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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.

انجمن پسته ايران برگزار مي کند:

«پنل تخصصي شناخت بازار اروپا»
انجمن

 6اسفند ماه 1398

با حضور فعاالن باتجربه و مطرح بازار پســته اروپا
عناوین اصلي:

 معرفي و ساختار بازار اروپا زنجيره تأمين بخش بندي بازار -مدیریت ریسک

انجمن پسته ايران برگزار مي کند:

 کنترل های غیرفیزیکی تأمین مالی -استراتژی های بازاریابی

تور بازدید از صنعت پسته ایتالیا
 16الی  23اردیبهشت 1399
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کاتالوگ اطالعات خریداران پسته ایران
اگــر فرصــت شــرکت در نمایشــگاه آنــوگای  2019آلمــان و آشــنایی بــا خریــداران
پســته ایــران را نداشــتید ،انجمــن پســته ایــران ایــن فرصــت را بــرای شــما فراهــم
کــرده اســت.
کاتالــوگ اطالعــات خریــداران پســته ایــران از سراســر دنیــا در فرمــت اکســل بــا
قابلیــت جســت و جــوی اطالعــات هــر شــرکت (کشــور مقصــد ،آدرس ،تلفــن
تمــاس ،ایمیــل و وب ســایت) هــم اکنــون بــا پرداخــت هزینــه بــرای عالقهمنــدان در
دســترس اســت.
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جهت اطالع از هزينه های ثبت نام و کسب اطالعات بيشتر با دفتر انجمن پسته ايران
به شماره هاي  034-32475749-32475489تماس حاصل فرماييد.

روغن ولک؛ جرقه از یونان و روشنایی در ارزوئیه
علی نظری

باغــداران پیشــرو در پســته ایــران بــا اینکــه تعدادشــان
انگشتشــمار اســت ،امــا خدمــات بســیار ارزنــدهای انجــام
دادهانــد کــه خیــر آن جمیــع فعــاالن پســته کشــور را منتفــع
کردهاســت .ایــن باغــداران از گذشــته تــا امــروز موتــور پیشــرفت
اقتصــادی و علمــی در پســته را بــا مشــقت فــراوان بــه حرکــت
درآوردهانــد و همــواره تــاش کردهانــد کــه مبــادا ایــن موتــور
خامــوش شــود .امــا فروتنــی و تواضــع در بســیاری از مــوارد،
تاریخنــگاری در اینبــاره را بــا چالــش روبــهرو کــرده و نامــی
از ایشــان بــه ثبــت نرسیدهاســت .شــاید از یــک زاویــۀ دیــد
ایــن مســئله یــک نقصــان باشــد ،چــرا کــه بازگــو کــردن حقایــق
تاریخــی از ایــن دســت ،ضمــن اینکــه اهــداف اولیــه و نحــوه
ورود بــه مســائل را واکاوی میکنــد ،مــا را بــا شــکل تفکــرات
جامعــه پیشــروان آشــنا کــرده و میتوانــد یــک افــق جدیــد را
بــرای اهــل تحقیــق و مطالعــه بگشــاید و از طریــق فراهــم آوردن
امــکان بحــث و گف 
توگــو روی موضوعــات مختلــف زمینههــای
همافزایــی را نیــز گســترش دهــد .در شــرایطی کــه فعــاالن
صنعــت پســته در ایــران بایــد دســت روی زانــوی خودشــان
بگذارنــد و بایســتاند ،بیــراه نیســت اگــر بگوییــم پیشــروها،
مســئولیت اجتماعــی ســنگینتری در حفــظ ارتباطــات بــرای
تقویــت یادگیــری جمعــی و اشــاعه دانــش دارنــد .کــه پیمــودن
بخشــی از ایــن مســیر بــا ماهنامــه دنیــای پســته بــه عنــوان یــک
حلقــه واســط و یکــی از تریبــون هــای تخصصــی پســته کشــور
ممکــن اســت.
در ماهنامــه پیشــین دنیــای پســته بحــث اســتفاده از روغــن ولــک
بــاز شــد و قــرار شــد در ایــن شــماره ایــن موضــوع را بــه روایت
علــی نظــری بخوانیــم .نظــری از باغــداران پیشــرویی اســت کــه
یکــی از بزرگتریــن پایلوتهــای آزمایشــی بــرای تحقیــق در
پســته کشــور اعــم از تحقیــق بــر روی ارقــام و پایههــا را بنیــان
نهادهاســت.

مــا بعــد از دهــه پنجــاه کــه اُفــت آب زیرزمینــی منطقــه رفســنجان -کرمــان
شــدت پیــدا کــرد ،در دهــه شــصت بــه ایــن فکــر افتادیــم کــه دنبــال
مکانهایــی بــرای توســعه کشــت پســته در خــارج از اســتان باشــیم.
طبیعتــ ًا ،جاهایــی را بــرای مطالعــه کاندیــد میکردیــم کــه ســابقه
کشــت پســته داشــتند .یکــی از مناطقــی کــه وضــع آب خیلــی خوبــی
داشــت و ضمنـ ًا ســابقه یــک بــاغ پســته هــم در آنجــا وجــود داشــت،

منطقــه ارزوئیــه واقــع در منطقــه شــمال حاجــی آبــاد بندرعبــاس بــود.
کشــت معمــول آنجــا غــات بــود و باغــات موجــود در ایــن منطقــه
هــم خرمــا و پرتقــال بودنــد .در آنجــا آقایــی بــه نــام فــروزان یــک بــاغ
کوچــک یکــی ،دو هکتــاری از پســته کاشــته بودنــد کــه درختهــای
مســن و بزرگــی هــم داشــت .مــا بــا خــود گفتیــم کــه ایــن بــاغ را دو،
ســه ســال زیــر نظــر میگیریــم ،اگــر دیدیــم ایــن بــاغ بــار خوبــی
میدهــد ،میتوانیــم بگوییــم ایــن منطقــه اســتعداد کشــت پســته را
خواهدداشــت .قــرار گذاشــتیم دو ،ســه ســال ایــن بــاغ را زیرنظــر
بگیریــم .ســال اول دیدیــم ایــن بــاغ محصــول خیلــی عالــی دارد و
خیلــی خوشــحال شــدیم .ایــن منطقــه بســیار منطقــه پرآبــی بــود و
محدودیــت آب هــم بــه لحــاظ حفــر چــاه نداشــت .حفــر چــاه آزاد
بــود؛ البتــه یــک دلیلــش هــم ایــن بــود کــه حــدود صــد کیلومتــر از
جــاده آســفالته فاصلــه داشــت و در ایــن صــد کیلومتــر هیــچ جــادهای
نبــود و میبایســت بــا زحمــت بســیار از مســیر رودخانههــا عبــور
کنیــم .ســال دوم دیدیــم بــاغ بــار کمــی دارد! ســال ســوم بــاز مقــدار
بــار کمــی داشــت .مــا فکــر میکردیــم ایــن بــاغ بــه دلیــل اینکــه
بــه انــدازه کافــی بــه لحــاظ آبیــاری و کــود مدیریــت نمیشــود ،بــار
نــدارد .بــه هــر حــال مــا ایــن بــاغ را خریدیــم .باتوجــه بــه اینکــه
در دو ســال اول بــار خیلــی خوبــی داد و دو ســال بعــد بــار نســبت ًا
کمتــری داد ،مــا فکــرکردیــم ایــن منطقــه بــه لحــاظ تولیــد پســته
مشــکل نــدارد .بنابرایــن ،در ســال  1366در آنجــا یــک مقــداری زمیــن
خریدیــم و پســتهکاری را شــروع کردیــم و همــان پیوندهایــی کــه
در رفســنجان از آنهــا تجربــه داشــتیم را اســتفادهکردیم .پیوندهــای
کلهقوچــی ،اکبــری و احمدآقایــی را زدیــم .در ســال  1368تقریبـ ًا بــاغ
کامــل کاشــته شــدهبود و در ســال  1370پیوندهــا زده شــدند .بنابرایــن
انتظــار داشــتیم در اواســط دهــه هفتــاد شمســی محصــول داشــته
باشــیم ،امــا از  1370تــا  1376دیدیــم از محصــول خبــری نیســت! بــا
اینکــه رشــد درختــان بســیار عالــی و خیلیخیلــی تنومنــد بودنــد ،امــا
بــار نداشــتند .در نتیجــه مــن ســال  75-76شــروع کــردم بــه مطالعــه بــا
ایــن ســوال کــه اینجــا چــه اشــکالی میتوانــد داشتهباشــد کــه پســته
نــدارد؟! از ایــن رو ،مناطقــی کــه در دنیــا شــبیه بــه منطقــه ارزوئیــه
هســتند و در عیــن حــال پســتهکاری دارنــد را مطالعــه کــردم .یکــی
از مناطقــی کــه همــان اول نظــرم را جلــب کــرد ،منطقــه پســتهکاری
در کشــور یونــان بــود .هــوای یونــان تقریب ـ ًا خیلــی شــبیه بــه منطقــه
پســتهکاری مــا در ارزوئیــه بــود و پســته هــم داشــت.
در ســال  1377مــن تصمیــم گرفتــم کــه بــه اتفــاق پــدرم بــه یونــان
بــروم و باغــات پســته آنجــا را ببینیــم .وقتــی بــه یونــان کــه یــک
کشــور سوسیالیســتی بــود رفتیــم ،اطالعــات خیلیخیلــی ســخت پیــدا
میشــد .بیشــتر از یــک هفتــه آنجــا ماندیــم و نتوانســتیم اطالعــات
زیــادی پیــدا کنیــم .بــا کشــاورزهای آنجــا صحبــت کردیــم و در مــورد
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نظــری بــرای مطالعــه باردهــی درختــان پســتهاش در منطقــه
ارزوئیــۀ اســتان کرمــان بــه یونــان ســفر میکنــد و جرقههــای
تحقیــق روی روغــن ولــک ،دورمکــس و ســایر محلولهــای رفــع
نیــاز ســرمایی از آنجــا زده میشــود .ســپس وی بــه طرحریــزی
یــک آزمایــش همــه جانبــه در ایــن موضــوع همــت میگمــارد.
در ادامــه بــا جزئیــات ایــن ســیر تاریخــی آشــنا میشــوید.

باغبانی

باغدار پیشرو در پسته ایران
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باغبانی

طبــق قــرارداد ،محلولهــای مختلفــی را از جملــه
گیبوتکــس و ولــک و محلولهــای 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 پســتهکاری ارزوئیــه
محلولپاشــی کنیــم.

مشــکل خودمــان گفتیــم و پرســیدیم شــما چــهکار میکنیــد ،آنهــا
گفتنــد کــه مــا هــم همیــن مشــکل را داریــم! تنهــا نکتــهای کــه در
گفتگــو بــا کشــاورزهای یونانــی متوجــه شــدیم ایــن بــود کــه آنهــا
در زمســتان یــک محلولپاشــی «گیبوتکــس» دارنــد و مــا نفهمیدیــم
کــه ایــن مــاده را بــه چــه دلیــل محلولپاشــی میکننــد .بــا ایــن
اطــاع شــروع کردیــم بــه جســتجوی بیشــتر .طبــق گفتههــای پــدرم
متوجــه شــدیم کــه در ایــران هــم ســابقه محلولپاشــی گیبوتکــس
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وجــود داشتهاســت .پــدرم میگفتنــد کــه مــا قب ـ ً
ا داخــل گیبوتکــس
روغــن ولــک میریختیــم و میپاشــیدیم .امــا مــا هــر چــه گشــتیم
گیبوتکــس پیــدا نکردیــم .در عیــن حــال شــروع کردیــم بــه مطالعــه
و صحبتکــردن بــا دانشــگاههای مختلــف تــا بدانیــم اســاتید چــه
نظــری در ایــن مــورد دارنــد .یــک قــرارداد بــا دانشــگاه شــیراز بســتیم.
در دانشــگاه شــیراز بــا آقــای دکتــر راحمــی کــه رشــته تحصیلیشــان
فیزیولــوژی گیاهــی اســت طــرح موضــوع کردیــم و قــرار شــد ایــن
موضــوع را بــه کمــک آنهــا دنبــال کنیــم .طبــق قــرارداد ،محلولهــای
مختلفــی را از جملــه گیبوتکــس و ولــک و محلولهــای 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
پســتهکاری ارزوئیــه محلولپاشــی کنیــم.
در زمانهــای مختلــف و بــا تیمارهــای مختلــف یــک طــرح مفصلــی
تدویــن شــد و مــا در ســال  1379ایــن طــرح را پیــاده کردیــم .مــاده
دورمکــس را آنموقــع از آلمــان خریدیــم و بقیــه محلولهــا را هــم
بهصــورت آزمایشــگاهی فراهــم کردیــم و روغنهــای ولــک مختلفــی
را هــم خریــداری کردیــم .همــه ایــن محلولهــا را در تاریخهــای
مختلــف از اول دی تــا اول اســفند محلولپاشــی کردیــم و دیدیــم در
فروردیــن روی بعضــی تیمارهــا درختهــا بــه موقــع ســبز شــدند.
در آن زمــان بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بهتریــن تیمــار ،تیمــار
روغــن ولــک بــا دوز چهــار یــا شــش درصــد اســت .اتفاقــ ًا آقــای
دکتــر راحمــی همــان موقــع مقالــهاش را هــم در یکــی از مجــات
باغبانــی چــاپ کردنــد .پــس از آشــنایی مــا بــا موضــوع نیــاز ســرمایی،
طرحهــای دیگــری بــا دانشــگاه شــیراز بــرای اندازهگیــری نیــاز
ســرمایی واریتههــای مختلــف گذاشــتیم تــا بدانیــم هــر واریتـهای چــه
نیــاز ســرمایی دارد .بنابرایــن ،ایــن طرحهــا روی واریتههــای مختلــف
انجــام شــد و خــود مــا در رفســنجان هــم شــروع کردیــم بــه اســتفاده
کــردن ،چــون در بعضــی از ســالها رفســنجان گــرم میشــد.
بعــدا ً اتفاقــ ًا در ســالهای اوایــل دهــه هشــتاد شمســی یکســری
مقــاالت از آمریکاییهــا خوانــدم و متوجــه شــدم آنهــا هــم بــا ایــن
موضــوع مواجــه بودهانــد و تجربــه خوبــی در اســتفاده روغــن ولــک
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 پســتهکاری اســترالیا داشــتیم کــه یــک ســفر آن بــا انجمــن
در ســالهای اخیــر بــود .در مــورد روش دینامیــک اندازهگیــری نیــاز
ســرمایی بــا اســترالیاییها صحبــت کردیــم و ک ً
ال بحــث نیــاز ســرمایی
و محاســبات مربوط ـهاش کمکــم در بیــن باغــداران رفســنجان توســعه
پیــدا کــرد و بعــد کمکــم بــه ســایر مناطــق رفــت.

پــس از آشــنایی مــا بــا موضــوع نیــاز ســرمایی،

طرحهــای دیگــری بــا دانشــگاه شــیراز بــرای

اندازهگیــری نیــاز ســرمایی واریتههــای مختلــف
گذاشــتیم تــا بدانیــم هــر واریتــهای چــه نیــاز

ســرمایی دارد .بنابرایــن ،ایــن طرحهــا روی

واریتههــای مختلــف انجــام شــد

حسین حکم آبادی کارشناس ارشد ترویج وزارتخانه جهاد کشاورزی

تولیدکنندگان روغن ولک و باغداران
توجه کنند!

در ایــن فصــل از ســال موضــوع نیازســرمایی ،ســنجش ایــن نیــاز،
بــرآورده شــدن آن و بحثهــای مربــوط بــه اســتفاده از روغ ـ 
ن ولــک
پیــش میآیــد .اینبــار بــه ســراغ حســین حکــم آبــادی ،محقــق،
کارشــناس ارشــد ترویــج وزارتخانــه جهــاد کشــاورزی و عضــو هیئت
علمــی ایســتگاه تحقیقــات پســته دامغــان رفتیــم تــا ابعــاد ایــن موضوع
را برایمــان توضیــح دهــد.

شــروع بــه رشــد نمیکنــد ،در لقــاح اختــال ایجــاد میشــود و گلهــا ریــزش
میکننــد و در نهایــت عملکــرد محصــول شــدیدا ً کاهــش پیــدا میکنــد.
از کجا باید فهمید که نیاز سرمایی برآورده شده یا نشده؟
محاســباتی اســت .دادههــای هواشناســی را بایــد داشتهباشــیم و از طریــق
مدلهــای مختلــف ســنجش نیــاز ســرمایی ماننــد :مــدل بیــن صفــر و
هفــت ،مــدل یوتــا و مــدل دینامیــک ،تأمیــن نیــاز ســرمایی را محاســبه
میکننــد .هــر ســال مــا عــدد مربــوط بــه تأمیــن نیــاز ســرمایی را بــا اســتفاده
از ایــن ســه مــدل و بــا همــکاری ســازمان هواشناســی حســاب میکنیــم و
در اختیــار شــما قــرار میدهیــم کــه چــاپ میکنیــد و بــه بهرهبــرداران
اطــاع میدهیــد .حتــی مــا در تاریــخ  15بهمنمــاه دادههــا را دریافــت
میکنیــم و روی اپلیکیشــن قــرار میدهیــم و کشــاورزان بــا وارد کــردن
نــام شــهر و منطقهشــان متوجــه میشــوند نیــاز ســرمایی برطــرف شــده یــا
نشــده و اگــر برطــرف نشــده باشــد بایــد تیمــار انجــام دهنــد.
آقــای دکتــر! میشــود توضیــح دهیــد کــه ایــن مدلهــا چــه
هســتند و چگونــه توســعه پیــدا کردهانــد؟
روی ایــن مدلهــا پژوهــش انجــام شــده و بــر ایــن اســاس کار میکننــد
کــه بایــد دمــای بیــن صفــر و هفــت درجــه ســانتیگراد در زمســتان وجــود
داشتهباشــد .ایــن محــدوده دمایــی باعــث میشــود تــا آبســزیک اســید
در درخــت تجزیــه شــود و باالخــره هورمونهــای تحریککننــده رشــد
شــروع بــه نمــود کننــد و درخــت را بــه راحتــی بیــدار کننــد.
چند ساعت سرما بین صفر تا هفت نیاز است؟
بســتگی بــه رقــم دارد .طبــق تحقیقــات انجــام شــده رقــم کلــه قوچــی،600 ،
رقــم احمدآقایــی  ،800فندقــی یــا اوحــدی  ،900اکبــری  1200و چــروک
 1400ســاعت ســرما نیــاز دارنــد .معمــوالً بایــد  800تــا  1000ســاعت ســرما
بیــن صفــر و هفــت تأمیــن شــود ،وگرنــه درخــت بــه ســختی بیــدار میشــود.
پــس پایــه کار بــرای اینکــه مــا متوجــه شــویم کــه آیــا نیازســرمایی
بــرآورده شــده یــا نــه ایــن اســت کــه مــا اعــداد مربــوط بــه ســاعات
ســرمایی و درجــه حــرارت را داشتهباشــیم؛ درســت اســت؟
بله!
تــا آنجایــی کــه مــن میدانــم تعــداد ایســتگاههای هواشناســی بــه
تعــداد کافــی نیســت و دقــت دادهبرداریهــا هــم خــوب نیســت؛ آیــا
اینطــور نیســت؟
تعــداد ایســتگاههای هواشناســی مــا کــه زیــر نظر ســازمان هواشناســی هســتند،
بــد نیســت .آمــار مربــوط بــه حــدود  460شــهر را مــا بــا کمــک هواشناســی
اعــام میکنیــم .فقــط تعــداد ایســتگاههای ســینوپتیک 1کــم اســت ،ولــی
ایســتگاههای کلیماتولوژیمــان 2بــد نیســتند و دادههایــش کامــل اســت.
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آقای دکتر! نیاز سرمایی چیست؟
ک ً
ال درختــان میوههــای معتدلــه و نیمــه گرمســیری کــه جاهــای معتدلــه و
ســرد کشــت میشــوند بایــد پاییــز وارد خــواب شــوند .چــرا بایــد پاییــز وارد
خــواب شــوند؟! بهخاطــر بقایشــان .اگــر وارد خــواب نشــوند ســرماهایی
کــه در زمســتان میآیــد آنهــا را از بیــن میبــرد .بــرای اینکــه ایــن درختــان
وارد خــواب شــوند بایــد یکســری ســیگنالهایی در درخــت ایجــاد شــود
کــه درخــت متوجــه شــود زمســتان دارد میآیــد و بایــد بخوابــد .در گیــاه
یکســری گیرندههــای نــوری بــه نــام فیتوکــروم وجــود دارد کــه بــه روزهــای
کوتــاه حســاس هســتند و برخــی از دانشــمندان میگوینــد فیتوکــروم بــه
ش ـبهای بلنــد حســاس اســت؛ بــه هــر حــال فیتوکرومهــا در فصــل پاییــز
همــراه بــا تغییــر در موازنــه ســاعات شــب و روز بــا ارســال ســیگنالها بــه
گیــاه میگوینــد آمادهبــاش کــه هــوا دارد ســرد میشــود و بــه گیــاه دســتور
میدهنــد کــه بایــد وارد خــواب شــوی .گیــاه در مقابــل ایــن دســتور چ ـهکار
میکنــد؟! فعالیــت خــود را بــه حداقــل میرســاند؛ درخــت زنــده اســت،
ولــی تنفــس بــه حداقــل میرســد ،هورمونهــای تحریککننــده رشــد
بــه حداقــل میرســند و فرمانــده گیــاه در زمســتان یــک هورمونــی بــه نــام
آبســزیک اســید میشــود کــه فرماندهــی را تحتنظــر میگیــرد .آبســزیک
اســید چیســت؟! یــک هورمــون بازدارنــده رشــد اســت کــه بــر خــاف چهــار
هورمــون دیگــر (جیبرلیــن ،اکســین ،ســایتوکینین و اتیلــن) کــه تحریــک کننــده
رشــد هســتند ،آبســزیک اســید بازدارنــده رشــد اســت .در ایــن شــرایط فرمانده
در درخــت پســته ،آبســزیک اســید میشــود و تنفــس و فعالیــت درخــت را
بــه حداقــل میرســاند تــا بتوانــد ســرماهای زمســتان را پشــت ســر بگــذارد
و بقــا پیــدا کنــد.
وقتــی کــه درخــت وارد خــواب شــد بایــد یــک زمانــی دوبــاره بیــدار شــود.
اینبــار مســئول بیــدار کــردن درخــت ،فیتوکــروم نیســت .بلکــه درخــت
بــرای بیدارشــدن بایــد ســرما ببینــد ،ســرمای بیــن صفــر تــا هفــت درجــه
ســانتیگراد ،تــا آبســزیک اســید تجزیــه شــود و جیبرلیــن ،اکســین و ســایر
هورمونهــای 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 میشــود
و بــه محــض اینکــه میخواهــد شــروع بــه فعالیــت کنــد ،آبســزیک اســید کــه
هنــوز تجزیــه نشــده فرماندهــی میکنــد و نمیگــذارد درخــت بــه راحتــی
بیــدار شــود و اختالالتــی در درخــت ایجــاد میشــود .ایــن مطلــب بــه طــور
کلــی مکانیــزم بحــث نیــاز ســرمایی اســت.
چه اختالالتی ایجاد میشود؟
پتکهــا (جوانههــای رویشــی) هماهنــگ بــا هــم نمیآینــد ،جوانــه گل
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یعنی دادهها قابل اتکا هستند؟
بلــه! نمیخواهــم بگویــم همهشــان صددرصــد
قابــل اتــکا هســتند ،ولــی بیشترشــان قابــل اتــکا
هســتند و مــا چــارهای نداریــم! باید از ایــن دادهها
اســتفاده کنیــم و تــا حــاال هــم در دادههایــی کــه
وجــود داشــته مشــکلی نداشــتیم.
پــس در مناطــق پســتهکاری ایران اص ً
ال مشــکلی
مربــوط به ســنجش ســاعات ســرمایی نداریم؟
خیــر! چــون دامنــه دمایــی بایــد ســنجش
شــود ،مشــکلی نیســت؛ یعنــی بایــد ســاعات
بیــن دماهــای صفــر و هفــت ســنجش شــود.
اگــر دمــای ریزتــری مدنظــر بــود و یــک عــدد
خاصــی مثـ ً
ا عــدد «یــک» معیــار ســنجش بــود،
کار ســخت میشــد .البتــه ایســتگاهی کــه داخــل
شــهر اســت دمــای متفاوتــی نســبت بــه منطقــه
ثبــت میکنــد ،ولــی فعــ ً
ا کفایــت میکنــد
و کار مــا و بهرهبــرداران را تقریبــ ًا پوشــش
میدهــد و احتمــاالً مشــکلی نبــوده.
چنــد درصــد عــدم قطعیــت در ایــن مورد
وجود دارد؟
در بعضــی از ایســتگاههایمان ممکــن اســت موقع
دادهبــرداری کارشــناس دقــت نکــرده باشــد ،ولی
اکثــر ایســتگاهها مخصوصــ ًا شــهرهای بــزرگ
ا رفســنجان کامــ ً
مثــ ً
ا قابــل اتــکا اســت؛ امــا
ممکــن اســت اعــداد مربــوط بــه مناطــق بهرمــان
یــا کشــکوئیه در رفســنجان خیلــی قابــل اتــکا
نباشــند.
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در مــورد نحــوه کار خودتــان بــرای
ســنجش نیــاز ســرمایی توضیــح میدهیــد؟
مــا بــا ســازمان هواشناســی همــکاری داریــم و
دادههــا را ایــن ســازمان ارائــه میدهــد .ســازمان
هواشناســی مدلهــا را داخــل یــک ســایتی
گذاشــته اســت و کشــاورزان میتواننــد 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
شــوند؛ نــام کاربــری ( )Agroو کلمــه عبــور
( )Agrometاســت؛ ســپس مــدل صفــر و
هفــت یــا مــدل یوتــا را انتخــاب کنند و ســاعات
تأمیــن شــده را بــرای منطقه خودشــان اســتخراج
کننــد .االن هــم داریــم تــاش میکنیــم تــا مــدل
دینامیــک را تــا  15بهمــن اجــرا کنیم .کشــاورزها
میتواننــد مــدل دینامیــک را کــه نســبت بــه ایــن
دو مــدل دقیقتــر اســت را بــرای شــهر خودشــان
بگیرنــد و اســتفاده کننــد.
مــدل دینامیــک چــه ویژگــی دارد کــه
نســبت بــه ســایر مدلهــا بهتــر اســت؟
مــدل دینامیــک چنــد ســالی اســت کــه دارد

اســتفاده میشــود و نســبت بــه دو مــدل دیگــر
بهتــر جــواب میدهــد ،چــون بــه دماهــا وزن
داده و عــاوه بــر دمــا فاکتورهــای دیگــری را
هــم در نظــر گرفتهاســت.
اگــر نیازســرمایی برطرف نشــود کشــاورزها
چ ـهکار بایــد بکنند؟
مکانیســمش اینگونــه اســت کــه درخــت
خــواب اســت و مــا بایــد بــه یــک نحــوی ایــن
درخــت را از خــواب بیــدار کنیــم ،بــرای بیــدار
کــردن روشهــای مختلفــی وجــود دارد؛ اســتفاده
از نیتــرات پتاســیم ،تیــو اوره ،ســیانامید هیدروژن
کــه نــام تجاریــش دورمکــس اســت ،روغنهــای
گیاهــی و روغنهــای معدنــی یــا همــان روغــن
ولــک و اینهــا تمام ـ ًا میتوانــد نیــاز ســرمایی را
برطــرف کننــد .طبــق آزمایشــات و تحقیقاتــی که
در پســته انجــام شــده ،هنــوز بهتریــن تیمارهــا
ســیانامید هیــدروژن و روغــن ولــک هســتند.
روی ارقــام مختلــف مقــدار مصــرف
متفــاوت اســت؟
نــه ،بــه ارقــام برنمیگــردد ،بیشــتر بــه میــزان
نیازســرمایی برطــرف شــده مربــوط اســت .مثـ ً
ا
میگوییــم رقــم احمدآقایــی  800ســاعت ســرما
میخواهــد ،ممکــن اســت در منطقــه ارزوئیــه
 400 ،300ســاعت بیشــتر برطــرف نشــود ،یعنــی
 400ســاعت کــم داشتهباشــد ،در رفســنجان 600
ســاعت برطــرف شدهباشــد و  200ســاعت کــم
داشتهباشــد ،اینجــا اســت کــه بایــد بــا غلظــت
بــازی کنیــم تــا بتوانیــم نتیجــه بهتــری بگیریــم.
نیــاز ســرمایی تــا چنــد ســاعت تأمیــن
نشــده باشــد اســتفاده از روغــن ولــک مؤثــر
اســت؟ ایــن را جایــی تحقیــق کردهانــد؟
متأســفانه حتــی در کالیفرنیــا هــم هنــوز نــکات
مبهــم در ایــن مــورد خیلــی زیــاد اســت .بیــش
از  250کار پژوهشــی در ایــران و کالیفرنیــا روی
مســئله نیازســرمایی انجــام شــده ،امــا هنــوز هــم
ابهاماتــی وجــود دارد .اینکــه چقــدر برطــرف
شدهباشــد و چقــدرش را میتوانیــم بــا روغــن
معدنــی برطــرف کنیــم هنــوز دقیــق مشــخص
نیســت .بعض ـ ًا میگوینــد حداقــل بایــد نصــف
بیشــترش برطــرف شــده باشــد ،ولــی ایــن نظــر
واقع ـ ًا قطعیــت نــدارد.
کشــاورزها از چــه زمانــی بایــد نتایــج
ســنجش نیــاز ســرمایی را کنتــرل کننــد و
در صورتــی کــه بــرآورده نشــده باشــد بــا
اســتفاده از یکــی از روشهــا درختــان را
بیــدار کننــد؟
ایــن نکتـهای اســت کــه کشــاورزها خیلــی بایــد
دقــت کننــد؛ بــا توجــه بــه تجربیاتــی کــه مــا

داریــم ،زمــان ،نــوع مــاده و نحــوه پاشــش را اگــر
کشــاورزان دقــت کننــد میتواننــد نتیجــه بهتــری
بگیرنــد .در منطقــه انــار و رفســنجان چندیــن
ســال روغــن میپاشــیدند و نتیجــه نمیگرفتنــد!
بعــدا ً متوجــه شــدند کــه روغنهــای مــا
اســتاندارد نیســت و متأســفانه اســتانداردی در
کشــور بــرای روغنهــای زمســتانه وجــود
نــدارد .بــرای روغنهــای تابســتانه بــه عنــوان
ش اســتانداردهایی نوشــته شدهاســت.
آفتکــ 
حقیقتــ ًا ایــن قضیــه را هــم نمیدانســتیم کــه
نــوع روغــن چقــدر تعییــن کنندهاســت .البتــه
انجمــن پســته بــا کمــک آقــای محمودرضــا
مهــدوی انــاری عضــو ایــن انجمــن و دبیــرکل
وقــت ســرکار خانــم مرتضــوی  ،دکتر علیــزاده و
مهنــدس دانیــال آبادیخــواه و ســایر همــکاران
یــک کارگــروه تشــکیل دادنــد و واقعـ ًا در ســال
گذشــته کارهــای بزرگــی انجــام شــد کــه
توانســتند روغنهــای مناســبی را کــه حداقــل
گازوئیــل نداشــته باشــد و روغن ســوخته نباشــد
را بــا آزمایشهایــی مشــخص کننــد و در اختیــار
بهرهبــرداران قراردهنــد .مــا ایــن مهــم را مدیــون
انجمــن و کارشــناسهایش هســتیم.
بحث زمان پاشش را توضیح میدهید؟
در مــورد زمــان هنــوز هم خیلــی ابهامــات وجود
دارد .چیزهایــی کــه خدمــت شــما میگویــم و
شــما گــزارش میدهیــد ،بــر اســاس تجربیــات
خــودم اســت .داده و تحقیقــی روی آن نیســت،
ولــی یکســری اعتقاداتــی بــه ایــن دارم کــه از
نظــر تئــوری خیلــی بــه منطــق نزدیــک اســت.
درخــت زمانــی کــه خــواب اســت مــا بایــد
بیــدارش کنیــم ،درســت اســت؟! زمــان
روغنپاشــی یــک مــاه یــا چهــار هفتــه قبــل
از شــروع فعالیــت گیــاه اســت ،شــروع فعالیــت
گیــاه چــه زمانــی اســت؟! وقتــی کــه میانگیــن
دمــا بــه دمــای صفــر بیولوژیــک گیــاه کــه
حــدودا ً ده تــا دوازده درجــه ســانتیگراد اســت،
برســد.
در ایــران مــا یــک ســال گفتیــم  15بهمن بپاشــید،
پاشــیدند و نتیجــه نگرفتنــد ،یــک ســال  15بهمن
پاشــیدند و نتیجــه گرفتنــد! مــا میگوییــم زمــان
پاشــش از اســفند بــه آنطــرف نــرود ،چــون
ممکــن اســت نتیجــه نگیریــد ،ولــی برخــی
باغــداران در بعضــی از ســالها در اســفندماه
پاشــیدند و نســبت بــه کســی کــه  15بهمــن
پاشــیده بهتــر نتیجــه گرفتهانــد! ایــن ناشــی از
ایــن اســت کــه مــا تاریــخ دقیــق را نمیتوانیــم
بهدســت بیاوریــم .بــرای رســیدن بــه جــواب
بایــد بــا مدلهایــی کــه هواشناســی پیشبینــی
میکنــد یــک حــدس بزنیــم؛ مث ـ ً
ا پارســال مــا
میدانســتیم اســفندماه ســرد میشــود ،بنابرایــن
گفتیــم تــا میتوانیــد روغــن را دیرتــر بپاشــید

باغــداران چــه زمانــی بایــد منتظــر نظــر
کارشناســی شــما باشــند؟
تقریبـ ًا  10بهمــن مــاه .مــا یــک گــزارش کاملــی
را در اختیــار شــما میگذاریــم کــه هــم از طریــق
شــبکههای اجتماعــی منتشــر کنیــد و یــا اگــر
امکانــش بــود چــاپ کنیــد.

درختان نر را هم باید بپاشند؟
باغــداران درخــت نــری را کــه انتخــاب کردهانــد
بــا مادهشــان همزمــان شــکوفه مــیداده ،اگــر
مــاده پاشــیده شــود و نــر را نپاشــیم ،مــاده
زودتــر میآیــد و نــر در زمــان گــرده افشــانی
همپوشــانی نــدارد.

نحوه پاشش باید چگونه باشد؟
ایــن نکتــه هــم خیلــی مهــم اســت .بعضیهــا
میگوینــد روغــن ولــک سرخشــکیدگی ایجــاد
میکنــد! مــن میگویــم روغــن ولــک اگــر
روغــن ولــک خوبــی باشــد و خــوب پاشــیده
شــود و در زمــان خــودش پاشــیده شــود،
بههیچوجــه سرخشــکیدگی ایجــاد نمیکنــد.
سرخشــکیدگیهایی کــه نتیجــه پاشــش اســت،
ســه دلیــل دارد؛ یکــی اینکــه زمــان خــودش

بــا فــرض اینکــه مــا هــر ســال زمــان
دقیــق روغنپاشــی را بدانیــم ،اگــر بــدون
در نظــر گرفتــن اینکــه نیازســرمایی بــرآورده
شــده یــا نشــده هــر ســال روغنپاشــی را
انجــام دهیــم چــه مشــکلی پیــش میآیــد؟
ایــن هــم ســوالی اســت کــه بســیاری از
کشــاورزها از مــن میپرســند؛ میگوینــد چــرا
کلهقوچــی نیــازش برطــرف میشــود ولــی مــا
میپاشــیم و نتیجــه هــم میگیریــم؟! جــواب

باغبانی

باید تنه درخت هم روغنپاشی شود؟
خیــر .اگرچــه از آنجــا هــم تنفــس انجــام
میشــود ،ولــی بیشــتر همــان بــاالی درخــت
مهــم اســت.

 . 1ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک
ایســتگاههایی هســتند کــه بهطــور همزمــان
در سراســر دنیــا بــر اســاس ضوابــط و مقــررات
ســازمان جهانــی هواشناســی بهطــور  ۲۴ســاعته
موظــف بــه اندازهگیــری و تهیــه پارامترهــای
جــوی و ارســال آنهــا در شــبکه مخابراتــی ،بــه
ترتیــب ســه ســاعت بــه ســه ســاعت بــه نــام
ســینوپ و ســاعت بــه ســاعت بــه نــام متــار
میباشــند و برحســب مــورد اســتفاده دارای
انــواع مختلفــی هســتند.
ایستگاههای سینوپتیک:
-۱اصلی  -۲تکمیلی  -۳فرودگاهی
. 2ایستگاههایهواشناسیاقلیمشناسی
ایســتگاههایی هســتند کــه در آن اندازهگیــری
فاکتورهــای اقلیمــی بهطــور هــم زمــان و
اســتاندارد بــر اســاس ضوابــط و بهمنظــور
مطالعــات اقلیمــی انجــام و ثبــت و ضبــط
میشــوند ،دارای انــواع مختلفــی بــر حســب
مــورد اســتفاده و وضعیــت ادواتــی میباشــند.
ایســتگاههای اقلیــم شناســی  -۱معمولــی
(کلیماتولــوژی)  -۲خــودکار  -۳بــرای مقاصــد
خــاص
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و هــر کســی هــم دیرتــر پاشــید نتیجــه گرفــت.
حــاال اگــر امســال پیشبینــی ایــن بــود کــه
اســفند هــوا گرمتــر اســت میگوییــم زودتــر
بپاشــید .برخــی از باغــداران پســته بهخاطــر
اینکــه ریســک را کــم کننــد ،دو بــار میپاشــند
و نتیجــه هــم گرفتهانــد .مثــ ً
ا  10بهمــن
میپاشــند و یــک بــار  25بهمــن هــم میپاشــد.
امــا یــک مشــکلی در ایــن حــال وجــود دارد؛
اگــر مــا بعــد از اینکــه درخــت فعالیتــش را
شــروع کــرده باشــد بپاشــیم ،سرخشــکیدگی
بیشــتر میشــود و اثــری هــم نمیبینیــم ،چــون
درخــت بیــدار اســت.
چنــد وقــت پیــش بــه ذهنــم رســید کــه بگویــم
بــرای اینکــه ریســک کار کــم شــود ،مث ً
ال بیســت
بهمــن بیاینــد یــک طــرف درخــت را بپاشــند و
 5اســفند طــرف دیگــر درخــت را بپاشــند بــا
همــان مقــدار روغــن ولــک ثابــت .البتــه ایــن
یــک پیشــنهاد خــام اســت و خــوب اســت
بقیــه کارشناســان هــم نظرشــان را در ایــن مــورد
بدهنــد.

نمیپاشــند و درخــت بیــدار اســت و مــا برایــش
مزاحمــت ایجــاد میکنیــم؛ مــورد دیگــر اینکــه
خــوب نمیپاشــند و بــه جــای اینکــه روغــن
تمــام شــاخهها را پوشــش دهــد ،نصفــه و نیمــه
پوشــش مــی دهــد .نکتــه آخــر اینکــه اگــر در
کمتــر از  48ســاعت بــاران بیایــد و روغــن
شســته شــود بــاز دوبــاره ایــن روغــن ولــک
اثــرش نصفــه و نیمــه اســت و باعــث میشــود
سرخشــکیدگی ایجــاد شــود .بنابرایــن ،باغــداران
بــا توجــه بــه پیشبینــی حداقــل ســه ،چهــار
روزه ســازمان هواشناســی اقــدام بــه روغنپاشــی
کننــد .بــاز هــم در ایــن مــورد تحقیقــی انجــام
نشــده ،ولــی بــر اســاس تجربیــات ،اگــر  48تــا
 72ســاعت بــاران نیایــد اثرگــذاری روغــن ولــک
بهتــر اســت.

ایــن اســت کــه مــا اگــر حتــی درختانــی کــه
نیازســرمایی آنهــا برطــرف شــده را هــم روغــن
ولــک بپاشــیم ،یکنواخــت شــکوفه میدهنــد و
بــار بهتــر میشــود .ولــی اینکــه مــن بخواهــم
ایــن توصیــه را بــه صــورت عمومــی انجــام دهم،
نمیتوانــم! یعنــی علــم مــن آنقدر کشــش نــدارد
کــه ایــن را بهطــور قطعــی توصیــه کنــم! در
جاهایــی کــه خــاک شــور اســت و زمیــن خیلــی
ســفت اســت ،حتــی اگــر نیــاز ســرمایی برطــرف
شــده باشــد ،روغــن بپاشــند گل هــا یکدســت
میآینــد و بهتــر اســت .ولــی ایــن را بــه عنــوان
یــک توصیــه عمومــی نمیتوانــم بگویــم.
اگر صحبت دیگری دارید بفرمائید.
کشــاورزان بــه اطالعیههایــی کــه از دهــم
تــا بیســتم بهمــن مــاه از طریــق شــبکههای
اجتماعــی گــزارش داده مــی شــود ،توجــه داشــته
باشــند.
تولیدکنندههــای نهادههــا ،بــه خصــوص روغــن
ولــک ،دقــت داشتهباشــند کــه بــه صــورت
تصادفــی از محصولشــان نمونهبــرداری میشــود
و بــه صــورت شــفاهی نتیجــه آزمایــش آن
پخــش میشــود و بهرهبــرداران ایــن را متوجــه
میشــوند و ممکن اســت فــروش و برندشــان در
خطــر قــرار بگیــرد ،پــس دقــت کننــد کــه جنــس
خوبــی را بــه کشــاورزها بدهنــد .کشــاورزان
هــم دقــت کننــد کــه جنــس و برنــد خــوب را
انتخــاب کننــد.
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توگو با کشاورزان اسپانیایی در تور بازدید از پسته ایران
گف 

صنعت پسته اسپانیا؛ کوچک اما رو به رشد
نوید ارجمند
عضو انجمن پسته ایران

باغبانی

در تــور بازدیــد از پســته ایــران کــه در اوایــل مهرمــاه امســال
برگــزار شــد ،خــوزه ماریــا فونتــن و ســانتیاگو ســوریس سالســا
از کشــور اســپانیا حضــور داشــتند .از ایــن رو فرصتــی دســت داد
تــا بــا ایشــان در خصــوص وضعیــت تولیــد پســته در اســپانیا آشــنا
توگــو ســانتیاگو در معرفــی تاریخچــه فعالیتــش
شــویم .در ابتــدای گف 
در زمینــه کشــاورزی میگوید«:امســال یوروســمیاس در حــال جشــن
گرفتــن پنجاهمیــن ســالگرد تأسیســش اســت .از زمــان آغــاز بــه کار در
ســال  1969میــادی ،شــرکت مــا بــه نــوآوری ،توســعه واریتههــا و
تحکیــم جایــگاه تجــاری خــود در بازارهایــی کــه آنجا تأســیس شــده،
متعهــد ماندهاســت .ایــن شــرکت بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف،
بهرهبــرداری از اراضــی وســیع کشــاورزی و بینالمللیســازی
فعالیتهایــش تمرکــز کردهاســت .یوروســمیاس در ســال 2013
میــادی در کشــور اســپانیا در منطقــه «ســویل»  500هکتــار زمیــن
را بــه کشــت نارنگــی 200 ،هکتــار بــه کشــت پســته در منطقــه
«تولــدو» اختصــاص داد و در ســال  ،2016در منطقــه «لیســبون» کشــور
پرتغــال حــدود  1000هکتــار زیــر کشــت مرکبــات ،آووکادو و ســایر
محصــوالت نیمهاســتوایی بــرد .عــاوه برایــن ،همچنیــن اخیــراً 400
هکتــار در کشــور شــیلی زیــر کشــت نارنگــی بردهاســت».
همچنیــن ،یوروســمیاس در ســه قــاره بــرای آزمــودن ارقــام جدیــد
فعالیــت دارد و تبدیــل بــه بزرگتریــن شــرکت اروپایــی در ایــن
زمینــه شدهاســت .ایــن شــرکت ارتبــاط مشــخصی بــا دانشــگاه
کالیفرنیــا در زمینــه پســته و ســایر محصــوالت آجیلــی ،مرکبــات،
آووکادو و مارچوبــه برقــرار کردهاســت .و البتــه بــه دلیــل نوپــا بــودن
در صنعــت پســته بــه ایــران آمــده انــد تــا از پســته ایــران بیاموزنــد.
کشاورزان در اسپانیا چقدر پسته را میشناسند؟
خــوزه :صنعــت پســته در اســپانیا هنــوز خیلــی جدیــد و کوچــک اســت،
امــا مقــداری تجربــه در ایــن زمینــه داریــم ،چــون برخــی از باغهــای
پســته مــا امــروز  35ســاله هســتند .مــا در اســپانیا پســته را در دو شــرایط
ِ
حالــت پــرورش پســته
پــرورش میدهیــم؛ دیــم و آبــی .بیــن ایــن دو
تفــاوت بزرگــی وجــود دارد ،امــا مــا بــر ایــن باوریــم کــه ســطح زیرکشــت
پســته در اســپانیا در  5ســال اخیــر بــه ســرعت افزایــش پیــدا کردهاســت.
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علت این افزایش سطح زیرکشت 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
تجربــه مــا در ایــن زمینــه کــم اســت ،امــا تجربــه موفقــی بودهاســت.
بخشهــای مختلــف زنجیــره عرضــه پســته از قبیــل :نهالســتان ،تولیدکننــده،
فراوریکننــده و صادرکننــده در کشــور مــا وجــود دارد و هرســاله در حــال
توســعه بهتــر هســتند.
درحالحاضــر ،بیــش از  90درصــد از ارقــام پســته مــا رقــم کرمــان
اســت؛ همــان رقــم پســته کالیفرنیــا .مــا در حــال افزایــش ســطح
زیرکشــت پســته بــا ســایر ارقــام از قبیــل گلــدن هیلــز و الســت هیلــز
هســتیم کــه از تحقیقــات دانشــگاه کالیفرنیــا تولیــد شــدهاند و ایــن
پتانســیل وجــود دارد کــه بتواننــد ارقــام مناســبی بــرای پســتهکاریهای
اســپانیا باشــند.

لطف ـ ًا مناطــق پســتهکاری اســپانیا را نــام ببریــد و ســطح زیرکشــت
بــارور و نابــارور در ایــن مناطــق چقــدر اســت؟
خــوزه :امــروز مناطــق اصلــی عبارتنــد از« :کاســتیا المانچــا»« ،آندلوســیا»،
«اکســترامادورا» و «کاتالونــا» .مــا جمع ـ ًا  30هــزار هکتــار بــاغ پســته داریــم
کــه  13درصــد از آن بــارور و  85درصــد نابــارور اســت.
درآمد پسته برای تولیدکنندگان چقدر است؟
خــوزه :اگــر درختــان بــاغ بالــغ باشــند و بــا در نظــر گرفتــن شــرایط
دیــم ،درآمــد خالــص باغــداران از هــر هکتــار بــه حــدود  4هــزار یــورو
میرســد .در شــرایطی کــه بــاغ آبیــاری شــود و مدیریــت خــوب باشــد،
احتمــاالً درآمــد  10تــا  14هــزار یــورو باشــد.
ساختار پستهکاری در صنعت پسته اسپانیا چگونه است؟
خــوزه :عمدتــ ًا بــه صــورت خردهمالکــی اســت و اراضــی تحــت تملــک
تولیدکننــدگان کوچــک اســت .امــا مــا هرســاله میبینیــم کــه کمکــم پروژههــای
بــزرگ  100تــا  300هکتــاری در حــال افزایــش هســتند .بزرگتریــن مشــکل مــا
ارقــام هســتند کــه در بعضــی از مواقــع دانــش مــا در ایــن زمینــه محــدود اســت.
امــا فکــر میکنیــم کــه یــک فرصــت خیلــی خــوب بــرای اســپانیا در زمینــه تولیــد
پســته و برقــراری همــکاری بــا کشــورهای مختلــف بــه منظــور ایجــاد ارزش افزوده
وجــود دارد .رویهمرفتــه آینــده تولیــد پســته در اســپانیا خیلــی خــوب اســت و در
تولیــد پســته ارگانیــک مــا موقعیــت بســیار خــوب و امــکان توســعه داریــم.
سرمایهگذاری خارجی در تولید پسته اسپانیا چگونه است؟
خــوزه :خیلــی کــم ،امــا در حــال افزایــش اســت .مــن فکــر میکنــم
افــراد خارجــی کشــور اســپانیا را بــه عنــوان یــک کشــور اَمــن بــرای
ســرمایهگذاری تلقــی میکننــد .ایــن وضعیــت کشــور ،افــراد مختلــف و
شــرکتها را جــذب میکنــد.
آیــا تــا امــروز هیــچ ســرمایهگذاری چشــمگیری در بخــش تولیــد
مغــز ســبز یــا حرکتــی بــه ایــن ســمت و ســو در اســپانیا وجــود
داشــته اســت؟
توگــوی زیــادی در
ســانتیاگو :تــا آنجایــی کــه مــا میدانیــم ،خیــر! گف 
ایــن زمینــه انجــام نشدهاســت ،و مــا هنــوز نمیتوانیــم ایــن مســئله را
تأییــد کنیــم.
آیــا تأییــد میکنیــد کــه مقــدار زیــادی از پســته تولیــدی اســپانیا
ارگانیــک اســت؟
سانتیاگو :بله .من این موضوع را تأیید میکنم.
تا این لحظه چند درصد از پسته اسپانیا ارگانیک است؟
خــوزه :احتمــاالً  20درصــد .بــا اینکــه زیــر  50درصــد پســته مــا ارگانیــک
اســت ،امــا بخــش بســیار مهمــی از تولیــد مــا را تشــکیل میدهــد ،چــون

کشــاورزی ارگانیــک کار ســادهای نیســت .ایــن
بســیار مهــم اســت کــه مــا  20درصــد تولیــد
پســته ارگانیــک داریــم و مــن فکــر میکنــم کــه
مقــدارش در حــال افزایــش اســت.

فکــر میکنیــد مهمتریــن عامــل کــه
باعــث شــده کــه امــکان چنیــن برداشــت
باالیــی در باغهــای پســته ارگانیــک وجــود
داشــته باشــد ،چیســت؟
خــوزه :مــن فکــر میکنــم نکتــه بســیار مهــم،
بارندگــی اســت .بارندگــی در طــول زمســتان
احتمــاالً بهطــور ســاالنه بــه  300میلیمتــر
میرســد و حتــی در بعضــی از بخشهــا ایــن
عــدد بــه  500تــا  600میلیمتــر هــم میرســد!
ایــن شــرایط دیــم در کشــاورزی اســپانیا اســت،
چــون مــا آبیــاری تحــت فشــار نداریــم ،امــا
بارندگــی خیلــی خوبــی در طــول زمســتان و
اوایــل بهــار داریــم .البتــه کیفیــت آب آبیــاری
بســیار خــوب اســت و شــوری و ســایر عوامــل
محدودکننــده رشــد و باردهــی را نداریــم.
ســانتیاگو :مــن فکــر میکنــم ،همچنیــن خیلــی
مهــم اســت کــه بگویــم کیفیــت نهالهــا و
بذرهایــی کــه مــا اســتفاده میکنیــم خیلــی خــوب
اســت و تأییدیــه دارنــد ،عــاوه بــر ایــن کیفیــت
خــاک نیــز خیلــی خــوب اســت و در دســتیابی به

چنانچــه در آبیــاری باغهــای ارگانیکــی کــه
شــما در موردشــان توضیــح دادیــد ،بــه آب
بــاران اکتفــا نشــود و توســط باغــداران هــم
آبیــاری شــوند ،فکــر میکنیــد باردهــی ایــن
باغهــا چقــدر میشــود؟ آیــا بیشــتر میشــود؟
خــوزه :نــه خیلی زیــاد! ایــن موضــوع پیچیــدهای
اســت کــه بــاغ ارگانیــک تحــت آبیــاری هــم
قــرار بگیــرد ،چــون بهطــور طبیعــی بــا افزایــش
رطوبــت در بــاغ مقــدار علفهــای هــرز و
بیماریهــای گیاهــی هــم افزایــش مییابــد،
درحالیکــه ابــزار کمــی بــرای کنتــرل ایــن مــوارد
وجــود دارد .احتمــاالً شــاید باردهــی بهطــور
متوســط بــه  1000کیلوگــرم در هکتــار برســد.
چقــدر زمیــن بــرای توســعه باغهــای
ارگانیــک در شــرایط دیــم وجــود دارد؟
خــوزه :بــه طــور بالقــوه ،احتمــاالً بــه تنهایــی در
منطقــه «المانچــا»  2تــا  2.5میلیــون هکتــار وجــود
دارد .امــا توســعه ایــن اراضی برای کشــت پســته کار
پیچیــدهای اســت ،چــون باغهــای کوچکــی وجــود
دارد ،مالکیــن خــرد هســتند و احتمــاالً هــر شــخص
 5هکتــار بــاغ داشتهباشــد و ســرمایهگذاری در ایــن
زمینــه تــوان مالــی باالیــی میطلبــد.
چــرا تاکنــون افــراد در زمینــه توســعه
باغهــای پســته ســرمایهگذاری نکــرده انــد؟
خــوزه :چــون ســرمایهگذاری روی پســته
نیازمنــد ظرفیــت مالــی بســیار باالیــی اســت.
آیــا االن ایــن اراضــی تحــت کشــت
محصــوالت دیگــری هســتند؟
ســانتیاگو :بلــه ،بهطــور معمــول ،غــات ،بــادام
و زیتــون؛ امــا عمدت ـ ًا غــات کشــت میشــوند.
موضــوع مهــم ایــن اســت کــه درآمــد ناشــی از
تولیــد غــات هزینههــای کشــاورزان را پوشــش

دولــت در ایــن زمینــه بــه کشــاورزان
کمــک نمــی کنــد؟
خــوزه :در واقــع کمــک زیــادی نمیکنــد.
کشــاورزان مقــداری یارانــه دریافــت میکننــد
کــه مقــدارش ناچیــز اســت.
بــه ســوال کشــت پســته در شــرایط آبیــاری
برگردیــم! آیــا مناطقــی در اســپانیا وجــود دارد
کــه بارندگــی در آنجــا بــرای کشــت پســته
کافــی نباشــد و مجبــور بــه آبیــاری باشــید؟
چــه مقــدار از اراضــی تحــت چنیــن شــرایطی
کشــت شــدهاند و قیمــت زمیــن آنجــا چقــدر
اســت؟
ً
خــوزه :احتمــاال شــما داریــد در مــورد بعضــی از
مناطــق مثــل «آندلوســیا» و «مورســیا» در منطقــه
جنــوب شــرق اســپانیا صحبــت میکنیــد .امــا
کشــت پســته در چنیــن مناطقــی میتوانــد توســط
برخــی از عوامــل ماننــد قیمــت زمیــن و عــدم تأمین
نیــاز ســرمایی محــدود گــردد .بهطورکلــی ،در ایــن
مناطــق پتانســیل کشــت پســته وجــود دارد ،امــا
احتمــاالً بــه ســایر ارقــام پســته نیــاز اســت.

باغبانی

باردهــی باغهــای پســته ارگانیــک در مقابــل
غیرارگانیــک چقــدر اســت؟
خــوزه :عمــده باغهــای ارگانیــک در شــرایط دیــم
هســتند و بــه همیــن دلیــل مــن فکــر میکنــم کــه
بهطــور متوســط درختــان بالــغ بیــن  600تــا 700
کیلوگــرم در هکتــار محصــول میدهنــد.
ســانتیاگو :مهــم اســت کــه بگویــم تراکــم کشــت
درختــان پســته در اســپانیا بــه دلیــل اینکــه مــا
از ماشــینهای کشــاورزی اســتفاده میکنیــم
نســبت بــه ایــران متفــاوت اســت .اگــر اشــتباه
نکنــم ،تعــداد درختــان در هــر هکتــار حــدود 250
درخــت یــا شــاید کمتــر هــم باشــد!

ایــن هــدف بــه مــا کمــک میکنــد.

نمیدهــد ،بنابرایــن توجــه آنهــا بــه ســمت
کشــتهای جایگزیــن جلــب شدهاســت .مــن
فکــر میکنــم همانطــور کــه خــوزه گفــت،
نیــاز بــه تــوان بــاال در ســرمایهگذاری اولیــه روی
پســته هــم مزیــد بــر علــت اســت.

ایــن همــان موقعیتــی اســت کــه شــاید
بهطــور بالقــوه اســتفاده از ارقــام ایرانــی
بتوانــد قیمــت بــاالی زمیــن و هزینــه اولیــه
ســرمایهگذاری را قابــل توجیــه کنــد.
خــوزه :ممکــن اســت! امــا یــک ســوال مهــم
دیگــر پیــش میآیــد :دوره بازگشــت ســرمایه
در ایــن شــرایط چقــدر خواهدبــود؟ شــما نیــاز
داریــد کــه هزینههــای ســرمایهگذاری اولیــه را
پوشــش دهیــد .اکنــون بعضــی از کشــتهای
جایگزیــن ماننــد کشــت ســبزیجات در ایــن
مناطــق وجــود دارد کــه هزینــه ســرمایهگذاری
اولیــه را زود پوشــش میدهنــد .بــه همیــن دلیــل
مــن فکــر کــردن روی ســرمایهگذاری در پســته
در ســایر مناطــق اســپانیا را ترجیــح میدهــم.
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چشــمانداز تولیــد پســته در اســپانیا و
توســعه باغهــا را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
خــوزه :بــه بــاور مــن ،اگرچــه ســطح زیرکشــت
در ســالهای اخیــر در اســپانیا خیلــی ســریع در
حــال افزایــش بودهاســت ،امــا مجمــوع تولیــد
تــا  15ســال آینــده اثــر معنــاداری بــر بــازار
بینالمللــی پســته نخواهــد داشــت .عمــده ســطح
زیرکشــتی کــه اخیــرا ً ایجــاد شــده توســط عواملی
از قبیــل دسترســی بــه آب و احــداث ُکنــد باغهــا
محــدود شدهاســت.

15

بــا مــدت مشــابه دو ســال گذشــته  60درصــد کمتــر بوده اســت .از
آنجــا کــه رونــد ایــن بــازار در یکــی دو ســال اخیــر فــروش قــراردادی
و پرحجــم اول ســال بــوده ،ســهم پســته کالیفرنیایــی از بــازار طبیعت ـ ًا
بیشــتر از پســته ایرانــی بودهاســت .از مجمــوع  60هــزار تــن پســته
صادراتــي بــه ايــن بــازار ،ســهم ايــران  27درصــد و ســهم آمريــكا
 73درصــد اســت .معمــوالً خریــداران شــرق دور بــرای تنظیــم
قیمــت خردهفروشــی خــود ،پســته ایرانــی را تدریج ـ ًا در طــول ســال
میخرنــد.

گزارش سه ماه اول
تجارت پسته ایران

بازرگانی

کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران
 .1در آذرمــاه امســال  14هــزار تــن پســته از ایــران صــادر شــده کــه این
میــزان بیانگــر کاهشــی  44درصــدی نســبت بــه مــاه مشــابه دو ســال
پیــش (ســال پرمحصــول  )96-97اســت .صــادرات پســته ایــران تــا
پایــان آذرمــاه در مجمــوع  44هــزار تــن بــوده کــه در مقایســه بــا مــدت
مشــابه دو ســال گذشــته ،بــا  41درصــد اُفــت روب ـهرو بودهاســت .از
عــدم همخوانــی قیمــت در داخــل و خــارج ،عرضــه محــدود پســته
در اوایــل ســال محصولــی جدیــد ،تبلیغــات ورود پســته بــه بــورس،
انتظــار افزایــش نــرخ ارز و محدودیتهــای انتقــال پــول بــه عنــوان
عوامــل اصلــی کاهــش صــادرات پســته ایــران نــام بــرده میشــود.

 .3صــادرات تجمعــی پســته ایــران بــه شــبه قــاره هنــد تــا پایــان
آذرمــاه  6هــزار تــن بوده اســت؛ ســهم پســته ایــران از ایــن بــازار
 95درصــد و پســته کالیفرنیایــی حــدود  5درصــد بوده اســت .حجــم
عمــده صــادرات ایــران بــه ایــن بــازارِ در حــال رشــد شــامل مغــز
پســته میشــود.
 .4بــا توجــه بــه اینکــه امــروز قیمــت پســته کشــیده و درشــت ایرانــی
در مقایســه بــا پســته کالیفرنیایــی بــا ســایز مشــابه ( )21-25بیــن نیــم
تــا یــک دالر پایینتــر عرضــه میشــود ،انتظــار مــیرود کــه در
صــورت بهبــود شــرایط انتقــال پــول ،پتانســیل بهبــود رونــد صــادرات
ایــن نــوع پســته در ماههــای آتــی وجــود داشتهباشــد.

 .2شــرق دور بــا ســهم  16هــزار تنــي از صــادرات همچنــان مقصــد
اصلــي پســته ايــران در ســه مــاه اول ســال محصولــي جــاري محســوب
ميشــود ،هرچنــد صــادرات بــه ایــن مقصــد مهــم تجــاری در مقایســه
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پرایمکس در  22آذر  98منتشر کرد:

گزارش فروش پسته آمریکا
در سه ماه نخست

بازرگانی

کرد:ـال پیــش یعنــی آخریــن ســال کــم محصــول آمریــکا
منتشردو سـ
پرایمکس در  22آذر 98اگــر بــا
دبیرخانه انجمن پسته ایران
(محصــول  )2017مقایســه کنیــم منطقیتــر اســت .نســبت بــه ســال
ماه
سه
گزارش فروش پسته آمریکا
نخستنوامبــر  13درصــد کاهــش داشــته اســت.
ـادرات مــاه
ـال صـ
در امسـ
،2017
فــروش داخلــی پســته آمریــکا در مــاه نوامبــر ( 10آبــان تــا  9آذر
نشــان دادن
شــاید
صــادرات
بــرایبه ماه
خوبــینسبت
مؤلفــهدرصدی
یشی 13
ماهیانــهافزا
که مبین
اعــداد تن بود
98ـ)،ـه  13هزار
آذر
آبانـ تا
نوامبر
داخل
ـبت ب
ـدی9نسـ
 10درص
ـی(13
ماهافزایشـ
درــن
کا مبی
آمریکــه
پستهــود
ی تــن ب
ـزار
فروش 13هـ
،)98
تقاضــا بــه نظــر برســند ،ولــی خیلــی اعــداد قابــل اعتمــادی نیســتند؛
ـن گـ
هــزار تـ
ـادرات
ـته .اســت.
گذشتهگذشـ
سال ســال
مشابهمشــابه
مــاه
ـزارشنسبت به ماه مشابه سال گذشته 40 ،درصد کاهش را تجربه
شد که
گزارش
هزار30تن
صادراتصـ30
است
کار معقولتــر مقایســه اعــداد تجمعــی بــا یکدیگــر اســت کــه نشــان
43کاهـ
درصــد
گذشــته،
ـابه ســال
ب،مشـ
ترتمیــاه
ـبتنبــه
کرده کــه
شــد
مقایســهماهبــامشابه
ی درنسبت به
ماهــهدرصد
کاهشی 31
نشاندهنده
ـشتنرا بودمیکه
هزار
نوامبر40حدود
فروش ماه
کل
است.نسبـدی
پارســال 28
امســال
صــادرات ســه
دهــد
تجربــه کردهاســت .بدیــن ترتیــب ،کل فــروش مــاه نوامبــر حــدود 43
سال گذشته
است .نشــاندهنده کاهشــی  31درصــدی نســبت بــه مــاه درصــد و در مقایســه بــا دو ســال پیــش  10درصــد اُفــت داشــته اســت.
هــزار تــن بــود کــه
گذشته شــرق
درصــد ،بــه
اروپــا
به بــه
نسبتــکا
شـته آمری
افزایپسـ
درصدماهــه
ـادرات ســه
ـت .تا پایان ماه نوامبر 33 ،هزار تن بود که صـ
 25سال
مشابه
مدت
معادل 13
آمرـیکا
پسته
داخل
ـته اس
ـالیگذشـ
فروش سـ
مشــابه
درصــد
27
خاورمیانــه
بــه
و
درصــد
33
دور
بیانگراســت.
کاهــش داشته
نوامبرهــزار ت
ماهـر33 ،
پایاننوامبـ
آمریکاـانتا مــاه
پسته تــا پایـ
ـتهیآمریــکا
ـی پسـ
ـروش داخلـ
فـ
حدودــن 67هزار تن اعالم شده که در مقایسه با سال گذشته
تجمع
صادرات
است.
بــود کــه معــادل  13درصــد افزایــش نســبت بــه مــدت مشــابه ســال مصــرف قبــل از ســال نــوی چینیهــا قــرار اســت رونــد قیمتــی بعــد
کاهشی  28درصدی است .بدین ترتیب ،کل فروش پسته آمریکا در سه ماه اول سال جاری محصولی ،حدود  100هزار تن
گذشــته اســت .صــادرات تجمعــی پســته آمریــکا تــا پایــان مــاه نوامبــر از ســال نــو را نیــز تعییــن کنــد.
بوده که بیانگر کاهشی  18درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
حــدود  67هــزار تــن اعــام شــده کــه در مقایســه بــا ســال گذشــته عرضــه بســیار محــدود پســته ایرانــی قبــل از مــاه دســامبر نتوانســت
میشود.
هــا رافروخته
چینیهنوز
نــویقبل
ســالسال
محصول
معقول
تقاضــاهای
ـته با قیمت
هنوز
کهـپسته
فروش
درصدی
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پستهـبت بــه
ـدی نسـ
فروشدرصـ
کاهشــی 18
ـه بیانگـ
ـوده کـ
تــن
کیلویی  10دالر) را روی مصرف داخلی آمریکا در ماه
برشته مـشور
عمده
قیمتـرجدید
تأثیر
کنیمبـتا
ایرانــی بــا قیمــت مناســب قبــل از ســال نــو بــرای خریــداران چینــی
ســال گذشــته اســت.
صادرات ماه نوامبر امسال نسبت به سال گذشته  40درصد اُفت داشته ،اما بهتر است آن را با پارسال مقایسه
درست است که
علــت افزایــش  13درصــدی فــروش داخلــی ایــن بــوده کــه پســته هنــوز خیلــی مهــم بــود .بــرای همیــن اســت کــه االن دیگــر خیلــی تقاضایــی
محصول
بینیــم.کم
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اگر
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)
2017
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داشتهاروپایـی
کاهشـداران
ـمت خریـ
 13از سـ
تقاضــا
ماهنبــود
صادراتـت.
امسالکســاد اسـ
قیمتهــای جدیــد محصــول امســال از ژانویــه بــه بعــد در فروشــگاهها
ِ
ـت.
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ـ
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س
11
تقاضاـربهکنیــم
دادنــه صبـ
ـط فوری
برایـا اواسـ
خوبیبایــد تـ
بنابرایــن،
ماهیانه میده
صادرات را نشــان
خــودش
نظر برسند ،ولی خیلی اعداد قابل اعتمادی نیستند .کار معقولتر
نشان
شایدــد.مؤلفه
تــا تأثیــر قیمــت جدیــد فــروش عمــد ه پســته برشــته شــور (کیلویــی  10قیمــت هــر کیلوگــرم پســته درجــه یــک اُنــس  ،18-20از  9.70تــا
مقایسه اعداد تجمعی با یکدیگر است؛ که نشان میدهد صادرات سه ماهه امسال در مقایسه با پارسال  28درصد و در مقایسه
 9.80دالر بــوده و پســته درجــه یــک اُنــس  21-25از  9.30تــا 9.40
دالر) را روی مصــرف داخلــی آمریــکا در مــاه ژانویــه ببینیــم.
با دو سال پیش  10درصد اُفت داشته است .صادرات سه ماهه پسته آمریکا به اروپا  25درصد ،به شرق دور  33درصد و به
درســت اســت کــه صــادرات مــاه نوامبــر امســال نســبت بــه ســال دالر قیمــت داشته اســت .همچنیــن ،هــر کیلوگــرم پســته ناخنــدان
تعیین
سالتــانو را
بعد از
قیمتی
دالر وروند
7.40است
تــاقرار
چینیها
خاورمـتهیانه2740
درصــد ا ُ
قیمــت
نیز دالر
17.40
17.20
کامــل
مغــز
نوی 7.30
سالــال
قبل بـازـا پارس
مصرف آن را
است.ـر اســت
داشتهـا بهتـ
کاهشــته ،امـ
درصدفــت داش
گذشـ
مقایســه نکنیــم چــون پارســال صــادرات پســته آمریــکا اســتثنایی بــود .خوردهاســت.
کند.

عرضه بسیار محدود پسته ایرانی قبل از ماه دسامبر نتوانست تقاضا برای مصرف سال نوی چینیها را پوشش دهد؛ این باعث
شد اکثر خریداران چینی پسته درجه  1آمریکایی ( )25-21با قیمت  9.57دالری اول فصل بخرند .قطعاً مهیا بودن پسته
ایرانی با قیمت مناسب قبل از سال نو برای خریداران چینی خیلی مهم بود .برای همین است که االن دیگر خیلی تقاضایی از
به روزرسانی میزان محصول  2019آمریکا (اعالم شده در تاریخ 31
)2019باعث افت  11سِنتی
نوامبراروپایی
خریداران
طرف چینیها نمیبینیم .وضعیت تجارت با اروپا خیلی کساد است .نبود تقاضا از سمت
قیمتها نسبت به گزارش قبلی ما شده است.
خندان

58.672

وازد

14.374

در تاریخ  31نوامبر)20194.3
محصول 782019آمریکا (اعالم شده
میزان
17.7
درصدی %
به روزرسانیسهم

331.430
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تولید به تن

258.384

دهن بست

مجموع

17

افالتوکسین همچنان در صدر هشدارها
سحر نخعی
دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

بازرگانی




راســف ( )RASFFعبارتســت از سیســتم هشــدار ســریع مربــوط بــه مــواد
غذایــی و خــوراک دام کــه توســط مســئولین امنیــت مــواد غذایــی کمیســیون
اروپــا ارائــه میشــود .شــبکه راســف بــه صــورت هفتگــی اطالعــات
محمولههــای مشــکوک یــا مرجــوع محصــوالت غذایــی وارداتــی بــه اتحادیــه
اروپــا را در قالــب اعالنهایــی گــزارش میدهــد .راســف سیســتمی موثــر
بــرای تبــادل اطالعــات مربــوط بــه همــه اقدامــات انجــام شــده در خصــوص
خطــرات جــدی احتمالــی در مــواد غذایــی و خــوراک دام اســت .ایــن تبــادل
اطالعــات بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا کمــک میکنــد تــا در
برخــورد بــا هرگونــه ریســک ایمنــی مــواد غذایــی و خــوراک دام بــه ســرعت
اقدامــات الزمــه را اجــرا کننــد .هــرگاه یکــی از کشــورهای عضــو اتحادیــه
اروپــا از وجــود خطــری مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــر ســامت مصــرف کننــده
آگاه شــود بالفاصلــه اطالعــات مربــوط بــه آن را بــه کمیســیون اروپــا ارائــه
میدهــد ،کمیســیون نیــز آن اطالعــات را بــا ســایر کشــورهای عضــو بــه
اشــتراک میگــذارد.
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 جمـعآوری
آن از بــازار
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺠﻤﻌﻰ اﻋﻼن ﻫﺎى ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
• هــر توصیـهای مبنــی بــر جلوگیــری ،محدودیــت یــا اعمــال شــرایط خــاص
2017
ـی2018
بــر ورود کاالی وارداتـ
ـه 120
اروپــا بــه
• رد و ممانعــت از ورود بــار یــا کانتینــر مــواد غذایــی بــه اتحادیـ
100
دلیــل احتمــال وجــود خطــر مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــرای ســامتی انســان
هــای 80
اخطــاری،
بهطورکلــی  3نــوع اعــان راســف وجــود دارد؛  .1اعالن
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺠﻤﻌﻰ اﻋﻼن ﻫﺎى ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
اخطــاری
 .2اعالنهــای اطالعاتــی .3 ،اعالنهــای مرجوعــی .اعالن
هــای 60
ـدی دارد
2017ــه در بــازار اســت ریسـ
 2018کاالیــی ک
وقتــی ارائــه میشــوند کــه
ـک جـ40
120
اطالعاتــی
و بــرای حــذف آن از بــازار اقــدام فــوری الزم اســت .اعالنهـ
ـای 20
ـازار100وجــود
ـ
ب
در
زمانــی ارائــه میشــوند کــه احتمــال خطــر در کاالی موجــود
0
ژاﻧﻮﯾﻪ
ﻣﻰ آورﯾﻞ ﻣﺎرس ﻓﻮرﯾﻪ
ﺟﻮﻻى ژوﺋﻦ
دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻧﻮاﻣﺒﺮ اﮐﺘﺒﺮ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اوت
مرجوعــی
دارد امــا نیازمنــد اقــدام فــوری و ســریع نیســت .اعالنهــای
80
بــرای کاالیــی صــادر میشــوند کــه اصـ ً
مقصــد را
ا مجــوز ورود بــه کشـ
ـور 60
مرزهــای
نمیگیــرد و بــه علــت احتمــال خطرنــاک بــودن در بــدو ورود بـ
ـه 40
اتحادیــه اروپــا مرجــوع مــی شــود.
20
گــزارش پیــش رو خالصــه ای از اعالنهــای ســال  2018را ارائــه 0میدهــد.
دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻧﻮاﻣﺒﺮ

اﮐﺘﺒﺮ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

اوت

ژوﺋﻦ

ﺟﻮﻻى

ﻣﻰ

آورﯾﻞ

ﻣﺎرس

ﻓﻮرﯾﻪ

دﻻﯾﻞ ﻣﺮﺟﻮﻋﻰ ﭘﺴﺘﻪ
اﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ

اﻋﻼن ﻫﺎى ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎل 2018
اﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
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ﺟﻮﻻى

ژوﺋﻦ

10

6
3

20
ﻣﻰ

11

7

60

ﻓﻮرﯾﻪ

5

0




12

11

10

9

16

9

10

10

7
ﭘﺴﺘﻪ
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ژاﻧﻮﯾﻪ

6
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16

15
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2017

آورﯾﻞ

5%
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80

اﮐﺮاﺗﻮﮐﺴﯿﻦ آ
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ﻣﺎرس

ﻧﻘﺼﻰ ﻣﺪارك
3%

ژاﻧﻮﯾﻪ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺠﻤﻌﻰ اﻋﻼن ﻫﺎى ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
2018

از کل  625گــزارش راســف  448مــورد آن مربــوط بــه مغزجــات درختــی،
 127مــورد مربــوط بــه خشــکبار و ســایر مــوراد مربــوط بــه خــوراک دام بــوده
اســت .تعــداد اعالنهــای راســف در ســال  2018نســبت بــه ســال 2017
اندکــی افزایــش داشتهاســت.
در مــورد خشــکبار بیشــترین تعــداد گزارشــات مــردودی بــه ترتیــب مختــص
انجیــر خشــک ( 46مــورد) ،کشــمش ( 42مــورد) و برگــه آلــو ( 35مــورد)
بودهاســت .بــرای اولیــن بــار در تاریــخ ارائــه گزارشــات راســف ،دلیــل
اصلــی رد شــدن محمولــه هــای خشــکبار میــزان بــاالی اٌکراتوکســین آ (44
مــورد) بــوده اســت .تعــداد گزارشــاتی کــه بــه علــت افالتوکســین رد شــدهاند
 37مــورد بــوده و  34مــورد هــم بــرای رؤیــت ســولفات گــزارش شــده اســت.
انجیــر خشــک ( 29درصــد) ،برگــه آلــو ( 27درصــد) و کشــمش ( 26درصــد)
صادراتــی از ترکیــه بیشــترین آمــار مردودیهــا را داشــتهاند.
بیشــترین تعــداد گزارشــات مــردودی مغزجــات درختــی مختــص بــادام
زمینــی ( 191مــورد) ،بعــد از آن پســته ( 104مــورد) و  60مــورد هــم مربــوط
بــه فنــدق بــوده اســت .مثــل ســالهای گذشــته ،دلیــل اصلــی رد شــدن
محمولههــای مغزجــات درختــی رؤیــت افالتوکســین ( 88درصــد) بــوده
اســت .بــادام زمینــی صادرتــی از آرژانتیــن ،پســته صادراتــی از آمریــکا و بــادام
زمینــی صادراتــی از چیــن بــه ترتیــب بیشــترین آمــار مرجوعیهــا را بــه
خــود اختصــاص دادهانــد .از مجمــوع  104اعالنــی کــه مربــوط بــه پســته
میشــود  96مــورد بــه دلیــل رؤیــت افالتوکســین 5 ،مــورد بــه دلیــل وجــود
اُکراتوکســین آ و  3مــورد بــه علــت نقصــی اســناد و مــدارک صادراتــی از قبیل
آلمــان،
گواهــی بهداشــت ،گواهــی مبــدأ و غیــره بــوده اســت .کشــورهای

بلژیــک و هلنــد بــه ترتیــب دارای بیشــترین تعــداد اعالنهــای محمولههــای
مــردودی پســته بودهانــد.
ﭘﺴﺘﻪ
ﻣﺮﺟﻮﻋﻰ
دﻻﯾﻞ
جــدول  1آمــار اعالنهــای مرجوعــي مغزجــات و خشــكبار صادراتــي بــه
ﻧﻘﺼﻰ ﻣﺪارك
اﮐﺮاﺗﻮﮐﺴﯿﻦ آنشــان میدهــد .جــدول
اتحاديــه اروپــا را بــه دلیــل وجــود3 %ســم افالتوكســين
 2اعالنهــای مربــوط بــه پســته در بــدو ورود 5 %
ارائــه
بــه اتحادیــه اروپــا را

میدهــد.
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اﻋﻼن ﻫﺎى ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎل 2018

18

15

18

16

16
14

9

9

10

10

12
10

ﺗﻌﺪاد اﻋﻼن ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
ﻣﻐﺰﺟﺎت و ﺧﺸﻜﺒﺎر ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ -ﺳﺎل 2018

ﻫﻠﻨﺪ
آﻟﻤﺎن
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ
اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﺑﻠﮋﻳﻚ
ﻳﻮﻧﺎن
ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن
ﭘﺮﺗﻐﺎل
ﻟﻬﺴﺘﺎن
داﻧﻤﺎرك
اﺗﺮﻳﺶ
ﻗﺒﺮس
ﻟﻴﺘﻮاﻧﻲ
ﻛﺮواﺳﻲ
ﺟﻤﻬﻮري ﭼﻚ
اﺳﻠﻮاﻛﻲ
اﺳﻠﻮوﻧﻲ
ﺳﻮﺋﺪ
ﺳﻮﻳﻴﺲ
ﻓﻨﻼﻧﺪ
ﻻﺗﻮﻳﺎ
ﻣﺎﻟﺘﺎ
روﻣﺎﻧﻲ

122
61
55
53
40
31
29
16
13
12
10
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
481

ﻣﺠﻤﻮع 2018
ﻣﺠﻤﻮع 2017

481
458

ﻣﺠﻤﻮع

%

25
13
11
11
8
6
6
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

آرژاﻧﺘﻴﻦ

43
3

6
1
3

1
1
1

15
6
12

2
1
5
1

1

6
1

1

3

3
2
1

1
2

1
2

1
2
1

ﺳﺎﻳﺮ

10
3
3
1
3
2
1

5
5
1
5
2
8
1
1

10

1

2
12

3
3

4
1
1
1
3

3
3

3
1

1

1

1

1
1

2
1
1

52
11
181
182

37

1
33
7

11
2

13
3

10
2

5

3
9
8
1
7
1

2
1

1

6
6

1

آﻣﺮﻳﻜﺎ

3

1

1
2

22
6

2
1

4
1
13
1
1

7
2
1

ﺗﺮﻛﻴﻪ

1

2

1

2

2
2
1

1

25

39

8
96
102

29
6

1

2

1
3

1

21
4

3
6
1

1

1

7
1

4
2
3

1
1

1

1
8

1
7
1
1
1

2
1

ﺳﺎﻳﺮ

ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن

ﺳﺎﻳﺮ

ﺳﺎﻳﺮ

ﺳﺎﻳﺮ

ﻣﺠﻤﻮع

درﺻﺪ %

ﭼﻴﻦ

2

ﻣﺼﺮ

7

ﻫﻨﺪ

8

ﺑﺮزﻳﻞ

آﻣﺮﻳﻜﺎ

ﺗﺮﻛﻴﻪ

ﺗﺮﻛﻴﻪ

آذرﺑﺎﻳﺠﺎن

ﺑﺎدام

بازرگانی

ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ
آﻣﺮﻳﻜﺎ

ﭘﺴﺘﻪ
اﻳﺮان

ﻓﻨﺪق

اﻧﺠﻴﺮ ﺧﺸﻚ

34
7
58
55

ﺟﺪول 1

4

17

7
1

32
7
37
12

27
6
35
68

5
1

8
2

24
5
24
29

Source: INC - International Nut and Dried Fruit Council

جدول 1

اﻋﻼن ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﺘﻪ در ﺳﺎل 2018
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺒﺪأ

* ﭘﺴﺘﻪ و ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ
ﻣﻨﺒﻊINC :

104

41
31
20
3
2
1
1
1
100

ﺟﺪول  2جدول 2

59,150
20,488
2,212
10,398
334
27
1,772
8,584

102,965

ﺗﻦ

وزن وارداﺗﻲ

0.73
1.56
9.49
0.29
5.99
37.04
0.56
0.12

سال چهارم  -بهمن ماه  - 1398شماره 44

آﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻳﺮان
ﺗﺮﻛﻴﻪ
آﻟﻤﺎن
ﺳﻮرﻳﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻳﻮﻧﺎن
ﻫﻠﻨﺪ
ﻣﺠﻤﻮع

ﺗﻌﺪاد اﻋﻼن ﻫﺎ

43
32
21
3
2
1
1
1

ﺳﻬﻢ درﺻﺪي %

* واردات ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ

ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ

19

آیندۀ طرح سازگاری با کم آبی
حسین زراعتکار
کارشناس آب زیرزمینی

آب
سال چهارم  -بهمن ماه  - 1398شماره 44
20

در بهمــن مــاه ســال  1396وزرای نیــرو ،صنعــت و معدن ،کشــاورزی و
ســازمان محیطزیســت طــی نامـهای هشــدار انگیــز بــه رئیــس جمهــور
اعــام مینماینــد کــه فشــارهای وارده بــر منابــع آب و تأمیــن آب
بــرای نیازهــای جدیــد نیازمنــد اتخــاذ رویکردهــای نویــن بــه مدیریــت
منابــع آب بــوده و بــا توجــه بــه فرابخشــی بــودن آن ،راهحــل مشــکل
را همــکاری ســازمانها و ذینفعــان مختلــف تــا باالتریــن ســطوح
وزارتخانههــا و ســازمانهای دولتــی میداننــد .پــس از ایــن نامــه
در هیئــت دولــت ایجــاد کارگروهــی بــا نــام ســازگاری بــا کــم آبــی بــا
مســئولیت وزیــر نیــرو و عضویــت وزیــران جهــاد کشــاورزی ،کشــور،
صنعــت و معــدن و رؤســای ســازمانهای حفاظــت محیطزیســت و
برنامه و بودجه کشور به تصویب میرسد.
بــا توجــه بــه بحرانهــای شــدید منابــع آب و نگرانــی دسـتاندرکاران
و مــردم ،امیدهــای زیــادی بــه ایــن کارگــروه برانگیختــه میشــود.
حــال بایــد دیــد آیــا ایــن امیــدواری ســرانجام بــه نتایــج مطلــوب
میرســد؟ در ایــن نوشــته ســعی میگــردد بــا توجــه بــه تجــارب
گذشــته نســبت بــه آینــدۀ ایــن طــرح پیشبینــی گــردد .در وهلــه
اول ،همچنــان کــه از مفــاد برنامههــای طــرح ســازگاری بــا کــم
آبــی برمیآیــد و واقعیتهــا نیــز همیــن را نشــان میدهــد چنیــن
اســتنباط میشــود کــه فعالیتهــا و برنامههــای گذشــته نتوانســته
در جهــت حــل بحــران منابــع آب دســتاورد چندانــی داشتهباشــند.
بــه همیــن دلیــل ایــن طــرح بــه عنــوان مهمتریــن راهــکار دولــت در
جهــت مقابلــه بــا بحــران آب در شــرایط فعلــی مطــرح گردیدهاســت.
بنابرایــن ،قبــل از هــر چیــز الزم اســت مــروری داشــته باشــیم بــه
آنچــه در گذشــته انجــام شــده تــا ببینیــم بــا توجــه بــه ســوابق
گذشــته تــا چــه حــد میتــوان نســبت بــه برنامههــای جدیــد
امیــدوار بــود.
ً
مشــکالت منابــع آب تقریبــا از دهــه ســی شمســی بــه بعــد و
بهدلیــل تغییــر در شــیوه حفــاری چاههــا بهتدریــج خــود را نشــان
داد .در ســال  1347اولیــن قانــون مــدون و تقریب ـاً جامــع در مــورد
منابــع آب بــا نــام «قانــون آب و نحــوه ملــی شــدن آن» از تصویــب
مجلــس شــورای ملــی آن زمــان گذشــت .ایــن قانــون کــه حتــی
قوانیــن بعــدی هیچکــدام بــه جامعیــت آن نبودنــد ،تغییــری بنیادیــن
در نحــوه مالکیــت آب ایجــاد کــرد .طبــق ایــن قانــون کــه حتــی از
عنــوان آن برمیآیــد از آن زمــان آب ملــی گردیــده و مدیریــت آن
در اختیــار دولــت قــرار گرفــت ،در حالــی کــه قبــل از آن مالکیــت
آب از آن اشــخاص بــوده و دولــت نقــش چندانــی در چگونگــی توزیــع
و مصــرف نداشــت .بــر اســاس همیــن قانــون از آن پــس هــر کــس
میخواســت از منابــع آب اســتفاده کنــد وظیفــه داشــت مجــوز
آنرا از دولــت بگیــرد .از جملــه در بخــش آبهــای زیرزمینــی مقــرر
گردیــد کلیــه چاههــای قدیمــی از دولــت مجــوز بگیرنــد و کســانی
کــه پــس از آن میخواهنــد چاهــی حفــر کننــد بایــد قبــل از هــر

چیــز از دولــت مجــوز بگیرنــد و هیــچ کــس حــق نــدارد بــدون مجــوز
چاهــی حفــر کنــد .امــا متأســفانه در عمــل چنیــن اتفاقــی نیفتــاد و
مخصوصـاً پــس از وقــوع انقــاب اســامی در ســال  57بســیاری افــراد
از خــاء نهادهــای قانونــی و نیــز ناآگاهــی بعضــی از دس ـتاندرکاران
کــه نــه تنهــا جلــوی حفــر چاههــای غیرمجــاز را نمیگرفتنــد ،بلکــه
گاهــی مشــوق آنــان نیــز بودنــد ،اســتفاده کــرده و تعــداد زیــادی چــاه
را در اقصــی نقــاط کشــور بــه صــورت غیرقانونــی حفــر کردنــد.
در ســال  1361بــا تصویــب «قانــون توزیــع عادالنــه آب» در مجلــس
شــورای اســامی ســعی گردیــد مشــکل چاههــای غیرمجــاز حــل
گــردد ،امــا آنچــه کــه در عمــل اتفــاق اُفتــاد قانونیشــدن بســیاری
از چاههــای غیرمجــاز از طریــق شــرکتهای آب منطقــهای و یــا
دادگاههــا بــا تمســک بــه تبصــره ذیــل مــاده  3همیــن قانــون بــود!
در ایــن تبصــره قیــد شــده بــود اگــر هــر کــدام از ایــن چاههــا بــه
تشــخیص دو کارشــناس ،مضربــه مصالــح عمومــی تشــخیص داده
شــوند بایــد پُــر و مســلوب المنفعــه گردنــد .بنابرایــن ،بحــث فنــی
مطــرح نبــود ،بلکــه مصلحــت در جایــگاه باالتــری قــرار میگرفــت
و بنــا بــه همیــن مصلحتهــا در اکثریــت قریــب بــه اتفــاق اینگونــه
چاههــا مجــوز قانونــی گرفتنــد! همیــن مســئله مشــوق بســیاری
از افــراد ســودجو جهــت حفــر چاههــای غیرمجــاز جدیــد گردیــد.
بنابرایــن ،نــه تنهــا مشــکل حــل نشــد ،بلکــه مشــکالت جدیــدی هــم
بهوجــود آمــد و بــه قــول موالنــا از قضــا ســرکنگبین صفــرا فــزود!!
اقــدام بعــدی در ســال  1389تصویــب قانونــی بــه نــام تعییــن
تکلیــف در مجلــس شــورای اســامی بــود .بــر طبــق ایــن قانــون
مقــرر گردیــد بــا تشــخیص وزارت نیــرو چاههایــی کــه قبــل از ســال
 1385حفــر شــدهاند مجــوز بگیرنــد و چاههــای بعــد از آن پــر و
مســلوبالمنفعه گردنــد .موضوعــی کــه هنــوز بــه صــورت الینحــل
باقــی ماندهاســت.
در ادامــه فعالیتهــای وزارت نیــرو جهــت مقابلــه بــا بحــران آب،
طــرح تعــادل بخشــی مطــرح گردیــد کــه در ســال  1393در شــورای
عالــی آب بــه تصویــب رســید .در ایــن طــرح در ابتــدا  15پــروژه
پیشبینــی شــده بــود کــه از جملــه مهمتریــن آنهــا انســداد
چاههــای غیرمجــاز و نصــب کنتــور حجمــی بــر روی چاههــای
مجــاز بــود .ایــن طــرح نیــز بــا وجــود آنکــه پنــج ســال از شــروع آن
گذشــته و هزینههــای زیــادی هــم صــرف آن شــده نتایــج ملموســی
بــه بــار نیــاورده اســت.
پــس از آن در ســال  1394دســتورالعملی از طــرف وزارت نیــرو صادر
گردیــد کــه در آن چگونگــی اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف را در مورد
چاههــای غیرمجــاز مشــخص مینمــود .امــا تــا کنــون در ایــن مــورد

آب

هــم توفیــق چندانــی حاصــل نشدهاســت.
ســرانجام آنچــه کــه در حــال حاضــر و پــس
از اجــرای قوانیــن ،طرحهــا و دســتورالعملها
و هزینههــای فــراوان بــرای جامعــه مــا
ماندهاســت ،وجــود بیــش از  300هــزار حلقــه
چــاه غیرمجــاز اســت!! و ایــن تنهــا بخشــی از
مشــکالت و بحرانهایــی اســت کــه در ایــن
زمینــه داریــم .زیــرا امــروزه حتــی چاههــای
مجــاز هــم بخشــی از مشــکل هســتند ،چــون
بســیاری از آنهــا در واقــع همــان چاههــای
غیرمجــازی هســتند کــه بــه اســتناد تبصــره
ذیــل مــاده  3و یــا قانــون تعییــن تکلیــف
و بــدون در نظــر گرفتــن تــوان دشــتها
مجــوز گرفتهانــد .در واقــع بــا فــرض انســداد
چاههــای غیرمجــاز مســئله حــل نمیشــود،
زیــرا در بســیاری از دشـتها میــزان مجوزهــای
صادرشــده بیــش از پتانســیل دشــتها اســت
و الزم اســت کــه ضمــن کاهــش آبدهــی و
ســاعات کارکــرد پروانههــای صــادر شــده در
صحــرا نیــز کاهــش مجوزهــا اعمــال گــردد.
امــری کــه بــه ایــن ســادگیها قابــل تحقــق
نیســت.
حــال بایــد دیــد بــا وجــود آنکــه تقریبــاً
هیچکــدام از طرحهــا و برنامههــای وزارت
نیــرو و نیــز قوانیــن مصــوب مجلــس شــورای
اســامی بــه نتایــج دلخــواه نرســیدهاند ،در
طــرح ســازگاری بــا کــم آبــی چــه رویکــرد
جدیــدی مطــرح گردیــده تــا جایــی بــرای
خوشبینــی و امیــدواری وجــود داشتهباشــد؟
شــاید مهمتریــن تغییــری کــه میتــوان در
طــرح ســازگاری دیــد ،درخواســت از دیگــر

دســتگاهها از جملــه وزارت جهــاد ،کشــور،
محیــط زیســت و برنامــه و بودجــه جهــت
همــکاری بــا طــرح اســت .متأســفانه بــا
آنکــه بیــش از یــک ســال و نیــم از شــروع
طــرح میگــذرد هیــچ دورنمــای روشــنی
دیــده نمیشــود ،حتــی بیــن وزارت نیــرو
کــه مدیریــت منابــع آب را عهــده دارد و
وزارت جهــاد کشــاورزی کــه اصلیتریــن
مصــرف کننــده آب در کشــور اســت یــک
اجمــاع واقعــی بوجــود نیامــده اســت .بقیــه
برنامههــای طــرح ســازگاری هــم تقریبــاً
همــان مــواردی هســتند کــه در طــرح تعــادل
بخشــی مطــرح گردیدهبــود .بنابرایــن ،بــا
توجــه بــه اهــداف ،برنامههــا و ارزیابیهــای
انجــام شــده بــه نظــر میرســد ایــن طــرح نیــز
بــه سرنوشــت طرحهــای قبلــی مبتــا گــردد.
حــال جــای ایــن ســوال باقــی
میمانــد کــه پــس مشــکل اصلــی
کجاســت؟ و چــرا راه حلهــای ارائــه
شــده بــه نتیجــه نرســیدهاند؟
بــه نظــر میرســد ریشــه همــه این مشــکالت
بــه یــک موضــوع اصلــی برمیگــردد و تــا
زمانیکــه بــه طــور اساســی حــل نگــردد
راهحلهــای ارائــه شــده نیــز نمیتواننــد
نتایــج ملموســی بــه بــار آورنــد و آن نادیــده
انگاشــتن نقــش مــردم کــه صاحبــان واقعــی
منابــع آب هســتند در مدیریــت منابــع آب
اســت .در واقــع از زمانــی کــه آب بــه اصطالح
ملــی شــد و مدیریــت آن از دســت مــردم
خــارج گردیــد ،مشــکالت هــر روز بیشــتر و
بیشــتر گردیــد .ثمــره چنیــن رویکــردی بیش

از هــر چیــز ،از بیــن رفتــن تعلــق خاطــر و
احســاس مســئولیت از طــرف ایشــان بــوده
و خواهــد بــود.
حقیقــت ایــن اســت کــه جامعــه مــا
فرصتهــای گرانبهایــی را از دســت
داده اســت و کار را بــر خــود دشــوار کردهایــم
و تــا زمانــی کــه بــه ایــن رونــد ادامــه دهیــم
صــرف میلیاردهــا هزینــه و گذاشــتن وقــت
و انــرژی نیــز نمیتوانــد مشــکل را بــه
صــورت ریشــهای حــل کنــد.
در یــک شــرایط آرمانــی الزم اســت کــه
نقــش دولــت از یــک مدیــر تمــام عیــار
بــه یــک ناظرعالــی کاهــش یابــد .ناظــری
کــه صرفــاً بــر میــزان کلــی مصــرف در
هــر منطقــه نظــارت نمایــد و مدیریــت
مصــرف را بــه خــود ذینفعــان بســپارد.
مهــم ایــن اســت کــه ایــن اعتقــاد در بیــن
مســئولین و دســتاندرکاران بهوجــود آیــد
کــه صاحبــان منابــع آب بیــش از هرکــس
مصلحــت خویــش را تشــخیص میدهنــد و
تنهــا در چنین شــرایطی اســت کــه آب ارزش
اقتصــادی خــود را بــاز خواهــد یافــت ،بــازار
واقعــی شــکل میگیــرد و مصــرف بهینــه
مفهــوم خــود را پیــدا میکنــد.

امــا ایــن نکتــه را نیــز بایــد بپذیریــم کــه

رســیدن بــه یــک چنیــن مدلــی از مدیریت

منابــع آب در شــرایط فعلــی بیشــتر یــک

آرزو اســت ،زیــرا هــم بــه بســتر اجتماعــی

نیــاز دارد کــه در حــال حاضــر مهیا نیســت
و هــم بــه اصــاح ســاختارها و تصویــب و
تغییــر قوانیــن مــورد نیــاز در مجلــس
شــورای اســامی نیــاز اســت.

بنابرایــن واقــع نگــری بــه مــا میآمــوزد که
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ضمــن تــاش بــرای اقنــاع دسـتاندرکاران
و مســئولین بــرای ســپردن هــر چــه
بیشــتر کارهــا بــه مــردم در عیــن حــال
بــا پشــتیبانی از طرحهــا و برنامههــای
دولــت کمــال همــکاری را انجــام دهیــم
تــا هــر چنــد قدمهــای کوچکــی برداشــته
شــود ،زیــرا شــرایط بحرانــی منابــع آب در
کشــور مــا موضوعــی نیســت کــه بتــوان
بــه ســادگی از آن گذشــت ،آینــده مــا
منــوط بــه رفتارهــای امروزیــن ماســت،
آینــدهای کــه متأســفانه بــه شــدت نگــران
کنند هاســت.
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