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م��ورخ  نشس��ت  در  اس��امی  ش��ورای  مجل��س 
1390/07/20 »الیح��ه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می« را به 
تصویب رس��انید. این الیحه در جهت تسهیل تبدیل 
اسناد دستی و تصرفات بالفعل به مالکیت مستند به 

اسناد رسمی در دولت تنظیم شده است.
در جمل��ه پایان��ی ماده 3 ای��ن الیح��ه می خوانیم: 
»صدور س��ند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه 
نیس��ت.« به زبان دیگر از زمان صدور س��ند رسمی 
مالکیت ثبتی و تسلیم دفترچه مالکیت توسط دولت 
جمهوری اس��امی به صاحب ملک، الی یوم القیامه 
این اس��ناد ثبتی فاقد اعتبار کلی بوده و هر زمان در 
معرض اعتراض متضرر و یا جاعل در کسوت متضرر 
و طرح دعوی از س��وی ایشان در محاکم قانونی علیه 

مالک می باشد. 
باید پرس��ید پس چه فرق اس��ت بین اسناد ثبتی و 
تصرف عرفی و اسناد دستی که هر سه به یک میزان 

اعتبار دارند؟
واضح است که در دنیای امروز هر نوع سرمایه گذاری 
اساس��ی در صنعت، کشاورزی، باغداری و شهرسازی 
در نخس��تین مرحله، مس��تلزم خرید زمین با اسناد 

معتبر و دائمی می باشد. 
حال اگر اس��ناد رسمی کلیه اراضی ثبتی فاقد اعتبار 
تام بوده و هر زمان بتوان در انتس��اب مالکیت زمین 
به مالکین ثبتی ایجاد شبهه و در دادگاه طرح دعوی 
نمود، آیا بجز اش��خاص صاحب نف��وذ و آنهم با دید 
س��ودجویانه کوتاه مدت، هیچ فرد عاقلی دس��ت به 

س��رمایه گذاری بلند مدت در این کشور خواهد زد؟ 
بدبختانه باغداری پس��ته علیرغم آنکه در بس��یاری 
مناطق کویری ایران مطلوبیت دارد، مستلزم قریب 
به ده س��ال س��رمایه گذاری قبل از اولین برداشت 
اقتصادی می باش��د. از این زاویه، س��رمایه گذاری 
در باغ پس��ته نیاز به امنی��ت مالکیت در یک دوره 
صد س��اله )عمر باروری درخت پس��ته( دارد. حال 
می بینی��م که از یک طرف وزارت نیرو دائمی بودن 
پروان��ه بهره ب��رداری آبه��ای زیرزمینی و از طرف 
دیگر قوه قضائیه اعتبار اس��ناد ثبتی اراضی را زیر 
س��وال برده اند و کس��ی نیز ضامن س��رمایه گذاری 
انجام ش��ده نمی باش��د. شگفت نیس��ت که برخی 
س��رمایه گذاران توسعه کشت پسته در کالیفرنیا را 
به سرمایه گذاری در همین رشته در ایران ترجیح 

می دهند.
انجم��ن پس��ته ایران پیش��نهاد می کند ک��ه پس از 
رس��یدگی حقوقی و اس��تماع اعتراضات در دادگاه ها 
ط��ی دوره قانونی، و پس از صدور اس��ناد رس��می، 
مالکیت این اس��ناد الی االبد محترم شناخته شده و 
دولت جمهوری اسامی از بیت المال ضامن خسارت 
احتمالی ناش��ی از کشف و ارائه مدارک مثبته جدید 
باش��د. قطعا نفع تصویب چنین قانونی برای تضمین 
امنیت سرمایه گذاری در کش��ور، هزاران برابر بیش 
از ض��رر پرداخت غرامت احتمالی در تعداد معدودی 

موارد خاص است. 
محسن جالل پور
رئیس هیأت مدیره انجمن پسته ایران

ابهام ابدی در مالکیت اراضی
سرمقاله
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شاید اگر مسائل و مشکات صنعت پسته کشور 
را م��روری نماییم نت��وان موضوع��ی بنیادی تر 
و مه��م ت��ر از موض��وع اُف��ت س��طح منابع آب 
زیرزمین��ی در مناطق پس��ته کاری کش��ور و به 

ویژه اس��تان کرمان یافت. 
ام��روز در مناطق ش��مالی اس��تان کرمان کمتر 
ب��اغ پس��ته ای را می توان یافت که نش��انه هایی 
ب��ه  آس��یب ج��دی  و  آب  مناب��ع  تخری��ب  از 
سرمایه گذاری های انجام شده را در خود نداشته 
باش��د. نش��انه هایی که به تدریج به تصویر غالب 
تبدیل ش��ده و روز به روز نیز ب��ر ابعاد تخریبی 

آن افزوده می ش��ود. 
این فاجعه در ش��رایطی رخ داده که کارشناسان و 
مس��ئولین خدوم وزارت نیرو با تبعیت از قانون و 
رعایت قائده »ال ضرر و ال ضرار« از س��ال 1353، 
هر ن��وع بهره ب��رداری اضافه از منابع آبی دش��ت 
رفس��نجان و مدت کوتاهی پس از آن بهره برداری 
جدید در س��ایر دش��ت های پس��ته خیز ش��مال 
اس��تان کرمان را ممنوع اعام کردند. مع االس��ف 
مس��ئولین بعدی در مقاطعی از آن زمان تا کنون 
تع��داد چاه های فعال و دارای مج��وز را در برخی 
دشت های ممنوعه به 3 برابر مجوزهای موجود در 

زمان ممنوعیت، افزایش دادند. 
خوشبختانه خدمتگذاران فعلی نظام یعنی هیئت 
وزیران در مصوبه ای در تاریخ 1387/5/29 وزارت 
نی��رو را مکلف به بازخرید مجوز چاه های پروانه دار 
فعال در دش��ت های ممنوع��ه و بالنتیجه کاهش 
برداش��ت 25 درصد از منابع آبی زیرزمینی نموده 
است. انجمن پسته ایران بر این باور است که تنها 
راه جلوگیری از ورشکس��تگی و آوارگی کشاورزان 
ش��مال اس��تان کرمان اجرای ای��ن مصوبه هیئت 
وزیران و لغو آیین نامه ها ایست که خرید و فروش 

حقابه ها را بین کشاورزان قدغن کرده است.
اولوی��ت بازخرید پروانه چاه ه��ای فعال می تواند 

با توافق مالکین آندس��ته از چاه ها که باغاتشان 
ب��ازده اقتصادی نامناس��بی دارند، صورت گیرد. 
دول��ت می توان��د با اعط��ای مع��وض در مناطق 
دارای پتانس��یل و آزادس��ازی خری��د و فروش 
پروانه ه��ای بهره برداری موجود در بین باغداران 

موجبات افزایش بهره وری را نی��ز فراه��م آورد. 
از زم��ان ص��دور تصویب نام��ه هیئ��ت وزیران و 
بجای فراهم ک��ردن زمینه اجرای آن، نگاهی به 
واکنش و اظهارات مقامات ملی و استانی وزارت 
نیرو نش��ان می دهد که این واکن��ش عموماً در 
جهت مس��کوت گذاشتن آن راهکار و جایگزینی 
طرح کاه��ش لیت��راژ پروانه ها می باش��د. این 
مس��ئولین در جهت اجرای برنامه خود انگش��ت 
اته��ام را متوج��ه باغ��داران به عن��وان مقصران 
اصلی ای��ن فاجعه خودس��اخته ک��رده و پدیده 
خشکس��الی را بهانه ای جهت مجازات بالس��ویه 

عموم بهره برداران می کنند!!! 
برخ��ی از مقامات ای��ن وزارتخانه در جهت پاک 
کردن صورت مس��ئله ت��ا بدانجا پی��ش رفته اند 
که حق مالکیت ش��رعی و قانون��ی بهره برداران 
ب��ر حقابه خود را زیر س��وال برده و بهره برداران 
از قن��وات و چاه ه��ای عمیق را صرف��ا صاحبان 

سوراخ هایی در زمین دانسته اند!
رویک��رد دیگر، دامن زدن به روی��ای انتقال آب و 
تأمین آب مورد نیاز کشاورزی استان با طرحهای 
بلن��د پروازانه ایس��ت که عدم تحق��ق آنها پس از 
قریب س��ه دهه وعده و وعید و تکرار، خود گویای 
غیر قابل اجرا بودن آنهاست. طرحهایی نظیر انتقال 
آب به صورت رودخانه دس��ت ساز از تاجیکستان 
به کرمان! و یا ش��یرین ک��ردن آب خلیج فارس و 
پمپاژ آن به بیش از 2800 متر ارتفاع برای سرازیر 
ش��دن به جلگه های کش��اورزی کرمان را باید به 
کلکسیون وعده های رویایی مسئولین اضافه کرد.

آیا می توان کمبود ساالنه یک و نیم میلیارد متر 

مکع��ب آب برای بهره ب��رداری کارآمد از باغات 
موج��ود را با آبی که به گفته مدیر ش��رکت آب 
منطقه ای کرمان لیتری 2 تومان اس��ت، تامین 
کرد؟ آیا پرداخت س��االنه س��ه میلیارد دالر آب 
به��ا، اضافه بر هزینه های موجود، برای باغداری 
اس��تان که فروش فعلی محصول پسته آن کمتر 
از 2 میلی��ارد دالر می باش��د توجی��ه اقتصادی 
دارد؟ یادآور می ش��ویم که ب��ا معیارهای علمی 
باغبان��ی، هر هکتار باغ پس��ته با ش��یوه آبیاری 
قط��ره ای نیاز س��االنه به حداق��ل 10000 متر 
مکع��ب آب دارد. در جلگه رفس��نجان با قریب 
100000 هکتار باغ پسته، بهره برداری کارآمد 
از ای��ن باغات نیازمن��د 600 میلیون متر مکعب 
آب، عاوه بر ورودی فعلی دشت از محل نزوالت 
جوی در کوهس��تان های مش��رف بر این دشت 
اس��ت. قیمت ساالنه این آب اضافه، یک میلیارد 
و دویست میلیون دالر است. آیا با این محاسبه، 
اجرای مصوبه هیئ��ت وزیران کم خرج تر، واقع 
گرایانه ت��ر و برای بهره برداران کم عذاب آورتر 
اس��ت یا تحقیر روزانه ایش��ان در ادارات دولتی 
ب��ا عملیات ایذائی نظیر الزام به تجدید س��الیانه 
پروانه، و س��ردوانیدن باغدار، کاهش لیتراژ این 
پروانه ها در زم��ان مراجعه، قطع برق و افزایش 
ن��رخ ب��رق از طریق کاه��ش ق��درت پروانه ها؟ 
در این میان می خواهند این کش��اورز خس��ته 
و مس��تاصل را ب��ا رویای س��اخت رودخانه های 

دس��ت س��از به عالم خلس��ه فرو برند!
شاید الزم باشد که ما گاه گاه از خود بپرسیم 
که آنچه امروز داریم، از دسترنج پدرانمان به 
جای مانده و یا حاصل دست یازیدن به منابع 

متعلق به نسلهای آینده است؟

حمید فیضی
 دبیر انجمن پسته ایران

هزارو یک شب پسته
بازگویی قصه آب
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تخمین نهایی میزان تولید پسته کشور در سال 1389

با تکمیل آمار صادرات پسته کشور در مهرماه 90 
برای سال محصولی90-89 )دوره مهر 89 تا پایان 
شهریور 90(، انجمن پسته ایران نسبت به بازبینی 
تخمین قبلی خود از میزان تولید پس��ته خشک 
در پوست برای محصول 89 اقدام نمود. بر اساس 
آخرین گزارش مشترک کمیسیون های باغبانی و 
بازرگانی، میزان تولید پسته خشک در پوست در 

سال 89 برابر با 216 هزار تن بوده است.
این میزان تولید نس��بت ب��ه پیش بینی قبل از 
برداشت انجمن در تیرماه 89 در مورد محصول 
س��ال مزبور، تنها 3 درص��د خطا دارد که بیانگر 
دق��ت قابل توجه پیش بینی انجمن در خصوص 
می��زان تولی��د می باش��د. در اواخر به��ار 89 و 
همچنین مج��دداً در پایی��ز 89 و پس از پایان 
فصل برداش��ت، انجمن پسته ایران میزان تولید 
پسته خشک کشور را 210 هزار تن اعام نمود 
که با انتش��ار و تکمیل آمار صادرات 12 ماهانه 
پس��ته در مهرماه 90، ای��ن پیش بینی اصاح و 
میزان تولید مع��ادل 216 هزار تن تخمین زده 
ش��د. گزارش انجمن پس��ته ایران نشان می دهد 
که از کل تولید پس��ته کش��ور در س��ال محصولی 
90-89، می��زان 162 هزار تن ب��ه صادرات و 36 
ه��زار تن به مصرف داخلی اختصاص یافته اس��ت. 
ب��ا توج��ه به 18 هزار تن ضایعات پوس��ت ناش��ی 
از صادرات مغز پس��ته و مغز س��بز پس��ته و مقدار 
تخمین��ی8 هزار تن موجودی انب��ار ابتدای دوره، 
عم��ًا 8 هزار ت��ن از محصول س��ال 89 به عنوان 
موجودی انبار ابتدای دوره، به س��ال تجاری پیش 

رو منتقل گشته است.
بررس��ی س��ابقه پیش بینی ه��ای انجمن پس��ته 
از میزان تولید پس��ته کش��ور در دوره 9 س��اله 
1381 ت��ا 1389 مطاب��ق ج��دول زی��ر نش��ان 
می ده��د که به جز س��ال های 1382 و 1387 
که خطای پیش بینی قبل از برداش��ت نسبت به 
تخمی��ن نهایی پایان دوره ب��ه ترتیب 16 و 11 
درصد بوده، در س��ایر س��ال ها این خطا کمتر از 
10 درصد بوده اس��ت. در 5 س��ال از این دوره 
خط��ای پیش بین��ی، بی��ن 1 تا 3 درص��د بوده 
اس��ت. خطای 11 درص��دی پیش بینی محصول 
1387 نیز ناش��ی از حجم بس��یارکم محصول به 
می��زان 90 هزار تن بوده ک��ه پیش بینی انجمن 

10 ه��زار تن بیش از تخمین نهایی بوده اس��ت.
نظر به اهمی��ت پیش بینی دقیق محصول س��االنه 
در برنامه ری��زی صنع��ت پس��ته کش��ور، انجم��ن 

ت��اش نم��وده که ب��ه تدریج نس��بت ب��ه بازنگری 
دس��تورالعمل ها، فرم ها و روش ه��ای پیش بینی و 
تخمین محصول اقدام نماید که خوشبختانه مقایسه 
این پیش بینی ها با آمار ثبتی صادرات پسته کشور 
در س��ال های مختل��ف بیانگر افزای��ش قابل توجه 
دق��ت پیش بینی ها و بهب��ود روش های پیش بینی 
می باش��د. مقایس��ه خطای پیش بینی انجمن پسته 
ایران برای س��ال محصولی 89 به میزان 3 درصد با 

خطای پیش بینی تولید پسته آمریکا در همان سال 
)2010( توسط شرکت Nichols از پیشگامان صنعت 
پسته آمریکا به میزان 37 درصد، بیانگر دقت باالتر 
روش انجمن پس��ته ایران در تخمین محصول است. 
الزم به ذکر اس��ت که پیش بینی اولیه آن شرکت از 
تولید محصول پس��ته سال 2010 آمریکا 150 هزار 
ت��ن بود و مق��دار قطعی آن 240 ه��زار تن گزارش 

شده است.

پیش بینی سال محصولی
تولید- هزارتن

تخمین نهایی 
تولید پسته - هزار تن

خطای 
پیش بینی )درصد(

1390187NANA

1389210216-3

13881901843

13871009011

13862702671

1385195211-8

1384170176-3

1383120134-10

138220017316

1381250256-2

تولید پسته خشک با پوست ایران و درصد خطا طی سال های محصولی 1381 تا 1390

مأخذ: سال های 2002 تا 2007 آقای مهدی آگاه و پس از آن انجمن پسته ایران 
* تخمین های انجمن پسته ایران بر اساس آمار 12 ماهه

تخمین تولید، مصرف، صادرات و مانده محصول پسته ایران به تن

سال محصولی: 1390 - 1389 )2010-2011(ماه محصولی : 12 )شهریور( 

8,000مانده محصول از سال قبل

216,000کل تولید سال جاری

224,000جمع محصول در دسترس

36,000مصرف داخلی

162,000صادرات

18,000اصالح ناشی از صادرات مغز و مغز پسته

216,000کل مصرف

8,000محصول باقیمانده

کمیسیون باغبانی انجمن پسته ایران
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برداشت محصول سال 2011 آمریکا کامل شده است. 
علیرغم آنکه میزان محصول نهایی تا ماه دسامبر منتشر 
نخواهد ش��د اما به طور قط��ع این محصول نزدیک به 
203 ه��زار تن می باش��د. این محصول ب��ه میزان 16 

درصد کمتر از محصول سال 2010 است.
میزان پس��ته خندان در س��ال 2011 در مقایس��ه با 
محصول سال 2010، به میزان 5 درصد بیشتر می باشد 
)میزان پسته ناخندان 5 درصد کمتر می باشد(. آسیب 
حشرات کم بوده اما کمی بیش از محصول بسیار سالم 
سال 2010 است. میزان لکه در پوست شاخی به دلیل 
نوس��انات گرما و بارندگی در فصل برداشت، به میزان 

قابل توجهی بیش از محصول سال 2010 است.
جمع محصول در دس��ترس، ترکیبی از پسته خندان، 
پسته ناخندان و پسته روآبی است. پسته های ناخندان 
جهت تهیه مغز، صادرات به چین یا جهت تهیه پسته 

مکانیک خندان مصرف می گردد.

س��ؤال اساس��ی آن اس��ت ک��ه می��زان بارگی��ری و 
ص��ادرات محص��ول در مقایس��ه ب��ا س��ال قب��ل چه 
 وضعیت��ی خواه��د داش��ت ؟ برخ��ی واقعی��ت ه��ا و

 نش��انه ها مؤید افزایش و برخی دیگر حاکی از کاهش 
صادرات است. موضوع جالب توجه آن است که به دلیل 
بحران بدهی اروپا، میزان تقاضای معامله با صنعت پسته 
کم می باشد که این موضوع به میزان ضعف و قوت یورو 

در برابر دالر مربوط است. 
در دو ماهه اول سال محصولی جاری میزان صادرات 
به اروپ��ای غربی 33 درصد کاهش یافته اس��ت )از 
حدود 8400 تن در س��ال گذش��ته به حدود 5670 

تن در سال جاری (.
پیش بینی آن است که میزان تقاضای اروپای غربی 

کمتر از سال قبل باشد. 
از س��وی دیگر صادرات پسته آمریکا به آسیا و به ویژه 
چین و هنگ کنگ نسبت به سال گذشته 145 درصد 

رشد داشته است )از حدود 5500 تن در سال گذشته 
به حدود 13400 تن در سال جاری(. 

سایر بازارهایی که صادرات به آنها افزایش قابل توجهی 
نشان می دهد عبارت از کره جنوبی )به دلیل توافقنامه 
تج��اری اخی��ر( و مکزیک )به دلیل ح��ذف تعرفه 20 
( و کانادا و استرالیا )به دلیل  درصدی برای پسته آمریکا

دالر قوی تر آنها نسبت به آمریکا( می باشند. 
تقاض��ای داخلی خوب اس��ت و به دلی��ل قیمت های 
پایین تر نس��بت به سال قبل، رشد قابل توجه صنعت 
و قیمت باالتر س��ایر مغزهای رقیب، افزایش تقاضای 

داخلی پیش بینی می گردد. 
قیمت فعلی پسته خندان درجه یک USAextra1 در حد 
3/7 تا 3/8 دالر در پوند ) 8/14 تا 8/36 دالر در کیلو ( 
و قیمت مغز پسته بر حسب کیفیت بین 6/5 تا 7 دالر 

در پوند ) 14/3 تا 15/4 دالر در کیلو( می باشد.
 Nichols Farms, Market report ,Nov. 2011 :منب��ع

گزارش محصول سال 2011 آمریکا
دبیرخانه انجمن پسته ایران

یادداشت ارزشمند آقای مهدی آگاه در ویژه نامه مرداد 
م��اه 90 را چند بار با دقت خوان��دم. در حد معلومات 
مختص��ر بن��ده این نوش��ته کوتاه ج��زء جالب ترین 
نوشته های کش��اورزی ایران در سال 90 است. تاش 
نویسنده در نگاه بصیرانه به فضای استراتژیک پیرامون 
صنعت پس��ته و گمانه زنی روش��مند جهت شناخت 
روندهای آتی، درست همان چیزی است که کشاورزی 
ایران محتاج آن است. باید به این نوع تفکر رونق بخشد 
و تاش کرد با نقد امثال این نوش��ته و تکمیل آن، به 
ترسیم دورنمای اس��تراتژیک صنعت پسته پرداخت، 
چالش ها را شناخت و برای آن برنامه ریزی کرد. من در 
حد فهم خود، مایلم ماحظاتی را بااخص بر روی پیش 
فرض های مفروض آقای آگاه مورداشاره قرار دهم تا با 
دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند. در این مسأله ما 

نیازمند بحث و مطالعه بیشتری هستیم.
1. ف��رض ادامه رش��د اقتصادی چین، هند، روس��یه، 
خاورمیانه و آسیای میانه، تا چه میزان در ده سال پیش 

رو قابل اتکاء است؟
2. اگر دوره ای از رکود اقتصاد جهانی، بازارهای مصرف 
را کم رونق کند، » دوره دهساله پیشی گرفتن مصرف بر 

تولید« تا چه حد ممکن است کوتاه شود؟
3. پارامونت عضوی از یک هولدینگ عظیم خانوادگی 
اس��ت که از پس��ته، بادام و انار تا آثار هن��ری و فوالد 
سرمایه گذاری کرده است.به نظر می رسد موتور محرکه 
این ساختار عظیم، شخص استوارت رزنیک است. نقطه 
قوت پارامونت تا امروز در همین جا نهفته بوده و نقطه 

ضعف فردای آن هم در همین جاست. البته باید اعتراف 
کنم که شناخت من از رزنیک و پارامونت واقعاً محدود 
است. ثبات سیاست های پارامونت در عرصه پسته تا چه 
حد از تغییرات احتمالی درونی یا پیرامونی مانند موارد 

ذیل می تواند تأثر پذیرد؟
 بودن یا نبودن رزنیک 

 تاطمات اقتصادی آمریکا و تأثیر آن بر بنگاه های 
گروه باالخص در بخش فوالد 

 چه زمان پارامونت تصمیم می گیرد در حرکت به 
طرف مونوپولی به جنگ قیمت روی آورد ؟ عوامل مؤثر 

بر این تصمیم کدامند؟
4. تأثیر بحران آب بر تولید در ایران و آمریکا باید با 
دقت بهتری رصد شود. به نظر می رسد کاهش تولید 
ناش��ی از این ش��رایط، باالخص در رفسنجان دست 
کم گرفته ش��ده اس��ت. آثار جدی بحران آب حتی 
در عرصه ه��ای جدید باغریزی مثل خراس��ان قابل 
ماحظه است. از سوی دیگر عطش شهرها و صنایع 
در کالیفرنیا برای تصاحب آب کشاورزی و دورنمای 
کاهش تغذیه آب به هر دو نوع شبکه ایالتی و فدرالی، 
باید مدنظر قرار گیرد. کالیفرنیا تا چه زمانی آب کافی 
برای توسعه باغات جدیدتر و حتی برای شرب بهینه 

باغات موجود در اختیار خواهد داشت؟ 
5. فکر می کنم دالیل بیشتری الزم است تا با اطمینان 
بگوییم»آمریکایی ها از تجربه ژاپ��ن درس گرفته اند 
و س��راغ تخریب چهره پس��ته ایران نمی روند«. روش 
پارامونت در چین در مسأله » رنگبری پوست پسته« 

برخی نشانه ها در خاف این فرض را در بردارد.

6. آیا پسته ایران موفق خواهد شد رفتار جمعی خود 
را بهبود ببخشد؟ انجمن پسته ایران به عنوان نقطه 
امید در این عرصه، رو به صعود خواهد بود یا به افول 
و رکود خواهد رفت؟ آیا جمع بیش��تر و مؤثرتری از 
فعاالن و ذینفعان، درگیر مسایل کان پسته خواهند 
شد؟ آیا مسئولیت پذیری اجتماعی بیشتری در میان 

ما شکل خواهد گرفت؟
7. ش��رایط کان اقتصاد کشور چگونه خواهد بود ؟ آیا 
همچنان تورم دو رقمی در کنار تاش مصنوعی برای 
ارزان نگاه داشتن ارز ادامه خواهند داشت؟ می دانیمدر 
س��ال های گذش��ته افزایش هزینه تولید پسته ایران 
ساالنه حدود 16درصد بوده است. واقعیت آن است که 
اگ��ر این روند ادامه یابد حتی امداد غیبی رزنیک چاره 
س��از نخواهد بود! اگر احتمال اخال جدی تحریم در 
کش��تیرانی و صادرات را بدین بیفزاییم، عامت سؤال 

بزرگتری روی میز قرار می گیرد.
من س��عی کردم در تقدیم ماحظ��ات فوق، حداکثر 
جوالن فکری را ظهور دهم. چنین رویکردی به خواننده 
کمک می کند حس کند پیش بینی روندها در دنیای 
دینامیک امروز همان قدر که ضروری اس��ت، سخت، 

پیچیده و چند بعدی است.
این یک چالش فکری است که ما، شما و همه فعاالن 
اقتصادی را در جهان پر زایش، پرمیرایش، پرالتهاب و پر 
نوسان امروز، هر روز به مبارزه می طلبد. شما چگونه فکر 

می کنید؟ فردای پسته ایران آبستن چیست ؟
محمد حسین کریمی پور
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران

دیــدگاه
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ت��ورم مزمن و ش��دید موج��ود در اقتصاد کش��ور و 
سیاس��ت تثبیت نرخ ارز توس��ط دولت از یک سو و 
ط��رح هدفمند کردن یارانه ها از س��وی دیگر، باعث 
کاهش یا از بین رفتن مزیت نسبی اقتصادی بسیاری 
از فعالیت های تولیدی در کش��ور از جمله کشاورزی 
و تولید پس��ته شده است. بازار صادراتی بالقوه پسته 

ایران هم اکنون بالغ بر 200 هزار تن پس��ته خشک 
در پوس��ت در سال اس��ت که در صورت تداوم وضع 
موجود و پیش��ی گرفت��ن هزینه های تولید از قیمت 
محصوالت جایگزین و رقیب، از دست رفتن حداقل 
بخش قابل توجهی از س��هم ای��ران در این بازار و به 
تبع آن درآمد میلی��ارد دالری این صنعت در آینده 

نزدیک بس��یار محتمل به نظر می رس��د؛ کما اینکه 
اثرات ش��روع این بحران هم اکنون نیز قابل مشاهده 
است. در گزارش حاضر هزینه تولید پسته برای یک 
هکتار از یک باغ پس��ته مثمر در سال 1390 بررسی 
ش��ده و با هزین��ه تولید همان باغ در س��ال 1388 

مقایسه می گردد. 

مخلوط مناسبجنس خاكاحمدآقایی - اکبریپیوندآذر 90تاریخ

غرق آبی با کانال روش آبیاری7 متریفاصله رسxxxxxxxxxxxxxکد باغدار
سیمانی

اسیدی و کمی شورکیفیت آب30 سال به باالسن باغxxxxxxxxxxxxxمحل باغ
45 روزهدوره آبیاری1500 هکتار/ کیلومیانگین برداشتxxxxxxxxxxxxxمساحت

جدول شماره 1. مشخصات عمومی باغی تأثیرگذار بر هزینه های تولید

هزینه تمام شده توليد پسته در باغات مثمر کشوردر سال 1390

 هزینه  مقدار  هزینه واحد واحدعنوان

کارگری

باغبانی 

 164,500  7,0  23,500 نفر-روزبیل زنی

 399,500  17,0  23,500 نفر-روزهرس

 211,500  9,0  23,500 نفر-روزعلف کنی )وجین(

 752,000  32,0  23,500 نفر-روزآبیاری

 70,500  3,0  23,500 نفر-روزتوکاری و پیوند

 1,598,000  68,0  23,500 نفر-روزجمع

 کود دهی
 و

اصالح خاك 

 35,250  1,5  23,500 نفر-روزشیمیائی خاك

 11,750  0,5  23,500 نفر-روزمحلول پاشی

 129,250  5,5  23,500 نفر-روزحیوانی

 105,750  4,5  23,500 نفر-روزاصالح خاك

 282,000  12,0  23,500 نفر-روزجمع

 سم
 و

روغن

 23,500 نفر-روزدفع آفات

 4,0  94,000 

 23,500 نفر-روزتله گذاری

 23,500 نفر-روزعلف کشی

 23,500 نفر-روزقارچ کشی

 23,500 نفر-روزدفع جانور مزاحم

 23,500 نفر-روزروغن پاشی

 94,000  4,0  23,500 نفر-روزجمع

 - سایر

 1,974,000  84,0  23,500 نفر-روزجمع

جدول شماره 2.میانگین سالیانه هزینه های جاری باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر )تومان(

کمیسیون باغبانی انجمن پسته ایران
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 هزینه  مقدار  هزینه واحد واحدعنوان

 مواد
 مصرفی

 و
 وسائل

جایگزین

باغبانی 

 14,000  20,0  700 عددنهال و پیوند
 3,000  0,2  15,000 عددبیل و...

 2,000  0,1  20,000 عددقیچی و اره و...
 25,000  5,0  5,000 مترتعمیرات سیستم آبرسانی

 44,000 جمع

 کود دهی
 و

اصالح خاك 

 450,000  1,500,0  300 کیلوشیمیائی خاك
 7,500  1,0  7,500 لیترمحلول پاشی

 1,200,000  20,0  60,000 تنحیوانی
 105,000  35,0  3,000 تناصالح خاك

 1,762,500 جمع

 سم
 و

روغن 

 150,000  10,0  15,000 لیترسموم دفع آفات
 7,500  1,0  7,500 عددتله

 16,500  3,0  5,500 لیترعلف کش
 - لیترقارچ کش

 - دفع جانور مزاحم
 42,000  35,0  1,200 لیترروغن
 216,000 جمع

 - سایر
 2,022,500 جمع

 اجاره
 ملشین آالت

 و
خدمات

باغبانی

 6,100 ماشین-ساعتشخم زنی
 6,100 ماشین-ساعتتیلر 128,100  21,0 

 6,100 ماشین-ساعتریپر
 128,100  21,0  6,100 ماشین-ساعتجمع

 کود دهی
 و

اصالح خاك

 6,100 ماشین-ساعتشیمیائی خاك
 6,100 ماشین-ساعتمحلول پاشی 30,500  5,0 

 6,100 ماشین-ساعتحیوانی
 30,000  1,0  30,000 ماشین-ساعتاصالح خاك

 60,500 جمع

 سم
 و

روغن

 6,100 ماشین-ساعتدفع آفات

 6,0  36,600 

تله گذاری
 6,100 ماشین-ساعتعلف کشی
 6,100 ماشین-ساعتقارچ کشی

دفع جانور مزاحم
 6,100 ماشین-ساعتروغن پاشی

 36,600  6,0  6,100 ماشین-ساعتجمع

 5,500  0,1  55,000 عددآب، برگ، خاك و سایرآزمایش و مشاوره
 - سایر
 230,700 جمع

 4,227,200 جمعکل جاری

ادامه جدول شماره 2.میانگین سالیانه هزینه های جاری باغبان 2011 ی یک هکتار باغ پسته مثمر )تومان(
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بر این اس��اس انجمن پسته ایران در آذرماه 1388 و 
آذرماه 1390 اقدام به برآورد هزینه تمام شده پسته 
در یک هکت��ار از این باغ با عملکرد میانگین 1500 
کیلوگرم پسته خش��ک در هکتار نمود که اطاعات 

آن به شرح جداول زیر ارائه گردیده است:
 ج��دول ش��ماره 1. مش��خصات عموم��ی باغی 

تأثیرگذار برهزینه تولید 
 جدول ش��ماره 2. میانگین س��الیانه هزینه های 

جاری باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر
 جدول ش��ماره 3. میانگین س��الیانه هزینه های 

سرمایه ای باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر
 جدول ش��ماره 4. میانگین س��الیانه هزینه های 
بیم��ه، برداش��ت، حم��ل، ف��رآوری و مدیریت برای 

هرکیلو پسته خشک
 در جدول شماره 5 نیز هزینه تمام شده تولید هر کیلو 
پسته خشک در سال های 88 و 90 مقایسه شده است. 
همانگونه که در جداول فوق الذکر ماحظه می گردد، 
کل هزنیه های جاری نگهداری یک هکتار باغ پس��ته 

مورد بررس��ی در سال 1390 برابر 4,227,200 تومان 
و میانگین هزینه س��رمایه ای باغبانی نیز 3,142,500 
تومان بوده اس��ت. به عبارتی جمع هزینه های باغبانی 
در هر هکتار از باغ نمونه مورد بررس��ی به 7369700 
توم��ان بالغ می گردد که مع��ادل 4910 تومان هزینه 
به ازای هر کیلو پس��ته خش��ک تولیدی می شود. در 
صورت��ی که به این هزینه، مبل��غ 1650 تومان هزینه 
سالیانه بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت برای 
هر کیلو پسته را نیز اضافه کنیم، متوسط هزینه تمام 
شده تولید برای هر کیلو پسته خشک درهم به 6560 

تومان بالغ خواهدشد.
مقایس��ه هزینه های ف��وق با هزنیه تولی��د هر کیلو 
پس��ته خشک در سال 1388 به میزان 4715 تومان، 
بیانگر رشد 39 درصدی هزینه تولید در طی دو سال 
می باشد. این افزایش در هزینه های جاری 58 درصد، 
در هزینه های سرمایه ای 33 درصد و در هزینه های 
بیمه، برداش��ت، حمل، فرآوری و مدیریت 46 درصد 
بوده اس��ت. بایس��تی توجه نمود که هزینه های فوق 

در یک هکتار باغ پس��ته با عملکرد متوس��ط 1500 
کیلوگرم در هکتار محاسبه گردیده که عمًا جز گروه 
باغ های خوب ومطلوب قرار می گیرد و متأس��فانه با 
شرایط نامطلوب منابع آب، تعداد این باغات در سطح 
کشور و به ویژه در استان کرمان محدود بوده و روز به 
روز نیز کمتر می شود. به عبارتی متوسط هزینه تولید 
هر کیلو پس��ته در باغات با شرایط عمومی نامطلوب 
که معموالً عملکردهای پایین تر از 800 کیلوگرم در 
هکتار دارند بس��یار بیشتر از این رقم می شود. به باور 
انجمن پس��ته ایران، افزایش هزینه س��االنه تولید هر 
کیلو پسته ناشی از تورم س��الیانه، و بهره وری پایین 
باغ��ات به دلی��ل وضعیت بغرنج مناب��ع آب، در حال 
حاضر بزرگترین مشکل باغداری پسته بوده که روز به 
روز شکاف هزینه و درآمد را بیشتر و بیشتر می نماید 
به گونه ای که عمًا هر س��اله تعداد بیشتری از باغات 
از ش��رایط تولید اقتصادی خارج ش��ده و این موضوع 
امکان رقابت قیمتی در بازار جهانی را از صنعت پسته 

ایران سلب می نماید.

 درصد 13881390شرح
رشد

 هزینه باغبانی 
در هر هکتار

2,672,3254,227,20058هزینه های جاری 

2,353,3333,142,50033هزینه های سرمایه ای 

5,025,6587,369,70046جمع کل 

3590491036جمع هزینه های باغبانی برای هر کیلو پسته خشک

جمع هزینه های بیمه، حمل، فرآوری و مدیریت برای 
1125165046هر کیلو پسته خشک

4715656039هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک

جدول شماره 5. مقایسه هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته 
خشک ) تومان ( در سالهای 88 و 90

 هزینه  مقدار  هزینه واحد واحدعنوان

 2,040,000  13,600,0  150 متر مکعببا فرض خرید کاملشربآب

استهالك

 1,000,000  0,033  30,000,000 هکتارسی ساله مستقیمباغ

 2,500  0,050  50,000 هکتاربیست ساله مستقیمانبار و ساختمان

 100,000  0,100  1,000,000 هکتارده ساله مستقیمسیستم آبرسانی

 1,102,500 جمع

 3,142,500 جمعکل سرمایه ای

جدول شماره 3. میانگین سالیانه هزینه های سرمایه ای باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر )تومان(

هزینه عنوان

 130 بیمه کشاورزی

 400 نگهبانی، برداشت و حمل

 600 فرآوری

 20 بیمه انبار

 500 مدیریت و دفتری

 - سایر

 1,650 جمع

جدول شماره 4.میانگین سالیانه هزینه های 
بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت برای 

هر کیلو پسته خشک )تومان(

هزینه تمام شده توليد پسته در باغات مثمر کشور در سال 1390
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در اکث��ر باغ��ات قدیمی تولید اقتصادی نیس��ت و 
درختان در اثر نگهداری و تربیت نادرس��ت باردهی 
قاب��ل توجهی ندارند و عم��ر اقتصادی آنها به پایان 
رس��یده اس��ت.در اینجا س��واالتی در ذهن متبادر 

می شود که آیا:
 این درختان ارزش نگه داشتن دارند؟ رشد رویشی 
و زایشی این درختان متوقف شده است؟ تغییر رقم 
پسته توجیه پذیر است؟ جوانسازی درختان نسبت 
به کاش��ت درختان جدید توجیه زمانی و اقتصادی 
دارد؟ ش��رایط عمومی درختان مناسب است، بدین 
معنی که اثرات��ی از بیماری و ضعف در آنها نمایان 

است؟ ریشه درخت پوسیدگی ندارد؟
در بس��یاری از باغ��ات قدیمی، درخت��ان با نظم و 
ترتیب مناسبی کاشته نشده اند و اصطاحاً کاشت 
جنگلی دارند و هرس تربیت مناسبی نیز نداشته اند، 
لذا با جوانس��ازی این درختان مسن می توان عاوه 
بر رسیدن به باردهی بهینه، نظم بهتری به این نوع 

باغات داد.
به طور کلی درختان دارای دو نوع جوانه رویش��ی 

)رشد( و جوانه زایشی ) گل( هستند. 
جوانه های رویش��ی معموالً در انتهای ش��اخه ها و 
جوانب شاخه های فصل جاری در محل اتصال بین 
برگ با ش��اخه قرار دارند. نوع دیگری از جوانه های 
رویش��ی جوانه های نابه جا  هس��تند که روی چوب 
قدیمی، جای��ی که قبًا جوانه ای وجود نداش��ته و 
توسط الیه ضخیمی از پوست درخت پوشانده شده 
است بوجود می آیند. این جوانه ها می توانند از محل 
ریش��ه، پایه ) نرکها( و یا ش��اخه های اصلی و یا در 
قسمت زیرین یک هرس شدید نمایان شده و رشد 
نمایند. ش��اخه هایی که از این نوع جوانه ها رش��د 
می کنند می تواند به عنوان یک شاخه بارده، تربیت 
شده و مورد استفاده قرار گیرند. باید در نظر داشت 
که این نوع ش��اخه ها در ابتدا نسبت به شاخه های 
اصلی درختان، اتصال ضعیف تری به درخت دارند. 
این امر به علت رش��د جوان��ه از الیه خارجی چوب 

می باشد که به مرور زمان برطرف می شود.
ب��ا ای��ن تفاصی��ل می ت��وان از ای��ن اص��ل، جهت 
جوانس��ازی درختان پسته استفاده نمود. کما اینکه 
این موضوع بصورت عملی نیز انجام ش��ده و نتایج 
دلگرم کننده ای نیز داشته است. بعد از پیوند ظرف 
3 تا 5 س��ال درخت به باردهی قابل قبولی خواهد 
رسید که از نظر زمانی و اقتصادی نسبت به کاشت 
نهال و دوره انتظار 12 تا 15 ساله به جهت رسیدن 

به باردهی اقتصادی، توجیه پذیر خواهد بود. 
در حال حاضر در مناطقی از نوق رفسنجان و زرند 

کرمان برخی باغداران از این روش برای جوانسازی 
باغات مسن خود استفاده می کنند.

در روش معم��ول، که اغلب کش��اورزان برای تغییر 
پیوند اس��تفاده می کنند، برش شاخه ها معموالً از 
ش��اخه های اصلی و از باالی پیوند صورت می گیرد 
و حتم��ا ش��اخه ای نیز ب��ه عنوان آبک��ش در نظر 
می گیرند. ولی با توضیحاتی که به آن اش��اره ش��د 
روش دیگ��ری که می توان از آن برای جوانس��ازی 
درختان مس��ن  اس��تفاده  نمود، برش تنه درخت از 
زیر پیوند اس��ت که عاوه بر جوانسازی می توان به 
محاس��نی همچون قدرت و رشد مناسب ترکه ها، 
تک پایه کردن و کوتاه کردن ارتفاع درختان، هرس 
تربیت مناس��ب و انتخاب واریته پرمحصول و زمان 
کوتاه تر رس��یدن به باردهی اقتصادی اش��اره نمود. 
بدین منظور می توان درختانی که از نظر س��امتی 
در وضعی��ت خوبی قرار دارند را انتخاب و در اواخر 
بهمن و اوایل اس��فند، زمانی که درختان کاما در 
خواب هستد از ارتفاع 50 تا 70 سانتیمتری سطح 
زمین برش داد باید به جهت جلوگیری از شکستن 
و یا ترک خوردن تنه درخت س��عی شود که برش 

در سه مرحله انجام گیرد.
بنابراین الزم اس��ت ابتدا ش��اخه های فرعی، سپس 
ش��اخه های اصلی و در انتها تنه درخت برش داده 
ش��ود. بهتر اس��ت تنه درخت مقداری مورب بریده 
ش��ود تا از ماندن آب و رطوبت روی قسمت بریده 

شده جلوگیری گردد. 
الزم اس��ت به جه��ت جلوگی��ری از نف��وذ عوامل 

بیم��اری زا و قارچ ها، محل برش نیز با اس��تفاده از 
قارچ کش و یا چسب باغبانی پوشانده شود. آبیاری 
درخ��ت بافاصله پس از برش و همچنین تداوم آن 

در طول فصل رشد توصیه می شود.
 با توجه به اینکه ریش��ه های این درختان به اندازه 
کافی بزرگ و قوی هس��تند و عاوه بر آن به دلیل 
آنکه قس��مت های هوای��ی درختان هرس ش��ده و 
مصرف درخت به حداقل رس��یده است، لذا درخت 
ب��ه اندازه کافی دارای ذخیره مواد غذایی بوده و در 
سال های ابتدایی نیازی به مواد غذایی) ازت( ندارد. 
در فصل رش��د، بتدریج جوانه ها از بین شکاف های 

پوست درختان مسن نمایان می شوند. 
در این زم��ان از بین جوانه ها می توان جوانه هایی 
موقعی��ت در ش��رایط  و  نظ��ر رش��د  از  را ک��ه 
مناس��ب تری روی تنه قرار گرفته اند نگه داش��ت 
و بقی��ه جوانه ه��ا را ح��ذف نم��ود. جوانه ه��ای 
حفظ ش��ده، در صورت آبیاری مناس��ب، تا اواخر 
اردیبهشت و اوایل خرداد به رشد مناسبی جهت 
پیوند زدن می رس��ند که در این زمان می توان با 
انتخاب یک پیون��دک خوب، درختانی جوان و با 
یک واریته مناس��ب در اختیار داش��ت. کما اینکه 
فرصت برای انجام ی��ک تربیت صحیح نیز بوجود 
می آید تا بتوانیم از سرمایه هایی که از گذشتگان 
به میراث گذاشته ش��ده است به خوبی نگهداری 

و استفاده نمائیم.
حجت حسنی سعدی 
عضو پیوسته انجمن پسته ایران

اصالح باغات پسته از طریق جوانسازی
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فصل زمس��تان زمان انجام اغلب عملیات مربوط به 
خاک و تغذیه درختان پس��ته مي باشد. این عملیات 
شامل اصاح خاک، کاربرد کودهاي حیواني، کودهاي 
شیمیایي با کاربرد خاکي و یک نوبت محلولپاشي در 
اواخر اس��فندماه است. الزم اس��ت توجه داشت که 
هم��ه این عملیات باید با توجه به نتایج آزمایش��ات 
خاک، برگ و در صورت نیاز با مش��ورت کارشناسان 

مرتبط صورت گیرد.
عملیات اصالح خاك: خاک هاي شور و شور و قلیا 
که اغلب خاک هاي مناطق پس��ته کاري را تش��کیل 
مي دهند در فصل زمستان نیاز به عملیات اصاحي 
دارند. بر اس��اس نتایج آزمایش خاک خاک هایي که 
داراي شوري هاي باالتر از 8 دسي زیمنس بر متر در 
عمق هاي مختلف خ��اک تا عمق حداقل 1/5 متري 
هستند، در زمستان نیاز به آبشویي و آبیاري سنگین 
دارن��د. این آبی��اري در خاک هایي که ش��وري هاي 
باالیي تا عمق 80 سانتي متري دارند الزم و ضروري 
اس��ت. خاک هاي داراي ش��وري پایین تر از 8 دسي 
زیمن��س بر مت��ر که سیس��تم آبیاري آنه��ا به طور 
معمول مناس��ب اس��ت، چندان به آبشویي سنگین 
زمس��تانه نیاز ندارند. در خاک هایي که نسبت جذب 
س��دیم )SAR( در آنها باالتر از 15 است و همچنین 
مقدارکلس��یم خاک آنها پایین است عملیات اصاح 
خاک و آبش��ویي س��نگین مي تواند توام با اس��تفاده 
از گ��چ صورت گیرد. در این صورت الزم اس��ت گچ 
برروی س��طح خاک و بطور یکنواحت ریخته شود و 
هرگز داخل کانال کود که کودهاي فس��فره هستند 
به کار برده نش��ود. بنابراین سعي شود گچ در سطح 
خاک پاش��یده ش��ده و به دنبال آن آبیاري سنگین 
صورت گیرد. گچ مورد اس��تفاده حتما باید آزمایش 
شده و خصوصیات مناسبي داشته باشد. خصوصیات 
مطلوب براي گچ ش��امل درصد خل��وص باال، پایین 
بودن ش��وري، کم بودن غلظت منیزیم یا به عبارت 
دیگر باالبودن نسبت کلسیم به منیزیم و پایین بودن 
درصد س��نگریزه مي باشد. از جمله عملیات اصاحي 
دیگر استفاده از زیرشکن براي خاک هاي داراي الیه 
س��خت و غیرقابل نفوذ مي باشد. بعضي از خاک هاي 
مناطق پسته کاري در عمق هاي مختلف خاک داراي 
الیه غیرقابل نفوذ به آب و ریش��ه درختان هس��تند 
که با مش��ورت با کارشناسان مربوطه باید نسبت به 

شناسایي و اصاح آنها اقدام نمود. 
عملیات کوددهي زمس�تانه: استفاده از کودهاي 
حیوان��ي و کودهاي ش��یمیایي فس��فره و پتاس��ه و 
همچنین کوده��اي ریزمغذي با کارب��رد خاکي نیز 

باید در زمس��تان و به صورت کانالکود صورت گیرد. 
به دلیل تحرک کم کودهاي پتاس��یمي و فس��فره و 
همچنین س��ولفات هاي عناصرکم مصرف، دادن این 
عناص��ر در عمقي که حداکثر فعالیت ریش��ه وجود 
دارد توصیه مي گ��ردد. در این روش، کود در کانالي 
که در س��ایه انداز یک طرف درختان پس��ته تعبیه 
مي گردد ریخته مي ش��ود. عمق این کانال با توجه به 
س��ن درختان، نحوه مدیریت آبیاري و نوع خاک که 
باعث مي شود عمق تراکم ریشه درختان پسته تغییر 
نماید، تعیین مي ش��ود بطوریکه عمق کانال باید حد 
متوس��ط عمق تراکم ریش��ه هاي مویین باش��د. این 
عمق در خاک هاي گوناگون از نظر بافت و ساختمان 
متف��اوت اس��ت. دورآبیاري و می��زان آب مصرفي و 
نوع مدیریت نیز بر عمق تراکم ریش��ه اثر مي گذارد 
بنابرای��ن عم��ق کانالکود باید با توج��ه به نوع خاک 
و مدیریت خاک و آبیاري و مش��ورت با کارشناسان 
تعیین ش��ود. معموال در خاک هاي سبک تا متوسط، 
عمق فعالیت ریش��ه درختان پس��ته ب��ارور 40-80 
سانتي متري خاک مي باشد. بنابراین حفرکانال کود 

به عمق 60-40 سانتیمتر الزم مي باشد.
 روش کان��ال کود در بیش��تر مناطق پس��ته کاري 
معمول اس��ت و روش مناس��بي نیز مي باشد چراکه 
منجربه اثر بخش��ي مواد آلي در ناحیه اطراف ریشه 
و اصاح خصوصیات خ��اک در این ناحیه مي گردد. 
همچنی��ن اگر کوده��اي آلي داراي ب��ذور علف هاي 
هرز و بعضي میکرو ارگانیسم هاي مضر باشند، روش 
کانال کود باعث به حداقل رس��یدن اثرات سوء آنها 

خواهد شد.
پ��س از حفر کان��ال با عمق مناس��ب، یک الیه کود 
حیواني پوس��یده درکف کانال ریخته شده و سپس 
مقادی��ر توصیه ش��ده کودهاي ش��یمیایي روي آن 
ریخته شود. کود دامي هر چه پوسیده تر باشد، بهتر 
اس��ت. کودهاي حیواني تازه عاوه بر آلوده بودن به 
یکس��ري باکتري هاي بیماریزا و علف هرز، در حین 
پوسیده ش��دن ازت خاک را جذب کرده و به عنوان 

رقیبي براي درخت عمل مي کنند. 
محلولپاش�ي: اواخر اسفند ماه و دربعضي از مناطق 
در اوایل فروردین ماه همزمان با مرحله تورم جوانه ها، 
محلول پاشي با عناصري که در گرده افشاني و عمل 
تلقیح تاثیر مستقیم و تعیین کننده اي دارند ضروري 
است. از بین عناصر غذایي سه عنصر روي، بور و ازت 
مهمتر هس��تند. فرمول پیش��نهادي شامل سولفات 
روي ) 5 در ه��زار( + بور ) 2 در هزار( + اوره ) 5-3 
در هزار ( مي باش��د. باید دقت ش��ود محلولپاشي بور 
در همه مناطق الزم نیس��ت و تنه��ا در مناطقي که 
داراي غلظت پایین بور در آب، خاک و برگ هستند 
بای��د از ترکیبات بور اس��تفاده کرد. که این مس��ئله 
با آزمایش آب، خاک و برگ قابل تش��خیص اس��ت. 
معموال مناطق داراي آب و خاک ش��ور داراي مقادیر 
کافي بور هس��تند ولي شور نبودن آب و خاک لزوما 

دلیلي بر پایین بودن غلظت بور نیست. 

سید جواد حسیني فرد 
دکترای خاکشناسی

مدیریت خاك و تغذیه درختان پسته از دي ماه تا اسفند ماه

16

سال چهارم- ویژه نامه آذر 1390- شماره65



نقش روي در فعالیت ه�اي متابولیکي گیاه
 روي در بسیاري از سیستم هاي آنزیمي گیاه نقش 
فعال کننده و یا س��اختماني داش��ته و در س��اخته 
ش��دن و تجزیه پروتئین ها در گیاه نیز دخیل است. 
روي در ترکی��ب حدود 60 آنزیم گیاهي نقش دارد 
و یکي از بارزترین نقش هاي روي در س��اخت اسید 
آمینه تریپتوفان بعنوان پیش نیاز س��اخت هورمون 
اکس��ین اس��ت که در رش��د طولي ش��اخه ها مؤثر 

مي باشد. 
روي درس��اختمان تعداد زیادي از آنزیم ها شرکت 
داش��ته و در نقل و انتقاالت زیست شیمیایي سلول 
نق��ش مهمي را ایف��ا مي کند. در گیاه��ان مبتا به 
کمب��ود روي، غلظت پروتئین کاه��ش ولي غلظت 
آمیدها و آمینواس��یدها افزایش مي یابد. در گیاهان 
مبتا ب��ه کمبود روي، فعالیت هورمون هاي رش��د 
نظیر اکسین کاهش می یابد. بنابراین گیاهان مبتا 
به کمبود روي ازنظر فاکتورهاي تنظیم کننده رشد 

نیز دچارکمبودند. 
روي در مرحله گرده افشاني و جوانه زدن دانه هاي 
گرده نقش اصلي را ایفاء نموده و موجب تس��ریع 
در رش��د لوله گرده ش��ده و در نتیجه امکان لقاح 
و تش��کیل می��وه را افزای��ش مي ده��د. بنابراین 
روي در تش��کیل میوه و نی��ز جلوگیري از ریزش 
گل ه��ا و جوانه ها نق��ش مهمي دارد. عاوه برآن، 
روي باعث بهبود قدرت جوانه زني و ریش��ه دهي 

گیاهچه مي گردد. 
محلول پاش��ی روی در فصل بهار، روي مورد نیاز را 
در زمان توسعه جوانه هاي گل تامین مي کند. زمان 
موثر دیگر براي اس��تفاده از مق��دار باالي روي در 

اواخر اسفند، زمان تورم جوانه هاست.

عالئم کمبود روي
در بی��ن عناصر غذای��ي کم مص��رف، کمبود روي 
سومین کمبود رایج در بین درختان خزان دارمانند 
پس��ته مي باش��د. عائم کمبود، خصوص��اً در حالت 
ش��دید آن، در اوی��ل فصل ب��روز مي نماید و اغلب، 
نش��انه هاي کمبود آن در بافت ها و برگ هاي جوان 
به چش��م مي خورد. ممکن اس��ت تنها قس��متي از 
درخت دچار کمبود شده و بقیه درخت سالم باشد. 
ای��ن الگوي کمبود روي، طبیعت غیرمتحرک آن را 

در داخل درخت اثبات مي کند.
کمب��ود روي، لکه ه��اي قهوه اي روش��ن یا قهوه اي 
مایل به قرمز در س��طح برگه��ا ایجاد مي کند. دیگر 

عائ��م کمبود روي، تاخیر در باز ش��دن جوانه هاي 
رویش��ي و زایش��ي، تش��کیل دانه ه��اي کوچکتر و 
قرمزتر از دانه هاي س��الم، کم برگي، ریزش برگ ها، 
کوچک ش��دن میان گره هاي سرش��اخه به صورت 
مجموع��ه اي از ریزبرگي و جارویي ش��دن )روزت( 
مي باش��د. در صورت��ي که کمب��ود روي در برگ ها 
ناچیز باش��د، اندازه آنها کوچک ت��ر از معمول نبوده، 
اما س��طوح رنگ پریده )کل��روزه( بین رگبرگ هاي 

جانبي دیده مي ش��ود. 
اغلب قس��متي از حاش��یه برگ ها نیز به سمت باال 
مي پیچ��د ب��ه طوري که حاش��یه برگ ب��ه صورت 
م��واج دی��ده مي ش��ود. در م��وارد کمبود ش��دید، 
گاهي سرش��اخه ها از نوک به طرف پایین خش��ک 

مي شوند.

 میزان مورد نیاز روي در خاك و برگ 
7 و حد   ppm ح��د بحراني روي در برگ پس��ته 
در  روي  مق��دار  اس��ت.   10 -15  ppm آن  بهین��ه 
 pH محل��ول خاک بس��یار ناچیز ب��وده و هرچه 
خاک بیش��تر ش��ود از مق��دار روي قابل جذب 
گیاه کاس��ته مي ش��ود، بنابراین در خاک هاي با 
pH قلیای��ي که خاص خاک هاي آهکي اس��ت و 

در ش��رایط کمبود مواد آلي، کمبود روي شایع 
و گسترده مي باشد.

اس��تفاده زیاد از کوده��اي فس��فره در خاک هایي 
که مقدار روي قابل اس��تفاده کم��ي دارند، موجب 
ب��روز کمب��ود تحمیلي روي در گیاه مي ش��ود. در 
خاک هاي قلیایي و س��دیمي و مناطقي مانند اغلب 
نواحي پس��ته کاري، که داراي بارندگي کم هستند 
و در خاک ه��اي کربناتي، می��زان روي قابل جذب 
بس��یار پایین اس��ت و در اراضي که خاک سبک و 

شني دارند کمبود بیشتر مشاهده مي شود.

عوامل موثر درجذب روي از خاك

درج�ه حرارت خاك: هواي س��رد در بهار کمبود 
روي در گیاه را تش��دید مي کن��د. بدین صورت که 
تجزیه م��واد آلي را به تأخیر انداخت��ه و در نتیجه 
عنص��ر روي، در دوران رش��د گیاه، قابل دس��ترس 

نمي باشد.

 pH خ�اك: pH ب��االي خاک باعث ایج��اد کاهش 
حالی��ت روي و در نتیجه ایجاد عائم کمبود روي 

مي گردد.
تأثیر س�ایر عناصر : افزایش میزان مصرف فسفر 
ممکن اس��ت کمبود روي را افزایش دهد. همچنین 
افزای��ش کلس��یم، منیزیم، مس و آه��ن، در جذب 

روي اختال ایجاد مي کند.

نوع و مقدار مصرف 
کود س��ولفات روي از جمله کودهاي محتوي روي 
به ش��مار مي رود که نوع آب��دار معمولي آن حاوي 
حدود 24 – 22 درصد روي مي باش��د. س��ولفات 
روي بدلیل حالیت در آب، سهولت مصرف و تولید 
انبوه تجاري در داخل کش��ور، بیش از س��ایر انواع 
کوده��اي داراي روي مورد اس��تفاده قرار مي گیرد. 
ای��ن ک��ود، روي را به ف��رم قابل ج��ذب در اختیار 
گیاه قرار داده و ب��راي خاک هاي داراي pH قلیایي 

مناس��بت زیادي دارد. 
روش مصرف این ک��ود به دو صورت مصرف خاکي 
و مصرف بصورت محلول پاشي مي  باشد. در مصرف 
خاکي چ��ون حرکت روي در خاک محدود اس��ت 
بایستي نزدیک ریشه گیاه قرارداده شود تا حداکثر 

امکان جذب آن فراهم گردد. 
می��زان مصرف خاکي این کود ب��راي براي باغات 
و درخت��ان 100 کیلوگ��رم در هکت��ار ی��ا میزان 
حداق��ل 250 گرم ب��ه ازاي هردرخت در چالکود 

به همراه کود حیواني مي باش��د. 
کود س��ولفات روي بدلیل حالی��ت خوبي که در 
آب دارد انتخاب مناس��بي جهت محلولپاش��ي نیز 
مي باش��د. محلول پاشي س��ولفات روي به میزان 
2 در ه��زار در زم��ان رش��د گیاه و ب��ه میزان 5 
دره��زار ی��ک نوبت در اواخر اس��فند و ی��ا اوایل 
فروردین و هنگام تورم جوانه ها صورت مي گیرد.. 
محلول پاش��ي روي اص��اح موقتي ب��وده و باید 
جه��ت جلوگیري از ایج��اد کمبود آن در گیاه هر 
س��اله تکرار شود. در صورت مشاهده عائم شدید 
کمبود ای��ن عنصر در گیاه، مصرف روي همراه با 

آب آبیاري توصیه مي گردد. 

 نحوۀ مصرف: در مدت محلولپاش��ي مي بایس��ت 
همزن س��مپاش کار کند. بهترین زمان محلولپاشي 

اوایل صبح یا نزدیک غروب مي باش��د.

علي تاج آبادي پور
عضو هیئت علمي موسسه تحقیقات پسته کشور

بررسي اثر عنصر روي در تولید پسته 
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مقدمه 
بی ش��ک کش��ور ای��ران ب��ه عن��وان قط��ب تولید 
محصوالت باغی از جمله پس��ته از پتانسیل ویژه ای 
درجهان برخوردار است. پس��ته یکی از محصوالت 
عمده صادراتی بخش کش��اورزی ایران بوده و ایران 
بزرگترین صادرکننده این محصول در سطح جهان 

است. 
وجود مخاطرات فراوان اقلیمی در کشور باعث شده 
ت��ا ایران جزو 10 کش��ور با خیز دنیا ق��رار گیرد. 
بنابرای��ن تولی��د در این بخ��ش با ریس��ک فراوان 
همراه می باش��د. فراوانی خطر و تاثیرگذاری آن در 
بخش باغبانی به مراتب بیش��تر از سایر فعالیت های 
کش��اورزی )به دلیل عدم گریز از خطر، عدم امکان 
جایگزینی و ...( است. بنابراین به دلیل اهمیت بسیار 
ب��االی بخش باغبانی در کش��ور و وجود مخاطرات 

ف��راوان در این بخش، وجود یک سیس��تم حمایتی 
اصولی الزامی است.

عوامل خطر تحث پوشش بیمه پسته 
با توجه به س��طح زیر کش��ت و همچنین تقاضای 
بیم��ه باغ��ات پس��ته، بیمه این محصول از س��ال 
زراع��ی 80- 79 برای باغاتی که به س��ن باردهی 
)12- 10س��ال( رس��یده بودن��د در اس��تان های 
خراس��ان بزرگ، س��منان، کرمان، مرکزی و یزد 
ش��روع گردید. عوامل خطر تحت پوشش عمومی 
ش��امل س��یل، تگرگ و س��رمای به��اره، طوفان، 
گرمازدگ��ی در زمان تلقیح و بارندگی  بی موقع در 
زمان تلقیح می باش��د. همچنین در س��ال 1383 
بر اساس تجربیات گذش��ته و بررسی های صورت 
گرفت��ه، عوام��ل خطر تکمیلی ش��امل نوس��انات 

دمای��ی، عدم تامی��ن نیاز س��رمایی و گرمازدگی 
میوه پس��ته نیز در غال��ب بیمه نام��ه تکمیلی به 

عوامل خطر تحت پوشش اضافه شد.

 وضعیت عملکرد بیمه باغات پسته
 اجرای بیمه باغات پس��ته ابتدا در سال زراعی 80-
79 در پنج اس��تان ش��روع گردید و با گذشت زمان 
در سایر نقاط پسته خیز کشور گسترش یافت. روند 
توسعه بیمه باغات پسته از ابتدای شروع بیمه پسته 
تا س��ال 90-89 در ج��دول ش��ماره )1( و نمودار 

شماره )1( نشان داده شده است. 
بر اساس جدول ش��ماره )1( درسال شروع عملیات 
بیمه باغات پسته، 901 هکتار از باغات پسته کشور 
زیر پوشش بیمه قرار گرفت که این رقم با نرخ رشد 
متوسط سالیانه 60 درصد، درسال زراعی 90-89 به 

بررسی بیمه باغات پسته
بدون ش��ک یک��ی از نگرانی های دائم��ی باغداران 
پس��ته کشور در فصل بهار، بروز مخاطرات طبیعی 
و به ویژه سرمازدگی است که باعث نابودی بخشی 

از محصول می گردد.
علیرغم آنکه راه های متعددی جهت پیش��گیری 
یا کاهش خس��ارت س��رمازدگی مطرح است اما 
متأس��فانه هر یک از این روش ه��ا محدودیت ها 
و نواقص��ی دارن��د ک��ه منج��ر ب��ه غیراقتصادی 
ش��دن آنها می گردد. بر این اس��اس در همه دنیا 
بهتری��ن و اقتصادی تری��ن ابزار کاهش ریس��ک 
عوام��ل خس��ارت زای طبیعی را بیم��ه می دانند 
و در ح��ال حاضر روش های متن��وع و کارآمدی 
در کش��ورهای مختلف دنیا ابداع شده که ضمن 
پوش��ش ریس��ک خطر، نه تنها مکانی��زم تعریف 
ش��ده و عادالنه ای برای تخمین خس��ارت وارده 
و غرام��ت قابل پرداخت به باغدار ارائه می دهند، 
بلکه این فعالی��ت را تبدیل به فعالیتی اقتصادی 
و س��ودآور برای شرکت ها یا سازمان های بیمه گر 
می نماین��د، موضوع��ی ک��ه متأس��فانه در ایران 
مورد غفل��ت واقع ش��ده و همواره باغ��داران از 
نحوه تعیین و تخمین نیزان خس��ارت پرداختی 
ناراضی بوده و س��ازمان بیمه گر نیز، بیمه باغات 

پس��ته را فعالیتی غیراقتصادی می داند.
به اعتقاد انجمن پس��ته ای��ران از میان خطراتی 
که کش��اورز در تولید پس��ته با آن مواجه است، 
س��رمازدگی به��اره ب��ا تواتر ک��م اما ب��ا میزان 
خس��ارت هنگف��ت، بزرگترین دغدغه کش��اورز 
اس��ت. به گ��زارش صن��دوق بیمه کش��اورزی، 

بی��ش از 73درص��د از غرامت ه��ای پرداخت��ی 
ب��ه باغات پس��ته در س��ال های اخی��ر مربوط به 
خس��ارت س��رمازدگی بهاره می باش��د. در حال 
حاضر بانک کش��اورزی - ب��ه نمایندگی از طرف 
صندوق بیمه کش��اورزی - نق��ش بیمه گر را در 
مقابل این خطر و س��ایر خط��رات جوی از قبیل 
بادزدگ��ی، گرمازدگی فوق العاده در فصل رش��د 
و تگرگ زدگ��ی ایفا می نماید. مش��کات تخمین 
میزان خسارت و تفکیک عامل خسارت زا موجب 
گش��ته که س��ال به سال کش��اورزان بیشتری از 

بیمه دولتی رویگردان ش��وند.
برای رهایی از مس��ائل مربوط ب��ه تخمین میزان 
خس��ارت و تش��خیص عامل خس��ارت زا، انجمن 
پس��ته ایران پیش��نهاد می نماید که ش��رکت های 
بیمه نوعی جدید از بیمه سرمازدگی را بعنوان یک 
فرآورده جدی��د در برنامه خدمات خود قرار دهند. 
این فرآورده، انحصاراً س��رمازدگی بهاره را موضوع 
کار خود قرار داده و از وارد ش��دن به حیطه س��ایر 

عوامل خسارت زا پرهیز می کند.
نظر ب��ه اینکه اوالً در مورد درختان پس��ته عمدتاً 
س��رمای بهاره بی��ن تاریخ های ده��م فروردین تا 
دهم اردیبهش��ت با نزول درجه حرارت ش��بانه به 
زیر صفر اتفاق می افتد و ثانیاً در مورد ایستگاه های 
س��ینوپتیک کشور که زیر نظر سازمان هواشناسی 
جهانی فعال اس��ت آمار کامل و س��اعت به ساعت 
عوامل اقلیمی غالباً با س��ابقه 60 ساله در آرشیوها 
وجود دارد، لذا به نظر می رس��د اب��زار کافی برای 
بیمه گزار جهت محاسبه ریسک و تعیین حق بیمه 

و فرانش��یز مربوطه فراهم باشد. در چنین صورتی 
باغ��دار با پرداخت حق بیمه مناس��ب برای ارزش 
محصول پیش بینی ش��ده خود، در صورت سقوط 
درج��ه حرارت به زیر صف��ر در بازه زمانی فوق که 
از طرف س��ازمان هواشناس��ی جهانی در رأس هر 
س��اعت به وقت گرینویچ در شبکه جهانی اینترنت 
قرار می گیرد، خس��ارت خود را دریافت می دارد. با 
این شیوه بیمه گزاری، دیگر نیازی به بازدید مزرعه 
توس��ط کارش��ناس نخواهد بود. این شکل از بیمه 
اینترنتی عیناً مش��ابه با روشی است که در آمریکا 
 اجرا می ش��ود و جزئی��ات آن در آدرس اینترنتی
https://www.weatherbill.com/products/q/springfreeze

موجود می باشد.
به اعتقاد انجمن پس��ته با اعمال این روش، ضمن 
تس��هیل ارائه خدمات بیمه ای، تخمین خسارت و 

پرداخت غرامت نیز واقعی خواهد شد. 
نظر به اهمیت موض��وع، در این بخش مقاله ای به 
قلم سه نفر از کارشناسان بیمه کشور در خصوص 
س��ابقه بیمه باغات و مش��کات و محدودیت های 
آن ارائه ش��ده اس��ت. اگر چه ای��ن مقاله به نوعی 
دیدگاه ه��ای صندوق بیمه کش��اورزی ب��ه عنوان 
بیمه گ��ر اصل��ی را مط��رح می نمای��د و کمت��ر به 
مش��کات باغداران در زمین��ه چگونگی تخمین و 
پرداخت خسارت و اختاف دیدگاه آنها با صندوق 
می پردازد اما می تواند اطاعات مفیدی در خصوص 
وضعیت موج��ود بیمه باغات پس��ته و برنامه های 
آینده صندوق بیمه در دس��ترس خوانندگان قرار 

دهد.
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ح��دود 92 هزار هکتار بالغ گردید. همچنین در این 
جدول نسبت سطح باغات پسته بیمه شده نسبت به 
کل سطح باغات بیمه شده ارائه شده است. همانطور 
که مشخص می باشد بطور میانگین 21 درصد سطح 
باغات بیمه ش��ده کشور مربوط به باغات پسته بوده 
و این نش��ان از اهمیت این محصول در بیمه کش��ور 
دارد. لیک��ن در جهت تحقق برنامه ها و رس��یدن به 
پوشش بیمه ای 50 درصدی سطوح زیر کشت هنوز 
راه زیادی در پیش است و موانع و مشکات متعددی 

در این مسیر وجود دارد.

مهمترین عوامل خس�ارت زا در بیمه باغات 
پسته 

در طول س��ال های اجرای بیمه، همواره محصوالت 
مختلف باغی از عوامل خطر مختلف خسارت دیده اند. 
اما به دلیل شرایط خاص اقلیمی و توپوگرافی ایران و 
همچنین ش��رایط باغبانی در ایران و نوع محصوالت، 
همواره برخی از عوامل خطر باعث بیشترین خسارت 
در باغات ش��ده است که جدول ش��ماره 2 و نمودار 
شماره 2 درصد خسارت های پرداختی را به تفکیک 
عوامل خطر در باغات پس��ته در ط��ول اجرای بیمه 

نشان می دهد. 
همانطور که در نمودار شماره )2( و جدول شماره 
)2( مشاهده می گردد بیشترین خسارت های وارده 
به باغات پسته کشور ناشی از عامل خسارت سرما 
و یخبندان بوده که بیش از 73 درصد غرامت های 
پرداختی را به خود اختصاص داده اس��ت و سپس 
عام��ل خطرطوفان و پ��س از آن باران های مداوم 
و بی موق��ع در زم��ان تلقیح ب��وده که بیش��ترین 
خس��ارت ها را در باغات پس��ته به خ��ود اختصاص 

داده است.

بیمه عوامل تولید
یکی از نگرانی هایی که همواره تولیدکنندگان بخش 
باغبانی ب��ا آن روبرو بوده اند، نگرانی از خس��ارت به 
اصل س��رمایه آنها ک��ه اختصاصاً با س��رمایه گذاری 
و گذش��ت زمان ایجاد ش��ده اس��ت می باشد. بدین 
معنی که یک ب��اغ صرفا با س��رمایه گذاری مالی به 
بهره برداری نمی رس��د بلکه عامل زمان بسیار مهم 
ب��وده و این موضوع باع��ث اهمیت یک باغ به عنوان 

سرمایه شده است. 
اما این سرمایه همواره به دلیل ارتباط تنگاتنگی که 
با طبیعت داش��ته و بدون هی��چ حمایتی )مخصوصاً 
در ای��ران( در برابر عوامل خطر طبیعی قرار دارد، در 
اث��ر عوامل طبیعی مانند س��رما و یخبندان، تگرگ، 
خشکسالی های پی در پی و خشک شدن منابع آب، 
بارش برف سنگین، طوفان و غیره دچار خسارت های 
کلی و جزئی ش��ده اند. ب��رای مثال می توان به موارد 

زیر اشاره نمود: 
 خشک ش��دن باغات انار در استان های مرکزی، 
ق��م و خراس��ان جنوبی در اثر س��رما و یخبندان در 

زمستان سال 1386 
 تگرگ ش��دید در باغ��ات هلو و س��یب در بهار 

1390 در استان های شمال غرب کشور.
 خشکس��الی و اُفت ش��دید منابع آب زیرزمینی 
در اس��تان های شرق و جنوب شرق کشور و تخریب 

باغات خرما و پسته.
 سرمای ش��دید و خس��ارت باغات گردو و بادام 
و غرب��ی در  بایج��ان ش��رقی  آذر  اس��تان های  در 

سال های1383 و 1386.

بر این اساس بیمه تنه درختان یکی از درخواست ها 
و تقاضاه��ای اساس��ی و به حق مس��ولین بخش و 
بهره ب��رداران، از صندوق بیمه بوده اس��ت. لیکن 
به دلیل وجود موانع قانونی در اساس��نامه صندوق 
بیم��ه که فق��ط اجازه بیم��ه محص��والت باغی را 
می داد، صندوق بیمه وارد عرصه بیمه عوامل تولید 
نش��ده بود. با تصویب قانون جدید بیمه کشاورزی 
در مجلس ش��ورای اس��امی در دی ماه 1388 و 
تغییر ن��ام صندوق بیمه محصوالت کش��اورزی به 
صن��دوق بیمه کش��اورزی، ام��کان ورود صندوق 
بیم��ه به عرصه بیمه عوام��ل تولید فراهم گردید و 
بیم��ه تنه درختان در اولویت مطالعات قرار گرفت. 

سال
 زراعی

سطح بیمه 
شده باغات پسته 

)هکتار(

سطح کل 
باغات بیمه 
شده)هکتار(

درصد سطح بیمه شده باغات 
پسته نسبت به کل سطح بیمه 

شده باغات 

79-8090128,1803

80-8130,117107,23028

81-8216,798129,98913

82-8345,308210,31222

83-8476,382371,79121

84-85105,200408,58826

85-8677,055370,85321

86-8753,701313,60417

87-8872,984393,69319

88-8990,315426,61821

89-9092,047380,32024

660,8083,141,17821جمع

جدول شماره 1. روند توسعه سطح بیمه شده باغات و سطح بیمه باغات پسته در کشور

نمودار شماره 1. روند توسعه سطح بیمه شده باغات پسته 
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بررسی بیمه باغات پسته
بدی��ن ترتیب مطالعات بیمه پذیری درختان میوه در 
سال 1389 در صندوق بیمه شروع گردید و در حال 
حاضر 14 درخت مثمر از جمله پسته تحت پوشش 
بیمه می باش��ند و در س��ال زراعی 91-90 تعرفه ها 
و آئین نامه ها و دس��تورالعمل های آن به استان های 

تحت پوشش اباغ شده است.
 موان�ع وچالش ه�ای توس�عه بیم�ه باغات 

پسته و پیشنهادات 
الف. موانع و چالش ها 

توس��عه بیمه باغات مخصوصاً بیمه باغات پس��ته در 
کش��ور نظر به حجم باالی خس��ارات وارده به باغات 
ناش��ی ازعوامل قهری و طبیعی بویژه عامل س��رما و 

یخبندان که هر س��اله خس��ارات هنگفتی را موجب 
می گردد، با موانع وچالش های فراوانی روبرو است که 

از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 محدودی��ت مناب��ع مالی دول��ت از یک طرف و 
وجود ان��واع مخاطرات طبیعی تهدیدکننده به دلیل 

شرایط جغرافیایی ویژه و تنوع اقلیمی کشور.
 محدودیت مشارکت و همکاری کلیه سازمان های 

ذیربط.
 خ��رده مالک��ی ش��دید و افزای��ش عملی��ات و 

هزینه های اجرایی.
 عدم اس��تفاده از ارقام مناس��ب بوی��ژه پایه هاي 
مقاوم به سرما و مشکات فرهنگی جوامع روستایی 

از نظر پذیرش بیمه و توسعه سطوح بیمه ای.
ب. پیشنهادات 

ب��رای مقابله ب��ا چالش های آینده و توس��عه کمی و 
کیفی بیمه باغات، استراتژی ها و راهکارهای اجرایی 
ذی��ل در برنامه هاي کاري صن��دوق بیمه قرار گرفته 

است:
در  بیم��ه ای  مطالع��ات  و  تحقیق��ات  توس��عه   
زمینه های��ی نظی��ر رو ش ه��ای جدید بیم��ه باغات، 
در  وارده  خس��ارت های  از  پیش��گیری  روش ه��ای 
اثر عوامل طبیعی نظیر س��رما که بیش��ترین حجم 

خسارت های وارده را شامل می گردد.
 واقعی کردن تعرفه های بیمه ای بر اساس اصول و 
ضوابط بیمه ای و ضرایب خطر واقعی مناطق مختلف 

کشور و تجربه های حاصله.
 تهیه شناس��نامه باغات و تکمیل آن در هنگام 
عق��د قرارداده��ای بیم��ه ای برای کنت��رل و اخذ 
اطاع��ات صحیح از س��وابق مدیریتی باغات مورد 

بیمه.
 تاکید بیش��تر بر کس��ر عوامل س��وء مدیریت از 
می��زان غرامت های متعلقه به باغات خس��ارت دیده 
درهنگام ارزیابی خسارت ها توسط کارشناسان بیمه 
و ارائه توصیه های کارشناس��ی الزم به باغداران برای 

رفع نواقص مربوطه.
 گروه بندی محصوالت مختلف در جهت هدفمند 

کردن یارانه دولت به حق بیمه ها
 مکانی��زه نم��ودن فعالیت ه��ا و بهره گی��ری از 
فن آوری ها و تکنولوژی های روز مانند GIS )سیس��تم 
اطاعات جغرافیایی ( و RS )سیستم سنجش از دور(

و GPS )سیس��تم مکانیابی جغرافیای��ی( در ارزیابی 
صحیح درصد خسارت های وارده.

زمین��ه  در  تحقیقات��ی  طرح ه��ای  توس��عه   
استاندارد سازی ارزیابی تولید و خسارت 

 تدوین و اج��رای روش های جدید بیمه ای مانند 
تضمین تولید و بیمه درآمد در باغات.

 اس��تمرار و تداوم آم��وزش و اطاع رس��انی به 
منظور فراهم نمودن بستر فرهنگی مناسب.

بخ��ش  و تخص��ص  توانائی ه��ا  از  بهره گی��ری   
خصوصی، تعاونی ها و سازماندهی آنها.

 پیگی��ری و اجرای طرح ه��ای بیمه ای فراگیر و 
همگانی.

حسین حدادنژاد، مدیر گروه بیمه باغات و منابع طبیعی
محمد حسن نخستین آصف، کارشناس مسئول گروه 
بیمه باغات و منابع طبیعی
علی اکبر موسوی، کارشناس گروه بیمه باغات و منابع طبیعی

غرامت پرداختیعامل خطر
)میلیارد ریال (

درصد 
غرامت

115573سرما ویخبندان

1147بارانهاي مداوم وبي موقع

101تگرگ

1379طوفان

1016سایر)عوامل خطر تکمیلی(

584گرما وباد گرم

1574100جمع

جدول شماره 2. مقدار و درصد غرامت پرداختی به باغات پسته به تفکیک عوامل خطر در 
طول سال های اجرای بیمه

سرما و یخبندان

باران های مداوم و بی موقع

تگرگ

طوفان

سایر )عوامل خطر تکمیلی(

گرما و باد گرم

نمودار شماره 2: توزیع درصد غرامت بين عوامل خطر 
تحت پوشش در بيمه باغات پسته
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عناوین سرفصل حساب ها
الف- هزینه ها

1- کارگری
حس��اب هزینه های کارگری می تواند ش��امل کلیه 
هزینه های کارگری اعم از کارگران بیمه ای، اجاره ای، 
ق��رار دادی، موق��ت، روزمزد و حت��ی هزینه هایی از 
قبیل بیمه، عی��دی، پاداش، س��نوات، بازخرید و یا 
آم��وزش گردد. درص��ورت نیاز می توان هر قس��م از 
هزینه های مذکور را از س��ایر بخش ها تفکیک نمود؛ 
اما باید توجه داش��ت در این صورت به تعدد عناوین 

سرفصل ها افزوده خواهد شد.
ارجح اس��ت که هزینه های کارگری برداشت به دلیل 
اهمیت آن، از س��ایر هزینه های کارگری منفک باشد. 
لیکن می توان هزینه نگهبانی از محصول را با هزینه های 

کارگری برداشت و یا بصورت مجزا ثبت کرد.
2- تأمین نهاده های کشاورزی

این س��رفصل ش��امل هزینه تأمین کلیه نهاده های 
کشاورزی از قبیل: انواع کود حیوانی و آلی، کودهای 
ش��یمیایی و محلول، س��م و روغن و صابون، مواد و 
وس��ائل مب��ارزه بیولوژیک ب��ا حش��رات و جانوران، 
افزودنی ها و... می ش��ود. درصورت نی��از می توان هر 
قسم از هزینه های مذکور را از سایر بخش ها تفکیک 
نم��ود؛ اما باید توجه داش��ت در این صورت به تعدد 

عناوین سرفصل ها افزوده خواهد شد.
3- ماشین آالت

کلی��ه هزینه های بهره ب��رداری و تعمیرات ماش��ین 
آالت و ادوات ملکی )تراکتور، تانک س��م، خودپاش، 
گاوآهن، اره برقی، ...( و یا اجاره آنها زیر این سرفصل 
ثبت می گردد. هزینه سوخت، روغن، قطعات یدکی، 
الس��تیک و ... مرب��وط به ماش��ین آالت و ادوات در 
این بخ��ش درج می گردد. در ص��ورت نیاز می توان 
هزینه جاری و تعمیرات ماشین آالت و ادوات ملکی 
را از ماش��ین آالت و ادوات اجاره ای تفکیک نمود و 
ی��ا برای هریک از ماش��ین آالت ملک��ی و ادوات آن 
سرفصل جداگانه ای ایجاد کرد. باید توجه داشت که 
هزینه خرید ماش��ین آالت و ادوات ملکی، مربوط به 
هزینه های س��رمایه ای بوده و در این قس��مت نباید 

ثبت گردد.
4- تعمیرات باغی

ه��ر نوع هزینه اص��اح، تعمیرات و بازس��ازی باغ و 
تأسیس��ات مربوط��ه از قبی��ل ت��وکاری، پیوند زنی 
مج��دد، اصاح خاک با اس��تفاده از ریگ، گچ و... یا 
تعمیرات سیستم ذخیره و انتقال آب )مانند استخر، 
لول��ه و کان��ال(، دیوارها، انبارها و... در این قس��مت 

ثبت می گردد.
5- چاه ها

هزینه های بهره برداری و تعمیرات و جابجایی چاه ها 
و قنوات منجمله تأمین س��وخت و ی��ا قبوض برق، 
تعمی��ر خرابی ها و جابجای��ی چاه ها به علت کم آبی 

حسابداری کشاورزی پسته
افزایش فش��ار رقابتی تولید پس��ته در کالیفرنیا بر 
کشاورزی سنتی پس��ته در ایران در کنار سیاست 
اقتص��ادی پایی��ن نگه داش��تن نرخ تب��ادل ارز به 
پش��توانه درآمدهای بادآورده نفتی از سوی دولت 
که س��بب تش��ویق واردات و تنبیه کلی��ه صنایع 
تولیدی کش��ور منجمله کش��اورزی می باش��د، به 
نحو روزافزونی موجب کاهش حاش��یه سود تولید 
پس��ته در کشور شده اس��ت. از سوی دیگر کاهش 
و خش��کیدگی تدریج��ی مناب��ع آب زیرزمینی در 
مناطق سنتی کشت پس��ته ایران که عمدتاً ناشی 
از س��وء مدیریت نهادهای حاکمیتی مس��ئول در 
این رابطه بوده و می باش��د، از طریق کاهش شدید 
میانگین برداش��ت از واحد س��طح زیرکشت باغات 
پسته، سبب افزایش ش��دید هزینه های تولید این 
محصول شده اس��ت. در چنین شرایطی، با از بین 
رفتن تدریجی مزیت های نس��بی کش��ور در تولید 
پس��ته، بس��یاری از باغداران، دیگر ق��ادر به ادامه 
فعالیت و تأمین معیش��ت خود و خانواده ش��ان از 

محل درآمد باغات پس��ته نبوده، جهت گذران امور 
مجبور به فروش دارایی های خود شده اند. تنها راه 
ف��رار از این وضعیت برای باغدارانی که باغاتش��ان 
حداقل در آینده کوتاه و میان مدت چشم انداز آبی 
روش��نی دارد، تغییر سبک کش��اورزی از سنتی و 

معیشتی به شیوه های مدرن و علمی است.
فهرس��ت اقداماتی ک��ه در این راه می ت��وان انجام 
داد بلند و باالس��ت: تغییر شیوه آبیاری، کوددهی 
براس��اس کمبودهای غذایی درخت، تغییر پیوند، 
.... اما هدف از نوش��ته حاض��ر پرداختن به یکی از 
قدرتمندتری��ن ابزار نرم افزاری مدیریتی موجود در 
مس��یر این مدرنیزاسیون یعنی ایجاد یک سیستم 
حسابداری کارآمد برای واحدهای کشاورزی پسته 

می باشد.
یک باغدار نوعی، در صورت دسترسی به اطاعات 
صحیح و کارآمد در دفاتر حس��ابداری باغات خود 
)چه به صورت دستی و چه کامپیوتری( و مقایسه 
آن با س��ایر باغات، ق��ادر خواهد بود به طور منظم 

و ساختاری تصمیمات مفیدی در جهت سودآورتر 
ش��دن فعالیت خود از طریق جابجایی و یا افزایش 
برخی هزینه ها به منظ��ور افزایش مقدار محصول 
و عایدی، کنت��رل هزینه هایی که توجیه اقتصادی 
ندارن��د و یا حتی خرید و فروش دارایی های ملکی 

اتخاذ نماید.
در زی��ر ی��ک نمون��ه از تفکیک عناوین س��رفصل 
حس��اب ها برای یک باغ پسته بارور جهت نمایش 
چنین ساختاری به تصویر کشیده شده است. الزم 
به ذکر است علیرغم آنکه این ساختار توسط برخی 
واحدهای کش��اورزی با موفقیت در حال اس��تفاده 
می باش��د، هر باغدار باید به فراخور نیاز و ش��رایط 
خاص فعالیت های خود دفاتر حسابداری را تنظیم 
نمای��د. به عاوه، باید گفت که باغریزی های جدید 
پس��ته و هنوز نابارور با توجه ب��ه در حال احداث 
بودن باغ، روش حسابداری خاص خود را می طلبد 

که از مجال این نوشته خارج است.

فرهاد آگاه
عضو پیوسته انجمن پسته ایران

24

سال چهارم- ویژه نامه آذر 1390- شماره65



و ی��ا نقص فنی، در این بخ��ش ثبت می گردد. توجه 
ش��ود که هزینه اح��داث، بهره ب��رداری، و تعمیرات 
اس��تخر های ذخی��ره و خطوط انتقال آب در س��ایر 

سرفصل ها درج می شوند.
6- خرید آب شرب

در صورت خرید آب ش��رب برای باغ مورد نظر، باید 
س��رفصل جداگانه ای جهت خری��د منظم یا موردی 

آب ایجاد کرد.
7- سرمایه ای

سرمایه گذاری های جدید از قبیل خرید ماشین آالت 
و ادوات، اح��داث دیوار، حصار، کان��ال، لوله گذاری، 
ساخت اس��تخر، پیاده سازی سیس��تم آبیاری تحت 
فش��ار و یا حتی هزینه های خری��د حق بهره برداری 
جدید از منابع آبی و یا باغریزی جدید در کنار باغات 
بارور قبلی، می تواند زی��ر این عنوان قرار گیرد. باید 
توجه نمود که برخاف کلیه سرفصل های حسابداری 
دیگر ک��ه ماهیت س��االنه دارند، تأثی��ر هزینه های 
سرمایه ای فراتر از یک سال می باشد. منتهی به دلیل 
پیچیدگی های ناش��ی از محاسبه هزینه استهاک و 
وجود تورم باال در کش��ور، ایجاد سیستم حسابداری 
هزینه استهاک برای هزینه های سرمایه ای، بجز در 

مورد باغات بسیار وسیع توصیه نمی شود.
8- برداشت و فرآوری

هزینه های پس��ته چینی، حمل، فرآوری تر و خشک 
محصول در یک سر فصل و یا سرفصل های جداگانه 
ثبت می گ��ردد. در ص��ورت تمایل می ت��وان هزینه 
نگهبانی از محصول را نیز با هزینه های برداش��ت در 
یک حس��اب ثبت نمود. باید توجه داشت که هزینه 
برداشت و فرآوری ماهیتاً متناسب با مقدار محصول 
)کیلوی��ی( بوده؛ ح��ال آن که هزینه ه��ای موضوع 
ردیف های 1 تا 7 فوق متناس��ب با س��طح زیرکشت 

)قصب یا هکتار( می باشند.
9- آزمایش، مشاوره و مدیریت

هزینه های مربوط به آزمایشات ساالنه برگ، خاک و 
یا آب، همچنین هزینه اس��تفاده از مشاورین تغذیه 
و ی��ا دفع آف��ات و هزینه های مدیریت��ی برای واحد 
کش��اورزی مورد نظ��ر را می توان زیر این س��رفصل 

جمع کرد.
10- متفرقه

همه هزینه های معموالً ریز و موردی که ارزش ایجاد 
س��رفصل های جداگانه ندارند را می ت��وان زیر یک 

سرفصل با نام هزینه های متفرقه درج نمود.
ب- درآمدها:

1- فروش محصول
درآمد ناش��ی از فروش انواع محصول پسته باغ مورد 
نظر، در یک حس��اب ثبت می گردد. مبلغ درج شده 

برای هر فروش می تواند بص��ورت خالص و جداگانه 
منظور شود. هزینه های فروش مانند حق العملکاری 
و غیره را می توان در ذیل همین س��رفصل و یا تحت 
سرفصلی جداگانه با عنوان "هزینه های فروش" ثبت 

نمود.
2- متفرقه

این س��رفصل می تواند ش��امل کلی��ه درآمدها بجز 
درآمد ناش��ی از فروش محصول از قبیل سود بانکی، 
فروش ماش��ین االت و ادوات مس��تعمل، بیجه و آب 

مازاد بر مصرف شود.
ج- سود و زیان:
1- سهامداران

جهت ثبت دریافتی ها و پرداختی های به سهامداران و 
همچنین انتقال خالص عملکرد مالی واحد کشاورزی 
در پایان س��ال مالی به حساب ایشان و ثبت سود و 
زیان انباش��ته س��ال های متوالی، غالباً الزم است که 
یک سرفصل مشترک جهت همه سهامداران و یا به 
نام تک تک آنها به نس��بت سهم الشراکه ایجاد شود. 
جدول زیر فهرست عناوین سرفصل های حسابداری 
پیش��نهادی برای یک واحد کشاورزی تولید پسته را 

بصورت خاصه نشان می دهد:

انتخاب سال مالی
از دیدگاه هزینه ای، آخرین فعالیتی که در یک سال 
محصولی برای محصول آن س��ال انجام می ش��ود، 
برداش��ت و فرآوری اس��ت. لذا بستن یک سال مالی 
از این نقطه نظر، باید در زمانی باش��د که هزینه های 
برداشت و فرآوری مشخص و ثبت شده باشند. بدین 
منظ��ور، بعنوان مثال می توان س��ال مالی را از اول 
آبان تا پایان مهر و یا از اول آذر تا پایان آبان انتخاب 

نمود.
الزم به ذکر اس��ت که س��نتاً بس��یاری از واحدهای 
تولید پس��ته، س��ال مالی خ��ود را در انتهای مرداد 
ماه و یا انتهای ش��هریور می بندند. تحت این گزینه، 
با ف��رض فروش کامل محصول هر س��ال در س��ال 
محصولی متعاقب آن، س��ال مالی با س��ال درآمدی 

انطباق خواهد داشت.

حساب های هزینه ای 

سرمایه ایتعمیرات باغیماشین آالتتأمین نهاده هاکارگری

آزمایش، مشاوره سرمایه ایخرید آب شربچاه ها
متفرقهو مدیریت

حساب سود و زیانحساب های درآمدی

سهامدارانمتفرقهفروش محصول
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براس��اس بررس��ی های به عم��ل آم��ده، یکی از 
مشکات زیربنائی پسته کشور، خرد بودن مالکیت 
غال��ب باغات زیر کش��ت این محصول می باش��د. 
مطاب��ق آمار ارائه ش��ده توس��ط مرکز آم��ار ایران 
متوسط مساحت باغات پسته تحت تملک هر بهره 
بردار در ایران در س��ال 1386 کمت��ر از 2 هکتار 
بوده اس��ت که معموالً همین مقدار نیز در یک جا 
متمرکز نمی باش��د. این در حالی است که مطابق 
سرشماری وزارت کشاورزی آمریکا در سال 2007 
میادی، متوسط مس��احت باغ پسته در کالیفرنیا 
نزدی��ک 48 هکت��ار )حدود 25 براب��ر ایران( بوده 

است.
خرد بودن مالکیت باغات پس��ته کش��ور که عمدتاً 
ریشه در س��اخنارهای مالکیتی کش��اورزی ایران، 
اصاحات ارضی و تفس��یر رایج از قانون ارث دارد، 

سبب بروز مشکات زیر می شود:

 تداوم ش��یوه کش��اورزی معیش��تی و فرآوری 
سنتی با راندمان پائین بواسطه نبود ثروت انباشته 
کافی نزد خرده مالکین جهت سرمایه گذاری اولیه 
الزم برای مدرنیزاسیون شیوه های مورد استفاده و 

بهبود شیوه های مدیریتی باغات؛
 عدم رس��یدگی مناس��ب مورد نیاز س��الیانه به 
باغات پسته به واس��طه نبود دانش فنی کافی نزد 

خرده مالکین؛
 عدم وجود امکان مبارزه مؤثر با آفات

 راندمان پایین انتقال و مصرف آب به واس��طه 
مرز های مش��ترک متع��دد با باغات س��ایر خرده 

مالکین و مالکیت مشترک منابع آب؛
و باال رفتن هزینه های تولید به واس��طه از دس��ت 
دادن فرصت های صرفه جوئی ناش��ی از چانه زنی 
در خریده��ای حج��م زیاد و تأمین ماش��ین آالت 

مورد نیاز.

ب��ا ای��ن هم��ه و علیرغ��م محدودیته��ا و موانع 
حقوق��ی، فرهنگ��ی و فن��ی موجود، ه��م اکنون 
نی��ز می ت��وان تجربی��ات موثر و ثمر بخش��ی را 
مش��اهده نمود که توانس��ته اند با ارائه ابتکارات 
و تاش��های در خ��ور، برخی از موان��ع موجود و 
س��اختارهای پیش گفته را مدیری��ت نمایند. از 
آن جمل��ه می توان به تجربیات خوش��ه صنعتی 
پس��ته در مدیریت بهره برداری مشترک از منابع 
آب از طریق طراحی سیس��تم آبیاری تحت فشار 
و مب��ارزه یکپارچه آف��ات در باغات خرده مالکی 

اشاره نمود.

در این بخش تاش ش��ده تا ضمن تشریح فلسفه 
فن��ی و مدیریتی حاکم بر خوش��ه ه��ای صنعتی، 
بخش��ی از اقدامات انجام یافته را در معرض نقد و 

قضاوت اعضای انجمن پسته ایران قرار دهیم. 

خرده مالکی در باغات پسته 
مروری کوتاه بر برخی تجربيات موجود
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خوش��ه کس��ب وکار به واحدهاي کسب و کارمتمرکز 
در یک منطق��ه جغرافیایي که با هم��کاري و تکمیل 
فعالیت هاي یکدیگرخدمات و یا محصوالت مش��ترکي 
را تولی��د کرده و از فرصت ها و چالش هاي مش��ترکي 

برخوردار هستند، اطاق مي گردد.
عموما خوشه ها تعداد زیادي بنگاه هاي خرد و کوچک 
و متوسط و بزرگ را در بر مي گیرند که ممکن است در 

یک شهر، منطقه و یا چند روستا تمرکزداشته باشند.
توسعه صنایع کوچک و متوسط با بهره گیري از مزایاي 
خوش��ه هاي صنعتي یک��ي از راهبرده��اي مطرح در 
کشورهاي توس��عه یافته و در حال توسعه درسه دهه 
گذشته میباشد و سازمانهاي بین المللي مانند یونیدو و 
بانک جهاني در حال گسترش آن در کشورهاي مختلف 
هستند. یک پروژه توسعه خوشه صنعتي کوشش برنامه 
ریزي ش��ده اي است که توس��ط یک موسسه یا عامل 
توسعه خوشه اي )از درون یا بیرون خوشه( با همکاري 
نهادهاي محلي جهت ارتقاء س��طح پویایي خوش��ه و 

بهبود مزیت رقابتي آن به اجرا در مي آید.
 یک پروژه توس��عه خوش��ه از یک س��و ب��ر ارتباطات 
دروني بخش هاي مختلف خوش��ه تمرک��ز کرده و از 
س��وي دیگر به زنجی��ره ارزش اقتصادي که خوش��ه 
قس��متي از آن اس��ت توج��ه دارد. بنابرای��ن س��عي 
مي ش��ود از مواد اولیه تا خروجي یعني ارائه محصول، 
به مس��یري صحیح و رقاب��ت پذیر هدایت ش��ود. در 
 این فرآیند توس��عه، ضمن توجه ب��ه روندهاي ملي و 
بین المللي صنعت، بر مشکات موجود بر سر راه توسعه 
 خوشه نیز تاکید مي شود. مشکاتي که به عنوان گلوگاه ها 
مي توانند س��طح تکنولوژي، بازار، سرمایه، مواد اولیه، 
کیفیت و یا س��طح اعتماد باش��ند. پیش نیاز توس��عه 
خوش��ه صنعتي شناسایي همین مس��ائل و مشکات 
خوشه و ارائه راهکارهایي مبتني بر مشارکت مي باشد.

س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و ش��رکت ش��هرک هاي 
صنعتي ایران فعالیت هاي توس��عه خوش��ه اي خود را 

از سال 1380 در قالب 3 محور اساسي فرهنگ سازي، 
الگوسازي و ظرفیت سازي نهادي و قانوني آغاز نموده 
است که ازاین تاریخ این سازمان عاوه بررسالتهای قبلی 
به نهادی توس��عه ای درزمینه توسعه کسب وکارهای 
خرد، کوچک و متوس��ط تبدیل ش��د. نتایج حاصل از 
پروژه مطالعه فراگیر و تهیه نقشه کشوري خوشه هاي 
صنعتي در کش��ور تا کنون منجر به شناس��ایي 192 
خوشه صنعتي در سطح استان هاي کشور گشته است. 
در کرمان نیز 5 خوشه شناسایي شده که دو خوشه آن 
در مرحله اجرایي مي باشد که یکي از آنها خوشه کسب 

و کار پسته رفسنجان است.
با توجه به تعریف ارائه ش��ده، در حقیقت شمال استان 
کرمان شامل شهرستان های رفسنجان، سیرجان، زرند 
و کرمان، مش��خصات یک خوش��ه را دارا میباشند اما 
بدلیل تعداد زیاد بنگاههای کسب و کار، پروژه پایلوت 
درمحدوده شهرستان رفسنجان انجام میگیرد. بدیهی 
است بدلیل چالش��ها و فرصتهای مشترک، در صورت 
موفقیت آمیز بودن پروژه ها، نتایج حاصله قابل تسری 

به تمام مناطق یاد شده می باشد. 
درمدل توس��عه خوشه ای بعد از تحلیل زنجیره ارزش 
هر دس��ته محصول، بر بزرگترین مشکل موجود یا به 

عبارتی نقطه فشار تمرکز میشود. در مدل توسعه خوشه 
صنعتی پس��ته، یکی از مشکاتی که مورد توجه ویژه 
قرار گرفت مش��کل خرده مالکی در باغات و واحدهای 
بهره ب��رداری بود.که ب��ه منظورمدیریت آن، خوش��ه 
صنعتی رفس��نجان طرح مدیریت یکپارچه در اراضی 

خرده مالکی )روستای نمونه( را ارائه نمود. 
هدف از پیش��نهاد و اجرای این طرح، فراهم س��اختن 
بستری مناس��ب برای پیاده سازی یک نمونه نمایشی 
از امکان موفقیت هم��کاری بین خرده مالکین جهت 

کاستن از برخی عواقب نامطلوب برشمرده می باشد.
به همین منظور دفتر خوشه پسته با همکاری کمیسیون 
باغبانی انجمن پسته برای حل این مسئله، اقدام به تهیه 
طرح اولیه نمود. که این طرح درشورای راهبری خوشه 
مصوب گردید.درنهایت دفترتوسعه خوشه صنعتی پسته 
با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی وجهادکشاورزی 
یک پایلوت از مدیریت یکپارچه در اراضی خرده مالکی 

را ایجاد نمود.
وضعیت روستاي انتخاب شده

• تعداد مالکان 80 نفر
• سطح زیر کشت 140 هکتار

• 8 دانگ
• تنوع س��طح زیر کش��ت 70 درصد زی��ر 1 هکتار و 

30 درصد باالي یک هکتار
• حداق و حد اکثر مالکیت 30 سنگ تا 8 حبه

• وضعیت خاک متوسط 
• EC آب 5000 

دو پروژه اصلی روس��تای نمونه پروژه طراحی سیستم 
آبیاری تحت فشار مشترک و اجرای سم پاشی مشترک 
و هماهنگ در باغات خرده مالکی است که هر یک در 
مسیر اجرا موفقیت ها و محدودیت هایی داشته اند که 

می تواند مورد توجه عاقه مندان قرار گیرد.

گزارشی ازفعالیتهای دفتر توسعه خوشه صنعتی پسته
محمدعلی انجم شعاع
عامل توسعه خوشه صنعتی پسته
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 ابت�دا از جن�اب آق�ای محمد عب�داهلل پور 
یکی از مجریان طرح آبیاری تحت فش�ار خواستیم 
توضیحاتی در مورد اجرای پروژه ی آبیاری روستای 

نمونه بیان بفرمایند؟ 
اینجان��ب از س��ال 1376 در زمین��ه آبی��اری تحت 
فش��ارفعالیت م��ی کنم. در این س��الها ه��ر وقت با 
کش��اورزان خرده مالک روبرو می شدم این سوال از 
من می ش��دکه "ما خرده مالکین چگونه می توانیم 
از این تکنولوژی جهت آبیاری باغات خود اس��تفاده 
نماییم؟" از آنجا که خود جزء خرده مالکین بودم لذا 
عاقمن��د بودم که راهکاری برای ای��ن موضوع ارائه 
کن��م طوری که حق هیچ یک از خرده مالکین ضایع 
نگ��ردد. تا اینکه پیش��نهاد اجرای پ��روژه ی آبیاری 
قطره ای روس��تای نمونه )توکل آباد( از طرف دفتر 
توس��عه خوشه کسب و کار به اینجانب داده شد و ما 
توانس��تیم این ایده را به مرحله ی عمل رس��انده و 

طراحی ومقدمات اجرای پروژه را فراهم آوریم. 
 مش�کالت اصلی و بنیادی اج�رای طرح چه 

بود؟
آق�ای نخعی: دو مش��کل اصل��ی برای م��ا بعنوان 
مج��ری وجود داش��ت یکی از آنها تردید ما نس��بت 
به همکاری خ��رده مالکان در اجرای طرح و دیگری 

محدودیت های فنی پیاده کردن این سیستم بود.
ب��ه طور قطع می توان گف��ت در تمام اماک خرده 
مالکی تناس��بی بین س��همیه آب و سطح زیرکشت 
مال��کان وجود ندارد. به طور مث��ال دو مالک که هر 
کدام یک سهم آب دارند ممکن است سطح زیرکشتی 
بین نیم تا یک و نیم هکتار داشته باشند و این یعنی 
ایجاد مشکل برای تقسیم درست سهمیه آب. لذا در 
طراحی این پروژه ابتدا فاصله ی بین قطره چکان ها 

ب��رای تمامی قطعات زمین به طور یکس��ان در نظر 
گرفته وطراحی انجام ش��د. در مرحله ی بعد به طور 
دقی��ق تعداد قطره چکان ها ب��ه ازای هر حبه آب را 
تعیین نمودیم و با توجه به مجموع طول ردیف های 
درختان برای هر قطعه و نیز محاس��به ی سهم آب 
هر قطعه، اقدام به محاس��به ی تعداد قطره چکان ها 
و نی��ز فاصله ی بی��ن قطره چکان ه��ا در هر قطعه 
نمودی��م. در نتیجه برای زمی��ن های مختلف فاصله 
قطره چ��کان ها تغیی��ر پیدا ک��رد. در واقع یکی از 
مش��کات عمده ای که باعث ش��ده تا کنون چنین 
طرح��ی در باغات پس��ته اجرا نش��ود همین بود. در 
مرحله اجرا نیز کار س��ختی در پیش خواهد بود. در 
مجموع مراحل طراحی این پروژه حدود شش ماه به 
طول انجامید. در طرح مذکور فاصله قطره چکان ها 
برای مالکان مختلف بین نیم متر تا یک متر و س��ی 

سانتی متر متغییر می باشد. 
 باغ�داران در خص�وص اجرای سیس�تم 
آبی�اری تحت فش�ار چگون�ه به ش�ما اعتماد 

کردند؟
آقای انجم ش�عاع: 2 مورد را من بایستی توضیح 
دهم که سبب ش��د باغداران خرده مالک به طرف 
اجرای سیس��تم آبی��اری تحت فش��ار بیایند. یکی 
بح��ث اضط��رار باغدار اس��ت. بدی��ن معنی که در 
برخ��ی مناطق به ش��دت دچ��ار مش��کل کم آبی 
هس��تیم و معموالً در مناطقی مثل کشکوئیه بیش 
از حد هم باغریزی شده است. در منطقه نوق برای 
هر س��هم آب نیم هکتار و نهایت یک هکتار زمین 
وج��ود دارد ول��ی در منطقه کش��کوئیه به ازاء هر 
سهم آب تا یک و نیم هکتار سطح زیرکشت وجود 
دارد. مس��ئله کم آبی در تمام نقاط وجود دارد به 

طوری که چاه هایی موجود اس��ت که میزان دبی 
آن از 60 لیتر به 15 لیتر رس��یده است.بحث دیگر 
تش��ویق های سیستم دولتی است که نصف هزینه 

را دولت پرداخت می کند.
 چرا در س�ال گذش�ته ک�ه طراحی این 

پروژه ها کامل شد آنرا اجرا نکردید؟
از لح��اظ فنی به ما م��ی گفتند ام��کان اجرا وجود 
ندارد. این صحبت ها را ش��رکت های مجری و حتی 
آب و خاک هم می گفت. ما موفق ش��دیم سیستمی 
را طراحی کنیم که به تأئید آب و خاک شهرس��تان 
و استان رسیده است اما متأسفانه به دلیل مشکات 
بانک��ی و بده��کاری خرده مال��کان به بان��ک هنوز 

نتوانسته ایم آن را اجرا کنیم.
دلیل متوقف ش��دن اج��رای طرح یک��ی بدهکاری 
مال��کان به سیس��تم بانکی اس��ت و دیگ��ری نحوه 

ضمانت است.
مس��ئله ضامن بامس��اعدت بانک کشاورزی حل شد 
ولی مسئله اصلی، یعنی بدهکاری این افراد به بانک 
را نتوانس��تیم حل کنیم. به عن��وان مثال در موردی 
در انارکه متقاضی بودن��د 25 درصد مالکان بدهکار 
بانک هس��تند و اقس��اط انهاعقب افتاده وهنوز تمام 

نشده است.
 پس در واقع ش�ما طرحی نوشته اید که 
عماًل به اجرا نرسیده است پس چطور می توان 
گفت که آیا باغدار به ش�ما اعتماد کرده اس�ت 

یا خیر؟
10 میلیون تومان پولی که باغداران به شرکت مجری 

پرداخت نموده اند بیانگر ایجاد اعتماد است.
در بحث اعتماد ما به چاه موتورهای مختلف مراجعه 
کردی��م. ب��ا مدیرعام��ل و تعاونی ه��ای تولید محل 

مدیریت خرده مالکی در بهره برداری از منابع آب
تجربه طراحی سيستم آبياری قطره ای در روستای نمونه توکل آباد

امروزه مس��ئله صرفه جویی در مصرف آب در بخش 
کشاورزی به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر مطرح می 
باشد. صاحبنظران بخش کشاورزی یکی از اقدامات 
مهم در این راستا را اجرای سیستم های آبیاری تحت 
فش��ار در اراضی کشاورزی از جمله باغات پسته می 
دانند. بررسی عملکرد و پیشرفت این سیستم ها در 
باغات پس��ته نشان می دهد که اکثر طرح های اجرا 
شده دارای ش��رایط عمده مالکی )تک مالکی( بوده 
است والزم است برای گسترش هرچه بیشتر، شرایط 
اجرای این ط��رح ها در باغات خ��رده مالکی فراهم 
شود. اما مش��کل اصلی دراجرای آبیاری تحت فشار 

در باغات خرده مالکی منبع مشترک آب این باغات 
با دیگر مالکین اس��ت که عمًا اجرای انفرادی طرح 
را غیر اقتصادی و غیرممکن می کند و اختاف نظر 
س��هم بران آب در خصوص نحوه توزیع و تخصیص 
آب در این سیستمها مانع از اجرای موفق این روشها 
در باغ های پس��ته شده اس��ت و این موضوع با توجه 
ب��ه اینکه بیش از 70 درصد باغهای پس��ته در گروه 
باغ ه��ای خرده مالک قرار می گیرن��د، یکی از موانع 
بهبود راندمان آبیاری در پس��ته کش��ور محس��وب 
می گردد. درهمین راس��تا برای اولین بار در س��طح 
استان کرمان و بلکه در سطح کشور، سیستم آبیاری 

قطره ای باغات پسته در سطحی در حدود 130 هکتار 
شامل 194 قطعه و تعداد 86 مالک واقع در منطقه ی 
کشکوئیه رفسنجان در چارچوب طرح روستای نمونه 
خوشه رفسنجان طراحی شده است که بدلیل اهمیت 
موضوع و با توجه به تأثیر آن در مدیریت س��هم بران 
خ��رده مالک منابع آب مصاحب��ه ای با مجریان این 
طرح و آقای انجم شعاع عامل توسعه خوشه صنعتی 
پسته رفسنجان انجام داده ایم که در ادامه ماحظه 

می فرمائید.
حمید فیضی
دبیر انجمن پسته ایران
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پیرام��ون بحث مدیریت یکپارچ��ه صحبت نمودیم. 
بعد از آنک��ه تا حدودی مدیرعام��ل و تعاونی تولید 
اظهار تمایل نمودند، جلس��ات متعددی درخصوص 
بحث آب و س��هم هر یک از مالکین در مسجد محل 

و یا حتی در منازل افراد داشتیم.
در مرحل��ه اول تعداد کمی از مال��کان موافق بودند 
و بقی��ه مالکان مواف��ق نبودند و نظرش��ان این بود 
که سیس��تم آبیاری تحت فش��ار برای پسته جوابگو 
نخواهد ب��ود. لذا ب��رای هر کدام از مش��کات، تور 
آموزش��ی برگزار کردی��م و به اتف��اق مالکین از باغ 
دارای سیستم موفق در منطقه نوق بازدید کردیم و 
در نهایت مالکین قانع ش��دند که آبیاری تحت فشار 
برای پسته جوابگوس��ت. سپس وارد مرحله طراحی 

شدیم. 
باغداران پول طراحی را ب��ه مدیرعامل چاه موتور 
پرداخت نمودند و ایش��ان نیز قراردادی با شرکت 
مجری آبیاری تحت فش��ار جهت طراحی سیستم 
منعق��د نمود.ای��ن طراحی برخ��اف طراحی های 
دیگر که 2-1 ماه طول می کش��د حدود 6 ماه به 
طول انجامید و 3 مرتبه طرح عوض ش��د. مشکل 
فن��ی عمده ما این بود که تناس��بی بین مالکیت و 
آب نداش��تیم به طور مثال ما 10 نفر داش��تیم که 
هر ی��ک معادل یک چارک آب دارن��د. یعنی یک 
ش��انزدهم یک س��هم که در طول م��اه 20 دقیقه 
یا نیم س��اعت آب می ش��ود. همی��ن افراد در دو 
قطعه زمین مالکیت دارند و این مس��ائل، طراحی 

را بس��یار س��خت می کرد.
روحیه اف��راد در مناطقی که م��ن کار کردم به این 
ص��ورت ب��ود که زود به اف��رادی که از بی��رون وارد 
مجموعه می ش��دند اعتماد نمی کردند. ما برای حل 
این مس��ئله ابتدا افراد پیش��رو از جمل��ه مدیرعامل 
و بزرگترهای چاه موتور را دیدیم. س��پس جلس��ات 

عمومی برگزار کردیم.
 آق�ای عبداهلل پور، آی�ا تقاضای دیگری 
ب�رای طراحی در چاه موتوره�ای خرده مالکی 

داشته اید؟
تعداد مراجعات زیاد اس��ت. ولی چون معموالً تعدای 
از خرده مالکان به سیستم بانکی بدهکارند بسیاری 
از طرح ها اصًا شروع نمی شوند. در حال حاضر عقد 
قرارداد و طراحی دو چاه موتور در منطقه کشکوئیه 

و یک چاه موتور در انار شروع شده است.
ب��رای یک پایل��وت در منطقه ان��ار باپیگیری جدی 
مدیریت جهادکشاورزی وقول مساعد مدیریت آب و 
خاک استان بعدازبازدید ازمنطقه قرارشد تسهیات 
بانک��ی را دریافت نکنیم و مالکان 15 درصد س��هم 
خودش��ان را پرداخ��ت کنند و دولت هم س��هم 85 
درص��د را پرداخ��ت نماید و مس��ئله در این منطقه 

بدین صورت حل شود.

سم پاشی هماهنگ باغات خرده مالکی 
در روستای نمونه توکل آباد رفسنجان 

یکی از عوامل کاهش راندمان و افزایش تولید در 
باغات خرده مالکی، موضوع سمپاش��ی می باشد. 
بدین معنی ک��ه در باغات خرده مالکی متعلق به 
افراد مختلف، عمًا امکان کنترل فنی و موثر آفات 
مهیا نیس��ت چرا که مالکین متفاوت، دیدگاهها و 
دانش فن��ی متفاوت و توان مال��ی متفاوتی برای 
مب��ارزه مؤثربا آفات دارن��د و از همه مهمتر آنکه 
ع��دم مب��ارزه با آف��ات در یک یا چن��د قطعه از 
مجموع باغات یک روس��تا، می تواند این قطعات 
را به کانونی برای انتق��ال آلودگی ثانویه به دیگر 
باغات تبدیل نموده و منجر به بی ثمر شدن مبارزه 
انجام ش��ده در دیگر قطعات گردد. بر این اساس 
یکی از فعالیت هایی که در روس��تای نمونه توکل 
آباد توس��ط خوشه صنعتی پس��ته رفسنجان در 
دس��ت پیگیری قرار گرفته است اجرای سمپاشی 
هماهنگ و یکپارچه باغات خرده مالکی است که 
در س��ال جاری سه نوبت س��م پاشی مشترک در 
130 هکتار از باغات روستا مشتمل بر 194 قطعه 

انجام گردید.
فعالیت های انجام شده در روستای نمونه 

برای اجرای طرح سمپاشی مشترك
برای اجرای طرح سم پاشی مشترک، فعالیت هایی 

به شرح زیر انجام گرفت :
 عقد قرارداد با یکی از کلینیک های گیاه پزشکی 

منطقه برای ارائه مشاوره های فنی.
 عقد قرارداد با تعاونی تولید روستایی بهجت آباد 

به عنوان مجری.
 هماهنگ��ی و عقد قراداد با مالکی��ن تراکتورها و 
ماشین آالت سم پاشی توسط مجری طرح که عموما 

این تجهیزات متعلق به خود مالکان باغات بودند.
 نصب تله های فرمونی برای بدست آوردن پیک 

فعالیت چوبخوار با نظارت مشاور فنی.
 سم پاشی بهاره برای کنترل چوبخوار.

 لکه گیری از قطعاتی که به دلیل داشتن واریته 
اکبری یا همجواری با باغات آلوده زودتر آلوده شده 

بودند.
 انجام بازدیدهای فنی توسط مشاور دفع آفات.

 سم پاشی نوبت دوم برای کنترل سن و پسیل.
 سم پاشی نوبت سوم برای کنترل پسیل.

 تهیه نقشه وتعیین مساحت دقیق قطعات و متر 
کردن تمام ردیفهای درختان به منظور تعیین سهم 

هر مالک از هزینه سمپاشی

در ای��ن رابطه الزم به ذکر اس��ت که چون فاصله 
بین ردیف هاي مالکین مختلف متفاوت مي باشد 
و به عنوان مثال در برخی قطعات فاصله ردیفها4 
مت��ر و در برخی دیگر 5 متر می باش��د، لذا تمام 
ردیف هاي هر مالک اندازه گیري شده و سهم هر 
مالک نس��بت به کل متراژ ردیف هاي چاه موتور 
محاس��به گردیده و در مرحله بعد سهم هر مالک 
از کل هزینه سمپاش��ی بر اساس طول ردیفهای 

درختان هر مالک محاسبه گردید.
مزایای سیستم سمپاشی مشترك 

 خرید اشتراکی سم و اخذ 20درصد تخفیف
 صرفه جویی در تعداد دفعات سمپاشی نسبت 
به متوس��ط منطقه و کنترل موفق آفات با توجه به 

وضعیت نامطلوب مبارزه با آفات در سال جاری 
 کنترل باالی 90درصد آفت چوبخوار

 کنترل بهتر آفت پسیل نسبت به اماک مجاور
 امکان استفاده از کارشناسان جهت ارائه مشاوره 

های فنی با هزینه پایین
و  ماش��ین آالت  هزینه ه��ای  آوردن  پایی��ن   
ادوات مورداس��تفاده و مدیریت مطلوب استفاده از 

ماشین آالت 
محدودیت ها و موانع اجرای پروژه 

 تفاوت های موجود بین ادوات سم پاشی مانند 
النس ها و پمپ ها

 مشکات تقس��یم و تعیین سهم و هزینه های 
متعلقه بین مالکان به دلیل اش��کال غیر هندس��ی 

باغات و اختاف فاصله در ردیف های آن ها
 بی اعتماد ش��دن بعضی از مالکان با برخورد به 
اولین مشکل در اجرای طرح که عموماً ناشی از پیش 

فرض های فرهنگی در فعالیت مشترک می باشد.
محمدعلی انجم شعاع
عامل توسعه خوشه صنعتی پسته
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یکی از چالش های بزرگ کشاورزی در ایران که مانع تغییر 
روش کش��اورزی و مدیریت صحیح آن برای رسیدن به 
استاندارد های کمی و کیفی جهانی می   باشد، پراکندگی 

و کوچک شدن اراضی کشاورزی است.
86 درصد تولیدکنندگان بخش کشاورزی را در ایران خرده 
مالکان تشکیل می دهند و در مدت چهل سال گذشته 
تعداد واحدهای تولیدی کش��اورزی به بیش از دو برابر و 

اندازه زمین های آنها به یک سوم کاهش یافته است. 
کوچک ش��دن اراضی کشاورزی پیامد منفی اقتصادی و 
سیاسی زیادی به دنبال دارد که از جمله آنها نبود امکان 
مدیریت و برنامه ریزی درست برای کاهش مصرف آب و 
انرژی و استفاده بهینه ازخاک، نیروی انسانی و ماشین آالت 
است که نهایتا منجر به افزایش هزینه تولید و جلوگیری از 

تولید محصول با کیفیت مطلوب و استاندارد می گردد. 
در این نوش��ته سعی بر این است تا ضمن بررسی دالیل 
و قوانین موجود، مشکات و چالشهای به وجود آمده در 

تجمیع اراضی که توسط اینجانب انجام شده بیان گردد.
اج��رای قانون اصاحات اراضی در قبل از انقاب و قوانین 
مشابه آن در بعد از انقاب یکی از عوامل مهم خرد شدن 
اراضی کشاورزی می باشد، ولی مهمترین عامل کوچک 
ش��دن زمین های کش��اورزی در ایران، قوانین مربوط به 
ارث است و بهمین دلیل ساالنه 200 هزار هکتار از اراضی 

کشاورزی کوچک و کوچک تر می شود.
 امروزه در بسیاری از کشور ها، با وضع قوانین شفاف برای 
جلوگیری از تغییر کاربری و اجرای سختگیرانه این قوانین، 
از زمین های کشاورزی، باغ ها، مراتع، اراضی باتاقی و سایر 
منابع طبیعی محافظت و مراقبت شده و همچنین با اتخاذ 
شیوه های تشویقی و بازدارنده مالکین را به استفاده از این 
قوانین تشویق می نمایند. به عنوان مثال در کشورهایی 
مانند فرانسه، آلمان و سوئد قوانین مربوط به ارث به گونه ای 
تدوین شده است که بعد از فوت والدین، زمین در اختیار 
فرزند ارش��د قرار گرفته و با س��پردن کشت به او، سود و 
عواید آن بین کلیه ورثه تقسیم می شود یا اینکه با در نظر 
گرفتن دیگر داراییهای فرد درگذشته، بگونه ای تصمیم 
گرفته می شود که با رضایت وراث، زمین به یک نفر و بقیه 
داراییها به افراد دیگر برس��د و با اندیشیدن این تمهیدات 
زمین نیزهمانند کارخانه، اتومبیل و دیگر داراییها یکپارچه 

باقی بماند.
گرچه معضل خرد شدن اراضی کشاورزی در طی چهل 
سال گذشته دغدغه مسئولین بخش کشاورزی کشور ما 
نیز بوده و طی این مدت قوانین زیادی تنظیم و تصویب 

گردیده، ولی تا کنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.
از جمله مهمترین قوانین تصویب شده در این 

زمینه موارد زیر می باشد:
 قانون گس��ترش قطب ه��ای کش��اورزی )مصوب 

 ) 1354/01/16
 قان��ون حفظ کاربری اراض��ی زراعی و باغها )مصوب 

 )1374/03/31
 و آخرین اقدام مثبت در این راس��تا تدوین و تصویب 
قانون جلوگیری از خرد ش��دن اراضی کشاورزی و ایجاد 
قطعات مناسب فنی اقتصادی می باشد که در پایان سال 
1385 به تصویب مجلس شورای اسامی رسیده و آیین 
نامه اجرای��ی آن در تاریخ 1388/02/20 مصوب گردیده 

است. 
در ماده 3 قانون یاد شده آمده است “ دولت و سایر دستگاه 
های ذی ربط موظفند به منظور تش��ویق مالکین اراضی 
کش��اورزی )که میزان مالکیت آن��ان کمتر از حد نصاب 
فنی و اقتصادی می باش��د( به تجمیع و یکپارچه سازی 
آن اراضی به مس��احت های در ح��د نصاب های تعیین 
ش��ده و باالتر، نسبت به اعطاء امتیازات و تسهیات ویژه 
از قبیل مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت 
زی��ر بناهای تولیدی و پرداخت یارانه های حمایتی مورد 

نیاز اقدام نماید”:
همچنین در مواد 4 و5 قانون فوق، س��ازمان ثبت اسناد 
مکلف گردیده از بهره برداران کشاورزی که اراضی آنها در 
اثر تجمیع به صورت واح��د در آمده یا پس از معاوضه و 
یا خرید و فروش تجمیع گردیده، به درخواست مالک یا 
مالکین با رعایت مقررات ثبتی، بدون اخذ هرگونه وجهی 
)مالی��ات، عوارض و حقوق دولتی( س��ند مالکیت صادر 

نماید. 
نظر به موارد فوق و با توجه به مشکات ناشی از خرد شدن 

اراضی کشاورزی و با اهداف و ضرورت های زیر:
 جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و یکپارچه 

سازی آن.
 امکان مدیریت یکپارچه در جهت افزایش توان برنامه 
ری��زی و پایش کاهش مصرف منابع طبیعی بویژه آب و 

انرژی.
 حفظ حقوق ش��رکاء و جلوگی��ری از بروز اختافات 

محتمل.
 شفافیت امور مالی و امکان حسابرسی دقیق.

اینجانب اقدام به تأس��یس “ش��رکت س��هامی تولیدی 
کشاورزی و دامداری ایزدیاران سیرجان” نموده و با استفاده 
از ای��ن روش باغها و زمین ه��ای زراعی متعلق به خود و 
سایر اعضاء خانواده را با تعداد مالکین هفت نفر تجمیع و 
یکپارچه نموده که هم اکنون مالکین زمین های زراعی و 

باغها، سهام داران شرکت می باشند.
 از س��ویی دیگر به دلیل ع��دم انطباق آیین نامه اجرایی 
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی با واقعیت 
های موجود در اس��تان کرمان )به ویژه تعریف حد فنی 
و اقتصادی س��طح زیر کشت در ش��رکت های سهامی 

زراعی( و همچنین عدم توجه کافی به بعضی از مواد قانون 
ذکر شده، نه تنها امکان استفاده از بسته های تشویقی و 
تسهیات دولتی پیش بینی شده در قانون میسر نگردید 
بلکه بعضاً موانع و مشکاتی نیز به وجود آمد که مهمترین 

آنها به شرح خاصه زیر است:
 در مرحله انتقال اس��ناد باغه��ا و زمین ها از مالکین 
حقیقی به س��هامداران حقوقی، اداره دارایی شهرس��تان 
مدع��ی دریافت مالیات نق��ل و انتقال ب��ود، گرچه عدم 
پرداخت هرگونه وجهی جهت انجام این مهم در مواد چهار 
و پنج قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی بیان گردیده 
ولی از نظر دس��تگاه های اجرای��ی ذی ربط در آیین نامه 
اجرایی مصوب تاریخ 1388/2/20 این مهم بطور موکد و 

شفاف بیان نشده است. 
 سازمان تامین اجتماعی تسهیاتی برای پرداخت بیمه 
کارگاه های زیر پنج نفر قائل است که این تسهیات شامل 

قطعات بزرگ تجمیع شده نمی باشد. 
 به دلیل اینکه دریافت تسهیات اشخاص حقوقی از 
بانکها فرایند پیچیده تری نسبت به اشخاص حقیقی دارد 
پس از تجمیع، انجام این امر با شرایط و ضوابط مشکل تری 

امکان پذیر است.
ولی با همه مشکات ذکر شده، نتایج تشکیل شرکت های 
سهامی کشاورزی بسیار مثبت و موثر است که مهم ترین 

دست آوردهای آن به شرح زیر است:
 صرفه جویی در هزینه های کاشت، داشت و برداشت. 

 امکان اجرای طرح های زیر بنایی الزم مانند آبیاری 
تحت فشار، بهینه سازی خطوط انتقال آب، ساخت ترمینال 

ضبط و فرآوری پسته و ایستگاه هواشناسی و...
 صرفه اقتص��ادی خرید و نگهداری ماش��ین آالت و 

تجهیزات مکانیزاسیون 
 کاهش قابل توجه هزینه تولید در واحد سطح.

نتیجه اینکه تشکیل شرکتهای سهامی کشاورزی یکی از 
بهترین روش های پیشگیری از خسارت ناشی ازکوچک 
شدن اراضی کش��اورزی اس��ت. در جهت رفع اشکاالت 
آیین نامه اجرایی “قانون جلوگیری از خرد ش��دن اراضی 
کشاورزی” و اجرایی شدن بسته های تشویقی و حمایتی، 

انجام موارد زیر پیشنهاد می گردد:
 تمرکز بیشتر و پایش اجرای این قانون در نظام های 
بهره برداری وزارت جهادکشاورزی در جهت رفع ایرادات 

اجرایی 
 صدور بخش نامه های اجرایی به ادارات زیربط مانند 
جهادکش��اورزی، دارایی، ثبت اسناد و اماک و..در جهت 

تاکید و شفاف نمودن قانون فوق 
 بررسی عملکرد واحد های مسئول اجرای آیین نامه 

اجرایی در ادارات زیربط
سهیل شریف، عضو پیوسته انجمن پسته ایران

پیامد های کوچک شدن اراضی کشاورزی 
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ب��ه دنب��ال هماهنگی های انجام ش��ده فیمابین 
س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تانهای خراسان 
رض��وی و کرمان و انجمن پس��ته ایران، گروهی 
23 نف��ره از فعاالن پس��ته خراس��ان ب��ه منظور 
بازدید از واحدهای صنعتی تولید ماش��ین آالت 
فرآوری و واحدهای فرآوری پسته، از تاریخ 29 
آبان تا 1 آذر 1390 به مدت س��ه روز به استان 

کرمان عزیمت نمودند.
در ای��ن س��فر که به سرپرس��تی آق��ای مهندس 
میرزای��ی کارش��ناس مدیریت صنایع کش��اورزی 
اس��تان خراس��ان رض��وی و با حضور تع��دادی از 
باغ��داران و ف��رآوری کنن��دگان خراس��ان انجام 
پذیرفت، از دوشرکت سازنده ماشین آالت فرآوری 

شامل ممتازان و کارا بازدید گردید. 
ع��اوه بر آن و علیرغم پایان فرآوری پس��ته تر در 
کرمان، تیم اعزامی از واحدهای فرآوری و به ویژه 
فرآوری خش��ک در واحد ف��رآوری آقای رمضانی 
کریم و ش��رکت گس��ترش بازرگانی در شهرستان 

کرم��ان، و همچنین در شهرس��تان رفس��نجان از 
ش��رکت امین پدیدار و واحد فرآوری بهناب کویر 

بازدید به عمل آوردند.

تأسیس��ات، انبارها و امکانات شرکت تعاونی پسته 
رفسس��نجان ازدیگر مکان ه��ای بازدیدی بود که 

مورد استقبال اعضاء قرار گرفت.

بازدید برخی فعاالن پسته خراسان از صنعت فرآوری پسته کرمان
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اقتصاد ایران در یکصد سال اخیر با چالش مهم 
کشف ذخائر عمده ولی پایان پذیر هیدروکربنی، 
در مرحله نخست نفت خام سنگین و در مرحله 
بع��د گاز طبیع��ی، مواجه بوده اس��ت. همگی 
اقتصاددان��ان و سیاس��تمداران ذخائر نفتی را 
ثروت موروثی فرانس��لی دانس��ته و حداقل در 
گفت��ار همواره بر مصرف ای��ن ذخائر در جهت 
ایج��اد دارایی های ثابت و مولد در بخش��های 
زیربنایی، صنایع بنیادی و کش��اورزی صنعتی 

تأکید ورزیده اند.
متأسفانه، در عمل و بخاطر کاهلی و تبعیت از ضروریات 
لحظه ای، هیچ زمان اهداف ف��وق الذکر در بازه زمانی 
مؤثر پیگیری نش��ده اس��ت. بعنوان مثال، اگر در زمان 
ملی شدن صنعت نفت بطور کوتاه مدت در رابطه با این 
ذخائر سیاس��ت استخراج محدود و عدم خرج از درآمد 
حاصل از ف��روش آن در مصارف جاری مملکتی اتخاذ 
شده، یک اجبار برون مرزی انگیزه این الگوی اقتصادی 
بوده و نه اراده حاکمان. به مجرد رفع موانع بین المللی، 
سیاستگذاران اقتصادی و دولتمردان به روش کاهانه 
قبل��ی مبتنی بر صرف درآمدهای نفت و گاز به منظور 
پر نمودن چاله کس��ر موازنه بودجه و فروش وسیع ارز 
نفتی جه��ت واردات کاالهای مصرفی و لوکس رجعت 

کرده اند.
طرحی که در پی می آید، در دراز مدت و به دالیلی 
که در ذیل مندرج اس��ت، ب��ه نظر نگارندگان الگوی 
مناسبی برای تبدیل ثروت زیرزمینی به ثروت مولد 
و اش��تغالزا در عرصه کش��اورزی می باشد. در اغلب 
محصوالت کش��اورزی رقابت در تولید آنچنان شدید 
اس��ت که حفظ مزیت های نسبی رقابتی در کشور 
ب��رای دوره های طوالنی میس��ر نیس��ت. حال آنکه 
سوابق تولید و مصرف پسته در 50 سال اخیر نشان 
می دهد که بخش خصوصی بدون یاری شبکه بانکی 
و ب��دون حمای��ت مؤثر دولت��ی و علیرغم بی مهری 
دولتی ب��ه صادرات ای��ن کاالی لوک��س، راه درازی 
پیموده و با ایجاد درآمد و اشتغال یکی از محروم ترین 
اس��تان های ایران را به یکی از ثروتمندترین آنها در 
بخش کشاورزی تبدیل کرده است. سرمایه گذاری در 
استان کرمان در بخش پسته که امروزه به قیمت های 
جاری قریب 15 میلیارد دالر برآورد می شود، تجمیع 
سود خالصی است که کشاورزان سختکوش به سرمایه 
مولد تبدیل نموده اند )خانه های مرفه روس��تایی را 
ندیده می انگاریم(. آیا در هیچ کجای کش��ورهای در 

حال توس��عه در هیچ محصول کش��اورزی و یا حتی 
صنعتی دیگری چنین س��وددهی و انباشت سرمایه 
مولدی س��راغ می ت��وان گرفت؟ این ام��ر به تنهایی 
داللت بر مزیت های رقابتی غیر قابل انکار کش��ور در 
تولی��د محصولی دارد که بازاریاب��ی و مصرف آن در 

جهان هنوز به دوران بلوغ خود نرسیده است.
در مقابل مباحث روش��ن فوق، اغلب به تقابل میان 
تولید کش��اورزی به قصد ص��ادرات و خودکفایی در 
محصوالت غذایی پایه س��خن می رود. این تقابل به 

دالیل زیر مردود است:
1- کراراً در طول 30 س��ال اخیر بطور عینی نش��ان 
داده شده که کشور قابلیت تولید گندم، شکر، ... را در 

حد خودکفایی دارد.
2- آنچنانکه اندک محاسبه ای نشان می دهد، مطابق 
استانداردهای بهینه بین المللی، در قبال مصرف هر 
مت��ر مکعب آب حدود 770 گ��رم جو یا گندم قابل 
تولید اس��ت که ارزش آن به قیم��ت های جاری به 
ترتیب حدود 1300 و 2000 ریال می باشد. این در 
حالی است که با همان میزان آب و بسته به کیفیت 
بین 200 تا 300 گرم پس��ته خش��ک در پوست به 
ارزش تقریبی 13000 تا 20000 ریال به قیمت های 
جاری تولید می گردد که بطور متوس��ط بالغ بر 10 

برابر عایدی حاصل از فروش گندم یا جو می باشد.
3- اصرار بر اتاف مستمر منابع آبی کشاورزان جلگه 
مرکزی ایران و محروم س��اختن آنها از کسب درآمد 
شایسته از آب کشاورزی ذی قیمت، تحمیل ریاضت 
کش��ی سال پس از سال بر محروم ترین و مولدترین 

طبقه زحمتکش این مرز و بوم است.
4- ه��دف اولی��ه بنیانگزار جمهوری اس��امی ایران 
از طرح مس��ئله، ایج��اد قابلیت )پتانس��یل( در امر 
خودکفای��ی محصوالت اصلی کش��اورزی در صورت 
مواجهه با تحریم های بین المللی بوده است و اینطور 
نیست که آن رهبر فرزانه امر بر ریاضت کشی مستمر 
بخش محروم کشاورزی و امر بر اتاف روزمره منابع 

بنیادی نظیر آب، خاک و سایر نهاده ها فرموده 
باشند.

الزم ب��ه ذکر اس��ت در ف��ات مرک��زی ایران 
که خاس��تگاه تولید پس��ته بوده و گرانترین و 
شکننده ترین منابع آبی در آنجا واقع شده است 
بحث اصل��ی در باب کش��اورزی منطقه ارزش 
اکتس��ابی به ازاء واح��د آب مصرفی و نه میزان 
درآمد از واحد س��طح کشت می باشد. توجه به 
نکات زیر کمک می کند تا دولتمردان از جذبه 
عرفانی توجه صرف به تولید محصوالت کش��اورزی 
مصرفی که در غالب نقاط جلگه مرکزی کشور فاقد 
مزیت نس��بی می باشند فارغ شده و به واقعیت های 

عملی اقتصاد کشاورزی گردن نهند:
الف- مصرف آب کشاورزی در کشور حدود 88 میلیارد 
متر مکعب در س��ال برآورد می ش��ود. با مصرف تنها 
1,5 درص��د از این آب هم اکنون ایران ضمن کس��ب 
رتبه اول جهانی در تولید پس��ته، از درآمد 1,5 میلیارد 
دالری حاص��ل از صادرات این محصول س��ود می برد. 
با توجه به مقایسه سودآوری چشمگیر پسته نسبت به 
س��ایر محصوالت کشاورزی به ازاء واحد آب مصرفی، با 
اختصاص درصد ناچیز دیگری از آب کشاورزی به این 
محصول در مناطق مس��تعد کشور، می توان به درآمد 
ساالنه سرشاری از این محل دست یافت که با درآمدهای 

تجدیدناپذیر هیدروکربنی قابل قیاس نیست.
ب- کیفیت غالب آب های مصرفی برای تولید پسته 
در کش��ور در حدی است که کشت سایر محصوالت 

کشاورزی با آن غیر ممکن یا غیر اقتصادی است.
ج- عمده نیاز آبی درخت پس��ته در فصل تابستان 
می باشد. عدم همزمانی بین نیاز آبی درخت پسته 
با محصوالت کش��اورزی پای��ه ای همچون گندم و 
جو می تواند، ضمن ایجاد توازن فصلی در برداشت 
از منابع آبی در اختیار و دسترس کشاورزان فات 
مرکزی کش��ور، برای طی دوره گذار )یعنی تبدیل 
زراعت به باغ مثمر پس��ته( پیوستگی درآمد ایجاد 

نماید.
مطالب فوق به روش��نی نشان می دهد که، با توجه به 
مزیت های رقابتی نسبی ایران در تولید پسته، رفع موانع 
توسط دولتمردان و اهتمام ایشان به توسعه کشت این 
محصول یک نیاز ملی و راهبردی کشور می باشد. طرح 
حاضر کوششی است جهت گشودن بابی نو در این 

مسیر.
کمیسیون باغبانی انجمن پسته ایران

طرح توجیهی فنی و اقتصادی جهت احداث باغ پسته
بر اساس آخرین دستاوردهای علمی و تجربی جهانی
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مقدمه طرح
باغریزی تجاری پسته به قصد صادرات، قریب یکصد سال 
است که در ایران و به طور ویژه رفسنجان سابقه دارد. در 
این منطقه به تدریج باغات پسته جانشین زراعت پنبه، که 
آن هم یک کاالی صادراتی بوده، شده است. زارعین سابق 
و باغداران فعلی، با بضاعت ناچیز علمی، موفق شدند در 
کمتر از نیم قرن تولید و صادرات پسته را بیش از 50 برابر 
افزایش داده و پسته را به عنوان اولین محصول صادراتی 
کشاورزی ) با نیمی از ارزش کل صادرات کشاورزی کشور( 
در صدر اقام صادراتی ایران قرار دهند. در سال های اخیر، 
تولید پسته با استفاده از دستاوردهای علمی روز و منابع 
سرشار آبی و خاکی در دره مرکزی ایالت کالیفرنیا عرصه 
رقابت را بر باغداران سخت کوش کرمانی تنگ نموده است. 
عمرطوالنی درخت پسته، عدم امکان تبدیل باغات موجود 
به باغات مدرن و تخریب آب های تحت االرضی در مناطق 
سنتی کشت پسته، تحول در امر باغداری پسته ایران را 
بیش از پیش ضروری می نماید. این در حالی اس��ت که 
کشش بازار جهانی مصرف پسته به مراتب بیشتر از امکانات 
فعلی تولید در کرمان و کالیفرنیا بوده و هم اکنون قیمت 
فروش فله پسته کالیفرنیا در بازارهای جهانی در حدود سه 
برابر هزینه تولید آن می باشد. خوشبختانه، بدلیل دوره 
طوالنی س��رمایه گذاری قبل از بهره برداری در ایجاد باغ 
پسته، رغبت گسترده ای به این سرمایه گذاری سودمند 
نزد کش��ورهای ثالث که طعم س��ود آن را نچشیده اند 
مشاهده نمی شود. البته سرمایه گذاری و افزایش تولید 
در کش��ورهایی چون ترکیه را باید ب��ه طور مداوم زیر 

نظر داشت. 
هدف طرح

ایجاد باغ پسته علمی و به روز در ایران با آنکه سودآوری 
بس��یار باالیی دارد، از یک سو مس��تلزم رعایت اصول 
علمی و تجربی مدرن باغریزی بوده و از سوی دیگر نیاز 
به سرمایه گذاری اولیه بیشتری نسبت به سرمایه گذاری 
در باغات سنتی موجود دارد. از این رو نوشته حاضر سه 

هدف اساسی را دنبال می کند:
1- تشریح مشخصات الزم مکان مناسب جهت باغریزی 

پسته در کشور؛
2- ارائ��ه ط��رح فنی باغریزی پس��ته ب��ر پایه آخرین 

دستاوردهای علمی و تجربی ایران و جهان و
3- عرض��ه اطاع��ات اولیه مالی و ارائ��ه چکیده طرح 
اقتصادی به منظور ایجاد زمینه سرمایه گذاری مناسب 
توس��ط نهادها یا س��رمایه گذاران روشن ضمیر جهت 
ایجاد باغات مدرن پس��ته در کشور. البته توجه به این 
نکته ضروری اس��ت که حرک��ت بطرف تولید صنعتی 
پسته مستلزم ایجاد مراکز و بنگاههای پشتیبانی است 
که مس��ائلی چون تأمین نهال شناسنامه دار، برداشت 

مکانیزه و فرآوری پسته را بعهده گیرند.
انتخاب مکان مناسب

از آنجا که درخت پس��ته درختی مقاوم می باش��د، در 

بسیاری شرایط قابل کشت است. منتها هر چه شرایط 
و امکانات محلی که باغ در آن ایجاد می شود مناسب تر 
باش��د هزینه های احداث و نگهداری باغ پسته کمتر و 
تولید محصول اقتصادی تر خواهد بود. شرایط مندرج 
در زیر بیانگر ش��رایط ایده آل کش��ت پسته میباشند. 
احتماالً در بس��یاری موارد که فاصله اندکی با شرایط 
ای��ده آل دارند نیز امکان کش��ت اقتصادی پس��ته در 
مقایسه با کشت سایر محصوالت کشاورزی وجود دارد 
که مطالعه اقتصادی آن بس��ته به شرایط خاص محل 
باید جداگانه صورت پذی��رد. بطور کلی انتخاب مکان 
مناس��ب برای احداث باغ پسته بر سه پایه اقلیم، آب و 

زمین صورت می پذیرد:
1- اقلیم

 اقلیم صحرائی
مناطق مس��تعد کش��ت پس��ته دارای اقلیم صحرائی 
هستند. بارندگی در چنین اقلیمی عمدتاً در طول فصل 
زمس��تان رخ می دهد و تابس��تان ها خشک هستند. 
همچنین در طول فصل تابستان آفتاب کامل به زمین 

تابیده می شود و تعداد روزهای ابری بسیار کم است.
 گرمای تابستان

گرمای هوای تابستان برای رشد درخت و تولید محصول 
پسته مناسب است. منطقه مناسب جهت کشت پسته 
باید دارای تابس��تان های خشک، گرم و طوالنی باشد. 
دمای هوای باالی 37 درجه س��انتی گراد در تابستان 
برای کامل شدن رشد مغز و کاهش درصد پوکی پسته 
ایده آل اس��ت. لیکن، س��ابقه متداول گرمای بیشتر از 
42 درجه سانتیگراد در تابس��تان می تواند بر درخت 

اثر سوء بگذارد.
 رطوبت پائین در فصل رشد

رطوبت نسبی کم و نبود بارندگی در فصل رشد که مانع 
از رشد قارچ های آسیب رسان به درخت و میوه پسته 
می ش��ود جهت حفظ س��امت درخت پسته ایده آل 

است.
 سرمای زمستان

رشد درخت و تولید میوه مناسب درخت پسته در طول 
فصل رش��د نیاز به وجود زمس��تان های سرد و نسبتاً 
طوالنی دارد. منطقه مناسب جهت کاشت درخت پسته 
نیاز به حدود 900 س��اعت سرمای زیر 7 درجه سانتی 
گراد در طول دوره خواب زمس��تانه درخت )نیمه آبان 
تا نیمه اسفند( بطور متداول دارد. این نیاز بسته به نوع 

پیوند از 700 تا 1200 ساعت متغیر است.
 عرض جغرافیایی / ارتفاع از سطح دریا

شرایط اقلیمی مذکور عمدتاً در فاصله عرض جغرفیایی 
27 تا 40 درجه ش��مالی یا جنوبی وجود دارد. در این 
محدوده جغرافیایی برای رس��یدن به گرمای مطلوب 
تابستانی و سرمای مطلوب زمستانی ارتفاع از سطح دریا 
می تواند از 0 تا 1800 متر متغیر باش��د. طبیعی است 
چنانچ��ه به طرف عرض های جغرافیایی باالتر حرکت 
کنیم مناطق مس��تعد برای کش��ت پسته در ارتفاعات 

پایین تر قرار خواهند گرفت و بالعکس.
 باد مالیم بهاره

باد غالب مایم به��اره موجب اطمینان از امکان انجام 
گرده افشانی و تلقیح مناسب درختان پسته می گردد. 
جهت باد غالب بهاره در تعیین محل درختان با پیوند نر 

نقش اساسی بازی می کند.
 بارندگ�ی در زم�ان تلقیح یا برداش�ت / تگرگ / 

طوفان / سرمازدگی 
عوامل خسارت زای اقلیمی برای درخت و محصول پسته 
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به شرح زیر هستند. لذا مناطقی که در آنها احتمال بروز 
هر یک از پدیده های زیر بطور آماری وجود دارد برای 

کشت اقتصادی پسته مناسب نمی باشند.
 بارندگ��ی در فصل تلقیح )اوائل به��ار( مانع گرده 
افشانی و تلقیح مناس��ب درختان توسط باد می شود. 
همچنین، بروز بارندگی در فصل برداش��ت )شهریور( 
جدا از صدمه زدن به کیفیت و بهداشت محصول باعث 

دشواری عملیات برداشت می شود.
 بارش تگرگ در ه��ر زمان مخرب بوده و در فصل 
رشد می تواند باعث صدمه دیدن محصول همان سال 

و از بین رفتن محصول سال بعد گردد.
 بروز طوفان یا بادهای شدید در زمان گرده افشانی، 
تلقیح درخت را با مش��کل مواجه می کند. همچنین، 
وجود طوفان های فصلی رشد و تربیت درختان جوان 
را دش��وار می س��ازد. طوفان های شنی در فصل رشد 

می تواند باعث آسیب درخت و محصول آن گردد.
 بروز سرمای زیر صفر در طول فصل جوانه زنی یا رشد 
که منجر به یخ زدگی آب درون بافت های درخت ش��ود، 
اعضاء رویشی و زایشی پدیدار شده بر روی درخت را از بین 
می برد؛ در صورتیکه س��رما فرا تر از 4 درجه سانتی گراد 
زیر صفر رود محصول سال بعد نیز صدمه می بیند. سرمای 
زمستانه بسیار ش��دید در بعضی پایه های درخت پسته 
می تواند باعث مرگ کامل درخت شود. حد دمای پایینی 
که عبور دمای هوا از آن باعث خشکیدگی و مرگ کامل 

درخت می شود بسته به نوع پایه درخت متفاوت است.
2- آب

 نیاز به منبع ذخیره آب جهت فصل تابستان خشک 
)سد یا تحت االرضی(

با توجه به تفاوت فاحش نیاز آبی درخت در فصول مختلف 
سال، به منظور در دس��ترس قرار گرفتن مقدار متفاوت 
آب در فصول مختلف نیاز به روشی جهت ذخیره آب در 
زمستان و استفاده از آن در تابستان وجود دارد. از همین 
رو مناطق مناس��ب جهت ایجاد باغات پسته یا در پایین 
دست س��دهای روی رودخانه های دائمی قرار دارند و یا 
در دشت هایی با منابع آب زیرزمینی وسیع که از کوه های 

مرتفع برفگیر تغذیه می شوند.
 پایداری منابع آب

بدلیل عمر و دوره بازگشت سرمایه طوالنی باغات پسته، 
منابع آب مورد اس��تفاده باید پایداری طوالنی )حداقل 
50 ساله( داشته باشند. بررسی وضعیت ثبات طبیعی 
و حقوق��ی با در نظر گرفتن معارضی��ن فعلی و آتی و 
سناریوی برداش��ت های آتی بخصوص در مورد منابع 

آب زیرزمینی ضروری است.
 رژیم آبی مورد نیاز

مق��دار، تناوب و ش��یوه آبیاری بر تولید پس��ته تأثیر 
زیادی می گذارد. تربیت درختان جوان، شیوع آفات و 
بیماری هایی که از طریق هوا و یا خاک به درخت حمله 
ور می شوند، مقدار و کیفیت محصول دو ساالنه و رشد 

درخ��ت همگی تحت تأثیر آبیاری درخت پس��ته قرار 
دارند. نیاز آبی درخت پس��ته بسته به شرایط اقلیمی، 
بافت خاک و پایه و پیوند درخت پسته از جمله عوامل 
مهمی هس��تند که بر میزان آب م��ورد نیاز آن جهت 

تولید اقتصادی محصول تأثیرگذارند.
بعنوان یک قاعده کلی، درخت پسته جهت رشد و تولید 
مناسب نیاز به حدود 100 سانتی متر ارتفاع آب آبیاری 
مفید در دسترس ریشه در طول فصل رشد )به مدت 8 
ماه از اسفند تا مهر( دارد )حال آنکه برداشت اقتصادی 
پسته از درختانی که حتی با 80 سانتی متر ارتفاع آب 
مفید ساالنه در دسترس ریشه آبیاری می شوند ممکن 
اس��ت(. با فرض کمترین هدرروی در شیوه آبرسانی و 
آبی��اری باغ که حدود 20 درصد برای آبیاری قطره ای 
می باشد، هر هکتار باغ پسته بالغ نیاز به 12,000 متر 
مکعب آب در طول س��ال خواهد داشت. نیاز آبی فوق 
بدون احتساب آب مورد نیاز جهت آبشویی زمستانه در 
فصل یخبندان برای زمین های شور و نمکی می باشد. 
در صورت وجود یا بروز ش��وری در خاک س��طحی یا 
منطقه ریشه، یک تا دو نوبت آبشویی زمستانه باید به 

رژیم آبی طبیعی مورد نیاز افزود.
نیاز آبی درخت پسته در فصول مختلف سال و مراحل 
مختلف سیکل ساالنه زندگی آن متفاوت است. این نیاز 
در زمستان که زمان خواب درخت است کمترین و در 
تابس��تان که موقع رشد مغز پسته است بیشترین می 
باش��د. بیش از نیمی از آب مورد نیاز ساالنه، در فصل 
تابستان )3 ماه تیر، مرداد و شهریور( به مصرف درخت 
می رس��د. بعنوان مثال، مقدار آب مورد نیاز هر هکتار 
باغ پسته در فصل اوج مصرف )نیمه تیر تا نیمه مرداد( 
که 30 روز از 365 روز سال را دربرمی گیرد )نزدیک 8 
درصد زمان( حدود 25 س��انتی متر ارتفاع آب )معادل 
25 درصد مقدار( اس��ت. با محاسبه ای ساده می توان 
دریافت که در دوره اوج مصرف، دبی لحظه ای آب مورد 
نیاز باغ پسته که به روش قطره ای آبیاری شود معادل 
قریب 1/2 لیتر در ثانیه برای هر هکتار یعنی سه برابر 

میانگین دبی آب مورد نیاز ساالنه می باشد.
 مقاومت نسبت به کم آبی

بدلیل وجود شبکه ریشه وسیع و ساختار برگ مقاوم، 
درخت پس��ته قادر به بقا در دوره های خشکس��الی و 
شرایط کم آبی است؛ لیکن برداشت محصول اقتصادی 

از درخت پسته نیاز به آبیاری مناسب دارد.
 شوری

ش��وری آب )EC( کمت��ر از dS/m 2 ایده آل اس��ت. 
در ش��رایط خاص اعداد باالتر ش��اید تا dS/m 4 برای 
باغریزی جدید قابل بررسی است. در آب مناسب برای 
کشت پسته، نسبت جذب سدیم )SAR( باید کمتر از 

5 برابر شوری آب بر حسب dS/m باشد.
 سختی

س��ختی آب مکان انتخابی برای احداث باغ پسته باید 

در محدوده مجاز توصیه شده برای قابل اجرا و استفاده 
نمودن سیستم آبیاری قطره ای باشد. مهمترین پارامتر 
کیفی تأثیرگذار بر سختی، میزان یون بیکربنات موجود 
در آب می باشد. در صورت وجود یون بیکربنات بیش 
از یک حد معین، خطر گرفتگی لوله ها و قطره چکان ها 
در صورت استفاده از سیس��تم آبیاری قطره ای آنقدر 
زیاد اس��ت که در عمل ممکن اس��ت اس��تفاده از این 

سیستم را غیر اقتصادی نماید.
 عمق زه آب

درخت پس��ته، اش��باع محیط اطراف ریشه توسط آب 
را بر نمی تابد. س��طح ایستایی آب زیرزمینی ترجیحاً 
نبای��د باالتر از 10 متر باش��د. لذا خروج آب اش��باع از 
خاک اطراف ریش��ه بطور طبیعی یا از طریق زهکشی 
برای باغات پس��ته ضروری است. در طول فصول بهار، 
تابستان و پاییز مناسب اس��ت که خاک اطراف ریشه 
درخت همواره حاوی مقدار الزم رطوبت باش��د. عمق 
نفوذ رطوبت باید به اندازه عمق نفوذ ریشه در خاک که 

حداکثر به حدود 2/5 متر می رسد باشد.
 ماندآب اطراف کنده

درخت پس��ته تحمل ماندآب اط��راف کنده درخت را 
ندارد. چنین ش��رایطی باعث بروز بیماری های قارچی 

و متعاقباً خشکیدگی کامل درخت می شود.
3- زمین

 همواری زمین
از آنجا که آبیاری و انجام عملیات مکانیزه در زمین های 
هموار به مراتب راحت تر از زمین های ناصاف اس��ت، 
منطقه مورد انتخاب برای احداث باغ جدید پسته بهتر 

است در دشت های هموار و صاف واقع شده باشد.
  بافت فیزیکی خاك

درخت پسته در خاک های با بافت مختلف می تواند 
رشد کند؛ لیکن خاک های لوم شنی عمیق )حداقل 
3 متر و ترجیحاً بیشتر از 5 متر( با ترکیب غالباً رس 
)60 تا 70 درصد( به همراه ش��ن )30 تا 40 درصد( 
و عاری از سنگ بهترین میزبان برای رشد و برداشت 
از درخت پسته می باشند. بدلیل بی تحملی درخت 
پس��ته نسبت به اش��باع محیط اطراف ریشه توسط 
آب ی��ا نمک، الیه های خاک س��خت غیر قابل نفوذ 
زیر س��طحی با عم��ق کمتر از 2 متر در باغ پس��ته 
مزاحمن��د. عملیات اصاح خاک می تواند به صورت 
بنی��ادی به ط��رق مکانیکی و یا به ص��ورت جزئی با 
روش های ش��یمیایی انج��ام پذی��رد. اصاح خاک 
بنیادی به روش مکانیکی ش��امل شکس��تن خاک با 
دستگاه های گوناگون و یا تغییر بافت فیزیکی خاک 
می باش��د. اصاح جزئی خاک به کمک مواد آهکی، 
اس��یدی، آلی و یا صابونی صورت م��ی گیرد. منتها 
ممکن اس��ت هزینه اصاح خاک به حدی زیاد باشد 
که بجای اصاح خاک انتخاب زمین دیگری با بافت 

فیزیکی مطلوب گزینه بهتری باشد.
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 ترکیب شیمیایی خاك
درخت پس��ته از هر کشت درختی اقتصادی دیگری، 
برای خاک های شور و گچی مناسب تر است. درخت 
پسته تحمل خاک های شور و قلیایی را دارد. شوری 
خاک )EC( حتی تا حد dS/m 6 در میزان محصول 
برداشت شده از درخت کاهش محسوسی ایجاد نکرده 
اس��ت. در خاک مناس��ب برای کش��ت پسته، نسبت 
جذب سدیم )SAR( باید کمتر از 5 برابر شوری خاک 
بر حسب dS/m باش��د.pH خاک و وجود مواد آلی 
در آن عوامل دیگری هستند که در نفوذپذیری خاک 
و قدرت جذب عناصر غذایی آن توس��ط ریش��ه تأثیر 
بسزایی می گذارند. pH مناسب خاک برای کشت و 

پرورش درخت پسته بین 5,5 تا 7,5 می باشد.
 سابقه وجود قارچ های بیماری زای خاکزی

بدلیل آسیب پذیر بودن غالب پایه های پسته نسبت 
به قارچ های بیم��اری زای خاکزی، زمین هایی که 
امکان وجود چنین قارچ هایی در آنها کمتر اس��ت 
ب��رای باغریزی جدید پس��ته ارجحی��ت دارند. اگر 
زمین مورد انتخاب سابقه صیفی کاری دارد پیش از 
کشت پسته باید زمین را با استفاده از قارچ کش ها 

ضد عفونی کرد.
مصادیق مکان مناسب

دش��ت های هموار واقع در غرب رش��ته کوه زاگرس، 
گرگان و ورامین از مناطق مس��تعد قابل مطالعه برای 
باغریزی پسته هس��تند. الزم است بررسی دقیقتری 
برای قطعی س��ازی لیس��ت مناطق مستعد در داخل 

سرزمین پهناور ایران بعمل آید.
طرح فنی احداث باغ

مساحت باغ 
حداق��ل 200 هکتار ش��امل 190 هکتار س��طح زیر 
کشت پس��ته و 10 هکتار خیابان، میدان، ساختمان 
و تأسیسات. حداقل سطح زیر کشت بمنظور با صرفه 
ش��دن باغبانی و برداشت مکانیزه در نظر گرفته شده 
اس��ت. در صورت اشتراک در استفاده از ماشین آالت، 
در آینده ممکن اس��ت حداقل مس��احت الگو تا 100 
هکتار کاهش یابد. از آنجا که عمده آب مورد نیاز پسته 
در فصل بهار و تابس��تان به مصرف درخت می رسد، 
در صورت وجود آب مازاد در پاییز و زمس��تان ش��اید 
بتوان با تخصیص سطح بیشتری زمین به کشت جو 
و ی��ا گندم در کنار باغ پس��ته پرداخت. همچنین در 
س��ال های آغازین احداث باغ پسته نیاز آبی درختان 
جوان از درختان بالغ کمتر اس��ت و در صورت وجود 
آب مازاد در این دوران، می توان جهت پوشش بخشی 
از هزین��ه ه��ای باغریزی اقدام به کش��ت محصوالت 

زراعی متناسب با میزان آب مازاد نمود.
روش آبیاری

قطره ای یک خط آبده از ابتدا اجرا می ش��ود. اجرای 
خط دوم در سوی دیگر درختان در سال هفتم صورت 

می پذیرد.
پایه و نهال

برای کاشت نهال از بذر پسته بادامی )از گونه های با 
رش��د زیاد و شاخه های قوی از قبیل سبز پسته نوق 
معروف به باقرآبادی، کریم آبادی و س��فید پسته مه 
والت( اس��تفاده شود. پرورش نهال در گلخانه نزدیک 
محل باغ و سپس حمل بیجه یک تا دو ساله به تناسب 

رشد نهال به باغ صورت می گیرد.
پیوند ماده

پیوندهای قاب��ل توصیه، اکبری ب��رای مناطق دارای 
س��رمای زمس��تانه زیاد )بال��غ بر 1200 س��اعت( و 
احمدآقای��ی )حداقل نیاز س��رمایی 800 س��اعت در 
زمستان( برای سایر مناطق می باشد. تأمین پیوندک 
با پیش بینی قبلی و عقد قرارداد در زمستان سال قبل 
از پیوندزنی ممکن می باشد. پیوندزنی روی بیجه سه 

یا چهارساله انجام می شود.
پیوند نر

باید متناسب با پیوند ماده انتخابی از نظر زمان گلدهی 
مورد ارزیابی و انتخاب قرار گیرد.

فواصل و تعداد درختان
 ستونی 6 متر، روی ردیف 4,5 متر معادل 370 اصله 

در هکتار.
نحوه برداشت

قابلیت برداش��ت مکانیزه باید هدفگیری شود. ممکن 
اس��ت در ش��روع، برداشت غیر مکانیزه س��امان داده 

شود. 
مقدار برداشت

برای باغ بالغ، متوسط 2,400 کیلوگرم پسته خشک 
در هکتار بدون در نظر گرفتن کاهش برداشت ناشی از 
سرمازدگی بهاره فرض می شود. در صورت وجود خطر 
سرمازدگی، این ریسک با بیمه سرمازدگی باید پوشش 
داده شود. فرض می شود برداشت از پنج سال پس از 
اولین نوبت پیوندزنی آغاز شده و ظرف 8 سال پس از 

اولین برداشت به مقدار برداشت نامی می رسد.
نحوه فروش محصول

 بصورت تر بارگیری شده داخل کمپرسی در محل باغ.
عمر باغ

حداقل 50 سال. البته با هرس شدید و جوانسازی در 
رفس��نجان از باغات 80 ساله برداشت بسیار مطلوب 

صورت می گیرد.
فرضیات اقتصادی

واحد پول
دالر آمریکا. بعلت آنکه قیمت فروش پس��ته در بازار 
بین المللی به دالر تعیین شده و نرخ ریالی آن متأثر 
از سلیقه و سیاست دولتمردان در تعیین نرخ برابری 
ریال در برابر دالر آمریکا اس��ت، محاسبات اقتصادی 

این طرح بر پایه دالر آمریکا انجام شده است. 
نرخ هزینه فرصت سرمایه 5 درصد دالری ساالنه.

اقالم سرمایه گذاری
شامل زمین، حق امتیاز استفاده از آب، ساختمان، مخازن 
و پمپ س��وخت، ماشین آالت باغی، ابزار و آالت باغی و 
تعمیراتی و باغریزی می باشد. توجه به این نکته الزم است 
که علیرغم در نظر گرفته شدن هزینه سرمایه گذاری روی 
زمین و حق امتیاز اس��تفاده از آب در مطالعه اقتصادی 
حاضر، این اقام در مناط��ق جدید هدف این طرح )بر 
خاف مناطق س��نتی پس��ته کاری چون رفسنجان( 
مشمول استهاک نمی شوند. همچنین در مطالعه حاضر، 
سرمایه گذاری جهت خرید ماشین آالت برداشت بدلیل 
آنکه برای تنها یک باغ 200 هکتاری به صرفه نمی باشد 
مد نظر قرار نگرفته. اما در صورت سرمایه گذاری مشترک 
چند واحد مشابه در خرید ماشین آالت برداشت مناسب، 

هزینه پسته چینی کاهش قابل توجهی خواهد یافت.
قیمت زمین

500 دالر برای هر هکتار در محاسبات پیوست لحاظ 
شده است.
قیمت آب

فرض ش��ده از آب پشت سد اس��تفاده می شود. حق 
امتیاز استفاده به ازاء هر متر مکعب در سال، 10 سنت 
و هزینه مصرف هر متر مکعب 2,5 س��نت تحویل به 

تلمبه خانه شبکه قطره ای در نظر گرفته شده است.
تأسیسات آبیاری قطره ای

4,000 دالر برای هر هکتار اس��ت که در مطالعه حاضر 
مطابق روال موجود فرض ش��ده 85 درصد آن از محل 
وام ه��ای باعوض دولتی تأمین ش��ود. بنابراین، هزینه 
تأسیسات آبیاری قطره ای مبلغ 600 دالر برای هر هکتار 
در نظر گرفته شده است. 85 درصد هزینه در سال اول و 
15 درصد باقیمانده با نصب لوله های آبده در سمت دیگر 

هر ردیف درخت در سال هفتم انجام می شود.
هزینه تأمین هر اصله نهال

 1 دالر با احتساب هزینه تحویل در محل باغ.
هزینه برداشت

با ف��رض عدم امکان تأمین ماش��ین آالت مخصوص 
پسته چینی، هزینه برداشت کارگری 30 سنت به ازاء 
هر کیلو پس��ته خشک )معادل 10 س��نت به ازاء هر 
کیلو پسته تر( در نظر گرفته شده است. اما اساساً یکی 
از انگیزه های اصلی طرح حاضر ایجاد امکان برداشت 
مکانیزه است که باید نحوه تأمین ماشین آالت مورد 

نیاز بررسی شود.
هزینه آزمایش، مشاوره و مدیریت

250 دالر به ازاء هر هکتار در هر سال. 
فروش محصول

در مطالعه اقتصادی حاضر از امکان کشت و فروش 
محصوالت زراعی در کنار پس��ته صرف نظر ش��ده 
است. نرخ فروش محصول 6,5 دالر به ازاء هر کیلو 
پس��ته خشک درهم به نرخ ثابت سال 1390 فرض 

شده است.
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تجزیه و تحلیل اقتصادی
ج��دول دالری هزین��ه، درآمد و س��ود س��االنه احداث 
و به��ره برداری باغ پس��ته ب��رای هر هکت��ار که مبنای 
محاسبات مربوط به س��رمایه گذاری و بازگشت سرمایه 
 می باش��د را می توانید در وب س��ایت انجمن به آدرس

 www.iranpistachio.org/fa در بخش مقاالت ماحظه فرمایید. 

جدول ش��ماره 1 برنامه ساالنه س��رمایه گذاری را برای 
احداث یک باغ 200 هکتاری پس��ته ب��ا فرضیات مورد 
اش��اره در بخش قبل با فرض نرخ هزینه فرصت 5 درصد 
در سال نش��ان می دهد. مبلغ سرمایه گذاری ساالنه در 

ردیف “احداث ب��اغ” در این جدول، از حاصلضرب ردیف 
“خالص درآمد/هزینه نقدی ساالنه” همان سال برای هر 
هکتار، از جدول مورد اشاره در سایت در سطح کشت 190 
هکتار بدست آمده است. جریان برگشت سرمایه ساالنه 
بر اس��اس مبالغ سود س��االنه پس از رسیدن به نقطه 
سر به سر در سال نهم و بدون احتساب هزینه فرصت 
س��رمایه و یا انعکاس تورم در هزینه یا فروش محصول 
در طول دوران تولید مطابق جدول ش��ماره 2 خواهد 
بود: مبلغ “سود س��االنه” از حاصلضرب مبلغ “خالص 
درآمد/هزینه نقدی ساالنه” برای هر هکتار باغ مثمر، از 

جدول مورد اش��اره در سایت در سطح زیر کشت 190 
هکتار بدست آمده اس��ت. مطابق جدول فوق سرمایه 
نقدی مورد استفاده در احداث باغ پسته بعاوه هزینه 
فرصت آن در س��ال چهاردهم به طور کامل باز خواهد 
گش��ت. از سال پانزدهم به بعد نیز تا پایان عمر باغ که 
حداقل 50 سال پیش بینی می شود بطور ثابت ساالنه 
بالغ بر 2,185,000 دالر به نرخ ثابت سال 1390 سود 

عاید سرمایه گذار خواهد شد.
انجمن پس�ته ایران منتظر دریافت نظرات اصالحی 

خوانندگان محترم جهت رفع نقائص طرح می باشد.

شانزدهمپانزدهمچهاردهمسیزدهمدوازدهمیازدهمدهمنهمسال

سرمایه / سود تجمعی در شروع 
 )2,241,069()55,119( 1,760,331  3,222,381  4,331,031  5,086,281  5,507,131  5,612,581 سال

 2,185,950 2,185,950  1,815,450  1,462,050  1,108,650  755,250  420,850  105,450 سود ساالنه
سرمایه / سود تجمعی در پایان 

 )4,427,019( )2,241,069( )55,119( 1,760,331  3,222,381  4,331,031  5,086,281  5,507,131 دوره

جدول شماره 2. روال بازگشت سرمایه دالری ساالنه در دوران تولید به نرخ ثابت سال 1390

هشتمهفتمششمپنجمچهارمسومدوماولسال

        موضوع سرمایه گذاری

       100,000زمین

       228,000حقآبه

       400,000ساختمان 1000 متر مربع

       7,000مخازن سوخت 5000 لیتر و پمپ

       200,000ماشین آالت و وسائل

       60,000ابزار و آالت کارگاهی

 17,100     96,900آبیاری قطره ای

569,945317,245364,745359,995378,045398,945541,500214,700احداث باغ

1,661,845317,245364,745359,995378,045398,945558,600214,700جمع نقدی سرمایه گذاری ساالنه

1,661,8451,979,0902,343,8352,703,8293,081,8743,480,8194,039,4194,254,119سرمایه گذاری تجمعی

سرمایه گذاری با احتساب هزینه فرصت 
1,744,9372,165,2912,656,5383,167,3593,722,6744,327,7005,130,6155,612,581سرمایه تجمعی

جدول شماره 1. مقادیر دالری سرمایه نقدی مورد نیاز ساالنه در دوره احداث به نرخ ثابت سال 1390
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 آق�ای مهن�دس صام�ت در ابت�دای بح�ث 
بفرمایید ش�ما که اصالتا یزدی هس�تید چه شد که 
پس از فارغ التحصیلی به رفسنجان آمدید و کارتان 

را در مورد پسته شروع کردید؟
من سال 1338 از دانشگاه کرج فارغ التحصیل شدم. 
ما اولین دوره فوق لیس��انس در آن زمان بودیم. قرار 
شد به تنکابن بروم و به من حکم تنکابن را دادند ولی 
خانواده ام موافقت نکرد و با وساطت مرحوم امان ا... 
خان عامری ک��ه نماینده مجلس بود حکم من برای 
اس��تان کرمان گرفته شد. در کرمان مدیرکل به من 
اعام کرد که بایس��تی به آزمایشگاه بررسی آفات و 
بیماری های گیاهی در منطقه مومن آباد رفسنجان 
بروم. افرادی که به رفس��نجان آم��ده بودند در این 
آزمایش��گاه بیش از 3 م��اه نمی ماندن��د و تقاضای 
انتق��ال می دادند. حتی خود کرمانی ها نمی ماندند. 
در واقع جایی که بتوان یک صبحانه خورد در ش��هر 
نبود و برای واکسن زدن می بایست به کرمان رفت. 
کرمانی ها چندین مرتبه طی س��ال ها می خواستند 
این آزمایش��گاه را به کرمان ببرند ما مقاومت کردیم 
و خدا رحمت کند آقای هجری که نگذاشت این کار 

انجام شود.

 در س�ال 1338 که شما به مرکز آمدید چند 
نفر دیگر به جز شما مشغول کار بودند؟

هیچکس. س��پس آق��ای مهن��دس فری��ور و آقای 
برخورداری به من ملحق شدند. در واقع قبل از من، 
مهندس حمزه ای از کرمان آمد 3 ماه ماند و سپس 

تقاضای انتقال داد و به اصفهان منتقل شد.
در س��ال 1334 این محل قبرستان بود. بعد شورای 
ش��هر تصویب کرد این محل را به اداره کش��اورزی 
جهت تاس��یس آزمایش��گاه در خصوص پسته و کار 
پس��ته واگذار کنند و مبلغی هم پول داده بود تا این 
مرکز س��اخته ش��ود. از س��ال 1334 تا سال 1338 
که من آمدم 4-3 اتاق س��اخته بودند و حصارکشی 

شده بود.

 وضعیت تجهیزات چگونه بود؟
هیچ، 3-2 میکروسکوپ و بینوکلر که در آزمایشگاه 
تهران یا اصفهان کهنه ش��ده بود را برای ما فرستاده 

بودند.

 با این تجهیزات چگونه به مردم می توانستید 
خدمات بدهید؟

کار ما بیش��تر بیابانی بود. در واق��ع اعتماد مردم به 
مهندسین کشاورزی در اینجا صفر بود به طوری که 
برخی مهندس��ین درخت س��نجد را با درخت پسته 
اش��تباه می گرفتند. س��پس ما آمدیم و وضعیت را 
اص��اح کردیم و مردم اعتم��اد پیدا کردند چون من 
چیز بی ربطی نمی گفتم. به عنوان مثال من س��می 
که 3 مرتبه آزمایش ش��ده بود را می گفتم استفاده 

شود و پای آن نیز ایستاده بودم.

 آیا این س�موم قبل از اینکه شما تأئید کنید 
وارد بازار نمی شد؟

چرا وارد بازار می ش��د ولی کسی نمی خرید چون 
ب��ه ما اعتماد ک��رده بودند. صبر م��ی کردند تا ما 
آزمایش کنیم و جواب را اعام کنیم. حتی س��می 
بنام فورادان بود که روی آن نوش��ته بود فرش��ته 
نج��ات. م��ا آزمایش کردی��م، دیدیم اث��ر ندارد و 

فروش هم نرفت.

 روش ه�ای س�نتی ک�ه در گذش�ته کاربرد 
داشت از جمله استفاده از آب برخی گیاهان چگونه 

بود؟
هیچکدام از این موارد نبود. در واقع از سال 35- 34 
وارد فاز سمپاش��ی درختان ش��دیم. اولین سمی که 
استفاده کردند نیکوتین بود. تنباکو را می جوشاندند 
و از آبش برای ش��ته اس��تفاده م��ی کردند. در یک 
مقطعی برای مبارزه با ش��ته از ددت اس��تفاده شد. 
اکنون در اروپا نیز سولفات و نیکوتین دوباره به بازار 
آمده اس��ت. در آن زمان اولین سمی که در خصوص 
پس��ته وارد بازار ش��د پاراتیونE605 بود که خیلی 
خوب ه��م عمل می کرد. در آن زمان س��مپاش ها 
را جه��ت ترغیب، رایگان در اختی��ار مردم قرار می 
دادند. وقتی که این روشها رایج شد باغریزی افزایش 

یافت.

مهندس خلیل صامت

پیشگامان صنعت پسته ایران
هر گاه از باغداران با س��ابقه پس��ته در رفسنجان 
در م��ورد تاریخچ��ه مبارزه با آفات و س��وابق آن 
س��ؤال شود بدون تردید یکی از نامهایی که بیش 
از سایرین تکرار می شود نام آقای مهندس صامت 
میباش��د. فرد سخت کوشی که از ابتدای تشکیل 
آزمایشگاه بررس��ی آفات و بیماریهای گیاهی در 
رفس��نجان عضو ثاب��ت و تأثیرگ��ذار آن بود و به 
گواه��ی بس��یاری از باغداران قدیمی رفس��نجان 
دوره حضور ایش��ان در این مس��ئولیت و خدمات 
بی  ش��ائبه ایش��ان به باغداران یک��ی از بهترین و 
موفق تری��ن دوره های مدیریت آفات در پس��ته 

رفسنجان محسوب می گردد. 
مهندس خلیل صامت در روزس��وم تیرماه 1313 
خورش��یدی در محله ی زردشتی های یزد متولد 
ش��د. تحصیات ابتدایی و متوسطه ی خود را در 
دبستان خس��روی و دبیرستان کیخسروی یزد به 
اتمام رسانید و در س��ال 1334 در اولین دوره ی 
چهارس��اله رش��ته ی حشره شناس��ی کشاورزی 
دانش��گاه تهران پذیرفته شد. او در خرداد 1338 
موفق به أخ��ذ درجه فوق لیس��انس گردید و در 
بهم��ن ماه همان س��ال ب��ا اس��تخدام در وزارت 

کش��اورزی، در اداره ی کل کش��اورزی اس��تان 
کرم��ان کار خود را آغاز نمود. مهندس صامت در 
تمام دوره ی کار خود در رفس��نجان و دیگرنقاط 
پس��ته کاری کشور به بررس��ی، تحقیق و تفحص 
درباره ی مهم ترین و مناس��ب ترین راه برای حل 
مش��کات این محصول همت گماشت. ایشان در 
آذرماه 1367 به مقام بازنشستگی نایل شدند ولی 
همچن��ان مطالعات خود را ب��رای بهبود محصول 
پسته کشور ادامه دادند و هنوز هم مورد مشورت 
برخی باغداران و کارشناسان و اساتید استان قرار 

می گیرند.
وضعی��ت خاص مب��ارزه با آفت پس��یل در باغات 
پس��ته کشور و به ویژه در استان کرمان و شکایت 
از کیفیت پایین و بی تأثیر بودن سموم شیمیایی 
موجود در بازار، بهانه ای شد تا پای صحبت آقای 

مهندس صامت بنشینیم.
 برای ایش��ان از پروردگاه یکتا تندرس��تی و طول 

عمر آرزومندیم.

سید محمود ابطحی
حمید فیضی
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 مهمترین آفت آن زمان چه آفتی بود؟
زنجره پسته بود. در سال 1332 یک دانشمند روسی 
آمده بود و دید که ب��ا آفت زنجره مبارزه می کنیم، 

ایشان گفت شما بعداً به پسیل مبتا خواهید شد. 

 آفت پسیل از چه سالی مشکل ایجاد کرد؟
از سال 1338 شروع شد و هر ساله اضافه شد و آفت 

زنجره کنار رفت.
بعد از پاراتیون، س��م رکسیون دومین سم آن زمان 
بود. س��پس آندوس��ولفان )تیودان( وبعد هم زولون. 
دکتر سپاس��گزاری استاد دانش��کده کرج به محض 
اینکه ما گفتیم س��م تیودان دارد مقاوم می شود در 
مقابل ما جبهه گرفت که شما می خواهید تیودان را 
از رده خ��ارج کنید و می خواهید زولون را جایگزین 
کنید. م��ا جلوتر از م��ردم بودیم و نگذاش��تیم یک 
سمپاشی بدون نتیجه انجام شود و خوشحالم که ما 

در این کار جدی بودیم.

 تعداد دفعات سمپاشی در آن دوره چقدر بود؟
در آن زمان تعداد سمپاش��ی یک ت��ا دو مرتبه بود. 
مثًا با زولون یک بار بود و این س��م دوام داش��ت و 
زمانی که سم مقاوم می شد 2 مرتبه سمپاشی انجام 
می ش��د. مس��ئله دیگری هم وجود دارد که بایست 
ترویج این کار را انجام دهد. بعنوان مثال من در باغم 
سمپاش��ی انجام می دهم و در باغات اطراف این کار 
انجام نمی ش��ود. این آفت دوباره به باغ من می آید 
و ب��اغ من را آلوده می کند اگر همه این کار را انجام 

دهند دفعات سمپاشی به حداقل می رسد.

 ش�ما در آن زمان چه م�ی کردید که تمامی 
باغداران با هم کار سمپاشی را انجام دهند؟

نمی توانس��تم و حریف مردم نمی ش��دم و فقط کار 
ترویجی توس��ط مهندسین کشاورزی انجام می شد. 
در ح��ال حاض��ر دید م��ردم مجدداً به مهندس��ین 
کشاورزی بد شده اس��ت به طوری که برخی از این 
مهندس��ین رفته اند مدرکی از دانشگاه گرفته و سم 

فروشی زده اند.

 امس�ال صحب�ت های زیادی مط�رح بود در 
خص�وص افزایش تع�داد دفعات سمپاش�ی و اینکه 
سموم موجود در بازار فاقد کیفیت الزم هستند.نظر 

شما در این مورد چیست؟
امسال که مسئله سمپاشی مطرح شد اوالً باید بگویم 
متأس��فانه نظارت چندانی بر س��موم وجود ندارد و 
هرکس مراجع��ه کند پروانه را ص��ادر می کنند که 
فرموله کن. در واقع کارخانه به آن معنی نیست زیرا 
یک پاتیل است. یعنی چند ماده را مخلوط می کنند 

و به هم می زنند. 
از طرف��ی چون اروپا ماده اولی��ه را در اختیار ما قرار 
نم��ی دهد از چین وارد می کنی��م. در ایران نیز اگر 
بایستی 10 یا 20 درصد از ماده موثره مورد استفاده 
ق��رار گیرد خاف انجام می ش��ود و س��پس داخل 
قوطی نموده و به فروش می رس��انند. از طرف حفظ 
نباتات نظارت قوی نیس��ت و اینجا نیز نظارتی انجام 
نمی ش��ود که در نهایت این آشفتگی را سبب شده 
است. در واقع سم خراب، سازنده خراب و باغدار که 
اس��تفاده می کند نتیجه نمی گی��رد که هیچ، بلکه 

نتیجه عکس نیز در مورد پارازیت ها دارد.

 به نظر ش�ما دلیل فقط سم است و آیا دلیل 
دیگری وجود ندارد؟

بله دلیل س��م اس��ت. بع��اوه راهنمایی نامناس��ب. 
افرادی گفته اند 11 مرتبه س��م پاشی کرده اند، من 
سئوال کردم از چه سمی استفاده کردی؟ در جواب 
گف��ت از تیودان، بعد س��ومیتیون و... من گفتم نیاز 
نب��ود از هیچ کدام از این س��م ها اس��تفاده کنی در 
واقع هیچکدام جزء برنامه نیست. قبًا آزمایش شده 
که س��ومیتیون اثر ندارد و تیودان نیز تا مدتی خوب 
بود و پس از آن مقاومت ایجاد شد. در واقع حشراتی 
که چند نسل در س��ال دارند زود مقاوم می شوند و 
برعکس، حشراتی که یک نسل در سال دارند دیرتر 
نسبت به سم مقاوم می شوند و متاًسفانه پسیل چند 
نس��ل در سال دارد و هر س��می که آزمایش شود و 

خوب جواب دهد تا 5-4 سال موثر است. 
عامت مقاوم ش��دن آن اس��ت که م��دت زمان و 
دوره اثرگ��ذاری س��م کوتاه می ش��ود. زمانی که 
من مسئول بودم دوست نداش��تم باغدار بی دلیل 
هزین��ه کند. به محض اینکه می دیدم این آفت به 
س��مت مقاوم ش��دن می رود ب��ه کمپانی ها اعام 
م��ی کردیم س��می دیگر که روی پس��یل اثر دارد 
ب��ه ما معرف��ی کنند و قبل از اینک��ه مردم متوجه 
ش��وند که این آفت مقاوم شده و ضرر کنند، سمی 
دیگ��ررا جایگزین م��ی کردیم. متأس��فانه امروزه 
آزمای��ش کنندگان دقت نظر من و همکاران من را 
ندارند. ما 24 س��اعت قبل از سمپاشی می رفتیم 
آف��ت روی برگ را ش��مارش می کردی��م و بعد از 
گذشت 24، 48 و 72 س��اعت از سمپاشی نیز در 
باغ تعداد آفت روی برگ را ش��مارش می کردیم. 
اکنون می روند برگ را چیده و در آزمایش��گاه کار 
ش��مارش را انجام م��ی دهند. در ای��ن بین چقدر 
ریزش و تلف می شود، حساب نمی شود. ضمناً در 
خصوص س��مومی که آزمایش می کردیم زمان را 
نیز در نظر می گرفتیم مثًا س��مومی که در مرداد 
یا تیر اس��تفاده می کنیم در حرارت های مختلف 

بر حش��رات تأثیر متف��اوت دارد که در حال حاضر 
این دقت را ندارند.

 در واقع نظر ش�ما این اس�ت که در خصوص 
س�موم جدید که بایس�تی جایگزین س�موم قدیم 
ش�وند دقت کافی اتفاق نمی افتد؟ بحث دیگری که 
مطرح اس�ت این اس�ت که می گویند بدلیل اینکه 
در س�ال های گذش�ته س�موم غیر مرتبط با پسیل 
بصورت خودسرانه استفاده ش�ده آفت مقاوم شده 

و اکنون طغیان کرده است.
بح��ث طغی��ان نیس��ت. بلکه س��م، آف��ت را از بین 
نب��رده واثر نکرده ولی پارازیت را از بین برده اس��ت. 
موس��پیان را آزمایش کردند گفتند خوب است. در 
حال حاضر نوع ایرانی، ژاپنی، هندی، پاکس��تانی و... 
آن وج��ود دارد و معلوم نیس��ت که کدام یک خوب 
است. همه مردم به فروشگاه مراجعه می کنند و سم 

موسپیان خریداری می کنند.

 آیا در دوره شما سموم به شکل فعلی تولید 
و مخلوط نمی شد و پاتیلی وجود نداشت؟

در آن زمان نه، در واقع س��موم مس��تقیماً وارد می 
ش��د و بعد از انقاب بود که قاطی ش��دن و پاتیل به 

وجود آمد.

 آیا ش�ما درخصوص معرفی آفات جدید نیز 
سوابقی داشته اید؟

بل��ه، تعدادی از آفات را در آن زم��ان من کار کردم 
و معرفی کردم. اگر درس��ت به یاد آورم یکی از آنها 
ک��راش بود. در خصوص کراش روی پس��ته کس��ی 
چی��زی ننوش��ته ب��ود. ی��ک آلمانی 20 س��ال قبل 
مس��افرتی به اینجا داش��ته و کراش را دیده و وقتی 
ما ب��ه موزه تهران رفتیم دیدیم که اش��اره ش��ده 
چنین موردی وجود دارد و دیده ش��ده است. من 
در مورد بیول��وژی آن کار کردم و در مجله گازت 
انگلس��تان هم چاپ شده است. دیگری آفت جوانه 
خوار پس��ته اس��ت که برای اولین بار من فرستادم 
لندن و تش��خیص داده شد. در واقع جوانه خوار را 
برای اولین بار من در پس��ته در رفسنجان مشاهده 
ک��ردم و بیول��وژی و مرفولوژی آن نی��ز در مجله 

گازت انگلس��تان به چاپ رس��ید.

ب�ه  مح�دود  ک�راش  آف�ت  گذش�ته  در   
تبدی�ل  حاض�ر  ح�ال  در  ول�ی  ب�ود  رفس�نجان 
گفت�ه حت�ی  و  ش�ده  ی�ک  درج�ه  آف�ت   ب�ه 
 می ش�ود ج�زء عوام�ل اصل�ی آلودگی پس�ته به 
افالتوکسین هم می باشد. چه اتفاقی افتاده که این 

آفت به آفت درجه یک تبدیل شده است؟
چ��ون پارازیت های آن طی سمپاش��ی از بین رفته 
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اس��ت، بایستی س��می به کار برده شود که کمترین 
پارازیت را از بین ببرد.

 در آن زمان اسامی این آفات چگونه انتخاب 
می شد؟

از م��ردم الهام م��ی گرفتیم. مثًا می گفتند پس��ته 
ماسو شده پسته را باز می کردیم و می دیدیم حالت 
خامه ای ماس��ت را دارد. مردم می آمدند دفتر من و 

می گفتند کراش زده و...
دکت��ر صفوی نامه ای نوش��ت ک��ه در آن آمده بود 
افرادی که اس��م گذاری آفات را انجام می دهند چرا 
هرکس��ی هرچی می رس��د بعنوان اسم انتخاب می 
کن��د؟ که ما جواب دادیم ش��ما کس��ی یا گروهی و 
هیأت��ی دارید که من به آن اع��ام کنم چنین آفتی 

وجود دارد، حاال اسم آن را چه می گذارید؟ 

 تا س�ال 1367 ش�ما همان 2 آفت را معرفی 
کردید؟

م��وارد دیگری هم ب��ود مثًا میوه خوار و س��ن که 
بیولوژی آن را من انجام دادم ولی به خارج منعکس 
نش��ده اس��ت. تحقیقات من درخص��وص میوه خوار 
چند سال طول کشید. چون در عراق نیز این مسئله 
وجود داش��ت. من در رفسنجان در مورد این آفت به 
2 نس��ل برخورد کرده بودم ولی در عراق در مقاالت 
فقط به یک نس��ل اش��اره شده بود. ش��ک داشتم و 
مرتب کار می کردم تا اینکه س��رانجام تحقیقات من 

در این زمینه کامل شد.

 در دوره ای که کار می کردید یعنی از 1338 
تا 1367چ�ه اتفاقاتی افتاد که در ذهن ش�ما مانده 

باشد، مثل امسال که طغیان پسیل را داشتیم؟
طغی��ان دیگری که داش��تیم در خصوص س��ن بود 
که سبب ماسو ش��د. متأسفانه بایستی اینجا اعتراف 
کن��م در آنج��ا کارشناس��ان قارچ ما اش��تباه کردند 
وقتی ماس��و را دیدند گذاش��تند زیر میکروسکوپ و 
درآوردند که قارچ نماتوس��پورا اس��ت و تمام وقت را 
روی قارچ گذاشتند، در صورتی که خسارت اصلی از 
س��ن بود و ما یک ضرر هنگفتی را به مردم زدیم که 
اداره کش��اورزی عدد خسارت را اعام کرد و وزارت 
کش��اورزی گفت مبلغ خس��ارت را اعام نکنید که 
دربار به ما ایراد می گیرد که خسارت به این بزرگی 

بوده و هیچ کاری نشده است. 
ما می بایس��ت اول س��ن را در نظر بگیریم که عامل 
انتقال بود ولی قارچ نماتوس��پورا نیز در ماسو شدن 
دخالت داش��ت. اگر متوجه شده بودیم که سن است 

ب��ا آن مب��ارزه می کردی��م. اثرات س��ن را در همان 
سال ش��ناختیم و از س��ال بعد ش��روع به مبارزه با 
آندوس��ولفان کردیم. س��ن ها در بیابان زیر یکسری 
علف ها از جمله اس��پند، خارشتر، اش��نو و... به سر 
می برند، وقتی بارندگی نش��ود این علف ها خش��ک 
شده و س��ن جایی ندارد و مجبور است پرواز کند و 
خودش را به جایی برس��اند که غذا و سایه باشد که 

این مسئله باعث طغیان آن آفت می شود. 

 نظ�ر ش�ما درخص�وص سمپاش�ی هوای�ی 
چیست؟آیا در گذشته این روش استفاده می شد؟

مخال��ف سمپاش��ی هوای��ی هس��تم زی��را درختان 
یکنواخت نیس��تند و خانه و آغول بین باغات وجود 
دارد. در س��ال ه��ای 1332 ت��ا 1335 مل��خ حمله 

می کرد و هواپیماهای روس��ی س��م پاشی هوایی را 
انجام می دادند. بعدها آزمایش کردیم دیدیم جواب 
نمی دهد. روی هیچ آفت درخت پس��ته سمپاش��ی 

هوایی سراغ ندارم.

 از س�ال 67 که بازنشست ش�ده اید چه کار 
انجام می دهید؟

دفتر داش��تم و به راهنمایی باغ��داران و مردم ادامه 
می دادم.

 هن�وز هم مردم به ش�ما مراجعه می کنند و 
می روید باغ ببینید؟

دوس��تان مراجعه می کنند و اگر مش��کلی باش��د که 
نشناسم و تلفنی نتوانم جواب دهم می روم. چون برای 

خودم نیز جالب است. شاید چیز جالبی باشد.

گرامیداش��ت پیشکس��وتان و پیش��گامان، سنت 
پسندیده ای است. سلیقه و همت فصلنامه انجمن 
پس��ته ایران در این زمینه نیز بس��یار ارزش��مند 

محسوب می شود. 
مهندس خلیل صامت، بنیانگذار تحقیقات پس��ته 
ایران، دارای دو صفت بارز یک محقق، یعنی عاقه 
و عمق میباش��د. چهره ای مصمم، جدی و دلسوز 
که پژوهش در زمینه آفات و بیماریهای پسته را از 

نیمه دوم دهه 1330 در کشور شروع نمود. 
آزمایش��گاهی که آن زمان در رفسنجان تاسیس 
ش��د اولین واحد پژوهشی کشور در زمینه مسایل 
پس��ته بود. مهندس صامت مس��ایل و تنگناهای 
پس��ته را کاما لمس می کرد و در مسیر ارایه راه 

حل مناسب برای آنها همت نمود. 
خدم��ت صادقان��ه وی در عرص��ه پژوه��ش ب��ر 
اس��اس امکانات آن دوره و پاس��خگویی حضوری 
به س��ئواالت باغداران، س��بب شد تا قشر وسیعی 
از تولی��د کنن��دگان اعتم��اد غی��ر قاب��ل وصفی 
به توصیه های ایش��ان داش��ته باش��ند. در فصل 
بهار که موضوع آفات پس��ته هم��واره باغداران را 
نگ��ران می کند، صف های طوالن��ی برای معاینه 
نمونه های باغداران در آزمایش��گاه بررسی آفات و 
بیماری های گیاهی رفس��نجان تشکیل می شد و 
ای��ن محقق ارزنده با حوصله و دقت وافر تک تک 

نمونه ها را بررس��ی و توصی��ه و راهنمایی الزم را 
به باغداران ارایه می داد. خدماتی که به باغداران 
ارایه می گردید کاما رایگان بود. از صفات بس��یار 
ب��ارز دیگر این پژوهش��گر، دقت زی��اد و پیگیری 
مداوم در بررس��ی موضوع یا س��وژه مورد مطالعه 
بود. دقت و صداقتی که در وجود این پژوهش��گر 

ماحظه می شد، انصافا کم نظیر می باشد. 
بع��د از بازنشس��تگی نیز همواره مس��ایل آفات و 
بیماری های پسته و سایر موضوعات این محصول 
را دنبال نم��ود. در دو دهه اخیر همواره ماحظه 
می ش��ود که ایش��ان ب��ه محققین مراجع��ه و از 
یافته های جدید پژوهش��ی و دستیابی به راه حل 
های مناسب برای رفع مسایل سئوال می نمایند. 
مکرراً ماحظه می شود که این شخصیت علمی با 
آنها همچون دانشجویی کنجکاو، بسیار متواضعانه 

به بحث می نشیند.
 مهربانی، حس��ن خلق، رفت��ار عالمانه و پیگیری 
دلس��وزانه این محقق و پیشکس��وت پسته ایران 
بس��یار آموزنده، قابل تامل و تقدیر است. از درگاه 
احدیت طول عمر، همراه با عزت و سربلندی برای 

این استاد فرزانه آرزو دارم.
دکتر محمدرضا مهرنژاد 
 دانشیار پژوهش
موسسه تحقیقات پسته کشور

اشاره

پیشگامان صنعت پسته ایران
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 وضعی�ت مص�رف داخلی پس�ته ای�ران را 
چگونه می بینید ؟

مهدوی اناری: س��رانه مصرف پسته در کشور 30 
تا 35 هزار تن برآورد ش��ده. اما این میزان مصرف 
در مناط��ق مختل��ف کش��ور متفاوت اس��ت چون 
مسئله قیمت مطرح است، اقشار متوسط و ضعیف 
ت��وان آن را ندارند که به راحت��ی آن را خریداری 

و مصرف کنند.
دو دلی��ل عمده ب��رای مصرف پایین پس��ته وجود 
دارد: یک��ی قیمت ب��اال و پایین بودن قدرت خرید 
عم��وم و دوم نداش��تن آگاه��ی از اهمیت مصرف 

پسته.
حیدری پ�ور: من اعتقاد دارم که مصرف پس��ته 
ایران در داخل کش��ور افزایش خوبی داشته است 
اما علی رغم آنکه تنقات دیگر به ش��دت افزایش 
قیمت داش��ته اند متأس��فانه درس��الهای گذش��ته 
افزایش قیمت پس��ته با هزین��ه های آن همخوانی 

نداشته است.
گرامی: آمار مصرف داخلي نسبت به دیگر کشورها 
تاحدودي پایین تر اس��ت. براس��اس آمارهاي غیر 
رسمي مصرف سرانه س��الیانه پسته توسط هر نفر 

ایراني در حدود 420 گرم می باش��د.

 س�طح کیف�ی محصول مصرف�ی در داخل 
چگونه اس�ت ؟

ومی��زان  فیزیک��ی  کیفی��ت  ان�اری:  مه�دوی 
آفاتوکس��ین تحت تأثیر عوامل گوناگونی اس��ت. 
مثًا تش��خیص زمان دقیق برداش��ت، حمل و نقل 
صحیح، ش��رایط پوس��ت گی��ری، خش��ک کردن 
اصولی در ترمینال های پس��ته، نگهداری صحیح، 
همگی چند نمونه س��اده و تأثیر گذار بر کیفیت و 

آفاتوکسین پسته می باشد.
با این وجود متأسفانه کنترل دقیقی بر بازار داخل 
توس��ط مراجع مس��ئول وجود ن��دارد و اطاعات 
درس��تی دراین زمینه دردس��ترس نیس��ت. اما با 
توج��ه ب��ه آنکه عم��ده محصول به ص��ورت فله و 
س��نتی دربازار عرضه می شود به نظر می رسد که 
در بسیاری موارد این کیفیت بااستانداردها تطابق 

نداشته باشد.
حیدری پور : متأس��فانه برای پسته های مصرفی 
داخل کش��ور هیچ کانالی وج��ود ندارد که کیفیت 
پس��ته را چه از نظر فیزیک��ی و چه از نظر رنگ و 
طع��م و چه از نظر آفاتوکس��ین اندازه گیری کند 
و همه چیز بس��تگی دارد به اینکه فروش��نده چه 
تبلیغ��ی را انجام دهد و مص��رف کننده چه حرفی 

را بپذی��رد.
گرامی: هرچند پس��ته ایراني داراي بهترین طعم 
و م��زه در می��ان رقب��اي جهاني خود مي باش��د 
لیک��ن بدلیل حاکمیت کش��اورزي س��نتي و عدم 
وجود زیرس��اختهاي کش��اورزي و باغباني صنعتي 
در کش��ور و بویژه در مناطق��ي که به عنوان مراکز 
اصلي کاش��ت و تولید پس��ته ایران ش��ناخته مي 
ش��وند، مراقبتهاي زمان کاش��ت، داشت، برداشت 
و انب��ارداري محص��والت بدرس��تي انجام نش��ده 
ک��ه نتیج��ه آن افزای��ش آفات و باالخ��ص میزان 

آفاتوکس��ین این محصوالت مي باش��د.
مش��کات کیف��ي مذک��ور ب��ار س��نگیني جه��ت 
کنترل ه��اي کیف��ي و رعایت الزامات بهداش��تي و 
حد نصابهاي استاندارد بر روي دوش شرکت های 

بسته بندی گذاشته است.
 آی�ا متوس�ط مص�رف فعلی را ب�ا توجه به 
س�ابقه تاریخی پسته در ایران مطلوب می دانید؟ 

چگونه میتوان مصرف داخلی را توس�عه داد ؟
مه�دوی ان�اری: اگ��ر متوس��ط می��زان س��رانه 
500 -400 گرم در س��ال را قبول داش��ته باشیم، 
قطعاً متوس��ط س��رانه فعل��ی خیلی پایین اس��ت. 
اکنون بیش��ترین تقاض��ا برای خرید ان��واع آجیل 
حتی پس��ته برای ایام عید و ش��ب یلدا اس��ت که 

مقاومت بازار در برابر تغییر 
تحليل بازار مصرف داخلی پسته در گفتگو با سه شرکت فعال 

ای��ران هم��واره ی��ک کاالی صادرات��ی  پس��ته 
محس��وب ش��ده اس��ت. کاالیی که بیش از 80 
درص��د آن صادرش��ده و ب��ه بازار مص��رف دیگر 
کش��ورها عرضه می گردد. نگاهی به مش��کات 
ریز و درشت صادرات پسته در سالهای گذشته و 
محدودیت های روبه گسترش سالهای اخیر ناشی 
از تش��دید فشار برخی از کش��ورها بر صادرات و 
صادرکنندگان ایران��ی، تداوم فعالیت به ویژه در 
برخ��ی مقاصد را س��خت تر نموده اس��ت. با این 
وجود صادرکنندگان پس��ته کشور با همتی مثال 
زدنی همواره در تاش برای حفظ بازارها و ادامه 
روند عرضه جهانی پسته ایران می باشند چراکه 
ه��ر گونه خل��ل درصادرات محصول ب��ا توجه به 
س��هم باالی ص��ادرات می تواند منج��ر به ایجاد 
اخت��ال در ب��ازار داخلی و عرض��ه و تقاضا و در 
نتیج��ه کاهش قیمتها و متضرر ش��دن باغداران 
و دیگ��ر فعاالن صنعت گردد. از طرفی نگاهی به 

بازار مصرف داخلی نش��ان می دهد که متوس��ط 
مصرف س��رانه چندان تناس��بی با سابقه تاریخی 
کاش��ت، تولید و مصرف پس��ته درای��ران ندارد. 
این در حالی اس��ت که بر خاف دیگر کش��ورها 
عمًا بخش عمده این محصول به صورت س��نتی 
وفل��ه به مص��رف کنن��دگان عرضه می ش��ود و 
علیرغم وجود ش��رکتهای بسته بندی که به ویژه 
درس��الهای اخیر تاش زیادی برای تنوع بخشی 
به محصوالت و عرضه پسته در بسته بندی های 
متنوع نموده اند، هنوز پس��ته بس��ته بندی سهم 

ناچیزی در مبادالت داخلی پس��ته کش��ور دارد.
برخ��ی کارشناس��ان اعتق��اد دارند ک��ه فعاالن 
صنعت بایس��تی همزمان با توس��عه صادرات، با 
ن��گاه ب��ه درون در جهت توس��عه مصرف داخل 
نی��ز گام بردارن��د و از این طریق ام��کان عرضه 
حج��م بیش��تری از محص��ول را در داخل فراهم 
نماین��د تا تاطمات بازارهای بی��ن المللی اثرات 

کمتری بر صنعت داش��ته باشند. اما سؤال جدی 
آن اس��ت که در شرایط عرضه سنتی و فله پسته 
در کش��ور و عدم کنترل و نظ��ارت کیفی بر آن 
و از طرف دیگر تفاوت قیمتی نس��بتاً قابل توجه 
پسته بسته بندی با پسته فله، آیا بسترهای الزم 

برای توس��عه بازار داخلی فراهم اس��ت ؟
در این رابطه و به منظور آش��نایی بیشتر با بازار 
داخلی پس��ته، با آقای سید هادی مهدوی اناری 
مدیرعام��ل ش��رکت آجین خاورمیانه که پس��ته 
بس��ته بندی را با برند پس��تیژ در کش��ور عرضه 
می نماید، آقای حیدری پور مدیرعامل ش��رکت 
نهال پس��ته رفس��نجان که پس��ته را با برند لورا 
عرضه می کند و آقای س��ید عل��ي گرامي، قائم 
مقام مدیر عامل شرکت گلستان گفتگویی انجام 

داده ایم که در ادامه تقدیم می ش��ود.
حمید فیضی
دبیر انجمن پسته ایران
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خان��واده های ایرانی طبق س��نت به ج��ا مانده از 
قدیم دوس��ت دارند تا در این ایام ش��ب نش��ینی 
داشته باش��ند و آجیل تناول کنند و در دیگر ایام 

س��ال کمتر به طور منظم پسته مصرف می ش��ود.
متأس��فانه روز به روز جای مصرف پسته را تنقات 
بی ارزشی همچون چیپس و پفک می گیرد. نکته 
جالب اینجاس��ت که در کش��ورهای دیگر پسته را 
تنه��ا به عنوان تنقات مصرف نم��ی کنند بلکه به 
خاط��ر داش��تن ارزش غذایی ف��راوان، روز به روز 
برمیزان مصرف آن افزوده می شود. ندادن آگاهی 
به مردم بزرگترین ضعف ما اس��ت که تاکنون مانع 
از توس��عه مصرف داخلی پسته شده است. از دیگر 
راه های افزایش س��رانه مصرف پسته توسعه صنایع 
تبدیلی اس��ت.فرآوری پس��ته و تولی��د محصوالت 
متنوع و جدید می تواند به راحتی س��رانه مصرف 

پسته را افزایش دهد.
حی�دری پور: خیر. چون پسته دارای مواد غذایی 
اس��ت که برای همه سنین مناس��ب است و حتی 
بیماران فراوانی م��ی توانند از این مواد غذایی بی 

نظیر اس��تفاده نمایند. 
س��الها بحث بود که پسته دارای کلسترول و دارای 
چربی مضر اس��ت ولی خوشبختانه با پیشرفت علم 
و آزمایشات فراوان مش��خص گردید که پسته هم 
مانند گردو چربی مفید دارد و ضرری در آن وجود 

ندارد. 
مگ��ر آنکه آلودگ��ی هایی که می بایس��ت کنترل 
ش��ود در آن وجود داش��ته باش��د. ل��ذا اگر اطاع 
رس��انی صحیح صورت پذیرد قطعاً مصرف پس��ته 
توس��عه خواه��د یافت که اگر چنین ش��ود س��هم 
بیش��تری از تولید پس��ته ایران را خ��ود ایرانانیان 

مصرف خواهد نمود.
گرام�ی : خیر. متأس��فانه علیرغم آنکه کش��ور ما 
بزرگتری��ن و قدیمي ترین تولید کننده دنیاس��ت 
ب��ا مص��رف س��رانه پایینی روبروس��ت ک��ه البته 
مباح��ث اقتصادي و قیمت کاال از مهمترین عوامل 
تاثیرگ��ذار در کاه��ش اقب��ال عمومي نس��بت به 

مصرف پسته مي باشد.
بحث مصرف داخلي پس��ته از دو جنبه قابل بحث 
اس��ت که وجه اول آن مصرف خود پسته به عنوان 
دانه اي تنقاتي اس��ت که با توجه به قیمت واحد 
کیلوگ��رم این کاال، یکي از گام ه��اي مهم و قابل 
توجه در افزایش مصرف کاال، افزایش قدرت خرید 
م��ردم ب��ا ارایه بس��ته بندي ه��اي کوچک جهت 

مصارف فردي و تنقاتي مي باش��د.
دراین راه نکته مهم و قابل توجه، فرهنگ سازي و 

تغییر الگوي مصرف به تهیه و استفاده از پسته هاي 
بس��ته بندي که مزایاي کیفي و بهداشتي دارد نیز 

مي باشد. 
از س��وي دیگر در صورت��ي که بت��وان از امکانات 
کش��اورزي صنعتي و افزایش به��ره وري تولیدات 
باغ��ي و کش��اورزي اس��تفاده نم��ود از راه کاهش 
قیمت تمام ش��ده نیز مي توان نس��بت به کاهش 
قیمت پس��ته تولیدي و در نهای��ت افزایش قدرت 
و امکان خرید محصول توس��ط مص��رف کنندگان 
امی��دوار ب��ود. راه دیگ��ر افزایش مص��رف داخلي، 
افزای��ش صنای��ع تبدیل��ي محص��ول و تبدی��ل به 
فرآورده هاي پس��ته و همچنین گسترش استفاده 
در دیگ��ر مصارف تولی��دي مانن��د تولیدکنندگان 

شیریني، گز و...مي باشد.

 رقبای پس�ته در بازار داخل کدامند؟
مهدوی اناری:ش��رکتهای فعال در ب��ازار داخلی 
م��ی توانند از نظر نحوه عرض��ه محصول برای هم 
رقیب باش��ند. در این جریان مس��ئله مهم ش��یوه 
فرآوری ایشان است که در حال حاضر تقریباً تمام 
ش��رکت های فعال روشی یکس��ان برای فرآوری یا 
همان بو دادن پسته دارند. یعنی با حرارت مسقیم 
پسته را فرآوری می کنند. در حالیکه در تکنولوژی 
روز دنیا پسته به کمک هوای داغ برشته می شود. 
ش��اخص های برتر این روش آن است که محصول 
ص��د درصد در تماس غیرمس��تقیم با حرارت قرار 

دارد. 
با ای��ن وجود، رقیب ش��رکتهایی که پس��ته را به 
صورت بس��ته بندی در کش��ور عرضه م��ی کنند، 
ش��یوه عرضه فله و غیرقابل کنترلی است که عمًا 
تم��ام بازار را در اختیار گرفته و امکان رقابت را از 

شرکت های پیشرو و معتبر سلب نموده است.
گرام�ی : رقب��اي موج��ود در بازار داخل ش��امل 
فرآوري کنندگان و فروشندگان فله پسته همچون 
خش��کبار فروش��ي ها و دیگر تولیدکنندگان پسته 

بس��ته بندي مي باش��ند. 
 آیا فکر نمی کنید که نوع و کیفیت بس�ته 
بندی درس�الهای گذش�ته مانع توس�عه این بازار 

شده باشند؟
مه�دوی ان�اری : ن��وع و کیفی��ت بس��ته بندی 
نامناس��ب قطعاً مانع توسعه این بازار بوده و هنوز 
ه��م اس��ت و می تواند ب��ه عنوان ی��ک مخاطره و 

تهدید س��امت مصرف کننده مطرح باش��د.
حیدری پور : بیش��ترین مشکل بسته بندی پسته 
در ای��ران همکاری نک��ردن ارگانها و س��ازمانهای 

مس��ئول در کنت��رل ب��ازار داخلی اس��ت که این 
موضوع باعث تداوم روش سنتی عرضه شده است. 
در حالیکه در پس��ته بسته بندی شده عمًا امکان 
کنترل و تضمین س��امت، کیفیت، قیمت و تاریخ 
مصرف وجود داشته و شرکتهای بسته بندی عمًا 

می توانند تمام مس��ائل را تعهد نمایند.
گرام�ی : به هر حال عرض��ه محصول به مصرف 
کنن��ده از مهمتری��ن نکاتي اس��ت که در فروش 
ه��ر کاالی��ي تاثی��ر دارد. درخص��وص کیفیت و 
نوع بس��ته بندي پس��ته نی��ز به ط��ور حتم این 
پارامتره��ا در انتخاب مص��رف کننده و درنهایت 
خری��د مه��م مي باش��د. لیک��ن مهمت��ر از بحث 
بس��ته بن��دي و نوع آن، ض��رورت توجیه مصرف 
کننده درخصوص لزوم خرید پس��ته بسته بندي 
مي باش��د که در کنار افزای��ش کیفیت محصول 
و بس��ته بن��دي، از جمل��ه نکات مه��م و کلیدي 
توس��عه بازار این محصوالت مي باش��د. همچنین 
یکنواخ��ت ن��گاه داش��تن کیفیت پس��ته، ضمن 
رعایت چارچوب و الزامات اس��تاندارد و بهداشت 
نی��ز از جمل��ه موارد حائز اهمی��ت در این حوزه 

مي باشد.
 ب�ا توجه به تمایل عمومی به خرید پس�ته 
فله و مش�اهده کیفیت ظاهری، چ�ه راهکارهایی 
ب�رای رقاب�ت ب�ا بازار پس�ته فل�ه پیش�نهاد می 

دهید؟
مهدوی اناری : تمایل عمومی به خرید پسته فله 
دو دلی��ل عمده دارد، اول آنکه مش��تری می تواند 
کیفی��ت ظاهری را مش��اهده کند. مس��ئله مهمتر 

ارزانتر بودن قیمت پس��ته فله اس��ت.
عموم مردم بر ای��ن باورند که به جای آنکه پول 
بس��ته بن��دی پس��ته را بدهن��د آن را به صورت 
فل��ه بخرند تا در این میان س��ود کرده باش��ند. 
ام��ا غاف��ل از اینکه عدم بس��ته بن��دی، حمل و 
نگه��داری نامناس��ب، وج��ود ح��رارت و رطوبت 
نامطل��وب در مغ��ازه ه��ا و ب��ه خص��وص آجیل 
فروش��ی های غیرمجاز می تواند س��بب رش��د و 
تولی��د قارچ س��می و نهایتاً ایجاد آفاتوکس��ین 

در پس��ته های فله ش��ود.
پس��ته های فله به خاطر تماس با دست خریدار به 
آسانی آلوده می شوند و چون تاریخ مصرف ندارند 
م��ی توانند کهنه و کپک زده باش��ند و از آس��یب 
حشرات در امان نباش��ند. حال اگر می خواهیم با 
بازار فله رقابت کنیم تنها راه ممکن آن اس��ت که 
اطاع رسانی بکنیم و این مضرات را در قالب های 

گوناگون به گوش مردم برس��انیم. 
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از قبیل تهیه برشور، تبلیغات رسانه ای و غیره. تا 
افراد با این مخاطرات آش��نا شوند و حاضر نباشند 
س��امت خود را به خظر بیندازند و ریسک کنند. 
باید ای��ن باور درافراد تقویت ش��ود که آنها برای 
حفظ س��امت خ��ود هزینه می کنند و همیش��ه 

پیش��گیری بهتر از درمان اس��ت.
حی�دری پور : پیش��نهاد می ش��ود از دو طریق 

حرکت کنیم :
 ال��ف: م��ردم را آگاه کنی��م که خاصیت پس��ته 
بس��ته بن��دی ش��ده در کارخانه ه��ای معتبر که 
دارای عامت اس��تاندارد و نش��انه های بهداشت 

می باش��ند چه مزایایی برای آنها دارد.
ب: دولت باید در این مس��یر تمام سرمایه گذاران 
بخش را یاری کند. چون این بخش خیلی مظلوم 
واقع ش��ده اس��ت و از هی��چ حمایت��ی برخوردار 

نیست. 
گرام�ی : از مهمترین الزامات رقابت با بازار پسته 
فله، توجی��ه مصرف کنندگان در خصوص اهمیت 
و لزوم خرید پس��ته بس��ته بندي و آگاهي رساني 
درخص��وص نگراني ها و پیامدهایی اس��ت که در 
نتیجه عدم مصرف پس��ته بهداش��تي و استاندارد 
)خصوصا موارد آلوده به آفاتوکس��ین( مي تواند 

بروز نماید. 
مهمتری��ن  از  بهداش��تي  و  کیف��ي  کنترله��اي 
مزیت هایي اس��ت که در پس��ته هاي بسته بندي 
که با نظارتهاي بهداش��تي و بصورت قانوني تولید 
مي شوند لحاظ شده و درنهایت محصولي مطمئن 

و بهداش��تي را در دس��ترس مردم قرار مي دهد.
از دیگر مزیتهاي پس��ته بس��ته بن��دي که باید 
از س��وي مص��رف کنن��دگان مورد توج��ه قرار 
گی��رد، کیفیت مس��تمر و همیش��گي محصول و 
همچنین بس��ته بندي ها و فرآوري هاي متنوع 
آن و درنهای��ت باالب��ودن دسترس��ي ب��ه ای��ن 

محصوالت مي باشد
 چرا ش�رکتها ی عرضه کننده پسته بسته 
بندی، وارد بازار پس�ته با بسته بندی های حجیم 
و مورد پس�ند بازار ک�ه هزنیه کمت�ری هم دارد 

نمی ش�وند ؟
مهدوی اناری :یک شرکت بسته بندی رسالتش 
ب��ر ای��ن مبنا اس��ت ک��ه در نتیجه بس��ته بندی 
مناس��ب، طعم، کیفیت و مان��دگاری محصول را 
ت��ا حد زیادی حفظ نماید و محصول را به صورت 

ایمن به دس��ت مصرف کننده برس��اند.
خریدار از تاریخ انقضاء و مدت مصرف آگاه باشد.

بس��ته ها ش��ماره پروانه س��اخت و مجوز وزارت 

بهداشت داشته باش��د. نام ومشخصات شرکت بر 
روی بس��ته ها باش��د و این امکان را به مش��تری 
ده��د تا راج��ع به ماهی��ت آن ش��رکت اطمینان 

حاصل کند. 
قطعاً مس��ئولین مراکز بهداشت از این شرکت ها 
بازدید دارند و الزامات بهداش��تی در آنجا رعایت 
می ش��ود و هزاران ناگفته دیگر. ام��ا برای تولید 
پس��ته ش��ور فله تنها به یک مکان و دستگاههای 
مخص��وص ب��و دادن پس��ته نی��از اس��ت. که این 

تجهیزات س��اده و پیش پا افتاده هس��تند. 
ن��ه قرار اس��ت بهداش��ت در آنجا کنترل ش��ود و 
ن��ه حتی آزمونه��ای خاص فیزیکی، ش��یمیایی و 
میکروب��ی روی آن محص��ول ص��ورت گیرد و نه 
هزینه ای برای بس��ته بندی می ش��ود. از این رو 
تولید و عرضه پس��ته شور فله هزینه بردار نیست 
و در مقایسه با ش��رکت بسته بندی پسته، قیمت 
تمام ش��ده مبلغی بس��یار ناچیز ب��وده و اکنون با 
چن��د برابر س��ود محصول را می فروش��ند.. قطعاً 
یک ش��رکت بس��ته بن��دی نباید وارد ای��ن بازار 
بش��ود بلک��ه باید جل��وی فعالیت ای��ن بازارها را 
بگی��رد و منع قانونی ب��رای فعالیت آنه��ا بیاورد. 
چون این محصوالت نمی توانند س��امت مصرف 

کنندگانش��ان را ضمانت کنند.
حیدری پور : چون اکثریت پس��ته های شور شده 
فله دچار اش��کال بهداشتی میباشند، اداره بهداشت 
محترم س��الی ش��اید 1 تا 2مورد اطاعیه ای را در 
سطح رس��انه های جمعی اعام می کند که آجیل 
هایی که رنگ ش��ده، نمکی ش��ده وبه صورت فله و 
باز به فروش می رود این کاالها دچار اش��کال است 
که متأس��فانه فقط در همین سطح اعامیه است و 

هیچگونه پیگیری نمی شود. 
متأس��فانه کسی نیست که این مسائل را به گوش 
مردم برس��اند این اطاع رس��انی س��رمایه بسیار 
باالی��ی می خواهد ک��ه از توان یکی دو ش��رکت 

ساخته نیست.
گرام�ی : از مهمترین دالیل عدم اس��تقبال ورود 
این ش��رکتها به بازار پسته فله، سود بسیار پایین 
با توج��ه به هزینه هاي س��نگین کنترل، تولید و 
بسته بندي در این شرکتها مي باشد که جذابیت 

ورود به این حوزه را کاهش مي دهد.
این هزینه ها در قیاس با کارگاهها یا مغازه هایي 
ک��ه اق��دام به ف��رآوري و عرضه س��نتي محصول 
پس��ته بدون هزینه هاي کنترل کیفي، بهداشتي 
و بس��ته بندي مي کنند بس��یار باالتر بوده که در 

نتیجه س��ود نازلي را حاصل مي نماید.

نوش��ته کوتاه »نگاهی ب��ه درون« توجه مراجلب 
کرد. ماحظاتی را تقدیم دوستان می کنم. 

1- من از طریق س��فر ی��ا مطالعه ب��ا کالیفرنیا، 
سوریه، ترکیه و استرالیا که تولیدکننده پسته اند، 
آش��نایی دارم. باغات پس��ته، مراکز ف��رآوری و 

ساختار تجاری آنها را مطالعه کرده ام.
یک س��وم تولی��د آمریکا، تمام تولید اس��ترالیا و 
بخ��ش اعظم تولید ترکیه و س��وریه در بازارهای 

داخلی شان مصرف می شود.
2- عضو نبودن در wto و وجود موانع تعرفه ای 
برای واردات پسته به ایران، برای تولیدکنندگان 
ایرانی پسته یک مزیت است. ما تنها تولیدکننده 
پسته هس��تیم که میزان مصرف محصولمان در 

داخل کمتر از 15 درصد تولیدمان است.
3- حرک��ت صاحب��ان بران��د ب��ه س��مت تولید 
پاکت های 30 ت��ا 40 گرمی با رعایت خط قرمز 
قیم��ت 1000 و 1500 تومان��ی، می تواند باعث 
گسترش بازار ش��ود. جمعیت جوان ایران قدرت 
مال��ی مح��دودی دارد، اما بازار بالق��وه عظیمی 

است. 
4- جای تبلیغ هدفمند و هوش��مند برای توسعه 
بازار پس��ته در داخل کشور خالی است. جا دارد 

انجمن فکری بکند.
5- جای یک برنامه مناسب برای افزایش مصرف 
پسته در ش��یرینی  ها، آش��پزخانه و صنعت هم 
خالی است. توسعه تولید و ترویج مصرف شیرینی 
هایی که در ترکیب آنها پس��ته مصرف می شود 

یک ضرورت است.
6- دسترسی به مغز پس��ته، خال، خمیر پسته 
س��الم و مطمئن در بس��ته بن��دی صنعتی قابل 
اطمینان وجود ندارد. این بازار در دس��ت تأمین 
کننده س��نتی اس��ت که برای صنع��ت قابل اتکا 

نیستند. 
صنعت پسته ایران با تولید ساالنه 1500 میلیارد 
تومان نیازمند برنامه ای برای پتانس��یل سازی و 
بازار آفرینی در مصارف آش��پزخانه ای و صنعتی 

است.
ارتقاء مصرف داخلی تا سطح یک کیلوگرم پسته 
)ی��ا نیم کیلو مغز( به ازای ه��ر ایرانی هدف دور 
از دسترس��ی نیست. به ش��رط آن که هوشیار و 

صاحب برنامه شویم.

عبدالکریم امین زاده
عضو پیوسته انجمن پسته ایران

یادداشت وارده
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 گفت�ه می ش�ود تولی�د و تج�ارت همواره 
ب�ه ه�م مرتب�ط هس�تند. از دی�دگاه تاریخ�ی، 
تولی�د و تجارت پس�ته ایران چگونه ب�ر هم تاثیر 

گذاشته اند؟
به گمان من تولید و تجارت پس��ته در کرمان از آنجا 
پا گرفت که در نیویورک و ش��رق آمریکا برای پسته 
یک بازاری پیدا ش��د و این ب��ازار از چند گونی اولیه 
تا حدود 15-10 هزار تن توس��عه یافت و این سنگ 
بنای تولید در ایران ش��د و باغ��دار ضریب اطمینان 
خاطری پیدا کرد که اگر باغداری پس��ته را توس��عه 
ده��د، بازاری ب��رای آن وج��ود دارد. منتها این بازار 
خیلی محدود بود و تجاری که دس��ت اندرکار پسته 
بودن��د حس م��ی کردند که بازارش��رق آمریکا نمی 
تواند جوابگ��وی افزایش تولید ناش��ی از جایگزینی 
باغات پسته بجای مزارع پنبه شود. در آغاز دهه 40 
خورشیدی که حدود 16- 15 سال از جنگ جهانی 
دوم گذشته بود این طور تصور می شد که بازسازی 
خرابی های جن��گ انجام و توان خرید مردم اروپا در 

حال افزایش است. 
 آیا اولین ت�الش برای صادرات به اروپا در 

همین سالها انجام شد؟
بله. گرچه در س��ال 1314 مرح��وم غامرضا آگاه 
با ش��رکت در نمایش��گاه بروکسل و پخش بروشور 
تبلیغاتی س��عی در ش��ناخت پس��ته ب��ه اروپائیان 
ک��رده بود ولی اولین تاش پیگیرانه در دهه چهل 
و توس��ط “شرکت صادرات پسته ایران” انجام شد. 
تاس��یس این ش��رکت در دهه 30 خورش��یدی و 
از گردهمای��ی خانواده های مرش��د، آگاه، امین و 
برخوردار ش��کل گرفت که همگ��ی این خانواده ها 
از باغ��داران رفس��نجانی یزدی تب��ار بودند. مدیر 
عام��ل این ش��رکت از آغاز تا پای��ان مرحوم جواد 

مرش��د ب��ود، حت��ی زمانی ک��ه ب��رادران نظری و 
برخی باغداران دیگر به این ش��رکت پیوستند. این 
ش��رکت که برای کار صادرات ب��ه آمریکا در دهه 
30 دفتری در نیویورک داشت، در آغاز دهه چهل 
تصمیم گرف��ت دفتری نی��ز در هامبورگ ایجاد و 
فعالی��ت در اروپا را آغاز کند. نماینده ای که برای 
ای��ن کار انتخاب ش��د برادر من ای��رج بود که در 
آن زمان نماینده ش��رکت صادرات پسته ایران در 
آمریکا بود و به ایش��ان مأموریت داده ش��د که به 
اروپا برود. از س��ال 1341 و به مدت چهار س��ال 
ایشان در آلمان بود و سعی کرد که با شرکت های 
بس��ته بندی م��واد غذایی تماس بگی��رد و آنان را 
تش��ویق کند به اینکه پسته را برشته و بسته بندی 
کنند. در آن زم��ان بادام زمینی آجیل اصلی اروپا 
بود و ایشان شرکت هایی را که بادام زمینی بسته 

بندی می کردند هدف قرار داد.
 تا آن زمان پس�ته وارد بازار اروپا نش�ده 

بود؟
اصًا پس��ته را نمی ش��ناختند. در آن زمان من در 
 BBC انگلیس دانش��جو بودم. به یاد دارم در رادیو
یک مس��ابقه رادیویی برگزار می ش��د و گوینده از 
مدعوین سؤاالتی مطرح میکرد. در یکی از برنامه ها 
یکی از س��ؤاالت این بود که آیا پس��ته یک سبک 
نقاش��ی ایتالیایی اس��ت؟ یا ی��ک آجیل خوردنی؟ 
ی��ا از معماران دوره روش��نگری؟ هیچکدام جواب 
درس��ت را نمی دانستند. به طور عادی پسته را در 
اروپا اگر به کسی می دادی با پوست در دهان می 
انداخت. پس��ته در اوایل دهه 40 خورش��یدی به 
مقدار بس��یار کم در بندرمارسی توسط عرب های 
مهاجر مصرف می ش��د ولی خیلی اندک و متمرکز 
بود و توس��عه ای در بین مردم ع��ادی پیدا نکرده 

بود. یعنی فرانس��وی ها هم نمی دانس��تند پس��ته 
چیست. شادروان ایرج آگاه در آن دوره چند ساله 
نتوانس��ت شرکت های اروپایی را قانع کند که این 
کاال را به عنوان آجیل، بسته بندی و عرضه کنند. 
اما آزمایش��ات شور و برش��ته کردن را با امکاناتی 
که بود با ش��رکت ه��ای اروپایی تجربه کرد که در 
نهایت، آن ش��رکت ها به این نتیجه رس��یدند که 
زمان برای ورود پس��ته به بازار اروپا هنوز مناسب 
نیس��ت. ش��رکت ه��ای “لیبل��ت )Liebelt(” و “زه 
برگ��ر)Seeberger(” از آن بی��ن تجربی��ات را انجام 

داده و ش��روع کار را به آینده موکول کردند.
 وضعیت بازارمغز پس�ته چگونه بود؟

مغز پس��ته وارده به اروپا عموما دوپوسته و محدود 
به رقم قزوینی بود و البته مغزپس��ته افغانی هم به 
ایران می آمد، دوپوس��ته شده و از ایران به آلمان 
می رفت. تولید مغز پسته قزوین درآن زمان شاید 
س��الی 40-30 تن بود و مغز افغانی س��الی 100 
تن که توس��ط “شرکت صادرات پس��ته ایران” به 
آلمان صادر و در بس��تنی س��ازی و صنعت گوشت 
)کالب��اس( مصرف می ش��د. متاس��فانه خرج دفتر 
هامبورگ با این فروش درنمی آمد و بعد از حدود 
4-3 سال “شرکت صادرات پس��ته ایران” تصمیم 
گرف��ت دفتر آلم��ان را تعطیل کن��د. در آن زمان 
نماینده ش��رکت در آمریکا آق��ای اکبرامین بود و 
این ش��رکت قریب به ح��دود 70 درصد صادرات 
پس��ته ایران را انجام می داد. ایرج آگاه مجدداٌ به 

دفتر نیویورک پیوس��ت.
 یعن�ی مدیران ش�رکت ب�ه کل از ورود به 

بازار اروپا صرفنظر کردند؟
 نه، هی��أت مدیره ش��رکت صادرات پس��ته ایران 
اس��تراتژی دیگری را دنب��ال کردند. ب��ا مدیریت 

گذشته چراغ راه آینده
تاریخچه شکل گيری و فراز و فرود بازار اروپا در گفتگو با مهدی آگاه

نگاهی به تاریخ صادرات پسته ایران به اروپا نشان 
م��ی دهد مردمی که تا آغاز دهه 50 خورش��یدی 
شناختی از پسته نداش��تند، ظرف مدت 20 سال 
بعد ب��ه بزرگترین و عمده ترین خریداران پس��ته 
ایران تبدیل شدند. ثبت رقم 85 هزار تن صادرات 
پس��ته در سال محصولی 1375 به 15 کشور عضو 
اتحادیه اروپا یعنی 68 درصد از کل صادرات 124 
هزارتنی پس��ته ایران در آن س��ال و مقایسه آن با 
رقم صادرات کمتر از 1000 تن در س��ال 1355، 
هر کارش��ناس اقتصادی را در شگفتی فرو خواهد 

برد. به راس��تی پیشکس��وتان صنعت پس��ته ایران 
به چه روش��ی و چگونه توانس��تند به بازار سخت 
و محافظ��ه کار اروپا نفوذ کنن��د و در کمتر از دو 
دهه پس��ته ایران را به عضو اصلی س��بد خشکبار 

اروپا تبدیل کنند ؟ 
از آنجائیکه به گواهی بسیاری از مرتبطین صنعت، 
خانواده آگاه ازبنیانگذاران و پیشکس��وتان این بازار 
ب��وده ان��د، لذا به منظور بررس��ی س��ابقه تاریخی 
ای��ن بازار و افراد مؤثر در ش��کل گیری آن با آقای 
مه��دی آگاه به گفتگو نشس��تیم. در این مصاحبه 

آقای مهدی آگاه تأکید می نماید که “این س��ابقه 
تاریخی تنها از زاویه دید ایش��ان به تصویر کشیده 
شده است و چه بسا صاحبنظران و پیش کسوتانی 
ک��ه می توانند از زاویه دیگری داس��تان بازار اروپا 
را بازگ��و نمایند.” بر این اس��اس خبرنامه پس��ته 
از بازگوی��ی زوای��ای مختلف تاریخ��ی بازار اروپا 
توس��ط دیگ��ر صاحبنظران اس��تقبال می نماید، 

باش��د که گذش��ته چراغ راه آینده ش��ود.
حمید فیضی
دبیر انجمن پسته ایران

50

سال چهارم- ویژه نامه آذر 1390- شماره65



ش��ادروان حس��ن آگاه درانبار ش��رکت در خیابان 
ش��وش تهران 2 دس��تگاه برش��ته ک��ن آمریکایی 
خری��داری و نصب کردند. دس��تگاه بس��ته بندی 
آلمان��ی نیز برای وکیوم کردن قوطی های پس��ته 
خریداری ش��د و ش��روع به برش��ته و بسته بندی 
کردن پس��ته در قوطی های فلزی نمودند که بازار 
داخل را در مناطق گرم و مرطوب پوش��ش دهند. 
آن زمان خوزس��تان و حاشیه دریای خزر از رفاه و 

رونق اقتصادی خوبی برخوردار بودند.
در ای��ن مرحله س��ه عام��ت تجاری)برن��د( آریا، 
آپادان��ا و خی��ام ثب��ت داده ش��د و حس��ن آگاه 
برای فروش پس��ته بس��ته بندی ش��ده با برند آریا 
در فروش��گاه ه��ای لوک��س موادغذای��ی )ونه در 
س��وپرمارکت ه��ا( در اروپا و حت��ی برزیل و غرب 
آفریقا ش��روع به بازاریابی کرد و این کار در اوایل 
دهه 50 به موفقیت نشس��ت یعنی پسته با کیفیت 
عالی)توچی��ن( از ن��وع اکبری برای م��ارک آپادانا 
و رق��م فندق��ی برای م��ارک آری��ا درقوطی های 
هدی��ه ای و ی��ا قوطی وکیوم ک��ه آن قوطی ها از 
خارج وارد می ش��د با طراحی چش��مگیر صادر و 
در فروش��گاه های لوکس اروپا نظیر “فوش��ون” و 
“ماکس��یم” پاریس و فروش��گاه های لوکس آلمان 
وانگلس��تان با حاشیه س��ود خوب عرضه می شد. 
پ��س از مدتی برخی تجار دیگر، نظیرآقای افش��ار 
با برن��د )Wonder( فعالیت خود را در همین زمینه 
ش��روع کردند. درحوالی س��ال 1353 بخش بسته 
بندی “ش��رکت صادرات پس��ته ایران” به شرکت 
دیگری که در کار مواد غذایی بس��ته بندی شده و 
مارک دار بود، فروخته شد. بدین ترتیب شادروان 
حس��ن آگاه تا یک س��ال پس از انقاب در شرکت 
جدید یعنی “ش��رکت کشت و صنعت جیرفت” کار 
صادرات پس��ته بسته بندی شده را با برند “آریا” با 

موفقیت ادامه داد.
 در چ�ه زمان�ی تصمی�م گیری ش�د که به 

صورت جدی تر به بازار اروپا وارد ش�وند؟
 در حوال��ی س��ال 1354 یعن��ی بع��د از واگذاری 
بخش بس��ته بندی به ش��رکت جدید و رفتن مدیر 
صادرات اروپائی از ش��رکت، بخشی از سهامداران 
“شرکت صادرات پس��ته ایران” که با این تحوالت 
مواف��ق نبودن��د از ش��رکت خارج ش��دند که ایرج 
آگاه از آن جمله بود. ایش��ان با مش��ارکت یکی از 
دوس��تان خود “شرکت صادرات پس��ته رویال” را 
به منظور بازاریابی در کش��ورهای جدید و به ویژه 
اروپا تاس��یس کرد. کمی بعد شریک ایشان سهام 
خ��ود را به من واگذار کرد. تحلی��ل ایرج آگاه آن 
بود که تا زمانی که ش��رکتها و مارکهای سرشناس 
اروپائی پس��ته ایران را بسته بندی و عرضه نکرده 

باش��ند، نمی توان از سطح فروش��گاه های لوکس 
مواد غذایی به درون س��وپر مارکتها و توده مصرف 

کننده اروپائی نفوذ کرد. 
در واق��ع “ش��رکت صادرات پس��ته روی��ال” برای 
صادرات پس��ته خام ب��ه اروپا و برش��ته کردن در 
آنجا تأسیس شد. ولی ش��روع کار با برشته کردن 
پس��ته در ای��ران بود. اولین پس��ته های��ی که در 
فروش��گاه های اروپا به فروش رفت در یک شرکت 
آلمان��ی بن��ام “زه برگ��ر” بود و با فاصل��ه کوتاهی 
ش��رکت آلمانی دیگری به اس��م “لیبلت” که بادام 
زمینی بس��ته بندی می کرد و زی��ر مجموعه یک 
 ”)Bahlsen(بنام “بال��زن ش��رکت عظیم آلمانی 
ب��ود نیز وارد ش��د. اینها اولین ش��رکتهایی بودند 
که به صورت آزمایش��ی از آقای ایرج آگاه پس��ته 
برش��ته خریدند و شروع به بسته بندی نمودند که 
نهایتاً با اس��تقبال مصرف کننده روبرو ش��دند. در 
این مقطع شرکت “بالزن” که در کار برشته کردن 
و بس��ته بندی بادام زمینی بود به آقای ایرج آگاه 
پیش��نهاد داد که شرکت مشترکی در آلمان ایجاد 
ش��ود ب��رای واردات پس��ته خام، برش��ته کردن و 
خدمات بسته بندی بدون برند، تا عاوه بر شرکت 
بالزن که بعنوان س��هامدار، پسته را از این شرکت 
خری��داری می کند س��ایررقبا هم پس��ته را از این 
شرکت خریداری کنند. البته الزمه این امر آن بود 
که دیگر خریداران از مشارکت شرکت “بالزن” بی 
اطاع باش��ند. بدین منظور شرکتی به نام “شرکت 
پس��ته رویال” در هامبورگ تأس��یس شد که 50 
درصد س��هام این ش��رکت متعلق به شرکت ایرانی 
“شرکت صادرات پسته رویال” و 50 درصد متعلق 
به ش��رکت بالزن بود ولی به ن��ام یک دفتر وکالت 
ثبت ش��ده بود. بعدها که نام ش��رکت در ایران به 
“ش��رکت صادرات پس��ته کویر” تغیی��ر یافت نام 
ش��رکت آلمانی نیز به “Omninut” تغییر داده ش��د. 
برندهای اروپائی پس��ته برش��ته را از این ش��رکت 
به صورت فله خریداری و خودش��ان بس��ته بندی 
می کردند و یا با س��فارش بس��ته بن��دی مصرفی 
خریداری می نمودند، با مارک خود آن شرکت ها. 
در واقع ش��رکت “Omninut” کارش خرید و واردات 

پس��ته خام و کارخدماتی بود.
بعد از یکی دو س��ال مدیر “ش��رکت تعاونی پسته 
رفس��نجان” هم به این فک��ر افتاد که در اروپا این 
کار را انجام ده��د. در آن زمان آقای دکتر رفیعی 
مدی��ر تعاونی ب��ود. قب��ل از انقاب برادر ایش��ان 
آق��ای عباس رفیعی با مش��ارکت وی ش��رکتی در 
لوکزامبورگ تأسیس کرد بنام “ایریکو)Ireco(” که 
امروز هم وجود دارد. ش��رکت بن��ام آقایان رفیعی 
و به صورت ش��خصی تأس��یس ش��د و این شرکت 

پا به پای ش��رکت “Omninut” پیش می رفت. 
در همین زمان گ��روه دیگری در ایران با مدیریت 
آقای دکتر اصغر راجی دس��ت به تاسیس “شرکت 
صادرات پس��ته پارس” زده و با خرید دستگاههای 
برشته کن آمریکائی و بسته بندی آلمانی اقدام به 

بازاریابی برای صادرات پس��ته برش��ته کردند.
 ”Omninut“ ش�رکت ایریکو ه�م مث�ل 
عمل می کرد یعنی پس�ته خام را در اروپا شورمی 

کرد و بین ش�رکت ها توزیع می کرد؟
بله

 آیا در زمان انقالب و جنگ مش�کلی برای 
صادرات پیش نیامد؟

س��ال اول بع��د از انقاب صادرات پس��ته از ایران 
ب��ه خاط��ر س��رمازدگی ش��دید در ش��ب یازدهم 
اردیبهش��ت 58 متوقف ش��د و یک دوره رکود دو 
س��اله بخاطر کمب��ود محصول بر ص��ادرات ایران 
س��ایه افکن��د. س��الهای بعد از انق��اب ارز و کلیه 
کاالهای مصرفی دو نرخی ش��د به طوری که بین 
س��الهای 1360-1365 هیچ نوع تجارتی در ایران 
نمی توانس��ت انجام گیرد، مگر آنکه بتواند سیستم 
دو نرخی ایجاد ش��ده را دور بزند. مدیران “شرکت 
صادرات پسته کویر” در این دوره تصمیم به توقف 
 ”Omninut“ کار ش��رکت در ایران گرفتند. ش��رکت
از ای��ن پ��س پس��ته خ��ام م��ورد نیاز خ��ود را از 
صادرکنندگان ایرانی که می توانس��تند با مقررات 
ارز دونرخی کنار بیایند تهیه می کرد. ش��رکتهای 
صادراتی از سه طریق می توانستند مقررات را دور 
بزنند. یکی کس��ب اجازه ورود وانت و اتوموبیلهای 
سواری، دیگری روش اس��تفاده از برخی گمرکات 
مرزی و تعاونیهای مرزنش��ینان و باالخره روش��ی 
موس��وم به س��ویچینگ که اجازه می داد به جای 
دالر، تعهد ارزی به روبل ش��وروی سپرده شود. در 
غی��ر اینصورت اگر یک کیلو پس��ته به قیمت مثًا 
4 دالر صادر می گردید، قیمت آن به نرخ رس��می 
ه��ر دالر 7 تومان 28 تومان می ش��د و بایس��تی 
ارز را ب��ه بانک مرکزی می دادی و 28 تومان می 
گرفت��ی در حالیکه پس��ته را در بازار هر کیلو120 
تومان خریده بودی. چطور می ش��د پسته را 120 
توم��ان خری��د و 28 تومان در قب��ال صادرات آن 

دریافت کرد؟ 
باید خدمات ش��رکتهای صادراتی ک��ه این معضل 
ایجاد شده توسط دولت وقت را با تهوری ستودنی 
و در مقیاس��ی وسیع حل کرده و این حجم عظیم 
پس��ته را به بازارهای مصرف صادراتی رس��انیدند 

ستایش نمود.
در دهه 60 خورشیدی واردات پسته ایران به اروپا 
شدیدترین رشد خود را تجربه کرد. طی این دوره 
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پس��ته در اروپ��ا از یک آجیل کم مص��رف تجملی 
به یک کاالی مصرفی در س��وپر مارکتهای آلمان، 
هلند و فرانسه تبدیل گردید. به عنوان مثال حجم 
کار شرکت “Omninut” صرفٌا طی این دوره از کمتر 
از 2000 ت��ن در س��ال به ح��دود 16000 تن در 

سال افزایش یافت!
 در اواخر دهه 60 خورش�یدی کل صادرات 

پس�ته ایران به اروپا چقدر بود؟
شاید در آن سال ها صادرات به اروپا به حدود 45 

هزار تن می رس��ید. 
 س�ایر ش�رکت ها ک�ه حدود 30 ه�زار تن 
پس�ته را بس�ته بندی می کردند پس�ته خودشان 

را از کج�ا م�ی گرفتن�د؟
س��ایر شرکت ها هم پس��ته خودشان را از شرکت 
تعاونی و سایر تجار تأمین می کردند و بعضا هم از 
طریق دبی. در حوالی س��ال 1370 بود که تعاونی 
تصمیم گرفت خودش کار برش��ته و بس��ته بندی 
را در اروپ��ا انجام ده��د و در نزدیک��ی هامبورگ 

کارخانه ای احداث کردند. 
درآن زمان مش��کل آفاتوکس��ین هم شروع شده 
بود و ش��رکت “بالزن” تصمی��م گرفت که دیگر به 
ش��راکت در “Omninut” ادامه نده��د، زیرا “بالزن” 
می ترس��ید که ش��اید اس��مش در برود که در کار 
پس��ته ایران اس��ت و این پس��ته نیز آفاتوکسین 
دارد و در نتیجه به فروش سایر محصوالت دیگری 
که آن ش��رکت می فروخت مثل شکات، چیپس، 

کیک و بادام زمینی صدمه وارد ش��ود.
م��دت کوتاه��ی بع��د از خ��روج بالزن از ش��رکت 
“Omninut” و ب��ه دنب��ال چن��د تعویض س��هامدار 
نهایت��اً ش��رکت “Omninut” منحل ش��د. از همان 
س��ال بالزن س��راغ پس��ته آمریکائی رفت و سایر 
برندهای سرش��ناس دیگر هم به پس��ته آمریکائی 

روی آوردند. 
ش��رکت زه برگر ه��م یک چندی به بس��ته بندی 
پسته آمریکائی پرداخت. خوشبختانه در این زمان 
مس��اله ارزی هم حل ش��ده بود و ما می توانستیم 
راس��ا صادرات ب��ه اروپا را از س��ر بگیری��م. بدین 
جهت به ش��رکت “زه برگر” پیش��نهاد دادیم که با 
برداشت سریع پس��ته از درخت و پاکسازی نسبتا 
وس��یع پسته را به ش��رط آزمایش آفاتوکسین در 

آزمایشگاههای خودشان از ایران تامین نمائیم. 
 چ�را ش�رکت “زه برگ�ر” دوباره به پس�ته 

ایران بازگش�ت؟
پس��ته آمریکای��ی آن زم��ان 1000 دالر در ه��ر 
ت��ن گران تر ب��ود. م��ن پیش��نهاد دادم که نصف 
این اخت��اف قیمت پس��ته ایران با آمری��کا را به 
ما بدهید تا پس��ته بدون آفاتوکس��ین برای شما 

بفرس��تیم. ای��ن کار برای بیش از 10 س��ال ادامه 
یافت. ولی س��رانجام چند س��ال پ��س از تحریم و 
به علت رس��انه ای ش��دن گرفتاریهای پسته ایران 
این ش��رکت هم تا امروز دیگر با پسته ایران سر و 
کاری نداشته. حتی شرکت “بالزن” هم برای مدت 
کوتاه��ی قبول کرد ای��ن کار را بکند ول��ی نهایتا 
گفت پس��ته ایران عاقبت ندارد و برای همیش��ه از 

پسته ایران رفت. 
 اما در آن س�الها که هنوز آزمایش اجباری 

آفالتوکس�ین در اروپا راه نیافتاده بود؟
در آن زمان حد مجاز آفاتوکس��ین باالتر از حدی 
بود که اکنون وجود دارد. اوایلی که ما پس��ته می 
 15 ppb فرس��تادیم حد آفاتوکس��ین در آلمان
ب��ود بعد به حدود 5 کاهش یاف��ت، اما خیلی قبل 
از اینکه دولت آلمان وارد قضیه آفاتوکسین شود 
ش��رکت ها آزمایشگاه داشتند و می دانستند پسته 
ایران دچار مش��کل اس��ت و خودش��ان را از پسته 

ایران بیرون می کش��یدند. 
در س��الهای محصول��ی 1376 و 1377 حدود 85 
هزار تن پس��ته هر س��ال به اروپا صادر شد، یعنی 
طی مدت 20 س��ال از1975 تا 1995 میادی از 
500-400 تن در س��ال صادرات پس��ته ایرانی به 
اروپا، به صادرات 85 هزار تنی رس��یدیم. متاسفانه 
پ��س از تحریم پس��ته ای��ران در س��ال محصولی 
1376 تمام زحماتی که صنعت پس��ته برای ایجاد 
و توس��عه بازار اروپا کش��یده بود به هدر رفت و از 

قله س��قوط کردیم.
ب��ازار اروپا در س��ال 1370 دیگر به بلوغ رس��یده 
ب��ود و تعاون��ی ه��م وارد ش��ده بود و با تاس��یس 
شرکت”پیس��تاکو)Pistaco(” پسته را برشته و بسته 
بندی می کرد و خاصه دست زیاد شده بود. مثا 
در همی��ن اوان آقای لیل آبادی که قبا در تهران 
حجره داش��ت به اروپا آمد و ب��ه کمک بانک های 
اتریش کارخانه مجهزی برای برشته و بسته بندی 
کردن پسته در ش��هر گراتز تاسیس کرد. که البته 
بعد از ورشکستگی ایشان بانک اتریش آن کارخانه 

را به آقای عاقه بندیان فروخت.
 ب�ه نظر می رس�د که در ای�ن دوره عمده 
کار شور کردن در اروپا توسط شرکت های ایرانی 
انج�ام می ش�د پس ش�رکت های اروپای�ی از چه 

زمانی خودش�ان رأس�ًا این کار را انجام دادند؟
حوالی سال 1368-1369 مشخص شده بود پسته 
در اروپا جا باز کرده اس��ت و حضور ش��رکت های 
دیگر اروپایی در امر پس��ته گس��ترش یافت نظیر 
ش��رکت “ماکس کینه)Max Kiene( “ به سرپرستی 
آق��ای هلموت دانکرت)Helmut Dankert( و ش��رکت 
“فیلیک��س )Felix(” به سرپرس��تی آقای “توماس 

مای )Thomas May(”. چند ش��رکت بزرگ هلندی 
نیز مانند “ایمک��و)IMKO(”، “دویویس” و “کلین” 
حظ��ور پی��دا کردند. ام��ا حقیقتا، این ش��رکتهای 
“بالزن” و “زه برگر” بودند که س��بب باز شدن پای 

پس��ته ایران به اروپا گش��تند. 
تصمی��م این ش��رکت ها در بس��ته بندی و آوردن 
کاالی��ی جدید در بازار و س��وپرمارکت، خیلی کار 
دلیران��ه ای ب��ود. رئیس خرید ش��رکت “زه برگر” 
آقایی به نام “مارتین” بود که هنوز هم هست و در 
ش��رکت “بالزن” هم آقایی بن��ام “رونالد برنت” که 
رئیس خرید “بالزن” بود نقش موثری داش��ت. این 
دو نفر ج��زء افراد تصمیم گیر در خریداری بودند. 
در اینج��ا الزم اس��ت از آقای “هانس ش��فلر” که 
به هم��راه آقای “لیبلت” بخ��ش آجیل “بالزن” را 
مدیریت می کردند به عنوان دس��تهای موثر پشت 
صحنه که در پ��ا گرفتن این صنعت در اروپا نقش 

موثری داش��تند نام برد. 
اگ��ر تصمیمات این افراد در مراحل اولیه نبود این 

بازار ش��کل نمی گرفت. 
 س�وال مهم�ی ک�ه اینجا مطرح می ش�ود 
آن اس�ت که چگونه صادرات ی�ک کاال به اروپا از 
400-300 تن در دهه 50 خورش�یدی تا 20 س�ال 
بعد یعنی س�ال 75 خورش�یدی به حدود 90 هزار 
تن توس�عه یافت؟ آیا کس�ی برای پسته در اروپا 
تبلی�غ می کرد؟ چگونه طی 20 س�ال مصرف 200 

برابر ش�د ؟
در واقع ش��رکت اولیه اروپائی یعنی پس��ته رویال 
هی��چ هزینه ی برای تبلیغ پس��ته نداد. زه برگر و 

بالزن هم پول تبلیغات نمی دادند.
 چ�ه اتفاقی افتاده بود؟ دلیل این رش�د و 

توسعه چه بود؟
تحلیل شخصی من که شواهد زیادی هم برای آن 
دارم در اینجا به طور خاصه عرض میکنم. در این 
دوره پس��ته به شدت کاالی با صرفه ای بود. برای 
باغ��دار، صادرکننده ایران��ی و واردکننده اروپایی، 
برای کس��ی که برش��ته و بس��ته بندی می کرد و 
از همه بیش��تر فروش این کاال برای س��وپرمارکت 
ها صرف داش��ت. در سال های حدود 90 میادی 
در  “آل��دی”  ای  زنجی��ره  س��وپرمارکتهای  تنه��ا 
آلمان مصرفش��ان به 6000 تن پس��ته در سال در 

بسته های 100 گرمی رسیده بود.
 سود از کجا می آمد؟ چگونه چنین مسئله 
ای که همگی در آن س�ود ببرند وجود داش�ت؟ و 
در نهای�ت کاال ه�م ب�ه قیمت ارزان�ی در اروپا به 

فروش می رفت؟ 
موض��وع اول و اصلی، نرخ ارز در ایران بود. در آن 
دوره که عمدتاً دوره جنگ و بعدا دوره بازس��ازی 
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پ��س از جنگ بود نرخ ب��ازاری ارز باالتر از ارزش 
واقعی آن بود. درس��ت برخاف ام��روز که ارز در 
ایران ن��رخ پایینی دارد. یعن��ی در حال حاضر در 
تناس��ب با آن دوران، قیمت دالر بایس��تی حدود 
3600 تومان باشد ولی 1300 تومان است. در آن 
زمان��ی که ارز دو نرخی داش��تیم نرخ بازار دولتی 
زی��ر ارزش واقعی دالر بود و نرخ بازار آزاد بیش از 
ارزش واقعی دالر. در آن س��الها بیشتر هزینه های 
تولی��د در ایران با دالر دولتی انجام و فروش باطنا 

با ارز آزاد صورت می گرفت.
 در واق�ع در ح�ال حاض�ر و در این مقطع، 
هم ن�رخ دولتی و هم نرخ بازار آزاد دالر پایین تر 
از ارزش واقعی آن اس�ت و در آن زمان ش�ما می 
فرمائید نرخ ارز در بازار آزاد بیش از ارزش واقعی 

و نرخ دولتی کمتر از ارزش واقعی آن بود؟
بله، از یک س��الی هم مجب��ور نبودید ارزتان را به 
بانک بفروش��ید. گم��ان دارم این امر در دو مرحله 
انجام ش��د. ب��ار اول در س��ال 1369 ب��ود که به 
طور کل س��پردن پیم��ان ارزی را در هنگام صدور 
برداش��تند و صادر کننده می توانست دالر خود را 
به نرخ بازار بفروش��د. مرحله دوم در س��ال 1381 

که کا ارز تک نرخی ش��د.
موضوع دوم این بود که در آستانه انقاب برداشت 
آب ازس��فره زیرزمین��ی رفس��نجان ک��ه منطق��ه 
ممنوع��ی بود بدون کنترل ش��د و ب��رای یکی دو 
سال هر کس خواست با حفر چاه غیر مجاز از این 

آب برداش��ت کرد. 
با حفر این چاهها که تعدادش��ان بیش از چاههای 
مج��از بود یک دفعه باغریزی عظیمی ایجاد ش��د. 
متاس��فانه به این چاهه��ای غیرقانون��ی بر خاف 
قائده “ال ضرر و ال ض��رار” وزارت نیرو پروانه بهره 

برداری دائمی صادر کرد. 
یعن��ی آب گران قیمت که نس��ل ه��ای بعد به آن 
احتی��اج داش��تند با عرض��ه فراوان س��بب ارزانی 
س��رمایه گذاری و افزایش تصاعدی تولید در دهه 
ه��ای بعد گردید. عرضه فراوان محصول ناش��ی از 
ای��ن ام��ر و همچنین موضوع ن��رخ ارز در مجموع 

باعث سودآوری زیادی شد. 
بنابرای��ن باغ��دار و تاجر هر دو س��ود م��ی بردند. 
ب��ه تحلیل من توس��عه بازار اروپا از این دو منش��ا 
س��ود بهره مند ش��د. الزم به یادآوریس��ت که این 
دوره، خوش��ی زودگذر بود زیرا هم در اثر صادرات 
بی روی��ه نفت نرخ ارز کاهش داده ش��د و هم در 
اثر آن بهره برداری زودگ��ذر از منابع آبی، اکنون 
با کاه��ش محصول، خش��کیدگی باغات و آوارگی 

کشاورزان روبرو هستیم.
را  آب  اف�زوده  ارزش  م�ا  واق�ع  در   

می فروختیم؟
بل��ه، آب ارزانی ک��ه قابل جایگزین��ی نبود تبدیل 
به پس��ته کم هزینه می ش��د و همین پس��ته کم 
هزین��ه به عل��ت گران��ی دالر برای تولی��د کننده 
برگش��ت ریال��ی باالیی داش��ت. گران��ی نرخ دالر 
ناشی از نیاز مملکت در دوره جنگ و بخصوص در 
دوره س��ازندگی آقای هاش��می، به ارز فراوان بود. 
نفت هم ارزان ش��ده بود به بش��که ای حدود 15-

14 دالر رس��یده بود و درآم��د ارزی نفتی زیادی 
ه��م نداش��تیم. در واقع می توان گف��ت که رقیب 
صادراتی پس��ته یعنی شرکت نفت، دوران بدی را 
می گذراند. اما امروز با نفت هر بش��که 100 دالر، 
این ش��رکت نفت است که سایر رقبای صادراتی را 

به خاک سیاه نشانده است. 
دولت��ی که نفت دارد چه احتیاجی به تولید کننده 
دارد؟ در نتیجه صادرات فرش از سالیانه 4 میلیارد 
دالر در آن دوره ب��ه کمتر از 600 میلیون دالر در 
س��ال گذشته رسیده اس��ت. در واقع صادراتی که 
باقی مانده یا صادرات نفت اس��ت یا مشتقات نفتی 
مثل پتروش��یمی و ی��ا صادراتی که از رانت درآمد 

نفتی برخوردار اس��ت.
 برگردیم به تاثیر س�وپر مارکتها در توسعه 

بازار پس�ته اروپا؟
مس��تقیما این س��وپرمارکت ها بودن��د که مصرف 
پس��ته را در اروپا رواج دادند. س��وپرمارکت ها در 
بادام زمینی که آجیل ارزانی اس��ت س��ود اندکی 
داش��تند ولی در پس��ته س��ود فراوانی به دس��ت 

می آوردند.
 در نتیج��ه وقت��ی وارد س��وپرمارکت می ش��دی 
می دیدید در یک قفس��ه 4 بس��ته ب��ادام زمینی 
وجود دارد ولی پس��ته را روی طبق بزرگی ریخته 
و تخفی��ف م��ی دادند. یک سرتش��ت گذاش��ته و 

مش��تریان پس��ته برش��ته را کیلویی می خریدند. 
کاری ک��ه در س��وپرمارکت ه��ا در م��ورد پس��ته 
انجام می ش��د ترویج )پروموش��ن( نام دارد. االن 
که مصرف پس��ته در اروپا افتاده بخاطراین اس��ت 
که س��وپرمارکت ها در اروپا از فروش پس��ته سود 

چندانی نمی برند. 
پس��ته ایران گران شده بخاطر اینکه نرخ ارز پایین 
اس��ت و پس��ته آمریکا گران اس��ت بخاط��ر اینکه 
ش��رکت “پارامونت” می خواهد که گران باش��د تا 
بتوان��د برند خود را بفروش��د. بدین صورت مصرف 
پس��ته ایرانی در اروپا ک��ه در اوج، قریب 85 هزار 
تن در س��ال بود در حال حاضر به کمتر از سالیانه 

20 هزار تن کاهش پیدا کرده اس��ت.
 پ�س اس�تنباطی که می ش�ود آن اس�ت 
ک�ه برگش�ت به ب�ازار اروپا فقط در گ�رو موضوع 

آفالتوکس�ین نیست بلکه در گرو مسئله ی قیمت 
هم هست؟

نه فقط قیمت؛ البته م��ی توانیم بگوئیم بازار اروپا 
دیگ��ر بازاری که س��وپرمارکت ها پس��ته را ترویج 
کنند نیس��ت. ب��ازار تبدیل ش��ده به ب��ازاری که 
ش��رکت “پارامونت” با برند خود و پشتوانه تولیدی 
و مالی عظیم ب��ا برندهای اروپایی رقابت می کند. 
این ش��رکت می خواهد پس��ته خودش را که راسا 
فرآوری و بسته بندی کرده در بازار اروپا به ضرب 

آگهی تلویزیونی بفروشد. 
 ف�ردی از من س�ؤال ک�رد چرا ص�ادرات 
چیزه�ای دیگر رها ش�ده فقط صادرات پس�ته و 

خرما باقی مانده اس�ت؟
علت آن اس��ت که فرضا هزینه تولید فرش تمامش 
مزد اس��ت. پش��م آن هم مزد چوپانی اس��ت. اگر 
امس��ال تورم ما 20 درصد باشد پس هزینه تولید 
فرش 20 درص��د افزایش پیدا می کند اما پس��ته 
هزین��ه ج��اری اش 50 درص��د کل هزینه اس��ت. 
عمده هزینه آن هزینه آب و اس��تهاک باغ است. 
در نتیجه چون باغ و آب موروثی اس��ت این هزینه 

را کس��ی نگاه نمی کند. 
ل��ذا ص��ادرات آن ادامه دارد و هیچ کس حس��اب 
نمی کند که باغ دارد پیر می ش��ود و چاه خش��ک، 
و بای��د هزینه جایگزینی هر دو محاس��به و جبران 
ش��ود. اگر امسال پسته را متوس��ط 7000 تومان 
فروختی��م نمی گوییم امس��ال پس��ته ب��رای ما با 
هزین��ه اس��تهاک و جایگزینی س��رمایه، 7200 
تومان تمام شده اس��ت و فقط می پنداریم هزینه 
ه��ای جاری را ک��ه 4000-3000 تومان در کیلو 
تمام ش��ده باید مد نظر گرفت. خوش��بختانه تاجر 
فرش نمی تواند دچار این اش��تباه فاحش گردیده 
و ای��ن کاال را باطن��ا با ضرر بفروش��د. فرش ارثی 

نیست.
هر س��ال تولید می ش��ود. پس عامل اس��تهاک و 
ارث در آن وجود ندارد. پدران ما باغ احداث کرده 
و به ما رس��یده اس��ت لذا هزین��ه ای که پرداخت 
می کنیم فقط هزینه جاری اس��ت که حدود نیمی 
از هزینه ها اس��ت. خرم��ا هم مثل پس��ته توام با 
س��رمایه گذاری طوالنی و هزینه پنهان استهاک 

و جایگزینی است. 
در ای��ران کس��ی ع��ادت به محاس��به اس��تهاک 
واقع��ی و هزینه جایگزینی س��رمایه گذاری ندارد. 
اگر درس��ت محاسبه و رس��یدگی شود، هیچ بنگاه 
صنعتی و کش��اورزی در ایران نمی توان یافت که 
بتواند دارائیهای خود را از محل ذخائر اس��تهاک 
تجدید نمای��د. در واقع همه ش��رکتهای بزرگ ما 

ورشکسته اند!
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این روز ها هر جا در جمع کش��اورزان پس��ته کش��ور 
می نشینی، صحبت از این است که باغداری پسته دیگر 
مقرون به صرفه نبوده و درآمد ناشی از فروش محصول 
دیگ��ر کفاف هزینه های تولید، برداش��ت و فرآوری را 
نمی ده��د. همانط��ور که در مقاله »هزینه تمام ش��ده 
تولید پس��ته در باغات مثمر کش��ور در سال 1390« 
این ویژه نامه به تفصیل بدان اش��اره شده، هزینه تولید 
پسته در کشور به شدت در حال افزایش است. چنانچه 
در آن مقال��ه برای ی��ک باغ نمونه ممت��از با میانگین 
برداشت متوسط 1/5 تن پسته در هکتار محاسبه شده، 
هزینه تولید هر کیلو پس��ته خشک در این باغ نزدیک 
6500 تومان می باشد. صحت ادعای کشاورزان وقتی 
مش��خص تر می ش��ود که به یاد آوریم طبق گزارشات 
وزارت جهاد کشاورزی متوسط  برداشت پسته از باغات 
کشور حدود 700 کیلو پسته خشک در هکتار می باشد. 
افزایش شدید هزینه های تولید پسته در کشور ناشی از 

چهار عامل اساسی است:
1. کاهش مقدار میانگین برداش��ت محصول از باغات 
عمدت��اً به دلیل از بین رفت��ن و نقصان کّمی و کیفی 

منابع آبی در دسترس کشاورزان پسته؛
2. تورم مزمن و ساختاری اقتصاد کشور؛ 

3. حذف ناگهانی یارانه های انرژی از سوی دولت و 
4. سنتی ماندن ساختار کشاورزی پسته کشور از قبیل 
خ��رده مالکی و عدم مکانیزاس��یون فعالیتهای باغی و 

برداشت.
اما س��وی دیگر قضیه که تدریجاً در حال کاس��تن از 
صرفه اقتصادی تولید پس��ته در کشور می باشد، عدم 
ترقی قیمت ریالی فروش پس��ته در تناسب با افزایش 
هزینه ه��ای تولید می باش��د. چون قری��ب 80 درصد 
محصول س��االنه پسته کش��ور صادر می شود، عرضه 
و تقاض��ا در بازارهای بین المللی تعیین کننده قیمت 
معامله پسته حتی در داخل کشور می باشد. و از آنجا 
که قریب به اتفاق معامات پسته در بازارهای بین المللی 
به دالر آمریکا انجام می شود، نرخ تبدیل دالر به ریال 
نقش غیرقابل انکاری در درآمد ساالنه کشاورزان و تجار 

پسته بازی می کند.
برای روش  ش��دن مطلب توج��ه خوانندگان را به یک 

مثال جلب می نمایم : 
فرض کنید نرخ تبدیل دالر به ریال در بازار آزاد به جای  
13500 ریال امروز  40000 ریال بود؛ چنانچه قیمت 
فروش یک محموله فرضی پسته در یک معامله، از قرار 
هر کیلو 7 دالر باشد، عایدی فروشنده از این معامله به 
ازاء هر کیلو پس��ته فروش رفته به جای 9450 تومان، 

28000 تومان خواهد بود. 

از آنجا که در صورت ترقی نرخ دالر، افزایش هزینه های 
تولید پسته کماکان متناس��ب با تورم داخلی و بسیار 
کمتر از افزایش ترقی دالر رش��د خواهد نمود، به طور 
قطع حاشیه سود کشاورزان پسته از قَِبل افزایش نرخ 
دالر افزای��ش چش��مگیری خواهد داش��ت. در چنین 
شرایطی، صرفه اقتصادی، بار دیگر به کشاورزی پسته 
کشور باز خواهد گشت و انگیزه جهت سرمایه گذاری 
در ایجاد باغات پس��ته جدید و م��درن افزایش خواهد 
یافت. ام��ا واقعاً نرخ تبدیل دالر ب��ه ریال که چنین 
تأثیر ش��گرفی بر قش��ر زحمت کش تولیدکننده در 
کش��ور اعم از باغداران پس��ته، افراد شاغل در سایر 
بخشهای کشاورزی و همچنین کلیه صنایع تولیدی 
دارد و ای��ن روزه��ا نقل محفل مجال��س همه آحاد 
کشور شده است باید در کجا قرار گیرد؟ جهت پاسخ 
به این پرس��ش، اول باید اذعان نمود دس��تاوردهای 
عل��م اقتصاد که بر پایه تم��ام تجربیات تاریخی تلخ 
و ش��یرین جامعه بشری بنا شده، مبین آن است که 
تعیین قیم��ت هر کاال منجمل��ه ارز در طی فرآیند 
معامله بین فروش��نده و خریدار و به واسطه حصول 
مطلوبیت بیش��تر ب��رای هر دو طرف پ��س از انجام 
معامله، مورد تواف��ق قرار می گیرد. قیمتی که برای 
تب��ادل یک کاال بین یک فروش��نده و خریدار نوعی 
مورد توافق واقع می ش��ود، ممکن اس��ت برای یک 
فروش��نده یا خریدار دیگر مطلوبیتی نداش��ته باشد. 
بنابرای��ن واژگانی از قبیل قیم��ت “واقعی”، “ذاتی” 
و حتی “تعیین قیمت” از س��وی ی��ک نهاد بیرونی 
یا ثالث برای کاالها، در اقتصاد امروز تعریف نش��ده، 

نامفهوم و مهجورند.
نیازها و روابط گسترده و پیشرفته بشر امروزی به ناچار 
سبب پیدایش بازارهای پیش��رفته مبادله کاالها شده 
است. در یک بازار آزاد، تعداد زیادی خریدار و فروشنده 
مشغول مبادله یک کاالی مشابه می شوند. چنانچه یک 
ناظر از بیرون نگاه اجمالی به بازار آزاد بیاندازد متوجه 
می ش��ود که قیمت میانگین کاالی در حال مبادله در 
آن بازار به طور مداوم در اثر کاهش یا افزایش در میزان 
عرضه و تقاضا در حال تغییر است. در واقع در بازار آزادی 
که پایه علم اقتصاد امروزی است، قیمت و تغییرات آن، 
اب��زاری خودکار جهت ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا 
در کل بازار است. به عنوان مثال، چنانچه در عین ثابت 
مان��دن عرضه یک کاال، تقاضا ب��رای خرید آن افزایش 
یابد، مکانیزم موجود در بازار آزاد به طور خودکار باعث 
می ش��ود تا قیمت کاال باال رفت��ه و در اثر این افزایش 
تعدادی از خریداران بالقوه که تمایل به خرید در قیمت 
باالتر را ندارند از گردونه رقابت خارج شوند. این فرآیند 

خودکار، مجدداً تعادل بین میزان عرضه و تقاضای کل 
موجود در آن بازار را برقرار می س��ازد. باید توجه نمود 
که این کارکرد قیمت، نافی نقش اول آن در معامله که 
همانا حصول مطلوبیت بیشتر برای طرفین معامله پس 

از اتمام معامله است نمی باشد.
در اقتصادهای پیشرفته نقش حاکمیت در فعالیت های 

اقتصادی به دو مورد خاصه می شود:
1. تأمین کننده شرایط و زیرساخت های الزم جهت ایجاد 

بازار آزاد داد و ستد کاالها و جلوگیری از انحصار و 
2. داوری بین طرفین معامله در صورت بروز اختاف بر 

طبق قوانین از قبل وضع شده. 
در یک اقتصاد مدرن، دولت ها به هیچ وجه حق دخالت 
در بازار آزاد از طریق “تعیین قیمت” و یا وارد شدن به 

رقابت با خریداران و فروشندگان را ندارند. 
اما در بسیاری از کشورهای دارای ثروت های زیرزمینی، 
دولت ها با هزینه کردن ای��ن دارایی ها اقدام به برهم 
زدن نظ��م خودجوش بازار آزاد با سیاس��تهای مداخله 
گرایانه می کنند. عمق فاجعه هنگامی نمایان می شود 
که درک کنیم ذخائر زیرزمینی یک کش��ور متعلق به 
کلیه نس��ل های آتی مردم آن کش��ور نیز می باشد و 
نبایستی این ثروت ها صرف هزینه ایجاد رفاه برای نسل 

فعلی شود.
نمونه بارز این روش را می توان در سیاست های ارزی 
دولت های مس��تقر در کش��ور از س��ال 1330 به این 
س��و مشاهده کرد. در تمام این دوران هرگاه به واسطه 
قیمت باالی نفت، دس��ت دولت ه��ا در ریخت و پاش 
باز بوده، با س��رازیر کردن دالرهای نفت��ی به بازار ارز، 
به طور مصنوع��ی باعث تنزل نرخ تبدیل دالر به ریال 
و بالتبع ارزان شدن کاالهای مصرفی وارداتی و صدمه 
به کش��اورزی و صنایع تولیدی داخلی شده اند. در این 
مس��یر، دولت به عنوان یک فروش��نده کاال )دالر( به 
رقابت با سایر فروشندگان )صادرکنندگان کشور( وارد 
شده است. شدت نابرابری این رقابت مداخله گرایانه و 
مخرب وقتی روش��ن می شود که در نظر آوریم هزینه 
تولید هر بشکه نفت در قیمت های حال حاضر چیزی 
در حدود 10 درصد قیم��ت فروش آن بوده اما هزینه 
تولید به طور مثال هر کیلو پس��ته ب��ه عنوان یکی از 
کااله��ای غیرنفتی صادراتی ح��دود 75 درصد قیمت 

فروش آن می باشد. 
دولت ه��ای ایران تنها در وقفه ه��ای کوتاه مدتی که 
فروش نف��ت اندک و یا قیمت آن پایین بوده، از س��ر 
ناچ��اری خود را محت��اج صادرات کااله��ای غیرنفتی 
توسط بخش خصوصی و تولیدات داخل کشور دیده اند. 
در چنی��ن وضعی به خاطر نداش��تن دالرهای مازاد و 

نرخ واقعی دالر؟! و تأثیر آن بر صنعت پسته 
فرهاد آگاه
عضو پیوسته انجمن پسته ایران
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ارزان نفتی، دولتمردان به ناچار دست از دخالت در بازار 
ارز برداش��ته اند. نمودار ب��اال تغییرات قیمت نفت را از 

سال 1987 میادی به این سو نشان می دهد.
مطابق این نمودار ماحظه می شود که نفت، پایین  ترین 
نرخ خود را در این دوره در سال 1999 میادی داشته 
است. در این زمان که دولت ایران حائز کمترین درآمد 
نفتی خود بوده نرخ دالر آزاد 9430 ریال بوده اس��ت. 
چنانچه این نرخ تبدیل دالر به ریال را به عنوان نرخی 
که کمترین مداخله دولت و دالرهای نفتی را در جایگاه 
آن م��ی توان متصور بود، مبنا قرار دهیم، تخمین نرخ 
تبدیل دالر به ریال امروز به فرض عدم مداخله مجدد 
بیش��تر دولت از آن تاریخ تا کن��ون، از روش زیر قابل 

استخراج است. 
ج��دول مقابل روش بدس��ت آوردن ای��ن تخمین را با 
استفاده از تفاوت نرخ تورم ریال و دالر طی این سال ها 
نشان می دهد. مطابق این جدول، با مبنا قرار دادن نرخ 
ارز آزاد در س��ال 1378 شمس��ی برابر 1999 میادی 
و محاس��به افزایش س��االنه آن بر اساس تفاوت درصد 
تورم س��االنه ریال و دالر به ن��رخ تبدیل 42335 ریال 
برای س��ال 1390 خواهیم رسید. این بدین معناست 
که چنانچه دولت به جای س��رازیر س��اختن دالرهای 
ناش��ی از فروش ثروت نفت به بازار داخلی، دس��ت از 
تباه ساختن سرمایه نسل های آینده بر می داشت، هم 
اکنون هر دالر آمریکا قاعدتاً می بایست نرخی حول و 
حوش 4200 تومان می داشت. در این صورت عایدی 
ناشی از فروش هر کیلو پسته 7 دالری به جای 9500 
تومان فعلی قری��ب 30000 تومان بود. حتی چنانچه 
نرخ تبدی��ل ارز آزاد را پس از مداخله دولت در س��ال 
1381 و ت��ک نرخ��ی س��ازی آن در 7924 ریال مبنا 
ق��رار دهیم، با در نظر گرفتن تف��اوت نرخ تورم داخل 
و خارج کش��ور از آن سال تاکنون، قیمت دالر آمریکا 

می بایس��ت هم اکنون در حدود 23000 ریال می بود 
که این عدد نیز بسیار بیشتر از نرخ 13500 ریالی فعلی 
است. محاسبات به عمل آمده نشان می دهد نرخ آزاد 
ارز پس از حذف آثار تورم از آن در حال حاضر در پایین 

ترین نقطه تاریخی خود قرار دارد. 
امید اس��ت دولتمردان ما به جای اتخاذ سیاست های 

رفاه��ی غیر قابل تداوم ب��ا هدف جلب رضایت مصرف 
کنندگان غیر تولیدگر، شهامت آن را بیابند تا با امتناع 
از سیاس��ت ه��ای مداخله گرایان��ه ارزی موجب رونق 
کش��اورزی و صنایع تولیدی داخل کشور و بالتبع آن 
توانمندس��ازی افراد جامعه بواس��طه ایجاد اشتغال در 

بخش های تولیدی شوند.

نرخ تبدیلرصد تورم ساالنهسال

ریالتفاوتدالرریالمیالدیشمسی

1378199920,02,217,89,430

1379200012,83,49,411,109

1380200111,32,88,512,053

1381200215,71,614,113,752

1382200315,62,313,315,581

1383200415,32,712,617,544

1384200510,43,47,018,773

1385200611,93,28,720,406

1386200718,42,915,523,569

1387200825,43,821,628,660

1388200910,8-0,311,131,841

1389201012,41,610,835,280

1390201122,02,020,042,335

www.indexmundi.com :منبع نرخ های تورم دالر و ریال

تخمین نرخ تبدیل دالر آمریکا به ریال ایران )با فرض حداقل مداخله دولت در بازار ارز(
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 چ�را تجار و صادر کنن�دگان فکر می کنند 
که استاندارد 15 کارایی الزم را ندارد؟

اس��تاندارد ملی ش��ماره 15 ایران اولین بار در دهه 
40 خورش��یدی نوشته شده اس��ت.  این استاندارد 
چندین س��ال اس��ت که برای عمده صادرات پسته 
ایران کارایی خود را از دس��ت داده اس��ت.  واقعیت 
آن اس��ت که این اس��تاندارد در زمانی نوش��ته شد 
که  بازار پس��ته یک ب��ازار5 تا 15 ه��زار تنی بود.  
پس��ته به مقدار کم صادر می ش��د و وقتی پسته به 
مقدار کم صادر شود خریدار صرفش نمی کند برای 
بوجاری آن، دستگاه بخرد.  در نتیجه در آن زمان، 
خریدار پس��ته ای می خواست که فقط در دستگاه 
برش��ته کرده و بس��ته بندی نمای��د.  در نتیجه در 
آن زمان اس��تاندارد پس��ته ایران برای پسته آماده 

مصرف نوشته شد.  
چون اگر 600 تن پس��ته به ژاپن و برای 5 مصرف 
کننده صادر می ش��د این ش��رکتها برایشان صرف 
نمی ک��رد دس��تگاه بگذارند و بوج��اری کنند، لذا 
پس��ته آماده مصرف می خواس��تند.  این مسئله تا 
بع��د از انق��اب هم ادامه یاف��ت.  از اواخر دهه 60 
خورشیدی به بعد پس��ته مصرفی وپسته تجاری از 
هم فاصله گرفتند.  در واقع در مورد تجارت پس��ته 
ای��ران دو دوره وجود داش��ته اس��ت.  در یک دوره 
پس��ته ای که از ای��ران صادر می ش��د واقعاً آماده 
مصرف بود.  چون مش��تری پس��ته آم��اده مصرف 
می خواس��ت.  دوره دوم دوره ای است که از اواخر 
دهه 80 میادی ش��روع شد و در دهه 90 میادی 
نیزادامه یافت.  در این دوره عما اس��تاندارد کاالی 
مصرفی جوابگوی احتیاجات صادراتی نبود و صادر 

کننده گواهی صادراتی آن��را کاغذی بی ارزش می 
دانست که بعد از گمرک دور انداخته می شد.

  ای�ن اس�تاندارد 4 تجدی�د نظر داش�ته و 
تجدید نظر پنجم نیز اخیرا آغاز ش�ده، س�وال این 
اس�ت که چرا اص�الح این اس�تاندارد اینقدر طول 
کش�یده و بع�د از این زم�ان طوالنی هن�وز مورد 

مناقشه است؟
از میان بازرگانان آق��ای ایرج آگاه در تدوین اولین 
دوره و تجدید نظر دوم حضور داش��تند.  در تجدید 
نظر س��وم من حضور فعال داشتم.  درنوشتن دوره 
س��وم استاندارد و برای اصاح مشکات آن و اینکه 
این استاندارد بگونه ای اصاح شود که  جنبه های 
تجارت��ی را بیش��تر و بهتر در برگی��رد، مقاومتهای 
جدی وجود داش��ت.  استاندارد دوره اول و دوم در 
زمانی نوشته ش��د که عموما پسته فله صادراتی به 
ص��ورت آماده برای مصرف صادر می ش��د.  تجدید 
نظر س��وم در زمانی نوش��ته شد که بخشی از پسته 
صادرات��ی در کش��ورهای خریدار و قبل از برش��ته 
شدن بوجاری می شد.  با آنکه در تجدید نظر سوم 
برای نخس��تین بار حرکتی به طرف توصیفی کردن 
استاندارد از طریق بازنویسی وسیعتر و درجه بندی 
گس��ترده تر صورت گرفت، ام��ا در آن زمان برخی 
احس��اس می کردند احتیاجی به گواهی استاندارد 

ندارند. 
در تجدی��د نظ��ر چهارم که از اینجان��ب نیز دعوت 
شده بود در همان جلسه اول لزوم شمول استاندارد 
15 را به پسته فله تجاری متذکر شدم که متاسفانه 
جمع عظیم ش��رکت کنندگان در جلس��ه تدوین از 
این پیش��نهاد اس��تقبال نکردند.  فضای جلس��ات 

اولیه و ترکیب ش��رکت کنن��دگان عموما دولتی به 
گونه ای بود که حظور خود در جلس��ات را بی تاثیر 
دانس��تم. علیرغم اینکه نام من در فهرس��ت اعضای 
تدوین نوشته ش��ده است، ولی جز چند جلسه اول 
دیگر ش��رکت نکردم.  تجدید نظر زود هنگام پنجم 
استاندارد 15 در واقع تقاضای فعاالن تجارت پسته 
ب��وده به ای��ن امید که بت��وان در تجدید نظر پنجم 
این اس��تاندارد را طوری وس��عت داد که کاالی فله 
تج��اری را که در معرض بوجاری مجدد اس��ت نیز 
ش��امل ش��ود.  با تغییراتی که در تجدید نظر پسته 
ویرایش س��وم اتفاق افتاده ب��ود، امید می رفت در 
تجدید نظر چهارم به س��مت اص��اح منطقی تر و 
نزدیک تر شدن استاندارد با تجارت پیش رویم، که 

متاسفانه اتفاق نیفتاد.
در تجدی��د نظر پنجم این اس��تاندارد ب��رای اولین 
ب��ار مواجه با رویکردی متفاوت از س��وی موسس��ه 
اس��تاندارد در اداره جلس��ه اول ش��دم.  با شگفتی 
مش��اهده کردم مش��اور موسسه اس��تاندارد که در 
جلس��ه حضور داشت اعام نمود که اس��تاندارد را 
باید تجارو صاحبان تجربه به گونه ای بنویس��ند که 
موجب قانونمند ش��دن تجارت  پسته و پایداری آن 
باش��د و نه مدرک��ی که به محض عب��ور از گمرک 

دورانداخته شود.
 به نظر ش�ما اساسًا اس�تاندارد بایستی چه 
کار کند؟ و هدف از آن چیست؟ عده ای می گویند 
اس�تاندارد ایران تا دم گمرك بیش�تر ارزش ندارد 
و کس�ی در بازار جهانی به اس�تاندارد ما نگاه نمی 

کند.
ب��ه نق��ل از کت��اب »نفح��ات نفت« نوش��ته »رضا 

ایست بازرسی شماره 15
گلوگاه صادرات پسته ایران

ش��اید اولین فردی که دبیری تدوین استاندارد 
پس��ته ایران تحت عنوان استاندارد ملی شماره 
15 )پسته-ویژگیها( را در دهه 40 خورشیدی 
بعه��ده گرف��ت هیچگاه فکر نم��ی کرد که پس 
ازگذش��ت ح��دود نیم ق��رن، تجدی��د نظر این 
اس��تاندارد و تطبیق آن ب��ا واقعیتهای موجود 
محص��ول پس��ته و صنعت پس��ته کش��ور هنوز 
بعن��وان یکی از دغدغه ه��ای فعاالن و به ویژه 

تجار پس��ته ایران باقی مانده باش��د.
علیرغ��م اینک��ه رون��د تدوی��ن اس��تاندارد در 
ایران  موسس��ه اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی 
به گونه ای اس��ت که در تمام کمیس��یون های 

فن��ی تدوی��ن و تجدید نظ��ر این اس��تاندارد، 
نماین��دگان بخ��ش تجاری و ص��ادر کنندگان 
حض��ور داش��ته اند و این اس��تاندارد ب��ا اتفاق 
آرای اعضای کمیس��یون تدوین شده است، اما 
واقعی��ت آن اس��ت که ماهی��ت و نقش تجارت 
خارجی در تدوین این اس��تاندارد دیده نش��ده 
است. عدم انطباق گواهی های صادره از سوی 
موسسس��ه اس��تاندارد با واقعی��ت کاالی صادر 
ش��ده موید ای��ن ادعا اس��ت. اس��تاندارد ملی 
ش��ماره 15 تاکنون 4 نوبت بازنویس��ی شده و 
تجدی��د نظ��ر پنجم نی��ز با فاصله دو س��ال از 
تجدی��د نظ��ر چهارم از نیمه دوم س��ال جاری 

آغاز شده است. با این وجود و به زعم بسیاری 
از تجار این اس��تاندارد، بیشتر ویژگیهای پسته 
مصرف��ی را تش��ریح نم��وده و ب��ه اعتق��اد این 
این اس��تاندارد،  قالب بندی  گروه چنانچ��ه در 
ترکیب اعضای ش��رکت کنن��ده و نحوه تصمیم 
گیری تغییراساس��ی ایجاد نگ��ردد، باید منتظر 
تجدی��د نظ��ر زود هنگام ان و یا ع��دم کارایی 
موث��ر آن در تجارت ب��ود. در مصاحبه حاضر با 
آقای مهدی آگاه س��عی شده است تا برخی ابعاد 

آش��کار و نهان این اس��تاندارد را بگش��اییم.
حمید فیضی
دبیر انجمن پسته ایران
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امیرخان��ی« مثالی می زنم.  اگر ش��ما بخواهید در 
محوطه دانشگاه مس��یرهای پیاده روی دانشجویان 
را تعیی��ن کنی��د، یک راه آن اس��ت که نقش��ه ای 
طراح��ی و اجرا کنید که همه از آن مس��یرها رفت 
و آمد کنند.  بدیهی اس��ت که دانشجو هم در عمل 
به خاطر نیازهایی که در طرح ش��ما دیده نشده، جا 
به جا از روی چمن عبور کند.  راه دیگر آن اس��ت 
که محوطه دانش��گاه را چم��ن کاری کرده بگذاریم 
دانش��جوها تردد کنند.  بع��د آنجاهایی را که رد پا 
زیاد اس��ت جدول و آس��فالت کنیم.  بدیهی اس��ت 
ک��ه در روش دوم خطاکاران اندک خواهند بود.  به 
واق��ع، قانونی دوام می آورد ک��ه بدین طریق پیاده 
ش��ود نه اینکه ش��خصی در دفتر دربسته بنشیند و 
به دانشجو تحمیل کند که برای 3 سال آینده شما 
از مس��یرهایی که من می گویم بروید.  استاندارد و 
برخ��ی از قوانین مملکتی همین مش��کل را دارند.  
اس��تاندارد اگر می خواهد برای صادرات یک و نیم 
میلیارد دالری پس��ته فله قانون بنویسد باید ببیند 
در عم��ل چه نی��ازی وجود دارد و چ��ه اتفاقی می 

افتد، آن نیاز و آن اتفاق را قانونمند کند. 
 حتی اگر آن اتفاق، اتفاق خوبی نباش�د؟

خوب و بد بودن آن چه معنی دارد؟
 گفته می شود استاندارد ضامن تجارت یک 

کاالست.
اینکه موسس��ه استاندارد بگوید که یک بازرگان چه 
پس��ته ای را اجازه دارد به بازرگانی دیگربفروشد و 
چه پس��ته ای را اجازه ندارد، ب��ه قیاس مثال فوق 
اش��تباه اس��ت.  فرض کنید فردا استاندارد فعلی ما 
به بازار اباغ ش��ود.  تاجری می خواهد پسته ای را 
به تاجر دیگری بفروش��د.  اگراین پس��ته  8 درصد 
دهن بست داش��ت آیا نباید قابل فروش باشد؟  آیا 
ما حکم می کنیم هر باغدار و کاس��بی باید پسته را 
خ��ود تا آخرین مرحله آم��اده برای مصرف فرآوری 
کند چون استاندارد، فقط استاندارد کاالی مصرفی 

اس��ت؟  خوب این چه توجیهی دارد؟
 ب��ه باور من اس��تاندارد وظیفه اش این اس��ت که 
کاالیی که مبادله می ش��ود را درهمان حدودی که 
دارد انج��ام می ش��ود تعریف ک��رده و درجه بندی 
نماید تا خریدار و فروش��نده بدانند چه می خرند و 
چه می فروش��ند.  کاری که اس��تاندارد فعلی ما به 
هی��چ وجه انجام نمی دهد.  وقتی تاجری کاالیی را 
به مش��تری خود در چین یا اروپا می فروش��د، می 
داند چه دارد می فروشد و تاجر چینی هم می داند 
چه می خواهد بخرد.  در حال حاضر و در نبود یک 
اس��تاندارد جامع، تجار مجبورند برای مشتری خود 
نمونه ارس��ال دارن��د.  در دنیای ام��روز کاالیی که 
فله اس��ت دیگر با نمونه معامله نمی ش��ود.  آیا در 

بورس ش��یکاگو ذرت را با نمونه معامله می کنند؟  
خیر، یک برگه اس��ت که می گوید مش��خصات این 
کاال چیس��ت.  کاالهای فله مثل گندم، ذرت، برنج، 
پسته و ...  برای تسهیل معامله باید توصیف تجاری 

داشته باشند. 
 فرض کنید اس�تاندارد را اص�الح کردیم و 
آن را بر اس�اس محدوده ای ک�ه اکنون معامله می 
ش�ود تنظیم کردی�م، ضمانت تطبیق ای�ن کاغذ با 

کاال چیست؟
در ح��ال حاضر ش��رکت های بازرس��ی،  نمونه ای 
برمی دارند و به آزمایش��گاه استاندارد می فرستند. 
عما م��ی دانیم که ای��ن نمونه تقریب��ا هیچگاه از 
محموله تجاری برداش��ته نشده است.  پس در حال 
حاض��ر هیچ کاری ب��رای انطباق ای��ن کاغذ با کاال 
وجود ندارد.  در واقع آنچه من می گویم آن اس��ت 
که ازطریق کنترل اجب��اری و همگانی نمی توانیم 

به انطباق برسیم.
  پس چه راهی باقی می ماند؟

در تم��ام دنی��ا دو ن��وع کنترل وج��ود دارد.  یکی 
کنت��رل کلیه محم��والت که درواقع ج��واب نداده 
اس��ت و نمی دهد.  علت اینکه تقلب ش��روع ش��د 
این بود که کنترل اجباری و اس��تاندارد، مخصوص 

کاالی آماده مصرف بود.  
ن��وع دیگر کنترل، بازرس��ی تصادفی اس��ت. وقتی 
سراغ کنترل تصادفی می روید دیگر اداره استاندارد 
گواهی نمی دهد.  بلکه این فرس��تده کاالس��ت که 
محمول��ه تجاری خود را با اس��تاندارد 15 که اینک 
ش��امل کاالی تجاری فله نیز هست مطابقت داده و 
به صورت خود اظهاری برگه کیفیت صادر می کند.  
زمان��ی که در گم��رک و در کنت��رل تصادفی، کاال 
به طور آش��کار با برگه کیفیت اظهار شده مطابقت 
نداشته باش��د، خطاکار باید متناسب با درجه خطا 

جریمه سنگین شود.
اغلب دولتی ها فکر می کنند با دخالت آنهاست که 
همه چیز درس��ت می شود.  به این مسئله توجهی 
ندارند که می توان سیستمی درست کرد که دخالت 
را به حداقل رسانده ولی در عوض هزینه خطاکاری 
را به ش��دت افزایش دهد.  این روش کارائی بیشتر 
دارد تا دخالت دائم که وسوس��ه فساد نیز با خود به 

همراه دارد.
 ّحّکم کیس�ت و چگونه باید ُحکم کرد؟

ّحّکم اداره استاندارد و برگه خوداظهاری صادرکننده 
اس��ت که روی فرم اداره اس��تاندارد تنظیم شده و 

ممهور به مهر گمرک باش��د.
مکانی��زم اجرایی می تواند این باش��د که در حالت 
عام و عادی هیچ نمونه برداری انجام نشود و فردی 
که صاحب کاالس��ت به استاندارد مراجعه می کند، 

م��ی گوید این کاال را با این مش��خصات می خواهم 
صادر کنم.  مؤسسه استاندارد فقط بر اساس اظهار 
ف��رد، نحوه تنظیم فرم را تایید و مهر می کند تا به 

آن فرم رسمیت ببخشد.
اگر نمونه برداری تصادفی، نشان داد که کاال با برگه 
اظهار کیفیت صاحب کاال متفاوت اس��ت، یا صاحب 
کاال می پذیرد که خاطی اس��ت یا نمی پذیرد.  اگر 
پذیرفت که مجازاتهای پیش بینی ش��ده اعمال می 
ش��ود در غیر این ص��ورت تقاضای نمون��ه برداری 
مج��دد می دهد و هزینه آن را نیز می پردازد.  این 
روش تا زمانی ادامه می یابد که یا اظهارات صاحب 
کاال تایی��د ش��ود و یا بپذیرد که خطا کرده اس��ت.  
بدیهی اس��ت که روش نمونه ب��رداری و آزمون در 
دفعات بعد در حضور کارشناس��ان  خبره تر انجام و 

هزینه آن نیز بیشتر خواهد بود.
 در واق�ع این تکرار نمون�ه برداری و هزینه 
های متعلقه به آن، منجر به آن می ش�ود که دفعه 
بع�د خطا نکن�د یا دقت بیش�تری در خود اظهاری 

اعمال نماید؟
بله، مثالی می زنم.  در ایران اگر بخواهید کارمندی 
را از ش��رکتی اخراج کنید نمی توانید.  در واقع باید 
ثابت کرد که ایش��ان خطای فاحش��ی مرتکب شده 
اس��ت.  البته قوانی��ن اداره کار می گوید، اگرفردی 
بطور قانونی اخراج شد می تواند برود و بیمه بیکاری 
بگیرد.  اما قانونی که باید اجازه اخراج بدهد بس��یار 
س��ختگیرانه و عما غیر قابل اجراست و گاها قضیه 

به تهدید و یا فس��اد منجر می ش��ود.
اما در کشورهایی که اقتصاد بازار حاکم است وضع 
کاما فرق می کند.  کارفرما هر لحظه که خواس��ت 
می ت��وان کارمند خود را اخ��راج کند.  اما برخورد 
ش��رکت بیمه مش��ابه بیمه تصادف خودرو در ایران 
است.  همانطور که در خصوص خودرو، اگر تصادف 
نکن��ی بیمه ارزانتر می ش��ود و اگ��ر تصادف کنی 
گرانتر، در مورد نیروی کار نیز ش��رکتی که کارمند 
خ��ود را اخراج کرد، در ازای هر مورد اخراج س��هم 
بیمه بقیه کارکنان آن ش��رکت درصد معینی اضافه 

می شود.  
در واق��ع کارفرما آن کس��ی را اخ��راج می کند که 
لیاقت کاری را که به او س��پرده شده نداشته باشد، 
و هر فردی را بی خود اخراج نمی کند چون اخراج 
کردن هزینه بیمه پرس��نلی شرکت را باال می برد.  
این سیس��تم نه دولت می خواهد، نه کمیس��یون، 
نه بازرس��ی.  در واقع کارفرم��ا می داند حق اخراج 
دارد ولی اگر اخراج بی مورد داش��ته باش��د به ضرر 

خودش است.
ما بایس��تی برای مش��کاتمان چنین راه حل هایی 

پیدا کنیم.
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