
پایه یوسی بی وان )UCB - 1( -  سیرجان

ماهنامه انجمن پسته ایران 
سال چهارم - شهریور 98 -  شماره 40













ماهنامه دنیای پسته    

صاحب امتیاز: 
انجمن پسته ایران  

مدیرمسئول: انجمن پسته ایران
سردبیر: ابوالفضل زارع نظری

هیأت تحریریه: 
بهار زندرضوي، سحر نخعي 

و حجت حسني
بازاریابي آگهي ها: 

فاطمه السادات حسیني صفت
 صفحه آرا: نرگس بامری  

چاپ: کارمانیا            
لیتو گرافی: کتیبه

انجمن پسته ایران: 

تلفن : 034-32475749    
نمابر: 32478553- 034

نشــانی: کرمان-بلــوار جمهــوری اســامی 
- خیابــان شــهید الری نجفــی،  )20 متــری 

نــادر(- کوچــه شــماره 2- پــاک12

کدپستی: 7619643149

         www.iranpistachio.org :سایت

پست الکترونیکی: 

 info@iranpistachio.org

ــت و  ــال صح ــران در قب ــته ای ــن پس انجم
ســقم ادعاهــای مطــرح شــده در آگهــی هــا، 

ــدارد. ــئولیتی ن ــه  مس هیچگون

استفاده از مطالب  با ذکر مأخذ مجاز است.

بازتعریف تولید تا تجارت پسته ایران

بازگشت همه به سوی اوست

تور بازدید از نمایشگاه کشور ترکیه

نیاز به تحقیق بیشتری استخط پایان تردیدها در مورد یوسی بی وان

مشکالت پایه یوسی بی وان

یوسی بی وان پایه متوقعی است

معرفی کنفرانس بین المللی آجیل های درختی چین

سه روز آجیلی در چین

مزایای رقابتی پسته ایرانمحبوبیت پسته آمریکایی در چین

نباید حتی یك روز هم بازار را از دست بدهیم

کمبود آب سالم، چالش بزرگ قرن 21

8

9

10

1112

14

16

21

21

2324

29

30

)UCB1( قطعنامه گردهمایی چالش ها و فرصت های پایه رویشی پسته یوسی بی وان

  چین، گرانیگاه تقاضای آجیل و خشکبار

19

20

سه خواسته فعاالن پسته از بانك مرکزیدالیل رشد سریع بازار چین 2728



باغبانــی 

سال چهارم - شهریورماه 1398 - شماره 40 8

من
نج
ا

محمــد ســعیدی عضو هیئــت امنــا و عضو 
علــی البــدل هیئــت مدیــره انجمــن پســته 
ایــران از گــروه خدمــات اســت؛ در چهــار 
ــوده  ــا ب ــت امن ــو هیئ ــته عض ــال گذش س
ــت انجمــن  ــه ای در عضوی و ســابقه دیرین
دارد. همچنیــن، وی در حــوزه فعالیــت 
ــه عنــوان مــدرس ترویــج وزارت  خــود ب
جهــاد کشــاورزی و فراوری کننــده نمونــه 
ــاور  ــه ب ــود. ب ــناخته می ش ــوری ش کش
ــت  ــی نیس ــران صنعت ــتۀ ای ــعیدی، پس س
ــران  ــته ای ــوند پس ــت در پیش و واژه صنع
ــیاری  ــر بس ــی تفك ــت و حت ــا اس بی معن
ــی نیســت.  ــران صنعت ــته ای ــاالن پس از فع
ــه  ــی در رابط ــن رو، سلســله بحث های از ای
بــا مســائل کالن پســته خصوصــاً موضــوع 
صنعــت پســته در ماهنامــه انجمــن بــه قلم 
وی مطــرح خواهــد شــد. محمــد ســعیدی 
ــت  ــواره قابلی ــه هم ــد ک ــنهاد می کن پیش
نقــد و بررســی مطالبــش توســط فعــاالن 
ــوان در  ــا بت ــود دارد ت ــور وج ــته کش پس

ــب، همــه نظــرات را  ــان سلســله مطال پای
دریافــت نمــوده و بــه جمع بنــدی کاملــی 

در ایــن زمینــه برســیم. 
ــل  ــرن قب ــد ق ــه چن ــران ب ــخ پســته در ای تاری
دهــه  دو  بــه  نزدیــک  امــا  برمی گــردد، 
اســت کــه پیشــوند صنعــت را بــه آن اضافــه 
نموده ایــم؛ یعنــی »صنعــت پســته ایــران«. امــا 
ــه  ــا صنعــت پســته ب واقعــاً پســته صنعتــی ی
ــی  ــداری و باغبان ــت؟ در باغ ــی اس ــه معن چ

ــی: ــن، صنعــت پســته یعن نوی
ــی از  ــه شــامل عملیات ــزه ک 1- مزرعــه مکانی

قبیــل: 
الــف( آبیــاری تحــت فشــار و زیرســطحی بــا 
سنســورهای رطوبت ســنج و شــیرهای برقــی 

و کنترل شــونده الکترونیکــی. 
ــل  ــا فواص ــده ب ــف کاری ش ــه ردی ب( مزرع
آالت  ماشــین  تــردد  جهــت  اســتاندارد، 

کشــاورزی. 
ج( امــکان برآورده کــردن کلیــه مایحتــاج 
ــاری  ــتم آبی ــق سیس ــت از طری ــی درخ غذای

ــار.  ــت فش تح
ــر روی  ــی ب ــی و کودپاش ــکان سمپاش د( ام
درختــان بــه صــورت مکانیــزه و بــا کمتریــن 

ــری.  ــروی کارگ نی
ح( برداشت به موقع پسته

2- حمل و فرآوری مکانیزه پسته مانند:
ــده از  ــده ش ــته چی ــریع پس ــل س ــف( حم ال

ــط پســته ــال ضب ــه ترمین ــاغ ب محــل ب
ب( پوســت گیری ســریع پســته حمــل شــده 

از بــاغ توســط دســتگاه های ضبــط پســته
ج( خشــک کردن ســریع پســته پوســت گیری 
شــده و در واقــع فرآینــد کوتــاه مرحلــه 
ــا خشــک شــدن ــرآوری از پوســت گیری ت ف

د( انبارداری اصولی و بهداشتی

ــته های  ــودن پس ــازی و تمیزنم ج( جداس
خشک شــده

3- بازرگانی داخلی و صادرات
ــداری پســته از مالکیــن و مراکــز  الــف( خری

معتبــر
ب( انبارداری و حمل استاندارد و بهداشتی

پســته های  نمــودن  قاطــی  از  پرهیــز  ج( 
مختلــف بــا یکدیگــر

د( رعایت اصول بهداشتی در انبارها
ح( ارائــه محصــول مرغــوب و هماهنگــی در 

قیمــت ارائــه شــده در بازارهــای جهانــی. 
و حــال قبــل از اینکــه بــه یکایــک مســائل مطرح 
ــكالت  ــن مش ــود، مهم تری ــه ش ــده پرداخت ش

صنعــت پســته را برخواهــم شــمرد:
مهم تریــن  1- کمبــود آب و خشکســالی 
ــر می باشــد. ــه اجتناب نا پذی معضــل اســت ک

2- خردشــدن و کوچــک بــودن باغــات یکــی 
ــی از  ــه در خیل دیگــر از معضــات اســت ک
مواقــع مانــع مکانیــزه بــودن مزرعــه می باشــد.
3- عــدم توجــه بســیاری از مراکــز فــراوری 
)خدماتــی و خصوصــی( بــه پروســه فــراوری 

ســریع و انبــارداری بهداشــتی
ــرد  ــداران دوره گ ــه خری ــته ب ــروش پس 4- ف

ــن توســط مالکی
5- عــدم توجــه صادرکننــدگان بــه صــادرات 

پســته مرغــوب و اســتاندارد 
ــه قیمــت هماهنــگ  ــه ارائ 6- عــدم توجــه ب

ــی  ــازار جهان در ب
ــی دســت  ــه تمام ــد ک ــه می طلب ــن بره در ای
ــت پســته دســت در دســت  ــدرکاران صنع ان
محصولــی  بتوانیــم  تــا  دهنــد  یکدیگــر 
ــه  ــا قیمــت تمــام شــدۀ معقــول ب مرغــوب ب

ــم. ــه کنی ــی ارائ ــای جهان بازاره

بازتعریف تولید تا تجارت پسته ایران
محمد سعیدی 
عضو هیئت امنای انجمن پسته ایران
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ــگراوالدی،  ــداهلل عس ــاج اس ــت ح ــران، درگذش ــته ای ــن پس انجم
پیشكســوت صــادرات پســته کشــور و رئیــس ســه دوره هیئــت امنــای 
ــه و  ــت رئیس ــان، هیئ ــكاران ایش ــواده و هم ــه خان ــن را ب ــن انجم ای
ــران، اعضــای انجمــن  ــدگان خشــكبار ای ــه صادرکنن اعضــای اتحادی
 پســته ایــران و عمــوم فعاالن صنعت پســته کشــور تســلیت مــی گوید.
 بــدون شــک، خاطــرات بــه جامانــده از تــالش هــا و روحیــه همیشــه 
امیــدوار ایشــان در مواجهــه بــا چالــش هــای صنعــت پســته کشــور، 

چــراغ راه آینــده مــا خواهــد بــود.
ــته  ــای پس ــه دنی ــرم ماهنام ــن محت ــالع مخاطبی ــه اط ــن رو، ب از ای
ــی  ــرور تاریخ ــه م ــته، ب ــای پس ــاه 98 دنی ــه مهرم ــاند، ماهنام می رس
فعالیت هــا و اثرگــذاری اســداهلل عســگراوالدی بــر تجــارت خشــكبار، 
خصوصــًا پســته و ارتبــاط ایشــان بــا انجمــن پســته ایــران، اتحادیــه 
ــن و  ــران و چی ــترک ای ــاق مش ــران، ات ــكبار ای ــدگان خش صادرکنن

ــت. ــد داش ــاص خواه ــكبار )INC( اختص ــی خش ــورای جهان ش

بازگشت همه به سوی اوست



 
 

 یکشاورز یزاتادوات و تجه ی،آورگلخانه، فن یالمللینب یشگاهنما یننوزدهم

 (98آذر  9 یال 6) 2019نوامبر  30 یال 27: یبرگزار زمان
 یهترک یا،: آنتالیبرگزار مکان

 
 ی،کشاورز یزاتادوات و تجه ی،آورفن ی،دارگلخانه یهاینهفعال در زم یهاهر ساله با حضور شرکت نمایشگاهاین 

ها، کنترل کشسموم و آفت یاه،و حفاظت گ یهکاشت بذر، تغذ ی،آالت کشاورزینماش یاری،آب یهایستمس
کشور  30از دار غرفهشرکت  850 بیش از مسالشود. ایبرگزار م یهترک یایآنتال شهر در یو دامدار یطیمحیستز
 مختلف یاز کشورها یشگاهنمااین  یهایدکنندهد بازدتعدا شودیم ینیبیشها خواهند بود. پ یدکنندهبازد یزبانم

 هزار نفر باشد. 90 بیش از

در محل  یدکنندههزار بازد 83( و یالمللینشرکت ب 160دار )غرفه 544 یزبانم یشگاهنما ینا 2018در سال 
 هزار مترمربع بود.  50به مساحت  یاآنتال یهایشگاهنما یبرگزار

 یناز ا یدمند تور بازدعالقه یاعضا یبرا 98آذرماه  8 یال 4 یخدر نظر دارد از تار یرانپسته ا انجمن *
 برگزار کند. یشگاهنما

 .ییدتماس حاصل فرما پسته ایران  انجم یرخانهثبت نام با دبو  یشترکسب اطالعات ب جهت
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نوزدهمین نمایشگاه بین المللی
 گلخانه، فن آوری، ادوات و تجهیزات کشاورزی

انجمن پسته ایران برگزار می کند:

تور بازدید از نمایشگاه کشور ترکیه

زمان برگزاری: 
27 الی 30 نوامبر 2019 )6 الی 9 آذر 98(

مکان برگزاری: آنتالیا، ترکیه
ــرکت های  ــور ش ــا حض ــاله ب ــر س ــگاه ه ــن نمایش ای
فعــال در زمینه هــای گلخانــه داری، فــن آوری، ادوات 
آبیــاری،  سیســتم های  کشــاورزی،  تجهیــزات  و 
ماشــین آالت کشــاورزی، کاشــت بذر، تغذیــه و حفاظت 
ــت محیطی  ــرل زیس ــا، کنت ــموم و آفت کش ه ــاه، س گی
و دامــداری در شــهر آنتالیــای ترکیــه برگــزار می شــود. 
ــور  ــه دار از 30 کش ــرکت غرف ــش از 850 ش ــال بی امس
پیش بینــی  بــود.  خواهنــد  بازدیدکننده هــا  میزبــان 

می شــود تعــداد بازدیدکننده هــای ایــن نمایشــگاه از 
ــد. ــر باش ــزار نف ــش از 90 ه ــف بی ــورهای مختل کش

ــه دار  ــان 544 غرف ــگاه میزب ــن نمایش ــال 2018 ای در س
ــده در  ــی( و 83 هــزار بازدیدکنن )160 شــرکت بین الملل
محــل برگــزاری نمایشــگاه های آنتالیــا بــه مســاحت 50 

هــزار مترمربــع بــود. 
ــی  ــخ 4 ال ــر دارد از تاری ــران در نظ ــته ای ــن پس * انجم
ــد از  ــور بازدی ــد ت ــرای اعضــای عالقه من ــاه 98 ب 8 آذرم

ایــن نمایشــگاه برگــزار کنــد.
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و ثبــت نــام بــا دبیرخانه 

انجمــن  پســته ایــران تمــاس حاصــل فرمایید.



ــه یوســی بی وان طــی حضــور هفــت ســاله اش  پای
ــه رو  ــی رو ب ــای فراوان ــا و اگره ــا ام ــران ب در ای
ــی  ــن پســته در یــک گردهمای ــا متخصصی ــود، ام ب
تحــت عنــوان »چالش هــا و فرصت هــای پایــه 
یو ســی بی وان« کــه در محــل دانشــگاه تحصیــات 
ــان در  ــرفته کرم ــاوری پیش ــی و فن ــی صنعت تکمیل
ــد،  ــزار ش ــاری برگ ــال ج ــاه س ــخ 28 مردادم تاری
ــه را  ــن پای ــد مختصــات اســتفاده از ای ســعی کردن
ــد.  ــان دهن ــا و اگرهــا پای ــه ام ــد و ب مشــخص کنن
الزم بــه یــادآوری اســت کــه در ماهنامــه دی مــاه 
97 دنیــای پســته، یــک تجربــه ناخوشــایند در 
ــتیم  ــوان »می خواس ــه تحــت عن ــن پای انتخــاب ای
بــاغ نمونــه احــداث کنیــم« از زبــان علیرضــا 
نــادری، باغــدار منطقــه ســیرجان بــه چاپ رســید. 
ــئولینی  ــادری از مس ــدی ن ــه، گله من ــن مقال در ای
بــود کــه بــه تولیــد و توزیــع ایــن پایــه مجــوز داده 
ــه در حــد وســیع  ــی ک ــرد: »وقت ــان ک ــد و بی بودن
بــه یــک شــرکت اجــازه داده می شــود کــه نهالــی 
ــن  ــه ای ــد ک ــد بدانن ــد، بای ــع کن ــر و توزی را تکثی
ــر؟  ــا خی ــت ی ــم اس ــن اقلی ــا ای ــازگار ب ــال س نه
ــدارد و  ــکل ن ــر مش ــدارد؟ اگ ــا ن ــکلی دارد ی مش
ــد  ــد. بای ــر دهن ــر ســازگار اســت، اجــازه تکثی اگ
ــی  ــاور اصل ــوان مش ــه عن ــط ب ــازمان های ذیرب س
ــد و  ــی دهن ــد و راهنمای ــک کنن ــاورز کم ــه کش ب

اگــر قــرار باشــد خطــری متوجــه کشــاورز شــود 
ــد.« ــش را بگیرن جلوی

در همــان شــماره دی مــاه 97 دنیــای پســته، 
ــال  ــرکت نه ــی از ش ــد ابراهیم ــات محم توضیح
ــر  ــه یوســی بی وان را بهت ــوان »پای ــا تحــت عن طوب
بشناســیم« نیــز بــه چــاپ رســید. محمــد ابراهیمــی 
 UCB-1 بــه صراحــت توضیــح داده بــود: » پایــه
اقلیم هــای  در  بررســی های چندســاله  از  پــس 
ــت  ــد، مقاوم ــزان رش ــر می ــران از نظ ــف ای مختل
ــی  ــدک و محصول ده ــد پیون ــا، رش ــه بیماری ه ب
ــه  ــد از موسس ــوز تولی ــت مج ــه دریاف ــق، ب موف
ــی  ــده و تمام ــال گردی ــذر و نه ــی ب ــت و گواه ثب
مراحــل ســامت، اصالــت و دارا بــودن اســتاندارد 
ــوده  ــی نم ــرم ط ــه محت ــن موسس ــر ای ــر نظ را زی

 اســت.« 
در همایــش متخصصیــن پســته، بحث هــای مطــرح 
شــده عمدتــًا در محــدوده دو مطلــب منتشــر شــده 
در ماهنامــه دنیــای پســته بودنــد، بــا ایــن تفــاوت 
کــه موافقیــن و مخالفیــن ایــن پایــه تــاش کردنــد 
ــو  ــق رخ داده را بازگ ــور رودر  رو حقای ــه ط ــا ب ت
کننــد تــا شــاید پاســخی بــرای آنهــا پیــدا شــود. 

ــزار  ــی برگ ــه در گردهمای ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
شــده تعــداد ده ســخنرانی ارائــه شــد و همچنیــن، 
ــکیل  ــته تش ــن پس ــور متخصصی ــا حض ــل ب دو پن

شــد تــا بتواننــد در خصــوص ایــن پایــه نظــرات 
ــادری  را جمع بنــدی نماینــد. در بیــن ســخنرانان ن
ــئولین  ــود و مس ــخنرانی نم ــت و س ــور داش حض
شــرکت طوبــا نقطــه نظــرات فنــی و تبلیغــی خــود 
ــین  ــی، حس ــش خصوص ــد. از بخ ــه نمودن را ارائ
نظــری از باغــداران پیشــرویی بــود کــه برخــی از 
مشــاهدات و اطاعــات جمــع آوری شــده خــود را 
ارائــه نمــود و علــی قربانــی کارشــناس مجموعــه 
نظــری بــر آنهــا صحــه گذاشــت. همچنیــن عبــاس 
ــن  ــته امی ــره پس ــت مدی ــس هیئ ــژاد رئی دارایی ن
دامغــان نیــز از تجربیــات خــود در رابطــه بــا ایــن 
پایــه ســخن گفــت. عــاوه بــر ایشــان، ســه تــن از 
ــت علمــی پژوهشــکده پســته نقطــه  اعضــای هیئ
ــد. کریمــی از  ــه دادن نظــرات علمــی خــود را ارائ
موسســه ثبــت و گواهــی بــذر و نهــال نیــز ســعی 
ــا  ــد، ام ــخ ده ــه را پاس ــواالت مطروح ــود س نم
ــمت  ــان س ــادات همچن ــکان انتق ــوک پی ــًا ن نهایت

ــد. ایــن موسســه باقــی مان
ــه پیــش رو، گزارشــی از ســخنرانی های  در ماهنام
افتتاحیــه ایــن همایــش، ســخنرانی حســین نظــری، 
کارشــناس  رحیمــی  عبدالمهــدی  ســخنرانی 
فــروش شــرکت طوبــا و قطعنامــه پایانــی همایــش 
در خصــوص پایــه یوســی بی وان کــه مــورد تأییــد 

حضــار قــرار گرفــت، آورده شــده اســت. 

پرونده تخصصی باغبانی

خط پایان تردیدها در مورد یوسی بی وان
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یو ســی بی وان  پایــه  تخصصــی  نشســت 
ــه و  ــن پای ــناخت ای ــدف ش ــا ه )UCB-1( ب
بررســی آخریــن اطاعــات بــا عنــوان »بررســی 
پایــه  از  اســتفاده  فرصت هــای  و  چالش هــا 
یوســی بــی وان« بــا حضــور جمعــی از محققــان، 
کارشناســان و تولیدکننــدگان ایــن پایــه در محــل 
ســالن کنفرانــس دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی 
ــخ  ــان در تاری ــاوری پیشــرفته کرم ــی و فن صنعت

ــد.  ــزار ش ــاری برگ ــال ج ــرداد س 28 م
ــو  ــاه عض ــان اهلل جوانش ــه، ام ــدای جلس در ابت
هیئــت علمــی پژوهشــکده پســته ضمــن اشــاره 
ــًا  ــت کام ــک نشس ــت ی ــن نشس ــه ای ــه اینک ب
و  اقتصــادی  مســائل  از  فــارغ  و  تخصصــی 
سیاســی اســت، هــدف از برگــزاری ایــن جلســه 
ــرای  ــتیم ب ــا هس ــا اینج ــرح داد: »م ــن ش را چنی
اینکــه بدانیــم از ایــن بــه بعــد چگونــه بایــد بــا 
ــدوارم  ــود؟ و امی ــار ش ــی بی وان رفت ــه یوس پای
ــه  ــی ب ــخنرانی های تخصص ــام س ــس از انج پ
یــک جمع بنــدی خوبــی در ایــن   بــاره برســیم.«

ــگاه  ــس دانش ــن رئی ــواد آروی ــپس محمدج س
فنــاوری  و  صنعتــی  تکمیلــی  تحصیــات 
ــات  ــه دانشــگاه تحصی ــان، وظیف پیشــرفته کرم
تکمیلــی و خصوصــًا پــارک علــم و فنــاوری را 

ــت  ــی و حمای ــت های تخصص ــزاری نشس برگ
ــد کــرد:  ــده دانســت و تأکی ــد و تولیدکنن از تولی
ــد  ــه می کنن ــزارش ارائ ــروز گ ــه ام ــانی ک »کس
بایــد در گزارش هــا و نتیجه گیری هــا خیلــی 
ــه  ــل اینکــه نمی شــود ب ــه دلی ــاط باشــند، ب محت
ــر روی  ــا یکــی دو ســال کار ب ایــن راحتی هــا ب
ــن، از قضــاوت  ــرد. بنابرای ــری ک پســته نتیجه گی

ــم.« ــز کنی ــه پرهی عجوالن
رئیــس  اســماعیل پور  علــی  ادامــه،  در 
ــای  ــه پایه ه ــان اینک ــا بی ــته، ب ــکده پس پژوهش
پســته متعــددی در کشــورهایی از قبیــل ترکیــه، 
ــود،  ــتفاده می ش ــترالیا اس ــپانیا و اس ــکا، اس آمری
تصریــح کــرد: »طبــق نتایــج آخریــن تحقیقاتــی 
ــه در  ــن پای ــده، بهتری ــام ش ــران انج ــه در ای ک
ــه  ــت ک ــان »ورا« اس ــا هم ــی ی ــه اهل ــران پای ای
ــت  از نظــر رشــدی، ســازگاری، عملکــرد، کیفی
ــی  ــا پایه های ــه ب ــول در مقایس ــت محص و کمی
از قبیــل ســرخس، بنــه و آتانتیــکا بهتریــن 
ــه ورود  ــت.« وی تاریخچ ــته اس ــج را داش نتای
یوســی بی وان در ایــران را اینگونــه توصیــف 
کــرد: »بــا فراگیــر شــدن اســتفاده از پایــه 
کــه  پایــه  یــک  عنــوان  بــه  یوســی بی وان 
معضــل پســته کاری آمریــکا را حــل کــرد و 

بــا توســعه کاشــت آن در مناطــق پســته خیز 
ــه  ــن پای ــی ای ــای گیاه ــایر کشــورها، نمونه ه س
در ســال 1391 توســط بخــش خصوصــی وارد 
ایــران شــد و مــورد تکثیــر رویشــی قــرار گرفت 
ــی آر  وان )EBR-1( در موسســه  ــام ای ب ــه ن و ب
ثبــت نهــال و بــذر مجموعــه ســازمان تحقیقــات 
ثبــت شــده و مجــوز توزیــع گرفتــه اســت. از آن 
ــع ایــن نهــال ادامــه داشــته  زمــان تاکنــون توزی
و در مناطــق مختلــف کاشــته شــده اســت.« 
ــوع  ــرح موض ــه ط ــماعیل پور اینگون ــپس، اس س
کــرد: »باتوجــه بــه اینکــه شــرایط آب و هوایــی 
ــران متفــاوت اســت و  در مناطــق پســته کاری ای
شــرایط آب و خــاک و همچنیــن مدیریت هــای 
مختلفــی در باغ هــا وجــود دارد، ایــن پایــه 
ــان  ــود نش ــی از خ ــای متفاوت ــس العمل ه عک
داده و ســواالتی در ایــن زمینــه بــرای باغــداران 
و کارشناســان بــه وجــود آمــده اســت. از زمانــی 
کــه ایــن نهــال مجــوز توزیــع گرفتــه، تــا 
کنــون تحقیقــات متعــددی چــه در قالــب پایــان 
نامه هــای دانشــجویی و چــه توســط بخــش 
خصوصــی روی ایــن پایــه انجــام شــده اســت، 
امــا واقعیــت امــر ایــن اســت کــه هیــچ یــک از 
ایــن تحقیقــات جوابگــوی ســواالتی کــه امــروز 

در افتتاحیه نشست تخصصی پایه یوسی بی وان مطرح شد

نیاز به تحقیق بیشتری است



ــه  ــاز ب ــن، نی ــتند. بنابرای ــوند، نیس ــرح می ش مط
ــت.« ــه اس ــن زمین ــتری در ای ــات بیش تحقیق

جهــاد  ســازمان  رئیــس  ســعیدی  عبــاس 
کشــاورزی اســتان کرمــان دیگــر ســخنران 
ــاره  ــا اش ــه ب ــود ک ــت ب ــن نشس ــه ای افتتاحی
ــی  ــش بزرگ ــاورزی بخ ــش کش ــه بخ ــه اینک ب
ــردم،  ــتغال م ــردم، اش ــاد م ــا اقتص ــه ب ــت ک اس
ســرمایه های مــردم و تأمیــن غــذای مــردم 
ســرو کار دارد و همچنیــن در ارزآوری، صادرات 
و واردات نقــش بســیار موثــری دارد، گله منــدی 
خــود را اینگونــه شــرح داد: » اگــر گاهــی 
بــر  مبنــی  می شــود  زمزمه هایــی  وقت هــا 
ــادی مصــرف  ــه بخــش کشــاورزی آب زی اینک
می کننــد،  هراســی  کشــاورزی  و  می کنــد 
اینگونــه نیســت. اگــر نقــاط ضعفــی وجــود دارد 
ــتفاده  ــت اس ــود، از آب درس ــرف بش ــد برط بای
ــم  ــام بدهی ــم انج ــاورزی مان را ه ــم و کش کنی
ــره وری را  ــم به ــه می توانی ــکلی ک ــر ش ــه ه و ب
ــاب  ــت انتخ ــزود: »در زراع ــم« وی اف ــاال ببری ب
ــاه  ــد از شــش م ــم اســت و بع ــی مه ــذر خیل ب
زراعــی  محصــول  برداشــت  بــا  می تــوان 
در  اشــتباهی  اگــر  و  دیــد  را  آن  بازخــورد 
ــت  ــل کاش ــد، در فص ــده باش ــذر ش ــاب ب انتخ
بعــدی آن را می تــوان جبــران کــرد. امــا در 
ــدک خیلــی مهــم هســتند  ــه و پیون ــی، پای باغبان
ــرار نیســت بعــد از شــش مــاه محصــول را  و ق
ــت از ده  ــوع درخ ــه ن ــته ب ــم و بس ــخم بزنی ش
ســال تــا ســیصد ســال کــه بــرای پســته اســت 
ــرداری کنیــم و بســیار مهــم  ــد بتوانیــم بهره ب بای
اســت کــه بدانیــم امــروز چــه پایــه و پیوندکــی 
بــا  بنابرایــن،  می کنیــم.  اســتفاده  داریــم  را 
توســعه کشــت پســته در نقــاط مختلــف کشــور 
ــرا  ــود چ ــت ش ــیار دق ــه بس ــن زمین ــد در ای بای
ــه  ــردم و آب و خــاک ک ــرمایه های م ــا س ــه ب ک
دو نهــاده مهــم هســتند، ســروکار دارد.« در ادامــه 
ســعیدی بــه صراحــت از بخــش تحقیقــات 
تحصیــات  دانشــگاه  و  پســته  پژوهشــکده 
تکمیلــی خواســت کــه در بعضــی از مــوارد کــه 
ســوال وجــود دارد تکلیــف را روشــن کننــد تــا 
ــد.  ــد بگیرن ــد چــه تصمیمــی بای باغــداران بدانن
موضــوع دیگــری کــه رئیــس جهــاد کشــاورزی 
اســتان کرمــان بــه آن پرداخــت، حــذف برخــی 
ایــن  در  بــود، وی  از کشــاورزی های خــرد 

زمینــه گفــت: »مــا بــه دنبــال حــذف محصوالتی 
هســتیم کــه آب مصــرف می کننــد، امــا بازدهــی 
اقتصــادی ندارنــد. در عــوض بــه دنبــال توســعه 
کشــت محصــوالت پربــازده و صادراتــی از 
قبیــل زعفــران، گیاهــان دارویــی و محصــوالت 

ــتیم.«  ــه ای هس گلخان
در ادامــه پنلــی بــا حضــور آرویــن رئیــس 
از  کریمــی  تکمیلــی،  تحصیــات  دانشــگاه 
موسســه ثبــت بــذر و نهــال و مرتضــوی دبیــرکل 

ــد. ــکیل ش ــران تش ــته ای ــن پس انجم
ــود  ــل ب ــخنران پن ــن س ــوی اولی ــرا مرتض زه
ــار داشــت:  ــه یوســی بی وان اظه ــاره پای ــه درب ک
ــدارد.  ــود ن ــی بی وان وج ــًا یوس ــران اص »در ای
ــروز  ــه ام ــه ک ــم، آنچ ــم نداری ــه اش را ه تجرب
ــک  ــود ی ــی ش ــع م ــت و توزی ــران هس در ای
ــوان  ــه عن ــه ب ــت. آنچ ــی اس ــت بافت ــه کش پای
می شــود،  کشــت  آمریــکا  در  یوســی بی وان 
ــکا  ــه در آمری ــه از دو پای ــت ک ــذر اس ــک ب ی
گرفته انــد، بیســت ســال روی آن تحقیــق کــرده 
ــه  ــم ب ــی ه ــه راحت ــه دارد و ب ــد، گواهینام ان
ــه  ــم تهی ــم نمی توانی ــا ه ــند. م کســی نمی فروش
کنیــم. مــن می دانــم فقــط تعــداد خیلــی اندکــی 
توانســته انــد ایــن بــذر را بــه ســختی وارد ایــران 

ــد.« ــت آن را دارن ــه کاش ــد و تجرب کنن
مرتضــوی در خصــوص نقــش انجمــن در بحث 
تحقیقــات بیــان کــرد: »قبــًا مــا بــا آقــای دکتــر 
ــت  ــات در صنع ــه تحقیق ــماعیل پور راجــع ب اس
ــات  ــن تحقیق ــم و همچنی ــت کردی ــته صحب پس
راجــع بــه اســید را در پســته شــروع کردیــم کــه 
از نظــر مــن موفــق بــود. مــا یــک حلقــه واســط 
شــدیم بیــن پژوهشــکده، محققیــن پژوهشــکده 
ــتیم  ــان گذاش ــاغ در اختیارش ــه ب ــا ک و باغداره
ــا  ــتیم و آنه ــرارداد بس ــرایطی ق ــک ش ــا ی و ب
تحقیقــات را شــروع کردنــد و بــه یــک نتایجــی 
هــم رســیدند، گزارش هایــی هــم دادنــد. از 
نظــر مــن بــا رونــد خوبــی دارد پیــش مــی رود.« 
وی تولیــد پســته در کشــور را ســنتی دانســت و 
از نبــود تحقیقــات در ایــن زمینــه خصوصــًا در 
مــورد پایه هــای پســته گله منــدی خــود را ابــراز 
نمــود و گفــت: »مــن نمی دانــم پژوهشــکده پایــه 
مناســب در اقلیم هــای مختلــف داشــته اســت و 
ــه هرحــال آنچــه کــه  ــه؟! ب ــا ن معرفــی کــرده ی
ــی نشــده اســت.  ــی عملیات ــراً خیل ــم ظاه می بین

کــه  می دانیــد  همــه 
ــق  ــد درمناط ــت جدی کش
مختلــف شــمال، جنــوب، 
غــرب در حــال انجــام 

اســت و قــرار اســت محصــول مــا همــان 
ــن،  ــد. بنابرای ــی بمان ــن باق ــزار ت ــت ه دویس
ــر می رســد  ــه نظ ــی ضــروری ب ــه خیل آنچــه ک
ــدا  ــرای پی ــات ب ــات روی پســته و تحقیق تحقیق
کــردن یــک پایه درســت و حســابی مثــل پایه ای 
ــا  ــد. ت ــرده ان ــد ک ــا تولی ــه آمریکایی ه ــت ک اس
در مناطــق مختلــف بــا گواهینامــه فروختــه 
شــود. بــه قــول یکــی از اعضــای انجمــن پســته 
ایــران، تحقیقــات در صنعــت پســته از نــان شــب 
ــت  ــاره وضعی ــر اســت.« مرتضــوی درب واجب ت
توســعه کشــت پســته در مناطــق جدیــد هشــدار 
داد: » هنــوز در بعضــی مناطقــی کــه دارنــد 
پســته کاری جدیــد می کننــد، پســته را بــه شــکل 
ــد در  ــه را می کنن ــی دان ــد، یعن ــی می کارن کاغ
ــًا  ــی، و واقع ــای خوراک ــم دانه ه ــن، آن ه زمی
ــا  ــد ده ت ــی رود و بای ــدر م ــی ه ــرمایه عظیم س
ــم.  ــا نتیجــه را ببینی ــم ت ــر کنی ــال صب ــزده س پان
می گوینــد پســته مــال نســل آینــده اســت. ایــن 
ــت در  ــه درس ــک پای ــد ی ــه از اول بای ــت ک اس
ــًا  ــه قب ــود ک ــی ش ــف معرف ــای مختل اقلیم ه
ــادری  ــای م ــود باغ ه ــر بش ــد. اگ ــه ش ــم گفت ه
ــا همــان باغ هــای پایــه را در مناطــق مختلــف  ی
ــم در صنعــت پســته تحــول بزرگــی  ایجــاد کنی

اتفــاق می اُفتــد.«
وی در تشــریح نقــش انجمــن پســته در صنعــت 
ــن  ــوان انجم ــه عن ــا ب ــار داشــت: »م ــته اظه پس
بیــن  واســط  حلقــه  جایــگاه  در  حاضریــم 
پژوهشــکده، محققیــن دانشــگاه و باغــداران 
ــم  ــان بگذاری ــاغ در اختیارش ــویم، ب ــطه ش واس
را  اساســی  و  پایــه ای  تحقیقــات  یــک  تــا 
ــال  ــزده س ــت ده، پان ــن اس ــد. ممک ــروع کنن ش
ــر  ــی صب و شــاید هــم بیشــتر طــول بکشــد، ول
مــا پســته دارها زیــاد اســت. خودتــان هــم 
می دانیــد ده، پانــزده ســال چیــزی نیســت و 
ــم  ــنهاد می کن ــن پیش ــذرد. م ــی می گ ــه راحت ب
اگــر دانشــگاه و پژوهشــکده موافــق باشــند 
ــم،  ــمان را بکنی ــام تاش ــن تم ــک انجم ــه کم ب
ــای  ــن باغ ه ــا ای ــم ت ــب کنی ــا را ترغی باغداره

ــوند.« ــدازی ش ــادری راه ان م
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مــن ســعی می کنــم بیشــتر تجربیــات خودمــان را بگویــم و وارد کار 
تخصصــی نمی شــوم. بیشــتر تجربیــات مــا حاصــل کار مشــترکی اســت کــه 
بــا آقــای علــی نظــری شــروع کردیــم. از ســال 92 بــه همــت آقــای علــی 
ــذر یوســی بی وان وارد شــد، در یکــی از گلخانه هــای  نظــری 5000 هــزار ب
کرمــان تبدیــل بــه نهــال شــد و از 5000 بــذر حــدودا 2500 نهــال ســبز شــد. 
چــون ایــن  نهال هــا قــوه نامیــه ای دارنــد و بعــد از مدتــی ایــن قــوه نامیــه  
ــن  ــم. از ای ــبز کنی ــتیم س ــان را توانس ــدود 50 درصدش ــود. و ح ــم می ش ک
2500 نهــال تعــدادی در منطقــه ارزوئیــه کرمــان و تعــدادی هــم در منطقــه 
ســاوه کاشــته شــد. حــدود 400 نهــال در باغات مــان در ارزوئیــه کاشــتیم و 
بقیــه در مــزارع آقــای علــی نظــری کاشته شــد. هم زمــان بــا آن، 400 نهــال 
یوســی بی وان کشــت بافــت شــده در منطقــه ارزوئیــه کاشــتیم. از ســال 93 
ــای  ــان نهال ه ــد و کرم ــل راور، زرن ــان مث ــف کرم ــق مختل و 94 در مناط
کشــت بافــت شــده یوســی بی وان بــه صــورت آزمایشــی کاشــتیم. در ســال 
ــا مشــکات فــراوان آوردیــم.  94 تعــداد 100 هــزار بــذر یوســی بی وان را ب
فکــر کنــم چیــزی حــدود 70 هــزار اصلــه نهــال توانســتیم ازشــان اســتخراج 
کنیــم. اصــل ایــن نهال هــا در منطقــه ارزوئیــه، ورامیــن و ســاوه هــم کاشــته 
شــد. البتــه ایــن یــک کار مشــترک بــود. ســال 95، خودمــان 30 هــزار نهــال 
ــه  ــوط ب ــا مرب ــت م ــه کاش ــن تاریخچ ــتیم. ای ــن کاش ــم و در ورامی آوردی

ــذری اســت. ــت شــده و ب یوســی بی وان کشــت باف
مــن فقــط تجربیات مــان را از خصوصیــات بــذر و کشــت بافت یوســی بی وان 
ــه یوســی بی وان  ــر ســر رشــد پای ــح می دهــم. مســئله اول ب در اینجــا توضی
ــه  ــه پای ــه یوســی بی وان نســبت ب ــن پای ــه و ورامی ــه ارزوئی اســت. در منطق
اهلــی )ورا( رشــد بســیار باالتــری دارد؛ چــه کشــت بافت شــده و چــه بــذر.    
ــم. رشــد  ــه دســت آوردی طبــق آمــاری کــه خودمــان در مــزارع مختلــف ب
ــی  ــذری بیــش از  2.5 ســانتی متر اســت و حت ــه یوســی بی وان ب ــه پای روزان
ــانتی متر در روز  ــا 2.5 س ــن 2 ت ــه بی ــن پای ــی روی ای ــای احمدآقای پیونده

رشــد پیونــدک هــم داشــتند. 
ــل نهــال  ــدزدن مث ــل از پیون ــه یوســی بی وان کشــت بافت شــده قب رشــد پای
بــذری و حتــی از آن هــم بهتــر اســت، چــون نهال هــای کشــت بافت شــده 
از نظــر ژنتیکــی یکســان هســتند و کامــًا مثــل هــم رشــد می کننــد. وقتــی 
کــه وارد یــک بــاغ می شــوید، یــک بــاغ یــک دســت و بــا رشــدهای تقریبــًا 
ــذر  ــون ب ــد. چ ــانی را نداری ــن یکس ــذری ای ــی در ب ــد. ول ــاوی می بینی مس

اســت و بذرهــا متفــاوت بیــرون می آینــد.
 متأســفانه در نهــال کشــت بافت شــده بعــد از پیونــد مشــکل داشــتیم؛ یعنــی 
بعــد از پیونــد، پیونــدک رشــد کافــی را نداشــت، حتــی بــه پایــه اهلــی )ورا( 
ــان  ــد از پیوندش ــا بع ــی م ــای اهل ــد پایه ه ــید. رش ــم نمی رس ــان ه خودم

ــود.  خیلــی بیشــتر از کشــت بافت شــده ب
در ســال 94 و 95 کــه پایه هــای بــذری یوســی بی وان را در گلخانــه  کاشــتیم، 
ســپس خودمــان وارد تولیــد نهــال کشــت بافتــی هــم شــدیم، ولــی متأســفانه 
ــروژه را  ــن پ ــود، ای ــم اصــًا خــوب نب ــن گرفتی چــون نتایجــی کــه در زمی
متوقــف کردیــم. مــا حتــی ورا را هــم کشــت بافــت کردیــم. یوســی بی وان را 

حسین نظری، باغدار پیشرو بررسی کرد
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بــه روش قلمــه هــم تکثیــر کردیــم. بــه ایــن شــکل 
ــی قلمــه یوســی بی وان  ــا یکســری فرمول های کــه ب
ــت  ــه و کشــت باف ــی قلم ــم، ول را ریشــه دار کردی

نتایج شــان خیلــی مشــابه هــم اســت. 
یوســی بی وان  پایــه  گذاشــتن  کنــار  از  پــس 
ــم  ــذر کار کردی ــا ب ــط ب ــده، فق ــت بافت ش کش
و یــک ســری مشــکات در مــورد نهــال بــذری 
آن هــم داشــتیم. مــا در حــال حاضــر ســه منطقــه 
متفــاوت داریــم؛ منطقــه ارزوئیــه 60  هکتــار زیــر 
ــوری  ــا ش ــا آب ب ــت ب ــی بی وان اس ــت یوس کش
زیــر هــزار و خاکــش لومــی اســت. حــدود 120 
هکتــار زمیــن در منطقــه ورامیــن بــا شــوری آب 
ــاک آن  ــه خ ــت ک ــت اس ــر کش ــزار زی ــش ه ش
هــم لومــی اســت و منطقــه ســاوه کــه تجربــه اش 
را آقــای علــی نظــری دارنــد. ایــن مناطــق را زیــر 
ــه  ــذری ب ــم و یوســی بی وان ب ــوه بردی کشــت انب
عنــوان پایــه اســت و رقــم احمدآقایــی بــه عنــوان 
ــن  ــه ورامی ــدک انتخــاب شــده  اســت. منطق پیون
ــد  ــال 96  و 97 پیون ــد. س ــت ش ــال 95 کاش س
ــم  ــت 96 داری ــری کاش ــک س ــت. ی ــورده اس خ
ــا در  ــد. چهارصــد ت ــد می خورن ــه امســال پیون ک

ــده اند. ــته ش ــال 92 کاش ــه در س ــه ارزوئی منطق
ــال کشــت بافت شــده و  ــن نه ــاوت  دیگــر بی  تف
نهــال بــذری در ریشــه آنهــا اســت، ریشــه پایــه 
ــت،  ــده اس ــم تنی ــًا در ه ــده کام ــت بافت ش کش

ولــی بــاز رشــد کــرده اســت. 
بــذری  یوســی بی وان  مشــکات  از  یکــی 
ــذب  ــد و ج ــر رش ــه خاط ــت؛ ب ــرمازدگی اس س
خیلــی  درخــت  توســط  غــذا  و  آب  بــاالی 
ســخت بــه خــواب مــی رود و دچــار ســرمازدگی 
می شــود. مقاومــت بــه ســرما دارد، امــا بــه 

شــرطی کــه درخــت بــه خــواب بــرود. در منطقــه 
ــم،  ــر صفــر داری ــدرت ســرمای زی ــه ن ــه ب ارزوئی
ــود. در  ــی 2 می ش ــد، منف ــن بیای ــی پایی ــا خیل دم
زمســتان همــان ســال اول 70 درصــد از نهال هــا 
خشــک شــدند. بعضــی  نهال هــا را تــا روی 
زمیــن ســرما زده بــود، بعضــی  دیگــر را تــا ارتفاع 
ــه  ــود، البت ــل ســانتی متری ســرما زده ب ســی، چه
دوبــاره ایــن نهال هــا رشــد کردنــد و بــاال آمدنــد. 
امــا در ســاوه، نهال هــای هفــت تــا هشــت ماهــه 
کــه تقریبــاً 2 تــا 2.5 متــر ارتفــاع داشــتند، کامــًا 
خشــک شــدند. طــی چنــد ســالی کــه مــا روی آن 
کار کردیــم، در مــورد مقاومتــش نســبت به ســرما، 
ــاه،  ــهریور م ــل از ش ــود قب ــردن آب و ک ــع ک قط
ــت  ــردن درخ ــواب ک ــوه خ ــی و نح محلول پاش
تجربیــات خوبــی بــه دســت آوردیــم. ســال پیــش 
بــا مشــارکت آقــای مهنــدس نظــری بــه نتایجــی 
رســیدیم، ســرمازدگی نداشــتیم و توانســتیم کاری 
ــاالی 90  ــد. ب ــواب برون ــان خ ــه درخت ــم ک کنی
ــرما  ــه س ــبت ب ــارت مان نس ــد خس ــا 95 درص ت
ــال اول خســارت  ــه س ــی در دو، س ــم شــد ول ک

ــاد داشــتیم.  ســرمازدگی زی
ــدم  ــذری، ع ــه یو ســی بی وان ب مشــکل دیگــر پای
ــا  ــت ت ــت. درخ ــوری اس ــل ش ــل در مقاب تحم
ــد؛  ــزار جــواب می ده ــت، هشــت ه شــوری هف
رشــدش هــم زیــاد اســت. مشــکلی شــوری ایــن 
اســت کــه اگــر امــاح زیــادی ماننــد نمــک، پــای 
ــن  ــک پایی ــی نم ــک بارندگ ــا ی ــرود ب درخــت ب
مــی رود و درخــت ســریع جــذب می کنــد. 
درخــت قــدرت جــذب باالیــی دارد و ســدیم را 

ــد.  ــذب می کن ــدت ج ــه ش ب

در زمیــن ورامیــن کــه شــوری شــش هــزار 
مشــکات  شــوری  خاطــر  بــه  داشــتیم، 
ــنهاد  ــه پیش ــد، در نتیج ــود آم ــه وج ــادی ب زی
می کنیــم در شــوری بــاالی دو، ســه هــزار 
پایــه یوســی بی وان کشــت نشــود. هنــگام بــروز 
مشــکل شــوری، خشــک شــدن از ســر شــروع 
می شــود، پوســت ســیاه شــده و پاییــن درخــت 
ــاال  همچنــان ســالم اســت؛ یعنــی درخــت از ب
شــروع بــه تجمیــع ســدیم می کنــد و تــا پاییــن 

می آیــد. 

خسارت سرما

خسارت شوری- گسترش سیاه شدگی
 از باال به پایین

نمودار سرعت رشد پایه یوسی بی وان بذری
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باغبانــی 

یوســی بی وان  پایــه  حاضــر،  حــال  در 
شناخته شــده ترین پایــه پســته دنیــا اســت. بیشــتر 
باغــات آمریــکا زیــر کشــت ایــن پایــه اســت. به 
دلیــل محســنات و خصوصیاتــی کــه دارد، مثــل: 
رشــد ســریع، عملکــرد بــاال و مقاومــت نســبت 
ــه در  ــاورزانی ک ــزی، کش ــای خاک ــه بیماری ه ب
مناطــق پســته خیز دنیــا قصــد احــداث بــاغ 
ــا  ــد. ام ــه رفته ان ــن پای ــمت ای ــه س ــد ب را دارن
متأســفانه، در ایــران بــه دلیــل تبلیغــات خــاف 
ــد،  ــام می دهن ــی از دالالن انج ــه بعض ــع ک واق
عــدم آگاهــی و شــناخت کافــی نســبت بــه ایــن 
پایــه و گاهــًا صحبت هایــی کــه بعضــی از 
کشــاورزانی کــه بنــا بــه دالیلــی متضــرر شــدند 
ــه  ــن پای ــد، ای ــد، می کنن ــورده ان ــت خ و شکس
مــورد کــم توجهــی قــرار گرفتــه اســت. در کنــار 
ــر شــد،  ــه ذک ــن پای ــرای ای ــه ب ــی ک خصوصیات
طبعــًا یکســری مســائل و مشــکاتی هــم وجــود 
دارد کــه قصــد مــا در ایــن جلســه بررســی ایــن 

ــائل اســت. مس
ــا  ــاورزی روز دنی ــت کش ــبختانه در صنع خوش
پایه هــای  باغــی  محصــوالت  بیشــتر  بــرای 
ــه  ــه ای ک ــی نکت ــده، ول ــی ش ــی معرف اختصاص
ــه  ــم ب ــت اســت و بســیار ک ــز اهمی بســیار حائ
ــر  ــاغ ب ــت ب ــث مدیری ــود، بح ــه می ش آن توج
ــای  ــن پایه ه ــای ای ــته ها و نیازه ــاس خواس اس
ــدار  ــده باغ ــر بن ــال، اگ ــت؛ به طور مث ــد اس جدی
ــه دارم  ــال اســت ک ــالیان س ــتم و س ــیب هس س
ــی کارم،  ــی ســیب م ــذری و محل ــای ب ــا پایه ه ب
االن اگــر بــاغ جدیــدی بــا پایــه جدیــد احــداث 
کنــم و مدیریــت ســنتی خــودم را در بــاغ جدیــد 
ــاغ  ــا ب ــی ب ــًا تفــاوت چندان اعمــال کنــم، مطمئن
ــارت  ــار خس ــا دچ ــه بس ــم و چ ــذری نمی بین ب
ــه  ــورد پای ــوم. در م ــم بش ــنگینی ه ــی س خیل
یو ســی بی وان هــم همیــن وضعیــت وجــود دارد. 
مــا بــا یــک پایه جدیــد بــا نیازهــای متفــاوت در 
ــه رو هســتیم.  ــی )ورا( روب ــه اهل ــا پای مقایســه ب
آنچــه مســلم اســت، دور آبیــاری مرســوم بــرای 
ــت.  ــی وان نیس ــی ب ــو س ــب ی ــال ورا مناس نه
ــی وان  ــو ســی ب ــل تحمــل ی ــه شــوری قاب دامن
ــل  ــه دلی ــا ب ــت. م ــاوت اس ــم متف ــا ه و ورا ب

ــا خــزان دیــر هنــگام  ــاه ب ــاالی ایــن گی رشــد ب
ــرای  ــن، ب ــتیم. بنابرای ــه رو هس ــاه روب ــن گی ای
ــت  ــد مدیری ــًا بای ــارت، قطع ــری از خس جلوگی
ــی وان نســبت  ــو ســی ب ــات ی ــی در باغ متفاوت
ــد  ــه ورا کشــت شــده ان ــا پای ــی کــه ب ــه باغات ب

ــم. ــال کنی اعم
بحــث تغذیــه یکــی از مشــکات کشــاورزی مــا 
ــه یوســی بی وان بســیار  ــورد پای ــه در م اســت ک
ــاه بســیار متوقعــی  ــه، گی ــن پای ــت دارد. ای اهمی
در مــورد عناصــر مــورد نیــاز و آب اســت. 
بنابرایــن، بایــد بــه صــورت ویــژه ای بــه بحــث 
ــه  ــائلی ک ــی از مس ــم. یک ــه کنی ــه آن توج تغذی
بعــد از پیونــد بــه وجــود می آیــد، بحــث عــدم 
رشــد پیونــدک اســت. بایــد توجــه داشــت کــه 
مــا بــا یــک گیــاه ســریع الرشــد روبــه رو هســتیم 
ــی  ــواد غذای ــه م ــاز ب ــریع نی ــد س ــن رش و ای
ــود  ــن می ش ــاک تأمی ــی از خ ــواد غذای دارد. م
ــاه جــذب کــرد و رشــد کــرد،  ــی کــه گی و وقت
اگــر ایــن مــواد غذایــی در همــان ســال یــا ســال 
بعــد جایگزیــن نشــود، گیــاه منبعــی بــرای رشــد 
مجــدد نــدارد. بنابرایــن، تغذیــه بــرای ایــن گیــاه 

بســیار مهــم اســت.
تمــام راندمان هــا و خصوصیاتــی کــه بــرای 
ــه ذکــر می شــود در صــورت مدیریــت  ایــن پای

صحیــح و شــناخت نیازهــای ایــن پایــه اســت. 
مــا اگــر در مناطقــی بــا بادهــای ســوزان و شــنی، 
ــاه  ــن گی ــور ای ــور و آب ش ــاک ش ــم، خ آب ک
را کشــت کنیــم، قطعــًا نمی توانیــم جوابــی 
ــدگان  ــا یکــی از تولیدکنن ــم. شــرکت طوب بگیری
ایــن محصــول اســت و مــا در ســال 92 موفــق 
شــدیم مجــوز تولیــد را از موسســه ثبــت و 
ــی  ــم. تمام ــت کنی ــال دریاف ــذر و نه ــی ب گواه
واحدهایــی کــه زیــر نظــر ایــن موسســه فعالیــت 
می کننــد، ملــزم بــه رعایــت ســه اصــل هســتند: 
ــه  ــی ک ــامت محصول ــت و س ــتاندارد، اصال اس
ــوارد  ــن م ــام ای ــا تم ــد. م ــد می کنن ــد تولی دارن
را رعایــت کردیــم و از ایــن بــه بعــد هــم 
رعایــت می کنیــم. مــا یــک دســتورالعمل جامــع 
کاشــتی را بــه صــورت جــزوه چاپــی در اختیــار 
ــن  ــا در ای ــم. م ــرار می دهی ــتری های مان ق مش
ــه شــوری مناســب، نحــوه کاشــت  جــزوه، دامن
ــه  ــر ســرمازدگی ب صحیــح، عوارضــی کــه در اث
وجــود می آیــد را در اختیــار مشــتری گذاشــتیم 
ــن  ــر ای ــاوه ب ــم. ع ــح داده ای ــا توضی ــه آنه و ب
ــال  ــا از س ــرکت طوب ــان ش ــه، کارشناس دفترچ
ــه در  ــی ک ــای دوره ای در مناطق 1395 بازدیده
ایــران یوســی بی وان کشــت شــده، انجــام دادنــد؛ 
بعضــی از باغــات هــر ســال، بعضــی یــک ســال 

عبدالمهدی رحیمی کارشناس فروش نهال طوبا اذعان کرد
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ــا، حضــور در  ــد شــدند. قصــد م ــان بازدی درمی
کنــار کشــاورز، آمارگیــری و بررســی وضعیــت 
ایــن پایه هــا بــوده و اینکــه اگــر مشــکاتی هــم 
تــوی باغــات بــه وجــود می آیــد کنــار کشــاورز 
باشــیم و بتوانیــم در برطــرف کــردن ایــن مــوارد 

کمــک کنیــم.
ــاه  ــن گی ــت ای ــع کاش ــا و موان ــام احتیاط ه تم
ــن،  ــت. بنابرای ــیده اس ــتری رس ــاع مش ــه اط ب
ایــن باغــدار اســت کــه بایــد تصمیــم بگیــرد بــر 
ــی  ــت منابع ــت و کمی ــت و کیفی ــاس وضعی اس
کــه تحــت اختیــار دارد، آیــا ایــن پایــه مناســب 
اســت و خریــداری بایــد بشــود یــا خیر. دســتور 
کار مجموعــه طوبــا بــه ایــن صــورت اســت کــه 
ــا  ــد، م ــکاری کنن ــا هم ــا م ــتری ها ب ــر مش اگ
آزمایــش آب و خــاک را از کشــاورز می گیریــم 
و بــا شــرایط ایــن پایــه بررســی می کنیــم. 
ــه  ــه اســت، ن ــر مشــاوره صادقان ــا ب ــای کار م بن
ــع  ــی از مواق ــول. در خیل ــروش محص ــًا ف صرف
ــه درد شــما نمی خــورد،  ــه ب ــن پای ــم ای می گویی
ــاک و  ــوری خ ــوری آب، ش ــرایط ش ــون ش چ
کمیــت آب بــاغ مناســب ایــن پایــه نیســت و در 
صــورت خریــد امــکان دارد کــه متضــرر شــوید.

بنابرایــن، قــدم اول در داشــتن باغــی بــا شــرایط 
ــا  مطلــوب، بررســی شــرایط اقلیمــی ســازگار ب
ــه، کیفیــت و کمیــت آب و بررســی شــوری  پای
خــاک اســت. در گام دوم، مدیریــت مناســب بــا 
ــق  ــی و تطبی ــد از بررس ــت و بع ــه اس ــن پای ای
ــود.  ــام ش ــد انج ــد می توان ــًا خری ــرایط، نهایت ش
ــا  ــم ب ــعی کردی ــان س ــوان خودم ــد ت ــا در ح م
تولیــد  کــه  باالیــی  هزینه هــای  بــه  توجــه 
ایــن  بتوانیــم  دارد،  ایــران  در  آزمایشــگاهی 
ــاورز  ــه کش ــم ک ــی بدهی ــا قیمت ــول را ب محص
بتوانــد تهیــه کنــد و در حــد توان مــان بــا 
ــول را  ــن محص ــم ای ــم داری ــت ه ــل قیم حداق

عرضــه می کنیــم.
در ادامــه یکســری عکــس اســت کــه توضیحات 

ــم. ــا می ده ــن عکس ه ــری را روی ای کامل ت
کــه  باغاتــی  از  اســت  عکس هایــی  ایــن 
ــل از  ــی داشــتند، چــه قب رشــدهای خیلــی خوب
ــاغ مربــوط  پیونــد و چــه بعــد از پیونــد. ایــن ب
ــوری آب 1200،  ــت؛ ش ــاد اس ــه تایب ــه منطق ب
تاریــخ کاشــت اردیبهشــت 95 کــه از ســال 97 

ــد. ــام دادن ــی را انج و 98 پیوندزن
ــت  ــخ کاش ــی، تاری ــای بهرام ــفهان، آق در دانس

 ،96 خــرداد  پیونــد  تاریــخ   ،95 اردیبهشــت 
شــوری آب 1000، ایــن رشــد پیونــد از اول 

ــت. ــاال اس ــا ح ــال ت س
در جلفــا، منطقــه آذربایجــان شــرقی، آقــای 
فــرج پــور، تعــدادی نهــال بــه صــورت پایلــوت 
در ســال 96 کاشــتند، 97 پیونــد زدنــد، شــوری 
آب 1500، ایــن درختــی اســت کــه در ســال 97 
پیونــد شــده و دو تــا رشــد آن کامــًا مشــخص 
اســت. ایــن هــم پایــه ای اســت کــه پیونــد زدند، 
ــده  ــرده آم ــه و مجــدد رشــد ک ــدش نگرفت پیون
بــاال و ســربرداری شــده و رشــد مجــدد انجــام 

شــده اســت.
ــتند، 92  ــال 91 کاش ــی س ــای قربان ــزد آق در ی
ــن  ــد، شــوری آب 2000 اســت و ای ــد زدن پیون
ــد محصــول  ــد ســال دارن ــه چن باغــی اســت ک
برمی دارنــد و بــه گفتــه خودشــان محصــول 
ــال  ــه امس ــده ک ــرار ش ــی دارد و ق ــیار خوب بس
ــیم و  ــا باش ــا آنج ــول، م ــت محص ــان برداش زم

آمارگیری هــا را انجــام دهیــم.
ــت  ــال 96 کش ــاری س ــای انص ــردوس، آق در ف
انجــام شــده، 97 و 98 پیونــد زده شــده بــا شــوری 

آب 3000 ، ایــن رشــد پیونــدک هــا اســت.

سرخشكیدگی- سیرجان - خرداد97

تایباد- تیر 98

موالیی- هرات -تیر97

تایباد - خرداد 97
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ــی در باغبانــی  ــای قطب ــان آق دامغ
 98 کاشــتند،   96 ســال 
دیــروز  زدنــد.  پیونــد 
ــت  ــان صحب ــا ایش ــه ب ک
ــرداد  ــه خ ــی ک ــه درخت ــد ک ــردم می گفتن می ک
ــد  ــان رش ــده در درخت های م ــد ش ــال پیون امس
پیونــدک هفتــاد تــا یــک متــری بــه وفــور داریــم.

ــی در ســال 94  ــر موالی ــای دکت ــزد، آق هــرات ی
کاشــته شــده، 97 پیونــد شــده بــا شــوری 2700.
ــم  ــتان خات ــع شهرس ــک از تواب ــه چاه در منطق
 1394 ســال  در  نهــال   1200 حــدوداً  یــزد، 
خریــداری شــده کــه از ایــن نهــال رضایتمنــدی 
داریــم. تاریــخ پیونــد 20 خردادمــاه 1397، همــه 
ــه و  ــا گرفت ــر پیونده ــوب، اکث ــد خ دارای رش
رضایتمنــدی اســت و امیدواریــم کــه رشــد 

ــند. ــته باش ــده داش ــی در آین ــی خوب خیل
آذربایجــان شــرقی، شهرســتان مرنــد، کــه 
درخــت کاشــته شــده در ســرمای آنجــا هیــچ 
ــا، چــه  سرخشــکیدگی نداشــته، چــه در جلف
ــد شــده. ــاب و پارســال پیون ــد و چــه بن مرن
ــال 94  ــی، در س ــای جهان ــارس، آق ــتان ف اس
کاشــته شــده، 96 و 97 بــا شــوری 3000 

ــت. ــورده اس ــد خ پیون
ــن  ــر ای ــعی مان ب ــا س ــایدها م ــن اس در ای
کــه  مشــکاتی  بــه  بتوانیــم  کــه  اســت 
و  اســت  آمــده  پیــش  پایــه  ایــن  بــرای 
ــم.  ــدند بپردازی ــرر ش ــزی متض ــتان عزی دوس
عکس هایــی از باغــات تهیــه شــده تــا بتوانیــم 
روی آنهــا صحبــت کنیــم. در عکــس اول 
ــادی  ــیار زی ــک بس ــع نم ــک تجم ــم ی می بینی
ــر  ــت ب ــود دارد؛ درخ ــه وج ــراف طوق در اط
اثــر ســرما سرخشــکیدگی گرفتــه اســت؛ 
ــم، امــا شــوری  همــه اینهــا را مــا قبــول داری
ــم  ــش کردی ــا آزمای ــه م ــزی ک ــه چی دور طوق

88 هــزار و 500 بــود.
 در اســاید بعــدی می بینیــد درختــی کــه 
دارد  شــده جوانــه  دچــار سرخشــکیدگی 
ــد، مــا خیلــی برای مــان جــای  حرکــت می کن
ــه  ــی ک ــوالً درخت های ــه معم ــود ک تعجــب ب
سرخشــکیدگی می گیرنــد مجــدداً حرکــت 
ــه  ــد ک ــش می آی ــم پی ــی ک ــد و خیل می کنن
یــک درخــت کًا خشــک شــود. مــا دور 
ــراف  ــه اط ــم ک ــتیم و دیدی ــان را برداش درخت
ــام  ــر تم ــت. س ــه اس ــو از جوان ــه ممل طوق

ایــن جوانه هــا ســوخته اســت و شــوری دور 
طوقــه اصــًا اجــازه خــروج ایــن جوانــه را از 

زمیــن نمی دهــد.
ــد  ــن رش ــه ای ــد ک ــدی می بینی ــاید بع در اس
مجــدد اســت و البتــه بســیار ضعیــف اســت. 
ــه دلیــل شــوری اســت و ایــن  ایــن مســئله ب

ــت.  ــی رود دور درخ ــوری ها م ش
اینجــا منطقــه ســبزوار اســت، شــوری آب ده 
ــک دور  ــع نم ــوری و تجم ــیب ش ــزار، آس ه
ــا  ــوری را روی برگ ه ــم ش ــا، عائ درخت ه

می بینیــم.
در منطقــه ســیرجان، شــوری آب ســه هــزار، 
الیه هــای پایینــی شــوری آب 6، 7 هــزار، 
بافــت خــاک خیلــی خــوب، درخت هــا 
ــتند.  ــی داش ــد خوب ــال های اول رش ــم س ه
کارهــای خیلــی خوبــی در ایــن باغــات 
انجــام شــده و مــا از هیچ کــدام از اینهــا 
مســائل  ولــی  نمی کنیــم،  چشم پوشــی 
ــا  ــم ت ــر بگیری ــد در نظ ــم بای ــی را ه اینچنین
منصفانــه ای  تصمیم گیــری  یــک  بتوانیــم 
ــکیدگی  ــم سرخش ــا عائ ــیم. اینه ــته باش داش
اســت در ســیرجان. همانطــور کــه مــی بینیــد 
ــد  ــت می کن ــوی حرک مجــدد درخــت دارد ق
ــالی  ــان س ــات در هم ــی اوق ــا خیل و همین ه
کــه درخــت دچــار سرخشــکیدگی می شــود، 

می خورنــد. پیونــد 
ــی  ــب اقلیم ــرایط نامناس ــت در ش ــن درخ ای

در شــهربابک کاشــته شــده، کمیــت آب شــان 
ــن اســت.  ــی پایی خیل

از طریــق  کــه  اســت  اینهــا جدول هایــی 
ــر  ــاده شــده و از بیســت نف مؤسســه ثبــت آم
ــه  از خریدارهــای مــا در خصــوص رشــد پای
ــورد  ــن م ــه در ای ــده ک ــام ش ــنجی انج نظرس
بــرای 16 نفــر مناســب بــوده و بــرای 4 نفــر 

ــت. ــوده اس ــب ب نامناس
اســاید بعــدی رضایتمنــدی از رشــد پیوندک 
ــر  ــه نف ــتند، س ــب دانس ــر مناس ــت: ده نف اس
پیونــد نخــورده بــود، هفــت نفــر نامناســب. و 
بــه طــور کلــی رضایتمنــدی خریــداران را در 

ــی داشــته اســت. پ
شــرکت  کــه  می کنــم  عــرض  پایــان  در 
ــته دارد  ــدی در پس ــتاوردهای جدی ــا دس طوب
ــام  ــی از ارق ــا ارزش ــیار ب ــیون بس ــا کلکس م
بومــی، پایه هــای بومــی در اختیــار داریــم 
کــه می توانــد باعــث پیشــرفت بســیار خــوب 
ــود.  ــور ش ــته کش ــت پس ــزایی در صنع و بس
مــا آمادگــی همــکاری بــا پژوهشــکده پســته، 
مرکــز تحقیقــات، مراکــز آموزشــی و دوســتان 
ــا افتخــار بزرگــی اســت  ــرای م ــم و ب را داری
کــه بــا ایــن عزیــزان همــکاری داشــته باشــیم 
ــتفاده از  ــری و اس ــتفاده از همفک ــا اس ــا ب ت
ظرفیت هــای یکدیگــر بتوانیــم در ســال رونــق 
تولیــد قــدم مفیــدی بــرای ایــن مــرز و بــوم و 

ــم. ــز برداری ــران عزی ای
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1- اهمیــت پایــه در کمیــت و کیفیــت محصــول 
پســته مــورد تأکیــد اســت.

2- در مطالعــات و پژوهش هــای علمــی کشــور 
ــور  ــی کش ــای بوم ــه ژنوتیپ ه ــژه ب ــه وی توج
ــته  ــم پس ــیل ژرم پاس ــرد و پتانس ــورت پذی ص
ــدور  ــی را مق ــه بوم ــاب پای ــکان انتخ ــور ام کش
می ســازد و دســتیابی بــه پایــه بومــی دارای 

توجیــه اقتصــادی می باشــد.
ــارکت  ــه مش ــران در زمین ــته ای ــن پس 3- انجم
طرح هــای  اجــرای  خصــوص  در  باغــداران 
تحقیقاتــی خــاص و تأمیــن هزینه هــای پژوهشــی 
ــکده  ــا پژوهش ــکاری الزم را ب ــاز، هم ــورد نی م
ــل  ــگاهی به عم ــی و دانش ــز تحقیقات ــته، مراک پس

آورد.
4- مراکــز تحقیقاتــی، پژوهشــی و دانشــگاهی الزم 
ــود،  ــاری خ ــی و اعتب ــوان مال ــاس ت ــر اس ــت ب اس
ــام  ــا و ارق ــی پایه ه ــایی و معرف در خصــوص شناس
 )UCB-1( جدیــد و همچنین مســائل ناشــناخته پایــه
ــن  ــلماً تأمی ــد. مس ــام دهن ــری انج ــات مؤث تحقیق
ــئول و  ــتگاه های مس ــل دس ــاص از مح ــار خ اعتب
ــه اهــداف  ــد رســیدن ب بخــش خصوصــی می توان

ــد. مــورد نظــر را تســریع نمای
جدیــد  پایه هــای  معرفــی  به منظــور   -5
من جملــه پایــه)UCB-1( و پیونــدک مناســب 
بررســی های  باغــداران،  بــرای  پایه هــا  ایــن 
دقیــق پژوهشــی و تحقیقاتــی در مناطــق مختلــف 
ــس از حصــول  ــرد و پ پســته کاری صــورت پذی
نتایــج تحقیقاتــی، توصیــه کاربــردی انجــام گیرد.

6- پایــه )UCB-1( )کشــت بافتــی و بــذری( 
بــرای مناطقــی کــه دارای کمیــت و کیفیــت پایین 

آب آبیــاری هســتند، قابــل توصیــه نیســت.
7- پایــه )UCB-1( )کشــت بافتــی و بــذری( 
بــرای مناطقــی کــه دارای ســرمای زودرس پاییــزه 

و یــا ســرمای دیــررس بهــاره می باشــد در حــال 
حاضــر قابــل توصیــه نیســت.

8- ارزیابــی ســازگاری و عملکــرد کمــی و کیفــی 
 )UCB-1( ــه ــران روی پای ــام تجــاری پســته ای ارق
)کشــت بافتــی و بــذری( نیــاز بــه بررســی 
ــی  ــه تحقیقات ــت برنام ــی دارد و الزم اس تحقیقات
ــدن  ــخص ش ــا مش ــردد و ت ــرا گ ــن و اج تدوی
ــم خــاص جهــت  ــه رق ــی از توصی ــج ارزیاب نتای

ــود. ــودداری ش ــد خ پیون
ــی  ــت باغ ــه مدیری ــاز ب ــه )UCB-1( نی 9- پای
متفــاوت بــا پایــه پســته اهلــی ایرانــی دارد، 
و  مطالعــات  زمینــه  ایــن  در  بایــد  بنابرایــن 

تحقیقــات بیشــتری انجــام شــود.
ــال  ــی نه ــت و گواه ــات ثب 10- مؤسســه تحقیق
و بــذر، تولیدکننــدگان نهالــی کــه پایه هــا و 
رقم هــای جدیــد را تولیــد می کننــد موظــف 
ــه صــورت مکتــوب  نمایــد در هنــگام فــروش ب
مشــخصات پایــه و رقــم )شــامل ویژگی هــا، 
مناســب  شــرایط  و  محدودیت هــا  و  مزایــا 
ــر  ــردد. در غی ــام گ ــدار اع ــه خری ــت( ب کاش
این صــورت چنانچــه مشــکلی ایجــاد شــود، 
مســئولیت آن متوجــه تولیدکننــده نهــال می باشــد.
11- پژوهشــکده پســته آمادگــی خــود را جهــت 
ــد  ــی و جدی ــای بوم ــی پایه ه ــی و معرف ارزیاب
اعــام مــی دارد. همچنیــن، ایــن پژوهشــکده 
ــه همایــش آمادگــی خــود را  ــه عنــوان دبیرخان ب
جهــت دریافــت تجربیــات باغــداران محتــرم در 
ــه مذکــور در  ــردی پای خصــوص تجربیــات کارب

ــد. ــام می نمای ــف اع ــق مختل مناط
بــودن زمــان  بــه طوالنــی  بــا توجــه   -12
ارزیابی هــای پایه هــای بومــی و جدیــد، پیشــنهاد 
می شــود معاونــت محتــرم باغبانــی از مراکــز 
تحقیقاتــی و تولیدکننــدگان پایه هــای جدیــد 

حمایت هــای مالــی به عمــل آورد. همچنیــن، 
ــا و  ــرکت طوب ــی ش ــت مال ــوص حمای در خص
ســایر شــرکت های تولیدکننــده از طرح هــای 
ــردد. ــی گ ــد م ــه )UCB-1( تأکی ــی پای پژوهش

13- پیشــنهاد می شــود توســط یــک کمیتــه 
و  پســته  پژوهشــکده  نظــر  زیــر  بی طــرف 
متشــکل از نماینــده بخــش اجــرا )معاونــت 
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــی و س باغبان
ــده  ــال، نماین ــده نه ــده تولیدکنن ــان(، نماین کرم
ــه  ــده مؤسس ــاورز(، نماین ــه کش ــداران )خان باغ
تحقیقــات ثبــت و گواهــی نهــال و بــذر ارزیابــی 
جامع تــری از نهال هــای کشــت شــده پایــه 
)UCB-1( در برخــی مناطــق پســته کاری کشــور 
ــق ارگان هــای  ــار از طری ــن اعتب در صــورت تأمی

ــردد. ــام گ ــی انج ــش خصوص ــئول و بخ مس
14- بــه منظــور جلوگیــری از مــوازی کاری 
قابلیت هــای  تحقیقاتــی و جهــت هم افزایــی 
تحقیقاتــی بخــش دولتــی و خصوصی الزم اســت 
پژوهشــکده پســته در جریــان هــر گونــه تحقیــق 
ــرد  ــرار گی ــه پســته در سراســر کشــور ق در زمین
تــا در صــورت نیــاز همــکاری الزم به عمــل 
ــی  ــی و بررس ــورد ارزیاب ــر م ــج بهت ــده و نتای آم

ــرد. ــرار گی ق
15- پیشــنهاد می گــردد بــه منظــور حــل مســائل 
و مشــکات تحقیقــات پایه )UCB-1(، جلســه ای 
ــور  ــا حض ــی و ب ــت باغبان ــت معاون ــا محوری ب
نمایندگانــی از ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
کرمــان، پژوهشــکده پســته و مؤسســه تحقیقــات 
ــذر تشــکیل و برنامــه  ثبــت و گواهــی نهــال و ب
ــن  ــا تأمی ــه و ب ــان دار تهی ــدون زم ــی م تحقیقات
ــی و بخــش  ــت باغبان ــق معاون ــار آن از طری اعتب
خصوصــی تولیدکننــده نهــال، نســبت بــه اجــرای 

آن در اســرع وقــت انجــام گیــرد.                                      

قطعنامه گردهمایی چالش ها و فرصت های پایه رویشی پسته 
)UCB-1( یوسی بی وان

دبیرخانه همایش

باغبانــی 



یادداشت 
ــول 220  ــود محص ــا وج ــن ب ــازار چی ــال ب امس
هــزار تنــی پســته ایــران و 350 هــزار تنــی پســته 
آمریــکا بــه عرصــه تاخــت و تــاز تمــام عیــار این 
ــد.  ــد ش ــدل خواه ــزرگ مب ــده ب ــه کنن دو عرض
ایــن در حالــی اســت کــه ســال گذشــته، تولیــد 
ــن،  ــزار ت ــدود 50 ه ــود، ح ــم ب ــران ک ــته ای پس
ــا ســنگ اندازی هــای ارزی  همیــن مقــدار هــم ب
دولــت ایــران نتوانســت آن طــور کــه بایــد صــادر 
شــود؛ تــا پایــان مــاه دهــم تجــاری تنهــا حــدود 
ــادر  ــن ص ــه چی ــران ب ــته از ای ــن پس ــزار ت 7 ه
شــده اســت. امــا آمریکایی هــا بــا وجــود تعرفــه 
ــر روی پسته شــان،  ــن ب ــت چی 45 درصــدی دول
بــر اســاس آمــار کمیتــه اجرایــی پســته کالیفرنیــا 
تــا پایــان مــاه جــوالی 2019 حــدود 106 هــزار 
ــگ فرســتاده اند.  ــن و هنگ کن ــه چی ــن پســته ب ت
امســال، وجــود تعرفــه روی پســته آمریــکا، 
تعرفه هــا،  مجــدد  افزایــش  بــرای  تهدیدهــا 
ــا و  ــرای کاهــش تنش ه ــرات ب ــا و مذاک تاش ه
رفــع تعرفــۀ موجــود، حجــم قابــل توجــه پســته 
قابــل عرضــه در دنیــا و موانــع تجــاری داخلــی و 
خارجــی بــر ســر راه پســته ایــران، همــه و همــه 
موجــب شــده اند تــا بــا نزدیــک شــدن بــه فصــل 
ــدن آن  ــه ش ــل عرض ــول و قاب ــت محص برداش
حرف هــای ضــد و نقیضــی از گوشــه و کنــار بــه 
گــوش برســد و نتــوان بــرآورد دقیقــی از اوضــاع 
ــه  ــزی ب ــا گری ــن اثن ــا بدنیســت در ای داشــت. ام
گذشــته نــه چنــدان دور زده شــود تــا شــاید بــه 

درک بهتــر اوضــاع کمــک کنــد.
 در ماهنامــه شــهریور 97 دنیــای پســته به شــماره 
ــدادی از  ــا تع ــده ب ــام ش ــای انج 29، گفت وگوه

ــی در کنفرانــس بین المللــی  ــی و چین تجــار ایران
ــال 2018   ــه در س ــن ک ــی چی ــای درخت آجیل ه
ــه  ــود، ب در شــهر ژوهــای چیــن برگــزار شــده ب
چــاپ رســید. در ایــن گفت و گوهــا عمــده 
تجــار اذعــان داشــتند کــه راه هــای زیــادی بــرای 
ورود پســته آمریــکا بــه چیــن وجــود دارد و 
ــن  ــن چی ــی پســته بی ــن هــزار تن تجــارت چندی
ــد؛  ــقوط کن ــاره س ــه یکب ــد ب ــکا نمی توان و آمری
ــه شــد  ــی ارائ ــل در حال ــن تحلی ــان، ای در آن زم
کــه تعرفــه 45 درصــدی دولــت چین روی پســته 
آمریــکا اجرایــی شــده بــود. البتــه برخــی از تجار 
هــم اظهــار می داشــتند کــه دولــت چیــن بســیار 
ــی  ــگ پونگ ــت پین ــت و سیاس ــر اس ــخت گی س
ــکا در  ــت آمری ــت دول ــد و حرک ــال می کن را دنب
وضــع تعرفه هــای تجــاری روی محصــوالت 
ــی  ــذارد. و حت ــواب نمی گ ــدون ج ــی را ب چین
دولــت چیــن پــای اعــدام افــرادی کــه از قانــون 
ــته وارد  ــاق پس ــور قاچ ــد و به ط ــی می کنن تخط

ــتاده اســت. ــز ایس ــد نی ــن می کنن چی
امــا نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه بــا شــدت 
یافتــن تنش هــا در جنــگ تجــاری بیــن چیــن و 
آمریــکا دوبــاره امســال ایــن خوشــبینی در میــان 
بســیاری از تجــار و باغــداران ایرانــی بــه وجــود 
ــادی واردات  ــه مب ــن هم ــت چی ــه دول ــده ک آم
پســته آمریــکا بــه چیــن را کنتــرل خواهــد کــرد 
ــن  ــازار چی ــاز ب ــه ت ــاره یک ــی دوب ــته ایران و پس

می شــود.
اگرهــا،  و  امــا  و  خوش بینی هــا  از  گذشــته 
در  امســال  کنفرانــس  در  موضــوع  چندیــن 
ســخنرانی های ســه کشــور چیــن، آمریــکا و 
ایــران و گفت و گوهــای حاشــیه کنفرانــس بیشــتر 

ــی  ــدی پیچیدگ ــا ح ــه ت ــرد ک ــی می ک خودنمای
خاصــی را در تقابــل بــا خوشــبینی موجــود قــرار 

می دهــد. 
مسائلی از این قبیل که:

بســیار  پســته  خریــد  امــر  در  چینی هــا   -
آب  بــه  بی گــدار  و  هســتند  فرصت جــو 
ــادی  ــته زی ــم پس ــته حج ــال گذش ــد، س نمی زنن
از آمریــکا خریده انــد، پــس هرجــا کــه پســته بــه 
قیمــت خوبــی فروختــه شــود، می خرنــد. امســال 
حجــم پســته قابــل عرضــه زیــاد اســت و امــکان 
اســتقبال خوبــی از پســته ایرانــی و آمریکایــی در 
چیــن وجــود دارد. چینی هــا ســیر تــا پیــاز پســته 
ایرانــی و آمریکایــی را اعــم از: مقــدار محصــول، 
ارقــام، اُنس هــای موجــود، روش هــای فــراوری و 
خشــک کــردن و مزایــا و معایــب پســته ایــران و 
ــرای  ــی ب ــد و جای ــی می دانن ــه خوب ــکا را ب آمری

ــته اند. ــاز نگذاش ــان کاری ب پنه
قــوی  بســیار  بازاریابانــی  آمریکایی هــا   -
هســتند و بــا برنامــه  بازاریابــی مــدون روش هــای 
ــن در  ــته در چی ــروش پس ــرای ف ــی را ب مختلف
ــطح  ــش س ــا افزای ــد. آمریکایی ه ــش گرفته ان پی
ــان و  ــاالی باغ هایش ــازده ب ــته و ب ــت پس زیرکش
ــًا  ــان را مرتب ــول بزرگ ش ــدار محص ــاً مق متعاقب
برجســته می کننــد و بــه خریــدار و مصرف کننــده 
ــود  ــته موج ــه پس ــد ک ــال می دهن ــش خی آرام
اســت. همچنیــن، کیفیــت و تولیــد بهداشتی شــان 

ــند.  ــده می کش ــرف کنن ــه رخ مص را ب
- در ایــن بیــن، پســته ایرانــی کمــی درمانــده بــه 
ــا معضــات مختلفــی در امــر  نظــر می رســد و ب
تجــارت بین الملــل دســت و پنجــه نــرم می کنــد؛ 
مســئله برگشــت ارز الینحــل باقــی مانــده اســت. 
ــان  ــزده روزه مــدت زم ــش پان کشــتیرانی و افزای
ــر دوش پســته  ــاری ب ــن، ب ــه چی ــار ب ــل ب تحوی
کشــور اســت. بــه عــاوه، همان طــور کــه تجــار 
ــتند، در  ــی هس ــان مدع ــی در صحبت هایش چین
ــکا، محصــول یکدســتی  ــا پســته آمری مقایســه ب
کــه بــا نمونه هــا مطابــق باشــد از ایــران بــه چیــن 
نمــی آیــد. در نهایــت، رقابــت منفــی بیــن تجــار 
ایرانــی بــر ســر قیمــت در بــازار چیــن وضعیــت 

ــد. ــر می کن را از آنچــه کــه هســت بدت

  چین، گرانیگاه تقاضای آجیل و خشکبار
ابوالفضل زارع نظری
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آجیل هــای  بین المللــی  نمایشــگاه  و  کنفرانــس 
درختــی بــا 57 غرفــه و بیــش از 400 نفــر شــرکت 
ــز  ــم اوت در مرک ــا هفت ــده، امســال از پنجــم ت کنن
شــهر  بین المللــی  نمایشــگاه های  و  همایش هــا 
ــان چیــن برگــزار شــد. ایــن  ژنگــژو در اســتان هن
کنفرانــس هرســاله بــا هــدف بهبــود مبــادالت بیــن 

ــج  ــرای تروی ــی ب ــی و بین الملل ــرکت های داخل ش
ــزار  ــل برگ ــت آجی ــم صنع ــالم و منظ ــعه س توس
می شــود. در کنفرانــس امســال از کارشناســان بیــش 
از 20 کشــور و منطقــه تولیدکننــده آجیل هــای 
ــا نظــرات خــود را  ــود ت ــی، دعــوت شــده ب درخت
ــه  ــت های مربوط ــی و سیاس ــازار جهان ــورد ب در م

ــن  ــاالنه چی ــس س ــد. کنفران ــتراک بگذارن ــه اش ب
یــک مرجــع عالــی بــرای اســتراتژی های بازاریابــی 
ــه واردات و  ــن برنام ــن و همچنی ــروش در چی و ف
ــن  ــزاری ای ــل برگ ــی از دالی ــت. یک ــرآوری اس ف
نمایشــگاه، توجــه بیــش از پیــش بــه ارزش غذایــی 

ــت. ــان اس ــی در جه ــای درخت آجیل ه

ســاعت 20:45 شــِب 14 مــرداد 98 هنــوز 
ــی  ــن الملل ــس بی ــام در کنفران ــت ن ــاط ثب بس
ــی  ــن در الب ــی چی ــات درخت ــل و مغزج آجی
هتــل ماریــوت شــهر ژنگــژو در اســتان هنــان 
ــئول  ــه مس ــود ب ــی خ ــا معرف ــود. ب ــا ب برپ
ــاق  ــط ات ــده توس ــه ش ــج تهی ــام، پکی ــت ن ثب
بازرگانــی چیــن کــه شــامل کتابچــه برنامــه و 
معرفــی ســخنرانان کنفرانــس، قلــم و دفترچــه 
یادداشــت، گــردن آویزهایــی کــه امــکان 
حضــور در ســالن کنفرانــس را میســر می کــرد 

و دو بســته خوراکــی از شــرکت هایی کــه 
ــم.  ــل گرفت ــد را تحوی ــس بودن ــی کنفران حام
ــه  ــًا ب طــی ســه ســال گذشــته، روز اول عمدت
ــام شــرکت کنندگان،  ــل ثبــت ن ــی از قبی امورات
ــار  ــن تج ــت هایی بی ــل و نشس ــت در هت اقام
دربــاره بــادام کالیفرنیایــی، میــوه درخــت کاج 

ــت.  ــیلی گذشته اس ــردوی ش ــی و گ چین
اســت.  کنفرانــس  افتتاحیــه  روز  دوم،  روز 
امســال در جلســه افتتاحیــه کنفرانــس  هشــت 
شــخصیت ســخنرانی کردنــد؛ از معــاون اتــاق 

ــه  ــگ گرفت ــگ ویدون ــن، رون ــی چی بازرگان
ــان و  ــتان هن ــئولین اس ــخص از مس ــا دو ش ت
ــروش  ــر ف ــل و مدی ــر عام شــهر ژنگــژو، مدی
ــکل  ــس، مای ــی کنفران ــگ حام ــرکت وولون ش
ــکبار،  ــی خش ــورای جهان ــس ش ــگ رئی وارین
شــورای  اجرایــی  معــاون  کالگانــی  پینــو 
ــس  ــی رئی ــگ هونک ــکبار و چن ــی خش جهان
ــون  ــن. مضم ــی چی ــای درخت ــن آجیل ه انجم
ــرور  ــی، م ــوش آمدگوی ــخنرانی ها خ ــن س ای
آمــار جهانــی مربــوط بــه آجیل هــای درختــی، 

معرفی کنفرانس بین المللی آجیل های درختی چین

گزارش کنفرانس

سه روز آجیلی در چین
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و  صــادرات  وضــع 
آجیل هــا  ایــن  واردات 
رونــد  و  چیــن  بــه 
ــای  ــان وعده ه ــازار می ب
ــه  ــس ک ــالن کنفران ــود. س ــن ب ــی در چی آجیل
ــهر  ــگاه های ش ــا و نمایش ــز همایش ه در مرک
ــد  ــدود چهارص ــود، ح ــده ب ــع ش ــژو واق ژنگ
ــه  ــه هم ــود، ک ــا داده ب ــود ج ــر را در خ نف
ظاهــراً چینــی بــه نظــر مــی رســیدند. ترجمــه 
همزمــان چینــی بــه انگلیســی و بالعکــس هــم 

ــود. ــان ب در جری
ــاعت  ــه س ــدود س ــر روز دوم، ح ــداز ظه بع
ــکان  ــا و پ ــادام کالیفرنی ــزارش ب ــه گ ــه ارائ ب
ــار و  ــه آم ــور جداگان ــه به ط ــت ک ــق داش تعل
ــد و مصــرف  ــدار تولی ــورد مق ــات در م اطاع
جهانــی، مــوارد مصــرف ایــن آجیل هــا و 

ــد.  ــی ش ــا بررس ــم انداز آنه چش
پــس از اتمــام برنامــه کنفرانــس در عصــر 
روز دوم، بــاران شــدیدی باریــدن گرفــت. 
ــس  ــخنرانان کنفران ــرکت کنندگان و س ــر ش اکث
ــگ  ــگ ویدون ــی و رون ــو کالگان ــه پین از جمل
در بیــرون از ســالن مــردد بودنــد کــه چگونــه 
بیــرون برونــد؛ ایــن توقــف کوتــاه موجب شــد 
تــا هنــگام ســوار شــدن بــر آسانســور هتــل بــا 
پینــو کالگانــی و رونــگ ویدونــگ همراه شــوم. 
گفت وگــوی دوســتانه ای بیــن ایــن دو جریــان 
داشــت. پینــو کالگانــی رو بــه رونــگ ویدونگ 
کــرد و گفــت: »امســال ارائه هــا خیلــی خــوب 
و قــوی هســتند و کنفرانــس باشــکوهی اســت. 
رونــگ از ایــن گفتــه خوشــحالی خــود را 
ــب در پاســخ  ــر ل ــدی ب ــا لبخن ــراز کــرد و ب اب
ــورای  ــرد ش ــما م ــی ش ــای کالگان ــت: »آق گف
جهانــی خشــکبار هســتید و بهتــر از هــر کســی 

ــه رو هســتیم.« ــا چــه روب ــا ب ــد م می دانی
ــته  ــزارش پس ــش، گ ــال های پی ــق روال س طب
در روز آخــر، 16 مــرداد 98، در ســاعت دو 
بعــد از ظهــر بــود. در نوبــت صبــح، گــزارش 
ــه  ــک ارائ ــای خش ــردو و میوه ه ــا، گ ماکادمی
شــده بــود کــه در همــه ایــن گزارش هــا، 
ــن  ــرف ای ــد و مص ــدۀ تولی ــد ش ــار روزآم آم
محصــوالت بــه کمــک نمــودار و جــدول بــه 

ــد.  ــته ش ــش گذاش نمای
اولیــن ســخنران نشســت عصــر در مــورد 
پســته، راجــر ژنــگ بــه نمایندگــی از انجمــن 

تولیدکننــدگان پســته آمریــکا بــود. نکتــه حائــز 
اهمیــت در آمــار راجــر ژنــگ، پیش بینــی 
ــکا  ــته آمری ــت پس ــر کش ــطح زی ــد و س تولی
ــی اعــام شــده، ســطح  ــه پیش بین ــا ب ــود. بن ب
زیــر کشــت پســته آمریــکا از 113 هــزار 
هکتــار در ســال 2019 بــه 166 هــزار هکتــار 

ــید.  ــد رس ــال 2026 خواه در س
 گــزارش راجــر در ســه بخــش تنظیــم شــده 
بــود؛ بخــش اول: آمــار تولیــد، مصــرف 
ــه  ــم ب ــکا ه ــته آمری ــادرات پس ــل و ص داخ
ــد  ــک مقاص ــه تفکی ــم ب ــی و ه ــورت کل ص
ــود، البتــه در مــورد تعرفــه فعلــی  صادراتــی ب
و رابطــه آن بــا فــروش پســته آمریکایــی 
در چیــن صحبتــی نشــد؛ در بخــش دوم 
چینــی  مصرف کننــده  رفتــار  بررســی  بــه 
ــه  ــم ب ــوم ه ــش س ــود؛ بخ ــه شــده ب پرداخت
فعالیت هــای بازاریابــی انجمــن تولیدکننــدگان 

ــت.  ــاص داش ــکا اختص ــته آمری پس
ســپس نوبــت بــه گــزارش پســته ایــران 
ــود؛  ــامل 4 بخــش ب ــزارش ش ــن گ ــید. ای رس
1- شــرایط تولیــد پســته در ایــران 2- معرفــی 
ــدار  ــران و مق ــته در ای ــت پس ــق زیرکش مناط
تولیــد پســته امســال در هــر منطقــه 3- معرفــی 
پنــج مزیــت اصلــی پســته ایــران و 4- عوامــل 
ــابقه  ــه س ــته؛ از جمل ــارت پس ــر تج ــر ب موث

ــن. ــران و چی ــن ای ــات تجــاری بی ارتباط
ژائــو جیــان )اســتیو( از چیــن آخریــن گزارش 
ــر  ــه نظ ــود. ب ــه نم ــته را ارائ ــه پس ــوط ب مرب
می رســید گــزارش پســته ایــران در پــرده دوم 
ــا  ــه تنه ــود. وی ن ــه می ش ــو ارائ ــان ژائ از زب
از پســته ایــران بــا جزئیــات فــراوان صحبــت 
ــی  ــرش صادرات ــران و ف ــه زعف ــه ب ــرد، بلک ک
ایــران نیــز اشــاره کوتاهــی کــرد. تمرکــز 
ــار و  ــر آم ــز ب ــر چی ــش از ه ــزارش وی بی گ

ــود. ــی ب ــا پســته ایران ــط ب ــات مرتب اطاع
 ژائــو در معرفــی پســته، ســابقه تاریخــی 
نام هــای پســته و منشــأ تولیــد پســته را بازگــو 
کــرد کــه عمدتــًا در آن نــام ایــران آورده شــده 
ــق  ــته از طری ــه ورود پس ــن ب ــود و همچنی ب
تانــگ  سلســله  زمــان  در  ابریشــم  جــاده 
ــی  ــته ایران ــواع پس ــاوه، ان ــه ع ــت. ب پرداخ
قابــل عرضــه در بــازار از قبیــل: پســته خنــدان، 
پســته دهــن بســت، مغــز پســته و مغــز ســبز 

ــدند. ــی ش ــز معرف نی

مایكل وارینگ - رئیس شورای جهانی خشكبار

پینو کالگاني - معاون اجرایی شورای جهانی خشكبار

چنگ هونكي - رئیس انجمن آجیل های درختی چین
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ــد  ــک رون ــا 2018 ی ــادی ت ــال 2000 می ــکا از س ــته آمری ــد پس تولی
صعــودی بــا شــیب نســبتاً تنــدی را تجربــه کــرده و در ســال 2018، موفــق 
ــد  ــد. هــر چن ــد کنن ــن پســته خشــک در پوســت تولی شــده 450 هــزار ت
صــادرات و فــروش داخلــی بــه دلیــل اُفــت شــدید تولیــد در ســال 2015، 
کاهشــی شــده، امــا رونــد کلــی صــادرات و مصــرف داخلــی از ســال 2005 
تــا 2018 رو بــه رشــد بــوده اســت. مجمــوع فــروش ســال 2018 تــا ابتدای 
مــاه اوت 2019، حــدود 315 هــزار تــن بــوده، صــادرات حــدود 220 هــزار 

تــن و فــروش داخلــی حــدود 95 هــزار تــن را تجربــه کــرده اســت. 
ــاه اوت  ــدای م ــا ابت ــا ت ــه اروپ ــه کشــورهای اتحادی صــادرات تجمعــی ب
ــه  ــته ب ــال گذش ــادرات س ــه کل ص ــی ک ــوده، در حال ــن ب ــزار ت 73 ه
ــا و  ــه آفریق ــده اســت، صــادرات ب ــت ش ــن ثب ــزار ت ــه 54 ه ــن منطق ای
خاورمیانــه در همیــن زمــان 27 هــزار تــن، بــه مکزیــک و کانــادا حــدود 
10 هــزار تــن، بــه هنــد 7 هــزار تــن، بــه چیــن و هنگ کنــگ 95 هــزار 

ــرده اســت.  ــه ک ــن را تجرب ت
تــا ســال 2026، ســطح زیــر کشــت پســته آمریــکا از 113 هــزار هکتــار 
ــار در ســال 2026 خواهــد رســید و  ــه 166 هــزار هکت در ســال 2019 ب
ــن را در  ــزار ت ــورد 660 ه ــال 2019 رک ــن در س ــزار ت ــد از 340 ه تولی

ــد زد.  ــال 2026 خواه س
ــده  ــران کنن ــی نگ ــته آمریکای ــر روی پس ــدی ب ــه 45 درص ــع تعرف  وض

ــش  ــه کاه ــن تعرف ــد و ای ــه برس ــه نتیج ــرات ب ــم مذاک ــت، امیدواری اس
ــد.  یاب

ــر روی تعــداد دو هــزار نفــر  ــی کــه ب ــده چین ــار مصرف کنن بررســی رفت
ــه  ــن جامع ــد از ای ــه 44 درص ــد ک ــان می ده ــت، نش ــده اس ــام ش انج
آمــاری کــه مصرف کننــده پســته هســتند درآمــد ســاالنه 100 هــزار یــوان، 
35 درصــد درآمــد بیــن 80 تــا 100 هــزار یــوان و 21 درصــد درآمــد بیــن 
ــن  ــدگان ســنین بی ــد. 51 درصــد مصرف کنن ــوان دارن ــزار ی ــا 80 ه 60 ت
ــد و  ــوده ان ــاله ب ــا 29 س ــد، 36 درصــد 22 ت ــته ان ــال داش ــا 39 س 30 ت
13 درصــد، سن شــان بیــن 40 تــا 50 ســال بــوده اســت. همچنیــن ایــن 
بررســی نشــان می دهــد چینی هــا بــه ســه دلیــل مصــرف کننــده پســته 
هســتند و پســته آمریكایــی برایشــان محبــوب اســت: اول اینكــه میان 
ــراد  ــه اف ــه ب ــوان هدی ــه عن ــح آنهاســت؛ دوم، ب ــورد ترجی وعــده م
ــان  ــز در غذای ش ــت و پ ــرای پخ ــه ب ــر اینك ــد؛ و در آخ می دهن
ــی پســته  ــه شــده، درک ارزش غذای ــار ارائ ــق آم ــد. طب ــتفاده می کنن اس
ــیار  ــح بس ــت و ترجی ــی اس ــه فزون ــا رو ب ــط چینی ه ــی توس آمریکای

زیــادی دارنــد کــه پســته تولیــدی آمریــکا را مصــرف کننــد. 
ــوالی  ــاه ج ــای م ــا انته ــپتامبر 2018 ت ــا از اول س ــی آمریکایی ه بازاریاب
ــته در  ــرف پس ــج مص ــن تروی ــهر چی ــوزده ش ــوده و در ن ــوی ب 2019 ق
دســتور کار قــرار داشــته اســت؛ شــهرهای پرجمعیتــی ماننــد: شــانگهای، 
تبلیــغ در  نینگبــو و شــنزن.  بیجینــگ، گوانجــو، هانجــو، ژنگــژو، 
ــد؛  ــا بوده ان ــن فعالیت ه ــی از ای ــمینارها بخش ــزاری س ــا و برگ روزنامه ه
ســمینارهایی کــه در مجمــوع بیــش از هفــت هــزار نفــر شــرکت کننده در 
آن حضــور داشــته اند؛ کنفرانس هــای رســانه ای برگــزار شــده کــه بیــش 
ــای  ــدازی کمپین ه ــد؛ راه ان ــوده ان ــدف ب ــورد ه ــر م ــون نف از 86 میلی
ــش از  ــه بی ــامتی ک ــات س ــج در مج ــل تروی ــی از قبی ــی چاپ تبلیغات
ــال  ــا و ارس ــی داده،  اطاعیه ه ــرار م ــر ق ــت تأثی ــر را تح ــون نف 60 میلی
ــرده،  ــر را آگاه می ک ــون نف ــدود 129 میلی ــه ح ــانه ک ــق رس ــا از طری آنه
کمپین هــای تبلیغاتــی دیجیتــال کــه 85 میلیــون نفــر از آن بهــره می بــرده 
ــرده  ــت ک ــر آن را روی ــون نف ــه 10 میلی ــی ک ــبکه های اجتماع ــد و ش ان
انــد، همــه و همــه جــزو برنامه هــای ترویجــی و بازاریابــی پســته آمریــکا 

بــوده انــد.                       

راجر ژنگ نماینده انجمن تولیدکنندگان پسته آمریکا

محبوبیت پسته آمریکایی در چین
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تولید پسته در ایران
ــل  ــه دلی ــته ب ــد پس ــاالنه تولی ــانات دوس نوس
ــت.  ــته اس ــت پس ــال آوری درخ ــی س ویژگ
همان طــور کــه بعضــی از شــما ممکــن اســت 
بدانیــد، تولیــد پســته در ایــران در ســال 2018 
ــرد،  ــه ک ــار را تجرب ــاآور فاجعه ب ــک ســال ن ی
بــه ایــن دلیــل کــه مــوج گرمــای شــدید اول 
فصــل در ســال 2018، باعــث شــده بــود 

ــوند.  ــقط ش ــته س ــای پس ــن دانه ه جنی
• آب

بالقــوه  طــور  بــه  کــه  منفــی  عامــل  دو 
ــت  ــران را تح ــته در ای ــد پس ــد تولی می توانن
تأثیــر قــرار دهنــد، کمبــود آب و کیفیــت آب 

ــتند. هس
اگرچــه، درختــان پســته در مــدت کمبــود 
آب زنــده می ماننــد و نســبت بــه بی آبــی 
ــان  ــا ســایر درخت و شــوری آب در مقایســه ب
میــوه متحمــل هســتند، امــا ممکــن اســت بــه 
ــا  ــاری ب ــی و آبی ــاز آب ــن نی ــدم تأمی ــت ع عل
آب شــورِ کــم کیفیــت بــازدۀ تولیــد بــه طــور 

ــد. ــش یاب ــاداری کاه معن
بــا ایــن حــال، درخــت پســته بســته بــه نــوع 
رقــم انتخــاب شــده و عملیــات مدیریــت 
ــل  ــیار متحم ــوری آب بس ــه ش ــبت ب آب، نس
اســت؛ به طوری کــه شــش برابــر بیشــتر از 
ــذا و  ــازمان غ ــط س ــده توس ــام ش ــد اع ح
کشــاورزی ســازمان ملــل متحــد )فائــو( بــرای 
تولیــد محصــول اقتصــادی، می توانــد شــوری 
را تحمــل نمــوده و بــا بــازده قابــل قبولــی بــه 
ــن  ــی از ای ــواهد حاک ــد. ش ــه ده ــد ادام تولی
ــان  ــتان کرم ــری در اس ــم اکب ــه رق ــت ک اس
ــس  ــی زیمن ــا دوازده دس ــوری ت ــد ش می توان
بــر متــر را بــدون کاهــش معنــاداری در بــازده 

ــد. تحمــل کن
•  تغییرات اقلیمی

طــی دو دهــه اخیــر، موج گرمــا و ســرمازدگی 
ــل  ــروع فص ــتری در ش ــرار بیش ــا تک ــاره ب به
پدیده هایــی  چنیــن  انــد.  داده   رخ  رشــد، 
ــوط  ــی مرب ــرات اقلیم ــه تغیی ــن اســت ب ممک
باشــند، چــون در ســال های اخیــر، مــوج 

ــد  ــه تولی ــه ب ــت ک ــی اس ــل غالب ــا عام گرم
پســته در ایــران خســارت وارد کرده اســت. 
ــل،  ــن عام ــه ای ــت ک ــه داش ــد توج ــا بای ام
مناطــق مختلــف پســته کاری را بــه طــور 
یکســان تحــت تأثیــر قــرار نمی دهــد و میــزان 
ــر  ــق دیگ ــا مناط ــه ب ــر منطق ــارت در ه خس
ــف  ــام مختل ــن، ارق ــت. همچنی ــاوت اس متف
ــبت  ــی نس ــای متفاوت ــی واکنش ه ــته ایران پس
بــه مــوج گرمــا از خــود نشــان می دهنــد 
و کشــاورزان در مواجهــه بــا ایــن مســئله 
ــد را  ــد تولی ــای جدی ــد روش ه ــعی می کنن س
ــن  ــرب چنی ــرات مخ ــش اث ــور کاه ــه منظ ب

ــد. ــکار گیرن ــوی ب ــوادث ج ح
تحــت شــرایط توضیــح داده شــده، تولیدکنندگان 
ــی  ــائل آب ــا مس ــه ب ــور مواجه ــه منظ ــته ب پس
دو  بــه  کــه  می گیرنــد  تصمیــم  اقلیمــی  و 
روش عمــل کننــد: 1- بســیاری از باغــداران 
ــزات و  ــتن تجهی ــکار بس ــا ب ــد ب ــاش می کنن ت
روش هــای جدیــد آبیــاری بهــره وری را افزایــش 
ــت  ــر درخ ــان از ه ــه خودش ــا در منطق ــد ت دهن
ــد. 2- درصــد  محصــول بیشــتری برداشــت کنن
ــه  ــن اســت ب ــد ممک ــداران ثروتمن ــی از باغ کم
مناطقــی کــه از نظــر آبــی شــرایط بهتــری دارنــد، 
ــا  ــور و ی ــل کش ــواه داخ ــد؛ خ ــکان کنن ــل م نق

ــا.   ــرون از مرزه ب
•  تغییر الگوی کشت

کشــاورزانی کــه در حــال کشــت محصوالتــی 
ــه خودشــان هســتند،  ــه جــز پســته در منطق ب
ــکان کــردن باغــداران پســته  ــا نقــل م ــًا ب غالب
ــب  ــته ترغی ــد پس ــه تولی ــان، ب ــه مناطق ش ب
ــه  ــت ب ــوی کش ــر الگ ــن تغیی ــوند. ای می ش
ــا  ــه ب ــته در مقایس ــبی پس ــت نس ــل مزی دلی
ســایر محصــوالت زراعــی اســت کــه قبــًا در 
منطقــه کشــت می شــده انــد. در ایــن شــرایط، 
ــد. در  ســطح زیرکشــت پســته افزایــش می یاب
ــر کشــت  ــران زی حــال حاضــر، 18 اســتان ای

پســته اســت.
•  بهره وری تولید

ــته در  ــد پس ــه تولی ــانه ب ــت اندیش ــر مثب اگ
ــره وری  ــرات در به ــم، تغیی ــگاه کنی ــران ن ای

و  اجتماعی-اقتصــادی  توســعه  نســبی، 
تغییــرات ســریع در فرهنــگ کشــاورزی پســته 
ایــران می تواننــد بــه عنــوان عوامــل بالقــوه ای 
باشــند کــه تولیــد پســته در ایــران را افزایــش 

می دهنــد. 
عواملــی کلیــدی کــه باعــث مــی شــوند 
ــد  ــره وری تولی ــران به ــدگان پســته ای تولیدکنن

ــتند: ــرار هس ــن ق ــد از ای ــود دهن را بهب
- درآمد خوب پسته

ــران  ــته ای ــد از پس ــدود 80 درص ــاالنه ح س
ــال  ــه ری ــرخ دالر ب ــل ن صــادر می شــود. تبدی
باعــث شــده کــه تولیــد پســته بــه یــک شــغل 
نســبتًا پردرآمــد تبدیــل شــود. از ایــن رو، 
ــد  ــره وری در تولی ــش به ــرای افزای ــاش ب ت

ــت. ــل درک اس ــت قاب ــر درخ ــتۀ ه پس
- بهبود فرهنگ کشاورزی

ــرش و  ــر نگ ــک تغیی ــر، ی ــال های اخی در س
ــن و  ــن باغــداران، محققی ــاط بی ــار در ارتب رفت
ــن  ــاهده اســت. ای ــل مش ــی قاب ــاوران باغ مش
ــاورزی  ــه کش ــنتی ب ــاورزی س ــر از کش تغیی
ارگانیــک  رابطــه  تقویــت  اســت.  مــدرن 
ــی،  ــن و مشــاوران باغ ــداران، محققی ــن باغ بی
نویدبخــش بهبــود بهــره وری تولیــد پســته در 

ــت. ــران اس ای
- مدیریت یكپارچه باغبانی

ســاختار تولیــد پســته در ایــران برمبنــای 
کشــاورزی در مقیــاس خــرد اســت. ایــن 
معایبــی  توانــد  مــی  کشــاورزی  ســاختار 
از قبیــل: عــدم کارایــی در مدیریــت آب، 
مدیریــت آفت کش هــا، مدیریــت کودهــا و 
ــد.  ــته باش ــی داش ــای باغبان ــت هزینه ه مدیری
ــاط  ــن نق ــر چنی ــدن ب ــق آم ــور فائ ــه منظ ب
ضعفــی، باغدارانــی کــه در مقیــاس خــرد 
کشــاورزی می کننــد بــه جــای اینکــه بــه 
ــد در  ــل کنن ــزا عم ــای مج ــورت واحده ص
ــتند  ــکاری هس ــای هم ــکیل گروه ه ــال تش ح
ــای  ــت فعالیت ه ــق مدیری ــا تلفی ــد ب ــا بتوانن ت

دهنــد. افزایــش  را  بهــره وری  باغی شــان، 
- توسعه اجتماعی-اقتصادی

شــبکه های  اخیــر، خدمــات  ســال های  در 

ابوالفضل زارع نظری نماینده انجمن پسته ایران
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ــر اینترنــت ماننــد تلگــرام و  اجتماعــی مبتنــی ب
ــن کشــاورزان،  ــدی بی واتســاپ ارتباطــات جدی
ــا  ــت ت ــد آورده اس ــاوران پدی ــن و مش محققی
ــتراک  ــه اش ــود را ب ــص خ ــات و تخص تجربی
بگذارنــد. عــاوه بــر ایــن، نســل جدیــد 
تولیدکننــدگان پســته ایــران در حــال ادغــام 
دانــش فنــی بــاارزش ســنتی بــا فنــاوری و دانــش 
ــگاه ها  ــه در دانش ــتند ک ــدرن هس ــاورزی م کش
ــن دو  ــی ای ــم افزای ــر ه ــود. اث ــس می ش تدری
توســعه اجتماعــی در فرهنــگ پســته داری ایــران 
خــودش را در بهبــود بهــره وری تولیــد کــه همان 
مدیریــت بهتــر آب هــای شــور، مدیریــت موثــر 
دفــع آفــات، مدیریــت تغذیــه درختــان و انجــام 
بهتــر فعالیت هــای باغبانــی مثــل هــرس باشــد، 

نشــان می دهــد.
•  پایداری پسته ایران

همــه ایــن پیشــرفت ها و عوامــل کــه در 

حــال بهبــود بهــره وری تولیــد هســتند، نقــش 
انکارناپذیــری بــر حفــظ پایــداری بــازده 
تولیــد پســته ایــران در ســطح کنونــی حتــی در 
شــرایط ســخت اقلیمــی و کمبــود آب دارنــد.
ــدت  ــول م ــران در ط ــته ای ــد پس ــد تولی رون
12 ســال گذشــته، یــک ســطح از پایــداری را 
ــد در  ــداران امیدوارن ــه باغ ــد ک ــان می ده نش
ــاه  ــار کوت ــد. و آم ــدا کن ــه پی ــز ادام ــده نی آین
ــته  ــد پس ــاله در تولی ــا دو س ــک ی ــدت ی م

ــت.  ــر نیس مدنظ
ــه  ــران در مواجه ــته ای ــداران پس ــت باغ موفقی
در  کــه  فرصت هایــی  و  چالش هــا  بــا 
ــه  ــان را ب ــه آن ــد، رتب ســال های پیــش رو دارن
عنــوان تأمیــن کننــده ایــن محصــول بــاارزش 

ــرد. ــد ک ــخص خواه مش
مناطق زیرکشت پسته در ایران

•   سطح زیرکشت بارور 

انجمــن  تخمیــن  طبــق 
ســطح  ایــران،  پســته 
زیرکشــت بــارور پســته در 
ــزار  ــدود 300 ه ــران ح ای

ــن ســطح در  ــه 66 درصــد از ای ــار اســت ک هکت
اســتان کرمــان و 34 درصــد از آن در ســایر اســتان 
هــا ماننــد: خراســان رضــوی، خراســان جنوبــی، 
یــزد، فــارس، ســمنان، مرکــزی و بلوچســتان 
ــق  ــان، مناط ــتان کرم ــت. در اس ــده اس ــع ش واق
اصلــی زیرکشــت پســته عبارتنــد از: رفســنجان و 

ــد. ــیرجان و زرن ــان، س ــار، کرم ان
 منابــع آب زیرزمینــی در اســتان کرمــان طــی 
40 ســال گذشــته نــرخ کاهــش شــدیدی 
نتیجــه، ســطح  انــد. در  را تجربــه کــرده 
زیرکشــت پســته در اســتان کرمــان کــه اســتان 
پیشــقدم در تولیــد پســته بــوده اســت، رو بــه 

ــت. ــش اس کاه
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کــه  همان طــور  امــا 
در  بایــد  گفتــه شــد، 
نظــر داشــت کــه اعــداد 
زیرکشــت،  ســطح 
ــل  ــو عوام ــک س ــتند. از ی ــی نیس ــداد ثابت اع
ــته و  ــادی پس ــای اقتص ــون مزای ــی همچ مثبت
ــق  ــی از مناط ــت در بعض ــوی کش ــر الگ تغیی
ــش داده و از  ــته را افزای ــت پس ــطح زیرکش س
ســوی دیگــر، عوامــل منفــی ماننــد کمبــود آب 
موجــب کاهش ســطح زیرکشــت شــده اســت. 
ــرای هــر  بنابرایــن، اعــداد ســطح زیرکشــت ب
اســتان پســته خیز دینامیــک هســتند، امــا بعیــد 
ــاه  ــت در کوت ــطح زیرکش ــوع س ــت مجم اس
ــد. در  ــته باش ــمگیری داش ــر چش ــدت تغیی م
ــت  ــطح زیرکش ــت س ــن اس ــه ممک ــی ک حال
پســته در اســتان کرمــان رو بــه کاهــش باشــد، 
امــا ســایر اســتان هــا از قبیــل: خراســان، 
ــا  بلوچســتان و تهــران مناطقــی هســتند کــه ب

ــد.  ــت مواجهن ــطح زیرکش ــعه س توس
•  تخمین محصول 

امــروزه، ارقــام کشــیده در حــال محبــوب 
شــدن در بیــن مصــرف کننــدگان نهایــی پســته 
هســتند. همچنیــن، باغــداران ایــن ارقــام را بــه 
دلیــل تحمــل بــه گرمــا و کمبــود آب ترجیــح 
ــران  ــته ای ــن پس ــای انجم ــد. تخمین ه می دهن
امســال حــدود 250  نشــان می دهــد کــه 
ــازار  ــه ب ــل عرضــه ب ــن محصــول قاب ــزار ت ه
ــه  ــود ک ــد ب ــود خواه ــدای فصــل موج در ابت
ــد و  ــول جدی ــن محص ــزار ت ــامل 220 ه ش
30 هــزار تــن باقیمانــده انبــار انتقــال یافتــه از 
ســال قبــل بــه ســال 2019 اســت. بــرآورد مــا 
حاکــی از ایــن اســت کــه بیــش از 200 هــزار 
تــن پســته ایرانــی بــرای صــادر شــدن در ســال 
تجــاری 2020-2019 قابــل دســترس خواهــد 
بــود. بــه نظــر می رســد، امســال برداشــت بــه 
ــان نســبت  ــر درخت ــل شــکوفه دهــی دیرت دلی
ــا تأخیــر  بــه ســال های قبــل حــدود 10 روز ب

انجــام شــود. 
•  مزایای پسته ایران

-  ارقام
پســته ایرانــی بــه لحــاظ ظاهــری در دو گــروه 
عمــده دســته بنــدی می شــود: گــرد و کشــیده. 
زیرمجموعــه ایــن دو گروه شــامل کلکســیونی 
از مزه هــا، رنــگ پوســت و مغــز متفــاوت 

و شــکل و انــدازه هــای مختلفــی اســت. 
ــات  ــه وســیع از خصوصی ــک دامن ــن، ی بنابرای
طعــم و ســایز را در بــر مــی گیــرد. همــه ایــن 
ــه مصــرف  ــری ب ــدرت انتخــاب بهت ــوارد ق م
ــرد،  ــام گ ــهورترین ارق ــد. مش ــده می دهن کنن
ــت  ــه تح ــتند ک ــی هس ــه قوچ ــی و کل فندق
عنــوان جامبــو شــناخته می شــوند. ارقــام 
کشــیده تجــاری شــامل اکبــری و احمدآقایــی 

هســتند. 
-   مزه

ــم  ــای ک ــران، غن ــته ای ــی پس ــاختار غذای س
ــر  ــباع و عناص ــای غیراش ــری از روغن ه نظی
آروماتیــک را در بــردارد. ایــن ســبب می شــود 
طعــم و عطــر دلپذیــر پســته ایــران نــزد 

ــد. ــی یاب ــگاه خاص ــدگان جای ــرف کنن مص
ــد،  ــر بخری ــز )کمت ــاالی مغ ــد ب -   درص

ــد!( ــتر بخوری بیش
درصــد مغــز بــرای مصــرف کننــده یــک 
ــرف  ــه مص ــون ک ــت، چ ــم اس ــوع مه موض
ــک  ــته خش ــد پس ــع خری ــی موق ــده نهای کنن
ــی  ــول م ــت مغــز و پوســت پ در پوســت، باب
ــز، پوســت  ــس از خــوردن مغ ــا پ ــردازد، ام پ
ــاال  ــن رو، ب ــدازد. از ای ــی ان ــته را دور م پس
بــودن نســبت مغــز بــه پوســت خشــک یعنــی 
ــی  ــتری م ــز بیش ــده مغ ــرف کنن ــه مص اینک
ــدازد.  ــرون می ان ــری بی خــورد و پوســت کمت
جالــب اســت بدانیــد کــه پســته فندقــی 
طبیعــی خنــدان، یکــی از ارقــام تجــاری 
ــزش 56  ــد مغ ــول درص ــور معم ــران، به ط ای
ــته  ــما پس ــر ش ــن، اگ ــت. بنابرای ــد اس درص
ــگار بابــت  ــا 50 درصــد مغــز بخریــد، ان ای ب
پوســِت بیشــتر، پــول داده ایــد کــه نمی توانیــد 
ــرای  ــد. ب ــد دور بیاندازی ــد و بای آن را بخوری
مقایســه در نظــر بگیریــد، اگــر شــما 100 
ــا درصــد  ــی ب ــر پســته در پوســت ایران کانتین
مغــز 56 درصــد بخریــد، چنــد کانتینــر پســته 
ــا  ــد ت ــد بخری ــا درصــد مغــز 50 درصــد بای ب
ــد مشــتری تان شــود؟  ــز عای ــزان مغ همــان می

ــت! ــر اس ــواب، 112 کانتین ج
•   قابلیت برشته شدن

ــای  ــای روغن ه ــل غن ــه دلی ــران ب ــته ای پس
ــای  ــت دم ــادر اس ــود ق ــی خ ــباع طبیع غیراش
برشــته شــدن حــدود 170 درجــه ســانتی گراد 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــل کن را تحم

ــن  ــد روغ ــه درص ــق ک ــایر مناط ــته از س پس
ــد در  ــی دارن ــته ایران ــه پس ــبت ب ــری نس کمت
ــی  ــراد م ــاالی 130 درجــه ســانتی گ ــای ب دم
ســوزد. برشــته شــدن در دمــای باالتــر فوایــد 
ــعه  ــی و توس ــل میکروب زدای ــری از قبی دیگ

ــز دارد. ــول نی ــر محص ــم و عط طع
-  بازار رقابتی

بــازار پســته در ایــران یــک بــازار انحصــاری و 
تحــت حاکمیــت یــک و یــا تعــداد محــدودی 
بازیگــر در بــازار نیســت. حضــور تعــداد 
ــته  ــازار پس ــر در ب ــده و تاج ــادی تولیدکنن زی
ایــران، امــکان رقابــت کامــل را فراهــم کــرده 

اســت. 
دانســتن همــه ایــن مزایــای مهــم، بــه 
ــد.  ــاب می ده ــدرت انتخ ــده ق ــرف کنن مص
•  تاریخچــه مــراودات تجــاری بیــن ایــران 

و چیــن
- جاده ابریشم

جــاده ابریشــم شــبکه ای از مســیرهای تجــاری 
ــل  ــم وص ــه ه ــرب را ب ــرق و غ ــه ش ــود ک ب
اقتصــادی،  تعامل هــای  محــور  و  می کــرد 
فرهنگــی، سیاســی و مذهبــی بیــن ایــن مناطــق 
از قــرن دوم قبــل از میــاد تــا قــرن هجدهــم 
ــه اول  ــم در درج ــاده ابریش ــود. ج ــادی ب می
ــرقی و  ــیای ش ــه آس ــی ک ــیرهای زمین ــه مس ب
آســیای جنــوب شــرقی را بــا آســیای جنوبــی، 
پــارس، شــبه جزیــره عربســتان، شــرق آفریقــا 
و اروپــای جنوبــی وصــل می کنــد، اشــاره 
ــی  ــش مهم ــم نق ــاده ابریش ــارت ج دارد. تج
ــن،  ــره، ژاپ ــن، ک ــای چی ــعه تمدن ه در توس
شــبه قــاره هنــد، ایــران، اروپــا، شــاخ آفریقــا 
ــی و  ــط سیاس ــرد و رواب ــا ک ــتان ایف و عربس
اقتصــادی از راه دور را بیــن ایــن تمدن هــا 
بــاز کــرد. جــاده ابریشــم نمــادی از درایــت و 
عقانیــت بــرای ایجــاد روابــط تجــاری قــوی 
ــادی،  ــط اقتص ــم رواب ــرای تحکی ــی ب و راه
فرهنگ هــای  بیــن  اســتراتژیک  و  سیاســی 

ــاوت اســت. متف
- انتقال پول )یوان بجای دالر(

بــا توجــه بــه بــه وجــود آمــدن یکســری 
از موانــع در تجــارت امــروز، تجــارت 
ایــران و چیــن می توانــد  بیــن  پســته 
ــوان  ــول ی ــا واحــد پ ــک ب ــده نزدی در آین

ــود.  ــام ش انج
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 توســعه کشــت پســته از ایــران شــروع شــد 
ــه  ــی ب ــت تدریج ــک حرک ــی ی ــپس ط و س
عــراق و کشــورهای غــرب آســیا ماننــد ترکیه 
و ســوریه راه یافــت. پــس از ارائــه آمــار 
مربــوط بــه مجمــوع مقــدار پســته تولیدشــده 
ــمردن  ــی و برش ــه معرف ــو ب ــان، ژائ در جه
ــد:  ــران مانن ــام تجــاری پســته ای ــی ارق ویژگ
اکبــری، احمدآقایــی، بادامــی، فندقــی و کلــه 
قوچــی پرداخــت؛ خصوصیاتــی از قبیــل 
ــای  ــری، اُنس ه ــکل ظاه ــت، ش ــگ پوس رن
ــواع  ــردن، ان ــک ک ــای خش ــود، روش ه موج
ــت  ــازار و کیفی ــل عرضــه در ب ــای قاب طعم ه

آنهــا. 
در بخــش دوم، نقش بنــدی کشــورها در بــازار 
ــی تشــریح شــد؛ ضمــن اینکــه از  ــن الملل بی
ــده  ــوان دو تولیدکنن ــه عن ــران ب ــکا و ای آمری
بــزرگ یــاد شــد، چیــن و اتحادیــه اروپــا بــه 
ــی  ــزرگ معرف ــده ب ــرف کنن ــوان دو مص عن

شــدند. 
ــته  ــدار پس ــی مق ــر چین ــن تاج ــه، ای در ادام
ــته  ــال گذش ــت س ــی هف ــران ط ــدی ای تولی
اســتان های  و  داد  نشــان  نمــودار  روی  را 
عنــوان  بــه  را  یــزد  و  کرمــان، خراســان 
بــا بیشــترین ســطح زیرکشــت  مناطقــی 
ــود. وی  ــی نم ــارور معرف ــته ب ــان پس درخت
ــمرد:  ــن برش ــی را چنی ــته ایران ــازات پس امتی
ــی،  ــته آمریکای ــه پس ــبت ب ــر نس ــم بهت طع
قابلیــت برشــته شــدن، تعــداد زیــاد باغــداران 
خــرد و متوســط کــه امــکان تجــارت خــوب 
را فراهــم می کننــد. البتــه معایــب پســته 
ایــران از قبیــل: کیفیــت ناپایــدار پســته ایــران، 
نــرخ ارز و مشــکات انتقــال ارز را هــم 
بازگــو کــرد. ســپس، ژائــو گریــزی بــه آمــار 
پســته آمریــکا زد و مقــدار تولیــد، اُنس هــای 
موجــود و ســطح زیرکشــت پســته در آمریــکا 
ــی  ــته آمریکای ــای پس ــرح داد. وی مزای را ش
ــرد و  ــی ک ــدار معرف ــت و عرضــه پای را کیفی
ــای  ــرارداد را جــزو مزای ــه روح ق ــدی ب پایبن
ــدی  ــی دانســت. گله من ــا پســته آمریکای کار ب

ژائــو از پســته آمریــکا بیشــتر بــه دلیــل جنــگ 
تجــاری مابیــن چیــن و آمریــکا بــود و تعرفــه 
ــزوده 9  ــر ارزش اف ــات ب 50 درصــدی و مالی
درصــدی وضــع شــده را ســدی بــرای ورود 

ــرد.  ــر ک ــکا ذک ــته از آمری پس
ــه و  ــته در ترکی ــد پس ــت تولی ــپس، وضعی س
ــده،  ــه ش ــار ارائ ــق آم ــد. طب ــان ش ــن بی چی
ترکیــه در ســال 2018 حــدود 232 هــزار 
ــته و در  ــت داش ــک در پوس ــته خش ــن پس ت
ــزار  ــادل 75 ه ــد مع ــی جدی ــال محصول س
ــای  ــت از باغ ه ــک در پوس ــته خش ــن پس ت
ــد شــد. پســته  ــه برداشــت خواه پســته ترکی
ــگ  ــین جیان ــتان  ش ــن، در اس ــور چی در کش
ــتان  ــده و اس ــع ش ــی واق ــمال غرب ــه در ش ک
ــرار  ــمال ق ــه ش ــز ناحی ــه در مرک ــو ک گانس
ــیار  ــدار آن بس ــا مق ــود، ام ــد می ش دارد تولی
انــدک، بــازده پاییــن و قــادر بــه تأمیــن نیــاز 
100 هزارتنــی بــازار چیــن نیســت. در بخــش 
آخــر، ژائــو جیــان دالیــل رشــد ســریع 
بــازار پســته در چیــن را جمعیــت بــاال، 
ــته  ــرف پس ــن، مص ــی آنای ــور بازاریاب ظه
در ســال نــوی چینــی بــه عنــوان یــک میــان 
ــاالی آن  ــی ب ــروری و ارزش غذای ــده ض وع
معرفــی نمــود. وی از فروشــگاه های آنایــن، 
ســبزیجات،  بــازار  فروشــی ها،  خواربــار 
ــره ای  ــگاه های زنجی ــوپرمارکت ها و فروش س
ــن  ــته در بی ــع پس ــل توزی ــوان عوام ــه عن ب

ــرد. ــام ب ــی ن ــده نهای ــرف کنن مص

گزارش پسته به نقل از ژائو جیان، تاجر چینی

دالیل رشد سریع بازار چین

معرفی پسته اکبری

معرفی پسته احمدآقایی

معرفی مغز سبز و مغز معمولی پسته 

وضعیت استان های زیر کشت پسته 
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فرآینــد جمــع آوری پســته از اوایــل ایــن هفتــه 
شــروع شــده و جنــب و جــوش خاصــی بــه 
اســتان کرمــان داده اســت. هرچنــد کار در 
ــن  ــان از اول ای ــر کرم ــق گرم ت ــی مناط برخ
هفتــه شــروع شــده، امــا خیلی هــا امســال 10 
ــل کار را  ــال های قب ــر از س ــا 15 روز دیرت ت

آغــاز کرده انــد.
احتمــاالً امســال بیــن 220 تــا 250 هــزار تــن 
ــد  ــت، هرچن ــم داش ــور خواهی ــته در کش پس
برخــی معتقدنــد ممکــن اســت محصــول 

ــد. ــتر باش ــم بیش ــزان ه ــن می ــال از ای امس
ســال گذشــته کــه ســال خوبــی نبــود، بیــن 40 
تــا 50 هزارتــن محصــول داشــتیم کــه امســال 
بــه نظــر می رســد چهــار تــا پنــج برابــر ســال 

گذشــته محصــول داشــته باشــیم. 
هرســال حــدود 8 تــا 10 درصــد محصــول بــه 
صــورت کال )پســته ســبز( چیــده می شــود و 
بقیــه بــه صــورت خشــک در انبارهــا ذخیــره 

خواهــد شــد تــا بــه مصــرف برســد.
امســال  آمریــکا  می گویــد،  پیش بینی هــا 
ــد  ــد خواه ــته تولی ــن پس ــدود 350 هزارت ح
کــرد بــه ایــن ترتیــب حــدود 600 هــزار تــن 
ــد  ــی خواه ــای جهان ــازه وارد بازاره ــته ت پس

شــد.
ــدود 100  ــزی ح ــا، چی ــاس برآورده ــر اس ب
ایــران و  هــزار تــن محصــول قدیمی تــر 
آمریــکا هنــوز در دنیــا مصــرف نشــده و 
ذخیــره مانــده اســت. بنابرایــن، بیــش از 700 
ــه  ــازار عرض ــال در ب ــته امس ــن پس ــزار ت ه

ــد.  ــد ش خواه
ــده  ــزارش ش ــرف گ ــن مص ــون باالتری تاکن
ــن  ــا 550 هزارت ــا حــدود 500 ت پســته در دنی
ــن  ــش از ای ــازار بی ــوالً ب ــت و معم ــوده اس ب

ــت. ــته اس ــش نداش ــدار  کش مق
 20 تــا   15 گذشــته حــدود  ســال های  در 
کشــور  داخــل  در  محصــول  کل  درصــد 
مصــرف شــده، امــا بــه دلیــل کاهــش قــدرت 
ــه نظــر می رســد امســال ایــن  خریــد مــردم ب

ــد. ــدا کن ــش پی ــد کاه ــم 15 درص رق
ــا،  ــاور دور، اروپ ــه خ ــران ب ــد ای ــه تولی بقی

همســایگان شــمالی و در نهایــت، کشــورهای 
ــی  ــزان کم ــه می ــود. البت ــادر می ش ــی ص عرب
ــکای  ــی و آمری ــورهای آفریقای ــه کش ــم ب ه
ــی  ــم باالی ــه رق ــم ک ــادرات داری ــی ص جنوب

ــت.  نیس
بــازار عمــده مــا طــی ســال های اخیــر، 
خصوصــًا بعــد از اتفاقاتــی کــه در اروپــا 
ــوده کــه عمــده مصــرف  ــازار چیــن ب ــاد ب افت
چینی هــا هــم بــراي عیــدی اســت کــه امســال 
15 روز زودتــر از ســال قبــل آغــاز می شــود.

اشــاره کــردم  از طرفــی، همان طــور کــه 
ــر  ــا 15 روز دیرت ــران 10 ت ــته ای ــال پس امس
ــن فرصــت بســیار  برداشــت می شــود، بنابرای
ــه  ــای پســته ب ــال محموله ه ــرای ارس ــی ب کم
ــن  ــن مقصــد و مهم تری ــوان اولی ــه عن ــن ب چی

ــم. ــور داری ــی کش ــد صادرات مقص
صــادرات پســته در حــال حاضــر نیــاز بــه ســه 

اقــدام مهــم از ســوی بانــک مرکــزی دارد:
1- هجینــگ و پوشــش خســارات و ریســک های 
ــرخ ارز در رأس  ــش ن ــش و کاه ــی از افزای ناش
ــچ  ــده هی ــرای صادرکنن ــت. ب ــن خواسته هاس ای
دغدغــه ای مهم تــر از رفــع نگرانــی ناشــی از  

ــت. ــي نیس ــل پیش بین ــرات غیرقاب تغیی
ــق  ــچ منط ــه داراي هی ــرخ ارز ک ــی ن بی ثبات
ــده را دچــار  ــی نیســت، صادرکنن ــل تحلیل قاب

ــد. ــت می کن ــف فعالی ــد و توق تردی
صــادرات یــک فرآینــد پیوســته اســت و 
این طــور نیســت کــه بــه دلخــواه صادرکننــده، 
قطــع و وصــل شــود. بــه عنــوان نمونــه، 
ــال،  ــن س ــای آغازی ــه در ماه ه ــده ک صادرکنن
ــده  ــری خری ــرخ ارز باالت ــا ن ــول را ب محص
ــادر  ــد ص ــر بای ــرخ ارز پایین ت ــا ن ــون ب اکن
ــه  ــم ب ــدی را ه ــورم 40 درص ــار ت ــد. فش کن

ــد.  ــه کنی ــت او اضاف وضعی
بنابرایــن، مهم تریــن کاری کــه بانــک مرکــزی 
می توانــد در دســتور کار قــرار دهــد، موضــوع 
ــش و  ــک های افزای ــش ریس ــگ و پوش هجین
ــروز  ــه ام ــا ب ــه ت ــت ک ــرخ ارز اس ــش ن کاه
ــت. در دوره ای  ــده اس ــی نش ــران اجرای در ای
کــه در شــورای پــول و اعتبــار حضــور 

ــرح و  ــنهادی مط ــن پیش ــار چنی ــتم یک ب داش
چارچــوب اولیــه اش تصویــب شــد، امــا بعــد 

ــدم چــه شــد. از آن دیگــر نفهمی
تزریــق  مرکــزی  بانــک  گام  دومیــن   -2
ارزی  تســهیات  خصوصــًا  تســهیات، 
ــول  250  ــت.  از محص ــته اس ــازار پس ــه ب ب
ــرار  ــن ق ــدود 150 هزارت ــته ح ــی پس هزارتن
اســت صــادر شــود کــه بــا قیمت هــای 
امــروز  بیــن یــک و نیــم تــا دو میلیــارد دالر 
ارزش دارد. بــه گمانــم ایــن میــزان صــادرات 
در شــرایط امــروز، ارزش تقویــت تســهیاتی 

دارد.  را 
ــک  ــت بان ــه الزم اس ــی ک ــومین گره 3- س
مرکــزی بــه ســرعت  بــاز کنــد، روشــن شــدن 
وضعیــت تعهــدات ارزی گذشــته اســت. 
هنــوز بعــد از گذشــت یــک ســال ونیــم، ایــن 
وضعیــت روشــن نشــده و بخشــنامه های 

ــت. ــرده اس ــر ک ــا کار را پیچیده ت ــاد تنه زی
صادرکننــده هنــوز نمی دانــد در ســال 97 
ــد در  ــی نمی دان ــرد و حت ــد می ک ــه کار بای چ

ــد.  ــد بکن ــه بای ــال 98  چ س
رفــع ایــن ابهامــات و تدویــن یــک آییــن نامــه 
یــا یــک دســتورالعمل متقــن و الزم االجــرا از 

نیازهــای صادرکننــدگان اســت.

محسن جال پور، در کانال تلگرام خود وضع سمت عرضه پسته را بررسی کرد

سه خواسته فعاالن پسته از بانک مرکزی



29 سال چهارم - شهریورماه 1398 - شماره 40

بازرگانی

آنچــه آقــای جــال پــور فرمودنــد بســیار 
ــال  ــای ج ــت. آق ــق اس ــت و دقی درس
پــور مســئله صــادرات پســته را از زاویــه 
عرضــه بررســی کــرده انــد. مــن میخواهم 
ایــن مســئله را از زاویــه تقاضــا بررســی 
ــه نــکات زیــر توجــه بفرماییــد: کنــم. ب

1- بیشــتر از 100 ســال اســت کــه بــرای 
ــود  ــا وج ــی تقاض ــازار جهان ــته در ب پس
دارد. تــا امــروز میــزان تقاضــا بــه انــدازه 
ای بــوده کــه هیــچ پســته ای نبــوده کــه 
ــرار  ــا ق ــورد تقاض ــی م ــازار جهان در ب
نگرفتــه و بــه اصطــاح روی زمیــن 

ــد. ــده باش مان
ــود  ــا وج ــته تقاض ــرای پس ــون ب 2- چ
ــازه دار(  ــی )مغ ــده نهای ــع کنن دارد، توزی
ــته  ــه پس ــد همیش ــل مي خواه ــه دو دلی ب
موجــود داشــته باشــد. اول، بــرای اینکــه 
ــرد. دوم،  ــود مي ب ــته س ــروش پس ــا ف ب
بــرای اینکــه بــه اصطــاح جنســش 
جــور باشــد. مغــازه دار بــرای جــور 
بــودن جنــس بایــد همــه کاالهــای مــورد 
داشــته  را  پســته  از جملــه  و  تقاضــا 
باشــد. خریــدار کــه بیایــد، اگــر مغــازه دار 
کاالی مــورد تقاضایــش را نداشــته باشــد، 
احتمــال دارد مشــتری کًا از مغــازه بیرون 
بــرود. کســانی کــه بــا خــرده فروشــی ها 
انــد، مي داننــد کــه  ســروکار داشــته 

ــت دارد. ــدر اهمی ــس چق ــوری جن ج
3- در عیــن حــال کــه جــور بــودن 
جنــس بــرای توزیــع کننــده نهایــی مهــم 
اســت و توزیــع کننــده نهایی )مغــازه دار( 
مــورد  کاالهــای  همیشــه  مي خواهــد 
تقاضــا و از جملــه پســته را موجــود 
ــه  ــد همیشــه ب داشــته باشــد، او نمي توان
ــته  ــرف کاال داش ــال مص ــک س ــدازه ی ان
باشــد. مغــازه دار از هــر کاال به انــدازه ای 
موجــود دارد کــه زمــان الزم بــرای تهیــه 

ــًا  ــر فرض ــاز اســت. اگ مجــدد آن کاال نی
ــن پســته  ــاه 2 کارت ــازه در م مصــرف مغ
ــته  ــه پس ــرای تهی ــان الزم ب ــد و زم باش
1مــاه باشــد، مغــازه دار همیشــه بیشــتر از 
ــي دارد. هــر  ــن موجــودی نگــه م 2 کارت
وقــت موجــودی او بــه 2 کارتــن برســد 

خریــد مي کنــد. 
در  پســته  بــرای  تقاضــا  اهمیــت   -4
حــدی نیســت کــه اگــر مصــرف کننــده 
بــه مغــازه )مرکــز خریــدی( بــرود و 
ــده  ــرف کنن ــد مص ــود نباش ــته موج پس
ــا مغــازه دار چنــد روز بعــد  صبــر کنــد ت
ــر پســته نباشــد،  ــد. اگ پســته عرضــه کن
دیگــری  مشــابه  کاالی  مصرف کننــده 
ــر  ــد صرف نظ ــا کًا از خری ــرد و ی مي خ

مي کنــد.
ــه  ــال ک ــن ح ــه، در عی ــه اینک 5- نتیج
و  دارد  وجــود  تقاضــا  پســته  بــرای 
ــد،  ــته بفروش ــل دارد پس ــازه دار تمای مغ
ــی  ــته در خرده  فروش ــور پس ــدم حض ع
ــود.  ــازار مي ش ــت دادن ب ــث از دس باع
ــا  ــه م ــی ک ــر مقطع ــی، در ه ــه عبارت ب
ــیم آن مقطــع را از دســت  ــازار نباش در ب
داده ایــم. اتفاقــی کــه امســال افتــاد همیــن 
ــته  ــد پس ــه تولی ــال ک ــن ح ــود. در عی ب
کــم بــود، تقاضــا هــم بــرای تولیــد پســته 
وجــود داشــت. پســته از هــر ســال کمتــر 
صــادر شــد. صــادرات پســته کــه در 
ــن  ــزار ت ــدود 130ه ــل ح ــال های قب س
بــود، رســید بــه 40 هــزار تــن. ایــن طنــز 
اســت کــه مــا هــم کاال داشــته ایــم و هــم 
بــرای کاالي مــان تقاضــا وجــود داشــته و 
ــت. ــده اس ــرف نش ــان مص ــم کاالي م ه

6- بنابرایــن، هیئــت امنــا، هیئــت مدیــره 
و بخصــوص رئیــس هیئــت امنــا و رئیس 
هیئــت مدیــره انجمــن پســته بایــد مرتبــًا 
ــه  ــورت ماهیان ــته را به ص ــادرات پس ص

ــه  ــت ک ــور نیس ــد. این ط ــد بفرماین رص
اگــر فرضــًا صــادرات در مهرمــاه نســبت 
کــم  گذشــته  ســال های  مهرمــاه  بــه 
بــود، انتظــار داشــته باشــید در مــاه آبــان 
جبــران بشــود. اگــر صــادرات هــر ماهــی 
کمتــر از ماه هــای مشــابه ســال های قبــل 
ــازار را از دســت داده  ــاه ب ــود، در آن م ب
ایــم. بنــا بــه آنچــه آقــای جــال پــور در 
ــم  ــد و درســت ه ــورد عرضــه فرمودن م
بــود، نبایــد حتــی یــک روز هــم بــازار را 
از دســت بدهیــم. امســال بایــد صــادرات 
ــم  ــض ک ــه مح ــود و ب ــد بش ــًا رص مرتب
شــدن بــه مســئولین تذکــر داده بشــود و 
ــی و  ــکل را بررس ــم مش ــا بخواهی از آنه

ــد. حــل بکنن

سیدمحمود ابطحی وضع سمت تقاضای پسته را تحلیل کرد

نباید حتی یک روز هم بازار را از دست بدهیم
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بازرگانی

 Peter( دبــرا پیتــر  زنــد رضــوی-  بهــار 
ــب و  ــی کس ــت اجرای ــتاد مدیری Debaere( اس
 Darden( ــی تجــارت داردن ــه عال کار در مدرس
School of Business( در ویرجینیــا و متخصص 
ــز  ــمندان مرک ــی از دانش ــت گروه آب، سرپرس
جهانــی آب در ایــن مدرســه عالــی اســت. 
تحقیقــات دبــرا در مقالــه ای بــا عنــوان »اقتصــاد 
جهانــی آب: آیــا آب منبــع مزیت نســبی اســت؟« 
در مجلــه اقتصــاد آمریکایــی منتشــر شــده اســت.

کــه  اســت  آن  آب  جهانــی  مرکــز  هــدف 
ــته های  ــا رش ــم آورد ت ــرد ه ــمندان را گ اندیش
ــز  ــن مســئله تمرک ــر ای ــار هــم ب مختلــف در کن
ــه  ــه ب ــا توج ــات ب ــه اجتماع ــه چگون ــد ک کنن
ــرات  ــت و تغیی رشــد اقتصــادی، افزایــش جمعی
اقیلمــی، می تواننــد کاربــری رقابتــی آب در 
کشــاورزی، خدمــات شــهری و محیــط زیســت 

ــد. ــت دهن را جه
دبــرا آب را در جایــگاه منبــع مزیــت نســبی 
کــه  اســت  آن  پــی  در  و  می کنــد  مطالعــه 
مشــخص کنــد آیــا کشــورها در مقیــاس جهانــی 
ــا  ــد ی ــی کنن ــرف م ــه مص ــور بهین ــه ط آب را ب

ــر.   خی
ــت،  ــر رشــد جمعی ــد اســت اث ــرا، معتق ــر دب پیت
ــم  ــی، رژی ــتاندارد زندگ ــش اس ــی،  افزای آلودگ
ــور  ــه ط ــی ب ــبک زندگ ــرات س ــی و تغیی غذای
ــرای آب و  ــش تقاضــا ب ــر افزای ــتقیم ب ــر مس غی
ــد  ــه خواه ــترس ادام ــع محــدود آب در دس مناب
داشــت. در حالــی کــه، یــک پنجــم جمعیــت در 

ــد. ــج می برن ــود آب رن ــر از کمب ــال حاض ح
در نتیجــه آب از منظــر جهانــی مســئله حساســی 
ــی  ــم اندازی جهان ــد از چش ــت و بای ــم اس و مه
بــه مســئله آب نــگاه شــود. چــون اغلــب مواقــع 
مــردم گرایــش دارنــد بــر شــرایط محلــی تمرکــز 
کننــد. بنابرایــن همیشــه ایــن ســوال مطرح اســت 
ــم آب  ــه می توان ــم، مــن چگون ــود آب داری »کمب
بیشــتری بــه دســت آورم؟« درحالــی کــه شــاید 
ــما  ــا ش ــیم »آی ــه بپرس ــد ک ــر آن باش ــوال بهت س
ــاس  ــد براس ــه بای ــد ک ــد می کنی ــزی را تولی چی
ــک  ــن ی ــد؟« ای ــد کنی ــترس تان تولی آب در دس
ــا قابــل  ســوال مربــوط اســت. از ایــن منظــر، آی

تصــور اســت کــه عربســتان ســعودی صادرکننده 
گنــدم بــوده اســت؟!

ــاد  ــور در اقتص ــک کش ــم ی ــد بدانی ــًا بای اساس
جهانــی بــا چــه مقــدار آب، چــه چیــزی تولیــد، 

ــد. ــادر کن وارد و ص
ــی  ــه دسترس ــد ک ــان می ده ــرا نش ــات دب مطالع
بــه آب تعییــن کننــده انــواع محصوالتــی اســت 
کــه یــک کشــور تولیــد می کنــد. در عیــن حــال، 
نقــش آب بــه اهمیــت نقــش ســرمایه انســانی و 
فیزیکــی نیســت و بــه خاطــر همیــن، برخــاف 
ــر در دسترســی  ــد، تغیی ــاور دارن ــردم ب آن کــه م
اقلیمــی،  تغییــرات  بــه  توجــه  بــا  آب  بــه 
کشــورهای پیشــرفته تر را تحــت تأثیــر قــرار 
نمی دهــد. البتــه تغییــرات اقلیمــی مهــم هســتند، 
امــا میــزان تأثیــر وابســته بــه کشــوری اســت کــه 

در آن زندگــی می کنیــد.
اثراتــش  ســایر  میــان  در  اقلیمــی  تغییــرات 
شــامل تغییــرات عظیمــی در دمــا و بــارش 
ــه  ــر پای می شــود. کشــورهایی کــه اقتصادشــان ب
محصــوالت کشــاورزی اســت و اقتصادهــای 
ــایر  ــش از س ــن بی ــد و چی ــل هن ــوری مث نوظه
تغییــرات  اثــرات  توســعه یافته  کشــورهای 

می کننــد.  احســاس  را  اقلیمــی 
ــور آب  ــر وف ــه خاط ــکا ب ــده آمری ــاالت متح ای
ــروی کار  ــر نی ــه خاط ــه ب ــد نیســت، بلک ثروتمن
ماهــر و ســرمایه اش ثروتمنــد اســت. داشــتن آب 
شــرایط کافــی بــرای خــوب بــودن نیســت.  جلو 
ــی و انســانی  ــدگان یــک کشــور ســرمایه مال برن

ــتند.  آن هس
از 1997 تــا 2009، اســترالیا بــا یکــی از بدتریــن 

خشکســالی ثبــت شــده در تاریــخ خــود رو بــه رو 
ــاد  ــز اقتص ــالی نی ــود خشکس ــا وج ــا ب ــد. ام ش
ــان  ــرد. در هم ــل ک ــوب عم ــی خ ــترالیا خیل اس
زمــان ایــاالت متحــده از ســال 2008 در بحــران 
مالــی بــود، امــا اســترالیا نبــود. خشکســالی 
ــترالیا  ــی اس ــص داخل ــد ناخال ــر تولی ــزرگ ب ب
اثــر گذاشــت، امــا آنــرا خــراب نکــرد و سراســر 

ــرد.  ــن نب ــاد آن را از بی اقتص
برخــاف ترس هــا از موانــع بحــران آب، جهــان 
در حــال خالــی شــدن از آب نیســت. آب ســالم 
بیــش از کفایــت در زمیــن بــرای جلــب رضایــت 
ــکل  ــود دارد. مش ــد وج ــال رش ــای در ح تقاض

اصلــی توزیــع آب اســت.
نکتــه ای کــه بایــد بــدان توجــه کــرد؛ مســئله این 
نیســت کــه مــا آب کافــی نداریــم، امــا ایــن آب 
در سراســر جهــان بــه طــرز بســیار نابرابرانــه ای 
توزیــع شــده اســت. بــه خاطــر همیــن نابرابــری 
ــتی  ــه درس ــه ب ــت ک ــروری اس ــع، ض در توزی
ــد  ــزی و در کجــا بای ــه چــه چی ــن شــود ک تعیی

تولیــد شــود.
صــادر  گنــدم  ســعودی  عربســتان  چگونــه 
ــرح  ــا مط ــوال از آنج ــن س ــت؟ ای ــرده اس می ک
ــذاری  ــتباهی قیمت گ ــب آب اش ــه  اغل اســت ک
کمبــود  بــه  نســبت  آب  اگــر  می شــود. 
شــما  نتیجــه  در  نشــود،  قیمت گــذاری  آن 
ــا  ــد داشــت. ب ــع خواهی ــتباه مناب جایگــذاری اش
ــن  ــد، ممک ــد کنی ــد تولی ــه بای ــه ک ــد آنچ تولی
اســت بتوانیــم آب را حفــظ کنیــم. از منظــر 
ــعودی  ــتان س ــدم در عربس ــد گن ــادی تولی اقتص

کار خوبــی نیســت. 
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