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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

یکی از سیاست های انجمن پسته ایران
ترویج دانش کاربردی و اطالع رسانی دقیق و شفاف در زمینه تولید و تجارت پسته است.
با توجه به ضریب نفوذ و رونق باالی شبکه های اجتماعی و همچنین اثربخشی کلیپ های آموزشی،
انجمن پسته ایران عالوه بر تولید نشریه ،اقدام به تولید محتوای صوتی و تصویری در این زمینه نموده است.
رویکرد انجمن در ابتدا تولید محتوا در مورد فعالیت های پایه ای و کاربردی به شکلی بسیار ساده می باشد.
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باغبانی
افزایش راندمان در تولید پسته

جایگاه باغات سازگاری و مادری
محمدباقر شیخ االسالمی

باغدار منطقه سروستان استان فارس
عضو هیئت امنا انجمن پسته ایران

اگــر بپذیریــم کــه بــرای مانــدن در عرصــۀ
رقابــت جهانــی پســته راهــی جــز افزایــش
عملکــرد نداریــم و اگــر بدانیــم کــه طــی
دهــۀ اخیــر ،تولیــد پســته کشــور در واحــد
ســطح بهشــدت کاهــش یافتهاســت و اگــر
کســی باشــد کــه بهدنبــال کشــف علــل و
ریشــههای ایــن عقــب ماندگــی و نــزول
راندمــان باشــد ،میتوانیــم بــه او بگوییــم
کــه تــا بــه امــروز غنــای خــاک ،وفــور آب،
ســازگاری اقلیــم و نداشــتن رقیــب بیشــترین
ســهم را در موفقیــت نســبی مــا در تولیــد
و صــادرات پســته داشــته اســت و آنچــه
کمتریــن ســهم را دارد برنامهریــزی ،درایــت
و دوراندیشــی ماســت .گــواه ایــن ادعــا
همیــن بــس کــه اکنــون کــه خــاک فقیــر،

آب کــم و اقلیــم نامســاعد شــده و رقبــا از
راه رســیدهاند ،کاســه چــه کنــم روی دســت
متولیــان ،باغــداران و بازرگانــان ماندهاســت.
اما ،چه باید میکردیم و نکردیم؟
 طــی دهههــای گذشــته بــا از دســت
رفتــن هــزاران هکتــار از باغــات اســتان
کرمــان بهدلیــل کاهــش شــدید منابــع آب
بایســتی توســعه اصولــی باغــات را در دیگــر
اســتانهای مســتعد را مدیریــت میکردیــم
و نکردیــم.
 بایســتی در اســتانهای دیگــر کشــور بــا
احــداث بــاغ ســازگاری مناطــق مســتعد را
پیــدا میکردیــم و نکردیــم.
 بایســتی بــا احــداث باغــات مــادری در
مناطــق مســتعد امــکان دســتیابی باغــداران

جدیــد را بــه پیونــدک اصیــل و مرغــوب
جهــت دســتیابی بــه بــاغ یکدســت فراهــم
میکردیــم و نکردیــم.
بهعنــوان یــک عضــو انجمــن پســته ایــران
تقاضــا دارم ایــن موضــوع در ماهنامــه بــه
بحــث گذاشــته شــود تــا اول بدانیــم ایــن
مهــم ،وظیفــه کیســت و غفلــت بیــش از
پیــش چــه تبعــات ناگــواری را میتوانــد
داشتهباشــد.
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باغبانی

تقویم باغی پسته در تابستان

مدیریت تغذیه
در مرحلــه مغــز رفتــن ،اکثر مواد فتوســنتزی
(قندهــا وکربوهیــدرات) وارد خوشــه
میشــوند ،در ایــن مرحلــه عرضــه مــواد
غذایــی بــه ســمت ریشــه کاهــش مییابــد.
کاهــش و قطــع عرضــه عناصــر غذایــی بــه
ریشــه موجــب غیــر فعــال شــدن تعــداد
زیــادی از ریشــههای فعــال کــه ســطوح
جذبــی را تشــکیل میدهنــد میشــود .در
مرحلــه مغــز رفتــن ،عناصــر غذایــی پویــا از
برگهــا و جوانههــا بــه ســمت خوشــهها
کــه بیشــترین نیــاز فیزیولوژیکــی را دارنــد
ســرازیر میشــوند .بــه نظــر میرســد از
بیــن عناصــر غذایــی ،پتاســیم و ازت بیشتــر
از بقیــه عناصــر تخلیــه شــوند ،دلیــل ایــن امر
ظاهــر شــدن عالئــم کمبــود ازت و پتاســیم
در برگهــای مجــاور خوشــه اســت .یکــی
از عوامــل ریــزش جوانههــا در ســال آور
(پربــار) فرآینــد تخلیــه جوانههــا اســت .در
ماههــای تیــر و مــرداد کــه ریش ـهها حداقــل
فعالیــت را دارنــد ،در شــرایط شــور و کــم
آب ،دادن کودهــای ازتــه موجــب ضــرر و
زیــان بــه محصــول و درخــت میشــود.
بنابرایــن ،قبــل از مغــز رفتــن تــا اوایــل ایــن
دوره ،دادن کودهــای ازتــه و محلولپاشــی
کودهــای پتاســه ( نیتــرات پتاســیم و )...
تأثیــر مثبتــی بــر عملکــرد دارد .در انتهــای
 12سال پنجم -تیر  - 99شماره ()48

دبیرخانه انجمن پسته ایران

دوره (شــهریور) کــه دانههــا تقریبــ ًا کامــل
شــده و ریشــهها دوبــاره فعــال میشــوند،
در شــهریور مــاه دادن کودهــای ازتــه
خصوصــ ًا نیتــرات آمونیــوم یــا UAN
(نیتــرات اوره) بــه صــورت ســرک توصیــه
میشــود .دادن ایــن قســط ازت ،تأثیــر
مهمــی بــر مقاومــت جوانههــا بــه ســرما
و زنــده مانــدن آنهــا ،حفــظ تعــدادی از
جوانههــای گل و جلوگیــری از ریــزش
آنهــا ،ســنگینی دانههــا ( کاهــش اُنــس )
در محصــول ســال جــاری ،یکنواخــت ســبز
شــدن درخــت در اول فصــل رشــد ســال
بعــد و جایگزینــی و ذخیــره مقــداری از ازت
تخلیــه شــده در گیــاه دارد.
مدیریت آبیاری

بــا توجــه بــه شــروع دوره مغــز رفتــن در
بیشــتر ارقــام در تیرمــاه ،آبیــاری در ایــن زمان
از حساســیت خاصــی برخــوردار اســت.

میزان عناصر غذایی جذب شده
از خاک در مرحله پرشدن دانه
(گرم به ازای هر درخت)
نیتروژن

فسفر
پتاسیم

پربار

543

کم بار

403

پربار

54

کم بار

47

پربار

1014

کم بار

479

اعمــال تنــش خشــکی بــه درختــان بــا
کــم آبیــاری ،دورهــای آبیــاری طوالنــی

و قطــع آبیــاری در ایــن مــاه ،خســارت
جبــران ناپذیــری را بــه همــراه خواهــد

داشــت؛ بهطوریکــه باعــث افزایــش بیــش
از حــد پوکــی و ســقط جنیــن خواهدشــد.

باغبانی

بــا توجــه بــه اینکــه در تیــر و مــرداد هــوا
گرمتــر بــوده و نیــاز آبــی درخــت افزایــش
مییابــد ،دورهــای آبــی کوتاهتــر بــر
حســب نــوع بابــت خــاک و شــرایط آب و
هوایــی توصیــه میشــود .مهمتریــن آب
بــرای رســیدن و خنــدان شــدن میــوه آبیــاری
شــهریور مــاه و یــا آخریــن آبیــاری قبــل از
برداشــت محصــول میباشــد.
عملیات باغبانی

ســعی شــود شــاخههای میــوه دهنــدهای
کــه در تمــاس بــا زمیــن یــا نزدیــک زمیــن
هســتند بــا اســتفاده از قیــم چوبــی از زمیــن
فاصلــه پیــدا کننــد تــا امــکان آلودگــی پســته
بــه حداقــل ممکــن کاهــش یابــد و محصــول
ســالم و بهداشــتی تولیــد گــردد .بــا توجــه بــه
افزایــش دمــای هــوا در اواخــر بهــار و اوایــل
تابســتان ســال جــاری ،چنانچــه شــرایط
موجــود ادامــه یابــد ،بــا توجــه بــه افزایــش
میــزان محصــول ســال جــاری در برخــی
مناطــق پســته کاری کشــور ،احتمــال
افزایــش پوکــی محصــول و آفتــاب
ســوختگی خصوصــ ًا در ارقــام ممتــاز،
کلــه قوچــی ،احمــد آقایــی و فندقــی
در مناطقــی کــه بــا کمبــود آب آبیــاری
مواجــه بــوده و دور آبیــاری طوالنــی
اعمــال مینماینــد دور از انتظــار نیســت.
لــذا ،تأمیــن آب مــورد نیــاز درختــان بــه هــر
نحــو ممکــن (حتــی آبپاشــی درختــان در
روزهــای گــرم ،در ســاعات خشــک روز)،
حفــظ پوشــش گیاهــی ،کاربــرد مالــچ در پــای
درختــان ،بــهکار بــردن ترکیبــات منعکــس
کننــده نــور ،کــم کــردن یــا حــذف کودهــای
ازتــه و اســتفاده از ســایبان تــا حــدود زیــادی
از اثــرات تنــش گرمایــی میکاهــد .باغــداران
عزیــز توجــه داشــته باشــند کــه از اواســط

تیرمــاه تــا اواســط مردادمــاه ،زمــان نمونــه
بــرداری از بــرگ میباشــد.
مدیریت آفات

در تابســتان ،خســارت آفاتــی از جملــه پســیل
معمولــی پســته (شــیره خشــک) ،پروانههــای
برگخــوار پســته (رائــو) ،پروانههــای
پوســتخوار پســته (کــراش) ،ســنهای
ســبز پســته و کنــه معمولــی پســته وجــود
دارد و بایــد نســبت بــه مبــارزه بــا آنهــا اقــدام
نمــود .دوره مغــز بســتن میــوه ،مهمتریــن
زمــان از نظــر خســارت اقتصــادی آفــت
پســیل بــه ایــن گیــاه میباشــد .ایــن دوره
کــه معمــوالً از خردادمــاه شــروع میشــود و
تــا اواخــر مــرداد ادامــه دارد ،حســاسترین
زمــان بــرای پســته اســت .خســارت
بهصــورت تأثیــر بــر روی رونــد مغزبســتن
پســته ،ریــزش جوانههــا و باالخــره ریــزش
برگهــا بــروز میکنــد .در ایــن دوره،
خســارت آفــت میتوانــد بهصــورت تأثیــر
بــر روی محصــول ســال جــاری یــا حضــور
مــداوم بــاالی جمعیــت آفــت موجــب
خســارت ســه ســال متوالــی محصــول شــود.
در دورههایــی کــه آیــن آفــت قــادر بــه وارد
نمونــه خســارت اقتصــادی بــر روی پســته
باشــد از گوگــرد بــرای کنتــرل آن میتــوان
اســتفاده کــرد؛ بــه شــرط آنکــه دوز مصرفــی
و ســایر مــوارد مربوطــه رعایــت گــردد .بــا
وجــود گوگــرد اگــر بــه تدریــج از کاربــرد
مــواد حشــرهکش در باغهــای پســته کاســته
شــود ،ایــن انتظــار مـیرود کــه مجموعــه غنی
دشــمنان طبیعــی آفــت در شــرایط طبیعــت
قــوی و کاراتــر گــردد و بــه یــک تعادل نســبی
در جمعیــت ایــن آفــت دســت یابیــم .عملیات
باغبانــی و همچنیــن آبیــاری و تغذیــه درختــان
از مولفههــای مهــم در تعــادل جمعیــت آفــت

پســیل بــه حســاب میآینــد .معمولتریــن
خســارت پســیل معمولــی پســته ،کوچــک و
ریــز مانــدن دانههــا و مغــز پســته (افزایــش
اُنــس) ،افزایــش پوکــی دانههــا و خنــدان
نشــدن دانههــا میشــود و ایــن خســارتی
اســت کــه بهطــور معمــول در اغلــب مــوارد
مشــاهده میشــود.
خســارت ایجــاد شــده توســط سـنهای ســبز
در مرحلــه ســخت شــدن پوســته اســتخوان و
مغزبنــدی میــوه بهصــورت لکههــای نکــروز،
فــرو رفتــه و قهــوهای رنــگ روی مغــز میــوه
مشــاهده میشــود .مغــز میوههــای مــورد
تغذیــه ،تلــخ و بدمــزه شــده و کیفیــت و
بازارپســندی محصــول صادراتــی آنهــا بــه
شــدت کاهــش مییابــد.
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باغبانی

گرمازدگي درختان پسته ،آثار آن و راهكارهاي كاهش تنش
علي تاج آبادي پور

عضو هيئت علمي پژوهشكده پسته

حميدهسلماني

كارشناس پژوهشكده پسته
گرمازدگي و آفتاب سوختگي

بــر اســاس اطالعــات موجــود فقــط 50
درصــد نــور خورشــيد در طــول مــوج قابــل
اســتفاده گياهــان بــوده و تقريبــ ًا  50درصــد

بقيــه ،نــور مــادون قرمــز بــوده کــه اثــري
در افزايــش رشــد و نمــو گياهــان نداشــته و
عمدتــ ًا صــرف افزايــش دمــاي گياهــان و در

نتيجــه افزايــش تعــرق و نهايت ـ ًا افزايــش نيــاز

آبــي و مصــرف آب خواهــد شــد .همچنيــن،
اثــرات منفــي دمــاي زيــاد بــر مراحــل رشــد

رويشــي ،زايشــي و رشــد و نمــو ميــوة گياهــان

بــه اثبــات رسيدهاســت .الزم بــه ذکــر اســت،

ميــزان تابــش نــور بــه ســمت جنــوب و
جنــوب غربــي تــاج بيشــتر بــوده کــه عموم ـ ًا
شــدت بــروز عالئــم خســارت ناشــي از تنــش

گرمــا در ايــن نواحــي از تــاج درخــت بيشــتر
خواهــد بــود .تنــش گرمايــي هماننــد تنــش
يخبنــدان ،خشــکي و شــوري ،ميتوانــد

در گســترش و احــداث باغهــاي پســته

محدوديتهايــي ايجــاد نمايــد .بــه دليــل جــذب
بيشــتر نــور خورشــيد توســط بــرگ ،عموم ـ ًا در

زمــان وقــوع تنــش گرمــا ،دمــاي برگهــاي
قســمت بيرونــي تــاج نســبت بــه محيط اطــراف،

افزايــش مييابــد .لــذا در درختــان تحــت تنــش،
ايــن افزايــش دمــا (حتــي در شــرايط آبيــاري

مطلــوب) منجــر بــه واکنشهــاي فيزيولــوژي،
همچــون بســته شــدن روزنــه و نقصــان در
عملکــرد فتوســنتز ميگــردد .عــاوه بــر بســته

شــدن روزنه،کاهــش واکنــش کربوکسيالســيون و

تخريــب کلروفيــل نيــز مــي تواننــد بــر كاهــش
فتوســنتز موثــر باشــند.

خسارت هاي گرمازدگي

افزايــش ناگهانــي دمــا بــه همــراه رطوبــت
نســبي پاييــن هــوا ميتوانــد بــراي ميوههــاي

پســته خطرنــاك باشــد .بــر ايــن اســاس در
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فصــل بهــار گرمــاي باالتــر از  40درجــه
ســانتيگراد بــه همــراه کاهــش رطوبــت

تنــش خشــكي ميشــوند.

راهكارهــاي كاهــش تنــش گرمازدگــي و
ـوختگي
ـاب سـ
آفتـ



آبيــاري منظــم و بهينــه درختــان :آبيــاري

منظــم بــر اســاس نيــاز آبــي درخــت ميتوانــد
تــا حــدود زيــادي اثــرات تنــش گرمازدگــي را

كاهــش دهــد.


انتخــاب رقــم مناســب :در زمــان انتخــاب

رقــم بــراي احــداث بــاغ بهتــر اســت بــه

نســبي هــوا (كمتــر از  20درصــد) در کنــار

حساســيت ارقــام بــه تنــش گرمــا (بــا توجــه به

تســريع نمايــد .شــدت تابــش نــور خورشــيد

تجــاري ،مقاومتريــن رقــم نســبت بــه تنــش

زمــان رشــد ســريع مغــز ســبب ايجــاد عارضــه

كلــه قوچــي و ممتــاز ميباشــند.

وزش بــاد ،ميتوانــد ريــزش بــرگ و ميــوه را

شــرايط منطقــه) ،توجــه شــود .در بيــن ارقــام

و افزايــش دمــا بيشــتر از حــد تحمــل گيــاه در

گرمايــي رقــم اكبــري و حســاسترين ارقــام،

آفتــاب ســوختگي روي ميــوه ميگــردد.

کشــت متراکــم (کــم کــردن فاصلــه



عالئــم ظاهــری تنــش گرمــا در پســته بــا توجه

کشــت) :در ايــن شــرايط پوشــش متراکــم

جملــه عالئــم ظاهــري تنــش گرمــا در مرحلــه

را افزايــش داده کــه از ايــن طريــق اثــرات

در نتيجــه کاهــش عملکــرد محصــول اشــاره

مييابــد.

بــه نــوع و ســن انــدام متفــاوت ميباشــد .از

ايجــاد شــده ميتوانــد ســطح ســايه انــدازي

گلدهــي ميتــوان بــه تشــديد ريــزش گل و

منفــي تنــش گرمــا و آفتــاب ســوختگي کاهــش

داشــت .دوره رشــد ميــوه نيــز از مراحــل

اســتفاده از سيســتمهاي آبيــاري مناســب:

حســاس بــه تنــش گرمــا بــوده کــه افزايــش
ناگهانــي دمــا ميتوانــد ســوختگي و زرد شــدن

بــرگ را در ارقــام حســاس بــه تنــش گرمايــي
تشــديد نمايــد .لولــهاي شــدن و زرد شــدن

بــرگ و ظهــور نقــاط قهــوهاي ســوخته روي
بــرگ را ميتــوان از اثــرات ديگــر گرمازدگــي

بــه حســاب آورد .جنيــن اكثــر ميوههايــي كــه
دچــار آفتــاب ســوختگي ميشــوند ،ســقط

شــده و ايــن ميوههــا بهصــورت پــوك

و نيمــه مغــز در زمــان برداشــت مشــاهده



در زمــان احــداث بــاغ و يــا تغييــر سيســتم
آبيــاري و فراهــم نمــودن شــرايط مناســب
رطوبتــي خــاك ،گياهــان بــا افزايــش تعــرق
خنــک ميشــوند ،هرچــه ميــزان آب قابــل
دســترس گياهــان بيشــتر باشــد خســارات
گرمازدگــي كمتــر اســت.


تغذيــه متعــادل قبــل از وقــوع تنــش:

بــا در نظــر گرفتــن ســن درخــت ،وضعيــت
باردهــي ،فنولــوژي رشــد آن تحــت شــرايط

خُ رداقلیــم منطقــه ،آناليــز خــاك و بــرگ ،بــه

ميگردنــد .ســلولهاي بافــت پوســت ســبز و
گاهـ ًا پوســت اســتخواني ميــوه و از بيــن رفتــه

برنامهريــزي مناســب تغذيــه اقــدام گــردد،

شــديد نــور خورشــيد قــرار گرفتــه اســت،

پايــداري آن در برابــر تنــش گرمايــي ،بهبــود

و در قســمتي از ميــوه كــه در معــرض تابــش

تــا بــا افزايــش ســــامت و قــدرت درخــت،

حالــت نكــروزه و ســياه رنــگ ديــده ميشــود.
عمومــ ًا در کنــار تنــش گرمــا ،احتمــال بــروز

يابــد .الزم بــه ذکــر اســت ،در ايــن زمينــه

توجــه بــه تغذيــه عناصــري مثــل کلســيم و

هميــن دليــل ،در شــرايط باغــي (ميدانــي)

خســارت كمتــر درختــان تحــت تنــش گرمــا

تنــش خشــکي نيــز محتمــل ميباشــد .بــه
تفکيــک اثــرات تنــش گرمــا و خشــکي از

يکديگــر ،مشــکل اســت .درختــان پســته در

مواجهــه بــا تنــش گرمــا ،دچــار کمبــود آب و

پتاســيم ميتوانــد در ســازگاري و همچنيــن

موثــر باشــد.


بــه کارگيــري ترکيبــات ضــد تعــرق و بــه

ويــژه مــواد منعکــس کننــده نــور :اســتفاده

باغبانی
از ایــن ترکیبــات بــه منظــور کاهــش اثــر نــور
خورشــيد و جلوگيــري از برخــورد و جــذب نــور

خورشــيد توســط برگهــا حائــز اهميــت ميباشــد.

مــاوراء بنفــش ميشــود.


اســتفاده از ســايبان در شــرايط وقــوع

تنــش گرمايــي :کاربــرد ســايبان ميتوانــد از

مطالعــات نشــان داده اســت کــه کاربــرد کائوليــن بــه

طريــق ممانعــت از گــرم شــدن بيــش ازحــد

بــراي کاهــش اثــر منفــي تنــش گرمايــي و آبــي بــه

حفــظ ســامت درختــان موثــر باشــد .ســايبان

دمــاي بــرگ و ميــوه در برخــي از محصــوالت باغــي

نســبي در زيــر پوشــش باعــث كاهــش تنــش

ميــوه شــده اســت .قطــر ذرات كائوليــن کمتــر از دو

آبيــاري بــا دور کوتــاه در زمــان وقــوع

عنــوان يکــي از ترکيبــات طبيعــي مــورد اســتفاده

واســطة قابليــت انعــکاس نــور خورشــيد و کاهــش

موجــب بهبــود قابليــت ميــوه دهــي و افزايــش کيفيت
ميکرومتــر بــوده و ميتوانــد پوشــش يکنواختــي بــر

برگهــا و حفــظ تــوان فتوســنتزي آنهــا ،بــر

بــه دليــل ايجــاد ســايه و افزايــش رطوبــت
گرمــا و آفتــاب ســوختگي ميشــود.


تنــش :ایــن کار عــاوه بــر آبيــاري منظــم

روي ســطح برگهــا ايجــاد نمايــد .پوشــش ايجــاد

توصيــه مــي شــود و در زمــان افزايــش دمــاي

گازي بــرگ اختاللــي بــه وجــود نمــيآورد ،اشــعه

ايــن تنــش را کاهــش دهــد.

شــده توســط ايــن مــاده منفــذدار بــوده ،در تبــادل
فعــال فتوســنتزي را از خــود عبــور داده ،امــا تــا

حــدودي مانــع از عبــور اشــعههاي مــادون قرمــز و

محيــط ميتوانــد تــا حــدي اثــرات مخــرب


مالــچ :کاربــرد مالــچ در پــاي درخــت ميتوانــد بــا

ممانعــت از برخــورد مســتقيم نــور خورشــيد بــه بســتر

خاکــي اطــراف درخــت ،کاهــش درجــه حــرارت
خــاك و حفــظ رطوبــت نســبي بســتر کشــت (زيــر
پوشــش مالــچ) را بــه همــراه داشــته باشــد.


بهرهمنــدي از سيســتمهاي پيــش آگاهــي

هواشناســي :داشــتن اطالعــات پيــش آگاهــي

هواشناســي بــه باغــدار كمــك میكنــد كــه

بتوانــد بــا امکانــات موجــود ،بــراي مقابلــه بــا
چالــش مذکــور چــاره انديشــي نمايــد.



اســتفاده از سيســتمهاي آبيــاري بارانــي:

بــراي خنــك کــردن درختــان و يــا آب پاشــي

روي درختــان جهــت خنــك كــردن گيــاه،

افزايــش رطوبــت نســبي و تأميــن بخشــي از
آب مــورد نيــاز درختــان مخصوصــ ًا در مناطــق
كــم آب و خاكهــاي شــني ميباشــد.



حفــظ پوشــش گیاهــی جهــت کاهــش

گرمازدگــی
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بازرگانی
خ پنلیستها در وبینار شورای جهانی خشکبار
پرسش شرکتکنندگان و پاس 

تولید و تجارت جهانی پسته زیر ذره بین
سحر نخعی

مسئول روابط بین الملل انجمن پسته ایران

در وبینــار آنالیــن پســته کــه توســط شــورای
جهانــی خشــکبار ( )INCدر تاریــخ  14خــرداد
 1399برگــزار شــد ،بــرای شــرکتکنندگان
در وبینــار ایــن فرصــت فراهــم بــود کــه
ســواالت خــود را مطــرح کننــد .بدیهــی اســت
از آنجــا کــه تنهــا  15دقیقــه از  60دقیقــۀ وقــت
جلســه بــه بخــش پرســش و پاســخ اختصــاص
داشــت ،فرصــت نشــد کــه پنــل پســته شــامل:
مایــک هومــن از آمریــکا ،پینــو کالگانــی نایب
رئیــس شــورای جهانــی خشــکبار ،ســرکان
گرگولــو از ترکیــه ،چنــگ هونگکــی
از چیــن و بهــروز آگاه از ایــران بــه همــۀ
ســواالت مخاطبیــن پاســخ دهنــد .از آنجایــی
کــه نماینــده انجمــن پســته ایــران مدیریــت
وبینــار پســته را بــر عهــده داشــت ،بــرآن شــدیم
کــه همــه ســواالت شــرکتکنندگان در ایــن
جلســه مجــازی کــه از کشــورهای مختلــف
شــاهد برگــزاری ایــن وبینــار بودنــد و مجــال
پاســخگویی بــه آنهــا فراهــم نشــد را از طریــق
شــورای جهانــی خشــکبار پیگیــری کنیــم .در
ادامــه ،بخــش کامــل پرســش و پاســخ وبینــار
پســته ارائــه میگــردد.

چارلــز نیکولــز از آمریــکا  -تأثیــر ویــروس
کورونــا بــر فــرآوری پســتۀ آمریــکا در حیــن یــا
بعــد از برداشــت چــه خواهــد بــود؟
مایــک هومــن -ایــن یکــی از دغدغههــای
اصلــی مــا اســت .اقدامــات زیــادی بایــد در ایــن
زمینــه انجــام شــود ،از جملــه کنتــرل دمــای بدن
کارکنــان ،توجــه بــه مشــکالت شــایع ســامتی
(تــب ،ســرفه ،تنگــی نفــس) ،ضدعفونــی و
نظافــت محــل ،رعایــت اصــول فاصلهگــذاری
اجتماعــی و غیــره .بهکارگیــری روشهــای
مطلــوب پــس از برداشــت ( )GMPنیــز از
اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
دیــه گــو یابــس  -آیــا شــیوع ویــروس کرونــا
تغییــری در رفتــار مصرفکننــدۀ اروپایــی
ایجــاد کــرده اســت؟
پینــو کالگانــی -در هفتههــای او ِل شــیوع ایــن
ویــروس ،مصــرف پســته حــدود  35درصــد
افزایــش یافــت .امــا بــه تدریــج ثباتــی در حــد
افزایــش  20درصــدی نســبت بــه قبــل داشــتیم.
از مــاه مــارس تــا کانــون مصــرف در اروپــا و بــه
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طــور خــاص در ایتالیــا بــه حالــت قبــل برگشــته
اســت ( 5 -درصــد) .البتــه مصــرف پســته
کشــور تــا کشــور در اروپــا فــرق میکنــد.
بهطورکلــی ،ســطح آگاهــی مصرفکننــدگان
در ســالهای اخیــر افزایــش یافتــه و مرتــب
از مــا راجــع بــه ارزش غذایــی پســته ســوال
میکننــد .مــا بــه صــورت روزانــه وضعیــت
مصــرف را رصــد میکنیــم .رســتورانها،
کافیشــاپها و ســایر اماکــن دارنــد دوبــاره
بــاز میشــوند و ایــن یعنــی مصــرف پســته از
ســر گرفتــه میشــود و از بحــران ایــن بیمــاری
دور خواهیــم شــد.
ینــس فرگیــن از آلمــان -بخــش آمــار وزارت
کشــاورزی آمریــکا ( )USDAمانــدۀ انتقالــی
ترکیــه در پایــان دو ســال محصولــی اخیــر را
 22هــزار و  500تــن بــرآورد میکنــد ،امــا
شــورای جهانــی خشــکبار ( )INCایــن عــدد را
 175هــزار تــن اعــام کــرده اســت .علــت ایــن
تفــاوت چشــمگیر چیســت؟
ســرکان گرگولــو -بــه نظــر مــن آمــار وزارت
کشــاورزی آمریــکا نادرســت اســت! مــا آمــار
را از منابــع داخلــی ترکیــه (کمیتــۀ آمــار
دولــت ترکیــه و اتــاق بازرگانــی غازیآنتــپ)
میگیریــم و بــه شــورای جهانــی خشــکبار
ارائــه میدهیــم ،بنابرایــن آمــار مــا بســیار
دقیقتــر از ســایر منابــع اســت.
ریچــارد ماتویــان از آمریــکا -شــنیدهایم میــزان
تولیــد پســته ایــران در ســال جدیــد باالتــر از
عــددی اســت کــه در  INCاعــام کردیــد.
آیــا کمبــود آب همچنــان باعــث کاهــش تولیــد
پســتۀ ایــران میشــود؟
بهــروز آگاه -تولیــد پســته ایــران در ســال
محصولــی جدیــد حــدود  170تــا  175هــزار
تــن بــرآورد میشــود .مــا بیشــتر در مــورد
مانــدۀ انتقالــی بــه ســال محصولــی جدیــد شــک
داریــم .در حــال حاضــر حــدود  90هــزار تــن
موجــودی انبارهــا در ایــران بــرآورد میشــود.
مطمئــن نیســتیم در چهــار ،پنــج مــاه آینــده
چقــدر صــادر شــود ،امــا پیشبینــی میشــود
تــا پایــان ســال محصولــی جــاری (شــهریورماه)
حــدود  40هــزار تــن از ایــن موجــودی بــه
فــروش برســد .در گــزارش آمــاری کــه اول

جلســه ارائــه دادم بــه همیــن علــت مانــدۀ
انتقالــی بــه ســال بعــد را  50هــزار تــن 10 -/+
درصــد اعــام کــردم.
محمودرضــا مهــدوی از ایــران -بیبیســی
در گزارشــی اعــام کــرده کــه از ســال آینــده
آمریــکا بــا خشکســالیهای پیدرپــی مواجــه
خواهــد شــد .شــما ایــن پیشبینــی را تأییــد
میکنیــد؟ اگــر درســت باشــد چــه اثــری بــر
صنعــت پســته آمریــکا خواهــد داشــت؟
مایــک هومــن -همانطــور کــه اذعــان
داریــد کالیفرنیــا اغلــب بــا مشــکل خشکســالی
مواجــه اســت ،بنابرایــن از شــنیدن ایــن خبــر
خیلــی شــگفتزده نیســتیم ،امــا آن را جــدی
میگیریــم .اینکــه ایــن موضــوع چــه اثــری بــر
صنعــت پســته کالیفرنیــا میگــذارد بــه موضــوع
دسترســی مــا بــه آب برمیگــردد .هــر ســال
بســته بــه شــرایط اقلیمــی ،دسترســی مــا بــه
آب آســان یــا ســخت میشــود .طبیعــی اســت
کــه خشکســالی افزایــش قیمــت آب را بــه
دنبــال دارد .بنابرایــن ،همانطــور کــه قوانیــن
بهرهبــرداری از آبهــای زیرزمینــی باعــث
افزایــش هزینههــای آب در آینــده خواهــد
شــد ،خشکســالی هــم میتوانــد افزایــش
قیمــت آبهــای ســطحی را بــه دنبــال داشــته
باشــد ،قب ـ ً
ا هــم ایــن اتفــاق افتــاده اســت .مــا
امیدواریــم و دعــا میکنیــم کــه ســال آینــده
بارندگیهــای خوبــی داشــته باشــیم.
امــره از ترکیــه  -میــزان موجــودی فعلــی پســته
ایرانــی و آمریکایــی در بــازار چیــن چقــدر
اســت؟ ایــن حجــم از موجــودی چقــدر از
تقاضــای چیــن را پوشــش خواهــد داد؟ در
مــورد امــکان عرضــۀ پســته ترکیــه در بــازار
چیــن هــم لطفــ ًا توضیــه دهیــد.
چنــگ هونگکــی -در حــال حاضــر ،حــدود
 25تــا  30هــزار تــن پســتۀ ایرانــی و آمریکایــی
فروختــه نشــده در چیــن موجــود اســت .بــرای
انتقــال ایــن حجــم از موجــودی ظــرف ســه
چهــار مــاه آینــده بــه بــازار بایــد تقاضــا ایجــاد
کنیــم .اگــر خوششــانس باشــیم و بتوانیــم ایــن
حجــم از موجــودی را بــرای جشــن «مــون»
کــه اواســط پاییــز در چیــن برگــزار میشــود،
عرضــه کنیــم آن وقــت میتوانیــم محصــول
جدیــد ایــران و آمریــکا را بــرای جشــن ســال
نــوی چینــی (بهمــن  )99کــه پرمصرفتریــن
فصــل ســال بــرای پســته محســوب میشــود،
عرضــه کنیــم.
حــدود  2ســال اســت کــه حجــم کمــی از پســتۀ
ترکیــه (مخصوصــ ًا واریتــۀ آنتــپ) بــه بــازار

بازرگانی
چیــن عرضــه شدهاســت .مصــرف کننــدگان
کمکــم دارنــد بــا پســتۀ ترکیــه آشــنا میشــوند.
بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه مبــدأ و منشــأ پســته
بــرای مصرفکننــدۀ چینــی دارد ،ضــروری
اســت فعالیتهــای ترویجــی بیشــتری در
ایــن راســتا در چیــن صــورت بگیــرد .پتانســیل
عرضــۀ بیشــتر پســتۀ ترکیــه در چیــن وجــود
دارد.
راجیــو پابرجــا از هنــد -مصــرف ســاالنۀ پســته
در داخــل ترکیــه چقــدر اســت؟
ســرکان گرگولــو -مصــرف ســاالنۀ پســته در
ترکیــه حــدود  120تــا  150هــزار تــن اســت.
فرهــاد آگاه از ایــران -بــرای ترویــج مصــرف
روغــن پســته در اروپــا چــه فعالیتهایــی
میتــوان انجــام داد؟
پینــو کالگانــی -بهطــور کلــی ،پتانســیل
مصــرف روغــنِ تمامــی مغزیجــات در بــازار
اروپــا وجــود دارد .روغــن پســته میتوانــد
مــادۀ افزودنــی فــوق العــادهای بــرای ســس
ســاالد باشــد .همچنیــن بــرای کنتــرل بیمــاری
دیابــت خیلــی میتوانــد مفیــد باشــد .اگــر
مصــرف روغــن پســته خــوب ترویــج شــود و
مــردم از مزایــای آن بــرای ســامتی مطلع شــوند
حاضرنــد هزینــۀ باالیــی بــرای آن پرداخــت
کننــد .مثـ ً
ا در مــورد بســتنی ایتالیایــی میبینیــم
کــه قیمــت آن حــدود  2-3یــورو اســت و اگــر
مغــز پســته داشــته باشــد قیمتــش حــدود 4-5
یــورو در میآیــد ،امــا مــردم حاضرنــد پــول
بیشــتری بدهنــد و بســتنی بــا طعــم پســتهای
بخورنــد .بــه هــر حــال شــورای جهانــی
خشــکبار بــرای ترویــج اینگونــه نوآوریهــا
در مصــرف خیلــی تــاش و فعالیــت میکنــد.
پســته آینــدۀ بســیار روشــنی دارد چــون همــه
دوســتش دارنــد.
راجیــو پابرجــا از هنــد -حجم تولید پســته ســال
بــه ســال در حــال افزایــش اســت ،امــا تقاضــا به
انــدازۀ تولیــد رشــد نکــرده اســت .بــازار بــه این
مطلــب ،مخصوصــ ًا امســال بــا وجــود بحــران
کرونــا ،چــه واکنشــی نشــان خواهــد داد؟
مایــک هومــن -مــا معتقدیــم تقاضــای پســته
کــه محصولــی ســالم بــا ارزش غذایــی و
پروتئیــن گیاهــی بــاال اســت بــا رشــد روزافزون
روبــهرو باشــد.
پینــو کالگانــی -مــن قبــول نــدارم کــه در
ســالهای عــادی تقاضــا از حجــم تولیــد
فاصلــه داشــته باشــد .امســال بهخاطــر حجــم
انبــوه تولیــد ترکیــه ســال خاصــی اســت .بــه
هــر حــال ،فعالیتهــای بازاریابــی زیــادی

از طــرف شــورا در حــال انجــام اســت و مــا
خوشــحال میشــویم کــه تولیدکننــدگان بــزرگ
پســته (آمریــکا ،ایــران و ترکیــه) بــه مــا در ایــن
زمینــه فعاالنــه کمــک کننــد .بازاهــای اصلــی
پســته شــرق دور و خاورمیانــه هســتند .بدیهــی
اســت قیمتهــای جــذاب مصــرف را تقویــت
خواهــد کــرد.
راجیــو پابرجــا -ایــران بــه علــت تحریمهــا بــا
مشــکالت زیــادی بــرای حمــل محمولههــای
صادراتــی پســته روبــهرو اســت .شــورای
جهانــی خشــکبار ( )INCیــا صنعــت مغزجــات
دنیــا بــرای کمــک بــه ایــران چــه اقداماتــی
اتخــاذ کــرده اســت؟
بهــروز آگاه -عــاوه بــر تحریمهــای
یکجانبــۀ ایــاالت متحــده علیــه ایــران ،در
واقــع برخــی ابتــکار عملهــا و مقــررات وضــع
شــده توســط دولــت ایــران ،تأثیــر منفــی بــر
صــادرات پســته ایــران بــه بســیاری از مقاصــد
گذاشــته اســت .از آنجــا کــه کل صنعــت
مغزجات/پســته تنهــا بخــش کوچکــی از اقتصــاد
ایــران را تشــکیل میدهنــد ،واقعبینانــه بــه
نظــر نمیرســد کــه شــورای جهانــی خشــکبار
یــا صنعــت مغزجــات بــه خــودی خــود بتوانــد
بــر سیاســتگذاران هــر دو کشــور تأثیــری
بگــذارد.
تاکاهیــرو کاواســاکی از آمریــکا -افالتوکســینِ
محصــول  2019چطــور کنتــرل شــد؟ آیــا هیــچ
روش نوینــی بــرای کنتــرل ایــن معضــل در
محصــول جدیــد وجــود دارد؟
مایــک هومــن -تمرکــز هرچــه بیشــتر بــر
رعایــت بهداشــت بــرای کنتــرل و کاهــش بــروز
ســم افالتوکســین ضــروری اســت.
راجیــو پابرجــا -پیشبینــی ترکیــه بــرای میــزان
محصــول پســته  2020عــدد خیلــی باالیــی
اســت .آیــا ایــن عــدد واقعبینانــه اســت؟ آیــا
ترکیــه امســال صادرکننــدۀ پســتۀ آجیلــی هــم
خواهــد بــود یــا مطابــق معمــول همــان روال
صــادرات مغــز را طــی خواهــد کــرد؟
ســرکان گرگولــو -هــر دو .ترکیــه امســال
صــادرات خواهــد داشــت .صــادرات مغــز
معمولــی و مغــز پســتۀ رقــم مــاواردی .پتانســیل
صــادرات پســتۀ برشــته شــدۀ آجیلــی هــم وجــود
دارد.
راکــش پــوری از هنــد -کیفیــت محصــول 2020
کالیفرنیــا و ایــران نســبت بــه ســال گذشــته
چگونــه اســت؟
مایــک هومــن -محصــول ســال  2020که ســال
آورِ صنعــت پســته آمریــکا محســوب میشــود

بــه مراتــب بیشــتر از ســال قبــل اســت.
بهــروز آگاه -همانطــور کــه در طــول وبینــار
بــه تفصیــل شــرح داده شــد پیشبینــی اولیــۀ
انجمــن پســته ایــران از میــزان محصــول جدیــد
پســته نســبت بــه ســال  2019بــا کاهشــی
جزئــی روبــهرو اســت .هنــوز زود اســت در
مــورد کیفیــت محصــول جدیــد نظــر بدهیــم.
کارلــوس دی میگوئــل از اســپانیا  -آیــا هیــچ
رونــد قابــل پیشبینــی بــرای فــروش و
مصــرف پســتۀ آجیلــی نســبت بــه مغــز پســته
دیــده میشــود؟
مایــک هومــن -رونــد مصــرف مغــز پســته
بــا توجــه بــه افزایــش ســطح آگاهــی در
مصرفکننــد ه رو بــه افزایــش اســت.
چنــگ هونگکــی 98 -درصــد بــازار پســته
در چیــن پســتۀ آجیلــی و  2درصــد بــازار مغــز
اســت .در چیــن برنامههــای تبلیغاتــی آشــپزی و
شــیرینیپزی پخــش میشــد کــه مصــرف مغــز
پســته را ترویــج مــیداد امــا ایــن برنامههــا در
 5مــاه اخیــر بــه علــت بحــران ویــروس کرونــا
تعطیــل شــدهاند .اینگونــه فعالیتهــا بــرای
ترویــج مصــرف مغــز بــه عنــوان مــاده افزودنــی
در غــذا خیلــی مهــم اســت .در حــال حاضــر
تبلیغاتــی از طریــق فضــای مجــازی انجــام
میشــود .امیدواریــم درصــد مصــرف مغــز بــه
کمــک تبلیغــات رســانهای افزایــش یابــد.
پینــو کالگانــی -در  100ســال اخیــر بــازار
اصلــی مختــص پســتۀ آجیلــی بودهاســت .از
ســال  2000مغــز پســته هــم ســهم کوچکــی
از بــازار را گرفتهاســت .امــروز در ســال
 2020مــن فکــر میکنــم مغــز پســته ســهم
 20درصــدی از بــازار دارد و رونــد مصــرف آن
ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.
دیــه گــو یابــس -پنلیســت آمریــکا توضیــح
داد کــه یکــی از تأثیــرات کوویــد 19-تغییــر
در رفتــار مصرفکننــده بــوده اســت .مصــرف
پســته در آمریــکا چقــدر افزایــش یافتــه اســت؟
مایــک هومــن -مصــرف پســته نســبت بــه
دوران پیــش از کورونــا  5تــا  10درصــد افزایش
یافتــه اســت.
دیویــد نوریــس از آمریــکا -ســهم مصــرف
داخــل و صــادرات ترکیــه از کل تولیــد پســتۀ
ایــن کشــور چقــدر اســت؟ ســهم مصــرف مغــز
و پســته آجیلــی چطــور؟
ســرکان گرگولــو -درصــد ســهم مصــرف مغــز
و پســتۀ آجیلــی در داخــل ترکیــه  50-50اســت.
ســهم صــادرات مغــز پســته  90درصــد و پســتۀ
آجیلــی  10درصــد اســت.
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بازرگانی
آنیــل دیرانــی از امــارات متحــده عربــی-
تقاضــای فعلــی در ایتالیــا بــرای مصــرف انــواع
مغزجــات چگونــه اســت؟
پینــو کالگانــی -بحــران کرونــا در کوتاهمــدت
مصــرف پســته در ایتالیــا را کاهــش نــداده،
بلکــه افزایــش هــم داده اســت .امــا بــا توجــه
بــه اثــرات بلندمــدت ایــن بحــران بــر اقتصــاد
پیشبینــی میکنیــم بــه علــت کاهــش قــدرت
خریــد مــردم در آینــده ،اُفتــی  10درصــدی در
مصــرف داشــته باشــیم.
اِردِم کویــان از انگلســتان  -تحقیقــات بــازار
نشــان میدهــد کــه مدلهــای پریمیومســازی
(روشهــای متقاعــد کــردن مشــتری بــه
پرداخــت هزینــۀ بیشــتر بــرای برنــد یــا کاالی
خــاص) در دوران پســاکرونا بــه شــدت
آســیب خواهنــد دیــد .آیــا ایــن موضــوع در
مــورد محصوالتــی مثــل پســته هــم کــه در
برخــی بازارهــا بــا قیمــت باالتــری بــه فــروش
میرســد ،صــدق میکنــد؟ بــا توجــه بــه
حجــم انبــوه تولیــد آیــا صنعــت پســته فکــری
بــرای ایــن موضــوع کــرده اســت؟
مایــک هومــن -صنعــت پســته آمریــکا بــه
ترویــج و تبلیــغ مزایــای پســته بــرای ســامتی
ادامــه خواهــد داد.
راجیــو پابرجــا -بحــران کرونــا چــه تأثیــری بــر
تقاضــای پســته در چیــن و هنگکنــگ گذاشــته
ا ست ؟
چنــگ هونگکــی -پیشبینــی میشــود
تقاضــا کاهشــی  20تــا  30درصــدی داشــته
باشــد ،چــرا کــه واردات پســته در  5مــاه اخیــر
حداقــل  50درصــد افــت داشــته اســت.
راجیــو پابرجــا -پســته خشــک در پوســت
ترکیــه معمــوال رنــگ پوســت مطلوبــی نــدارد.
آیــا ترکیــه بــرای بهبــود کیفیــت پســته برنامــه
ریــزی مشــخصی دارد؟
ســرکان گرگولــو -علــت تیــره بــودن رنــگ
پوســت اســتخوانی پســتۀ ترکیــه ایــن اســت
کــه مــا پســته را بعــد از برداشــت جهــت حفــظ
کیفیــت و مانــدگاری بیشــتر در پوســت تــر
آن خشــک میکنیــم .اگــر بعــد از برداشــت
پوســت را جــدا میکردیــم قطعـ ًا رنــگ پوســت
اســتخوانی تیــره نمیشــد .معتقدیــم در آینــده
افزایــش تولیــد پســته ترکیــه منجــر بــه ایــن
خواهــد شــد کــه بالفاصلــه بعــد از برداشــت
پوســت تــر پســته جــدا شــود ،چــرا کــه
پســتههای خشــک در پوســت شــانس بیشــتری
در بازارهــای صادراتــی خواهنــد داشــت.
راوندیــر مِهتــا از هنــد -در دوران پســا-کرونا
 18سال پنجم -تیر  - 99شماره ()48

کاهــش تقاضــا در بازارهــای جدیــد و بازارهــای
قدیمــی چطــور پیشبینــی میشــود؟
مایــک هومــن -از آغــاز بحــران کرونــا،
ِ
ثابــت رو
تقاضــای مصرفکننــده بــرای پســته
بــه افزایــش بودهاســت.
راجیــو پابرجــا -چــرا ایــران ،آمریــکا و ترکیــه
بــرای ترویــج پســته هیئتــی بــه هنــد اعــزام
نمیکننــد؟ مشــابه اقدامــی کــه بــورد بــادام
کالیفرنیــا کــرده اســت؟
بهــروز آگاه -دو عامــل اصلــی مانــع از
انجــام چنیــن کاری میشــود .بــه طــور کلــی،
تحریمهــای یــک جانبــه ایــاالت متحــده،
مشــارکت و همــکاری نهادهــای ایرانــی در
مجامــع بینالمللــی را بــا چالشهــای زیــادی
روبــهرو کردهاســت .مهمتــر اینکــه ،ســاختار
زنجیــرۀ تأمیــن (تولیــد ،فــرآوری ،تجــارت) در
ایــران در حــال حاضــر تکهتکــه و خــرد اســت
و ایــن موضــوع احتمــاالً اقدامــات نهادهــای
فــردی را در ایــن زمینــه محــدود میکنــد .در
ترکیــه هــم ســاختار مشــابه مــا وجــود دارد.
مایک هومن -کالیفرنیا بورد پسته ندارد.
ســرکان گرگولــو -ترکیــه تــا بــه امــرور فقــط
توانســته روی نیازهــای بــازار پســتۀ خــودش
تمرکــز کنــد .پیشبینــی میشــود در آینــده
مثــل کاری کــه بــرای فنــدق ترکیــه انجــام شــده
اســت فعالیتهــای ترویجــی بــرای پســته نیــز
صــورت بگیــرد.
اســماعیل بــن یعقــوب از آمریــکا  -ظاهــرا ً
مانــدۀ انتقالــی ترکیــه بــه ســال محصولــی
جدیــد  75هــزار تــن اســت .صنعــت پســته
ترکیــه بــرای مصــرف  150هــزار تــن پســته در
داخــل ترکیــه و صــادرات چــه برنامـهای دارد؟!
ســرکان گرگولــو -ســال  2018ســال
پرمحصــول ترکیــه بــود ،امــا قیمتهــا بــه
حــدی بــاال بــود کــه امــکان صــادرات محصــول
 2018را نداشــتیم .محصــول جدیــد وضعیــت
قیمتهــا را بهتــر خواهــد کــرد و قــوی بــودن
دالر نســبت بــه لیــر ترکیــه باعــث خواهــد شــد
صــادرات مــا رشــد کنــد .مصــرف داخــل هــم
قطعــ ًا افزایــش خواهــد داشــت.
جــان اونیــل از انگلســتان -بــا توجــه بــه اینکــه
زمســتانها در حــال گرمتــر شــدن هســتند،
چــه اقداماتــی بــرای کنتــرل کــرم نافــه پرتقــال
(آفــت مولــد افالتوکســین) در آمریــکا انجــام
شــده اســت؟
مایــک هومــن -پیشبینــی میــزان خســارت
آفــات از االن مشــکل اســت ،امــا باغــداران
در زمینــۀ رعایــت بهداشــت ،اســتفاده از

تلههــای فرمونــی و کنتــرل بیولوژیکــی آفــات
تالشهــای مضاعفــی انجــام دادهانــد.
فرهــاد آگاه -رونــد بلنــد مــدت تغییــرات قیمتی
را چگونــه پیشبینــی میکنیــد؟
مایــک هومــن -تقاضــای پســته کــه محصولــی
ســالم بــا ارزش غذایــی و پروتئیــن گیاهــی
باالســت بــا رشــد روزافــزون روبــرو اســت و
تضمیــن کننــده قــوی بــودن قیمــت در آینــده
اســت.
ریچــارد سیســتیر از اســپانیا  -در زمینــۀ توســعۀ
انــواع محصــوالت پســته چــه اقداماتــی در
آمریــکا انجــام شــده اســت؟
مایــک هومــن -مغــز پســتۀ طعــمدار (بــه
عنــوان آجیــل) بزرگتریــن نــوآوری مــا بــوده
اســت.
نویــد محمــدی پــور از مالــزی -بــا توجــه
بــه شــرایط اقلیمــی ،سیاســی و مالــی ،فکــر
میکنیــد ایــران توانایــی رقابــت بــا ســایر
کشــورهای تولیدکننــده در زمینــۀ ســطح
زیرکشــت و بازاریابــی بــرای محصــول پســته
را ظــرف  5تــا  10ســال آینــده داشــته باشــد؟
بهــروز آگاه -صنعــت پســته ایــران نهایــت
تــاش خــود را بــرای افزایــش ســطح زیرکشــت
پســته و رقابــت در تولیــد میکنــد .همانطــور
کــه در وبینــار هــم توضیــح دادیــم صنعــت
پســته ایــران دارد دچــار تغییراتــی میشــود کــه
نتیجــۀ آن افزایــش بهــرهوری در زنجیــرۀ تأمیــن
اســت .اصــاح زنجیــرۀ تأمیــن (فرآیندهــای
ادغــام افقــی و عمــودی) بــه رقابتپذیــری
بیشــتر صنعــت پســته ایــران در آینــده کمــک
شــایانی خواهــد کــرد( .در کســب و کار ،منظــور
از ادغــام افقــی ترکیــب فعالیتهــای تجــاری
اســت کــه در یــک ســطح تولیــد قــرار دارنــد.
ادغــام عمــودی ترکیــب دو فعالیــت تجــاری
اســت کــه در دو ســطح متفــاوت از زنجیــرۀ
تأمیــن قــرار دارنــد).
اردم کویــان از انگلســتان -میــزان تولیــد اکثــر
مغزجــات درختــی قــرار اســت در ســال جدیــد
اســتثنائی باشــد؛ چــه موانعــی ســر راه تقویــت
مصــرف مغزجــات وجــود دارد؟
ً
پینــو کالگانــی -مانــع اصلــی قطعــا قیمــت
بــاالی «مصرفکننــده» اســت .بــادام و
بادامهنــدی شــور و برشــته رقبــای اصلــی
پســته در ایــن زمینــه محســوب میشــوند.
چنــگ هونگکــی -بــا توجــه بــه اینکــه
چیــن تولیــد قابــل توجــه پســته نــدارد تــا حــد
بســیار زیــادی وابســته بــه واردات اســت .مانــع
اصلــی بــه منشــأ پســتههای وارداتــی مربــوط

بازرگانی
میشــود .1 :منشــأ آمریکایــی -بــه علــت برپــا
بــودن تعرفههــای گمرکــی بــاال ( 25درصــد
در حــال حاضــر) مانــع اصلــی قیمــت اســت.
 .2منشــأ ایرانــی -مانــع اصلــی کنتــرل کیفیــت
اســت .بــازار چیــن نیــاز بــه واریتههــای
گوناگــون پســته بــا کیفیــت ثابــت و یکنواخــت
دارد .3 .منشــأ تــرک -مانــع اصلــی عــدم
شــناخت پســتۀ ترکیــه در چیــن اســت .پســتۀ
ترکیــه بایــد ترویــج شــود تــا توزیعکننــدگان
آن را بشناســند و بــه ســمت مصــرف آن ســوق
پیــدا کننــد .چنانچــه ایــن موانــع رفــع شــوند،
مصــرف پســته در چیــن قطعـ ًا افزایــش خواهــد
یافــت.
ریچــارد ماتویــان -فکــر مــی کنیــد واریتــۀ
«آنتــپ» توانایــی راه یافتــن بــه بازارهــای
جهانــی دارد؟
ســرکان گرگولــو -قطعـ ًا .طعــم بینظیــر پســتۀ
آنتــپ پتانســیل باالیــی در بازارهــای جهانــی
میتوانــد داشــته باشــد ،البتــه بــه شــرط تعــادل
در قیمتها.
پییــر هیــرش از بلژیــک -آیــا کالیفرنیــا در آینــده
بــه ســمت تولیــد ارگانیــک خواهــد رفــت؟
مایــک هومــن -بــرای پســتۀ ارگانیــک پتانســیلی
نمیبینیــم.
طاهــر مهدویــه از ایــران  -بــا توجــه بــه بحــران
کرونــا تقاضــای پســته در آینــده را چگونــه
میبینیــد؟
مایــک هومــن -تقاضــای بــرای پســته رو بــه
افزایــش پیشبینــی میشــود.
جفــری اســتیمانس از بلژیــک  -فرآوریکنندگان
بــرای عرضــۀ محصــول بــا ثبــات کیفــی بــا چــه
چالشهایــی مواجــه هســتند؟ تولیدکننــدگان
ماشــینآالت ســورتینگ بــرای حــل ایــن
چالشهــا چــه کمکــی میتواننــد بکننــد؟
مایــک هومــن -مهمتریــن عوامــل تأثیرگــذار
بــر بهبــود کیفیــت ،ســرعت عمــل در نوبتهــای
برداشــت و کنتــرل آفــات محســوب میشــوند.
وینــود مگراجنــی از هنــد  -مانــده محصــول
انتقالــی بــه ســال محصولــی جدیــد چقــدر پیــش
بینــی مــی شــود؟
مایــک هومــن -براســاس تخمینهــای فعلــی،
بیــن  40تــا  50هــزار تــن پســته از محصــول ســال
 2019بــه ســال جدیــد انتقــال خواهــد یافــت.
حامــد رمضانــی کریــم از ایــران -انتظــار شــما
از میــزان مصــرف پســته اروپــا در آینــدۀ
کوتاهمــدت چیســت؟ آیــا تــا یــک ســال
آینــده شــاهد کاهــش چشــمگیر مصــرف پســته
خواهیــم بــود؟

پینــو کالگانــی -مــن فکــر نمیکنــم تــا یــک
ســال آینــده کاهــش چشــمگیر مصــرف داشــته
باشــیم .پســته آجیــل پرمصرفــی اســت .فصــل
توریســتی اروپــا کــه شــروع بشــود مطمئنــم
فــروش خــوب خواهــد بــود البتــه بــه شــرط
پاییــن آمــدن قیمتهــا.
طاهــر مهدویــه -آیــا تغییــرات اقلیمــی تأثیــر
منفــی بســزایی در تولید امســال گذاشــته اســت؟
بهــروز آگاه -بــا توجــه بــه پراکندگــی کشــت
پســته در مناطــق مختلــف ایــران و تنــوع ارقــام
پســته ،در بعضــی مناطــق شــاهد اثــر تغییــرات
اقلیمــی بــر بخشــی از محصــول بودهایــم ،امــا
تأثیــر گســتردهای بــر کل تولیــد ندیدهایــم،
بنابرایــن نمیتــوان آن را بــه کل محصــول
پســتۀ امســال تعمیــم داد.
مایــک هومــن -بــه طــور کلــی شــرایط
آبوهوایــی در کالیفرنیــا خیلــی خــوب
بو د ها ســت .
ســرکان گرگولــو -خیــر ،در مــاه آوریــل
بــارش تگــرگ زیــاد داشــتیم ،امــا مناطقــی کــه
خســارت دیــده تنهــا  1درصــد از کل تولیــد
محســوب میشــود .همــه چیــز خــوب بــه
نظــر میرســد.
فرهــاد آگاه -بــا توجــه بــه مصــرف قابــل توجــه
ســرانۀ پســته در داخــل ترکیــه و صــادرات 15
هــزار تنــی ایــن کشــور در ســال محصولــی
 ،2018/19آیــا درســت اســت کــه فــرض کنیــم
صــادرات پســته ترکیــه در  5ســال آینــده ثابــت
خواهــد مانــد؟
ســرکان گرگولــو -مــا معتقدیــم اگــر قیمــت
پســتۀ ترکیــه در آینــده پاییــن بیایــد ،مغــز
پســتۀ ترکیــه بــا تنــوع رنــگ و واریتــه و طعــم
بینظیــری کــه دارد میتوانــد بــه بازاهــای
بــزرگ مغزپســند راه یابــد و باالتریــن ســهم را
در ایــن بازارهــا از آن خــود کنــد.
جــی کیــم از آمریــکا -انتخابــات ریاســت
جمهــوری آمریــکا چــه تأثیــری بــر جنــگ
تجــاری بیــن چیــن و آمریــکا خواهد گذاشــت؟
چنــگ هونگکــی -قضــاوت راجــع بــه
پیشبینــی موقعیــت جنــگ تجــاری کار مــا
نیســت .امــا اصالحاتــی در ایــن زمینــه شــاهد
بودهایــم؛ چیــن از  8مــارس  2020تعرفــۀ
وارداتــی برخــی کاالهــا از جملــه پســته را
از  45درصــد بــه  25درصــد رســانده اســت.
امیــدوارم وضعیــت بهتــر هــم بشــود.
امیــر جابــری از ایــران  -بــه عنــوان یــک
محصــول جانبــی ،آیــا در آمریــکا هیــچ
اســتفادهای از پوســت اســتخوانی پســته

میشــود؟ بــرای آینــده برنامـهای در ایــن زمینــه
داریــد؟
مایــک هومــن -کار خاصــی در مــورد
محصــوالت جانبــی پســته در آمریــکا انجــام
نشدهاســت .امــا فرصتهــا را بررســی
خواهیــم کــرد.
فاطمــه نظــری از کانــادا -پیشبینــی شــما از
میــزان مصــرف پســته در آمریــکای جنوبــی و
شــمالی در  5ســال آینــده چگونــه خواهــد بــود؟
مایــک هومــن -انتظــار داریــم مصــرف پســته
بیــن  5تــا  10درصــد رشــد کنــد.
کیشــور کورمــار از امــارات متحــده عربــی -
علــت اُفــت شــدید قیمتهــا از ایــران چــه بــود؟
بهــروز آگاه -تحریمهــای یکجانبــۀ ایــاالت
متحــده علیــه ایــران از یــک ســو و مقــررات
وضعشــده توســط دولت ایــران از ســوی دیگر،
صــادرات پســته ایــران را محــدود کردهاســت.
ایــن موضــوع باعــث شــده صــادرات  5مــاه
اول ســال تجــاری  98-99بســیار کمتــر از
حــدی باشــد کــه انتظــار میرفــت .بــه عــاوه،
از مــاه اســفند بــه بعــد بحــران ویــروس
کورونــا هــم باعــث محدودیتهــای زیــادی
در صــادرات بــه مقاصــد اصلــی پســته ایــران
شــد ،بــه طــوری کــه میبینیــم در پایــان مــاه
هشــتم تجــاری (اردیبهشـتماه) مانــدۀ انبارهــا
باالتــر از میانگیــن آن در ســالهای اخیــر بــوده
و ایــن موضــوع باعــث افــت قیمتهــا شــده
اســت .نبایــد فرامــوش کــرد کــه بخــش عظیمــی
از تجــارت پســتۀ ایــران بــه صــورت معامــات
آنــی و لحظــهای صــورت میگیــرد و بــا مــدل
رقبــای مــا در کالیفرنیــا کــه حجــم زیــادی از کاال
را براســاس عقــد قراردادهــای طوالنیمــدت بــا
یــک قیمــت مشــخص و فیکــس میفروشــند،
فــرق اساســی دارد .واضــح اســت موقعیتــی
کــه تجــار ایرانــی دارنــد تأثیــر عمیقــی بــر
قیمتهــای بــازار میگــذارد.
راوندیــر مهتــا از هنــد -میــزان روآبیهــای محصــول
جدیــد ترکیــه و آمریــکا چقــدر پیشبینیمیشــود؟
مایــک هومــن -در کالیفرنیــا انتظــار یــک ســال
عــادی بــرای پســته داریــم .اگــر ناهماهنگــی
در گلدهــی قابــل توجــه باشــد ،ممکــن اســت
درصــد روآبیهــا افزایــش پیــدا کنــد.
ســرکان گرگولــو -در ترکیــه ،میانگیــن درصــد
دهنبســت معمــوالً بیــن  40تــا  45درصــد
کل محصــول اســت .در آینــده انتظــار مــیرود
بــا کمــک فعالیتهــای مــدرن باغــی درصــد
دهنبســت کاهــش یابــد.
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بازرگانی

بازاریابی پسته آمریکا در هند

دبیرخانه انجمن پسته ایران
برگرفته از رسانه تصویری یوتیوب

بــا بودجــۀ ویــژهای کــه وزارت کشــاورزی
آمریــکا بــه انجمــن پســتهکاران ایــن
کشــور ( )APGاختصــاص داده ،ایــن
انجمــن کمپیــن بازاریابــی بســیار داغــی
بــرای ترویــج مصــرف پســته در هنــد
بــه راه انداختــه اســت .کمپیــن تبلیغاتــی
ایــن انجمــن  6مــاه اســت کــه در هنــد
مشــغول بــه فعالیتهــای ترویجــی بــرای
مصــرف پســته اســت .یکــی از بخشهــای
کنفرانــس ســاالنۀ انجمــن پســتهکاران
آمریــکا کــه ســه مــاه پیــش در شــهر مانِـرِی
ایالــت کالیفرنیــا برگــزار شــد ،شــامل
بهروزرســانی وضعیــت بازارهــای پســته در
سراســر جهــان بــود.
متیــو مالکــوم از رســانه کالیفرنیــا پســیفیک
در حاشــیۀ ایــن کنفرانــس بــا ریتــش
باجــاج ،یــک واردکننــدۀ پســته بــه هنــد
مصاحبــهای انجــام داده کــه بــا هــم
میخوانیــم .در ایــن مصاحبــه ،باجــاج
گزارشــی از وضعیــت عملکــرد ایــن کمپیــن
و پتانســیل بــازار هنــد بــا توجــه بــه
افزایــش روزافــزون تولیــد محصــول پســته
آمریــکا ارائــه میدهــد.
وضعیــت بازاریابــی بــرای پســته آمریکایــی
در بــازار هنــد را چگونــه میبینیــد؟
پســته هنــوز جــزو مغزجــات اصلــی مصرفــی
در بــازار هنــد محســوب نمیشــود .ســهم
ایــن آجیــل از بــازار مصــرف هنــد خیلــی
عقبتــر از بــادام و گــردو اســت و تنهــا 2
تــا  3درصــد بیشــتر نیســت .در هنــد فقــط
طبقــۀ بســیار مرفــه میتواننــد پســته بخورنــد.
بنابرایــن اگــر بخواهیــم مصــرف پســته در
هنــد را بــه ســطح باالتــری ببریــم بایــد روی
بازاریابــی بــرای آن جدیتــر کار کنیــم .در
مــورد بــادام آمریکایــی شــاهد بودیــم کــه از
صــادرات یــک تــا دو کانتینــر در دهــۀ 90
میــادی شــروع شــد و در حــال حاضــر هنــد
بزرگتریــن بــازار صادراتــی بــادام آمریکایــی
اســت .بــه نظــر مــن بــرای پســته هــم همیــن
کار را میتوانیــم بکنیــم .بــا توجــه بــه اینکــه
در ســالهای پرمحصــول قــرار اســت بــا
حجــم انبوهــی از پســته مواجــه باشــیم بــازار
هنــد میتوانــد نقــش کلیــدی در مصــرف
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ایــن حجــم از تولیــد ایفــا کنــد .ســنجش
نیــاز ایــن بــازار بــه قیمتگــذاری خــاص
یــا فعالیتهــای بازاریابــی گســترده کمــک
میکنــد بــازار پســته هنــد را بهتــر بتوانیــم
بســازیم .بایــد ســهم مصــرف پســته از بــازار
مغزجــات مصرفــی هنــد بــه حــدی برســد
کــه حتــی اگــر در یــک ســال کممحصــول
قیمــت افزایــش پیــدا کــرد بــاز هــم مصــرف
افــت نکنــد .آن روز ،روزی اســت کــه در بــازار
هنــد گــروه خــاص مصرفکننــدهای وجــود
خواهــد داشــت کــه بــه پســتۀ آمریکایــی بــه
عنــوان یــک آجیــل مصرفــی وفــادار اســت و
در صــورت افزایــش قیمــت آن ســراغ پســتۀ
ایرانــی یــا واریتههــای ارزان نخواهــد رفــت.
بنابرایــن ضــروری اســت کــه ســخت کار کنیــم
تــا بــه آن مرحلــه برســیم .در حــال حاضــر
بــازار پســتۀ آمریکایــی در هنــد یــک بــازار 11
هــزار تنــی اســت و ســال آینــده کــه بیــش از
 450هــزار تــن محصــول داریــم بایــد فــروش
پســته را در ایــن بــازار بــه بــاالی  20هــزار تــن
برســانیم.
بــه لحــاظ کیفــی و نــوع واریتــه ،بــازار
هنــد خواهــان چــه نــوع پســتهای اســت؟
بــه طــور ســنتی بــازار پســته هنــد خواهــان
پســتۀ آجیلــی ایرانــی بــوده اســت ،هرچنــد
کیفیــت و شــیوۀ عرضــۀ پســته ایرانــی در
ســالهای اخیــر ثبــات الزم را نداشــته اســت.
امــا فرآوریکننــدگان و مصرفکننــدگان
پســته در هنــد از ورود پســتۀ کالیفرنیایــی بــه
هنــد راضــی و خرســند هســتند ،چــون پســتۀ
کالیفرنیایــی محصــول باثباتــی اســت؛ مــا مجبور
نیســتیم کیفیــت آن را تغییــر دهیــم تــا بهتــرش
کنیــم .پســتۀ کالیفرنیایــی بــه خــودی خــود
خــوب اســت .صنعــت پســتۀ کالیفرنیــا یــک
محصــول اســتاندارد بــه نــام پســتۀ درجــه یــک
 21-25دارد کــه محبوبتریــن گریــد پســته
اســت.
در هنــد بــازار مغــز پســته هــم رونــق دارد.
ســنت ًا ،حجــم زیــادی از مغــز وارداتــی بــه
هنــد از طریــق افغانســتان وارد میشــود و در
شــیرینیهای ســنتی هنــدی بــه کار مــیرود.
مغــز پســتۀ کالیفرنیایــی کــه هــم از لحــاظ طعم
و هــم ظاهــر شــبیه مغــز پســتۀ ایرانــی اســت،

قطعـ ًا پتانســیل جایگزیــن شــدن بــا مغــز پســتۀ
ایرانــی را دارد .امــا بــه هــر حــال ســهم بــازار
پســتۀ آجیلــی نســبت بــه مصــرف مغــز بــه
عنــوان مــادۀ افزودنــی بیشــتر اســت.
تولیدکننــدگان و فرآوریکننــدگان پســته
آمریــکا مایلنــد بداننــد بــا توجــه بــه
افزایــش ترویــج و بازاریابــی بــرای پســته
کالیفرنیایــی در بــازار هنــد پتانســیل مصرف
پســته در ایــن بــازار ظــرف  5تــا  10ســال
آینــده چقــدر میتوانــد باشــد؟
هنــد جامعــهای وســیع و بســیار متنــوع
اســت .مثــل ایــن میمانــد  28یــا  29کشــور
بــا زبانهــا و خصوصیــات گوناگــون در
یــک کشــور کنــار هــم زندگــی کننــد .خــب
طبیعــی اســت کــه عــادات غذایــی گوناگونــی
هــم در ایــن کشــور وجــود دارد .بنابرایــن
عــادات خــوردن مغزجــات و آجیــل هــم در
هنــد منطقــه بــه منطقــه از شــمال بــه غــرب
تــا جنــوب فــرق میکنــد .بنابرایــن بــرای
تقویــت و ترویــج مصــرف پســته بایــد بــه
فکــر اســتراتژیهای گوناگــون باشــیم و ببینیــم
چطــور میتوانیــم پیغــام درســت را بــه بهتریــن
نحــو ممکــن بــه بخشهــای مختلــف جامعــۀ
هنــد بــا فرهنگهــا و مذاهــب گوناگــون
برســانیم .بنابرایــن اگــر بتوانیــم مصــرف را
ســال آینــده بــه  20تــا  30هــزار تــن برســانیم،
بــرای  5ســال آینــده بــا آن حجــم از محصــول
بایــد مصــرف را بــه  45هــزار تــن برســانیم.
بــا تشــکر از اطالعاتــی کــه در اختیــار مــا
گذاشــتید .انجمــن تولیدکننــدگان پســته
آمریــکا از تمامــی حامیــان مالــی کــه بــا
دلســوزی بــرای ترویــج و تقویــت مصــرف
پســته در بازارهــای مختلــف دنیــا تــاش
میکننــد ،کمــال تشــکر را دارد.

بازرگانی
کدکــس جهــت تســهیل تولیــد و تجــارت پایــدار
انجمن در جلسه مجازی ائتالف ارتقا کدکس
مــواد غذایــی در ســطح جهانــی بــوده اســت.
اعضــای ایــن ائتــاف ،کــه شــامل انجمــن پســته
فعالیت برای ارتقاء استانداردهای کدکس
ایــران هــم میشــود ،در تاریــخ  14خــرداد 1399
دبیرخانه انجمن پسته ایران
جلســۀ مجــازی برگــزار کردنــد.
ســازمان جهانــی اســتانداردهای غذایــی کدکــس ،ســازمان کدکــس را جهــت تعیین قواعــد تجارت فعالیتهــای ایــن ائتــاف بــر ســه بخــش اصلــی
نقــش مهمــی در تدویــن اســتانداردهای امنیــت بینالمللــیِ کاالهــای غذایــی بــه رســمیت متمرکــز اســت -1 :ســرعت بخشــیدن بــه رونــد
غذایــی و تســهیل تجــارت جهانــی محصــوالت میشناســد .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه اهمیــت تدویــن اســتانداردهای کدکــس در خصــوص
کشــاورزی ایفــا میکنــد .یکــی از مهمتریــن اســتانداردهای کدکــس بــرای تجــارت جهانــی
حداکثــر میــزان قابــل قبــول باقیمانــده ســموم در
وظایــف کمیتــۀ باقیمانــده ســموم کدکــس کاالهــای غذایــی خــام از جملــه پســته ،حمایــت
مــواد غذایــی ()MRL؛  -2تأکیــد بــر لــزوم اتــکا
( )CCPRتنظیــم اســتانداردهای مربــوط بــه از ایــن ســازمان کــه تعیینکننــدۀ قواعــد زیربنایی
بــه دادههــای علمــی و پایبنــدی بــه اصــل تعییــن
حداکثــر میــزان قابــل قبــول باقیمانــده ســموم تجــارت جهانــی مــواد غذایــی و امنیــت غذایــی
میــزان ریســک بــرای ســامت مصــرف کننــده
در محصــوالت غذایــی اســت .امــکان تجــارت اســت ،ضــروری میباشــد.
بینالمللــی بســیاری از محصــوالت کشــاورزی /انجمــن پســته ایــران ســه ســال اســت کــه عضــو ( )Risk Assessmentدر رونــد تدویــن این
غذایــی ،از جملــه پســتۀ خام خشــک در پوســت« ،ائتــاف ارتقــاء اســتانداردهای کدکس» (بخشــی اســتانداردها؛  -3تشــویق کشــورهای جهــان در
متأثــر از اســتانداردهای تنظیمشــده توســط ایــن از تشــکل بینالمللــی غذا-کشــاورزی  IAFNاســتفاده و بــه رســمیت شــناختن اســتانداردهای
کمیتــه اســت ،چــرا کــه ســازمان تجــارت جهانی ) شدهاســت .هــدف از تشــکیل ایــن ائتــاف ،کدکــس بــرای تجــارت کاالهــای غذایــی خــام
( ،)WTOتنهــا معیارهــای تنظیمشــده توســط اصــاح و ارتقــاء مؤثــر اســتانداردهای غذایــی کشــاورزی.
محصولــی  2018-2019اســت.
پرایمکس در  4تیر  99منتشر کرد:
مصــرف پســته در داخــل آمریــکا از ابتــدای ســال
تجــاری تــا پایــان مــاه مــی 97 ،هــزار تــن بــوده
گزارش فروش پسته آمریکا به نقل از پرایمکس
کــه معــادل  2درصــد افزایــش نســبت بــه مــدت
دبیرخانه انجمن پسته ایران مشــابه ســال گذشــته اســت .صــادرات تجمعــی
تــا پایــان مــاه مــی ،حــدود  152هــزار تــن بــوده
فــروش داخلــی پســته آمریــکا در مــاه مــی ( 12نشــاندهنده کاهشــی  32.6درصــدی نســبت بــه کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته
اردیبهشــت تــا  11خــرداد  10 ،)99هــزار تــن ماه مشــابه ســال گذشــته اســت .فــروش پســته در بیانگــر کاهشــی  29درصــدی اســت .بدیــن
بــوده کــه مبیــن کاهشــی  9درصــدی نســبت مــاه مــی (مصــرف داخــل و صــادرات) در همــه ترتیــب ،کل فــروش پســته آمریــکا در  9مــاه
بــه مــاه مشــابه ســال گذشــته اســت .صــادرات مقاصــد کاهــش داشــته اســت ،هرچنــد وضعیــت اول ســال محصولــی  ،2019-2020حــدود 250
 10هــزار تــن بــوده و نســبت بــه مــاه مشــابه آمریــکای شــمالی و اروپــا بهتــر از ســایر مقاصــد هــزار تــن گــزارش شــده کــه بیانگــر کاهشــی 19
ســال گذشــته 46.5 ،درصــد کاهــش را تجربــه صادراتــی بــوده اســت .جــدول زیــر نشــاندهندۀ درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته
کردهاســت .بدیــن ترتیــب ،کل فــروش مــاه وضعیــت فــروش پســتۀ آمریــکا در  9مــاه اول اســت.
مــی حــدود  20هــزار تــن بــوده اســت کــه ســال محصولــی جــاری و مقایســۀ آن بــا ســال در اکثــر بازارهــا ،پســتۀ عرضــه شــده بــه تدریــج
در حــال جــذب شــدن اســت؛ مثــل کســب و
کارهــای نوپایــی کــه تــک و توکــی معاملــه در
مقایسه وضعیت فروش پسته آمریکا در  9ماه اول سال محصولی  2019-2020نسبت به سال گذشته
آنهــا انجــام میشــود بــا ایــن حــال ،غالــب
کارگاههــای بســتهبندی کامــ ً
ا در حــال فعالیــت
معادل خشک در پوست به تن
هســتند و عــدم قطعیــت در مــورد وضعیــت
محصــول  2020قیمتهــای مبــدأ را ثابــت نگــه
سهم درصدی
درصد تغییر
درصد تغییر تجمعی
ماهانه
مقاصد
داشتهاســت .خوشــبختانه آب و هــوای بهــار و
مقاصد
اوایــل تابســتان بــرای رشــد درختــان ایــده آل
بــوده اســت .باغاتــی کــه گلدهــی در آنهــا نامنظــم
%39
97,000
10,000
مصرف داخل آمریکا
%2
%-9
گــزارش شــد ،االن بهتــر بــه نظــر میرســند؛
%26
%-38
66,000
%-73
2,000
آسیا
هرچنــد هنــوز مطمئــن نیســتیم کــه محصــول این
باغــات چقــدر مغــز پــر کنــد .تــا یــک مــاه دیگــر
%22
%-18
55,000
%-22
6,000
اروپا
وضعیــت مشــخصتر خواهــد شــد.
قیمــت هــر کیلوگــرم پســته درجــه یــک اُنــس
%7
%-33
18,000
%-56
904
خاورمیانه
 ،18-20از  9تــا  9.30دالر بــوده و پســته درجــه
یــک اُنــس  21-25از  8.60تــا  8.80دالر قیمــت
%4
%3
10,000
%-22
722
مکزیک و کانادا
داشــته اســت .همچنیــن ،هــر کیلوگــرم پســته
ناخنــدان  7تــا  7.15دالر و مغــز کامــل  15.20تــا
%2
%-16
3,000
163
239
سایر
 15.80دالر قیمــت خــورده اســت.
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آب

خالصه سیاستی
برای مدیریت

منابع آب کشور:

چگونگی کاهش تقاضای آب؟
(قسمت دوم)
سروش طالبی اسکندری
تحلیلگر حوزه آب و توسعه و محقق اندیشکده تدبیر آب ایران

بازتخصیص عادالنه و مبتنی بر رضایت ،رویکردی واقعبینانه برای حل مسئله آب
بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده ،بــه نظــر میرســد در شــرایط کمبــود منابــع آب ایــران
و در وضعیتــی کــه کشــاورزی مصرفکننــده اصلــی آب بــوده و امــکان صرفهجویــی
چندانــی بــا حفــظ ســطح زیرکشــت و محصــوالت فعلــی نــدارد ،بایــد بــه ســراغ
بازتخصیــص منابــع آب رفــت .بازتخصیــص ،انتقــال آب از مصرفکنندگانــی اســت
کــه بــه صــورت رســمی و یــا غیررســمی بــر مصــرف آب محــق هســتند ،امــا ضــرورت
دارد تــا بــه دلیــل اولویتهــای بــه وجــود آمــده ،ایــن آب بــه مصــارف جدیــدی برســد.
بازتخصیــص بهطــور معمــول نیــاز بــه افزایــش بهــرهوری اقتصــادی را نشــان میدهــد،
امــا ممکــن اســت در جهــت کاهــش تنــش بــر منابــع آب و حفاظــت محیطزیســت،
امنیــت غذایــی و عدالــت یــا بــرای کاهــش درگیریهــا و اعتراضــات نیــز اســتفاده
بشــود .بازتخصیــص از مصــارف آب کشــاورزی بــه شــرب ،صنعــت و محیــط زیســت
و جابهجایــی آب بیــن محصــوالت کشــاورزی بــا ارزش افــزوده کمتــر بــه محصــوالت
یــا شــیوههای کشــت بــا بهــرهوری باالتــر (ماننــد گلخانــه) مثالهــای متداولــی از
بازتخصیــص هســتند.
مواجهــه بــا کمبــود آب و تقاضاهــای جدیــد ،موجــب شــده تجــارب بازتخصیــص نیــز
در ایــران طــی ســالهای گذشــته بــه کــرات تکــرار شــود .بســیاری از حوضههــای
آبریــز کشــور از ســالها قبــل منابــع آب جدیــدی بــرای تخصیــص نداشــتهاند و بــه
منظــور تأمیــن آب مصــارف جدیــد ،بازتخصیــص صــورت گرفتهاســت .مصــارف
باالدســت رودخانههــا و از بیــن رفتــن منابــع آب حقابـهداران پاییــن دســت و انتقــال آب
از بخــش کشــاورزی بــرای تامیــن آب شــرب دو نمونــه پــر تکــرار در کشــور هســتند.
دهــه  ،40بــا توســعه تکنولــوژی برداشــت آب زیرزمینــی و مهــار آبهــای ســطحی
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بــه وســیله ســدها و همچنیــن ملــی شــدن منابــع
آب ،نقطــه عطفــی در مدیریــت آب ایــران و
بازتخصیصهــای صــورت گرفتــه بودهاســت.
دولــت از ایــن زمــان متعهــد شدهاســت کــه
حقــوق بهرهبــرداری از آب را تحــت عنــوان پروانــه
بهرهبــرداری مشــخص نمایــد و ســازوکارهای
عرفــی و محلــی گذشــته در نظــارت بــر مصــارف
و حفاظــت از آن تبدیــل بــه ســازوکارهای رســمی
دولتــی گردیــد .امــا از ایــن زمــان ناتوانــی دولــت

در انجــام وظایــف محولــه بــرای تعریــف حقــوق جدیــد بهرهبــرداری و حفاظــت از آب همزمــان بــا ایجــاد
احســاس بیتفاوتــی در جامعــه و تخلفــات و اقدامــات مخــرب دولــت در تأمیــن بیقاعــده منابــع آب ،باعــث
گردیــد هرجومرجــی در حکمرانــی آب شــکل بگیــرد کــه حقــوق محیطزیســت و بســیاری از ذینفعــان
پایمــال شــود.
در ایــن بســتر و بــا تضعیــف حقــوق مالکیــت و بهرهبــرداری آب ،بازتخصیصهــای صــورت گرفتــه،
مکانیزمهایــی بــرای جلــب رضایــت حقاب ـهداران قبلــی و جبــران خســارت آنهــا ایجــاد نکردهانــد و تصاحــب
آب جدیــد بــا روش اعمــال زور از ســوی دولــت و یــا ذینفعــان پرقــدرت دنبــال شدهاســت .نمونــه واضحــی
از ایــن موضــوع ،بازتخصیــص آب زاینــدهرود از کشــاورزان شــرق اصفهــان و محیطزیســت بــه مصــارف
کشــاورزان باالدســت ،شــرب و صنعــت اســت .بازتخصیصــی کــه بــه دلیــل بیتوجهــی بــه جوانــب آن،
ریشــه تعــارض و ناپایــداری در منطقــه شــده اســت .حتــی اکنــون کــه دولــت در مــواردی بــه دنبــال کاهــش
مصــارف آب بــرای برگردانــدن پایــداری بــه منابــع آب اســت ،بــه حقــوق جامعــه و لــزوم جلــب رضایــت آنهــا
کمتوجهــی شدهاســت و خــود بــه افزایــش هرجومــرج دامــن میزنــد.
بــه همیــن جهــت ،درسگیــری از گذشــته نشــان میدهــد ســازوکار بازتخصیــص بــه شــیوه رســمی و اداری و
همــراه بــا بیتوجهــی بــه حقــوق بهرهبــرداران قبلــی بایــد بــا روشهــای اجتماعــی و مشــارکتی و ابزارهــای
اقتصــادی و بــازاری بهبــود یابــد .رویکــردی کــه بــدون گفتگــو بــا ذینفعــان و جلــب مشــارکت و رضایــت آنها
بــه دنبــال بازتخصیــص آب باشــد ،شکســت خوردهاســت .دولــت بایــد بــرای جلــب رضایــت بهرهبــرداران
جهــت کاهــش در مصارفشــان ،ارزشهــای جدیــدی در اختیارشــان قــرار دهــد
و ایــن فراینــد نیازمنــد درک متقابــل و تعامــل از موضــع برابــر اســت .همچنیــن
توجــه بــه ارزش آب بــا مکانیــزم بــازار آب و یــا ســایر شــیوههای اقتصــادی،
میتوانــد در داوطلبانــه شــدن و جبــران منافــع از دســت رفتــه
در بازتخصیص مفید باشد.
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