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فرصتی برای معرفی پسته ایران به بازار های جهانی

حضور انجمن در نمایشگاه آنوگا 2011

صنعت پس��ته ایران با انجمن پسته ،دومین حضور خود را در نمایشگاه بین المللی مواد
غذایی آنوگا تجربه نمود .این نمایش��گاه که از  16تا  20مهر ماه 1390مطابق با  8تا 12
اکتبر  2011در شهر کلن برگزار گردید ،بزرگترین نمایشگاه مواد غذایی در جهان است
که از اعتبار و اهمیت فوق العاده ای بین کشورهای مختلف دنیا و شرکت های تولید کننده
موادغذایی برخوردار اس��ت .در نمایشگاه سال جاری تعداد  6500شرکت تولید و توزیع
مواد غذایی حضور داشتند که با ارائه محصوالت خود به بازدیدکنندگان و تجار سعی در
دریافت سهمی از مبادالت جهانی مواد غذایی داشتند .نمایشگاه آنوگا هر دو سال یکبار
برگزار می شود و انجمن پسته در سال های  2009و  2011در این نمایشگاه حضور فعال
داشت .نگاهی به برخی شاخص های این نمایشگاه به شرح زیر می تواند تصویر مناسبی
از اهمیت آن ارائه دهد.
حضور  6500شرکت تولیدکننده و توزیع کننده مواد غذایی
 284000مترمربع فضای نمایشگاهی
 11سالن مجزا در  18طبقه
طبقه بندی شرکت ها و کشورها در ده گروه مواد غذایی شامل غذاهای خوب (،)Fine Food
نوشیدنی ها ،غذاهای تازه (ماهی ،میوه ،سبزیجات) ،گوشت ،غذاهای منجمد ،لبنیات ،نان و
شیرینی ،غذاهای ارگانیک ،بخش خرده فروشی و در نهایت سرویس و خدمات غذایی (الزم به
ذکر است که پاویون ایران در بخش  Fine Foodدر سالن شماره  2مستقر بود).
الزم به ذکر است که در نمایشگاه امسال  19شرکت ایرانی در پاویون ایران اقدام به
برپایی غرفه نموده بودند که  4شرکت کاشفان کویر ،خشکبار الماس یار ،درخت اطلس
سبز و حسان از اعضای انجمن پسته با برپایی غرفه حضور فعالی داشتند.
گزارش کامل را در صفحات  2تا  7مالحظه فرمایید.

تور بازدید از سیستم های آبیاری تحت فشار

مشاهده تجربیات موفق

در ادام��ه تورهای علمی و فنی انجمن پس��ته ایران و پس از اطالع رس��انی قبلی،
گروه��ی  25نف��ره از اعضای انجمن در تور علمی بازدید از طرح های موفق آبیاری
تحت فشار در استان کرمان حضور یافتند.
در این بازدید که به پیش��نهاد کمیس��یون باغبانی انجمن و در روز پنجش��نبه 14
مه��ر م��اه  1390برگزار گردید باغ��داران و عالقمندان عضو انجم��ن از تعدادی از
باغات موفق دارای سیستم آبیاری تحت فشار بازدید نموده و با نحوه مدیریت انواع
سیس��تم های آبیاری تحت فشار آشنا ش��دند .در این تور یک روزه از طرح آبیاری
نواری زیرس��طحی آقای سروشیان در کرمان ،سیستم آبیاری بابلر آقای عامری در
منطقه کریم آباد ،سیستم آبیاری قطره ای سطحی آقای انجم شعاع در رباط و طرح
آبیاری قطره ای سطحی در اکبر آباد برخوردار رفسنجان بازدید بعمل آمد.
گزارش کامل را در صفحات  8تا  10مالحظه فرمایید.
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حضور انجمن در نمایشگاه آنوگا 2011

غرفه انجمن مکانی برای صنعت پسته ایران
انجمن پسته ایران در پیگری سیاست خود مبنی بر معرفی
مزایا و ویژگی های پس��ته ایران در بازارهای بین المللی و
به دنبال حضور در نمایش��گاه های آنوگا در سال ،2009
پرودکسپو و  World Foodدر روسیه ،فودکس ژاپن و سیال
فرانسه در س��ال  ،2010امسال نیز با تدارک غرفه ای 42
متری در نمایش��گاه آنوگا ش��رکت نمود .غرفه انجمن در
سال جاری یکی از بزرگترین غرفه های پاویون جمهوری
اسالمی بود.
اهداف اصلی انجمن از حضور در نمایشگاه های بین المللی
به شرح زیر می باشد:
معرفی انجمن پسته ایران به جهانیان
معرفی شایس��تگی های کلیدی و مزیت های تجاری
پسته ایران به بازار بین المللی
معرفی اعضای انجمن به خریداران پسته
دسترسی به اطالعات رقبا
دریافت تصویری روشن از شرایط بازار جهانی به ویژه
بازار اتحادیه اروپا
برق��راری ارتباط با س��ازمان های بین المللی فعال در
زمینه خشکبار و مواد غذایی
مذاک��ره با ش��رکت های معتبر و صاحبنظ��ران بازار
جهانی
آش��نایی با تغییرات و پیش��رفت های تکنولوژی مواد
غذایی
در نمایشگاه سال جاری هیأتی متشکل از آقایان محسن
جالل پور ،حمید فیضی ،نوید ارجمند و امین جالل پور در
غرفه انجمن حضور یافته ،و ضمن پاسخگویی به سؤاالت

نمایی از غرفه انجمن پسته ایران در آنوگا

بازدیدکنندگان ،نس��بت به پیگیری اهداف انجمن پسته،
فعالیت ها و اقدامات صنعت پس��ته ایران و معرفی اعضای
انجمن اقدام نمودند.
ارائه تصویری روشن از پسته ایران

در این نمایش��گاه ،انجمن پس��ته ایران اقدام به طراحی و
چاپ  8کاتالوگ جدید با کیفیت باال به شرح زیر نمود و در
طی روزهای برگزاری نمایشگاه ،این کاتالوگ ها در اختیار
بازدیدکنندگان قرار گرفت:
کاتالوگ معرفی انجمن پسته ایران ()About IPA
تشریح پسته و باغداری آن ()About Pistachio

معرفی ارقام تجاری پس��ته ایران ش��امل فندقی ،کله
قوچی ،اکبری و احمد آقایی
معرفی مزایای پسته ایران شامل واریته ،عیار باال ،طعم
و قابلیت برشتگی باال
معرفی محصوالت مختلف پس��ته ایران شامل پسته
خندان ،مکانیک خندان ،ناخندان ،مغز پسته ،مغز سبزپسته
و روغن پسته
تشریح صنعت فرآوری پسته ایران
کاتالوگ معرف��ی برخی اعضای فعال انجمن در اروپا.
الزم به ذکر اس��ت که در این کاتال��وگ اطالعات تجاری
اعضایی که عالقمند به معرفی توسط انجمن بودند به چاپ
رسیده است.
خدمات انجمن به اعضاء در آنوگا

حضور شرکت های پستیژ و نظری در غرفه های فرعی انجمن پسته ایران

2

در نمایشگاه امسال برای اولین بار انجمن پسته ایران اقدام
به ارائه خدماتی متفاوت به شرح زیر به اعضاء نمود:
اختصاص مکان مناسب در غرفه انجمن به عنوان اتاق
مذاک��ره برای اعضای انجمن .در این محل امکان برگزاری
جلس��ات خصوصی اعضاء و ش��رکت های عضو انجمن با
طرف های خارجی فراهم گردید.
تهیه کاتالوگ معرفی اعضای انجمن و درج اطالعات
اعضاء .الزم به ذکر است که در این کاتالوگ اطالعات تجاری
 22شرکت تجاری عضو انجمن که در اروپا فعالیت دارند
به چاپ رسید و در طی نمایشگاه در اختیار مراجعین قرار
گرفت .در این رابطه یک شرکت عضو انجمن کاتالوگ های
خود را جهت توزیع در اختیار انجمن قرار داد.
اما مهمترین اقدام انجمن ،اختصاص بخشی از غرفه انجمن
به دو شرکت متقاضی عضو انجمن بود که تحت نام «عضو
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انجمن پس��ته ایران» اقدام ب��ه معرفی خود ،محصوالت و
فعالیت هایش��ان به بازدیدکنن��دگان نمودند .این دوغرفه
فرع��ی در فضایی جدا ام��ا در مجاورت غرف��ه انجمن با
طراحی و غرفه آرایی یکس��ان آماده و در اختیار ش��رکت
پسته نظری به مدیریت آقای محمدرضا نظری و شرکت
پستیژ به مدیریت آقای سیدهادی مهدوی اناری از اعضای
پیوس��ته و فعال انجمن قرار گرفت .با توجه به تعداد زیاد
متقاضیان و محدودیت امکانات انجمن در نمایشگاه امسال،
انجمن امیدوار اس��ت در آینده با تدارک غرفه ای بزرگتر،
تعداد بیشتری غرفه فرعی در اختیار متقاضیان قرار دهد.
حضور آمریکا بعنوان کشور رقیب

از کش��ور آمریکا چهار ش��رکت بزرگ تولید کننده پسته
شامل پارامونت ،پرایمکس ،نیکولز و ستن حضوری فعال
در نمایش��گاه داشتند .اگر چه این ش��رکت ها به صورت
جداگانه و ه��ر یک جهت بازاریاب��ی کاالی خود فعالیت
می کردند اما وجه مش��ترک همه آنها تبلیغ پسته آمریکا
و تالش برای اختصاص بخش بیش��تری از تجارت پسته
دنیا به پس��ته آمریکا بود .حضور فعال این شرکتها همراه
با غرفه آرایی زیبا و استقرار آنها در یکی از پربیننده ترین
س��الن های نمایشگاه آنوگا توجه بیشتری را به سوی آنها
معطوف می نمود.
یکی از اقدام��ات جالب این ش��رکت ها عرضه پرحجم و
رایگان پسته آمریکا به مراجعین بود که در جلب مراجعین
مؤثر بود و این روش می تواند در سال های آتی و در دیگر
نمایشگاه ها مورد توجه شرکت های ایرانی قرار گیرد.
در میان چهار ش��رکت فوق ،ش��رکت پارامونت حضوری
پررنگ تر و کام ً
ال متفاوت داش��ت ،غرف��ه بزرگ و زیبای
این ش��رکت در پاویون آمریکا به طرز محسوسی متفاوت
از سایرین بود .این شرکت با ارائه پسته در طعم ها و بسته
بندی های مختلف و توزیع گسترده آن در نمایشگاه برای
آزمایش مزه ،تالش زیادی برای جلب توجه بازدیدکنندگان

مذاکره با بازدیدکنندگان

انجام می داد .رویکرد این شرکت به ارائه طعم های جدید
پس��ته از طریق افزودنی های متفاوت ،عم ً
ال بیانگر وقوف
آنها به ضعف پسته آمریکا ازنظر مزه داشت .اما باید توجه
نمود که تبلیغات گس��ترده می تواند منجر به تغییر ذائقه
مصرف کنندگان در سال های آینده گردد .لذا تجار ایرانی
باید توجه نمایند که تنها تکیه بر تنوع مزه و ارقام پس��ته
ایران ضامن حفظ بازارها در آینده نخواهد بود و الزم است
با درک اس��تراتژی رقیب و به کارگیری ش��یوه های نوین
بازاریابی و از همه مهمتر افزایش اعتماد مصرف کنندگان
جهانی به کیفیت و سالمت پسته ایران ،در حفظ بازارهای
موجود بکوشند.
اطالعات کسب شده در مورد پسته آمریکا

میزان تولید پس��ته آمریکا درس��ال محصولی جاری
( )2011-2012حداقل  400میلیون پوند ( 181هزار تن)
پیش بینی می ش��ود .برخی از شرکت های آمریکایی این

نمایی از غرفه انجمن پسته ایران

تولی��د را تا  450میلیون پوند ( 204هزار تن) نیز تخمین
می زنند.
میزان اضافه محصول س��ال محصولی قبل (-2011
)2010که به محصول در دسترس سال جاری اضافه می
شود ،حداقل  50هزار تن تخمین زده می شود که بخش
عمده آن متعلق به شرکت پارامونت می باشد.
میزان محصول س��ال آینده آمریکا  600میلیون پوند
( 272هزار تن) تخمین زده می ش��ود که بیانگر رش��دی
 50درصدی است.
ص��رف نظر از اعتبارس��نجی اظهارات ش��رکت های
آمریکایی ،این ش��رکت ها قیمت پسته صادراتی آمریکا با
بهترین درجه کیفی ( )US Extra No.1را بین  3/75تا 3/9
دالر در هر پوند (معادل  8/3تا  8/6دالر در هر کیلو ) اعالم
می کردند.
قیمت پس��ته صادراتی به چین را معادل  3/5تا 3/6
دالر در ه��ر پون��د (برابر با  7/7ت��ا  7/9دالر در هر کیلو)و
قیمت پسته اصطالحاً روآبی ( )huller runرا معادل 3/30
تا  3/5دالر در هر پوند (برابر با  7/3تا  7/7دالر در هر کیلو
اعالم می کردند.
ش��رکت های آمریکایی هیچ ایده ای در مورد قیمت
پسته در سال محصولی آینده ارائه ندادند.
پیش بینی شرکت پارامونت ثبات قیمت جهانی پسته
در سال جاری بود و به ایرانیان نیز توصیه می کردند قیمت
خود را ثابت نگهدارند .به اعتقاد آنها به دلیل کاهش تولید
ایران نسبت به پیش بینی ها ،و جبران بخشی از آن توسط
آمریکا ،عم ً
ال عرضه جهانی پسته تغییر نخواهد یافت و لذا
احتمال کاهش قیمت ضعیف است.
این شرکت ها و به ویژه شرکت پارامونت به طور جدی
شرایط پس��ته ایران را از نظر تولید و حضور در بازارهای
جهانی زیر ذره بین داش��تند و با عالقه فراوان از س��ایت
انجمن پسته ایران بازدید می کردند.
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نکات مطرح شده توسط شرکت ها و افراد بازدیدکننده
از غرفه انجمن

در طی  5روز برگزاری نمایشگاه شرکت ها و افراد متعددی
از کشورهای مختلف از غرفه انجمن بازدید نمودند .انجمن
پسته ایران قبل از نمایشگاه با ارسال  Emailبه شرکت های
تأثیرگذار به ویژه شرکت های اروپایی و چینی ضمن معرفی
انجمن از آنها دعوت نمود تا از غرفه انجمن بازدید نمایند.
این دعوت مورد استقبال قرار گرفت و افراد و شرکت های
عالقمند ضمن بازدی��د ،با نمایندگان انجمن در خصوص
وضعیت تولید و تجارت پس��ته ایران و آینده آن در رقابت
با دیگر کشورهای تولیدکننده و به ویژه آمریکا تبادل نظر
می کردن��د .برخی نکات قابل توجه در اظهارنظر مراجعان
به شرح زیر بود:
خریداران پسته ایران عموماً سه ضعف عمده پسته ایران
در بازارهای جهانی را «عدم ارائه محصول به اندازه کافی در
زمان قرارداد شده»« ،تخطی از نمونه جنس قرارداد شده
توسط برخی از تجار» و عدم امکان عقد قراردادهای حداقل
سه ماهه توس��ط ایرانیان می دانستند در حالی که کشور
رقیب ضمن عمل به تعهدات خ��ود ،قراردادهای طوالنی
مدت حتی دو س��اله منعقد می نمایند .به مشکالت فوق
باید محدودیت های انتقال پول به دلیل تحریم را نیز اضافه
نمود.
الزم به ذکر اس��ت ک��ه این ایرادات در س��ال  2010و در
نمایشگاه  world foodمسکو نیز به نمایندگان انجمن اعالم
می شد.
عدم اطمینان از یکنواختی در میزان عرضه محصول
ایران به بازارهای جهانی در سال های مختلف و در مقابل،
عرضه نسبتاً یکنواخت محصول توسط آمریکا.
همانگونه که پیشتر نیز گفته شد ،در سال جاری  50هزار
تن اضافه محصول س��ال قبل توسط شرکت پارامونت به
بازارهای جهانی عرضه خواهد ش��د که با توجه به کاهش
تولید ایران ،می تواند نقش قابل توجهی در جذب مشتریان

مذاکرات نمایندگان انجمن با بازدیدکنندگان

ایران به سمت تولیدکنندگان آمریکایی ایفا نماید.
به اعتقاد برخی مشتریان ،ادامه ضعف های فوق الذکر
به تدریج منجر به افزایش بیش از پیش تمایل مشتریان به
خرید پسته آمریکایی خواهد شد.
تنها عامل تأثیرگذار می تواند قیمت باش��د که با توجه به
هزینه تولید در ایران و مشکالت ناشی از نوسان قیمت ارز،
امکان رقابت با پسته آمریکا روز به روز سخت تر می شود.
مصرف کنندگان اروپایی سالمت محصول را یک پیش
ش��رط خرید پس��ته می دانند و لذا هزینه تولید محصول
با آلودگی آفالتوکس��ین مجاز و با ریس��ک آلودگی کمتر
بایستی توسط صنعت پسته ایران یا توسط واردکنندگان
اروپایی پرداخت گردد.
با توجه به سیاست شرکت پارامونت در اروپا مبنی بر توزیع
مس��تقیم محصول خود در بازار و رقابت با ش��رکت های
اروپایی ،به نظر می رسد که شرایط برای فعالیت گسترده تر
و حضور پررنگ تر ایران در بازارهای اروپایی فراهم باش��د

ورودی اصلی نمایشگاه آنوگا در شهر کلن آلمان
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مشروط برآنکه صنعت پسته ایران اهتمام بیشتری به تولید
محصول با کیفیت تضمین ش��ده و عرضه مداوم محصول
کیفی در حجم و کیفیت تعریف شده از خود نشان دهد.
چهار ویژگی پسته ایران که شعار انجمن در سال های
اخیربوده یعنی درصد مغز ب��اال ( ،)Meat Percentageتنوع
ارقام ( ،)Varietyمزه و طعم ( )Tasteو قابلیت برشتگی باال
( )Roastabilityبرای بازدیدکنندگان جالب و در بس��یاری
موارد تازگی داشت.
شرکت های اصلی خریدار پسته ایران اعتقاد داشتند که این
ویژگی ها اگر چه در س��ال های اخیر با تالش های انجمن
برای بازیگران اصلی پسته در اروپا شناخته شده است اما
برای مصرف کننده اروپایی دو موضوع توجه بیش��تری را
جل��ب می نماید اول واریته و تن��وع ارقام و دوم مزه که به
اعتقاد این فعاالن ذائق��ه مصرف کنندگان به تدریج قابل
تغییر اس��ت و این سیاستی اس��ت که پارامونت در پیش
گرفته است.
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تابلوی خوشامدگویی پاویون جمهوری اسالمی ایران

نمایی از اتاق جلسات انجمن در آنوگا

نمایی از غرفه انجمن و پوسترهای معرفی مزیت های پسته ایران

دیدار و مذاکره نمایندگان انجمن با مراجعین

دیدار و مذاکره نمایندگان انجمن با مراجعین

ارائه کاتالوگ های انجمن به بازدیدکنندگان
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نمایی از غرفه شرکت آمریکایی پرایمکس

نمایی از غرفه آمریکایی ستن

نمایی از غرفه شرکت  POMمتعلق به رزنیک

نمایی از شرکت آمریکایی پارامونت

نمایش انواع بسته بندی خشکبار در آنوگا
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ارائه پسته شرکت پارامونت به بازدیدکنندگان
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نمایی از غرفه شرکت پارامونت

نمایش فیلم پسته ایران در غرفه انجمن

سالن محل استقرار پاویون جمهوری اسالمی ایران

نمایی از غرفه شرکت آمریکایی نیکولز

معرفی چهار مزیت پسته ایران در آنوگا

نمایی از غرفه شرکت دراج از اعضای انجمن

7

سال سوم -نیمه دوم مهر  -1390شماره 62

تور بازدید از سیستم های آبیاری تحت فشار
اس��ت و عم ً
ال تفاوتی بین کمیت و کیفیت محصول و
ظاهر درختان در ای��ن دو حالت وجود ندارد .فقط در
حالتی که درختان از یک طرف آبیاری می ش��وند در
بهار یک هفته دیرتر بیدار می شوند.
طرح آبیاری قطره ای سطحی

شادابی باغات دارای سیستم آبیاری تحت فشار

اطالعات کسب شده در طرح های بازدیدی بشرح زیر بود:
طرح آبیاری نواری زیر سطحی

اولین طرح مورد بازدید ،سیستم آبیاری نواری زیرسطحی
در باغ  21هکتاری آقای سروشیان در کرمان بود در این
باغ نوارهای آبیاری  pc2ساخت کشور یونان در زیر سطح
خاک در عمق  20 -30سانتی متری در انتهای سایه انداز
درختان قرار داده ش��ده که در حالت ایده ال بهتر اس��ت
نوارهای آبیاری در عمق  30-40سانتی متری زیر سطح
قرار داده ش��ود .این سیستم  5س��ال قبل اجرا شده که
در آن زمان به گفته آقای سروش��یان درختان این باغ به
دلیل کم آبی در حال خش��ک ش��دن بودند که با اجرای
این سیس��تم ،باغ مجددا ً احیاء ش��ده است .سن درختان
بین  40تا  50سال و میزان دبی آب چاه  3لیتر در ثانیه
می باشد که با  12ساعت آبیاری با دور  12روز یکبار برای
ه��ر  2هکتار ،در مجموع امکان اجرای طرح و تأمین آب
برای  21هکتار فراهم شده است .به عبارتی در این طرح
به ازای هر  1لیتر در ثانیه آب در دس��ترس 7 ،هکتار باغ
پس��ته آبیاری می گردد .شعاع خیس شدن خاک در هر
نوبت آبیاری  80س��انتی متر تا یک متر و فاصله قطره
چکان ها  50سانتی متر است .الزم به ذکر است که به
منظور آبشویی ،در زمس��تان حداقل  2مرتبه اقدام به
آبیاری غرقابی می گردد .براس��اس نظرات کارشناسی
مطرح شده در بازدید ،ایراد اصلی طرح آقای سروشیان
در ای��ن اس��ت که لوله ه��ا در عمق کم کار گذاش��ته
ش��ده اند .از مزای��ای این سیس��تم این اس��ت که پیاز
رطوبتی مناسبی تشکیل می دهد و از همه مهمتر آنکه
اگر درست مدیریت شود امکان گرفتگی قطره چکان ها
در ECهای باال نیز وجود نخواهد داشت.

8

طرح آبیاری بابلر

دومین سیس��تم آبیاری تحت فشار بازدیدی ،سیستم
آبی��اری بابلر در باغ آقای عام��ری در منطقه کریم آباد
بود .در این باغ س��ن درختان باالی  60س��ال است و
سیستم در س��طح  25هکتار از باغات اجرا شده است.
دبی آب  25لیتر و دور آبیاری  4ساعت در هر  12روز
می باش��د .در زمس��تان آبیاری سنگین با  8ساعت آب
انجام می شود .در این طرح در برخی ردیف ها سیستم
آبی��اری بابلر یکطرف��ه و در برخی ردیف ها سیس��تم
آبیاری بابلر دو طرفه استفاده شده ولی حجم آب در هر
دو حالت مس��اوی است زیرا در حالت یک طرفه فاصله
بابلرها  5متر و در حالت دو طرفه  10متر انتخاب شده

سومین و چهارمین طرح مورد بازدید طرح آبیاری قطره ای
آقای انجم شعاع در رباط و یک طرح در اکبرآباد برخوردار
بود .در طرح اول سیس��تم آبیاری قطره ای در سطح 88
هکتار و با دبی آب  8لیتر در ثانیه اجرا شده است .شرایط
مطلوب باغات دارای آبیاری قطره ای در مقایسه با باغات
دارای آبیاری غرقابی در مجاورت آن کام ً
ال مش��هود بود.
س��ن درختان بین  10تا  45س��ال است و مدت  5سال
از اج��رای طرح می گذرد .در باغات دارای این سیس��تم
دور آبیاری  12روز یکبار به مدت  24س��اعت است .پس
از برداش��ت پسته ،یک نوبت آبیاری غرقابی به مدت 48
ساعت انجام شده و پس از آن روال قبل جهت آبیاری اجرا
می شود .در این طرح مدیریت باغ بسیار عالی و مالک از
اجرای این سیستم کام ً
ال راضی و ظاهر درختان هم عالی
ب��ود .در آخرین باغ بازدیدی ،از زمان اجرای طرح آبیاری
قطره ای  2سال گذشته و میزان شوری آب حدود 4000
و میزان کلر آن باال بود .در اجرای این طرح هیچ لطمه ای
به درختان بدلیل تغییر سیستم آبیاری وارد نشده است.
دور آبیاری در این باغ  20روز یکبار به مدت  24س��اعت
است که حدود  90سانتی متر از خاک را خیس می کند.
سطح زیرکشت  100هکتار با  21لیتر آبیاری می شود .به
عبارتی به ازای هر  1لیتر در ثانیه دبی آب در دس��ترس
تقریباً  5هکتار باغ پسته آبیاری می گردد .عالوه بر آن در
زمستان آبیاری غرقابی انجام می شود.

سیستم آبیاری بابلر
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نکات قابل توجه

در تمام طرح های بازدیدی ،مالکین
باغ از اجرای سیس��تم های آبیاری تحت
فش��ار رضایت داش��تند و اعضای گروه
نی��ز وضعیت مطلوب باغ��ات را به عینه
مشاهده کردند.
مش��اهدات عملی نشان داد که سن
درختان مانعی در اجرای سیس��تم های
آبیاری تحت فشار نیست و در طرح های
مورد بازدید باغاتی حتی با سن بیش از
 60سال بود که شاداب بوده و سبزینگی
مطلوبی داشتند.
تف��اوت منفی بی��ن باغ��ات دارای
سیس��تم و باغاتی که ب��ه روش غرقابی
آبیاری می شدند مشاهده نگردید .حتی
در ی��ک مورد در باغ آقای انجم ش��عاع

وضعیت باغات دارای سیستم از باغات با
آبیاری غرقابی به مراتب بهتر بود.
در تمام��ی باغ��ات بازدی��دی آب
موج��ود با راندمان مطلوبی در س��طح
باغ توزیع می ش��د و باغداران توانسته
بودند باغات خ��ود را با مقادیر محدود
آب موج��ود بخوبی مدیری��ت کنند و
از ای��ن طری��ق کمب��ود آب را جبران
نمایند.
اجرای صحیح سیستم آبیاری تحت
فشار و انتخاب نوع مناسب آبیاری تحت
فشار با توجه به شرایط آب و خاک ،و از
همه مهمتر مدیریت صحیح و نگهداری
اصول��ی سیس��تم ،از رم��وز موفقی��ت
طرح های بازدیدی بود.
ب��ا توجه ب��ه محدودی��ت منابع

آقای کاوه آگاه
عضو پیوسته انجمن پسته ایران

در ای��ن روز از چهار طرح آبیاری تحت فش��ار در کرمان و
رفسنجان بازدید شد .روش های متنوع عبارت بودند از :
آبیاری زیرس��طحی ،آبیاری بابلر و آبیاری قطره ای که
وجه مش��ترک همه آنه��ا ورودی آب از لوله تخلیه چاه
مالک به اس��تخر ذخی��ره آب و تغذیه آن به سیس��تم
مرکزی فیلترینگ و پمپاژ به لوله های تحت فشار جهت
آبرسانی درختان پسته بود .انگیزه مشترک همه مالکان
این طرح ها ،بهینه مصرف کردن آب بدون تخطی از نیاز
آبی با توجه به خشکسالی های اخیر می باشد .نکاتی که
پس از این بازدید به ذهن نگارنده خطور کرد به ش��رح
ذیل است:
دو عام��ل مق��دار امالح بیکربنات و ش��وری آب در
انتخاب بین سیستم سنتی غرقابی و سیستم تحت فشار

آب موجود و روند افت س��طح منابع
آبه��ای زیرزمینی در اغل��ب مناطق
پس��ته خیز کش��ور و ب��ا در نظ��ر
گرفت��ن تجربه ه��ای موف��ق معرفی
ش��ده و از همه مهمتر تس��هیالت و
حمایت ه��ای قابل توج��ه دولت (تا
س��قف  35میلیون ریال کمک های
بالع��وض در هر هکتار) بدون تردید
انتخ��اب روش آبی��اری تحت فش��ار
بهتری��ن تصمی��م ب��رای باغ��داران
پس��ته محس��وب می گردد.
بر اساس نظرات کارشناسی موجود،
در روش های آبیاری تحت فش��ار هدف
آن اس��ت ک��ه توزیع آب در س��طح باغ
هدفمند ش��ده و آب در س��طحی توزیع
گردد که توان مکش آب توسط ریشه ها

تعیین کننده می باشند ولی با توجه به خشکسالی های
اخیر و تس��هیالت مناس��بی ک��ه دول��ت در این زمینه
پرداخت می کند حتی در صورت شک و تردید چاره ای
جز حرکت بسوی سیستم های نوین آبیاری نیست.
اینکه کدام سیستم آبیاری تحت فشار مناسب کدام
باغ می باشد بستگی به عواملی نظیر کیفیت آب ،بافت
خ��اک و امنیت منطقه دارد که دراین زمینه می توان از
راهنمایی کارشناسان خبره استفاده نمود.
در این طرح ها باالخص دو طرح آبیاری قطره ای ،پس
از دو س��ال و پنج سال از اجرای سیستم به گفته مالکین،
محصول از لحاظ کمی و کیفی پیش��رفت داش��ته است.
مجریان طرح عنوان می کردند که نگرانی خیلی از باغداران
در مورد جواب ندادن سیس��تم های تحت فش��ار بر روی
درختان مسن با طراحی مناسب برطرف می شود.
مدیری��ت و نگهداری سیس��تم از اجرای آن مهمتر
اس��ت .نیروی انسانی کمی که جهت آبیاری و نگهداری

باغات پسته دارای سیستم آبیاری قطره ای

وجود داش��ته باش��د و عمق آب نیز در
ح��د فعالی��ت ریش��ه های جذب کننده
آب تنظی��م ش��ده و از تلفات عمقی آب
جلوگیری شود.
در پای��ان ضمن تش��کر از اس��تقبال
اعض��ای محت��رم انجم��ن و حض��ور
آنه��ا در ای��ن بازدی��د ،از مش��ارکت
فع��ال جناب آقای مهندس س��عیدی
معاون مدیریت آب و خاک س��ازمان
جهادکشاورزی استان کرمان و آقای
مهندس یعقوبی کارش��ناس و مجری
سیس��تم های آبی��اری تح��ت فش��ار
قدردانی می گردد.
همچنین از مهندس حس��ین عامری که
در برنام��ه ریزی این بازدید نقش ش��ایان
توجهی داشتند تشکر می گردد.

از سیستم الزم است باید با مشخصات سیستم (از زمان
اجرا) ،نحوه توزیع یکنواخت آب و تعمیرات احتمالی آن
آشنایی کامل داشته باشند .یکنواختی توزیع آب در طول
مسیر احتیاج به مدیریت قوی دارد.
کش��اورزان ما تغیی��رات را دیر قب��ول می کنند .با
استفاده از این سیستم های نوین ،کودهای شیمیایی از
طریق سیستم توزیع می شوند و احتیاج به نیروی انسانی
کمتری است.
از ارکان مشترک همه این سیستم ها استخر ذخیره
آب اس��ت که عنوان شد اس��تخرهای پلی اتیلنی ارزان
تر از اس��تخرهای بتنی می باشند .حتی اگر باغدار قصد
اس��تفاده از سیس��تم های آبیاری غرقابی دارد اینجانب
استفاده از اس��تخر جهت ذخیره سازی و حذف آبیاری
شبانه را حتماً توصیه می کنم.
آبشویی زمستانه به منظور جلوگیری از تجمع نمک
در خاک از نکات مش��ترک هم��ه این طرح ها بود که با
استفاده از آبیاری غرقابی و با باال بردن ساعات آبیاری در
زمستان انجام می شود.
به منظور جلوگیری از خوردگی در صورت استفاده
از اسیدسولفوریک در سیستم قطره ای ،باید از شیرآالت
و اتصاالت پلی اتیلنی استفاده کرد.
انتخاب سیس��تم پمپاژ و فیلترینگ مناس��ب جهت
جداک��ردن ناخالصی های موجود در آب بس��یار مهم می
باشد.
اجرای آبیاری زیرس��طحی در واحد سطح حدود دو
برابر اجرای آبیاری قطره ای هزینه بر اس��ت ولی امنیت
بیشتری دارد.
در هم��ه طرح ها علف هرز کمتری در مقایش��ه با
سیستم سنتی مشاهده شد.
در مجموع بازدید مفیدی بود که انشاء اهلل این سفرهای
علمی -کشاورزی ادامه یابد.
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پیاز آبی می کند راندم��ان پایینتری
دارد.
روش آبیاری زیر سطحی

دستگاه های پمپاژ مرکزی سیستم های آبیاری تحت فشار

حسین مهرابی
عضو پیوسته انجمن پسته ایران

با توجه به مس��ئله کمبود آب و کاهش
س��فره های آب زیر زمینی در سال های
اخیر باغداران پسته با یک بحران مواجه
ش��ده اند که شاید اس��تفاده از الگوهای
جدید ابی��اری راه حل مفیدی برای حل
این بحران باشد.
در روش آبی��اری غرقاب��ی س��نتی در
ح��دود کمتر از  30درصد آب مصرفی
در اختی��ار درخ��ت ق��رار م��ی گیرد.
بخش��ی از آب از س��طح زمین تبخیر
می گ��ردد .آن مق��دار از رطوب��ت هم
که وارد خاک می ش��ود بدلیل پخش
در گس��تره وس��یعی از خ��اک عم ً
ال از
دسترس ریش��ه درخت دور می ماند و
آن رطوبتی هم که در نزدیکی ریش��ه
قرار می گیرد نس��بت ایده آل رطوبت
به خاک را برای ایجاد ش��رایط مناسب
جذب توس��ط ریش��ه ایجاد نمی کند.
از طرف��ی در روش غرقابی بدلیل نیاز
ب��ه دبی وحج��م باال جهت پیش��روی
س��ریع آب ،عم ً
ال در برخی مناطق این
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پیش��روی غیرممکن گردیده ،که البته
این مس��ئله را تا ح��دودی می توان با
اح��داث مخ��ازن ذخی��ره آب برطرف
ک��رد .اما در روش ه��ای آبیاری تحت
فش��ار نیروی الزم برای پیش��روی آب
به سمت درخت توس��ط ایستگاه های
پمپاژ فراهم می ش��ود و نی��از آبی هر
درخت مس��تقیماً با ایجاد پیاز آبی در
اختیار ریش��ه ق��رار می گیرد .از جهت
دیگر حج��م آب مصرفی در سیس��تم
تحت فش��ار بس��یار پایین است و دور
آبیاری کوتاه می گردد .بعبارتی تعداد
روزه��ای انتظ��ار درخت ب��رای جذب
رطوبت کاهش پیدا می کند.
در بازدی��د از طرح های موف��ق آبیاری
تحت فش��ار هر س��ه روش بابلر ،آبیاری
س��طحی و آبی��اری زیر س��طحی مورد
بررسی قرار گرفتند.

در ای��ن روش لول��ه ه��ا در عم��ق 30
تا 40س��انتی متری از سطح خاک قرار
می گیرن��د و به همین دلی��ل لوله ها از
تابش نورخورش��ید در امان هس��تند و
عمر مفید لوله ه��ا افزایش می یابد و از
طرفی ایجاد رس��وب در لوله ها و قطره
چکان ها کاهش پیدا می کند .این روش
در مواردیکه  ECآب باال باش��د مناسبتر
است.
از دیگ��ر مزایای ای��ن روش می توان به
امنی��ت باالت��ر لوله ها ،تبخیر س��طحی
کمتر و کاهش رشد علف های هرز اشاره
نمود .در مقابل ،دیده نش��دن لوله ها و
قطره چکانها س��بب کاه��ش اطمینان
برخی باغداران به این روش می ش��ود.
لذا الزم است مشکالتی ازقبیل :جویده
شدن لوله توسط حیوانات ،نفوذ ریشه
گی��اه به درون قطره چکانها و گرفتگی
آنها ،عدم مش��اهده ایرادات ومشکالت
ایجاد ش��ده در لوله ها و قطره چکانها،
غیرممک��ن ب��ودن س��رویس و بازدید
لوله ها و قطره چکانها ،کاهش عملیات
ماش��ینی در باغ بدلیل احتمال آسیب
به لوله ها و هزینه باالی احداث کانال
و زیر خ��اک کردن لوله ه��ا را قبل از
تصمیم گیری برای اجرای این سیستم
درنظ��رگرف��ت.

سیستم آبیاری تحت فشار سطحی

در این روش لوله ها بر روی سطح خاک
در فاصله س��ایه انداز درخ��ت درامتداد
ردی��ف په��ن م��ی ش��وند و در فواصل
معینی بس��ته به تعداد و س��ن درختان
قط��ره چکانهای��ی در طول لول��ه تعبیه
می گردد.
در این روش اگر چه احتمال سرقت لوله
و احتمال ایجاد رسوب در مواردی وجود
دارد اما مزایایی همچون ایجاد اطمینان
ازس�لامت لوله ها و قطره چکانها بدلیل
ام��کان بازدی��د آس��ان و در دس��ترس
بودن لوله ها و ام��کان جمع کردن (باال
گذاش��تن) لوله ه��ا در مقاط��ع مختلف
کاری جه��ت انج��ام عملیات ماش��ینی
در ب��اغ وی��ا کود دهی به روش س��نتی
می توان��د در انتخاب این روش و اجرای
آن مدنظر قرار گیرد.
به طور کلی می توان مزایای روش های
آبی��اری تح��ت فش��ار را به ش��رح زیر
جمع بندی نمود:
کاهش مصرف آب
افزایش راندمان آبیاری
کوتاه شدن دور آبیاری
کاه��ش هزین��ه کارگ��ری جه��ت
آبیاری
اس��تفاده از کود های محلول در آب
در سیستم
کم شدن اس��تفاده از ماشین آالت
درباغ

روش بابلر

سیس��تم بابل��ر در ظاه��ر ترکیبی از
روش غرقاب��ی س��نتی و تحت فش��ار
اس��ت .این روش در مقایسه با روش
غرقابی راندمان بس��یار باالتری دارد
اما نسبت به روش قطره ای که ایجاد

اجرای آبیاری قطره ای در باغات مسن
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آمار صادرات پسته در سال محصولی 89-90

25درصد رشد صادرات نسبت به سال محصولی قبل

براس��اس آمار منتش��ره گمرک جمهوری اس�لامی
ایران ،میزان صادرات پسته در سال محصولی -90
( 89اول مه��ر  89ت��ا پای��ان ش��هریور  )90برابر با
 162241تن بوده که نسبت به سال محصولی قبل
( )88-89با 129793تن25 ،درصد رش��د داش��ته
اس��ت .در دوره  12ماهه گذشته بیشترین صادرات
ماهیانه در ماه های مهر ،آبان و آذر ثبت ش��ده و در
ماه دوازدهم یعنی ش��هریور ماه نیز 8224تن انواع
پسته صادر شده است.
بررس��ی و تحلیل صادرات س��ال محصولی  89-90با
توج��ه به میزان تولید  216هزار تن پس��ته در س��ال
مزبور و  8هزار تن تخمین محصول باقیمانده از س��ال
محصولی قبل از آن ( )88-89نش��ان می دهد که در

ابتدای سال محصولی مورد بحث  224هزار تن پسته
در دس��ترس بوده که با 162ه��زار تن صادرات و 18
هزار تن تخمین وزن پوس��ت ناش��ی از صادرات مغز
پسته و مغز سبز پس��ته و همچنین تخمین  36هزار
تن مصرف داخلی ،پیش بینی می گردد که در انتهای
س��ال محصولی (آخر ش��هریور  )90حدود  8هزار تن
پسته به سال محصولی جاری ( )90-91منتقل گردد
که بررس��ی ها نش��ان می دهد بخش عمده آن پسته
ناخندان است.
مقاصد عمده صادرات

س��هم ،بازارهای صادرات مجدد شامل ترکیه و امارات
با 13درصد س��هم15 ،کش��ور عضو اتحادی��ه اروپا و
کشورهای مشترک المنافع هر یک با  11درصد سهم
و کشورهای خاورمیانه با 10درصد سهم بوده اند.
انواع پسته صادراتی

در کل دوره مورد بررسی  121هزار تن پسته خندان،
حدود  24هزار تن پس��ته ناخندان 11152 ،تن مغز
پسته 2396 ،تن مغز سبز پسته و  3536تن نیز دیگر
انواع پسته صادر شده است.
اطالعات کامل را درسایت انجمن پسته ایران به آدرس

عم��ده ترین مقاصد صادراتی پس��ته ایران در س��ال http://www.iranpistachio.org/statistical archive

محصولی  89-90کش��ورهای شرق دور با  44درصد

مالحظه فرمایید.

سهم صادرات انواع پسته
در سال محصولی  89 - 90به درصد

مهمترین مقاصد صادراتی پسته ایران
در سال محصولی  89 -90به درصد
خاور دور
بازارهای صادرات مجدد

انواع پسته خندان

 15کشور اصلی عضو اتحادیه اروپا

انواع پسته ناخندان

کشورهای مشترک المنافع

مغز

خاورمیانه

مغز پسته

شبه قاره هند

سایر

سایر

مصوبات جلسه هفتم ستاد عالی پسته کشور

تغییر مقررات کنترل محموله های صادراتی به کشور های غیراروپایی
مورخ 90/7/25
هفتمین جلسه ستاد عالی پسته کشور در ّ
در مح��ل معاون��ت امور تولی��دات گیاه��ی وزارت جهاد
کش��اورزی برگزار شد .مهمترین مصوبه این جلسه که با
حضور اعضای س��تاد عالی پس��ته برگزار گردید ،موضوع
تغییر مقررات کنترل اجب��اری محموله های صادراتی به
کش��ورهای غیراروپایی بود که همواره در سال های اخیر
و پس از اجرای طرح پلکانی آفالتوکسین ،مورد تقاضای
صادرکنندگان پسته کشور بود.
در این جلسه و به دنبال مباحثات جلسات قبلی ستاد و
به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
و با تأیید اعضای س��تاد ،چگونگی کنترل محموله های

صادراتی ب��ه کش��ورهای غیراروپایی به ش��رح زیر به
تصویب رسید:
 .1أخ��ذ گواهی اس��تاندارد فیزیک��ی طبق قوانین

اس��تاندارد ،اجباری می باش��د و جه��ت أخذ این
گواهی نیز می توان از آزمایش��گاه های مستقر در
گمرکات کشور استفاده نمود.
 .2أخ��ذ گواهی آفالتوکس��ین جهت صدور پس��ته به
اتحادیه اروپا کمافی السابق اجباری می باشد.
 .3در م��ورد س��ایر کش��ورها ،در صورت درخواس��ت
صادرکنن��ده و طبق مقررات فائو گواهی آفالتوکس��ین
صادر می شود.

 .4برای کشورهایی که حد مجاز آفالتوکسین برای واردات
پسته نداش��ته و یا درخواس��ت چنین گواهی را نداشته
باش��ند ،أخذ گواهی آفالتوکسین ،اجباری نبوده و منعی
برای صادرکنندگان پسته برای صدور ایجاد نمی کند.
ازدیگ��ر مصوبات مهم جلس��ه هفتم ،پیگی��ری تأمین
اعتبارات تس��هیالتی برای صنعت پسته کشور بود که
در این جلسه مقرر شد 1000 :میلیارد ریال سرمایه در
گردش برای خرید و صادرات پس��ته از طریق صندوق
توس��عه ملی و همچنین اعتب��ار الزم برای طرح امکان
س��نجی مناطق مس��تعد توسعه کشت پس��ته توسط
معاونت تولیدات گیاهی تأمین گردد.
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مدير دفتر توسعه صنعتي و فناوري سازمان صنايع كوچك

توسعه بازار و رفع مشكالت توليد پسته در دستور كار
وزارت صنعت ،معدن و تجارت

'غالمرضا س��ليماني' روز سه شنبه در جريان بازديد از
مركز خوشه صنعتي پسته كرمان به خبرنگار ايرنا گفت:
پس��ته يك محصول راهب��ردي و كاالي مهم صادراتي
غيرنفتي در كش��ور محسوب مي شود كه براي توسعه
فعاليت ه��اي مرتبط با آن اقدامات خوبي درحال انجام
اس��ت .وي اف��زود :وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت در
ماموريت هاي جديد خود سعي دارد تنگناهاي موجود
در زمينه اي��ن محصول را از توليد ت��ا مصرف برطرف
كند .سليماني ادامه داد :با توجه به مطالعات انجام شده
'كمبود آب ،خرده مالكي و زنجيره تامين مواد اوليه' در
اين صنعت از مشكالت اساسي است.
وي اف��زود :در اي��ن ارتباط اقدامات مناس��بي ازجمله
آبي��اري قط��ره اي انج��ام ش��ده و بايد ب��ا كمك هاي
مس��ووالن ملي و منطق��ه اي نتايج و تجارب بدس��ت
آمده ،بين باغداران ترويج شود و به عنوان تجربه مثبت

و عملياتي در زمينه كش��اورزي در تمام كش��ور مورد
استفاده قرار گيرد .مدير دفتر توسعه صنعتي و فناوري
س��ازمان صنايع كوچك ،ف��رآوري را يكي از مهمترين
بخشهاي خوشه صنعتي پس��ته دانست و گفت :بخش
عمده ف��رآوران اين صنعت داراي كارگاه هاي س��نتي
هس��تند كه دراين مورد سياس��ت ،آموزش اين افراد و
نيز بهينه سازي و اصالح فرايند است تا بتوان محصولي
مناسب و رقابتي را توليد و روانه بازار كرد.
وي همچنين فناوري خندان س��ازي پسته را به عنوان
يكي از اهداف مهم در خوش��ه صنعتي پس��ته دانست
و گفت :با اس��تفاده از تس��هيالت نوس��ازي صنايع در
تالش��يم تا اين فناوري را مورد استفاده قرار داده و اين
مهم را بين كش��اورزان و ذي نفعان پسته رواج دهيم.
س��ليماني فرآوري محصوالت جانبي پس��ته در استان
كرمان را مهم ارزيابي و بيان كرد :توليد انواع ش��يريني

انتشار ویژه نامه فصلی
انجمن پسته ایران

به اطالع اعضای محترم انجمن پسته ایران ودیگر فعاالن صنعت پسته کشور می رساند که
سومین ویژه نامه فصلی انجمن پسته ایران با مطالب و تحلیل های متنوع علمی و فنی در
آخر آذر ماه  90منتشر خواهد شد.دراین ویژه نامه امکان چاپ آگهی تبلیغاتی برای شرکتهای
عرضه کننده کاال و خدمات فراهم گردیده است .عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات
بیشتر با دفتر انجمن در تهران با شماره های  021-88947300و 021-88947400
تماس حاصل فرمایند.
قیمت پسته خشک(محصول سال زراعی جاری) معامله شده
درهفته های دوم ( منتهی به  ،) 90/7/14سوم ( منتهی به)90/7/21
و چهارم مهر ماه ( منتهی به) 90/7/28

بازار رفسنجان

بازار تهران
(4ماه و  10روز)

رقم

درجه پسته

فندقی خندان

 30 -32استاندارد
(معروف به اروپایی)

10200

فندقی
دهن بست

 ( 30-32کیل )50

7800

هفته دوم

هفته سوم

(نقدی)

هفته چهارم

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

10200 10200

9000

8800

8800

7800

6800

6700

6700

7800

توجه  :قیمت ها هرکیلو به تومان ،در بازار تهران غیرنقدی 4ماه و 10روز و در بازار رفسنجان نقدی است.
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و محصوالت ديگر مش��تق ش��ده از پس��ته اشتغالزايي
بسياري را به همراه دارد كه در اين راستا آموزش افراد
مختلف ،توس��عه بازار و ش��بكه توزيع را در دستور كار
داري��م .مدير دفتر توس��عه صنعتي و فناوري س��ازمان
صنايع كوچك همچنين بس��ته بندي پس��ته را يكي از
راهبردهاي كلي در حوزه خوشه صنعتي پسته دانست
و افزود :هر اندازه پس��ته با كيفيت باالتر توليد و صادر
ش��ود اعتبار بيشتري نصيب كشور شده و ارزش افزوده
زيادي را نيز به وجود مي آورد.
وي توس��عه بازار پسته در سطح اروپا و آسياي ميانه را
از اولويت ها برش��مرد و گفت :تاكيد ما بر اين است كه
بتوانيم از اعتبارات موجود به توس��عه بازار كمك كنيم
و در اين خصوص انجمن پسته ایران كمك هاي خوبي
داش��ته كه از طرح كريدور آبي مي توان به عنوان يكي
از طرح هاي نويدبخش نام برد.

