
تعهد ارزی

نوسانات ارز

قیمت شگفت انگیز

تجارت 
پسته

انتظارات قیمت ریالی

حمل و نقل

عرضه کم

بورس پسته

ماهنامه انجمن پسته ایران 
سال چهارم - بهمن 98 -  شماره 44



034-32752557











فهرست

ن
انجم

ی
باغبان

ی
بازرگان

ب
ّآ

پنل تخصصي شناخت بازار اروپا
تور بازدید از صنعت پسته ایتالیا

کاتالوگ اطالعات خریداران پسته ایران 

روغن ولک؛ جرقه از یونان و روشنایی در ارزوئیه
تولیدکنندگان روغن ولک و باغداران توجه کنند!

صنعت پسته اسپانیا؛  کوچک اما رو به رشد

گزارش سه ماه اول تجارت پسته ایران
گزارش فروش پسته آمریکا در سه ماه نخست

افالتوکسین همچنان در صدر هشدارها

آیندۀ طرح سازگاری با کم آبی

8
8
8

9
11
14

16
17
18

20

ماهنامه دنیای پسته    

صاحب امتیاز: انجمن پسته ایران  
مدیرمسئول: انجمن پسته ایران

سردبیر: ابوالفضل زارع نظری
هیأت تحریریه:   بهار زندرضوي

            سحر نخعي 
            حجت حسني

سفارش آگهي ها: فاطمه السادات حسیني صفت

   
  صفحه آرا: نرگس بامری  

    چاپ: کارمانیا            
    لیتو گرافی: کتیبه

کرمان/بلوار جمهوری اسالمی / خیابان شهید الری نجفی )20 متری نادر(
 کوچه شماره 2/ پالک12 / کدپستی: 7619643149

  تلفن: 32475749- 034 /  نمابر: 32478553- 034

انجمن پسته ایران در قبال صحت و سقم ادعاهای مطرح شده در آگهی ها، هیچگونه  مسئولیتی ندارد.
استفاده از مطالب  با ذکر مأخذ مجاز است.

www.iranpistachio.org         
info@iranpistachio.org



ن
جم

ان
44

ره 
ما

 ش
- 1

39
8 

اه
ن م

هم
- ب

م 
هار

ل چ
سا

8

جهت اطالع از هزينه های ثبت نام و کسب اطالعات بيشتر با دفتر انجمن پسته ايران
به شماره هاي 32475489-32475749-034 تماس حاصل فرماييد.

ــداران  ــا خری ــوگای 2019 آلمــان و آشــنایی ب اگــر فرصــت شــرکت در نمایشــگاه آن
ــرای شــما فراهــم  ــن فرصــت را ب ــران ای ــران را نداشــتید، انجمــن پســته ای پســته ای

کــرده اســت. 
ــا  ــت اکســل ب ــا در فرم ــر دنی ــران از سراس ــته ای ــداران پس ــات خری ــوگ اطالع کاتال
ــن  ــد، آدرس، تلف ــور مقص ــرکت )کش ــر ش ــات ه ــوی اطالع ــت و ج ــت جس قابلی
تمــاس، ایمیــل و وب ســایت( هــم اکنــون بــا پرداخــت هزینــه بــرای عالقه منــدان در 

دســترس اســت.

ایران  کاتالوگ اطالعات خریداران پسته 

انجمن پسته ایران برگزار مي کند:

تور بازدید از صنعت پسته ایتالیا
16 الی 23 اردیبهشت 1399 

انجمن پسته ایران برگزار مي کند:

»پنل تخصصي شناخت بازار اروپا«
6 اسفند ماه 1398

با حضور فعاالن باتجربه و مطرح بازار پســته اروپا
- معرفي و ساختار بازار اروپاعناوین اصلي:

- زنجيره تأمين
- بخش بندي بازار
- مدیریت ریسک

- کنترل های غيرفيزیکی
- تأمين مالی

- استراتژی های بازاریابی

مهلت ثبت نام:

 25 بهمن ماه 1398



تعدادشــان  اينکــه  بــا  ايــران  پســته  در  پيشــرو  باغــداران 
ــام  ــده ای انج ــيار ارزن ــات بس ــا خدم ــت، ام ــمار اس انگشت ش
ــع  ــور را منتف ــته کش ــاالن پس ــع فع ــر آن جمي ــه خي ــد ک داده ان
کرده اســت. ايــن باغــداران از گذشــته تــا امــروز موتــور پيشــرفت 
ــه حرکــت  ــراوان ب ــا مشــقت ف اقتصــادی و علمــی در پســته را ب
ــور  ــن موت ــادا اي ــه مب ــد ک ــالش کرده ان ــواره ت ــد و هم درآورده ان
ــوارد،  ــياری از م ــع در بس ــی و تواض ــا فروتن ــود. ام ــوش ش خام
ــی  ــرده  و نام ــه رو ک ــش روب ــا چال ــاره را ب ــگاری در اين ب تاريخ ن
ــد  ــۀ دي ــک زاوي ــايد از ي ــت. ش ــت نرسيده اس ــه ثب ــان ب از ايش
ايــن مســئله يــک نقصــان باشــد، چــرا کــه بازگــو کــردن حقايــق 
ــوه  ــه و نح ــداف اولي ــه اه ــن اينک ــت، ضم ــن دس ــی از اي تاريخ
ــرات  ــکل تفک ــا ش ــا را ب ــد، م ــائل را واکاوی می کن ــه مس ورود ب
ــد را  ــق جدي ــک اف ــد ي ــرده و می توان ــنا ک ــروان آش ــه پيش جامع
بــرای اهــل تحقيــق و مطالعــه بگشــايد و از طريــق فراهــم آوردن 
ــکان بحــث و گفت و گــو روی موضوعــات مختلــف زمينه هــای  ام
ــاالن  ــه فع ــرايطی ک ــد. در ش ــترش ده ــز گس ــی را ني هم افزاي
ــان  ــوی خودش ــت روی زان ــد دس ــران باي ــته در اي ــت پس صنع
ــروها،  ــم پيش ــر بگويي ــت اگ ــراه نيس ــتاند، بي ــد و بايس بگذارن
ــرای  ــات ب ــظ ارتباط ــنگين تری در حف ــی س ــئوليت اجتماع مس
ــد. کــه پيمــودن  تقويــت يادگيــری جمعــی و اشــاعه دانــش دارن
بخشــی از ايــن مســير بــا ماهنامــه دنيــای پســته بــه عنــوان يــک 
حلقــه واســط و يکــی از تريبــون هــای تخصصــی پســته کشــور 

ممکــن اســت. 

در ماهنامــه پيشــين دنيــای پســته بحــث اســتفاده از روغــن ولــک 
بــاز شــد و قــرار شــد در ايــن شــماره ايــن موضــوع را بــه روايت 
علــی نظــری بخوانيــم. نظــری از باغــداران پيشــرويی اســت کــه 
ــق در  ــرای تحقي ــی ب ــای  آزمايش ــن پايلوت ه ــی از بزرگ تري يک
ــان  ــام و پايه هــا را بني ــر روی ارق ــق ب پســته کشــور اعــم از تحقي

نهاده اســت.

ــه  ــته اش در منطق ــان پس ــی درخت ــه بارده ــرای مطالع ــری ب نظ
ــای  ــد و جرقه ه ــفر می کن ــان س ــه يون ــان ب ــتان کرم ــۀ اس ارزوئي
تحقيــق روی روغــن ولــک، دورمکــس و ســاير محلول هــای رفــع 
ــزی  ــه طرح ري ــاز ســرمايی از آنجــا زده می شــود. ســپس وی ب ني
ــن موضــوع همــت می گمــارد.  ــه در اي ــش همــه جانب ــک آزماي ي

ــنا می شــويد.   ــير تاريخــی آش ــن س ــات اي ــا جزئي ــه ب در ادام

مــا بعــد از دهــه پنجــاه کــه اُفــت آب زیرزمینــی منطقــه رفســنجان- کرمــان 
شــدت پیــدا کــرد، در دهــه شــصت بــه ایــن فکــر افتادیــم کــه دنبــال 
ــیم.  ــتان باش ــعه کشــت پســته در خــارج از اس ــرای توس ــی ب مکان های
ــابقه  ــه س ــم ک ــد می کردی ــه کاندی ــرای مطالع ــی را ب ــًا، جاهای طبیعت
کشــت پســته داشــتند. یکــی از مناطقــی کــه وضــع آب خیلــی خوبــی 
داشــت و ضمنــًا ســابقه یــک بــاغ پســته هــم در آنجــا وجــود داشــت، 

منطقــه ارزوئیــه واقــع در منطقــه شــمال حاجــی آبــاد بندرعبــاس بــود. 
ــن منطقــه  ــود و باغــات موجــود در ای کشــت معمــول آنجــا غــالت ب
هــم خرمــا و پرتقــال بودنــد. در آنجــا آقایــی بــه نــام فــروزان یــک بــاغ 
ــد کــه درخت هــای  کوچــک یکــی، دو هکتــاری از پســته کاشــته بودن
مســن و بزرگــی هــم داشــت. مــا بــا خــود گفتیــم کــه ایــن بــاغ را دو، 
ــی  ــار خوب ــاغ ب ــن ب ــم ای ــر دیدی ــم، اگ ــر می گیری ــر نظ ــال زی ــه س س
ــته را  ــت پس ــتعداد کش ــه اس ــن منطق ــم ای ــم بگویی ــد، می توانی می ده
ــر  ــاغ را زیرنظ ــن ب ــال ای ــه س ــتیم دو، س ــرار گذاش ــت. ق خواهدداش
ــی دارد و  ــی عال ــول خیل ــاغ محص ــن ب ــم ای ــال اول دیدی ــم. س بگیری
ــود و  ــی ب ــه پرآب ــیار منطق ــه بس ــن منطق ــدیم. ای ــحال ش ــی خوش خیل
ــر چــاه آزاد  ــر چــاه نداشــت. حف ــه لحــاظ حف ــت آب هــم ب محدودی
ــر از  ــود کــه حــدود صــد کیلومت ــه یــک دلیلــش هــم ایــن ب ــود؛ البت ب
جــاده آســفالته فاصلــه داشــت و در ایــن صــد کیلومتــر هیــچ جــاده ای 
ــور  ــا عب ــیر رودخانه ه ــیار از مس ــت بس ــا زحم ــت ب ــود و می بایس نب
ــاز مقــدار  کنیــم. ســال دوم دیدیــم بــاغ بــار کمــی دارد! ســال ســوم ب
ــه  ــل اینک ــه دلی ــاغ ب ــن ب ــم ای ــر می کردی ــا فک ــت. م ــی داش ــار کم ب
ــار  ــه لحــاظ آبیــاری و کــود مدیریــت نمی شــود، ب ــدازه کافــی ب ــه ان ب
ــه  ــه اینک ــه ب ــم. باتوج ــاغ را خریدی ــن ب ــا ای ــال م ــر ح ــه ه ــدارد. ب ن
ــبتًا  ــار نس ــد ب ــال بع ــی داد و دو س ــی خوب ــار خیل ــال اول ب در دو س
ــته  ــد پس ــاظ تولی ــه لح ــه ب ــن منطق ــم ای ــر  کردی ــا فک ــری داد، م کمت
مشــکل نــدارد. بنابرایــن، در ســال 1366 در آنجــا یــک مقــداری زمیــن 
ــه  ــی ک ــان پیوندهای ــم و هم ــروع کردی ــته کاری را ش ــم و پس خریدی
ــای  ــتفاده کردیم. پیونده ــتیم را اس ــه داش ــا تجرب ــنجان از آنه در رفس
کله قوچــی، اکبــری و احمدآقایــی را زدیــم. در ســال 1368 تقریبــًا بــاغ 
کامــل کاشــته شــده بود و در ســال 1370 پیوندهــا زده شــدند. بنابرایــن 
ــته  ــول داش ــی محص ــاد شمس ــه هفت ــط ده ــتیم در اواس ــار داش انتظ
باشــیم، امــا از 1370 تــا 1376 دیدیــم از محصــول خبــری نیســت! بــا 
اینکــه رشــد درختــان بســیار عالــی و خیلی خیلــی تنومنــد بودنــد، امــا 
بــار نداشــتند. در نتیجــه مــن ســال 76-75 شــروع کــردم بــه مطالعــه بــا 
ــد داشته باشــد کــه پســته  ایــن ســوال کــه اینجــا چــه اشــکالی می توان
ــه  ــه ارزوئی ــه منطق ــبیه ب ــا ش ــه در دنی ــی ک ــن رو، مناطق ــدارد؟! از ای ن
ــی  ــردم. یک ــه ک ــد را مطالع ــته کاری دارن ــال پس ــن ح ــتند و در عی هس
ــه پســته کاری  ــرد، منطق ــب ک ــرم را جل ــان اول نظ ــه هم ــی ک از مناطق
ــه منطقــه  ــًا خیلــی شــبیه ب ــان تقریب ــود. هــوای یون ــان ب در کشــور یون

ــود و پســته هــم داشــت.  ــه ب ــا در ارزوئی پســته کاری م
ــان  ــه یون ــدرم ب ــاق پ ــه اتف ــه ب ــم ک ــم گرفت در ســال 1377 مــن تصمی
ــک  ــه ی ــان ک ــه یون ــی ب ــم. وقت ــا را ببینی ــته آنج ــات پس ــروم و باغ ب
کشــور سوسیالیســتی بــود رفتیــم، اطالعــات خیلی خیلــی ســخت پیــدا 
ــات  ــتیم اطالع ــم و نتوانس ــا ماندی ــه آنج ــک هفت ــتر از ی ــد. بیش می ش
زیــادی پیــدا کنیــم. بــا کشــاورزهای آنجــا صحبــت کردیــم و در مــورد 

روغن ولک؛ جرقه از یونان و  روشنایی در ارزوئیه 

علی نظری
 باغدار پیشرو در پسته ایران
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جملــه  از  را  مختلفــی  محلول هــای  قــرارداد،  طبــق 
گیبوتکــس و ولــک و محلول هــای دیگــری کــه روی 
ــده  ــه ش ــا تجرب ــته در دنی ــر از پس ــری غی ــان دیگ درخت
بــود مثــل نیتــرات پتاســیم و دورمکــس کــه االن مطــرح 
اســت و مــواد دیگــر کــه شــاید پنــج محصــول دیگــر بــود 
را در برنامــه گذاشــتیم تــا در منطقــه پســته کاری ارزوئیــه 

کنیــم. محلول پاشــی 
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ــا  ــد، آنه ــه کار می کنی ــما چ ــیدیم ش ــم و پرس ــان گفتی ــکل خودم مش
ــه در  ــه ای ک ــا نکت ــم! تنه ــن مشــکل را داری ــم همی ــا ه ــه م ــد ک گفتن
ــا  ــه آنه ــود ک ــن ب ــی متوجــه شــدیم ای ــا کشــاورزهای یونان گفتگــو ب
ــم  ــا نفهمیدی ــد و م ــس« دارن ــی »گیبوتک ــک محلول پاش ــتان ی در زمس
ــن  ــا ای ــد. ب ــی می کنن ــل محلول پاش ــه دلی ــه چ ــاده را ب ــن م ــه ای ک
ــدرم  ــه جســتجوی بیشــتر. طبــق گفته هــای پ ــم ب اطــالع شــروع کردی
ــس  ــی گیبوتک ــابقه محلول پاش ــم س ــران ه ــه در ای ــدیم ک ــه ش متوج

ــاًل داخــل گیبوتکــس  وجــود داشته اســت. پــدرم می گفتنــد کــه مــا قب
ــتیم  ــه گش ــر چ ــا ه ــا م ــیدیم. ام ــم و می پاش ــک می ریختی ــن ول روغ
ــه مطالعــه  ــم ب ــم. در عیــن حــال شــروع کردی ــدا نکردی گیبوتکــس پی
ــه  ــاتید چ ــم اس ــا بدانی ــف ت ــگاه های مختل ــا دانش ــردن ب و صحبت ک
نظــری در ایــن مــورد دارنــد. یــک قــرارداد بــا دانشــگاه شــیراز بســتیم. 
در دانشــگاه شــیراز بــا آقــای دکتــر راحمــی کــه رشــته تحصیلی شــان 
ــن  ــرار شــد ای ــم و ق ــوژی گیاهــی اســت طــرح موضــوع کردی فیزیول
موضــوع را بــه کمــک آنهــا دنبــال کنیــم. طبــق قــرارداد، محلول هــای 
مختلفــی را از جملــه گیبوتکــس و ولــک و محلول هــای دیگــری کــه 
روی درختــان دیگــری غیــر از پســته در دنیــا تجربــه شــده بــود مثــل 
نیتــرات پتاســیم و دورمکــس کــه االن مطــرح اســت و مــواد دیگــر کــه 
شــاید پنــج محصــول دیگــر بــود را در برنامــه گذاشــتیم تــا در منطقــه 

ــم. ــه محلول پاشــی کنی پســته کاری ارزوئی
 در زمان هــای مختلــف و بــا تیمارهــای مختلــف یــک طــرح مفصلــی 
تدویــن شــد و مــا در ســال 1379 ایــن طــرح را پیــاده کردیــم. مــاده 
ــم  ــا را ه ــه محلول ه ــم و بقی ــان خریدی ــع از آلم ــس را آن موق دورمک
به صــورت آزمایشــگاهی فراهــم کردیــم و روغن هــای ولــک مختلفــی 
ــای  ــا را در تاریخ  ه ــن محلول ه ــه ای ــم. هم ــداری کردی ــم خری را ه
ــا اول اســفند محلول پاشــی کردیــم و دیدیــم در  مختلــف از اول دی ت
ــدند.  ــبز ش ــع س ــه موق ــا ب ــا درخت ه ــی تیماره ــن روی بعض فروردی
ــار  ــار، تیم ــن تیم ــه بهتری ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــان ب در آن زم
ــای  ــًا آق ــا شــش درصــد اســت. اتفاق ــار ی ــا دوز چه ــک ب ــن ول روغ
ــالت  ــی از مج ــم در یک ــه اش را ه ــع مقال ــان موق ــی هم ــر راحم دکت
باغبانــی چــاپ کردنــد. پــس از آشــنایی مــا بــا موضــوع نیــاز ســرمایی، 
طرح هــای دیگــری بــا دانشــگاه شــیراز بــرای اندازه گیــری نیــاز 
ســرمایی واریته هــای مختلــف گذاشــتیم تــا بدانیــم هــر واریتــه ای چــه 
نیــاز ســرمایی دارد. بنابرایــن، ایــن طرح هــا روی واریته هــای مختلــف 
انجــام شــد و خــود مــا در رفســنجان هــم شــروع کردیــم بــه اســتفاده 

ــد.  ــرم می ش ــنجان گ ــال ها رفس ــی از س ــون در بعض ــردن، چ ک
ــری  ــی یکس ــتاد شمس ــه هش ــل ده ــال های اوای ــًا در س ــداً اتفاق بع
ــن  ــا ای ــم ب ــا ه ــدم و متوجــه شــدم آنه ــا خوان ــاالت از آمریکایی ه مق
ــه خوبــی در اســتفاده روغــن ولــک  موضــوع مواجــه بوده انــد و تجرب
داشــتند. تجربــه آنهــا را اســتفاده کردیــم و پــس از اینکــه بــه طورکلــی 
بــا موضــوع نیــاز ســرمایی و ســاعات ســرمایی آشــنا شــدیم دو ســفر 
بــه مناطــق پســته کاری اســترالیا داشــتیم کــه یــک ســفر آن بــا انجمــن 
ــاز  ــری نی ــورد روش دینامیــک اندازه گی ــود. در م ــر ب در ســال های اخی
ســرمایی بــا اســترالیایی ها صحبــت کردیــم و کاًل بحــث نیــاز ســرمایی 
و محاســبات مربوطــه اش کم کــم در بیــن باغــداران رفســنجان توســعه 

ــه ســایر مناطــق رفــت. پیــدا کــرد و بعــد کم کــم ب

ــرمایی،  ــاز س ــوع نی ــا موض ــا ب ــنایی م ــس از آش  پ
بــرای  شــیراز  دانشــگاه  بــا  دیگــری  طرح هــای 
ــف  ــای مختل ــرمایی واریته ه ــاز س ــری نی اندازه گی
گذاشــتیم تــا بدانیــم هــر واریتــه ای چــه نیــاز 
روی  طرح هــا  ایــن  بنابرایــن،  دارد.  ســرمایی 

شــد انجــام  مختلــف  واریته هــای 



ــاز،  ــن ني ــنجش اي ــرمايی، س ــوع نيازس ــال موض ــل از س ــن فص در اي
بــرآورده شــدن آن و بحث هــای مربــوط بــه اســتفاده از روغــن  ولــک 
ــق،  ــادی، محق ــم آب ــين حک ــراغ حس ــه س ــار ب ــد. اين ب ــش می آي پي
کارشــناس ارشــد ترويــج وزارتخانــه جهــاد کشــاورزی و عضــو هيئت 
علمــی ايســتگاه تحقيقــات پســته دامغــان رفتيــم تــا ابعــاد ايــن موضوع 

را برايمــان توضيــح دهــد.

 آقای دکتر! نياز سرمايی چيست؟
ــه و  ــای معتدل ــه جاه ــیری ک ــه گرمس ــه و نیم ــای معتدل ــان میوه ه کاًل درخت
ســرد کشــت می شــوند بایــد پاییــز وارد خــواب شــوند. چــرا بایــد پاییــز وارد 
ــرماهایی  ــوند س ــواب نش ــر وارد خ ــان. اگ ــر بقایش ــوند؟! به خاط ــواب ش خ
ــان  ــن درخت ــرای اینکــه ای ــرد. ب ــن می ب ــا را از بی ــد آنه ــه در زمســتان می آی ک
ــود  ــاد ش ــت ایج ــیگنال هایی در درخ ــری س ــد یکس ــوند بای ــواب ش وارد خ
ــاه  ــد. در گی ــد بخواب ــد و بای ــتان دارد می آی ــود زمس ــه ش ــت متوج ــه درخ ک
یکســری گیرنده هــای نــوری بــه نــام فیتوکــروم وجــود دارد کــه بــه روزهــای 
ــه  ــروم ب ــد فیتوک ــمندان می گوین ــی از دانش ــتند و برخ ــاس هس ــاه حس کوت
ــز  ــه هــر حــال فیتوکروم هــا در فصــل پایی ــد حســاس اســت؛ ب شــب های بلن
ــه  ــا ارســال ســیگنال ها ب ــه ســاعات شــب و روز ب ــر در موازن ــا تغیی همــراه ب
ــاه دســتور  ــه گی ــه هــوا دارد ســرد می شــود و ب ــاش ک ــد آماده ب ــاه می گوین گی
می دهنــد کــه بایــد وارد خــواب شــوی. گیــاه در مقابــل ایــن دســتور چــه کار 
ــت،  ــده اس ــت زن ــاند؛ درخ ــل می رس ــه حداق ــود را ب ــت خ ــد؟! فعالی می کن
ولــی تنفــس بــه حداقــل می رســد، هورمون هــای تحریک کننــده رشــد 
ــام  ــه ن ــی ب ــک هورمون ــاه در زمســتان ی ــده گی ــل می رســند و فرمان ــه حداق ب
ــزیک  ــرد. آبس ــر می گی ــی را تحت نظ ــه فرمانده ــود ک ــید می ش ــزیک اس آبس
اســید چیســت؟! یــک هورمــون بازدارنــده رشــد اســت کــه بــر خــالف چهــار 
هورمــون دیگــر )جیبرلیــن، اکســین، ســایتوکینین و اتیلــن( کــه تحریــک کننــده 
رشــد هســتند، آبســزیک اســید بازدارنــده رشــد اســت. در ایــن شــرایط فرمانده 
ــت درخــت را  در درخــت پســته، آبســزیک اســید می شــود و تنفــس و فعالی
ــد ســرماهای زمســتان را پشــت ســر بگــذارد  ــا بتوان ــه حداقــل می رســاند ت ب

و بقــا پیــدا کنــد.
وقتــی کــه درخــت وارد خــواب شــد بایــد یــک زمانــی دوبــاره بیــدار شــود. 
ــت  ــه درخ ــت. بلک ــروم نیس ــت، فیتوک ــردن درخ ــدار ک ــئول بی ــار مس اینب
ــت درجــه  ــا هف ــر ت ــن صف ــرمای بی ــد، س ــرما ببین ــد س ــرای بیدارشــدن بای ب
ــایر  ــن، اکســین و س ــه شــود و جیبرلی ــا آبســزیک اســید تجزی ــانتی گراد، ت س
هورمون هــای تحریــک کننــده رشــد زیــاد شــوند و نمــود پیــدا کننــد تــا گیــاه 
تنفــس را شــروع کنــد، تحریــک شــود و از خــواب بیــدار شــود. ایــن زمــان و 
دمایــی کــه گیــاه در فصــل ســرد نیــاز دارد بــرای تجزیه آبســزیک اســید اســت. 
اگــر درخــت پســته، مقــدار کمــی ســرما ببینــد پــس از مدتــی کــه میانگیــن 
دمــای هــوا بــاالی دوازده درجــه ســانتی گــراد رفــت، درخــت بیــدار می شــود 
و بــه محــض اینکــه می خواهــد شــروع بــه فعالیــت کنــد، آبســزیک اســید کــه 
ــی  ــه راحت ــت ب ــذارد درخ ــد و نمی گ ــی می کن ــده فرمانده ــه نش ــوز تجزی هن
بیــدار شــود و اختالالتــی در درخــت ایجــاد می شــود. ایــن مطلــب بــه طــور 

کلــی مکانیــزم بحــث نیــاز ســرمایی اســت.
چه اختالالتی ايجاد می شود؟

ــه گل  ــد، جوان ــم نمی آین ــا ه ــگ ب ــی( هماهن ــای رویش ــا )جوانه ه  پتک ه

شــروع بــه رشــد نمی کنــد، در لقــاح اختــالل ایجــاد می شــود و گل هــا ریــزش 
ــد. ــدا می کن ــت عملکــرد محصــول شــدیداً کاهــش پی ــد و در نهای می کنن

 از کجا بايد فهميد که نياز سرمايی برآورده شده يا نشده؟
ــق  ــیم و از طری ــد داشته باش ــی را بای ــای هواشناس ــت. داده ه ــباتی اس محاس
ــر و  ــن صف ــدل بی ــد: م ــرمایی مانن ــاز س ــنجش نی ــف س ــای مختل مدل ه
ــبه  ــرمایی را محاس ــاز س ــن نی ــک، تأمی ــدل دینامی ــا و م ــدل یوت ــت، م هف
می کننــد. هــر ســال مــا عــدد مربــوط بــه تأمیــن نیــاز ســرمایی را بــا اســتفاده 
از ایــن ســه مــدل و بــا همــکاری ســازمان هواشناســی حســاب می کنیــم و 
ــرداران  ــه بهره ب ــد و ب ــاپ می کنی ــه چ ــم ک ــرار می دهی ــما ق ــار ش در اختی
ــت  ــا را دریاف ــاه داده ه ــخ 15 بهمن م ــا در تاری ــی م ــد. حت ــالع می دهی اط
ــردن  ــا وارد ک ــاورزان ب ــم و کش ــرار می دهی ــن ق ــم و روی اپلیکیش می کنی
نــام شــهر و منطقه شــان متوجــه می شــوند نیــاز ســرمایی برطــرف شــده یــا 

نشــده و اگــر برطــرف نشــده باشــد بایــد تیمــار انجــام دهنــد.

ــه  ــا چ ــن مدل ه ــه اي ــد ک ــح دهي ــود توضي ــر! می ش ــای دکت  آق
ــد؟ ــدا کرده ان ــعه پي ــه توس ــتند و چگون هس

ــد  ــن اســاس کار می کنن ــر ای ــده و ب ــش انجــام ش ــا پژوه ــن مدل ه روی ای
کــه بایــد دمــای بیــن صفــر و هفــت درجــه ســانتی گراد در زمســتان وجــود 
ــید  ــزیک اس ــا آبس ــود ت ــث می ش ــی باع ــدوده دمای ــن مح ــد. ای داشته باش
ــد  ــده رش ــای تحریک کنن ــره هورمون ه ــود و باالخ ــه ش ــت تجزی در درخ

شــروع بــه نمــود کننــد و درخــت را بــه راحتــی بیــدار کننــد.

 چند ساعت سرما بين صفر تا هفت نياز است؟
بســتگی بــه رقــم دارد. طبــق تحقیقــات انجــام شــده رقــم کلــه قوچــی، 600، 
ــروک  ــری 1200 و چ ــدی 900، اکب ــا اوح ــی ی ــی 800، فندق ــم احمدآقای رق
1400 ســاعت ســرما نیــاز دارنــد. معمــوالً بایــد 800 تــا 1000 ســاعت ســرما 
بیــن صفــر و هفــت تأمیــن شــود، وگرنــه درخــت بــه ســختی بیــدار می شــود.

 پــس پايــه کار بــرای اينکــه مــا متوجــه شــويم کــه آيــا نيازســرمايی 
بــرآورده شــده يــا نــه ايــن اســت کــه مــا اعــداد مربــوط بــه ســاعات 

ســرمايی و درجــه حــرارت را داشته باشــيم؛ درســت اســت؟
بله!

 تــا آنجايــی کــه مــن می دانــم تعــداد ايســتگاه های هواشناســی بــه 
تعــداد کافــی نيســت و دقــت داده برداری هــا هــم خــوب نيســت؛ آيــا 

ــت؟ ــور نيس اين ط
تعــداد ایســتگاه های هواشناســی مــا کــه زیــر نظر ســازمان هواشناســی هســتند، 
بــد نیســت. آمــار مربــوط بــه حــدود 460 شــهر را مــا بــا کمــک هواشناســی 
ــی  ــت، ول ــم اس ــینوپتیک1  ک ــتگاه های س ــداد ایس ــط تع ــم. فق ــالم می کنی اع

ــت. ــل اس ــش کام ــتند و داده های ــد نیس ــان2 ب ــتگاه های کلیماتولوژی م ایس

حسین حکم آبادی کارشناس ارشد ترویج وزارتخانه جهاد کشاورزی

تولیدکنندگان روغن ولک و باغداران
توجه کنند!

ابوالفضل زارع نظری
سردبیر ماهنامه دنیای پسته
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 يعنی داده ها قابل اتکا هستند؟
ــان صد در صــد  ــم همه ش ــم بگوی ــه! نمی خواه بل
قابــل اتــکا هســتند، ولــی بیشترشــان قابــل اتــکا 
هســتند و مــا چــاره ای نداریــم! باید از ایــن داده ها 
اســتفاده کنیــم و تــا حــاال هــم در داده هایــی کــه 

وجــود داشــته مشــکلی نداشــتیم.
 پــس در مناطــق پســته کاری ايران اصاًل مشــکلی 

مربــوط به ســنجش ســاعات ســرمايی نداريم؟
خیــر! چــون دامنــه دمایــی بایــد ســنجش 
ــاعات  ــد س ــی بای ــت؛ یعن ــکلی نیس ــود، مش ش
ــود.  ــنجش ش ــت س ــر و هف ــای صف ــن دماه بی
ــود و یــک عــدد  اگــر دمــای ریزتــری مدنظــر ب
خاصــی مثــاًل عــدد »یــک« معیــار ســنجش بــود، 
کار ســخت می شــد. البتــه ایســتگاهی کــه داخــل 
شــهر اســت دمــای متفاوتــی نســبت بــه منطقــه 
ثبــت می کنــد، ولــی فعــاًل کفایــت می کنــد 
پوشــش  و کار مــا و بهره بــرداران را تقریبــاً 

ــوده. ــکلی نب ــاالً مش ــد و احتم می ده

 چنــد درصــد عــدم قطعيــت در ايــن مورد 
دارد؟  وجود 

در بعضــی از ایســتگاه هایمان ممکــن اســت موقع 
داده بــرداری کارشــناس دقــت نکــرده باشــد، ولی 
ــزرگ  ــهرهای ب ــاً ش ــتگاه ها مخصوص ــر ایس اکث
ــا  ــکا اســت؛ ام ــل ات ــاًل قاب ــاًل رفســنجان کام مث
ممکــن اســت اعــداد مربــوط بــه مناطــق بهرمــان 
ــکا  ــل ات ــی قاب ــنجان خیل ــا کشــکوئیه در رفس ی

نباشــند.

 در مــورد نحــوه کار خودتــان بــرای 
ــد؟ ــح می دهي ــرمايی توضي ــاز س ــنجش ني س

ــم و  ــا ســازمان هواشناســی همــکاری داری ــا ب م
داده هــا را ایــن ســازمان ارائــه می دهــد. ســازمان 
هواشناســی مدل هــا را داخــل یــک ســایتی 
گذاشــته اســت و کشــاورزان می تواننــد وارد ایــن 
ســایت شــوند و اســتفاده کننــد. بــه ایــن شــکل 
کــه بــا موتــور جســتجوگر گــوگل، »هواشناســی 
کشــاورزی« را جســتجو کننــد و وارد این ســایت 
شــوند و بــه قســمت »نمودارهــای برخــط« وارد 
ــور  ــه عب ــری )Agro( و کلم ــام کارب ــوند؛ ن ش
)Agromet( اســت؛ ســپس مــدل صفــر و 
هفــت یــا مــدل یوتــا را انتخــاب کنند و ســاعات 
تأمیــن شــده را بــرای منطقه خودشــان اســتخراج 
کننــد. االن هــم داریــم تــالش می کنیــم تــا مــدل 
دینامیــک را تــا 15 بهمــن اجــرا کنیم. کشــاورزها 
می تواننــد مــدل دینامیــک را کــه نســبت بــه ایــن 
دو مــدل دقیق تــر اســت را بــرای شــهر خودشــان 

بگیرنــد و اســتفاده کننــد.

ــه  ــی دارد ک ــه ويژگ ــک چ ــدل دينامي  م
ــت؟ ــر اس ــا بهت ــاير مدل ه ــه س ــبت ب نس

ــه دارد  ــت ک ــالی اس ــد س ــک چن ــدل دینامی م

ــدل دیگــر  ــه دو م اســتفاده می شــود و نســبت ب
ــا وزن  ــه دماه ــون ب ــد، چ ــواب می ده ــر ج بهت
ــری را  ــای دیگ ــا فاکتوره ــر دم ــالوه ب داده و ع

ــت. ــر گرفته اس ــم در نظ ه

 اگــر نيازســرمايی برطرف نشــود کشــاورزها 
چــه کار بايــد بکنند؟

درخــت  کــه  اســت  این گونــه  مکانیســمش 
خــواب اســت و مــا بایــد بــه یــک نحــوی ایــن 
درخــت را از خــواب بیــدار کنیــم، بــرای بیــدار 
کــردن روش هــای مختلفــی وجــود دارد؛ اســتفاده 
از نیتــرات پتاســیم، تیــو اوره، ســیانامید هیدروژن 
کــه نــام تجاریــش دورمکــس اســت، روغن هــای 
گیاهــی و روغن هــای معدنــی یــا همــان روغــن 
ــد نیــاز ســرمایی را  ولــک و اینهــا تمامــاً می توان
برطــرف کننــد. طبــق آزمایشــات و تحقیقاتــی که 
ــا  ــن تیماره ــوز بهتری در پســته انجــام شــده، هن

ســیانامید هیــدروژن و روغــن ولــک هســتند.

 روی ارقــام مختلــف مقــدار مصــرف 
متفــاوت اســت؟

ــزان  ــه می ــتر ب ــردد، بیش ــام برنمی گ ــه ارق ــه، ب ن
نیازســرمایی برطــرف شــده مربــوط اســت. مثــاًل 
می گوییــم رقــم احمدآقایــی 800 ســاعت ســرما 
ــه  ــه ارزوئی ــت در منطق ــن اس ــد، ممک می خواه
300، 400 ســاعت بیشــتر برطــرف نشــود، یعنــی 
400 ســاعت کــم داشته باشــد، در رفســنجان 600 
ســاعت برطــرف شده باشــد و 200 ســاعت کــم 
ــا غلظــت  ــد ب ــه بای داشته باشــد، اینجــا اســت ک
بــازی کنیــم تــا بتوانیــم نتیجــه بهتــری بگیریــم.

ــن  ــاعت تأمي ــد س ــا چن ــرمايی ت ــاز س  ني
نشــده باشــد اســتفاده از روغــن ولــک مؤثــر 

ــد؟ ــق کرده ان ــی تحقي ــن را جاي ــت؟ اي اس
ــکات  ــا هــم هنــوز ن متأســفانه حتــی در کالیفرنی
مبهــم در ایــن مــورد خیلــی زیــاد اســت. بیــش 
از 250 کار پژوهشــی در  ایــران و کالیفرنیــا روی 
مســئله نیازســرمایی انجــام شــده،  امــا هنــوز هــم 
ــرف  ــدر برط ــه چق ــود دارد. اینک ــی وج ابهامات
ــن  ــا روغ ــم ب ــدرش را می توانی ــد و چق شده باش
ــق مشــخص  ــوز دقی ــم هن ــرف کنی ــی برط معدن
ــد نصــف  ــل بای ــد حداق نیســت. بعضــاً می گوین
بیشــترش برطــرف شــده باشــد، ولــی ایــن نظــر 

واقعــاً قطعیــت نــدارد.

ــج  ــد نتاي ــی باي ــه زمان ــاورزها از چ  کش
ــد و  ــرل کنن ــرمايی را کنت ــاز س ــنجش ني س
ــا  ــد ب ــده باش ــرآورده نش ــه ب ــی ک در صورت
اســتفاده از يکــی از روش هــا درختــان را 

ــد؟ ــدار کنن بي
ایــن نکتــه ای اســت کــه کشــاورزها خیلــی بایــد 
ــا  ــه م ــی ک ــه تجربیات ــه ب ــا توج ــد؛ ب ــت کنن دق

داریــم، زمــان، نــوع مــاده و نحــوه پاشــش را اگــر 
کشــاورزان دقــت کننــد می تواننــد نتیجــه بهتــری 
ــن  ــنجان چندی ــار و رفس ــه ان ــد. در منطق بگیرن
ســال روغــن می پاشــیدند و نتیجــه نمی گرفتنــد! 
مــا  روغن هــای  کــه  شــدند  متوجــه  بعــداً 
ــتانداردی در  ــفانه اس ــت و متأس ــتاندارد نیس اس
بــرای روغن هــای زمســتانه وجــود  کشــور 
ــوان  ــه عن ــتانه ب ــای تابس ــرای روغن ه ــدارد. ب ن
آفت کــش  اســتانداردهایی نوشــته شده اســت. 
ــه  ــتیم ک ــم نمی دانس ــه را ه ــن قضی ــاً ای حقیقت
ــه  ــت. البت ــن کننده اس ــدر تعیی ــن چق ــوع روغ ن
ــا  ــای محمودرض ــک آق ــا کم ــته ب ــن پس انجم
ــرکل  ــن انجمــن و دبی ــاری عضــو ای مهــدوی ان
وقــت ســرکار خانــم مرتضــوی ، دکتر علیــزاده و  
ــکاران  ــایر هم ــال آبادی خــواه و س ــدس دانی مهن
یــک کارگــروه تشــکیل دادنــد و واقعــاً در ســال 
گذشــته کارهــای  بزرگــی انجــام شــد کــه 
ــل  ــه حداق ــبی را ک ــای مناس ــتند روغن ه توانس
گازوئیــل نداشــته باشــد و روغن ســوخته نباشــد 
را بــا آزمایش هایــی مشــخص کننــد و در اختیــار 
بهره بــرداران قراردهنــد. مــا ایــن مهــم را مدیــون 

ــتیم. ــناس هایش هس ــن و کارش انجم

 بحث زمان پاشش را توضيح می دهيد؟
در مــورد زمــان هنــوز هم خیلــی ابهامــات وجود 
ــم و  ــما می گوی ــت ش ــه خدم ــی ک دارد. چیزهای
ــات  ــر اســاس تجربی ــد، ب شــما گــزارش می دهی
ــی روی آن نیســت،  خــودم اســت. داده و تحقیق
ــه از  ــن دارم ک ــه ای ــی ب ــری اعتقادات ــی یکس ول
ــه منطــق نزدیــک اســت. نظــر تئــوری خیلــی ب

ــد  ــا بای ــت م ــواب اس ــه خ ــی ک ــت زمان درخ
زمــان  اســت؟!  درســت  کنیــم،  بیــدارش 
ــل  ــه قب ــار هفت ــا چه ــاه ی ــک م ــی ی روغن پاش
از شــروع فعالیــت گیــاه اســت، شــروع فعالیــت 
ــن  ــه میانگی ــی ک ــی اســت؟! وقت ــاه چــه زمان گی
ــه  ــاه ک ــک گی ــر بیولوژی ــای صف ــه دم ــا ب دم
حــدوداً ده تــا دوازده درجــه ســانتی گراد اســت، 

ــد.  برس
در ایــران مــا یــک ســال گفتیــم 15 بهمن بپاشــید، 
پاشــیدند و نتیجــه نگرفتنــد، یــک ســال 15 بهمن 
پاشــیدند و نتیجــه گرفتنــد! مــا می گوییــم زمــان 
ــون  ــرود، چ ــرف ن ــه آن ط ــفند ب ــش از اس پاش
ــی  ــی برخ ــد، ول ــه نگیری ــت نتیج ــن اس ممک
باغــداران در بعضــی از ســال ها در اســفندماه 
ــن  ــه 15 بهم ــی ک ــه کس ــبت ب ــیدند و نس پاش
ــی از  ــن ناش ــد! ای ــه گرفته ان ــر نتیج ــیده بهت پاش
ایــن اســت کــه مــا تاریــخ دقیــق را نمی توانیــم 
ــواب  ــه ج ــیدن ب ــرای رس ــم. ب ــت بیاوری به دس
ــی  ــی پیش بین ــه هواشناس ــی ک ــا مدل های ــد ب بای
ــا  ــاًل پارســال م ــم؛ مث ــد یــک حــدس بزنی می کن
ــن  ــود، بنابرای ــرد می ش ــفندماه س ــتیم اس می دانس
ــید  ــر بپاش ــن را دیرت ــد روغ ــا می توانی ــم ت گفتی
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و هــر کســی هــم دیرتــر پاشــید نتیجــه گرفــت. 
ــه  ــود ک ــن ب ــی ای ــال پیش بین ــر امس ــاال اگ ح
ــر  ــم زودت ــت می گویی ــر اس ــوا گرم ت ــفند ه اس
بپاشــید. برخــی از باغــداران پســته به خاطــر 
ــار می پاشــند  ــد، دو ب ــم کنن اینکــه ریســک را ک
بهمــن   10 مثــاًل  گرفته انــد.  هــم  نتیجــه  و 
ــار 25 بهمــن هــم می پاشــد.  می پاشــند و یــک ب
ــود دارد؛  ــال وج ــن ح ــکلی در ای ــک مش ــا ی ام
ــش را  ــت فعالیت ــه درخ ــد از اینک ــا بع ــر م اگ
ــکیدگی  ــیم، سرخش ــد بپاش ــرده باش ــروع ک ش
ــم، چــون  ــم نمی بینی ــری ه بیشــتر می شــود و اث

ــدار اســت. درخــت بی
چنــد وقــت پیــش بــه ذهنــم رســید کــه بگویــم 
بــرای اینکــه ریســک کار کــم شــود، مثاًل بیســت 
بهمــن بیاینــد یــک طــرف درخــت را بپاشــند و 
ــا  ــند ب ــت را بپاش ــر درخ ــرف دیگ ــفند ط 5 اس
ــن  ــه ای ــت. البت ــک ثاب ــن ول ــدار روغ ــان مق هم
یــک پیشــنهاد خــام اســت و خــوب اســت 
بقیــه کارشناســان هــم نظرشــان را در ایــن مــورد 

ــد. بدهن

ــد منتظــر نظــر  ــی باي  باغــداران چــه زمان
ــند؟ کارشناســی شــما باش

تقریبــاً 10 بهمــن مــاه. مــا یــک گــزارش کاملــی 
را در اختیــار شــما می گذاریــم کــه هــم از طریــق 
ــر  ــا اگ ــد و ی ــر کنی ــی منتش ــبکه های اجتماع ش

امکانــش بــود چــاپ کنیــد.

 نحوه پاشش بايد چگونه باشد؟
ــا  ــم اســت. بعضی ه ــی مه ــم خیل ــه ه ــن نکت ای
ــک سرخشــکیدگی ایجــاد  ــد روغــن ول می گوین
می کنــد! مــن می گویــم روغــن ولــک اگــر 
ــیده  ــوب پاش ــد و خ ــی باش ــک خوب ــن ول روغ
پاشــیده شــود،  شــود و در زمــان خــودش 
به هیچ وجــه سرخشــکیدگی ایجــاد نمی کنــد. 
ــه نتیجــه پاشــش اســت،  سرخشــکیدگی هایی ک
ــودش  ــان خ ــه زم ــی اینک ــل دارد؛ یک ــه دلی س

نمی پاشــند و درخــت بیــدار اســت و مــا برایــش 
ــورد دیگــر اینکــه  ــم؛ م مزاحمــت ایجــاد می کنی
ــن  ــه روغ ــای اینک ــه ج ــند و ب ــوب نمی پاش خ
تمــام شــاخه ها را پوشــش دهــد، نصفــه و نیمــه 
ــر در  ــه آخــر اینکــه اگ ــد. نکت ــی ده پوشــش م
کمتــر از 48 ســاعت بــاران بیایــد و روغــن 
ــک  ــن ول ــن روغ ــاره ای ــاز دوب ــود ب ــته ش شس
ــه و نیمــه اســت و باعــث می شــود  ــرش نصف اث
سرخشــکیدگی ایجــاد شــود. بنابرایــن، باغــداران 
ــار  ــه، چه ــل س ــی حداق ــه پیش بین ــه ب ــا توج ب
روزه ســازمان هواشناســی اقــدام بــه روغن پاشــی 
ــی انجــام  ــورد تحقیق ــن م ــاز هــم در ای ــد. ب کنن
نشــده، ولــی بــر اســاس تجربیــات، اگــر 48 تــا 
72 ســاعت بــاران نیایــد اثرگــذاری روغــن ولــک 

ــر اســت.  بهت

 بايد تنه درخت هم روغن پاشی شود؟
خیــر. اگرچــه از آنجــا هــم تنفــس انجــام 
ــت  ــاالی درخ ــان ب ــتر هم ــی بیش ــود، ول می ش

ــت. ــم اس مه

 درختان نر را هم بايد بپاشند؟ 
باغــداران درخــت نــری را کــه انتخــاب کرده انــد 
ــر  ــی داده، اگ ــکوفه م ــان ش ــان همزم ــا ماده ش ب
مــاده پاشــیده شــود و نــر را نپاشــیم، مــاده 
ــانی  ــرده افش ــان گ ــر در زم ــد و ن ــر می آی زودت

هم پوشــانی نــدارد.

ــان  ــال زم ــر س ــا ه ــه م ــرض اينک ــا ف  ب
ــدون  ــر ب ــم، اگ ــی را بداني ــق روغن پاش دقي
در نظــر گرفتــن اينکــه نيازســرمايی بــرآورده 
ــی را  ــال روغن پاش ــر س ــده ه ــا نش ــده ي ش
ــد؟ ــش می آي ــه مشــکلی پي ــم چ ــام دهي انج
از  بســیاری  کــه  اســت  ســوالی  هــم  ایــن 
ــرا  ــد چ ــند؛ می گوین ــن می پرس ــاورزها از م کش
ــا  ــی م ــود ول ــرف می ش ــازش برط کله قوچــی نی
ــواب  ــم؟! ج ــم می گیری ــه ه ــیم و نتیج می پاش

ــه  ــی ک ــی درختان ــر حت ــا اگ ــه م ــت ک ــن اس ای
نیازســرمایی آنهــا برطــرف شــده را هــم روغــن 
ــد و  ــکوفه می دهن ــیم، یکنواخــت ش ــک بپاش ول
ــم  ــن بخواه ــه م ــی اینک ــود. ول ــر می ش ــار بهت ب
ایــن توصیــه را بــه صــورت عمومــی انجــام دهم، 
نمی توانــم! یعنــی علــم مــن آنقدر کشــش نــدارد 
ــم! در  ــه کن ــی توصی ــور قطع ــن را به ط ــه ای ک
جاهایــی کــه خــاک شــور اســت و زمیــن خیلــی 
ســفت اســت، حتــی اگــر نیــاز ســرمایی برطــرف 
شــده باشــد، روغــن بپاشــند گل هــا یک دســت 
می آینــد و بهتــر اســت. ولــی ایــن را بــه عنــوان 

ــم. ــم بگوی ــی نمی توان ــه عموم ــک توصی ی
 اگر صحبت ديگری داريد بفرمائيد.

دهــم  از  کــه  اطالعیه هایــی  بــه  کشــاورزان 
تــا بیســتم بهمــن مــاه از طریــق شــبکه های 
اجتماعــی گــزارش داده مــی شــود، توجــه داشــته 

ــند. باش
ــه خصــوص روغــن  تولیدکننده هــای نهاده هــا، ب
ولــک، دقــت داشته باشــند کــه بــه صــورت 
تصادفــی از محصولشــان نمونه بــرداری می شــود 
و بــه صــورت شــفاهی نتیجــه آزمایــش آن 
ــه  ــن را متوج ــرداران ای ــود و بهره ب پخــش می ش
می شــوند و ممکن اســت فــروش و برندشــان در 
خطــر قــرار بگیــرد، پــس دقــت کننــد کــه جنــس 
ــاورزان  ــد. کش ــاورزها بدهن ــه کش ــی را ب خوب
ــد خــوب را  ــد کــه جنــس و برن هــم دقــت کنن

ــد.  انتخــاب کنن

1 . ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک
ایســتگاه هایی هســتند کــه به طــور هم زمــان 
در سراســر دنیــا بــر اســاس ضوابــط و مقــررات 
ســازمان جهانــی هواشناســی به طــور 24 ســاعته 
ــای  ــه پارامتره ــری و تهی ــه اندازه گی ــف ب موظ
ــه  ــی، ب جــوی و ارســال آنهــا در شــبکه مخابرات
ــام  ــه ن ــاعت ب ــه س ــه س ــاعت ب ــه س ــب س ترتی
ــار  ــام مت ــه ن ــاعت ب ــه س ــاعت ب ــینوپ و س س
می باشــند و برحســب مــورد اســتفاده دارای 

ــی هســتند.  ــواع مختلف ان
ايستگاه های سينوپتيک: 

1-اصلی 2- تکمیلی 3- فرودگاهی

2 . ایستگاه های هواشناسی اقلیم شناسی
ایســتگاه هایی هســتند کــه در آن اندازه گیــری 
و  زمــان  هــم  به طــور  اقلیمــی  فاکتورهــای 
اســتاندارد بــر اســاس ضوابــط و به منظــور 
مطالعــات اقلیمــی انجــام و ثبــت و ضبــط 
ــب  ــر حس ــی ب ــواع مختلف ــوند، دارای ان می ش
ــند. ــی می باش ــت ادوات ــتفاده و وضعی ــورد اس م
معمولــی   -1 اقلیــم شناســی  ایســتگاه های 
ــرای مقاصــد  ــوژی( 2- خــودکار 3- ب )کلیماتول

ــاص خ
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ــال  ــاه امس ــل مهرم ــه در اواي ــران ک ــته اي ــد از پس ــور بازدي در ت
ــا  ــوريس سالس ــانتياگو س ــن و س ــا فونت ــوزه ماري ــد، خ ــزار ش برگ
ــت داد  ــی دس ــن رو فرصت ــتند. از اي ــور داش ــپانيا حض ــور اس از کش
ــد پســته در اســپانيا آشــنا  ــا ايشــان در خصــوص وضعيــت تولي ــا ب ت
شــويم. در ابتــدای گفت و گــو ســانتياگو در معرفــی تاريخچــه فعاليتــش 
ــه کشــاورزی می گويد:»امســال يوروســمياس در حــال جشــن  در زمين
گرفتــن پنجاهميــن ســالگرد تأسيســش اســت. از زمــان آغــاز بــه کار در 
ــا و  ــوآوری، توســعه واريته ه ــه ن ــا ب ــالدی، شــرکت م ســال 1969 مي
تحکيــم جايــگاه تجــاری خــود در بازارهايــی کــه آنجا تأســيس شــده، 
ــداف،  ــن اه ــه اي ــتيابی ب ــرای دس ــن شــرکت ب ــد مانده اســت. اي متعه
بين المللی ســازی  و  کشــاورزی  وســيع  اراضــی  از  بهره بــرداری 
فعاليت هايــش تمرکــز کرده اســت. يوروســمياس در ســال 2013 
ــن  ــار زمي ــويل« 500 هکت ــه »س ــپانيا در منطق ــور اس ــالدی در کش مي
ــه  ــته در منطق ــت پس ــه کش ــار ب ــی، 200 هکت ــت نارنگ ــه کش را ب
»تولــدو« اختصــاص داد و در ســال 2016، در منطقــه »ليســبون« کشــور 
پرتغــال حــدود 1000 هکتــار زيــر کشــت مرکبــات، آووکادو و ســاير 
ــراً 400  ــن اخي ــن، همچني ــالوه براي ــرد. ع ــتوايی ب ــوالت نيمه اس محص

ــت.«  ــی برده اس ــت نارنگ ــر کش ــيلی زي ــور ش ــار در کش هکت
ــد  ــام جدي ــودن ارق ــرای آزم ــاره ب ــه ق ــمياس در س ــن، يوروس همچني
ــن  ــی در اي ــرکت اروپاي ــن ش ــه بزرگ تري ــل ب ــت دارد و تبدي فعالي
ــگاه  ــا دانش ــخصی ب ــاط مش ــرکت ارتب ــن ش ــت. اي ــه شده اس زمين
ــات،  ــی، مرکب ــوالت آجيل ــاير محص ــته و س ــه پس ــا در زمين کاليفرني
آووکادو و مارچوبــه برقــرار کرده اســت. و البتــه بــه دليــل نوپــا بــودن 
در صنعــت پســته بــه ايــران آمــده انــد تــا از پســته ايــران بياموزنــد.

 کشاورزان در اسپانيا چقدر پسته را می شناسند؟
خــوزه: صنعــت پســته در اســپانیا هنــوز خیلــی جدیــد و کوچــک اســت، 
ــای  ــی از باغ ه ــون برخ ــم، چ ــه داری ــن زمین ــه در ای ــداری تجرب ــا مق ام
پســته مــا امــروز 35 ســاله هســتند. مــا در اســپانیا پســته را در دو شــرایط 
ــته  ــرورش پس ــِت پ ــن دو حال ــن ای ــی. بی ــم و آب ــم؛ دی ــرورش می دهی پ
تفــاوت بزرگــی وجــود دارد، امــا مــا بــر ایــن باوریــم کــه ســطح زیرکشــت 
پســته در اســپانیا در 5 ســال اخیــر بــه ســرعت افزایــش پیــدا کرده اســت. 

 علت اين افزايش سطح زيرکشت چه بوده است؟
خــوزه: بــه نظــر مــن، پســته خیلــی بــا اقلیــم و خــاک اســپانیا تناســب دارد 
و در بســیاری از اوقــات مــا آب کافــی بــرای پــرورش پســته داریــم. اگرچه 
ــت.  ــی بوده اس ــه موفق ــا تجرب ــت، ام ــم اس ــه ک ــن زمین ــا در ای ــه م تجرب
بخش هــای مختلــف زنجیــره عرضــه پســته از قبیــل: نهالســتان، تولیدکننــده، 
فراوری کننــده و صادرکننــده در کشــور مــا وجــود دارد و هرســاله در حــال 

توســعه بهتــر هســتند. 
ــان  ــم کرم ــا رق ــته م ــام پس ــد از ارق ــش از 90 درص ــر، بی در حال حاض
ــطح  ــش س ــال افزای ــا در ح ــا. م ــته کالیفرنی ــم پس ــان رق ــت؛ هم اس
زیرکشــت پســته بــا ســایر ارقــام از قبیــل گلــدن هیلــز و الســت هیلــز 
ــن  ــده اند و ای ــد ش ــا تولی ــگاه کالیفرنی ــات دانش ــه از تحقیق ــتیم ک هس
پتانســیل وجــود دارد کــه بتواننــد ارقــام مناســبی بــرای پســته کاری های 

اســپانیا باشــند. 

 لطفــًا مناطــق پســته کاری اســپانيا را نــام ببريــد و ســطح زيرکشــت 
بــارور و نابــارور در ايــن مناطــق چقــدر اســت؟ 

ــیا«،  ــتیا المانچــا«، »آندلوس ــد از: »کاس ــی عبارتن ــق اصل ــروز مناط ــوزه: ام خ
ــاغ پســته داریــم  ــا«. مــا جمعــاً 30 هــزار هکتــار ب »اکســترامادورا« و »کاتالون

ــارور اســت. ــارور و 85 درصــد ناب ــه 13 درصــد از آن ب ک

 درآمد پسته برای توليدکنندگان چقدر است؟
ــرایط  ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ــند و ب ــغ باش ــاغ بال ــان ب ــر درخت ــوزه: اگ خ
دیــم، درآمــد خالــص باغــداران از هــر هکتــار بــه حــدود 4 هــزار یــورو 
ــاری شــود و مدیریــت خــوب باشــد،  ــاغ آبی می رســد. در شــرایطی کــه ب

ــورو باشــد. ــا 14 هــزار ی ــد 10 ت احتمــاالً درآم

 ساختار پسته کاری در صنعت پسته اسپانيا چگونه است؟
ــک  ــت تمل ــی تح ــت و اراض ــی اس ــورت خرده مالک ــه ص ــاً ب ــوزه: عمدت خ
تولیدکننــدگان کوچــک اســت. امــا مــا هرســاله می بینیــم کــه کم کــم پروژه هــای 
بــزرگ 100 تــا 300 هکتــاری در حــال افزایــش هســتند. بزرگ تریــن مشــکل مــا 
ارقــام هســتند کــه در بعضــی از مواقــع دانــش مــا در ایــن زمینــه محــدود اســت. 
امــا فکــر می کنیــم کــه یــک فرصــت خیلــی خــوب بــرای اســپانیا در زمینــه تولیــد 
پســته و برقــراری همــکاری بــا کشــورهای مختلــف بــه منظــور ایجــاد ارزش افزوده 
وجــود دارد. روی هم رفتــه آینــده تولیــد پســته در اســپانیا خیلــی خــوب اســت و در 

تولیــد پســته ارگانیــک مــا موقعیــت بســیار خــوب و امــکان توســعه داریــم.

 سرمايه گذاری خارجی در توليد پسته اسپانيا چگونه است؟
ــم  ــر می کن ــن فک ــت. م ــش اس ــال افزای ــا در ح ــم، ام ــی ک ــوزه: خیل خ
ــرای  ــن ب ــور اَم ــک کش ــوان ی ــه عن ــپانیا را ب ــور اس ــی کش ــراد خارج اف
ــف و  ــراد مختل ــت کشــور، اف ــن وضعی ــد. ای ــی می کنن ــرمایه گذاری تلق س

شــرکت ها را جــذب می کنــد. 

 آيــا تــا امــروز هيــچ ســرمايه گذاری چشــمگيری در بخــش توليــد 
ــود  ــپانيا وج ــو در اس ــمت و س ــن س ــه اي ــی ب ــا حرکت ــبز ي ــز س مغ

داشــته اســت؟
ــادی در  ــوی زی ــر! گفت و گ ــم، خی ــا می دانی ــه م ــی ک ــا آنجای ــانتياگو: ت س
ــئله را  ــن مس ــم ای ــوز نمی توانی ــا هن ــت، و م ــام نشده اس ــه انج ــن زمین ای

تأییــد کنیــم.

 آيــا تأييــد می کنيــد کــه مقــدار زيــادی از پســته توليــدی اســپانيا 
ارگانيــک اســت؟

سانتياگو: بله. من این موضوع را تأیید می کنم. 

 تا اين لحظه چند درصد از پسته اسپانيا ارگانيک است؟
خــوزه: احتمــاالً 20 درصــد. بــا اینکــه زیــر 50 درصــد پســته مــا ارگانیــک 
اســت، امــا بخــش بســیار مهمــی از تولیــد مــا را تشــکیل می دهــد، چــون 

گفت و گو با کشاورزان اسپانیایی در تور بازدید از پسته ایران

صنعت پسته اسپانیا؛  کوچک اما رو به رشد
نوید ارجمند 
عضو انجمن پسته ایران
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ــن  ــاده ای نیســت. ای ــک کار س کشــاورزی ارگانی
ــد  ــد تولی ــا 20 درص ــه م ــت ک ــم اس ــیار مه بس
پســته ارگانیــک داریــم و مــن فکــر می کنــم کــه 

مقــدارش در حــال افزایــش اســت. 

ــل  ــک در مقاب  باردهــی باغ هــای پســته ارگاني
غيرارگانيــک چقــدر اســت؟

خــوزه: عمــده باغ هــای ارگانیــک در شــرایط دیــم 
هســتند و بــه همیــن دلیــل مــن فکــر می کنــم کــه 
به طــور متوســط درختــان بالــغ بیــن 600 تــا 700 

کیلوگــرم در هکتــار محصــول می دهنــد.
ســانتياگو: مهــم اســت کــه بگویــم تراکــم کشــت 
ــا  ــه م ــل اینک ــه دلی ــپانیا ب ــته در اس ــان پس درخت
می کنیــم  اســتفاده  کشــاورزی  ماشــین های  از 
ــتباه  ــر اش ــت. اگ ــاوت اس ــران متف ــه ای ــبت ب نس
نکنــم، تعــداد درختــان در هــر هکتــار حــدود 250 

ــر هــم باشــد!  ــا شــاید کمت درخــت ی

 فکــر می کنيــد مهم تريــن عامــل کــه 
ــت  ــن برداش ــکان چني ــه ام ــده ک ــث ش باع
ــود  ــک وج ــته ارگاني ــای پس ــی در باغ ه باالي

ــت؟  ــد، چيس ــته باش داش
ــم،  ــیار مه ــه بس ــم نکت ــر می کن ــن فک ــوزه: م خ
ــتان  ــول زمس ــی در ط ــت. بارندگ ــی اس بارندگ
میلی متــر   300 بــه  ســاالنه  به طــور  احتمــاالً 
ــن  ــا ای ــی از بخش ه ــی در بعض ــد و حت می رس
ــد!  ــم می رس ــر ه ــا 600 میلی مت ــه 500 ت ــدد ب ع
ــم در کشــاورزی اســپانیا اســت،  ــن شــرایط دی ای
ــا  ــم، ام ــار نداری ــت فش ــاری تح ــا آبی ــون م چ
بارندگــی خیلــی خوبــی در طــول زمســتان و 
ــاری  ــت آب آبی ــه کیفی ــم. البت ــار داری ــل به اوای
ــل  بســیار خــوب اســت و شــوری و ســایر عوام

ــم. ــی را نداری ــد و بارده ــده رش محدودکنن
ــی  ــن خیل ــم، همچنی ــن فکــر می کن ــانتياگو: م س
مهــم اســت کــه بگویــم کیفیــت نهال هــا و 
بذرهایــی کــه مــا اســتفاده می کنیــم خیلــی خــوب 
اســت و تأییدیــه دارنــد، عــالوه بــر ایــن کیفیــت 
خــاک نیــز خیلــی خــوب اســت و در دســتیابی به 

ــد.  ــا کمــک می کن ــه م ــن هــدف ب ای

ــاری باغ هــای ارگانيکــی کــه   چنانچــه در آبي
ــه آب  ــد، ب ــح دادي ــان توضي ــما در موردش ش
ــم  ــداران ه ــط باغ ــود و توس ــا نش ــاران اکتف ب
ــن  ــی اي ــد بارده ــر می کني ــوند، فک ــاری ش آبي
ــود؟ ــتر می ش ــا بيش ــود؟ آي ــدر می ش ــا چق باغ ه

خــوزه: نــه خیلی زیــاد! ایــن موضــوع پیچیــده ای 
ــم  ــاری ه ــت آبی ــک تح ــاغ ارگانی ــه ب ــت ک اس
ــا افزایــش  ــرد، چــون به طــور طبیعــی ب ــرار بگی ق
رطوبــت در بــاغ مقــدار علف هــای هــرز و 
افزایــش می یابــد،  بیماری هــای گیاهــی هــم 
در حالی کــه ابــزار کمــی بــرای کنتــرل ایــن مــوارد 
وجــود دارد. احتمــاالً شــاید باردهــی به طــور 
ــد. ــار برس ــرم در هکت ــه 1000 کیلوگ ــط ب متوس

 چقــدر زميــن بــرای توســعه باغ هــای 
ارگانيــک در شــرايط ديــم وجــود دارد؟

ــی در  ــه تنهای ــاالً ب ــوه، احتم ــه طــور بالق ــوزه: ب خ
منطقــه »المانچــا« 2 تــا 2.5 میلیــون هکتــار وجــود 
دارد. امــا توســعه ایــن اراضی برای کشــت پســته کار 
پیچیــده ای اســت، چــون باغ هــای کوچکــی وجــود 
دارد، مالکیــن خــرد هســتند و احتمــاالً هــر شــخص 
5 هکتــار بــاغ داشته باشــد و ســرمایه گذاری در ایــن 

زمینــه تــوان مالــی باالیــی می طلبــد.

چــرا تاکنــون افــراد در زمينــه توســعه 
ــد؟ ــرده ان ــرمايه گذاری نک ــته س ــای پس باغ ه

پســته  روی  ســرمایه گذاری  چــون  خــوزه: 
ــت. ــی اس ــیار باالی ــی بس ــت مال ــد ظرفی نیازمن

 آيــا االن ايــن اراضــی تحــت کشــت 
محصــوالت ديگــری هســتند؟

ــادام  ــه، به طــور معمــول، غــالت، ب ــانتياگو: بل س
ــاً غــالت کشــت می شــوند.  ــا عمدت ــون؛ ام و زیت
ــد ناشــی از  ــه درآم ــن اســت ک موضــوع مهــم ای
ــد غــالت هزینه هــای کشــاورزان را پوشــش  تولی

نمی دهــد، بنابرایــن توجــه آنهــا بــه ســمت 
ــن  ــت. م ــب شده اس ــن جل ــت های جایگزی کش
فکــر می کنــم همان طــور کــه خــوزه گفــت، 
نیــاز بــه تــوان بــاال در ســرمایه گذاری اولیــه روی 

ــر علــت اســت. پســته هــم مزیــد ب

ــاورزان  ــه کش ــه ب ــن زمين ــت در اي  دول
ــد؟ ــی کن ــک نم کم

نمی کنــد.  زیــادی  واقــع کمــک  در  خــوزه: 
ــد  ــت می کنن ــه دریاف ــداری یاران ــاورزان مق کش

ــت. ــز اس ــدارش ناچی ــه مق ک
 بــه ســوال کشــت پســته در شــرايط آبيــاری 
برگرديــم! آيــا مناطقــی در اســپانيا وجــود دارد 
ــته  ــرای کشــت پس ــا ب ــی در آنج ــه بارندگ ک
ــاری باشــيد؟  ــه آبي ــور ب ــی نباشــد و مجب کاف
چــه مقــدار از اراضــی تحــت چنيــن شــرايطی 
کشــت شــده اند و قيمــت زميــن آنجــا چقــدر 

اســت؟
ــورد بعضــی از  ــد در م ــوزه: احتمــاالً شــما داری خ
ــه  ــیا« در منطق ــیا« و »مورس ــل »آندلوس ــق مث مناط
جنــوب شــرق اســپانیا صحبــت می کنیــد. امــا 
ــد توســط  ــن مناطقــی می توان کشــت پســته در چنی
برخــی از عوامــل ماننــد قیمــت زمیــن و عــدم تأمین 
نیــاز ســرمایی محــدود گــردد. به طور کلــی، در ایــن 
ــا  ــود دارد، ام ــته وج ــت پس ــیل کش ــق پتانس مناط

ــاز اســت. ــام پســته نی ــه ســایر ارق احتمــاالً ب

ــايد  ــه ش ــت ک ــی اس ــان موقعيت ــن هم  اي
به طــور بالقــوه اســتفاده از ارقــام ايرانــی 
ــه  ــه اولي ــن و هزين ــاالی زمي ــت ب ــد قيم بتوان

ســرمايه گذاری را قابــل توجيــه کنــد.
ــم  ــوال مه ــک س ــا ی ــت! ام ــن اس ــوزه: ممک خ
ــرمایه  ــت س ــد: دوره بازگش ــش می آی ــر پی دیگ
ــاز  ــما نی ــود؟ ش ــدر خواهدب ــرایط چق ــن ش در ای
ــه را  ــرمایه گذاری اولی ــای س ــه هزینه ه ــد ک داری
پوشــش دهیــد. اکنــون بعضــی از کشــت های 
جایگزیــن ماننــد کشــت ســبزیجات در ایــن 
ــرمایه گذاری  ــه س ــه هزین ــود دارد ک ــق وج مناط
اولیــه را زود پوشــش می دهنــد. بــه همیــن دلیــل 
ــته  ــرمایه گذاری در پس ــردن روی س ــر ک ــن فک م

ــم. ــح می ده ــپانیا را ترجی ــق اس ــایر مناط در س

 چشــم انداز توليــد پســته در اســپانيا و 
ــه ارزيابــی می کنيــد؟ توســعه باغ هــا را چگون

خــوزه: بــه بــاور مــن، اگرچــه ســطح زیرکشــت 
ــریع در  ــی س ــپانیا خیل ــر در اس ــال های اخی در س
ــد  ــوع تولی ــا مجم ــت، ام ــش بوده اس ــال افزای ح
ــازار  ــر ب ــاداری ب ــر معن ــده اث ــال آین ــا 15 س ت
بین المللــی پســته نخواهــد داشــت. عمــده ســطح 
زیرکشــتی کــه اخیــراً ایجــاد شــده توســط عواملی 
از قبیــل دسترســی بــه آب و احــداث ُکنــد باغ هــا 

ــت. ــدود شده اس مح



1. در آذرمــاه امســال 14 هــزار تــن پســته از ایــران صــادر شــده کــه این 
ــه مــاه مشــابه دو ســال  میــزان بیانگــر کاهشــی 44 درصــدی نســبت ب
ــا  ــران ت ــته ای ــال پرمحصــول 97-96( اســت. صــادرات پس ــش )س پی
پایــان آذرمــاه در مجمــوع 44 هــزار تــن بــوده کــه در مقایســه بــا مــدت 
ــه رو بوده اســت. از  ــت روب ــا 41 درصــد اُف مشــابه دو ســال گذشــته، ب
ــی قیمــت در داخــل و خــارج، عرضــه محــدود پســته  ــدم هم خوان ع
ــورس،  ــه ب ــد، تبلیغــات ورود پســته ب ــی جدی ــل ســال محصول در اوای
ــوان  ــه عن ــول ب ــال پ ــای انتق ــرخ ارز و محدودیت ه ــش ن ــار افزای انتظ

ــرده می شــود. ــام ب ــران ن عوامــل اصلــی کاهــش صــادرات پســته ای

ــان مقصــد  ــي از صــادرات هم چن ــا ســهم 16 هــزار تن 2. شــرق دور ب
اصلــي پســته ایــران در ســه مــاه اول ســال محصولــي جــاري محســوب 
مي شــود، هرچنــد صــادرات بــه ایــن مقصــد مهــم تجــاری در مقایســه 

ــت. از  ــر بوده اس ــد کمت ــته 60 درص ــال گذش ــابه دو س ــدت مش ــا م ب
آنجــا کــه رونــد ایــن بــازار در یکــی دو ســال اخیــر فــروش قــراردادی 
ــًا  ــازار طبیعت ــوده، ســهم پســته کالیفرنیایــی از ب و پرحجــم اول ســال ب
ــته  ــن پس ــزار ت ــوع 60 ه ــت. از مجم ــی بوده اس ــته ایران ــتر از پس بیش
ــکا  ــهم آمری ــد و س ــران 27 درص ــهم ای ــازار، س ــن ب ــه ای ــي ب صادرات
73 درصــد اســت. معمــوالً خریــداران شــرق دور بــرای تنظیــم 
ــی را تدریجــًا در طــول ســال  قیمــت خرده فروشــی خــود، پســته ایران

می خرنــد.

ــان  ــا پای ــد ت ــاره هن ــبه ق ــه ش ــران ب ــته ای ــی پس ــادرات تجمع 3. ص
ــازار  ــن ب ــران از ای ــته ای ــهم پس ــت؛ س ــن بوده اس ــزار ت ــاه 6 ه آذرم
ــی حــدود 5 درصــد بوده اســت. حجــم  95 درصــد و پســته کالیفرنیای
ــز  ــامل مغ ــد ش ــال رش ــازارِ در ح ــن ب ــه ای ــران ب ــادرات ای ــده ص عم

پســته می شــود.

4. بــا توجــه بــه اینکــه امــروز قیمــت پســته کشــیده و درشــت ایرانــی 
در مقایســه بــا پســته کالیفرنیایــی بــا ســایز مشــابه )25-21( بیــن نیــم 
تــا یــک دالر پایین تــر عرضــه می شــود، انتظــار مــی رود کــه در 
صــورت بهبــود شــرایط انتقــال پــول، پتانســیل بهبــود رونــد صــادرات 

ــد. ــود داشته باش ــی وج ــای آت ــته در ماه ه ــوع پس ــن ن ای

گزارش سه ماه اول

تجارت پسته ایران

کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران
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سهم درصدي صادرات 3 ماهه (مهر تا آذر) نسبت به كل موجودي پسته در هر سال محصولي
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پرایمکس در 22 آذر 98 منتشر کرد:

گزارش فروش پسته آمریکا 
در سه ماه نخست 

دبیرخانه انجمن پسته ایران

ــا 9 آذر  ــان ت ــر )10 آب ــاه نوامب ــکا در م ــته آمری ــی پس ــروش داخل ف
98(، 13 هــزار تــن بــود کــه مبیــن افزایشــی 13 درصــدی نســبت بــه 
ــزارش  ــن گ ــزار ت ــته اســت. صــادرات 30 ه ــال گذش ــاه مشــابه س م
شــد کــه نســبت بــه مــاه مشــابه ســال گذشــته، 40 درصــد کاهــش را 
تجربــه کرده اســت. بدیــن ترتیــب، کل فــروش مــاه نوامبــر حــدود 43 
هــزار تــن بــود کــه نشــان دهنده کاهشــی 31 درصــدی نســبت بــه مــاه 

مشــابه ســال گذشــته اســت.
ــن  ــر، 33 هــزار ت ــاه نوامب ــان م ــا پای ــکا ت ــی پســته آمری ــروش داخل ف
بــود کــه معــادل 13 درصــد افزایــش نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
گذشــته اســت. صــادرات تجمعــی پســته آمریــکا تــا پایــان مــاه نوامبــر 
ــا ســال گذشــته  حــدود 67 هــزار تــن اعــالم شــده کــه در مقایســه ب
بیانگــر کاهشــی 28 درصــدی اســت. بدیــن ترتیــب، کل فــروش پســته 
آمریــکا در ســه مــاه  اول ســال جــاری محصولــی، حــدود 100 هــزار 
تــن بــوده کــه بیانگــر کاهشــی 18 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه 

ســال گذشــته اســت.
علــت افزایــش 13 درصــدی فــروش داخلــی ایــن بــوده کــه پســته هنــوز 
ــه می شــود.  ــوز فروخت ــل هن ــول محصــول ســال قب ــای معق ــا قیمت ه ب
قیمت هــای جدیــد محصــول امســال از ژانویــه بــه بعــد در فروشــگاه ها 
خــودش را نشــان می دهــد. بنابرایــن، بایــد تــا اواســط فوریــه صبــر کنیــم 
تــا تأثیــر قیمــت جدیــد فــروش عمــده  پســته برشــته شــور )کیلویــی 10 

دالر( را روی مصــرف داخلــی آمریــکا در مــاه ژانویــه ببینیــم.
ــال  ــه س ــال نســبت ب ــر امس ــاه نوامب ــه صــادرات م درســت اســت ک
ــا پارســال  ــر اســت آن را ب ــا بهت ــت داشــته، ام گذشــته 40 درصــد اُف
مقایســه نکنیــم چــون پارســال صــادرات پســته آمریــکا اســتثنایی بــود. 

ــکا  ــم محصــول آمری ــن ســال ک ــی آخری ــش یعن ــا دو ســال پی ــر ب اگ
ــه ســال  ــر اســت. نســبت ب ــم منطقی ت )محصــول 2017( مقایســه کنی
2017، امســال صــادرات مــاه نوامبــر 13 درصــد کاهــش داشــته اســت. 
ــان دادن  ــرای نش ــی ب ــه خوب ــاید مؤلف ــه ش ــادرات ماهیان ــداد ص اع
تقاضــا بــه نظــر برســند، ولــی خیلــی اعــداد قابــل اعتمــادی نیســتند؛ 
ــا یکدیگــر اســت کــه نشــان  کار معقول تــر مقایســه اعــداد تجمعــی ب
ــال 28  ــا پارس ــه ب ــال در مقایس ــه امس ــه ماه ــادرات س ــد ص می ده
درصــد و در مقایســه بــا دو ســال پیــش 10 درصــد اُفــت داشــته اســت. 
ــه شــرق  ــا 25 درصــد، ب ــه اروپ صــادرات ســه ماهــه پســته آمریــکا ب
ــت.  ــش داشته اس ــد کاه ــه 27 درص ــه خاورمیان ــد و ب دور 33 درص
مصــرف قبــل از ســال نــوی چینی هــا قــرار اســت رونــد قیمتــی بعــد 

از ســال نــو را نیــز تعییــن کنــد. 
ــامبر نتوانســت  ــاه دس ــل از م ــی قب عرضــه بســیار محــدود پســته ایران
ــن  ــد؛ ای ــش ده ــا را پوش ــوی چینی ه ــال ن ــرف س ــرای مص ــا ب تقاض
باعــث شــد اکثــر خریــداران چینــی پســته درجــه 1 آمریکایــی )21-25( 
ــودن پســته  ــا ب ــًا مهی ــد. قطع ــا قیمــت 9.57 دالری اول فصــل بخرن ب
ایرانــی بــا قیمــت مناســب قبــل از ســال نــو بــرای خریــداران چینــی 
خیلــی مهــم بــود. بــرای همیــن اســت کــه االن دیگــر خیلــی تقاضایــی 
ــی  ــا خیل ــا اروپ ــارت ب ــت تج ــم. وضعی ــا نمی بینی ــرف چینی ه از ط
کســاد اســت. نبــود تقاضــا از ســمت خریــداران اروپایــی  باعــث افــت 

11 ِســنتی قیمتهــا نســبت بــه گــزارش قبلــی مــا شــده اســت.
قیمــت هــر کیلوگــرم پســته درجــه یــک اُنــس 20-18، از  9.70 تــا 
9.80 دالر بــوده و پســته درجــه یــک اُنــس 25-21 از 9.30 تــا 9.40 
ــدان  ــته ناخن ــرم پس ــر کیلوگ ــن، ه ــت داشته اســت. همچنی دالر قیم
7.30 تــا 7.40 دالر و مغــز کامــل 17.20 تــا 17.40 دالر قیمــت 

خورده  اســت.
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 در سه ماه نخست گزارش فروش پسته آمریکا
ماه  به نسبت یدرصد 13 یشیاافز مبین که بودهزار تن  13 (،98 آذر 9تا  آبان 10) نوامبر ماه در کایآمر پسته یداخل فروش
تجربه  را کاهش درصد 40 سال گذشته، مشابه ماه به نسبت که گزارش شد هزار تن 30 صادرات. است گذشته سالمشابه 

 مشابه ماه به نسبتی درصد 31 دهنده کاهشینشانکه بود  هزار تن 43 حدود نوامبر فروش ماه ب، کلیترت نیدب است.کرده
 است. گذشته سال

مشابه سال گذشته نسبت به مدت  شیافزا درصد 13 معادل که بودهزار تن  33 ،نوامبرپایان ماه  تا کایآمر پسته یداخل فروش
 گذشته بیانگرسال که در مقایسه با  اعالم شدههزار تن  67حدود  نوامبرپسته آمریکا تا پایان ماه  یصادرات تجمع. است

هزار تن  100 حدود ،اول سال جاری محصولی سه ماهدر  پسته آمریکا است. بدین ترتیب، کل فروشدرصدی  28کاهشی 
 است. گذشته سال مشابه مدت نسبت بهدرصدی  18 کاهشی که بیانگر بوده

. شودفروخته میهنوز های معقول محصول سال قبل قیمتبا هنوز  این بوده که پستهفروش داخلی  درصدی 13 علت افزایش
بنابراین باید تا اواسط فوریه صبر  دهد.ها خودش را نشان میهای جدید محصول امسال از ژانویه به بعد در فروشگاهقیمت

 را روی مصرف داخلی آمریکا در ماه ژانویه ببینیم. (دالر 10کیلویی )پسته برشته شور  عمدهجدید فروش تأثیر قیمت  کنیم تا
با پارسال مقایسه  آن را اما بهتر است ،فت داشتهدرصد اُ 40ه تشسال گذدرست است که صادرات ماه نوامبر امسال نسبت به 

استثنایی بود. اگر با دو سال پیش یعنی آخرین سال کم محصول آمریکا )محصول  پسته آمریکا تانکنیم چون پارسال صادر
درصد کاهش داشته است. اعداد  13، امسال صادرات ماه نوامبر 2017نسبت به سال تر است. ( مقایسه کنیم منطقی2017

تر قابل اعتمادی نیستند. کار معقولولی خیلی اعداد  ،صادرات ماهیانه شاید مؤلفه خوبی برای نشان دادن تقاضا به نظر برسند
درصد و در مقایسه  28دهد صادرات سه ماهه امسال در مقایسه با پارسال ؛ که نشان میمقایسه اعداد تجمعی با یکدیگر است

درصد و به  33درصد، به شرق دور  25 اروپا به پسته آمریکا صادرات سه ماهه .فت داشته استدرصد اُ 10با دو سال پیش 
ها قرار است روند قیمتی بعد از سال نو را نیز تعیین چینیاست. مصرف قبل از سال نوی درصد کاهش داشته 27یانه خاورم
  کند.

ها را پوشش دهد؛ این باعث عرضه بسیار محدود پسته ایرانی قبل از ماه دسامبر نتوانست تقاضا برای مصرف سال نوی چینی
قطعاً مهیا بودن پسته دالری اول فصل بخرند.  9.57قیمت ( با 21-25آمریکایی ) 1چینی پسته درجه اکثر خریداران  شد

ایرانی با قیمت مناسب قبل از سال نو برای خریداران چینی خیلی مهم بود. برای همین است که االن دیگر خیلی تقاضایی از 
سِنتی  11باعث افت  ت. نبود تقاضا از سمت خریداران اروپاییبینیم. وضعیت تجارت با اروپا خیلی کساد اسها نمیطرف چینی

 نسبت به گزارش قبلی ما شده است. هاقیمت
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ــواد  ــه م ــوط ب راســف )RASFF( عبارتســت از سیســتم هشــدار ســریع مرب
غذایــی و خــوراک دام کــه توســط مســئولین امنیــت مــواد غذایــی کمیســیون 
اروپــا ارائــه می شــود. شــبکه راســف بــه صــورت هفتگــی اطالعــات 
محموله هــای مشــکوک یــا مرجــوع محصــوالت غذایــی وارداتــی بــه اتحادیــه 
ــر  ــتمی موث ــف سیس ــد. راس ــزارش می ده ــی گ ــب اعالن های ــا را در قال اروپ
بــرای تبــادل اطالعــات مربــوط بــه همــه اقدامــات انجــام شــده در خصــوص 
خطــرات جــدی احتمالــی در مــواد غذایــی و خــوراک دام اســت. ایــن تبــادل 
ــا در  ــد ت ــک می کن ــا کم ــه اروپ ــو اتحادی ــورهای عض ــه کش ــات ب اطالع
برخــورد بــا هرگونــه ریســک ایمنــی مــواد غذایــی و خــوراک دام بــه ســرعت 
ــه  ــد. هــرگاه یکــی از کشــورهای عضــو اتحادی ــه را اجــرا کنن اقدامــات الزم
اروپــا از وجــود خطــری مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر ســالمت مصــرف کننــده 
ــه  ــا ارائ ــه کمیســیون اروپ ــه آن را ب آگاه شــود بالفاصلــه اطالعــات مربــوط ب
ــه  ــو ب ــورهای عض ــایر کش ــا س ــات را ب ــز آن اطالع ــیون نی ــد، کمیس می ده

ــذارد.  ــتراک می گ اش
کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا موظفنــد کمیســیون را در خصــوص مــوارد 

ذیــل بالفاصلــه در جریــان بگذارنــد:
•  هــر اقدامــی بــرای محدودیــت ورود کاال بــه بــازار یــا اجبــار بــه جمــع آوری 

آن از بــازار
•  هــر توصیــه ای مبنــی بــر جلوگیــری، محدودیــت یــا اعمــال شــرایط خــاص 

بــر ورود کاالی وارداتــی 
• رد و ممانعــت از ورود بــار یــا کانتینــر مــواد غذایــی بــه اتحادیــه اروپــا بــه 

دلیــل احتمــال وجــود خطــر مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــرای ســالمتی انســان
ــاری،  ــای اخط ــود دارد؛ 1. اعالن ه ــف وج ــالن راس ــوع اع ــی 3 ن به طور کل
ــاری  ــای اخط ــی. اعالن ه ــای مرجوع ــی، 3. اعالن ه ــای اطالعات 2. اعالن ه
وقتــی ارائــه می شــوند کــه کاالیــی کــه در بــازار اســت ریســک جــدی دارد 
و بــرای حــذف آن از بــازار اقــدام فــوری الزم اســت. اعالن هــای اطالعاتــی 
زمانــی ارائــه می شــوند کــه احتمــال خطــر در کاالی موجــود در بــازار وجــود 
ــی  ــای مرجوع ــت. اعالن ه ــریع نیس ــوری و س ــدام ف ــد اق ــا نیازمن دارد ام
بــرای کاالیــی صــادر می شــوند کــه اصــاًل مجــوز ورود بــه کشــور مقصــد را 
نمی گیــرد و بــه علــت احتمــال خطرنــاک بــودن در بــدو ورود بــه مرزهــای 

اتحادیــه اروپــا مرجــوع مــی شــود.
ــه می دهــد.  ــش رو خالصــه ای از اعالن هــای ســال 2018 را ارائ گــزارش پی

ــی،  ــه مغزجــات درخت ــوط ب ــورد آن مرب ــزارش راســف 448 م از کل 625 گ
127 مــورد مربــوط بــه خشــکبار و ســایر مــوراد مربــوط بــه خــوراک دام بــوده 
ــال 2017  ــه س ــبت ب ــال 2018 نس ــف در س ــای راس ــداد اعالن ه ــت. تع اس

ــت. ــش داشته اس ــی افزای اندک
در مــورد خشــکبار بیشــترین تعــداد گزارشــات مــردودی بــه ترتیــب مختــص 
ــورد(  ــو )35 م ــه آل ــورد( و برگ ــورد(، کشــمش )42 م ــر خشــک )46 م انجی
ــل  ــف، دلی ــات راس ــه گزارش ــخ ارائ ــار در تاری ــن ب ــرای اولی ــت. ب بوده اس
ــاالی اٌکراتوکســین آ )44  ــزان ب ــه هــای خشــکبار می اصلــی رد شــدن محمول
مــورد( بــوده اســت. تعــداد گزارشــاتی کــه بــه علــت افالتوکســین رد شــده اند 
37 مــورد بــوده و 34 مــورد هــم بــرای رؤیــت ســولفات گــزارش شــده اســت. 
انجیــر خشــک )29 درصــد(، برگــه آلــو )27 درصــد( و کشــمش )26 درصــد( 

ــته اند. ــا را داش ــار مردودی ه ــترین آم ــه بیش ــی از ترکی صادرات
ــادام  ــص ب ــی مخت ــات درخت ــردودی مغزج ــات م ــداد گزارش ــترین تع بیش
زمینــی )191 مــورد(، بعــد از آن پســته )104 مــورد( و 60 مــورد هــم مربــوط 
ــدن  ــی رد ش ــل اصل ــته، دلی ــال های گذش ــل س ــت. مث ــوده اس ــدق ب ــه فن ب
ــوده  ــد( ب ــین )88 درص ــت افالتوکس ــی رؤی ــات درخت ــای مغزج محموله ه
اســت. بــادام زمینــی صادرتــی از آرژانتیــن، پســته صادراتــی از آمریــکا و بــادام 
ــه  ــا را ب ــار مرجوعی ه ــترین آم ــب بیش ــه ترتی ــن ب ــی از چی ــی صادرات زمین
ــته  ــه پس ــوط ب ــه مرب ــی ک ــوع 104 اعالن ــد. از مجم ــاص داده ان ــود اختص خ
می شــود 96 مــورد بــه دلیــل رؤیــت افالتوکســین، 5 مــورد بــه دلیــل وجــود 
اُکراتوکســین آ و 3 مــورد بــه علــت نقصــی اســناد و مــدارک صادراتــی از قبیل 
ــان،  ــوده اســت. کشــورهای آلم ــره ب ــدأ و غی ــی مب ــی بهداشــت، گواه گواه
بلژیــک و هلنــد بــه ترتیــب دارای بیشــترین تعــداد اعالن هــای محموله هــای 

ــد. ــته بوده ان ــردودی پس م
ــه  ــي ب ــي مغزجــات و خشــکبار صادرات ــای مرجوع ــار اعالن ه جــدول 1 آم
اتحادیــه اروپــا را بــه دلیــل وجــود ســم افالتوکســین نشــان می دهــد. جــدول 
ــه  ــا را ارائ ــه اروپ ــه اتحادی ــدو ورود ب ــته در ب ــه پس ــوط ب ــای مرب 2 اعالن ه

می دهــد.

افالتوکسین همچنان در صدر هشدارها
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فندقپستهبادام زميني

Source: INC - International Nut and Dried Fruit Council
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تعداد اعالن هاي مربوط به افالتوكسين
مغزجات و خشكبار صادراتي به اتحاديه اروپا- سال  2018

1 جدول

35
182102551268
181965837

واردات به اتحاديه اروپا سهم درصدي %تعداد اعالن هاكشورهاي مبدأ *
تن

نسبت تعداد اعالميه ها به 
وزن وارداتي

434159,1500.73آمريكا
323120,4881.56ايران
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3310,3980.29آلمان
223345.99سوريه

112737.04افغانستان
111,7720.56يونان
118,5840.12هلند

104100102,965مجموع

INC :منبع
جدول 2

اعالن هاي مربوط به پسته در سال 2018

* پسته و مغز پسته

جدول 2

جدول 1



   

در بهمــن مــاه ســال 1396  وزرای نیــرو، صنعــت و معدن، کشــاورزی و 
ســازمان محیط زیســت طــی نامــه ای هشــدار انگیــز بــه رئیــس جمهــور 
ــن آب  ــع آب و تأمی ــر مناب ــارهای وارده ب ــه فش ــد ک ــام می نماین اع
بــرای نیازهــای جدیــد نیازمنــد اتخــاذ رویکردهــای نویــن بــه مدیریــت 
منابــع آب بــوده و بــا توجــه بــه فرابخشــی بــودن آن، راه حــل مشــکل 
ــطوح  ــن س ــا باالتری ــف ت ــان مختل ــازمان ها و ذینفع ــکاری س را هم
وزارتخانه هــا و ســازمان های دولتــی می داننــد. پــس از ایــن نامــه 
در هیئــت دولــت ایجــاد کارگروهــی بــا نــام ســازگاری بــا کــم آبــی بــا 
ــران جهــاد کشــاورزی، کشــور،  ــر نیــرو و عضویــت وزی مســئولیت وزی
ــت و  ــت محیط زیس ــازمان های حفاظ ــای س ــدن و رؤس ــت و مع صنع

برنامه و بودجه کشور به تصویب می رسد.
 بــا توجــه بــه بحران هــای شــدید منابــع آب و نگرانــی دســت اندرکاران 
ــه می شــود.  ــروه برانگیخت ــن کارگ ــه ای ــادی ب ــای زی ــردم، امیده و م
ــوب  ــج مطل ــه نتای ــدواری ســرانجام ب ــن امی ــا ای ــد آی ــد دی حــال بای
ــارب  ــه تج ــه ب ــا توج ــردد ب ــعی می گ ــته س ــن نوش ــد؟ در ای می رس
ــه  ــن طــرح پیش بینــی گــردد. در وهل ــه آینــدۀ ای گذشــته نســبت ب
ــم  ــا ک ــازگاری ب ــرح س ــای ط ــاد برنامه ه ــه از مف ــان ک اول، همچن
ــن  ــد چنی ــان می ده ــن را نش ــز همی ــا نی ــد و واقعیت ه ــی بر می آی آب
ــته  ــته نتوانس ــای گذش ــا و برنامه ه ــه فعالیت ه ــود ک ــتنباط می ش اس
ــی داشته باشــند.  ــع آب دســتاورد چندان در جهــت حــل بحــران مناب
بــه همیــن دلیــل ایــن طــرح بــه عنــوان مهم تریــن راهــکار دولــت در 
جهــت مقابلــه بــا بحــران آب در شــرایط فعلــی مطــرح گردیده اســت. 
ــه  ــروری داشــته باشــیم ب ــز الزم اســت م ــل از هــر چی ــن، قب بنابرای
ــوابق  ــه س ــه ب ــا توج ــم ب ــا ببینی ــده ت ــام ش ــته انج ــه در گذش آنچ
گذشــته تــا چــه حــد می تــوان نســبت بــه برنامه هــای جدیــد 

امیــدوار بــود.
ــد و  ــه بع ــی ب ــی شمس ــه س ــاً از ده ــع آب تقریب ــکات مناب  مش
ــود را نشــان  ــج خ ــا به تدری ــاری چاه ه ــیوه حف ــر در ش ــل تغیی به دلی
ــون مــدون و تقریبــاً جامــع در مــورد  داد. در ســال 1347 اولیــن قان
ــام »قانــون آب و نحــوه ملــی شــدن آن« از تصویــب  ــا ن منابــع آب ب
ــی  ــه حت ــون ک ــن قان ــت. ای ــان گذش ــی آن زم ــورای مل ــس ش مجل
قوانیــن بعــدی هیچ کــدام بــه جامعیــت آن نبودنــد، تغییــری بنیادیــن 
در نحــوه مالکیــت آب ایجــاد کــرد. طبــق ایــن قانــون کــه حتــی از 
ــت آن  ــده و مدیری ــی گردی ــان آب مل ــد از آن زم ــوان آن بر می آی عن
ــت  ــل از آن مالکی ــه قب ــی ک ــت، در حال ــرار گرف ــت ق ــار دول در اختی
آب از آن اشــخاص بــوده و دولــت نقــش چندانــی در چگونگــی توزیــع 
ــون از آن پــس هــر کــس  ــر اســاس همیــن قان و مصــرف نداشــت. ب
می خواســت از منابــع آب اســتفاده کنــد وظیفــه داشــت مجــوز 
آن را از دولــت بگیــرد. از جملــه در بخــش آب هــای زیرزمینــی مقــرر 
ــد و کســانی  ــت مجــوز بگیرن ــه چاه هــای قدیمــی از دول ــد کلی گردی
ــر  ــل از ه ــد قب ــد بای ــر کنن ــی حف ــد چاه ــس از آن می خواهن ــه پ ک

چیــز از دولــت مجــوز بگیرنــد و هیــچ کــس حــق نــدارد بــدون مجــوز 
چاهــی حفــر کنــد. امــا متأســفانه در عمــل چنیــن اتفاقــی نیفتــاد و 
مخصوصــاً پــس از وقــوع انقــاب اســامی در ســال 57 بســیاری افــراد 
از خــاء نهادهــای قانونــی و نیــز ناآگاهــی بعضــی از دســت اندرکاران 
کــه نــه تنهــا جلــوی حفــر چاه هــای غیرمجــاز را نمی گرفتنــد، بلکــه 
گاهــی مشــوق آنــان نیــز بودنــد، اســتفاده کــرده و تعــداد زیــادی چــاه 

را در اقصــی نقــاط کشــور بــه صــورت غیرقانونــی حفــر کردنــد.
 در ســال 1361 بــا تصویــب »قانــون توزیــع عادالنــه آب« در مجلــس 
ــل  ــاز ح ــای غیرمج ــکل چاه ه ــد مش ــعی گردی ــامی س ــورای اس ش
گــردد، امــا آنچــه کــه در عمــل اتفــاق اُفتــاد قانونی شــدن بســیاری 
از چاه هــای غیرمجــاز از طریــق شــرکت های آب منطقــه ای و یــا 
دادگاه هــا بــا تمســک بــه تبصــره ذیــل مــاده 3 همیــن قانــون بــود! 
ــه  ــن چاه هــا ب ــود اگــر هــر کــدام از ای ــن تبصــره قیــد شــده ب در ای
ــخیص داده  ــی تش ــح عموم ــه مصال ــناس، مضرب ــخیص دو کارش تش
ــی  ــن، بحــث فن ــد. بنابرای ــه گردن ــر و مســلوب المنفع ــد پُ شــوند بای
ــت  ــرار می گرف ــری ق ــگاه باالت ــه مصلحــت در جای ــود، بلک مطــرح نب
و بنــا بــه همیــن مصلحت هــا در اکثریــت قریــب بــه اتفــاق اینگونــه 
ــیاری  ــوق بس ــئله مش ــن مس ــد! همی ــی گرفتن ــوز قانون ــا مج چاه ه
ــد.  ــد گردی ــاز جدی ــای غیرمج ــر چاه ه ــت حف ــودجو جه ــراد س از اف
بنابرایــن، نــه تنهــا مشــکل حــل نشــد، بلکــه مشــکات جدیــدی هــم 
ــزود!! ــرا ف ــا از قضــا ســرکنگبین صف ــول موالن ــه ق ــد و ب به وجــود آم

ــن  ــام تعیی ــه ن ــی ب ــب قانون ــال 1389 تصوی ــدی در س ــدام بع  اق
ــون  ــن قان ــق ای ــر طب ــود. ب ــامی ب ــورای اس ــس ش ــف در مجل تکلی
مقــرر گردیــد بــا تشــخیص وزارت نیــرو چاه هایــی کــه قبــل از ســال 
ــر و  ــد از آن پ ــای بع ــد و چاه ه ــوز بگیرن ــده اند مج ــر ش 1385 حف
ــه صــورت الینحــل  ــوز ب ــه هن ــی ک ــد. موضوع مســلوب المنفعه گردن

باقــی مانده اســت.
ــران آب،  ــا بح ــه ب ــت مقابل ــرو جه ــای وزارت نی ــه فعالیت ه در ادام
طــرح تعــادل بخشــی مطــرح گردیــد کــه در ســال 1393 در شــورای 
ــروژه  ــدا 15 پ ــرح در ابت ــن ط ــید. در ای ــب رس ــه تصوی ــی آب ب عال
پیش بینــی شــده بــود کــه از جملــه مهم تریــن آنهــا انســداد 
چاه هــای غیرمجــاز و نصــب کنتــور حجمــی بــر روی چاه هــای 
مجــاز بــود. ایــن طــرح نیــز بــا وجــود آنکــه پنــج ســال از شــروع آن 
گذشــته و هزینه هــای زیــادی هــم صــرف آن شــده نتایــج ملموســی 

ــار نیــاورده اســت. ــه ب ب
 پــس از آن در ســال 1394 دســتورالعملی از طــرف وزارت نیــرو صادر 
گردیــد کــه در آن چگونگــی اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف را در مورد 
چاه هــای غیرمجــاز مشــخص می نمــود. امــا تــا کنــون در ایــن مــورد 

آیندۀ طرح سازگاری با کم آبی
حسین زراعتکار 
کارشناس آب زیرزمینی 
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هــم توفیــق چندانــی حاصــل نشده اســت.
ــس  ــر و پ ــال حاض ــه در ح ــه ک ــرانجام آنچ س
ــتورالعمل ها  ــا و دس ــن، طرح ه ــرای قوانی از اج
مــا  جامعــه  بــرای  فــراوان  هزینه هــای  و 
مانده اســت، وجــود بیــش از 300 هــزار حلقــه 
چــاه غیرمجــاز اســت!! و ایــن تنهــا بخشــی از 
ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس ــکات و بحران های مش
ــای  ــی چاه ه ــروزه حت ــرا ام ــم. زی ــه داری زمین
مجــاز هــم بخشــی از مشــکل هســتند، چــون  
بســیاری از آنهــا در واقــع همــان چاه هــای 
ــره  ــتناد تبص ــه اس ــه ب ــتند ک ــازی هس غیر مج
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــا قان ــاده 3 و ی ــل م ذی
بــدون در نظــر گرفتــن تــوان دشــت ها  و 
ــرض انســداد  ــا ف ــع ب ــد. در واق مجــوز گرفته ان
ــود،  ــل نمی ش ــئله ح ــاز مس ــای غیرمج چاه ه
زیــرا در بســیاری از دشــت ها میــزان مجوزهــای 
ــش از پتانســیل دشــت ها اســت  صادرشــده بی
ــی و  ــش آبده ــن کاه ــه  ضم ــت ک و الزم اس
ــده در   ــادر ش ــای ص ــرد پروانه ه ــاعات کارک س
ــردد.  ــال گ ــا اعم ــش مجوزه ــز کاه ــرا نی صح
ــق  ــل تحق ــادگی ها قاب ــن س ــه ای ــه ب ــری ک ام

نیســت.
حــال بایــد دیــد بــا وجــود آنکــه تقریبــاً 
وزارت  برنامه هــای  و  طرح هــا  از  هیچ کــدام 
ــز قوانیــن مصــوب مجلــس شــورای  ــرو و نی نی
ــیده اند، در  ــواه نرس ــج دل خ ــه نتای ــامی ب اس
ــرد  ــه رویک ــی چ ــم آب ــا ک ــازگاری ب ــرح س ط
ــرای  ــی ب ــا جای ــده ت ــرح گردی ــدی مط جدی
ــد؟   ــود داشته باش ــدواری وج ــی و امی خوش بین
ــوان در  ــه می ت ــری ک ــن تغیی ــاید مهم تری ش
ــر  ــت از دیگ ــد، درخواس ــازگاری دی ــرح س ط

دســتگاه ها از جملــه وزارت جهــاد، کشــور، 
محیــط زیســت و برنامــه و بودجــه جهــت 
بــا  بــا طــرح اســت. متأســفانه  همــکاری 
ــروع  ــم از ش ــال و نی ــک س ــش از ی ــه بی آنک
طــرح می گــذرد هیــچ دورنمــای روشــنی 
دیــده نمی شــود، حتــی بیــن وزارت نیــرو 
و  دارد  عهــده  را  آب  منابــع  مدیریــت  کــه 
اصلی تریــن  کــه  کشــاورزی  جهــاد  وزارت 
مصــرف کننــده آب در کشــور اســت یــک 
ــه  ــت. بقی ــده اس ــود نیام ــی بوج ــاع واقع اجم
تقریبــاً  هــم  ســازگاری  طــرح  برنامه هــای 
همــان مــواردی هســتند کــه در طــرح تعــادل 
بــا  بنابرایــن،  بخشــی مطــرح گردیده بــود. 
ــای  ــا و ارزیابی ه ــداف ، برنامه ه ــه اه ــه ب توج
انجــام شــده بــه نظــر می رســد ایــن طــرح نیــز 
ــه سرنوشــت طرح هــای قبلــی مبتــا گــردد. ب
باقــی  ســوال  ایــن  جــای  حــال 
ــی  ــکل اصل ــس مش ــه پ ــد ک می مان
ــه  ــای ارائ ــرا راه حل ه ــت؟ و چ کجاس

شــده بــه نتیجــه نرســیده اند؟
 بــه نظــر می رســد ریشــه همــه این مشــکات 
ــا  ــردد و ت ــی بر می گ ــوع اصل ــک موض ــه ی ب
ــردد  ــل نگ ــی ح ــور اساس ــه ط ــه ب زمانی ک
راه حل هــای ارائــه شــده نیــز نمی تواننــد 
نتایــج ملموســی بــه بــار آورنــد و آن نادیــده 
انگاشــتن نقــش مــردم کــه صاحبــان واقعــی 
ــع آب  ــت مناب ــتند در مدیری ــع آب هس مناب
اســت. در واقــع از زمانــی کــه آب بــه اصطاح  
ــردم  ــت م ــت آن از دس ــد و مدیری ــی ش مل
ــر روز بیشــتر و  ــد، مشــکات ه خــارج گردی
بیشــتر گردیــد. ثمــره چنیــن رویکــردی بیش 

ــر و  ــق خاط ــن تعل ــن رفت ــز، از بی ــر چی از ه
ــوده  ــان ب ــرف ایش ــئولیت از ط ــاس مس احس

ــود. ــد ب و خواه
مــا  جامعــه  کــه  اســت  ایــن  حقیقــت 
دســت  از  را  گرانبهایــی  فرصت هــای 
داده اســت و کار را بــر خــود دشــوار کرده ایــم 
و تــا زمانــی کــه بــه ایــن رونــد ادامــه دهیــم 
ــت  ــتن وق ــه و گذاش ــا هزین صــرف میلیارده
و انــرژی نیــز نمی توانــد مشــکل را  بــه 

ــد.  ــل کن ــه ای ح ــورت ریش ص
در یــک شــرایط آرمانــی الزم اســت کــه 
نقــش دولــت از یــک مدیــر تمــام عیــار 
ــری  ــد. ناظ ــش یاب ــی کاه ــک ناظرعال ــه ی ب
کــه صرفــاً بــر میــزان کلــی مصــرف در 
نمایــد و مدیریــت  هــر منطقــه نظــارت 
بســپارد.  بــه خــود ذینفعــان  را  مصــرف 
ــن  ــاد در بی ــن اعتق ــه ای ــن اســت ک ــم ای مه
ــد  ــود آی ــت اندرکاران به وج ــئولین و دس مس
ــس  ــش از هرک ــع آب بی ــان مناب ــه صاحب ک
ــد و  ــخیص می دهن ــش را تش ــت خوی مصلح
تنهــا در چنین شــرایطی اســت کــه آب ارزش 
ــازار  ــاز خواهــد یافــت، ب اقتصــادی خــود را ب
ــه  ــرف بهین ــرد و مص ــکل می گی ــی ش واقع

مفهــوم خــود را پیــدا می کنــد.
 امــا ایــن نکتــه را نیــز بایــد بپذیریــم کــه 
رســیدن بــه یــک چنیــن مدلــی از مدیریت 
ــک  ــی بیشــتر ی ــع آب در شــرایط فعل مناب
آرزو اســت، زیــرا هــم  بــه بســتر اجتماعــی 
نیــاز دارد کــه در حــال حاضــر مهیا نیســت 
ــب و  ــه اصــاح ســاختارها و تصوی ــم ب و ه
تغییــر قوانیــن مــورد نیــاز در مجلــس 

شــورای اســامی نیــاز اســت.
بنابرایــن واقــع نگــری بــه مــا می آمــوزد که 
ضمــن تــاش بــرای اقنــاع دســت اندرکاران 
هــر چــه  بــرای ســپردن  مســئولین  و 
ــال  ــن ح ــردم در عی ــه م ــا ب ــتر کاره بیش
بــا پشــتیبانی از طرح هــا و برنامه هــای 
ــم  ــام دهی ــکاری را انج ــال هم ــت کم دول
تــا هــر چنــد قدم هــای کوچکــی برداشــته 
شــود، زیــرا شــرایط بحرانــی منابــع آب در 
ــوان  ــه بت ــت ک ــی نیس ــا موضوع ــور م کش
بــه ســادگی از آن گذشــت، آینــده مــا 
ــت،  ــن ماس ــای امروزی ــه رفتاره ــوط ب من
آینــده ای کــه متأســفانه بــه شــدت نگــران 

کننده اســت.   
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