
Iran Pistachio Association  انجمن پسته ایران
 سال سوم- اسفندماه1389 - شماره50
ویژه  نامه نوروزی

وز عالم افروز 
نور

اولین نشانه های بهار

در باغ های پسته

ی از پرونده قطور آب 
برگهای

صار؟
ت  یا انح

ه؛ رقاب
پست



با مشاوره رایگان برای کشاورزان عزیز
تلفکس: 0342-4229777

 همراه: 09131993678
نشانی: زرند، خیابان بهشتی

ادوات کشاورزی تهامی

شرکت ادوات کشاورزی تهامی

ی 
کننده انواع سموم،کودهای آلی،لوله های آبرسان

ضه 
عر

مایندگی شرکت شیما گرو در استان کرمان
مایندگی دلتا پارس نهاده در جنوب شرق کشورن
ن



با مشاوره رایگان برای کشاورزان عزیز
تلفکس: 0342-4229777

 همراه: 09131993678
نشانی: زرند، خیابان بهشتی

ادوات کشاورزی تهامی

شرکت ادوات کشاورزی تهامی

ی 
کننده انواع سموم،کودهای آلی،لوله های آبرسان

ضه 
عر

مایندگی شرکت شیما گرو در استان کرمان
مایندگی دلتا پارس نهاده در جنوب شرق کشورن
ن







فرآوری، تولید، بسته بندی و صادرات پسته

بنه سبزکرمان

دارنده گواهینامه هایISO  2 2000  و 
HACCP از شرکت TUV NORD آلمان

نشانی: کرمان، کیلومتر4 جاده زنگی آباد، 
شرکت بنه سبز کرمان)گرامی(

تلفن: 0341-2752444
  نمابر: 0341-2752316



فرآوری، تولید، بسته بندی و صادرات پسته

بنه سبزکرمان

دارنده گواهینامه هایISO  2 2000  و 
HACCP از شرکت TUV NORD آلمان

نشانی: کرمان، کیلومتر4 جاده زنگی آباد، 
شرکت بنه سبز کرمان)گرامی(

تلفن: 0341-2752444
  نمابر: 0341-2752316







شرکت َبنه سبز امین

بزرگترین مرکز فرآوری و خرید پسته در خراسان رضوی وخراسان جنوبی

ترمينال ضبط پسته: خراسان جنوبي- 
قائن- مقابل پليس راه
تلفن  2 و 5241180  - 0562    نمابر: 5241181  - 0562

www.iran-pistachio.com 

تهران، خيابان پانزده خرداد، سراي اميد، 
حياط دوم، طبقه دوم، پالك 25 و 27

تلفن  :  4 – 33968742  - 021      نمابر: 33968096 - 021      



سرمقاله  ........................................................................................................................................8

پیام انجمن .....................................................................................................................................9

نوروز باشکوه ترین یادگار ایرانیان/ترنم سبز.............................................................................11

هفت سین ایرانی؛ سفره ای به گستردگی جهان........................................................................12

راهی که تا امروز با هم آمدیم/راهی که از فردا در پیش داریم ............................................13-18

آشنایی با خادمان صنعت پسته ایران................................................................................22-29

برگهایی از پرونده قطور آب ...............................................................................................31-38

مدیریت باغ پسته در فصل بهار ........................................................................................43-48

رقبای پسته ایران:دوست یا دشمن ؟................................................................................50-57

پسته: رقابت یا انحصار...............................................................................................................58

تحلیل تغییر مقاصد صادراتی پسته ایران........................................................................60-63

نوروز عالم افروز .........................................................................................................................65

پسته و سالمت...........................................................................................................................66

پسته در آشپزخانه................................................................................................................... 67

جدول  کلمات متقاطع)جدول پسته ای و نوروزی(...........................................................70-71

اقیانوس آبی................................................................................................................................73

جاودانه ها...................................................................................................................................74

13 14 16 22

31 43 50 58

نشریه خبري تحلیلي انجمن پسته ایران
سال سوم/ شماره 50/ اسفند  1389

سردبیر: علی صادقی 
مدیر هنری: ابوالفضل صحرائی 

*دفترمرکزي انجمن- کرمان
تلفن: 93-2477691- 0341 / نمابر: 0341-2477690

KERMAN@ PISTACHIOASSOCIATION.COM:پست الکترونیکي
* دفتر انجمن-  تهران

تلفن: 22966928،9-021/  نمابر: 021-22957999
TEHRAN@PISTACHIOASSOCIATION.COM:پست الکترونیکي

INFO@ PISTACHIOASSOCIATION.COM
WWW. PISTACHIOASSOCIATION.COM:سایت انجمن پسته

تلفن خبرنامه: 22942371
khabarnamep@yahoo.com:ایمیل خبرنامه

نقل مطالب با ذکر ماخذ بالمانع است.

ویژه نامه نوروزی 

Iran Pistachio Association  انجمن پسته ايران
 سال سوم- اسفندماه1389 - شماره50
ويژه  نامه نوروزى

وز عالم افروز 
نور

اولين نشانه هاى بهار

در باغ هاى پسته

ى از پرونده قطور آب 
برگهاي

صار؟
ت  يا انح

ه؛ رقاب
پست



89شماره 50 /      اسفند 1389     اسفند 1389/    شماره 50 89شماره 50 /      اسفند 1389     اسفند 1389/    شماره 50 

  

اول سالم؛ 
و اما بعد، آیا دقت کرده اید که وقتی به دوست، همکار، قوم، خویش و آشنا می رسیم، بعد از سالم و احوالپرسی چه می گوییم؟ اغلب آیا، باب 
گفت وگو را با این سوال نمی گشائیم که می پرسیم: »چه خبر؟« و منتظریم تا خبر تازه ای از مخاطب بشنویم، یا می گوئیم: »خبرتازه را شنیدی؟« 
و شروع می کنیم به نقل خبری که بتازگی شنیده ایم. می خواهیم بدانیم که آیا او نیز آنچه را ما شنیده ایم، شنیده است و اگر شنیده آیا درست 

همان چیزی است که ما شنیده ایم. راستی چرا کنجکاویم که بدانیم: »تازه چه خبر«؟ 
جامعه شناسان به این سؤال اینطور پاسخ داده اند: »آگاهی از رویدادهایی که از نزدیک نمی توانیم شاهد آنها باشیم، نوعی احساس امنیت، 
تسلط برامور واعتماد در ما ایجاد می کند. با مبادلة این اطالعات، ارتباط میان انسان ها برقرار می شود. شباهِت واکنش افراد به واکنشی که ما در 
قبال رویدادها و خبرها از خود نشان می دهیم، نقش مهمی در ایجاد ارتباط، انتخاب دوست و قضاوت ما دربارة شخصیت دیگران ایفا می کند، در 
مقابل، با مسدود شدن جریان انتشار اخبار، تاریکی فرا می رسد و اضطراب شدت می یابد؛ گویی جهان از تکاپو افتاده و احساس تنهایی، وجود 

انسان را فرا می گیرد«.در مجموع می توان گفت اخبار و خبررسانی، زندگی و افکار و فرهنگ ما را تحت تاثیر قرار می دهد.
 به تعبیر مولوی: 

جان نباشد جز خبر در آزمون                  هر که را افزون خبر، جانش فزون

چه خبر؟حتماً برای همه »فعاالن صنعت پسته« نیز مطرح است، با این ویژگی که منظورش��ان از »خبر«، رویدادهایی است که به نوعی 
مربوط به صنعت پسته و تشکل فعاالن در این صنعت می شود. پاسخ هایی نیز که می جویند، ازاین نظر که حلقه ای از زنجیره دایره وارند و نتیجه 

کار هریک ازآنها مستقیماً برکار دیگران تاثیر می گذارد، چند وجهی و پیچیده. 
براین اساس است که هیأت مدیره انجمن در نشست مورخ 87/6/23 انتشار یک خبرنامه اختصاصی را تصویب می کند. تقریباً از دوماه بعد 
انتشار خبرنامه آغاز می شود؛ مرحله نخست به صورت چند پیش شماره  و از نیمه دوم دی ماه، با شماره گذاری مسلسل و ترتیب انتشار دوهفته ای 

تا به امروز.
براساس تجربة حاصل از انتشار50شماره خبرنامه و 5پیش شماره آن می توان گفت:1-تهیه و تنظیم اخبار و مطالب خبرنامه پسته، به دالیل 
مختلف از حساسیت های خاصی برخوردار است؛ از جمله: تفاوت دیدگاه ها و برداشت ها و تفرق آراء اعضاء و انتظاراتی که فعاالن در هریک از 
بخشهای تولید و فرآوری و خدمات و صادرات برای انعکاس خواست ها و مطالبات و انتظارات درون صنفی و برون صنفی دارند، و البته مقتضای 
طبیعِی چنین تشکلی است، آن هم در سالهای اولیة فعالیت که هنوزساختار س��ازمانی در جهت تحقق اهداف و برنامه های پیش بینی شده، 

آنطورکه باید شکل نگرفته است.
2-اعتبار و ماندگاری و تاثیرگذاری نشریه انجمن وابسته به دوشرط اساسی است: الف- مشارکت صمیمانه اعضاء و  همکاری آگاهانه مسووالن 
انجمن. ب-صداقت و امانت داری خبرنامه در پاسداشت حرمت قلم، با این باورکه قلم و بیان به عنوان وسائط و حامل های فیض رسان فرهنگی و 

معنوی از موهبت تشریف و تکریم الهی برخوردار شده و از کالم ملکوتی علمه البیان و علم بالقلم خلعت تقدس گرفته اند. 
**  **  **

اکنون در آستانه سال1390، شماره 50 خبرنامه به صورت مجله در 84 صفحه تقدیم شما همراهان گرانقدر می شود. سعی براین بوده که 
ویژه نامه در زمینه های مختلف تخصصی و حرفه اِی مربوط به صنعت پسته، اطالعات مفید و تازه داشته باشد.

ضمن قدردانی از بذل توجه و همراهی همه عزیزانی که در تهیه مطالب مفیدو تخصصی قبول زحمت 
کرده اند ، الزم می دانم که همچنین از همکاران گرامی خبرنامه نیز که در مراحل مختلف تدوین و نشر، بی وقفه تالش کرده اند تا این مجموعه 
به زیور طبع آراسته شود، قدردانی کنم. از محبت یکایک خوانندگان عزیز که طی سه سال انتشار خبرنامه با حسن ظن به ادامه راه در مسیر 

صواب دلگرم مان کرده اند، سپاسگزارم. 
امیداست با انتشار  خبرنامه پسته، اندکی از وظیفه و تعهدمان را در عرصهءخبررسانی صنعت پسته کشور انجام داده باشیم. 

با تبریک وشادباش سال نو
علی صادقی- سردبیر

خبرچیست، و خبرنامه را 
چه پیامی است؟
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چهارسال از تأسیس انجمن پس�ته ایران گذشت. اکنون تش�کل فعاالن صنعت پسته کش�ور وارد دومین دوره فعالیت خود شده است. 
متأسفانه به دلیل کندی حرکت و بوروکراسی دست وپاگیر نهادهای اداری، و از همه مهمتر، بی توجهی به جایگاه بخش خصوصی-علی رغم 
تأکیدات اصل 44 قانون اساسی-، برخی اقدامات انجمن در موقع خود به نتیجه نرسیده است، لذا این سؤال دراذهان اعضاء و دست اندرکاران 
صنعت پسته باقی است که »هدف از تأسیس انجمن چه بوده است؟«. به واقع پاسخگویی به این سؤال مهمترین دغدغة مؤسسان و اعضای 

هیأت امناء و هیأت مدیره انجمن بوده و هست، چرا که اقدامات و خط حرکت انجمن تجلی پاسخی است که به این سؤال دارد.
به رغم سابقة تاریخی کشت پس�ته در ایران،و نزدیک به یک صدسال تولید تجاری وصادرات آن، متأس�فانه فعاالن این صنعت پیش از 
تأسیس انجمن پس�ته ایران، ارگانی مس�تقل برای حضور در صحنه های ملی و جهانی نداش�تند  و در نتیجه، از بی صدایی و یا چندصدایی 
لطمه های جبران ناپذیر دیده اند.و این در حالی است که اصوالً تشکل ها، پیام رسان خواس�ت اعضای خود هستند و با پایش تحوالت فنی و 

اقتصادی مؤثر در صنعت، می توانند مدافع حقوق و مطالبات جمعی اعضاء باشند.
 اگر چه سابقة تشکل های اقتصادی ایران به بیش از یک قرن می رسد اما چندان بی راه نیست که بگوییم هنوز در میان فعاالن اقتصادی، 
فرهنگ تشکل گرایی و پیروی از تصمیمات جمعی، در ابتدای راه است. صنعت پسته نیز از این بستر تاریخی جدا نیست؛ و چه بساکه دربرخی 
زمینه ها از دیگر صنایع کش�ور- حتی با وزن اقتصادی کمتر– عقب تر  باش�د. ای�ن عقب ماندگی وقتی بیش�تر رخ می نماید که در وضعیت 
تصمیم گیری های اقتصادی و قانونی مرتبط با پسته تأمل کنیم؛ در مس�ایلی چون: برخورد غیرقانونی وزارت نیروبا مالکین چاهها و قنوات، 
تورم ناشی از کسربودجه دولت، و همزمان، مسأله ثبات نرخ ارز، عدم طراحی قوانین عملی برای جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی در 
هر نسل به دلیل توارث، عدم تناسب تسهیالت بانکی با ابعاد صنعت پسته، اختالط قوانین مربوط به صادرات کاالی فله و استانداردهای آن 
با کاالی آماده مصرف، قوانین و مقررات بهداشتی و عدم حضور و یا حضور کمرنگ صنعت پسته در تصمیم گیری های مرتبط با حیات آن و...

که بیانگرکندی و بی عالقگی سیستم دولتی در پذیرش آراء و دیدگاههای بخش خصوصی است.
به این دالیل، انجمن پسته ایران تأسیس شد تا:

فعاالن و دس�ت اندرکاران پس�ته را در زیر یک چترگرد آورد، آرای زنجیرة تولید و صنعت پسته کش�ور را به مراکز تصمیم گیر منعکس 
کند، مطالبات جمعی را شناس�ایی و پیگیری نماید، اصول رقاب�ت آزاد و جوانمردانه را در صنعت تقویت کند، حاف�ظ حقوق همه فعاالن از 
تولیدکنندگان، فرآوری کنندگان و صادرکنندگان باشد، مشکالت را نه در یک حلقه، که درکل زنجیرة تولید پیگیری نماید، مدافع صنعت 
پس�ته ایران در بازار های جهانی باش�د، و دهها هدف جمعی دیگر و از همه مهمتر، پرآوازه و پایدارکردن نام پس�ته ای�ران به دور از رقابت 

بنگاههای تجاری.
بدیهی است اگر نگاهی به کارنامة انجمن در چهارسال گذشته بیندازیم می توان فهرستی از دهها انتقاد، نقصان و یا حتی اختالف سلیقه 
درآن یافت و با نگاه منصفانه از میان آنها به موارد متعددی رس�ید که انجمن به تکلیف خود در پیگیری حقوق اعضاء عمل کرده، اگر چه  در 

دستیابی به این حقوق ناموفق بوده باشد.
اکنون، و درآغاز دورة دوم فعالیت، آنچه باقی می ماند این سؤال است که »اعضای این صنعت در هر گروه و سطح فعالیت، به منظور  تقویت 
صدای خود چه کرده اند؟«. الزم است منصفانه به این سؤال پاس�خ گوییم که »آیا به میزانی که انتظار بهره مندی از عملکرد انجمن را داریم  

برای پیشرفت اهداف آن سرمایه گذاری کرده ایم؟«
درهرحال، انجمن نونهالی چهارساله است که قبل از آنکه بتواند پاسخگوی انتظاراتمان باشد، باید راه رفتن، زنده ماندن وزندگی کردن را از 

همدلی و همراهی اعضاء خود بیاموزد. بیایید همه به این سؤال پاسخ گوئیم که: » برای بالندگی فرزند خود چه کرده ایم؟«
محسن جالل پور

رییس هیأت مدیره

 اجنمن پسته ایران

پیام انجمن
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پسته یک میوه خشک خوراکی کم حجم، اما سرشار از ویتامین ها؛ امالح و 
موادغذایی، با خاصیت خون سازی و هوش افزایی و نشاط آفرینی و نیروبخشی 
فراوان است؛ این میوة همیشه خنداِن شادی افزا، درعین حال بسیار خوشمزه 
و باب همة سلیقه ها و ذائقه های  زن، مرد، کودک و جوان و پیر، و همة طبایع 
)گرم و سرد و...( است؛ تجاربی حکایت از آن دارد که حتی آدم های تندخو، 
و نیز اشخاص عادی و خوش اخالق، به هنگام خشم یا دلتنگی و رنجوری، 
با خوردن هفت دانه پسته بر سرنش��اط می آیند؛ با این مالحظه که قبل از 
مغزکردن هر یک از هفت دانه، با دّقت به دهان باز یا خندان پسته بنگرند تا 

با تمرکز نگاه، این ضرب المثل»بخند تا دنیا به رویت بخندد«در ذهن شان 
تداعی شود. سپس با جویدن کامل هر مغز و مزمزه کردن بذاق، لذتی خوش 
برکام می نشیند، که مایة انبساط خاطر و فرو نشستن خشم می شود. حسرت 
همدانی، در دو قرن پیش، در این بیت کوتاه: »یک پس��ته بخند تا گشاید/ 
دلتنگی غنچه از دهانت«، تعبیری دلنش��ین برای رفع دلتنگی دارد. چون 
»غنچه«ی گل سرخ ناگش��وده، شباهتی به »دل« فش��رده دارد، که چون 
گشوده شود،زیباییِ  گل، نمایان و دلتنگی غنچه زایل می گردد، و به بیننده 

نشاط و طراوت می بخشد.

لبخند                   و آدمی

تجلّ��ی زیبایی ه��ای طبیعت در »بهار« اس��ت. 
»به��ار« پیام آور ش��ادی طبیعت اس��ت در حیات 
دوباره اش، در زنده شدن پس از مردن؛آغاز شکفتن 
است پس از پژمردن؛ برخاستن است پس از خفتن؛ 

ترنم است بعد از سکوت. به قول موالنا: 
هست برهان وجود رستخیز               این بهار نو زبعِد برگ ریز

انسان به ندای فطرت، جستجوگِر حقیقت است و 
تشنة آگاهی. هم ازآغاِز حیات،  پوییده و پرسیده 
که کیست و چیس��ت آن  آغازگر؟ انسان به ندای 

فطرت،دوستدار »نور« و »روشنایی« است. »روز« 
را نماد روشنایی می داند؛ در برابر »شب« که نماد 
تاریکی اس��ت. در نظر او »روز« چون آب زالل در 
زمانه جاری است. در جستجوی سرچشمة روز به 
بهار رسیده است.بهار را آغاز زندگی و لحظه شروع 
بهار را، لحظة تحّول در جان حیات دیده اس��ت. 
پس، لحظه ای را که »روز« نو می ش��ود، »نوروز« 

نامیده است. 
به گواه��ی تاریخ، جامع��ه ایران��ی نمونه ای از 

این اندیش��ه ورزی  انس��ان در ادوار که��ن بوده و 
جهان بینی نیاکان ما ب��ر پایه ارزش های پاکی که 
آفری��دگار- پروردگار در وجود انس��ان به ودیعت 
نهاده، اس��توار بوده اس��ت. ایرانیان دوس��تداران 
حقیقت و نیکی بوده اند؛ چنانکه در سنگ نبشته 
برجای مانده از دوران باستان، آرزوی بزرگ شان را 
در زباِن دعا به درگاه خداوند چنین بیان می کنند: 
خداون��دا م��ا را از گزن��د »دش��من«، »دروغ« و 

»خشکسالی« حفظ کن. 
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»...شما به هنگام گرفتاری و نیاز به نیایش روی می آورید؛ کاش که در اوج شادی و 
در روزهای فراوانی نیز نیایش کنید. مگر نیایش چیزدیگری است جز گسترش وجود ما 

در درون اثیر و آسمان زنده؟
اگر برای ش��ما رامشی اس��ت که تاریکی های خویش را در فضا بپراکنید، شادی هم 

هست که طلوع قلبتان را برافشانید. 
و آنگاه که روحتان شما را به نیایش می خواند؛ اگر کاری جز گریستن نمی توانید کرد، 
بهتراست که روانتان شما را  آنقدر به گریس��تن برانگیزاند تا با خنده و شادی به درگاه 

دعا بروید. 
و درآن زمان که ش��ما نیای��ش می کنید، ب��ه پ��رواز در می آیید و در ه��وا به دیگر 
نیایش کنندگان برمی خورید که همزمان نیایش می کنند و ش��ما آنان را جز در چنین 

هنگامی نمی توانید دید. 
پس بگذارید که زیارت شما از این پرستش��گاه نادیدنی جز برای وجود و الهام و جز 
برای مراوده ای شیرین نباشد. و اگر شما به آنجا در می آیید که خود را خوارکنید، سرافزار 
نخواهید ش��د. و یا حتی اگر به آنجا در می آیید و نیاز می کنید برای بهبودحال دیگران، 

نیازتان شنیده نخواهد شد... همین بس که شما نادیده به این پرستشگاه در می آیید.

جبران خلیل جبران در کتاب »پیامبر«، درباره نیایش می نویس��د: و آنگاه راهبه ای 
گفت: از نیایش با ما س��خن بگو و او در پاس��خ گفت: »من نمی توانم به شما بیاموزم که 
چگونه با سخن نیایش کنید. خداوند به سخن شما گوش فرانمی دهد مگر که او از دهان 
شما سخن بگوید. نمی توانم بر ش��ما نیایش دریا و کوه و جنگل را بیاموزم. ولی شما که 

زاده دریا و کوه و جنگل اید نیایش آنان را در دل خود می یابید. 
و اگر شما در آرامش شب گوش فرادهید می شنوید که آنها در خاموشی شب چنین 

می گویند: 
»خدای ما، تو»خود«مایی که به پرواز آمده اس��ت و خواست توست که در درون ما 

می خواهد.«
و این آرزوی توست که در ما آرزو می کند.

آن انگیزش توس��ت در ما، خدایا، که ش��ب های ما را که از آن  توس��ت، به روزهایی 
می گرداند که آن نیز از آن توست.

و ما را نشاید که چیزی از تو بخواهیم زیرا که تو نیاز ما را می شناسی پیش از اینکه آن 
نیاز در مازاده شده باش��د: نیاز ما تویی و همین که تو از خودت بیشتر به ما بدهی، همه 

چیز به ما داده ای.

ترنم سبز

ب�ا  و  از برجس�ته ترین  جش�ن نوروز 
ش�کوه ترین یادگاری ه�ای ایرانی�ان، یکی 
از جش�ن های بس�یارکهن جهان به ش�مار 
می رود. بیشترین ارزش این جشن را می توان 
در آن دانس�ت که با س�پری کردن نشیب و 
فرازهای فراوان، چون کوهی استوار در زمان 
ایس�تاده، چنانکه گویی با روح و احس�اس 
مردم این سرزمین سرشته شده است.صداي 
پاي عید را دست کم از دو س�ه هفته قبل از 
نوروز مي توان ش�نید: چهارشنبه س�وري، 
خانه تکاني، خرید وس�ایل نو و جایگزیني با 
وسایل کهنه خانه، تدارك لباس نو و وسایل 
هفت س�ین، س�بزه کاش�تن، زی�ارت اهل 
قبور و... مقدمه اي بر جش�ن نوروز است در 
قبل از شروع سال نو.مراس�م عیدنوروز، با 
چیدن سفره هفت سین که پررمز و رازترین 
سنت نوروزي اس�ت آغاز، و با دید و بازدید 
و تبری�کات و پیش�کش هدایا، ادام�ه و در 

»سیزده به در« به پایان می رسد.  

باشکوه ترین یادگار ایرانیان

نوروز 
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س�فره نوروزی از جلوه های اصلی س�یمای 
نوروز در جمع خانواده های ایرانی اس�ت.در قدیم 
برحاشیه س�فره های قلمکار ایرانی با خط خوش و زیبا 

این شعر را می نوشتند: 
ادیم زمین سفره عام اوست 

بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست 
بخش عمده ای از جهان بینی ایرانی در این شعر نهفته است که 
جهان را س�فره ای از نعمت های خدایی می داند که برای دوست و 

دشمن گسترده شده است. 
نمادهای هفت سین

هفت نشانه نامیرایی و جاودانگی و کمال، عددي است مقدس که 
روشني هفت سین نوروز را معنا مي بخشد. هر یک از این آرایه های 

هفت سین، یک نمادزیبا از باورهای معنوی ایرانیان است. 
سفره: نماد گستردگی جهان و س�فیدی آن نشانة پاکی و 

سفیدبختی
آینه: نمادجهان بی پایان و بارگاه خداوندی

شمع: به تعداد اعضای خانواده برای آرزوی شادی و 
روشنایی زندگی آنها. شعلة افروخته نمادروشنایی 

و فروزه های جاودانه

جامی پ�ر از آب با چند قط�ره گالب: 
نشانة تازگی و نمادباروری و وجود زندگی. چند برگ 

نارنج روی آب به نش�انه آرزوی سرسبزی. وجود نارنج 
شناور در آب، نماد شناوری زمین در کیان است. 

كوزه پر از آب: نشانة درخواست باران و فراوانی آب
ماهی قرمز در ُتنگ بلورین: نماد روزی حالل 

تخم مرغ رنگ شده: نشانة رنگارنگی نژادها و تأکید بر این 
که بنی آدم اعضای یکدیگرند

نان: بنیاد تغذیه و در سفره، نشانه برکت و روزی
گندم: نمادروزی، فراوانی و برکت

سیب: نشانةبرکت، نعمت و سالمت
سبزی: سبزه و سنبل نشان شادی، سرسبزی، خوشبختی

سمنو: نمادفراوانی، خوراك و غذاهای خوب و پرنیرو. 
س�یر: گندزدای�ی و پاکیزگ�ی محی�ط زیس�ت و زدودن 

چشمزخم
سركه: پاکی محیط و زدودن آلودگی ها

سماق: نشان برکت آشپزخانه و پخت وپز
سنجد: نماد مهرو عشق

سپند: نماد پیشگیری از چشم زخم

هفت سین ایرانی؛ سفره ای به گستردگی جهان

ادیم زمین سفره عام اوست
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* تعیین و تشریح زنجیرة ارزش پسته ایران و تجزیه و 
تحلیل نقاط قوت و ضعف و تهدیدهاو فرصتها. 

* تعیی��ن موضوعه��ای راهب��ردی ه��دف انجمن 
پسته ایران؛ شامل بحران آب، ایجاد تعادل بین قیمت 
تمام شده و قیمت فروش، مخاطرات بهداشتی و اصالح 

ساختاررفتار جمعی فعاالن صنعت.
* ایجاد س��اختارهای فنی واجرایی شامل امکانات 
فیزیکی، تامین نیروی انس��انی، انتش��ار پنجاه شماره 
خبرنامه، طراحی و راه اندازی سایت فارسی و انگلیسی، 
تشکیل کمیسیونهای تخصصی شامل کمیسیون های 
»آب«، »باغبانی«، »فرآوری«، »بازرگانی«، «بهداشت و 

تحقیقات وآموزش«.
* عضویت و حضورفعال در ستادعالی پسته کشور و 

کمیسیون کشاورزی اتاق ایران.
*حضورمشورتی درکمیسیون کشاورزی، آب و منابع 

طبیعی مجلس شورای اسالمی.
* مشارکت در اجرای طرحTCP پسته با همکاری 

. FAO وزارت جهادکشاورزی و
* تشکیل کمیته راهبردی آب در استانداری کرمان .

*ایجاد س��اختارهای تهیه و جمع آوری آمار و ارقام 
ملی و بین المللی در زمینه تولید و صادرات پسته.

* تهیه و تصویب بس��ته حمایتی پسته با همکاری 
سازمان توسعه تجارت ایران. 

* عضویت در کمیته کدکس آالینده های غذایی ایران 
و کمک مؤثر به تصویب دواس��تانداردجهانی پسته در 
زمینه حدمجازآفالتوکسین و روش نمونه برداری پسته 

با حفظ منافع صنعت پسته ایران طی سالهای86تا88 .
* ت��الش مؤث��ردر تغییر قوانی��ن اروپ��ا منطبق با 

کدکس)فوریه 2010(.
* تهیه فیلم های آموزش��ی و تبلیغاتی و کاتالوگها 
و پوس��ترهای تبلیغاتی برای تبلیغ مزایا و ویژگی های 

پسته ایران. 
* طراح��ی و چاپ مق��االت، مصاحبه ه��ا، اخبار و 
آگهی های تبلیغی برای پس��ته ایران در مجالت معتبر 

خارجی. 
* ش��رکت مؤثر در نمایش��گاههای داخلی ش��امل 
نمایشگاه بین المللی حالل، نمایشگاه تخصصی باغبانی 

و نمایشگاه توانمندی های صادراتی. 
* همکاری فعال و دائمی با مجمع نمایندگان استان 

کرمان در مجلس شورای اسالمی.
* حضور در کمیته های تدوین استانداردهای پسته.

* مشارکت در کمیته برنامه ریزی و هماهنگی سفر 
هیأت بازرس��ی اتحادیه اروپا و مشارکت فعال در تهیه 

گزارشهای مورد نیاز این هیات در مهرماه 89.
* ش��رکت در 5نمایش��گاه  بین الملل��ی وحضور در 

سمپوزیوم بین المللی پسته و بادام در ترکیه.
* برگزاری تورهای علمی و فنی برای اعضاء )اخبار 
شرکت در نمایشگاهها و برگزاری تورها به هنگام خودبه 

طورمشروح در خبرنامه چاپ شده است.(
هیأت مدیره دوره دوم 

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن در پایان دوره 
چهارس��اله اول فعالیت، با حضور پرتعداد و چشمگیر 

اعضای پیوسته تشکیل شد. 
مشارکت فعال80 درصدی اعضاء، این پیام را با خود 
بهمراه داشت که آنان نقش این تشکل  را در جهت حل 
مشکالت صنعت پسته کش��ور مفید و موثر می دانند. 
این نشست صمیمی، آینده ای روشن در افق نگاهمان 
گسترد  و ارزش تالش و سخت کوشی در این تشکل را 

هرچه بیشتر نمایان ساخت. 
همدلی و تعامل متجلی در چهارمین مجمع عمومی 
انجمن جلوه ای از یک اتحاد مب��ارک در خانواده بزرگ 
پسته ایران اس��ت. اعضای انجمن براین باور استوارتر 
شده اند که  یکی از لوازم و شرایط اصلی اعتالی صنعت 
پسته کش��ور، گس��ترش همکاری و تعامل میان همه 

دست اندرکاران و فعاالن صنعت است.

راهی که تا امروز با هم آمدیم 
راهی که از فردا در پیش داریم

انجمن
 پسته ایران

به منظورهم اندیشی و س�اماندهی و ایجادنظم و هماهنگی و اتخاذ وحدت رویه در اموربین بخشی، افزایش 
بهره وری و ارتقاء جایگاه پسته ایران »انجمن پسته ایران،« بر اساس بند »ك« ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع 
و معادن ایران مصوب 1369/12/15با مش�ارکت تولیدکنندگان ، فرآوری کنندگان و صادرکنندگان و هم چنین 

صاحبان صنایع و نهادها و سازمانهایی که بنحوی دست اندرکار پسته اند، تشکیل شده است.
هیأت مدیره دوره اول از 85/10/16 تا 89/10/12 با مشارکت و همکاری اعضای عالقمند، موفق به ساختارسازی 

و اجرای قسمتی از برنامه های مهم با درنظرگرفتن اولویت ها شده است.

اهم فعالیت های انجمن در دوره اول
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تور آفریقای جنوبی
 در چهارمین سفر علمی و فنی، 25 نفر از اعضای انجمن از اول تا 13 اسفند ماه به 

کشور آفریقای جنوبی رفتند. 
 طبق اطالعات دریافتی، ش��روع پس��ته کاری در آفریقای جنوبی به س��ال 1994 
 Cape واقع در ایالت Preiska می رس��د که  یک موسس��ة تجاری دولتی در منطقه
Northern اقدام ب��ه احداث 1000 هکتار باغ پس��ته کرد. پایه های پس��ته این باغ 
Pistachio Terebintus و Pistachio Integrrima  است که  در نهالستان با 
پیوندک واریته Pistachio Vera پیوند شده است. این پیوندک ها را عمدتاً از استرالیا 

و ایتالیا وارد کرده اند. 
)گزارش این سفر در خبرنامه شماره  فروردین چاپ  خواهد شد.(

شایداگر چهل پنجاه سال پیش از فعاالن صنعت پسته ایران نام کشورهای 
تولیدکننده پسته را جویا می شدید، به جز نام ایران و ترکیه بعنوان دو رقیب 
اصلی، نامی نمی شنیدید. اما امروز آمریکا بعنوان رقیب اصلی ایران در تولیدو 
صادرات پسته، خود را مطرح کرده است. سوریه و یونان نیز با سابقه طوالنی تر 
حرفهایی برای گفتن دارند. شاید شنیدن نامهایی چون استرالیا، ترکمنستان، 
افغانستان، اسپانیا، آفریقای جنوبی، تونس، مراکش و حتی لبنان و ارمنستان 
هم اکنون چن��دان تعجب برانگیز نیس��ت. این کش��ورها یا دارای باغ پس��ته 
هستند، یا برای توسعه باغ های پسته برنامه دارند و یا از ظرفیت و امکان بالقوه 

تولیدپسته برخوردار اند .
هرچند »ایران« همچنان مقام بزرگترین تولیدکننده پسته دنیا را در اختیار 
دارد و ما افتخار می کنیم که پسته ما س��رآمد پسته  کشورهای دیگر است، اما 
نمی توانیم انکار کنیم که با توسعه صنعت پسته در جهان، دیگر حفظ مقام برتر 

برای پسته ایران چندان آسان نیست: 
در چند دهه اخیر آمریکا، ترکیه و سوریه باغهای پسته خود را توسعه داده 
و برنامه های همه جانبه ای برای توسعه باغها در س��الهای آتی دارند. تونس و 
مراکش درتوسعه باغهای پستة کشور خود اشتیاق بسیار نشان می دهند. چین 
از چنان ظرفیت وامکانی برخوردار اس��ت که در صورت رفع مش��کالت فنی 
تولید، می تواند همچون دیگر تولیدات خود، در پسته نیز به صورت یک مدعی 
جهانی عرض اندام  کند.  ترکمنستان که صاحب یکی از بزرگترین جنگلهای 

پسته وحشی در مرزهای ایران است، درصدد ایجاد باغهای پسته اهلی است. 
افغانستان به مددکارگران سابقاً ساکن خود در ایران، راه کوتاهی تا الگو برداری 

از تولید پسته ایران در پیش دارد و .... 
با توجه به رویکرد کش��ورهای مختلف به تولید این محصول پرمش��تری و 
ارزآور و اشتغالزا، انجمن پسته ایران برآن ش��د تا اعضای خود را بطور عینی و 
عملی با وضعیت صنعت پسته در جهان آشنا سازد . به این منظوربرنامه سفر به 

کشورهای پسته خیز را طرح کرده و به اجرا گذاشته است.
نتایج چند سفر انجام ش��ده  بر این باور صحه گذاشته که می توان از طریق 
برگزاری اینگونه تورها موجب ارتقاء دانش و بس��ط آگاهی اعضای انجمن در 
تولید، فرآوری و صادرات پسته شد؛ همچنان که مسافران تور سوریه، ترکیه و 
یونان در بازگشت از این سفرها متفق القول می گفتند:»درست است که از نظر 
قدمت و میزان سطح زیرکشت و  تولید پسته، این کشورها کمتر از ایران هستند 
ولی دانش فنی و پیشرفت هایی که در تولید سایر محصوالت باغی کسب کرده 
و از آن در تولید پسته استفاده می کنند، آموختنی های تازه و مفید برای ما کم 

نداشت.«
تبادل اطالعات و تجربیات با فعاالن پسته در این کشورها منجر به  آشنایی 
با روشهای جدیِد پرورش نهال، نحوة پیوند و هرس فرم درختان، سیستم های 
آبیاری و ماشین آالت فرآوری، برقراری و گسترش ارتباط با تجار کسب تجربه 

از صاحبنظران و تشکل های تولیدکنندگان پسته، شده است.

سفر به کشورهای پسته خیز
فرصت آفرینی برای پیشرفت

 تورهای
 سوریه – تركیه

 دوگروه به س��وریه و ترکیه رفتند. در اولین سفر، فرصت حضور و ارائه مقاله در 
سمینار بین المللی پسته و بادام ترکیه در دانشکده کشاورزی Harran نیز فراهم 

آمد. 
سفراول: 13 تا 17 مهر ماه 1388 ،تعداد شرکت کننده:14 نفر. دستاوردهای 
سفر با عنوان سفیران پسته ایران، بطور مشروح در خبرنامه شماره 18در 24صفحه 

چاپ شد. سفردوم از11 تا18تیرماه89 با حضور 29 شرکت کننده.

تور

تور یونان
از 30 ش��هریور تا 5مهرماه 89 . اعض��ای گروه: 29 نفر. برنام��ه بازدید از 
نهالس��تانها، باغها و صنایع فرآوری و دی��دار و مذاکره با مس��ؤالن اتحادیه 
کشاورزان یونان و اساتید دانشگاه کش��اورزی آتن. گفته شد یونان می تواند 
دروازه ورود محصوالت ایران، به خصوص پسته به اروپا باشد. در حال حاضر 
پسته به عنوان محصول اس��ترتژیک و درآمدزا جزء اولویت ها و برنامه های 
اقتصادی یونان قرار ندارد ولی آنها متوجه ارزش و سوددهی همه محصوالت 
باغی به خصوص پسته شده اند.گزارش این س��فر بطور کامل در شماره 40 

خبرنامه چاپ شد.

گروه در یک باغ پسته در غرب آتن 
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حضور در نمایشگاههای بین المللی

نمایشکاه

با اذعان به اینکه افراد و شرکتهای صادراتی که طی سالهای گذشته در نمایشگاههای 
مختلف خارج از کشور حضور یافته اند، به سهم خود در معرفی پسته به جهانیان و ایجاد 
بازار برای پس�ته ایران و رونق آن مؤثر بوده ان�د، بی تردید باید گف�ت حضور انجمن در 
نمایشگاههای بین المللی که با نگاه به بازارهای جهانی و تبلیغ  برای بهره مندی کل صنعت 
صورت گرفته، به عنوان یک نقطه عطف در بازارسازی و بازاریابی و پیشرفت صنعت پسته 

ایران محسوب می شود. 
حضور هر چه فعال ت�ر در عرصه تجارت جهانی از طریق ش�رکت در نمایش�گاههای 
تخصصی بین المللی از جمل�ه فعالیت های پرثمر انجمن در این س�الها بود. انجمن در 5 

نمایشگاه معتبر و بین المللی شرکت کرد. 

دروازه ورود پسته ایران
 به بازارهای جهانی

نمایش��گاه آن��وگا از 10 اکتب��ر لغایت 
14 اکتب��ر 2009 مطاب��ق ب��ا 18 ت��ا 
22مهرم��اه1388در ش��هرکلن آلم��ان 
برگ��زار شد.نمایش��گاه آن��وگا، مهمترین 
نمایشگاه مربوط به تولید، بازرگانی وتهیه 
غ��ذا)Catering(، صنع��ت موادغذایی و 
نوشیدنی است. نمایشگاه دو سال یک بار، 
به مناس��بت روز غذا در هفته دوم اکتبر در 
کلن آلمان برپا می شود.در نمایشگاه آنوگا 
2009 تعداد 6522 شرکت )غرفه دار( از 97 
کشور حضور یافتند. تعداد بازدیدکنندگان 
153500 نفر بود.  انجمن از فرصت  حضور 
در آن��وگا ب��رای معرف��ی تولیدکنندگان، 

فرآوری کنندگان و صادرکنندگان پسته کشور اس��تفاده کرد. نمایش فیلم درباره محصول پسته 
و روش های فرآوری پس��ته تازه وخش��ک در ایران، بازدیدکنندگان را با نحوه فرآوری و سالمت و 
کیفیت خوب پسته ایرانی آش��نا می س��اخت. رییس هیأت مدیره، دبیرکل و تنی چند از اعضای 
هیأت مدیره در غرفه انجمن حضور داشتند و به پرس��ش های بازدیدکنندگان و خریداران پسته 
پاسخ می دادند. شعارهای محوری انجمن که با پوسترهایی زیبا در معرض دید عموم قرار داشت، 
این پیام را می رساند که: پسته ایرانی، به طور مشخص نسبت به پسته سایرکشورهای رقیب دارای 
چهارمزیت اصلی است. این مزیت ها به شکل چهارشعار تبلیغاتی با این عبارات زینت بخش غرفه 

انجمن بود: تنوع  ارقام، طعم عالی، قابلیت برشتگی باال، درصدمغزبیشتر.

نمایشگاه آنوگا؛ معرفی توانمندی های پسته ایران 
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نمایشگاه پرودكسپو 2010 : آشنایی بیشتر با بازار روسیه

حضورانجم��ن در نمایش��گاه موادغذایی 
Prodexpo روس��یه که از 19 تا 24 بهمن 
ماه 1388 )8 تا 13 فوریه 2010( در مسکو 
برگزار ش��د، فرصتی بود برای شناخت بازار 
روس��یه، به عنوان یک��ی از بازاره��ای بالقوه 

پسته ایران. 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان موادغذایی 
ایران در قالب یک هیأت تجاری که س��ازمان 
توس��عه تجارت آنرا ش��کل داده بود، در این 

نمایشگاه حضور یافتند. 
از  پرودکس��پو  نمایش��گاه بین المللی 
نمایش��گاه های معتبر موادغذایی در روسیه 
و کشورهای اروپای شرقی است که هر سال با 
هدف ارتقاء کیفی صنایع غذایی، با همکاری و 
نظارت وزارت کشاورزان روسیه، دولت مسکو 
و اتاق بازرگانی و صنایع فدراتیوروس��یه برپا 

می شود.
این نمایشگاه فرصتی بود برای شناسایی 
فروشگاه های زنجیره ای فعال در بازار روسیه، 
بازاریاب های حرفه ای، مدیران فروشگاه های 
مختلف تجاری، خرده فروش��ان، شرکت های 
مرتبط با واردات پس��ته در روسیه، صاحبان 
تکنول��وژی صنایع غذای��ی و س��ازمان های 

دولتی. 

دراجرای برنامه ی توسعه بازار 
و حض��ور پررن��گ صادرکنندگان 
 ایرانی دربازار ه��ای جهانی، برای 
اولین ب��ار، انجمن پس��ته ایران با 
برپائ��ی ی��ک غرفه 20 مت��ری در 
نمایشگاه جهانی موادغذایی مسکو 

)World Food ( شرکت کرد.
انجمن از حضور دراین نمایشگاه 
چن��د هدف اساس��ی  داش��ت ، از 

جمله:
معرفی محصول پسته ایران از 
طریق نمایش فیلم، ارائه نمونه های 
ارقام مختلف پس��ته، تب��ادل نظر 
با مش��تریان قدیمی پس��ته ایران، 
شناسایی مشتریان جدید،معرفی 
اعضای پیوس��ته انجمن، بازدید از 
غرفه  کش��ورهای دیگر، مذاکره با 
خریداران و توزیع کنندگان عمده 
پسته درروس��یه و اروپای شرقی 
وغربی،بررسی وضع بازار، بررسی 
شرایط بازار پسته ایران در روسیه 
 از جه��ت نحوه پرداخت، مس��ایل 
حمل و نقل، و گفت و گو  با افرادمؤثر 

و خریدار پسته .

نمایشگاه World Food  مسکو
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نمایشگاه فودکس 2010 ژاپن از یازدهم تا چهاردهم اس��فند ماه 1388 مطابق با دوم تا پنجم مارس 2009 برگزار ش��د. »فودکس« مهمترین نمایشگاه 
موادغذایی و نوشیدنی در آسیا و جهان است که هرسال در مرکزنمایش��گاههای بین المللی مارکوهاری مسه در استان چیبا در مجاورت پایتخت ژاپن تشکیل 
می شود. نمایشگاه چهار روزه فودکس ژاپن فرصت مناسبي بود براي برقراری ارتباط میان تولیدکنندگان و خریداران این بخش و توسعه فعالیت هاي بازرگاني 

آنها درمنطقه آسیا و دیگر بازارهاي بین المللي.
* مصرف کنندگان و تجار ژاپنی اتفاق نظردارند که طعم پسته ایران از پسته امریکا بهتر است و به همین سبب پسته آمریکا نتوانسته از نظر حجمی جای پسته 

ایران در ژاپن را پرکند. با این حال متأسفانه هنوز مساله »آفالتوکسین« محموالت پسته ایران از دهه 90،  در ذهن تجارخشکبار باقی است. 

نمایش��گاه س��یال یک��ی از معتبرترین 
نمایش��گاههای بین المللی است. به منظور 
بررس��ی و ارزیابی بازارجهانی و شناساندن 
انجمن و زمینه های فعالیت اعضاء،در سیال 

شرکت کردیم .  
* یکی از آثار مثبت حضور در سیال، دیدار 

با بسیاری از خریداران پسته  بود.
نمایشگاه س��یال نش��ان داد که توجه و 
گرایش مصرف پسته در جامعه بین المللی و 
در بخش های مختلف کاالئی در حال افزایش 
است. شمار زیادی خریدار پسته از کشورهای 
ش��مال آفریقا و کش��ورهای عربی به غرفه 
انجم��ن مراجعه کردند و مایل بودند پس��ته 
مورد نیاز خود را با حجم بیشتر، از ایران، و نه 

از طریق امارات، خریداری کنند. 
چند ش��رکت بزرگ اروپای��ی عالقمند 
بودند در ص��ورت حمایتی اندک از س��وی 
انجمن پسته ایران و یا شرکت های صادراتی 
 عضوانجم��ن، ب��ه مص��رف پس��ته ای��ران

 باز گردند. بنظر می رسید گرایش شرکتهای 
اروپایی به پسته ایران بیشتر شده است.

نمایشگاه فودكس 2010 ژاپن؛  تالش برای بازگرداندن جایگاه پسته ایرانی

 نمایشگاه سیال 2010 فرانسه؛ گرایش جامعه بین المللی به پسته ایران 

با ظرفیت فرآوری 17 تن پسته تر در ساعت
فرآوری روزانه حداقل 200 تن پسته تر
10 خط فرآوری پسته خشک
14 خشک كن زمینی مجزا

نشانی: کرمان، کیلومتر 25 جاده کرمان- رفسنجان، روستای سعدی 
صندوق پستی: 579- 76135

تلفن:    6-3620045  و2113733- 0341     نمابر:    3620363 و 2113734- 0341     
Email: shahriari_shahram@yahoo.com        0913 1401831 :همراه

کارگاه ضبط پسته شهریاری

پسته های رو آبی و ته آبی 
جداگانه فرآوری می شود
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کارگاه ضبط پسته شهریاری

پسته های رو آبی و ته آبی 
جداگانه فرآوری می شود
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گزارش تصویري از تورها



2021شماره 50 /      اسفند 1389     اسفند 1389/    شماره 50 2021شماره 50 /      اسفند 1389     اسفند 1389/    شماره 50 



شماره 55 |  اسفند 1389 22شماره 55 |  اسفند 1389  23

ایرانیان از عصر اساطیری و ادوار باستان و بعدازاس�الم تا عصر قاجاریه، تجارب ارزنده ای در اهلی کردن درختان میوه 
و مزروعات؛ از جمله پرورش درختان پسته و پیوند ارقامی از آن کس�ب کرده اند. تألیفاتی از ایرانیان تا سقوط ساسانیان 
وجود داشته که از میان رفته است ، اما برخی از این آثار توسط مسلمانان ایرانی در قرون مقدم هجری، از پهلوی) فارسی 
میانه( به عربی ترجمه شد که ابن ندیم در کتاب الفهرست )تالیف 377ه�( عناوین معدودی از آنها را ثبت کرده است. بعد 
از اسالم نیز ایرانیان تألیفات زیادی در زمینة امورمختلف فالحت و باغبانی داشته اند که در حمله و هجومهای بیگانگان و 
جنگهای داخلی از میان رفته، بدان سان که مجموعة آثارفارسی در این زمینه از ابتدا تا پایان عهد قاجاریه انگشت شمار 
و در حدود هشت عنوان اس�ت. با این همه، در برخی از متوِن کهن به تجارب فالحتی ایرانیان در ادوار باستان و نیز منابع 
فالحتی که از میان رفته اشاره شده است. از باب نمونه در قرن پنجم، فقیهی دانشمند و شاعر، اهل روستای ششتمِد بیهق 
)سبزوار( به نام فقیه ابودجانة بیهقی کتابی نفیس  در دهقانی نوشته است. بخشی کوتاه از این کتاب دربارة کشت و باغبانی 
درخت بادام توسط ابوالحسن بیهقی نقل شده، ولی اصل آن از میان رفته است. همچنین مطابق با مستندات تاریخی، نوعی 
گل سرخ بسیار زیبا، که در متون کهن فارسی با نام »کل کامگار« از آن یاد شده، اول بار توسط نوة یزدگرد شهریار ساسانی 
به نام »کامگار«- که دهقانی در ش�هر گیرنگ/ جیرنج از دیهای بزرگ مرو در خراسان قدیم بود- پرورش یافته و با پیوند 
تکثیر شده است. همان سان که درختان بَنه)=بَن: َون( در نواحی هیرکانیه ) گرگان باستانی، گنبدکاووس کنونی(  در عصر 
پارتها با پیوند، به پسته زارهای انبوه تبدیل شده چنانکه در منابع پهلوی و برخی از متون کهن از »پسته«، »َوِن گرگانی« 

نیز سخن رفته است. 
پرورش و پیوند درختان میوه توس�ط ایرانیان منجر به تولید ارقام مختلف ش�ده است،بدان س�ان که به نوشتة نظامی 
عروضی در چهار مقاله )تالیف 547 ه�( در نواحی هرات در خراسان، یکصد و بیس�ت رقم انگور وجود داشته که بهترین 
رقم »پرنیان و کلنجری« بوده است. رقم اول از نظر لطافت یا درخشش به ابریشم )پرنیان( و رقم دوم به موضع کالنجر )در 

جنوب خراسان( منسوب شده است.
ارقامی از پسته نام خود را از باغبان، یا ش�خص انتقال دهنده پیوند هر یک از ارقام دارد. از باب نمونه در ناحیة دامغان 
ارقام پسته معروف به »خانی«و»عباسعلی« وجه تسمیه خود را از نام باغبانی تالشگر در حدود یکصد و پنجاه سال پیش 
دارد و ارقام پسته نواحی رفسنجان و کرمان، چون: ابراهیمی، احمد آقایی، اکبری، امیری، اوحدی، جواد آقایی، حسنی، 
حاج حسینی، حاج علی آقایی، عنایتی، غالمرضایی، واحدی، هراتی، وجه تسمیة خود را از اسامی باغبانان یا انتقال دهندة 

پیوند هر رقم گرفته است؛ تالش های این اشخاص ستودنی و نامشان تا مدتها ماندنی خواهد بود، روانشان شاد باد. 
حاصل س�خن آنکه: باغبانان ایرانی طی هزاران س�ال تجارب و آزموده های فراوانی در امور مختلف فالحتی، از جمله 
پرورش و پیوند درختان پسته، کوششهای ارزندة موفقیت آمیزی داشته اند. این تجارب سینه به سینه، نسل به نسل به ما 

رسیده، یا در معدود تألیفات بازماندة ادوار گذشته آمده است. 
طی یکصدس�ال اخیر برخی از باغبان�ان و بازرگانان  نقش ب�ارزی در تولید و تجارت پس�ته ایران داش�ته اند. برخی از 

دانشمندان معاصر نیز مطالبی دربارة پسته ایران در تالیفات خود نقل کرده اند.
در این بخش ، شرح حال وکار چندتن از خادمان صنعت پس�ته در عرصه های تولید، صادرات، آموزش و پژوهش، که به 

همت استادمحمدحسن ابریشمی برای درج در ویژه نامه نوروزی خبرنامه پسته تدوین شده آمده است.
خبرنامه با سپاس صمیمانه از نظر لطف  استاد ابریشمی به  این نشریه  در پایان، ش�رح کوتاهی از خدمات این محقق و 

نویسنده توانا و  دوکتاب گرانسنگ ایشان درباره پسته ایران و زعفران  دارد .

خادمان صنعت پسته 



شماره 55 |  اسفند 1389 22شماره 55 |  اسفند 1389  23 خادمان صنعت پسته 

عرصه پهناورایران، به معنی جغرافیای��ی قدیم آن، همواره مورد 

هجوم اقوام و قبایل وحش��ی بوده، و بس��یاری از آثارکهن از جمله 

کتابخانه ها و هزاران عنوان کتاب از میان رفته اس��ت. بدان سان که 

متون کهن فارسی برجای مانده در زمینة امور فالحت بسیار اندک 

است و عددآنها از انگشتان دست تجاوز نمی کند. در این منابع آنچه 

دربارة امور کشت و کار و باغبانی پسته آمده؛ در کتاب پسته ایران نقل 

شده است. در عصر قاجاریه با آنکه فساد و تباهی همة ارکان مملکت 

را گرفته و بخشهای زیادی از پیکرة ایران جدا شده است، کتابی در 

بردارندة ش��یوه های س��نتی امور زراعت و باغبانی ایرانیان با عنوان 

مفاتیح االرزاق در سه جلد توسط محمد یوسف نوری به رشته تحریر 

درآمده اس��ت. عالوه براین همان معدود فرنگ رفتگان، یا درباریان 

آش��نا به زبانهای اروپایی، کتابهایی با موضوع نوغانداری و ابریشم، 

توتون، چای، پنبه، پیوندزنی و غیرآن به فارسی ترجمه کرده اند که 

نسخ چاپی و خطی برخی ازآنها موجود است. 

به تحقیق، نخستین ایرانی تحصیل کرده در رشته کشاورزی، که 

مطلبی دربارة پسته نوش��ته، تقی بهرامی)مهندس و دکتر فالحت( 

است که مبحثی را در تألیف ارزش��مند خود با عنوان کتاب فالحت 

به »پسته« اختصاص داده اس��ت  . تالیف این کتاب در سال 1312 

به انجام رسیده، و در سالهای 1313-1314 در دو جلد، مشتمل بر 

918 صفحه، در تبریز چاپ شده  اس��ت. دکتر بهرامی نه تنها از این 

جهت مقام نخست را دارد بلکه پرکارترین محقق و نویسنده در باب 

موضوعات و مباحث مربوط به ام��ور فالحت در طول تاریخ ایران، از 

دیرباز تا امروز است. وی در سخت ترین ش��رایط و نبود امکانات، در 

حدود 9000صفحه در قطع وزیری تألیفات در امورفالحت و معیشت دارد که به تقریب 8100 صفحه آن در قالب کتابهای علمی و تخصصی 

)خیلی از آنها چاپ دانشگاه تهران(، و بقیه در وجه مقاله قابل برآورد است. آیا در بین کارشناسان کشاورزی معاصر و پس از این کسی پیدا 

خواهد شد که اهل تحقیق و پژوهش در امور فالحت باشد و نتایج آثار منتشر شده اش را به شادروان دکتر تقی بهرامی برساند؟ ان شاء اهلل که 

خیلی از جوانان کارشناس ما با توکل بر خدا و مدد اندیشه وکسب دانش خویش این توفیق را بیابند که به پای مرحوم بهرامی برسند. 

از مقدمه کتاب فالحت :

»ایرانی باید در پایان هر ساعت، هرروز و هرماه کاله خود را قاضی کند، و خویشتن را مخاطب ساخته، بگوید: »تا این ساعت 

برای ملت خود و برای مملکت خود چه کرده؟ و در آتیه چه خواهد کرد؟«. اگر کار بزرگی کرده، و]عمل[ مهمی به نفع ملت و مملکت 

انجام داده، و بدان شاد است، بکوش��د تا در آتیه مهمی بزرگتر صورت دهد و شادتر گردد... مملکت که ترقی کرد، ملت سعادتمند می شود، 

خوشبختی ملت هم شادابی ما، تو و من، است. بنابراین هرکس با قدمهای متین پیش رفت و به نفع ملت و مملکت عمل کرد، بارآرزو و آمال 

خویش هم به منزل رسانید... همه می گویند: ایران مملکتی اس��ت فالحتی و ایرانی از راه فالحت باید به منابع ثروت راه یابد، ولی در عین 

حال هیچ کس از فالحت راضی نیست. ]در سال 1312[ ماّلک از اداره امالکش به تنگ آمده، برای رخنه یافتن به ادارات دولتی به این درو 

آن در می زند؛ مستاجر برای بردن سودجز کالهبرداری  چاره ای ندارد؛ مباشر هم نفعش افزودن ضرر مالک است!چرا؟ زیرا ماّلک و رعیت از 

فالحت نوبی خبرند....»مملکت فالحتی را کتاب فالحت باید« تا هرمالک و رعیت با سوادی شبها به جای قرائت رمان ها و قصص بی نتیجة 

مخرب اخالق به خواندن کتاب فالحت پرداخته، نشنیده را بشنود و ندانسته را بداند... بدین منظور نویسنده از وقتی که به خاتمه تحصیالت 

فالحتی، و کسب مقام دکتری فالحت، موفق شده و به مملکت خود برگشته به فکر تهیه یک کتاب فالحتی؛ یعنی طبع و نشر اولین کتاب 

فالحت برای این مملکت فالحتی بوده]است[.

دکتر تقی بهرامی

نخستین ایرانی تحصیلکرده در رشته کشاورزی که 

درباره پسته نوشته است
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از یادداشتهای مرحوم حاج غالمرضا آگاه این مطلب را در کتاب پسته 
ایران) ص113-114( نقل کرده ام:

»در سال 1300 فکرکردم که می شود درختان پسته ]وحشی:بنه[ و بادام وحشی 
]:ارژن[ جنگلها را با پیوندزدن تبدیل به پس��ته و بادام اهلی نمود. در سال 1302 
پیش��نهادی دراین خصوص به دولت دادم، و تعدادی درخت را به طورآزمایش��ی 
پیوند نمودم. در سال 1314 مرحوم داور]میرزاعلی اکبر، وزیرمالیه[ به طور اصولی 
با پیشنهاد موافقت نمود. ]سرانجام[ در مهرماه 1319 قرارداد رسمی اجاره و پیوند 
درخت جنگلهای وحش��ی مناطق جبال بارز و بافت کرمان با دولت منعقد شد. در 
عرض15سال حدود 400 هزار اصله درخت وحشی را با پیوندتبدیل به پسته بادام 
اهلی کردم، و ازآنجا در یک سال حدود ده هزار کیلوگرم پسته و پانزده هزارکیلوگرم 
بادام جمع آوری و ضبط شد. البته به واسطه عدم امنیِت منطقه، دو،تاسه برابر این 

مقدار هم نصیب ساکنان محلی گردید.«
س��رمایه گذاری مرحوم حاج غالمرضا آگاه در زمینة پیونددرختان بنه و ارژن به 
پسته و بادام چندان بی نتیجه هم نبود، زیرا وی توانست با ایجاد پسته زارهای طبیعی 
پهناوردردامنه کوهس��تانهای کرمان و درپی آن احداث باغهای پس��ته در نواحی 
رفسنجان، هوشمندانه زمینه های اش��تغال فراوان برای جوانان و مخصوصاً تولید 
انبوه و تجارت و صادرات بیشتر پسته فراهم آورد. این مرداهل عمل تجارب فراوانی 
در امر تولید و تجارت پسته و دیگر محصوالت کسب کرده بود. وی با سفرهای دور و 

دراز در اروپا به تبلیغ پستة ایران پرداخت. 
نخستین آگهی تبلیغاتی پسته ایران در س��ال 1314 که توسط مرحوم آگاه در 
برخی از کشورهای اروپایی به همراه پاکتی محتوی 5 دانه پسته توزیع شده است. 

آموخته های کارشناسان امریکایی از پسته ایران
گفتنی اس��ت که دکتر وایت هاوس، از کارشناس��ان زبدة ایستگاه باغبانی شهر 
چیکو، در س��ال 1308 ماموری��ت یافت ضمن س��فر به مناطق پس��ته خیز ایران، 
گزارشی علمی درباره امور باغبانی و پرورش درختان پسته تدوین کند. وی در ایران، 
مخصوصاً در استان کرمان توقف طوالنی وآمدوشدهای مکرر به رفسنجان داشت. 
»وایت هاوس« تجارب زیادی از پس��ته کاران ایرانی و باغداران پسته در رفسنجان 
کسب کرد. وی مخصوصاً از مرحوم غالمرضامرشدزاده در نوشته هایش یادمی کند. 
در س��ال 1332 مرحوم غالمرضاآگاه جزوه ای با عنوان ایجاد باغ پسته تالیف کرد، 
که مورداستفادة ویلیام بمبوئر)کارش��ناس امریکایی درامرپسته( قرارگرفته است. 
بمبوئر طی اقامت نس��بتاً طوالنی در ایران تجارب فراوانی از باغبانان، و شیوه تیمار 
و توجه به درختان پس��ته آموخته و برای پس��ته کاران امریکایی در سال 1956 م/ 
1335 شمسی منتشر کرده، و همچون وایت هاوس به آموخته های خود از تجارب 

غالمرضاآگاه اشاره کرده است.

هنوز تج��ارب مرحوم حاج غالمرض��اآگاه و دیگ��ر پس��ته کاران آگاه ایرانی در 
نوش��ته های کارشناس��ان پس��ته آمریکایی بازتاب دارد. باید گفت پایبندی آنان 
به ذکرمأخذ در نوشته هایش��ان از نقاط مثبت کار این بهره من��دان از علم و تجربه 
پیش کسوتان صنعت پسته ایران ،متأسفانه برخی کارشناسان ایرانی به جای آنکه با 
تحقیق و کسب تجربه در مراکز تحقیقاتی و باغهای پسته، به نشر نتایج  تحقیقات و 
مطالعات خود بپردازند ،ترجیح می دهند تجارب و نوشته های کارشناسان امریکایی؛ 
امثال »وایت هاوس« و »بمبوئر« در امرتولید و تجارت پسته را به فارسی برگردانند 
و نشر دهند،  آن هم بدون ذکر ماخذ! چنانکه گویی آنچه نوشته اند حاصل فکرو علم 

خود آنان است!

نقش مرحوم حاج غالمرضا آگاه 
 در توسعه صنعت پسته ایران 

»نسخه ای از پیش نویس کتاب پسته ایران را در اول آذر 1364 به همراه یادداشتی برای آقای حاج 
غالمرضاآگاه فرستادم، که از قدیم ترین کارشناس�ان و متخصصان در امورباغبانی و تولید و تجارت 
و صادرات پس�ته در ایران بودند. از ایش�ان درخواس�ت کرده بودم که با مطالعه دقیق کتاب نظرات 
اصالحی و تکمیلی خود را مرقوم دارند. با فرزندارش�د ایشان آقای علی آگاه که پیش نویس کتاب را 
مطالعه کرده بودند، دو نوبت به دیدار آقای آگاه رفتم؛ ایش�ان با دامنة وس�یع تجارب عملی و علمی 
خود، امور مختلف پسته را به اختصار یادآور شدند، و دست نوشته هایی در امورپسته با نامه  ای منضم 
به آن، به مخلص اهدا کردند. ایش�ان در نامه خود،  بی ریا، با دعای خیر،اشاره ای به سادگِی نوشته ام 
دارند. در پیش نویس کتاب نوشته بودم: »مستندات و شواهد موجود حکایت از آن دارد که در فاصله 
س�الهای 1314 تا قبل از ش�هریور 1320، یکی از بازرگانان یزدی تبار با نام و نام خانوادگی غالمرضا 
مرش�دزاده یزدی )اکنون معروف به حاج غالمرضا آگاه( مبادرت به س�رمایه گذاری قابل توجهی در 
زمینة پیوند درختان بنه به پس�ته، در ارتفاعات کرمان کرد و کارگران زیادی را با آموزش پیوندزنی 
به این کارگمارد. این اقدام متهورانه تا مدتی با موفقیت قرین بود، اما از بخت بد، سرانجام دستخوش 

حوادث روزگار تلخ وشوم جنگ جهانی گردید و به فراموشی سپرده شد.«
)حاج غالمرضا آگاه در تاریخ 2میزان1280به دنیا آمد و در تاریخ 2مرداد1365 به دیار باقی شتافت. 

روانش شادباد(

به  روایت استاد محمدحسن ابریشمی

خادمان صنعت پسته 
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پسته در قدیم ترین
 آثار کشاورزی معاصران

تحقیق و بررس�ی پیرامون نخس�تین نوش�ته های کارشناس�ان کش�اورزی درباره 
امورباغبانی و آفات پسته، و البته دیگر محصوالت و فرآورده های فالحتی ایران، یکی از 
خدمات فرهنگی وماندگار است که مرکزتحقیقات کشاورزی، و مؤسسات وابسته استانی 
آنها، می توانند به انجام رس�انند. در مورد پسته از نوشته های متون کهن فارسی تا پایان 
عصرقاجاریه که بگذریم، برخی از قدیم ترین کارشناسان تحصیلکرده رشته های مختلف 
کشاورزی، در سخت ترین شرایط شصت تا هشتادسال پیش، با وجودهمه کمبودها و نبود 
منابع، به پژوهش دربارة پسته)و البته دیگرمحصوالت زراعی، باغی، دامی و آب و آبیاری( 
پرداخته اند. در اینجا نخس�تین نوشته ها و مقاالت و رس�اله های تألیف شده، در فاصله 
س�الهای 1312 تا 1330، توسط اولین کارشناسان رش�ته های مختلف کشاورزی) اغلب 

تحصیلکرده مدرسه عالی فالحت کرج( معرفی می شود: 

در سال 1312، تقی بهرامی)مهندس و دکتر فالحت( کتاب فالحت را دردوجلد ) درقطع وزیری، در 918صفحه( تالیف کرده، و مبحثی را به »پسته« اختصاص  داده است. این کتاب نخستین اثر از تحصیلکرده های ایرانی در رشته های کشاورزی به حساب می آید که به این محصول پرداخته است )در مقاله »ایرانی باید از 1
خود بپرسد...« درباره مرحوم بهرامی بیشتر گفتگو شده است.(

 در شهریورماه1315در مجله فالحت )شماره6، سال چهارم( نخستین مقاله علمی و تخصصی با عنوان:»آفات پسته و طرزدفع آنها« نوشته مهندس محمدکوثری 
به چاپ رسیده. در همین سال با عنوان »زنجرة پسته« رساله ای به قلم مهندس کوثری توسط اداره کل فالحت منتشر شد) در سال 1315 وزارت کشاورزی تاسیس 2

نشده بود، و اداره کل فالحت وابسته به وزارت اقتصادملی بود(.

در مهرماه1317مقاله کوتاهی به قلم مهندس عباس دواچی در مجلة نامه کشاورز شماره1، در پاس��خ به یکی از مشترکین مجله به چاپ رسید. در این مقاله با  معرفی زنجره پسته، شرحی درباره چگونگی مبارزه با آن آمده است. 3

4 در سال 1321 نتیجة پژوهشها و مطالعات محمدکوثری در رساله ای با عنوان: آفات پسته در ایران، در تهران به چاپ رسید. 
درخرداد1321خالصه ای از گزارش مفصل پژوهش��ی مهندس محمدکوثری با عنوان:»پسته کاری و دفع آفات پس��ته در کرمان« در مجله نامه کشاورز، شماره  9و10، سال نهم، منتشر شد.5

در سال1323رساله ای با عنوان:آفات پسته و بادام و گردو، به قلم مهندس جالل افشار انتشار یافت، و در سال1331 توسط وزارت کشاورزی تجدید چاپ شد. 6

7 در سال1324 رساله ای با عنوان: زنجره پسته نوشته مهندس حسین عجمیان توسط وزارت کشاورزی انتشار یافت.
  در سال1325 مقاله کوتاهی با عنوان»آفات پسته درایران« به قلم گیورکی کریوخین)کارشناس روس که در استخدام وزارت کشاورزی بود( در مجله آفات و 

بیماریهای نباتی ) شماره1( به چاپ رسید. 8

در سال1326، نتیجه بررسی ها و آزمایشهای علمی و تخصصی فیروز تقی زاده و پروفسور کریوخین در رسالة کوچکی با عنوان: چرا درختان پسته میوه نمی دهند؟  توسط اداره کل دفع آفات نباتی وزارت کشاورزی منتشر شد. 9

در سال 1330 رساله ای با عنوان:پسته، بادام، گردو، فندق و اهمیت آنها نوشته مهندس سیدمصطفی شاه عالیی توسط وزارت کشاورزی، در قطع وزیری منتشر  شد که 24 صفحه آن به »پسته« اختصاص یافته است.10

خادمان صنعت پسته 
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درس های پندآموز و دلنشین 
 زنده یاد مهندس هوشنگ فرزاد:

 گاه�ی ایش�ان در کالس�های 
درس دانش�گاه ملی ای�ران، از ابن یمین فری�وری که به کار 

زراعت می پرداخت و منت سلطان و وزیر را نمی کشید، و نیز پشتکار، توان 
و هوشمندی حاج غالمرضا آگاه در امورکشاورزی و باغبانی و بازرگانی تعریف می کرد 

و برای ترغیب ما جوانان 22 تا 24 ساله )در س�ال 1341( به تالش مستمر،  رفتارنیک آنان را 
مثال می آورد. ایشان در سال 1345 بازنشسته ش�د، گاهی دیداری با ایشان داشتم. در سال 

1376 کتاب پسته ایران را به نام ایشان پشت نویس�ی و تقدیم کردم. نامه ای پندآموز و 
دلنشین در پاسخ برایم فرس�تاد، که مضامین آن )همانند گفتارهای نغز ایشان 

برای دانش�جویان نیم ق�رن پیش( رهنم�ا و رهگش�ای جوانان و 
تولیدکنندگان امروز است: 

بسمه تعالی
همکار گرامی جناب آقای محمد حسن ابریشمی 

پس از تجدید عهدمودت و عذرخواهی فراوان از تاخیر فراوانتری که در نگارش 
این سطورنموده ام، زحمت افزای اوقات شریف می شوم. 

یادآوری محبت آمیزت��ان که با خطی خ��وش در کتاب وزین و ب��ا ارزش خود 
در اه��دای آن از کالس معه��ود 1341 بانک کش��اورزی ایران در دانش��گاه ملی 
مرقوم داش��ته بودید برایم فرح بخش بود، زیرا به دور از خس��تگی ها، خش��کی و 
حتی جمود های کم و بی��ش جاری اداری، حض��ورم در آن کالس که دیروقت در 
شبهای سردزمس��تان تش��کیل می ش��د دلخوش از این نبودم که مالئی می کنم، 

حق التدریس��ی می گیرم، بزخم زندگی می زنم بلکه خوشحال از آن بودم که خود 
را در میان جمعی جوان می دیدم که از گوش��ه و کنار سرزمین عزیزمان داوطلب 
استخدام در بانک شده بودند و می خواهند از حال و هوای کار آن مؤسسه و دهات و 

مزارع ما اطالعاتی فراگرفته آمادگی هایی بدست آورند. 
دلم نمی خواهد که این مطلب را یادآور شوم که حمل برخودنمائی نشود. هنگامی 
که از طرف رئیس بانک امرتاسیس چنین کالسی به اینجانب رجوع شد خوشحال 
ش��دم زیرا تمام مواددروس کالس را و حتی زبان فارسی را جزء آن قرار دادم که با 
همت و هماهنگی رییس و معاون آن دانشگاه گروه ممتازی عهده دار تدریس آن 
کالس شده بودند و نتایج خوب حاصل شد. حیف که مدت آن )نه ماه( کوتاه بود و 

سال 1935میالدی/1314شمسی، مقابل سفارت خانه ایران در بلژیک
نفر اول از سمت راست : عبدالحسین صنعتی زاده، نفر دوم)در پله پایین تر( غالمرضاآگاه

خادمان صنعت پسته 

تولد1286/12/10، وفات 1384/10/5،  تحصیل کرده مدرسه عالی فالحت کرج، عضوهیأت مدیره بانک کشاورزی 
در حدود سالهای 1328-1332، مدیرکل بانک در استان کرمان
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الاقل نه ماه دیگر الزم بود که آمادگی بیشتری شاگردان بدست آورند. 

اگر یادتان باشد اولین حرفم در اولین جلسه تدریس اعتبارات کشاورزی با آقایان 
عزیز این بود که مرا با اس��تادان دیگری که عهده دار تدریس در سایرمواد در برنامه 
کالس هستند مقایس��ه ننمایید، من نه فرهنگیم، نه در سطح تحصیلی همردیف 
دیگران. مثاًل اینجا ی��ادآوری می نمایم که مرحوم پروفس��ور فاطمی )که عهده دار 
تدریس ریاضیات بانکی بودند در کالس بان��ک( فارغ التحصیل، دارالمعلمین عالی 
پاریس بود که در رشته های مختلف ) پروفسورآگرژه( آماده می نمود. بنابراین مرا 
بعنوان یک مدرس تازه کار بدانید با چشم پوش��ی فراوان، کوله بارآمادگی قبلی من 
تجربه ممتدی اس��ت که بخصوص در شعب مختلف شهرس��تانهای بانک بتدریج 
بدست آورده ام با مطالعه دو کتاب راجع به اعتبارات کشاورزی که بالنسبه مفیدند 

یکی بزبان فرانسه است و دیگری به انگلیسی. 
راجع به قرض هم که حین تدریس الزم بود سخن رود مثالهایی را از داخل و خارج 
به شعر و یا نثر و یا فولکور )ادبیات عامه( می آوردم و چندتای آنرا از شما همقطاران 
عزیز سرکالس می ش��نیدم که چاش��نی درس می کردم که زیباترین همه اینها به 
گمانم همان ابیات ابن یمین فریومدی است که کاملتر آن را در اهدانامه محبت آمیز 

خودتان آورده اید. 
» مرد آزاده به گیتی نکند میل سه کار  

   تا همه عمر ز آفت به سالمت باشد
      نرود بر در ارباب کرم بهر طمع  

 گرچه از جود چو حاتم به سخاوت باشد
     زن نگیرد اگرش دختر قیصر بدهند 
    وام نستاند اگر وعده قیامت باشد«

سعی من براین بود که درس و حرفهایم خشک و تئوری نباشد با آنکه نمی توانستم 
کاماًل از آن اجتناب کنم. کتابهای فرنگی هم با آنکه حاوی مطالب س��ودمند بود از 

حاشیه رویهای نظری زائدمبرا نبود. 
***

یادداش��تهای دیگری کرده بودم که آنها را در این نامه خود بیاورم دیدم الکالم 
یجرالکالم و دیدم غرق حرف ها می شوم و از اصل مطلب به دورو لذا آنها را بالمره کنار 
گذاردم... اکنون اجازه می خواهم که حتی خود کتاب پس��ته ایران را کنار بگذارم و 

چیزی راجع به خود پسته بنویسم: 
1- پسته تا چندین دهه پیش در ایران )و شایدجاهای دیگر(جزیی بود از)آجیل( 
در حدود بادام و فندق و تخمه و غیره، خوردنی بود، مطلوب بود، مصارف اختصاصی 
دیگری هم داش��ت مثل گز اصفهان، خاللش زینت روی حلوای نذری و غیره ولی 
هیچوقت از ارکان غذایی محسوب نمی شد )و حاالهم نمی شود( مثل گندم و برنج 
وجو، یعنی در ادبیات )لیتراتور( اقتصادی جدید اهمیت استراتژیک نداشت و ندارد، 
اما چون تنقل بود خریدار داشت)ودارد( مگر قندرون سابق )]:سقز[آدامس مدرن 
شده فعلی(، کوالهای مختلف فعلی و حتی سیگار )که این یکی سم قطعی و مادر و 
الفبای اعتیادات باالتر و معصومانه در انگشت ها و لب ولوچة میلیاردها مردم را از پیر 
و جوان به خطر انداخته است( »تنقل« نیست اما پسته خوراکی است، خواهان دارد 
و چون دانة روغنی است اگر افراط در خوراک آن نشود مفید هم هست و قیمتش هم 
هم از گندم و هم از پنبه که در رفسنجاِن جوانِی مرحوم غالمرضاآگاه اولی زراعت 

مهم شتوی و دومی زراعت صیفِی با اهمیت آنجا بود، باالتر بود. 
2- روزی از روزها آن نوجوان یزدی تاجرزاده باهوش متوس��ط الحال، در گوشة 
بیابان ملکی که در رفس��نجان نصیبش شده بود )ش��اید ارثاً( تک درخت پسته ای 

دیدکه سرپاوزنده است....
روح کنجکاو و وارس او با دیدن آن درخت نتیجه گرفت که:»پسته درختی است 
مقاوم به کم آبی«، .... به خود گفت: هم گندم بیشتر آب از درخت پسته می خواهد 
و هم پنبه، قیمت هیچ یک از این دوهم از پس��ته بیشتر نیست و رفت دنبال غرس 
و توسعه احداث باغ پس��ته در آن ملک و با واحدی وسیع، با صبروحوصله و عشق و 

عالقه و دقت پی گیری کرد تا این درخت دیرثمربرنما شد. 
به دنبال بازار رفت بخصوص بازارصادراتی که ظرفیت جذب تولیدانبوه داش��ته 
باش��د. نزد دولت و مقامات دولتی دس��ت دراز نکرد و به ما حض��ر خویش قناعت؛ 
پاشنه گیوه را ورکش��ید به خرج خود] برای تبلیغ و معرفی پس��ته ایران[ به آلمان 

رفت... 

بدنب��ال کوده��ای مختل��ف ب��رای باغ��ات پس��ته: 
کودماهی،کودهای ش��یمیایی کامل با عناصرفرعی )که نمایندگی آنرا نیز 

گرفت( و کودهای مختلف دیگر که شرحش زائد است. 
بیکار ننشس��ت، آینده نگر بود و از بعد راه نترس��ید: »بعد منزل نُبَود در 

سفرروحانی...«.
مردم رفسنجان و شهرستانهای دیگر کرمان و سپس سایرنقاط ایران که 
اراضی مستعد برای پسته کاری داشتند با کفش و کاله در واهه های کوچک 
و متوسط و بزرگ برای)ریختن( باغ پس��ته به هوش آمدند و فعال شدند، از 
صدها قصب)هر قصب 25متر مربع است( تا چندین صد هکتار زمین را هر 
نفرزیرغرس پسته برد و اکنون پس از گذشت دو نسل می بینم که روزنامه ها 
می نویسند: پسته صادراتش در ایران در ردیف غیرنفتی آن مقام سوم را احراز 

کرده است و روبه تزاید است....
***

دلم می خواهد که آقایان محترم بازماندگان زنده یاد غالمرضاآگاه  قبول 
زحمت فرموده ش��رح حال زندگی و دایره فعالیتهای مختلف آن مرحوم را 
نوشته، کتابی کنند و چاپ و منتشر نمایند،تا مردم ما بخوانند و آگاه شوند 
که حتماً الزم نیست برای انجام خدمتی ارزنده آدم مقام دولتی یا تحصیالت 
عالیه دانشگاهی داشته باش��د و یا برای زود پولدارشدن به مشاغل کاذب و 
حتی انحرافی دست بزنند، هرکسی در حد وسائل و کسب وکار و حرفه خود 
می تواند با ایمان و دیدوسیع و صبر و استمرار عنوان نمونه داشته باشد و به 
همین مناسبت برای آرامش روح پرفتوح زنده یادغالمرضا آگاه که به بنده 

هم لطفی داشت رحمت می فرستم، رحمت واسعه ای.
تبریکات صمیمانه سال نو را تقدیم می دارم. زیاده چه زحمت دهد. 

هوشنگ فرزاد
تهران 24 اسفند 1376
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�ارالیهم 
ارد اینک مش�

خواهند گذ
نمایش 

ر مربوطه اهتمام و 
ت امو

و در پیشرف
موده 

ی الزمه ن
صود ایشان کمکها

مق

م سازید. 
را فراه

ت کامل 
 موفقی

د و موجبات حصول
مساعدت بنمائی



2829شماره 50 /      اسفند 1389     اسفند 1389/    شماره 50 2829شماره 50 /      اسفند 1389     اسفند 1389/    شماره 50 

استادابریشمی مؤلف کوشا، کنجکاو و بردبار با قلمی دلپسند آثار ارزشمندی چون کتاب پسته  ایران، پسته نامه، 
زعفران ازدیربازتا امروز، که دایره المعارف تولید، تجارت و مصرف این محصوالت اس�ت و... راتالیف کرده است.در 
سال 1318 در ش�هرتربت حیدریه به دنیا آمد. پیشه اجدادی ایشان تولید ابریش�م و امور فالحت بود، که در عصر 
قاجاریه از یزدبه تربت حیدریه مهاجرت کرده اند.  کارش�ناس اداره بررس�ی های اقتصادی بانک کشاورزی ایران ، 

بازنشسته در مهرماه 1364، تحصیالت عالیه در رشته جغرافیا، تخصص در تاریخ کشاورزی ایران.
استادابریشمی عمرپربار خودرا صرف  مطالعه و پژوهش کرده است. به قول مرحوم دکتر زرین کوب و استادایرج 
افشار: »محمدحسن ابریشمی با آنکه بیشتر درباره کشاورزی نوش�ته اما با تسلطی که بر تاریخ و جغرافیا و ادبیات 
دارد یکی از ایران شناسان این سرزمین است.« ابریش�می افزون بر تألیفات مستقل، بیش از یکصد و بیست مقاله 
پژوهشی در مجالت علمی و مجله بانک منتشر کرده است.در س�ال 1366، با موضوع زعفران کتابی تالیف کرد که 
با مقدمه شادروان سیدمحمدعلی جمال زاده و استادایرج افشار، توسط انتشارات توس به چاپ رسید. در شهریور 
1371 کتاب پسته نامه؛ پژوهشی پیرامون پسته در فرهنگ ایرانی و ادب فارسی را به انجام رساند که دست نویس آن 
توسط اداره بررسی های اقتصادی بانک کشاورزی در تیراژ 300 نسخه منتشر شد. در سال 1374 کتاب زعفران ایران/ 
شناخت تاریخی و فرهنگی و کشاورزی را در 840 صفحه تالیف کردکه از جانب شادروان استاد دکتر عبدالحسین 

زرین کوب؛ به عنوان »رساله دکترای ادبیات فارسی« پذیرفته شد.

استاد محمد حسن ابریشمی  محقق 
و نویسنده 

نظر استاد ایرج افشاردرباره کتاب زعفران

»نوزده س��ال پیش )بهمن 1363(، که چاپ نخس��تین این کتاب اساس��ی و بزرگ درباره گیاه 

»زعفران« به قلم دلپسند نویسنده دانشمند– محمد حسن ابریشمی– انتشار می یافت به درخواهی 

او یادداشتی نوشتم که همراه نوشته سید محمدعلی جمال زاده در آغاز آن چاپ، به چاپ رسید. در 

آن روزگار کتاب در 320 صفحه بود و اینک که چاپ دوم به دیدار دوستداران می رسد صفحات آن 

به شماره 868)36+832( رسیده؛ و نشانی است از آن که مؤلف کوشا، کنجکاو و بردبار درین مدت 

آگاهی  های تازه به دست آورده، و آمارها و گزارش های مربوط به کشت و تولید و بازرگانی را روزگانی 

کرده است. راهی رفته است که روندگان جویا و پویا در می نوردند و می کوشند که یاور پژوهشگران 
پسین باشند....

امروز ابریشمی از ایرانشناسان است. ایرانشناسی که دانستن تاریخ ادبیات و جغرافیا و تاریخ ایران 

در چنبره علمی اوست. مباحثی که پس از شادروان پیراستاد ما ابراهیم پورداود در زبان فارسی درباره 

گیاهان و آثار و احوال آنها توسط ابریشمی طرح می شود همان خصوصیت را دارد. 

از همین مقاله شیرین» نُقل« بر می آید که تنقالت طبقات مختلف در ایران در دوره های مختلف 

چه می بوده است. ابریشمی از متون پهلوی و اشعار شاعران و نوشته های تاریخی و مطایبات عبید و و 

و و به شما می گوید»نُقل« چه معنی دارد و چه نقلهایی می ساخته اند و چه کسانی نقل می خورده اند. 

آفرین بر قلم او و بر تازه جوئیهای او«. 
 

خادمان صنعت پسته 
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نظر استاد زرین کوب در مورد کتاب پسته ایران  

»تحقیقی که همت و پشتکار و دقت و کنجکاوی آقای محمدحسن ابریشمی آن را به صورت کتابی 

در باب پسته و مسائل مربوط به آن س��امان داده، کاری راهگشا، پیشاهنگ، و در نوع خود بی سابقه 

است. سالهاس��ت که من کار این پژوهنده خودآموخته و کنجکاو و فروتن را با نظر تحسین و عالقه 

دنبال کرده ام و همت تزلزل ناپذی��ر و حوصله بی مالل وی را در راه تحقی��ق پایندان صحت و دقت 

کارهای وی– در حدوسایل و امکانات بیش و کم محدودی که در دسترس داشته است – یافته ام.

 * * *

استادابریشمی با فروتنی می گوید: »بدان دلیل که در باب تاریخ کشاورزی ایران و پیشینه و مبداء 

بس��یاری از درختان و رس��تنی های بومی عرصه پهناورفالت ایران مطالعات و تحقیقاتی شایس��ته 

انجام نگرفته است، پژوهشهای این هیچمدان، چون پس��ته و زعفران و ابریشم، مورد توجه اساتید 

وکارشناس��ان قرارگرفته و می گیرد، و آنان ب��ا بلندنظری– برای ترغیب هر چه بیش��تر مخلص در 

پرداختن به این موضوعات– از کتاب پسته ایران و دیگر نوشته هایم تعریف و مرا شرمنده کرده اند، 

چون به واقع آن قدرها سوادی نداشته و خود را شایسته این گونه عنایات نمی دانم.«

هرروز میان انبوه کتاب های قدیم خود می نشیند و می خواند یا دست نوشته هایش را تکمیل می کند.
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روزگاری پ��دران م��ا پس��ته را به عن��وان بهتری��ن گزین��ه برای کاش��ت در 
حاشیه کویرمرکزی ایران برگزیدند، با سختکوشی آنرا در دل کویر پروردند تا آنجا 
که به برکت این نهال عرصه ای وسیع از محروم ترین و خشک ترین مناطق کشورمان 
آبادشد و میلیونهانفر از حاصل آن بهره مند شدند. چندی است که بواسطه مدیریت 
نادرست منابِع  آب زیرزمینی، بخصوص در دشتهای ممنوعه، که اتفاقاً محل تمرکز 
باغهای پسته نیز هست، این منطقة پس��ته خیز در معرض تهدیدقرار گرفته ولی از 

هشدار خشکیدگی باغهای پسته درس عبرت نگرفته ایم!
نظر به اهمیت مساله آب در صنعت پسته و وضعیت بغرنج منابع آب زیرزمینی 
در مناطق پسته کاری، انجمن پسته ایران در هرفرصت که یافت سعی کرد از یک سو 
دست اندرکاران را در جریان مش��کل آب بگذارد و راه حل ها را پیشنهاد دهد، و از 
سوی دیگر اعضاء را با وظایف و حقوق شان در بهره برداری و مالکیت آب آشنا سازد. 
اوج فعالیت های انجمن در این خصوص، به هنگام بررسی و تصویب »طرح تعیین 

تکلیف چاههای آب فاقدپروانه بهره برداری« در مجلس ش��ورای اس��المی مربوط 
می شود. علیرغم نظر مخالف دس��ت اندرکاران صنعت پسته و کاًل مطلعین مسایل 
کشاورزی، این قانون تصویب شد. هرچند انجمن نتوانست به آنچه که انتظار می رفت 
دست بیابد، اما شواهد ومستندات، بیانگر تالش دلسوزانه و مجدانه انجمن در این 
موضوع است. انجمن در این مدت با استناد به موادقانونی و موازین شرعی و نظرات 
تخصصی کارشناس��ان و دس��ت اندرکاران، اطالعات الزم را برای تصمیم گیری در 
اختیار مسؤوالن ذیربط قرار داد، که اخبار، مقاالت، نقدها و تحلیل های ارائه شده به 

موقع از طریق درج در خبرنامه به اطالع رسید.
جایگاه تعیین کننده»آب« در زنجیرة تولیدپسته اقتضا می کندکه با اطالع رسانی 
صحیح، وتعامل با تصمیم گیرندگان و مجریان، از ش��اهرگ حیات صنعت پسته« 

مراقبت کنیم.
اینک برگهایی از پرونده قطور آب:

آب

برگهایی از پرونده قطور آب 

بزرگترین دغدغة باغداران پسته ایران کاهش آبدهی 
چاه ها و خشک ش��دن قن��وات، و به طورعام افت س��طح 
س��فره های آب زیرزمینی اس��ت. طبیعتاً در این شرایط 
کمترین انتظارِکشاورزان، اعمال سیاستهایی از سوی دولت 
در جهت حفظ و استفاده بهینه از منابع آبی موجود است، 
اما مجریان به جای آنکه با اج��رای وظایف قانونی خود به 
استفاده بهینه از این منابع کمک کنند و از تعرض به منابع 
آبی جلوگیری نمایند، عمالً با اتخاذ اقداماتی که با هیچیک 
از قوانین موجود همخوانی ن��دارد منجر به تضییع حقوق 

باغداران پسته و مالکین چاهها و قنوات شده اند. 
کمیس��یون باغبانی انجمن پس��ته فهرس��ت برخی 
مشکالت شناسایی شده و راه حل های پیشنهادی خود را 
بشرح زیرجهت افزایش آگاهی خوانندگان ارائه می کند. به 
گمان کارشناسان این کمیسیون، در تمامی موارد احصاء 
ش��ده، اقدامات وزارت نیرو بر خالف  موازین قانون توزیع 
عادالنه آب بوده و اعمال س��الیق فراقانونی وزارت نیرو و 
شرکت های تابعه آن باعث پایمال شدن حقوق کشاورزان 

پسته کار شده است:
 1-کاه�ش می�زان برداش�ت در پروان�ه ه�ای 

بهره برداری
ادارات آبیاری در زمان دریافت تقاضای جابجایی چاه، 
صدور مجوزبهره ب��رداری را منوط به موافق��ت بهره بردار 
با کاه��ش لیتراژ پروانه ب��ه میزان 25 درص��د و یا معادل 
لیتراژ اندازه گیری شده پس از حفرچاه جدید می نمایند. 
غیرقانونی بودن ای��ن اقدام، با دقت در تبص��ره3 ماده11 
آئین نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب که عیناً 

در زیرآمده عیان می شود:
»میزان ]آبدهی من��درج در پروان��ه[ بهره برداری در 
مورد چاه ها و قنوات موضوع م��واد 10 و11 ]قانون توزیع 
عادالنه آب[ بر مبنای معدل آبدهی لحظه ای پنج س��ال 
قبل از تاریخ ممنوعیت منطقه یا خشک شدن آنها منظور 
می گردد.« دراین زمینه،توجه به بند ب ماده 4 از »ضوابط 

ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب«موضوع تصویب نامه 
مورخ 1387/5/29هیأت وزیران نیز که طی آن وزارت نیرو 
موظف به تعادل بخشی سفره های آبی دشت های ممنوعه 
منجمله از طریق خرید پروانه بهره برداری و انسداد چاههای 

مجاز و فعال شده است، راهگشا خواهد بود.
2-صدور پروان�ه حفر و بهره ب�رداری جدید در 

حوزه آبی مناطق ممنوعه
ش��رکت های آب منطقه ای در مواردی اقدام به صدور 
پروان��ه حف��ر و بهره ب��رداری جدید در مناط��ق ممنوعه 
می نمایند. این اقدام که تحت عنوان استفاده جهت مصارف 
صنعتی یا شرب و یا صرفه جویی از محل کاهش پروانه های 
قبلی انجام می شود، موجب کاهش آبدهی چاههای موجود 
گشته که بدون جبران خسارت مالکین چاههای فعلی جواز 
قانونی ندارد. همچنین، وزارت نی��رو در مواردی علیرغم 
بحرانی بودن سفره های جلگه ای اقدام به صدور پروانه در 
مناطق باالدست می کند. در واقع این برداشت ها از میزان 
ورودی آب به جلگه های پایین دست می کاهد و باعث ضرر 
و زیان صاحبان چاههای جلگه ای می شود. نمونه بارزآن، 
صدور پروانه جدید در دش��ت ده تازیان کرمان اس��ت که 

جلگه باغین-رباط را تغذیه می کند. 
3- خسارت کاهش آبدهی چاه ها

وزارت نیرو با صدور پروانه های حف��ر و بهره برداری در 
سال های پس از ممنوعیت صدور پروانه جدید در حوزه، باعث 
کاهش ظرفیت برداشت بهره برداران قبلی شده است. این 
درحالی است که مطابق قوانین موجود، وزارت نیرو متعهد به 

پرداخت خسارت به بهره برداران خسارت دیده است.
4- تمدید سالیانه پروانه های بهره برداری

پروانه های بهره برداری با مهلت یکساله صادر و از کشاورز 
خواسته می شود تا ساالنه پروانه بهره برداری خود را در قبال 
پرداخت مبالغی تحت عنوان حق النظاره تمدید کند. در 
صورتی که وفق قانون توزیع عادالنه آب، پروانه بهره برداری 

مدت نداشته و نیازی به تمدید ندارد.

5- جلوگیری از انتقال آب به مزارع مجاور
شرکت آب منطقه ای کرمان مانع از مصرف آب چاه ها 
در مزارع مجاورو واگذاری چاه به دیگران می ش��ود. زیان 
اقتصادی ناش��ی از اعمال رویه فوق توسط اداره آبیاری آن 
است که کش��اورز نمی تواند آب کمیاب خود را به بهترین 
باغ ها و مناسب ترین خاک ها اختصاص دهد. برای رفع این 
معضل بهتر آن است که رسماً به صاحبان چاهها اجازه داده 
شود که نسبت به انتقال آب استحصالی از چاههای خود به 
باغهای مستعدتر مجاور اقدام نمایند. در اینصورت است که 
میزان تولید محصول پسته به ازاء هرواحد آب افزایش یافته 

و مصرف این نعمت الهی بهینه خواهد شد.
6- اخ�ذ تعه�د از کش�اورزان ب�رای اج�رای 

سیستم های آبیاری تحت فشار
اداره آبیاری، کشاورزان را ملزم به ارائه تعهد جهت تبدیل 
شیوه آبیاری به تحت فشار می کند، در حالیکه ممکن است 
در بسیاری موارد اجرای آبیاری تحت فشار از نظرفنی توجیه 
نداشته و امکان پذیر نباشد. از طرفی، کمبود شدید آب در 
مناطق مورد نظر که باعث پدید آم��دن قیمت گزاف برای 
هر ساعت آب می شود انگیزه کافی جهت بهینه سازی روش 
آبیاری )بدون دخالت وزارت نیرو( در کش��اورز ایجاد کرده 
است. لذا نیاز به اعمال سلیقه و مداخله وزارت نیرو در این امر 
نیست. در این زمینه پیشنهاد می شود  وزارت جهادکشاورزی 
اقدام به تعیین مناسب ترین روش آبیاری پسته در مناطق 
مختلف با توجه به شرایط آب و خاک نموده  و محدودیتهای 
فنی اجرای آبیاری تحت فشار در برخی مناطق را به وزارت 
نیرو اعالم نمای��د و رفع موانع بانکی در اعطای تس��هیالت 
توسط بانک کشاورزی، اهرم تشویقی بسیار مناسبی خواهد 
بود، ضمن آنکه منابع تسهیالتی باید عالوه بر امکان استفاده 
در اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار، قابلیت استفاده 
برای لوله گذاری مسیرهای انتقال و توزیع آب را نیز بدون 

محدودیت داشته باشد.
کمیسیون باغبانی

چالش های روزمره باغداران
برای حفظ منابع آبی 



یکی از قدیمی ترین اسنادمکتوِب شناخته شده که در 
آن به مسائل و قواعد قنوات اشاره شده شرح هشتمین نبرد 
»سرگون« دومین پادشاه آشورعلیه امپراطور »اورارتو« در 
سال 714 قبل از میالد است. کتیبه سارگون عالوه بر توضیح 
وضعیت عمومی نبرد، پیرامون وضعیت قناتها توضیحات 
مناسبی بدس��ت می دهد. در فصل بیس��ت و دوم مریگان 
هزاردادستان، رساله ای قضایی به زبان پهلوی تدوین شده 
است که بر اهمیت قنات در توسعه شهرهای ساسانی تأکید 

کرده است.
ورود اس��الم به ایران و فروپاش��ی سلس��له پادش��اهی 
ساسانیان، س��رآغاز تحول جدیدی در مبحث قناتها بوده 

است. 
بر پایه تعالیم دین مبین اس��الم احیای اراضی موات و 
مشروب ساختن این اراضی باعث ایجاد مالکیت و حق قانونی 
بر این اراضی شده و همین مقررات به ترغیب مسلمین به 

آبادانی بیشتر سرزمینهای خشک می پردازد.
 قانون مدنی ایران در م��ورخ 1307/2/18یکی از اولین 
قوانینی اس��ت که به موضوع آب پرداخته است. این قانون 
مهمترین ارکان یک س��اختار حقوقی را تدوین نموده و به 
حقوق اموال و مالکیت، حقوق قراردادها، اش��خاص و تاب 
عیت، حق��وق خانواده و ادل��ه اثبات دعوی در س��ه جلد و 
چندین فصل مختلف پرداخته اس��ت. در بخشهایی از این 
قانون بصورت پراکنده، لکن هماهنگ، به مسایل آبیاری و 

نظام حاکم بر آن بشرح زیر اشاره شده است: 
- مس��ایل مربوط به تفکیک آبها و تقسیم بندی آنها به 

آبهای سطح االرضی و تحت االرضی. 

قوانین آب
 در ایران

 و سیر تاریخی آن 

- مس��ایل مربوط به مالکیت منابع آب��ی از جمله نحوه 
معامل��ه منابع آب درقال��ب عقود و تعه��دات، بهره برداری 
منابع آب از طریق حیازت مباحات، بگونه ای که کندن چاه 
یا قنات برطبق ماده160 قانون مدنی یکی از طرق حیازت 
مباحات آبهای مباح محسوب شده است. ماده مذکوراشاره 
میدارد:«هر کس در زمین خود یا دراراضی مباحه به قصد 

تملک، قنات یا چاهی بکند مالک آن آب میشود.«
-  مسائل مربوط به شراکت و ارث 

- مسایل مربوط به بهره برداری از منابع که بر اساس قواعد 
حاکم بر قانون مدنی که متأثر از فقه اسالمی است، تنظیم 
گردیده و به موجب آن  بهره برداری از حقوق ثابته اشخاص 
طبق حدیث شریف نبوی«ال ضرر و ال ضرار فی االسالم« در 
حدی عملی اس��ت که باعث ورودزیان به دیگران نگردد و 

همچنین مسایل مربوط به حریم منابع آبی.

در ادامه این قانون و در س��الهای بع��د، قوانین دیگری 
نیز تصویب ش��د که از جمله آنها می ت��وان به قانون«راجع 
به قنوات« در سال 1309 و متمم آن در سال 1313 اشاره 
نمود که نس��بت به تعیین حدود مالکی��ت صاحبان منابع 
آبی و صاحبان اراضی، رسیدگی به وضعیت الیروبی منابع 
آب، نظام احداث قنوات جدید و نظام بهره برداری از قنوات 

مشترک اقدام نمود.
 از دیگر قوانین مرتبط می توان به قانون اجازه تاس��یس 
بنگاه آبیاری در س��ال1322 و اصالحیه آن در سال1334  
اشاره کرد که مسئولیت جبران خسارت برای صاحبان قنوات 
در صورتی که عامل آن بنگاه مستقل آبیاری یا شرکتهای 

تابع آن باشد را بعهده این بنگاه گذاشت.
 پس از آن قان��ون تاس��یس وزارت آب و برق در س��ال 
1344 تصویب ش��د که برای اولین بار به دولت اجازه داد با 
دخالت مطلق، حق حاکمیت خود را اعمال و حدوداختیارات 
بخش خصوصی را نس��بت به بهره ب��رداری از منابع آبهای 
زیرزمینی محدود س��اخته و به دلیل ازدی��اد موارد یا علل 
دیگر، حفرهرگونه چاه یا قنات را ممنوع ساخته، نسبت به 
چاره جویی تقویت منابع آبهای زیرزمینی اقداماتی معمول 
دارد، همچنین حفرچاه و قنات را موکول به تحصیل اجازه 
از وزارت آب و برق نماید. از آن پ��س وزارت مذکور با اعزام 
کارشناس فنی امکان حفرچاه یا قنات را مورد بررسی قرار 
داده و حتی ش��رکتهای حف��اری و افرادحقیقی موظف به 
تحصیل پروانه کارحفاری گش��تند. در این قانون ش��رایط 
انضباطی خاصی برای حفاری در نظرگرفته شد و صاحبان 
چاههای آرتزین موظف به نصب شیر و دریچه تخلیه برای 
جلوگیری از اتالف آب گردیدند و نیز موظف به تهیه پوشش 

جداری الزم برای چاهها شدند .
ضمن آنکه این قانون همانند س��ایر قوانین ماقبل خود 
به وزارت آب و برق اجازه داد تا عالوه بر اجازه تملک اراضی 
اشخاص ثالث برای توسعه طرحهای آبهای زیرزمینی چنانچه 
براثر اقدام��ات این وزارت به صاحبان قنوات و س��ایر منابع 
آبهای زیرزمینی خسارتی ناشی از نقصان یا مسلوب المنفعه 

شدن وارد آید، جبران خسارت صورت دهد.
از دیگر قوانین مرتبط، قانون آب و نحوه ملی شدن آن در 
سال 1347 بود که از مهمترین بندهای آن می توان به  ارائه 
تعریف حقوقی و دقیق از حقابه و اجازه مصرف، عدم امکان 
فروش آب وتعیین ضوابط برای آبهای زیرزمینی اشاره کرد. 



در این قانون، قانونگذار به مجموع��ه ای از ضوابط برای 
تغییر ساختار سابق مبادرت ورزیده و از جمله اشاره میدارد 

که باید اقدامات زیر انجام گردد:
الف- ل��زوم اخ��ذ اجازه ب��رای حفر چاهه��ای عمیق و 
نیمه عمیق و ع��دم ل��زوم اخذپروانه حفر ب��رای چاههای 

خانگی.
ب- اخذپروانه بهره برداری برای چاههایی که تا تصویب 

قانون حفرشده اند.
ج- انس��داد یا تملک چاههایی که طبق مقررات پروانه 

حفر اخذ ننموده اند.
د- امکان ممنوعیت حفرقنات بدلیل کاهش میزان آب 

منطقه با بررسی علمی.
ه- رسیدگی وزارت آب و برق به شکایت صاحبان چاهها و 

قنوات مبنی بربروز نقصان آب بدلیل حفر چاه جدید.
و- قبول حقوق مکتسبه صاحبان قنوات و چاهها بعد از 

ملی شدن آب در هرمنطقه.
ز- ام��کان افزایش بهره ب��رداری از چاهه��ای موجود با 
صدورپروانه مص��رف مفید ب��رای مصرف کنندگان جدید 
و قبول پرداخت آب به��اء به صاحبان این چاهها از س��وی 

مشترکین جدید )با هماهنگی وزارت آب و برق).
ح- امکان انسداد یا انهدام یا ممنوع سازی بهره برداری از 

چاههای آب شور یا مخلوط بوسیله وزارت آب و برق.
ط- تعیین ضوابط برای چاههای آرتزین و لزوم داشتن 

پوشش جداری.
ی- لزوم نصب وسایل اندازه گیری بر روی قنوات به هزینه 

دولت و لزوم حراست از آنها توسط صاحبان قنوات.
ک- تکلیف حفاران به رعایت ضوابط اخذ پروانه و عملی 

شدن توقیف و ضبط اموال در صورت تخلف.
ل- تعیی��ن ضابطه برای حفر قن��وات جدید و پرداخت 

خسارت به قنوات مجاور و سابق.

م- ارائه تعریف و تشخیص قنوات متروک و تعیین ضابطه 
برای بهینه سازی و استفاده از آنها.

ن- تعیین ضابطه استفاده از قنوات در اراضی غیرو رعایت 
حریم و تعیین وزارت آب و برق بعنوان متولی تعیین حریم و 

نسخ مقررات قانون مدنی درباره تشخیص میزان حریم.
در ماده 51 قان��ون آب و نحوه ملی ش��دن آن، صراحتاً 
پرداخت خسارت به صاحبان قنوات و چاه هائی که با شرایط 
اجرای طرحهای مربوط به ملی ش��دن آبها دچارنقصان یا 
مسلوب المنفعه شده اند را پذیرفته و در صورت عدم تأمین 
آب جایگزین، خسارت وارد به قنوات و چاه ها طبق قیمت 

عادله پرداخت می گردد.
از دیگر قوانین مرتبط، قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب 
سال 1353 و قانون توزیع عادالنه آب مصوب سال 1361 

می باشند.
قانون اخیر مهمترین قانون آب مصوب پس از پیروزی 
انقالب اسالمی است که پس از یکسری فراز و نشیب و جرح 
و تعدیل، نهایت��اً در مورخ1361/12/16به تصویب نهایی 
مجلس شورای اسالمی ایران رس��ید. این قانون در راستای 
اصل 45 قانون اساسی و به منظور بازنگری در اصول قانون 
آب و نحوه ملی ش��دن آن و با انگیزه برقراری نظام عادالنه 

توزیع آب به مورد اجرا گذاشته شد.
براساس ماده اول قانون مذکور منابع آبهای جاری اعم از 
سطحی وزیرسطحی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات 
عمومی بوده و در اختیار وزارت نیرو می باشند که باید طبق 
مصلحت عموم جامعه از آنها بهره برداری گردد. با این وصف، 
استفاده از منابع آبهای زیرزمینی صرفاً به اخذ پروانه حفر و 
بهره برداری بصورت جداگانه از وزارت نیرو موکول ش��د و 
استفاده صاحبان چاهها، قنوات و سایر منابع آبی با توجه به 
خصوصیات هیدروژئولوژی )شناسائی طبقات زمین و آبهای 
زیرزمینی( مشروط به مجوزوزارت نیرو گردید. در رابطه با 
چاه های محفوره غیرمجاز تا تاریخ تصویب این قانون، مقرر 
شد چنانچه به تشخیص کارشناسان وزارت نیرو، این چاه ها 
مضر به مصالح عمومی باش��ند، چاه یا قنات مذکور بدون 

پرداخت هیچگونه خسارتی مس��دود و بهره برداری از آن 
ممنوع و درصورت اس��تفاده غیرقانونی، مرتکب مجازات 
گردد و فقط معترض میتواند نسبت به این اقدام وزارت نیرو، 

به دادگاه صالحه مراجعه نماید .
بر اساس ماده4 این قانون چنانچه در مناطقی از کشور 
مقدار بهره برداری از آبهای زیرزمینی  بیش از حدمجاز باشد 
یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید وزارت نیرو 
مجاز اس��ت با حدودجغرافیایی مشخص، حفرچاه عمیق، 
نیمه عمیق یا قنات یا هر گونه افزایش بهره برداری را برای 
مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع ممنوعیت از منطقه 

نیز بعهده وزارت نیرو قرار گرفت.
عالوه بر آن چنانچه بر اثر حفر و بهره ب��رداری از چاه یا 
قنات جدیداالح��داث در اراضی عمران نش��ده، آب منابع 
مجاور کاسته شود یا نقصان پذیرد، طرق جبران خسارت از 
طریق کاهش بهره برداری، پرداخت غرامت یا مشارکت در 
بهره برداری از قنات جدید توسط قانونگذار پیش بینی شده 
و رسیدگی اولیه به موضوع در صالحیت وزارت نیرو و تجدید 

نظر در آن تصمیم با محاکم عمومی می باشد.
مانند قانون آب و نحوه ملی شدن آن، نکته حائز اهمیت 
آن است که مطابق این قانون چنانچه در اثر برنامه های دولت 
برای اجرای طرحهای توسعه ای، یا در نتیجه ی استفاده از 
منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، به قنوات، چاهها یا هرنوع 
تأسیس��ات بهره برداری از منابع آبهای افراد و حقابه داران 
خساراتی وارد شود، یا موجب نقصان یا کاستی گردد دولت 
موظف به پرداخت خسارت یا جبران کسری آب موردنیاز یا 
پرداخت بخشی از خسارت و جبران آب بطور توأم می باشد. 
چنانچه اختالفی بین دولت و افراد، پیرامون نحوه جبران 
خسارات بروزنماید محاکم عمومی و دادگستری به موضوع 
رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نمایند. تنها شرط تعلق 
خسارت آنست که بایس��تی این قبیل منابع دارای مجوز 
باشند و اال به چاهها و قنواتی که طبق دستورات غیرمجاز 
شناخته شده اند خسارتی پرداخت نمی شود. النهایه قانون 
مذکور با مکلف کردن محاکم در رس��یدگی فوری دعاوی 
مرتبط با این موضوع حساسیت خود را نسبت به جایگاه آب 

و مسایل آبی نشان داده است.
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در سالی که چند روز بیشتر به پایان آن نمانده، 
درمی��ان حیرت هم��گان، کش��اورزی مملک��ت و 
صنعت پس��ته ایران دچاریک ش��وک بزرگ ش��د؛ 
تصویب:»ط��رح تعیی��ن تکلی��ف چاه ه��ای آب 

فاقدپروانه بهره برداری.«
       ماده واحده � وزارت نیرو موظف است ضمن 
اطالع رساني فراگیر و مؤثر به ذي نفعان، طي دو سال 
تمام پس از ابالغ این قانون، براي کلیه چاههاي آب 
کشاورزي فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشتهاي 
کشور که قبل از پایان سال1385 هجري شمسي 
حفر و توس��ط وزارت نی��رو و دس��تگاههاي تابعه 
استاني شناسایي شده باش��ند و براساس ظرفیت 
آبي دش��ت مرتبط، و ب��ا رعایت حری��م چاههاي 
مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم، مش��روط به 
اجراء آبیاري تحت فش��ار توس��ط متقاضي، پروانه 

بهره برداري صادر نماید.
       تبصره1� به منظور صیانت از س��فره آبهاي 
زیرزمیني، وزارت نیرو مکلف است با تأمین هزینه 
از س��وي مالکان چاهها، حداکثر طي دو سال پس 
از تصویب این قانون نس��بت به نص��ب کنتورهاي 
هوشمند براي تحویل حجمي آب در کلیه چاههاي 

آب کشاورزي اقدام نماید.
       تبص��ره2� وزارت نی��رو مکلف اس��ت ظرف 
مدت پنج س��ال پس از تصوی��ب این قان��ون و از 
محل منابع صرفه جوی��ي حاصل از کاهش مصرف 
سوختهاي فسیلي ناشي از اجراء این قانون، نسبت 
به برقي کردن کلیه چاههاي آب کش��اورزي اقدام 

نماید.
       تبصره3� شرکت هاي آب منطقه اي مکلفند 

هر سه سال یک بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد 
پروانه چاه توسط مالک یا مالکان، نسبت به تمدید 
پروانه بهره برداري چاههاي آب کشاورزي در سراسر 

کشور اقدام نماید.
       تبصره4� کلیه اش��خاص حقیقي و حقوقي 
مالک دستگاههاي حفاري در سراسرکشور موظفند 
ظرف س��ه ماه پس از ابالغ این قانون، از شرکتهاي 
آب منطقه اي اس��تانها مجوز فعالیت و کارت تردد 
دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. 
پس از انقضاء مهلت تعیین ش��ده، نیروي انتظامي 
موظ��ف به جلوگی��ري از حم��ل و نقل و ی��ا تردد 

دستگاههاي فاقدمجوز و کارت تردد مي باشد.
همچنین وزارت نیرو موظف اس��ت باهمکاري 
نیروي انتظامي نس��بت به توقیف دس��تگاههاي 
حفاري متخلف به مدت ش��ش م��اه و حمل آن به 
توقفگاه )پارکینگ( با هزینه مالک آن اقدام نماید.

رس��یدگي به اعتراض مالکین در این خصوص 
برعهده کمیسیون مندرج در تبصره )5( این قانون 

مي باشد.
        تبص��ره5 � وزارت نیرو مکلف اس��ت جهت 
رسیدگي به اختالفات ناش��ي از اجراء این قانون و 
قانون توزیع عادالنه آب مصوب1361، در هر استان 
کمیس��یوني تحت عنوان »کمیسیون رسیدگي به 
امور آبهاي زیرزمیني« مرک��ب از یک نفر قاضي با 
حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده س��ازمان 
جهادکش��اورزي اس��تان با حکم رئیس سازمان و 
یک نفر نماینده ش��رکت آب منطقه اي اس��تان با 
حکم مدیرعامل شرکت تش��کیل دهد و نسبت به 
بررسي پرونده هاي ش��کایات اشخاص علیه دولت 

اقدام نماید. رأي الزم توسط قاضي عضوکمیسیون 
صادر مي گردد.

احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداري مي باشد.

از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوي اشخاص 
علیه دولت مطروحه در محاکم عمومي براي اتخاذ 

تصمیم به این کمیسیونها احاله خواهدشد.
دبیرخان��ه این کمیس��یون در ش��رکتهاي آب 

منطقه اي مستقر مي باشد.
       تبصره6 � از تاریخ تصویب این قانون هرگونه 
جابجایي چاههاي داراي پروانه که مواجه با کاهش 
فاحش آبدهي گردیده و یا خشک شده است، صرفاً 
در اراضي آبخور اولیه چ��اه و حداکثر در محدوده 
اراض��ي مالک و مش��روط به رعایت س��ایر ضوابط 
ماده )11( آئین نامه اجرائي فصل دوم قانون توزیع 
عادالن��ه آب و تبصره هاي ذیل آن و با تش��خیص 
کمیس��یونهاي رس��یدگي به صدور پروانه ها مجاز 

مي باشد.
       تبصره7� آئین نامه اجرائي این قانون حداکثر 
ظرف س��ه ماه پس از ابالغ به پیش��نهاد مشترک 
وزارتخانه هاي نیرو و جهادکش��اورزي به تصویب 

هیأت وزیران مي رسد.
       قانون فوق مش��تمل بر م��اده واحده و هفت 
تبصره در جلسه علني روز یکشنبه مورخ سیزدهم 
تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شوراي 
اسالمي تصویب و در تاریخ 1389/4/23 به تأیید 

شوراي نگهبان رسید.
انجمن برای انع��کاس نظرها و پیش��نهادهای 
کارشناسی به نمایندگان محترم مجلس و اعضای 

آنچه در ماجرای تعیین تکلیف 
چاههای بدون پروانه گذشت؟



محترم ش��ورای نگهبان درباره آثار س��وء ناشی از 
تصویب این قانون، بسیار تالش کرد. 

رایزنی و مکاتب��ه با نایب رئی��س وقت مجلس 
شورای اسالمی، مجمع نمایندگان استان کرمان و 
اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس شورای اسالمی؛استفتاء از هفت تن از مراجع 
عظام شیعه  راجع به تعیین وضعیت فقهی مالکیت 
خصوصی بر منابع آب زیرزمینی؛ارسال شش نامه 
به اعضای شورای نگهبان در مراحل مختلف بررسی 
اصل و اصالحیه های بعدی طرح در این شورا؛چاپ 
مقاالت متعدد در روزنامه های کثیراالنتشار راجع 
به ایرادهای وارد بر این طرح و عواقب ناگوار ناشی 
از تصویب آن، و نهایتاً،ً بع��د از تصویب و ابالغ این 
قانون؛ مکاتبه با وزارت جهاد کشاورزی برای اعالم 
نظرها و پیش��نهادهای انجمن جه��ت مدنظر قرار 

دادن در تدوین آئین نامه اجرائی آن .
انتشارمتن همه این نامه ها از حوصله این مقال 
بیرون است، فقط به عنوان نمونه، متن نامه ای که 
در جریان بررس��ی طرح مصوب اولیه این قانون و 
براساس نتایج بررس��ی های مدون شده انجمن به 
اعضای محترم شورای نگهبان ارسال شد، در اینجا 

آمده است :
بسمه تعالی

حضور فقها و حقوقدانان شورای محترم نگهبان 
قانون اساسی

  موضوع: طرح مصوب مجلس شورای اسالمی 
در »تعیین تکلیف چاه ه��ای آب فاقد پروانه بهره 

برداری«
با عرض سالم و احترام وآرزوی توفیق خدمات 

و عبادات،

در بررسی طرح مصوب مجلس محترم شورای 
اس��المی در موضوع فوق به نظر می رس��د گرچه 
برخی موارد ارائه شده نظیر تأکید بر صدور پروانه 
بهره ب��رداری در دش��تهای با ظرفی��ت آبی، نصب 
کنتور حجمی و کنترل تردد دستگاههای حفاری، 
صحیح و مطلوب می باش��د، اما به لحاظ اینکه این 
موارد همگ��ی در قوانی��ن قبل��ی و از جمله قانون 
توزیع عادالنه آب مصوب 1361 مورد اش��اره قرار 
گرفته اند، نیازی به تقنین مجدد ندارند. متأسفانه، 
به نظر می رسد که طرح تصویبی دارای چهار نکته 
جدید می باشد که می تواند اثرات زیانباری را برای 

کشاورزی کشور به شرح زیر در پی داشته باشد:
الف: الزام وزارت نیرو ب��ه صدور پروانه جدید در 
دشتهای ممنوعه که بعضاً قریب 35 سال از تاریخ 
اعالم ممنوعیت دشت بعلت بیالن منفی آن،  حتی 
در دوران تر سالی، می گذرد. در این دشتها شرع انور 
و قانونگذار، قنوات و چاه ه��ای عمیق را که قبل از 
اعالم ممنوعیت، حیازت شده و یا پروانه بهره برداری 
گرفته اند صاحب حق می شناسد؛  بنابراین الزام به 
صدور پروان��ه جدید به متصرفان، مس��تلزم اضرار 
به زارعین قبلی و خالف بین ش��رع مقدس به نظر 
می رس��د. با توجه به تبصره های یکم و س��وم ماده 
14 قانون توزیع عادالنه آب، خسارت زیان دیدگان 
که شامل سرمایه گذاری ایش��ان در ایجاد باغات و 
تأسیسات بر روی آب این قنوات و چاه های عمیق 
می باشد، در طرح دیده نشده و بودجه آن نه تخمین 

زده شده و نه در قانون پیش بینی گردیده است.
ب: پروانه بهره برداری برای قنوات چندصدساله 
که یکب��ار در زمان تش��کیل وزارت نی��رو بمیزان 
بهره برداری آنها صادر شده، اینک هر سه سال یکبار 

در شرایطی ابهام آمیز قابل تمدید دانسته شده.
ج: مرجع قضائ��ی جهت خس��ارت دیدگان که 
حسب قانون توزیع عادالنه آب دادگاههای صالحه 
می باشند. در این قانون با دادن نشانی غلط، دیوان 
عدالت اداری ذکر ش��ده در حالیک��ه دیوان عدالت 
اداری ناظر بر قوه مجریه به منظور عدم تخلف این 
قوه از قانون است و نه لغو قانون. چنانچه قانونگذار 
بداند که در اثر الزام مجری به افرادی خسارت وارد 
می گردد موظف است اجازه دهد که میزان خسارت 

در دادگاه صالحه رسیدگی شود.
د: حفرچاه بجای چاه کم آب شده فقط در اراضی 
مالک مجاز دانسته شده در حالی که عمده چاه های 
عمیق موجود که بجای قنوات خشک شده پروانه 
گرفته اند، محل حفر در محل پیش��کار قنات و دور 
از اراضی مالک بوده و اغل��ب قابل انتقال به اراضی 

مالک نمی باشند.
از بذل توجه حجج االس��الم و اساتید محترم به 

تذکرات فوق سپاسگزارم.
محسن جاللپور
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرمان

انجمن پسته ایران بر این باور است که علیرغم 
عدم تأمین خواس��ته های حداکثری اعضاء در 
رابطه با این قانون، بواسطه پیگیری های صورت 
گرفته، متن نهائی قانون با اصالحاتی به تصویب 
رسیده که محملی برای کاستن از اثرات مخرب 
آن ایجاد می نماید. بر اس��اس آخرین اصالحیه 
شورای محترم نگهبان، قانون فوق »به شرط عدم 

اضرار به غیر« مورد تصویب قرار گرفت. 
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در حوزه های فالت مرکزی ایران، سطح س��فره های بزرگ آب تحت االرضی، اغلب در عمق حدود100الی 200متر است که استحصال آنها را بدون سرمایه گذاری هنگفت 
از قبیل حفر قنات های با طول بیش از 20 کیلومتر و یا س��رمایه گذاری در چاههایی به عمق بیش از 150متر غیرممکن می سازد. هزینه تمام شده و قیمت جایگزینی این آبها 
معموالً آنقدر زیاد است که کشت محصوالت اساسی و یا ارزانتر کشاورزی با این آبها اقتصادی نبوده و اتالف منابع محسوب می شود. با این شرایط، بدیهی است اگر حق مالکیت 
صاحبان این چاه ها و قنوات به رسمیت شناخته نشود، رغبتی به سرمایه گذاری واس��تفاده بهینه از این منابع بوجود نمی آید و حتی سرمایه گذاری های انجام شده نیز ممکن 
است رها شوند. اغلب این سرمایه گذاری ها درباغهایی بوده که بدون مراقبت دائم، با یک دوره فترت کوتاه می توانند خشک شوند و دسترنج سالها تالش انسانهای سخت کوش 
به هدر رود. این درحالی است که قوانین حاکم و نحوه اجرای آنها در مسائل آبهای تحت االرضی درحوزه های آبریز فالت مرکزی ایران، مشکالت عدیده ای فرآروی کشاورزان، 
سرمایه گذاران و عموم مردم این مناطق قرارداده است. بارزترین نمونه، صدور تعداد بسیار زیاد پروانه بهره برداری جدید پس از تاریخ اعالم ممنوعیت منطقه- علیرغم فقدان 
ظرفیت آبی و به هزینه خشکاندن یا نقصان فاحش آبدهی چاه های قدیمی- در دشت های کویری کشور است. متاس��فانه مجریان با نقض قاعده فقهی«ال ضرر و ال ضرار« و با 
صدور پروانه بهره برداری جدید و عدم رعایت قوانین موضوعه در این س��ال ها موجب تضییع حقوق کشاورزان و افرادی شده اند که قبل از ممنوعیت دشت نسبت به حفرچاه و 

احداث باغ اقدام کرده بودند.
مقدمه ضروری دیگرآنکه در شرع مبین اس��الم و قوانین مدنی و جزائی برگرفته از آن، مال و جان انسان از هر تعرضی مصون بوده و س��لب جان و مال و یا تغییر در مالکیت 
اشخاص جز به صراحت قانون و با حکم دادگاه صالحه خالف است. از س��ال 1307 که اولین قانون مدنی ایران در انطباق با شرع تنظیم و تصویب شد، تاکنون، همواره مالکیت 
خصوصی صاحبان قنوات و چاه ها برمنابع آب زیرزمینی مورد تأیید قانونگذاران بوده و حتی قانونگذار این مالکیت را از طریق جلوگیری از حفرچاههای جدید در دش��ت های 
ممنوعه مورد حمایت و محافظت قرار داده است.در بحث تش��خیص فقهی و به تبع آن قانونی نحوه مالکیت آب های زیرزمینی در مبانی فقهی اسالم باید گفت در مورد زمین و 

آب به سه شکل برخورد شده است:

1- انفال: اموالی را گویند که در اختیار حکومت اسالمی است و به هرنحو که بخواهد تخصیص می دهد؛ مانند 
غنائم جنگی.

2- مشترکات یا ثروت های ملی: اموالی است که عموم مردم می توانند با حقوق مساوی از آن بهره برداری 
و استفاده کنند؛ مانندراه ها، مکان های عمومی، پل ها و پارک ها.

3- مباحات: اموال غیرمنقولی است که هر فرد از آحاد شهروندان حکومت اسالمی که آنها را از حالت 
طبیعی خارج و قابل استفاده و بهره برداری نماید به میزانی که احیاء کرده و به شرط عدم واردآوردن 
زیان به دیگری، مالک آن اموال به طور قطعی و دائم خواهد ش��د؛ مانند زمین موات که با احیاء و 

آبیاری آن تبدیل به ملک متصرف می گردد.
مطابق »قانون مدنی ایران« مصوب سال 1307، آب های زیرزمینی، به صراحت از مباحات 
شناخته شده و تأکید ش��ده که حیازت آن ها مالکیت دائم ایجاد می کند. اکثریت آب های 
زیرزمینی حیازت ش��ده در کش��ور تحت لوای این قانون مورد بهره برداری و تملک قرار 
گرفته و به موجب »قانون در مورد قنوات« برای آنها سندثبتی صادر گشته است. حقوق 
مالکیت اینگونه مالکین در همه قوانین بعدی مرتبط با آب های زیرزمینی به رسمیت 

شناخته شده است.
نگارن��ده با توجه به ت��الش عمدی یا س��هوی صورت گرفته از س��وی برخی 
طراحان و مجریان قوانین حوزه آب از طریق برداشت های مبهم و نادرست جهت 
مخدوش نمودن مالکی��ت خصوصی صاحبان قانونی قن��وات و چاههای آب و 
جهت شفاف س��ازی تکلیف ش��رعی در مالکیت منابع آب زیرزمینی، موضوع 
را از تنی چند از مراجع عظام استفتاء نمودم که متن استفتاء و تصویرجوابیه 
حضرات آیات عظام سیستانی، صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی دال برالحاق 
آب های زیرزمینی به مباحات و ایجاد مالکی��ت خصوصی بر این آب ها در 

صورت حیازت عیناً در ادامه آمده است:

حقوق مالکین چاه های آب و قنوات
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»با سالم و تحیت،

اینجانب منوچهر هرندی اس��تفتاء می نماید از نظر فقه��ی آن جناب، در خصوص 
مالکیت آبهای تحت االرضی که از طریق حفر قنوات و یا چاه های عمیق در سالهای قبل 
از انقالب و در چارچوب قوانین مدنی ایران بهره برداری شده و آب استحصال شده مورد 

آبیاری باغات و اشجار قرار گرفته است.
الزم به ذکراست که از س��ال 1307 تا زمان انقالب شکوهمند اسالمی حسب قانون 
مدنی ایران آبهای تحت االرضی از مباحات ش��ناخته و حیازت این آبها موجب مالکیت 
بوده است. معهذا در سالهای اخیر و در قوانین جدید در جائی این آبها را از مشترکات و 
در جائی از انفال و در جائی همچنان از مباحات شناخته اند و وزارت نیرو اجازه حیازت 

صادر می کرده است.
احتراماً خواس��تار نظر فقهی روشن آنجناب می باش��م که آیا آبهای تحت االرضی از 
مباحات یا مشترکات یا انفال است،روشن خواهد کرد که قوانین فرعی چگونه تنظیم و 
از هرج و مرج در اساس مالکیت جلوگیری و از سرمایه گذاری کشاورزان حمایت شود.«
همانطورک��ه از فتاوی ف��وق برمی آی��د، نظر غالب فقه��ی همواره س��فره های آب 
تحت االرضی را از مباحات دانسته که با حیازت و تصرف موجب مالکیت فردی می گردد. 
در طول پنجاه سال که از تصویب قانون مدنی تا زمان انقالب شکوهمند اسالمی گذشته 
است هیچ فقیهی به عدم تطابق شرعی این قانون در مورد چاهها و قنوات ایراد نگرفته 
است وحتی این آبها توسط برخی علما حیازت، مالکیت و توارث شده است. امروز هم اگر 
فردی فوت کند قنات یا چاه عمیق متعلق به وی بدون ایرادی بعنوان اموال غیرمنقول 

تحت نظر قوه قضائیه به وارث رسیده و مالیات بر ارث از آن دریافت می شود.
متأسفانه، علیرغم مبانی فقهی و حقوقی مذکور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
با پیشنهاد طرحی یک فوریتی در سال 1388 تحت عنوان »طرح تعیین تکلیف چاههای 
آب فاقد پروانه بهره برداری« دول��ت را مکلف به صدور پروانه ب��رای چاه های غیرمجاز 
نمودند. اما شورای نگهبان این طرح و اصالحیه بعدی آن را بواسطه آنکه تکلیف دولت 
در صدور پروانه جدید در دشتهای ممنوعه موجب اضرار به دیگران و عموم می شد مغایر 
شرع و قانون اساسی تش��خیص داد. اصرار مجلس بر تصویب این طرح نهایتاً، از سوی 
شورای نگهبان منجر به تصویب و تأیید آن به شرط عدم اضرار به غیر در تیرماه1389 

شده است.
عالوه بر این، بایستی به برخی اظهارات مقامات مسئول اشاره کرد که در تقابل کامل 
با قوانین موضوعه و مبانی فقهی می باشد؛ از جمله آنکه  مدیرعامل شرکت مدیریت منابع 
آب ایران )وابسته به وزارت نیرو( در مصاحبه ای با هفته نامه استقامت کرمان )چاپ شده 
در شماره252 مورخ30خرداد1389( ودر پاسخ به سؤالی پیرامون به رسمیت شناخته 
نشدن حق مالکیت آب کشاورزان، آب های زیرزمینی را از انفال و فاقد مالکیت خصوصی 
دانسته است. در حالی که هیچ یک از قوانین قبلی یا فعلی کشور، آب های زیرزمینی را از 
انفال ندانسته و نظر غالب فقهی مراجع عظام نیز در طول تاریخ دال بر مباح بودن آب های 
زیرزمینی بوده که حیازت و تصرف موجب مالکیت فردی می شوند. نادرست بودن تلقی 
انفال از آب های زیرزمینی در تناقض آشکار با بند ب ماده 4 از »ضوابط ایجاد تعادل بین 
منابع و مصارف آب موضوع تصویب نامه مورخ 1387/5/29هیئت وزیران است، که طی 
آن وزارت نیرو موظف به تعادل بخشی سفره های آبی دشت های ممنوعه منجمله از طریق 
خرید پروانه بهره برداری و انسداد چاههای مجاز و فعال شده است. چگونه ممکن است 
هیأت دولت جمهوری اسالمی ایران به وزارت نیرو دستور خرید پروانه های بهره برداری 
چاههای آب متعلق به افراد خصوصی را صادرکند در حالیکه مطابق برداشت مدیرعامل 

شرکت مدیریت منابع آب ایران این آب جزو انفال و متعلق به حکومت اسالمی است؟!

از مجموع مطالب فوق چنین مستفاد می شود: در حالی که شرع و قانون، مسئوالن 
را مکلف به دفاع از مالکین قانونی در مقابل تعرض دیگران کرده است، متأسفانه مالکین 
مظلوم قانونمدار توسط قانون شکنان موردتعرض گسترده واقع شده اند. مع االسف این 
اضرار به مال غیر، از طریق صدورپروانه جدید در مناطق ممنوعه صورت گرفته اس��ت و 
این در حالی اس��ت که برخی از قنوات مورد تعرض س��ابقه حیازت و مالکیت چندصد 

ساله دارند.
منوچهر هرندی- باغدار و فعال پسته
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ی شود
ر مشکل كم آبی چگونه باز م

كو
ره 

گ

کم آبي مناطق پسته خیز، مسأله ای قدیمي، رنج آور، همراه با خاطرات تلخ از سوء 
تدبیرها و سوء استفاده هاس��ت. اما اثبات اینکه چرا و چگونه، این کم آبی بسیاري از 
باغداران را به خاک سیاه نشاند، کمکي به آنها ودیگرانی که هم اکنون در معرض این 

خطر هستند، نمي کند. پس چه باید کرد؟
راه حلهاي مختلفي مطرح شده است؛ از جمله: 

* انتقال آب از خلیج فارس و کشورهاي آس��یاي میانه؛ انتقال آب از کارون براي 
شمال اس��تان کرمان؛ هدایت و باردارکردن ابرها؛ انتقاِل موضعي آب از مناطقي که 
حوزه هاي آبریزغني در نزدیک منطقه باغها دارند؛ محدودکردن میزان برداش��ت از 
سفره هاي زیرزمیني به نس��بت میزان ورودي؛ایجاد شبکه هاي آبیاري تحت فشار و 

جلوگیري از هدر رفت آب و... 
در مقاب��ل، نظرات و اس��تدالل هایی وجود دارد ک��ه این روش ه��ا را غیرعملي و 

غیرعلمي مي دانند. 
در هرصورت، عملی س��اختن هر ی��ک از این راهه��ا نیاز به اقدامات گس��ترده و 
سرمایه گذاری سنگین دارد که بدون وحدت نظر مسؤالن محلی، و به تبع آن، مسؤالن 
کشوری، میسر نیست. همچنان که سالهاست این مباحث به طور جدی مطرح بوده و 
طرح ها و پیشنهادهای اجرایی نیز برای آنها ارائه شده و شرکت ها و مؤسساتی نیز برای 

عملیاتی کردن آنها تشکیل یافته، ولی عماًل نتیجه ای بدست نیامده است.

نمونه ای از فعالیت هایی که شرکت مهندسین مشاور آب صفا تاکنون داشته است:
1- نقش��ه برداری و طراحی آبیاری تحت فشار در س��طح 8هزار هکتار، شامل روشهای 
بارانی)بارانی کالسیک ثابت با آبپاش متحرک، سنترپیوت، بارانی با آبپاشهای مخفی شونده 

و غیره و روشهای موضعی قطره ای، بابلر، قطره ای زیرسطحی، لوله های اسپاگتی(
2- نظارت بر اجرای طرحهای آبیاری تحت فش��ار و طرحهای آبی، ارزیابی طرحها بعد از 

اجرا
3- تهیه طرحه��ای قطعه بندی و تس��طیع اراضی، تهی��ه طرحهای انتق��ال آب)کانال، 

لوله گذاری(
4- تهیه طرحهای پخش سیالب

نشانی: کرمان، بلوار جمهوری اسالمی ایران، کوی فرهنگیان، بلوار 
معلم، معلم 10، پالك 18، شرکت آب صفا

تلفن: 2116607-0341               نمابر: 0341-2116607
همراه: 0913-3434541

شرکت مهندسین مشاور آب صفا
دارای مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی )معاونت عمرانی استانداری( و اداره کل آبیاری تحت فشار و سازمان نظام مهندسی کشاورزی

5- مطالعات هواشناسی، هیدرولوژی و تهیه طرحهای سدهای کوتاه انحرافی و آب نما و 
دهنه آبگیر

6- تهیه طرحهای قطعه بندی اراضی 
7- تهیه طرحهای سیل بند و سیل برگردان 

با درنظر گرفتن زمینه های امکان اجرا، س��رمایه گذاری، و همچنین اثربخش��ی، 
انجمن پسته ش��یوه اقدام را چنین می داند: اول، باید برای هر منطقة آبریز مطالعات 
خاص کاماًل علمی و مس��تند انجام گیرد. دوم، طرح مطلوب ب��ا همکاري باغداران و 
همة مسؤالن انتخاب شود. سوم، اولویتهاي عملي در هرمنطقه، تعیین شود. چهارم، 
مسؤالن محلي با همراهی نمایندگان مردم منطقه در مجلس و دستگاههای اجرایی 

کشور وارد عمل شوند.  
 خوشبختانه این طرح مطالعاتي براي استان کرمان تهیه شده است. در این زمینه 
مذاکرات اولیه با مدیریت آب استان و وزارت نیرو در جهت موافقت با اجرای طرح و 
تامین منابع مالي الزم صورت پذیرفته و شرکتهاي مهندسین مشاورکه توانایي انجام 
این مطالعه را دارند، شناسایی شده اند. سایر استانها نیز می توانند اقدام کنند، بخصوص 
استانهای پسته خیز که خواهان تشکیل شعبه انجمن هستند. براساس مفادآیین نامه 
نحوة تش��کیل و اداره ش��عب که به تصویب هیأت مدیره انجمن رسیده، این موضوع 
مي تواند در هریک از اس��تانها به طور جداگانه مطالعه ش��ود تا راهکارهاي مناس��ب 
»کوتاه مدت«، »میان م��دت« و »درازمدت« برای هر منطقه مش��خص گردد. حتماً 

انجمن و مسوالن مربوط نیز به سهم خود برای اجرای طرح تالش خواهند کرد.
 عناوین اقدامات در نظر گرفته شده برای مطالعه، )بعنوان مثال براي کرمان(،  به 

شرح زیراست:
1- بررس��ی موقعیت و ش��رایط منطقه از نظرجغرافیایی، هواشناس��ی و میزان 
بارش��های مختلف، وضعیت جریانات آب در حوضه های آبریزاستان از جمله جریان 

سطحی ورودی و خروجی، بررسی وضعیت زمین شناسی منطقه؛ 
2- تهیه نقش��ه های پایه آب زیرزمینی شامل حدود حوضه آبریز، ضخامت و عمق 

آبخوانها، نقشه ترازآب زیرزمینی و میزان تخلیه سالیانه کلیه منابع آب؛ 
3- تجزیه و تحلیل نوسانهای سطح آب زیرزمینی و بررسی وضعیت کیفی منابع 

آب و اثر آن برتولید پسته؛
4- بررسی وضعیت مالکیت منابع آب و نحوه بهره برداری از آنها؛ 

5- تعیین س��هم مصارف بخش های مختلف، به ویژه بخش کش��اورزی و س��هم 
محصول پسته؛  

6- تعیین راندمان آبیاری در مناطق مختلف و بررس��ی آثار تبدیل آبیاری سنتی 
به نوین برباغهای پسته؛

7- بررسی سیاست ها و راهبردهای بخش آب؛ 
8- بررسی امکانات توسعه یا محدودیت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و تعیین 
میزان بهره برداری مجاز در هر یک از بخش های منطقه و پیشنهاد روش ها و اقدامات 

الزم برای بهره برداری بهتر از منابع آب زیرزمینی؛
9- بررسی آثار اجرای طرح های مختلف آبی سازه ای و غیرسازه ای در حوضه آبریز 

منطقه برروی منابع آب زیرزمینی؛
10- بررسی آثار نامطلوب ناشی از برداشت بیش از حد از سفره ها؛

11- پیش��نهاد راهه��ای کاهش تلف��ات آبخ��وان در کوتاه م��دت، میان مدت و 
بلند مدت.

علی نظری:
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 از سایز 20 - 400 میلیمتر
باالترین كیفیت 

و تکنولوژی روز دنیا
با نشان استاندارد  

انواع لوله و اتصاالت سخت

PVC- U

یزد پلیمر گلپایگان

برای مصارف آبرسانی، فاضالبی، زهکشی، برق، مخابرات و ...

محاسن لولهPVC-U: سبک بودن 
وزن، نصب آسان، زنگ نمی زند، 
 رسوب نمی کند، عدم خورندگی

 نسبت به مواد شیمیایی

یزد پلیمر گلپایگان
دارنده لوح تقدیر از  مرکز 
تحقیقات مسکن  و دارنده  
گواهینامه مدیریت کیفیت
از خانه استاندارد و عمران

با تضمین کیفیت

یزد پلیمر گلپایگان؛ با صرفه و قیمت مناسب
 www.SYP.ir                E-mail:info@SYP.ir

0229 - 4462889-4463474
تلفکس:  0229-4462880   

برای کسب اطالعات بیشتر و سفارش خرید
 با شماره 3243937 0912 تماس حاصل فرمایید. 





م با کشاورز
همگا

گل سم گرگان

م با تکنولوژی
همگا



4243شماره 50 /      اسفند 1389     اسفند 1389/    شماره 50 4243شماره 50 /      اسفند 1389     اسفند 1389/    شماره 50 



4243شماره 50 /      اسفند 1389     اسفند 1389/    شماره 50 4243شماره 50 /      اسفند 1389     اسفند 1389/    شماره 50 

محدوده گستره بسیار پهناور و رویشگاههای طبیعی درختان پسته خودروی، 
در خراسان و ماوراء النهر قدیم، پیش از تاریخ مدون و ادوار باستان از مناطق مهم 
فرهنگ  و تمدن ایرانی به حس��اب می آمد. در روزگاران کهن جنگلها و توده های 
درختان پس��ته خودروی برروی ارتفاعات و دامنه های این محدوده بسی انبوه و 
با محصول فراوان بوده که ب��ه تدریج از میان رفته و بقای��ای آن در برخی نواحی 
گستره مورد بحث برجاست. محدودة گسترة پهناوِر رویشگاههای طبیعی پسته 
در ادوارکهن برروی نقشه جغرافیایی، با درج مرزهای سیاسی کنونی ایران، نشان 

داده شده است .

  باغداری اولین و مهمترین حلقه از زنجیره تولید پسته است و بی ش�ک هرگونه خلل یا آسیب درمرحله تولید محصول در باغ، عالوه بر 
تولیدکننده، تاثیر منفی برعملکرد دیگر فعاالن صنعت در فرآوری ، بازرگانی داخلی و صادرات می گذارد. آمارو ارقام تولید در سالهای مختلف  

نشان از تاثیرآسیب های وارده به محصول در اثر عوامل محیطی، بویژه سرمازدگی، بر قیمت داخلی و جهانی پسته دارد. 
بهار، فصل شکوفائی درختان پسته و پایه ریزی محصول دوسال باغهاست. یکی از مهمترین دغدغه های باغداران، نحوه نگهداری باغ و 

بخصوص گذراندن دوره خطرآفرین سرمازدگی )در نیمه دوم فرودین( است .این بخش اختصاص به مدیریت باغ پسته در فصل بهار دارد .

گسترة پهناوِر رویشگاههای طبیعی 
در گسترة محدوده جغرافیایی کنونی ایران رویشگاههای طبیعی گونه های پسته در ادوارکهن

بنه و پسته )با نام علمی: Pistacia L( به صورت جنگلها و توده های درختی 
پراکنده در برخی از دره ها و دامنه ها به چش��م می خورد. دامنة پراکنش این 
گونه ها برروی نقشه ایران مشخص شده و در حاشیة نقشه نام های علمی پسته 
 Pistacia( خنجک ،)Pistacia vera( و گونه های بنه شامل: پسته اهلی
Khinjuk(، بنه )Pistacia mutica(و دیگرگونه ها و زیرگونه های آن در 
وجه اختصارآمده، و در تصویرسیاه قلم زیر ،خوشة پسته و دوگونه بنه ترسیم 

شده است.

گونه های درختان بنه و پسته

باغ

مدیریت باغ پسته در فصل بهار



شکل4- نحوة 
قرارگرفتن درختان نر 

درباغ )دایره نشانگر 
درختان ماده و ستاره 

نشانگر درخت نر(

در یک رقم خاص، گلهای 
نر زودتر از گلهای ماده همان 
رق�م ب�ه مرحله ش�کوفائی 
آزاد  گ�رده  و  می رس�ند 

می کنند. 
دورة پذیرابودن دانة گرده 
توس�ط گلهای م�اده معموال 
سه روز طول مي کشد. گلهای 
ماده، وقتی که از سبز کمرنگ 
به قرمز کمرن�گ ویا صورتي 

تبدیل ش�وند، قدرت پذیرایي دانه گرده را ندارند. 
زمانیکه گلهاي نر به رنگ زرد تغییر رنگ دهند، موقع 

آزادسازي دانه گرده فرا رسیده است. 
تعداد روزها از زمان شروع گلدهي تا پایان گلدهي 
به عنوان طول دوره گلدهي در نظر گرفته مي ش�ود. 
عوامل نامس�اعد در این دوره، منجر به بیش�ترین 
خس�ارت به گلها و گرده افش�اني و تش�کیل میوه 

می شود.
زمان گلدهي در ارقام مختلف پسته متفاوت است. 
ارقامي همانند کله قوچ�ي و احمدآقایي »زودگل« 

بوده و بیش�تر در معرض س�رمازدگي و بارندگي هاي 
بهاره قرار مي گیرند. رقم اوحدي جزء ارقام »متوس�ط 
گل« ب�وده و در اث�ر س�رمازدگي و بارندگي هاي بهاره 
خسارت کمتري نسبت به ارقام زودگل مي بیند. معموال 
بیش�ترین تراکم گرده در باغ در زم�ان گلدهِي ارقام 
»متوسط گل« وجود دارد، بنابراین ارقام »متوسط گل« 
از نظر فراهم ب�ودن گرده در زم�ان گلدهي در بهترین 
شرایط در مناطق پس�ته کاری ایران قرار دارند. ارقام 
»دیرگل« همانند رقم اکبري، معموال کمترین خسارت 
را در اثر سرما و بارندگیهاي بهاره دریافت مي کنند.  ولي 
به دلیل کاهش تراکم گرده درباغ در زمان گلدهي، این 

ارقام با مشکل کمبود گرده برای گرده افشاني و تشکیل میوه 
مواجه مي شوند.

درختان واقع بر ش�یبهاي رو به جنوب زودتر بیدار شده و 
گلدهي زودتري دارند. بنابراین برای آنها خطر ایجاد خسارت 

در اثر سرمازدگي و بارندگیهاي بهاره بیشتراست. 
هرقدر مدیریت باغ بهتر باشد، بیدارشدن درخت و گلدهي 
زودتر صورت مي گیرد. برداشت به موقع محصول، کنترل آفات 
و بیماریها، جلوگیري از خزان بي موقع درختان بعداز برداشت 
محصول، و همچنین کنترل علفهاي هرز، تاثیر خیلي زیادي در 

زمان بیدارشدن و گلدهي در بهارسال بعد دارد.
بافتهاي شني خاك در مقایسه با بافتهاي رسي در بهارزودتر 
گرم مي شوند و در نتیجه، باغهای پسته داراي بافت خاك شني 
زودت�ر از خواب بیدار ش�ده و گلدهي زودتري در مقایس�ه با 

باغهای داراي بافت رسي دارند.

شرایط مناس�ب برای گرده 
افشانی

گرده افشانی در پسته از طریق 
باد انجام می شود و سایرعوامل 
نقشی در گرده افشانی ندارند. 
زنبورعس�ل برای جم�ع آوری 
گرده، گلهای نر را لمس می کند، 
ولی در گرده افشانی نقش ندارد. 
برخی از مهمترین عوامل موثر 
برگرده افشانی بشرح زیر است: 

1- دما
بهترین دما براي گرده افش�اني 15 تا 22درجه سانتی گراد 
اس�ت. دماهای زیر 4درجه س�انتی گراد احتمال سرما زدگی 
را افزایش مي دهند. دماهای باالتر از 32 درجه سانتی گراد در 
زمان گرده افش�اني زیان آور بوده و باعث از بین رفتن مادگی 

مي شوند.
2- رطوبت:

رطوب�ت ب�اال و بارندگ�ی و هرن�وع عامل�ی ک�ه باع�ث 
از پراکن�ش  افزای�ش رطوب�ت نس�بی محی�ط ش�ود، 
مناس�ب دانه گرده جلوگی�ری می کن�د. هرگون�ه بارندگي، 

محلول پاش�ي و سم پاش�ي در طرف صبح، بیش�ترین 
 خس�ارت را ب�ه گرده افش�اني و تش�کیل می�وه

 وارد مي کند. 
3- باد

باد تنه�ا عام�ل پراکنش دانه گ�رده در باغ پس�ته 

مي باش�د. بنابراین وزش باد در زمان 
گرده افشاني ضروري است.

وزش باد شدید باعث از دسترس 
خارج شدن س�ریع دانه های گرده از 
باغ ش�ده و طول دوره گلدهی را، هم 
در درختان نر، ه�م در درختان ماده، 
کاهش می دهد. طوفان های همراه با 
گردو خاك باعث پوشیده شدن سطح 
کالله شده و قدرت چسبندگی آن را 

بشدت کم می کنند.
4- نسبت مناس�ب تعداددرختان نر 

به ماده:
بررس�ی ها و تحقیقات نش�ان می دهد که دورترین 
فاصلة موث�ر برای گرده افش�اني که منجر به رس�یدن 
حداقل یک دان�ه گرده به هر گل ماده می ش�ود، 20متر 

اس�ت. بنابرای�ن قرارگرفتن یک 
درخت ن�ر در مرک�ز ی�ک بلوك 
5×5 درختان م�اده، تراکم گرده 
مناس�بي را در باغ ایجاد مي کند 

)شکل 4(. 
  در مناطق�ي ک�ه تاکن�ون 
پس�ته کاري ص�ورت نگرفت�ه یا 
امکان پراکندگي مناس�ب گرده 
در اثر ش�رایط محیطي کم است، 
باید ردیف بیروني، عمود بر جهت 
بادغالب، ب�ا یک ردی�ف درختان 
نر در نظر گرفته ش�ود. هنگامیکه 
تراکم کافي از دانه هاي گرده در باغ 
وجود نداشته باش�د، تعداد پسته 
درخوش�ه کاهش یافت�ه و معموال 
میوه ها بصورت انتهایي تش�کیل 
مي شوند. در صورتیکه گرده کافي 
در باغ وجود داش�ته باش�د، گلها 
تقریبا بافواصل زماني کوتاه تلقیح 
شده و باهم شروع به رشد مي کنند 
و اختالفات زی�ادي از لحاظ اندازه 

بین آنها پدید نمي آید.
گلدهی همزمان با رقم ماده مهمترین مش�خصه 
یک رقم نر مناسب اس�ت. گلدهي رقم نر باید یک و 
یا دوروز زودتر از گلدهي درختان ماده شروع شده و 
کل طول دوره گلدهي رقم ماده را پوشش دهد. هرچه 
رقم نر پررشدتر باشد، زودتر به مرحله گلدهي رسیده 
و گلهاي بیشتري تولید مي کند. بنابراین مقدار گرده 

تولیدي افزایش مي یابد.
مهمترین دالیل نبود گرده کافي در باغ:

نبود نس�بت مناس�ب درختان نر به م�اده، نبود 
هماهنگي در گلدهي درختان نر با ماده، بارندگي در 
زمان گرده افش�اني، رطوبت نس�بي باال در زمان گرده 
افشاني، سم پاشي و یا محلول پاش�ي روي درختان نر، 

وزش بادهاي شدید در زمان گرده افشاني.
در صورتیکه درخت با کمبود موادغذایي در ابتداي 
فصل مواجه باشد، بازشدن جوانه ها و گلدهي با تاخیر 
صورت می گیرد و تعدادگل در خوشه نیز کاهش مي یابد. 
همچنین اکثر گلهاي تش�کیل ش�ده، عقی�م و ناقص 
می ش�وند و حتي درصورت وجود گردة کافي، قابلیت 
تبدیل به می�وه را ندارند. گلهاي تش�کیل ش�ده روي 
درختان و یا ش�اخه هاي ضعیف اکثراً تک محوري بوده 
و طول خوش�ه و تعداد گل درخوش�ه به مراتب کمتر از 
درختان قوي است. رنگ خوشة گل و برگهاي جوان در 

درختان ضعیف، متمایل به رنگ قرمز است )شکل 9(.

گل  دهی  و گرده  افشانی در پسته

گزارشی برای آشنایی بیشتر باغداران با دقایق و ظرایف گلدهی و گرده افشانی، به عنوان یکی از مهمترین و حساس ترین مراحل رشد 
و نمو بهاره.شاید بعضی ها وقتی برای اولین بار، باِغ شکوفای پس�ته را در فصل بهار ببینند، برخالف انتظارشان آنرا چندان زیبا نیابند، اما 
همین گلهای رنگ پریدة بی عطر و بو، یکی از زیباترین نشانه های بهار است برای مردمی که در دل کویر و در شرایط سخِت طبیعی زندگی 
می کنند و دل در گروهمین گلها دارند که چندماه بعد معاش یکس�ال آنها را تامین خواهند کرد.درخت پسته گیاهی دو پایه است؛ یعني 
گلهاي نر روي یک درخت و گلهاي ماده روي درخت دیگر قرار دارند، این امر، باعث شده که مرحله گرده افشانی و انتقال دانه های گرده از 
مهمترین مراحل رشدو نموپسته باشد. گلهاي ماده و نر بصورت خوشه و بدون گلبرگ هستند. گلهای ماده بدلیل نداشتن شهد، جذابیتي 

براي حشرات ندارند. گل های نر و ماده پسته معموالً زودتر و یا همزمان با بازشدن برگها باز می شوند. 

اولین نشانه بهار

شکل 1- گل ماده پسته

شکل2- گل نر پسته

شکل 6- اندازه تقریبا یکسان میوه ها، بواسطه گرده افشاني مناسبشکل 3- خوشه و گل نر آماده آزاد سازي دانه گرده

شکل 7- تفاوت زیاد در اندازه میوه ها در یک خوشه

شکلش 9-  ضعف درخت عامل کاهش تعداد گل در خوشه و افزایش گلهاي عقیم

شکل 8- عدم تلقیح گلها در اثر بارش باران در زمان گرده افشاني

شکل 5- کاهش تعداد 
میوه در خوشه و تشکیل 
میوه در انتهاي محورهاي 
خوشه براثر گرده افشاني 
نامناسب



شکل4- نحوة 
قرارگرفتن درختان نر 

درباغ )دایره نشانگر 
درختان ماده و ستاره 

نشانگر درخت نر(

در یک رقم خاص، گلهای 
نر زودتر از گلهای ماده همان 
رق�م ب�ه مرحله ش�کوفائی 
آزاد  گ�رده  و  می رس�ند 

می کنند. 
دورة پذیرابودن دانة گرده 
توس�ط گلهای م�اده معموال 
سه روز طول مي کشد. گلهای 
ماده، وقتی که از سبز کمرنگ 
به قرمز کمرن�گ ویا صورتي 

تبدیل ش�وند، قدرت پذیرایي دانه گرده را ندارند. 
زمانیکه گلهاي نر به رنگ زرد تغییر رنگ دهند، موقع 

آزادسازي دانه گرده فرا رسیده است. 
تعداد روزها از زمان شروع گلدهي تا پایان گلدهي 
به عنوان طول دوره گلدهي در نظر گرفته مي ش�ود. 
عوامل نامس�اعد در این دوره، منجر به بیش�ترین 
خس�ارت به گلها و گرده افش�اني و تش�کیل میوه 

می شود.
زمان گلدهي در ارقام مختلف پسته متفاوت است. 
ارقامي همانند کله قوچ�ي و احمدآقایي »زودگل« 

بوده و بیش�تر در معرض س�رمازدگي و بارندگي هاي 
بهاره قرار مي گیرند. رقم اوحدي جزء ارقام »متوس�ط 
گل« ب�وده و در اث�ر س�رمازدگي و بارندگي هاي بهاره 
خسارت کمتري نسبت به ارقام زودگل مي بیند. معموال 
بیش�ترین تراکم گرده در باغ در زم�ان گلدهِي ارقام 
»متوسط گل« وجود دارد، بنابراین ارقام »متوسط گل« 
از نظر فراهم ب�ودن گرده در زم�ان گلدهي در بهترین 
شرایط در مناطق پس�ته کاری ایران قرار دارند. ارقام 
»دیرگل« همانند رقم اکبري، معموال کمترین خسارت 
را در اثر سرما و بارندگیهاي بهاره دریافت مي کنند.  ولي 
به دلیل کاهش تراکم گرده درباغ در زمان گلدهي، این 

ارقام با مشکل کمبود گرده برای گرده افشاني و تشکیل میوه 
مواجه مي شوند.

درختان واقع بر ش�یبهاي رو به جنوب زودتر بیدار شده و 
گلدهي زودتري دارند. بنابراین برای آنها خطر ایجاد خسارت 

در اثر سرمازدگي و بارندگیهاي بهاره بیشتراست. 
هرقدر مدیریت باغ بهتر باشد، بیدارشدن درخت و گلدهي 
زودتر صورت مي گیرد. برداشت به موقع محصول، کنترل آفات 
و بیماریها، جلوگیري از خزان بي موقع درختان بعداز برداشت 
محصول، و همچنین کنترل علفهاي هرز، تاثیر خیلي زیادي در 

زمان بیدارشدن و گلدهي در بهارسال بعد دارد.
بافتهاي شني خاك در مقایسه با بافتهاي رسي در بهارزودتر 
گرم مي شوند و در نتیجه، باغهای پسته داراي بافت خاك شني 
زودت�ر از خواب بیدار ش�ده و گلدهي زودتري در مقایس�ه با 

باغهای داراي بافت رسي دارند.

شرایط مناس�ب برای گرده 
افشانی

گرده افشانی در پسته از طریق 
باد انجام می شود و سایرعوامل 
نقشی در گرده افشانی ندارند. 
زنبورعس�ل برای جم�ع آوری 
گرده، گلهای نر را لمس می کند، 
ولی در گرده افشانی نقش ندارد. 
برخی از مهمترین عوامل موثر 
برگرده افشانی بشرح زیر است: 

1- دما
بهترین دما براي گرده افش�اني 15 تا 22درجه سانتی گراد 
اس�ت. دماهای زیر 4درجه س�انتی گراد احتمال سرما زدگی 
را افزایش مي دهند. دماهای باالتر از 32 درجه سانتی گراد در 
زمان گرده افش�اني زیان آور بوده و باعث از بین رفتن مادگی 

مي شوند.
2- رطوبت:

رطوب�ت ب�اال و بارندگ�ی و هرن�وع عامل�ی ک�ه باع�ث 
از پراکن�ش  افزای�ش رطوب�ت نس�بی محی�ط ش�ود، 
مناس�ب دانه گرده جلوگی�ری می کن�د. هرگون�ه بارندگي، 

محلول پاش�ي و سم پاش�ي در طرف صبح، بیش�ترین 
 خس�ارت را ب�ه گرده افش�اني و تش�کیل می�وه

 وارد مي کند. 
3- باد

باد تنه�ا عام�ل پراکنش دانه گ�رده در باغ پس�ته 

مي باش�د. بنابراین وزش باد در زمان 
گرده افشاني ضروري است.

وزش باد شدید باعث از دسترس 
خارج شدن س�ریع دانه های گرده از 
باغ ش�ده و طول دوره گلدهی را، هم 
در درختان نر، ه�م در درختان ماده، 
کاهش می دهد. طوفان های همراه با 
گردو خاك باعث پوشیده شدن سطح 
کالله شده و قدرت چسبندگی آن را 

بشدت کم می کنند.
4- نسبت مناس�ب تعداددرختان نر 

به ماده:
بررس�ی ها و تحقیقات نش�ان می دهد که دورترین 
فاصلة موث�ر برای گرده افش�اني که منجر به رس�یدن 
حداقل یک دان�ه گرده به هر گل ماده می ش�ود، 20متر 

اس�ت. بنابرای�ن قرارگرفتن یک 
درخت ن�ر در مرک�ز ی�ک بلوك 
5×5 درختان م�اده، تراکم گرده 
مناس�بي را در باغ ایجاد مي کند 

)شکل 4(. 
  در مناطق�ي ک�ه تاکن�ون 
پس�ته کاري ص�ورت نگرفت�ه یا 
امکان پراکندگي مناس�ب گرده 
در اثر ش�رایط محیطي کم است، 
باید ردیف بیروني، عمود بر جهت 
بادغالب، ب�ا یک ردی�ف درختان 
نر در نظر گرفته ش�ود. هنگامیکه 
تراکم کافي از دانه هاي گرده در باغ 
وجود نداشته باش�د، تعداد پسته 
درخوش�ه کاهش یافت�ه و معموال 
میوه ها بصورت انتهایي تش�کیل 
مي شوند. در صورتیکه گرده کافي 
در باغ وجود داش�ته باش�د، گلها 
تقریبا بافواصل زماني کوتاه تلقیح 
شده و باهم شروع به رشد مي کنند 
و اختالفات زی�ادي از لحاظ اندازه 

بین آنها پدید نمي آید.
گلدهی همزمان با رقم ماده مهمترین مش�خصه 
یک رقم نر مناسب اس�ت. گلدهي رقم نر باید یک و 
یا دوروز زودتر از گلدهي درختان ماده شروع شده و 
کل طول دوره گلدهي رقم ماده را پوشش دهد. هرچه 
رقم نر پررشدتر باشد، زودتر به مرحله گلدهي رسیده 
و گلهاي بیشتري تولید مي کند. بنابراین مقدار گرده 

تولیدي افزایش مي یابد.
مهمترین دالیل نبود گرده کافي در باغ:

نبود نس�بت مناس�ب درختان نر به م�اده، نبود 
هماهنگي در گلدهي درختان نر با ماده، بارندگي در 
زمان گرده افش�اني، رطوبت نس�بي باال در زمان گرده 
افشاني، سم پاشي و یا محلول پاش�ي روي درختان نر، 

وزش بادهاي شدید در زمان گرده افشاني.
در صورتیکه درخت با کمبود موادغذایي در ابتداي 
فصل مواجه باشد، بازشدن جوانه ها و گلدهي با تاخیر 
صورت می گیرد و تعدادگل در خوشه نیز کاهش مي یابد. 
همچنین اکثر گلهاي تش�کیل ش�ده، عقی�م و ناقص 
می ش�وند و حتي درصورت وجود گردة کافي، قابلیت 
تبدیل به می�وه را ندارند. گلهاي تش�کیل ش�ده روي 
درختان و یا ش�اخه هاي ضعیف اکثراً تک محوري بوده 
و طول خوش�ه و تعداد گل درخوش�ه به مراتب کمتر از 
درختان قوي است. رنگ خوشة گل و برگهاي جوان در 

درختان ضعیف، متمایل به رنگ قرمز است )شکل 9(.

گل  دهی  و گرده  افشانی در پسته

گزارشی برای آشنایی بیشتر باغداران با دقایق و ظرایف گلدهی و گرده افشانی، به عنوان یکی از مهمترین و حساس ترین مراحل رشد 
و نمو بهاره.شاید بعضی ها وقتی برای اولین بار، باِغ شکوفای پس�ته را در فصل بهار ببینند، برخالف انتظارشان آنرا چندان زیبا نیابند، اما 
همین گلهای رنگ پریدة بی عطر و بو، یکی از زیباترین نشانه های بهار است برای مردمی که در دل کویر و در شرایط سخِت طبیعی زندگی 
می کنند و دل در گروهمین گلها دارند که چندماه بعد معاش یکس�ال آنها را تامین خواهند کرد.درخت پسته گیاهی دو پایه است؛ یعني 
گلهاي نر روي یک درخت و گلهاي ماده روي درخت دیگر قرار دارند، این امر، باعث شده که مرحله گرده افشانی و انتقال دانه های گرده از 
مهمترین مراحل رشدو نموپسته باشد. گلهاي ماده و نر بصورت خوشه و بدون گلبرگ هستند. گلهای ماده بدلیل نداشتن شهد، جذابیتي 

براي حشرات ندارند. گل های نر و ماده پسته معموالً زودتر و یا همزمان با بازشدن برگها باز می شوند. 

اولین نشانه بهار

شکل 1- گل ماده پسته

شکل2- گل نر پسته

شکل 6- اندازه تقریبا یکسان میوه ها، بواسطه گرده افشاني مناسبشکل 3- خوشه و گل نر آماده آزاد سازي دانه گرده

شکل 7- تفاوت زیاد در اندازه میوه ها در یک خوشه

شکلش 9-  ضعف درخت عامل کاهش تعداد گل در خوشه و افزایش گلهاي عقیم

شکل 8- عدم تلقیح گلها در اثر بارش باران در زمان گرده افشاني

شکل 5- کاهش تعداد 
میوه در خوشه و تشکیل 
میوه در انتهاي محورهاي 
خوشه براثر گرده افشاني 
نامناسب
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شاید ضرب المثل »سالی که نکوست از بهارش پیداست« 
برای باغداران پسته ایران معنایی روشن تر از دیگران داشته 
باشد. آنجا که درابتدای بهار با یک سرمای شبانه تمام هستی 
سال خود را می بازند، و یا با گذر از بهاری بی حادثه، امیدوارانه 

چشم به انتظار فصل برداشت دارند. 
در طی سالهاي گذشته، مناطق پسته کاري ایران از آسیب 
سرمازدگي مصون نبوده اند و حتی در بعضی سالها خسارت 
ناشي از سرما، آنقدر شدید بوده که درصد زیادي از محصول 
را از بین برده است. به نظر مي رسد مهمترین خسارت سرما،  

از بین رفتن گلهاي تازه باز شده و جوانه هاست.
آمار خسارت ناشی از سرمازدگی در دودهه اخیر نشان 
می دهد که اگر قبالً سرمازدگی بهاره بطورمحدود، در بعضی 
از س��الها اتفاق می افتاد )سرمازدگی س��ال76، در دهه70 
شمسی(، امروزه بواسطة تغییرات اقلیمی در دنیا، و از جمله 
در ایران، سرمازدگی بهاره به یک پدیدة دائمی تبدیل شده 
است. )بروز سرمازدگی گسترده در سالهای 84 ، 85 و 87 و 

سرمازدگی موردی در سالهای 81 ، 82 و 88(.
س��رمازدگي یک پدیده ج��ّوي اس��ت و زماني حادث 
می ش��ود که درجه حرارت محیط کمت��ر از میزان دمایی 
باشد که براي رشد گیاه الزم است. سرمازدگی به دو صورت 

بروز می کند:
س��رماي انتقالي)جبهه اي( گسترة وس��یع داشته و با 
بادهاي سرد و هواي ابري و با کاهش شدید دما همراه است 
و به دلیل وسعت زیاد، کنترل و مقابله با آن مشکل است. 
شرایط وقوع این نوع یخبندان معموال« وجود آسمان ابري، 
بادمالیم تا ش��دید، عدم وجود وارونگ��ي دمایي و رطوبت 
نسبي پایین اس��ت. مقابله با یخبندان هاي انتقالي، بسیار 
مشکل است. در بسیاري موارد، دماي هوا به مدت چندشب 

به دلیل یخبندان انتقالي کاهش مي یابد. 
سرماي تشعشعي: این پدیده در کشور ما و در مناطق 
پسته کاری در هواي کاماًل آرام، بدون باد و ابر و در ساعات 
نزدیک به طلوع آفت��اب اتفاق مي افتد. در ش��ب هایي که 
آسمان کاماًل صاف باشد، گرماي بیشتري از طریق تابش از 

سطح زمین به هدر مي رود و چون براي جایگزیني، گرماي 
کافی تأمین نمي ش��ود، دماي هوا در نزدیکی سطح خاک 
کاهش مي یابد و وارونگي دمایي ش��کل مي گیرد؛ یعني با 
افزایش ارتفاع از سطح زمین، دما نیز افزایش مي یابد. پس 
از طلوع آفتاب، این نوع یخ بندان  ازبین مي رود، و در هنگام 
شب، در صورت وجود ش��رایط الزم  می تواند تکرار شود. از 
خصوصیات یخ بندان تشعشعي وجود روشنائي نسبي در 
طي شب و فقدان لرزش، و حرکت مالیم شاخ و برگ گیاهان 
است. در این شرایط چون حرکت هوا کم است، انتقال گرما 
از قسمت هاي بدن انسان که در معرض هواست به کندي 
صورت مي گیرد و در نتیجه، انسان سرما را کمتر احساس 
مي کند. به همین دلیل اغلِب کشاورزان در تشخیص این 
نوع یخ بندان دچار اشتباه مي ش��وند. آمارهای دریافتی از 
سازمان هواشناسي کشور حاکي است که در سال 1376 
دراستان کرمان، سرمازدگي از نوع جبهه اي بوده و در بقیه 

موارد سرمازدگي از نوع تشعشعي بوده است.
فاکتورهاي مؤثر در گسترش میزان خسارت سرمایي 
شامل شدت و طول مدت سرما، سرعت باد، رطوبت نسبي 
و پوشش ابر است. همچنین سن گیاه ) گیاهان خیلي جوان 
یا خیلي پیر به سرما حساسترند( و آفات و بیماریها در میزان 
تحمل س��رما مؤثرند. عالوه بر اینها، محل قرار گرفتن باغ، 
جهت شیب و پستي و بلندي زمین در حساس شدن گیاه به 
سرما نقش دارد. عامل مؤثر دیگر، نوع خاک است. ظرفیت 
نگهدارِي آب در خاکهاي سبک کمتر از خاکهاي  سنگین 
است و به همین دلیل این خاکها در بهار زودتر گرم شده و 
باعث ایجاد شرایط مناس��ب برای شروع رشد مي شود و در 
صورت بروز س��رمازدگی، خس��ارت حاصله بیشتر خواهد 
بود. خسارت ناشي از سرما در درختان پسته، بیشتر متوجه 
گلهای درخت می شود، که دلیل آن حساسیت بیشتر این 
اندام نسبت به  س��ایر بافتهاس��ت و با توجه به اینکه همه 
ارقام پسته زمان گلدهي یکس��ان ندارند، احتمال خسارت 
سرمازدگي در ارقام زودگل، مانند رقم اوحدي و کله قوچي، 

بیشتر از ارقام دیرگل )رقم اکبري( است. 

ش��ایان ذکر اس��ت که حساس��یت بافتهاي گیاهي به 
آسیب دیدگي ناشي از سرما و یخزدگي متفاوت است. مثاًل 
برگها توانایي سازگاري کم دارند. مقاومت بافتهاي گل نیز 
در مراحل مختلف رشد، نسبت به سرما فرق می کند. چون 
مقاومت بافتها زماني که داراي رشد فعال هستند، در برابر 
سرما کم است، به همین علت، جوانه هاي گل درحال خواب 
بیش��ترین مقاومت را دارن��د، در حالي که با ت��ّورم جوانه، 
مقاومت، اُفت کرده و در گلهاي باز شده به حداقل مي رسد.  
لذا خسارت وارد بر جوانه ها و گلهاي باز شده، خیلی بیشتر 
از خس��ارت وارد بر جوانه هاي در حال خواب و باز نش��ده 

می باشد.
براس��اس نتایج مطالعات آزمایش��گاهي و سرمازدگي 
طبیعي، دماهاي بحرانِي وقوع آسیب در سه مرحله»گل«، 
«جوانة در حال بازش��دن« و »جوانه بازنش��ده پسته«، به 
ترتیب2+، 2- و 4- درجه س��انتي گراد و دمای بحرانی در 
مرحله میوه،2- درجه  سانتي گراد است. بنابراین، گلهاي باز 
شده حساس ترین و جوانه هاي باز نشده، مقاوم ترین اندام در 

مقابل اُفت دما هستند.
برخي عالئم و آسیب های ناشی از سرما و 

یخ زدگی در درختان پسته:
از بین رفتن جوانه ها؛ آسیب به سرشاخه ها؛ قهوه اي شدن 
جوانه های میوه ؛سوختگی و تغییر رنگ برگ ها؛ چروکیدگي 
و پیچیدگی برگ؛تغییر رنگ جوانه ها به رنگ قهوه اي؛ پارگي 

برگها در نزدیک رگبرگ اصلي.
اگرچه بدلیل شرایط اقلیمی خاِص مناطق پسته کاری 
کشور، ویژگیهای ژنتیکی ارقام، و تغییرات آب و هوایی در 
دهة اخیر، جلوگیری از سرمازدگی بهاره در باغهای پسته 
غیرممکن اس��ت، اما می توان با اقدامات پیش��گیرانه قبل 
از احداث باغ، و اقدامات حفاظتی، تا حدودی از خس��ارت 

وارده کاست. 
قبل از احداث باغ اقداماتی همچون انتخاب محل مناسب 
و انتخاب رقم مناسب، می تواند در پیشگیری از سرمازدگی 

تا حدودی موثر باشد.

سرمازدگی بهاره 
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 در باغهای موجود نیز می ت��وان در محدوده زمانی که 
احتمال سرمازدگی وجود دارد، نسبت به اجرای اقدامات 

حفاظتی بشرح زیر اقدام کرد:
* س��طح خاک در حفاظت محصول اهمی��ت دارد و 
مي تواند اختالفي به اندازه 1/7درجه سانتي گراد در دماي 
هوا ایجاد کند. براي حداکثر حفاظت در برابر یخ بندان هاي 
ناشي از تشعش��ع، باید خاک مرطوب، عاري از علف هرز، 

هموار، و شخم نخورده باشد.
* هرگونه خاک ورزي موجب ایجاد فضاهاي هوا در خاک 
مي شود. بنابراین باید طي دوره هاي مستعِد یخ بندان از این 
عملیات اجتناب کرد. اگر خاک، مورد عملیات خاک ورزي؛ 
نظیر شخم قرارگرفته باشد، الزم است از طریق فشرده کردن 

و آبیاري، به انتقال و ذخیره گرما در آن کمک نمود.
* مرطوب کردن، اغلب موجب تیره تر ش��دن خاک، 
و در نتیجه، باعث افزایش جذب تشعش��ع خورشیدي در 

خاک می شود.
* براي حفاظت در برابر یخبندان بهتر اس��ت تمامی 
گیاهان پوششي را از باغها و تاکستان ها حذف کرد. حذف 
گیاهان  پوششي موجب افزایش جذب تابشي خاک مي شود 

و انتقال و ذخیره گرما در خاک را بهبود مي بخشد. 
 اگرچه جلوگیری کامل از س��رمازدگی تشعشعی غیر 
ممکن است اما عالوه بر روش��های پیشگیرانه و حفاظتی 
که تشریح ش��د، روش های دیگری برای کاهش خسارت 
این نوع سرمازدگی وجود دارد.)البته هر یک مزایا و معایب 

خاص خود رادارند.(
 استفاده از دود: بدلیل ایجاد آلودگي هاي زیست محیطي 
و انعکاس اشعه خورشید در روز و تشدید سرما در شب هاي 

بعد دارای محدودیت است.
استفاده از بخاری هاي باغي: این روش بسیار پرهزینه 

است و توصیه نمی شود.
آبیاری بارانی و بارش آب بر روي ش��کوفه ها: هنگامي 
که آب یخ مي زند، در اثر یخ زدن تولی��د حرارت مي کند. 
از معایب این روش می توان به ال��زام وجود آب در هنگام 
یخ بندان و شرایط دشوار دسترس��ي به آب در آن ساعاِت 
شب، بخصوص در مناطق پسته کاری ایران، وهزینه باالي 

نصب و لوله کشي و راه اندازي اشاره کرد.
استفاده از ماشین هاي مولدباد: بواسطه مصرف باالي 
انرژي و هزینه هاي س��نگین چندان مورد اس��تقبال قرار 

نگرفته است.
سیستم چاهک معکوس انتخابي: با جمع کردن هواي 
سرِد کف باغ و فرستادن آن به باال  )15تا90متر( الیه هاي 
هواي گرم را جایگزین الیه هاي سرد می کند. مزایای این 
روش: مصرف کمتر  انرژي نسبت به روش هاي موجود ، و 
استفاده از هواي طبیعي بدون تولید هواي گرم مصنوعي 

است.
 P.T.O  1-چاهک معک��وس با اس��تفاده از نی��روي

تراکتور
2- چاه��ک معکوس ب��ا اس��تفاده از نی��روي الکترو 
موتوراستفاده از ماش��ین هاي مولد مه یکی از روش های 
متداول دنیاس��ت. ایجادم��ه مصنوعي باع��ث کاهش از 
دست رفتن گرما از س��طح خاک و گیاه مي ش��ود. هنگام 
سردش��دن تشعش��عی هوا، مه مي تواند تا حدود 4 درجه 
سانتیگراد گرما تامین کند و از این طریق باعث حفاظت 
گیاه در برابرس��رما ش��ود. مزایای این روش بخصوص در 

مقایسه با آبیاری بارانی؛ قابلیت تنظیم الیه مه، مصرف آب، 
و مصرف انرژي کمتر نسبت به سایر روشهاست.

البته جلوگیری از س��رمازدگی بهاره غیرممکن است. 
با این اقدامات فقط می توان از ش��دت خس��ارت بصورت 

محدود کاست. 
نظربه اهمیت کاهش ریس��ک تولی��د و باالبردن توان 
باغداران در تحمل خسارت ناش��ی از حوادث طبیعی، از 
دهه های گذشته، بیمه باغها در مناطق مختلف دنیا بعنوان 
راهی برای حمایت از کشاورزان به اجرا گذاشته شده است. 
در ایران نیز صندوق بیمه محصوالت کشاورزی )وابسته به 
بانک کشاورزی( از حدود یک دهه قبل، اقدام به بیمه باغها 
 و از جمله باغهای پسته کرده است. اما متاسفانه روشهای 
تخمین میزان تولید باغها، و از همه مهمتر، تخمین میزان 
خسارت حاصل از عوامل طبیعی؛ از جمله »سرمازدگی« 
آنقدر پیچیده، غیردقیق و وقت گیر است که باغداران پسته 
برای دریافت خسارت از بیمه، دچار مشکل می شوند، به 
طوری که همواره بین باغداران، کارگزاران و کارشناساِن 
تخمین خس��ارت صندوق بیمه، اختالف نظرهایی بروز 
کرده که باع��ث نارضایتی باغ��داران ش��ده، و انگیزة آنها 
را برای بیمه کردن محصوالت ش��ان کاهش داده اس��ت. 
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی نیز در گزارشهای خود 
»بیمه باغها« را  یک فعالیت ضررده اعالم کرده است. برای 
سامان دادن به این مس��اله الزم است، مشکالت روشهای 
کنون��ی تخمین تولی��د و میزان خس��ارت، اولویت بندی 
عوامل خس��ارتزا،چگونگی پرداخت خس��ارت با توجه به 
اطالعات هواشناسی، و دیگر موارد مرتبط، مورد بررسی 

دقیق قرار گیرد. 



ایام »بهار« از پرمشغله ترین و حساس ترین زمانهای نگهداری پسته است. در این فصل 
اس��ت که با اجرای بهینه ی عملیات باغی و پیشگیری و مدیریت عوامل محیطی، می توان 

انتظار تولید مطلوب )کیفی و کمی(را داشت. 
غیراز عوامل محیطی که کنترل آنها تاحدزیادی خارج از توان و اراده باغداران اس��ت، 
می توان سایر عملیات باغی، بویژه »مبارزه با آفات« و »تغذیه«را با شیوه های علمی و فنی 

مدیریت کرد و به تولید با صرفه اقتصادی رسید. 
مبارزه با آفات 

هرس��ال باغداران به دفعات مجبور به مبارزه ش��یمیایی و غیرش��یمیایی با انواع آفات 
می شوند. فصل بهار زمان سبزش��دن درختان پسته و گلدهی آنهاست. با شروع سبزشدن 

درختان پسته، از اواسط اسفندماه فعالیت آفات نیز آغاز می شود. 
با توجه به حضور همزمان چند آفت در باغ ، بویژه در اوایل فصل بهار و مناسب بودن زمان 
مبارزه شیمیایی علیه آفات عمده پس��ته در این فصل، اول باید دانست کدام آفات اصلی و 
مهم هستند و کدام را باید در درجه دوم و سوم اهمیت قرار داد، تا برای کاهش تعداد دفعات 
سمپاشی و در صورت امکان، مبارزة همزمان با برخی آفات خسارتزا، »روش مبارزه« و هم 
»ترکیب مناسب سم« را انتخاب کرد. در صورت لزوم باید از مخلوط کردن 2حشره کش، که 

اختالط آنها مجاز باشد، برای کنترل همزمان دو یا سه آفت استفاده شود. 
1- پروانه چوبخوار پسته )کرمانیا( 

با توجه به دوره خروج الروهای زمس��تانگذراِن این آفت، از اوایل اس��فندماه و تشکیل 
پیله های شفیرگی بر روی سرشاخه ها )در شرایط آب و هوایی استان کرمان(، و اوج ظهور 
و تشکیل شفیره ها در دهه سوم اس��فندماه، در صورت زیادبودن جمعیت این آفت در باغ 
می توان با توصیه کارشناس��ان محلی از حدود 20 اس��فند تا 5 فروردین ماه با آنها مبارزه 

کرد. 
)اطالعات بیشتر در این باره در خبرنامه شماره 49/ نیمه دوم بهمن چاپ شده است(

2- پسیل معمولی پسته ) شیره خشک(
حشرات کامل پس��یل های زمستانگذران، از اواسط اس��فندماه در باغ های پسته ظاهر 
می شوند، و با تغذیه از جوانه های در حال سبزشدن پسته، بر روی آنها تخم ریزی می کنند. با 
توجه به پائین بودن جمعیت نسل اول پسیل، بویژه در طی ماه های فروردین و اردیبهشت، 
نیازی به مبارزه اختصاصی علیه این آفات نیس��ت و اگر س��موم مناس��ب برای مبارزه با 
سایرآفات پسته بکار رود، تلفات کافی بر روی جمعیت این آفت نیز خواهد گذاشت. مبارزه 
اختصاصی علیه پسیل معمولی با توجه به جمعیت و حساسیت ارقام پسته، تقریباً از اواخر 

اردیبهشت و اوایل خردادماه ضروری است. 
3- شپشک های پسته 

1-3- شپشک واوی، یا شپشک سرشاخه و برگ پسته: دارای 2 نسل در سال است ولی 
فقط در نسل اول می توان علیه پوره های سن یک آن مبارزه کرد. مناسبترین زمان مبارزه، 
اواخر فروردین واوایل اردیبهشت ) در شرایط آب و هوایی استان کرمان( و همزمان با خروج 

70 درصد پوره های سن یک می باشد. 
2-3- شپشک تنه ای)کنده ای( پسته: این آفت دارای یک نسل در سال است 
و تقریباً همزمان با خروج پوره های سن یک شپشک واوی، پوره های سن یک این 
آفت نیز خارج می شوند. )اختالف زمانی خروج پوره ها 3 تا 4 روز است( مناسبترین 
زمان مبارزه، اواخر فروردین و اوایل اردیبهش��ت، همزمان ب��ا خروج 70 درصد 

پوره های سن یک است.
در صورت باالبودن جمعیت هریک از این شپش��ک ها و خس��ارت شدیدی که وارد 
می کنند، می توان حدود 2 هفته بعد از سمپاش��ی نوبت اول، مجدداً سمپاشی را تکرار 

کرد. 
4- زنجره پسته) شیره تر(

در سالهای گذشته جمعیت این آفت در باغهای پسته خیلی زیاد بود،اما با سمپاشی های 
سالهای اخیر جمعیت آن کاهش یافته است. بهترین زمان سمپاشی، هنگام ظهور پوره های 

آفت است. 
5- سنک های پسته 

این آفات در چندسال اخیر در اکثر باغ های پس��ته کشور مشاهده شده است. در اوایل 
فصل بهار و از مرحله تشکیل میوه تا شروع سخت شدن پوس��ت استخوانی میوه پسته، با 
تغذیه از میوه های نابالغ و حساس، خسارت ش��دید وارد می کنند. در گذشته باغداران از 
سم »آندوسولفان« برای مبارزه با این آفت اس��تفاده می کردند، با حذف این سم از لیست 
سموم مجاز کشور، الزم است از سموم مناس��ب موجود در بازار با نظر کارشناسان محلی 

استفاده شود. 
6- سرخرطومی پسته 

حشرات کامل این آفت که مرحله مهم و خسارتزای آن محسوب می شوند و از جوانه های 
رویشی و زایشی در حال بازشدن، به شدت تغذیه می کنند، از اواخر اسفند و اوایل فروردین 
بصورت حشرات کامل خاکستری رنگ در باغ های پسته مشاهده می شوند، که الزم است 

در این زمان با سموم مناسب با آنها مبارزه شود. 
7- سوسک سرشاخه خوار پسته 

به این حشره در استان کرمان »سوسکو« نیز می گویند. حشرات کامل آفت از اواخر 
اسفندماه از چوب های خشک که در آن ها بصورت الرو، زمستانگذرانی می کنند خارج 
شده و به سمت درختان پس��ته پرواز می کنند. اوج خروج حش��رات کامل و ظهور آنها 
بر روی درختان پس��ته، اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه اس��ت. حشرات بالغ به 
شاخه های جوان که همان سال رشد کرده اند، حمله می کنند، جوانه ها را می خورند واز 
محل جوانه ها داالن هایی به طول 3تا5 سانتیمتر حفر می کنند.با توجه به زیست شناسی 
این آف��ت و زمس��تانگذرانی آن بصورت الرو در داخل ش��اخه های خش��کیده، مبارزه 
غیرشیمیایی با آن بسیار ساده و اقتصادی است و اگر بطورکامل انجام گیرد به هیچ وجه 

نیاز به مبارزه شیمیایی علیه آن نخواهد بود.
روش مبارزه: جمع آوری چوب ها و شاخه های خشک شده و شاخه های تازه 
هرس شده و سوزاندن کامل آنها؛  اجتناب ازانبارکردن چوب ها و شاخه های پسته 
برای مصارف سوختی در مناطق و انبارهای نزدیک به باغ های پسته. تله گذاری با 
چوب های نیمه خشکیده و یا تازه هرس شده در ناحیه یقه درختان و یا قراردادن 
دس��ته های چوب در زیردرختان به فواصل 100 متر از هم، و سپس، جمع آوری 
و سوزاندن آنها و جایگزینی دسته های چوب جدید بجای آنها بصورت ماهیانه از 

اواسط مهر تا اواسط اسفندماه.

مدیریت تغذیه باغ
آغاز فصل بهار همزمان است با شروع رشد درخت پس��ته، اولین اقدام تغذیه اي در 
این مرحله دادن کودهاي ازت بصورت سرک است. اولین قسط ازت از اواخر اسفندماه 
تا اواخر فروردین توصیه مي ش��ود. البته در صورت امکان دادن قسط اول ازت در نیمه 
دوم فروردین ماه بهتر از نیمه اول فروردین است. مقدارکود توصیه شده در این مرحله 
200 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم، یا 175تا 150 کیلوگرم در هکتار اوره براي 

آبهاي شیرین است.
در باغهایي که عارضه لکه پوست اس��تخواني س��الهاي گذش��ته در آنها مشاهده شده، 
محلول پاشي کالت کلس��یم با غلظت500 تا 750 سي س��ي در هزارلیترآب دردهه سوم 
فروردین ب��رای رفع و کاهش خس��ارت عارض��ه مؤثر اس��ت. بهترین زمان براي ش��روع 
محلول پاشي هاي تغذیه اي، اول اردیبهشت ماه است. در این زمان سطح برگ به اندازه کافي 
بزرگ شده و نفوذپذیري آن نسبتاً سریع و مناسب است. براي محلول پاشي سعي نمایید از 
کودهایي استفاده کنید که ترکیب دو یا سه نمونه از آنها، تمام نیاز درخت به عناصر ماکرو 

و میکرو را پوشش می دهد. 
برای کسب نتیجة بهتر الزم است محلول پاشي اول با فاصله زماني دو تا سه هفته تکرار 
شود. در خردادماه و قبل از مغزرفتن، دادن نوبت دوم کودهاي ازت به میزان 175 کیلوگرم 
در هکتار، س��ولفات آمونیوم، و یا 150 کیلوگرم اوره براي اراضي شیرین توصیه مي شود. 
قبل از مغز رفتن، محلول پاشي با کالت پتاسیم و اوره براي جلوگیري از عارضه سوختگي 

و پوکي مؤثر است.
)با تشکر از همکاری آقایان مهندس هاشمی راد و دکتر حسین حکم آبادی در تهیه این مطلب(

مدیریت بهاره باغهاي

تازه ترین اطالعات کارشناسان در مورد آفات مهم فصل بهار و روش های مبارزه شیمیایی و غیرشیمیایی با آنها



کلمه پسته یک واژه ایرانی است که از گستره پهناور رویشگاههای 
طبیعی درختان پسته در شمال شرقی ایران- شامل سرزمین خراسان 
قدیم و ماوراء النهر– منشاء دارد. بسیاری از مستندات و شواهد تاریخی 
موجود نش��ان می دهد که نام ایرانی »پس��ته« و درخت آن از همین 
محدوده پهناور، ک��ه جنگلها و توده های درختی پس��ته خودروی در 
کوهها و دامنه های آن بسی انبوه بوده، به دیگر قلمروهای ایرانی رفته 
و بعدها به اقوام و ملل قدیم جهان معرفی شده است. شواهد و دالیلی 
نیز وجود دارد که لفظ »پسته«برگرفته از صدای شکستن دانة پستة 
محصول درختان خودروی جنگلِی بوده و ریشة اسامی پارسی کهن و 
پارسی میانه وفارسی کنونی در وجوه »پیستک«، »پیسته« و»پسته« 

یک »نام آوا« یا کلمه صوتی )Onomato Poeia( است. 
کلمه صوتی »پیستک« برای اول بار، توسط ایرانیان مستقر در نواحی 
جنگلی رویشگاههای طبیعی درختان پسته، با شنیدن صدای شکستن 

دانه های پسته، تداعی و اتخاذ شده است.
نام درخت پسته در زبانهای یونانی و التین و سایر زبانهای اروپایی و 
نیز در زبانهای عربی و ترکی و روسی و ژاپنی و غیره ماخوذ است از وجه 
تسمیه ایرانی این درخت است که طی ادوار مختلف به ملل دیگر معرفی 
شده اس��ت. نام این درخت در پارسی قدیم پیستاکا و در پارسی میانه 

)پهلوی( پیستاک بوده که در فارسی متاخر پسته تلفظ شده است.  

واژه ایرانی »پسته« 
ومنشاء آن 

تقویم دهقانی

انسان ، از نخستین ادوارزندگی اجتماعی متوجه بازگشت و تکرار برخی 
رویدادهای طبیعی؛ شد. نیاز به محاسبه در دوران کشاورزی؛ یعنی نیاز 
به دانستن زمان کاشت و برداشت، فصل بندی ها و تقویم دهقانی و زراعی 

را به وجود آورد.
 نخس��تین محاس��به فصل ها، با گردش ماه که تغییر آن آسانتر دیده 
می شد صورت گرفت. و سرانجام، در نتیجه ی نارسایی ها و ناهماهنگی هایی 
که تقویم قمری، با تقویم دهقانی داشت، محاسبه و تنظیم تقویم براساس 
گردش خورشید صورت پذیرفت. سال در نزدایرانیان از زمانی نسبتا کهن 
به چهارفصل سه ماهه تقسیم شده است. ابوریحان بیرونی در »آثارالباقیه« 
آورده، آغازسال ایرانی از زمان خلقت انسان )ابتدای هزاره هفتم از تاریخ 
عالم(، روزهرمز از ماه فروردین بود؛ وقتی که آفتاب در نصف النهار، در نقطه 

اعتدال ربیعی، و طالع سرطان قرار داشت.

 نیاز انسان
 مولود

ت و برداشت
ن زمان کاش

 به دانست

درجه پستهرقم

دربازار تهران
 )4ماه و 10 روز(

در بازار رفسنجان
)نقدی(

هفته دومهفته اول هفته دومهفته اول 

فندقی خندان
32- 30 استاندارد 
8650865077007650)معروف به اروپایی(

فندقی
327000690063506250-30 ) کیل 50( دهن بست 

توجه: قیمت ها هر کیلو به تومان، در بازار تهران 4ماه و 10 روز و در بازار رفسنجان نقدی است.

قیمت پسته خشک)محصول سال زراعی جاری( 
معامله شده در دو هفته اول اسفند ماه 1389

توضیح ضروری درباره قیمت پسته در هفته آخر بهمن 
در جدول قیمت ها، مندرج در صفحه 4 نش��ریه ش��ماره 49، متاسفانه یک 

اشتباه تایپی روی داد که ضمن پوزش بدینوسیله توضیح داده می شود: 
قیمت نقدی پسته فندقی 32-30 در هفته آخر بهمن ماه 89 در رفسنجان 
مبلغ 7800 تومان صحیح است. این توضیح از طریق پیامک انجمن نیز اعالم 

شد. 



5051شماره 50 /      اسفند 1389     اسفند 1389/    شماره 50 5051شماره 50 /      اسفند 1389     اسفند 1389/    شماره 50 

اگرچه شروع باغریزی در کشور آمریکا به حدودیکصدسال می رسد، اما عمرصنعت پسته 
این کشور و شروع فرآیند توسعه درازمدت و هدفمند آن به حدود30 سال می رسد. 

بواسطه نوپابودن صنعت پس�ته در آمریکا، ش�اید مقایسة آن با پس�ته ایران که سابقة 
چندصدس�اله در تولید و صادرات دارد، به نظرچندان درست نباش�د. با این حال، امروز 
کمترکسی را در صنعت پس�ته ایران پیدا می کنید که آمریکا را رقیبی برای پسته ایران 

نداند و از پارامونت به عنوان شاخص صنعت پسته امریکا و رقیب اصلی نام نََبَرد.
چگونه است که شرکت »پارامونت« و رییس آن »اس�توارت رزنیک« نه تنها برای پسته 
ایران که حتی برای همه تولیدکنندگان پسته آمریکا یک تهدید بشمار می  رود؟ تهدیدی 
که طی دوسال اخیرحتی متوجه مشتریان قدیمی پسته آمریکا در اروپا نیز شده است؟ 

گزارش های این بخش را بخوانید: 

ن ؟
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سابقه شرکت پارامونت و تبدیل آن به بزرگترین تولیدکننده پسته وبادام جهان به 
سه دهه قبل باز می گردد؛ زمانی که دره«سن جواکین« کالیفرنیا بعنوان منطقه ای 

بسیار مناسب برای تولید بادام و پسته، برای استقرار این شرکت انتخاب شد.
ش��رکت »پارامونت فارمز« درحال حاضر به عنوان بزرگترین تولیدکننده پسته 
و بادام جهان، 30درصد پس��ته آمریکا را در باغهای خود تولید،و30 درصد دیگر از 
تولید این کشور را جمع آوری، مدیریت و تجارت می کند. بعبارتی این شرکت، در 

حال حاضر60 درصد از تجارت پسته آمریکا را در اختیار دارد. 
پارامونت از دوس��ال پیش با معرفی برند اختصاصی خود به نام«پسته بی نظیر 
Wonderful pistachio«، محصول پس��ته را ب��ا این نام به س��وپرمارکتها و 
شبکه های توزیع امریکا و اروپا وارد کرد و رقیب شرکت ها و برندهایی شد که سی 
س��ال از خود او پس��ته می خریدند. پارامونت در موقعیتی قرارگرفت که توانست با 
اس��تفاده از آرای کشاورزان تحت تسلط خویش، »کمیس��یون پسته کالیفرنیا« را 

منحل کند. 
اطالع از امکانات و توانایی های شرکت«پارامونت فارمز« شناخت بهتری از این 

رقیب نیرومند به دست می دهد:
بیش از 28هزار هکتار باغ،مالکیت بزرگترین باغهای بادام دنیا به مساحت 16هزار 
هکتار، کارخانه فرآوری با مس��احت 121هزارمترمربع )بیش از12 هکتار(، )جمع 
مساحت واحدهای فرآوری و انبارها بیش از 80 هکتار(، گلخانه ها و آزمایشگاههای 
متعدد تحقیقاتی، کنترل و مدیریت باغها با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیائی 

)GIS(، در اختیارداش��تن س��همی بزرگ از مناب��ع آب کالیفرنی��ا، انبارهایی که 
قابلی��ت ذخیره کردن 136هزارتن مغزه��ای درختی را دارند، امکانات س��ردخانه 
ای با مس��احت12هزار مترمربع،  امکان ردیابی محصول تا باغ، اس��تقرار سیستم

ISO9001:2000 در تمام واحدهای تولیدی، استقرار سیستمISO17025 در 
آزمایشگاهها، انجام تستهای میکروبی و آفالتوکس��ین در تمام محصول تولیدی، 
دارابودن دو هکتار پانل های خورش��یدی ب��رای تامین ان��رژی واحدهای مختلف 
کارخانه. )این نیروگاه خورشیدی در نوع خود بزرگترین نیروگاه در بخش خصوصی 
آمریکاس��ت(، امکانات س��ورت لیزری و امکان��ات بس��ته بندی در اوزان مختلف، 

هدف گذاری تولید190 هزارتن محصول در سال 2012.
اطالع از ابعاد فعالیت این ش��رکت و توجه به رویکردهای آن، از آن جهت برای 
صنعت پسته ایران ح یاتی و اس��تراتژیک اس��ت که بدانیم علیرغم سابقه طوالنی 
کشت و کار و تجارت پسته در ایران و شرکتهای متنوع و متعددی که بعضی از آنها 
دهها سال است در زمینه های مختلف صنعت پسته در کشور فعالیت دارند، حتی 
یک ش��رکت در حدو اندازه پارامونت نداریم و از شرکتهای بزرگ هم کمترشرکتی 
را می توان یافت که کل زنجیرة تولید )باغ، فرآوری و صادرات( را با هم داشته باشد 

و مدیریت کند. 
چندان دور از ذهن نیست که پارامونت پس از حذف شرکت ها و رقبای آمریکایی 

خود و تسلط بر بازار اروپا، به سراغ رقیب اصلی خود؛ یعنی پسته ایران بیاید.
ترجمه: آرش دادگر 

شرکت پارامونت
بزرگترین حکمران پسته دنیا!

ن ؟
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در ق��رن نوزده��م دول��ت فدرال 
ای��االت متحده آمریکا برای توس��عه 
مناطق بیابان��ی و نیمه بیابانی جنوب 
و جنوب غرب، برنامه های گسترده ای 
را آغاز کرد. یکی از این طرحها، تالش 
برای جم��ع آوری واریته های گیاهی 
متنوعی از اقصی نق��اط جهان برای 
توسعه کشاورزی در این مناطق بود. 
ه��زاران واریته از پنج قاره به س��وی 
مراکزتحقیقاتی کالیفرنیا، کانزاس و 

تگزاس روانه شد. 
وقتی چارلز ماین ب��رای اولین بار 
در س��ال 1854 میالدی، بذر پسته 
جزیره سیسیل ایتالیا را به کالیفرنیا 
برد، هرگز گمان نمی کرد این درخت 
عجیب و باس��تانی برای خود چنین 
جای پای��ی در س��رزمین ن��و بیابد. 
گرچه واریت��ه ایتالیایی چارلزماین و 
واریته های بعدی  خاورنزدیک که از 
طریق فرانسه در سال1875 وارد شد، 
نتوانس��ت توفیق اقتصادی ببارآورد، 
ولی درخت پسته را به جامعه باغداری 
و مراکزتحقیقات��ی آکادمیک آمریکا 

معرفی کرد. 
در س��الهای آغازین قرن بیستم، 

پس��ته جزءاق��الم تحقیقات��ی مرکز 
تحقیق��ات فدرال کش��اورزی چیکو 
کالیفرنی��ا  ق��رار گرف��ت. در س��ال 
1907 دوبرادرارمن��ی ایران��ی اولین 
باغ ب��زرگ پس��ته را در س��اکرامنتو 
کالیفرنیا احداث کردند و همزمان با 
جنگ جهانی اول در دهه 20 میالدی 
پسته شور و رنگ شده وارداتی ایرانی 
در سراس��ر آمریکا در دس��تگاههای 
ف��روش س��که ای در دس��ترس قرار 

گرفت. 
اما بی تردید، هیچ واقعه ای در تاریخ 
پسته آمریکا همانند سفر دکتر وایت 
هاوس در پایان دهه20 به جنوب آسیا 
و ماوراء النهر و شامات سرنوشت ساز 
نبود. وایت هاوس محقق مرکزچیکو 
بطور سیستمیک، مناطق پسته خیز 
جنوب آسیا و خاورمیانه را درنوردید 
و با کلکسیونی غنی از ذخیره ژنتیک 
پس��ته به کالیفرنیا بازگش��ت. مرکز 
چیکو از آن پس در سکوت، به توسعه 
واریت��ه مناس��ب ب��رای آب و هوای 
کالیفرنیا پرداخت. این تالش چنددهه 
ادامه یافت و نتیجه آن واریته ای بود 

که مادر صنعت پسته آمریکا شد.

در دهه50 میالدی کل مس��احت 
پس��ته کاری امری��کا  ب��ه زحمت به 
سی هکتار می رسید. در دهه60 این 
مساحت در حدود500 هکتار تخمین 
زده می ش��د. اما در ابع��اد اقتصادی 
می توان گفت اولین محصول رسمی 
صنعت پسته کالیفرنیا در سال 1976 
به ب��ازار وارد ش��د. در س��ال2008 
ابعاد باغها به 50 هزار هکتار رس��ید. 
در واقع مس��احت باغه��ا بین1950 
تا1980،365برابر شد. همچنین، در 
سال2008 مساحت4/4 برابر مساحت 
سال1980بود. توسعه باغهای امریکا 

با قدرت ادامه یافته است. 
تح��ول ب��زرگ بعدی تأس��یس 
کمیسیون پس��ته کالیفرنیا در سال 
1981 ب��ود. گرچه این کمیس��یون 
دریک پروس��ه اعتراض��ی قانونی به 
محوری��ت پارامونت در س��ال2007 
منحل ش��د اما در عمر28 ساله خود 
اصلی ترین س��اختارزیربنایی صنعت 

پسته آمریکا بود. 
درس��الهای 2005 ت��ا 2007 
باغ ریزی ه��ای بی س��ابقه ای در 

کالیفرنیا به مساحت25000 هکتار 

به عمل آمد که ناشی از جاذبه افزایش 
قیمت پس��ته ب��ود. در س��ال2009 
مساحت باغهای جوان پسته آمریکا 
معادل65درص��د باغه��ای مثمر این 
کشور بود! تولید باغهای وسیع ایجاد 
ش��ده در این دوره س��ه س��اله، بین 
س��الهای2012 تا2017 به بازار وارد 
می ش��ود. بی تردید پتانس��یل تولید 
کالیفرنیا تا سال2015 بیش از250 
هزارتن در س��ال خواهد بود. ش��اید 
پنج س��ال بعد در س��ال2020تولید 
آمریکا ب��ه مرزغیرقاب��ل تصور450 

هزارتن برسد.
میزان برداش��ت درواحد سطح در 
چهل سال گذش��ته متداوماً افزایش 
یافته اس��ت. برداش��ت پسته خشک 
که در نیم��ه اول ده��ه80  میالدی 
تنه��ا1320 کیلو در هکت��ار بود، در 
نیمه اول دهه90 به2490 کیلوگرم – 
هکتار و در پنجسال اول قرن میالدی 
جاری ب��ه3150 کیلوگ��رم– هکتار 

رسید. 
رکوردحداکث��ری کالیفرنی��ا در 
س��الهای اخی��ر ب��ا4060 کیلوگرم 
– هکتار پس��ته خش��ک مرب��وط به 

محمد حسین کریمی پور
 عضو انجمن پسته ایران و رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران
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سال2007 و رکورد حداقلی سالهای 
اخیر2645 کیلوگرم– هکتار مربوط 
ب��ه2008 اس��ت. متوس��ط تولی��د 
سالهای2005 تا 2008 معادل 3105 

کیلوگرم در هکتار است. 
این نشان می دهد پسته کالیفرنیا 
نیز به شدت با نوسان سال خوب و سال 
بد روبروست. امریکائیها سالهاست با 
مذاکرات راهبردی اول فصل و تعیین 
میزان ذخیره استراتژیک، این پدیده 
را با ابزار تجاری کنترل کرده و میزان 
عرضه سالیانه را به تعادل رسانده اند. 

درآمد متوس��طه  باغدار امریکایی 
ناش��ی از فروش پس��ته از هر هکتار 
باغ در س��الهای2004 تا2008 بطور 
متوس��ط س��الیانه11600دالر – 
هکتار بوده است! دراین دوره رکورد 
حداکث��ری مربوط به س��ال2006؛ 
یعنی12615 دالر و رکورد حداقلی 
آن مربوط به سال2005 ؛ یعنی9950 

دالر بوده است. 
صنعت ج��وان پس��ته آمری��کا تا 
س��ال1990 عماًل متوجه بازار داخل 
بود. در دهه90 میالدی تنها13 درصد 
پسته آمریکا صادر می شد و آمریکا در 
مقابل ایران در بازارجهانی با فاصله ای 
زیاد در م��کان دوم قرار داش��ت. در 
س��ال2007 حدود59 درصدپس��ته 
آمریکا صادر ش��ده اس��ت. بی تردید 
صنعت پس��ته آمریکا از یک صنعت 
متوجه مصرف داخلی بس��رعت و با 
اشتهای زیاد به یک صنعت صادراتی 

تبدیل شده است.
قسمت بزرگی از پس��ته آمریکا به 
مصرف مغز می رسد. در سالهای2006 
تا2008 بترتیب18 درصد، 25درصد 
و20درصد پس��ته تولیدی آمریکا به 
مصرف مغز رسیده است. آمریکاییها 
س��رمایه گذاری تبلیغ��ی و بازاریابی 
بزرگی روی بازار مغز کرده اند. مصرف 
آشپزی، صنعت ش��یرینی و شکالت 
و صنعت بس��تنی از نقاط مورد توجه 

تبلیغ آمریکاییهاست. 
عماًل پس��ته آمری��کا در کالیفرنیا 
تولید می شود. تولیدات سایر ایاالت 

کمتر از 2 درصد تولیدملی است.

 باغ پس��ته امریکایی ی��ک بنگاه 
صنعتی اس��ت. بنگاههای تخصصی 
تولیدنهال- شناس��ایی و مکان یابی- 
طراح��ی و اج��رای باغ – برداش��ت 
محصول و فرآوری نیز بخوبی سامان 

یافته اند. 
ی��ک پ��روژه مل��ی تحقیق��ات به 
مرکزیت دانش��گاه دیویس کالیفرنیا 
تعریف شده که بعد از س��الها فعالیت 
و تکمیل نقش��ه تحقیقات��ی طراحی 
شده، عماًل موضوعات اصلی تحقیقاتی 
پس��ته آمریکا را به پایان برده اس��ت. 
طبیعی اس��ت با بروز مس��ائل جدید 
همچنان ادامه خواهد داشت و ساختار 
قدرتمند آکادمیک – تحقیقاتی آمریکا 

پاسخگوی این نیاز خواهد بود. 
ماهیت صنعتی تولید، درجه باالی 
مکانیزاسیون، جذب باالی تکنولوژی، 
دسترسی مناسب به سرمایه، تحقیقات 
کارب��ردی بالن��ده، وج��ود بنگاههای 
خدمات تخصصی و بسترمساعد اقتصاد 
کالن سبب شده تولید پسته کالیفرنیا 
سال به سال بهره ورتر و هزینه تمام شده 
آن روز به روز کاهش یابد. یک مطالعه 
انجمن پسته نش��ان می دهد که هزینه 
تمام شده پسته در فصل سپتامبر2008 
برای باغ��دار مع��ادل 0/8 دالر- پوند 
خشک)یعنی1760 تومان-کیلوگرم( 
بوده است. باغدار در همین فصل عماًل 
مبلغ1/8-1/7دالر- پوندخشک )3750 
الی3970 توم��ان– کیلوگرم( دریافت 
نموده است. کمترتولیدی در یک کشور 

صنعتی چنین سودآور است!
توسعه باغهای پسته در کالیفرنیا 
بعد از سال 2007 با دومانع مهم روبرو 
بوده است. افزایش شدید قیمت زمین 
و محدودیت منابع آب، واقعیت های 

غیرقابل انکارکالیفرنیاست. نیازهای 
رو به توس��عه ش��هری و صنعتی در 
کالیفرنی��ا چنگ برخری��د منابع آب 

کشاورزی انداخته است. 
غالب آب مصرفی باغهای پسته از 
کانالهای ایالتی و فدرال تامین می شود 
ک��ه آب را از مناب��ع آبی دوردس��ت 
می آورند. بخشی از آب نیز از چاههای 
محل می آید. در سالهای کم آب اخیر، 
خریدآب چاههای ج��وکاری محلی 

توسعه یافته است. 
قیم��ت آب آزاد کمک��ی ک��ه در 
ماههای گرم حدود یک سنت – متر 
مکعب ب��ود، در س��الهای اخیر بطور 
متوس��ط به 2/7سنت رس��یده و در 
خشکسالیهای اخیر در بعضی ماهها 
از مرز ده  سنت هم گذشته است. آب 
تا مزرعه با کانال بتون��ی منتقل ودر 
تمام باغها با لوله کشی و قطره چکان 

های دوطرفه توزیع می شود.
 باانح��الل کمیس��یون پس��ته 
کالیفرنیا و قدرت گی��ری پارامونت، 
آرایش ق��درت، تغییر عم��ده یافته 
است. پارامونت امروز سی درصد پسته 
آمریکا را تولید و شصت درصد تجارت 
پسته آمریکا را در دست دارد. توسعه 
مشوقهای مختلف مثل پشتیبانی آب 
کمکی در ماههای سخت، جزء دالیل 
پیوس��تن باغداران کوچک به کلوب 
پارامونت است. پارامونت با چرخش 
سیاس��ت و اتخاذش��عار حمای��ت از 
باغدار، حفظ قیمت و توسعه بازارهای 
فروش، وجهه خ��ود در داخل جامعه 
باغداران را بهبود بخش��یده اس��ت. 
عماًل تولیدکنندگان سی درصد پسته 
آمریکا با قراردادهای غالباً سه ساله، 
تعهد تحویل ب��ه پارامونت دارند. این 

سیاستها سبب شده تا قدرت سیاسی 
پارامونت در میان تعداد روز افزونی از 
باغداران توسعه یابد.گرچه باغداران 
بزرگ اقدام به تشکیل تشکلی جدید 
نموده اند، اما این تشکل عماًل هیچگاه 
نتوانس��ته جایگاه کمیس��یون پسته 

را پرکند. 
در  و  لملل��ی  بین ا عرص��ه  در 
جهت دهی سیاستهای صنعت پسته 
امری��کا، بی تردی��د وزن پارامونت و 
رئیس عجیب آن »استوارت رزنیک« 
رو به افزایش اس��ت. اگ��ر او بتواند 2 
ش��رکت از بزرگان باقیمانده را بخرد 
و س��هم خود در تولید را به50 درصد 
و در تجارت ب��ه 75درص��د نزدیک 
کند، عماًل با مونوپول کامل در پسته 

کالیفرنیا روبروخواهیم بود. 
بنظر می رس��د ماه عس��ل رزنیک 
و باغداران آمریکایی تنها چند س��ال 
به طول انجام��د. در این دوره رزنیک 
ب��ا حفظ قیم��ت ه��ای ب��اال و ادامه 
روندتصاح��ب تولیدکنندگان بزرگ 
و گسترش سلطه بر باغداران کوچک 
به تقویت موضع خود خواهد پرداخت. 
من نگران روزی هستم که امپراطور 
پس از تحکیم حاکمیت، بفکر رقابت 
با رقیب خارجی خود بیفتد. در آنروز 
در مقابل پسته خوشمزه ایرانی، سالح 

قیمت او بکار خواهد افتاد. 
تاری��خ نش��ان می ده��د هربارکه 
آمریکایی ها سربه الک برده اند، بایداز 
یک دوره طوالنی تهاج��م امریکایی 
ترسید. اگر چه بین دوره درونگرایی  
مونروئه و دوره توسعه طلبی ویلسون 
یکص��د س��ال فاصل��ه ب��ود، فاصله  
دوره های درونگرایی و تهاجم رزنیک 

بیش از چند سال نخواهد بود. 
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دو  رزنی��ک  لیدی��ا  و  اس��توارت 
میلیاردبورلی هیلزی هستند که خانه ای بسیار 
بزرگ و یک پاویون54 میلیون دالری در موزه 
هنری لوس آنجلس به اسمشان است. منبع ثروت 
آنها یکی از بزرگترین مزارع کالیفرنیا با مساحت 
188 مایل مربع،)چهاربرابر سان فرانسیسکو( بنام 
پارامونت اس��ت. محصوالت آنها شامل پرتقال، 
بادام، پسته و انار است. در فصل برداشت پسته، 
مجموعه فرآوری پارامونت در21روز، 24ساعته 

کار می کند. 
ط��ی چندم��اه گذش��ته، رزنیک  ه��ا طرف 
دوشکایت در یک دادگاه شده اند. در ساختمان 
پارامون��ت یک طبق��ه کامل ب��رای وکالیی که 
قراراس��ت از رزنیک ها دفاع کنن��د، اختصاص 
یافته اس��ت. یک ش��کایت از ط��رف چندگروه 
محیط زیست و سازمان های آب است که یکی 
از مهمترین بخش ه��ای پارامون��ت را به خطر 
می اندازد: »سهم پارامونت در یک منبع عظیم 
 Fair Trade در دره سن جواکین«. شاکی دیگر
Commission  اس��ت. که گفت��ه پارامونت 
در مورد برند Pom Wonderful  ادعاهای 
نادرست کرده است. اگر این شکایت ها ثابت شود 

می تواند دومیلی��ارد دالر هزینه روی 
دست پارامونت بگذارد.

رزنیک ها بزرگترین تولیدکننده 
مرکبات، ان��ار، بادام و پس��ته در 
آمری��کا هس��تند. فرآوری کننده 
ه��م دارن��د و از تولیدکننده های 

دیگ��ر ه��م خری��داری می کنند. 
مجموعه فرآوری شان که140مایل 

از لوس آنجلس فاصله دارد، پسته ها را 
تمیز، جدا و بسته بندی می کند)60درصد 
پسته های آمریکا و30درصدپسته جهان(.

دره سن جواکین، دچار کمبود آب است. اما 
رزنیک ها توانسته اند با وجودکمبود بارندگی، آب 

موردنیاز خود را از بزرگترین ذخیره آب آمریکا )و شاید 
جهان( تامین کنند. مساحت آن 32مایل مربع و از مجموع بورلی 

هیلز و هالیوود بزرگتر بوده و شامل70دریاچه مصنوعی است. آب ذخیره شده در زمان 
موردنیاز توسط 85 چاه قابل دسترس است.آب در کالیفرنیا یعنی قدرت و ثروت. این 
ذخیره آب در آینده می تواند با ارزش تر از باغهای رزنیک باشد. در سال2007 و قبل از 
بروز سه سال خشکسالی، این ذخیره حدود1085کیلومترمکعب بود که برای منطقه ای 

که سالی فقط150میلیمتر بارندگی دارد، رقم بسیار بزرگی است. 
اخیراً یکی از اعضاء به این ذخیره آب12میلیون مترمکعب اضافه کرد. این گروه که 
 Kern Water ،شش عضو دارد و پارامونت با 52درصد س��هم بزرگترین عضو است
Bank )بانک آب کرن( نامیده می شود. پنج عضودیگر سازمان های آب هستند که به 
کشاورزها و منازل خدمات می دهند. در سال های 2007-2000 کالیفرنیا یک سیستم 
تجارت آب راه اندازی کرد و از دلتای رودخانه ساکرامنتو- سن جواکین به کشاورزان آب 
فروخت )با قیمت خیلی مناسب(. پارامونت هم میلیون ها مترمکعب آب خرید و ذخیره 
کرد. بعداً ایالت کالیفرنیا آب را با قیمتهای خیلی باالترخرید و پارامونت بزرگترین برنده 
بود. در شکایت سه گروه محیط زیست و دوسازمان آب گفته شده که در زمان کم آبی 
نباید این چنین ذخیره آب بزرگی در مالکیت غیردولتی باشد. آنها دارند سیاستهای 
آبی کالیفرنیا، بخصوص تصمیم سال Water Resources Dept 1994 کالیفرنیا 

که مالکیت »بانک آب کرن« را ازدولت به گروه های محلی انتقال 
داد به چالش می کشند. 

رزنیک می گوید این »حق آبه« در حال حاضر می تواند دویست 
میلیون دالر ارزش داش��ته باش��د. اعضای بانک، برای راه اندازی 
آن35میلی��ون دالر نی��ز هزین��ه کردند که یک ریس��ک بزرگ 
ب��ود. یکی دیگر از ش��اکیان- آقای علی امی��ن از پرایمکس )یک 
فرآوری کننده رقی��ب پارامونت(- می گوید پارامون��ت، آب را  به 
تولیدکنندگان ارزان می فروشد تا آنها را از او دورکند و به سمت 
خودبکشاند. شاکی دیگر سازمان آب منطقه ای- در پایین دست 
بانک آب کرن- می گوید: »برداشت زیاد در سه سال خشکسالی 

باعث خشک شدن چاه های منطقه شده است.«
رزنیک شکایت گروه های محیط زیست را ناوارد می داند 
پاسخ می دهد: اینکه می گویند شما آب دارید و ما این آب 
را می خواهیم، غیرقانونی است.»برای ما امکان شکست در 
این دادگاه نیست چون پارامونت این آب ها را خریده و مالک 

آن است.«
وقتی دس��تگاه لرزاندة درخت )شیکر( درخت پسته را 
می لرزاند زمین تکان می خورد و حدود70کیلو پس��ته از 
شاخه ها جدا شده و داخل گیرنده )کچر( می افتد. این ها پنج 
ثانیه طول می کشد. پارامونت امسال از صددستگاه ِشیِکر 

استفاده کرد. )کار شبانه روزی بمدت هشت هفته(
* رزنی��ک اولین زمین خ��ود را در ده��ه 1970 میالدی 
خریداری کرد. رزنیک در نیوجرسی 
بزرگ ش��د و ب��ا خان��واده اش در 
دهه 1950 ب��ه کالیفرنی��ا آمد. 
او در UCLA ب��ود ک��ه پدرش 
همه چیز را از دس��ت داد. رزنیک 
اولین شرکتش را در سال 1969، 
هنگامی که مش��غول تحصیل در 
وکالت بود، به راه انداخت. بعد با لیدیا 
ازدواج کرد. رزنیک ها شروع به خرید 
شرکت ها کردند. اولین خرید، شرکت 
تحویل تلفنی گل »Teleflora« بود که 
آنرا به بزرگترین تحویل دهنده گل در آمریکا 

تبدیل کردند.
بعد از آن فرانکلین مین��ت )Franklin Mint( را 
در سال 1985 خریدند. در اواسط دهه 1980 با خریدن زمین از 

Superus و Getty oli شروع به گسترش باغهایشان کردند. 
* کالیفرنیا و ایران بزرگترین تولیدکنندگان پس��ته هستند. در ایران قرن هاست 
که پس��ته تولید ش��ده، ولی در کالیفرنیا، س��ابقة تولید به چنددهه می رسد. یکی از 
اس��تراتژی های پارامونت این بوده که سوددهی کش��اورزان را باال ببرد و س��وددهی 
فرآوری کننده را کمترکند،که این اس��تراتژی تاثیر زیادی براقتصاد منطقه گذاشته 

است.
 امسال بعلت خشکسالی در ایران، احتماالً کالیفرنیا بزرگترین تولیدکننده پسته 
 Wonderfulخواهد بود. رزنیک ها پسته را به عنوان محصولی گران قیمت تحت برند
Pistachio بازاریابی می کنند. آنها واس��طه ها را در فروش به سوپرمارکت ها حذف 

کرده اند. 
تبلیغات پارامونت امس��ال با عنوان«Get Crackin« با20 میلیون دالر هزینه، 

ازتلویزیون پخش می شود. 
پارامونت ثابت ک��رده که می تواند حجم زیادتری از محص��ول را با »قیمت باالتر« 

بفروشد و این باعث شده که کشاورزها بیشتر تولیدکنند.
مترجم: آرش دادگر
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در این رقابت نا برابر ره به کجا خواهیم برد؟

در سالهای اخیر، به رغم رکوداقتصادی 
درغرب، رشد روزافزون ومستمر کشورهای 
در حال توس�عه- بخصوص چی�ن و هند- 
تقاضای مؤثر مضاعفی را در بازار بین المللی 
بس�یاری از کاالها از جمله پس�ته بوجود 
آورده است. از آنجا که بعلت طوالنی بودن 
دوره س�رمایه گذاری در ایجادباغ پس�ته، 
تولید آن نتوانس�ته همپای تقاضای مؤثر 
رش�د کند، وجود بازار آزاد بین المللی در 
این محصول، تعادل بین عرضه و تقاضا را از 
طریق افزایش قیمت برقرار ساخته است. 
افزایش قیمت فروش پس�ته در س�الهای 
اخیر، به رغم صعود تدریج�ی هزینه های 
تولید آن، باعث ش�ده ک�ه همچنان تولید 
پسته در قس�متی از باغهای سنتی کشور 

مقرون به صرفه باش�د. با آنکه پیش بینی 
می شود این وضعیت در کوتاه مدت تا میان 
مدت ادامه یابد، اما سرمایه گذاریهای وسیِع 
صورت گرفته برای اح�داث باغهای مدرِن 
پسته در ایالت کالیفرنیای آمریکا )با سطح 
زیر کش�ت قریب85000 هکتار( و بصورت 
محدودت�ر در کش�ور ترکیه، س�ودآوری 
بسیاری از باغهای سنتی پسته کشور را در 

طوالنی مدت تهدید خواهد کرد.
کشت پسته در ایران به صورتت سنتی 
در مناطق�ی ص�ورت گرفت�ه ک�ه کیفیت 
پایی�ن آب و خ�اك، س�رمایه گذاری روی 
س�ایرمحصوالت کش�اورزی و ی�ا صنایع 
را در آن مناط�ق غی�ر اقتصادی س�اخته 
اس�ت. با آنکه احتماالً بخ�ش محدودی از 

باغات پسته کشور از قابلیت تولید رقابتی 
برخوردارند، اما در س�طح وسیع کشوری، 
مقدار برداشت به مراتب کمتر از میانگین 
برداش�ت در کش�ورهای رقیب می باشد. 
بنابراین، طبیعی به نظر می رسد که هزینه 
تولیدپسته در کشورهای رقیب که با توجه 
به قابلیت س�ودآوری ش�گرف تولید این 
محصول، مس�تعدترین آب و خاك خود را 
صرف ایجاد باغات وس�یع پسته براساس 
آخرین دس�تاوردهای علم�ی روز نموده 
اند، به مراتب کمتر از هزین�ه تولید آن در 
ایران باشد. برای توضیح کّمی مطلب و با در 
نظرداشتن تفاوت اندك نرخ فروش پسته 
ایران و کالیفرنیا، به بررس�ی هزینه تولید 

پسته نزد این دورقیب می پردازیم:

مقایسه هزینه تولید پسته در ایران و کالیفرنیا

فرهاد آگاه
 عضو پیوسته انجمن پسته ایران



هزینه تولید پسته در کالیفرنیا: مطابق آمارارائه 
شده از سوی کمیته اجرایی پسته کالیفرنیا، متوسط 
تولید پسته خشک طی4 سال اخیر در این ایالت بالغ 
بر3500 کیلو در هکتار بوده اس��ت. از سوی دیگر، 
محاسبات انجام شده توسط دانشگاه ایالتی دیویس 
در کالیفرنیا در سال2008 میالدی نشان می دهد که 
هزینه تمام شده تولید هرکیلو پسته در یک باِغ نوعی 
واقع در این ایالت که به روشهای متداول نگهداری 
می شود برابر 2دالر و 60سنت )حدود2850 تومان 

به نرخ رایج( است.
هزینه تولید پسته در ایران: محاسبات کمیسیون 
باغبانی انجمن پسته ایران در سال 1388 برای یک 
باغ خاص با برداشت متوسط1400کیلو در هکتار با 
شرایط نگهداری متداول ایران نشان داد که هزینه 
تمام شده تولید هرکیلو پسته برای این باغ نزدیک 
به4550تومان- یعنی چی��زی در حدود60درصد 
بیشتر از هزینه رقیب- بوده اس��ت. )برای اطالع از 
جزئیات این بررس��ی می توانید به وب سایت انجمن 
مراجعه نمایید.( واضح است چنانچه آمارهای ارائه 
شده از سوی وزارت جهادکش��اورزی ایران مبنی بر 
برداشت متوسط کش��وری معادل نصف عدد فوق- 
یعنی700 کیلو در هکتار- را در نظر بگیریم، میانگین 
هزینه تمام شده تولید پسته در کشور، به مراتب بیش 
از مبلغ مذکور خواهد بود. این، درحالی است که به 
علت تفاوت دورقمی نرخ ت��ورم درصدی در ایران و 
آمریکا، در کنار سیاست تثبیت نرخ ارز و اخیراً حذف 
یا کاهش یارانه ها در ایران، شکاف هزینه ای مذکور 

به طور روزافزون در حال گسترش است.
جدا از تأثیر نامطلوب سیاستهای ارزی و اقتصادی 
دولت در کاه��ش توان رقابِت محص��والت تولیدی 
کش��ور، با مقایس��ه میان کشاورزی پس��ته ایران و 
کالیفرنیا می توان عوامل اصلی پایین بودن برداشت 
پس��ته به ازاء واحدآب مصرفی و س��طح زیرکشت، 
همچنین باال بودن هزینه تولید پسته در ایران نسبت 

به کالیفرنیا را بشرح زیرشناسایی کرد:
1- کمی��ت و کیفی��ت آب: وزارت نی��رو ط��ی 

سالیان متمادی با صدور پروانه 
بهره برداری بیش از ظرفیت آبی 
دش��تهای کش��ور باعث تحلیل 
رفتن کّمی و کیف��ی منابع آب 
مورد استفاده کش��اورزان شده 
است. با آنکه آب در این سفره ها 
طی چندین هزار س��ال ذخیره 
شده، اما متأسفانه این وزارتخانه 
بجای بیان دلیل اصلی وقوع این 
فاجعه- که همانا سوء مدیریت 
در دش��تهای بحرانی در سالیان 
گذش��ته بوده- خشکسالیهای 
اخی��ر و برداش��تهای غیرمجاز 
را عامل این نابس��امانی معرفی 
می کن��د. درچنی��ن ش��رایطی 
طبیع��ی اس��ت ک��ه نقص��ان 
فاح��ش و دائم��ی کّمی��ت و به 
تب��ع آن کیفیت مناب��ع آبی در 
دسترس پس��ته کاران باعث باال 
رفتن هزینه ه��ای تولید و نهایتاً 

خشکیدگی باغهای ایش��ان شده است. این درحالی 
است که باغداران پسته کالیفرنیا با احساس امنیت 
کامل نسبت به مالکیت حقابه های طویل المدت خود 

از مقادیر مکفی آب شیرین بهره مند هستند.
2- روال آبیاری: باغهای پس��ته کش��ور در تمام 
ماههای س��ال تقریباً بطور یکنواخت با آبهای نسبتاً 
شور به روش غرقابی آبیاری می شوند. در کالیفرنیا، 
بدلیل وجود آبهای ش��یرین سطحی ذخیره شده در 
پشت سد که از طریق کانال های پایین دست به محل 
باغها انتقال می یابد، روال آبیاری متفاوت است. با آنکه 
سرانه آب مورد نیاز در باغهای پسته ایران و کالیفرنیا 
بواسطه فیزیولوژی تبخیر و تعّرق درخت پسته تقریباً 
یکسان است، اما در باغهای کالیفرنیا همان مقدارآب 
مورد استفاده باغداران ایرانی، منتها با شوری نزدیک 
صفر، و تنها در 8ماه از س��ال متناس��ب ب��ا نیاز آبی 
درختان، به روش آبیاری قطره ای مورد استفاده قرار 
می گیرد. این تفاوتهای فاحش در روال آبیاری، یکی 
از مهمترین عوامل برداشت چندبرابری محصول از 

باغهای پسته کالیفرنیا نسبت به ایران است.
3- اقلیم: بیشتر باغهای پسته کشور در دشتهای 
کویری ایجاد ش��ده اند. تغییرات ش��دیددما در طی 
شبانه-روز و در فصل های مختلف سال از خصوصیات 
اقلیم ای��ن مناطق اس��ت. بنابراین، باغهای پس��ته 
کشور برخالف باغهای پس��ته  کالیفرنیا که از اقلیم 
نس��بتاً معتدلی برخوردار اس��ت، دائم��اً در معرض 
خطرسرمازدگی و یا خسارات ناشی از نوسانات شدید 

دمائی قرار دارند.
4- پای��ه و پیون��د: باغریزی ه��ای جدی��د در 
 UCB1کالیفرنیا، اغلب با اس��تفاده از پایه پس��ته
)یو - سی - بی - 1( انجام می ش��ود. این پایه که در 
پی چنددهه تحقیقات صورت پذیرفته با اس��تفاده 
از سرمایه گذاری های صنعت پسته کالیفرنیا تحت 
قوانین حمایتی دول��ت ایالتی بوجود آمده اس��ت، 
نسبت به قارچ های خاکزی، س��رما و شوری مقاوم 
بوده و بیشترین برداش��ت از درخت پسته را ممکن 
می س��ازد. اما با وجود قدمت تاریخی کش��ت پسته 

درایران، متأس��فانه باغداران ایرانی هنوز دسترسی 
به پایه قابل قیاس با پایه های پسته تجاری کالیفرنیا 
ندارند. از سوی دیگر با وجود آنکه، در شروع، وزارت 
کش��اورزی آمریکا اقدام به جم��ع آوری پیوندهای 
پسته از ایران کرده، اما با تحقیقات مفصل بعدی در 
یک دوره30ساله توانسته مناسب ترین پیوند ماده و 
نرمتناسب با آن را برای شرایط محلی خود انتخاب 
کند. الزم به ذکراست که پس��ته کالیفرنیا عموماً از 
یک نوع پیوند- به نام Kerman )کرمان( - با اجداد 
ایرانی می باش��د. منتها، در ایران به رغم انجام برخی 
تحقیقات مقدماتی، هنوز اطالعات دقیق و مطمئن 
در مورد پیوندهای مناسب برای هر منطقه و رقم نر 

متناسب با آن موجود نیست.
5- مکانیزاس��یون: باغریزی پس��ته درکالیفرنیا 
به نحوی ص��ورت می گی��رد که عم��ده فعالیتهای 
باغی درکاش��ت، داش��ت و برداش��ت، با اس��تفاده 
از ماشین آالت کش��اورزی و حداق��ل نیازب��ه 
نیروی کارانس��انی میسر اس��ت. به نظر می رسد که 
این عامل، در طوالنی مدت، نقش مهمی درکاهش 
هزینه تولید پس��ته در کالیفرنیا نسبت به ایران، که 
عمدتاً بدلیل نحوه باغریزی س��نتی نیاز به استفاده 
وسیع از نیروی کارانسانی در اغلب فعالیتهای باغی 

دارد، ایفا نماید.
6- خ��رده مالکی: مطابق اطالعات ارائه ش��ده از 
سوی مرکزآمارایران، متوسط مساحت باغهای پسته 
تحت تملک هر بهره بردار در کش��ور در سال1386 
کمتر از2 هکتار بوده است که معموالً همین مقدار 
نیز در یکجا متمرکز نیس��ت. این درحالی است که 
بر اساس سرش��ماری س��ال2007 میالدی وزارت 
کش��اورزی آمریکا، متوس��ط مس��احت باغ پسته 
در کالیفرنی��ا نزدیک به48 هکتار)ح��دود 25برابر 
ایران( بوده اس��ت. خردبودن مالکیت باغهای پسته 
کشورمنجر به تداوم شیوه ی کش��اورزی معیشتی 
و س��نتی، دش��واری مبارزه مؤثر با آفات، هدرروی 
منابع آب و باالرفتن هزینه تأمین نهاده ها و خدمات 
می ش��ود. در نتیجه، خرده مالکی را می توان یکی از 
دالیل مهم باالتر ب��ودن هزینه 
تولید پسته درکش��ور نسبت به 

رقیب دانست.
با توجه به این نکات می توان 
نتیجه گرفت که باغداری پسته 
در ایران برای حفظ قدرت رقابت 
خ��ود ناچار ب��ه تغیی��ر نگرش 
اساسی و ایجاد تحول بنیادی در 

دوبخش است:
1- ایج��اد تغیی��ر و اص��الح 
باغهای پسته موجود در راستای 
افزایش برداش��ت از واحد سطح 
به ازاء واحد آب مصرفی و حرکت 
به سوی مکانیزاس��یون بیشتر 

فعالیتهای باغی؛
2- رعای��ت تمام��ی اص��ول 
و یافته های علم��ی و مدرن در 
باغریزی های جدید به نحوی که 
هزینه تمام شده تولید پسته در 

آنها قابل قیاس با رقبا باشد.



1- مقدم�ه : در می��ان مغزی��ات، با 
آنکه پسته س��ابقه ای دیرینه دارد، بادام و 
فندق و گ��ردو زودت��ر از آن به یک کاالی 
تجاری تبدیل شده اند. شصت سال قبل، 
حجم تجارت بین المللی پس��ته کمتر از 
ده هزارتن بود که حدود یک سوم آن سهم 
ص��ادرات ایران می ش��د. علیرغم افزایش 
سیصدهزارتنی حجم تجارت بین المللی 
پس��ته طی این دوره، همچنان پسته در 
تجارت جهانی عقب تر از فن��دق و بادام و 
گردو بوده و تا رس��یدن به مرتبت درخور، 

هنوز فاصله دارد.
2- رکود و رونق و توسعه صادرات 
: با نگاهی اجمالی به روند تولید و مصرف 
جهانی پس��ته پ��ی می بریم ک��ه در دوره 
شصت ساله اخیر، تولید و مصرف جهانی 
از حدود پان��زده هزارتن به پانصد هزار تن 
افزایش یافته است.  گمان غالب این بوده 
که با ظرفیت و امکانی که در افزایش تولید 
هس��ت، »مصرف« نمی تواند همپای آن 

رش��د کند. در واقع نیز طی این دوره در سه 
چهار برهه، فروش نس��بت ب��ه تولید، موقتا 
رکود داش��ته و این دوره های رکود مصرف، 
حتی در زمانهایی هم که تولیدکم بوده، پیش 

می آمده است.
نگارنده به خاطر دارد ک��ه در اوایل دهه 
سی خورش��یدی که تولید پسته رفسنجان 
کمتر از چهارهزارتن بود، در یکسال بازرگانان 
نتوانستند قسمتی از پس��ته خریداری را در 
داخل و خارج بفروش برسانند و چون امکان 
نگهداری آن در تابستان وجود نداشت، برخی 
تجاریزدی مقیم رفسنجان، پسته های مانده 
نا فروش را ب��رای نگهداری در تابس��تان به 
کوهستان »ده باال«ی یزد بردند، که متاسفانه 
عمده این پسته ها در اثرآفات انباری نابود شد. 
یکبارهم در اوائل دهه پنجاه، شرکت تعاونی 
تولیدکنندگان پسته رفسنجان برای فروش 
کاالی نافروش خود متوسل به دولت شد تا 
پس��ته را در برنامه ی تغذیه رایگان مدارس 
کش��ور بگنجانند. در این زمان تولید ساالنه 
پسته ایران تقریباً بیست و پنج هزارتن بود. 
یکبار نیز در اوائل دهه شصت، با کارشکنی 
مقام��ات وزارت بازرگانی امری��کا، صادرات 
پسته ایران به آن کشور دچار اختالل شد، که 
شرکت تعاونی پسته رفسنجان همت نمود و 
قریب سه سال حجم عمده پسته خریداری 
شده خود را که نافروش مانده بود در انبارها 
نگه��داری کرد ت��ا بازارها گس��ترش یافت. 
آخرین بار در نیمه دوم دهه هفتاد، مس��ائل 
ناشی از س��ختگیری در میزان آفالتوکسین 
مجاز، صادرات پسته ایران به اروپا را با حدود 
60 درصد کاه��ش مواجه س��اخت. در این 
هنگام تولید پس��ته ایران به 150هزارتن و 
تولید جهانی به حدود 300هزار تن رسیده 
بود. در هر یک از این چهاردوره، بازار پس��ته 

صار
پسته: رقابت یا انح

که بعضاً همزمان با باال بودن قیمت جهانی 
نفت دچاررکود بود، پس از وقفه ای کوتاه، و 
احتماالً ورود کشورهای جدید مصرف کننده 
به بازار یا کاهش قیمت جهانی نفت، مجدداً 
رونق یافت. به این ترتیب، نه افزایش تولید، و 
نه رقابت ترکیه در دهه30 و نه رقابت امریکا 
در دهه70 و80 نتوانس��ت به توسعه بازار و 
مصرف ای��ن کاال که آنرا در ش��مارکاالهای 
»لوکس و غیرضروری« طبقه بندی کرده اند، 
صدمه ای وارد س��ازد. نگارنده مدعی اس��ت 
که حتی بر عکس، در طوالن��ی مدت آنچه 
که پسته را به یک رقم بزرگ صادراتی برای 
ایران تبدیل ک��رده، عمدتاً متاث��ر از رقابت 
بین صادرکنن��دگان ایرانی و باالت��ر از آن، 
حضور جهانی کشورهای تولیدکننده دیگر، 
بخصوص تولیدکنندگان امریکایی در سالهای 

اخیر بوده است. 
3- رقاب�ت بهت�ر از انحص�ار :برای 
هردوجنبه رقابتی یادشده که سبب گسترش 
بازار پسته گردیده، می توان نمونه ه ای خوبی 

را ذکر کرد؛ مثاًل: 
درباره رقابت میان صادرکنندگان ایرانی:  
در اواخ��ر ده��ه30 و نیم��ه اول دهه40 که 
بیشترین صادرات پسته ایران در دست سه، 
چهار خانواده بازرگان یزدی بود، ایش��ان با 
این برنامه که »انحصار در صادرات« قدرت 
بازاریابی و سوددهی را افزایش می دهد، اقدام 
به ایجاد »ش��رکت صادرات پسته ایران« به 
مدیریت شادروان جوادمرشد کردند و نزدیک 
به 70درصد صادرات ایران را در اختیار این 
انحصار گرفتند. هرچند این شرکت بزرگ در 
بازارهای اصلی موفق شد ولی به لحاظ وزن 
سنگین خود، در کشورهای عربی و بازارهای 
جدید بخص��وص اروپا کارآئی نداش��ت. به 
زودی در سایه اقتدار این شرکت، بازرگانان 

کوچِک کم هزینه و پردل توانستند بازارهای 
جدیدی برای مصرف پس��ته ایران بیابند و 
در نتیجه، در نیمه دوم ده��ه40و نیمه اول 
دهه50، چند رقیب توانمند در برابر »شرکت 
صادرات پسته ایران« قدعلم کرد.  از آن جمله 
بودند: »شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته 
رفسنجان« به پیشگامی دکتراحمدرفیعی، 
»ش��رکت پس��ته پارس« با مدیریت دکتر 
اصغرراجی ک��ه از حمای��ت تولیدکنندگان 
جدید شهرس��تان کرم��ان برخ��وردار بود، 
»شرکت صادرات پسته حساس« به مدیریت 
آقای اسدا... عس��گراوالدی که در این سالها 
و به تدریج از صادرکنن��ده عمده »زیره« به 
صادرکننده پسته درکنار»زیره« تبدیل شد، 
»شرکت صادرات پس��ته کویر« به مدیریت 
آقای ایرج آگاه و »ش��رکت کشت و صنعت 
جیرفت« به مدیریت آقای حسن آگاه برای 
بسته بندی و برندس��ازی در داخل و خارج 
کشور.  این شرکتهای نوپا در رقابت با »شرکت 
صادرات پس��ته ایران« ، بازارهای صادراتی 
جدیدی س��اختند و موفق به توس��عه بازار 
مصرف پسته در تناسب با افزایش روزافزون 
تولید گردیدند.  در س��الهای بعد »ش��رکت 
صادرات پس��ته ایران«، »ش��رکت پس��ته 
پارس«، »شرکت صادرات پس��ته کویر« و 
»شرکت کشت و صنعت جیرفت« با برندهای 
سرشناس »آریا«، »آپادانا« و »خیام« متوقف 
یامنحل شدند و به جای آنها دهها شرکت که 
صادرات هر کدام شان به نوبه خودکم از این 
شرکتها نبود متولدگشته و رشد یافتند. امروز 
بخش بازرگانی پسته ایران در یک بازاررقابتی 
کامل قرار گرفته و با موفقیت به راه خود ادامه 
می دهد. ناگفته نماند که در طی این س��الها 
و در جری��ان رقابت آزاد، برخی ش��رکتها و 
بازرگانان، متاسفانه با ورشکستگی، صحنه 

توانائیهای عظیم 
مالی و بانکی خود، وقتی 

با مشکل رخنه به بازارهای جا 
افتاده پس��ته ایران، نظیر ب��ازار اروپا 

روبرو شد، توانس��ت با هزینه و آینده نگری 
دس��ت به توس��عه بازارهای خاور دور بزند. 
بازارتای��وان، بازارچی��ن، بازارکره جنوبی و 
بازارسنگاپور، همگی با صرف وقت و هزینه 
اتحادی��ه باغ��داران کالیفرنیا پ��ا گرفتند و 
رونق یافتند و بعدا که پس��ته امریکا موفق 
ش��د برای خودجائی در اروپا باز کند، پسته 
ایران متقاب��ال بر بازاره��ای چهارگانه خاور 
دور اس��تیالی کامل یافت و از بازارهایی که 
رقیب ای��ران ایجاد کرده، بیش��ترین نفع را 
 برد. خاطر نشان می س��ازد که در هر یک از 
این کشورها، واردات پس��ته و فروش نهائی 
پسته بسته بندی شده در فروشگاه ها مستلزم 
برخورداری از زنجیره کامل واردات، برشته 
کردن، بسته بندی وتوزیع است و این زنجیره 
تولید، مانند س��ال1387، ک��ه تولید ایران 
بعلت ش��رایط جّوی به یک س��وم کاهش 
یافت، نمی توان��د متوقف بمان��د.  امکانات 
»فرآوری« و »بسته بندی« و »فروش« را که 
با سرمایه گذاری و تبلیغ توام بوده نمی توان 
راکد گذاشت، همانطور که عمالً در این سالها 
پسته کالیفرنیا به کمک این زنجیره تولید 

شتافته و با 
تزری��ق پس��ته 

کالیفرنیا به جای پسته 
ایران، حی��ات در این زنجیره را 

تداوم بخشیده است. براین منوال است 
که وقتی بازار حفظ شد در س��ال بعد که با 
انبوه تولید مواجه می شویم می توانیم مجدداً 
حجمی بیش از گذش��ته به این کش��ورها 

صادرکنیم. 
4- موخره: نگارنده براین باور اس��ت 
که اگر رون��د تولید و مصرف پس��ته در60 
سال گذشته بدون برخوردسطحی و بدون 
در آمیختن سیاس��ت و غروردر امر تولید و 
بازرگانی، مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد، 
در خواهیم یافت که رقابت در هردو زمینه 
مورد بحث، موجب توس��عه بازار و افزایش 

سوددهی صنعت پسته ایران شده است.
شاهداین مثال دودستاورد همزمان برای 
محصول 1389 میباشد که در امرتجارت 
بسیار نادر است.  بیش��ترین تولیدجهانی 

ط��ول  در 
تاریخ -افزون بر 500 

هزارتن- و ب��ه طور همزمان 
باالترین قیمت جهانی با متوس��ط 

بیش از 8دالر درکیلو.
پیام این مثال ها و نمونه های مس��تند 
به ما این است که: اگر پسته ایران با رقابت 
قدرتمندانه ب��ه اینجا رس��یده، می تواند با 
گشایش بازارهای هند، پاکستان، بنگالدش 
و اندونزی و توس��عه بازار چی��ن، قله یک 
میلیون تن تولید و مصرف را بدون کاهش 
قیمت فتح کند و همچنین به ما می آموزد 

ت��رک  را 
کردن��د، اما آنچه 

باید زنده بماند و زنده هم 
ماند، »صنعت پسته« و »صادرات 

پسته« است که به رغم افزایش70 برابری 
محصول پسته ایران در شصت سال گذشته، 
خوش��بختانه، امروز با کمبودخریدار روبرو 

نیست. 
درباره رقابت بین کشورهای تولیدکننده:  
همانطور که گفتیم در ده��ه30، »ترکیه« 
تولیدکننده اصلی پس��ته دنیا ب��ود و ایران 
در مرتب��ه دوم قرار داش��ت. در ای��ن دوره 
بازارصادراتی هردوکش��ور تقریباً منحصر به 
ایالتهای شرقی امریکا می شد. دردهه30 و40 
و50، ایران در این رقابت با پیشی گرفتن روز 
افزون از ترکیه، تبدیل به صادرکننده شماره 
اول جهان شد و این برای پس��ته ایران یک 
پیروزی بزرگ بود. اما پیروزی ایران را نباید 
برای ترکیه یک شکست محسوب کرد؛ چرا 
که تولید و صادرات پسته ترکیه و بخصوص 
مغز پس��ته آن، پررونق تر ش��د و آنها طعم 
شیرین افزایش400 درصدی حجم مصرف 
را چشیدند؛ یعنی در نتیجه ی رقابت ایران و 
توسعه بازار جهانی پسته، ترکیه با آنکه افتخار 
قرار داشتن در جایگاه اول صادرات پسته را 
از دست داد ولی حجم فروش��ش در بازار 4 
برابر ش��د. این تجربه مثال زدنی به صراحت 
به ما می گوید: »رقاب��ت« برای ترکیه منافع 
سرشاری بهمراه داشته اس��ت؛ از جمله: در 
افزایش جهانی مصرف مغزپسته در صنعت و 
همچنین ایجاد ثبات در بازار مصرف. حتی در 
سالهایی که محصول مغزپسته ترکیه به علت 
خشکسالی با کاهش شدید مواجه میشود، 
هنوز هم تولیدکنندگان ترکیه با خرید مغز 
پسته ایران و صادرات مجدد آن، مشتری ها و 

بازارهای صادراتی خود را حفظ می کنند. 
نمون��ه ی دیگر مربوط ب��ه دهه70 و80 
و به ظهور پس��ته امری��کا در عرصه جهانی 
بر می گردد، که ای��ن تولیدکننده نوظهور با 

که: این دیدگاه که 
ب��ا »انحص��ار« می توان 

چنین دس��تاوردهایی داشت، 
کهنه شده و بطالن آن به اثبات رسیده 

است.  

دیدگاه 

مهدی آگاه:



1- مقدم�ه : در می��ان مغزی��ات، با 
آنکه پسته س��ابقه ای دیرینه دارد، بادام و 
فندق و گ��ردو زودت��ر از آن به یک کاالی 
تجاری تبدیل شده اند. شصت سال قبل، 
حجم تجارت بین المللی پس��ته کمتر از 
ده هزارتن بود که حدود یک سوم آن سهم 
ص��ادرات ایران می ش��د. علیرغم افزایش 
سیصدهزارتنی حجم تجارت بین المللی 
پس��ته طی این دوره، همچنان پسته در 
تجارت جهانی عقب تر از فن��دق و بادام و 
گردو بوده و تا رس��یدن به مرتبت درخور، 

هنوز فاصله دارد.
2- رکود و رونق و توسعه صادرات 
: با نگاهی اجمالی به روند تولید و مصرف 
جهانی پس��ته پ��ی می بریم ک��ه در دوره 
شصت ساله اخیر، تولید و مصرف جهانی 
از حدود پان��زده هزارتن به پانصد هزار تن 
افزایش یافته است.  گمان غالب این بوده 
که با ظرفیت و امکانی که در افزایش تولید 
هس��ت، »مصرف« نمی تواند همپای آن 

رش��د کند. در واقع نیز طی این دوره در سه 
چهار برهه، فروش نس��بت ب��ه تولید، موقتا 
رکود داش��ته و این دوره های رکود مصرف، 
حتی در زمانهایی هم که تولیدکم بوده، پیش 

می آمده است.
نگارنده به خاطر دارد ک��ه در اوایل دهه 
سی خورش��یدی که تولید پسته رفسنجان 
کمتر از چهارهزارتن بود، در یکسال بازرگانان 
نتوانستند قسمتی از پس��ته خریداری را در 
داخل و خارج بفروش برسانند و چون امکان 
نگهداری آن در تابستان وجود نداشت، برخی 
تجاریزدی مقیم رفسنجان، پسته های مانده 
نا فروش را ب��رای نگهداری در تابس��تان به 
کوهستان »ده باال«ی یزد بردند، که متاسفانه 
عمده این پسته ها در اثرآفات انباری نابود شد. 
یکبارهم در اوائل دهه پنجاه، شرکت تعاونی 
تولیدکنندگان پسته رفسنجان برای فروش 
کاالی نافروش خود متوسل به دولت شد تا 
پس��ته را در برنامه ی تغذیه رایگان مدارس 
کش��ور بگنجانند. در این زمان تولید ساالنه 
پسته ایران تقریباً بیست و پنج هزارتن بود. 
یکبار نیز در اوائل دهه شصت، با کارشکنی 
مقام��ات وزارت بازرگانی امری��کا، صادرات 
پسته ایران به آن کشور دچار اختالل شد، که 
شرکت تعاونی پسته رفسنجان همت نمود و 
قریب سه سال حجم عمده پسته خریداری 
شده خود را که نافروش مانده بود در انبارها 
نگه��داری کرد ت��ا بازارها گس��ترش یافت. 
آخرین بار در نیمه دوم دهه هفتاد، مس��ائل 
ناشی از س��ختگیری در میزان آفالتوکسین 
مجاز، صادرات پسته ایران به اروپا را با حدود 
60 درصد کاه��ش مواجه س��اخت. در این 
هنگام تولید پس��ته ایران به 150هزارتن و 
تولید جهانی به حدود 300هزار تن رسیده 
بود. در هر یک از این چهاردوره، بازار پس��ته 

صار
پسته: رقابت یا انح

که بعضاً همزمان با باال بودن قیمت جهانی 
نفت دچاررکود بود، پس از وقفه ای کوتاه، و 
احتماالً ورود کشورهای جدید مصرف کننده 
به بازار یا کاهش قیمت جهانی نفت، مجدداً 
رونق یافت. به این ترتیب، نه افزایش تولید، و 
نه رقابت ترکیه در دهه30 و نه رقابت امریکا 
در دهه70 و80 نتوانس��ت به توسعه بازار و 
مصرف ای��ن کاال که آنرا در ش��مارکاالهای 
»لوکس و غیرضروری« طبقه بندی کرده اند، 
صدمه ای وارد س��ازد. نگارنده مدعی اس��ت 
که حتی بر عکس، در طوالن��ی مدت آنچه 
که پسته را به یک رقم بزرگ صادراتی برای 
ایران تبدیل ک��رده، عمدتاً متاث��ر از رقابت 
بین صادرکنن��دگان ایرانی و باالت��ر از آن، 
حضور جهانی کشورهای تولیدکننده دیگر، 
بخصوص تولیدکنندگان امریکایی در سالهای 

اخیر بوده است. 
3- رقاب�ت بهت�ر از انحص�ار :برای 
هردوجنبه رقابتی یادشده که سبب گسترش 
بازار پسته گردیده، می توان نمونه ه ای خوبی 

را ذکر کرد؛ مثاًل: 
درباره رقابت میان صادرکنندگان ایرانی:  
در اواخ��ر ده��ه30 و نیم��ه اول دهه40 که 
بیشترین صادرات پسته ایران در دست سه، 
چهار خانواده بازرگان یزدی بود، ایش��ان با 
این برنامه که »انحصار در صادرات« قدرت 
بازاریابی و سوددهی را افزایش می دهد، اقدام 
به ایجاد »ش��رکت صادرات پسته ایران« به 
مدیریت شادروان جوادمرشد کردند و نزدیک 
به 70درصد صادرات ایران را در اختیار این 
انحصار گرفتند. هرچند این شرکت بزرگ در 
بازارهای اصلی موفق شد ولی به لحاظ وزن 
سنگین خود، در کشورهای عربی و بازارهای 
جدید بخص��وص اروپا کارآئی نداش��ت. به 
زودی در سایه اقتدار این شرکت، بازرگانان 

کوچِک کم هزینه و پردل توانستند بازارهای 
جدیدی برای مصرف پس��ته ایران بیابند و 
در نتیجه، در نیمه دوم ده��ه40و نیمه اول 
دهه50، چند رقیب توانمند در برابر »شرکت 
صادرات پسته ایران« قدعلم کرد.  از آن جمله 
بودند: »شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته 
رفسنجان« به پیشگامی دکتراحمدرفیعی، 
»ش��رکت پس��ته پارس« با مدیریت دکتر 
اصغرراجی ک��ه از حمای��ت تولیدکنندگان 
جدید شهرس��تان کرم��ان برخ��وردار بود، 
»شرکت صادرات پسته حساس« به مدیریت 
آقای اسدا... عس��گراوالدی که در این سالها 
و به تدریج از صادرکنن��ده عمده »زیره« به 
صادرکننده پسته درکنار»زیره« تبدیل شد، 
»شرکت صادرات پس��ته کویر« به مدیریت 
آقای ایرج آگاه و »ش��رکت کشت و صنعت 
جیرفت« به مدیریت آقای حسن آگاه برای 
بسته بندی و برندس��ازی در داخل و خارج 
کشور.  این شرکتهای نوپا در رقابت با »شرکت 
صادرات پس��ته ایران« ، بازارهای صادراتی 
جدیدی س��اختند و موفق به توس��عه بازار 
مصرف پسته در تناسب با افزایش روزافزون 
تولید گردیدند.  در س��الهای بعد »ش��رکت 
صادرات پس��ته ایران«، »ش��رکت پس��ته 
پارس«، »شرکت صادرات پس��ته کویر« و 
»شرکت کشت و صنعت جیرفت« با برندهای 
سرشناس »آریا«، »آپادانا« و »خیام« متوقف 
یامنحل شدند و به جای آنها دهها شرکت که 
صادرات هر کدام شان به نوبه خودکم از این 
شرکتها نبود متولدگشته و رشد یافتند. امروز 
بخش بازرگانی پسته ایران در یک بازاررقابتی 
کامل قرار گرفته و با موفقیت به راه خود ادامه 
می دهد. ناگفته نماند که در طی این س��الها 
و در جری��ان رقابت آزاد، برخی ش��رکتها و 
بازرگانان، متاسفانه با ورشکستگی، صحنه 

توانائیهای عظیم 
مالی و بانکی خود، وقتی 

با مشکل رخنه به بازارهای جا 
افتاده پس��ته ایران، نظیر ب��ازار اروپا 

روبرو شد، توانس��ت با هزینه و آینده نگری 
دس��ت به توس��عه بازارهای خاور دور بزند. 
بازارتای��وان، بازارچی��ن، بازارکره جنوبی و 
بازارسنگاپور، همگی با صرف وقت و هزینه 
اتحادی��ه باغ��داران کالیفرنیا پ��ا گرفتند و 
رونق یافتند و بعدا که پس��ته امریکا موفق 
ش��د برای خودجائی در اروپا باز کند، پسته 
ایران متقاب��ال بر بازاره��ای چهارگانه خاور 
دور اس��تیالی کامل یافت و از بازارهایی که 
رقیب ای��ران ایجاد کرده، بیش��ترین نفع را 
 برد. خاطر نشان می س��ازد که در هر یک از 
این کشورها، واردات پس��ته و فروش نهائی 
پسته بسته بندی شده در فروشگاه ها مستلزم 
برخورداری از زنجیره کامل واردات، برشته 
کردن، بسته بندی وتوزیع است و این زنجیره 
تولید، مانند س��ال1387، ک��ه تولید ایران 
بعلت ش��رایط جّوی به یک س��وم کاهش 
یافت، نمی توان��د متوقف بمان��د.  امکانات 
»فرآوری« و »بسته بندی« و »فروش« را که 
با سرمایه گذاری و تبلیغ توام بوده نمی توان 
راکد گذاشت، همانطور که عمالً در این سالها 
پسته کالیفرنیا به کمک این زنجیره تولید 

شتافته و با 
تزری��ق پس��ته 

کالیفرنیا به جای پسته 
ایران، حی��ات در این زنجیره را 

تداوم بخشیده است. براین منوال است 
که وقتی بازار حفظ شد در س��ال بعد که با 
انبوه تولید مواجه می شویم می توانیم مجدداً 
حجمی بیش از گذش��ته به این کش��ورها 

صادرکنیم. 
4- موخره: نگارنده براین باور اس��ت 
که اگر رون��د تولید و مصرف پس��ته در60 
سال گذشته بدون برخوردسطحی و بدون 
در آمیختن سیاس��ت و غروردر امر تولید و 
بازرگانی، مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد، 
در خواهیم یافت که رقابت در هردو زمینه 
مورد بحث، موجب توس��عه بازار و افزایش 

سوددهی صنعت پسته ایران شده است.
شاهداین مثال دودستاورد همزمان برای 
محصول 1389 میباشد که در امرتجارت 
بسیار نادر است.  بیش��ترین تولیدجهانی 

ط��ول  در 
تاریخ -افزون بر 500 

هزارتن- و ب��ه طور همزمان 
باالترین قیمت جهانی با متوس��ط 

بیش از 8دالر درکیلو.
پیام این مثال ها و نمونه های مس��تند 
به ما این است که: اگر پسته ایران با رقابت 
قدرتمندانه ب��ه اینجا رس��یده، می تواند با 
گشایش بازارهای هند، پاکستان، بنگالدش 
و اندونزی و توس��عه بازار چی��ن، قله یک 
میلیون تن تولید و مصرف را بدون کاهش 
قیمت فتح کند و همچنین به ما می آموزد 

ت��رک  را 
کردن��د، اما آنچه 

باید زنده بماند و زنده هم 
ماند، »صنعت پسته« و »صادرات 

پسته« است که به رغم افزایش70 برابری 
محصول پسته ایران در شصت سال گذشته، 
خوش��بختانه، امروز با کمبودخریدار روبرو 

نیست. 
درباره رقابت بین کشورهای تولیدکننده:  
همانطور که گفتیم در ده��ه30، »ترکیه« 
تولیدکننده اصلی پس��ته دنیا ب��ود و ایران 
در مرتب��ه دوم قرار داش��ت. در ای��ن دوره 
بازارصادراتی هردوکش��ور تقریباً منحصر به 
ایالتهای شرقی امریکا می شد. دردهه30 و40 
و50، ایران در این رقابت با پیشی گرفتن روز 
افزون از ترکیه، تبدیل به صادرکننده شماره 
اول جهان شد و این برای پس��ته ایران یک 
پیروزی بزرگ بود. اما پیروزی ایران را نباید 
برای ترکیه یک شکست محسوب کرد؛ چرا 
که تولید و صادرات پسته ترکیه و بخصوص 
مغز پس��ته آن، پررونق تر ش��د و آنها طعم 
شیرین افزایش400 درصدی حجم مصرف 
را چشیدند؛ یعنی در نتیجه ی رقابت ایران و 
توسعه بازار جهانی پسته، ترکیه با آنکه افتخار 
قرار داشتن در جایگاه اول صادرات پسته را 
از دست داد ولی حجم فروش��ش در بازار 4 
برابر ش��د. این تجربه مثال زدنی به صراحت 
به ما می گوید: »رقاب��ت« برای ترکیه منافع 
سرشاری بهمراه داشته اس��ت؛ از جمله: در 
افزایش جهانی مصرف مغزپسته در صنعت و 
همچنین ایجاد ثبات در بازار مصرف. حتی در 
سالهایی که محصول مغزپسته ترکیه به علت 
خشکسالی با کاهش شدید مواجه میشود، 
هنوز هم تولیدکنندگان ترکیه با خرید مغز 
پسته ایران و صادرات مجدد آن، مشتری ها و 

بازارهای صادراتی خود را حفظ می کنند. 
نمون��ه ی دیگر مربوط ب��ه دهه70 و80 
و به ظهور پس��ته امری��کا در عرصه جهانی 
بر می گردد، که ای��ن تولیدکننده نوظهور با 

که: این دیدگاه که 
ب��ا »انحص��ار« می توان 

چنین دس��تاوردهایی داشت، 
کهنه شده و بطالن آن به اثبات رسیده 

است.  
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به اس�تناد مطال�ب منتش�ره در 
کتاب«پسته ایران- شناخت تاریخی« 

نوشته استاد محمدحسن ابریشمی، میزان 
تقریبی ص�ادرات پس�ته ایران در س�ال1268 

هجری شمسی معادل275 تن و به ارزش 312 هزار 
ریال برآورد می شود. 

قدیمی ترین آمار رس�می صادرات پس�ته ایران به نقل از 
گمرك ایران مربوط به س�ال 1284 هجری شمس�ی است که با 

323تن صادرات 901 هزار ریال درآمد نصیب کش�ور کرده است. 
در سال 1357 این صادرات به 16900 تن و به ارزش بیش از270 میلیون 

تومان رس�ید و در پایان سال 1388 هجری شمس�ی،  پس از گذشت 120 سال 
پرفراز و نشیب در صنعت پسته ایران، این صادرات وزنی حدود119هزارتن دارد 
و این، در حالی است که در سال1386 صادرات پسته ایران رکورد203 هزارتن 

صادرات را کسب کرد. 
پسته ایران اکنون در مقام بزرگترین کاالی صادراتی کشاورزی و باغبانی و 

در بعضی سالها اولین کاالی صادرات غیرنفتی کشور بوده است. با نگاهی فراگیرتر 
در ارقام صادرات معلوم می شود نه فقط مقادیر صادرات در سالهای مختلف دچار 
نوس�انات قابل توجه بوده، بلکه مقاصد صادراتی نیز دس�تخوش تغییرات بسیار 

گسترده شده است.
 به راستی آیا این نوسانات و تغییر مقاصد صادراتی به انتخاب تجار ایرانی است، یا 

به جبر شرایط اتخاذ می شود؟ 
ارقام و مقاصد صادرات ایران در دودهه گذشته را مرور کنیم: 

تا قبل از سال1376 که )مسأله آفالتوکسین در پسته ایران( مطرح شد، عمده مقاصد صادراتی 
پسته ایران کشورهای عضواتحادیه اروپا و ژاپن بود.کشورهای اروپایی مثل:آلمان، انگلستان، ایتالیا و فرانسه در دوره1371 تا1375 همواره جزو 
10مقصد اصلی صادراتی ایران، و در رأس کشورهای خریدار قرار داشته اند.کشورهای لوکزامبورگ، اسپانیا، اتریش، فنالند و یونان نیز در این 
دوره در بعضی سالها در شمار این10مقصد اصلی صادراتی پسته ایران بودند. ژاپن نیز یکی از6مقصد اصلی، و غالباً سومین یا چهارمین مقصد، 

و آلمان در میان کشورهای اروپایی، همواره اولین مقصد بوده است. 
به منظور بررس�ی دقیق تر مقاصد صادراتی ایران، متوسط میزان صادرات سالیانه پس�ته ایران در مقاصد مختلف طی دو دوره پنج 

ساله75-71 و 88-84 در جدول صفحه 60 مقایسه شده است. 

تحلیل تغییر مقاصد 
صادراتی پسته ایران

حمید فیضی:

به سوی 

شرق
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بررسی مقاصد مختلف صادرات پسته ایران در سالهای71 تا 88 نشان می دهد: 
در دوره71 تا 75، متوسط سالیانه صادرات پسته ایران به کشورهای عضواتحادیه 
اروپا بیش از86 هزارتن بود. این صادرات در دوره پنج ساله84 تا 88، بطور متوسط 
به کمی بیش از29هزارتن در س��ال )معادل34درصد دوره قبل از 1376( کاهش 
یافت. در سال88 کشورهای عضواتحادیه اروپا تنها حدود20درصد از صادرات ایران 

را دریافت نمودند، در حالیکه در سال75 این سهم75 درصد بود.

این کشورها قبل از سال 76 بطور معمول کمتر از 1000 تن)822 تن، متوسط 
سالیانه( پس��ته ایران را خریده اند. در دوره 88-84 بطور متوسط22هزارتن پسته 
ایران به این کشورها صادر ش��ده، که رش��دی 22برابری را در صادرات ایران ثبت 

کرده است. 

کش��ورهای ش��رق دور، از جمله هنگ کنگ طی دوره 5س��اله قبل از سال76 ، 
بطور متوسط ساالنه 4هزارتن از صادرات پس��ته ایران را خریداری می کردند. آنها 
در دوره پنج ساله88-84 ، بطور متوسط ساالنه 44 هزارتن از پسته ایران را جذب 
کرده اند؛یعنی رشدی 11 برابری. این کشورها در سال 88 حدود 29 درصد از کل 

صادرات ایران را به خود اختصاص داده اند. 
الزم بذکر است که ژاپن تا قبل از سال 76 یکی از مقاصد بسیار مهم پسته ایران 
بود و در دوره 75-71 به طور متوسط 5/7هزار تن از پسته ایران به این کشور صادر 

می شد. در دوره 84 تا 85 این صادرات به کمتر از 200 تن کاهش یافته است. 

 کشورهای مشترك المنافع اتحادیه اروپا

 شرق دور

هم��واره یک��ی از مقاصدصادرات��ی پس��ته ای��ران ب��وده اس��ت. در 
سالهای1371تا1379و1384تا1389 دومین مقصد صادراتی، و در سالهای1380 
تا1383 اولین مقصد صادراتی ایران محسوب می ش��د. در دوره پنجساله 71-75 
ساالنه بطور متوس��ط 12/6هزارتن و در دوره 88-84 بطور متوسط 24هزارتن از 
پسته ایران را خریده است که رشدی تقریباً دو برابری را نشان می دهد. با توجه به این 
نکته که این کشور به عنوان مقصد ترانزیتی پسته ایران؛ بخش عمده پسته وارداتی 

را به دیگر کشورها صادرمی کند.

 امارات متحده عربی 

صادرات پسته ایران به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در طی سالهای71 
تا 75 بطور متوس��ط8 هزارتن بوده و به طور متوس��ط در طی سالهای84 تا 88 به 
19هزارتن رسیده، که2/4 برابر اس��ت. در سال 88 این کشورها حدود17 درصد از 

کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده اند.

کشورهای شبه قاره هند در طی س��الهای 71 تا 75 بطور متوسط کمتر از600 تن 
پسته ایران را بطور مستقیم خریده اند.)این مقدار بدون احتساب رقم صادراتی است 

که از امارات بصورت غیرمستقیم به این منطقه صادر شده است(. این صادرات 
طی دوره84 تا 88 بطور متوس��ط به 5/5 هزارتن رسیده؛ یعنی9 برابر شده 

است. در س��ال 88 حدود 4/4درصد از کل پس��ته صادراتی ایران به این 
منطقه صادر شده است.  

کشورهای خاورميانه و شمال آفریقا 

شبه قاره هند
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مقدار ف��راوان آهن 
موجود در مغزپسته و توانایی 

بدن برای جذب باالی آن باعث شده 
که پس��ته به ماده ای موثر ب��رای درمان کم  

خونی ناشی از فقرآهن معرفی شود. در ضمن پسته 
حاوی مقداری پروتئین گیاهی،اسیدهای چرب ضروری، 

فیبر،روی، کلسیم،فس��فر و ویتامین E می باش��د که همه این 
مواد برای سالمتی مفید می باش��ند.مغز پسته حاوی مقادیری 
ویتامینA ،آهن، اسیدهای چرب غیراشباع،ویتامینE ،ویتامین 
ب1، ب2 ،ب6 ،پتاسیم،پروتئین،روی،سلنیوم،فس��فر،فوالت، 
فیتواسترول،کلسیم،مس و فیبر اس��ت.ویتامینA موجود در 
پسته به بینایی در تاریکی کمک کرده و محرک رشد سلول ها و 

بافت های بدن است.
یک انس پس��ته معادل نصف لیوان کلم بروکلی یا اس��فناج 
فیبر، معادل نصف لیوان برنج پخت��ه ویتامین، معادل یک عدد 
موز بزرگ پتاسیم، 13گرم چربی  دارد که فقط1/5گرم آن چربی 
اشباع شده است. بخش عمده چربی آن، غیراشباع است )مانند 
روغن زیتون(Pistachio Health : یک انس پسته170کالری 
انرژی دارد.منبعی غنی از ویتامینB6، مس، منگنز، پتاس��یم، 

فسفر و منیزیم است. 

در ی��ک روایت 
ایران��ی به ای��ن نکته مهم 

اش��اره ش��ده که مادر زرتشت به 
هنگام بارداری وی روزانه هفت دانه پس��ته 

و هفت دانه مویز و یک س��یب اصفه��ان می خورده 
اس��ت. این اقدام حکایت از آن دارد که ایرانیان از خواص و 

خصوصیات خوردنی ها آگاهی داش��ته و دریافته بودند که »پسته« 
خون ساز و هوش افزا، »مویز« نیروزا و »سیب« لطافت بخش پوست چهره و 

بدن است، و تناول آنها موجب تقویت جسم و جان و زیبایی صورت و سیرت کودک 
می شود. پزشکان و داروشناسان در منابع طب و داروشناسی قدیم به این نکات اشاره کرده اند و 

صحت آن توسط دانشمندان معاصر تایید شده است.

ص پسته
 خوا

»نوروز« یک آیین است، نمادی ازآفرینش انسان و طبیعت، تجدید خاطره ای است از اعتقادات کهن و 
فراز و نشیب های تاریخی زندگی یک ملت. نوروز بزرگترین جشن ایرانیان از روزگار کهن تا به امروز است. 
جشن  نوروز از مهمترین  مراس��می  اس��ت  که  از س��الیان  دور، در بین  مردم  فالت ایران رایج  بوده  و به  
یادگارمانده  است. گستره جش��ن نوروز فراترازمرزهای جغرافیایی کنونی ایران  اس��ت. عالوه برایران، در 
افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان،آذربایجان، ارمنستان، کردستان سوریه،ترکیه، عراق و . . . 

حتی در آفریقا جشن نوروز )با آداب و رسوم مشترک و آیین های خاص( برگزار می شود:
=*در پاکس��تان از نوروز با صفت »عالم افروز« نام می برند که از جایگاه آن نزد مردم پاکستان حکایت 

می کند.
* نوروز برای مردم تاجیک که روزگاری سرزمینشان بخشی از ایران بزرگ محسوب می شد، عیدملی 

اجدادی است. آن را غدیر ایام؛ یعنی عیدبزرگ می خوانند.
* نوروز یکی از جشن های بزرگ در جمهوری آذربایجان است. این جشن هرسال از بیستم تا بیست و 

دوم مارس )تقریبا اول تا سوم فروردین( برگزار می شود.
*عیدنوروز برای مردم قرقیزس��تان که به زبان قرقیزی صحبت می کنند و به خط کریل می نویسند، از 

مقد س ترین اعیاد است و زمان آن بیست و یکم ماه مارس)اول فروردین( است.
*عید نوروز در ازبکس��تان تعطیل رسمی اس��ت. در ایام نوروزسراسرکش��ور چراغانی می شود و مردم 

لباس نوبه تن می کنند.
* نوروز در افغانستان )بیشتر در بلخ و مزار ش��ریف( به همان شکوه پیشین برگزار می شود. در روزهای 
اول سال دشت های بلخ و دیوار و پشت بام های ِگلی خانه ها پراز ُگل سرخ می شود. از این رو جشن نوروز و 

جشن گل سرخ هر دو به یک معنی به کار می رود.
* مردم قزاقس��تان نوروز را اعتدال بهاری می  دانند و بر این باورند که در این روز ستاره های آسمانی به 

نقطه ابتدایی می  رسند و همه جا تازه  و روی زمین شادمانی بر قرارمی شود. 
* در زنگبار هم نوروز را جش��ن می گیرند. گفته می  شود، جش��ن نوروز یادگار ایرانی هایی است که در 

قرن های گذشته از شیراز به زنگبار ) کرانه های شرقی قاره آفریقا( کوچ کرده اند.  

نوروز
 عالم افروز

ش افزایی پسته
 هو
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از ترکیبات شیمیائی پسته می توان به آمیدون، ساکارز، انواع ویتامین ها 
از قبیل ویتامین E.B6.A.B1 اشاره کرد. موادی از قبیل منیزیم، پتاسیم، 

سلنیم، روی و مس، فوالد و آهن و اسید آمینه غیر ضروری آرژی نین.
چربی های موجود در پس�ته از ن�وع غیر اش�باع )Unsaturated( و 
فیتوس�ترول ها نیز می باش�ند. به عالوه پس�ته دارای ترکیباتی است که 
به طورطبیعی توسط گیاهان تولید می ش�وند تا گیاهان را در برابر آسیب 
قارچ ها، ویروس ها و باکتری ها در امان نگه دارند. این گروه از مواد شیمیائی 
از ابتال به بیماری های قلب و عروق  نیز پیش�گیری می کنند. موادی مثل 
سیانیدین و پروآنتوسیانیدین بتاسیتوس�ترول گاما توکوفرول لوتئین و 
کوئرستین جزء گروه کمیکال هستند.قسمت خوراکی میوه به علت معطر 
بودن مصرف Culinary )سر سفره( دارد و به عنوان چاشنی در غذاها و 
جزئی از تنقالت و آجیل استفاده می شود. در طب س�نتی و گیاه درمانی 

برای پوست پسته مصرف درمانی قائل شده اند.

ساینس دیلی)Science Daily(، محققان انجمن 
تحقیقات س��رطان آمریکا در کنفرانس اخیر خود اعالم 
کردند مصرف روزانه مقداری پسته می تواند به کاهش 
خطر ابتال به سرطان ریه و دیگر سرطانها کمک کند. به 
گفته محققان، ویتامین E یکی از ویتامینهایی اس��ت که نقش آن در 
حفاظت بدن در مقابل انواعی از سرطان به اثبات رسیده است. جذب 
مقدار زیاد گاما توکوفرول که یکی از اش��کال ویتامین E اس��ت می 
تواند خطر ابتال به سرطان ریه را کاهش دهد. به گفته دکتر هرناندز از 
دانشگاه زنان تگزاس: پسته یکی از منابع غنی از گاما توکوفرول است. 
خوردن مقداری پسته در روز می تواند سبب جذب زیاد این ماده شود. 
پیش از این، خواص پسته در کاهش کلسترول و تامین آنتی اکسیدان 
به اثبات رس��یده بود. هرناندز و همکارانش طی ش��ش هفته با انجام 
مطالعه ای بالینی متوجه شدند با افزایش مصرف پسته در روز، سطح 
گاما توکوفرول بدن افزایش می یابد. محققان می گویند مصرف روزانه 
68 گرم پسته، بدون تاثیر بر ش��اخص توده بدن می تواند مانع از ابتال 

به سرطان ریه شود.

پسته موثر در کاهش ابتال به سرطان ریه 

متخصصان مي  گویند: خوردن یک مشت مغز پسته 
در روز نه تنها یک میان وعده مناس��ب و خوشمزه است 
بلکه براي سالمتي نیز مفید اس��ت؛ بر اساس نتایج این 
تحقیق جدید پسته با کاهش روند جذب کربوهیدرات  ها 

در بدن مي  تواند قند خون را پایین بیاورد.

پایین آوردن قند خون

محققان دانش��گاه تورنتو در کانادا که این مطالعه را 
انجام داده اند، تاکید کردند: چون مصرف پسته به همراه 
مواد غذایي ح��اوي کربوهیدرات باال مانند نان س��فید، 
جذب کربوهیدرات را پایین م��ي  آورد بنابراین مغز این 
خش��کبار مي  تواند به کنترل دیابت، به ویژه در کشورهایي مانند 
هند که در حال حاضر 40 میلیون بیمار مبتال به دیابت دارد کمک 
کند. این در حالي اس��ت که محققان هندي پیش بیني کرده اند؛ 
شمار مبتالیان به دیابت در این کشور تا سال 2025 به 80 میلیون 

نفر خواهد رسید.

کنترل دیابت با پسته 

به گفته متخصصان تغذیه؛ پسته حاوي مقدار زیادي 
پروتئین گیاهي، مواد نشاسته  اي غني و مواد معدني  مهم 
مانند پتاسیم و منیزیم است که بسیاري از نیازهاي بدن 
را تأمین مي  کند. عالوه بر این، پسته براي آرامش قلب و 
آرام کردن اعصاب مفید است و مصرف آن براي بازکردن مجاري کبد 

توصیه مي  شود.

بازکردن مجاری کبد 

بعضي محققان عقی��ده دارند که پروتئین پس��ته به 
اندازه اي اس��ت که مي  توان آن را به عن��وان جایگزیني 
براي گوشت و حبوبات دانست. در ضمن عنصر »روي« 
موجود در آن نیز در رشد سلول  ها و بافت  هاي بدن تاثیر 

به سزایي دارد.
وجود کلس��یم و آهن در پسته س��بب ش��ده که این نوع خشکبار 
نقش بسیار مهمي در استحکام  بخشیدن به استخوان  ها و دندان  ها و 
همچنین درمان بیماري  هایي چون کم  خوني  هاي ناشي از فقر آهن 

داشته باشد.

جایگزین پروتئین گوشت و حبوبات

پسته و سالمت
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پسته در آشپزخانه

مواد الزم: آرد 1/2 و1 پیمانه، زعفران خش��ک کمی، گالب 3 قاش��ق 
سوپخوری، کره130 گرم، هل 1 قاش��ق چایخوری، پودر قند 3/4 پیمانه، 

پودر پسته 1 پیمانه
طرز تهیه: آرد را کمی تفت دهید تا بوی خامی آن گرفته شود. سپس 
کره را اضافه کرده وقتی جذب آرد شد پودرقند و زعفران خشک و پودرهل 
اضافه کنید. هم بزنید تا پودرقند جذب مواد شود. از روی حرارت برداشته 
و پودر پسته را اضافه کنید. هم بزنید تا مواد مخلوط شوند. گالب را اضافه 
کنید. این مواد را در قالب چرب شده باقلوا ریخته، و روی آن را صاف کرده 
و کمی پس��ته بریزید. اجازه دهید تا خوب سرد ش��ود.  بعد به شکل لوزی 

برش دهید.

حلوای پسته 

م�واد الزم : گوش��ت قیمه مرغ1 کیل��و، لیمو 
عمانی 6 الی 7 عدد، زرش��ک س��یاه 2الی 3 قاشق 
غذاخوری،خالل پس��ته 4 الی 5 قاشق غذاخوری، 
رب گوجه فرنگ��ی 1 الی 1/5 قاش��ق غ��ذا خوری، 
پیازرنده شده1عدد، پیاز سرخ شده 2 الی 3 قاشق 
غذا خوری، زعفران دم کرده به مقدار الزم، روغن و 

نمک و زردچوبه به میزان الزم، آرد 1 قاشق.
طرز تهیه: گوش��ت را با پیاز و آب بپزید یا اول 
با روغن تفت دهید و بعد بپزی��د. نمک و زردچوبه 
و لیمو عمان��ی به آن اضافه کنید. وقتی گوش��ت و 
لیموعمانی پخته ش��د. آرد را با روغن تفت دهید و 
کمی از آب گوشت به آن اضافه کنید. وقتی صاف 
و یکنواخت شد به غذا اضافه کنید .حرارت را کاماْل 
کم کنید. رب گوجه فرنگی و پیازسرخ شده و زعفران 
را در غذا بریزید و بگذارید به مدت بیس��ت دقیقه 
بجوشد. در آخر زرشک و خالل پسته اضافه کنید و 

شعله را خاموش کنید.

 خورش خالل پسته  

موادالزم: پوس��ت پس��ته تازه1 کیلو، ش��کر1 کیلو، هل یا وانیل به قدر 
الزم، آبلیم��و نصف اس��تکان، گالب در ص��ورت تمایل ی��ک فنجان، خالل 

پسته1فنجان.
طرز تهیه:پوست پسته را شسته و آن را 4بار و هربار 20دقیقه می جوشانیم 
تا تلخی پوست گرفته شود. آن را در آب سرد می ریزیم. یک ساعت بعد آن را 
صاف می کنیم. شکر را با 3 لیوان آب و گالب می جوشانیم تا کمی قوام بیاید. 
پس از سردشدن شربت، پوست پس��ته ها را در شربت می ریزیم و بعد از 2-3 
ساعت قابلمه را روی حرارت مالیم اجاق قرار می دهیم تا مربا جا بیفتد و شربت 
قوام بیاید. آبلیمو و خالل پسته را هم اضافه می کنیم و بعد از سه تا چهار جوش 

ظرف را از روی حرارت برمی داریم و می گذاریم مربا خنک شود.

مربای پوست پسته 

پوره خرما و پس��ته به جهت داشتن جو، شیر، خرما و پسته سرش��ار از موادمغذی مختلف و به  
خصوص فیبر است.به همین علت، خوردن آن در صبحانه، غذای کاملی برای یک روز پُرمشغله به 

حساب می آید.
البته می  توان آن را به صورت دسر نیز پس از صرف غذا مصرف کرد.

 م�واد الزم برای 4 نف�ر:250 گرم، ی��ا 2 پیمان��ه خرمای ت��ازه،225 گرم، ی��ا 2 پیمانه جو 
نیم کوب،475 میلی لیتر، یا 2 پیمانه ش��یرکم چرب، 50گرم، یا نصف پیمانه مغزپسته خام )خرد 

شود(،نمک به اندازه نوک قاشق چای خوری
 طرز تهیه:1- ابتدا خرماها را با چاقو دونیم کرده و هسته  آنها را جدا کنید. سپس آنها را در 
کاسه ای حاوی آب جوشیده بریزید و 30دقیقه صبر کنید تا نرم شوند. توجه داشته باشید که 
آب روی خرماها را بگیرد. پس از برداشتن6 قاشق سوپ خوری از همین آب، بقیه آب خرماها 
را خالی کنید. 2- پوس��ت خرماها را بکنید و آن ها را با همان مقدار آب کنار گذاشته شده ) 6 
قاشق سوپ خوری( در غذاساز یا مخلوط کن بریزید و خرماها را به پوره ای نرم تبدیل کنید.3- 
قابلمه ای کوچک آماده کنید. جو نیم کوب را همراه شیر و یک چهارم پیمانه آب و نمک در آن 
بریزید. قابلمه را روی شعله زیاد اجاق گاز بگذارید تا جوش بیاید. سپس حرارت را کم کنید و 
برای مدت 4 تا 5 دقیقه مرتب هم بزنید تا این مخلوط پخته و کرم مانند شود. 4- در پایان این 
مخلوط ِکرمی شکل را در کاسه ای بریزید و پس از ریختن پوره خرما روی آن، سطح مخلوط را 

با پسته خردشده تزئین کنید.

پوره خرما و پسته 
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دارای رتبه پنجم آب و کشاورزی از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور
طراح و مجری سیستمهای آبیاری تحت فشار با مجوز از دفتر بهبود و توسعه 

روشهای آبیاری تحت فشار
طراحی و نصب سیستمهای کنترل مرکزی با بکواش اتوماتیک

)Automatic Back Wash( و اتوماتیک دستی
طراحی و اجرای سیستم آبیاری هوشمند با تابلوهای کنترل

طراحی و ساخت تابلوهای تایمردار کنترل زمانی و قابل برنامه ریزی در آبیاری 
تحت فشار و ایستگاههای پمپاژ

طراحی و اجرای خطوط انتقال آب و ایستگاههای پمپاژ

شرکت 
آبیاران طالی 

سبز

 نش�انی: رفس�نجان، میدان امیرکبی�ر، مجتمع تج�اری برج شیش�ه ای، 
طبقه همکف،  واحد1150

تلفکس: 03913233854
همراه: 09131913106  احمد یعقوبی)کارشناس ارشد آبیاری،مدیر عامل(
09133913066 محمد علی ایرانی )کارشناس آبیاری، رییس هیأت مدیره(

Email:abyaran_talaye_sabz@hotmail.com

شرکت تعاونی تولید کشاورزی

سبزواران الهیجان

ارائه دهنده کلیه خدمات کشاورزی
کارشناسی باغات، مدیریت باغی

توصیه های سمپاشی و کودی
تهیه و توزیع کلیه نهاده های کشاورزی

) سم و کود(

نشانی: رفسنجان، الهیجان
 ابتدای بلوار شهید عابدینی

تلفکس: 03912361121            همراه: 09103130522
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نشانی: بندرعباس، چهار راه رسالت، روبروی فروشگاه رفاه، کوچه طلوع 1 )زارع(، پالك 1
شماره تماس: 6661582-6667347 0761 
    نمابر: 6663270 0761

شرکت پارسیان بهینه پایش

آزمایشگاه کنترل کیفیت

داراي پروانه تایید صالحیت از سازمان استاندارد 
و تحقیقات صنعتي ایران و وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکي) معاونت غذا و دارو(

e-mail: sherkat.parsian@yahoo.com

دامنه عملکرد آزمایشگاه:  اندازه گیري فلزات سنگین،میکروبیولوژی و شیمی مواد غذایی ،آرایشی بهداشتی و خوراك دام و طیور

تایید صالحیت بین المللي ISO/IEC 17025 از 
سال 88 ازDAKKS  آلمان

پروانه پهره برداري از وزارت بهداشت و درمان و 
آموزش پزشکي) معاونت غذا و دارو(

گواهینامه تایید صالحیت اداره استاندارد 
واحد نمونه استان در سال 1388

آزمایشگاه همکار نمونه استان در سال 1389 

افتخارات شرکت طیس خاتم :

نشانی: زاهدان، خیابان شهید بهشتي، بهشتي 20، ساختمان مهران، طبقه دوم، 
واحد9 و10و11

شماره تماس: 3254284-3250315 -0541      شماره فاکس: 0541-3254297
e-mail: tiskhatam@yahoo.com

شركت خدماتي آموزشي تحقیقاتي طیس خاتم
داراي پروانه تایید صالحیت از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

اندازه گیري مایکوتوکس�ین ها در غالت و خشکبار )آفالتوکسین،اکراتوکسین، 
 )M1 زیرالنول،داکسي نیوالنون، پاتولین و آفالتوکسین

اندازه گیري باقیمانده سموم دفع آفات نباتي در کلیه محصوالت کشاورزي
اندازه گیري فلزات سنگین در کلیه محصوالت کشاورزي

دامنه عملکرد آزمایشگاه:
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افقی: 
1- عالی ترین رکن انجمن پسته ایران – گیاهی علفی معطر و تلخ از خانواده شاهدانه

2- کار پرندگان- تعجب خانمانه- کشتی جنگی – اثر رطوبت
3- میوه مربایی- مربوط به اخالط چهارگانه بدن انسان 

4- مجموع و روی هم رفته – خطاب بیگانه- دوستی – گیاه تازه رسته
5- وسیله ماهی گیری – فرشته – صدای افتادن چیزی- شاعر »سایه عمر«

6- نام رئیس نظمیه دوره مشروطه که در باغ اتابک به ستارخانه حمله برد- شهری 
در استان اصفهان با آتشکده ای معروف- اگر کامل بود  ارزش داشت

7- قدمی مانده تا«سپس« شود- جایز- ش��امل همه– فیزیکدان انگلیسی کاشف 
الکترون و برنده نوبل1906

8- چروک پوست – نوعی شیرینی- دوستان خموش
9- سیاستمدار انگلیسی که در عهدنامه گلستان نقش میانجی را داشت- نام ترکی- 

ضربه باپا- جواب بی ادبانه
10- یکی از نت ها- مزه دلچسب- کج و ناراست

11- زه کمان – پدربزرگ- درخت لرزان- آموختنی از لقمان
12- الستیک خودرو- هرگز عرب- آسیب- واهمه و ترس

13- بردمعروف- کتابی اثر پیرُکرنی 
14- چه وقت؟- تله و حیوان اهلی- می دهند تا رسوا کنند- در سال 1321 هجری 

قمری، پسته ای درشت و مرغوب گزارش شده است.
15- میوه گرمسیری- مسؤول حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء

عمودی:
 1- از مهمترین نمونه های درختان پس��ته که در فارس به نام بنه ش��ناخته شده 

است.
2- تلخ عرب- مایه پیش��رفت – صفت هرنوع ماده غذایی که سرش��ار از این ماده 

باشد
3- کارش فروش طال و جواهرات است- حرص و طمع- دورویی
4- من و شما- لبا لب- تن پرور– ابزار دست نّجار و خانم خانه 

5- ج��وان مجرد- مغز پس��ته حاوی 20 درص��د از این ماده مغذی اس��ت- حرف 
انتخاب 

6- اثری از فدریکو گارسیا لورکا- جاده آهنی– ابر نزدیک زمین
7- شاعر ایرانی صاحب فیه مافیه–  قرارگاه پسته پس از چیدن 

8- شهری در ترکیه و حمام- گذاشتن و قرار دادن- عشق به اولیا
9- عمل جداکردن پسته های پوست دار- کشف پر قدرت و مخرب چینی ها 

10- از پول های قدرتمند- زنگ کاروان – سگ فضانورد
11- مادرعرب- پسته ای که کشیده نیست- مقابل گرم 
12- سوراخ – عالمت مفعولی- ماه سرد- حرف خطاب

13- زادگاه ابراهیم خلیل- کافی و بس- دوره ای از تناوب ثمردهی پسته 
14- آفتی که فضوالت آن ایجاد قارچ ساپروفیت و بیماری فوماژین می کند- عدد 

ورزشی- راه میان بر
15- از کمیسیون های فعال انجمن پسته ایران 

خانه های شماره دار رمز جدول است. 

جدول خندان
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افقی: 
1-  عبارتی که در ایام عید بسیار شنیده می شود.

2- رسیدن آن را جشن می گیرند- امر به سکوت- دست آورد صابون و آب 
3- گندم- شاهکار ماکسیم گورکی- جهت و طرف 

4- درخواست برای ماندن- کافی نیست- پهلوان – چون که 
5- ناتوان و ضعیف – ارزش داشتن و از صفات خوب انسانی- مرتجع فلزی 

6- همان یک اس��ت اما به زبان خودمانی – روِز ابزاِر یدکی – لقب اروپایی- "نه 
او را" به زبان شاعرانه

7- پایه س��اختمان- دیدنی از س��پاه- نوع��ی از کاله – قله مرتفع رش��ته کوه 
زاگرس

8- بند و زندان - قوه ادراک- شماره – پایتخت اروپایی- معاون زندانی هیتلر
9-فرزند عرب- گرامی و اثری از اولین وو- به جا آوردن- نقشه فرنگی 

10- پیشوندنداری- نوروزی آن تنها 5 روز آخر سال حکمران است- سرشت و 
پیشانی- رود اروپایی که مرز میان فرانسه و سوئیس است

11- خورشید- درون نیست- حیله و نیرنگ
12- مهلت و امان- آفت گندم- زائو ترسان- چهره 

13-طایفه و قبیله- پشت سرهم – نام کوچک خانم نویسنده انگلیسی صاحب 
کتاب »اجاره نشین ویلدفل هال«

14- نفس خسته- خانه زنبور عسل- دریچه و محل نورگیر منزل
15- از رسومات پسندیده و زیبای ایام عیدو سال نو 

عمودی: 
1- غذای لذیذ روز اول نوروز که از قدیم در میان ایرانیان خوردن آن رسم بوده

2- شبیه و نظیر- موجود دوست داشتنی سال نو که نماد زندگی و روزی حالل 

است- نوعی پارچه 
3- پسوند شباهت- صدمترمربع- بستنی به دورکمر 

4- هم اکنون- عملی دروضو- ابزار زورخانه- چیز
5- بستنی در حمام – تهیه آن به خصوص برای کودکان شادی آور و لذت بخش 

است- جوانمرد
6- رایحه- سرزمین و وطن- طال- نماد فراوانی در سفره عید

7- تدارکات و پشتیبانی – قدکشیدن برنج- ساختمان 
8- ب��ه جامانده از هنرمند- از رس��وم زیبا و ش��ادی آور چهارش��نبه س��وری- 

امیدواری
9- خانه شعری– مادرعرب- آهسته و یواش

10- کاشتن آن در جشن مهرگان نشانه برکت و بارآوری بود- عضوی در صورت- 
قواعد و هنجارها- پارچه زخم بندی 

11- نشانه برکت و نعمت و سالمتی هفت سین- سال جدید ایرانی با این ماه زیبا 
آغاز می شود- زود و سریع 

12- برگ برنده- خاندان ایرانی که قبل از قاجار بر ایران حکومت می کرد- چراغ 
آسمان – یکی از سین ها و نمادعشق و محبت 

13- نماد پاکیزگی و سالمت در سفره هفت س��ین- چه وقت- خدای آفتاب در 
مهرباستان

14- میانه بدن- در آذربایجان »حاجی فیروز« را به این نام می شناسند- خطاب 
بی ادبانه 

15- ایرانیان براین باور بودند که این فرشتگان از روز 26 اسفند تا 5 فروردین به 
زمین می آیند و به همین دلیل برای ایشان سفره ای آماده می کردند

جدول نوروزی

خانه های شماره دار رمز جدول است. 
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نشانی:دفترکرمان: 

ه زرند، 
کیلومتر5جاد

ن زمین،  
ل کارخانه کرما

مقاب

رآوری 
مینال ف

تر

پسته دهش

ی و بازرگانی دهش
ت کشاورز

شرک

ک ایران
گانی

عضو انجمن ار

 و واردات
ک، صادرات

گانی
ی در تولید پسته ار

ه گیاهپزشک
مشاور

روردی 
ن: ابتدای سه

دفتر تهرا

خیابان ابن یمین، 
شمالی، 

خیابان 
خیابان سیبویه شمالی، 

16، پالك 13

            0
س:  21-88768952

تلفک

اه:  09133418930
همر

دهش

نشانی: تهران، خیابان امیرآباد شمالی، بعد از بیمارستان قلب، نبش خیابان دوم، پالك 1839 ، طبقه 6 ، واحد 45
تلفکس :    88337261 و021-88337263

www.roshakpayacontrol.com                 www.roshak.org  : سایت
info@roshakpayacontrol.com     : ایمیل

زمینه های بازرسی شرکت  روشاک  پایا کنترل:
محصوالت غذایی و کشاورزی، آرایشی و بهداشتی، شیمیایی، نفت، گاز و پتروشیمی، معدنی، 
مکانیک، فلز شناسی، مواد اولیه خام دامی و خوراك دام وارداتی و صادراتی  از سراسر دنیا 

و بازرسی فنی آسانسور 
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استراتژي و نوآوري در روشهاي مرسوم، 
برخلق ايده در محدوده تعيين شده و ساختار 
يافته صنايع موجود تمرکز دارد. نوآوري يک 
پديده اتفاقي است که توسط تعداد محدودي 
از افراد درون ش��رکت، که معموال در بخش 
تحقيق و توس��عه فعاليت مي کنند، به دس��ت 

مي آيد. 
اي��ده  اقيانوس آب��ي ابتدا در س��ال 1988 
توس��ط پروفس��ور هيل در دانش��گاه ايالتي 
ميشگان ارائه ش��د. وي خاطر نشان مي سازد 
که شرکتها براي دستيابي به يک مزيت رقابتي 
پايدار، بايد ترکيبي از اس��تراتژيهاي رهبري 
 .)1988,Hill(هزين��ه و تمايز را به کار برن��د
پروفسور ريدراسترال و نورداستورم نيز اين 
موضوع را مطرح  کرده اند. آنها ادعا مي کنند: 
استراتژي رقابت پذيري ره به جايي نمي برد 
و شرکتها نياز به استراتژيهايي دارند که شور 
 Nordstrom and( وهيج��ان ايج��اد کنن��د
Ridderstrale,1999(. اين نظريه يا استراتژي 
اقيانوس آبي، از بعضي جه��ات مانند يکديگر 
هستند. براي مثال عوامل رقابت در استراتژي 
اقيانوس آبي همان تعاري��ف ابعاد محدود و 
نامحدود ارايه ش��ده توس��ط ريدراسترال و 
نورداس��تورم بوده اس��ت، يا اينکه هر دو به 
اين موضوع تاکيد دارند که شرکتها به بازي 

متفاوت با رقبا نياز دارند. 
در اينجا اس��تراتژی اقيانوس آبی معرفی 

می شود.
اس��تراتژي اقیانوس آب��ي رویک��رد جدی��دي از 
استراتژي و نوآوري است که هدف آن رشد و عملکرد 
پایدار شرکت اس��ت. بر خالف استراتژي رقابتي که 
شرکتها به طور معمول سعي مي کنند به جاي خلق 
ارزش، در واقع ارزش موجود را تقس��یم یا تصاحب 
کنند. منطق استراتژي جدید بر پایه تعدادي اصول 
بنیادي اس��ت که به دنبال خلق ارزش توامان براي 
خریداران محصوالت و خدمات و خود شرکت است. 
با استفاده از این اصول، ابزارها و چارچوبهاي طراحي 
ش��ده، ش��رکتها قادر خواهند بود نوآوري را به یک 

فعالیت تکرار ش��دني، نظام مند و فرایندي پیوسته، 
که همه کارکنان ش��رکت در آن مش��ارکت دارند، 
تبدیل کنند. در واقع نوآوري به درون زندگي کاري 
افراد شاغل در ش��رکت آورده مي شود و فرهنگي را 
توسعه مي دهد که ظرفیت و مسئولیت همه کارکنان 

را نشانه مي گیرد.
مفهوم رنگ  در استراتژي

فضایي که شرکتها و صنایع کنوني در آن حضور 
دارند، در واقع اقیانوس قرمز را شکل مي دهد. در این 
عرصه، محدوده  فعالیت صنایع تعریف شده و پذیرفته 
شده است، رقبا مش��خص و قوانین بازي نیز تعریف 
شده هستند. شرکتهایي که در این فضا با هم رقابت 
مي کنند، سعي دارند سهم بازار محصوالت و خدمات 
یکدیگر را گرفته، یا در واق��ع بربایند. هرچه فضاي 
رقابت شلوغ تر و ازدحام رقبا بیشتر باشد، سهم بازار 
کمتر و سوددهي و رشد نیز کمتر خواهد بود. بیشتر 
محصوالت، کاالهاي مصرفي هستند یا بخش خاصي 
از بازار را پوش��ش مي دهند. این رقابت باعث از بین 
رفتن بسیاري خواهد ش��د و این اقیانوس را خونین 

خواهد کرد.
از سوي دیگر، مفهوم جدیدي به نام : اقیانوس آبي 
وجود دارد. اقیانوس  آبي به تمامي صنایع و شرکتهایي 
گفته مي ش��ود که امروزه وجود ندارن��د؛ بازاري که 
ناشناخته است و رقبا آن را تسخیر نکرده اند. تقاضا 
بیشتر از آن چیزي اس��ت که بر سر آن جنگي باشد. 
فرصتهاي زیادي براي رشد س��ریع و سودآور وجود 
دارند. در این عرصه، رقابت خیلي تعریف شده و معین 

نیست، زیرا قواعد بازي هنوز تدوین نشده اند.
اقیانوس آبي زماني ایجاد مي شود که یک شرکت 
ارزش هاي همزمان براي خود و مش��تریانش ایجاد 
مي کند. ن��وآوري در محصول)کاال ی��ا خدمات( یا 
شیوه  ارایه  این محصوالت، موجب خلق ارزش براي 
بازار مي شود. همزمان، فعالیت هایي که داراي ارزش 
کمتري براي بازار حال و آینده هس��تند، از گردونه 

خارج مي شوند.
استراتژي اقیانوس آبي در برابر استراتژي  رقابتي

استراتژي  رقابتي یا همان استراتژي اقیانوس قرمز، 
براي عملکرد برتر و پایدار ش��رکت الزم اس��ت ولي 

کافي نیست و شرکتها باید به مسائلي فراتر از رقابت 
بپردازند؛ مسائلي که براي آنها رشد و سوددهي بیشتر 
و بقا را به ارمغان بیاورد و این همان مفهوم استراتژي 
اقیانوس آبي است. استراتژي هاي رقابتي فرض را بر 
این مي گذارند که شرایط ساختاري صنایع مختلف 
معین بوده و این شرکتها چاره اي جز رقابت با یکدیگر 
ندارند. در این فضاي رقابتي، شرکتها سعي دارند با 
ایجاد مزیت هاي رقابتي انحصاري خود، یا گاهي حتي 
با تقلید، بر رقبا فایق آیند و سهم بیشتري از بازار را از 
 Zero( آن خود کنند. این همان بازي مجموع صفر
Sum Game( است که در آن یکي برنده و دیگري 

بازنده خواهد بود.
حرکت از اقیانوس قرمز به اقیانوس آبي

قلمرو فعلي بازار در اس��تراتژي اقیانوس قرمز، به 
مثابه سرزمین و میدان جنگي اس��ت که رقبا براي 
تصاحب بخشي از آن با یکدیگر به نزاع مي پردازند. 
در این رویکرد مدیریتي، عبارتهایي بر گرفته از حوزه 
نظامي در بخشهاي کسب وکار رایج شده اند. پس از 
جنگ جهاني دوم و پس از دوره اي که تقاضاي بازار بر 
عرضه فزوني داشت به دوره اي رسیدیم که تقاضاي 
بازارکم و عرضه زیادتر شد. این روند معکوس، منجر 
به رقابت بین شرکتها براي رشد وبقا شده است. فضاي 
رقابتي س��ختي به وجود آمد و باعث شد استراتژي 
شرکتها در این دوران بر اس��اس افزایش سهم بازار 
و خارج ک��ردن رقبا از گردونه ش��کل گیرد. این فضا 
کم وبیش ش��کل جنگ��ي به خود گرفت ک��ه در آن 
مدیران ارشد ش��رکتها، همانند فرماندهان  ارشد و 
استراتژیست هاي نظامي براي کسب اطالعات به روز 
و لحظه اي از دشمن )بخوانید رقبا(، تجزیه و تحلیل 
آنها در اتاق جنگ )بخوانید جلس��ه هیئت مدیره(، 
تصمیمهاي راهبردي براي شرکت در جهت پیروزي 
در جنگ و شکست دش��من )بخوانید افزایش رشد 
و سوددهي شرکت وکسب س��هم بازار بیشتر از رقبا 
( اتخاذ کنند. این جنگها نتیج��ه اي جز خونریزي و 
قتل عام ضعیف ترها و خونین  ش��دن اقیانوس قرمز 

نداشته است.
منبع: اینترنت

اقیانوس آبی؛ تفکر جدید در 
استراتژي رقابت



شرکت پسته 
سیرجان زمرد

SIRJAN    ZOMORROD   COMPANY

سیرجان 
 ابتداي بلوار راه آهن 

تلفن:  
      0345  -   3221197  

همراه:
            0913-1451496 

نمابر:
0345-3227808 

        3226626
3228384  

جاوداهناه

از کتاب مفاهیم قرآنی در حدیث/ گزیده ای از نهج الفصاحه

تالیف زنده یاد استاد طاهره صفارزاده

   از همه مردم پرهیزگارتر آن کس است که حق را برنفع و ضرر خویش بگوید. 
    اعمال خویش را برای خداوند از روی اخالص انجام دهید، زیرا خدا فقط کارهائی را می پذیرد 

که از روی اخالص برای او انجام گرفته باشد. 
   خدای را چنان پرستش کن که گوئی او را می بینی اگر تواورا نمی بینی او تو را می بیند. 

   عادل تر از همه مردم کسی اس�ت که آنچه برای خود پسندد برای مردم نیز پسندد و آنچه 
برخود روا ندارد برمردم روا ندارد. 

   دانشمندتر از همه مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید. 
   پنج چیز را بیش از پنج چیز غنیمت ش�مار، جوانی پیش از پیری، صحت پیش از بیماری، و 

ثروت پیش از نیازمندی و فراغت پیش از اشتغال و زندگی پیش از مرگ. 
   بهترین صدقه آن است که میان دوکس را اصالح دهی. 

    ایمان شما چون لباسي است که کهنه مي شود. ازخدا بخواهید که ایمان را دردل شما تازه 
کند.

    خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، بخشنده است و بخشش را دوست دارد، پاکیزه 
است و پاکیزگی را دوست دارد. 

   خداوند گوید تا هنگامی که  یکی از دوشریک با دیگری خیانت نکند من سومی آنها هستم 
و همینکه خیانت به میان آمد من از میان آنها می روم.

    از سه خصلت دور باش؛ حسد و حرص و تکبر.
    از دروغ بپرهیزید که دروغ با ایمان سازگار نیست.

   هرکس سرپرستی گروهی را بعهده گیرد و درکار آنها به امانت و دلسوزی رفتار نکند رحمت 
خدا که شامل همه چیز است به او نمی رسد.

   هر که نیکی کارد سود برد و هر که بدی کارد پشیمانی درود.



شرکت پسته 
سیرجان زمرد

SIRJAN    ZOMORROD   COMPANY

سیرجان 
 ابتداي بلوار راه آهن 

تلفن:  
      0345  -   3221197  

همراه:
            0913-1451496 

نمابر:
0345-3227808 

                   * 19 سال تجربه در امر خرید و فروش پسته                                          *صادرات حداقل 10 تا 15 هزار تن پسته در سال
*استفاده ازماشین آالت سورتینگ و بسته بندی در انبارهای مجهز و همچنین انبارهای مخصوص جهت مکانیک خندان نمودن پسته 

* تامین صادرکنندگان محترم با انواع پسته و مغز پسته )به صورت خرید مستقیم از کشاورزو بدون واسطه(
*کلیه پیشنهادها در امر تجارت و مشارکت در امر صادرات قابل مذاکره می باشد  

کدپستي :

78159- 84141 

        3226626
3228384  



شرکت امین پدیدار از سال 1370 فعالیت خود را در زمینه تولید و صادرات پسته شروع کرده است . صادرات پسته این شرکت 
بخشي از محل محصوالت پسته خانوادگي و بخشي از آن از محل خرید پسته خشک و فرآوري شده از کشاورزان است . 

همزمان ترمینال ضبط پسته از سال 1371 شروع به کار کرده و اکنون به یکي از بزرگترین ترمینالهاي ضبط پسته ایران تبدیل 
شده است که ظرفیت ضبط 15000 تن پسته تر را دارد و در سال 1386 مقدار 12000 تن پسته را ضبط کرده است .

از سال 1380 شرکت امین پدیدار طرحي را به عنوان طرح خرید شراکتي پس�ته از کشاورزان شروع کرده است . بر اساس این 
طرح کشاورزان پسته خود را پس از برداشت از باغ در محل ترمینال تحویل شرکت میدهند و شرکت پس از فرآوري آن وکالتًا 

از طرف کشاورز پسته را به فروش رسانده و پول آنرا به کشاورزان تحویل میدهد .

1 – باال بردن س�رعت ف�رآوري در ضبط پس�ته در زمان 
مح�دود مهرماه که ای�ن باال ب�ردن س�رعت ، باعث کاهش 

آلودگي پسته میشد . 
2 – جلوگی�ري از ضرر و زی�ان اقتصادي تولی�د کننده و 

صادر کننده 
از سال 1373 تا 1379 در مهر ماه هر سال ) فصل برداشت 
( به طور آزمایشي این طرح اجرا ش�د تا اینکه پس از 7 سال 
برداشت پسته به جوابهاي مطلوب رس�یدیم و از سال 1380 
اجراي طرح شروع شد . در سال 1380 با 15 مشترك کار خود 
را ش�روع کرده ایم و اکنون بیش از 150 کشاورز در این طرح 
شرکت میکنند . هیچگونه تبلیغي براي این طرح انجام نشده 

و هر کس بوسیله مشترك قبلي به جمع ما اضافه شده است .

این طرح به دو علت به وجود آمده : 

           ش�رکت قیمتي را در ابتداي هرسال به عنوان قیمت 
پایه اعالم میکند که این قیمت معموالً 20 درصد از قیمت کف 
بازار پائینتر   است و از 15 آبان ماه هر سال تا15 تیر ماه سال 
بعد هر دو ماه یکبار در قالب 5 قسط پول پایه را به کشاورزان 
پرداخت میکند .در مرداد ماه هر س�ال ) پایان س�ال مالي و 
زراعي ( پس از انب�ار گرداني و محاس�بات الزم بقیه قیمت 
فروش رفته را تا قیمت پایه در قالب قسط ششم در تاریخ 15 

مهرماه به کشاورزان پرداخت میکند .

خالصه طرح :

1 – اعتماد متقابل بین کشاورزان و مجري طرح
2 – ش�کل گیري طرح بر اس�اس واقعیته�اي موجود به 
طوریکه در این ط�رح جاي ام�ا و اگرها به حداقل رس�یده 

باشد.
3 – پرداخت به موقع اقساط کشاورزان

دالیل موفق بودن این طرح :
1 – فروش پس�ته کش�اورز در طول س�ال و توسط افراد 

متخصص که با بازارهاي ایران و جهان اشراف دارند .
2 – اطمینان از فروش پسته و دریافت بموقع پول خود که 

میتواند براي هزینه آن برنامه ریزي دقیق داشته باشد .
3 – کاهش اضطرابهاي ناشي از فرآوري پسته و نگهداري 

آن ) امنیتي وسالمت(

فواید طرح براي تولید کننده :

1 – همیشه حجمي از پس�ته را در انبار خود براي فروش 
موجود دارد که براحتي میتواند با خریداران پس�ته تجارت 
خود را انجام ده�د و از روزمره گیهاي بازار پس�ته که آفت 

بزرگي براي تجارت این محصول است بدور میباشد .
2 – تامین بخشي از نقدینگي الزم براي خرید پسته

3 – درآمد حاصل از ضبط پسته و تامین بخشي از هزینه 
هاي شرکت

فواید طرح براي صادر کننده :

اگر بتوانیم با تشکیل یک تیم کشاورزي ، خدمات باغداري 
را به مشترکین طرح ارائه دهیم و کنترل پسته از ضبط به باغ 

انتقال یابد گامي مؤثر در جهت سالمت پسته برداشته ایم .

چیزي که این طرح را کامل میکند :

طرح شراكتي شركت امین پدیدار
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فواید طرح براي تولید کننده :

1 – همیشه حجمي از پس�ته را در انبار خود براي فروش 
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سیرجان، جاده ملک آباد، یک کیلومتری نجف شهر
صندوق پستی: 78185-393

ـ  3340076 0345 تلفن:  3340376 0345ـ 

اولین و بزرگترین ترمینال نمونه 

مرکز فرآوری و صادرات پسته جالل آباد
ترمینال پسته تر با ظرفیت 12 تن در ساعت

ترمینال خرد کن با ظرفیت 2/5 تن ساعت
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انجمن پسته ایران
 برگزار می کند

انجمن پسته ایران 
برگزار می کند:

 با برنامه های بازدید از:
* پکن، گوانگجو و استان زینجیانگ،

* کلکسیون پسته دانشگاه پکن،
* نمایشگاه موادغذایی گوانگجو، 
* فروشگاههای بزرگ زنجیره ای، 

*باغهای پسته در استان زینجیانگ،* دیوار چین، شهر ممنوعه و دیگر مکان های باستانی،
 *برگزاری مالقاته��ای تجاری از جمله مالقات و برگزاری جلس��ه با اعض��ای اتاق بازرگانی 

موادغذایی چین و مدیران فروشگاههای زنجیره ای، 
* و جاذبه های توریستی چین.

 

تور علمی و تفریحی چین

زمان: نیمه اول اردیبهشت 1390
مدت: 9 شب و 10 روز)سه ش�ب گوانگجو، دو شب ارومچی، 4 

شب پکن(
برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام، با دفاتر انجمن در تهران 
و کرمان به ش�ماره های 0341-2477691، 22966928-9-

021تماس حاصل فرمایید و یادرخواست کتبی خود را به نمابر 
شماره 22957999-021 ارسال نمایید. 

امتیاز ویژه برای اعضای پیوسته :10 درصد تخفیف

 ده درصد تخفیف 
برای اعضای پیوسته 

تور علمی، زیارتی و تفریحی 
سوریه – لبنان

با برنامه های بازدید از:
*باغهای پسته سوریه در 

شهرهای حلب، حماه و مورك،
* کارخانجات فرآوری و 

کارگاههای شیرینی پزی پسته و 
آشنایی با دانش فنی مربوط،

* زیارت اماکن متبرکه،
* مناطق باستانی سوریه،

* دیدنی های لبنان و اقامت در 
شهر زیبای بیروت،

* و جاذبه های توریستی دیگر.

زمان: نیمه اول خرداد 1390
مدت: 7 شب و 8 روز)2 شب دمشق، 2 شب حلب، 3 شب بیروت(

برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام، با دفاتر انجمن در تهران و کرمان به 
شماره های 2477691-0341، 9-22966928-021تماس حاصل فرمایید و 

یادرخواست کتبی خود را به نمابر شماره 22957999-021 ارسال نمایید. 

سوریه – لبنان
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