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انجمن

صنعت پسته ایران و مسیر پیشرو

در ایــن فرصــت کــه بــه لطــف ســردبیر محتــرم
ماهنامــه دنیــای پســته در اختیــار اینجانــب قــرار
گرفــت میخواهــم بــه بیــان نظــرات خــود
پیرامــون تحــوالت مهــم اخیــر و اثرگــذار بــر
صنعــت پســته کشــور و مســیر پیــشروی ایــن
صنعــت در رابطــه بــا ایــن تحــوالت و واقعیــات
بپــردازم .بدیهــی اســت آنچــه در ادامــه میآیــد
تنهــا نظــرات شــخصی ایــن عضــو کوچــک
انجمــن و صنعــت پســته ایــران اســت.
تحــوالت را در دو دســته تولیــد و تجارت ،فهرســت
کــردهام .الزم بــه توضیــح اســت کــه عالمــت ()+
درج شــده در مقابــل هــر یــک از عناویــن بیانگــر
فرصــت و عالمــت ( )-نمایانگــر تهدیــد بــرای
صنعــت پســته کشــور میباشــد.
تولید
•

اصالح نرخ ارز ()+

شــاید مهمتریــن اتفاقــی کــه طــی دو ســال
اخیــر ،تولیــد پســته در کشــور را تحــت تأثیــر
خــود قــرارداده ،افزایــش شــدید و جهشــی نــرخ
ارز بودهاســت .بــا آنکــه افزایــش نــرخ ارز
همــواره میتوانــد بــه نفــع تولیــد و صــادرات
عمــل کنــد ،امــا تمامــی دولتهــای ایــران از
اوایــل دهــه  50شمســی تــا کنــون بــا غــرض
سیاســی تأمیــن رضایــت بیشــتر مصرفکننــدگان
شــهری ،ســعی در ســرکوب و پاییــن نگهداشــتن
نــرخ ارز داشــتهاند.
ً
بهنظــر میرســد ،چنانچــه مجــددا شــرایط
بینالمللــی اجــازه دهــد و درآمدهــای نفتــی
و گازی بــاال رود ،دولتمــردان کشــور تمایــل
بــه بازگشــت بــه ایــن سیاســت غلــط خواهنــد
داشــت .بنابرایــن ،بهنظــر میرســد انجمــن
پســته ایــران بایــد بــه تالشهــای خــود
جهــت روشــنگری در مــورد مضــرات اســتفاده
از دالرهــای نفتــی و گازی بــرای مخــارج
غیرعمرانــی مملکــت ادامــه دهــد.
در ایــن راســتا ،بهتــر اســت زمینــه همــکاری بــا
نهادهــای همفکــر بــا انجمــن در رابطــه بــا ایــن
موضــوع ،نظیــر روزنامــه دنیــای اقتصــاد و یــا
بخــش غیررانتــی اتاقهــای بازرگانــی تقویــت
شــود.
• اصالح نرخ حاملهای انرژی ()+
در ســال  98شــاهد کاهــش بخشــی از یارانــه
بنزیــن بودیــم کــه اثــر جزئــی بــر افزایــش
هزینههــای تولیــد پســته در کشــور داشتهاســت.
بــا آنکــه حــذف کامــل انــواع یارانههــای
انــرژی ،هزینههــای تولیــد کاالهــا در کشــور
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فرهاد آگاه
عضو انجمن پسته ایران

را بــاال خواهدبــرد ،امــا جهــت از بیــن رفتــن
اســراف و هدررفــت حاملهــای انــرژی و
حتــی آب چــارهای بهجــز روی آوردن بــه
ایــن منطــق اقتصــادی نیســت .مضــاف بــر ایــن،
حــذف یارانههــای انــرژی معضــات قاچــاق
گســترده ســوخت ،بیعدالتــی شــدید در توزیــع
یارانههــای غیرمســتقیم و رانتخــواری گســترده
در صنایــع گازخوار (پتروشــیمی ،فوالد و ســیمان)
و برقخــوار (مــزارع تولیــد بیــت کویــن) را از
صفحــه اقتصــاد ایــران پــاک خواهدکــرد .بنابراین،
پیشــنهاد میشــود انجمــن نــه تنهــا مدافــع
سیاســت افزایــش قیمــت بنزیــن ،بلکــه مدافــع
حــذف یارانههــای گاز ،گازوئیــل و بــرق هــم
باشــد.
• تشدید وخامت وضعیت منابع آب ()-
ترکیــب ســوء مدیریــت دولتــی در صــدور چنــد
برابــری پروانههــای بهرهبــرداری از منابــع آب
زیرزمینــی نســبت بــه ظرفیــت تجدیدپذیــر
ســفرههای آبــی بــا ناتوانــی دولتــی در کنتــرل
اضافــه برداشــت از منابــع آب زیرزمینــی توســط
بهرهبــرداران غیرمجــاز یــا مجــاز باعــث بــروز
فاجع ـهای عظیــم در وضعیــت منابــع آبــی همــه
کشــور شدهاســت .علیرغــم شــعارهای دولتــی
در ســالهای اخیــر ،بهنظــر نمیرســد بهجــز
جبــر طبیعــت ،در کوتــاه مــدت هیــچ سیاســت
مؤثــر دیگــری از ســوی دولــت در دســت
طراحــی یــا اجــرا باشــد .سیاس ـتهای مؤثــر در
ایــن زمینــه از قبیــل حــذف یارانههــای انــرژی،
بــه رســمیت شــناختن مالکیــت مســتقل آب از
زمیــن ،صــدور مجــوز انتقــال درون حوضــهای
و خریــد و فــروش آزادانــه پروانههــای
بهرهبــرداری منابــع آب زیرزمینــی و اعمــال
قانــون در جلوگیــری از برداش ـتهای غیرمجــاز
و اضافــه برداشــت از چاههــای مجــاز مــورد
اقبــال دیــوان ســاالران کشــور نمیباشــند.
• افزایش سریع تولید پسته در آمریکا ()-
بهدلیــل ســودآوری بــاالی پســته بــرای باغــداران
کالیفرنیایی ،توســعه کشــت و تولیــد این محصول
همچنــان در ایــن ایالــت بــا نــرخ رشــد باالیــی
در حــال پیگیــری اســت .پیشبینــی میشــود
محصــول کالیفرنیــا تــا ســال  2026میــادی از
ِ
خشــک در پوســت نیــز
 650هــزار تــن پســته
فزونــی یابــد .اشــتیاق بــه توســعه کشــت پســته
در کشــورهای دیگــر نظیــر ترکیــه ،اســپانیا ،ایتالیا
و اســترالیا نیــز بــا شــدتی کمتــر مشــهود اســت.
علیرغــم ســکون میــزان تولیــد پســته در ایــران

ناشــی از کاهــش کمیــت و کیفیــت منابــع آب،
افزایــش تولیــد جهانــی پســته احتمــاالً مانــع
افزایــش قیمتهــای جهانــی ایــن محصــول
خواهدشــد .بنابرایــن ،هرچــه جلوتــر میرویــم
احتمــاالً درصــد بیشــتری از باغــات پســته بــا
برداشــتهایی پاییــن در کشــور از گردونــه
تولیــد رقابتــی خــارج خواهندشــد.
• پیشــرفتهای تدریجــی در باغریــزی و
باغــداری ()+
نیــاز بــه حفــظ قــدرت رقابتپذیــری تولیــد
پســته ایــران بــا رقبــای جدید خــود باعــث ایجاد
پیشــرفتهای تدریجــی پراکنــده در باغریــزی و
باغــداری پســته کشــور شدهاســت .هــم اکنــون
تقریبــ ًا در تمامــی مناطــق پســتهخیز کشــور
میتــوان باغــات نمونــهای بــا برداشــتهای
ـطح مشــابه باغــات پســته کالیفرنیــا
در واحــد سـ ِ
یافــت .همچنیــن ،در اغلــب مناطــق کشــور اعــم
از مناطــق ســنتی یــا جدیــد ،باغریزیهــای
جدیــدی بــر اســاس اصــول و تکنولــوژی مــدرن
باغریــزی پســته در دنیــا در حــال انجــام اســت.
ایــن پیشــرفتها بــه مــدد تلفیــق علــم وارداتــی
از کالیفرنیــا بــا آزمایشــات تجربــی کارشناســان
و باغــداران پیشــرو پســته کشــور اعــم از
عمــده مالــک یــا خــرده مالــک در حــال وقــوع
میباشــد.
• پیــدا شــدن راه چــاره بــرای معضــل
افالتوکســین و باقیمانــده ســموم ()+
علیرغــم شــیوع بیشــتر معضــل افالتوکســین
و باقیمانــده ســموم در باغــات پســته ایــران
نســبت بــه کالیفرنیــا ،خوشــبختانه در ســالهای
ِ
همــکاری بیــن تعــدادی از باغــداران،
اخیــر
فرآوریکننــدگان و تجــار پســته کشــور منتــج بــه
پیــدا شــدن راهحلهایــی بــرای مرتفــع ســاختن
ایــن دو چالــش شدهاســت .هــم اکنــون تعــدادی
از شــرکتهای صــادرات پســته ایــران قــادر بــه
عقــد قراردادهــای صادراتــی بــا تضامیــن مــورد
نیــاز مشتریانشــان در بازارهــای مشکلپســند
نظیــر اروپــا ،ژاپــن و اســترالیا از حیــث حــدود
مجــاز افالتوکســین و باقیمانــده ســموم هســتند؛
دســتاوردی کــه حتــی تــا چنــد ســال پیــش
غیرممکــن مینمــود .رفــع دغدغههــای بهداشــتی

انجمن
پســته ایــران در کنــار تنــوع ارقــام و مزایــای ذاتــی
آن نظیــر طعــم بهتــر ،عیــار باالتــر و چربــی بیشــتر،
برگهــای برنــده پســته ایــران در بازارهــای رقابتــی
جهانــی خواهندبــود.
تجارت
• رشد سریع مصرف جهانی پسته ()+
بــا توجــه بــه مطلوبیــت بــاالی مصــرف
پســته (از حیــث طعــم و خــواص مفیــد بــرای
ســامت انســان) ،چــه بهصــورت آجیــل ،چــه
بهصــورت مغــز در صنایــع غذایــی و همچنیــن
ناشــناختهبودن ایــن محصــول نــزد بخــش قابــل
توجهــی از جمعیــت جهــان ،بهنظــر میرســد
پتانســیل مصــرف جهانــی ایــن محصــول
بهمراتــب بیشــتر از مقــدار مصــرف کنونــی
آنباشــد .هنــوز بخــش زیــادی از جمعیــت
جنــوب و جنــوب شــرق آســیا ،آفریقــا و
آمریــکای جنوبــی آشــنایی چندانــی بــا پســته
پیــدا نکردهانــد .بازخــوردی کــه صنعــت پســته
کالیفرنیــا از کشــش مصــرف طــی چنــد ســال
اخیــر دریافــت کــرده ،بســیار امیدوارانهتــر از
انتظــارات اولیــه آنهــا بودهاســت .البتــه ،بــه
حــق نبایــد تالشهــای صنعــت پســته کالیفرنیــا
باالخــص شــرکت واندرفــول را در جهــت
توســعه بازارهــای جهانــی پســته نادیــده گرفــت.
امــا بــا توجــه بــه پیشبینــی رشــد شــدید تولیــد
در یــک دهــه آینــده ،ســوال اساســی ایــن اســت
کــه آیــا رشــد مصــرف پابهپــای رشــد تولیــد
پیــش خواهــد رفــت یــا خیــر و در ایــن مصــاف
بیــن رشــد عرضــه و تقاضــا ،قیمتهــای جهانــی
پســته چــه رونــدی را طــی خواهندکــرد؟
• افزایش شدید تقاضا برای مغز پسته ()+
بــا ازدیــاد تولیــد پســته و کاهــش جزئــی
قیمتهــای جهانــی ایــن محصــول نســبت بــه
اوج خــود در چنــد ســال اخیــر ،تقاضــا بــرای
مصــرف مغــز پســته بهعنــوان مــاده مصرفــی یــا
تزئینــی در صنایــع غذایــی بهشــدت در حــال
رشــد اســت .بهنظــر میرســد ،از ایــن پــس
رشــد مصــرف مغــز پســته نســبت بــه پســته
آجیلــی ســهم بیشــتری را از مجمــوع رشــد
تقاضــای ایــن محصــول بــه خــود اختصــاص
دهــد .در ایــن صــورت ،الزم خواهــد بــود
تــا صنعــت پســته ایــران بهخصــوص در
بخشهــای فــرآوری و تجــارت ،خــود را بــرای
ایــن تقاضــای روبهرشــد تجهیــز و آمــاده کنــد.
• کاهش همبستگی قیمت با سایز ()+ -
پدیــدهای کــه صنعــت پســته ایــران بــرای اولیــن
بــار در طــول حیــات خــود بــا آن مواجــه شــد،
کاهــش شــدید تفــاوت قیمــت بیــن ســایزهای
مختلــف پســته در پوســت بــود .علیرغــم
اینکــه قطعــ ًا شــرایط خــاص تولیــد و تجــارت
محصــول  1398پســته کشــور در ایــن پدیــده

نقــش داشتهاســت ،امــا بهنظــر میرســد
عواملــی از قبیــل افزایــش نســبت تولیــد ارقــام
تجــاری درشــت نظیــر اکبــری و احمدآقایــی بــه
ریــز ماننــد فندقــی ،کاهــش قــدرت خریــد در
بــازار داخــل و قیمتهــای مقایس ـهای بــا پســته
کالیفرنیــا ،حاکــی از یــک رونــد آتــی طوالنــی
مــدت در ایــن ارتبــاط باشــند .لــذا ،الزم خواهــد
بــود تــا صنعــت پســته ایــران بــه فکــر خلــق
بازارهــای جدیــد بــرای پســتههای درشــت
خــود کــه ســنت ًا تنهــا در بازارهــای خــاص نظیــر
آجیــل فروشـیهای لوکــس کشــور و یــا توســط
مشــتریان خــاص در کشــورهای عربــی مصــرف
میشــدند ،باشــد.
• افزایــش تقاضــا بــرای خریدهــای قــراردادی
حجیــم و بلندمدت ســوپرمارکتی ()-
بــا گســترش روزافــزون رونــد جهانــی شــدن
اقتصــاد ،فروشــگاههای زنجیــرهای در حــال
تســخیر بازارهــای خردهفروشــی در اقصــی نقــاط
دنیــا هســتند .تأمیــن کاال توســط فروشــگاههای
زنجیــرهای غالبــ ًا از طریــق قراردادهــای حجیــم
و طوالنــی مــدت بــا قیمــت و کیفیــت ثابــت
صــورت میگیــرد .صنعــت پســته ایــران ،چــه
در بخــش تولیــد ،چــه در بخــش فــرآوری و
چــه تجــارت توانایــی و انطبــاق زیــادی بــا
پیشنیازهــای ایــن رونــد روبهرشــد نــدارد.
برخــاف صنعــت پســته ایــران ،صنعــت پســته
کالیفرنیــا چــه از حیــث یکپارچگــی در کمیــت
و کیفیــت تولیــد در باغــات ،چــه از حیــث
کنترلهــای الزم در حیــن فــرآوری و چــه از
حیــث حجــم و قــدرت حفــظ کیفیــت و قیمــت
در قراردادهــای فــروش ،موضــع برتــری نســبت
بــه مــا دارد.
پیشبینــی میشــود بــه دلیــل کشــش و تقاضــای
مشــتریان در بازارهــای صادراتــی پســته ایــران بــه
ایــن ســمت ،بهتدریــج و بهصــورت خودجــوش
و از طریــق مکانیــزم بــازار ،ســازوکارهای الزم
نــزد باغــداران ،فرآوریکننــدگان و تجــار پســته
کشــور بــه منظــور فراهــم ســاختن امــکان ارائــۀ
پیشــنهادهای فــروش حجیــم و بلندمــدت ایجــاد
شــود.
• نسل جدید تجار ()+
افزایــش ســریع و بیســابقه تولیــد جهانــی پســته
در کنــار پیشــرفت علــم و تکنولــوژی ،بازاریابــی
و تجــارت پســته را از شــیوه ســنتی خــود خــارج
ساختهاســت .بــه همــراه ایــن تغییــر کــه بــا
افزایــش تولیــد ناگهانــی پســته کالیفرنیــا در ســال
 2016میــادی دیگــر غیرقابــل انــکار مینمــود،
نســل جدیــدی از تجــار جــوان پســته در کشــور
ظهــور کردهانــد کــه صنعــت پســته میتوانــد از
انــرژی ،بهروزبــودن و پتانســیل آنهــا در قالــب
بنگاههــای باســابقۀ صادراتــی و یــا در قالــب

بازیگــران جدیــد صــادرات پســته کشــور بهــره
ببــرد.
• تحریمهــا و محدودیتهــای بانکــی و
تجــاری ()-
بــا خــروج گســتاخانه دونالــد ترامــپ از برجــام
از یکســو و تعلــل ایــران در پیوســتن بــه گــروه
ویــژه اقــدام مالــی ( )FATFاز ســوی دیگــر،
محدودیتهــای شــدید بینالمللــی تجــاری،
لونقــل دوبــاره گریبانگیــر تجــار
بانکــی و حم 
پســته کشــور شدهاســت .متأســفانه ،رونــد
تحــوالت سیاســی در عرصــه بینالمللــی در
چنــد مــاه اخیــر هــم بــه ســمت وخامــت بیشــتر
اوضــاع پیــش رفتهاســت .بــا آنکــه بهنظــر
نمیرســد ادامــه تحریمهــای ظالمانــه رونــدی
طوالنــی مــدت داشتهباشــد ،امــا صنعــت پســته
کشــور بایــد خــود را بــرای تحمــل شــرایط
ســخت پیــش آمــده از ایــن حیــث حداقــل در
میانمــدت آمــاده کنــد.
• مشــکالت ارزی کشــور و تعهــد ارزی
صادرکننــدگان ()-
بــا شــروع بحــران ارزی در پایــان ســال 1396
کــه عمدتـ ًا ناشــی از ســوء مدیریــت پســابرجامی
اقتصــاد کشــور توســط دولــت بــود ،دولتمــردان
بــه جــای حــل ریش ـهای موضــوع و مقابلــه بــا
فــرار ســرمایه از طــرق اقتصــادی و بــا اســتفاده
از مکانیــزم بــازار ،نــوک پیــکان مبــارزۀ پلیســی
خــود را اشــتباه ًا متوجــه صادرکننــدگان کردهانــد.
پــر واضــح اســت کــه صادرکننــدۀ پســتهای
کــه تــداوم تجارتــش در گــرو برگردانــدن ارز
صادراتــی خــود جهــت تســویۀ بدهیهــای
ريالــی و امــکان صــادرات مجــدد بــوده و
مشــغول کســب ســود از ایــن راه اســت ،هیــچ
انگیــزه و توانــی بــرای برنگردانــدن ارز خــود
نــدارد .منتهــا ،چــون بهنظــر میرســد همــواره
دولتمــردان کشــور در مواجهــه بــا بحرانهــای
خودســاختۀ اقتصــادی ،تنظیــم مقــررات ســلبی
ضربتــی را بــه اتخــاذ راهحلهــای ســخت
امــا صحیــح اقتصــادی ترجیــح میدهنــد ،در
مواجهــه بــا ایــن بحــران نیــز اقــدام بــه وضــع
مقــررات تعهــد ارزی بــرای صادرکننــدگان آن هم
در نرخهــای تســعیری پایینتــر از نــرخ تســعیر
ارز در بــازار آزاد کردهانــد! متأســفانه ،وضــع ایــن
مقــررات ،باالخــص در شــرایط تحریمهــای
شــدید و ظالمانــۀ بینالمللــی ،منجــر بــه اُفــت
شــدید صــادرات پســته طــی دو ســال اخیــر
شدهاســت .لــذا ،بهنظــر میرســد انجمــن
پســته ایــران چــارهای جــز تبییــن واقعیــات بــرای
دولتمــردان و تــاش جهــت بــاز کــردن ایــن
قیــود از دســت و پــای صادرکننــدگان پســته و
صنعــت پســته کشــور نخواهدداشــت.
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از هــر جمــع و گروهــی در یــک کشــور گرفتــه تــا
یــک شــرکت کوچــک و یــا هــر انجمــن و بهقــول
آقــای دکتــر محســن رنانــی ،اســتاد توســعه دانشــگاه
اصفهــان ،هــر َسـ َمنی (ســازمانهای مــردم نهــاد کــه
افــراد بهطــور داوطلبانــه در آنهــا عضــو میشــوند)
بــه راهبــری احتیــاج دارد .منظــور از راهبــری،
تعییــن جهتگیریهــا و اولویتهــا در هــر برهــۀ
زمانــی اســت .خــوب اســت بدانیــم کــه در تعییــن
جهتگیریهــا و اولویتهــا ،طبــق یــک قانــون
معــروف بــه  ، ۸۰-۲۰هشــتاد 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 نتیجهشــان هشــتاد درصــد اثربخشــی دارد
و تســهیل امــور بــرای انجــام ایــن بیســت درصدهــا
اســت .معمــوالً ایــن بیســت درصــد از کارهــا ،ه ـم
پیچیــده هســتند و هــم ســخت .بههمیــن 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
فعالیتهــا مشــغولکنیــم و در نتیجــه اثربخشــی
کمــی در حــد بیســت درصــد حاصــل میشــود؛
چــون انجــام کارهــای کــم اثــر ،آســان و قابــل انجــام
اســت و وقــت را پُــر میکنــد و حــس کار کــردن و
مشــغول بــودن را القــا مینمایــد ،ولــی معمــوالً کــم
فایدهانــد.
متأســفانه ،از گذشــته مــدل راهبــری موثــر در انجمن
پســته مغفــول مانــده و یــا بــه راه صحیــح انجــام
نشــد .در حالــی کــه بایــد ایــن راهبــری توســط
هیئــت امنــا انجمــن و بــه وســیله رئیــس آن انجــام
شــود .هیئــت امنــا هــم خــود بایــد عصــاره تمــام
بــزرگان فکــری و تجربــی صنعــت پســته باشــد
و ایــن جمــع چهــل و پنــج نفــره ایدههایشــان را
بــه شــکل رفــت و برگشــتی بــا یکدیگــر در میــان
بگذارنــد تــا بتواننــد مجموعــه صنعــت پســته را
راهبــری کننــد .ایــن مکانیــزم در انجمــن بــه کنــاری
گذاشــته شدهاس ـت .در نتیجــه ،ایــن وضعــی پیــش
میآیــد کــه روی جلــد ماهنامــه بهمــن مــاه 98
دنیــای پســته بهعنــوان تابلــو نمایــش داده شــد.
ریشــه ایــن وضــع ،عــدم مشــارکت ذینفعــان اســت.
پــس ایــن تابلــو بــدون ذکــر ایــن نکتــه کــه ریشــه
اصلــی مشــکالت مــا عــدم مشــارکت اســت ،میتوانــد
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آدرس غلــط تصــور شــود .ایــن عکــس شــاید از جنبــه
روزنامــه نــگاری خــوب باشــد ،ولــی بــه بــاور مــن
ریشــه همــه مشــکالت ،کـمکاری تشــکلهای پســتهای
و از جملــه انجمــن پســته ایــران اســت و ریشــه ایــن
کــم کاری ،عــدم مشــارکت جــدی و فعــال ذینفعــان در
کار جمعــی اســت.
بایــد توجــه داشــت کــه درصــد قابــل توجهــی
از درآمــد همــه اعضــای ایــن صنــف بــه فعالیــت
انجمنهــا و تشــکلها مربــوط میشــود کــه
اصــوالً یــک کار جمعــی اســت ،فعالیتهایــی 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 میشــوند و مــا
بیاطــاع میمانیــم و یــا در تصویــب آنهــا چــه
در ایــران ،چــه در دنیــا و چــه در کنوانســیونها یــا
ســازمانهای بینالمللــی حضــور نداریــم و کامــ ً
ا
بــا ایــرادات عدیــده تصویــب میشــوند)؛
• اطــاع از آخریــن تکنولوژیهــا یــا نوآوریهایــی
کــه در دنیــا در موضــوع باغــداری یــا تجــارت اتفــاق
میافتــد؛
• انجــام فعالیتهایــی کــه بهدلیــل هزینههــای
ســنگین از عهــده افــراد خــارج هســتند و بایــد
بــه شــکل جمعــی انجــام شــوند؛ مثــل بســیاری از
فعالیتهــای تحقیقاتــی.
تمامــی ایــن فعالیتهــا اثــر ســنگین و قابــل
مالحظـهای بــر درآمــد اعضــا دارنــد و بــه بــاور مــن
ایــن اثــر بیــش از ســی درصــد در ســال میتوانــد
باشــد.
در ادوار پیشــین فعالیــت انجمــن هی ـچگاه بــه ایــن
نقطــه نرســیدیم کــه مشــارکت بــا حداکثر کیفیــت از
سراســر کشــور را داشــته باشــیم ،امــا اندیشــه حرکت
توســو وجودداشــت و تالشهــا بــر
بــه ایــن سم 
ایــن بود کــه فراکرمانــی و فعالیــت انجمــن در خارج
از مرزهــای ایــن محــدوده جغرافیایــی تعریف شــود.
حداقــل در ایــن زمینــه یــک چارچــوب شــکل
گرفتــه بــود.
امــا امــروز نبــود چارچــوب مشــارکت و عــدم
همراهــی ذینفعــان ،بازرگانــان و باغــداران اعــم از
اعضــای انجمــن ،اتحادیــه خشــکبار و خانه کشــاورز
و غیرعضوهــا در حــل معضــات مشــترک ،مــا را
در یــک چرخــه باطــل گرفتــار کردهاســت .اگــر

بخواهیــم ایــن چرخــه باطــل را تصــور کنیــم ایــن
چنیــن اســت:
افــراد توانمنــد همــراه
مشــارکت کــم اســت
نمــی شــوند
نتیجــه مثبتــی حاصــل نمی شــود
مشــارکت کــممیشــود
ســرخط
یاُفتد به دســت
بــه عبــارت دیگــر ،در مجمــوع کار م 
افــراد بــا تــوان کمتــر و لــذا ســطح و بهــرهوری
فعالیتهــا بســیار کاهــش مییابــد و تشــدید
نااُمیــدی فعــاالن پســته کشــور بــه کاهــش مشــارکت
منتــج میگــردد و انجمــن پســته ایــران روزبــهروز
کوچکتــر و از نظــر فکــری تهــی میگــردد .البتــه
عیــنآنچــه در انجمن شــاهد هســتیم در اداره کشــور
هــم بــا ایــن مســئله مواجــه هســتیم و نتیجــه ایــن
وضــع در هــر دو جــا نمایــان اســت!
بــرای مــن بســیار ایــن همســانی جالــب اســت کــه
انجمــن مــا بــه لحــاظ مدیریــت عین کشــور ماســت.
بــرای مــن اینطــور مینمایــد کــه واقع ـ ًا خودمــان
داریــم کشــورمان را اداره میکنیــم ،چــون بیــش از
ایــن تــوان فرهنگــی و ســرمایه اجتماعــی نداشــتهایم.
مجموعــه پســتهایهای کشــور نمونــهای از کل
کشــور هســتند و واقعـ ًا مشــت نمونــه خروار اســت.
بــرای برهــم زدن ایــن چرخــه باطــل چــه در انجمــن
و چــه در کشــور بــه فــداکاری و احتــرام بــه افــکار،
ایدههــا و نظــرات متفــاوت نیــاز اســت ،تــا بتوانیــم
بــا اســتفاده از خردجمعــی بــه نتایــج مثبتــی دســت
یابیــم و جلــب مشــارکت حداکثری را شــاهد باشــیم
و روزب ـهروز ایــن چرخــه مثبــت تکــرار و تشــدید
شــود .بایــد وقــت بگذاریــم ،وقــت بگذاریــم و
توگــو کنیــم تــا
وقــت بگذاریــم و بــا یکدیگــر گف 
بهتدریــج همــه بــا هــم قدمهایــی برداریــم کــه بــه
نفــع جامعــه پســتهای و کشــور باشــد؛ البتــه اگــر بــه
نفــع و خیــر جمعــی بــاور داریــم!

امیــدوارم در ســال جدیــد ،افــکار جدیــد و طرحهای

جدیــدی بــرای اینکــه بتوانیــم بــا مشــارکت یکدیگر
کارهــای مثبتــی رقــم بزنیــم داشتهباشــیم و از پیلــه
تنگــی کــه دور خودمــان تنیدهایــم رهایــی یابیــم و
بزرگتــر شــویم.

باغبانی
انجمن پسته ایران برگزار کرد

کارگاه آموزشی در سیستان و بلوچستان
دبیرخانه انجمن پسته ایران
کارگاه آموزشــی هــرس درختــان پســته و اصــول
احــداث بــاغ در اســتان سیســتان و بلوچســتان
در  28دی مــاه امســال توســط انجمــن پســته
ایــران بــا حضــور حســین رضایــی ،مدیــر جهــاد
کشــاورزی شهرســتان رفســنجان و محمدعلــی
انجــم شــعاع ،رئیــس کمیتــه باغبانــی انجمــن
پســته ایــران برگــزار شــد .بــا توجــه به رونــد رو

بــه افزایــش توســعه باغهــای پســته در مناطــق
پســتهکاری سیســتان و بلوچســتان ،هــدف از
برگــزاری ایــن کارگاه آشــنایی کارشناســان
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.

هماهنگیهــای انجــام شــده در ایــن کارگاه
کــه شــامل بازدیدهــای باغــی نیــز بــود بــا
پیگیریهــای مهنــدس نجمــیزاده ،کارشــناس
مســئول بخــش پســته در جهــاد کشــاورزی
زاهــدان تحقــق پذیرفــت.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه ایــن فعالیــت از
ســوی انجمــن پســته ایــران طــی  2ســال گذشــته
پیگیــری شدهاســت و گــزارش جلســات متعــدد
هماندیشــی و برگــزاری دورههــای آموزشــی در
اســتانهای سیســتان و بلوچســتان و کرمــان
مختــص فعــاالن پســته اســتان سیســتان و
بلوچســتان در ماهنامههــای پیشــین دنیــای
پســته منعکــس شدهاســت.

شناخت الیه های خاک برای تصمیم گیری احداث باغ

شناخت اصول هرس درختان پسته

هرس شاخه های خشکیده و روبه پایین

هرس سربرداری
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باغبانی

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

چنــدی پیــش حیــن تعییــن عناویــن بــرای
تولیــد محتــوای ویــژه نامــه نــوروز ،99
در دبیرخانــه انجمــن پیشــنهاد شــد کــه از
چندنفــر از باغــداران پســته در خصــوص
تولیــد پســته در ســالی کــه گذشــت
ســوال پرسیدهشــود .از ایــنرو ،کامــ ً
ا
تصادفــی بــه ســراغ ســیدجالل نعمــتاهلل
زاده ماهانــی از باغــداران منطقــه سروســتان
اســتان فــارس ،حســامالدین چهــرآزاد از
باغــداران اســتان خراســان ،علــی زارعزاده
فعــال در منطقــه پســتهکاری کرمــان و
محمــود بارانــی از کشــاورزان پیشــرو
در اســتان مرکــزی رفتیــم کــه همگــی از
اعضــای انجمــن پســته ایــران هســتند .تنهــا
یــک ســوال مطــرح شــد و ســوال بــه همین
شــکل کلــی بــود « :از دیــد شــما نــکات
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ابوالفضل زارع نظری
سردبیر ماهنامه دنیای پسته

برجســتهای کــه امســال در تولیــد پســته
شــما بــه چشــم میخــورد چــه بودنــد؟»
چــه نــکات مثبــت و چــه منفــی! نعمــت
توگــوی تلفنــی
اهلل زاده و زارعزاده بــه گف 
راغــب بودنــد کــه اجابــت شــد ،بارانــی
دستنوشــتهای را ارســال نمــود و چهــرآزاد
فایــل صوتــی ضبــط شــده توســط خــودش
را در پاســخ بــه ایــن ســوال فرســتاد؛
شایســته اســت کــه از ایشــان بــه دلیــل
وقتــی کــه بــه ایــن منظــور صــرف نمودنــد
و زحمتــی را بــر خــود همــوار کردنــد،
تشــکر کنیــم .ســپس ســعی شــد در رابطــه
بــا دغدغهمنــدی ایــن باغــداران دو مــورد
از راهکارهــای مواجهــه بــا عوامــل اقلیمــی
پیشآمــده یعنــی بحــث گرمــای بیســابقه
و ســرمازدگی بهــاره مطالبــی را جمـعآوری

کنیــم کــه در ادامــه نقطــه نظــرات آنهــا
آمد هاســت.
امــا جــای ایــن ســوال باقــی اســت کــه
دانســتن نــکات برجســته در تولیــد پســته
از زبــان باغــداران بــه چــه کار میآیــد؟
حداقــل جوابــی کــه میتــوان بــه ایــن
ســوال داد ایــن اســت کــه بــا حفــظ
ارتباطــات بیشــتر ،همــکاری فعاالنــه و
در میــان گذاشــتن تجربیــات بــا ماهنامــه
دنیــای پســته میتــوان بــه ســایرین و حتــی
خودمــان کمــک کنیــم؛ چــه بســا از طریــق
ماهنامــه دنیــای پســته کــه تنهــا رســانه
مکتــوب در فضــای واقعــی پســته کشــور
اســت ،باغــداران بتواننــد نــکات تجربــی-
آموزشــی را منتقــل کــرده و صــدای خــود
را بــه دیگــران برســانند .امیدواریــم ســال
پی ـشرو ســالی پــر از پســته و امیــد بــرای
همــه باغــداران باشــد و ماهنامــه انجمــن
پســته بــه عنــوان حلقــه ارتباطــی فعــاالن
پســته ،نقشــی اثرگذارتــر و پررنگتــر در
آمــوزش ،اطالعرســانی و جلــب مشــارکت
ایدههــای مختلــف بــازی کنــد.

باغبانی
سیدجالل نعمتاهلل زاده ماهانی ،باغدار منطقه سروستان استان فارس

هوا؛ شرط اول تولید هر محصولی
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
ســرمایی :بــرآورده شــدن نیــاز ســرمایی هــر
گیاهــی در هــر منطقــهای باعــث میشــود
کــه محصولــش بــه تولیــد برســد و محصــول
خوبــی بــه بــار بنشــیند -2 .هــوای تابســتان:
یعنــی هــوای گرمــی کــه بــرای یــک محصولــی
الزم اســت تــا در آن دماهــای خــاص،
گردهافشــانی ،لقــاح و هــم بــه مغــز رفتــن بــه
خوبــی انجــام شــود.
ً
مســئلهای کــه جدیــدا چنــد ســالی اســت در
دنیــا اتفــاق افتــاده و ایــران هــم در آن مســئله
دارد ،تغییــر اقلیــم اســت .ایــن تغییــر اقلیــم در
بعضــی جاهــا باعــث شــده کــه نیــاز ســرمایی
در بعضــی از باغــات پســته تأمیــن شــود و در
بعضــی دیگــر ،نیــاز درختــان بــرآورده نشــود.
مشــکلی کــه مــا در منطقــه سروســتان اســتان
فــارس داریــم و مــن بنــا بــه تجربــه بــه آن
رســیدهام ایــن اســت کــه نیــاز ســرمایی درختــان
پســته چنــد ســالی اســت کــه بــه انــدازه
ســالهای قبــل تأمیــن نمیشــود.
مــن از ســال  2007نیــاز ســرمایی گیاه را توســط
دســتگاهی کــه در بــاغ دارم انــدازه میگرفتــم؛
در ســال  ،2017یــک تــا یکونیــم درجــه هــوا
گرمتــر شــده ،بهطوریکــه در منطقهمــان
دمــای  8درجــه زیــر صفــر را در ســال  2007بــه
مــدت چهــار شــبانهروز داشــتیم ،ولــی در ســال
 ،2017دمــای منفــی  8درجــه در فصــل زمســتان

حــدود ســه ســاعت تجربــه شــد.
امــروزه بــه وســیله روغنپاشــی ،نیــاز ســرمایی
حتــی در جاهایــی کــه نیــاز ســرمایی درختــان
برطــرف نمیشــده و مناطــق تقریبــ ًا معتدلــی
هــم بودهانــد ،تأمیــن میشــود و خیلــی از
جاهایــی کــه فکــر میکردنــد باغــات پســته
خوبــی در ایــن شــرایط نتــوان احــداث کــرد،
االن دارنــد پســت ه خوبــی برداشــت میکننــد.
امــا فکــر میکنــم در آینــده از لحــاظ
ســوختگی بایــد خیلــی مراقــب ایــن مســئله
در خــرداد باشــیم .در تابســتان دماهــا در ســال
 2017تقریب ـ ًا بــه  40درجــه نرســیده ،ولــی از
ســال  2017بــه ایــن طــرف دماهــای بــاالی 40
درجــه داریــم .متأســفانه ،ایــن دمــای بــاالی 40
درجــه نیــز در مــاه آخــر بهــار اتفــاق میافتــد،
یعنــی در خردادمــاه کــه درختــان پســته هنــوز
بــرگ نازکــی دارنــد و میوههــا هــم نــازک
هســتند و ایــن باعــث ســوختگی خیلــی از
قســمتهای پوســت پســته میشــود و
متعاقب ـ ًا یــا ســقط جنیــن رخ داده و یــا اینکــه
پســتهها خشــک شــدند.
از ای ـنرو ،بایــد بــرای مشــکلی کــه در بحــث
تغییــر اقلیــم و هــوای گــرم خــرداد بهوجــود
میآیــد در ســالهای آینــده فکــری کــرد.
مــن  6ســال قبــل کائولیــن روی درختهــا
پاشــیدم کــه از ســوختگی جلوگیــری کنــم و
خیلــی نتیجــه مثبتــی نگرفتــم ،شــاید بــه خاطــر
کمتجربگــی خــودم بــوده ،ولــی در دو ســال
گذشــته ســیلیکات پتاســیم را در خردادمــاه

اســتفاده کردیــم و تقریبــ ًا جلــوی ســوختگی
را گرفتهاســت .االن طرحــی را کــه در حــال
پیگیــری آن هســتم ،طــرح ایجــاد ســایبان
روی بــاغ اســت .ایــن ســایبان از توریهــای
مخصوصــی درســتشــده و اگــر در فتوســنتز
درختــان بــاغ اختــال ایجــاد نکنــد و مشــکلی
بــرای رشــد درخــت بهوجــود نیــاورد ،موثــر
اســت .ایــن ســایبان در بقیــه فصلهــا مثــل
پاییــز و زمســتان و بهــار برداشــته میشــود
و ایــن کار تنهــا در طــول  2یــا  3مــاه از
ســال در فصــل تابســتان انجــام میگیــرد .در
ایــن روش بــرای ایجــاد ســایه ،یــک ســازه
مخصــوص نیــاز اســت و رنــگ تــوری در
آن مهــم اســت .مــا فع ـ ً
ا دنبــال ایــن هســتیم
کــه اگــر بتوانیــم یــک قســمتی از بــاغ در حــد
حداقــل  20تــا  30هکتــار را بــه وســیله ایــن
ســایبانهای متحــرک بپوشــانیم کــه شــاید از
ســوختگی جلوگیــری کنــد.
مــا در ســال  96خیلــی محصــول داشــتیم و این
محصــول شــاید در ایــران نمونــه بــود ،ولــی
متأســفانه حــدود  25تــا  30درصــد ســوختگی
وجــود داشــت .در ســال  97محصولمــان
کــم بــود و بهخاطــر اینکــه محصولمــان
کــم بــود ،در قســمتی کــه درختهایمــان
دچــار تنــش میشــدند را بــا آب زیــاد هــر
 15روز یکمرتبــه آبیــاری کردیــم و توانســتیم
جلــوی مشــکل ســوختگی را بگیریــم .در ســال
 98چــون دور آبیاریمــان هــر یــک مــاه یــک
دفعــه بــود ،ســوختگی دانههــا را در حــدود
 15تــا  20درصــد از محصــول تجربــه کردیــم.
رقــم غالــب مــا فندقــی و احمدآقایــی اســت.
رقــم کلــه قوچــی را بــه نســبت کمتــر داریــم.
حــدود  35هکتــار احمدآقایــی و فندقــی
داریــم و  15هکتــار از بــاغ کلــه قوچــی اســت.
بیشــترین ســوختگی را در کلهقوچیهــا
مشــاهده کردیــم .در احمدآقایــی و فندقــی
درصــد ســوختگی کمتــر اســت.
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باغبانی
حسام الدین چهرآزاد ،باغدار در استان خراسان

نکات مهم تولید و یک درخواست از انجمن
در ابتــدای فصــل در ســال  98گردهافشــانی
و خوش ـهبندی بســیار ایــدهآل بــود و نگرانــی
در ایــن زمینــه نداشــتیم .طبــق روال ســنوات
گذشــته کارمــان تحــت کنتــرل بــود و خــوب
انجــام شــد .البتــه امســال ســالآور مــا بــود.
ولــی بعــد از آن کــه خوشــهها بــه صــورت
«ارزنــی» درآمدنــد و قــرار بــود بعــد از آن
مرحلــه رشــد کننــد ،دانههــا در هر خوشـهای
بــه تناســب رشــد نکردنــد و شــاید از  30تــا
 40دانــه پســته کــه ارزنــی شــدهبود4 ،3 ،
عــدد از آن بــزرگ شــد .بنابرایــن ،خوش ـهها
بســیار و بهشــدت تُ ُنــک شــدند؛ مخصوصـاً در
رقــم احمدآقایــی ایــن اتفــاق افتــاد .ایــن عدم
تناســب رشــد ،عملکــرد بــاغ را بــه شــدت
تحــت تأثیــر قــرار داد .متأســفانه این مشــکلی
بــود کــه مــا بــا آن مواجــه شــدیم و هیــچ
جــواب درســتی نتوانســتیم برایــش بگیریــم،
علیرغــم اینکــه کارشــناسهای محترمــی
نظــر دادنــد و آقــای دکتــر حکمآبــادی
چندیــن دفعــه آمدنــد و بازدیــد کردنــد و مــا
بــا ایشــان مشــورت کردیــم ،جوابــی جــز اینکــه
شــاید تغییــرات اقلیمــی باعــث ایــن مشــکل
شدهباشــد را دریافــت نکردیــم؛ البتــه مــن بــا
ایــن جــواب قانــع نشــدم.
عامــل دیگــری کــه مــا در اقلیــم خودمان بــا آن
دســته و پنجــه نــرم میکنیــم و بحــث بســیار
مهمــی اســت ،بحــث نســبت جــذب ســدیم
( )SARخــاک اســت .متأســفانه بــه جهــت آب
شــور و تلخــی کــه داریــم هــر ســال بخــش
زیــادی از محصولمــان را از دســت میدهیــم.
البتــه باتوجــه بــه اینکــه هزینههایــی زیــادی در
جهــت اصــاح خاکمــان میکنیــم ،آبشــویی
انجــام میدهیــم و کودهــای دامــی کــه هــر
ســاله اســتفاده میکنیــم ،باعــث میشــوند کــه
ایــن مشــکل یــک مقــداری تحــت کنتــرل قــرار
بگیــرد ،ولــی بــه هــر صــورت اثــرش بیشــتر از
آن کاری اســت کــه داریــم بــرای درخــت انجــام
میدهیــم .نزدیــک  4 ،3ســال اســت کــه داریــم
بــه زمینمــان گــچ میدهیــم و بــه مــرور
خــاک را اصــاح میکنیــم .آنچــه کــه مــا در
ایــن مــورد نتیجــه گرفتیــم ایــن اســت کــه بــا
همــه تالشهایمــان اتفاقــی در جهــت مثبــت
صــورت نمیگیــرد ،یعنــی گــچ دادن ،کــود
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دامــی دادن (کــود پوســیدهای کــه مــا تقریب ـاً
یــک ســال کودمــان را میپوســانیم و هرســاله
اســتفاده میکنیــم) و اســتفاده از مــواد دیگــری
از قبیــل اســیدهای هیومیــک یــا اسیدشــویی با
اسیدســولفوریک ،همگــی هزینههایــی هســتند
کــه در ایــن ســالیان اخیــر دارد بــه مجمــوع
هزینههــای مــا اضافــه میشــود ،ولــی از
آنطــرف مــا بــا کاهــش محصــول مواجهایــم.
مــن فکــر میکنــم کــه مــا توانســتیم یــک
رونــد نزولــی خیلــی شــدید را تــا حــدی کنترل
کنیــم ،ولــی نمیتوانیــم بههیچعنــوان آن را
متوقــف کنیــم ،یــا اینکــه حتــی بــه صــورت
مثبــت بخواهیــم مســیرش را تغییــر دهیــم.
مشــکل بعــدی هــم آفــت پســیل اســت کــه
ســالیان ســال کشــاورزان بــا آن مواجهانــد.
خوشــبختانه ،بــه جهــت روندهــای کنترلــی که
داریــم و آمارگیریهــای منظمــی کــه انجــام
میدهیــم و مدیریــت درســتی کــه توانســتیم
در ایــن زمینــه اعمــال کنیــم ،پســیل دیگــر بــه
عنــوان دغدغــه اصلیمــان نیســت .ایــن آفــت را
بــا همــان ســلوپتاس و ریــکا کنترل کردیــم و در
یــک زمانهــای محــدودی هــم بــا گوگردپاشــی
توانســتیم کنتــرل کنیــم.
نکتــه مهمــی کــه میتوانــم بگویــم اینکــه،
الزم اســت کشــاورزهای مــا از طریــق
جمــعآوری و تحلیــل دادههایــی کــه مؤثــر
هســتند بــه ســمت مدیریــت درســت حرکــت
کننــد .مــا هــر ســاله بایــد آمارگیــری
کنیــم .تهیــه آمــار از دادههایــی کــه فکــر
میکنیــم مؤثــر هســتند ،مثــ ً
ا در برداشــت
محصولمــان و نســبتگیریهایی کــه
در خــود محصــول وجــود دارد اعــم از
درصــد پوکــی ،دهــن بســت ،خندانــی،
عارضههــای مختلفــی کــه وجــود
دارد ،یــا میــزان کوددهیمــان ،میــزان
عملکــرد محصولــی کــه روی درختمــان
وجــود دارد .اینهــا دادههایــی هســتند
کــه بــه نظــر مــن جمــعآوری آنهــا و
تحلیلشــان طــی چندیــن ســال باعــث
میشــود کــه بتوانیــم یــک رونــد مناســب
و خوبــی را پیشبینــی کنیــم .البتــه
پاســخ بهصــورت صددرصــدی نیســت.
مــن اعتقــادم بــر ایــن اســت کــه در کار

کشــاورزی هیــچ منطــق و هیــچ تحلیــل
صددرصــدی وجــود نخواهدداشــت کــه
بتــوان بــر مبنــای آن یــک کار ایدهآلــی
را در ســالیان بعــد انجــام داد ،چــون
متأســفانه اتفاقاتــی بــه وجــود میآیــد
کــه بــرای مــا خیلــی تازگــی دارد.
خواهشــی کــه از انجمــن دارم در ایــن
راســتا اســت کــه فکــر میکنــم در
آینــدهای نــه چنــدان دور مــا بــه عنــوان
باغــدار نیــاز داریــم کــه آموزشهایــی
در بحــث صــادرات ببینیــم .مــن فکــر
میکنــم در ایــران مــا خیلــی تمرکزمــان
روی بحــث تولیــد بــوده و آســیبهای
تولیــد و بحــث تغذیــه و مبــارزه بــا
آفــات را داشــتیم .از ســوی دیگــر ،فکــر
میکنــم مــا از بحــث صــادرات و بــازار
جهانــی خیلــی غافــل شــدیم .بــه نظــر
میرســد در آینــدهای نــه چنــدان دور
آســیب و آفــت از ایــن ناحیــه بــرای
ایــران بیشــتر از بحــث تولیــد باشــد.
کشــورهایی در همســایگی مــا در بحــث
تولیــد پســته دارنــد جایگزیــن مــا
میشــوند .خوشــبختانه بــرای آنهــا و
متأســفانه بــرای مــا ،آنهــا بــه عنــوان یــک
رقیــب خیلــی سرســخت خواهندبــود
و مــا بــه دلیــل مشــکالت سیاســی
بســیاری کــه دامنگیرمــان اســت
نمیتوانیــم آنطــور کــه بایــد و شــاید
در بحــث صادراتمــان توســعه پیــدا
کنیــم .بنابرایــن ،نیــاز اســت یکســری
آموزشهایــی بــه تولیدکنندههــا در
بحــث صــادرات ،تکنیکهــای صادراتــی،
بازارهــای صادراتــی و اصــول صــادرات و
اینکــه از چــه زاوی ـهای بایــد بــه آن وارد
شــد و چــه مراتبــی بایــد طــی شــود تــا
محصــول باغــدار صــادر شــود ،دادهشــود.

باغبانی
علی زارعزاده ،باغدار در استان کرمان

تغییر اقلیم و تغییر بازار
قبــل از هــر چيــز تأكيــد ميكنــم كــه مــن
تجربــه خــودم را درمــورد مشــاهداتم راجــع به
باغــات مربــوط بــه خــودم ذكــر ميكنــم .در
ايــن راســتا ســه نكتــه بــراي مــن برجســتهتر
بــود:
 -1يك سال در ميان شدن محصول
آنچــه امســال خیلــی بــرای مــن جالــب بــود
آغــاز آن مربــوط بــه ســال  ١٣٩٨نیســت،
مربــوط بــه تأثيــر اقليــم و بىنظمىهــاى
ايجادشــده در ســالهاى  ١٣٩٦و  ١٣٩٧اســت
کــه باعــث شــد در ســال  ١٣٩٧درختــان پســته
وارد یــک فــاز رویشــی بســیار قــوی شــوند و
محصــول را حــذف كننــد؛ بــه همیــن دلیــل
در ســال بعــد يعنــى  ١٣٩٨وارد فــاز زايــش
شــدند ،امــا رويــش قابــل توجهــى نداشــتند.
هميــن موضــوع و ضعــف حاصــل از محصــول
ـر ســالم و مانــدگار يــا همان
منجــر شــد كــه َگـ ْ

جوانــه زايشــى كمتــرى بــراى ســال آتــى توليد
شــود و ايــن بــه آن معناســت كــه ســال ١٣٩٩
مجــددا ً اُفــت محصــول شــديدى خواهيــم
داشــت.
بــه اعتقــاد مــن تنــش ســرما و گرمــا كــه در
بهــار  ١٣٩٧روى داد يكــى از علــل عمــده
ايــن جريــان بــود ،بهگونــهاى كــه صبــح
و شــب ســرد بــود و ظهــر گــرم میشــد.
ایــن موضــوع باعــث شــد مقــدار غيرمتعارفــى
از دانههــاى خوشــههای درختــان پســته مــا
بریــزد و هميــن حــذف خوشــهها در ابتــداى
ســال باعــث تقويــت رشــد زايشــى و رويــش
شــديدتر شــاخه و بــرگ درختــان پســته شــد
و جمــع ايــن علــت بــا گرمــاى نــه چنــدان
شــديد در تابســتان دليلــى بــود كــه باغــات
نســبت بــه ســالهاى قبــل شــادابتر و
سرســبزتر ،امــا فاقــد محصــول باشــند .عــاوه

پسته کال

بـ ر ايــن ،شــك ايــن وجــود داشــت كــه انــگار
تعــدادى از جوانههــاى زايشــى َ
ــر) بــه
(گ ْ
ــر) تبديــل شــدند.
رويشــى (تركــه يــا َم ْ
مــا حــدود  ٢٥ســال اســت كــه محصولمــان
را کال میچینیــم و بههميــن علــت باغهــا
هــر ســاله بَــر شــدهبودند؛ بهعبــارت دیگــر،
چــون کال چينــى ميكنيــم درصــد اُفــت
محصــول يــا همــان ســالآورى بــه مــرور
ســاليان کمتــر شــدهبود.
در کال چینــی اُفــت محصــول کــم میشــود
و در باغاتــی کــه طبــق یــک روال مشــخص
کارشــان را جلــو میبرنــد ،یعنــی یــک آبيــارى
و خــاكورزى و اصــاح خــاك و مبــارزه بــا
آفــت و کوددهــى منظــم و مشــخصی را
انجــام میدهنــد و بــه بيــان ديگــر ،طبــق يــك
روال ثابــت در بــاغ خــرج و هزينــه ميشــود
و باغهــا در مقاطــع فشــار اقتصــادى رهــا
نمىشــوند ،باردهــى هــم یــک روال مشــخص
پیــدا ميكنــد.
تفــاوت ســال پرپســته وســال كــم پســته مــا
در بســيارى مناطــق 18.5درصــد شــدهبود،
در حالــى كــه اگــر پســته رســيده ميچيديــم،
اُفــت محصــول ســال نــاآور نســبت بــه ســال
آور ،خيلــى بيشــتر ميبايســت باشــد.
پســته کال وقتــی کــه از درخــت چیده میشــود
باعــث میشــود کــه درخــت زودتــر آزاد شــود؛
مثــل مــادر بــارداری کــه ضعیــف اســت و بچه
را زودتــر بــه دنيــا مىآورنــد و داخــل دســتگاه
میگذارنــد کــه هــم مــادر ســالم بمانــد و هــم
بچــه! وقتــی کــه مــا در کرمــان دچــار بحــران
آب هســتیم و دور آب طوالنــى مــدت اســت
و درختهــا در هــر  60روز یــک دفعــه در
تابســتان آب میخورنــد ،از زمانــى كــه مــا
شــروع کردیــم بــه کال چیــدن یعنــی اینکــه
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باغبانی

آن میــوه را زودتــر از درخــت گرفتیــم ،بــه
درخــت کمتــر فشــار آمــده و درخــت فرصــت
نوســازی بهتــری پیــدا کردهاســت .بنابرایــن،
مــا هــر ســال یــک اُفــت مشــخص در
محصــول داشــتیم و ســالآوری مــا مشــخص
بــود .بهــار ســال  ١٣٩٧نظــم کار مــن را بهــم
ریخــت! در منطقــه مــا باغاتــی بودنــد کــه از
یــک تلمبــه شــش دانگــی در هــر روز فقــط
یــک وانــت پســته چیدنــد و یــا فقــط بــه
انــدازه يــك صنــدوق عقــب پیــکان! همــان
تلمبــه شــش دانگــی کــه روزی چنــد
ســرويس كاميــون بنــز بــه بــاغ میرفــت و
پــر بیــرون میآمــد.
تغییــر اقلیــم باعــث شــد کــه نظــم باغــات
بههــم بخــورد .در ایــن شــرایط اُفــت باغــات
زیــاد شــده و تــا زمانــی کــه باغــات دوبــاره
بــه حالــت عــادی برگردنــد زمــان میبــرد؛
یعنــی یــک ســال بــه شــدت بــه فــاز رویــش
میرونــد و ســال بعــد بــه فــاز زایشــی وارد

در هميــن اســتان خانوادههــا و همچنيــن

نــه بــا ايــن فاصلــه و تفــاوت درصــد شــديد.

بــه جــز پســته هيــچ درآمــد قابــل توجــه

توليــد ســال نــاآور يــا همــان ســال كم پســته

روز تحــت تأثيــر ريســك جديــدى باشــد

معــدل توليــد در يــك بــازه چنــد ســاله پايين
آمدهاســت .شــدت ســالآوری آنچنــان
زيــاد شدهاســت كــه انــگار يــك ســال صــد
اســت و يــك ســال نزديــك صفــر ،آنهــم بــا
توجــه بــه ايــن هزينههــا .مــن فكــر ميكنــم

چــه هزينــه اجتماعــى گزافــى داشــته و
خواهدداشــت؟
بــه هرحــال ،بــا توجــه بــه جمــع عوامــل
از تغیيــرات اقليمــى گرفتــه تــا وضعيــت
كمبــود آب و نگرانــى از وضــع قوانيــن
ســختگيرانه جديدتــر و هزينههــا و

تــا باغــات جــای خودشــان را بگیرنــد.

كمــك آب و هــوا و اقليــم هــم عــاوه بــر
كار و رســيدگى بايــد وجــود باشــد .يعنــى
كشــاورزان اينچنينــى يــك ســال پــول دارنــد
يــك ســال تقريب ـ ًا هيچــى ندارنــد و درآمــد
يــك ســال در ميــان شــده اســت.
اگــر همــه جــا روال چنيــن باشــد نــگاه
اقتصــادى مــا هــم بايــد بــا ســرعت بيشــترى
متحــول شــود؛ ايــن مطلبــى كــه ميخواهــم
بگويــم مطلــب جديــدى نيســت ،امــا ديگــر
خيلــى جــدى شــده و شــوخى بردار نيســت؛

بــه نظــر مــن كشــاورزانى كــه شــرايط
مشــابهى دارنــد ،بــا ايــن همــه هزينــه و
ريســكى كــه توليــد پســته بــا آن دســت بــه
گريبــان اســت ،ديگــر بــه طــور جــد بايــد
بــه فكــر ايجــاد درآمدهــاى جديــد و مــوازى
باشــند و همــه تخــم مرغهايشــان را در
ســبد باغــدارى پســته نگذارنــد.

ميشــوند .قبــ ً
ا هــم همينطــور بــود ،امــا

جوامــع و شــهرهاى كوچكــى هســتند كــه

هرچــه ســال پســته خــوب باشــد ،چــون كــه

ديگــرى ندارنــد .اگــر روال آورده پســته هــر

خيلــى كــم شدهاســت ،در نتيجــه متوســط و

آينــده اينهــا چــه ميشــود؟ چــه فشــار و

دوبــاره چنــد ســالى طــول خواهــد كشــيد
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مســائل كارگــرى و ناكارآمــد بــودن ســموم
و همــه و همــه ،ريســك توليــد پســته نســبت
بــه قديــم زيــاد شــده ،قبــ ً
ا هــم ريســك
داشــته و بىدليــل نيســت كــه قديميهــا
بــاغ را پنــج ســاله اجــاره ميكردنــد ،امــا
ايــن ريســك آنقــدر زيــاد شــده كــه فكــر
كنــم ديگــر پنــج ســاله هــم كــم اســت.
 -2اثر گوگرد روى شيره خشك
بــه نظــر مــن ،گوگــرد بــه ميــزان زيــادى
روی پســیل يــا همــان شــيره خشــك اثــر
داشــت .مــن گوگــرد را بــه صــورت محلــول
نمیپاشــم .یــک دســتگاه گوگردپــاش
خشــک ســاخت تركيــه خریــدم .ابتــدا
توربوفــن جلــو مــیرود و آب خالــى
میپاشــد و درختهــا را خیــس میکنــد
و بعــد بالفاصلــه بــا تراكتــور بعــدى گوگــرد
خشــک ميكرونيــزه را بــه درختهــاى
خيسشــده میپاشــیم .مــن بــا ایــن روش از
گوگــرد اثــر خوبــی دیــدم .مضــاف بــر ايــن،
خرابــى پمپهــا بــه دليــل حــذف گوگــرد از
آب و همچنيــن صــرف نيــرو خيلــى كم شــد
و ظاهــرا ً بهنظــر ميرســد كــه زمــان اثــر
تصعيــد اســتفاده از گوگــرد بهصــورت جــدا
از آب ،بيشــتر هــم بــود.
 -3رشد اهميت پسته فندقى
مــورد ديگــر اينكــه امســال در بــازار پســته
هــم اتفــاق جالبــی افتــاد؛ درصــد اُفــت
قیمــت فندقــی نســبت بــه اکبــری کمتــر
بــود .خــود مــن ســعى داشــتم باغــات را بــه
ســمت پیونــد احمدآقایــی و اکبــری ببــرم.
امســال خــارج از روال ســابق ،مــن اکبریهــا
را رســیده چیــدم و دیــدم پوســت آنهــا بــه
اصطــاح پرکالغــی شــد و آن پوســت ســفید
زیبــا را بــه مــا نــداد.

بــا ایــن مطلبــى کــه در مبحــث قیمــت پیــش
آمــد و همچنيــن مســائل تغيیــرات اقليمــى
و بعضــى محاســن واريتــه فندقــى در ايــن
شــرايط ،فكــر ميكنــم بايــد در تأكيــد بــر
تغييــر واريتــه از فندقــى بــه ارقــام ديگــر ،بــا
توجــه بــه هزينههــاى مالــى و زما نبَــر بــودن
ايــن كار ،تأمــل و تجديــد نظــر كنــم.
كار قديميهــا هيــچ وقــت بىحكمــت نبــوده
و حتمــ ًا داليــل و تجاربــى داشــتهاند كــه
ايــن همــه روى پســته فندقــى ســرمايهگذارى
كردهانــد.

باغبانی
محمود بارانی ،باغدار منطقه زرندیه در استان مرکزی

هم امسال و هم پارسال محصول خوبی داشتیم
اصالتاً رفســنجانی هســتم و چهل ســالی اســت
کــه در تهــران و اســتان مرکــزی مشــغول کار
و فعالیــت در زمینــه کشــاورزی پســته هســتم.
پســتهکاری کار آبــا و اجــدادی مــا اســت و من
بیشــتر از پــدر آموختـهام و تجربــه کار خــودم
از اول همیــن بــود .فارغالتحصیــل هنرســتان
کشــاورزی امیــن رفســنجان هســتم .از ســال
 1367در منطقــه روســتایی بیــگ و ســلطان
احمدلــو در شهرســتان زرندیــه امــروزی که در
آن زمــان جــزو شهرســتان ســاوه بــود مشــغول
بــه پســته کاری شــدم .تــا امــروز خــود مــن
حــدود  850هکتــار بــاغ پســته دارم و منطقــه
مــا حــدود  8هــزار هکتــار بــاغ وجــود دارد
کــه اکثــرا ً تحــت تملــک فامیــل و دوســتان
مــا اســت و مدیریــت اکثریــت را هــم مــا انجــام
میدهیــم .مــن  350هکتــار بــاغ پســته ارگانیــک
دارم و اولیــن کســی هســتم کــه باغــات ارگانیــک
را در ایــران دایــر کــردم و از ســال  1389گواهــی
بینالمللــی ارگانیــک اتحادیــه اروپــا ،آمریــکا و
ژاپــن را دریافــت کردیــم.
قدیمیهــا بــه اینجایــی کــه ما پســته کاشــتیم
میگفتنــد دشــت آدمخــوار و هرکــس
میآمــده از اینجــا زنــده برنمیگشتهاســت.
حتــی در ایــن دشــت یــک درخــت نبــود .امــا
اینجــا فوقالعــاده اســتعداد خوبــی داشــت

بــرای کشــت پســته .مــا دانهدانــه کاشــتیم و
ســبزش کردیــم و باالخــره پیونــد زدیــم تــا
االن بــه بــاروری رســیدند .اول کار میگفتنــد
یــک آدم پولــداری پیــدا شــده میخواهــد
بیایــد اینجــا پولهایــش را نفلــه کنــد ،امــا
شــد هامــون ســبز امــروز .تنهــا پســته بــود
کــه میتوانســت اینجــا را آبــاد کنــد.
امســال یعنــی ســال  1398محصــول مــا
نســبت بــه ســال  1397تفــاوت چندانــی
نداشــت .مــا ســال  1397در ایــن منطقــه
محصــول خوبــی داشــتیم ،بــر خــاف همــه
ایــران کــه ســال کــم محصولــی بــود .ولــی
امســال از نظــر آفــات بســیار ســال کــم آفتــی
بــود کــه در کل منطقــه مــا چنــدان مبــارزهای
را بــرای از بیــن بــردن آفــات نداشــتیم؛
منظــورم مبــارزه شــیمیایی میباشــد؛ چــون
مــا در منطقــه بــرای آفــات از حشــرات مفیــد
مثــل بالتــوری و یــا کفشــدوزک اســتفاده
میکنیــم و معمــوالً کنتــرل پســیل را انجــام
میدهیــم .امســال بارندگیهــای مناســبی
تــا اواخــر اردیبهشــت داشــتیم کــه خــود ایــن
موضــوع عــاوه بــر آبیــاری مناســب در کنتــرل
آفــات هــم بــه مــا کمــک کــرد.
منطقــه مــا از نظــر آب یــک مقــدار ضعیــف
اســت ،ولــی از نظــر هــوا ،فوقالعــاده بــرای

کشــت پســته اســتعداد دارد و مــن بعــد از
منطقــه کویــری رفســنجان بیــن رفســنجان
و کشــکوئیه کــه ســالها در آنجــا مشــغول
کار بــودم ،معتقــدم اینجــا بــه همــان انــدازه
اســتعداد پســتهخیزی دارد؛ منطقــهای
بکــر و اصــ ً
ا آلودگــی هایــی مثــل قارچهــا
و پســیلها در آن کمتــر اســت .بــه نســبت
در ایــن ســیواندی ســال کــه مــن در ایــن
منطقــه هســتم ،کمتــر ســرمازدگی و یــا آفاتی
همهگیــر داشــتیم .اکثــر تولیدکننــدگان
پســته ایــن منطقــه رفســنجانی و یا همشــهری
هســتند و معمــوالً همــه و یــا اکثریــت از قدیم
تولیدکننــده پســته بودهانــد.
اینجــا بــه لحــاظ نزدیکــی بــه تهــران کــه
 50کیلومتــر و فاصلــه تــا فــرودگاه امــام 20
کیلومتــر و اتوبــان تهــران بــه ســاوه از ایــن
مســیر میگــذرد موقعیــت اینجــا را برجســته
کرد هاســت.
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باغبانی

 -8مديريت آفات و عوامل بيماريزا
 -9افزايش طول دوره رشد گياه و افزايش
ن و كاربرد آن در باغات پسته
سايبا 
اهــداف كاربــرد ســايبان در باغــات
علي اسماعيل پور
حجت هاشمي نسب
پســته
اعضای هيئت علمي پژوهشكده پسته كشور
 -1كاهــش دمــاي تــاج درخــت در فرورديــن
مــاه جهــت ايجــاد شــرايط دمايــي بهينــه
گردهافشــاني و تشــكيل ميــوه پســته
یکــی از مهمتریــن پیامدهــای تغييــرات اقليمــي اقلیمــی روبــهرو ميباشــد ،جايگزينــي کشــت
 -2جلوگيــري از خســارت ســرماي بهــاره باغــات
در ســالهاي اخيــر ،افزايــش غيرمعمــول دمــاي محافظتشــده از راههــاي گــذر از ايــن بحرانهــا
پسته
هــوا در دو دوره رشــد فيزيولــوژي درختــان بــه حســاب ميآيــد .يکــي از روشهــاي
 -3كاهــش شــدت گرمــاي تابســتان بــه منظــور
ســوختگيمدكردن گر
آفتــابو كارآ
فصل
ریزش ميوه در اول
گيری از
باد و
پســته يعنــي در زمــان-2
كاهشــن مــاه)
گلدهــي (فروردي
ن
اســتفاده از ســایبا 
پيشنيــز
محافظتشــده
سرعتکشــت
جلوگيــري از پوكــي ميــوه و
و در زمــان رشــد مغــز ميــوه (تيــر و مــرداد مــاه) میباشــد.
هایــان پس
موج درخت
طول و تنــه
 -3محافظت در برابر طول موجهای مضر و افزایش دریافت شــاخه
ـته محافظت در برابر شدت
مفيدـ و
در ارقــام مختلــف میباشــد کــه ميتوانــد باعــث اثرات استفاده از سايبان
 -4کاهش میزان تبخیر و تعرق
ايجــاد خســارت چشــمگير و كاهــش شــديد  -1افزايــش بهــرهوري و بهبــود کميــت و کيفيــت
ماوراء بنفش اض
اشعه
برابر
گياهباغـدر
محافظت از
ـات پســته بــه آفاتي
آلودگــي
كاهش تنفس نوری در گياهان و فيلتركردن تشعشع خورشيدی-5وجلوگيــري از
کمیــت و کیفیــت محصــول گــردد .عامــل محصــوالت باغی
مثــل ســن ســبز در ارديبهشــت تــا مــرداد ماه
اصلــي خســارت واردشــده بــه محصــول پســته  -2کاهــش ســرعت بــاد و پيشگيــري از ريــزش
تاریخچه استفاده از
سایبانافزایش ميزان قند و رسيدگ
سازی،
فتوسنتز،ــانيافزایش فرآیند آلي
كارایي
بهينهدر و
دماه در
كاهشپســت
-4مناطــق
ســال  1397در اكثــر
ـردن گردهافش
افزایشکارآمدکـ
اول فصــل و
كاريحدميــوه
توکار در باغــات ميــوه زيــر پوشــش
کشــ 
اســتان كرمــان مخصوصـاً شهرســتان رفســنجان -3 ،محافظــت در برابــر طــول موجهــاي مضــر
پالســتيک در کشــورهايي ماننــد ايتاليــا ،فرانســه،
محصول
افزايــش دمــاي هــوا بــه ميــزان  7درجــه و افزايــش دريافــت طــول موجهــاي مفيــد و
آلمــان و تركيــه کــه کشــت متراکــم درختــان
ســانتيگراد باالتــر از ميانگيــن ده ســاله دمــاي محافظــت در برابــر شــدت نــور بــاال و کاهــش
ميــوه را در اولويــت قــرار ميدهنــد ،گســترش
آب
مصرف
كارایي
افزایش
و
آبياری
مصرف آب
تنشـوريآبي
تبخير،
كاهش
حداكثــری بــود كــه در 5سـ-
ـدود  180هـ
ـطح حـ
تشعشــع
كاهشفيلترکــردن
در وگياهــان و
تعرق،ــس نـ
ـزار تنف
قابــل توجهــی داشتهاســت .احــداث باغــات
هكتــار بــا درصــد خســارت  70-100درصــد بــر خورشــيدي و محافظــت از گيــاه در برابــر اشــعه
ميــوه زيــر پوشــش پالســتيک از دهــه 1990
روي محصولــي بــه ميــزان  70هــزار تــن حــادث مــاوراء بنفــش اضافــي
تگــرگدر محيط ك
هيدروپونيك
سيستمازهای
آســيب بــاران و
كارگيریجلوگيــري
 -6صرفهجویي در مصرف عناصر غذایي و امكان به بــراي
و خســارتي حــدود معــادل  24هــزار ميليــارد  -4کاهــش دمــا در حــد بهينــه و افزايــش کارایی
بــه ميوههــا آغــاز شدهاســت .امــروزه از مــواد
محافظتـاد كــرد.
ــال  )96ايجـريــال (بــه قیمــت هــای 7س
ـازي ،افزاي
عواملفرآينــد آلي
ـنتز ،افزايــش
طــول برف ،سرما
(تگرگ،
تــريوبــهغير
حشرات)
زندهــش(پرندگان،
خسارتسـزای
فتوسـبرابر
نسبي در
زنده عبــور
منظــور
بســيار باکيفيت
بــا توجــه بــه تغییــرات آ 
ب و هوایــی ناشــی از ميــزان قنــد و رســيدگي بهينــه محصــول
موجهــاي مشــخص نــوري و بــا هــدف تأثيــر
سوختگي)
گرمایــش جهانــی و پيشبينــي شــرايط جــوي  -5کاهــش تبخيــر ،تعــرق ،تنــش آبــي و کاهــش
بــر زمــان رســيدگي ميــوه ،محافظــت در برابــر
در ســالهای پیــشرو ،اســتفاده از ســايبانها از مصــرف آب آبيــاري و افزايــش کارايــي مصــرف آب
ســرمازدگي و آســيب گرمــا و جلوگيــري از حمله
جويــيزادر مصــرف عناصــر غذايــي و
ـببو -6
مدیریتــد سـ
ـت -کــه میتوان
عواملصرفهبيماری
آفات
جملــه راهکارهایــی اسـ8
آفــات اســتفاده ميشــود .اســتفاده از ســايبان،
كاهــش ميــزان خســارت ناشــی از تنــش گرمایــی امــکان بهکارگيــري سيســتمهاي هيدروپونيــک
بــر دمــاي هــوا و دمــاي ســطح ميــوه تأثيــر
گــردد كــه بــا توجــه بــه صادراتــي بــودن پســته و در محيــط کنترلشــده
سطح عكسالعمــل متــداول هنــگام
گــذارد .يــک
محصول مدريواحد
عملكرد
افزایش
گياه
پذيــردوره-7رشد
طول
ـت ونســبي در برابر عوامل خســارتزاي
محافظـ
افزایشتوجيه
قيمــت بــاالي آن از نظـ9ـر-اقتصــادي
اســتفاده از ســايبان ،کاهــش دمــاي هــوا در
زنــده (پرنــدگان ،حشــرات) و غيرزنــده (تگــرگ،
ميباشــد.
طــول روز و اندکــي افزايــش دمــاي شــبانه وجــود
بــرف ،ســرما و آفتــاب ســوختگي)
تعريف سايبان
دارد .در شــب پوشــشهاي ســايبان ،مقــداري
ن ()Shade House-Net House
ســايبا 
در باغبانــي در كنــار كشــتهاي گلخانــهاي و
زيرمجموعــه باغبانــي محافظتشــده طبقهبنــدي
ميشــوند و متشــكل از يــك ســازه (ســتونها،
بســتها ،گيرههــا و كابلهــا) و پوشــش تــوري
ميباشــند كــه بــر اســاس منطقــه ،نــوع و هــدف
كاربــرد ،طراحــي و تيپهــاي مختلفــي را شــامل
ميشــوند.
بــا توجــه بــه چالشهــاي پيــشرو شــامل
خشکســالي ،تغييــرات جــوي و افزایــش عوامــل
خســارتزا ،توســعه کشــت محافظتشــده
نيــز بــه روشهــاي گوناگــون بــه ســرعت در
حــال گســترش اســت .از آنجــا کــه کشــور
پوشش سایبان روی درختان یک باغ
مــا نيــز بــا بحرانهــاي ناشــی از تغییــرات
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اهداف كاربرد سايبان در باغات پسته

تاریخ شروع :آبان ماه 1397
باغبانی
تشعشــعات بــا طــول مــوج بلنــد را منعكــس
مينماينــد كــه منجــر بــه افزايــش دمــاي هــوا
ميشــود .دمــاي ســطح ميــوه ،مهمتريــن
درجــه حــرارت بــراي مشــخص كــردن پتانســيل
آفتــاب ســوختگي ميــوه ،بهطــور معن ـيداري در
طــول ســاعات روز كاهــش ميیابــد .هنگامــي
کــه مقــدار مناســبي ســايهدهي انجــام شــود،
عملکــرد کلــي محصــول افزايــش خواهدیافــت.
هزينه احداث سايبان
هزينــه ســايبان بســتگي بــه نــوع طــرح انتخابــی
دارد .هزينــه ســايبان بــا توجــه بــه نــوع ســازه،
درصــد ســايهدهي ،انــدازه پارچــه و منبــع توليــد
متغيــر ميباشــد .اگــر ســايبان بــه درســتي
نصــب شــده باشــد ،پارچههــاي بافتنــي داراي
عمــر مفيــد  7تــا  10ســال هســتند.
انــواع مختلــف ســايبان بــر اســاس هــدف و
کاربــرد
 مقابلــه بــا آفتــاب ســوختگي و کاهــش تبخيــرو 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 خسارتزا سايهبانهاي چند منظورهاجزاي مختلف يک سامانه سايبان:
• توري
• پوشش سرستون
• ستون
• ميله گرد
• گيره
• بست
• کابل فوالدي
• سيستم مهارکننده
عنــوان طــرح تحقيقاتــي در دســت
اجــرا در باغهــای پســته:
اســتفاده از ســايهبان و پوشــشهاي پليمــري
جهــت كاهــش خســارات ناشــي از عوامــل
نامســاعد جــوي درباغهــاي پســته
تاريخ شروع :آبان ماه 1397
مواد و روش ها
بــا توجــه بــه گســتردگي باغــات پســته در اكثــر
مناطــق كشــور ،در محــل اجــراي طــرح ،قطعــه
باغــي بــه مســاحت يــك هكتــار بــا يكــي از ارقــام
تجــاري پســته كشــور (اکبــری) انتخــاب گرديــد.
نيمــي از قطعــه مذكــور بــه ســامانه ســايبان
براســاس الگــوي متناســب بــا انــدازه تــاج
درختــان موجــود ايجــاد گرديــد و نيمــي ديگــر

اجرای سایبان در یکی از باغهای پسته شهرستان انار

اجراي سايبان در يکي از باغهاي پسته شهرستان انار

تيمار سايبان

تيمار شاهد

مواد و روش ها:

ـته در
ـايبان پسـ
ـرح سـ
ـه طـ
ـج اوليـ
بهعنــوان قطعــه شــاهد و بــدون ايجــاد ســامانه نتايـ
گرفــت.
ـر قــرار
هكتار با یكي
مساحت یك
باغي
قطعه
شهرسـ طرح
باغات پسته در اكثر مناطق كشور ،در محل اجرای
گستردگي
مدنظـبه
با توجه
1397
دربهســال
ـار
ـتان انـ
بررسي
مورد
فاكتورهاي
متناسبدربا
الگوی
اوليــهاساس
سایبان بر
سامانه
بــر مذكور به
از ارقام تجاری پسته كشور (اكبری) انتخاب گردید .نيمي از قطعه
بررســي
مــورد
هــاي
اســاس داده
نسهــبي،
رطوبت
تحقیقاتـ
تاجـن پـ
اندازه ایـ
در
اســت،
آورده شده
كــه در
ســال
گرفت.
نمــودارمد1نظر قرار
ایجاد سامانه
اولبدون
شاهد و
عنوان قطعه
دیگر ب
ميزان نيمي
ایجادـیگردید و
ـروژهموجود
درختان
درجــه حــرارت و وزش بــاد در قطعــه تجهيــز ميــزان دمــاي بــرگ ،دمــاي ميــوه ،دمــاي
فاكتورهاي مورد
قطعــه شــاهد
شــده و
بررسي بــا اســتفاده از دســتگاه كانوپــي (تــاج) ،دمــاي خــاك ســايهانداز درخــت
هواشناســي قابلحمــل (ديتاالگــر) در طــي
مقايســه ب
ـايبان در
تجهيززيــر
ـاك در
استفادهــااز
شاهد با
شدهسوـ قطعه
ـايدرخـقطعه
دمـباد
در این پروژه تحقيقاتي ميزان رطوبت نسبي ،درجه حرارت و ووزش
فصــل زراعــي ثبــت و يادداش ـتبرداري گرديــد .شــاهد (هــواي آزاد) داراي كاهــش قابلتوجهــی
دستگاه هواشناسي قابلحمل (دیتاالگر) در طي فصل زراعي ثبت و یادداشتبرداری گردید .در هر یك از مراحل رشد
در هــر يــك از مراحــل رشــد فنولــوژي درختــان بــود .ايــن كاهــش دمــا مخصوصـاً در ســطح ميوه
شروع گلدهي ،زمان پایان گلدهي ،زمان و درصد تشكيل ميوه،
فنولوژی درختان پسته زمان شروع تورم جوانه ،زمان
پســته زمــان شــروع تــورم جوانــه ،زمــان شــروع و بــرگ بــر روي كاهــش تعــرق ،كاهــش ميــزان
گردید .با توجه به مقایسه هر یك از صفات اندازهگيری شده در
زمان رشد مغز و زمان رسيدن محصول یادداشتبرداری
گلدهــي ،زمــان پايــان گلدهــي ،زمــان و درصــد عارضــه زودخندانــی و خســارت آفتاب ســوختگي
سایبان مورد بررسي قرار گرفت .در پایان توجيه اقتصادی اجرای
سيستم
كارآیي
ـانشده
تجهيز
قطعات
یك از
زمان رسـ
شاهد،ـز و
رشـوـد مغـ
ـوه ،زمـ
ـكيل ميـ
هرتشـ
ـيدن تأثيــر مثبتــی داشــت .همچنيــن كاهــش دمــاي
گرفت.
تگذاری
يادداشتأـثير
ـولو ميزان
سامانه
مقایسهتوجــه
موردـد .بــا
برداريآنگرديـ
اینمحصـ
ـش ميــزان تبخيــر ســبب
خواهدكاهـ
قرارــد بــا
اقتصادیيتوان
آماری بوــهبررسيخــاك م
مقايســه هــر يــك از صفــات اندازهگيــري شــده حفــظ رطوبــت خــاك شــود .همانطــور کــه در
نتايج اوليه طرح سايبان پسته در شهرستان انار در سال 1397
در هــر يــك از قطعــات تجهيــز شــده و شــاهد ،نمــودار  2نشــان داده شدهاســت ،ميــزان ســطح
ســايبان
سيســتم
دمای
دمای ميوه،
دمایسـبرگ،
ميزان
قــرارنموداربـ1
بررســيكه در
مــوردسال اول
بررسي در
اوليه مورد
كارآيــيدادههای
بر اساس
مقايســه با
ـايبان در
ـرايط
است،در شـ
شدهــان
آوردهدرخت
ـرگ
ـراي ايـ
توجيــه
در پايـ
كانوپيـت.
گرفـ
ـوختگی
ـیه سـ
حاشـ
افزايش و
ـواي
زیرــاهد
ـن در ش
كاهش
دارای
آزاد)
(هوای
آزاد)با شاهد
مقایسه
سایبان(هـدر
خاک
ـادي واجـدمای
اقتصـدرخت
سایهانداز
ـانخاک
دمای
(تاج)،
ســامانه و ميــزان تأثيرگــذاري آن مــورد مقايســه برگهــا کاهــش يافــت كــه ايــن افزايــش ســطح
آمــاري و بررســي اقتصــادي قــرار خواهدگرفــت .بــرگ ميتوانــد بــر روي ميــزان فتوســنتز تأثيــر
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رطوبت خاک شود .همانطور كه در نمودار  2نشان داده شدهاست ،ميزان سطح برگ درختان در شرایط سایبان در
مقایسه با شاهد (هوای آزاد) افزایش و حاشيه سوختگي برگها كاهش یافت كه این افزایش سطح برگ ميتواند بر

روی ميزان فتوسنتز تأثير مثبتي داشته باشد .تأثير سایبان روی سایر پارامترهای فتوسنتزی و همچنين كميت و كيفيت

باغبانی

محصول در دست بررسي ميباشد.

مثبتــی داشــته باشــد .تأثیــر ســایبان روی ســایر
پارامترهــای فتوســنتزی و همچنیــن کمیــت و
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باغبانی
توگو با علی عباداللهی باغدار منطقه خاتونآباد استان کرمان
گف 

مقابله با سرمازدگی بهاره
تمــام تــاش باغــداران پســته ایــن اســت
کــه بتواننــد محصولشــان را از ابتــدای
فصــل حفــظ کــرده و بــه فصــل برداشــت
برســانند .در ایــن فاصلــه زمانــی عوامــل
متعــددی کاهنــدۀ محصــول هســتند.
یکــی از ایــن عوامــل ســرمازدگی بهــاره
میباشــد کــه بــه ســرمازدگی تششــعی
نیــز معــروف اســت .در برخــی از مناطــق
پســتهکاری در اول فصــل و هنگامــی
کــه شــکوفههای درختــان پســته
بــاز میشــوند ،وارونگــی دمــا موجــب
ســرمازدگی و کاهــش شــدید محصــول
در آن ســال میگــردد .البتــه بعضــی از
باغــداران پســته هــم بیــکار ننشســتهاند
و بــرای جلوگیــری از ایــن پدیــده طبیعــی
روشهــای مختلفــی را آزمــون کردهانــد.
روشهایــی کــه شــاید کارایــی آنهــا بــرای
همــه باورپذیــر نباشــد! و ایــن نابــاوران
حجــم زیــادی از محصولشــان را اگــر
ســرمازدگی بهــاره رخ دهــد از دســت
میدهنــد.
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع و اثــر
قابلتوجهــی کــه بــر مقــدار محصــول
دارد بــه ســراغ علــی عباداللهــی اهــل
و ســاکن رفســنجان کــه باغاتــش در
شــهر خاتونآبــاد از توابــع شهرســتان
شــهربابک اســتان کرمــان واقــع شــدهاند
رفتیــم .بــه گفتــه عباداللهــی ارتفــاع ایــن
منطقــه از ســطح دریــا حــدود  1840متــر
میباشــد و بــرای چندیــن ســال متوالــی
ســرمازدگی بهــاره در باغهایشــان اتفــاق
افتادهاســت .وی در ایــن ســالها
تالشکــرده بــا اســتفاده از تجربیــات
و دانــش کارشناســان جهادکشــاورزی،
محققــان پژوهشــکده پســته و همچنیــن
ســایر کشــاورزان در اســتان کرمــان و
مناطــق مختلــف ایــران و حتی کشــورهای
دیگــر و بــا تکیــه بــر پشــتکار و ابتــکارات
خــودش بــر ایــن مشــکل چیــره شــود .در
ایــن گــزارش بــا روشهــا و ابــزار مقابلــه
بــا ســرمازدگی از قبیــل :ماشــین بــاد،
آتــشزدن پوســت پســته خردشــده،

بخــاری باغــی ،ســایبان ،دمنــده پشــت
تراکتــوری و چاهــک معکــوس آشــنا
میشــوید.
عباداللهــی از ســال  1373بــه وادی کشــاورزی
پســته قــدم نهــاد ه و از ســال  1384تــا 1387
چهــار ســال متوالــی بــا مشــکل ســرمازدگی
بهــاره دســت و پنجــه نــرم کردهاســت.
عباداللهــی در ایــن خصــوص میگوید«:مــا در
منطقــه خاتونآبــاد بیشــتر ســالها ســرمازدگی
داریــم ،امــا شــدت آن از  20تــا  100درصــد
متفــاوت اســت .در گذشــته درختــان پســته مــا
کوچــک بودنــد و مــا خیلــی بــا ایــن مشــکل
آشــنا نبودیــم .بعــد کــه باغمــان را فروختیــم
و یــک بــاغ دیگــر بــا درختــان بــزرگ خریدیــم،
بــا خســارت ســرمازدگی مواجــه شــدیم .در
ســال 87بــا بــرادرم بــه ایــن فکــر افتادیــم کــه
یــا بایــد باغهــا را بفروشــیم و از ایــن منطقــه
برویــم و یــا اینکــه یــک راهحلــی بــرای مقابلــه
بــا ایــن مشــکل پیــدا کنیــم .تقریب ـاً  80درصــد
از ســرمازدگیهای بهــاره در ایــن منطقــه از 16
فروردیــن تــا  6اردیبهشــت اتفــاق میافتــاد و
دمــای بــاغ از  4درجــه ســانتیگراد پایینتــر
میآمــد .معمــوالً در دمــای بیــن صفــر تــا 4
درجــه ســانتیگراد ســرمازدگی رخ میدهــد و
در دمــای زیــر صفــر یخزدگــی اتفــاق میافتــد».
عباداللهــی در ایــن راه از پــای نمینشــیند و
همــکاری و همراهــی چنــد تــن از کشــاورزان،
مهندســین جهــاد کشــاورزی شــهربابک و
رفســنجان و همچنیــن پژوهشــکده پســته کشــور
را طلــب میکنــد .در پژوهشــکده پســته ،دکتــر

حســین حکمآبــادی بهعنــوان کارشــناس در
بحــث ســرمازدگی بــه ایشــان معرفــی میشــود.
حکمآبــادی بــا دیــدن عالقمنــدی عباداللهــی
در ایــن زمینــه بــه وی توصیههایــی میکنــد و
بازدیــد از یکــی از باغهــای 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 میدهد،
کــه عباداللهــی بالفاصلــه روز بعــد بــا چنــد تــن
از دوســتانش بــه ایــن منطقــه ســفر میکنــد.
ایــن باغــدار در رابطــه بــا دســتگاه مقابلــه بــا
ســرمازدگی میگوید«:ایــن دســتگاه یــک

سرمازدگی خوشه های پسته

ایستگاه هواشناسی واقع در باغ پسته
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باغبانی
ماشــین بــاد بــود کــه یکــی از باغــداران میــوه اســتفاده میکــرد ،ماشــین
بــاد شــامل یــک پروانــه بــزرگ بــود کــه قابلیــت چرخیــدن بــه دور خــود
را داشــت و بهمــدت  4شــب از ســاعت  12شــب تــا  8صبــح آن را روشــن
میکــرد و درختــان میــوه تــا شــعاع  200-150متــری از ایــن ماشــین
ســرمازدگی نداشــتند .بعــد از ایــن فاصلــه ،بهتدریــج عالئــم ســرمازدگی
آغــاز میشــد؛ تــا جایــی کــه عالئــم ســرمازدگی  100درصــدی قابــل
مشــاهدهبود».

پروانه ماشین باد

مقــداری پوســت پســته خردشــده را داخــل یــک گونــی بریــزم و  5لیتــر
آب روی آن ریختــه و ســپس  5لیتــر گازوئیــل هــم اضافــه کنــم و در
ردیفهــای  100متــری  2عــدد گونــی بــه صــورت زیگزاگــی قــرار دهــم،
در خیابانهــا هــم بگــذارم و در مواقــع اُفــت دمــا آنهــا را آتــش بزنــم .در
آن زمــان هیــچ ایســتگاه هواشناســی فعالــی در ایــن منطقــه نبــود .مــا یــک
دماســنج معمولــی داشــتیم و آقــای دکتــر در منــزل از طریــق اینترنــت،
یــک دمــا بیــن رفســنجان و ســیرجان و شــهربابک میخواندنــد و بــه مــا
اعــام میکردنــد .بــا اســتفاده از ایــن روش  70درصــد از محصــول در ســال
اول از ســرمازدگی نجــات پیــدا کــرد .بــه ســایر کشــاورزان هــم گفتیــم،
امــا ســال اول تنهــا  5نفــر حــرف مــن را بــاور کردنــد و بــه ایــن توصیــه
عمــل نمودنــد! ک ً
ال  3میلیــون و  500هــزار تومــان هزینــه کردیــم .آن ســال
قیمــت هــر کیلوگــرم پســته  12-10هــزار تومــان بــود و مــن بــا بــرادرم
حــدود  350میلیــون تومــان پســته برداشــت کردیــم و البتــه  150میلیــون
تومــان از محصــول را از دســت دادیــم .بهنظرمــن ،اگــر زمانــی کــه دمــا تــا
نزدیکــی  6-5درجــه بــاالی صفــر میرســد آتـشزدن ایــن گونیهــا شــروع
شــود ،خــوب اســت .بنابرایــن ،پیشــنهاد میکنــم کــه حتمــاً کشــاورزان
یــک ایســتگاه هواشناســی معمولــی در منطقــه خودشــان داشتهباشــند .بــا
 5-4میلیــون تومــان هزینــه میتــوان یــک دســتگاه معمولــی هواشناســی
خریــد و اگــر بخواهنــد از دســتگاهی اســتفاده کننــد کــه کارایــی بیشــتری
در زمینــه کشــاورزی داشتهباشــد یــک دســتگاه پیشــرفتهتر بــا قیمــت 25
میلیــون تومــان بایــد تهیــه کننــد و نصــب نماینــد .بــه نظــر مــن هــر چــاه
کشــاورزی یــک دســتگاه هواشناســی کشــاورزی نیــاز دارد».

عباداللهــی در خصــوص نحــوه وارونگــی هــوا و کارکــرد دســتگاه ماشــین
بــاد اینگونــه توضیــح میدهــد« :زمیــن در طــول روز گرمــا را از خورشــید
دریافــت میکنــد و گــرم میشــود .ســپس ،بــا غــروب خورشــید زمیــن
ایــن گرمــا را تــا اوایــل صبــح روز بعــد از دســت میدهــد .در آنزمــان
وارونگــی هــوا اتفــاق میافتــد و معمــوالً در ســاعات  ۴تــا  ۶صبــح احتمــال
وقــوع ســرمازدگی بــه اوج خــود میرســد .در ایــن پدیــده هــوای گــرم
بــاال م ـیرود و در ارتفــاع  8تــا  15متــری از ســطح زمیــن قــرار میگیــرد
و هــوای ســرد در ســطح زمیــن و تــا ارتفــاع  8متــری میایســتد .ارتفــاع
ماشــین بــاد در ایــران در ارتفــاع  11متــری از ســطح زمیــن اســت و گفتــه
میشــود ایــن ارتفــا ِع وارونگــی در ایــران اســت .اگــر در نزدیــک پروانههــای
پوست پسته خردشده
ماشــین بــاد دمــای هــوا  3درجــه ســانتیگراد باشــد در ســطح زمیــن دمــا
تقریبــا  2درجــه زیــر صفــر اســت .ایــن ماشــین ،هــوای گــرم مجانــی را از
ارتفــاع بــاال بهســمت زمیــن هدایتکــرده و بــا جابهجایــی مولکولهــای در ادامــه و بــا پیگیــری زیــاد ،عباداللهــی متوجــه میشــود کــه اســتفاده از
هــوا از یخزدگــی ســلولهای گیــاه جلوگیــری میکنــد .ایــن پروانــه بخــاری باغــی هــم بــرای مقابلــه بــا ســرمازدگی موثــر اســت ،امــا عباداللهــی
ضمــن حرکــت چرخشــی ،بــه دور خــودش نیــز دوران میکنــد تــا منطقــه بخــاری باغــی نمیخــرد و ســعی میکنــد بــا روش ابداعــی یکــی از
بیشــتری را پوشــش دهــد .شــعاع مفیــدی را کــه ایــن دســتگاه پوشــش کشــاورزان کار خــود را پیــش ببــرد .وی در مــورد اســتفاده از بخــاری باغــی
میدهــد ،حــدودا ً  150متــر اســت .بهعبــارت دیگــر 7-5 ،هکتــار از بــاغ را دستســاز توضیــح میدهــد «:قیمــت بخــاری باغــی حــدود  50تــا 70
از ســرمازدگی حفــظ میکنــد».
هــزار تومــان بــود و مــا  2هــزار دســتگاه از ایــن بخــاری نیــاز داشــتیم.
روش دومــی کــه عباداللهــی امتحــان کــرده و جــواب گرفتــه به توصیــه دکتر مشــکل عمــده ایــن بــود کــه جایــی بــرای انبــار کــردن ایــن تعــداد بخــاری
حکمآبــادی انجــام شــد .وی در توضیــح ایــن روش میگوید«:خوشــبختانه باغــی نداشــتیم .بنابرایــن ،بــا بــه کار گرفتــن قوطیهــای  4لیتــری
در منطقــه رفســنجان ســرمازدگی وجودنداشــت و مــن بــه ســراغ هــر یــک میتوانســتیم حــرارت مــورد نیــاز را تأمیــن کنیــم .در ســالهای بعــد بــا
از مباشــرهای آقایــان آگاه و امیــن و ســایرین رفتــم تــا در ایــن زمینــه ایجــاد تغییراتــی در ایــن قوطیهــا و مشــبک کــردن آنهــا بازدهیشــان را
مشــورت کنــم ،پاســخی دریافــت نکــردم .فقــط گفتــه میشــد در بعضــی افزایــش دادیــم؛ بهنحویکــه گازوئیــل و یــا نفــت داخــل آنهــا تــا مــدت 8
از ســالها در مناطــق سردســیر از آتــشزدن کاه و یــا پوســت پســته ســاعت میســوزد».
اســتفاده میشــود .نهایتــاً آقــای دکتــر حکمآبــادی توصیــه کردنــد کــه وی در مــورد کارکــرد بخــاری باغــی میگویــد« :طبــق نظــر کارشناســان
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باغبانی

بخاری باغی دستساز

هرچــه بخــاری باغــی کوچکتــر و تعــدادش بیشــتر باشــد ،بهتــر جــواب
میگیریــم .مــا قوطیهــای  4لیتــری را کــه بــه ایــن منظــور اســتفاده
کردیــم را در فاصلــه  5متــری از یکدیگــر قــرار میدهیــم .اگــر مــدت
زمــان ســرما و یــا اُفــت دمــا زیــاد باشــد ،در هــر ردیــف میتوانیــم از ایــن
قوطیهــا بگذاریــم ،درغیراینصــورت یــک ردیــف در میــان هــم کافــی
اســت».
ایــن کشــاورز پرتــاش میگوید«:مــن چنــد مرتبــه بــرای تحقیــق
دربــاره مقابلــه بــا ســرمازدگی بهــاره بــه شهرســتان جهرم ســفر داشــتم و
متوجــه شــدم کــه برخــی از باغــداران ایــن منطقــه از یکســری ســایبان
نصبشــده روی داربســت بــا توریهــای ســفیدرنگ بــرای مقابلــه بــا
ســرمازگی اســتفاده میکننــد .بهنظــر میرســد کــه توریهــای تیــره
بــرای جلوگیــری از گرمازدگــی و توریهــای ســفیدرنگ بــرای جلوگیــری
از ســرمازدگی کاربــرد دارنــد .امــا ایــن توریهــا بایــد قابلیــت جمــع و
پهــن شــدن داشــته باشــند و متحــرک بــوده و در ســاعات مشــخصی از
شــبانهروز بســته و یــا گســترده شــوند ،در غیراینصــورت میتواننــد
ســرمازدگی را تشــدید نماینــد .ضمــن اینکــه بــاز بــودن آنهــا در تمــام
مــدت شــبانهروز ممکــن اســت تابــش خورشــید و متعاقب ـاً فتوســنتز را
نیــز دچــار مشــکل نماینــد .احتمــاالً زمــان پهــن کــردن و تراکــم ایــن
توریهــا مهــم اســت و گویــا تحقیقاتــی در ایــن زمینــه در جریــان
اســت».
عباداللهــی در توضیحاتــش بــه دســتگاه دیگــری اشــاره میکنــد کــه
پشــت تراکتــور بســته میشــود و بــا حرکــت یــک فــن قــوی تولیــد
بــاد میکنــد .وی در توضیــح ایــن روش اضافــه میکنــد« :میتــوان

دمنده پشت تراکتوری

داخــل کــوره ایــن دســتگاه ذغالســنگ یــا چــوب ریختــه و هنــگام اُفــت
دمــا بــا حرکــت تراکتــور در بیــن خیابانهــای باغــات حرکــت کنــد.
ایــن دســتگاه ضمــن تولیــد بــاد ،حــرارت تولیــدی خــود را تــا فاصلــه
 50متــری منتشــر میکنــد و بایــد پــس از  15دقیقــه بــه محــل اولیــه
حرکــت خــود بازگــردد .ایــن دســتگاه براســاس ظرفیــت میتوانــد  1تــا
 4هکتــار را پوشــش دهــد».
وی در توضیــح روش دیگــر میگویــد«:روش دیگــری کــه باغــداران
پرتقــال در اســتان فــارس بــه کار بردهانــد اســتفاده از یــک دمنــده،
کانالکشــی و نصــب لولههــای فرعــی در بیــن درختــان پرتقــال بــود.
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».
ایــن کشــاورز باتجربــه در مــورد کاربــرد چاهــک معکــوس
میافزاید«:چاهــک معکــوس دســتگاهی اســت کــه پروانــه نصــب شــده
در آن هنــگام چرخــش ،هــوای ســرد را از کــف بــاغ کشــیده و تــا ارتفــاع
 200متــری بــه ســمت بــاال و بــه صــورت عمــودی پرتــاب میکنــد و
بــا ایــن کار هــوا جریــان مییابــد و وارونگــی هــوا را در ســطح زمیــن
میشــکند .بــه گفتــه کارشناســان و بنــا بــه تجربــه مــن ایــن دســتگاه بــه
درد نواحــی پســت و باغهایــی کــه دورشــان دیــوار دارنــد ،میخــورد».
عباداللهــی میگوید«:البتــه یــک ســال مایعــی خارجــی را هــم بــرای
مبــارزه بــا ســرمازدگی اســتفاده کردیــم و روی درختــان پاشــیدیم کــه
بــه علــت ســرمای زیــاد آن ســال جــواب نگرفتیــم».

چاهک معکوس

نهایتـاً عباداللهــی نقــش تغذیــه اصولــی در افزایــش مقاومــت درختــان در
مقابــل ســرمازدگی را مهــم قلمــداد میکنــد و تلفیــق روشهــا در حفــظ
محصــول را موثــر میدانــد.
وی در پایــان از جمعــی از کارشناســان تشــکر و قدردانــی میکنــد و ابــراز
مـیدارد«:از کشــاورزان خونگــرم شــهر خاتونآبــاد ،محققــان پژوهشــکده
پســته کشــور بــه خصــوص آقــای دکتــر حســین حکمآبــادی کــه
همــکاری خــوب و مســتمری بــا مــن داشــتند و همچنیــن مســئولین
جهادکشــاورزی شــهربابک ،مخصوص ـاً آقایــان مهنــدس پورغریبشــاهی
و مهنــدس فرامــرز الهالدینــی و ریاســت محتــرم جهــاد کشــاورزی
رفســنجان آقــای مهنــدس رضایــی و آقــای مهنــدس محمــد بزاز و ســایر
دوســتان در هواشناســی شــهربابک و رفســنجان کــه در ایــن ســالها
مــن را همراهــی نمودنــد تشــکر مینمایــم».
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باغبانی

انتخاب و تیمار ارقام َنر
پرونده ارقام ن َر

برخــی بــر ایــن باورنــد کــه در مناطــق
پســتهکاری بــه درختــان ن َــر آنچنــان کــه
بایــد توجــه نمیشــود .از آنجایــی کــه
ایــن درختــان محصولــی نمیدهنــد و
ســود مالــی مســتقیمی بــرای باغــداران
ایجــاد نمیکننــد ،چنــدان مــورد توجــه
نیســتند و حتــی بســیاری از باغــداران یــا
هــرسکاران آنهــا را حــذف میکننــد .از
ایـنرو ،بر آن شــدیم تــا اهمیــت و ضرورت
وجــود درختــان پســته نَــر را کنــکاش کنیم؛
چــرا کــه پســته درختــی دوپایــه اســت و
تــا درخــت نــر نباشــد ،بــاروری صــورت
نمیگیــرد؛ البتــه ایــن شــرط الزم اســت،
امــا کافــی نیســت؛ چــون هــر درخــت نــری
هــم قــرار نیســت بتوانــد درختــان مــاده
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دبیرخانه انجمن پسته ایران

بــاغ را بــارور ســازد؛ بنابرایــن ،در ایــن راه
ســوالهای متعــددی پیشآمــد ،ســواالتی
در زمینــه انجــام عملیــات داشــت و هــم
ســواالتی در زمینــه عملکــرد ایــن درختــان؛
از قبیــل اینکــه :چــرا دانســتن تاریــخ
گلدهــی درختــان نــر اهمیــت دارد؟ گــرده
در همــه درختــان ن َــر از قــدرت بــاروری
برخــوردار اســت؟ از کجــا بفهمیــم کــه
گردههــا قابلیــت بــارور کــردن دارنــد؟ نیــاز
تغذیهایــی درخــت نــر چیســت؟ چقــدر
آب بایــد بــه درخــت نــر بدهیــم؟ آیــا
مواجهــه درخــت نــر در محلولپاشــیها،
سمپاشــیها و روغنپاشــیها بــا رقــم
مــاده متفــاوت اســت؟ عــادت رشــد و
متعاقبــ ًا هــرس درختــان نــر بایــد چگونــه

باشــد؟ گــرده نــر روی شــکل ظاهــری دانــه
پســته اثــر دارد؟
در ادامــه بــه ســراغ علیرضا خالقــی و فاطمه
قنــدی از مدیــران بــاغ تیزبیــن در منطقــه
زرنــد اســتان کرمــان رفتیــم کــه درختــان ن َر
را عالمتگــذاری کــرده انــد و تاریخهــای
گلدهــی آنهــا را ثبــت میکننــد و بــه
کســانی کــه پیونــد ن َــر بــرای پیونــد زدن
بخواهنــد ،ترکــه میدهنــد .ســپس ،از
حجــت هاشــمی نســب ،عضــو هیئــت
علمــی پژوهشــکده پســته کشــور خواســتیم
تــا اطالعــات موجــود در ایــن زمینــه را در
اختیارمــان بگــذارد .شــاید هنــوز ســواالت
زیــاد بیپاســخی در اینبــاره روی
میــز باشــد ،ولــی بــه هــر حــال تــاش
شدهاســت قــدم کوچکــی در ایــن مســیر
برداشــته شــود .امیــد آن مــیرود تــا در
شــمارههای آتــی ماهنامــه دنیــای پســته بــه
شــکل عمیقتــری بــه ایــن موضــوع ورود
کنیــم.

باغبانی

توگو با علیرضا خالقی و فاطمه قندی،
گف 
غ در زرند کرمان
مدیران با 

دانستههایی از درختان پسته َنر

ضــرورت ثبــت تاریــخ گلدهــی
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 .هدفمــان بیشــتر ایــن اســت کــه بدانیــم
درخــت چــه زمانــی از خــواب بیــدار میشــود
و زمــان گردهافشــانی چــه موقــع اســت .بــه
تبــع همــان زمانــی کــه درخــت نــر بیــدار
میشــود ،مادههــا هــم طبــق آن فیزیولوژیــی
کــه دارنــد بیــدار میشــوند .اصطــاح ســال
چنــد روز جلــو و یــا چنــد روز عقــب اســت
بیــن باغــداران رایــج میباشــد ،ایــن را هــم از
روی تاریخــی کــه اولیــن گردههــا در درخــت
آزاد میشــوند ،مشــخص میکنیــم .بــا توجــه
بــه تاریخهــای گلدهــی درختــان نــر ،آنهایــی
کــه مناســب ارقــام زود گل ،متوســط گل و
دیــرگل مــاده هســتند را انتخــاب میکنیــم.
مــا بــر اســاس تاریــخ آزاد شــدن گردههــا،
درختهایــی کــه زودگلتــر هســتند را بــرای
ارقــام کریمآبــادی و احمدآقایــی اختصــاص
میدهیــم کــه نیــاز سرماییشــان کمتــر اســت
و زودتــر شــکوفه میزننــد و آنهایــی کــه
دیرگلترنــد را بــرای رقمهــای اکبــری در
نظــر میگیریــم .یــک اصطــاح در قدیــم رایــج
بــود بــه نــام هرایــی و قفایــی .هراییهــا همــان
زودگلهــا بودنــد ،قفاییهــا دیــرگل بودنــد.
کاری کــه مــاکردیــم ایــن بــود کــه زمــان

گردهافشــانی اولیــن درخــت نــر را بــه عنــوان
اولیــن روز گــرده افشــانی درختــان نــر باغمــان
بــه حســاب آوردیــم؛ درختانــی کــه از شــروع
زمــان گــرده افشــانی تــا  14روز بعــد از آن گــرده
شــان بــه اتمــام مــی رســد را بــه عنــوان «هرایــی»
در نظــر گرفتیــم .درختانــی کــه از  10روز تــا 14
روز بعــد از «هرایــی هــا» شــروع بــه آزاد کــردن
گــرده میکردنــد را بــه عنــوان درختهــای
عــادی در نظــرگرفتیــم و هــر کــدام کــه بعــد از
 24روز گردهافشــانی میکردنــد را درختهــای
«قفایــی» یعنــی دیــرگل نامیدیــم.
در مجموعــه باغهــای مــا ،شــاید مــدت زمانــی
کــه اولیــن درخــت نــر شــروع به گــرده افشــانی
می کنــد تــا اتمــام دوره گردهافشــانی آخریــن
درخــت ن َــر ،حــدود  40روز طــول بکشــد.
هــر درخــت نــر معمــوالً شــاید یــک هفتــه
تــا  15روز گــرده مؤثــر داشــته باشــد .بعــد
از آن هــم گــرده دارد ،ولــی واقعــ ًا نمیدانــم
کــه گردههایــش چقــدر خاصیــت بــاروری
دارنــد! ولــی فکــر میکنــم بــا گذشــت زمــان،
گردههــا ضعیــف شــوند و اوج گردهافشــانی
هــر درختــی بیشــتر از  10روز نباشــد.
اینکــه درختهــای نــر همزمــان بــا
شــکوفهزنی درختــان مــاده گردهافشــانی
کننــد ،قطعـ ًا خیلــی حائــز اهمیــت اســت .قطعـ ًا
درصــد پوکــی را پاییــن مــیآورد یــا اینکــه
تعــداد دانههــا در خوشــهها افزایــش مییابــد.
اگــر درخــت نــر زودتــر از درخــت مــاده یــا
اینکــه دیرتــر از درخــت مــاده بیایــد ،قطعــ ًا

بــاروری در حــد مطلــوب رخ نخواهــد داد.
روش باغــی کــه مــا در ثبــت تاریــخ گلدهــی
بــه کار میبریــم اینگونــه اســت کــه اگــر بــا
زدن یــک تلنگــر بــه شــاخه ،حرکــت گــرده در
هــوا بــا چشــم رویــت شــود ،تاریــخ را ثبــت
میکنیــم.
بــه نظرمــن ،حداقــل  30درصــد از درختهــای
نــری را کــه پیونــد میزنیــم بایــد از نظــر
زمــان گلدهــی بــا بقیــه متفــاوت باشــند ،چــون
بــا وجــود جلــو و عقــب شــدن ســال یــا
احتمــال بارندگــی در بهــار یــا وزشهــای بــاد
شــدید ،بهتــر اســت درختهــای نــری در بــاغ
موجودباشــند کــه از نظــر گلدهــی نســبت بــه
پایــه بــاغ متفــاوت باشــند تــا الاقــل در مواقــع
ضــروری بتواننــد گردهافشــانی جبرانــی را
انجــام دهنــد.
مــا در مجموعهمــان بــه نســبت مســاوی از
ارقــام نــر هرایــی ،متوســط گل و قفایــی داریــم
و هــر زمــان کــه درخــت مــاده گلهایــش بــاز
شــود بازهــم مــا درخــت نــری داریــم کــه
بخواهــد گــرده افشــانی را انجامدهــد.
تعداد درختان نر و جانمایی آنها
مــا در جاهایــی کــه جدیــد باغریــزی کردیــم
و تــازه نهــالکاری شــده و معمــوالً تعــداد
درختهــای نــر کمتــر اســت ،بعضــی ســالها
گردهافشــانی مصنوعــی انجــام دادیــم؛ یعنــی
شــاخههای درخــت نــر را آوردیــم و در
ظــرف آب گذاشــتیم و در بــاغ آویــزان کردیــم.
معمــوالً همیشــه از نظــر تعــداد درخــت نــر
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باغبانی
در مضیقهایــم و خیلــی آمارمــان پایینتــر از
اســتانداردها اســت .اگــر در ایــن شــرایط کســی
برایــش امــکان داشتهباشــد کــه گــرده افشــانی
مصنوعــی انجــام دهــد ،بهنظــرم خیلــی در
بــاروری درختــان مــاده موثــر اســت.
معمــوالً بــه تعــداد درختــان نــر زیــاد توجــه
نمیشــود ،خیلــی از خــرده مالکهــا اگــر
درخــت نــر داشتهباشــند ،ترجیــح میدهنــد
آن را ببرنــد و درخــت مــاده پیونــد بزننــد
تــا محصــول بدهــد! درصورتیکــه ایــن کار
راندمــا ن را بهشــدت پاییــن مــیآورد .در
مجموعــه مــا کــه بیشــتر روی ایــن قضیــه کار
شــده و تعــداد درختهــای نــر بــاال اســت،
بــرای هــر  300درخــت مــاده یــک درخــت نــر
داریــم .البتــه مــا داریــم گســترش میدهیــم،
ولــی تــا زمانــی ایــن نرهــا بالــغ شــوند و رشــد
کننــد چنــد ســالی زمــان میبــرد.
میگوینــد نســبت درختــان نــر بــه مــاده
بایــد  1بــه  25باشــد .در یکــی از باغهــا
محاســبه کــردم کــه حــول و حــوش  18هــزار
درخــت مــاده در بــاغ داریــم ،ولــی تعــداد
درختهــای نــری کــه االن در بــاغ موجــود
اســت حولوحــوش  70درخــت اســت؛ آن
هــم اکثرشــان جــوان هســتند و نمیدانیــم
کــه قــدرت بــاروری ایــن درخــت بــه انــدازه
کافــی اســت یــا نــه .مــا در اصــل بایــد 720
اصلــه درخــت نــر در ایــن بــاغ داشتهباشــیم
کــه فعــ ً
ا بیــش از  70درخــت نیســت.
خیلیهــا فکــر میکننــد گــرده درخــت نــر
از باغهــای دیگــر میآیــد و نیــازی ندارنــد
کــه درخــت نــر داشتهباشــند ،ولــی مــن
فکــر میکنــم بــا ایــن فواصــل و مســافتها
گــرده نــر نتوانــد آنقــدر گســترش پیــدا کنــد.
دو ســال پیــش اکیپــی گذاشــتیم تــا در تمــام
باغهایمــان درخــت نــر پیونــد بزننــد.
هرچــه تراکــم درخــت در باغهــا بیشــتر
باشــد ،بایــد حتمــ ًا در وســط ردیفهــا هــم
درخــت نــر درنظرگرفتهشــود تــا همپوشــانی
بهخوبــی صــورت گیــرد.
جانمایــی درختــان نــر خیلــی مهــم اســت.
بایــد جهــت بــاد غالــب آن منطقــه مشــخص
باشــد و معمــوالً ســر ردیفهــا درخــت نــر را
میکارنــد .بهتــر اســت یــک درخــت نــر بعــد
از هــر پنــج ردیــف ،نســبت بــه بقیــه عقبتــر
جانمایــی شــود و بایــد فاصلــه درختــان طوری
باشــد کــه در کل مســافت ،گــرده پخــش شــود.
ضمنــ ًا درخــت نــر خیلــی رشــد میکنــد و
بایــد مراقــب بــود تــا بــا عبــور تراکتــور و
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ادوات ،شــاخههایش نشــکند.
پیوند زدن درختان نر
بــا اینکــه صحبتهایــی در زمینــه اهمیــت
وجــود درختــان نــر شدهاســت ،امــا کشــاورز
یــا هیچکــدام از دوســتان را کــه خــودش
بیایــد دنبــال ترکــه ن َــر ندیــدم .عــاوه بــر
ایــن ،معمــوالً بــه دیــرگل یــا زودگل بــودن
هــم توجــه نمیشــود .هنــوز هــم مالکیــن
باغهــای اطــراف میگوینــد در باغهــای شــما
درخــت نــر وجــوددارد؛ بــا اینکــه فاصلــه بــاغ
مــا تــا باغشــان حــدود یــک کیلومتــر اســت!
بــه ایــن موضــوع اصــ ً
ا توجــه نمیشــود و
بعــد تُنُکــی خوشــهها را بــه خیلــی از مــوارد
ربــط میدهیــم بــه جــز ایــن مــورد!
مــن فکــر میکنــم درخــت نــر بایــد تــک
پایــه پــرورش داده شــود .در بعضــی جاهــا
کــه بــه یــک شــاخه پیونــد نــر خــورده و
باقــی شــاخهها مــاده بودهانــد ،زمانــی کــه
اینهــا بــزرگ شــدند دیدیــم یــک شــاخه نــر
مــیرود بــاال و مادههــا پاییــن میماننــد .مــا
ســعی کردیــم مــاده را حــذف کنیــم ،چــون
فــرم خوبــی نــدارد ،نهایتــ ًا تقــارن بههــم
میخــورد.
بعضــی از درختــان نــر ،بهصــورت خودنــر
هســتند .برخــی از باغــداران فکــر میکننــد کــه
هــر درختــی کــه پیونــد نخــورد ،نــر میشــود،
درصورتیکــه اینطــور نیســت؛ شــاید تــا
 80درصــد اینطــور نشــود؛ درخــت رشــد
میکنــد و مــیرود بــاال ،نــه گل نــر مــیآورد

و نــه مــاده و زمــان زیــادی نیــاز اســت تــا بــه
گلدهــی بــرود .اگــر درختــی پیونــد نخــورد،
نســبت خودمــاده بــه خودنــر برابــر اســت.
درختــان خودنــر و خودمــاده عــادت رشــد
خیلــی بیشــتری دارنــد.
هرس درختان نر
در ایــن درختــان چــون میــوه وجــود نــدارد،
عمدت ـ ًا هــرس هــم نمیشــوند .مــا در باغمــان
درخــت نــری داریــم کــه اگــر یــک نفــر
بخواهــد ایــن درخــت را هــرس کنــد ،بیــش از
پنــج روز کار نیــاز دارد .ایــن درختــان خیلــی
شــاخ و بــرگ میآورنــد و ســالهای ســال
هیــچکاری رویشــان انجــام نشدهاســت.
مهــم اســت کــه شــاخههای خشــک درختــان نر
را بگیریــم و معمــوالً داخــل درخــت نــر شــاخه
خشــک خیلــی وجــود دارد .اگــر شــاخهای
هســت کــه رشــدش متوقــف شــده بایــد آنها را
حــذف کنیــم تــا درخــت شــاخههای جدیــد
بزنــد .مــا میگوییــم داخــل تــاج درخــت مــاده
هرچــه پُرشــاخه شــود بهتــر اســت ،امــا داخــل
درخــت نــر بایــد خالــی باشــد .هــر چــه کــه
بــاد بتوانــد در آن جریــان داشتهباشــد ،بهتــر
اســت .پــس هرچــه شــاخهها بازتــر باشــند،
بهتــر اســت.
بــه جوانســازی درخــت نــر بایــد توجــه شــود،
بهطوریکــه نیــاز اســت هــر چندســالی
یکبــار درصــدی از شــاخههایش حــذف
شــود تــا مجــددا ً شــاخه جدیــد و جــوان بزنــد.
بــه ایــن کار خیلــی توجــه نمیشــود؛ بــه ایــن

باغبانی
دلیــل کــه بــرای کارگــر ســخت اســت کــه
بــرود روی درخــت بــه ایــن بزرگــی و هــرس
کنــد .اگــر قــرار باشــد یــک کارگــر پنــج روز
ایــن درخــت را در ارتفــاع بــاال هــرس کنــد،
برایــش ســخت اســت .بــرای مــا پیــش آمــده
کــه کارگــر را فرســتادیم داخــل بیــل جلــوی
لــودر تراکتــور تــا بتوانــد درخــت را هــرس
کنــد ،وگرنــه بــه طریــق دیگــری نمیشــود.
قوه نامیه گرده نر
مــا تاکنــون هیـچکاری روی اینکــه چقــدر گــرده
درختــان نرمــان قــدرت بــاروری دارد انجــام
ندادهایــم ،چــون یــک کار کام ـ ً
ا آزمایشــگاهی
اســت .مــا فقــط تــا ایــن حــد میبینیــم کــه
یــک درخــت نــر وجــوددارد و گــرده هــم رهــا
میکنــد؛ ولــی چقــدر گردههایــش قــدرت
بــاروری دارنــد ،اص ـ ً
ا روی ایــن قضیــه فکــر
نکردهایــم .ولــی حتمــ ًا امســال ایــن کار را
انجــام میدهیــم .حتــی گردههایــی کــه بــرای
گردهافشــانی مصنوعــی اســتفاده میشــوند در
یــک مــدت زمــان مشــخص بیشــترین قــدرت
بــاروری را دارنــد و در شــرایط خــاص دمایــی
بایــد از آنهــا نگهــداری کــرد.
تغذیه و آبیاری درختان نر
بــه تغذیــه ایــن درختــان هــم اهمیتــی داده
نمیشــود .آیــا نبایــد بــه تغذیــه درختــی بــا
ایــن حجــم شــاخه و بــرگ توجــه شــود؟!
باغــداران خیلــی اوقــات فکــر میکننــد چــون
ایــن درخــت محصــول نــدارد ،پــس نبایــد بــه
آن کــود داد! ولــی بهنظرمــن ،باتوجــه بــه

رشــدی کــه درخــت نــر دارد و آن تعــداد گل و
گــردهای کــه تولیــد میکنــد بایــد یــک تغذیــه
مضاعــف و خاصــی داشتهباشــد.
مــا چنــد ســال اســت ســعی کردهایــم تغذیـهای
کــه بــرای درختــان مــاده انجــام میدهیــم را
بــرای درختــان نــر هــم داشتهباشــیم و حتــی
یــک مقــدار بیشــتر باشــد .ولــی هیچوقــت
یــک عنصــر خــاص و یــا یــک محلــول خــاص
اســتفاده نکردیــم .ولــی شــاید نیــاز باشــد روی و
بُــر بیشــتری بــه آنهــا بدهیــم .فکــر نمیکنــم کار
تحقیقاتــی روی ایــن موضــوع شدهباشــد .مــن
در جایــی ندیــدم کــه بگوینــد بایــد ایــن عناصــر
را حتمــ ًا بــه درخــت نــر بدهیــد تــا قــدرت
بــاروری گــرده را بــاال ببــرد.
حداقــل چیــزی کــه مــا میدانیــم ایناســتکه
ایــن درخــت روی و بُــر بیشــتری نیــاز دارد و در
مــورد بقیــه عناصــر چیــزی نمیدانیــم .مــا امروز
داریــم ایــن درختــان را تغذیــه میکنیــم ،وگرنــه
بقیــه کشــاورزها یــا خــود مجموعــه مــا ،قب ـ ً
ا
اصــ ً
ا بــه درخــت نــر توجهــی نمیکردنــد؛
یعنــی کارگــر قبـ ً
ا فکــر میکــرد نبایــد بــه ایــن
درخــت کــود بدهــد و از کنــارش رد میشــد!
طــی دو ســال اخیــر کــود حیوانــی (مــاده آلــی)
بیشــتری اطرافــش ریختیــم و بــه اصطــاح
گرداندیــم کــه یــک مقــداری ریشــهزایی و
تغذی ـهاش بهتــر شــود.
محلولپاشــی بــه قصــد تغذیــه را بــرای ارقــام
نــر انجــام میدهیــم .فقــط اگــر ببینیــم در
فصــل تــورم درختهــای نرمــان دارنــد بــه

گلدهــی نزدیــک میشــوند ،نمیپاشــیم .چــون
رطوبــت باعــث ســنگینی گردههــا میشــود و
گردهافشــانی ناقــص انجــام میشــود.
در بحــث آبیــاری درختــان نــر بایــد بگویــم ،برای
مــا امــکان نــدارد کــه درختــان را مجــزا آبیــاری
کنیــم ،ولــی قطع ـ ًا نیــاز آبــی درخــت نــر خیلــی
بیشــتر از مــاده اســت .حجــم شــاخ و بــرگ
درخــت نــر بیشــتر از مــاده اســت ،منطقـ ًا تبخیری
کــه از ایــن درخــت انجــام میشــود هــم نســبت
بــه درخــت مــاده بیشــتر اســت .بــه همیــن نســبت
در شــرایط گرمــا و تنــش حرارتــی درختــان نــر
خیلــی بیشــتر آســیب میبیننــد.
روغنپاشی و آفات درختان نر
معمــوالً ســعی میکنیــم بــه ایــن درختهــا
روغــن نزنیــم .بهطورکلــی ،مــن خیلــی موافــق
روغنپاشــی نیســتم؛ حتــی بــرای درختــان
مــاده! مــا یکــی ،دو ســال اســت کــه فهمیدیــم
روغنــی کــه اســتفاده میکنیــم از نظــر کیفــی
خــوب نیســت .چنــد ســال پیــش در یــک
نمایشــگاهی یــک آقایــی بــه مــن گفــت شــما
چــه میخواهیــد؟! گفتــم ولــک بــا کیفیــت.
گفــت شــما االن در بــورس ببینیــد قیمــت
پارافیــن چنــد اســت ،محاســبه کنیــد کــه
چقــدر پارافیــن میخواهیــد داخلــش باشــد،
پــول پارافینــش را بدهیــد ،مــن برایتــان تولیــد
میکنــم! ایــن بحــث مربــوط بــه خیلــی ســال
پیــش اســت کــه اصــ ً
ا ایــن بحثهــا نبــود!
پــس چــرا بایــد روغنــی کــه تــا ایــن حــد
بیکیفیــت اســت را روی درختــان بپاشــیم؟!
ضمــن اینکــه بدپاشــیدن روغــن هــم اثــرات
خیلــی بــدی دارد.
مــا از ســال  1382روی رقمهــای اکبریمــان
بــا دوز  30 ،20و  40در هــزار ،روغنپاشــی را
امتحــان کردیــم و در پایــان تغییــر محسوســی
را مشــاهده نکردیــم .روغنهــای مختلفــی را
هــم اســتفاده کردیــم .بهنظــرم حتیالمقــدور
بــه ســمت روغــن پاشــی نرویــم بهتــر اســت.
البتــه اگــر درختــان مــاده را روغــن بپاشــیم ،بایــد
نرهــا را هــم بپاشــیم.
آفــت پســیل خیلــی شــدید بــه ایــن درختهــا
هجــوم مــیآورد .میتوانــم بگویــم کــه حتــی
درخــت نــر بیشــتر از درخــت مــاده ضعیــف
میشــود ،چــون وقتــی کــه آفــت پســیل بــه
درخــت فشــار م ـیآورد ،برگریــزی درخــت نــر
زودتــر از درختهــای مــاده اتفــاق میافتــد.
اگــر درختــان باغــی بــه سوســک سرشــاخهخوار
آلــوده باشــد ،ایــن آفــت داخــل درخــت نــر
هــم میآیــد و خســارت میزنــد.
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باغبانی
رشــد اولیــه شــروع بــه ریــزش میکننــد .دلیــل
ایــن ریــزش ،عــدم دریافــت پیامــی از جنیــن
مدیریت درختان َنر در باغهای پسته
حجت هاشمی نسب
تلقیــح نشــده توســط گیــاه میباشــد کــه
علی اسماعیلپور
منجــر بــه حــذف و ریــزش آن میــوه غیربــارور
علیتاجآبادیپور
طــی مکانیســمی هوشــمند میگــردد .بــا
اعضای هیئت علمی پژوهشکده پسته
ایــن وجــود درصــدی کمــی از گلهــای تلقیــح
مصطفی قاسمی
نشــده همچنــان بــه رشــد خــود ادامــه داده و
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات قزوین
میوههــای پــوک و بــدون مغــز (پارتنــوکارپ)
بیشــک عــدم توجــه کافــی بــه اهمیــت پایــه هســته قطبــی ترکیــب شــده و بافــت ذخیــرهای را تشــکیل میدهنــد کــه اکثــرا ً تــا پایــان دوره
(نهــال) و درختــان ن َــر از مهمتریــن حلقههــای بــه نــام اندوســپرم را تشــکیل میدهــد کــه رشــد روی درخــت باقــی میماننــد .وجــود
مفقــوده در مدیریــت باغهــای پســته کشــور و همــان بخــش خوراکــی یــا مغــز میــوه پســته ایــن میوههــای پــوک ســبب هــدر رفــت
از جملــه عوامــل کاهــش عملکــرد طــای ســبز اســت .بــه عبارتــی ســادهتر تشــکیل جنیــن بخــش قابــل توجهــی از موادغذایــی و انــرژی
ایــران میباشــد .دلیــل ایــن کمتوجهــی را و مغــز میــوه پســته بــدون وجــود دانــۀگــرده گیــاه میگــردد؛ زیــرا رشــد و توســعه محــور
درختــان
ـکارپ)
ـوه (پری
باقیـایمیمیـ
جدارهـ
رویـه و
دوره رشدخوشـ
پوک
میوههای
وجودـ این
مانند.
درخت
اتمــامتا پایان
پــس ازکه اکثراً
نیســت.میدهند
پذیــررا تشکیل
(پارتنوکارپ)
فرآینــده
میتــوان در اختــاط و تشــابه خســارات ناشــیمغز امکان
غذایــی
مــواد
از
زیــادی
حجــم
نیازمنــد
پســته
تلقیــح،
افشــانی و
از ایــن دو مؤلفــه بــا ســایر عوامــل مدیریتــی و یاسبب گرد
کــه گیاه میگردد؛ زیرا رشد و توسعه محور خوشه و جدارهای
تخمــدانانرژی
جــدارهموادغذایی و
توجهی از
بخش قابل
هدره رفت
ـدم
ـ
ع
ـن،
ـ
بنابرای
ـت.
ـ
اس
ـنتزی
ـ
فتوس
ـوالت
ـ
محص
و
پستهشــروع
اســت
برچــهای
تنــشزای محیطــی دانســت کــه تشــخیص نــوعمیوه ســه
کــرده ومواد غذایی و محصوالت فتوسنتزی است .بنابراین ،عدم
رشــدزیادی از
نیازمندبــهحجم
درختان
(پریکارپ)
و میــزان خســارت را مشــکل و اهمیــت موضــوع کمکــم میوههــای پســته ظاهــر میشــوند گردهافشــانی مناســب در باغهــای پســته خــود
گردهافشانی مناسب در باغهای پسته خود را به صورت ریزش کامل خوشهها ،تُنُک و کمدانهشدن خوشهها و افزایش
را نــزد باغــداران کمرنگتــر مینمایــد .امــا کــه باغــداران از آن بــه نــام مرحلــه «ارزنــی» یـ را بــه صــورت ریــزش کامــل خوشــهها ،تُ ُنــک
دهدـاکه مجموع آنها سبب کاهش عملکرد اقتصادی باغ میگردد.
میزان پوکی نشان می
اطالعرســانیهای صحیــح در ســالهای اخیــر «ارزنــو» نــام میبرنــد .اگــر گردهافشــانی اتفــاق و کمدانهشــدن خوشــهها و افزایــش میــزان
ســبب ملموستــر شــدن اهمیــت ایــن عوامــل نیفتــد و گلهــای نــر و مــاده در هــم نیامیزنــد ،پوکــی نشــان میدهــد کــه مجمــوع آنهــا ســبب
مدیریتــی گردیــده کــه در ادامــه بــه یکــی از درصــد زیــادی از گلهــای مــاده پــس از یــک کاهــش عملکــرد اقتصــادی بــاغ میگــردد.

آنهــا یعنــی مدیریــت صحیــح گردهدهندههــا
یــا همــان درختــان نــر پرداختهخواهدشــد.
اهمیت درختان نر و فرآیند گردهافشانی
در باغهای پسته
پســته گیاهــی دو پایــه اســت و گلهــای نــر و
مــاده آن روی شــاخههای یکســاله درختــان
نــر و مــاده بهطــور مجــزا تشــکیل میشــود.
بنابرایــن ،تولیــد محصــول پســته نیازمنــد
وجــود هــر دو نــوع درخــت نــر و مــاده در محــل
بــاغ و انجــام فرآینــد گردهافشــانی و تلقیــح
میباشــد .هــر دانــه گــرده دارای یــک هســته
رویشــی و دو هســته زایشــی میباشــد .زمانــی
کــه کاللــه گلهــای مــاده کــه ســه شــاخهای و
بــه رنــگ ســبز اســت از محــور خوشــه آشــکار
میشــود ،دوره پذیــرش دانــه گــرده و فرآینــده
گردهافشــانی آغــاز میگــردد (شــکل .)1
دانههــای گــرده بــا کمــک بــاد از درختــان نــر
بــر روی کاللــه مرطــوب و چســبناک گلهــای
درختــان مــاده انتقــال دادهشــده و شــروع بــه
جوانهزنــی میکننــد .پــس از جوانهزنــی،
لولــه گــرده شــروع بــه رشــد کــرده و بــا
عبــور از قســمت دیگــری از گل مــاده بــه نــام
خامــه خــود را بــه تخمــدان رســانده و تلقیــح
صــورت میگیــرد .طــی ایــن فرآینــد ،یکــی
از هســتههای زایشــی دانــه گــرده بــا تخمــک
ترکیــب شــده و جنیــن یــا همــان گیاهچــه را
بوجــود م ـیآورد و هســته زایشــی دیگــر بــا دو
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شکل  .1گلآذین نر (تصویر باال) و گلآذین ماده (تصویر پایین) پسته که آماده شروع فرآینده گردهافشانی و تلقیح میباشند.
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باغبانی
پســته اســت .عــاوه بــر ایــن ویژگیهــا انتخــاب
درختــان بــا رشــد رویشــی مطلــوب و راســت
قامــت ،دارای طــول دوره گلدهــی و طــول عمــر
دانهگــرده 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 گلدهــی آنهــا زودتــر
از ارقــام مــاده آغــاز و دیرتــر از آنهــا بــه پایــان
برســد ،امــا اوج گلدهــی آنهــا بــا اوج گلدهــی
ارقــام مــاده همزمــان باشــد تــا از همپوشــانی
کامــل و حداکثــری زمــان گلدهــی درختــان
مــاده توســط درختــان نــر در ســالیان مختلــف
اطمینــان حاصــل نماینــد .زیــرا بــا توجــه بــه

میــزان تجمــع نیــاز ســرمایی در هــر ســال و
نوســانات دمایــی تغییراتــی در زمــان آغــاز،
پایــان و یکنواختــی گلدهــی درختــان نــر
و مــاده ایجــاد میشــود .در همیــن رابطــه
مطالعــات محققــان آمریکایــی نشــان داد در
ســالهایی کــه تعــداد ســاعات ســرد زمســتان
کاهــش یابــد و نیــاز ســرمایی بــه خوبــی برطرف
نشــود رقــم نــر «پیتــرز» کــه گردهدهنــده
غالــب باغهــای آمریــکا میباشــد ،گلدهــی
ضعیفــی داشــته و زمــان گلدهــی آن بــا کرمــان
بــه خوبــی همپوشــانی نــدارد .عــاوه بــر توجــه
بــه همپوشــانی زمــان گلدهــی درختــان نــر و
مــاده ،باغــداران پســتهکار بایــد بــه تعــداد گل

ویژگیهای گلهای نر و دانههای گرده
پسته
بهطــور متوســط یــک درخــت نــر دارای 4
تــا  7گلآذیــن در هــر سرشــاخه و بیــش از
 1000گلآذیــن در تــاج خــود میباشــد.
آرایــش گلهــای نــر بــر روی شــاخههای
درختــان پســته از نــوع گلآذیــن خوشــه اســت.
جوانههــای گل نــر و مــاده پســته بــر روی
شــاخههای تــازه روییــده شــده در فصــل بهــار
تمایــز مییابنــد (گلانگیــزی) و پــس از تکمیــل
فرآینــد تکامــل و تأمیــن نیــاز ســرمایی در اواخر
زمســتان و اوایــل بهــار ســال بعــد بیــدار شــده
و گلدهــی آغــاز میگــردد (گلآوری) .گل نــر
در ابتــدای شــکوفایی بــه صــورت متراکــم و
قرمــز رنــگ میباشــد و کمکــم بــا نزدیــک
شــدن بــه مرحلــه رســیدگی و گردهافشــانی بــه
رنــگ زرد در آمــده و از تراکــم گلآذیــن کاســته
میگــردد (شــکل  .)1رنــگ زرد گلآذیــن
نشــان از رســیدگی دانههــای داخــل کیســه
گــرده (بســاک) دارد کــه بــا پــاره شــدن ایــن
کیســه ایــن دانههــای گــرد ه بــا کمــک بــاد
در هــوا پخــش شــده و گردهافشــانی آغــاز
میگــردد .بهطــور متوســط روی هــر گلآذیــن
نــر  200-250گل مجــزا قــرار دارد کــه هریــک
از ایــن گلهــا از  5پرچــم و هــر پرچــم از یــک
بســاک چهــار حفــرهای تشــکیل شدهاســت
کــه دانههــای گــرده را در دل خــود جــای
دادهانــد .هــر گلآذیــن نــر دارای  150تــا 250
میلیگــرم گــرده و حــدود  10میلیــون عــدد
افزایش ارزش
اقتصادیدر
ارزشسهمی
درخت نر
دیرگل.
این نر
دیرگل.یک
زود نرگل با
رقم رقم
دهی
زمانی دردرگلگل
همهمزمانی
دانــه گــرده اســت .یعنــی یــک درخــت نــر بالــغ شکل .2
باغ ندارد.
ایندر افزایش
سهمی
درخت نر
احمدآقاییبا یک
احمدآقایی زودگل
دهی
عدمعدم
شکل .2
میتوانــد بــا داشــتن  1000عــدد گلآذیــن
اقتصادی باغ ندارد.
بیــش از  10میلیــارد دانــه گــرده تولیــد کنــد
کــه  50تــا  70درصــد آنهــا قابلیــت جوانهزنــی
دارنــد .اگرچــه گلهــای برخــی ژنوتیپهــای نــر
بــرای زنبورهــا جــذاب هســتند ،امــا حشــرات
هیــچ نقشــی در گردهافشــانی درختــان پســته
ندارنــد و گردهافشــانی تنهــا از طریــق بــاد و بــه
مقــدار اندکــی نیــروی جاذبــه میســر میگــردد.
در شــرایط اقلیمــی اخیــر اســتان کرمــان
طــول عمــر دانههــای گــرده در فضــای بــاغ
کوتــاه بــوده و بــه نــدرت بــه بیــش از یــک روز
میرســد و طــول دوره گلدهــی درختــان نــر
نیــز بیــن یــک تــا دو هفتــه متغیــر اســت.
خصوصیات یک درخت نر مناسب
گلدهــی همزمــان بــا ارقــام مــاده ،تعــداد گل و
حجــم دانهگــرده مناســب و قــدرت جوانهزنــی
ندارد .همپوشانی ندارد.
تجاری باغ
رقم آن با
دهی
زماندهیگل
باشدامااما
می
زیادیگل
زیادی
رقممپوشانی
تجاری باغ ه
آن با
زمان گل
باشد
گل می
تعدادتعداد
داراینر دارای
نردرخت
درختاین
این .3اگرچه
مطلــوب از کلیدیتریــن نــکات در انتخــاب یــک شکل  .3اگرچهشکل
جهت انجام گردهافشانی تکمیلی بهتر است گردهها از این نوع درختان جمعآوری شوند.
جهت انجام گردهافشانی تکمیلی بهتر است گردهها از این نوع درختان جمعآوری شوند.
درخــت نــر مناســب جهــت توســعه در باغهــای
نسبت درختان نر به ماده و تعیین الگوی صحیح قرار گرفتن درختان نر در باغ پسته
5
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یکی دیگر از موضوعات مهم در مدیریت درختان نر باغ پسته ،در نظر گرفتن نسبت مناسب درختان نر به ماده جهت

باغبانی
در هــر درخــت و حجــم دانهگــرده تولیــد در اســت بــه جــای در نظــر گرفتــن یــک الگــوی و دامنــه رطوبتــی بیــن  25-65درصــد قابــل
هــر گل و مهمتــر از آن بــه قــدرت جوانهزنــی عــددی ثابــت ،نســبت درختــان نــر بــه مــاده تحمــل اســت .رطوبتهــای کمتــر و بیشــتر از
دانههــای گــرده توجــه ویــژهای داشــته باشــند بــر اســاس فاصلــه درختــان مــاده تــا اولیــن ایــن مقــدار کارایــی گردهافشــانی و تلقیــح را
(شــکل  2و  .)3زیــرا درختــان متعــددی توســط درخــت نــر موجــود در بــاغ تعییــن گــردد .کاهــش میدهــد .دمــای مناســب محیــط بــرای
نگارنــدگان در مناطــق پســتهخیز کشــور بهطــور متوســط یــک درخــت نــر می
ســانتیگراد
برایدرجــه
مناسب16-22
افشــانی بیــن
توانــد گرده
افشانی
گرده
محیطی
شرایط
مشــاهده گردیــده کــه دانههــای گــرده آنهــا یــک شــعاع  20متــری از درختــان مــاده را در و دماهــای بیــن  10-30درجــه قابــل تحمــل
قــدرت جوانه
از
بنابرایــن،
35ـش دهـ
-50پوشـ
خوبــی
ـود به
ـراف خـ
پایینــی اطـ
درصددرجــه
 25از 30
افرایــش-دمــا
باشــد .امــا
باشد و می
قابل
رطوبتیبــابین 65
دامنه
ـد .می
درصد
بین
پسته
درختان
مانــیافشانی
زندهگرده
زنــی وبرای
مناسب هوا
رطوبت
برخــوردار بودهانــد .خوشــبختانه میتــوان بایــد چیدمــان درختــان نــر در بــاغ بــه گونـهای ســانتیگراد کارایــی گردهافشــانی و تلقیــح
محیط
مناسب
چشــمدهد.
کاهش می
افشانی
کارایی
هایــاقکمتر
است.
درختوــان ن
رطوبتــه اتف
ـت قریــب ب
تحمل اکثریـ
گفــت
ـن ودرخــت
گردهبــا اولیـ
ـت مــاده
مقدارـر درخـ
این کــه هـ
بیشـتـرر ازباشــد
دانههــای
دماییابــد.
گیری می
تلقیح راکاهــش
اهلــی بــا مــاده ســازگاری داشــته و دانــه گــرده نــر بیــش از  20متــر فاصلــه نداشتهباشــد .گــرده بــه ســرما متحمــل بــوده ،امــا شــدیدا ً
برای گردهافشانی بین  16-22درجه سانتیگراد و دماهای بین  10-30درجه قابل تحمل میباشد .اما با افرایش دما از
آنهــا ســبب بــاروری گلهــای مــاده میگــردد بنابرایــن ،بــا ایــن الگــو در هــر هکتــار نیازمنــد بــه گرمــای هــوا حســاس هســتند و بــه راحتــی
گراد دراما
ســانتیبوده،
متحمل
گرده به
کــه دانهدرهای
باشــیمیابد.
گیری می
کاهش
تلقیح
افشانی و
کاراییـاهدهگرده
سانتیناسـگراد
نگردیــده
ـازگاری مشـ
درجهزمینــه
30در ایــن
و
چشمنــر می
درخــت
 30عــدد
 25تــا
سرمادرجــه
بــاالی 32
دماهــای
اســت .امــا دانههــای گــرده برخــی ژنوتیپهــای  3تــا  5درصــد از کل درختــان بــاغ را تشــکیل مــدت زمــان کوتاهــی از بیــن میرونــد .ســرعت
بین
شدیداً به گرمای هوا حساس هستند و به راحتی در دماهای باالی  32درجه سانتیگراد در مدت زمان کوتاهی از
نــر میتوانــد تــا حــدودی بــر خصوصیــات کمــی میدهــد .در ایــن روش بهطــور متوســط بــه مناســب بــاد در هنــگام گردهافشــانی  3متــر در
در تأثیرگذار
مناسبـا وبادزنیــا)
سرعتــز (متازنیـ
روند.میــوه و مغ
میکیفــی
و
ـک درخ
ـت مـ
ازای هــر 25
 1.5-11قابــل
ـت ثانیــه
است.
بیــن تحمل
ســرعتقابل
باشــد11و1.5-
سرعت میبین
باشدـ و
ـاده یـمی
ثانیه
افشانی عـ3ـددمتردرخـدر
هنگام گرده
باشــند .همچنیــن ،درختــان نــری کــه عــادت نــر در بــاغ وجــود دارد .در مناطقــی کــه بــه تحمــل اســت .ســرعتهای بــاالی بــاد و طوفــان
ـدتبا
گرددمـ و
سرعتهای باالی باد و طوفان سبب خروج حجم زیادی دانهگرده در مدت زمان کوتاهی از سطح باغ می
رشــدی آنهــا بــه حالــت افراشــته یــا نیمافراشــته تازگــی باغهــای پســته احــداث گردیــده اســت ســبب خــروج حجــم زیــادی دانهگــرده در
کالله بــاال
رطوبــت هــوا
میباشــد بــر درختــان نــر بــا عــادت رشــدی و یــا مناطقــی
گــردد
نیزبــاغ می
ســطح
کوتاهــی از
امکانزمــان
میودهبــاد.
کاهش
باروری را
تلقیح و
میــزانسطح
خشککــهنمودن
گســترده ارجحیــت دارنــد (شــکل .)4
ـر
ـ
درنظ
ـتری
ـ
بیش
ـر
ـ
ن
ـان
ـ
درخت
ـداد
اســت بایــد تعـ
خشــک نمــودن ســطح کاللــه امــکان تلقیــح و
ـه مـ
ـر بـ
ـان نـ
ـبت درختـ
نسـ
ـاده و تعیین گرفتــه شــود .در ایــن مناطــق بهتــر اســت  5تــا بــاروری را نیــز کاهــش می
دهــد.درختان نر
صحیح
هرس و تربیت
ـرار گرفتـ
ـح قـ
ـوی صحیـ
الگـ
ـن درختان  7درصــد درختــان بــاغ بــه نرهــا اختصــاص داده هرس و تربیت صحیح درختان نر
نــر در باغ پســته
شــوند .محــل قــرار گرفتــن درختــان نــر بایــد از آنجــا کــه گردهفشــانی در پســته توســط
نمود
تربیت
افراشته
و
تنه
تک
صورت
به
را
نر
درختان
باید
،
گیرد
می
صورت
باد
توسط
پسته
در
فشانی
دیگــر ازگرده
آنجا که
از
مدیریــت
در
مهــم
موضوعــات
یکــی
ـب
ـ
غال
ـای
ـ
باده
وزش
ـا
ـ
ب
ـه
ـ
ک
ـد
ـ
باش
ای
ه
ـ
گون
ـه
ـ
ب
بــاد صــورت میگیــرد ،بایــد درختــان نــر را
گرفتــن نسـ
گونهـته،
ـاغ پسـ
درختـ
ســطح
خوبــی در
گــرده بــه
منطقــه دانههــای
ـت نمـ
افراشراــته تربیـ
ـورت تـازـک تنــه
شعاعبــه صـ
دادهـودو
پوشش
سطح وباغ
بیشتری
شود تا
تشکیل
درختان ماده
درختانـبتنر باالتر از
ایدرکهنظــرتاج
(شکلـان4ن)ـ.ـر بـبه
مناســب درختــان نــر بــه مــاده جهــت افزایــش بــاغ پراکنــده گردنــد .قــرار دادن یــک ردیــف از (شــکل  .)4بهگونــهای کــه تــاج درختــان
یک
بخشی از
طریق
یعنی از
ـان نـنر
درختان
همچنین،
نماید.
افشانی
گرده
بهتربهبــود
بــاغ و
در ســطح
گــرده
تراکــم دانه
مادهدر ردیــف
درختانآنهــا
از بیشــتر از
مجزاـداد
ـر یــا تعـ
است درختـ
شــود تــا
تنهاتشــکیل
پیوندمــاده
درختــان
باالتــر از
باشند؛ نــر
بالعکسنطــور
باشــد .هما
افشــانی
ـاد ،بــه ویـ
ـتنروزش بـ
عمــود ب
اول بــاغ و
پوشــش داده
ســطح بــاغ
بیشــتری از
شــعاع
میان
حاکی رااز تأثیر
تحقیقات
برخی
ندهیم.ـژهنتایج
تغییر
مادهــرراجهـبه
درخت
قسمتی از
ماده موییا
کارایــینرگردراه به
درخت
کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد یــک درخــت نــر در مناطقــی کــه بــه تازگــی پســته در آنهــا و گردهافشــانی نمایــد .همچنیــن ،بهتــر اســت
مطالعات
نیازمند
موضوع
براینــراین
دستورالعملی
تدوین
ـت،یید
یافت،ــهامااسـ تأ
درختانتوسنرــعهاست
توانــد زمان
بالــغ مبریتغییر
پایه
دهی تولیــد
گلگــرده
آغازدانــه
میلیاردهــا
ـرده افشــانی را
فرآینوــد گـ
مــاده باشــند؛
درختــان
مجــزا از
درختــان
نمایــد کــه ایــن تعــداد از نظــر کمــی بــرای بهبــود میبخشــد.
تکمیلیاز یــک
یعنــی از طریــق پیونــد تنهــا بخشــی
است.
افشانی
ه
گرد
برای
مناسب
هــزاران درخــت مــاده کافــی اســت .بنابرایــن ،شرایط محیطی
درخــت نــر را بــه مــاده و یــا بالعکــس قســمتی
بــا توجــه بــه حجــم دانــه گــرده تولیــدی و رطوبــت مناســب هــوا بــرای گردهافشــانی از درخــت مــاده را بــه نــر تغییــر ندهیــم .نتایــج
الگوهــای متنــوع احــداث بــاغ در ایــران بهتــر درختــان پســته بیــن  35-50درصــد میباشــد برخــی تحقیقــات حاکــی از تأثیــر میــان پایــه بر

افراشته صورت گیرد.
افراشتهتنه
صورتتنه وتک
است
تربیتبهتر
درختان نر
شکل  .4تربیت
و گیرد.
صورت
بهبه صورت تک
است
درختان نر بهتر
شکل .4
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تغذیه درختان نر

شاید تصور کنید که چون طول دوره گلدهی درختان نر کوتاه بوده و درخت نیز در طول فصل رشد فاقد میوه میباشد،

باغبانی
تغییــر زمــان آغــاز گلدهــی درختــان نــر اســت ،جابهجایــی و متعادلســازی هورمونهــای جوانهزنــی و رشــد لولــه گــرده شــده و قطبیــت
امــا تأییــد و تدویــن دســتورالعملی بــرای ایــن گیاهــی نیــز اهمیــت دارد .ســنتز هورمــون لولــه گــرده را هنــگام تلقیــح و بــاروری فراهــم
موضــوع نیازمنــد مطالعــات تکمیلــی اســت.
ســیتوکنی 
ن را تقویــت و در جابهجایــی اُکســین مــیآورد.
تغذیه درختان نر
نیــز تأثیرگــذار اســت .در بیــن ریزمغذیهــا سالآوری درختان نر
شــاید تصــور کنیــد کــه چــون طــول دوره منگنــز نیــز هماننــد بُــر در جوانهزنــی و رشــد عامــل اصلــی ســالآوری درختــان پســته ناشــی
گلدهــی درختــان نــر کوتــاه بــوده و درخــت لولــه گــرده نقــش کلیــدی ایفــا میکنــد .عــاوه از رقابــت کربوهیدراتــی بیــن میــوه و اندامهــای
نیــز در طــول فصــل رشــد فاقــد میــوه بــر مــوارد ذکــر شــده ،روی در بســیاری از رویشــی و جوانههــای زایشــی تمایزیافتــه روی
میباشــد ،بنابرایــن مدیریــت تغذیــه درختــان فرآیندهــای گردهافشــانی و بــاروری تأثیرگــذار آن میباشــد .بنابرایــن ،در صــورت مدیریــت
نــر هماننــد درختــان مــاده از اهمیــت باالیــی اســت .روی و بُــر در ســطح کاللــه گلهــای صحیــح ،ســالآوری در درختــان نــر قابــل
برخــوردار نیســت .امــا بایــد توجــه داشــت کــه مــاده ســبب جوانهزنــی بهتــر و افزایــش رشــد کنتــرل بــوده و کمرنــگ میگــردد .امــا در
آغــاز بیــداری و شــکوفایی گلهــای درختــان لولهگــرده میشــوند .روی همچنیــن لولهگــرده ســالهای اخیــر عــدم تأمیــن نیــاز ســرمایی در
میگردد .اما در سالهای اخیر عدم تأمین نیاز سرمایی در برخی درختان نر دیرگل از یک سو و باال بودن دمای هوا در
پســته نیازمنــد مصــرف حجــم باالیــی از مــواد را در برابــر رادیکالهــای آزاد اکســیژن در زمــان برخــی درختــان نــر دیــرگل از یــک ســو و بــاال
تشــکیلگردیده است.
گلهای نر
اهش تعداد
هــواسبب
دیگر
بــودنسوی
فصل بهار از
ـظهای
جوانه
تمایز و
درـبب
گلسـ
کرده و
تشکیل حفـ
گل مــاده
زمانخامــه
غذایــی و انــرژی در مــدت زمــان کوتاهــی حرکــت در
تمایــز و
در کزمــان
دمــای
ســوی دیگــر
فصــل بهــار از
گل در
مدیریت رفع آن
درختان نر و
سرمایی
اســت .در ایــن زمــان (اوایــل بهــار) ریشــهها افزایــش طــول عمــر دانــه گــرده و تســهیل در جوانههــاینیاز
از فعالیــت پایینــی برخــوردار بــوده و برگهــا حرکــت آن بــه ســمت تخمــدان و در نهایــت ســبب کاهــش تعــداد گلهــای نــر گردیــده
درختان ماده برخوردار بوده و تکامل پرچم با تجمع ساعات
سرمایی
ـینیاز
تالقـاز
درختان نر
نیــز بهعنــوان کارخانــه متابولیســم و تولیــد بهطور
تریــک
پایینتخم
ـرده بــا
دانــه گـ
معمولشــانس
افزایــش
نسبت اسبهــت.
انــدازه
همچنیــن در
گــردد.
رفع
مدیریت
درختان
سرمایی
آن گلانگیزی،
فرآیند
کاهش
درختاننرنروسبب
سرمایی
نیاز نیاز
عدم تأمین
افزایــشوجود
گیرد .با این
رویصورت می
کمتری
موادغذایــی گیــاه هنــوز توســعه نیافتهانــد .سردمیموثر
بســیاری از
گــرده در
بســاک و
درختــانباغنــر از
طــور
گیاهــانمی به
ســرماییطریق پیوند
نیــازه ایران از
های پست
معمــولدر بیشتر
درختان نر
گردد.
های گرده
جوانهزنی دانه
دانــهمانی و
قدرت زنده
از جهتــی میــزان رشــد و تکامــل گلآذیــن از کاهش
افزایــش
ســبب
روی
کمبــود
دارد.
نقــش
ـوردار
رهاــاده
ندزنیـان م
سربرداری بوــهپیودرختـ
ـری نســبت
ســرعت خیــره کننــدهای برخــوردار بــوده و توسعه نیافتهاند ،بلکه باغداران تعدادی از درختان را بدونپایینتـ
مرحله گلدهی
برخـبه
کرده تا
عملیات
ظــرف مــدت کوتاهــی از یــک جوانــه زایشــی ضخامــت الیــه بیرونــی دانــه گــرده شــده و بــوده و تکامــل پرچــم بــا تجمــع ســاعات ســرد
برسند و سپس درختان نر را برای گردهافشانی نگه داشته و خود مادهها را سربرداری و پیوند میزنند .بنابراین ،درختان
کوچــک ،خوشــهای بــا دههــا گل مــاده و یــا درصــد جوانهزنــی آن را کاهــش میدهــد.
موثــر کمتــری صــورت میگیــرد .بــا ایــن
باشند (شکل .)5
می
گل
زود
و
متوسط
برخی
و
دیرگل
درختان
این
از
هستند .برخی
برخوردار
عناصــرباالیی
بیــناز تنوع
یک باغ
پرمصــرف،
غذایــی
صدهــا گلنــر مجــزا پدیــدار میشــود .بنابرایــن ،نر در
نیتــروژن وجــود عــدم تأمیــن نیــاز ســرمایی درختــان
ترکیبات برطرف
استفاده از
زمان
ـشمتنوع
درختانـ نر
مدیریت
توســعهروو هستند
مهمــی بادرآن روبه
نقــش باغداران
بسیاری از
عمــده مــواد غذایــی و انــرژی مــورد نیــاز در ایــن ابهاومی که
پتاســیم
کاهــش
انگیــزی،
در گل
فرآینــد
اینـبب کاه
ـر سـ
تکامــل نـ
درختان نر باغ
گذاری
جهت رفع
نیتــروژنبهترین
دارنــد.ولک است.
روغنهای
سرمایی از
فصــل کوتــاه از رشــد از محــل ذخیــره شــده کننده نیاز
جملهگــرده
هــای
بســاک و دانه
هــای
عالمتدانه
ابهام،هزنــی
این جوان
مانــی و
روش زنده
قــدرت
آمینه و
اســیدهای
پروتئین
از ســال قبــل در شــاخه ،تنــه و ریشــه تأمیــن بر در
درختــان
گــردد.
گــرده م
بیشــترو یا دیرگلتر
درختاننــرمادهدرهمزمان
دهی آنها با
زمانیگل
درختان نری که
روی
هــا،سپس ،تنها
است.
تولیــدگلدهی
مبنای زمان
صورتیگرد
فرآینــد
پاشیموثــر
هــای
تجربهتوسـ
نداریم،پیونــد
اطالعیطریــق
باغــران از
ـته ای
دهیهــای
افشــانیگل باغ
ـعهدادهاست که
نشان
پسـنر
درختان
کهه از زمان
انجام درشود .در
آنزیمروغن
میگــردد .وجــود تعــداد زیــادی گلنــر کــه از هستند
انتقــال
و
تولیــد
در
نیــز
پتاســیم
و
تلقیــح
انــدازه بزرگــی نیــز برخــوردار هســتند ،درختــان و
نیافتهانــد ،بلکــه باغــداران تعــدادی از درختــان
اگر رقم تجاری باغ از نوع زودگل همانند کلهقوچی واحمدآقایی است بهتر است روغنپاشی روی درختان نر نیز انجام
گردهدهنــده را نیازمنــد جــذب ،متابولیســم و کربوهیدراتهــا و رشــد لولــه گــرده اهمیــت را بــدون عملیــات ســربرداری و پیوندزنــی رهــا
شود .اما اگر رقم تجاری باغ از نوع متوسط تا دیرگل همانند اکبری میباشد بهتر است روی درختان نر روغن پاشیده
ذخیرهســازی حجــم زیــادی از مــواد غذایــی دارد .کلســیم عــاوه بــر داشــتن یــک نقــش کــرده تــا بــه مرحلــه گلدهــی برســند و ســپس
استـتهکه این روش
الزم
هستند.
تجاری
متوسطگل
ارقام
ـلولیتربـاز
زودگل
درختان نر
سـ زیرا
در طــول فصــل رشــد مینمایــد کــه ایــن امــر نشود؛
مادهیــک
ـوان
ـه عنـ
اکثراًسـ
دیــواره
ـاختاری در
ذکر داشـ
ـانیبهنگــه
افشـ
ـرای گرده
دیرگل را بـ
درختوــان نــر
ـد .زودگلتر از
درختانـ نر
باغـ کله
برای مثال
عمومیت
رســاندر همه
تقریبیم بوده و
ندارد.رشــد
آغــاز
ثانویــهجاجهــت
اهمیــت تغذیــه و آبیــاری مناســب درختــان نــر پیا
بیشترـد میزنن
قوچی،و پیونـ
ـربرداری
یکرا س
استماددرههــا
ممکنخــود
لولــه ،و
پاشیاز تنـ
روغنبــاغ
ـر یــک
مادهــان ن
درختاندرخت
را روشــن میســازد .مطالعــات متعــددی نقــش گــرده عمــل میکنــد .کلســیم همچنیــن ســبب بنابرایــن،
ـی انجام شود.
باالیـآنها
نبایدـوعروی
بودهـو
تغذیــه و آبیــاری را در تولیــد کمــی و کیفــی
دانههــای گــرده در گیاهــان مختلــف تأییــد
نمــوده اســت .بــا توجــه بــه ســاختار گلهــای
نــر و دانههــای گــرده ،برخــی عناصــر غذایــی
از اهمیــت باالتــری در مدیریــت درختــان نــر
برخــوردار بــوده کــه از آن جملــه میتــوان بــه
بُــر ،منگنــز ،روی ،نیتــروژن ،کلســیم و پتاســیم
اشــاره کــرد.
بُــر از عناصــر ریزمغــذی اســت کــه در بهبــود
فرآینــد گردهافشــانی نقشــی حیاتــی بــازی
میکنــد .ایــن ریزمغــذی ســبب افزایــش
زندهمانــی ،قــدرت جوانهزنــی و رشــد لولــه
گــرده میگــردد .بُــر همچنیــن در متابولیســم
و جابهجایــی کربوهیدراتهــا و انــرژی در
شکل  .5تنوع در زمان گلدهی درختان نر موجود در یک باغ کلهقوچی؛ زمان گلدهی درخت نر اول و آخر
درخت نر اول و آخر در این
دهی
گل
زمان
؛
قوچی
کله
باغ
یک
در
موجود
نر
درختان
دهی
گل
زمان
در
تنوع
.
5
شکل
آغــاز بیــداری و شــکوفایی گلهــا نقــش موثــری
در این تصویر با گلدهی رقم کلهقوچی مطابقت نداشته و عم ً
ال سهمی در بهبود فرآیند گردهافشانی باغ ندارند.
تصویر با گلدهی رقم کلهقوچی مطابقت نداشته و عمالً سهمی در بهبود فرآیند گردهافشانی باغ ندارند.
دارد .ایــن عنصــر غذایــی بــه همــراه کلســیم در
9
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باغبانی
برخــوردار هســتند .برخــی از ایــن درختــان
دیــرگل و برخــی متوســط و زودگل میباشــند
(شــکل  .)5ابهامــی کــه بســیاری از باغــداران بــا
آن روب ـهرو هســتند مدیریــت ایــن درختــان نــر
متنــوع در زمــان اســتفاده از ترکیبــات برطــرف
کننــده نیــاز ســرمایی از جملــه روغنهــای
ولــک اســت .بهتریــن روش جهــت رفــع
ایــن ابهــام ،عالمتگــذاری درختــان نــر بــاغ
برمبنــای زمــان گلدهــی اســت .ســپس ،تنهــا
روی درختــان نــری کــه زمــان گلدهــی آنهــا
بــا درختــان مــاده همزمــان و یــا دیرگلتــر
هســتند روغنپاشــی انجــام شــود .درصورتیکــه
از زمــان گلدهــی درختــان نــر بــاغ اطالعــی
نداریــم ،تجربــه نشــان دادهاســت کــه اگــر رقــم
تجــاری بــاغ از نــوع زودگل هماننــد کلهقوچــی
واحمدآقایــی اســت بهتــر اســت روغنپاشــی
روی درختــان نــر نیــز انجــام شــود .امــا اگــر رقم
تجــاری بــاغ از نــوع متوســط تــا دیــرگل هماننــد
اکبــری میباشــد بهتــر اســت روی درختــان نــر
روغــن پاشــیده نشــود؛ زیــرا درختــان نــر اکثــرا ً
زودگلتــر از ارقــام مــاده متوس ـطگل و دیــرگل
تجــاری هســتند .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن
روش تقریبــی بــوده و در همــهجــا عمومیــت
نــدارد .بــرای مثــال ،ممکــن اســت در یــک بــاغ
کلهقوچــی ،بیشــت ِر درختــان نــر زودگلتــر از
درختــان مــاده بــوده و روغنپاشــی نبایــد روی
آنهــا انجــام شــود.
گــرده افشــانی تکمیلــی در باغهــای
ـته
پسـ
اگرچــه توصیــه اکیــد بــرای در نظــر گرفتــن
تعــداد مناســبی از درختــان نــر و پراکنــش
آنهــا بــر اســاس یــک الگــوی منظــم و حســاب
شــده در ســطح بــاغ میباشــد ،امــا در برخــی
مــوارد ایــن مهــم اتفــاق نیفتــاده و باغــداران
نیازمنــد انجــام گردهافشــانی تکمیلــی جهــت
جلوگیــری از کاهــش عملکــرد بــاغ خــود
هســتند .از آنجــا کــه دانــه گــرده پســته
از حساســیت باالیــی برخــوردار بــوده و بــه
ســرعت قــدرت جوانهزنــی خــود را از دســت
میدهــد ،انجــام یــک گردهافشــانی تکمیلــی
موثــر کاری مشــکل و نیازمنــد در نظــر
گرفتــن ضوابــط خاصــی اســت .بنابرایــن،
باغــداران بهتــر اســت در ســالهای پیــشرو
بــه فکــر برطــرف نمــودن ایــن مشــکل از
طریــق پیونــد نمــودن درختــان نــر مناســب
در بــاغ خــود باشــند و بداننــد کــه هی ـچگاه
گردهافشــانی تکمیلــی کارایــی گردهافشــانی
طبیعــی در یــک بــاغ بــا تعــداد درخــت نــر
مناســب را نخواهــد داشــت و تنهــا میتوانــد
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درصــدی از خســارت احتمالــی را کاهــش
دهــد .عــاوه بــر آن ،گســترش روشهــای
گردهافشــانی تکمیلــی در ســالهای اخیــر
ســبب افزایــش برخــی بداخالقیهــا از جملــه
بریــدن سرشــاخههای درختــان نــر دیگــر
باغــداران توســط برخــی افــراد ســودجو
جهــت افزایــش عملکــرد بــاغ خــود بــه
قیمــت نابــودی درختــان نــر و محصــول بــاغ
دیگــران گردیدهاســت.
پرکاربردتریــن روش گردهافشــانی تکمیلــی
کــه توســط باغــداران بــه کار گرفتــه میشــود،
چیــدن سرشــاخههای دارای گل کافــی
درختــان نــر و قــرار دادن آنهــا در یــک ظــرف فریــزر نیــز قــدرت جوانهزنــی دانههــای
آب و پراکنــش در نقــاط مختلــف بــاغ اســت .گــرده روزبــهروز کاهــش مییابــد .در ایــن
در ایــن روش امــکان زندهمانــی و پراکنــش روش بایــد حداکثــر دقــت را در جمــعآوری
دانههــای گــرده باالتــر اســت؛ امــا از طرفــی
و نگــهداری دانههــای گــرده بهخــرج داد تــا
ایــن روش نیازمنــد حجــم زیــاد سرشــاخه
قــدرت جوانهزنــی آنهــا حفــظ شــود .زمــان
درختــان نــر بــوده کــه تأمیــن آن نیازمنــد
جمــعآوری گلهــا بایــد در ســاعات خنــک
ناقــص کــردن درختــان نــر در گوشــه دیگــری
روز باشــد و در فاصلــه زمانــی کوتاهــی بــه
از همــان بــاغ و یــا باغــی دیگــر اســت .عــاوه
فضــای مناســب جهــت جم ـعآوری دانههــای
بــر آن ،ایــن روش زمینــه ســرقت و تخریــب
گــرده انتقــال داده شــوند .بــا توجــه بــه
درختــان نــر دیگــر باغــداران را فراهــم
انــدازه کوچــک دانههــای گــرده و حجــم کــم
نمودهاســت کــه پیشتــر بــه آن اشــاره شــد.
گردههــای جم ـعآوری شــده بهتــر اســت بــه
در صــورت غیریکنواختــی گلدهــی درختــان
انــدازه  2برابــر ایــن حجــم ،پــودر آگار یــا
در ســطح بــاغ ،ایــن عمــل بایــد هــر  2تــا 3
آرد بــه گردههــا اضافــه و بهخوبــی مخلــوط
روز یکبــار تکــرار گــردد .الزم بــه ذکــر اســت
گــردد .ســپس بــا ریختــن ایــن مخلــوط در
کــه جهــت انجــام ایــن روش بهتــر اســت
پارچــه یــا توریهایــی بــا منافــذ مناســب
تأمیــن سرشــاخهها از درختــان متوســط
اقــدام بــه گردافشــانی در ســطح بــاغ نمــود.
و بــزرگ بــاغ صــورت گیــرد .همچنیــن
ایــن عمــل بایــد در زمانــی کــه گلهــای ماده
سرشــاخهها از قســمتهای پاییــن و مرکــز
آمــاده پذیــرش دانههــای گــرده هســتند بــا
تــاج انتخــاب شــود تــا کمتــر بــه درخــت نــر
فاصلــه  1روز در میــان و حداقــل  3بــار تــا
آســیب وارد گــردد و کارایــی گردهفشــانی آن
پایــان گلدهــی درختــان مــاده تکــرار گــردد.
در همــان ســال و ســالهای آینــده حفــظ
در روشــی دیگــر میتــوان در ابتــدای صبــح
شــود .در واقــع ،چیــدن ایــن سرشــاخهها
بــا تکانــدن شــاخههای درختــان نــر اقــدام بــه
بایــد مطابــق اصــول صحیــح هــرس درختــان جم ـعآوری دانههــای گــرده آزاد شــده نمــود
پســته صــورت گیــرد.
و بالفاصلــه بــه روش قبــل در ســطح همــان
روش دیگــر جمــعآوری دانههــای گــرده بــاغ یــا باغــی دیگــر گردهافشــانی تکمیلــی را
رســیده و انجــام گردهافشــانی مصنوعــی بــه انجــام داد .در ایــن روش حجــم دانــه گــرده
صــورت دســتی و یــا بــا کمــک گردهپــاش کمتــری جم ـعآوری میشــود ،امــا در عــوض
اســت .در ایــن روش گلهــای نــر رســیده گلهــا چیــده نشــده و میتواننــد بــه فرآینــد
کــه بــه رنــگ زرد در آمدهانــد را چیــده و در طبیعــی گردهافشــانی خــود ادامــه دهنــد.
فضــای اتــاق و دور از نــور خورشــید بــه مــدت همچنیــن قــدرت جوانهزنــی دانههــای
 4-6ســاعت در دمــای  15تــا  20درجــه قــرار گــرده در صــورت کوتــاه بــودن فاصلــه زمانــی
داده و ســپس بــا تکانــدن گلهــای نــر و عبور بیــن جم ـعآوری تــا گردهافشــانی بــه خوبــی
از الــک ریــز دانههــای گــرده را جم ـعآوری و حفــظ میگــردد .ایــن روش نیــز بایــد یــک
بالفاصلــه در یخچــال بــرای نگهــداری کوتــاه روز در میــان و حداقــل در ســه نوبــت در
مــدت (یــک هفتــه) و فریــزر بــرای نگهــداری ســاعات خنــک روز انجــام شــود

بلنــد مــدت (یــک مــاه) قــرار میدهیــم.
در صــورت باقــی مانــدن دانــه گــرده در
داخــل گلهــا ایــن مرحلــه از جمــعآوری را
حداکثــر تــا  24ســاعت بــا فاصلــه زمانــی
 4-6ســاعت میتــوان تکــرار نمــود؛ امــا بــا
گذشــت زمــان درصــد جوانهزنــی نســبت
بــه دور اول کاهــش مییابــد .پــس از
جمــعآوری دانههــای گــرده ،بهتــر اســت
هرچــه ســریعتر در ســاعات خنــک روز
بــه ویــژه در روزهایــی کــه بــاد مالیمــی
مــیوزد اقــدام بــه عمــل گردهافشــانی
نمــود؛ زیــرا حتــی در شــرایط یخچــال و
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پرونده باغ های تُناژ باال
دبیرخانه انجمن پسته ایران

همیشــه در محافــل پســتهای بحــث بــر
ســر ایــن موضــوع داغ بــوده کــه چطــور
باغمــان را مدیریــت کنیــم تــا محصــول
بیشــتری در پایــان فصــل برداشــت
کنیــم؟! امــا پاســخ ایــن ســوال در عیــن
ســادگی بســیار پیچیــده و ســخت اســت،
بهطوریکــه در ابتــدا هرکســی میتوانــد
ادعــا کنــد کــه پاســخش را میدانــد،
ولــی مقــدار ســود خالــص عایــدی از
فــروش محصــول ،از ندانســتن پاســخ
حکایــت دارد! بهعبارتدیگــر ،مدیریــت
یــک مجموعــه بــاغ پســته شــامل :مدیریــت
آبیــاری ،مدیریــت شــوری ،مدیریــت
تغذیــه ،مدیریــت آفــات و بیماریهــا
و علفهــای هــرز ،مدیریــت هــرس،
مدیریــت پایــه و پیونــدک درختــان نــر و
مــاده ،مدیریــت عوامــل اقلیمــی کاهنــده
محصــول ،مدیریــت خــاک ،مدیریــت

نیــروی انســانی در ارتبــاط مســتقیم
و غیرمســتقیم بــا تولیــد و مدیریــت
هزینههــای تولیــد ،همگــی میتواننــد
در جهتهایــی حرکــت کننــد کــه تولیــد
پســته زیــانآور باشــد یــا عایــدی چندانــی
نداشتهباشــد.
باتوجــه بــه پیچیدگــی خــاص ایــن مســائل
ســعی کردیــم در ایــن پرونــده وضعیــت
مدیریتــی باغهــای تنــاژ بــاال ،تقویــم
عملیــات باغــی و هزینههــای تولیــد در
ســالی کــه گذشــت را بــرای دســتیابی
بــه نتیجــه بهتــر بررســی کنیــم .بنابرایــن،
بــه ســراغ حســین رضایــی تاجآبــادی
بــه عنــوان مدیــر جهــاد کشــاورزی
شهرســتان رفســنجان ،کارشــناس ارشــد
باغبانــی کــه باغــداری خــوش ذوق
و فعــال نیــز هســت ،رفتیــم .رضایــی
در کارنامــه خــود مشــاوره و مدیریــت

باغهایــی را ثبــت کــرده کــه بعضــی از
آنهــا برداشــت خیرهکننــدهای داشــتهاند
و برخــی دیگــر را کــه از رده سودرســانی
خــارج شــده بودنــد را احیــا نمودهاســت.
نــگاه حســین رضایــی بــه باغــداری پســته،
نگاهــی نــادر اســت ،بهطوریکــه جــای
بســی خوشبینــی بــاز نمــوده کــه شــاید
بتــوان پتانســیل باغهــای کمبــارده را
فعــال و باردهــی آنهــا را بیشــینه نمــود.
اگــر بــا مثبتاندیشــی بــه ایــن مســئله
نــگاه شــود ،بــه حقیقــت پیوســتن ایــن
فرضیــه کــه «افزایــش میانگیــن برداشــت
پســته در کشــور بــا اصــاح مدیریــت بــاغ
امکانپذیــر اســت» ،تقویــت میشــود.
همچنیــن ،در ادامــه کمیتــه باغبانــی انجمــن
پســته ایــران طبــق روال ســالهای قبــل،
هزینههــای محقــق شــده تولیــد را در
ســالی کــه گذشــت ارائــه نمودهاســت.
ایــن شــماره ماهنامــه دنیــای پســته فتــح
بابــی بــرای موضــوع باغهــای تنــاژ بــاال
اســت .در مجلههــای آتــی در ســال
پیــشرو بهطــور مفصلتــر بــه هریــک
از موضوعــات مربــوط بــه باغهــای تنــاژ
بــاال خواهیــم پرداخــت.
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باغبانی

نکاتی درباره باغ های نمونه

حسین رضایی تاج آبادی
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان

کیلگیری به روش امروزی!
نمیشــود بــدون حضــور نماینــدگان
اســتانهای رقیــب یــک کیلگیــری انجــام
شــود و بگوییــم ایــن کیلگیــری درســت
اســت .وقتــی کــه در اســتان کرمــان کیلگیــری
داریــم معمــوالً نمایندگانــی از اســتانهای
رقیــب مثــل یــزد و یــا خراســان و همچنیــن
از وزارتخانــه ،نماینــده دفتــر میوههــای
سردســیری و خشــک یــک نفــر حضــور
دارنــد و بایــد ایــن کار نظــارت و ثبــت شــود.
بــر عملیــات کیلگیــری نظــارت میشــود
تــا عــدد تولیــد باغهــای تنــاژ بــاال درســت
باشــد .امســال دو عــددی کــه ثبــت شــد
مربــوط بــه منطقــه جوادیــه فــاح شهرســتان
رفســنجان بــود؛ ایــن اعــداد  9تــن و  14تــن
پســته خشــک در هکتــار بودنــد.
باغــی کــه  42تــن پســته تــر یــا نزدیــک بــه
 14تــن پســته خشــک در هکتــار در منطقــه
جوادیــه فــاح داشــت ،دارای  400درخــت در
هکتــار بــوده و چتــر درختــان بــه حــدی بزرگ
اســت کــه آفتــاب بــه ســطح زمیــن نمیرســد
و درختهــا در ردیفهــای  7متــری بــه
هــم میرســند .در بهتریــن باغهایــی کــه
وجــود دارد رکــورد بیشــتر از  45تــن وجــود
نداشتهاســت .بنابرایــن ،ریشــه ایــن خطــا کــه
بعضیهــا اعــداد  50و  60تــن درمیآورنــد
را بهراحتــی میشــود فهمیــد .معمــوالً اگــر
بخواهیــد یــک کیلگیــری واقعــی انجــام
دهیــد ،بایــد در یــک بــاغ  1هکتــاری کــه 33
ردیــف دارد و فاصلــه ردیفهــا  6متــر و
طــول آنهــا  50متــر اســت ،حداقــل  5ردیــف
چیــده شــود و کیلگیــری انجــام شــود و بعــد
عــدد تولیــد در هکتــار محاســبه گــردد.
در ایــن شــرایط دو خطــا میتوانــد
بهوجودآیــد ،معمــوالً وقتــی عــدد تَــر را
بهدســت میآورنــد تقســیم بــر عــدد 3
میکننــد؛ چــون میگوینــد از  3کیلوگــرم
پســته تَــر  1کیلوگــرم خشــک بــه دســت
میآیــد ،ولــی بایــد توجــه داشــت کــه امســال
 30درصــد پوکــی همــه جــا داشــتیم (میانگیــن
منطقــه رفســنجان) .امســال پوکــی رابطــه
مســتقیمی بــا حجــم محصــول داشــت و هــر
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چــه حجــم محصــول باالتــر بــود ،پوکــی
پســتهها هــم بیشــتر بــود؛ بنابرایــن ،وقتــی 30
درصــد از محصــول پوک اســت ،قطعـ ًا ضریب
 3بــه  1درســت درنمیآیــد .بــر عکــس ایــن
موضــوع هــم در بعضــی از ســالها وجــود
داشــته و حتــی  2.5کیلوگــرم پســته تــر 1
کیلوگــرم پســته خشــک داشتهاســت .امســال
قطعــ ًا ایــن ضریــب تبدیــل ایــراد داشــت.
منشــأ دیگــر خطــا ایــن اســت کــه در انتخــاب
درختــان نمونــه قرعــه میاندازنــد؛ مثــ ً
ا 10
درخــت را انتخــاب میکننــد .بعضــی اوقــات
شــاید قرعــه هــم در کار نباشــد؛ معمــوالً
درختهــای خوبــی را انتخــاب میکننــد!
پــس از انتخــاب درختــان نمونــه ،میگوینــد
ایــن یــک هکتــار  1000 ،800یــا  1200اصلــه
درخــت دارد و بعــد در میانگیــن  10درخــت
نمونــه ضــرب میکننــد .بنابرایــن ،ایــن
 10اصلــه درخــت را بــه همــه بــاغ تعمیــم
میدهنــد کــه ایــن خطــا بیشــتر از آن خطــای
تبدیــل  3بــه  1تأثیرگــذار اســت .در نتیجــه
میبینیــم عددهــای غیرمنطقــی و غیــر واقعــی
از آب درمیآیــد کــه آدم تعجــب میکنــد!
بایــد ایــن نکتــه را در گوشــه ذهنمــان
داشــته باشــیم کــه شــاید نیــاز باشــد اصــول
کیلگیــری هــم متناســب بــا شــرایط تغییــر
کنــد .بایــد معیارهــا تغییــر کنــد .شــاید بــد
نباشــد در بحــث نمونههــای کشــوری توجــه
کنیــم کــه کشــاورز چقــدر آب مصــرف کــرده
و در ازای آن چقــدر محصــول برداشــته؟ در
منطقــه نــوق رفســنجان باغــداری بــود کــه بــه
ازای مصــرف  4متــر مکعــب آب 1 ،کیلوگــرم
پســته برداشــت کــرده و باغــدار هــم داشــتیم
کــه در همــان عملکردهــای بــاال حــدود 10
متــر مکعــب بــرای تولیــد  1کیلــو پســته
مصــرف کــرده بــود! شــاید ســنجش اینکــه
چقــدر تولیــد اقتصــادی و منطقــی بــوده اســت
هــم بتوانــد یــک معیــار بــرای تعییــن باغــدار
نمونــه باشــد.
عوامل موثر بر تناژ محصول

•

مدیریت باغ

امــروز میانگیــن تولیــد پســته کشــور برحســب
هکتــار ســنجیده میشــود و عــددی حــدود

 500کیلوگــرم در هکتــار بــه دســت میآیــد.
امــا در ایــن شــرایط باغهایــی داریــم کــه  4تــن
و  5تــن محصــول خشــک در هکتــار داشــتند
کــه  10برابــر میانگیــن کشــوری میشــود!
بههرحــال ،ایــن باغهــا یــک ویژگیهایــی
دارنــد و باغدارهــا یــک تالشهــای خاصــی
انجــام دادهانــد .چــرا اینقــدر تفــاوت بیــن ایــن
دو گــروه کشــاورزان وجــود دارد؟ وقتــی نــگاه
میکنیــم میبینیــم تفــاوت اصلــی در نــوع
مدیریــت ایــن باغدارهــا اســت .شــاید بــاالی
 50درصــد بایــد بــه آیتــم مدیریــت امتیــاز
بدهیــم؛ مدیریــت شــامل :آبیــاری ،تغذیــه،
مبــارزه بــا آفــات ،خــاکورزی ،اصــاح
خــاک .و ایــن باغــداران نمونــه همــه کارهــای
باغــی را ایــدهآل و علمــی انجــام میدهنــد.
غیرممکــن اســت کســی بخواهــد غیرعلمــی
کار کنــد و برداشــت خوبــی هــم داشــته باشــد؛
مخصوص ـ ًا در ایــن ســالها کــه اقلیــم اینقــدر
بههمریختــه اســت.
•

انتخاب رقم

عامــل دوم بعــد از مدیریــت ،نــوع رقمی اســت
کــه ایــن باغــداران انتخــاب کردهانــد .دقیقــ ًا
االن  20ســال اســت کــه مــا در کلهقوچــی
دیگــر نمونــهای را در شهرســتان نداشــتیم.
فقــط در فندقــی آقــای امیــد ناصــری بودنــد
کــه  2ســال پیــش رکــورد  10تنــی داشــتند کــه
عملکــرد واقع ـ ًا خوبــی اســت .امــروزه بیشــتر
عملکردهــای بــاالی مــا مربــوط بــه رقــم
اکبــری ،چــروک و احمدآقایــی اســت .بایــد
ارقامــی کــه خــوب شــدند و تــاپ هســتند،
تکثیــر شــوند .امســال رقــم چــروک میانگیــن
 6تــن و  8تــن را در منطقـهای کــه فندقـیاش
صفــر بــوده ،داشتهاســت .پــس نــوع رقــم
منتخــب هــم میتوانــد بســیار تأثیرگــذار
باشــد.
• کمیت ،کیفیت آب و شیوه آبیاری

وجــود آب بــه انــدازهای کــه نیــاز آبــی گیــاه را
بــرآورده کنــد ،مهــم اســت .حجــم آبــی کــه در

باغبانی
اختیــار باغــداران نمونــه بــوده بــاالی  8هــزار
مترمکعــب در هــر هکتــار بودهاســت .در
منطقــه جوادیــه فــاح تــا  10هــزار مترمکعــب
در هــر هکتــار آبیــاری شدهاســت .هیــچ جــا
نداشــتیم کــه بــا  4هــزار مترمکعــب بتــوان
بــاالی  4تــن پســته برداشــت کــرد .بنابرایــن،
نقــش آب تــا ایــن حــد میتوانــد حیاتــی
باشــد.
موضــوع بعــدی کیفیــت آب اســت .در
ECهــای بــاالی  12هــزار عملکــرد باالیــی
نمیتــوان انتظــار داشــت .در باغهــای تنــاژ
بــاال  ECآب تقریبــ ًا بیــن  6تــا  8هــزار
بودهاســت .در چندیــن ســال گذشــته اصــ ً
ا
ECهــای بــاالی  10هــزار نداشــتیم کــه
رکــورد بزننــد یــا نمونــه کشــوری شــوند.
در منطقــه جوادیــه فــاح کــه مــا بیشــتر
نمونههایمــان از آنجــا هســتند ،آبیاریشــان
بــه روش قطــرهای اســت .شــاید هیچکــس
بــاور نمیکــرد وقتــی  10تــن پســته در هکتــار
روی درخــت باشــد ،کســی جــرأت کنــد ایــن
درختــان را بــا آبیــاری قطــرهای ســیرآب کنــد
و ادعــا کنــد محصــول امســالش را بــه آخــر
میرســاند! االن ایــن اتفــاق افتــاده و امســال
رکــورد  14تنــی از درختــان باغــی بــوده کــه
در فصــل بهــار و تابســتان از طریــق سیســتم
آبیــاری قطــرهای ســیرآب شــدهاند .در ایــن
بــاغ ،در شــرایط برابــر مدیریتــی ،درختانــی کــه
بــه شــیوه قطــرهای آبیــاری میشــدند حــدود
 4تــن نســبت بــه آنهایــی کــه غرقابــی ســیراب
میشــدند ،پســته بیشــتری داشــتند.
•

کود آلی یا فقط شیمیایی!

در موضــوع مدیریــت تغذیــه ،باغدارهایــی
کــه مــا بــا آنهــا ارتبــاط داشــتیم و مدیریــت
کودیشــان را بررســی کردیــم ،میگوینــد در
 15 ،10ســال گذشــته هیــچ ســالی نبــوده کــه
کــود آلــی را اســتفاده نکننــد ،چــه پوســیده و
چــه غیــر پوســیده!
پایــه کــودی باغهــای تنــاژ بــاال معمــوالً کــود
گاوی بــوده و در تلفیــق بــا آن کودهــای مرغــی
را هــم خیلــی اســتفاده کردهانــد .ایشــان اذعــان
دارنــد ســالهایی کــه مــا کودهــای مرغــی
را حــذف میکنیــم عملکردهایمــان خیلــی
پاییــن میآیــد.
در باغهــای تنــاژ بــاال ،تــوأم بــا کودهــای
آلــی ،کودهــای شــیمیایی ماکــرو و میکــرو هــم
اســتفاده میشــود .همچنیــن روش کوددهــی
از طریــق محلولپاشــی مــورد توجــه قــرار
میگیــرد.

•

مدیریت آفات

•

بافت خاک و مدیریت آن

باغــداران تنــاژ بــاال اذعــان دارنــد کــه مــا بــه
هیــچ عنــوان نمیگذاریــم درختــان باغمــان
برگریــزی کننــد .چــون برگریــزی مســاوی
اســت بــا ریــزش جوانههــای گل و از بیــن
رفتــن محصــول؛ مخصوصــ ًا کنتــرل آفــت
پســیل را بســیار جــدی میگیرنــد .میتــوان
ادعــا کــرد بیشــترین ضربــهای کــه خیلــی
وقتهــا میخوریــم و شــاید حــدود 70
درصــد معضالتمــان بهخاطــر پســیل باشــد.
در  2ســال گذشــته توفیقــی حاصــل شــده و
باغدارهــا بــرای کنتــرل پســیل خیلــی از ســم
اســتفاده نمیکننــد .ولــی ســالیان قبــل خیلــی
بــا ایــن مشــکل مواجــه بودیــم.
موضــوع بعــدی بحــث سمپاشــیهای بهــاره
اســت .معمــوالً خســارت آفــات اول فصــل
جــدی اســت .نــه اینکــه هــر ســاله یــک ســم
خــاص اســتفاده شــود ،بلکــه فقــط بایــد بــر
اســاس حضــور آفــت کنتــرل صــورت گیــرد.
مــا هیچوقــت ندیدیــم در اراضــی کــه بــاالی
 70درصــد شــن دارنــد رکــورد خوبــی ثبــت
شــود .عملکــرد همــه باغهــای شــنی زیــر 3
تــن در هکتــار بودهاســت .بنابرایــن ،بافــت
خــاک بســیار تأثیرگــذار اســت .مــا در بررســی
باغهــای تنــاژ بــاال متوجــه شــدیم کــه خــاک
ایــن باغهــا حــدودا ً  55تــا  70درصــد شــن،
 10تــا  15درصــد ُرس و  10تــا  15درصــد
هــم ســیلت یــا الی داشتهاســت .اصطالحــ ًا
نفوذپذیــری ایــن خاکهــا بســیار خــوب
بــوده و اصــ ً
ا بحــث بیماریهــای خاکــزی
را نداشــتهایم .االن در ECهــای تــا  8هــزار
هــم عملکردهــای بــاال را داریــم؛ یعنــی اگــر

باغدارهــا بتواننــد  ECخــاک بــاغ را  4تــا 8
هــزار مدیریــت کننــد میتواننــد موفــق باشــند.
فاکتورهــای فیزیکــی خــاک بســیار مهــم
هســتند .بایــد توجــه کنیــم کــه مــاده آلــی
خــاک پاییــن نیایــد .متأســفانه در حــال حاضــر
غالبـ ًا مــاده آلــی خاکهایمــان زیــر  0.5درصــد
اســت ،چــون مــاده آلــی در خاکهــای
خشــک کویــری مانــدگاری نــدارد .باغهــای
بــا عملکردهــای بــاال حتمـ ًا بحــث اســتفاده از
مادههــای آلــی را در برنامــه کاریشــان دارنــد.
کالم پایانی
تقریبـ ًا میانگیــن کشــور رقیبمــان ،آمریــکا ،روی
 3.5تــا  4تــن پســته خشــک در هکتــار اســت و
مــا بــاالی  4تــن را جــزو رده عملکردهــای بــاال
میآوریــم و آنهایــی کــه بــاالی  8یــا  10تــن بــه
بــاال محصــول دارنــد واقع ـ ًا باغاتشــان خــاص
اســت و طــی یــک ســال و دو ســال بــه ایــن
عددهــا نرســیدهاند .در منطقــه جوادیــه فــاح
کــه بــه عنــوان یــک نمونــه کشــوری اســت30 ،
ســال اســت کــه بــا خــاک کار میشــود و 30
ســال اســت کــه ایــن پایــداری را بــا کودهــای
آلــی در خــاک ایجــاد کردهانــد و در  30ســال
پیــش بسترســازی بهخوبــی انجــام شــده کــه
االن ایــن بــاغ بــه پایــداری رســیده و چنیــن
تولیدهایــی دارد .اگــر مدیریــت تغذیــه رهــا
شــود و درختــان دچــار سرخشــکیدگی شــوند
تــا  5 ،4ســال طــول میکشــد تــا دوبــاره بتــوان
محصــول خوبــی برداشــت کــرد .ولــی اگــر
مدیریــت تغذیــه خــوب باشــد ،ایــن عددهــا
قابــل تکــرار هســتند.
فقــط کافــی اســت کــه تعــداد جوانــه گل
در درخــت را بــاال ببریــم .وقتــی کــه تعــداد
جوانــه بــاال رفــت ،قطعــ ًا مســتقیم روی
عملکــرد تأثیــر میگــذارد.
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باغبانی

ت و اهمیت آن
شکل کر 

کرتبندی و تأمین نیاز آبی
در باغهــای مختلــف الگوهــای متفاوتــی
بــه لحــاظ کرتبنــدی وجــود دارد ،شــاید
خیلیهــا از اهمیــت کرتبنــدی و شــکل آن
در باغهــا مطلــع نباشــند.
در بحــث آبیــاری بــه روش قطــرهای اگــر
کرتبنــدی خــوب نباشــد ،مشــکل حــادی
بهوجــود نمیآیــد؛ البتــه در زمســتان بایــد
بــه اراضــی کــه تحــت آبیــاری قطــرهای
هســتند یــک یــا دو آب بــه روش غرقابــی
بدهیــم تــا نیــاز آبشــویی را تأمیــن کنیــم؛
بــه هــر حــال بایــد کرتــی وجــود داشتهباشــد
کــه بتوانیــم آبشــویی را انجــام دهیــم .امــا
مســئله اصلــی ایــن اســت کــه  85درصــد
از باغــات موجــود بــه روش غرقابــی آبیــاری
میشــوند .بنابرایــن ،موضــوع کرتبنــدی
اصولــی در چنیــن شــرایطی خیلــی اهمیــت
پیــدا میکنــد تــا بتوانیــم نیــاز آبــی گیــاه را
تأمیــن کنیــم.
تقریبــاً بیشــتر باغدارهــا ســوالی کــه دارنــد
ایناســتکه مــا چــه حجمــی از خــاک را
بخیســانیم کــه درختمــان تشــنه نباشــد؟!
در پاســخ بــه ایــن ســوال میگوییــم 2 ،متــر
ســمت راســت درخــت 2 ،متــر ســمت چــپ و
 1متــر هــم عمــق را بخیســانید .اگــر چنیــن
پروفیلــی را در آبیــاری غرقابــی بتــوان خیــس

حسین رضایی تاجآبادی
کارشناس ارشد باغبانی

نمــود ،بــا ایــن کار بــه همــه جاهایــی کــه
ریشــه پراکنــش دارد آب رســاندهایم و ایــن
ایدهآلتریــن حالــت اســت.
بعضــی باغدارهــا شــکل کرتهــا را طــوری
طراحــی کردهانــد کــه کل ســطح بــه وســعت
 5یــا  6متــر را آب میدهنــد .باغدارانــی کــه
آب کــم دارنــد ،تقریبـاً در 0.5متــری تنــه یــک
بــازه میگذارنــد و در تابســتان کرتهــا را یــک
در میــان آب میدهنــد .بــه ایــن طریــق 50
درصــد ریشــهها از یــک ســمت آب میگیــرد
و  50درصــد ریشــهها در دور آب بعــدی از
کــرت کنــاری ســیراب میشــوند؛ یعنــی در
اصــل درخــت یــک ماهــه آب میخــورد ،ولــی
آب روی تمــام ســطح کــرت در مــدت زمانــی دو
ماهــه م ـیرود .بــه ایــن روش یــک مقــدار کــم
آبیــاری را مدیریــت میکننــد.
جاهایــی کــه خیلــی دبیهــای آب کــم
شــده و زیــر  10لیتــر در ثانیــه اســت ،اکثــر
باغدارهــا بایــد کاهــش عــرض نــوار آبیــاری
را انجــام دهنــد؛ کــه روش خــوب و موفقــی
بودهاســت .البتــه در اراضــی شــیرین و
جاهایــی کــه خیلــی بــا شــوری مســئلهای
نیســت بــا گاوآهــن در وســط یــک پشــته
درســت میکننــد و تقریبــاً  1.5متــر ســمت
راســت و  1.5متــر ســمت چــپ درخــت آب
میخــورد ،ولــی ارتفــاع آب نســبت بــه حالــت
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بــدون پشــته باالتــر میآیــد و عمــق نفــوذ
آب خیلــی بیشــتر میشــود؛ بنابرایــن کارایــی
آب بــاال رفتــه و پیــاز رطوبتــی تــا زیــر پشــته
م ـیرود و درخــت در تابســتان از آب موجــود
در ایــن ناحیــه میتوانــد اســتفاده کنــد.
خیلــی جاهــا ،مخصوصــاً مناطقــی کــه آب
فــراوان داشــتهاند ،مثــل منطقــه کبوترخــان،
ردیفهایــی داریــم کــه طولشــان  100متــر
اســت .االن همیــن مناطــق هــم کــه آب کــم
شــده ،گفتیــم کــه طــول ردیفهــا را کوتاهتــر
کننــد و از وســط بــه دو طــرف لولــه بیاندازنــد؛
چــون معمــوالً وقتــی طــول یــک کــرت یــا
ردیفــی  100متــر باشــد ،درختهــای اول
ردیــف دچــار آبزدگــی و زردی میشــوند
و درختهــای آخــر ردیــف همیشــه کــم آب
میخورنــد .وقتــی نــگاه کنیــد میبینیــد
کــه ســر ردیفهــا تــا  20 ،15متــر اول،
حجــم تــاج درختهــا بــزرگ اســت ،ولــی
تــه ردیــف چــون آب خوبــی نخــورده معمــوالً
تــاج درختهــا و ارتفاعشــان کوچکتــر
اســت .بنابرایــن ،بــا مقــداری تغییــر در عــرض
کرتهــا و در طــول ردیفهــا میشــود
کارایــی آب را بــاال بــرد.
بهطورکلــی ،هرچــه دبــی آب کمتــر باشــد،
عــرض کرتهــا را کمتــر میگیریــم و هــر
چــه دبــی آب بیشــتر باشــد ،معمــوالً عــرض
کرتهــا بیشــتر میشــود؛ امــا نکتــه مهــم
ایــن اســت کــه بتــوان در فصــل تابســتان،
دورهــای آبــی را کوتاهتــر کنیــم ،ولــی
ســبکتر آب دهیــم .برعکــس در زمســتان
چــون تنــش آبــی نداریــم ،فاصلــه آبیــاری را

باغبانی
طوالنیتــر کنیــم و حداقــل یــک آب ســنگین بدهیــم تــا حجــم نمکــی
کــه ســاالنه وارد خــاک میشــود از دســترس ریشــه خــارج شــود.
نکتــه دیگــر اینکــه ،در خیلــی از باغهــا شــیببندی کرتهــا
درســت نیســت و شــیب بســیار تنــد اســت یــا بعضــی جاهــا اصــ ً
ا
کرتهــا شــیب ندارنــد .در بحــث آبیــاری بهتریــن شــیب  1در 1000
اســت؛ یعنــی بــه ازای هــر  1000متــر طولــی 1 ،متــر شــیب وجــود
داشتهباشــد .بــه عبــارت دیگــر ،بــه ازای هــر  100متــر طــول ،کــرت
بایــد  10ســانتیمتر شــیب داشتهباشــد تــا در آبیــاری بــه روش
غرقابــی ،آب بتوانــد تــا آخــر خــوب پیــش بــرود.
کرتبندی برای درختان غیربارور
ً
در بعضــی از جاهــا کــه تــازه باغریــزی کردهانــد ،معمــوال در ابتــدای کار
عــرض کــرت را خیلــی کوچــک میگیرنــد و نوارهــای باریــک را آبیــاری
میکننــد؛ چــون نیــازی نیســت و نهــال یــک ســاله و دو ســاله آنقــدر
حجــم ریشــه نــدارد کــه بخواهیــم یــک پشــته  6متــری را بخیســانیم.
اگــر خــاک بــاغ شــور باشــد ،بایــد یــک کرتبنــدی انجــام دهیــم و
آبشــویی انجــام شــود تــا خــاک را شــیرین کنیــم؛ چــون اگــر خــاک بــاغ
شــور باشــد و بخواهیــم اول نهــال بکاریــم و بعــد پشــتهها را شــیرین
کنیــم ،قطعـاً یــک درصــدی از ایــن نهالهــا تلــف خواهندشــد .مناطقــی
در انــار یــا نــوق کــه بــه شــکل جــوی درآوردنــد و جویهــا را شــیرین
کردنــد و حتــی جویهــا را بــا بیــل مکانیکــی یــا لــودر برگرداندنــد و
زیرشــکنی هــم کردنــد ،چــون پشــتهها شــور بــوده بعــد از بارندگــی و
بــارش بــرف ،خیلــی از درختهــا خشــک شــدند .پــس بهتــر اســت در
اراضــی شــور ،ابتــدا کرتبنــدی شــود و اگــر فاصلــه ردیفهــا  6متــر
اســت ،کل  6متــر را بــا آبیــاری شــیرین کنیــم ،بعــد جویهــا را ایجــاد
کنیــم و نهــال بکاریــم .اگــر امکانــش باشــد کــه آن زمیــن را بــا گــچ
یــا ماســه بــادی شــیرین کنیــم ،بهتــر اســت ایــن مــواد را بــه صــورت
ســطحی بریزیــم و مخلــوط نکنیــم.
کرتبندی برای مدیریت بیماری گموز
 20ســال پیــش کــه در منطقــه رفســنجان آبهــای شــیرین و فراوانــی
وجــود داشــت ،بیمــاری گمــوز تشــدید میشــد و درختهــا زیــادی
خشــک میشــدند .در آنزمــان ،بســیاری از باغدارهــا «تشــتک» یــا بــه
اصطــاح «آ ُغلــو» دورتــادور درختهــا درســت میکردنــد؛ بــه ایــن
شــکل کــه بــه فاصلــه تقریبـاً 0.5متــر ســمت راســت تنــه و  0.5متــر
ســمت چــپ آن را بــا یــک بــازه یــا مــرز مهــار میکردنــد کــه آب
پــای طوقــه نــرود .البتــه تأثیرگــذار هــم بــود؛ مخصوصـاً در ECهــای
خیلــی پاییــن و زیــر  5هــزار ،گمــوز خیلــی شــیوع داشــت .رفتهرفتــه
در ســالهای اخیــر حجــم آب کــم شــده و  ECآبهــا باالرفتــه و
در بعضــی مناطــق مثــل کشــکوئیه حــدود  80درصــد از آبهــا
ECشــان بــاالی  8هــزار اســت ،در چنیــن شــرایطی بحــث خســارت
گمــوز منتفــی میشــود .اینجــا آنچــه کــه دارد بــرای درختهــا
مســئله ایجــاد میکنــد ،گمــوز نیســت ،بلکــه بازههایــی اســت کــه
منشــأ شــوری هســتند و دارد درختهــا را خشــک میکنــد .االن
ایــن شــوری خســارتش بیشــتر از گمــوز اســت؛ چــون تجمــع تمــام
نمکهــا پــای طوقــه درخــت کــه از همــه جــای درخــت حســاستر
اســت ،باعــث شــده رشــد رویشــی بهشــدت محــدود گــردد و در
باغهــا سرخشــکیدگی پیــدا شــود.
بنابرایــن ،توصیــه مــا بــه باغــداران ایــن اســت کــه بــا کــم و شــور
شــدن آبهــا ،خــاک را از پــای تنــه بردارنــد و کرتهــا را صــاف
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کننــد؛ یــا جاهایــی کــه  ECبــاالی  8هــزار اســت شــکل کرتهــا
را طــوری طراحــی کننــد کــه بــه اصطــاح شــکل «ســینه مرغــی»
داشتهباشــد و آب پــای تنــه بیافتــد .در ECهــای بــاالی  8هــزار
هرچــه آب ســنگینتری پــای تنــه بیافتــد خیلــی بهتــر اســت و دیگــر
شــوری خیلــی اذیــت نمیکنــد.
در باغهایــی کــه ECهــای آب زیــر  4یــا  5هــزار اســت و بــرای
مدیریــت بیمــاری گمــوز تشــتک اطــراف درخــت درســت کردهانــد،
بــه شــرطی میتــوان تشــتکها را حفــظ کــرد کــه حداقــل ســالی یــا
دو ســالی یکبــار بــه ایــن تشــتکها هــم آب وارد کننــد؛ تــا شــوری
طوقــه درخــت را اذیــت نکنــد و درخــت بتوانــد رشــدش را خــوب انجــام
دهــد.
کرتبندی و مدیریت شوری
اگــر کرتهــا را خیلــی کوچــک کنیــم در زمســتان نمیتوانیــم نمکشــویی
را بهطــور بهینــه انجــام دهیــم؛ مخصوصـاً جاهایــی کــه  ECآب بــاالی 20
هــزار اســت ،ســاالنه  100تــن نمــک وارد هــر هکتــار از خــاک بــاغ میشــود
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 نمکهــا را شستشــو کنیــم .یــک طــرح تحقیقاتــی در
ســنوات قبــل انجــام شــد کــه نتیجـهاش ایــن بــود :وقتــی آبشــویی بعــد از
ریپــر زدن انجــام شــود ،کاهــش شــوری بــه انــدازه  50درصــد بیشــتر
از حالتــی اســت کــه ریپــر نمیزنیــم.
وقتــی کــه خــاک ریپــر میشــود ،نفوذپذیــری آب و عمــق نفــوذ آن
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باغبانی

آبیاری یک طرفه که در آن بازه نزدیک تنه درختان است

در خــاک خیلــی بیشــتر میشــود و معمــوالً آب بیشــتری هــم بــرای
آبشــویی میبــرد .بعــد از ریپــر زدن بــا هــزار مترمکعــب آب در هکتــار
بــه راحتــی مــی تــوان  55تــا  60درصــد 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 شــیرینترین
آبهــا بــاز هــم تجمــع نمــک در خــاک را داریــم؛ مث ـ ً
ا مناطقــی کــه
بافــت خــاک خیلــی ســنگین باشــد ،بایــد ابعــاد کــرت بــه حــدی باشــد
کــه بتوانیــم حتمـاً آبشــویی ســنگینی را انجــام دهیــم.
در آبیــاری غرقابــی بلندتریــن نقــاط محــل تجمــع شــوری میشــود.
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
خســارتی هــم نــدارد .البتــه ریشــه تقریبــاً تــا آن ناحیــه پیــش
م ـیرود ،ولــی خیلــی پاییــن اســت و تاکنــون بارندگیهایــی کــه در
ایــن چنــد ســال داشــتیم بــه حــدی نبــوده کــه بتوانــد شــوری را بــه
ریشــه برســاند .اگــر یــک زمانــی بــرف ســنگینی بیایــد ،نمــک تجمــع
یافتــه در بازههــای وســط کرتهــا میتوانــد موجــب بــروز خســارت
شــود .در ایــن شــرایط توصیــه میشــود کــه ایــن پشــتهها حتمــاً از
نظــر شــوری چــک شــوند و اگــر ECهــا خیلــی بــاال رفتهاســت ،هــر
چنــد ســال یــک مرتبــه ایــن پشــتهها ک ً
ال جمـعآوری و از زمیــن بیــرون
بــرده شــوند و بهجــای آن بــا ماســه بــادی یــک بــاز ه درســت شــود و
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معمــوالً در ماســه بــادی خیلــی تجمــع شــوری هــم اتفــاق نمیافتــد.
حســاسترین زمــان تنــش شــوری در زمــان گلدهــی اســت؛ یعنــی از
 15اســفند تــا آخــر اردیبهشــت .بهتــر اســت باغدارهــا در پشــتهها
یــا بازههــا در جاهایــی کــه خــاک و پشــته شــور اســت را دســت
نزننــد کــه ایــن تنــش شــوری بــه شــدت میتوانــد صدمــه بزنــد و
حتــی  30 ،20درصــد درختهــا را خشــک کنــد .بهتریــن زمــان
بــرای خــاکورزی ،بــازه گذاشــتن ،بــازه برداشــتن و تشــتک آب
کــردن ،بایــد فقــط در نیمــه دوم پاییــز تــا نیمــه اول زمســتان باشــد.
از اســفندماه کــه ریش ـهها شــروع بــه حرکــت میکننــد ،بهتــر اســت
هیــچ کاری در اراضــی شــور روی خــاک انجــام نگیــرد .حتــی افــزودن
ماســه بــادی و گــچ هــم در فصــل رشــد انجــام نشــود.
کالم آخر
در حــال حاضــر باغــات مــا مشــکل «کــم آبیــاری» و «بدآبیــاری»
دارنــد .بنابرایــن ،بایــد حجــم آب داده شــده در هکتــار را حســاب کــرد
و چنانچــه در شــرایط اســتان کرمــان زیــر  6یــا  7هــزار متــر مکعــب
آب در ســال دریافــت مــی کننــد ،ســطح زیرکشــت را کاهــش دهیــم تــا
راندمــان در بقیــه ســطح بــاال رود.
همچنیــن میتــوان گفــت بســیاری از باغدارهــا شــاید  50 ،40ســال
اســت کــه در باغشــان حتــی یــک پروفیــل هــم حفــر نکردهانــد.
منظــور از پروفیــل چالــهای اســت بــه عــرض  50تــا  60ســانتیمتر،
طــول  2متــر و عمــق  1.5متــر کــه عمــود بــر ردیــف درختهــا
زده میشــود؛ یعنــی پیشــانی ایــن چالــه یــا پروفیــل نزدیــک طوقــه
درخــت در بیــن دو درخــت قــرار میگیــرد .از طریــق ایــن پروفیــل،
وضعیــت توســعه ریشــهها ،ســختی و بافــت خــاک و شــوری بررســی
میشــود .اگــر تقریبــاً دو ،ســه هفتــه بعــد از آبیــاری کــه رطوبــت
خــاک کــم شــد و اصطالحـاً خــاک گاورو شــد ،ایــن چالــه کنــده شــود،
کامــ ً
ا شــوریها در بدنــه چالــه نمایــان خواهندبــود.
بــه باغــداران توصیــه میشــود کــه حداقــل یکبــار هــم کــه شــده
وضعیــت تجمــع و توســعه ریشــه و شــوریها را در باغشــان ببیننــد.
حتــی بــرای یکبــار از پشــته و از تشــتک اطــراف درخــت نمونــه
برداریــد و شــوری آن را چــک کنیــد .شــوری بایــد حتمـاً رصــد شــود
تــا بتــوان آن را مدیریــت کــرد .وقتــی کــه شــوری بــاغ را درگیــر کــرده
و درختهــا دچــار سرخشــکیدگی شدهباشــند ،شــوری خســارت
خــودش را زدهاســت؛ بنابرایــن ،قبــل از اینکــه ایــن اتفاقــات بیافتــد
بایــد بدانیــم کــه شــوری کجــا تجمــع پیــدا کردهاســت .خیلــی از
باغدارهــا بــه قــدری ســبک آب میدهنــد کــه بیشــتر شــوریها در
عمــق  40تــا  80تجمــع پیــدا کردهانــد .حتمـاً بایــد وضعیــت شــوری
را در اعمــاق مختلــف خــاک و حتــی در عــرض کرتهایــی کــه داریــم
آب میدهیــم بدانیــم .ممکــن اســت حجــم آب و شــکل کرتبنــدی
باعــث شــود آب بــه خوبــی اعمــال نشــود .قطع ـاً بایــد بــرای خــارج
کــردن ایــن شــوری ،یــک آب ســنگین بــا ریپــر را برنامهریــزی کــرد.
برعکــس ایــن حالــت هــم امکانپذیــر اســت .امــکان دارد مقــدار
شــوری در ســطح خــاک زیــاد باشــد ،ولــی در عمــق کــم باشــد .امــکان
دارد وجــود خــاک رس در ســطح باعــث شــود شــوریها بــاال بیاینــد،
در ایــن شــرایط توصیــه میشــود کــه یــک مقــدار گــچ و ماســه بــادی
روی ســطح خــاک اضافــه شــود تــا ارتبــاط لولههــای موییــن قطــع
شــود و نمــک بــاال نیایــد.

باغبانی

تقویم باغی درختان پسته در فصل بهار

حسین رضایی تاج آبادی
کارشناس ارشد باغبانی

 -1آبیاری
آبیــاری در طــول فصــل مهمتریــن عملیــات
داشــت میباشــد .هــر مرحلــه از رشــد بــه
دالیــل مختلــف حساســیت خــاص خــود را
نســبت بــه تأمیــن مقــدار کافــی آب داراســت.
حســاسترین مراحــل رشــد درختــان پســته
بــه تنــش آبــی ،زمــان گلدهــی و مغزرفتــن
اســت .امــا برخــی از باغــداران از آبیــاری
باغهــای خــود در زمــان گلدهــی تــرس دارنــد
و اظهــار مــی دارنــد کــه آبیــاری در ایــن زمان
باعــث ریــزش گلهــا میگــردد .درختــان
در دو حالــت قــادر بــه جــذب آب نیســتند؛
یکــی وقتــی کــه خــاک خشــک (رطوبــت
زیــر  PWPیــا همــان نقطــه پژمردگــی دائــم
برســد) باشــد و آبــی بــرای جــذب وجودنــدارد
و دوم حالتــی کــه خــاک اشــباع از آب بــوده
و آبــی بــرای جــذب وجودنداشتهباشــد ،لــذا
گیــاه بــه اصطــاح دچــار خفگــی شــده و
صدمــه میبینــد .بســته بــه نــوع خــاک ،ایــن
حالــت اشــباع بیــن  24ســاعت در خاکهــای
خیلــی ســبک تــا  5 ،4روز در خاکهــای
ســنگین رســی و قلیایــی پــس از آبیــاری
باقــی میمانــد .در ایــن حالــت ،گیــاه تحــت
تنــش غرقــاب قــرار میگیــرد .لــذا ،جهــت
رفــع مشــکل در خاکهــای بــا نفوذپذیــری
کــم در زمــان گلدهــی بایــد از آبیاری ســنگین
خودداریکــرد .در شــرایطی کــه آب و خــاک
شــور باشــد نیــز بهدلیــل غلظــت بــاالی
نمــک در محلــول خــاک ،جــذب آب بهکنــدی
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 ،ترکخوردگــی
پوســت ســبز پســته نیــز تحــت تأثیــر مدیریت
آبیــاری هســتند؛ جلوگیــری از تنــش خشــکی
در اواخــر فصــل بهــار خصوص ـاً در خردادمــاه
بــا انجــام آبیــاری کافــی ،بیشــترین اثــر را
در کاهــش تشــکیل ایــن پســتهها و نهایتــاً
کاهــش آلودگــی مغــز پســته بــه زهرابــه
افالتوکســین دارد .قطــع آب در ابتــدای فصــل
باعــث کاهــش ســطح بــرگ ،کاهــش رشــد
رویشــی و کاهــش ســایز دانههــا میشــود.
نکتــه الــف :در رقــم اکبــری در بعضــی مناطق
بعــد از مرحلــه «ارزنــو» آبیــاری قطــع شــود و
تــا پوســته اســتخوانی شــروع بــه تشــکیل
شــدن نکردهاســت آبیــاری انجــام نشــود.
نکتــه ب :آبیــاری ســنگین در خاکهــای
رســی و قلیایــی در بهــار کــه هــوا خنــک و
رطوبــت بــاال اســت ســبب زردی درخــت و
از بیــن رفتــن تعــدادی از دانههــای خوشــه
میشــود.
 -2خاکورزی
هــر گونــه خــاکورزی ،جابهجــا کــردن و
اضافــه نمــودن خــاک ،ماســه بــادی ،گــچ
و  ...بایــد تــا اواخــر بهمــن مــاه و بســیار بــا
احتیــاط انجــام شــود و یــک تــا دو نوبــت
آبیــاری ســنگین انجــام دهیــم تــا شــوری
احتمالــی را شســته و از دســترس ریشــه
خــارج شــود.

آب مورد نیاز آبیاری درختان پسته در فصل بهار در شرایط پستهکاری کرمان
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خاکورزی

هر گونه خاکورزی ،جابهجا کردن و اضافه نمودن خاک ،ماسه بادی ،گچ و  ...باید تا اواخر بهمن ماه و بسیار با

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

بدتریــن زمــان خــاکورزی در خاکهــای
شــور اســفندماه و زمــان سبزشــدن درختــان
پســته اســت؛ چــون گیــاه هنــگام سبزشــدن
بســیار حســاس اســت و کمتریــن مشــکل
(تنــش شــوری) میتوانــد آنرا از پــای
درآورد .انجــام هرگونــه خــاکورزی موجــب
ایجــاد فضاهــای هــوا در خــاک میشــود،
بنابرایــن بایــد طــی دورههــای مســتعد
یخبنــدان (ســرمازدگی بهــاره) از انجــام ایــن
عملیــات اجتنــاب شــود.
هــوا یــک هــادی ضعیــف گرماســت و
دارای گرمــای ویــژه پایینــی میباشــد.
بنابرایــن ،خاکهــای دارای فضاهــای بیشــتر
و بزرگتــر ،گرمــای کمتــری را انتقــال
میدهنــد یــا ذخیــره میکننــد .اگــر خاکــی
در اســفندماه مــورد عملیــات خــاکورزی
نظیــر شــخم یــا تیلــر قــرار گرفتهباشــد ،بایــد
قبــل از سبزشــدن و بهگلرفتــن درختــان ،از
طریــق فشــردهکردن و آبیــاری ،بــه انتقــال
و ذخیــره گرمــا در آن کمککــرد و از ایــن
طریــق مشــکل ســرمازدگی را بهبــود بخشــید؛
ضمنــاً حــذف گیاهــان پوششــی و علفهــای
هــرز نیــز بــه ذخیــره گرمــا در خــاک کمــک
میکنــد .
 -3مدیریت مبارزه با آفات و بیماریهای
پسته
در فروردینمــاه بــرای مبــارزه بــا آفاتــی از
جملــه پروانــه چوبخــوار پســته ،پروانــه
میوهخــوار ،پروانــه پوســتخوار میــوه پســته
(کــراش) ،ســنها و ســنکهای پســته،
ســرخرطومی ،شپشــک واوی و تنـهای ،زنجــره
(شــیرۀ تَــر) بایــد برنامهریــزی کــرد .بــرای
مبــارزه بــا بیمــاری گمــوز میتــوان درختــان
آلــوده را مشــخص و تیمارهــای مــورد نظــر را
اعمــال کــرد .جهــت کاهــش آلودگــی قــارچ
اســپرژیلوس و آلترناریــا وضعیــت رطوبــت
(آبیــاری) و بهداشــت بــاغ رعایــت شــود.
در اردیبهشــتماه آفاتــی از جملــه پســیل
معمولــی پســته (شــیره خشــک) ،زنجــره،
ســنها و ســنکهای پســته ،شپشــک
تنــهای ،سوســک سرشــاخهخوار ،زنبورهــای
مغزخــوار ،پروانــه پوســتخوار (کــراش)،
هلیوتیــس ،پروانههــای برگخــوار پســته
خســارت وارد میکننــد کــه بایــد نســبت
بــه مبــارزه اقــدام کــرد .در ایــن مــاه بــرای
مبــارزه بــا گمــوز میتــوان درختــان مشــخص
و تیمارهــای مــورد نظــر اعمــال گــردد .در
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تخم آفت سن روی دانه پسته

خردادمــاه نیــز بایــد بــه کنتــرل آفاتــی چــون
پســیل ،ســنها ،پروانــه پوســتخوار میــوه،
هلیوتیــس و پروانههــای برگخــوار پســته
بــر اســاس جمعیــت اقــدام کــرد.
 -4گردهافشانی
گردهافشــانی در پســته از طریــق بــاد انجــام
میشــود و ســایر عوامــل (زنبــور عســل)
نقشــی در گردهافشــانی ندارنــد .وجــود
بادهــای مالیــم بــا ســرعت حــدود 10
کیلومتــر بــر ســاعت در زمــان گلدهــی الزامــی
اســت ،ولــی بادهــای گــرم و خشــک و طوفــان
همــراه بــا گــرد و خــاک مشکلســاز هســتند.
عــدم وجــود جریــان هــوا ،بادهــای گــرم و
طوفانــی و هــوای بارانــی (بارندگــی) شــرایط
نامســاعدی بــرای پراکندگــی گــرده هســتند.
افزایــش رطوبــت نســبی از طریــق بارندگــی و
یــا سمپاشــیهای نامناســب زمــان گلدهــی
(تمــام گل) بــر روی کارآیــی گردهافشــانی
اثــر منفــی دارد .گــرده ســایر گونههــای
پســته از جملــه بنــه و کســور بــر روی ارقــام
پســته مؤثــر ،ولــی باعــث کاهــش خــواص
کمــی و کیفــی میــوه میگــردد.
دورۀ پذیــرش کاللــه گلهــای مــاده  2-3روز
و بــرای هــر درخــت  5-10روز میباشــد.
ایــن مرحلــه مناســبترین زمــان بــرای
انجــام گردهافشــانی طبیعــی یــا مصنوعــی
میباشــد (رنــگ ســبز روشــن کاللــه).
تحقیقــات مشــخص نمــوده حــدود  73درصــد
از دانههــای گــرده بیــن ســاعات  9تــا 12
صبــح بــه دام میافتنــد و محاســبات نشــان
دادهاســت کــه دورتریــن فاصلـهای کــه حداقل
یــک عــدد دانــه گــرده میتوانــد بــه ســطح
کاللــه برســد  20متــر اســت .گردهافشــانی
ناقــص منجــر بــه تشــکیل میوههــای پــوک
و کاهــش عملکــرد میگــردد .از دالیلــی
 42سال چهارم -ویژه نامه نوروز - 99شماره ()45

تخم آفت سن با بزرگ نمایی

کــه باعــث گردهافشــانی ناموفــق در پســته
میشــود میتــوان بــه عــدم همپوشــانی
گلدهــی بیــن ارقــام مــاده بــا ارقــام نــر ،عــدم
وجــود نســبت کافــی درختــان نــر بــه مــاده
در بــاغ (حداقــل  2درصــد باشــد) و عــدم
یکنواختــی در گلدهــی ارقــام نــر بــه دلیــل
منشــأ بــذری آنهــا اشــارهکرد ،لــذا بــا توجــه
بــه مــوارد یــاد شــده ،در برخــی شــرایط
انجــام گردهافشــانی تکمیلــی (مصنوعــی)
ضــروری بــه نظــر میرســد .متأســفانه ،در
ســالیان اخیــر در برخــی از باغــات کارگــران
هرسکــن اقــدام بــه قطــع درختــان نــر
(نر ُکشــی) نمودهانــد کــه بهشــدت میتوانــد
اثــر منفــی بــر عملکــرد (کاهــش) بگــذارد و
در ایــن باغــات بایســتی نســبت بــه پیونــد
مجــدد تعــدادی از درختــان بــه درخــت نــر
اقــدام نمــود.
 -5خسارت عوامل محیطی
• سرمای دیررس بهاره
ســرمای بهــاره در ســالهای  94و  95در
بعضــی مناطــق خســارت زیــادی بــه باغــات
وارد کــرد.
اگــر پــس از شــروع رشــد در بهــار ،درجــه
حــرارت محیــط تــا حداقــل نقطــه انجمــاد
کاهــش یابــد ســرمای بهــاره را ایجــاد
میکنــد کــه مهمتریــن عامــل خطــر بــرای
گلهــا و میوههــای جــوان درختــان پســته
میباشــد؛ زیــرا در ایــن موقــع مقــدار آب
در بافتهــای جــوان زیــاد اســت .پســته
نســبت بــه ســرمای دیــررس بهــاره حســاس
اســت و دمــای انجمــاد و حتــی نزدیــک بــه
آن نیــز خســارت فراوانــی ایجــاد مینمایــد.
ســرمازدگی معمــوالً بعــد از نیمــه شــب و
قبــل از طلــوع آفتــاب و در اواســط و یــا اواخــر
فروردیــن و گاهــی اوایــل اردیبهشــتماه

آفت پسیل

اتفــاق میافتــد .میــزان خســارت ســرمازدگی
بــا توجــه بــه مرحلــه رشــد گیــاه ،نــوع انــدام
گیاهــی ،زمــان وقــوع ســرما و مــدت زمــان
ســرما و میــزان بــرودت متفــاوت میباشــد.
بــرای جلوگیــری از خســارت ســرمای بهــاره و
یــا کاهــش آن روشهــای متفاوتــی وجــوددارد
کــه بــا پیشبینــی و گــزارش دقیــق تغییــرات
جــوی در شــروع فصــل توســط کارشناســان
هواشناســی ،امــکان کنتــرل ســرمازدگی تــا
حــدی وجــود دارد .احــداث باغــات در اراضــی
شــیبدار ،اســتفاده از ارقــام دیــرگل ،انجــام
هــرس فــرم مناســب ،انجــام آبیــاری بهویــژه
بارانــی ،از بیــن بــردن پوشــش گیاهــی و
علفهــای هــرز ،عــدم انجــام شــخم زمیــن
در زمــان احتمــال ســرمازدگی ،اســتفاده از
ماشــینهای بــاد بــزرگ ،چاهــک معکــوس
انتخابــی ،اســتفاده از بخاریهــای باغــی،
کاربــرد مــواد شــیمیایی تنظیمکننــده
رشــد ،اســتفاده بهموقــع و صحیــح کودهــای
حیوانــی و شــیمیایی ،در صــورت انجــام
میتوانــد باعــث کاهــش خســارت ســرمای
بهــاره گــردد.
• گرمای زودرس بهاره
در ســالهای  96و  97خســارت فراوانــی
مخصوصــاً بــه ارقــام دیــرگل و متوســط گل
در اســتان کرمــان وارد کــرد .در دمــای 15.5
تــا  21.1درجــه ســانتیگراد ،گردهافشــانی،
لقــاح و تشــکیل میــوه بهخوبــی صــورت
میگیــرد .دماهــای بــاالی  28درجــه
ســانتیگراد در رقــم اکبــری باعــث از بیــن
رفتــن گلهــا میگــردد .دماهــای باالتــر از
 32.1درجــه ســانتیگراد باعــث خشــکیدگی
ســطح کاللــه و از بینرفتــن کیســه جنینــی
میشــود .گرمــای بهــاره باعــث از بینرفتــن
گل و میــوه در ابتــدای فصــل و گرمــای بیــش

باغبانی
از حــد در زمــان مغــز بســتن و رشــد مغــز
میــوه (تابســتان  )98باعــث ســقط جنیــن و
افزایــش درصــد پوکــی میــوه میگــردد.
بــا توجــه بــه گرمایــش جهانــی در دهــه
اخیــر ،خســارت گرمازدگــی بــه مراتــب
بیشــتر از ســرمازدگی اتفــاق افتادهاســت.
بهطوریکــه در دهــه آخــر فروردیــن ،96
دهــه اول فروردیــن  97و تیرمــاه و مردادمــاه
 98بیشــترین خســارت میلیــاردی را بــه
پســتهکاران زدهاســت .ایجــاد ســایبان بــر روی
عالمت کمبود ازت
درختــان میتوانــد از جملــه اقدامــات مؤثــر
باغــداران جهــت فــرار از گرمــا باشــد.
را آغــاز کــرده تــا بتواننــد منابــع غذایــی مــورد آمونیــوم بــرای شــرایط آب و خــاک غیــر
• تگرگ
بــارش تگــرگ در ابتــدای فصــل رشــد باعــث نیــاز بــرای شــروع رشــد ســایر اندامهــا را شــور میباشــد .در ســال کمبــار مصــرف ازت
ایجــاد خســارت شــدید بــر روی گل ،میــوه ،فراهــم ســازند .در اوایل تابســتان رشــد ریشــه در اســفند بهتــر اســت و ســال پربــار مصــرف
بــرگ و حتــی شــاخهها و تنــه درختــان بــا ســرعت کمــی ادامــه مییابــد .دوره دوم ازت بیشــتر در خــرداد و آخریــن آبیــاری قبــل
بــارور و نهالهــا میگــردد .انــدازه دانههــای رشــد ریشــه در اواخــر تابســتان شــروع شــده از برداشــت(زخم آب) اســت.
تگــرگ ،شــدت بــارش ،مــدت بــارش ،زمــان و در طــول پاییــز ادامــه مییابــد .در اوایــل مقــدار مصــرف ایــن کــود بســتگی بــه میــزان
بــارش و مرحلــه رشــد گیــاه از جملــه عوامــل بهــار ،نیــاز غذایــی درخــت بــه وســیله مــواد (دور و عمــق آبیــاری) دارد و هــر چــه میــزان
تعیینکننــده شــدت خســارت تگــرگ غذایــی کــه در پاییــز ســال قبــل در ریش ـهها آب بــاغ کمتــر شــود بایــد از کودهــای ازتــه
هســتند .نحــوه خســارت تگــرگ در درختــان و بافتهــای چوبــی ذخیــره شــدهاند ،تأمیــن
کمتــری اســتفاده کنیــم در غیراینصــورت
پســته ،شــامل :پارگــی و از بیــن رفتــن بــرگ ،میشــود .جهــت جــذب بهتــر عناصــر ،بهتــر
موجــب پژمردگــی بــرگ و میــوه در ماههــای
از بیــن رفتــن شــاخه رشــد فصــل جــاری و اســت زمــان اســتفاده از عناصــر غذایــی در
 رشد ریشهگرمســال (تیــر و مردادمــاه) ســقط جنیــن و
جوانــه انتهایــی ،پارگــی و ایجــاد شــکاف خــاک در دوره رشــد فعــال ریشــهها باشــد.
ریشهها دارای دو دوره رشدی متفاوت میباشند .اولین دوره در اوایل بهار ،درست در زمان بازشدن جوانهها ســوختگی میــوه میشــود.
در پوســت درخــت ،ایجــاد زخــم و پارگــی بنابرایــن ،بهتریــن زمــان جهــت جــذب
شروع میگردد و در نزدیکی زمان گلدهی ،رشد ریشه به حداکثر میزان خود میرسد .رشد اولیه ریشه با
استفاده کاربــرد ســنگین کــود ازتــه در بهــار ،رشــد
پوســت میــوه ،ریــزش میــوه ،ریــزش خوشــه عناصــر غذایــی در خــاک ،اوایــل شــروع دوره
از کربوهیدراتها و عناصر ذخیرهشده از سال قبل صورت میگیرد .ریشهها بالفاصله جذب آب و عناصر
غذایی رویشــی را تحریــک نمــوده و ســبب میگــردد
و بــرگ ،از بیــن رفتــن و ریــزش جوانههــای رشــد و در زمــان برداشــت و بعــد از آن تــا
را آغاز کرده تا بتوانند منابع غذایی مورد نیاز برای شروع رشد سایر اندامها را فراهم سازند .در اوایل
تابستان کــه تعــداد زیــادی شــاخه طویــل بــر روی
عمیــق
برگریــزی اســت؛ لــذا ریپــرزدن
گل در حــال توســعه میباشــد.
ز
یی
پا
طول
ایــنشدهدوو در
در شروع
تابستان
رشد ریشه با سرعت کمی ادامه مییابد .دوره دوم ورشد ریشه
ادامه درخــت بهوجــود آیــد کــه تــا اواخــر تابســتان
دوره رشــدی
اواخرهها
قطــع درریشــ
احــداث ســامانههای ضــد تگــرگ در باغــات
مییابد .در اوایل بهار ،نیاز غذایی درخت به وسیله مواد غذایی که در پاییز سال قبل در ریشهها و بافت
های بــه رشــد خودشــان ادامــه میدهنــد .در
ـدی
میتوانــد باعــث کاهــش خســارت تگــرگ ریشــه ،میتوانــد باعــث کاهــش رشــد جـ
چوبی ذخیره شدهاند ،تأمین میشود .جهت جذب بهتر عناصر ،بهتر
ـود.است زمان استفاده از عناصر غذایی در خاک نتیجــۀ چنیــن رشــد رویشــی زیــادی انــدازه
درخــت شـ
گــردد.
دوره
شروع
اوایل
خاک،
در
غذایی
عناصر
ب
در دوره رشد فعال ریشهها باشد .بنابراین ،بهترین زمان جهت جذ
و کیفیــت میــوه کاهــش مییابــد و ممکــن
• ازت
 -6مدیریت تغذیه باغات پسته
رشد و در زمان برداشت و بعد از آن تا برگریزی است؛ لذا ریپرزدن عمیق و قطع ریشهها در این دو دوره
رشدی اســت از تشــکیل گل در فصــل گلدهــی
• رشد ریشه
شــروع فصــل بهــار همزمــان بــا شــروع
ریشه ،میتواند باعث کاهش رشد جدی درخت شود.
رشــد درخــت پســته میباشــد .اولیــن اقــدام جلوگیــری بهعمــل آیــد .بهدلیــل حاللیــت
ریشــهها دارای دو دوره رشــدی متفــاوت
میباشــند .اولیــن دوره در اوایــل بهار ،درســت تغذیـهای در ایــن مرحلــه دادن کودهــای ازتــه بــاالی ازت در آب و حرکــت ایــن عنصــر
در زمــان بازشــدن جوانههــا شــروع میگــردد بهصــورت ســرک میباشــد .اولیــن قســط بصــورت جریــان تــودهای ،Mass Flow
ازت
و در نزدیکــی زمــان گلدهــی ،رشــد ریشــه بــه ازت (کودهــای ســفید یــا شــکرک) آخریــن کمبــود آب (خشــکی خــاک) میتوانــد
شروع فصل بهار همزمان با شروع رشد درخت پسته میباشد .اولین اقدام تغذیهای در این مرحله دادن کودهای ازته به
صورت موجــب بــروز عالئــم کمبــود ازت شــود.
حداکثــر میــزان خــود میرســد .رشــد اولیــه آب قبــل از سبزشــدن درخــت در اســفندماه
سرک میباشد .اولین قسط ازت (کودهای سفید یا شکرک)
ـر آخرین آب قبل از سبزشدن درخت در اسفندماه است .مقدار توصیه • عالئم مسمومیت
ریشــه بــا اســتفاده از کربوهیدراتهــا و عناصـ اســت .مقــدار توصیــه شــده در ایــن مرحلــه
آمونیوم یا  150-175کیلوگرم در هکتار نیترات آمونیوم برای شرایط آب بــا جوشــیدن شــیره بیرنــگ (صمــغ) از نــوک
شده در این مرحله  200کیلوگرم در هکتار سولفات
ذخیرهشــده از ســال قبــل صــورت میگیــرد 200 .کیلوگــرم در هکتــار ســولفات آمونیــوم
غذاییاسفند بهتر است و سال پربار مصرف ازت بیشتر در خرداد و آخرین دانههــا بــه مــرور نــوک میــوه ســیاه میشــود
مصرفـرازت در
باشد.جـدر
خاکهاغیر شور
کم وبار عناصـ
سالآب
ـذب
میــه
بالفاصل
وریشـه
یــا  150-175کیلوگــرم در هکتــار نیتــرات درصورتیکــه برگهــای درخــت کامــ ً
ا ســال
آبیاری قبل از برداشت(زخم آب) است.
هســتند.
درخت)کودهای ازته (گرم برای هر درخت)
میزانهرمصرف
میزان مصرف کودهای ازته (گرم برای
بــه ازای برداشــت هــر تــن پســته خشــک،
دور آبیاری
30
40
50
60
 25.5کیلوگــرم نیتــروژن خالــص از خــاک
ازت خالص
371
332
293
254
خــارج میشــود .در هــر هکتــار  32کیلوگــرم
اوره
806
721
637
552
نیتــروژن خالــص عــاوه بــر محصــول جهــت
(محمدی و همکاران) رشــد شــاخ و بــرگ و ریشــه مــورد نیــاز اســت.
مقدار مصرف این کود بستگی به میزان (دور و عمق آبیاری) دارد و هر چه میزان آب باغ کمتر شود باید از کودهای ازته
کمتری استفاده کنیم در غیراینصورت موجب پژمردگی برگ و میوه در ماههای گرمسال (تیر و مردادماه) سقط جنین و
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باغبانی
راندمــان جــذب ازت توســط گیــاه در سیســتم مقاومــت بــه کمآبــی میشــود.
آبیــاری قطــرهای  70درصــد و در آبیــاری • فسفر
ســطحی  50درصــد اســت.
ایــن عنصــر در تقســیم ســلولی نقــش فعــال دارد.
بار
کم
• نحوه تغذیه ازت در سال
باتوجــه بــه نقــش آن در  ATPانــرژی ســازی
  50درصــد تــا قبــل از ســخت شــدن پوســت گیــاه نیــز موثــر اســت .بنابرایــن ،در زمــان رشــداســتخوانی
ریشــهها و همچنیــن شــروع دوره مغــز بســتن
  50درصد در زمان رشد مغز و بعد از آنمصــرف آن حائــز اهمیــت اســت .عالئــم کمبــود
• نحوه تغذیه ازت در سال پربار
بــه صــورت باریــک شــدن شــاخهها و کاهــش
  20درصد در زمان برگ دهیشــاخههای جانبــی اســت .فســفر خالــص بــه
  30درصد در زمان رشد میوهمقــدار  7.5کیلوگــرم جهــت برداشــت یــک تــن
  30درصد در زمان رشد مغزمحصــول احتیــاج اســت .میــزان فســفر جــذب
یــا
میــوه
رســیدن
  20درصــد در زمــانشــده در درختــان ســال کمبــار  30درصــد
کمبود عناصر میکرو
بالفاصلــه بعــد از برداشــت
بیشــتر از ســال پربــار اســت.
• پتاسیم
میوهنشینی یا ( Fruit setتشکیل میوه)
گردهافشانیشــده ظــرف مــدت  3-4هفتــه پــس
پتاســیم عنصــری بســیار متحــرک میباشــد و اواخــر اســفندماه کــه همزمــان بــا مرحلــه
از مرحلــه تمــام گل ریــزش مینماینــد .نکتــه
بهآســانی هــم در گیــاه و هــم در آونــد چوبــی و تــورم جوانههــا میباشــد ،محلولپاشــی بــاغ
قابــل توجــه اینکــه میــزان بُــر تــا  600پیپ ـیام
هــم در آونــد آبکــش حرکــت میکنــد .میوههــا بــا عناصــری کــه در گردهافشــانی و عمــل
در بــرگ ســمیت نداشتهاســت و میــزان فــروت
مصرفکننــده بســیار قــوی بــرای پتاســیم تلقیــح تأثیــر مســتقیم و تعییــن کننــدهای
سِ ــت را افزایــش میدهــد و چنانچــه میــزان بُــر
میباشــند .بنابرایــن ،پتاســیم بــرای بــه حداکثــر دارنــد ضــروری اســت .از بیــن عناصــر غذایــی
بــرگ بــه زیــر  120پیپــیام برســد منجــر بــه
رســاندن انــدازه وکیفیــت میــوه اهمیــت زیــادی ســه عنصــر غذایــی روی ،بُــر و ازت مهمتــر
پوکــی بــاالی  50درصــد میشــود.
دارد.
هســتند .فرمــول پیشــنهادی شــامل( :کالت روی
• محلولپاشی
پتاســیم خالــص بهمقــدار  25کیلوگــرم جهــت  2کیلوگــرم در هــزار  +بُــر  1-1.5کیلوگــرم در
بهتریــن زمــان بــرای شــروع محلولپاشــیهای
یــک تــن محصــول خشــک و  22کیلوگــرم هــزار  +اوره  3-5کیلوگــرم در هــزار) میباشــد.
تغذیهایــی اوایــل اردیبهشــت تــا اواســط خردادماه
جهــت رشــد رویشــی احتیــاج اســت .وقتــی بــرای برداشــت محصــول خــوب بایــد زمانــی
میباشــد .زمانــی کــه برگهــا تــازه تشــکیل
میــوه برداشــت شــد ،میــزان نســبتاً زیــادی اقــدام کنیــم کــه هنــوز گردهافشــانی و تشــکیل
شــدهاند و از نفوذپذیــری خوبــی برخوردارنــد
از عناصــر غذایــی از بــاغ خــارج میگــردد؛ در گل و خوشــه انجــام شدهاســت .متأســفانه اکثــر
مناس ـبترین زمــان بــرای جــذب عناصــر میکــرو
نتیجــه ،درصورتیکــه هیچگونــه کــودی مصــرف باغــداران از اوایــل اردیبهشــت کــه خوشــه کامــل
(آهــن ،روی  ،مــس و منگنــز) میباشــد .بــرای
نگــردد کاهــش تدریجــی در مقــدار پتاســیم شدهاســت ،تغذیــه را شــروع میکننــد .تغذیــه
محلولپاشــی ســعی شــود از کودهایــی اســتفاده
بــرگ درختــان بــارور مشــاهده میگــردد .جــذب و محلولپاشــی بعــد از بــاز شــدن و تشــکیل
شــود کــه بــا ترکیــب دو یــا ســه نمونــه از آنهــا
پتاســیم در درختــان در ســال پربــار بیــش از دو خوشــه بیشــتر بــر محصــول ســال آینــده
بیشــتر نیــاز درخــت بــه عناصــر میکــرو و ماکــرو
برابــر پتاســیم جذبشــده درختــان در ســال تأثیرگــذار اســت تــا محصــول ســال جــاری .البتــه
(کلســیم) پوشــش دادهشــود .نــوع و مقــدار و
کمبــار اســت .بنابرایــن ،در مدیریــت کوددهــی ایــن محلولپاشــیها بــر روی اُنــس و پوکــی
همچنیــن دفعــات محلولپاشــی بســتگی بــه
پتاســیم بایــد توجــه ویــژه در زمســتان قبــل از موثــر هســتند .در صــورت عــدم تغذیــه مناســب،
کلسیم توسط ریشه بهصورت یونی جذب میشود .ریشههای جوان تازه تشکیل شده بیشترین تمایل را نسبت بهشــدت کمبــود عناصــر دارد کــه ایــن موضــوع بــا
ســال پربــار و غافــل نشــدن از آن در ســالهای تعــدادی از جوانههــا در صــورت بازشــدن تنهــا
جذب این عنصر نشان میدهند .بنابراین ،جذب کلسیم موقعی فعال است که رشد ریشه فعال باشد و برگها بر رویتجزیــه بــرگ ســال پیــش امکانپذیــر اســت.
کمبــاری داشتهباشــیم .و پتاســیم بــرگ نبایــد تعــداد اندکــی دانــه روی هــر خوشــه تشــکیل
• کلسیم
تبدیــلطریق
کلسیم نیز از
کاهش می
رشد ریشه
تابستانی که
بیایـلذا،
باشند.
ـدفصل
ابتدای
از 1.6درخت
شدهتــر
تشکیلپایین
بحرانــی)
درصـدرـد (حـ
جذبمیــوه
یابد،کــه
هایــی
درصــد گل
شــود.
ـد.دردر م
کلســیم توســط ریشــه بهصــورت یونــی جــذب
فــرقخاک
رویشی در
ســال رشد
زمان شروع
کلسیمی در
کودهای
استفاده
بایستی
یابد.
دارایمی
ریشه کهاــهکاهش
ـی باشـ
بنابراین،ــی مـ
ـئله کــم آب
مسـ
مناطقــی
دیگــر
خاکبــه
ســال
شــوند از
ـند،از می
میشــود .ریشــههای جــوان تــازه تشــکیل
انجامکافـ
اســتفاده
شود.
ـی از کودهــای پتاســه باعــث افزایــش میکنــد و حــدود  10درصــد باشــد .گلهــای
شــده بیشــترین تمایــل را نســبت بــه جــذب
ایــن عنصــر نشــان میدهنــد .بنابرایــن ،جــذب
(گرم برای هر درخت)
کودهای
مصرف
ازتهبهار
فصل
تغذیه در
میزانزمینه
زمانهای مهم و حساس در
کلســیم موقعــی فعــال اســت کــه رشــد ریشــه
فعــال باشــد و برگهــا بــر روی درخــت در
نیمه دوم
نیمه اول
نیمه دوم
نیمه اول
اردیبهشت
ابتــدای فصــل تشــکیل شدهباشــند .لــذا ،در
خرداد
خرداد
فروردین
فروردین
تابســتان کــه رشــد ریشــه کاهــش مییابــد،
محلولپاشی
محلولپاشی میکروها و کلسیم
جــذب کلســیم نیــز از طریــق ریشــهها
ازت ،روی ،بُر
کاهــش مییابــد .بنابرایــن ،بایســتی اســتفاده
مصرف کودهای
مصرف ازته ،پتاس باال با فسفر
مصرف ازته و فسفر باال
از کودهــای کلســیمی در خــاک زمــان شــروع
حاوی کلسیم خاکی
رشــد رویشــی در خــاک انجــام شــود.
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باغبانی

هزینههای تولید پسته در سال محصولی 97-98
کمیته باغبانی انجمن پسته ایران
ـاری
ـای جـ
ـالیانه هزینههـ
ـن سـ
ســال محصولــی  97-98بــه پایــان رســید و بــا • میانگیـ
ـته مثمر
ـاغ پسـ
ـار بـ
ـک هکتـ
ـی یـ
توجــه بــه نبــود محصــول در ســال محصولــی باغبانـ
قبــل ،بخــش عمــدهای از باغــداران مناطــق هزینههــای جــاری باغبانــی بــه ســه دســته کلــی
باســابقه پســتهخیز کشــور پــس از دو ســال تقســیم شــده اند:
چشــم انتظــاری چشمشــان بــه محصــول پســته  -کارگری؛
روشــن شــد .بــه نظــر میرســد ،در ســالی کــه  -مواد مصرفی و وسایل جایگزین؛
طبیعــت سرناســازگاری نــدارد ،امــا کســانی  -اجاره ماشین آالت و خدمات.
هســتند کــه روزگار را بــر زحمتکشــان عرصــه فعالیتهــای هــر دســته از آیتمهــای
تولیــد تلــخ کننــد .همانطــور کــه پیشبینــی هزینههــای کلــی جــاری در بخــش باغبانــی نیــز
میشــد چالــش تعهــد ارزی کــه از ســال تجــاری زیــر ســه ســرفصل باغبانــی ،کــود و اصــاح خاک
قبــل گریبانگیــر بخــش صــادرات کشــور بــود و ســم و روغــن قــرار گرفتهانــد.
هزینهداد و
در ســال جــاری خــود را بــه خوبــی نشــان
تعییــن97-98
محصولی
هــای سال
پسته در
تولید
کارگــری جهــت
دســته هزینه
های در
در کنــار برخــی دالیــل دیگــر ،کام کشــاورزان را هزینــه هــر فعالیــت ابتــدا مقــدار کارگــر مــورد
تلــخ کــرد .امــا تاریــخ پــر تالطــم صنعــت پســته اســتفاده بــرای انجــام آن فعالیــت در ســطح یــک
نشــان داده کــه صنعــت پســته هماننــد گذشــته هکتــار را بــر اســاس نفــر-روز در جــدول درج کمیته باغبانی انجمن پسته ایران
از ایــن ماراتــن ســخت و نفسگیــر ســربلند میکنیــم .درصورتیکــه فعالیتــی بــه صــورت
باغبانـ
پایانکمیتـ
97ــربهروی
ـه ه
ـرد .ب
سالخواهدکـ
عبــور
نفــر-روزای از باغداران مناطق باسابقه پستهخیز کشور
بخش عمده
بایــد قبل،
محصولی
انجــامسال
محصول در
ـی به نبود
توجه
رسیدـهو با
98ـ-
محصولی
معــادل
شــده،
اجــارهای
ـته
ـ
گذش
های
ل
ـا
ـ
س
روال
ـه
ـ
ب
ـران
ـ
ای
ـته
ـ
پس
ـن
انجمـ
کارگــر بــه کار گرفتــه شــده در جــدول منظــور
محصول پسته روشن شد .به نظر میرسد ،در سالی که طبیعت سرناسازگاری ندارد ،اما کسانی هستند
پس از دو سال چشم انتظاری چشمشان به
در نیمــه دوم ســال اقــدام بــه بــرآورد هزینههــای گــردد .ســپس ،هزینههــای متوســط کارگــر
تولیــد پســته میکنــد .در گــزارش حاضــر سـ
تعهدـتون
چالشدر سـ
شدــت را
بینیــرمیفعالی
ـت ه
که جهـ
ـتفاده
هماناسـ
کنند.ــورد
ـعی م
ارزی که از سال تجاری قبل گریبانگیر بخش
پیش
طور
که روزگار را بر زحمتکشان عرصه تولید تلخ
آالت
ماشین
خدماتض.ــرب هزینــه واحــد
ـم.و بــا
کنیـ
اجارهمی
شــده تــا هزینههــای یــک هکتــار بــاغ پســته مرب-ــوط وارد
بهــد
ـود .بای
ـرآورد شـ
97-98
کشورــی
صادراتمحصول
در ســال
تالطم
تاریخ
سرفصلاما
تلخ کرد.
دیگر،
دالیل
مقــدار،وهر در
فعالیتداد
خوبی درنشان
خود را
سالبـجاری
بود در
صنعت روغن قرار
خاک و سم و
کود وپراصالح
باغبانی،
کشاورزاننیزرازیر سه
باغبانی
کامبخش
جهــتدر
جاری
کارگــریکلی
برخیهزینههای
های
دسته از
های
انجــام
کنارآیتمکل
هزینــه
توجــه نمــود کــه هزینههــای تولیــد پســته بــرای
گرفتهاند.
فعالیــت خــاص محاســبه میشــود.
گذشته از این ماراتن سخت و نفسگیر سربلند عبور خواهدکرد .به هر روی کمیته باغبانی انجمن پسته
ـل پسته
صنعت
همانند کلیــه
تعمیــم بــه
کهـاً قابـ
دادهقطع
نشانـاص
پستهـاغ خـ
ایــن بـ
فــرض کارگر مورد استفاده برای انجام آن فعالیت در سطح یک هکتار را بر اساس
فعالیت ابتدا مقدار
تعیین هزینه
کارگری جهت
دسته هزینههای
در
روزانــههر بــا
اجــرت
محاســبه
بــرای
باغــات پســته کشــور نخواهــد بــود .امــا روش
اجاره1ای انجام شده ،باید معادل نفر-روز کارگر به کار گرفته شده در جدول منظور
درصورتی
حداقــلمیکنیم.
در جدول درج
نفر-روز
مزایــای
حقــوق و
ماهیانــهدر گزارش حاضر سعی شده تا هزینههای یک
صورت.
فعالیتی بهمیکند
تولیدکهپسته
های
هزینه
پرداخــتبرآورد
به
ایران به روال سالهای گذشته در نیمه دوم سال اقدام
گردد .سپس ،هزینههای متوسط کارگر مورد استفاده جهت هر فعالیت را در ستون مربوط وارد میکنیم .با ضرب هزینه واحد در مقدار ،هزینه کل
ـده
ب ـهکار رفتــه جهــت تعییــن هزینــه تمــام شـ
شود.ــر کارگــر در
ـرای ه
میلیــون و  980هــزار تومــان بـ
کارگری جهت انجام فعالیت خاص محاسبه می
باغــداران
برداری
تولیــد،
های تولید پسته برای این باغ خاص قطعاً قابل تعمیم به کلیه
که هزینه
توجه نمود
ســالباید
برآورد شود.
توســط97-98
محصولی
نســخهسال
قابــلپسته در
هکتار باغ
داشــت:
خواهیــم
1398
برای محاسبه اجرت روزانه با فرض پرداخت حداقل حقوق و مزایای ماهیانه  1،980،000تومان برای هر کارگر در سال  1398خواهیم داشت:
بــرای ســایر باغــات پســته کشــور میباشــد .بــه
بــاغرفته جهت تعیین هزینه تمام شده تولید ،قابل نسخهبرداری توسط باغداران برای سایر باغات پسته
روشدربهکار
توجــهبود.
بایــدنخواهد
نیــزکشور
پسته
باغات
اما کــه
کــرد
نکتــه
ایــن
1400
ـت
ـ
برداش
ـط
ـ
متوس
ـی،
ـ
بررس
ـورد
ـ
م
ـی
نوعـ ِ
،000از 1،980تومان
ماه × 15
پاداش 1 +
عیدی و
کیلو 2 +
ماه در سال
(شامل 12
بیشتر
سنوات)که
بودهماهاست
هکتار
گرمماهدر
1400
کشور میباشد .به این نکته نیز باید توجه کرد که در باغ نوعیِ مورد بررسی ،متوسط برداشت
کیلوگــرم در هکتــار بودهاســت کــه بیشــتر از
تومان ~ 111،000
باغاتیـیبا میانگین برداشت کمتر از برداشت مذکور ،احتماالً هزینه تمام شده تولید پسته به مراتب بیشتر
برای
است.
کشوری
ـرای باغاتـ
ـت .بـ
ـوری اسـ
برداشتکشـ
میانگینبرداشــت
میانگیــن
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بــا میانگیــن برداشــت کمتــر از برداشــت مذکــور،
خواهد بود.
احتمــاالً هزینــه تمــام شــده تولیــد پســته بــه
مراتــب بیشــتر خواهــد بــود.

مشخصات عمومی باغی تأثیرگذار بر هزینههای تولید

مشخصات عمومی باغی تأثیرگذار بر هزینههای تولید
میباشند.
نمایانگربررسی
جدولباغ مورد
عمومی
وضعیت
اطالعات درج شده در این بخش از
عمومی باغ مورد بررسی میباشند.
وضعیت
بخش از
نمایانگر این
جدول شده در
اطالعات درج
تاریخ

بهمن 98

پیوند

احمد آقایی  -اکبری

بافت خاک

لومی  -رسی

کد باغدار

************

فاصله رس

 7متری

روش آبیاری

قطره ای

محل باغ

************

سن باغ

 30سال به باال

کیفیت آب

کمی قلیایی و کمی شور

مساحت

***********

میانگین برداشت

1400کیلو گرم /هکتار

دوره آبیاری

12

میانگین سالیانه هزینههای جاری باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر
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باغبانی

جدول هزینه های کارگری (تومان)

عنوان

بیل زنی

نفر -روز

علف کنی( وجین)

نفر -روز

توکاری و پیوند

نفر -روز

جمع

هرس

باغبانی

کود و اصالح
کارگری

خاک

آبیاری

17
15

1.650.000

نفر -روز

110.000

51

5.610.000

نفر -روز

110.000

2

220.000

نفر -روز

شیمیائی خاک
حیوانی

نفر -روز

محلول پاشی

110.000
110.000
110.000
110.000
110.000
110.000

اصالح خاک

نفر -روز

جمع

نفر -روز

110.000

نفر -روز

110.000

تله گذاری

علف کشی

قارچ کشی

نفر -روز
نفر -روز
نفر -روز

دفع جانور مزاحم

نفر -روز

جمع

نفر -روز

روغن پاشی

جمع

نفر -روز

110.000

7

770.000

1.870.000

نفر -روز

دفع آفات

سم و روغن

واحد

هزینه واحد

مقدار

هزینه

نفر -روز

110.000
110.000
110.000
110.000

9
3
2

5.5
4.5

14

5

990.000
330.000
220.000
605.000
495.000

1.540.000

550.000

110.000
110.000
110.000

5

550.000
7.700.000

در د سته هزینههای مواد م صرفی و و سایل جایگزین ،هزینه هر فعالیت خاص از ضرب مقدار آن نهاده با واحد منا سب در هزینه واحد آن حا صل
می شود .تنها نکته قابل ذکر آن است که هزینههای تعمیرات باغ و سیستم آبرسانی باید در زیر سرفصل باغبانی در این دسته منظور شود.
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باغبانی
در دســته هزینههــای مــواد مصرفــی و وســایل

جایگزیــن ،هزینــه هــر فعالیــت خــاص از
ضــرب مقــدار آن نهــاده بــا واحــد مناســب
در هزینــه واحــد آن حاصــل مــی شــود .تنهــا

نکتــه قابــل ذکــر آن اســت کــه هزینههــای
تعمیــرات بــاغ و سیســتم آبرســانی بایــد در

زیــر ســرفصل باغبانــی در ایــن دســته منظــور
شــود.

جدول هزینه های مواد مصرفی و وسایل جایگزین (تومان)

عنوان

باغبانی

مصرفی

شیمیائی خاک

حیوانی

کیلو

240

محلول پاشی

کیلو

سموم دفع آفات

علفکش

لیتر

دفع جانور مزاحم

عدد

قارچکش

روغن و صابون

جمع
جمع

لیتر

لیتر

تله
سم و روغن

400.000

کیلو

جمع

جایگزین

متر

5.000

2.000

اصالح خاک

و وسایل

5.000

60

300.000

قیچی و اره و ...

عدد

بیل و ...

جمع
مواد

عدد

220.000

0.2

44.000

نهال و پیوند

عدد

تعمیرات سیستم آبرسانی

کود و اصالح خاک

واحد

هزینه واحد

مقدار

هزینه

25

0.1

125.000
40.000

509.000

3.000

6.000.000

40.000

9.600.000

80.000

50

180

30.000

4.000.000
5.400.000
25.000.000

200.000

10

2.000.000

20

32.000

640.000

عدد

25.000

1

25.000

کیلو

2.5

110.000

275.000

لیتر

50

12.000

600.000
3.540.000
29.049.000

در دســته هزینــه اجــاره ماشــینآالت و خدمــات جهــت اجتناب از محاســبه و  ...نمیباشــد .جهــت محاســبه هزینــه ماشــینآالت بــهکار رفتــه بــرای
سرمایهگذاری،
تعمیــراتمحاسبه
جهت واجتناب از
ماشینآالت
هــای اجاره
هزینههزینه
تأثیــردسته
در
خدماتجــاری
ســرمایهوگذاری،
اســتهالک
آالت،را در
ماشینهکتــار
تعمیراتدر هــر
جاری ومصرفــی
ماشین-ســاعت
استهالکمقــدار
های فعالیــت،
هزینه هــر
ماشــینتأثیرانجــام
ـوردبهنیــاز
ـینی م
خدماتـه خدمـ
کلیهـدار کلیـ
ـه باغـ
کهــت کـ
است اس
ـر ایــن
ـرض بـ
آالت ،فـ
مشــاور و
باغــدار از
صــورت
کنیــم .در
ضــرب
هزینــهایواحــد
محاسبه
اســتفادهنیازی به
ساز ،دیگر
فرض ساده
کندم.یبا این
تأمین می
صورت اجاره
خودـ را
ماشـنیاز
ـاتمورد
ماشینی
باغدار
این
فرض بر
خــود را بــه صــورت اجــاره ای تأمیــن میکنــد .بــا ایــن فــرض سادهســاز ،یــا انجــام آزمایشهــای باغــی ،امــکان درج هزینــه هــای مربوطــه پــس
هزینه استهالک ماشینآالت خریداری شده توسط باغدار و یا هزینههای جاری راننده ،سوخت ،روغن ،تعمیرات و  ...نمیباشد .جهت محاسبه هزینه
دیگــر نیــازی بــه محاســبه هزینــه اســتهالک ماشــینآالت خریــداری شــده از تقســیم بــر مســاحت بــاغ بــر حســب هکتــار در ایــن بخــش گنجانــده
هکتار را در هزینه واحد ضرب میکنیم .در صورت استفاده
مصرفیـ در
ساعت
ماشین
فعالیت،ـ مقدار
ـاریهر
انجام
آالت
ـن-،تعمیـ
ـوخت ،روغـ
راننــده ،س
برای جـ
رفتهههــای
کارهزین
ـدار وبهیــا
ماشینباغـ
توســط
هرــت.
ـده اس
ـرات ش

باغدار از مشاور و یا انجام آزمایشهای باغی ،امکان درج هزینه های مربوطه پس از تقسیم بر مساحت باغ بر حسب هکتار در این بخش گنجانده
شده است.
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باغبانی

جدول هزینه های ماشین آالت و خدمات (تومان)

عنوان

واحد
شخم زنی

عنوان
باغبانی

باغبانی

کود و اصالح خاک

کود و اصالح خاک

اجاره

ماشین آالت
واجاره
خدمات

ماشین آالت

و خدمات

سم و روغن

سم و روغن

تیلر
شخم زنی
ریپر
تیلر
جمع
ریپر
شیمیائی خاک
جمع
محلول پاشی
شیمیائی خاک
حیوانی
محلول پاشی
اصالح خاک
حیوانی
جمع
اصالح خاک
سموم دفع آفات
جمع
تله
سموم دفع آفات
علف کش
تله
قارچ کش
جانورکش
دفععلف
مزاحم

کش
قارچ
پاشی
روغن

دفع جانور مزاحم
جمع
آزمایش و مشاوره
جمع
آزمایش و مشاوره

آب،روغن
پاشی و
برگ ،خاک
سایرجمع

آب ،برگ ،خاک و
سایر

جمع

هزینه
عنوان
کل هزینه های جاری (تومان)
جدول

مواد مصرفی و وسایل جایگزین
عنوان
اجاره ماشین آالت و خدمات
هزینه های کارگری
جمع
مواد مصرفی و وسایل جایگزین

7.700.000
29.049.000
هزینه
3.100.000
7.700.000
39.849.000
29.049.000

اجاره ماشین آالت و خدمات

3.100.000

جمع

39.849.000
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مقدار

ماشین -ساعت
واحد  70.000هزینه واحد
ماشین-
ساعتساعت 21 70.00070.000
ماشین-
70.000
ماشین -ساعت
70.000
ماشین -ساعت
21
70.000
ماشین -ساعت
70.000
ماشین -ساعت
60.000
ماشین -ساعت
ماشین -ساعت
6 70.000
60.000
ماشین -ساعت
60.000
ماشین -ساعت
60.000
ماشین -ساعت
ماشین -ساعت
6 60.000
60.000
ماشین -ساعت
60.000
ماشین -ساعت
12
60.000
ماشین -ساعت
60.000
ماشین -ساعت
60.000
ماشین -ساعت
60.000
ماشین -ساعت
60.000
60.000
ماشین -ساعت
60.000
ماشین -ساعت
10
60.00060.000
ماشین -ساعت

ساعتساعت 60.00060.000
ماشین-
ماشین-
ساعتساعت 60.00060.000
ماشین-
ماشین-

ساعت 60.00060.000
ماشین-
ساعت
ماشین-
عدد

1.470.000

21

1.470.000

1.470.000

1.470.000
360.000 21

360.000
6
360.000
360.000 720.000 6
720.000

12

600.000

600.000

10

1

60.000

11

660.000

ماشین -ساعت

60.000

ماشین -ساعت

60.000

عدد

2.500.000

2.500.000

مقدار

0.1

هزینه

1

60.000

250.000

660.000
11
3.100.000

0.1

250.000

3.100.000

جمع کل هزینه های جاری

کارگریجاری
هزینه های
جمع
کل های
هزینه

هزینه واحد

هزینه

میانگین سالیانه هزینه های سرمایه ای باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر
در این بخش از جدول هزینهها ،تأثیر سرمایهگذاری های اولیه جهت احداث یا خرید امکانات الزم به منظور تولید پسته توسط باغدار که معموالً باغبانی

مدنظر باغداران قرار نمی گیرد ،دیده شده است.

ـک هزینــه اســتهالک و یــا هزینههــای جــاری ،تعمیــرات و یــا جابجایــی چــاه
ـی یـ
ـرمایه ای باغبانـ
ـای سـ
ـه هـ
ـالیانه هزینـ
ـن سـ
• میانگیـ
باشــد.منطقه مورد نظر و در نتیجه دشواری محاسبه استهالک
سفرهیآبی در
مهمترین عامل سرمایهای ،تأ
ـرمین آب است .بهدلیل نامشخص بودن عمر نم
ـته مثمـ
ـاغ پسـ
ـار بـ
هکتـ
های ســاله و
بــارور 20
فــرض خریــد
ســرمایه بــاغ
بــاغ هزینه
استهالک و یا
محاسبهبــاهزینه
اســتهالکنیازی به
مــدت ساز ،دیگر
اولیــهفرض ساده
هــایبا این
گذاریباشد.
ســرمایهباغ می
تأثیــرمورد نیاز
هــا،کل آب
خرید
بر
فرض
چاه،
خرید
سرمایه
در ایــن بخــش از جــدول هزینه
جهــت احــداث یــا خریــد امکانــات الزم بــه منظــور تولیــد پســته توســط بهرهبــرداری یکنواخــت تــا  50ســالگی 30 ،ســال فــرض شدهاســت.
جاری ،تعمیرات و یا جابجایی چاه نمیباشد.
باغــدار کــه معمــوالً مدنظــر باغــداران قــرار نمــی گیــرد ،دیــده شــده اســت .بنابرایــن ،بــا تقســیم ارزش هــر هکتــار از بــاغ مــورد نظــر بــر  ،30هزینــه
ـن ترتیــب
بنابراین،ــهبا همیـ
است.یشــود .ب
شدـهـبه م
فرضمحاس
سالنظــر
30ــورد
ـاغ م
50ـالیانه بـ
ـتهالک سـ
برداری اسـ
بهرهــودن
ـخص ب
 20نامش
دلیــل
فرضآب اس
باغ باتأمیــن
سرمایههای،
استهالک ســرمای
مدتــن عامــل
مهمتری
تقسیم
سالگی،
یکنواخت تا
سالهـ و
ـت .بهبارور
خریدـ باغ
عمــر ســفره آبــی در منطقــه مــورد نظــر و در نتیجــه دشــواری محاســبه مــدت اســتهالک ســرمایه بــرای انبــار ،دیــوار و ســاختمان موجــود در بــاغ
تجهیـانبار،
سرمایه برای
استهالک
ترتیب م
همین
میبـشود.
محاسبه
ارزش هر هکتار از باغ مورد نظر بر  ،30هزینه استهالک سالیانه باغ مورد
ـزات آبیــاری
ـال ،لولــه،
دتــامل کانـ
ـاری ش
ـتم آبیـ
ـرایبهسیسـ
ـال و
نیــازنظر  20سـ
اســتهالک ســرمایه خریــد چــاه ،فــرض بــر خریــد کل آب مــورد
اســت.
گرفتــهدرشده
ســال در
آن 10
تحــت
گرفته
نظر
نظــر 10سال
شابه آن
فشار و م
مشــابهتحت
فشــار وآبیاری
تجهیزات
کانال ،لوله،
بــهشامل
آبیاری
سیستم
ســاز،برای
ســادهسال و
باغ 20
موجود در
محاســبه
نیــازی
دیگــر
فــرض
ساختمان ایــن
دیواریوباشــد .بــا
بــاغ م

شدهاست.

میانگین سالیانه هزینههای سرمایهای باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر (تومان)
عنوان
آب

استهالک

واحد

مقدار

هزینه واحد

هزینه

شرب

با فرض خرید کامل

متر مکعب

3.500

10.000

35.000.000

باغ

سی ساله مستقیم

هکتار

550.000.000

0.033

18.150.000

انبار و ساختمان

بیست ساله مستقیم

هکتار

800.000

0.05

40.000

سیستم آبرسانی

ده ساله مستقیم

هکتار

25.000.000

0.1

2.500.000

جمع

20.690.000

کل سرمایه ای جمع

55.690.000

میانگین ساالنه هزینههای بیمه ،برداشت ،حمل ،فرآوری و مدیریت
فرآوری و
کشاورزی ،بر
هزینههای
ـل،بودند .اما
مساحت
کلیه هزینههایی که تا اینجا بررسی شدند ،هزینههای وابسته به
مدیریتســالیانه
محصــول
حمل،مقــدار
داشت ،بــه
وابســته
بیمه مدیریــت
فــرآوری و
حمــل،
• میانگیــن ســاالنه هزینههــای بیمــه ،برداشــت ،حمـ
پستهجــدول
کیلویــک
مذکــور در
هزینه
همیــن
باشــند.
هــای برای هر
مصروف
دلیــلهزینه
براساس
بــهجدا و
جدول
ـت سالیانه میباشند .به همین دلیل هزینههای مذکورمدری یک
محصول
ـرآوری ومقدار
فـوابسته به
مدیریـ
کلیــه هزینههایــی کــه تــا اینجــا بررســی شــدند ،هزینههــای وابســته جــدا و براســاس هزینــه مصــروف بــرای هــر کیلــو پســته خشــک
خشک منظور شدهاند.
بــه مســاحت بودنــد .امــا هزینههــای بیمــه کشــاورزی ،برداشــت ،منظــور شــدهاند.
جدول میانگین ساالنه هزینههای بیمه ،برداشت ،حمل ،فرآوری
و مدیریت (تومان)

عنوان

هزینه

بیمه کشاورزی

1.700

نگهبانی ،برداشت و حمل

3.000

فرآوری

3.600

بیمه آتش سوزی و سرقت

120

مدیریت و دفتری

5.000

جمع

13.420

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

بیمه آتش سوزی و سرقت

باغبانی

120

مدیریت و دفتری

5.000

جمع

13.420

بــا تقســیم مجمــوع هزینههــای جــاری و ســرمایهای باغبانــی بــر مقــدار
• هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک
هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک
خشــک از برداشــت در واحــد ســطح بــر حســب کیلــو بــرای بــاغ مــورد نظــر بدســت
بــرای محاســبه هزینــه تمــام شــده تولیــد هــر کیلــو پســته
بــاغ مثمــر مــورد نظــر بایــد بــه نوعــی هزینههــای جــاری و ســرمایهای میآیــد .ســپس بــا جمــع عــدد بدســت آمــده بــا مجمــوع هزینههــای
برای محاسبه هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک از باغ مثمر مورد نظر باید به نوعی هزینههای جاری و سرمایهای باغبانی را که برای
باغبانــی را کــه بــرای واحــد ســطح محاســبه شــدهاند بــا هزینههــای بیمــه ،برداشــت ،حمــل ،فــرآوری و مدیریــت ،هزینــه تمــام شــده تولیــد هــر
خواسته ،با تقسیم مجموع هزینههای جاری و
جمعـلکرد.
فرآوری
واحد سطح محاسبه شدهاند با هزینههای بیمه،
این شــد.
خواهــد
مدیریتحاصـ
ـته وخشــک
حمل،ــو پسـ
برداشت ،کیل
بیمــه ،برداشــت ،حمــل ،فــرآوری و مدیریــت جمــع کــرد .ایــن خواســته،

سرمایهای باغبانی بر مقدار برداشت در واحد سطح بر حسب کیلو برای باغ مورد نظر بدست میآید .سپس با جمع عدد بدست آمده با مجموع

هزینههای بیمه ،برداشت ،حمل ،فرآوری و مدیریت ،هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک حاصل خواهد شد.
جدول کل هزینه های جاری (تومان)

هزینه

عنوان
جمع هزینههای جاری باغبانی برای هر کیلو پسته خشک

28.464

جمع هزینه استهالک سرمایهگذاریهای باغی برای هر کیلو پسته خشک

39.779

جمع هزینههای بیمه ،برداشت ،حمل ،فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک

13.420

هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک درهم

81.662

)کلیه هزینهها به تومان میباشند(

سرفصل هزینه

سال زراعی
96-97

سال زراعی
97-98

درصد

افزایش

هزینه کارگری

5.880.000

7.700.000

31%

هزینه مواد مصرفی و وسایل جایگزین

21.879.000

29.049.000

33%

هزینه اجاره ماشینآالت و خدمات

2.185.000

3.100.000

42%

جمع هزینههای جاری باغداری در هر هکتار

29.944.000

39.849.000

33%

هزینههای سرمایه ای باغداری در هر هکتار

48.225.000

55.690.000

15%

جمع هزینههای باغداری در هر هکتار

78.169.000

95.539.000

22%

هزینههای باغداری به ازای هر کیلو پسته خشک

34.450

39.779

15%

هزینههای بیمه ،برداشت ،حمل ،فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک

11.370

13.420

18%

هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک دَرهَم

67.210

81.662

22%
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باغبانی

بیمه باغهای پسته در ایران و آمریکا
پرونده بیمه

بیمــه باغهــای پســته در ایــران در
بیــن صاحبنظــران باغــداری پســته
اســتقبال کننــدهای نــدارد! اســتدالل
ایشــان از ایــن عــدم اســتقبال ایــن
اســت کــه بیمــه باغهــای پســته کاری
عبــث اســت ،چــرا کــه بیمه خســارت
چندانــی نمیپــردازد کــه کفایــت
ارزش پســته را بکنــد؛ چــون بیمــه
فقــط هزینههــای جــاری تولیــد را در
صــورت بــروز خســارت و آن هــم بــه
نرخــی کــه مقامــات پایتختنشــین
تعییــن میکننــد ،میپــردازد؛ ایــن
درحالیاســت کــه در تولیــد پســته،
باغــدار تنهــا هزینههــای جــاری را
نبایــد تحمــل کنــد ،بلکــه هزینههــای
ســرمایهای هــم بــر دوش باغــدار
اســت و نیــاز اســت باغــداران ذخیــره
اســتهالکی بــرای اســتهالک بــاغ ،چــاه

دبیرخانه انجمن پسته ایران

آب و سیســتم آبرســانی ،ســاختمانها
و ســایر تجهیــزات مــورد اســتفاده
نیــز منظــور نماینــد؛ بــه عبــارت
دیگــر ،خســارت بــه پســته یعنــی
کاهــش و نابــودی درآمــدی کــه
از محــل آن می بایســت ذخیــره
اســتهالک ســرمایه ،هزینههــای
جــاری و ســود باغــدار تأمیــن شــود.
برخــی نیــز میگوینــد ارزیابیهــا
ســوری هســتند و کارشناســان بیمــه
حتــی تخمیــن واقعــی محصــول را
نمیتواننــد بزننــد و البتــه تعییــن
میــزان خســارت هــم کاری تخصصــی
اســت کــه کمتــر کســی از عهــده آن
برمیآیــد.
البتــه در ایــن بین بعضــی از باغــداران
در ایــران دلشــان خــوش اســت کــه
یــک خســارتی ،ولــو ناچیــز باشــد و

درواقــع همــان پــول حــق بیم ـهای را
کــه پرداختهانــد را از بیمــه بگیرنــد و
ایــن پــول را از دســت ندهنــد! گویــا
ایــن گــروه از باغــداران هرســاله ،چــه
باغشــان خســارت بخــورد و چــه
نخــورد از بیمــه خســارتی دریافــت
میکننــد!
از ایــن رو بــر آن شــدیم تــا پروندهای
بــه عنــوان «پرونــده بیمــه» کــه بیمــه
باغهــای پســته در ایــران و بیمــه
باغهــای پســته در آمریــکا را شــامل
میشــود را بــرای ایــن ویــژه نامــه در
نظــر بگیریــم« .بیمــه باغهــای پســته
در ایــران» از زبــان کارشــناس بیمهای
در ایــران اســت کــه نخواســت نامــش
فــاش شــود و «بیمــه باغهــای پســته
در آمریــکا» ضمــن ارتبــاط انجمــن
پســته ایــران بــا ریچــارد ماتویــان
مدیــر اجرایــی انجمــن تولیدکننــدگان
پســته آمریــکا و همچنیــن یکــی از
مســئولین وزارت کشــاورزی ایــاالت
متحــده آمریــکا ( )USDAتهیــه و
ترجمــه شدهاســت.

بيمه نامه
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باغبانی
توگو با کارشناس بیمهای که نخواست نامش فاش شود
گف 

بیمه باغهای پسته در ایران
تاریخچه بیمه باغهای پسته در ایران
بیمــه باغهــای پســته در اوایــل دهــه 60
شمســی در مجلــس شــورای اســامی بــه
تصویــب رســید و قانونگــذاری شــد .ایــن
بیمــه در منطقــه اســتان کرمــان در ســال 79
کلیــد خــورد ،ولــی در ســطح خیلــی کــم،
بهطــوری کــه در تمــام اســتان زیــر هــزار
هکتــار بــاغ زیــر پوشــش بیمــه رفــت و کلیــه
کارهــا در رابطــه بــا بیمهگــری و ارزیابــی را
کارشــناس شــعبه بانــک کشــاورزی انجــام
مــیداد؛ دیگــر هیچکســی در هیــچ رابطــهای
دخیــل نبــود .ایــن کار در ســالهای  80 ،79و
 81بــه همیــن روال ادامــه داشــت تــا اینکــه در
ســال  82صنــدوق بیمــه در بانــک کشــاورزی
بــرای خــودش یــک عاملیــت پیداکــرد؛
مســتقل نشــد ،ولــی عاملیــت پیــدا کــرد کــه
دفتــر کارش جــدا شــود ،کارگــزار بگیــرد و بــا
بیمهگــر و ارزیــاب شــروع بــه کار کنــد.
از ســال  82کــه ایــن بیمــه شــروع بــه کار کــرد
یــک عمومیــت در بیــن کشــاورزها پیداکــرد،
خصوصـ ًا بــرای تمــام محصــوالت کشــاورزی
علیالخصــوص پســته بــا اســتقبال بســیار
باالیــی روب ـهرو شــد .دلیلــش هــم ایــن بــود
کــه از حــق بیمــه پرداختــی  10درصــد را
کشــاورز پرداخــت میکــرد و  90درصــد
بقیــه را کمــک دولــت پشــتش بــود .همیــن
روال ادامــه داشــت و بــا توجــه بــه حــق بیمــه
پرداختــی کــه کشــاورز در رابطــه بــا خســارت
داشــت ،یــک کمــک در رابطــه بــا هزینــه
تولیــد بــه کشــاورز انجــام میشــد .ولــی بــا
گذشــت ایــن شــانزده ســال نقــش دولــت
در پرداخــت حــق بیمــه در رابطــه بــا هزینــه
تولیــد ســال بــه ســال کمرنگتــر شــد .در
حــال حاضــر ســهم دولــت در پرداخــت حــق
بیمــه بیــن  30تــا  35درصــد شــده و فشــار بار
حــق بیمــه روی کشــاورز باالتــر رفتهاســت.
در ســالهای اول باتوجــه بــه شــرایطی کــه
وجــود داشــت دو نمونــه بیمــه انجــام میشــد
یکــی بیمــه عمومــی و دیگــری بیمــه تکمیلــی.
کشــاورز بــرای یــک بــاغ خــودش فقــط از
بیمــه عمومــی و یــا فقــط از بیمهنامــه تکمیلــی
مــی توانســت اســتفاده کنــد .بیمــه عمومــی
عوامــل خطــر تحــت پوشــش کمتــری نســبت
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بــه بیمــه تکمیلــی شــامل میشــد .در رابطــه
بــا بیمــه عمومــی ،زلزلــه ،ســرما و یخبنــدان،
طوفــان و بارندگیهــای بیموقــع در زمــان
تلقیــح جــزو عوامــل اصلــی بــود و عــاوه بــر
عوامــل تحــت پوشــش بیمــه عمومــی عوامــل
عــدم تأمیــن نیــاز ســرمایی ،نوســانات دمایــی
و گرمازدگــی میــوه مربــوط بــه بیمــه تکمیلــی
نیــز شــامل خســارت میشــد .ایــن روال تــا
ســالهای  93 ،92ادامــه داشــت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه در ســال  89یــک
ســامانه جامــع بیمــه از طریــق صنــدوق بیمــه
کشــاورزی راه انــدازی شــد .ایــن ســامانه
جامــع بــه گون ـهای بــود کــه تمــام اطالعــات
کشــاورز در آن ثبــت میشــد ،نقشــه باغــات و
اســم بــاغ مشــخص بــود .بنابرایــن ،مــا از ســال
 89تــا بــه امــروز میتوانیــم ســابقه کشــاورز را
بــا یــک کــد ملــی دربیاوریــم و بدانیــم ایشــان
در هــر ســال چــه مقــدار از ســطح بیمــه بــوده
و پرداخت ـی و دریافت ـیاش چقــدر بودهاســت.
بیمــه عمومــی و بیمــه تکمیلــی تــا ســال
 93 ،92ادامــه داشــت و از ســال زراعــی
 94-93بــه بعــد بیمــه باغــات پســته بــر
اســاس بیمــه پایــه و بیمــه الحاقــی اجــرا
شــد؛ یعنــی وقتــی خســارت انجــام میشــد،
کارشــناسها بازدیــد میکردنــد و غرامتــی
در رابطــه بــا بیمــه تکمیلـی منهــای پوشــش و
ســپس پرداخــت میشــد ،امــا تــا  20درصــد
خســارت برعهــده کشــاورز بــود .در ســال 95
منهــای پوشــش ،منهــای  20بــود؛ یعنــی اگــر
کشــاورز متحمــل  60درصــد خســارت شــده

بــود ،منهــای  20میشــد و چهــل درصــدش
پرداخــت میشــد .از ســال  98-97بخــش
پوششــی برداشتهشــده ،ولــی پوششــی تــا
ســال ماقبلــش اعمــال و اجــرا شــد.
در گذشــته میگفتنــد بــا توجــه بــه شــرایطی
کــه داریــم خســارت تــا  20درصــد بــه
عهــده بیمهگــذار اســت ،ولــی از  20درصــد
بــه بــاال را بیمــه پرداخــت میکــرد! یعنــی
اگــر کشــاورزی  100درصــد هــم خســارت
میخــورد منهــای  20میشــد و  80درصــد
خســارت پرداخــت میشــد؛ در حالــی کــه
تعرفــه بــر اســاس  100درصــد خســارت
گرفتــه شــدهبود .بــا توجــه بــه شــرایط و
مشــکالتی کــه مــا در بخــش تولیــد پســته
داریــم ،بیمــه کشــاورزی طبــق روال در
 16ســال گذشــته ،هــر ســال خســارت بــه
کشــاورز پرداخــت کردهاســت.
از معضــات بیمــه کشــاورزی ایــن بودهاســت
کــه اوالً سیســتمی دولتــی بــوده و ثانیــ ًا هــر
ســال بــه کشــاورز خســارت پرداخــت
کردهاســت! اگــر در ســالهایی کــه خســارت
خیلــی پایینــی رخ داده و در حــد ناچیــز بــوده
بــه کشــاورز پولــی پرداخــت نمیشــد و
ایــن فرهنــگ جــا افتــاده بــود ،شــاید بیمــه
کشــاورزی در ســالهایی کــه بیشــترین
خســارت وجــود داشــت ،مــی توانســت
یــک مقــداری از هزینــه واقعــی خســارت
را پرداخــت کنــد .توجیــه بیمــه کشــاورزی
ایــن اســت کــه میگویــد مــن هزینــه تولیــد
محصــول را پرداخــت میکنــم .امســال
بیمــه تکمیلــی ( )1تعرفههایــش بــاال اســت
و پرداخــت خســارتش هــم واقعــی اســت،
ولــی کشــاورزان خیلــی اســتقبال نکردنــد .در
بیمهنامــه پتانســیل تولیــد گزینــه یــک 300

باغبانی
کیلوگــرم اســت ،گزینــه دو  500کیلوگــرم،
گزینــه ســه  800کیلوگــرم ،گزینــه چهــار
 1000کیلوگــرم ،گزینــه پنــج  1200و گزینــه
شــش  1500کیلوگــرم اســت و مبنای محاســبه
هــم هزینــه تولیــد بــرای هــر گزینــه اســت
کــه انجــام میشــود و خســارتش پرداخــت
میکننــد .
در ســه ســال گذشــته بــا توجــه بــه شــرایط
و ســختگیریهای انجــام شــده بایــد حتمــ ًا
خســارتی حــادث شدهباشــد تــا مــا بتوانیــم
تأییدیــه و مجــوز پرداخــت خســارت را
بگیریــم و اینطــور نیســت کــه هــم بــه
خســارت خــورده و هــم خســارت نخــورده
بیمــه پرداخــت داشتهباشــد! بــر اســاس آمــار
دریافتــی هواشناســی حتم ـ ًا بایــد آن عواملــی
کــه مــا داریــم در زمــان فنولــوژی گیــاه
حــادث شدهباشــد.
روند تعیین خسارت
بیمهگــری معمــوالً از  30مهرمــاه بــا پایــان
بیمهنامــه ســال قبــل شــروع میشــود؛ یعنــی
از اول آبــان شــروع میشــود و تــا اول دی
مــاه ادامــه دارد .ولــی طبــق روالــی کــه بیــن
کشــاورزها وجــود دارد ،معمــوالً بیمــه کــردن
را از  15آذر شــروع میکننــد و تــا  15بهمــن
مــاه ادامــه دارد و بیمهنامــه تمدیــد میشــود.
تــا ســه ســال قبــل بیمهگــر میبایســت
بازدیــد انجــام دهــد تــا میــزان پتانســیل تولیــد
بــاغ مدنظــر را نســبت بــه هکتــارش بگیــرد
و ســپس گزینــه مربوطــه را مشــخص کنــد؛
بهعنــوان مثــال ،کارشــناس پتانســیل تولیــد را
هــزار کیلــو تعییــن میکــرد و میگفــت بــاغ
شــما در حــد گزینــه چهــار اســت و کشــاورز
از گزینــه چهــار بــه بــاال را دیگــر نمیتوانســت
بیمــه کنــد .ولــی ایــن اختیــاری بــود و بــا یــک

توضیــح کارشــناس بیمهگــر میتوانســت
بــه درخواســت کشــاورز گزینــه کمتــری را
انتخــاب کنــد.
از ســه ســال گذشــته تــا امــروز بیمهنامــه
بهصــورت خــود اظهــاری شدهاســت .مثــ ً
ا
کشــاورز مراجعــه میکنــد و میگویــد مــن
 3هکتــار بــاغ دارم کــه در دو قطعــه اســت
و حــدود اربعــه بــاغ را اعــام میکنــد و
گزینــه مــورد نظــرش را از نظــر پتانســیل
تولیــد انتخــاب میکنــد .گزینــه هــا از 1
تــا  6هســتند و از  300تــا  1500کیلوگــرم
را پوشــش میدهنــد و کشــاورز بــر ایــن
اســاس حــق بیمــه را پرداخــت میکنــد.
پــس از اتمــام بیمهگــری کار ارزیابــی شــروع
میشــود .در حــال حاضــر ارزیابــی بــر دو
مبنــا شدهاســت؛ یکــی پایــش و فنولــوژی و
دوم بــر اســاس پیوســت فنــی.
در بحــث پایــش و فنولــوژی ،رونــد چرخــه
گیــاه از زمانــی کــه درخــت خــواب اســت
و بعــد کــه تــورم جوانــه پیــدا میکنــد
شــروع میشــود و بــه شــش مرحلــه تقســیم
میگــردد؛ یکــی مرحلــه جوانــه ،دوم مرحلــه
گلدهــی ،ســوم مرحلــه رشــد رویشــی ،چهارم
مرحلــه رشــد میــوه ،پنجــم مرحلــه برداشــت،
ششــم مرحلــه پــس از برداشــت .کارشناســی
کــه بــه عنــوان پایشــگر انتخــاب میشــود و
شــروع بــه کار میکنــد بایــد از زمانــی کــه
درخــت هنــوز در خــواب کامــل اســت کارش
را شــروع کنــد و تــا روز پــس از برداشــت کــه
بــرگ درخــت ریــزش میکنــد بــاغ را پایــش
نمایــد.
پایــش بــر اســاس  4درصــد از منطقــه همگــن
اســت کــه مــرز هــر منطقــه همگــن بــر اســاس
میــزان هــر دهســتان انتخــاب میشــود؛ مث ـ ً
ا

بــرای منطقــه انــار ســه بخــش وجــوددارد:
بیــاض ،مرکــزی و قســمت حســین آبــاد
اســت؛ همگنهایــش را انتخــاب میکننــد و
کارهایــش را انجــام میدهنــد.
 4درصــد کــه هــم از نظــر ســطح و هــم از
نظــر تعــداد بــاغ میانگیــن آن منطقــه باشــد؛
مثــ ً
ا اگــر  500قطعــه بــا  1000هکتــار بــاغ
وجودداشتهباشــد مــا بایــد  40هکتــار بــا
بیســت قطعــه را انتخــاب کنیــم کــه ایــن
شــش مرحلــه پایــش بــر اســاس زمانبنــدی
انجــام میشــود .در نمونهگیریهــا از بــاغ،
بــرای زیــر یــک هکتــار ســه نمونــه از بــاغ
گرفتــه میشــود؛ دو هکتــار ،پنــج نمونــه از دو
تــا هشــت هکتــار ،هشــت نمونــه و از هشــت
هکتــار بــه بــاال هــم بــه ازای هــر هکتــار یــک
نمونــه اضافــه میشــود.
روال قدیــم در چهــار ســال گذشــته بــه
اینصــورت نبــود و هــر باغــی بهطــور مجــزا
بازدیــد میشــد و درصــد خســارت و ســوء
مدیریتــش اعمــال میشــد و بــه ایــن کار
بازدیــد ارزیابــی انفــرادی میگفتنــد ،ولــی
در حــال حاضــر بازدیــد ارزیابــی بــر اســاس
مناطــق همگــن اعمــال میشــود.
اگــر یــک بــاغ وجودداشــته باشــد کــه بــا
مناطــق همگــن دیگــر اختــاف ســطح داشــته
باشــد یــا کشــاورزش هــر ســال در رابطــه بــا
بیمــه حساســیت دارد ،ایــن بــاغ بــر اســاس
مــوردی پایــش میشــود و در زمــان برداشــت
کیلگیــری میشــود و بــر اســاس همــان
درصــد خســارتی کــه جداگانــه از منطقــه
درمیآیــد بــه او پرداخــت میشــود.
باغهــای بــاال  20هکتــار هــم جداجــدا
پالکگــذاری ،نمونهگیــری و کیلگیــری
میشــوند و در صــورت خســارت درصدشــان
پرداخــت میشــود.
در رابطــه بــا پیوســت فنــی ،مناطــق
تقســیمبندی میشــوند و بــه کارشناســان
داده میشــود .در پیوســت فنــی تعییــن و
تشــخیص چهــار مــورد بســیار مهــم اســت-1 :
مســاحت بــاغ و حــدود اربعــه؛  -2مالکیــت؛
 -3پتانســیل تولیــد؛  -4ســوء مدیریــت.
ایــن کارهــا تــا ســه ســال قبــل توســط
بیمهگــر انجــام میشــد ،االن در تابســتان
توســط کارشــناس فنــی انجــام میشــود.
ســوء مدیریــت آیتمهــای مختلفــی دارد
و بــر اســاس  7آیتــم اســت کــه آیتمهــای
مهــم و اصلــی آن بــر اســاس آب آبیــاری،
سال چهارم -ویژه نامه نوروز - 99شماره (53 )45

باغبانی
تغذیــه ،بهزراعــی ،مدیریــت آفــات ،بیماریهــا
و علفهــای هــرز و مدیریــت کــف بــاغ اعمــال
میشــود کــه معمــوالً ســوء مدیریــت را حداکثــر
تــا  30درصــد میتوانیــم اعمــال کنیــم کــه
پرداخــت نشــود! البتــه خســارت پرداختی نســبت
بــه هزینههــای واقعــی تولیــد هزینــه باالیــی
نیســت.
حق بیمه و پرداخت خسارت
یــک مشــکل اساســی کــه مــا بــا آن مواجــه
هســتیم ایــن اســت کــه بــرای هــر بــاغ بعضــی از
عوامــل خســارت را بهصــورت تکــی نداریــم تــا
بیمهشــونده بتوانــد بــرای خــودش آیتــم انتخــاب
کنــد.
در حالحاضــر ،عوامــل خســارت تحــت پوشــش
در بیمــه پایــه شــامل حــوادث فاجعهآمیــز
میشــود .حــوادث فاجعهآمیــز آنهایــی هســتند
کــه یــک عامــل خســارت بــه تنهایــی باعــث
خســارت تــا  70درصــد در کل شهرســتان شــود.
بیمــه تکمیلــی در حاضــر تمامــی آیتمهــای عامــل
خســارت از جملــه :ســیل ،زلزلــه ،طوفــان ،تگرگ،
بارانهــای بیموقــع زمــان تلقیــح ،گرمــای زمــان
تلقیــح ،نوســانات دمایــی ،عــدم تأمیــن نیــاز
ســرمایی و گرمازدگــی میــوه میشــود.
در رابطــه بــا میوههــای ســیاه ریشــه و
ســردرختیها مثــل بــادام ،بیمهنامــه تــک خطــر و
یــک بیمه نامــه الحاقــی وجــود دارد .در بیمــه نامه
تــک خطــره فقــط در رابطــه بــا بــادام کــه مثــال
میزنــم تنهــا عامــل ســرمازدگی در آن لحــاظ
میشــود.
در مــورد پرداخــت خســارت ،اگــر یــک بــاغ
یــک هکتــاری  100درصــد آســیب دیدهباشــد
و باغــدار گزینــه  6را انتخــاب کردهباشــد و
آن خســارت  100درصــدی در منطقــه همگــن
عمومیــت داشتهباشــد و ســوء مدیریتــی رخ
ندادهباشــد بــر اســاس تعهــدی کــه در ســال بســته
میشــود مبلــغ خســارت پرداخــت میشــود و
هــر ســال عــدد متفاوتــی اســت .مثـ ً
ا اگــر گزینــه
 6برابــر بــا پرداخــت  12میلیــون تومــان بــرای
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یــک هکتــار باشــد ،بهطــور کامــل بــه کشــاورز
پرداخــت میشــود.
امــا اینطــور نیســت کــه اگــر یــک هکتــار
پتانســیل تولیــد  1500کیلوگــرم پســته داشــته
باشــد و ارزش ایــن مقــدار پســته  150میلیــون
تومــان باشــد در صــورت بــروز خســارت قــرار
باشــد مبلغــی بیــش از  12میلیــون تومــان بــه
باغــدار پرداخــت شــود .اگــر بخواهیــم بــر اســاس
گزینــه واقعــی بیمــه کنیم ،خیلــی کشــاورزها با آن
کنــار نمیآینــد و حــق بیمــه نمیدهنــد.
حتــی در ایــن شــرایطی کــه باغــداران دارنــد
محصــول بــه ایــن گــران قیمتــی ،کیلویــی 100
هــزار تومــان ،میفروشــند بــاز هــم حاضــر
نیســتند حــق بیمــه بیشــتری بپردازنــد .شــاید 4
تــا  5درصــد از کشــاورزها حاضــر باشــند یــک
گزینــه حــق بیمــه واقعــی را پرداخــت کننــد تــا
درصــد واقعــی خســارت را بگیرنــد.
اگــر ایــن کار فرهنگســازی میشــد خیلــی
خــوب بــود .مثــ ً
ا کشــاورز  5میلیــون تومــان
بــر اســاس گزینــه واقعــی ،زمینهایــش را بیمــه
میکــرد .بعــد در رابطــه بــا خســارت مثــ ً
ا 75
میلیــون تومــان دریافــت میکــرد .البتــه ایــن
ضریبــش  1بــه  15اســت؛ یعنــی در  15ســال
گذشــته یکبــار ایــن اتفــاق افتــاده و یــک فاجعــه
آمــده کــه  100درصــد خســارت زدهاســت.
در حــال حاضــر ،فکــر میکنــم هزینــه جــاری
بــاغ پســته در هــر هکتــار  10میلیــون تومــان در
نظــر گرفتــه شدهاســت و بیمــه میگویــد مــا
هزینــه تولیــد باغــدار را میدهیــم ،نمیگوینــد
مــا هزینــه پســته خســارت خــورده را میدهیــم.
در بیمــه کشــاورزی فرهنگســازی نشــده و
کشــاورز اگــر هــر ســال خســارت بــه او پرداخــت
نکنیــم ســال بعــد نمیآیــد زمینــش را بیمــه کنــد.
طبــق روال ســالهای گذشــته تــا بــه امــروز ،در
کل ایــران هــر ســال محصــول پســته خســارت
دریافــت کردهاســت .مثــ ً
ا یــک ماشــین در
یــک عمــر  30ســاله بــه فرســودگی میرســد،
مالــک  30ســال بیمــه میخــرد .شــاید مالــک 4

دســتگاه ماشــین هــم داشتهباشــد و انــگار 120
ســال دارد حــق بیمــه پرداخــت میکنــد و شــاید
از هیچیــک از بیمــه نامههایــش اســتفاده هــم
نکنــد .ولــی کشــاورزی کــه بــه بیمــه مراجعــه
میکنــد و بیمــه میخــرد از االن بــرای خســارت
دریافتــی ســال بعــدش برنامهریــزی کردهاســت.
در رابطــه بــا بیمــه باغهــای پســته کارهــای
زیــادی انجــام شــده و کارشــناسهایی کار کردنــد
کــه اکثــرا ً خبــره هســتند و قریــب بــه  70درصــد
از آنهــا اکثــرا ً خودشــان کشــاورز و کشــاورززاده
هســتند و دردهــای کشــاورزی را میشناســند،
ولــی بعضــی اوقــات یکســری محدودیتهایــی
پیــش میآیــد کــه کارشــناس واقعــ ًا نمیتوانــد
آنچــه را کــه حــق واقعــی کشــاورز اســت را
پرداخــت کنــد .و یــک مشــکل اساســی کــه مــا
در بیمــه داریــم و جــزو فرهنــگ شدهاســت
ایــن اســت کــه باغــدار بــا بــروز کوچکتریــن
عامــل خســارت ،درخواســت خســارت میکنــد.
مــن خــودم باغــدار پســته هســتم و باغــم را بیمــه
کــردهام ،تــا همیــن انــدازه پولــی کــه داده میشــد
یعنــی کمکــی کــه از ســمت دولــت میشــد از
دســتم نــرود.
مــا کشــاورزهای زیــادی داشــتیم کــه ســالهای
اول آمدنــد و باغشــان را بیمــه کردنــد .کشــاورز
بــزرگ داشــتیم در حــد  200هکتــار ،در ســال آور
آمــد و بیمــه کــرد .آنزمــان هکتــاری  65هــزار
تومــان بابــت بیمــه هــر هکتــار و در کل 13
میلیــون تومــان پرداخــت کــرده بــود .ســال بعــد
 26میلیــون تومــان بــه او پرداخــت شــد؛ حــدود
ســالهای  88 ،87 ،86بــود ،ولــی ایشــان آمــد و
یــک حســاب دودو تــا چهارتایــی کــرد و همــان
ســال گفــت در حــال حاضــر مــن نزدیــک بــه
 700میلیــون تومــان خســارت خــوردهام و ایــن
شــد کــه از خــط بیمــه بیــرون رفــت.
در بیمــه کشــاورزی اگــر کمــک دولــت پشــتش
نباشــد زیــانده اســت .اگــر دولــت یکســال
کمــک را از پشــت بیمــه بــردارد ســال بعــد عمـ ً
ا
بیمــه کشــاورزی ورشکســته خواهدشــد.

باغبانی
گفتگو با ریچارد ماتویان ،مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان پسته آمریکا

بیمه باغهای پسته در آمریکا

سحر نخعی
مسئول روابط بینالملل انجمن پسته ایران

آقــای ماتویــان! لطفــ ًا در مــورد انــواع
بیمههایــی کــه در دســترس تولیدکننــدگان
پســته در کالیفرنیــا وجــود دارد توضیــح
دهیــد؟
در آمریــکا دههــا ســال اســت کــه امــکان
بیمهکــردن تعــداد زیــادی از محصــوالت
کشــاورزی وجــود دارد ،امــا بیمــه پســته
از ســال  2012شــروع شــد .پســته یکــی از
آخریــن محصوالتــی بــود کــه بــرای جبــران
خســارتهای ناشــی از بالیــای طبیعــی
بیمــه بــه آن تعلــق گرفــت .وقتــی محصــول
خســارت ببینــد ،بیمهگــذار میــزان محصــول
خســارتدیده (میــزان دقیــق محصــول بــه
تــن) را پوشــش میدهــد و معــادل آن بــه
کشــاورز غرامــت میپــردازد .میــزان تولیــد
هــر باغــدار تعیینکننــده مقــدار ضمانــت
بیمــه اســت .کشــاورز بایــد محصولــش را
حداقــل بــرای دورهای  2ســاله بیمــه کنــد (بــه
علــت خاصیــت ســالآوری پســته) .بیشــتر
تولیدکننــدگان پســته هــر ســال محصــول خــود
را بیمــه میکننــد.
بیمــه تحــت شــرایط زیــر جبــران خســارت
میکنــد:
• نامســاعدی شــدید آب و هوایی؛ (سرمازدگی،
یــخ زدگــی ،بارندگــی شــدید نزدیــک یــا در
طــول فصــل برداشــت ،گرمازدگــی)
• بــروز اشــکاالت جــدی در سیســتم آبیــاری؛
البتــه تنهــا بــه ایــن شــرط کــه بخشــی کــه
باعــث خســارت شــده قبـ ً
ا بیمــه شــده باشــد،
مثــل پمــپ آبیــاری معیــوب.
• آفــات و بیماریهــای گیاهــی؛ ایــن مــورد
مســتلزم آن اســت کــه کشــاورز هیــچ کوتاهــی
در کنتــرل آفــات بــرای محصولــش نکــرده
نباشــد ،اگــر کشــاورز همــه اقدامــات الزم و
ضــروری را بــرای محافظــت از محصولــش
نکردهباشــد بیمــه خســارتش را پوشــش
نمیدهــد.
• فــوران آتشفشــانی؛ زمینلــرزه ،آتشســوزی
یــا حملــه حیوانات وحشــی.
معیارهــای اساســی بــرای درخواســت
بیمــه محصــول پســته چیســت؟
 -1حداقــل  4ســال از بــه بــار نشســتن

اقتصــادی درخــت گذشتهباشــد؛ درخــت
پســته معمــوالً  6ســال بعــد از کاشــت بــه بــار
مینشــیند ،بنابرایــن بــرای اینکــه درخت پســته
تحــت پوشــش بیمــه درآیــد بایــد حداقــل 10
ســاله باشــد.
 -2تولیدکننــده بایــد اســناد دقیــق میــزان
تولیــد ســاالنه محصولــش را بــه بیمهگــذار
ارائــه دهــد (ایــن ســوابق را میتــوان از
طریــق ضباطــان پســته تهیــه کــرد).
سطح پوشش بیمه چگونه انتخاب میشود؟
بســتگی بــه نــوع ســال محصولــی دارد؛ در
یــک ســالپرمحصــول طبیعتـ ًا انتظــار مـیرود
ســطح تولیــد بــاال بــرود .در ســالهای
نــاآور هــم کــه میــزان تولیــد اُفــت میکنــد.
تولیدکننــدگان میتواننــد ســطح پوششــی بیــن
 50تــا  75درصــد از عملکــرد واقعــیِ تولیــد
خــود را انتخــاب کننــد.
نحوه اخذ بیمه چگونه است؟
باغــدار بیمــه محصولــش را از یــک بیمهگــذار
مــورد تأییــد وزارت کشــاورزی آمریــکا
خریــداری میکنــد .پرداختهــا براســاس
میانگیــن عملکــرد باغــات و ســطح پوشــش
انتخابــی کشــاورز صــورت میگیــرد .یــک
ســری اصــول اساســی در ایــن مــورد وجــود
دارد؛ اول اینکــه باغــدار بایــد مشــخص کنــد
میانگیــن عملکــرد باغاتــش چقــدر اســت؛ اگــر
مثــ ً
ا  2تــن در هکتــار باشــد ،باغــدار بایــد
ســطح پوششــی ( 70 ،65 ،50یــا  75درصــد)
انتخــاب کنــد کــه بتوانــد آن را بــا نــرخ حــق
بیمــه تطبیــق دهــد .اگــر میــزان تولیــد باغــدار
پایینتــر از ســطح پوشــش انتخابــی او بیایــد،
بــه همــان مقــدار غرامــت بــه کشــاورز
پرداخــت میشــود.
فــرض کنیــد میانگیــن عملکــرد یــک باغــدار
بــه طــور معمــول  3تــن در هکتــار اســت و
وی ســطح پوشــش  65درصــدی انتخــاب
کــرده اســت (کــه حــدودا ً میشــود  2تــن).
اگــر در آن ســال میانگیــن عملکــرد باغــدار
بــه  1تــن کاهــش پیــدا کنــد ،میــزان خســارت
حــدود  1تــن میشــود .بنابرایــن 1 ،تــن
خســارت ضــرب در قیمــت انتخابــی میشــود
و بیمهگــذار بــه باغــدار غرامــت میپــردازد.

باغــدار ســطح پوششــی بیــن  50تــا  75درصــد
و قیمتــی بیــن  55تــا  100درصــد را بــرای
دورهای  2ســاله انتخــاب میکنــد .از آنجــا کــه
میــزان تولیــد ســاالنه گــزارش میشــود ،میــزان
عملکــرد هــر ســال بایــد مجــددا ً محاســبه
بشــود ،غرامـ ِ
ـت هــر گونــه ضــرر و زیــان ســال
بــه ســال پرداخــت میشــود .باغــدار بــرای
برخــورداری از بیمــه بایــد ســوابق حداقــل 4
ســاله تولیــد مثمــرش را بــه بیمــه گــذار ارائــه
دهــد .باغــات پســته پــس از رســیدن درختــان
بــه باردهــی کامــل (گذشــت  10ســال از زمــان
کاشــت) قابــل بیمهشــدن میشــوند.
ســطح پوشــش و درصــد قیمــت بــرای
بیمــه پســته امســال چقــدر اعــام شدهاســت؟
امســال باغــداران میتواننــد محصــول خــود
را بــه ازای هــر کیلــو  5.40دالر بیمــه کننــد.
البتــه قیمتهــای پایینتــر هــم مــی تواننــد
انتخــاب کننــد .مثالــی کــه در جــواب بــه
ســوال قبــل زده شــد بــه وضــوح چگونگــی
عملکــرد برنامــه بیمــه بــا قیمــت و ســطح
تولیــد انتخــاب شــده را توضیــح میدهــد.
تعــداد بســیار کمــی از تولیدکننــدگان در ســطح
 75درصــد بیمــه میکننــد چــرا کــه بســیار
هزینهبَــر اســت.
در ســال محصولــی  2015صنعــت پســته
کالیفرنیــا بــا خســارات جــدی و کاهــش
شــدید عملکــرد باغــات مواجــه شــد .آیــا
آن زمــان بــه تولیدکننــدگان مطابــق ســطح
پوشــش انتخابــی کــه بــه آنهــا وعــده داده
شــده بــود ،غرامــت پرداخــت گردیــد؟
در ســال  2015شــاهد کمتریــن میــزان
عملکــرد پســته کالیفرنیــا بودیــم .بلــه ،بــه هــر
تولیدکننــدهای کــه آن ســال تحــت پوشــش
بیمــه محصــوالت کشــاورزی قــرار گرفتــه بوده
غرامــت پرداخــت شــد .حتــی بــه باغدارانــی
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این نوع بیمه از باغدار در مقابل ضرر و زیانهای ناشی از کاهش عملکرد ،اُفت قیمت ،اُفت کیفیت محصول
یا هر ترکیبی از این عوامل محافظت میکند .ویژگی اصلی این بیمه این است که اجازه میدهد غرامت

باغبانی

پرداختی ،ضررهای اقتصادی ناشی از کیفیت یا قیمتگذاری پایین در بازار را بهتر نشان دهد .ناگفته نماند این
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پوشش بسـ
اســت .تنهــا زمانــی کــه از ایــن نــوع بیمــه اســتفاده شــد همــان
ـالمحصول پسته قرار بگیرند .بنابراین ،اگر باغداری خارج از این مناطق پسته تولید کند ،نمیتواند
یمه
 2015بــود .در آن ســال عملکــرد باغــات بعضــی از باغــداران  10تــا  30بــه هــر حــال بعضــی از باغــداران ترجیــح میدهنــد از کل درآمــد
از خدمات بیمه محصوالت کشاورزی استفاده کند.
درصــد عملکــرد معمولشــان بــود .دولــت بــه باغدارانــی کــه بــرای مزرعهشــان محافظــت کننــد ،نــه فقــط از ســطح تولیــد یــک محصــول.
ایــن نــوع بیمــه ثبــت نــام کــرده بودنــد و  50درصــد میــزان تولیدشــان
نمودار زیر شهرستانهایی را در ایالتهای کالیفرنیا ،آریزونا و نیومکزیکو نشان میدهد که
را بــا حداقــل ســطح قیمتــی بیمــه کردهبودنــد ،غرامــت پرداختکــرد.
میتوانند تحت پوشش بیمه محصول پسته قرار بگیرند .بنابراین ،اگر باغداری خارج
آیــا بیمــه محصــوالت کشــاورزی تنهــا بــر اســاس میــزان
از این مناطق پسته تولید کند ،نمیتواند از خدمات بیمه محصوالت کشاورزی استفاده کند.
تولیــد محصــول جبــران خســارت مــی کنــد؟
برخــی از شــرکتهای بیمــۀ محصــوالت کشــاورزی در حــال حاضــر
یــک نــوع بیمــه جدیــد ارائــه میدهنــد بــه نــام «طــرح درآمــد ناخالــص
واقعــی ( »)ARHکــه ایــن برنامــه بهجــای مبنــا قــرار دادن میــزان
تولیــد ،بــر اســاس میــزان درآمــد معمــول یــک بــاغ بــه بیمــه شــونده
غرامــت پرداخــت میکنــد .ایــن برنامــه زمانــی بــه درد میخــورد
کــه باغــدار محصــوالت مختلــف کشــاورزی داشــته باشــد کــه دچــار
خســارت شدهباشــند .مطابــق سیاســت ایــن نــوع بیمــه ،باغــدار بایــد
ضمــن ارائــه آمــار ســطح زیرکشــت ،تولیــد و فــروش هــر محصــول،
های پسته در آمریکا
بیمهـتهباغ
محاسبه
بندی،
حقـه بسـ
ـوط بـ
ســوابق ســالیانه درآمــدش (شــامل رســیدهای مربـ
انبــارداری و ضبــط و فــرآوری هــر محصــول) را هــم بــه بیمهگــذار
باغداردرآیـ
کهبیمــه
ایـوع
بیمه نـ
حق ایــن
پوشــش
نحوهتحــت
بتوانــد
برایــد تــا
ارائــه ده
ـد.به شرکت بیمه پرداخت کند با یکی از مسئولین وزارت کشاورزی
باید
محاسبه
اطالع از
ایــن نــوع بیمــه از باغــدار در مقابــل ضــرر و زیانهــای ناشــی از
آمریکا تماس گرفتیم .طبق توضیحات ایشان ،تمامی مقررات و نرخهای مربوط به بیمۀ محصوالت کشاورزی توسط این
وزارتخانه تبیین شده و کلیه شرکتهایی که خدمات بیمه ارائه میدهند موظف به پیروی از این مقررات و نرخنامهها
میباشند.

محاسبه حق بیمه باغهای پسته در آمریکا

مشخصات یک باغ فرضی برای محاسبه حق بیمه:
کالیفرنیاهای کــه باغــدار باید
ایالتحــق بیمـ
محاســبه
ـاع از نحـ
موقعیتاطـ
بــرای
ـوهکِرن،
شهرستان
باغ:
هکتارــت کنــد بــا یکــی از مســئولین وزارت
40پرداخ
بیمــه
سطحشــرکت
بــه
زیرکشت:
کشــاورزی آمریــکا تمــاس گرفتیــم .طبــق توضیحــات ایشــان،
میزان عملکرد در هکتار 2.242 :کیلوگرم
تمامــی مقــررات و نرخهــای مربــوط بــه بیمــۀ محصــوالت
سطح پوشش انتخابی باغدار 65 :درصد
کشــاورزی توســط ایــن وزارتخانــه تبییــن شــده و کلیــه
 5.4دالر)
درصد (
باغدار100 :
انتخابی
قیمت
ارائــه میدهنــد موظــف
بیمــه
خدمــات
هایی کــه
شــرکت
مقـآمریکا
کشاورزی
سوبسید
درصدهــا میباشــند.
ـررات :و59نرخنامه
وزارتاز ایــن
پیــروی
بــه

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 ( 5.4دالر)
سوبسید وزارت کشاورزی آمریکا 59 :درصد

نحوه محاسبه حق بیمه پرداختیِ باغدار به بیمهگذار

فرمول
ردیف
میزان عملکرد × درصد سطح پوشش= میزان خسارت
1
میزان خسارت × سطح زیرکشت= کل میزان خسارت
2
3
4
5
6
7
8
9

کل میزان خسارت × قیمت انتخابی باغدار= حق مسئولیت

نرخ متغیر (متفاوت در هر شهرستان)  +نرخ ثابت= نرخ پایه

نرخ پایه × میزان تخفیف= نرخ حق بیمه

نرخ حق بیمه × میزان مسئولیت= حق بیمه

حق بیمه × درصد سوبسید= میزان سوبسید پایه

حق بیمه – میزان سوبسید پایه= حق بیمه نهایی

حق بیمه نهایی÷ سطح زیرکشت= حق بیمه نهایی به ازای هر ایکر
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واحد
مثال
 2.242 × 0.65 = 1.457کیلوگرم  /هکتار
 1.457 × 40 = 58.292کیلوگرم

 58.292 × 5.4 = 314.777دالر

 0.0670 + 0.0230 = 0.0900دالر
 0.0900 × 0.9000 = 0.0810دالر

 0.0810 × 314.777 = 25.497دالر
 25.497 × 0.59 = 15.043دالر

 25.497 – 15.043 = 10.454دالر

 10.454 ÷ 40 = 261دالر /هکتار

بازرگانی

گزارش نشست مشترک انجمن پسته ایران و اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران

بررسی موانع تجارت پسته و پیشنهاد همکاری مشترک
دبیرخانه انجمن پسته ایران
نشســت مشــترک بیــن اعضــای هیئــت
رئیســه اتحادیــه صادرکننــدگان خشــکبار
ایــران و هیئــت مدیــره انجمــن پســته ایــران
 23دی مــاه امســال بــه میزبانــی اتحادیــه
صادرکننــدگان خشــکبار در تهــران برگــزار
شــد .در ایــن نشســت ،ضمــن تأکیــد بــر
همــکاری بیــش از پیــش انجمــن و اتحادیــه،
مشــکالت پیشآمــده بــر ســر راه تجــارت
پســته بررســی و راهحلهایــی جهــت رفــع
آنهــا پیشــنهاد شــد.
صاحبنظــران در ایــن نشســت ،از دســت

رفتــن ســهم بــازار در مقابــل رقیــب اصلــی
(آمریــکا) را بهعنــوان بزرگتریــن ضربــه
واردشــده بــر تجــارت پســته ایــران معرفــی
نمودنــد؛ ایشــان بــر ایــن باورنــد کــه بــه قطــع
و یقیــن عوامــل متعــدد داخلــی در بــروز ایــن
عارضــه نقــش اساســی داشــتهاند؛ در ادامــه
مهمتریــن مشــکالت مبتالبــه تجــارت پســته
کشــور کــه در ایــن رابطــه مطــرح شــدند،
آورده شدهاســت:
 الــزام صادرکننــدگان پســته بــه ســپردنتعهــد ارزی در شــرایط تحریمــی و درنتیجــه

عــدم امــکان ادامــه صــادرات بــرای بســیاری
از تجــار
 کاهــش عرضــه محصــول از ســوی باغدارانبــه دلیــل انتظــار بازگشــت قیمتهــای ریالــی
پســته بــه اوج خــود
 کاهــش عرضــه محصــول توســط باغــدارانبهدلیــل تصــور امــکان فــروش بهتــر در
بــورس کاال
 مشکالت حمل و نقل بینالمللی پسته تالطمــات نــرخ ارز و اثــر آن رویتالطــم نــرخ دالری فــروش پســتۀ ایرانــی و
بیاعتمــادی خریــداران خارجــی
در پایــان ایــن نشســت اعضــا بــر تــداوم
همفکــری ،هماهنگــی و همــکاری بیــن
اتحادیــه و انجمــن در راســتای رفــع موانــع و
توســعه صــادرات پســته تأکیــد کردنــد.
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بازرگانی
توگو با محمدحسن شمسفرد ،رئیس اتحادیه صادرات خشکبار ایران
گف 

دغدغههای امروز و دیروز تجارت پسته ایران
بــه گفتــه فعــاالن پســته کشــور اوضــاع تجارت
پســته در چندمــاه ابتدایی ســال تجــاری  98روند
مثبتــی نداشــته و عوامــل متعــددی ایــن موضوع
را تحتالشــعاع خــود قــرار دادهاســت .از ایــن
روی بــا محمدحســن شــمسفرد رئیــس اتحادیه
صادرکننــدگان خشــکبار ایــران بــه عنــوان فردی
توگــو نشســتیم تــا
آشــنا بــا مســائل بــه گف 
زوایــای پیــدا و پنهــان را روشــن نمایــد .بــه
همیــن جهــت از ماهیــت دغدغههــای امــروز و
دیــروز تجــارت پســته پرســیدیم .شــمسفرد از
تجــار نامدار کشــور اســت کــه  65ســال در کار
تجــارت بــوده و در ســالهای اول کشــمش و
ســایر اقــام صادراتــی را کار میکــرده و بیــش
از چهــل ســال اســت کــه پســته را هــم صــادر
کــرده ،از زمانــی کــه پســته کیلویــی  5 ،4تومان
بودهاســت!
آقــای شــمسفرد! یــک تصویــر از
مشــکالت دیــروز و امــروز تجــارت پســته
کشــور ارائــه میدهیــد؟
شــما میدانیــد کــه مــا در گذشــته گرفتــار
آفالتوکســین بودیــم .شــاید بیســت ســال گرفتــار
ایــن موضــوع بودیــم .اروپاییهــا و خصوصــ ًا
آمریکاییهــا ایــن موضــوع را َع َلــم کردهبودنــد
کــه پســته ایــران همــهاش آفالتوکســین دارد و
نخریــد .مــا هــم اســتقامت کردیــم ،هیأتهایــی
را از اتحادیــه اروپــا خواســتیم ،آمدنــد و رفتنــد
باغهــای پســته را دیدنــد ،ترمینالهــا را بــه آنهــا
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
آمدنــد و بازدیــد کردنــد و سالبهســال بهتــر شــد
تــا اینکــه االن تقریبـ ًا ایــن مســئله رفــع شدهاســت.
االن پســته آلــوده بــه آفالتوکســین کمتــر داریــم.
پســتههایی کــه اینجــا آزمایــش میشــود ،وقتــی بــه
اروپــا م ـیرود آنجــا هــم آزمایــش میشــود .آمــار
مــردودی پســتهمان خیلیخیلــی کــم شدهاســت.
ایــن دغدغــۀ ســالهای ســال بــود کــه االن تقریب ـ ًا
رفــع شدهاســت.
جدیــداً ،ایــن تحریمهــا پــدر مــا را درآوردهاســت.
امــروز هــر کســی میخواهــد جنســی را بــه یــک
کشــوری بفروشــد بایســتی پولــش را برگردانــد و
کاال بخــرد و دومرتبــه صادرکنــد .مشــکالتی اســت
کــه خیلــی باعــث دردســر صادراتیهــا شــده و از
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هــر کســی هــم بــر نمیآیــد کــه بتوانــد ایــن کارهــا
را انجــام دهــد .خیلیهــا هــم متضــرر شــدند و کار
را رهــا کردنــد و رفتنــد .در اینجــا هــم کــه بانــک
مرکــزی ماشــااهلل خــودش یــک تحریــم داخلــی
بــرای مــا درســت کــرده ،مثــل همیــن پیمانهــای
ارزی و مالیــات .جلســات زیــادی در ایــن زمینــه
برگــزار کردیــم .میگوینــد مــا بــه خشــکباریها
خیلــی امتیــاز دادیــم ،راســت هــم میگوینــد!
نســبت بــه صادرکنندههــای دیگــر مــا توانســتیم
امتیــازات بیشــتری از بانــک مرکــزی بگیریــم کــه
صادراتمــان را انجــام دهیــم ،امــا بــاز کافی نیســت.
تحریمهــا ســنگینتر از امتیازاتــی اســت کــه مــا از
ایشــان میگیریــم .نمیشــود کار کــرد .صــادرات
ســخت اســت ،آن هــم بــا وجــود رقیــب ابرقــدرت
آمریکایــی کــه مــا داریــم .فکــر میکنــم 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 میرویــم در خــارج حســاب
بــاز میکنیــم ،حســاب مــا را میبندنــد .آنجــا هــم
کــه نمیتوانیــم بگوییــم مســتقیم پــول بفرســتید بــه
تهــران ،اص ـ ً
ا بــرای خریــداران پســته ایــن امــکان
وجــود نــدارد.
االن از همــه مشــکلتر ایــن تحریمهــا اســت.
بــاور کنیــد اگــر تحریــم بانکهــا را برندارنــد ،مــا
فلــج میشــویم .امــروز شــاید هــر صادرکننــده در
ســه ،چهــار کشــور حســاب بــاز کــرده ،امــا بعــد
از دو ،ســه مــاه گفتنــد حســابتان را میبندیــم
و نمیتوانیــم بــا شــما کار کنیــم .خُ ــب چــه کار
کنیــم؟! بــا ایــن همــه گرفتــاری تــازه بایســتی
جــواب بانــک مرکــزی را بدهیــم کــه چــرا دیــر
شــد ،چــرا زود شــد ،چــرا پــول نیاوردیــد!
حــاج آقــا! آیــا دغدغــه دیگــری هــم وجــود
دارد؟
امســال عرضــه باغدارهــا هــم خیلــی کــم
بودهاســت .یکــی از دالیــل کاهــش عرضــه
باغدارهــا ،بــورس بــود .مــا معتقــد هســتیم کــه
پســته را نمیتــوان بــه بــورس بُــرد .پســته انــواع
مختلــف و ســایزهای مختلــف دارد؛ یعنــی ارقــام
اکبــری ،فندقــی ،کلهقوچــی و احمدآقایــی و
ســایر ارقــام در ســایزهای مختلــف  18-20تــا
 30-32عرضــه میشــود ،بنابرایــن مشــکل اســت

کــه پســته را بــه بــورس ببریــم .یــک عیــب دیگــر
بــورس اینکــه ممکــن اســت مــن صد کیســه پســته
اکبــری بخواهــم و بــروم در بــورس بخــرم ،امــا
موقــع تحویــل ببینــم یــک چیــز دیگــری اســت و
بــا نمونــه تفــاوت دارد.
از طــرف دیگــر ،خــدا انشــااهلل وکالی کرمــان
و رفســنجان را حفــظ کنــد! اول ســالی گفتنــد
پســتههایتان را نفروشــید و قیمتــش بــاال مــیرود،
باغــداران هــم نفروختنــد .مــا در ماههــای آبــان و
آذر حداکثــر پســته را میتوانیــم صــادر کنیــم کــه
ایــن همیشــه اتفــاق افتــاده بــود .امــا امســال مــا در
آبــان توانســتیم  15هــزار تــن صــادر کنیــم .ســال
پیــش در آبــان حــدود  37هــزار تــن صــادرات
پســته داشــتیم .یــک ســری مشــکالت از ایــن جنس
هــم داریــم کــه داخلــی اســت .گفتنــد پســتهتان را
نفروشــید ،باغدارهــا نفروختنــد ،آمریکاییهــا راه
افتادنــد بــرای فــروش و زرنگــی کردنــد و کاله ســر
ماهــا گذاشــتند .بــه ایــن شــکل کــه آمریــکا کمــی
قیمتــش را بــاال بــرد ،باغــداران اینجــا هــم گفتنــد
چــون قیمــت را بــرده بــاال چنیــن میشــود و چنــان
میشــود و نفروختنــد و نگــه داشــتند.
مــن فکــر میکنــم امســال  170هــزار تــن دیگــر
از پســتهها مانــده باشــد و نمیشــود تــا آخــر
ســال ایــن جنسهــا را صــادر کــرد؛ یعنــی تــا
آخــر ســالی کــه محصــول جدیــد میآیــد ،تــا
آخــر مــرداد و شــهریور ،ایــن محصــول رد نخواهــد
شــد ،چــون آمریــکا هــم محصــول زیــادی دارد.
آمریــکا دارد تندتنــد میفروشــد و مــیرود و بــه
ایــن حرفهــا توجهــی نــدارد .مــا مشــکل داخلــی
هــم داریــم و بــورس هــم باغــدار را ترغیــب بــه
نفروختــن میکنــد.
شــاید باغدارهــا فکــر میکننــد کــه قــرار
اســت قیمــت دالر هــم بــاال بــرود .شــما ایــن
موضــوع را چطــور ارزیابــی میکنیــد؟
چــرا بــرود بــاال؟! ایــن تبلیغــات اســت .مــا گــول
همیــن تبلیغــات را میخوریــم و از کار و زندگــی
یاُفتیــم .اگــر دالر بــاال بــرود باغــدار خردخــرد
م
مــی فروشــد و ضــرر نمیکنــد .اگــر باغــدار پســته

بازرگانی
اش را نگــه دارد بــرای آخــر ســال و در آخــر ســال
هــم پســته اش را نخرنــد ،بایــد دو تــا بزنــد تــوی
ســر خــودش کــه چــرا پســتهام مانــده! مــا یــک
رقیــب سرســخت در بــازار جهانــی داریــم ،هــر روز
بایــد در تــاش فــروش محصولمــان باشــیم .یــک
جلســه هــم بــا هیئــت مدیــره انجمــن داشــتیم کــه
آنهــا هــم از اینکــه پســته مانــده ناراحــت بودنــد.
آنهــا هــم معتقدنــد کــه بــورس و جریاناتــی کــه
عــرض کــردم باعــث شــده کــه پســته َرد نشــود.
شــما بــه عنــوان تاجــر باســابقه خشــکبار
ایــران فکــر میکنیــد بــرای ایــن مشــکالت
چــه راه حلــی میشــود پیشــنهاد داد و نهایتــ ًا
چــه بایــد بکنیــم؟
مــا بایــد هــر روز در بــازار باشــیم و هــر روز معامله
انجــام دهیــم .وقتــی فــروش مــا دچــار وقفــه شــود،
مشــتری خارجــی مــا نمیایســتد تــا ببینــد مــا در
مــاه بعــد چــه کار میکنیــم؛ فــوری خریــدش را از
آمریکاییهــا میکنــد.
اگــر مشــتری بخواهــد مــاه بعــد خریــد کنــد ،چــون
مــاه قبــل از مــا نخریــده نمیآیــد از مــا دو برابــر
بخــرد .ایــن اســت کــه پســته مــا میمانــد ،بنابرایــن
بایــد هــر روز در بــازار و بــا قیمــت روز بــازار
حضــور داشــته باشــیم .ایــن بهتریــن راهــش اســت
کــه کاال همیشــه در جریــان باشــد و صــادر شــود.
ممکــن اســت کشــاورزی پیدا شــود و بگوید
مــن پســتهام را امســال نمیفروشــم ،پســته
خــراب نمیشــود ،نگــه مــیدارم ،پــول ریــال
اُفــت ارزش دارد و بــه دردم نمیخــورد .ســال
آینــده میفروشــم .شــما چــه جوابــی داریــد
بــه ایــن آدم بدهیــد؟
باغــداران پســته ســه دســتهاند ،دســته اول قبــل از
اینکــه محصــول بیایــد محصولــش را میفروشــد
و بــه داللهــا پیشفــروش میکنــد .یکــی دیگــر،
کمــی وضــع مالیــش بهتــر اســت و میگــذارد تــا

محصــول بیایــد ،اصــ ً
ا نمیفروشــد و محصــول
هــم کــه آمــد نــگاه میکنــد کــه بــه چــه قیمتــی
میخرنــد و در موعــد یــک ماهــه بــا قیمــت بهتــر
میفروشــد .یــک طایفــه دیگــر داریــم کــه خــدا
انشــااهلل حفظشــان کنــد ،پولــدار هســتند .ایــن طایفه
پولدارهــا عیــن خیالشــان نیســت کــه ضــرر کننــد
یــا نفــع کننــد؛ تــا شــب عیــد اص ـ ً
ا نمیفروشــند
و شــما هــر چــه هــم برویــد دنبالشــان ،اینهــا پســته
را میبرنــد انبــار و تــا شــب عیــد نگــه میدارنــد.
یکــی ،دو ســال برایشــان خــوب بــوده و دو ســال
هــم اگــر ضررکردنــد میگوینــد اشــکال نــدارد.
اینهــا عقیدههــای مختلفــی دارنــد در نگــه داشــتن
و در فــروش محصــول.
امــا آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه اگــر ســال
آینــده رفســنجان پســته زیــاد باشــد ،آمریــکا هــم که
قطعـ ًا ســال آورشــان اســت ،ایــن افزایــش محصول
و مانــده انبــار انتقالــی بــه ســال آینــده صددرصــد
باعــث اُفــت قیمــت میشــود .مــا صادراتیهــا
میخواهیــم بــرای ســال آینــده چیــزی از
محصولمــان نمانــد .یــک دســته از باغدارهــا
فکــر میکننــد کــه ممکــن اســت و احتمــال دارد
همــهاش صادراتیهــا ســود ببرنــد! مــن بارهــا
گفتـهام کــه دو نفــر از باغــداران بیاینــد و صادراتــی
شــوند .کار نکننــد ،همــه کارهایتــان را بنــده انجــام
میدهــم ،تــا ببینیــد صــادرات چــه زحمتــی دارد.
حکایــت مــا صادراتیهــا مثــل ایــن شــده کــه گربــه
یــک بچ ـهای کــه بــه دنیــا م ـیآورد و میخواهــد
از آن حفاظــت کنــد ،آن را بــه دنــدان میگیــرد و
از اینطــرف میبــرد بــه جــای دیگــر و خانــه دیگــر
تــا یــک جــای اَمن پیــدا کنــد .فــرد صادراتــی وقتی
پســته را بــه دنــدان بگیــرد ،بــه ایــن کشــور و آن
کشــور ببــرد تــا یــک جــای اَمــن و محفــوظ نگــه
دارد تــا بفروشــد ،تــازه بعــد بایــد بــا پولــش هــم
همیــن کار را بکنــد و اینقــدر اینطــرف و آنطــرف

ببــرد تــا بتوانــد بــه ایــران انتقــال دهــد تــا اینجــا
جوابگــوی بانــک مرکــزی باشــد!
مشــکالت زیــاد اســت و هــر کســی مشــکالتی
دارد .باغدارهــا میگوینــد مــا مشــکل آب داریــم،
مشــکل گاز داریــم ،مشــکل بــرق داریــم ،مشــکل
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.
امــا مــا صادراتیهــا مشــکالتمان هــم داخلــی
و هــم خارجــی اســت .اگــر یــک فشــار دیگــری
آمریکاییهــا بیاورنــد و همــه مســیرهای مــا را
متوجــه شــوند و جاهایــی کــه حســابهای مــا بــاز
اســت آنهــا را هــم ببندنــد ،کامـ ً
ا قفــل میشــویم و
دیگــر هیــچ کار نمیشــود کــرد.
چــرا دولــت گوشــش بــه ایــن حرفهــا
بدهــکار نیســت؟ در ایــن شــرایط چـهکار بایــد
کــرد؟
مــا یکســال اســت کــه بــا بانــک مرکــزی درگیــر
هســتیم .بزرگتریــن اشــتباهی کــه دولــت کــرد
ایــن بــود کــه شــهریور پارســال اعــام کردنــد کــه
میخواهنــد پیمــان ارزی بگذارنــد و مــردم کمــی
ســر و صدایشــان درآمــد .مــاه آبــان بــود کــه بــه
ســران ســه قــوه اجــازه دادنــد کــه شــما دخالــت
کنیــد و برویــد تکلیــف بانــک مرکــزی را روشــن
کنیــد .آنهــا هــم آمدنــد بــا آقــای همتــی صحبــت
کردنــد و گفتنــد تــو مختــاری ،تــو اقتصاددانــی و
هــر جــوری کــه میدانــی 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
اول ســال کــه شــما نگفتــه بودیــد پیمــان ارزی
برقــرار اســت؛ هــر کســی هــر کاالیــی داشــته صادر
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کــرده و پولــش را مثــل ســالهای قبــل آورده و بــه
واردکنندههایــی کــه میخواســتند جنــس بیاورنــد
فروختنــد .ظــرف شــش مــاه ســه دفعــه ایــن عمــل
تکــرار شــده و االن دالری نــدارد کــه بخواهــد بــه
شــما بدهــد؛ ایــن دالری کــه شــما میگوییــد
ســه دفعــه آمــده بــه کشــور و رفتــه؛ جــای دوری
هــم نرفتــه ،همــه اش را ایــن واردکنندههایــی کــه
شــما بــه آنهــا ارز نمیدادیــد خریدنــد و رفتنــد
کاال وارد کردنــد و در ایــن مملکــت ایــن جریــان
اســت؛ حریــف نشــدیم کــه نشــدیم .باالخــره گفتند
بــه شــما تخفیــف میدهیــم و بــه جــای صــد در
صــد ،هفتــاد درصــد از ارزتــان را بیاوریــد .گفتیــم
شــما بگوییــد ســی درصــد بیــاور ،وقتــی نیســت از
کجــا بیــاورد؟! گفتیــم ایــن کاری کــه شــما میکنیــد
فقــط بــازار قاچــاق را راه میاندازیــد؛ یعنــی آن
کارتهــای یکبارمصــرف راه میافتــد .وقتــی
بانــک مرکــزی بنــده را موظــف میکنــد کــه ارز
ایــن شــش مــاه را بیــاورم و بدهــم ،مــن ناچــارم
جنســم را بــه کســانی کــه کارت یکبــار مصــرف
دارنــد بدهــم و بــه نــام آنهــا صــادر شــود.
دیدیــد پارســال چقــدر پســته بــا کارتهــای یکبــار
مصــرف صــادر شــد .هــر چــه گفتیــم آنهــا خیــال
میکردنــد مــا بــه نفــع خودمــان داریــم حــرف
میزنیــم.
صادرکنندههــا پولشــان را نمیبرنــد در اروپــا نگــه
دارنــد؛ اگــر بخواهنــد پولشــان را آنجــا نگهدارنــد
یــک تــا دو درصــد ســود از بانــک میگیرنــد،
اینجــا بیســت درصــد بــه او ســود میدهنــد
و خیلــی هــم بانکهــا تعظیــم و تکریمشــان
میکننــد ،چــرا صادرکننــده بایــد بخواهــد پولــش
را آنجــا نگــه دارد؟!
اص ـ ً
ا بایــد پــول باغــدار را بدهــد .پــول کشــاورز
را بایــد بدهــد ،نمیتوانــد کــه بــرود دالرش را
آنطــرف بگــذارد.
هــر کــدام ایــن مــوارد را مــا بــا اینهــا صحبــت
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میکنیــم و چانــه میزنیــم مغزمــان درد میگیــرد.
پنــج ،شــش نفــر مینشــینند آنجــا کــه جوابگــوی
آدم هســتند کــه نهایتــ ًا کار خودشــان را میکننــد.
آینــده نزدیــک مــا را در تجــارت پســته
چگونــه پیشبینــی میکنیــد؟
باغدارهــا ،فــراوری کنندههــا و صادرکنندهها بایســتی
بنشــینند و بــا همدیگر حــرف بزنند ،حــرف یکدیگر
را گــوش کننــد و فکــر نکننــد مــن صادرکننــده وقتی
یــک نظریـهای میدهــم فقــط و فقــط بــرای منفعــت
جیــب خــودم اســت .هــر وقــت ایــن فکــر را بکنند،
عقبیــم! مــن هــم بایــد فکــر کنــم کــه ایــن آقــای
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 حتم ـ ًا ســود ببرد.
بعضیهــا قیمــت بــاغ را هــم محاســبه میکننــد.
اگــر اینطــور باشــد پــس یــک صادرکننــده هــم
انبــار دارد ،دســتگاه دارد و بایــد ایــن هزینههــا را
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
حســاب آورد و اینطــور مشــکل حــل میشــود.
البتــه بعضیهــا ســالها بــه طــرز دیگــری فکــر
میکردنــد ،الحمــدهلل نســبت بــه بیســت ســال
پیــش خیلــی فــرق کردهاســت.
مــن جایــی شــنیدم کــه اگــر مــا در بــازار
جهانــی خیلــی زیــر قیمــت آمریکاییهــا
بدهیــم ممکــن اســت آمریکاییهــا احســاس
کننــد مــا مزاحمشــان هســتیم و مــا را از بــازار
حــذف کننــد .ایــن درســت اســت؟
نــه! اوالً آنهــا نمیتواننــد مــا را حــذف کننــد ،اگــر
میتوانســتند تــا حــاال کــرده بودنــد .خیلــی ســعی
کردنــد کــه ایــن کار را بکننــد ،مــا بودیــم و هســتیم

و مــا هــم هیــچ وقــت نمیخواهیــم زیــر قیمــت
آمریکاییهــا بفروشــیم .قیمــت خودمــان را حفــظ
میکنیــم .آنهــا هــم هرگــز موفــق نمیشــوند کــه
بتواننــد .البتــه میتواننــد مــا را یــک کــم در گوشــه
و کنــار نگــه دارنــد و مــال خودشــان را بفروشــند،
چــون محصولــی را کــه آنهــا از هــر هکتــار
برداشــت میکننــد ســه برابــر محصولــی اســت
کــه مــا برداشــت میکنیــم ،پــس در نتیجــه آنهــا
میتواننــد یــک ســوم قیمــت مــا بفروشــند .آنهــا
میتوانــد بــه ایــن طریــق مــا را ورشکســت کننــد،
امــا عاقــل هســتند و دنبــال ســود و پــول بیشــتر
هســتند و زیــر قیمــت مــا نمیدهنــد .نــه درســت
نیســت ،نمیتواننــد کاری بکننــد.
اگر در پایانی صحبتی دارید بفرمائید.
مــن فقــط دلــم میخواهــد کــه باغــدار و صادرکننده
در کنــار یکدیگــر بنشــینند و صحبــت کنند .انشــااهلل
کــه انجمــن پســته بتوانــد ایــن کارهــا را بکنــد و
کانالــی بیــن صادرکننــده و باغــدار بــاز کنــد تــا
بتوانیــم بنشــینیم و صحبتهایــی داشتهباشــیم.
ال صــادر نکنیــم و مث ـ ً
اگــر مــا ک ً
ا دویســت هــزار
تــن پســته در داخــل داشــته باشــیم ،قــرار اســت
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
جیــب مــردم اســت ،تهرانیهــا ممکــن اســت در
مــاه یــک دانــه پســته را نخورنــد و بگذارنــد بــرای
همــان زمانهایــی کــه عیــد اســت .مــا ســالها
اســت کــه حســاب کردیــم ،کل مصــرف پســته
ایــران در اعیــاد و مراســمهای خــاص  20هــزار
تــن اســت 200 .هــزار تــن را میخواهیــد چــه
کار کنیــد؟! بایســتی بریزیــم تــوی چرخهــا و دور
خیابانهــا بگوییــم آی پســته! آی پســته! جنســی کــه
صادراتــی اســت ،مصــرف داخلــی نــدارد.

بازرگانی
توگو با سید محمود ابطحی ،فعال بازار پسته
گف 

با پسته چه کنیم؟
ســیدمحمود ابطحــی تحصیــل کــرده رشــته
اقتصــاد دانشــگاه تهــران ،فعــال کهنــهکار
در بــازار پســته و عضــو هیئــت امنــای
انجمــن پســته ایــران اذعــان دارد کــه
مجمــوع پســته صــادر شــده از ایــران از
ابتــدای ســال تجــاری امســال (مهرمــاه )98
تــا پایــان دی مــاه حــدود  58هــزار تــن
بــوده کــه نســبت بــه میانگیــن ســالهای
گذشــته بــه جــز ســال اســتثنایی  ،97حدود
 33درصــد کاهــش را نشــان میدهــد.
همچنیــن ابطحــی عنــوان میکنــد کــه
هــر چنــد صــادرات در مــاه دی امســال در
مقایســه بــا میانگیــن ســالهای معمــول،
تفــاوت چندانــی نداشــته ،امــا در ایــن مــاه
نیــز کاهــش حــدود  4درصــدی نســبت بــه
میانگیــن مــاه مشــابه در ســالهایی کــه
تجــارت عــادی در جریــان بــوده ،مشــاهده
میشــود.
پــای صحبــت ســیدمحمود ابطحی نشســتیم
تــا بــا آثــار منفــی ایــن کاهــش صــادرات
و راهکارهایــی کــه وی در ایــن زمینــه
ارائــه میدهــد آشــنا شــویم .در ضمــن
سرنوشــت بــادام اســپانیا و مقــدار تولیــد و
مصــرف بــادام هنــدی در دنیــا بــه عنــوان
کاالی جانشــین پســته بــه ســفارش ابطحــی
در دو مقالــه بعــدی آورده شــدهاند.
االن مســئله مــا ایــن اســت کــه مجمــوع
صــادرات در چهــار مــاه اول ســال تجــاری
امســال (از اول مهرمــاه تــا پایــان دی مــاه)
نســبت بــه ســالهای قبــل بــه جــز ســال
اســتثنایی پارســال خیلــی کــم شــده و ایــن
یــک خطــر اســت.
فقــط شــاید کمــی جــای خوشبینــی باشــد و
آن اینکــه صــادرات دی مــاه امســال نســبت بــه
دی مــاه ســالهای عــادی بــد نبودهاســت.
ابتــدا در بحــث صــادرات و فــروش پســته بــه
چنــد نکتــه اشــاره میکنــم:
 -1پســته مثــل تعــداد زیــادی از کاالهــای
دیگــر در تمــام دنیــا مــورد تقاضــا اســت و
یــک کاالی شــناخته شدهاســت ،بنابرایــن
وقتــی یــک کاالیی چنیــن ویژگــی دارد ،توزیع

کننــده نهایــی یــا همــان ســوپرمارکت دوســت
دارد پســته را در کنــار ســایر محصــوالت
خوراکیــش داشــته باشــد؛ چــرا!؟ بهخاطــر
اینکــه ســود ببــرد؛ بهخاطــر اینکــه تقاضــا
برایــش وجــود دارد.
 -2پســته مثــل بســیاری از کاالهــای دیگــر
اگــر در ســوپرمارکت موجــود نباشــد ،باعــث
میشــود وقتــی کــه خریــدار مراجعــه
میکنــد ،بــه دلیــل جــور نبــودن جنــس
ســوپرمارکت ،ســایر اجنــاس مــورد نیــازش را
هــم از آنجــا نخــرد ،بنابرایــن توزیــع کننــده
نهایــی همیشــه عالقمنــد اســت پســته را
داشتهباشــد.
 -3اهمیــت پســته بــرای خریــدار آنقــدر
نیســت کــه اگــر وارد ســوپرمارکت شــد و
پســته موجــود نبــود ،صبــر کنــد تــا صاحــب
ســوپرمارکت تــا چنــدروز آینــده پســته
بیــاورد؛ در نتیجــه احتمــال خریــد کاالی
جانشــین پســته (بــادام هنــدی) توســط
مشــتری افزایــش مییابــد.
 -4هــر زمــان کــه مــا در بــازار حضور نداشــته
باشــیم آن مقطــع را از دســت دادهایــم؛ 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
جبــران میکنیــم.
 -5در 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
اســتوک درســت کنــد تــا همیشــه موجــودی
داشــته باشــد .اصــ ً
ا توزیــع کننــده نهایــی
اینقــدر ســرمایه نــدارد کــه همــه کاالهــا را بــه
انــدازه مصــرف یــک ســال یــا دو ســالش دپــو
کنــد ،چــون ایــن کار غیراقتصــادی اســت.
او ســعی میکنــد کــه اســتوکش بــه انــدازه
زمــان الزم بــرای تهیــه جنــس باشــد؛ یعنــی
مغــازهدار طبــق تجربــه متوجــه میشــود کــه
اگــر امــروز پســته بخواهــد حداکثــر تــا دو
مــاه دیگــر پســته بــه دســتش میرســد ،پــس
اســتوکش را بــه انــدازه مصــرف ســه مــاه نگــه

مـیدارد و یــک مــاه را بــرای احتیــاط در نظــر
میگیــرد.
حــرف مــن این اســت که انجمــن بایــد متوجه
باشــد ،زمانــی کــه صــادرات انجــام نشــد ،آن
بــازار را در آن مقطــع از دســت دادهایــم .در
ایــن شــرایط چــه اتفاقــی مــی اُفتــد؟ اگــر بــه
همیــن روال جلــو برویــم ،در آخــر ســال بــه
یــک مانــده انبــار باالیــی میرســیم کــه بــه
ســال بعــد منتقــل میشــود .همچنیــن مــا
نمیدانیــم مقــدار تولیــد ســال آینــده چقــدر
اســت ،ولــی قطعــ ًا وقتــی محصــول انتقالــی
بــه ســال بعــد بــاال باشــد ،قیمتمــان پاییــن
میآیــد.
مــا امــروز در بــازار یــک رقیبــی هــم داریــم
کــه رقیــب قدرتمنــدی اســت بــه اســم آمریکا.
طبــق آمــار ،آمریکاییهــا هــم صادراتشــان
کاهــش پیــدا کردهاســت .مــن حدســم ایــن
اســت کــه آمریکاییهــا تــا اواخــر ســال
قیمتشــان را تغییــر نمیدهنــد و تــا
آنجایــی کــه میشــود بــا همیــن قیمــت جلــو
میرونــد ،ولــی در پایــان ســال اگــر رونــد
صادراتشــان بــه همیــن منــوال کاهشــی
باشــد ،قیمتشــان را کاهــش میدهنــد .اگــر
آمریکاییهــا قیمتشــان را کاهــش دهنــد و
مــا قیمتمــان را خیلــی بیشــتر از آنهــا کاهــش
دهیــم ،ممکــن اســت کــه آنهــا احســاس
کننــد مــا در بــازار مزاحمشــان هســتیم و در
نتیجــه مــا رقابــت قیمتــی منفــی را بهخاطــر
هزینههــای بــاالی تولیدمــان نســبت بــه
آمریــکا میبازیــم .اگــر قیمتمــان از یــک
حــدی پاییــن بیایــد دیگــر باغــداری هــم
صــرف نمیکنــد .مــن همیــن را میگویــم
کــه خطــر اســت .آمریکاییهــا چــون قیمــت
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بازرگانی
تمــام شــده شــان پاییــن اســت ،دستشــان بــاز
اســت و تــا هــر قــدر میتواننــد قیمــت را
کاهــش دهنــد .آمریکاییهــا در یــک دوره
بــادام اســپانیا را بــه همیــن شــکل از بــازار
بیــرون کردنــد.
تجربــه پارســال را نــگاه کنیــد ،مــا در ســال
 97کمتریــن تولیــد را داشــتیم؛ ک ً
ال  50هــزار
تــن تولیــد داشــتیم .مقــداری پســته از ســال
 96مانــده بــود ،حــدود  25تــا  30هــزار تــن
و یــک محصــول انتقالــی باالیــی بههــم
زدیــم .بــا اینکــه پســته در انبــار موجــود بــود
و تقاضــا بــرای پســتهمان بــود مــا نتوانســتیم
بــه موقــع محصــول را عرضــه کنیــم.
یــک عامــل دیگــر هــم مزیــد بــر علــت شــده؛
اینکــه رغبــت بــه صــادرات کــم اســت؛ بــه
خاطــر اینکــه دولــت میگویــد شــما بایــد
ارزتــان را بدهیــد بــه نیمــا بــه ســنا .دســت و
پــای صادرکنندههــا را بســته اســت.
پســته صــد ســال اســت کــه بــه شــکل
امــروزی و جدیــد ،بهطــور مــداوم دارد صــادر
میشــود .ســاز و کارهایــش را بــا بــازار آزاد
درســت کردهاســت .ســاز و کارهایــش را بــا
نرخهــای دولتــی درســت نکــرده ،هــر موقــع
هــم کــه پــای نرخهــای دولتــی وســط آمــده،
بــرای پســته مشــکل ایجــاد کردهاســت .قبـ ً
ا
هــم در اینبــاره گفتـهام؛ دوره رضاشــاه ،دوره
مرحــوم مصــدق و در دوره بعــد از انقــاب،
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دولــت بــرای پســته مشــکل ایجــاد کــرد .و
ایــن دفعــه چهــارم یــا پنجــم اســت کــه دارد
ایــن اتفــاق میاُفتــد.
پســته راهــی غیــر از اینکــه ارز خــود را
بیــاورد و در بــازار آزاد بفروشــد و یــا اینکــه
در برابــرش کاال وارد کنــد و عم ـ ً
ا در بــازار
آزاد بفروشــد راه دیگــری نــدارد .پســته یــک
کاالی صادراتــی قدیمــی اســت .اینکــه دولت
خــارج از واقعیــت و بــر اســاس فرضهــای
خــودش و بــر اســاس توهمهــای خــودش
بیایــد و قیمــت دالر را تعییــن کنــد ،ایــن بــا
پســته جــور در نمیآیــد .ممکــن اســت بــرای
پتروشــیمیها جــور در بیایــد ،بــرای فــوالد
جــور در بیایــد ،ولــی بــرای پســته جــور در
نمیآیــد ،چــون پســته هیــچ رانتــی پشــتش
نیســت .بــا تصمیمــات فعلــی بانــک مرکــزی،
پســته ایــران از بیــن مــیرود .ایــن نیســت
کــه مــا بگوییــم بعــدا ً صــادر مــی کنیــم ،نــه،
اگــر نکردیــم دیگــر تمــام .ولــی اگــر دالر را
بــه بــازار آزاد وصــل کنیــم خــود بــه خــود
شــکل طبیعیــش را پیــدا میکنــد .بــرای
پســته نمیشــود بــه صــورت دســتوری
قیمــت تعییــن کنیــم ،یکدفعــه در دوره
رضاشــاه ایــن کار را کردنــد و نشــد.
در ایــن اثنــا بعضــی از افــراد آمدهانــد و بــرای
پســته بــورس درســت کردهانــد و در جامعــه
پســته توهــم بهوجــود آوردهانــد! آنهــا در

بــورس میگوینــد مــن پســته فندقــی را در
قــرارداد آتــی در دومــاه آینــده  110هــزار
تومــان میخــرم! در حالــی کــه امــروز
قیمــت پســته در بــازار چنــد اســت؟! مثــ ً
ا
 90هــزار تومــان! ایــن باعــث میشــود کــه
باغــدار ،پســته خــود را نگــه دارد و محصــول
فــروش نــرود و بازارهــای صادراتیمــان
را از دســت بدهیــم؛ در حالــی کــه معلــوم
نیســت در دومــاه دیگــر قیمــت بــورس
همیــن قیمــت اعــام شــده باشــد یــا نباشــد
و شــاید ایــن قــرارداد طبــق قواعــد بــورس
فســخ شــود.
کاالیــی کــه  80درصــدش صادراتــی اســت
قیمتــش کجــا تعییــن میشــود؟! در بــازار
جهانــی .رهبــری قیمــت االن دســت چــه
کســی اســت؟! آمریــکا .مــا چطــوری
میخواهیــم بــرای پســته بــورس درســت
کنیــم؟! آمریکاییهــا عقلشــان نرســیده
بــورس درســت کننــد و عــدهای در ایــران
عقلشــان رســیده بــورس درســت کننــد!
کالم آخــر مــن ایــن اســت کــه هــر کاری کــه
باعــث شــود پســته در بــازار جهانــی عرضــه
نشــود ،آن کار بــه پســته صدمــه میزنــد.
یعنــی هــر موقعــی کــه مــا در بــازار جهانــی
حضــور نداشــته باشــیم کارمــان خــراب
اســت .مــا بایــد کاری کنیــم کــه بهطــور
روان و دائــم در بــازار حضــور داشــته باشــیم.

بازرگانی

چگونه بادام اسپانیا به آمریکا باخت؟
دبیرخانه انجمن پسته ایران
در حــدود ســالهای  500تــا  600میــادی
در نتیجــۀ تســخیر جنــوب اروپــا توســط
مهاجمیــن اســامی کــه بــادام و دانــش تولیــد
آن را بــه ایــن منطقــه از جهــان آوردنــد،
کشــت رســمی ارقــام شــناخته شــده
بــادام در محــدوده کشــورهای اروپایــی،
خصوصــ ًا ســرزمینهای اســپانیا و پرتغــال
آغــاز شــد .بنابرایــن ،اســپانیا و پرتغــال از
ســابقه طوالنــی در تولیــد بــادام در بیشــتر
استانهایشــان برخــوردار شــدند .تمرکــز
اصلــی کاشــت بــادام در ایــن کشــورها در
اســتانهای ســاحلی (تاراگونــا و والنســیا)
در امتــداد ســاحل دریــای مدیترانه (مورســیا)
و دره اِبــرو (لریــدا) بــود ،با دامنه گســتردهای
کــه تــا مــرز جنــوب شــرقی بــا پرتغــال و
بــه قســمت داخلــی منطقــه الــگاروه پرتغــال
در جنــوب کشــور گســترش مییافــت.
در اواســط قــرن نوزدهــم ،ارقــام بــادام
کشــورهای مدیترانــهای توســط نهالســتانها
بــه اســم شــناخته شــدند و از اوایــل ســال
 1843بــه کالیفرنیــای آمریــکا معرفــی شــدند.
بــا ایــن حــال ،ناکامــی سیســتمهای ســنتی
تولیــد بــادام مدیترانــه از دهــه  1940شــروع
شــد .تولیــد بــادام اســپانیا بــه دلیــل کمبــود
اراضــی آبخــورِ بهــرهور محــدود شــد .عالوه
بــر ایــن ،عــدم گــرده افشــانی تکمیلــی

زنبورعســل بهطــور گســترده باعــث کاهــش
پتانســیل باردهــی شــد.
ســرانجام ،تنــوع ژنتیکــی و باغبانــی ارقــام
ســنتی بــادام اســپانیا و پرتغــال کــه ظاهــر و
طعــم ویــژهای داشــتند و باعــث شــده بــود
کــه ایــن ارقــام بــه خوبــی بــا اقلیمشــان
ســازگار شــوند ،بــه دلیــل رونــد رو بــه رشــد
استانداردشــدن بازارهــای جهانــی مــدرن،
متناقــض و ناجــور مینمــود.
تولیــد بــادام کالیفرنیــا روشهــای بــکار رفتــه
در ســایر کشــورهای جهــان را نقــض نمــود.
بنابرایــن آمریکاییهــا بــا در نظــر داشــتن
ســازگاریهای کلیــدی کــه عبــارت بودنــد
از -1 :انتخــاب ارقــام خــاص و گياهــان
كشــت شــده بــراي افزايــش حداكثــر
توليــد؛  -2استانداردســازی بازارهــا بــر
اســاس رقــم؛  -3انتخــاب و بهینــه ســازی
محلهــای کشــت بــادام؛ و  -4توســعه
تکنیکهــای جدیــد فرهنگــی و مدیریتــی
از جملــه :افزایــش مکانیزاســیون ،اســتفاده
از نهادههــای و گــرده افشــانی تکمیلــی،
توســعه باغهــای بــادام رونــد رو بــه رشــد
خــود را ادامــه دادنــد.
تأثیــر ایــن تغییــرات در بــه حداکثــر رســاندن
عملکــرد و ترویــج تکنیکهــای مــدرن
صنعتــی و بازاریابــی بــود .ترکیــب پایههــای

بســیار ســازگار و ارقــام ،اســتفاده از کنــدوی
زنبــور عســل بــرای بــه حداکثــر رســاندن
دوره گــرده افشــانی متقاطــع در زمــان
گلدهــی ،خــاک و آب و هــوای مناســب ،آب
فــراوان و مدیریــت مؤثــر باعــث شــد کــه
باالتریــن بهــرهوری بــه دســت آیــد و منجــر
بــه تســلط بــادام کالیفرنیــا بــر بازارهــای
جهانــی شــود .عملکــرد در هکتــار رونــد
صعــودی خــود را نشــان داد و باردهــی
بــه  4.500کیلوگــرم در هکتــار رســید کــه
غیرمعمــول نیســت.
اولیــن قــدم مهــم در جهــت بــه حداکثــر
رســاندن عملکــرد ،بیــن ســال هــای1900
تــا  1925در انتخــاب چهــار رقــم ســازگار
بــود کــه الگــوی ارقــام پایــهای در تولیــد
بــادام و بــازار آن ایجــاد کــرد .حرکــت
بــه ســمت مناطقــی بــا خــاک بهــره ورتــر،
بهبــود مدیریــت و تغییــر در پایههــا از ســال
 1925تــا  1955باعــث ایجــاد تغییراتــی شــد
کــه صنعــت بــادام از یــک شــکل معیشــتی
بــه یــک صنعــت مهــم کشــاورزی برســد.
ایــن تغییــر منعکسکننــده کمکهــای
بســیاری از منابــع از جملــه بخــش تحقیقــات
و ترویــج دانشــگاه دیویــس در کالیفرنیــا،
وجــود یــک صنعــت نهــالکاری مترقــی،
پرورشدهنــدگان نــوآور و رهبــران صنعــت
و سیاســتهای دولــت آمریــکا بــود کــه
موجــب توســعه ،آبیــاری و بازاریابــی شــد.
در دوره  1955تــا  ،1965الگوهــای مدیریتــی
و روندهــای اقتصــادی و بازاریابــی جهــان
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بازرگانی
ایــن کشــور بیــش از  400هــزار هکتــار بــود!

شــروع بــه تغییــر کــرد و صنعــت بــادام وارد
یــک دوره رشــد انفجــاری شــد .گســترش در
تمــام نواحــی درههــای مرکــزی کالیفرنیــا رخ

کشــورهای ســنتی تولیدکننــده بــادام ،تولیــد

ده برابــر شــد .در نتیجــه ،تولیــد کالیفرنیــا بــه

برابــر شــد .بیشــترین میــزان افزایــش تولیــد

علیرغــم کاهــش تولیــد در بیشــتر

داد و  5برابــر افزایــش یافــت و کل تولیــدات

جهانــی از ســال  1998در طــی  20ســال دو

تســلط بــر تولیــد جهانــی رســید.

در کالیفرنیــا رخ داد ،جایــی کــه افزایــش
پنــج برابــری ســطح زیــر کشــت بــا بیــش
از دو برابــر شــدن عملکــرد در هکتــار منجــر
بــه تقریبــ ًا ده برابــر شــدن تولیــد طــی 30
ســال شــد .ایــن ترکیــب از افزایــش کاشــت
همــراه بــا افزایــش راندمــان باغبانــی ،بــادام
را بــه بزرگتریــن محصــول صادراتــی بــرای
کالیفرنیــا تبدیــل کــرد و منجــر بــه تحقیقــات
گســترده در مــورد کارآیــی تولیــد شــد.
یکــی از قابــل توجهتریــن ویژگیهــای

تولیــد تجــاری بــادام در دنیــا در ســالهای
 2008-2007تقریبـ ًا  700تــن بــود .کالیفرنیــا
ســهمی حــدودا ً  80درصــدی از تولیــد
داشــت و حــدود  600هــزار تــن بــادام از
 260هــزار هکتــار ســطح زیرکشــت بــارور
در ســال  2008برداشــت کــرد .در همیــن
زمــان ،اســپانیا ،دومیــن کشــور پیشــرو،
تقریبــ ًا  8درصــد از تولیــد جهــان را تولیــد

میکــرد بــا اینکــه ســطح زیرکشــت بــادام در

رشد عرضه و مصرف بادام هندی
طبــق آمــار دریافتــی از شــورای جهانــی
خشــکبار ( ،)INCدر ســال 2017
تأمینکننــدگان اصلــی مغــز بــادام هنــدی
در جهــان ویتنــام و هنــد بودنــد .ســهم
ویتنــام از کل صــادرات مغــز بــادام
هنــدی در دنیــا  61درصــد و ســهم
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هنــد  23درصــد بــود .بــه عنــوان
فرآوریکننــدگان اصلــی بــادام هنــدی
خــام ،ســهم کشــور ویتنــام از واردات
بــادام هنــدی خــام  53درصــد و ســهم
هنــد  45درصــد بــود .منشــأ بــادام
هنــدی خــام وارداتــی بــه ایــن دو کشــور

بــازار جهانــی بــادام رشــد در طــی 35
ســال اســت؛ همچنــان کــه تولیــد کالیفرنیــا
از دوره زمانــی  1982-1979از حــدود 155
هــزار تــن بــه  910هــزار تــن در ســال 2011
افزایــش یافــت .یکــی دیگــر از ویژگیهــای
قابــل توجــه بــازار جهانــی بــادام تمرکــز
تولیــد اســت؛ کالیفرنیــا دو ســوم بــادام
جهــان را تولیــد میکنــد و  70درصــد آن را
صــادر میکنــد.
در ســال  2018تولیــد بــادام آمریــکا بــه 1
میلیــون و  250هــزار تــن رســید و  82درصد
از تولیــد بــادام دنیــا را بــه خــود اختصــاص
داده ،در حالــی کــه در ایــن ســال اســترالیا
 6درصــد و کل اتحادیــه اروپــا  5درصــد از
تولیــد بــادام را در دســت دارنــد!

بــه ترتیــب از آفریقــای غربــی و آفریقــای
شــرقی بودهاســت.
در ســال  ،2017آمریــکا ( 44درصــد) و
اروپــا ( 40درصــد) مقاصــد اصلــی مغــز
بــادام هنــدی صادراتــی از ویتنــام بودنــد.
مقاصــد اصلــی مغــز بــادام هنــدی
صادراتــی از هنــد نیــز بــه ترتیــب اروپــا
( 42درصــد) ،آســیا ( 38درصــد؛ امــارات
و ژاپــن) و آمریــکا ( 19درصــد) بودنــد.

بازرگانی
توگو با مهدی آگاه از پیشکسوتان صنعت پسته
گف 

گذشته و آینده برند پسته ایران!

حامد رمضانی
سحر نخعی
کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

تقریبــ ًا تمامــی فــروش پســته ایــران در
حــال حاضــر بــه صــورت فلــه اســت،
بــا ایــن حــال وسوســه فــروش پســته
بــه صــورت برنــد (دارای نــام تجــاری
مشــخص و برشــته و بستهبندیشــده)
همیشــه در بیــن برخــی از فعالیــن
پســته در ایــران وجــود داشتهاســت.
عــدهای معتقدنــد شــاید پســته ایرانــی
در حــوزه عمدهفروشــی در دنیــا بــا
توجــه بــه افزایــش روزافــزون تولیــد
پســته آمریــکا بُــرد آنچنانــی در آینــده
نداشتهباشــد ،از ایــنرو ،ایشــان تــاش
بــرای برنــددار کــردن پســته ایرانــی یــا
بازاریابــی بــرای آن در بازارهــای خــاص
و لوکسپســند کــه پســته ایرانــی را
ترجیــح میدهنــد ،ضــروری میداننــد.
منکــر مزایــای نســبی کــه «پســته
ایرانــی» میتوانــد در بازارهــای خــاص
دنیــا داشــته باشــد نیســتیم ،امــا مبحــث
برنــددار کــردن پســته ســواالتی را در
ذهــن ایجــاد میکنــد کــه شــاید پاســخ
بــه آنهــا اصــرار بــر صــادرات پســته
برنــددار از ایــران را بــه چالــش بکشــد؛
اینکــه چــرا امــروز هیــچ برنــد پســته
ایرانــی صــادر نمیشــود؟ اصــ ً
ا فــروش
برنــد پســته چــه الزاماتــی دارد؟ آیــا توان
رقابــت بــا فــروش فل ـهای پســته را دارد؟
تجربــه ســایر کشــورهای تولیدکننــده
پســته از صــادرات پســته برنــددار
چگونهبودهاســت؟ عرضــه پســته
برنــددار در ایــران چــه تاریخچـهای دارد؟
اگــر موفقیتآمیــز بــوده ،پــس چــرا
ادامــه پیــدا نکردهاســت؟ بــرای پاســخ
بــه برخــی از ایــن ســواالت ســراغ مهــدی
آگاه ،یکــی از پیشکســوتان صنعت پســته
که تجــارب بســیاری در ایــن زمینــه دارد،
توگــو نشســتیم.
رفتیــم و بــا او بــه گف 
آقــای آگاه! اولیــن تــاش جــدی بــراى
صــادرات پســته بــه اروپــا از چــه ســالی
شــروع شــد؟
تــا قبــل از دهــه  40خورشــیدی اروپــا اصــ ً
ا
پســته را نمیشــناخت .عــدم آشــنایی بــا پســته

تــا حــدی بــود کــه اگــر یــک دانــه پســته بــه
یــک اروپایــی میدادیــم بــا پوســت بــه دهــان
میانداخــت و نمیدانســت کــه پوســتش
خوردنــی نیســت! مصــرف پســته خیلــى انــدك و
متمرکــز بــود و توســعهای در بیــن مــردم عــادى
پیــدا نکردهبــود ،بهجــز ناحیــهای کوچــک در
جنــوب فرانســه ،نزدیــک بنــدر مارســی کــه
ســاکنینش عــرب مهاجــر بودنــد و پســته مصرف
میکردنــد .اولیــن تــاش بــراى صــادرات بــه
اروپــا از دهــه  40خورشــیدی آغــاز شــد ،گرچــه
قبــل از آن هــم در ســال  1314مرحــوم پــدرم،
غالمرضــا آگاه بــا شــرکت در نمایشــگاه بروکســل
و پخــش بروشــور تبلیغاتــى ســعى در شناســاندن
پســته بــه اروپاییــان کردهبــود ،امــا اولیــن
تــاش پیگیرانــه در دهــه  40خورشــیدی و
توســط «شــرکت صــادرات پســته ایــران» انجــام
شــد.
حــوزه فعالیــت ایــن شــرکت چــه
بــود؟
شــرکت صــادرات پســته ایــران در دهــه 30
خورشــیدى و از گردهمایــى خانوادههــای
مرشــد ،آگاه ،امیــن و برخــوردار شــکل گرفــت
کــه همگــى ایــن خانوادههــا از باغــداران
رفســنجانى یزدیتبــار بودنــد .مدیرعامــل
ِ
ایــن شــرکت از آغــاز تــا پایــان ،مرحــوم
جــواد مرشــد بــود .ایــن شــرکت کــه بــراى
کار صــادرات بــه آمریــکا دفتــرى در نیویــورك
داشــت ،در آغــاز دهــه  40تصمیــم گرفــت
دفتــرى در هامبــورگ ایجــاد و فعالیــت در
اروپــا را آغــاز کنــد .نماینــدهاى کــه بــراى
ایــن کار انتخــاب شــد بــرادرم ،مرحــوم ایــرج
آگاه بــود کــه در آن زمــان نماینــده شــرکت
صــادرات پســته ایــران در آمریــکا بــود و بــه
ایشــان مأموریــت دادهشــد کــه بــه اروپــا بــرود.
مأموریت ایشان در اروپا چه بود؟
از ســال  1341و بــه مــدت  4ســال ایشــان در
آلمــان بــود و ســعى کــرد کــه بــا شــرکتهاى
بســتهبندى مــواد غذایــى تمــاس بگیــرد و آنان
را تشــویق کنــد بــه اینکــه پســته را برشــته و
بســتهبندى کننــد .در آن زمــان بادامزمینــى
آجیــل اصلــی مصرفــی در اروپــا بــود و ایشــان
شــرکتهایى را کــه بادامزمینــى بســتهبندى

مىکردنــد ،هــدف قــرار داد .ایــرج آگاه در
آن دوره چنــد ســاله نتوانســت شــرکتهای
اروپایــى را قانــع کنــد کــه پســته را هــم بــه
عنــوان آجیــل بســتهبندى و عرضــه کننــد،
امــا آزمایشــات شــور و برشــته کــردن را بــا
شــرکتهای آلمانــی مثــل لیبلــت ()Liebelt
و ِزبرگــر ( )Seebergerتجربــه کــرد کــه در
نهایــت ،آن شــرکتها بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه زمــان بــراى ورود پســته بــه بــازار اروپــا
هنــوز مناســب نیســت و شــروع کار را بــه
آینــده موکــول کردنــد.
چــرا زمــان ورود پســته بــه بــازار
اروپــا هنــوز مناســب نبــود؟
مســئله شــناخت پســته بــود؛ پســته بــه هیــچ
جــای دنیــا بــه جــز شــرق آمریــکا نمیرفــت.
معمــوالً هــم پســت ه بادامــی ریزتــر که عمدتـاً در
نــوق تولیــد میشــد و بعضـاً فندقــی  28-30بــه
آمریــکا صــادر میشــد و در آنجــا بســتهبندى و
توزیــع میشــد .عمــده حجــم پســتهای کــه بــه
آمریــکا صــادر میشــد ،حــدود  10هــزار تــن
در ســال بیشــتر نبــود .در اروپــا پســته شــناخته
شــده نبــود و چــون کاالی گرانــی بــود ،فــروش
آن بــه فروشــگاههای لوکــس اروپــا محــدود
میشــد .از طرفــی هزینههــای ســرمایهگذاریِ
ماشــینآالت نمکزنــی و برشــتهکنی پســته
در اروپــا خیلــی زیــاد بــود و بــرای مقادیــر
فــروش کــم ،صــرف نمیکــرد.
آیا این باعث شد مدیران شرکت به کل
از ورود به بازار اروپا صرفنظرکنند؟
خیــر ،هیئــت مدیــره شــرکت صــادرات
پســته ایــران تصمیــم دیگــرى اتخــاذ کــرد.
تصمیــم بــر ایــن شــد کــه کار برشــتهکردن
را در داخــل ایــران کــه هزینــه بســیار کمتــری
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بازرگانی
داشــت شــروع کننــد؛ البتــه بــا ظرفیــت
نســبتاً پاییــن .بــا مقــدار کــم مث ـ ً
ا حــدود 1
یــا  2تــن در روز شــروع کردنــد و بــا مدیریــت
مرحــوم حســن آگاه در انبــار شــرکت در
تهــران دو دســتگاه برشــتهکن آمریکایــى
خریــدارى و نصــب شــد .دســتگاه بســتهبندى
آلمانــى نیــز بــراى وکیــوم کــردن قوطیهــاى
پســته خریــدارى شــد و شــروع بــه برشــته و
بســتهبندى کــردن پســته در قوطیهــاى
فلــزى کردنــد .هــم میتوانســتند بــه اروپــا و
هــم بازارهــای دیگــر بفرســتند و هــم فــروش
خوبــی در داخــل ایــران داشــتند؛ بــه خصــوص
در شــمال و مناطــق نفتخیــز جنــوب کــه بــا
وجــود رطوبــت زیــاد پســته برشتهشــده در
قوطیهــای وکیــوم فلــزی خــراب نمیشــد.
چه نوع پستهای برشته و بستهبندی
میشد؟
دو نــوع پســته بســتهبندی میکردنــد کــه
بــر اســاس آن دو برنــد آریــا و آپادانــا در ایــران
ثبــت داده شــد؛ پســته فندقــی بــا عیــار -28
( 26آنموقــع ایــن اُنــس فــراوان بــود و بعــدا ً
بــا پایینآمــدن کیفیــت آب ،ریزتــر شــد) کــه
بــه نــام آریــا در بســتهبندی قرمــز رنــگ صــادر
میشــد و پســته اکبــری بــا کیفیــت عالــى
(توچیــن) کــه بــه نــام آپادانــا در بســتهبندی
آبــی رنــگ صــادر میشــد .برنــد خیــام هــم
حــاوی پســتهای مرغــوب بــود کــه بــرای مدتــی
کوتــاه بســتهبندی شــد ،ولــی االن دقیقــاً
مشــخصات آن در خاطــرم نیســت .حســن آگاه
بــراى فــروش پســتههای بســته بندی شــده
در فروشــگاههاى لوکــس موادغذایــى در اروپــا
(نــه در ســوپرمارکتها) و حتــى برزیــل و غــرب
آفریقــا شــروع بــه بازاریابــى کــرد و ایــن کار در
اوایــل دهــه  50بــه موفقیــت رســید .پســتهها
کامــ ً
ا پــاک ،بــا ســطح صفــ ِر دهنبســت و بــا
یــک سیســتم کامــ ً
ا خشــک (بــا دســتگاههای
آمریکایــی) برشــته میشــدند و در بســتهبندیهای
ســلفونی  100گرمــی ،قوطیهــای وکیــوم 250
و  500گرمــی و قوطیهــای پهــن کادویــی ،بــا
طراحــى چشــمگیر صــادر و در فروشــگاههاى
لوکــس اروپــا نظیــر  Fauchonو Maxim
در فرانســه و فروشــگاههای مــواد غذایــی لوکــس
( )Delicatessenدر آلمــان بــا قیمــت بــاال
و حاشــیه ســود خــوب عرضــه مىشــد.
آیــا آن زمــان برندهــای ایرانــی
دیگــری هــم وجــود داشــت؟
بــرای ســاخت برنــد پســته تالشهایــی
توســط برخــی تجــار مثــل آقــای افشــار بــا
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برنــد وانــدر ( )Wonderصــورت گرفتــه
بــود کــه البتــه ناموفــق بودنــد.
بازارهــای هــدف برنــد آریــا در آن
زمــان چــه کشــورهایی بودنــد؟
بازارهــای هــدف شــرکت صــادرات پســته
ایــران در آن زمــان کشــورهای آلمــان،
فرانســه ،انگلســتان ،کشــورهای غــرب آفریقــا و
آمریــکای جنوبــی و بعضــی کشــورهای عربــی
از جملــه لبنــان بودنــد .برنــد آریــا در دوره
خــودش موفقیــت بزرگــی داشــت و فــروش
ایــن برنــد ظــرف چنــد ســال بــه شــدت
رونــق یافــت ،بــه طــوری کــه  10ســال بعــد از
توقــف فعالیــت شــرکت صــادرات پســته ایــران
هنــوز بــرای مــن ایمیــل میآمــد کــه از کجــا
میتوانیــم پســته آریــا تهیــه کنیــم!
دالیــل موفقیــت برنــد آریــا چــه
بــود؟
قبــل از هــر چیــز بایــد بگویــم موفقیــت برنــد
آریــا در شناســاندن پســته بــه اقشــار مرفــه
در بازارهایــی بــود کــه پســته ایــران را اص ـ ً
ا
نمیشــناختند .دالیــل آن هــم عبــارت بــود
از -1 :نبــودن رقیــب محلــی؛ چــون در
آن کشــورها پســته تولیــد نمیشــد و بهجــز
کســانی کــه بــا پســته در حیــن ســفر یــا
از طریــق دوســت و آشــنا یــا هــر طریــق
دیگــری آشــنا شــدهبودند ،بقیــه پســته را
نمیشــناختند .در هیــچ نشــریهای برای پســته
آریــا حتــی یــک آگهــی هــم داده نشــدهبود.
حتــی بعدهــا هــم کــه ســوپرمارکتهای

اروپایــی شــروع بــه بســته بندی پســته فلــۀ
مــا کردنــد گفتنــد هیــچ وقــت بــرای پســته
شــما تبلیــغ نمیکنیــم.
ـب بــدون گمــرک؛ آن
 -2نداشــتن رقیـ ِ
زمــان تنهــا آمریــکا بــود کــه در ســطح وســیع
پســته خــام ایرانــی کــه بــدون گمــرک بــود را
وارد و بســتهبندی میکــرد .پســته برشــته و
بســتهبندی شــدۀ شــرکت صــادرات پســته
ایــران توانایــی رقابــت در بــازار آمریــکا را
نداشــت چــون مشــمول گمــرک میشــد .در
اروپــا پســته برشــته و بستهبندیشــده مقــدار
کمــی گمــرک داشــت ،ولــی رقیــب بــدون
گمــرک اصــ ً
ا نداشــت .امــا بعدهــا همینکــه
در اروپــا مصــرف بــاال رفــت و بــه حــدی رســید
کــه توانســت در هــر کشــور توجــه جلــب کنــد،
برخــی مدیــران شــرکت صــادرات پســته ایــران
بــه ایــن فکــر افتادنــد کــه خودشــان بــدون
پرداخــت گمرک ،پســته خــام را در بــازار مقصد
برشــته و بســتهبندی کننــد .پســته برشــتۀ
بستهبندیشــده گمــرک مضاعــف داشــت؛
هــم بابــت بســتهبندی هــم بابــت خــام
نبــودن .معمــوالً سیاســت کشــورهای اروپایــی
ایــن اســت کــه روی جنســی کــه میتواننــد
خودشــان بخشــی از کارش را انجــام دهنــد،
گمــرک میگذارنــد.
 -3پســته بــا کیفیــت فوقالعــاده بــاال
برشــته و در بســته بندی خــوب عرضــه
میشــد .علــت فــروش بــاالی آن عمدتــاً
بخاطــر وکیــوم بــودن و فلــزی بــودن قوطــی

بازرگانی
آن بــود .قوطیهایــی کــه امــروزه اســتفاده
میشــوند نیمــه وکیــوم هســتند ،بــرای اینکــه
از قوطیهــای آلومینیومــی اســتفاده میکننــد
و قوطــی آلومینیومــی را نمیشــود کامــل
وکیــوم کــرد .امــا آنزمــان قوطــی فلــزی از
جنــس آهــن گالوانیــزه بــا محتویــات داخلــش
بهطورکامــل وکیــوم میشــد ،بدیــن صــورت
کــه پســته را اول وزن میکردنــد و بعــد بــه
طــور دســتی داخــل قوطــی میریختنــد،
ســپس در دســتگاه قــرار میدادنــد ،درب
قوطــی جــوش میخــورد و وکیــوم میشــد
کــه البتــه ایــن کار زمــان زیــادی میگرفــت.
مشــکالتی هــم وجودداشــت .بههرحــال،
هزینههــای وکیــوم کــردن باالبــود و از
طرفــی بســتهبندیهای غیــر وکیــوم پســتۀ
برشــته نیــز در مجــاورت پســتههای خــام در
معــرض خطــر آلودگــی بــه آفــت کــرم انبــاری
قــرار میگرفتنــد و ریســک مرجوعــی بــاال
میرفــت و عمــ ً
ا ایــن نــوع بســتهبندی هــم
بــرای شــرکت گــران تمــام میشــد.
در حوالــى ســال  1353بخــش بســتهبندى
«شــرکت صــادرات پســته ایــران» بــه شــرکت
دیگــرى کــه فعــال در بســتهبندى مــواد
غذایــى بــود ،فروختهشــد .بدیــن ترتیــب
حســن آگاه تــا یــک ســال پــس از انقــاب
در شــرکت جدیــد یعنــی «شــرکت کشــت
و صنعــت جیرفــت» کار صــادرات پســتۀ
بســته بندی شــده را بــا برنــد آریــا بــا موفقیــت
ادامــه داد .در ســالهای پایانــی رژیــم شــاه

فــروش ســاالنه برنــد آریــا چــه در داخــل و
چــه در خــارج از کشــور بــه  7میلیــون دالر
در ســال رســیدهبود .بعدهــا ایــن شــرکت هــم
دســت بــه دســت شــد ،ســه دســت چرخیــد
تــا اینکــه شکســت خــورد و ورشکســت شــد.
چــرا شــرکت کشــت و صنعــت
جیرفــت ورشکســت شــد؟
ورشکســتگی شــرکت بعــد از انقــاب ایــران
اتفــاق افتــاد .یــک عــده از طــرف دولــت آمدنــد
و مدیریــت کارخانــه را بــه دســت گرفتنــد .آن
زمــان دولتیهــا دنبــال راهــی بــرای تســلط بــر
تجــارت و کســب و کار مــردم بودنــد .بدیــن
منظــور ،چنــد مــاده بــه قانــون مصــادرۀ امــوال
اضافــه کردنــد کــه مطابــق یکــی از بندهــای
آن ،ســرمایۀ یــک شــرکت میبایســت
بــدون وام باشــد .اگــر شــرکتی بدهــکار بــود
ســهامش بــه عــوض پرداخــت بدهــی ،بــه
بانــک منتقــل میشــد ،در واقــع مصــادره
نمیشــد ولــی بانکهــای دولتــی ســهام
شــرکت را اینگونــه تصاحــب میکردنــد.
خیلــی از شــرکتها را بــه ایــن شــکل نابــود
کردنــد؛ بــه بهانههــای مختلــف از جملــه
ســوءمدیریت بخــش خصوصــی ،کارمنــدی را
از وزارت صنایــع میفرســتادند و ایشــان هــم
مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــرۀ آن شــرکت
میشــد .همیــن اتفــاق بــرای شــرکت کشــت
و صنعــت جیرفــت هــم افتــاد .ادعــا کردنــد مــا
بهتــر از صاحــب شــرکت میتوانیــم کار کنیــم
و میتوانیــم صــادرات ایــران را افزایــش دهیــم.

بدیــن ترتیــب مدیریـ ِ
ـی شــرکت ،برنــد
ـت دولتـ ِ
آریــا را بــه انگلیــس بــرد و آنجــا بــه نــام یکــی
از کارمندهــای هنــدی خــود (کاپــور) ثبــت
کــرد ،در آنجــا شــروع بــه بســتهبندی کــرد
و همانجــا هــم میفروخــت ،ضمــن اینکــه
درآمــد آن را بــه شــرکت کشــت و صنعــت
جیرفــت برنمیگرداندنــد و خودشــان بــر
میداشــتند .ایــن کار بــدون اطــاع صاحــب
اصلــی شــرکت اتفــاق افتــاد .کیفیــت محصــول
و بســتهبندی بهشــدت افــت کــرد .خالصــه
علــت ورشکســتگی ایــن بــود کــه مدیــران
دولتــی کــه قصــد خــورد و بــرد داشــتند،
آمدنــد و بــه جــای هیئــت مدیــرۀ ایــن شــرکت
نشســتند .بدیــن ترتیــب شــرکت کشــت و
صنعــت جیرفــت بــه علــت ســوءمدیریت
مدیــران دولتــی ورشکســت شــد .ورشکســتگی
ایــن شــرکت همزمــان بــود بــا جــا افتــادن
مصــرف پســته در اروپــا ،در اروپایــی کــه
قبــ ً
ا پســته را نمیشــناختند ،یــا در نیجریــه
و آمریــکای جنوبــی کــه پســته را قبــ ً
ا
نمیشــناختند و پســته آریــا رفتــه بــود .برنــد
آریــا ،پســته ایــران را بــه همــه ایــن مقاصــد
بهطــور محــدود شناســانده بــود.
بعــد از انحــال شــرکت صــادرات
پســته ایــران توســط صاحبــان شــرکت،
رونــد صــادرات بــه چــه صــورت ادامــه
پیــدا کــرد؟
حــول و حــوش ســال  1354یعنــى بعــد از
واگــذارى بخــش بســتهبندى بــه شــرکت
جدیــد ،بخشــى از ســهامداران شــرکت
صــادرات پســته ایــران کــه بــا آن تحــوالت
موافــق نبودنــد از شــرکت خــارج شــدند کــه
آقــای ایــرج آگاه از آن جملــه بــود .ایشــان بــا
مشــارکت یکــى از دوســتان خــود «شــرکت
صــادرات پســته رویــال» (بعدهــا بــه نــام
«شــرکت صــادرات پســته کویــر» تغییــر کــرد)
را بــه منظــور بازاریابــى در کشــورهاى جدیــد
و بــه ویــژه اروپــا تأســیس کــرد .تحلیــل ایــرج
آگاه ایــن بــود کــه تــا زمانــى کــه شــرکتها
و مارکهــاى سرشــناس اروپایــی پســته ایــران
را بســتهبندى و عرضــه نکننــد ،نمىتــوان از
ســطح فروشــگاههاى لوکــس مــواد غذایــى بــه
درون ســوپرمارکتها و تــوده مصرفکننــده
اروپایــى نفــوذ کــرد .در واقــع شــرکت صــادرات
پســته رویــال بــراى صــادرات پســته خــام بــه
اروپــا و برشــته کــردن در آنجــا تأســیس شــد،
هرچنــد شــروع کار بــا برشــته کــردن پســته در
ایــران بــود.
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بازرگانی
شــرکت آلمانــى « ِزبرگــر» و بــا فاصلــه کوتاهى
شــرکت «لیبلــت» ،اولیــن شــرکتهایى
بودنــد کــه بــه صــورت آزمایشــى پســتههای
برشتهشــده را از آقــاى ایــرج آگاه خریدنــد
و شــروع بــه بســتهبندى کردنــد و نهایتــاً
بــا اســتقبال زیــاد مصرفکننــده اروپایــی
روبــهرو شــدند .تصمیــم ایــن شــرکتها
در بســتهبندى و آوردن کاالیــى جدیــد در
بــازار و ســوپرمارکت ،خیلــى کار دلیرانــهای
بــود .ســپس یــک شــرکت بــزرگ آلمانــی
کــه در کار برشــتهکردن و بســتهبندى
بادامزمینــى بــود بــه ایــرج آگاه پیشــنهاد
شــراکت داد؛ بنابرایــن شــرکت صــادرات
پســته رویــال را در آلمــان بــا شــریک
آلمانــی خــود ثبــت دادنــد ،امــا بعدهــا کــه
در ایــران شــرکت رویــال بــه صــادرات پســته
کویــر تغییــر نــام داد در آلمــان هــم بــه نــام
اُمنینــات ( )Omninutتغییــر نــام داده
شــد« .اُمنینــات» بــراى واردات پســته خــام،
برشــته کــردن و خدمــات بســتهبندىِ بــدون
برنــد ایجــاد شــد .برندهــاى اروپایــی پســته
برشــته را از ایــن شــرکت بــه صــورت فلــه
میخریدنــد و بســتهبندی بــا برنــد خودشــان
را هــم بــه شــرکت اُمنینــات میســپردند.
در واقــع کار شــرکت اُمنینــات خریــد و
واردات پســته خــام و ارائــه خدمــات برشــته
کــردن و بســتهبندی بــود .ســایر شــرکتهای
بســتهبندی نیــز میتوانســتند پســته برشــته را
از شــرکت اُمنینــات خریــدارى و بســتهبندی
کننــد .یــک ســال بعــد از اینکــه اُمنینــات
ایــن خدمــات را ارائــه داد شــرکت تعاونــی
پســته رفســنجان نیــز شــرکتی تحــت عنــوان
«ایرکــو» بــا مدیریــت آقــای عبــاس رفیعــی
بــه همــان شــیوه در لوگزامبــورگ تأســیس
کــرد .بدیــن ترتیــب پســته در اروپــا از یــک
آجیــل کــم مصــرف تجملــى بــه یــک کاالى
مصرفــى در ســوپرمارکتهاى آلمــان ،هلنــد
و فرانســه تبدیــل گردیــد .حجــم کار شــرکت
اُمنینــات طــى یــک دورۀ  10ســاله از کمتــر
از  2هــزار تــن در ســال بــه حــدود  16هــزار
تــن در ســال افزایــش یافــت! در اواخــر دهــه
 60خورشــیدی کل صــادرات پســته ایــران بــه
اروپــا بــه حــدود  50هــزار تــن رســیده بــود.
اگــر مدیریــت برنــد آریــا دســت
دولتیهــا نمیافتــاد فکــر میکنیــد
چــه اتفاقــی بــرای آن میافتــاد؟
فکــر میکنــم تــا امــروز خــوب عمــل
میکــرد .چــون بعــد از آن زمــان تــا بــه
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امــروز هیــچ وقــت پســته درجــه یــک بــه
اروپــا صــادر نشدهاســت .پســتهای کــه بعدهــا
بــه هامبــورگ میرفــت تبدیــل شــد بــه یــک
بــازار  50هــزار تنــی در ســال .همــه ایــن 50
هــزار تــن کــه پســته درجه یــک نبــوده ،درجه
دو و ســه هــم بــوده ،آبخنــدان هــم حتمــاً
داشتهاســت .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
وارد میشــد تــوان رقابــت نداشــت .قاعدتــاً
میبایســت بــه جایــش بــه کشــورهایی کــه
در آن زمــان پســته خــام وارد نمیشــد مثــل
هنــد ،پاکســتان ،عــراق ،برزیــل و ونزوئــا
تغییــر بــازار مـیداد .در واقــع توســعۀ حجمــی
و رشــد چندانــی پیــدا نمیکــرد و فقــط دوام
میداشــت ،امــا میتوانســت تبدیــل بــه
ابــزاری شــود بــرای شناســاندن پســته بیــن
خــواص در کشــورهایی کــه هنــوز آشــنایی
چندانــی بــا پســته نداشــتند؛ مثــل وضعیــت
امــروز در کشــور اندونــزی کــه آشــنایی بــا
پســته تقریبــاً صفــر اســت.
عــدهای بــر ایــن باورنــد در بازارهــای
خــاص و لوکسپســند دنیــا کــه پســته
ایرانــی را ترجیــح میدهنــد بایــد
مصــرف پســته ایرانــی را در بســتهبندی
جداگانــه و قیمتــی متفــاوت از پســته
آمریکایــی ترویــج داد .آیــا ایــن بدیــن
معناســت کــه پســته ایرانــی امتیازاتــی
نســبت بــه پســته آمریکایــی دارد؟
فعـ ً
ا مزیــت قیمتــی بــا پســته آمریــکا اســت
کــه روی آن تبلیغــات بســیاری هــم کردنــد،
آن را شناســاندند و خیلــی خــوب هــم دارد
فــروش م ـیرود .پســته ایرانــی هــم یکســری
مزیتهایــی دارد؛ مثــل قابلیــت برشــته
ـان
ـردن آن کــه خیلــی باالتــر از پســته کرمـ ِ
کـ ِ
آمریکایــی اســت .دو نــوع پیونــد جدیــد در
آمریــکا زدهانــد کــه گفتــه میشــود میــزان
روغــن ایــن دو نــوع بیشــتر از پیونــد کرمــان
اســت و قابلیــت برشــته کــردن دارد ،چــون
فعــ ً
ا پســته آمریکایــی مطلقــاً قابــل برشــته
کــردن نیســت .چیــزی کــه بــه عنــوان پســته
برشــته آمریکایــی بــه فــروش میرســد
پســتهای اســت کــه فقــط خــوب خشــک
شد هاســت.
امــا برشــته شــدن یعنــی تبدیــل بعضــی از
مولکولهــای شــکر پســته بــه کارامــل .ایــن
آن چیــزی اســت کــه عطــر برشــتگی را ایجــاد

میکنــد .از هیــچ دودکــش کارخانــ ه پســته
برشــتهکنی آمریکایــی اص ـ ً
ا ایــن بــو و عطــر
بیــرون نمیآیــد ،امــا بــوی بریــز پســته
ایرانــی از فاصلــه دور هــم همــه را مســحور
خــود میکنــد .ایــن امتیــاز میتوانــد فعــ ً
ا
و هرچــه زودتــر تبدیــل شــود بــه امتیــاز
شناســایی پســته ایــران ،در صورتــی کــه
پســته ایــران ،نــه لزومــاً بــه عنــوان پســته
بستهبندیشــده ،بلکــه بــه عنــوان «پســته
ایرانــی» عرضــه و صــادر شــود.
ایــن کار در مــورد بــادام اتفــاق افتادهاســت.
میدانیــد کــه در حــال حاضــر تولیــد مغــز
بــادام آمریکایــی بــاالی  1میلیــون تــن اســت،
ولــی در حــال حاضــر قیمــت بــادام اســپانیایی
اغلــب  1.5برابــر بــادام آمریکایــی اســت ،چــرا؟
بــرای اینکــه بــادام اســپانیایی بــا تولیــد کمتــر
از یــک دهــم ،طعــم واقعــی بــادام را دارد ،امــا
اگــر چشــمتان را ببندیــد و بــادام آمریکایــی
بخوریــد متوجــه نمیشــوید کــه ایــن بــادام
اســت یــا فنــدق.
در مصاحبــهای کــه بــا مدیــر یــک
شــرکت بســتهبندی مغزجــات در آلمــان
داشــتیم ایشــان بــه همیــن موضــوع
اشــاره کــرد؛ اینکــه اگــر پســته ایــران
بتوانــد در آینــده مزایایــی نســبت بــه
پســته آمریکایــی داشــته باشــد همیــن
قابلیــت برشتهشــدن و طعــم منحصــر
بهفــرد آن اســت ،چــرا کــه در تنــاژ و
قیمــت نمیتوانــد بــا پســته آمریکایــی
رقابــت کنــد .طبــق پیشــنهاد ایشــان
پســته ایــران بایــد تحــت عنــوان
«پســته ایرانــی» در اروپــا بــا یــک

بازرگانی
بســتهبندی جداگانــه و منحصــر بــه
فــرد ،جــدا از پســته آمریکایــی بــا
یــک قیمــت باالتــر عرضه شــود .ایشــان
هــم دقیقـ ًا مثــال بــادام اســپانیایی را زد
کــه طعــم و مــزه دارد ،برعکــس بــادام
آمریکایــی کــه صنعتــی اســت و در تنــاژ
بــاال تولیــد میشــود ،امــا هیــچ طعــم
خاصــی نــدارد.
بلــه ،ایــن مطلــب قطعــی اســت ،امــا نکتــه
مهــم ایــن اســت کــه نمیتــوان از ایــران
برشــته و صــادر کــرد .البتــه اگــر کســی اصــرار
داشتهباشــد ایــن کار را انجــام دهــد بایــد
هزینــه بیشــتری بکنــد و گمــرک بســیار باالیــی
بپــردازد .بهنظرمــن ،بایــد ایــن کار اساســاً
در مقصــد انجــام شــود؛ یعنــی پســته خــام
فرستادهشــود ،در محــل برشــته و بســتهبندی
شــود .بــا صــادرات برنــد از مبــدأ ایــران بــه هــر
حــال میشــود شــروع کــرد ،امــا بایــد آمادگــی
ایــن را داشــته باشــید کــه اگــر کار بــه تنــاژ بــاال
رســید بتوانیــد آنطــرف در محــل ادامهدهیــد.
البتــه بــرای بازارهــای جدیــد الزم نیســت شــما
حتمـاً بــه آن کشــور برویــد .خودشــان حاضرنــد
آن هزینــه اضافــه را بپردازنــد ،چــون اص ً
ال پســته
نخوردهانــد و از قیمــت آن اطالعــی ندارنــد .امــا
بــه محــض اینکــه پســته را بشناســند و رقابــت
ایجــاد شــود دیگــر نمیشــود از ایــران پســته
برشــته بــه آنجــا صــادر کــرد .اینجاســت کــه
بایــد خودتــان بــه آنجــا برویــد.
بــرای بازارهایــی کــه پســته بــه آنجــا صــادر
نمیشــود مشــکلی کــه وجــود دارد بــاال
بــودن هزینههــای شــروع کار اســت .بــرای
همیــن هیچکــس شــروع بــه ســرمایهگذاری
نمیکنــد .ولــی اگــر شــروع کــرد ،بــا توجــه
بــه تجربــهای کــه مــن داشــتم میتوانــم
بــه قطــع و یقیــن بگویــم بهشــدت ســودآور
خواهدبــود؛ مثـ ً
ا اندونزی پتانســیل ایــن کار را
دارد .تــا بــه حــال هیچکــس نبــوده کــه پســته
بــه اندونــزی صــادر کردهباشــد ،در حالــی
کــه اندونــزی بزرگتریــن کشــور اســامی
اســت کــه پســته را اســماً میشناســد ،امــا
هیچکــس یــک گــرم پســته هــم بــه اندونــزی
صــادر نکردهاســت .اصــ ً
ا هیــچ گواهینامــه
مبدأیــی از ایــران بــه اندونــزی نداریــم.
فکر میکنید علتش چه بودهاست؟
بــرای اینکــه کســی در آنجــا نیســت کــه
پســته را برشــته و بســتهبندی کنــد .در مــورد

اندونــزی دو راه وجــود دارد؛  -1بــرای اینکــه
مطمئــن شــوید و ببینیــد کــه مــردم اندونــزی
پســته میخورنــد یــا نــه ،مث ـ ً
ا یــک کانتینــر
کوچــک پســته برشــته در بســتهبندی
غیرقابــل نفــوذ (چــون پســته برشتهشــده زود
بــوی رطوبــت میگیــرد و قابلیــت نگهــداری
چندانــی نــدارد) را بفرســتید آنجــا ببینیــد
فــروش مــیرود یــا خیــر و بعــد اگــر از آن
اســتقبال شــد ادامــه دهیــد و آن را تبدیــل
بــه کاالی تجــاری کنیــد .پســته نهایتــاً بایــد
کاالی تجــاری بشــود ،چــه یــک کاالی تجــاری
لوکــس ،چــه کاالی تجــاری معمولــی مثــل
پســته آمریکایــی.
 -2روش دوم ایــن اســت کــه بــا اطمینــان
قلبــی بــه موفقیــت بــه آنجــا برویــد و
ســرمایهگذاری خوبــی بکنیــد و شــروع کنیــد.
بههرحــال ،شــروع کار پســته در هــر کشــوری
همیشــه کار مشــکلی بودهاســت .اوایــل همــه
بودهــی قهــوه،
ســعی میکردنــد بــا دســتگاه
ِ
پســته را برشــته کننــد بعــددیدنــد کــه ایــن
دســتگاه جنســش از فــوالد ضدزنــگ معمولــی
اســت و چــون مقــاوم بــه نمــک نبــود ،زود
خــراب میشــد .بعــد از آن تــازهفهمیدنــد
کــه بایــد دســتگاه را تغییــر دهنــد و از نــوع
فــوالد ضدزنــگ مخصــوص و مقــاوم بــه نمــک
ســفارش دهنــد.
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
میکردنــد ،امــا آنزمــان هیچکــس بــه شــیلی
پســته صــادر نمیکــرد .ســالها بعــد مــا
میخواســتیم یــک پایــگاه در آمریــکای التیــن
بــرای بســتهبندی پســته درســت کنیــم.
چــون در آن زمــان بیــن کشــورهای آمریــکای
التیــن قــرارداد گمرکــی بــه نــام «مرکوســور»
(بــازار مشــترک کشــورهای آمریــکای جنوبــی)
منعقــد شــدهبود و مــا شــیلی را بــه عنــوان
پایگاهــی بــرای واردات ،برشــته و بســتهبندی
انتخــاب کردیــم .بنابرایــن ،شــرکتی تأســیس
کردیــم ،دســتگاههای فــوالد ضدزنــگ بــا
ظرفیــت کــم را کــه دیگــر در مکزیــک و
ونزوئــا مصــرف نداشــت خریدیــم و بــه شــیلی
بردیــم و آنجــا را تبدیــل بــه پایــگاه تولیــد
پســته برشــته کردیــم .در آن زمــان ســالیانه

 7تــن پســته برشــته و بستهبندیشــده از
آمریــکا بــه شــیلی میرفــت .مــا تــا  200تــن
پســته صــادر کردیــم و پــس از بســتهبندی در
شــیلی بــه کشــورهای قــرارداد «مرکوســور»
میفروختیــم.
غیــر از هزینــه بــاالی گمرکــی
کــه اشــاره کردیــد ،ســایر عوامــل
محدودکننــده صــادرات برنــد پســته از
مبــدأ ایــران کدامنــد؟
اوالً ،اصــرار بــه صــادرات پســته برنــددار
مثــل ایــن میمانــد کــه بخواهیــم گنــدم را
کــه یــک کاالی تجــاری اســت بــه صــورت
برنــد عرضــه کنیــم.
نکتــه دیگــر کــه بایــد توجــه داشــت ایــن اســت
کــه ســوپرمارکتهای اروپایــی (فروشــگاههای
زنجیــرهای همــواره تخفیــف) دیگــر حامــی
برندهــا نیســتند ،چــون فــروش کاالی برنــددار
حاشــیه ســود کمتــری برایشــان دارد .بنابرایــن،
کل خــرج برندســازی بــه گــردن صاحــب برنــد
اســت و برندســازی در اروپــا میلیونهــا دالر
هزینــه میبــرد .و در نهایــت اینکــه حتــی
اگــر یــک شــرکت عظیــم ایرانــی میلیونهــا
دالر هزینــه برندســازی در بــازار اروپــا کنــد
چگونــه میتوانــد مطمئــن باشــد کــه خیــل
رشــوهخواران دولتــی در ایــران فرصــت
برگشــت ســرمایه را بــا قیمتگــذاری کاذب از
وی ســلب نکننــد؟!
بهنظرمــن ،امــروز در تجــارت کاالی پســته
الزامــات اولیــه دیگــری الزم اســت مدنظــر قــرار
گیــرد .در کشــوری کــه هیــچ شــرکتی حاضــر
بــه بســتن قــرارداد طوالنــی مــدت ،مثــ ً
ا
یکســاله ،بــرای فــروش پســته نیســت ،چطــور
میتــوان صحبــت از برندســازی روی کاالی
تجــاری پســته کــرد؟! در عــوض میتــوان
یــک شــرکت را بــر اســاس شــاخصهها و
معیارهایــی خــاص بــه مشــتریان شناســاند؛
مثــل خوشــنامی در تجــارت ،تعهــد بــه
وعــده ،توانایــی فــروش قــراردادی بلندمــدت،
توانایــی عرضــه پســته عــاری از افالتوکســین
و باقیمانــده ســموم (در حــال حاضــر چنیــن
پســتهای فوقالعــاده کمیــاب اســت) ،اعتقــاد
بــه اصــول بــازار آزاد و اعتقــاد بــه رقابــت کــه
قســمتی از ایــن رقابــت ،رقابــت در خوشــنامی
اســت و ایــن خوشــنامی اســت کــه میتوانــد
یــک برنــد باشــد.
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بازرگانی
توگو با لینا هَش ،بازدیدکننده از صنعت پسته ایران درباره مغزسبز
گف 

مغزسبز ایران در صنایع غذایی آلمان

سحرنخعی
دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

یکــی از شــرکتکنندگان تــور بازدیــد
از صنعــت پســته ایــران کــه از تاریــخ
 30شــهریور تــا  4مهرمــاه  1398برگــزار
شــد ،خانــم لینــا َهــش از آلمــان بــود
کــه در شــرکت نوســفغُت ()Nussfrucht
مشــغول بــه کار اســت .در فرصتــی کــه
پیــش آمــد مصاحبــه کوتاهــی بــا او در
مــورد مصــرف مغــز ســبز پســته در
صنایــع غذایــی آلمــان داشــتم .در ادامــه
ایــن گفتگــو را بــا هــم میخوانیــم.
لطف ـ ًا تاریخچــه مختصــری از فعالیــت
شــرکتتان در زمینــه خریــد مغــز ســبز
پســته ایــران را شــرح دهیــد.
شــرکت مــا در ســال  1999تأســیس شــد.
فعالیــت آن در ابتــدا تجــارت گیاهــان دارویــی
و ادویهجاتــی بــود کــه مســتقیماً در صنعــت
گوشــت فرآوریشــده (سوســیس و کالبــاس)
کاربــرد داشــتند .بعــد از اینکــه تقاضــا بــرای
مغــز ســبز پســته بهوجــود آمــد ،شــرکت
شــروع بــه خریــد مغــز ســبز از ایــران کــرد و
کمکــم واردات خــود را در ایــن زمینــه افزایــش
داد و بهتدریــج بــزرگ و بزرگتــر شــد و دیگــر
فقــط تأمینکننــدۀ مغــز ســبز پســته بــرای
صنعــت گوشــت نبــود ،بلکــه بــه ســایر صنایــع
غذایــی هــم مغــز ســبز پســته عرضــه میکــرد.
بهعنــوان یــک خریــدار ،مهمتریــن
پارامتــر انتخــاب و خریــد یــک محصــول
بــرای شــرکت شــما چیســت؟
مهمتریــن مســئله بــرای مــا «امنیــت غذایــی»
اســت ،چــرا کــه بســیاری از مشــتریان مــا بــه
امنیــت غذایــی خیلــی اهمیــت میدهنــد.
صنعــت غذایــی آلمــان مقــررات ســختگیرانه
و اســتانداردهای باالیــی در مــورد مســئله
افالتوکســین و باقیمانــده ســموم دارد .معمــوالً
مــا فقــط از شــرکتهایی خریــد میکنیــم کــه
گواهــی بهداشــت ( )IFSداشتهباشــند .اگــر
شــرکتی گواهــی نداشتهباشــد از آن بازدیــد
میکنیــم تــا شــرایط خریــد از آن را بســنجیم.
مــا قبــل از خریــد از فروشــنده نمونــۀ محصــول
مــورد نظرمــان را میگیریــم و آن را آزمایــش
(انــواع آزمایشــات میکروبــی و غیرفیزیکــی)
میکنیــم و در صــورت مســاعد بــودن شــرایط
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اقــدام بــه خریــد میکنیــم .قیمتــی کــه
فروشــنده اعــام میکنــد عامــل تأثیرگــذاری
اســت ،امــا نمیتوانیــم فقــط آن را مــاک قــرار
دهیــم و مجبوریــم بــه مســائل مهمتــر هــم
توجــه کنیــم.
از زمانــی کــه مغــز ســبز پســته
وارد آلمــان میشــود تــا زمانــی
کــه در محصــول نهایــی بــه دســت
مصرفکننــده نهایــی میرســد ،چــه
مســیری را طــی مــی کنــد؟
واردکننــده مغــز ســبز محصولــش را بــه
تاجــران یــا دالالن میفروشــد ،شــرکتهایی
هــم هســتند کــه عــاوه بــر تجــارت گیاهــان
دارویــی و ادویهجــات ،مغــز ســبز پســته هــم
کار میکننــد و آن را در بســتههای کوچــک
 500گرمــی تــا یــک کیلویــی بســتهبندی
و عرضــه میکننــد .روش دوم ایــن اســت
کــه واردکننــده مســتقیماً بــه صنایــع غذایــی

(شــیرینیپزی ،نانپــزی ،شکالتســازی و
بستنیســازی) بفروشــد.
مصــرف مغــز ســبز در چــه محصوالتــی
کاربــرد دارد؟
مغــز ســبز پســته در صنایــع گوشــت فرآوریشــده،
شــیرینیپزی ،نانپــزی ،شکالتســازی و بستنیســازی
کاربــرد دارد؛ در ان ـواع شــیرینیجات ،کیکهــا ،بســتنی،
شــکالت ،پرالیــن ،سوســیس و کالبــاس اســتفاده
میشــود .ســوپرمارکتهای هموارهتخفیــف ( Aldiو
 )Lidlمغــز ســبز پســته را در بســتهبندیهای کوچــک
بــرای اســتفاده خانگــی ایــن محصــول در غذاهــا و
شــیرینیها عرضــه میکننــد.
آیــا بســتنی و سوسیســی کــه در
آن مغــز ســبز پســته بــه کار مــیرود،
گرانتــر از نمونــۀ بــدون مغــز آن اســت؟
خیــر ،صنعــت مــواد غذایــی نمیتوانــد محصــول
گرانتــری تولیــد کنــد کــه نمونــه مشــابه
ارزانتــر آن وجــود دارد .حتــی اگــر طعــم آنهــا
متفــاوت باشــد مصرفکننــده قبــول نمیکنــد.
مصرفکننــده ،بســتنی بــا طعــم پســته را
گرانتــر نمیپذیــرد حتــی اگــر در آن مغــز ســبز
واقعــی بــه کار رفتــه باشــد کــه گرانتــر اســت.
آیــا تولیــد امــروز مغــز ســبز
پاســخگوی نیــاز بــازار هســت؟
تولیــد ســال گذشــته ایــران (ســال محصولــی
 )97-98کــه قطعــاً جوابگــوی میــزان تقاضــا
نبــود .قیمــت محصــول درجــه یــک ســوپر
حــدود یــک یــورو بــاال رفــت .مــا مشــتریان
زیــادی را بــه خصــوص در صنعــت گوشــت
فرآوریشــده از دســت دادیــم .خیلــی از آنهــا
مغــز ســبز پســته را از محصوالتشــان حــذف
کردنــد .بعضیهــا هــم مجبــور شــدند مقــدار
مغــز را کــم کننــد یــا آن را خردتــر کننــد تــا
فقــط بتواننــد رنــگ ســبز را بــه نحــوی نگــه
دارنــد ،چــرا کــه میخواســتند خــط تولیــد
خاصــی را حفــظ کننــد .مــا معمــوالً همیشــه
یــک مقــدار مانــده انبــار بــه ســال بعــد انتقــال
میدهیــم ،امــا ســال گذشــته ایــن اتفــاق
نیفتــاد چــون عرضــه بــه شــدت کــم بــود.
بنابرایــن ،غیــر از پارســال کــه اســتثنایی بــود،
بــه طــور معمــول تقاضــا بــرای ایــن محصــول
همیشــه وجــود دارد.
وقتــی قیمــت مغــز ســبز بــاال
مــیرود ،چــه اتفاقــی بــرای قیمــت
محصــول نهایــی مثــل بســتنی پســته ای
میا فتــد ؟
وقتــی قیمــت مغــز ســبز بــاال بــرود صنعــت
غذایــی مجبــور میشــود مقــدار مغــز مصرفــی

بازرگانی
در محصــوالت غذایــی را کاهــش دهــد .راه
دیگــر ایــن اســت کــه مقــدار مغــز ســبز را در
محصــول نهایــی حفــظ کنــد ،امــا وزن محصــول
نهایــی را نســبت بــه قبــل کاهــش دهــد .قیمــت
بســتنی هیــچ تغییــری نمیتوانــد بکنــد چــون
مصرفکننــده ایــن را نمیپذیــرد.
بنابرایــن افزایــش قیمــت محصــول
خــام روی رفتــار مصــرف کننــده نهایــی
تأثیرگــذار نیســت.
بهطورکلــی تقاضــا ثابــت اســت ،چــرا کــه طــرف
حســاب مــا صنعــت غذایــی اســت .فقــط بــرای
ایــن کــه قیمــت مغــز ســبز پســته بــاال رفتــه
یــا پاییــن آمــده کــه مــردم از خــوردن محصــول
نهایــی آن ،دســت نمیکشــند .ایــن مــا هســتیم
کــه زیــر بــار ریســک افزایــش قیمــت میرویــم،
نــه مصرفکننــده نهایــی .هــر اتفاقــی هــم کــه
بــرای قیمــت مغــز ســبز بیفتــد ،بــه هــر حــال
مشــتری همیشــه خواهــان محصــول نهایــی اســت
کــه در آن مغــز ســبز بــه کار م ـیرود.
تصــور کنیــد مدیــر رســتورانی
میخواهــد غذایــی بــا مغــز ســبز را بــه
منــوی رســتورانش اضافــه کنــد .بــرای
ایــن کار نیــاز بــه  5کیلــو مغــز ســبز در
هــر مــاه دارد .خریــد مغــز ســبز در ایــن
حالــت بــرای چنیــن شــخصی خیلــی
گــران تمــام میشــود .میتوانیــد
دلیلــش را توضیــح دهیــد؟
دلیــل اصلــی کــه مغــز ســبز بــرای آن مدیــر
رســتوران گــران تمــام میشــود ایــن اســت
کــه واســطههای زیــادی در ایــن بیــن وجــود
دارنــد .محصــول بایــد میــان واســطههای
متعــددی دســت بــه دســت شــود تــا باالخــره
بــه او برســد .واردکننــدهای مثــل شــرکت مــا
محصــول را وارد میکنــد ،تجــار و واســطههای
دیگــری وجــود دارنــد کــه مثــ ً
ا آن را بــه
بستنیفروشــیها یــا تولیدکننــدگان کوچــک
سوســیس و کالبــاس میفروشــند .حتــی بســته
کوچکــی از مغــز ســبز پســته در مقایســه بــا
پســته فلــه بســیار گــران تمــام میشــود.
بــه نظــر شــما امــکان حــذف
واســطهها وجــود دارد؟ در مــورد
سیســتم خریــد اینترنتــی بــرای
خریــداران کوچــک مغــز ســبز در آلمــان
چــه فکــر میکنیــد؟ مثــ ً
ا اگــر کســی
در آلمــان باشــد کــه بتوانــد مســتقیم ًا
از طریــق فــروش اینترنتــی محصــول
را عرضــه کنــد ،قیمــت آن پاییــن تــر
نخواهــد بــود؟ در آن صــورت آنهــا

میتواننــد بــه طــور مســتقیم خریــد
کننــد و مجبــور نیســتند بــه ســراغ
انبوهــی واســطه برونــد.
مطمئــن نیســتم ایــن کار جــواب بدهــد .یــک
ضربالمثــل آلمانــی میگویــد« :چیــزی را کــه
نمیشناســی ،نخــور!» .وقتــی مصرفکننــده
فروشــندۀ یــک محصــول غذایــی رانشناســند،
آن را نمیخــرد .آلمانیهــا در ایــن مــوارد
شــکاکاند؛ آنهــا خیلــی بــه برندهایــی کــه
میشناســند وابســته هســتند ،مخصوصــاً در
مــواد غذایــی .البتــه بــرای یــک رســتوراندار
شــاید داســتان فــرق کنــد و طــرز تفکــر
متفاوتــی نســبت بــه مصرفکننــده عــادی
داشــته باشــد .اگــر عرضهکننــدهای وجــود
داشتهباشــد کــه بــا قیمــت پایینتــری بتوانــد
مغــز ســبز عرضــه کنــد شــاید مدیــر رســتوران
ترجیــح بدهــد از او خریــد کنــد.
بهنظــر شــما عوامــل اثرگــذار روی
تقاضــا بــرای ایــن محصــول کدامنــد؟
بســتگی بــه محصــول خاصــی دارد کــه مغــز

ســبز در آن بــه کار مـیرود .مثـ ً
ا بــرای بســتنی
پســتهای خــب در فصــل تابســتان قطعـاً افزایش
تقاضــا وجــود خواهــد داشــت .بهطورکلــی،
بهنظــرم آن چیــزی کــه بــر مصــرف مغزجــات
بــه خصــوص پســته اثــر میگــذارد ،بــه تغییرات
اخیــر در رژیــم غذایــی مــردم برمیگــردد.
نمیدانــم بــا اصطــاح «پالئــو» آشــنایی داریــد
یــا نــه .ایــن رژیــم غذایــی ایــن روزهــا خیلــی
مــد شــده و در آلمــان نیــز بســیار رایــج اســت.
رژیــم پالئــو شــامل خــوردن گوشــت بــدون
چربــی ،ماهــی ،میــوه ،ســبزیجات و مغزجــات
میشــود .پالئــو در لغــت بــه معنــای بســیار
قدیــم و باســتانی اســت .نکتــۀ مهــم در مــورد
ایــن رژیــم غذایــی خــوردن غذاهایــی اســت کــه
هــزار ســال پیــش هــم پیــدا میشــده و مــردم
از طریــق شــکار و گــردآوری آنهــا را بدســت
میآوردنــد .بنابرایــن ،ایــن رژیــم مــردم را از
خــوردن محصــوالت غذایــی فــرآوری شــده
برحــذر مــیدارد .بخــش اصلــی ایــن رژیــم
غذایــی مغزجــات هســتند .در نتیجــه ،امــروزه
مــردم گرایــش بیشــتری نســبت بــه خــوردن
مغزجــات پیــدا کردهانــد.
بــه نظــر شــما چطــور میتــوان تقاضــا
بــرای خریــد مغز ســبز را افزایــش داد؟
پاســخ بــه ایــن ســوال دشــوار اســت ،چــرا
کــه همــه چیــز بــه مصرفکننــده نهایــی
برمیگــردد .اگــر بــه هــر دلیلــی مصرفکننــده
دنبــال محصولــی بــه غیــر از مغــز ســبز پســته
(مثــ ً
ا بــادام زمینــی یــا فنــدق یــا هــر مغــز
دیگــر) در شــکالت بــرود ،هیــچ راهــی وجــود
نــدارد کــه بخواهیــد مصــرف آن را افزایــش
دهیــد.
یعنــی فکــر میکنیــد کمپینهــای
تبلیغاتــی هــم هیــچ اثــری ندارنــد؟
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.
آیــا رســانهها در آلمــان بــرای
اســتفاده از مغــز ســبز در غــذا یــا
شــیرینی تبلیــغ میکننــد؟ آیــا
شــنیدهاید کــه مغــز ســبز از طریــق
ای
شــبکۀ اجتماعــی یــا بســتر رســانه ِ
خاصــی تبلیــغ شــود؟
خیر.
بــرای فــروش مغــز ســبز از چــه شــعار
تبلیغاتــی اســتفاده میکنیــد؟
سبز باش!
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آب

بازتخصیص خاموش آب و قربانیان آن

دبیرخانه انجمن پسته ایران
اقتباس از وبسایت ایرناپالس

از سمت راست :جالل الدین میرنظامی و سروش طالبی ،پژوهشگران اندیشکده تدبیر آب ایران

حــدود دومــاه پیــش دســتورالعملی تحــت
عنــوان «دســتورالعمل نحــوه اجرای مــواد 27
و  28قانــون توزیــع عادالنــه آب» بــا امضــای
رضــا اردکانیــان ،وزیــر نیــرو کــه به شــرکت
مــادر تخصصــی مدیریــت منابــع آب ایــران
و شــرکت مــادر تخصصــی مهندســی آب و
فاضالب کشــور ابــاغ شــدهبود در دســترس
قرارگرفــت .در مقدمــه ایــن دســتورالعمل
آمدهاســت« :در راســتای اصــاح ســاختار
مصــرف و ارتقــای بهــرهوری بــه ازای هــر

واحــد مصرفــی آب و بــا رویکــرد توســعه
اشــتغال و افزایش ســهم صنعــت و خدمات از

منابــع آبــی کشــور ،ایــن دســتورالعمل ابالغ

میگــردد».
همچنین هــدف از تدویــن این دســتورالعمل،
ایجــاد وحــدت رویــه در مراحــل بررســی و
تصمیمگیــری در خصــوص درخواســتهای
تغییــر نــوع مصــرف آب چاههــای مجــاز و
فعــال دارای پروانــه بهرهبــرداری معتبــر بــه
ایــن شــرح ،ذکــر شدهاســت:
« -1تغییــر نــوع مصــرف آب چاههــای مجــاز
و فعــال کشــاورزی یــا صنعتــی (صنعــت
و خدمــات) دارای پروانــه بهرهبــرداری
معتبــر بــرای تأمیــن آب ســایر مصــارف
غیرکشــاورزی.
 -2جابهجایــی مصــرف آب چاههــای مجــاز
و فعــال دارای پروانــه بهرهبــرداری معتبــر
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بــرای تأمیــن آب مجتمعهــا و شــهرکهای
کشــاورزی
 -3تغییــر نــوع مصــرف آب چاههــای مجــاز
و فعــال دارای پروانــه بهرهبــرداری معتبــر دو
یــا چنــد منظــوره ،متناســب بــا ســهم هــر
مصــرف براســاس بنــد 1
 -4ارتقــای بهــرهوری مصــرف آب زراعــی
کشــاورزی بــرای صنایــع وابســته بــه
کشــاورزی.
طبــق آنچــه از مقدمــه و هــدف ایــن
دســتورالعمل برمیآیــد ،بــه نظــر میرســد
مســئولین امــر ضمــن اینکــه همچنــان بــر
ایــن نــکات پافشــاری دارنــد کــه صنعــت
از کشــاورزی بهرهورتــر اســت و موجــب

توســعه اشــتغال میشــود ،در حــال فراهــم
آوردن مقدمــات و برنامهریــزی در جهــت

بازتخصیــص آب هســتند؛ یــک بــاز تخصیص
خامــوش از کشــاورزی بــه صنعــت یــا آنچــه
خودشــان بــه مصــارف غیرکشــاورزی از آن
نــام میبرنــد .ایــن در حالــی اســت کــه
هنــوز ســواالت و ابهامــات اساســی دربــاره
ریشــه ایــن موضــوع وجــود دارد:
 ســهم کشــاورزی و ســهم صنعــت از یارانــهو رانــت در مقایســه بــا یکدیگــر چگونــه
اســت؟ و متعاقب ـ ًا بهــرهوری صنعــت در چــه
شــرایطی عنــوان میشــود؟
 -اشــتغال در بخــش کشــاورزی بیشــتر

اســت یــا صنعــت؟
 اگــر آب از بخــش کشــاورزی بــهصنعــت منتقــل شــود و ســپس بــه دلیــل
پروانههــای صادرشــده و کــم آبــی صنعــت
هــم بــه وضعیــت امــروز کشــاورزی دچــار
شــود ،آنــگاه چــه بایــد کــرد؟ و بــازی بــا
ســرمایههای ملــی و مــردم تــا چــه زمانــی
ادامــه خواهــد یافــت؟
کــه در ماهنامههــای پیــش رو در ســال
آینــده بــه ایــن ســوالها پاســخ داده
خواهدشــد.
بنابرایــن ،در ایــن ویــژه نامــه مطلبــی از
جلســات اندیشــکده تدبیــر آب ایــران کــه
در وبســایت ایرناپــاس منتشــر شــده بــرای
آشــنایی بیشــتر بــا مقولــه بازتخصیــص
خامــوش آب اقتبــاس شدهاســت .الزم بــه
توضیــح اســت ،عنــوان کامــل ایــن مطلــب
«بازتخصیــص خامــوش آب و قربانیانــی
کــه بایــد بــرای آنهــا چــاره اندیشــید»
میباشــد.
سابقه بهره برداری از منابع آب در ایران
نظــام برداشــت آب در ایــران تــا  ۷۰ســال
پیــش بهصــورت ســنتی بــود و در هــر منطقــه
متناســب بــا نــوع مصــرف و میــزان اســتفاده،
عرفــی در ارتبــاط بــا بهرهبــرداری از آب
شــکل گرفتهبــود .در آن دوران آب زیرزمینــی
اغلــب بــه صــورت قنــات یــا چاههــای
ســطحی کــم عمــق مــورد بهرهبــرداری قــرار
میگرفــت .در مــورد آب ســطحی مثــل آب
رودخانههــا و نهرهــا نیــز قواعــدی وجــود
داشــت کــه مشــخص میکــرد چــه کســی
بــه چــه میــزان حــق اســتفاده از آب را دارد.
البتــه بهرهبــرداری از آب در ایــن دوران بــا
محدودیتهــای بســیاری همــراه بودهاســت.
از یــک طــرف رشــد جمعیــت ســرعت
چندانــی نداشــت و از ســوی دیگــر ،صنعــت
توســعه نیافتــه بــود و کشــاورزی هــم کار
پرزحمتــی بــود کــه نمیشــد آن را در
مقیــاس بــزرگ گســترش داد .امــا بــا رشــد
جمعیــت و تکنولــوژی اوضــاع دگرگون شــد .با
ورود تجهیــزات کشــاورزی مثــل تراکتــور یــا
ســایر تجهیــزات کشــاورزی ســطح بیشــتری
زیرکشــت رفــت .همچنیــن بهرهبــرداری
از آب هــم بــا اســتفاده از تجهیزاتــی مثــل
پمــپ آب و ســاخت ســدها بیشــتر شــد و بــه
یکبــاره همــه بــه ســمت منابــع آب هجــوم
بردنــد.

آب
باز تخصیص خاموش
همیــن چنــد مــورد یعنــی افزایــش جمعیــت کشــور ،گســترش کشــاورزی
و صنعــت باعــث شــد معــادالت قبلــی در مــورد اســتفاده از آب بــه هــم
بخــورد و کشــور نیازمنــد نــوع جدیــدی از تقســیم آب یــا بــه عبــارت
دقیقتــر 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
بهرهبــرداری یــا حقــوق مالکیــت بهرهبــرداران اســت کــه از گذشــته وجــود
داشــته و بــر اســاس آن مشــخص میشــود هــر کــس حــق اســتفاده از
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 میگیــرد بــه کــدام بخــش ،حــوزه و گــروه
آب بدهــد .در چنیــن شــرایطی ممکــن اســت آبــی کــه قب ـ ً
ا بــه بخــش،
حــوزه و گروهــی خــاص تعلــق داشــته از آنهــا گرفتهشــده و بــه بخــش
دیگــری دادهشــود .موضوعــی کــه بــه صــورت خامــوش از حــدود دهــه
 ۴۰بــدون اینکــه افــکار عمومــی از آن اطالعــی داشتهباشــند ،صــورت
گرفتهاســت و جاللالدیــن میرنظامــی و ســروش طالبــی دو پژوهشــگر
پژوهشــکده سیاس ـتگذاری دانشــگاه شــریف بــه بررســی آن پرداختهانــد
و نتایــج آن را در نشســتی بــا عنــوان موضــوع بازتخصیــص آب کشــاورزی
و تعارضــات ناشــی از آن در اندیشــکده تدبیــر آب ایــران اعــام کردنــد.
آنهــا در پژوهــش خــود نشــان دادنــد کــه بازتخصیــص در کشــور مــا
چطــور اتفــاق افتــاده و چــه عواقبــی داشتهاســت و نــام آن را بازتخصیــص
خامــوش گذاشــتهاند.
بــه گفتــه میرنظامــی ،زمانــی کــه تقاضــا از میــزان آب موجــود بیشــتر
میشــود مــا بــه فرآینــدی از بازتخصیــص میرســیم و بــه ایــن معنــا
اســت کــه مــا از حــق آب دیگــران (کشــاورزی ،محیــط زیســت ،تاالبهــا
و نســل آینــده) برداشــته و بــه بخشهــای مختلــف تخصیــص میدهیــم.
میرنظامــی ادامــه داد :ایــن مســئله ،بنیــاد پژوهــش مــا بــود کــه در
طــول  ۴۰تــا  ۵۰ســال اخیــر دچــار موضــوع بازتخصیــص شــدهایم؛
آنهــم بهصــورت خامــوش و در اوج بیاطالعــی جامعــه و بقیــه
سیاســتگذاران انجــام شــد و بــه مــردم گفتــه نشــد کــه مــا از
حــق آب محیــط زیســت و نس ـلهای آینــده اســتفاده میکنیــم .در
واقــع در دهههــای اخیــر دولتهــا بــدون در نظــر گرفتــن مســائل
حقوقــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی اقــدام بــه بازتخصیــص آب
کردهانــد.
او میگویــد :مــا در طــول پژوهــش متوجــه شــدیم طــی  ۳۰ســال
گذشــته بخــش کشــاورزی بــه عنــوان متهــم اصلــی هدررفــت
آب معرفــی میشــود .در نتیجــه آب از بخــش کشــاورزی گرفتــه
میشــود و بخشهایــی مثــل صنعــت و شــرب بــه اولویــت دولــت
بــرای تخصیــص آب تبدیــل میشــوند .یکــی از آثــار منفــی بــاز
تخصیــص خامــوش ،تضعیــف حقــوق کشــاورزان بــود بهطــوری کــه
باعــث شــد شــرایط کشــاورزی بــه لحــاظ اقتصــادی و اجتماعــی
بهشــدت اُفــت کنــد.
شروع نظارت دولت
در ادامــه ســروش طالبــی بــا اشــاره بــه تاریخچــه نظــام برداشــت آب
بــه موضــوع بازتخصیــص در زاینــدهرود پرداخــت .بــه گفتــه طالبــی
از دهــه  ۴۰دولــت شــروع بــه اعمــال نظــارت در برداشــت آب در
کشــور کــرد .ســال  ،۴۵قانــون حفاظــت از آبهــای زیرزمینــی و

ســال  ۴۷قانــون آب و نحــوه ملــی شــدن آن بــه تصویــب رســید.
از همیــن دوره منابــع آب ملــی شــده و در واقــع بازتخصیــص آب
شــروع میشــود بــه ایــن معنــی کــه دولــت تعییــن میکنــد چــه
کســی میتوانــد مصــرف کننــده جدیــد آب باشــد .در ایــن قوانیــن
بــه صــورت مشــخص بــه صــدور پروانــه از طــرف دولــت اشــاره شــده
اســت .بــه ایــن معنــی کــه کســی میتوانــد از آب اســتفاده کنــد کــه
دولــت ایــن مجــوز یــا تخصیــص را بــه او داده باشــد.
در ایــن زمــان بهــره بــرداری از آبهــای زیرزمینــی عمدتــا بــا
ســرمایهگذاری بخــش خصوصــی انجــام میشــد و مــردم خودشــان
میتوانســتند بــا ســرمایه خــود چــاه یــا قنــات جدیــد حفــر و آب را
اســتحصال کننــد.
پــس از مدتــی بــه دلیــل شــفاف نبــودن مالکیــت آبهــای زیرزمینــی
و میــزان آب مــورد اســتفاده از منابــع زیرزمینــی ،دولــت تصمیــم
میگیــرد در ایــن حــوزه بهطــور جــدی ورود کنــد .در مــواردی
دولــت بــا ممنــوع اعــام کــردن برداشــت از دشــتهایی کــه تــراز
آب در آن پاییــن رفتــه بــود دخالــت خــود را اعمــال میکنــد.
طالبــی ادامــه میدهــد :امــا در مــورد آب ســطحی موضــوع تخصیــص
تــا ســالها بعــد هــم مــورد غفلــت قــرار گرفــت .اگــر چــه در قوانیــن
توضیحاتــی وجــود داشــته ولــی تــا ســال  ،۸۲عمـ ً
ا توجهــی بــه ایــن
موضــوع نمیشــود.
بــا توجــه بــه ایــن کــه بــا بازتخصیــص آب مــردم دیگــر در اســتحصال
آب نقشــی نداشــتند ،بــرای دولــت جــذاب بــود کــه ســدهای جدیــد
احــداث کــرده ،آب جدیــد اســتحصال کنــد و آن را بــه مصــارف
موردنظــر خــود تخصیــص دهــد .در واقــع وزارت نیــرو بــه دنبــال
سدســازیهای جدیــد بــود و همیــن باعــث شــد تــا بارگذاریهــا
بیــش از منابــع موجــود باشــد.
بــه گفتــه او مثـ ً
ا در حــوزه زاینــدهرود و ســفیدرود مصــارف تعریــف
شــده بیــش از آبــی بــود کــه در رودخانــه وجــود داشــت .بنابرایــن،
موضــوع تخصیــص در ادبیــات وزارت نیــرو بــه صــورت جــدی وارد
شــد .بــرای آن ســازوکارهایی تعریــف کردنــد کــه بــرای پــروژه
هــای جدیــدی کــه قــرار اســت بــه صــورت ســد ،شــبکه و انــواع
برداشــتهای دیگــر اجــرا شــود بررســی کارشناســی انجــام شــده
و مجــوز تخصیــص داده شــود .ایــن تخصیــص در ســالهای بعــد
کاملتــر هــم شــد .امــا ســالها بعــد در بســیاری از حوزههــای
کشــور متوجــه شــدند منابــع آب جدیــد بــرای تخصیــص وجــود
نــدارد.
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