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یکی از سیاست های انجمن پسته ایران
ترویج دانش کاربردی و اطالع رسانی دقیق و شفاف در زمینه تولید و تجارت پسته است.
با توجه به ضریب نفوذ و رونق باالی شبکه های اجتماعی و همچنین اثربخشی کلیپ های آموزشی،
انجمن پسته ایران عالوه بر تولید نشریه ،اقدام به تولید محتوای صوتی و تصویری در این زمینه نموده است.
رویکرد انجمن در ابتدا تولید محتوا در مورد فعالیت های پایه ای و کاربردی به شکلی بسیار ساده می باشد.
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طبــق بررســی آمــار صــادرات پســته ایــران در هجــده مــاه گذشــته،
صــادرات ایــن محصــول بهطــور ماهانــه نســبت بــه چهــار ،پنــج
ســال قبــل افزایــش قابــل توجهــی را تجربــه کــرده؛ صــادرات
پســته آمریــکا نیــز در ســال تجــاری امســال نســبت بــه ســال قبــل
افزایــش داشتهاســت .همچنیــن در ایــن مــدت ،پســته صادرشــده
در دنیــا بــه مصــرف رسیدهاســت و اینطــور نیســت کــه بــه
گفتــه برخــی از افــراد در گمــرک و یــا در انبارهــا مانــده باشــد! بــه
نظــر مــن ،ایــن حــرف بــه لحــاظ منطــق اقتصــادی بههیچوجــه
درســت و حتــی قابــل اجــرا نیســت .نمیشــود گفــت در هجــده
مــاه گذشــته ،خریــداران در دنیــا مرتب ـ ًا پســته را خریدهانــد ،انبــار
کردهانــد و نفروختهانــد ،چنیــن چیــزی صحــت نــدارد و قطعــ ًا
پســته ،مصــرف شدهاســت .بنابرایــن ،صــادرات و مصــرف پســته
طــی یکســال و نیــم اخیــر رونــد افزایشــی داشــتهاند.
امــا در ســال پی ـشرو چــه پیــش خواهدآمــد؟ نکتــه اول اینکــه،
مقــدار پســته ایــران و آمریــکا در ســال تجــاری پی ـشرو نســبت
بــه ســال قبــل کمتــر اســت .بنابرایــن ،فکــر میکنــم مقــدار پســته
قابــل عرضــه در بــازار جهانــی در مجمــوع حــدود  60تــا  70هــزار
تــن کمتــر از ســال قبــل باشــد .ظاهــراً ،تقاضــا بــرای ایــن مقــدار
نیــز وجــوددارد .بنابرایــن ،پســته ایــران بــه لحــاظ عرضــه و تقاضــا
در بــازار جهانــی مشــکلی نخواهدداشــت.

نکتــه دوم اینکــه ،طبــق اخبــار واصلــه ،در حــال حاضــر ،قیم ـت

تنها مشکل ممکن؛

وسوسه دلواپسان

پســته در بــازار جهانــی در مقایســه بــا پارســال خیلــی خوب اســت

و حتــی قیمــت مقــداری میتوانــد باالتــر هــم بــرود ،همانطــور

تجربــه در ســال  97بــه عینــه مشــاهده شــد ،بهطوریکــه مــا
کمتریــن مقــدار تولیــد ســاالنه پســته را در ایــن ســال داشــتیم و
کمتریــن مقــدار صــادرات و بیشــترین محصــول انتقالــی نیــز در
ایــن ســال رقــم خــورد.
ایــن مشــکل بــه ایــن دلیــل پیــش آمــد کــه عــدهای دلواپــس پیدا
شــدند و تولیدکننــده را وسوســه کردنــد و از عرضــۀ بهموقــع
محصــول جلوگیــری شــد؛ مثــ ً
ا بــورس پســته ،قیمــت هــر
کیلوگــرم پســته کــه در بــازار  90هــزار تومــان بــود را در بــازار
آتــیِ یــک ماهــه  100هــزار تومــان قیمــت زد و ایــن باعــث شــد
کــه باغــداران پســته خودشــان را عرضــه نکننــد .یــک مــاه بعــد،
قیمــت پســته در بــازار  100هــزار تومــان نشــد و عــاوه بــر این،
پســته ایــران از بــازار جهانــی عقــب مانــد و کمتریــن صــادرات
در ســال  97رخ داد.
طبــق تجربــه ،بایــد انجمــن و افــرادی کــه حرفشــان نفــوذ دارد
مواظــب باشــند تــا وسوســه دلواپســان باعــث نشــود پســته ایران
بــازار خــودش را از دســت بدهــد .ایــن بــازار یکــی از مهمتریــن
و حســاسترین نقــاط اشــتراک تولیــد و فــروش اســت کــه اگــر
آن را از دســت بدهیــم ،همــه متضــرر میشــوند.
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کــه آمریکاییهــا نیــز مقــداری قیمتشــان را باالتــر بردهانــد.
طبــق آنچــه گفتــه شــد ،پســته ایــران در ســال تجــاری پیــش
رو -اگــر اتفــاق غیرمترقبــهای پیــش نیایــد -مشــکل عمــدهای
نخواهدداشــت؛ چــون پســته کــم اســت ،تقاضــا برایش وجــوددارد،
قیمــت جهانــی آن خــوب و بــه احتمــال زیــاد نــرخ دالر در حــال
صعــود اســت .تنهــا مشــکلی کــه ممکــن اســت عرضــه پســته
جدیــد ایــران بــا آن مواجــه شــود ،پیــدا شــدن عــدهای بــا عنــوان
«دلواپــس» اســت! مثــل آنچــه کــه ســال  97بــرای پســته اتفــاق
افتــاد.
بایــد توجــه داشتهباشــیم ،پســته کاالیــی اســت کــه تقاضــای
آن بــرای مصرفکننــده در حــدی ارجحیــت دارد کــه اگــر بــه
مرکــز خریــد رفــت و پســته وجودنداشــت ،دو یــا ده روز صبــر
نمیکنــد پســته موجــود شــود تــا بتوانــد آن را بخــرد ،بلکــه
مصرفکننــده از خریــد منصــرف میشــود ،یــا اینکــه کاالی
دیگــری بــه جــای آن میخــرد .بنابرایــن ،بایــد در عرضــه پســته
راهــی در پیــش بگیریــم کــه بهطــور دائــم و روان پســته را در
بــازار جهانــی داشتهباشــیم؛ چــون هــر زمانــی که پســته ایــران در
بــازار موجــود نباشــد ،آن زمــان را بهکلــی از دســت میدهیــم؛
مثـ ً
ا اگــر در مــاه مهــر صــادر نکردیــم و نفروختیــم ،در آبانمــاه
امــکان جبــران ایــن کاســتی وجودنــدارد .عــدم فــروش پســته در
مــاه مهــر ســر جــای خــودش باقــی میمانــد و وقتــی آن را از
دســت بدهیــم ،جایگزینــی بــرای آن وجودنخواهدداشــت .ایــن

سیدمحمود ابطحی
رئیس هیئت امنای انجمن پسته ایران
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در گفتوگو با محسن جاللپور
باغدار و تاجر پسته تأکیدشد:
منفعت مشترک همه ما؛

حفظ بازار  1.5میلیارد دالری پسته
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برخــی از باغــداران پســته میگوینــد مــا
بــرای پســته خیلــی زحمــت میکشــیم
و هزینههــای سرســامآوری را متحمــل
میشــویم ،امــا تجــار آنچنــان کــه
بایــد و شــاید پســته را بــه قیمــت خوبــی
نمیخرنــد و دائــم پســته ایرانــی را بــا
آمریکایــی بــه لحــاظ قیمــت مقایســه
میکننــد .تجــار امــا خــودداری باغــداران
از فــروش محصــول را در زمــان اوج نیــاز
بازارهــای مقصــد صــادرات را خســارتزا
میداننــد و همچنیــن مرتبــ ًا ریســکهای
تجــارت ،حمــل و نقــل ،موانــع پولــی و
بانکــی و ســنگاندازیهای دولــت را
یــادآور میشــوند .امــا بــا نــگاه از یــک
زاویــه دیــد بزرگتــر ،هــردوی باغــدار و
تاجــر در تالشــند تــا محصولــی را تولیــد و
آمــاده کننــد و در ســطح جهانــی بفروشــند
تــا بتواننــد از عایــدی آن حوائج خودشــان
را رفــع کننــد؛ و ایــن یعنــی یــک هــدف
مشــترک در ســطح جهانــی وجــوددارد .بــا
ایــن رویکــرد بــه ســراغ محســن جاللپــور
کــه ســابقه دیرین ـهای در شــناخت طرفیــن
عرضــه و تقاضــای پســته و مختصــات آن در
داخــل کشــور دارد رفتیــم.
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آقــای جاللپــور! افــراد معمــو ً
ال شــما
را بهعنــوان تاجــر میشناســند ،امــا
شــما در جایــی گفتهایــد کــه باغــدار
هــم هســتید .در مــورد ســابقه اینــکار و
جزییــات آن بیشــتر توضیــح میدهیــد؟
مــن از دهــه  50شمســی همزمــان بــا دوران
تحصیــل در روزهــای تعطیــل همــراه مرحــوم
پــدرم بــه باغــات پســته میرفتــم .ایشــان
از اواخــر دهــه  40کار باغــداری پســته را
در ســطح نــه چنــدان بــزرگ ،امــا در ســطح
قابــل قبولــی شــروع کردنــد.
ایــن جریــان نیــز موضــوع جالبــی دارد
کــه شــاید خواندنــش بــرای بعضــی از
خواننــدگان ماهنامــه انجمــن پســته خالــی از
لطــف نباشــد.
بفرمایید ،تعریف کنید.
مــن از پــدرم ســوال کــردم شــما تجــارت
میکردیــد ،چــه شــد کــه ســراغ باغــداری
رفتیــد؟! ایشــان گفتند«:مــن در کار تجــارت
عمدتــ ًا کاالهایــی را از روســتاییان و
کشــاورزان میگرفتــم و بهصــورت
حقالعمــلکاری کار میکــردم .تــا اینکــه
روش حقالعمــلکاری باعــث شــد بــه
ســمت فــروش بعضــی از کاالهــای خارجــی
تمایــل پیــدا کنــم .در آنزمــان بعضــی از
تجــار کــه کاالهــای تولیــدی روســتاییان
اعــم از :صمــغ درختــان و یــا ُکــرک را بــه
هنــد میفرســتادند ،برخــی از محصــوالت
دیگــر را وارد میکردنــد .بــه تبــع بــا توجــه
بــه اینکــه مــن کاالی روســتاییان را بــه آنهــا
میفروختــم و امانتــدار بــودم ،آنهــا هــم بــه
مــن اعتمــاد داشــتند .بنابرایــن ،مــن امانتــدار
فــروش کاالهــای وارداتــی آنهــا نیــز شــدم.

خــود ایشــان میگفتنــد روزی یکــی از
تجــار واردکننــده در مــراودات کاری بــه مــن
گفــت کــه نمایندگــی موتورپمپ «بلکســتون»
را گرفتهاســت و چــون خیلــی بــه مــن
اعتمــاد دارد میخواهــد مــن توزیــع آن را
در منطقــه کرمــان عهــدهدار شــوم .پــدرم بــه
ایشــان گفتهبودنــد کــه مــن هیــچ تخصــص
فنــی در ایــن زمینــه نــدارم و رشــته کاری
مــن نبودهاســت .امــا ایشــان در پاســخ
گفتهبودند«:کرمانیهــا عمدتــ ًا در زمینــه
تولیــد محصــوالت باغــی جنــوب اســتان و
همچنیــن پســته بــه حفــر چاههــای عمیــق
روی آوردهانــد و االن بهتریــن زمــان بــرای
فــروش ایــن موتورپمپهــا در کرمــان
اســت».
بــه هــر حــال ،بــه اصــرار ایشــان مــا
نمایندگــی فــروش موتورپمپهــا را قبــول
کردیــم .در اثنــای کار بســیاری از کســانی
کــه بــرای خریــد موتورپمــپ اقــدام
میکردنــد پــول نداشــتند؛ از ســوی دیگــر
فــروش ایــن موتورپمــپ ســاخت انگلیــس
نقــدی بــود و بایــد پولــش را بــرای طــرف
میفرســتادیم .پیشــنهاد کشــاورزان بــه مــا
ایــن بــود کــه شــریک چــاه تلمبهشــان شــویم
و همچنیــن برخــی دیگــر کــه نمیتوانســتند
هزینــه خریــد موتورپمــپ را بدهنــد ،ناچــارا ً
مــا را شــریک میکردنــد .خالصــه اینکــه،
نمایندگــی فــروش موتورپمــپ باعث شــد ما
در بســیاری از چــاه تلمبههــا در حــد یــک
دانــگ و دو دانــگ شــریک شــویم .درواقــع،
ایــن موضــوع باعــث شــد کــه عم ـ ً
ا مــا از
تجــارت بــه بحــث کشــاورزی و بحــث تولید
پســته گرایــش پیــدا کنیــم.
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خود شما هم باغداری کردهاید؟
مــن از دهــه  50همــراه مرحــوم پــدرم بــه باغــات میرفتــم و بالفاصلــه
بعــد از اخــذ دیپلــم ،بهدلیــل انقــاب فرهنگــی در ســالهای  60و ،61
بهطــور کامــل برداشــت محصــول پســته برعهــده مــن بــود .مــن در
تمــام مــدت یــک مــاه برداشــت محصــول ،در کارگاه فرآوریمــان کــه
در نزدیکــی شــهر کبوترخــا ِن کرمــان بــود ســاکن میشــدم و برداشــت
محصــول را انجــام مــیدادم .ســالهای بعــد ،مجموعــه فراوریمــان را
در کرمــان راه انــدازی کردیــم و بــا توجــه بــه تخصصــی کــه مــن پیــدا
کردهبــودم و البتــه محبــت مرحــوم پــدرم ،مجــددا ً در مــدت برداشــت
محصــول ،مــن مســئول برداشــت بــودم و باغــات را نیــز بــا خــود ایشــان
مرتبــ ًا سرکشــی میکردیــم.
امــروز بعــد از گذشــت ســالها کــه بــه تجــارت مشــغول هســتم،
مدیریــت مجموعــه باغهــای مرحــوم پــدرم را ادامــه دادهام .بنابرایــن ،از
همــان ســالهای  56 ،55تــا بــه امــروز همــواره خــودم را در بخــش تولیـ ِد
کشــاورزی یــک فــرد کامــ ً
ا فعــال میدانــم؛ باغــداری جــزو کارهــای
اصلــی مــن در ایــن ســالها بــوده و توســعه باغــداری و باغریــزی را در
جاهــای مختلــف اســتان پیگیــری کــردهام.
شــما حتــی گفتهایــد کــه خودتــان را بدهــکار صنعــت
نمیتوانید تولیدی
پســته میدانیــد .بــه چــه دلیــل ایــن مســئله را مطــرح
میکنیــد؟ آیــا ایــن حــرف را از موضــع باغــداری
داشته باشید که
گفتهایــد؟
برایش بازار ندارید
امــروز ،چهــار دهــه اســت کــه فعالیــت اقتصــادی دارم
نســل گذشــته کــه ایــن آب را حفــظ
و در ایــن مــدت بســیاری از زمینههــای کاری از جملــه:
و یا بازاری را بدون
کردهبودنــد و هــم بــه نســل آینــده
توســاز و
تجــارت ،کشــاورزی ،صنعــت ،معــدن ،ساخ 
کنید
ایجاد
تولید
کــه بایســتی آب را برایشــان حفــظ
برخــی از کارهــای نــو و دانشبنیــان را تجربــه کــردهام .امــا
میکردیــم ،وفــادار نبودیــم .مــا عمــ ً
ا
بهدلیــل اینکــه شــروع کار مــن از کشــاورزی ،خریــد و فــروش
آب را بــه یغمــا و از بیــن بردیــم .بنابرایــن،
و تجــارت پســته بــوده خــودم را مدیــون صنعــت پســته و بدهــکار
بــا بهرهبــرداری کــه از طبیعــت ،آب ،خــاک ،زمیــن،
بــه آن میدانــم .ضمــن اینکــه شــهرت مــن نیــز بهدلیــل حضــور در
هــوا ،ظرفیتهــای تولیــد در ایــن صنعــت داشــتیم ،همــه مــا بدهکاریــم.
صنعــت پســته اســت .علیرغــم اینکــه شــاید بعضــی از بیزینسهــای
آیا منافع مشترکی بین تجار و باغداران پسته وجود دارد؟
مــن بزرگتــر از بخــش پســته بــوده ،امــا هنــوز خــودم را بهعنــوان فعــال
مســلم ًا منافــع مشــترک وجــوددارد .هــر تولیــد ،هــر فــروش و هر بــازاری
صنعــت پســته میدانــم .اگــر توفیقــی باشــد و خــدا یــاری کنــد شــاید در
بــا هــم ارتبــاط بســیار نزدیکــی دارنــد .شــما نمیتوانیــد تولیــدی داشــته
طــول عمــر بتوانــم ،عمـ ً
ا گوشـهای از ایــن بدهــکاری را پرداخــت کنــم.
باشــید کــه برایــش بــازار نداریــد و یــا بــازاری را بــدون تولیــد ایجــاد
عــاوه بــر ایــن ،مــن هــر فــرد کرمانــی و هــر کســی کــه در ایــن صنعــت
کنیــد .ارتبــاط بیــن تولیــد کاال و بــازار ،ارتبــاط بســیار تعریــف شــدهای
فعــال بــوده و یــا حتــی فعــال نبــوده ،امــا در اســتان کرمــان از امکانــات
اســت.
اســتان مثــل خــاک ،آب و ظرفیتهــای آن اســتفاده کردهاســت را
عمـ ً
ا منفعــت مشــترک هــر دو طــرف ،داشــتن یــک بــازار بســیار پایــدار
بدهــکار ایــن صنعــت میدانــم .اینکــه اســتان مــا حــدود  5دهــه از محــل
بــرای کاالســت؛ در طــول  10ســال حضــور در انجمــن پســته ،مــا
ایــن صنعــت رشــد کردهاســت ،واقعیتــی انکارناپذیــر اســت.
همــواره میگفتیــم درســت اســت کــه  6میلیــارد دالر در ایــن صنعــت
زمانــی کــه مــن رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــودم ،در آمــار میدیــدم
ســرمایهگذاری شــده و درســت اســت کــه  100هــزار اشــتغال داریــم
کــه  93درصــد صــادرات اســتان کرمــان بــا حــدود  100هــزار اشــتغال
و درســت اســت کــه بســیاری از مجموعههــای کاری فــرآوری ،حمــل
از قِبَــل صنعــت پســته اســت؛ حــدود  6میلیــارد دالر ســرمایهگذاری و
و نقــل و نیــروی انســانی در ایــن صنعــت مشــغول بــه کار هســتند ،امــا
حــدود  1.5میلیــارد دالر بــازار بهواســطه ایــن صنعــت ایجادشــده کــه
اصلیتریــن ثــروت ایــن صنعــت بــازار  1.5میلیــارد دالری آن در ســطح
مایــه افتخــار اســت .اینهــا همــه چیــزی اســت کــه از ایــن صنعــت بــه این
جهــان اســت .اگــر از ایــن زاویــه نــگاه کنیــم ،یــک بــازار مشــترک بیــن
اســتان و بــه فــرد فــرد افــرادی کــه در آن زندگــی میکننــد رسیدهاســت.
صادرکننــده ،فروشــنده داخلــی ،تولیدکننــده و فرآوریکننــده وجــوددارد.
متأســفانه مــا آب ایــن اســتان را طــی ایــن پنــج دهــه بهطــور کامــل
چنانچــه ایــن بــازار وجــود نداشتهباشــد ،همــه آنچــه کــه تولیــد ،فــرآوری
بــه نقطــه فاجعــه و بحــران رســاندهایم؛ مــا از ایــن موضــع هــم بــه
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و بــه بــازار عرضــه میشــود ،ارزش چندانــی
نخواهــد داشــت .بنابرایــن ،مهمتریــن داشــته
همــه کســانی کــه در ایــن صنعــت فعالیــت
دارنــد همــان بــازار ارزنــده آن اســت.
امــروز نگرانــی ایــن اســت کــه بعــد از بــروز
مشــکالت در صنعــت پســته ،خصوصــ ًا
مشــکل آب در بحــث تولیــد ،مــا نمیبایســت
ایــن بــازار و ایــن ثــروت فــراوان صنعــت را
نادیــده بگیریــم و بایســتی بــا توســعه کشــت
در بعضــی از نقــاط و بهــرهور کــردن میــزان
کشــت و باغــداری کــه حــدود  25ســال پیــش
ایــن امــکان بــرای کشــور و صنعــت پســته
وجودداشــت ،ایــن بــازار را حفــظ میکردیــم.
هــر چنــد کــه ایــن روزهــا بازارمــان
کوچکتــر شــده و میــزان صــادرات بــا توجــه
بــه میــزان پســته افزایــش پیــدا نکــرده و در
بعضــی از ســالها بــا کاهــش مواجهیــم ،امــا
بایــد بدانیــم کــه منافــع مشــترک همــه مــا
مشــتری و بــازاری اســت کــه ایــن محصــول را
میخــرد و همــه مــا از آن منتفــع میشــویم.
مــا کمتــر از  15درصــد از ایــن محصــول را
در داخــل کشــور میفروشــیم؛ اگــر بــازار
جهانــی وجــود نداشــته باشــد همــه تولیــدات
پســته کشــور بیخاصیــت خواهندبــود .حتــی
محصولــی کــه در داخــل فــروش مــیرود،
بهواســطه حضــور تجــار داخلــی اســت؛
بنابرایــن ،رابطــه معنــاداری بــه نفــع هــر دو
طــرف تولیــد و تجــارت پســته وجــوددارد.
از یــک طــرف ،تاجــر بایــد ســعیاش را بکنــد
کــه بازارهــای بیشــتر ،قیمتهــای بهتــر و
شــرایط فــروش بهتــر را بــرای محصــول ایجاد
کنــد .از دیگــر ســو ،باغــدار و تولیدکننــده
بایســتی ســعیاش را بکنــد تــا محصولــی بــا
کیفیــت بهتــر و قیمــت تمــام شــده رقابتیتــر
تولیــد کنــد .همــه اینهــا بــه حفــظ بــازار،
توســعه بــازار و شــرایط پایــدار بــرای فــروش
محصــول منجــر میشــود.
اینکــه هــر خریــداری تــاش میکنــد بــا
قیمــت پایینی خریــد کند و هر فروشــندهای
تــاش میکنــد بــا باالتریــن قیمــت ممکــن
محصولــش را بفروشــد را امــری طبیعــی در
بــازار میدانیــد یــا خیــر؟
بــه هــر حــال ،ذات هــر کاری منفعــت طلبــی
اســت و هیــچ کار اقتصــادی بــدون منفعــت
طلبــی ادامــه پیــدا نمیکنــد .اگــر کاری انتفــاع
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نداشــته باشــد ،حتمـ ًا توســعه پیــدا نمیکنــد و
پایــدار نخواهــد بــود .بنابرایــن ،در اینکــه همــه
کســانی کــه فعالیــت اقتصــادی میکننــد،
اعــم از :تولیدکننــده ،بــازرگان داخلــی،
فــرآوری کننــده دنبــال انتفــاع هســتند شــکی
وجودنــدارد و ایــن طبیعــت کار و خلــق و
خــوی بــازار اســت.
در اینکــه همــه بــه دنبــال کســب انتفــاع بیشــتر
هســتند نیــز شــکی نیســت .تعریــف بــازار
ایــن اســت کــه در یــک فضــای عرضــه و
تقاضــا ،قیمــت عادالنـهای را عرضــه و تقاضــا
مشــخص میکنــد و روی آن مانــور داده
میشــود و خریــد و فــروش رخ میدهــد.
اگــر عرضــه زیــاد باشــد و تقاضــا کــم ،حتمـ ًا
قیمــت اُفــت میکنــد؛ اگــر برعکــس باشــد،
قیمــت افزایــش پیــدا میکنــد .در بعضــی از
ســالها در پســته نیــز ایــن اتفاقــات زیــاد
افتــاده و ایــن امــری طبیعــی ،مشــخص و
بدیهــی اســت.
چــرا معمــو ً
ال باغــداران پســته از قیمتهــا
ناراضــی هســتند و در ســالهای اخیــر
ایــن موضــوع خــودش را بیشــتر نشــان
میدهــد؟
اوالً بایــد عــرض کنــم نارضایتــی باغــداران
خیلــی جایــی نــدارد .مــن بهعنــوان کســی کــه
تولیدکننــده پســته هســتم و در ســایر مشــاغل
بخشهــای صنعــت ،معــدن و ســاخت و
ســاز نیــز دســتی بــر آتــش دارم ،بایــد بگویــم
انصافـ ًا اینطــور نیســت کــه پســته بــا فاصلــه
زیــادی از بقیــه تولیــدات عقــب باشــد؛ اگــر
چــه بــا فاصلــه زیــادی از بقیــه تولیــدات جلــو
نیــز نیســت .بــه نظرمــن ،پســته محصولــی

اســت کــه جایــگاه خــودش را در تولیــد و هــم
در قیمــت پیــدا کــرده و واقعـ ًا در ایــن ســالها
جفــا بــه تولیدکننــده که زحمــت آن را کشــیده
نداشتهاســت.
بخــش عمــدۀ ایــن نارضایتــی بــه
سیاس ـتگذاری اقتصــادی کشــور برمیگــردد.
میدانیــد کــه بیــش از  80درصــد از محصــول
پســته مــا صــادر میشــود و رابطــه مســتقیمی
بیــن قیمــت پســته و قیمــت ارز وجــوددارد؛
چــون قیمــت محصــول صادراتــی بــر مبنــای
قیمــت ارز محاســبه میشــود؛ همچنیــن
میدانیــد کــه در ایــن چهــل ســال گذشــته و
حتــی قبــل از انقــاب نیــز همیشــه قیمــت ارز
جــزو سیاســتگذاریهای حاکمیتــی بــوده و
تقریبـ ًا هیــچ زمانــی نبــوده کــه قیمــت واقعــی
ارز در بــازار و از طریــق عرضــه و تقاضــا
مشــخص شــود .متأســفانه ،همــواره طــی
ایــن ســالها بهدلیــل وجــود ارز حاصــل
از صــادرات نفــت در اقتصــاد مــا ،نــرخ ارز
واقعــی نبــوده و ایــن موضــوع باعــث شــده که
در صنعــت پســته آنطــور کــه بایــد رضایــت
باغــدار روی قیمــت جلــب نشدهاســت .ولــی
عمدتــ ًا از نظــر مــن قیمــت پســته ،قیمــت
قابــل قبولــی بــوده و عمدتـ ًا مشــکل از قیمــت
ارز بودهاســت.
ضمــن اینکــه نباید نادیــده گرفت که متأســفانه
بهدلیــل بهــرهوری پاییــن در باغــات ،قیمــت
تمــام شــده پســته خیلــی باالســت .بهنظــر
میرســد خیلــی وقتهــا باغــداران بهجــای
اینکــه دنبــال ایــن باشــند کــه قیمت فروششــان
را باالتــر ببرنــد کــه یــک قیمــت جهانی اســت
و خیلــی امکانــش وجــود نــدارد ،بایســتی بــه
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دنبــال ایــن باشــد کــه قیمــت تمــام شــده محصولــش را پایینتــر بیــاورد و
آن را بــرای عرضــه بــه بــازار رقابتیتــر کنــد.
متأســفانه ،ایــن مــورد در چشــم باغــداران چنــدان پررنــگ نیســت .در
حالیکــه اگــر از مــن ســوال کننــد کــه بایــد چــه کــرد؟ نظــر مــن ایــن
اســت کــه بیــش از آنکــه بــه دنبــال بــاال بــردن قیمــت فــروش باشــیم کــه
عمــ ً
ا بــازار را از مــا میگیــرد و بــه نفــع رقیــب عمــل میکنــد ،بایــد
دنبــال پاییــن آوردن قیمــت تمــام شــده و رقابتــی کــردن تولیــد باشــیم.
در مصاحبههــای اخیــر عــرض کــردم کــه آخریــن آمــار ایــن را میگویــد
کــه پســته بــرای باغــدار آمریکایــی کمتــر از چهــار دالر و بــرای مــا بیشــتر
از شــش دالر درمیآیــد و ایــن یعنــی اینکــه مــا عمـ ً
ا همیــن االن قــدرت
رقابــت نداریــم .اگــر واقع ـ ًا روزی بنــا باشــد رقابــت قیمتــی بیــن مــا و
آمریــکا دربگیــرد ،اص ـ ً
ا امــکان رقابــت بــرای مــا وجــود نــدارد و ایــن
خیلــی نگــران کنندهاســت.
آیــا مــوارد دیگــری وجــود دارنــد کــه باغــداران از آن ابــراز نارضایتی
کننــد؟ آنهــا چه هســتند؟
بلــه ،مــن بهعنــوان یــک باغــدار چنــد عامــل اصلــی نارضایتــی را نــام
میبــرم :یــک -بهــرهور نبــودن باغــات؛ خــرد بــودن مالکیــت اراضــی و
یارانههــای فــراوان کــه طــی ایــن ســالها روی آب ،بــرق و انــرژی بــوده
باعــث شدهاســت کــه مــا اصــ ً
ا پــی بهــرهوری نرفتیــم و باغهایــی کــه
عمدتــ ًا بــا قانــون ارث بــه مــا رســیدهاند بهــرهور نیســتند .خردهمالکــی
خیلــی مســئله بزرگــی اســت؛ درحالیکــه متوســط مالکیــت ســطح
زیرکشــت بــرای مــا کمتــر از دو هکتــار بــرای هــر باغــدار اســت ،در
آمریــکا میــزان متوســط مالکیــت بــاالی  100هکتار اســت .دو -قیمــت ارز؛
باغــدار بایــد پســتهاش را در جهــان بــا قیمــت جهانــی عرضــه کنــد .امــا
متأســفانه همیشــه نــگاه حاکمیــت بــه قیمــت ارز و پاییــن نگــه داشــتن آن،
شــرایط مناســبی را بــرای باغــدار بــه ارمغــان نیــاورده اســت .ســه -وجــود
رانــت در توزیــع نهادههــای کشــاورزی .چهــار -آب و نحــوه بهرهبــرداری
از آن؛ متأســفانه قانــون آب هــم بــرای کســانی کــه مالــک قدیمــی بودهانــد
و هــم بــرای کســانی کــه امــروز مالکیــت دارنــد ،مســئله جــدی ایجــاد
کردهاســت .اصــوالً مــا در نحــوه برداشــت ،انتقــال آب و حفــر چاههــای
جدیــد مشــکل جــدی داریــم .پنــج -وجــود انــواع ســمومی کــه بــرای مــا
بهعنــوان باغــدار قابــل قبــول نیســتند .خیلــی از مواقــع ســموم مــورد تأییــد

نیســتند و کیفیــت الزم را ندارنــد ،ضمــن اینکــه هیــچ آمــوزش و ترویــج
درســتی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.
اصــوالً باغــدار مــا مشــکالت زیــادی دارد کــه بــا ایــن مشــکالت دســت و
پنجــه نــرم میکنــد و بایســتی ایــن مســائل ،خیلــی جــدی در دســتور کار
قــرار بگیرنــد .البتــه ،مــن چنــدان امیــدی نــدارم و فکــر میکنــم کســی بــه
فکــر حــل ایــن مســائل نیســت .آنقــدر مســائل بزرگتــر در کشــور وجــود
دارد کــه اینهــا خیلــی خــودش را نشــان نمیدهــد.
در ســالهای پُــر بــار  ۱۸۰هــزار تــن پســته از کشــور صــادر شــده
و ایــن یعنــی توافــق معاملــه بیــن طرفیــن خریــدار و فروشــنده
حاصــل شدهاســت .بهطورکلــی ،فکــر میکنیــد اینکــه خریــدار و
فروشــنده رضایــت کامــل از یکدیگــر نداشتهباشــند مشــکلی ایجــاد
کردهاســت؟!
فهــم جریــان تولیــد ،فــرآوری ،بــازار و صــادرات و مشــکالت آنهــا ،بــرای
طــرف مقابــل خیلــی کمــک کنندهاســت .مــا بــه ایــن دلیــل انجمــن پســته
را شــکل دادیــم تــا زنجیــره تولیــد از بــاغ تــا قفســه فروشــگاه را در کنــار
هــم داشتهباشــیم و توضیحــات و اطالعــات کامــل رد و بــدل شــود .ایــن
کار باعــث میشــود شــرایط بهتــر پیــش بــرود .انتقــال نیازهــای بــازار
بــه تولیدکننــده مث ـ ً
ا :باقیمانــده ســموم و افالتوکســین بحثهــای بســیار
مفصلــی در فــروش هســتند و وجــود تعامــل میتوانــد بــه حفــظ و ثبــات
بــازار و همچنیــن قیمــت بهتــر فــروش کمــک کنــد.
گفتــه میشــود حاشــیه ســود باغــداران ایرانــی از آمریکاییهــا هــم
بیشــتر اســت؟ در اینبــاره توضیــح بیشــتری میدهیــد.
قیمــت تمــام شــده پســته آمریــکا از مــا کمتــر اســت .امــا باغــدار آمریکایی
پســتهاش را خیلــی ارزانتــر بــه فرآوریکننــده و بعــد بــه بــازار میدهــد،
ولــی باغــدار ایرانــی بــه آخریــن قیمــت روز ،پســتهاش را میفروشــد و این
باعــث شــده کــه حاشــیه ســود باغــدار ایرانــی از آمریکایــی بیشــتر شــود.
حقیقتـ ًا مــن تــا بــه امــروز هیــچ محصولــی در هیــچ کجــای دنیــا ندیــدهام
کــه ایــن درصــد از قیمــت نهایــی فــروش بــه دســت باغــدار برســد .خیلــی
از زمانهــا  97درصــد از قیمــت تمــام شــده کاالی صادراتــی مربــوط بــه
قیمــت تولیــد اســت و باغــدار ایــن  97درصــد را دریافــت میکنــد.
آیا راهکاری برای افزایش تعامل تاجر و باغدار سراغ دارید؟
بــه نظــر مــن تنهــا راهــکار آن حضــور در انجمــن و اســتفاده از
خروجیهــای آموزشــی و ترویجــی اســت .از وزارت جهــاد کشــاورزی
چنــدان انتظــاری نیســت ،کمــا اینکــه در ایــن چهــل ،پنجــاه ســال هــم
نبود هاســت.
مــا بایســتی در همیــن انجمنهــا و تشــکلها و بــا خــرد کــردن
مســئولیتها در روســتاها ،شــوراهای روســتایی ،رســانههای عمومــی،
رادیــو ،تلویزیــون ،نشــریه انجمــن و فضــای مجــازی ســعی کنیــم اطالعات
را منتقــل کنیــم .هــر چــه اطالعــات در زمینــه پســته شــفافتر باشــد،
تعامــل بیشــتر میشــود .اگــر باغــدار مــا بدانــد کــه صادرکننــده کمتــر
از یــک درصــد و در بعضــی از مواقــع نیــم درصــد درآمــد دارد ،مطمئن ـ ًا
انتظاراتــش تعدیــل میشــود و همراهــیاش بیشــتر میشــود؛ همینطــور
اگــر صادرکننــده بدانــد قیمــت تمــام شــده پســته و هزینههــای آن چقــدر
اســت و چــه مشــکالتی دارد ،مســلم ًا همراه ـیاش بیشــتر خواهدشــد.
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ســومین جلســه هیئــت امنــای دوره چهــارم
فعالیــت انجمــن پســته ایــران روز  21مــرداد 1400
بــا حضــور  34نفــر از اعضــای هیئــت امنــا (29
نفــر اصالت ـ ًا و  5نفــر وکالت ـ ًا) بهصــورت مجــازی
برگــزار شــد.
در ایــن جلســه پــس از خوشآمدگویــی علــی
قاســمعلیزاده نایــب رئیــس هیئــت مدیــره و
اســتماع بیانــات ســیدمحمود ابطحــی رئیــس
هیئــت امنــا توســط حضــار ،گــزارش عملکــرد
ســال  1399توســط حســین رضایــی دبیــرکل
انجمــن پســته ایــران ارائــه شــد.
در ادامــه ،اعضــای هیئــت امنــا پــس از اســتماع
گــزارش بــازرس و خزانـهدار ،صورتهــای مالــی
ســال  1399انجمــن را بــه اتفــاق آرا ،جهــت ارائــه
بــه مجمــع عمومــی ،تصویــب کردنــد.
همچنیــن ،پیــرو درخواســت جلســه قبــل هیئــت
امنــا ،گــزارش هیئــت مدیــره در خصــوص
پیشــنهاد افزایــش بیشــتر حــق عضویــت اعضــای
هیئــت امنــا قرائــت شــد .در اینبــاره مقــرر شــد
کــه هیئــت مدیــره پیشــنهاد خــود را راجــع بــه
افزایــش حــق ورودی و حــق عضویــت کلیــه
گروههــای عضــو ،بــه جلســه بعــدی هیئــت امنــا
ارائــه دهــد.
در ایــن جلســه ،مــوارد پیشــنهادی اعضــای انجمن
راجــع بــه اصــاح اساســنامه کــه در جلســه قبــل
هیئــت امنــا بــه دلیــل ضیق وقــت فرصت بررســی
آنهــا نشــدهبود ،مفص ـ ً
ا مــورد بحــث و بررســی
قــرار گرفتنــد .براســاس مــوارد مطروحــه مقــرر
شــد کــه جهــت ایجــاد امــکان برگــزاری مجامــع

بهصــورت مجــازی ،حــذف کلمــه «کتبــی» از
مــواد  18و  19بــه مجمــع فوقالعــاده پیشــنهاد
گــردد .همچنیــن ،پیشــنهاد افــزودن یــک تبصــره
بــه مــاده  19بــا ایــن محتــوا کــه «بــرای کســب
حــق رأی در انتخابــات هیئــت امنــا و یــا کاندیــد
شــدن بــرای هیئــت امنــا ،هــر عضــو بایســتی
حداقــل یکســال ســابقه عضویــت پیوســته در
انجمــن داشــته باشــد» ،جهــت ارائــه بــه مجمــع
فــوق العــاده بــه تصویــب رســید.
در مــوردی دیگــر ،پیشــنهاد اصــاح تبصــره 13
مــاده  21بــا محتــوای «ایجــاد ســمت دبیــر هیئــت
امنــا» بــه تصویــب نرســید .ســه پیشــنهاد اضافــه
شــدن منشــور اخالقــی بــه اساســنامه و اصــاح
مــواد  21و  23جهــت تغییــر نســبت تعــداد
اعضــای ســه گــروه باغــداری ،صــادرات و
خدمــات در هیئــت امنــا و هیئــت مدیــره جهــت
بررســی کامــل آثــار مثبــت و منفــی هــر یــک و
ارائــه گــزارش نهایــی تــا قبــل از جلســه بعــد
هیئــت امنــا بــه هیئــت مدیــره ارجــاع شــد.
بخــش پایانــی ایــن جلســه بــه تبــادل نظــر و بحث
آزاد اعضــای هیئــت امنــا اختصاص یافــت .اعضای
هیئــت امنــا در ایــن بخــش برنامهریــزی و تــاش
بیشــتر هیئــت مدیــره جهــت ایجــاد ارتبــاط و
مشــورت بیشــتر ارکان اجرایــی بــا اعضــای هیئــت
امنــا را از طریــق کانــال مجــازی هیئــت امنــا،
جلســات کمیتههــا یــا ســایر مســیرهای ارتباطــی
پیشــنهاد دادنــد .همچنیــن ،دربــاره اهمیــت و
ضــرورت دقــت در تهیــه آمــار پیشبینــی و
تخمیــن تولیــد و موجــودی پســته تأکیــد شــد.

اعظم مرتضی پور
دبیر کمیته باغبانی

در وبینار باغبانی انجمن پسته ایران بررسی شد:

راهکارهای کاهش تلفات
پسته َتر هنگام ضبط
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انجمــن پســته ایــران وبینــار «راهکارهــای
کاهــش ضایعــات پســته در ضبــط» را بــا هــدف
بررســی عوامــل موثــر در ایجــاد ضایعــات پســته
تَــر در ایــن مرحلــه و ارائــه راهکارهــای عملــی
و اجرایــی جهــت کاهــش میــزان آن در روز
چهارشــنبه  17مــرداد  1400برگــزار کــرد.
در ایــن نشســت مجــازی ،بهــروز زینلــی
باغــدار نمونــه کشــوری ،عبدالکریــم امیــنزاده
مدیــر مجموعــه فــرآوری پســتۀ تَــر در اســتان
خراســان ،حســین علیســنجی تولیدکننــده
تجهیــزات و ماشــین آالت فــرآوری پســته در
اســتان کرمــان و علــی حیدرینیــا مدیــر و
مســئول فنــی ترمینــال ضبــط پســته در اســتان
کرمــان ،روشهــای کاربــردی کاهــش ضایعــات
پســته در مرحلــه فــرآوری را مــورد بررســی
قــرار دادنــد.
در ابتــدا محمدعلــی انجــم شــعاع ،رئیــس کمیته
باغبانــی انجمــن پســته ایــران ضمــن اشــاره
بــه دغدغههــای فرآینــد ضبــط پســته و لــزوم
رعایــت نــکات فنــی جهــت کاهــش ضایعــات
در ایــن مرحلــه ،افــزود« :تولیــد محصــول پســته

بــا عــدم مدیریــت صحیــح منجــر بــه افزایــش
میــزان ضایعــات و تلفــات پســته خواهدشــد.
زمانــی کــه مجمــوع تلفــات مراحــل مختلــف
تولیــد پســته اعــم از انتخــاب رقــم در بــاغ
تــا حمــل و نقــل ،ضبــط ،خشــککردن و
انبــارداری را محاســبه میکنیــم عــدد بزرگــی
حاصــل میآیــد».
وی در مــورد حساســیت مرحلــه ضبــط پســته
توضیــح داد« :اصطالحــی در بیــن باغــداران
مرســوم اســت کــه از هــر چنــد کیلوگــرم پســته
تَــر یــک کیلوگــرم خشــک حاصــل میشــود؛
مثــ ً
ا اگــر از ســه کیلــو پســته تــر یــک کیلــو
خشــک بهدســت بیایــد و یــا اینکــه از ســه کیلــو
و ســیصد گــرم پســته تــر یــک کیلــو خشــک و
یــا از دو کیلــو و هفتصــد گــرم پســته تــر یــک
کیلــو خشــک حاصــل شــود ،ایــن اختــاف
ســیصد گرمــی در کل میــزان محصــول عــدد
بزرگــی خواهدبــود .همچنیــن ،ضررهــای ناشــی
از بدرنگــی و کاهــش بــازار پســندی پســته نیــز
میتوانــد در مرحلــه ضبــط پســته اتفــاق افتــد».
پنلیســت دیگــر ،بهــروز زینلــی عوامــل موثــر در
ایجــاد ضایعــات را تفــاوت در ســایز و شــکل
ارقــام پســته ،برداشــت همزمــان مخلوطــی از
ارقــام ،تغذیــه و هــرس درختــان عنــوان کــرد و
بــر اهمیــت مدیریــت صحیــح باغــی بهمنظــور
دســتیابی بــه محصــول یکنواخــت تأکیــد نمــود.
وی تنظیــم نبــودن دســتگاه پوســتگیر و
اســتفاده از افــراد غیرمتخصــص در کنار دســتگاه
را از جملــه مــوارد مهــم در افزایــش ضایعــات
در مرحلــه ضبــط پســته برشــمرد و راهکارهــای
خــود جهــت کاهــش تلفــات را اینچنیــن ارائــه
نمــود« :اســتفاده از افــراد متخصــص ،آمــوزش
دیــده و آشــنا بــا ارقــام مختلــف پســته؛ بازدیــد
مــداوم از دســتگاهها و بررســی تنظیــم بــودن

بخشهــای مختلــف آنهــا؛ شستشــوی کافــی
پســته؛ کنتــرل مرتــب خروجــی پوســتگیر و
خروجــی دســتگاه نخالهگیــر؛ تنظیــم حــرارت
دســتگاه خشــککن؛ پخشکــردن درســت و
هــم زدن مــداوم پســته روی میــدان از عوامــل
مهــم در کاهــش ضایعــات در مرحلــه ضبــط
پســته هســتند».
وی همچنیــن مدعــی شــد کــه ارقــام
احمدآقایــی ،بادامــی ،سفیدپســته در فــرآوری
کمتریــن تلفــات را بــه واســطه فــرم کشــیده
خــود دارنــد.
ایــن باغــدار پیشــرو ضمــن تأکیــد بــر اثــر مثبت
همــزدن مــداوم پســته پخششــده روی میــدان
بــر رؤیــت و قیمتگــذاری پســته گفــت:
«فــرآوری پســته مثــل آشــپزی اســت و عــاوه
بــر ظاهــر محصــول بــر طعــم آن نیــز اثرگــذار
اســت».
عبدالکریــم امیــنزاده ضمــن تأییــد مطالــب
ارائــه شــده ،موضــوع تأثیــر کاهــش ضایعــات در
مرحلــه ضبــط بــر میــزان ســود ضبــاط را ایــن
چنیــن تشــریح نمــود« :بــرای باغــدار میــزان دو،
ســه درصــد افزایــش یــا کاهــش ضایعات شــاید
چشــمگیر نباشــد ،ولــی بــرای مــا ترمینــالداران
کــه پســت هتَر را خریــداری و فــرآوری میکنیــم
بســیار اهمیــت دارد و اگــر خطایــی در ایــن کار
داشتهباشــیم ،قطعــ ًا ســودمان از بیــن مــیرود
و عــاوه بــر ایــن ،امــکان ضــرردادن نیــز
وجــوددارد».
امی ـنزاده ضمــن مطــرح کــردن ایــن ادعــا کــه
ترمینالهــای ضبــط پســته کوچــک میــزان
ضایعــات بیشــتری نســبت بــه ترمینالهــای
مــدرن و بــزرگ دارنــد ،توضیــح داد« :معمــوالً
ضبطهــای کوچــک دســتگاه پوســتگیر
قدیمــی دارنــد و اســتفاده از دســتگاههای

کالپوســتکن یــا آشــغالگیرهای قدیمــی
میــزان ضایعــات را بــاال میبــرد .همچنیــن،
در ضبطهــای بــزرگ افــراد متخصــص دائمــ ًا
سیســتم را چــک میکننــد تــا تنظیمــات بهــم
نخــورد و تلفــات زیــاد نشــود .از ایــن رو ،فکــر
میکنــم در ضبطهایــی کــه مدرنتــر هســتند و
بــه شــکل حرفـهای کنتــرل میشــوند ضایعــات
پســته خیلــی کــم اســت».
وی همچنیــن تعبیهکــردن خوشــهگیر قبــل از
چــرخ پوســتگیر را در افزایــش راندمــان و
ســرعت فرآینــد ضبــط پســته موثــر دانســت.
در پایــان ،امیــنزاده اســتفاده از خوشــهگیر و
دســتگاه پوســتگیر خــوب و اپراتــور زبــده
جهــت بررســی مــداوم سیســتم را از عوامــل
کاهــش ضایعــات پســته برشــمرد.
در ادامــه ،حســین علیســنجی تنظیــم مناســب
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دســتگاه و نقــش اپراتــور را در کاهــش ضایعــات
پســته موثــر دانســت و چهــار راهــکار در ایــن
خصــوص ارائــه داد -1« :نصــب اینورتــر روی
دســتگاه پوســتگیر پســته بهمنظــور تنظیــم
دور دســتگاه متناســب بــا رقــم پســته؛ -2
اســتفاده از تــوری ســوراخ گــرد داخــل دســتگاه
کالپوســتکن؛  -3اســتفاده از نخالهگیرهــای
تیغــهای بــه جــای نخالهگیرهــای پیچــی؛ -4
اســتفاده از نمگیرهــای ویبــرهای و نــواری بــه
جــای نمگیرهــای پلــهای؛ چــون در نمگیرهــای
پلــهای ســنگ و شــاخههای درخــت بیــن
پلههــا میرونــد و باعــث فاصلــه افتــادن بیــن
پلههــا شــده و پســتهها بــا قــرار گرفتــن در ایــن
فاصلههــا مغــز میشــوند».
علــی حیدرینیــا بهعنــوان آخریــن پنلیســت
تجربیــات خــود در مدیریــت ضبطهــای بــزرگ

را بــه اشــتراک گذاشــت و در مــورد دغدغههــای
کار در مجموعههــای بــزرگ ضبــط پســته
گفت«:تنظیــم دســتگاه بســیار اهمیــت دارد؛ در
مجموعــه مــا دور توپــی پوس ـتکن و نخالهگیــر
بــا اینورتــر کنتــرل و تنظیــم میشــود؛ تنظیــم
دریچــه نخالهگیــر بســیار حائــز اهمیــت اســت؛
میــزان بــار پســته ریختــه شــده در پوســتکن
و در نخالهگیــر بایــد از حــدی کمتــر و یــا
بیشــتر نباشــد و ایــن مــورد در دســتگاه مرتــب
کنتــرل شــود؛ خشــککنهای پارویــی عــاوه
بــر یکنواخــت خشــککردن محصــول بــه
مراتــب ضایعــات کمتــری تولیــد میکننــد .مــدت
زمــان مانــدن پســته در خش ـککن بایــد یکســان
و جریــان هــوا در ســطح خشــککن بایــد
یکنواخــت باشــد و بــا کمشــدن رطوبــت پســته،
درجــه حــرارت کاهــش دادهشــود».

ح يــا در شــكافها 
ي
ت در ســط 
ريــز و درشــ 
ت درختــا ن ظاهــر ميشــود .چنانچــه
پوســ 
ت آلــوده برداشــت ه شــود ،صم ـغ
ت قســم 
پوس ـ 
ش ميکنــد كــه
گ ب ـ ه بيــرو ن تــراو 
ي رن ـ 
شــير 
پــس از گذشــت مــدت كوتاهــي بــه رنــگ
خاكســتري تــا ســياه تغييــر مييابــد .رنــگ
ي تــا ســياه و
ت آلــوده در طوق ـ ه از قهــوها 
باف ـ 
ن تــا
ي روش ـ 
ت قهــوها 
ت ريش ـ ه بصــور 
در باف ـ 
تيــره ديــده ميشــود .درختــا ن جــوا ن داراي
آلودگــ 
ي شــديد ،ســريع ًا خشــك شــده ،در
ن آلــوده ابتــدا كاهــش
حاليكــ ه درختــا ن مســ 
ي سرشــاخهها را
ي و خشــكيدگ 
ش برگــ 
پوشــ 
ج بعــد از یــک تــا ســه
نشــان دادهو ب ـ ه تدري ـ 
ي خشكشــد ن
ن ميرونــد .الگــو 
ســا ل از بيــ 
درختــا ن آلــوده در بــا غ متفــاو 
ت بــوده و تــا
ت بــا غ در طــو ل ســا ل
ي ب ـ ه مديري ـ 
حــد زيــاد 
از جملــ ه عمليــاتخــاكورزي ،خصوصيــات
يو
ي خــاك (نفوذپذيــري) ،نحــوه آبيــار 
فيزيكـ 
كنتــر ل بيمــار 
ي ارتبــاط دارد.
زیستشناسی عامل بیماری
بیمــاری گمــوز پســته توســط چندیــن گونــه
مختلــف قــارچ فیتوفتــورا ایجــاد میشــود
کبُــرد هســتند .عامــل بیمــاری
کــه همگــی خا 
میتوانــد بــا نهــال ،خــاک ،آب و وســایل
آلــوده انتشــار یابــد .قــارچ عامــل بيمــاري در
بافتهــای آلــوده ریشــه و طوقــه وجــود داشــته
و میتوانــد در خــاک زمســتانگذرانی کنــد و
بهمــدت طوالنــی در خــاک زنــده بمانــد .در
زمانــی کــه خــاک مرطــوب میشــود مجــددا ً
رشــد کــرده و بــه ســمت بافــت حســاس گیــاه
حرکــت کــرده ،جوانــهمیزنــد
و باعــث ايجــاد
آلودگــي میشــود.

وجــود گمــوز بــرای اولیــن بــار در ایــران
از رفســنجان توســط شــریف و همکارانــش
در ســال  1339گــزارش شــد .ایــن بیمــاری
از تمامــی اســتانهای پســتهخیز گــزارش
شدهاســت .تاكنــون در كشــورهاي پســتهخيز
جهــان بيــش از  53گونــه قــارچ و شــبهقارچ
بیمارگــر گــزارش شدهاســت كــه باعــث ايجــاد
بيمــاري روي قســمتهاي مختلــف درخــت
پســته شــده و عالئمــي از قبيــل لكــه برگــي،
ســوختگي ،سرخشــكيدگي ،پوســيدگي ميــوه،
پوســيدگي طوقــه و ريشــه ،پژمردگــي ،شــانكر،
زنــگ و ســفيدك را ايجــاد ميکننــد .بيمــاري
پوســيدگي طوقــه و ريشــه کــه بــه نامهــای
گمــوز ،شــیره ســیاه و انگومــک نیــز شــناخته
میشــود بــراي اوليــن بــار توســط كويــاس
در ســال 1952از باغــات پســته يونــان گــزارش
شــد و عامل آن شــبه قــارچ فیتوفتورا تشــخيص
دادهشــد .بيمــاري گمــوز از باغات پســته آمريكا
نیــز گــزارش شدهاســت ،امــا بهدلیــل اســتفاده از
پايههــاي مقــاوم آتالنتیــکا و اینتگریمــا اهمیــت
كمتــری دارد .گمــوز مهمتریــن بیمــاری پســته
در ایــران اســت کــه ســاالنه تعــداد قابــل
توجهــی درختــان بــارور و نابــارور را نابــود
میکنــد.
نشانههای بیماری
نشــانههای بيمــاري در فصــول مختلــف ســال
بــه شــکلهای گوناگونــی در بــاغ دیــده
میشــود .در اوایــل فصــل بهــار ،ســوختگی
سرشــاخهها ،زوال ســریع و مــرگ ناگهانــی
درخــت ممکــن اســت اتفــاق افتــد .بــا کامــل
شــدن رشــد ،زردي ،ريــزش و نكــروز برگهــا
نيــز ممكــن اســت مشــاهده گــردد.
محمد مرادی
پژمردگــي ناگهانــي و بــدون
معصومه حقدل
نشــاندادن هــر گونــه عالیــم
درختان آلوده در باغ متفاوت بوده و تا حد زیادی به مدیریت باغ در طول سال از جمله عمليات خاكورزی،
ي خشكشدن
الگو 
حسين محمدي
خصوصيات فيزیکی خاك (نفوذپذیری) ،نحوه آبياری و کنترل بيماری امير
ارتباط دارد.
قبلــي بيمــاري ،بهصــورت
اعضای هیئت علمی
ســبز خشــكي درختــان و
ن آلود ه در باغ
درختا 
كاهــش پوشــش برگــي نیــز
پژوهشکده پسته کشور
ت بود ه و تا حد
متفاو 
ممکــن اســت رخ دهــد.
بررســي ناحيــه طوقــه و
ت باغ
ي ب ه مديري 
زياد 
سید رضا فانی
ريشــه نشــان میدهــد در
پوســيدگي
غالــب مــوارد
دارد
ارتباط
استادیار مرکز تحقیقات
طوقــه و ريشــه مشــهود بــوده و
کشاورزی یزد
آلودگيهــا از طوقــه يا ريشــه شــروع
ميگــردد ،گرچــه کامبيــوم ناحيــه آلــوده
درخــت بـ ه رنــگ تيــره در ميآيــد ،ولــي آونــد
ل طوقـه
چوبــي تغييــر رنــگ نمیدهــد .در محـ 
ي تنــ ه در ارتفــا ع  20تــا  30ســانتيمتري
و رو 
ح خــاك قطــرات صمــ غ بهصــورت
از ســط 

پوسیدگی
ریشه و
طوقه
(گموز)
پسته و
راهکارهای
مهار
بیماری
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جلوگیری از تماس آب با طوقه درخت با ایجاد بند خاک
ایجادی بند خاکی
جلوگیری از تماس آب با طوقه درخت با
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مبارزه شیمیایی :کاربرد قارچکشهایی مانند مخلوط بردو و اکسی کلرور مس روی طوقه و ریشه برای کنترل
عمــق پوست
درختانبــاجوان که
ـاالاست صرف ًا
ممکن
چندان
روشـب بـ
اینموجـ
نيستخـوـاک
مؤثرــباع
ـی اش
بيماریطوالنـ
بههمیــن خاطــر اســت کــه دورههــای
بيشتریباعــث افزايــش ظرفيــت
نفوذپذیریييابــد،
خــاكآنهاافزايــش م
رویتــوأم
خــاك
به
آلودگی
کاهش
در
زیادی
تأثير
ِليت)
ا
تجاری
نام
(با
آلومينيوم
وزتيل
ف
کش
قارچ
پاشی
محلول
باشد.
رفتــن خطــر آلودگــی میشــود.دارند مناسب
نگهــداري آب در خــاك ،افزايــش خفگــي ريشـهها و حســاس شــدن ريشـهها
هايــي در گياه
جذبغ شده و
گــردد.بهدرسرعت
بعد مازياستفاده،
بــه است و
فصــل فسفونيک
مشتقات اسيد
ترکيب
تابســتاندارد .این
عامل بيماری
ترنداز و در
درختــان معمــوالً در طــول بهــار و
حســاس
معمــوالً نشــانههای پوســيدگي
چنيــن با
آلودگــي
پخش میشود .اثرات پيشگيری و معالجهکنندگی این سم به صورت اثر مستقيم روی بيمارگر و فعال شدن
ي خشــكیدگ 
زمســتان و يــا دوره خــواب حساســیت کمتــری دارنــد .الگــو 
ی
ريشــه بهصــورت ضعــف و کمــی شــاخ و بــرگ ،خشــكيدگ 
ي سرشــاخه،
مکانيسمهای دفاعی گياه در برابر گونههای فيتوفتورا است .رعایت الگو و زمان استفاده از این قارچکش از فاکتورهای
درختــان ،ميــزان خســارت بيمــاري و چگونگــي گســترش آن در باغهــاي
ي درخــت
گ تدريجــ 
گ و مــر 
ل بــر 
كمشــد ن ميــزا ن محصــول ،تغييــر شــك 
بسيار مهّم در خصوص ميزان تأثيرگذاری آن روی بيماری است .به این ترتيب که با توجه به شدتهای مختلف
ت بــا غ در طــو ل ســا ل از
ي بـ ه مديريـ 
ت بــوده و تــا حــد زيــاد 
ـوده متفــاو 
آلـ 
مشــاهده ميشــود .در صــورت وجــود يــك اليــه ســنگين روي ســطح خــاك
آلودگی در باغ بایستی انتخاب الگوی سمپاشی نيز بر همين اساس باشد .بر اساس دستورالعمل فنی ارائه شده توسط
ي خــاك (نفوذپذيــري)،
ت فيزيكـ 
جملـ ه عمليــاتخــاکورزي ،خصوصيــا 
(عمــق صفــر تــا  40ســانتيمتري) و همچنیــن در مــواردي كــه درختــان بــه
مرادی و همکاران ( )1394در محلهایی از باغ با آلودگی شدید و مرگ و مير باال که درختان بيمار و آلوده و یا خشک
ي ارتبــاط دارد .انتقــال عامــل بيمــاري در
ي و كنتــر ل بيمــار 
نحــوه آبيــار 
صــورت عمقــي كاشــته شدهباشــند ،پوســيدگي طوقــه و يــا ريشـههاي اصلــي
شده در اثر بيماری وجود دارند ،الزم است تا محلولپاشی با غلظت  2/5در هزار و به تعداد حداکثر  4نوبت ،ترجيح ًا
ب آبيــاري ،تمــاس ريشـهها بــا
يــك بــاغ بــا عمليــات خــاكورزي غلــط ،آ 
بيشــتر شــايع اســت .وجــود اليــه ســخت زيريــن كــه در هنــگام احــداث بــاغ
در فواصل یک تا دوهفتهای تکرار گردد .در حالی که در بقيه قسمتهای باغ با خطر پایين که بيماری و یا وجود

ـرا
ـ
اط
ـ
خ

ريخت
ـت)،
ـ
كاش
ت فاصل
يكديگــر (بــه علــتعــد م رعايـ 
ف
ـاك
ن
ـ
بيمــاري ميگــردد .در باغهايــي
تشــديد
باعــث
نیــز
باشــد
نشــده
شکســته
درختانـ هآلوده در آن قسمتها به راحتی قابل تشخيص نيست و یا بدون آلودگی هستند ،فقط به یک نوبت محلولپاشی
کمترغ،نيازآلــوده
دوزـ ه بــا
ـوده ب
ـاك آل
ن رديفهــا ،باانتقـ
درختــا ن آلــوده در بيـ 
بودن
محلولدر زي
دارد و يــا داراي اليــه ســخت
فقط قـ
ـطحآلودهخــاك
پاشیــر س
درختــان
سالهایكــه
ـرارمرتبه
یک
شدهـو
ـههای
طوقـباغ
بعد ،در
است .در
هزارـ یا
خـدر
ـا ل2/5
دوز
ت ميگيــرد .رطوبــت در پوســيدگي
ي صــور 
ل كشــاورز 
ت و وســاي 
ادوا 
زيريــن اســت ،حفــر يــك كانــال بــه عــرض  70تــا  100ســانتيمتر و عمــق 1
طوقــه و ريشــه درختــان پســته و چرخــه زندگــي عامــل بيمــاري در بــاغ
تــا  2متــر در فاصلــه بيــن رديفهــا ،انتقــال خــاك بــه خــارج از بــاغ و پركــردن
نقــش اساســي دارد.
كانــال حفــر شــده بــا خــاك بــدون آلودگــي و ســبك بــه نحــوي كــه شــيب
کنترل بیماری
رديفهــا بــه ســمت مركــز رديــف باشــد باعــث كاهــش خســارت بيمــاري
آبیــاری یکــی از مهمتریــن پارامترهــای مؤثــر در کاهــش آلودگــی پوســیدگی
ميگــردد.
طوقــه و ریشــه پســته (مخصوصــا ً پوســیدگی طوقــه) مدیریــت آبیــاری اســت.
شــوری بــر پایههــای مختلــف اثــر متفاوتــی دارد .بــر اســاس نتايــج بدســت
بهطورکلــی ،اســتفاده از سيســتمهاي تحــت فشــار آبيــاري بــه لحــاظ كاهــش
آمــده ،ریشــههای پایــه بادامــی در اثــر تنشهــای شــوری کمتــر از رقــم
ميــزان آب مصرفــي نســبت بــه آبيــاري غرقابــي ،كاهــش زمــان تمــاس طوقــه
فندقــی مــورد حملــه بيمارگــر قــرار میگیرنــد .همچنیــن ،مطالعــات براســاس
و ريشــه بــا آب و عــدم اشــباع خــاك بهمــدت طوالنــي ،برتــري دارنــد .تأثیــر
نمکهــاي كلريدســديم و كلريدكلســيم در محيــط كشــت نشــان داده كــه
نــوع آبیــاری در کاهــش شــدت آلودگــی در باغهــا بــا پوســیدگی طوقــه
هدایتهــای الکتریکــی  2و  )ds/m( 4تأثيــري روي آن ندارنــد ،ولــي افزايــش
ت الكتريكــي بــه  8و بیشــتر از آن باعــث کاهــش رشــد آن مــي شــود كــه
هدايـ 
مشــهودتر و در بســیاری از مــوارد باعــث متوقفشــدن مرگومیــر درختــان
از  37تــا  98درصــد متغيــر اســت.
میگــردد .مدیریــت آبیــاری بایــد بهنحــوی باشــد كــه طوقــه درختــان در
نمکهــای کلســیم باعــث كاهــش رشــد رویشــی بیمارگــر میشــود ،ایــن
تمــاس بــا آب نباشــد .بــرای ایــن منظــور ایجــاد بنــد خاکــی بــرای جلوگیــری
امــر شــاید نقــش مثبــت کاربــرد گــچ در باغهــای پســته بــرای کنتــرل
از تمــاس آب بــا طوقــه درخــت موجــب کاهــش شــدت بیمــاری میشــود .در
بیمــاری پوســیدگی و طوقــه ریشــه پســته را توجیــه کنــد .یکــی از مــوادی
مــوارد خســارت شــدید بیمــاری ،كاهــش ميــزان و دور آبيــاري مخصوصـ ًا در
کــه میتوانــد در مدیریــت بیمــاری پوســیدگی طوقــه و ریشــه پســته مــورد
اوايــل بهــار مفيــد اســت و در ايــن صــورت بايــد فاكتــور رشــدي گيــاه نیــز
اســتفاده قــرار گیــرد ،كاربــرد گــچ معدنــی اســت .ایــن مــاده در بســیاری از
در نظــر گرفتــه شــود .اعمــال مديريــت آبيــاري در باغهــای بــا شــوري بــاالي
باغهــای آلــوده مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و باعــث کاهــش مــرگ و میــر
خــاك و آب بايــد بــا احتيــاط و نظــر كارشناســي صــورت پذيــرد.
در بــاغ هــای آلــوده شدهاســت .جنبههــای مختلــف امــاح کلســیم بــرای
خــاک در باغهايــي كــه داراي بافــت خــاك رســي اســت و يــا ميــزان رس
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مهــار بیمــاری پوســیدگی طوقــه و ریشــه روی
محصــوالت مختلــف توســط تعــدادی از محققیــن
مــورد بررســی قــرار گرفتهاســت .اســتفاده از گــچ
بهعنــوان یکــی از منابــع کلســیم بــرای کمــک بــه
مهــار بیمــاری بایــد براســاس آزمایــش خــاک ،آب
و همچنیــن نظــر کارشناســی انجــام شــود .مقــدار
گــچ مــورد اســتفاده در باغهــا از  20تــا  100تــن
در هکتــار متغیــر اســت.
پایــ ه مقــاوم پســته وحشــی آتالنتیــکا نســبت
بــه تمامــی گونههــای فیتوفتــورا مقــاوم اســت.
امــا در اغلــب مناطــق پســتهکاری ایــران از ارقــام
مختلــف ورا بــا تنــوع ژنتیکــی زیــاد بهعنــوان
پایــه اســتفاده میشــود کــه اغلــب آنهــا بــه
گونههــای فیتوفتــورا حساســند .تحقیقــات
انجــام شــده در خصــوص مقاومــت پایههــای
اهلــی پســته بــه گونههــاي فیتوفتــورا نشــان
میدهــد کــه طوقــه و ریشــه دو پایــه قزوینــی
و بادامــی ریــز زرنــد از مقاومــت باالیــی نســبت
بــه آنهــا برخــوردار هســتند .بقیــه پایههــا ســطوح
مختلــف حساســیت را نســبت بــه عوامــل بیماری
گمــوز نشــان میدهنــد و رقــم ســرخس از ســایر
پایههــا حســاستر اســت.
مبــارزه شــیمیایی :كاربــرد قارچكشهایــی
ماننــد مخلــوط بــردو و اكســي كلــرور مــس روي
طوقــه و ريشــه بــرای کنتــرل بیمــاری چنــدان

مؤثــر نیســت و ايــن روش ممكــن اســت صرف ـ ًا
روي درختــان جــوان كــه پوســت آنهــا نفوذپذيري
بيشــتري دارنــد مناســب باشــد .محلولپاشــی
قارچکــش فوزتیــل آلومینیــوم (بــا نــام تجــاری
اِلیــت) تأثیــر زیــادی در کاهــش آلودگــی بــه
عامــل بیمــاری دارد .ایــن ترکیــب از مشــتقات
اســید فســفونیک اســت و بعــد از اســتفاده،
بــه ســرعت جــذب شــده و در گیــاه پخــش
میشــود .اثــرات پیشــگیری و معالجهکنندگــی
ایــن ســم بــه صــورت اثــر مســتقیم روی بیمارگــر
و فعــال شــدن مکانیســمهای دفاعــی گیــاه در
برابــر گونههــای فیتوفتــورا اســت .رعایــت الگــو
و زمــان اســتفاده از ایــن قارچکــش از فاکتورهــای
بســیار مهــم در خصــوص میــزان تأثیرگــذاری
آن روی بیمــاری اســت .بــه ایــن ترتیــب کــه
بــا توجــه بــه شــدتهای مختلــف آلودگــی در
بــاغ بایســتی انتخــاب الگــوی سمپاشــی نیــز بــر
همیــن اســاس باشــد .بــر اســاس دســتورالعمل
فنــی ارائــه شــده توســط مــرادی و همــکاران
( )1394در محلهایــی از بــاغ بــا آلودگــی شــدید
و مــرگ و میــر بــاال کــه درختــان بیمــار و آلــوده
و یــا خشــک شــده در اثــر بیمــاری وجــود دارنــد،
الزم اســت تــا محلولپاشــی بــا غلظــت  2/5در
هــزار و بــه تعــداد حداکثــر  4نوبــت ،ترجیحــ ًا
در فواصــل یــک تــا دوهفت ـهای تکــرار گــردد .در

حالــی کــه در بقیــه قســمتهای بــاغ بــا خطــر
پاییــن کــه بیمــاری و یــا وجــود درختــان آلــوده
در آن قســمتها بــه راحتــی قابــل تشــخیص
نیســت و یــا بــدون آلودگــی هســتند ،فقــط بــه
یــک نوبــت محلولپاشــی بــا دوز  2/5در هــزار
یــا دوز کمتــر نیــاز اســت .در ســالهای بعــد ،در
باغهــای محلولپاشــی شــده و آلــوده فقــط یــک
مرتبــه سمپاشــی کافــی اســت .بهتریــن زمــان
سمپاشــی مصــادف بــا بازشــدن کامــل برگهــا و
یــا توقــف رشــد سرشــاخههای جدیــد و همچنيــن
بالفاصلــه پــس از برداشــت محصــول مــي باشــد.
بایــد توجــه داشــت تــا قبــل از بــه مغــز رفتــن
پســته ،محلولپاشــيها بایســتی قطــع گــردد.
کنتــرل زیســتی :تأثيــر عوامــل بيولوژيــک در
کنتــرل پوســيدگي طوقــه و ريشــه پســته در
باغهــاي آلــوده جهــت کنتــرل ايــن بيمــاري
از اهميــت خاصــي برخــوردار اســت .موفقيــت
عوامــل كنتــرل بيولوژيکــي تحــت تاثيــر توانايــي
تكثيــر و اســپورزايي آنهــا ،بقــاء تحــت شــرايط
نامســاعد ،تحمــل شــوري و عناصــر ســنگين
خــاک ،تغييــر محيــط ريزوســفر ،کلونيزاســيون
ريشــه و همزيســتي بــا آن ،رقابــت تغذيــهاي
قــوي و قــدرت تهاجمــي بــاال در تقابــل بــا
بيمارگرهــاي ریشــه قــرار دارد .ايــن موضــوع
نيــاز بــه تحقيقــات بيشــتر دارد.

سمپاشی کافی است .بهترین زمان سمپاشی مصادف با بازشدن کامل برگها و یا توقف رشد سرشاخههای
همچنين بالفاصله پس از برداشت محصول می باشد .باید توجه داشت تا قبل از به مغز رفتن پسته ،محلول
بایستی قطع گردد.
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بهترين زمان محلول پاشي با قارچكش اِليت مصادف با توقف رشد سرشاخههای جدید و كامل شدن برگها

بهترین زمان محلول پاشی با قارچکش اِليت مصادف با توقف رشد سرشاخههای جدید و کامل شدن بر
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کنترل زیستی :تأثير عوامل بيولوژیک در کنترل پوسيدگی طوقه و ریشه پسته در باغهای آلوده جهت کن

گفتوگو با محمد
گرجی مدیر اسبق
جهاد کشاورزی
شهرستان انار
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غالبــ ًا کیفیــت نهادههــای کشــاورزی جــزو
موضوعــات بحــث برانگیــز در پســته کشــور
اســت و باغــداران ضمــن مذمــت کیفیــت
پاییــن نهــادهای مثــل کودهــای شــیمیایی،
هــم از نظــارت ضعیــف مســئولین ذیربــط
مینالنــد و هــم بــه دنبــال راهکارهایــی جهت
تشــخیص کیفیــت کودها هســتند .امــا محمد
گرجــی کارشــناس ارشــد بیماریشناســی
گیاهــی و مســئول فعلــی واحــد حفــظ
نباتــات جهــاد کشــاورزی انــار بهصــورت
خودجــوش تــاش کردهاســت تــا گــرهای
از کار کشــاورزان منطقــه خــود بگشــاید .وی
ســابقه بیــش از هشــت ســال مدیریــت جهاد
کشــاورزی شهرســتان انــار را در کارنامــه
خــود دارد و در دوران تصــدی خــود ســعی
کــرده بهتریــن تــاش را در افزایــش کیفیــت
نهادههــای کشــاورزی انجــام دهــد.
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آفت نظارت بر کیفیت نهادهها
آقــای مهنــدس! شــما در رابطــه بــا
نظــارت بــر کیفیــت کودهــای کشــاورزی
چــه کارهایــی انجــام دادهایــد؟
در طــول ســالهای  1385تــا 1393
خصوصــ ًا از ســال  1390بــه بعــد مــا بــا
مشــکلی تحــت عنــوان بیکیفیتــی کودهــا،
اعــم از کودهــای شــیمیایی موجــود در
بــازار ،کودهــای پِلِــت و کودهــای فــرآوری
شــده مواجهشــدیم .بعضــی از کشــاورزان
بــه مــا مراجعــه میکردنــد و ادعــا داشــتند
کــه کودهــای خریــداری و مصــرف شــده
بــر روی عملکــرد محصولشــان هیچگونــه
تأثیــری نداشتهاســت.
مــا در ایــن مرحلــه بــدون هیــچ ســابقه و
تجربــه قبلــی و تنهــا برحســب وظیفــه و
احســاس مســئولیت وارد صحنــه شــدیم .در
ابتــدا از کودهــای مختلــف موجــود در بــازار
نمونهبــرداری کردیــم و بــرای تجزیــه و
آنالیــز بــه آزمایشــگاه فرســتادیم .نتایــج
حاصــل از آنالیــز نشــان مـیداد کــه محتــوای
کــود بــا درصــد عناصــری کــه روی برچســب
کــود ذکــر شدهاســت مغایــرت دارد! مثــ ً
ا
در مــواردی مشــاهده میشــد کــودی کــه
بــر روی برچســب آن میــزان ازت  10درصــد
قیــد شــده بــود ،حــاوی یــک درصــد ازت
هــم نیســت! پــس از مشــاهده مــوارد متعــدد
از ایــن گونــه تخلفــات ،بــا فروشــندگان
کــود در شهرســتان نامهنــگاری کردیــم؛
بــا ایــن عنــوان کــه حــق خریــد و فــروش
ایــن کودهــا را نداریــد .طــی چندیــن مرحلــه
نامهنــگاری نتیجــه مطلوبــی حاصــل نشــد و
تنهــا نــام کودهــای قبلــی حــذف و بــا اســامی
جدیــد جایگزیــن میشــدند و مــا در کار
نظــارت دچــار یــک دور باطــل شــدهبودیم.
یعنی در این امر موفق نبودید؟!
بعــد از نامهنــگاری بــا فروشــندگان و
هشــدار بــه آنهــا در مــورد منــع خریــد و
فــروش کودهــای بیکیفیــت ،تصمیــم
گرفتیــم کشــاورزان را از ایــن موضــوع آگاه
کنیــم .بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ،نتایــج

آزمایشــات را بــر روی یکــی از ســایتهای
اینترنتــی محلــی بــه نــام «انارپــرس» قــرار
دادیــم .درحالحاضــر ،ایــن ســایت تعطیــل
شدهاســت ،ولــی اطالعــات قبلــی کمــاکان
باقیســت و از طریــق جســتجو در دســترس
اســت .در ایــن وبســایت تمــام اطالعــات
اعــم از :نــام کــود ،نــام شــرکت تولیدکننــده،
درصــد عناصــر مختلفــی کــه روی برچســب
ادعــا شــده و درصــد عناصــر موجــود در
نتایــج آزمایــش در قالــب جــدول قــرار آمــده
و در معــرض دیــد کشــاورزان اســت.
این کار اثر مثبتی داشت؟
مــا پــس از بررســیهای متعــدد بــه ایــن
نتیجــه رســیدیم کــه فروشــندگان را ملــزم
بــه ثبــت تعهدنامــه محضــری کنیــم .در
ایــن راســتا تعهدنامــهای تنظیــم شــد کــه
چندیــن بنــد دارد؛ در بنــد اول ایــن تعهدنامــه
فروشــنده متعهــد میشــود کــه از کودهــا
نمونهبــرداری کــرده و آنالیــز نمایــد و
درصــورت محــرز شــدن کیفیــت عناصــر،
آن را از تولیدکننــده خریــداری نمایــد .اگــر
از ایــن زمــان بــه بعــد مدیریــت جهــاد
کشــاورزی شهرســتان انــار نمونـهای را مغایــر
بــا برچسـبهای روی آن در هــر فروشــگاهی
پیــدا میکــرد ،صددرصــد فروشــگاه مقصــر
شــناخته میشــد و مجــوز آن باطــل ،درب
مغــازه پلمــپ میشــد و حتــی در مــواردی
جریمــه نقــدی هــم درنظــر گرفتهشــد.
از طــرف دیگــر ،برخــی از شــرکتهایی
کــه کودشــان معتبــر بــود و درصــد عناصــر
بــا برچســب کــود مطابقــت داشــت بــه آنهــا
تقدیرنامــه میدادیــم؛ یعنــی هــم توبیــخ و
تنبیــه متخلفیــن و هــم تشــویق درسـتکاران
را در برنامــه داشــتیم.
آیــا از جانــب فروشــندگان مخالفتــی بــا
ایــن رویــه صــورت نگرفــت؟
بلــه قطعــ ًا! برخــی میگفتنــد کــه گرفتــن
تعهدنامــه قانونــی نیســت و یــا هیــچ جــای
دیگــر ایــن برنامــه اجــرا نمیشــود و چــرا
بایــد در شهرســتان انــار ایــن کار انجــام
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بگیــرد؟ پاســخ مــا درمقابــل ایــن بــود:
«چگونــه اســت کــه فــروش کــود بیکیفیــت
قانونــی اســت و مــا کــه میخواهیــم
جلــوی تخلــف را بگیریــم غیرقانونــی عمــل
میکنیــم؟»
پــس فروشــندگان شهرســتان در اجــرای
ایــن طــرح بــا شــما همــکاری نکردنــد؟
بعضــی از فروشــندگان شهرســتان ،ابتــدا بــا
مخالفــت و کارشــکنی علیــه مــا جبههگیــری
کردنــد .حرفشــان ایــن بــود کــه ســختگیری
شــما زیــاد اســت و در هیــچ شهرســتان و یــا
اســتان دیگــری اینــکار انجــام نمیشــود.
آنهــا ادعــای غیرقانونــی بــودن ایــنکار را
مطــرح کردنــد.
بعد چه شد؟
پاســخ مــا در مقابــل ایــن بــود کــه اینــکار را
وظیفــه خــود میدانیــم و کــم کاری دیگــران
بــه مــا ربطــی نــدارد و مــا هــر آنچــه وظیفــه
و مســئولیتمان هســت را انجــام میدهیــم.
فروشندگان نظر شما را پذیرفتند؟
موانــع و مشــکالتی بــود ،امــا خوشــبختانه
خــوب پیــش رفــت .در ابتــدای امــر
فروشــندگان بــه دادن تعهدنامــه محضــری
تــن نمیدادنــد .مــن بــا آنهــا صحبــت
کــردم و گفتــم شــما در اینجــا واســطه
هســتید و بایــد کــود را بخریــد ،بفروشــید
و ســود ببریــد؛ چــه کــود بیکیفیــت باشــد
و چــه باکیفیــت ،شــما داریــد ســودتان را
میبریــد .اگــر همــکاری کنیــد ضمــن اینکــه
ســود خواهیــد بــرد ،کشــاورز هــم متضــرر
نخواهدشــد .عــاوه بــر آن ،وقتــی کــه
کشــاورز آنالیــز کــود را ببینــد بــه صحــت
و ســقم حرفهــای شــما پــی بــرده و بــا
اطمینــان بیشــتری از شــما خریــد میکنــد.
آیــا کودهــای تقلبــی شــماره ثبــت کودی
هم داشــتند؟
برخــی از ایــن کودهــا ثبــت کــودی داشــتند
و برخــی خیــر؛ بــه هــر حــال مــا کیفیــت را
بررســی میکردیــم و میدیدیــم کیفیــت
ندارنــد.
بهخاطــر دارم یــک بــار بــا شــرکتی کــه
کــود مایــع روی ( )Znتولیــد کردهبــود
و برچســب آن فاقــد میــزان درصــد ایــن
عنصــر بــود تمــاس گرفتــم و از درصــد
ایــن عنصــر در داخــل محلــول پرســیدم؛
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درصــد روی دارد .ســپس ،طبــق مشــورت بــا
یکــی از محققیــن متوجــه شــدم کــه بیــش
از  12درصــد عنصــر روی داخــل محلــول
نمیتوانــد وجــود داشتهباشــد؛ و پــس از
آنالیــز مشــخص شــد کــه نمونــه مــورد نظــر
فقــط یــک درصــد روی دارد!
مــوارد متعــددی از ایــن دســت در شهرســتان
مشــاهده میشــد کــه پــس از بررســی متوجــه
میشــدیم بــا واقعیــت مغایــرت دارد و کاالی
ارائــه شــده بســیار بیکیفیــت هســتند و
اثربخشــی پایینــی دارنــد.
اثربخشــی ایــن محصــوالت را چگونــه
میســنجیدید؟
عــاوه بــر آنالیــز ،تعــدادی از ایــن
محصــوالت را در قالــب طــرح تحقیقاتــی
مــورد بررســی قــرار میدادیــم .متأســفانه ،در
برخــی از مــوارد ،میــزان عملکــرد تیمــار از
شــاهد کمتــر نیــز میشــد! یعنــی نــه تنهــا
بــر عملکــرد اثــر مثبــت نداشــت ،بلکــه اثــر
منفــی هــم داشــت.
درنهایت کار به کجا رسید؟
آبــان مــاه ســال  1393بنــده از ســمت
مدیریــت کنــار رفتــم و مســئول واحــد
حفــظ نباتــات شــدم؛ مدتــی بعــد یکــی
از همــکاران جدیدالــورود مــن مســئول
واحــد باغبانــی شــد .مــن رونــد کار را
بــرای ایشــان توضیــحدادم .وی پــس از
شــرکت در جلســهای در کرمــان تصریــح
کــرد کــه مســئول نظــارت بــر نهادههــای
اســتان عنوانکردهانــد کــه مدیریتهــای
جهادکشــاورزی شهرســتانها از ایــن بــه
بعدحــق نمونهبــرداری از کودهــا را ندارنــد!
از ایــن رو ،بحــث نظــارت بــر نهادههــا
مدتــی بهطــور کامــل متوقــف بــود.
چرا چنین اتفاقی افتاد؟
نمیدانــم! بایــد از خودشــان بپرســید.
متأســفانه بعضــی از افــراد کــه مســئول

نظــارت بــر نهادههــای کشــاورزی بودنــد
خودشــان تولیدکننــده و ذینفــع ایــن
صنعــت بودنــد و مــا شــاهد متوقــف شــدن
ایــن رونــد شــدیم.
فکــر نمیکنیــد مقصــر اصلــی ایــن تقلبهــا
تولیدکننــده نهاده اســت؟
در ابتــدا هــم نظــر مــا بــر ایــن بــود کــه تولید
کننــدگان مقصــر هســتند و کــود بیکیفیــت
را تولیــد و بــه بــازار عرضــه میکننــد؛ تــا
اینکــه یــک روز از یــک کارخانــه کــود
بازدیــد کــردم و کارخان ـهدار اذعــان داشــت
کــه محصــول باکیفیــت تولیــد کردهاســت و
روی دســتش ماندهاســت.
تولیدکننــدگان مدعــی هســتند کــه حضــور
دالالن و طمــعورزی آنهــا باعــث شــده تــا
کیفیــت کودهــا دســتکاری شــود؛ چــون
دالالن دنبــال ســود بیشــتری از تولیدکننــده
هســتند ،در حالــی کــه قیمــت تمــام شــده
کــود باکیفیــت باالســت و خریــدار کمــی
دارد.
در اینجــا بــود کــه مــا متوجــه شــدیم تنهــا
کارخانـهدار مقصــر نیســت و گاهــی دالالن و
فروشــندههای عمــده ،خواســتههای خــود را
بــه تولیدکننــده تحمیــل میکننــد .بنابرایــن،
بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه فــرد متقاضــی
عمــده هــر کســی کــه باشــد بایــد بپذیــرد
اگــر کار درســت را انجامندهــد کــود روی
دســتش میمانــد و محکــوم بــه شکســت
اســت.
آیــا تولیدکننــدگان در مــورد ایــن اقــدام
شــما عکسالعملــی نشــان ندادنــد؟
در ابتــدا واحدهــای متخلــف تولیدکننــده
کــود اعتــراض کردنــد و برخــی حتــی تهدیــد
بــه شــکایت و دریافــت غرامــت کردنــد و
اذعــان داشــتند کــه فعالیــت مــا از لحــاظ
اقتصــادی بــه آنهــا ضربــه میزنــد؛ خصوصـ ًا
قــراردادن اطالعــات تجزیــه کودهــا بــر روی
یــک ســایت محلــی بــا نــام شــرکت تولیــدی
مخاطــرات حقوقــی را در برداشــت کــه
خوشــبختانه در ایــن مــورد اتفاقــی نیفتــاد.
برخــی میگفتنــد نمونهبــرداری مشــکل
دارد ،برخــی مدعــی بودنــد کــه خطــای
آزمایشــگاه اســت ،بــرای اینکــه حرفــی باقــی
نمانــد از چندیــن کیســه نمونهگرفتــه و بــه
چنــد آزمایشــگاه بــرای آنالیــز میفرســتادیم.
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تولیدکننــدگان بــا گــذر زمــان و اینکــه دیدنــد راه بهجایــی نمیبرنــد
کیفیــت کودهــای خــود را اصــاح کردنــد.
درحال حاضر پایش چگونه انجام می شود؟
آنچــه مــن اطــاع دارم ایــن اســت کــه یــک شــماره ثبــت کــودی روی
بســتهبندی کودهــا درج شدهاســت کــه اگــر کشــاورزان ایــن شــماره
را بــه موسســه آب و خــاک پیامــک کننــد ،میتواننــد مجــوزدار بــودن
و ثبــت کــود را احــرازکننــد.
پــس ایــن کار اصولــی و نظاممنــد شــده اســت وبــرای کل
کشــور قابــل اجراســت؟
خیــر! واقعـ ًا درحالحاضــر ،ایــن روش جدیــد بــرای اطــاع از کیفیــت
کــود کارکــرد نــدارد! اگــر ایــن شــیوه جــواب مــیداد ،پــس چــرا
مــادهای کــه تحــت عنــوان کائولیــن در بــازار بــه فــروش میرســد
حــاوی بیــش از  70درصــد آهــک اســت و تمــام راننــدگان منطقــه
شــاکی هســتند کــه پمــپ ســمپاش تراکتورشــان بهدلیــل مصــرف آن
خــراب شدهاســت؟!
میتــوان بــرای مقایســه یــک دوئــل انجــام داد! مــا نتایــج تجزیــه
کودهایــی کــه نمونهبــرداری میکردیــم را بهطــور شــفاف روی
ســایت میگذاشــتیم؛ آقایــان هــم کار خودشــان را بکننــد و نتیجــه
پایــش هشــت ســال گذشــته خودشــان را ارائــه کننــد تــا ببینیــم کــدام
روش بهتــر بودهاســت! بــا ایــن کار حداقــل کارشناســان متوجــه
میشــوند نتایــج نظــارت بــر نهادههــای کشــاورزی چهبودهاســت.
شــنیدهها حاکــی از ایــن اســت کــه کارگروهــی در هــر اســتان
مســئول نظــارت بــر کیفیــت ســموم و کودهــای شــیمیایی اســت
و هــر کشــاورزی کــه شــکایت داشــته باشــد میتوانــد بــه
ادارهجهــاد کشــاورزی شهرســتان ،اداره صنعــت و معــدن و اداره
تعزیــرات مراجعــه کنــد و ایــن ارگانهــا موظفنــد کــه پیگیــری
کننــد .اینطــور نیســت؟
در حــال حاضــر ،اکیپــی از اداره جهــاد کشــاورزی ،اداره صمــت و
تعزیــرات مأمــور نمونهبــرداری از کودهــای موجــود در بــازار و ارســال
بــه کارگــروه نظــارت بــر نهادههــای اســتان هســتند و ایــن کارگــروه
بایســتی نتایــج تجزیــه مــواد کــودی را بــه شهرســتانها نیــز ارســال
نمایــد.
امــا بهنظــر میرســد ایــن نــوع نظــارت دارای عیــب و نقصهایــی
اســت؛ بهعنــوان مثــال بنــده بــه دو مــورد اشــاره میکنــم؛ مــورد
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اول دربــاره مــاده گوگــرد اســت؛ طــی ســالهای اخیــر از طریــق
تجربیــات و تحقیقــات بهدســت آمــده مشــخص شــده کــه گوگــرد
پــودری میکرونیــزه بــا خلــوص  98درصــد و بــا ُدز  30در هــزار
میتوانــد بهمــدت حداقــل  2مــاه پســیل پســته را کنتــرل نمایــد .البتــه
در دماهــای بــاالی  35درجــه ســانتیگراد و رطوبــت پاییــن خــاک
مصــرف گوگــرد باعــث گیاهســوزی میشــود و حتم ـ ًا بالفاصلــه پــس
از آبیــاری بایــد گوگردپاشــی انجــام شــود .امــا ضمــن اینکــه محصــول
گوگــرد کــه نــوع خــوب آن اثــر قاطعــی بــر دفــع آفــت دارد و همــه
دارنــد از آن اســتفاده میکننــد ،هنــوز بهعنــوان حشــرهکش در پســته
بــه ثبــت نرسیدهاســت و نکتــه قابــل تأمــل اینکــه کــه هیــچ ارگانــی
اعــم از :حفــظ نباتــات ،باغبانــی و یــا نظــام مهندســی کشــاورزی
خــودش را مســئول نظــارت بــر چنیــن مــادهای نمیدانــد!
مشــکل دیگــری کــه در ایــن سیســتم نظارتــی مشــاهده میشــود ایــن
اســت کــه از زمــان نمونهبــرداری تــا تجزیــه کــود و ارســال نتایــج،
ماههــا زمــان میبــرد .در ایــن مــدت کودهــای تولیــدی بــه فــروش
رفتــه و معلــوم نیســت بتــوان بــا فروشــندگان متخلــف برخــورد موثــری
انجــام داد یــا خیــر! ضمــن اینکــه چــون نتایــج آزمایشــات در معــرض
دیــد عمــوم کشــاورزان قــرار نمیگیرنــد ،نــه تولیدکننــدگان دغدغــه
تولیــد محصــول باکیفیــت را دارنــد و نــه کشــاورزان بــه کیفیــت
محصــوالت تولیــدی اعتمــاد دارنــد.
بحــث دیگــری کــه مهــم اســت بــه آن پرداختــه شــود اثربخشــی
کودهــا و مــواد شــیمیایی موجــود در بــازار اســت .یعنــی اثربخشــی
مــاده شــیمیایی مثــل کــود بایــد در طرحهــای تحقیقاتــی بــه اثبــات
رسیدهباشــد .امــا در ســالهای گذشــته مــا مشــاهده کردیــم برخــی از
ایــن مــواد در جلســات تبلیغاتــی بــه کشــاورزان معرفــی شــده و ادعــا
شــده کــه یــک عارضــه را برطــرف میکنــد ،امــا چنیــن اتفاقــی عم ـ ً
ا
در بــاغ پســته نیفتــاده و کشــاورزان بابــت مــادهای کــه هیــچ تأثیــری
بــر عملکــرد درخــت پســته نــدارد مبالــغ کالنــی را پرداخــت کردهانــد.
حتــی در مــواردی دیــده شــده کــه یــک مــاده بــه درختــان بــاغ و
محصــول پســته خســارت نیــز وارد میکنــد و فروشــنده محصــول و
شــرکت تولیــدی پاســخگوی خســارت وارده نیســتند.
فکر میکنید رمز موفقیت شما در چه بودهاست؟
شــاید یکــی از رمــوز موفقیــت مــن و همکارانــم در قضیــه نظــارت
بــر کودهــا در شهرســتان ایــن بــود کــه هیــچ یــک از مــا نفعــی از
ایــن محــل نمیبردیــم و همــه کــود فروشــیها میدانســتند کــه
بنــده و همکارانــم بــا هیــچ کارخانــه کــودی ارتبــاط نداریــم ،در کار
خریــد و فــروش فعالیتــی نداریــم و دالل کــود نیســتیم و کاری کــه
انجــام میدهیــم فقــط بــرای اصــاح امــور کشــاورزی اســت .اگــر
خــود مــن دالل کــود و ســم باشــم ،دیگــر نمیتوانــم نظــارت خوبــی
داشتهباشــم؛ چــون بــا کارخانــهدار رودربایســتی پیــدا میکنــم و
مجبــورم دائم ـ ًا کوتــاه بیایــم و مجبــورم چشمپوشــی کنــم .االن ایــن
اتفاقــات دارد میافتــد .خــدا را شــکر در آن مدتــی کــه بنــده مســئول
بــودم و مســئولیت نظــارت بــر کودهــا برعهــده مــن بــود بــه کشــاورز
و بــه مملکتــم خیانــت نکــردم و ســعی کــردم ایــن رونــد اصــاح
شــود.

تقویم باغبانی پسته در فصل پاییز
تقویم باغبانی پسته در فصل پاییز
ماه

عملیات کوددهی

مرحله

رشدی

خاکی

محلوپاشی


مهر

آبان

برداشت

پس از

برداشت

عملیات باغی

اوره

 آبیاری پس از برداشت (آب زخم)



نیترات کلسیم





اسید بوریک



کالت بور یا اسید بوریک*  انتقال نهالهای گلدانی



Fruit set

*

ترکیبات ضدشوری

کالت روی

 بررسی تغییرات شوری با آزمون خاک

 انتقال نهال گلدانی

 آبشویی نمکهای تجمع یافته

 ایجاد تشتک در باغات آلوده به گموز
 ریپر زدن باغات

کودهای گاوی و

آذر

خزان

 زنبور مغزخوار پسته
 شب پره خرنوب

 درصدآلودگی خوشهها به چوبخوار

 مبارزه شیمیایی با علفهای هرز چندساله  پسیل

کالت کلسیم

 استفاده از

بررسی وضعیت آفات و بیماریها

 درختان آلوده به گموز

 وضعیت سرخشکیدگیها

 حشره کامل سوسک سرشاخهخوار

 آفات انباری بخصوص شبپره هندی

 کنترل شبپره هندی با کاهش دمای

گوسفندی
کشاورزی،اسیدسولفوریک
گچ
از
استفاده

انبار به زیر 13°C
استفاده از قارچ کشهای و ماسه بادی
 ایجاد تهویه مناسب
 مصرف کودهای
 هرس پاجوش
 مبارزه غیرشیمیایی سوسک سرشاخه
پتاسه ،فسفاته و مسی بعد از هرس باغات
 هرس باردهی
خوار با تله گذاری چوبهای هرس
ماکرو به اضافه دارایعارضهسرخشکیدگی
 انتقال نهال گلبری
شده
ریزمغذیهای

 پیشگیری بیماری گموز با ایجاد تشتک

آهن ،روی ،مس و

منگنز

کودهای رایج مصرفی در باغات پسته
کودهای فسفاته
کودهای پتاسه

نکته :

سوپرفسفات تریپل؛ سوپر فسفات ساده؛ فسفات آمونیوم

سولفات پتاسیم؛ کلرور پتاسیم

•

آنالیــز خــاک و آب تعییــن شــود؛ لــذا در ایــن خصــوص از کارشناســان بــا تجربــه اســتفاده نمائیــد.

 زمان مبارزه با آفات بسته به هر منطقه متفاوت است ،لذا جهت تشخیص زمان و نحوه مبارزه (شیمیایی و غیرشیمیایی) با
* مصرف بور حتما بایستی براساس آنالیز آب و برگ انجام شود.
کارشناسان خبره منطقه مشورت نمائید.

•

زمــان مبــارزه بــا آفــات بســته بــه هــر منطقــه متفــاوت اســت ،لــذا جهــت تشــخیص زمــان و نحــوه مبــارزه

(شــیمیایی و غیرشــیمیایی) بــا کارشناســان خبــره منطقــه مشــورت نمائید.

25

سال ششم  -مهرماه  - 1400شماره 62

نکته  :میزان ،نوع ،روش و زمان مصرف کودهای خاکی در سیستم غرقابی و قطره ای باید بر اساس آنالیز خاک و آب تعیین شود؛

لذا در این خصوص از کارشناسان با تجربه استفاده نمائید.
آنالیز
ـوع ،حتما
*مصرف بور
شود.ــی در سیســتم غرقابــی و قطــره ای بایــد بــر اســاس
انجام خاک
برگــای
آب وکوده
ـرف
براساسمصـ
بایستیزمــان
روش و
میــزان ،نـ

سحر نخعی
دبیر کمیته بازرگانی
هــر ســاله مقــارن بــا فصــل برداشــت پســته ،موضوعــات مرتبــط
بــا فــروش آن نیــز اوج میگیرنــد و توجــه بــه مقــدار محصــول
مصرفشــده و چشــمانداز صــادرات در ســال پیــشرو اهمیــت
ویــژهای پیــدا میکنــد .از ایــن رو ،انجمــن پســته ایــران جلســه
کمیتــه بازرگانــی بــا هــدف تحلیــل و بررســی بــازارپســته را
روز سهشــنبه 9 ،شــهریورماه  1400برگــزار کــرد .در ایــن جلســه
مجــازی ،محمــد صالحــی رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن پســته ایــران،
ســیدمحمودابطحی رئیــس هیئــت امنــا ،حامــد رمضانــی رئیــس کمیته
بازرگانــی و محســن جاللپــور رئیــس اســبق اتــاق بازرگانــی ایــران
و عضــو انجمــن پســته ایــران حضــور داشــتند .همچنیــن ،اعضــای
صادرکننــده گــروه هیئــت امنــای انجمــن و برخــی از صادرکننــدگان
مطــرح پســته از اقصــی نقــاط کشــور ،نقطــه نظــرات خــود را دربــاره
موضوعــات مطــرح شــده اظهــار داشــتند .در ایــن جلســه ،وضعیــت
صــادرات پســته در ســال تجــاری جــاری و دالیــل افزایــش مصــرف
پســته در ایــن ســال ،چش ـمانداز صــادرات پســته در ســال تجــاری
پیـشرو ،مشــکالت و موانــع موجــود بــر ســر راه صــادرات پســته و
چشــمانداز اقتصــاد کشــور بررســی شــدند.
در ابتــدای جلســه ســیدمحمود ابطحــی ضمــن
بررســی وضعیــت عرضــه پســته در ســال جدیــد
گفــت«:در ســال تجــاری پی ـشرو مقــدار پســته

قابــل عرضــه در بــازار جهانــی توســط ایــران و

در نشست مجازی کمیته
بازرگانی انجمن پسته
ایران بررسی شد

بازار پسته
در سال

تجاری

پیشرو

آمریــکا نســبت بــه ســال قبــل در حــدود  60تــا

 70هــزار تــن کمتــر اســت .همچنیــن ،تقاضــا

بــرای ایــن مقــدار پســته وجــود دارد .بنابرایــن ،پســته ایــران بــه
لحــاظ عرضــه و تقاضــا در بــازار جهانــی در ســال جدیــد مشــکلی

نخواهدداشــت».

ایــن فعــال کهنـهکار صنعــت پســته ایــران ضمــن تأکیــد بــر صحــت
پیشبینــی خــود مبنــی بــر وضعیــت خــوب بــازار پســته در ســال

جدیــد ،تصریــح کرد«:تنهــا مشــکلی کــه ممکــن اســت بــرای
محصــول جدیــد ایــران پیــش بیایــد پیــدا شــدن دلواپســان اســت!

مثــل آنچــه کــه ســال  97بــرای پســته اتفــاق افتــاد کــه عــدم عرضــه
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کاال در زمــان مشــخص و مناســب منجــر بــه از دســت رفتــن فرصــت

فــروش بــه برخــی بازارهــای اصلــی صادراتــی شــد».
رئیــس هیئــت امنــای انجمــن پســته ایــران در خصــوص موضعگیری
متنفذیــن پســته کشــور و انجمــن توضیــح داد« :طبــق تجربــه ،بایــد
انجمــن و افــرادی کــه حرفشــان نفــوذ دارد مواظــب باشــند تــا
وسوســه دلواپســان باعــث نشــود پســته ایــران بــازار خــودش را از
دســت بدهــد .ایــن بــازار یکــی از مهمتریــن و حســاسترین نقــاط
اشــتراک تولیــد و فــروش اســت کــه اگــر آن را از دســت بدهیــم،
همــه متضــرر میشــوند».

26

محمــد صالحــی ،صادرکننــده باســابقه پســته

امــا مشــکل اصلــی بــر ســر راه صــادرات پســته
ایــران در ســال محصولــی جدیــد را اختــاف

شــدید فعلــی بیــن نــرخ ارز در ســامانه نیمــا و
بــازار آزاد ذکــر کــرد و در اینبــاره تصریــح
کــرد« :بزرگتریــن مســئلهای کــه امســال در
صــادرات پســته بــا آن مواجهیــم تعهــد ارزی اســت .اختــاف شــدید
بیــن نــرخ ارز نیمایــی و نــرخ ارز آزاد میتوانــد صــادرات پســته را
تحتالشــعاع قــرار دهــد .در حــال حاضــر تهاتــر در حــد بســیار
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ناچیــز امکانپذیــر اســت ،امــا جوابگــوی تجــارت پســته نیســت».
صالحــی یکــی از علــل محدودیــت عرضــه از طــرف باغــداران را
پراکندگــی پســتۀ امســال نســبت بــه ســال گذشــته دانســت و عنــوان
کــرد« :در ســالهای قبــل تجمــع پســته بیشــتر در اســتان کرمــان بــود
و کشــاورز  50درصــد از محصولــش را اول ســال عرضــه میکــرد
و مانــده را انبــار و بــه مــرور عرضــه میکــرد .امــا امســال تولیــد
پســته در ایــران بــه شــدت پراکنــده اســت .ایــن مســئله جم ـعآوری
و فــروش محصــول را بــا چالشهایــی روبــهرو میکنــد .وقتــی
کشــاورز حــس کنــد پســته کمتــری در دســت دارد ،عرضــه محــدود
خواهدشــد و ایــن موضــوع میتوانــد بــازار پســته را دچــار مشــکل
کنــد».
ایــن صادرکننــده عضــو انجمــن پســته ایــران ،علــت حجــم
قابلتوجــه پســته صــادر شــده در ســال تجــاری  1399-1400را بــاال
بــودن میــزان محصــول ســال  99و قیمتهــای رقابتــی پســته ایرانــی
دانســت.
در ادامــه ،محمدرضــا فرشــچیان ،عضــو هیئــت
امنــای انجمــن پســته ایــران در تأییــد اظهــارات
محمــد صالحــی ،اهمیــت عرضــه بهموقــع
محصــول بــه بــازار توســط کشــاورزان را
ضــروری دانســت و در اینبــاره گفــت« :مــا
امــروز در جایگاهــی قــرار داریــم کــه بایــد از
آن حداکثــر اســتفاده را ببریــم؛ پســته مــا  2الــی  3هفتــه زودتــر
از پســته آمریکایــی بــه دســت میآیــد و ایــن یــک مزیــت نســبی
نســبت بــه آنهــا اســت کــه بتوانیــم جنــس را ســریعتر بــه دســت
مشــتری برســانیم .جنــس بایــد بــه موقــع عرضــه شــود تــا بــه موقــع
بــه بــازار مقصــد و بــه دســت مصرفکننــده برســد .طبــق تجربــه
مــن ،محصــول پســته ســال گذشــته خوشــبختانه بهموقــع عرضــه و
حمــل شــد و در زمــان مناســب بــه دســت خریــدار رســید و بــه موقع
مصــرف شــد و علــت عزیزشــدن کاالی پســته همیــن بــود کــه جنــس
در بــازار مقصــد مصــرف شــد ».وی اصــرار کشــاورز ایرانــی بــه عــدم
عرضــه ،تحتتأثیــر جــو رســانههای مجــازی را عامــل مهمــی در از
دســت رفتــن فرصــت فــروش بــه بازارهــای صادراتــی دانســت.
فرشــچیان پیشبینــی خــود از میــزان مانــده محصــول انبارهــا
را حــدود  20هــزار تــن گمانهزنــی کــرد و اظهارداشــت« :مــا در
پایــان ســال محصولــی  ،1399-1400حــدود  270هــزار تــن پســته
ایرانــی را کامــ ً
ا مدیریتشــده و بــدون هیچگونــه کمــک دولتــی،
فروختهایــم».
فرشــچیان در پاســخ بــه ایــن ســول کــه چــرا مصــرف پســته و
ســایر مغزیجــات در دنیــا بــاال رفتهاســت ،تشــریح کــرد« :عوامــل
مختلــف در ایــن زمینــه تأثیرگــذار بودهاســت؛  -1افزایــش آگاهــی
مصرفکننــدگان از مزایــای پســته -2 ،خریــد بیــش از حــد کاال و
انبــار کــردن آن در خانــه بعــد از شــیوع ویــروس کرونــا و  -3شــروع
قرنطینههــای اجبــاری ،از عوامــل افزایــش مصــرف پســته و ســایر
مغزیجــات در بازارهــای جهانــی بودهاســت».

در ادامــه جلســه ،عبدالکریــم امیــن زاده ،عضــو
هیئــت مدیــره انجمــن پســته ایــران وضعیــت
محصــول خراســان را اینگونــه گــزارش ارائــه
داد« :کیفیــت محصــول پســته امســال خــوب
اســت ،امــا درصــد پوکــی بیشــتر از ســال گذشــته
گــزارش شــده و همچنیــن اونسهــا خیلــی باالتــر
از ســال گذشــته اســت .مشــکلی کــه امســال تــا االن بــا آن مواجــه
بودهایــم عــدم رغبــت بــه خریــد از ســمت صادرکننــدگان اســت.
ســالهای قبــل همیشــه در ایــن زمــان تقاضــا بــاال بــود ،امــا درحــال
حاضــر قیمــت فــروش پســته تَــر بــاال رفتــه و تقریب ـ ًا  2برابــر ســال
گذشــته اســت .در حالیکــه قیمــت پســته خشــک  2برابــر پارســال
نیســت .ایــن موضــوع مخصوص ـ ًا در  2-3روز اخیــر کــه نــرخ دالر
اُفــت داشــت ه خیلــی بدتــر شدهاســت .انتظــارات قیمتــی کشــاورزان
احتمــاالً ســال ســختی را برایمــان رقــم خواهــدزد».
ســپس ،زهــرا مرتضــوی از باغــداران و
صادرکننــدگان پســته ایــران در رابطــه بــا محصول
جدیــد پســته ایــران گفــت« :مــن فکــر میکنــم
پیشبینــی انجمــن از میــزان تولیــد پســته در
ســال جدیــد درســت باشــد .مشــکل اصلــی
محصــول امســال ریــز شــدن پســتهها بهخاطــر
بــروز خشکســالیها اســت .بنابرایــن ،اونــس پســته بــاال رفتــه و
باغــات مــا کــه اونــس پستهشــان قب ـ ً
ا  28-30بودنــد ،امــا درحــال
حاضــر از  30-32هــم باالتــر رفتــه و بــه  33هــم رسیدهاســت .در
مــورد بــازار پســته هــم بایــد بگویــم در ســال تجــاری جــاری بــازار
راه خــودش را رفــت و قیمــت خــود را تعییــن کــرد و امیــدوارم
قیمــت دالری فعلــی کــف بازارهــا را حفــظ کنــد».
در ادامــه ایــن نشســت مجــازی ،محمدرضــا
شــمس الهــدا ،عضــو انجمــن پســته ایــران
چالشهــای بــازار پســته چیــن ،بزرگتریــن
مقصــد پســته ایــران را اینگونــه تشــریح کــرد:
«درحــال حاضــر ،اُفــت خریــد و عــدم تقاضــای
پســته را در بــازار چیــن شــاهد هســتیم ،چــون
از قبــل بــار دارنــد و نیــازی بــه بــار جدیــد ندارنــد .همچنیــن،
در بزرگتریــن بــازار صادراتیمــان مشــکالت زیــادی از جملــه
طوالنیتــر شــدن زمــان ارســال حمــل بــار بــه شــرق دور را کــه
باعــث وقفــه در صــادرات پســته ایرانــی بــه ایــن بــازار بــزرگ
شدهاســت را پی ـشرو داریــم؛ ایــن موضــوع میتوانــد عرضــه بــرای
جشــن ســال نــوی چینــی را تحتالشــعاع قــرار دهــد .ســابق ًا حمــل
و نقــل  25تــا  35روز زمــان میبــرد ،امــا اخیــرا ً ایــن زمــان بــه 50
الــی  60روز افزایــش یافتهاســت .مــن االن نمیخواهــم راجــع بــه
بــاال یــا پاییــن رفتــن قیمــت صحبــت کنــم ،امــا فرامــوش نکنیــم
کــه اگــر دیــر شــود ،فرصــت بارگیــری بــرای جشــن ســال نــوی
چینــی (اوایــل بهمنمــاه) کــه اوج مصــرف پســته اســت را از دســت
خواهیــم داد .مشــکالت مــا ایــن اســت کــه پســته هنــوز فــرآوری
نشدهاســت ،نــرخ ارز نوســان دارد و اختــاف نــرخ ارز نیمایــی و

بــازار ارز آزاد بهشــدت زیــاد اســت .بایــد راجــع بــه ایــن مســائل
تدبیــری اندیشــیده شــود».
همچنیــن ،محســن خنــدان فعــال بــازار پســته
چیــن ضمــن صحــه گذاشــتن بــر ســخنان شــمس
الهــدا افــزود« :بــازار چیــن نســبت بــه موضــوع
آفالتوکســین در پســته حســاس شدهاســت و
مســئولین مربوطــه درحــال نمونهبــرداری و
بازرســی محمولــه هــای صادراتــی پســته بــه
کشورشــان هســتند .ایــن احتمــال وجــوددارد کــه ســختگیریها
در آینــده روی ایــن موضــوع بیشــتر شــود».
در پایــان جلســه ،محســن جاللپــور ،عضــو
پیوســته انجمــن پســته ایــران چش ـمانداز اقتصــاد
کشــور در چهــار ســال پیــش روی دولــت جدیــد
را بررســی کــرد و عنــوان کــرد« :آنچــه کــه در
ســطح کالن دولــت ســیزدهم میتــوان دیــد
خیلــی امیدوارکننــده نیســت و نگرانــی جــدی
در ایــن زمینــه وجــود دارد ،چراکــه ظاهــرا ً نــگاه فعلــی ،نــگاه
گــذران وضــع موجــود بــا اتــکا بــه راهحلهــای کوتاهمــدت
اســت .در چهــار ســال پیــشرو نمیتــوان اصــاح ســاختاری،
نــگاه توســعهگرایانه و متکــی بــه اقتصــاد آزاد از دولــت جدیــد
انتظــار داشــت .یــک ســری سیاســتگذاریها بنابــر ظرفیــت و
موقعیتــی کــه ایجــاد میشــود ،ممکــن اســت تغییــر کنــد و اثــرات
مثبــت یــا منفــی بــه دنبــال داشــته باشــد .پیشبینــی مــن ایــن
اســت کــه در چنــد ماهــه اول بــا توجــه بــه مذاکــرات ایــران
بــا بلــوک شــرق ،مخصوصــ ًا کشــورهای چیــن و روســیه ایــن
تأثیــرات مثبــت خواهــد بــود و ممکــن اســت گشــایشهای ارزی
در مقطــع کوتاهــی را محقــق کنــد ،امــا بــه هــر حــال اینهــا نشــان

از در پیــش داشــتن ســالی پرفــراز و نشــیب و شــرایطی بســیار
غیرقابــل پیشبینــی دارد».
جاللپــور در رابطــه بــا وضعیــت مصــرف پســته در ســال
محصولــی  1399-1400و وضعیــت امــروز بــازار در آســتانه
ســال جدیــد محصولــی گفــت« :در ســالی کــه گذشــت بــازار
پســته کشــش باالیــی داشــته و مصــرف پررونــق بودهاســت .در
حــال حاضــر اتفاقاتــی افتــاده کــه انتظــارات قیمتــی کشــاورزان را
بــاال بردهاســت .البتــه برخــی از مــا در دامــن زدن بــه افزایــش
انتظــارات نقــش داشــتهایم و شــرایط قیمتهــا را بــرای رقابــت
و عرضــه بــه بازارهــا ســخت کردهایــم».
وی ادامــه داد« :ســال گذشــته در همیــن زمــان دالر حــدود 27
هــزار تومــان بــود و امســال نیــز در همیــن زمــان دالر همیــن
قیمــت اســت؛ هرچنــد در طــول ســال نــرخ دالر بــا نوســانات
زیــادی روب ـهرو بــود .افزایــش نــرخ تــورم عم ـ ً
ا ایــن گرفتــاری
را بــرای کشــاورز بوجــود آورده کــه کاالیــی کــه پارســال اقــدام
بــه خریــد آن میکــرد را تقریبـ ًا بــا  60الــی  70یــا حتــی تــا 100
درصــد افزایــش قیمــت روبـهرو کردهاســت .امــا براســاس قیمــت
ارز ،تغییــر یــا افزایــش چندانــی در قیمتهــای امســال پســته
وجودنــدارد ،بنابرایــن انتظــارات قیمتــی باالتــر را برنمیتابــد».
در پایــان ،رئیــس اســبق پارلمــان بخــش خصوصــی ریشــه
ســوءتفاهم بیــن صادرکننــده و تولیدکننــده را اینچنیــن تشــریح
کــرد« :صادرکننــده قیمــت جهانــی پســته را میبینــد ،قیمــت
ارز را در نظــر میگیــرد و تغییــر چندانــی نمیبینــد؛ از ســوی
دیگــر ،کشــاورز افزایــش تــورم داخلــی را تجربــه کــرده و نــرخ
ثابــت ارز از ســال گذشــته تــا امــروز باعثشدهاســت تــا قیمــت
محصولــش افزایــش نیابــد؛ ایــن موضوعــات یــک ســوءتفاهم
جــدی بیــن صادرکننــده و تولیدکننــده ایجــاد کردهاســت».
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وضعیت تولید و فروش پسته ایران و آمریکا

گذشتهو آمریکا
ایران
پسته
فروش
وضعیتو
تولید
آمریکا
وضعیتتولید
ایراندوو سال
پسته مشابه
فروشبا مدت
یازدهوماه اخیر
وضعیت مقایسه
مقایسه وضعیت یازده ماه اخیر با مدت مشابه دو سال گذشته

مقایسه وضعیت یازده ماه اخیر با مدت مشابه دو سال گذشته

سحر نخعی

نخعی
سحربازرگانی
دبیر کمیته

کمیته20بازرگانی
درصدی
دبیرحدودا
کل مصرف پسته آمریکا (شامل صادرات و مصرف داخل) در سال  2020نسبت به مدت مشابه سال  2019افزایشی
نخعی
را تجربه کردهاست .این درحالیاست که میزان تولید  2020نسبت به تولید  ،2019حدود  40درصد افزایشسحر
نشانیمی
دهد 20.درصدی
حدودا
 2019راافزایش
 2020نسبت به مدت مشابه سال
در سال
مقصــد داخل)
کشــورهای مصرف
(شامل صادرات و
آمریکا
مصرف
پستهـادرات
ـامل صـ
کلـکا (شـ
کل مصــرف پســته آمریـ
ایــن رو،
شــد .از
در

دبیر کمیته بازرگانی

زمانمیدهد.
افزایش راایننشان
درصد
حدود 40
نسبت به
میزان تولید
ایناست
ابتدایحالی
است.کهاین در
سالکرده
تجربه
مشکالت ناشی از
 19بود .در
کووید-
،2019بیماری
تولیدشیوع
مقارن با
2020شود،
محسوب می
سالکهتجاری
راپاییز
2019حــدودا ً
مــدت مشــابه ســال  2019افزایشــی
کاهــش تقاضــا از جانــب مقاصــد پســته ایــران
کنندگان
کنندگان و
فرآوری
جانب
تقاضای پسته
مقارنبه باکاهش
شود،صـمنجر
گمرکات،
تجاریوــهنقل
حمل
اعم
گسترده
تجربــهطینه
 20درصــدی را قرن
ایــن
سالواســت.
کرده
ـادرات
میــم
محسوب حج
کاهـوـش
ـر ب
ـکااز منجـ
اینآمریـ
هایابتدای و
توزیع ناشی از
مشکالت
این زمان
بود .در
کوویداز19-
شیوع بیماری
سال
تعطیلیکه
2019
پاییز
و مصــرف داخــل) در ســال  2020نســبت بــه

میتــوان نتیجــه گرفــت کــه تعطیلیهــا و

 2020نسـ
ـزان تولی
 2019شـ
تواندر ســال
میــور
دو کش
ـبتشد .از ایـ
کشــورهای
مقاصد در
توزیــع
فــرآوریاز و
کاهشهــای
کانال
به
توزیع منجر
کنندگانو وآمریکا
پسته ایران
تقاضا از
ـد.بهها و
تعطیلی
محصولیکه
نتیجهوگرفت
مقصد
کشورهای
کنندگان
فرآوری
جانبجانب
پسته
تقاضای
کاهش
منجر
گمرکات،
حمل و نقل
رو ،از
اینـناعم
های گسترده
تعطیلی
طینهــدو
درن
درحالیاســت کــه میـقر
بــه تولیــد  ،2019حــدود  40درصــد افزایــش
ایــن کاهــش تقاضــا در بــازار پســته ایــران بــا
مقصــد؛  -2افزایــش تقاضــای مصرفکننــدگان
همراه
دالری
پستهقیمت
مقاصد اُفت
جانبایران با
تقاضابازاراز پسته
تقاضا در
2019کهشد .این
رو ،درمیسال
کشور
کاهش حجم
پستهمنجر به
آمریکا
ایران و
کاهشکاهش
تعطیلیها و
محصولیگرفت
توان نتیجه
اینازدو ُاین
صادراتشد.
کشورهای مقصد
در
را نشــان میدهــد.

افــت قیمــت دالری پســته همــراه بــود .امــا

شــیوع بیمــاری کوویــد 19-بــود .در ایــن

رفــع قرنطینههــا تقاضــای زیــادی بــرای

از جانــب فرآوریکننــدگان و توزیعکننــدگان

ســه دلیــل عبارتنــد از؛  -1خالــی بــودن

و تمایــل بــرای خریــد و مصــرف کاالهــای

شد
ایجاد
برای
تقاضایفتزیادی
قرنطینهها
تقاضاودررفع
تعطیلیها
همزمان
(تابستان )99
ایــن سال
اواخر
اما در
بود.
ابتــدای
پاییــز ســال  2019کــه
(تابســتان
محصولــی
ســال
همراه
پستهپسته
دالری
ایران با اُ
پسته
بازار
شدنکاهش
 2019باشد.باز این
2019
محصولی
اواخــر سال
2019در
محصولیدرکشور
ســال این دو
صادرات
حجم
کاهش
قیمت-3
ســوپرمارکتی؛
شــده
بندی
بســته
ســالم
شــود،
هــا و
تعطیل
شــدن
بــاز
حجم ببــا
همزمــان
)99
عبارتنددر
ـران.
دلیل ایـ
تقاضایـته
سهپسـ
دالری
ادامه قیمـ
ـودن
ـذاب
محصولی جـ
ایجادبودن
پستهخالی
از؛ -1
کرد؛
پیدا
طول
)99در
یشتری
شدت و
سالبــادلیل با
مقــارنسه
اواخربه
تقاضا
تجــاری محســوب مکه
شد
برای
زیادی
ـتها
قرنطینه
نیزبـرفع
2020ها و
تعطیلی
شدن
سالیباز
همزمان با
(تابستان
2019
محصولی
این در
بودی .اما

نتیجــه ،در ســال تجــاری  2020رونــد افزایشــی
خالی سالم
کاالهای
مصرف
کرد؛برای
تمایل
کنندگان
مصرف
سالتقاضای
افزایش
یشتری 2در-
کشورهای بمقصد؛
توزیعبا در
فرآوری
کانالاینهای
بودن
از؛ -1
خرید وعبارتند
سه دلیل
ادامهو پیدا
 2020نیز
محصولی
ایــنطول
حجم
شدت
سهو ودلیل
تقاضا به
زمــان مشــکالت که
قرنطینــه
ناشــی از
تقاضــا بــه ســه
شــد کــه
پســته وایجــاد
صــادرات پســته ایــران نســبت بــه مدت مشــابه
کاالهای پسته
افزایشی صادرات
2020
نتیجه ،در
ایران .در
دالری
قیمت
سوپرمارکتی؛دردلی3ـ-
تعطیلیهــای گســتردهبسته
شده و
بندیحمــل
اعــم از
سالم
مصرف
روندو
خرید
برای
سالتمایل
کنندگاندرو
مصرف
تقاضای
حجـ2
مقصد؛
کشورهای
نقــلتوزیع
فرآوری و
های
کانال
پستهطــول
افزایشدر
ـتری
ـم-بیشـ
بودنو
ـدت
جذابـ
ـل بــا ش
صــادرات
افزایــش
تجاریبــا
مقایســه
قبــل
ســال
ـای پس
ایرانــش
و گمــرکات ،منجــر بــه کاه
صادراتـرد؛
پستهکـ
دالری پیــدا
افزایشـه
قیمتـز ادامـ
2020بانیـ
محصولــی
ـدا
کردهـه پیـ
روندـ
ـری ادام
تندتـ
تندتریـیب
سالــا شـ
ـکا ب
درـ
نتیجه،آمری
پسته در پس
است.
پیدا
ادامه
شیب
آمریکاــتهبا
مقایسه
در
ـالقبل
مدتــتهمشابه
تقاضـبه
نسبت
افزایشی صادرات پسته
2020
تجاری
ایران.
بودن
جذاب
سال-
سوپرمارکتی؛سـ3
شده
بندی
بسته
کرد هاســت.

ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل در مقایسه با افزایش صادرات پسته آمریکا با شیب تندتری ادامه پیدا کردهاست.
آمریکا

مصرف داخل (تن)
ایران
صادراتداخل (تن)
مصرف

10.000
2018
42.000
10.000

339.000
مصرف داخل و صادرات (تن) 245.000
مجموع(تن)
صادرات
(تن)مصرف داخل و صادرات (تن) 451.000
تولید
339.000
مجموع
451.000
تولید (تن)
ایران
2018

52.000
مجموع مصرف داخل و صادرات (تن) 42.000
صادرات
(تن)مصرف داخل و صادرات (تن) 87.000
تولید
52.000
مجموع
87.000
تولید (تن)

251.000
159.000
340.000
251.000
340.000
2019
30.000
2019
130.000
30.000

160.000
130.000
227.000
160.000
227.000

299.000
197.000
476.000
299.000
476.000
2020
28.000
2020
193.000
28.000

221.000
193.000
212.000
221.000
212.000

• الزم به ذکر است که در تخمین تولید پسته ایران در سال  2020احتمال وجود  10-20درصد خطا نسبت به مقدار واقعی آن وجوددارد.
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مصرف داخل (تن)
آمریکا
(تن) (تن)
صادراتداخل
مصرف

2018
94.000
2018
245.000
94.000

2019
92.000
2019
159.000
92.000

2020
102.000
2020
197.000
102.000

پرایمکس در تاریخ  10شهریور  1400گزارش داد

ادامه رکوردزنی فروش پسته آمریکا
دبیرخانه انجمن پسته ایران
فــروش پســته آمریــکا در مــاه ژوئیــه ( 10تیــر
تــا  9مــرداد) حــدود  26هــزار تــن بودهاســت
کــه افزایشــی  56درصــدی در مقایســه بــا مــدت
مشــابه ســال گذشــته محســوب میشــود؛ بــه
ایــن ترتیــب کــه در داخــل آمریــکا و در حــوزه
صــادرات هــر کــدام  13هــزار تــن فــروش تجربــه
شــد؛ ایــن عــدد بــرای صــادرات نمایانگر جهشــی
 83درصــدی و در فــروش داخلــی افزایشــی 35
درصــدی نســبت بــه مــاه ژوئیــه ســال قبــل را
نشــان میدهــد.
فــروش تجمعــی پســته آمریــکا در داخل ،افزایشــی
 14درصــدی و صــادرات افزایشــی  23درصــدی
را از ابتــدای ســال تــا پایــان ایــن مــاه نســبت بــه
مــدت مشــابه ســال گذشــته تجربــه کردهانــد و
تاکنــون مجموع ـ ًا مقــدار  340هــزار تــن از پســته
آمریــکا فــروش رفتهاســت.
فــروش پســته آمریــکا در مــاه ژوئیه دومیــن رکورد
بعــد از ژوئیــه ســال  2018بــه حســاب میآیــد،
بهطوریکــه هــم حجــم صــادرات و هــم حجــم
فــروش داخلــی بــرای خریــداران و فروشــندگان
شگفتیســاز شــد .غالبــ ًا ایــن رونــد افزایشــی
فــروش پســته آمریــکا در ایــن موقــع از ســال بــه
دلیــل کمبــود پســته ایــران در بــازار جهانــی اســت.

افزایــش  83درصــدی کل صــادرات ناشــی از
فــروش پســته خنــدان بــوده کــه بــه تنهایی نســبت
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته حــدود  99درصــد
رشــد را تجربــه کردهاســت .درحالــی کــه ،فــروش
مغــز نســبت بــه ســال گذشــته  20درصــد افزایــش
را نشــان میدهــد.
شــروع برداشــت محصــول آمریــکا بــرای بســیاری
از فراوریکننــدگان در اول شــهریورماه آغــاز
میشــود .انتظــار آن م ـیرود کــه تــا  16شــهریور،
یعنــی بعــد از تعطیلــی روز کارگــر ،برداشــت بیش
از  50درصــد از محصــول انجــام شــود .همچنیــن،
پیشبینــی میشــود زمــان اوج برداشــت ،بیــن
 21شــهریور تــا  3مهرمــاه واقــع شــود و معمــوالً
برداشــت محصــول تــا هفتــه اول آبــان مــاه بــه
اتمــام میرســد .مقــدار محصــول امســال بعــد از
فصــل گلدهــی درختــان پســته بیــن  410تــا 450
هــزار تــن تخمیــن زده میشــد ،امــا بــه دلیــل بروز
آثــار خشکســالی و گرماهــای بیــش از حــد ،ایــن
تخمیــن بــه حــدود  390تــا  410هزارتــن کاهــش
دادهشــد .هنــوز خیلــی زود اســت کــه در مــورد
ایــن موضــوع بــه نتیجــه برســیم ،امــا باغدارانــی
کــه محصولشــان را برداشــت کردهانــد و رقــم آنهــا
گلــدن هلیــز بودهاســت ،اذعــان دارنــد کــه مقــدار

عملکــرد بــر اســاس انتظــارات آنهاســت.
برداشــت پســته ایران هفته آینــده ( 10شــهریورماه)
شــروع میشــود .براســاس پیشبینیهــای انجــام
شــده ،مقــدار محصــول پســته امســال ایــران در
یــک محــدوده گســترده بیــن  110تــا  150هــزار
تــن قــرار دارد .قیمتهــا از زمــان ارائــه آخریــن
گــزارش مــا ثابــت ماندهانــد و حجــم مانــده
انبارهــا انــدک اســت.
فــروش پســته در مــاه ژوئیــه حســابی داغ
بــود .قیمتهــا نســبت بــه آخریــن گزارشــی
کــه دادهبودیــم ،بیــن  10تــا  20ســنت در هــر
کیلوگــرم باالتــر رفتنــد چــرا کــه موجــودی پســته
خنــدان و مغــز اکثــر صادرکننــدگان کــم شــده
بــود .درحالحاضــر معامــات چندانــی صــورت
نمیگیــرد و فروشــندگان آمریکایــی صبرکردهانــد
تــا حــس شــفافتری نســبت بــه محصــول جدیــد
پیــدا کننــد .صنعــت پســته در  10روز آینــده تصور
بهتــری نســبت بــه مقــدار و کیفیــت محصــول
جدیــد خواهدداشــت.
قیمــت فــروش هــر کیلوگــرم پســته خنــدان درجه
یــک اونــس  ،18-20حــدود  9.2دالر و هــر
کیلوگــرم پســته خنــدان درجه یــک اونــس 21-25
حــدود  8.8دالر گــزارش شدهاســت.

مقایسه وضعیت فروش ماهانه و تجمعی پسته آمریکا نسبت به سال گذشته
معادل خشک در پوست (تن)

مقاصد

سهم مقاصد

سال ششم  -مهرماه  - 1400شماره 62

(درصد)

ماهانه

2020-2021

2019-2020

12.000

9.000

%35

4.000

%42

17.000

%56

مصرف داخل آمریکا

%39

اروپا

%25

6.000

%100

26.000

آسیا
خاورمیانه و آفریقا
کانادا و مکزیک
استرالیا/اقیانوسیه
سایر بازارها
مجموع

30

%24
%6
%4
%1
%0

5.000
1.500
1.500
219
117

2.000
400
1.000
200
50

درصد تغییر

%169
%260
%39
%7
%134

تجمعی

تغییر

2020-2021

2019-2020

133.000

117.000

%14

86.000

66.000

%32

340.000

286.000

%19

81.000
21.000
15.000
2.000
2.000

69.000
18.000
12.000
3.000
1.000

(درصد)

%18
%14
%23
%-26
%46

مروری بر مهمترين اسناد
و مراجع ارائهكننده آمار

نياز آبی گياهان
در كشور
محمدحسن رحیمیان
عضو هیئت علمی موسسه شوری کشور
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يكــي از مراجــع قدیمــی كــه تاكنــون مــورد
اســتناد بخشهــاي اجرايــي و مطالعاتــي كشــور
قــرار گرفت ـه ،ســند ملــي آب كشــور اســت .ایــن
ســند در قالــب طــرح ملــي الگــوي مصــرف آب
در كشــاورزي ،در يــك بــازه زمانــي ســه ســاله
(ســالهاي  1375تــا  )1377بــر اســاس بنــد ط
تبصــره  19قانــون برنامــه دوم توســعه اقتصــادي،
اجتماعــي و فرهنگي كشــور و در راســتاي اســتفاده
مطلــوب از منابــع آب كشــاورزي و مصرف معقول
آب بــراي هــر محصــول در هــر يــك از مناطــق
كشــور تدویــن شدهاســت .در ایــن ســند نيــاز
آبــي گياهــان ،الگــوي كشــت و راندمــان آبيــاري
دشــتهاي مختلــف كشــور بــرآورد شدهاســت.
ســند ملــی آب توســط معاونتهــاي ذيربــط
در وزارت كشــاورزي ســابق (بــا اســتفاده و
بهرهگيــري از نتايــج تحقيقاتــي) بــا همــكاري
وزارت نيــرو ،ســازمان هواشناســي كشــور و ســاير
دســتگاههاي ذيمدخــل تهيــه و تدويــن گرديــده
و بــه تأیيــد هیئــت دولــت رسيدهاســت .در ايــن
ســند از آمــار هواشناســي  25ســاله  363ايســتگاه
ســينوپتيك و كليماتولــوژي كشــور مربــوط بــه بازه
زمانــي  1349الــی  1374شمســی اســتفاده شــده و
تبخيــر و تعــرق مرجــع روزانــه از روش پنمــن
مانتيــث بــرآورد و بــا ميانگينگيــري ،مقاديــر
روزانــه بلندمــدت آنهــا بــراي هر ايســتگاه بدســت

آمدهاســت .در ايــن طــرح ،مــواردي نظيــر ســطح
كشــت ،نــوع كشــت ،فنولــوژي گيــاه (تاريــخ
كاشــت ،داشــت و برداشــت) مــورد نيــاز بــوده كــه
از نتايــج مطالعــات طــرح جامع توســعه كشــاورزي
كشــور اســتفاده و اســتخراج شــده و همچنیــن
نيــاز خالــص آبيــاري محصــوالت در هــر دشــت
محاســبه و بهصــورت دورههــاي دهروزه در طــول
فصــل رشــد گيــاه ارائــه شدهاســت .در نهایــت،
جــداول نهايــي بهصــورت محصــول بــه محصــول
در  618دشــت كشــور (واحــد هيدرولوژيــك) ارائه
و در چنديــن جلــد بــه چــاپ رســيد.
پيــرو تدويــن ســند ملــي آب كشــور و تعييــن
نيــاز آبيــاري دش ـتهاي مختلــف كشــور توســط
وزارت كشــاورزي ســابق ،در ســال  1377جــداول
نيــاز آبيــاري هــر هكتــار اراضــي واقــع در هــر
يــك از محدودههــاي مطالعاتــي كشــور تهيــه
گرديــد و در اختيــار وزارت نيــرو قــرار گرفــت.
ايــن جــداول تحــت عنــوان گزارشــات نحــوه
محاســبه هيدرومــدول و تعييــن ســاعات كاركــرد
چاههــاي كشــاورزي شــناخته ميشــود و مقاديــر
نيــاز آبيــاري ســاالنه ،هيدرومــدول ،حجــم و
ســاعات آبيــاري بهصــورت ماهانــه و ســاالنه
هــر يــك از محدودههــاي مطالعاتــي (دشــتها)
ارائــه شدهاســت .مقاديــر هيدرومــدول از تقســيم
مجمــوع نيــاز آبيــاري ســاالنه بــر مجموع ســاعات

كاركــرد ســاالنه منبــع آبــي در آن دشــت بدســت
آمدهاســت .اعــداد مربــوط بــه ســاعات آبیــاری
هــر دشــت (کــه بهعنــوان ســاعات مجــاز کارکــرد
چاههــای کشــاورزی در هــر دشــت شــناخته
میشــوند) ،هنــوز هــم مــورد اســتناد و تأکیــد
کمیســیونهای تخصصــی ایــن وزارتخانــه
نظیــر کمیســیون رســیدگی بــه صــدور پروانههــا و
کمیســیون رســیدگی بــه امــور آبهــای زیرزمینــی
قــرار دارد.
ســند ملــی آب بهدلیــل عــدم بــه روز بــودن
اطالعــات هواشناســی و وجــود خطــا و عــدم
قطعیــت در پارامترهــای محاســباتی بــرای تقاضای
مرتبــط بــا نیــاز آبــي مبتنــي بــر ســند ،بــا آنچــه
كــه در شــرايط واقعــي اتفــاق ميافتــد ،تفــاوت
و نواقــص بســیار دارد .از ایــن رو ،هیئتوزیــران
در تاریــخ  5خــرداد  1392بــهروز رســانی ســند
ملــی آب را مصــوب کــرد کــه در جلســه پانزدهــم
شــورای عالــی آب  1393ایــن وظیفــه بــه وزارت
جهــاد کشــاورزی محــول شــد .هــم اکنــون
مؤسســه تحقیقــات خــاک و آب وزارت جهــاد
کشــاورزی در حــال بهروزرســانی ســند ملــی آب
میباشــد.
بایــد خاطــر نشــان کــرد بــرآورد تبخيــر و تعــرق،
نيــاز آبــي و همچنيــن نيــاز آبيــاري گياهــان از
اساســيترين ركنهــاي طراحــي و محاســبات
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مهندســي آب بــه شــمار مــيرود و بــه هميــن دليــل ،پرداختــن بــه ايــن
موضوعــات همــواره در اولويتهــاي اجرائــي و تحقيقاتــي كشــورهاي مختلــف
بودهاســت .تفــاوت در دادههــاي اقليمــي مــورد اســتفاده ،تفــاوت در اطالعــات
فنولــوژي گياهــان و تقويــم مراحــل رشــد و همچنين تفــاوت در روش محاســبه
تبخيــر و تعــرق پتانســيل يــا مرجــع ( )EToموجــب گرديــده تــا نتايــج حاصلــه
نيــز بــا همديگــر مغايرتهايــي داشتهباشــند .لــذا ،تشــخيص اينكــه كــدام عــدد
قابــل اعتمادتــر و كاربرديتــر اســت ،مســتلزم اطــاع از فراينــد بــرآورد تبخیــر
و تعــرق و نیــاز آبــی گیاهــان ،آمــار و اطالعــات بــكار رفتــه در ایــن فراینــد
و كنتــرل آنهــا از طريــق مشــاهدات زمينــي میباشــد .در مرحلــه بعــد و در
شــرايط كمبــود فيزيكــي آب نســبت بــه برآوردهــاي نيــاز آبيــاري مزرعــه ،اطالع
از وضعيــت منابــع آبــي در دســترس از نظــر كمــي و كيفــي ،وضعيت گيــاه ،اقليم
و خــاك محــل میتوانــد در برنامهريــزي و مديريــت كمآبيــاري مزرعــه و
تطبيــق طــرح آبيــاري بــا وضــع موجــود ،کمــک زیــادی بــه طــراح نمایــد.
در مناطــق خشــك و نيمــه خشــك  -نظيــر بخشهــای وســیعی از نواحــی
مرکــزی کشــورمان  -بــا توجــه بــه میــزان انــدک نــزوالت جــوی و محدودیــت
منابــع آب ،تخمیــن هــر چــه واقعيتــر و دقیقتــر تبخیــر -تعــرق و نيــاز آبــي
گياهــان بــه عنــوان پارامترهــای اثرگــذار بــر مدیریــت بهینــه آب در کشــاورزی
و مطالعــات تغییــر اقلیــم از اهمیــت بهســزایی برخــوردار اســت .عــدم
تخمیــن مناســب نيــاز آبــي گياهــان منجــر بــه برنامهریــزی نادرســت آبیــاری،
بیشآبیــاری و یــا کمآبیــاری و طراحــی نادرســت ابعــاد لولــه و کانالهــای
آبیــاری و در نتیجــه تعییــن نادرســت آب تحویلــی بــه مــزارع خواهدشــد.
بــه عنــوان مثــال چنانچــه مقــدار تبخیر-تعــرق بــرآورد شــده کمتــر از مقــدار
واقعــی آن باشــد ،امــكان برنامهريــزي صحيــح و اصولــي آبيــاري مزرعــه از
ش در طــول فصــل رشــد
طــراح و بهرهبــردار سيســتم ســلب شــده ،بــروز تن ـ 
و افــت توليــد محتمــل خواهــد بــود .همچنيــن ،کانالهــای آبیــاری بــه علــت
ابعــاد کوچــک طراحــی شــده ،توانایــی انتقــال آب کافــی بــه مــزارع بــه ویــژه
در تابســتان را نخواهنــد داشــت بيشبــرآورد نيــاز آبــي گيــاه در سيســتمهاي
آبيــاري تحتفشــار باعــث بيشبــرآورد ابعــاد سيســتم (گســيلندهها ،لولههــا
و ايســتگاه پمپــاژ) شــده و باعــث زيــان اقتصــادي از جنبههــاي مختلــف نظيــر
افزايــش مصــرف آب ،افزايــش هزينههــاي اجــرا و بهرهبــرداري و يــا تأثيــر
منفــي بــر محصــول خواهــد شــد.
در رابطــه بــا نیــاز آبیــاری دشــتهای مختلــف مطالعــات دیگــری هــم صــورت
گرفتــه کــه شــرح مختصــر آن در ذیــل ارائــه میگــردد:
در ســال  1377و توســط موسســه تحقيقات خاك و آب وزارت جهاد كشــاورزي،
دو جلــد كتــاب تحــت عنــوان «بــرآورد آب مــورد نيــاز گياهــان عمــده باغــي و
زراعــي كشــور « توســط آقــاي دكتــر فرشــي و همــكاران ايشــان در مؤسســه
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تحقيقــات خــاك و آب منتشــر گرديــده اســت .در ايــن کتــاب نیــاز آبــی گیاهــان
مهــم زراعــی و باغــي کشــور در مناطــق عمــده کشــت بــرآورد شــده اســت.
در ســال  1383و توســط دانشــگاه فردوســي مشــهد بــا همــكاري وزارت جهــاد
كشــاورزي و ســازمان هواشناســي كشــور ،در قالــب طرحــي بنــام «نيــاز خالــص
آبيــاري محصــوالت زراعــي و باغــي ايــران» از مجموعــه طرحهــاي پــروژه
ملــي بهينهســازي الگــوي مصــرف آب كشــاورزي ،هماننــد رو 
ش ســند ملــي
آب ،نتايــج بــرای دشــتهای مختلــف کشــور اســتخراج شــد و بصــورت يــك
نرمافــزار ســاده و كاربــردي بنــام  NetWatبــه جامعــه علمــي ،تحقيقاتــي و
اجرايــي كشــور عرضــه گرديــد .ايــن نرمافــزار يكــي از مراجــع پركاربــرد در
زمينــه بــرآورد نيــاز آبــي گياهــان و طراحــي سيســتمهاي آبيــاري بــوده كــه هــم
اكنــون نيــز مــورد اســتفاده قــرار دارد.
در ســال  1387كتابــي تحــت عنــوان «تبخيــر تعــرق گياهــان (دســتورالعمل
محاســبه آب مــورد نيــاز گياهــان)» توســط كميتــه ملــي آبيــاري و زهكشــي ايران
بصــورت ترجمــه منتشــر شــده كــه در آن ،جــداول طــول دوره رشــد گياهــان
بــراي تاريــخ كاشــتها و اقليمهــاي متفــاوت ،جــداول ضرايــب گياهــي و
توضيحــات كاملــي از نحــوه بــرآورد نيــاز آبــي گياهــان انتشــار يافتــه اســت.
طــي ايــن مــدت ،تالشهــاي زيــادي توســط دانشــگاهها و مراكــز تحقيقاتــي
نظيــر موسســه تحقيقــات خــاك و آب وابســته بــه وزارت جهــاد كشــاورزي،
تحــت عنــوان بروزرســاني ســند ملــي آب كشــور انجــام شــده و در حــال
انجــام اســت كــه نتايــج آنهــا تــا كنــون بــه مرحلــه بهرهبــرداري و اســتفاده
در بيــن جامعــه مهندســين آب كشــور نرســيده اســت .همچنيــن ،تالشهــاي
متعــددي در زمينــه بروزرســاني ســند آب در دشــتها و اســتانهاي مختلــف
در قالــب طرحهــاي تحقيقاتــي و مطالعــات مــوردي ديــده ميشــود .در اكثــر
ايــن مطالعــات ،ســعي گرديــده كــه از تكنيكهــا و ابزارهــاي بهروزتــر نظيــر
ســنجش از دور ماهــوارهاي و روشــهاي مبتنــي بــر پــردازش تصاويــر رقومــي
ماهــوارهاي بــراي شناســايي ســطوح كشــت ،شناســايي مراحــل رشــدي گيــاه و
تعييــن ضرايــب گياهــي ،بــرآورد تبخيــر و تعــرق واقعــي گياهــان و يــا عملكــرد
محصــول اســتفاده شــود.
اگرچــه هنــوز خــاء دادههــاي معتبــر زمينــي و ابزارهــاي دقيــق تحقيقاتــي بــراي
واســنجي و ارزيابــي آلگوريتمهــاي مبتنــي بــر ســنجش از دور در كشــورمان وجــود
دارد ،امــا بكارگيــري ايــن تكنيكهــا و پرداختــن بــه قابليتهــاي آنهــا در بخــش
كشــاورزي ،نويدبخــش اســتفاده روتيــن و فراگيرتــر ايــن روشهــا در مطالعات آتي
و برنامهريزيهــاي آب كشــور بهويــژه در ارائــه اطالعــات بههنــگام از وضعيــت
تنــش آبــي عرصههــاي تحــت كشــت و مديريــت آبيــاري آنهــا و همچنين بــرآورد
نيــاز آبــي گياهــان در پهنههــاي زراعــي و باغــي كشــور ميباشــد.

عدم تخمین مناسب نياز آبي گياهان
منجر به برنامهریزی
نادرست آبیاری ،بیشآبیاری
و یا کمآبیاری و طراحی نادرست ابعاد
لوله و کانالهای آبیاری
و در نتیجه تعیین نادرست
آب تحویلی به مزارع خواهدشد

توگو با غالمرضا ممدوحی مدیر حفاظت
گف 
و بهرهبرداری منابع آب استان خراسان رضوی

وضعیت منابع آبی استان خراسان رضوی

مصاحبه کننده :مهدی پور رمضان

کارگزار طرح تکاپو وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
در حــال حاضــر در دشـتهای اســتان خراســان رضــوی چــه تعــداد پروانــه
چــاه صــادر شدهاســت و حجــم برداشــت ایــن چاههــا چــه مقــدار اســت؟
در ایــن اســتان بیــش از  16هــزار حلقــه چــاه در مصــارف مختلــف اعــم
از کشــاورزی ،شــرب ،بهداشــت ،صنعــت و خدمــات صــادر شدهاســت و
ســاالنه بیــش از حــدود  4میلیــارد مترمکعــب از مخــازن آب زیرزمینــی از
ایــن طریــق برداشــت میشــود.
وضعیــت کنتــور حجمــی در اســتان خراســان رضــوی بــه چــه صــورت
اســت؟
ایــن اســتان بــه لحــاظ نصــب کنتــور یکــی از اســتانهای پیشــرو در کشــور
اســت ،بهطوریکــه بیــش از  98درصــد چاههــای برقــی اســتان مجهــز
بــه کنتــور هوشــمند میباشــند کــه در کشــور رتبــه اول در ایــن خصــوص
را دارا هســتیم .در حــال حاضــر پیگیــر نصــب کنتورهــای هوشــمند بــر
روی چاههــای باقیمانــده کشــاورزی ،شــرب ،صنعــت ،خدمــات و حتــی
چاههــای دیزلــی هســتیم.
آیا هزینه نصب کنتور برعهده خود کشاورزها بودهاست؟
طبــق قانــون ،هزینــه نصــب و بهرهبــرداری بــا خــود متقاضــی (بهرهبــردار)
ا ست .
نحوه نظارت بر استفاده از کنتورهای حجمی چگونه است؟
خراســان رضــوی تنهــا اســتان اســت کــه عــاوه بــر کنتــور یــک تابلــو و
مــودم هــم در کنــار کنتورهــا گذاشــته اســت.
یعنی از راه دور کنتورها کنترل میشوند؟
بلــه .اتاقــی داریــم بــه اســم کنتــرل پایــش کنتورهــای هوشــمند اســتان ،از
همیــن شــرکت آب منطقــهای میتوانیــم چاههایــی کــه قرائــت میشــود
بــه شــما بگویــم در لحظــه چقــدر اســتفاده کــرده ،چــه حجمــی دارد ،چقــدر
از حجمــش باقیمانــده اســت .کنتــور یک ابــزار مکانیکــی اســت و اآلن وارد
مرحلــه بهروزرســانی کنتــور شــدهایم؛ یعنــی هــر کشــاورز و بهرهبــرداری
کــه کنتــور دارد و بــه مــا مراجعــه میکنــد در وهلــه اول بایــد بــرود از
شــرکت کنتورســاز تأییدیــه صحــت عملکــرد کنتــورش را بیــاورد تــا بعــد ما
بــه او خدمــات دهیــم .در ایــن زمینــه مــا تنهــا اســتان هســتیم و هیچ اســتانی
هنــوز وارد ایــن فــاز نشــده اســت.
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جنــاب مهنــدس ممدوحــی! در خصــوص کلیــت وضعیــت آبــی دشـتهای
خراســان رضــوی توضیــح کوتاهــی میفرماییــد؟
اســتان خراســان رضــوی در اقلیــم خشــک و نیمــه خشــکی قــرار گرفتــه،
بهطوریکــه حــدود  74درصــد از مســاحت اســتان در اقلیــم خشــک و
حــدود  26درصــد آن در اقلیــم نیمهخشــک واقــع شدهاســت .ایــن اســتان
حــدود  7درصــد از مســاحت کل کشــور را بــه خــود اختصــاص داده و
حــدود  8درصــد از جمعیــت کشــور در ایــن اســتان ســاکن هســتند.
متأســفانه در  43ســال گذشــته در اســتان شــاهد رونــد کاهــش بارندگیهــا
هســتیم ،بهطوریکــه شــدت خشکســالی در ســالهای گذشــته افزایــش
داشــته و میانگیــن بــارش در  10و  15ســال گذشــته نســبت بــه میانگیــن 42
ســاله کاهــش یافتــه و ایــن رونــد کاهــش بــارش حــدود  1.1میلیمتــر در
ســال بودهاســت.
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق حجــم روانــاب در اســتان در ســالهای اخیــر نیــز
کاهــش چشــمگیری داشتهاســت؛ بنابرایــن ،حجــم مخــزن اکثــر دشـتهای
اســتان بســیار کاهــش یافتــه و بــا توجــه بــه بارندگــی دو ســاله اخیــر کماکان
تعــدادی از دشـتهای اصلــی اســتان ســرریز نگردیدهاســت.
اســتان خراســان رضــوی بیشــترین کســری مخــزن درازمــدت را در کشــور
داراســت و اســتانهای کرمــان ،فــارس ،اصفهــان در رتبههــای بعــدی
هســتند.
لــذا ،بــا توجــه بــه مــوارد فــوق حجــم آب تجدیدپذیــر اســتان کاهــش
چشــمگیری داشــته و متأســفانه اکثــر مخــازن آب زیرزمینــی در دشـتهای
بــا اُفــت شــدیدی روبــهرو هســتند و از  37دشــت اســتان  34دشــت آن
ممنوعــه و یــا ممنوعــه بحرانــی اســت و از ســه دشــت آزاد ایــن اســتان،
در دو دشــت بهدلیــل شــوری بیــش از حــد آب امــکان حفــر چــاه مقــدور
نبــوده و یــک دشــت هــم بــه دلیــل عمــق کــف آبرفــت و بــاال بــردن ســنگ
کــف آبخــوان در وضعیــت مطلوبــی بــه لحــاظ کمیــت برخــوردار نیســت.
بــا توجــه بــه برداشــت آب از منابــع آب زیرزمینــی بیــش از مقــدار تغذیــه
دشـتها ،شــاهد افزایــش شــوری و تغییــر کیفیــت آب در مخــازن هســتیم
کــه متأســفانه بــا ایــن رونــد در آینــده خــاک کشــاورزی نیــز کیفیــت خــود
را از دســت میدهــد.
الگــوی مصــرف آب در اســتان خراســان رضــوی بهگونـهای اســت کــه 85
درصــد آن بــه بخــش کشــاورزی 9 ،درصــد آن بــه بخــش شــرب 2 ،درصــد
بــه بخــش صنعــت و  4درصــد بــه بخــش خدمــات اختصــاص یافتهاســت.
بــه لحــاظ تعــداد ،از مجمــوع منابــع آب زیرزمینــی اســتان 64 ،درصــد آن
متعلــق بــه چاههــا 19 ،درصــد آن متعلــق بــه قنــوات و  17درصــد آن متعلــق
بــه چشــمهها اســت .امــا بــه لحــاظ حجــم برداشــت 85 ،درصــد ایــن منابــع
از چاههــا 9 ،درصــد متعلــق بــه قنــوات و  6درصــد مربــوط بــه چشــمهها
ا ست .
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بایــد عــرض کنــم علــت اینکــه مــا میگوییــم
بیشــترین کســری مخــزن را داریــم دلیلــش ایــن
اســت کــه آمــار مــا درســت اســت.
هزینه شارژ کنتور چگونه محاسبه میشود؟
فقــط بهرهبــرداران تقاضــا میدهنــد و شــارژ
کنتــور هزینــهای نــدارد.
آیــا ســاعات کارکــرد چاههــای یــک دشــت
متفــاوت اســت؟
ســاعت کارکــرد چاههــا در دش ـتهای مختلــف
متفــاوت اســت ،ولــی در یــک دشــت بــر اســاس
ســند ملــی آب کــه تهیــه شــده و از طــرف جهــاد
کشــاورزی بــه مــا ابــاغ شــده ،عــدد مربوطــه در
یــک دشــت بــرای یــک نــوع مصــرف یکســان
اســت؛ یعنــی بــرای بخــش کشــاورزی دشــت
مشــهد ،ســاعت کارکــرد همــه چاههــا 4256
ســاعت ،بــرای صنعــت  5110ســاعت اســت.
همچنیــن ،آب و فاضــاب روســتایی یــک عــدد
دارد و شــهری هــم یــک عــدد دیگــر.
بســیاری از باغهــا طــی چهــل ،پنجــاه ســال
گذشــته احــداث شــدهاند و در ایــن مــدت دبــی
آب بــرای وزارت نیــرو مهــم بــود .امروز بــا اعمال
ســاعت کارکــرد کشــاورزان بــا کمبــود آب مواجه
میشــوند .کشــاورزان چگونــه میتواننــد کمبــود
آبشــان را جبــران کننــد؟
بهرهبــرداران بــر اســاس مجــوز و پروان ـهای کــه
از وزارت نیــرو دریافــت نمودهانــد مجــاز بــه
بهرهبــرداری از منابــع آب زیرزمینــی بودهانــد .در
ایــن مجوزهــا میــزان دبــی و ســاعت کارکــرد قیــد
شدهاســت .از طــرف دیگــر ،در مفــاد قانــون و
آییننامــه اجرایــی آن پیشبینــی کاهــش ذخایــر
آب شدهاســت و در مــاده  11آییننامــه اجرایــی
قانــون توزیــع عادالنــه آب بــه کاهــش پروانــه و
میــزان آن اشــاره شدهاســت .اگــر اضافــه برداشــتی
در ایــن ســالها صــورت نمیگرفــت ،قطعــ ًا
شــاهد رونــد اُفــت در دشــتهای نمیبودیــم.
لــذا ،در ایــن شــرایط بحــث بــازار آب مطــرح
شــده اســت کــه انشــاءاهلل بــا برنامهریــزی
مناســب و در صــورت لــزوم اصــاح قوانیــن ،این
مشــکل مرتفــع خواهدشــد.
چــه برنامههایــی بــرای حفاظــت از دشــتها
پیشبینــی کردیــد؟
معمــوالً قانونــی کــه وضــع میشــود بهصــورت
جامــع و کامــل بــوده و قانــون توزیــع عادالنــه
آب نیــز در همیــن راســتا تدویــن شــده و در
آییننامههــای اجرایــی آن ،ایــن قانــون تکمیــل
گردیدهاســت .بنابرایــن ،فــارغ از مفــادی کــه در
قانــون بــرای حفاظــت از دشــتها پیشبینــی
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شــده ،در مــاده  45قانــون توزیــع عادالنــه آب
بــه بحــث تخلفــات در رســیدگی بــه آنهــا نیــز
اشــاره شدهاســت .از طرفــی ،وزارت نیــرو
نیــز طرحــی را بــه نــام «طــرح احیــا و تعــادل
بخشــی آبخوانهــا» ارائــه نمــوده کــه در ایــن
طــرح بــه صــورت جامــع در خصــوص مــوارد
مختلــف مرتبــط بــا احیــاء و تعــادل بخشــی
نــگاه شدهاســت و دســتورالعملهای آن بــه
شــرکتهای آب منطقــهای کشــور ابــاغ شــده
اســت .در ایــن طــرح بــه بحثهــای مختلفــی از
جملــه؛ انســداد چاههــای غیرمجــاز ،جلوگیــری
از اضافــه برداشــت چاههــای مجــاز ،نصــب
کنتــور هوشــمند ،نحــوه برخــورد بــا دســتگاههای

حفــاری غیرمجــاز ،اخــذ خســارت بــه منابــع آب
زیرزمینــی ،حفــر چاههــای پیزومتــری بــه منظــور
کنتــرل دش ـتها ،اطالعرســانی و فرهنگســازی،
جایگزینــی پســاب بــا آب چاههــای کشــاورزی در
دش ـتهای ممنوعــه ،خریــد و انســداد چاههــای
کــم بــازده ،تقویــت و تشــکیل گروههــای گشــت
و بازرســی ،مدیریــت مشــارکتی و ...اشــاره
شدهاســت .لــذا ،بــه چنــد موضــوع اصلــی ایــن
طــرح اشــاره میکنــم؛
گروههــای گشــت و بازرســی بــه صــورت اکیپــی
صحرایــی در دشــتها مســتقر هســتند و از
منابــع آب زیرزمینــی بــه صــورت مســتمر بازدیــد
میکننــد و دســتگاههای حفــاری مختلــف را
شناســایی و توقیــف کــرده و چاههــای غیرمجــاز
را مســدود میکننــد؛ همچنیــن؛ از کنتورهــای
هوشــمند نیــز بازدیــد بــه عمــل آورده و در
صــورت لــزوم نســبت بــه رفــع اشــکال کنتورهــا
اقــدام مینماینــد؛ در خصــوص تکمیــل چاههــا
بــه کنتــور هوشــمند برنامهریــزی الزم صــورت
گرفتــه اســت؛ در خصــوص جلوگیــری از اضافــه
برداشــت چاههــا نیــز اقدامــات بســیار خــوب و

چشــمگیری انجــام شــده اســت؛ اخــذ خســارت
بــه منابــع آب زیرزمینــی انجــام میپذیــرد.
بهروزرســانی کنتــور و تابلوهــا و مودمهــا
در شــرف انجــام اســت؛ تکمیــل شــبکههای
چاههــای پیزومتــری در حــال انجــام اســت و
از همــه مهمتــر بحــث مدیریــت مشــارکتی بــه
صــورت انعقــاد تفاهمنامــه بــه بهرهبــرداران
هــر دشــت در حــال پیادهســازی اســت کــه
در ایــن طــرح تمــام تصمیمــات هــر دشــت
بــا بهرهبــرداران در راســتای تعــادل بخشــی
دشــتها گرفتــه میشــود و بهرهبــرداران
بخشــی از کارهــا را بــر عهــده گرفتــه و انجــام
میدهنــد .در خصــوص نصــب کنتــور هوشــمند
و اخــذ خســارت کاهــش برداشــت از منابــع آب
زیرزمینــی واگــذاری امــور تصدیگــری و  ...در
حــال حاضــر ایــن موضــوع توســط بهرهبــرداران
پیگیــری میشــود.
شــرکتهای آب منطقـهای بــا عناویــن مختلــف،
پروانههــای بهرهبــرداری کشــاورزان را طــی ایــن
ســالها کاهــش دادهانــد؛ درصــدی در هنــگام
جابهجایــی چاههــا و یــا اآلن در حــال حاضــر بــا
برنامــه تعدیــل بــر اســاس آب قابلبرنامهریــزی
و نیــاز آبــی کشــت .آیــا ایــن سیاســت در ایــن
اســتان اجــرا شــده اســت؟
شــرکتهای آب منطقــهای ،شــرکتهایی
صددرصــد دولتــی هســتند و هیــچ کار غیرقانونی را
نمیتوانــد رأس ـ ًا انجــام دهــد و معمــوالً نهادهــای
نظارتــی و قضایــی دســتورالعملها و قوانیــن ایــن
شــرکتها را رصــد نمــوده و در صــورت تخلــف
از قوانیــن نســبت بــه ابطــال آن اقــدام مینماینــد .در
اجــرای اصــاح پروانههــای کشــاورزی بــر اســاس
آییننامــه مصــرف بهینــه آب کشــاورزی عمــ ً
ا
حجــم آب منــدرج در پروانههــای قبلــی کاهــش
نیافتــه ،بلکــه بهدلیــل افزایــش ســاعت کارکــرد
چاههــا بــر اســاس ســند ملــی آب دبــی پروانههــا
کاهــش یافتــه اســت .بنابرایــن ،اکثــر کشــاورزان
چــون دبــی چاههــا را مــاک قــرار میدهنــد،
ادعــای کاهــش پروانههــا را داشــتهاند ،در
صورتیکــه حجــم پروانــه هیــچ کاهشــی نداشــته
اســت و کشــاورزان بــر اســاس پروانههــای قبــل بــا
مدیریــت زمــان برداشــت و دبــی چــاه میبایســت
حجــم منــدرج در پروانــه را رعایــت کننــد.
موضــوع دوم ،مــاده  11آییننامــه اجرایــی قانــون
توزیــع عادالنــه آب اســت کــه در آن بــه نحــوه و
میــزان و نیــز چاههــای مشــمول کاهــش اشــاره
نمودهاســت .در واقــع ،قانــون برنامــه چهــارم نیــز
در بحــث کاهــش پروانههــا و جبــران کســری
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مخــزن طــی  5ســال اشــاره کر دهاســت .همچنیــن ،در مصوبــه  15شــورای عالــی
آب بــه آب قابــل برنامهریــزی در دشــتها و تعدیــل پروانههــا بــر اســاس آب
قابلبرنامهریــزی نیــز اشــاره نمــوده اســت.
امــا در اســتان خراســان رضــوی بــا تــاش همــکاران آب منطق ـهای و حمایــت
اســتانداری محتــرم اســتان طرحــی به نام طــرح همیاران آب در راســتای ســازگاری
بــا کمآبــی بــا حضــور وزیــر محتــرم نیــرو تصویــب و نهایــی گردیــد کــه در حــال
حاضــر ایــن طــرح بــا نظــارت دانشــگاه فردوســی در حــال پیادهســازی اســت.
در اســتان بــا موضــوع انتقــال آب یــک چــاه بــه اراضــی چــاه دیگــر چــه
برخــوردی صــورت میگیــرد؟
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن موضــوع بــر خــاف مــاده  27و  28قانــون توزیــع
عادالنــه آب اســت در حــال حاضــر در صــورت شناســایی ایــن نــوع از تخلــف
نســبت بــه پیگیــری قانونــی اقــدام الزم بــه عمــل میآیــد.
در صورتــی کــه بهــره وری یــک زمیــن کشــاورزی بــاال باشــد و توجیــه فنــی
بــرای انتقــال آب داشــته باشــد چــه بایــد کــرد؟
شــرکت مدیریــت منابــع آب تــا حــدودی بحــث بــازار آب را بــه خراســان
رضــوی واگــذار کــرده اســت .مــا بحــث بــازار آب را داریــم کــه یــک مقــدار
نســبت بــه ایــن دســتورالعملها و قوانیــن نرمــش نشــان دهیــم تــا بتــوان بــا
رعایــت و تأکیــد بــر ضوابــط فنــی ،موضــوع را مدیریــت کــرد؛ چــون اگــر در
محلــی مجــوز صــادر شــود قطع ـ ًا اثــرش بــر روی چاههــای اطــراف خواهــد
بــود؛ مگــر اینکــه در بحثهــای کارشناســی حتم ـ ًا مســائل فنــی بــا دقــت و
حساســیت بســیار باالیــی دیــده شــود.
آیــا در اســتان خراســان رضــوی نمون ـهای از نصــب آبشــیرینکن بــر روی
چاههــای کشــاورزی وجــوددارد؟
بــا توجــه بــه اینکــه پســاب ناشــی از نصــب آبشــیرینکنها باعــث نابــودی
خــاک میشــود ،لــذا وزارت نیــرو و ســازمان حفاظــت محیطزیســت بــا ایــن
موضــوع مخالفــت نمودهانــد .در حــال حاضــر فقــط بــا یــک شــرکت نســبت بــه
ارائــه طرحــی کــه ظاهــرا ً در کشــور هلنــد اجــرا شــده موافقــت شدهاســت .در ایــن
طــرح ،پســاب حاصــل از آبشــیرینکنها بــه اســتخرهای ژئوممبــران منتقــل و
هیچگونــه تماســی بــا ســطح خــاک نــدارد و در ایــن اســتخرها نســبت بــه پــرورش
ماهــی آرتمیــا (کــه نیــاز بــه  ECبیــش از ده هــزار میکرومــوس دارد) و تولیــد نمــک
اقــدام میشــود .لــذا ،ایــن طــرح پــس از تأییدیــه ســازمان حفاظــت محیطزیســت
بــه شــرکت مدیریــت منابــع آب ارســال و تأییدیههــای الزم کســب گردیــد.
در قانــون تعییــن تکلیــف چاههــای فاقــد پروانــه بیــان شــده کــه مجــوز
جابهجایــی چــاه در اراضــی آبخــور اولیــه چــاه اســت .ایــن موضــوع بــرای
کشــاورزان مشــکالت زیــادی اعــم از شناســایی اراضــی آبخــور اولیــه روبـهرو
کــرده ،ایــن موضــوع در اســتان خراســان رضــوی بــه چــه صــورت اســت؟
مشــخص اســت! یــک کارشــناس کــه بــه منطقــه مــیرود بــا توجــه بــه
عکسهــای هوایــی هــم میتوانــد ســوابق ایــن چــاه را در ســالهای گذشــته
و آن ســطح ســبزی کــه اطــراف ایــن چــاه اســت دربیــاورد؛ کار ســختی نیســت.
ضمــن اینکــه افــرادی کــه روز اول اقــدام بــه گرفتــن جــواز حفــر چــاه کردنــد،
ســندی ارائــه کردهانــد کــه پــاک اراضــی آن مشــخص بودهاســت ،بنابرایــن
بــا یــک اســتعالم از ثبــت مشــخص میشــود.
چه تعداد چاه غیرمجاز در استان خراسان رضوی وجود دارد؟
چاههــای غیرمجــازی کــه تاکنــون در اســتان توســط همــکاران و گروههــای
گشــت و بازرســی شناســایی شــده بیــش از  5700حلقــه میباشــد .متأســفانه
قوانیــن موجــود در ایــن خصــوص بازدارنــده نیســتند .امــا در بحــث انســداد
چاههــای ممنوعــه ،اســتان خراســان رضــوی در کشــور پیشــرو بــوده و معمــوالً

اهدافــی کــه از طــرف شــرکت مدیریــت منابــع آب اســتان در نظر گرفته میشــود
بــا  100درصــد افزایــش توســط همــکاران مــا در اســتان اجــرا میگــردد.
در برخــی از مناطــق بهدلیــل الــزام قانونــی ،در زمــان بعــد از ممنوعیــت دشــت
پروانههــای بســیاری صــادر شــده اســت .ایــن موضــوع کــه بعــد از ممنوعیــت
دشــت پروانــه قانونــی صــادر شــده باشــد در دش ـتهای ایــن اســتان وجــود دارد؟
مســتحضرید کــه تأمیــن آب در بخشهــای مختلــف از وظایــف حاکمیتــی
وزارت نیــرو اســت .از ایــن رو ،موضــوع اصلــی بحــث تأمیــن آب شــرب
شــهرها و روســتا بــوده کــه در شــهرها و روســتاهایی کــه بهدلیــل افزایــش
جمعیــت نیــاز بــه آب شــرب داشــتهاند -بــا اخــذ تخصیــص از وزارت نیــرو-
نســبت بــه صــدور مجــوز اولیــه اقــدام شدهاســت کــه درصــد بســیار ناچیــزی
در قبــال مجوزهــای صــادره در بخــش کشــاورزی میباشــد.
موضــوع دوم ،تبصــره مــاده  3قانــون توزیــع عادالنــه آب اســت؛ ایــن تبصــرۀ
قانــون مربــوط بــه افــرادی اســت کــه بهدلیــل عــدم آگاهــی از تصویــب
میبایســت بــرای صــدور مجــوز اقــدام نمایــد و چاههایــی را شــامل
میگــردد کــه قبــل از ممنوعیــت دشــت و یــا قبــل از قانــون توزیــع عادالنــه
آب ،حفــر و مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفتــه اســت کــه عمــده مجوزهــای
صــادره بــه اســتناد ایــن تبصــره قانونــی بــوده اســت.
موضــوع ســوم ،در خصــوص اجــرای طرحهــای صنعتــی و  ...بــه اســتناد مــاده
 12آییننامــه اجرایــی قانــون توزیــع عادالنــه آب بــوده کــه بر اســاس تخصیص
ســالیانهای کــه وزارت نیــرو بــه شــرکتها اعــام مینمایــد شــرکتها مجــاز
بــه صــدور مجــوز میباشــند کــه حجــم آن بســیار ناچیــز اســت.
در طــرح تعادلبخشــی خریــد چاههــای کــم بــازده جهــت حفــظ آبخــوان مطــرح
شدهاســت .آیــا ایــن طــرح در اســتان خراســان رضــوی اجــرا شــده اســت؟
متأســفانه بهدلیــل کمبــود اعتبــار ایــن طــرح در دســت اقــدام بــوده و فعــ ً
ا
اجرایــی نشدهاســت.
حــق النظــاره چاههــای کشــاورزی در قانــون بودجــه تصویــب شــده اســت
نظرتــان در ایــن مــورد چیســت؟
متأســفانه از زمــان تصویــب قانــون حــذف حــق النظــاره میلیاردهــا مترمکعــب
آبــی کــه از منابــع آب زیرزمینــی اســتخراج میگردیــد بــه انــدازه یــک ریــال
ارزش اقتصــادی نداشــته اســت و بــه همیــن دلیــل بهرهبــرداران ارزشــی بــرای
حفاظــت و صیانــت از ایــن منابــع قائــل نبودهانــد ،بنابرایــن ضمــن تأییــد و
موافقــت بــا ایــن موضــوع امیــدوارم ایــن مبالــغ دریافتــی از چاههــا صرفــ ًا
صــرف تعــادل بخشــی دشـتها بــا حمایــت و نظــارت بهرهبــرداران صــورت
پذیــرد و در بودجــه جــاری شــرکتها قــرار نگیــرد.
متأســفانه بهدلیــل بــیارزش بــودن آب ،بهــرهوری آن نیــز در حــال حاضــر
بســیار پاییــن بــوده کــه انشــاء اهلل بــا اجــرای آن بهرهبــرداران نســبت بــه
افزایــش بهــرهوری از آب اقــدام نماینــد.
گفتیــد تفاهمنامــهای بیــن ســازمان آب منطقــهای و جهــاد کشــاورزی بــرای
همــکاری در زمینــه مدیریــت آب بــه امضــا رسیدهاســت ،چــه موضوعــی منجر
بــه امضــای ایــن تفاهمنامــه شــد؟
متأســفانه گاهــی اوقــات وجــود قوانیــن و دســتورالعملها در ســازمانها و
ادارات باعــث بــروز مشــکالتی شدهاســت .بهعنــوان مثــال ،شــرکتهای آب
منطق ـهای صرف ـ ًا متولــی تأمیــن آب و نیــز امنیــت آبــی بــوده و ســازمان جهــاد
کشــاورزی متولــی تولیــد محصــوالت کشــاورزی و تأمیــن امنیــت غذایی اســت؛
لــذا هماهنگــی بیــن ایــن دو موضــوع مشــکالتی را بهوجــود آوردهاســت کــه بــا
برنامهریــزی مناســب توســط متولیــان امــر و نیــز همفکــری بــا بهرهبــرداران قطع ًا
موضــوع حــل خواهدشــد.

بهترین گچ کشاورزی را از ما بخواهید
گچ شیرین با خلوص و عیار باال
فوايد استفاده از گچ ( ) ypsumدر کشاورزی

تا کنون بيش از  40اثر مفيد گچ در کشاورزی مشخص شده است ،گچ دارای  4نقش

کلی در خاک میباشد که شامل:
 -نقش گچ به عنوان کود

 -اصالح کننده خواص فیزیکی خاک

 اصالح کننده خصوصیات شیمیایی خاک -بهبود خواص بیولوژیکی خاک

با توجه به قليائيت و آهکی بودن خاک در بیشتر زمینهای کشاورزی گچ يکی از بهترين

و ارزانترين روشهای اصالح خاک میباشد .کاهش اسيديته خاک ،کاهش شوری خاک،

کاهش ( SARنسبت جذب سديم) ،افزايش نسبت  Ca/mgو پيشگيری از مسموميت
منيزيم و جلوگيری از مسموميت بر از اهم فواید کاربردی گچ میباشد.

تحویل گچ به صورت کامال پودر شده
شرکت پارس معدن یوتاب

آدرس دفتر:خیابان هزاریکشب،کوچه،۱۱میثم،۱۶نبش پالک  ۱کدپستی۷۶۱۸۶۵۶۴۹۹ :
آدرس معدن :کیلومتر  15محور کرمان -زرند
شماره تماس 034-32458602-32455677 :فاکس034 -۳۲۴۵۱۱۰۴ :
شماره همراه( 09138432124 :خانم سلطانی)( 09131403076 -آقای نارویی)

E-mail:youtabcompany@yahoo.com

ﺟﻨﻮﺑﮕﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﻧﻮع ﮐﻮد ﮐﺸﺎورزی
ﭘﺨﺶ ﮐﺸﺎورز ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزی
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ﺑﯿﺶ از دو دھﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﺮﺿﻪ ی ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎﻏﺪاران در

ﻃـﺮح ﺷﺮاﮐﺘﻰ اﻣﯿـﻦ ﭘﺪﯾﺪار
از  ۱۳۸۰ﺗﺎ  ۱۳۹۹در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن

از ﺳﺎل  ۱۴۰۰در ﮐﻞ ﮐﺸـﻮر

ﺧﺮاﺳﺎن

ﺑﺎ ﻫﺪف :

ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﻓﺮآوری

ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار

ﮐﺮﻣﺎن

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﺎﻏﺪار و ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه

اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺴﺘﻪ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ آن
اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﺴﺘﻪ

از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﻤﻊ 480ﺑﺎﻏﺪارى ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ اﺳﺖ

ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ى ﭘﺴﺘـﻪ ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.

دﻓﺘـﺮ رﻓﺴﻨﺠﺎن :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬـﺮی ،ﻧﺒﺶ ﻣﻄﻬﺮی ۵۲
ﻓﮑــﺲ۰۳۴۳۴۳۲۲۲۸۶ :
ﺗﻠﻔــﻦ۰۳۴۳۴۳۲۰۵۶۰ :
ﻫﻤﺮاه ۰۹۱۳۱۹۱۲۱۲۱ :اﯾﻤﯿﻞ a.alizadeh@aplgp.com

دﻓﺘﺮﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎرا ﮐﺸﺎورز اﻣﯿﻦ :رﻓﺴﻨﺠـﺎن ،خ ﻣﻄﻬـﺮی ،ﻧﺒﺶ ﻣﻄﻬـﺮی ۵۴
۰۹۱۳۵۸۰۳۴۳۶
ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﭘﯿﺎﻣﮏ

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ :رﻓﺴﻨﺠﺎن ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۳۰ﺟﺎده رﻓﺴﻨﺠﺎن اﻧﺎر ،اﺣﻤﺪ آﺑﺎد دﺋﻔﻪ ،ﺑﻠﻮار اﻣﯿﻦ ،اﻣﯿﻦ ﻓﺎرﻣﺰ
ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزان۰۹۱۳۵۸۰۳۴۳۶ :

ا ﯾﻤﯿﻞ

sales@aminfarms.com

