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ساختار مطلوب اداره انجمن

بایدها و نبایدهای اختالط کود و سم
کنترل پسیل با گوگرد

چرا از آفت کش ها نتیجه مناسبی نمی گیریم

شناخت بازار پسته
در پیچ و خم بازار اروپا
به فکر راه چاره باشیم

رقابت در بازار پسته اروپا به چه شکل است؟

باید پنجاه درصد از باغات حذف شوند
مبالغ سنگین قبوض برق در کشاورزی



در ویــژه نامــه نــوروز 1400 دنیــای پســته ســعی کردیــم تفکــرات 
ــور از  ــان محســن جالل پ ــران را از زب ــر انجمــن پســته ای حاکــم ب
موسســین ایــن انجمــن بازگــو کنیــم. در آنجــا اشــاره شــد کــه 
قســمت دوم ایــن گفت و گــو تحــت عنــوان ســاختار مطلــوب اداره 
انجمــن در ماهنامــه اردیبهشــت مــاه امســال ارائــه می شــود کــه 
ــش  ــت پوش ــا جه ــاص فض ــب و اختص ــاد مطال ــم زی ــل حج به دلی
ــا ایــن موضــوع محقــق نشــد؛ از  گزارشــات مجمــع و هیئــت امن
ایــن بابــت عــذر مــا را بپذیریــد؛ در ایــن شــماره امــا جزئیــات این 

مطلــب خواندنــی پیــش روی شماســت. 

آقــای جــالل پــور! رســالت انجمن چیســت و تحــت چه اســتراتژی 
و برنامــه ای آنهــا را عملــی کــرده و می کنــد؟ 

رســالت یــک انجمــن، حداکثــر کــردن منفعــت آن صنعــت در راســتای منافع 
ملــی اســت. اصــوالً تشــکیل انجمن هــا و تشــکل ها بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
افــراد بتواننــد از طریــق همفکــری بــه یــک راهــکار، ایــده و اســتراتژی بــرای 

بــه حداکثــر رســاندن منافــع صنعــت مــورد نظرشــان دســت پیــدا کننــد. 
صنعــت پســته بایــد در انجمــن پســته بــه حداکثــر ممکــن بهــره وری، کمــال، 
اعتــا و بازدهــی برســد؛ ایــن اتفــاق وقتــی می اُفتــد کــه تمــام خیراندیشــان 
ــاً  ــن صنعــت اســت و صرف ــه اصــل و اعتــای ای ــه نگاهشــان ب و کســانی ک
ــز بنشــینند و  ــع شــخصی خودشــان نیســتند، دور یــک می ــه دنبــال مناف ب
بــا یکدیگــر همفکــری کننــد تــا بــه راهــکار خوبــی دســت پیــدا کننــد. در 
ــی  ــکار، ط ــت آن راه ــت در جه ــف اس ــن موظ ــره انجم ــت مدی ــه، هیئ ادام
مســیر کنــد. مســلماً، هیئــت مدیــره از بخــش اجرایــی کــه شــامل دبیــرکل 
و پرســنل انجمــن اســت بهــره خواهــد بــرد و آن اســتراتژی و راهــکار را بــه 

نتیجــه خواهــد رســاند. 
بنابرایــن، در انجمــن همیشــه هم اندیشــی و همفکــرِی تمامــی زنجیــره عرضه 
پســته موثــر خواهــد بــود و ایــن یــک نیــاز جــدی انجمــن در هیئــت امنــا، 

هیئــت مدیــره، اعضــای انجمــن و ذی نفعــان ایــن صنعــت اســت. 
شــما در یکــی از گفت و گوهایتــان فرمودیــد کــه یکــی از وظایــف 
ــت.  ــورتی اس ــرات مش ــه نظ ــات و ارائ ــع آوری اطالع ــن جم انجم
اطالعــات مدنظــر شــما از چــه نــوع هســتند و بــر پایــه چــه کار 

تحقیقاتــی به دســت می آینــد؟ 
ــاور و نگاهمــان ایــن نبــود کــه  وقتــی مــا انجمــن را شــکل می دادیــم، تصــور، ب
ــد.  ــی داشته باش ــی فراوان ــاختارهای اجرای ــن س ــم و انجم ــزرگ کنی ــن را ب انجم
ــت،  ــته اس ــت پس ــاز صنع ــورد نی ــه م ــع آوری آنچ ــل جم ــن مح ــلماً، انجم مس
می باشــد. وقتــی در کشــور، مرکــز تحقیقــات پســته و مراکــز خصوصــی تحقیقاتی 
وجــود دارد و کلــی اطاعــات در صنعــت پســته آمریــکا موجــود اســت، از انجمــن 
انتظــار مــی رود کــه بــه جمــع آوری ایــن اعــداد، ارقــام و اطاعات در ســطح کشــور، 
ــار  ــد و در اختی ــدی کن ــا را دســته بندی و طبقه بن ــردازد و آنه ــا بپ ــه و دنی منطق
اعضــا قــرار بدهــد. هیــچ توقعــی از انجمــن نیســت که بــرای بــه دســت آوردن این 

اطاعــات، خــودش ســاختار درســت کنــد و کار اجرایــی بکنــد. 
بــه نظــر شــما ایــن نــوع نــگاه می توانــد جوابگــوی نیــاز فعــاالن 

پســته کشــور و اعضــا باشــد؟
اگــر انجمــن از همــه امکانــات اســتفاده کنــد، ایــن کار جوابگــوی نیــاز اعضــا و 
فعــاالن پســته کشــور خواهــد بــود. مــن یــادم هســت کــه در دوره دوم هیئــت 
مدیــره، مــا در انجمــن خیلــی تــاش کردیــم کــه بــا وزیــر جهــاد کشــاورزی 
ــه بخــش خصوصــی  ــات پســته را ب ــز تحقیق ــم و مرک ــکاری کنی ــت هم وق
ــان  ــودم و تاش هایم ــران ب ــاق ای ــس ات ــن رئی ــم. آن دوره م ــل نمایی منتق
ــه  ــن زمین ــی در ای ــا و ترس های ــا نگرانی ه ــت، ام ــر می نشس ــه ثم ــت ب داش
وجــود داشــت کــه کار بــه ســرانجام نرســید. بــا وجــود همــه ایــن مســائل، بــه 
نظــر مــن تــا بــه امــروز انجمــن در ایــن زمینــه خــوب عمــل کــرده و فعــًا 
اطاعــات و آمــار انجمــن، بــه عنــوان مرجــع پســته کشــور و دنیــا اســت. مــن 
خیلــی وقت هــا دیــده ام کــه آمریکایی هــا در آمــار بیشــتر بــه اعــداد انجمــن 
ــس  ــوان رفرن ــا را به عن ــد و آنه ــاره می کنن ــار اش ــن آم ــه ای ــد و ب ــه دارن تکی

ــی.  ــا و بعضــی از مجموعه هــای دولت ــار وزارت خانه ه ــا آم ــد ت ــول دارن قب
ــه  ــت ارائ ــن جه ــی انجم ــب ترویج ــدل و قال ــور! م ــای جالل پ آق

ــه چــه شــکل اســت؟ ایــن مطالــب ب
موضــوع ترویــج و مــدل آن بــه بســتر موجــود، زمینــه فعالیــت و ذی نفعــان 
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ــج در  ــر می گــردد. مســلماً، تروی هــر صنعــت ب
ــطح  ــدازه و س ــه در ان ــران ک ــته ای ــت پس صنع
ــادی در  ــراد زی ــده و اف ــه دوان ــترده ای ریش گس
ــتند،  ــه کار هس ــغول ب ــی مش ــطوح مختلف س
نســبت بــه جایــی مثــل صنعــت پســته آمریــکا 
کــه تعــداد ذی نفعــان آن کــم اســت، از دانــش 
باالیــی برخــوردار هســتند و از امکانــات باالیــی 
ــد.  ــاوت باش ــیار متف ــد بس ــد، بای ــره می برن به
ــای  ــی، ماهنامه ه ــرایط فعل ــن، در ش ــر م به نظ
انجمــن خیلــی کمــک می کننــد؛ خصوصــاً 
ــی خــوب  ــی خیل ــن دوره در بحــث باغبان در ای
ایــن دوره  عمــل شده اســت و دوســتان در 
هیئــت مدیــره خیلــی اطاعــات خوبــی در 
اختیــار ایــن بخــش قــرار دادنــد. مــن می دانــم 
ــق ســایت  ــه، از طری ــر ماهنام انجمــن عــاوه ب
ــازی  ــای مج ــراً در فض ــه اخی ــی ک و کلیپ های
رســانی  اطــاع  دارد  کرده اســت  منتشــر 
ــت و  ــی اس ــی خوب ــن روش ترویج ــد. ای می کن
ــب را  ــازی مطال ــای مج ــای فض ــا در جای ج م

می بینیــم. 
ضمــن اینکــه مــن فکــر می کنــم از بقیــه 
فضاهــای رســانه ای از جملــه: بعضــی از نشــریات 
اســتانی، بعضــی از نشــریات اقتصــادی کشــور و 
ــرد و  ــتفاده ک ــوان اس ــون می ت ــو و تلویزی رادی
خصوصــاً رادیــو در ایــن زمینــه می توانــد خیلــی 
موثــر باشــد. یــادم هســت کــه در دوره اول 
ــد  ــه ای دو روز در بع ــا هفت تشــکیل انجمــن، م
ــت  ــتیم و صحب ــت داش ــو وق ــا از رادی از ظهره
می کردیــم. ایــن کار خیلــی موثــر بــود و اعضــا 

و بعضــی از ذی نفعــان از مطالــب ترویجــی ارائــه 
ــد.  ــف می کردن ــتقبال و تعری ــده اس ش

رســانه،  بحــث  در  کشــور  فعلــی  شــرایط 
ــا امــروز  ــی اســت و م شــرایطی در حــد معمول
ــم و  ــه روزی نداری ــاده ب ــت فوق الع ــک وضعی ی
شــرایط مــا بــا آمریکایی هــا و حتــی بــا خیلــی 

از کشــورهای منطقــه فــرق می کنــد. 
فکــر می کنیــد ایــن مــدل ترویــج 

ــت؟ ــر اس ــدر موث چق
مشــکل مــا در ترویــج کشــاورزی یــک مشــکل 
ــده  ــا را نادی ــد واقعیت ه ــت و نبای ــه ای اس پای
گرفــت؛ مــا نــه یــک کشــاورزی صنعتــی داریــم؛ 
ــه شــرایط  ــم؛ ن ــزرگ داری ــت ب ــک مالکی ــه ی ن
خــوب و مناســبی در بهــره وری داریــم؛ امــا 
ــوده  ــر ب ــه نظــرم موث ــم ب ــدازه ه ــن ان ــا همی ت
ــاس  ــر اس ــرد را ب ــد عملک ــت. بای ــوب اس و خ
ــد.  ــود دی ــرایط موج ــات و ش ــا، امکان ظرفیت ه
ــه  ــاال ب ــج از ب ــدل تروی ــه م ــد ک ــرق نمی کن ف
پاییــن باشــد یــا از پاییــن بــه بــاال. در انجمــن 
بایــد هــر آنچــه کــه باعــث اعتــا، ترقــی و رشــد 
ــلماً  ــرد. مس ــرار گی ــه ق ــورد توج ــود م می ش
ــتری  ــره بیش ــت به ــن صنع ــه از ای ــانی ک کس
می برنــد و امکانــات و ظرفیــت بیشــتری دارنــد 

ــد بیشــتر کار کننــد.  بای
در  بــه تخصص گرایــی  یعنــی شــما 
ترویــج کشــاورزی معتقدیــد! آیــا چنیــن 

ــت؟ ــم اس ــن فراه ــرایطی در انجم ش
مســلماً، انجمــن در زمینــه ترویــج بایــد تخصص 
داشته باشــد و امــروز بــا حضــور آقــای مهنــدس 
ــن  ــج در انجم ــی از تروی ــه خوب ــی، تجرب رضای
ــل  ــای قب ــه در دوره ه ــرادی ک ــود دارد. اف وج

انجمــن بودنــد و کســانی کــه ایــن دوره در 
ــه هســتند.  ــد، باتجرب انجمــن حضــور دارن

ــد  ــی چن ــل صوت ــک فای ــروز ی ــن ام ــن همی م
دقیقــه ای از آقــای ابطحــی کــه در زمینــه بــازار 
صحبــت کرده بودنــد شــنیدم کــه خیلــی موثــر 

بــود. 
بــه نظــر مــن، در ایــن زمینــه درب انجمــن بایــد 
بــه روی همــه بــاز باشــد و انجمــن یــک ســالن 
ــد و در آن  ــه بیاین ــد و هم ــو داشته باش گفت وگ
بحــث و بررســی کننــد و نظــرات مختلــف در آن 
منعکــس شــود. به نظــرم از ایــن جهت جــای کار 
وجــوددارد. روی ایــن موضــوع کمتــر کار شــده، 
ــان  ــوان صحبت هــای باغــداران، بازرگان ــا می ت ام
ــدگان را  ــدگان و فرآوری کنن ــی، صادرکنن داخل
ــع  ــنید و در واق ــی ش ــای هم اندیش ــک فض در ی
ــن کار  ــود. ای ــاد نم ــری ایج ــان فک ــک طوف ی
ــی  ــج خوب ــکار نتای ــارش اف ــود از ب ــث می ش باع

بــه دســت بیایــد.
ارزیابــی شــما از کارهــای انجمــن در جهت 

انجــام رســالتش تــا امروز چیســت؟
فعالیــت دوره هــای اول، دوم و ســوم انجمــن 
بیشــتر موضوعــات بازرگانــی بودنــد. هرچنــد که 
بخــش باغبانــی و فــرآوری نیــز بــا حضــور آقایان 
ــمعلی زاده  ــی و قاس ــی، وثوق ــری، آگاه، نخع نظ
قــوی بــود. امــا به نظــرم، انجمــن در دوره کنونــی 
در بخــش باغبانــی بیشــتر عمــل کرده اســت. بــه 
هــر صــورت، اگــر مجمــوع چهــار دوره انجمــن را 
روی هــم بریزیــم، در زمینــه باغبانــی و بازرگانــی 

ــم. ــل کرده ای ــوب عم خ
ــی  ــن جایگاه ــد انجم ــر می کنی ــما فک ش

در توســعۀ پســته و کشــور دارد؟
بــه نظــر مــن، توســعه کشــور ناشــی از توســعه 
ــا  ــاً ب ــعه صرف ــن توس ــت و ای ــه بخش هاس هم
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ــود،  ــق نمی ش ــادی محق ــای اقتص ــعه فض توس
بلکــه بایــد توســعه فضــای سیاســی، اجتماعــی، 
توســعه در گفتمــان، رویکردهــا و فرهنــگ هــم 
ــه نســبت خــود در ایــن  اتفــاق بیفتــد. پســته ب
ــته  ــم پس ــی می گویی ــش دارد. وقت ــئله نق مس
ســهم یــک درصــدی از تولیــد ناخالــص داخلــی 
کشــور را دارد، حداقــل بایــد بــه همیــن انــدازه در 
توســعه کشــور نقــش داشته باشــد و نقــش هــم 
ــی بخــش عمــده ای از توســعه  داشته اســت؛ یعن
اســتان کرمــان بــر پایــه ســرمایه همیــن صنعــت 
ــود.  ــم بش ــر ه ــد بهت ــع می توان ــت و بالطب بوده اس
آقــای جالل پــور!  بــه نظــر نمی رســد 
از  کامــل  و  به طــور هدفمنــد  انجمــن 
ظرفیت هــا اســتفاده کــرده باشــد. این طــور 

ــت؟ نیس
ــال  ــام و کم ــه تم ــت ب ــن ظرفی ــا از ای ــه، م بل
نکرده ایــم، در حالــی کــه خیلــی  اســتفاده 
بیشــتر می توانیــم اســتفاده کنیــم. وقتــی مــا از 
ــا،  ــه فرآینده ــم از هم ــت می کنی ــعه صحب توس
ــتفاده  ــد اس ــات بای ــه امکان ــا و از هم ظرفیت ه
کنیــم و تمــام بخش هــای مرتبــط را در فرآینــد 

ــم. ــر بدهی اث
طبــق چــه مــدل توســعه ای چنیــن کاری 

ممکــن اســت؟
اگــر انجمــن تــا به امــروز مســیر خــودش را رفته 
بــود، امــروز بایــد شــبکه گســترده ای در کشــور، 
در همــه اســتان ها و در همــه شهرســتان ها 
ــا در ســال  ــه م ــی ک ــه تعریف ــا ب می داشــت. بن
1394، در اتــاق بازرگانــی از انجمــن ملــی ارائــه 
کردیــم، نظــر مــن ایــن بــود کــه انجمــن پســته 
ــه  ــد و ب ــان باش ــن جری ــذار ای ــن بنیان گ اولی

عنــوان پایلــوت عمــل کنــد. 
مــا انجمن هــا را در 4 الیــه تعریــف کردیــم؛ یکی 
ــات و  ــام موضوع ــری در تم ــای سراس انجمن ه
جغرافیــا؛ یعنــی انجمن هــای شهرســتانی و حتی 
ــی. حــرف  ــای موضوع ــی انجمن ه شــهری؛ حت
ــتان  ــاً در اس ــه مث ــود ک ــن ب ــه ای ــن همیش م
ــد و  ــته باش ــته وجودداش ــن پس ــان، انجم کرم
همــه شهرســتان ها و شــهرهای پســته خیز 
کرمــان یــک انجمــن کوچــک و محــدودی 
ــه  ــی ک ــته و جغرافیای ــت پس ــه صنع در زمین
داشته باشــند؛  می کننــد  کار  صنعــت  آن  در 
ــار را  ــته ان ــن پس ــار، انجم ــتان ان ــاً شهرس مث
داشته باشــد؛ شهرســتان های رفســنجان، راور، 
شــهربابک، کشــکوئیه بــه همین ترتیب؛ ســپس 
ــتانی  ــای شهرس ــهری، انجمن ه ــای ش انجمن ه
را تشــکیل بدهنــد و انجمن هــای شهرســتانی بــا 
ــتانی  ــای اس ــی، انجمن ه ــای موضوع انجمن ه
را تشــکیل بدهنــد. منظــورم از انجمن هــای 
موضوعــی، مثــًا انجمــن صادرکننــدگان پســته 
ــته  ــین آالت پس ــدگان ماش ــن تولیدکنن و انجم
اســت. و بــا قــرار گرفتــن کل انجمن هــای 
پســته  انجمــن  موضوعــی،  و  جغرافیایــی 
ــه،  ــن طبق ــود؛ ای ــکیل ش ــان تش ــتان کرم اس
ــیع تر،  ــطح وس ــت. در س ــا اس ــده انجمن ه قائ
ــپس،  ــد. س ــور دارن ــتانی حض ــای اس انجمن ه
انجمن هــای اســتانی، انجمــن ملــی را تشــکیل 
ــه  دهنــد. در واقــع، انجمــن ملــی پســته دو الی
زیریــن دارد؛ یــک الیــه شــامل انجمن اســتانی-

ــی. در  ــن موضوع ــری انجم ــی و دیگ جغرافیای

ادامــه ایــن مســیر، انجمن هــای ملــی بــا 
یکدیگــر فدراســیون ها را تشــکیل می دهنــد؛ 
ــپس  ــی. س ــوالت باغ ــیون محص مثــاً فدراس
را  کنفدراســیون ها  فدراســیون ها،  تجمیــع 
تشــکیل می دهنــد کــه می شــود کنفدراســیون 
ایــن  نهایــت  در  و  کشــاورزی.  محصــوالت 
تشــکیل  را  ایــران  اتــاق  کنفدراســیون ها، 

می دهنــد. 
مــا می بایســت در ایــن ســال ها انجمن هــای 
موضوعی و جغرافیایی را در 19 اســتان پســته خیز 
در انجمــن پســته تشــکیل می دادیــم. پــس جای 
توســعه خیلی زیــادی در پســته وجــوددارد و هنوز 

مــا در ایــن حرکــت در ابتــدای راه هســتیم. 
ــوان در انجمــن توســعه به وجــود  بنابرایــن، می ت
آورد. از طریــق انجمن هــا می تــوان کار فرهنگــی 
کــرد؛ بهــره وری را افزایش داد؛ همچنین کاشــت، 

داشــت و برداشــت را بهتــر ترویــج کــرد. 
بــرای دولت هــا در ایــران چــه نقشــی در 

ــتید؟ ــعه متصور هس توس
ــت نفتــی و توزیعــی  ــا دول ــت م متأســفانه، دول
اســت و اصــوالً نگاهــی بــه توســعه نــدارد. دولت 
بیشــتر نــگاه بــه توزیــع ثــروت دارد و بــه نظــرم 
از دولــت خیلــی انتظــاری برای توســعه نیســت. 
چــون دولــت در موضــوع توســعه چنــدان 
ــن  ــر ای ــا ب ــا م ــد. ام ــده ای ندارن ــتراتژی و ای اس
ــا  ــم ت ــان را بگذاری ــک جری ــه ی ــم کــه پای باوری
ــع  ــن مقط ــه از ای ــی ک ــده، وقت ــاید در آین ش
ــتش  ــم دس ــت ه ــتیم و حاکمی ــی گذش زمان
ــاه شــد، بتوانیــم  ــع زیرزمینــی کوت از ایــن مناب
ــدم  ــک ق ــم و ی ــش ببری ــعه را پی ــث توس بح

ــر باشــیم.  جلوت
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وبینــار باغبانی»نــکات مهــم محلول پاشــی و اختاط هــا« در تاریــخ 25 فروردیــن1400 توســط انجمــن 
پســته ایــران برگــزار شــد. ایــن نشســت مجــازی بــا حضــور حســین رضایــی دبیــرکل انجمــن پســته 
ــی  ــر فن ــد مســعودیان مدی ــن، نوی ــی انجم ــس کمیســیون باغبان ــعاع رئی ــی انجم ش ــران، محمدعل ای
آزمایشــگاه تجزیــه آب، خــاک و گیــاه دکتــر مســعودیان، امیــن فرحبخــش عضــو هیئت مدیره شــرکت 

پــارس طــراوت  و غامرضــا آقابــراری مدیرعامــل شــرکت خدمــات کشــاورزی فراتــاک برگــزار شــد.
ــا را  ــی و اختاط ه ــوع محلول پاش ــت موض ــعاع اهمی ــی انجم ش ــت محمدعل ــن نشس ــدای ای در ابت
ــی  ــیدآمینه ها، عناصرغذای ــا، اس ــواع کوده ــی ان ــار محلول پاش ــل به ــرد:»در فص ــریح ک ــه تش این گون
ــرض داشــتن  ــا ف ــا ب ــرد. ام ــد صــورت گی ــات بای ــه برخــی از آف ــات سم پاشــی علی ــن عملی و همچنی
امکانــات و تقبــل هزینه هــای مربــوط بــه ایــن کار، گاهــی اصــًا ایــن فرصــت وجــود نــدارد تــا ایــن 
ــه انجــام گیــرد. به همیــن دلیــل مجبــور هســتیم بیــن کودهــا، ســموم و  عملیــات به صــورت جداگان
ســایر ترکیبــات اختــاط انجــام دهیــم. ایــن در حالی اســت که تاکنــون در ایــن زمینــه تحقیــق جــدی 
انجــام نشده اســت. امیدواریــم ایــن وبینــار فتــح بابــی باشــد تــا مراکــز تحقیقاتــی و دانشــگاه ها بــه ایــن 

قضیــه ورود کننــد.«   
ــی  ــنات محلول پاش ــا و محس ــنگین نهاده ه ــه س ــه هزین ــاره ب ــن اش ــی ضم ــین رضای ــه، حس در ادام
افزود:»زمــان محلول پاشــی از اول اردیبهشــت تــا آخــر خردادمــاه اســت و ایــن عملیــات بایــد در ســاعات 
ــان تشــنگی درخــت و در  ــرد. محلول پاشــی در زم ــوا صــورت گی ــان خنکــی ه ــح و در زم ــه صب اولی
ســاعات میانــی روز کــه هــوا گــرم اســت، اثربخــش نیســت. همچنیــن، بایــد دوز مصــرف رعایــت شــود 
و پاشــش بــه گونــه ای باشــد کــه تمــام ســطح برگ هــا را پوشــش دهــد«. ســپس، رضایــی بــر اهمیــت 

انجــام تســت اختــاط پیــش از عملیــات محلول پاشــی تأکیــد کــرد.
ــاه و  ــه گی ــی در خصــوص اهمیــت محلول پاشــی در تغذی ــد ســخنان رضای ــا تأیی ــد مســعودیان ب نوی
کنتــرل آفــات و بیماری هــا، رونــد جــذب عناصــر از طریــق کوتیکــول و روزنــه گیــاه را تشــریح نمــود و 

لــزوم رعایــت ماحظــات شــیمیایی مربــوط بــه محلول پاشــی تأکیــد کــرد.
 وی بــا اشــاره بــه منابــع مختلــف تأمیــن کودهــای محلول پاشــی خصوصیــات هــر یــک را برشــمرد و 
ــا هســتند. ســولفات های مــس و آهــن و ســایر ســولفات ها  ــع عمــده کوده افزود:»ســولفات ها از مناب
ــد.  ــی دارن ــوزندگی باالی ــک س ــته و ریس ــی داش ــری کم ــت اختاط پذی ــودن، قابلی ــم ارزان ب علی رغ
ــه  ــرد ک ــام ب ــس را ن ــید م ــید روی و اکس ــد اکس ــیون هایی مانن ــوان سوسپانس ــر می ت ــع دیگ از مناب
ــای  ــوند و قابلیت ه ــاه ش ــذب گی ــتقیم ج ــد مس ــتند و می توانن ــزی هس ــیار ری ــد بس ــات جام ترکیب
ویــژه ای را ایجــاد کننــد. کات هــای »EDTA« منبــع دیگــری از ترکیبــات کــودی هســتند کــه وظیفه 
ــن ترکیبــات  ــر رســوب گذاری اســت. ریســک ســوزندگی ای ــی در براب آنهــا محافظــت از عناصــر غذای
نســبت بــه ســولفات عناصــر فلــزی کمتــر اســت، ســرعت جــذب کمتــری نســبت بــه عناصــر فلــزی 
دارنــد و قابلیــت اختاط پذیــری باالتــری به ویــژه بــا منابــع فســفر و بــور دارنــد. از معایــب آنهــا گــران 

بــودن آنهــا اســت.«
مســعودیان در ادامــه مباحــث خــود عائــم اختاط ناپذیــری عناصــر را تغییــرات فیزیکــی و شــیمیایی 
ذکــر کــرد و یــادآور شــد بــا انجــام آزمــون جــار تســت )Jar Test(، می تــوان رســوب کــردن، دوفــاز 
شــدن و تشــکیل الیــه کرمــی را کــه از عائــم اختاط ناپذیــری هســت را تشــخیص داد. وی تصریــح 
کرد:»توجــه بــه کیفیــت آب اعــم از شــوری، اســیدیته و ســختی آن، بررســی اطاعــات اختاط پذیــری 
درج شــده بــر روی محصــول، انجــام آزمــون جــار تســت، توجــه بــه اولویــت ترکیــب مــواد و اجــرای 
آزمایــش میدانــی در ســطح کوچکــی از بــاغ از عوامــل مهــم در افزایــش بهــره وری و موفقیت آمیــز بودن 

محلول پاشــی هســتند.«
نویــد مســعودیان نــکات قابــل توجــه در رابطــه بــا اختــاط ترکیبات مختلــف را ایــن گونه برشــمرد:»1- 
ــا  ــا هیــچ ترکیــب دیگــر؛ 2- عــدم اختــاط ترکیبــات بــور ب عــدم اختــاط کات هــای »EDTA« ب
ســولفات ها و یــا روغــن ولــک؛ 3- عــدم اختــاط ترکیبــات حــاوی ســولفات و یــا فســفر بــا ترکیبــات 

بایدها
و نبایدهای

اختالط
کود و سم

اعظم مرتضی پور
دبیر کمیته باغبانی انجمن پسته ایران



ــا  ــور ب ــز و ب ــاوی منگن ــات ح ــاط ترکیبی ــدم اخت ــیم؛ 4- ع ــاوی کلس ح
هیدروکســید مــس و گوگــرد؛ 5-عــدم اختــاط ترکیبــات حــاوی منگنــز بــا 
ــا عناصــر میکــرو؛ 7-  کلروتانونیــل؛ 6- عــدم ترکیــب فوزتیــل آلومینیــوم ب
افــزودن مســتقیم کودهــا بــه تانکــر؛ 8- توجــه بــه اســیدیته )PH( مناســب 

ــی تجــاری.« ــات؛ 9- اســتفاده از فرموالســیون های ترکیب ترکیب
در ادامــه، امیــن فرحبخــش ضمــن تأییــد و تکمیــل مباحث بــه تأثیر کیفیت 
ــر چگونگــی حــل شــدن و برهم کنــش موادشــیمیایی اشــاره  آب آبیــاری ب
نمــود و گفــت: »تغییــرات اســیدیته آب عامــل مهمــی در هیدرولیــز ســموم 
بــوده و یــا باعــث تغییــر بــار الکتریکــی مــاده ســمی می شــود. ایــن موضــوع 
در نهایــت موجــب اختــال در فرآینــد جــذب و عملکــرد ســموم خواهدشــد. 
همچنیــن، ســختی آب می توانــد به شــدت باعــث رســوب گذاری ســموم یــا 

از کار افتــادن مــاده موثــره ســم شــود.«
فرحبخــش عوامــل دخیــل در ایجــاد ناســازگاری در ترکیــب محلول پاشــی را 
این گونــه برشــمرد: »عــدم توجــه بــه دســتورالعمل شــرکت ســازنده؛ مقــدار 
کــم آب در تانکــر و دمــای پاییــن آب؛ عــدم رعایــت ترتیــب اضافــه کــردن 
ــار  ــودن فش ــاد ب ــم و زی ــری؛ ک ــت اختاط پذی ــام تس ــدم انج ــول؛ ع محص

همــزن؛ عجلــه کــردن در هنــگام اختــاط چنــد مــاده«
وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت توجــه بــه فرموالســیون مــواد مــورد اســتفاده در 
ترکیبــات، خصوصیــات شــیمیایی آب مــورد نیــاز محلول پاشــی بــرای تســت 
اختــاط، رعایــت ترتیــب افــزودن مــواد، توجــه بــه دوز توصیــه شــده هــر 
ترکیــب و آزمایــش محلــول حاصــل در بخشــی از مزرعــه ســخنان خــود را 

بــه پایــان رســاند.
دیگــر پنلیســت ایــن وبینــار، غامرضــا آقابــراری، زمانبنــدی اشــتباه 
محلول پاشــی و ترکیــب مقادیــر نامتناســب و نامتــوازن کودهــا را در دایــره 
اختاط هــای غیرمفیــد قــرار داد و در وهلــه اول شــناخت فیزیولــوژی گیــاه 
ــت  ــد درخ ــل رش ــت و مراح ــی الزم دانس ــی و محلول پاش ــرای کودده را ب
ــاه پســته مــی  ــف گی ــا شــناخت مراحــل مختل پســته را تشــریح کــرد: »ب
ــوع کــودی الزم اســت. وقتــی گیــاه در  دانیــد کــه در چــه مقطعــی چــه ن
ــه خــواب خــارج می شــود و شــروع  ــار از مرحل ــل به اواخــر زمســتان و اوای
بــه جوانــه زنــی می کنــد نیــازش بــه عناصــری مثــل فســفر بــاال مــی رود و 
ایــن فســفر بایــد توســط خــاک تأمیــن شــود و گیــاه توانایــی جــذب عناصــر 
ــا در  ــل و ی ــال های قب ــد از س ــفر بای ــدارد. فس ــی را ن ــق محلول پاش از طری

محلول پاشــی های بعــد از برداشــت تأمیــن شده باشــد. 
پــس از ایــن مرحلــه نیــاز گیــاه بــه ازت بــاال مــی رود تــا مقطعــی کــه شــاخه 
و بــرگ تولیــد شــود و گل انگیــزی انجــام گیــرد. از آنجایــی کــه گل انگیزی و 

تولیــد شــاخ و بــرگ در درخــت پســته به صــورت همزمــان اتفــاق می افتــد، 
ــم  ــی مه ــاه خیل ــل رشــد گی ــروژن در اوای اســتفاده از عناصــر فســفر و نیت

اســت. 
در رابطــه بــا اســتفاه از هورمون هــا بایــد توجــه داشــت کــه اگــر در مقطعــی 
کــه گیــاه نیــاز بــه تولیــد شــاخه و بــرگ اضافــه دارد از پودرهایــی اســتفاده 
شــود کــه در آنهــا نســبت ســایتوکینین بــه اکســین بیشــتر اســت بــه گیــاه 
ــی  ــاز زایش ــه ف ــه ورود ب ــی وادار ب ــاز رویش ــون از ف ــورد، چ ــه می خ لطم
ــی  ــیمیایی و فیزیک ــکل ش ــه ش ــر ب ــن عناص ــه ای ــن، چ ــود. بنابرای می ش
ــری  ــوژی اختاط ناپذی ــا نباشــند، در بحــث فیزیول ــر باشــند و ی اختاط پذی
ــام  ــد را انج ــک کار غیرمفی ــوند ی ــی ش ــاه م ــی وارد گی ــی وقت ــد؛ یعن دارن

می دهنــد.«
وی در ادامــه اثــرات هم افزایــی )ســینرژیک( و کاهشــی )آنتاگونیســت( 
ــرات  ــرای کاهــش ریســک ایــن اث ــر یکدیگــر را تشــریح کــرد و ب عناصــر ب
اســتفاده از کودهــای فرمولــه شــده تجــاری را توصیــه نمــود. و اذعــان داشــت 
کــه داشــتن دانــش اثــر ســینرژیک و آنتاگونیســت در مدیریــت بــاغ کمــک 

کننده اســت.
ــواد را  ــاط م ــه اخت ــود در زمین ــات شــخصی خ ــراری تجربی ــان آقاب در پای
توضیــح داد: »ســموم ارگانوفســفره مثــل ماالتیــون و دیازینــون معمــوالً بــا 
کودهــای آهــن و عناصــر فلــزی و یــا کلســیم ناســازگار هســتند. در ترکیــب 

ایــن مــواد بایــد خیلــی احتیــاط کــرد.
ســموم پاراتیروئیــدی مثــل فاونوئیــد، دلتامتریــن و ســایپرمترین بــا فلــزات 
ســنگین مثــل ســولفور و مــس مصــرف نشــوند، امــا بــا بقیــه قابــل اختــاط 
هســتند؛ بایــد توجــه داشــت کــه اســتفاده مــداوم از ایــن ســموم مقاومــت 

ــد. ــاد می کن ایج
قارچ کش هــا را نبایــد بــا کودهــا مصــرف کــرد. آلیــت یــا فســفیدآلومینیوم 

ســمی اســت کــه بایــد تنهــا مصــرف شــود.
ــده اند  ــاخته ش ــل س ــن دلی ــه ای ــن ب ــس و آه ــل روی، م ــی مث کات های
کــه در شــرایط محیطــی بــد بتــوان مــواد غذایــی را در اختیــار گیــاه قــرار 
ــای ســبک و  ــرد. کات ه ــوان محلولپاشــی ک ــی را نمی ت ــر کات ــا ه داد، ام
ــزرگ و  ــتند.کات های ب ــی هس ــل محلول پاش ــاده قاب ــیون س ــا فرموالس ب
ســنگین از روزنه هــای بــرگ عبــور نمی کننــد، روی ســطح بــرگ می ماننــد 

ــد. ــور خورشــید ســوزندگی ایجــاد می کنن ــش ن ــا تاب و ب
ــد بیشــتر از 2  ــت الکتریکــی )EC( آب محلولپاشــی و سم پاشــی نبای هدای
ــیرین  ــد از آب ش ــکان بای ــورت ام ــد و در ص ــر باش ــر مت ــس ب ــی زیمن دس

اســتفاده شــود.«
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کنترل 
پسیل با 
گوگرد

اعظم مرتضی پور
دبیر کمیته باغبانی انجمن پسته ایران

راهکارهــای  و  چالش هــا  »بررســی  وبینــار 
اســتفاده از گوگــرد علیــه آفــت پســیل پســته« 
توســط انجمــن پســته ایــران بــا حضــور 
ــخ 13  ــرو در تاری ــداران پیش ــن و باغ محققی

ــد.  ــزار ش ــت1400 برگ اردیبهش
ــی  ــن نشســت مجــازی محمدعل در ابتــدای ای
انجــم شــعاع رئیــس کمیســیون باغبانــی 
انجمــن بــا معرفــی مهــدی بصیــرت و حجــت 
هاشــمی نســب از اعضــای هیئــت علمــی 
زین الدینــی  نجمــه  پســته،  پژوهشــکده 
گیاهپزشــک و کارشــناس باغــات پســته و 
ــد  ــی و مجی ــروز زینل ــیان، به ــور عباس منص
ســجادیان از باغــداران پیشــرو در صنعــت 
پســته کشــور به عنــوان پنلیســت ، عنــوان 
ــته  ــات پس ــرد در باغ ــتفاده از گوگ ــرد: »اس ک

ــی  ــه و ط ــه رواج یافت ــت ک ــالی اس ــد س چن
یکــی دو ســال اخیــر تحقیقاتــی در ایــن 
زمینــه نیــز انجــام شــده اســت کــه مــا را بــر 
ــا ایــن وبینــار را برگــزار کنیــم و  آن داشــت ت
ــده را  ــام ش ــات انج ــج تحقیق ــات و نتای تجربی

ــم.« ــتراک بگذاری ــه اش ب
در ادامــه، مهــدی بصیــرت بــا اشــاره بــه اینکــه 
پســیل پســته آفــت کلیــدی همیشــه حاضــر 
در باغــات پســته اســت، مراحــل رشــدی ایــن 
آفــت را تشــریح کرد:»تخــم آفــت در ابتــدای 
ــد  ــت و بع ــفید اس ــگ س ــه رن ــذاری ب تخم گ
ــن  ــد و در ای ــگ زرد و نارنجــی درمی آی ــه رن ب
مرحلــه تفریــخ می شــود. پســیل پســته دارای 
ــا  ــک ت ــن ی ــه از س ــت ک ــی اس ــن پورگ 5 س
ــی در  ــه نارنجــی، ول ــل ب ــگ زرد مای ــه رن 4 ب

ــال و  ــره روی ب ــای تی ــن 5 لکه ه ــی س پورگ
ــود.« ــده می ش ــدن دی ــای ب انته

زمــان  مبنــای  بــر  را  مبــارزه  اســاس  وی 
حداکثــری جمعیــت پــوره ذکــر کــرد و عنــوان 
متوســط  به طــور  صورتی کــه  نمــود:»در 
بیــش از 5 پــوره روی برگچــه باشــد ایــن 
باغدارانــی  و  وارد می کنــد  آفــت خســارت 
ــت را  ــداد آف ــف تع ــای مختل ــا روش ه ــه ب ک
به طــور متوســط زیــر 5 عــدد روی هــر بــرگ 
نگــه دارنــد در کنتــرل ایــن آفــت موفــق 
ــد.« ــارت نمی بین ــول خس ــود و محص خواهندب

 بصیــرت همچنیــن بــا اشــاره بــه تأثیــر 
ــۀ  ــِی غیرکربن ــم معدن ــوان س ــه عن ــرد ب گوگ
بــر  موثــر  غیرسیســتمیک  و  غیرانتخابــی 
ــت  ــر آف ــر ب ــد تأثی ــا رون ــا و کنه ه بیماری ه
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ــع  ــی مناب ــرد: »برخ ــریح ک ــیل را تش پس
ــل  ــد کــه اگــر گوگــرد تبدی ــوان کرده ان عن
ــوان  ــود، به عن ــدروژن ش ــولفید هی ــه س ب
ــد و از  ــل می کن ــی عم ــم تدخین ــک س ی
راه اســپراکل ها یــا تراشــه های تنفســی 
و  تنفســی حشــره شــده  وارد سیســتم 
ــرد  ــدن گوگ ــورده ش ــرد. خ ــره می می حش
توســط حشــره باعــث مــرگ می شــود. 
گوگــرد از ترکیبــات غیرقطبــی اســت کــه 
ــا غشــا  ــد کیتیــن پوســته حشــره ی می توان
ــده  ــلول ش ــد و وارد س ــل کن ــلول را ح س
ــدن  ــرژی ب و عملکــرد طبیعــی و چرخــه ان
ــرگ  ــث م ــرده و باع ــال ک ــار اخت را دچ
حشــره شــود. همچنیــن، ایــن مــاده از 
نظــر تماســی بــا جــذب و کاهــش آب 
بــدن حشــراتی کــه پوســته نــرم دارنــد نیــز 
باعــث مــرگ حشــره می شــود. در نتیجــه، 
گوگــرد به صــورت تدخینــی، تماســی و 
ــر دارد.« ــره تأثی ــرگ حش ــر م ــی ب گوارش
ــد  ــی از رون ــه گزارش ــا ارائ ــه ب وی در ادام
تحقیقــات انجــام گرفتــه در پژوهشــکده 
ــر کنتــرل آفــت  ــر گوگــرد را ب پســته، تأثی

پســیل پســته تأییــد نمــود و دوام طوالنــی 
ــم  ــه س ــبت ب ــه نس ــش هزین ــدت و کاه م
ــرت  ــرد آن دانســت. بصی ــای کارب را از مزای
ــث  ــداوم از ســموم باع ــزود:» اســتفاده م اف
ــه  ــد برنام ــذا بای ــده، ل ــت ش ــاد مقاوم ایج
ــت  ــات را در مدیری ــا آف ــارزه ب ــی مب تلفیق

ــرار داد.«  ــر ق ــی مدنظ باغ
منصــور عباســیان تاریخچــه اســتفاده از 
ــو  ــود را بازگ ــته خ ــات پس ــرد در باغ گوگ
کــرد و در مــورد کاربــرد و مزایــا و معایــب 
ــال 92- ــح داد: »در س ــی توضی گوگردپاش

91 مــا بــا طغیــان پســیل در منطقــه 
ــدیم.  ــه رو ش ــمنان روب ــتان س ــوه اس دامنک
ــه در  ــی ک ــتگاه های گوگردپاش ــا دس ــا ب م
ــرد  ــد گوگ ــتفاده می ش ــزه اس ــت خرب کش
ــا ایــن  پــودری را بــه درختــان پاشــیدیم. ب
ــا  ــدت 3 ت ــه م ــته ب ــان پس ــیوه درخت ش
ــد.  ــون ماندن ــیل مص ــوم پس ــاه از هج 4 م
ــن  ــرای ای ــئول اج ــه مس ــی ک ــا کارگران ام
هــای  آســیب  دچــار  بودنــد  عملیــات 

تنفســی و پوســتی می شــدند.
مــا گوگــرد را در اختــاط بــا آب نیــز 

ــاه  ــک م ــیوه ی ــن ش ــم و ای ــتفاده کردی اس
ایــن  در  داشــت.  اثــر  دوام  روز   45 تــا 
ــی  ــه خراب ــادی از جمل ــورد مشــکات زی م
در  گوگــرد  نبــودن  محلــول  و  پمپ هــا 
ــکا  ــزودن ری ــا اف ــه ب ــت ک ــود داش آب وج
ــادی  ــا حــد زی ــه تانکرگوگــرد ت و همــزن ب

ــد.«  ــل ش ح
بــاالی  اســتهاک  عباســیان  ســپس، 
ایجــاد  مقاومــت  همچنیــن  و  پمپ هــا 
ــداوم و  ــرف م ــر مص ــت در اث ــده در آف ش
ــر در  ــال اخی ــی دو س ــرد ط ــه گوگ بی روی
منطقــه دامغــان را از دالیــل عــدم اســتقبال 

کشــاورزان از گوگــرد دانســت.
تجربیــات  ادامــه، مجیــد ســجادیان  در 
خــود در زمینــه اســتفاده از گوگــرد در 
ــرد:  ــریح ک ــه تش ــته را این گون ــات پس باغ
»مــا اســتفاده از گوگــرد را در ســال 1396 
ــه دریافتــم کــه  ــه تجرب ــم و ب شــروع کردی
ــر  ــرد بهت ــری گوگ ــش اثرپذی ــرای افزای ب
از طغیــان آفــت، پاشــش  اســت قبــل 
صــورت گیــرد. همچنیــن، قبــل از اســتفاده 
ــه  ــود و ب ــک نم ــد ال ــرد را بای ــاً گوگ حتم



ــاند.  ــاعت خیس ــدت 24 س م
مــا گوگــرد پایــه نفتــی بــا دوز 30 کیلوگــرم 
ــر آب را  ــزار لیت ــر در ه ــم لیت ــون نی و صاب
ــوط  ــا اســتفاده از همــزن هیدروپمــپ مخل ب
می پاشــیم.  درختــان  روی  و  می کنیــم 
حیــن پاشــش بایــد دقــت کــرد کــه النــس 

ــد. ــش باش ــت پخ در وضعی
ــه مــدت 70 روز مصونیــت  ــن شــیوه ب ــا ای ب
ــارتی روی  ــه خس ــود و هیچ گون ــاد می ش ایج

ارقــام مختلــف مشــاهده نشــد..«
همچنیــن، بهــروز زینلــی بــا اشــاره بــه اینکه 
آفــت پســیل را فقــط می تــوان کنتــرل کــرد 
و راهــی بــرای نابــودی آن نیســت، تجربیــات 
خــود را بــه اشــتراک گذاشــت و گفــت: 
نــور  بایــد حتمــاً  »هنــگام گوگردپاشــی 
آفتــاب باشــد کــه دو مزیــت دارد: اول اینکــه 
گوگــرد بــه انــدازه 40 تــا 50 درصــد نســبت 
بــه کائولیــن ســطح بــرگ را ســفید می کنــد 
ــرگ  ــطح ب ــه روی س ــرد ک ــه گوگ و دوم الی
ــه ســرعت خشــک شــود و  ــرد ب ــرار می گی ق

ــزد.  نری

ــرد  ــود، گوگ ــر ش ــاغ درگی ــم ب ــد بگذاری نبای
تخم ریــزی  از  بلکــه  نــدارد  کشــندگی 
ــتفاده  ــران در اس ــد. کارگ ــگیری می کن پیش

ــد؛  ــوزش ببین ــد آم ــرد بای از گوگ
دوز مصــرف 60 کیلوگــرم در هــزار لیتــر 
ــه  ــرون به صرف ــی مق ــرد معدن ــرای گوگ آب ب
ــه 1 و 1.5  ــازل ب ــر ن ــا تغیی ــا ب ــت و م اس
ــا  ــم و نازل ه ــزان مصــرف را کاهــش دادی می
ــم.« ــوض می کنی ــار ع ــد روز یک ب ــر چن را ه

زینلــی نتایــج حاصــل از گوگردپاشــی را 
ــطح  ــای س ــه دم ــا دو درج ــک ت ــش ی کاه
ایجــاد  ســفیدرنگ  الیــه  به دلیــل  بــرگ 
ــات از  ــا 75 روزه باغ ــت 20 ت ــده، مصونی ش
پســیل و عــدم خســارت بــه محیــط زیســت 

و پارازیت هــای مفیــد عنــوان کــرد.
ــر  ــا تأکیــد ب ــار، زین الدینــی ب در ادامــه وبین
اســتفاده از گوگــرد در زمان مناســب فنولوژی 
ــرد را  ــم در پاشــش گوگ ــکات مه درخــت، ن
تشــریح کرد:»قبــل ازگوگردپاشــی حتمــاً 
ــه  ــند و درصورتی ک ــز باش ــد تمی ــا بای برگ ه
تعــداد کمــی پــوره ریــز روی بــرگ باشــد بــا 

ــم آن  ــر آب می توانی ــزار لیت ــون 3 در ه صاب
ــاال  ــنین ب ــای س ــر پوره ه ــم. اگ ــاک کنی را پ
ــتند،  ــا هس ــادی روی برگ ه ــداد زی ــه تع ب
ــم  ــک س ــا ی ــا ب ــت اول درخت ه ــر اس بهت
ــی  ــد گوگردپاش ــوند و بع ــز ش ــه ای تمی ضرب
ارقــام  روی  بــر  گوگــرد  گیــرد.  صــورت 
ــد  ــد و بای کشــیده خســارت بیشــتری می زن
ــای  ــا دوزه ــرد ب ــدا گوگ ــود در ابت ــعی ش س
ــود و  ــام ش ــد درخــت انج ــاوت روی چن متف
ــاً  ــرد حتم ــرد پاشــیده شــود. گوگ ــد گوگ بع
ــولفونیکس  ــا س ــون ی ــا صاب ــود و ب ــک ش ال
نیــم در هــزار لیتــر آب مخلــوط گــردد. 
ــرد  ــدن گوگ ــق مان ــل معل ــن، به دلی همچنی
قــوی  همــزن  بایــد  گوگردپــاش  آب،  در 
ــوط  ــاً مخل ــر مداوم ــا کارگ داشــته باشــد و ی
ــرالنس  ــی پاشــش س ــد؛ یکنواخت ــم بزن را ه
ــوط  ــن مخل ــی مهــم اســت. پاشــیدن ای خیل
ــرد،  ــک و آرام انجــام گی ــوای خن ــد در ه بای
ــاد، افزایــش فشــار  چــون در صــورت وزش ب
ســرالنس ســوزندگی را در پــی خواهدداشــت. 
ــد  ــاغ نبای ــان ب ــی، درخت ــگام گوگردپاش هن
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ــند.« ــنه باش تش
وی بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه برخــی 
ســوزندگی ها در اثــر بیــش بــود ازت و یــا 
توضیــح  می دهنــد  رخ  ســوختگی  آفتــاب 
ــر  ــه در اث ــته هایی ک ــری پس ــه مغزگی داد ک
می شــوند،  ســوختگی  دچــار  گوگردپاشــی 

نمی شــود. مختــل 
زیــن الدینــی نتایــج حاصــل از تجربیــات 
ــرد  ــه داد:» گوگ ــن صــورت ارائ ــه ای خــود را ب
ــزان 200  ــه می ــاش ب ــا پودرپ ــگاهی ب پاالیش
کیلــو در هکتــار تــا 90 روز دوام اثرداشــته 
ــزان 20  ــه می ــگاهی ب ــرد پاالیش ــت؛ گوگ اس
کیلوگــرم بــه همــراه 25 کیلوگــرم کائولیــن در 
ــت؛  ــا 65 روز دوام داشته اس ــر آب ت ــزار لیت ه
گوگــرد پاالیشــگاهی بــه میــزان 20 کیلوگــرم 
ــه همــراه 25 کیلوگــرم گــچ ســوپر در هــزار  ب
لیتــر آب کــه فقــط در ســال پیــش تســت شــد 
ــت؛  ــر داش ــا 60 روز دوام اث ــدت 55 ت ــه م ب
ــرم در  ــا دوز 40 کیلوگ ــرد پاالیشــگاهی ب گوگ
ــت؛  ــا 60 روز دوام داش ــر آب، 50 ت ــزار لیت ه
ــرم در  ــا دوز 30 کیلوگ ــرد پاالیشــگاهی ب گوگ
هــزار لیتــر آب، 45 تــا 55 روز دوام اثرداشــت؛ 
ــرم در  ــا دوز 5 کیلوگ ــودری ب ــولفورهای پ س
ــا 25 روز و ســولفورهای  هــزار لیتــر آب، 20 ت
مایــع بــا دوز 5 لیتــر در هــزار لیتــر آب، 14 تــا 

ــتند. ــر داش 20 روز دوام اث
ــزان  ــه می ــته ب ــه بس ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
آفــت و نــوع آفــت ترکیبــات فــوق بــا ســم یــا 

صابــون اختــاط داده شــده اند.«
حجــت هاشمی نســب بــه عنــوان آخریــن 
ارائــه دهنــده جنبه هــای باغبانــی گوگردپاشــی 
را در 4 بخــش: خســارت  درختــان پســته 
فیزیولــوژی  بــر  تأثیرگوگردپاشــی  پســیل، 
ــر  ــی ب ــارت گوگردپاش ــته، خس ــان پس درخت
ــر خســارت  ــر ب ــل موث ــان پســته و عوام درخت

ــرد. ــی ک ــی را بررس گوگردپاش
ــان  ــدی درخت ــت کلی  وی پســیل پســته را آف
پســته معرفــی نمــود و اذعــان داشــت کــه ایــن 
ــود  ــاه خ ــر کوت ــول عم حشــره کوچــک در ط
کــه حــدود 30 تــا 40 روز اســت بیــن 300 تــا 
800 تخــم می گــذارد و نیازمنــد حجــم باالیــی 
ــت  ــه جه ــت ک ــذی اس ــواد مغ ــرژی و م از ان
ــبب  ــی س ــیره گیاه ــه از ش ــا تغذی ــه آن ب تهی
خــروج و اختــال در تولیــد مــواد غذایــی و در 
نهایــت زردی و ریــزش بــرگ درختــان پســته 
می گــردد و عــاوه بــر ازدســت رفتــن ســامت 
ــنتز را  ــد فتوس ــش فرآین ــت، کاه ــرگ درخ ب

نیــز بــه همــراه دارد.
جنبــه  بــر  گوگــرد  تأثیــر  هاشمی نســب 
ــته  ــت پس ــوژی درخ ــی و فیزیول ــای باغبان ه
ــی  ــح و اصول ــه شــکل صحی ــه ب ــی ک در صورت
موثــر  کنتــرل  ســبب  و  گــردد  اســتفاده 
آفــت پســیل شــود را این گونــه برشــمرد: 
برگ هــا:  ســامت  حفــظ  و  »1-نگهــداری 
ــه  ــدی ک ــل اوح ــی مث ــی در ارقام گوگردپاش
تحمــل باالیــی نســبت بــه پســیل دارنــد بیــن 
7 تــا 10 روز باعــث حفــظ بــرگ بــر روی 
ــام  ــود. در ارق ــرگ می ش ــامت ب ــت و س درخ
ــی  ــری کــه حساســیت باالی ــی و اکب احمدآقای
ــر روی  ــرگ ب ــتر ب ــا 30 روز بیش ــد 20 ت دارن
ــد.  ــی می مان ــاهد باق ــه ش ــبت ب ــت نس درخ
2- رشــد رویشــی و ســطح بــرگ: گوگــرد بــر 
رشــد رویشــی و افزایــش ســطح بــرگ تأثیــری 
باعــث رشــد رویشــی  نــدارد و همچنیــن 

مجــدد نمی شــود.
3- دمــای ســطح بــرگ، میــوه و تــاج گیــاه: بــا 
افزایــش تعــرق بــه میــزان 30 درصــد، دمــای 
ــانتی گراد  ــا ســه درجــه س ــک ت ــن ی ــرگ بی ب
ــر  ــه همیــن مقــدار خنک ت ــاج گیــاه هــم ب و ت
ــطح  ــای س ــر آن روی دم ــد؛ تأثی ــی می مان باق
میــوه کمتــر اســت و میــوه حــدود یــک درجــه 

خنک تــر باقــی می مانــد.
4- میــزان فتوســنتز و کلروفیــل: بافاصلــه 
یــا چنــد روز بعــد از گوگردپاشــی تأثیــری 
ــدت  ــی م ــی در طوالن ــدارد؛ ول ــر فتوســنتز ن ب
ــظ  ــث حف ــرگ باع ــامت ب ــظ س ــل حف به دلی
ــاهد  ــه ش ــبت ب ــنتز نس ــزان فتوس ــتر می بیش

می شــود.
5- آغــاز زمــان پــر شــدن مغــز و و رســیدگی 
به دلیــل  اصولــی،  گوگردپاشــی  میــوه: 
خنک تــر بــودن کانوپــی گیاهــی و کنتــرل 
ــان  ــریع در زم ــبب تس ــیل س ــت پس ــر آف موث
پــر شــدن مغــز بــه مــدت 3 تــا 5 روز شــده و 
رســیدگی میــوه بــه مــدت 6 تــا 8 روز زودتــر 

می دهــد.  رخ 
6- باعث حفظ جوانه های گل می شود.

افزایــش  محصــول:  کیفیــت  و  کمیــت   -7
ــرد و  ــی و عملک ــد خندان ــار، درص ــس، عی اون
ــژه  ــی را به وی ــد پوک ــش درص ــی کاه از جهت
در ارقــام حســاس مثــل اکبــری و احمدآقایــی 
به دنبــال داشــته اســت. وی تاکیــد نمــود ایــن 
ــی  ــی در صورت ــت گوگردپاش ــای مثب جنبه ه
ــح از آن  ــد کــه اســتفاده صحی ــاق مــی افت اتف

ــردد.« ــر پســیل گ ــرل موث ســبب کنت
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چرا از 
آفت کش ها 

نتیجه 
مناسبی 

نمی گیریم

تنهــا راه حــل کنتــرل آفــات، آفت کش هــا 
ــد در  ــزاری قدرتمن ــوان اب ــه عن ــا ب نیســتند، ام
ــوند.  ــتفاده می ش ــی اس ــت تلفیق ــه مدیری برنام
اســتفاده بی رویــه و غیــر اصولــی مشــکاتی را از 
قبیــل طغیــان آفــات ثانویــه و همچنیــن بی اثــر 
شــدن ســموم بــر آفــات را به وجــود آورده اســت. 
کاهــش اثــر و نتیجــه نگرفتــن از ســموم دالیلــی 
دارد کــه در ادامــه ایــن مقالــه شــرح خواهــم داد.

یکــی از دالیــل نتیجــه نگرفتــن از آفت کش هــا 
مقــاوم شــدن آفــات نســبت بــه ســموم اســت. 
امــا بــه ایــن نکتــه بایــد توجــه شــود کــه بــروز 
ــل  ــده ای غیرقاب ــا پدی ــه آفت کش ه ــت ب مقاوم
ــت در  ــا مدیری ــوان ب ــا می ت ــت، ام ــاب اس اجتن
اســتفاده از آفت کش هــا ایــن اتفــاق را بــه 
ــر  ــای باالت ــتفاده از دوزه ــت. اس ــر انداخ تأخی
ــت کــش و  ــک آف ــت شــده ی ــای ثب از توصیه ه
تکــرار سمپاشــی بــا یــک نــوع یــا یــک گــروه )از 
نظــر نحــوه عملکــرد( از آفت کش هــا ایــن اتفــاق 
را ســرعت می بخشــد. پس تنــاوب در اســتفاده از 
ســموم در مبــارزه شــیمیایی می توانــد ســرعت 

مقاومــت را کاهــش دهــد. 
مبــارزه  بــودن  بی نتیجــه  دالیــل  از  یکــی 
شــیمیایی، سم پاشــی در زمانــی اســت کــه 
ــوذ  ــت و نف ــم نیس ــترس س ــا در دس ــت ی آف
ــت  ــا حساســیت آف خــود را انجــام داده اســت ی
نســبت بــه ســم بــا افزایــش ســن و رشــد کمتــر 
شده اســت. در نتیجــه بــا کســب دانــش نســبت 
بــه زمــان نفــوذ حشــره و بیشــترین حساســیت 
ــوان نتیجــه بهتــری را  ــه رشــدی آن می ت مرحل
از ســموم گرفــت. در مــورد زمــان سم پاشــی در 
طــول روز و شــب بایــد ســاعتی انتخــاب شــوند 
ــاب  ــه ســرعت توســط آفت ــول ســم ب ــه محل ک
تبخیــر نشــود و مانــدگاری بهتــری داشــته 
باشــد. همچنیــن، زمــان ســاکن بــودن حشــرات 
خصوصــاً آنهایــی کــه پــروازی هســتند می تــوان 

تأثیــر بهتــری دیــد.
ــد  ــز بای ــی نی ــموم مصرف ــت س ــورد کیفی در م
ــی داشــت و از فروشــندگان مجــازی  دقــت کاف
ــه دارای مجــوز فروشــندگی ســموم از نظــام  ک

ــه شــود. مهندســی هســتند، تهی
در اســتفاده از ســموم تاریــخ گذشــته بــه علــت 
ــر  ــدن اث ــته ش ــود. کاس ــت ش ــودن دق ارزان ب
ســموم تاریــخ گذشــته را از طریــق رســوب 
شــدن، دو فــاز شــدن و یــا تغییــر رنــگ می توان 
تشــخیص داد، امــا گاهــی ایــن تغییــرات در فــاز 
شــیمیایی رخ می دهــد کــه نفــوذ و اثــر ســموم 

ــد. ــدا می کن ــش پی کاه

ــذاری  ــزان تأثیرگ ــر می ــر ب ــل موث یکــی از عوام
ــه ســم  ــی اســت ک ســموم، اســیدیته )pH( آب
ــموم در  ــر س ــود. اکث ــی ش ــوط م ــا آن مخل ب
ــاال هیدرولیــز می شــوند. هیدرولیــز  اســیدیته  ب
بــه ایــن معنــی اســت کــه یــک ترکیب شکســته 
می شــود و فرمــول ابتدایــی آن از بیــن مــی رود 
ــدت  ــود. م ــته می ش ــیار کاس ــر آن بس و از تأثی
زمانــی کــه ســموم در معــرض آب بــا  اســیدیته 
بــاال قــرار می گیرنــد در کاهــش اثــر نقــش دارد. 
گاهــی کشــاورزان شــوری )EC( را بــا اســیدیته 
یکســان می داننــد، درحالی کــه ایــن دو کاراکتــر 
از هــم جــدا هســتند. آب های شــیرینی هســتند 
کــه اســیدیته بــاالی 8 دارنــد. بنابرایــن، در 
تنظیــم اســیدیته آب بایــد دقــت الزم را داشــت. 
ــورد  ــموم در م ــر س ــش اث ــه در کاه ــی ک مثال
اســیدیته آب وجــود دارد، آفت کشــی بنــام 
ــاالی 8 در  ــیدیته ب ــه در اس ــت ک ــان اس کاپت
مــدت زمــان کمتــر از نیــم ســاعت، 50 درصــد 
ســم هیدرولیــز می شــود؛ به عبــارت دیگــر، 
بعــد از ایــن مــدت اثــر ســم 50 درصــد کاهــش 
پیــدا کرده اســت. گاهــی اوقــات بــا توجــه 
بــه بارندگی هــا و بادهــای شــدید، اســتفاده 
ــای  ــه روزه ــده را ب ــه ش ــم تهی ــول س از محل
ــر  ــرایط اگ ــن ش ــم، در ای ــول می کنی ــد موک بع
اســیدیته آب مناســب نباشــد، بــه احتمــال 
ــا کاهــش  ــی م ــر ســم مصرف ــاد تأثی بســیار زی
ــای  ــم کننده ه ــتفاده از تنظی ــت. اس خواهدداش
اســیدیته می توانــد راه حلــی بــرای ایــن مشــکل 

باشــد.
ــر  ــا ب ــا ادجوانت ه ــراه ی ــواد هم ــتفاده از م اس
ــموم  ــاً س ــموم خصوص ــتر س ــذاری بیش اثرگ
نقــش  می توانــد  سیســتمیک  و  نفــوذی 
ــزو  ــاورزی ج ــای کش ــد. صابون ه ــته باش داش
ــا کاهــش کشــش  ادجوانت هــا هســتند کــه ب
ســطحی باعــث پخــش شــوندگی و مانــدگاری 
ــطح  ــود روی س ــا ک ــم ی ــول س ــتر محل بیش
ــر می شــوند.  ــاً موجــب اثرگــذاری بهت ومتعاقب
ــی  ــته یون ــه دو دس ــاورزی ب ــای کش صابون ه
و غیریونــی تقســیم می شــوند. صابون هــای 
ــطح  ــوم س ــردن م ــن ب ــا از بی ــز ب ــی نی یون
ــدن حشــره می تواننــد باعــث کشــته شــدن  ب
ــت  ــی قابلی ــای غیر یون ــوند. صابون ه ــت ش آف
ــد  ــا را دارن ــموم و کوده ــر س ــا اکث ــاط ب اخت
بــه همــراه ســموم  پیشــنهاد می شــود  و 
ــث  ــرا باع ــوند، زی ــتفاده ش ــتمیک  اس سیس
نفــوذ و جــذب بیشــتر و در نتیجــه تأثیــر بهتــر 

می شــوند.
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ــم  ــی بگذاری ــدم در راه ــه ق ــرای اینک ــا ب م
ــر  ــه س ــا ب ــم ت ــیر کنی ــی مس ــم ط و بتوانی
ــناخت  ــد ش ــیم، نیازمن ــود برس ــزل مقص من
هســتیم؛ شــناخت از اهــداف و مســیر و رصــد 
لحظــه بــه لحظــه قــدم برداشــتنمان. آنچــه 
ــد،  ــه می کن ــه جانب ــوی و هم ــناخت را ق ش
ــر مســیر و شــفافیت اســت؛  ــور انداختــن ب ن
بــا الپوشــانی و پنهــان کاری، نادیــده گرفتــن 
ــه  ــم ک ــن می خوری ــات، زمی ــیر در ابهام و س

ــم.  ــت می کنی ــز درس ــدان نی ــچ، راه بن هی
ــدون  ــز ب ــران نی ــته ای ــارت پس ــیر تج مس
شــناخت، بــه راه تاریــک، پرچالــش و صعــب 
العبــوری می مانــد کــه گــذر از آن ســاده 
ــران  ــته ای ــته، پس ــد در گذش ــت. هرچن نیس
ــه  ــه ادام ــادر ب ــت محــدود ق ــل رقاب ــه دلی ب
ــدون  ــی ب ــای جهان ــود در بازاره ــات خ حی
رعایــت قواعــد رفتــاری و تجــاری بــوده، امــا 
امــروز بــدون شــناخت واقعیــات و معــادالت 
جدیــد، حرکــت کــردن در ایــن مســیر 

ــت. ــن نیس ممک
بــه گفتــه صاحب نظــران پســته کشــور، 

بخــش تجــارت پســته مــا هنــوز در هزارتــوی 
ماحظــات تجــاری چهــار دهــه قبــل خــود 
ــار اســت. هنــوز بکارگیــری روش هــای  گرفت
قدیمــی، راه موفقیــت تجــاری محســوب 
می شــوند. واقعیــت امــا ایــن اســت کــه 
ــت  ــی اس ــا دیرزمان ــاری دنی ــای تج روش ه
ــده و  ــادی ش ــرات زی ــتخوش تغیی ــه دس ک
ــروط  ــا، مش ــق در بازاره ــور موف ــه حض ادام
بــه شــناخت ســاختارها، روندهــا، مقــررات و 
چــم و خــم مســائل حاکــم بــر آنهــا بــا درجه 

ــاد اســت.  وضــوح زی
ایــن مقولــه در حــدی اهمیــت دارد کــه 
یکــی از پایه هــای اعتقــادی دســت اندرکاران 
انجمــن پســته ایــران، دســتیابی بــه شــناخت 
ــوه  ــه وج ــاال در هم ــفافیت ب ــه ش ــا درج ب
پســته کشــور و خصوصــاً موضــوع شــناخت 

ــت.  ــدف اس ــای ه بازاره
ــن  ــه انجم ــا در دبیرخان ــاس، م ــن اس ــر ای ب
تمــام  از  بهره گیــری  بــا  تــا  می کوشــیم 
پتانســیل های موجــود و از طریــق تعامــل 
و همفکــری، جســتجو در منابــع معتبــر 

و  اخبــار  انتشــار  و  دریافــت  جهانــی، 
بــا  و گفت و گــو  بین المللــی  گزارش هــای 
صاحبــان اندیشــه در ســطح جهــان و ایــران 
ــاز  ــن نی ــه ای ــته، ب ــارت پس ــه تج در زمین

ــم. ــبی بدهی ــخ مناس ــی پاس واقع
ــای  ــناخت از بازاره ــه ش ــا ارائ ــذاری م هدف گ
ــرف  ــادی در مص ــهم زی ــه س ــت ک ــی اس کنون
پســته ایــران داشــته و دارنــد و همچنیــن 
شناســایی و معرفــی مختصــات بازارهــای بالقوه 

ــا باشــید. ــا م ــن مســیر ب اســت. در ای
همان طــور کــه در ماهنامه هــای ســنوات 
ــوع  ــه موض ــن ب ــش پرداخت ــته کمابی گذش
ــت،  ــتور کار بوده اس ــا در دس ــناخت بازاره ش
ــز  ــدی نی ــای بع ــن شــماره و ماهنامه ه در ای
ــی  ــا و مصاحبه های ــاالت، گزارش ه شــاهد مق
ــا  ــجم و ب ــورت منس ــده به ص ــب پرون در قال
تمرکــز بیشــتری بر جزئیــات خواهیدبــود. در 
ــدی آن  ــماره های بع ــش رو و ش ــه پی ماهنام
ــه  ــت ها برگرفت ــاالت و یادداش ــی از مق برخ
از وبینارهــای بازرگانــی انجمــن پســته ایــران 

خواهــد بــود. 
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وضــع کلــی پســته ایــران در بــازار 
اروپا

ــازار اروپــا بــرای آینــدۀ  ــاره ب گفت و گــو درب
پســته ایــران بســیار مهــم اســت. در وهلــه 
اول ســوالی کــه در مــورد ایــن بــازار پیــش 
می آیــد ایــن اســت کــه در 10 تــا 15 ســال 
ــهم  ــه س ــاده ک ــی افت ــه اتفاق ــته چ گذش
ــک  ــا از نزدی ــران در اروپ ــته ای ــروش پس ف

100 درصــد بــه تقریبــاً 15 درصــد رســیده 
اســت؟ بــا اینکــه کشــورهای اتحادیــه اروپــا 
ابتــدا  دارنــد، در  بــا هــم  تفاوت هایــی 
ــی  ــور کل ــا را به ط ــازار اروپ ــازماندهی ب س
مطــرح می کنــم. اوالً یــادآوری می کنــم 
ــران در  ــودار 1، ای ــه نم ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــن پســته  ــزار ت ــاً 90 ه ــال 1996 تقریب س
ــت،  ــادر می کرده اس ــا ص ــه اروپ ــه اتحادی ب

در حالی کــه اتحادیــه اروپــا در آن زمــان 
ــۀ  ــروز اتحادی ــود. ام ــور ب ــامل 12 کش ش
اروپــا شــامل 27 کشــور اســت و ایــن یعنــی 
ــش  ــا کاه ــته در اروپ ــرانۀ پس ــرف س مص
در  کشــور  جمعیــت 12  اســت.  یافتــه 
آن زمــان 180 میلیــون نفــر بــود، امــا امــروز 
جمعیــت اتحادیــۀ اروپــا 380 میلیــون نفــر 

اســت.

دنیس کتابی 

تاجر باسابقه بازار اروپا



انــواع خرد ه فروشــی در بــازار 
ــا  اروپ

در اروپــا دو نــوع خرده فروشــی داریــم؛ 
ــۀ 60  ــه از ده ــنتی ک ــی س ــرده فروش خ
فعالیــت  بــه  مشــغول  میــادی   70 و 
ــد  ــش برن ــن بخ ــگاه های ای ــت و فروش اس
برنــد  بــدون  البتــه کاالی  می فروشــند، 
و خدمــات متنوعــی دیگــری نیــز ارائــه 
می دهنــد. امــا از 20 ســال پیــش تــا 
ــره ای  ــون نقــش ســوپرمارکت های زنجی کن
کرده اســت.  پیــدا  به ســزایی  افزایــش 
کــه  می بینیــم  حاضــر،  حــال  در 
ــگاه های  ــر فروش ــاوه ب ــدگان ع مصرف کنن
ســنتی از ســوپرمارکت های زنجیــره ای کــه 
ــتری  ــات بیش ــر خدم ــال های اخی ــی س ط

می کننــد. خریــد  می دهنــد،  ارائــه 
کانال های توزیع پسته در اروپا

تقریبــاً 70 تــا 80 درصــد از پســته اروپــا از 
طریــق کانــال ســوپرمارکت های زنجیــره ای 
توزیــع می شــود. ســهم فــروش پســته 
فلــه 10 درصــد اســت؛ 10 درصــد نیــز 
کوچــک  بازارهــای  در  متفرقــه  فــروش 
وجــود دارد کــه اصــًا نیــاز نیســت در 
ــود و  ــم، چــون وج ــت کنی ــورد آن صحب م
فــروش پســتۀ ایــران در آنجــا اصــًا معنــی 
ــد روی ســوپرمارکت های  ــا بای ــد. م نمی ده
زنجیــره ای تمرکــز کنیــم تــا بفهمیــم آنجــا 
چــه اتفاقــی افتــاده، چــون عمــده مصــرف 
در ایــن بخــش از بــازار اســت. ســهم پســتۀ 
آمریکایــی در فــروش ســوپرمارکتی تقریبــاً 
تقریبــاً 10  ایــران  و ســهم  90 درصــد 

ــبت  ــر، نس ــارت دیگ ــت؛ به عب ــد اس درص
بــه کل مصــرف پســتۀ اروپــا، مــا در فــروش 
ــان  ــر از رقیبم ــوپرمارکت ها ضعیف ت ــه س ب
ــکا  ــه آمری ــت ک ــوال اینجاس ــتیم. س هس
چطــور توانســته ســهم 90 درصــدی از بــازار 
ــت  ــی را در دس ــای غرب ــتۀ اروپ ــزرگ پس ب
بگیــرد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد 
بــه نقــاط ضعــف و قــوت پســتۀ آمریکایــی 
و ایرانــی بپردازیــم تــا بفهمیــم چــه اتفاقــی 

ــاده اســت. افت
نقــاط قــوت و ضعــف پســتۀ ایرانــی 

و آمریکایــی
همــه می دانیــم کــه پســتۀ ایرانــی طعــم و 
ــر  ــی ایــن موضــوع اث مــزۀ بهتــری دارد، ول
ــدارد و  ــرف آن ن ــج مص ــادی روی تروی زی

ــد.  ــحال می کن ــان را خوش ــط خودم فق
ــکا  ــه آمری ــت ک ــن اس ــه ای ــت قضی واقعی
ــام  ــه ن ــاری دارد ب ــتۀ تج ــوع پس ــک ن ی
کرمــان و دو اُنــس 25-21 و 20-18 دارد 
کــه بــه ترتیــب یعنــی متوســط و درشــت. 
ــای  ــا اُنس ه ــف پســته ب ــواع مختل ــران ان ای
مختلــف دارد کــه آمریــکا نــدارد. ایــن نقطۀ 
ــواع و  ــی اســت، چــون ان ــوت پســته ایران ق
ــۀ  ــد. هم ــرآورده می کن اقســام ســایق را ب
ــک  ــی فقــط ی فروشــندگان پســته آمریکای
ــتاندارد  ــخصات اس ــا مش ــته را ب ــوع پس ن
عرضــه می کننــد، امــا در مــورد پســته 
ایرانــی اینطــور نیســت. ایــن چیــزی اســت 
ــه  ــم ک ــتفاده کنی ــد از آن اس ــا بای ــه م ک

ــم. ــق نبوده ای ــن کار موف ــفانه در ای متأس
ــه  ــی ک ــتۀ آمریکای ــوت پس ــۀ ق ــک نقط ی

ــازار را در  ــهم ب ــد از س ــته 90 درص توانس
تصاحــب کنــد، عرضــه  ســوپرمارکت ها 
شــدن بــا قیمــت ثابــت در بلندمــدت 
ــادی از  ــم زی ــر، حج ــال حاض ــت. در ح اس
محصــول پســته آمریــکا در همــان ابتــدای 
ســال محصولــی از طریــق عقــد قراردادهای 
پرحجــم و بلندمــدِت یکســاله با مشــخصات 
ــا  ــدار و ب ــت خری ــورد درخواس ــت و م ثاب
و  می رســد  فــروش  بــه  ثابــت  قیمــت 
ــل داده  ــری و تحوی ــال بارگی ــول س در ط
می شــود. در ایــن شــرایط هــر اتفاقــی کــه 
ــرود و  ــاال ب ــد، چــه قیمــت ب ــازار بیافت در ب
ــل  ــرارداد عم ــق ق ــد، طب ــن بیای ــه پایی چ
ــا  ــرر ب ــد مق ــر موع ــس س ــود و جن می ش
قیمتــی کــه زمــان عقــد قراردادبــر  ســر آن 
ــود.  ــل داده می ش ــت، تحوی ــق شده اس تواف
ــن طــرز فکــر وجــود دارد  ــران ای ــا در ای ام
کــه اگــر قیمــت در حــال بــاال رفتــن 
بــود جنــس را نگــه داریــم و نفروشــیم 
ــرز  ــن ط ــفانه، ای ــم. متأس ــرر نکنی ــا ض ت
ــع پســته در  فکــر جوابگــوی سیســتم توزی

ســوپرمارکت های اروپایــی نیســت.
ــت  ــت و امنی ــث حفاظ ــر، بح ــوع دیگ موض
غذایــی اســت کــه پســتۀ آمریکایــی توانســته 
در ایــن بخــش نیــز قوانیــن اروپایــی را 
به خوبــی رعایــت کنــد. بعــد از اینکــه مســئلۀ 
افاتوکســین بــرای پســتۀ ایــران پیــش آمــد، 
ــبز  ــدور س ــه ُکری ــی از جمل ــق اقدامات از طری
تاش هــای زیــادی صــورت گرفــت و روی 
ــتۀ  ــی پس ــت غذای ــی و امنی ــای کیف بحث ه
ــا  ــد. ام ــام ش ــری انج ــات موث ــی اقدام ایران
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ــل  ــن قبی ــر ای ــال های اخی ــفانه در س متأس
تاش هــا کــم شــده و متعاقبــاً ســهم پســتۀ 
ــا کوچــک شده اســت و  ــازار اروپ ــی در ب ایران
اکثــر تجــار بــه ســمت بازارهــای شــرق دور 
رفته انــد. ایــن می توانــد بــرای آینــده پســته 
ایــران مشــکل ســاز باشــد. درســت اســت که 
هنــوز در بازارهــای شــرق دور بحــث حفاظت 
جــدی  خیلــی  افاتوکســین  و  غذایــی 
نشده اســت، ولــی بدانیــد کــه آمریــکا برنامــه 
دارد تــا ایــن بحث هــا را بــه گــوش بازارهــای 
دیگــر نیــز برســاند، چــون روز بــه روز حجــم 
تولیــد پســته آمریــکا در حــال افزایــش اســت 
ــرای فــروش بیشــتر محصولــش  و یــک راه ب
ــت.  ــران اس ــتۀ ای ــروش پس ــری از ف جلوگی
ــام داد. االن  ــا انج ــه در اروپ ــان کاری ک هم
ــکا در چیــن  می گوینــد صنعــت پســتۀ آمری
ــه  ــای ناعادالن ــتم فعالیت ه ــد از سیس و هن
تجــاری )UTA( اســتفاده می کنــد کــه یــک 
ــرای جلوگیــری از  ــی ب ــوع سیســتم بازاریاب ن

ــروش پســتۀ رقیــب اســت.  ف
مقایســه  در  مــا  پســتۀ  ضعــف  نقطــه 
کــه  اســت  ایــن  آمریکایــی  پســتۀ  بــا 
ــانیم  ــازار می رس ــه ب ــا ب ــه م ــته هایی ک پس
هــر  نیســتند؛  یکنواختــی  و  یک دســت 
ــد.  ــرق می کن ــدی ف ــر بع ــا کانتین ــر ب کانتین
کــه  زنجیــره ای  ســوپرمارکت های  بــرای 
می خواهنــد بــا خیــال راحــت و چشــم 
ــی  ــئلۀ بزرگ ــن مس ــد ای ــته بخرن ــته پس بس
بــزرگ،  مشــتریان  ایــن  بــرای  اســت. 
صادراتــی  بارهــای  کیفیــت  یکنواختــی 
ــر  ــفانه اکث ــت. متأس ــوع اس ــن موض مهم تری

ــک  ــا ی ــد ب ــی نمی توانن ــدگان ایران صادرکنن
اســتاندارد و مشــخصات ثابــت بــار را بــه بازار 
برســانند. تفــاوت کیفــی در بارهــای مختلــف 
ــود و در  ــده می ش ــدگان دی ــر صادرکنن اکث
ــه  ــت عرض ــز کیفی ــدگان نی ــن صادرکنن بی
فــرق دارد. پــس به طــور کلــی صــادرات 
مــا یک دســت نیســت. ایــن مشــکل بزرگــی 
بــرای صنعــت پســته ایــران اســت. شــما بــه 
ــفارش  ــه س ــی ک ــدۀ آمریکای ــر صادرکنن ه
ــات  ــا خصوصی ــک 25-21 ب پســتۀ درجــه ی
ــای یکســانی  ــد، باره کیفــی مشــخص بدهی

ــت. ــد گرف ــل خواهی تحوی
توانســته اند  طریــق  ایــن  از  آمریکایی هــا 
بــرای خــود اعتبار درســت کننــد. متأســفانه، 
ــا حــدودی خــراب  ــان را ت ــار خودم ــا اعتب م
ــی  ــر قیمت ــرای ه ــاً ب ــون نهایت ــم، چ کرده ای
ــدا  ــنده ای پی ــد، فروش ــتری بخواه ــه مش ک
می شــود کــه بپذیــرد و کیفیــت را بــه 
ــا  ــار م ــی تج ــاند؛ یعن ــر برس ــت مدنظ قیم
ــت  ــا قیم ــد ت ــتفاده می کنن ــت اس از کیفی
را پاییــن بیاورنــد و ایــن اشــتباه بزرگــی 
ــخت گیرانۀ  ــازار س ــوی ب ــه جوابگ ــت ک اس
اروپــا نیســت. در ســایر بازارهــا اوضــاع فــرق 
می کنــد، ولــی در اروپــا وضعیــت بــه شــکل 

ــت. ــری اس دیگ
تولید پسته در اروپا

ــه پســته  ــر اینک ــه خاط ــا ب ــل اروپ در داخ
درآمــد خوبــی بــرای کشــاورز دارد، تولیــد 
شــروع شده اســت. حــدوداً ده ســال اســت 
کــه اســپانیا تولیــد پســته را شــروع کــرده 
و در ایــن زمینــه موفــق بوده اســت و ســال 

ــود.  ــه می ش ــد آن اضاف ــه تولی ــال ب ــه س ب
ســطح زیرکشــت پســته در اســپانیا 34 
هــزار هکتــار اســت که 15 هــزار هکتــار آن 
ــارور اســت و پیش بینــی می شــود تــا 20  ب
ــه 120  ــن کشــور ب ــد ای ــده تولی ســال آین
هــزار تــن برســد. در حــال حاضــر، پرتغــال 
ــا حــدی کشــت پســته را  و فرانســه نیــز ت
ــان کــه از  ــد. همچنیــن، یون شــروع کرده ان
ــروع  ــته را ش ــت پس ــل کش ــال های قب س
کــرده در حــال افزایــش ســطح زیرکشــت 
ــا 10  ــه ت ــت ک ــد نیس ــت. بعی ــته اس پس
ــدود 50  ــه ح ــا ب ــد اروپ ــده تولی ــال آین س
ــوب  ــام جن ــاً تم ــد. تقریب ــن برس ــزار ت ه
اروپــا در حــال افزایــش کشــت پســته 
اســت. بایــد مواظــب باشــیم کــه اگــر 
مصــرف پســته در اروپــا بــاال نــرود، ایــن 50 
ــا مصــرف  ــاً در داخــل اروپ ــن قطع ــزار ت ه
ــوی نیازشــان اســت. ــد شــد و جابگ خواه

صادرات پستۀ برشته شده به اروپا
ــون  ــت، چ ــام اس ــتۀ خ ــازار پس ــا ب ــازار اروپ ب
گمرکــی  عــوارض  بــوداده  پســتۀ  واردات 
باالیــی دارد. علــت وضــع ایــن تعرفــه گمرکــی 
ــا بوده اســت.  حفاظــت از صنایــع تبدیلــی اروپ
بــه همیــن علــت نمی تــوان از ایــران محصــول 
ــه  ــتقیماً ب ــده را مس ــرِف برشته ش ــاده مص آم
ــت،  ــی فروخ ــزرگ اروپای ــوپرمارکت های ب س
چــون عــوارض گمرکــی بــاال اســت و از لحــاظ 
رقابتــی بازنــده هســتیم؛ مگــر اینکــه پایگاهــی 
در اروپــا داشــته باشــیم کــه در آنجــا کار 

ــم. ــردن را انجــام دهی برشــته ک

21سال ششم - خرداد1400 - شماره )58(



به فکر 
راه چاره 
باشیم

بهرام آگاه
عضو کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

سال ششم - خرداد1400 - شماره )58( 22

تنظیــم نبــودن مــوج پســته 
ــا  ــروش اروپ ــال ف ــران روی کان ای

ــا  ــته در اروپ ــرف پس ــی  مص ــال اصل کان
هســتند  زنجیــره ای  ســوپرمارکت های 
ــته  ــروش پس ــم ف ــن حج ــه بزرگ تری ک
در ایــن بــازار را دارنــد. از جنبه هــای 
مختلــف می تــوان مشــاهده کــرد کــه 
ــی در  ــتۀ ایران ــرف پس ــت مص ــرای تثبی ب
قســمِت حجــم دار بــازار اروپــا کــه کانــال 
زنجیــره ای  بــزرگ  ســوپرمارکت های 
ــن  ــوددارد. ای ــی وج ــت، محدودیت های اس
ــه  ــده ای دارد کــه ب ــل پیچی موضــوع دالی

ــرد.  ــم ک ــاره خواه ــا اش ــی از آنه بعض
ــب  ــن مطل ــه ای ــوان ب ــر می ت از دو منظ
ــتۀ  ــزان پس ــب می ــرد؛ 1- تناس ــگاه ک ن
ــال  ــول س ــه در ط ــی ک ــی و آمریکای ایران
ــاف  ــود. 2- اخت ــادر می ش ــا ص ــه اروپ ب

ــی.  ــی و آمریکای ــتۀ ایران ــت پس قیم
در حــال حاضــر، 90 درصــد از ایــن کانــال 
ــود.  ــی ش ــن م ــی تأمی ــته آمریکای ــا پس ب
عمــدۀ مصــرف ســوپرمارکتی در اروپــا 
بــا پســتۀ آمریکایــی تأمیــن می شــود 
کــه 50 تــا 60 درصــد از آن توســط ســه 
ــی  ــزرگ اروپای ــره ای ب ــوپرمارکت زنجی س
بــه مصرف کننــدۀ نهایــی در اروپــا عرضــه 
اروپــا  در  حاضــر  حــال  در  می شــود. 
ســوپرمارکتی وجــود دارد کــه ســالی بیــن 
ــد.  ــن پســته می فروش ــزار ت ــا 20 ه 10 ت
طبیعتــاً، امــکان تأمیــن پســته بــرای 

چنیــن مجموعــه ای شــرایطی را می طلبــد 
کــه بــا ســاختار فعلــی صنعــت پســتۀ مــا 

ــت. ــانی نیس کار آس
ــا  ــازار اروپ ــران از ب ــته ای ــم پس ــهم ک س
مســئله قیمــت نیــز نیســت؛ اگــر بــه یــک 
ــال  ــز س ــه ج ــاله، ب ــج س ــی پن ــازه زمان ب
پســته  تولیــد  کــه   97-98 محصولــی 
ــود  ــن ب ــتثنایی پایی ــرز اس ــه ط ــران ب ای
ــت  ــویم قیم ــه می ش ــم، متوج ــگاه کنی ن
پســته ای مثــل فندقــی کــه حتــی بــا 
کیفیــت  بهتــری نســبت بــه متوســط 
ــروش  ــا ف ــران در اروپ ــته ای ــادرات پس ص
رفتــه از پســته آمریکایــی خیلــی پایین تــر 
ــتۀ  ــاده تر، پس ــارت س ــه عب ــت. ب بوده اس
ایرانــی بســیار ارزان تــر از پســتۀ آمریکایــی 
ــال  ــن ح ــا ای ــود، ب ــه می ش ــا عرض در اروپ
ســهم بســیار کمــی از ایــن کانــال فــروش 

در بــازار را در دســت دارد.
گــواه ایــن مدعــا ایــن اســت کــه در 
یک ســال گذشــته بــا اینکــه اختــاف 
قیمــت زیــادی بیــن قیمــت پســته ایرانــی 
و آمریکایــی وجودداشــته، امــا ایــن موضوع 
ــم  ــهم ک ــی س ــور محسوس ــته به ط نتوانس
پســتۀ ایرانــی در ایــن بخــش از بــازار اروپــا 
را بزرگ تــر کنــد؛ نــه اینکــه کامــًا بی اثــر 
بــوده، اثراتــی گذاشــته ولــی جمــع مســائل 
دیگــری کــه بــرای پوشــاندن ایــن قســمت 
از بــازار الزم بــوده، عمــًا ناکافــی بوده انــد 

ــده اند.  ــه ش ــت مواج ــا محدودی ــا ب ی
ــتۀ  ــرای پس ــد ب ــه می گوین ــن، اینک بنابرای
ایرانــی در اروپــا بایــد بازاریابــی کــرد، 
کلمــه،  متــداول  معنــای  بــه  حداقــل 
به نظــر مــن بی معنــی اســت. مــا بــه 
»بازاریابــی« در اروپــا احتیــاج نداریــم. 
ــا  ــه در آنه ــی ک ــم زمینه های ــاز داری ــا نی م
کمبــود داریــم را شناســایی کنیــم تــا 
ــازار پســته ای  بتوانیــم ســهم بیشــتری از ب
کــه در آن حضــور داریــم را تصاحــب کنیم. 

ــر  ــن اگ ــر م ــت، به نظ ــن عل ــه همی ب
کســی واقعــاً به طــور جــدی می خواهــد 
بــه صــادرات پســته بــه اروپــا بــه عنــوان 
ــد  ــگاه کن ــدت ن ــی م ــک کار طوالن ی
ــرای  ــد ب ــی خــوب اســت کــه ببین خیل
ــِش  ــن بخ ــا در ای ــن کمبوده ــع ای رف
ــا  ــد. ت ــد بکن ــه کار می توان ــازار چ از ب
وقتــی کــه یــک ســری تغییــرات الزامــی 
در صنعــت پســته ایــران اتفــاق نیافتــد، 
ــوان  ــا نمی ت ــازار پســته اروپ ــاً در ب لزوم

ــت! ــزه داش ــار معج انتظ

پتانسیل رشد فروش اینترنتی

ــا  ــل از کرون ــه قب ــری ک ــوع دیگ موض
شــروع شــده بــود و شــیوع کرونــا 
کــرد،  تشــدید  را  آن  نحــوی  بــه 
اســت.  اینترنتــی  فروش هــای  مــدل 
بــزرگ  شــرکت های  و  زنجیره هــا 
در دنیــا درگیــر اجــرای ایــن مــدل 
ــان  ــد کاالیش ــعی کرده ان ــده اند و س ش
را بیشــتر بــه ایــن نحــو بفروشــند. حتی 
محلــی  کوچک تــر  عرضه کننده هــای 
نیــز عمــًا بــا ســاز و کار اینترنتــی 
ســفارش می گیرنــد و کاال را بــه درب 
کار مصرف کننــدۀ  یــا محــل  منــزل 
ــن   ــاید ای ــد. ش ــل می دهن ــی تحوی نهای
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ــزو  ــا ج ــاز کرون ــد از آغ ــز بع ــروه نی گ
ــا  ــی در اروپ ــران کوچک ــدود بازیگ مع
بودنــد کــه تــا حــدی کارشــان حفــظ 
ــش  ــی افزای ــی در جاهای ــا حت شــده ی
خــاص،  به طــور  کرده اســت.  پیــدا 
ــه  ــران ک ــته ای ــت پس ــاید در صنع ش
ــا  ــردن ب ــرای کار ک ــی ب محدودیت های
ــم،  ــزرگ داری ــی ب ــای خیل مجموعه ه
در آینــدۀ نزدیــک مــدل اینترنتــی 
امــکان و پتانســیل فــروش خوبــی 
ــا  ــردن ب ــاید کار ک ــد؛ ش ــاد کن را ایج
اینترنتــِی کوچک تــر  فروشــنده های 
بــرای شــرکت های صادراتــی در ایــران 
ــران  ــا بازیگ ــت ب ــا رقاب ــه ب در مقایس

ــد. ــر باش ــکان پذیرت ــزرگ، ام ب

کرونــا بــه نفــع چــه پســته ای 
بــوده؟

کرونــا  ویــروس  شــیوع  زمــان  از 
اهمیــت امنیــت و ســامتی غــذا بــرای 
ــل  ــتر از قب ــی بیش ــده خیل مصرف کنن
شــده و ایــن موضــوع تغییــرات زیــادی 
ــبت  ــا نس ــه در اروپ ــود آورده ک به وج
بــه ســایر مناطــق شــدیدتر بوده اســت؛ 
ــاً  ــه صرف ــی ک ــه کاالی ــده ب مصرف کنن
حــس بهداشــتی بــودن نســبت بــه آن 
دارد و بــه طریــق صنعتــی و کارخانه ای 
ــتری  ــال بیش ــت ،  اقب ــد شده اس فرآین
نشــان می دهــد. نشــانه هایی داریــم 
در  دنیــا  کل  در  اتفــاق  ایــن  کــه 
اثــرش ورای  حــال وقــوع اســت و 
ــه  ــازار پســتۀ خاورمیان اروپاســت. در ب
را  خــودش  بهتــر  موضــوع  ایــن 
ــازار  ــه در ب ــرا ک ــت؛ چ ــان داده اس نش
خاورمیانــه کــه حجــم بیشــتری پســته 
و مغــز پســته صــادر می شــود و عمــًا 
ســبک فــرآوری و فــروش خردتــر 
از  بعــد  بوده اســت،  کارگاهی تــر  و 
ــا مصــارف و انتخاب هــای  شــیوع کرون
از  بیشــتر  خیلــی  مشــتریان 
ــکای  ــازار آمری ــی ب قســمت های صنعت
ــرار  ــعاع ق ــا تحت الش ــا اروپ ــمالی ی ش

گرفته اســت.
ــا  ــروس کرون ــه وی ــت ک ــت اس درس
پیچیدگی هایــی ایجــاد نمــود، امــا 
و  امکانــات  میان مــدت  در  حداقــل 

پتانســیل هایی بــرای پســته به وجــود 
آورد. اگــر بــه فروش هــای ســوپرمارکتی 
ــران کمتــر  ــا اینکــه پســتۀ ای ــا ب در اروپ
کنیــم،  توجــه  بــوده  درگیــر  آن  در 
ــا  ــه مشــکل کرون ــی ک ــم از زمان می بینی
نــه تنهــا  امــروز  تــا  به وجــود آمــد 
ــداده،  ــته رخ ن ــرف پس ــش در مص کاه
بلکــه در مقاطعــی و در بعضــی مناطــق 
مصــرف  افزایــش  حتــی  جغرافیایــی 
پســته نیــز اتفــاق افتاده اســت. ایــن 
ــادرات  ــار ص ــه آم ــه ب ــا توج ــت ب واقعی
پســته آمریکایــی کــه ســهم بســیار 
بیشــتری در کانــال فــروش عمــدۀ بــازار 
ــا دارد قبــل مشــاهده اســت. حتــی  اروپ
جهانــی  شــورای  وبینــار  آخریــن  در 
خشــکبار )INC(، در بیــن عــده زیــادی 
بــود کــه  از تجــار خشــکبار ســوال 
ــایر  ــه س ــبت ب ــته نس ــرف پس ــرا مص چ
ــش  ــار تن ــر دچ ــی کمت ــات خیل مغزج

شده اســت؟!
جنبــه  روی  لزومــاً  کرونــا  بنابرایــن، 
منفــی  اثــر  ســوپرمارکت ها  مصرفــی 
اخبــار  طبــق  حتــی  نداشته اســت. 
ــی  ــوپرمارکت  اصل ــروش دو س ــه، ف واصل
ــه  ــه ب ــوده ک ــوب ب ــدر خ ــا آنق در اروپ
بســته بندی  ســایز  افتاده انــد  فکــر 
پســته را بزرگ تــر کننــد. منتهــی در 
خــود اروپــا هــم بــه شــدت ایــن اثــرات 

بوده اســت.  غیریکنواخــت 
مــدل مصــرف پســته در اروپــای جنوبــی 
ایتالیــا، اســپانیا و یونــان بــا  یعنــی 
در  دارد.  فرق هایــی  شــمالی  اروپــای 
ــزرگ  ــوپرمارکت های ب ــن کشــورها س ای
و  غربــی  اروپــای  قــدرت  زنجیــره ای 
بازارهــا،  ایــن  ندارنــد. در  را  شــمالی 
ــر  ــای خردت ــی و فروش ه ــای محل برنده
وجــود دارد. ناگفتــه نمانــد، اقتصــاد 
بســیاری از ایــن مناطــق بــه شــدت 
گردشــگری  صنعــت  تأثیــر  تحــت 
اســت و مســائل اقتصــادی پیــش آمــده 
بــه مصــرف پســته در ایــن مناطــق 
ــدای  ــت. ج ــدیدی زده اس ــای ش ضربه ه
ــی  ــه دالیل ــا ب ــرف بن ــوع مص ــن، ن از ای
ــت  ــی اف ــی دادم در جاهای ــه توضیح ک
ــا  شــدید داشــته اســت، منتهــی در اروپ
بــه هیــچ وجــه مــدل یکنواختــی در 

نداشته اســت. اُفــت وجــود 

باقیمانده سموم و افالتوکسین 

در  افاتوکســین  مســئله  از  جــدای 
پســته ایــران، موضــوع باقیمانــده ســموم 
ــدت  ــه ش ــه ب ــت ک ــه شده اس ــم اضاف ه
بــر امــکان فــروش کاال در اروپــا اثــر 
می گــذارد. شــاید پنــج ســال پیــش فقــط 
ــیت هایی  ــته حساس ــبز پس ــز س روی مغ
بــه لحــاظ باقیمانــده ســموم وجودداشــت 
ــن  ــم ای ــا کم ک ــد، ام ــرل می ش ــه کنت ک
ــارف  ــه مص ــته ک ــز پس ــه مغ ــوع ب موض
صنعتی-کارخانــه ای دارد نیــز ســرایت 
ــازار  ــی از ب ــمت مهم ــروز قس ــرد و ام ک
امنیــت  تأمیــن  بــدون  اروپــا  پســته 
غذایــی بــه پســته ایــران دســت نخواهــد 
زد! حــاال هــر قــدر کــه مــزه پســته 
ایرانــی خــوب باشــد، ارزان تــر باشــد 
ــن  ــد ای ــته باش ــری داش ــن دیگ و محاس
ــورد  ــر در م ــت. اگ ــادق اس ــوع ص موض
ــر  ــوز حادت ــرل افاتوکســین کــه هن کنت
ــه  ــده ســموم ک اســت و موضــوع باقیمان
بــه ســرعت دارد بــه آن اضافــه می شــود 
نتوانیــم کاری بکنیــم، عمــًا از ایــن بــازار 

کنــار گذاشــته می شــویم.

تولید پسته اروپا

ــب کــه در  ــن مطل ــم اصــل ای ــد بگوی بای
آینــده بــا تولیــد پســته در داخــل اروپــا 
رقابــت  خواهیــم داشــت، درســت اســت. 
بین المللــی  ســطح  در  پســته  تولیــد 
ــاورزی  ــای کش ــر کااله ــه دیگ ــبت ب نس
ــًا  ــن عم ــوده و ای ــه ای ب ــا صرف ــد ب تولی
ــا  ــف دنی ــق مختل ــاورزان را در مناط کش
ــمت  ــن س ــه ای ــه ب ــد ک ــویق می کن تش
برونــد. در آینــده در تولیــد پســته رقابــت 
خواهیــم  شــاهد  را  بیشــتری  خیلــی 
ــا، شــمال آفریقــا و ســایر  ــود. اگــر اروپ ب
ــا  ــم، تنه ــار بگذاری ــد را کن مناطــق جدی
ایــن  فعلــی  تخمین هــای  آمریــکا  در 
اســت کــه تولیــد بــه یــک میلیــون تــن 
ــد  ــم از تولی ــن حج ــید و ای ــد رس خواه
ــت.  ــی اس ــدد بزرگ ــی ع ــدازۀ کاف ــه ان ب
بنابرایــن، بــه لحــاظ اضافــه شــدن عرضه 
در طوالنی مــدت بایــد بــه فکــر راه چــاره 

ــیم. ــان باش ــرای خودم ب
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تحلیل هــای آمــاری مطلــب پیــش رو مربــوط بــه ســال تجــاری 98-97 اســت. بــا حفــظ وفــاداری بــه متــن، اعــداد و ارقــام عینــاً مطابــق بــا متــن 
ــازار اروپــا هســتند. ســهم ایــن دو کشــور از کل صــادرات پســته بــه  اصلــی ارائــه شــده اســت. ایــران و آمریــکا رقبــای اصلــی تأمیــن پســته در ب
اروپــا بیــش از 96 درصــد اســت. تأمین کننــدۀ ســوم ترکیــه اســت کــه ســهم آن از بــازار پســته اروپــا 3 درصــد اســت. اســپانیا و ایتالیــا هــم ســهم 

ناچیــزی از بــازار پســتۀ اروپــا دارنــد کــه البتــه مقــداری از پســتۀ وارداتــی آنهــا بــه اتحادیــه اروپــا صــادرات مجــدد می شــود. 

رقابت در بازار پسته اروپا به چه شکل است؟
)بخش سوم(

سحر نخعی
دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

آمریکا؛ تأمین کنندۀ اصلی پسته به بازار اروپا
ایــاالت متحــدۀ آمریــکا بزرگ تریــن تولیدکننــده و صادرکننــدۀ پســته در دنیــا اســت. در ســال محصولــی 2018 آمریــکا 

حــدود 450 هــزار تــن پســته تولیــد کــرد. حــدود 70 درصــد پســته تولیدشــده در آمریــکا، صــادر می شــود.
در ســال محصولــی 2018، آمریــکا 193 هــزار تــن پســته صــادر کــرد کــه معــادل 50 درصــد از کل صــادرات پســتۀ 

جهــان محســوب می شــود و میانگیــن پنــج ســالۀ ســهم آمریــکا از صــادرات پســته 36 درصــد اســت. بازارهــای اصلــی پســتۀ آمریکایــی عبارتنــد از 
چیــن و هنگ کنــگ )42 درصــد( و آلمــان )10 درصــد(. حــدود 96 درصــد از صــادرات پســته آمریکایــی بــه صــورت پســته خشــک در پوســت اســت.

مقصــد یــک ســوم کل پســته  صادراتــی آمریــکا اتحادیــه اروپــا اســت. صــادرات پســته آمریکایــی به طــور روزافــزون در حــال افزایــش اســت کــه در 
ســال محصولــی 2018 بــه 64 هــزار تــن رســید. کشــور آلمــان مقصــد اصلــی پســته آمریکایــی در اروپــا اســت کــه ســهم 30 درصــدی از بــازار را در 
دســت دارد. بعــد از آن کشــور بلژیــک اســت کــه 27 درصــد ســهم از واردات پســته بــه اروپــا را داراســت و مقصــد ســوم هلنــد بــا ســهم 14 درصــدی 
اســت. همچنیــن، بــازار پســتۀ آلمــان ســریع ترین رشــد را بــرای واردات پســته آمریکایــی داشــته اســت؛ در یــک دوره پنــج ســاله صــادرات آمریــکا بــه 

آلمــان دو برابــر شــد، یعنــی از 8600 هــزار تــن در ســال محصولــی 2014 بــه حــدود 19 هــزار تــن در ســال 2018 رســید.
ایالــت کالیفرنیــا بیشــترین ســهم )98 درصــد( از تولیــد پســتۀ آمریــکا را دارد. مابقــی 2 درصــد تولیــد متعلــق بــه ایالت هــای آریزونــا، نیومکزیکــو و 
تگــزاس غربــی اســت. تقریبــاً 99 درصــد کل پســته تولیدشــده در آمریــکا از رقــم کرمــان اســت. برداشــت پســته کــه کامــًا بــه صــورت مکانیــزه انجــام 
ــکا حــدود  ــا اوایــل مــاه اکتبــر طــول می کشــد. در حــال حاضــر، ســطح زیرکشــت پســته در آمری می شــود از اواخــر مــاه اوت شــروع می گــردد و ت
125 هــزار هکتــار تخمیــن زده می شــود و تولیــد در حــال افزایــش اســت. به طــور میانگیــن 6 هــزار هکتــار بــاغ پســته در حــال اضافــه شــدن اســت.
به منظــور حفــظ جایــگاه صنعــت پســته در دنیــا، اکثــر باغــداران آمریکایــی عضــو انجمــن پســته کاران آمریــکا )APG( شــده و زیــر پرچــم آن بــا 
هــم متحــد هســتند. انجمــن پســته کاران آمریــکا ســاالنه ســرمایه گذاری زیــادی در زمینــۀ تحقیقــات و برنامه هــای توســعه و ترویجــی بــرای بهبــود 
تکنیک هــا و روش هــای تولیــد پســته، بهبــود کیفیــت و افزایــش عملکــرد درختــان پســته می کنــد. بــه عــاوه، ایــن انجمــن بــه پروژه هــای تحقیقاتــی 
مربــوط بــه مزایــای پســته بــرای ســامتی نیــز بودجــه اختصــاص می دهــد کــه از ایــن طریــق مصــرف پســته در دنیــا را ترویــج دهــد. وزارت کشــاورزی 
ایــاالت متحــدۀ آمریــکا حامــی اصلــی تاش هــای انجمــن پســته کاران آمریــکا بــرای بازاریابــی پســته آمریکایــی اســت. بــرای اجــرای فعالیت هــای 

ترویجــی مربــوط بــه صــادرات پســته، ایــن انجمــن به طــور میانگیــن ســاالنه حــدود 1 میلیــون و 700 هــزار دالر بودجــه می گیــرد.
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ایران؛ تأمین کنندۀ باثبات پسته به بازار اروپا
در ســال محصولــی 2018، بــا تولیــد 52 هــزار تــن پســته خشــک در پوســت، ایــران ســومین تولیدکننــده بــزرگ دنیا محســوب 
می شــد. ناگفتــه نمانــد در ســال 2018 تولیــد پســته ایــران بــه علــت تغییــرات آب و هوایــی بــه طــور اســتثنائی پاییــن بــود. 
ــزرگ پســته نیــز  ــران 172 هــزار تــن عنــوان می شــود و ایــن کشــور مصرف کننــدۀ ب میانگیــن پنــج ســاله تولیــد پســته ای

قلمــداد می شــود. حــدود 35 درصــد از محصــول پســته ایــران در داخــل کشــور مصــرف می شــود و 65 درصــد باقیمانــده صــادر می شــود.}طبق آمــار انجمــن 
پســته ایــران تهیــه شــده بــر پایــه آمــار گمــرگ ایــران، 20 درصــد از تولیــد بــه مصــرف داخــل و مابقــی 80 درصــد صــادر مــی گردد.{مقاصــد اصلــی پســته 
صادراتــی ایــران در ســال محصولــی 2018، بــه ترتیــب عبارتنــد از؛ امــارات )12 درصــد( و هنــد )11 درصــد(. از کل میــزان صــادرات، 16 درصــد بــه اتحادیــه اروپــا 
صــادر می شــود کــه ســهم آلمــان از صــادرات پســته بیــش از 50 درصــد اســت. بــازار پســته ایرانــی در اســپانیا بــه ســرعت در حــال رشــد اســت. صــادرات بــه 

اســپانیا از 600 تــن در ســال 2014 بــه 1300 تــن در ســال 2018 رسیده اســت.
اســتان کرمــان در جنــوب شــرقی ایــران، بزرگ تریــن تولیدکننــده پســته اســت کــه بیــش از 200 هــزار هکتــار بــاغ پســته در آن واقــع شده اســت. حــدود 70 
درصــد تولیــد پســته متعلــق بــه اســتان کرمــان اســت، هــر چنــد تولیــد پســته در ایــن اســتان بــا مشــکاتی از جملــه کمبــود آب مواجــه اســت. ارقــام اصلــی 
تجــاری پســته در ایــران عبارتنــد از فندقــی )40 درصــد(، کلــه قوچــی )20 درصــد(، اکبــری )15 درصــد( و احمدآقایــی )12 درصــد(. بیــش از 70 درصــد تولیــد 

پســته در ایــران توســط خــرده مالکیــن تولیــد می شــود.
از جملــه مزایــای مهــم پســته ایرانــی عیــار بــاالی آن اســت. منظــور از داشــتن عیــار بیشــتر، درصــد باالتــر مغــز پســته ایرانــی نســبت بــه پوســت اســتخوانی آن 
اســت. در ســال 1386، تولیدکننــدگان، فرآوری کننــدگان و صادرکننــدگان پســته ایرانــی بــه منظــور بهبــود شــرایط تولیــد و تجــارت و ارتقاء جایگاه صنعت پســته 
ایــران، انجمــن پســته ایــران را تشــکیل دادنــد. انجمــن پســته ایــران از تکنولوژی هــای مــدرن تولیــد و فعالیت هــای مرتبــط بــا توســعۀ تجــارت پســته حمایــت 

می کنــد و در مجامــع بین المللــی بــرای ارتقــا جایــگاه و ترویــج پســته ایرانــی حضــور فعــال دارد.

ترکیه؛ تأمین کنندۀ در حال رشد
20 تــا 30 درصــد تولیــد 
ــق  ــته متعل ــی پس جهان
بــه کشــور ترکیــه اســت، 
هرچنــد ســهم ترکیــه از 
پســته  جهانــی  صــادرات 

زیــر یــک درصــد اســت. بیــش از 97 درصــد از پســتۀ تولیدشــده در 
ترکیــه در داخــل مصــرف می شــود. بعــد از آمریــکا، ترکیــه دومیــن 
ــد و صــادرات  ــی، تولی ــزرگ پســته اســت. به طورکل ــدۀ ب مصرف کنن

ــش اســت. ــه افزای ــن کشــور رو ب ای
صــادرات پســته ترکیــه در پنــج ســال اخیــر افزایــش پیــدا 
ــال  ــن در س ــه 4800 ت ــال 2014 ب ــن در س ــت و از 820 ت کرده اس
2018 رسیده اســت. مقصــد عمــده پســتۀ صادراتــی ترکیــه اتحادیــه 
اروپــا اســت. ایتالیــا بــا ســهم 67 درصــدی مقصــد اصلــی و بعــد از آن 
ــه در  ــان )5 درصــد( مقاصــد پســته ترکی آلمــان )18 درصــد( و یون

ــا هســتند. اتحادیــه اروپ
عمــده تولیــد پســتۀ ترکیــه در جنــوب شــرقی ایــن کشــور یعنــی 
اســتان های شــانلی اورفا و غازی آنتــپ متمرکــز شــده اســت. پســته 
در مناطــق ســیرت و آدیامــان نیــز تولیــد می شــود. عملکــرد باغــات 
پســته ترکیــه ســال بــه ســال و حتــی در مناطــق و باغــات مختلــف 
بــا هــم فــرق می کنــد. تولیــد پســته در ترکیــه بــه شــدت خاصیــت 

ســال آوری دارد.
ترویــج صــادرات پســته در ترکیــه بــر عهــدۀ دو ســازمان اصلــی اســت 
ــار و  ــن تج ــد: 1- انجم ــته ترکیه ان ــادرات پس ــعه ص ــی توس ــه حام ک
صنعتگــران خشــکبار و مغزجــات ترکیــه، کــه تمرکــزش بــر توســعه و 
پیشــبرد صنعــت مغزجــات ترکیــه اســت. 2- انجمــن صادرکننــدگان 
خشــکبار و مغزجــات آناتولیــای جنوبــی کــه تمرکــز آن به طــور خــاص 
بــر افزایــش صــادرات پســته و ســایر مغزجــات اســت. غیــر از ایــن دو 
انجمــن اصلــی، ارگان هــای دیگــری نیــز به طــور فعــال در زمینــۀ ترویــج 

صــادرات محصــوالت مختلــف از جملــه پســته فعالیــت می کننــد.

ایتالیا؛ تولیدکنندۀ اصلی پسته در اروپا
ایتالیــا تولیدکننــدۀ اصلــی پســته در اروپــا اســت. بیــش از 
90 درصــد تولیــد در منطقــۀ برونتــه متمرکز اســت. منطقۀ 
ــده  ــع ش ــیل( واق ــرق سیس ــا )ش ــتان کاتانی ــه در اس برونت
اســت. کل تولیــد پســتۀ خشــک در پوســِت قابــل عرضــۀ 
ــا 3 هــزار تــن در ســال تخمیــن زده  ایتالیــا بیــن 2500 ت

ــه  می شــود. ایتالیــا بیشــتر در تولیــد مغــز ســبز پســته فعــال اســت. از مغــز پســتۀ برونتــه ب
ــل  ــرای آن در مراســمی مث ــای ترویجــی ب ــی محافظــت می شــود و فعالیت ه لحــاظ جغرافیای
جشــن ســاالنۀ پســتۀ برونتــه انجــام می شــود. بــا ایــن حــال ایتالیــا خیلــی بیشــتر از آنچــه کــه 
تولیــد می کنــد، پســته وارد می کنــد. مصــرف داخلــی پســته در ایتالیــا بیــن 10 تــا 12 هــزار 
تــن در ســال متغیــر اســت، یعنــی حــدود 30 درصــد پســته ای کــه در داخــل ایتالیــا مصــرف 

ــن بوده اســت. ــا 1200 ت ــادرات پســته ایتالی ــال 2018 ص ــی اســت. در س ــود، واردات می ش

اسپانیا؛ تولیدکنندۀ در حال رشد پسته در اتحادیه اروپا

اســپانیا یکــی از معــدود کشــورهای اروپایــی 
اســت کــه پســته تولیــد می کنــد. میانگیــن 
تولیــد ســاالنه ایــن کشــور در حــال حاضــر 1200 
تــن اســت و به طورکلــی رونــدی رو بــه رشــد طــی 
می کنــد. تولیــد پســته اســپانیا در ســال 2018 بــه 

رکــورد 3 هــزار تــن رســید. تولیــد و مصــرف پســته در اســپانیا بــه یُمــن فعالیت های 
انجمــن پســته اســپانیایی کــه جدیــداً تاســیس شــده در حــال توســعه اســت. عمــدۀ 

ــد می شــود. ــه کاســتیاالمانچا تولی پســته اســپانیایی در منطق
مقــدار پســته ای کــه در داخــل اســپانیا تولیــد می شــود کفــاف تقاضــای داخــل را 
ــن  ــا ای ــی اســت. ب ــی واردات ــاً بیــش از 70 درصــد پســتۀ مصرف نمی دهــد و طبیعت
حــال، اســپانیا قــرار اســت در میــان تــا درازمــدت بــه یکــی از تولیدکننــدگان مهــم 
پســته در اروپــا تبدیــل شــود. در حــال حاضر، مقدار بســیار کمی از پســته اســپانیایی 
)مثــًا حــدود هــزار تــن( صــادر یــا حتــی بــه ســایر کشــورهای اروپایــی صــادرات 

مجــدد می شــود. ایتالیــا مقصــد اصلــی پســته اســپانیایی اســت.
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گفت و گو با وحید اسالم مجری طرح تعادل بخشی در کرمان

باید پنجاه درصد از باغات حذف شوند
مریم حسنی
دبیر کمیته آب انجمن پسته ایران

ــی  ــی اراض ــور حجم ــارژ کنت ــوه ش نح
ــت؟ ــه اس ــی چگون تصرف

محاســبه  اولیــه  اراضــی  اســاس  بــر  مــا 
در  اولیه شــان  اراضــی  معمــوالً  و  می کنیــم 
ــردن 25  ــم ک ــا ک ــی ب ــت؛ یعن ــه  اس ــد پروان ح
درصــد پروانه هــا مطابــق بــا اراضــی اولیــه  
ــی، کشــاورزان از  ــورد اراضــی مل می شــود. در م
ــا توجــه بــه  منابــع طبیعــی نامــه می آورنــد و ب
ــًا  ــه اجرت المثل شــان پرداخــت شــده، فع اینک
ــه تأثیــری در آبدهــی  ــع اســت و هیچ گون بامان
ــد  ــع طبیعــی تأیی ــم، چــون مناب ــا نمی دهی آنه

می کنــد.

کشــاورزان آب را بــر اســاس دبــی ســاالنه 
باغــداری  در  و  کرده انــد  برداشــت 
چنانچــه  کرده انــد،  ســرمایه گذاری 
امــروز ســاعت کارکــرد اعمــال شــود بــا 
ــرای  ــد. ب ــه خواهندش ــود آب مواج کمب
ــازوکاری در  ــه س ــکل چ ــن مش ــع ای رف

نظــر گرفتــه شده اســت؟
 مــا بایــد 50 درصــد از دبــی دشــت رفســنجان را 
تعدیــل کنیــم و بــه پایــداری منابــع آب برســیم. 
آب بایــد بــرای نســل آینــده بمانــد. بایــد حداقل 
ــا  ــاید ب ــوند؛ ش ــذف ش ــات ح ــد از باغ 50 درص
ــطح  ــاری س ــن آبی ــای نوی ــری روش ه بکارگی

ــق  ــا از طری ــد و ی ــدا نکن ــش پی زیرکشــت کاه
ــک  ــودآوری ی ــا س ــش هزینه ه ــت و کاه مدیری

هکتــار ماننــد دو هکتــار فعلــی گــردد.

ــرا  ــور اج ــل در کل کش ــه تعدی ــا برنام آی
می شــود؟

 بلــه، بــر اســاس قانــون برنامــه ششــم و مصوبات 
شــورای عالی آب اســت.

تــا جایــی کــه مــن اطــالع دارم در 
اســتان خراســان رضــوی ایــن کار انجــام 

نشده اســت!
 مســلماً کاهــش انجــام شــده و غیرممکن اســت 
انجــام نــداده باشــند. اجــرای طــرح تعدیــل برای 
ــت و  ــون اس ــت؛ قان ــی اس ــتان ها الزام ــه اس هم
ــل  ــود. تعدی ــام می ش ــن کار انج ــران ای ــام ای تم
ــر  ــط وزی ــزی، توس ــاس آب قابل برنامه ری ــر اس ب
ــی  ــرو و شــورای عال ــر نی جهــاد کشــاورزی، وزی

آب مصــوب شــده  اســت.

ــن  ــی ای ــتند قانون ــه مس ــاس چ ــر اس ب
تعدیــل صــورت می پذیــرد؟

 در قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم آمده اســت 
ــری  ــب از کس ــارد مترمکع ــد 11 میلی ــه بای ک
آبخوان هــا صفــر شــود. 11 میلیــارد مترمکعــب 

بــرای کل ایــران اســت و ســهم اســتان کرمــان 
ــب  ــون مترمکع ــدود 800 میلی ــم ح ــن رق از ای
ــی  ــد از کل حجم ــی 10 درص ــن یعن ــت؛ ای اس
ــان  ــهم کرم ــود س ــی ش ــد صرفه جوی ــه بای ک
ــاً 40  ــران تقریب ــزان برداشــت ها در ای اســت. می
میلیــارد مترمکعــب اســت و بــر اســاس آب قابل 
برنامه ریــزی 40 میلیــارد مترمکعــب قــرار اســت 

بــه 28 میلیــارد مترمکعــب برســد.
ــت  ــنجان، برداش ــت رفس ــل دش ــتی مث در دش
ــون  آب در بخــش کشــاورزی حــدود 500 میلی
ــون  ــه 277 میلی ــد ب ــه بای ــت ک ــب اس مترمکع

ــب برســد. مترمکع

ــا  ــان پروانه ه ــیرجان و کرم ــد، س در زرن
ــوند؟ ــل می ش ــدار تعدی ــه مق چ

ــه 104  ــد ب ــون برداشــت بای ــد از 208 میلی زرن
میلیــون مترمکعــب برســد و در ســیرجان بایــد 
ــب  ــون مترمکع ــه 163 میلی ــون ب از 318 میلی
ــه 101  ــد ب ــون بای ــان از 198 میلی ــد. کرم برس

ــد. ــب در برداشــت آب برس ــون مترمکع میلی

 ایــن تعدیــل تدریجــی صــورت می گیــرد 
ــود؟ ــال می ش ــه اعم ــا یک دفع ی

تعدیــل تدریجــی انجــام می شــود. شــورای 
حفاظــت اســتان تعدیــل را در دو مرحلــه مصوب 
کرده اســت؛ از پروانه هــا در دو مرحلــه و هــر بــار 
ــاز  25 درصــد کــم می شــود. درحــال حاضــر، ف
ــا اصــاح و  ــه پروانه ه ــال اجراســت ک اول در ح
ــی دو  ــوند؛ یعن ــل می ش ــد تعدی ــد 25 درص بع
فرآینــد اصــاح پروانــه و تعدیــل در حــال انجــام 

اســت.

گفت وگــو بــا وحیــد اســالم مجــری طــرح تعــادل  در شــماره پیشــین ماهنامــه دنیــای پســته در 

کنتورهــای حجمــی بررســی شــد. در ماهنامــه  کرمــان، موضــوع  بخشــی شــرکت آب منطقــه ای 

پیــش رو جزئیــات طــرح تعدیــل و انتقــال آب درون حوضــه ای را از زبــان وی می خوانیــد.
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ــاً در  ــه مث ــت ک ــوم اس ــن مفه ــه ای ــاح ب  اص
پروانــه چاهــی قبــًا 30 لیتــر در ثانیــه درج 
ــر در  ــش از 20 لیت ــن چــاه بی ــا ای شده اســت، ام
ثانیــه آب نــدارد، در آمــار و ســنوات نیــز مشــاهده 
ــزان آب  ــن می ــت بیشــتر از ای ــه هیچ وق شــده ک
نداشــته  اســت و احتماالً پروانه اشــتباه داده شــده 
کــه بایــد اصــاح گــردد و 30 لیتــر بــه 20 لیتــر 
کاهــش یابــد. در بعضــی از مــوارد ممکــن اســت 
ــته  ــن نداش ــه، زمی ــه پروان ــبت ب ــردار نس بهره ب
 باشــد کــه ایــن موضــوع بیشــتر در جنوب اســتان 
ــر  ــاد حف ــاه زی ــا چ ــه در آنج ــد ک ــدق می کن ص
شــده  اســت. ابتــدا ایــن پروانه هــا بایــد اصــاح و 
ســپس 25 درصــد تعدیــل شــوند. در مرحلــه بعد 
ــب  ــدند، ضری ــخص ش ــا مش ــه پروانه ه ــه هم ک

ــم. ــرا می کنی ــی دشــت را اج ــل نهای تعدی

قبــالً وقتــی کشــاورزان می خواســتند 
جابه جایــی چــاه بگیرنــد درصــدی از 
ــش  ــن کاه ــد، ای ــم می ش ــا ک ــه آنه پروان

ــت؟ ــل بوده اس ــه دلی ــه چ ب
ــون  ــه قان ــاده 11 آیین نام ــق م ــش طب ــن کاه ای
ــن  ــر ای ــد. ب ــال می ش ــه آب اعم ــع عادالن توزی
ــا  ــی ی ــه مجــوز جابه جای ــی ک ــر چاه اســاس، ه
کف شــکنی می گیــرد میــزان بهــره برداریــش بــه 
میــزان میانگیــن 5 ســال قبــل از جابه جایــی اش 
ــل  ــرح تعدی ــا در ط ــه م ــود. البت ــبه می ش محاس
از کســانی کــه قبــًا ایــن مقــدار کــم شــده، 25 
درصــِد مرحلــه اول را کــم نمی کنیــم، چــون یــک 

مرحلــه از آنهــا کــم شــده  اســت.

در  کــه  پروانــه ای  کاهــش  یعنــی 
جــزو  را  شــده  اعمــال  جابه جایــی 

آورده ایــد؟ تعدیــل  محاســبات 
ــی  ــرای جابه جای ــد ب ــر 25 درص ــون اگ ــه. چ  بل
کــم می کردنــد و 50 درصــد هــم بــرای تعدیــل، 
ــه مشــخص  عمــًا 75 درصــد کــم می شــد. البت
نیســت تعدیــل مرحلــه دوم کــه بایــد بــرای همــه 
ــد،  ــد باش ــود 25 درص ــال ش ــاره اعم ــا دوب چاه ه
چــون بایــد حجــم کلیــه برداشــت ها را بــه 
دســت بیاوریــم. مــن حــدس می زنــم کاهــش 25 
درصــد بعــدی بــا توجــه بــه میــزان تعدیــل فعلی 

احتمــاالً بیــن 10 تــا 15 درصــد شــود.

ضریــب هیدرومــدول )نیــاز آبــی کشــت( 
ــال  ــه اعم ــه چگون ــالح پروان ــرای اص ب

می شــود؟
اصــاح پروانه هــا بــر اســاس ســند ملــی آب 
ــه وزارت  ــی ک انجــام می شــود. متأســفانه در حال

نیــرو از جهــاد کشــاورزی درخواســت کرده اســت 
ــه روز رســانی کنــد، امــا  کــه ســند ملــی آب را ب
وزارت جهــاد کشــاورزی شــانه خالــی کرده اســت 
و می گویــد مــن ایــن ســند را قبــول نــدارم، 
درصورتــی کــه ایــن ســند مــال خــودش اســت! و 
در سیســتم دولــت مصــوب شده اســت. دو ســال 
مهلــت داده شــد کــه ســند بــه روزرســانی شــود. 
جهــاد کشــاورزی به روزرســانی نکــرد و وزارت 
ــی،  ــی فعل ــر اســاس ســند مل ــه ناچــار ب ــرو ب نی

میانگیــن دشــت را محاســبه کــرده  اســت. 

ــی  ــل اعتراض ــث تعدی ــاورزها روی بح کش
ــد؟ نکردن

ــا حــدود 25  ــراض داشــتند، چــون م ــل اعت  اوای
ــد  ــاورزان متقاع ــم. االن کش ــم می کنی ــد ک درص
ــه  ــد چ ــه بخواهن ــت و چ ــه آب نیس ــده اند ک ش
ــی روی  ــود، ول ــم می ش ــد ک ــد 25 درص نخواهن

ــد. ــراض می کنن ــدنش اعت ــم ش ــتر ک بیش

کشــاورزان چــه زمــان اطــالع پیــدا 
ــده ای  ــده؟ ع ــل ش ــه تعدی ــد ک می کنن
ــرای  ــه ب ــان ک ــر زم ــا ه ــد م می گوین
تمدیــد یــا کاری بــه شــرکت آب منطقه ای 
مراجعــه کنیــم متوجــه می شــویم از 
آیــا  شده اســت.  کــم  پروانه هایمــان 
ــل  ــا تعدی ــی پروانه ه ــالع قبل ــدون اط ب

؟ ند می شــو
اعمــال  پروانه هــا  در  را رأســاً  تعدیــل  بلــه!   
می کنیــم. اوایــل جهــاد کشــاورزی می گفــت 
ــوز  ــد و هن ــه بیاورن ــاً رضایت نام ــاورزان حتم کش
روی ایــن حــرف پافشــاری می کنــد، ولــی طبــق 
ــه  ــت اســت. اعضــای کمیت ــا اکثری ــون رأی ب قان
3 رأی دارنــد کــه شــامل آرا اعضــای کشــاورزی، 
فنــی و حقوقــی اســت و قانــون در آیین نامــه 

ــت. ــت اس ــا اکثری ــد رأی ب می گوی
ــرای  ــد ب ــاً بای ــد حتم ــاورزی می گوی ــاد کش جه
تعدیــل رضایت وجود داشــته باشــد که کشــاورزها 
هــم خیلــی وقت هــا امضــا نمی کننــد کــه عمــًا 
مقــداری کار مــا را بــا وقفــه روبــه رو کردنــد، امــا 
مــا در جایــی کــه نیــاز باشــد بــا دو امضــا تعدیــل 
را اعمــال می کنیــم. در مصوبــه شــورای حفاظــت 
آب اســتان، مصوبــات شــورای عالــی آب و قانــون 
برنامــه ششــم مصــوب شده اســت کــه 25 درصــد 

ــم شــود. ــا ک از پروانه ه

 آیــا صنــف یــا تشــکلی از کشــاورزان در 
شــورای حفاظــت حضــور دارد تــا از حقوق 

آنهــا دفــاع کنــد؟

در شــورای حفاظــت تشــکلی نیســت، امــا جهــاد 
کشــاورزی بــه عنــوان نماینــده کشــاورزها و 
منابــع طبیعــی پشتیبانشــان هســتند و مخالــف 

ــتند. ــه ای هس ــرکت آب منطق ــای ش برنامه ه

ــه  ــاه ب ــک چ ــال آب ی ــت انتق ممنوعی
اراضــی چــاه دیگــر معضــل دیگــری 
ــات دارد.  ــره وری مناف ــا به ــه ب ــت ک اس
آیــا ســازوکاری بــرای رفــع آن اندیشــیده 

ــت؟ ــده  اس ش
 ســازوکارش خیلــی راحــت اســت، ولی متأســفانه 
ــده  اســت. پیشــنهاد هایی از ســمت  الینحــل مان
شــرکت آب منطقــه ای کرمــان بــه ســمت وزارت 
ــت  ــن اس ــت ای ــا واقعی ــت، ام ــه اس ــرو رفت نی
ــون  ــت. در قان ــرو نیس ــکل از وزارت نی ــه مش ک
ــن و  ــع زمی ــه تب ــه آب ب ــده ک ــت آم ــه صراح ب
مصارفــی اســت کــه پروانــه بــرای آن صــادر 
ــیله  ــه وس ــی ب ــه تصمیم ــر اینک ــت، مگ شده اس
دولــت اتخــاذ شــود. در اینجــا منظــور از واژه 
دولــت، وزارت نیــرو نیســت. وزارت نیــرو دو مرتبه 
ــی  ــد، ول ــنامه کن ــه را بخش ــن قضی ــت ای خواس
ــوان  ــازمان بازرســی و دی ــق نشــد، چــون س موف
محاســبات گفتنــد ایــن متعلــق بــه دولــت اســت 

ــرود.  ــت ب ــت دول ــه هیئ ــد ب و بای
مــن موافــق ایــن موضــوع هســتم. وقتــی زمینــی 
ــخص آب را  ــورد و ش ــاورزی نمی خ ــه درد کش ب
ــرف  ــر و دارد مص ــن دیگ ــک زمی ــرای ی ــرده ب ب
بهینــه می کنــد بهتــر از ایــن اســت کــه آب 
بدهــد بــه زمینــی کــه محصــول نمی دهــد. 
ــت  ــه هیئ ــد ب ــوع بای ــن موض ــن، ای ــر م به نظ
ــود و از  ــوب ش ــه ای مص ــرود و آیین نام ــت ب دول
ــرای وزارت نیــرو گرفتــه  ایــن طریــق اجــازه ای ب
ــد  ــه کن ــرو صورت جلس ــپس، وزارت نی ــود. س ش
تــا نماینــده وزارت نیــرو و جهــاد بتواننــد ایــن کار 

ــد. ــام دهن را انج

دو دســتورالعمل بــرای مــاده 27 و 28 
ــه در  ــتیم ک ــرو داش ــمت وزارت نی از س
آن وزارت نیــرو بــرای بخــش صنعــت، 
اجــازه  مــوارد  ســایر  و  گلخانه هــا 
انتقــال و فــروش داده اســت؛ چگونــه 
ــون و بخشــنامه  ــرای ســایر خدمــات قان ب
ــاورزی  ــرای کش ــی ب ــود، ول ــع می ش وض

انجــام داد. را  ایــن کار  نمی تــوان 
دســتورالعمل، قانــون نیســت. بایــد عــرض کنــم 
ــوان  ــال در دی ــل ابط ــتورالعمل قاب ــن دس ــه ای ک

ــت. ــت اداری اس عدال



ــو  ــر کیل ــرق کشــاورزی عــالوه ب ــدی! در هزینــه ب آقــای هرن
وات بــرق مصرفــی چــه مؤلفه هــای دیگــری تأثیرگــذار 

ــت؟ اس
ــا  ــاف هســتند، ام ــد مع ــه دیمان ــای کشــاورزی از پرداخــت هزین چاه ه
در صورتی کــه مصــرف بــرق از قــدرت قــراردادی تجــاوز کنــد مشــمول 

پرداخــت هزینــه دیمانــد خواهندشــد. 
ــد  ــر بای ــداری می شــود دو پارامت ــرق خری ــرژی از اداره ب ــه ان ــی ک زمان
پرداختــه شــود یکــی هزینــه انــرژی کــه مصــرف شــده و دیگــری حــق 

ــد به عنــوان آبونمــان کــه هزینــه نگهــداری شــبکه اســت. دیمان
منظورتان از قدرت قراردادی چیست؟

ــرداری چــاه آب کشــاورزی از ســوی شــرکت  ــه بهره ب ــی کــه پروان زمان
ــه  ــا توج ــاز ب ــورد نی ــدرت م ــود در آن ق ــادر می ش ــه ای ص آب منطق
بــه عمــق چــاه و مقــدار دبــی آب درج شــده  اســت کــه ایــن عــدد بــه 
عنــوان قــدرت قــراردادی شــناخته می شــود. بــه عنــوان مثــال، چاهــی 
کــه مــن در آن شــریک هســتم قدرتــی کــه در پروانــه درج شده اســت 
94 کیلــووات اســت. البتــه در پروانــه اولیــه 111 کیلــووات بــود کــه آب 
منطقــه ای بــا کاهــش پروانــه، قــدرت موتــور را نیــز کاهــش داده  اســت. 

چه زمانی تجاوز از قدرت قراردادی پیش می آید؟
ــت آب  ــی برداش ــد؛ یک ــاق می افت ــورت اتف ــه دو ص ــدرت ب ــاوز از ق تج
ــق  ــه به صــورت برداشــت از عم ــدرج در پروان ــای من ــر خــاف آیتم ه ب
بیشــتر و دبــی بیشــتر کــه منجــر بــه مصــرف بــرق بیشــتر و تجــاوز از 
قــدرت قــراردادی خواهــد شــد؛ دیگــری زمانــی اســت کــه بنــا بــر هــر 
ــا  ــاه ی ــی چ ــا خراب ــرق ی ــال ب ــرات درخطــوط انتق ــًا تعمی ــی، مث دلیل
ــاره  ــود و روشــن شــدن دوب ــع ش ــاه جم ــاه، آب در چ ــرق چ ــی ب قطع
موتــور بــه دلیــل راه انــدازی مســتقیم نیازمنــد قــدرت بیشــتری باشــد. 
در ایــن شــرایط و در نتیجــه راه انــدازی موتــور، بــاری از شــبکه گرفتــه 
ــرق  ــد. شــرکت های ب ــراردادی تجــاوز می کن ــدرت ق ــه از ق می شــود ک
ــور  ــدازی موت ــرای راه ان ــر را ب ــاز باالت ــن نی ــه از ای ــه ای 15 دقیق منطق
ــتر از  ــا بیش ــد، ام ــرار نمی دهن ــبه ق ــورد محاس ــد و م ــده می گیرن نادی
ــه  ــرد و آن را ب ــر می گی ــدرت در نظ ــاوز از ق ــزو تج ــه را ج 15 دقیق

ــد.  ــت می کن ــار ثب ــینه ب ــوان بیش عن

مبالغ سنگین 
قبوض برق 
در کشاورزی

هزینه هــای  در  تأثیرگــذار  مؤلفه هــای  از  یکــی 
کشــاورزی هزینــه بــرق چاه هــای آب اســت. برخــی 
از کشــاورزان ایــن موضــوع را مطــرح می کننــد کــه 
ــاه  ــق چ ــی و عم ــزان دب ــا می ــف ب ــق مختل در مناط
مشــابه، مبلــغ قبــوض بــرق تفــاوت فاحشــی دارنــد. 
ایــن موضــوع مــا را بــر آن داشــت کــه برای شــفافیت 
نحــوه محاســبه و پارامترهــای مؤثــر بــر بــرق مصرفی 
ــر  ــفی، مدی ــا یوس ــا محمدرض ــاورزی ب ــای کش چاه ه
شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان رفســنجان، علیرضا 
هرنــدی کارشــناس خبــره آن شــرکت و علــی احمدی 
ــه  ــنجان ب ــتان رفس ــع آب شهرس ــر مناب ــور مدی پ
ــی  ــو حاک ــن گفت وگ ــه ای ــینیم. نتیج ــو بنش گفت وگ
ــر  ــی در ه ــاص و مختلف ــل خ ــه عوام ــت ک از آن اس
منطقــه و هــر چــاه در بــرآورد هزینــه مصــرف بــرق 
ــات  ــناخت و درک واقعی ــد ش ــه نیازمن ــود دارد ک وج
اســت. رفــع برخــی از آنهــا نیازمنــد پیگیــری 
ــاورزان در  ــی کش ــر آگاه ــی دیگ ــئوالن و بعض مس

ــد. ــه را می طلب ــن زمین ای

مریم حسنی
دبیر کمیته آب انجمن پسته ایران
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نظــر  در  بــرای همــه چاه هــا  آیــا 
ــن  ــرای روش ــه ب ــن 15 دقیق ــن ای گرفت

شــدن موتــور کفایــت می کنــد؟
ــور  ــت. در موت ــور نیس ــل این ط ــلماً در عم مس
پمپ هــای کشــاورزی کــه اغلــب قدیمــی و 
هزینه بَــر هســتند، راه انــدازی آنهــا زمــان 
زیــادی نیــاز اســت و ایــن موضــوع باعــث 
ــرق  ــه قبــض ب ــد ب ــه دیمان ــه هزین می شــود ک
ــه، چاهــی  ــرای نمون کشــاورزی اضافــه شــود. ب
کــه در تابســتان بــه مــدت 4 ســاعت از طــرف 
شــرکت بــرق منطقــه ای در ســاعت پیــک 
خامــوش شــده بــود، بــرای روشــن شــدن دوباره 
45 دقیقــه تجــاوز از قــدرت داشته اســت! و بعــد 
از ایــن مــدت زمــان بــه میــزان بــرق مصرفــی 
مجــاز خــود رسیده اســت. به عبــارت دیگــر، 
ــور آن  ــه موت ــل اینک ــه دلی ــر ب ــورد نظ ــاه م چ
ــاز داشــته  ــدازی نی ــرای راه ان مــدت بیشــتری ب
برســد مجبــور  قــراردادی  قــدرت  بــه  تــا 
ــوض  ــد را در قب ــه دیمان ــه هزین ــت ک شده اس
خــود متحمــل شــود. روی قبــض 2 میلیــون و 
500 هــزار تومانــی، حــدود 400 تــا 700 هــزار 
تومــان تجــاوز از قــدرت محاســبه شــده  اســت. 
ــر از قدرتــی کــه اداره  در ایــن چــاه عمــًا باالت
ــم و  ــرف نکرده ای ــرده مص ــخص ک ــاری مش آبی
بهتــر اســت در ایــن مــورد مــدت زمــان ثبــت 

ــد. ــش دهن ــه افزای ــه 45 دقیق ــک را ب ــار پی ب
ــراردادی  ــدرت ق ــور! ق ــای احمدی پ آق
چگونــه  بهره بــرداری  پروانه هــای  در 

محاســبه می شــود؟
ایــن عــدد حاصــل ضــرب دبــی مجــاز در 
عمــق نصــب توربیــن و تقســیم آن بــر مجمــوع 
راندمان هاســت. مجمــوع راندمان هــا را وزارت 
ــدد مجمــوع  ــًا ع ــن کرده اســت؛ قب ــرو تعیی نی
ــاف،  ــافت و غ ــور، ش ــان موت ــان )راندم راندم
الکتروموتــور و ...( 25 در نظــر گرفتــه شــده 
بــود، امــا در حــال حاضــر کــه راندمان هــا 

افزایــش پیــدا کــرده و اتــاف کمتــر شــده  مورد 
بازنگــری قــرار گرفتــه  اســت. در حــال حاضــر، 
مجمــوع راندمــان را 40 در نظــر می گیرنــد. 
بایــد توجــه داشــت، بــاال بــودن عــدد راندمــان 
در مخــرج کســر منجــر بــه کاهــش بــرق مــورد 

ــود.  ــور می ش ــدرت موت ــرای ق ــاز ب نی
هرنــدی- اداره آبیــاری بــا توجــه بــه ایــن 
ــوان  ــد مقــدار ت ــه مــن می گوی فرمــول در پروان
ــی 18.5  ــا دب ــری ب برداشــت از عمــق 270 مت
لیتــر در ثانیــه، 94 کیلــووات اســت. زمانــی هــم 
ــای  ــی موتورپمپ ه ــرق مصرف ــوگ ب ــه کاتال ک
تولیدکننده هــا را مشــاهده کنیــم می بینیــم 
ــا  ــاز دارد. ام ــرژی نی ــزان مصــرف ان ــن می همی
تجهیزاتــی کــه مــا کشــاورزها داریــم شــافت و 
غــاف، توربیــن و الکتروموتــور چینــی کــه 30، 
40 ســال ســر چــاه اســتفاده می شــود و شــاید 
ــی  ــم بازپیچ ــار ه ــن ب ــا چندی ــای م موتوره
شــده باشــند. ایــن یعنــی تلفــات تــوان داریــم 
ــن  ــرق بیشــتری هســتیم. در چنی ــد ب و نیازمن
حالتــی کشــاورز آبــی برداشــت نمی کنــد، ولــی 
ــرار  ــدرت ق ــاوز از ق ــت تج ــرری را باب دارد ض

می پــردازد. دادی 
برای رفع این معضل چه باید کرد؟

بــا  قدیمــی  موتورهــای  بایــد  هرنــدی- 
ــوض  ــاال ع ــان ب ــا راندم ــد ب ــای جدی موتوره
ــر  ــات س ــزات و منصوب ــا تجهی ــر م ــود. اگ ش
ــع  ــا را جم ــافت و غاف ه ــی ش ــی قدیم چاه
ــرۀ  ــد ذخی ــم، 30 درص ــناور بگذاری ــم و ش کنی
ــاورزان  ــه کش ــد ب ــت. بای ــم داش ــرژی خواهی ان
ــای  ــتفاده از موتوره ــه اس ــا ب ــرد ت ــک ک کم
ــان  ــا راندم ــزات ب ــی تجهی ــناور و به طورکل ش
بــاال روی بیاورنــد. امــا ناگفتــه نمانــد، مــن کــه 
ــن کار را در  ــتم ای ــم هس ــاورز ه ــع و کش مطل

چــاه آب خــود نکرده ایــم.
چرا؟!

ایــن کار نیازمنــد صــرف هزینــه باالیــی اســت 

ــرای اغلــب  ــی نوســازی ب ــی تأمیــن مال و توانای
کشــاورزان وجــود نــدارد. البتــه عــاوه بــر 
معضــل هزینــه بــاال در نوســازی، هزینــه تأمیــن 
ــزات قدیمــی  ــه تجهی و نگهــداری  آن نســبت ب
بیشــتر اســت. موتورهــای شــافت و غــاف را هر 
ــد، ولــی برخــی  ــاال می آورن ــار ب 3 ســال یــک ب
از موتورهــای شــناور را تقریبــاً هــر 6 مــاه یــک 

بــار بایــد بــاال بیاوریــم.
ــرژی در بخــش  ــه قیمــت پاییــن ان ــا توجــه ب ب
توجیه پذیــر  نیــرو  وزارت  بــرای  کشــاورزی 
اســت کــه بــرای تعویــض منصوبــات بــا راندمان 
پاییــن بــا راندمــان بــاال کمــک باعــوض نمایــد. 
احمــدی پــور- اســتفاده از شــناور بســتگی 
چــاه  اگــر  چــون  دارد،  هــم  منطقــه  بــه 
اصــًا  داشته باشــد  شــن دهی  و  ریگ دهــی 
ــری  ــرد. یکس ــتفاده ک ــود اس ــناور نمی ش از ش
محدودیت هــا در اســتفاده از موتورهــای شــناور 

وجــوددارد.
هرنــدی- شــناورهایی بــرای رفــع مشــکل 
ــی  ــت. منته ــی شده اس ــز طراح ــن دهی نی ش

ــی رود. ــاال م ــش ب قیمت
آقــای احمدی پــور! آیــا شــرکت های 
آب منطقــه ای نمی توانــد در محاســبه 
راندمان هــا تجدیدنظــر کننــد و تــا 
در  را  موجــود  واقعیت هــای  حــدودی 

ــد؟ ــر بگیرن نظ
ــده  ــف ش ــور تعری ــرای کل کش ــدد ب ــن ع ای
 اســت. کشــاورز بایــد بــرود بــه ایــن ســمت کــه 
منصوباتــش را مطابــق بــه آنچــه در پروانــه بــر 
ــه درج  ــده و در پروان ــه ش ــول ارائ ــاس فرم اس
می شــود، نوســازی کنــد. تغییــر در میــزان 
قــدرت قــراردادی خــارج از تــوان مــا در ســطح 
منطقــه اســت و بایــد در ســطوح باالتــر پیگیری 

شــود.
اگــر قــدرت الکتروموتــور بیشــتر از بــار 

باشــد هزینــه اضافــی نــدارد؟
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طراحــی  و  موتورهــا  طراحــی  در  هرنــدی- 
ــد  ــور بگیری ــرای موت ــد ب ــه می خواهی ــاری ک ب
می گوینــد 70 درصــد بــار موتــور را بایــد داشــته 
باشــید. یعنــی نســبت بــار بــا الکتروموتــور بایــد 
بیــن 70 تــا 90 درصــد باشــد. مثــًا اگر بــار 90 
کیلــووات اســت نبایــد موتــوری کــه می گیریــد 
از 100 کیلــووات کمتــر باشــد چــون بایــد 90 
درصــد بــار را داشــته باشــد، اگــر کمتــر باشــد 
در درازمــدت موتــور آســیب می بینــد؛ امــا اگــر 
الکتروموتــور 150 بگیریــد تلفــات تــوان داریــد، 
ــل  ــی تحمی ــه  اضاف ــورت هزین ــن ص ــه در ای ک

می شــود.
ــه  ــر ب ــاه منج ــی چ ــه جا به جای چگون

ــود؟ ــرق می ش ــه ب ــش هزین افزای
پروانــه  چــاه،  جابه جایــی  در  هرنــدی- 
ــی  ــد و وقت ــر می کن ــد تغیی ــرداری جدی بهره ب
تجهیزاتــی کــه بــرای چــاه جدیــد در 200 
ــد  ــم می خواهی ــاه قدی ــری از چ ــزار مت ــا ه ی
ــر  ــزات چــاه را تغیی ــد، چــون تجهی نصــب کنی
ــافت و  ــان ش ــور و هم ــان موت ــد، هم نمی دهی
ــل  ــه دلی ــت ب ــل اســت در نهای غــاف چــاه قب
ــل  ــد و کاب ــال می زنن ــاال کان ــه ب ــرف هزین ص
ــد و  ــه 120 می کنن ــل ب ــر 35 را تبدی ــه قط ب
و  می برنــد  تابلــو  از  آن طرف تــر  متــر   200
ــه  ــر چ ــرایط ه ــن ش ــد. در ای ــتفاده می کنن اس
فاصلــه بیشــتر می شــود قطــر کابــل بایــد 
افزایــش پیــدا کنــد. بنابرایــن، بــا اتــاف انــرژی 
در طــول ایــن مســیر روبــه رو هســتیم و منجــر 
ــدرت و  ــرق و تجــاوز از ق ــه ب ــه افزایــش هزین ب

می شــود. آن  از  ناشــی  جریمه هــای 
ــرداری چــاه  ــه بهره ب ــد پروان عــدم تمدی

چــه تأثیــری روی هزینــه بــرق دارد؟
ــه از  ــد پروان ــدم تمدی ــورت ع هرنــدی- در ص
ــر اســاس  ــرق ب ســوی آب منطقــه ای، هزینــه ب
تعرفــه آزاد کــه وزارت نیــرو بــرای بخــش 
ــود. ــبه می ش ــرده ، محاس ــن ک ــاورزی تعیی کش
احمدی پــور- قــرار اســت تــا ســال 1400 دیگــر 
بابــت عــدم تمدیــد پروانه، هزینــه ای از کشــاورز 

. ند نگیر
ــه ای  ــت هزین ــرار اس ــه ق ــل اینک دلی
بــرای عــدم تمدیــد تــا ســال 1400 

دریافــت نشــود چیســت؟

احمــدی پــور- بر اســاس محاســباتی کــه وزارت 
ــرداری  نیــرو انجــام داده بایــد پروانه هــای بهره ب
چاه هــا تعدیــل شــود و تــا زمــان صــدور پروانــه 
جدیــد فعــًا پروانــه ای تمدیــد نمی شــود. چــون 
بایــد پروانه هــا در کمیســیون صــدور پروانــه در 
کرمــان تغییــر یابنــد ایــن رونــد مقــداری طــول 
کــه  شــده  صحبت هایــی  البتــه  می کشــد. 
ــز  ــنجان نی ــه  در رفس ــدور پروان ــیون ص کمیس
ــدا  ــد صــدور ســرعت پی ــا رون تشــکیل شــود ت

کنــد.
ــن  ــا ای ــه ب ــل پروان ــال تعدی ــر ح ــه ه ب
منصوبــات در افزایــش هزینــه بــرق تأثیر 

دارد! 
احمدی پور- بله

بــر اســاس مــاده 25 قانــون بهبــود 
ــه  فضــای کســب وکار در صــورت نیــاز ب
ــران  ــد نحــوه جب ــرق بای ــت ب قطــع موق
خســارت تعییــن و اعــالم شــود آیــا ایــن 
موضــوع در رفســنجان نیــز اجــرا شــده 

ــت؟ اس
یوســفی- مــا بــه بخــش صنعــت اگــر در پیــک 
مصــرف یــا دوران تابســتان کــه نیــاز بــرق 
ــه   ــد هزین ــوش کن ــرق را خام ــت ب ــتر اس بیش
ــارت  ــران خس ــوان جب ــه عن ــی ب ــل توجه قاب

می دهیــم.
بــرای کشــاورزی چــه طــرح تشــویقی در 

راســتای ایــن قانــون داریــد؟
در  خاموشــی ها  از  نیــرو  وزارت  یوســفی- 
ســاعات پیــک بــه خصــوص بــرای بخــش 
کشــاورزی حمایــت می کنــد؛ یعنــی یــک 
طــرح تشــویقی دارد کــه همــان مــاده 25 قانون 
ــش  ــت. در بخ ــب و کار اس ــای کس ــود فض بهب
ــود اگــر 4 ســاعت در روز در  ــرار ب کشــاورزی ق
مــدت ماه هــای تیــر و مــرداد در ســاعت پیــک 
ــرق هــر دو ماهشــان  خامــوش کننــد، قبــض ب
بخشــیده شــود. البتــه دیدیــم واقعــاً 4 ســاعت 
در طــول هــر روز امــکان پذیــر نیســت و گفتیــم 
ــه  ــه ب ــم ک ــاعتی ه ــن 4 س ــی همی ــر کس ه
تشــخیص خودمــان خامــوش می کنیــم همــان 
را هــم ببخشــد معادلــش از قبضشــان کــم 
ــت  ــون دویس ــک میلی ــال از ی ــم. پارس می کنی
تــا ســه میلیــون تومــان بــه حسابشــان ریختیــم 

ــد. ــم ش ــان ک ــای بعدش ــای ماه ه ــا از قبض ه و ی
ــد  ــاورزها گفتن ــاری کش ــال ج ــتان س در تابس
در پیک بــار همــکاری می کنیــم، امــا یــک 
ایــن  آن  و  داریــم  نیــرو  وزارت  از  خواســته 
ــه  ــد ک ــه کنی ــا را بیم ــای م ــه پمپ ه اســت ک
ــا ســوختند هزینــه ایــن  اگــر ســرقت شــدند ی
ــه مــا بدهنــد. بــرق منطقــه ای نیــز از ایــن  را ب
پیشــنهاد نیــز اســتقبال کــرد،  بــه ایــن دلیــل 
کــه ایــن هزینــه در برابــر احــداث نیــروگاه بــه 

صرفه تــر اســت.
ــانی  ــل اطالع رس ــی از قب ــن خاموش ای

می شــود؟
ــا امــروز خاموشــی ها کًا ســلیقه ای  یوســفی- ت
عمــل شــده اند و  از ســال گذشــته کــه مــن در 
شــرکت حضــور پیــدا کــردم، منطقه رفســنجان 
ــه در  ــم ک ــیم کردی ــمت تقس ــج قس ــه پن را ب
ــنبه،   ــا چهارش ــنبه ت ــه از ش ــج روز اول هفت پن
هــر قســمت در یــک روز هفتــه، چهــار ســاعت 
خاموشــی داشــته باشــد کــه اجــرا شــد و 
پنجشــنبه و جمعــه هــم کــه معمــوالً مصــرف 

ــتیم. ــی نداش ــت خاموش ــر اس کمت
آقــای احمــدی پــور در خاموشــی های 
زمســتانه ای کــه شــرکت های آب منطقه ای 
تحمیــل  کشــاورزی  چاه هــای  بــرای 
ــود؟ ــرا می ش ــز اج ــاده نی ــن م ــد ای می کنن

چــون کنتورهــای حجمــی تقریبــا نصــب و 
ــم و  ــی نداری ــر خاموش ــا دیگ ــده اند م ــارژ ش ش
ــی کــه در  ــر اســاس حجــم آب خــود کشــاورز ب
پروانــه دارد خاموشــی خــود را تعییــن می کنــد. 
ــه آنهــا اجــازه  مــا فقــط همیــن حجــم آب را ب
ــان  ــد خودش ــد و بای ــت کنن ــم برداش می دهی

ــد. ــت کنن مدیری
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