل  رنگ  اي  قهوه  نوار  استخواني 

 

مي شود که مرز بین ناحیه سالم و آلوده مي باشد. 
سخت  از  قبل  مرحله  در  آلوده،  هاي  میوه  سبز  پوست 
شدن کامل پوست استخواني اضمحالل یافته و در محل 

آلودگي شروع به قهوه اي شدن مي نمایند.
این میوه ها پس از مدتي بر روي درختان خشکیده و از 

بین مي روند. 
از مرحله سخت شدن کامل پوست استخواني تا مغزبندي 
پوست  شده،  ذکر  عالئم  بر  عالوه  محصول،  رسیدن  و 
مي  انعطاف  قابل  و  نرم  آلوده،  قسمت  در  استخواني 
 گردد. این قسمت نرم ممکن است در مرحله فرآوري و 

پوست گیري میوه پسته شکسته شود.
 مغز میوه هاي آلوده از نظر طعم و مزه تغییري نکرده و 
در داخل میوه هاي مبتال، به رشد خود ادامه مي دهد و 
فقط در ناحیه آلوده، به علت نازک شدن دیواره پوست 

استخواني، رشد مغز بیشتر شده و مغز کمي حجیم تر و 
بویژه سن هاي  بزرگتر مي گردد. بررسي نقش حشرات 
مشخص  مذکور  عارضه  با  ارتباط  در  پسته  قرمز  و  سبز 
در  عارضه  ایجاد  در  نقشي  این حشرات  که  است  نموده 
میوه پسته نداشته و عالئم خسارت سن ها بر روي میوه 

پسته با عالئم عارضه مذکور کاماًل متفاوت مي باشد. 
ویروسي  قارچي،  عامل  هیچگونه  تاکنون  همچنین 
نگردیده  جداسازي  آلوده  هاي  میوه  از  باکتریائي  و 
و  آب  و  اقلیمي  عوامل  عالئم  آن،  بر  عالوه  است. 
عدم  دمائي،  نوسانات  بهاره،  سرمازدگي  نظیر  هوائي 
و  بادزدگي  تگرگ،  سرمایي،  نیاز  شدن   برآورده 
شن زدگي بر روي میوه پسته با عالئم عارضه کاماًل متفاوت 

 

مي باشد.
 آبیاري باغ در اواسط اردیبهشت به میزان قابل توجهي در 
افزایش این عارضه موثر بوده و بطور کلي آبیاري نکردن 
باغهاي پسته رقم کله قوچي از حدود اوایل فروردین تا 
اواسط خرداد در کاهش این عارضه مي تواند موثر باشد. 
بررسي نقش عناصر پر مصرف نظیر ازت، فسفر و پتاسیم 
مس،  روی،  منیزیم،  کلسیم،  نظیر  مصرف  کم  عناصر  و 
آهن و بور نشان داده است که عارضه مذکور در اثر بر هم 
خوردن نسبت تعادلي بین کلسیم و منیزیم در اثر افزایش 
بیش اندازه منیزیم در آب آبیاري باغهاي پسته بوجوده 
آمده و در واقع افزایش منیزیم سبب بروز کمبود کاذب 

کلسیم مي گردد.
آبیاري  افزایش منیزیم در خاک و آب  به نظر مي رسد 
جذب کلسیم را مختل نموده و کمبود کاذب کلسیم در 
پوست  ماندن  باقي  نرم  و  اضمحالل  بصورت  پسته  میوه 
استخواني مشاهده مي شود. در خاک های مناطق خشک 
به  غذایی  عناصر  سایر  به  نسبت  کلسیم  نیمه خشک،  و 
مقدار بیشتری در محلول خاک وجود دارد و کمبود آن 
گیاهان  بوسیله  در جذب  کاتیون ها  بین  رقابت  دلیل  به 

است.
تشکیل،  هنگام  پسته  میوه  استخواني  پوست  استحکام 
بستگي زیادي به فراهمي یون کلسیم دارد. جذب کلسیم 
توسط ریشه درخت پسته به صورت غیر فعال است، یعني 
مقدار تعرق تعیین کننده مقدار جذب و موجب حرکت 
اندام مورد نیاز  یون کلسیم در آوندهاي چوبي به طرف 
گیاه مي شود. میزان تعرق از سطح برگ شدیدتر از سطح 
میوه مي باشد، بنابر این در شرایط کمبود کلسیم مقدار 
کلسیمي که در اختیار میوه قرار مي گیرد به مراتب کمتر 
از مقدار کلسیمي است که در اختیار برگ قرار مي گیرد. 
مشاهده  برگ  در  کلسیم  کمبود  عالئم  است  ممکن  لذا 
پوست  قسمت  در  بخصوص  میوه  حالیکه  در  نشود، 

استخواني آن بشدت دچار کمبود کلسیم باشد.
بهترین حالت نسبت کلسیم به منیزیم وقتي است که این 
نسبت بیشتر از 2 باشد و وقتي این نسبت کمتر از یک 

باشد با مسمومیت منیزیم روبرو هستیم.
 احتماأل کمبود این عنصر در میوه سبب نرم باقی ماندن 

و سخت نشدن پوست استخوانی می گردد. 
در چند سال اخیر بدلیل برداشت بی رویه و بیش از حد 
اکثر مناطق  زیر زمینی، در  از سفره های آب  مجاز آب 
پسته کاری استان کرمان، کیفیت آب آبیاری در باغهای 
پسته شدیدأ کاهش یافته و نسبت عناصر موجود در آب 
آبیاری و به تبعیت از آن در خاک باغهای پسته به هم 
خورده است. در خاک های با pH  باال، جذب عناصر کم 
بوده و از طرف دیگر در مناطق نیمه خشک و خشک یکی 
از عوامل مهم در کاهش عملکرد و کیفیت، پایین بودن 
کارایی جذب عناصر است زیرا در این مناطق  رطوبت در 
قسمت باالیی خاک در طول فصل رشد کم است و تحت 
چنین شرایطی ریشه های موجود در آن قسمت خشک 
شده و در نتیجه مصرف خاکی کود کارایی کمتری خواهد 

داشت.
نتایج مقدماتي یک پروژه تحقیقاتي با محلول پاشي چند 
نوع کود کلسیم مایع در پاییز بعد از ریزش برگها نشان 
کاهش  درصد   90 حدود  تا  عارضه  این  که  است   داده 
مي یابد. در اصل کلسیم محلول پاشی شده در پاییز در 
 محور خوشه ها تجمع و در بهار از این عارضه جلوگیری 
می نماید. لذا پیشنهاد مي گردد جهت کاهش این عارضه 
با  پاشي  محلول  برگها،   ریزش  از  پس  و  ماه  آبان  در 

کودهاي کلسیمي در باغات انجام شود.
متن کامل مقاله به همراه منابع را می توانید در سایت انجمن پسته 

ایران به آدرس www.iranpistachio.org  مالحظه فرمایید.

حسیـن حکـم آبادی 
دکتـرای باغـبانی 

عالئم عارضه در مرحله سخت شدن کامل پوست 
استخواني و مغزبندي میوه

اثر محلول پاشی کلسیم در پاییز بر کاهش عارضه لکه 
پوست استخوانی
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  لطفًا بفرمایید که باغ ریزی پسته در فیض 
ابتدا  آباد از چه زمانی شروع شد و چه کسانی در 

شروع به باغ ریزی کردند؟
در فیض آباد درختی از اجدادمان داریم که حدود 120 
تا  باغ ریزی های جدی از حدود 40  اما  سال سن دارد 
45 سال پیش شروع شد. پدرم آقای رضا نام آور از اولین 
وقتی  ها  خیلی  کردند.  کار  به  شروع  که  بودند   کسانی 
می دیدند پدرم زمین هایش را زیر کشت پسته برده است 
نتیجه ای  نکن.  را  این کار  را نصیحت می کردند که   او 
نمی بینی. بعضی ها هم می گفتند که حاج رضا دیوانه 
شده که این کار را انجام می دهد. وقتی محصول به بار 
نشست همان کسانی که می گفتند حاج رضا دیوانه شده 
این  با  بردند.  را زیر کشت پسته  رفتند و زمین هایشان 
به  همه  که  بود  سال 75-80  از  کاری  پسته  اوج  وجود 
کاشت پسته روی آوردند. در حال حاضر سطح باالیی از 

زمین های فیض آباد زیر کشت پسته است.
  وضعیت تجارت پسته در فیض آباد چگونه 

است؟
قبالً  که سطح زیر کشت پسته کم بود پسته را با دست 
پوست می کردند و به صورت خشک به بازار می فروختند. 
به تدریج که پسته زیاد شد با استفاده از چرخ دستی کار 
ترمینال  آن  بدنبال  و  دادند  می  انجام  را  گیری  پوست 
پسته زدند. در فیض آباد بیشتر از آنکه پسته را فرآوری 
تر  بصورت  را  پسته  قزوین  تاجرهای  بفروشند،  و  کنند 
می خریدند و در بازار تهران و اصفهان و شیراز به عنوان 
ترفروشی می فروختند. پسته فیض آباد پسته نوبر است 
و در ایران زود رس است. ولی در حال حاضر با قیمتی 
حاضر  امسال  کشاورزی  هیچ  دارد،  خشک  پسته   که 
فرآوری  همه  کند.  فروشی  تر  را  اش  پسته  شود  نمی 
کنند.  می  بازارعرضه  به  خشک  صورت  به  و  کنند  می 
و  کرمان  از  بیشتر  خرند  می  را  پسته  که  تاجرهایی 
را  پسته  مشهد  از  نیز  تاجر  چند  و  آیند  مي   تهران 

می خرند و به ترکمنستان می برند.
  شما از کی شروع کردید؟ کمی از خودتان 

بگویید.
کار  شد  تمام  خدمتم  که   64 سال  از  شخصاً   خودم 
کشاورزی را انجام دادم. پدرم 48 ساعت آب با 30 هکتار 
زمین را در اختیارم قرار داد و گفت اگر می خواهی کار 
هزینه  وگرنه  کن  انتخاب  شغل  عنوان  به  را  کشاورزی 

خودت  برای  آزاد  شغل  یک  و  دهم  می  را  هایت  زمین 
انتخاب کن. من چون به کشاورزی عالقه داشتم زمین ها 
را زیر کشت گندم، جو و پنبه بردم و بعد از 3 سال شروع 
به کاشت پسته کردم و مدیریت کل سازمان کاری پدرم 
و خودم و حتی دو تا از برادرهایم دست من بود تا االن 

که سال 91 است.
دردست  هکتار  چند  مدیریت  مجموعًا    

شماست؟
65 تا 70 هکتار

پسته  و  آباد  فیض  کاران  پسته  بین  رابطه    
کاران شهرهای دیگر مانند دامغان، کرمان و شهرهای 

دیگر که پسته کاری دارند چگونه است؟
اکبری  پیوند  تا  آیند  از کرمان می  است که  چند سالی 
و سفید را ببرند و پیوند بزنند. از بردسکن، تربت جام و 
نیشابور هم می آیند و طرح باغ ریزی باغات را می بینند 
و در آن شهرستانها پیاده می کنند. رابطه مان به حمدا... 
محصول  تا  کنیم  می  راهنمایی  را  همدیگر  است.  خوب 
بهتری برداشت کنیم. از تجربیات هم استفاده می کنیم.

  چند درصد باغات فیض آباد به سبک رایج 
کشور است و چند درصد به سبک خود فیض آباد 

است؟
تقریباً  سبک رایج فیض آباد 70 تا 80 درصد است. فقط 
از  که  نفري  چند  توسط  که  هستند  باغاتی  درصد   30
کرمان آمده اند به همان سبک کرمان کشت شده است. 

  واریته غالب باغات فیض آباد چیست؟
غالباً پسته سفید بادامی خود فیض آباد است که معروف 

به سفید پسته می باشد.
 مردم از کدام واریته رضایت بیشتری دارند؟

  کل فیض آباد از سفید پسته رضایت دارند. ارقام اکبری 
و احمد آقایی هم چند سالی است که آورده اند ولی هنوز 
و  اکبری  است.  چگونه  محصولش  که  اند  نگرفته  جوابی 
سفید پسته در فیض آباد سازگاری و رشد خوبی دارند. از 

قدیم هم سفید پسته بوده است.
 چرا باغات فیض آباد را از لحاظ برداشت و 
آبیاری و فاصله، مانند جاهای دیگر کشور که کشت 

پسته دارند زیر کشت نبردند؟
در  دارد  آباد  فیض  در  پسته  سفید  درخت  که  رشدی 
کرمان ندارد. رشد درختان ما نسبت به درختان کرمان 
به خاطر غنی  است  علتش ممکن  باشد.  برابر  شاید 10 

بودن زمین های فیض آباد باشد. شاید هم به علت آب 
نمی  دارند  که  رشدی  خاطر  به  داریم.  که  است  زیادی 
زیاد  فاصله  با  باید  فقط  بکاریم  نعنایی  به صورت  توانیم 
کاشت. االن فواصل بصورت 8×8، 8×4 و 6×6 متر است 

ولی اگر 10×10 بود خیلی بهتر بود.
به  شود  می  انجام  که  جدیدی  ریزی  باغ    

کدام سبک است؟
کل باغات جدیدی که در فیض آباد باغ ریزی می شود 
پایین  این حد  از  است  دارد 6*6  که  ای  فاصله  حداقل 

تر نیست.
  در فیض آباد متوسط دور آبیاری چند روز 

است؟
بین 24 تا 36 روز

  دور آبیاری شما چقدر است؟
بین 12 و 14 روز است. یک نصیحت پدرم را که گوش 
کردیم این بود که به ما گفتند برای 3 حلقه چاه که 45 
هکتار  از 50  بیشتر  ندارید  دارد، حق  ثانیه  در  آب  لیتر 
پسته کشت کنید تا همیشه دستتان برای آب در پسته 
جلو باشد. به همین علت است که دور آبیاری ما 12 و 
14 روز است. به این نصیحت پدرم گوش دادیم و از زمانی 
تا   38 درختانمان  که  االن  تا  کردیم  کشت  را  دانه  که 
40 ساله است، دوره آبیاری ما همین مقدار است. میزان 
برداشتی که ما از 50 تا 60 هکتار داریم به اندازه 200 
هکتاری است که همکارانمان دارند. سطح زیر کشت ما 
پایین است ولی عملکرد به حمدا... باال است. تا االن هنوز 

کمبود آب نداشته ایم.
کاری  پسته  در  را  موفقیت خودتان  عامل    

چه می دانید؟
فیض  در  کشاورزان  که  است  کاری  پشت  اول  وهله  در 
شروع  را  پسته  باغداری  که   64 سال  از  من  دارند.  آباد 
کردم تا االن، به دلیل وسواس زیادی که دارم سم پاشی 
 باغات را خودم انجام می دهم. تاکنون به دست هیچکس 
دلیل  عمده  دهد.  انجام  را  پاشی  سم  برایم  تا  ام  نداده 
موفقیت، مدیریت کاملی است که باغداران دارند و البته 
آباد  فیض  منطقه  در  که  است  حاصلخیزی  خاک  و  آب 

است.
 وضعیت فعلی و آینده منابع آبی فیض آباد و 
خراسان را چگونه می بینید چه از نظر کیفی و چه 

از نظر کمی؟

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، استان خراسان اگر چه هم اکنون مقام 
اما در آینده ای نه چندان دور به قطب  ایران را داراست  تولید پسته  دوم 
تولید پسته کشور تبدیل خواهد شد. بی تردید دستیابی به این جایگاه در 
سایه بحران منابع آب و عقب نشینی استان کرمان در تولید پسته رخ خواهد 
داد.  با این وجود نبایستی پتانسیل نهفته و عرصه پر استعداد و پهناور استان 
الگوی  بودن  دردسترس  با  آنکه  بویژه  گرفت  نادیده  بینی  پیش  این  در   را 

باغ ریزی پسته در فیض آباد مه والت، موتور فنی این توسعه فراهم می باشد. 
در این رابطه و در حاشیه تور بازدید از باغات پسته فیض آباد در خرداد ماه 
 1390 و به نمایندگی از انجمن پسته ایران مصاحبه ای با آقای علی اکبر

از  جالبی  نکات  بیانگر  که  انجام شد  آباد  فیض  موفق  باغداران  از  آور  نام   
وضعیت پسته در این منطقه است.

آشنـایی با پسته فیض آباد در گفتگو با علی اکبر نام آورالگویی برای فردا

محمد علی انجم شعاع 
عامل خوشه صنعتی پسته 
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اگر وضعیت فعلی را نسبت به 10 سال گذشته مقایسه 
کنیم، سطح آب پایین رفته و میزان شوری آب هم زیاد 
شده است. در حال حاضر سازمان آب، منطقه مه والت را 
منطقه بحرانی اعالم کرده است. آب هم از نظر کیفیت و 
هم از نظر کمیت حالت بحرانی دارد. تقریباً مثل کرمان و 
رفسنجان شده است. بقیه نقاط خراسان مثل تربت جام و 
نیشابور بهترین و بیشترین آب را دارند ولی مناطقی که از 
نظر آب و زمین برای پسته کاری خوب است تربت جام، 

بردسکن، نیشابور و سبزوار هستند. 
آیا  کنید؟  می  بینی  پیش  آینده چه  برای    
قسمت  کدام  شد؟  خواهند  مشکل  دچار  هم  آنها 

زودتر دچار مشکل خواهد شد؟
به نظر من به ترتیب فیض آباد، نیشابور، تربت جام و بعد 

سبزوار دچار مشکل خواهند شد.
  چرا آبیاری تحت فشار در فیض آباد کمتر است؟

از قدیم آبیاری در فیض آباد به صورت کرتی بوده است. 
به دلیل آب زیادی  اند  تا االن کشت شده  درختانی که 
که داشتند کرتی آبیاری شده اند. مشکل است تا کشاورز 
یکی  کند.  آبیاری  ای  قطره  صورت  به  که  شود  راضی 
 15 تقریباً  درختان  برجک،  قسمت  در  همکارانمان  از 

 

غرقابی  آبیاری  کنارش  در  و  کرد  ای  قطره  را  اش  ساله 
داشت. تا 4 سال از آن قسمتی که قطره ای بود، برداشت 
پسته نداشت. در باغاتی که جدیداً باغ ریزی می کنند تا 
3 الی 4 سال به صورت قطره ای آب می دهند و جواب 

می دهد. ولی بیشتر از آن در فیض آباد جواب نمی دهد. 
شاید به خاطر گرمای باالی حدود 48 تا 49 درجه است 
که باعث تبخیر زیاد می شود. برایشان سخت است قبول 

کنند که  به صورت قطره ای آبیاری کنند.
تعریف  برایمان  دارید  ای  خاطره  اگر  لطفا   

کنید.
سربازی  از   64 سال  در  من  وقتی  گفتم  که  همانطور 
گفت  و  داد  من  به  زمین  هکتار   30 حدود  پدرم  آمدم، 
بود  اختیارم  در  که  زمینی  اول  سال   4 تا  کنم.  کار  که 
را زیر کشت جو، گندم و پنبه بردم. اصاًل به فکر کشت 
پسته  باغ  چرا  گفت:  من  به  پدرم  اینکه  تا  نبودم   پسته 
نمی کاری؟ گفتم: دیر نمی شود. پدرم در جوابم گفت: 
یک  حتی  من  است.  من  پسته  باغات  به  شما  امید  اگر 
باغ  اگر  را به شما نمی دهم.  ام  از درختان پسته  شاخه 
پسته  به  کنید  شروع  بروید  خودتان  خواهید  می  پسته 
کاری. این حرف به من و برادرم برخورد و ناراحت شدیم. 
از فردایش شروع کردیم به پسته کاری و 10 تا 15 هکتار 
بردیم.  پسته  کشت  زیر  اشتراکی  صورت  به  را  زمین  از 
 یک روز دیدم برگ درختان کمی زرد شده است. آمدم 
کار  چه  حاال  گفت:  پدرم  گفتم.  پدرم  به  و  آباد  فیض 
با مهندسین  تا  می خواهی بکنی؟ گفتم: می روم تربت 
کشاورزی صحبت کنم. رفتم و مهندس گفت که چیزی 
نیست، اگر دور درخت را بردارید خوب می شود. برگشتم 
وخودم شروع کردم به برداشتن دور درخت. پدرم دورادور 

نظارت می کرد. آمدند کنارم و گفتند: چه کار می کنی؟ 
تو که کارگر و باغبان داری چرا خودت این کار را انجام 
می دهی؟ گفتم: اگر خودم انجام بدهم بهتر است. کارم 
زندگی  روز  بهترین  امروز  گفت:  پدرم  شد،  تمام  که 
باغاتم  روی  االن  تا  که  زحمتی  که  خوشحالم  بود.   من 
کشیده ام و ارث شماست هدر نخواهد رفت. اگر سه سال 
قبل درخت ها را به دست شما می دادم، چون آماده به 
دست شما رسیده بود هرگز مشابه چنین تالشی که امروز 
برای درخت خودت داری برای  آنها نداشتی. امروز به این 
پی بردم که تو قدر زحمات 25 ساله مرا می دانی و اگر 
اتفاقی برای باغاتی که من احداث کرده ام بیفتد، به همان 
برای  شوی،  می  ناراحت  خودت  درخت  برای  که  میزان 
مدیون  را  موفقیتم  امروزه  من  کنی.  می  تالش  هم  آنها 

صحبتهای پدرم هستم.
خواننده  به  دارید  ای  توصیه  اگر  پایان  در   
خبرنامه پسته که اکثراً همکاران شما هستند بگویید.

از  بگیرند که  را به حدی  توصیه میکنم سطح زیرکشت 
نظر آب دستشان جلو باشد و از نظر رسیدگی به درخت 
رسیدگی  درختان  همه  به  بتوانند  که  باشد  طوری  هم 
کنند. اگر 500 هکتار زمین داشته باشید و 250 هکتار را 
زیر کشت ببرید و خوب رسیدگی کنید، بهتر از آن است 
که همه 500 هکتار را زیرکشت ببرید و رسیدگی نکنید. 
از 250 هکتار خواهید دید  ای که  ثمره  باشید  مطمئن 

بیشتر از 500 هکتار خواهد بود و بهتر جواب می دهد.
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آشنایی با صنعت پسته استرالیا

 80 دهه  اوایل  در  استرالیا  در  پسته  تجاری  تولید 
آغاز  تحقیقاتی  موفق  برنامه  یک  بدنبال  و  میالدی 
شد. واریته جدید  سیرورا نتیجه این تحقیقات بود 
بعنوان  موری  رودخانه  دره  شرایط  با  خوبی  به  که 
دارد.  تطابق  استرالیا،  پسته  توسعه  مرکز  مهمترین 
که  دارد  وجود  پسته  باغدار   40 حدود  استرالیا  در 
اند.   رودخانه موری متمرکز شده  عمدتا در حاشیه 
تعداد کمی از آنها درمنطقه مرکزی نیو ساوت ولز 
ناشی  مشکالت  و  باران  باالی  بارش  که  دارند  قرار 
منطقه  این  مشکالت  از  قارچی  های  بیماری   از 
می باشد. تعدادکمی نیز در ویکتوریای جنوبی قرار 
از مشکالت   تابستان  پایین  دارند که درجه حرارت 
باغدار  تعدادی  و  آنجاست  در  تولید  کننده  محدود 
دارای  البته  که  دارد  غربی وجود  استرالیای  در  نیز 

سطوح کوچک هستند.
نکات مهم

بیماری  شدن  شایع  و  اخیر  های  خشکسالی   
به  را  جدید  باغات  کاشت   2011 سال  در  قارچی 
توسعه  به  این وجود عالقه  با  انداخته است،  تعویق 
افراد  در  هم  و  فعلی  باغداران  در  هم  محصول  این 

جدید وجود دارد.
الزم به ذکر است که سطح باغات استرالیا در سال 

2011 حدود 750 هکتار بوده است. 
 در حال حاضر فروش پسته تازه با پوست حدود 
20 تا 30 تن تخمین زده می شود که توسط 10 تا 
15 تولید کننده کوچک به طور مستقل به بازار میوه 

و سبزیجات عرضه می گردد.
 تولید کل کنونی پسته خشک با پوست به طور 
متوسط در حدود 1،200 تن در سال است که پیش 
به  به طور متوسط  بینی می گردد در سال 2020 
کل  تولید  )متوسط  سال  در  تن   1700 تا   1600
باغات در دو سال آور و نیاور( افزایش یابد. تخمین 
درسال  و  تن   2،500 حدود  آور  سالهای  در  تولید 

های نیاور حدود   800 تن می باشد.
توان  می  پسته  باغداری  های  شیوه  بهبود  با   
طور  به  سالیانه  تولید  کل  میزان  که  داشت  انتظار 

متوسط  به 2000 تا 2300 تن افزایش یابد.
باغات  هکتار  در  عملکرد  گذشته  سال   8 در   
پسته استرالیا 30 درصد بهبود یافته است.  عملکرد 
متوسط دو سال آور و نیاور در باغات پسته استرالیا 
در حال حاضر به طور متوسط حدود 3000 کیلوگرم 
در هکتار است. این عملکرد در سالهای آور بیش از 

5300 کیلوگرم در هکتار ثبت شده است.
 با توجه به آنکه رقم پسته سیرورا نسبت به دیگر 

ارقام درصد ناخندان کمتری دارد، حدود 85 درصد 
از محصول استرالیا در بازار اسنک )تنقالت خوراکی( 
به فروش می رسد. بازار مصرف پسته به عنوان ماده 
اولیه )و نه بعنوان اسنک( در استرالیا کوچک است 
و عموما توسط پسته ناخندان و پسته های خندان 
در  که  است  حالی  در  این  شود.  می  تامین  وازده 
سرتاسر جهان، بازار مغز پسته سریع تر از بازار پسته 

با پوست در حال گسترش است.
 قیمت مغز پسته معموال 150تا160 درصد بیش 
از قیمت پسته خشک با پوست است. برای دستیابی 
به سود مناسب در پسته درجه یک، تفاوت  220 
درصدی برای تامین هزینه های تولید و نسبت 45 
تا 48 درصدی مغز نسبت به پسته با پوست، الزامی 

است. 
محصولی  سال  در  استرالیا  در  مصرف  تقاضای   
جاری حدود 3،000 تن است که نشان دهنده رشد 
9 درصدی از سال 2000 می باشد. این نیاز بیشتر 
با واردات تامین می گردد زیرا در حال حاضر تنها 
در حدود یک سوم از تقاضای کل داخلی از محصول 
استرالیا تامین می شود. در دو نمودار صفحه مقابل 
سهم تولید پسته استرالیا و پسته وارداتی در تامین 
تقاضای مصرف داخلی طی سالهای 2000 تا 2011 
این فرض  با   ارائه شده است. نمودار  های مذکور 
تنظیم شده است که مصرف داخلی نسبت به سال 
2011 سالی 2 درصد رشد یابد. بر این اساس تولید 
پسته استرالیا برای تامین تقاضای داخلی کم است 
و به منظور برآوردن تقاضای پیش بینی شده داخلی 
تا سال 2020، نیاز به کاشت حدود 600 هکتار باغ 

پسته می باشد. 
آجیلی،  های  میوه  مصرف  رشد  به  توجه  با   
کنندگان  مصرف  باحمایت  استرالیا  پسته  صنعت 
مصرف  و  تقاضا  گسترش  است.  روبرو  استرالیایی 
پسته در استرالیا، اطمینان کافی برای توسعه باغات 

را به باغداران می دهد.
 شواهد کمی از مشکالت آفالتوکسین در پسته 

استرالیا وجود دارد.
پوست  روشن  رنگ  و  مغز  سبز  رنگ  و  طعم   
شاخی و درصد باالی خندانی از ویژگیهای مطلوب 
استرالیا  پسته  رقم  مهمترین  بعنوان  سیرورا  رقم 

محسوب می گردد.
ارگانیک  کشاورزی  های  روش  از  برداری  بهره   
و تولید محصول بدون  استفاده از آفت کش ها، از 

ویژگیهای باغداری پسته استرالیاست. 
پسته  تازه  میوه  صادرات  بازار  توسعه  امکان   

در خارج از فصل به کشورهای دیگر، از موضوعات 
حال  در  است.  استرالیا  پسته  باغداران  توجه  مورد 
روشهای  خصوص  در  استرالیا  در  تحقیقاتی  حاضر 
بسته بندی و نگهداری از میوه تازه با پوست پسته و 

طوالنی کردن عمر آن در دست انجام است.
برخی نقاط ضعف صنعت پسته استرالیا

و  بازگشت  امکان  و  قارچی  بیماری  بروز   خطر 
تکرار خسارت قابل توجه سال محصولی قبل 

قابل  طور  به  که  انرژی  های  هزینه  افزایش   
قرار  تاثیر  تحت  را  کشاورزی  های  هزینه  توجهی 

داده است.
ای  تغذیه  های  نیاز  مورد  در  ناکافی  اطالعات   

دقیق ارقام مختلف در شرایط استرالیا.
به  محدود  دسترسی  و  هوایی  و  آب  تغییرات   

منابع تجدید پذیر آب. 
 افزایش ارزش دالر استرالیا و پیش بینی قیمت 
پایین واردات با توجه به پیش بینی  افزایش تولید 

جهانی طی سالهای 2013 تا 2017 
مصرف  از  برخی  توسط  خرید  شدن  محدود   
کنندگان استرالیایی به دلیل این ادراک قدیمی که 
میوه های آجیلی مساوی چربی هستند در حالیکه 
در واقع پسته عمدتا حاوی چربی های اشباع شده 

سالم است. 
منبع :  

 دبیـرخـانه انـجمن پسـته ایـران

http://www.pgai.com.au
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باغبـــانی در کـــویـر

جزیره النزاروت اسپانیا که به جزیره قله های آتشفشانی 
معروف است دارای 300 قله آتشفشانی است، این جزیره  
60 کیلومتر طول و 15 کیلومتر عرض دارد ، در پاییز 
سال 1730 میالدی 30 قله آتشفشانی همزمان شروع 
به فعالیت کردند که این فعالیت شش سال طول کشید 
و در نتیجه یک سوم جزیره با سنگ بازالت و خاکستر 
پدیده  این  شد،  پوشیده  طبیعی  پدیده  این  از  حاصل 
برای کشاورزی این جزیره بسیار منفی بود و کشاورزی 
کشاورزان  هوشمندی  اما  کرد،  فلج  جزیره  این  در  را 
منطقه  این  درکشاورزی  جدیدی  سیستم  ابداع  باعث 
کرد  احیا  مکان  این  در  را  کشاورزی  تنها  نه  که  شد 
بلکه باعث انطباق این روش کشاورزی با محیط طبیعی 
 جزیره  و در نتیجه کشت درختان انگور درست در مقابل 
ترین  بدیع  از  یکی  و  آتشفشانی جزیره شد،  های  قله 
نمونه های توسعه پایدار در کشاورزی را به وجود آورد. 
بخش اصلی باغهای انگور جزیره النزاروت در دره ای به 
نام دره الجریا کاشته شده اند، سطح زمین این دره با 
آتشفشانی  فعالیتهای  از  حاصل  که  ضخیمی  خاکستر 

است پوشیده شده است.
 برای کاشتن درختان انگور در این منطقه،  نهال انگور 
هستند  عریضی  دهانه  دارای  که  گودالهایی  داخل  را 
کاشته اند، این کار به دو علت انجام پذیرفته است، اول 
از  تر به خاک عاری  انگور راحت  اینکه ریشه درختان 
خاکستر و مطلوب برای کشاورزی برسد و دوم، اطمینان 

از اینکه در این ارتفاع رطوبت کافی برای درختان انگور 
از طریق قرارگیری در داخل گودال فراهم شود، ضمن 
آنکه درختان انگور در گودالها از وزش بادهای همراه با 

خاکستر جزیره در امان بمانند.
در این منطقه بارندگی بسیار کم است و می توان گفت 
آبیاری  سیستم  ندارد،  وجود  سال  طول  در  بارندگی 
مکانیزه نیز عملی نیست و درختان تنها با استفاده از 
رطوبت موجود در هوا که به صورت قطرات آب شبنم 
بر روی دیواره های مخروطی شکل گودالها می نشیند، 

آبیاری می شوند.
خاک دارای خاکستر، دارای قابلیت نگهداری رطوبت به 

مدت بیشتری است، که این خود عامل تعدیل شرایط 
با ساخت  انگور می باشد.  محیطی برای رشد درختان 
به  منطقه  در  موجود  بازالت  سنگ  از  کوتاهی  دیواره 
کنده  های  حفره  دهانه  دور  در  چینی  خشکه  صورت 
شده ، درختان انگور از بادهای داغ منطقه نیز در امان 

می مانند. 
هر  از  سختی،  شرایط  چنین  در  که  است  آن  جالب 
سال  در  کیلو  چهل  متوسط  طور  به  انگور  درخت 

محصول برداشت می شود.
 جزیره النزاروت به دلیل کشاورزی خاصش، هر سال 

مورد بازدید تعداد بسیاری جهانگرد قرار می گیرد.

مامـک نصیـری نسـب 
دکتـرای معـماری 
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از برداشت پسته کال تا فروش مغز سبز

پستـه کـال تر
زمان شروع برداشت پسته کال هنگامی است که در 30 تا 
40 درصد از دانه های پسته، رنگ پوست نازک روی مغز 

از سفید مایل به زرد به صورتی گشته باشد.
باید سعی شود درصد دانه های خندان در پسته کال از 
مناطق سردسیر،  کالک  پسته  در  نرود.  فراتر  درصد   15

درصد خندان معموالً پایین تر است.
بسته به اقلیم منطقه محل باغ، طول دوره مناسب برای 
برداشت پسته کال بین 5 تا 15 روز می باشد. در مناطق 
فرصت  سردسیر  مناطق  در  و  کوتاه  مدت  این  گرمسیر 

برداشت پسته کال طوالنی تر است.
بر  اروپا  در  بهداشتی  های  کنترل  افزایش  با  اخیراً 
غذایی، مواد  در  سنگین  فلزات  و  سموم  باقیمانده   سر 
نگرانی هایی برای مغز سبز صادراتی ایران پیدا شده است. 
بعنوان مثال، تعدادی از محموله های مغز سبز صادراتی از 
ایران حاوی مقادیر باالیی از باقیمانده سم اِستامی پراید 
بوده است. به همین دلیل، هم اکنون صادرکنندگان مغز 
باغی  منشاء  به  نسبت  ای  ویژه  حساسیت  کشور  سبز 

تأمین پسته کال خود پیدا کرده اند.
قیمت پسته کال تر معموالً در گذشته یک چهارم قیمت 

پسته فندقی خشک خندان انس 32-30 بوده است.
بطور معمول در قراردادهای خرید و فروش پسته کال، اثر 
درصد دانه ای پوکی در وزن قرارداد به یکی از دو طریق 

زیر اعمال می شود:
 حد مجاز پوکی بدون انداختن از وزن پسته 5 یا 7 
درصد، برای پوکی بین حد مجاز تا 15 درصد، انداختن 
وزن معادل مابه التفاوت درصد پوکی و حد مجاز، برای 
درصد  معادل  وزن  انداختن  درصد،   15 از  فراتر  پوکی 

پوکی؛
 10 پسته  وزن  از  انداختن  بدون  پوکی  مجاز  حد   
درصد، برای پوکی فراتر از حد مجاز، انداختن وزن معادل 

درصد پوکی.
صادرکنندگان مغز سبز در هنگام عقد قرارداد خرید پسته 
کال، هر دو عدد پسته سن زده را معادل یک عدد پوک 
را  زدگی  دیگر سن  خریداران  منتها  گیرند.  می  نظر  در 
ای سن زدگی  منطقه  ولی چنانچه  نمی گیرند.  نظر  در 
وسیع داشت محصول آن منطقه را بصورت کال خریداری 

نمی کنند.
سن زدگی در پسته های باغی با کیفیت مناسب حداکثر 
به 3 درصد دانه ای می رسد. ولی در مناطقی که کشت 
هم  درصد   30 تا  تواند  می  عدد  این  دارد  رواج  گندم 

برسد.
کالـک

پسته کال تر به دو صورت فرآوری می شود: با خوشه و 

پوست یا چرخ شده.
کن  خشک  از  استفاده  کال  پسته  کردن  خشک  جهت 
بین رفتن مغز می شود.  از  باعث  و  نبوده  حرارتی مجاز 
مدت زمان الزم برای خشک شدن پسته کال تر در میدان 
آفتابی با تراکم 20 کیلو در هر متر مربع برای پسته چرخ 
کمتر  تراکم  با  با خوشه  پسته  برای  و  روز   6 تا   5 شده 
گنجایش  نداشتن  در صورت  باشد.  می  روز   7 بر  افزون 
کافی، کارگاه های فرآوری می توانند قبل از انتقال پسته 
کال به میدان آفتابی حداکثر به مدت 2 روز پسته های 
ورودی از باغ را پس از چرخ کردن صرفاً با دمیدن هوای 
سرد و بدون روشن کردن مشعل، در خشک کن نگهداری 

کنند.
توان  می  باشد،  شده  و خشک  چرخ  که  کالی  پسته   در 
جدا  کالک  پسته  از  دستی  بصورت  را  خندان  های  دانه 
کاهش  را  شکستن  موقع  ضایعات  ترتیب  بدین  ساخته، 
داد. بعالوه با انجام این کار، خطر ابتالی مغز سبز تولیدی 

به سم افالتوکسین به شدت کاهش می یابد.
کال  پسته  فرآوری  هزینه   ،1390 سال  های  نرخ  به 
)شامل چرخ، خشک و گونی کردن( برای هر کیلو پسته 
اضافه  گیری  پوک  هزینه  و  تومان  ورودی حدود 70  تر 
نرخ خشک  است.  بوده  تومان  توسط حوض خشک 20 
بصورت  کال  پسته  و گونی کردن  بادکش کردن  کردن، 
خوشه ای در این سال حدود 50 تومان برای هر کیلو بود. 
این ارقام بدون احتساب هزینه های جمع کردن دانه های 

خندان به صورت دستی می باشد.
در هنگام عیارگیری پسته کالک، مغزهای خیلی کوچک 

پوک به حساب می آیند.
بطور میانگین در استان کرمان نسبت وزن پسته کال تر 
معامله شده پس از اعمال کسری پوک مطابق قرارداد به 
وزن مغز کالک خشک )در پوست شاخی بر اساس عیار( 
و هشت دهم(  و هشت دهم(تا 8/8 )هشت  )هفت   7/8

می باشد.
پسته کالک با خوشه، پس از بادکش کردن، نسبت خشک 
به تر حدود 40 درصد و عیار مغز حدود 30 درصد دارد.

پسته کالک چرخ شده، پس از پوک گیری نسبت خشک 
به تر حدود 35 درصد و عیار مغز حدود 33 درصد دارد.

شکستـن
محصول مرحله شکستن در سه گروه مغز سالم، ضایعات 
)لپه، شکسته و خرد( و پسته های نشکسته )زیرغربالی و 

بادامی ریز( تحویل صاحب کاال می شود.
اندازه  یکنواختی  حصول  جهت  شکستن  فرآیند  در 
تعدد  هرچه  بشکن،  های  دستگاه  به  ورودی  پسته   در 
نظر  از  پسته  بندی  درجه  نتیجه  در  و  غربال  های  خانه 
اندازه بیشتر باشد، کیفیت شکستن بهتر و افت وزن این 

مرحله کمتر خواهد بود.
از  به شدت  بشکن  های  دستگاه  در  مغز  زخم خوردگی 

قیمت مغز حاصله می کاهد.
واحد  یک  معادل  تقریباً  مجاز  افت  شکستن،  مرحله  در 
عیار مغز می باشد. در صورت وجود درصد باالیی از پسته 
افت  به مرحله شکستن،  کالک ورودی  خندان در پسته 

وزن این مرحله افزایش می یابد.
حد مجاز وجود ضایعات حاصل از عملیات شکستن پسته 

کالک بطور معمول 7 تا 8 درصد می باشد.
برای  کالک  پسته  شکستن  سپاری  برون  صورت  در 
استحصال مغز، باید به نحوی از امانت داری کارگاه طرف 
قرارداد در بازگرداندن عین مغز کالک تحویلی اطمینان 

حاصل کرد.
به  متعلق  شده  شکسته  استخوانی  پوست  که  آنجا  از 
شکستن  اجرت  باشد،  می  کالک  پسته  شکستن  کارگاه 
پسته کالک تحت تأثیر ارزش پوست استخوانی می باشد. 
کارگاه  به  ورودی  کالک  پسته  کیلو  هر  شکستن  هزینه 
تومان  قیمت های سال 1390 حدود 150  به  شکستن 

بوده است.
مغـز سبـز

در فرآیند دو پوسته کردن، پس از ریختن مغز با پوست 
تا پوست  به درون آب جوش، 2 دقیقه زمان الزم است 
نرم روی مغز، نرم و قابل جداسازی شده، لیکن مغز پسته 
پخته نشود. بالطبع، چنانچه در اثر ریختن مقدار زیادی 
زمان  بیفتد،  جوشش  از  آب  ظرف،  درون  به  پسته  مغز 
بیشتری برای تکمیل این مرحله الزم است. حتی المقدور 
باید حجم آب جوش به قدری باشد که در اثر وارد شدن 
مقدار مورد نظر پسته به داخل آن آب از جوشش نیفتد.

و  جوشش  زمان  مدت  در  یکنواختی  حفظ  منظور  به 
المقدور  حتی  مغزها،  کم جوشیدن  و  زیاد  از  جلوگیری 
باید هر دسته مغز پسته را با هم و همزمان به ظرف آب 
جوش وارد و از آن خارج ساخت. بدین منظور می توان 
را  مغزها  محتوی  سبد  و  ریخته  سبدی  درون  را  مغزها 
یکجا به آب جوش وارد و پس از طی مدت زمان الزم از 

آن خارج ساخت.
برای  کشور،  سبز  مغز  فرآوری  های  کارگاه  در  امروزه 
 مالش مغزهای جوشانده به منظور جدا سازی پوست، از 
دستگاه های خمیرگیر نان استفاده می شود. پوست های 
آزاد شده در اثر مالش با استفاده از دستگاه بادکش از مغز 
جدا می شوند. سپس پسته ها را روی نوار نقاله می ریزند 
دست  توسط  مجدداً  باقیمانده  دار  پوست  های  پسته  تا 
کارگر مالش داده شده و پوست آنها جدا شود. در انتهای 

نوار، پسته ها مجدداً بادکش می شوند.
مغزهای سبز دوپوسته شده باید خشک شوند. این مرحله 

فرهـاد آگـاه 
عضـو پیـوستـه انجـمن پستـه ایـران 
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هزینـه های صـادرات 24/5 تـن مغز سبـز تا اتـحادیه اروپـا
وزن نمونهشـرح

کیلوگرم
هزینـه

 ریـالی 
هزیـنه 
دالری

هزیـنه 
یورویی

   2.700.000بهـداشت

20نمونـه بهـداشت

   1.300.000استـانـدارد

نـمونه اسـتاندارد

800بیـمه

       550.000 گمرک کـرمان

    6.500.000 حمـل تا بـندرعباس

    3.500.000 تخلـیه و بارگـیری بنـدرعبـاس

3200    3.000.000 نمـونه برداری آفالتوکسین  و میکروبی در مقصد

234600ترخیـص گمرکی در مقـصد*

730انبـارداری یـک مـاه 

از برداشت پسته کال تا فروش مغز سبز
با استفاده از خشک کن های ثابت استیل به شکل سینی 
انجام  هوادهی(  جهت  متقال  پوشش  و  مشبک  کف   )با 
و  پایین  دمای  در  باید  کردن  خشک  فرآیند  شود.  می 
صورت  درصد   5 رطوبت  حصول  تا  طوالنی  زمان  مدت 
پذیرد. کاهش بیشتر رطوبت، مغز را شکننده ساخته و از 

مطلوبیت صادراتی آن می کاهد.
فرآیند تبدیل مغز کالک به مغز سبز )بدون پوست سوم(، 
بسته به ریزی و درشتی مغز با 10 تا 11 درصد افت وزن 
تؤام است. مرحله بعد در فرآوری مغز سبز، درجه بندی 
نرمه،  جداسازی  ابتدا  مرحله  این  در  است.  )سورتینگ( 
شکسته و لپه از دانه سالم توسط دستگاه غربال-بادکش 
بطور  فرآوری  های  کارگاه  برخی  پذیرد.  می  صورت 
اختیاری ممکن است بوسیله غربال اقدام به اندازه بندی 
از  مغز سبز نمایند. در آخرین مرحله درجه بندی، پس 
جداسازی چشمی و نهایی مغزهای سن زده، پوست دار، 
به  غالباً  صادرات  جهت  سبز  مغزهای  زرد،  و  خرد  لپه، 
زرد  های  پسته  شوند.  می  بندی  رنگ  اروپایی  مقاصد 

قابلیت صادرات به کشورهای اروپایی را ندارند. 
محصول کارگاه های فرآوری مغز سبز در سه گروه مغز 
سالم، لپه و ضایعات تحویل صاحب کاال می شود. معموالً 
مغز سالم خود به 3 تا 5 دسته مختلف رنگ سبز و مغز 
سالم زرد، لپه به دو دسته سبز و زرد و ضایعات به چهار 
دسته سن زده، شکسته، کالک ریز با پوست استخوانی و 
مواد خارجی تقسیم می شود. حد مجاز لپه شدن پسته 
طی فرآیند دوپوسته کردن بسته به نوع پسته ورودی تا 

12 درصد و برای شکسته شدن 2 درصد می باشد.
هزینه دوپوسته کردن مغز کالک، تمیزکاری و رنگ بندی 
مغز سبز حاصله به نرخ های سال 1390 حدود 1400  تا 

1700 تومان به ازاء هر کیلو مغز سبز بوده است.
فـروش

آِن  از  صادراتی  سبز  مغز  کیفیت  بهترین  سنتاً 
شهرستان  و  کرمان  شهر  شرقی  شمال  حومه  پسته 
قاعده  یک  بعنوان  است.  بوده  کرمان  استان  زرند 
معامله  تر  کال  پسته  کیلو   12 هر  از  سرانگشتی، 

قرارداد،  مطابق  پوک  کسری  اعمال  از  پس   شده 
حاصل  کارتن  در  صادراتی  سبز  لپه  یا  مغز  کیلو   1 
می آید. تنوع اندازه بندی و رنگ بندی در محیط رقابتی 
باعث ایجاد مزیت می شود. معموالً قیمت مغز دو پوسته 
بنابراین  است.  تر  پایین  دار  پوست  معمولی  مغز  از  زرد 
دارند  باالیی  زرد  درصد  که  مغزهایی  کردن  دوپوسته  از 
باید اکیداً اجتناب شود. هزینه تهیه مواد بسته بندی به 
ازاء هر کیلو مغز سبز  به  نرخ سال 1390 شامل کارتن 
برخی  است.  بوده  تومان   40 متقال  و  تومان   50 نهایی 
مغزها  متقال،  از  استفاده  بجای  اخیراً  صادرکنندگان  از 
کنند. همچنین  وکیوم می  نایلونی  های  درون کیسه  را 
هر  برای  فرآوری  انبار  در  بارگیری  و  بندی  بسته  اجرت 
کیلو مغز سبز حدود 200 تومان بوده است.  هزینه های 
نوعی مربوط به صادرات پسته از مبدأ کرمان تا یک مقصد 

فرضی در اتحادیه اروپا در جدول زیر آمده است. 
همکاری مقاله  این  درتهیه  که  عزیزانی  کلیه   از 

 داشته اند تشکر می گردد.

*  هزینه حق العملکاری فروش مغز سبز در اروپا معادل 4 درصد مبلغ فروش می باشد که این رقم هزینه های تخلیه 
و ترخیص را شامل نمی شود.
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پسته کشور  بازرگانان  و  کنندگان  فرآوری  باغداران، 
همگی به تناسب موضوع از اصطالحات درصد پوک 
و نسبت تر به خشک استفاده می کنند. اما تا کنون 
به  نیاز  و  مفهوم  دو  این  نزدیک  وابستگی  علیرغم 
دانستن ارتباط این مفاهیم با یکدیگر، رابطه ای کمی 
و دقیق بین آنها ارائه نشده است. در این نوشته سعی 
بر آن است تا با اتخاذ فرضیات قریب به یقین و قابل 
قبول رابطه ای تقریبی بین این دو کمیت ارائه شده 
اساس  بر  عددی  های  مثال  آن  بهتر  لمس  و جهت 
رابطه ارائه شده آورده شود. قبل از آنکه بخواهیم وارد 
ارتباط این دو اصطالح با هم شویم، باید ببینیم معنی 
هر یک چیست، در چه مواردی کاربرد داشته و نیاز به 

دانستن رابطه آن دو از کجا نشأت می گیرد. 
بهر  هر  کیفی  مشخصه  مهمترین  شاید  پوک  درصد 
کارگاههای  به  ورودی  و  باغ  در  برداشت شده  پسته 
فرآوری پسته تازه باشد. با توجه با تأثیر فعالیت های 
باغی بر میزان پوکی محصول، دانستن این مشخصه 
و نگهداری سابقه ساالنه آن کمک بزرگی به باغداران 
نماید.  می  خود  باغبانی  عملکرد  ارزیابی  جهت 
بر  پسته  فروش  و  خرید  مواقع  بسیاری  در  بعالوه، 
 مبنای وزن تر ورودی به کارگاه های فرآوری صورت 
می گیرد که در چنین شرایطی عماًل تعیین مبلغ معامله 
مرضی الطرفین بین فروشنده )باغدار( وخریدار، بدون 

دانستن میانگین درصد پوک غیرممکن است. تعیین 
سریع درصد پوک پسته در باغ یا کارگاه های فرآوری 
تنها به روش دانه ای امکان پذیر است. مطابق تعریف، 
درصد پوک دانه ای نسبت تعداد دانه های پسته پوک 
به تعداد کل دانه های پسته با واحد درصد در یک 
مجموعه پسته می باشد. جهت اطالع از نحوه تعیین 
درصد پوک دانه ای در کارگاه های فرآوری می توانید 
 به دستورالعمل تهیه شده توسط انجمن پسته ایران

http://www.iranpistachio.org/fa مراجعه نمایید.
پسته  خریداران  و  کنندگان  فرآوری  باغداران،  اما 
و  شده  برداشت  خشک  پسته  وزن  از  اطالع  جهت 
در نتیجه ارزش محصول باید تا پایان یافتن عملیات 
فرآوری خشک که ممکن است بعضاً حتی تا یکسال 
پس از برداشت به درازا کشد منتظر بمانند. در این 
هنگام و با مشخص شدن وزن خشک پسته، نسبت 
محصول  مهم  های  ویژگی  از  که  هم  خشک  به   تر 
حاصل  از  نسبت،  این  آید.  می  بدست  باشد،  می 
خشک  وزن  بر  پسته  مجموعه  یک  تر  وزن  تقسیم 
آن پس از فرآوری و خارج ساختن پسته های پوک 
بین  ای  رابطه  بتوان  چنانچه  آید.اما،  می  دست  به 
یافت،  آن  پوک  درصد  با  پسته  به خشک  تر  نسبت 
پسته  بهر  هر  پوک  و درصد  تر  وزن  گیری  اندازه  با 
خوبی  دقت  با  توان  می  فرآوری،  کارگاه  به  ورودی 

وزن خشک آن را در بدو ورود به کارگاه فرآوری پسته 
تازه تخمین زد. بدین ترتیب یک راه میان بر و فوری 
سال  یک  پسته  ارزش  و  خشک  وزن  تخمین  برای 
آید.  می  بدست  برداشت  فصل  با  همزمان  محصولی 
باغداران را قادر خواهد ساخت تا  چنین روشی، اوالً 
در ابتدای فصل با در دست داشتن تخمینی از درآمد 
آتی حاصل از فروش محصول خود، اقدام به تنظیم 
بودجه مخارج ساِل پیِش رو نمایند؛ ثانیاً کارگاه های 
از  استفاده  با  توانند  می  تر  پسته  اشتراکی  فرآوری 
ارزش گذاری نسبی پسته های ورودی  به  اقدام  آن 
در  ثالثاً  کنند؛  اشتراکی  محموله  یک  به  مختلف 
دست داشتن رابطه بین نسبت تر به خشک و درصد 
قراردادهای  شدن  تر  شفاف  باعث  تواند  می  پوک 
اطالعات  این  نهایتاً  و  تر شده  پسته  فروش  و  خرید 

 

پسته  محصول  کننده  بینی  پیش  های  سازمان 
تولیدی هر منطقه را قادر خواهد ساخت تا با استفاده 
از اطالعات دریافتی از کارگاههای فرآوری پسته تازه، 
را  بینی خود  برداشت، پیش  از شروع  بالفاصله پس 
به  الزم  دهند.  قرار  دقیقتر  ویرایش  و  بازبینی  مورد 
محصول  دقیق  تخمین  و  بینی  پیش  که  است  ذکر 
مضرات  از  کاستن  در  شایانی  کمک  پسته،  ساالنه 
التهاب و نوسانات شدید قیمتی بازار برای همه دست 

اندرکاران صنعت پسته خواهد نمود.

کمیـسیـون فـرآوری انـجمن پـسته ایـران 
رابطه نسبت تر به خشک با درصد پوک پسته

فرض کنید مایلیم این رابطه را برای پسته تر برداشت شده از یک رقم و یک باغ مشخص که محموله ورودی به یک کارگاه فرآوری پسته تازه را تشکیل می دهد به کار بریم. برای 
چنین محموله ای اتخاذ فرضیات قریب به یقین زیر جهت ساده سازی رابطه فوق معقول به نظر می رسد:

فرض 1- وزن اشیاء خارجی موجود در محموله پسته تر برداشت شده، همواره درصد ثابتی از کل وزن تر آن محموله پسته را تشکیل می دهد.
فرض 2- بطور میانگین برای هر محموله پسته از یک رقم و یک باغ، نسبت وزن تر دانه های مغزدار به وزن خشک همان دانه ها ثابت است.

فرض 3- از آنجا که عیار یک دانه پسته خشک مغزدار حدوداً 50 درصد و نسبت تر به خشک متعارف پسته 3 به 1 می باشد، می توان فرض کرد که نسبت وزن تر دانه پوک به 
وزن تر دانه مغز دار برابر 6⁄5 یعنی تقریباً 0/8 است.

با اعمال فرضیات فوق در رابطه مذکور برای یک محموله پسته خواهیم داشت:

پس از این مقدمه و بدون پرداختن به جزئیات نحوه استخراج آن در اینجا، می توان نشان داد که همواره رابطه ریاضی زیر بین نسبت تر به خشک و درصد پوک دانه ای برای یک 
محموله پسته برقرار می باشد: 

حال فرض کنید از تجربه سال های گذشته می دانیم پسته یک باغ نوعی با 10 درصد پوک دانه ای، نسبت تر به خشک 3 به 1 داشته است. با جایگزین کردن این مقادیر در 
رابطه مذکور، مقدار عدد ثابت برای آن باغ و آن رقم به آسانی محاسبه می شود. می توان نشان داد که برای چنین پسته ای رابطه درصد پوک دانه ای با نسبت تر به خشک مطابق 

جدول و نمودار صفحه مقابل خواهد بود.

نسبت تر به خشک 

نسبت تر به خشک 

=
نسبت وزن پسته تر مغز دار به خشک مغز دار 

نسبت وزن تر اشیاء خارجی -1
×

)نسبت وزن تر دانه پوک به مغز دار -1(× درصد پوک دانه ای  [[

درصد پوک دانه ای - 1

1-

عدد ثابت = × × (0/2درصد پوک دانه ای  )1-
درصد پوک دانه ای - 1
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05101520253035404550درصد پوک دانه ای

2/82/93/03/13/33/53/73/94/24/65/0نسبت تر به خشک

درصد پوک دانه ای

ادامه

556065707580859095100

∞5/46/16/87/99/411/615/222/644/6نسبت تر به خشک

رابـطه نسبـت تر به خشـک با درصـد پوک پسـته

ارائه  باید توجه نمود که علیرغم عمومیت رابطه ریاضی 
شده، جدول و نمودار فوق صرفاً نشان دهنده یک مثال 
نوعی خاص بوده و بیانگر یک رابطه عمومی بین نسبت تر 
به خشک و درصد پوک دانه ای برای همه محموله های 
پسته نمی باشد. لیکن، جداول و نمودارهای مربوط به هر 

توسط خود  باغ مشخص(  و  رقم  یک  )از  پسته  محموله 
باغدار و یا کارگاه فرآوری پسته تازه، به روشی مشابه آنچه 

در باال توضیح داده شد، قابل استخراج است. 
نمودار ارائه شده نشان می دهد که در محدوده معمول 
از  تر  پایین  )پوکی  پسته  های  پوکی محموله  متداول  و 

 35 درصد( رابطه بین نسبت تر به خشک و درصد پوک 
تغییرات  یعنی  است؛  خطی  رابطه  یک  تقریباً  ای  دانه 
پوکی  درصد  تغییرات  با  متناسب  خشک  به  تر  نسبت 
خشک  به  تر  نسبت  باالتر،  های  پوکی  در  منتها  است. 

بطور فزاینده ای افزایش می یابد.

درصـد پوک دانـه ای

ک
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ه خ
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برآورد هزینه های فرآوری پسته در سال 1391

در  ایران  پسته  انجمن  فرآوری  کمیسیون  های  بررسی 
خصوص هزینه های فرآوری تر و خشک پسته در سال 
1391 نشان می دهد که هزینه فرآوری تر پسته در سال 
میزان 32 درصد رشد  به  به سال 1390  نسبت   1391
خواهد داشت. پیش بینی این افزایش در فرآوری خشک 
معادل 34 درصد است. الزم به توضیح است که منظور از 
فرآوری تر، کلیه مراحل فرآوری از بدو ورود محموله پسته 
تازه به کارگاه فرآوری تا پایان فرآیند خشک و گونی کردن 
پسته می باشد. همچنین، منظور از فرآوری خشک، کلیه 
مراحل فرآوری پس از خشک کردن نهایی پسته تا انتهای 
بسته بندی فله پسته آماده فروش می باشد. در جدول 
صفحه مقابل، ریز هزینه های واقعی فرآوری تر و خشک 
مکانیزه  فرآوری  کارگاه  برای یک  در سال 1390  پسته 
با  سپس  است.  شده  ارائه   1391 و   1390 سالهای  در 
استفاده از تخمین درصد افزایش هزینه ها در سال حاضر 
نسبت به سال 1390 در هر بخش، هزینه های فرآوری 
محصول 1391 پیش بینی شده است. باید توجه نمود که 
کارگاه های فرآوری مختلف، بسته به محل استقرار، نحوه 
مدیریت محصول، میزان استفاده از ماشین آالت و نیروی 

کار، نوع سوخت مصرفی و ... هزینه های فرآوری تفاوت 
دارند. بنابراین، ارقام مندرج در جدول حاضر صرفاً بیانگر 
هزینه های یک کارگاه نوعی بوده و قابل تعمیم به کارگاه 

های فرآوری پسته کشور نمی باشند.
الف. فرآوری تر 

در  تازه  پسته  کیلو  هر  تر  فرآوری  جاری  های  هزینه 
استهالک ساختمان  هزینه  احتساب  )بدون  سال 1390 
و ماشین آالت( برابر 460 ریال و با احتساب این هزینه 
های استهالک برابر با 800 ریال بوده است. پیش بینی 
می شود که در سال 1391 هزینه های جاری فرآوری تر 
هر کیلو پسته تازه، بدون احتساب هزینه های استهالک 
نزدیک 590 ریال و با احتساب هزینه های استهالک به 
1057 ریال افزایش یابد که به ترتیب 28 و 32 درصد 
هزینه،  افزایش  درصد  بیشترین  دهد.  می  نشان  رشد 
که 40  است  آالت  ماشین  نگهداری  و  تعمیر  به  مربوط 

درصد رشد خواهد داشت.
ب. فرآوری خشک

هزینه های جاری فرآوری خشک پسته در سال 1390 
برابر  بدون احتساب استهالک ساختمان و ماشین آالت 

590 ریال و با احتساب این استهالک، 690 ریال به ازاء 
است.  بوده  فرآوری  گارگاه  به  ورودی  تر  پسته  کیلو  هر 
به   1391 سال  در  ها  هزینه  این  گردد  می  بینی  پیش 
بعبارتی،  یابد.  افزایش  ریال   926 و   793 به   ترتییب 
هزینه های جاری و مجموع هزینه های فرآوری خشک 
معادل   1390 سال  به  نسبت  یک  هر   1391 سال  در 
34 درصد رشد خواهند داشت. بیشترین درصد افزایش 
هزینه در این بخش مربوط به بیمه آتش سوزی و سرقت 

و برابر با 80 درصد پیش بینی می شود.
ج. فرآوری کامل

 با جمع هزینه های فرآوری تر و خشک پسته، مجموع 
به  ورودی  تر  پسته  کیلو  هر  کامل  فرآوری  های  هزینه 
رقم  این  مطابق جدول،  آید.  می  بدست  فرآوری  کارگاه 
برای کارگاه فرآوری نوعی مورد بررسی در سال 1390 
نزدیک 1500 ریال به ازاء هر کیلو پسته تر ورودی بوده 
است. پیش بینی می شود هزینه فرآوری کامل هر کیلو 
پسته تر محصول 1391 نزدیک 2000 ریال باشد که در 
از  افزایش 33 درصدی نسبت به سال قبل  این صورت، 

آن را شاهد خواهد بود. 

کمیـسیون فـرآوری انـجمن پسـته ایـران 
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عنوان هزینهنوع فرآوری
سال 1391)پیش بینی(سال 1390)عملکرد(

هزینه واحد درصد ازکل
)کیلوگرم/ ریال(

هزینه واحد درصد افزایش
)کیلوگرم/ ریال(

درصد از 
کل

فرآوری تر

272153028026حقوق و بیمه
65030656سایر مخارج کارگری

11025131کرایه تراکتور نخاله بر
202-320برق
101-110آب
252-325گاز

10804011211تعمیر و نگهداری ماشین آالت
65030656تعمیر و نگهداری ساختمان

584602858956مجموع  هزینه های جاری
11853011110استهالک ساختمان

322554035734استهالک ماشین آالت

100800321,057100جمع کل هزینه  فرآوری تر

فرآوری خشک

664553059264حقوق و بیمه
42530334سایر مخارج کارگری

101-110برق و آب و تلفن
855809911بیمه آتش سوزی و سرقت

11040142تعمیر و نگهداری ماشین آالت
11030131تعمیر و نگهداری ساختمان

42530334سایر جاری

865903479386مجموع  هزینه های جاری

96530859استهالک ساختمان
53540495استهالک ماشین آالت

10069034926100جمع کل هزینه  فرآوری خشک

1,983 ریال33 درصد1,490 ریالجمع کل هزینه فرآوری تر و خشک

بـــرآورد هزینــــه های فرآوری پسته در سال 1390 
و پیش بینی افزایـــش هزیـــنه ها در سال 1391
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بگویید.  آقای دکتر ممکن است کمی از خودتان 
التحصیل  فارغ  و  دامپزشک  دکتر  وثوقی  علی  من 
دانشگاه تهران در سال 1349 هستم. آن زمان فقط 
از  بعد  من  بود.  ایران  در  دامپزشکی  دانشگاه   یک 
ولی  بروم  آمریکا  به  داشتم  قصد  التحصیلی  فارغ 
بدلیل آنکه پدرم از کار کناره گرفته بود، رفتن من 
منتفی شد و ازدواج کردم و ماندم. در واقع به دلیل 
از کار افتادگی پدرم مجبور شدم راه ایشان را ادامه 

بدهم.
  پدرتان در کار پسته بودند؟

بودند.  پسته  کار  در  قبل  نسل  چهار  سه،  از  بله 
پدربزرگم هم در کار پسته بود و باغ پسته داشت.

آن موقع فقط در رفسنجان باغ داشتیم. در مناطق 
الهیجان، محمدیه، رکن آباد، معز آباد و علم آباد و 
دانگ،  نیم  دانگ،  یک  هرجایی  رفسنجان  اسدآباد 
کمتر یا بیشتر، باغ داشتیم. باغات خرده مالکی بود.

در  را  پسته  فرآوری  نحوه  است  ممکن  آن زمان تشریح فرمایید. 
من از سال 50 شمسی به صورت مستقل در پسته 
کار کردم و از همان روزهای اول، فرآوری را یکی از 
مشکالت پسته می دانستم. در آن زمان فقط یک 
وسیله ماشینی در پسته بود. یک چرخ آبی بود که 
آقای  را  این چرخ  گرفت.  می  پوست  را  کال  پسته 
بهشتی در رفسنجان ساخته بود و جزء اولین سری 
های  چرخ  روی  از  بود.  گیری  پوست  ماشینهای 
خوب  و  بود  شده  تنظیم  پسته  برای  و  کپی  دیگر 
 جواب داد. اوایل تنها عده ای از این چرخ استفاده 
می کردند. همه نداشتند و خیلی ها پسته را با چوب 

می کوبیدند تا پوستش را جدا کنند.
  این چرخ همه پسته ها را پوست می کند؟

خیر. رسیده ها را که با دست می شد پوست گرفت، 
دست  با  که  را  کالی  های  پسته  کردند.  می   جدا 
 نمی شد پوست گیری کرد، دانه دانه می کردند و در 

چرخ های آبی می ریختند. 
در  ابراهیمی  آقایان  کارخانه  دستگاه،  این  از  بعد 

معروف  سرکارآقایی  نام  به  که  را  چرخی  کرمان 
آنها  است.  سال50  از  قبل  صحبت  ساختند.   شد 
می خواستند چرخی درست کنند که پسته را دانه 
کند. و بعد، این دانه ها توسط چرخ بهشتی با آب 
دیدند  کردند،  امتحان  وقتی  شود.  گرفته  پوست 
بنابراین  شود.  می  پوست  ها  دانه  این  از  تعدادی 
دستگاه را تکمیل کردند. این دستگاه به نام "رسیده 
معروف شد. این چرخها، استوانه ای  پوست کنی"  
بودند و طول استوانه حدود یک متر بود. بعد چرخ 
 140 حدود  به  را  طولشان  و  کردند  بزرگتر  را  ها 
در  خوشه  با  را  پسته  رساندند.  150سانتیمتر  تا 
این دستگاه می ریختند و یک نفر هم پسته را به 
هم می زد تا دستگاه پسته را خرد نکند و پس از 
به  را  نشده  و  شده  پوست  های  دانه  کنی،  پوست 
 صورت مخلوط می ریختند جلوی کارگر روی زمین. 
جدا  کارگران  توسط  رسیده  خندان  های   دانه 
می شد و بقیه داخل چرخ آبی )چرخ بهشتی( ریخته 
می شد تا پوست گیری شود. کارگر بر اساس وزن 
دانه های جدا شده، اجرت می گرفت. برای هر سه 
کیلو )1 من( 2 زار )2 تا یک قرانی( بود. یادم می 
آید از سالهای 40 شمسی هر سه کیلو 4 قران مزد 
می گرفتند. در واقع برای یک من پسته پوست شده 
خندان که تحویل می دادند این مزد را می گرفتند. 
البته بدلیل استفاده از چرخ پوست گیری، راندمان 

کارشان باال رفته بود. پسته هم زیاد شده بود. 
 چرا پسته زیاد شده بود؟ 

 مسئله این است که پسته در تولید و توسعه یک 
زمان  در  که  بود  آن  اصلی  علت  کرد.  فوران  مرتبه 
و  بگیرند  را  امالک  خواستند  می  ارضی  اصالحات 
مالکین  شد  نمی  ارضی  اصالحات  شامل  باغ  چون 
سراغ باغ ریزی رفتند.  در سالهای بین 40 تا 50 
شمسی کشاورزان  به طرف باغ ریزی هجوم آوردند 
و بعد از 17تا 18 سال که درختان رشد کردند، در 
سالهای  حدود 60  بود که آثار آن در تولید خود 
خیلی ایران  پسته  تولید  آن،  از  قبل  داد.  نشان   را 
از سال 50 تولید در حد چند  پایین تر بود. قبل   

در  شاید  بود.  تن  هزار   10 از  کمتر  بود.  تن  هزار 
ای  پسته  زمان  آن  در  بود.  تن  هزار  تا 7   6 حدود 

نبود. همه اش با دست پوست گرفته می شد.
شد؟ در واقع با آمدن چرخ سرعت کار بیشتر 
 البته چرخ فقط پوست می گرفت و به صورت مخلوط 
می ریخت بیرون. مابقی کار با دست انجام می شد. 
پسته هایی که پوست گیری شده بود را می ریختند 
خندان  های  شده  پوست  کارگر،  و  کارگر  جلوی 
هم  بقیه  گرفت.  می  را  مزدش  و  کرد  می  جدا   را 
آقای بهشتی ساخته  آبی که  می رفت داخل چرخ 
آقای بهشتی کالهایی که دهن بست  بود. در چرخ 
بودند پوست گیری می شدند که البته مقدار کمی 
خندان هم داخلشان بود. این چرخ ها خیلی خوب 
و تمیز پوست گیری می کرد و پسته را تمام پوست 
شده و تمیز  بیرون می داد. قبل از آن، پوست پسته 
کال را با کوبیدن جدا می کردند که بسیار بد شکل 

می شدند و به آن پسته معمولی می گفتند. 
در مرحله بعد پسته را توی مخزن آب می ریختند.  
مخزن از جنس گالوانیزه )گوکی( بود. دهنه مخزن 
سانتیمتر  و عمقش حدود 80-90  متر  یک  حدود 
گشادتر  ظرف  باالی  و  تر  تنگ  مخزن  پایین  بود. 
های  پسته  زدند.  می  ها  پسته  روی  دست  با  بود. 
با یک  پوک روی آب می آمدند و جدا می شدند. 
سبد پسته هایی را که وسط آب مانده بودند و نیم 
کردند.  می  جدا  روآبی  پسته  عنوان  به  بودند  مغز 
آنچه که ته ظرف می ماند پسته های ته آبی بودند 
که سنگین و مغزدار بودند. اینها را روی زمین پهن 
شدند  می  خشک  وقتی  آفتاب.  توی  کردیم   می 
یعنی جدا  کردند  می  نمره  اصطالح  به  آوردند  می 
صورت  به  سازی  جدا  این  دادند.  می  انجام  سازی 
و  انجام می شد. خندان  کارگر  وسیله  به  و  دستی 
دهن بست و روآبی هایی که نیم مغز بودند را  جدا 
جدا  مرحله  این  در  که  خندانی  پسته  کردند.   می 
می شد با پسته خندانی که به وسیله دستگاه جدا 
می شد و آن خندانی که ته مخزن جدا می شد همه 

شاید باور آن برای بسیاری سخت باشد که بدانند برخی از 
عمیق ترین تحوالت و شماری از موثرترین ابتکارات صنعت 
فرآوری پسته ایران نه حاصل کار صنعتگران مرتبط با پسته، 
که حاصل عشق سرشار دامپزشکی است که عمر خود را نه 
در بهره جویی از میراث پدری، که در راه اعتالی آن صرف 

فکر  از  تنها  "من  که  دارد  تأکید  خود  چه  اگر  است.  کرده 
اما به حق صنعت فرآوری  دیگران نهایت استفاده را کردم" 
پسته ایران، به آن معنی که امروز می شناسیم، وام دار مردی 
است که در سکوت و به دور از هیاهو، مفهوم فرآوری پسته 

را تغییر داد.

خادمان فـروتن پـسته
مروری بر تاریخ فرآوری پسته در گفتگو با علی وثوقی

حمید فیضی
دبیر کل انجمن پسته ایران
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را با هم مخلوط می کردند و به عنوان پسته خندان 
در بازار می فروختند. پسته های دهن بست را نیز 
آب خندان می کردند. ابتدا آنها را می خیساندند و 
وقتی که نرم می شدند با قیچی هایی که در بازار 
آهنگران رفسنجان درست شده بود دهنشان را باز 
می کردند. این روال در سالهای 50 شمسی و حتی 
تا 1354 در همه جا همگانی بود. پسته روی زمین 
بود و تشتی بود و سبدهایی که برای حمل و انتقال 
و شستشو استفاده می شد. این سبدها از چوب انار یا 
چوب بادام تلخ در کوهستان های اطراف رفسنجان 
بافته می شد و منفذهایی داشتند برای خروج آب. 

دندان خندان می کردند. من شنیده بودم که در قدیم پسته را با 
است.  گذشته  سال   50 از  بیش  مال  صحبت  این 
زمانی که من بچه بودم و حدود 8-7 سال داشتم 
فهمیده  کارگر  هم  بعداً  بودم.  دیده  را  صحنه  این 
شده بود و هم به خاطر بهداشت و سالمت، جلوی 

این کار گرفته شد.
چه بود؟  اتفاق بعدی در بهبود وضعیت فرآوری 
بودند  در آن زمان کارگاه ها، کارگاه های کارگری 
نه صنعتی و خیلی بهداشت رعایت نمی شد. کارگر 
صبحانه  همانجا  و  آمد  می  سرکار  به  اش  بچه   با 
می خورد. در همانجا میوه هم می خورد و پوست 
میوه را هم می ریخت داخل پسته ها. گاهی اوقات 
مواقع  بعضی  در  حتی  یا  انار  پوست  نان،  ای  تکه 
دسته کلید هم قاطی پسته ها می شد و می رفت 
آن طرف مرز. سال 60 یا 61 بود که من به کانادا، 
اسپانیا و چند تا کشور رفتم تا پسته ام را بفروشم. 
بود که  اوایلی  نمی خریم.  را  ایران  ما پسته  گفتند 
یکی  چرا؟  گفتم  بازار.  در  بود  آمده  آمریکا  پسته 
شان کشوی میزش را کشید و گفت اینها در پسته 
شماست )باندزخم، تکه نان، پوست انار و...( و گفت 
و  صنعتی  کارگاه  در  پسته  این  که  است  مشخص 
موادغذایی فرآوری نمی شود. این پسته یک جایی 
در خانه با حضور بچه فرآوری می شود. جایی که هم 
زندگی می کنند و هم پسته را فرآوری می کنند. 

اسپانیا  در  دادند  نشان  من  به  را  این  کشور  دو  در 
همان  نیامد.  خوش  من  مزاق  به  کار  این  کانادا.  و 
نوار  یک  اینکه  اول  دادم.  انجام  کار  سه  دو،  موقع 
بیرون  چرخ  از  که  ای  پسته  تا  کردم  درست  نقاله 
می  آمد به جای اینکه روی زمین ریخته شود، روی 
نواری که 12 متر بود بریزد. در حدود 20 کارگر در 
دو طرف نوار می نشستند و پسته ی خوب را جدا 

می کردند.
  این نوار را چه کسی برایتان ساخت؟

خودم ساختم.
هم  صنعتی  کارهای  در  شما  مگر  بودید؟  
آمریکایی  دوست  یک  فقط  ساختم.  ولی  نبودم  نه، 
که  غذایی  صنایع  به  مربوط  داد  من  به  کتابی 
کن،  خشک  های  سیستم  از  هم   عکسهایی 
فرآوری  و  کشاورزی  آالت  ماشین  های  سیستم 
داشت و یک شکل هم از یک باالبر نواری داشت. در 
بازار تهران نوار نقاله را که ژاپنی بود گرفتم. اول به 
عرض 80 سانت گرفتم و آوردم دیدم دست کارگر به 
وسط نوار نمی رسد و مقداری پسته از وسط نوار می 
رفت و تمیز نمی شد. عرض نوار را 60 سانت گرفتم 
و غلتک و موتور را هم روی آن بستم تا توانستم آن 

را راه بیندازم.
گذاشت؟  این کار چه تاثیری بر وضعیت فرآوری 
پسته ها، خوب جدا می شدند و دیگر به کارگرانی 
مزد  وزنی  صورت  به  کردند  می  جمع  را  پسته  که 

نمی دادیم. 
نزدیک  و  نقاله  نوار  ابتدای  در  که  کارگری  مسلماً 
دستگاه بود می توانست پسته بیشتری جمع آوری 
را  اجرتشان  به صورت روز مزدی  لذا کارگران  کند 
 6-7 مردها  مزد  زمان  آن  در  کردند.  می  دریافت 
تومان و مزد زن ها 4-3 تومان بود. کارگران پسته 
های خوب را جدا می کردند و در سبدهای چوبی 

که کنارشان بود می ریختند.
 قدم بعدی چه بود؟

ساخت  فکر  به  نقاله  نوار  ساخت  از  بعد   یکسال 

دقیق  بود،   55 یا   54 سالهای  افتادم،  کن  خشک 
در خاطرم نیست. این خشک کن متشکل از کانالی 
که  بود  متر   2 ارتفاع  و  عرض  و  متر   20 طول   به 
واگن های پسته در آن قرار می گرفت. جنس آن از 
آجر و سیمان بود و فقط دو در فلزی کشابی داشت. 
واگن ها داخل تونل می رفتند و درب بسته می شد 
طوری که وقتی درب بسته می شد، داالن فیکس 
داخل  توانست  می  راحتی  به  آدم  بود.  ها   واگن 
واگن ها برود. یک نفر جلوی دستگاه می ایستاد و 
با قالبهایی که به شکل S درست کرده بودم واگن 
اولی را جلو می کشید و واگن بعدی را از در وارد 
تونل می کرد. درب آخر کمی باز بود به اندازه ای 

که رطوبت خارج شود. 
جوش،  نقطه  داشت.  قرار  سینی   60 واگن  هر  در 
کار  یک  به  و  کردم  خریداری  را  ها  ورقه  و  توریها 
ساخت.  سینی  برایم  دادم  کرمان  در  صنعتی   گاه  
را  ها  پسته  ساختند.  برایم  ایشان  هم  را  ها  واگن 
ریختیم  می  شدند  می  پر  سبد  سبد  که  همینطور 
داخل سینی ها. در هر سینی حدود سه کیلو پسته 
پوست  ای که  پسته  کیلو  یعنی 180  ریختیم.  می 
شده و خندان بود درون واگن ریخته می شد. یک 
واگن  بعد  یکساعت  دستگاه،  توی  رفت  می  واگن 
بعدی می رفت داخل و واگنی که داخل بود جلوتر 
مشخصات  ساختند.  برایم  هم  را  هیتری  رفت.  می 
هیتر را به آقای دکتر اوحدی در تهران دادم و برایم 
معروف  اوحدی  پسر  اوحدی  دکتر  آقای  ساخت. 
است که پیوند فندقی مال پدرشان بود. هیترهایی 
کار  سال   7-8 از  بیشتر  میشوند  ساخته  حاال   که 

نمیکنند اما آن هیتر 30 سال کار کرد.
 بعد در انتهای کانال، هواکشی بود که هوا را می کشید 
از داخل کانال و می داد توی هیتر. در واقع هوا در 
کانال دور می زد. آقای اوحدی الگوی آن را به من داد. 
از اول تا انتهای داالن 10 ساعت طول می کشید تا 
 پسته با حرارت 60 درجه خشک شود. بادی که تولید

 می کرد باد 60 درجه بود. در ابتدا فکر می کردیم 10 
ساعت الزم است تا پسته خشک شود. بعد دیدیم که 
با 8 ساعت هم می شود، ولی پسته ها را با واگن به 
مدت یکساعت می گذاشتیم در هوای آزاد تا اینکه 
برود.  بیرون  آنها  رطوبت  دادن حرارت،  از دست  با 
دیگر در میدان پهن نمی کردیم. وسیله ای درست 
 کرده بودم قیف مانند و سینی ها را درون قیف خالی

و  گرفت  می  قرار  قیف  زیر  گونی  یک  کردیم.  می 
پسته ها در گونی ها ریخته و پر می شد و همان 
به همین  بعد  جا سرگونی دوخته می شد و گونی 
منوال. پسته ای که به این شکل می دادیم بیرون، 
پسته بسیار زیبایی بود و بازار خوبی داشت.  سالیانه  
60-50 تن در سال بود و بیشتر تولید از طریق بازار 

تهران فروش میرفت .
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 طرح و ایده از شما بود؟
بله. قبل از من هیچکس نداشت. بعداً یکی دو نفر 
دیگر هم درست کردند از جمله آقای حسین فالح 
که از باغداران بزرگ منطقه نوق بودند و چند سال 

پیش فوت شدند.
محصول  این  برای  داشت  ارزش  آیا  محدود چنین هزینه ای کنید؟ 
در آن زمان من برای این کارها ذوق داشتم. زندگی 
پدرم هم دستم بود و از لحاظ مالی مشکلی نداشتم. 
آن زمان نزدیک 100 هزار تومان برای ساخت این 
در  آید  می  یادم  کردم.  هزینه  کن  دستگاه خشک 
سال 55 در فصل برداشت بارندگی شد و عده زیادی 
از مالکین بزرگ که پسته شان را گذاشته بودند روی 
میدان تا خشک شود به ناچار روی به من آوردند. 
من چیدن  و خشک کردن پسته خودم را تعطیل 

کردم و پسته های آنها را خشک کردم.
ایجاد یک  تا  اقدامات هنوز  این  خط کامل فرآوری فاصله زیادی باقی بود.  با همه 
بله. اتفاق بعدی در همان سالهای حدود 55 افتاد. 
در آن سالها تعاونی با شرکت سورتکس قرارداد بست 
و یکسری دستگاهها برای جداسازی پسته آورد. در 
آن  داخل  را  ها  پسته  بود که  کامل   واقع یک خط 
می ریختیم و دستگاه، دهن بست و خندان را جدا 
می کرد. عالوه بر آن در قسمتی دیگر دهن بست 
با فشار و پرس آب خندون و  را می خیساندند   ها 

این  اما  کردند.  می  خشک  دوباره  و  کردند  می 
دستگاهها خیلی برای تعاونی کار نکرد.

  چرا؟
تعاونی در آن زمان سالنی ساخت و حدود 400 هزار 
تومان هزینه سالن کرد و تشکیالتی را نصب کرد. در 
سال 57 دستگاه را آورد که مصادف شد با انقالب 
شروع  دوباره  که   61 سال  تا  شد  تعطیل  تعاونی  و 
خیلی  تکنولوژی  نه  و  بود  مدیریت  نه  کرد.  کار   به 
بودند  آورده  که  هایی  دستگاه  داشت.  ای  پیشرفته 
مخصوص پسته نبود. برای محصول دیگری ساخته 
شده بود. می بایست 5 تا 6 دستگاه پشت سر هم 

امروزی  های  دستگاه  از  یکی  کار  تا  کرد  می  کار 
بازار  وارد  خواست  می  چون  تعاونی  دهد.  انجام  را 
جهانی شود، می خواست چیزی برای نمایش داشته 
باشد و بگوید که کار ما با ماشین و به صورت مکانیزه 
و بهداشتی انجام می شود. این تشکیالت سرنخ داد 
به صنایع پسته رفسنجان که می شود کارهایی انجام 
داد. فوراً در سال بعد صنعت گران کوچک رفسنجان 
ساختند.  نساجی  های  سوزن  با  هایی  جداکن 
از دستگاه هایشان جدا کردند  سوزنهای نساجی را 
و در موکت فرو کردند. کم کم موکت به الستیک و 
سوزن به میخ هایی خاص تبدیل شد. این دستگاهها 
حدود 96 درصد پسته خندان را از دهن بست جدا 
بعد  به  سالهای 62-63  مال  این صحبت  کرد.  می 
است. در آن زمان کارخانه سرکارآقا هم که بعداً شد 
متین، این دستگاه ها را با یک طرح خاص که خود 

طراحی کرده بود در کرمان می ساخت.
توسعه  به  کردند  شروع  صنعتگران   زمان  آن  در 
و  بودند  پراکنده  دستگاهها  ولی  آالت.  ماشین 
را  پیوسته  نبود که یک خط  فکر  این  به  هیچکس 
از لحظه ای که پسته وارد کارگاه میشود تا مرحله  

خشک شدن  تولید کند. 
زمان من سیستم  این  در  بود.  حدود سال 62-63 
خشک کن دیگری را طراحی کردم. طرح آن را در  
این  ام دیدم. اصل سیستم  کتاب دوست آمریکایی 
بین  شود  خواستیم خشک  می  که  موادی  که  بود 
 دو جداره ریخته می شد و از یک طرف هوای گرم 
می دمید و از طرف دیگر باد خارج می شد و گرمایی 
که به محصول داده می شد باعث می شد که رطوبت 
محصول گرفته شود. من اول این دستگاه را به شکل 
هم  داخل  را  دو جداره  وقتی  و  چهارگوش ساختم 
می گذاشتیم، گوشه ها فاصله شان زیادتر از مرکز 
که  هایی  پسته  و چون  کردم  کار  یکسال  می شد. 
را  دستگاه  شد،  نمی  خشک  ماند  می  حاشیه  در 
 تغییر شکل دادم و به صورت گرد درآوردم. در این 
خشک کن دو استوانه داخل هم بودند. یک استوانه 
بیرونی که محیط آن 6 متر بود و یک استوانه داخلی 

با محیط 3 متر و 20 سانت. فاصله بین دو جداره 
هم حدود 25 سانت بود. استوانه به صورت ایستاده 
بود و کانال باد داخل استوانه داخلی می رفت و باد 
در تمام منافذ این خشک کن تقسیم می شد. این 
پسته  که  کردم  درست  نیت  این  با  را  کن  خشک 
پایین  از  و  شود  ریخته  باال  از  پیوسته  صورت  به 
که  بود  طوری  حرکت  منتهی  شود.  گرفته  تحویل 
شدند،  می  خشک  های  پسته  قاطی  تر  های  دانه 
بنابراین 2 تا 3 عدد خشک کن را کنار هم گذاشتیم 
 و با یک باالبر، پسته ها را از ارتفاع 8 متری داخل 
و  بودند  وصل  پایه  به  که  ریختیم  می  ها   دستگاه 
می شد زیرشان نوار گذاشت. منتهی  در این زمان 
هنوز مسئله جداسازی روآبی و زیرآبی مانده بود و 

هنوز خط کامل نبود.
چکار  زیرآبی  و  روآبی  جداسازی  برای  کردید؟ 
گرفته  پوست  سرکارآقا  چرخ  توسط  که  ای   پسته 
کنیم جدا  را  ها  شده  پوست  اینکه  بدون  شد،   می 
 می ریختیم درون چرخ های آقای بهشتی. مشکل 
شده  تنی   6 سرکارآقایی  های  چرخ  که  بود  این 
بودند، اما چرخهای بهشتی برای 2 تن خوب بودند.

شوند  بزرگتر  آبی  چرخهای  هم  بود  الزم  بنابراین 
های  پسته  شدن  خرد  از  گیری  جلو  برای  هم  و 
لذا من دور  خندان، دور چرخهای آبی کمتر شود. 
متناسب  آن  با  تا  کردم  کم  را  بهشتی  های  چرخ 
شود. دور را به 170 دور رساندم. در این دور، رسیده 
و  کرد  می  پوست  را  بودند  نشده  پوست  که  هایی 
تمیز  پسته  و  گرفت  می  را  پسته  آشغال  و  نخاله 
شده را بیرون می داد. به دنبال آن یک حوض آب 
و  طول  متر   1 در  متر   2 تقریباً  که  کردم  درست 
عرض آن بود. به محض اینکه پسته ها در مخزن آب 
 ریخته می شد تمام خندان ها و پسته های سنگین

 می رفتند پایین و پسته هایی که خشکیده و نیم 
مغز و سبک بودند می آمدند روی آب. 

و  کردم  درست  رفسنجان  الهیجان  در  محلی  من 
بهشتی  چرخ  از  باالتر  متر  دو  را  سرکارآقایی  چرخ 
گذاشتم. پسته ای که از چرخ سرکارآقایی می آمد، 
با نقاله می رفت داخل چرخ آقای بهشتی و از آنجا 
با یک نقاله کوچک می ریختیم داخل حوض و تمام 
خندان هایی که پایین می رفت از دریچه زیر حوض 
با یک نقاله باال می آمد و در خشک کن ها ریخته 

می شد.
و  روآبي  پسته  تا  کردم  درست  را  مخزن  این  من 
زیرآبي از هم جدا شود. به این دلیل که مي گفتم 
پسته هاي معیوب، زرد، سیاه، بد فرم و پسته هایي 
جداسازی  باید  شوند  می  خشک  درخت  روي  که 
شود. جدا سازي این پسته ها کار مي برد اما وقتي 
درون آب ریخته مي شد خودشان مي آمدند روي 
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آب و از مسیر جدا مي شدند. این کار باعث مي شد 
تا هزینه کارگري در پسته زیرآبي پایین بیاید. بعداً 
در آزمایشگاه ها مشخص شد که پسته هایي که روي 
آب قرار مي گیرند آلودگي بیشتري به آفالتوکسین 
دارند. برخی دوستان هم دیدند آمریکایي ها حوض 
هایي  و سیستم  نمي خواهیم  ما هم  گفتند  ندارند 
درون  پسته  خشک.  حوض  اسم  به  کردند  درست 
و  شد  مي  جداسازي  باد  با  و  رفت  مي  سیستم 
انجام  را  آبی  حوض  کار  خشک  حوض  گفتند  مي 
را  پسته  آبی  در حوض  که  تفاوت  این  با  دهد  مي 
 داخل آب مي کنید و آب آلودگي را به همه انتقال 
مي دهد. من گفتم این حرف را نزنید آفالتوکسین 
از  پس  اولیه  هاي  سال  در  شود.  نمي  حل  آب  در 
بازار را گرفت  تحریم، سیستم حوض خشک تقریباً 
و در وزارت کشاورزي شدیداً توصیه مي شد که از 
این سیستم استفاده شود. معاونت وزارت کشاورزي 
آمدند در کرمان و گفتند به شما اجازه نمي دهیم 
از سیستم هاي آبي استفاده کنید. شما باید پسته را 
در حوض خشک، خشک کنید. یعنی این آقا  نمي 
نه  است  جداسازي  براي  که حوض خشک  دانست 
نشده  متوجه  درست  را  قضیه  کردن.  خشک  براي 
نباشد.  آب  در  ها  پسته  که  داشتند  اصرار  و  بودند 
وزیر  زمان  آن  کشاورزي  وزارت  در  کالنتري  آقاي 
ایشان  به  تعاوني  در  و  رفسنجان  به  آمدند  بودند، 
و  کند  مي  مخالفت  وثوقي  آقاي  که  بودند  گفته 
مي خواهد حوضش را بگذارد. به من گفت که چه 
اصراري داري که با این مکانیزاسیون پسته مخالفت 
مي کني؟ گفتم خالف به عرضتان رسانده اند. من 
زندگیم را گذاشتم روي مکانیزاسیون پسته. آقایون 
این  نظر من  نریزید.  را درون آب  مي گویند پسته 
است که پسته اي که در آب ریخته شود 90 درصد 
آلودگي گرفته مي شود.  گوش نکردند و آلودگي به 
شدت باال رفت و باالخره تجدید نظر کردند و قبول 

کردند که یک حوض به سیستمشان اضافه کنند.
حدود سالهاي 57  تا 60  آقاي بهشتي نخاله گیرهایي 
ساخته بود که عمال براي پوست کردن پسته خندان 
استفاده می شد. این نخاله گیر هرچه مواد و ذرات 
پوست وآشغال بود مي ریخت زیر دستگاه. من یک 
تر  پسته  این  که  دادم  قرار  آن  دنبال  به  نقاله  نوار 
روی آن می ریخت. در آن زمان از دستگاه نم گیر 
برعکس گذشته که  کارگرها،  نمي کردیم.  استفاده 
بر روی زمین پسته های خوب را جدا می کردند، 
که  هایي  )پسته  بد  هاي  پسته  نوار  این  روی  بر 
 زرد، خرد، سیاه یا گوهایي که پوست نشده بود( را 
جمع آوري می کردند و درون سبدي که در کنارشان 
باقي مي  قرار داشت مي ریختند. در پسته اي که 
ماند دهن بست و خندان قاطي بود و همانطور که 
و  شد  می  ریخته  کن  درون خشک  باالبر  با  گفتم 

خشک مي شد و از زیر خشک کن وارد دستگاه جدا 
کن مي شد. زیر دستگاه جداکن گوني بود که پسته 
را گوني مي کردند و مي بردند. در واقع اولین دفعه 
خط تولید اینجا تکمیل شد و به این طریق خط را 

پیوسته به هم وصل کردیم. 
در واقع سال 61 شروع حرکت ساخت ماشین آالت 
جداکن بود. مسئله یکي حوض بود که بتواند مسیر 
را تکمیل کند و یکي هم نقاله و باالبر بود که من 
در فاصله سالهای 61 تا 65 شروع کردم به تکمیل 
کردن آن و اضافه کردن خط ها و خشک کن ها. 
را  اما ماشین آالت دیگر  را مي خریدم  پوست کن 
خودم مي ساختم تا اینکه در سال 65، خط را براي 
روزي  توانستیم  نمي  ما  اما  کردم.  تکمیل  خودم 
که  بود  آن  و مشکل  کنیم  تن ضبط  از 15  بیشتر 

تولید داشت باال مي رفت.
شما  ابتکارات  اقدامات،  این  همه  آیا  بود؟ 
نه. این کار، کار یک نفر نبود. من مي توانم بگویم 
براي سر هم کردن این سیستم از فکر دیگران نهایت 

استفاده را کردم.
زیادی خط کامل شده بود ولی هنوز ضبط پسته  بنظر می رسد که در این مرحله تا حدود 
به آن مفهومی که االن می شناسیم در کار نبود. 

ظرفیت کار هم کافی نبود. درست است؟ 
بعد از انقالب چاه هاي زیادي زده شد. سطح زیادي 
بعد حجم  به  و 68  از سال 67  و  رفت  زیر درخت 
تولید یک مرتبه از 20 تا 30 هزار تن رفت باالي 50 
تا 60 هزار تن. مشکل آلودگي پسته به آفالتوکسین 
تا  افتادم  فکر  این  به  بود.  شده  جدی  کم  کم  هم 
الزم  کوچک  هاي  کارگاه  که  کنم  درست  را  جایي 
ترمینال  ساخت  فکر  به  بنابراین  کنند.  کار  نباشد 
بروم  تا  شد  باعث  اتفاقات  و  وقایع  افتادم.  پسته  
مهدي آباد رفسنجان. جایي که نه مالک بودم و نه 
کسي مرا مي شناخت. جایی را از یک نفر خریدم به 
وسعت 1 هکتار. ساختماني ساخته بود براي ضبط 

پسته. 2 هکتار دیگر به این ضبط اضافه کردم. در 
ساختن  به  شروع   68 سال  هکتار.   3 شد  مجموع 
ترمینال کردم. در سال 69 با دو خط کار را شروع 
کردم و در سال 70 آن را به 5 خط تبدیل کردم تا 
براي فرآوري جوابگوی مشتریان باشد. در آن سالها 
تقریباً منحصر به فرد بودم. هیچکس در رفسنجان 

ترمینال فرآوري نداشت.
وقتي ترمینال را ساختم مسئله پسته تري که داخل 
آفرین  مشکل  رفت  مي  گالوانیزه  هاي  کن  خشک 
ممتازان  نخعي شرکت  آقاي  زمان  بود. همان  شده 
شد.  گیر  نم    ً بعدا که  بود  کرده  درست  چیزهایي 
و  بود  ساخته  عنوان خشک کن  به  را  دستگاه  این 
می خواستند پسته ظرف  ربع ساعتي که از داخل 
را  دستگاه عبور مي کرد خشک شود. من دستگاه 
دیدم و گفتم این دستگاه پسته را خشک نمي کند.  
فقط رطوبت پسته را مي گیرد. پسته براي خشک 
شدن 8 تا 9 ساعت وقت الزم دارد. در این دستگاه 
تغییر  مغز  ترکیبات  ببریم.  باال  را  درجه  شد   نمي 
خریدم  عدد   4-5 ها  دستگاه  این  از  من  کرد.  می 
استفاده  به عنوان رطوبت گیر  تا  بردم روي خط  و 
گرفته رطوبتش  ها  دستگاه  این  در  پسته   کنم. 

هایي  کن  خشک  درون  رفت  مي  بعد  و  شد  مي   
که خودم ساخته بودم. اگر پسته تر را مي ریختیم 
داخل خشک کن هاي گالوانیزه، سیاه مي شد و این 
دستگاه هاي رطوبت گیر باعث شد تا مشکلمان از 
این لحاظ حل شود. عرض نم گیر آقاي نخعي را به 
2 متر تغییر دادم و گذاشتم جلوي خط تا پسته اي 
که از حوض بیرون مي آمد بعد از نخاله گیري وارد 

نم گیر شود.
هاي  پسته  که  بود  اي  نقاله  نوار  آبي  داخل حوض 
کانال  درون  که  اي  نقاله  پایین.  برد  مي  را  خوب 
غلتک  تا   2 و  شد  مي  ساخته   2 استیل  با  بود 
باال  را  پسته  و  کردند  مي  کار  آب  توي  که  داشت 
از  بعد  گیر.  نخاله  داخل  ریختند  و مي  آوردند  مي  
اینکه پسته از داخل حوض بیرون مي آمد در حین 
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 اینکه نخاله گیري مي شد به وسیله دوشي که روي 
نخاله گیر بود شستشو داده مي شد و بعد به وسیله 
 یک نقاله مي رفت داخل نم گیر. بعد از نم گیر دستگاه
بعد  بودند و  ابتدا سوزنی  گوگیر قرار داشت که در 
تسمه و آلومینیوم شدند و در حال حاضر از جنس 
استیل و به عرض دو متر می باشند که هم عرض 
نم گیر است و 95 درصد پسته های پوست نشده 
داشت  قرار  بینی  باز  نوار  سپس  میکند.  جدا  را 
را  نامناسب  و  دار  پوست  های  دانه  نفر  چند   که 
جمع آوری می کردند. بعد از آن یک باالبرz، پسته 
ای  نقاله  روي  و  برده  ها  کن  خشک  باالی  به   را 
می ریخت که  این نقاله، پسته را بین چهار خشک 
کن توزیع می کرد . بعد از خشک کن، سیلو مي شد. 
یک انبار ساختم که 24 سیلو داشت و هر سیلو حدود 
10 تا 12 تن پسته خشک را مي گرفت و همانجا 
خنک مي شد. آن زمان پسته را به میدان نمی بردم، 
ولی بعدا فهمیدم که بهتر است 20 درصد از رطوبت 
نظرش  کشاورزی  وزارت  شود.  گرفته  آفتاب  با  آن 
این بود که پسته را بریزید در خشک کن تا خشک 
شود. من براساس تجربه اي که داشتم نظرم آن بود 
درون خشک  باید  را  رطوبت  درصد   80 تا   70 که 
باید  ماند  مي  که  رطوبتي  درصد   20 و  گرفت  کن 
توسط هواي آزاد یا با یک فن باد زده شود تا خشک 
شود. براي اینکه 20 درصد رطوبت را بگیریم چند 
ساعت آخر، پسته را در آفتاب پهن مي کردیم و به 
این صورت خشک مي کردیم. در هر صورت وزارت 
کشاورزي موافق نبودند. طوري شد که زمان بازدید 
اتحادیه اروپا، به من گفتند تمام پسته روي میدان 
را.  ها  بست  دهن  و  ها  آبي  رو  حتي  کن.  جمع  را 
 این را مدیرکل کشاورزي کرمان گفت. بنابراین تمام 

پسته هاي تر را جمع کردم و گذاشتم در انبار. 
کن استفاده کردید، چرا مخالفت می کردید؟  شما که خودتان برای اولین بار از خشک 
از  بعد  حتماً  پسته،  ماندگاري  براي  کنم  مي  فکر 
به  باید  شد  گرفته  پسته  رطوبت  درصد   80 اینکه 

میدان برود و آفتاب بخورد. 
از خشک کن در میدان آفتابي هم بگذارید؟   از کي به این فکر افتادید که پسته را بعد 
ما  گفتند  و  آمدند  ها  ژاپني  هاي 64-65  سال  در 
گفتند  چرا؟  گفتم  خریم.  نمي  کني  خشک  پسته 
را مي گیرند.  اسانس پسته  و  اصل  ها،  خشک کن 
بعضی تجار هم می گفتند پسته اي که در خشک 
ماه   6 از  بیشتر  و  ماند  نمي  انبار  در  رود  مي   کن 
نمي توان آن را نگه داشت. درخشک کن ها براي 
برند  را مي  اینکه زودتر خشک شود درجه حرارت 
باال روي 80-70 درجه و پوست پسته که در مدت 
کوتاهي خشک شده، از مغز جدا شده و این موضوع 
طرفی  از  شود.  مي  انباري  هاي  پروانه  ایجاد  باعث 

ظرفیت خشک کن هایم جوابگو نبود و نمي توانستم 
نگهداري  ها  کن  در خشک  مدت  را طوالني  پسته 
کنم. دو خط داشتم که هر خط 4 خشک کن داشت. 
تقریباً 50 تن پسته را که پوست مي کردم، تعطیل 
وارد  اول  که  را  اي  پسته  بودم  مجبور  کردم.  مي 
خشک کن شده بود بعد از 5-6 ساعت خالي کنم. 

تعداد  که  نیفتادید  فکر  این  به  چرا  خشک کن ها را افزایش دهید؟ 
کن  خشک   4 از  بیشتر  خط،  یک  توانستم.  نمي 

ظرفیت ندارد.
 چرا تعداد خطوط را زیاد نکردید؟

به صرفه نبود که براي 20 روز یا نهایت 1 ماه کار، 
تعداد خطوط را توسعه بدهم. 

  بعد از سیلوها چه کاري انجام مي شد؟
زیر سیلوها دستگاه جدا کن و بعد از جدا کن غربال 
گرفته  غربال  با  ریز  و  نخودي  های  پسته  گذاشتم. 
غربال  از  بعد  زیرآبي خندان  های  پسته  و   مي شد 
کارگران  که  اي  نقاله  نوار  روي  ریخت   مي 
هاي  پسته  و  کردند  مي  بازبیني  و  نشستند  مي 
این پسته  بازار  معیوب را جداسازي مي کردند. در 
خندان و درجه 1 را قاطي مي کردند به عنوان پسته 
زمان  هیچ  من  ولي  چین.  بازار  به  میدادند  خندان 
آشغال  پسته  و  بزنم  کار  چنین  به  دست  نتوانستم 
متأسفانه  بازار.  به  بدهم  خندان  پسته  عنوان  به  را 
دست  از  داریم  هم  را  چین  بازار  که  کردند  کاري 

مي دهیم.
ترمینال زد چه کسي بود؟  اولین کسي که بعد از شما در رفسنجان 
نمي شود گفت اول چه کسي بود بعد کي انجام داد. 
انجام  کارهایي  هم  شهریاري  آقاي  من،  با  همزمان 
این  سعدي  منطقه  در  شهریاري  آقاي  بودند.  داده 
یک  عموم.  براي  نه  منتهي  دادند  مي  انجام  را  کار 
مدیریت  را  باغ  هم  که  بود  دستشان  در  باغ  سري 
مي کردند هم محصول را مي چیدند و مي آوردند 

پوست مي گرفتند. 

براي  را  ضبط  خدماتي  کار  شما  هنوز  دیگران انجام مي دهید؟ 
بسیار جزئي. محصول خودم و چند نفر از مشتریان 
قدیمي که نمي توانم به آنها نه بگویم؛ چون به این 

مشتري هایم توصیه کردم که خط تولید نسازند.
 چرا؟

امروزه  اگر  است.  بر  هزینه  خیلی  پراکندگی  این 
بخواهید یک ترمینال ضبط پسته بسازید 1 میلیارد 
کنید  می  که  ای  هزینه  اساس  بر  دارید.  نیاز  پول 
مردم  زندگی  سطح  قباًل  نیست.  صرفه  به  مقرون 
پایین تر بود. تازه باغدار شده بودند و هرکدام جزء 
فرهنگ و کالس اجتماعی شان بود که بگویند من 

کارها  قدیم  زمان  در  دارم.  کنی  پوست  چرخ  هم 
زندگی  وضعیت  االن  اما  شد؛  می  انجام  خانوادگی 
انجام خانوادگی  را  کارشان  و  کرده  تغییر   شان 

 نمی دهند. 
روی  بیشتر  شما  رسد  می  نظر  به  مکانیزاسیون تمرکز کردید. آیا در توسعه باغ   

هم فعالیتی داشتید؟
البته  بله مکانیزاسیون بخشی بود که تمرکز کردم. 
باغات پدرم را تا زنده بود الاقل به دو برابر رساندم. 
یزد  هرات  در  ای  مزرعه  یک  خودم  ایشان  از  بعد 
گرفتم،  باغریزی کردم و 50 تا 60 هکتار باغ درست 

کردم.
  بچه های شما به این کار عالقه دارند؟

هستند.  دختر   3 و  پسر   1 که  دارم  فرزند   4 من 
بچه هایم در  از  تا  اند. 2  اقتصاد خوانده  فرزندم   3
خارج از کشور زندگی می کنند و دو تای دیگر در 
 ایران هستند. امیدوارم که عالقه نداشته باشند. من 
آنقدر  کشاورزی  شوند.  کار  این  آلوده  خواهم  نمی 
به ذلت افتاده که صرف نمی کند. زمینهایمان فقیر 
که  چیزهایی  تمام  است.  رفته  باال  ها  هزینه  است. 
برای زمین می خریم با دالر آزاد است. حداقل 50 تا 
60 درصد کار باغات با کارگر انجام می شود. باغات 
هم  مکانیزه نیست و اکثر کارهای کود دهی، هرس، 
انجام  کارگر  دست  به  محصول  برداشت  و   وجین 
برای  کافی  و  مطمئن  منابع  باغداران  و  شود  می 
اصالح خاک و تغذیه و دفع آفات در اختیار ندارند . 
کشاورز  به  کشاورزی  وزارت  توسط  باید  اطالعات 
هرات  در  نشود.  مستاصل  کشاورز  تا  شود  داده 
سال  چند  در  نداشتند  اطالعات  چون  کشاورزان 
انار و پسته کاشتند که  و  بادام  از  درختان مختلف 
بعلت نا مناسب بودن شرایط وعدم باروری، به کاشت 
زردآلو روی آورده اند. این آزمایشی است که وزارت 
را در مناطق  و اطالعات  انجام دهد  باید  کشاورزی 
کشاورز  اینکه  نه  کند.  عرضه  کشاورز  به  مختلف 
کشاورز  برای  دهد.  انجام  خودش  را  تجربیات   این 
و  بار تجربه می شود  یعنی هزاران  بر است.  هزینه 
هزاران بار هزینه می شود و هزاران بار سرمایه را از 

دست می دهیم.
را  ایران  پسته  آینده  اوصاف  این  با  چگونه می بینید؟ 
کسانی که در جاهای مرغوب آب و زمین دارند و در 
باقی  برداشت دارند  نیم تن  باالی یک و  هر هکتار 
می مانند. بقیه هم به اجبار حذف خواهند شد. در 
سا ل گذشته هزینه های جاری هر هکتار باغ مثمر 
بدون محاسبه  این  کرد.  تجاوز  تومان  میلیون  از 8 
است  اولیه  گذاری  سرمایه  و  باغ  و  آب  استهالک 
یعنی کسانی که کمتر از یک تن در هکتار عملکرد 

دارند سودی عایدشان نمی شود .
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نگاهی به برداشت مکانیزه و فرآوری پسته در آمریکا

برداشت مکانیزه 
مهمترین عامل در تعیین زمان برداشت پسته در آمریکا، 
مکانیزه،  برداشت  برای  الزم  امکانات  بودن  دسترس  در 

حمل و نقل و فر آوری است.
برداشت می شوند  مکانیزه  بصورت  بالغ  پسته  درختان   
مگر در مواردی که محصول کم باشد و برداشت مکانیزه 
آن اقتصادی نباشد. درختان پسته جوان با سن شش سال 

و کمتر، با دست برداشت می شوند.
انجام  شیکر  از  استفاده  با  آمریکا  در  پسته   برداشت 
می شود. ماشین برداشت پسته از نوع تکاننده  تنه درخت 
باشد که  با طول 7.5 متر دارای دو قسمت می  است و 
با هم حرکت  و  گرفته  قرار  ردیف درختان  دو طرف   در 
می کنند. این تکاننده بر روی تنه درخت و در ارتفاع 60 
سانتیمتری قفل شده و به مدت 4 تا 8 ثانیه تنه درخت 
می  آنها  ریزش  به  منجر  و  دهد  می  تکان  را  ها  میوه  و 
 شود. سرعت برداشت این ماشین ها برابر با 112 درخت 

)0/4 هکتار( در ساعت می باشد.

همزمان با برداشت، پسته های برداشت شده توسط نوار 
به  که  پسته  نگهداری  واگن  یا  مخزن  به  دستگاه  نقاله 
ماشین  منتقل می شود. مخزن  دارد  قرار  ماشین  دنبال 
مذکور پس از پر شدن در سطح باغ  رها شده و مخزن 

دیگری جایگزین آن می شود. 
 مخزن های پرشده، توسط ماشین حمل کننده از سطح باغ 
جمع آوری و به ترمینال فراوری حمل می شوند. هر واگن 
جمع آوری و حمل پسته، ظرفیت نگهداری30 تن پسته را 
دارد. تاریخچه ساخت دستگاههای تکاننده در کشورهای 
درسال 1961  برمی گردد.  پیش  به چند دهه  پیشرفته 
اولین ماشین های برداشت زیتون، هلو و گالبی ساخته 
شد.  در سال 1979 نیز برای برداشت سیب دستگاهی 
در  امروزه  که  تکاننده  برداشت  های  ماشین  شد.  ابداع 
می  برداشت  را  پسته  مثل  میوه  درختان  آمریکا،  کشور 
کنند در واقع نوع کامل شده دستگاههای قبلی می باشند. 
آفتاب  طلوع  از  قبل  پسته،  باغات  در  مکانیکی  برداشت 
ادامه  ساعت   15 از  بیش  و  هوا  تاریکی  زمان  تا  و   آغاز 

طول ثانیه  ده  از  کمتر  درخت  هر  برداشت  یابد.   می 
بسیار  چین  دست  روش  با  مقایسه  در  که  کشد  می 
باغ  ردیفهای  در  برداشت  ماشین  حرکت  است.  کوتاهتر 

همراه با گرد و غبار، سر و صدا و سرعت باال است. 
حمل و نقل پسته تر 

تر  پسته  نقل  و  و چگونگی حمل  نگهداری  شرایط 
پس از برداشت، از جمله مواردی است که در پسته 

کالیفرنیا به آن توجه کافی می شود. 
بررسی ها نشان می دهد که افزایش درجه حرارت 
در زمان حمل و نقل و نگهداری پسته تر می تواند 
منجر به افزایش  لکه بر روی پوست شاخی  گردد. 
بررسی های انجام یافته در کالیفرنیا نشان می دهد 
که لکه دار شدن پسته ها و کاهش کیفیت آنها، در 
بروز  ساعت   8 از  پس  سانتیگراد  درجه   40 دمای 
درجه   30 دمای  در  کیفیت  تغییر  این  نماید.  می 
از 24 ساعت و در دمای 25 درجه  بعد  سانتیکراد 

سانتیگراد بعد از 40 ساعت بروز می نماید.

شراره قاسمی 
کارشناس ارشد باغبانی 

تریلر انتقال پسته به واحد فرآوری واگن های جمع آوری و  انتقال پسته در باغ 
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حذف بقـایای گـیاهی مـوجود در محـموله

پوسـت کنی با استفاده از دستگاه پوست کن سایـشی

جداسـازی پستـه های پوک و روآبـی با استـفاده از حـوض آبـی و فرآوری جداگـانه آنها

خشـک کردن اولـیه پسته های خندان و نا خندان در خشـک کن با درجه حرارت باال تا رسیدن به رطـوبت 12 تا 13 درصـد  

انتـقال موقت پسته ها به سیلو برای خشـک کردن نهـایی 

خشـک کردن نهایی پسته ها با استفاده از جریان هوای دائمی با دمای محیـط 

جـداسـازی پستـه های خنـدان از پسته های ناخنـدان تـوسط جداکننـده های سـوزنی 

تولیـد مغـز پستـه یا پستـه مکانیک خندان از پستـه های نا خندان 

درجه بندی و جداسازی پستـه های خندان با استفاده از کالر سورتر )جداسـازی بر اسـاس رنـگ پوسـت شـاخی(

کنتـرل دستی پستـه های خندان برای حذف پسته های دارای نـواقص ظـاهری و بقـایـا

در  پسته  فرآوری  در  توجه  قابل  نکات  برخی 
آمریکا 

از  فرآوری  های  واحد  بیشتر  در  گذشته،  در    
روش یک مرحله ای برای خشک کردن استفاده می 
شد. در این روش  با استفاده از هوای با دمای 60 
تا 14 ساعت،  به مدت 10  تا 71 درجه سانتیگراد 
رسید.   می  درصد   6 تا   4 به  پسته  نهایی  رطوبت 
امروزه  خشک کردن پسته توسط خشک کن های 
هوای گرم طی یک فرایند دو مرحله ای و با استفاده 

از انرژی کمتر انجام می شود.
خشک  از  کردن،  خشک  اول  مرحله  در   
نواری  های  کن  خشک  یا  ستونی  های   کن 
شود.  می  استفاده   )belt dryer continuous(
کردن  خشک  برای  اصل  در  ها  کن  خشک  این 
حبوبات طراحی شده بودند. در این خشک کن ها 
به  تا 13 درصد می رسد. دستیابی  به 12  رطوبت 
به  سانتیگراد  درجه  دمای 82  نیازمند  رطوبت  این 

در  ها  پسته  کردن  خشک  است.  ساعت  سه  مدت 
دمای باالتر از این حد می تواند باعث شکاف بیش از 

اندازه دانه ها و بیرون افتادن مغز گردد.
  در مرحله دوم خشک کردن، پسته ها به سیلو 
منتقل می شوند. در این سیلو ها رطوبت پسته به 
از  ها  این سیلو  در  یابد.  می  کاهش  6 درصد  تا   4
هوای متحرک معمولی یا گرم شده با دمای کمتر از 
49 درجه سانتیگراد استفاده می شود.  این  مرحله 
انجام  ساعت   48 تا   24 طی  در  کردن  خشک   از 
می شود. پس از این مرحله می توان پسته ها را تا 
زمان عملیات بعدی، در این سیلو ها نگهداری کرد.

درجه  دمای 20  در  های خشک شده،  پسته    
سانتیگراد و رطوبت نسبی 60 تا 75 درصد، به مدت 

یکسال قابل نگهداری هستند.
  پرداخت به باغداران بر مبنای وزن پسته تازه 
ناشی  وزن  اصالح  و  فرآوری  واحد  به  شده  تحویل 
گیری،  پوست  از  قبل  خارجی  مواد  جداکردن  از 

قبل  شد،  گفته  که  همانگونه  شود.  می  محاسبه 
گرفته  محموله  هر  از  نمونه  یک  گیری،  پوست   از 
و  بررسی  جداگانه  صورت  به  نمونه  این  شود.  می 
شود  می  محاسبه  وزن خشک  به  تازه  وزن  نسبت 
خندان،  های  پسته  وزنی  درصد  بعد  مرحله  در  و 
پوک و دیگر نواقص تعیین می شود. این فاکتورها 
در محاسبه مبلغ پرداختی به باغداران مورد استفاده 
محاسبه  در  فاکتورها  ترین  اصلی  گیرد.  می  قرار 
میزان پرداخت به باغداران، شامل وزن محصول تر 
تحویلی برای پوست گیری و درصد وزنی پسته های 

خندان، ناخندان و پوک می باشد.
برداشت  مکانیزه  دستگاه  کار  نحوه  فیلم  مشاهده  برای 
پسته در آمریکا، می توانید به سایت انجمن پسته ایران 
 www.iranpistachio.org/fa/articles آدرس  به 

مراجعه نمایید.
ماخذ: 

 www.fruitsandnuts.ucdavis.edu

مراحـل فـرآوری پستـه در آمـریکا 

برداشـت یک نمونه 9 کیلوگرمی از پسته پوست نشده به منظور فرآوری جداگانه و درجه بندی  

انـدازه گـیری درجـه حـرارت داخـل محـموله
تـوزین و کـد گذاری محـموله پستـه تر
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تحلـیل صـادرات نـه ماهـه پستـه کشـور در سـال محصـولی 1390

ایران، مجموع صادرات پسته  آمار منتشره گمرک جمهوری اسالمی  اساس آخرین  بر 
کشور در دوره 9 ماهه مهر 1390 تا خرداد 1391 برابر با 99000 تن بوده که نسبت به 
مدت مشابه سال محصولی قبل با حدود 133000 تن، 25 درصد کاهش نشان می دهد. 
صادرات پسته در خرداد ماه 1391 برابر با  5125 تن بوده که این میزان نسبت به خرداد 

ماه 1390 با 10294 تن صادرات، معادل 50 درصد کاهش نشان می دهد.
براین اساس با احتساب میزان صادرات، مصرف داخلی، و اصالح ناشی از صادرات مغز و 
مغز سبز پسته به شرح جدول مقابل، پیش بینی می گردد که مقدار 28500 تن پسته 

خشک با پوست تا پایان سال محصولی جاری در دسترس باشد.
بررسی آمار صادرات 9 ماهه نشان می دهد که از کل صادرات پسته ایران در دوره مورد 
بحث، 75942 تن انواع پسته خندان، 7674 تن انواع پسته ناخندان، 9537 تن مغز 

پسته، 1299 تن مغز سبز و 4554 تن نیز دیگر انواع پسته بوده است .
مهمترین مقاصد صادراتی پسته ایران در دوره نه ماهه مورد بحث به شرح زیر 

بوده است:
کشورهای شرق دور 34584 تن معادل 35 درصد؛ بازارهای صادرات مجدد ) ترکیه و 
امارات( 15904 تن معادل 16 درصد؛ کشورهای مشترک المنافع 15503 تن معادل 
16 درصد؛ 15 کشور اصلی عضو اتحادیه اروپا 11719 تن معادل 12 درصد؛ خاورمیانه 
11352 تن معادل 11 درصد؛ شبه قاره هند 5733 تن معادل 6 درصد؛ سایر کشورهای 
اروپایی 1908 تن معادل 2 درصد؛ شمال آفریقا 1280 تن معادل 1 درصد و آمریکای 

شمالی 736 تن معادل 1 درصد.

8000مانده از سال قبل

160.000کل تولید سال جاری

168.000جمع محصول در دسترس

27.000مصرف داخلی

99.000صادرات

13.500اصالح ناشی از صادرات مغز و مغز سبز

139.500کل مصرف

28.500محصول باقیمانده

تخـمین تولید، مصرف، صادرات و مانده محصول پسته ایران به تن
در پـایـان خـرداد مـاه 1391

 سهم انواع پسته در کل صادرات پسته ایران در دوره نه ماه 
 مهـر 1390 تا خرداد 1391

 سهم مقاصد مختلف در کل صادرات پسته ایران در دوره نه ماهه مهر
 1390 تا خـرداد 1391
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15 کشور عضو اتحادیه اروپابازارهای صادرات مجدد

شبه قاره هند 

شرق دور 

سایر  خاورمیانه پستـه خندانکشورهای مشترک المنافع

پستـه ناخندان

مغـز پسته

مغـز سبزپسته
سایـر
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دبیـرخـانه انـجمن پسـته ایـران 
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 بر اساس پیش
بینی ماه فوریه

2011/12

2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07  سال
  کشور

شرح

203/150 236/775 161/025 126/100 188/694 107/955  ایاالت متحده

 تولید
160/000 216/000 184/000 90/000 250/000 210/000  ایران
50/000 110/000 38/000 85/000 40/000 100/000  ترکیه

65/000 65/000 62/000 70/000 60/000 52/000  سوریه
10/000 10/700 11.200 11/200 13/000 9/200  27 کشور عضو اتحادیه

 اروپا
488/150 638/475 456/225 382/300 551/694 479/155  جمع
73/500 77/000 91/950 90/555 102/050 95/225  27 کشور عضو اتحادیه

 اروپا

  مصرف داخلی

60/000 50/159 50/903 27/657 62/659 47/535  ایاالت متحده
77/000 80/000 60/000 70/000 65/000 50/000  ترکیه
60/000 60/000 60/000 69/000 55/000 45/000  سوریه
40/000 57/875 25/775 14/925 25/350 8/475  چین
30/000 34/725 31/275 25/525 30/225 15/250  هنگ کنگ
48/000 53/750 50/400 34/500 98/700 64/400  ایران
15/000 13/800 14/600 13/000 9/100 8/200  امارات متحده عربی
20/000 16/400 11/775 15/475 26/775 19/400  روسیه
15/000 11/500 7/250 6/350 7/675 5/775  کانادا
49/250 53/200 52/850 42/150 57/975 59/650  سایر

487/750 508/409 456/778 409/137 540/509 418/910   جمع

نگاهی به آمار جهانی پسته  به نقل از USDA در فوریه 2012
میزان تولید و مصرف داخلی پسته خشک با پوست )به هزارتن( در کشورهای مختلف طی سالهای محصولی 2006 تا 2012

مقایسه تولـید ایران و آمریکا )به تن (

2006/2007              2007/2008                2008/2009                2009/2010               2010/2011             2011/2012
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 بر اساس پیش
بینی ماه فوریه

2011/12

2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07  سال
  کشور

 شرح

115/000 162/250 129/600 76/500 136/300 140/600  ایران

صادرات
 

160/000 138/190 122/700 130/200 117/130 72/630 ایاالت متحده
10/000 10/000 8/000 8/000 10/000 10/000 سوریه
1/500 1/675 1/850 1/350 1/325 1/175  27 کشورعضو اتحادیه

اروپا
0/7 1/000 0/35 4/400 3/400 5/000  ترکیه

287/200 313/115 262/500 220/450 268/155 229/405  جمع
65/000 67/675 82/400 80/375 90/450 83/525  27کشور عضو اتحادیه

اروپا

 واردات

40/000 57/875 25/775 14/925 25/350 8/475  چین
30/000 34/725 31/275 25/525 30/225 15/250  هنگ کنگ
15/000 13/800 14/600 13/000 9/100 8/200  امارت متحده عربی
20/000 16/400 11/775 15/475 26/775 19/400  روسیه
10/000 13/550 13/550 8/675 9/900 20/075 ویتنام
7/500 7/000 7/300 6/800 8/300 6/250  هند
6/000 6/100 6/200 6/000 5/800 5/600  عراق
5/000 6/000 6/000 7/000 5/000 5/000 سوریه

15/000 11/500 7/250 6/350 7/675 5/775  کانادا
26/375 27/199 27/328 21/942 35/105 29/300  سایر

239/875 261/824 233/453 206/067 253/680 206/805  جمع

نگاهی به آمار جهانی پسته به نقل از USDA در فوریه 2012
میزان صادرات و واردات پسته خشک با پوست )به هزارتن( در کشورهای مختلف طی سالهای محصولی 2006 تا 2012

مقایـسه صـادرات ایـران و آمـریکا )به تـن (
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 آقای امین ممکن است سابقه خانوادتان 
را در پسته رفسنجان بفرمائید؟

کاشت پسته در رفسنجان توسط فردی بنام جعفر خان 
به رفسنجان  بوده که  از خانهای دامغان  شروع شده که 

تبعید می شود. ایشان پسته را به رفسنجان آورد.
قبل  سال   120 حدود  نیز  بنده  مادر(  )پدر  بزرگ  پدر 
شروع به پسته کاری  به مقدار محدود در رفسنجان نمود. 
اینکه پول کسی  ایشان در یزد ور شکسته می شود. نه 
را بخورد. بلکه سرمایه اش تمام می شود و با 18 قران 
شروع  را  کار  و  کند  می  مهاجرت  رفسنجان  به  یزد   از 
می کند. نام ایشان محمد علی و فردی بسیار قابل اعتماد 
مردم بود. لقب امین هم بدلیل این اعتماد، توسط مردم 

به ایشان داده شد.
مادر  با  شده  می  شان  دایی  علی،  محمد  که  من  پدر 
از بچگی  ازدواج می کند.  بزرگ محمدعلی(   من)دختر 
از  یکی  توسط  دایی  وقتی  و  کرد  می  کار  شان  دایی  با 
را  دایی  در 17 سالگی جای   بدهکاران کشته می شود، 
خانواده  ثروت  کند.  می  کاسبی  به  شروع  و  گیرد  می 
امین به برکت محمد علی و بعد زحمات پدر من است 
که باغات پسته زیادی را در رفسنجان احداث کرد. بعد 
به  عباس خیلی زحمت کشید  بزرگ من  برادر  پدرم  از 

خصوص در تجارت و صادرات پسته خیلی کار کرد.    
مشارکت  با  شما  خانواده  که  شد  چطور   
را  ایران  پسته  صادرات  شرکت  دیگر،  تعدادی 

تأسیس کردند؟
امین،  ایجاد کردند شامل  را  چهارخانوادهای که شرکت 
پسته  کار  در  نوعی  به  همگی  مرشد  و  برخوردار  آگاه، 
به طور مستقل کار می کردند و بخش عمده  اما  بودند 
صادرات پسته آن زمان ایران به آمریکا را آنها انجام می 
دادند. خانواده هاي مرشد و آگاه جدا کار می کردند اما 
کار  ما هم جدا  نکنند.  رقابت  با هم  که  داشتند  قرارداد 
 می کردیم و جدا از آنها رقابت می کردیم، البته صادرات 

خانواده های آگاه و مرشد به آمریکا ضعیف بود.

سهم  و  نقش  ها  خانواده  این  از  کدامیک   
بزرگتری در صادرات پسته داشتند؟

بودند  تهران  در  که  بود  مرشد  جواد  آقای  همه  از  اول 
با  آمریکا  در  ایشان  بود.  پسته  صادرات  فقط  کارشان  و 

شرکت زنوبیا )Zenobia( کار می کردند.
 درآن زمان به جز این چهار خانواده، افراد 
فعال  آمریکا  به  پسته  صادرات  در  هم  دیگری 

بودند؟
نه به آنصورت نبود. سهمی نداشتند.

سالی  چه  در  ایران  پسته  صادرات   شرکت 
تشکیل شد؟

در شهریور 1959 میالدی یعني اواخر دهه 30 شمسی.
 چه لزومی داشت که این خانواده ها باهم کار 

کنند؟ اینها که جداگانه موفق بودند.
هدف این بود که صادرات را توسعه بدهند.

 صادرات پسته این چهار خانواده در قبل از 
تشکیل شرکت چقدر بود؟

حدود 2000 تن. تقریباً 75 درصد تولید پسته را ما صادر 
می کردیم.

در  تری  پررنگ  و  تر  مهم  نقش  کسی  چه   
شکل گیری این شرکت داشت؟

آقای جواد مرشد که مدیر عامل شرکت بودند. ایشان آدم 
خیلی معتبری بودند و همه قبولش داشتند.

 آیا پس از تشکیل شرکت، صادرات توسعه 
پیدا کرد؟

بله. در سالهای 1975 و 1976 به حدود 7 تا 8 هزار تن 
رسید. یعنی تقریباً 4 برابر شد.

 درآن زمان تولید پسته چقدر بود؟
حدود 15 تا 16 هزار تن.

 آیا مشکلی در فروش و بازاریابی نداشتید؟
تا یه حد قیمتی نه. مشکلی نداشتیم.

 در این دوره قیمت چه تغییری کرد؟
ایران هم  بود. در  ثابت  ها  نبود. قیمت  تورمی  آن موقع 

تورم خیلی نبود. در سالهای 59 میالدی حدود 1200تا 
1600 دالر در تن بود و بعد از 20 سال به حدود 2000 
دالر رسید. البته به قیمت پسته نمی شود حساب کرد. 
یک بار سرما زد و تمام پسته ایران برای دو سال از بین 
کاهش  بدلیل  واقع  در  رفت.  باال  خیلی  قیمت  و  رفت 
تا  شد.  کم  تقاضا  آن  بدنبال  و  رفت  باال  قیمت  عرضه، 
اینکه دوباره به حال اول برگشت. در آن زمان خیلی ها 

ورشکست شدند.
 چطور شد که پسته در ایران توسعه یافت؟

کند.  می  پیدا  توسعه  کند  پیدا  منفعت  که  چیزی  هر 
عموی من، آقای حاج محمد حسین برخوردار می گفت 
هر جنسی که زیاد شد مصرفش هم زیاد می شود و در 

پسته هم، همین اتفاق افتاد.
 آقای امین، از خودتان بگویید. کی به آمریکا 

رفتید؟
هواپیمایی  با   1952 جوالی  دوم   9:30 ساعت  در  من 

SAS )خطوط هوایی اسکاندیناوی( به آمریکا رفتم.

 برای کار یا برای تحصیل رفتید؟
بودم.  البرز  دبیرستان  ریاضی  ششم  اول  شاگرد   من 
می خواستم مهندس نفت شوم. سال اولی که آمریکا بودم 
کردند. یک  اخراج  رشته  این  از  را  من  و  نخواندم  درس 
نام مهدی نخستین در دانشگاه داشتیم  به  ایرانی  استاد 
ایشان  با  داشت.  ایرانی  دانشجویان  با  خوبی  رابطه  که 
مشورت کردم، ایشان از من پرسید پدرت چه کاره است؟ 
 Businessگفتم: تاجر پسته و او به من پیشنهاد کرد که
Administration  بخوانم. من هم چهار سال در این 

رشته تحصیل کردم.
 آیا تحصیل در این رشته به آینده شغلی و 

تجاری شما کمک کرد؟
هیچوقت با درس خواندن تاجر نمی شوید. حتی اگر به 
این  بخوانید.  را  درسها  بهترین  و  بروید  دانشگاه  بهترین 
استعداد مادرزادی است. مثل نقاشی و شاعری است. مثال 
می دانید که آقای دکتر شایگان خدای ادبیات فارسی بود 

بویژه  و  کرمان  خطه  در  امین  نام  هم  هنوز 
نفسی  نیک  و  داری  امانت  یادآور  رفسنجان 
"امین  لقب  درستی  به  مردم  که  است  مردی 
علی  ماندگار  میراث  دادند.  او  به  را  التجار" 
و  نام  که  ثروت،  نه  خود  فرزندان  برای  امین 
ودیعه  به  آنها  در  که  است  خیرخواهی  رسم 
 گذاشته است. اگر چه در رفسنجان آثار خدمات 
 عام المنفعه خانواده امین با کمترین جستجو مشاهده 
می شود اما شاید تأثیر گذارترین آنها دانشگاه آزاد 
انار است که به همت علی اکبر امین تأسیس و در 

حال توسعه می باشد. 
 60 از  بیش  آنکه  وجود  با  امین  اکبر  علی 

کند  می  کار  و  زندگی  آمریکا  در  است  سال 
با  را  خود  عمیق  ارتباط  سالها  این  تمام  در  اما 
است.  کرده  حفظ  ایران  پسته  و  زادگاه   شهر 
بی تردید ایشان را می توان یکی از موثرترین افراد در 
توسعه صادرات پسته ایران به آمریکا در سالهای قبل 
از انقالب دانست و اگرچه اکنون این کشور به رقیب 
عمیق  اطالعات  اما  شده  تبدیل  ایران  پسته  جدی 
ایشان در رابطه با تحوالت پسته آمریکا در سه دهه 
گذشته می توند درسهایی با ارزش برای پسته ایران 

داشته باشد.

میراث باشکوه یک نام 
مرور  صادرات پسته ایران به آمریکا در گفتگو با علی اکبر امین 

حمید فیضی 
دبیرکل انجمن پسته ایران 
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ولی نمی توانست شعر بگوید. در هر کاری هم استعداد 
الزم است و هم عشق.

 کار پسته را کی شروع کردید؟
بعد از پایان درسم به نیویورک رفتم. حدود سال 1957 
بود. پسر عمویم آقای محمد علی برخوردار آنجا بود. اما 
در کار پسته نبود. من کتاب زرد )Yellow Pages( که 
در آن تبلیغات جنس های مختلف بود را بررسی و تجار 
زمینه  در  یهودی  نفر   3 تا   2 دیدم  کردم.  پیدا  را  پسته 
پسته کار می کنند که هیچکس دور و برشان نمی رود، 
آنها تشنه کار بودند و وقتی به آنها مراجعه کردم خیلی 
دادند،  پسته  تن   100 خرید  سفارش  و  کردند  استقبال 
حتی مقداری پول هم جلو دادند. من سفارش را به برادرم 
شرکت  هنوز  زمان  آن  کردم.  منتقل  امین  عباس  آقای 

صادرات پسته ایران تشکیل نشده بود.
 اسم شرکتی که با آن برای اولین بار معامله 

کردید چه بود؟
.Agress nut and seed

 آیا در شروع، شرکت دیگری هم بود؟
یک شرکت به نام Fiesta Nut که من را تحویل نگرفت. 
می گفت تو بچه هستی. ما با مرشدی ها کار می کنیم. 
شرکت Zenobia هم من را تحویل نگرفت. اما شرکت 
zaloom and Brothers من را خیلی تحویل گرفت و 

حدود 50 تا 60 تن پسته سفارش داد.
اینکه  دادند؟ صرف  به شما سفارش   چطور 

بگویید "برای شما پسته می آورم" کافی بود؟
در تجارت، بزرگترین موضوع اعتماد است. وقتی به کسی 
جنس می فروشی باید ایمان پیدا کند که قیمت تو بهتر 
نه  دهید.  می  تحویل  بموقع  را  و جنسش  است  همه  از 
بگذاریم.  کاله  سرش  کرده  اعتماد  شما  به  چون  اینکه 
دادید  بهش  شما  که  جنسی  کند  احساس  باید  خریدار 
اینطوری  اید،  داده  او  به  را  قیمت  این  نیت  خلوص  با 
 جلب اعتماد می کنید. مبادا دروغ بگویید. اگر چیزی را 
نمی دانید باید بگویید من نمی دانم. می روم و مطالعه 
که  روزی  بدهید.  تحویل  موقع  به  را  جنس  کنم.   می 
می گویید همان روز تحویل بدهید. چون روی آن حساب 
کرده. این می شود اعتماد. وقتی اعتماد کرد دیگر خیالت 
راحت است که جنس می خرد. باید طوری صحبت کنید 

که طرف قانع شود.
در سال  و  کرد  اعتماد  من  به  هم   Zenobia مرور  به   
دوم فعالیتم اولین سفارشش را داد و حتی من را به اسم 
کوچک صدا می کردند. آن موقع من 27 سال سن داشتم 
و با توسعه فعالیت ها می خواستم یک دفتر در نیویورک 
بگیرم که اولین شرکتی که با من مخالفت کردند شرکت 
Zenobia بود و می گفت تو دفتر می خواهی چیکار؟ 

هم  باشد.  طرفه  دو  باید  منفعت  که  داشتم  اعتقاد  من 
را  جنس  که  آنها  هم  و  فروشم  می  را  جنسم  که   من 
می خریدند. اگر فقط من سود میکردم در نهایت آنها از 
بین می رفتند و ما هم از بین می رفتیم. ما همدیگر را 

می شناختیم و اخالق هم را پیدا کرده بودیم. این بود که 
آنها اعتماد می کردند.

بود که  تا 6 مشتری  بودند، شاید 5  مشتری ها محدود 
پسته             برایشان  و  گرفتم  می  پول  و  سفارش  آنها  از  من 

می آوردم.
 آیا واردات پسته به آمریکا محدود به پسته 

ایران بود؟
نه، Zaloom و zenobia اولین کسانی بودند که پسته 
کرد.  شروع   1890 در   Zaloom آوردند.  آمریکا  به  را 
پسته را در حلبی های 5 کیلویی می آوردند و بین عربها 
می فروختند. به آن "شام پسته"می گفتند. این دو شرکت 
در نیویورک مستقر بودند و بصورت فردی کار می کردند. 
آن چهار خانواده ایرانی هم بودند که هر یک جداگانه به 

آمریکا پسته صادر می کردند.
ایران   چه شد که به شرکت صادرات پسته 

پیوستید؟
در  برگشتم.  ایران  به  پسته  روی  بر  کار  دوسال  از  بعد 
همان ایام شرکت صادرات پسته ایران تشکیل شده بود و 
آقای جواد مرشد مدیر عامل بود. وقتی به ایران برگشتم 
تو  از  بهتر  گفتند  و  گرفتند  تحویل  را  من  فامیل  همه 
نداریم و من نماینده شرکت در آمریکا شدم. شرکت یک 
رفسنجان.  در  خرید  دفتر  یک  و  داشت  تهران  در  دفتر 
برادر من آقای عباس امین در دفتر رفسنجان بود و کار 
خرید پسته را زیر نظر آقای مرشد انجام می داد. پس از 
زیر  را  هایشان  پسته  این چهار خانواده  تشکیل شرکت، 

پرچم شرکت می فروختند.
 پسته را به امانت به شرکت می دادند یا آن 

را می فروختند؟
هردو جورش بود.

 آیا شما از فعالیت های شرکت در اروپا هم 
مطلع بودید؟

آمریکا  در  تحصیل  از  پس  آگاه  ایرج  آقای  چندان،  نه 
بازاریابی  برای  مرشد  آقای  نظر  با  و  برگشت  ایران  به 
را  پسته  ها  اروپایی  زمان  آن  در  رفت.  هامبورگ   به 
و  ها  سوری  به  محدود  پسته  مصرف  و  شناختند   نمی 
عرب ها بود که عموماً در بندر مارسی در فرانسه بودند. 
آقای  یکسال  از  بعد  و  بود  مشکل  خیلی  آگاه  ایرج  کار 
مرشد به ایشان گفتند که به آمریکا بیایند. یکسال پیش 

من بودند. در این مدت ما با هم کار می کردیم
 چرا شرکت منحل شد؟

شرکت در اوایل انقالب منحل شد. در واقع همه چیز بهم 
ریخت، اما قبل از انحالل و قبل از انقالب دو اتفاق افتاد 
که ثأثیر بدی بر شرکت گذاشت و بر جدا شدن شرکاء از 

هم تأثیر داشت.
 ممکن است توضیح بدهید؟

یک اتفاق توقیف یکی از کشتی های ما بود. داستان از 
این قرار بود که ما 350 تن پسته را که ارزشش حدود 
کشتیرانی  شرکت  یک  طریق  از  بود  دالر  هزار   500

به آمریکا صادر کردیم.   Crescent line نام  به  یونانی 
این کشتی متعلق به یک شرکت هلندی و در اجاره آن 
شرکت یونانی بود. کشتی در پاکستان توقیف شد بدلیل 
آنکه شرکت یونانی بدهی به بندر کراچی داشت و سه ماه 
در تابستان در بندر ماند و پسته ها کرم زد و ضرر مالی 
به ما زد. البته قبل از بارگیری من این موضوع را از طریق 
تلگراف به آقای مرشد گفته بودم اما به هر حال نماینده 
شرکت یوناني که آقایی ارمني به نام بابائیان بود توانسته 

بودند آقای مرشد را متقاعد کنند.
در نهایت من با مالکین هلندی کشتی در آمریکا مذاکره 
کردم و گفتم این اتفاق منجر به بدنامی شما می شود و 
باید خسارت بدهید و نهایتا توانستم فقط حدود ده درصد 

ارزش کاال را بعنوان خسارت بگیرم.
 این اتفاق باعث لطمه به شرکت شد؟

دانید،  می  کرد.  ایجاد  اختالف  بین شرکا  اما  نزد.  لطمه 
دنبال  شکست،  در  ولی  هستند  موفقیت  صاحب  همه 

مقصر می گردند.
 اتفاق دوم چی بود؟

 Zenobia اتفاق دوم اختالفی بود که برای خرید شرکت
را  شرکت  که  داشت  تمایل  شرکت  مالک  آمد.  پیش 
بفروشد. می گفت من پیر هستم و بچه ای هم ندارم و 
بهتر است شما که تولید کننده هستید کار پخش را هم 
خودتان انجام دهید. به قیمت ناچیزی می توانستیم آن 
را بخریم. من به آقای مرشد گفتم و شرکاء هم موافقت 
کردند و قرار شد آقای مرشد و من به آمریکا بیاییم و کار 
را تمام کنیم. اما وقتی به آمریکا آمدیم و مذاکره کردیم 
تقی  آقای محمد  از جمله  و  برخی شرکاء  توافق شد،  و 
برخوردار مانع خرید شرکت شدند و این موضوع به آقای 
مرشد خیلی برخورد. من هم از این اتفاق خیلی دلخور 
شدم و گفتم حاال که شما نمی خرید من از شرکت جدا 

می شوم و برای خودم کار می کنم .
ناراحت  شما  شدن  جدا  از  مرشد  آقای   

نشدند؟
مرید  بودم.  مرشد  آقای  امین  من  نبودند.  راضی  ایشان 
نگه  را  خود  رفاقت  آخر  روز  تا  ولی  شدم،  جدا  بودم.  او 

داشتیم.
 بقیه شرکاء چکار کردند؟

آنها هم پراکنده شدند. در همان ایام آقای ایرج آگاه جدا 
شد و شرکت پسته کویر را درست کرد. بقیه هم در اوایل 

انقالب که شرکت تق و لق بود جدا شدند.
 آقای جواد مرشد چکار کردند؟

ایشان به آمریکا آمدند و در آنجا ماندند.
 آیا در کار پسته بودند؟

نه. در کار خرید و فروش ملک بودند. دیگر هرگز در پسته 
کار نکردند.

 شما بعد از جدایی چکار کردید؟
من شرکت Indiran را در 27 آوریل 1975 خریدم و 
اسم آن را هما گذاشتم و تا قبل از انقالب و حتی سالهای 
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اول بعد از انقالب از ایران به آمریکا پسته وارد می کردم 
تجاری  دادگاه  به  کالیفرنیا  باغداران  شکایت  با  اینکه  تا 
فدرال و بر اساس قانون ضد دامپینگ، تعرفه بسیار باال بر 
واردات پسته ایران گذاشتند و عماًل مانع از واردات پسته 

ایران به آمریکا شدند. 
ضد  قانون  از  استفاده  برای  آنها  شواهد   

دامپینگ چه بود؟
آنها به قیمت دالر در ایران نگاه کردند. در آن زمان دالر 
دو نرخی بود؛ یعنی نرخ رسمی در بانک مرکزی 7 تومان 
و نرخ معامالتی ارز صادراتی در بازار حدود 50-40 تومان 
زمان  آن  که  ایران  بازار  در  پسته  قیمت  نتیجه  در  بود. 
حدود کیلویی 120 تومان بود، بر اساس نرخ دالر رسمی 
اعالن شده توسط بانک مرکزی ایران معادل 17 دالر در 
کیلو در مبدأ تلقی می شد. حال آنکه نرخ فروش پسته 
ایران در نیویورک 3 دالر و 30 سنت بود. بر اساس این 
محاسبه و با استعالم نرخ ارز از بانک مرکزی ایران، آنها 
فزونی قیمت در مبدأ نسبت به قیمت مقصد را نمونه بارز 

دامپینگ دانستند.
 در آن سالها وضعیت تولید پسته در آمریکا 

چطور بود؟
به سه  آمریکا  وزارت کشاورزی  در سال 1921 میالدی 
دکتر   ،)Julie(جولی دکتر  شامل  دانشگاه  اساتید  از  نفر 
دیویس  دانشگاه  از  هاوس  وایت  دکتر  و   )Ruley(رولی
برای  را  جدید  محصوالت  که  داد  مأموریت  کالیفرنیا 
محصوالتی  از  یکی  کنند.  شناسایی  آمریکا  در  کشت 
در  را  پسته  اینها  بود.  پسته  داد  پیشنهاد  گروه  این  که 
کردند  بررسی  افغانستان  و  ایران  سوریه،  ترکیه،  یونان، 
و نمونه های پسته را به آمریکا بردند و این نمونه ها را 
در ایستگاه تحقیقات چیکو در شمال ساکرامنتو کاشتند 
تابستان  کافی  حد  به  و  بود  بارانی  آنجا  هوای  که چون 
بالتکلیف  پسته  توسعه  نداشت.  خوبی  نتیجه  نداشت، 
گرفت  تصمیم  دولت  سال  این  در   .1956 سال  تا  ماند 
که آب را از شمال کالیفرنیا از طریق کانالهایی عظیم به 
جنوب کالیفرنیا که بیابان بود منتقل کند. در آنجا فقط 
مناطق  و  نفتی  شرکتهای  بودند.  فعال  نفتی  شرکتهای 
کشاورزان  و  آب  شده  تمام  هزینه  درصد   90 مسکونی 
این  پرداختند.  می  را  شده  تمام  هزینه  درصد   10 تنها 
منطقه برای پسته مناسب بود. تا 1984 شرکتهای نفتی 
به توسعه پسته کمک زیادی کردند. تا 1984 قانونی در 
آمریکا وجود داشت که بر اساس آن شرکتها می توانستند 
ضرر فعالیتهای دیگرشان از جمله کشاورزی را از منفعت 
فعالیت اصلی خود کم کنند لذا شرکتهای نفتی که پول 
زیادی به دست آورده بودند برای فرار از مالیات، بخشی 
از درآمد خود را صرف توسعه محصوالت باغی از جمله 
هزینه  با  و  کردند  پسته  و  پرتغال  خرما،  انگور،  بادام، 
بخشی از درآمد و سود خود براي فعالیت هاي کشاورزی، 
و  کردند  می  گذاری  سرمایه  را  خود  نفتی  درآمد  عماًل 
پال  افراد  این  از  یکی  کردند.  می  فرار  مالیات  دادن  از 

گتی)paul Getty( بود که در این زمینه خیلی کار کرد. 
اما این شرکتها بصورت تفریحی پسته کاری می کردند 
این بخش نشدند. در سال  وارد  و هیچوقت بطور جدی 
1984 این قانون تغییر کرد و لذا شرکتهای نفتی شروع 
به فروش باغات خود کردند. رزنیک در این دوره شروع به 

خرید باغات پسته از شرکتهای نفتی کرد.
از  برداری  بهره  از  از 1960 و پس  درواقع توسعه جدی 
کانال انتقال آب اتفاق افتاد و تا سال 1976 حدود 700 
تن پسته در آمریکا تولید می شد و از سال 1976 سایر 

مردم نیز وارد این فعالیت شدند.
افراد  بعد  به   1976 از  که  افتاد  اتفاقی  چه   

بیشتری به این کار عالقمند شدند؟
آمریکایی ها هر جنس تجاری که ببینند منفعت در آن 
هست به طرفش می روند. در آمریکا وقتی می بینند انگور 
4 سال ضرر می دهد فوری از ریشه قطع می کنند و یک 
کشاورزی  برای  اول  روز  از  پسته  کارند.  می  دیگر  چیز 
پسته  امروز  حتی  شد.  زیاد  آن  کشت  و  داشت  منفعت 
بیشتر از بادام طرفدار دارد و هنوز کشت آن به سرعت 
ادامه دارد و حتی در شرایط بد اقتصادی این سالها هم 
متوقف نشده است. از نظر قیمت هم وضع خوبی دارد و 

حتی قیمت پسته با پوست از مغز بادام گران تر است.
یک دلیل دیگر مقبولیت پسته، در مصرف آن است. پسته 
را مثل بادام زمینی نمی شود یک دفعه در دهان بریزید 
بلکه باید دونه دونه مغز شود و این خودش یک تفریحه و 

مردم از آن خوششان می آید.
 خود شما از چه سالی شروع به باغریزی و 

احداث باغ پسته در آمریکا کردید؟
ازسال 1989 مسیحي

پسته  درکار  دیگری  ایرانی  آیا  زمان   درآن 
فعال بود؟

باغ پسته  اورندی بودند که کمی  نام  بله. خانواده ای به 
داشتند. من زمینی در کالیفرنیا خریدم و شروع به احداث 
باغ پسته کردم و تا 10 سال قبل که شرکت را فروختم 
باغداری  باغ پسته فعال بودم و هنوز هم  در کار توسعه 

پسته می کنم.
 دیگر فعالیتهای شرکت هما چه بود؟

یک کارخانه فرآوری هم داشتیم که من در سال 1975 
خریدم.  جرسی  نیو  در   Bowater انگلیسی  شرکت  از 
 در این کارخانه کار سورتینگ و شور کردن پسته و بقیه 
نات ها را انجام می دادم. محصوالت کارخانه را بصورت 
نام  به  ای  زنجیره  فروشگاه  یک  به  برند  بدون  و  بوداده 
پوندی  سه  های  بسته  در  آنها  و  فروختیم  می   Casco

یک  هم   1984 سال  در  فروختند.  می  گرم(   1350(
کارخانه فرآوری، بسته بندی و پخش خشکبار در غرب 

آمریکا در لوس آنجلس احداث کردم.
عرضه  را  محصول  هم  هما  برند  با  آیا   

می کردید؟
بله از همان سال 1975 و بطور موازی با محصول بدون 

از  سری  یک  به  هما  نام  با  را  خود  محصوالت  ما  برند، 
 Moms and pops آنها  به  که  هایی   فروشگاه 
می گفتند می فروختیم. اینها مغازه های بقالی کوچکی 
مثل دریانی های خودمان بودند و مشتری اصلی ما بودند. 
حدود 3500 فروشگاه بود. خیلی مشتریان باوفایی بودند. 
بودم  رفته  ها  مغازه  این  از  یکی  به  دنور  شهر  در  یکبار 
مورد  در  مغازه  صاحب  از  بشناسند  مرا  اینکه  بدون  و 
محصوالت هما و شرکت پرس و جو کردم. صاحب مغازه 
ما  به  موقع  به  جنس  هستند.  خوبی  آدمهای   "  گفت: 
می دهند. قیمت هاشان خوب و مناسب است و ما اصاًل 
بعد از اینکه فهمید شرکت مال  با آنها مشکلی نداریم." 
من است مرا به خانه اش دعوت کرد. در واقع یک ارتباط 

عاطفی وجود داشت. فرهنگ قدیمی بود.
 در فروشگاه های زنجیره ای وضعیت عرضه 

و فروش پسته چطور بود؟
و  "تارگت"  مارت"،  "وال  مثل  ای  زنجیره  فروشگاه های 
"کاسکو" و... بتدریج جای این بقالی ها را گرفتند. اینها 

پسته را از ما بصورت شور و عمده می خریدند و به نام 
بزرگی  فروشگاههای  اینها  کردند.  می  عرضه  خودشان 
هستند که همه جور جنس عرضه می کنند از کفش و 
لباس و مواد غذایی تا هرچه که بخواهید. بعضاً 20 هزار 
متر انبار و پارکینگ فراوان دارند. بصورت عمده و ارزان 
می خریدند و عماًل از پسته برای فروش بقیه کاالهایشان 
با  را  خریدند  می  ما  از  که  جنسی  کردند.  می  استفاده 
سود خیلی کم حراج می کردند و وقتی مشتری داخل 
مغازه می رفت دست خالی بر نمی گشت. اجناس دیگری 
 هم می خرید و این شرکتها از فروش دیگر اجناس سود 

می بردند.
 ازچه زمانی رزنیک و پارامونت وارد میدان 

شدند؟
رزنیک اهل نیوجرسی است. اول پول نداشت ولی دل و 
جرأت زیادی داشت. از 1989 وارد کار پسته شد و شروع 
به خرید باغات پسته از شرکتهای نفتی کرد. همه اینها را 
با وام خریداری کرد. االن حدود 50 درصد پسته آمریکا 
مال اوست. اگرچه رقیب جدی من بود اما شخصاً با من 
خیلی نزدیک است و همیشه به من می گفت: "شما آخر 
شرکت را به من می فروشی. "عماًل هم من مجبور شدم 

شرکت را به او بفروشم.
 چرا؟

باالتر  قیمت  به  باغدار  از  را  پسته  اینکه  دلیل   به 
تا  بازار زیر قیمت عرضه می کرد. حتی  می خرید و در 
500 دالر در تن زیر قیمت و این مابه التفاوت را از منابع 
 مالی خودش می پرداخت. من به او می گفتم که با این
اینکه  برای  نمی کنی. می گفت من  منفعت  ها  قیمت   
پسته خودم را حفظ کنم باید کاری کنم که رقبا نتوانند 

با من رقابت کنند.
به کشاورز مي گفت که من از پسته شما سود نمی کنم. 
چون خرج سنگینی برای تبلیغات می کنم. اما کشاورزان 
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متوجه نمی شدند که این تبلیغات به نفع پسته خودش 
هم بود چون هزینه تبلیغات را از محل سود پسته دیگران 
می پرداخت نه از سود پسته خودش. رزنیک آدم خیلی 
باهوش  های  آدم  دارد،  افسردگی  البته  و  است  باهوشی 
افسردگی هم دارند. به نظر من یک کمي هوش بد نیست 

اما زیادش آدم را دیوانه می کند.
 چند سال در برابر رزنیک مقاومت کردید؟

او  به  را  هما  شرکت  آخر  و  بود  سخت  خیلی  سال،  ده 
فروختم.

 شرکت هما چه چیزی برای فروش داشت؟
رابطه خیلی نزدیک با مشتری ها و سوپر مارکتها

 آیا از این معامله راضی بودید؟
بله. نمی شد ادامه داد.

 شما نتوانستید مقاومت کنید اما االن شرکتهایی 
مثل پرایمکس و نیکولز هنوز با رزنیک رقابت می کنند.

آنقدر بزرگ نیستند. در سوپر مارکتها حضور  آنها  چون 
بصورت  هم  آن  و  المللی  بین  سطح  در  فقط  ندارند. 
هم  سودی  البته  هستند.  فعال  فروشی(  )عمده   بالک 

نمی کنند.
 پس چرا ادامه می دهند؟

سود  خودشان  باغات  از  آنها  باشند.  مشغول  اینکه  برای 
می کنند.

  پس چرا پارامونت سود می کند؟
چون حجم محصولش خیلی زیاد است و تالش می کند 
که رقبا نفع نبرند تا خودش بزرگ شود. باغداران، پسته 
را در اول فصل با قیمتی که پارامونت اعالم می کند به 
افزایش  از  حاصل  سود  از  رزنیک  بعد  و  فروشند  می  او 
وقتی  پارامونت  دهد.  می  بیشتری  پول  آنها  به  قیمت، 
 هزینه ها را اعالم می کند، هزینه تبلیغات را نیز به هزینه 
در  و  کند  می  اضافه  گیرد  می  دیگران  از  که  ای  پسته 
هزینه پسته خودش آن را در نظر نمی گیرد. در نتیجه از 

پسته خودش منفعت بیشتری می برد. 
 االن پسته خودتان را به کی می فروشید؟

خوب  قیمت  با  نیست.  کسی  او  از  بهتر  رزنیک.   به 
میلیارد  اعتماد هم هست چون دوهزار  قابل  و  می خرد 

دالر ثروت دارد.
 اجازه دهید کمی در مورد پرایمکس صحبت 
با  و  هستند  شما  برادرزاده  امین  علي  آقای  کنیم. 
شما کار می کردند. اما از شما جدا شدند و شرکت 
را  شما  موضوع  این  کردند.  تأسیس  را  پرایمکس 

دلخور نکرد؟
نه. وقتی که من شرکت هما را می فروختم تعهد دادم که 
تا 5 سال وارد کار پسته نشوم. اما علی تعهدی نداشت. 
داشتم  کارمند  یک  من  کنم؟  چکار  من  که  گفت  علی 
 ،")Ron warren( که مکانیک معروفی است،"ران وارن
هنوزم هست. بهش گفتم بیاید پیش علی کار کند. او هم 

رفت و کارخانه فرآوری برای علی زد.
 پس شرکت پرایمکس با کمک شما ایجاد شد؟

بله.
اینکه شما شرکت هما  به محض   پرایمکس 
را فروختید اعالم وجود کرد یا از قبل تشکیل شده 

بود؟
از قبل تشکیل شده بود ولی در کار بادام بود.

 آقای علی امین با شما کار می کرد و تمام 
از  مشتری های شما را می شناخت و می توانست 

آنها به نفع خودش استفاده کند.
عوام،  قول  به  اما  شناخت  می  را  من  های  مشتری  بله 
به  او  شناختند.  می  دالل  عنوان  به  را  او  ها  مشتری 

مشتری ها گفت که عموی من از پسته رفته است.
 االن سهم پرایمکس در آمریکا چقدر است؟

حدود 10 درصد. اما در داخل اصاًل فروش ندارد. 
 آیا بعد از پارامونت در رتبه دوم قراردارد؟

نه شرکت ستن دوم است.
 علی امین باغ هم دارد؟

بله دارد. من برایش باغ ریزی کردم.
و  شما  اطرافیان  اگر  که  کنید  نمی  فکر   
متحد  دارند  پسته  باغ  آمریکا  در  که  هایی  ایرانی 

شوند بتوانند وزنه ای در پسته آمریکا باشند؟
بله درسته. اما من پیر شدم. 80 سالمه .

 اما شما با این سن هنوز با جدیت در آمریکا 
باغ ریزی می کنید.

است.  دیگر  چیز  یک  ریزی  باغ  سرگرمی.  باب  از  فقط 
درخت از شما شکایت نمی کند اما مشتری می تواند شما 
را به دادگاه ببرد. تجارت خیلی سخت است. یادم مي آید 
یک مشتری در شهر بوستون در یک سوپر مارکت پسته 
ما را خریده بود و در آن موش مرده دیده بود و رفته بود 
شکایت کرده بود به رئیس سوپر مارکت. رئیس آنجا هم 
را  صدایش  و  دادند  را  خسارت  و  بود  افتاده  التماس  به 
اتحاد نیست حتی  ایران  از طرفی در فرهنگ  خواباندند. 

در خانواده.
 چرا کار باغ ریزی را در ایران ادامه ندادید؟

چون در ایران آب نیست.
سرمایه  هست  آب  که  استانهایي  در  چرا   

گذاری نمی کنید؟
پیش  سال  البته چند  دهد.  نمی  اجازه  من  سال  و  سن 
می خواستم در ایران باغ انار احداث کنم. هر جا رفتم از 
ساوه، مهریز و... کار پیش نمی رفت. همه فکر می کردند 
 یک خر پولی از آمریکا آمده. در آخر به آنها گفتم: "اشتباه 
و سراغ  نیامده است"  پولش  ولی  آمده  مي کنید خرش 

کار فرهنگی رفتم .
 شنیده ام شما حامی یکي از گروه هاي موسیقی 

بوده اید؟
بله چند سال پیش ایران بودم و به کنسرت موسیقی این 
گروه رفتم و خوشم آمد و با خواننده گروه قرار گذاشتم. 
روزی که با من قرار داشت دیدم با موتور به خانه من آمد. 
پرسیدم چرا با موتور؟ گفت من نامه رسان هستم. گفتم 

پس درآمد کنسرت چه می شود؟ دو هزار نفر آمده بودند.
گفت چیزی به من نمی رسد خیلی به من برسد 50 هزار 
تومان، تازه هر شب هم نیست. من به او گفتم از تو خوشم 
آمده و تو را به آمریکا می برم. پسر اول برادرم عباس، در 
اورا می شناسند. سرشناس  است.  کار سینما  در  آمریکا 
است در سینمای آمریکا در قسمت مالکیت. از او خواستم 
این  به  . وقت گرفت و سالن رزرو کرد.  سالن رزرو کند 
آسانی ها نمی شود رزرو کرد. فقط یک پیشنهادی که من 
دادم این بود که آلبومش را بین ایرانی ها مجانی پخش 
کنند و بنویسند مجانی تا نتوانند بفروشند. این شد که 
تا قبل از آنکه بیاید همه می شناختندش. یک احساس 
ملی گرایی عجیب و بی سابقه بین ایرانی ها ایجاد شد و 

خالصه این خواننده مشهور شد.
 هزینه های کنسرت را کی داد؟

من دادم. اما از درآمد کنسرت همه پولهای من را داد.
 موضوع دانشکده هنر در انار چیست؟

دانشگاه آزاد انار را هم 10 سال قبل ساختم. همه چیز 
دارد. بهترین استادها راهم آورده. االن هم دارم چهارمین 
دانشکده هنرهای زیبای ایران را درآنجا می سازم. تئاتر، 

موسیقی، گرافیک، سینما و مجسمه سازی
 اساتید را از کجا می آورید؟

در ایران اساتید هم فراوان است.
همه  این  که  دارد  را  الزم  کشش  انار  آیا   

دانشجو در آنجا مستقر شوند.
بله. شدیداً دارد توسعه پیدا می کند.

 چرا به انار اینقدر تعلق خاطر دارید؟ چرا در 
کرمان یا در رفسنجان سرمایه گذاری نکردید؟

ببینید آدم باید موقعیت را هم در نظر بگیرد. رفسنجان 
خیلی خیر دارد. این است که من 20 میلیارد تومان در 
انار خرج کرده ام. بیشتر هم می شود. هیچ وقت هم از 
دانشگاه نخواستم که مثاًل از این بچه پول نگیرید. دانشگاه 
نساختم که از کسی خواهش بکنم. برعکس، از دانشجویان 
مستعد که پول نداشته باشند هم حمایت می کنم. به آن 
خواننده هم گفتم اگر تو به آنجا بروی از سرتاسر ایران 
دانشجو می آید. او را می شناسند. اگر خوشش بیاید قرار 

است که برود در انار بماند.
 معیارتان برای حمایت از دانشجویان چیست؟

استعداد داشته باشند و پول نداشته باشند.
 چطور تشخیص می دهید؟ آیا دفتری برای 

این کار دارید؟
من  به  دانشگاه  رئیس  پرسم.  می  اطرافیان  از  نه. 
اما  کارکرد  شود  می  تومان  میلیارد   20 با  گوید.   می 
قطره  پول  این  نیست.  فرهنگمان  در  این  کنند.  نمی 
کارها  این  از  زیاد  آمریکا  در  است.  اقیانوس  در  آب   ای 
بهترین  و  شخصی  بیمارستانهای  تمام  کنند.  می 
بیمارستانها عام المنفعه هستند و پول درآمدشان را صرف 
توسعه علمی می کنند. در ایران اینطور نیست. می گویند 

برای ورثه بگذاریم.
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همه ناگفته های سلـطان
تحلیل گذشته و امروز پسته ایران در گفتگو با اسداهلل عسکراوالدی

را  شما  همه  اوالدی،  عسکر  آقای   
ایران  خشکبار  فعاالن  بزرگترین  از  یکی   بعنوان 
می شناسند، لطفا بفرمائید از چه زمانی وارد تجارت 

شدید و از چه محصولی شروع کردید؟
ماه  ایام  گویم.  می  تبریک  را  ایام  این  متشکرم.  خیلی 
مبارک  ماه  سمت  به  رفتن  همچنین  و  است  شعبان 
همه  و  مسلمین  همه  طاعات  خداوند  انشااهلل  رمضان. 
ممنون  کند.  قبول  را  خشکبار  صنعت  اندرکاران  دست 
دانید  اندرکاران پسته. همانطور که می  از شما و دست 
خشکبار یعنی میوه های خشک، و پسته که شما حرفش 
را می زنید در رأس همه اینهاست. اصطالحاً ما می گوییم 
وارد  کی  از  من  بگویم  اینکه  از  قبل  خشکبار.  سلطان 
وارد  کی  از  خشکبار  بگویم  بدهید  اجازه  شدم.  تجارت 

صحنه تاریخ کشور ما شد.
 خشکبار قدیمی ترین محصولی است که در دنیا ایجاد 
شده و در کشور ما، در ایران بزرگ هر جا که رودخانه ای 
بود، باغی احداث شد. و هر جا که باغی احداث شد، درخت 
میوه ای بوجود آمد. هر درخت میوه ای که به وجود آمد، 
 میوه اش برای مصرف مردم بود. به زمستان که می رسیدند 
نمی توانستند که میوه را حفظ کنند ناچاراً میوه را خشک 

 

پس  شد.  مصطلح  خشکبار  کلمه  آنجا  از  و  کردند  می 
که  است  خشکبار  محصول،  ترین  قدیمی  ما  کشور  در 
که  خشک  انگور  خرما،  پسته،  دارد:  مشهور  قلم  چهار 
 همان کشمش است و مغز گردو و بادام. این چهار قلم از 
اصیل ترین و قدیم ترین خشکبار جهانی هستند که مبدأ 
اصلی آنها هم ایران است. از مرز سین کیانگ چین که 

منطقه  همه،  مدیترانه،  سواحل  تا  بود  شرقی  ترکستان 
ایران بزرگ بود. االن ایران بزرگ، نزدیک به 45 تا 50 
کشور است. همه کشورهای خاورمیانه و همه کشورهای 
خاور دور تا مرز چین. همه کشورهای CIS تا مرز روسیه. 

این حیطه پهناور، ایران بزرگ بود.  
ما  کشور  در  خشکبار  محصوالت  ترین  قدیمی  از  یکی 
پسته است که ما در تاریخ،  قدمت 3000 ساله اش را 
داریم. مدارک را به راحتی داریم، در تاریخ قوم ماد و قوم 
هخامنش. در تاریخ داریم که یکی از سالطین بزرگ چین 
عروسی دخترش بود. هیأت بزرگی از ایران برای تبریک 
این عروسی می رود. هدیه ای که همراهشان بود خرما 
بود و پسته. این داستان 2700 تا 2800 سال پیش است. 
آقای ابریشمی این کتاب را نوشته اند و در نقاط مختلف 
احواالت  در  است.  کرده  اشاره  پسته  تاریخ  به  کتابش 
محمود غزنوی هست که خوراکی که به سربازانش برای 
قوت بدنی می داد سه چیز بود: پسته، خرما و مغز گردو.

 مبدأ اصلی پسته منطقه ای است بین خراسان جنوبی، 
این، منطقه مرکزی پسته ماست  افغانستان.  و  پاکستان 
قدیمی هست.  پسته   باغات  نقاط  این  در  هم  هنوز  که 
در هرات افغانستان، در پاکستان، پشتونستان و در ایران، 
خراسان جنوبی.  از این مناطق پسته به سمنان و دامغان 
رفته  کرمان  استان  به  یزد  از  و  یزد  به  آنجا  از  و  آمده 
است. این مسیر حرکت است. در استان کرمان صنعتی 
اینها  شده و کرمان بزرگترین مرکز تولید ما شده، همه 
کنار  جنوبی  خراسان  بودند.  ایران  مرکزی  کویر  حاشیه 
و  بردسکن  کاشمر،  دوباره  حاال  ماست.  مرکزی   کویر 

مه والت دارند احیاء می شوند. 
این تاریخچه پسته هست که کاالی زنده تاریخی است. 
همه  رأس  در  هستند.  قلم   10 خشکبارها  مشهورترین 
خرما است. بعد کشمش. بعد پسته است. بعد بادام، گردو، 
اینها  همه  انجیر.  و  آلو  زرد  هسته  زردآلو،  برگه  قیسی، 
قلم   4 و  شوند  می  تولید  اینها  همه  دارند.  وجود  االن 
هنور صادرات بزرگی دارند. ولی 5 تا 6 قلم مصرف داخلی 
دارند. ما دیگر گردو صادر نمی کنیم چون جمعیت ما 75 
میلیون نفر است و آنچه که تولید می کنیم مصرف می 
کنیم. 4 قلم جنس که االن صادر میکنیم خرما، انجیر، 
رأس  در  ارزشی  نظر  از  پسته  هستند.  پسته  و  کشمش 

اینهاست.
 ما در سالهای اخیر حدود یک میلیارد دالر پسته صادر 
کردیم. حدود 500 تا 600 میلیون دالر هم دیگر اقالم. 
در  ما  خشکبار  صادرات  اخیر  های  سال  در  مجموع  در 
مرز کمتر از 2 میلیارد دالر در نوسان بوده است. همواره 
کاالهایی که ما صادر می کنیم مرغوب ترین بوده است. 
در دنیا هم کاالی ما را بعنوان اصیل ترین و مرغوبترین 

می شناسند.  
پسته ما تا سال گذشته بزرگترین صادر کننده جهان بود. 
استان  در  مکرر  های  خشکسالی  بخاطر  استثنائا  امسال 
کرمان، محصول کشور رقیب آمریکا جلوتر از ما رفته است. 
این به خاطر چند امتیازی است که آنها دارند و دولت ما 
کند.  ایجاد  ما  باغداران  برای  را  ها  امتیاز  این  نتوانسته 
اولین امتیاز آن است که باغات پسته آمریکا کاماًل صنعتی، 
مدرن و علمی و به روز هستند. باغ های ما اکثراً سنتی و 

 

نام  شنیدن  با  بسیاری   اگرچه 
یاد  به  است  ممکن  اوالدی  عسکر 
بیفتند  کشور  معروف  سیاستمدار 
نام نیز  ایران  تجاری  فعاالن  برای   اما 
و  تجارت  توأمان  یادآور  اوالدی  عسکر 
سیاست است. شاید عمده ترین دلیل، 
نماینده  سالها  ایشان  که  باشد  آن 
بودند.  بازرگانی  اتاق  در  امام  حضرت 
عضویت  طوالنی  سالهای  تردید  بی 
ریاست  ایران،  اتاق  رییسه  هیأت  در 
ایران  چین،  و  ایران  مشترک  اتاقهای 
دهها  و  استرالیا،  و  ایران  روسیه،  و 
مسئولیت همزمان دیگر، به این تصور 
خود  که  تصوری  است،  زده  دامن 
که    آنجا  کنند،  می  تأیید  را  آن   نیز 
امام  نماینده  من  "وقتی  گویند:  می 
آدم  باالخره  شدم،  بازرگانی  اتاق  در 

سیاسی شدم، ناچاراً یک سیاسی بودم." 
همه  چه  اگر  که  است  آن   واقعیت 
مسئولیت های فوق مسئولیت هایی اقتصادی 
محسوب می گردند اما واقعیت غیر قابل انکار 
دیگر، اقتصاد سیاسی است که در تار رو پود  

فعالیتهای تجاری ایران حضور دارد.
 با همه این احوال چه کسی می تواند خدمات 
در  را  عسکراوالدی  اسداله  آوردهای  دست  و 
عرصه تجارت کشور و بویژه زیره و پسته انکار 
نماید. دستاوردهایی که در سایه هوش سرشار، 
تجاری  ذاتی  استعداد  البته  و  قوی  حافظه 
حاضر  مصاحبه  است.  آمده  حاصل  ایشان 
گفتگو  در  که  پسته،  به  نه  و  سیاست  به  نه 
پسته  سیاست  به  عسکراوالدی  اسداهلل    با 

حمید فیضیمی پردازد.  
دبیر کل انجمن پسته ایران
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قدیمی اند و به روز نیستند. برداشت ما بطور متوسط هر 
تن  برداشت حدود 3  آمریکا  در  ولی  است  تن  هکتار 1 
قسمتی  است،  سنتی  قسمتی  ما  آبیاری  سیستم  است. 
خیلی قدیمی و قسمتی هم جدید است. ولی در آمریکا 
همه جدید است. باالخره ما از نظر آب در مضیقه هستیم. 
از  یا  کردند  حل  عمیق  های  چاه  با  را  آب  مضیقه  آنها 
استان  آوردند.  مزارع  به  را  آب  دوردست  های  رودخانه 
کرمان که همیشه 80 درصد پسته ما را می داد امسال 
آب  سفره  است.  آب  بخاطر  است.  رسیده  درصد   50 به 
پایین نشسته و خشکسالی های مکرر  در استان کرمان 
از  را  آب  نتوانستیم  است.  بوده  موثر  هم  اخیر  ساله   10

استانهای دیگر بیاوریم.
 مشکل فقط خشکسالی های سالهای اخیر 

بوده؟
نه. می شود گفت که یکی از دالیل این بوده است.

  از دید شما مهمترین دلیل چیست؟
ازنظر من پایین رفتن سفره های آب.

  چطور این اتفاق افتاده است؟
بوده  سنتی  خیلی  برداشت  است.  نبوده  علمی  برداشت، 
است. برنامه ریزی صحیح برای برداشت از چاه ها انجام 
دیگر  مناطق  از  توانستیم  می  هم  را  آب  است.  نشده 
نکردیم.  اقدام  بود  هزینه  کم  که  موقعی  در  اما  بیاوریم. 
در نتیجه آرام آرام مسیر حرکت تولید پسته از کرمان به 
استان یزد، مرکزی، خراسان جنوبی و سمنان و دامغان 
سال   6 تا   5 ظرف  نتواند  کرمان  استان  اگر  کرد.  تغییر 
آینده آب را تأمین کند، ضعف پیدا می کند و محصول 

آن از 80 درصد به 20 درصد می رسد.
چقدر  را  مجاز  غیر  های  چاه  نقش   

می دانید؟
اگر چاه های غیر مجاز برای مصرف و تأمین آب باغات 

پسته باشد هیچی. 
 ممکن است بیشتر توضیح دهید.

یعنی باالخره آب آن برای پسته برداشت می شود. خارج 
از اصول علمی نیست. اجازه و احداث چاه غیر مجاز است 
برداشت  پسته  برای  را  آن  آب  کرد،  احداث  وقتی  ولی 

میکند.
نابودی  باعث  رویه   بی  برداشت  این  ولی   

منابع آب شده است.
به شرطی که آب برای مصرف پسته باشد اثر ندارد. اما 
پسته  به  آنوقت  کند،  تولید  برنج  کند،  تولید  گندم  اگر 

صدمه زده است.
آب  منابع  پتانسیل  از  بیش  برداشت  این   
همه  به  ضربه  باعث  آن  بر  مبتنی  باغات  توسعه  و 

باغات شده است. اینطور نیست؟
را چکار  آب  این  ببینیم  باید  ولی  است  درست  این  بله. 
علمی  بصورت  پسته  برای  را  آب  ما  وقتی  کند.  می 
اثری بر پسته ندارد. اگر آب را غیر مجاز  مصرف بکنیم 

پسته صدمه  به  وقت  آن  برداریم،  دیگری  کارهای   برای 
می زنیم. پسته آب الزم دارد. حاال اگر کسی باغش آب 
ندارد و چاه غیر مجاز زده تا آب مورد نیاز را تأمین کند به 
هدف اصلی صدمه نمی زند. مگر برداشت ها علمی نباشد 

و به سفره ها صدمه بزند. اما اگر صدمه نزند چی؟ 
مثاًل من اینجا چاه دارم و برای این چاه 10 میلیون تومان 
خرج کرده ام. االن چون چاهم امتیاز دارد می گویم 500 
میلیون تومان. در مقابل، آن زمینی که چاه ندارد می تواند 
چاه را با  50 میلیون تومان هزینه بزند، چرا باید 500 
 میلیون تومان بخرد. اجازه غیر مجاز باعث سوء استفاده 
سفره  ظرفیت  از  بیش  و  علمی  غیر  برداشت  شود.  نمی 
باعث صدمه میشود اما نه اینکه من یک چاه قدیمی دارم 

بگویم شما حق نداری اونورتر چاه بزنی.
چاه  اونورتر  رود  می  که  کسی  خوب   
می زند باعث می شود از سفره بصورت غیر مجاز 

برداشت صورت بگیرد.
 بله. برداشت غیر مجاز از سفره به تولید صدمه نمی زند. 
صدمه به منافع گروهی خاص می زند. این تفاوت را باید 
نگاه کنید. البته غیر قانونی است و چون غیر قانونی است 
باید باهاش برخورد شود. در مملکت ما متأسفانه اقتصاد 

سیاسی و دستوری همه جا حاکم است. 
دستور  محلی  مقام  یک  مثالً  کنید  فرض 
چون  است  سیاسی  دستور  آن   بدهد، 
نمی توانیم جلوی آن را بگیریم. من صاحب حقم و حقم 
به  بدهد  توسعه  اگر در مسیر پسته  اما  رود.  بین می  از 
را  کار  این  اجازه  بدون  اگر کسی  کند.  نمی  اثری  پسته 
بکند به منافع عده ای که سنتاً صاحب و مالکند صدمه 
می زند. به منافع مالکیت صدمه می زند اما به تولید پسته 

اگر درست باشد صدمه نمی زند.
 شما استحضار دارید که در استان کرمان به 
دلیل برداشت بیش از حد و افت سفره، همه باغات 

در معرض نابودی قرار گرفته اند. 
خوب این برداشت غیر مجاز در کجا مصرف شده؟      

 در پسته مصرف شده.
اگر در پسته مصرف شده پس اصل سفره پایین نشسته 
و باید فکری کرد. اگر جلوی چاه را بگیریم باغ آن از بین 
می رود. پس چه فرقی میکند؟ ببینید، ما دو تا باغ داریم. 
یک باغ مجاز و یک باغ غیر مجاز. این سفره پایین نشسته 
است. غیر مجاز هم هست ولی اگر غیر مجاز را ببندیم باغ 

غیر مجاز خشک می شود.
 اگر نبندیم هر دو خشک می شوند.

اگر غیر مجاز را  ببندیم، مجاز خشک نمی شود؟! االن 
سفره پایین نشسته است.

 درهمین راستا دو سال پیش قانونی تصویب 
شد که  به چاههای غیر مجاز مجوز بدهند. این را 

چگونه می بینید؟
سیاسی  فشار  اثر  در  شد.  انجام  مطالعه  بی  قانون  این 

باعث  اینها  محل.  مجلس  نمایندگان  و  محلی  مسئولین 
شدند که این کار غیر مجاز رسم بشود. بنظر من غلط و 
از پسته حرف می زنیم. در  غیر قانونی است ولی وقتی 

پسته اثر گذار نیست اما در کار اقتصادی کشور بله.
چگونه  را  آینده  اوصاف،  این  با  حاال   

می بینید؟
درآینده باید حتماً سفره های آب استان را تقویت کنیم. 
نداشته  بارندگی  و  کنیم  تقویت  را  ها  سفره  نتوانیم  اگر 

باشیم. باید از استان های همجوار آب بیاوریم.
یک  به  سفره  که  شود  می  گفته   
و  نیست  احیاء  قابل  دیگر  که  رسد  می  ای  مرحله 
شود  تزریق  هم  آب  اگر  کرمان  مناطق  بعضی   در 

نتیجه ای نخواهد داشت.
مرگی  هر  جلوی  بارندگی  گردد.  می  بر  بارندگی  با 
میلیمتر،   50 بیاید،  باران  استان  در  اگر  گیرد.  می  را 
بسیاری  در  نیست.  دیگر  مرگ  میلیمتر،   100 یا   70
است.  میلیمتر   10 زیر  باران  کرمان  استان  نقاط  از 
جمع  را  زمستان  های  باران  و  بکنیم  سازی  سد  باید 
زمستانی  های  باران  مختلف  های  تپه  باالی  کنیم. 
کنند.  می  دنیا  تمام  در  را  کار  این  کنند.  می  جمع  را 
یا  مزارع  بلند  نقاط  یا  ها  تپه  باالی  در  هایی  حوضچه 
را جمع  باران های زمستانی  و  قرار می دهند  ها   بیابان 
می کنند و در بهار و تابستان مصرف می کنند. ما این 

کار را هم نکردیم.
 چشم اندازی که می بینید چیست؟ آیا فکر 

می کنید این اتفاق در کوتاه مدت بیفتد یا خیر؟
کند  کمک  که  بخواهیم  دولت  از  باید  بیفتد.  باید 
بین  از  کرمان  استان  در  پسته  صنعت  گرنه   و 
می رود. اگر دولت کمک نکند در 10 سال آینده صنعت 

پسته ما در استان کرمان به 20 درصد می رسد. 
آب  که  بود  هاشمی  آقای  دولت  زمان  در  طرحی  یک 
کارون را بدهند. در اوایل دولت آقای احمدی نژاد هم این 
فکر بود. استان خوزستان مانع این کار شد. می گفتند ما 

خودمان آب کم داریم. 
این جسارت و جرأت می خواهد که ببینند در حالی که 
این کارون، بی خاصیت به خلیج فارس می ریزد چطور 
هنوز هم آب کم دارند. آیا مثال تعصب استانی است. اگر 
واقعاً تعصب استانی است باید یک طوری به آنها بگوییم 
به  ریزد  می  دز  و  شیر،کارون  بهمن  از  آب  چقدر  که 
خلیج فارس. آیا اگر قسمتی از این آبها مهار شود صدمه 
باید  این  است.  علمی  این  استان؟  به کشاورزی  زند  می 
کارشناسی شود. نمی شود که دستور سیاسی باشد. مثاًل 
 چون مقامات پارلمانی یا مقامات سیاسی استان خوزستان 
 می گویند نه، ما هم می گوییم نه. این استان دارد از تشنگی 
می میرد آن وقت شما می گویید نه. خوب برویم علمی 
به این برسیم که آیا به خرمای شما یا نیشکر شما صدمه 
می زند؟ اینها مسائل علمی است. به نظر من در 10 سال 
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آینده اگر بارندگی نشود آب استان کرمان باید از استان 
دانید  می  که  همانطور  چاهها  بیاید. چون  های همجوار 

دیگر قدرت ندارند. 
چون هر چه پایین تر می رویم به آب شور می خوریم. 
به جایی رسیدیم که اگر پایین تر برویم آب شور دیگر به 
درد نمی خورد. مرگ آور می شود. آن وقت سفره برای 

کشاورزی مرگ آور می شود.
خودمان  یک  رتبه  به  ما  که  کنید  می  فکر   

برمی گردیم؟
اگر سه سال پشت سر هم باران بیاید ما تولیدمان را از 
تقویت کنیم. خراسان  را  یزد  باید  بریم.  آمریکا جلو می 
جنوبی را تقویت کنیم. اگر در آنجا سرمایه گذاری کنیم، 
برمی گردیم. بخش خصوصی باید سرمایه گذاری هایش 

را به این استان ها ببرد. 
امسال محصول خراسان جنوبی نسبت به پارسال 2 برابر 
شد. امسال حدود 50 هزار تن در خراسان برداشت داریم. 

پارسال حدود 25 تا 30 هزار تن بود.
 اگر با همین روند  پیش برود و چاه ها در استان خراسان 
جنوبی بصورت علمی حفر شود، آبهای بارانی را هم مهار 
کنیم خراسان ظرفیت 100 هزار تن را دارد. نه تنها آنجا، 
تن  هزار   15 پارسال  هم  یزد  داریم.  هم  یزد  استان  در 
بود. امسال حدود 25 هزار تن است. اگر درست سرمایه 
گذاری شود و آبها خوب مهار شوند، یزد هم 100 هزار 

تن دارد.
 در مورد خراسان درست است اما واقعا این 

پتانسیل را برای یزد می بینید ؟
مناطق  ولی  بوده  خشک  استان  یک  قدیم  از   یزد 
کوهستانی اش آب داشته و چاه های خیلی خوبی دارد 

ولی در مناطق بیابانی آب ندارد.
پسته  شود  می  کوهستانی  درمناطق  آیا   

کاشت، چون آنجا گردو دارند؟
بیاید، پسته  آنجا گردو عمل  نمی کند. وقتی  فرقی  بله. 
هم می تواند عمل بیاید. باغات پسته و گردو  در کالیفرنیا 
کنار هم هستند. بادام کمی فرق می کند. بعد استان های 

مرکزی هستند.
قم  است.  آب  کم  ساوه  دارد.  آب  خوب  قزوین  استان   
زهرا  بوئین  و  قزوین  اما  هستند.  آب  کم  کاشان  و 
پسته  برای  کشت  قابل  همه  همدان  و  تاکستان  تا 
که  است  انگور  کشت  زیر  اش  عمده  قسمت  ولی   است. 
این سه  دارند.  هم  آب  برود.  پسته  زیر کشت  تواند  می 
یزد،  است.  گذاری خوب  سرمایه  برای  گویند  می  را  جا 
قزوین، خراسان جنوبی و بعد سمنان و دامغان. سمنان 
و دامغان دچار خشکی هستند ولی طرحی هست که از 

گرگان آب را بیاورند.
 فکر می کنید که این طرح عملی است؟

عملی هست ولی جرأت، جسارت و هزینه می خواهد.
فکر هستید،  اقتصادی  فرد  یک  شما   

 می کنید این طرح اقتصادی است؟
در  را  هایش  هزینه  که  شرطی  به  است   اقتصادی 
دراز مدت با سیستم سرمایه گذاری بین المللی که بهره 
پائین دارد، انجام دهند. سرمایه گذاری در داخل، باالی 
المللی  بین  گذاری  سرمایه  حالیکه  در  است  درصد   20
با  اقتصادی می شود.  با 3 درصد  حدود 3 درصد است. 
اوراق قرضه دولت می دهد و اگر  بهره 20 درصدی که 
ما بخواهیم پول بگیریم حدود 25 درصد می شود، صرف 

نمی کند.
 خوب دولت دارد در این بستر پروژه را اجرا 

می کند.
درصد.  با 4  بگیریم  را  های خارجی  فایننس  توانیم  می 
این همت دولت را می طلبد. حاال که شرایط تحریم را 
داریم، کمی مشکل است ولی باید به سمتش برویم، چاره 

ای هم نداریم.
 با این اوصاف زمان شروع این پروژه و اعالم 

آن را منطقی می دانید؟
االن نه ولی در اولین فرصت می شود. طرح باید مطالعه 

شود و همه کارهایش انجام شود و آماده باشد.
 اما االن کلنگ افتتاح طرح زده شده.

که  دولت  این  به  رود.  نمی  پیش  ولی  خورده   کلنگش 
نمی رسد. این دولت تا حدود 9 ماه، 10 ماه دیگر هست. 

دولت بعدی باید ببینیم چه تصمیمی می گیرد.
که  فدک  طرح  نام  به  هست  دیگری  طرح   
زیر  سطح  هکتار  میلیون   2/5 توسعه  آن  هدف 

کشت در کشور است. این را چطور می بینید؟
عملی را  این  من  است.  پروازانه  بلند  خیلی   این 
 نمی بینم. اوالً تأمین سرمایه اش سخت است. کسی باید 
سرمایه را بدهد اما کسی مبلغی نمی دهد چون اطمینان 
است  مطرح  که  مدتهاست  طرح  این  ندارند.  بازدهی  به 
اما سرمایه الزم جمع نشده است. یک سرمایه مثاًل 100 
میلیارد تومانی می طلبد. برای تأمین سرمایه دولت باید 

به کمک بیاید. 
دهند.  نمی  هم  باشند  داشته  بدهند.  توانند  نمی  مردم 
چون اطمنیان به بازدهی ندارند. مردم پولشان را جایی 

می گذارند که بعد از 2-3 سال بتوانند بردارند.
 سرمایه مورد نیاز بسیار بیشتر از این است 
با این وجود گفته می شود که سطح زیر کشتی که 
باید توسعه پیدا کند را هم به تفکیک استانها ابالغ 

کرده اند؟
دولت  خود  اینکه  بخاطر  نیست.  عملی  تصمیم  این 
قرضه  اوراق  هم  بزرگش  سنگ  است.  بزرگی  سنگ 
در  درصد   20 من  پول  وقتی  است.  درصدی   20 
می آورد، چرا بدهم دست شما که این طرح را پیاده کنید 

که معلوم نیست بعد از 5 سال به من چی بدهد.
را  میلیارد  یک  دارد  پول  تومان  میلیارد  یک  که    کسی 
گیرد.  می  سود  تومان  میلیون   200 سالی  و  دهد  می 

اوراق  واقعا  است.  طرح  این  مانع  دولت  خود  پس 
تولید  مزاحم  و  صنعت  مزاحم  درصدی   20 قرضه 
انار  باغ  کنم.  تولید  انار  باغ  خواهم  می  من  است. 
تومان  میلیون   500 دارد.  خرج  تومان  میلیون   500
دولت  از  تومان  میلیون   100 سالی  و  دهم  می   را 
برق  و  آب  نه  و  گرفتاری  نه  مالیات،  نه  گیرم.   می 

و... دارم. 
مدیریت  با  خودش  دولت  پس  اینجا  ندارد.  هم  ریسک 
اقتصادی، خالف جهت توسعه کشور حرکت می کند. ما 
 برای تولید نیاز به پول ارزان داریم. ولی پول ارزان مردم را 
آن  به  بهره  میکنیم.  گران  پول  به  تبدیل  و  کشیم   می 
اما  ندارم،  که  من  عباسی،  حضرت  دهیم.  می 
داشته  پول  میلیارد  یک  اگر  دارید  که  شما 
گذارید  می  را  میلیون   200 سالی   باشید 

می روید باغ می زنید؟
 می توان استنباط کرد که معادالت اقتصادی 

نشان می دهد که در آینده نباید امیدوار باشیم؟
نه. همیشه باید امیدوار باشیم. ببینید مملکت مال ماست. 
بحران های زود گذری داریم که ابدی نیست. می آیند 
و می روند. چرا امیدوار نباشیم. باید امیدوار باشیم. بچه 
های ما باید با امید، صبح از خانه بیرون بیایند. امید است 
که زندگی را تداوم می دهد. امید است که بقاء یک ملت 

را تضمین می کند.
اقتصادی  فعاالن  است.  همینطور  حتمًا   
معادالت  ولی  دارد،  امید  اقتصادی  فعال  چطور؟ 

اقتصادی را هم می بیند؟
معادالت را می بیند ولی مجبور است چند سالی تحمل 
االن  ما  بیاید.  پیش  برایش  فرصتی  دوباره  تا  کند  ضرر 
ندارد.  عیبی  ولی  کار صادرات ضرر می دهیم  در  داریم 
ضرر می دهیم تا فرصتی پیش بیاید. قباًل منفعت بردیم، 
حاال ضرر می دهیم. دوباره پیش می آید، طوری نیست. 
دولت هایی که مدیریت خوب ندارند ابدی نیستند. آدمی 
یک  با  نیست.  ابدی  نیست  بلد  و  نشسته  میز  پشت  که 
ها  برای جوان  امید  تغییر می کند. پس  بحران کوچک 

هست. این ما هستیم که باقی می مانیم.
 ملت هست که می ماند. هر روز صبح که از خواب بیدار 
می شویم باید فکر کنیم که روز اول دنیاست. یک عدم 
و  کن  قیام  آینده.  برای  عدم  یه  و  است  گذشته  برای 
وجود  عدم  تا  دو  این  بین  که  فرصتی  برای  حرکت کن 
دارد. امروز را بساز، فردا ساخته می شود. با ساخت امروز، 

فردای خودمان را می سازیم. 
پس هیچ روزی نباید نا امید بود.

صبح  فردا  بیاید،  پیش  بحرانی  من  تجارت  کار  در  اگر   
زودتر به دفتر می روم. فقط فکر می کنم. نا امیدی سمی 
مهلک است. "به من چه؟" یعنی بی تفاوتی که سم دوم 

است. 
 لطفا از خودتان بفرمایید؟
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شد  تمام  که  ابتدایی  مدرسه  هستم.   1312 متولد  من 
کردم  تمام   1328 در  را  دبیرستان  رفتم.  دبیرستان  به 
 و به دانشگاه رفتم. دانشگاه را شب می رفتم و روز کار 

می کردم. من از 1328 کارم را شروع کردم.
 دانشگاه چی خواندید؟

دو رشته خواندم، رشته ادبیات و رشته زبان انگلیسی. در 
کنارش رشته اقتصاد هم بود. ولی امتحان ندادم. آنوقت 

مثل االن نبود. کالسهای دانشگاه، آزاد بود.
زبانهای  رشته  رفتم  می  ادبیات  دانشکده  که  من 
در  رفتم،  می  هم  را  ایران  ادبیات  کنارش  در  و   بیگانه 
هم  حقوق  دانشگاه  حتی  و  اقتصادی  کالس  ها  فرصت 
می رفتم. مطالعات زیادی در مورد حقوق و اقتصاد دارم. 
رشته اصلی من ادبیات و زبان های بیگانه بود. انگلیسی 
را از دانشگاه شروع کردم. روزها می آمدم و کار تجاری 

جدی در رشته زیره سبز می کردم.
 در کجا؟

در تهران. در بازار، سرای نقاره خانه بود. قبل از اینکه آنجا 
کارمند شوم، در سرای سلیمان خان بودم. معروف بود به 

سرای سلیمان خان. سه سال آنجا کار کردم.
کار  کسی  چه  با  خان  سلیمان  سرای  در   

می کردید؟
با مرحوم آقای عبداهلل توسلی، در نقاره خانه هم با ایشان 

کار می کردم.
کار  سبز  زیره  در  فقط  ایام  آن  در   

می کردید؟
مجدیه.  سرای  آمدم  بعد  کردم.  نمی  دیگری  کار  بله. 

سومین جایی است که بودم.
 در آنجا هم  با حاج آقا توسلی بودید؟

قسمتی را. وسط های کار از ایشان جدا شدم. حدود سال 
34 یا 35 از ایشان خداحافظی کردم.

 چرا خداحافظی کردید؟
می خواستم مستقل باشم.  می خواستم روی پای خودم 

بایستم. آمدم سرای امید.
شروع  را  فعالیت  آنجا  و  خریدم  دفتری  امید  سرای  در 
یا 1338 شرکت حساس را ثبت  کردم. در سال 1337 

کردم.
  تا اینجا هنوز روی زیره کار می کردید؟

بله. زیره و کشمش هم وارد شده بودم. هنوز پسته نیامده 
بودم.

 دفتر شرکت حساس کجا بود؟
سرای امید. در سرای امید کسی که رشته پسته را وسیع 
داشت، آقای مرشد بود. عموی آقای مهدی آگاه. در سال 
سرای  در  چون  من  سالها  این  در   .38 و   37  ،36 های 
امید بودم با آقای برخوردار بزرگ و آقای غالمرضا آگاه 
را  ایران  پسته  آنجا شرکت  آگاه  بودم. غالمرضا  همسایه 

داشتند. 4 نفر بودند.
امین،  داشتند.  متفاوت  فامیلی  تا   4 ولی  بودند  برادر 

آنجا  بودند. من  برخوردار. در یک شرکت  و  آگاه   مرشد، 
دیدم،  می  روزها  را  مرشد  آقایان  از  یکی  و  رفتم  می 
اطالعات  کردم.  می  سوال  آنها  از  پسته  به   راجع 
می گرفتم. ولی من صادر کننده بزرگ زیره بودم. عالقه 
پیدا کردم به پسته و حدود سال 37 بود که اولین محموله 

پسته را از خود آنها خریدم.
 چقدر بود؟

10 تن
بدست  زیره  تجارت  از  را  اش  سرمایه   

آوردید؟
دادند.  می  من  به  نسیه  داشتم  اعتبار  خریدم.  نسیه  نه. 
را  پولش  دوماه  ماه،  سه  طی  مثاًل  ندادم.  پول  اصاًل 

 

می گرفتند.
 این اولین محموله را صادر کردید؟

فرستادم انگلستان.
 یادتان می آید به چه شرکتی؟

بله. شرکتی بود به اسم "چویس ران". هنوز هم هستند. 
پدرشان فوت کرده ولی بچه هاشون هستند. هنوز با آنها 
رفاقت دارم ولی کار نمی کنم.  در زیره هم اولین محصول 

را به کلمبو فرستادم.
را  کار  این  چگونه  سرمایه  بدون   

می کردید؟
 13 کیلویی  زیره  بود.  آسان  خیلی  اولیه  سرمایه  آنوقت 
ریال بود. ظرفیت کوچک آن موقع 5 تن بود که می شود 
6 هزار تومان. سرمایه سنگینی نبود. مثاًل 2-3 هزار تومان 
داشتم، 2-3 هزار تومان هم نسیه می گرفتم. می دادند. 
خود آقای مرشد هم که در بازارهای کرمان و رفسنجان 
پسته می خریدند، همه را نقد نمی دادند. در هر صورت 

من کارم را از 56 سال پیش شروع کردم.
 نقش آقای توسلی در زندگی شما چی بود؟

ایشان  بود.   هم  من  خانم  پدر  بودند.  من  دایی  ایشان 
و  زندگی  در  نداشتند.  من  تجاری  زندگی  در  نقشی 
ایشان  از  من  که  دالیلی  از  یکی  داشت.  من  ازدواج 
تا  خواستم.  می  را  ایشان  دختر  که  بود  این  شدم  جدا 
خودم  پای  سر  باید  توانستم.  نمی  بودم   شاگردش 

می ایستادم تا راضی می شد دخترش را به من بدهد.
بودند.  ای  وارسته  آدم  و  خوب  انسان  العاده  فوق 
بود.  ساخته  مسجد  یک  شهر  هر  در  استان،  هر  در 
شهری  هر  در  است.  ساخته  مسجد  تا   1000  شاید 
غسالخانه  یا  درمانگاه  انبار،  آب  یک  رفت   می 
یک  جا  هر  ساخت.  می  مدرسه  و  مسجد  ساخت.  می 
یادگار دارد. دوتا معمار داشت، مثاًل 10 هزار تومان بهشان 

 

می داد و می گفت برو فالن شهر آنجا مدرسه، مسجد یا 
هر چیز دیگر که می خواهند بساز. تا تمام نکردی حق 
نداری بیایی. اگر پولت هم تمام شد، برو پیش یک تاجر 
بگو با من تماس بگیرد. من پول برایت حواله میکنم. تو 

تهران نیا. 

برادر مرا فرستاد پیش امام و گفت من میخواهم مدرسه 
فیضیه را بسازم. گفت نه، اعالم کنید به مردم و از هر نفر 
1 تومان بگیرید. بقیه اش را خودت بده. اگر 1 تومان را  
نگیری، نساز. من میخواهم مردم مشارکت داشته باشند. 

اینکار را کرد. او در تعمیر فیضیه جان خودش را داد. 
همین  از  یکی  قم.  رفت  می  جمعه  های  شب   خودش 
شب های جمعه در قم سکته کرد. نتوانستند به بیمارستان 
برسانند. در کوچه سکته کرد. خانه آقای قدوسی بود، از 
خانه آقای قدوسی بیرون می آیند که به مسافرخانه بروند 
در کوچه سکته میکنند. ساعت 2 نصف شب. وسیله پیدا 

نمی کنند که به بیمارستان برسانند و فوت می کنند.
آقای  از  که  ای  پسته  اولین محموله  از   بعد 

مرشد گرفتید کار را چطور ادامه دادید؟
از همه می  آرام، 2تن، 5تن، 10 تن  آرام،  دیگر  طبیعتاً 
تن، ظرفیت  از 10  بیشتر  بود.  ها کم  خریدیم. محموله 

پولم نمی رسید.
 ولی آرام، آرام خداوند کمک کرد و رشد کردیم تا سال 
1340 که در آن سال ایران خشکسالی شدیدی شد. در 
آن سال زیره سوخت شد ولی پسته خوب بود. از همان 
سالهای 41-42 زیره را کم کردم و پسته را زیاد کردم 
تا بعد از انقالب که من به جایی رسیدم که سالی حدود 

18000 تن صادرات داشتم.
سالهای یعنی  انقالب  اول  های  سال  در   

 56-57 صادرات شما چقدر بود؟
به یکسال  تا  جلو  آمدم  تن.   2000  1000تن، 

 18-19 هزار تن هم رسیدم.
 می دانید چه سالی بود؟

یادم نیست. صادر کننده نمونه هم شدم. من سه بار صادر 
کننده نمونه شدم و پسرم هم سه بار صادر کننده نمونه 

شد.
 چرا بعد از آن کاهش پیدا کرد؟

سن  به  پا  من  هم  بود.  زمانی  شرایط  خاطر  به  کاهش 
گذاشتم و هم اینکه مسئولیتم در اتاق بازرگانی باال رفت. 
بعد  شدم.  چین  اتاق  رئیس  بعد  شدم.  رئیس  نایب  من 
رئیس اتاق استرالیا و روسیه شدم. کار اجتماعی هم زیاد 
شد. من االن 4 تا اتاق را اداره می کنم و یواش یواش نمی 

رسیدم به کسب و کارم. 
را  اروپا  به  ایران  تاریخ صادرات پسته    اگر 
نگاه کنید می بینید در طی 20 سال ما به صادرات 
تا   1975 از  یعنی  رسیم  می  تن  هزار   100 حدود 

.1996
نه. ما بیشتر از 65 هزار تن به اروپا صادرات نداشتیم.

 رسیدن به این عدد چطور اتفاق افتاد؟
داخل  در  پسته  دانید  می  که  همانطور  داشت.  دلیل   2
کشور رشد کرد. اول انقالب 10 هزار تن تولید داشتیم. 
سال به سال این تولید باال رفت. باید برای این محصول 

بازار یابی می کردیم.
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پسته  خیلی  دیگر  نقاط  بود.  اروپا  بازاریابی   مرکز 
پسته چیه.  دانستند  نمی  اصاًل  روسیه  در  نمی خوردند. 
اروپا و کشور های  در چین هم نمی دانستند. پسته در 
از  بعد  آمریکا  به  آمریکا مصرف داشت. صادرات  عربی و 
انقالب آرام، آرام محدود شد. از 10 هزار تن صادرات قبل 
تا  انقالب  از  بعد  رفت.  می  آمریکا  به  نصفش  انقالب،  از 
چند سال پسته به آمریکا می رفت. تا وقتی آن تصمیم 
بد در زمان ریاست آقای قاسمی بر بانک مرکزی با نهایت 

تاسف گرفته شد.
 آن تصمیم چی بود؟

پسته ما داشت خیلی طبیعی می رفت.
  نرخ رسمی دالر ما 7 تومان بود. بدلیل بحران هایی که 
رسید.  تومان   50 به  آزاد  بازار  در  دالر  نرخ  آمد  پیش 
به  تومان   7 مرکزی  بانک  صادرات  از  حاصل  ارز  بابت 
فروختیم.  را می  گواهینامه  تومان هم  و 50  داد  ما می 
به  را  جواز  کردیم  می  صادر  را  پسته  وقتی  واقع  در 
جواز  آن  محل  از  کننده  وارد  و  دادیم  می  کننده  وارد 
بدست  که  نرخی  پس  داد.  می  تومان   50 ما   به 

می آوردیم 55 تا 60 تومان بود. 
 در آمریکا علیه ایران شکایت کردند و گفتند که ایران دامپینگ 
می کند چون قیمت یک کیلو پسته در بازار ایران را به 
نرخ ارز رسمی 7 تومانی حساب می کردند و می دیدند 
این قیمت باالتر از قیمتی است که پسته در آمریکا عرضه 
می شود. ما هم می گفتیم نرخ دالر 7 تومان نیست، 50 
تومان است. گواهی می خواستند. ما پیش آقای نخست 
تومان  تومان کنار 50  بده که 7  رفتیم که گواهی  وزیر 
است و 50 تومان رسمیت دارد. آقای قاسمی قبول نکرد. 
آمریکایی ها هم به دادگاه رفتند و علیه ما رأی گرفتند 
درست معادل این تفاوت را 300 درصد گمرکی برای ما 

اضافه کردند. 
به هر صورت صادرات پسته ما به آمریکا قطع شد. وقتی 
توسعه  را  اروپا  سرعت  با  و  اروپا  سراغ  رفتیم  شد  قطع 
دادیم. نمونه را راندوم می گرفتند و گواهی استاندارد ما 

را هم قبول می کردند.
تازه  تن.  هزار   70-60 یعنی  اوج  به  رسیدیم  وقتی 
آمریکا آمد. محصول آمریکا 20 هزار تن بود و محصول 
آنها رفتند و موضوع آفالتوکسین  بود.  ما 100 هزار تن 
افالتوکسین  ما  پسته  داشتند  هم  حق  کردند.  مطرح  را 
و  کردند  آزمایش  داد.  نمی  اهمیت  اروپا  ولی  داشت 
ها  پسته  که  بود  این  هم  علت  شد.  رد  ما  های  پسته 
فایده  زدیم  می  فریاد  ما  هم  چقدر  هر  شد.  می  کهنه 
خواباندند  می  را  پسته  ها  صادرکننده  بعضی  نداشت. 
کهنه  پسته  این  خوب  فرستادند.  می  بعد  سال   و 
جلوی  و  رسید  درصد   25 به  ما  های  ریجکت  شد.  می 

پسته ما را گرفتند. 
خیلی  کردیم  درست  رفتیم  شد.  شروع  آنجا  از  صدمه 
هم زحمت کشیدیم. اما اثر خودش را کرده بود نصف از 

آمریکا می خریدند و نصف از ما. سقوط کردیم. از 70-60 
هزارتن رسیدیم به 30-40 هزار تن. پارسال 25 هزار تن 

بود و امسال 18 هزار تن .
 می توانید چند نفر را  نام ببرید که نقش و 

سهم مهمی درتوسعه صادرات به اروپا داشتند؟
یکی همین شرکت تعاونی پسته کاران رفسنجان بود که 
واقعاً نقش داشت. آقای عباس رسول زاده بود. آقای محمد 
علی فرشچیان تازه وارد شده بود. اسماعیل رحمانیان بود. 
زحمت  خیلی  اینها  بود.  قدس  اصغر  بود.  قدس  محمد 
بود  قاسمیه  احمد  بود.  صادقی  مرتضی  آقای  کشیدند. 
که پسرش را فرستاد آلمان. علی اکبر کاظمی بود البته 
پسرانش بودند. محمد کاظمی. مسعود مرشد پسر آقای 
جواد مرشد بود. یکی هم خود من بودم که خیلی نقش 
داشتم. آقای فرشچیان دیرتر از ما رسید. بعد در سالهای 
یارمحمدی  آرام  آرام  آمد.  آرام محمد حسنی  آرام،  آخر 
آمد  وقتی هم  آمد.  بعد  پور سال های  آقای جالل  آمد. 

خوب شروع کرد و خوب جلو رفت.
اوج  دوران  به  وقت  هیچ  ما  وجود  این  با   

برنگشتیم. چرا؟
اوالً برای اینکه پسته ما کم شد. سال به سال آمدیم پائین 
و آمریکا جای ما را گرفت آمریکای 5 هزار تنی االن 50 

هزار تن شده است.
 بنظر می رسد که اخیرا اروپایی ها مجددا به 

پسته ایران متمایل شده اند؟
یک  پارامونت  کرد.  اشتباهی  یک  آمریکا  اینکه  بخاطر 
سیاستی را به خرج داده و می خواهد به سوپر مارکتها 
وارد شود. در جاهای مختلف اروپا کارگاه بو دادن و بسته 
بندی گذاشته است. در بلژیک، در مسکو، در ایتالیا و... در 
ناپل ایتالیا گذاشته. پسته خام را به آنجا می برد و در آنجا 

بو می دهد و مستقیم به سوپر مارکتها می فروشد.
  ایرانی ها چگونه باید از این فرصت استفاده 

کنند تا مجددا به این بازار برگردیم؟ 
هیچی  به  امید  امسال  ما  کردیم.  پیدا  برگشت  خیلی 

نداشتیم اما 20 هزار تن صادر کردیم.
 پس افق را خوب می بینید؟

بله. اگر محصول خوبی داشته باشیم، سال آینده حداقل 
40 هزار تن به اروپا می فرستیم.

که  است  آن  مانع  مهمترین   گفته می شود 
مدت  طوالنی  قراردادهای  توانند  نمی  ها  ایرانی 

ببندند و بعضًا به تعهداتشان عمل نمی کنند؟
بله. موانع بیشتر پولی است. بخاطر ترس از نرخ ارز نمی 
توانیم قرارداد ببندیم. اگر نرخ ارز ثبات پیدا کند قرارداد 

می بندیم.
 این نوسانات نرخ ارز چه می شود؟

بانک  اگر  ارز چه می شود.  نرخ  نوسانات  که  دانیم  نمی 
مرکزی هجینگ را پیاده کند، یعنی ارز را سلف بخرد مثل 
کاری که همه دنیا می کند، من اگر االن بدانم در نوامبر 

دولت چقدر بابت ارزم پول به من می دهد. االن نرخ ارز 
1700-1800 تومان است، اگر دولت بگوید در نوامبر اگر 
ارائه کنی 1300 تومان تقدیم می کنم، روی آن  را  ارز 
باید حساب کنم؟  ارز را چند  نرخ  حساب می کنم. من 
 نرخ پسته را چند حساب کنم؟ پسته هم با نرخ ارز تنظیم 
کنم.  نمی  پس  است.  خطرناک  بفروشم  اگر  شود.  می 
زیره  لقب سلطان  بودم، من  زیره  وقتی سلطان  زیره  در 

داشتم، از االن تا 18 ماه بعد می فروختم.
 االن فعالیت شما در زیره کمتر شده است؟

دارم  خریدار   3-2 نیست.   زیره  ولی  دارم  فعالیت 
هزار   7 کیلویی  پارسال  زیره  ام.  کرده  حفظ  که 
هنوز  ما  تومان.  هزار   4 گوید  می  دنیا  االن  شد.   تومان 
می گوییم 5 هزار تومان. بخاطر همین بی ثباتی در نرخ 

ارز قابل رقابت نیست.
 اواخر سال گذشته نگرانی هایی بود که مثل 
اوایل انقالب صادرکنندگان مجبور شوند ارزشان را 

اظهار کنند.
 قابل عمل نبود. تا انتقال پول در ایران تثبیت نشود عملی 
نیست. اظهار کنیم که چطوری پول را بیاوریم. وقتی پول 

را نمی توانیم بیاوریم دولت چکار می خواهد بکند.
پول  انتقال  مشکل  که  انقالب  اوایل  در   
که  دولتی  دالر  نرخ  تفاوت  علیرغم  ولی  نداشتیم 
یک آزاد،  دالر  نرخ  و  کنند  اعالم  بودند   مجبور 

عده ای میتوانستند صادرات داشته باشند. چطور این 
اتفاق می افتاد؟

در  من  گذاشتیم.  را  پیمان  اینکه  بخاطر  ساده.  خیلی 
گذاشتن پیمان نقش داشتم. ما دیدیم انتقال سرمایه زیاد 
باید سرمایه  ما دیدیم که  و  است. جنگ هم شروع شد 
را  پیمان  دلیل  این  به  برگردد.  کشور  به  هم  صادرات 
حداقلی،  یک  با  باشد  موظف  کننده  صادر  که  گذاشتیم 
پولش را به سیستم بانکی بفروشد. وقتی میخواستیم این 
پیمان را باطل کنیم، معادل آن از ما ارز می گرفتند به 

نرخ 7 تومان و پیمان را باطل می کردند.
 درهمان ایام نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر بود 

و پسته هم در بازار مطابق با نرخ آزاد بود.
به نرخ همان 7 تومان به اضافه  نه. نرخ آزاد نبود. اکثراً 

گواهینامه بود. هیچوقت بیشتر از آن نبود. 
سال دوم جنگ ما رفتیم با بانک مرکزی به تفاهم رسیدیم 
که 11 درصد به ما جایزه بدهند. نرخ ارز 7 تومان بود و 8 
ریال هم جایزه می دادند. تا زمانی که نرخ ارز از 8 تومان 
باالتر نرفت، این جایزه مهم بود. وقتی نرخ ارز از 8 تومان 
باالتر رفت، رفتیم فشار آوردیم و گواهینامه گرفتیم یعنی 
در مقابل صادرات، واردات کنیم. این گواهینامه از 1 تومان 
رفت تا 50 تومان. 50 تومان به اضافه 7 تومان. هیچوقت 
تنظیم  دنیا  بازار  در  دوتا  همین  با  ما  نبود.  این  از   غیر 

می کردیم. 
پسته مثاًل فرض کنید کیلو 9 تومان بود. از اینجا شروع 
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 30 تومان،   25 تومان،   20 کیلویی  شد  پسته  بعد  شد. 
با نرخ گواهینامه به اضافه پیمان برابری  تومان. همیشه 
میر حسین  زمان  باال،  رفت  نرخ  اگر  وقت  آن  کرد.  می 
باال روی 200 تومان. در 200 تومان  یک قسمتی رفت 
ما موظف بودیم پیمان را 7 تومان بفروشیم. می رفتیم 
اعمال نفوذ می کردیم. نرخ پسته ای که 20 تومان است، 
در سازمان توسعه تجارت، مرکز توسعه صادرات، آن نرخ 
بازار  در  را  مازاد  تومان   3 و  گذاشتیم  می  تومان  را 17 
جبران داشتیم.  هم  حق  فروختیم.  می  تومانی    200 

 می کردیم.
برخورد  منطقی  موضوع  این  با  دولت  چرا   

نمی کرد؟
در جنگ نمی توانست منطقی برخورد کند. در آن زمان 

از این اختالف ها زیاد داشتیم.
 داستان پیمان روبل چی بود؟ 

تهاتر بود. تنها روبل نبود. پول اروپای شرقی با کشور ما 
تهاتر بود. با اروپای شرقی قراردادهای تهاتر داشتیم که در 
سال،50 میلیون دالر کاال بدهیم و 50 میلیون دالر کاال 
بگیریم. این تهاتر بود. کلمه روبل مطرح نبود، پول تهاتر 
 مطرح بود. دولت روسیه هم مثل همه دولتها از ما تهاتر 
کشمش  تن   100 تن،   50 ما  از  مثال  خرید.   می 
لیست  در  اما  نبود  روسیه  پسته جزء مصرف  می خرید. 
صادرات بود. ما پسته را تهاتر می کردیم با روسیه. ما نه، 
یک عده ای. می نوشتند مقصد روسیه است. ولی مقصد 
روسیه نبود. از آنجا می فرستادند آلمان و تهاتر پولش را 
از روسیه می آوردند و روسیه برای پول آزاد آلمان 10 
بعضی صادرکننده ها که زرنگ  آنجا  داد. در  درصد می 
بودند 10 تا 12 درصد سود از محل تهاتر می فروختند. 

زردآلو صادر کنید.  برگه  فرض کنید شما می خواستید 
آلمان می خرید 200 دالر و مجارستان می خرید 250 
دالر. شما کاال را برای مجارستان می فرستادید. 250 دالر 
را به ریال به شما می داد، اما شما کاال را از مجارستان به 
آلمان می بردید، آنجا می فروختید. آن پول را از آلمان 
می گرفتید و به مجارستان می دادید و 20 درصد به شما 
می داد.  20 درصد را می شد روی ضررها جبران کرد. 
اسمش تهاتر بود. آقای نوربخش فهمید و آن را بست و 
تهاتر به کلی از بین رفت. حاال دوباره دارد رسم می شود.  
یا  کنیم  می  روس  به  صادرات  وقتی  را  کار  همین  االن 
از  را  تهاتر  همین  بیاوریم،  روس  از  را  کاالیمان  بایستی 
ما می گیرند. ولی آنجا 5-6 درصد می گیرند، آن طرف 
شود.  می  عمل  دارد  برعکس  دهند.  می  تحویل  بهمان 
خودش  ویژه  و  خاص  تجارت  که  بود  تهاتر  اسمش  این 

را داشت.
پیچیده  را  تجاری  های  فعالیت  اینها  اما   

می کند.
تخصصی می کند. پیچیده نمی کند. هر کسی وارد نبود، 

نمی توانست. باید آدم خیلی وارد باشد. 

 وارد باشد تا بتواند قوانین غیر منطقی را به 
یک شکلی مدیریت کند؟

کند.  رد  بتواند  بموقع  را  مجاز  غیر  کاالی  کامال.  بله. 
مجاز  غیر  پول  اما  رود.  می  مملکت  از  مجاز  کاال، 
ولی  است،  پولشویی  این  کند.  پولشویی  باید   را 
می کردند. شما پولتان را از آنجا می گیرید و از آن طرف 
hard currency )ارز قوی( می آورید و می دهید و به 

شما مازاد می دهند. این مازاد، پولشویی است. این کار 
رسم بود. االن در دنیا خیلی از کشورها قرارداد تهاتر دارند. 
ما نداریم. مثال شما به یوان گشایش اعتبار می کنید اما 
نمی خواهید از چین بیاورید و از کره می خواهید بیاورید. 
 5 بگیر،  من  از  را  یوان  این  گویید  می  چینی  طرف  به 
درصد مال تو و 95 درصد را دالر آزاد در کره به من بده. 

این 5 درصد پولشویی است. همه جا هست.
مرجع  نرخ  به  را  ارز  که  است  آن  دوم   پولشویی 
سازی  اسناد  بیاوریم.  گندم  برویم  که  گیریم   می 
یا  آوریم  می  جو  یا  آوریم.  نمی  گندم  و  کنیم  می 
 1800 فروشیم  می  آزاد  بازار  در  شکر.  یا  روغن 
سازند می  اسناد  است.  پولشویی  این   تومان. 
را شکر  اسناد  آوردم.  من  که  دولت  دست  دهند  می    
 می سازند. این پولشویی است. منتها پیدا کردنش آسان 

نیست. تخصص زیاد می خواهد.
 بازاری هم بوده که شما در ساخت و معرفی 

پسته ایران در آنجا نقش داشته اید؟
بله. ژاپن یکی از بازار هایی است که  من ساختم. پسته 

آنجا نمی رفت.
سهم  خیلی  ژاپن  در  هم  رحمانیان  آقای   

داشتند.
بله. ولی در استرالیا بیشتر سهم داشت تا ژاپن.

 ایشان قبل از شما وارد ژاپن شد یا برعکس 
بود؟

از  قبل  استرالیا  به  ایشان  شدم.  وارد  ایشان  از  قبل  من 
استرالیا.  بازار  در  داشتند  مهمی  نقش  و  شد  وارد  من 
و بودم  ژاپن  به  زیره  کننده  صادر  بزرگترین   من 
 زیره ای ها را تشویق به پسته می کردم. رحمانیان اصاًل 
پسته  برای  را  سنگاپور  بازار  شناخت.  نمی  را  طرف  آن 

من ساختم.
 االن هم پسته ایران به آنجا می رود؟

نه. مالزی یک کمی می رود.  بازار مصر را هم من ساختم. 
بزرگترین خریدار مصر از من می خرد. هنوز هم بازار را 
حفظ کرده ام. در بازار مکزیک من سهم مهمی دارم. هنوز 
از من می خرند. برای پسته ایران 15 درصد سود بازرگانی 
گذاشته اند و برای آمریکا 5 درصد.  اختالف داریم ولی 

هنوز رقابت می کنیم. ناچاراً می کنیم.

 اینطوری که ضرر می کنید.
جبران می کنیم. من خیلی جاها ضرر می دهم. مجبورم. 
من 5 تا شعبه در خارج از کشور دارم. همه ضرر می کنند. 

ولی حفظ کردم.
 تا کی می خواهید این ضرر را تحمل کنید؟

تا هر وقت از جای دیگر در می آورم. از چین و روسیه در 
می آورم. درمجموع حساب می کنم.  بازارم را نمی توانم 

از دست بدهم. باید حفظ کنم.
از  یکی  هنوز  شما  که  است  درست  این   

عمده ترین صادر کنندگان به اروپا هستید؟
بله هستم.

مدیریت  چطور  را  سخت  های  کنترل   
می کنید؟

این جزء اسرار من است. مدیریت می کنم. االن در همین 
موقعی که پسته دچار اشکال شد من نزدیک 2 هزار تن 

پسته در اروپا داشتم. هیچ کس نداشت.
 منظورتان از "این موقع" چیست؟

از فروردین تا حاال که قیمت ها باال رفته.
 مشکلی در فروش نداشتید؟

همه را به بهترین شکل فروختم. االن پسته ام تمام شده 
است. من ظرف 45 روز تا 2 ماه اخیر 2000 تن پسته 

به اروپا فروختم.
 چرا بقیه نمی توانند در آنجا مثل شما فعال 

باشند؟
کلیات این است که من باالی سر جنسم هستم. 15 روز 
در ماه سفر میروم. من به خریدارم گفتم، شعار من این 
است که تا آخرین کیلوی مصرف ضامن هستم. تا کسی 
پا  است،  بد  جنست  گوید  می  کند  می  شکایت(   کلیم) 

می شوم می روم و اگر حق با او باشد بهش می دهم.
 از چه نظر بد باشد؟

کیفیت
 کیفیت شیمیایی یا فیزیکی؟

فیزیکی. شیمیایی وجود ندارد. کسی به شیمیایی اهمیت 
نمی دهد.

 اما  اروپا به شیمیایی خیلی حساس است.
شیمیایی وقتی است که کاال ریجکت شود و کاال بر گردد. 
وقتی پاس شد که می رود. وقتی از نظر شیمیایی ریجکت 

شد که حق ندارید بفروشید.
و  است  باالیی  خیلی  عدد  که  تن   2000  
بزند.  آسیب  شما  به  خیلی  تواند  می  آن  برگشت 
چگونه مدیریت می کنید که از لحاظ شیمیایی پاس 

می کنید؟
نه.  که  کنم  می  پاس  است.  من  زرنگی  دیگر  آن 
تقلب  خرم.  می  باال  کیفیت  با  و  دقت  با  را  جنس   من 
شما  االن  نیستم.  تزویر  اهل  اصال  آنجا  کنم.   نمی 
آنجا  به  من   ولی  جاست  بهترین  ژاپن  که  دانید  می 
صادر نمی کنم ولی پسرم صادر می کند. 500 تا 1000 
 تومان در کیلو خرج می کند. پسته را باب ژاپن سورت 
می کند و پسته اش پاس می شود. من اگر بفرستم پاس 

نمی شود.
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 این کار اقتصادی است؟
بله، چاره ندارد. بازار ژاپن را حفظ کرده است. غیر از او 

از کسی نمی خرند.
 برای اروپا چقدر باید هزینه کنید؟

پسته  تا  کنیم  هزینه  باید  کیلو  در  تومان   300 تقریباً 
همه.  مثل  دارم  ریجکت  هم  من  بشود.  اروپا  باب 
ریجکت  بتوانید  اگر  است.  مهم  ریجکت  ساماندهی 
ببرید،  دیگر  جایی  به  و  بیاورید  بیرون  اروپا  از  را 
پسته  آن  باید  حتماً  قانوناً  شود.  می  کم  هایش  هزینه 
هم  بهداشت  نمی آوریم.  ما  ولی  بیاوریم  ایران  به   را 
می گوید شما اجبار دارید آن را به ایران بیاورید ولی ما 

نمی آوریم. می گوییم چنین قانونی نداریم.
کنترل  به  راجع  دیدگاهتان  شما  اصوالً   

چیست؟
معتقد  استاندارد  کنترل  به  من  ولی  باشد  باید  کنترل 
هستم  معتقد  اروپا  برای  بهداشت  کنترل  به  نیستم. 
برایمان  دردسر  که  اروپا  نرود  آشغالی  جنس  هر  که 
ضروری  را  بهداشت  کنترل  اروپا  در  کند.   درست 
تر  ضروری  را  کنندگان  صادر  کنترل  و  دانم   می 
وارد  اروپا  وضعیت  به  که  هایی  کننده  صادر  دانم.  می 
اجازه  نباید  کنند.  صادر  اروپا  به  ندارند  حق  نیستند 

بدهند.
معیاری  چه  چیست؟  مکانیزمش  چطوری؟   

دارد؟
حق  بگویم.  توانم  نمی  ولی  دارد  زیادی  معیارهای 
استاندارد  به  اما  بگویم.  توانم  نمی  قانونا  بگویم.  ندارم 
و  باطل  ورقه  یک  استاندارد  ندارم.  اعتقادی   هیچ 
پاره  مرز  از  است.  مرز  تا  اینجا  از  است.  خاصیت   بی 

می کنیم می ریزیم دور.
 جایگزینش چیست؟

استاندارد برند آدم است. انجمن شما این قدرت را ندارد، 
اتحادیه هم ندارد، اگر صادر کننده ای سه بار کلیم شد 

اجازه ندهند دیگر صادر کند.
 چطوری باید این قدرت را ایجاد کرد؟

اتحادیه  اجازه  ها  کننده  صادر  که  بگیریم  اجازه  باید 
پروانه  خشکبار  اتحادیه  باید  باشند.  داشته  را  خشکبار 

بهشان بدهد.
ولی  دارد   اتحادیه خشکبار 50 سال سابقه 

در این مدت نتوانسته چنین کاری بکند.
نتیجه  به  و  کردیم  تفاهم  مختلف  های  دوره  در  چرا. 
با  انقالب  از  با روس ها قبل  رسیدیم. در مورد معامالت 
تفاهمی که 5-6 تا صادر کننده داشتیم تفاهم کردیم و به 
نتیجه هم رسیدیم. برای کیفیت کاالهایمان کنترل های 

خاصی گذاشتیم که در روسیه دچار اشکال نشود.
 آیا بعد از انقالب مشابه چنین اتفاقی را به 

یاد دارید؟
داد.  آزادی  انقالب  از  بعد  قوانین  اینکه  برای  نه. 

در  حتی  گذاشت.  نمی  که  آمد  بوجود  نگهبانی   شورای 
دوره ای کارت بازرگانی را باطل کردند. زمانی آقای عابد 
ایرانی می  میلیون  نیست. 36  جعفری گفت کارت الزم 
بردند  بین  از  را  کارت  وقتی  کنند.  تجاری  کار  توانند 

کنترل ها از دست رفت .
 آقای عابد جعفری چکاره بودند؟

وزیر بازرگانی بود. از1362 تا 1368. در این 6 سال صادر 
کننده ها خیلی صدمه دیدند. اتاق بازرگانی صدمه دید. 
اتاق خیلی ضعیف شد. من در آن دوران نایب رئیس اتاق 

بودم. خیلی اذیت شدم. همه درآمدها صفر شد.
کارت  این  از  هست.  بازرگانی  کارت  االن   

بازرگانی چگونه می شود استفاده کرد؟
کارت  هست،  کارت  نوع   2 شود.  می  راحتی  به 
باید  را  عضویت  کارت  بازرگانی.  کارت  و  عضویت 
باشد  کسانی  برای  باید  بازرگانی  کارت  کنیم.  باطل 
بیاد،  کلیم  برایش  اگر  دارند.  خارجی  تجارت   که 
کلیم ها را یک کمیته بررسی کند و کارتش را باطل کند 

یا کارتش را تعلیق کند.
 االن که اتاق کمیته داوری دارد.

داوری آن، ارزش ندارد. داوری فقط وقتی کسی شکایت 
کرد رسیدگی می کند و پول می گیرد.

 یعنی هیچ سیستم نظارتی نداریم؟
یک  اتاق  ببینید  ندارد.  ارزشی  هیچ  ولی  داریم  چرا 
اتاق  کرده.  درست  خودش  برای  درآمدزا  سازمان 
مجلس  رود  می  دارد  اتاق  االن  باشد.  خدمتگزار  باید 
درصد  یک  کننده  وارد  و  کننده  صادر  هر  از  مثاًل   که 
خرج  یک  است.  درآمدزایی  سیستم  یک  این  بگیرد. 
را  اتاق  االن  من  کردند.  درست  طویلی  و   عریض 

نمی پسندم.
خدمت  بتوانند  تا  باشد  درآمد  باید  خوب   

کنند؟
درآمد در حد هزینه. اتاق هزینه ای ندارد.

و کنترل  نظارت   ایجاد همین مکانیزم های 
هزینه دارد.

نتیجه  تعزیرات  نظارت  باشد.  مردمی  باید   نظارت 
برد.  می  مجاز  غیر  کارهای  به سمت  را  آدم  دهد،  نمی 
من  جنس  واقعاً  اگر  که  است  این  مردمی  های  نظارت 

خراب است و مشتری کلیم کرد، خسارتش را بدهند.
  تا آنجایی که من میدانم در همه جای دنیا 
برای جنسی که بصورت فله است نمونه رد و بدل 

نمی کنند. درست است؟
برندها اینطوری است. غیر برندها اینطوری نیست.

  شما نمونه می دهید یانه؟
برند  دهم.  است می  که جدید  جاها  بعضی  نه.  جا  همه 
من را خیلی ها میشناسند، نمونه احتیاجی ندارند. صبح 
دوشنبه یک بخش نامه می کنم به همه دنیا. این بخش 

نامه من خریدار دارد.

  منظور من درمورد محموله است؟
اطالعات میدهم. وقتی من می گویم 24- 22 همه چیز 

را می دانند.
مقصد  کدام  به  کند  نمی  فرقی   

می فرستید؟
وقتی  مثال  می شناسندش.   برند شد  که صاحب  کسی 
به چین میگویم 32-30، اون برند من را می داند. دیگر 

احتیاجی ندارد که توضیح بدهم یا نمونه بفرستم. 
 در زندگی تجاریتان کسی هست که خودتان 

را قدردان او بدانید؟
بله. دایی مرحومم حاج آقا توسلی که واقعاً قدردان ایشان 

هستم.
 درپسته چطور؟

در پسته گفتم، کسی را نداشتم. فقط آقای مرشد بود که 
آقای  به من کردند.   راهنمایی های مهمی  کار  آغاز  در 
برخوردار کار پسته نداشت. کارخانه دار بود. خانه اش در 
زعفرانیه بود و من محمودیه بودم. صبح های زود بیدار 
می شد از زعفرانیه پیاده راه می افتادند تا ونک و آنجا 
مسیرشان  در  را  خودم  گاهی  من  خوردند.  می  صبحانه 
ایشان صحبت میکردم. خیلی  با  قرار می دادم و در راه 
برایم مهم بود. قدردان ایشان هستم. قدردان برادرم حاج 
حبیب اهلل عسکر اوالدی هم هستم. ایشان هیچ وقت در 
کار تجارت نبودند. در کار سیاست بود ولی خیلی جاها 

من را راهنمایی می کردند.
 من از نظر تجاری عرض میکنم. مگر سیاست 

در تجارت شما تأثیر گذاشته است؟
بله. خیلی. چون وقتی من نماینده امام در اتاق بازرگانی 
سیاسی  یک  ناچاراً  شدم.  سیاسی  آدمی  باالخره  شدم 

بودم.
 از این موقعیت در تجارتتان استفاده نکردید؟

نه. هرگز.
 پس سیاست در کجای کار شما تأثیر گذاشت؟

تأثیر برای مملکتم.
 درکار تجارت شما عرض میکنم؟

که  هایی  راهنمایی  ولی  وقت.  هیچ  نداشت.  تأثیری  نه. 
داشت.  زیادی  اهمیت  کرد،  می  من  به  سیاسی  نظر  از 
نکردم.  کاری  خودم  برای  بازرگانی  اتاق  در  گز  هر  من 

نیاز نداشتم.
یعنی  اتاق  در  حضور  گویند  می  ها  خیلی   

دسترسی به اطالعات. درست است؟
اطالع بله. ولی اتاق در کار پسته من اصاًل هیچ خاصیتی 

نداشت.
 من این جمله را از خود شما شنیدم که به 
زودتر  که  است  این  هنرم  من  گفتید  از کسی  نقل 
تصمیم  همه  از  زودتر  شوم،  می  مطلع  دیگران   از 

می گیرم و بر تصمیمم پایبندم. درست است؟
بله. 60 سال پیش من 18 سالم بود. رفتم نیویورک. دومین 
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سفر خارج از کشورم بود. وقتی رفتم نیویورک ساختمان 
بزرگ امپایر استیت را دیدم که پدر یا پدربزرگ راکفلرها 
گذاشته  مجسمه  یک  ساختمان  این  پایین  بود.  ساخته 

بودند که این سه جمله زیر آن نوشته شده بود.
 اینکه شما سالها نماینده امام در اتاق بودید 
منجر به این نشد که شما زودتر از خیلی ها مطلع 

بشوید؟
نه. هرگز. برای اینکه در اتاق کار پسته وجود نداشت.

 درمورد تجارت چطور؟
من به غیر از کار پسته کار دیگری نمی کردم. اتاق بیشتر 
تولید  نداشتم.  کارخانه  من  بود.  ها  کارخانه  تولید  برای 
نداشتم. اطالع پیدا می کردم ولی برای تولید کننده ها نه 
برای خودم. من خودم یک رشته باریک زیره و کشمش 
ها  رابطه  این  در  اتاق  در  اطالعاتی  که هیچگونه  داشتم 
نبود که من استفاده یا سوء استفاده کنم. من همراه وزرا 
می رفتم ولی هرگز حرف از پسته نمی زدم. چرا، گاهی 
نخست  همراه  وزیر چین،  نخست  پیش  رفتیم  می  مثاًل 
کردم می  شوخی  جمهور،  رئیس  یا  بودم  کشور   وزیر 

توصیه  به چینی ها  دارم،   می گفتم من یک خواهشی 
خودم  برای  هرگز  بخورند.  کشمش  یک  روزی  کنید 
آمدند  می  وقتی  ها  هیأت  نکردم.  کار  هیأتی  هیچ   در 
می گفتند رشته پسته، هرگز من نمی رفتم.  هیچ وقت 
هم از اتاق هزینه نگرفتم. همه را خودم می دادم. ناهارم 
را خودم می خریدم. پول سفرم را خودم می دادم. هرگز 
اینطور  حاال  ولی  کردم.  نمی  استفاده  اتاق  بودجه  از 
نیست، همه از بودجه اتاق استفاده می کنند. من حرام 
می دانستم.  مگر اینکه کارمند اتاق باشد. تنها چیزی که 
برای آن در اتاق پول نمی دادم چایی بود که می خوردم. 
من االن 10 سال است که در اتاق نیستم مگر تأثیری در 

کارم داشته است.
 شرایط تجاری دنیا در این 10 سال با اوایل 

انقالب خیلی فرق می کند؟
پیش  رفتم  من  بود.  ارزش  داشتن ضد  بود.  برعکس  نه. 
بیامرزدش.  خدا  شد.  شهید  که  وقت  بازرگانی   معاون 
می گفت من دلم می خواهد در این خیابان طالقانی به 
هر تیر چراغ یک طناب آویزان کنم و شما را و هر کسی 
بود.  ارزش  را آویزان کنم. داشتن ضد  بازار است  که در 
برای  اطالعاتی  چه  است.  اتاق  در  پور  جالل  آقای  االن 
خودش بدست می آورد. اگر یک سال دیگر در اتاق بماند 
بدترین جاهایی  از  کار پسته اش لطمه می خورد. یکی 
 که ناسپاس هستند همین تشکیالت است. چه اتاق، چه 
بیشتر  کنید  خدمت  بیشتر  چی  هر  ها  خانه  وزارت 
ناسپاسی می بینید. آقای خاموشی 25 سال آنجا خدمت 
قدردانی  دانند.  نمی  را  قدرش  اصاًل  االن کجاست.  کرد، 

نمی کنند.
به  باید  اما  باشد  باید  قطعًا  که  قدردانی   

گردش نخبگان هم فکر کرد. 

یک  بار  یک  سالی  کند.  می  فرق  قدرشناسی  ولی  بله. 
این  بدانند.  را  قدرش  کنند.  صدایش  بگیرند.  مهمانی 
پیشکسوت ماست. زحمت کشیده است. این را می گویند 
سپاس. سپاس این نیست که هر روز آنجا باشد. اتاق یک 
کتاب منتشر کرده و کلی هزینه کرده 127 سال تاریخ 
اتاق را نوشته است. 27 سال ما بودیم، یعنی 25 درصد 
بودیم، 2 درصد هم قید نشده است. این ناسپاسی است. 
ترخانی  حاج  علی  بودیم.  نفر   8 حدود  نبودم.  من  تنها 
بزرگترین خدمت را به اتاق کرد، اسمش تو کتاب نیست. 
مصطفی عالی نسب بزرگترین خدمت را کرد ولی اسمشان 
نیست. همه فوت کردند. اینها را ما می گوییم ناسپاسی. 
پول بیت المال را هدر کردی. من در تمام مدت یک بار 

وام از طریق اتاق نگرفتم. به بانک هم بدهکار نیستم.
  چرا؟

بانک  از  وقتی  که  است  این  اول  فلسفه  دارم.  دوفلسفه 
بانک رو  باید 10 درصد، 20 درصد سود  پول می گیرم 
بگذارم کنار. من که آن قدر کار نمی کنم. دوم اینکه من 
دارم  اعتقاد  اگر  نه.  یا  دارم  اعتقاد  یا  مسلمان  عنوان  به 
نزول دادن و گرفتن هر دو اشکال دارد. من اول انقالب 
حرم  توی  رفتیم  بردم.  عراق  به  را  هیأتی   58-57  سال 
گفتند  و  آمدند  همه  فرماندار  و  استاندار  )ع(.  علی  امام 
بروید   12 ساعت  که  دهیم  می  اجازه  شما  مابه  امشب 
قرعه  کنید.  انتخاب  را  همکارانتان  از  نفر   10 ضریح.  تو 
امام  تو حرم  رفتیم  افتاد. شب که  نام من هم  انداختیم 
بانکی  به  آنجا فقط یک چیز خواستم و گفتم  علی، من 

بدهکار نباشم.
سرمایه  حال  در  برخی  که  شنوم  می  بعضا   
این  در  نظرتان  هستند.  آمریکا  پسته  در  گذاری 

مورد چیست؟
بله. خیلی از پسته ایها در آمریکا سرمایه گذاری کردند و 

باغات پسته دارند اما من نرفتم.
 اگر بخواهید چند نفر را در صنعت پسته نام 
ببرید که در شکل گیری و ارتقاء آن نقش داشتند، 

چه کسانی را نام می برید؟ 
خیلی  اینها  برم.  می  نام  را  ها  آگاهی  و  مرشد  برادران 
واقعاً  بعد  امین.  آگاه و بعدش  زحمت کشیدند. مرشد و 
بودند.  نظری  برادران  تا  چهار  ها.  نظری  ها،  ابراهیمی 
محمد  حاج  جواد،  حاج  برادرش  نظری،  محمد  حاج 
هم  رفسنجان  تعاونی  ای  دوره  در  اکبر.  حاج  و  حسین 
محمد  شیخ  آقا  حسین،  شیخ  آقای  چه  کشید.  زحمت 
قدردانشان  باید  کشیدند  زحمت  هم  اینها  آقا،  احمد  و 
بود. در بین صادرکننده ها، رحمانیان زحمت کشیدند. در 
کشورهای عربی محمد قدس زحمت کشیدند. در آمریکا 
هما  آنجا شرکت  بودم.  ناظر  من  کشیدند.  زحمت  امین 
را به ثبت رساندند. هنوز هم هست ولی کارگاهها را به 
پارامونت فروختند. فقط باغاتشان را دارند. اینها همه در 

پسته زحمت کشیدند.

زحمت  خیلی  اخیر  سال   30 این  در  هم  خودم  من 
کشیدم. خیلی برای پسته سفر کردم. شاید حدود 6 بار 
رفتم بروکسل. در یکی از سفرها داشتند تحریم را امضاء 
میکردند. همه کارهایش شده بود که من با شوخی کاری 
کردم که تحریم را گذاشتند کنار. گفتند 6 ماه به شما 
فرصت می دهیم. 6 ماه شد 6 سال. هنر آدم این است 
 که یک طوری حرف بزند که طرف قانع بشود که درست 
خاصیتی  کرمان  در  من  است.   هنر  این  گوییم.  می 
نداشتم، آمدم پیش شما. من که االن مدخلیت در انجمن 
پسته ندارم اما وقتی فهمیدم شما من را دعوت کردید، 
گفتم طوری حرف بزنم که مردم از آمدنم ناراحت نباشند. 

از آمدنم ممنون باشند و این کار را هم کردم.
که  سوزد  می  هم  دلم  کشیدم.  زحمت  پسته  برای  من 
باید باقی بماند. تا آنجا هم که بتوانم کمک می کنم. در 
صورتی که طی این 2 تا 3 سال اخیر از انجمن ناراضی 
هستم. از حرف های آقای جالل پور ناراضی هستم. وقتی 
دوباره رأی گرفت که من دوباره رئیس بشوم، من ناراضی 
یا  میگویم  صراحت  به  نداشت.  را  رأی  این  حق  هستم. 
نیستم. رئیس  یا  امناء هستم  برای 4 سال رئیس هیات 
رأی  رئیس  برای  مجمع  نمی خواهد.  رأی  بودن  انجمن 
می گیرد. من با این وجود پسته را دوست دارم. چیزی 
نگفتم. االن خودم  را در هیات امناء کاره ای نمی دانم. با 
این رأی یعنی دیگر هیات امنا تمام شد. دیگر من رئیس 
نیستم. اساسنامه این است که هیات امناء را برای 4 سال 
انتخاب می کنند. وقتی انتخاب شد، یعنی 4 سال رئیس 
است. از این کار بدم آمد منتهی چیزی نمی گویم چون 
احترام  خیلی  پور  جالل  آقای  به  دارم.  دوست  را   پسته 

می گذارم بخاطر اینکه برای پسته زحمت کشیدند.
 آقای جالل پور باید این را بداند که پسته را من به اتاق 
کرمان دادم. نماینده پسته ایران در اتاق ایران بنده بودم. 
اتاق  قبلی  رئیس  فوت  از  بعد  گفتم،  خاموشی  آقای  به 
آقای جالل  االن  بودند  آدم خیلی خوبی هم  که  کرمان 
پور رییس اتاق کرمان است و چون پسته ای است پسته 
آقای خاموشی خواهش  از  اتاق کرمان بدهید. من  به  را 
وقتی در همین  اما  دادند  اتاق کرمان  به  را  پسته  کردم 
 اتاق کرمان ستاد پسته برگزار می شود 15 نفر را دعوت 

می کند و من را دعوت نمی کند.
 اتاق کرمان که مسئول ستاد پسته نیست.

بگوید، چون ستاد در کرمان تشکیل  به ستاد  حق دارد 
می شود.

و  است  تهران  در  ستاد  خانه  دبیر  اما   
مسئول آن هم سازمان دیگری است.

من اعتراضی ندارم چون عالقه ای ندارم. وقتش هم 
ندارم. این هم به احترام شما مصاحبه کردم وگرنه 

من مصاحبه نمی کنم.   
دادید. وقت  بنده  به  که  متشکرم  بسیار  شما  از   
خداوند به شما عزت روز افزون و طول عمر بدهد.
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افالتوکـسین و پستـه ایران
صنعت پسته ایران دارای مزایای نسبی رقابتی غیر قابل 
انکار و غیر وابسته به فروش دولتی ثروت نفت و گاز بوده 
مقدار  اند که  بوده  مؤثر  به حدی  مزایا  این  باشد.  و می 
تولید و صادرات پسته کشور از شروع آن در دهه 1320 
توسعه  و  رشد  است.  شده  برابر   150 تاکنون  شمسی 
چشمگیر صنعت پسته تماماً بدست بخش خصوصی بدون 
بر  بازدارنده  کمترین حمایت دولتی و علیرغم فشارهای 
تولید داخلی از طرف دالرهای بادآورده حاصل از صادرات 
وقوع  به  دوران  این  اغلب  در  کشور  هیدروکربنی  منابع 
بالغ  با درآمدی  اکنون صادرات پسته  پیوسته است. هم 
بر 1/5 میلیارد دالر، عمده ترین رقم صادراتی کشور پس 
به  این وجود،  با  باشد.  نفت و گاز و مشتقات آن می  از 
واسطه شرایط خاص حاکم بر کشاورزی و بازرگانی پسته 
در ایران، فشار شدید رقابتی اخیر از سوی صنعت پسته 
بهداشت  به  نسبت  روزافزون جهانی  و حساسیت  آمریکا 
موادغذایی، آلودگی محصول پسته کشور به افالتوکسین 
به یکی از بزرگترین تهدیدها برای این صنعت بومی بدل 
شده است. آنچه تداوم این تهدید را موجب شده است، 
در  کشور  پسته  صنعت  جامع  استراتژی  "فقدان  همانا 
تولیدی  و کنترل کیفیت محصول  افالتوکسین  خصوص 
در مواجهه با تقاضای مصرف کنندگان داخلی و خارجی" 

می باشد.
"پیش و بیش از آنکه بخواهیم الگوهای کنترلی موجود 
پسته کشور را که توسط مراجع و سازمانهای قانونی اعمال 
می شود به نقد بکشیم، به اعتقاد انجمن بایستی به این 
سئواالت پاسخ گوییم که به راستی الگوی کنترلی مورد 
نظر صنعت پسته کشور چیست؟، رویکرد صنعت پسته 
ایران به موضوع کیفیت و تقاضای جهانی برای آن، کدام 
آینده را هدف قرار داده است؟، موضوع استراتژیکی چون 
صنعت  نظر  مورد  الگوی  در  کنندگان،  مصرف  سالمت 
پسته ایران چه جایگاهی دارد؟، چگونه می توان الگوهای 
الگوهای  جایگزین  را  پاسخگو  و  مسئوالنه  خودکنترلی 
دیگر  و  نمود؟  موجود  ناکارآمد  البته  و  اجباری  کنترلی 
آنکه هزینه های ارتقاء کیفیت را چه گروهی باید بپردازد؟ 
باغداران، فرآوری کنندگان، صادرکنندگان و یا همه آنها؟ 
به باور انجمن پسته ایران، پاسخ به این سئواالت و دهها 
سئوال کلیدی مرتبط دیگر می تواند رویکرد و استراتژی 
آینده صنعت را در مواجهه با رقبای قدرتمند آن روشن 

و شفاف سازد.
با  تنها  که  است  استوار  باور  این  بر  ایران  پسته  انجمن   
ناکارآمدی  دالیل  منصفانه  ارزیابی  و  بررسی  تحلیل، 
کشور،  قانونی  گر  کنترل  سازمانهای  و  کنترلی  الگوهای 
می توان جایگاه کیفیت در زنجیره عرضه پسته و چگونگی 
کنترل آن را به روشنی ترسیم نمود و صنعت پسته کشور 
تنها با ارائه برنامه راهبردی و استراتژی کیفیت و کنترل 

می تواند در این زمینه نقش آفرینی نماید." 
تاریخــچه

به  موادغذایی  برخی  آلودگی  امکان  شدن  آشکار 
از  ها  مایکوتوکسین  انواع  از  یکی  بعنوان   افالتوکسین 

یافته های نسبتاً جدید علمی است.
از  متوجه  در دهه 40 شمسی محققان  بار  اولین  برای   
بین رفتن بیش از یکصد هزار بوقلمون در دامداری های 
بریتانیا بعلت آلودگی خوراک آنها به افالتوکسین شدند. 
اولین گزارش وجود آلودگی افالتوکسین در پسته در اوایل 
دهه 50 شمسی توسط مأموران بهداشت گمرک ایاالت 
متحده آمریکا در نیویورک مربوط به یک محموله پسته 
ایران در آن هنگام بزرگترین  ارائه شد.  ایران  از  وارداتی 
تولیدکننده و صادرکننده پسته در جهان بود. حد مجاز 
 20 ppb افالتوکسین مواد غذایی در آن تاریخ در آمریکا

و در بریتانیا ppb 50 وضع شده بود.
افالتوکسین،  به  ایران  پسته  آلودگی  کشف  مجرد  به 
تحقیقات در این رابطه توسط یک تیم مجرب در دانشگاه 
اصفهان به سرپرستی دکتر حسن مجتهدی و با همکاری 
 Barnett دکتر  نمایندگی  به  جهانی  بهداشت  سازمان 
آمریکایی آغاز شد. از همان ابتدا، محققین متوجه شدند 
که آلودگی پسته به افالتوکسین پدیده ای بسیار پیچیده 

بوده که عوامل متعددی بر آن تأثیر می گذارد.
 بنابراین آنها به این واقعیت پی بردند که جهت حصول 
به تحقیقات وسیع و دامنه دار طی  نیاز  نتایج کاربردی 
سالیان متمادی می باشد. حتی اکنون با گذشت بیش از 
35 سال از آن زمان، بسیاری از پرسش های کاربردی در 

این زمینه بی پاسخ مانده است.
دهه  اوائل  در  ایران،  اسالمی  شکوهمند  انقالب  از  پس 
دکتر  بین  آمده  پیش  نظر  اختالف  بواسطه  شمسی   60
مجتهدی و مسئوالن بهداشتی دولتی وقت بر سر واردات 
از  وی  تحقیقاتی  تیم  افالتوکسین،  به  آلوده  موادغذایی 
شد.  متوقف  زمینه  این  در  تحقیقات  و  گسست  هم 
آلودگی  مسئله  سال   20 به  قریب  مدت  به  زمان  آن  از 
و  دولتی  مقامات  سوی  از  افالتوکسین  به  ایران  پسته 
اهرم  یک  صرفاً  محصول،  این  صادرات  جدید  متولیان 
رقیب  کشورهای  طرف  از  فشار  اعمال  جهت  سیاسی 
کتمان  با  علت  همین  به  شد.  می  قلمداد  واردکننده  و 
حقایق علمی و توقف تحقیقات در کشور یک دوره فترت 
به  پسته  آلودگی  کنترل  و  تحقیقات  زمینه  در  طوالنی 
افالتوکسین بوجود آمد. این در حالی بود که حساسیت 
به  غذایی  مواد  آلودگی  کنترل  به  نسبت  المللی   بین 
مایکوتوکسین ها بطور عام و به افالتوکسین به طور خاص 
تمامی  علیرغم  بود.  افزایش  افزونی در حال  روز  به طرز 
مشکالت فوق و کنترل فزاینده کشورهای مقصد، صادرات 

پسته ایران در این دوره ده برابر شد.

به هشدارهای  نسبت  توجهی مکرر  و کم  نادیده گرفتن 
ایران  پسته  صادرات  مقصد  اصلی  کشورهای  مداوم 
با  ایران  پسته   1376 شهریور  در  تا  شد  باعث  سرانجام 
تحریم موقت ولی صد در صدی اتحادیه اروپا مواجه شود. 
این تحریم موقت و تشدید مقررات کنترلی متعاقب آن 
از سوی بزرگترین بازار مقصد صادرات پسته ایران در آن 
دوره سبب شد تا صادرات بالغ بر 80 هزار تنی ساالنه به 
به  ناگاه  به  تحریم،  از  قبل  اروپا در هر دو سال  اتحادیه 
کمتر از 15 هزار تن تنزل یابد. این اتفاق ضربه بزرگی را 

به صنعت پسته کشور وارد آورد.
شرایط از این هم بدتر شد. چند ماه بعد از شروع اعمال 
تحریم واردات پسته ایران از سوی اتحادیه اروپا، در یک 
حرکت قابل پیش بینی دیوانساالرانه، این اتحادیه تصمیم 
به برگزیدن سختگیرانه ترین حد مجاز کشوری آلودگی 
مجاز  حد  بعنوان  خود  اعضای  بین  در  افالتوکسین  به 
آلودگی در پسته های ورودی به کلیه بنادر این اتحادیه 

از ایران گرفت. 
به  ایران  از  وارداتی  از آن پس کلیه محموله های پسته 
اتحادیه اروپا می بایست با اعمال حد مجاز ppb 2 برای 
افالتوکسین نوع B1 و ppb 4 برای افالتوکسین مجموع 
)شامل انواع B1,B2,G1,G2( مورد بازرسی و کنترل قرار 
بودن  اعمال  غیرقابل  و  غیرواقعی  علیرغم  گرفتند.  می 
تا در سال 2007  ها گذشت  حدود مجاز مذکور، مدت 
غذایی های  افزودنی  تخصصی  مشترک  کمیته   میالدی 

 (JOINT FAO/WHO EXPERT COMMITTEE ON FOOD ADDITIVIES  - JECFA(
گزارشی منتشر کرد که در آن اعالم شد افزایش حدود 
مجاز آلودگی به افالتوکسین در پسته تا ppb 20 باعث 
شود.  نمی  کنندگان  مصرف  سالمت  افتادن  مخاطره  به 
متعاقب انتشار این گزارش و پس از تصویب حدود مجاز 
جدید در کمیسیون کدکس مواد غذایی، و در سال 2009 
باالخره اعضای اتحادیه اروپا موافقت کردند تا حد مجاز 
آلودگی به افالتوکسین در پسته وارداتی خود را به حدود 

مصوب کدکس نزدیک کردند.
با این وجود، در اثر تحریم مذکور و مقررات سختگیرانه 
محل  از  هنگفتی  ضرر  ایران  پسته  صنعت  آن،  متعاقب 
کاهش درآمد صادراتی و از بین رفتن سرمایه گذاری های 
انجام شده جهت ایجاد بازار مصرف در اروپا متحمل شد.

اول خود  درجه  در  اجتناب  قابل  این خسران  مسببین   
غفلت  و  علمی  حقایق  انکار  بواسطه  ایران  پسته  صنعت 
کاهش  و  کنترل  برای  چاره  راه  یافتن  در  مدت  طوالنی 
آلودگی پسته کشور به سم افالتوکسین و در درجه دوم 
مقامات و سازمان های تصمیم گیر اتحادیه اروپا به سبب 
وضع مقررات عجوالنه و سختگیرانه برای حدود مجاز و 
بهداشت  ارتقاء  به  منجر  حتی  که  برداری  نمونه  روش 

غذایی مصرف کنندگان اروپا نشد بوده اند.

کمیسیون باغبانی انجمن پسته ایران 
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جایگاه کنـونی
در حال حاضر بدلیل خطرات بهداشتی اثبات شده ورود 
بین  حساسیت  انسان،  بدن  به  افالتوکسین  زیاد  مقادیر 
المللی نسبت به کنترل آلودگی موادغذایی به این سم به 
طور روزافزونی در حال افزایش است. پایین ترین حدود 
برابر  به آفالتوکسین در کشورهای جهان،  آلودگی  مجاز 
در  برای غذای کودک  افالتوکسین مجموع   0/05 ppb

کشورهای کویت و عربستان سعودی، ppb 1 افالتوکسین 
B1 در مراکش، ppb 3 افالتوکسین مجموع در کرواسی 
و باالترین حدود مجاز برابر ppb 35 افالتوکسین مجموع 
حدود  وجود  علیرغم  باشد.  می  مالزی  کشور  به  مربوط 
مجاز برای آلودگی مواد غذایی به افالتوکسین در اغلب 
نقاط  در  آلودگی  این  کنترل  دقت  و  شدت  کشورها، 
کشورهای  ساله  هر  لیکن  است.  متفاوت  جهان  مختلف 
بیشتری تصمیم به اعمال مقررات سختگیرانه تر در این 

خصوص می گیرند.
تر  دقیق  بررسی  ایران  پسته  صنعت  برای  اکنون  هم 
در چهار  افالتوکسین  کنترل  مقررات  و  اجرایی  وضعیت 
اروپا  اتحادیه  الف-  نیست:  لطف  از  خالی  جهان  نقطه 
بعنوان بازار سنتی و از دست رفته پسته ایران و پیشرو 
در قانون گذاری افالتوکسین، ب- ایاالت متحده آمریکا 
بعنوان رقیب قدر ایران در فروش و بازاریابی بین المللی 
پسته، ج- چین بعنوان بزرگترین پتانسیل بالفعل و بالقوه 

مصرف پسته تولیدی ایران و نهایتاً: د- ایران.
الف- اتـحادیه اروپا

علیرغم یکسان بودن مقررات مربوط به حدود مجاز، روش 
کشورهای  کلیه  در  افالتوکسین  کنترل  و  برداری  نمونه 
عضو، کیفیت اجرای این مقررات در بنادر مختلف ورودی 
این اتحادیه بسیار متفاوت است. این وضعیت که تا حدود 
در  مذکور  مقررات  بودن  اجرا  قابل  غیر  از  ناشی  زیادی 
حجم وسیع است سبب شده تا بخشی از پسته ایران از 
طرق فراقانونی ولی از مسیر بنادر رسمی وارد اتحادیه اروپا 
شود. از آنجا که تداوم وضعیت فعلی در آینده درازمدت 
غیر ممکن می نماید، الزم به نظر می رسد جهت حصول 
به یک وضعیت پایدار و قابل تداوم در مواجهه با معضل 
هم  مسئول  های  سازمان  پسته،  در  افالتوکسین  کنترل 
در ایران و هم در اتحادیه اروپا اقدامات اصالحی مناسبی 

انجام دهند. 
ب- ایـاالت متحده آمریکا

محصول  تولید  اخیر  سال  چهار  از  سال  سه  طی 
سرعت  بعالوه  است.  بوده  ایران  از  بیش  آمریکا  پسته 
ایران  از  بیش  مراتب  به  آمریکا  در  پسته  تولید   رشد 
پسته  آلودگی  میانگین  طرفی  از  شود.  می  بینی  پیش 
آلودگی  از  کمتر  بسیار  افالتوکسین  به  آمریکا  تولیدی 
پسته ایران به افالتوکسین است. از این رو به نظر می رسد 
که با افزایش ساالنه فشار رقابتی از سوی پسته آمریکا، 
کیفیت  به  کننده  مصرف  کشورهای  حساسیت  مسئله 
 محصول از جمله آلودگی آن به افالتوکسین در رقابت با 

صادرکننده های آمریکایی به مثابه اهرم فشار بر فروشندگان 
نماید.  عمل  المللی  بین  خریداران  با  مذاکره  در  ایرانی 
علیرغم اینکه تاکنون هیچ قانونی برای کنترل افالتوکسین 
از آمریکا وجود نداشته  در محموله های صادراتی پسته 
است، لیکن هم اکنون آمریکا مشغول طی مراحل تصویب 
برای  افالتوکسین  اجباری  و  سختگیرانه  کنترل   قانون 
به  الزم  باشد.  می  خود  صادراتی  پسته  های  محموله 
مقررات  آمریکا  داخل  در  مصرفی  پسته  برای  است  ذکر 
 کنترل اجباری با حد مجاز افالتوکسین ppb 20 اعمال 

می شود.
ج- چیـن

بر  یافته کنترل شدیدی  با آنکه غالب کشورهای توسعه 
اکثر  دارند،  افالتوکسین  بخصوص  غذایی  های  آلودگی 
کشورهای در حال توسعه مقررات کنترل اجباری آالینده 
نشان  آن جدیتی  اعمال  در  یا  و  نداشته  را  غذایی  های 
نمی دهند. منتها طبیعی است که با گذار این کشورها از 
مرحله در حال توسعه بودن به مرحله توسعه یافته و باال 
آنها، حساسیت های سالمت  رفتن سطح معیشت مردم 
موادغذایی  در  افالتوکسین  کنترل  منجمله  بهداشت  و 
پرجمعیت  بعنوان  چین  یافت.  خواهد  بیشتری  اهمیت 
ترین کشور در حال توسعه دنیا و بزرگترین بازار مصرف 
علیرغم  دارد.  وضعیتی  چنین  اکنون  هم  جهان  پسته 
افالتوکسین  آلودگی  برای   30  ppb مجاز  حد  وجود 
در پسته در این کشور، هم اکنون مقرراتی برای کنترل 
اجباری محموله های وارداتی و یا مصرفی این محصول 
وجود نداشته و هرگونه کنترل عماًل محدود به حساسیت 
صادرکنندگان، فروشندگان و خریداران محموله های داد 

و ستد شده می باشد.
کنترل  مقررات  اجرای  از  پس  شود  می  بینی  پیش 
آمریکا،  صادراتی  پسته  در  افالتوکسین   سختگیرانه 
کشورهای  کنندگان  مصرف  و  ها  سازمان  ها،  دولت 
و  تبلیغاتی  بمباران  دنیا، هدف  پسته  کننده  وارد  بزرگ 
البی گری شاخه بازرگانی صنعت پسته آمریکا به منظور 
افالتوکسین  پایش  برای  ملی  مقررات سختگیرانه  اعمال 
بنابراین شاید  قرار گیرند.  وارداتی و مصرفی خود  پسته 
و  آن  بالتبع  و  چین  پسته  مصرفی  بازار  تا  نپاید  دیری 
تحریم  و  موانع  توسعه  حال  در  کشورهای  سایر  تدریجاً 
میانگین  ایران که  پسته صادراتی  برای  را  های جدیدی 
نظر  به  اوصاف  این  با  نمایند.  وضع  دارد  باالیی  آلودگی 
می رسد یک شوک عظیم جدید در کمین صنعت پسته 

ایران است.
د- ایـران

علیرغم موفقیت های موردی، محدود و جسته و گریخته، 
صنعت پسته ایران بطور عام تاکنون موفقیتی در کنترل 
آلودگی پسته تولیدی و صادراتی خود به سم افالتوکسین 
نبود  بدلیل  تحقیقاتی  علمی-  های  پروژه  است.  نداشته 
بجای  آن،  تداوم  عدم  و  پرسنلی  و  مالی  کافی  امکانات 
آنکه به راهکارهای اجرایی منتهی شود، یا بدون حصول 

نتیجه و چشم اندازی روشن در میانه راه سرگردان است 
و یا به ارائه آمارها و گزارشات خوش بینانه و غیر واقعی 
منتهی شده اند. از سوی دیگر، بدلیل در دسترس نبودن 
افالتوکسین  کنترل  نسبی  حتی  و  قطعی  های  حل  راه 
و  سورتینگ  تولید،  کافی،  مالی  انگیزه  نبود  و  پسته  در 
صادرات پسته عاری از افالتوکسین هنوز توجیهی ندارد. 
در بخش فرآوری پسته تر وضعیت کمی بهتر بوده و به 
کارگاه  از  استفاده  با  ایران  پسته  صنعت  رسد  می  نظر 
های فرآوری مکانیزه قابلیت جلوگیری از افزایش آلودگی 
 در این مرحله را دارد. موفقیت های جسته و گریخته و 
بی دوام کنترل باغی افالتوکسین منجمله طرح کریدور 
محصول  چیدن  موعد  از  زودتر  اتکاء  به  عمدتاً  سبز 

 

افت  بواسطه  باغدار  اقتصادی  ضرر  موجب  که  اند  بوده 
کمیت و کیفیت محصول می باشد. موفقیت های حاصله 
روش  نبود  بدلیل  نیز  صادرات  و  سورتینگ  بخش  در 
تشخیص قطعی دانه های آلوده، بسیار محدود، هزینه بر 

و غالباً غیر اقتصادی بوده است.
در چنین شرایطی مقامات دولتی و سازمان های ذیربط 
مسئولین  از  اعم  ایران  پسته  در  افالتوکسین  کنترل 
وزارتخانه های جهادکشاورزی، بهداشت و اداره استاندارد 
نموده،  اتخاذ  تری  پروازانه  بلند  و  تر  اهداف سختگیرانه 
سبب عمیق تر شدن شکاف بین مقررات، قوانین و آمار 

رسمی در یک سو و واقعیت در سوی دیگر شده اند.
با توجه به وضعیت فعلی مقررات موجود و نحوه اجرای 
باال شرح داده شد،  آن در مناطق مختلف جهان که در 
موقعیت صنعت پسته ایران در مواجهه با موضوع آلودگی 

افالتوکسین بسیار نامطلوب به نظر می رسد.
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اصول هشت گانه مدیریت کیفیت

مدیریت  های  سیستم  اجرای  ضرورت  بیان  دنبال  به  
پسته  تولید  زنجیره  در  غذایی  مواد  ایمنی  و  کیفیت 
کشور در ویژه نامه شماره 58، و بیان مزایای بکارگیری 
،HACCP قبیل  از  المللی  بین  استانداردهای   الزامات 
ISO 9001، ISO 22000، در این شماره، به بیان اصول 

هشتگانه مدیریت کیفیت براساس رهنمودهای استاندارد 
ISO 9000:2005 خواهیم پرداخت.

 4 حداقل  اقتصادی،  بنگاه  هر  از  جهانی  رقابت  سرشت 
توانایی زیر را طلب می نماید:

1. درک آنچه مشتری می خواهد و فراهم نمودن آن به 
محض درخواست و با کمترین هزینه.

2. تدارک و فراهم نمودن کاال یا خدمت با کیفیت باال
3. همگامی با تغییرات تکنولوژیک، سیاسی و اجتماعی

4. یک قدم از نیازهای مشتری جلو بودن
این طنز ظریف پدر علم مدیریت آقای دمینگ که "این 
کارها اجباری نیست، همان گونه که زندگی کردن اجباری 
نیست" بیان کننده این حقیقت است که هر سازمانی که 
در دنبال نمودن هر یک از موارد فوق درنگ کند، الجرم 

توسط رقبا پشت سر گذاشته می شود. 
اصول مدیریت کیفیت

برای آنکه سازمانی با موفقیت به اهداف تعریف شده خود 
و شفاف  به صورتی سیستماتیک  است  نایل گردد، الزم 
از  ناشی  تواند  می  موفقیت  شود.  کنترل  و  دهی  جهت 
استقرار و نگهداری سیستم مدیریتی باشد که طراحی آن 
بر اساس بهبود مستمر عملکرد سازمان، در حالی که به 
نیازهای تمامی طرف های ذینفع توجه می نماید، صورت 

گرفته باشد.
که  کیفیت  مدیریت  برای  شده  تعیین  اصل   هشت 
هدایت  منظور  به  و  ارشد  مدیریت  وسیله  به  تواند  می 
واقع شود،  استفاده  بهتر مورد  به سوی عملکرد  سازمان 

به شرح زیر می باشند:
الف( مشتری گرایی

سازمان ها به مشتریان خود وابسته هستند و به همین 
علت بایستی نیازهای فعلی و آتی مشتریان درک، الزامات 
آنها برآورده شده و تالش گردد که از انتظارات مشتری پا 
فراتر گذاشته شود. توجه به رضایت مشتریان )یا فراتر از 
آن، مشعوف شدن مشتری( تمام فعالیتها و فرآیند های 
سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد. سازمان باید بر اساس 
درکی که از خواسته های مشتریان مورد نظر خود )بازار 
به تعریف فرآیندهای مورد  هدف( پیدا می کند، نسبت 
نماید.  اقدام   ها  خواسته  این  کردن  برآورده  برای  نیاز 
و  ماهیت  کننده  تعیین  مشتری  اصل،  این  پذیرش  با 

چگونگی انجام فعالیت های سازمان است.
مشتریان  رضایت  گیری  اندازه  و  ارزیابی  های  شاخص 

اجرای  اساس  بر  تا  شوند  ترکیب  و  مشخص  بایستی 
برآورده  از میزان  بازخورد مناسب  ارزیابی،  سیستم های 
تلقی  آن  از  تر  مهم  و  ها  خواسته  و  انتظارات  شدن 
مشتریان نسبت به کیفیت محصول و خدمات ارایه شده 

دریافت شود.
ب( رهبری

سازمان  گیری  جهت  و  مقصود  در  وحدت  رهبران، 
را  داخلی  محیط  بایستی  آنها  نمایند.  می  ایجاد   را 
بگونه ای ایجاد و نگهداری کنند که در آن، کارکنان به 
مشارکت  اهدافش  به  سازمان  دستیابی  در  کامل  طور 
داشته باشند. مسئولیت رهبران به تعبیری، کاشتن نهال 
مشی  خط  و  ها  استراتژی  انداز،  چشم  )تدوین  کیفیت 
کیفیت( و فراهم نمودن خاک و شرایط محیطی مناسب 
)ایجاد سیستم( است و پس از آن رهبران می توانند از 
مدیران و کارکنان انتظار مراقبت از رشد و شکوفایی این 
درخت را داشته باشند. شناسایی و ارتقا توانمندی های 
روحیه  گسترش  و  مسئولیت  پذیرش  کارکنان،  بالقوه 
مسئولیت پذیری، ایفای نقش واقعی و رفع موانع موجود 
اقدامات  از  کیفیت  مدیریت  سیستم  استقرار  راه  سر  بر 

اساسی رهبری  است.
ج( مشارکت کارکنان

کارکنان در کلیه سطوح، اساس یک سازمان را تشکیل 
در  را  هایشان  توانایی  آنها  کامل  مشارکت  و  دهند  می 
سازی  توانمند  کند.  می  فعال  سازمان  منافع  جهت 
سازمان  مدیریت  لذا  است  مشارکت  الزمه  کارکنان، 
ضعف  و  قوت  نقاط  تحلیل  و  سازمان  فضای  شناخت  با 
را  مشارکت  مناسب  فنون  بایستی  مشارکت،  فرایند 
انتخاب و با بهره گیری از روش های مختلف کار تیمی، 
اساس  بر  عملکرد  مستمر  ارزیابی  مستمر،   آموزش 
شاخص های واقع بینانه و قدردانی و اعطای پاداش، در 
انگیزه مشارکت  و  افزایش روحیه  و  توانمندسازی  جهت 

گام بردارد.
د( رویکرد فرآیندگرا

های  فعالیت  و  منابع  که  هنگامی  انتظار،  مورد  نتایج 
مرتبط با آنها به صورت فرآیند اداره  شوند بسیار کاراتر 
به دست می آیند. برای اینکه سازمانها به طرز اثربخشی 
عمل نمایند، باید فرآیندهای مرتبط و تأثیر گذار متعددی 
بحث،  این  آنجاییکه  از  نمایند.  مدیریت  و  شناسایی  را 
نقش بسیار زیادی در دوام و ارتقاء سیستم های مدیریت 

کیفیت دارد 
موضوع  تشریح  به  مفصل  طور  به  بعدی  شماره  در  لذا 

خواهیم پرداخت.
ه( رویکرد سیستمی به مدیریت

شناسایی، درک و اداره کردن سیستمی از فعالیت های 

به  نیل  در  سازمان  کارایی  و  اثربخشی  موجب  مرتبط، 
اهداف آن می گردد. 

سیستم کلیتی است متشکل از دو جزء یا بیشتر که دارای 
شرایط زیر است:

یا کارکرد  از یک ویژگی  یا بیش  نظر یک  •کلیت مورد 
دارد.

•هر یک از اجزای آن می تواند بر رفتار و یا ویژگی های 
کل تاثیر بگذارند.

•هر یک از اجزای برای تحقق عملکرد کل الزمند اما کافی 
نیستند.

•تاثیرگذاری هر یک از اجزا اصلی بر رفتار و ویژگی های 
کل، به رفتار و ویژگی های حداقل یک جز دیگر بستگی 

دارد. 
اجزاء سیستم با یکدیگر در تعامل بوده و عملکرد سیستم 
هرگز جمع عملکرد اجزاء آن نیست، بلکه سیستم عملکرد 
و خواصی دارد که حاصل تعامل بین اجزاء است و هیچ 
ندارند.  را  تنهایی، آن عملکرد و خواص  به  اجزاء  از  یک 
اجزاء،  نماید  می  مشخص  را  سیستم  که  آنچه  بنابراین 
روابط بین اجزاء )تعامل(، هدف سیستم و نهایتاً محیطی 

است که سیستم با آن در ارتباط است.
و( بهبود مستمر

عنوان  به  بایستی  سازمان  کالن  عملکرد  مستمر  بهبود 
یک هدف دائمی سازمان باشد. بهبود، طیف گسترده ای 
های  پروژه  تا  روزمره  فعالیتهای  در  کوچک  اقدامات  از 
را  فرآیندها  و  محصوالت  سازمان،  در  اساسی   تغییرات 

می تواند در برگیرد.
ز( رویکرد واقع گرایانه در تصمیم گیری

و  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  پایه  بر  موثر  های   تصمیم 
باید  سازمان  ارشد  مدیریت  شوند.  می  اتخاذ  ها  داده 
گیری  تصمیم  مبنای  را  ای  شده  تعریف  های  شاخص 
سازمان  عملکرد  در  که  هایی  شاخص  دهد.  قرار  خود 
اندازه گیری و دستیابی هستند. داده هایی که در  قابل 
خصوص عملکرد سازمان جمع آوری می شوند تا پس از 
و  ایجاد  موجبات  که  شوند  اطالعاتی  به  تبدیل  پردازش 

ارتقا دانش سازمانی را فراهم نمایند.
ح( ارتباط با تأمین کنندگان بر پایه منافع متقابل

سازمان و تأمین کنندگان آن به هم وابسته اند و ارتباط 
بر اساس منافع متقابل، توانایی هر دو را در ایجاد ارزش 

افزایش می دهد.
نیازهای  از  متقابل  درک  با  ها  سازمان  اساس  این  بر    
طرف های تجاری خود و با استفاده از روش های مختلف 
نظیر آموزش، راهنمایی های فنی، انجام عملیات مشترک 
کنترل کیفیت و حتی سرمایه گذاری، در صدد تقویت و 

بهبود کیفیت کار و محصوالت خواهند بود.

علیرضـا غیـاثی
  کارشـناس و سرممـیز بین المـللی سیستـم های 
مدیریت کیفیـت و ایمـنی مـواد غـذایی
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