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انجمــن پســته ایــران در قبــال صحــت و
ســقم ادعاهــای مطــرح شــده در آگهــی هــا،
هیچگونــه مســئولیتی نــدارد.
استفاده از مطالب با ذکر مأخذ مجاز است.

نجم
اباغبانـنـی

بازتعریف تولید تا تجارت پسته ایران
محمد سعیدی
عضو هیئت امنای انجمن پسته ایران

محمــد ســعیدی عضو هیئــت امنــا و عضو
علــی البــدل هیئــت مدیــره انجمــن پســته
ایــران از گــروه خدمــات اســت؛ در چهــار
ســال گذشــته عضــو هیئــت امنــا بــوده
و ســابقه دیرینــهای در عضویــت انجمــن
دارد .همچنیــن ،وی در حــوزه فعالیــت
خــود بــه عنــوان مــدرس ترويــج وزارت
جهــاد كشــاورزى و فراوریکننــده نمونــه
کشــوری شــناخته میشــود .بــه بــاور
ســعیدی ،پســتۀ ايــران صنعتــى نيســت
و واژه صنعــت در پيشــوند پســته ايــران
بىمعنــا اســت و حتــى تفكــر بســيارى
از فعــاالن پســته ايــران صنعتــى نيســت.
از ایــنرو ،سلســله بحثهایــی در رابطــه
بــا مســائل کالن پســته خصوصـ ًا موضــوع
صنعــت پســته در ماهنامــه انجمــن بــه قلم
وی مطــرح خواهــد شــد .محمــد ســعیدی
پيشــنهاد میکنــد کــه همــواره قابليــت
نقــد و بررســى مطالبــش توســط فعــاالن
پســته کشــور وجــود دارد تــا بتــوان در
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پايــان سلســله مطالــب ،همــه نظــرات را
دریافــت نمــوده و بــه جمعبنــدى كاملــى
در ایــن زمینــه برســیم.
تاریــخ پســته در ایــران بــه چنــد قــرن قبــل
برمیگــردد ،امــا نزدیــک بــه دو دهــه
اســت کــه پیشــوند صنعــت را بــه آن اضافــه
نمودهایــم؛ یعنــی «صنعــت پســته ایــران» .امــا
واقع ـ ًا پســته صنعتــی یــا صنعــت پســته بــه
چــه معنــی اســت؟ در باغــداری و باغبانــی
نویــن ،صنعــت پســته یعنــی:
 -1مزرعــه مکانیــزه کــه شــامل عملیاتــی از
قبیــل:
الــف) آبیــاری تحــت فشــار و زیرســطحی بــا
سنســورهای رطوبتســنج و شــیرهای برقــی
و کنترلشــونده الکترونیکــی.
ب) مزرعــه ردیــفکاری شــده بــا فواصــل
اســتاندارد ،جهــت تــردد ماشــین آالت
کشــاورزی.
ج) امــکان برآوردهکــردن کلیــه مایحتــاج
غذایــی درخــت از طریــق سیســتم آبیــاری
تحــت فشــار.
د) امــکان سمپاشــی و کودپاشــی بــر روی
درختــان بــه صــورت مکانیــزه و بــا کمتریــن
نیــروی کارگــری.
ح) برداشت به موقع پسته
 -2حمل و فرآوری مکانیزه پسته مانند:
الــف) حمــل ســریع پســته چیــده شــده از
محــل بــاغ بــه ترمینــال ضبــط پســته
ب) پوس ـتگیری ســریع پســته حمــل شــده
از بــاغ توســط دســتگاههای ضبــط پســته
ج) خش ـککردن ســریع پســته پوس ـتگیری
شــده و در واقــع فرآینــد کوتــاه مرحلــه
فــرآوری از پوس ـتگیری تــا خشــک شــدن
د) انبارداری اصولی و بهداشتی

ج) جداســازی و تمیزنمــودن پســتههای
خشکشــده
 -3بازرگانی داخلی و صادرات
الــف) خریــداری پســته از مالکیــن و مراکــز
معتبــر
ب) انبارداری و حمل استاندارد و بهداشتی
ج) پرهیــز از قاطــی نمــودن پســتههای
مختلــف بــا یکدیگــر
د) رعایت اصول بهداشتی در انبارها
ح) ارائــه محصــول مرغــوب و هماهنگــی در
قیمــت ارائــه شــده در بازارهــای جهانــی.
و حــال قبــل از اینکــه بــه یکایــک مســائل مطرح
شــده پرداختــه شــود ،مهمتریــن مشــکالت
صنعــت پســته را برخواهــم شــمرد:
 -1کمبــود آب و خشکســالی مهمتریــن
معضــل اســت کــه اجتنابناپذیــر میباشــد.
 -2خردشــدن و کوچــک بــودن باغــات یکــی
دیگــر از معضــات اســت کــه در خیلــی از
مواقــع مانــع مکانیــزه بــودن مزرعــه میباشــد.
 -3عــدم توجــه بســیاری از مراکــز فــراوری
(خدماتــی و خصوصــی) بــه پروســه فــراوری
ســریع و انبــارداری بهداشــتی
 -4فــروش پســته بــه خریــداران دورهگــرد
توســط مالکیــن
 -5عــدم توجــه صادرکننــدگان بــه صــادرات
پســته مرغــوب و اســتاندارد
 -6عــدم توجــه بــه ارائــه قیمــت هماهنــگ
در بــازار جهانــی
در ایــن برهــه میطلبــد کــه تمامــی دســت
انــدرکاران صنعــت پســته دســت در دســت
یکدیگــر دهنــد تــا بتوانیــم محصولــی
مرغــوب بــا قیمــت تمــام شــدۀ معقــول بــه
بازارهــای جهانــی ارائــه کنیــم.

نجم
ا ن

بازگشت همه به سوی اوست

انجمــن پســته ایــران ،درگذشــت حــاج اســداهلل عســگراوالدی،
پیشکســوت صــادرات پســته کشــور و رئیــس ســه دوره هیئــت امنــای
ایــن انجمــن را بــه خانــواده و همــکاران ایشــان ،هیئــت رئیســه و
اعضــای اتحادیــه صادرکننــدگان خشــکبار ایــران ،اعضــای انجمــن
پســته ایــران و عمــوم فعاالن صنعت پســته کشــور تســلیت مــی گوید.
بــدون شــک ،خاطــرات بــه جامانــده از تــاش هــا و روحیــه همیشــه
امیــدوار ایشــان در مواجهــه بــا چالــش هــای صنعــت پســته کشــور،
چــراغ راه آینــده مــا خواهــد بــود.
از ایــن رو ،بــه اطــاع مخاطبیــن محتــرم ماهنامــه دنیــای پســته
میرســاند ،ماهنامــه مهرمــاه  98دنیــای پســته ،بــه مــرور تاریخــی
فعالیتهــا و اثرگــذاری اســداهلل عســگراوالدی بــر تجــارت خشــکبار،
خصوص ـ ًا پســته و ارتبــاط ایشــان بــا انجمــن پســته ایــران ،اتحادیــه
صادرکننــدگان خشــکبار ایــران ،اتــاق مشــترک ایــران و چیــن و
شــورای جهانــی خشــکبار ( )INCاختصــاص خواهــد داشــت.
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انجمن پسته ایران برگزار می کند:

نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی گلخانه ،فنآوری ،ادوات و تجهیزات کشاورزی

تور بازدید از نمایشگاه کشور ترکیه
زمان برگزاری 27 :الی  30نوامبر  6( 2019الی  9آذر )98
مکان برگزاری :آنتالیا ،ترکیه

این نمایشگاه هر ساله با حضور شرکتهای فعال در زمینههای گلخانهداری ،فنآوری ،ادوات و تجهیزات کشاورزی،

نوزدهمیننمایشگاهبینالمللی

سیستمهای آبیاری ،ماشینآالت کشاورزی ،کاشت بذر ،تغذیه و حفاظت گیاه ،سموم و آفتکشها ،کنترل

ادوات و
آوری،
گلخانه،
کشاورزی 850شرکت غرفهدار از  30کشور
تجهیزاتمسال بیش از
برگزار میشود .ا
یای ترکیه
یفدرنشهر آنتال
زیستمحیطی و دامدار
میزبان بازدیدکننده ها خواهند بود .پیشبینی میشود تعداد بازدیدکنندههای این نمایشگاه از کشورهای مختلف

میشــود تعــداد بازدیدکنندههــای ایــن نمایشــگاه از
برگزاری:
 90هزار نفر باشد.
زمانبیش از
کشــورهای مختلــف بیــش از  90هــزار نفــر باشــد.
 27الی  30نوامبر  6( 2019الی  9آذر )98
بازددار
هزارغرفــه
54483
میزبــان
2018
ســال
یدکننده در محل
نمایشــگاهی) و
ایــن بینالملل
شرکت
160
نمایشگاه میزبان  544غرفهدردار (
آنتالیا،ین
 2018ا
مکاندر سال
ترکیه
برگزاری:
ایــن نمایشــگاه هــر ســاله بــا حضــور شــرکتهای ( 160شــرکت بینالمللــی) و  83هــزار بازدیدکننــده در
برگزاری نمایشگاههای آنتالیا به مساحت  50هزار مترمربع بود.
فعــال در زمینههــای گلخانــهداری ،فــنآوری ،ادوات محــل برگــزاری نمایشــگاههای آنتالیــا بــه مســاحت 50
آذرماهـود.
مترمربــع بـ
ـزار
نظرهای
سیســتم
کشــاورزی،
تجهیــزات
 98برای اعضای عالقهمند تور بازدید از این
ی8
آبیــاری،یخ 4هـال
دارد از تار
یران در
انجمن پسته ا
و *
ماشــینآالت کشــاورزی ،کاشــت بذر ،تغذیــه و حفاظت * انجمــن پســته ایــران در نظــر دارد از تاریــخ  4الــی
نمایشگاه برگزار
کند.کنتــرل زیســتمحیطی  8آذرمــاه  98بــرای اعضــای عالقهمنــد تــور بازدیــد از
گیــاه ،ســموم و آفتکشهــا،
و دامــداری در شــهر آنتالیــای ترکیــه برگــزار میشــود .ایــن نمایشــگاه برگــزار کنــد.
دبیرخانهیید.
حاصل فرما
تماس
ایران
پسته
جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام
ـات بیشــتر و ثبــت نــام بــا
انجماطالعـ
یرخانهکســب
کشــوربا دب جهــت
امســال بیــش از  850شــرکت غرفــهدار از 30
میزبــان بازدیدکننده هــا خواهنــد بــود .پیشبینــی انجمــن پســته ایــران تمــاس حاصــل فرمایید.
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پرونده تخصصی باغبانی

خط پایان تردیدها در مورد یوسیبیوان

پایــه یوس ـیبیوان طــی حضــور هفــت ســالهاش
در ایــران بــا امــا و اگرهــای فراوانــی روبــهرو
بــود ،امــا متخصصیــن پســته در یــک گردهمایــی
تحــت عنــوان «چالشهــا و فرصتهــای پایــه
یوس ـیبیوان» کــه در محــل دانشــگاه تحصیــات
تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته کرمــان در
تاریــخ  28مردادمــاه ســال جــاری برگــزار شــد،
ســعی کردنــد مختصــات اســتفاده از ایــن پایــه را
مشــخص کننــد و بــه امــا و اگرهــا پایــان دهنــد.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه در ماهنامــه دی مــاه
 97دنیــای پســته ،یــک تجربــه ناخوشــایند در
انتخــاب ایــن پایــه تحــت عنــوان «میخواســتیم
بــاغ نمونــه احــداث کنیــم» از زبــان علیرضــا
نــادری ،باغــدار منطقــه ســیرجان بــه چاپ رســید.
در ایــن مقالــه ،گلهمنــدی نــادری از مســئولینی
بــود کــه بــه تولیــد و توزیــع ایــن پایــه مجــوز داده
بودنــد و بیــان کــرد« :وقتــی کــه در حــد وســیع
بــه یــک شــرکت اجــازه داده میشــود کــه نهالــی
را تکثیــر و توزیــع کنــد ،بایــد بداننــد کــه ایــن
نهــال ســازگار بــا ایــن اقلیــم اســت یــا خیــر؟
مشــکلی دارد یــا نــدارد؟ اگــر مشــکل نــدارد و
اگــر ســازگار اســت ،اجــازه تکثیــر دهنــد .بایــد
ســازمانهای ذیربــط بــه عنــوان مشــاور اصلــی
بــه کشــاورز کمــک کننــد و راهنمایــی دهنــد و

اگــر قــرار باشــد خطــری متوجــه کشــاورز شــود
جلویــش را بگیرنــد».
در همــان شــماره دی مــاه  97دنیــای پســته،
توضیحــات محمــد ابراهیمــی از شــرکت نهــال
طوبــا تحــت عنــوان «پایــه یوس ـیبیوان را بهتــر
بشناســیم» نیــز بــه چــاپ رســید .محمــد ابراهیمــی
بــه صراحــت توضیــح داده بــود « :پایــه UCB-1
پــس از بررســیهای چندســاله در اقلیمهــای
مختلــف ایــران از نظــر میــزان رشــد ،مقاومــت
بــه بیماریهــا ،رشــد پیونــدک و محصولدهــی
موفــق ،بــه دریافــت مجــوز تولیــد از موسســه
ثبــت و گواهــی بــذر و نهــال گردیــده و تمامــی
مراحــل ســامت ،اصالــت و دارا بــودن اســتاندارد
را زیــر نظــر ایــن موسســه محتــرم طــی نمــوده
اســت».
در همایــش متخصصیــن پســته ،بحثهــای مطــرح
شــده عمدتـ ًا در محــدوده دو مطلــب منتشــر شــده
در ماهنامــه دنیــای پســته بودنــد ،بــا ایــن تفــاوت
کــه موافقیــن و مخالفیــن ایــن پایــه تــاش کردنــد
تــا بــه طــور رودر رو حقایــق رخ داده را بازگــو
کننــد تــا شــاید پاســخی بــرای آنهــا پیــدا شــود.
شــایان ذکــر اســت کــه در گردهمایــی برگــزار
شــده تعــداد ده ســخنرانی ارائــه شــد و همچنیــن،
دو پنــل بــا حضــور متخصصیــن پســته تشــکیل

باغبانــی

شــد تــا بتواننــد در خصــوص ایــن پایــه نظــرات
را جمعبنــدی نماینــد .در بیــن ســخنرانان نــادری
حضــور داشــت و ســخنرانی نمــود و مســئولین
شــرکت طوبــا نقطــه نظــرات فنــی و تبلیغــی خــود
را ارائــه نمودنــد .از بخــش خصوصــی ،حســین
نظــری از باغــداران پیشــرویی بــود کــه برخــی از
مشــاهدات و اطالعــات جمـعآوری شــده خــود را
ارائــه نمــود و علــی قربانــی کارشــناس مجموعــه
نظــری بــر آنهــا صحــه گذاشــت .همچنیــن عبــاس
دارایینــژاد رئیــس هیئــت مدیــره پســته امیــن
دامغــان نیــز از تجربیــات خــود در رابطــه بــا ایــن
پایــه ســخن گفــت .عــاوه بــر ایشــان ،ســه تــن از
اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــکده پســته نقطــه
نظــرات علمــی خــود را ارائــه دادنــد .کریمــی از
موسســه ثبــت و گواهــی بــذر و نهــال نیــز ســعی
نمــود ســواالت مطروحــه را پاســخ دهــد ،امــا
نهایتــ ًا نــوک پیــکان انتقــادات همچنــان ســمت
ایــن موسســه باقــی مانــد.
در ماهنامــه پیــش رو ،گزارشــی از ســخنرانیهای
افتتاحیــه ایــن همایــش ،ســخنرانی حســین نظــری،
ســخنرانی عبدالمهــدی رحیمــی کارشــناس
فــروش شــرکت طوبــا و قطعنامــه پایانــی همایــش
در خصــوص پایــه یوسـیبیوان کــه مــورد تأییــد
حضــار قــرار گرفــت ،آورده شــده اســت.
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نشســت تخصصــی پایــه یوســیبیوان
( )UCB-1بــا هــدف شــناخت ایــن پایــه و
بررســی آخریــن اطالعــات بــا عنــوان «بررســی
چالشهــا و فرصتهــای اســتفاده از پایــه
یوســی بــی وان» بــا حضــور جمعــی از محققــان،
کارشناســان و تولیدکننــدگان ایــن پایــه در محــل
ســالن کنفرانــس دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی
صنعتــی و فنــاوری پیشــرفته کرمــان در تاریــخ
 28مــرداد ســال جــاری برگــزار شــد.
در ابتــدای جلســه ،امــان اهلل جوانشــاه عضــو
هیئــت علمــی پژوهشــکده پســته ضمــن اشــاره
بــه اینکــه ایــن نشســت یــک نشســت کامــ ً
ا
تخصصــی و فــارغ از مســائل اقتصــادی و
سیاســی اســت ،هــدف از برگــزاری ایــن جلســه
را چنیــن شــرح داد« :مــا اینجــا هســتیم بــرای
اینکــه بدانیــم از ایــن بــه بعــد چگونــه بایــد بــا
پایــه یوســیبیوان رفتــار شــود؟ و امیــدوارم
پــس از انجــام ســخنرانیهای تخصصــی بــه
یــک جمعبنــدی خوبــی در ای ـنبــاره برســیم».
ســپس محمدجــواد آرویــن رئیــس دانشــگاه
تحصیــات تکمیلــی صنعتــی و فنــاوری
پیشــرفته کرمــان ،وظیفــه دانشــگاه تحصیــات
تکمیلــی و خصوص ـ ًا پــارک علــم و فنــاوری را
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در افتتاحیه نشست تخصصی پایه یوسیبیوان مطرح شد

نیاز به تحقیق بیشتری است

برگــزاری نشســتهای تخصصــی و حمایــت
از تولیــد و تولیدکننــده دانســت و تأکیــد کــرد:
«کســانی کــه امــروز گــزارش ارائــه میکننــد
بایــد در گزارشهــا و نتیجهگیریهــا خیلــی
محتــاط باشــند ،بــه دلیــل اینکــه نمیشــود بــه
ایــن راحتیهــا بــا یکــی دو ســال کار بــر روی
پســته نتیجهگیــری کــرد .بنابرایــن ،از قضــاوت
عجوالنــه پرهیــز کنیــم».
در ادامــه ،علــی اســماعیلپور رئیــس
پژوهشــکده پســته ،بــا بیــان اینکــه پایههــای
پســته متعــددی در کشــورهایی از قبیــل ترکیــه،
آمریــکا ،اســپانیا و اســترالیا اســتفاده میشــود،
تصریــح کــرد« :طبــق نتایــج آخریــن تحقیقاتــی
کــه در ایــران انجــام شــده ،بهتریــن پایــه در
ایــران پایــه اهلــی یــا همــان «ورا» اســت کــه
از نظــر رشــدی ،ســازگاری ،عملکــرد ،کیفیــت
و کمیــت محصــول در مقایســه بــا پایههایــی
از قبیــل ســرخس ،بنــه و آتالنتیــکا بهتریــن
نتایــج را داشــته اســت ».وی تاریخچــه ورود
یوســیبیوان در ایــران را اینگونــه توصیــف
کــرد« :بــا فراگیــر شــدن اســتفاده از پایــه
یوســیبیوان بــه عنــوان یــک پایــه کــه
معضــل پســتهکاری آمریــکا را حــل کــرد و

بــا توســعه کاشــت آن در مناطــق پســتهخیز
ســایر کشــورها ،نمونههــای گیاهــی ایــن پایــه
در ســال  1391توســط بخــش خصوصــی وارد
ایــران شــد و مــورد تکثیــر رویشــی قــرار گرفت
و بــه نــام ایب ـیآر وان ( )EBR-1در موسســه
ثبــت نهــال و بــذر مجموعــه ســازمان تحقیقــات
ثبــت شــده و مجــوز توزیــع گرفتــه اســت .از آن
زمــان تاکنــون توزیــع ایــن نهــال ادامــه داشــته
و در مناطــق مختلــف کاشــته شــده اســت».
ســپس ،اســماعیلپور اینگونــه طــرح موضــوع
کــرد« :باتوجــه بــه اینکــه شــرایط آب و هوایــی
در مناطــق پســتهکاری ایــران متفــاوت اســت و
شــرایط آب و خــاک و همچنیــن مدیریتهــای
مختلفــی در باغهــا وجــود دارد ،ایــن پایــه
عکــس العملهــای متفاوتــی از خــود نشــان
داده و ســواالتی در ایــن زمینــه بــرای باغــداران
و کارشناســان بــه وجــود آمــده اســت .از زمانــی
کــه ایــن نهــال مجــوز توزیــع گرفتــه ،تــا
کنــون تحقیقــات متعــددی چــه در قالــب پایــان
نامههــای دانشــجویی و چــه توســط بخــش
خصوصــی روی ایــن پایــه انجــام شــده اســت،
امــا واقعیــت امــر ایــن اســت کــه هیــچ یــک از
ایــن تحقیقــات جوابگــوی ســواالتی کــه امــروز

مطــرح میشــوند ،نیســتند .بنابرایــن ،نیــاز بــه
تحقیقــات بیشــتری در ایــن زمینــه اســت».
عبــاس ســعیدی رئیــس ســازمان جهــاد
کشــاورزی اســتان کرمــان دیگــر ســخنران
افتتاحیــه ایــن نشســت بــود کــه بــا اشــاره
بــه اینکــه بخــش کشــاورزی بخــش بزرگــی
اســت کــه بــا اقتصــاد مــردم ،اشــتغال مــردم،
ســرمایههای مــردم و تأمیــن غــذای مــردم
ســروکار دارد و همچنیــن در ارزآوری ،صادرات
و واردات نقــش بســیار موثــری دارد ،گلهمنــدی
خــود را اینگونــه شــرح داد « :اگــر گاهــی
وقتهــا زمزمههایــی میشــود مبنــی بــر
اینکــه بخــش کشــاورزی آب زیــادی مصــرف
میکنــد و کشــاورزی هراســی میکننــد،
اینگونــه نیســت .اگــر نقــاط ضعفــی وجــود دارد
بایــد برطــرف بشــود ،از آب درســت اســتفاده
کنیــم و کشــاورزیمان را هــم انجــام بدهیــم
و بــه هــر شــکلی کــه میتوانیــم بهــرهوری را
بــاال ببریــم» وی افــزود« :در زراعــت انتخــاب
بــذر خیلــی مهــم اســت و بعــد از شــش مــاه
میتــوان بــا برداشــت محصــول زراعــی
بازخــورد آن را دیــد و اگــر اشــتباهی در
انتخــاب بــذر شــده باشــد ،در فصــل کاشــت
بعــدی آن را میتــوان جبــران کــرد .امــا در
باغبانــی ،پایــه و پیونــدک خیلــی مهــم هســتند
و قــرار نیســت بعــد از شــش مــاه محصــول را
شــخم بزنیــم و بســته بــه نــوع درخــت از ده
ســال تــا ســیصد ســال کــه بــرای پســته اســت
بایــد بتوانیــم بهرهبــرداری کنیــم و بســیار مهــم
اســت کــه بدانیــم امــروز چــه پایــه و پیوندکــی
را داریــم اســتفاده میکنیــم .بنابرایــن ،بــا
توســعه کشــت پســته در نقــاط مختلــف کشــور
بایــد در ایــن زمینــه بســیار دقــت شــود چــرا
کــه بــا ســرمایههای مــردم و آب و خــاک کــه
دو نهــاده مهــم هســتند ،ســروکار دارد ».در ادامــه
ســعیدی بــه صراحــت از بخــش تحقیقــات
پژوهشــکده پســته و دانشــگاه تحصیــات
تکمیلــی خواســت کــه در بعضــی از مــوارد کــه
ســوال وجــود دارد تکلیــف را روشــن کننــد تــا
باغــداران بداننــد چــه تصمیمــی بایــد بگیرنــد.
موضــوع دیگــری کــه رئیــس جهــاد کشــاورزی
اســتان کرمــان بــه آن پرداخــت ،حــذف برخــی
از کشــاورزیهای خــرد بــود ،وی در ایــن

زمینــه گفــت« :مــا بــه دنبــال حــذف محصوالتی
هســتیم کــه آب مصــرف میکننــد ،امــا بازدهــی
اقتصــادی ندارنــد .در عــوض بــه دنبــال توســعه
کشــت محصــوالت پربــازده و صادراتــی از
قبیــل زعفــران ،گیاهــان دارویــی و محصــوالت
گلخانــهای هســتیم».
در ادامــه پنلــی بــا حضــور آرویــن رئیــس
دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی ،کریمــی از
موسســه ثبــت بــذر و نهــال و مرتضــوی دبیــرکل
انجمــن پســته ایــران تشــکیل شــد.
زهــرا مرتضــوی اولیــن ســخنران پنــل بــود
کــه دربــاره پایــه یوســیبیوان اظهــار داشــت:
«در ایــران اصــ ً
ا یوســیبیوان وجــود نــدارد.
تجربــهاش را هــم نداریــم ،آنچــه کــه امــروز
در ایــران هســت و توزیــع مــی شــود یــک
پایــه کشــت بافتــی اســت .آنچــه بــه عنــوان
یوســیبیوان در آمریــکا کشــت میشــود،
یــک بــذر اســت کــه از دو پایــه در آمریــکا
گرفتهانــد ،بیســت ســال روی آن تحقیــق کــرده
انــد ،گواهینامــه دارد و بــه راحتــی هــم بــه
کســی نمیفروشــند .مــا هــم نمیتوانیــم تهیــه
کنیــم .مــن میدانــم فقــط تعــداد خیلــی اندکــی
توانســته انــد ایــن بــذر را بــه ســختی وارد ایــران
کننــد و تجربــه کاشــت آن را دارنــد».
مرتضــوی در خصــوص نقــش انجمــن در بحث
تحقیقــات بیــان کــرد« :قبـ ً
ا مــا بــا آقــای دکتــر
اســماعیلپور راجــع بــه تحقیقــات در صنعــت
پســته صحبــت کردیــم و همچنیــن تحقیقــات
راجــع بــه اســید را در پســته شــروع کردیــم کــه
از نظــر مــن موفــق بــود .مــا یــک حلقــه واســط
شــدیم بیــن پژوهشــکده ،محققیــن پژوهشــکده
و باغدارهــا کــه بــاغ در اختیارشــان گذاشــتیم
و بــا یــک شــرایطی قــرارداد بســتیم و آنهــا
تحقیقــات را شــروع کردنــد و بــه یــک نتایجــی
هــم رســیدند ،گزارشهایــی هــم دادنــد .از
نظــر مــن بــا رونــد خوبــی دارد پیــش مـیرود».
وی تولیــد پســته در کشــور را ســنتی دانســت و
از نبــود تحقیقــات در ایــن زمینــه خصوص ـ ًا در
مــورد پایههــای پســته گلهمنــدی خــود را ابــراز
نمــود و گفــت« :مــن نمیدانــم پژوهشــکده پایــه
مناســب در اقلیمهــای مختلــف داشــته اســت و
معرفــی کــرده یــا نــه؟! بــه هرحــال آنچــه کــه
میبینــم ظاهــرا ً خیلــی عملیاتــی نشــده اســت.

باغبانــی

همــه میدانیــد کــه
کشــت جدیــد درمناطــق
مختلــف شــمال ،جنــوب،
غــرب در حــال انجــام
اســت و قــرار اســت محصــول مــا همــان
دویســت هــزار تــن باقــی بمانــد .بنابرایــن،
آنچــه کــه خیلــی ضــروری بــه نظــر میرســد
تحقیقــات روی پســته و تحقیقــات بــرای پیــدا
کــردن یــک پایه درســت و حســابی مثــل پایهای
اســت کــه آمریکاییهــا تولیــد کــرده انــد .تــا
در مناطــق مختلــف بــا گواهینامــه فروختــه
شــود .بــه قــول یکــی از اعضــای انجمــن پســته
ایــران ،تحقیقــات در صنعــت پســته از نــان شــب
واجبتــر اســت ».مرتضــوی دربــاره وضعیــت
توســعه کشــت پســته در مناطــق جدیــد هشــدار
داد « :هنــوز در بعضــی مناطقــی کــه دارنــد
پســتهکاری جدیــد میکننــد ،پســته را بــه شــکل
کالغــی میکارنــد ،یعنــی دانــه را میکننــد در
زمیــن ،آن هــم دانههــای خوراکــی ،و واقعــ ًا
ســرمایه عظیمــی هــدر مــیرود و بایــد ده تــا
پانــزده ســال صبــر کنیــم تــا نتیجــه را ببینیــم.
میگوینــد پســته مــال نســل آینــده اســت .ایــن
اســت کــه از اول بایــد یــک پایــه درســت در
اقلیمهــای مختلــف معرفــی شــود کــه قبــ ً
ا
هــم گفتــه شــد .اگــر بشــود باغهــای مــادری
یــا همــان باغهــای پایــه را در مناطــق مختلــف
ایجــاد کنیــم در صنعــت پســته تحــول بزرگــی
اتفــاق میاُفتــد».
وی در تشــریح نقــش انجمــن پســته در صنعــت
پســته اظهــار داشــت« :مــا بــه عنــوان انجمــن
حاضریــم در جایــگاه حلقــه واســط بیــن
پژوهشــکده ،محققیــن دانشــگاه و باغــداران
واســطه شــویم ،بــاغ در اختیارشــان بگذاریــم
تــا یــک تحقیقــات پایــهای و اساســی را
شــروع کننــد .ممکــن اســت ده ،پانــزده ســال
و شــاید هــم بیشــتر طــول بکشــد ،ولــی صبــر
مــا پســتهدارها زیــاد اســت .خودتــان هــم
میدانیــد ده ،پانــزده ســال چیــزی نیســت و
بــه راحتــی میگــذرد .مــن پیشــنهاد میکنــم
اگــر دانشــگاه و پژوهشــکده موافــق باشــند
بــه کمــک انجمــن تمــام تالشــمان را بکنیــم،
باغدارهــا را ترغیــب کنیــم تــا ایــن باغهــای
مــادری راهانــدازی شــوند».
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حسین نظری ،باغدار پیشرو بررسی کرد

مشکالت پایه یوسیبیوان

مــن ســعی میکنــم بیشــتر تجربیــات خودمــان را بگویــم و وارد کار
تخصصــی نمیشــوم .بیشــتر تجربیــات مــا حاصــل کار مشــترکی اســت کــه
بــا آقــای علــی نظــری شــروع کردیــم .از ســال  92بــه همــت آقــای علــی
نظــری  5000هــزار بــذر یوس ـیبیوان وارد شــد ،در یکــی از گلخانههــای
کرمــان تبدیــل بــه نهــال شــد و از  5000بــذر حــدودا  2500نهــال ســبز شــد.
ن نهالهــا قــوه نامی ـهای دارنــد و بعــد از مدتــی ایــن قــوه نامی ـه
چــون ای ـ 
کــم میشــود .و حــدود  50درصدشــان را توانســتیم ســبز کنیــم .از ایــن
 2500نهــال تعــدادی در منطقــه ارزوئیــه کرمــان و تعــدادی هــم در منطقــه
ســاوه کاشــته شــد .حــدود  400نهــال در باغاتمــان در ارزوئیــه کاشــتیم و
بقیــه در مــزارع آقــای علــی نظــری کاشتهشــد .همزمــان بــا آن 400 ،نهــال
یوس ـیبیوان کشــت بافــت شــده در منطقــه ارزوئیــه کاشــتیم .از ســال 93
و  94در مناطــق مختلــف کرمــان مثــل راور ،زرنــد و کرمــان نهالهــای
کشــت بافــت شــده یوسـیبیوان بــه صــورت آزمایشــی کاشــتیم .در ســال
 94تعــداد  100هــزار بــذر یوس ـیبیوان را بــا مشــکالت فــراوان آوردیــم.
فکــر کنــم چیــزی حــدود  70هــزار اصلــه نهــال توانســتیم ازشــان اســتخراج
کنیــم .اصــل ایــن نهالهــا در منطقــه ارزوئیــه ،ورامیــن و ســاوه هــم کاشــته
شــد .البتــه ایــن یــک کار مشــترک بــود .ســال  ،95خودمــان  30هــزار نهــال
آوردیــم و در ورامیــن کاشــتیم .ایــن تاریخچــه کاشــت مــا مربــوط بــه
یوس ـیبیوان کشــت بافــت شــده و بــذری اســت.
مــن فقــط تجربیاتمــان را از خصوصیــات بــذر و کشــت بافت یوسـیبیوان
در اینجــا توضیــح میدهــم .مســئله اول بــر ســر رشــد پایــه یوس ـیبیوان
اســت .در منطقــه ارزوئیــه و ورامیــن پایــه یوســیبیوان نســبت بــه پایــه
اهلــی (ورا) رشــد بســیار باالتــری دارد؛ چــه کشــت بافتشــده و چــه بــذر.
طبــق آمــاری کــه خودمــان در مــزارع مختلــف بــه دســت آوردیــم .رشــد
روزانــه پایــه یوس ـیبیوان بــذری بیــش از  2.5ســانتیمتر اســت و حتــی
پیوندهــای احمدآقایــی روی ایــن پایــه بیــن  2تــا  2.5ســانتیمتر در روز
رشــد پیونــدک هــم داشــتند.
رشــد پایــه یوس ـیبیوان کشــت بافتشــده قبــل از پیونــدزدن مثــل نهــال
بــذری و حتــی از آن هــم بهتــر اســت ،چــون نهالهــای کشــت بافتشــده
از نظــر ژنتیکــی یکســان هســتند و کام ـ ً
ا مثــل هــم رشــد میکننــد .وقتــی
کــه وارد یــک بــاغ میشــوید ،یــک بــاغ یــک دســت و بــا رشــدهای تقریبـاً
مســاوی میبینیــد .ولــی در بــذری ایــن یکســانی را نداریــد .چــون بــذر
اســت و بذرهــا متفــاوت بیــرون میآینــد.
متأســفانه در نهــال کشــت بافتشــده بعــد از پیونــد مشــکل داشــتیم؛ یعنــی
بعــد از پیونــد ،پیونــدک رشــد کافــی را نداشــت ،حتــی بــه پایــه اهلــی (ورا)
خودمــان هــم نمیرســید .رشــد پایههــای اهلــی مــا بعــد از پیوندشــان
خیلــی بیشــتر از کشــت بافتشــده بــود.
در ســال  94و  95کــه پایههــای بــذری یوسـیبیوان را در گلخانـ ه کاشــتیم،
ســپس خودمــان وارد تولیــد نهــال کشــت بافتــی هــم شــدیم ،ولــی متأســفانه
چــون نتایجــی کــه در زمیــن گرفتیــم اص ـ ً
ا خــوب نبــود ،ایــن پــروژه را
متوقــف کردیــم .مــا حتــی ورا را هــم کشــت بافــت کردیــم .یوسـیبیوان را
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یوسی بی وان کشت بافت شده

یوسی بی وان بذری

در هم تنیدگی ریشه یوسی بی وان

بــه روش قلمــه هــم تکثیــر کردیــم .بــه ایــن شــکل
کــه بــا یکســری فرمولهایــی قلمــه یوس ـیبیوان
را ریشــهدار کردیــم ،ولــی قلمــه و کشــت بافــت
نتایجشــان خیلــی مشــابه هــم اســت.
پــس از کنــار گذاشــتن پایــه یوســیبیوان
کشــت بافتشــده ،فقــط بــا بــذر کار کردیــم
و یــک ســری مشــکالت در مــورد نهــال بــذری
آن هــم داشــتیم .مــا در حــال حاضــر ســه منطقــه
متفــاوت داریــم؛ منطقــه ارزوئیــه  60هکتــار زیــر
کشــت یوســیبیوان اســت بــا آب بــا شــوری
زیــر هــزار و خاکــش لومــی اســت .حــدود 120
هکتــار زمیــن در منطقــه ورامیــن بــا شــوری آب
شــش هــزار زیــر کشــت اســت کــه خــاک آن
هــم لومــی اســت و منطقــه ســاوه کــه تجربـهاش
را آقــای علــی نظــری دارنــد .ایــن مناطــق را زیــر
کشــت انبــوه بردیــم و یوســیبیوان بــذری بــه
عنــوان پایــه اســت و رقــم احمدآقایــی بــه عنــوان
پیونــدک انتخــاب شــدهاســت .منطقــه ورامیــن
ســال  95کاشــت شــد .ســال  96و  97پیونــد
خــورده اســت .یــک ســری کاشــت  96داریــم
کــه امســال پیونــد میخورنــد .چهارصــد تــا در
منطقــه ارزوئیــه در ســال  92کاشــته شــدهاند.
ت دیگــر بیــن نهــال کشــت بافتشــده و
تفــاو 
نهــال بــذری در ریشــه آنهــا اســت ،ریشــه پایــه
کشــت بافتشــده کامــ ً
ا در هــم تنیــده اســت،
ولــی بــاز رشــد کــرده اســت.
یکــی از مشــکالت یوســیبیوان بــذری
ســرمازدگی اســت؛ بــه خاطــر رشــد و جــذب
بــاالی آب و غــذا توســط درخــت خیلــی
ســخت بــه خــواب مـیرود و دچــار ســرمازدگی
میشــود .مقاومــت بــه ســرما دارد ،امــا بــه

شــرطی کــه درخــت بــه خــواب بــرود .در منطقــه
ارزوئیــه بــه نــدرت ســرمای زیــر صفــر داریــم،
دمــا خیلــی پاییــن بیایــد ،منفــی  2میشــود .در
زمســتان همــان ســال اول  70درصــد از نهالهــا
ی نهالهــا را تــا روی
خشــک شــدند .بعضــ 
ی دیگــر را تــا ارتفاع
زمیــن ســرما زده بــود ،بعضـ 
ســی ،چهــل ســانتیمتری ســرما زده بــود ،البتــه
دوبــاره ایــن نهالهــا رشــد کردنــد و بــاال آمدنــد.
امــا در ســاوه ،نهالهــای هفــت تــا هشــت ماهــه
کــه تقریبـ ًا  2تــا  2.5متــر ارتفــاع داشــتند ،کامـ ً
ا
خشــک شــدند .طــی چنــد ســالی کــه مــا روی آن
کار کردیــم ،در مــورد مقاومتــش نســبت به ســرما،
قطــع کــردن آب و کــود قبــل از شــهریور مــاه،
محلولپاشــی و نحــوه خــواب کــردن درخــت
تجربیــات خوبــی بــه دســت آوردیــم .ســال پیــش
بــا مشــارکت آقــای مهنــدس نظــری بــه نتایجــی
رســیدیم ،ســرمازدگی نداشــتیم و توانســتیم کاری
کنیــم کــه درختــان خــواب برونــد .بــاالی 90
تــا  95درصــد خســارتمان نســبت بــه ســرما
کــم شــد ولــی در دو ،ســه ســال اول خســارت
ســرمازدگی زیــاد داشــتیم.
مشــکل دیگــر پایــه یوس ـیبیوان بــذری ،عــدم
تحمــل در مقابــل شــوری اســت .درخــت تــا
شــوری هفــت ،هشــت هــزار جــواب میدهــد؛
رشــدش هــم زیــاد اســت .مشــکلی شــوری ایــن
اســت کــه اگــر امــاح زیــادی ماننــد نمــک ،پــای
درخــت بــرود بــا یــک بارندگــی نمــک پاییــن
مــیرود و درخــت ســریع جــذب میکنــد.
درخــت قــدرت جــذب باالیــی دارد و ســدیم را
بــه شــدت جــذب میکنــد.

باغبانــی

خسارت سرما

خسارت شوری -گسترش سیاه شدگی
از باال به پایین

نمودار سرعت رشد پایه یوسی بی وان بذری

در زمیــن ورامیــن کــه شــوری شــش هــزار
داشــتیم ،بــه خاطــر شــوری مشــکالت
زیــادی بــه وجــود آمــد ،در نتیجــه پیشــنهاد
میکنیــم در شــوری بــاالی دو ،ســه هــزار
پایــه یوسـیبیوان کشــت نشــود .هنــگام بــروز
مشــکل شــوری ،خشــک شــدن از ســر شــروع
میشــود ،پوســت ســیاه شــده و پاییــن درخــت
همچنــان ســالم اســت؛ یعنــی درخــت از بــاال
شــروع بــه تجمیــع ســدیم میکنــد و تــا پاییــن
میآیــد.
سال چهارم  -شهریورماه  - 1398شماره 40

15

باغبانــی
در حــال حاضــر ،پایــه یوســیبیوان
شناختهشــدهترین پایــه پســته دنیــا اســت .بیشــتر
باغــات آمریــکا زیــر کشــت ایــن پایــه اســت .به
دلیــل محســنات و خصوصیاتــی کــه دارد ،مثــل:
رشــد ســریع ،عملکــرد بــاال و مقاومــت نســبت
بــه بیماریهــای خاکــزی ،کشــاورزانی کــه در
مناطــق پســتهخیز دنیــا قصــد احــداث بــاغ
را دارنــد بــه ســمت ایــن پایــه رفتهانــد .امــا
متأســفانه ،در ایــران بــه دلیــل تبلیغــات خــاف
واقــع کــه بعضــی از دالالن انجــام میدهنــد،
عــدم آگاهــی و شــناخت کافــی نســبت بــه ایــن
پایــه و گاهــ ًا صحبتهایــی کــه بعضــی از
کشــاورزانی کــه بنــا بــه دالیلــی متضــرر شــدند
و شکســت خــورده انــد ،میکننــد ،ایــن پایــه
مــورد کــم توجهــی قــرار گرفتــه اســت .در کنــار
خصوصیاتــی کــه بــرای ایــن پایــه ذکــر شــد،
طبعـ ًا یکســری مســائل و مشــکالتی هــم وجــود
دارد کــه قصــد مــا در ایــن جلســه بررســی ایــن
مســائل اســت.
خوشــبختانه در صنعــت کشــاورزی روز دنیــا
بــرای بیشــتر محصــوالت باغــی پایههــای
اختصاصــی معرفــی شــده ،ولــی نکتــهای کــه
بســیار حائــز اهمیــت اســت و بســیار کــم بــه
آن توجــه میشــود ،بحــث مدیریــت بــاغ بــر
اســاس خواســتهها و نیازهــای ایــن پایههــای
جدیــد اســت؛ بهطورمثــال ،اگــر بنــده باغــدار
ســیب هســتم و ســالیان ســال اســت کــه دارم
بــا پایههــای بــذری و محلــی ســیب م ـیکارم،
االن اگــر بــاغ جدیــدی بــا پایــه جدیــد احــداث
کنــم و مدیریــت ســنتی خــودم را در بــاغ جدیــد
اعمــال کنــم ،مطمئن ـ ًا تفــاوت چندانــی بــا بــاغ
بــذری نمیبینــم و چــه بســا دچــار خســارت
خیلــی ســنگینی هــم بشــوم .در مــورد پایــه
یوسـیبیوان هــم همیــن وضعیــت وجــود دارد.
مــا بــا یــک پایه جدیــد بــا نیازهــای متفــاوت در
مقایســه بــا پایــه اهلــی (ورا) روب ـهرو هســتیم.
آنچــه مســلم اســت ،دور آبیــاری مرســوم بــرای
نهــال ورا مناســب یــو ســی بــی وان نیســت.
دامنــه شــوری قابــل تحمــل یــو ســی بــی وان
و ورا بــا هــم متفــاوت اســت .مــا بــه دلیــل

16

سال چهارم  -شهریورماه  - 1398شماره 40

عبدالمهدی رحیمی کارشناس فروش نهال طوبا اذعان کرد

یوسی بی وان پایه متوقعی است
رشــد بــاالی ایــن گیــاه بــا خــزان دیــر هنــگام
ایــن گیــاه روبــهرو هســتیم .بنابرایــن ،بــرای
جلوگیــری از خســارت ،قطعــ ًا بایــد مدیریــت
متفاوتــی در باغــات یــو ســی بــی وان نســبت
بــه باغاتــی کــه بــا پایــه ورا کشــت شــده انــد
اعمــال کنیــم.
بحــث تغذیــه یکــی از مشــکالت کشــاورزی مــا
اســت کــه در مــورد پایــه یوس ـیبیوان بســیار
اهمیــت دارد .ایــن پایــه ،گیــاه بســیار متوقعــی
در مــورد عناصــر مــورد نیــاز و آب اســت.
بنابرایــن ،بایــد بــه صــورت ویــژهای بــه بحــث
تغذیــه آن توجــه کنیــم .یکــی از مســائلی کــه
بعــد از پیونــد بــه وجــود میآیــد ،بحــث عــدم
رشــد پیونــدک اســت .بایــد توجــه داشــت کــه
مــا بــا یــک گیــاه ســریع الرشــد روبـهرو هســتیم
و ایــن رشــد ســریع نیــاز بــه مــواد غذایــی
دارد .مــواد غذایــی از خــاک تأمیــن میشــود
و وقتــی کــه گیــاه جــذب کــرد و رشــد کــرد،
اگــر ایــن مــواد غذایــی در همــان ســال یــا ســال
بعــد جایگزیــن نشــود ،گیــاه منبعــی بــرای رشــد
مجــدد نــدارد .بنابرایــن ،تغذیــه بــرای ایــن گیــاه
بســیار مهــم اســت.
تمــام راندمانهــا و خصوصیاتــی کــه بــرای
ایــن پایــه ذکــر میشــود در صــورت مدیریــت

صحیــح و شــناخت نیازهــای ایــن پایــه اســت.
مــا اگــر در مناطقــی بــا بادهــای ســوزان و شــنی،
آب کــم ،خــاک شــور و آب شــور ایــن گیــاه
را کشــت کنیــم ،قطعــ ًا نمیتوانیــم جوابــی
بگیریــم .شــرکت طوبــا یکــی از تولیدکننــدگان
ایــن محصــول اســت و مــا در ســال  92موفــق
شــدیم مجــوز تولیــد را از موسســه ثبــت و
گواهــی بــذر و نهــال دریافــت کنیــم .تمامــی
واحدهایــی کــه زیــر نظــر ایــن موسســه فعالیــت
میکننــد ،ملــزم بــه رعایــت ســه اصــل هســتند:
اســتاندارد ،اصالــت و ســامت محصولــی کــه
دارنــد تولیــد میکننــد .مــا تمــام ایــن مــوارد
را رعایــت کردیــم و از ایــن بــه بعــد هــم
رعایــت میکنیــم .مــا یــک دســتورالعمل جامــع
کاشــتی را بــه صــورت جــزوه چاپــی در اختیــار
مشــتریهایمان قــرار میدهیــم .مــا در ایــن
جــزوه ،دامنــه شــوری مناســب ،نحــوه کاشــت
صحیــح ،عوارضــی کــه در اثــر ســرمازدگی بــه
وجــود میآیــد را در اختیــار مشــتری گذاشــتیم
و بــه آنهــا توضیــح داده ایــم .عــاوه بــر ایــن
دفترچــه ،کارشناســان شــرکت طوبــا از ســال
 1395بازدیدهــای دورهای در مناطقــی کــه در
ایــران یوسـیبیوان کشــت شــده ،انجــام دادنــد؛
بعضــی از باغــات هــر ســال ،بعضــی یــک ســال

وضعیت رضایتمندی کلی خریداران

درمیــان بازدیــد شــدند .قصــد مــا ،حضــور در
کنــار کشــاورز ،آمارگیــری و بررســی وضعیــت
ایــن پایههــا بــوده و اینکــه اگــر مشــکالتی هــم
تــوی باغــات بــه وجــود میآیــد کنــار کشــاورز
باشــیم و بتوانیــم در برطــرف کــردن ایــن مــوارد
کمــک کنیــم.
تمــام احتیاطهــا و موانــع کاشــت ایــن گیــاه
بــه اطــاع مشــتری رســیده اســت .بنابرایــن،
ایــن باغــدار اســت کــه بایــد تصمیــم بگیــرد بــر
اســاس وضعیــت و کیفیــت و کمیــت منابعــی
کــه تحــت اختیــار دارد ،آیــا ایــن پایــه مناســب
اســت و خریــداری بایــد بشــود یــا خیر .دســتور
کار مجموعــه طوبــا بــه ایــن صــورت اســت کــه
اگــر مشــتریها بــا مــا همــکاری کننــد ،مــا
آزمایــش آب و خــاک را از کشــاورز میگیریــم
و بــا شــرایط ایــن پایــه بررســی میکنیــم.
بنــای کار مــا بــر مشــاوره صادقانــه اســت ،نــه
صرفــ ًا فــروش محصــول .در خیلــی از مواقــع
میگوییــم ایــن پایــه بــه درد شــما نمیخــورد،
چــون شــرایط شــوری آب ،شــوری خــاک و
کمیــت آب بــاغ مناســب ایــن پایــه نیســت و در
صــورت خریــد امــکان دارد کــه متضــرر شــوید.
بنابرایــن ،قــدم اول در داشــتن باغــی بــا شــرایط
مطلــوب ،بررســی شــرایط اقلیمــی ســازگار بــا
پایــه ،کیفیــت و کمیــت آب و بررســی شــوری
خــاک اســت .در گام دوم ،مدیریــت مناســب بــا
ایــن پایــه اســت و بعــد از بررســی و تطبیــق
شــرایط ،نهایتــ ًا خریــد میتوانــد انجــام شــود.
مــا در حــد تــوان خودمــان ســعی کردیــم بــا
توجــه بــه هزینههــای باالیــی کــه تولیــد
آزمایشــگاهی در ایــران دارد ،بتوانیــم ایــن
محصــول را بــا قیمتــی بدهیــم کــه کشــاورز
بتوانــد تهیــه کنــد و در حــد توانمــان بــا
حداقــل قیمــت هــم داریــم ایــن محصــول را
عرضــه میکنیــم.
در ادامــه یکســری عکــس اســت کــه توضیحات
کاملتــری را روی ایــن عکسهــا میدهــم.
ایــن عکسهایــی اســت از باغاتــی کــه
رشــدهای خیلــی خوبــی داشــتند ،چــه قبــل از
پیونــد و چــه بعــد از پیونــد .ایــن بــاغ مربــوط
بــه منطقــه تایبــاد اســت؛ شــوری آب ،1200
تاریــخ کاشــت اردیبهشــت  95کــه از ســال 97
و  98پیوندزنــی را انجــام دادنــد.
در دانســفهان ،آقــای بهرامــی ،تاریــخ کاشــت

باغبانــی

تایباد  -خرداد 97

تایباد -تیر 98

اردیبهشــت  ،95تاریــخ پیونــد خــرداد ،96
شــوری آب  ،1000ایــن رشــد پیونــد از اول
ســال تــا حــاال اســت.
در جلفــا ،منطقــه آذربایجــان شــرقی ،آقــای
فــرج پــور ،تعــدادی نهــال بــه صــورت پایلــوت
در ســال  96کاشــتند 97 ،پیونــد زدنــد ،شــوری
آب  ،1500ایــن درختــی اســت کــه در ســال 97
پیونــد شــده و دو تــا رشــد آن کامـ ً
ا مشــخص
اســت .ایــن هــم پایـهای اســت کــه پیونــد زدند،
پیونــدش نگرفتــه و مجــدد رشــد کــرده آمــده
بــاال و ســربرداری شــده و رشــد مجــدد انجــام

شــده اســت.
در یــزد آقــای قربانــی ســال  91کاشــتند92 ،
پیونــد زدنــد ،شــوری آب  2000اســت و ایــن
باغــی اســت کــه چنــد ســال دارنــد محصــول
برمیدارنــد و بــه گفتــه خودشــان محصــول
بســیار خوبــی دارد و قــرار شــده کــه امســال
زمــان برداشــت محصــول ،مــا آنجــا باشــیم و
آمارگیریهــا را انجــام دهیــم.
در فــردوس ،آقــای انصــاری ســال  96کشــت
انجــام شــده 97 ،و  98پیونــد زده شــده بــا شــوری
آب  ، 3000ایــن رشــد پیونــدک هــا اســت.

موالیی -هرات -تیر97

سرخشکیدگی -سیرجان  -خرداد97
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دامغــان آقــای قطبــی در
باغبانــی
ســال  96کاشــتند98 ،
پیونــد زدنــد .دیــروز
کــه بــا ایشــان صحبــت
میکــردم میگفتنــد کــه درختــی کــه خــرداد
امســال پیونــد شــده در درختهایمــان رشــد
پیونــدک هفتــاد تــا یــک متــری بــه وفــور داریــم.
هــرات یــزد ،آقــای دکتــر موالیــی در ســال 94
کاشــته شــده 97 ،پیونــد شــده بــا شــوری .2700
در منطقــه چاهــک از توابــع شهرســتان خاتــم
یــزد ،حــدودا ً  1200نهــال در ســال 1394
خریــداری شــده کــه از ایــن نهــال رضایتمنــدی
داریــم .تاریــخ پیونــد  20خردادمــاه  ،1397همــه
دارای رشــد خــوب ،اکثــر پیوندهــا گرفتــه و
رضایتمنــدی اســت و امیدواریــم کــه رشــد
خیلــی خوبــی در آینــده داشــته باشــند.
آذربایجــان شــرقی ،شهرســتان مرنــد ،کــه
درخــت کاشــته شــده در ســرمای آنجــا هیــچ
سرخشــکیدگی نداشــته ،چــه در جلفــا ،چــه
مرنــد و چــه بنــاب و پارســال پیونــد شــده.
اســتان فــارس ،آقــای جهانــی ،در ســال 94
کاشــته شــده 96 ،و  97بــا شــوری 3000
پیونــد خــورده اســت.
در ایــن اســایدها مــا ســعیمان بــر ایــن
اســت کــه بتوانیــم بــه مشــکالتی کــه
بــرای ایــن پایــه پیــش آمــده اســت و
دوســتان عزیــزی متضــرر شــدند بپردازیــم.
عکسهایــی از باغــات تهیــه شــده تــا بتوانیــم
روی آنهــا صحبــت کنیــم .در عکــس اول
میبینیــم یــک تجمــع نمــک بســیار زیــادی
در اطــراف طوقــه وجــود دارد؛ درخــت بــر
اثــر ســرما سرخشــکیدگی گرفتــه اســت؛
همــه اینهــا را مــا قبــول داریــم ،امــا شــوری
دور طوقــه چیــزی کــه مــا آزمایــش کردیــم
 88هــزار و  500بــود.
در اســاید بعــدی میبینیــد درختــی کــه
دچــار سرخشــکیدگی شــده جوانــه دارد
حرکــت میکنــد ،مــا خیلــی برایمــان جــای
تعجــب بــود کــه معمــوالً درختهایــی کــه
سرخشــکیدگی میگیرنــد مجــددا ً حرکــت
میکننــد و خیلــی کــم پیــش میآیــد کــه
یــک درخــت ک ً
ال خشــک شــود .مــا دور
درختــان را برداشــتیم و دیدیــم کــه اطــراف
طوقــه مملــو از جوانــه اســت .ســر تمــام
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ایــن جوانههــا ســوخته اســت و شــوری دور
طوقــه اصـ ً
ا اجــازه خــروج ایــن جوانــه را از
زمیــن نمیدهــد.
در اســاید بعــدی میبینیــد کــه ایــن رشــد
مجــدد اســت و البتــه بســیار ضعیــف اســت.
ایــن مســئله بــه دلیــل شــوری اســت و ایــن
شــوریها مــیرود دور درخــت.
اینجــا منطقــه ســبزوار اســت ،شــوری آب ده
هــزار ،آســیب شــوری و تجمــع نمــک دور
درختهــا ،عالئــم شــوری را روی برگهــا
میبینیــم.
در منطقــه ســیرجان ،شــوری آب ســه هــزار،
الیههــای پایینــی شــوری آب  7 ،6هــزار،
بافــت خــاک خیلــی خــوب ،درختهــا
هــم ســالهای اول رشــد خوبــی داشــتند.
کارهــای خیلــی خوبــی در ایــن باغــات
انجــام شــده و مــا از هیچکــدام از اینهــا
چشمپوشــی نمیکنیــم ،ولــی مســائل
اینچنینــی را هــم بایــد در نظــر بگیریــم تــا
بتوانیــم یــک تصمیمگیــری منصفانــهای
داشــته باشــیم .اینهــا عالئــم سرخشــکیدگی
اســت در ســیرجان .همانطــور کــه مــی بینیــد
مجــدد درخــت دارد قــوی حرکــت میکنــد
و همینهــا خیلــی اوقــات در همــان ســالی
کــه درخــت دچــار سرخشــکیدگی میشــود،
پیونــد میخورنــد.
ایــن درخــت در شــرایط نامناســب اقلیمــی

در شــهربابک کاشــته شــده ،کمیــت آبشــان
خیلــی پاییــن اســت.
اینهــا جدولهایــی اســت کــه از طریــق
مؤسســه ثبــت آمــاده شــده و از بیســت نفــر
از خریدارهــای مــا در خصــوص رشــد پایــه
نظرســنجی انجــام شــده کــه در ایــن مــورد
بــرای  16نفــر مناســب بــوده و بــرای  4نفــر
نامناســب بــوده اســت.
اســاید بعــدی رضایتمنــدی از رشــد پیوندک
اســت :ده نفــر مناســب دانســتند ،ســه نفــر
پیونــد نخــورده بــود ،هفــت نفــر نامناســب .و
بــه طــور کلــی رضایتمنــدی خریــداران را در
پــی داشــته اســت.
در پایــان عــرض میکنــم کــه شــرکت
طوبــا دســتاوردهای جدیــدی در پســته دارد
مــا کلکســیون بســیار بــا ارزشــی از ارقــام
بومــی ،پایههــای بومــی در اختیــار داریــم
کــه میتوانــد باعــث پیشــرفت بســیار خــوب
و بســزایی در صنعــت پســته کشــور شــود.
مــا آمادگــی همــکاری بــا پژوهشــکده پســته،
مرکــز تحقیقــات ،مراکــز آموزشــی و دوســتان
را داریــم و بــرای مــا افتخــار بزرگــی اســت
کــه بــا ایــن عزیــزان همــکاری داشــته باشــیم
تــا بــا اســتفاده از همفکــری و اســتفاده از
ظرفیتهــای یکدیگــر بتوانیــم در ســال رونــق
تولیــد قــدم مفیــدی بــرای ایــن مــرز و بــوم و
ایــران عزیــز برداریــم.
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قطعنامه گردهمایی چالشها و فرصتهای پایه رویشی پسته
یوسیبیوان ()UCB-1

 -1اهمیــت پایــه در کمیــت و کیفیــت محصــول
پســته مــورد تأکیــد اســت.
 -2در مطالعــات و پژوهشهــای علمــی کشــور
توجــه ویــژه بــه ژنوتیپهــای بومــی کشــور
صــورت پذیــرد و پتانســیل ژرمپالســم پســته
کشــور امــکان انتخــاب پایــه بومــی را مقــدور
میســازد و دســتیابی بــه پایــه بومــی دارای
توجیــه اقتصــادی میباشــد.
 -3انجمــن پســته ایــران در زمینــه مشــارکت
باغــداران در خصــوص اجــرای طرحهــای
تحقیقاتــی خــاص و تأمیــن هزینههــای پژوهشــی
مــورد نیــاز ،همــکاری الزم را بــا پژوهشــکده
پســته ،مراکــز تحقیقاتــی و دانشــگاهی بهعمــل
آورد.
 -4مراکــز تحقیقاتــی ،پژوهشــی و دانشــگاهی الزم
اســت بــر اســاس تــوان مالــی و اعتبــاری خــود،
در خصــوص شناســایی و معرفــی پایههــا و ارقــام
جدیــد و همچنین مســائل ناشــناخته پایــه ()UCB-1
تحقیقــات مؤثــری انجــام دهنــد .مســلم ًا تأمیــن
اعتبــار خــاص از محــل دســتگاههای مســئول و
بخــش خصوصــی میتوانــد رســیدن بــه اهــداف
مــورد نظــر را تســریع نمایــد.
 -5بهمنظــور معرفــی پایههــای جدیــد
منجملــه پایــه( )UCB-1و پیونــدک مناســب
ایــن پایههــا بــرای باغــداران ،بررســیهای
دقیــق پژوهشــی و تحقیقاتــی در مناطــق مختلــف
پســتهکاری صــورت پذیــرد و پــس از حصــول
نتایــج تحقیقاتــی ،توصیــه کاربــردی انجــام گیرد.
 -6پایــه (( )UCB-1کشــت بافتــی و بــذری)
بــرای مناطقــی کــه دارای کمیــت و کیفیــت پایین
آب آبیــاری هســتند ،قابــل توصیــه نیســت.
 -7پایــه (( )UCB-1کشــت بافتــی و بــذری)
بــرای مناطقــی کــه دارای ســرمای زودرس پاییــزه

و یــا ســرمای دیــررس بهــاره میباشــد در حــال
حاضــر قابــل توصیــه نیســت.
 -8ارزیابــی ســازگاری و عملکــرد کمــی و کیفــی
ارقــام تجــاری پســته ایــران روی پایــه ()UCB-1
(کشــت بافتــی و بــذری) نیــاز بــه بررســی
تحقیقاتــی دارد و الزم اســت برنامــه تحقیقاتــی
تدویــن و اجــرا گــردد و تــا مشــخص شــدن
نتایــج ارزیابــی از توصیــه رقــم خــاص جهــت
پیونــد خــودداری شــود.
 -9پایــه ( )UCB-1نیــاز بــه مدیریــت باغــی
متفــاوت بــا پایــه پســته اهلــی ایرانــی دارد،
بنابرایــن بایــد در ایــن زمینــه مطالعــات و
تحقیقــات بیشــتری انجــام شــود.
 -10مؤسســه تحقیقــات ثبــت و گواهــی نهــال
و بــذر ،تولیدکننــدگان نهالــی کــه پایههــا و
رقمهــای جدیــد را تولیــد میکننــد موظــف
نمایــد در هنــگام فــروش بــه صــورت مکتــوب
مشــخصات پایــه و رقــم (شــامل ویژگیهــا،
مزایــا و محدودیتهــا و شــرایط مناســب
کاشــت) بــه خریــدار اعــام گــردد .در غیــر
اینصــورت چنانچــه مشــکلی ایجــاد شــود،
مســئولیت آن متوجــه تولیدکننــده نهــال میباشــد.
 -11پژوهشــکده پســته آمادگــی خــود را جهــت
ارزیابــی و معرفــی پایههــای بومــی و جدیــد
اعــام مــیدارد .همچنیــن ،ایــن پژوهشــکده
بــه عنــوان دبیرخانــه همایــش آمادگــی خــود را
جهــت دریافــت تجربیــات باغــداران محتــرم در
خصــوص تجربیــات کاربــردی پایــه مذکــور در
مناطــق مختلــف اعــام مینمایــد.
 -12بــا توجــه بــه طوالنــی بــودن زمــان
ارزیابیهــای پایههــای بومــی و جدیــد ،پیشــنهاد
میشــود معاونــت محتــرم باغبانــی از مراکــز
تحقیقاتــی و تولیدکننــدگان پایههــای جدیــد

باغبانــی

دبیرخانه همایش

حمایتهــای مالــی بهعمــل آورد .همچنیــن،
در خصــوص حمایــت مالــی شــرکت طوبــا و
ســایر شــرکتهای تولیدکننــده از طرحهــای
پژوهشــی پایــه ( )UCB-1تأکیــد مــی گــردد.
 -13پیشــنهاد میشــود توســط یــک کمیتــه
بیطــرف زیــر نظــر پژوهشــکده پســته و
متشــکل از نماینــده بخــش اجــرا (معاونــت
باغبانــی و ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان
کرمــان) ،نماینــده تولیدکننــده نهــال ،نماینــده
باغــداران (خانــه کشــاورز) ،نماینــده مؤسســه
تحقیقــات ثبــت و گواهــی نهــال و بــذر ارزیابــی
جامعتــری از نهالهــای کشــت شــده پایــه
( )UCB-1در برخــی مناطــق پســتهکاری کشــور
در صــورت تأمیــن اعتبــار از طریــق ارگانهــای
مســئول و بخــش خصوصــی انجــام گــردد.
 -14بــه منظــور جلوگیــری از مــوازیکاری
تحقیقاتــی و جهــت همافزایــی قابلیتهــای
تحقیقاتــی بخــش دولتــی و خصوصی الزم اســت
پژوهشــکده پســته در جریــان هــر گونــه تحقیــق
در زمینــه پســته در سراســر کشــور قــرار گیــرد
تــا در صــورت نیــاز همــکاری الزم بهعمــل
آمــده و نتایــج بهتــر مــورد ارزیابــی و بررســی
قــرار گیــرد.
 -15پیشــنهاد میگــردد بــه منظــور حــل مســائل
و مشــکالت تحقیقــات پایه ( ،)UCB-1جلسـهای
بــا محوریــت معاونــت باغبانــی و بــا حضــور
نمایندگانــی از ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان
کرمــان ،پژوهشــکده پســته و مؤسســه تحقیقــات
ثبــت و گواهــی نهــال و بــذر تشــکیل و برنامــه
تحقیقاتــی مــدون زمــاندار تهیــه و بــا تأمیــن
اعتبــار آن از طریــق معاونــت باغبانــی و بخــش
خصوصــی تولیدکننــده نهــال ،نســبت بــه اجــرای
آن در اســرع وقــت انجــام گیــرد.
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چین ،گرانیگاه تقاضای آجیل و خشکبار
ابوالفضل زارع نظری

یادداشت
امســال بــازار چیــن بــا وجــود محصــول 220
هــزار تنــی پســته ایــران و  350هــزار تنــی پســته
آمریــکا بــه عرصــه تاخــت و تــاز تمــام عیــار این
دو عرضــه کننــده بــزرگ مبــدل خواهــد شــد.
ایــن در حالــی اســت کــه ســال گذشــته ،تولیــد
پســته ایــران کــم بــود ،حــدود  50هــزار تــن،
همیــن مقــدار هــم بــا ســنگ اندازیهــای ارزی
دولــت ایــران نتوانســت آنطــور کــه بایــد صــادر
شــود؛ تــا پایــان مــاه دهــم تجــاری تنهــا حــدود
 7هــزار تــن پســته از ایــران بــه چیــن صــادر
شــده اســت .امــا آمریکاییهــا بــا وجــود تعرفــه
 45درصــدی دولــت چیــن بــر روی پستهشــان،
بــر اســاس آمــار کمیتــه اجرایــی پســته کالیفرنیــا
تــا پایــان مــاه جــوالی  2019حــدود  106هــزار
تــن پســته بــه چیــن و هنگکنــگ فرســتادهاند.
امســال ،وجــود تعرفــه روی پســته آمریــکا،
تهدیدهــا بــرای افزایــش مجــدد تعرفههــا،
تالشهــا و مذاکــرات بــرای کاهــش تنشهــا و
رفــع تعرفــۀ موجــود ،حجــم قابــل توجــه پســته
قابــل عرضــه در دنیــا و موانــع تجــاری داخلــی و
خارجــی بــر ســر راه پســته ایــران ،همــه و همــه
موجــب شــدهاند تــا بــا نزدیــک شــدن بــه فصــل
برداشــت محصــول و قابــل عرضــه شــدن آن
حرفهــای ضــد و نقیضــی از گوشــه و کنــار بــه
گــوش برســد و نتــوان بــرآورد دقیقــی از اوضــاع
داشــت .امــا بدنیســت در ایــن اثنــا گریــزی بــه
گذشــته نــه چنــدان دور زده شــود تــا شــاید بــه
درک بهتــر اوضــاع کمــک کنــد.
در ماهنامــه شــهریور  97دنیــای پســته به شــماره
 ،29گفتوگوهــای انجــام شــده بــا تعــدادی از
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تجــار ایرانــی و چینــی در کنفرانــس بینالمللــی
آجیلهــای درختــی چیــن کــه در ســال 2018
در شــهر ژوهــای چیــن برگــزار شــده بــود ،بــه
توگوهــا عمــده
چــاپ رســید .در ایــن گف 
تجــار اذعــان داشــتند کــه راههــای زیــادی بــرای
ورود پســته آمریــکا بــه چیــن وجــود دارد و
تجــارت چندیــن هــزار تنــی پســته بیــن چیــن
و آمریــکا نمیتوانــد بــه یکبــاره ســقوط کنــد؛
در آن زمــان ،ایــن تحلیــل در حالــی ارائــه شــد
کــه تعرفــه  45درصــدی دولــت چین روی پســته
آمریــکا اجرایــی شــده بــود .البتــه برخــی از تجار
هــم اظهــار میداشــتند کــه دولــت چیــن بســیار
ســخت گیــر اســت و سیاســت پینــگ پونگــی
را دنبــال میکنــد و حرکــت دولــت آمریــکا در
وضــع تعرفههــای تجــاری روی محصــوالت
چینــی را بــدون جــواب نمیگــذارد .و حتــی
دولــت چیــن پــای اعــدام افــرادی کــه از قانــون
تخطــی میکننــد و بهطــور قاچــاق پســته وارد
چیــن میکننــد نیــز ایســتاده اســت.
امــا نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه بــا شــدت
یافتــن تنشهــا در جنــگ تجــاری بیــن چیــن و
آمریــکا دوبــاره امســال ایــن خوشــبینی در میــان
بســیاری از تجــار و باغــداران ایرانــی بــه وجــود
آمــده کــه دولــت چیــن همــه مبــادی واردات
پســته آمریــکا بــه چیــن را کنتــرل خواهــد کــرد
و پســته ایرانــی دوبــاره یکــه تــاز بــازار چیــن
میشــود.
گذشــته از خوشبینیهــا و امــا و اگرهــا،
چندیــن موضــوع در کنفرانــس امســال در
ســخنرانیهای ســه کشــور چیــن ،آمریــکا و
توگوهــای حاشــیه کنفرانــس بیشــتر
ایــران و گف 

خودنمایــی میکــرد کــه تــا حــدی پیچیدگــی
خاصــی را در تقابــل بــا خوشــبینی موجــود قــرار
میدهــد.
مسائلی از این قبیل که:
 چینیهــا در امــر خریــد پســته بســیارفرصتجــو هســتند و بیگــدار بــه آب
نمیزننــد ،ســال گذشــته حجــم پســته زیــادی
از آمریــکا خریدهانــد ،پــس هرجــا کــه پســته بــه
قیمــت خوبــی فروختــه شــود ،میخرنــد .امســال
حجــم پســته قابــل عرضــه زیــاد اســت و امــکان
اســتقبال خوبــی از پســته ایرانــی و آمریکایــی در
چیــن وجــود دارد .چینیهــا ســیر تــا پیــاز پســته
ایرانــی و آمریکایــی را اعــم از :مقــدار محصــول،
ارقــام ،اُنسهــای موجــود ،روشهــای فــراوری و
خشــک کــردن و مزایــا و معایــب پســته ایــران و
آمریــکا را بــه خوبــی میداننــد و جایــی بــرای
پنهــانکاری بــاز نگذاشــتهاند.
 آمریکاییهــا بازاریابانــی بســیار قــویهســتند و بــا برنامـ ه بازاریابــی مــدون روشهــای
مختلفــی را بــرای فــروش پســته در چیــن در
پیــش گرفتهانــد .آمریکاییهــا افزایــش ســطح
زیرکشــت پســته و بــازده بــاالی باغهایشــان و
متعاقبــ ًا مقــدار محصــول بزرگشــان را مرتبــ ًا
برجســته میکننــد و بــه خریــدار و مصرفکننــده
آرامــش خیــال میدهنــد کــه پســته موجــود
اســت .همچنیــن ،کیفیــت و تولیــد بهداشتیشــان
را بــه رخ مصــرف کننــده میکشــند.
 در ایــن بیــن ،پســته ایرانــی کمــی درمانــده بــهنظــر میرســد و بــا معضــات مختلفــی در امــر
تجــارت بینالملــل دســت و پنجــه نــرم میکنــد؛
مســئله برگشــت ارز الینحــل باقــی مانــده اســت.
کشــتیرانی و افزایــش پانــزده روزه مــدت زمــان
تحویــل بــار بــه چیــن ،بــاری بــر دوش پســته
کشــور اســت .بــه عــاوه ،همانطــور کــه تجــار
چینــی در صحبتهایشــان مدعــی هســتند ،در
مقایســه بــا پســته آمریــکا ،محصــول یکدســتی
کــه بــا نمونههــا مطابــق باشــد از ایــران بــه چیــن
نمــی آیــد .در نهایــت ،رقابــت منفــی بیــن تجــار
ایرانــی بــر ســر قیمــت در بــازار چیــن وضعیــت
را از آنچــه کــه هســت بدتــر میکنــد.

معرفی کنفرانس بین المللی آجیلهای درختی چین

کنفرانــس و نمایشــگاه بینالمللــی آجیلهــای
درختــی بــا  57غرفــه و بیــش از  400نفــر شــرکت
کننــده ،امســال از پنجــم تــا هفتــم اوت در مرکــز
همایشهــا و نمایشــگاههای بینالمللــی شــهر
ژنگــژو در اســتان هنــان چیــن برگــزار شــد .ایــن
کنفرانــس هرســاله بــا هــدف بهبــود مبــادالت بیــن

شــرکتهای داخلــی و بینالمللــی بــرای ترویــج
توســعه ســالم و منظــم صنعــت آجیــل برگــزار
میشــود .در کنفرانــس امســال از کارشناســان بیــش
از  20کشــور و منطقــه تولیدکننــده آجیلهــای
درختــی ،دعــوت شــده بــود تــا نظــرات خــود را
در مــورد بــازار جهانــی و سیاســتهای مربوطــه

بازرگانی

بــه اشــتراک بگذارنــد .کنفرانــس ســاالنه چیــن
یــک مرجــع عالــی بــرای اســتراتژیهای بازاریابــی
و فــروش در چیــن و همچنیــن برنامــه واردات و
فــرآوری اســت .یکــی از دالیــل برگــزاری ایــن
نمایشــگاه ،توجــه بیــش از پیــش بــه ارزش غذایــی
آجیلهــای درختــی در جهــان اســت.

گزارش کنفرانس

سه روز آجیلی در چین
ِ
شــب  14مــرداد  98هنــوز
ســاعت 20:45
بســاط ثبــت نــام در کنفرانــس بیــن المللــی
آجیــل و مغزجــات درختــی چیــن در البــی
هتــل ماریــوت شــهر ژنگــژو در اســتان هنــان
برپــا بــود .بــا معرفــی خــود بــه مســئول
ثبــت نــام ،پکیــج تهیــه شــده توســط اتــاق
بازرگانــی چیــن کــه شــامل کتابچــه برنامــه و
معرفــی ســخنرانان کنفرانــس ،قلــم و دفترچــه
یادداشــت ،گــردن آویزهایــی کــه امــکان
حضــور در ســالن کنفرانــس را میســر میکــرد

و دو بســته خوراکــی از شــرکتهایی کــه
حامــی کنفرانــس بودنــد را تحویــل گرفتــم.
طــی ســه ســال گذشــته ،روز اول عمدت ـ ًا بــه
اموراتــی از قبیــل ثبــت نــام شــرکتکنندگان،
اقامــت در هتــل و نشســتهایی بیــن تجــار
دربــاره بــادام کالیفرنیایــی ،میــوه درخــت کاج
چینــی و گــردوی شــیلی گذشتهاســت.
روز دوم ،روز افتتاحیــه کنفرانــس اســت.
امســال در جلســه افتتاحیــه کنفرانــس هشــت
شــخصیت ســخنرانی کردنــد؛ از معــاون اتــاق

بازرگانــی چیــن ،رونــگ ویدونــگ گرفتــه
تــا دو شــخص از مســئولین اســتان هنــان و
شــهر ژنگــژو ،مدیــر عامــل و مدیــر فــروش
شــرکت وولونــگ حامــی کنفرانــس ،مایــکل
وارینــگ رئیــس شــورای جهانــی خشــکبار،
پینــو کالگانــی معــاون اجرایــی شــورای
جهانــی خشــکبار و چنــگ هونکــی رئیــس
انجمــن آجیلهــای درختــی چیــن .مضمــون
ایــن ســخنرانیها خــوش آمدگویــی ،مــرور
آمــار جهانــی مربــوط بــه آجیلهــای درختــی،
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وضــع صــادرات و
بازرگانی
واردات ایــن آجیلهــا
بــه چیــن و رونــد
بــازار میــان وعدههــای
آجیلــی در چیــن بــود .ســالن کنفرانــس کــه
در مرکــز همایشهــا و نمایشــگاههای شــهر
ژنگــژو واقــع شــده بــود ،حــدود چهارصــد
نفــر را در خــود جــا داده بــود ،کــه همــه
ظاهــرا ً چینــی بــه نظــر مــی رســیدند .ترجمــه
همزمــان چینــی بــه انگلیســی و بالعکــس هــم
در جریــان بــود.
بعــداز ظهــر روز دوم ،حــدود ســه ســاعت
بــه ارائــه گــزارش بــادام کالیفرنیــا و پــکان
تعلــق داشــت کــه بهطــور جداگانــه آمــار و
اطالعــات در مــورد مقــدار تولیــد و مصــرف
جهانــی ،مــوارد مصــرف ایــن آجیلهــا و
چشــمانداز آنهــا بررســی شــد.
پــس از اتمــام برنامــه کنفرانــس در عصــر
روز دوم ،بــاران شــدیدی باریــدن گرفــت.
اکثــر شــرکتکنندگان و ســخنرانان کنفرانــس
از جملــه پینــو کالگانــی و رونــگ ویدونــگ
در بیــرون از ســالن مــردد بودنــد کــه چگونــه
بیــرون برونــد؛ ایــن توقــف کوتــاه موجب شــد
تــا هنــگام ســوار شــدن بــر آسانســور هتــل بــا
پینــو کالگانــی و رونــگ ویدونــگ همراه شــوم.
گفتوگــوی دوســتانهای بیــن ایــن دو جریــان
داشــت .پینــو کالگانــی رو بــه رونــگ ویدونگ
کــرد و گفــت« :امســال ارائههــا خیلــی خــوب
و قــوی هســتند و کنفرانــس باشــکوهی اســت.
رونــگ از ایــن گفتــه خوشــحالی خــود را
ابــراز کــرد و بــا لبخنــدی بــر لــب در پاســخ
گفــت« :آقــای کالگانــی شــما مــرد شــورای
جهانــی خشــکبار هســتید و بهتــر از هــر کســی
میدانیــد مــا بــا چــه روبــهرو هســتیم».
طبــق روال ســالهای پیــش ،گــزارش پســته
در روز آخــر 16 ،مــرداد  ،98در ســاعت دو
بعــد از ظهــر بــود .در نوبــت صبــح ،گــزارش
ماکادمیــا ،گــردو و میوههــای خشــک ارائــه
شــده بــود کــه در همــه ایــن گزارشهــا،
آمــار روزآمــد شــدۀ تولیــد و مصــرف ایــن
محصــوالت بــه کمــک نمــودار و جــدول بــه
نمایــش گذاشــته شــد.
اولیــن ســخنران نشســت عصــر در مــورد
پســته ،راجــر ژنــگ بــه نمایندگــی از انجمــن
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مايکل وارينگ  -رئیس شورای جهانی خشکبار

پينو کالگاني  -معاون اجرایی شورای جهانی خشکبار

چنگ هونکي  -رئیس انجمن آجیل های درختی چین

تولیدکننــدگان پســته آمریــکا بــود .نکتــه حائــز
اهمیــت در آمــار راجــر ژنــگ ،پیشبینــی
تولیــد و ســطح زیــر کشــت پســته آمریــکا
بــود .بنــا بــه پیشبینــی اعــام شــده ،ســطح
زیــر کشــت پســته آمریــکا از  113هــزار
هکتــار در ســال  2019بــه  166هــزار هکتــار
در ســال  2026خواهــد رســید.
گــزارش راجــر در ســه بخــش تنظیــم شــده
بــود؛ بخــش اول :آمــار تولیــد ،مصــرف
داخــل و صــادرات پســته آمریــکا هــم بــه
صــورت کلــی و هــم بــه تفکیــک مقاصــد
صادراتــی بــود ،البتــه در مــورد تعرفــه فعلــی
و رابطــه آن بــا فــروش پســته آمریکایــی
در چیــن صحبتــی نشــد؛ در بخــش دوم
بــه بررســی رفتــار مصرفکننــده چینــی
پرداختــه شــده بــود؛ بخــش ســوم هــم بــه
فعالیتهــای بازاریابــی انجمــن تولیدکننــدگان
پســته آمریــکا اختصــاص داشــت.
ســپس نوبــت بــه گــزارش پســته ایــران
رســید .ایــن گــزارش شــامل  4بخــش بــود؛
 -1شــرایط تولیــد پســته در ایــران  -2معرفــی
مناطــق زیرکشــت پســته در ایــران و مقــدار
تولیــد پســته امســال در هــر منطقــه  -3معرفــی
پنــج مزیــت اصلــی پســته ایــران و  -4عوامــل
موثــر بــر تجــارت پســته؛ از جملــه ســابقه
ارتباطــات تجــاری بیــن ایــران و چیــن.
ژائــو جیــان (اســتیو) از چیــن آخریــن گزارش
مربــوط بــه پســته را ارائــه نمــود .بــه نظــر
میرســید گــزارش پســته ایــران در پــرده دوم
از زبــان ژائــو ارائــه میشــود .وی نــه تنهــا
از پســته ایــران بــا جزئیــات فــراوان صحبــت
کــرد ،بلکــه بــه زعفــران و فــرش صادراتــی
ایــران نیــز اشــاره کوتاهــی کــرد .تمرکــز
گــزارش وی بیــش از هــر چیــز بــر آمــار و
اطالعــات مرتبــط بــا پســته ایرانــی بــود.
ژائــو در معرفــی پســته ،ســابقه تاریخــی
نامهــای پســته و منشــأ تولیــد پســته را بازگــو
کــرد کــه عمدتـ ًا در آن نــام ایــران آورده شــده
بــود و همچنیــن بــه ورود پســته از طریــق
جــاده ابریشــم در زمــان سلســله تانــگ
پرداخــت .بــه عــاوه ،انــواع پســته ایرانــی
قابــل عرضــه در بــازار از قبیــل :پســته خنــدان،
پســته دهــن بســت ،مغــز پســته و مغــز ســبز
نیــز معرفــی شــدند.

راجر ژنگ نماینده انجمن تولیدکنندگان پسته آمریکا

محبوبیت پسته آمریکایی در چین
تولیــد پســته آمریــکا از ســال  2000میــادی تــا  2018یــک رونــد
صعــودی بــا شــیب نســبت ًا تنــدی را تجربــه کــرده و در ســال  ،2018موفــق
شــده  450هــزار تــن پســته خشــک در پوســت تولیــد کننــد .هــر چنــد
صــادرات و فــروش داخلــی بــه دلیــل اُفــت شــدید تولیــد در ســال ،2015
کاهشــی شــده ،امــا رونــد کلــی صــادرات و مصــرف داخلــی از ســال 2005
تــا  2018رو بــه رشــد بــوده اســت .مجمــوع فــروش ســال  2018تــا ابتدای
مــاه اوت  ،2019حــدود  315هــزار تــن بــوده ،صــادرات حــدود  220هــزار
تــن و فــروش داخلــی حــدود  95هــزار تــن را تجربــه کــرده اســت.
صــادرات تجمعــی بــه کشــورهای اتحادیــه اروپــا تــا ابتــدای مــاه اوت
 73هــزار تــن بــوده ،در حالــی کــه کل صــادرات ســال گذشــته بــه
ایــن منطقــه  54هــزار تــن ثبــت شــده اســت ،صــادرات بــه آفریقــا و
خاورمیانــه در همیــن زمــان  27هــزار تــن ،بــه مکزیــک و کانــادا حــدود
 10هــزار تــن ،بــه هنــد  7هــزار تــن ،بــه چیــن و هنگکنــگ  95هــزار
تــن را تجربــه کــرده اســت.
تــا ســال  ،2026ســطح زیــر کشــت پســته آمریــکا از  113هــزار هکتــار
در ســال  2019بــه  166هــزار هکتــار در ســال  2026خواهــد رســید و
تولیــد از  340هــزار تــن در ســال  2019رکــورد  660هــزار تــن را در
ســال  2026خواهــد زد.
وضــع تعرفــه  45درصــدی بــر روی پســته آمریکایــی نگــران کننــده

بازرگانی

اســت ،امیدواریــم مذاکــرات بــه نتیجــه برســد و ایــن تعرفــه کاهــش
یابــد.
بررســی رفتــار مصرفکننــده چینــی کــه بــر روی تعــداد دو هــزار نفــر
انجــام شــده اســت ،نشــان میدهــد کــه  44درصــد از ایــن جامعــه
آمــاری کــه مصرفکننــده پســته هســتند درآمــد ســاالنه  100هــزار یــوان،
 35درصــد درآمــد بیــن  80تــا  100هــزار یــوان و  21درصــد درآمــد بیــن
 60تــا  80هــزار یــوان دارنــد 51 .درصــد مصرفکننــدگان ســنین بیــن
 30تــا  39ســال داشــته انــد 36 ،درصــد  22تــا  29ســاله بــوده انــد و
 13درصــد ،سنشــان بیــن  40تــا  50ســال بــوده اســت .همچنیــن ایــن
بررســی نشــان میدهــد چینیهــا بــه ســه دلیــل مصــرف کننــده پســته
هســتند و پســته آمریکایــی برایشــان محبــوب اســت :اول اینکــه میان
وعــده مــورد ترجیــح آنهاســت؛ دوم ،بــه عنــوان هدیــه بــه افــراد
میدهنــد؛ و در آخــر اینکــه بــرای پخــت و پــز در غذایشــان
اســتفاده میکننــد .طبــق آمــار ارائــه شــده ،درک ارزش غذایــی پســته
آمریکایــی توســط چینیهــا رو بــه فزونــی اســت و ترجیــح بســیار
زیــادی دارنــد کــه پســته تولیــدی آمریــکا را مصــرف کننــد.
بازاریابــی آمریکاییهــا از اول ســپتامبر  2018تــا انتهــای مــاه جــوالی
 2019قــوی بــوده و در نــوزده شــهر چیــن ترویــج مصــرف پســته در
دســتور کار قــرار داشــته اســت؛ شــهرهای پرجمعیتــی ماننــد :شــانگهای،
بیجینــگ ،گوانجــو ،هانجــو ،ژنگــژو ،نینگبــو و شــنزن .تبلیــغ در
روزنامههــا و برگــزاری ســمینارها بخشــی از ایــن فعالیتهــا بودهانــد؛
ســمینارهایی کــه در مجمــوع بیــش از هفــت هــزار نفــر شــرکتکننده در
آن حضــور داشــتهاند؛ کنفرانسهــای رســانهای برگــزار شــده کــه بیــش
از  86میلیــون نفــر مــورد هــدف بــوده انــد؛ راه انــدازی کمپینهــای
تبلیغاتــی چاپــی از قبیــل ترویــج در مجــات ســامتی کــه بیــش از
 60میلیــون نفــر را تحــت تأثیــر قــرار مــیداده ،اطالعیههــا و ارســال
آنهــا از طریــق رســانه کــه حــدود  129میلیــون نفــر را آگاه میکــرده،
کمپینهــای تبلیغاتــی دیجیتــال کــه  85میلیــون نفــر از آن بهــره میبــرده
انــد و شــبکههای اجتماعــی کــه  10میلیــون نفــر آن را رویــت کــرده
انــد ،همــه و همــه جــزو برنامههــای ترویجــی و بازاریابــی پســته آمریــکا
بــوده انــد.
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بازرگانی

تولید پسته در ایران
نوســانات دوســاالنه تولیــد پســته بــه دلیــل
ویژگــی ســالآوری درخــت پســته اســت.
همانطــور کــه بعضــی از شــما ممکــن اســت
بدانیــد ،تولیــد پســته در ایــران در ســال 2018
یــک ســال نــاآور فاجعهبــار را تجربــه کــرد،
بــه ایــن دلیــل کــه مــوج گرمــای شــدید اول
فصــل در ســال  ،2018باعــث شــده بــود
جنیــن دانههــای پســته ســقط شــوند.
• آب
دو عامــل منفــی کــه بــه طــور بالقــوه
میتواننــد تولیــد پســته در ایــران را تحــت
تأثیــر قــرار دهنــد ،کمبــود آب و کیفیــت آب
هســتند.
اگرچــه ،درختــان پســته در مــدت کمبــود
آب زنــده میماننــد و نســبت بــه بیآبــی
و شــوری آب در مقایســه بــا ســایر درختــان
میــوه متحمــل هســتند ،امــا ممکــن اســت بــه
علــت عــدم تأمیــن نیــاز آبــی و آبیــاری بــا
آب شــورِ کــم کیفیــت بــازدۀ تولیــد بــه طــور
معنــاداری کاهــش یابــد.
بــا ایــن حــال ،درخــت پســته بســته بــه نــوع
رقــم انتخــاب شــده و عملیــات مدیریــت
آب ،نســبت بــه شــوری آب بســیار متحمــل
اســت؛ بهطوریکــه شــش برابــر بیشــتر از
حــد اعــام شــده توســط ســازمان غــذا و
کشــاورزی ســازمان ملــل متحــد (فائــو) بــرای
تولیــد محصــول اقتصــادی ،میتوانــد شــوری
را تحمــل نمــوده و بــا بــازده قابــل قبولــی بــه
تولیــد ادامــه دهــد .شــواهد حاکــی از ایــن
اســت کــه رقــم اکبــری در اســتان کرمــان
میتوانــد شــوری تــا دوازده دســی زیمنــس
بــر متــر را بــدون کاهــش معنــاداری در بــازده
تحمــل کنــد.
• تغییرات اقلیمی
طــی دو دهــه اخیــر ،موج گرمــا و ســرمازدگی
بهــاره بــا تکــرار بیشــتری در شــروع فصــل
رشــد ،رخ داده انــد .چنیــن پدیدههایــی
ممکــن اســت بــه تغییــرات اقلیمــی مربــوط
باشــند ،چــون در ســالهای اخیــر ،مــوج
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ابوالفضل زارع نظری نماینده انجمن پسته ایران

مزایای رقابتی پسته ایران
گرمــا عامــل غالبــی اســت کــه بــه تولیــد
پســته در ایــران خســارت وارد کردهاســت.
امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن عامــل،
مناطــق مختلــف پســته کاری را بــه طــور
یکســان تحــت تأثیــر قــرار نمیدهــد و میــزان
خســارت در هــر منطقــه بــا مناطــق دیگــر
متفــاوت اســت .همچنیــن ،ارقــام مختلــف
پســته ایرانــی واکنشهــای متفاوتــی نســبت
بــه مــوج گرمــا از خــود نشــان میدهنــد
و کشــاورزان در مواجهــه بــا ایــن مســئله
ســعی میکننــد روشهــای جدیــد تولیــد را
بــه منظــور کاهــش اثــرات مخــرب چنیــن
حــوادث جــوی بــکار گیرنــد.
تحــت شــرایط توضیــح داده شــده ،تولیدکنندگان
پســته بــه منظــور مواجهــه بــا مســائل آبــی
و اقلیمــی تصمیــم میگیرنــد کــه بــه دو
روش عمــل کننــد -1 :بســیاری از باغــداران
تــاش میکننــد بــا بــکار بســتن تجهیــزات و
روشهــای جدیــد آبیــاری بهــرهوری را افزایــش
دهنــد تــا در منطقــه خودشــان از هــر درخــت
محصــول بیشــتری برداشــت کننــد -2 .درصــد
کمــی از باغــداران ثروتمنــد ممکــن اســت بــه
مناطقــی کــه از نظــر آبــی شــرایط بهتــری دارنــد،
نقــل مــکان کننــد؛ خــواه داخــل کشــور و یــا
بــرون از مرزهــا.
• تغییر الگوی کشت
کشــاورزانی کــه در حــال کشــت محصوالتــی
بــه جــز پســته در منطقــه خودشــان هســتند،
غالب ـ ًا بــا نقــل مــکان کــردن باغــداران پســته
بــه مناطقشــان ،بــه تولیــد پســته ترغیــب
میشــوند .ایــن تغییــر الگــوی کشــت بــه
دلیــل مزیــت نســبی پســته در مقایســه بــا
ســایر محصــوالت زراعــی اســت کــه قبـ ً
ا در
منطقــه کشــت میشــده انــد .در ایــن شــرایط،
ســطح زیرکشــت پســته افزایــش مییابــد .در
حــال حاضــر 18 ،اســتان ایــران زیــر کشــت
پســته اســت.
• بهرهوری تولید
اگــر مثبــت اندیشــانه بــه تولیــد پســته در
ایــران نــگاه کنیــم ،تغییــرات در بهــرهوری

نســبی ،توســعه اجتماعی-اقتصــادی و
تغییــرات ســریع در فرهنــگ کشــاورزی پســته
ایــران میتواننــد بــه عنــوان عوامــل بالقــوه ای
باشــند کــه تولیــد پســته در ایــران را افزایــش
میدهنــد.
عواملــی کلیــدی کــه باعــث مــی شــوند
تولیدکننــدگان پســته ایــران بهــرهوری تولیــد
را بهبــود دهنــد از ایــن قــرار هســتند:
 درآمد خوب پستهســاالنه حــدود  80درصــد از پســته ایــران
صــادر میشــود .تبدیــل نــرخ دالر بــه ریــال
باعــث شــده کــه تولیــد پســته بــه یــک شــغل
نســبت ًا پردرآمــد تبدیــل شــود .از ایــن رو،
تــاش بــرای افزایــش بهــرهوری در تولیــد
پســتۀ هــر درخــت قابــل درک اســت.
 بهبود فرهنگ کشاورزیدر ســالهای اخیــر ،یــک تغییــر نگــرش و
رفتــار در ارتبــاط بیــن باغــداران ،محققیــن و
مشــاوران باغــی قابــل مشــاهده اســت .ایــن
تغییــر از کشــاورزی ســنتی بــه کشــاورزی
مــدرن اســت .تقویــت رابطــه ارگانیــک
بیــن باغــداران ،محققیــن و مشــاوران باغــی،
نویدبخــش بهبــود بهــرهوری تولیــد پســته در
ایــران اســت.
 مدیریت یکپارچه باغبانیســاختار تولیــد پســته در ایــران برمبنــای
کشــاورزی در مقیــاس خــرد اســت .ایــن
ســاختار کشــاورزی مــی توانــد معایبــی
از قبیــل :عــدم کارایــی در مدیریــت آب،
مدیریــت آفتکشهــا ،مدیریــت کودهــا و
مدیریــت هزینههــای باغبانــی داشــته باشــد.
بــه منظــور فائــق آمــدن بــر چنیــن نقــاط
ضعفــی ،باغدارانــی کــه در مقیــاس خــرد
کشــاورزی میکننــد بــه جــای اینکــه بــه
صــورت واحدهــای مجــزا عمــل کننــد در
حــال تشــکیل گروههــای همــکاری هســتند
تــا بتواننــد بــا تلفیــق مدیریــت فعالیتهــای
باغیشــان ،بهــرهوری را افزایــش دهنــد.
 توسعه اجتماعی-اقتصادیدر ســالهای اخیــر ،خدمــات شــبکههای

اجتماعــی مبتنــی بــر اینترنــت ماننــد تلگــرام و
واتســاپ ارتباطــات جدیــدی بیــن کشــاورزان،
محققیــن و مشــاوران پدیــد آورده اســت تــا
تجربیــات و تخصــص خــود را بــه اشــتراک
بگذارنــد .عــاوه بــر ایــن ،نســل جدیــد
تولیدکننــدگان پســته ایــران در حــال ادغــام
دانــش فنــی بــاارزش ســنتی بــا فنــاوری و دانــش
کشــاورزی مــدرن هســتند کــه در دانشــگاهها
تدریــس میشــود .اثــر هــم افزایــی ایــن دو
توســعه اجتماعــی در فرهنــگ پســته داری ایــران
خــودش را در بهبــود بهــرهوری تولیــد کــه همان
مدیریــت بهتــر آبهــای شــور ،مدیریــت موثــر
دفــع آفــات ،مدیریــت تغذیــه درختــان و انجــام
بهتــر فعالیتهــای باغبانــی مثــل هــرس باشــد،
نشــان میدهــد.
• پایداری پسته ایران
همــه ایــن پیشــرفتها و عوامــل کــه در

حــال بهبــود بهــرهوری تولیــد هســتند ،نقــش
انکارناپذیــری بــر حفــظ پایــداری بــازده
تولیــد پســته ایــران در ســطح کنونــی حتــی در
شــرایط ســخت اقلیمــی و کمبــود آب دارنــد.
رونــد تولیــد پســته ایــران در طــول مــدت
 12ســال گذشــته ،یــک ســطح از پایــداری را
نشــان میدهــد کــه باغــداران امیدوارنــد در
آینــده نیــز ادامــه پیــدا کنــد .و آمــار کوتــاه
مــدت یــک یــا دو ســاله در تولیــد پســته
مدنظــر نیســت.
موفقیــت باغــداران پســته ایــران در مواجهــه
بــا چالشهــا و فرصتهایــی کــه در
ســالهای پیــش رو دارنــد ،رتبــه آنــان را بــه
عنــوان تأمیــن کننــده ایــن محصــول بــاارزش
مشــخص خواهــد کــرد.
مناطق زیرکشت پسته در ایران
• سطح زیرکشت بارور

بازرگانی

طبــق تخمیــن انجمــن
پســته ایــران ،ســطح
زیرکشــت بــارور پســته در
ایــران حــدود  300هــزار
هکتــار اســت کــه  66درصــد از ایــن ســطح در
اســتان کرمــان و  34درصــد از آن در ســایر اســتان
هــا ماننــد :خراســان رضــوی ،خراســان جنوبــی،
یــزد ،فــارس ،ســمنان ،مرکــزی و بلوچســتان
واقــع شــده اســت .در اســتان کرمــان ،مناطــق
اصلــی زیرکشــت پســته عبارتنــد از :رفســنجان و
انــار ،کرمــان ،ســیرجان و زرنــد.
منابــع آب زیرزمینــی در اســتان کرمــان طــی
 40ســال گذشــته نــرخ کاهــش شــدیدی
را تجربــه کــرده انــد .در نتیجــه ،ســطح
زیرکشــت پســته در اســتان کرمــان کــه اســتان
پیشــقدم در تولیــد پســته بــوده اســت ،رو بــه
کاهــش اســت.
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امــا همانطــور کــه
بازرگانی
گفتــه شــد ،بایــد در
نظــر داشــت کــه اعــداد
زیرکشــت،
ســطح
اعــداد ثابتــی نیســتند .از یــک ســو عوامــل
مثبتــی همچــون مزایــای اقتصــادی پســته و
تغییــر الگــوی کشــت در بعضــی از مناطــق
ســطح زیرکشــت پســته را افزایــش داده و از
ســوی دیگــر ،عوامــل منفــی ماننــد کمبــود آب
موجــب کاهش ســطح زیرکشــت شــده اســت.
بنابرایــن ،اعــداد ســطح زیرکشــت بــرای هــر
اســتان پســتهخیز دینامیــک هســتند ،امــا بعیــد
اســت مجمــوع ســطح زیرکشــت در کوتــاه
مــدت تغییــر چشــمگیری داشــته باشــد .در
حالــی کــه ممکــن اســت ســطح زیرکشــت
پســته در اســتان کرمــان رو بــه کاهــش باشــد،
امــا ســایر اســتان هــا از قبیــل :خراســان،
بلوچســتان و تهــران مناطقــی هســتند کــه بــا
توســعه ســطح زیرکشــت مواجهنــد.
• تخمین محصول
امــروزه ،ارقــام کشــیده در حــال محبــوب
شــدن در بیــن مصــرف کننــدگان نهایــی پســته
هســتند .همچنیــن ،باغــداران ایــن ارقــام را بــه
دلیــل تحمــل بــه گرمــا و کمبــود آب ترجیــح
میدهنــد .تخمینهــای انجمــن پســته ایــران
نشــان میدهــد کــه امســال حــدود 250
هــزار تــن محصــول قابــل عرضــه بــه بــازار
در ابتــدای فصــل موجــود خواهــد بــود کــه
شــامل  220هــزار تــن محصــول جدیــد و
 30هــزار تــن باقیمانــده انبــار انتقــال یافتــه از
ســال قبــل بــه ســال  2019اســت .بــرآورد مــا
حاکــی از ایــن اســت کــه بیــش از  200هــزار
تــن پســته ایرانــی بــرای صــادر شــدن در ســال
تجــاری  2019-2020قابــل دســترس خواهــد
بــود .بــه نظــر میرســد ،امســال برداشــت بــه
دلیــل شــکوفه دهــی دیرتــر درختــان نســبت
بــه ســالهای قبــل حــدود  10روز بــا تأخیــر
انجــام شــود.
• مزایای پسته ایران
 ارقامپســته ایرانــی بــه لحــاظ ظاهــری در دو گــروه
عمــده دســته بنــدی می شــود :گــرد و کشــیده.
زیرمجموعــه ایــن دو گروه شــامل کلکســیونی
از مزههــا ،رنــگ پوســت و مغــز متفــاوت
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و شــکل و انــدازه هــای مختلفــی اســت.
بنابرایــن ،یــک دامنــه وســیع از خصوصیــات
طعــم و ســایز را در بــر مــی گیــرد .همــه ایــن
مــوارد قــدرت انتخــاب بهتــری بــه مصــرف
کننــده میدهنــد .مشــهورترین ارقــام گــرد،
فندقــی و کلــه قوچــی هســتند کــه تحــت
عنــوان جامبــو شــناخته میشــوند .ارقــام
کشــیده تجــاری شــامل اکبــری و احمدآقایــی
هســتند.
 مزهســاختار غذایــی پســته ایــران ،غنــای کــم
نظیــری از روغنهــای غیراشــباع و عناصــر
آروماتیــک را در بــردارد .ایــن ســبب میشــود
طعــم و عطــر دلپذیــر پســته ایــران نــزد
مصــرف کننــدگان جایــگاه خاصــی یابــد.
 درصــد بــاالی مغــز (کمتــر بخریــد،بیشــتر بخوریــد!)
درصــد مغــز بــرای مصــرف کننــده یــک
موضــوع مهــم اســت ،چــون کــه مصــرف
کننــده نهایــی موقــع خریــد پســته خشــک
در پوســت ،بابــت مغــز و پوســت پــول مــی
پــردازد ،امــا پــس از خــوردن مغــز ،پوســت
پســته را دور مــی انــدازد .از ایــن رو ،بــاال
بــودن نســبت مغــز بــه پوســت خشــک یعنــی
اینکــه مصــرف کننــده مغــز بیشــتری مــی
خــورد و پوســت کمتــری بیــرون میانــدازد.
جالــب اســت بدانیــد کــه پســته فندقــی
طبیعــی خنــدان ،یکــی از ارقــام تجــاری
ایــران ،بهطــور معمــول درصــد مغــزش 56
درصــد اســت .بنابرایــن ،اگــر شــما پســته
ای بــا  50درصــد مغــز بخریــد ،انــگار بابــت
پوسـ ِ
ـت بیشــتر ،پــول داده ایــد کــه نمیتوانیــد
آن را بخوریــد و بایــد دور بیاندازیــد .بــرای
مقایســه در نظــر بگیریــد ،اگــر شــما 100
کانتینــر پســته در پوســت ایرانــی بــا درصــد
مغــز  56درصــد بخریــد ،چنــد کانتینــر پســته
بــا درصــد مغــز  50درصــد بایــد بخریــد تــا
همــان میــزان مغــز عایــد مشــتریتان شــود؟
جــواب 112 ،کانتینــر اســت!
• قابلیت برشته شدن
پســته ایــران بــه دلیــل غنــای روغنهــای
غیراشــباع طبیعــی خــود قــادر اســت دمــای
برشــته شــدن حــدود  170درجــه ســانتیگراد
را تحمــل کنــد .ایــن در حالــی اســت کــه

پســته از ســایر مناطــق کــه درصــد روغــن
کمتــری نســبت بــه پســته ایرانــی دارنــد در
دمــای بــاالی  130درجــه ســانتی گــراد مــی
ســوزد .برشــته شــدن در دمــای باالتــر فوایــد
دیگــری از قبیــل میکروبزدایــی و توســعه
طعــم و عطــر محصــول نیــز دارد.
 بازار رقابتیبــازار پســته در ایــران یــک بــازار انحصــاری و
تحــت حاکمیــت یــک و یــا تعــداد محــدودی
بازیگــر در بــازار نیســت .حضــور تعــداد
زیــادی تولیدکننــده و تاجــر در بــازار پســته
ایــران ،امــکان رقابــت کامــل را فراهــم کــرده
اســت.
دانســتن همــه ایــن مزایــای مهــم ،بــه
مصــرف کننــده قــدرت انتخــاب میدهــد.
• تاریخچــه مــراودات تجــاری بیــن ایــران
و چیــن
 جاده ابریشمجــاده ابریشــم شــبکهای از مســیرهای تجــاری
بــود کــه شــرق و غــرب را بــه هــم وصــل
میکــرد و محــور تعاملهــای اقتصــادی،
فرهنگــی ،سیاســی و مذهبــی بیــن ایــن مناطــق
از قــرن دوم قبــل از میــاد تــا قــرن هجدهــم
میــادی بــود .جــاده ابریشــم در درجــه اول
بــه مســیرهای زمینــی کــه آســیای شــرقی و
آســیای جنــوب شــرقی را بــا آســیای جنوبــی،
پــارس ،شــبه جزیــره عربســتان ،شــرق آفریقــا
و اروپــای جنوبــی وصــل میکنــد ،اشــاره
دارد .تجــارت جــاده ابریشــم نقــش مهمــی
در توســعه تمدنهــای چیــن ،کــره ،ژاپــن،
شــبه قــاره هنــد ،ایــران ،اروپــا ،شــاخ آفریقــا
و عربســتان ایفــا کــرد و روابــط سیاســی و
اقتصــادی از راه دور را بیــن ایــن تمدنهــا
بــاز کــرد .جــاده ابریشــم نمــادی از درایــت و
عقالنیــت بــرای ایجــاد روابــط تجــاری قــوی
و راهــی بــرای تحکیــم روابــط اقتصــادی،
سیاســی و اســتراتژیک بیــن فرهنگهــای
متفــاوت اســت.
 انتقال پول (یوان بجای دالر)بــا توجــه بــه بــه وجــود آمــدن یکســری
از موانــع در تجــارت امــروز ،تجــارت
پســته بیــن ایــران و چیــن میتوانــد
در آینــده نزدیــک بــا واحــد پــول یــوان
انجــام شــود.

گزارش پسته به نقل از ژائو جیان ،تاجر چینی

دالیل رشد سریع بازار چین
توســعه کشــت پســته از ایــران شــروع شــد
و ســپس طــی یــک حرکــت تدریجــی بــه
عــراق و کشــورهای غــرب آســیا ماننــد ترکیه
و ســوریه راه یافــت .پــس از ارائــه آمــار
مربــوط بــه مجمــوع مقــدار پســته تولیدشــده
در جهــان ،ژائــو بــه معرفــی و برشــمردن
ویژگــی ارقــام تجــاری پســته ایــران ماننــد:
اکبــری ،احمدآقایــی ،بادامــی ،فندقــی و کلــه
قوچــی پرداخــت؛ خصوصیاتــی از قبیــل
رنــگ پوســت ،شــکل ظاهــری ،اُنسهــای
موجــود ،روشهــای خشــک کــردن ،انــواع
طعمهــای قابــل عرضــه در بــازار و کیفیــت
آنهــا.
در بخــش دوم ،نقشبنــدی کشــورها در بــازار
بیــن المللــی تشــریح شــد؛ ضمــن اینکــه از
آمریــکا و ایــران بــه عنــوان دو تولیدکننــده
بــزرگ یــاد شــد ،چیــن و اتحادیــه اروپــا بــه
عنــوان دو مصــرف کننــده بــزرگ معرفــی
شــدند.
در ادامــه ،ایــن تاجــر چینــی مقــدار پســته
تولیــدی ایــران طــی هفــت ســال گذشــته
را روی نمــودار نشــان داد و اســتانهای
کرمــان ،خراســان و یــزد را بــه عنــوان
مناطقــی بــا بیشــترین ســطح زیرکشــت
درختــان پســته بــارور معرفــی نمــود .وی
امتیــازات پســته ایرانــی را چنیــن برشــمرد:
طعــم بهتــر نســبت بــه پســته آمریکایــی،
قابلیــت برشــته شــدن ،تعــداد زیــاد باغــداران
خــرد و متوســط کــه امــکان تجــارت خــوب
را فراهــم میکننــد .البتــه معایــب پســته
ایــران از قبیــل :کیفیــت ناپایــدار پســته ایــران،
نــرخ ارز و مشــکالت انتقــال ارز را هــم
بازگــو کــرد .ســپس ،ژائــو گریــزی بــه آمــار
پســته آمریــکا زد و مقــدار تولیــد ،اُنسهــای
موجــود و ســطح زیرکشــت پســته در آمریــکا
را شــرح داد .وی مزایــای پســته آمریکایــی
را کیفیــت و عرضــه پایــدار معرفــی کــرد و
پایبنــدی بــه روح قــرارداد را جــزو مزایــای
کار بــا پســته آمریکایــی دانســت .گلهمنــدی

معرفی پسته اکبری

معرفی پسته احمدآقایی

معرفی مغز سبز و مغز معمولی پسته

وضعیت استان های زیر کشت پسته

بازرگانی

ژائــو از پســته آمریــکا بیشــتر بــه دلیــل جنــگ
تجــاری مابیــن چیــن و آمریــکا بــود و تعرفــه
 50درصــدی و مالیــات بــر ارزش افــزوده 9
درصــدی وضــع شــده را ســدی بــرای ورود
پســته از آمریــکا ذکــر کــرد.
ســپس ،وضعیــت تولیــد پســته در ترکیــه و
چیــن بیــان شــد .طبــق آمــار ارائــه شــده،
ترکیــه در ســال  2018حــدود  232هــزار
تــن پســته خشــک در پوســت داشــته و در
ســال محصولــی جدیــد معــادل  75هــزار
تــن پســته خشــک در پوســت از باغهــای
پســته ترکیــه برداشــت خواهــد شــد .پســته
در کشــور چیــن ،در اســتانشــین جیانــگ
کــه در شــمال غربــی واقــع شــده و اســتان
گانســو کــه در مرکــز ناحیــه شــمال قــرار
دارد تولیــد میشــود ،امــا مقــدار آن بســیار
انــدک ،بــازده پاییــن و قــادر بــه تأمیــن نیــاز
 100هزارتنــی بــازار چیــن نیســت .در بخــش
آخــر ،ژائــو جیــان دالیــل رشــد ســریع
بــازار پســته در چیــن را جمعیــت بــاال،
ظهــور بازاریابــی آنالیــن ،مصــرف پســته
در ســال نــوی چینــی بــه عنــوان یــک میــان
وعــده ضــروری و ارزش غذایــی بــاالی آن
معرفــی نمــود .وی از فروشــگاههای آنالیــن،
خواربــار فروشــیها ،بــازار ســبزیجات،
ســوپرمارکتها و فروشــگاههای زنجیــرهای
بــه عنــوان عوامــل توزیــع پســته در بیــن
مصــرف کننــده نهایــی نــام بــرد.
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محسن جاللپور ،در کانال تلگرام خود وضع سمت عرضه پسته را بررسی کرد

سه خواسته فعاالن پسته از بانک مرکزی

فرآینــد جمـعآوری پســته از اوایــل ایــن هفتــه
شــروع شــده و جنــب و جــوش خاصــی بــه
اســتان کرمــان داده اســت .هرچنــد کار در
برخــی مناطــق گرمتــر کرمــان از اول ایــن
هفتــه شــروع شــده ،امــا خیلیهــا امســال ۱۰
تــا  ۱۵روز دیرتــر از ســالهای قبــل کار را
آغــاز کردهانــد.
احتمــاالً امســال بیــن  ۲۲۰تــا  ۲۵۰هــزار تــن
پســته در کشــور خواهیــم داشــت ،هرچنــد
برخــی معتقدنــد ممکــن اســت محصــول
امســال از ایــن ميــزان هــم بيشــتر باشــد.
ســال گذشــته کــه ســال خوبــی نبــود ،بیــن ۴۰
تــا  ۵۰هزارتــن محصــول داشــتیم کــه امســال
بــه نظــر میرســد چهــار تــا پنــج برابــر ســال
گذشــته محصــول داشــته باشــیم.
هرســال حــدود  ۸تــا  ۱۰درصــد محصــول بــه
صــورت کال (پســته ســبز) چیــده میشــود و
بقیــه بــه صــورت خشــک در انبارهــا ذخیــره
خواهــد شــد تــا بــه مصــرف برســد.
پیشبینیهــا میگویــد ،آمریــکا امســال
حــدود  ۳۵۰هزارتــن پســته تولیــد خواهــد
کــرد بــه ایــن ترتیــب حــدود  ۶۰۰هــزار تــن
پســته تــازه وارد بازارهــای جهانــی خواهــد
شــد.
بــر اســاس برآوردهــا ،چیــزی حــدود ۱۰۰
هــزار تــن محصــول قدیمیتــر ایــران و
آمریــکا هنــوز در دنیــا مصــرف نشــده و
ذخیــره مانــده اســت .بنابرایــن ،بیــش از ۷۰۰
هــزار تــن پســته امســال در بــازار عرضــه
خواهــد شــد.
تاكنــون باالتريــن مصــرف گــزارش شــده
پســته در دنیــا حــدود  ۵۰۰تــا  ۵۵۰هزارتــن
بــوده اســت و معمــوالً بــازار بیــش از ایــن
مقــدار کشــش نداشــته اســت.
در ســالهای گذشــته حــدود  ۱۵تــا ۲۰
درصــد کل محصــول در داخــل کشــور
مصــرف شــده ،امــا بــه دلیــل کاهــش قــدرت
خریــد مــردم بــه نظــر میرســد امســال ایــن
رقــم  ۱۵درصــد کاهــش پیــدا کنــد.
بقیــه تولیــد ایــران بــه خــاور دور ،اروپــا،
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همســایگان شــمالی و در نهایــت ،کشــورهای
عربــی صــادر میشــود .البتــه میــزان کمــی
هــم بــه کشــورهای آفریقایــی و آمریــکای
جنوبــی صــادرات داریــم کــه رقــم باالیــی
نیســت.
بــازار عمــده مــا طــی ســالهای اخیــر،
خصوصــ ًا بعــد از اتفاقاتــی کــه در اروپــا
افتــاد بــازار چیــن بــوده كــه عمــده مصــرف
چينیهــا هــم بــراي عيــدی اســت كــه امســال
 ۱۵روز زودتــر از ســال قبــل آغــاز میشــود.
از طرفــی ،همانطــور كــه اشــاره کــردم
امســال پســته ایــران  ۱۰تــا  ۱۵روز دیرتــر
برداشــت میشــود ،بنابرایــن فرصــت بســيار
کمــی بــرای ارســال محمولههــای پســته بــه
چیــن بــه عنــوان اولیــن مقصــد و مهمتریــن
مقصــد صادراتــی کشــور داریــم.
صــادرات پســته در حــال حاضــر نیــاز بــه ســه
اقــدام مهــم از ســوی بانــک مرکــزی دارد:
 -1هجینــگ و پوشــش خســارات و ریسـکهای
ناشــی از افزایــش و کاهــش نــرخ ارز در رأس
ايــن خواستههاســت .بــرای صادرکننــده هیــچ
دغدغــهای مهمتــر از رفــع نگرانــی ناشــی از
تغييــرات غيرقابــل پيشبينــي نیســت.
بیثباتــی نــرخ ارز کــه داراي هيــچ منطــق
قابــل تحليلــی نيســت ،صادرکننــده را دچــار
تردیــد و توقــف فعالیــت میکنــد.
صــادرات یــک فرآینــد پیوســته اســت و
اینطــور نیســت کــه بــه دلخــواه صادرکننــده،
قطــع و وصــل شــود .بــه عنــوان نمونــه،
صادرکننــده کــه در ماههــای آغازیــن ســال،
محصــول را بــا نــرخ ارز باالتــری خریــده
اکنــون بــا نــرخ ارز پایینتــر بایــد صــادر
کنــد .فشــار تــورم  ۴۰درصــدی را هــم بــه
وضعیــت او اضافــه کنیــد.
بنابرایــن ،مهمتریــن کاری کــه بانــک مرکــزی
میتوانــد در دســتور کار قــرار دهــد ،موضــوع
هجینــگ و پوشــش ریســکهای افزایــش و
کاهــش نــرخ ارز اســت کــه تــا بــه امــروز
در ایــران اجرایــی نشــده اســت .در دورهای
کــه در شــورای پــول و اعتبــار حضــور

داشــتم یکبــار چنیــن پیشــنهادی مطــرح و
چارچــوب اولیـهاش تصویــب شــد ،امــا بعــد
از آن دیگــر نفهمیــدم چــه شــد.
 -2دومیــن گام بانــک مرکــزی تزریــق
تســهیالت ،خصوصــ ًا تســهیالت ارزی
بــه بــازار پســته اســت .از محصــول ۲۵۰
هزارتنــی پســته حــدود  ۱۵۰هزارتــن قــرار
اســت صــادر شــود کــه بــا قیمتهــای
امــروز بيــن یــک و نیــم تــا دو میلیــارد دالر
ارزش دارد .بــه گمانــم ایــن میــزان صــادرات
در شــرایط امــروز ،ارزش تقویــت تســهیالتی
را دارد.
 -3ســومین گرهــی کــه الزم اســت بانــک
مرکــزی بــه ســرعت بــاز کنــد ،روشــن شــدن
وضعیــت تعهــدات ارزی گذشــته اســت.
هنــوز بعــد از گذشــت يــك ســال ونيــم ،ایــن
وضعیــت روشــن نشــده و بخشــنامههای
زیــاد تنهــا کار را پیچیدهتــر کــرده اســت.
صادرکننــده هنــوز نمیدانــد در ســال ۹۷
چــهکار بایــد میکــرد و حتــی نمیدانــد در
ســال  ۹۸چــه بایــد بکنــد.
رفــع ایــن ابهامــات و تدویــن یــک آییــن نامــه
یــا یــک دســتورالعمل متقــن و الزم االجــرا از
نیازهــای صادرکننــدگان اســت.

سیدمحمود ابطحی وضع سمت تقاضای پسته را تحلیل کرد

نبايد حتى يك روز هم بازار را از دست بدهيم
آنچــه آقــاى جــال پــور فرمودنــد بســيار
درســت و دقيــق اســت .آقــاى جــال
پــور مســئله صــادرات پســته را از زاويــه
عرضــه بررســى كــرده انــد .مــن ميخواهم
ايــن مســئله را از زاويــه تقاضــا بررســى
كنــم .بــه نــكات زيــر توجــه بفرماييــد:
 -١بيشــتر از  ١٠٠ســال اســت كــه بــراى
پســته در بــازار جهانــى تقاضــا وجــود
دارد .تــا امــروز ميــزان تقاضــا بــه انــدازه
اى بــوده كــه هيــچ پســته اى نبــوده كــه
در بــازار جهانــى مــورد تقاضــا قــرار
نگرفتــه و بــه اصطــاح روى زميــن
مانــده باشــد.
 -٢چــون بــراى پســته تقاضــا وجــود
دارد ،توزيــع كننــده نهايــى (مغــازهدار)
بــه دو دليــل ميخواهــد هميشــه پســته
موجــود داشــته باشــد .اول ،بــراى اينكــه
بــا فــروش پســته ســود ميبــرد .دوم،
بــراى اينكــه بــه اصطــاح جنســش
جــور باشــد .مغــازهدار بــراى جــور
بــودن جنــس بايــد همــه كاالهــاى مــورد
تقاضــا و از جملــه پســته را داشــته
باشــد .خريــدار كــه بيايــد ،اگــر مغــازهدار
كاالى مــورد تقاضايــش را نداشــته باشــد،
احتمــال دارد مشــترى ً
كال از مغــازه بيرون
بــرود .كســانى كــه بــا خــرده فروشــىها
ســروكار داشــته انــد ،ميداننــد كــه
جــورى جنــس چقــدر اهميــت دارد.
 -٣در عيــن حــال كــه جــور بــودن
جنــس بــراى توزيــع كننــده نهايــى مهــم
اســت و توزيــع كننــده نهايى (مغــازهدار)
ميخواهــد هميشــه كاالهــاى مــورد
تقاضــا و از جملــه پســته را موجــود
داشــته باشــد ،او نميتوانــد هميشــه بــه
انــدازه يــك ســال مصــرف كاال داشــته
باشــد .مغــازهدار از هــر كاال به انــدازه اى
موجــود دارد كــه زمــان الزم بــراى تهيــه

مجــدد آن كاال نيــاز اســت .اگــر فرضــ ًا
مصــرف مغــازه در مــاه  ٢كارتــن پســته
باشــد و زمــان الزم بــراى تهيــه پســته
١مــاه باشــد ،مغــازه دار هميشــه بيشــتر از
 ٢كارتــن موجــودى نگــه مــيدارد .هــر
وقــت موجــودى او بــه  ٢كارتــن برســد
خريــد ميكنــد.
 -٤اهميــت تقاضــا بــراى پســته در
حــدى نيســت كــه اگــر مصــرف كننــده
بــه مغــازه (مركــز خريــدى) بــرود و
پســته موجــود نباشــد مصــرف كننــده
صبــر كنــد تــا مغــازهدار چنــد روز بعــد
پســته عرضــه كنــد .اگــر پســته نباشــد،
مصرفكننــده كاالى مشــابه ديگــرى
ميخــرد و يــا ً
كال از خريــد صرفنظــر
ميكنــد .
 -٥نتيجــه اينكــه ،در عيــن حــال كــه
بــراى پســته تقاضــا وجــود دارد و
مغــازهدار تمايــل دارد پســته بفروشــد،
عــدم حضــور پســته در خردهفروشــى
باعــث از دســت دادن بــازار ميشــود.
بــه عبارتــى ،در هــر مقطعــى كــه مــا
در بــازار نباشــيم آن مقطــع را از دســت
دادهايــم .اتفاقــى كــه امســال افتــاد هميــن
بــود .در عيــن حــال كــه توليــد پســته
كــم بــود ،تقاضــا هــم بــراى توليــد پســته
وجــود داشــت .پســته از هــر ســال كمتــر
صــادر شــد .صــادرات پســته كــه در
ســالهاى قبــل حــدود ١٣٠هــزار تــن
بــود ،رســيد بــه  ٤٠هــزار تــن .ايــن طنــز
اســت كــه مــا هــم كاال داشــته ايــم و هــم
بــراى كااليمــان تقاضــا وجــود داشــته و
هــم كااليمــان مصــرف نشــده اســت.
 -٦بنابرايــن ،هيئــت امنــا ،هيئــت مديــره
و بخصــوص رئيــس هيئــت امنــا و رئيس
هيئــت مديــره انجمــن پســته بايــد مرتبـ ًا
صــادرات پســته را بهصــورت ماهيانــه

بازرگانی

رصــد بفرماينــد .اينطــور نيســت كــه
اگــر فرضـ ًا صــادرات در مهرمــاه نســبت
بــه مهرمــاه ســالهاى گذشــته كــم
بــود ،انتظــار داشــته باشــيد در مــاه آبــان
جبــران بشــود .اگــر صــادرات هــر ماهــى
كمتــر از ماههــاى مشــابه ســالهاى قبــل
بــود ،در آن مــاه بــازار را از دســت داده
ايــم .بنــا بــه آنچــه آقــاى جــال پــور در
مــورد عرضــه فرمودنــد و درســت هــم
بــود ،نبايــد حتــى يــك روز هــم بــازار را
از دســت بدهيــم .امســال بايــد صــادرات
مرتبــ ًا رصــد بشــود و بــه محــض كــم
شــدن بــه مســئولين تذكــر داده بشــود و
از آنهــا بخواهيــم مشــكل را بررســى و
حــل بكننــد.
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بهــار زنــد رضــوی -پیتــر دبــرا
 )Debaereاســتاد مدیریــت اجرایــی کســب و
کار در مدرســه عالــی تجــارت داردن (Darden
 )School of Businessدر ویرجینیــا و متخصص
آب ،سرپرســت گروهــی از دانشــمندان مرکــز
جهانــی آب در ایــن مدرســه عالــی اســت.
تحقیقــات دبــرا در مقال ـهای بــا عنــوان «اقتصــاد
جهانــی آب :آیــا آب منبــع مزیت نســبی اســت؟»
در مجلــه اقتصــاد آمریکایــی منتشــر شــده اســت.
هــدف مرکــز جهانــی آب آن اســت کــه
اندیشــمندان را گــرد هــم آورد تــا رشــتههای
مختلــف در کنــار هــم بــر ایــن مســئله تمرکــز
کننــد کــه چگونــه اجتماعــات بــا توجــه بــه
رشــد اقتصــادی ،افزایــش جمعیــت و تغییــرات
اقیلمــی ،میتواننــد کاربــری رقابتــی آب در
کشــاورزی ،خدمــات شــهری و محیــط زیســت
را جهــت دهنــد.
دبــرا آب را در جایــگاه منبــع مزیــت نســبی
مطالعــه میکنــد و در پــی آن اســت کــه
مشــخص کنــد آیــا کشــورها در مقیــاس جهانــی
آب را بــه طــور بهینــه مصــرف مــی کننــد یــا
خیــر.
پیتــر دبــرا ،معتقــد اســت اثــر رشــد جمعیــت،
آلودگــی ،افزایــش اســتاندارد زندگــی ،رژیــم
غذایــی و تغییــرات ســبک زندگــی بــه طــور
غیــر مســتقیم بــر افزایــش تقاضــا بــرای آب و
منابــع محــدود آب در دســترس ادامــه خواهــد
داشــت .در حالــی کــه ،یــک پنجــم جمعیــت در
حــال حاضــر از کمبــود آب رنــج میبرنــد.
در نتیجــه آب از منظــر جهانــی مســئله حساســی
و مهــم اســت و بایــد از چشــماندازی جهانــی
بــه مســئله آب نــگاه شــود .چــون اغلــب مواقــع
مــردم گرایــش دارنــد بــر شــرایط محلــی تمرکــز
کننــد .بنابرایــن همیشــه ایــن ســوال مطرح اســت
«کمبــود آب داریــم ،مــن چگونــه میتوانــم آب
بیشــتری بــه دســت آورم؟» درحالــی کــه شــاید
ســوال بهتــر آن باشــد کــه بپرســیم «آیــا شــما
چیــزی را تولیــد میکنیــد کــه بایــد براســاس
آب در دســترستان تولیــد کنیــد؟» ایــن یــک
ســوال مربــوط اســت .از ایــن منظــر ،آیــا قابــل
(Peter
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تصــور اســت کــه عربســتان ســعودی صادرکننده
گنــدم بــوده اســت؟!
اساســ ًا بایــد بدانیــم یــک کشــور در اقتصــاد
جهانــی بــا چــه مقــدار آب ،چــه چیــزی تولیــد،
وارد و صــادر کنــد.
مطالعــات دبــرا نشــان میدهــد کــه دسترســی
بــه آب تعییــن کننــده انــواع محصوالتــی اســت
کــه یــک کشــور تولیــد میکنــد .در عیــن حــال،
نقــش آب بــه اهمیــت نقــش ســرمایه انســانی و
فیزیکــی نیســت و بــه خاطــر همیــن ،برخــاف
آن کــه مــردم بــاور دارنــد ،تغییــر در دسترســی
بــه آب بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیمــی،
کشــورهای پیشــرفتهتر را تحــت تأثیــر قــرار
نمیدهــد .البتــه تغییــرات اقلیمــی مهــم هســتند،
امــا میــزان تأثیــر وابســته بــه کشــوری اســت کــه
در آن زندگــی میکنیــد.
تغییــرات اقلیمــی در میــان ســایر اثراتــش
شــامل تغییــرات عظیمــی در دمــا و بــارش
میشــود .کشــورهایی کــه اقتصادشــان بــر پایــه
محصــوالت کشــاورزی اســت و اقتصادهــای
نوظهــوری مثــل هنــد و چیــن بیــش از ســایر
کشــورهای توســعهیافته اثــرات تغییــرات
اقلیمــی را احســاس میکننــد.
ایــاالت متحــده آمریــکا بــه خاطــر وفــور آب
ثروتمنــد نیســت ،بلکــه بــه خاطــر نیــروی کار
ماهــر و ســرمایهاش ثروتمنــد اســت .داشــتن آب
شــرایط کافــی بــرای خــوب بــودن نیســت .جلو
برنــدگان یــک کشــور ســرمایه مالــی و انســانی
آن هســتند.
از  1997تــا  ،2009اســترالیا بــا یکــی از بدتریــن

خشکســالی ثبــت شــده در تاریــخ خــود روبـهرو
شــد .امــا بــا وجــود خشکســالی نیــز اقتصــاد
اســترالیا خیلــی خــوب عمــل کــرد .در همــان
زمــان ایــاالت متحــده از ســال  2008در بحــران
مالــی بــود ،امــا اســترالیا نبــود .خشکســالی
بــزرگ بــر تولیــد ناخالــص داخلــی اســترالیا
اثــر گذاشــت ،امــا آنــرا خــراب نکــرد و سراســر
اقتصــاد آن را از بیــن نبــرد.
برخــاف ترسهــا از موانــع بحــران آب ،جهــان
در حــال خالــی شــدن از آب نیســت .آب ســالم
بیــش از کفایــت در زمیــن بــرای جلــب رضایــت
تقاضــای در حــال رشــد وجــود دارد .مشــکل
اصلــی توزیــع آب اســت.
نکتـهای کــه بایــد بــدان توجــه کــرد؛ مســئله این
نیســت کــه مــا آب کافــی نداریــم ،امــا ایــن آب
در سراســر جهــان بــه طــرز بســیار نابرابران ـهای
توزیــع شــده اســت .بــه خاطــر همیــن نابرابــری
در توزیــع ،ضــروری اســت کــه بــه درســتی
تعییــن شــود کــه چــه چیــزی و در کجــا بایــد
تولیــد شــود.
چگونــه عربســتان ســعودی گنــدم صــادر
میکــرده اســت؟ ایــن ســوال از آنجــا مطــرح
اســت کــه اغلــب آب اشــتباهی قیمتگــذاری
میشــود .اگــر آب نســبت بــه کمبــود
آن قیمتگــذاری نشــود ،در نتیجــه شــما
جایگــذاری اشــتباه منابــع خواهیــد داشــت .بــا
تولیــد آنچــه کــه بایــد تولیــد کنیــد ،ممکــن
اســت بتوانیــم آب را حفــظ کنیــم .از منظــر
اقتصــادی تولیــد گنــدم در عربســتان ســعودی
کار خوبــی نیســت.
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