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در ایــن فرصــت کــه بــه لطــف ســردبیر محتــرم 
ــرار  ــب ق ــار اینجان ــای پســته در اختی ــه دنی ماهنام
گرفــت می خواهــم بــه بیــان نظــرات خــود 
ــر  ــذار ب ــر و اثرگ ــم اخی ــوالت مه ــون تح پیرام
ــن  ــش روی ای ــیر پی ــور و مس ــته کش ــت پس صنع
ــات  ــن تحــوالت و واقعی ــا ای صنعــت در رابطــه ب
ــد  ــه می آی ــه در ادام ــت آنچ ــی اس ــردازم. بدیه بپ
تنهــا نظــرات شــخصی ایــن عضــو کوچــک 

ــت. ــران اس ــته ای ــت پس ــن و صنع انجم
تحــوالت را در دو دســته تولیــد و تجارت، فهرســت 
ــه عالمــت )+(  ــح اســت ک ــه توضی ــرده ام. الزم ب ک
ــن بیانگــر  ــک از عناوی ــل هــر ی درج شــده در مقاب
ــرای  ــد ب ــر تهدی ــت )-( نمایانگ ــت و عالم فرص

ــد. ــور می باش ــته کش ــت پس صنع
تولید

•  اصالح نرخ ارز )+(
شــاید مهم تریــن اتفاقــی کــه طــی دو ســال 
ــر  ــت تأثی ــور را تح ــته در کش ــد پس ــر، تولی اخی
خــود قــرار داده، افزایــش شــدید و جهشــی نــرخ 
ارز بوده اســت. بــا آنکــه افزایــش نــرخ ارز 
ــادرات  ــد و ص ــع تولی ــه نف ــد ب ــواره می توان هم
ــران از  ــای ای ــی دولت ه ــا تمام ــد، ام ــل کن عم
ــرض  ــا غ ــون ب ــا کن ــی ت ــه 50 شمس ــل ده اوای
سیاســی تأمیــن رضایــت بیشــتر مصرف کننــدگان 
شــهری، ســعی در ســرکوب و پاییــن نگه داشــتن 

نــرخ ارز داشــته اند.
شــرایط  مجــدداً  چنانچــه  می رســد،  به نظــر 
بین المللــی اجــازه دهــد و درآمدهــای نفتــی 
ــل  ــور تمای ــردان کش ــاال رود، دولت م و گازی ب
ــه ایــن سیاســت غلــط خواهنــد  ــه بازگشــت ب ب
بنابرایــن، به نظــر می رســد انجمــن  داشــت. 
خــود  تالش هــای  بــه  بایــد  ایــران  پســته 
ــتفاده  ــورد مضــرات اس ــنگری در م ــت روش جه
مخــارج  بــرای  گازی  و  نفتــی  دالرهــای  از 

ــد. ــه ده ــت ادام ــی مملک غیرعمران
در ایــن راســتا، بهتــر اســت زمینــه همــکاری بــا 
نهادهــای همفکــر بــا انجمــن در رابطــه بــا ایــن 
ــا  ــاد و ی ــای اقتص ــه دنی ــر روزنام ــوع، نظی موض
ــت  ــی تقوی ــای بازرگان ــی اتاق ه ــش غیر رانت بخ

شــود.
•  اصالح نرخ حامل های انرژی )+(

ــه  ــی از یاران ــش بخش ــاهد کاه ــال 98 ش در س
ــش  ــر افزای ــی ب ــر جزئ ــه اث ــم ک ــن بودی بنزی
ــد پســته در کشــور داشته اســت.  هزینه هــای تولی
یارانه هــای  انــواع  کامــل  آنکــه حــذف  بــا 
انــرژی، هزینه هــای تولیــد کاالهــا در کشــور 

ــن  ــن رفت ــت از بی ــا جه ــرد، ام ــاال خواهد ب را ب
و  انــرژی  حامل هــای  هدررفــت  و  اســراف 
بــه  آوردن  روی  به جــز  چــاره ای  آب  حتــی 
ایــن منطــق اقتصــادی نیســت. مضــاف بــر ایــن، 
حــذف یارانه هــای انــرژی معضــالت قاچــاق 
ــع  ــی شــدید در توزی گســترده ســوخت، بی عدالت
ــای غیر مســتقیم و رانت خــواری گســترده  یارانه ه
در صنایــع گازخوار )پتروشــیمی، فوالد و ســیمان( 
ــن( را از  ــت کوی ــد بی ــزارع تولی ــوار )م و برق خ
صفحــه اقتصــاد ایــران پــاک خواهدکــرد. بنابراین، 
پیشــنهاد می شــود انجمــن نــه تنهــا مدافــع 
ــع  ــه مداف ــن، بلک ــت بنزی ــش قیم ــت افزای سیاس
ــم  ــرق ه ــل و ب ــای گاز، گازوئی ــذف یارانه ه ح

ــد. باش
•  تشدید وخامت وضعیت منابع آب )-(

ترکیــب ســوء مدیریــت دولتــی در صــدور چنــد 
ــع آب  ــرداری از مناب ــای بهره ب ــری پروانه ه براب
زیرزمینــی نســبت بــه ظرفیــت تجدیدپذیــر 
ــرل  ــی در کنت ــی دولت ــا ناتوان ــی ب ــفره های آب س
اضافــه برداشــت از منابــع آب زیرزمینــی توســط 
ــروز  ــث ب ــاز باع ــا مج ــاز ی ــرداران غیرمج بهره ب
فاجعــه ای عظیــم در وضعیــت منابــع آبــی همــه 
ــی  ــم شــعارهای دولت کشــور شده اســت. علی رغ
در ســال های اخیــر، به نظــر نمی رســد به جــز 
ــچ سیاســت  ــاه مــدت هی ــر طبیعــت، در کوت جب
مؤثــر دیگــری از ســوی دولــت در دســت 
طراحــی یــا اجــرا باشــد. سیاســت های مؤثــر در 
ــرژی،  ــل حــذف یارانه هــای ان ــه از قبی ــن زمین ای
ــتقل آب از  ــت مس ــناختن مالکی ــمیت ش ــه رس ب
ــه ای  ــال درون حوض ــوز انتق ــدور مج ــن، ص زمی
پروانه هــای  آزادانــه  فــروش  و  خریــد  و 
بهره بــرداری منابــع آب زیرزمینــی و اعمــال 
ــری از برداشــت های غیرمجــاز  ــون در جلوگی قان
و اضافــه برداشــت از چاه هــای مجــاز مــورد 

ــند. ــور نمی باش ــاالران کش ــوان س ــال دی اقب
•  افزایش سریع تولید پسته در آمریکا )-(

به دلیــل ســودآوری بــاالی پســته بــرای باغــداران 
کالیفرنیایی، توســعه کشــت و تولیــد این محصول 
ــرخ رشــد باالیــی  ــا ن ــان در ایــن ایالــت ب همچن
ــود  ــی می ش ــت. پیش بین ــری اس ــال پیگی در ح
ــالدی از  ــال 2026 می ــا س ــا ت ــول کالیفرنی محص
ــز  ــت نی ــِک در پوس ــته خش ــن پس ــزار ت 650 ه
فزونــی یابــد. اشــتیاق بــه توســعه کشــت پســته 
در کشــورهای دیگــر نظیــر ترکیــه، اســپانیا، ایتالیا 
و اســترالیا نیــز بــا شــدتی کمتــر مشــهود اســت.

علی رغــم ســکون میــزان تولیــد پســته در ایــران 

ــع آب،  ــت مناب ــت و کیفی ــش کمی ــی از کاه ناش
ــع  ــاالً مان ــته احتم ــی پس ــد جهان ــش تولی افزای
افزایــش قیمت هــای جهانــی ایــن محصــول 
ــم  ــر می روی ــه جلوت ــن، هرچ ــد. بنابرای خواهدش
ــا  ــته ب ــات پس ــتری از باغ ــد بیش ــاالً درص احتم
گردونــه  از  کشــور  در  پاییــن  برداشــت هایی 

ــد. ــارج خواهندش ــی خ ــد رقابت تولی
•  پیشــرفت های تدریجــی در باغریــزی و 

باغــداری )+(
ــد  ــری تولی ــدرت رقابت پذی ــظ ق ــه حف ــاز ب نی
پســته ایــران بــا رقبــای جدید خــود باعــث ایجاد 
ــزی و  ــده در باغری پیشــرفت های تدریجــی پراکن
ــون  باغــداری پســته کشــور شده اســت. هــم اکن
تقریبــاً در تمامــی مناطــق پســته خیز کشــور 
می تــوان باغــات نمونــه ای بــا برداشــت های 
در واحــد ســطِح مشــابه باغــات پســته کالیفرنیــا 
یافــت. همچنیــن، در اغلــب مناطــق کشــور اعــم 
از مناطــق ســنتی یــا جدیــد، باغریزی هــای 
جدیــدی بــر اســاس اصــول و تکنولــوژی مــدرن 
باغریــزی پســته در دنیــا در حــال انجــام اســت.
ایــن پیشــرفت ها بــه مــدد تلفیــق علــم وارداتــی 
ــان  ــی کارشناس ــا آزمایشــات تجرب ــا ب از کالیفرنی
از  اعــم  کشــور  پســته  پیشــرو  باغــداران  و 
ــا خــرده مالــک در حــال وقــوع  عمــده مالــک ی

می باشــد.
•  پیــدا شــدن راه چــاره بــرای معضــل 

)+( ســموم  باقیمانــده  و  افالتوکســین 
ــین  ــل افالتوکس ــتر معض ــیوع بیش ــم ش علی رغ
و باقیمانــده ســموم در باغــات پســته ایــران 
ــا، خوشــبختانه در ســال های  ــه کالیفرنی نســبت ب
اخیــر همــکارِی بیــن تعــدادی از باغــداران، 
فرآوری کننــدگان و تجــار پســته کشــور منتــج بــه 
ــرای مرتفــع ســاختن  ــی ب ــدا شــدن راه حل های پی
ایــن دو چالــش شده اســت. هــم اکنــون تعــدادی 
ــه  از شــرکت های صــادرات پســته ایــران قــادر ب
ــا تضامیــن مــورد  عقــد قراردادهــای صادراتــی ب
نیــاز مشتریانشــان در بازارهــای مشکل پســند 
ــث حــدود  ــن و اســترالیا از حی ــا، ژاپ ــر اروپ نظی
مجــاز افالتوکســین و باقیمانــده ســموم هســتند؛ 
ــش  ــال پی ــد س ــا چن ــی ت ــه حت ــتاوردی ک دس
ــای بهداشــتی  ــع دغدغه ه ــود. رف غیر ممکــن می نم

صنعت پسته ایران و مسیر پیش رو
فرهاد آگاه
عضو انجمن پسته ایران
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پســته ایــران در کنــار تنــوع ارقــام و مزایــای ذاتــی 
آن نظیــر طعــم بهتــر، عیــار باالتــر و چربــی بیشــتر، 
برگ هــای برنــده پســته ایــران در بازارهــای رقابتــی 

ــود. ــی خواهندب جهان
تجارت

•  رشد سریع مصرف جهانی پسته )+(
مصــرف  بــاالی  مطلوبیــت  بــه  توجــه  بــا 
ــرای  ــد ب ــواص مفی ــم و خ ــث طع ــته )از حی پس
ــه  ــل، چ ــورت آجی ــه به ص ــان(، چ ــالمت انس س
ــن  ــی و همچنی ــع غذای ــز در صنای به صــورت مغ
ناشــناخته بودن ایــن محصــول نــزد بخــش قابــل 
ــد  ــر می رس ــان، به نظ ــت جه ــی از جمعی توجه
محصــول  ایــن  جهانــی  مصــرف  پتانســیل 
به مراتــب بیشــتر از مقــدار مصــرف کنونــی 
آن  باشــد. هنــوز بخــش زیــادی از جمعیــت 
و  آفریقــا  آســیا،  شــرق  جنــوب  و  جنــوب 
ــته  ــا پس ــی ب ــنایی چندان ــی آش ــکای جنوب آمری
ــه صنعــت پســته  ــد. بازخــوردی ک ــدا نکرده ان پی
ــال  ــد س ــی چن ــرف ط ــش مص ــا از کش کالیفرنی
ــر از  ــیار امیدوارانه ت ــرده، بس ــت ک ــر دریاف اخی
انتظــارات اولیــه آنهــا بوده اســت. البتــه، بــه 
حــق نبایــد تالش هــای صنعــت پســته کالیفرنیــا 
جهــت  در  را  واندرفــول  شــرکت  باالخــص 
توســعه بازارهــای جهانــی پســته نادیــده گرفــت. 
امــا بــا توجــه بــه پیش بینــی رشــد شــدید تولیــد 
در یــک دهــه آینــده، ســوال اساســی ایــن اســت 
ــد  ــد تولی ــای رش ــرف پابه پ ــد مص ــا رش ــه آی ک
پیــش خواهــد رفــت یــا خیــر و در ایــن مصــاف 
بیــن رشــد عرضــه و تقاضــا، قیمت هــای جهانــی 

پســته چــه رونــدی را طــی خواهندکــرد؟
•  افزایش شدید تقاضا برای مغز پسته )+(

بــا ازدیــاد تولیــد پســته و کاهــش جزئــی 
ــه  ــبت ب ــول نس ــن محص ــی ای ــای جهان قیمت ه
ــرای  ــا ب ــر، تقاض ــال اخی ــد س ــود در چن اوج خ
مصــرف مغــز پســته به عنــوان مــاده مصرفــی یــا 
ــال  ــدت در ح ــی به ش ــع غذای ــی در صنای تزئین
رشــد اســت. به نظــر می رســد، از ایــن پــس 
ــته  ــه پس ــبت ب ــته نس ــز پس ــرف مغ ــد مص رش
آجیلــی ســهم بیشــتری را از مجمــوع رشــد 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــول ب ــن محص ــای ای تقاض
دهــد. در ایــن صــورت، الزم خواهــد بــود 
در  به خصــوص  ایــران  پســته  صنعــت  تــا 
ــرای  ــرآوری و تجــارت، خــود را ب بخش هــای ف
ــد.  ــاده کن ــز و آم ــن تقاضــای روبه رشــد تجهی ای

•  کاهش همبستگی قیمت با سایز )- +( 
پدیــده ای کــه صنعــت پســته ایــران بــرای اولیــن 
ــا آن مواجــه شــد،  ــار در طــول حیــات خــود ب ب
ــایزهای  ــن س ــاوت قیمــت بی کاهــش شــدید تف
مختلــف پســته در پوســت بــود. علی رغــم 
ــد و تجــارت  ــرایط خــاص تولی ــاً ش ــه قطع اینک
ــده  ــن پدی ــور در ای ــته کش ــول 1398 پس محص

می رســد  به نظــر  امــا  داشته اســت،  نقــش 
ــام  ــد ارق ــش نســبت تولی ــل افزای ــی از قبی عوامل
تجــاری درشــت نظیــر اکبــری و احمدآقایــی بــه 
ــد در  ــدرت خری ــش ق ــی، کاه ــد فندق ــز مانن ری
ــا پســته  ــازار داخــل و قیمت هــای مقایســه ای ب ب
ــی  ــی طوالن ــد آت ــک رون ــی از ی ــا، حاک کالیفرنی
مــدت در ایــن ارتبــاط باشــند. لــذا، الزم خواهــد 
ــق  ــر خل ــه فک ــران ب ــته ای ــت پس ــا صنع ــود ت ب
بازارهــای جدیــد بــرای پســته های درشــت 
خــود کــه ســنتاً تنهــا در بازارهــای خــاص نظیــر 
آجیــل فروشــی های لوکــس کشــور و یــا توســط 
مشــتریان خــاص در کشــورهای عربــی مصــرف 

می شــدند، باشــد. 
•  افزایــش تقاضــا بــرای خریدهــای قــراردادی 

حجیــم و بلندمدت ســوپرمارکتی )-(
ــدن  ــی ش ــد جهان ــزون رون ــترش روزاف ــا گس ب
در حــال  زنجیــره ای  فروشــگاه های  اقتصــاد، 
تســخیر بازارهــای خرده فروشــی در اقصــی نقــاط 
ــن کاال توســط فروشــگاه های  ــا هســتند. تأمی دنی
ــم  ــای حجی ــق قرارداده ــاً از طری ــره ای غالب زنجی
ــت  ــت ثاب ــت و کیفی ــا قیم ــدت ب ــی م و طوالن
ــه  ــران، چ ــته ای ــت پس ــرد. صنع ــورت می گی ص
ــرآوری و  ــش ف ــه در بخ ــد، چ ــش تولی در بخ
چــه تجــارت توانایــی و انطبــاق زیــادی بــا 
پیش نیازهــای ایــن رونــد رو به رشــد نــدارد. 
ــران، صنعــت پســته  برخــالف صنعــت پســته ای
ــت  ــث یکپارچگــی در کمی ــه از حی ــا چ کالیفرنی
و کیفیــت تولیــد در باغــات، چــه از حیــث 
کنترل هــای الزم در حیــن فــرآوری و چــه از 
حیــث حجــم و قــدرت حفــظ کیفیــت و قیمــت 
در قراردادهــای فــروش، موضــع برتــری نســبت 

ــا دارد.  ــه م ب
پیش بینــی می شــود بــه دلیــل کشــش و تقاضــای 
مشــتریان در بازارهــای صادراتــی پســته ایــران بــه 
ایــن ســمت، به تدریــج و به صــورت خودجــوش 
ــازوکارهای الزم  ــازار، س ــزم ب ــق مکانی و از طری
ــدگان و تجــار پســته  ــداران، فرآوری کنن ــزد باغ ن
کشــور بــه منظــور فراهــم ســاختن امــکان ارائــۀ 
پیشــنهادهای فــروش حجیــم و بلندمــدت ایجــاد 

شــود. 
•  نسل جدید تجار )+(

افزایــش ســریع و بی ســابقه تولیــد جهانــی پســته 
در کنــار پیشــرفت علــم و تکنولــوژی، بازاریابــی 
و تجــارت پســته را از شــیوه ســنتی خــود خــارج 
ــا  ــه ب ــر ک ــن تغیی ــراه ای ــه هم ــت. ب ساخته اس
افزایــش تولیــد ناگهانــی پســته کالیفرنیــا در ســال 
ــکار می نمــود،  ــل ان ــالدی دیگــر غیرقاب 2016 می
نســل جدیــدی از تجــار جــوان پســته در کشــور 
ــد از  ــه صنعــت پســته می توان ــد ک ظهــور کرده ان
ــب  ــا در قال ــیل آنه ــودن و پتانس ــرژی، به روز ب ان
بنگاه هــای باســابقۀ صادراتــی و یــا در قالــب 

ــد صــادرات پســته کشــور بهــره  بازیگــران جدی
ببــرد. 

و  بانکــی  محدودیت هــای  و  تحریم هــا    •
تجــاری )-(

ــا خــروج گســتاخانه دونالــد ترامــپ از برجــام  ب
از یک ســو و تعلــل ایــران در پیوســتن بــه گــروه 
ــر،  ــوی دیگ ــی )FATF( از س ــدام مال ــژه اق وی
بین المللــی تجــاری،  محدودیت هــای شــدید 
ــار  ــر تج ــاره گریبان گی ــل دوب ــی و حمل و نق بانک
رونــد  متأســفانه،  شده اســت.  کشــور  پســته 
تحــوالت سیاســی در عرصــه بین المللــی در 
چنــد مــاه اخیــر هــم بــه ســمت وخامــت بیشــتر 
اوضــاع پیــش رفته اســت. بــا آنکــه به نظــر 
ــدی  ــه رون ــای ظالمان ــه تحریم ه ــد ادام نمی رس
ــا صنعــت پســته  ــدت داشته باشــد، ام ــی م طوالن
ــرایط  ــل ش ــرای تحم ــود را ب ــد خ ــور بای کش
ــل در  ــث حداق ــن حی ــده از ای ــش آم ــخت پی س

ــد. ــاده کن ــدت آم میان م
ــد ارزی  •  مشــکالت ارزی کشــور و تعه

ــدگان )-( صادرکنن
ــال 1396  ــان س ــران ارزی در پای ــروع بح ــا ش ب
کــه عمدتــاً ناشــی از ســوء مدیریــت پســابرجامی 
اقتصــاد کشــور توســط دولــت بــود، دولت مــردان 
ــا  ــه ب ــه جــای حــل ریشــه ای موضــوع و مقابل ب
ــا اســتفاده  ــرار ســرمایه از طــرق اقتصــادی و ب ف
ــارزۀ پلیســی  ــکان مب ــوک پی ــازار، ن ــزم ب از مکانی
خــود را اشــتباهاً متوجــه صادرکننــدگان کرده انــد. 
پــر واضــح اســت کــه صادرکننــدۀ پســته ای 
ــدن ارز  ــرو برگردان ــش در گ ــداوم تجارت ــه ت ک
صادراتــی خــود جهــت تســویۀ بدهی هــای 
بــوده و  امــکان صــادرات مجــدد  و  ریالــی 
ــچ  ــن راه اســت، هی ــود از ای مشــغول کســب س
ــود  ــدن ارز خ ــرای برنگردان ــی ب ــزه و توان انگی
ــواره  ــد هم ــر می رس ــون به نظ ــا، چ ــدارد. منته ن
ــای  ــا بحران ه ــه ب ــردان کشــور در مواجه دولت م
ــلبی  ــررات س ــم مق ــادی، تنظی ــاختۀ اقتص خودس
ســخت  راه حل هــای  اتخــاذ  بــه  را  ضربتــی 
امــا صحیــح اقتصــادی ترجیــح می دهنــد، در 
ــه وضــع  ــدام ب ــز اق ــن بحــران نی ــا ای ــه ب مواجه
مقــررات تعهــد ارزی بــرای صادرکننــدگان آن هم 
ــرخ تســعیر  ــر از ن ــای تســعیری پایین ت در نرخ ه
ارز در بــازار آزاد کرده انــد! متأســفانه، وضــع ایــن 
مقــررات، باالخــص در شــرایط تحریم هــای 
ــت  ــه اُف ــر ب ــی، منج ــۀ بین الملل ــدید و ظالمان ش
ــر  ــال اخی ــی دو س ــته ط ــادرات پس ــدید ص ش
انجمــن  می رســد  به نظــر  لــذا،  شده اســت. 
پســته ایــران چــاره ای جــز تبییــن واقعیــات بــرای 
ــن  ــردن ای ــاز ک ــت ب ــالش جه ــردان و ت دولت م
ــته و  ــدگان پس ــای صادرکنن ــت و پ ــود از دس قی

ــت. ــور نخواهد داش ــته کش ــت پس صنع
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از هــر جمــع و گروهــی در یــک کشــور گرفتــه تــا 
یــک شــرکت کوچــک و یــا هــر انجمــن و به قــول 
آقــای دکتــر محســن رنانــی، اســتاد توســعه دانشــگاه 
اصفهــان، هــر َســَمنی  )ســازمان های مــردم نهــاد کــه 
ــا عضــو می شــوند(  ــه در آنه ــراد به طــور داوطلبان اف
بــه راهبــری احتیــاج دارد. منظــور از راهبــری، 
ــۀ  ــر بره ــا در ه ــا و اولویت ه ــن جهت گیری ه تعیی
زمانــی اســت. خــوب اســت بدانیــم کــه در تعییــن 
جهت گیری هــا و اولویت هــا، طبــق یــک قانــون 
معــروف بــه 20-80 ،  هشــتاد درصــد از کارهــای مــا 
بــه انــدازه بیســت درصــد اثربخشــی دارنــد و بیســت 
درصــد از کارهــا بــه انــدازه هشــتاد درصــد! بنابراین، 
وظیفــه هیئــت امنــا تشــخیص بیســت درصــد فعالیتی 
اســت کــه نتیجه شــان هشــتاد درصــد اثربخشــی دارد 
و تســهیل امــور بــرای انجــام ایــن بیســت درصدهــا 
ــا، هــم   ــن بیســت درصــد از کاره اســت. معمــوالً ای
پیچیــده هســتند و هــم ســخت. به همیــن دلیــل 
حضــور بــزرگان تجربــی و اجتماعــی در هیئــت امنــا 
بــرای انجــام ایــن کارهــا ضــروری اســت. البتــه عادت 
مــا ایــن اســت کــه خودمــان را بــا هشــتاد درصــد از 
فعالیت هــا مشــغول  کنیــم و در نتیجــه اثربخشــی 
ــود؛  ــل می ش ــد حاص ــت درص ــد بیس ــی در ح کم
چــون انجــام کارهــای کــم اثــر، آســان و قابــل انجــام 
ــد و حــس کار کــردن و  ــر می کن ــت را پُ اســت و وق
ــی معمــوالً کــم  ــد، ول ــودن را القــا می نمای مشــغول ب

فایده انــد.
متأســفانه، از گذشــته مــدل راهبــری موثــر در انجمن 
ــام  ــح انج ــه راه صحی ــا ب ــده  و ی ــول مان ــته مغف پس
ــط  ــری توس ــن راهب ــد ای ــه بای ــی ک ــد. در حال نش
هیئــت امنــا انجمــن و بــه وســیله رئیــس آن انجــام 
ــام  ــد عصــاره تم ــم خــود بای ــا ه ــت امن شــود. هیئ
ــد  ــته باش ــت پس ــی صنع ــری و تجرب ــزرگان فک ب
ــان را  ــره ایده هایش ــج نف ــل و پن ــع چه ــن جم و ای
ــان  ــا یکدیگــر در می ــه شــکل رفــت و برگشــتی ب ب
ــته را  ــت پس ــه صنع ــد مجموع ــا بتوانن ــد ت بگذارن
راهبــری کننــد. ایــن مکانیــزم در انجمــن بــه کنــاری 
گذاشــته شده اســت . در نتیجــه، ایــن وضعــی پیــش 
ــاه 98  ــن م ــه بهم ــد ماهنام ــه روی جل ــد ک می آی
ــد.  ــش داده ش ــو نمای ــوان تابل ــته به عن ــای پس دنی
ریشــه ایــن وضــع، عــدم مشــارکت ذینفعــان اســت. 
پــس ایــن تابلــو بــدون ذکــر ایــن نکتــه کــه ریشــه 
اصلــی مشــکالت مــا عــدم مشــارکت اســت، می توانــد 

آدرس غلــط تصــور شــود. ایــن عکــس شــاید از جنبــه 
ــن  ــاور م ــه ب ــی ب ــد، ول ــگاری خــوب باش ــه ن روزنام
ریشــه همــه مشــکالت، کــم کاری تشــکل های پســته ای 
و از جملــه انجمــن پســته ایــران اســت و ریشــه ایــن 
کــم کاری، عــدم مشــارکت جــدی و فعــال ذینفعــان در 

ــی اســت.  کار جمع
ــی  ــل توجه ــد قاب ــه درص ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــت  ــه فعالی ــف ب ــن صن ــه اعضــای ای ــد هم از درآم
کــه  می شــود  مربــوط  تشــکل ها  و  انجمن هــا 
اصــوالً یــک کار جمعــی اســت، فعالیت هایــی ماننــد:

•  تنظیــم بــازار و عرضــه متناســب با شــرایط بــازار به 
خریــداران اصلــی در دنیــا و رصــد کردن ایــن فرایند؛ 
•  مطلــع شــدن از قوانیــن و اثرگــذاری بــر آنهــا )در 
بســیاری از مواقــع قوانیــن تصویــب می شــوند و مــا 
ــه  ــا چ ــب آنه ــا در تصوی ــم و ی ــالع می مانی بی اط
ــا  ــا و چــه در کنوانســیون ها ی ــران، چــه در دنی در ای
ــاًل  ــم و کام ــور نداری ــی حض ــازمان های بین الملل س

ــب می شــوند(؛ ــده تصوی ــرادات عدی ــا ای ب
•  اطــالع از آخریــن تکنولوژی هــا یــا نوآوری هایــی 
کــه در دنیــا در موضــوع باغــداری یــا تجــارت اتفــاق 

ــد؛ می افت
•  انجــام فعالیت هایــی کــه به دلیــل هزینه هــای 
ــد  ــتند و بای ــارج هس ــراد خ ــده اف ــنگین از عه س
ــه شــکل جمعــی انجــام شــوند؛ مثــل بســیاری از  ب

تحقیقاتــی. فعالیت هــای 
تمامــی ایــن فعالیت هــا اثــر ســنگین و قابــل 
مالحظــه ای بــر درآمــد اعضــا دارنــد و بــه بــاور مــن 
ــد  ــال می توان ــش از ســی درصــد در س ــر بی ــن اث ای

باشــد.  
ــن  ــه ای ــچ گاه ب در ادوار پیشــین فعالیــت انجمــن هی
نقطــه نرســیدیم کــه مشــارکت بــا حداکثر کیفیــت از 
سراســر کشــور را داشــته باشــیم، امــا اندیشــه حرکت 
ــر  ــا ب ــت و تالش ه ــو وجودداش ــن سمت و س ــه ای ب
ایــن بود کــه فراکرمانــی و فعالیــت انجمــن در خارج 
از مرزهــای ایــن محــدوده جغرافیایــی تعریف شــود. 
ــکل  ــوب ش ــک چارچ ــه ی ــن زمین ــل در ای حداق

گرفتــه بــود. 
امــا امــروز نبــود چارچــوب مشــارکت و عــدم 
ــم از  ــداران اع ــان و باغ ــان، بازرگان ــی ذینفع همراه
اعضــای انجمــن، اتحادیــه خشــکبار و خانه کشــاورز 
ــا را  ــترک، م ــالت مش ــل معض ــا در ح و غیرعضوه
ــر  ــت. اگ ــار کرده اس ــل گرفت ــه باط ــک چرخ در ی

ــم ایــن  ــم ایــن چرخــه باطــل را تصــور کنی بخواهی
ــن اســت:  چنی

ــراه  ــد هم ــراد توانمن ــم اســت       اف مشــارکت ک
نمــی شــوند  نتیجــه مثبتــی حاصــل نمی شــود

ــرخط  س ــود  ــم  می ش ــارکت ک مش
بــه عبــارت دیگــر، در مجمــوع کار می اُفتد به دســت 
ــره وری  ــطح و به ــذا س ــر و ل ــوان کم ت ــا ت ــراد ب اف
تشــدید  و  می یابــد  کاهــش  بســیار  فعالیت هــا 
نااُمیــدی فعــاالن پســته کشــور بــه کاهــش مشــارکت 
ــه روز  ــران روزب ــته ای ــن پس ــردد و انجم ــج می گ منت
ــه  ــردد. البت ــی می گ ــر و از نظــر فکــری ته کوچک ت
عیــن  آنچــه در انجمن شــاهد هســتیم در اداره کشــور 
ــا ایــن مســئله مواجــه هســتیم و نتیجــه ایــن  هــم ب

ــان اســت! وضــع در هــر دو جــا نمای
بــرای مــن بســیار ایــن همســانی جالــب اســت کــه 
انجمــن مــا بــه لحــاظ مدیریــت عین کشــور ماســت. 
ــان  ــاً خودم ــه واقع ــد ک ــن این طــور می نمای ــرای م ب
ــش از  ــون بی ــم، چ ــورمان را اداره می کنی ــم کش داری
ایــن تــوان فرهنگــی و ســرمایه اجتماعــی نداشــته ایم. 
مجموعــه پســته ای های کشــور نمونــه ای از کل 
کشــور هســتند و واقعــاً مشــت نمونــه خروار اســت.

بــرای برهــم زدن ایــن چرخــه باطــل چــه در انجمــن 
و چــه در کشــور بــه فــداکاری و احتــرام بــه افــکار، 
ایده هــا و نظــرات متفــاوت نیــاز اســت، تــا بتوانیــم 
بــا اســتفاده از خردجمعــی بــه نتایــج مثبتــی دســت 
یابیــم و جلــب مشــارکت حداکثری را شــاهد باشــیم 
ــت تکــرار و تشــدید  ــن چرخــه مثب ــه روز ای و روز ب
ــم و  ــت بگذاری ــم، وق ــت بگذاری ــد وق ــود. بای ش
وقــت بگذاریــم و بــا یکدیگــر گفت و گــو کنیــم تــا 
ــه  ــا هــم قدم هایــی برداریــم کــه ب به تدریــج همــه ب
نفــع جامعــه پســته ای و کشــور باشــد؛ البتــه اگــر بــه 

نفــع و خیــر جمعــی بــاور داریــم!
 امیــدوارم در ســال جدیــد، افــکار جدیــد و طرح های 
جدیــدی بــرای اینکــه بتوانیــم بــا مشــارکت یکدیگر 
ــه  ــم داشته باشــیم و از پیل ــم بزنی ــی رق کارهــای مثبت
ــم و  ــی یابی ــم رهای ــان تنیده ای ــه دور خودم تنگــی ک

ــویم.  ــر ش بزرگ ت
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علی نظری
عضو و از بنیان گذاران انجمن پسته ایران
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کارگاه آموزشــی هــرس درختــان پســته و اصــول 
ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــاغ در اس ــداث ب اح
ــته  ــن پس ــط انجم ــال توس ــاه امس در 28 دی م
ایــران بــا حضــور حســین رضایــی، مدیــر جهــاد 
ــی  ــنجان و محمدعل ــتان رفس ــاورزی شهرس کش
ــن  ــی انجم ــه باغبان ــس کمیت ــعاع، رئی ــم ش انج
پســته ایــران برگــزار شــد. بــا توجــه به رونــد رو 

ــق  ــای پســته در مناط ــش توســعه باغ ه ــه افزای ب
پســته کاری سیســتان و بلوچســتان، هــدف از 
کارشناســان  آشــنایی  کارگاه  ایــن  برگــزاری 
دولتــی مرتبــط بــا پســته، کارشناســان کشــاورزی 
فعــال در بخــش خصوصــی و باغــداران عالقمند 
بــا چگونگــی هــرس ســربرداری و باردهــی 
در درختــان پســته و اصــول باغریــزی بــود. 

کارگاه  ایــن  در  انجــام شــده  هماهنگی هــای 
کــه شــامل بازدیدهــای باغــی نیــز بــود بــا 
ــناس  ــی زاده، کارش ــدس نجم ــای مهن پیگیری ه
مســئول بخــش پســته در جهــاد کشــاورزی 

ــت. ــق پذیرف ــدان تحق زاه
ــت از  ــن فعالی ــه ای ــت ک ــادآوری اس ــه ی الزم ب
ســوی انجمــن پســته ایــران طــی 2 ســال گذشــته 
پیگیــری شده اســت و گــزارش جلســات متعــدد 
هم اندیشــی و برگــزاری دوره هــای آموزشــی در 
اســتان های سیســتان و بلوچســتان و کرمــان 
و  سیســتان  اســتان  پســته  فعــاالن  مختــص 
دنیــای  پیشــین  ماهنامه هــای  در  بلوچســتان 

پســته منعکــس شده اســت. 

شناخت الیه های خاک برای تصمیم گیری احداث باغ

هرس شاخه های خشکیده و روبه پایین

شناخت اصول هرس درختان پسته

هرس سربرداری

انجمن پسته ایران برگزار کرد

کارگاه آموزشی  در سیستان و بلوچستان
دبیرخانه انجمن پسته ایران
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چنــدی پیــش حیــن تعییــن عناویــن بــرای 
ــوروز 99،  ــه ن ــژه نام ــوای وی ــد محت تولی
ــه انجمــن پیشــنهاد شــد کــه از  در دبیرخان
ــوص  ــته در خص ــداران پس ــر از باغ چندنف
تولیــد پســته در ســالی کــه گذشــت 
ســوال پرسیده شــود. از ایــن رو، کامــاًل 
ــت اهلل  ــیدجالل نعم ــراغ س ــه س ــی ب تصادف
زاده ماهانــی از باغــداران منطقــه سروســتان 
ــرآزاد از  ــام الدین چه ــارس، حس ــتان ف اس
باغــداران اســتان خراســان، علــی زارع زاده 
فعــال در منطقــه پســته کاری کرمــان و 
محمــود بارانــی از کشــاورزان پیشــرو 
ــی از  ــه همگ ــم ک ــزی رفتی ــتان مرک در اس
اعضــای انجمــن پســته ایــران هســتند. تنهــا 
یــک ســوال مطــرح شــد و ســوال بــه همین 
ــکات  ــد شــما ن ــود: » از دی ــی ب شــکل کل

ــته  ــد پس ــال در تولی ــه امس ــته ای ک برجس
ــد؟«  ــه بودن ــورد چ ــم می خ ــه چش ــما ب ش
ــت  ــی! نعم ــه منف ــت و چ ــکات مثب ــه ن چ
ــی  ــوی تلفن ــه گفت و گ اهلل زاده و زارع زاده ب
ــی  ــد، باران ــت ش ــه اجاب ــد ک ــب بودن راغ
ــرآزاد  دستنوشــته ای را ارســال نمــود و چه
فایــل صوتــی ضبــط شــده توســط خــودش 
را در پاســخ بــه ایــن ســوال فرســتاد؛ 
ــل  ــه دلی ــان ب ــه از ایش ــت ک ــته اس شایس
وقتــی کــه بــه ایــن منظــور صــرف نمودنــد 
ــد،  ــوار کردن ــود هم ــر خ ــی را ب و زحمت
تشــکر کنیــم. ســپس ســعی شــد در رابطــه 
ــورد  ــداران دو م ــن باغ ــدی ای ــا دغدغه من ب
از راهکارهــای مواجهــه بــا عوامــل اقلیمــی 
ــابقه  ــای بی س ــی بحــث گرم ــده یعن پیش آم
و ســرمازدگی  بهــاره مطالبــی را جمــع آوری 

ــا  ــرات آنه ــه نظ ــه نقط ــه در ادام ــم ک کنی
آمده اســت. 

ــه  ــت ک ــی اس ــوال باق ــن س ــای ای ــا ج ام
ــته  ــد پس ــته در تولی ــکات برجس ــتن ن دانس
ــد؟  ــه کار می آی ــه چ ــداران ب ــان باغ از زب
ــن  ــه ای ــوان ب ــه می ت ــی ک ــل جواب حداق
ــظ  ــا حف ــه ب ــت ک ــن اس ــوال داد ای س
ارتباطــات بیشــتر، همــکاری فعاالنــه و 
ــه  ــا ماهنام ــات ب ــتن تجربی ــان گذاش در می
دنیــای پســته می تــوان بــه ســایرین و حتــی 
خودمــان کمــک کنیــم؛ چــه بســا از طریــق 
ــانه  ــا رس ــه تنه ــته ک ــای پس ــه دنی ماهنام
ــته کشــور  ــی پس ــوب در فضــای واقع مکت
ــکات تجربــی- اســت، باغــداران بتواننــد ن
آموزشــی را منتقــل کــرده و صــدای خــود 
ــال  ــم س ــانند. امیدواری ــران برس ــه دیگ را ب
پیــش رو ســالی پــر از پســته و امیــد بــرای 
ــن  ــه انجم ــد و ماهنام ــداران باش ــه باغ هم
ــاالن  ــه ارتباطــی فع ــوان حلق ــه عن پســته ب
ــر در  ــر و پررنگ ت ــی اثرگذارت ــته، نقش پس
آمــوزش، اطالع رســانی و جلــب مشــارکت 

ــد.  ــازی کن ــف ب ــای مختل ایده ه

نکات برجسته تولید و راهکارها
پرونده تولید پسته در سالی که گذشت

ابوالفضل زارع نظری
سردبیر ماهنامه دنیای پسته
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بــه نظــر مــن شــرط اول تولیــد هــر محصولــی 
هــوا اســت، بعــد آب و خــاک. در مســئله 
هــوا بایــد دو مســئله در نظــر باشــد: 1- نیــاز 
ــر  ــرمایی ه ــاز س ــدن نی ــرآورده ش ــرمایی: ب س
گیاهــی در هــر منطقــه ای باعــث می شــود 
ــه تولیــد برســد و محصــول  کــه محصولــش ب
ــتان:  ــوای تابس ــیند. 2- ه ــار بنش ــه ب ــی ب خوب
یعنــی هــوای گرمــی کــه بــرای یــک محصولــی 
خــاص،  دماهــای  آن  در  تــا  اســت  الزم 
گرده افشــانی، لقــاح و هــم بــه مغــز رفتــن بــه 

ــود.  ــی انجــام ش خوب
ــد ســالی اســت در  ــداً چن ــه جدی مســئله ای ک
ــئله  ــم در آن مس ــران ه ــاده و ای ــاق افت ــا اتف دنی
ــم در  ــر اقلی ــن تغیی ــم اســت. ای ــر اقلی دارد، تغیی
ــرمایی  ــاز س ــه نی ــده ک ــث ش ــا باع بعضــی جاه
ــود و در  ــن ش ــته تأمی ــات پس ــی از باغ در بعض
ــود.  ــرآورده نش ــان ب ــاز درخت ــر، نی ــی دیگ بعض
ــتان  ــتان اس ــه سروس ــا در منطق ــه م ــکلی ک مش
ــه آن  ــه ب ــه تجرب ــا ب ــن بن ــم و م ــارس داری ف
رســیده ام ایــن اســت کــه نیــاز ســرمایی درختــان 
پســته چنــد ســالی اســت کــه بــه انــدازه 

ســال های قبــل تأمیــن نمی شــود.
 مــن از ســال 2007 نیــاز ســرمایی گیاه را توســط 
ــم؛  ــدازه می گرفت ــاغ دارم ان ــه در ب ــتگاهی ک دس
ــم درجــه هــوا  ــا یک و نی ــک ت در ســال 2017، ی
منطقه مــان  در  به طوری کــه  شــده،  گرم تــر 
دمــای 8 درجــه زیــر صفــر را در ســال 2007 بــه 
مــدت چهــار شــبانه روز داشــتیم، ولــی در ســال 
2017، دمــای منفــی 8 درجــه  در فصــل زمســتان 

حــدود ســه ســاعت تجربــه شــد.
امــروزه بــه وســیله روغن پاشــی، نیــاز ســرمایی 
حتــی در جاهایــی کــه نیــاز ســرمایی  درختــان 
ــی  ــًا معتدل ــق تقریب ــده و مناط ــرف نمی ش برط
هــم بوده انــد، تأمیــن می شــود و خیلــی از 
ــته  ــات پس ــد باغ ــر می کردن ــه فک ــی ک جاهای
خوبــی در ایــن شــرایط نتــوان احــداث کــرد، 
ــد. ــت می کنن ــی برداش ــته  خوب ــد پس االن دارن

لحــاظ  از  آینــده  در  می کنــم  فکــر  امــا 
ــئله  ــن مس ــب ای ــی مراق ــد خیل ــوختگی بای س
در خــرداد باشــیم. در تابســتان دماهــا در ســال 
ــی از  ــه 40 درجــه نرســیده، ول ــًا ب 2017 تقریب
ســال 2017 بــه ایــن طــرف دماهــای بــاالی 40 
درجــه داریــم. متأســفانه، ایــن دمــای بــاالی 40 
درجــه نیــز در مــاه آخــر بهــار اتفــاق می افتــد، 
یعنــی در خردادمــاه کــه درختــان پســته هنــوز 
ــازک  ــم ن ــا ه ــد و میوه ه ــی دارن ــرگ نازک ب
ــی از  ــوختگی خیل ــث س ــن باع ــتند و ای هس
و  می شــود  پســته  پوســت  قســمت های 
ــا اینکــه  ــًا یــا ســقط جنیــن رخ داده و ی متعاقب

ــدند. ــک ش ــته ها خش پس
از ایــن رو، بایــد بــرای مشــکلی کــه در بحــث 
ــرم خــرداد به وجــود  ــوای گ ــم و ه ــر اقلی تغیی
می آیــد در ســال های آینــده فکــری کــرد. 
ــا  ــن روی درخت ه ــل کائولی ــال قب ــن 6 س م
ــم و  ــری کن ــه از ســوختگی جلوگی ــیدم ک پاش
خیلــی نتیجــه مثبتــی نگرفتــم، شــاید بــه خاطــر 
ــال  ــی در دو س ــوده، ول ــودم ب ــی خ کم تجربگ
گذشــته ســیلیکات پتاســیم را در خردادمــاه 

ــوختگی  ــوی س ــًا جل ــم و تقریب ــتفاده کردی اس
ــال  ــه در ح ــی را ک ــت. االن طرح را گرفته اس
پیگیــری آن هســتم، طــرح ایجــاد ســایبان 
ــای  ــایبان از توری ه ــن س ــت. ای ــاغ اس روی ب
مخصوصــی درســت  شــده و اگــر در فتوســنتز 
درختــان بــاغ اختــالل ایجــاد نکنــد و مشــکلی 
ــر  ــاورد، موث ــرای رشــد درخــت به وجــود نی ب
ــل  ــا مث ــه فصل ه ــایبان در بقی ــن س ــت. ای اس
ــود  ــته می ش ــار برداش ــتان و به ــز و زمس پایی
و ایــن کار تنهــا در طــول 2 یــا 3 مــاه از 
ــرد. در  ــام می گی ــتان انج ــل تابس ــال در فص س
ــازه  ــک س ــایه، ی ــاد س ــرای ایج ــن روش ب ای
ــوری در  ــگ ت ــت و رن ــاز اس ــوص نی مخص
آن مهــم اســت. مــا فعــاًل دنبــال ایــن هســتیم 
کــه اگــر بتوانیــم یــک قســمتی از بــاغ در حــد 
ــه وســیله ایــن  ــار را ب ــا 30 هکت حداقــل 20 ت
ــاید از  ــه ش ــانیم ک ــرک بپوش ــایبان های متح س

ــد. ــری کن ــوختگی جلوگی س
مــا در ســال 96 خیلــی محصــول داشــتیم و این 
ــی  ــود، ول ــه ب ــران نمون ــاید در ای محصــول ش
متأســفانه حــدود 25 تــا 30 درصــد ســوختگی 
وجــود داشــت. در ســال 97 محصول مــان 
کــم بــود و به خاطــر اینکــه محصول مــان 
کــم بــود، در قســمتی کــه درخت های مــان 
ــر  ــاد ه ــا آب زی ــدند را ب ــش می ش ــار تن دچ
15 روز یک مرتبــه آبیــاری کردیــم و توانســتیم 
جلــوی مشــکل ســوختگی را بگیریــم. در ســال 
98 چــون دور آبیاری مــان هــر یــک مــاه یــک 
ــدود  ــا را در ح ــوختگی دانه ه ــود، س ــه ب دفع
15 تــا 20 درصــد از محصــول تجربــه کردیــم.
رقــم غالــب مــا فندقــی و احمدآقایــی اســت. 
رقــم کلــه قوچــی را بــه نســبت کمتــر داریــم. 
فندقــی  و  احمدآقایــی  هکتــار   35 حــدود 
داریــم و 15 هکتــار از بــاغ کلــه قوچــی اســت. 
کله قوچی هــا  در  را  ســوختگی  بیشــترین 
مشــاهده کردیــم. در احمدآقایــی و فندقــی 

ــت. ــر اس ــوختگی کمت ــد س درص

سیدجالل نعمت اهلل زاده ماهانی، باغدار منطقه سروستان استان فارس

هوا؛ شرط اول تولید هر محصولی 
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ــانی  ــال 98 گرده افش ــدای فصــل در س در ابت
و خوشــه بندی بســیار ایــده آل بــود و نگرانــی 
در ایــن زمینــه نداشــتیم. طبــق روال ســنوات 
گذشــته کارمــان تحــت کنتــرل بــود و خــوب 
انجــام شــد. البتــه امســال ســال آور مــا بــود. 
ــورت  ــه ص ــه ها ب ــه خوش ــد از آن ک ــی بع ول
ــد از آن  ــود بع ــرار ب ــد و ق ــی« درآمدن »ارزن
مرحلــه رشــد کننــد، دانه هــا در هر خوشــه ای 
بــه تناســب رشــد نکردنــد و شــاید از 30 تــا 
ــده بود، 3، 4  ــی ش ــه ارزن ــته ک ــه پس 40 دان
ــن، خوشــه ها  ــزرگ شــد. بنابرای عــدد از آن ب
بســیار و به شــدت تُُنــک شــدند؛ مخصوصــاً در 
رقــم احمدآقایــی ایــن اتفــاق افتــاد. ایــن عدم 
ــدت  ــه ش ــاغ را ب ــرد ب ــد، عملک ــب رش تناس
تحــت تأثیــر قــرار داد. متأســفانه این مشــکلی 
ــچ  ــدیم و هی ــه ش ــا آن مواج ــا ب ــه م ــود ک ب
جــواب درســتی نتوانســتیم برایــش بگیریــم، 
علی رغــم اینکــه کارشــناس های محترمــی 
آقــای دکتــر حکم آبــادی  و  دادنــد  نظــر 
چندیــن دفعــه آمدنــد و بازدیــد کردنــد و مــا 
بــا ایشــان مشــورت کردیــم، جوابــی جــز اینکــه 
ــن مشــکل  ــث ای ــی باع ــرات اقلیم ــاید تغیی ش
ــا  ــن ب ــه م ــم؛ البت ــت نکردی شده باشــد را دریاف

ایــن جــواب قانــع نشــدم.
عامــل دیگــری کــه مــا در اقلیــم خودمان بــا آن 
دســته و پنجــه نــرم می کنیــم و بحــث بســیار 
ــدیم  ــذب س ــبت ج ــث نس ــت، بح ــی اس مهم
)SAR( خــاک اســت. متأســفانه بــه جهــت آب 
ــش  ــال بخ ــر س ــم ه ــه داری ــی ک ــور و تلخ ش
ــم.  ــت می دهی ــان را از دس ــادی از محصول م زی
البتــه باتوجــه بــه اینکــه هزینه هایــی زیــادی در 
ــم، آبشــویی  ــان می کنی ــت اصــاح خاک م جه
ــر  ــه ه ــی ک ــای دام ــم و کوده ــام می دهی انج
ســاله اســتفاده می کنیــم، باعــث می شــوند کــه 
ایــن مشــکل یــک مقــداری تحــت کنتــرل قــرار 
بگیــرد، ولــی بــه هــر صــورت اثــرش بیشــتر از 
آن کاری اســت کــه داریــم بــرای درخــت انجــام 
می دهیــم. نزدیــک 3، 4 ســال اســت کــه داریــم 
بــه زمین مــان گــچ می دهیــم و بــه مــرور 
ــا در  ــه م ــه ک ــم. آنچ ــاح می کنی ــاک را اص خ
ایــن مــورد نتیجــه گرفتیــم ایــن اســت کــه بــا 
ــی در جهــت مثبــت  همــه تاش هایمــان اتفاق
ــود  ــچ دادن، ک ــی گ ــرد، یعن ــورت نمی گی ص

ــاً  ــا تقریب دامــی دادن )کــود پوســیده ای کــه م
یــک ســال کودمــان را می پوســانیم و هرســاله 
اســتفاده می کنیــم( و اســتفاده از مــواد دیگــری 
از قبیــل اســیدهای هیومیــک یــا اسیدشــویی با 
اسیدســولفوریک، همگــی هزینه هایــی هســتند 
ــوع  ــه مجم ــر دارد ب ــالیان اخی ــن س ــه در ای ک
از  ولــی  می شــود،  اضافــه  مــا  هزینه هــای 
ــم.  ــا کاهــش محصــول مواجه ای ــا ب آن طــرف م
ــک  ــتیم ی ــا توانس ــه م ــم ک ــر می کن ــن فک م
رونــد نزولــی خیلــی شــدید را تــا حــدی کنترل 
کنیــم، ولــی نمی توانیــم به هیچ عنــوان آن را 
ــه صــورت  ــی ب ــه حت ــا اینک ــم، ی ــف کنی متوق

مثبــت بخواهیــم مســیرش را تغییــر دهیــم.
ــه  ــت پســیل اســت ک ــم آف ــدی ه مشــکل بع
ســالیان ســال کشــاورزان بــا آن مواجه انــد. 
خوشــبختانه، بــه جهــت روندهــای کنترلــی که 
ــام  ــه انج ــی ک ــای منظم ــم و آمارگیری ه داری
ــه توانســتیم  ــت درســتی ک ــم و مدیری می دهی
در ایــن زمینــه اعمــال کنیــم، پســیل دیگــر بــه 
عنــوان دغدغــه اصلی مــان نیســت. ایــن آفــت را 
بــا همــان ســلوپتاس و ریــکا کنترل کردیــم و در 
یــک زمان هــای محــدودی هــم بــا گوگردپاشــی 

توانســتیم کنتــرل کنیــم. 
ــه،  ــم اینک ــم بگوی ــه می توان ــی ک ــه مهم نکت
طریــق  از  مــا  کشــاورزهای  اســت  الزم 
ــر  ــه مؤث ــی ک ــل داده های ــع آوری و تحلی جم
هســتند بــه ســمت مدیریــت درســت حرکــت 
آمارگیــری  بایــد  ســاله  هــر  مــا  کننــد. 
ــر  ــه فک ــی ک ــار از داده های ــه آم ــم. تهی کنی
ــت  ــًا در برداش ــر هســتند، مث ــم مؤث می کنی
کــه  نســبت گیری هایی  و  محصول مــان 
در خــود محصــول وجــود دارد اعــم از 
ــی،  ــت، خندان ــن بس ــی، ده ــد پوک درص
وجــود  کــه  مختلفــی  عارضه هــای 
دارد، یــا میــزان کوددهی مــان، میــزان 
عملکــرد محصولــی کــه روی درخت مــان 
وجــود دارد. اینهــا داده هایــی هســتند 
ــا و  ــع آوری آنه ــن جم ــر م ــه نظ ــه ب ک
ــث  ــال باع ــن س ــی چندی ــان ط تحلیلش
می شــود کــه بتوانیــم یــک رونــد مناســب 
البتــه  را پیش بینــی کنیــم.  و خوبــی 
پاســخ به صــورت صددرصــدی نیســت. 
ــر ایــن اســت کــه در کار  مــن اعتقــادم ب

کشــاورزی هیــچ منطــق و هیــچ تحلیــل 
ــه  ــت ک ــود نخواهدداش ــدی وج صددرص
ــی  ــک کار ایده آل ــای آن ی ــر مبن ــوان ب بت
را در ســالیان بعــد انجــام داد، چــون 
ــد  ــود می آی ــه وج ــی ب ــفانه اتفاقات متأس

ــی دارد.  ــی تازگ ــا خیل ــرای م ــه ب ک
ــن  ــن دارم در ای ــه از انجم ــی ک خواهش
در  می کنــم  فکــر  کــه  اســت  راســتا 
آینــده ای نــه چنــدان دور مــا بــه عنــوان 
ــی  ــه آموزش های ــم ک ــاز داری ــدار نی باغ
ــر  ــن فک ــم. م ــادرات ببینی ــث ص در بح
می کنــم در ایــران مــا خیلــی تمرکزمــان 
روی بحــث تولیــد بــوده و آســیب های 
تولیــد و بحــث تغذیــه و مبــارزه بــا 
ــر  ــر، فک ــات را داشــتیم. از ســوی دیگ آف
ــازار  ــادرات و ب ــث ص ــا از بح ــم م می کن
ــر  ــه نظ ــدیم. ب ــل ش ــی غاف ــی خیل جهان
می رســد در آینــده ای نــه چنــدان دور 
آســیب و آفــت از ایــن ناحیــه بــرای 
ایــران بیشــتر از بحــث تولیــد باشــد. 
ــث  ــا در بح ــایگی م ــورهایی در همس کش
مــا  جایگزیــن  دارنــد  پســته  تولیــد 
بــرای آنهــا و  می شــوند. خوشــبختانه 
متأســفانه بــرای مــا، آنهــا بــه عنــوان یــک 
رقیــب خیلــی سرســخت خواهندبــود 
دلیــل مشــکات سیاســی  بــه  مــا  و 
اســت  دامن گیرمــان  کــه  بســیاری 
ــاید  ــد و ش ــه بای ــور ک ــم آن ط نمی توانی
پیــدا  توســعه  بحــث صادرات مــان  در 
ــری  ــت یکس ــاز اس ــن، نی ــم. بنابرای کنی
در  تولیدکننده هــا  بــه  آموزش هایــی 
ــی،  ــای صادرات بحــث صــادرات، تکنیک ه
ــی و اصــول صــادرات و  ــای صادرات بازاره
ــه آن وارد  ــد ب ــه ای بای اینکــه از چــه زاوی
شــد و چــه مراتبــی بایــد طــی شــود تــا 
محصــول باغــدار صــادر شــود، داده شــود.

حسام الدین چهرآزاد، باغدار در استان خراسان

نکات مهم تولید و یک درخواست از انجمن
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ــن  ــه م ــم ک ــد مي کن ــز تأکی ــر چی ــل از ه قب
تجربــه خــودم را درمــورد مشــاهداتم راجــع به 
ــم. در  ــر مي کن ــودم ذک ــه خ ــوط ب ــات مرب باغ
ــراي مــن برجســته تر  ــه ب ــن راســتا ســه نکت ای

بــود:
1-  یک سال در میان شدن محصول

ــود  ــب ب ــن جال ــرای م ــی ب آنچــه امســال خیل
آغــاز آن مربــوط بــه ســال 1398 نیســت، 
اقلیــم و بی نظمی هــای  تأثیــر  بــه  مربــوط 
ایجادشــده در ســال های 1396 و 1397 اســت 
کــه باعــث شــد در ســال 1397 درختــان پســته 
وارد یــک فــاز رویشــی بســیار قــوی شــوند و 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــذف کنن ــول را ح محص
ــش  ــاز زای ــی 1398 وارد ف ــد یعن ــال بع در س
ــتند.  ــی نداش ــل توجه ــش قاب ــا روی شــدند، ام
همیــن موضــوع و ضعــف حاصــل از محصــول 
منجــر شــد کــه َگــْر ســالم و مانــدگار یــا همان 

جوانــه زایشــی کمتــری بــرای ســال آتــی تولید 
شــود و ایــن بــه آن معناســت کــه ســال 1399 
مجــدداً اُفــت محصــول شــدیدی خواهیــم 

داشــت.
ــه در  ــا ک ــش ســرما و گرم ــن تن ــاد م ــه اعتق ب
بهــار 1397 روی داد یکــی از علــل عمــده 
ایــن جریــان بــود، به گونــه ای کــه صبــح 
و شــب ســرد بــود و ظهــر گــرم می شــد. 
ایــن موضــوع باعــث شــد مقــدار غیرمتعارفــی 
ــا  ــته م ــان پس ــه های درخت ــای خوش از دانه ه
ــدای  ــن حــذف خوشــه ها در ابت ــزد و همی بری
ســال باعــث تقویــت رشــد زایشــی و رویــش 
ــان پســته شــد  شــدیدتر شــاخه و بــرگ درخت
ــدان  ــه چن ــای ن ــا گرم ــت ب ــن عل ــع ای و جم
ــات  ــه باغ ــود ک ــی ب ــتان دلیل ــدید در تابس ش
و  شــاداب تر  قبــل  ســال های  بــه  نســبت 
سرســبزتر، امــا فاقــد محصــول باشــند. عــالوه 

بــر  ایــن، شــک ایــن وجــود داشــت کــه انــگار 
تعــدادی از جوانه هــای زایشــی )َگــْر( بــه 

ــدند.  ــل ش ــْر( تبدی ــا َم ــه ی ــی )ترک رویش
ــان  ــه محصول م ــا حــدود 25 ســال اســت ک م
را کال می چینیــم و به همیــن علــت باغ هــا 
ــر،  ــارت دیگ ــده بودند؛ به عب ــر ش ــاله بَ ــر س ه
چــون کال چینــی مي کنیــم درصــد اُفــت 
ــرور  ــه م ــال آوری ب ــان س ــا هم ــول ی محص

ســالیان کمتــر شــده بود. 
ــود  ــم می ش ــول ک ــت محص ــی اُف در کال چین
ــخص  ــک روال مش ــق ی ــه طب ــی ک و در باغات
کارشــان را جلــو می برنــد، یعنــی یــک آبیــاری 
ــا  ــارزه ب و خــاک ورزی و اصــالح خــاک و مب
آفــت و کوددهــی  منظــم و مشــخصی را 
انجــام می دهنــد و بــه بیــان دیگــر، طبــق یــک 
ــود  ــه مي ش ــاغ خــرج و هزین ــت در ب روال ثاب
و باغ هــا در مقاطــع فشــار اقتصــادی رهــا 
نمی شــوند، باردهــی هــم یــک روال مشــخص 

ــد. ــدا مي کن پی
تفــاوت ســال پرپســته وســال کــم پســته مــا 
ــده بود،  ــد ش ــق 18.5درص ــیاری مناط در بس
در حالــی کــه اگــر پســته رســیده مي چیدیــم، 
اُفــت محصــول ســال نــاآور نســبت بــه ســال 

آور، خیلــی بیشــتر مي بایســت باشــد.
پســته کال وقتــی کــه از درخــت چیده می شــود 
باعــث می شــود کــه درخــت زودتــر آزاد شــود؛ 
مثــل مــادر بــارداری کــه ضعیــف اســت و بچه 
را زودتــر بــه دنیــا می آورنــد و داخــل دســتگاه 
می گذارنــد کــه هــم مــادر ســالم بمانــد و هــم 
بچــه! وقتــی کــه مــا در کرمــان دچــار بحــران 
ــدت اســت  ــی م آب هســتیم و دور آب طوالن
ــه در  ــک دفع ــر 60 روز ی ــا در ه و درخت ه
ــا  ــه م ــی ک ــد، از زمان ــتان آب می خورن تابس
ــه  ــی اینک ــدن یعن ــه کال چی ــم ب ــروع کردی ش

علی زارع زاده، باغدار در  استان کرمان

تغییر اقلیم و تغییر بازار

پسته کال 
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ــه  ــم، ب ــت گرفتی ــر از درخ ــوه را زودت آن می
درخــت کمتــر فشــار آمــده و درخــت فرصــت 
ــن،  ــت. بنابرای ــدا کرده اس ــری پی ــازی بهت نوس
در  مشــخص  اُفــت  یــک  هــر ســال  مــا 
ــا مشــخص  محصــول داشــتیم و ســال آوری م
بــود. بهــار ســال 1397 نظــم کار مــن را بهــم 
ــه از  ــد ک ــی بودن ــا باغات ــه م ریخــت! در منطق
ــط  ــر روز فق ــه شــش دانگــی در ه ــک تلمب ی
ــه  ــط ب ــا فق ــد و ی ــته چیدن ــت پس ــک وان ی
ــکان! همــان  ــدوق عقــب پی ــدازه یــک صن ان
چنــد  روزی  کــه  دانگــی  شــش  تلمبــه 
ــت و  ــاغ می رف ــه ب ــز ب ــون بن ســرویس کامی

ــد. ــرون می آم ــر بی پ
ــه نظــم باغــات  ــم باعــث شــد ک ــر اقلی تغیی
به هــم بخــورد. در ایــن شــرایط اُفــت باغــات 
زیــاد شــده و تــا زمانــی کــه باغــات دوبــاره 
ــرد؛  ــان می ب ــد زم ــادی برگردن ــت ع ــه حال ب
یعنــی یــک ســال بــه شــدت بــه فــاز رویــش 
می رونــد و ســال بعــد بــه فــاز زایشــی وارد 
ــا  ــود، ام ــور ب ــم همین ط ــاًل ه ــوند. قب مي ش
نــه بــا ایــن فاصلــه و تفــاوت درصــد شــدید.

هرچــه ســال پســته خــوب باشــد، چــون کــه 
تولیــد ســال نــاآور یــا همــان ســال کم پســته 
خیلــی کــم شده اســت، در نتیجــه متوســط و 
معــدل تولیــد در یــک بــازه چنــد ســاله پایین 
آن چنــان  ســال آوری  شــدت  آمده اســت. 
زیــاد شده اســت کــه انــگار یــک ســال صــد 
اســت و یــک ســال نزدیــک صفــر، آن هــم بــا 
توجــه بــه ایــن هزینه هــا. مــن فکــر مي کنــم 
ــید  ــد کش ــول خواه ــالی ط ــد س ــاره چن دوب

تــا باغــات جــای خودشــان را بگیرنــد. 
ــر  ــم هــم عــالوه ب کمــک آب و هــوا و اقلی
ــی  ــد. یعن ــود باش ــد وج ــیدگی بای کار و رس
کشــاورزان اینچنینــی یــک ســال پــول دارنــد 
یــک ســال تقریبــًا هیچــی ندارنــد و درآمــد 

یــک ســال در میــان شــده اســت.
ــگاه  ــد ن ــن باش ــا روال چنی ــه ج ــر هم اگ
اقتصــادی مــا هــم بایــد بــا ســرعت بیشــتری 
متحــول شــود؛ ایــن مطلبــی کــه مي خواهــم 
بگویــم مطلــب جدیــدی نیســت، امــا دیگــر 
خیلــی جــدی شــده و شــوخی بردار نیســت؛ 
بــه نظــر مــن کشــاورزانی کــه شــرایط 
ــه و  ــه هزین ــن هم ــا ای ــد، ب ــابهی دارن مش
ریســکی کــه تولیــد پســته بــا آن دســت بــه 
ــد  ــه طــور جــد بای ــان اســت، دیگــر ب گریب
بــه فکــر ایجــاد درآمدهــای جدیــد و مــوازی 
باشــند و همــه تخــم مرغ هایشــان را در 

ــد. ــته نگذارن ــداری پس ــبد باغ س
در همیــن اســتان خانواده هــا و همچنیــن 
ــه  ــتند ک ــی هس ــهرهای کوچک ــع و ش جوام
ــه  ــل توج ــد قاب ــچ درآم ــته هی ــز پس ــه ج ب
دیگــری ندارنــد. اگــر روال آورده پســته هــر 
ــد  ــدی باش ــک جدی ــر ریس ــت تأثی روز تح
ــار و  ــه فش ــود؟ چ ــه مي ش ــا چ ــده اینه آین
چــه هزینــه اجتماعــی گزافــی داشــته و 

خواهدداشــت؟ 
ــل  ــع عوام ــه جم ــه ب ــا توج ــال، ب ــه هرح ب
ــت  ــا وضعی ــه ت ــی گرفت ــرات اقلیم از تغیی
کمبــود آب و نگرانــی از وضــع قوانیــن 
و  هزینه هــا  و  جدیدتــر  ســخت گیرانه 

ــودن ســموم  ــد ب مســائل کارگــری و ناکارآم
و همــه و همــه، ریســک تولیــد پســته نســبت 
ــک  ــم ریس ــاًل ه ــده، قب ــاد ش ــم زی ــه قدی ب
داشــته و بی دلیــل نیســت کــه قدیمي هــا 
ــا  ــد، ام ــاره مي کردن ــاله اج ــج س ــاغ را پن ب
ــر  ــه فک ــده ک ــاد ش ــدر زی ــن ریســک آنق ای

ــت. ــم اس ــم ک ــاله ه ــج س ــر پن ــم دیگ کن
2- اثر گوگرد روی شیره خشک 

ــادی  ــزان زی ــه می ــرد ب ــن، گوگ ــر م ــه نظ ب
ــر  ــک اث ــیره خش ــان ش ــا هم ــیل ی روی پس
داشــت. مــن گوگــرد را بــه صــورت محلــول 
گوگردپــاش  دســتگاه  یــک  نمی پاشــم. 
ابتــدا  خشــک ســاخت ترکیــه خریــدم. 
خالــی  آب  و  مــی رود  جلــو  توربوفــن 
می پاشــد و درخت هــا را خیــس می کنــد 
و بعــد بالفاصلــه بــا تراکتــور بعــدی گوگــرد 
درخت هــای  بــه  را  میکرونیــزه  خشــک 
خیس شــده می پاشــیم. مــن بــا ایــن روش از 
گوگــرد اثــر خوبــی دیــدم. مضــاف بــر ایــن، 
خرابــی پمپ هــا بــه دلیــل حــذف گوگــرد از 
آب و همچنیــن صــرف نیــرو خیلــی کم شــد 
ــر  ــان اث ــه زم ــد ک ــر مي رس ــراً به نظ و ظاه
تصعیــد اســتفاده از گوگــرد به صــورت جــدا 

ــود. ــم ب ــتر ه از آب، بیش
3- رشد اهمیت پسته فندقی 

ــازار پســته  ــورد دیگــر اینکــه امســال در ب م
هــم اتفــاق جالبــی افتــاد؛ درصــد اُفــت 
ــر  ــری کمت ــه اکب ــبت ب ــی نس ــت فندق قیم
بــود. خــود مــن ســعی داشــتم باغــات را بــه 
ــرم. ــری بب ــی و اکب ــد احمدآقای ــمت پیون س

امســال خــارج از روال ســابق، مــن اکبری هــا 
ــه  ــدم پوســت آنهــا ب ــدم و دی را رســیده چی
اصطــالح پرکالغــی شــد و آن پوســت ســفید 

زیبــا را بــه مــا نــداد.
بــا ایــن مطلبــی کــه در مبحــث قیمــت پیــش 
ــی  ــرات اقلیم ــائل تغیی ــن مس ــد و همچنی آم
ــن  ــی در ای ــه فندق ــن واریت ــی محاس و بعض
ــر  ــد ب ــد در تأکی ــم بای ــر مي کن ــرایط، فک ش
تغییــر واریتــه از فندقــی بــه ارقــام دیگــر، بــا 
توجــه بــه هزینه هــای مالــی و زمان بَــر بــودن 

ــم.  ــد نظــر کن ــل و تجدی ــن کار، تأم ای
کار قدیمي هــا هیــچ وقــت بی حکمــت نبــوده 
و حتمــًا دالیــل و تجاربــی داشــته اند کــه 
ایــن همــه روی پســته فندقــی ســرمایه گذاری 

کرده انــد.
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اصالتاً رفســنجانی هســتم و چهل ســالی اســت 
کــه در تهــران و اســتان مرکــزی مشــغول کار 
و فعالیــت در زمینــه کشــاورزی پســته هســتم. 
پســته کاری کار آبــا و اجــدادی مــا اســت و من 
بیشــتر از پــدر آموختــه ام و تجربــه کار خــودم 
ــتان  ــل هنرس ــود. فارغ التحصی ــن ب از اول همی
کشــاورزی امیــن رفســنجان هســتم. از ســال 
ــلطان  ــگ و س ــتایی بی ــه روس 1367 در منطق
احمدلــو در شهرســتان زرندیــه امــروزی که در 
آن زمــان جــزو شهرســتان ســاوه بــود مشــغول 
ــروز خــود مــن  ــا ام ــه پســته کاری شــدم. ت ب
حــدود 850 هکتــار بــاغ پســته دارم و منطقــه 
ــود دارد  ــاغ وج ــار ب ــزار هکت ــدود 8 ه ــا ح م
ــتان  ــل و دوس ــک فامی ــت تمل ــراً تح ــه اکث ک
مــا اســت و مدیریــت اکثریــت را هــم مــا انجــام 
ــاغ پســته ارگانیــک  ــار ب ــم. مــن 350 هکت می دهی
دارم و اولیــن کســی هســتم کــه باغــات ارگانیــک 
ــر کــردم و از ســال 1389 گواهــی  ــران دای را در ای
بین المللــی ارگانیــک اتحادیــه اروپــا، آمریــکا و 

ژاپــن را دریافــت کردیــم.
قدیمی هــا بــه اینجایــی کــه ما پســته کاشــتیم 
هرکــس  و  آدم خــوار  دشــت  می گفتنــد 
می آمــده از اینجــا زنــده برنمی گشته اســت. 
حتــی در ایــن دشــت یــک درخــت نبــود. امــا 
اینجــا فوق العــاده اســتعداد خوبــی داشــت 

ــه کاشــتیم و  ــا دانه دان ــرای کشــت پســته. م ب
ــا  ــم ت ــد زدی ــره پیون ــم و باالخ ــبزش کردی س
ــاروری رســیدند. اول کار می گفتنــد  ــه ب االن ب
یــک آدم پولــداری پیــدا شــده می خواهــد 
ــا  ــد، ام ــه کن ــش را نفل ــا پول های ــد اینج بیای
ــود  ــته ب ــا پس ــروز. تنه ــبز ام ــون س ــد هام ش

ــد. ــاد کن ــا را آب ــت اینج ــه می توانس ک
امســال یعنــی ســال 1398 محصــول مــا 
نســبت بــه ســال 1397 تفــاوت چندانــی 
نداشــت. مــا ســال 1397 در ایــن منطقــه 
ــه  ــاف هم ــر خ ــتیم، ب ــی داش ــول خوب محص
ــی  ــود. ول ــی ب ــم محصول ــال ک ــه س ــران ک ای
امســال از نظــر آفــات بســیار ســال کــم آفتــی 
بــود کــه در کل منطقــه مــا چنــدان مبــارزه ای 
نداشــتیم؛  آفــات  بــردن  بیــن  از  بــرای  را 
ــون  ــد؛ چ ــیمیایی می باش ــارزه ش ــورم مب منظ
مــا در منطقــه بــرای آفــات از حشــرات مفیــد 
ــتفاده  ــدوزک اس ــا کفش ــوری و ی ــل بال ت مث
ــرل پســیل را انجــام  ــم و معمــوالً کنت می کنی
بارندگی هــای مناســبی  می دهیــم. امســال 
تــا اواخــر اردیبهشــت داشــتیم کــه خــود ایــن 
موضــوع عــاوه بــر آبیــاری مناســب در کنتــرل 

ــا کمــک کــرد.  ــه م ــات هــم ب آف
ــف  ــدار ضعی ــک مق ــر آب ی ــا از نظ ــه م منطق
ــرای  ــاده ب ــوا، فوق الع ــر ه ــی از نظ ــت، ول اس

ــد از  ــن بع ــتعداد دارد و م ــته اس ــت پس کش
ــنجان  ــن رفس ــنجان بی ــری رفس ــه کوی منطق
ــغول  ــا مش ــال ها در آنج ــه س ــکوئیه ک و کش
ــدازه  ــان ان ــه هم ــا ب ــدم اینج ــودم، معتق کار ب
منطقــه ای  دارد؛  پســته خیزی  اســتعداد 
ــا  ــل قارچ ه ــی مث ــی های ــًا آلودگ ــر و اص بک
ــبت  ــه نس ــت. ب ــر اس ــیل ها در آن کمت و پس
ــن  ــن در ای ــه م ــال ک ــی و اندی س ــن س در ای
منطقــه هســتم، کمتــر ســرمازدگی و یــا آفاتی 
تولیدکننــدگان  اکثــر  داشــتیم.  همه گیــر 
پســته ایــن منطقــه رفســنجانی و یا همشــهری 
هســتند و معمــوالً همــه و یــا اکثریــت از قدیم 

تولیدکننــده پســته بوده انــد. 
ــه  ــران ک ــه ته ــی ب ــاظ نزدیک ــه لح ــا ب اینج
ــام 20  ــرودگاه ام ــا ف ــه ت ــر و فاصل 50 کیلومت
ــن  ــاوه از ای ــه س ــران ب ــان ته ــر و اتوب کیلومت
مســیر می گــذرد موقعیــت اینجــا را برجســته 

کرده اســت.

محمود بارانی، باغدار منطقه زرندیه در استان مرکزی

هم امسال و هم پارسال محصول خوبی داشتیم
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یکــی از مهم تریــن پیامدهــای تغییــرات اقلیمــي 
در ســال هاي اخیــر، افزایــش غیرمعمــول دمــاي 
هــوا در دو دوره رشــد فیزیولــوژي درختــان 
پســته یعنــي در زمــان گلدهــي )فروردیــن مــاه( 
و در زمــان رشــد مغــز میــوه )تیــر و مــرداد مــاه( 
در ارقــام مختلــف می باشــد کــه مي توانــد باعــث 
ایجــاد خســارت چشــم گیر و کاهــش شــدید 
کمیــت و کیفیــت محصــول گــردد. عامــل 
ــه محصــول پســته  ــده ب ــي خســارت واردش اصل
پســته کاري  مناطــق  اکثــر  در   1397 ســال 
اســتان کرمــان مخصوصــاً شهرســتان رفســنجان، 
بــه میــزان 7 درجــه  افزایــش دمــاي هــوا 
ــاي  ــاله دم ــن ده س ــر از میانگی ــانتي گراد باالت س
حداکثــری بــود کــه در ســطح حــدود 180 هــزار 
هکتــار بــا درصــد خســارت 100-70 درصــد بــر 
روي محصولــي بــه میــزان 70 هــزار تــن حــادث 
ــارد  ــزار میلی ــادل 24 ه ــدود مع ــارتي ح و خس
ریــال )بــه قیمــت هــای ســال 96( ایجــاد کــرد. 
ــی از  ــی ناش ــرات آب  و  هوای ــه تغیی ــه ب ــا توج ب
ــوي  ــرایط ج ــي ش ــی و پیش بین ــش جهان گرمای
ــایبان ها از  ــتفاده از س ــش رو، اس ــال های پی در س
ــد ســبب  ــی اســت کــه می توان ــه راهکارهای جمل
کاهــش میــزان خســارت ناشــی از تنــش گرمایــی 
گــردد کــه بــا توجــه بــه صادراتــي بــودن پســته و 
ــاالي آن از نظــر اقتصــادي توجیه پذیــر  قیمــت ب

مي باشــد.
تعریف سایبان 

  )Shade House-Net House( ســایبان  
در باغبانــي در کنــار کشــت هاي گلخانــه اي و 
زیرمجموعــه باغبانــي محافظت شــده طبقه بنــدي 
ــتون ها،  ــازه )س ــک س ــکل از ی ــوند و متش مي ش
ــوري  ــش ت ــا( و پوش ــا و کابل ه ــت ها، گیره ه بس
مي باشــند کــه بــر اســاس منطقــه، نــوع و هــدف 
کاربــرد، طراحــي و تیپ هــاي مختلفــي را شــامل 

مي شــوند.
بــا توجــه بــه چالش هــاي پیــش رو شــامل 
ــرات جــوي و افزایــش عوامــل  خشکســالي، تغیی
محافظت شــده  کشــت  توســعه  خســارت زا، 
ــرعت در  ــه س ــون ب ــاي گوناگ ــه روش ه ــز ب نی
حــال گســترش اســت. از آنجــا کــه کشــور 
مــا نیــز بــا بحران هــاي ناشــی از تغییــرات 

ــت  ــي کش ــد، جایگزین ــه رو مي باش ــی روب اقلیم
محافظت شــده از راه هــاي گــذر از ایــن بحران هــا 
روش هــاي  از  یکــي  مي آیــد.  حســاب  بــه 
ــایبان   ــتفاده از س ــز اس ــده نی ــت محافظت ش کش

شــد. می با
اثرات استفاده از سایبان

1- افزایــش بهــره وري و بهبــود کمیــت و کیفیــت 
ــوالت باغی محص

2- کاهــش ســرعت بــاد و پیش گیــري از ریــزش 
میــوه در اول فصــل و کارآمدکــردن گرده افشــاني 
ــر  ــاي مض ــول موج ه ــر ط ــت در براب 3- محافظ
و افزایــش دریافــت طــول موج هــاي مفیــد و 
ــش  ــاال و کاه ــور ب ــدت ن ــر ش ــت در براب محافظ
تنفــس نــوري در گیاهــان و فیلترکــردن تشعشــع 
خورشــیدي و محافظــت از گیــاه در برابــر اشــعه 

ــاوراء بنفــش اضافــي م
4- کاهــش دمــا در حــد بهینــه و افزایــش کارایی 
ــش  ــد آلي ســازي، افزای ــش فرآین فتوســنتز، افزای

میــزان قنــد و رســیدگي بهینــه محصــول
ــي و کاهــش  ــرق، تنــش آب ــر، تع 5- کاهــش تبخی
مصــرف آب آبیــاري و افزایــش کارایــي مصــرف آب 
6- صرفه جویــي در مصــرف عناصــر غذایــي و 
ــک  ــتم هاي هیدروپونی ــري سیس ــکان به کارگی ام

ــده ــط کنترل ش در محی
7- محافظــت نســبي در برابر عوامل خســارت زاي 
زنــده )پرنــدگان، حشــرات( و غیرزنــده )تگــرگ، 

بــرف، ســرما و آفتــاب ســوختگي(

8- مدیریت آفات و عوامل بیماري زا
9- افزایش طول دوره رشد گیاه و افزایش 

ــات  ــایبان در باغ ــرد س ــداف کارب اه
ــته پس

ــن  ــت در فروردی ــاج درخ ــاي ت ــش دم 1- کاه
مــاه جهــت ایجــاد شــرایط دمایــي بهینــه 

پســته میــوه  تشــکیل  و  گرده افشــاني 
2- جلوگیــري از خســارت ســرماي بهــاره باغــات 

پسته
3- کاهــش شــدت گرمــاي تابســتان بــه منظــور 
ــوختگي  ــاب س ــوه و آفت ــي می ــري از پوک جلوگی

شــاخه و تنــه درختــان پســته
4-  کاهش میزان تبخیر و تعرق 

5- جلوگیــري از آلودگــي باغــات پســته بــه آفاتي 
مثــل ســن ســبز در اردیبهشــت تــا مــرداد ماه

تاریخچه استفاده از سایبان 
پوشــش  زیــر  میــوه  باغــات  در  کشــت و کار 
پاســتیک در کشــورهایي ماننــد ایتالیــا، فرانســه، 
ــان  ــم درخت ــت متراک ــه کش ــه ک ــان و ترکی آلم
ــترش  ــد، گس ــرار مي دهن ــت ق ــوه را در اولوی می
قابــل توجهــی داشته اســت. احــداث باغــات 
ــه 1990  ــتیک از ده ــش پاس ــر پوش ــوه زی می
بــراي جلوگیــري از آســیب بــاران و تگــرگ 
ــواد  ــروزه از م ــت. ام ــاز شده اس ــا آغ ــه میوه ه ب
ــول  ــور ط ــور عب ــه منظ ــري ب ــیار باکیفیت ت بس
ــر  ــدف تأثی ــا ه ــوري و ب ــخص ن ــاي مش موج ه
ــر  ــوه، محافظــت در براب ــان رســیدگي می ــر زم ب
ســرمازدگي و آســیب گرمــا و جلوگیــري از حمله 
ــایبان،  ــتفاده از س ــود. اس ــتفاده مي ش ــات اس آف
ــر  ــوه تأثی ــطح می ــاي س ــوا و دم ــاي ه ــر دم ب
ــگام  ــداول هن ــل مت ــک عکس العم ــذارد. ی مي گ
اســتفاده از ســایبان، کاهــش دمــاي هــوا در 
طــول روز و اندکــي افزایــش دمــاي شــبانه وجــود 
ــداري  ــایبان، مق ــش هاي س ــب پوش دارد. در ش

سایبان  و کاربرد آن در باغات پسته
علي اسماعیل پور 
حجت هاشمي نسب
اعضای هیئت علمي پژوهشکده پسته کشور

 افشاني كردن گردهمدآی از ریزش ميوه در اول فصل و كارگيرو پيش كاهش سرعت باد -2
های مفيد و محافظت در برابر شدت نور باال و های مضر و افزایش دریافت طول موجمحافظت در برابر طول موج -3

 تشعشع خورشيدی و محافظت از گياه در برابر اشعه ماوراء بنفش اضافي كاهش تنفس نوری در گياهان و فيلتركردن

سازی، افزایش ميزان قند و رسيدگي بهينه فتوسنتز، افزایش فرآیند آليكارایي كاهش دما در حد بهينه و افزایش  -4
 محصول

 كاهش تبخير، تعرق، تنش آبي و كاهش مصرف آب آبياری و افزایش كارایي مصرف آب  -5

 شدههای هيدروپونيك در محيط كنترلكارگيری سيستمهصر غذایي و امكان بجویي در مصرف عناصرفه -6
زنده )تگرگ، برف، سرما و آفتاب زای زنده )پرندگان، حشرات( و غيرمحافظت نسبي در برابر عوامل خسارت -7

 سوختگي(

 زامدیریت آفات و عوامل بيماری -8

 عملكرد محصول در واحد سطحافزایش افزایش طول دوره رشد گياه و  -9

 

 

 داف كاربرد سايبان در باغات پستهاه

 افشاني و تشكيل ميوه پستههت ایجاد شرایط دمایي بهينه گردهكاهش دمای تاج درخت در فروردین ماه ج -1

 از خسارت سرمای بهاره باغات پستهجلوگيری  -2

 ب سوختگي شاخه و تنه درختان پستهآفتاكاهش شدت گرمای تابستان به منظور جلوگيری از پوكي ميوه و  -3

 كاهش ميزان تبخير و تعرق  -4

 جلوگيری از آلودگي باغات پسته به آفاتي مثل سن سبز در اردیبهشت تا مرداد ماه -5

پوشش سایبان روی درختان یک باغ



باغبانی

21سال چهارم -ویژه نامه نوروز99 - شماره )45(

ــس  ــد را منعک ــوج بلن ــول م ــا ط ــعات ب تشعش
ــاي هــوا  ــه افزایــش دم ــد کــه منجــر ب مي نماین
مهم تریــن  میــوه،  ســطح  دمــاي  مي شــود. 
درجــه حــرارت بــراي مشــخص کــردن پتانســیل 
آفتــاب ســوختگي میــوه، به طــور معنــي داري در 
ــي  ــد. هنگام ــش مي یاب ــاعات روز کاه ــول س ط
ــود،  ــام ش ــایه دهي انج ــبي س ــدار مناس ــه مق ک
ــت. ــش خواهدیاف ــي محصــول افزای ــرد کل عملک

هزینه احداث سایبان
هزینــه ســایبان بســتگي بــه نــوع طــرح انتخابــی 
ــوع ســازه،  ــه ن ــا توجــه ب دارد. هزینــه ســایبان ب
درصــد ســایه دهي، انــدازه پارچــه و منبــع تولیــد 
متغیــر مي باشــد. اگــر ســایبان بــه درســتي 
ــي داراي  ــاي بافتن ــد، پارچه ه ــده باش ــب ش نص

ــا 10 ســال هســتند.  عمــر مفیــد 7 ت
انــواع مختلــف ســایبان بــر اســاس هــدف و 

کاربــرد
- مقابلــه بــا آفتــاب ســوختگي و کاهــش تبخیــر 

و تعــرق محصــوالت
- کاهش خسارت تگرگ 
- کاهش خسارت باران 

- محافظت در برابر وزش باد و گرد و خاک
- مقابله با حمله پرندگان 

- کنترل آفات و حشرات خسارت زا
- سایه بان هاي چند منظوره

اجزاي مختلف یک سامانه سایبان:
• توري

• پوشش سرستون
• ستون

• میله گرد
• گیره
• بست

• کابل فوالدي
• سیستم مهارکننده

ــت  ــي در دس ــرح تحقیقات ــوان ط عن
اجــرا در باغ هــای پســته:

ــري  ــش هاي پلیم ــایه بان و پوش ــتفاده از س  اس
از عوامــل  ناشــي  جهــت کاهــش خســارات 

نامســاعد جــوي درباغ هــاي پســته
تاریخ شروع: آبان ماه 1397

مواد و روش ها
بــا توجــه بــه گســتردگي باغــات پســته در اکثــر 
مناطــق کشــور، در محــل اجــراي طــرح، قطعــه 
باغــي بــه مســاحت یــک هکتــار بــا یکــي از ارقــام 
تجــاري پســته کشــور )اکبــری( انتخــاب گردیــد. 
ــایبان  ــامانه س ــه س ــور ب ــه مذک ــي از قطع نیم
براســاس الگــوي متناســب بــا انــدازه تــاج 
درختــان موجــود ایجــاد گردیــد و نیمــي دیگــر 

ــدون ایجــاد ســامانه  ــه شــاهد و ب ــوان قطع به عن
ــرار گرفــت. مدنظــر ق

فاکتورهاي مورد بررسي
 در ایــن پــروژه تحقیقاتــی میزان رطوبت نســبي، 
ــز  ــه تجهی ــاد در قطع ــرارت و وزش ب ــه ح درج
ــتگاه  ــتفاده از دس ــا اس ــاهد ب ــه ش ــده و قطع ش
طــي  در  )دیتاالگــر(  قابل حمــل  هواشناســي 
ــد.  فصــل زراعــي ثبــت و یادداشــت برداري گردی
در هــر یــک از مراحــل رشــد فنولــوژي درختــان 
پســته زمــان شــروع تــورم جوانــه، زمــان شــروع 
گلدهــي، زمــان پایــان گلدهــي، زمــان و درصــد 
تشــکیل میــوه، زمــان رشــد مغــز و زمان رســیدن 
محصــول یادداشــت برداري گردیــد. بــا توجــه بــه 
مقایســه هــر یــک از صفــات اندازه گیــري شــده 
در هــر یــک از قطعــات تجهیــز شــده و شــاهد، 
ــرار  ــي ق ــورد بررس ــایبان م ــتم س ــي سیس کارآی
گرفــت. در پایــان توجیــه اقتصــادي اجــراي ایــن 
ســامانه و میــزان تأثیرگــذاري آن مــورد مقایســه 
آمــاري و بررســي اقتصــادي قــرار خواهدگرفــت.

 نتایــج اولیــه طــرح ســایبان پســته در 
ــال 1397 ــار در س ــتان ان شهرس

ــي در  ــورد بررس ــه م ــاي اولی ــاس داده ه ــر اس ب
ســال اول کــه در نمــودار 1 آورده شده اســت، 
میــزان دمــاي بــرگ، دمــاي میــوه، دمــاي 
کانوپــي )تــاج(، دمــاي خــاک ســایه انداز درخــت 
ــا  ــر ســایبان در مقایســه ب و دمــاي خــاک در زی
شــاهد )هــواي آزاد( داراي کاهــش قابل توجهــی 
بــود. ایــن کاهــش دمــا مخصوصــاً در ســطح میوه 
و بــرگ بــر روي کاهــش تعــرق، کاهــش میــزان 
عارضــه زودخندانــی و خســارت آفتاب ســوختگي 
تأثیــر مثبتــی داشــت. همچنیــن کاهــش دمــاي 
خــاک مي توانــد بــا کاهــش میــزان تبخیــر ســبب 
حفــظ رطوبــت خــاک شــود. همان طــور کــه در 
نمــودار 2 نشــان داده شده اســت، میــزان ســطح 
بــرگ درختــان در شــرایط ســایبان در مقایســه با 
شــاهد )هــواي آزاد( افزایش و حاشــیه ســوختگی 
برگ هــا کاهــش یافــت کــه ایــن افزایــش ســطح 
بــرگ مي توانــد بــر روي میــزان فتوســنتز تأثیــر 

 پوشش سرستون •

 ستون •

 ميله گرد •

 گيره •

 بست •

 كابل فوالدی •

 سيستم مهاركننده •

 :پسته هايتحقيقاتي در دست اجرا در باغ عنوان طرح

 پسته هایدرباغ جوی نامساعد عوامل از های پليمری جهت كاهش خسارات ناشيبان و پوششاستفاده از سایه 
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 هاي پسته  شهرستان اناراجراي  سايبان در يکي از باغ
 

 

 

 

 
 :ها مواد و روش

باغات پسته در اكثر مناطق كشور، در محل اجرای طرح قطعه باغي به مساحت یك هكتار با یكي با توجه به گستردگي 
د. نيمي از قطعه مذكور به سامانه سایبان بر اساس الگوی متناسب با یانتخاب گرد )اكبری( از ارقام تجاری پسته كشور

 .گرفتنظر قرار و بدون ایجاد سامانه مد طعه شاهدعنوان قهد و نيمي دیگر بیاندازه تاج درختان موجود ایجاد گرد

 فاكتورهاي مورد بررسي

ميزان رطوبت نسبي، درجه حرارت و وزش باد در قطعه تجهيز شده و قطعه شاهد با استفاده از در این پروژه تحقيقاتي  
مراحل رشد  یك از د. در هریبرداری گردگر( در طي فصل زراعي ثبت و یادداشتحمل )دیتاالقابلدستگاه هواشناسي 

فنولوژی درختان پسته زمان شروع تورم جوانه، زمان شروع گلدهي، زمان پایان گلدهي، زمان و درصد تشكيل ميوه، 
گيری شده در یك از صفات اندازه ه به مقایسه هرد. با توجیبرداری گردزمان رشد مغز و زمان رسيدن محصول یادداشت

اجرای  . در پایان توجيه اقتصادیگرفتسيستم سایبان مورد بررسي قرار  یك از قطعات تجهيز شده و شاهد، كارآیي هر
 .گرفتخواهدگذاری آن مورد مقایسه آماری و بررسي اقتصادی قرار ثيرأاین سامانه و ميزان ت

 1397در سال  شهرستان انار نتايج اوليه طرح سايبان پسته در 

است، ميزان دمای برگ، دمای ميوه، دمای شده آورده 1های اوليه مورد بررسي در سال اول كه در نمودار بر اساس داده
انداز درخت و دمای خاک در زیر سایبان در مقایسه با شاهد )هوای آزاد( دارای كاهش دمای خاک سایه كانوپي )تاج(،

 تيمار سايبان تيمار شاهد

اجرای  سایبان در یکی از باغ های پسته  شهرستان انار
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عارضه زودخنداني ميزان  كاهشتعرق،  روی كاهش بردر سطح ميوه و برگ  این كاهش دما مخصوصاً  .بود توجهيقابل
حفظ سبب كاهش ميزان تبخير  باتواند . همچنين كاهش دمای خاک ميي داشتثير مثبتأت خسارت آفتاب سوختگيو 

ميزان سطح برگ درختان در شرایط سایبان در است، نشان داده شده 2طور كه در نمودار همان. شودرطوبت خاک 
تواند بر كه این افزایش سطح برگ مي ها كاهش یافتو حاشيه سوختگي برگای آزاد( افزایش مقایسه با شاهد )هو

ثير سایبان روی سایر پارامترهای فتوسنتزی و همچنين كميت و كيفيت أت داشته باشد. يثير مثبتأروی ميزان فتوسنتز ت
 باشد.محصول در دست بررسي مي

 

كانوپي )تاج(، دمای خاک سایه انداز درخت و دمای خاک در زیر سایبان در مقایسه با شاهد )هوای : دمای برگ، دمای ميوه، دمای 1نمودار 
 .آزاد(
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 .: افزایش ميزان سطح برگ درختان در شرایط سایبان در مقایسه با شاهد )هوای آزاد(2نمودار 
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 1398شهريور ماه  –مقايسه ميزان سوختگي برگ و ميوه در تيمار سايبان )تصاوير پايين( و شاهد )تصاوير باال(

 

 پيشنهادات:

ارقام  سایبان در جهت بررسي اثرات خيزهای پستهو استان مشاركت بيشتر باغداران سایر مناطق استان -
 مختلف و در شرایط مدیریتي متفاوت.

 در باغات پسته ریزی جهت ایجاد تسهيالت بانكي درازمدت برای متقاضيان احداث سایبانبرنامه -

 گران داخل جهت طراحي الگوی سازه بومي و اقتصادی بر اساس شرایط منطقههماهنگي با صنعت -

 منابع مورد استفاده

(، 472اصالح شده نشریه شماره  نسخه –ای كشور های كشور )نظام گلخانهیي گلخانهدستورالعمل و مقررات اجرا
 صفحه. 41، وزارت جهاد كشاورزی، معاونت امور باغباني

 

 .: افزایش ميزان سطح برگ درختان در شرایط سایبان در مقایسه با شاهد )هوای آزاد(2نمودار 

 

 

 

 1398تير ماه  –مقايسه اندازه و رنگ برگ در تيمار سايبان )سمت چپ( و شاهد )سمت راست(

 

97

73

0

20

40

60

80

100

120

سايبان شاهد

گ 
ح بر

سط
(

ربع
ر م

 مت
تی

سان
 )

نمودار 1: دماي برگ، دماي ميوه، دماي كانوپي )تاج(، دماي خاك سايه انداز درخت و دماي خاك 
در زير سايبان در مقايسه با شاهد )هواي آزاد(.

نمودار 2: افزايش ميزان سطح برگ درختان در شرايط سايبان در مقايسه با شاهد )هواي آزاد(.

مقایسه میزان سوختگی برگ و میوه در تیمار سایبان )تصاویر پایین( و شاهد )تصاویر باال(- شهریور ماه 1398

مقايسه اندازه و رنگ برگ در تيمار سايبان 
)سمت چپ( و شاهد )سمت راست(

 تير ماه 1398

مثبتــی داشــته باشــد. تأثیــر ســایبان روی ســایر 
ــت و  ــن کمی ــنتزی و همچنی ــای فتوس پارامتره
ــت محصــول در دســت بررســی می باشــد. کیفی

پیشنهادات:
- مشــارکت بیشــتر باغــداران ســایر مناطــق 
اســتان و اســتان هاي پســته خیز جهــت بررســي 
ــرایط  ــف و در ش ــام مختل ــایبان در ارق ــرات س اث

ــاوت ــي متف مدیریت
ــي  ــهیات بانک ــاد تس ــت ایج ــزي جه - برنامه ری
ــان احــداث ســایبان در  ــراي متقاضی درازمــدت ب

باغــات پســته
- هماهنگــي بــا صنعت گــران داخــل جهــت 
ــر  ــادي ب ــي و اقتص ــازه بوم ــوي س ــي الگ طراح

ــه ــرایط منطق ــاس ش اس
منبع مورد استفاده

دســتورالعمل و مقــررات اجرایــي گلخانه هــاي 
کشــور )نظــام گلخانــه اي کشــور – نســخه اصاح 
شــده نشــریه شــماره 472(، معاونــت امــور 
ــه. ــاورزی، 41 صفح ــاد کش ــي، وزارت جه باغبان
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ایستگاه هواشناسی واقع در باغ پسته 

تمــام تــالش باغــداران پســته ایــن اســت 
ــدای  ــان را از ابت ــد محصول ش ــه بتوانن ک
فصــل حفــظ کــرده و بــه فصــل برداشــت 
ــی عوامــل  ــه زمان ــن فاصل برســانند. در ای
متعــددی کاهنــدۀ محصــول هســتند. 
ــاره  ــرمازدگی به ــل س ــن عوام ــی از ای یک
ــعی  ــرمازدگی تشش ــه س ــه ب ــد ک می باش
نیــز معــروف اســت. در برخــی از مناطــق 
هنگامــی  و  فصــل  اول  در  پســته کاری 
پســته  درختــان  شــکوفه های  کــه 
ــب  ــا موج ــی دم ــوند، وارونگ ــاز می ش ب
ــول  ــدید محص ــش ش ــرمازدگی و کاه س
ــی از  ــه بعض ــردد. البت ــال می گ در آن س
باغــداران پســته هــم بیــکار ننشســته اند 
و بــرای جلوگیــری از ایــن پدیــده طبیعــی 
ــد.  ــون کرده ان ــی را آزم ــای مختلف روش ه
روش هایــی کــه شــاید کارایــی آنهــا بــرای 
ــاوران  ــن ناب ــد! و ای ــر نباش ــه باورپذی هم
حجــم زیــادی از محصول شــان را اگــر 
ســرمازدگی بهــاره رخ دهــد از دســت 

می دهنــد.  
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع و اثــر 
ــول  ــدار محص ــر مق ــه ب ــی ک قابل توجه
ــل  ــی اه ــی عبادالله ــراغ عل ــه س دارد ب
و ســاکن رفســنجان کــه باغاتــش در 
ــتان  ــع شهرس ــاد از تواب ــهر خاتون آب ش
شــهربابک اســتان کرمــان واقــع شــده اند 
رفتیــم. بــه گفتــه عباداللهــی ارتفــاع ایــن 
منطقــه از ســطح دریــا حــدود 1840 متــر 
ــی  ــال متوال ــن س ــرای چندی ــد و ب می باش
ــاق  ــان اتف ــاره در باغ هایش ــرمازدگی به س
ســال ها  ایــن  در  وی  افتاده اســت. 
تالش کــرده بــا اســتفاده از تجربیــات 
و دانــش کارشناســان جهادکشــاورزی، 
ــن  ــته و همچنی ــکده پس ــان پژوهش محقق
ــان و  ــتان کرم ــاورزان در اس ــایر کش س
مناطــق مختلــف ایــران و حتی کشــورهای 
دیگــر و بــا تکیــه بــر پشــتکار و ابتــکارات 
خــودش بــر ایــن مشــکل چیــره شــود. در 
ــزار مقابلــه  ــا روش هــا و اب ایــن گــزارش ب
ــاد،  ــین ب ــل: ماش ــرمازدگی از قبی ــا س ب
آتــش زدن پوســت پســته خردشــده، 

ــت  ــده پش ــایبان، دمن ــی، س ــاری باغ بخ
تراکتــوری و چاهــک معکــوس آشــنا 

می شــوید.
ــاورزی  ــه وادی کش ــال 1373 ب ــی از س عبادالله
ــا 1387  ــال 1384 ت ــاده  و از س ــدم نه ــته ق پس
ــرمازدگی  ــکل س ــا مش ــی ب ــال متوال ــار س چه
کرده اســت.  نــرم  پنجــه  و  دســت  بهــاره 
ــا در  ــوص می گوید:»م ــن خص ــی در ای عبادالله
ــاد بیشــتر ســال ها ســرمازدگی  ــه خاتون آب منطق
ــد  ــا 100 درص ــدت آن از 20 ت ــا ش ــم، ام داری
متفــاوت اســت. در گذشــته درختــان پســته مــا 
ــکل  ــن مش ــا ای ــی ب ــا خیل ــد و م ــک بودن کوچ
ــم  ــان را فروختی ــه باغ م ــد ک ــم. بع ــنا نبودی آش
و یــک بــاغ دیگــر بــا درختــان بــزرگ خریدیــم، 
بــا خســارت ســرمازدگی مواجــه شــدیم. در 
ــم کــه  ــن فکــر افتادی ــه ای ــرادرم ب ــا ب ســال87 ب
ــه  ــن منطق ــیم و از ای ــا را بفروش ــد  باغ ه ــا بای ی
ــه  ــرای مقابل ــی ب ــک راه حل ــا اینکــه ی ــم و ی بروی
بــا ایــن مشــکل پیــدا کنیــم. تقریبــاً 80 درصــد 
ــه از 16  ــن منطق ــاره در ای ــرمازدگی های به از س
ــاد و  ــاق می افت ــت اتف ــا 6 اردیبهش ــن ت فروردی
دمــای بــاغ از 4 درجــه ســانتی گراد پایین تــر 
ــا 4  ــر ت ــن  صف ــای بی ــوالً در دم ــد. معم می آم
ــد و  ــرمازدگی رخ می ده ــانتی گراد س ــه س درج
در دمــای زیــر صفــر یخ زدگــی اتفــاق می افتــد.«
عباداللهــی در ایــن راه از پــای نمی نشــیند و 
ــاورزان،  ــن از کش ــد ت ــی چن ــکاری و همراه هم
و  شــهربابک  کشــاورزی  جهــاد  مهندســین 
رفســنجان و همچنیــن پژوهشــکده پســته کشــور 
ــر  ــد. در پژوهشــکده پســته، دکت ــب می کن را طل

حســین حکم آبــادی به عنــوان کارشــناس در 
بحــث ســرمازدگی بــه ایشــان معرفــی می شــود. 
ــی  ــدی عبادالله ــدن عاقمن ــا دی ــادی ب حکم آب
ــد و  ــی می کن ــه وی توصیه های ــه ب ــن زمین در ای
بازدیــد از یکــی از باغ هــای میــوه واقــع در شــهر 
ســامان، روســتای شــوراب صغیــر از توابــع اســتان 
چارمحــال و بختیــاری را بــرای بازدیــد از دســتگاه 
مقابلــه بــا ســرمازدگی بــه وی پیشــنهاد می دهد، 
کــه عباداللهــی بافاصلــه روز بعــد بــا چنــد تــن 
ــد.  ــفر می کن ــه س ــن منطق ــه ای ــتانش ب از دوس
ــا  ــه ب ــتگاه مقابل ــا دس ــه ب ــدار در رابط ــن باغ ای
یــک  دســتگاه  می گوید:»ایــن  ســرمازدگی 

گفت و گو با علی عباداللهی باغدار منطقه خاتون آباد استان کرمان

مقابله با سرمازدگی بهاره

سرمازدگی خوشه های پسته
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ــود کــه یکــی از باغــداران میــوه اســتفاده می کــرد، ماشــین  ــاد ب ماشــین ب
بــاد شــامل یــک پروانــه بــزرگ بــود کــه قابلیــت چرخیــدن بــه دور خــود 
را داشــت و به مــدت 4 شــب از ســاعت 12 شــب تــا 8 صبــح آن را روشــن 
ــین  ــن ماش ــری از ای ــعاع 150-200 مت ــا ش ــوه ت ــان می ــرد و درخت می ک
ــرمازدگی  ــم س ــج عائ ــه، به تدری ــن فاصل ــد از ای ــتند. بع ــرمازدگی نداش س
ــل  ــدی قاب ــرمازدگی  100 درص ــم س ــه عائ ــی ک ــا جای ــد؛ ت ــاز می ش آغ

مشــاهده بود.«

ــرد دســتگاه ماشــین  ــوا و کارک عباداللهــی در خصــوص نحــوه وارونگــی ه
بــاد این گونــه توضیــح می دهــد: »زمیــن در طــول روز گرمــا را از خورشــید 
ــن  ــید زمی ــروب خورش ــا غ ــپس، ب ــود. س ــرم می ش ــد و گ ــت می کن دریاف
ــان  ــد. در آن زم ــت می ده ــد از دس ــح روز بع ــل صب ــا اوای ــا را ت ــن گرم ای
وارونگــی هــوا اتفــاق می افتــد و معمــوالً در ســاعات 4 تــا 6 صبــح احتمــال 
ــرم  ــوای گ ــده ه ــن پدی ــد. در ای ــود می رس ــه اوج خ ــرمازدگی ب ــوع س وق
ــاال مــی رود و در ارتفــاع 8 تــا 15 متــری از ســطح زمیــن قــرار می گیــرد  ب
ــاع  ــاع 8 متــری می ایســتد. ارتف ــا ارتف و هــوای ســرد در ســطح زمیــن و ت
ماشــین بــاد در ایــران در ارتفــاع 11 متــری از ســطح زمیــن اســت و گفتــه 
می شــود ایــن ارتفــاِع وارونگــی در ایــران اســت. اگــر در نزدیــک پروانه هــای 
ماشــین بــاد دمــای هــوا 3 درجــه ســانتی گراد باشــد در ســطح زمیــن دمــا 
تقریبــا 2 درجــه زیــر صفــر اســت. ایــن ماشــین، هــوای گــرم مجانــی را از 
ــای  ــی مولکول ه ــا جابه جای ــرده و ب ــن هدایت ک ــمت زمی ــاال به س ــاع ب ارتف
هــوا از یخ زدگــی ســلول های گیــاه جلوگیــری می کنــد. ایــن پروانــه 
ضمــن حرکــت چرخشــی، بــه دور خــودش نیــز دوران می کنــد تــا منطقــه 
ــن دســتگاه پوشــش  ــه ای ــدی را ک ــد. شــعاع مفی بیشــتری را پوشــش ده
ــاغ را  می دهــد، حــدوداً 150 متــر اســت. به عبــارت دیگــر، 5-7 هکتــار از ب

ــد.« ــظ می کن ــرمازدگی حف از س
روش دومــی کــه عباداللهــی امتحــان کــرده و جــواب گرفتــه به توصیــه دکتر 
ــن روش می گوید:»خوشــبختانه  ــادی انجــام شــد. وی در توضیــح ای حکم  آب
در منطقــه رفســنجان ســرمازدگی وجودنداشــت و مــن بــه ســراغ هــر یــک 
ــه  ــن زمین ــا در ای ــم ت ــایرین رفت ــن و س ــان آگاه و امی ــرهای آقای از مباش
مشــورت کنــم، پاســخی دریافــت نکــردم. فقــط گفتــه می شــد در بعضــی 
از ســال ها در مناطــق سردســیر از آتــش زدن کاه و یــا پوســت پســته 
ــه  ــد ک ــه کردن ــادی توصی ــر حکم آب ــای دکت ــاً آق ــود. نهایت ــتفاده می ش اس

ــر  ــزم و 5 لیت ــی بری مقــداری پوســت پســته خردشــده را داخــل یــک گون
ــم و در  ــه کن ــم اضاف ــل ه ــر گازوئی ــپس 5 لیت ــه و س آب روی آن ریخت
ــه صــورت زیگزاگــی قــرار دهــم،  ــی ب ردیف هــای 100 متــری 2 عــدد گون
ــم. در  ــش بزن ــا را آت ــا آنه ــت دم ــع اُف ــم بگــذارم و در مواق ــا ه در خیابان ه
آن زمــان هیــچ ایســتگاه هواشناســی فعالــی در ایــن منطقــه نبــود. مــا یــک 
ــت،  ــق اینترن ــزل از طری ــر در من ــای دکت ــتیم و آق ــی داش دماســنج معمول
ــا  ــه م ــد و ب ــا بیــن رفســنجان و ســیرجان و شــهربابک می خواندن یــک دم
اعــام می کردنــد. بــا اســتفاده از ایــن روش 70 درصــد از محصــول در ســال 
ــم،  ــم گفتی ــایر کشــاورزان ه ــه س ــرد. ب ــدا ک ــرمازدگی نجــات پی اول از س
ــه ایــن توصیــه  ــد و ب ــاور کردن امــا ســال اول تنهــا 5 نفــر حــرف مــن را ب
عمــل نمودنــد! کًا 3 میلیــون و 500 هــزار تومــان هزینــه کردیــم. آن ســال 
ــرادرم  ــا ب ــود و مــن ب قیمــت هــر کیلوگــرم پســته 10-12 هــزار تومــان ب
حــدود 350 میلیــون تومــان پســته برداشــت کردیــم و  البتــه 150 میلیــون 
تومــان از محصــول را از دســت دادیــم. به نظر مــن، اگــر زمانــی کــه دمــا تــا 
نزدیکــی 5-6 درجــه بــاالی صفــر می رســد آتــش زدن ایــن گونی هــا شــروع 
ــاورزان  ــاً کش ــه حتم ــم ک ــنهاد می کن ــن، پیش ــت. بنابرای ــوب اس ــود، خ ش
یــک ایســتگاه هواشناســی معمولــی در منطقــه خودشــان داشته باشــند. بــا 
4-5 میلیــون تومــان هزینــه می تــوان یــک دســتگاه معمولــی هواشناســی 
خریــد و اگــر بخواهنــد از دســتگاهی اســتفاده کننــد کــه کارایــی بیشــتری 
در زمینــه کشــاورزی  داشته باشــد یــک دســتگاه پیشــرفته تر بــا قیمــت 25 
میلیــون تومــان بایــد تهیــه کننــد و نصــب نماینــد. بــه نظــر مــن هــر چــاه 

کشــاورزی یــک دســتگاه هواشناســی کشــاورزی نیــاز دارد.«

 در ادامــه و بــا پیگیــری زیــاد، عباداللهــی متوجــه می شــود کــه اســتفاده از 
بخــاری باغــی هــم بــرای مقابلــه بــا ســرمازدگی موثــر اســت، امــا عباداللهــی 
بخــاری باغــی نمی خــرد و ســعی می کنــد بــا روش ابداعــی یکــی از 
کشــاورزان کار خــود را پیــش ببــرد. وی در مــورد اســتفاده از بخــاری باغــی 
ــا 70  ــدود 50 ت ــی ح ــاری باغ ــت بخ ــد:» قیم ــح می ده ــاز توضی دست س
ــتیم.  ــاز داش ــاری نی ــن بخ ــتگاه از ای ــزار دس ــا 2 ه ــود و م ــان ب ــزار توم ه
مشــکل عمــده ایــن بــود کــه جایــی بــرای انبــار کــردن ایــن تعــداد بخــاری 
باغــی نداشــتیم. بنابرایــن، بــا بــه کار گرفتــن قوطی هــای 4 لیتــری 
ــا  ــد ب ــم. در ســال های بع ــن کنی ــاز را تأمی ــورد نی می توانســتیم حــرارت م
ایجــاد تغییراتــی در ایــن قوطی هــا و مشــبک کــردن آنهــا بازدهی شــان را 
افزایــش دادیــم؛ به نحوی کــه گازوئیــل و یــا نفــت داخــل آنهــا تــا مــدت 8 

ــوزد.« ــاعت می س س
ــق نظــر کارشناســان  ــد: »طب ــی می گوی ــرد بخــاری باغ ــورد کارک وی در م

پروانه ماشین باد

پوست پسته خردشده
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ــر جــواب  ــدادش بیشــتر باشــد، بهت ــر و تع ــی کوچک ت هرچــه بخــاری باغ
ــتفاده  ــور اس ــن منظ ــه ای ــه ب ــری را ک ــای 4 لیت ــا قوطی ه ــم. م می گیری
ــدت  ــر م ــم. اگ ــرار می دهی ــر ق ــری از یکدیگ ــه 5 مت ــم را در فاصل کردی
زمــان ســرما و یــا اُفــت دمــا زیــاد باشــد، در هــر ردیــف می توانیــم از ایــن 
ــی  ــم کاف ــان ه ــف در می ــک ردی ــورت ی ــم، درغیر این ص ــا بگذاری قوطی ه

اســت.«
ــق  ــرای تحقی ــه ب ــد مرتب ــن چن ــاش می گوید:»م ــاورز پرت ــن کش ای
دربــاره مقابلــه بــا ســرمازدگی بهــاره بــه شهرســتان جهرم ســفر داشــتم و 
متوجــه شــدم کــه برخــی از باغــداران ایــن منطقــه از یک ســری ســایبان 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــفیدرنگ ب ــای س ــا توری ه ــت ب ــده روی داربس نصب ش
ــره  ــای تی ــه توری ه ــد ک ــر می رس ــد. به نظ ــتفاده می کنن ــرمازگی اس س
بــرای جلوگیــری از گرمازدگــی و توری هــای ســفیدرنگ بــرای جلوگیــری 
ــد قابلیــت جمــع و  ــن توری هــا بای ــا ای ــد. ام ــرد دارن از ســرمازدگی کارب
پهــن شــدن داشــته باشــند و متحــرک بــوده و در ســاعات مشــخصی از 
ــد  ــورت می توانن ــوند، در غیراین ص ــترده ش ــا گس ــته و ی ــبانه روز بس ش
ــاز بــودن آنهــا در تمــام  ســرمازدگی را تشــدید نماینــد. ضمــن اینکــه ب
مــدت شــبانه روز ممکــن اســت تابــش خورشــید و متعاقبــاً فتوســنتز را 
نیــز دچــار مشــکل نماینــد. احتمــاالً زمــان پهــن کــردن و تراکــم ایــن 
ــان  ــه در جری ــن زمین ــی در ای ــا تحقیقات ــت و گوی ــم اس ــا مه توری ه

اســت.«
ــه  ــد ک ــاره می کن ــری اش ــتگاه دیگ ــه دس ــش ب ــی در توضیحات عبادالله
ــد  ــوی تولی ــن ق ــک ف ــت ی ــا حرک ــود و ب ــته می ش ــور بس ــت تراکت پش
ــوان  ــد: »می ت ــه می کن ــن روش اضاف ــح ای ــد. وی در توضی ــاد می کن ب

داخــل کــوره ایــن دســتگاه ذغالســنگ یــا چــوب ریختــه و هنــگام اُفــت 
ــد.  ــت کن ــات حرک ــای باغ ــن خیابان ه ــور در بی ــت تراکت ــا حرک ــا ب دم
ــه  ــا فاصل ــاد، حــرارت تولیــدی خــود را ت ــن دســتگاه ضمــن تولیــد ب ای
50 متــری منتشــر می کنــد و بایــد پــس از 15 دقیقــه بــه محــل اولیــه 
حرکــت خــود بازگــردد. ایــن دســتگاه براســاس ظرفیــت می توانــد 1 تــا 

ــار را پوشــش دهــد.« 4 هکت
وی در توضیــح روش دیگــر می گویــد:»روش دیگــری کــه باغــداران 
ــده،  ــک دمن ــتفاده از ی ــد اس ــه کار برده ان ــارس ب ــتان ف ــال در اس پرتق
ــود.  ــال ب ــان پرتق ــن درخت ــی در بی ــای فرع ــب لوله ه ــی و نص کانال کش
البتــه  ایــن طــرح در باغــات پســته در مناطــق مختلــف در حــال آزمایش 
اولیــه اســت، ولــی در باغــات مرکبــات جهــرم چنــد ســالی اســت کــه در 

حــال اجراســت.«
معکــوس  چاهــک  کاربــرد  مــورد  در  باتجربــه  کشــاورز  ایــن 
ــه نصــب شــده  می افزاید:»چاهــک معکــوس دســتگاهی اســت کــه پروان
در آن  هنــگام چرخــش، هــوای ســرد را از کــف بــاغ کشــیده و تــا ارتفــاع 
ــد و  ــاب می کن ــه صــورت عمــودی پرت ــاال و ب ــه ســمت ب ــری ب 200 مت
ــن  ــوا را در ســطح زمی ــی ه ــد و وارونگ ــان می یاب ــوا جری ــن کار ه ــا ای ب
می شــکند. بــه گفتــه کارشناســان و بنــا بــه تجربــه مــن ایــن دســتگاه بــه 
ــد، می خــورد«.  ــوار دارن ــی کــه دورشــان دی درد نواحــی پســت و باغ های
ــرای  ــم ب ــی را ه ــی خارج ــال مایع ــک س ــه ی ــی می گوید:»البت عبادالله
ــا ســرمازدگی اســتفاده کردیــم و روی درختــان پاشــیدیم کــه  مبــارزه ب

ــاد آن ســال جــواب نگرفتیــم.« ــه علــت ســرمای زی ب

نهایتــاً عباداللهــی نقــش تغذیــه اصولــی در افزایــش مقاومــت درختــان در 
مقابــل ســرمازدگی را مهــم قلمــداد می کنــد و تلفیــق روش هــا در حفــظ 

محصــول را موثــر می دانــد.
وی در پایــان از جمعــی از کارشناســان تشــکر و قدردانــی می کنــد و ابــراز 
مــی دارد:»از کشــاورزان خونگــرم شــهر خاتون آبــاد، محققــان پژوهشــکده 
ــه  ــادی ک ــین حکم آب ــر حس ــای دکت ــوص آق ــه خص ــور ب ــته کش پس
ــن مســئولین  ــن داشــتند و همچنی ــا م همــکاری خــوب و مســتمری ب
جهادکشــاورزی شــهربابک، مخصوصــاً آقایــان مهنــدس پورغریب شــاهی 
و مهنــدس فرامــرز اله الدینــی و ریاســت محتــرم جهــاد کشــاورزی 
رفســنجان آقــای مهنــدس رضایــی و آقــای مهنــدس محمــد بزاز و ســایر 
ــال ها  ــن س ــه در ای ــنجان ک ــهربابک و رفس ــی ش ــتان در هواشناس دوس

ــم.« ــد تشــکر می نمای ــی نمودن ــن را همراه م
دمنده پشت تراکتوری

چاهک معکوس

بخاریباغیدستساز
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انتخاب و تیمار ارقام َنر
پرونده ارقام نَر

دبیرخانه انجمن پسته ایران

ــق  ــه در مناط ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب برخ
ــه  ــان ک ــر آن چن ــان نَ ــه درخت پســته کاری ب
ــه  ــی ک ــود. از آنجای ــه نمی ش ــد توج بای
و  نمی دهنــد  محصولــی  درختــان  ایــن 
ــداران  ــرای باغ ــتقیمی ب ــی مس ــود مال س
ــه  ــورد توج ــدان م ــد، چن ــاد نمی کنن ایج
ــا  ــداران ی ــیاری از باغ ــی بس ــتند و حت نیس
ــد. از  ــذف می کنن ــا را ح ــرس کاران آنه ه
ایــن رو، بر آن شــدیم تــا اهمیــت و ضرورت 
وجــود درختــان پســته نـَـر را کنــکاش کنیم؛ 
ــه اســت و  ــی دوپای ــته درخت ــه پس ــرا ک چ
ــاروری صــورت  ــر نباشــد، ب ــا درخــت ن ت
ــت،  ــرط الزم اس ــن ش ــه ای ــرد؛ البت نمی گی
امــا کافــی نیســت؛ چــون هــر درخــت نــری 
ــاده  ــان م ــد درخت ــت بتوان ــرار نیس ــم ق ه

بــاغ را بــارور ســازد؛ بنابرایــن، در ایــن راه 
ــواالتی  ــد، س ــددی پیش آم ــوال های متع س
ــم  ــت و ه ــات داش ــام عملی ــه انج در زمین
ســواالتی در زمینــه عملکــرد ایــن درختــان؛ 
از قبیــل اینکــه: چــرا دانســتن تاریــخ 
ــت دارد؟ گــرده  ــر اهمی ــان ن گلدهــی درخت
ــاروری  ــدرت ب ــر از ق ــان نَ ــه درخت در هم
ــه  ــم ک ــا بفهمی ــت؟ از کج ــوردار اس برخ
گرده هــا قابلیــت بــارور کــردن دارنــد؟ نیــاز 
ــدر  ــت؟ چق ــر چیس ــت ن ــی درخ تغذیه ای
ــا  ــم؟ آی ــر بدهی ــت ن ــه درخ ــد ب آب بای
مواجهــه درخــت نــر در محلولپاشــی ها، 
رقــم  بــا  و روغن پاشــی ها  سم پاشــی ها 
ــد و  ــادت رش ــت؟ ع ــاوت اس ــاده متف م
ــه  ــد چگون ــر بای ــان ن ــًا هــرس درخت متعاقب

باشــد؟ گــرده نــر روی شــکل ظاهــری دانــه 
ــر دارد؟  ــته اث پس

در ادامــه بــه ســراغ علیرضا خالقــی و فاطمه 
ــه  ــن در منطق ــاغ تیزبی ــران ب ــدی از مدی قن
زرنــد اســتان کرمــان رفتیــم کــه درختــان نَر 
ــای  ــد و تاریخ ه ــرده  ان ــذاری ک را عالمت گ
گلدهــی آنهــا را ثبــت می کننــد و بــه 
ــد زدن  ــرای پیون ــر ب ــد نَ ــه پیون ــانی ک کس
از  ســپس،  می دهنــد.  ترکــه  بخواهنــد، 
حجــت هاشــمی نســب، عضــو هیئــت 
علمــی پژوهشــکده پســته کشــور خواســتیم 
تــا اطالعــات موجــود در ایــن زمینــه را در 
اختیارمــان بگــذارد. شــاید هنــوز ســواالت 
روی  این بــاره  در  بی پاســخی  زیــاد 
ــالش  ــال ت ــر ح ــه ه ــی ب ــد، ول ــز باش می
ــیر  ــن مس ــی در ای ــدم کوچک ــت ق شده اس
ــا در  ــی رود ت ــد آن م ــود. امی ــته ش برداش
شــماره های آتــی ماهنامــه دنیــای پســته بــه 
ــوع ورود  ــن موض ــه ای ــری ب ــکل عمیق ت ش

ــم. کنی
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گلدهــی  تاریــخ  ثبــت  ضــرورت 
درختــان نــر

ســال جلــو اســت یــا عقــب؟! آیــا ایــن رقــم نــر 
بــا ارقــام مــادۀ بــاغ ســازگاری دارد یــا خیــر؟! 
هــدف مــا ایــن بــوده کــه بــا توجــه بــه زمــان 
گلدهــی درختــان نــر بــه ایــن دو ســوال پاســخ 
دهیــم. هدف مــان بیشــتر ایــن اســت کــه بدانیــم 
درخــت چــه زمانــی از خــواب بیــدار می شــود 
ــه  ــت. ب ــع اس ــه موق ــانی چ ــان گرده افش و زم
ــدار  ــر بی ــت ن ــه درخ ــی ک ــان زمان ــع هم تب
ــی  ــق آن فیزیولوژی ــم طب ــا ه ــود، ماده ه می ش
ــال  ــالح س ــوند. اصط ــدار می ش ــد بی ــه دارن ک
ــب اســت  ــد روز عق ــا چن ــو و ی ــد روز جل چن
ــن را هــم از  ــج می باشــد، ای ــن باغــداران رای بی
ــا در درخــت  ــن گرده ه ــه اولی روی تاریخــی ک
ــه  ــا توج ــم. ب ــخص می کنی ــوند، مش آزاد می ش
ــی  ــر، آنهای ــان ن ــی درخت ــای گلده ــه تاریخ ه ب
کــه مناســب ارقــام زود گل، متوســط گل و 
دیــرگل مــاده هســتند را انتخــاب می کنیــم. 
ــا،  ــدن گرده ه ــخ آزاد ش ــاس تاری ــر اس ــا ب م
ــرای  ــتند را ب ــر هس ــه زودگل ت ــی ک درخت های
ارقــام کریم آبــادی و احمدآقایــی اختصــاص 
ــت  ــر اس ــان کمت ــاز سرمایی ش ــه نی ــم ک می دهی
و زودتــر شــکوفه می زننــد و آنهایــی کــه 
در  اکبــری  رقم هــای  بــرای  را  دیرگل ترنــد 
نظــر می گیریــم. یــک اصطــالح در قدیــم رایــج 
بــود بــه نــام هرایــی و قفایــی. هرایی هــا همــان 
ــد.  ــرگل بودن ــا دی ــد، قفایی ه ــا بودن زودگل ه
ــان  ــه زم ــود ک ــن ب ــم ای ــا  کردی ــه م کاری ک

ــوان  ــه عن ــر را ب ــت ن ــن درخ ــانی اولی گرده افش
ــان  ــر باغ م ــان ن ــانی درخت ــرده افش ــن روز گ اولی
ــروع  ــه از ش ــی ک ــم؛ درختان ــاب آوردی ــه حس ب
زمــان گــرده افشــانی تــا 14 روز بعــد از آن گــرده 
شــان بــه اتمــام مــی رســد را بــه عنــوان »هرایــی« 
در نظــر گرفتیــم. درختانــی کــه از 10 روز تــا 14 
ــه آزاد کــردن  روز بعــد از »هرایــی هــا« شــروع ب
گــرده می کردنــد را بــه عنــوان درخت هــای 
عــادی در نظــر  گرفتیــم و هــر کــدام کــه بعــد از 
ــای  ــد را درخت ه ــانی می کردن 24 روز گرده افش

»قفایــی« یعنــی دیــرگل نامیدیــم.
در مجموعــه باغ هــای مــا، شــاید مــدت زمانــی 
کــه اولیــن درخــت نــر شــروع به گــرده افشــانی 
ــن  ــانی آخری ــام دوره گرده افش ــا اتم ــد ت می کن
درخــت نَــر، حــدود 40 روز طــول بکشــد. 
ــه  ــک هفت ــاید ی ــوالً ش ــر معم ــت ن ــر درخ ه
ــد  ــد. بع ــته باش ــر داش ــرده مؤث ــا 15 روز گ ت
ــم  ــًا نمی دان ــی واقع ــرده دارد، ول ــم گ از آن ه
کــه گرده هایــش چقــدر خاصیــت بــاروری 
ــا گذشــت زمــان،  ــی فکــر می کنــم ب ــد! ول دارن
گرده هــا ضعیــف شــوند و اوج گرده افشــانی 

ــد.  ــتر از 10 روز نباش ــی بیش ــر درخت ه
بــا  هم زمــان  نــر  درخت هــای  اینکــه 
گرده افشــانی  مــاده  درختــان  شــکوفه زنی 
کننــد، قطعــًا خیلــی حائــز اهمیــت اســت. قطعــًا 
ــه  ــا اینک ــی آورد ی ــن م ــی را پایی ــد پوک درص
ــد.  ــش می یاب ــه ها افزای ــا در خوش ــداد دانه ه تع
ــا  ــاده ی ــر از درخــت م ــر زودت ــر درخــت ن اگ
ــًا  ــد، قطع ــاده بیای ــت م ــر از درخ ــه دیرت اینک

بــاروری در حــد مطلــوب رخ نخواهــد داد.
ــی  ــخ گلده ــت تاری ــا در ثب ــه م ــی ک روش باغ
ــا  ــر ب ــه اگ ــه اســت ک ــم این گون ــه کار می بری ب
زدن یــک تلنگــر بــه شــاخه، حرکــت گــرده در 
ــت  ــخ را ثب ــت شــود، تاری ــا چشــم روی ــوا ب ه

می کنیــم.
بــه نظرمــن، حداقــل 30 درصــد از درخت هــای 
نــری را کــه پیونــد می زنیــم بایــد از نظــر 
زمــان گلدهــی بــا بقیــه متفــاوت باشــند، چــون 
بــا وجــود جلــو و عقــب شــدن ســال یــا  
ــاد  ــا وزش هــای ب احتمــال بارندگــی در بهــار ی
شــدید، بهتــر اســت درخت هــای نــری در بــاغ 
موجود باشــند کــه از نظــر گل دهــی نســبت بــه 
پایــه بــاغ متفــاوت باشــند تــا الاقــل در مواقــع 
را  جبرانــی  گرده افشــانی  بتواننــد  ضــروری 

ــد. انجــام دهن
مــا در مجموعه مــان بــه نســبت مســاوی از 
ارقــام نــر هرایــی، متوســط گل و قفایــی داریــم 
و هــر زمــان کــه درخــت مــاده گل هایــش بــاز 
ــه  ــم ک ــری داری ــت ن ــا درخ ــم م ــود بازه ش

ــد. ــانی را انجام ده ــرده افش ــد گ بخواه
تعداد درختان نر و جانمایی آنها

ــم  ــزی کردی ــد باغ ری ــه جدی ــی ک ــا در جاهای م
و تــازه نهــال کاری شــده و معمــوالً تعــداد 
ــر اســت، بعضــی ســال ها  ــر کمت درخت هــای ن
ــی  ــم؛ یعن ــام دادی ــی انج ــانی مصنوع گرده افش
در  و  آوردیــم  را  نــر  درخــت  شــاخه های 
ظــرف آب گذاشــتیم و در بــاغ آویــزان کردیــم. 
ــر  ــت ن ــداد درخ ــر تع ــه از نظ ــوالً همیش معم

گفت و گو با علیرضا خالقی و فاطمه قندی،
 مدیران باغ  در زرند کرمان

دانسته هایی از درختان پسته َنر
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در مضیقه ایــم و خیلــی آمارمــان پایین تــر از 
اســتانداردها اســت. اگــر در ایــن شــرایط کســی 
برایــش امــکان داشته باشــد کــه گــرده افشــانی 
مصنوعــی انجــام دهــد، به نظــرم خیلــی در 

ــر اســت. ــاده موث ــان م ــاروری درخت ب
ــه  ــاد توج ــر زی ــان ن ــداد درخت ــه تع ــوالً ب معم
نمی شــود، خیلــی از خــرده مالک هــا اگــر 
ــد  ــح می دهن ــند، ترجی ــر داشته باش ــت ن درخ
آن را ببرنــد و درخــت مــاده پیونــد بزننــد 
ــن کار  ــه ای ــد! در صورتی ک ــول بده ــا محص ت
در  مــی آورد.  پاییــن  به شــدت  را  راندمــان  
مجموعــه مــا کــه بیشــتر روی ایــن قضیــه کار 
ــت،  ــاال اس ــر ب ــای ن ــداد درخت ه ــده و تع ش
بــرای هــر 300 درخــت مــاده یــک درخــت نــر 
ــم،  ــترش می دهی ــم گس ــا داری ــه م ــم. البت داری
ولــی تــا زمانــی ایــن نرهــا بالــغ شــوند و رشــد 

ــرد. ــان می ب ــالی زم ــد س ــد چن کنن
می گوینــد نســبت درختــان نــر بــه مــاده 
بایــد 1 بــه 25 باشــد. در یکــی از باغ هــا  
محاســبه کــردم کــه حــول و حــوش 18 هــزار 
ــداد  ــی تع ــم، ول ــاغ داری ــاده در ب ــت م درخ
ــود  ــاغ موج ــه االن در ب ــری ک ــای ن درخت ه
اســت حول و حــوش 70 درخــت اســت؛ آن 
هــم اکثرشــان جــوان هســتند و نمی دانیــم 
ــدازه  ــه ان ــاروری ایــن درخــت ب کــه قــدرت ب
ــد 720  ــا در اصــل بای ــه. م ــا ن ــی اســت ی کاف
ــیم  ــاغ داشته باش ــن ب ــر در ای ــت ن ــه درخ اصل

ــت.  ــت نیس ــش از 70 درخ ــاًل بی ــه فع ک
ــر  ــت ن ــرده درخ ــد گ ــر می کنن ــا فک خیلی ه
ــد  ــازی ندارن ــد و نی ــر می آی ــای دیگ از باغ ه
کــه درخــت نــر داشته باشــند، ولــی مــن 
ــافت ها  ــل و مس ــن فواص ــا ای ــم ب ــر می کن فک
ــد آنقــدر گســترش پیــدا کنــد.  ــر نتوان گــرده ن
ــام  ــا در تم ــتیم ت ــی گذاش ــش اکیپ ــال پی دو س

باغ های مــان درخــت نــر پیونــد بزننــد. 
بیشــتر  باغ هــا  در  درخــت  تراکــم  هرچــه 
ــم  ــا ه ــط ردیف ه ــًا در وس ــد حتم ــد، بای باش
ــانی  ــا هم پوش ــود ت ــر درنظرگرفته ش ــت ن درخ

به خوبــی صــورت گیــرد.
ــت.  ــم اس ــی مه ــر خیل ــان ن ــی درخت جانمای
ــه مشــخص  ــب آن منطق ــاد غال ــت ب ــد جه بای
باشــد و معمــوالً ســر ردیف هــا درخــت نــر را 
می کارنــد. بهتــر اســت یــک درخــت نــر بعــد 
از هــر پنــج ردیــف، نســبت بــه بقیــه عقب تــر 
جانمایــی شــود و بایــد فاصلــه درختــان طوری 
باشــد کــه در کل مســافت، گــرده پخــش شــود. 
ــد و  ــد می کن ــی رش ــر خیل ــت ن ــًا درخ ضمن
ــور و  ــور تراکت ــا عب ــا ب ــود ت ــب ب ــد مراق بای

ادوات، شــاخه هایش نشــکند.
پیوند زدن درختان نر

بــا اینکــه صحبت هایــی در زمینــه اهمیــت 
ــا کشــاورز  ــر شده اســت، ام ــان ن وجــود درخت
یــا هیچ کــدام از دوســتان را کــه خــودش 
ــر  ــالوه ب ــدم. ع ــر ندی ــه نَ ــال ترک ــد دنب بیای
ــودن  ــا زودگل ب ــرگل ی ــه دی ــوالً ب ــن، معم ای
ــن   ــم مالکی ــوز ه ــود. هن ــه نمی ش ــم توج ه
ــما  ــای ش ــد در باغ ه ــراف می گوین ــای اط باغ ه
درخــت نــر وجــوددارد؛ بــا اینکــه فاصلــه بــاغ 
ــر اســت!  ــک کیلومت ــا باغ شــان حــدود ی ــا ت م
ــود و  ــه نمی ش ــاًل توج ــوع اص ــن موض ــه ای ب
ــوارد  ــی از م ــه خیل ــه ها را ب ــی خوش ــد تُنُک بع

ــورد! ــن م ــز ای ــه ج ــم ب ــط می دهی رب
ــک  ــد ت ــر بای ــت ن ــم درخ ــر می کن ــن فک م
ــا  ــی جاه ــود. در بعض ــرورش داده ش ــه پ پای
ــورده و  ــر خ ــد ن ــاخه پیون ــک ش ــه ی ــه ب ک
باقــی شــاخه ها مــاده بوده انــد، زمانــی کــه 
ــر  ــاخه ن ــک ش ــم ی ــدند دیدی ــزرگ ش ــا ب اینه
ــا  ــد. م ــن می مانن ــا پایی ــاال و ماده ه ــی رود ب م
ــون  ــم، چ ــذف کنی ــاده را ح ــم م ــعی کردی س
فــرم خوبــی نــدارد، نهایتــًا تقــارن به هــم 

می خــورد.
ــر  ــورت خودن ــر، به ص ــان ن ــی از درخت بعض
هســتند. برخــی از باغــداران فکــر می کننــد کــه 
هــر درختــی کــه پیونــد نخــورد، نــر می شــود، 
درصورتی کــه این طــور نیســت؛ شــاید تــا 
ــد  ــت رش ــود؛ درخ ــور نش ــد این ط 80 درص
ــی آورد  ــر م ــه گل ن ــاال، ن ــی رود ب ــد و م می کن

و نــه مــاده و زمــان زیــادی نیــاز اســت تــا بــه 
ــد نخــورد،  ــی پیون ــر درخت ــرود. اگ ــی ب گلده
ــت.  ــر اس ــر براب ــه خودن ــاده ب ــبت خودم نس
ــد  ــادت رش ــاده ع ــر و خودم ــان خودن درخت

ــد. ــی بیشــتری دارن خیل
هرس درختان نر

ــدارد،  ــود ن ــوه وج ــون می ــان چ ــن درخت در ای
عمدتــًا هــرس هــم نمی شــوند. مــا در باغ مــان 
درخــت نــری داریــم کــه اگــر یــک نفــر 
بخواهــد ایــن درخــت را هــرس کنــد، بیــش از 
ــی  ــان خیل ــن درخت ــاز دارد. ای ــج روز کار نی پن
ــال  ــال های س ــد و س ــرگ می آورن ــاخ و ب ش

ــت. ــام نشده اس ــان انج ــچ کاری رویش هی
مهــم اســت کــه شــاخه های خشــک درختــان نر 
را بگیریــم و معمــوالً داخــل درخــت نــر شــاخه 
ــاخه ای  ــر ش ــود دارد. اگ ــی وج ــک خیل خش
هســت کــه رشــدش متوقــف شــده بایــد آنها را 
ــد  ــاخه های جدی ــت ش ــا درخ ــم ت ــذف کنی ح
بزنــد. مــا می گوییــم داخــل تــاج درخــت مــاده 
هرچــه پُرشــاخه شــود بهتــر اســت، امــا داخــل 
ــی باشــد. هــر چــه کــه  ــر بایــد خال درخــت ن
ــر  ــد، بهت ــان داشته باش ــد در آن جری ــاد بتوان ب
ــند،  ــر باش ــاخه ها بازت ــه ش ــس هرچ ــت. پ اس

بهتــر اســت.
بــه جوانســازی درخــت نــر بایــد توجــه شــود، 
چندســالی  هــر  اســت  نیــاز  به طوری کــه 
حــذف  شــاخه هایش  از  درصــدی  یک بــار 
شــود تــا مجــدداً شــاخه جدیــد و جــوان بزنــد. 
بــه ایــن کار خیلــی توجــه نمی شــود؛ بــه ایــن 
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ــه  ــت ک ــخت اس ــر س ــرای کارگ ــه ب ــل ک دلی
ــه ایــن بزرگــی و هــرس  ــرود روی درخــت ب ب
ــج روز  ــر پن ــک کارگ ــرار باشــد ی ــر ق ــد. اگ کن
ــد،  ــرس کن ــاال ه ــاع ب ــت را در ارتف ــن درخ ای
ــده  ــش آم ــا پی ــرای م ــش ســخت اســت. ب برای
ــوی  ــل جل ــل بی ــتادیم داخ ــر را فرس ــه کارگ ک
ــرس  ــت را ه ــد درخ ــا بتوان ــور ت ــودر تراکت ل
ــود. ــری نمی ش ــق دیگ ــه طری ــه ب ــد، وگرن کن

قوه نامیه گرده نر
مــا تاکنــون هیــچ کاری روی اینکــه چقــدر گــرده 
ــام  ــاروری دارد انج ــدرت ب ــان ق ــان نرم درخت
ــاًل آزمایشــگاهی  ــم، چــون یــک کار کام نداده ای
ــه  ــم ک ــد می بینی ــن ح ــا ای ــط ت ــا فق ــت. م اس
یــک درخــت نــر وجــوددارد و گــرده هــم رهــا 
می کنــد؛ ولــی چقــدر گرده هایــش قــدرت 
ــه فکــر  ــن قضی ــد، اصــاًل روی ای ــاروری دارن ب
نکرده ایــم. ولــی حتمــًا امســال ایــن کار را 
ــرای  ــه ب ــی ک ــی گرده های ــم. حت ــام می دهی انج
ــوند در  ــتفاده می ش ــی اس ــانی مصنوع گرده افش
یــک مــدت زمــان مشــخص بیشــترین قــدرت 
بــاروری را دارنــد و در شــرایط خــاص دمایــی 

ــد از آنهــا نگهــداری کــرد. بای
تغذیه و آبیاری درختان نر

بــه تغذیــه ایــن درختــان هــم اهمیتــی داده 
ــا  ــی ب ــه درخت ــه تغذی ــد ب ــا نبای ــود. آی نمی ش
ایــن حجــم شــاخه و بــرگ توجــه شــود؟! 
ــون  ــد چ ــر می کنن ــات فک ــی اوق ــداران خیل باغ
ــه  ــد ب ــدارد، پــس نبای ایــن درخــت محصــول ن
بــه  باتوجــه  به نظر مــن،  ولــی  داد!  کــود  آن 

رشــدی کــه درخــت نــر دارد و آن تعــداد گل و 
ــه  ــد یــک تغذی ــد بای ــد می کن گــرده ای کــه تولی

مضاعــف و خاصــی داشته باشــد.
مــا چنــد ســال اســت ســعی کرده ایــم تغذیــه ای 
ــم را  ــام می دهی ــاده انج ــان م ــرای درخت ــه ب ک
ــی  ــیم و حت ــم داشته باش ــر ه ــان ن ــرای درخت ب
یــک مقــدار بیشــتر باشــد. ولــی هیچ وقــت 
یــک عنصــر خــاص و یــا یــک محلــول خــاص 
اســتفاده نکردیــم. ولــی شــاید نیــاز باشــد روی و 
بـُـر بیشــتری بــه آنهــا بدهیــم. فکــر نمی کنــم کار 
ــن  ــد. م ــوع شده باش ــن موض ــی روی ای تحقیقات
در جایــی ندیــدم کــه بگوینــد بایــد ایــن عناصــر 
ــدرت  ــا ق ــد ت ــر بدهی ــت ن ــه درخ ــًا ب را حتم

ــرد. ــاال بب ــاروری گــرده را ب ب
ــت که  ــم این اس ــا می دانی ــه م ــزی ک ــل چی حداق
ایــن درخــت روی و بـُـر بیشــتری نیــاز دارد و در 
مــورد بقیــه عناصــر چیــزی نمی دانیــم. مــا امروز 
داریــم ایــن درختــان را تغذیــه می کنیــم، وگرنــه 
ــاًل  ــا، قب ــه م ــا خــود مجموع ــه کشــاورزها ی بقی
ــد؛  ــی نمی کردن ــر توجه ــت ن ــه درخ ــاًل ب اص
یعنــی کارگــر قبــاًل فکــر می کــرد نبایــد بــه ایــن 
ــد!  ــارش رد می ش ــد و از کن ــود بده ــت ک درخ
طــی دو ســال اخیــر کــود حیوانــی )مــاده آلــی( 
بیشــتری اطرافــش ریختیــم و بــه اصطــالح 
گرداندیــم کــه یــک مقــداری ریشــه زایی و 

ــر شــود. ــه اش بهت تغذی
ــام  ــرای ارق ــه را ب ــه قصــد تغذی محلول پاشــی ب
نــر انجــام می دهیــم. فقــط اگــر ببینیــم در 
ــه  ــد ب ــان دارن ــای نرم ــورم درخت ه ــل ت فص

ــون  ــیم. چ ــوند، نمی پاش ــک می ش ــی نزدی گلده
ــود و  ــا می ش ــنگینی گرده ه ــث س ــت باع رطوب

گرده افشــانی ناقــص انجــام می شــود. 
در بحــث آبیــاری درختــان نــر بایــد بگویــم، برای 
ــاری  ــان را مجــزا آبی ــدارد کــه درخت ــا امــکان ن م
کنیــم، ولــی قطعــًا نیــاز آبــی درخــت نــر خیلــی 
بیشــتر از مــاده اســت. حجــم شــاخ و بــرگ 
درخــت نــر بیشــتر از مــاده اســت، منطقــًا تبخیری 
کــه از ایــن درخــت انجــام می شــود هــم نســبت 
بــه درخــت مــاده بیشــتر اســت. بــه همیــن نســبت 
ــر  ــان ن ــی درخت ــا و تنــش حرارت در شــرایط گرم

ــد. ــیب می بینن ــتر آس ــی بیش خیل
روغن پاشی و آفات درختان نر

ــا  ــن درخت ه ــه ای ــم ب ــعی می کنی ــوالً س معم
ــق  ــی مواف ــن خیل ــی، م ــم. به طورکل روغــن نزنی
روغن پاشــی نیســتم؛ حتــی بــرای درختــان 
ــم  ــا یکــی، دو ســال اســت کــه فهمیدی ــاده! م م
ــی  ــر کیف ــم از نظ ــتفاده می کنی ــه اس ــی ک روغن
خــوب نیســت. چنــد ســال پیــش در یــک 
ــن گفــت شــما  ــه م ــی ب ــک آقای نمایشــگاهی ی
ــت.  ــا کیفی ــک ب ــم ول ــد؟! گفت ــه می خواهی چ
گفــت شــما االن در بــورس ببینیــد قیمــت 
پارافیــن چنــد اســت، محاســبه کنیــد کــه 
ــد،  ــش باش ــد داخل ــن می خواهی ــدر پارافی چق
ــد  ــان تولی ــن برایت ــد، م ــش را بدهی ــول پارافین پ
ــال  ــی س ــه خیل ــوط ب ــن بحــث مرب ــم! ای می کن
ــود!  ــا نب ــن بحث ه ــاًل ای ــه اص ــت ک ــش اس پی
ــد  ــن ح ــا ای ــه ت ــی ک ــد روغن ــرا بای ــس چ پ
بی کیفیــت اســت را روی درختــان بپاشــیم؟!  
ــرات  ــم اث ــن ه ــیدن روغ ــه بدپاش ــن اینک ضم

ــدی دارد. ــی ب خیل
مــا از ســال 1382 روی رقم هــای اکبری مــان 
ــی را  ــزار، روغن پاش ــا دوز 20، 30 و 40 در ه ب
ــی  ــر محسوس ــان تغیی ــم و در پای ــان کردی امتح
را مشــاهده نکردیــم. روغن هــای مختلفــی را 
هــم اســتفاده کردیــم. به نظــرم حتی المقــدور 
ــر اســت.  ــم بهت ــن پاشــی نروی ــه ســمت روغ ب
البتــه اگــر درختــان مــاده را روغــن بپاشــیم، بایــد 

نرهــا را هــم بپاشــیم. 
ــا  ــن درخت ه ــه ای ــدید ب ــی ش ــیل خیل ــت پس آف
ــی  ــه حت ــم ک ــم بگوی ــی آورد. می توان ــوم م هج
ــف  ــاده ضعی ــت م ــتر از درخ ــر بیش ــت ن درخ
ــه  ــیل ب ــت پس ــه آف ــی ک ــون وقت ــود، چ می ش
درخــت فشــار مــی آورد، برگ ریــزی درخــت نــر 
زودتــر از درخت هــای مــاده اتفــاق می افتــد. 
اگــر درختــان باغــی بــه سوســک سرشــاخه خوار 
ــر  ــت داخــل درخــت ن ــن آف ــوده باشــد، ای آل

ــد. ــارت می زن ــد و خس ــم می آی ه



باغبانی

سال چهارم -ویژه نامه نوروز99 - شماره )45( 30

ــه  ــت پای ــه اهمی ــی ب ــدم توجــه کاف بی شــک ع
ــای  ــن حلقه ه ــر از مهم تری َ ــان ن ــال( و درخت )نه
ــور و  ــته کش ــای پس ــت باغ ه ــوده در مدیری مفق
از جملــه عوامــل کاهــش عملکــرد طــای ســبز 
ایــران می باشــد. دلیــل ایــن کم توجهــی را 
ــوان در اختــاط و تشــابه خســارات ناشــی  می ت
از ایــن دو مؤلفــه بــا ســایر عوامــل مدیریتــی و یا 
تنــش  زای محیطــی دانســت کــه تشــخیص نــوع 
و میــزان خســارت را مشــکل و اهمیــت موضــوع 
را نــزد باغــداران کم رنگ تــر می نمایــد. امــا 
ــر  ــال های اخی ــح در س ــانی های صحی اطاع رس
ــل  ــن عوام ــت ای ــر شــدن اهمی ســبب ملموس ت
ــی از  ــه یک ــه ب ــه در ادام ــده ک ــی گردی مدیریت
ــا  ــح گرده دهنده ه ــت صحی ــی مدیری ــا یعن آنه

ــد. ــر پرداخته خواهدش ــان ن ــان درخت ــا هم ی
اهمیت درختان نر و فرآیند گرده افشانی 

در باغ های پسته
ــر و  ــای ن ــه اســت و گل ه پســته گیاهــی دو پای
مــاده آن روی شــاخه های یک ســاله درختــان 
ــود.  ــکیل می ش ــزا تش ــور مج ــاده به ط ــر و م ن
نیازمنــد  پســته  تولیــد محصــول  بنابرایــن، 
وجــود هــر دو نــوع درخــت نــر و مــاده در محــل 
بــاغ و انجــام فرآینــد گرده افشــانی و تلقیــح 
ــته  ــک هس ــرده دارای ی ــه گ ــر دان ــد. ه می باش
ــی  ــد. زمان ــی می باش ــته زایش ــی و دو هس رویش
کــه کالــه گل هــای مــاده کــه ســه شــاخه ای و 
ــگ ســبز اســت از محــور خوشــه آشــکار  ــه رن ب
ــده  ــرده و فرآین ــه گ ــرش دان می شــود، دوره پذی
 .)1 )شــکل  می گــردد  آغــاز  گرده افشــانی 
ــر  ــان ن ــاد از درخت ــا کمــک ب ــرده ب ــای گ دانه ه
ــای  ــه مرطــوب و چســبناک گل ه ــر روی کال ب
ــه  ــروع ب ــده و ش ــال داده ش ــاده انتق ــان م درخت
جوانه زنــی،  از  پــس  می کننــد.  جوانه زنــی 
لولــه گــرده شــروع بــه رشــد کــرده و بــا 
ــام  ــه ن ــاده ب ــری از گل م ــمت دیگ ــور از قس عب
ــح  ــانده و تلقی ــدان رس ــه تخم ــود را ب ــه خ خام
ــی  ــد، یک ــن فرآین ــی ای ــرد. ط ــورت می گی ص
ــک  ــا تخم ــرده ب ــه گ ــی دان ــته های زایش از هس
ــه را  ــان گیاهچ ــا هم ــن ی ــده و جنی ــب ش ترکی
ــا دو  بوجــود مــی آورد و هســته زایشــی دیگــر ب

هســته قطبــی ترکیــب شــده و بافــت ذخیــره ای 
ــه  ــد ک ــکیل می ده ــپرم را تش ــام اندوس ــه ن ب
ــوه پســته  ــز می ــا مغ ــی ی ــان بخــش خوراک هم
ــن  ــکیل جنی ــاده تر تش ــی س ــه عبارت ــت. ب اس
ــرده  ــۀ  گ ــدون وجــود دان ــوه پســته ب ــز می و مغ
امکان پذیــر نیســت. پــس از اتمــام فرآینــده 
ــه  ــدان ک ــداره تخم ــح، ج ــانی و تلقی گرده افش
ــرده و  ــه رشــد ک ســه برچــه ای اســت شــروع ب
می شــوند  ظاهــر  پســته  میوه هــای  کم کــم 
کــه باغــداران از آن بــه نــام مرحلــه »ارزنــی« یــا 
ــد. اگــر گرده افشــانی اتفــاق  ــام می برن ــو« ن »ارزن
نیفتــد و گل هــای نــر و مــاده در هــم نیامیزنــد، 
ــک  ــس از ی ــاده پ ــای م ــادی از گل ه ــد زی درص

رشــد اولیــه شــروع بــه ریــزش می کننــد. دلیــل 
ــن  ــی از جنی ــت پیام ــدم دریاف ــزش، ع ــن ری ای
تلقیــح نشــده توســط گیــاه می باشــد کــه 
ــارور  ــوه غیرب ــزش آن می ــه حــذف و ری منجــر ب
بــا  می گــردد.  هوشــمند  مکانیســمی  طــی 
ایــن وجــود درصــدی کمــی از گل هــای تلقیــح 
ــه داده و  ــود ادام ــد خ ــه رش ــان ب ــده همچن نش
ــوکارپ(  ــز )پارتن ــدون مغ ــوک و ب ــای پ میوه ه
ــان دوره  ــا پای ــراً ت را تشــکیل می دهنــد کــه اکث
رشــد روی درخــت باقــی می ماننــد. وجــود 
رفــت  هــدر  پــوک ســبب  میوه هــای  ایــن 
ــرژی  ــی و ان ــی از موادغذای ــل توجه ــش قاب بخ
ــور  ــعه مح ــد و توس ــرا رش ــردد؛ زی ــاه می گ گی
خوشــه و جدارهــای میــوه )پریــکارپ( درختــان 
ــی  ــواد غذای ــادی از م ــد حجــم زی پســته نیازمن
و محصــوالت فتوســنتزی اســت. بنابرایــن، عــدم 
ــای پســته خــود  گرده افشــانی مناســب در باغ ه
ــک  ــه ها، تُُن ــل خوش ــزش کام ــورت ری ــه ص را ب
افزایــش میــزان  و کم دانه شــدن خوشــه ها و 
پوکــی نشــان می دهــد کــه مجمــوع آنهــا ســبب 

ــردد. ــاغ می گ ــادی ب ــرد اقتص ــش عملک کاه

مدیریت درختان َنر در باغ های پسته
حجت هاشمی نسب
علی اسماعیل پور

علی تاج آبادی پور 
اعضای هیئت علمی پژوهشکده پسته
 مصطفی قاسمی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات قزوین

2 

 

های پوک وجود این میوه مانند.تا پایان دوره رشد روی درخت باقی می دهند که اکثراًمغز )پارتنوکارپ( را تشکیل می
جدارهای محور خوشه و  توسعهزیرا رشد و  ؛گردداز موادغذایی و انرژی گیاه می قابل توجهیسبب هدر رفت بخش 

عدم  ،بنابراین است. محصوالت فتوسنتزیجم زیادی از مواد غذایی و درختان پسته نیازمند ح )پریکارپ( میوه
ها و افزایش ن خوشهشددانهک و کمنُها، تُبه صورت ریزش کامل خوشهخود را های پسته افشانی مناسب در باغگرده

گردد.دهد که مجموع آنها سبب کاهش عملکرد اقتصادی باغ میمیزان پوکی نشان می  
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افشانی و تلقیح که آماده شروع فرآینده گرده پسته آذین ماده )تصویر پایین(آذین نر )تصویر باال( و گلگل .1 شکل

  .باشندمی

های گرده پستهو دانه های نرهای گلویژگی  

باشد. آذین در تاج خود میگل 1000آذین در هر سرشاخه و بیش از گل 7تا  4طور متوسط یک درخت نر دارای به
روی بر های گل نر و ماده پسته . جوانهاستخوشه آذین گلدرختان پسته از نوع های های نر بر روی شاخهگل آرایش
از تکمیل فرآیند تکامل و تأمین نیاز سرمایی  پسو  انگیزی()گل یابندفصل بهار تمایز میهای تازه روییده شده در شاخه

شکوفایی به  یگل نر در ابتدا. آوری()گل گردددهی آغاز میگلو در اواخر زمستان و اوایل بهار سال بعد بیدار شده 
افشانی به رنگ زرد در آمده و از ی و گردهکم با نزدیک شدن به مرحله رسیدگباشد و کمصورت متراکم و قرمز رنگ می

گرده )بساک( دارد  داخل کیسه هایدانهآذین نشان از رسیدگی . رنگ زرد گل(1)شکل  گرددآذین کاسته میتراکم گل
طور متوسط به گردد.افشانی آغاز میبا کمک باد در هوا پخش شده و گرده گردههای دانهکه با پاره شدن این کیسه این 

یک بساک چهار از پرچم و هر پرچم  5از  هااین گلگل مجزا قرار دارد که هریک از  200-250آذین نر روی هر گل
گرم میلی 250تا  150آذین نر دارای هر گل .نداهای گرده را در دل خود جای دادهکه دانه استتشکیل شدهای حفره

از  آذین بیشعدد گل 1000تواند با داشتن . یعنی یک درخت نر بالغ میمیلیون عدد دانه گرده است 10و حدود گرده 
های نر های برخی ژنوتیپاگرچه گل زنی دارند.درصد آنها قابلیت جوانه 70تا  50 میلیارد دانه گرده تولید کند که 10

افشانی تنها از طریق باد دهافشانی درختان پسته ندارند و گرنقشی در گردههیچ اما حشرات  ،هستندبرای زنبورها جذاب 
های گرده در فضای طول عمر دانهدر شرایط اقلیمی اخیر استان کرمان  .گرددمیو به مقدار اندکی نیروی جاذبه میسر 

شکل 1. گل آذین نر )تصویر باال( و گل آذین ماده )تصویر پایین( پسته که آماده شروع فرآینده گرده افشانی و تلقیح می باشند. 
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پوشانی ندارد. هم باغ رقم تجاری دهی آن بااما زمان گل باشدمیدارای تعداد زیادی گل  اگرچه این درخت نر .3 شکل

  د.نآوری شواز این نوع درختان جمع هاگرده افشانی تکمیلی بهتر استانجام گردهجهت 

و تعیین الگوی صحیح قرار گرفتن درختان نر در باغ پسته نسبت درختان نر به ماده  

در نظر گرفتن نسبت مناسب درختان نر به ماده جهت  ،باغ پستهموضوعات مهم در مدیریت درختان نر یکی دیگر از 
طور که پیش از این گفته شد یک . همانباشدمیافشانی کارایی گردهگرده در سطح باغ و بهبود تراکم دانهافزایش 

اد از نظر کمی برای هزاران درخت ماده کافی است. تواند میلیاردها دانه گرده تولید نماید که این تعددرخت نر بالغ می
به جای در نظر گرفتن یک احداث باغ در ایران بهتر است  متنوعلگوهای ا حجم دانه گرده تولیدی وبا توجه به  ،بنابراین

گردد.  نر موجود در باغ تعیین نسبت درختان نر به ماده بر اساس فاصله درختان ماده تا اولین درختالگوی عددی ثابت، 
خوبی پوشش دهد. بهف خود امتری از درختان ماده را در اطر 20تواند یک شعاع طور متوسط یک درخت نر میبه

متر فاصله  20ای باشد که هر درخت ماده با اولین درخت نر بیش از باغ به گونه درختان نر در چیدمانباید  ،بنابراین
ان ختردرصد از کل د 5تا  3باشیم که عدد درخت نر می 30تا  25با این الگو در هر هکتار نیازمند  ،بنابراینباشد. نداشته

در  عدد درخت ماده یک درخت نر در باغ وجود دارد. 25طور متوسط به ازای هر دهد. در این روش بهباغ را تشکیل می
تعداد درختان  بایدست ا که میزان رطوبت هوا باال های پسته احداث گردیده است و یا مناطقیمناطقی که به تازگی باغ

د. محل ندرصد درختان باغ به نرها اختصاص داده شو 7تا  5در این مناطق بهتر است  نر بیشتری درنظر گرفته شود.
های گرده به خوبی در سطح باغ با وزش بادهای غالب منطقه دانهکه ای باشد درختان نر باید به گونه نقرار گرفت

به  ،وزش بادنده گردند. قرار دادن یک ردیف از درختان نر یا تعداد بیشتر از آنها در ردیف اول باغ و عمود بر جهت پراک
  .بخشدهبود میفرآیند گرده افشانی را ب ،ویژه در مناطقی که به تازگی پسته در آنها توسعه یافته است
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گل با یک نر دیرگل. این درخت نر سهمی در افزایش ارزش دهی رقم احمدآقایی زودانی در گلزمعدم هم. 2 شکل

 اقتصادی باغ ندارد.

شکل 3. اگرچه این درخت نر دارای تعداد زیادی گل می باشد اما زمان گل دهی آن با رقم تجاری باغ هم پوشانی ندارد. 
جهت انجام گرده افشانی تکمیلی بهتر است گرده ها از این نوع درختان جمع آوری شوند.  

شکل 2. عدم هم زمانی در گل دهی رقم احمدآقایی زودگل با یک نر دیرگل. این درخت نر سهمی در افزایش ارزش اقتصادی باغ ندارد.

ویژگی های گل های نر و دانه های گرده 
پسته

به طــور متوســط یــک درخــت نــر دارای 4 
تــا 7 گل آذیــن در هــر سرشــاخه و بیــش از 
می باشــد.  خــود  تــاج  در  گل آذیــن   1000
شــاخه های  روی  بــر  نــر  گل هــای  آرایــش 
درختــان پســته از نــوع گل آذیــن خوشــه اســت. 
جوانه هــای گل نــر و مــاده پســته بــر روی 
ــار  ــده شــده در فصــل به ــازه رویی شــاخه های ت
تمایــز می یابنــد )گل انگیــزی( و پــس از تکمیــل 
فرآینــد تکامــل و تأمیــن نیــاز ســرمایی در اواخر 
زمســتان و اوایــل بهــار ســال بعــد بیــدار شــده 
ــر  ــردد )گل آوری(. گل ن ــاز می گ ــی آغ و گل ده
در ابتــدای شــکوفایی بــه صــورت متراکــم و 
قرمــز رنــگ می باشــد و کم کــم بــا نزدیــک 
شــدن بــه مرحلــه رســیدگی و گرده افشــانی بــه 
رنــگ زرد در آمــده و از تراکــم گل آذیــن کاســته 
گل آذیــن  زرد  رنــگ   .)1 )شــکل  می گــردد 
نشــان از رســیدگی دانه هــای داخــل کیســه  
ــن  ــاره شــدن ای ــا پ ــه ب ــرده )بســاک( دارد ک گ
ــاد  ــک ب ــا کم ــرده  ب ــای گ ــن دانه ه ــه ای کیس
در هــوا پخــش شــده و گرده افشــانی آغــاز 
ــن  ــر گل آذی ــردد. به طــور متوســط روی ه می گ
نــر 250-200 گل مجــزا قــرار دارد کــه هریــک 
از ایــن گل هــا از 5 پرچــم و هــر پرچــم از یــک 
بســاک چهــار حفــره ای تشــکیل شده اســت 
کــه دانه هــای گــرده را در دل خــود جــای 
ــا 250  ــر دارای 150 ت ــن ن ــد. هــر گل آذی داده ان
ــدد  ــون ع ــدود 10 میلی ــرده و ح ــرم گ میلی گ
دانــه گــرده اســت. یعنــی یــک درخــت نــر بالــغ 
می توانــد بــا داشــتن 1000 عــدد گل آذیــن 
ــد  ــد کن ــرده تولی ــه گ ــارد دان ــش از 10 میلی بی
کــه 50 تــا 70 درصــد آنهــا قابلیــت جوانه زنــی 
دارنــد. اگرچــه گل هــای برخــی ژنوتیپ هــای نــر 
ــرات  ــا حش ــتند، ام ــذاب هس ــا ج ــرای زنبوره ب
ــته  ــان پس ــانی درخت ــی در گرده افش ــچ نقش هی
ندارنــد و گرده افشــانی تنهــا از طریــق بــاد و بــه 
مقــدار اندکــی نیــروی جاذبــه میســر می گــردد. 
اســتان کرمــان  اخیــر  اقلیمــی  در شــرایط 
ــاغ  ــای ب ــرده در فض ــای گ ــر دانه ه ــول عم ط
کوتــاه بــوده و بــه نــدرت بــه بیــش از یــک روز 
ــر  ــان ن ــی درخت ــول دوره گل ده ــد و ط می رس

ــر اســت.  ــه متغی ــا دو هفت ــک ت ــن ی ــز بی نی
خصوصیات یک درخت نر مناسب 

گل دهــی هم زمــان بــا ارقــام مــاده، تعــداد گل و 
ــی  ــدرت جوانه زن ــب و ق ــرده مناس ــم دانه گ حج
مطلــوب از کلیدی تریــن نــکات در انتخــاب یــک 
درخــت نــر مناســب جهــت توســعه در باغ هــای 

پســته اســت. عــاوه بــر ایــن ویژگی هــا انتخــاب 
ــت  ــوب و راس ــی مطل ــد رویش ــا رش ــان ب درخت
قامــت، دارای طــول دوره گل دهــی و طــول عمــر 
دانه گــرده مناســب و همچنیــن ســازگار بــا 
ارقــام تجــاری نیــز بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد. 
باغــداران بایــد درختــان نــری را بــرای بــاغ خــود 
انتخــاب کننــد کــه زمــان گل دهــی آنهــا زودتــر 
ــان  ــه پای ــر از آنهــا ب ــام مــاده آغــاز و دیرت از ارق
برســد، امــا اوج گل دهــی آنهــا بــا اوج گل دهــی 
ــانی  ــا از هم پوش ــد ت ــان باش ــاده هم زم ــام م ارق
ــان  ــی درخت ــان گل ده ــری زم ــل و حداکث کام
ــر در ســالیان مختلــف  مــاده توســط درختــان ن
ــه  ــه ب ــا توج ــرا ب ــد. زی ــان حاصــل نماین اطمین

ــال و  ــر س ــرمایی در ه ــاز س ــع نی ــزان تجم می
نوســانات دمایــی تغییراتــی در زمــان آغــاز، 
پایــان و یکنواختــی گل دهــی درختــان نــر 
و مــاده ایجــاد می شــود.  در همیــن رابطــه 
مطالعــات محققــان آمریکایــی نشــان داد در 
ــداد ســاعات ســرد زمســتان  ــه تع ســال هایی ک
کاهــش یابــد و نیــاز ســرمایی بــه خوبــی برطرف 
نشــود رقــم نــر »پیتــرز« کــه گرده دهنــده 
غالــب باغ هــای آمریــکا می باشــد، گل دهــی 
ضعیفــی داشــته و زمــان گل دهــی آن بــا کرمــان 
بــه خوبــی هم پوشــانی نــدارد. عــاوه بــر توجــه 
ــر و  ــان ن ــان گل دهــی درخت ــه هم پوشــانی زم ب
ــداد گل  ــه تع ــد ب ــداران پســته کار بای ــاده، باغ م
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ــد در  ــرده تولی ــم دانه گ ــت و حج ــر درخ در ه
ــی  ــدرت جوانه زن ــه ق ــر از آن ب ــر گل و مهم ت ه
ــژه ای داشــته باشــند  ــرده توجــه وی دانه هــای گ
)شــکل 2 و 3(. زیــرا درختــان متعــددی توســط 
کشــور  پســته خیز  مناطــق  در  نگارنــدگان 
ــا  ــرده آنه ــای گ ــه دانه ه ــده ک ــاهده گردی مش
پایینــی  زنده مانــی  و  جوانه زنــی  قــدرت  از 
می تــوان  خوشــبختانه  بوده انــد.  برخــوردار 
ــر  ــان ن ــاق درخت ــه اتف ــب ب ــت قری گفــت اکثری
اهلــی بــا مــاده ســازگاری داشــته و دانــه گــرده 
ــردد  ــاده می گ ــای م ــاروری گل ه ــبب ب ــا س آنه
و در ایــن زمینــه ناســازگاری مشــاهده نگردیــده 
اســت. امــا دانه هــای گــرده برخــی ژنوتیپ هــای 
نــر می توانــد تــا حــدودی بــر خصوصیــات کمــی 
و کیفــی میــوه و مغــز )متازنیــا و زنیــا( تأثیرگذار 
ــادت  ــه ع ــری ک ــان ن ــن، درخت ــند. همچنی باش
رشــدی آنهــا بــه حالــت افراشــته یــا نیم افراشــته 
ــدی  ــادت رش ــا ع ــر ب ــان ن ــر درخت ــد ب می باش

ــد )شــکل 4(.  ــت دارن گســترده ارجحی
نســبت درختــان نــر بــه مــاده و تعیین 
الگــوی صحیــح قــرار گرفتــن درختان 

ــته ــر در باغ پس ن
ــت  ــم در مدیری ــات مه ــر از موضوع ــی دیگ یک
درختــان نــر بــاغ پســته، در نظــر گرفتــن نســبت 
مناســب درختــان نــر بــه مــاده جهــت افزایــش 
بهبــود  و  بــاغ  ســطح  در  دانه گــرده  تراکــم 
همان طــور  می باشــد.  گرده افشــانی  کارایــی 
کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد یــک درخــت نــر 
ــد  ــرده تولی ــه گ ــا دان ــد میلیارده ــغ می توان بال
ــرای  ــی ب ــر کم ــداد از نظ ــن تع ــه ای ــد ک نمای
ــن،  ــت. بنابرای ــی اس ــاده کاف ــت م ــزاران درخ ه
ــدی و  ــرده تولی ــه گ ــم دان ــه حج ــه ب ــا توج ب
ــر  ــران بهت ــاغ در ای ــداث ب ــوع اح ــای متن الگوه

ــک الگــوی  ــن ی ــه جــای در نظــر گرفت اســت ب
ــاده  ــه م ــر ب ــان ن ــبت درخت ــت، نس ــددی ثاب ع
ــن  ــا اولی ــاده ت ــان م ــه درخت ــاس فاصل ــر اس ب
درخــت نــر موجــود در بــاغ تعییــن گــردد. 
ــد  ــر می توان ــت ن ــک درخ ــط ی ــور متوس به ط
ــاده را در  ــان م ــری از درخت ــعاع 20 مت ــک ش ی
اطــراف خــود به خوبــی پوشــش دهــد. بنابرایــن، 
بایــد چیدمــان درختــان نــر در بــاغ بــه گونــه ای 
باشــد کــه هــر درخــت مــاده بــا اولیــن درخــت 
نــر بیــش از 20 متــر فاصلــه نداشته باشــد. 
ــا ایــن الگــو در هــر هکتــار نیازمنــد  بنابرایــن، ب
ــه  ــیم ک ــر می باش ــت ن ــدد درخ ــا 30 ع 25 ت
ــاغ را تشــکیل  ــان ب ــا 5 درصــد از کل درخت 3 ت
می دهــد. در ایــن روش به طــور متوســط بــه 
ــاده یــک درخــت  ازای هــر 25 عــدد درخــت م
ــه  ــه ب ــی ک ــود دارد. در مناطق ــاغ وج ــر در ب ن
ــده اســت  تازگــی باغ هــای پســته احــداث گردی
ــاال  ــوا ب ــت ه ــزان رطوب ــه می ــی ک ــا مناطق و ی
اســت بایــد تعــداد درختــان نــر بیشــتری درنظــر 
گرفتــه شــود. در ایــن مناطــق بهتــر اســت 5 تــا 
7 درصــد درختــان بــاغ بــه نرهــا اختصــاص داده 
ــد  ــر بای ــان ن ــن درخت ــرار گرفت شــوند. محــل ق
بــه گونــه ای باشــد کــه بــا وزش بادهــای غالــب 
ــطح  ــی در س ــه خوب ــرده ب ــای گ ــه دانه ه منطق
بــاغ پراکنــده گردنــد. قــرار دادن یــک ردیــف از 
درختــان نــر یــا تعــداد بیشــتر از آنهــا در ردیــف 
اول بــاغ و عمــود بــر جهــت وزش بــاد، بــه ویــژه 
ــا  ــته در آنه ــی پس ــه تازگ ــه ب ــی ک در مناطق
توســعه یافتــه اســت، فرآینــد گــرده افشــانی را 

بهبــود می بخشــد. 
شرایط محیطی مناسب برای گرده افشانی

گرده افشــانی  بــرای  هــوا  مناســب  رطوبــت 
ــان پســته بیــن 50-35 درصــد می باشــد  درخت

ــل  ــد قاب ــن 65-25 درص ــی بی ــه رطوبت و دامن
ــتر از  ــر و بیش ــای کمت ــت. رطوبت ه ــل اس تحم
ــح را  ــانی و تلقی ــی گرده افش ــدار کارای ــن مق ای
کاهــش می دهــد. دمــای مناســب محیــط بــرای 
ــانتی گراد  ــه س ــن 22-16 درج ــانی بی گرده افش
ــل  ــل تحم ــه قاب ــن 30-10 درج ــای بی و دماه
ــه  ــا از 30 درج ــش دم ــا افرای ــا ب ــد. ام می باش
تلقیــح  و  گرده افشــانی  کارایــی  ســانتی گراد 
دانه هــای  می یابــد.  چشــم گیری  کاهــش 
ــدیداً  ــا ش ــوده، ام ــل ب ــرما متحم ــه س ــرده ب گ
بــه گرمــای هــوا حســاس هســتند و بــه راحتــی 
ــانتی گراد در  ــه س ــاالی 32 درج ــای ب در دماه
مــدت زمــان کوتاهــی از بیــن می رونــد. ســرعت 
مناســب بــاد در هنــگام گرده افشــانی 3 متــر در 
ــل  ــن 11-1.5 قاب ــرعت بی ــد و س ــه می باش ثانی
تحمــل اســت. ســرعت های بــاالی بــاد و طوفــان 
ســبب خــروج حجــم زیــادی دانه گــرده در مــدت 
ــا  ــردد و ب ــاغ می گ ــطح ب ــی از س ــان کوتاه زم
ــه امــکان تلقیــح و  خشــک نمــودن ســطح کال

ــد. ــش می ده ــز کاه ــاروری را نی ب
هرس و تربیت صحیح درختان نر

از آنجــا کــه گرده فشــانی در پســته توســط 
ــر را  ــان ن ــد درخت ــرد، بای ــورت می گی ــاد ص ب
بــه صــورت تــک تنــه و افراشــته تربیــت نمــود 
درختــان  تــاج  کــه  به گونــه ای   .)4 )شــکل 
ــا  ــاده تشــکیل شــود ت ــان م ــر از درخت ــر باالت ن
ــش داده  ــاغ را پوش ــطح ب ــتری از س ــعاع بیش ش
ــت  ــر اس ــن، بهت ــد. همچنی ــانی نمای و گرده افش
ــند؛  ــاده باش ــان م ــزا از درخت ــر مج ــان ن درخت
ــک  ــی از ی ــا بخش ــد تنه ــق پیون ــی از طری یعن
درخــت نــر را بــه مــاده و یــا بالعکــس قســمتی 
از درخــت مــاده را بــه نــر تغییــر ندهیــم. نتایــج 
برخــی تحقیقــات حاکــی از تأثیــر میــان پایــه بر 
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افشانیشرایط محیطی مناسب برای گرده  

درصد قابل  25-65باشد و دامنه رطوبتی بین درصد می 35-50بین  درختان پسته افشانیگرده برایرطوبت مناسب هوا 
دمای مناسب محیط دهد. افشانی و تلقیح را کاهش میر از این مقدار کارایی گردهتهای کمتر و بیشتحمل است. رطوبت

. اما با افرایش دما از باشدمیجه قابل تحمل در 10-30گراد و دماهای بین درجه سانتی 16-22بین افشانی برای گرده
اما  ،های گرده به سرما متحمل بودهیابد. دانهگیری میکاهش چشمو تلقیح افشانی گراد کارایی گردهدرجه سانتی 30

از بین در مدت زمان کوتاهی گراد سانتیدرجه  32و به راحتی در دماهای باالی  هستندشدیداً به گرمای هوا حساس 
قابل تحمل است.  1.5-11و سرعت بین باشد می ثانیهدر  متر 3 افشانیسرعت مناسب باد در هنگام گردهروند. می

د و با گردمیاز سطح باغ گرده در مدت زمان کوتاهی و طوفان سبب خروج حجم زیادی دانه باالی بادهای سرعت
.ددهکاهش میخشک نمودن سطح کالله امکان تلقیح و باروری را نیز   

 هرس و تربیت صحیح درختان نر

 تربیت نمودو افراشته  را به صورت تک تنهباید درختان نر  ،گیردتوسط باد صورت می در پستهفشانی از آنجا که گرده
که تاج درختان نر باالتر از درختان ماده تشکیل شود تا شعاع بیشتری از سطح باغ را پوشش داده و  ایگونه. به(4)شکل 

بخشی از یک تنها بهتر است درختان نر مجزا از درختان ماده باشند؛ یعنی از طریق پیوند  ،همچنین .نمایدافشانی گرده
ثیر میان أنتایج برخی تحقیقات حاکی از تر تغییر ندهیم. درخت ماده را به نیا بالعکس قسمتی از درخت نر را به ماده و 

 مطالعاتیید و تدوین دستورالعملی برای این موضوع نیازمند ، اما تأدهی درختان نر استپایه بر تغییر زمان آغاز گل
 تکمیلی است.

 
.صورت گیردتربیت درختان نر بهتر است به صورت تک تنه و افراشته  .4 شکل  

 تغذیه درختان نر 

، باشددر طول فصل رشد فاقد میوه مینیز دهی درختان نر کوتاه بوده و درخت که چون طول دوره گلشاید تصور کنید 
که آغاز  . اما باید توجه داشتاز اهمیت باالیی برخوردار نیستدرختان ماده مدیریت تغذیه درختان نر همانند بنابراین 

شکل 4. تربیت درختان نر بهتر است به صورت تک تنه و افراشته صورت گیرد.
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تغییــر زمــان آغــاز گل دهــی درختــان نــر اســت، 
ــن  ــرای ای ــن دســتورالعملی ب ــد و تدوی ــا تأیی ام

ــی اســت. ــات تکمیل ــد مطالع موضــوع نیازمن
تغذیه درختان نر 

شــاید تصــور کنیــد کــه چــون طــول دوره 
ــت  ــوده و درخ ــاه ب ــر کوت ــان ن ــی درخت گل ده
میــوه  فاقــد  رشــد  فصــل  طــول  در  نیــز 
ــان  ــه درخت ــت تغذی ــن مدیری ــد، بنابرای می باش
ــی  ــت باالی ــاده از اهمی ــان م ــد درخت ــر همانن ن
برخــوردار نیســت. امــا بایــد توجــه داشــت کــه 
ــان  ــای درخت ــکوفایی گل ه ــداری و ش ــاز بی آغ
ــی از مــواد  پســته نیازمنــد مصــرف حجــم باالی
غذایــی و انــرژی در مــدت زمــان کوتاهــی 
ــه ها  ــار( ریش ــل به ــان )اوای ــن زم ــت. در ای اس
ــا  ــوده و برگ ه ــوردار ب ــی برخ ــت پایین از فعالی
نیــز به عنــوان کارخانــه متابولیســم و تولیــد 
مواد غذایــی گیــاه هنــوز توســعه نیافته انــد. 
ــن از  ــل گل آذی ــد و تکام ــزان رش ــی می از جهت
ســرعت خیــره کننــده ای برخــوردار بــوده و 
ــی  ــه زایش ــک جوان ــی از ی ــدت کوتاه ــرف م ظ
ــا  ــاده و ی ــا گل م ــا ده ه ــه ای ب ــک، خوش کوچ
صدهــا گل  نــر مجــزا پدیــدار می شــود. بنابرایــن، 
عمــده مــواد غذایــی و انــرژی مــورد نیــاز در ایــن 
ــده  ــره ش ــل ذخی ــد از مح ــاه از رش ــل کوت فص
ــن  ــه و ریشــه تأمی ــل در شــاخه، تن از ســال قب
ــه از  ــر ک ــادی گل ن ــداد زی ــود تع ــردد. وج می گ
انــدازه بزرگــی نیــز برخــوردار هســتند، درختــان 
ــم و  ــذب، متابولیس ــد ج ــده را نیازمن گرده دهن
ــی  ــواد غذای ــادی از م ــم زی ــازی حج ذخیره س
ــن امــر  ــد کــه ای در طــول فصــل رشــد می نمای
اهمیــت تغذیــه و آبیــاری مناســب درختــان نــر 
را روشــن می ســازد. مطالعــات متعــددی نقــش 
ــی  ــی و کیف ــد کم ــاری را در تولی ــه و آبی تغذی
دانه هــای گــرده در گیاهــان مختلــف تأییــد 
ــای  ــه ســاختار گل ه ــا توجــه ب نمــوده اســت. ب
ــی  ــر غذای ــی عناص ــرده، برخ ــای گ ــر و دانه ه ن
ــر  ــان ن ــت درخت ــری در مدیری ــت باالت از اهمی
ــه  ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــوده ک برخــوردار ب
بُــر، منگنــز، روی، نیتــروژن، کلســیم و پتاســیم 

ــرد.  ــاره ک اش
ــود  ــه در بهب ــت ک ــذی اس ــر ریزمغ ــر از عناص بُ
فرآینــد گرده افشــانی نقشــی حیاتــی بــازی 
افزایــش  ســبب  ریزمغــذی  ایــن  می کنــد. 
زنده مانــی، قــدرت جوانه زنــی و رشــد لولــه 
ــم  ــن در متابولیس ــر همچنی ــردد. بُ ــرده می گ گ
در  انــرژی  و  کربوهیدرات هــا  جابه جایــی  و 
آغــاز بیــداری و شــکوفایی گل هــا نقــش موثــری 
دارد. ایــن عنصــر غذایــی بــه همــراه کلســیم در 

هورمون هــای  متعادل ســازی  و  جابه جایــی 
گیاهــی نیــز اهمیــت دارد. ســنتز هورمــون 
ســیتوکنین  را تقویــت و در جابه جایــی اُکســین 
نیــز تأثیرگــذار اســت. در بیــن ریزمغذی هــا 
ــی و رشــد  ــر در جوانه زن ــد بُ ــز همانن ــز نی منگن
لولــه گــرده نقــش کلیــدی ایفــا می کنــد. عــاوه 
بــر مــوارد ذکــر شــده، روی در بســیاری از 
ــذار  ــاروری تأثیرگ ــانی و ب ــای گرده افش فرآینده
اســت. روی و بُــر در ســطح کالــه گل هــای 
ــش رشــد  ــر و افزای ــی بهت ــاده ســبب جوانه زن م
ــرده  ــن لوله گ ــوند. روی همچنی ــرده می ش لوله  گ
را در برابــر رادیکال هــای آزاد اکســیژن در زمــان 
حرکــت در خامــه گل مــاده حفــظ کرده و ســبب 
ــه گــرده و تســهیل در  افزایــش طــول عمــر دان
ــت  ــدان و در نهای ــمت تخم ــه س ــت آن ب حرک
افزایــش شــانس تاقــی دانــه گــرده بــا تخمــک 
می گــردد. روی همچنیــن در افزایــش انــدازه 
ــان  ــیاری از گیاه ــرده در بس ــه گ ــاک و دان بس
افزایــش  ســبب  روی  کمبــود  دارد.  نقــش 
ــده و  ــرده ش ــه گ ــی دان ــه بیرون ــت الی ضخام

درصــد جوانه زنــی آن را کاهــش می دهــد.
ــروژن  ــرف، نیت ــی پرمص ــر غذای ــن عناص در بی
ــل  ــعه و تکام ــی در توس ــش مهم ــیم نق و پتاس
بســاک و دانه هــای گــرده دارنــد. نیتــروژن 
و  اســیدهای آمینه  پروتئین هــا،  تولیــد  در 
گرده افشــانی  فرآینــد  در  موثــر  آنزیم هــای 
و تلقیــح و پتاســیم نیــز در تولیــد و انتقــال 
ــت  ــرده اهمی ــه گ ــد لول ــا و رش کربوهیدرات ه
ــش  ــک نق ــتن ی ــر داش ــاوه ب ــیم ع دارد. کلس
ــک  ــوان ی ــه عن ــواره ســلولی ب ســاختاری در دی
پیام رســان ثانویــه جهــت آغــاز رشــد لولــه 
گــرده عمــل می کنــد. کلســیم همچنیــن ســبب 

جوانه زنــی و رشــد لولــه گــرده شــده و قطبیــت 
ــاروری فراهــم  ــه گــرده را هنــگام تلقیــح و ب لول

ــی آورد. م
سال آوری درختان نر

عامــل اصلــی ســال آوری درختــان پســته ناشــی 
از رقابــت کربوهیدراتــی بیــن میــوه و اندام هــای 
ــه روی  ــی تمایزیافت ــای زایش ــی و جوانه ه رویش
آن می باشــد. بنابرایــن، در صــورت مدیریــت 
صحیــح، ســال آوری در درختــان نــر قابــل 
کنتــرل بــوده و کم رنــگ می گــردد. امــا در 
ســال های اخیــر عــدم تأمیــن نیــاز ســرمایی در 
برخــی درختــان نــر دیــرگل از یــک ســو و بــاال 
ــکیل  ــز و تش ــان تمای ــوا در زم ــای ه ــودن دم ب
ــر  ــوی دیگ ــار از س ــل به ــای گل در فص جوانه ه
ــده  ــر گردی ــای ن ــداد گل ه ــش تع ــبب کاه س

اســت.
نیاز سرمایی درختان نر و مدیریت رفع آن

ــاز ســرمایی  ــر از نی ــان ن ــول درخت ــور معم به ط
پایین تــری نســبت بــه درختــان مــاده برخــوردار 
بــوده و تکامــل پرچــم بــا تجمــع ســاعات ســرد 
موثــر کمتــری صــورت می گیــرد. بــا ایــن 
ــان  ــرمایی درخت ــاز س ــن نی ــدم تأمی ــود ع وج
نــر ســبب کاهــش فرآینــد گل انگیــزی، کاهــش 
دانه هــای  جوانه زنــی  و  زنده مانــی  قــدرت 
بیشــتر  در  نــر  درختــان  می گــردد.  گــرده 
ــد توســعه  ــران از طریــق پیون باغ هــای پســته ای
ــان  ــد، بلکــه باغــداران تعــدادی از درخت نیافته ان
ــی رهــا  ــدون عملیــات ســربرداری و پیوندزن را ب
کــرده تــا بــه مرحلــه گل دهــی برســند و ســپس 
درختــان نــر را بــرای گرده افشــانی نگــه داشــته 
و خــود ماده هــا را ســربرداری و پیونــد می زننــد. 
بنابرایــن، درختــان نــر یــک بــاغ از تنــوع باالیــی 
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باال بودن دمای هوا در و از یک سو گل دیر برخی درختان نرهای اخیر عدم تأمین نیاز سرمایی در گردد. اما در سالمی
.های نر گردیده استاهش تعداد گلهای گل در فصل بهار از سوی دیگر سبب کزمان تمایز و تشکیل جوانه  

آننیاز سرمایی درختان نر و مدیریت رفع   

ت اساعتجمع تری نسبت به درختان ماده برخوردار بوده و تکامل پرچم با طور معمول درختان نر از نیاز سرمایی پایینبه
انگیزی، با این وجود عدم تأمین نیاز سرمایی درختان نر سبب کاهش فرآیند گلگیرد. سرد موثر کمتری صورت می

ه ایران از طریق پیوند های پستدرختان نر در بیشتر باغگردد. های گرده میزنی دانهمانی و جوانهکاهش قدرت زنده
دهی ندزنی رها کرده تا به مرحله گلبلکه باغداران تعدادی از درختان را بدون عملیات سربرداری و پیو ،اندتوسعه نیافته

درختان  ،بنابراین زنند.ها را سربرداری و پیوند میمادهخود و  داشتهافشانی نگه برسند و سپس درختان نر را برای گرده
. (5)شکل  باشندمیگل زودمتوسط و نر یک باغ از تنوع باالیی برخوردار هستند. برخی از این درختان دیرگل و برخی 

رو هستند مدیریت این درختان نر متنوع در زمان استفاده از ترکیبات برطرف هاز باغداران با آن روب یمی که بسیارابها
گذاری درختان نر باغ ، عالمتهای ولک است. بهترین روش جهت رفع این ابهامکننده نیاز سرمایی از جمله روغن

تر گلزمان و یا دیردهی آنها با درختان ماده همه زمان گلروی درختان نری کتنها  ،دهی است. سپسمبنای زمان گلبر
است که تجربه نشان داده ،دهی درختان نر باغ اطالعی نداریمکه از زمان گلصورتیانجام شود. درپاشی هستند روغن

نر نیز انجام پاشی روی درختان قوچی واحمدآقایی است بهتر است روغناگر رقم تجاری باغ از نوع زودگل همانند کله
پاشیده بهتر است روی درختان نر روغن  باشدمی همانند اکبری شود. اما اگر رقم تجاری باغ از نوع متوسط تا دیرگل

 این روشالزم به ذکر است که  .هستندگل و دیرگل تجاری متوسطماده  تر از ارقامزودگل زیرا درختان نر اکثراً ؛نشود
تر از درختان نر زودگل بیشتر   ،قوچیممکن است در یک باغ کله ،. برای مثالت نداردعمومیجا  همهدر تقریبی بوده و 

  پاشی نباید روی آنها انجام شود.درختان ماده بوده و روغن

 
در این  دهی درخت نر اول و آخرزمان گل ؛قوچیدهی درختان نر موجود در یک باغ کلهتنوع در زمان گل .5 شکل

افشانی باغ ندارند. فرآیند گرده بهبودقوچی مطابقت نداشته و عمالً سهمی در دهی رقم کلهبا گل تصویر  
شکل 5. تنوع در زمان گل دهی درختان نر موجود در یک باغ کله قوچی؛ زمان گل دهی درخت نر اول و آخر

 در این تصویر با گل دهی رقم کله قوچی مطابقت نداشته و عمالً سهمی در بهبود فرآیند گرده افشانی باغ ندارند. 
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برخــوردار هســتند. برخــی از ایــن درختــان 
ــند  ــط و زود گل می باش ــی متوس ــرگل و برخ دی
)شــکل 5(. ابهامــی کــه بســیاری از باغــداران بــا 
آن روبــه رو هســتند مدیریــت ایــن درختــان نــر 
متنــوع در زمــان اســتفاده از ترکیبــات برطــرف 
کننــده نیــاز ســرمایی از جملــه روغن هــای 
رفــع  جهــت  روش  بهتریــن  اســت.  ولــک 
ــاغ  ــر ب ــان ن ــذاری درخت ــام، عامت گ ــن ابه ای
برمبنــای زمــان گل دهــی اســت. ســپس، تنهــا 
ــا  ــی آنه ــان گل ده ــه زم ــری ک ــان ن روی درخت
ــر  ــا دیر گل ت ــان و ی ــاده هم زم ــان م ــا درخت ب
هســتند روغن پاشــی انجــام شــود. در صورتی کــه 
ــی  ــاغ اطاع ــر ب ــان ن ــی درخت ــان گل ده از زم
نداریــم، تجربــه نشــان داده اســت کــه اگــر رقــم 
ــوع زودگل هماننــد کله قوچــی  ــاغ از ن تجــاری ب
ــی  ــت روغن پاش ــر اس ــت بهت ــی اس واحمدآقای
روی درختــان نــر نیــز انجــام شــود. امــا اگــر رقم 
تجــاری بــاغ از نــوع متوســط تــا دیــرگل هماننــد 
اکبــری می باشــد بهتــر اســت روی درختــان نــر 
روغــن پاشــیده نشــود؛ زیــرا درختــان نــر اکثــراً 
زودگل تــر از ارقــام مــاده متوســط گل و دیــرگل 
تجــاری هســتند. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن 
ــت  ــا عمومی ــه  ج ــوده و در هم ــی ب روش تقریب
نــدارد. بــرای مثــال، ممکــن اســت در یــک بــاغ 
ــر از  ــر زودگل ت ــان ن ــتِر درخت ــی، بیش کله قوچ
ــد روی  ــوده و روغن پاشــی نبای ــاده ب ــان م درخت

آنهــا انجــام شــود. 
ــای  ــی در باغ ه ــانی تکمیل ــرده افش گ

پســته 
ــن  ــر گرفت ــرای در نظ ــد ب ــه اکی ــه توصی اگرچ
تعــداد مناســبی از درختــان نــر و پراکنــش 
آنهــا بــر اســاس یــک الگــوی منظــم و حســاب 
ــی  ــا در برخ ــد، ام ــاغ می باش ــطح ب ــده در س ش
مــوارد ایــن مهــم اتفــاق نیفتــاده و باغــداران 
نیازمنــد انجــام گرده افشــانی تکمیلــی جهــت 
جلوگیــری از کاهــش عملکــرد بــاغ خــود 
هســتند. از آنجــا کــه دانــه گــرده پســته 
ــه  ــوده و ب ــوردار ب ــی برخ ــیت باالی از حساس
ــی خــود را از دســت  ســرعت قــدرت جوانه زن
ــی  ــک گرده افشــانی تکمیل می دهــد، انجــام ی
نظــر  در  نیازمنــد  و  مشــکل  کاری  موثــر 
گرفتــن ضوابــط خاصــی اســت. بنابرایــن، 
ــر اســت در ســال های پیــش رو  ــداران بهت باغ
ــکل از  ــن مش ــودن ای ــرف نم ــر برط ــه فک ب
ــر مناســب  ــد نمــودن درختــان ن طریــق پیون
ــچ گاه  ــد کــه هی ــاغ خــود باشــند و بدانن در ب
ــانی  ــی گرده افش ــی کارای ــانی تکمیل گرده افش
ــر  ــا تعــداد درخــت ن ــاغ ب ــک ب طبیعــی در ی
ــد  مناســب را نخواهــد داشــت و تنهــا می توان

درصــدی از خســارت احتمالــی را کاهــش 
ــای  ــترش روش ه ــر آن، گس ــاوه ب ــد. ع ده
گرده افشــانی تکمیلــی در ســال های اخیــر 
ســبب افزایــش برخــی بداخاقی هــا از جملــه 
ــر  ــر دیگ ــان ن ــاخه های درخت ــدن سرش بری
افــراد ســودجو  باغــداران توســط برخــی 
جهــت افزایــش عملکــرد بــاغ خــود بــه 
قیمــت نابــودی درختــان نــر و محصــول بــاغ 

گردیده اســت.  دیگــران 
پرکاربردتریــن روش گرده افشــانی تکمیلــی 
کــه توســط باغــداران بــه کار گرفتــه می شــود، 
کافــی  گل  دارای  سرشــاخه های  چیــدن 
درختــان نــر و قــرار دادن آنهــا در یــک ظــرف 
آب و پراکنــش در نقــاط مختلــف بــاغ اســت. 
ــش  ــی و پراکن ــکان زنده مان ــن روش ام در ای
ــی  ــا از طرف ــر اســت؛ ام دانه هــای گــرده باالت
ــاخه  ــاد سرش ــم زی ــد حج ــن روش نیازمن ای
ــد  ــن آن نیازمن ــه تأمی ــوده ک ــر ب ــان ن درخت
ناقــص کــردن درختــان نــر در گوشــه دیگــری 
از همــان بــاغ و یــا باغــی دیگــر اســت. عــاوه 
ــر آن، ایــن روش زمینــه ســرقت و تخریــب  ب
فراهــم  را  باغــداران  دیگــر  نــر  درختــان 
نموده اســت کــه پیش تــر بــه آن اشــاره شــد. 
در صــورت غیریکنواختــی گل دهــی درختــان 
در ســطح بــاغ، ایــن عمــل بایــد هــر 2 تــا 3 
روز یک بــار تکــرار گــردد. الزم بــه ذکــر اســت 
ــت  ــر اس ــن روش بهت ــام ای ــت انج ــه جه ک
از درختــان متوســط  تأمیــن سرشــاخه ها 
بــاغ صــورت گیــرد. همچنیــن  بــزرگ  و 
ــز  ــن  و مرک ــمت های پایی ــاخه ها از قس سرش
تــاج انتخــاب شــود تــا کمتــر بــه درخــت نــر 
آســیب وارد گــردد و کارایــی گرده فشــانی آن 
ــظ  ــده حف ــال های آین ــال و س ــان س در هم
شــود. در واقــع، چیــدن ایــن سرشــاخه ها 
بایــد مطابــق اصــول صحیــح هــرس درختــان 

ــرد.  پســته صــورت گی
گــرده  دانه هــای  جمــع آوری  دیگــر  روش 
ــه  ــی ب رســیده و انجــام گرده افشــانی مصنوع
ــاش  ــک گرده پ ــا کم ــا ب ــتی و ی ــورت دس ص
ــیده  ــر رس ــای ن ــن روش گل ه ــت. در ای اس
کــه بــه رنــگ زرد در آمده انــد را چیــده و در 
فضــای اتــاق و دور از نــور خورشــید بــه مــدت 
6-4 ســاعت در دمــای 15 تــا 20 درجــه قــرار 
داده و ســپس بــا تکانــدن گل هــای نــر و عبور 
از الــک ریــز دانه هــای گــرده را جمــع آوری و 
بافاصلــه در یخچــال بــرای نگهــداری کوتــاه 
مــدت )یــک هفتــه( و فریــزر بــرای نگهــداری 

بلنــد مــدت )یــک مــاه( قــرار می دهیــم. 
در صــورت باقــی مانــدن دانــه گــرده در 
ــع آوری را  ــه از جم ــن مرحل ــا ای داخــل گل ه
ــی  ــه زمان ــا فاصل ــاعت ب ــا 24 س ــر ت حداکث
ــا  ــا ب ــود؛ ام ــرار نم ــوان تک ــاعت می ت 6-4 س
گذشــت زمــان درصــد جوانه زنــی نســبت 
از  پــس  می یابــد.  کاهــش  اول  دور  بــه 
جمــع آوری دانه هــای گــرده، بهتــر اســت 
روز  خنــک  ســاعات  در  ســریع تر  هرچــه 
بــه ویــژه در روزهایــی کــه بــاد مایمــی 
گرده افشــانی  عمــل  بــه  اقــدام  مــی وزد 
نمــود؛ زیــرا حتــی در شــرایط یخچــال و 
دانه هــای  جوانه زنــی  قــدرت  نیــز  فریــزر 
ــن  ــد. در ای ــش می یاب ــه روز کاه ــرده روز ب گ
ــع آوری  ــت را در جم ــر دق ــد حداکث روش بای
ــا  ــرج داد ت ــرده به خ ــای گ ــه داری دانه ه و نگ
ــان  ــود. زم ــظ ش ــا حف ــی آنه ــدرت جوانه زن ق
ــک  ــاعات خن ــد در س ــا بای ــع آوری گل ه جم
ــه  ــی ب ــی کوتاه ــه زمان ــد و در فاصل روز باش
فضــای مناســب جهــت جمــع آوری دانه هــای 
گــرده انتقــال داده شــوند. بــا توجــه بــه 
انــدازه کوچــک دانه هــای گــرده و حجــم کــم 
 گرده هــای جمــع آوری شــده بهتــر اســت بــه 
ــا  ــودر آگار ی ــم، پ ــن حج ــر ای ــدازه 2 براب ان
ــوط  ــی مخل ــه و به خوب ــا اضاف ــه گرده ه آرد ب
ــوط در  ــن مخل ــن ای ــا ریخت ــردد. ســپس ب گ
ــب  ــذ مناس ــا مناف ــی ب ــا توری های ــه ی پارچ
ــاغ نمــود.  ــه گردافشــانی در ســطح ب ــدام ب اق
ایــن عمــل بایــد در زمانــی کــه گل هــای ماده 
ــا  ــرده هســتند ب ــای گ ــرش دانه ه ــاده پذی آم
ــا  ــار ت ــل 3 ب ــان و حداق ــه 1 روز در می فاصل
پایــان گل دهــی درختــان مــاده تکــرار گــردد. 
ــح  ــدای صب ــوان در ابت ــر می ت در روشــی دیگ
بــا تکانــدن شــاخه های درختــان نــر اقــدام بــه 
جمــع آوری دانه هــای گــرده آزاد شــده نمــود 
ــل در ســطح همــان  ــه روش قب ــه ب و بافاصل
بــاغ یــا باغــی دیگــر گرده افشــانی تکمیلــی را 
ــرده  ــه گ ــن روش حجــم دان انجــام داد. در ای
کمتــری جمــع آوری می شــود، امــا در عــوض 
گل هــا چیــده نشــده و می تواننــد بــه فرآینــد 
ــد.  ــه دهن ــود ادام ــانی خ ــی گرده افش طبیع
دانه هــای  جوانه زنــی  قــدرت  همچنیــن 
گــرده در صــورت کوتــاه بــودن فاصلــه زمانــی 
بیــن جمــع آوری تــا گرده افشــانی بــه خوبــی 
ــک  ــد ی ــز بای ــن روش نی ــردد. ای ــظ می گ حف
روز در میــان و حداقــل در ســه نوبــت در 

ســاعات خنــک روز انجــام شــود
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پرونده باغ های تُناژ باال
دبیرخانه انجمن پسته ایران

ــر  ــث ب ــته ای بح ــل پس ــه در محاف همیش
ــه چطــور  ــوده ک ــن موضــوع داغ ب ســر ای
ــول  ــا محص ــم ت ــت کنی ــان را مدیری باغ م
برداشــت  فصــل  پایــان  در  بیشــتری 
ــن  ــوال در عی ــن س ــخ ای ــا پاس ــم؟! ام کنی
ــت،  ــخت اس ــده و س ــیار پیچی ــادگی بس س
ــد  ــی می توان ــدا هرکس ــه در ابت به طوری ک
ادعــا کنــد کــه پاســخش را می دانــد، 
ــدی از  ــص عای ــود خال ــدار س ــی مق ول
فــروش محصــول، از ندانســتن پاســخ 
حکایــت دارد! به عبارت دیگــر، مدیریــت 
یــک مجموعــه بــاغ پســته شــامل: مدیریــت 
مدیریــت  شــوری،  مدیریــت  آبیــاری، 
بیماری هــا  و  آفــات  مدیریــت  تغذیــه، 
هــرس،  مدیریــت  هــرز،  علف هــای  و 
ــر و  ــان ن ــدک درخت ــه و پیون ــت پای مدیری
ــده  ــی کاهن ــل اقلیم ــت عوام ــاده، مدیری م
مدیریــت  خــاک،  مدیریــت  محصــول، 

مســتقیم  ارتبــاط  در  انســانی  نیــروی 
مدیریــت  و  تولیــد  بــا  غیرمســتقیم  و 
می تواننــد  همگــی  تولیــد،  هزینه هــای 
ــد  ــه تولی ــد ک ــت کنن ــی حرک در جهت های
پســته زیــان آور باشــد یــا عایــدی چندانــی 

شته باشــد.  ندا
باتوجــه بــه پیچیدگــی خــاص ایــن مســائل 
ــت  ــده وضعی ــن پرون ــم در ای ــعی کردی س
مدیریتــی باغ هــای تنــاژ بــاال، تقویــم 
عملیــات باغــی و هزینه هــای تولیــد در 
ــتیابی  ــرای دس ــت را ب ــه گذش ــالی ک س
ــن،  ــم. بنابرای ــر بررســی کنی ــه نتیجــه بهت ب
بــه ســراغ حســین رضایــی تاج آبــادی 
کشــاورزی  جهــاد  مدیــر  عنــوان  بــه 
ــد  ــناس ارش ــنجان، کارش ــتان رفس شهرس
ذوق  خــوش  باغــداری  کــه  باغبانــی 
و فعــال نیــز هســت، رفتیــم. رضایــی 
در کارنامــه خــود مشــاوره و مدیریــت 

ــی از  ــه بعض ــرده ک ــت ک ــی را ثب باغ های
آنهــا برداشــت خیره کننــده ای داشــته اند 
ــانی  ــه از رده سودرس ــر را ک و برخــی دیگ
ــا نموده اســت.  ــد را احی خــارج شــده بودن
نــگاه حســین رضایــی بــه باغــداری پســته، 
ــای  ــه ج ــت، به طوری ک ــادر اس ــی ن نگاه
ــاید  ــه ش ــوده ک ــاز نم ــی ب ــی خوش بین بس
را  کم بــارده  باغ هــای  پتانســیل  بتــوان 
ــود.  ــینه نم ــا را بیش ــی آنه ــال و بارده فع
ــئله  ــن مس ــه ای ــی ب ــا مثبت اندیش ــر ب اگ
ــن  ــتن ای ــت پیوس ــه حقیق ــود، ب ــگاه ش ن
ــت  ــن برداش ــش میانگی ــه »افزای ــه ک فرضی
پســته در کشــور بــا اصــالح مدیریــت بــاغ 
تقویــت می شــود.  امکان پذیــر اســت«، 
همچنیــن، در ادامــه کمیتــه باغبانــی انجمــن 
ــل،  ــال های قب ــق روال س ــران طب ــته ای پس
را در  تولیــد  هزینه هــای محقــق شــده 
ــت. ــه نموده اس ــت ارائ ــه گذش ــالی ک س
ــح  ــته فت ــای پس ــه دنی ــماره ماهنام ــن ش ای
ــاال  ــاژ ب ــای تن ــوع باغ ه ــرای موض ــی ب باب
ســال  در  آتــی  مجله هــای  در   اســت. 
پیــش رو به طــور مفصل تــر بــه هریــک 
ــاژ  ــای تن ــه باغ ه ــوط ب ــات مرب از موضوع

ــت. ــم پرداخ ــاال خواهی ب
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نکاتی درباره باغ های نمونه
حسین رضایی  تاج آبادی
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان

کیل گیری به روش امروزی!
نماینــدگان  حضــور  بــدون  نمی شــود 
اســتان های رقیــب یــک کیل گیــری انجــام 
شــود و بگوییــم ایــن کیل گیــری درســت 
اســت. وقتــی کــه در اســتان کرمــان کیل گیــری 
اســتان های  از  نمایندگانــی  معمــوالً  داریــم 
ــن  ــان و همچنی ــا خراس ــزد و ی ــل ی ــب مث رقی
میوه هــای  دفتــر  نماینــده  وزارت خانــه،  از 
سردســیری و خشــک یــک نفــر حضــور 
دارنــد و بایــد ایــن کار نظــارت و ثبــت شــود. 
بــر عملیــات کیل گیــری نظــارت می شــود 
ــت  ــاال درس ــاژ ب ــای تن ــد باغ ه ــدد تولی ــا ع ت
باشــد. امســال دو عــددی کــه ثبــت شــد 
ــه فــالح شهرســتان  ــه جوادی ــه منطق ــوط ب مرب
ــن اعــداد 9 تــن و 14 تــن  ــود؛ ای رفســنجان ب

ــد. ــار بودن ــک در هکت ــته خش پس
ــه  ــک ب ــا نزدی ــر ی ــن پســته ت ــه 42 ت باغــی ک
ــه  ــار در منطق ــک در هکت ــته خش ــن پس 14 ت
جوادیــه فــالح داشــت، دارای 400 درخــت در 
هکتــار بــوده و چتــر درختــان بــه حــدی بزرگ 
اســت کــه آفتــاب بــه ســطح زمیــن نمی رســد 
بــه  متــری   7 ردیف هــای  در  و درخت هــا 
باغ هایــی کــه  بهتریــن  هــم می رســند. در 
ــن وجــود  وجــود دارد رکــورد بیشــتر از 45 ت
نداشته اســت. بنابرایــن، ریشــه ایــن خطــا کــه 
ــد  ــن درمی آورن ــداد 50 و 60  ت ــا اع بعضی ه
ــر  ــوالً اگ ــد. معم ــود فهمی ــی می ش را به راحت
بخواهیــد یــک کیل گیــری واقعــی انجــام 
دهیــد، بایــد در یــک بــاغ 1 هکتــاری کــه 33 
ردیــف دارد و فاصلــه ردیف هــا 6 متــر و 
طــول آنهــا 50 متــر اســت، حداقــل 5 ردیــف 
چیــده شــود و کیل گیــری انجــام شــود و بعــد 

ــار محاســبه گــردد. ــد در هکت عــدد تولی
می توانــد  خطــا  دو  شــرایط  ایــن  در 
تَــر را  وقتــی عــدد  به وجود آیــد، معمــوالً 
 3 عــدد  بــر  تقســیم  می آورنــد  به دســت 
کیلوگــرم   3 از  می کننــد؛ چــون می گوینــد 
پســته تَــر 1 کیلوگــرم خشــک بــه دســت 
می آیــد، ولــی بایــد توجــه داشــت کــه امســال 
30 درصــد پوکــی همــه جــا داشــتیم )میانگیــن 
منطقــه رفســنجان(. امســال پوکــی رابطــه 
ــا حجــم محصــول داشــت و هــر  مســتقیمی ب

چــه حجــم محصــول باالتــر بــود، پوکــی 
پســته ها هــم بیشــتر بــود؛ بنابرایــن، وقتــی 30 
درصــد از محصــول پوک اســت، قطعــًا ضریب 
ــن  ــر عکــس ای ــد. ب ــه 1 درســت درنمی آی 3 ب
ــود  ــال ها وج ــی از س ــم در بعض ــوع ه موض
داشــته و حتــی 2.5 کیلوگــرم پســته تــر 1 
ــال  ــت. امس ــک داشته اس ــته خش ــرم پس کیلوگ

ــت.  ــراد داش ــل ای ــب تبدی ــن ضری ــًا ای قطع
منشــأ دیگــر خطــا ایــن اســت کــه در انتخــاب 
ــاًل 10  ــد؛ مث ــه می اندازن ــه قرع ــان نمون درخت
ــات  ــد. بعضــی اوق درخــت را انتخــاب می کنن
شــاید قرعــه هــم در کار نباشــد؛ معمــوالً 
می کننــد!  انتخــاب  را  خوبــی  درخت هــای 
ــد  ــه، می گوین ــان نمون ــاب درخت ــس از انتخ پ
ایــن یــک هکتــار 800، 1000 یــا 1200 اصلــه 
ــن 10 درخــت  ــد در میانگی درخــت دارد و بع
ایــن  بنابرایــن،  می کننــد.  ضــرب  نمونــه 
ــم  ــاغ تعمی ــه ب ــه هم ــت را ب ــه درخ 10 اصل
می دهنــد کــه ایــن خطــا بیشــتر از آن خطــای 
ــه  ــت. در نتیج ــذار اس ــه 1 تأثیرگ ــل 3 ب تبدی
ــر واقعــی  ــم عددهــای غیرمنطقــی و غی می بینی
از آب درمی آیــد کــه آدم تعجــب می کنــد! 
ذهنمــان  گوشــه  در  را  نکتــه  ایــن  بایــد 
ــد اصــول  ــاز باش ــاید نی ــه ش ــیم ک ــته باش داش
ــر  ــرایط تغیی ــا ش ــب ب ــم متناس ــری ه کیل گی
ــد  ــاید ب ــد. ش ــر کن ــا تغیی ــد معیاره ــد. بای کن
ــای کشــوری توجــه  نباشــد در بحــث نمونه ه
کنیــم کــه کشــاورز چقــدر آب مصــرف کــرده 
ــته؟ در  ــول برداش ــدر محص و در ازای آن چق
منطقــه نــوق رفســنجان باغــداری بــود کــه بــه 
ازای مصــرف 4 متــر مکعــب آب، 1 کیلوگــرم 
پســته برداشــت کــرده و باغــدار هــم داشــتیم 
ــدود 10  ــاال ح ــای ب ــان عملکرده ــه در هم ک
متــر مکعــب بــرای تولیــد 1 کیلــو پســته 
ــه  ــنجش اینک ــاید س ــود! ش ــرده ب ــرف ک مص
چقــدر تولیــد اقتصــادی و منطقــی بــوده اســت 
ــرای تعییــن باغــدار  هــم بتوانــد یــک معیــار ب

ــد. ــه باش نمون
عوامل موثر بر تناژ محصول

•  مدیریت باغ
امــروز میانگیــن تولیــد پســته کشــور برحســب 
ــدود  ــددی ح ــود و ع ــنجیده می ش ــار س هکت

ــد.  ــه دســت می آی ــار ب ــرم در هکت 500 کیلوگ
امــا در ایــن شــرایط باغ هایــی داریــم کــه 4 تــن 
و 5 تــن محصــول خشــک در هکتــار داشــتند 
کــه 10 برابــر میانگیــن کشــوری می شــود!  
به هرحــال، ایــن باغ هــا یــک ویژگی هایــی 
ــی  ــای خاص ــک تالش ه ــا ی ــد و باغداره دارن
انجــام داده انــد. چــرا اینقــدر تفــاوت بیــن ایــن 
دو گــروه کشــاورزان وجــود دارد؟ وقتــی نــگاه 
می کنیــم می بینیــم تفــاوت اصلــی در نــوع 
ــاالی  مدیریــت ایــن باغدارهــا اســت. شــاید ب
ــاز  ــت امتی ــم مدیری ــه آیت ــد ب ــد بای 50 درص
ــه،  ــاری، تغذی ــامل: آبی ــت ش ــم؛ مدیری بدهی
اصــالح  خــاک ورزی،  آفــات،  بــا  مبــارزه 
خــاک. و ایــن باغــداران نمونــه همــه کارهــای 
ــد.  ــام می دهن ــی انج ــده آل و علم ــی را ای باغ
ــی  ــد غیرعلم ــی بخواه ــت کس ــن اس غیرممک
کار کنــد و برداشــت خوبــی هــم داشــته باشــد؛ 
مخصوصــًا در ایــن ســال ها کــه اقلیــم اینقــدر 

اســت. به هم ریختــه 
•  انتخاب رقم

عامــل دوم بعــد از مدیریــت، نــوع رقمی اســت 
ــًا  ــد. دقیق ــاب کرده ان ــداران انتخ ــن باغ ــه ای ک
ــی  ــا در کله قوچ ــه م ــت ک ــال اس االن 20 س
دیگــر نمونــه ای را در شهرســتان نداشــتیم. 
ــد  ــد ناصــری بودن ــای امی ــی آق ــط در فندق فق
کــه 2 ســال پیــش رکــورد 10 تنــی داشــتند کــه 
عملکــرد واقعــًا خوبــی اســت. امــروزه بیشــتر 
عملکردهــای بــاالی مــا مربــوط بــه رقــم 
ــد  ــت. بای ــی اس ــروک و احمدآقای ــری، چ اکب
ــتند،  ــاپ هس ــدند و ت ــوب ش ــه خ ــی ک ارقام
تکثیــر شــوند. امســال رقــم چــروک میانگیــن 
6 تــن و 8 تــن را در منطقــه ای کــه فندقــی اش 
ــم  ــوع رق ــس ن ــت. پ ــوده، داشته اس ــر ب صف
تأثیرگــذار  منتخــب هــم می توانــد بســیار 

باشــد.
• کمیت، کیفیت آب و شیوه آبیاری

وجــود آب بــه انــدازه ای کــه نیــاز آبــی گیــاه را 
بــرآورده کنــد، مهــم اســت. حجــم آبــی کــه در 
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اختیــار باغــداران نمونــه بــوده بــاالی 8 هــزار 
در  بوده اســت.  هکتــار  هــر  در  مترمکعــب 
منطقــه جوادیــه فــالح تــا 10 هــزار مترمکعــب 
ــچ جــا  ــاری شده اســت. هی ــار آبی ــر هکت در ه
ــوان  ــب بت ــزار مترمکع ــا 4 ه ــه ب ــتیم ک نداش
ــاالی 4 تــن پســته برداشــت کــرد. بنابرایــن،  ب
ــی  ــد حیات ــد می توان ــن ح ــا ای ــش آب ت نق

باشــد.
در  اســت.  آب  کیفیــت  بعــدی  موضــوع 
ــی  ــرد باالی ــزار عملک ــاالی 12 ه ــای ب EC ه
ــاژ  ــای تن ــت. در باغ ه ــار داش ــوان انتظ نمی ت
بــاال EC آب تقریبــًا بیــن 6 تــا 8 هــزار 
ــاًل  ــته اص ــال گذش ــن س ــت. در چندی بوده اس
نداشــتیم کــه  بــاالی 10 هــزار  EC هــای 
ــوند. ــوری ش ــه کش ــا نمون ــد ی ــورد بزنن رک
در منطقــه جوادیــه فــالح کــه مــا بیشــتر 
نمونه هایمــان از آنجــا هســتند، آبیاری شــان 
ــس  ــاید هیچ ک ــت. ش ــره ای اس ــه روش قط ب
بــاور نمی کــرد وقتــی 10 تــن پســته در هکتــار 
روی درخــت باشــد، کســی جــرأت کنــد ایــن 
درختــان را بــا آبیــاری قطــره ای ســیرآب کنــد 
ــر  ــه آخ ــالش را ب ــد محصــول امس ــا کن و ادع
ــال  ــاده و امس ــاق افت ــن اتف ــاند! االن ای می رس
ــه  ــوده ک ــان باغــی ب ــی از درخت ــورد 14 تن رک
ــتم  ــق سیس ــتان از طری ــار و تابس ــل به در فص
ــن  ــده اند. در ای ــیرآب ش ــره ای س ــاری قط آبی
بــاغ، در شــرایط برابــر مدیریتــی، درختانــی کــه 
ــاری می شــدند حــدود  ــه شــیوه قطــره ای آبی ب
4 تــن نســبت بــه آنهایــی کــه غرقابــی ســیراب 

ــتند. ــتری داش ــته بیش ــدند، پس می ش
•  کود آلی یا فقط شیمیایی!

در موضــوع مدیریــت تغذیــه، باغدارهایــی 
ــت  ــتیم و مدیری ــاط داش ــا ارتب ــا آنه ــا ب ــه م ک
ــد در  ــم، می گوین ــی کردی ــان را بررس کودی ش
10، 15 ســال گذشــته هیــچ ســالی نبــوده کــه 
ــی را اســتفاده نکننــد، چــه پوســیده و  کــود آل

ــر پوســیده!  چــه غی
پایــه کــودی باغ هــای تنــاژ بــاال معمــوالً کــود 
گاوی بــوده و در تلفیــق بــا آن کودهــای مرغــی 
را هــم خیلــی اســتفاده کرده انــد. ایشــان اذعــان 
ــی  ــای مرغ ــا کوده ــه م ــال هایی ک ــد س دارن
را حــذف می کنیــم عملکردهایمــان خیلــی 

ــد. ــن می آی پایی
ــای  ــا کوده ــوأم ب ــاال، ت ــاژ ب ــای تن در باغ ه
آلــی، کودهــای شــیمیایی ماکــرو و میکــرو هــم 
ــی  ــن روش کودده ــود. همچنی ــتفاده می ش اس
ــرار  ــه ق ــورد توج ــی م ــق محلول پاش از طری

می گیــرد. 

•  مدیریت آفات
باغــداران تنــاژ بــاال اذعــان دارنــد کــه مــا بــه 
ــان  ــان باغ م ــم درخت ــوان نمی گذاری ــچ عن هی
ــزی مســاوی  ــد. چــون برگ ری ــزی کنن برگ ری
ــن  ــای گل و از بی ــزش جوانه ه ــا ری ــت ب اس
رفتــن محصــول؛ مخصوصــًا کنتــرل آفــت 
ــوان  ــد. می ت ــدی می گیرن ــیار ج ــیل را بس پس
ــی  ــه خیل ــه ای ک ــترین ضرب ــرد بیش ــا ک ادع
 70 حــدود  شــاید  و  می خوریــم  وقت هــا 
ــد.  ــر پســیل باش ــان به خاط درصــد معضالت م
ــده و  ــل ش ــی حاص ــته توفیق ــال گذش در 2 س
ــرل پســیل خیلــی از ســم  ــرای کنت باغدارهــا ب
ــی  ــل خیل ــی ســالیان قب ــد. ول اســتفاده نمی کنن

ــم. ــن مشــکل مواجــه بودی ــا ای ب
ــاره  ــی های به ــث سم پاش ــدی بح ــوع بع موض
ــل  ــات اول فص ــارت آف ــوالً خس ــت. معم اس
جــدی اســت. نــه این کــه هــر ســاله یــک ســم 
ــر  ــد ب ــط بای ــتفاده شــود، بلکــه فق خــاص اس
اســاس حضــور آفــت کنتــرل صــورت گیــرد. 

•  بافت خاک و مدیریت آن 
ــاالی  ــم در اراضــی کــه ب ــا هیچ وقــت ندیدی م
ــت  ــی ثب ــد رکــورد خوب 70 درصــد شــن دارن
ــر 3  ــنی زی ــای ش ــه باغ ه ــرد هم ــود. عملک ش
ــت  ــن، باف ــت. بنابرای ــار بوده اس ــن در هکت ت
خــاک بســیار تأثیرگــذار اســت. مــا در بررســی 
ــاال متوجــه شــدیم کــه خــاک  ــاژ ب باغ هــای تن
ــا 70 درصــد شــن،  ــا حــدوداً 55 ت ــن باغ ه ای
ــد  ــا 15 درص ــد ُرس و 10 ت ــا 15 درص 10 ت
ــًا  ــت. اصطالح ــا الی داشته اس ــیلت ی ــم س ه
نفوذپذیــری ایــن خاک هــا بســیار خــوب 
ــزی  ــای خاک ــث بیماری ه ــاًل بح ــوده و اص ب
ــزار  ــا 8 ه ــای ت ــته ایم. االن در EC ه را نداش
ــر  ــی اگ ــم؛ یعن ــاال را داری ــای ب هــم عملکرده

ــا 8  ــاغ را 4 ت ــاک ب ــد EC خ ــا بتوانن باغداره
هــزار مدیریــت کننــد می تواننــد موفــق باشــند.

مهــم  بســیار  فیزیکــی خــاک  فاکتورهــای 
ــی  ــاده آل ــه م ــم ک ــه کنی ــد توج ــتند. بای هس
خــاک پاییــن نیایــد. متأســفانه در حــال حاضــر 
غالبــًا مــاده آلــی خاک هایمــان زیــر 0.5 درصــد 
خاک هــای  در  آلــی  مــاده  چــون  اســت، 
ــای  ــدارد. باغ ه ــدگاری ن ــری مان ــک کوی خش
بــا عملکردهــای بــاال حتمــًا بحــث اســتفاده از 
ماده هــای آلــی را در برنامــه کاری شــان دارنــد.

کالم پایانی
تقریبــًا میانگیــن کشــور رقیب مــان، آمریــکا، روی 
3.5 تــا 4 تــن پســته خشــک در هکتــار اســت و 
مــا بــاالی 4 تــن را جــزو رده عملکردهــای بــاال 
می آوریــم و آنهایــی کــه بــاالی 8 یــا 10 تــن بــه 
بــاال محصــول دارنــد واقعــًا باغات شــان خــاص 
ــن  ــه ای ــال ب ــال و دو س ــک س ــی ی ــت و ط اس
ــالح  ــه ف ــه جوادی ــیده اند. در منطق ــا نرس عدده
کــه بــه عنــوان یــک نمونــه کشــوری اســت، 30 
ــود و 30  ــاک کار می ش ــا خ ــه ب ــت ک ــال اس س
ــا کودهــای  ــداری را ب ــن پای ــه ای ســال اســت ک
ــال  ــد و در 30 س ــاد کرده ان ــاک ایج ــی در خ آل
ــه  ــده ک ــام ش ــی انج ــازی به خوب ــش بسترس پی
ــن  ــیده و چنی ــداری رس ــه پای ــاغ ب ــن ب االن ای
تولیدهایــی دارد. اگــر مدیریــت تغذیــه رهــا 
ــوند  ــکیدگی ش ــار سرخش ــان دچ ــود و درخت ش
تــا 4، 5 ســال طــول می کشــد تــا دوبــاره بتــوان 
ــر  ــی اگ ــرد. ول ــت ک ــی برداش ــول خوب محص
ــا  ــن عدده ــد، ای ــوب باش ــه خ ــت تغذی مدیری

ــل تکــرار هســتند. قاب
ــه گل  ــداد جوان ــه تع ــت ک ــی اس ــط کاف فق
ــداد  ــه تع ــی ک ــم. وقت ــاال ببری در درخــت را ب
روی  مســتقیم  قطعــًا  رفــت،  بــاال  جوانــه 

می گــذارد. تأثیــر  عملکــرد 
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شکل کرت  و اهمیت آن
حسین رضایی تاج آبادی
کارشناس ارشد باغبانی

کرت بندی و تأمین نیاز آبی 
متفاوتــی  الگوهــای  مختلــف  باغ هــای  در 
بــه لحــاظ کرت بنــدی وجــود دارد، شــاید 
ــکل آن  ــدی و ش ــت کرت بن ــا از اهمی خیلی ه

در باغ هــا مطلــع نباشــند.
در بحــث آبیــاری بــه روش قطــره ای اگــر 
ــادی  ــکل ح ــد، مش ــوب نباش ــدی خ کرت بن
ــد  ــتان بای ــه در زمس ــد؛ البت ــود نمی آی به وج
بــه اراضــی کــه تحــت آبیــاری قطــره ای 
هســتند یــک یــا دو آب بــه روش غرقابــی 
ــم؛  ــن کنی ــویی را تأمی ــاز آبش ــا نی ــم ت بدهی
بــه هــر حــال بایــد کرتــی وجــود داشته باشــد 
ــا  ــم. ام ــام دهی ــویی را انج ــم آبش ــه بتوانی ک
ــد  ــه 85 درص ــت ک ــن اس ــی ای ــئله اصل مس
ــاری  ــی آبی ــه روش غرقاب ــود ب ــات موج از باغ
کرت بنــدی  موضــوع  بنابرایــن،  می شــوند. 
ــت  ــی اهمی ــرایطی خیل ــن ش ــی در چنی اصول
ــاه را  ــی گی ــاز آب ــا بتوانیــم نی پیــدا می کنــد ت

ــم. ــن کنی تأمی
ــد  ــه دارن ــوالی ک ــا س ــتر باغداره ــاً بیش تقریب
این اســت که مــا چــه حجمــی از خــاک را 
ــد؟!  ــنه نباش ــان تش ــه درخت م ــانیم ک بخیس
ــر  ــم، 2 مت ــن ســوال می گویی ــه ای در پاســخ ب
ســمت راســت درخــت، 2 متــر ســمت چــپ و 
1 متــر هــم عمــق را بخیســانید. اگــر چنیــن 
پروفیلــی را در آبیــاری غرقابــی بتــوان خیــس 

ــه  ــی ک ــه جاهای ــه هم ــن کار ب ــا ای ــود، ب نم
ــن  ــانده ایم و ای ــش دارد آب رس ــه پراکن ریش

ــت. ــت اس ــن حال ایده آل تری
بعضــی باغدارهــا شــکل کرت هــا را طــوری 
ــعت  ــه وس ــه کل ســطح ب ــد ک طراحــی کرده ان
ــه  ــی ک ــد. باغداران ــر را آب می دهن ــا 6 مت 5 ی
آب کــم دارنــد، تقریبــاً در 0.5  متــری تنــه یــک 
بــازه می گذارنــد و در تابســتان کرت هــا را یــک 
ــق 50  ــن طری ــه ای ــد. ب ــان آب می دهن در می
ــرد  ــمت آب می گی ــک س ــه ها از ی ــد ریش درص
از  و 50 درصــد ریشــه ها در دور آب بعــدی 
کــرت کنــاری ســیراب می شــوند؛ یعنــی در 
ــی  اصــل درخــت یــک ماهــه آب می خــورد، ول
آب روی تمــام ســطح کــرت در مــدت زمانــی دو 
ماهــه مــی رود. بــه ایــن روش یــک مقــدار کــم 

ــد. ــت می کنن ــاری را مدیری آبی
کــم  آب  دبی هــای  خیلــی   کــه  جاهایــی 
ــر  ــه اســت، اکث ــر در ثانی ــر 10 لیت شــده و زی
ــاری  ــوار آبی ــرض ن ــش ع ــد کاه ــا بای باغداره
ــی  ــوب و موفق ــه روش خ ــد؛ ک ــام دهن را انج
و  شــیرین  اراضــی  در  البتــه  بوده اســت. 
ــئله ای  ــوری مس ــا ش ــی ب ــه خیل ــی ک جاهای
ــته  ــک پش ــط ی ــن در وس ــا گاوآه ــت ب نیس
ــمت  ــر س ــاً 1.5 مت ــد و تقریب ــت می کنن درس
ــر ســمت چــپ درخــت آب  راســت و 1.5 مت
می خــورد، ولــی ارتفــاع آب نســبت بــه حالــت 

ــوذ  ــق نف ــد و عم ــر می آی ــته باالت ــدون پش ب
آب خیلــی بیشــتر می شــود؛ بنابرایــن کارایــی 
آب بــاال رفتــه و پیــاز رطوبتــی تــا زیــر پشــته 
مــی رود و درخــت در تابســتان از آب موجــود 

ــد.  ــتفاده کن ــد اس ــه می توان ــن ناحی در ای
ــه آب  ــی ک ــاً مناطق ــا، مخصوص ــی جاه خیل
ــه کبوترخــان،  ــل منطق ــراوان داشــته اند، مث ف
ــر  ــه طول شــان 100 مت ــم ک ــی داری ردیف های
اســت. االن همیــن مناطــق هــم کــه آب کــم 
شــده، گفتیــم کــه طــول ردیف هــا را کوتاه تــر 
کننــد و از وســط بــه دو طــرف لولــه بیاندازنــد؛ 
ــا  ــرت ی ــک ک ــول ی ــی ط ــوالً وقت ــون معم چ
ردیفــی 100 متــر باشــد، درخت هــای اول 
ردیــف دچــار آب زدگــی و زردی می شــوند 
ــم آب  ــف همیشــه ک ــر ردی ــای آخ و درخت ه
می خورنــد. وقتــی نــگاه کنیــد می بینیــد 
کــه ســر ردیف هــا تــا 15، 20 متــر اول، 
ــی  ــت، ول ــزرگ اس ــا ب ــاج درخت ه ــم ت حج
تــه ردیــف چــون آب خوبــی نخــورده معمــوالً 
کوچک تــر  ارتفاع شــان  و  درخت هــا  تــاج 
اســت. بنابرایــن، بــا مقــداری تغییــر در عــرض 
می شــود  ردیف هــا  طــول  در  و  کرت هــا 

ــرد. ــاال ب ــی آب را ب کارای
ــد،  ــر باش ــی آب کمت ــه دب ــی، هرچ به طورکل
عــرض کرت هــا را کمتــر می گیریــم و هــر 
ــرض  ــوالً ع ــد، معم ــی آب بیشــتر باش ــه دب چ
ــم  ــه مه ــا نکت ــود؛ ام ــتر می ش ــا بیش کرت ه
ــتان،  ــل تابس ــوان در فص ــه بت ــت ک ــن اس ای
ولــی  کنیــم،  کوتاه تــر  را  آبــی  دورهــای 
ســبک تر آب دهیــم. برعکــس در زمســتان 
ــاری را  ــه آبی ــم، فاصل ــی نداری ــش آب چــون تن

بازه بین ردیف درختان پسته 
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طوالنی تــر کنیــم و حداقــل یــک آب ســنگین بدهیــم تــا حجــم نمکــی 
ــود. ــارج ش ــه خ ــترس ریش ــود از دس ــاک می ش ــاالنه وارد خ ــه س ک

کرت هــا  شــیب بندی  باغ هــا  از  خیلــی  در  اینکــه،  دیگــر  نکتــه 
ــًا  ــا اص ــی جاه ــا بعض ــت ی ــد اس ــیار تن ــیب بس ــت و ش ــت نیس درس
ــن شــیب 1 در 1000  ــاری بهتری ــد. در بحــث آبی ــا شــیب ندارن کرت ه
ــر شــیب وجــود  ــی، 1 مت ــر طول ــر 1000 مت ــه ازای ه ــی ب اســت؛ یعن
ــر طــول، کــرت  ــه ازای هــر 100 مت ــارت دیگــر، ب ــه عب داشته باشــد. ب
بایــد 10 ســانتی  متر شــیب داشته باشــد تــا در آبیــاری بــه روش 

ــرود. ــش ب ــوب پی ــر خ ــا آخ ــد ت ــی، آب بتوان غرقاب
کرت بندی برای درختان غیربارور

در بعضــی از جاهــا کــه تــازه باغریــزی کرده انــد، معمــوالً در ابتــدای کار 
عــرض کــرت را خیلــی کوچــک می گیرنــد و نوارهــای باریــک را آبیــاری 
می کننــد؛ چــون نیــازی نیســت و نهــال یــک ســاله و دو ســاله آنقــدر 

حجــم ریشــه نــدارد کــه بخواهیــم یــک پشــته 6 متــری را بخیســانیم.
ــم و  ــدی انجــام دهی ــک کرت بن ــد ی ــاغ شــور باشــد، بای ــر خــاک ب  اگ
آبشــویی انجــام شــود تــا خــاک را شــیرین کنیــم؛ چــون اگــر خــاک بــاغ 
ــد پشــته ها را شــیرین  ــم و بع ــال بکاری ــم اول نه شــور باشــد و بخواهی
کنیــم، قطعــاً یــک درصــدی از ایــن نهال هــا تلــف خواهندشــد. مناطقــی 
در انــار یــا نــوق کــه بــه شــکل جــوی درآوردنــد و جوی هــا را شــیرین 
ــد و  ــودر برگرداندن ــا ل ــا بیــل مکانیکــی ی ــا را ب ــد و حتــی جوی ه کردن
زیرشــکنی هــم کردنــد، چــون پشــته ها شــور بــوده بعــد از بارندگــی و 
بــارش بــرف، خیلــی از درخت هــا خشــک شــدند. پــس بهتــر اســت در 
ــر  ــا 6 مت ــه ردیف ه ــر فاصل ــدی شــود و اگ ــدا کرت بن اراضــی شــور، ابت
اســت، کل 6 متــر را بــا آبیــاری شــیرین کنیــم، بعــد جوی هــا را ایجــاد 
ــا گــچ  ــش باشــد کــه آن زمیــن را ب ــم. اگــر امکان ــم و نهــال بکاری کنی
یــا ماســه بــادی شــیرین کنیــم، بهتــر اســت ایــن مــواد را بــه صــورت 

ســطحی بریزیــم و مخلــوط نکنیــم.
کرت بندی برای مدیریت بیماری گموز

20 ســال پیــش کــه در منطقــه رفســنجان آب هــای شــیرین و فراوانــی 
ــادی  ــا زی ــد و درخت ه ــدید می ش ــوز تش ــاری گم ــت، بیم ــود داش وج
خشــک می شــدند. در آن زمــان، بســیاری از باغدارهــا »تشــتک« یــا بــه 
ــن  ــه ای ــد؛ ب ــت می کردن ــا درس ــادور درخت ه ــو« دورت ــاح »آُغل اصط
شــکل کــه بــه فاصلــه تقریبــاً 0.5  متــر ســمت راســت تنــه و 0.5 متــر 
ــه آب  ــد ک ــار می کردن ــرز مه ــا م ــازه ی ــک ب ــا ی ــپ آن را ب ــمت چ س
پــای طوقــه نــرود. البتــه تأثیرگــذار هــم بــود؛ مخصوصــاً در EC هــای 
خیلــی پاییــن و زیــر 5 هــزار، گمــوز خیلــی شــیوع داشــت. رفته رفتــه 
ــه و  ــا باالرفت ــده و EC آب ه ــم ش ــم آب ک ــر حج ــال های اخی در س
در بعضــی مناطــق مثــل کشــکوئیه حــدود 80 درصــد از آب هــا 
ــاالی 8 هــزار اســت، در چنیــن شــرایطی بحــث خســارت  EC شــان ب
گمــوز منتفــی می شــود. اینجــا آنچــه کــه دارد بــرای درخت هــا 
ــه  ــت ک ــی اس ــه بازه های ــت، بلک ــوز نیس ــد، گم ــاد می کن ــئله ایج مس
منشــأ شــوری هســتند و دارد درخت هــا را خشــک می کنــد. االن 
ــام  ــوز اســت؛ چــون تجمــع تم ــن شــوری خســارتش بیشــتر از گم ای
ــای درخــت حســاس تر  ــه ج ــه از هم ــه درخــت ک ــای طوق ــا پ نمک ه
اســت، باعــث شــده رشــد رویشــی به شــدت محــدود گــردد و در 

ــود.  ــدا ش ــکیدگی پی ــا سرخش باغ ه
ــور  ــم و ش ــا ک ــه ب ــت ک ــن اس ــداران ای ــه باغ ــا ب ــه م ــن، توصی بنابرای
ــاف  ــا را ص ــد و کرت ه ــه بردارن ــای تن ــاک را از پ ــا، خ ــدن آب ه ش

ــا  ــکل کرت ه ــت ش ــزار اس ــاالی 8 ه ــه EC ب ــی ک ــا جاهای ــد؛ ی کنن
ــی«  ــینه مرغ ــکل »س ــاح ش ــه اصط ــه ب ــد ک ــی کنن ــوری طراح را ط
ــزار  ــاالی 8 ه ــای ب ــد. در EC ه ــه بیافت ــای تن ــد و آب پ داشته باش
هرچــه آب ســنگین تری پــای تنــه بیافتــد خیلــی بهتــر اســت و دیگــر 

ــد. ــت نمی کن ــی اذی ــوری خیل ش
ــرای  ــت و ب ــزار اس ــا 5 ه ــر 4 ی ــای آب زی ــه EC ه ــی ک در باغ های
ــد،  ــت کرده ان ــت درس ــراف درخ ــتک اط ــوز تش ــاری گم ــت بیم مدیری
بــه شــرطی می تــوان تشــتک ها را حفــظ کــرد کــه حداقــل ســالی یــا 
ــا شــوری  ــن تشــتک ها هــم آب وارد کننــد؛ ت ــه ای ــار ب دو ســالی یک ب
طوقــه درخــت را اذیــت نکنــد و درخــت بتوانــد رشــدش را خــوب انجــام 

دهــد.
کرت بندی و مدیریت شوری

اگــر کرت هــا را خیلــی کوچــک کنیــم در زمســتان نمی توانیــم نمک شــویی 
را به طــور بهینــه انجــام دهیــم؛ مخصوصــاً جاهایــی کــه EC آب بــاالی 20 
هــزار اســت، ســاالنه 100 تــن نمــک وارد هــر هکتــار از خــاک بــاغ می شــود 
کــه بایــد شستشــو و از ناحیه ریشــه خــارج شــود. بنابرایــن، باید حتماً شــکل 
و شــرایط کــرت طــوری باشــد کــه بتوانیــم قبــل از آبشــویی یــک ریپــر بزنیم 
و بــا آبیــاری ســنگین نمک هــا را شستشــو کنیــم. یــک طــرح تحقیقاتــی در 
ســنوات قبــل انجــام شــد کــه نتیجــه اش ایــن بــود: وقتــی آبشــویی بعــد از 
ریپــر زدن انجــام شــود، کاهــش شــوری بــه انــدازه 50 درصــد بیشــتر 

از حالتــی اســت کــه ریپــر نمی زنیــم. 
ــوذ آن  ــق نف ــری آب و عم ــود، نفوذپذی ــر می ش ــاک ریپ ــه خ ــی ک وقت

آبیاری قطره ای و عملیات کف باغ مناسب 

تجمع شوری در کف کرت و نیاز به مدیریت شوری 
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ــرای  ــم ب ــی بیشــتر می شــود و معمــوالً آب بیشــتری ه در خــاک خیل
آبشــویی می بــرد. بعــد از ریپــر زدن بــا هــزار مترمکعــب آب در هکتــار 
بــه راحتــی مــی تــوان 55 تــا 60 درصــد شــوری را کاهــش دهیــم. بــه 
هــر حــال، شــکل جــوی و پشــته بایــد طــوری باشــد کــه بتوانیــم ایــن 
کارهــا را انجــام دهیــم. بایــد توجــه داشــت کــه حتــی بــا شــیرین ترین 
آب هــا بــاز هــم تجمــع نمــک در خــاک را داریــم؛ مثــًا مناطقــی کــه 
بافــت خــاک خیلــی ســنگین باشــد، بایــد ابعــاد کــرت بــه حــدی باشــد 

کــه بتوانیــم حتمــاً آبشــویی ســنگینی را انجــام دهیــم.
در آبیــاری غرقابــی بلندتریــن نقــاط محــل تجمــع شــوری می شــود. 
اگــر بــازه کنــار طوقــه درخــت باشــد، تجمــع شــوری در آنجــا وجــود 
دارد. بهتــر  اســت کــه بــازه از کنــار طوقــه دور شــود و در وســط قــرار 
بگیــرد تــا محــل تجمــع نمــک از طوقــه فاصلــه بگیــرد کــه معمــوالً 
ــش  ــه پی ــا آن ناحی ــاً ت ــه تقریب ــه ریش ــدارد. البت ــم ن ــارتی ه خس
ــی کــه در  ــی پاییــن اســت و تاکنــون بارندگی های ــی خیل مــی رود، ول
ایــن چنــد ســال داشــتیم بــه حــدی نبــوده کــه بتوانــد شــوری را بــه 
ریشــه برســاند. اگــر یــک زمانــی بــرف ســنگینی بیایــد، نمــک تجمــع 
ــارت  ــروز خس ــب ب ــد موج ــا می توان ــط کرت ه ــای وس ــه در بازه ه یافت
ــاً از  ــته ها حتم ــن پش ــه ای ــود ک ــه می ش ــرایط توصی ــن ش ــود. در ای ش
ــاال رفته اســت،  هــر  ــی ب نظــر شــوری چــک شــوند و اگــر ECهــا خیل
چنــد ســال یــک مرتبــه ایــن پشــته ها کًا جمــع آوری و از زمیــن بیــرون 
ــازه  درســت شــود و  ــک ب ــادی ی ــا ماســه ب ــرده شــوند و به جــای آن ب ب

ــادی خیلــی تجمــع شــوری هــم اتفــاق نمی افتــد. معمــوالً در ماســه ب
حســاس ترین زمــان تنــش شــوری در زمــان گلدهــی اســت؛ یعنــی از 
ــا در  پشــته ها  ــر اســت باغداره ــا آخــر اردیبهشــت. بهت 15 اســفند ت
ــت  ــت را دس ــور اس ــته ش ــاک و پش ــه خ ــی ک ــا در جاهای ــا بازه ه ی
ــد و  ــه بزن ــد صدم ــه شــدت می توان ــش شــوری ب ــن تن ــه ای ــد ک نزنن
ــان  ــن زم ــد. بهتری ــک کن ــا را خش ــد درخت ه ــی 20، 30 درص حت
بــرای خــاک ورزی، بــازه گذاشــتن، بــازه برداشــتن و تشــتک آب 
کــردن، بایــد فقــط در نیمــه دوم پاییــز تــا نیمــه اول زمســتان باشــد. 
از اســفندماه کــه ریشــه ها شــروع بــه حرکــت می کننــد، بهتــر اســت 
هیــچ کاری در اراضــی شــور روی خــاک انجــام نگیــرد. حتــی افــزودن 

ــادی و گــچ هــم در فصــل رشــد انجــام نشــود.  ماســه ب
کالم آخر

ــاری«  ــاری« و »بدآبی ــم آبی ــکل »ک ــا مش ــات م ــر باغ ــال حاض در ح
دارنــد. بنابرایــن، بایــد حجــم آب داده شــده در هکتــار را حســاب کــرد 
ــا 7 هــزار متــر مکعــب  و چنانچــه در شــرایط اســتان کرمــان زیــر 6 ی
آب در ســال دریافــت مــی کننــد، ســطح زیرکشــت را کاهــش دهیــم تــا 

ــاال رود. راندمــان در بقیــه ســطح ب
ــال  ــاید 40، 50 س ــا ش ــیاری از باغداره ــت بس ــوان گف ــن می ت همچنی
ــد.  ــر نکرده ان ــم حف ــل ه ــک پروفی ــی ی ــان حت ــه در باغ ش ــت ک اس
ــانتی متر،  ــا 60 س ــرض 50 ت ــه ع ــت ب ــه ای اس ــل چال ــور از پروفی منظ
ــا  ــف درخت ه ــر ردی ــود ب ــه عم ــر ک ــق 1.5 مت ــر و عم ــول 2 مت ط
ــه  ــک طوق ــل نزدی ــا پروفی ــه ی ــن چال ــی پیشــانی ای زده می شــود؛ یعن
ــل،  ــن پروفی ــق ای ــرد. از طری ــرار می گی ــت ق ــن دو درخ ــت در بی درخ
ــت خــاک و شــوری بررســی  ــت توســعه ریشــه ها، ســختی و باف وضعی
ــت  ــه رطوب ــاری ک ــد از آبی ــه بع ــه هفت ــاً دو، س ــر تقریب ــود. اگ می ش
خــاک کــم شــد و اصطاحــاً خــاک گاورو شــد، ایــن چالــه کنــده شــود، 

ــود. ــان خواهندب ــه نمای ــه چال ــوری ها در بدن ــًا ش کام
ــه شــده  ــم ک ــار ه ــل یک ب ــه حداق ــود ک ــه می ش ــداران توصی ــه باغ ب
وضعیــت تجمــع و توســعه ریشــه و شــوری ها را در باغ شــان ببیننــد. 
ــه  ــت نمون ــراف درخ ــتک اط ــته و از تش ــار از پش ــرای یک ب ــی ب حت
برداریــد و شــوری آن را چــک کنیــد. شــوری بایــد حتمــاً رصــد شــود 
تــا بتــوان آن را مدیریــت کــرد. وقتــی کــه شــوری بــاغ را درگیــر کــرده 
و درخت هــا دچــار سرخشــکیدگی شده باشــند، شــوری خســارت 
ــد  ــات بیافت ــن اتفاق ــن، قبــل از اینکــه ای خــودش را زده اســت؛ بنابرای
ــی از  ــت. خیل ــدا کرده اس ــع پی ــا تجم ــوری کج ــه ش ــم ک ــد بدانی بای
ــوری ها در  ــه بیشــتر ش ــد ک ــدری ســبک آب می دهن ــه ق ــا ب باغداره
عمــق 40 تــا 80 تجمــع پیــدا کرده انــد. حتمــاً بایــد وضعیــت شــوری 
را در اعمــاق مختلــف خــاک و حتــی در عــرض کرت هایــی کــه داریــم 
ــدی  ــم. ممکــن اســت حجــم آب و شــکل کرت بن ــم بدانی آب می دهی
ــرای خــارج  ــد ب ــاً بای ــی اعمــال نشــود. قطع ــه خوب باعــث شــود آب ب
کــردن ایــن شــوری، یــک آب ســنگین بــا ریپــر را برنامه ریــزی کــرد. 
ــدار  ــکان دارد مق ــت. ام ــر اس ــم امکان پذی ــت ه ــن حال ــس ای برعک
شــوری در ســطح خــاک زیــاد باشــد، ولــی در عمــق کــم باشــد. امــکان 
دارد وجــود خــاک رس در ســطح باعــث شــود شــوری ها بــاال بیاینــد، 
در ایــن شــرایط توصیــه می شــود کــه یــک مقــدار گــچ و ماســه بــادی 
ــن قطــع  ــای مویی ــاط لوله ه ــا ارتب ــه شــود ت روی ســطح خــاک اضاف

شــود و نمــک بــاال نیایــد.
عملیات خاک ورزی جهت اجرای بهتر آبشویی

آبیاری یک طرفه که در آن بازه نزدیک تنه درختان  است
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تقویم باغی درختان پسته در فصل بهار
حسین رضایی تاج آبادی
کارشناس ارشد باغبانی

1- آبیاری
ــات  ــن عملی ــل مهم تری ــول فص ــاری در ط آبی
ــه  ــد ب ــه از رش ــر مرحل ــد. ه ــت می باش داش
ــود را  ــاص خ ــیت خ ــف حساس ــل مختل دالی
نســبت بــه تأمیــن مقــدار کافــی آب داراســت. 
ــته  ــان پس ــد درخت ــل رش ــاس ترین مراح حس
ــن  ــی و مغزرفت ــان گلده ــی، زم ــش آب ــه تن ب
اســت. امــا برخــی از باغــداران از آبیــاری 
باغ هــای خــود در زمــان گلدهــی تــرس دارنــد 
و اظهــار مــی دارنــد کــه آبیــاری در ایــن زمان 
باعــث ریــزش گل هــا می گــردد. درختــان 
ــتند؛  ــذب آب نیس ــه ج ــادر ب ــت ق در دو حال
ــت  ــک )رطوب ــاک خش ــه خ ــی ک ــی وقت یک
زیــر PWP یــا همــان نقطــه پژمردگــی دائــم 
برســد( باشــد و آبــی بــرای جــذب وجودنــدارد 
ــوده  ــه خــاک اشــباع از آب ب ــی ک و دوم حالت
ــذا  ــد، ل ــذب وجودنداشته باش ــرای ج ــی ب و آب
ــده و  ــی ش ــار خفگ ــاح دچ ــه اصط ــاه ب گی
صدمــه می بینــد. بســته بــه نــوع خــاک، ایــن 
حالــت اشــباع بیــن 24 ســاعت در خاک هــای 
خیلــی ســبک تــا 4، 5 روز در خاک هــای 
ســنگین رســی و قلیایــی پــس از آبیــاری 
ــاه تحــت  ــت، گی ــن حال ــد. در ای ــی می مان باق
ــت  ــذا، جه ــرد. ل ــرار می گی ــاب ق ــش غرق تن
ــری  ــا نفوذپذی ــای ب ــکل در خاک ه ــع مش رف
کــم در زمــان گلدهــی بایــد از آبیاری ســنگین 
ــه آب و خــاک  ــرد. در شــرایطی ک خودداری ک
شــور باشــد نیــز به دلیــل غلظــت بــاالی 
نمــک در محلــول خــاک، جــذب آب به کنــدی 
صــورت گرفتــه و حالــت اشــباع خــاک ممکــن 
اســت تــا زمــان بیشــتری باقــی بمانــد. پوکــی 

و ســقط جنیــن، خندانــی پوســت اســتخوانی، 
تعــداد دانــه در خوشــه، رســیدگی میــوه، وزن 
و انــدازه میــوه بــه مدیریــت آبیــاری در طــول 
فصــل بســتگی دارد. البتــه فاکتورهــای کیفــی 
دیگــری نظیــر زودخندانــی، ترک خوردگــی 
پوســت ســبز پســته نیــز تحــت تأثیــر مدیریت 
آبیــاری هســتند؛ جلوگیــری از تنــش خشــکی 
ــاه  در اواخــر فصــل بهــار خصوصــاً در خردادم
ــر را  ــترین اث ــی، بیش ــاری کاف ــام آبی ــا انج ب
ــاً  ــته ها و نهایت ــن پس ــکیل ای ــش تش در کاه
کاهــش آلودگــی مغــز پســته بــه زهرابــه 
ــدای فصــل  افاتوکســین دارد. قطــع آب در ابت
ــد  ــش رش ــرگ، کاه ــطح ب ــش س ــث کاه باع

ــود. ــا می ش ــایز دانه ه ــش س ــی و کاه رویش
نکتــه الــف: در رقــم اکبــری در بعضــی مناطق 
ــو« آبیــاری قطــع شــود و  ــه »ارزن بعــد از مرحل
تــا پوســته اســتخوانی شــروع بــه تشــکیل 

ــود. ــام نش ــاری انج ــت آبی ــدن نکرده اس ش
نکتــه ب: آبیــاری ســنگین در خاک هــای 
ــک و  ــوا خن ــه ه ــار ک ــی در به ــی و قلیای رس
ــت و  ــبب زردی درخ ــت س ــاال اس ــت ب رطوب
ــه  ــای خوش ــدادی از دانه ه ــن تع ــن رفت از بی

می شــود.
2- خاک ورزی

هــر گونــه خــاک ورزی، جابه جــا کــردن و 
ــچ  ــادی، گ ــه ب ــاک، ماس ــودن خ ــه نم اضاف
ــا  ــیار ب ــاه و بس ــن م ــر بهم ــا اواخ ــد ت و ... بای
ــت  ــا دو نوب ــک ت ــود و ی ــام ش ــاط انج احتی
ــوری  ــا ش ــم ت ــام دهی ــنگین انج ــاری س آبی
از دســترس ریشــه  و  احتمالــی را شســته 

ــود. ــارج ش خ

بدتریــن زمــان خــاک ورزی در خاک هــای 
ــان  ــان سبزشــدن درخت شــور اســفندماه و زم
ــگام سبزشــدن  ــاه هن پســته اســت؛ چــون گی
بســیار حســاس اســت و کمتریــن مشــکل 
پــای  از  آن را  می توانــد  شــوری(  )تنــش 
ــب  ــاک ورزی موج ــه خ ــام هرگون درآورد. انج
ایجــاد فضاهــای هــوا در خــاک می شــود، 
مســتعد  دوره هــای  طــی  بایــد  بنابرایــن 
ــن  ــاره( از انجــام ای ــدان )ســرمازدگی به یخبن

ــود. ــاب ش ــات اجتن عملی
و  گرماســت  ضعیــف  هــادی  یــک  هــوا 
می باشــد.  پایینــی  ویــژه  گرمــای  دارای 
ــتر  ــای بیش ــای دارای فضاه ــن، خاک ه بنابرای
انتقــال  را  کمتــری  گرمــای  بزرگ تــر،  و 
ــی  ــر خاک ــد. اگ ــره می کنن ــا ذخی ــد ی می دهن
در اســفندماه مــورد عملیــات خــاک ورزی 
نظیــر شــخم یــا تیلــر قــرار گرفته باشــد، بایــد 
ــان، از  ــن درخت ــل از سبزشــدن و به گل رفت قب
ــال  ــه انتق ــاری، ب ــرده کردن و آبی ــق فش طری
و ذخیــره گرمــا در آن کمک کــرد و از ایــن 
طریــق مشــکل ســرمازدگی را بهبــود بخشــید؛ 
ــای  ــان پوششــی و علف ه ــاً حــذف گیاه ضمن
هــرز نیــز بــه ذخیــره گرمــا در خــاک کمــک 

می کنــد.
3- مدیریت مبارزه با آفات و بیماری های 

پسته
ــی از  ــا آفات ــارزه ب ــرای مب ــاه ب در فروردین م
جملــه پروانــه چوب خــوار پســته، پروانــه 
ــته  ــوه پس ــت خوار می ــه پوس ــوار، پروان میوه خ
پســته،  ســنک های  و  ســن ها  )کــراش(، 
ســرخرطومی، شپشــک واوی و تنــه ای، زنجــره 
ــرای  ــرد. ب ــزی ک ــد برنامه ری ــر( بای ــیرۀ تَ )ش
ــوان درختــان  ــا بیمــاری گمــوز می ت مبــارزه ب
آلــوده را مشــخص و تیمارهــای مــورد نظــر را 
ــارچ  ــی ق ــش آلودگ ــت کاه ــرد. جه ــال ک اعم
اســپرژیلوس و آلترناریــا وضعیــت رطوبــت 
)آبیــاری( و بهداشــت بــاغ رعایــت شــود. 
در اردیبهشــت ماه آفاتــی از جملــه پســیل 
معمولــی پســته )شــیره خشــک(، زنجــره، 
شپشــک  پســته،  ســنک های  و  ســن ها 
ــای  ــاخه خوار، زنبوره ــک سرش ــه ای، سوس تن
)کــراش(،  پوســت خوار  پروانــه  مغزخــوار، 
پســته  برگ خــوار  پروانه هــای  هلیوتیــس، 
خســارت وارد می کننــد کــه بایــد نســبت 
ــرای  ــاه ب ــن م ــرد. در ای ــدام ک ــارزه اق ــه مب ب
مبــارزه بــا گمــوز می تــوان درختــان مشــخص 
ــردد. در  ــال گ ــر اعم ــورد نظ ــای م و تیماره
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 ورزیخاک -2
باید تا اواخر بهمن ماه و بسیار با  نمودن خاک، ماسه بادی، گچ و ... کردن و اضافه جاجابهورزی، هر گونه خاک

و از دسترس ریشه  را شستهاحتیاط انجام شود و یک تا دو نوبت آبیاری سنگین انجام دهیم تا شوری احتمالی 
 خارج کند.

؛ چون گیاه هنگام شدن درختان پسته استهای شور اسفندماه و زمان سبزورزی در خاکبدترین زمان خاک
گونه را از پای درآورد. انجام هرتواند آن)تنش شوری( می کمترین مشکل شدن بسیار حساس است وسبز
)سرمازدگی  های مستعد یخبندانبنابراین باید طی دوره ،شودورزی موجب ایجاد فضاهای هوا در خاک میخاک

 بهاره( از انجام این عملیات اجتناب شود.
های دارای فضاهای بیشتر خاک ،اشد. بنابراینبهوا یک هادی ضعیف گرماست و دارای گرمای ویژه پایینی می

ورزی کی در اسفندماه مورد عملیات خاککنند. اگر خادهند یا ذخیره میکمتری را انتقال میتر، گرمای و بزرگ
کردن و آبیاری، رفتن درختان از طریق فشردهگلباشد، باید قبل از سبزشدن و بهنظیر شخم یا تیلر قرار گرفته

ضمناً حذف گیاهان  ؛کرد و از این طریق مشکل سرمازدگی را بهبود بخشیدذخیره گرما در آن کمک به انتقال و
 کند.های هرز نیز به ذخیره گرما در خاک کمک میپوششی و علف

 های پستهمدیریت مبارزه با آفات و بیماری -3
خوار میوه خوار، پروانه پوستمیوه خوار پسته، پروانهماه برای مبارزه با آفاتی از جمله پروانه چوبدر فروردین

ریزی ر( باید برنامهت   ۀ)شیر ای، زنجرههای پسته، سرخرطومی، شپشک واوی و تنهها و سنکسن ،)کراش( پسته
. جهت کرداعمال را و تیمارهای مورد نظر  مشخصرا  آلوده توان درختانکرد. برای مبارزه با بیماری گموز می

ماه )آبیاری( و بهداشت باغ رعایت شود. در اردیبهشت یا وضعیت رطوبتیلوس و آلترنارکاهش آلودگی قارچ اسپرژ
ای، سوسک های پسته، شپشک تنهها و سنک)شیره خشک(، زنجره، سن آفاتی از جمله پسیل معمولی پسته

ه خسارت وارد خوار پستهای برگلیوتیس، پروانهه)کراش(،  خوارار، زنبورهای مغزخوار، پروانه پوستخوسرشاخه
توان درختان مشخص و تیمارهای برای مبارزه با گموز می . در این ماهکنند که باید نسبت به مبارزه اقدام کردمی

آب مورد نیاز آبیاری درختان پسته در فصل بهار در شرایط پسته کاری کرمان
 در سیستم آبیاری زیرسطحی، غرقابی و قطره ای )مترمکعب(
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خردادمــاه نیــز بایــد بــه کنتــرل آفاتــی چــون 
ــوه،  ــت خوار می ــه پوس ــن ها، پروان ــیل، س پس
هلیوتیــس و پروانه هــای برگ خــوار پســته 

ــرد. ــدام ک ــت اق ــاس جمعی ــر اس ب
4- گرده افشانی

ــام  ــاد انج ــق ب ــته از طری ــانی در پس گرده افش
می شــود و ســایر عوامــل )زنبــور عســل( 
وجــود  ندارنــد.  گرده افشــانی  در  نقشــی 
 10 حــدود  ســرعت  بــا  مایــم  بادهــای 
کیلومتــر بــر ســاعت در زمــان گلدهــی الزامــی 
اســت، ولــی بادهــای گــرم و خشــک و طوفــان 
همــراه بــا گــرد و خــاک مشکل ســاز هســتند. 
ــرم و  ــای گ ــوا، باده ــان ه ــود جری ــدم وج ع
ــی )بارندگــی( شــرایط  ــی و هــوای باران طوفان
ــرای پراکندگــی گــرده هســتند.  نامســاعدی ب
افزایــش رطوبــت نســبی از طریــق بارندگــی و 
ــی  ــان گلده ــب زم ــی های نامناس ــا سم پاش ی
)تمــام گل( بــر روی کارآیــی گرده افشــانی 
اثــر منفــی دارد. گــرده ســایر گونه هــای 
پســته از جملــه بنــه و کســور بــر روی ارقــام 
ــواص  ــش خ ــث کاه ــی باع ــر، ول ــته مؤث پس

ــردد. ــوه می گ ــی می ــی و کیف کم
ــه گل هــای مــاده 3-2 روز  دورۀ پذیــرش کال
و بــرای هــر درخــت 10-5 روز می باشــد. 
بــرای  زمــان  مناســب ترین  مرحلــه  ایــن 
ــی  ــا مصنوع ــی ی ــانی طبیع ــام گرده افش انج
کالــه(.  روشــن  ســبز  )رنــگ  می باشــد 
تحقیقــات مشــخص نمــوده حــدود 73 درصــد 
ــا 12  ــاعات 9 ت ــن س ــرده بی ــای گ از دانه ه
ــان  ــبات نش ــد و محاس ــه دام می افتن ــح ب صب
داده اســت کــه دورتریــن فاصلــه ای کــه حداقل 
ــه ســطح  ــد ب ــرده می توان ــه گ ــدد دان ــک ع ی
ــانی  ــت. گرده افش ــر اس ــد 20 مت ــه برس کال
ــوک  ــای پ ــکیل میوه ه ــه تش ــر ب ــص منج ناق
دالیلــی  از  می گــردد.  عملکــرد  کاهــش  و 

ــته  ــق در پس ــانی ناموف ــث گرده افش ــه باع ک
هم پوشــانی  عــدم  بــه  می تــوان  می شــود 
گلدهــی بیــن ارقــام مــاده بــا ارقــام نــر، عــدم 
ــاده  ــه م ــر ب ــان ن ــی درخت وجــود نســبت کاف
در بــاغ )حداقــل 2 درصــد باشــد( و عــدم 
ــل  ــه دلی ــر ب ــام ن ــی ارق ــی در گلده یکنواخت
ــا توجــه  ــذا ب ــذری آنهــا اشــاره کرد، ل منشــأ ب
بــه مــوارد یــاد شــده، در برخــی شــرایط 
تکمیلــی )مصنوعــی(  انجــام گرده افشــانی 
ــفانه، در  ــد. متأس ــر می رس ــه نظ ــروری ب ض
ــران  ــات کارگ ــر در برخــی از باغ ــالیان اخی س
هرس کــن اقــدام بــه قطــع درختــان نــر 
ــد  ــدت می توان ــه به ش ــد ک ــی( نموده ان )نرُکش
ــذارد و  ــرد )کاهــش( بگ ــر عملک ــی ب ــر منف اث
ــد  ــه پیون ــبت ب ــتی نس ــات بایس ــن باغ در ای
ــر  ــه درخــت ن ــان ب ــدادی از درخت مجــدد تع

ــود. ــدام نم اق
5- خسارت عوامل محیطی

• سرمای دیررس بهاره
بهــاره در ســال های 94 و 95 در  ســرمای 
ــات  ــه باغ ــادی ب بعضــی مناطــق خســارت زی

ــرد. وارد ک
ــه  ــار، درج ــد در به ــروع رش ــس از ش ــر پ اگ
ــاد  ــه انجم ــل نقط ــا حداق ــط ت ــرارت محی ح
ایجــاد  را  بهــاره  ســرمای  یابــد  کاهــش 
ــرای  ــر ب ــل خط ــن عام ــه مهم تری ــد ک می کن
ــته  ــان پس ــوان درخت ــای ج ــا و میوه ه گل ه
می باشــد؛ زیــرا در ایــن موقــع مقــدار آب 
در بافت هــای جــوان زیــاد اســت. پســته 
ــررس بهــاره حســاس  ــه ســرمای دی نســبت ب
ــه  ــک ب ــی نزدی ــاد و حت ــای انجم اســت و دم
ــد.  ــاد می نمای ــی ایج ــارت فراوان ــز خس آن نی
ــب و  ــه ش ــد از نیم ــوالً بع ــرمازدگی معم س
قبــل از طلــوع آفتــاب و در اواســط و یــا اواخــر 
اردیبهشــت ماه  اوایــل  گاهــی  و  فروردیــن 

اتفــاق می افتــد. میــزان خســارت ســرمازدگی 
بــا توجــه بــه مرحلــه رشــد گیــاه، نــوع انــدام 
ــان  ــدت زم ــرما و م ــوع س ــان وق ــی، زم گیاه
ــد.  ــاوت می باش ــرودت متف ــزان ب ــرما و می س
بــرای جلوگیــری از خســارت ســرمای بهــاره و 
یــا کاهــش آن روش هــای متفاوتــی وجــوددارد 
کــه بــا پیش بینــی و گــزارش دقیــق تغییــرات 
ــان  ــط کارشناس ــل توس ــروع فص ــوی در ش ج
ــا  ــرمازدگی ت ــرل س ــکان کنت ــی، ام هواشناس
حــدی وجــود دارد. احــداث باغــات در اراضــی 
ــام  ــرگل، انج ــام دی ــتفاده از ارق ــیب دار، اس ش
ــژه  ــاری به وی ــرم مناســب، انجــام آبی هــرس ف
بارانــی، از بیــن بــردن پوشــش گیاهــی و 
ــن  ــخم زمی ــام ش ــدم انج ــرز، ع ــای ه علف ه
ــتفاده از  ــرمازدگی، اس ــال س ــان احتم در زم
ــوس  ــک معک ــزرگ، چاه ــاد ب ــین های ب ماش
باغــی،  بخاری هــای  از  اســتفاده  انتخابــی، 
تنظیم کننــده  شــیمیایی  مــواد  کاربــرد 
ــای  ــح کوده ــع و صحی رشــد، اســتفاده به موق
انجــام  صــورت  در  شــیمیایی،  و  حیوانــی 
ــرمای  ــارت س ــش خس ــث کاه ــد باع می توان

ــردد. ــاره گ به
• گرمای زودرس بهاره 

فراوانــی  خســارت   97 و   96 ســال های  در 
ــط گل  ــرگل و متوس ــام دی ــه ارق ــاً ب مخصوص
در اســتان کرمــان وارد کــرد. در دمــای 15.5 
ــانی،  ــانتی گراد، گرده افش ــه س ــا 21.1 درج ت
لقــاح و تشــکیل میــوه به خوبــی صــورت 
درجــه   28 بــاالی  دماهــای  می گیــرد. 
ــن  ــث از بی ــری باع ــم اکب ــانتی گراد در رق س
ــر از  ــای باالت ــردد. دماه ــا می گ ــن گل ه رفت
ــث خشــکیدگی  32.1 درجــه ســانتی گراد باع
ــی  ــن کیســه جنین ــه و از بین رفت ســطح کال
ــن  ــث از بین رفت ــاره باع ــای به ــود. گرم می ش
گل و میــوه در ابتــدای فصــل و گرمــای بیــش 

آفت پسیل  تخم آفت سن با بزرگ نمایی تخم آفت سن روی دانه پسته 
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ــز  ــد مغ ــتن و رش ــز بس ــان مغ ــد در زم از ح
ــن و  ــث ســقط جنی ــوه )تابســتان 98( باع می

ــردد. ــوه می گ ــی می ــد پوک ــش درص افزای
بــا توجــه بــه گرمایــش جهانــی در دهــه 
مراتــب  بــه  گرمازدگــی  خســارت  اخیــر، 
افتاده اســت.  اتفــاق  از ســرمازدگی  بیشــتر 
به طوری کــه در دهــه آخــر فروردیــن 96، 
دهــه اول فروردیــن 97 و تیرمــاه و مردادمــاه 
بــه  را  میلیــاردی  بیشــترین خســارت   98
پســته کاران زده اســت. ایجــاد ســایبان بــر روی 
ــر  ــات مؤث ــه اقدام ــد از جمل ــان می توان درخت

ــد. ــا باش ــرار از گرم ــت ف ــداران جه باغ
• تگرگ

بــارش تگــرگ در ابتــدای فصــل رشــد باعــث 
ــوه،  ــر روی گل، می ــدید ب ــارت ش ــاد خس ایج
بــرگ و حتــی شــاخه ها و تنــه درختــان 
ــای  ــدازه دانه ه ــردد. ان ــا می گ ــارور و نهال ه ب
ــان  ــارش، زم ــارش، مــدت ب تگــرگ، شــدت ب
بــارش و مرحلــه رشــد گیــاه از جملــه عوامــل 
تگــرگ  خســارت  شــدت  تعیین کننــده 
هســتند. نحــوه خســارت تگــرگ در درختــان 
پســته، شــامل: پارگــی و از بیــن رفتــن بــرگ، 
ــاری و  ــد فصــل ج ــاخه رش ــن ش ــن رفت از بی
جوانــه انتهایــی، پارگــی و ایجــاد شــکاف 
ــی  ــم و پارگ ــاد زخ ــت، ایج ــت درخ در پوس
پوســت میــوه، ریــزش میــوه، ریــزش خوشــه 
ــای  ــزش جوانه ه ــن و ری ــن رفت ــرگ، از بی و ب

گل در حــال توســعه می باشــد.
ــات  ــرگ در باغ ــد تگ ــامانه های ض ــداث س اح
می توانــد باعــث کاهــش خســارت تگــرگ 

ــردد. گ
6- مدیریت تغذیه باغات پسته

• رشد ریشه
متفــاوت  رشــدی  دوره  دو  دارای  ریشــه ها 
می باشــند. اولیــن دوره در اوایــل بهار، درســت 
در زمــان بازشــدن جوانه هــا شــروع می گــردد 
و در نزدیکــی زمــان گلدهــی، رشــد ریشــه بــه 
حداکثــر میــزان خــود می رســد. رشــد اولیــه 
ریشــه بــا اســتفاده از کربوهیدرات هــا و عناصــر 
ــرد.  ذخیره شــده از ســال قبــل صــورت می گی
ریشــه ها بافاصلــه جــذب آب و عناصــر غذایی 

را آغــاز کــرده تــا بتواننــد منابــع غذایــی مــورد 
ــا را  ــایر اندام ه ــد س ــروع رش ــرای ش ــاز ب نی
فراهــم ســازند. در اوایل تابســتان رشــد ریشــه 
ــد. دوره دوم  ــه می یاب ــی ادام ــرعت کم ــا س ب
رشــد ریشــه در اواخــر تابســتان شــروع شــده 
ــل  ــد. در اوای ــه می یاب ــز ادام ــول پایی و در ط
ــه وســیله مــواد  بهــار، نیــاز غذایــی درخــت ب
غذایــی کــه در پاییــز ســال قبــل در ریشــه ها 
ــره شــده اند، تأمیــن  ــی ذخی و بافت هــای چوب
ــر  ــر عناصــر، بهت می شــود. جهــت جــذب بهت
ــی در  ــر غذای ــتفاده از عناص ــان اس ــت زم اس
ــد.  ــه ها باش ــال ریش ــد فع ــاک در دوره رش خ
جــذب  جهــت  زمــان  بهتریــن  بنابرایــن، 
عناصــر غذایــی در خــاک، اوایــل شــروع دوره 
ــا  ــد از آن ت ــت و بع ــان برداش ــد و در زم رش
برگ ریــزی اســت؛ لــذا ریپــرزدن عمیــق 
و قطــع ریشــه ها در ایــن دو دوره رشــدی 
ریشــه، می توانــد باعــث کاهــش رشــد جــدی 

درخــت شــود.
•  ازت

شــروع فصــل بهــار هم زمــان بــا شــروع 
ــدام  رشــد درخــت پســته می باشــد. اولیــن اق
تغذیــه ای در ایــن مرحلــه دادن کودهــای ازتــه 
به صــورت ســرک می باشــد. اولیــن قســط 
ــن  ــکرک( آخری ــا ش ــفید ی ــای س ازت )کوده
ــفندماه  ــت در اس ــدن درخ ــل از سبزش آب قب
ــه  ــن مرحل ــه شــده در ای ــدار توصی اســت. مق
ــوم  ــولفات آمونی ــار س ــرم در هکت 200 کیلوگ
ــرات  ــار نیت ــرم در هکت ــا 175-150 کیلوگ ی

آمونیــوم بــرای شــرایط آب و خــاک غیــر 
ــار مصــرف ازت  شــور می باشــد. در ســال کم ب
در اســفند بهتــر اســت و ســال پر بــار مصــرف 
ازت بیشــتر در خــرداد و آخریــن آبیــاری قبــل 

ــت. ــت)زخم آب( اس از برداش
مقــدار مصــرف ایــن کــود بســتگی بــه میــزان 
)دور و عمــق آبیــاری( دارد و هــر چــه میــزان 
ــه  ــای ازت ــد از کوده ــر شــود بای ــاغ کمت آب ب
کمتــری اســتفاده کنیــم در غیراین صــورت 
موجــب پژمردگــی بــرگ و میــوه در ماه هــای 
ــن و  ــاه( ســقط جنی ــر و مردادم گرم ســال )تی

ــود. ــوه می ش ــوختگی می س
ــد  ــار، رش ــه در به ــود ازت ــنگین ک ــرد س کارب
رویشــی را تحریــک نمــوده و ســبب می گــردد 
ــر روی  ــل ب ــاخه طوی ــادی ش ــداد زی ــه تع ک
درخــت به وجــود آیــد کــه تــا اواخــر تابســتان 
بــه رشــد خودشــان ادامــه می دهنــد. در 
ــدازه  ــادی ان نتیجــۀ چنیــن رشــد رویشــی زی
ــن  ــد و ممک ــش می یاب ــوه کاه ــت می و کیفی
گلدهــی  فصــل  در  گل  تشــکیل  از  اســت 
ــت  ــل حالی ــد. به دلی ــل آی ــری به عم جلوگی
بــاالی ازت در آب و حرکــت ایــن عنصــر 
 ،Mass Flow تــوده ای  جریــان  بصــورت 
می توانــد  خــاک(  )خشــکی  آب  کمبــود 

ــود. ــود ازت ش ــم کمب ــروز عائ ــب ب موج
•  عالئم مسمومیت

بــا جوشــیدن شــیره بی رنــگ )صمــغ( از نــوک 
ــوه ســیاه می شــود  ــوک می ــرور ن ــه م ــا ب دانه ه
ــال  ــًا س ــت کام ــای درخ ــه برگ ه در صورتی ک

هســتند. 
ــک،  ــته خش ــن پس ــر ت ــت ه ــه ازای برداش ب
25.5 کیلوگــرم نیتــروژن خالــص از خــاک 
ــرم  ــار 32 کیلوگ ــر هکت ــود. در ه ــارج می ش خ
ــت  ــول جه ــر محص ــاوه ب ــص ع ــروژن خال نیت
رشــد شــاخ و بــرگ و ریشــه مــورد نیــاز اســت. 

 رشد ریشه -
ها شدن جوانهیل بهار، درست در زمان بازباشند. اولین دوره در اواها دارای دو دوره رشدی متفاوت میریشه

رشد اولیه ریشه با استفاده  .رسدگردد و در نزدیکی زمان گلدهی، رشد ریشه به حداکثر میزان خود میشروع می
ها بالفاصله جذب آب و عناصر غذایی د. ریشهگیرشده از سال قبل صورت میها و عناصر ذخیرهاز کربوهیدرات

ل تابستان یها را فراهم سازند. در اوااندام ایی مورد نیاز برای شروع رشد سایررا آغاز کرده تا بتوانند منابع غذ
ز ادامه ییاواخر تابستان شروع شده و در طول پادر یابد. دوره دوم رشد ریشه رشد ریشه با سرعت کمی ادامه می

های ها و بافتیز سال قبل در ریشهییابد. در اوایل بهار، نیاز غذایی درخت به وسیله مواد غذایی که در پامی
شود. جهت جذب بهتر عناصر، بهتر است زمان استفاده از عناصر غذایی در خاک اند، تأمین میچوبی ذخیره شده

ب عناصر غذایی در خاک، اوایل شروع دوره بهترین زمان جهت جذ ،ها باشد. بنابرایندر دوره رشد فعال ریشه
ها در این دو دوره رشدی عمیق و قطع ریشه لذا ریپرزدن ؛ریزی استرشد و در زمان برداشت و بعد از آن تا برگ

 .شودتواند باعث کاهش رشد جدی درخت می ،ریشه
 

 ازت

صورت های در این مرحله دادن کودهای ازته بتغذیهباشد. اولین اقدام زمان با شروع رشد درخت پسته میشروع فصل بهار هم
مقدار توصیه  است.شدن درخت در اسفندماه ( آخرین آب قبل از سبزشکرک)کودهای سفید یا  اولین قسط ازت .باشدسرک می

ایط آب کیلوگرم در هکتار نیترات آمونیوم برای شر 150-175کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم یا  200شده در این مرحله 
بار مصرف ازت بیشتر در خرداد و آخرین بار مصرف ازت در اسفند بهتر است و سال پرباشد. در سال کمو خاک غیر شور می

 است. آبیاری قبل از برداشت)زخم آب(
 )گرم برای هر درخت( میزان مصرف کودهای ازته

 دور آبیاری 30 40 50 60
 خالص ازت 371 332 293 254
 ورها 806 721 637 552

 )محمدی و همکاران(                                                                                                                        

 
ته از )دور و عمق آبیاری( دارد و هر چه میزان آب باغ کمتر شود باید از کودهای مقدار مصرف این کود بستگی به میزان

)تیر و مردادماه( سقط جنین و  سالهای گرمصورت موجب پژمردگی برگ و میوه در ماهاینکمتری استفاده کنیم در غیر
 شود.سوختگی میوه می

گردد که تعداد زیادی شاخه طویل بر روی درخت کاربرد سنگین کود ازته در بهار، رشد رویشی را تحریک نموده و سبب می
اندازه و کیفیت میوه  یچنین رشد رویشی زیاد . در نتیجۀدهندخر تابستان به رشد خودشان ادامه میوجود آید که تا اوابه

میزان مصرف کودهای ازته )گرم برای هر درخت(

عالمت کمبود ازت 
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ــاه در سیســتم  ــان جــذب ازت توســط گی راندم
آبیــاری  در  و  درصــد   70 قطــره ای  آبیــاری 

ســطحی 50 درصــد اســت. 
•  نحوه تغذیه ازت در سال کم بار 

ــا قبــل از ســخت شــدن پوســت  - 50 درصــد ت
اســتخوانی

- 50 درصد در زمان رشد مغز و بعد از آن
•  نحوه تغذیه ازت در سال پربار

- 20 درصد در زمان برگ دهی
- 30 درصد در زمان رشد میوه
- 30 درصد در زمان رشد مغز

یــا  میــوه  زمــان رســیدن  - 20 درصــد در 
برداشــت از  بعــد  بافاصلــه 

•  پتاسیم
ــد و  ــرک می باش ــیار متح ــری بس ــیم عنص پتاس
ــی و  ــد چوب ــاه و هــم در آون به آســانی هــم در گی
ــا  ــد. میوه ه ــت می کن ــش حرک ــد آبک ــم در آون ه
پتاســیم  بــرای  قــوی  بســیار  مصرف کننــده 
ــه حداکثــر  ــرای ب می باشــند. بنابرایــن، پتاســیم ب
ــادی  ــوه اهمیــت زی ــدازه وکیفیــت می رســاندن ان

دارد.
ــت  ــرم جه ــدار 25 کیلوگ ــص به مق ــیم خال پتاس
تــن محصــول خشــک و 22 کیلوگــرم  یــک 
جهــت رشــد رویشــی احتیــاج اســت. وقتــی 
میــوه برداشــت شــد، میــزان نســبتاً زیــادی 
از عناصــر غذایــی از بــاغ خــارج می گــردد؛ در 
ــودی مصــرف  ــه ک ــه هیچ گون نتیجــه، درصورتی ک
نگــردد کاهــش تدریجــی در مقــدار پتاســیم 
بــرگ درختــان بــارور مشــاهده می گــردد. جــذب 
ــار بیــش از دو  ــان در ســال پرب پتاســیم در درخت
برابــر پتاســیم جذب شــده درختــان در ســال 
ــی  ــت کودده ــن، در مدیری ــت. بنابرای ــار اس کم ب
ــل از  ــتان قب ــژه در زمس ــه وی ــد توج ــیم بای پتاس
ــال های  ــدن از آن در س ــل نش ــار و غاف ــال پرب س
ــد  ــرگ نبای ــیم ب ــیم. و پتاس ــاری داشته باش کم ب
ــر بیایــد. در  از 1.6 درصــد )حــد بحرانــی( پایین ت
مناطقــی کــه دارای مســئله کــم آبــی مــی باشــند، 
اســتفاده کافــی از کودهــای پتاســه باعــث افزایــش 

مقاومــت بــه کم آبــی می شــود.
•  فسفر

ایــن عنصــر در تقســیم ســلولی نقــش فعــال دارد. 
ــازی  ــرژی س ــش آن در ATP ان ــه نق ــه ب باتوج
گیــاه نیــز موثــر اســت. بنابرایــن، در زمــان رشــد 
ــتن  ــز بس ــروع دوره مغ ــن ش ــه ها و همچنی ریش
ــم کمبــود  ــز اهمیــت اســت. عائ مصــرف آن حائ
ــش  ــاخه ها و کاه ــدن ش ــک ش ــورت باری ــه ص ب
ــه  ــص ب ــفر خال ــت. فس ــی اس ــاخه های جانب ش
ــن  ــک ت ــدار 7.5 کیلوگــرم جهــت برداشــت ی مق
ــذب  ــفر ج ــزان فس ــت. می ــاج اس ــول احتی محص
کم بــار 30 درصــد  درختــان ســال  در  شــده 

ــت.  ــار اس ــال پرب ــتر از س بیش
میوه نشینی یا Fruit set )تشکیل میوه(

مرحلــه  بــا  هم زمــان  کــه  اســفندماه  اواخــر 
بــاغ  تــورم جوانه هــا می باشــد، محلول پاشــی 
عمــل  و  گرده افشــانی  در  کــه  عناصــری  بــا 
کننــده ای  تعییــن  و  مســتقیم  تأثیــر  تلقیــح 
ــی  ــر غذای ــن عناص ــت. از بی ــروری اس ــد ض دارن
بُــر و ازت مهم تــر  ســه عنصــر غذایــی روی، 
هســتند. فرمــول پیشــنهادی شــامل: )کات روی 
ــرم در  ــر 1.5-1 کیلوگ ــزار + بُ ــرم در ه 2 کیلوگ
ــد.  ــزار( می باش ــرم در ه ــزار + اوره 5-3 کیلوگ ه
ــی  ــد زمان ــوب بای ــول خ ــت محص ــرای برداش ب
ــوز گرده افشــانی و تشــکیل  ــه هن ــم ک ــدام کنی اق
ــر  ــفانه اکث ــت. متأس ــام شده اس ــه انج گل و خوش
باغــداران از اوایــل اردیبهشــت کــه خوشــه کامــل 
ــه  ــد. تغذی ــروع می کنن ــه را ش ــت، تغذی شده اس
و محلول پاشــی بعــد از بــاز شــدن و تشــکیل 
آینــده  ســال  محصــول  بــر  بیشــتر  خوشــه 
تأثیرگــذار اســت تــا محصــول ســال جــاری. البتــه 
ایــن محلول پاشــی ها بــر روی اُنــس و پوکــی 
موثــر هســتند. در صــورت عــدم تغذیــه مناســب، 
ــا  ــدن تنه ــورت بازش ــا در ص ــدادی از جوانه ه تع
ــکیل  ــه تش ــر خوش ــه روی ه ــی دان ــداد اندک تع
ــل  ــوه تبدی ــه می ــی ک ــد گل های ــود. درص می ش
فــرق  دیگــر  ســال  بــه  ســال  از  می شــوند 
می کنــد و حــدود 10 درصــد باشــد. گل هــای 

ــه پــس  گرده افشانی شــده ظــرف مــدت 4-3 هفت
ــه  ــد. نکت ــزش می نماین ــام گل ری ــه تم از مرحل
ــا 600 پی پــی ام  قابــل توجــه اینکــه میــزان بُــر ت
ــروت  ــزان ف ــت و می ــمیت نداشته اس ــرگ س در ب
ــر  ــزان بُ ــد و چنانچــه می ــش می ده ــت را افزای ِس
ــه  ــر ب ــد منج ــی ام برس ــر 120 پی پ ــه زی ــرگ ب ب

پوکــی بــاالی 50 درصــد می شــود. 
•  محلول پاشی 

ــی های  ــروع محلول پاش ــرای ش ــان ب ــن زم بهتری
تغذیه ایــی اوایــل اردیبهشــت تــا اواســط خردادماه 
می باشــد. زمانــی کــه برگ هــا تــازه تشــکیل 
شــده اند و از نفوذپذیــری خوبــی برخوردارنــد 
مناســب ترین زمــان بــرای جــذب عناصــر میکــرو 
ــرای  ــد. ب ــز( می باش ــس و منگن ــن، روی ، م )آه
ــی اســتفاده  محلول پاشــی ســعی شــود از کودهای
ــه از آنهــا  ــا ســه نمون ــا ترکیــب دو ی شــود کــه ب
بیشــتر نیــاز درخــت بــه عناصــر میکــرو و ماکــرو 
)کلســیم( پوشــش داده شــود. نــوع و مقــدار و 
همچنیــن دفعــات محلول پاشــی بســتگی بــه 
شــدت کمبــود عناصــر دارد کــه ایــن موضــوع بــا 
ــت.  ــر اس ــش امکان پذی ــال پی ــرگ س ــه ب تجزی

•  کلسیم

ــی جــذب  کلســیم توســط ریشــه به صــورت یون
تشــکیل  تــازه  جــوان  ریشــه های  می شــود. 
ــذب  ــه ج ــبت ب ــل را نس ــترین تمای ــده بیش ش
ــن، جــذب  ــن عنصــر نشــان می دهنــد. بنابرای ای
کلســیم موقعــی فعــال اســت کــه رشــد ریشــه 
فعــال باشــد و برگ هــا بــر روی درخــت در 
ابتــدای فصــل تشــکیل شده باشــند. لــذا، در 
ــد،  ــش می یاب ــه کاه ــد ریش ــه رش ــتان ک تابس
ریشــه ها  طریــق  از  نیــز  کلســیم  جــذب 
ــتفاده  ــتی اس ــن، بایس ــد. بنابرای ــش می یاب کاه
ــروع  ــان ش ــاک زم ــیمی در خ ــای کلس از کوده

ــود.  ــام ش ــاک انج ــی در خ ــد رویش رش

های جوان تازه تشکیل شده بیشترین تمایل را نسبت به شود. ریشهصورت یونی جذب میکلسیم توسط ریشه به
ها بر روی است که رشد ریشه فعال باشد و برگ فعالدهند. بنابراین، جذب کلسیم موقعی جذب این عنصر نشان می

یابد، جذب کلسیم نیز از طریق باشند. لذا، در تابستان که رشد ریشه کاهش میدرخت در ابتدای فصل تشکیل شده
یابد. بنابراین، بایستی استفاده از کودهای کلسیمی در خاک زمان شروع رشد رویشی در خاک ها کاهش میریشه

 انجام شود. 
 
 های مهم و حساس در زمینه تغذیه در فصل بهارانزم

نیمه اول 
 فروردین

نیمه دوم 
نیمه اول  اردیبهشت فروردین

 خرداد
نیمه دوم 

 خرداد
 محلولپاشی

 روی، بُر ،ازت
  پاشی میکروها و کلسیممحلول 

کودهای مصرف  مصرف ازته و فسفر باال
 فسفرصرف ازته، پتاس باال با م کلسیم خاکی حاوی

 

میزان مصرف کودهای ازته )گرم برای هر درخت(

کمبود عناصر میکرو
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ــا  ــان رســید و ب ــه پای ــی 98-97 ب ســال محصول
ــی  ــال محصول ــول در س ــود محص ــه نب ــه ب توج
قبــل،  بخــش عمــده ای از باغــداران مناطــق 
باســابقه پســته خیز کشــور پــس از دو ســال 
چشــم انتظــاری چشمشــان بــه محصــول پســته 
ــه  ــه نظــر می رســد، در ســالی ک روشــن شــد. ب
طبیعــت سرناســازگاری نــدارد، امــا کســانی 
ــر زحمت کشــان عرصــه  هســتند کــه روزگار را ب
ــی  ــه پیش بین ــور ک ــد. همان ط ــخ کنن ــد تل تولی
می شــد چالــش تعهــد ارزی کــه از ســال تجــاری 
ــود  ــادرات کشــور ب ــر بخــش ص ــل گریبان گی قب
در ســال جــاری خــود را بــه خوبــی نشــان داد و 
در کنــار برخــی دالیــل دیگــر، کام کشــاورزان را 
تلــخ کــرد. امــا تاریــخ پــر تاطــم صنعــت پســته 
نشــان داده کــه صنعــت پســته هماننــد گذشــته 
از ایــن ماراتــن ســخت و نفس گیــر ســربلند 
عبــور خواهدکــرد. بــه هــر روی کمیتــه باغبانــی 
انجمــن پســته ایــران بــه روال ســال های گذشــته 
در نیمــه دوم ســال اقــدام بــه بــرآورد هزینه هــای 
تولیــد پســته می کنــد. در گــزارش حاضــر ســعی 
ــته  ــاغ پس ــار ب ــک هکت ــای ی ــا هزینه ه ــده ت ش
ــد  ــرآورد شــود. بای ــی 98-97 ب در ســال محصول
توجــه نمــود کــه هزینه هــای تولیــد پســته بــرای 
ــه کلیــه  ــل تعمیــم ب ــاغ خــاص قطعــاً قاب ایــن ب
ــا روش  ــود. ام ــد ب ــور نخواه ــته کش ــات پس باغ
ــه کار رفتــه جهــت تعییــن هزینــه تمــام شــده  ب
ــداران  ــط باغ ــخه برداری توس ــل نس ــد، قاب تولی
ــه  ــرای ســایر باغــات پســته کشــور می باشــد. ب ب
ــاغ  ــه در ب ــرد ک ــه ک ــد توج ــز بای ــه نی ــن نکت ای
نوعــِی مــورد بررســی، متوســط برداشــت 1400 
ــتر از  ــه بیش ــت ک ــار بوده اس ــرم در هکت کیلوگ
میانگیــن برداشــت کشــوری اســت. بــرای باغاتــی 
بــا میانگیــن برداشــت کمتــر از برداشــت مذکــور، 
ــه  ــته ب ــد پس ــده تولی ــام ش ــه تم ــاالً هزین احتم

ــود. مراتــب بیشــتر خواهــد ب

•  میانگیــن ســالیانه هزینه هــای جــاری 

باغبانــی یــک هکتــار بــاغ پســته مثمر
هزینه هــای جــاری باغبانــی بــه ســه دســته کلــی 

تقســیم شــده اند:
- کارگری؛

- مواد مصرفی و وسایل جایگزین؛
- اجاره ماشین آالت و خدمات.

آیتم هــای  از  دســته  هــر  فعالیت هــای 
هزینه هــای کلــی جــاری در بخــش باغبانــی نیــز 
زیــر ســه ســرفصل باغبانــی، کــود و اصــاح خاک 

و ســم و روغــن قــرار گرفته انــد.
ــن  ــت تعیی ــری جه ــای کارگ ــته هزینه ه در دس
هزینــه هــر فعالیــت ابتــدا مقــدار کارگــر مــورد 
اســتفاده بــرای انجــام آن فعالیــت در ســطح یــک 
ــدول درج  ــر-روز در ج ــاس نف ــر اس ــار را ب هکت
ــورت  ــه ص ــی ب ــه فعالیت ــم. درصورتی ک می کنی
ــر-روز  ــادل نف ــد مع ــده، بای ــام ش ــاره ای انج اج
ــه کار گرفتــه شــده در جــدول منظــور  کارگــر ب
گــردد. ســپس، هزینه هــای متوســط کارگــر 
مــورد اســتفاده جهــت هــر فعالیــت را در ســتون 
ــا ضــرب هزینــه واحــد  ــوط وارد می کنیــم. ب مرب
ــام  ــت انج ــری جه ــه کل کارگ ــدار، هزین در مق

ــود. ــبه می ش ــاص محاس ــت خ فعالی
بــا فــرض   بــرای محاســبه اجــرت روزانــه 
ــه 1  ــای ماهیان ــوق و مزای ــل حق ــت حداق پرداخ
میلیــون و 980 هــزار تومــان بــرای هــر کارگــر در 

ــت: ــم داش ــال 1398 خواهی س

هزینه های تولید پسته در سال محصولی 97-98
کمیته باغبانی انجمن پسته ایران

 97-98های تولید پسته در سال محصولی هزینه

 کمیته باغبانی انجمن پسته ایران

 خیز کشورباغداران مناطق باسابقه پستهاز  ای،  بخش عمدهقبلبه پایان رسید و با توجه به نبود محصول در سال محصولی  97-98سال محصولی 
کسانی هستند اما  ،طبیعت سرناسازگاری نداردکه در سالی  ،رسدبه نظر می .چشمشان به محصول پسته روشن شدپس از دو سال چشم انتظاری 

گیر بخش که از سال تجاری قبل گریبانشد چالش تعهد ارزی بینی میطور که پیشکشان عرصه تولید تلخ کنند. همانکه روزگار را بر زحمت
کام کشاورزان را تلخ کرد. اما تاریخ پر تالطم صنعت  ،برخی دالیل دیگردر سال جاری خود را به خوبی نشان داد و در کنار کشور بود  صادرات

 پسته انجمن باغبانی کمیته به هر رویکرد. گیر سربلند عبور خواهدپسته نشان داده که صنعت پسته همانند گذشته از این ماراتن سخت و نفس
 یک هایهزینه تا شده سعی حاضر گزارش در. کندمی پسته تولید هایههزین برآورد به اقدام سال دوم نیمه در های گذشتهسال به روال ایران

 کلیه به تعمیم قابل قطعاً خاص باغ این برای پسته تولید هایهزینه که نمود توجه باید .شود برآورد 97-98 محصولی سال در پسته باغ هکتار
 پسته باغات سایر برای باغداران توسط بردارینسخه قابل تولید، شده تمام هزینه تعیین جهت رفته کاربه روش اما. بود نخواهد کشور پسته باغات
 از بیشتر که استبوده هکتار درگرم کیلو 1400 برداشت متوسط بررسی، مورد نوعیِ باغ در که کرد توجه باید نیز نکته این به. باشدمی کشور

 بیشتر مراتب به پسته تولید شده تمام هزینه احتماالً مذکور، برداشت از کمتر برداشت میانگین با باغاتی برای. است کشوری برداشت میانگین
 .بود خواهد

 تولید هایهزینه بر تأثیرگذار باغی عمومی مشخصات

 .باشندمی بررسی مورد باغ عمومی وضعیت نمایانگر جدول از بخش این در شده درج اطالعات

 رسی  -لومی  بافت خاک اکبری -احمد آقایی  پیوند 98بهمن  تاریخ
 قطره ای روش آبیاری متری 7 فاصله رس ************ کد باغدار
 کمی قلیایی و کمی شور  کیفیت آب  سال به باال 30 سن باغ ************ محل باغ
 12 دوره آبیاری کیلو گرم/ هکتار1400 میانگین برداشت *********** مساحت

 

 مثمر پسته باغ هکتار یک باغبانی جاری هایهزینه سالیانه میانگین

 :اند شده تقسیم کلی دسته سه به باغبانی جاری هایهزینه

 کارگری؛ -

 جایگزین؛ لایوس و مصرفی مواد -

مشخصات عمومی باغی تأثیرگذار بر هزینه های تولید
اطاعات درج شده در این بخش از جدول نمایانگر وضعیت عمومی باغ مورد بررسی می باشند.

 .خدمات و آالت ماشین اجاره -

 قرار روغن و سم و خاک اصالح و کود باغبانی، سرفصل سه زیر نیز های کلی جاری در بخش باغبانیهای هزینهآیتم از دسته هر هایفعالیت
 .اندگرفته

 اساس بر را هکتار یک سطح در فعالیت آن انجام برای استفاده مورد کارگر مقدار ابتدا فعالیت هر هزینه تعیین جهت کارگری هایهزینه دسته در
 منظور جدول در شده گرفته کار به کارگر روز-نفر معادل باید شده، انجام ایاجاره صورت به فعالیتی کهدرصورتی. کنیممی درج جدول در روز-نفر

 کل هزینه مقدار، در واحد هزینه ضرب با. کنیممی وارد مربوط ستون در را فعالیت هر جهت استفاده مورد کارگر متوسط هایهزینه سپس،. گردد
 .شودمی محاسبه خاص فعالیت انجام جهت کارگری

 :داشت خواهیم 1398سال  در کارگر هر برای تومان 1،980،000 ماهیانه مزایای و حقوق حداقل پرداخت فرض بابرای محاسبه اجرت روزانه  

 
تومان 000،980،1 × 15ماه سنوات( ماه  1ماه عیدی و پاداش +  2ماه در سال +  12)شامل       

             ~   111،000 تومان 

 268( روز 365روز سال  -24روز مرخصی با حقوق  - 47جمعه  روز -26) روز تعطیل رسمی غیر جمعه 
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 هزینه مقدار هزینه واحد  واحد عنوان

 کارگری

 باغبانی

 770.000 7 110.000 روز -نفر بیل زنی
 1.870.000 17 110.000 روز -نفر هرس 

 990.000 9 110.000 روز -نفر علف کنی) وجین(
 1.650.000 15 110.000 روز -نفر آبیاری 

 330.000 3 110.000 روز -نفر توکاری و پیوند
 5.610.000 51 110.000 روز -نفر جمع

کود و اصالح 
 خاک

 220.000 2 110.000 روز -نفر شیمیائی خاک
 220.000 2 110.000 روز -نفر محلول پاشی

 605.000 5.5 110.000 روز -نفر حیوانی 
 495.000 4.5 110.000 روز -نفر اصالح خاک

 1.540.000 14 110.000 روز -نفر جمع

 سم و روغن

 110.000 روز -نفر دفع آفات 

5 550.000 

 110.000 روز -نفر تله گذاری 
 110.000 روز -نفر علف کشی 
 110.000 روز -نفر قارچ کشی 

 110.000 روز -نفر دفع جانور مزاحم
 110.000 روز -نفر روغن پاشی 

 550.000 5 110.000 روز -نفر جمع
 7.700.000         جمع

 

 

 

سته در سا و مصرفی مواد هایهزینه د سب واحد با نهاده آن مقدار ضرب از خاص فعالیت هر هزینه جایگزین، لیو صل آن واحد هزینه در منا  حا
 .شود منظور دسته این در باغبانی سرفصل زیر در باید آبرسانی سیستم و باغ تعمیرات هایهزینه که است آن ذکر قابل نکته تنها. شود می

  

جدول هزینه های کارگری )تومان(



در دســته هزینه هــای مــواد مصرفــی و وســایل 
جایگزیــن، هزینــه هــر فعالیــت خــاص از 
ــب  ــد مناس ــا واح ــاده ب ــدار آن نه ــرب مق ض
در هزینــه واحــد آن حاصــل مــی شــود. تنهــا 
ــای  ــه هزینه ه ــر آن اســت ک ــل ذک ــه قاب نکت
ــد در  ــانی بای ــتم آبرس ــاغ و سیس ــرات ب تعمی
زیــر ســرفصل باغبانــی در ایــن دســته منظــور 

شــود.

باغبانی
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 هزینه مقدار هزینه واحد  واحد عنوان
 
 
 
 
 
 
 

مواد 
 مصرفی 
 و وسایل

 جایگزین

 
 

 باغبانی

 125.000 25 5.000 عدد نهال و پیوند
 44.000 0.2 220.000 عدد بیل و ...

 40.000 0.1 400.000 عدد قیچی و اره و ...
 300.000 60 5.000 متر تعمیرات سیستم آبرسانی

 509.000       جمع
 
 

 کود و اصالح خاک

 6.000.000 3.000 2.000 کیلو شیمیائی خاک
 4.000.000 50 80.000 لیتر محلول پاشی

 9.600.000 40.000 240 کیلو حیوانی 
 5.400.000 30.000 180 کیلو اصالح خاک

 25.000.000       جمع
 
 
 

 سم و روغن

 2.000.000 10 200.000 لیتر سموم دفع آفات
 25.000 1 25.000 عدد تله

 640.000 32.000 20 لیتر کشعلف
 275.000 110.000 2.5 کیلو کشقارچ

       عدد دفع جانور مزاحم
 600.000 12.000 50 لیتر روغن و صابون

 3.540.000       جمع
 29.049.000         جمع

 

 

 آالت، ماشین تعمیرات و جاری گذاری،سرمایه استهالک هایهزینه تأثیر محاسبه از اجتناب جهت خدمات و آالتماشین اجاره هزینه دسته در
 محاسبه به نیازی دیگر ساز،ساده فرض این با. کندمی تأمین ای اجاره صورت به را خود نیاز مورد ماشینی خدمات کلیه باغدار که است این بر فرض
 هزینه محاسبه جهت. باشدنمی...  و تعمیرات روغن، سوخت، راننده، جاری هایهزینه یا و باغدار توسط شده خریداری آالتماشین استهالک هزینه
 استفاده صورت در. کنیممی ضرب واحد هزینه در را هکتار هر در مصرفی ساعت-ماشین مقدار فعالیت، هر انجام برای رفته کاربه آالتماشین
 گنجانده بخش این در هکتار حسب بر باغ مساحت بر تقسیم از پس مربوطه های هزینه درج امکان باغی، هایآزمایش انجام یا و مشاور از باغدار
 .است شده

  

در دســته هزینــه اجــاره ماشــین آالت و خدمــات جهــت اجتناب از محاســبه 
ــرات ماشــین  ــای اســتهاک ســرمایه گذاری، جــاری و تعمی ــر هزینه ه تأثی
آالت، فــرض بــر ایــن اســت کــه باغــدار کلیــه خدمــات ماشــینی مــورد نیــاز 
ــا ایــن فــرض ساده ســاز،  خــود را بــه صــورت اجــاره ای تأمیــن می کنــد. ب
دیگــر نیــازی بــه محاســبه هزینــه اســتهاک ماشــین آالت خریــداری شــده 
توســط باغــدار و یــا هزینه هــای جــاری راننــده، ســوخت، روغــن، تعمیــرات 

ــرای  ــه ب ــه کار رفت ــین آالت ب ــه ماش ــبه هزین ــت محاس ــد. جه و ... نمی باش
ــار را در  ــر هکت ــی در ه ــدار ماشین-ســاعت مصرف ــت، مق ــر فعالی انجــام ه
ــاور و  ــدار از مش ــتفاده باغ ــورت اس ــم. در ص ــرب می کنی ــد ض ــه واح هزین
ــس  ــه پ ــای مربوط ــه ه ــکان درج هزین ــی، ام ــای باغ ــام آزمایش ه ــا انج ی
ــده  ــر حســب هکتــار در ایــن بخــش گنجان ــاغ ب ــر مســاحت ب از تقســیم ب

شــده اســت.

جدول هزینه های مواد مصرفی و وسایل جایگزین )تومان(



باغبانی
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 هزینه مقدار هزینه واحد  واحد عنوان

 اجاره 
ماشین آالت 

 و خدمات

 باغبانی

 70.000 ساعت -ماشین شخم زنی 
 70.000 ساعت -ماشین تیلر 1.470.000 21

 70.000 ساعت -ماشین ریپر
 1.470.000 21 70.000 ساعت -ماشین جمع

 کود و اصالح خاک

 60.000 ساعت -ماشین شیمیائی خاک
6 360.000 

 60.000 ساعت -ماشین محلول پاشی
 60.000 ساعت -ماشین حیوانی 

6 360.000 
 60.000 ساعت -ماشین اصالح خاک

 720.000 12 60.000 ساعت -ماشین جمع

 سم و روغن

 60.000 ساعت -ماشین سموم دفع آفات

10 600.000 
 60.000   تله

 60.000 ساعت -ماشین علف کش
 60.000 ساعت -ماشین قارچ کش

 60.000 ساعت -ماشین دفع جانور مزاحم
 60.000 1 60.000 ساعت -ماشین روغن پاشی

 660.000 11 60.000 ساعت -ماشین جمع

 آزمایش و مشاوره
آب، برگ، خاک و  

 250.000 0.1 2.500.000 عدد سایر

 3.100.000         جمع

 

 

 هزینه های جاری  جمع کل

 هزینه عنوان 
 7.700.000 هزینه های کارگری

 29.049.000 مواد مصرفی و وسایل جایگزین
 3.100.000 اجاره ماشین آالت و خدمات

 39.849.000 جمع
 

 

 هزینه مقدار هزینه واحد  واحد عنوان

 اجاره 
ماشین آالت 

 و خدمات

 باغبانی

 70.000 ساعت -ماشین شخم زنی 
 70.000 ساعت -ماشین تیلر 1.470.000 21

 70.000 ساعت -ماشین ریپر
 1.470.000 21 70.000 ساعت -ماشین جمع

 کود و اصالح خاک

 60.000 ساعت -ماشین شیمیائی خاک
6 360.000 

 60.000 ساعت -ماشین محلول پاشی
 60.000 ساعت -ماشین حیوانی 

6 360.000 
 60.000 ساعت -ماشین اصالح خاک

 720.000 12 60.000 ساعت -ماشین جمع

 سم و روغن

 60.000 ساعت -ماشین سموم دفع آفات

10 600.000 
 60.000   تله

 60.000 ساعت -ماشین علف کش
 60.000 ساعت -ماشین قارچ کش

 60.000 ساعت -ماشین دفع جانور مزاحم
 60.000 1 60.000 ساعت -ماشین روغن پاشی

 660.000 11 60.000 ساعت -ماشین جمع

 آزمایش و مشاوره
آب، برگ، خاک و  

 250.000 0.1 2.500.000 عدد سایر

 3.100.000         جمع

 

 

 هزینه های جاری  جمع کل

 هزینه عنوان 
 7.700.000 هزینه های کارگری

 29.049.000 مواد مصرفی و وسایل جایگزین
 3.100.000 اجاره ماشین آالت و خدمات

 39.849.000 جمع
 

جدول هزینه های ماشین آالت و خدمات )تومان(

جدول کل هزینه های جاری )تومان(
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 مثمر پسته باغ هکتار یک باغبانی ای سرمایه های هزینه سالیانه میانگین

 معموالً  که باغدار توسط پسته دتولی منظور به الزم امکانات خرید یا احداث جهت اولیه های گذاریسرمایه تأثیر ها،هزینه جدول از بخش این در
 .است شده دیده گیرد، نمی قرار باغداران مدنظر

 استهالک محاسبه واریدش نتیجه در و نظر مورد منطقه در آبی سفره عمر بودن نامشخص دلیلهب. است آب مینأت ای،سرمایه عامل ترینمهم
 هایهزینه یا و استهالک زینهه محاسبه به نیازی دیگر ساز، ساده فرض این با. باشدمی باغ نیاز مورد آب کل خرید بر فرض چاه، خرید سرمایه
 .باشدنمی چاه جابجایی یا و تعمیرات جاری،

 تقسیم با ،بنابراین. استهشد فرض سال 30 سالگی، 50 تا یکنواخت برداریبهره و ساله 20 بارور باغ خرید فرض با باغ سرمایه استهالک مدت
 انبار، برای سرمایه استهالک دتم ترتیب همین به. شودمی محاسبه نظر مورد باغ سالیانه استهالک هزینه ،30 بر نظر مورد باغ از هکتار هر ارزش
 گرفته نظر در سال 10 آن شابهم و فشار تحت آبیاری تجهیزات لوله، کانال، شامل آبیاری سیستم برای و سال 20 باغ در موجود ساختمان و دیوار
 .استشده

 ای باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر )تومان(های سرمایهمیانگین سالیانه هزینه

 هزینه مقدار هزینه واحد  واحد عنوان
 35.000.000 10.000 3.500 متر مکعب با فرض خرید کامل شرب آب 

 استهالک

 18.150.000 0.033 550.000.000 هکتار سی ساله مستقیم باغ

 40.000 0.05 800.000 هکتار بیست ساله مستقیم انبار و ساختمان

 2.500.000 0.1 25.000.000 هکتار ده ساله مستقیم سیستم آبرسانی

 20.690.000         جمع 

 55.690.000         جمع  کل سرمایه ای
 

 مدیریت و فرآوری حمل، برداشت، بیمه، هایهزینه ساالنه میانگین

 مدیریت و فرآوری حمل، داشت،بر کشاورزی، بیمه هایهزینه اما. بودند مساحت به وابسته هایهزینه شدند، بررسی اینجا تا که هاییهزینه کلیه
 پسته کیلو هر برای وفمصر هزینه براساس و جدا جدول یک در مذکور هایهزینه دلیل همین به. باشندمی سالیانه محصول مقدار به وابسته
 .اندشده منظور خشک

  

•  میانگیــن ســالیانه هزینــه هــای ســرمایه ای باغبانــی یــک 

هکتــار بــاغ پســته مثمــر
ــه  ــای اولی ــرمایه گذاری ه ــر س ــا، تأثی ــدول هزینه ه ــش از ج ــن بخ در ای
ــه منظــور تولیــد پســته توســط  ــات الزم ب ــا خریــد امکان جهــت احــداث ی
باغــدار کــه معمــوالً مدنظــر باغــداران قــرار نمــی گیــرد، دیــده شــده اســت.
مهم تریــن عامــل ســرمایه ای، تأمیــن آب اســت. به دلیــل نامشــخص بــودن 
ــی در منطقــه مــورد نظــر و در نتیجــه دشــواری محاســبه  عمــر ســفره آب
ــاز  ــورد نی ــد کل آب م ــر خری ــرض ب ــاه، ف ــد چ ــرمایه خری ــتهاک س اس
ــبه  ــه محاس ــازی ب ــر نی ــاز، دیگ ــاده س ــرض س ــن ف ــا ای ــد. ب ــاغ می باش ب

هزینــه اســتهاک و یــا هزینه هــای جــاری، تعمیــرات و یــا جابجایــی چــاه 
نمی باشــد.

ــاله و  ــارور 20 س ــاغ ب ــد ب ــرض خری ــا ف ــاغ ب ــرمایه ب ــتهاک س ــدت اس م
بهره بــرداری یکنواخــت تــا 50 ســالگی، 30 ســال فــرض شده اســت. 
بنابرایــن، بــا تقســیم ارزش هــر هکتــار از بــاغ مــورد نظــر بــر 30، هزینــه 
اســتهاک ســالیانه بــاغ مــورد نظــر محاســبه می شــود. بــه همیــن ترتیــب 
مــدت اســتهاک ســرمایه بــرای انبــار، دیــوار و ســاختمان موجــود در بــاغ 
20 ســال و بــرای سیســتم آبیــاری شــامل کانــال، لولــه، تجهیــزات آبیــاری 

ــت. ــه شده اس ــر گرفت ــال در نظ ــابه آن 10 س ــار و مش ــت فش تح

ــل،  ــت، حم ــه، برداش ــای بیم ــاالنه هزینه ه ــن س •  میانگی

ــت ــرآوری و مدیری ف
کلیــه هزینه هایــی کــه تــا اینجــا بررســی شــدند، هزینه هــای وابســته 
ــت،  ــاورزی، برداش ــه کش ــای بیم ــا هزینه ه ــد. ام ــاحت بودن ــه مس ب

ــالیانه  ــول س ــدار محص ــه مق ــته ب ــت وابس ــرآوری و مدیری ــل، ف حم
ــدول  ــک ج ــور در ی ــای مذک ــل هزینه ه ــن دلی ــه همی ــند. ب می باش
ــک  ــته خش ــو پس ــر کیل ــرای ه ــروف ب ــه مص ــاس هزین ــدا و براس ج

ــده اند. ــور ش منظ

 

 هزینه   عنوان
 1.700 بیمه کشاورزی

 3.000 نگهبانی، برداشت و حمل
 3.600 فرآوری

 120 بیمه آتش سوزی و سرقت
 5.000 مدیریت و دفتری

 13.420 جمع
 

 خشک پسته کیلو هر تولید شده تمام هزینه

 برای که را باغبانی ایسرمایه و جاری هایهزینه نوعی به باید نظر مورد مثمر باغ از خشک پسته کیلو هر تولید شده تمام هزینه محاسبه برای
 و جاری هایهزینه مجموع تقسیم با خواسته، این. کرد جمع مدیریت و فرآوری حمل، برداشت، بیمه، هایهزینه با اندشده محاسبه سطح واحد

 مجموع با آمده بدست عدد جمع با سپس. آیدمی بدست نظر مورد باغ برای کیلو حسب بر سطح واحد در برداشت مقدار بر باغبانی ایسرمایه
 .شد خواهد حاصل خشک پسته کیلو هر تولید شده تمام هزینه مدیریت، و فرآوری حمل، برداشت، بیمه، هایهزینه

 هزینه عنوان
  28.464 های جاری باغبانی برای هر کیلو پسته خشکجمع هزینه

  39.779 های باغی برای هر کیلو پسته خشکگذاریجمع هزینه استهالک سرمایه
  13.420 های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته خشکجمع هزینه

  81.662 هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک درهم
 

  

جدول میانگین ساالنه هزینه های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری 
و مدیریت )تومان(
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 هزینه   عنوان
 1.700 بیمه کشاورزی

 3.000 نگهبانی، برداشت و حمل
 3.600 فرآوری

 120 بیمه آتش سوزی و سرقت
 5.000 مدیریت و دفتری

 13.420 جمع
 

 خشک پسته کیلو هر تولید شده تمام هزینه

 برای که را باغبانی ایسرمایه و جاری هایهزینه نوعی به باید نظر مورد مثمر باغ از خشک پسته کیلو هر تولید شده تمام هزینه محاسبه برای
 و جاری هایهزینه مجموع تقسیم با خواسته، این. کرد جمع مدیریت و فرآوری حمل، برداشت، بیمه، هایهزینه با اندشده محاسبه سطح واحد

 مجموع با آمده بدست عدد جمع با سپس. آیدمی بدست نظر مورد باغ برای کیلو حسب بر سطح واحد در برداشت مقدار بر باغبانی ایسرمایه
 .شد خواهد حاصل خشک پسته کیلو هر تولید شده تمام هزینه مدیریت، و فرآوری حمل، برداشت، بیمه، هایهزینه

 هزینه عنوان
  28.464 های جاری باغبانی برای هر کیلو پسته خشکجمع هزینه

  39.779 های باغی برای هر کیلو پسته خشکگذاریجمع هزینه استهالک سرمایه
  13.420 های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته خشکجمع هزینه

  81.662 هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک درهم
 

  

 

( باشندها به تومان میکلیه هزینه ) 

 سال زراعی سرفصل هزینه
96-97 

 زراعیسال 
97-98 

 درصد
 افزایش

000.880.5         هزینه کارگری         000.700.7   31% 
000.879.21       ل جایگزینهزینه مواد مصرفی و وسای        000.049.29   33% 

000.185.2         آالت و خدماتهزینه اجاره ماشین         000.100.3   42% 
000.944.29       هکتار های جاری باغداری در هرجمع هزینه        000.849.39   33% 

000.225.48       های سرمایه ای باغداری در هر هکتارهزینه        000.690.55   15% 
000.169.78       های باغداری در هر هکتارجمع هزینه        000.539.95   22% 

450.34             هر کیلو پسته خشک یهای باغداری به ازاهزینه              779.39   15% 
370.11             های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته خشکهزینه              420.13   18% 

210.67             هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک دَرهَم              662.81   22% 
 

•  هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک

ــک از  ــته خش ــو پس ــر کیل ــد ه ــده تولی ــام ش ــه تم ــبه هزین ــرای محاس ب
ــرمایه ای  ــاری و س ــای ج ــی هزینه ه ــه نوع ــد ب ــر بای ــورد نظ ــر م ــاغ مثم ب
ــای  ــا هزینه ه ــده اند ب ــبه ش ــطح محاس ــد س ــرای واح ــه ب ــی را ک باغبان
بیمــه، برداشــت، حمــل، فــرآوری و مدیریــت جمــع کــرد. ایــن خواســته، 

ــدار  ــر مق ــی ب ــای جــاری و ســرمایه ای باغبان ــا تقســیم مجمــوع هزینه ه ب
برداشــت در واحــد ســطح بــر حســب کیلــو بــرای بــاغ مــورد نظــر بدســت 
ــای  ــوع هزینه ه ــا مجم ــده ب ــت آم ــدد بدس ــع ع ــا جم ــپس ب ــد. س می آی
بیمــه، برداشــت، حمــل، فــرآوری و مدیریــت، هزینــه تمــام شــده تولیــد هــر 

کیلــو پســته خشــک حاصــل خواهــد شــد.

جدول کل هزینه های جاری )تومان(
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بیمــه باغ هــای پســته در ایــران در 
ــته  ــداری پس ــران باغ ــن صاحب نظ بی
ــتدالل  ــدارد! اس ــده ای ن ــتقبال کنن اس
ــن  ــتقبال ای ــدم اس ــن ع ــان از ای ایش
اســت کــه بیمــه باغ هــای پســته کاری 
عبــث اســت، چــرا کــه بیمه خســارت 
چندانــی نمی پــردازد کــه کفایــت 
ــه  ــون بیم ــد؛ چ ــته را بکن ارزش پس
ــد را در  ــای جــاری تولی ــط هزینه ه فق
صــورت بــروز خســارت و آن هــم بــه 
ــین  ــات پایتخت نش ــه مقام ــی ک نرخ
تعییــن می کننــد، می پــردازد؛ ایــن 
ــته،  ــد پس ــه در تولی ــت ک در حالی اس
ــاری را  ــای ج ــا هزینه ه ــدار تنه باغ
نبایــد تحمــل کنــد، بلکــه هزینه هــای 
ســرمایه ای هــم بــر دوش باغــدار 
اســت و نیــاز اســت باغــداران ذخیــره 
اســتهالکی بــرای اســتهالک بــاغ، چــاه 

ــاختمان ها  ــانی، س ــتم آبرس آب و سیس
ــتفاده  ــورد اس ــزات م ــایر تجهی و س
نیــز منظــور نماینــد؛ بــه عبــارت 
ــی  ــته یعن ــه پس ــارت ب ــر، خس دیگ
کاهــش و نابــودی درآمــدی کــه 
ذخیــره  می بایســت  آن  محــل  از 
هزینه هــای  ســرمایه،  اســتهالک 
جــاری و ســود باغــدار تأمیــن شــود. 
برخــی نیــز می گوینــد ارزیابی هــا 
ــه  ــان بیم ــتند و کارشناس ــوری هس س
ــول را  ــی محص ــن واقع ــی تخمی حت
نمی تواننــد بزننــد و البتــه تعییــن 
میــزان خســارت هــم کاری تخصصــی 
ــر کســی از عهــده آن  اســت کــه کمت

برمی آیــد.
البتــه در ایــن بین بعضــی از باغــداران 
ــه  ــران دلشــان خــوش اســت ک در ای
ــز باشــد و  ــو ناچی یــک خســارتی، ول

درواقــع همــان پــول حــق بیمــه ای را 
ــد و  ــد را از بیمــه بگیرن کــه پرداخته ان
ایــن پــول را از دســت ندهنــد! گویــا 
ایــن گــروه از باغــداران هرســاله، چــه 
باغشــان خســارت بخــورد و چــه 
ــت  ــارتی دریاف ــه خس ــورد از بیم نخ

می کننــد!
از ایــن رو بــر آن شــدیم تــا پرونده ای 
بــه عنــوان »پرونــده بیمــه« کــه بیمــه 
باغ هــای پســته در ایــران و بیمــه 
ــامل  ــکا را ش ــته در آمری ــای پس باغ ه
می شــود را بــرای ایــن ویــژه نامــه در 
ــته  ــای پس ــه باغ ه ــم. »بیم ــر بگیری نظ
در ایــران«  از زبــان کارشــناس بیمه ای 
در ایــران اســت کــه نخواســت نامــش 
ــته  ــای پس ــه باغ ه ــود و »بیم ــاش ش ف
ــن  ــاط انجم ــن ارتب ــکا« ضم در آمری
ــان  ــارد ماتوی ــا ریچ ــران ب ــته ای پس
مدیــر اجرایــی انجمــن تولیدکننــدگان 
ــی از  ــن یک ــکا و همچنی ــته آمری پس
ــاالت  ــاورزی ای ــئولین وزارت کش مس
تهیــه و   )USDA( آمریــکا متحــده 

ترجمــه شده اســت. 

بیمه باغ های پسته در ایران و آمریکا
پرونده بیمه

دبیرخانه انجمن پسته ایران

بیمه نامه
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تاریخچه بیمه باغ های پسته در ایران
اوایــل دهــه 60  باغ هــای پســته در  بیمــه 
شمســی در مجلــس شــورای اســالمی بــه 
ــن  ــد. ای ــذاری ش ــید و قانون گ ــب رس تصوی
ــال 79  ــان در س ــتان کرم ــه اس ــه در منطق بیم
ــم،  ــی ک ــطح خیل ــی در س ــورد، ول ــد خ کلی
به طــوری کــه در تمــام اســتان زیــر هــزار 
هکتــار بــاغ زیــر پوشــش بیمــه رفــت و کلیــه 
ــی را  ــری و ارزیاب ــا بیمه گ ــه ب ــا در رابط کاره
ــام  ــاورزی انج ــک کش ــعبه بان ــناس ش کارش
ــه ای  ــچ رابط ــی در هی ــر هیچ کس ــی داد؛ دیگ م
دخیــل نبــود. ایــن کار در ســال های 79، 80 و 
81 بــه همیــن روال ادامــه داشــت تــا اینکــه در 
ســال 82 صنــدوق بیمــه در بانــک کشــاورزی 
پیداکــرد؛  عاملیــت  یــک  خــودش  بــرای 
ــه  ــرد ک ــدا ک ــت پی ــی عاملی مســتقل نشــد، ول
دفتــر کارش جــدا شــود، کارگــزار بگیــرد و بــا 

ــد.  ــه کار کن ــروع ب ــاب ش ــر و ارزی بیمه گ
از ســال 82 کــه ایــن بیمــه شــروع بــه کار کــرد 
ــرد،  ــن کشــاورزها پیداک ــت در بی ــک عمومی ی
خصوصــًا بــرای تمــام محصــوالت کشــاورزی 
علی الخصــوص پســته بــا اســتقبال بســیار 
ــود  ــن ب ــه رو شــد. دلیلــش هــم ای ــی روب باالی
کــه از حــق بیمــه پرداختــی 10 درصــد را 
پرداخــت می کــرد و 90 درصــد  کشــاورز 
ــن  ــود. همی ــتش ب ــت پش ــک دول ــه را کم بقی
روال ادامــه داشــت و بــا توجــه بــه حــق بیمــه 
پرداختــی کــه کشــاورز در رابطــه بــا خســارت 
ــه  ــا هزین ــه ب ــک در رابط ــک کم ــت، ی داش
ــا  ــی ب ــد. ول ــام می ش ــاورز انج ــه کش ــد ب تولی
ــت  ــش دول ــال نق ــانزده س ــن ش ــت ای گذش
ــه  ــا هزین در پرداخــت حــق بیمــه در رابطــه ب
ــد. در  ــر ش ــال کمرنگ ت ــه س ــال ب ــد س تولی
حــال حاضــر ســهم دولــت در پرداخــت حــق 
بیمــه بیــن 30 تــا 35 درصــد شــده  و فشــار بار 
ــت.  ــر رفته اس ــاورز باالت ــه روی کش ــق بیم ح
ــه  ــرایطی ک ــه ش ــه ب ــال های اول باتوج در س
وجــود داشــت دو نمونــه بیمــه انجــام می شــد 
یکــی بیمــه عمومــی و دیگــری بیمــه تکمیلــی. 
ــط از  ــودش فق ــاغ خ ــک ب ــرای ی ــاورز ب کش
بیمــه عمومــی و یــا فقــط از بیمه نامــه تکمیلــی 
ــی  ــه عموم ــد. بیم ــتفاده کن ــت اس ــی توانس م
عوامــل خطــر تحــت پوشــش کمتــری نســبت 

ــه  ــد. در رابط ــامل می ش ــی ش ــه تکمیل ــه بیم ب
ــدان،  ــه، ســرما و یخبن ــی، زلزل ــا بیمــه عموم ب
طوفــان و بارندگی هــای بی موقــع در زمــان 
تلقیــح جــزو عوامــل اصلــی بــود و عــالوه بــر 
عوامــل تحــت پوشــش بیمــه عمومــی عوامــل 
عــدم تأمیــن نیــاز ســرمایی، نوســانات دمایــی 
و گرمازدگــی میــوه مربــوط بــه بیمــه تکمیلــی 
ــا  ــن روال ت ــد. ای ــارت می ش ــامل خس ــز ش نی

ســال های 92، 93 ادامــه داشــت. 
ــک  ــال 89 ی ــه در س ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ســامانه جامــع بیمــه از طریــق صنــدوق بیمــه 
کشــاورزی راه انــدازی شــد. ایــن ســامانه 
ــود کــه تمــام اطالعــات  ــه ای ب ــه گون جامــع ب
کشــاورز در آن ثبــت می شــد، نقشــه باغــات و 
اســم بــاغ مشــخص بــود. بنابرایــن، مــا از ســال 
89 تــا بــه امــروز می توانیــم ســابقه کشــاورز را 
بــا یــک کــد ملــی دربیاوریــم و بدانیــم ایشــان 
در هــر ســال چــه مقــدار از ســطح بیمــه بــوده 
ــی اش چقــدر بوده اســت. ــی  و دریافت و پرداخت
بیمــه عمومــی و بیمــه تکمیلــی تــا ســال 
زراعــی  از ســال  و  داشــت  ادامــه   93 ،92
93-94 بــه بعــد بیمــه باغــات پســته بــر 
اســاس بیمــه پایــه و بیمــه الحاقــی اجــرا 
ــد،  ــام می ش ــارت انج ــی خس ــی وقت ــد؛ یعن ش
کارشــناس ها بازدیــد می کردنــد و غرامتــی 
در رابطــه بــا بیمــه تکمیلــی  منهــای پوشــش و 
ــا 20 درصــد  ــا ت ســپس پرداخــت می شــد، ام
خســارت برعهــده کشــاورز بــود. در ســال 95 
ــی اگــر  ــود؛ یعن منهــای پوشــش، منهــای 20 ب
کشــاورز متحمــل 60 درصــد خســارت شــده 

ــدش  ــل درص ــد و چه ــای 20 می ش ــود، منه ب
پرداخــت می شــد. از ســال 97-98 بخــش 
پوششــی برداشته شــده، ولــی پوششــی تــا 

ــد.  ــرا ش ــال و اج ــش اعم ــال ماقبل س
ــه شــرایطی  ــا توجــه ب ــد ب در گذشــته می گفتن
کــه داریــم خســارت تــا 20 درصــد بــه 
ــد  ــی از 20 درص ــت، ول ــذار اس ــده بیمه گ عه
ــی  ــرد! یعن ــت می ک ــه پرداخ ــاال را بیم ــه ب ب
ــارت  ــم خس ــد ه ــاورزی 100 درص ــر کش اگ
می خــورد منهــای 20 می شــد و 80 درصــد 
ــه  ــی ک ــد؛ در حال ــت می ش ــارت پرداخ خس
تعرفــه بــر اســاس 100 درصــد خســارت 
گرفتــه شــده بود. بــا توجــه بــه شــرایط و 
ــته  ــد پس ــش تولی ــا در بخ ــه م ــکالتی ک مش
در  روال  طبــق  کشــاورزی  بیمــه  داریــم، 
ــه  ــارت ب ــال خس ــر س ــته، ه ــال گذش 16 س

کرده اســت. پرداخــت  کشــاورز 
از معضــالت بیمــه کشــاورزی ایــن بوده اســت 
ــر  ــًا ه ــوده و ثانی ــی ب ــتمی دولت ــه اوالً سیس ک
پرداخــت  خســارت  کشــاورز  بــه  ســال 
ــه خســارت  ــال هایی ک ــر در س کرده اســت! اگ
خیلــی پایینــی رخ داده و در حــد ناچیــز بــوده 
بــه کشــاورز پولــی پرداخــت نمی شــد و 
ــه  ــاید بیم ــود، ش ــاده ب ــا افت ــگ ج ــن فرهن ای
بیشــترین  کــه  ســال هایی  در  کشــاورزی 
توانســت  مــی  داشــت،  خســارت وجــود 
یــک مقــداری از هزینــه واقعــی خســارت 
ــاورزی  ــه کش ــه بیم ــد. توجی ــت کن را پرداخ
ــد  ــه تولی ــن هزین ــد م ــه می گوی ــن اســت ک ای
امســال  می کنــم.  پرداخــت  را  محصــول 
ــت  ــاال اس ــش ب ــی )1( تعرفه های ــه تکمیل بیم
ــت،  ــی اس ــم واقع ــارتش ه ــت خس و پرداخ
ــد. در  ــی کشــاورزان خیلــی اســتقبال نکردن ول
ــک 300  ــه ی ــد گزین ــیل تولی ــه پتانس بیمه نام

گفت و گو با کارشناس بیمه ای که نخواست نامش فاش شود
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کیلوگــرم اســت، گزینــه دو 500 کیلوگــرم، 
گزینــه ســه 800 کیلوگــرم، گزینــه چهــار 
ــه  ــج 1200 و گزین ــه پن ــرم، گزین 1000 کیلوگ
شــش 1500 کیلوگــرم اســت و مبنای محاســبه 
ــت  ــه اس ــر گزین ــرای ه ــد ب ــه تولی ــم هزین ه
ــت  ــارتش پرداخ ــود و خس ــام می ش ــه انج ک

. می کننــد
ــه شــرایط  ــا توجــه ب در ســه ســال گذشــته ب
ــًا  ــد حتم ــده بای ــام ش ــختگیری های انج و س
ــم  ــا بتوانی ــا م ــد ت ــادث شده باش ــارتی ح خس
را  خســارت  پرداخــت  مجــوز  و  تأییدیــه 
بگیریــم و این طــور نیســت کــه هــم بــه 
ــورده  ــارت نخ ــم خس ــورده و ه ــارت خ خس
ــر اســاس آمــار  بیمــه پرداخــت داشته باشــد! ب
ــی  ــد آن عوامل ــی هواشناســی حتمــًا بای دریافت
کــه مــا داریــم در زمــان فنولــوژی گیــاه 

شده باشــد. حــادث 
روند تعیین خسارت

ــان  ــا پای ــاه ب ــوالً از 30 مهرم ــری معم بیمه گ
ــی  ــود؛ یعن ــروع می ش ــل ش ــال قب ــه س بیمه نام
از اول آبــان شــروع می شــود و تــا اول دی 
ــن  ــه بی ــی ک ــق روال ــی طب ــه دارد. ول ــاه ادام م
کشــاورزها وجــود دارد، معمــوالً بیمــه کــردن 
ــا 15 بهمــن  ــد و ت را از 15 آذر شــروع می کنن
ــود.  ــد می ش ــه تمدی ــه دارد و بیمه نام ــاه ادام م
بیمه گــر می بایســت  قبــل  تــا ســه ســال 
بازدیــد انجــام دهــد تــا میــزان پتانســیل تولیــد 
ــرد  ــارش بگی ــه هکت ــبت ب ــر را نس ــاغ مدنظ ب
ــد؛  ــخص کن ــه را مش ــه مربوط ــپس گزین و س
ــد را  ــال، کارشــناس پتانســیل تولی ــوان مث به عن
ــاغ  ــت ب ــرد و می گف ــن می ک ــو تعیی ــزار کیل ه
شــما در حــد گزینــه چهــار اســت و کشــاورز 
از گزینــه چهــار بــه بــاال را دیگــر نمی توانســت 
بیمــه کنــد. ولــی ایــن اختیــاری بــود و بــا یــک 

می توانســت  بیمه گــر  کارشــناس  توضیــح 
ــری را  ــه کمت ــاورز گزین ــت کش ــه درخواس ب

ــد. انتخــاب کن
ــه  ــروز بیمه نام ــا ام ــته ت ــال گذش ــه س از س
ــاًل  ــت. مث ــاری شده اس ــود اظه ــورت خ به ص
ــن  ــد م ــد و می گوی ــه می کن ــاورز مراجع کش
ــت  ــه اس ــه در دو قطع ــاغ دارم ک ــار ب 3 هکت
و حــدود اربعــه بــاغ را اعــالم می کنــد و 
گزینــه مــورد نظــرش را از نظــر پتانســیل 
تولیــد انتخــاب می کنــد. گزینــه هــا از 1 
تــا 6 هســتند و از 300 تــا 1500 کیلوگــرم 
را پوشــش می دهنــد و کشــاورز بــر ایــن 
اســاس حــق بیمــه را پرداخــت می کنــد. 
پــس از اتمــام بیمه گــری کار ارزیابــی شــروع 
ــر دو  ــی ب ــر ارزیاب ــال حاض ــود. در ح می ش
ــوژی و  ــش و فنول ــی پای ــت؛ یک ــا شده اس مبن

ــی. ــت فن ــاس پیوس ــر اس دوم ب
ــه  ــد چرخ ــوژی، رون ــش و فنول در بحــث پای
ــت  ــواب اس ــت خ ــه درخ ــی ک ــاه از زمان گی
پیــدا می کنــد  تــورم جوانــه  بعــد کــه  و 
ــه تقســیم  ــه شــش مرحل شــروع می شــود و ب
ــه  ــه، دوم مرحل ــه جوان می گــردد؛ یکــی مرحل
گلدهــی، ســوم مرحلــه رشــد رویشــی، چهارم 
مرحلــه رشــد میــوه، پنجــم مرحلــه برداشــت، 
ــس از برداشــت. کارشناســی  ــه پ ششــم مرحل
ــود و  ــاب می ش ــگر انتخ ــوان پایش ــه عن ــه ب ک
ــه  ــی ک ــد از زمان ــد بای ــه کار می کن ــروع ب ش
درخــت هنــوز در خــواب کامــل اســت کارش 
را شــروع کنــد و تــا روز پــس از برداشــت کــه 
ــاغ را پایــش  بــرگ درخــت ریــزش می کنــد ب

نمایــد.
پایــش بــر اســاس 4 درصــد از منطقــه همگــن 
اســت کــه مــرز هــر منطقــه همگــن بــر اســاس 
ــاًل  ــزان هــر دهســتان انتخــاب می شــود؛ مث می

ــوددارد:  ــش وج ــه بخ ــار س ــه ان ــرای منطق ب
بیــاض، مرکــزی و قســمت حســین آبــاد 
ــد و  ــاب می کنن ــش را انتخ ــت؛ همگن های اس

ــد. ــام می دهن ــش را انج کارهای
ــم از  ــطح و ه ــر س ــم از نظ ــه ه ــد ک 4 درص
ــد؛  ــه باش ــن آن منطق ــاغ میانگی ــداد ب ــر تع نظ
ــاغ  ــار ب ــا 1000 هکت ــه ب ــر 500 قطع ــاًل اگ مث
وجودداشته باشــد مــا بایــد 40 هکتــار بــا 
بیســت قطعــه را انتخــاب کنیــم کــه ایــن 
ــدی  ــاس زمانبن ــر اس ــش ب ــه پای ــش مرحل ش
انجــام می شــود. در نمونه گیری هــا از بــاغ، 
ــاغ  ــه از ب ــه نمون ــار س ــک هکت ــر ی ــرای زی ب
گرفتــه می شــود؛ دو هکتــار، پنــج نمونــه از دو 
تــا هشــت هکتــار، هشــت نمونــه و از هشــت 
هکتــار بــه بــاال هــم بــه ازای هــر هکتــار یــک 

ــود. ــه می ش ــه اضاف نمون
بــه  روال قدیــم در چهــار ســال گذشــته 
این صــورت نبــود و هــر باغــی به طــور مجــزا 
ــوء  ــارت و س ــد خس ــد و درص ــد می ش بازدی
مدیریتــش اعمــال می شــد و بــه ایــن کار 
بازدیــد ارزیابــی انفــرادی می گفتنــد، ولــی 
ــر اســاس  ــی ب ــد ارزیاب در حــال حاضــر بازدی

مناطــق همگــن اعمــال می شــود. 
ــا  ــه ب ــد ک ــته باش ــاغ وجودداش ــک ب ــر ی اگ
مناطــق همگــن دیگــر اختــالف ســطح داشــته 
باشــد یــا کشــاورزش هــر ســال در رابطــه بــا 
ــاس  ــر اس ــاغ ب ــن ب ــیت دارد، ای ــه حساس بیم
مــوردی پایــش می شــود و در زمــان برداشــت 
کیل گیــری می شــود و بــر اســاس همــان 
درصــد خســارتی کــه جداگانــه از منطقــه 
می شــود.  پرداخــت  او  بــه  درمی آیــد 
جداجــدا  هــم  هکتــار   20 بــاال  باغ هــای 
کیل گیــری  و  نمونه گیــری  پالک گــذاری، 
می شــوند و در صــورت خســارت درصدشــان 

می شــود. پرداخــت 
مناطــق  فنــی،  پیوســت  بــا  رابطــه  در 
کارشناســان  بــه  و  می شــوند  تقســیم بندی 
تعییــن و  داده می شــود. در پیوســت فنــی 
تشــخیص چهــار مــورد بســیار مهــم اســت: 1- 
ــت؛  ــاغ و حــدود اربعــه؛ 2- مالکی مســاحت ب

3- پتانســیل تولیــد؛ 4- ســوء مدیریــت. 
ایــن کارهــا تــا ســه ســال قبــل توســط 
تابســتان  در  االن  می شــد،  انجــام  بیمه گــر 
توســط کارشــناس فنــی انجــام می شــود. 
دارد  مختلفــی  آیتم هــای  مدیریــت  ســوء 
ــای  ــه آیتم ه ــت ک ــم اس ــاس 7 آیت ــر اس و ب
ــاری،  ــاس آب آبی ــر اس ــی آن ب ــم و اصل مه
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ــا  ــات، بیماری ه ــت آف ــی، مدیری ــه، بهزراع تغذی
و علف هــای هــرز و مدیریــت کــف بــاغ اعمــال 
می شــود کــه معمــوالً ســوء مدیریــت را حداکثــر 
تــا 30 درصــد می توانیــم اعمــال کنیــم کــه 
پرداخــت نشــود! البتــه خســارت پرداختی نســبت 
بــه هزینه هــای واقعــی تولیــد هزینــه باالیــی 

ــت. نیس
حق بیمه و پرداخت خسارت

ــه  ــا آن مواج ــا ب ــه م ــی ک ــکل اساس ــک مش ی
هســتیم ایــن اســت کــه بــرای هــر بــاغ بعضــی از 
عوامــل خســارت را به صــورت تکــی نداریــم تــا 
بیمه شــونده بتوانــد بــرای خــودش آیتــم انتخــاب 

کنــد. 
در حال حاضــر، عوامــل خســارت تحــت پوشــش 
فاجعه آمیــز  حــوادث  شــامل  پایــه  بیمــه  در 
ــتند  ــی هس ــز آنهای ــوادث فاجعه آمی ــود. ح می ش
ــث  ــی باع ــه تنهای ــارت ب ــل خس ــک عام ــه ی ک
خســارت تــا 70 درصــد در کل شهرســتان شــود. 
بیمــه تکمیلــی در حاضــر تمامــی آیتم هــای عامــل 
خســارت از جملــه: ســیل، زلزلــه، طوفــان، تگرگ، 
باران هــای بی موقــع زمــان تلقیــح، گرمــای زمــان 
تلقیــح، نوســانات دمایــی، عــدم تأمیــن نیــاز 

ــود. ــوه می ش ــی می ــرمایی و گرمازدگ س
و  ریشــه  ســیاه  میوه هــای  بــا  رابطــه  در 
ســردرختی ها مثــل بــادام، بیمه نامــه تــک خطــر و 
یــک بیمه نامــه الحاقــی وجــود دارد. در بیمــه نامه 
ــادام کــه مثــال  ــا ب تــک خطــره فقــط در رابطــه ب
ــاظ  ــرمازدگی در آن لح ــل س ــا عام ــم تنه می زن

می شــود.
ــاغ  ــک ب ــر ی ــارت، اگ ــت خس ــورد پرداخ در م
ــد  ــیب دیده باش ــد آس ــاری 100 درص ــک هکت ی
انتخــاب کرده باشــد و  باغــدار گزینــه 6 را  و 
ــن  ــه همگ ــدی در منطق ــارت 100 درص آن خس
مدیریتــی رخ  و ســوء  داشته باشــد  عمومیــت 
نداده باشــد بــر اســاس تعهــدی کــه در ســال بســته 
ــود و  ــت می ش ــارت پرداخ ــغ خس ــود مبل می ش
هــر ســال عــدد متفاوتــی اســت. مثــاًل اگــر گزینــه 
ــرای  ــان ب ــون توم ــت 12 میلی ــا پرداخ ــر ب 6 براب

ــه کشــاورز  ــل ب ــار باشــد، به طــور کام ــک هکت ی
پرداخــت می شــود.

امــا این طــور نیســت کــه اگــر یــک هکتــار 
ــته  ــته داش ــرم پس ــد 1500 کیلوگ ــیل تولی پتانس
ــون  ــته 150 میلی ــدار پس ــن مق ــد و ارزش ای باش
ــرار  ــروز خســارت ق ــان باشــد در صــورت ب توم
ــه  ــان ب ــون توم ــش از 12 میلی ــی بی ــد مبلغ باش
باغــدار پرداخــت شــود. اگــر بخواهیــم بــر اســاس 
گزینــه واقعــی بیمــه کنیم، خیلــی کشــاورزها با آن 

کنــار نمی آینــد و حــق بیمــه نمی دهنــد.
ــد  ــداران دارن ــه باغ ــرایطی ک ــن ش ــی در ای حت
ــی 100  ــی، کیلوی ــران قیمت ــن گ ــه ای ــول ب محص
هــزار تومــان، می فروشــند بــاز هــم حاضــر 
ــاید 4  ــد. ش ــتری بپردازن ــه بیش ــق بیم ــتند ح نیس
ــک  ــا 5 درصــد از کشــاورزها حاضــر باشــند ی ت
ــا  ــد ت ــه حــق بیمــه واقعــی را پرداخــت کنن گزین

ــد. ــارت را بگیرن ــی خس ــد واقع درص
اگــر ایــن کار فرهنگ ســازی می شــد خیلــی 
ــان  ــون توم ــاورز 5 میلی ــاًل کش ــود. مث ــوب ب خ
ــش را بیمــه  ــه واقعــی، زمین های ــر اســاس گزین ب
ــاًل 75  ــارت مث ــا خس ــه ب ــد در رابط ــرد. بع می ک
میلیــون تومــان دریافــت می کــرد. البتــه ایــن 
ــال  ــی در 15 س ــت؛ یعن ــه 15 اس ــش 1 ب ضریب
گذشــته یک بــار ایــن اتفــاق افتــاده و یــک فاجعــه 

ــت. ــارت زده اس ــد خس ــه 100 درص ــده ک آم
ــاری  ــه ج ــم هزین ــر می کن ــر، فک ــال حاض در ح
ــان در  ــون توم ــار 10 میلی ــاغ پســته در هــر هکت ب
ــا  ــد م ــه می گوی ــت و بیم ــه شده اس ــر گرفت نظ
ــد  ــم، نمی گوین ــدار را می دهی ــد باغ ــه تولی هزین
ــم. ــه پســته خســارت خــورده را می دهی ــا هزین م
و  نشــده  فرهنگ ســازی  کشــاورزی  بیمــه  در 
کشــاورز اگــر هــر ســال خســارت بــه او پرداخــت 
نکنیــم ســال بعــد نمی آیــد زمینــش را بیمــه کنــد. 
ــروز، در  ــه ام ــا ب ــق روال ســال های گذشــته ت طب
ــارت  ــته خس ــول پس ــال محص ــر س ــران ه کل ای
مثــاًل یــک ماشــین در  دریافــت کرده اســت. 
ــد،  ــودگی می رس ــه فرس ــاله ب ــر 30 س ــک عم ی
ــک 4  ــاید مال ــه می خــرد. ش ــال بیم ــک 30 س مال

ــگار 120  ــد و ان ــم داشته باش ــین ه ــتگاه ماش دس
ســال دارد حــق بیمــه پرداخــت می کنــد و شــاید 
از هیچ  یــک از بیمــه نامه هایــش اســتفاده هــم 
ــه  ــه مراجع ــه بیم ــه ب ــاورزی ک ــی کش ــد. ول نکن
ــرای خســارت  ــد و بیمــه می خــرد از االن ب می کن
ــت. ــزی کرده اس ــدش برنامه ری ــال بع ــی س دریافت
در رابطــه بــا بیمــه باغ هــای پســته کارهــای 
زیــادی انجــام شــده  و کارشــناس هایی کار کردنــد 
کــه اکثــراً خبــره هســتند و قریــب بــه 70 درصــد 
ــراً خودشــان کشــاورز و کشــاورززاده  از آنهــا اکث
هســتند و دردهــای کشــاورزی را می شناســند، 
ــی  ــات یکســری محدودیت های ــی اوق ــی بعض ول
ــد  ــاً نمی توان ــناس واقع ــه کارش ــد ک ــش می آی پی
ــت را  ــاورز اس ــی کش ــق واقع ــه ح ــه را ک آنچ
ــا  ــه م ــد. و یــک مشــکل اساســی ک پرداخــت کن
در بیمــه داریــم و جــزو فرهنــگ شده اســت 
ــن  ــروز کوچک تری ــا ب ــدار ب ــه باغ ــن اســت ک ای
ــد.  عامــل خســارت، درخواســت خســارت می کن
مــن خــودم باغــدار پســته هســتم و باغــم را بیمــه 
کــرده ام، تــا همیــن انــدازه پولــی کــه داده می شــد 
ــد از  ــت می ش ــمت دول ــه از س ــی ک ــی کمک یعن

ــرود. دســتم ن
ــال های  ــه س ــتیم ک ــادی داش ــا کشــاورزهای زی م
ــد. کشــاورز  ــه کردن ــد و باغ شــان را بیم اول آمدن
بــزرگ داشــتیم در حــد 200 هکتــار، در ســال آور 
ــزار  ــاری 65 ه ــان هکت ــرد. آن زم ــه ک ــد و بیم آم
تومــان بابــت بیمــه هــر هکتــار و در کل 13 
ــود. ســال بعــد  میلیــون تومــان پرداخــت کــرده ب
ــه او پرداخــت شــد؛ حــدود  26 میلیــون تومــان ب
ــد و  ــی ایشــان آم ــود، ول ســال های 86، 87، 88 ب
یــک حســاب دودو تــا چهارتایــی کــرد و همــان 
ــه  ــک ب ــن نزدی ــر م ــال حاض ــت در ح ــال گف س
ــن  ــورده ام و ای ــارت خ ــان خس ــون توم 700 میلی

شــد کــه از خــط بیمــه بیــرون رفــت.
ــت پشــتش  در بیمــه کشــاورزی اگــر کمــک دول
ــال  ــت یک س ــر دول ــت. اگ ــان ده اس ــد زی نباش
کمــک را از پشــت بیمــه بــردارد ســال بعــد عمــاًل 

ــه کشــاورزی ورشکســته خواهدشــد. بیم
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ــواع  ــورد ان ــًا در م ــان! لطف ــای ماتوی  آق
ــدگان  ــه در دســترس تولیدکنن ــی ک بیمه های
ــح  ــود دارد توضی ــا وج ــته در کالیفرنی پس

ــد؟ دهی
در آمریــکا ده هــا ســال اســت کــه امــکان 
محصــوالت  از  زیــادی  تعــداد  بیمه کــردن 
کشــاورزی وجــود دارد، امــا بیمــه پســته 
ــی از  ــته یک ــد. پس ــروع ش ــال 2012 ش از س
ــران  ــرای جب ــه ب ــود ک ــی ب ــن محصوالت آخری
طبیعــی  بالیــای  از  ناشــی  خســارت های 
ــول  ــی محص ــت. وقت ــق گرف ــه آن تعل ــه ب بیم
ــول  ــزان محص ــذار می ــد، بیمه گ ــارت ببین خس
خســارت دیده )میــزان دقیــق محصــول بــه 
تــن( را پوشــش می دهــد و معــادل آن بــه 
ــد  ــزان تولی ــردازد. می ــت می پ ــاورز غرام کش
هــر باغــدار تعیین کننــده مقــدار ضمانــت 
بیمــه اســت. کشــاورز بایــد محصولــش را 
حداقــل بــرای دوره ای 2 ســاله بیمــه کنــد )بــه 
ــتر  ــته(. بیش ــال آوری پس ــت س ــت خاصی عل
تولیدکننــدگان پســته هــر ســال محصــول خــود 

بیمــه می کننــد. را 
ــارت  ــران خس ــر جب ــرایط زی ــت ش ــه تح بیم

می کنــد:
• نامســاعدی شــدید آب و هوایی؛ )سرمازدگی، 
ــا در  ــک ی ــدید نزدی ــی ش ــی، بارندگ ــخ زدگ ی

طــول فصــل برداشــت، گرمازدگــی(
• بــروز اشــکاالت جــدی در سیســتم آبیــاری؛ 
ــه  ــی ک ــه بخش ــرط ک ــن ش ــه ای ــا ب ــه تنه البت
باعــث خســارت شــده قبــاًل بیمــه شــده باشــد، 

مثــل پمــپ آبیــاری معیــوب.
ــورد  ــن م ــی؛ ای ــای گیاه ــات و بیماری ه • آف
مســتلزم آن اســت کــه کشــاورز هیــچ کوتاهــی 
ــرده  ــش نک ــرای محصول ــات ب ــرل آف در کنت
ــات الزم و  ــه اقدام ــاورز هم ــر کش ــد، اگ نباش
ــش  ــت از محصول ــرای محافظ ــروری را ب ض
پوشــش  را  خســارتش  بیمــه  نکرده باشــد 

نمی دهــد.
ــرزه، آتش ســوزی  ــوران آتشفشــانی؛ زمین ل • ف

یــا حملــه حیوانات وحشــی.
ــت  ــرای درخواس ــی ب ــای اساس  معیاره

ــت؟ ــته چیس ــول پس ــه محص بیم
بــار نشســتن  بــه  از  1- حداقــل 4 ســال 

درخــت  گذشته باشــد؛  درخــت  اقتصــادی 
پســته معمــوالً 6 ســال بعــد از کاشــت بــه بــار 
می نشــیند، بنابرایــن بــرای اینکــه درخت پســته 
تحــت پوشــش بیمــه درآیــد بایــد حداقــل 10 

ــد.  ــاله باش س
2- تولیدکننــده بایــد اســناد دقیــق میــزان 
ــذار  ــه بیمه گ ــش را ب ــاالنه محصول ــد س تولی
از  می تــوان  را  )ایــن ســوابق  دهــد  ارائــه 

ــرد(. ــه ک ــته تهی ــان پس ــق ضباط طری
 سطح پوشش بیمه چگونه انتخاب می شود؟

ــی دارد؛ در  ــال محصول ــوع س ــه ن ــتگی ب بس
یــک ســال  پرمحصــول طبیعتــًا انتظــار مــی رود 
ســال های  در  بــرود.  بــاال  تولیــد  ســطح 
ــد.  ــت می کن ــد اُف ــزان تولی ــه می ــم ک ــاآور ه ن
تولیدکننــدگان می تواننــد ســطح پوششــی بیــن 
ــد  ــِی تولی ــرد واقع ــا 75 درصــد از عملک 50 ت

ــد. ــاب کنن ــود را انتخ خ
 نحوه اخذ بیمه چگونه است؟

باغــدار بیمــه محصولــش را از یــک بیمه گــذار 
آمریــکا  کشــاورزی  وزارت  تأییــد  مــورد 
براســاس  پرداخت هــا  می کنــد.  خریــداری 
ــش  ــطح پوش ــات و س ــرد باغ ــن عملک میانگی
ــک  ــرد. ی ــورت می گی ــاورز ص ــی کش انتخاب
ــورد وجــود  ــن م ســری اصــول اساســی در ای
ــد  ــد مشــخص کن ــدار بای دارد؛ اول اینکــه باغ
میانگیــن عملکــرد باغاتــش چقــدر اســت؛ اگــر 
ــد  ــدار بای ــد، باغ ــار باش ــن در هکت ــاًل 2 ت مث
ــا 75 درصــد(  ســطح پوششــی )50، 65، 70 ی
انتخــاب کنــد کــه بتوانــد آن را بــا نــرخ حــق 
بیمــه تطبیــق دهــد. اگــر میــزان تولیــد باغــدار 
ــد،  ــی او بیای ــر از ســطح پوشــش انتخاب پایین ت
بــه کشــاورز  مقــدار غرامــت  بــه همــان 

پرداخــت می شــود.
ــن عملکــرد یــک باغــدار  ــد میانگی فــرض کنی
ــت و  ــار اس ــن در هکت ــول 3 ت ــور معم ــه ط ب
وی ســطح پوشــش 65 درصــدی انتخــاب 
ــن(.  ــود 2 ت ــدوداً می ش ــه ح ــت )ک ــرده اس ک
ــدار  ــرد باغ ــن عملک ــال میانگی ــر در آن س اگ
بــه 1 تــن کاهــش پیــدا کنــد، میــزان خســارت 
حــدود 1 تــن می شــود. بنابرایــن، 1 تــن 
خســارت ضــرب در قیمــت انتخابــی می شــود 
ــردازد. ــت می پ ــدار غرام ــه باغ ــذار ب و بیمه گ

باغــدار ســطح پوششــی بیــن 50 تــا 75 درصــد 
ــرای  ــد را ب ــا 100 درص ــن 55 ت ــی بی و قیمت
دوره ای 2 ســاله انتخــاب می کنــد. از آنجــا کــه 
میــزان تولیــد ســاالنه گــزارش می شــود، میــزان 
ــبه  ــدداً محاس ــد مج ــال بای ــر س ــرد ه عملک
بشــود، غرامــِت هــر گونــه ضــرر و زیــان ســال 
ــرای  ــدار ب ــود. باغ ــت می ش ــال پرداخ ــه س ب
ــل 4  ــد ســوابق حداق برخــورداری از بیمــه بای
ســاله تولیــد مثمــرش را بــه بیمــه گــذار ارائــه 
دهــد.  باغــات پســته پــس از رســیدن درختــان 
بــه باردهــی کامــل )گذشــت 10 ســال از زمــان 

ــوند. ــدن می ش ــل بیمه ش ــت( قاب کاش
ــرای  ــت ب ــد قیم ــش و درص ــطح پوش  س
بیمــه پســته امســال چقــدر اعــالم شده اســت؟

ــود  ــول خ ــد محص ــداران می توانن ــال باغ امس
ــد.  ــه کنن ــو 5.40 دالر بیم ــر کیل ــه ازای ه را ب
ــد  ــی توانن ــم م ــر ه ــای پایین ت ــه قیمت ه البت
انتخــاب کننــد. مثالــی کــه در جــواب بــه 
ــی  ــه وضــوح چگونگ ــد ب ــل زده ش ــوال قب س
ــطح  ــت و س ــا قیم ــه ب ــه بیم ــرد برنام عملک
تولیــد انتخــاب شــده را توضیــح می دهــد. 
تعــداد بســیار کمــی از تولیدکننــدگان در ســطح 
ــیار  ــه بس ــرا ک ــد چ ــه می کنن ــد بیم 75 درص

هزینه بَــر اســت.
 در ســال محصولــی  2015 صنعــت پســته 
ــش  ــدی و کاه ــارات ج ــا خس ــا ب کالیفرنی
ــا  شــدید عملکــرد باغــات مواجــه شــد. آی
ــق ســطح  ــدگان مطاب ــه تولیدکنن ــان ب آن زم
ــه آنهــا وعــده داده  ــی کــه ب پوشــش انتخاب

ــد؟ ــت پرداخــت گردی ــود، غرام شــده ب
میــزان  کمتریــن  شــاهد   2015 ســال  در 
عملکــرد پســته کالیفرنیــا بودیــم. بلــه، بــه هــر 
ــش  ــت پوش ــال تح ــه آن س ــده ای ک تولیدکنن
بیمــه محصــوالت کشــاورزی قــرار گرفتــه بوده 
ــی  ــه باغداران ــی ب غرامــت پرداخــت شــد. حت

گفتگو با ریچارد ماتویان، مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان پسته آمریکا

بیمه باغ های پسته در آمریکا
سحر نخعی
مسئول روابط بین الملل انجمن پسته ایران
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ــد هــم غرامــت پرداخــت  ــده بودن ــای حداقلــی بیمــه خری ــر مبن کــه ب
ــاورزی  ــط وزارت کش ــه توس ــاورزی ک ــوالت کش ــه محص ــد. بیم ش
ــرایط  ــه »ش ــام بیم ــه ن ــه دارد ب ــوع بیم ــک ن ــده ی ــن ش ــکا تبیی آمری
فاجعه آمیــز« کــه قیمتــش 300 دالر بــه ازای هــر مجموعــه بیمه شــونده 
اســت. تنهــا زمانــی کــه از ایــن نــوع بیمــه اســتفاده شــد همــان ســال 
2015 بــود. در آن ســال عملکــرد باغــات بعضــی از باغــداران 10 تــا 30 
ــرای  ــه ب ــی ک ــه باغداران ــت ب ــود. دول ــان ب درصــد عملکــرد معمول ش
ایــن نــوع بیمــه ثبــت نــام کــرده بودنــد و 50 درصــد میــزان تولیدشــان 
ــا حداقــل ســطح قیمتــی بیمــه کرده بودنــد، غرامــت پرداخت کــرد.  را ب
ــزان  ــاس می ــر اس ــا ب ــاورزی تنه ــوالت کش ــه محص ــا بیم  آی

ــد؟ ــی کن ــارت م ــران خس ــول جب ــد محص تولی
برخــی از شــرکت های بیمــۀ محصــوالت کشــاورزی در حــال حاضــر 
یــک نــوع بیمــه جدیــد ارائــه می دهنــد بــه نــام »طــرح درآمــد ناخالــص 
ــزان  ــرار دادن می ــا ق ــای مبن ــه به ج ــن برنام ــه ای ــی )ARH(« ک واقع
تولیــد، بــر اســاس میــزان درآمــد معمــول یــک بــاغ بــه بیمــه شــونده 
ــورد  ــه درد می خ ــی ب ــه زمان ــن برنام ــد. ای ــت می کن ــت پرداخ غرام
کــه باغــدار محصــوالت مختلــف کشــاورزی داشــته باشــد کــه دچــار 
ــد  ــوع بیمــه، باغــدار بای ــق سیاســت ایــن ن خســارت شده باشــند. مطاب
ضمــن ارائــه آمــار ســطح زیرکشــت، تولیــد و فــروش هــر محصــول، 
ــه بســته بندی،  ســوابق ســالیانه درآمــدش )شــامل رســیدهای مربــوط ب
ــذار  ــه بیمه گ ــم ب ــول( را ه ــر محص ــرآوری ه ــط و ف ــارداری و ضب انب

ارائــه دهــد تــا بتوانــد تحــت پوشــش ایــن نــوع بیمــه درآیــد.
ــی از  ــای ناش ــرر و زیان ه ــل ض ــدار در مقاب ــه از باغ ــوع بیم ــن ن ای

کاهــش عملکــرد، اُفــت قیمــت، اُفــت کیفیــت محصــول یــا هــر ترکیبــی 
ــن  ــه ای ــن بیم ــی ای ــی اصل ــد. ویژگ ــت می کن ــل  محافظ ــن عوام از ای
ــادی  ــای اقتص ــی، ضرره ــت پرداخت ــد غرام ــازه می ده ــه اج ــت ک اس
ــان  ــر نش ــازار را بهت ــن در ب ــذاری پایی ــا قیمت گ ــت ی ــی از کیفی ناش
دهــد. ناگفتــه نمانــد ایــن نــوع بیمــه بســیار گــران قیمــت اســت. امــا 
ــد  ــد از کل درآم ــح می دهن ــداران ترجی ــی از باغ ــال بعض ــر ح ــه ه ب
مزرعه شــان محافظــت کننــد، نــه فقــط از ســطح تولیــد یــک محصــول.

فیت محصول یفت کفت قیمت، اُهای ناشی از کاهش عملکرد، اُنوع بیمه از باغدار در مقابل ضرر و زیان ینا
غرامت  دهداجازه میکه کند. ویژگی اصلی این بیمه این است عوامل  محافظت مییا هر ترکیبی از این 

ناگفته نماند این . گذاری پایین در بازار را بهتر نشان دهدپرداختی، ضررهای اقتصادی ناشی از کیفیت یا قیمت
شان مزرعه رآمداز کل ددهند ترجیح می به هر حال بعضی از باغداراناما است.  یمتگران ق یاربسنوع بیمه 

 ید یک محصول.سطح تولاز محافظت کنند، نه فقط 
 

توانند تحت میدهد که ینشان میومکزیکو و ن یزونا، آریفرنیاکالهای لتدر ایارا  ییهاشهرستانزیر نمودار 
 تواندی، نمکند یدپسته تول طقامن ینخارج از اباغداری ، اگر ین. بنابراقرار بگیرند محصول پسته یمهبپوشش 

 کند. استفادهت کشاورزی محصوال یمهباز خدمات 
 
 
 
 

 

نمودار زیر شهرستان هایی را در ایالت های کالیفرنیا، آریزونا و نیومکزیکو نشان می دهد که 
می توانند تحت پوشش بیمه محصول پسته قرار بگیرند. بنابراین، اگر باغداری خارج

 از این مناطق پسته تولید کند، نمی تواند از خدمات بیمه محصوالت کشاورزی استفاده کند.

محاسبه حق بیمه باغ های پسته در آمریکا

 های پسته در آمریکامحاسبه حق بیمه باغ
 

با یکی از مسئولین وزارت کشاورزی  کندپرداخت شرکت بیمه به  بایدای که باغدار نحوه محاسبه حق بیمه برای اطالع از
های مربوط به بیمۀ محصوالت کشاورزی توسط این آمریکا تماس گرفتیم. طبق توضیحات ایشان، تمامی مقررات و نرخ

 هاو نرخنامهدهند موظف به پیروی از این مقررات هایی که خدمات بیمه ارائه میو کلیه شرکت شدهوزارتخانه تبیین 
 باشند.می

 حق بیمه:باغ فرضی برای محاسبه یک مشخصات 
 رن، ایالت کالیفرنیا: شهرستان کِباغ موقعیت

 هکتار 40سطح زیرکشت: 
 کیلوگرم 2.242: هکتاردر  میزان عملکرد

 درصد 65پوشش انتخابی باغدار: سطح 
 دالر( 5.4) درصد 100قیمت انتخابی باغدار: 

 درصد 59: آمریکا سوبسید وزارت کشاورزی
 

 گذارپرداختیِ باغدار به بیمهنحوه محاسبه حق بیمه 
 واحد مثال فرمول ردیف

2.242×  0.65=  1.457 پوشش= میزان خسارتدرصد سطح × میزان عملکرد  1  کیلوگرم / هکتار 
1.457×  40=  58.292 سطح زیرکشت= کل میزان خسارت× میزان خسارت  2  کیلوگرم 
58.292×  5.4=  314.777 قیمت انتخابی باغدار= حق مسئولیت× کل میزان خسارت  3  دالر 
0.0670+  0.0230=  0.0900 نرخ پایهنرخ متغیر )متفاوت در هر شهرستان( + نرخ ثابت=  4  دالر 
0.0900×  0.9000=  0.0810 میزان تخفیف= نرخ حق بیمه× نرخ پایه  5  دالر 
0.0810×  314.777=  25.497 میزان مسئولیت= حق بیمه× نرخ حق بیمه  6  دالر 
25.497×  0.59=  15.043 درصد سوبسید= میزان سوبسید پایه× حق بیمه  7  دالر 
25.497 – 15.043=  10.454 نهایی میزان سوبسید پایه= حق بیمه –حق بیمه  8  دالر 
10.454÷  40=  261 سطح زیرکشت= حق بیمه نهایی به ازای هر ایکر÷ حق بیمه نهایی 9  دالر/ هکتار 

 

بــرای اطــالع از نحــوه محاســبه حــق بیمــه ای کــه باغــدار باید 
بــه شــرکت بیمــه پرداخــت کنــد بــا یکــی از مســئولین وزارت 
کشــاورزی آمریــکا تمــاس گرفتیــم. طبــق توضیحــات ایشــان، 
ــوالت  ــۀ محص ــه بیم ــوط ب ــای مرب ــررات و نرخ ه ــی مق تمام
ــه  ــده و کلی ــن ش ــه تبیی ــن وزارتخان ــط ای ــاورزی توس کش
ــف  ــد موظ ــه می دهن ــه ارائ ــات بیم ــه خدم ــرکت هایی ک ش

ــند. ــا می باش ــررات و نرخنامه ه ــن مق ــروی از ای ــه پی ب

مشخصات یک باغ فرضی برای محاسبه حق بیمه:
موقعیت باغ: شهرستان کِرن، ایالت کالیفرنیا

سطح زیرکشت: 40 هکتار
میزان عملکرد در هکتار: 2.242 کیلوگرم
سطح پوشش انتخابی باغدار: 65 درصد

قیمت انتخابی باغدار: 100 درصد )5.4 دالر(
سوبسید وزارت کشاورزی آمریکا: 59 درصد
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هیئــت  اعضــای  بیــن  مشــترک  نشســت 
خشــکبار  صادرکننــدگان  اتحادیــه  رئیســه 
ــران  ــره انجمــن پســته ای ــت مدی ــران و هیئ ای
23 دی مــاه امســال بــه میزبانــی اتحادیــه 
ــزار  ــران برگ ــکبار در ته ــدگان خش صادرکنن
ــر  ــد ب ــن تأکی ــت، ضم ــن نشس ــد. در ای ش
ــه،  همــکاری بیــش از پیــش انجمــن و اتحادی
ــارت  ــر راه تج ــر س ــده ب ــکالت پیش آم مش
ــع  ــت رف ــی جه ــی و راه حل های ــته بررس پس

ــد.  ــنهاد ش ــا پیش آنه
صاحب نظــران در ایــن نشســت، از دســت 

ــی  ــب اصل ــل رقی ــازار در مقاب ــهم ب ــن س رفت
بزرگ تریــن ضربــه  به عنــوان  را  )آمریــکا( 
ــی  ــران معرف ــته ای ــارت پس ــر تج ــده ب واردش
نمودنــد؛ ایشــان بــر ایــن باورنــد کــه بــه قطــع 
و یقیــن عوامــل متعــدد داخلــی در بــروز ایــن 
ــه  ــته اند؛ در ادام ــی داش ــش اساس ــه نق عارض
ــه تجــارت پســته  ــن مشــکالت مبتالب مهم تری
ــدند،  ــرح ش ــه مط ــن رابط ــه در ای ــور ک کش

شده اســت: آورده 
- الــزام صادرکننــدگان پســته بــه ســپردن 
ــد ارزی در شــرایط تحریمــی و درنتیجــه  تعه

ــرای بســیاری  عــدم امــکان ادامــه صــادرات ب
ــار از تج

- کاهــش عرضــه محصــول از ســوی باغداران 
بــه دلیــل انتظــار بازگشــت قیمت هــای ریالــی 

پســته بــه اوج خــود
- کاهــش عرضــه محصــول توســط باغــداران 
در  بهتــر  فــروش  امــکان  تصــور  به دلیــل 

بــورس کاال
- مشکالت حمل و نقل بین المللی پسته

روی  آن  اثــر  و  ارز  نــرخ  تالطمــات   -
ــی و  ــتۀ ایران ــروش پس ــرخ دالری ف ــم ن تالط

خارجــی خریــداران  بی اعتمــادی 
در پایــان ایــن نشســت اعضــا بــر تــداوم 
بیــن  همــکاری  و  هماهنگــی  همفکــری، 
اتحادیــه و انجمــن در راســتای رفــع موانــع و 

ــد.  ــد کردن ــته تأکی ــادرات پس ــعه ص توس

گزارش نشست مشترک انجمن پسته ایران و اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران

بررسی موانع تجارت پسته و پیشنهاد همکاری مشترک
دبیرخانه انجمن پسته ایران
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بــه گفتــه فعــاالن پســته کشــور اوضــاع تجارت 
پســته در چندمــاه ابتدایی ســال تجــاری 98 روند 
مثبتــی نداشــته و عوامــل متعــددی ایــن موضوع 
را تحت الشــعاع خــود قــرار داده اســت. از ایــن 
روی بــا محمدحســن شــمس فرد رئیــس اتحادیه 
صادرکننــدگان خشــکبار ایــران بــه عنــوان فردی 
ــا  ــتیم ت ــو نشس ــه گفت و گ ــائل ب ــا مس ــنا ب آش
ــه  ــد. ب ــن نمای ــان را روش ــدا و پنه ــای پی زوای
همیــن جهــت از ماهیــت دغدغه هــای امــروز و 
دیــروز تجــارت پســته پرســیدیم. شــمس فرد از 
تجــار نامدار کشــور اســت کــه 65 ســال در کار 
ــمش و  ــال های اول کش ــوده و در س ــارت ب تج
ســایر اقــالم صادراتــی را کار می کــرده و بیــش 
از چهــل ســال اســت کــه پســته را هــم صــادر 
کــرده، از زمانــی کــه پســته کیلویــی 4، 5 تومان 

بوده اســت!
از  تصویــر  یــک  شــمس فرد!  آقــای    
ــته  ــارت پس ــروز  تج ــروز و ام ــکالت دی مش

می دهیــد؟ ارائــه  کشــور 
گرفتــار  گذشــته  در  مــا  کــه  می دانیــد  شــما 
ــار  ــم. شــاید بیســت ســال گرفت آفالتوکســین بودی
ایــن موضــوع بودیــم. اروپایی هــا و خصوصــًا 
آمریکایی هــا ایــن موضــوع را َعَلــم کرده بودنــد 
کــه پســته ایــران همــه اش آفالتوکســین دارد و 
ــی  ــم، هیأت های ــتقامت کردی ــم اس ــا ه ــد. م نخری
ــد  ــد و رفتن ــتیم، آمدن ــا خواس ــه اروپ را از اتحادی
ــا  ــه آنه ــا را ب ــد، ترمینال ه ــته را دیدن ــای پس باغ ه
نشــان دادیــم. یــک دســتوراتی دادنــد و در کرمــان 
و رفســنجان بــه ایــن دســتورات عمــل شــد. بــاز دو 
مرتبــه ســال بعــد تقاضــا کردیــم و یک هیئــت دیگر 
ــر شــد  ــد و سال به ســال بهت ــد کردن ــد و بازدی آمدن
تــا اینکــه االن تقریبــاً ایــن مســئله رفــع شده اســت. 
ــم.  ــر داری ــین کمت ــه آفالتوکس ــوده ب ــته آل االن پس
پســته هایی کــه اینجــا آزمایــش می شــود، وقتــی بــه 
ــا مــی رود آنجــا هــم آزمایــش می شــود. آمــار  اروپ
ــت.  ــم شده اس ــی ک ــته مان خیلی خیل ــردودی پس م
ایــن دغدغــۀ ســال های ســال بــود کــه االن تقریبــًا 

رفــع شده اســت.
 جدیــداً، ایــن تحریم هــا پــدر مــا را درآورده اســت. 
ــه یــک  امــروز هــر کســی می خواهــد جنســی را ب
ــد و  ــش را برگردان کشــوری بفروشــد بایســتی پول
کاال بخــرد و دومرتبــه صادرکنــد. مشــکالتی اســت 
کــه خیلــی باعــث دردســر صادراتی هــا شــده و از 

هــر کســی هــم بــر نمی آیــد کــه بتوانــد ایــن کارهــا 
را انجــام دهــد. خیلی هــا هــم متضــرر شــدند و کار 
را رهــا کردنــد و رفتنــد. در اینجــا هــم کــه بانــک 
ــی  ــم داخل ــک تحری ــودش ی ــااهلل خ ــزی ماش مرک
ــن پیمان هــای  ــل همی ــا درســت کــرده، مث ــرای م ب
ــه  ــن زمین ــادی در ای ــات زی ــات. جلس ارزی و مالی
ــکباری ها  ــه خش ــا ب ــد م ــم. می گوین ــزار کردی برگ
خیلــی امتیــاز دادیــم، راســت هــم می گوینــد! 
ــتیم  ــا توانس ــر م ــای دیگ ــه صادرکننده ه ــبت ب نس
ــه  ــم ک ــک مرکــزی بگیری ــازات بیشــتری از بان امتی
صادرات مــان را انجــام دهیــم، امــا بــاز کافی نیســت. 
تحریم هــا ســنگین تر از امتیازاتــی اســت کــه مــا از 
ــادرات  ــرد. ص ــود کار ک ــم. نمی ش ــان می گیری ایش
ســخت اســت، آن هــم بــا وجــود رقیــب ابرقــدرت 
آمریکایــی کــه مــا داریــم. فکــر می کنــم محصولــش 

امســال دو برابــر محصــول مــا باشــد. 
 اینکــه فرمودیــد بحــث تعهــد ارزی بــود. آن 
تحریمــی کــه از خــارج و از ســمت آمریــکا بــه 

مــا اعمــال شــده آیــا اثــری داشــته؟
خیلــی زیــاد! بــا اینکــه می رویــم در خــارج حســاب 
بــاز می کنیــم، حســاب مــا را می بندنــد. آنجــا هــم 
کــه نمی توانیــم بگوییــم مســتقیم پــول بفرســتید بــه 
تهــران، اصــاًل بــرای خریــداران پســته ایــن امــکان 

وجــود نــدارد.
االن از همــه مشــکل تر ایــن تحریم هــا اســت. 
ــاور کنیــد اگــر تحریــم بانک هــا را برندارنــد، مــا  ب
ــده در  فلــج می شــویم. امــروز شــاید هــر صادرکنن
ــا بعــد  ــاز کــرده، ام ســه، چهــار کشــور حســاب ب
ــم  ــاب تان را می بندی ــد حس ــاه گفتن ــه م از دو، س
ــه کار  ــب چ ــم. ُخ ــما کار کنی ــا ش ــم ب و نمی توانی
ــتی  ــازه بایس ــاری ت ــه گرفت ــن هم ــا ای ــم؟! ب کنی
ــر  ــرا دی ــه چ ــم ک ــزی را بدهی ــک مرک ــواب بان ج

ــد! ــول نیاوردی ــرا پ ــد، چ ــرا زود ش ــد، چ ش
 حــاج آقــا! آیــا دغدغــه دیگــری هــم وجــود 

دارد؟
کــم  خیلــی  هــم  باغدارهــا  عرضــه  امســال 
عرضــه  کاهــش  دالیــل  از  یکــی  بوده اســت. 
ــه  ــتیم ک ــد هس ــا معتق ــود. م ــورس ب ــا، ب باغداره
ــواع  ــته ان ــرد. پس ــورس بُ ــه ب ــوان ب پســته را نمی ت
ــام  ــی ارق ــف دارد؛ یعن ــایزهای مختل ــف و س مختل
و  احمدآقایــی  و  کله قوچــی  فندقــی،  اکبــری، 
ســایر ارقــام در ســایزهای مختلــف 20-18 تــا 
ــن مشــکل اســت  ــود، بنابرای 32-30 عرضــه می ش

کــه پســته را بــه بــورس ببریــم. یــک عیــب دیگــر 
بــورس اینکــه ممکــن اســت مــن صد کیســه پســته 
ــا  ــرم، ام ــورس بخ ــروم در ب ــم و ب ــری بخواه اکب
موقــع تحویــل ببینــم یــک چیــز دیگــری اســت و 

ــاوت دارد.  ــه تف ــا نمون ب
از طــرف دیگــر، خــدا انشــااهلل وکالی کرمــان 
و رفســنجان را حفــظ کنــد! اول ســالی گفتنــد 
ــی رود،  ــاال م ــش ب ــید و قیمت پســته هایتان را نفروش
ــان و  ــای آب ــا در ماه ه ــد. م ــم نفروختن ــداران ه باغ
ــه  ــم ک ــم صــادر کنی ــر پســته را می توانی آذر حداکث
ایــن همیشــه اتفــاق افتــاده بــود. امــا امســال مــا در 
ــم. ســال  ــن صــادر کنی ــان توانســتیم 15 هــزار ت آب
ــادرات  ــن ص ــزار ت ــدود 37 ه ــان ح ــش در آب پی
پســته داشــتیم. یــک ســری مشــکالت از ایــن جنس 
هــم داریــم کــه داخلــی اســت. گفتنــد پســته تان را 
ــا راه  ــد، آمریکایی ه ــا نفروختن ــید، باغداره نفروش
افتادنــد بــرای فــروش و زرنگــی کردنــد و کاله ســر 
ماهــا گذاشــتند. بــه ایــن شــکل کــه آمریــکا کمــی 
ــرد، باغــداران اینجــا هــم گفتنــد  ــاال ب قیمتــش را ب
چــون قیمــت را بــرده بــاال چنیــن می شــود و چنــان 

ــتند. ــه داش ــد و نگ ــود و نفروختن می ش
ــر  ــن دیگ ــزار ت ــم امســال 170 ه ــر می کن ــن فک م
از پســته ها مانــده باشــد و نمی شــود تــا آخــر 
ــا  ــی ت ــرد؛ یعن ــادر ک ــا را ص ــن جنس ه ــال ای س
ــا  ــد، ت ــد می آی ــول جدی ــه محص ــالی ک ــر س آخ
آخــر مــرداد و شــهریور، ایــن محصــول رد نخواهــد 
ــادی دارد.  ــول زی ــم محص ــکا ه ــون آمری ــد، چ ش
ــه  ــی رود و ب ــد و م ــد می فروش ــکا دارد تندتن آمری
ایــن حرف هــا توجهــی نــدارد. مــا مشــکل داخلــی 
ــه  ــب ب ــدار را ترغی ــم باغ ــورس ه ــم و ب ــم داری ه

نفروختــن می کنــد.
ــرار  ــه ق ــد ک ــر می کنن ــا فک ــاید باغداره  ش
اســت قیمــت دالر هــم بــاال بــرود. شــما ایــن 

ــد؟ ــی می کنی ــور ارزیاب ــوع را چط موض
ــاال؟! ایــن تبلیغــات اســت. مــا گــول  چــرا بــرود ب
ــی  ــم و از کار و زندگ ــات را می خوری ــن تبلیغ همی
ــرد  ــدار خردخ ــرود باغ ــاال ب ــر دالر ب ــم. اگ می اُفتی
مــی فروشــد و ضــرر نمی کنــد. اگــر باغــدار پســته 

گفت و گو با محمدحسن شمس فرد، رئیس اتحادیه صادرات خشکبار ایران 

دغدغه های امروز و دیروز تجارت پسته ایران
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اش را نگــه دارد بــرای آخــر ســال و در آخــر ســال 
هــم پســته اش را نخرنــد، بایــد دو تــا بزنــد تــوی 
ــک  ــا ی ــده! م ــته ام مان ــرا پس ــه چ ــودش ک ــر خ س
رقیــب سرســخت در بــازار جهانــی داریــم، هــر روز 
بایــد در تــالش فــروش محصول مــان باشــیم. یــک 
جلســه هــم بــا هیئــت مدیــره انجمــن داشــتیم کــه 
ــد.  ــده ناراحــت بودن ــا هــم از اینکــه پســته مان آنه
ــه  ــی ک ــورس و جریانات ــه ب ــد ک ــم معتقدن ــا ه آنه

عــرض کــردم باعــث شــده کــه پســته َرد نشــود.
ــکبار  ــابقه خش ــر باس ــوان تاج ــه عن ــما ب  ش
ــکالت  ــن مش ــرای ای ــد ب ــر می کنی ــران فک ای
ــًا  ــنهاد داد و نهایت ــود پیش ــی می ش ــه راه حل چ

ــم؟ ــد بکنی چــه بای
مــا بایــد هــر روز در بــازار باشــیم و هــر روز معامله 
انجــام دهیــم. وقتــی فــروش مــا دچــار وقفــه شــود، 
ــا در  ــد م ــا ببین ــا نمی ایســتد ت مشــتری خارجــی م
مــاه بعــد چــه کار می کنیــم؛ فــوری خریــدش را از 

ــد.  ــا می کن آمریکایی ه
اگــر مشــتری بخواهــد مــاه بعــد خریــد کنــد، چــون 
ــر  ــا دو براب ــد از م ــده نمی آی ــا نخری ــل از م ــاه قب م
بخــرد. ایــن اســت کــه پســته مــا می مانــد، بنابرایــن 
ــازار  ــت روز ب ــا قیم ــازار و ب ــر روز در ب ــد ه بای
حضــور داشــته باشــیم. ایــن بهتریــن راهــش اســت 
کــه کاال همیشــه در جریــان باشــد و صــادر شــود.

 ممکــن اســت کشــاورزی پیدا شــود و بگوید 
ــته  ــم، پس ــال نمی فروش ــته ام را امس ــن پس م
ــال  ــول ری ــی دارم، پ خــراب نمی شــود، نگــه م
ــال  ــه دردم نمی خــورد. س ــت ارزش دارد و ب اُف
ــد  ــی داری ــه جواب ــما چ ــم. ش ــده می فروش آین

ــد؟ ــن آدم بدهی ــه ای ب
ــل از  باغــداران پســته ســه دســته اند، دســته اول قب
ــد  ــش را می فروش ــد محصول ــول بیای ــه محص اینک
ــر،  ــد. یکــی دیگ ــروش می کن ــا پیش ف ــه دالل ه و ب
ــا  ــر اســت و می گــذارد ت کمــی وضــع مالیــش بهت

ــول  ــد و محص ــاًل نمی فروش ــد، اص ــول بیای محص
ــی  ــه چــه قیمت ــه ب ــد ک ــگاه می کن ــد ن ــه آم هــم ک
می خرنــد و در موعــد یــک ماهــه بــا قیمــت بهتــر 
ــدا  ــه خ ــم ک ــر داری ــه دیگ ــک طایف ــد. ی می فروش
انشــااهلل حفظشــان کنــد، پولــدار هســتند. ایــن طایفه 
پولدارهــا عیــن خیالشــان نیســت کــه ضــرر کننــد 
یــا نفــع کننــد؛ تــا شــب عیــد اصــاًل نمی فروشــند 
و شــما هــر چــه هــم برویــد دنبالشــان، اینهــا پســته 
ــد.  ــد نگــه می دارن ــا شــب عی ــار و ت ــد انب را می برن
ــوده و دو ســال  یکــی، دو ســال برایشــان خــوب ب
ــدارد.  ــکال ن ــد اش ــد می گوین ــر ضررکردن ــم اگ ه
ــد در نگــه داشــتن  اینهــا عقیده هــای مختلفــی دارن

ــروش محصــول. و در ف
امــا آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه اگــر ســال 
آینــده رفســنجان پســته زیــاد باشــد، آمریــکا هــم که 
قطعــاً ســال آورشــان اســت، ایــن افزایــش محصول 
و مانــده انبــار انتقالــی بــه ســال آینــده صددرصــد 
ــا  ــا صادراتی ه ــود. م ــت می ش ــت قیم ــث اُف باع
از  چیــزی  آینــده  ســال  بــرای  می خواهیــم 
محصول مــان نمانــد. یــک دســته از باغدارهــا 
ــال دارد  ــه ممکــن اســت و احتم ــد ک ــر می کنن فک
ــا  ــن باره ــد! م ــود ببرن ــا س ــه اش صادراتی ه هم
گفتــه ام کــه دو نفــر از باغــداران بیاینــد و صادراتــی 
شــوند. کار نکننــد، همــه کارهایتــان را بنــده انجــام 
ــی دارد.  ــد صــادرات چــه زحمت ــا ببینی ــم، ت می ده
حکایــت مــا صادراتی هــا مثــل ایــن شــده کــه گربــه 
ــی آورد و می خواهــد  ــا م ــه دنی ــه ب ــک بچــه ای ک ی
ــرد و  ــدان می گی ــه دن ــد، آن را ب ــت کن از آن حفاظ
از اینطــرف می بــرد بــه جــای دیگــر و خانــه دیگــر 
تــا یــک جــای اَمن پیــدا کنــد. فــرد صادراتــی وقتی 
ــن کشــور و آن  ــه ای ــرد، ب ــدان بگی ــه دن پســته را ب
کشــور ببــرد تــا یــک جــای اَمــن و محفــوظ نگــه 
ــا پولــش هــم  ــازه بعــد بایــد ب ــا بفروشــد، ت دارد ت
همیــن کار را بکنــد و اینقــدر این طــرف و آن طــرف 

ــا اینجــا  ــران انتقــال دهــد ت ــه ای ــد ب ــا بتوان ــرد ت بب
ــک مرکــزی باشــد! جوابگــوی بان

ــکالتی  ــی مش ــر کس ــت و ه ــاد اس ــکالت زی  مش
ــم،  ــکل آب داری ــا مش ــد م ــا می گوین دارد. باغداره
ــم، مشــکل  ــرق داری ــم، مشــکل ب مشــکل گاز داری
کــود داریــم، همــۀ اینهــا درســت اســت و مــا همــه 
اینهــا را هــم قبــول داریــم. مشــکالت از این دســت، 
داخلــی هســتند و باغــدار بایســتی بــا وزارت جهــاد 

کشــاورزی حــل کنــد.
ــی  ــم داخل ــکالتمان ه ــا مش ــا صادراتی ه ــا م  ام
ــک فشــار دیگــری  و هــم خارجــی اســت. اگــر ی
آمریکایی هــا بیاورنــد و همــه مســیرهای مــا را 
متوجــه شــوند و جاهایــی کــه حســاب های مــا بــاز 
اســت آنهــا را هــم ببندنــد، کامــاًل قفــل می شــویم و 

ــرد. ــود ک ــچ کار نمی ش ــر هی دیگ
ــا  ــن حرف ه ــه ای ــش ب ــت گوش ــرا دول  چ
بدهــکار نیســت؟ در ایــن شــرایط چــه کار بایــد 

کــرد؟
مــا یک ســال اســت کــه بــا بانــک مرکــزی درگیــر 
ــرد  ــت ک ــه دول ــتباهی ک ــن اش ــتیم. بزرگتری هس
ایــن بــود کــه شــهریور پارســال اعــالم کردنــد کــه 
ــی  ــردم کم ــد و م ــان ارزی بگذارن ــد پیم می خواهن
ــه  ــه ب ــود ک ــان ب ــاه آب ــد. م ســر و صدایشــان درآم
ــت  ــد کــه شــما دخال ــوه اجــازه دادن ســران ســه ق
کنیــد و برویــد تکلیــف بانــک مرکــزی را روشــن 
کنیــد. آنهــا هــم آمدنــد بــا آقــای همتــی صحبــت 
ــی و  ــو اقتصاددان ــاری، ت ــو مخت ــد ت ــد و گفتن کردن
هــر جــوری کــه می دانــی عمــل کــن! آقــای همتــی 
هــم فــوری روز بعــد از آن برگشــت و گفــت 
هــر چــه صــادرات خشــکبار از اول ســال داشــتیم 
بایســتی پیمانــش را بیاوریــد واریــز کنیــد. مــا همــه 
ســر و صدایمــان درآمــد و گفتیــم ایــن شــش ماهــه 
ــان ارزی  ــد پیم ــه بودی ــما نگفت ــه ش ــال ک اول س
برقــرار اســت؛ هــر کســی هــر کاالیــی داشــته صادر 
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کــرده و پولــش را مثــل ســال های قبــل آورده و بــه 
ــد  ــس بیاورن ــتند جن ــه می خواس ــی ک واردکننده های
فروختنــد. ظــرف شــش مــاه ســه دفعــه ایــن عمــل 
تکــرار شــده و االن دالری نــدارد کــه بخواهــد بــه 
شــما بدهــد؛ ایــن دالری کــه شــما می گوییــد 
ــه کشــور و رفتــه؛ جــای دوری  ســه دفعــه آمــده ب
ــی کــه  ــن واردکننده های ــه، همــه اش را ای هــم نرفت
ــد  ــد و رفتن ــد خریدن ــا ارز نمی دادی ــه آنه ــما ب ش
ــان  ــن جری ــن مملکــت ای ــد و در ای کاال وارد کردن
اســت؛ حریــف نشــدیم کــه نشــدیم. باالخــره گفتند 
ــه جــای صــد در  ــم و ب ــف می دهی ــه شــما تخفی ب
صــد، هفتــاد درصــد از ارزتــان را بیاوریــد. گفتیــم 
شــما بگوییــد ســی درصــد بیــاور، وقتــی نیســت از 
کجــا بیــاورد؟! گفتیــم ایــن کاری کــه شــما می کنیــد 
ــی آن  ــد؛ یعن ــاق را راه می اندازی ــازار قاچ ــط ب فق
کارت هــای یک بارمصــرف راه می افتــد. وقتــی 
ــه ارز  ــد ک ــف می کن ــده را موظ ــزی بن ــک مرک بان
ــن ناچــارم  ــم، م ــاورم و بده ــاه را بی ــن شــش م ای
ــار مصــرف  ــه کســانی کــه کارت یک ب جنســم را ب

ــام آنهــا صــادر شــود.  ــه ن دارنــد بدهــم و ب
دیدیــد پارســال چقــدر پســته بــا کارت هــای یکبــار 
مصــرف صــادر شــد. هــر چــه گفتیــم آنهــا خیــال 
ــرف  ــم ح ــان داری ــع خودم ــه نف ــا ب ــد م می کردن

می زنیــم. 
ــا نگــه  ــد در اروپ صادرکننده هــا پولشــان را نمی برن
ــد  ــد پولشــان را آنجــا نگه دارن ــد؛ اگــر بخواهن دارن
ــد،  ــک می گیرن ــود از بان ــد س ــا دو درص ــک ت ی
اینجــا بیســت درصــد بــه او ســود می دهنــد 
و خیلــی هــم بانک هــا تعظیــم و تکریم شــان 
ــش  ــد بخواهــد پول ــده بای ــد، چــرا صادرکنن می کنن

ــه دارد؟! ــا نگ را آنج
اصــاًل بایــد پــول باغــدار را بدهــد. پــول کشــاورز 
را بایــد بدهــد، نمی توانــد کــه بــرود دالرش را 

ــذارد. ــرف بگ آن ط
ــت  ــا صحب ــا اینه ــا ب ــوارد را م ــن م ــدام ای ــر ک ه

ــرد.  ــان درد می گی ــم مغزم ــه می زنی ــم و چان می کنی
پنــج، شــش نفــر می نشــینند آنجــا کــه جوابگــوی 
ــد. ــان را می کنن ــاً کار خودش ــه نهایت ــتند ک آدم هس

ــته  ــارت پس ــا را در تج ــک م ــده نزدی  آین
می کنیــد؟ پیش بینــی  چگونــه 

باغدارهــا، فــراوری کننده هــا و صادرکننده ها بایســتی 
بنشــینند و بــا همدیگر حــرف بزنند، حــرف یکدیگر 
را گــوش کننــد و فکــر نکننــد مــن صادرکننــده وقتی 
یــک نظریــه ای می دهــم فقــط و فقــط بــرای منفعــت 
جیــب خــودم اســت. هــر وقــت ایــن فکــر را بکنند، 
ــای  ــن آق ــه ای ــم ک ــد فکــر کن ــم بای ــن ه ــم! م عقبی
باغــدار اینقــدر زحمــت کشــیده، یــک ســال اســت 
پــای ایــن درخــت خوابیــده، یــک ســال پســته دارد و 
یــک ســال نــدارد، هزینــه کــرده و بگویــم اینقــدر هم 

بایســتی حتمــاً ســود ببرد. 
ــد.  ــبه می کنن ــم محاس ــاغ را ه ــت ب ــا قیم بعضی ه
ــم  ــده ه ــک صادرکنن ــس ی ــد پ ــور باش ــر اینط اگ
ــا را  ــن هزینه ه ــد ای ــتگاه دارد و بای ــار دارد، دس انب
بکشــد روی قیمــت پســته. زمیــن پســته، بــاغ پســته 
و آب پســته از آن ســالی کــه مــن خبــر دارم تــا بــه 
امســال همیشــه خودش هزینــه خــودش را درآورده؛ 
یعنــی قیمــت زمیــن ترقــی کــرده. پــس در نتیجــه 
بایــد هزینــه را در نظــر گرفــت و ســود را هــم بــه 
ــود.  ــل می ش ــکل ح ــور مش ــاب آورد و این ط حس
ــر  ــری فک ــرز دیگ ــه ط ــال ها ب ــا س ــه بعضی ه البت
ــال  ــت س ــه بیس ــبت ب ــدهلل نس ــد، الحم می کردن

ــت. ــرق کرده اس ــی ف ــش خیل پی
ــازار  ــا در ب ــی شــنیدم کــه اگــر م  مــن جای
جهانــی خیلــی زیــر قیمــت آمریکایی هــا 
ــاس  ــا احس ــت آمریکایی ه ــن اس ــم ممک بدهی
کننــد مــا مزاحم شــان هســتیم و مــا را از بــازار 

ــت؟ ــت اس ــن درس ــد. ای ــذف کنن ح
نــه! اوالً آنهــا نمی تواننــد مــا را حــذف کننــد، اگــر 
می توانســتند تــا حــاال کــرده بودنــد. خیلــی ســعی 
کردنــد کــه ایــن کار را بکننــد، مــا بودیــم و هســتیم 

ــر قیمــت  ــم زی ــت نمی خواهی ــچ وق ــم هی ــا ه و م
ــان را حفــظ  آمریکایی هــا بفروشــیم. قیمــت خودم
ــه  ــق نمی شــوند ک ــز موف ــا هــم هرگ ــم. آنه می کنی
بتواننــد. البتــه می تواننــد مــا را یــک کــم در گوشــه 
و کنــار نگــه دارنــد و مــال خودشــان را بفروشــند، 
چــون محصولــی را کــه آنهــا از هــر هکتــار 
ــت  ــی اس ــر محصول ــه براب ــد س ــت می کنن برداش
ــا  ــه آنه ــس در نتیج ــم، پ ــت می کنی ــا برداش ــه م ک
ــا  ــا بفروشــند. آنه ــک ســوم قیمــت م ــد ی می توانن
می توانــد بــه ایــن طریــق مــا را ورشکســت کننــد، 
ــتر  ــول بیش ــود و پ ــال س ــتند و دنب ــل هس ــا عاق ام
ــه درســت  هســتند و زیــر قیمــت مــا نمی دهنــد. ن

ــد. ــد کاری بکنن ــت، نمی توانن نیس
 اگر در پایانی صحبتی دارید بفرمائید.

مــن فقــط دلــم می خواهــد کــه باغــدار و صادرکننده 
در کنــار یکدیگــر بنشــینند و صحبــت کنند. انشــااهلل 
ــد و  ــا را بکن ــن کاره ــد ای ــه انجمــن پســته بتوان ک
ــا  ــد ت ــاز کن ــدار ب ــده و باغ ــن صادرکنن ــی بی کانال

ــیم. ــی داشته باش ــینیم و صحبت های ــم بنش بتوانی
اگــر مــا کاًل صــادر نکنیــم و مثــاًل دویســت هــزار 
ــرار اســت  ــیم، ق ــته باش ــته در داخــل داش ــن پس ت
قیمــت مــا بــه کیلویــی بیســت تومــان برســد کــه 
بــرای باغــدار ضــرر دارد. پســته یــک چیزی نیســت 
کــه مثــل نان باشــد و مــن هــر روز محتاجش باشــم 
و بخــرم. پســته یــک خــوراک تفننــی اســت. بــه جز 
کرمــان و رفســنجان کــه هــر روز نقــل و نبــات و در 
ــن اســت در  ــا ممک ــردم اســت، تهرانی ه ــب م جی
مــاه یــک دانــه پســته را نخورنــد و بگذارنــد بــرای 
ــال ها  ــا س ــت. م ــد اس ــه عی ــی ک ــان زمان های هم
ــته  ــرف پس ــم، کل مص ــاب کردی ــه حس ــت ک اس
ــزار  ــاص 20 ه ــم های خ ــاد و مراس ــران در اعی ای
ــه  ــد چ ــن را می خواهی ــزار ت ــت. 200 ه ــن اس ت
ــوی چرخ هــا و دور  ــم ت ــد؟! بایســتی بریزی کار کنی
خیابان هــا بگوییــم آی پســته! آی پســته! جنســی کــه 

صادراتــی اســت، مصــرف داخلــی نــدارد.
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ســیدمحمود ابطحــی تحصیــل کــرده رشــته 
ــه کار  ــال کهن ــران، فع اقتصــاد دانشــگاه ته
ــای  ــت امن ــو هیئ ــته و عض ــازار پس در ب
انجمــن پســته ایــران اذعــان دارد کــه 
ــران از  ــده از ای ــادر ش ــته ص ــوع پس مجم
ابتــدای ســال تجــاری امســال )مهرمــاه 98( 
ــن  ــزار ت ــاه حــدود 58 ه ــان دی م ــا پای ت
ــال های  ــن س ــه میانگی ــه نســبت ب ــوده ک ب
گذشــته بــه جــز ســال اســتثنایی 97، حدود 
33 درصــد کاهــش را نشــان می دهــد. 
ــه  ــد ک ــوان می کن ــی عن ــن ابطح همچنی
هــر چنــد صــادرات در مــاه دی امســال در 
ــول،  ــال های معم ــن س ــا میانگی ــه ب مقایس
تفــاوت چندانــی نداشــته، امــا در ایــن مــاه 
نیــز کاهــش حــدود 4 درصــدی نســبت بــه 
ــه  ــال هایی ک ــابه در س ــاه مش ــن م میانگی
تجــارت عــادی در جریــان بــوده، مشــاهده 

می شــود. 
پــای صحبــت ســیدمحمود ابطحی نشســتیم 
تــا بــا آثــار منفــی ایــن کاهــش صــادرات 
و راهکارهایــی کــه وی در ایــن زمینــه 
ــن  ــویم. در ضم ــنا ش ــد آش ــه می ده ارائ
سرنوشــت بــادام اســپانیا و مقــدار تولیــد و 
مصــرف بــادام هنــدی در دنیــا بــه عنــوان 
کاالی جانشــین پســته بــه ســفارش ابطحــی 

ــده اند.  ــدی آورده ش ــه بع در دو مقال
االن مســئله مــا ایــن اســت کــه مجمــوع 
ــاری  ــال تج ــاه اول س ــار م ــادرات در چه ص
ــاه(  ــان دی م ــا پای ــاه ت ــال )از اول مهرم امس
ــال  ــز س ــه ج ــل ب ــال های قب ــه س ــبت ب نس
ــن  ــده و ای ــم ش ــی ک ــال خیل ــتثنایی پارس اس

ــت.  ــر اس ــک خط ی
فقــط شــاید کمــی جــای خوش بینــی باشــد و 
آن اینکــه صــادرات دی مــاه امســال نســبت بــه 

ــد نبوده اســت. ــاه ســال های عــادی ب دی م
ابتــدا  در بحــث صــادرات و فــروش پســته بــه 

چنــد نکتــه اشــاره می کنــم:
ــای  ــادی از کااله ــداد زی ــل تع ــته مث 1- پس
ــت و  ــا اس ــورد تقاض ــا م ــام دنی ــر در تم دیگ
بنابرایــن  یــک کاالی شــناخته شده اســت، 
وقتــی یــک کاالیی چنیــن ویژگــی دارد، توزیع 

کننــده نهایــی یــا همــان ســوپرمارکت دوســت 
دارد پســته را در کنــار ســایر محصــوالت 
ــر  ــرا!؟ به خاط ــد؛ چ ــته باش ــش داش خوراکی
ــا  ــه تقاض ــر اینک ــرد؛ به خاط ــود بب ــه س اینک

ــود دارد. ــش وج برای
ــر  ــای دیگ ــیاری از کااله ــل بس ــته مث 2- پس
اگــر در ســوپرمارکت موجــود نباشــد، باعــث 
مراجعــه  خریــدار  کــه  وقتــی  می شــود 
می کنــد، بــه دلیــل جــور نبــودن جنــس 
ســوپرمارکت، ســایر اجنــاس مــورد نیــازش را 
ــده  ــع کنن ــن توزی ــم از آنجــا نخــرد، بنابرای ه
نهایــی همیشــه عالقمنــد اســت پســته را 

داشته باشــد.
3- اهمیــت پســته بــرای خریــدار آنقــدر 
ــد و  ــوپرمارکت ش ــر وارد س ــه اگ ــت ک نیس
پســته موجــود نبــود، صبــر کنــد تــا صاحــب 
پســته  آینــده  چنــدروز  تــا  ســوپرمارکت 
احتمــال خریــد کاالی  نتیجــه  در  بیــاورد؛ 
توســط  هنــدی(  )بــادام  پســته  جانشــین 

می یابــد. افزایــش  مشــتری 
4- هــر زمــان کــه مــا در بــازار حضور نداشــته 
باشــیم آن مقطــع را از دســت داده ایــم؛ یعنــی 
اگــر فــروش مــا در آبــان مــاه کــم بــود، فکــر 
نکنیــم کــه در آذر جبــران خواهیــم کــرد. اگــر 
در آذر کــم بــود، فکــر نکنیــم در دی مــاه 

ــم.  ــران می کنی جب
5-  در مــورد پســته و هــر کاالی دیگــری ایــن 
نکتــه صــادق اســت کــه قــرار نیســت توزیــع 
کننــده نهایــی بــه انــدازه مصــرف یــک ســالش 
یــا بــرای مــدت زمــان طوالنــی بــرای خــودش 
ــا همیشــه موجــودی  ــد ت اســتوک درســت کن
ــی  ــده نهای ــع کنن ــاًل توزی ــد. اص ــته باش داش
اینقــدر ســرمایه نــدارد کــه همــه کاالهــا را بــه 
انــدازه مصــرف یــک ســال یــا دو ســالش دپــو 
ــت.  ــادی اس ــن کار غیراقتص ــون ای ــد، چ کن
ــدازه  ــه ان ــتوکش ب ــه اس ــد ک ــعی می کن او س
ــی  ــس باشــد؛ یعن ــه جن ــرای تهی ــان الزم ب زم
ــه  ــه متوجــه می شــود ک ــق تجرب ــازه دار طب مغ
ــا دو  ــر ت ــد حداکث ــته بخواه ــروز پس ــر ام اگ
مــاه دیگــر پســته بــه دســتش می رســد، پــس 
اســتوکش را بــه انــدازه مصــرف ســه مــاه نگــه 

مــی دارد و یــک مــاه را بــرای احتیــاط در نظــر 
می گیــرد. 

حــرف مــن این اســت که انجمــن بایــد متوجه 
باشــد، زمانــی کــه صــادرات انجــام نشــد، آن 
ــم. در  ــت داده ای ــع از دس ــازار را در آن مقط ب
ایــن شــرایط چــه اتفاقــی مــی اُفتــد؟ اگــر بــه 
ــه  همیــن روال جلــو برویــم، در آخــر ســال ب
ــه  ــه ب ــیم ک ــی می رس ــار باالی ــده انب ــک مان ی
ــا  ــن م ــود. همچنی ــل می ش ــد منتق ــال بع س
ــدر  ــده چق ــال آین ــد س ــدار تولی ــم مق نمی دانی
ــی  ــول انتقال ــی محص ــًا وقت ــی قطع ــت، ول اس
ــن  ــان پایی ــاال باشــد، قیمت م ــد ب ــه ســال بع ب

می آیــد.
ــم  ــی هــم داری ــازار یــک رقیب ــا امــروز در ب م
کــه رقیــب قدرتمنــدی اســت بــه اســم آمریکا. 
ــان  ــم صادرات ش ــا ه ــار، آمریکایی ه ــق آم طب
ــن  ــم ای ــن حدس ــت. م ــدا کرده اس ــش پی کاه
اســت کــه آمریکایی هــا تــا اواخــر ســال 
تــا  و  نمی دهنــد  تغییــر  را  قیمت شــان 
آنجایــی کــه می شــود بــا همیــن قیمــت جلــو 
ــد  ــر رون ــال اگ ــان س ــی در پای ــد، ول می رون
صادرات شــان بــه همیــن منــوال کاهشــی 
ــر  ــد. اگ ــش می دهن ــان را کاه ــد، قیمت ش باش
ــد و  ــش دهن ــان را کاه ــا قیمت ش آمریکایی ه
مــا قیمت مــان را خیلــی بیشــتر از آنهــا کاهــش 
دهیــم، ممکــن اســت کــه آنهــا احســاس 
ــتیم و در  ــان هس ــازار مزاحم ش ــا در ب ــد م کنن
ــر  ــی را به خاط ــی منف ــت قیمت ــا رقاب نتیجــه م
بــه  نســبت  تولیدمــان  بــاالی  هزینه هــای 
ــک  ــان از ی ــر قیمت م ــم. اگ ــکا می بازی آمری
ــم  ــداری ه ــر باغ ــد دیگ ــن بیای ــدی پایی ح
صــرف نمی کنــد. مــن همیــن را می گویــم 
کــه خطــر اســت. آمریکایی هــا چــون قیمــت 

گفت و گو با سید محمود ابطحی، فعال بازار پسته

با پسته چه کنیم؟
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تمــام شــده شــان پاییــن اســت، دستشــان بــاز 
ــت را  ــد قیم ــدر می توانن ــر ق ــا ه ــت و ت اس
کاهــش دهنــد. آمریکایی هــا در یــک دوره 
ــازار  ــکل از ب ــن ش ــه همی ــپانیا را ب ــادام اس ب

ــد.  ــرون کردن بی
ــال  ــا در س ــد، م ــگاه کنی ــال را ن ــه پارس تجرب
ــزار  ــد را داشــتیم؛ کاًل 50 ه ــن تولی 97 کمتری
ــداری پســته از ســال  ــد داشــتیم. مق ــن تولی ت
96 مانــده بــود، حــدود 25 تــا 30 هــزار تــن 
به هــم  باالیــی  انتقالــی  یــک محصــول  و 
زدیــم. بــا اینکــه پســته در انبــار موجــود بــود 
ــا نتوانســتیم  ــود م ــرای پســته مان ب و تقاضــا ب

ــم. ــع محصــول را عرضــه کنی ــه موق ب
یــک عامــل دیگــر هــم مزیــد بــر علــت شــده؛ 
ــه  ــم اســت؛ ب ــه صــادرات ک ــت ب اینکــه رغب
ــد  ــما بای ــد ش ــت می گوی ــه دول ــر اینک خاط
ارزتــان را بدهیــد بــه نیمــا بــه ســنا. دســت و 

ــت. ــته اس ــا را بس ــای صادرکننده ه پ
پســته صــد ســال اســت کــه بــه شــکل 
امــروزی و جدیــد، به طــور مــداوم دارد صــادر 
ــازار آزاد  ــا ب ــش را ب می شــود. ســاز و کارهای
ــا  ــش را ب درســت کرده اســت. ســاز و کارهای
نرخ هــای دولتــی درســت نکــرده، هــر موقــع 
هــم کــه پــای نرخ هــای دولتــی وســط آمــده، 
بــرای پســته مشــکل ایجــاد کرده اســت. قبــاًل 
هــم در اینبــاره گفتــه ام؛ دوره رضاشــاه، دوره 
مرحــوم مصــدق و در دوره بعــد از انقــالب، 

ــرد. و  ــرای پســته مشــکل ایجــاد ک ــت ب دول
ایــن دفعــه چهــارم یــا پنجــم اســت کــه دارد 

ــد.  ــاق می اُفت ــن اتف ای
پســته راهــی غیــر از اینکــه ارز خــود را 
بیــاورد و در بــازار آزاد بفروشــد و یــا اینکــه 
در برابــرش کاال وارد کنــد و عمــاًل در بــازار 
آزاد بفروشــد راه دیگــری نــدارد. پســته یــک 
کاالی صادراتــی قدیمــی اســت. اینکــه دولت 
خــارج از واقعیــت و بــر اســاس فرض هــای 
ــودش  ــای خ ــاس توهم ه ــر اس ــودش و ب خ
بیایــد و قیمــت دالر را تعییــن کنــد، ایــن بــا 
پســته جــور در نمی آیــد. ممکــن اســت بــرای 
ــوالد  ــرای ف ــد، ب ــیمی ها جــور در بیای پتروش
جــور در بیایــد، ولــی بــرای پســته جــور در 
ــی پشــتش  ــچ رانت ــد، چــون پســته هی نمی آی
نیســت. بــا تصمیمــات فعلــی بانــک مرکــزی، 
ــت  ــن نیس ــی رود. ای ــن م ــران از بی ــته ای پس
کــه مــا بگوییــم بعــداً صــادر مــی کنیــم، نــه، 
اگــر نکردیــم دیگــر تمــام. ولــی اگــر دالر را 
ــه خــود  ــازار آزاد وصــل کنیــم خــود ب ــه ب ب
شــکل طبیعیــش را پیــدا می کنــد. بــرای 
پســته نمی شــود بــه صــورت دســتوری 
دوره  در  یکدفعــه  کنیــم،  تعییــن  قیمــت 

ــد و نشــد.  ــن کار را کردن ــاه ای رضاش
در ایــن اثنــا بعضــی از افــراد آمده انــد و بــرای 
پســته بــورس درســت کرده انــد و در جامعــه 
ــا در  ــد! آنه ــود آورده ان ــم به وج ــته توه پس

ــی را در  ــته فندق ــن پس ــد م ــورس می گوین ب
ــزار  ــده 110 ه ــاه آین ــی در دوم ــرارداد آت ق
امــروز  کــه  حالــی  در  می خــرم!  تومــان 
ــاًل  ــد اســت؟! مث ــازار چن قیمــت پســته در ب
ــه  ــن باعــث می شــود ک ــان! ای ــزار توم 90 ه
باغــدار، پســته خــود را نگــه دارد و محصــول 
فــروش نــرود و بازارهــای صادراتی مــان 
ــوم  ــه معل ــی ک ــم؛ در حال ــت بدهی را از دس
نیســت در دومــاه دیگــر قیمــت بــورس 
همیــن قیمــت اعــالم شــده باشــد یــا نباشــد 
ــورس  ــق قواعــد ب ــرارداد طب ــن ق و شــاید ای

فســخ شــود.
ــی اســت  ــه 80 درصــدش صادرات ــی ک کاالی
ــازار  ــود؟! در ب ــن می ش ــا تعیی ــش کج قیمت
ــه  ــت چ ــت االن دس ــری قیم ــی. رهب جهان
چطــوری  مــا  آمریــکا.  اســت؟!  کســی 
ــت  ــورس درس ــته ب ــرای پس ــم ب می خواهی
نرســیده  عقلشــان  آمریکایی هــا  کنیــم؟! 
ــران  ــده ای در ای ــد و ع ــت کنن ــورس درس ب

ــد! ــت کنن ــورس درس ــیده ب ــان رس عقلش
کالم آخــر مــن ایــن اســت کــه هــر کاری کــه 
باعــث شــود پســته در بــازار جهانــی عرضــه 
ــد.  ــه می زن ــته صدم ــه پس ــود، آن کار ب نش
یعنــی هــر موقعــی کــه مــا در بــازار جهانــی 
حضــور نداشــته باشــیم کارمــان خــراب 
ــور  ــه به ط ــم ک ــد کاری کنی ــا بای ــت. م اس
روان و دائــم در بــازار حضــور داشــته باشــیم.
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ــالدی  ــا 600 می ــال های 500 ت ــدود س در ح
ــط  ــا توس ــوب اروپ ــخیر جن ــۀ تس در نتیج
مهاجمیــن اســالمی کــه بــادام و دانــش تولیــد 
آن را بــه ایــن منطقــه از جهــان آوردنــد، 
شــده  شــناخته  ارقــام  رســمی  کشــت 
بــادام در محــدوده کشــورهای اروپایــی، 
ــال  ــپانیا و پرتغ ــرزمین های اس ــًا س خصوص
ــال از  ــپانیا و پرتغ ــن، اس ــد. بنابرای ــاز ش آغ
ــتر  ــادام در بیش ــد ب ــی در تولی ــابقه طوالن س
استان هایشــان برخــوردار شــدند. تمرکــز 
ــورها در  ــن کش ــادام در ای ــت ب ــی کاش اصل
ــیا(  ــا و والنس ــاحلی )تاراگون ــتان های س اس
در امتــداد ســاحل دریــای مدیترانه )مورســیا( 
و دره اِبــرو )لریــدا( بــود، با دامنه گســترده ای 
ــال و  ــا پرتغ ــرقی ب ــوب ش ــرز جن ــا م ــه ت ک
بــه قســمت داخلــی منطقــه الــگاروه پرتغــال 
می یافــت.  گســترش  کشــور  جنــوب  در 
در اواســط قــرن نوزدهــم، ارقــام بــادام 
ــتان ها  ــط نهالس ــه ای توس ــورهای مدیتران کش
ــال  ــل س ــدند و از اوای ــناخته ش ــم ش ــه اس ب
1843 بــه کالیفرنیــای آمریــکا معرفــی شــدند. 
ــنتی  ــتم های س ــی سیس ــال، ناکام ــن ح ــا ای ب
تولیــد بــادام مدیترانــه از دهــه 1940 شــروع 
ــه دلیــل کمبــود  ــادام اســپانیا ب شــد. تولیــد ب
اراضــی آبخــورِ بهــره ور محــدود شــد. عالوه 
بــر ایــن، عــدم گــرده افشــانی تکمیلــی 

زنبورعســل به طــور گســترده باعــث کاهــش 
ــد. ــی ش ــیل بارده پتانس

ــام  ــی ارق ــی و باغبان ــوع ژنتیک ــرانجام، تن س
ســنتی بــادام اســپانیا و پرتغــال کــه ظاهــر و 
ــود  ــژه ای داشــتند و باعــث شــده ب طعــم وی
ــان  ــا اقلیم ش ــی ب ــه خوب ــام ب ــن ارق ــه ای ک
ســازگار شــوند، بــه دلیــل رونــد رو بــه رشــد 
ــدرن،  ــی م ــای جهان ــدن بازاره استانداردش

ــود. ــور می نم ــض و ناج متناق
تولیــد بــادام کالیفرنیــا روش هــای بــکار رفتــه 
در ســایر کشــورهای جهــان را نقــض نمــود. 
ــتن  ــر داش ــا در نظ ــا ب ــن آمریکایی ه بنابرای
ــد  ــارت بودن ــه عب ــدی ک ــازگاری های کلی س
از: 1-  انتخــاب ارقــام خــاص و گیاهــان 
حداکثــر  افزایــش  بــراي  شــده  کشــت 
بــر  بازارهــا  استانداردســازی   -2 تولیــد؛ 
ــه ســازی  ــم؛ 3-  انتخــاب و بهین اســاس رق
محل هــای  کشــت بــادام؛ و 4- توســعه 
ــی  ــی و مدیریت ــد فرهنگ ــای جدی تکنیک ه
ــتفاده  ــیون، اس ــش مکانیزاس ــه: افزای از جمل
از نهاده هــای و گــرده افشــانی تکمیلــی، 
ــد  ــه رش ــد رو ب ــادام رون ــای ب ــعه باغ ه توس

ــد. ــه دادن ــود را ادام خ
تأثیــر ایــن تغییــرات در بــه حداکثــر رســاندن 
مــدرن  تکنیک هــای  ترویــج  و  عملکــرد 
صنعتــی و بازاریابــی بــود. ترکیــب پایه هــای 

بســیار ســازگار و ارقــام، اســتفاده از کنــدوی 
ــاندن  ــر رس ــه حداکث ــرای ب ــل ب ــور عس زنب
زمــان  در  متقاطــع  افشــانی  گــرده  دوره 
گلدهــی، خــاک و آب و هــوای مناســب، آب 
ــه  ــد ک ــث ش ــر باع ــت مؤث ــراوان و مدیری ف
باالتریــن بهــره وری بــه دســت آیــد و منجــر 
ــای  ــر بازاره ــا ب ــادام کالیفرنی ــلط ب ــه تس ب
ــد  ــار رون ــرد در هکت ــود.  عملک ــی ش جهان
صعــودی خــود را نشــان داد و باردهــی 
ــه  ــید ک ــار رس ــرم در هکت ــه 4.500 کیلوگ ب

ــت. ــول نیس غیرمعم
ــر  ــه حداکث ــت ب ــم در جه ــدم مه ــن ق اولی
ــای1900  ــال ه ــن س ــرد، بی ــاندن  عملک رس
ــازگار  ــم س ــار رق ــاب چه ــا 1925 در انتخ ت
ــد  ــه ای در تولی ــام پای ــوی ارق ــه الگ ــود ک ب
بــادام و بــازار آن ایجــاد کــرد. حرکــت 
ــر،  ــا خــاک بهــره ورت ــی ب ــه ســمت مناطق ب
بهبــود مدیریــت و تغییــر در پایه هــا از ســال 
1925 تــا 1955 باعــث ایجــاد تغییراتــی شــد 
ــک شــکل معیشــتی  ــادام از ی ــت ب ــه صنع ک
ــد.  ــاورزی برس ــم کش ــت مه ــک صنع ــه ی ب
کمک هــای  منعکس کننــده  تغییــر  ایــن 
بســیاری از منابــع از جملــه بخــش تحقیقــات 
و ترویــج دانشــگاه دیویــس در کالیفرنیــا، 
ــی،  ــال کاری مترق ــت نه ــک صنع ــود ی وج
ــران صنعــت  ــوآور و رهب ــدگان ن پرورش دهن
و سیاســت های دولــت آمریــکا بــود کــه 
ــی شــد.  ــاری و بازاریاب موجــب توســعه، آبی
در دوره 1955 تــا 1965، الگوهــای مدیریتــی 
ــان  ــی جه ــادی و بازاریاب ــای اقتص و رونده

چگونه بادام اسپانیا به آمریکا باخت؟
دبیرخانه انجمن پسته ایران
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طبــق آمــار دریافتــی از شــورای جهانــی 
 2017 ســال  در   ،)INC( خشــکبار 
تأمین کننــدگان اصلــی مغــز بــادام هنــدی 
ــهم  ــد. س ــد بودن ــام و هن ــان ویتن در جه
بــادام  مغــز  صــادرات  کل  از  ویتنــام 
هنــدی در دنیــا 61 درصــد و ســهم 

عنــوان  بــه  بــود.  درصــد   23 هنــد 
ــدی  ــادام هن ــی ب ــدگان اصل فرآوری کنن
ــام از واردات  ــور ویتن ــهم کش ــام، س خ
ــهم  ــد و س ــام 53 درص ــدی خ ــادام هن ب
بــادام  بــود. منشــأ  هنــد 45 درصــد 
هنــدی خــام وارداتــی بــه ایــن دو کشــور 

بــه ترتیــب از آفریقــای غربــی و آفریقــای 
بوده اســت. شــرقی 

ــد( و  ــکا )44 درص ــال 2017، آمری در س
اروپــا )40 درصــد( مقاصــد اصلــی مغــز 
بــادام هنــدی صادراتــی از ویتنــام بودنــد. 
هنــدی  بــادام  مغــز  اصلــی  مقاصــد 
صادراتــی از هنــد نیــز بــه ترتیــب اروپــا 
)42 درصــد(، آســیا )38 درصــد؛ امــارات 
و ژاپــن( و آمریــکا )19 درصــد( بودنــد.

رشد عرضه و مصرف بادام هندی

شــروع بــه تغییــر کــرد و صنعــت بــادام وارد 
یــک دوره رشــد انفجــاری شــد. گســترش در 
تمــام نواحــی دره هــای مرکــزی کالیفرنیــا رخ 
داد و 5 برابــر افزایــش یافــت و کل تولیــدات 
ده برابــر شــد. در نتیجــه، تولیــد کالیفرنیــا بــه 

ــی رســید.  ــد جهان ــر تولی تســلط ب
ــا در ســال های  ــادام در  دنی ــد تجــاری ب تولی
2007-2008 تقریبــًا 700  تــن بــود. کالیفرنیــا 
تولیــد  از  درصــدی   80 حــدوداً  ســهمی 
ــادام از  ــن ب ــزار ت ــدود 600 ه ــت و ح داش
ــارور  ــطح زیرکشــت ب ــار س ــزار هکت 260 ه
در ســال 2008 برداشــت کــرد. در همیــن 
زمــان، اســپانیا، دومیــن کشــور پیشــرو، 
ــد  ــان را تولی ــد جه ــد از تولی ــًا 8 درص تقریب
می کــرد بــا اینکــه ســطح زیرکشــت بــادام در 

ایــن کشــور بیــش از 400 هــزار هکتــار بــود!
بیشــتر  در  تولیــد  کاهــش  علی رغــم 
ــادام، تولیــد  کشــورهای ســنتی تولیدکننــده ب
جهانــی از ســال 1998 در طــی 20 ســال  دو 
برابــر شــد. بیشــترین میــزان افزایــش تولیــد 
در کالیفرنیــا رخ داد، جایــی کــه افزایــش 
ــش  ــا بی ــر کشــت ب ــری ســطح زی ــج براب پن
از دو برابــر شــدن عملکــرد در هکتــار منجــر 
ــی 30  ــد ط ــدن تولی ــر ش ــًا ده براب ــه تقریب ب
ســال شــد. ایــن ترکیــب از افزایــش کاشــت 
ــادام  ــا افزایــش راندمــان باغبانــی، ب همــراه ب
را بــه بزرگ تریــن محصــول صادراتــی بــرای 
کالیفرنیــا تبدیــل کــرد و منجــر بــه تحقیقــات 

ــد شــد. ــی تولی ــورد کارآی گســترده در م
ویژگی هــای  توجه تریــن  قابــل  از  یکــی 

بــازار جهانــی بــادام رشــد در طــی 35 
ــا  ــد کالیفرنی ــان کــه تولی ســال اســت؛ همچن
ــدود 155  ــی 1979-1982 از ح از دوره زمان
هــزار تــن بــه 910 هــزار تــن در ســال 2011 
افزایــش یافــت. یکــی دیگــر از ویژگی هــای 
ــز  ــادام تمرک ــی ب ــازار جهان ــه ب ــل توج قاب
تولیــد اســت؛ کالیفرنیــا دو ســوم بــادام 
جهــان را تولیــد می کنــد و 70 درصــد آن را 

صــادر می کنــد.
ــه 1  ــکا ب ــادام آمری ــد ب ــال 2018 تولی در س
میلیــون و 250 هــزار تــن رســید و 82 درصد 
از تولیــد بــادام دنیــا را بــه خــود اختصــاص 
ــترالیا  ــال اس ــن س ــه در ای ــی ک داده، در حال
ــا 5 درصــد از  ــه اروپ 6 درصــد و کل اتحادی

ــد! ــادام را در دســت دارن تولیــد ب
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ــران در  ــته ای ــروش پس ــی ف ــاً تمام تقریب
ــت،  ــه اس ــورت فل ــه ص ــر ب ــال حاض ح
ــته  ــروش پس ــه ف ــال وسوس ــن ح ــا ای ب
ــاری  ــام تج ــد )دارای ن ــورت برن ــه ص ب
مشــخص و برشــته و بسته بندی شــده( 
فعالیــن  از  برخــی  بیــن  در  همیشــه 
پســته در ایــران وجــود داشته اســت. 
ــی  ــته ایران ــاید پس ــد ش ــده ای معتقدن ع
در حــوزه عمده فروشــی در دنیــا بــا 
ــد  ــزون تولی ــش روزاف ــه افزای ــه ب توج
ــده  ــی در آین ــرد آنچنان ــکا بُ ــته آمری پس
ــالش  ــان ت ــن رو، ایش ــد، از ای نداشته باش
ــا  ــی ی ــددار کــردن پســته ایران ــرای برن ب
ــاص  ــای خ ــرای آن در بازاره ــی ب بازاریاب
و لوکس پســند کــه پســته ایرانــی را 
ــد.  ــروری می دانن ــد، ض ــح می دهن ترجی
منکــر مزایــای نســبی کــه »پســته 
ــاص  ــای خ ــد در بازاره ــی« می توان ایران
دنیــا داشــته باشــد نیســتیم، امــا مبحــث 
ــواالتی را در  ــته س ــردن پس ــددار ک برن
ذهــن ایجــاد می کنــد کــه شــاید پاســخ 
ــته  ــادرات پس ــر ص ــرار ب ــا اص ــه آنه ب
ــد؛  ــش بکش ــه چال ــران را ب ــددار از ای برن
ــته  ــد پس ــچ برن ــروز هی ــرا ام ــه چ اینک
ــروش  ــاًل ف ــود؟ اص ــادر نمی ش ــی ص ایران
برنــد پســته چــه الزاماتــی دارد؟ آیــا توان 
رقابــت بــا فــروش فلــه ای پســته را دارد؟ 
ــده  ــورهای تولیدکنن ــایر کش ــه س تجرب
برنــددار  پســته  صــادرات  از  پســته 
پســته  عرضــه  چگونه بوده اســت؟ 
برنــددار در ایــران چــه تاریخچــه ای دارد؟ 
ــرا  ــس چ ــوده، پ ــز ب ــر موفقیت آمی اگ
ــخ  ــرای پاس ــت؟ ب ــدا نکرده اس ــه پی ادام
بــه برخــی از ایــن ســواالت ســراغ مهــدی 
آگاه، یکــی از پیشکســوتان صنعت پســته 
که تجــارب بســیاری در ایــن زمینــه دارد، 
ــتیم. ــو نشس ــه گفت و گ ــا او ب ــم و ب رفتی
 آقــای آگاه! اولیــن تــالش جــدی بــرای 
صــادرات پســته بــه اروپــا از چــه ســالی 

شــروع شــد؟
ــًا  ــا اص ــیدی اروپ ــه 40 خورش ــل از ده ــا قب ت
پســته را نمی شــناخت. عــدم آشــنایی بــا پســته 

ــه  ــه پســته ب ــک دان ــود کــه اگــر ی ــا حــدی ب ت
ــان  ــه ده ــا پوســت ب ــم ب ــی می دادی ــک اروپای ی
پوســتش  کــه  نمی دانســت  و  می انداخــت 
خوردنــی نیســت! مصــرف پســته خیلــی انــدک و 
متمرکــز بــود و توســعه ای در بیــن مــردم عــادی 
ــک در  ــه ای کوچ ــز ناحی ــود، به ج ــدا نکرده ب پی
ــه  ــی ک ــدر مارس ــک بن ــه، نزدی ــوب فرانس جن
ســاکنینش عــرب مهاجــر بودنــد و پســته مصرف 
ــه  ــادرات ب ــرای ص ــاش ب ــن ت ــد. اولی می کردن
اروپــا از دهــه 40 خورشــیدی آغــاز شــد، گرچــه 
قبــل از آن هــم در ســال 1314 مرحــوم پــدرم، 
غامرضــا آگاه بــا شــرکت در نمایشــگاه بروکســل 
و پخــش بروشــور تبلیغاتــی ســعی در شناســاندن 
پســته بــه اروپاییــان کرده بــود، امــا اولیــن 
تــاش پیگیرانــه در دهــه 40 خورشــیدی و 
توســط »شــرکت صــادرات پســته ایــران« انجــام 

شــد.
ــه  ــرکت  چ ــن ش ــت ای ــوزه فعالی  ح

ــود؟ ب
ــه 30  ــران در ده ــته ای ــادرات پس ــرکت ص ش
خانواده هــای  گردهمایــی  از  و  خورشــیدی 
مرشــد، آگاه، امیــن و برخــوردار شــکل گرفــت 
باغــداران  از  ایــن خانواده هــا  کــه همگــی 
مدیرعامــل  بودنــد.  یزد  ی تبــار  رفســنجانِی 
ایــن شــرکت از آغــاز تــا پایــان، مرحــوم 
ــرای  ــه ب ــرکت ک ــن ش ــود. ای ــد ب ــواد مرش ج
کار صــادرات بــه آمریــکا دفتــری در نیویــورک 
ــت  ــم گرف ــه 40 تصمی ــاز ده ــت، در آغ داش
دفتــری در هامبــورگ ایجــاد و فعالیــت در 
ــرای  ــه ب ــده ای ک ــد. نماین ــاز کن ــا را آغ اروپ
ــرج  ــرادرم، مرحــوم ای ایــن کار انتخــاب شــد ب
ــرکت  ــده ش ــان نماین ــه در آن زم ــود ک آگاه ب
ــه  ــود و ب ــکا ب ــران در آمری ــته ای ــادرات پس ص
ایشــان مأموریــت داده شــد کــه بــه اروپــا بــرود.

 مأموریت ایشان در اروپا چه بود؟
از ســال 1341 و بــه مــدت 4 ســال ایشــان در 
آلمــان بــود و ســعی کــرد کــه بــا شــرکت های 
بســته بندی مــواد غذایــی تمــاس بگیــرد و آنان 
ــه اینکــه پســته را برشــته و  را تشــویق کنــد ب
ــی  ــان بادام زمین ــد. در آن زم ــته بندی کنن بس
آجیــل اصلــی مصرفــی در اروپــا بــود و ایشــان 
ــته بندی  ــی بس ــه بادام زمین ــرکت هایی را ک ش

می کردنــد، هــدف قــرار داد. ایــرج آگاه در 
آن دوره چنــد ســاله نتوانســت شــرکت های 
ــه  ــم ب ــه پســته را ه ــد ک ــع کن ــی را قان اروپای
ــد،  ــه کنن ــته بندی و عرض ــل بس ــوان آجی عن
ــا  ــردن را ب ــته ک ــور و برش ــات ش ــا آزمایش ام
 )Liebelt( شــرکت های آلمانــی مثــل لیبلــت
و ِزبرگــر )Seeberger( تجربــه کــرد کــه در 
نهایــت، آن شــرکت ها بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
ــا  ــازار اروپ ــه ب ــرای ورود پســته ب ــان ب ــه زم ک
هنــوز مناســب نیســت و شــروع کار را بــه 

ــد. آینــده موکــول کردن
ــازار  ــه ب ــته ب ــان ورود پس ــرا زم  چ

ــود؟ ــب نب ــوز مناس ــا هن اروپ
مســئله شــناخت پســته بــود؛ پســته بــه هیــچ 
ــت.  ــکا نمی رف ــه جــز شــرق آمری ــا ب جــای دنی
معمــوالً هــم پســته  بادامــی ریزتــر که عمدتــاً در 
نــوق تولیــد می شــد و بعضــاً فندقــی 30-28 بــه 
آمریــکا صــادر می شــد و در آنجــا بســته بندی و 
توزیــع می شــد. عمــده حجــم پســته ای کــه بــه 
ــن  ــزار ت ــدود 10 ه ــد، ح ــادر می ش ــکا ص آمری
در ســال بیشــتر نبــود. در اروپــا پســته شــناخته 
شــده نبــود و چــون کاالی گرانــی بــود، فــروش 
ــدود  ــا مح ــس اروپ ــگاه های لوک ــه فروش آن ب
ــرمایه گذارِی  ــای س ــی هزینه ه ــد. از طرف می ش
ماشــین آالت نمک زنــی و برشــته کنی پســته 
ــر  ــرای مقادی ــود و ب ــاد ب ــی زی ــا خیل در اروپ

ــرد.  ــم، صــرف نمی ک ــروش ک ف
  آیا این باعث شد مدیران شرکت به کل 

از ورود به بازار اروپا صرف نظرکنند؟
صــادرات  شــرکت  مدیــره  هیئــت  خیــر، 
ــرد.  ــاذ ک ــری اتخ ــم دیگ ــران تصمی ــته ای پس
ــته کردن  ــه کار برش ــد ک ــن ش ــر ای ــم ب تصمی
را در داخــل ایــران کــه هزینــه بســیار کمتــری 

گفت و گو با مهدی آگاه از پیشکسوتان صنعت پسته

گذشته و آینده برند پسته ایران! 
حامد رمضانی 
 سحر نخعی

کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران 
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داشــت شــروع کننــد؛ البتــه بــا ظرفیــت 
ــا مقــدار کــم مثــًا حــدود 1  نســبتاً پاییــن. ب
یــا 2 تــن در روز شــروع کردنــد و بــا مدیریــت 
در  انبــار شــرکت  در  آگاه  مرحــوم حســن 
آمریکایــی  برشــته کن  دســتگاه  دو  تهــران 
خریــداری و نصــب شــد. دســتگاه بســته بندی 
آلمانــی نیــز بــرای وکیــوم کــردن قوطی هــای 
ــه برشــته و  ــداری شــد و شــروع ب پســته خری
قوطی هــای  در  پســته  کــردن  بســته بندی 
ــا و  ــه اروپ ــد. هــم می توانســتند ب ــزی کردن فل
هــم بازارهــای دیگــر بفرســتند و هــم فــروش 
خوبــی در داخــل ایــران داشــتند؛ بــه خصــوص 
در شــمال و مناطــق نفت خیــز جنــوب کــه بــا 
ــده در  ــته برشته ش ــاد پس ــت زی ــود رطوب وج
ــد. ــراب نمی ش ــزی خ ــوم فل ــای وکی قوطی ه
 چه نوع پسته ای برشته و بسته بندی 

می شد؟
کــه  می کردنــد  بســته بندی  پســته  نــوع  دو 
ــران  ــا در ای ــا و آپادان ــد آری ــر اســاس آن دو برن ب
ــار 28- ــا عی ــی ب ــته فندق ــد؛ پس ــت داده ش ثب

ــداً  ــود و بع ــراوان ب ــس ف ــن اُن ــع ای 26 )آن موق
ــه  ــد( ک ــر ش ــت آب، ریزت ــدن کیفی ــا پایین آم ب
ــگ صــادر  ــا در بســته بندی قرمــز رن ــام آری ــه ن ب
می شــد و پســته اکبــری بــا کیفیــت عالــی 
ــا در بســتهبندی  ــام آپادان ــه ن ــه ب ــن( ک )توچی
ــم  ــام ه ــد خی ــد. برن ــادر می ش ــگ ص ــی رن آب
حــاوی پســته ای مرغــوب بــود کــه بــرای مدتــی 
دقیقــاً  االن  ولــی  شــد،  بســته بندی  کوتــاه 
ــن آگاه  ــت. حس ــرم نیس ــخصات آن در خاط مش
بســته بندی شــده  فــروش پســته های  بــرای 
ــا  ــی در اروپ ــس موادغذای ــگاه های لوک در فروش
ــه در ســوپرمارکت ها( و حتــی برزیــل و غــرب  )ن
ــن کار در  ــی کــرد و ای ــه بازاریاب ــا شــروع ب آفریق
ــته ها  ــید. پس ــت رس ــه موفقی ــه 50 ب ــل ده اوای
ــا  ــت و ب ــِر دهن بس ــطح صف ــا س ــاک، ب ــًا پ کام
ــتگاه های  ــا دس ــک )ب ــًا خش ــتم کام ــک سیس ی
آمریکایــی( برشــته میشــدند و در بســته بندی های 
ــوم 250  ــای وکی ــی، قوطی ه ــلفونی 100 گرم س
ــا  ــی، ب ــن کادوی ــای په ــی و قوطی ه و 500 گرم
طراحــی چشــمگیر صــادر و در فروشــگاه  های 
 Maxim و Fauchon ــر ــا نظی ــس اروپ لوک
در فرانســه و فروشــگاه های مــواد غذایــی لوکــس 
)Delicatessen( در آلمــان بــا قیمــت بــاال 

ــد. ــه می ش ــوب عرض ــود خ ــیه س و حاش
 آیــا آن زمــان برندهــای ایرانــی 

دیگــری هــم وجــود داشــت؟
تاش هایــی  پســته  برنــد  ســاخت  بــرای 
ــا  ــار ب ــای افش ــل آق ــار مث ــی تج ــط برخ توس

برنــد وانــدر )Wonder( صــورت گرفتــه 
ــد. ــق بودن ــه ناموف ــه البت ــود ک ب

ــا در آن  ــد آری ــدف برن ــای ه  بازاره
ــد؟ ــورهایی بودن ــه کش ــان چ زم

بازارهــای هــدف شــرکت صــادرات پســته 
آلمــان،  کشــورهای  زمــان  آن  در  ایــران 
فرانســه، انگلســتان، کشــورهای غــرب آفریقــا و 
آمریــکای جنوبــی و بعضــی کشــورهای عربــی 
ــا در دوره  ــد آری ــد. برن ــان بودن ــه لبن از جمل
ــروش  ــت و ف ــی داش ــت بزرگ ــودش موفقی خ
ــدت  ــه ش ــال ب ــد س ــرف چن ــد ظ ــن برن ای
رونــق یافــت، بــه طــوری کــه 10 ســال بعــد از 
توقــف فعالیــت شــرکت صــادرات پســته ایــران 
هنــوز بــرای مــن ایمیــل می آمــد کــه از کجــا 

ــم! ــه کنی ــا تهی ــته آری ــم پس می توانی
ــه  ــا چ ــد آری ــت برن ــل موفقی  دالی

ــود؟ ب
قبــل از هــر چیــز بایــد بگویــم موفقیــت برنــد 
ــه  ــار مرف ــه اقش ــته ب ــاندن پس ــا در شناس آری
ــران را اصــًا  ــود کــه پســته ای ــی ب در بازارهای
ــود  ــارت ب ــم عب ــل آن ه ــناختند. دالی نمی ش
ــون در  ــی؛ چ ــب محل ــودن رقی از: 1- نب
ــز  ــد و به ج ــد نمی ش ــته تولی ــورها پس آن کش
ــا  ــفر ی ــن س ــته در حی ــا پس ــه ب ــانی ک کس
از طریــق دوســت و آشــنا یــا هــر طریــق 
دیگــری آشــنا شــده بودند، بقیــه پســته را 
نمی شــناختند. در هیــچ نشــریه ای برای پســته 
ــم داده نشــده بود.  ــی ه ــک آگه ــی ی ــا حت آری
بعدهــا هــم کــه ســوپرمارکت های  حتــی 

ــۀ  ــته فل ــته بندی پس ــه بس ــروع ب ــی ش اروپای
ــرای پســته  ــت ب ــچ وق ــد هی ــد گفتن ــا کردن م

ــم. ــغ نمی کنی ــما تبلی ش
ــرک؛ آن  ــدون گم ــِب ب ــتن رقی 2- نداش
زمــان تنهــا آمریــکا بــود کــه در ســطح وســیع 
پســته خــام ایرانــی کــه بــدون گمــرک بــود را 
ــته و  ــته برش ــرد. پس ــته بندی می ک وارد و بس
بســته بندی شــدۀ شــرکت صــادرات پســته 
ایــران توانایــی رقابــت در بــازار آمریــکا را 
ــد. در  ــرک می ش ــمول گم ــون مش ــت چ نداش
ــدار  ــا پســته برشــته و بسته بندی شــده مق اروپ
ــدون  ــب ب ــی رقی ــت، ول ــرک داش ــی گم کم
ــه  ــا همین ک ــا بعده گمــرک اصــًا نداشــت. ام
در اروپــا مصــرف بــاال رفــت و بــه حــدی رســید 
کــه توانســت در هــر کشــور توجــه جلــب کنــد، 
برخــی مدیــران شــرکت صــادرات پســته ایــران 
ــدون  ــان ب ــه خودش ــد ک ــر افتادن ــن فک ــه ای ب
پرداخــت گمرک، پســته خــام را در بــازار مقصد 
ــتۀ  ــته برش ــد. پس ــته بندی کنن ــته و بس برش
بسته بندی شــده گمــرک مضاعــف داشــت؛ 
خــام  بابــت  هــم  بســته بندی  بابــت  هــم 
نبــودن. معمــوالً سیاســت کشــورهای اروپایــی 
ــد  ــه می توانن ــی ک ــه روی جنس ــت ک ــن اس ای
ــد،  ــام دهن ــی از کارش را انج ــان بخش خودش

گمــرک می گذارنــد.
ــاال  ــاده ب ــت فوق الع ــا کیفی ــته ب 3- پس
برشــته و در بســته بندی خــوب عرضــه 
ــاً  ــاالی آن عمدت ــروش ب ــت ف ــد. عل می ش
ــودن قوطــی  ــودن و فلــزی ب بخاطــر وکیــوم ب
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آن بــود. قوطی هایــی کــه امــروزه اســتفاده 
می شــوند نیمــه وکیــوم هســتند، بــرای اینکــه 
از قوطی هــای آلومینیومــی اســتفاده می کننــد 
کامــل  نمی شــود  را  آلومینیومــی  قوطــی  و 
ــزی از  ــی فل ــان قوط ــا آن زم ــرد. ام ــوم ک وکی
جنــس آهــن گالوانیــزه بــا محتویــات داخلــش 
ــورت  ــن ص ــد، بدی ــوم می ش ــل وکی به طورکام
ــه  ــد ب ــد و بع ــته را اول وزن می کردن ــه پس ک
طــور دســتی داخــل قوطــی می  ریختنــد، 
درب  می دادنــد،  قــرار  دســتگاه  در  ســپس 
ــد  ــوم می ش ــورد و وکی ــوش می خ ــی ج قوط
ــت.  ــادی می گرف ــان زی ــن کار زم ــه ای ــه البت ک
به هرحــال،  وجودداشــت.  هــم  مشــکاتی 
از  و  باالبــود  کــردن  وکیــوم  هزینه هــای 
ــتۀ  ــوم پس ــر وکی ــته بندی های غی ــی بس طرف
ــام در  ــته های خ ــاورت پس ــز در مج ــته نی برش
معــرض خطــر آلودگــی بــه آفــت کــرم انبــاری 
قــرار می گرفتنــد و ریســک مرجوعــی بــاال 
ــم  ــته بندی ه ــوع بس ــن ن ــًا ای ــت و عم می رف

ــد. ــام می ش ــران تم ــرکت گ ــرای ش ب
در حوالــی ســال 1353 بخــش بســته بندی 
»شــرکت صــادرات پســته ایــران« بــه شــرکت 
مــواد  بســته بندی  در  فعــال  کــه  دیگــری 
ترتیــب  بدیــن  فروخته شــد.  بــود،  غذایــی 
ــاب  ــس از انق ــال پ ــک س ــا ی ــن آگاه ت حس
ــت  ــرکت کش ــی »ش ــد یعن ــرکت جدی در ش
پســتۀ  صــادرات  کار  جیرفــت«  صنعــت  و 
بســته بندی شــده را بــا برنــد آریــا بــا موفقیــت 
ــاه  ــم ش ــی رژی ــال های پایان ــه داد. در س ادام

ــل و  ــه در داخ ــا چ ــد آری ــاالنه برن ــروش س ف
ــون دالر  ــه 7 میلی ــور ب ــارج از کش ــه در خ چ
در ســال رســیده بود. بعدهــا ایــن شــرکت هــم 
ــد  ــه دســت شــد، ســه دســت چرخی دســت ب
ــا اینکــه شکســت خــورد و ورشکســت شــد. ت
صنعــت  و  کشــت  شــرکت  چــرا   

شــد؟ ورشکســت  جیرفــت 
ــران  ــاب ای ــد از انق ــرکت بع ــتگی ش ورشکس
اتفــاق افتــاد. یــک عــده از طــرف دولــت آمدنــد 
و مدیریــت کارخانــه را بــه دســت گرفتنــد. آن 
زمــان دولتی هــا دنبــال راهــی بــرای تســلط بــر 
ــن  ــد. بدی ــردم بودن ــب و کار م ــارت و کس تج
منظــور، چنــد مــاده بــه قانــون مصــادرۀ امــوال 
ــای  ــی از بنده ــق یک ــه مطاب ــد ک ــه کردن اضاف
می بایســت  شــرکت  یــک  ســرمایۀ  آن، 
ــود  ــکار ب ــرکتی بده ــر ش ــد. اگ ــدون وام باش ب
ــه  ــی، ب ــت بده ــوض پرداخ ــه ع ــهامش ب س
بانــک منتقــل می شــد، در واقــع مصــادره 
ســهام  دولتــی  بانک هــای  ولــی  نمی شــد 
می کردنــد.  تصاحــب  این گونــه  را  شــرکت 
ــود  ــکل ناب ــن ش ــه ای ــرکت ها را ب ــی از ش خیل
کردنــد؛ بــه بهانه هــای مختلــف از جملــه 
ــدی را  ــی، کارمن ــش خصوص ــوءمدیریت بخ س
ــم  ــان ه ــتادند و ایش ــع می فرس از وزارت صنای
مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــرۀ آن شــرکت 
ــرای شــرکت کشــت  ــاق ب ــن اتف می شــد. همی
و صنعــت جیرفــت هــم افتــاد. ادعــا کردنــد مــا 
بهتــر از صاحــب شــرکت می توانیــم کار کنیــم 
و می توانیــم صــادرات ایــران را افزایــش دهیــم. 

بدیــن ترتیــب مدیریــِت دولتــِی شــرکت، برنــد 
آریــا را بــه انگلیــس بــرد و آنجــا بــه نــام یکــی 
ــت  ــور( ثب ــود )کاپ ــدی خ ــای هن از کارمنده
ــرد  ــته بندی ک ــه بس ــروع ب ــا ش ــرد، در آنج ک
و همانجــا هــم می فروخــت، ضمــن اینکــه 
ــت  ــت و صنع ــرکت کش ــه ش ــد آن را ب درآم
بــر  خودشــان  و  برنمی گرداندنــد  جیرفــت 
ــب  ــاع صاح ــدون اط ــن کار ب ــتند. ای می داش
اصلــی شــرکت اتفــاق افتــاد. کیفیــت محصــول 
ــه  ــرد. خاص ــت ک ــدت اف ــته بندی به ش و بس
ــران  ــه مدی ــود ک ــن ب ــتگی ای ــت ورشکس عل
دولتــی کــه قصــد خــورد و بــرد داشــتند، 
آمدنــد و بــه جــای هیئــت مدیــرۀ ایــن شــرکت 
نشســتند. بدیــن ترتیــب شــرکت کشــت و 
ســوء مدیریت  علــت  بــه  جیرفــت  صنعــت 
مدیــران دولتــی ورشکســت شــد. ورشکســتگی 
ــادن  ــا افت ــا ج ــود ب ــان ب ــرکت همزم ــن ش ای
مصــرف پســته در اروپــا، در اروپایــی کــه 
ــه   ــا در نیجری ــناختند، ی ــته را نمی ش ــًا پس قب
قبــًا  را  پســته  کــه  جنوبــی  آمریــکای  و 
ــد  ــود. برن ــا رفتــه ب نمی شــناختند و پســته آری
ــن مقاصــد  ــه ای ــه هم ــران را ب ــا، پســته ای آری

ــود. ــانده ب ــدود شناس ــور مح به ط
 بعــد از انحــالل شــرکت صــادرات 
پســته ایــران توســط صاحبــان شــرکت، 
ــه چــه صــورت ادامــه  ــد صــادرات ب رون

ــرد؟ ــدا ک پی
ــد از  ــی بع ــال 1354 یعن ــوش  س ــول و ح ح
واگــذاری بخــش بســته بندی بــه شــرکت 
شــرکت  ســهامداران  از  بخشــی  جدیــد، 
ــوالت  ــا آن تح ــه ب ــران ک ــته ای ــادرات پس ص
ــه  ــارج شــدند ک ــد از شــرکت خ ــق نبودن مواف
ــا  آقــای ایــرج آگاه از آن جملــه بــود. ایشــان ب
ــرکت  ــود »ش ــتان خ ــی از دوس ــارکت یک مش
صــادرات پســته رویــال« )بعدهــا بــه نــام 
»شــرکت صــادرات پســته کویــر« تغییــر کــرد( 
ــد  ــی در کشــورهای جدی ــه منظــور بازاریاب را ب
و بــه ویــژه اروپــا تأســیس کــرد. تحلیــل ایــرج 
ــه شــرکت ها  ــی ک ــا زمان ــه ت ــود ک ــن ب آگاه ای
و مارک هــای سرشــناس اروپایــی پســته ایــران 
ــوان از  ــد، نمی ت ــه نکنن ــته بندی و عرض را بس
ســطح فروشــگاه های لوکــس مــواد غذایــی بــه 
درون ســوپرمارکت ها و تــوده مصرف کننــده 
اروپایــی نفــوذ کــرد. در واقــع شــرکت صــادرات 
پســته رویــال بــرای صــادرات پســته خــام بــه 
اروپــا و برشــته کــردن در آنجــا تأســیس شــد، 
هرچنــد شــروع کار بــا برشــته کــردن پســته در 

ــود. ــران ب ای
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شــرکت آلمانــی »ِزبرگــر« و بــا فاصلــه کوتاهی 
شــرکت هایی  اولیــن  »لیبلــت«،  شــرکت 
ــه صــورت آزمایشــی پســته های  ــه ب ــد ک بودن
برشته شــده را از آقــای ایــرج آگاه خریدنــد 
و شــروع بــه بســته بندی کردنــد و نهایتــاً 
بــا اســتقبال زیــاد مصرف کننــده اروپایــی 
شــرکت ها  ایــن  تصمیــم  شــدند.  روبــه رو 
در بســته بندی و آوردن کاالیــی جدیــد در 
ــه ای  ــی کار دلیران ــوپرمارکت، خیل ــازار و س ب
ــی  ــزرگ آلمان ــرکت ب ــک ش ــپس ی ــود. س ب
بســته بندی  و  برشــته کردن  کار  در  کــه 
بادام زمینــی بــود بــه ایــرج آگاه پیشــنهاد 
صــادرات  شــرکت  بنابرایــن  داد؛  شــراکت 
شــریک  بــا  آلمــان  در  را  رویــال  پســته 
ــه  ــا ک ــا بعده ــد، ام ــت دادن ــود ثب ــی خ آلمان
در ایــران شــرکت رویــال بــه صــادرات پســته 
ــام  ــه ن ــام داد در آلمــان هــم ب ــر تغییــر ن کوی
نــام داده  اُمنی نــات )Omninut( تغییــر 
ــرای واردات پســته خــام،  ــات« ب شــد. »اُمنی ن
ــدون  ــات بســته بندِی ب ــردن و خدم برشــته ک
ــته  ــی پس ــای اروپای ــد. برنده ــاد ش ــد ایج برن
ــه  ــورت فل ــه ص ــرکت ب ــن ش ــته را از ای برش
ــد خودشــان  ــا برن ــد و بســته بندی ب می خریدن
را هــم بــه شــرکت اُمنی نــات می ســپردند. 
و  خریــد  اُمنی نــات  شــرکت  کار  واقــع  در 
ــته  ــات برش ــه خدم ــام و ارائ ــته خ واردات پس
ــود. ســایر شــرکت های  کــردن و بســته بندی ب
بســته بندی نیــز می توانســتند پســته برشــته را 
ــداری و بســته بندی  ــات خری از شــرکت اُمنی ن
ــات  ــه اُمنی ن ــد از اینک ــال بع ــک س ــد. ی کنن
ــی  ــرکت تعاون ــه داد ش ــات را ارائ ــن خدم ای
پســته رفســنجان نیــز شــرکتی تحــت عنــوان 
ــی  ــاس رفیع ــای عب ــت آق ــا مدیری ــو« ب »ایرک
ــیس  ــورگ تأس ــیوه در لوگزامب ــان ش ــه هم ب
ــک  ــا از ی ــب پســته در اروپ ــن ترتی ــرد. بدی ک
ــک کاالی  ــه ی ــی ب ــل کــم مصــرف تجمل آجی
ــد  ــان، هلن ــوپرمارکت های آلم ــی در س مصرف
و فرانســه تبدیــل گردیــد. حجــم کار شــرکت 
اُمنی نــات طــی یــک  دورۀ 10 ســاله از کمتــر  
ــه حــدود 16 هــزار  از 2 هــزار تــن در ســال ب
تــن در ســال افزایــش یافــت! در اواخــر دهــه 
60 خورشــیدی کل صــادرات پســته ایــران بــه 
ــود. ــه حــدود 50 هــزار تــن رســیده ب ــا ب اروپ
ــت  ــا دس ــد آری ــت برن ــر مدیری  اگ
دولتی هــا نمی افتــاد فکــر می کنیــد 

ــاد؟ ــرای آن می افت ــی ب ــه اتفاق چ
عمــل  خــوب  امــروز  تــا  می کنــم  فکــر 
می کــرد. چــون بعــد از آن زمــان تــا بــه 

ــه  ــک ب ــه ی ــته درج ــت پس ــچ وق ــروز هی ام
اروپــا صــادر نشده اســت. پســته ای کــه بعدهــا 
بــه هامبــورگ می رفــت تبدیــل شــد بــه یــک 
بــازار 50 هــزار تنــی در ســال. همــه ایــن 50 
هــزار تــن کــه پســته درجه یــک نبــوده، درجه 
ــاً  ــم حتم ــدان ه ــوده، آبخن ــم ب ــه ه دو و س
داشته اســت. آن زمــان پســته آریــا گــران بــود، 
بــه دنبــال افزایــش تولیــد پســته قیمت پســته 
پاییــن آمــد. بنابرایــن، برنــد آریــا در بازارهــای 
بزرگــی کــه پســته خــام بــه صــورت کانتینــری 
ــاً  ــت. قاعدت ــت نداش ــوان رقاب ــد ت وارد می ش
ــه  ــورهایی ک ــه کش ــش ب ــه جای ــت ب می بایس
در آن زمــان پســته خــام وارد نمی شــد مثــل 
هنــد، پاکســتان، عــراق، برزیــل و ونزوئــا 
تغییــر بــازار مــی داد. در واقــع توســعۀ حجمــی 
ــی پیــدا نمی کــرد و فقــط دوام  و رشــد چندان
بــه  تبدیــل  می توانســت  امــا  می داشــت، 
ــن  ــته بی ــاندن پس ــرای شناس ــود ب ــزاری ش اب
ــنایی  ــوز آش ــه هن ــورهایی ک ــواص در کش خ
ــا پســته نداشــتند؛ مثــل وضعیــت  ــی ب چندان
ــا  ــنایی ب ــه آش ــزی ک ــور اندون ــروز در کش ام

ــر اســت. ــاً صف پســته تقریب
 عــده ای بــر ایــن باورنــد در بازارهــای 
ــا کــه پســته  خــاص و لوکس پســند دنی
بایــد  ترجیــح می دهنــد  را  ایرانــی 
مصــرف پســته ایرانــی را در بســته بندی 
ــته  ــاوت از پس ــی متف ــه و قیمت جداگان
آمریکایــی ترویــج داد. آیــا ایــن بدیــن 
معناســت کــه پســته ایرانــی امتیازاتــی 

ــی دارد؟ ــه پســته آمریکای نســبت ب
 فعــًا مزیــت قیمتــی بــا پســته آمریــکا اســت 
ــد،  ــم کردن ــات بســیاری ه ــه روی آن تبلیغ ک
ــم دارد  ــوب ه ــی خ ــاندند و خیل آن را شناس
ــی هــم یکســری  ــروش مــی رود. پســته ایران ف
برشــته  قابلیــت  مثــل  دارد؛  مزیت هایــی 
کــردِن آن کــه خیلــی باالتــر از پســته کرمــاِن 
ــد در  ــد جدی ــوع پیون ــت. دو ن ــی اس آمریکای
ــزان  ــود می ــه می ش ــه گفت ــد ک ــکا زده ان آمری
ــد کرمــان  ــوع بیشــتر از پیون روغــن ایــن دو ن
ــون  ــردن دارد، چ ــته ک ــت برش ــت و قابلی اس
ــته  ــل برش ــاً قاب ــی مطلق ــًا پســته آمریکای فع
کــردن نیســت. چیــزی کــه بــه عنــوان پســته 
می رســد  فــروش  بــه  آمریکایــی  برشــته 
ــک  ــوب خش ــط خ ــه فق ــت ک ــته ای اس پس

شده اســت.
ــی از  ــل بعض ــی تبدی ــدن یعن ــته ش ــا برش ام
ــن  ــل. ای ــه کارام ــته ب ــکر پس ــای ش مولکول ه
آن چیــزی اســت کــه عطــر برشــتگی را ایجــاد 

ــته  ــه  پس ــش کارخان ــچ دودک ــد. از هی می کن
ــو و عطــر  برشــته کنی آمریکایــی اصــًا ایــن ب
بیــرون نمی آیــد، امــا بــوی بریــز پســته 
ــحور  ــه را مس ــم هم ــه دور ه ــی از فاصل ایران
ــًا  ــد فع ــاز می توان ــن امتی ــد. ای ــود می کن خ
و هرچــه زودتــر تبدیــل شــود بــه امتیــاز 
شناســایی پســته ایــران، در صورتــی کــه 
ــته  ــوان پس ــه عن ــاً ب ــه لزوم ــران، ن ــته ای پس
بسته بندی شــده، بلکــه بــه عنــوان »پســته 

ــود.  ــادر ش ــه و ص ــی« عرض ایران
ــت.  ــاق افتاده اس ــادام اتف ــورد ب ــن کار در م ای
ــز  ــد مغ ــر تولی ــال حاض ــه در ح ــد ک می دانی
بــادام آمریکایــی بــاالی 1 میلیــون تــن اســت، 
ولــی در حــال حاضــر قیمــت بــادام اســپانیایی 
اغلــب 1.5 برابــر بــادام آمریکایــی اســت، چــرا؟ 
بــرای اینکــه بــادام اســپانیایی بــا تولیــد کمتــر 
از یــک دهــم، طعــم واقعــی بــادام را دارد، امــا 
ــی  ــادام آمریکای ــد و ب ــم تان را ببندی ــر چش اگ
ــادام  ــن ب ــه ای ــوید ک ــه نمی ش ــد متوج بخوری

اســت یــا فنــدق.
ــک  ــر ی ــا مدی ــه ب ــه ای ک  در مصاحب
شــرکت بســته بندی مغزجــات در آلمــان 
ــوع  ــن موض ــه همی ــان ب ــتیم ایش داش
اشــاره کــرد؛ اینکــه اگــر پســته ایــران 
ــه  ــبت ب ــی نس ــده مزایای ــد در آین بتوان
پســته آمریکایــی داشــته باشــد همیــن 
ــر  ــم منحص ــدن و طع ــت برشته ش قابلی
ــاژ و  ــه در تن ــرا ک ــت، چ ــرد آن اس به ف
ــا پســته آمریکایــی  قیمــت نمی توانــد ب
ــان  ــنهاد ایش ــق پیش ــد. طب ــت کن رقاب
پســته ایــران بایــد تحــت عنــوان 
ــک  ــا ی ــا ب ــی« در اروپ ــته ایران »پس
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بســته بندی جداگانــه و منحصــر بــه 
ــا  ــی ب ــته آمریکای ــدا از پس ــرد، ج ف
یــک قیمــت باالتــر عرضه شــود. ایشــان 
هــم دقیقــًا مثــال بــادام اســپانیایی را زد 
ــادام  ــس ب ــزه دارد، برعک ــم و م ــه طع ک
آمریکایــی کــه صنعتــی اســت و در تنــاژ 
ــم  ــچ طع ــا هی ــود، ام ــد می ش ــاال تولی ب

ــدارد. ــی ن خاص
ــه  ــا نکت ــت، ام ــی اس ــب قطع ــن مطل ــه، ای بل
ایــران  از  ایــن اســت کــه نمی تــوان  مهــم 
برشــته و صــادر کــرد. البتــه اگــر کســی اصــرار 
بایــد  انجــام دهــد  را  کار  ایــن  داشته باشــد 
هزینــه بیشــتری بکنــد و گمــرک بســیار باالیــی 
اساســاً  کار  ایــن  بایــد  به نظر مــن،  بپــردازد. 
ــام  ــته خ ــی پس ــود؛ یعن ــام ش ــد انج در مقص
ــته بندی  ــته و بس ــل برش ــود، در مح فرستاده ش
شــود. بــا صــادرات برنــد از مبــدأ ایــران بــه هــر 
حــال می شــود شــروع کــرد، امــا بایــد آمادگــی 
ایــن را داشــته باشــید کــه اگــر کار بــه تنــاژ بــاال 
ــد.  ــد آن طــرف در محــل ادامه دهی رســید بتوانی
البتــه بــرای بازارهــای جدیــد الزم نیســت شــما 
حتمــاً بــه آن کشــور برویــد. خودشــان حاضرنــد 
آن هزینــه اضافــه را بپردازنــد، چــون اصًا پســته 
نخورده انــد و از قیمــت آن اطاعــی ندارنــد. امــا 
بــه محــض اینکــه پســته را بشناســند و رقابــت 
ــته  ــران پس ــود از ای ــر نمی ش ــود دیگ ــاد ش ایج
ــه  ــت ک ــرد. اینجاس ــادر ک ــا ص ــه آنج ــته ب برش

ــد. ــه آنجــا بروی ــان ب ــد خودت بای
ــا صــادر  ــه آنج ــه پســته ب ــی ک ــرای بازارهای ب
بــاال  دارد  وجــود  کــه  مشــکلی  نمی شــود 
بــودن هزینه هــای شــروع کار اســت. بــرای 
ــرمایه گذاری  ــه س ــروع ب ــس ش ــن هیچ ک همی
ــه  ــا توج ــرد، ب ــروع ک ــر ش ــی اگ ــد. ول نمی  کن
بــه تجربــه ای کــه مــن داشــتم می توانــم 
ــودآور  ــدت س ــم به ش ــن بگوی ــع و یقی ــه قط ب
خواهدبــود؛ مثــًا اندونزی پتانســیل ایــن کار را 
دارد. تــا بــه حــال هیچ کــس نبــوده کــه پســته 
بــه اندونــزی صــادر کرده باشــد، در حالــی 
کــه اندونــزی بزرگ تریــن کشــور اســامی 
ــا  ــد، ام ــماً می شناس ــته را اس ــه پس ــت ک اس
هیچ کــس یــک گــرم پســته هــم بــه اندونــزی 
صــادر نکرده اســت. اصــًا هیــچ گواهینامــه 

ــم. ــزی نداری ــه اندون ــران ب ــی از ای مبدأی
 فکر می کنید علتش چه بوده است؟

بــرای اینکــه کســی در آنجــا نیســت کــه 
پســته را برشــته و بســته بندی کنــد. در مــورد 

ــه  ــرای اینک ــود دارد؛ 1- ب ــزی دو راه وج اندون
مطمئــن شــوید و ببینیــد کــه مــردم اندونــزی 
ــه، مثــًا یــک کانتینــر  ــا ن ــد ی پســته می خورن
بســته بندی  در  برشــته  پســته  کوچــک 
ــل نفــوذ )چــون پســته برشته شــده زود  غیرقاب
ــداری  ــت نگه ــرد و قابلی ــت می گی ــوی رطوب ب
ــد  ــا ببینی ــتید آنج ــدارد( را بفرس ــی ن چندان
ــر از آن  ــد اگ ــر و بع ــا خی ــی رود ی ــروش م ف
ــل  ــد و آن را تبدی ــه دهی ــد ادام ــتقبال ش اس
ــد  ــاً بای ــد. پســته نهایت ــه کاالی تجــاری کنی ب
کاالی تجــاری بشــود، چــه یــک کاالی تجــاری 
ــل  ــی مث ــاری معمول ــه کاالی تج ــس، چ لوک

ــی. ــته آمریکای پس
ــان  ــا اطمین ــه ب ــت ک ــن اس  2- روش دوم ای
و  برویــد  آنجــا  بــه  موفقیــت  بــه  قلبــی 
ــی بکنیــد و شــروع کنیــد.  ســرمایه گذاری خوب
به هر حــال، شــروع کار پســته در هــر کشــوری 
ــه  ــل هم ــت. اوای ــکلی بوده اس ــه کار مش همیش
ــوه،  ــِی قه ــتگاه بوده ــا دس ــد ب ــعی می کردن س
ــن  ــد کــه ای پســته را برشــته کننــد بعــد  دیدن
دســتگاه جنســش از فــوالد ضدزنــگ معمولــی 
ــود، زود  ــک نب ــه نم ــاوم ب ــون مق ــت و چ اس
خــراب می شــد. بعــد از آن تــازه  فهمیدنــد 
ــوع  ــد و از ن ــر دهن ــتگاه را تغیی ــد دس ــه بای ک
فــوالد ضدزنــگ مخصــوص و مقــاوم بــه نمــک 

ــد. ــفارش دهن س
مثــال شــیلی را مــی زنم. حــدود یک ســال قبل 
از انقــاب، شــرکت صــادرات پســته حســاس و 
شــرکت صــادرات پســته کویــر بــه کشــورهای 
مکزیــک و ونزوئــا مقــدار اندکــی پســته صــادر 
ــه شــیلی  ــد، امــا آن زمــان هیچ کــس ب می کردن
پســته صــادر نمی کــرد. ســال ها بعــد مــا 
می خواســتیم یــک پایــگاه در آمریــکای التیــن 
کنیــم.  درســت  پســته  بســته بندی  بــرای 
چــون در آن زمــان بیــن کشــورهای آمریــکای 
ــام »مرکوســور«  ــه ن التیــن قــرارداد گمرکــی ب
)بــازار مشــترک کشــورهای آمریــکای جنوبــی( 
ــوان  ــه عن ــیلی را ب ــا ش ــده بود و م ــد ش منعق
ــته بندی  ــته و بس ــرای واردات، برش ــی ب پایگاه
ــیس  ــرکتی تأس ــن، ش ــم. بنابرای ــاب کردی انتخ
کردیــم، دســتگاه های فــوالد  ضدزنــگ بــا 
ظرفیــت کــم را کــه دیگــر در مکزیــک و 
ونزوئــا مصــرف نداشــت خریدیــم و بــه شــیلی 
ــد  ــگاه تولی ــه پای ــل ب ــا را تبدی ــم و آنج بردی
ــالیانه  ــان س ــم. در آن زم ــته کردی ــته برش پس

از  برشــته و بسته بندی شــده  تــن پســته   7
ــا 200 تــن  ــه شــیلی می رفــت. مــا ت ــکا ب آمری
پســته صــادر کردیــم و پــس از بســته بندی در 
ــور«  ــرارداد »مرکوس ــورهای ق ــه کش ــیلی ب ش

می فروختیــم.
 غیــر از هزینــه بــاالی گمرکــی 
ــل  ــایر عوام ــد، س ــاره کردی ــه اش ک
محدودکننــده صــادرات برنــد پســته از 

ــد؟ ــران کدامن ــدأ ای مب
 اوالً، اصــرار بــه صــادرات پســته برنــددار 
ــدم را  ــم گن ــد کــه بخواهی ــن می مان ــل ای مث
ــه صــورت  ــک کاالی تجــاری اســت ب ــه ی ک

ــم. ــد عرضــه کنی برن
نکتــه دیگــر کــه بایــد توجــه داشــت ایــن اســت 
ــگاه های  ــی )فروش ــوپرمارکت های اروپای ــه س ک
ــی  ــر حام ــف( دیگ ــواره تخفی ــره ای هم زنجی
برندهــا نیســتند، چــون فــروش کاالی برنــددار 
حاشــیه ســود کمتــری برایشــان دارد. بنابرایــن، 
کل خــرج برندســازی بــه گــردن صاحــب برنــد 
ــا دالر  ــا میلیون ه ــازی در اروپ ــت و برندس اس
هزینــه می بــرد. و در نهایــت اینکــه حتــی 
ــا  ــی میلیون ه ــم ایران ــرکت عظی ــک ش ــر ی اگ
ــد  ــا کن ــازار اروپ ــازی در ب ــه برندس دالر هزین
ــل  ــه خی ــد ک ــن باش ــد مطمئ ــه می توان چگون
فرصــت  ایــران  در  دولتــی  رشــوه خواران 
ــذاری کاذب از  ــا قیمت گ برگشــت ســرمایه را ب

ــد؟! ــلب نکنن وی س
به نظر مــن، امــروز در تجــارت کاالی پســته 
الزامــات اولیــه دیگــری الزم اســت مدنظــر قــرار 
گیــرد. در کشــوری کــه هیــچ شــرکتی حاضــر 
بــه بســتن قــرارداد طوالنــی مــدت، مثــًا 
یک ســاله، بــرای فــروش پســته نیســت، چطــور 
می تــوان صحبــت از برند ســازی روی کاالی 
تجــاری پســته کــرد؟! در عــوض می تــوان 
و  اســاس شــاخصه  ها  بــر  را  یــک شــرکت 
ــاند؛  ــتریان شناس ــه مش ــاص ب ــی خ معیارهای
بــه  تعهــد  تجــارت،  در  خوشــنامی  مثــل 
ــدت،  ــراردادی بلندم ــروش ق ــی ف ــده، توانای وع
ــین  ــاری از افاتوکس ــته ع ــه پس ــی عرض توانای
ــن  ــر چنی ــال حاض ــموم )در ح ــده س و باقیمان
ــاد  ــت(، اعتق ــاب اس ــاده کمی ــته ای فوق الع پس
ــازار آزاد و اعتقــاد بــه رقابــت کــه  بــه اصــول ب
قســمتی از ایــن رقابــت، رقابــت در خوشــنامی 
اســت و ایــن خوشــنامی اســت کــه می توانــد 

ــد باشــد. ــک برن ی
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ــد  ــور بازدی ــرکت کنندگان ت ــی از ش یک
ــخ  ــه از تاری ــران ک ــته ای ــت پس از صنع
30 شــهریور تــا 4 مهرمــاه 1398 برگــزار 
ــود  ــان ب ــش از آلم ــا َه ــم لین ــد، خان ش
 )Nussfrucht( کــه در شــرکت نوســفُغت
ــه  ــی ک ــت. در فرصت ــه کار اس ــغول ب مش
ــا او در  ــی ب ــه کوتاه ــد مصاحب ــش آم پی
ــته در  ــبز پس ــز س ــرف مغ ــورد مص م
صنایــع غذایــی آلمــان داشــتم. در ادامــه 

ــم. ــم می خوانی ــا ه ــو را ب ــن گفتگ ای
 لطفــًا تاریخچــه مختصــری از فعالیــت 
شــرکت تان در زمینــه خریــد مغــز ســبز 

پســته ایــران را شــرح دهیــد.
شــرکت مــا در ســال 1999 تأســیس شــد. 
فعالیــت آن در ابتــدا تجــارت گیاهــان دارویــی 
ــت  ــتقیماً در صنع ــه مس ــود ک ــی ب و ادویه جات
ــاس(  ــیس و کالب ــده )سوس ــت فرآوری ش گوش
ــرای  ــا ب ــه تقاض ــد از اینک ــتند. بع ــرد داش کارب
مغــز ســبز پســته به وجــود آمــد، شــرکت 
ــرد و  ــران ک ــز ســبز از ای ــد مغ ــه خری شــروع ب
کم کــم واردات خــود را در ایــن زمینــه افزایــش 
داد و به تدریــج بــزرگ و بزرگ تــر شــد و دیگــر 
ــرای  ــته ب ــبز پس ــز س ــدۀ مغ ــط تأمین کنن فق
صنعــت گوشــت نبــود، بلکــه بــه ســایر صنایــع 
غذایــی هــم مغــز ســبز پســته عرضــه می کــرد.
ــن  ــدار، مهم تری ــک خری ــوان ی  به عن
پارامتــر انتخــاب و خریــد یــک محصــول 

بــرای شــرکت شــما چیســت؟
مهم تریــن مســئله بــرای مــا »امنیــت غذایــی« 
ــه  ــا ب اســت، چــرا کــه بســیاری از مشــتریان م
امنیــت غذایــی خیلــی اهمیــت می دهنــد. 
ــررات ســخت گیرانه  ــان مق ــی آلم ــت غذای صنع
مســئله  مــورد  در  باالیــی  اســتانداردهای  و 
ــده ســموم دارد. معمــوالً  افاتوکســین و باقیمان
مــا فقــط از شــرکت هایی خریــد می کنیــم کــه 
گواهــی بهداشــت )IFS( داشته باشــند. اگــر 
شــرکتی گواهــی نداشته باشــد از آن بازدیــد 
می کنیــم تــا شــرایط خریــد از آن را بســنجیم. 
مــا قبــل از خریــد از فروشــنده نمونــۀ محصــول 
ــش  ــم و آن را آزمای ــان را می گیری ــورد نظرم م
)انــواع آزمایشــات میکروبــی و غیرفیزیکــی( 
ــودن شــرایط  ــم و در صــورت مســاعد ب می کنی

کــه  قیمتــی  بــه خریــد می کنیــم.  اقــدام 
ــذاری  ــل تأثیرگ ــد عام ــام می کن ــنده اع فروش
اســت، امــا نمی توانیــم فقــط آن را مــاک قــرار 
ــم  ــر ه ــائل مهم ت ــه مس ــم ب ــم و مجبوری دهی

ــم. توجــه کنی
 از زمانــی کــه مغــز ســبز پســته 
زمانــی  تــا  می شــود  آلمــان  وارد 
کــه در محصــول نهایــی بــه دســت 
مصرف کننــده نهایــی می رســد، چــه 

مســیری را طــی مــی کنــد؟
بــه  را  محصولــش  ســبز  مغــز  واردکننــده 
تاجــران یــا دالالن می فروشــد، شــرکت هایی 
ــان  ــر تجــارت گیاه ــاوه ب ــه ع ــم هســتند ک ه
ــم  ــته ه ــبز پس ــز س ــات، مغ ــی و ادویه ج داروی
کار می کننــد و آن را در بســته های کوچــک 
500 گرمــی تــا یــک کیلویــی بســته بندی 
اســت  ایــن  دوم  روش  می کننــد.  عرضــه  و 
ــی  ــع غذای ــه صنای ــده مســتقیماً ب ــه واردکنن ک

و  شکات ســازی  نان پــزی،  )شــیرینی پزی، 
بفروشــد. بستنی ســازی( 

 مصــرف مغــز ســبز در چــه محصوالتــی 
کاربــرد دارد؟

مغــز ســبز پســته در صنایــع گوشــت فرآوری شــده، 
ــازی  ــازی و بستنی س ــزی، شکات س ــیرینی پزی، نان پ ش
ــواع شــیرینی جات، کیک هــا، بســتنی ،  ــرد دارد؛  در ان کارب
شــکات، پرالیــن، سوســیس و کالبــاس اســتفاده 
می شــود. ســوپرمارکت های همواره تخفیــف )Aldi و 
Lidl( مغــز ســبز پســته را در بســته بندی های کوچــک 
ــا و  ــول در غذاه ــن محص ــی ای ــتفاده  خانگ ــرای اس ب

شــیرینی ها عرضــه می کننــد.
 آیــا بســتنی و سوسیســی کــه در 
ــی رود،  ــه کار م ــته ب ــبز پس ــز س آن مغ
گران تــر از نمونــۀ بــدون مغــز آن اســت؟

ــد محصــول  ــی نمی توان ــواد غذای ــر، صنعــت م خی
مشــابه  نمونــه  کــه  کنــد  تولیــد  گران تــری 
ــا  ــم آنه ــر طع ــی اگ ــود دارد. حت ــر آن وج ارزان ت
ــد.  ــول نمی کن ــده قب ــد مصرف کنن ــاوت باش متف
را  پســته  طعــم  بــا  بســتنی  مصرف کننــده، 
ــرد حتــی اگــر در آن مغــز ســبز  ــر نمی پذی گران ت
ــت. ــر اس ــه گران ت ــد ک ــه باش ــه کار رفت ــی ب واقع
ســبز  مغــز  امــروز  تولیــد  آیــا   
هســت؟  بــازار  نیــاز  پاســخگوی 

ــی  ــال محصول ــران )س ــته ای ــال گذش ــد س تولی
ــا  ــزان تقاض ــوی می ــاً جوابگ ــه قطع 98-97( ک
ــوپر  ــک س ــه ی ــول درج ــت محص ــود. قیم نب
ــتریان  ــا مش ــت. م ــاال رف ــورو ب ــک ی ــدود ی ح
زیــادی را بــه خصــوص در صنعــت گوشــت 
ــا  ــی از آنه ــم. خیل ــت دادی ــده از دس فرآوری ش
ــذف  ــان ح ــته را از محصوالتش ــبز پس ــز س مغ
ــدار  ــدند مق ــور ش ــم مجب ــا ه ــد. بعضی ه کردن
ــا  ــر کننــد ت ــا آن را خردت مغــز را کــم کننــد ی
ــه  ــوی نگ ــه نح ــبز را ب ــگ س ــد رن ــط بتوانن فق
ــد  ــط تولی ــتند خ ــه می خواس ــرا ک ــد، چ دارن
ــوالً همیشــه  ــا معم ــد. م ــظ کنن خاصــی را حف
یــک مقــدار مانــده انبــار بــه ســال بعــد انتقــال 
می دهیــم، امــا ســال گذشــته ایــن اتفــاق 
ــود.  ــم ب ــدت ک ــه ش ــه ب ــون عرض ــاد چ نیفت
ــود،  بنابرایــن، غیــر از پارســال کــه اســتثنایی ب
ــن محصــول  ــرای ای ــه طــور معمــول تقاضــا ب ب

ــود دارد. ــه وج همیش
بــاال  ســبز  مغــز  قیمــت  وقتــی   
مــی رود، چــه اتفاقــی بــرای قیمــت 
محصــول نهایــی مثــل بســتنی پســته ای 

؟ فتــد می ا
ــت  ــرود صنع ــاال ب ــبز ب ــز س ــت مغ ــی قیم وقت
غذایــی مجبــور می شــود مقــدار مغــز مصرفــی 

گفت و گو با لینا َهش، بازدیدکننده از صنعت پسته ایران درباره مغزسبز

مغزسبز ایران در صنایع غذایی آلمان
سحرنخعی
دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران
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در محصــوالت غذایــی را کاهــش دهــد. راه 
ــن اســت کــه مقــدار مغــز ســبز را در  دیگــر ای
محصــول نهایــی حفــظ کنــد، امــا وزن محصــول 
نهایــی را نســبت بــه قبــل کاهــش دهــد. قیمــت 
بســتنی هیــچ تغییــری نمی توانــد بکنــد چــون 

مصرف کننــده ایــن را نمی پذیــرد.
ــول  ــت محص ــش قیم ــن افزای  بنابرای
خــام روی رفتــار مصــرف کننــده نهایــی 

ــت. ــذار نیس تأثیرگ
به طور کلــی تقاضــا ثابــت اســت، چــرا کــه طــرف 
ــرای  ــط ب ــی اســت. فق ــت غذای ــا صنع حســاب م
ــه  ــاال رفت ــته ب ــبز پس ــز س ــت مغ ــه قیم ــن ک ای
یــا پاییــن آمــده کــه مــردم از خــوردن محصــول 
ــا هســتیم  ــن م ــی آن، دســت نمی کشــند. ای نهای
ــم،  ــار ریســک افزایــش قیمــت می روی ــر ب کــه زی
ــه  ــم ک ــی ه ــر اتفاق ــی. ه ــده نهای ــه مصرف کنن ن
ــال  ــر ح ــه ه ــد، ب ــبز بیفت ــز س ــت مغ ــرای قیم ب
مشــتری همیشــه خواهــان محصــول نهایــی اســت 

ــه کار مــی رود. کــه در آن مغــز ســبز ب
رســتورانی  مدیــر  کنیــد  تصــور   
ــه  ــا مغــز ســبز را ب ــی ب می خواهــد غذای
ــرای  ــد. ب ــه کن ــتورانش اضاف ــوی رس من
ایــن کار نیــاز بــه 5 کیلــو مغــز ســبز در 
هــر مــاه دارد. خریــد مغــز ســبز در ایــن 
ــی  ــخصی خیل ــن ش ــرای چنی ــت ب حال
می توانیــد  می شــود.  تمــام  گــران 

ــد؟ ــح دهی ــش را توضی دلیل
ــر  ــرای آن مدی ــبز ب ــز س ــه مغ ــی ک ــل اصل دلی
ــت  ــن اس ــود ای ــام می ش ــران تم ــتوران گ رس
ــود  ــن وج ــن بی ــادی در ای ــطه های زی ــه واس ک
واســطه های  میــان  بایــد  محصــول  دارنــد. 
ــا باالخــره  ــه دســت شــود ت متعــددی دســت ب
ــا  ــل شــرکت م ــده ای مث ــد. واردکنن ــه او برس ب
ــد، تجــار و واســطه های  محصــول را وارد می کن
دیگــری وجــود دارنــد کــه مثــًا آن را بــه 
ــک  ــدگان کوچ ــا تولید کنن ــی ها ی بستنی فروش
سوســیس و کالبــاس می فروشــند. حتــی بســته 
ــا  ــه ب ــته در مقایس ــبز پس ــز س ــی از مغ کوچک

ــود. ــام می ش ــران  تم ــیار گ ــه بس ــته فل پس
حــذف  امــکان  شــما  نظــر  بــه   
مــورد  در  دارد؟  وجــود  واســطه ها 
بــرای  اینترنتــی  خریــد  سیســتم 
خریــداران کوچــک مغــز ســبز در آلمــان 
ــی  ــر کس ــاًل اگ ــد؟ مث ــر می کنی ــه فک چ
ــتقیمًا  ــد مس ــه بتوان ــد ک ــان باش در آلم
ــول  ــی محص ــروش اینترنت ــق ف از طری
ــر  ــن ت ــت آن پایی ــد، قیم ــه کن را عرض
آنهــا  بــود؟ در آن صــورت  نخواهــد 

ــد  ــتقیم خری ــور مس ــه ط ــد ب می توانن
ــراغ  ــه س ــتند ب ــور نیس ــد و مجب کنن

ــد. ــطه برون ــی واس انبوه
ــن کار جــواب بدهــد. یــک  مطمئــن نیســتم ای
ضرب المثــل آلمانــی می گویــد: »چیــزی را کــه 
نمی شناســی، نخــور!«. وقتــی مصرف کننــده 
ــی را  نشناســند،  فروشــندۀ یــک محصــول غذای
مــوارد  ایــن  در  آلمانی هــا  نمی خــرد.  را  آن 
ــه  ــی ک ــه برندهای ــی ب ــا خیل ــکاک اند؛ آنه ش
می شناســند وابســته هســتند، مخصوصــاً در 
ــتوران دار  ــک رس ــرای ی ــه ب ــی. البت ــواد غذای م
شــاید داســتان فــرق کنــد و طــرز تفکــر 
متفاوتــی نســبت بــه مصرف کننــده عــادی 
داشــته باشــد. اگــر عرضه کننــده ای وجــود 
ــد  ــری بتوان ــا قیمــت پایین ت ــه ب داشته باشــد ک
مغــز ســبز عرضــه کنــد شــاید مدیــر رســتوران 

ــد. ــد کن ــد از او خری ــح بده ترجی
ــذار روی  ــل اثرگ ــما عوام ــر ش  به نظ
ــد؟ ــول کدامن ــن محص ــرای ای ــا ب تقاض

ــز  ــه مغ ــی دارد ک ــول خاص ــه محص ــتگی ب بس

ســبز در آن بــه کار مــی رود. مثــًا بــرای بســتنی 
پســته ای خــب در فصــل تابســتان قطعــاً افزایش 
تقاضــا وجــود خواهــد داشــت. به طور کلــی، 
ــر مصــرف مغزجــات  به نظــرم آن چیــزی کــه ب
بــه خصــوص پســته اثــر می گــذارد، بــه تغییرات 
اخیــر در رژیــم غذایــی مــردم برمی گــردد. 
نمی دانــم بــا اصطــاح »پالئــو« آشــنایی داریــد 
ــه. ایــن رژیــم غذایــی ایــن روزهــا خیلــی  ــا ن ی
مــد شــده و در آلمــان نیــز بســیار رایــج اســت. 
ــدون  ــت ب ــوردن گوش ــامل خ ــو ش ــم پالئ رژی
ــات  ــبزیجات و مغزج ــوه، س ــی، می ــی، ماه چرب
ــیار  ــای بس ــه معن ــت ب ــو در لغ ــود. پالئ می ش
ــۀ مهــم در مــورد  ــم و باســتانی اســت. نکت قدی
ایــن رژیــم غذایــی خــوردن غذاهایــی اســت کــه 
هــزار ســال پیــش هــم پیــدا می شــده و مــردم 
ــت  ــا را بدس ــردآوری آنه ــکار و گ ــق ش از طری
ــردم را از  ــم م ــن رژی ــن، ای ــد. بنابرای می آوردن
خــوردن محصــوالت غذایــی فــرآوری شــده 
ــم  ــن رژی ــی ای ــش اصل ــی دارد. بخ ــذر م برح
ــروزه  ــی مغزجــات هســتند. در نتیجــه، ام غذای
ــوردن  ــه خ ــبت ب ــتری نس ــش بیش ــردم گرای م

ــد. ــدا کرده ان ــات پی مغزج
 بــه نظــر شــما چطــور می تــوان تقاضــا 

بــرای خریــد مغز ســبز را افزایــش داد؟
ــرا  ــت، چ ــوار اس ــوال دش ــن س ــه ای ــخ ب پاس
کــه همــه چیــز بــه مصرف کننــده نهایــی 
برمی گــردد. اگــر بــه هــر دلیلــی مصرف کننــده 
دنبــال محصولــی بــه غیــر از مغــز ســبز پســته 
ــز  ــر مغ ــا ه ــدق ی ــا فن ــی ی ــادام زمین ــًا ب )مث
ــچ راهــی وجــود  ــرود، هی ــر( در شــکات ب دیگ
ــش  ــرف آن را افزای ــد مص ــه بخواهی ــدارد ک ن

ــد.  دهی
ــای  ــر می کنیــد کمپین ه ــی فک  یعن

ــد؟ ــری ندارن ــچ اث ــم هی ــی ه تبلیغات
تبلیغــات وظیفــه صنایــع غذایــی اســت. مطمئــن 
نیســتم آنهــا تمایلــی بــه تبلیغــات داشــته باشــند 
چــون مغــز ســبز محصــول گرانــی اســت. البتــه 

ایــن نظــر شــخصی مــن اســت.
بــرای  آلمــان  در  رســانه ها  آیــا   
اســتفاده از مغــز ســبز در غــذا یــا 
آیــا  می کننــد؟  تبلیــغ  شــیرینی 
ــق  ــبز از طری ــز س ــه مغ ــنیده اید ک ش
ــانه اِی  ــتر رس ــا بس ــی ی ــبکۀ اجتماع ش

خاصــی تبلیــغ شــود؟
خیر.

 بــرای فــروش مغــز ســبز از چــه شــعار 
ــد؟ ــتفاده می کنی ــی اس تبلیغات

سبز باش!
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ــت  ــتورالعملی تح ــش دس ــاه پی ــدود دوم ح
عنــوان »دســتورالعمل نحــوه اجرای مــواد 27 
و 28 قانــون توزیــع عادالنــه آب« بــا امضــای 
رضــا اردکانیــان، وزیــر نیــرو کــه به شــرکت 
مــادر تخصصــی مدیریــت منابــع آب ایــران 
ــی آب و  ــی مهندس ــادر تخصص ــرکت م و ش
فاضالب کشــور ابــالغ شــده بود در دســترس 
ــتورالعمل  ــن دس ــه ای ــت. در مقدم قرارگرف
ــاختار  ــالح س ــتای اص ــت: »در راس آمده اس
ــر  ــه ازای ه ــره وری ب ــای به ــرف و ارتق مص
ــعه  ــرد توس ــا رویک ــی آب و ب ــد مصرف واح
اشــتغال و افزایش ســهم صنعــت و خدمات از 
منابــع آبــی کشــور، ایــن دســتورالعمل ابالغ 

می گــردد.«
همچنین هــدف از تدویــن این دســتورالعمل، 
ــی و  ــل بررس ــه در مراح ــدت روی ــاد وح ایج
ــت های  ــوص درخواس ــری در خص تصمیم گی
ــاز و  ــای مج ــرف آب چاه ه ــوع مص ــر ن تغیی
فعــال دارای پروانــه بهره بــرداری معتبــر بــه 

ــت: ــر شده اس ــرح، ذک ــن ش ای
»1- تغییــر نــوع مصــرف آب چاه هــای مجــاز 
ــت  ــی )صنع ــا صنعت ــاورزی ی ــال کش و فع
بهره بــرداری  پروانــه  دارای  خدمــات(  و 
ــارف  ــایر مص ــن آب س ــرای تأمی ــر ب معتب

غیرکشــاورزی.
ــاز  ــای مج ــرف آب چاه ه ــی مص 2- جابه جای
ــر  ــرداری معتب ــه بهره ب ــال دارای پروان و فع

ــهرک های  ــا و ش ــن آب مجتمع ه ــرای تأمی ب
کشــاورزی

3- تغییــر نــوع مصــرف آب چاه هــای مجــاز 
و فعــال دارای پروانــه بهره بــرداری معتبــر دو 
یــا چنــد منظــوره، متناســب بــا ســهم هــر 

مصــرف براســاس بنــد 1
ــی  ــرف آب زراع ــره وری مص ــای به 4- ارتق
کشــاورزی بــرای صنایــع وابســته بــه 

کشــاورزی.
طبــق آنچــه از مقدمــه و هــدف ایــن 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد، ب ــتورالعمل برمی آی دس
ــر  مســئولین امــر ضمــن اینکــه همچنــان ب
ــت  ــه صنع ــد ک ــاری دارن ــکات پافش ــن ن ای
از کشــاورزی بهره ورتــر اســت و موجــب 
توســعه اشــتغال می شــود، در حــال فراهــم 
آوردن مقدمــات و برنامه ریــزی در جهــت 
بازتخصیــص آب هســتند؛ یــک بــاز تخصیص 
خامــوش از کشــاورزی بــه صنعــت یــا آنچــه 
ــاورزی از آن  ــارف غیرکش ــه مص ــان ب خودش
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــام می برن ن
ــاره  ــی درب ــات اساس ــواالت و ابهام ــوز س هن

ــود دارد: ــوع وج ــن موض ــه ای ریش
- ســهم کشــاورزی و ســهم صنعــت از یارانــه 
ــه  ــر چگون ــا یکدیگ ــه ب ــت در مقایس و ران
اســت؟ و متعاقبــاً بهــره وری صنعــت در چــه 

ــود؟ ــوان می ش ــرایطی عن ش
- اشــتغال در بخــش کشــاورزی بیشــتر 

ــت؟ ــا صنع ــت ی اس
بــه  کشــاورزی  بخــش  از  آب  اگــر   -
ــل  ــه دلی ــپس ب ــود و س ــل ش ــت منتق صنع
ــت  ــی صنع ــم آب ــده و ک ــای صادرش پروانه ه
ــار  ــاورزی دچ ــروز کش ــت ام ــه وضعی ــم ب ه
ــا  ــازی ب ــرد؟ و ب ــد ک ــه بای ــگاه چ ــود، آن ش
ــی  ــا چــه زمان ــردم ت ــی و م ســرمایه های مل

ــت؟ ــد یاف ــه خواه ادام
کــه در ماهنامه هــای پیــش رو در ســال 
آینــده بــه ایــن ســوال ها پاســخ داده 

خواهدشــد. 
ــی از  ــه مطلب ــژه نام ــن وی ــن، در ای بنابرای
جلســات اندیشــکده تدبیــر آب ایــران کــه 
در وبســایت ایرناپــالس منتشــر شــده بــرای 
ــص  ــه بازتخصی ــا مقول ــتر ب ــنایی بیش آش
ــه  ــت. الزم ب ــاس شده اس ــوش آب اقتب خام
توضیــح اســت، عنــوان کامــل ایــن مطلــب 
قربانیانــی  و  آب  خامــوش  »بازتخصیــص 
ــید«  ــاره اندیش ــا چ ــرای آنه ــد ب ــه بای ک

می باشــد.
سابقه بهره برداری از منابع آب در ایران 

ــال  ــا 70 س ــران ت ــت آب در ای ــام برداش نظ
پیــش به صــورت ســنتی بــود و در هــر منطقــه 
متناســب بــا نــوع مصــرف و میــزان اســتفاده، 
آب  از  بهره بــرداری  بــا  ارتبــاط  در  عرفــی 
شــکل گرفته بــود. در آن دوران آب زیرزمینــی 
چاه هــای  یــا  قنــات  صــورت  بــه  اغلــب 
ــرداری قــرار  ســطحی کــم عمــق مــورد بهره ب
ــل آب  ــطحی مث ــورد آب س ــت. در م می گرف
رودخانه هــا و نهرهــا نیــز قواعــدی وجــود 
ــی  ــه کس ــرد چ ــخص می ک ــه مش ــت ک داش
ــزان حــق اســتفاده از آب را دارد. ــه چــه می ب
ــا  ــن دوران ب ــرداری از آب در ای ــه بهره ب البت
ــت.  ــراه بوده اس ــیاری هم ــای بس محدودیت ه
ســرعت  جمعیــت  رشــد  طــرف  یــک  از 
ــت  ــر، صنع ــی نداشــت و از ســوی دیگ چندان
توســعه نیافتــه بــود و کشــاورزی هــم کار 
در  را  آن  نمی شــد  کــه  بــود  پرزحمتــی 
ــد  ــا رش ــا ب ــزرگ گســترش داد. ام ــاس ب مقی
جمعیــت و تکنولــوژی اوضــاع دگرگون شــد. با 
ــا  ورود تجهیــزات کشــاورزی مثــل تراکتــور ی
ــزات کشــاورزی ســطح بیشــتری  ســایر تجهی
بهره بــرداری  همچنیــن  رفــت.  زیرکشــت 
ــل  ــی مث ــتفاده از تجهیزات ــا اس ــم ب از آب ه
پمــپ آب و ســاخت ســدها بیشــتر شــد و بــه 
ــع آب هجــوم  ــه ســمت مناب ــاره همــه ب یک ب

ــد. بردن

بازتخصیص خاموش آب و قربانیان آن 
دبیرخانه انجمن پسته ایران
اقتباس از وبسایت ایرناپاس

از سمت راست: جالل الدین میرنظامی و سروش طالبی، پژوهشگران اندیشکده تدبیر آب ایران  
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باز تخصیص خاموش
 همیــن چنــد مــورد یعنــی افزایــش جمعیــت کشــور، گســترش کشــاورزی 
ــه هــم  و صنعــت باعــث شــد معــادالت قبلــی در مــورد اســتفاده از آب ب
ــارت  ــه عب ــا ب ــیم آب ی ــدی از تقس ــوع جدی ــد ن ــور نیازمن ــورد و کش بخ
دقیق تــر بــاز تخصیــص آب شــود. تخصیــص و بازتخصیــص آب اگرچــه در 
معنــا شــباهت زیــادی بــا هــم دارنــد، امــا تفــاوت ظریفــی بیــن ایــن دو 
مفهــوم وجــود دارد. منظــور از تخصیــص، تقســیم آب بــر اســاس حقــوق 
بهره بــرداری یــا حقــوق مالکیــت بهره بــرداران اســت کــه از گذشــته وجــود 
ــتفاده از  ــر کــس حــق اس ــر اســاس آن مشــخص می شــود ه داشــته و ب
چــه میــزان آب را دارد. اگرچــه در بازتخصیــص هــم صحبــت از تقســیم آب 
اســت، امــا تفــاوت آن بــا تخصیــص در ایــن اســت کــه ایــن بــار دولــت بــه 
عنــوان نهــاد متولــی تصمیــم می گیــرد بــه کــدام بخــش، حــوزه و گــروه 
آب بدهــد. در چنیــن شــرایطی ممکــن اســت آبــی کــه قبــًا بــه بخــش، 
ــه بخــش  ــا گرفته شــده و ب ــق داشــته از آنه حــوزه و گروهــی خــاص تعل
ــه  ــوش از حــدود ده ــه صــورت خام ــه ب ــی ک دیگــری داده شــود. موضوع
ــورت  ــند، ص ــی داشته باش ــی از آن اطاع ــکار عموم ــه اف ــدون اینک 40 ب
ــگر  ــی دو پژوهش ــروش طالب ــی و س ــن میرنظام ــت و جال الدی گرفته اس
پژوهشــکده سیاســت گذاری دانشــگاه شــریف بــه بررســی آن پرداخته انــد 
و نتایــج آن را در نشســتی بــا عنــوان موضــوع بازتخصیــص آب کشــاورزی 
ــد.  ــام کردن ــران اع ــر آب ای و تعارضــات ناشــی از آن در اندیشــکده تدبی
ــا  ــور م ــص در کش ــه بازتخصی ــد ک ــان دادن ــود نش ــش خ ــا در پژوه آنه
چطــور اتفــاق افتــاده و چــه عواقبــی داشته اســت و نــام آن را بازتخصیــص 

ــته اند. ــوش گذاش خام
ــود بیشــتر  ــزان آب موج ــا از می ــه تقاض ــی ک ــی، زمان ــه میرنظام ــه گفت ب
ــا  ــن معن ــه ای ــیم و ب ــص می رس ــدی از بازتخصی ــه فرآین ــا ب ــود م می ش
اســت کــه مــا از حــق آب دیگــران )کشــاورزی، محیــط زیســت، تاالب هــا 
و نســل آینــده( برداشــته و بــه بخش هــای مختلــف تخصیــص می دهیــم.

 میرنظامــی ادامــه داد: ایــن مســئله، بنیــاد پژوهــش مــا بــود کــه در 
طــول 40 تــا 50 ســال اخیــر دچــار موضــوع بازتخصیــص شــده ایم؛ 
آن هــم به صــورت خامــوش و در اوج بی اطاعــی جامعــه و بقیــه 
ــا از  ــه م ــد ک ــه نش ــردم گفت ــه م ــد و ب ــام ش ــت گذاران انج سیاس
حــق آب محیــط زیســت و نســل های آینــده اســتفاده می کنیــم. در 
ــائل  ــن مس ــر گرفت ــدون در نظ ــا ب ــر دولت ه ــای اخی ــع در دهه ه واق
حقوقــی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی اقــدام بــه بازتخصیــص آب 

کرده انــد.
ــا در طــول پژوهــش متوجــه شــدیم طــی 30 ســال  ــد: م او می گوی
گذشــته بخــش کشــاورزی بــه عنــوان متهــم اصلــی هدررفــت 
ــه  ــاورزی گرفت ــش کش ــه آب از بخ ــود. در نتیج ــی می ش آب معرف
ــت  ــت دول ــه اولوی ــرب ب ــت و ش ــل صنع ــی مث ــود و بخش های می ش
ــاز  ــی ب ــار منف ــی از آث ــوند. یک ــل می ش ــص آب تبدی ــرای تخصی ب
تخصیــص خامــوش، تضعیــف حقــوق کشــاورزان بــود به طــوری کــه 
ــی  ــادی و اجتماع ــاظ اقتص ــه لح ــاورزی ب ــرایط کش ــد ش ــث ش باع

ــد. ــت کن ــدت اُف به ش
شروع نظارت دولت

در ادامــه ســروش طالبــی بــا اشــاره بــه تاریخچــه نظــام برداشــت آب 
بــه موضــوع بازتخصیــص در زاینــده رود پرداخــت. بــه گفتــه طالبــی 
ــت آب در  ــارت در برداش ــال نظ ــه اعم ــروع ب ــت ش ــه 40 دول از ده
ــی و  ــای زیرزمین ــت از آب ه ــون حفاظ ــال 45، قان ــرد.  س ــور ک کش

ــید.  ــب رس ــه تصوی ــدن آن ب ــی ش ــوه مل ــون آب و نح ــال 47 قان س
ــص آب  ــع بازتخصی ــده و در واق ــی ش ــع آب مل ــن دوره مناب از همی
ــه  ــد چ ــن می کن ــت تعیی ــه دول ــی ک ــن معن ــه ای ــود ب ــروع می ش ش
ــن قوانیــن  ــد آب باشــد. در ای ــد مصــرف کننــده جدی کســی می توان
بــه صــورت مشــخص بــه صــدور پروانــه از طــرف دولــت اشــاره شــده 
اســت. بــه ایــن معنــی کــه کســی می توانــد از آب اســتفاده کنــد کــه 

ــه او داده باشــد. ــا تخصیــص را ب ــت ایــن مجــوز ی دول
در ایــن زمــان بهــره بــرداری از آب هــای زیرزمینــی عمدتــا بــا 
ــردم خودشــان  ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی انجــام می شــد و م
می توانســتند بــا ســرمایه خــود چــاه یــا قنــات جدیــد حفــر و آب را 

ــد. اســتحصال کنن
پــس از مدتــی بــه دلیــل شــفاف نبــودن مالکیــت آب هــای زیرزمینــی 
ــم  ــت تصمی ــی، دول ــع زیرزمین ــتفاده از مناب ــورد اس ــزان آب م و می
می گیــرد در ایــن حــوزه به طــور جــدی ورود کنــد. در مــواردی 
ــراز  ــه ت ــردن برداشــت از دشــت هایی ک ــام ک ــوع اع ــا ممن ــت ب دول

ــد. ــال می کن ــود را اعم ــت خ ــود دخال ــه ب ــن رفت آب در آن پایی
طالبــی ادامــه می دهــد: امــا در مــورد آب ســطحی موضــوع تخصیــص 
تــا ســال ها بعــد هــم مــورد غفلــت قــرار گرفــت. اگــر چــه در قوانیــن 
توضیحاتــی وجــود داشــته ولــی تــا ســال 82، عمــًا توجهــی بــه ایــن 

موضــوع نمی شــود.
بــا توجــه بــه ایــن کــه بــا بازتخصیــص آب مــردم دیگــر در اســتحصال 
آب نقشــی نداشــتند، بــرای دولــت جــذاب بــود کــه ســدهای جدیــد 
ــارف  ــه مص ــد و آن را ب ــتحصال کن ــد اس ــرده، آب جدی ــداث ک اح
ــال  ــه دنب ــرو ب ــع وزارت نی ــد. در واق ــص ده ــود تخصی ــر خ موردنظ
ــا  ــا بارگذاری ه ــد ت ــث ش ــن باع ــود و همی ــد ب ــازی های جدی سدس

ــع موجــود باشــد. بیــش از مناب
 بــه گفتــه او مثــًا در حــوزه زاینــده رود و ســفیدرود مصــارف تعریــف 
ــه وجــود داشــت. بنابرایــن،  ــود کــه در رودخان شــده بیــش از آبــی ب
ــه صــورت جــدی وارد  ــرو ب ــات وزارت نی ــص در ادبی موضــوع تخصی
ــروژه  ــرای پ ــه ب ــد ک ــف کردن ــازوکارهایی تعری ــرای آن س ــد. ب ش
ــواع  ــبکه و ان ــد، ش ــورت س ــه ص ــت ب ــرار اس ــه ق ــدی ک ــای جدی ه
ــده  ــام ش ــی انج ــی کارشناس ــود بررس ــرا ش ــر اج ــت های دیگ برداش
ــد  ــال های بع ــص در س ــن تخصی ــود. ای ــص داده ش ــوز تخصی و مج
کامل تــر هــم شــد. امــا ســال ها بعــد در بســیاری از حوزه هــای 
ــود  ــص وج ــرای تخصی ــد ب ــع آب جدی ــدند مناب ــه ش ــور متوج کش

ــدارد. ن
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