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انجمن

در پــی اعمــال فشــار دولــت بــر صادرکننــدگان پســته در ســپردن تعهد 
ارزی و تحویــل ارز حاصــل از صــادرات بــه ســامانه های رســمی، ســید 
محمــود ابطحــی، رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن پســته ایــران ضمــن 
ــم را  ــن تصمی ــا ای ــن ب ــن انجم ــت ای ــب مخالف ــه ای مرات ــال نام ارس

اعــام نمــود. 

ــی از  ــی کشــوری در بخــش دولت ــات عال ــه مقام ــن نام ابطحــی در ای
ــن  ــی و همچنی ــش خصوص ــان بخ ــای پارلم ــس، روس ــا رئی ــر ت وزی
ــورد خطــاب  ــز کشــور را م ــس در مناطــق پســته خی ــدگان مجل نماین

ــرار داده اســت.  ق
در ادامه، نامه رئیس هیأت مدیره انجمن عینًا آورده شده است.  

هشدار انجمن پسته ایران نسبت به بازگشت ارز از طریق سامانه های رسمی

صادرات متوقف خواهد شد

»با احترام به استحضار می رساند:

در ســالهای پــس از انقــالب و بــه خصــوص ســالهای اخیــر، اســتحصال ارز حاصــل 

از صــادرات پســته توســط صادرکننــدگان، همــواره زیــر ذره بیــن دشــمنان ایــران 

و بــا مشــکل همــراه بــوده اســت. در طــول ســالها تحریــم شــبکه بانکــی ایــران، 

خوشــبختانه دســتاورد تجــار صادرکننــده ایــن بــوده کــه توانســته انــد بــا ایجــاد 

ارتباطــات مویرگــی بــا مشــتریان خارجــی خــود و بدون اســتفاده از شــبکه رســمی 

ــتدعا دارد،  ــد. اس ــت برگردانن ــه مملک ــته را ب ــادرات پس ــل از ص ــی، ارز حاص بانک

توجــه بفرماییــد، اصــوالً مبنــای کار صــادرات پســته برگشــت ارز و تبدیــل آن بــه 

ــر  ــداوم امــر صــادرات امکان پذی ــدون ایــن کار، اساســًا ت ــال اســت و مســلمًا ب ری

ــدون  ــدگان ب ــال ها، صادرکنن ــن س ــی ای ــک ط ــدون ش ــد. ب ــوده و نمی باش نب

هیاهــو و البتــه بــا زحمــت، نهایتــًا ارز حاصــل از صــادرات پســته را خودشــان و یــا 

ــرآوردن نیازهــای داخلــی مــردم کشــور  توســط واردکننــدگان دیگــر در جهــت ب

ــال  ــه اجم ــه ب ــه آنچ ــه ب ــا توج ــد. ب ــده ان ــور بازگردان ــه کش ــاص داده و ب اختص

ــه بازگشــت ارز از  ــران هشــدار می دهــد، اصــرار ب عــرض شــد، انجمــن پســته ای

طریــق ســامانه های رســمی باعــث خواهــد شــد پــس از مــدت کوتاهــی برگشــت 

ارز حاصــل از فــروش پســته غیرممکــن شــده و در نتیجــه صــادرات پســته از ایــران 

کاهــش یافتــه و مــآالً متوقــف خواهدشــد.«
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محمدرضــا فرشــچیان، عضــو هیــأت امنــای 
ــن  ــس انجم ــب رئی ــران و نای ــته ای ــن پس انجم
صادرکننــدگان برتــر، در نشســت مشــترک جمعی 
نوبخــت،  محمدباقــر  و  اقتصــادی  فعــاالن  از 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور کــه در 
ــی  ــاق بازرگان ــاه ســال جــاری در محــل ات مهرم

ــرد.  ــرکت ک ــد، ش ــزار ش ــران برگ ای
فرشــچیان نقطــه نظــرات خــود دربــاره وضعیت 
ــان کــرد:  ــرخ ارز چنیــن بی فعلــی صــادرات و ن
ــادرات و  ــت ص ــود وضعی ــروز، بهب ــدف ام »ه
تولیــد مــا اســت، در حالــی کــه مشــکل اساســی 
ــر  ــراد غی ــط اف ــری توس ــور تصمیم گی در کش
ــت  ــن واقعی ــر گرفت ــدون در نظ ــص، ب متخص

ــازار و پشــت درهــای بســته اســت. ب
در توصیــف وضعیــت امــروز کشــور بایــد گفــت 
نگاهــی در دولــت وجــود دارد کــه معتقــد اســت 
مــا بهتــر می فهمیــم و شــما نمی فهمیــد! 
ــود  ــت وج ــوزانی در دول ــروز، دلس ــن ام همی
ــی  ــتند، ول ــت هس ــه وضعی ــه متوج ــد ک دارن
ــودن  ــت ب ــت در اقلی ــه عل ــد ب ــر می کنن فک

ــل مســئله نیســتند. ــه ح ــادر ب ق
ــرا  ــت؛ چ ــد اس ــار تهدی ــادرات دچ ــروز ص ام
کــه صادرکننــده غیــر نفتــی بایــد ماننــد 
را  ارز  پتروشــیمی،  صادرکننــده محصــوالت 
بــه سیســتم نیمــا تحویــل دهــد، درحالــی کــه 
همیــن امــروز پتروشــیمی مــواد اولیــه اش را بــر 
ــرد. ــل می گی ــان تحوی ــای دالر 3600 توم مبن

کشــور،  رســمی  ارگان هــای  آمــار  طبــق 
 24 معــادل  رقمــی  بایــد  پتروشــیمی ها 
ــه سیســتم  ــارد دالر حاصــل از صــادرات ب میلی
ــارد  ــط 4 میلی ــه فق ــی ک ــد، درحال ــه کنن عرض
دالر را وارد ســامانه نیمــا می کننــد؛ حتــی 
دولــت  نظــر  زیــر  کــه  پتروشــیمی هایی 
را  دریافتی شــان  ارز  کل  می کننــد،  فعالیــت 
ــا 50  ــه ب ــی ک ــد! صنعت ــامانه نمی کنن وارد س
فعالیــت می کنــد،  خالــی  درصــد ظرفیــت 
ــه  ــی ک ــت، درحال ــت اس ــر دوش دول ــاری ب ب
اگــر صنعــت بتوانــد بــا صــد درصــد ظرفیتــش 
ــد،  ــادر کن ــش را ص ــد و محصوالت ــد کن تولی
تولیــد ناخالــص باالتــری بــرای کشــور خواهــد 

آورد.«

ــت در  ــت دول ــچیان درخواس ــا فرش محمدرض
ــت  ــا وضعی ــا ب ــامانه نیم ــه س ــل ارز ب تحوی
فعلــی را چنیــن توصیــف کــرد: »وضعیتــی 
ــه ای اســت  ــه گون کــه دولــت ســاخته اســت ب
ــن،  ــد پایی ــت خری ــا قیم ــده، ب ــه صــادر کنن ک
ــرد. یعنــی اگــر صــادر  کشــاورز را از بیــن می ب
ــو  ــاورز 4 کیل ــر از کش ــال حاض ــده در ح کنن
ــرد، بایــد  ــان می خ ــزار توم ــمش را 8 ه کش
ــمش  ــو کش ــاورد و 4 کیل ــن بی ــت را پایی قیم
ــا ترکیــه  را 3 هــزار تومــان بخــرد تــا بتوانــد ب
رقابــت کنــد. مکلــف کــردن تاجــر بــه تحویــل 
ــًا  ــود متعاقب ــث می ش ــا باع ــامانه نیم ــه س ارز ب
تاجــر محصــول کشــاورز را ارزان بخــرد و ایــن 

ــاورز.« ــتی کش ــی ورشکس یعن
وی در ادامــه افــزود: »صادرکننــده محصــوالت 
کشــاورزی بــا پســته ای کــه 160 هــزار تومــان 
بــرای باغــدار تمــام می شــود و در حــال رقابــت 
ــد  ــت، نمی توان ــه اس ــکا و ترکی ــته آمری ــا پس ب
خــودش را بــا بخــش پتروشــیمی تطبیــق دهــد 

و  پســته را 70 هــزار تومــان بخــرد. 
تومانــی   4200 وارداتــی  کاالهــای  تمــام 
به عــاوه تمــام دام و طیــور بــه صــورت قاچــاق 
بــه آن طــرف مــرز می رونــد، در نتیجــه، 
ــش  ــاق افزای ــود و قاچ ــود می ش ــادرات ناب ص
نابــود  اشــتغال  نتیجــه،  در  می کنــد.  پیــدا 
ــد  ــی می مان ــه باق ــغلی ک ــا ش ــود و تنه می ش

ــت. ــاق اس قاچ
ــت  ــی اس ــی خودتحریم ــی نوع ــت فعل وضعی

کــه دولــت آغــاز کــرده اســت؛ بــرای نابــودی 
ــت  ــم. دول ــا نداری ــپ و ترامپ ه ــه ترام ــاز ب نی
ــت  ــرده اس ــف ک ــه ای تعری ــه گون ــرایط را ب ش
کــه تحریم هایــی کــه آمریــکا وضــع می کنــد، 
روزبــه روز قوی تــر و محکم تــر پایه گــذاری 
شــوند. شــرایط بحرانــی فعلــی تتمــه صــادرات 

پســته را منحــل خواهــد کــرد.«
در نهایــت، فرشــچیان راهکارهــای خــود را 

ــه داد: ــکل ارائ ــن ش بدی
ــرای همیشــه سیاســی گری  ــار ب ــد، یکب •  بیایی

ــات  ــم و واقعی ــار بگذاری ــی نمایی را کن و سیاس
را ببینیــم.

•   بایــد تمــام ارزهــای حاشــیه ای و رانتــی کنــار 
ــا  ــازار و تــک نرخــی باشــد ت ــع ب ــرود. ارز تاب ب
بــازاری شــفاف حاصــل شــود. حامل هــای 
ــود. ــی ش ــان حقیق ــد قیمت ش ــز بای ــرژی نی ان

•   بایــد همــه قیمت هــا واقعــی باشــد و یارانــه 

ــردم  ــت م ــه دس ــه ب ــی را ک ــزار تومان 45 ه
می دهیــم بــه ماهــی 1 میلیــون تومــان تبدیــل 
ــه  ــه طبق ــا ب ــتقیم و تنه ــور مس ــم و به ط کنی

ــم. ــت کنی ــیب پذیر پرداخ آس
ــش از 5  ــور بی ــی کش ــادرات غیرنفت •   کل ص

میلیــارد دالر نیســت و درآمــد نفتــی بشــکه ای 
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــا 15 دالر افزای 10 ت
صــادرات  دالر  میلیــارد   5 ایــن  از  دولــت 
غیرنفتــی صــرف نظــر کنــد و آن را بــه عنــوان 
ــر  ــی درنظ ــد مل ــتغال و تولی ــه  اش ــی ب کمک

ــرد.  بگی

محمدرضا فرشچیان، عضو هیأت امنای انجمن پسته ایران تصریح کرد:

دولت، آغازگر خودتحریمی 
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ــه همــت  ــران ب ــی پســته ای ــش مل ــن همای دومی
رفســنجان،  »عــج«  عصــر  ولــی  دانشــگاه 
پژوهشــکده پســته، دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــا  ــران و ب ــی ای ــوم باغبان رفســنجان و انجمــن عل
گردهم آیــي و تشــریک مســاعي اندیشــمندان 
و اســاتید ایــن حــوزه، و دانشــجویان مقاطــع 
مختلــف تحصیــات تکمیلــي، بــا هــدف بررســی 
مشــکات امــروز پســته طــي روزهــاي 21 و 22 
شــهریور مــاه 1397 در دانشــگاه ولی عصر«عــج« 

ــد. ــزار گردی ــنجان برگ رفس
ــدگان  ــژه از تهیه کنن ــپاس وی ــکر و س ــن تش ضم
و ارائــه  دهنــدگان مقــاالت و نیــز بــا ابــراز امتنــان 
از تاش هــا و زحمــات کمیته  هــاي علمــي و 
ــي از  ــا قدردان ــش و ب ــده همای ــي برگزارکنن اجرای
حمایت هــا و مســاعدت هاي بي دریــغ ریاســت 
ــش،  ــن همای ــزاري ای ــگاه در برگ ــرم دانش محت
ــده  ــه ش ــنهادات ارائ ــرات و پیش ــه نظ ــم نقط اه
در همایــش کــه جملگــی در جهــت بــرون رفــت 
از تنگناهــای کنونــی اســت کــه پیــش روی 
ــر  ــرح زی ــه ش ــرار دارد ب ــته ق ــدگان پس تولیدکنن

اعــام می گــردد:
1- بــا توجــه بــه بحــران کمبــود آب در مناطــق 

پســته کاری و احتمــال شــدت یافتــن بحــران 
می شــود  پیشــنهاد  پیــش رو،  ســال های  در 
ــره وری  ــش به ــه منظــور افزای ــه ب کشــاورزانی ک
آب، ســطح زیــر کشــت خــود را کاهــش داده انــد 
مــورد حمایــت قــرار گیرنــد تــا ســایر کشــاورزان 
بــر اســاس اصــل منافــع اقتصــادی ترغیــب 
ــاس آب  ــر اس ــر کشــت ب ــطح زی ــه کاهــش س ب

ــوند. ــود ش موج
2- پیشــنهاد می شــود کمیســیون کشــاورزی 
مجلــس بــه صــورت جــدی وارد بحث ســاماندهی 
حقابه هــای  در  تعدیــل  و  اراضــی  مالکیــت 
کشــاورزان پســته کار در میــزان برداشــت از منابــع 
آبــی شــده و در اســرع وقــت بــا نظــر کارشناســان 
ــر اســاس شــرایط  ایــن حــوزه، قوانیــن جامعــی ب

ــد. موجــود وضــع نماین
3- تغییــرات جــوی و گــرم شــدن کــره زمیــن در 
اکثــر مناطــق ملمــوس و غیــر قابــل انــکار اســت، 
ــرایط  ــا ش ــل ب ــت تعام ــتی در جه ــن بایس بنابرای
موجــود اقــدام کــرد. در ایــن خصــوص اســتفاده از 
پوشــش های ســایبان در باغــات پســته بــه منظــور 
کاهــش خســارت آفــات و نوســانات شــدید دمایــی 
توصیــه می گــردد. جهــت رفــع مشــکل پیشــنهاد 

حمایــت از کشــاورزان و پرداخــت تســهیات 
کم بهــره توصیــه می شــود.

آب،  منابــع  بهــره وری  افزایــش  جهــت   -4
ــار  ــت فش ــاری تح ــتم های آبی ــتفاده از سیس اس
و کــم فشــار زیــر ســطحی در باغــات پســته 
بــر حســب شــرایط و کیفیــت آب آبیــاری امــری 
اجتنــاب ناپذیــر اســت. بنابرایــن توصیــه و ترویــج 
ــا  ــازگار ب ــار س ــت فش ــاری تح ــتم های آبی سیس
ــد  ــورد تأکی ــی و م ــته الزام ــات پس ــرایط باغ ش
ــع بانکــی  موکــد مــی باشــد. افزایــش ســهم مناب
ــل ســهم واقعــی 80  ــه حداق ــن خصــوص ب در ای

درصــد توصیــه می گــردد.
5- توســعه باغــات پســته در مناطــق جدیــد همراه 
ــن  ــت کشــت پســته در ای ــا امکان ســنجی موفقی ب
ــه  ــاری، انتخــاب پای مناطــق و اصــاح الگــوی آبی
و ارقــام مناســب پســته ســازگار کــه دارای ریســک 
ــواردی  ــی م ــن بررس ــد و همچنی ــی می باش حداقل
ــق  ــن مناط ــره وری در ای ــش به ــبب افزای ــه س ک
خواهــد شــد ســرلوحه کار وزارت جهــاد کشــاورزی 

و باغــداران محتــرم پســته قــرار گیــرد.
6- بــرای بــاال بــردن ســود اقتصــادی محصــول 
ــر  ــد شــده در شــرایط حاضــر بایســتی حداکث تولی

قطعنامه پایانی دومین همایش ملی پسته ایران
توسط دانشگاه ولی عصر »عج« رفسنجان، شهریور 1397
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انجمن

ــن  ــردد. بنابرای ــاد گ ــرای آن ایج ــزوده ب ارزش اف
توجــه ویــژه و بیــش از پیــش بــه صنایــع تبدیلــی 
ــود. ــه می ش ــته توصی ــات پس ــتفاده از ضایع و اس

7- پیشــنهاد می شــود طــرح ایجــاد باغــات الگــو 
بــه منظــور ترویــج مدیریــت بهینــه و همــه جانبــه 
شــامل منابــع آب، خــاک، تغذیــه و کنتــرل آفــات 
و بیماری هــا بــر اســاس یافته هــای علمــی و 
توصیه هــای کارشناســی در دســتور کار وزارت 
ــرای  ــدف از اج ــرد. ه ــرار گی ــاورزی ق ــاد کش جه
ــته و  ــات پس ــرد باغ ــش عملک ــرح افزای ــن ط ای

ــت. ــود اس ــع موج ــری از مناب ــره وری حداکث به
ــد  ــکات جدی ــا مش ــود و ب ــرایط موج 8- در ش
یافته هــای  بــه  توجــه  پســته کاری،  مناطــق 
ــی در جهــت  ــد هدایت گــر خوب ــی می توان تحقیقات
ــدار پســته، افزایــش عملکــرد  ــد پای ــه تولی نیــل ب
محصــول، کاهــش مخاطــرات زیســت محیطــی و 
کاهــش خســارت عوامــل طبیعــی باشــد. بنابرایــن 
انتظــار مــی رود زمینــه همــکاری بیشــتر باغــداران 
ــی  ــز تحقیقات ــی و مراک ــئولین اجرای ــته و مس پس
زمینه هــای  در  پیــش  از  بیــش  دانشــگاه ها  و 
مختلــف فراهــم گــردد. در همیــن رابطــه بــا توجه 
ــده در  ــرا ش ــای اج ــت میزگرده ــورد مثب ــه بازخ ب
کنــار همایــش کــه از نتایــج نظرســنجی بــه 
عمــل آمــده اســتخراج شــد، مقــرر گردیــد جهــت 
ــن  ــداران و صاحب نظــران، ای ــاط پیوســته باغ ارتب
میزگردهــا بــه عنــوان اتــاق فکــر مســائل مربــوط 
ــت در  ــک نوب ــل ی ــورت حداق ــه ص ــته ب ــه پس ب
ــج« تشــکیل  ــی عصــر »ع ــال در دانشــگاه ول س

و حاصــل هــم اندیشــی بعمــل آمــده بــه مراجــع 
ــردد. ــط منعکــس گ ذیرب

ــه  ــرم ب ــاورزان محت ــی کش ــت دسترس 9- جه
کمیــت  و  باکیفیــت  کشــاورزی  نهاده هــای 
مناســب نظیــر ســموم و کودهــای کشــاورزی 
الزم اســت ضمــن حمایــت از تولیدکننده هــا و 
ــی،  ــارت کاف ــا، نظ ــن نهاده ه ــای ای واردکننده ه
مســتمر و موثــر بــا وضــع قوانیــن مناســب 
ــع  ــط مراج ــوالت توس ــن محص ــت ای ــر کیفی ب
ــه  ــا توج ــن ب ــد. همچنی ــل آی ــه عم ــاح ب ذیص
بــه کمبــود ســموم جدیــد بــا نحــوه اثــر متفــاوت 
ــته  ــای پس ــات و بیماری ه ــرل آف ــه کنت در زمین
ــدی،  ــت کلی ــوان آف ــه عن ــته ب ــژه پســیل پس بوی
تســریع در ثبــت آفت کش هــا بــا نحــوه اثــر 
ــظ  ــازمان حف ــق س ــر از طری ــم خط ــد و ک جدی

ــرد. ــورت گی ــات ص نبات
10- بــا توجــه بــه اینکــه پایــهUCB -1 و 
ــازگاری  ــای س ــه پژوهش ه ــابه ک ــای مش پایه ه
بــا شــرایط و ارقــام ایــران در مــورد آنهــا بــه انجام 
ــت آن در  ــود از کش ــد می ش ــت تأکی ــیده اس نرس
ــتگاه های  ــود و دس ــودداری ش ــاری خ ــطح تج س
پژوهشــی موظــف گردنــد هــر چــه ســریع تر 
ــا  ــه اســتفاده ی ــی در خصــوص توصی جــواب نهای

ــد. ــام نماین ــتفاده از آن را اع ــدم اس ع
11- کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای 
اســامی ایــران بــه عنــوان موثرتریــن نهــاد 
ــدام الزم را  ــاورزی اق ــش کش ــذار در بخ قانون گ
ــت  ــی الزم در جه ــح قانون ــب لوای ــت تصوی جه

ــت پســته کشــور و  ــه از صنع ــت همــه جانب حمای
کاهــش ریســک تولیــد و درآمــد پســته بــه عنــوان 

محصــول ارزآور را بعمــل آورد.
ــال های  ــوص در س ــاب بخص ــس از انق 12-پ
اخیــر برگشــت ارز حاصــل از صــادرات پســته 
زیــر ذره بیــن دشــمنان و بــا مشــکل همــراه بــوده 
ــال ها  ــد از س ــدگان بع ــتاورد صادرکنن ــت. دس اس
ــدون  ــه ب ــوده ک ــن ب ــاط ای ــاد ارتب ــه و ایج تجرب
اســتفاده از سیســتم بانکــی ایــران ارز بدســت 
ــال ها  ــن س ــی ای ــد. ط ــتحصال نماین ــده را اس آم
ــدون مشــخص  ــدون هیاهــو و ب ــدگان ب صادرکنن
ــی ارز  ــت تمام ــا زحم ــه ب ــردن روش کار و البت ک
ــا توســط  ــود و ی حاصــل از صــادرات پســته را خ
ــد.  ــه واردات اختصــاص داده ان ــده دیگــر ب واردکنن
ــت ارز  ــته برگش ــادرات پس ــای کار ص ــواًل بن اص
بــوده و بــدون برگشــت ارز اساســًا تــداوم کار 
صــادرات امــکان نداشــته اســت. بــدون شــک هــر 
روشــی کــه باعــث مشــخص شــدن راه برگشــت 
باعــث خواهــد شــد  بــه مملکــت شــود  ارز 
ــه  ــدود و ادام ــن روش را مس ــدگان ای تحریم کنن
کار را غیرممکــن نماینــد. خواســت صادرکننــدگان 
ــده  ــر ش ــائل ذک ــه مس ــه ب ــا توج ــران ب ــته ای پس
ایــن اســت کــه مســئولین، بازگشــت ارز حاصــل 
از صــادرات پســته از طریــق ســامانه های رســمی 
را معــاف نمــوده و اجــازه دهنــد در شــرایط فعلــی 
ــه  ــکل گرفت ــد ش ــبکه کارآم ــور، ش ــم کش تحری
موجــود بــه وظیفــه خدمــت بــه مــردم عزیزمــان 

ــد. عمــل نمای

»مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آنست که نامش به نکویی نبرند«

ــای  ــأت امن ــو هی ــام، عض ــد حس ــی حمی ــت ناگهان درگذش
انجمــن پســته ایــران در واپســین روزهــای مهرمــاه امســال مــا را در 

ــرد. ــرو ب ــزرگ ف ــی ب ــم و اندوه غ
ــان از  ــال عضویتش ــت س ــن در هش ــای انجم ــأت امن ــو هی ــن عض ای
ــا  هیــچ تالشــی بــرای انجمــن فروگــذار نکردنــد. انجمــن پســته ایــران ب
همــت و اندیشــه  واالی ایشــان و ســایر خیریــن، صاحــب خانــه شــد. یــاد 
ــد. ــه نیکــی باقــی خواهــد مان ایشــان همیشــه در خاطــر صنعــت پســته ب

ــه فعــاالن اقتصــادی  ــه کلی ــت وارده را ب ــران، مصیب انجمــن پســته ای
ــواده  ــدگان و خان ــه صادرکنن ــته، جامع ــت پس ــاالن صنع ــژه فع ــه وی ب
ــر  ــان صب ــرای آن ــوده و ب ــرض نم ــلیت ع ــادروان، تس ــرم ش محت

مســئلت می کنــد. 
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ــا همــان شــیره خشــک  ــي پســته ی پســیل معمول
ــان  ــات درخت ــن آف ــی از مهم تری ــروزه یک ــه ام ک
پســته اســت، در گذشــته جــزو آفــات درجــه یــک 
ــا آن  ــارزه ب ــه مب ــداری دغدغ ــر باغ ــوده و کمت نب
ــیره  ــه از ش ــا تغذی ــت ب ــن آف ــت. ای را داشته  اس
ناخندانــي،  افزایــش درصــد  درخــت،  گیاهــي 

ــش  ــته و افزای ــه پس ــدن دان ــم مغزش ــي و نی پوک
اونــس محصــول را موجــب می شــود. قابــل ذکــر 
ــزش  ــان پســته و ری ــزی درخت ــه برگ ری اســت ک
جوانه هــای گل در اثــر فشــار آفــت و طغیانــی 
شــدن آن طــی ســال های اخیــر، بــه شــدت 
مقــدار محصــول را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.  

ــی های  ــته سمپاش ــالیان گذش ــی س ــه ط ــا آنک ب
متــداول و بی رویــه بــا ســمومی کــه طیــف 
فراگیــر  کنتــرل  در  دارنــد،  وســیع  کشــندگی 
ــا باعــث از بیــن رفتــن  ــد، ام پســیل عاجــز بوده ان
دشــمنان طبیعــی ایــن آفــت شــده اند! ایــن 
ــای  ــکیل جمعیت ه ــل تش ــه دلی ــم ب ــوع ه موض
ــه ســموم در پســیل و ناکامــی دشــمنان  ــاوم ب مق

ــت.   ــر اس ــن ام ــی در ای طبیع
ــرایط  ــاری، ش ــال ج ــه نظــر می رســد در س ــا ب ام
ــر  ــان در اکث ــار روی درخت ــودن ب ــم ب ــوی، ک ج
مناطــق پســته خیز ایــران، اســتفاده از گوگــرد 
توســط باغــداران و عــدم سمپاشــی در باغ هــا 
و  آب  بــا  درختــان  پیاپــی  شست و شــوهای  و 
صابون هــای شــوینده باعــث کنتــرل پســیل و 

ــد.  ــی ش ــمنان طبیع ــت دش ــش جمعی افزای
در ادامــه مطالــب عمومــی دربــاره نحــوه زیســت، 
ریخــت شناســی و کنتــرل پســیل پســته بــه 

صــورت شــماتیک و تیتــروار مــرور شــده اند.  
نکاتی در مورد چرخه زندگی پسیل

ــز  ــا قرم ــی نارنجــی ی ــغ پســیل بدن ــره بال •   حش

رنــگ بــا لکه هــای قهــوه ای بــر ســر و ســینه دارد 
ــایی اســت. ــب آن غش ــو و عق ــای جل و بال ه

ــه خاکشــیر اســت و در  ــوره پســیل شــبیه دان •   پ
پایــان دوران پورگــی، باله هایــی بــا لکه هــای 

ــی آورد. ــر روی آن درم ــیاه ب س
ــی  ــذران دوران زندگ ــتان گ ــغ زمس ــره بال •    حش

خــود را در شــکاف درختــان زیــر پوســتک ها، 
ــه الی کلوخ هــا، شــکاف دیوارهــا و ســاختمان  الب

می گذرانــد.
•   در اواخــر اســفند مــاه و در اوایــل بهــار همزمــان 

بــا بــاز شــدن جوانه هــا ماده هــا شــروع بــه فعالیــت 
تخم ریــزی  بــرگ  روی  و  پشــت  و  می کننــد 

می کننــد.
ــش  ــا ش ــج ت ــال پن ــک س ــیل در ی ــره پس •   حش

ــل را دارد. نس
•   حشــره پســیل بــر روی بــرگ و سرشــاخه ها بــه 

ــذاری  ــی تخم گ ــا دســته جمع ــرادی ی صــورت انف
می کنــد.

•   مهمتریــن نســل ایــن آفــت، نســل دوم و ســوم 

نگاهی گذرا به

پسیل پسته
حامد فکوری
دانشجوی دکترای حشره شناسی

 
 وبوده ن یكآفات درجه  ودر گذشته جز است،پسته  درختانترین آفات یکي از مهم شيره خشك که امروزه یا همان پسيل معمولي پسته

شدن ش درصد ناخنداني، پوکي و نيم مغزافزایا تغذیه از شيره گياهي درخت، باین آفت  است.را داشتهمبارزه با آن دغدغه  باغداریکمتر 
ی گل در اثر فشار آفت هاریزش جوانه ریزی درختان پسته وقابل ذکر است که برگ .شودمي را موجب دانه پسته و افزایش اونس محصول

   .داده است را تحت تأثير قرار محصولهای اخير، به شدت مقدار و طغياني شدن آن طي سال

اند، در کنترل فراگير پسيل عاجز بودهبا سمومي که طيف کشندگي وسيع دارند،  رویهو بي متداول یهاسمپاشي گذشته طي ساليانبا آنکه 
های مقاوم به سموم در پسيل و ناکامي اند! این موضوع هم به دليل تشکيل جمعيتشدهباعث از بين رفتن دشمنان طبيعي این آفت اما 

 شمنان طبيعي در این امر است.  د

 

 

 

 

 

 

 

باغداران  خيز ایران، استفاده از گوگرد توسط، کم بودن بار روی درختان در اکثر مناطق پستهشرایط جویجاری،  رسد در سالبه نظر مياما 
طبيعي  اندشمن افزایش جمعيتکنترل پسيل و باعث  های شویندهصابونهای پياپي درختان با آب و شووشستها و باغعدم سمپاشي در  و

 شد. 

 اند.  و کنترل پسيل پسته به صورت شماتيك و تيتروار مرور شده ریخت شناسي، مطالب عمومي درباره نحوه زیستدر ادامه 

 باز خیزی آفت بعد از سمپاشی

 

 کتاب مبارزه بیولوژیک : ترجمه موسوی– 1379برگرفته از وان دریش و بلوز

 

به نگاهی گذرا  

 

 پسیل پسته
 حامد فکوری

شناسیکارشناس ارشد حشره  

 
 وبوده ن یكآفات درجه  ودر گذشته جز است،پسته  درختانترین آفات یکي از مهم شيره خشك که امروزه یا همان پسيل معمولي پسته

شدن ش درصد ناخنداني، پوکي و نيم مغزافزایا تغذیه از شيره گياهي درخت، باین آفت  است.را داشتهمبارزه با آن دغدغه  باغداریکمتر 
ی گل در اثر فشار آفت هاریزش جوانه ریزی درختان پسته وقابل ذکر است که برگ .شودمي را موجب دانه پسته و افزایش اونس محصول

   .داده است را تحت تأثير قرار محصولهای اخير، به شدت مقدار و طغياني شدن آن طي سال

اند، در کنترل فراگير پسيل عاجز بودهبا سمومي که طيف کشندگي وسيع دارند،  رویهو بي متداول یهاسمپاشي گذشته طي ساليانبا آنکه 
های مقاوم به سموم در پسيل و ناکامي اند! این موضوع هم به دليل تشکيل جمعيتشدهباعث از بين رفتن دشمنان طبيعي این آفت اما 

 شمنان طبيعي در این امر است.  د

 

 

 

 

 

 

 

باغداران  خيز ایران، استفاده از گوگرد توسط، کم بودن بار روی درختان در اکثر مناطق پستهشرایط جویجاری،  رسد در سالبه نظر مياما 
طبيعي  اندشمن افزایش جمعيتکنترل پسيل و باعث  های شویندهصابونهای پياپي درختان با آب و شووشستها و باغعدم سمپاشي در  و

 شد. 

 اند.  و کنترل پسيل پسته به صورت شماتيك و تيتروار مرور شده ریخت شناسي، مطالب عمومي درباره نحوه زیستدر ادامه 

 باز خیزی آفت بعد از سمپاشی

 

 کتاب مبارزه بیولوژیک : ترجمه موسوی– 1379برگرفته از وان دریش و بلوز

 

به نگاهی گذرا  

 

 پسیل پسته
 حامد فکوری

شناسیکارشناس ارشد حشره  
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اســت کــه در مرحلــه حســاس تشــکیل میــوه بــر 
ــد. ــت می کن ــته فعالی روی پس

ــه  ــه زرد و ب ــل ب ــفید مای ــل س ــا در اوای •    تخم ه
ــوند. ــگ می ش ــی رن ــان نارنج ــرور زم م

ــس از خــروج از تخــم  ــک پ •    پوره هــای ســن ی
ــد و خرطــوم  ــه می کنن ــه تغذی ــه شــروع ب بافاصل
ــه  ــروع ب ــرده و ش ــی ک ــوج گیاه ــود را وارد نس خ
ــل  ــن عم ــد. ای ــی کنن ــی م ــیره گیاه ــدن ش مکی
در صورتی کــه  می شــود.  گیــاه  ضعــف  باعــث 
ــیار  ــم بس ــه تراک ــوان ک ــای ج ــه از برگ ه تغذی
لبه هــای  در  باشــد  داشــته  را  آفــت  بــاالی 
برگ هــا باعــث کمــی پیچیدگــی آنهــا مــی شــود. 
امــا در برگ هــای کامــل در شــکل ظاهــری آنهــا 

ــود. ــاد نمی ش ــری ایج تغیی
شرایطی که خسارت را تشدید می کنند

ــي،  ــد آقای ــري، احم ــي، اکب ــه قوچ ــام کل •   ارق
ــر  ــان ن ــناخته درخت ــام ناش ــته، و ارق ــفید پس س
بیشــتر حشــره را بــه ســوي خــود جلــب مي کننــد. 
ــت  •    شــروع آلودگــي در نســل هاي گوناگــون آف

بــه صــورت لکــه اي و روي تــک درخت هــاي 
حســاس اســت.

•    پســیل پســته حشــره اي خشــکي دوســت بــوده 
و خســارت آن در باغ هــاي کــم آب بیشــتر اســت. 
در باغ هایــي کــه دور آبیــاري مناســب دارنــد، 
آلودگــي بــه پســیل پســته از ارقــام حســاس، 
ــیه  ــاف و حاش ــاي ناص ــم آب، کرت ه ــان ک درخت
ــود. ــروع مي ش ــاغ ش ــاي ب ــا و گذرگاه ه خیابان ه

•    در اراضــي ســبک و شــني، معمــواًل درختــان پســته 

دچــار ضعــف عمومــي بــوده و در مقابــل اغلــب آفــات 
و بیماري هــا از جملــه پســیل پســته حساســند و 

ــوند. ــل مي ش ــتري را متحم ــارت بیش خس
نشانه های خسارت پسیل پسته

ــی و  ــیره گیاه ــیل از ش ــای پس ــه پوره ه 1- تغذی
ــد عســلک  تولی

2- بد منظره شدن شاخه و برگ ها
3- تولید شکرک زیر درختان

دانه هــای  و  جوانه هــا  برگ هــا،  ریــزش   -4
کوچــک 

5- افزایش درصد پوکی و ناخندانی میوه
زمان بیشترین خسارت حشره پسیل

ــاه  ــرداد م ــت در خ ــن آف ــاه: ای ــرداد م •   خ

باعــث ریــزش برگ هــا، خوشــه ها، جوانه هــا و 
افزایــش میــزان پوکــی می شــود.

ــث  ــاه باع ــت در مردادم ــن آف ــاه: ای •    مردادم

افزایــش درصــد ناخندانــی پســته می شــود.

 

 پسته پسیل زندگیمراحل 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 زندگی پسیل چرخهنکاتی در مورد 

 هایلکه با رنگ قرمز یا نارنجي بدني پسيل بالغ حشره 
 شایيغ آن عقب و جلو هایبال و دارد سينه و سر بر ایقهوه
 .است

 پورگي پوره پسيل شبيه دانه خاکشير است و در پایان دوران ،
 های سياه بر روی آن درمي آورد.هایي با لکهباله

 اف حشره بالغ زمستان گذران دوران زندگي خود را در شک
ا و ها، شکاف دیوارهخالی کلوالبه ،هادرختان زیر پوستك

 ند.راگذساختمان مي
 ز شدن در اواخر اسفند ماه و در اوایل بهار همزمان با با

برگ  پشت و روی کنند وها شروع به فعاليت ميها مادهجوانه
 کنند.ریزی ميتخم

 سيل در یك سال پنج تا شش نسل را دارد.حشره پ 
 یا  ها به صورت انفرادیحشره پسيل بر روی برگ و سرشاخه

 کند.گذاری ميدسته جمعي تخم
 حله مهمترین نسل این آفت، نسل دوم و سوم است که در مر

 .کندتشکيل ميوه بر روی پسته فعاليت مي حساس
 زمانها در اوایل سفيد مایل به زرد و به مرور تخم 

 د.نشونارنجي رنگ مي
 پس از خروج از تخم بالفاصله شروع های سن یكپوره 

ي کنند و خرطوم خود را وارد نسوج گياهبه تغذیه مي
کرده و شروع به مکيدن شيره گياهي مي کنند. این 

که تغذیه از صورتيشود. درعمل باعث ضعف گياه مي
ته های جوان که تراکم بسيار باالی آفت را داشبرگ

آنها مي پيچيدگي کمي ها باعث های برگباشد در لبه
های کامل در شکل ظاهری آنها اما در برگ شود.

 شود.تغييری ایجاد نمي
 تخم های پسیل روی برگ 

 

 پسته پسیل زندگیمراحل 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 زندگی پسیل چرخهنکاتی در مورد 

 هایلکه با رنگ قرمز یا نارنجي بدني پسيل بالغ حشره 
 شایيغ آن عقب و جلو هایبال و دارد سينه و سر بر ایقهوه
 .است

 پورگي پوره پسيل شبيه دانه خاکشير است و در پایان دوران ،
 های سياه بر روی آن درمي آورد.هایي با لکهباله

 اف حشره بالغ زمستان گذران دوران زندگي خود را در شک
ا و ها، شکاف دیوارهخالی کلوالبه ،هادرختان زیر پوستك

 ند.راگذساختمان مي
 ز شدن در اواخر اسفند ماه و در اوایل بهار همزمان با با

برگ  پشت و روی کنند وها شروع به فعاليت ميها مادهجوانه
 کنند.ریزی ميتخم

 سيل در یك سال پنج تا شش نسل را دارد.حشره پ 
 یا  ها به صورت انفرادیحشره پسيل بر روی برگ و سرشاخه

 کند.گذاری ميدسته جمعي تخم
 حله مهمترین نسل این آفت، نسل دوم و سوم است که در مر

 .کندتشکيل ميوه بر روی پسته فعاليت مي حساس
 زمانها در اوایل سفيد مایل به زرد و به مرور تخم 

 د.نشونارنجي رنگ مي
 پس از خروج از تخم بالفاصله شروع های سن یكپوره 

ي کنند و خرطوم خود را وارد نسوج گياهبه تغذیه مي
کرده و شروع به مکيدن شيره گياهي مي کنند. این 

که تغذیه از صورتيشود. درعمل باعث ضعف گياه مي
ته های جوان که تراکم بسيار باالی آفت را داشبرگ

آنها مي پيچيدگي کمي ها باعث های برگباشد در لبه
های کامل در شکل ظاهری آنها اما در برگ شود.

 شود.تغييری ایجاد نمي
 تخم های پسیل روی برگ 
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•      شــکل فــوق نشــان می دهــد تداخــل بــه صــورت 

ــی و  ــف پورگ ــنین مختل ــل رخ داده اســت و س کام
نســل های متفــاوت کامــًا مشــهود هســتند و 

ــی  ــوان  یک ــه عن ــل ب ــل نس ــوان از تداخ ــاید بت ش
ــرل  ــت در کنت ــدم موفقی ــل ع ــن دالی از اصلی تری
ــک پســیل  ــا در نســل ی ــرد.  •     تنه ــام ب پســیل ن

ــل ها  ــایر نس ــدارد و در س ــود ن ــل وج ــته، تداخ پس
ــه  ــن مرحل ــا در ای ــون تنه ــد، چ ــل رخ می ده تداخ

ــد. ــود دارن ــتان گذاران وج ــغ زمس ــرات بال حش

 

 

 

 

 

 

 (پسته)برحسب مرحله رشد  های مختلف آفت پسیل و زمان شروع فعالیتفرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های خسارت پسیل پستهنشانه

 سلك عتوليد  و های پسيل از شيره گياهيپورهتغذیه  -1    

 هابد منظره شدن شاخه و برگ -2    

 شکرک زیر درختانتوليد  -3

 های کوچك دانهو ها جوانه ها،ریزش برگ -4    

 ميوه ناخندانيافزایش درصد پوکي و  -5    

 

 زمان بیشترین خسارت حشره پسیل

 

  :ها ها، جوانهها، خوشهاین آفت در خرداد ماه باعث ریزش برگ خرداد ماه
 شود.و افزایش ميزان پوکي مي

 :ته پس درصد ناخندانيافزایش ماه باعث این آفت در مرداد مردادماه
 .شودمي

 

 دنکنشرایطی که خسارت را تشدید می

  ره را به سوی خود جلب بيشتر حشارقام کله قوچي، اکبری، احمد آقایي، سفيد پسته، و ارقام ناشناخته درختان نر
 . کنندمي

 های حساس است.روی تك درخت ای وهای گوناگون آفت به صورت لکهشروع آلودگي در نسل 
 هایي که دور آبياری . در باغاست های کم آب بيشترای خشکي دوست بوده و خسارت آن در باغپسيل پسته حشره

ها و ه خيابانحاشيو  های ناصافکرت ،ارقام حساس، درختان کم آبآلودگي به پسيل پسته از  ،مناسب دارند
 .شودهای باغ شروع ميگذرگاه

 ها از جملهو بيماری درختان پسته دچار ضعف عمومي بوده و در مقابل اغلب آفات ، معموالًدر اراضي سبك و شني 
 شوند.پسيل پسته حساسند و خسارت بيشتری را متحمل مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های نسل ودهد تداخل به صورت کامل رخ داده است و سنين مختلف پورگي شکل فوق نشان مي
ترین دالیل عدم صليامشهود هستند و شاید بتوان از تداخل نسل به عنوان  یکي از  متفاوت کامالً

 موفقيت در کنترل پسيل نام برد.
  دهدیتداخل رخ م هاتداخل وجود ندارد و در سایر نسل ،تنها در نسل یک پسیل پسته، 

 ند.وجود دار گذارانحشرات بالغ زمستانتنها در این مرحله چون 
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مالحظات مبارزه علیه پسیل
•   زمان بندی دقیق در مبارزه با آفت

•   تــاش بــرای حفــظ دشــمن طبیعــی و اســتفاده 
درســت از ســموم شــیمیایی

پاکنــی  و  ردیف هــا  بیــن  •   شــخم زمســتانه 

درختــان
•   زیر خاک کردن بقایای گیاهی

•   یخ آب زمستانه

شرایط سمپاشی 
•   سمپاشی در هوای گرم انجام نگیرد.

ــف  ــیمیایی مختل ــموم ش ــتفاده از س ــاوب اس •   تن
ــود. ــت ش رعای

•    سمپاشی در باد انجام نشود.

•   بــه کالیبراســیون ســمپاش ها توجــه شــود. 
ــی  ــدن سمپاش ــام ش ــط انج ــل غل ــی از دالی یک
ــت. ــمپاش اس ــم( س ــیون )تنظی ــدم کالیبراس ع

روی  ســم  محلــول  کامــل  پوشــش  بــه     •

از  اســتفاده  هنــگام  آلــوده  شــاخه های  همــه 
شــود. توجــه  النــس دار  ســمپاش های 

دشمنان طبیعی
ــم  ــزان س ــه می ــی ک ــی در باغات ــمنان طبیع دش
ــل  ــق عم ــدودی موف ــا ح ــد، ت ــن باش ــی پایی پاش
ــرل  ــد کنت ــی نمی توانن ــه تنهای ــا ب ــد، ام کرده ان

ــد. ــام دهن ــل را انج کام
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بازرگانی

ــای پســته )شــماره 30(، قســمت اول  ــه پیشــین دنی در ماهنام
گفت و گــو بــا مهــدی آگاه در مــورد تاریخچــه تولیــد مغــز ســبز 
پســته، تحــت عنــوان »زمــرد پســته ایــران« بــه چــاپ رســید. 
ــاً  ــه عمدت ــو ک ــن گفت و گ ــر ای ــمت آخ ــماره، قس ــن ش در ای
ــن محصــول در آن روایــت شــده  ــت طــرف تقاضــای ای وضعی

ــد. ــت را می خوانی اس
آقای آگاه! بزرگ ترین بازار مغز سبز ایران کجاست؟

ــاف فاحــش در  ــا اخت ــران ب ــبز ای ــز س ــده مغ ــن مصرف کنن ــان بزرگ تری آلم
میــزان مصــرف اســت؛ در آمریــکا تــا بــه حــال کســی یــک کیلــو مغــز ســبز 
نــه دیــده و نــه مصــرف کــرده اســت؛ در انگلیــس هــم همین طــور. امــا تــا بــه 
حــال حــدود 70 درصــد مغــز ســبز تولیــد شــده در آلمــان مصــرف شــده اســت، 
ــه ســایر مقاصــد اروپایــی  ــه فرانســه مــی رود، 10 درصــد هــم ب 20 درصــد ب

ــود. ــادر می ش ص
دلیل محبوبیت مغز سبز در آلمان چیست؟

عــاوه بــر ســابقه تاریخــی آلمــان در مصــرف مغز ســبز، لوکــس بــودن و گران 
بــودن مغــز ســبز اســت کــه در آلمــان امتیــاز محســوب می شــود. زمانــی در 
یــک نمایشــگاه شــرکت کــرده بــودم کــه یــک رســتوران دار معــروف از پاریس 
آمــد و گفــت: مــن مغــز کال کیلویــی 50 یــورو می خــرم، امــا قیمــت عمــده 
ــا  ــه م ــد ک ــا کاری نمی کنی ــما ایرانی ه ــرا ش ــت. چ ــورو اس ــی آن 28 ی فروش
بتوانیــم حــدود 35 یــورو مســتقیم از شــما بخریــم؟ گفتــم شــما که رســتوران دار 
هســتید چــه اصــراری داریــد کاالی 50 یورویــی بخریــد؟ گفت عده ای هســتند 
ــاس  ــر آن را در کالب ــران اســت، اگ ــی گ ــز ســبز پســته خیل ــد مغ کــه می دانن
ــن گوشــت هــم  ــد حتمــاً ای ــد، می گوین ــا غذاهــای دیگــر ببینن ــا گوشــت ی ی
خــوب اســت، چــون قیمــت آن مغــز چنــد برابــر قیمــت گوشــت بــوده اســت. 
پــس طــرف می گویــد کالباســی کــه مغــز ســبز داخلــش باشــد، حتمــاً مابقــی 

مــوادش هــم بهتریــن کیفیــت را دارنــد. جــدا از ســابقه چندصــد ســاله مصــرف 
مغــز ســبز در غذاهــای گران قیمــت، در آلمــان کــه غــذای لوکــس می خورنــد و 
پــول دار هســتند، داســتان مغــز ســبز در واقــع ایــن اســت؛ نــه فقــط در کالباس، 
بلکــه در هــر جــای دیگــری کــه مغــز ســبز مصــرف می شــود بیشــتر بــرای 
تزئیــن و وجهــه بخشــیدن بــه آن محصــول اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه مــن 
هســتم، نــه اینکــه چــه مــزه ای دارم! مغــز ســبز هیــچ مــزه ای نــدارد کــه شــما 
ــه  ــاس وجه ــه آن کالب ــط ب ــد، فق ــخیص بدهی ــی آن را تش ــاس آلمان در کالب

ــاس می شــود.  ــودن کالب ــی لوکــس ب ــه معن ــد و ب می ده
ــور  ــه 48 کش ــبز ب ــز س ــادرات مغ ــته ص ــال گذش ــی 6 س ط
دنیــا انجــام شــده، امــا تنهــا 25 درصــد از ایــن کشــورها هــر 
ــر  ــه ب ــه چ ــوع ب ــن موض ــد. ای ــادرات بوده ان ــد ص ــال مقص س

می گــردد؟
بــه بازاریابــی ایرانی هــا برمی گــردد. ایرانی هــا ســعی می کننــد بــه هــر جایــی 
کــه می شــود مغــز ســبز بفروشــند، ولــی همــه ایــن مقاصــد صادراتــی اســتعداد 
ــا  ــد. ام ــد نمی خرن ــال های بع ــد و س ــت را ندارن ــبز گران قیم ــز س مصــرف مغ

بــه کشــوری مثــل ژاپــن همــه ســاله مقــداری صــادر می شــود.
قدمت بازار ژاپن به اندازه آلمان است؟

ــن  ــبز اســت، ژاپ ــز س ــده مغ ــه مصرف کنن ــال اســت ک ــان 800 س ــر، آلم خی
ــورد پســته  ــد. در م ــبز مصــرف می کن ــز س ــه مغ ــال اســت ک ــر 20 س حداکث
آجیلــی برعکــس اســت. مصــرف در ژاپــن از آلمــان 10 ســال بیشــتر ســابقه 

دارد.
موارد مصرف در آلمان با ژاپن فرق دارد؟

ــده  ــرد ش ــورت خ ــه ص ــیرینی و ب ــک و ش ــط در کی ــن فق ــرف ژاپ ــه، مص بل
روی غذاهــای لوکــس رســتوران ها اســت، امــا در آلمــان بــه صــورت درســته 
ــرای بســتنی آن را پــودر  ــا ب داخــل سوســیس و کالبــاس مصــرف می شــود ی

ــدارد. ــز ســبز ن ــا مغ ــاس ب ــن بســتنی و کالب ــد. ژاپ می کنن
در 6 ســال گذشــته ســهم کشــورهایی مثــل ترکیــه و امــارات 
ــه 24  ــان ب ــد ناگه ــران از 13 درص ــبز ای ــز س از واردات مغ
درصــد رســیده اســت. دلیــل ایــن موضــوع چیســت؟ آیــا بــازار 
ــده  ــرف کنن ــم مص ــان ه ــا خودش ــتند ی ــدد هس ــادرات مج ص

هســتند؟
خودشــان حتــی یــک کیلــو مغــز ســبز را هــم مصــرف نمی کننــد. بازارهــای 
ــد  ــه هن ــمتی ب ــی رود، قس ــی م ــه دوب ــه ب ــتند. از آنچ ــدد هس ــادرات مج ص
ــرده و مصــرف  ــرد ک ــا پوســت، خ ــز ســبز را ب ــا مغ صــادر می شــود. هندی ه
می کننــد. مــورد مصرفــش هــم در شــیرینی جات اســت. ُترک هــا هــم 
خودشــان کارگاه هــای بــزرگ بــا تمــام امکانــات بــرای تولیــد مغــز ســبز دارنــد، 
ــد. بعضــی ســال ها هــم خودشــان کال  ــران می خرن ــا بعضــی ســال ها از ای ام
می چیننــد. بســتگی دارد بــه لحــاظ ارز چطــور برایشــان صــرف کنــد. امســال 
کــه محصــول پســته ایــران بــه طــور خــاص ناچیــز بــوده اســت، احتمــال دارد 

کــه مغــز کال از ترکیــه بــرای صــادرات مجــدد بــه ایــران وارد شــود.

واکاوی تاریخچه تولید و مصرف مغز سبز پسته در گفت و گو با مهدی آگاه

زمرد پسته ایران
)قسمت آخر(
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بازرگانی

ــی  ــپزهای معروف ــه آش ــوی ها ک فرانس
ــه  ــی ب ــبز خیل ــز س ــرا مغ ــتند، چ هس

ــت؟ ــه اس ــه نرفت فرانس
زیــرا پســته را اگــر برشــته نکنیــد، کاالی بامــزه ای 
ــم  ــزه و طع ــال م نیســت. فرانســوی ها بیشــتر دنب
غــذا هســتند تــا ظاهــر و زیبایــی آن. اینکــه 
مصــرف مغــز ســبز در آلمــان بــاال اســت، فقــط و 
فقــط بــه خاطــر رنــگ آن اســت. در آلمــان هیــچ 
کاالی تــازه ای را نمی توانیــد بــا ترکیــب رنگ هــای 
ــًا در  ــید. مث ــیده و بفروش ــود بخش ــیمیایی بهب ش
ــگ  ــرای رن ــته ب ــبز پس ــز س ــودر مغ ــتنی از پ بس
ــواد  ــط در م ــود. فق ــتفاده می ش ــتنی اس ــبز بس س
غذایــی خشــک اجــازه مصــرف رنــگ داریــد. رنگ 
ــز  ــز مغ ــه ج ــری ب ــز دیگ ــچ چی ــم در هی ــبز ه س
ســبز پســته نداریــم. در ایــران هــم از بعضی هــا کــه 
ــه جــای مغــز ســبز پســته می فروختنــد  باقــا را ب
ــه  ــی متوج ــارات عظیم ــون خس ــد، چ ــکایت ش ش
ــم  ــاری فاویس ــه بیم ــد ک ــانی می ش ــامت کس س

ــا( داشــتند. ــه باق )حساســیت ب
 بــه کــدام بازارهــا از نظــر لوکــس پســند 
بــودن و اهمیــت بــه زیبایــی مغــز ســبز 

خوشــبین هســتید؟ 
ــال  ــه ح ــا ب ــه ت ــی ک ــان بازارهای ــه هم ــاً ب عمدت
ــن  ــد از ای صــادر می شــده اســت. مصــرف می توان

ــرود.  ــر ب هــم خیلــی باالت
بعضی هــا می گوینــد در بــازار چیــن هــم 
عــده ای هســتند کــه خیلــی ثروتمندنــد و 
ــا  ــاید ب ــی ش ــندند، ول ــته را می پس پس

مغــز ســبز آشــنایی ندارنــد.
احتمــااًل آن چینی هــا کســانی بودنــد کــه بــه اروپــا 
بــه خصــوص آلمــان ســفر کــرده بودنــد و بــا مغــز 
ــرادی  ــن اف ــدند. چنی ــنا ش ــبز و مصــرف آن آش س
ــس  ــای لوک ــذب برنده ــال ج ــه ح ــا ب ــتر ت بیش
ــا  ــد ت ــر بوده ان ــش و عط ــف و کف ــی در کی اروپای
کاالهایــی مثــل مغــز ســبز پســته. چنانچــه رشــد 
ایــن طبقــه مصــرف کننــده ثروتمنــد چینــی ادامــه 
یابــد، می تــوان چیــن را مصرف کننــده بــزرگ 

مغــز ســبز در آینــده تصــور کــرد.
ــا قیمــت مغــز ســبز از قیمــت پســته  آی

ــد؟ ــت می کن ــت تبعی ــا پوس ب
خیــر. قیمــت پســته همیشــه بــه دالر تعییــن 
ــازار مــا آمریــکا  می شــود. ســال های ســال تنهــا ب
ــچ  ــکا هی ــر از آمری ــا غی ــی م ــازار صادرات ــود و ب ب
جــای دیگــری نبــود. بعــد بــه تدریــج کشــورهای 
ــور  ــم حض ــاز ه ــدند. ب ــه ش ــن اضاف ــی و ژاپ عرب

ــه دالر  ــته ب ــت پس ــود. قیم ــا در کار نب اروپایی ه
ــه  ــس و ب ــه اُن ــا پســته را ب ــه م ــد. اینک ــی مان باق
ــه  ــت ک ــکا اس ــر آمری ــه خاط ــیم ب دالر می شناس
ــه اصــًا  ــود و گرن ــده ب ــی تنهــا مصــرف کنن زمان
ــدازه پســته  ــی نمــی داد و می بایســت ان ــس معن اُن

ــنجیدیم. ــرم می س ــه گ را ب
چنــد صــد ســال قبــل از اینکــه مــا کار مغــز ســبز 
ــه  ــز ســبز سیســیل ب ــم، قیمــت مغ را شــروع کنی
ــنت  ــق ُس ــم طب ــروز ه ــود. ام ــان ب ــارِک آلم م
ــر  ــورو )ه ــه ی ــته را ب ــبز پس ــز س ــگی مغ همیش
یــورو تقریبــاً 2 مــارک )پــول ســابق آلمــان( اســت( 
ــی هــر  ــه دالر. زمان ــه می کننــد و پســته را ب معامل
یــورو 1.49 دالر بــود و زمانــی هــم 80 ســنت بــود؛ 
یعنــی در طــول زمــان، قیمــت یــورو بــه دالر 100 
درصــد نوســان داشــت. بنابرایــن موقعــی کــه بــه 
ــد مغــز ســبز صــرف  ــود، تولی 80 ســنت رســیده ب
نمی کــرد. امــروز کــه یــورو معــادل 1.17 دالر 
اســت، ممکــن اســت نســبت بــه پارســال کفــه بــه 
طــرف مصــرف مغــز ســبز چرخیــده باشــد. بنابراین، 
اینکــه باغــدار، پســته را کال بچینــد یــا رســیده، تــا 
انــدازه زیــادی بســتگی بــه نــرخ تســعیر یــورو بــه 

دارد. دالر 
ــر  ــا بهت ــد اروپایی ه ــدرت خری ــی ق یعن

شــد؟
ــی  ــول مل ــا پ ــد اروپایی هــا چنانچــه ب ــدرت خری ق
اروپایی هــا )یعنــی یــورو( ســنجیده شــود، حداکثــر 
بــه انــدازه افزایــش راندمــان تولیــد یعنــی 1 تــا 2 
ــورو  ــرخ ی ــا ن ــد. ام ــر می کن ــال تغیی ــد در س درص
بــه دالر، بســتگی بــه انتظــارات بــازار داشــته 
و می توانــد در ســال 10 الــی 20 درصــد هــم 
ــورو  ــرخ ی ــد ن ــرض کنی ــد. ف ــته باش ــان داش نوس
ــا  ــرخ دالر افزایــش ی ــه ن در یــک ســال نســبت ب

کاهــش داشــته باشــد، در نتیجــه قیمــت نفــت یــا 
ســوخت یــا پســته کــه در بــازار بین المللــی بــه دالر 
قیمــت می خورنــد، بــه همــان میــزان کاهــش یــا 

ــد داشــت. ــش خواه افزای
فکــر می کنیــد بــازار مغــز ســبز تــا چــه 

حــد پتانســیل داشــته باشــد؟
ــن  ــدود 2500 ت ــه ح ــا ب ــرف اروپ در اوج کار، مص
در ســال رســید و ایــن زمانــی بــود کــه هــر یــورو 
بیــن 1.40 تــا 1.50 معاملــه می شــد و توجــه 
ــه  ــال ب ــاً وابســتگی ری ــران عمدت داریــم کــه در ای
دالر اســت، نــه بــه یــورو. در آن زمــان مــن حــدود 
400 تــن می فرســتادم، آقــای ارجمنــد هــم حــدود 
ــدود  ــن ح ــم همی ــور ه ــای جال پ ــن و آق 400 ت
ــه  ــا س ــط م ــن فق ــی 1200 ت ــتاد؛ یعن را می فرس
ــا  ــنیدم مصــرف ت ــم. االن ش ــر صــادر می کردی نف
ــه دالر  ــورو ب ــرخ ی ــون ن ــده، چ ــن آم ــدی پایی ح

اُفــت داشته اســت. 
احتمــااًل اگــر بشــود از طریــق بازارهــای مجــازی 
مثــل  کوچک تــر  کننده هــای  مصــرف  بــه 
رســتوران ها بــه طــور مســتقیم مغــز ســبز را 
ــی بیشــتر اســت. در  ــازار خیل فروخــت، پتانســیل ب
همــه کشــورهایی کــه مغــز ســبز توزیــع می شــود، 
ــده  ــه دســت مصرف کنن ــران ب ــی گ ــن کاال خیل ای
ــبز را  ــز س ــه مغ ــود ک ــرکتی ب ــر ش ــد. اگ می رس
بــه صــورت اینترنتی-ُپســتی توزیــع می کــرد، 
ــا ُپســت  ــراد ب مثــل ســایر کاالهــا کــه امــروزه اف
می فرســتند و دیگــر کســی بــه مغــازه نمــی رود تــا 
آنهــا را بخــرد، قیمــت خــرده فروشــی بــه قیمــت 
ــد و در  ــک می ش ــبز نزدی ــز س ــی مغ ــده فروش عم
ــا  ــد ت ــبز می توان ــز س ــازار مغ ــی ب ــن صورت چنی

ــد. ــته باش ــد داش ــر رش ــن براب چندی
چــه باعــث شــده اینقــدر گــران شــود؟ 
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ــود  ــیه س ــده حاش ــع کنن ــی آن توزی یعن
ــبز دارد؟  ــز س ــرای مغ ــی ب ــی باالی خیل

حالــت مونوپولــی دارد. ایــن یــک کاری اســت کــه 
ــک  ــب کوچ ــا اغل ــد. خریداره ــص می خواه تخص
هســتند. بــرای پســتۀ باپوســت شــما یــک قــرارداد 
ــد  ــا می خری ــک ج ــته ی ــن پس ــد و 700 ت می بندی
ــک  ــا ی ــد ب ــرض کنی ــا ف ــید. ام ــا می فروش و ی
ــا  ــد، ام ــز ســبز صــادر می کنی ــن مغ ــر 20 ت کانتین
فروشــش بــه مصرف کننــده صنعتــی حــدود 2 تــن 
در هــر نوبــت بیشــتر نیســت. هزینه هــای فــروش 
در اروپــا کــه بســیار بــاال اســت، بســتگی بــه تنــاژ 
ــن  ــاژ پایی ــر تن ــا ب ــن هزینه ه ــل ای ــدارد و تحمی ن
مغــز ســبز عامــل عمــده گرانــی در خــرده فروشــی 
ایــن کاال اســت. پــس الزم اســت کــه در ایــن بازار 
یــک تحولــی ایجــاد شــود. اگــر کســانی در اروپــا 
ــز  ــوان مغ ــه بت ــد ک ــت می کردن ــتمی درس سیس
ســبز را اینترنتــی فروخــت و بــه مشــتری تحویــل 
داد، عالــی می شــد. چــون در فــروش اینترنتــی بــه 
ــروش  ــه ف ــانی از چرخ ــروی انس ــذف نی ــت ح عل
ــد. مــن  ــن هزینه هــا کاهــش می یاب بســیاری از ای
زمانــی بــه یــک نمایشــگاه در ژاپــن رفتــه بــودم، 
ــه  ــود کــه می گفــت مــن ماهان ــده ای ب مصرف کنن
یــک کیلــو مصــرف مغــز ســبز دارم! ماهــی یــک 
کیلــو مغــز ســبز را چطــور بایــد بخــرد؟ بــه ترکیــه 

بــرود یــا بیایــد ایــران بخــرد؟!
در آلمــان هــم کــه مصــرف نســبتاً زیــاد و خــوب 
اســت بــه ایــن علــت اســت کــه تمــام کارخانه های 
ــم  ــبز ه ــز س ــه، مغ ــر ادوی ــاوه ب ــه ع ــد ادوی تولی
بــه کالبــاس فروشــی ها می فروشــند. کالبــاِس 
گوشــت، ادویــه می خواهــد؛ پــس ادویــه فروشــان 

ــر  ــه تولیدکننــدگان کالبــاس می گفتنــد عــاوه ب ب
ــه شــما  ــه، مغــز ســبز پســته هــم خودمــان ب ادوی
ــد خودمــان مغــز ســبز  ــم. ایــن کــه بگوین می دهی
ــا ارزش  ــی در اروپ ــم، خیل ــن می کنی ــما را تأمی ش
دارد، چــون در آنجــا خرده فروشــی مســئله اســت، 
ــا از  ــران ی ــن، اگــر کســی از ای ــه دارد. بنابرای هزین
جایــی نزدیــک اروپــا، شــروع بــه توزیــع اینترنتــی 
ــه  ــد، ب ــا کن ــی در اروپ ــه خریدارهای ــبز ب ــز س مغ

ــرد. ــی می گی ــی خیل ــرم کارش خیل نظ
برداشــت  زود  ســبز  مغــز  اینکــه 
می شــود، آیــا ریســک مربــوط بــه 
ــی آورد؟ ــن م ــم پایی ــین را ه افالتوکس

ــئله  ــا مس ــت ب ــچ وق ــه هی ــن ک ــاد. م ــیار زی بس
ــل  ــودم. قب ــه رو نب ــبز روب ــز س افاتوکســین در مغ
ــا  ــدان ی ــد و خن ــَرک بخورن ــته ها تَ ــه پس از اینک
زودخنــدان شــوند، از درخــت چیــده می شــوند، 
ــه  ــر اینک ــد؛ مگ ــین ندارن ــئله افاتوکس ــس مس پ
کســی بــا مغــز پســتۀ  روآبــی آن را مخلــوط 
ــد  ــز کال نمی توان ــود مغ ــه خ ــد؛ وگرن ــرده باش ک

ــد. ــته باش ــین داش افاتوکس
االن معضــل اصلــی مغــز ســبز، باقیمانــده ســموم 
ــای  ــا خیلی ه ــد ی ــر ارجمن ــای جهانگی ــت. آق اس
دیگــر، تــا مطمئــن نشــوند و تــا گواهــی اروپایــی 

ــد. ــد نمی کنن ــد، خری روی آن نگیرن
ــم  ــه ه ــما عرض ــای ش ــق صحبت ه طب

ــت. کم اس
ــد  ــه بخواهن ــرکت هایی ک ــرای ش ــه ب ــه، البت بل
مقــررات ســخت اروپــا در رابطــه بــا میــزان 
ــم  ــه ک ــد، عرض ــت کنن ــموم را رعای ــده س باقیمان
ــد  ــود، تولی ــت نمی ب ــن محدودی ــر ای ــت و اگ اس

مغــز ســبز از پســته کال دچــار هیــچ محدودیتــی در 
عرضــه نمی شــد و تــا 10 برابــر میــزان فعلــی نیــز 

ــت. ــد داش ــت تولی قابلی
آیــا هزینــه تولیــد مغــز ســبز نســبت بــه 

پســته بــا پوســت کمتــر اســت؟
ــون  ــت، چ ــر اس ــی کمت ــدار خیل ــرای باغ ــه، ب بل

می چینــد. زودتــر 
ــد  ــکیالت تولی ــرآوری و تش ــورم ف منظ
آن اســت؛ یعنــی چیــزی کــه بــه عنــوان 

ــز ســبز اســت. ــی مغ ــاده نهای م
چطــور می تــوان هزینــه تولیــد و فــرآوری دو 
ــت  ــه قیم ــرد ک ــه ک ــم مقایس ــا ه ــی را ب کاالی
یکــی از آنهــا در بــازار ســه برابــر دیگــری اســت؟! 
حتمــاً هزینــه هــای تولیــد کاالی گران تــر بیشــتر 
از کاالی ارزان تــر بــوده، وگرنــه همــه ســراغ 
ــال،  ــور مث ــه ط ــد. ب ــبز می رفتن ــز س ــد مغ تولی
فــرآوری مغــز ســبز پســته در وضعیــت فعلــی بــه 
ــاز  ــروی کار انســانی نی ــا چشــم و نی ــدی ب رنگ بن
ــه ای  ــدان چنیــن هزین دارد. حــال آنکــه پســته خن
ــاالنه  ــه س ــی ک ــال، کارگاه ــور مث ــه ط ــدارد. ب ن
400 تــن مغــز ســبز تولیــد می کنــد، بــرای انجــام 
ــام  ــر را در تم ــاً 200 کارگ ــف تقریب ــل مختل مراح
ــاف  ــی دارد، برخ ــه م ــغول نگ ــال مش ــول س ط
ــم آن  ــک ده ــا ی ــه ب ــدان ک ــته خن ــرآوری پس ف

ــود. ــرآوری نم ــوان ف ــانی می ت ــروی انس نی
چرا تولید این محصول کم است؟ 

ــازار ســنتی داشــته اســت  ــن کاال یــک ب چــون ای
کــه از 400 تــن طــی ســال های متمــادی بــا مغــز 
ســبز پســته ایــران و ترکیــه بــه 2500 تــن افزایش 
یافــت کــه نســبت بــه میــزان تولیــد پســته عــدد 
کمــی اســت. انقابــی در شــیوه توزیــع و بازاریابــی 
ــد را  ــوان تولی ــازار بت ــاد ب ــا ایج ــا ب ــت ت ــاز اس نی

ــش داد. افزای
گفتــه مــی شــود عــده ای وارد ایــن بــازار 
ــد.  ــه دهن ــتند ادام ــا نتوانس ــدند، ام ش

ــوده؟ ــه ب ــل آن چ دلی
ــبز  ــز س ــازار مغ ــراد در ب ــت اف ــل در شکس دو عام
مؤثــر بــوده اســت؛ 1- محدودیــت بــازار در 
ــن  ــه ای ــدود؛ ک ــداران مع ــاص و خری ــوری خ کش
مــورد نیــاز بــه انقابــی در بازاریابی و نحــوه عرضه 

بــه مصرف کننــدگان ُخــرد دارد. 
بــدون  ســبز  مغــز  تولیــد  محدودیــت   -2
باقیمانــده ســموم؛ کــه نیــاز بــه تحولــی در مبــارزه 

غیرشــیمیایی بــا آفــات نباتــی دارد.

بازرگانی
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ســیمران ســتهی گزارشــگر مســتقلی 
اســت کــه در زمینــه علــوم، مــواد غذایــی 
ــد و در  ــه می کن ــزارش تهی ــگ گ و فرهن
ــه  ــت ارائ ــاب و پادکس ــر کت ــال اخی دو س
شــده توســط وی توانســته مقــام بهتریــن 
ــه  ــی را ب ــواد غذای ــوزه م ــدات در ح تولی
ــک  ــه، ی ــد. در ادام ــاص ده ــود اختص خ
مقالــه از ســتهی کــه در 5 مهرمــاه امســال 
 newfoodeconomy.org در وبســایت

ــت.     ــده اس ــده، آورده ش ــر ش منتش
روز چهارشــنبه 26 ســپتامبر 2018، رئیــس 
جمهــوری آمریــکا، دونالــد ترامــپ، در محضــر 
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل از موضــع خــود 
مبنــی بــر اعمــال مجــدد تحریم هــای تجــاری 
علیــه کاالهــای ایرانــی دفــاع کــرد. ایــن 
ــته ای  ــم هس ــال تفاه ــه دنب ــًا ب ــا قب تحریم ه
2015 بــا امضــای رئیــس جمهور ســابق آمریکا، 
ــراً توســط  ــه اخی ــو شــدند ک ــا، لغ ــاراک اوبام ب
ترامــپ دوبــاره اعمــال شــدند. تصمیــم جدیــد 
ترامــپ صنایــع بزرگــی در ایــران را تحــث تأثیر 
ــه  ــل گرفت ــرش و اتومبی ــرار خواهــد داد؛ از ف ق
تــا مــواد غذایــی. امــا یــک کاالی بــا اهمیــت 
بین المللــی  تحریم هــای  تأثیــر  خــاص،  و 
ــوب  ــی خ ــت ها را خیل ــن سیاس ــب ای و عواق

نشــان مــی دهــد؛ پســته!
امــروز صنعــت ســود آور پســته آمریــکا در 
ســرتا ســر جهــان شــناخته شــده اســت. 
ــن محصــول،  ــدأ و منشــأ ای ــدا از بحــث مب ج
دیــدن موفقیــت بــزرگ آمریــکا در تولیــد 
تاریخچــه  امــا  اســت،  لذت بخــش  پســته 
پنهــان آن جذاب تــر اســت؛ داســتانی کــه 
ــن پســتۀ کوچــک  ــه ای نشــان می دهــد چگون
سرنوشــت و تاریــخ ایــران و آمریــکا را بــه هــم 

ــت. ــره زده اس گ
در دهــه 70 میــادی ســاالنه حــدود 10 هــزار 
ــکا می شــد. آن  ــران وارد آمری ــن پســته از ای ت
زمــان مرســوم بــود کــه بــرای پنهــان کــردن 
لکه هــای روی پوســت اســتخوانی پســته آن را 
رنــگ می کردنــد تــا ظاهــر مطلوبــی بــه خــود 
بگیــرد )طرفــداران پســته بــه آســانی از نــوک 
انگشــتان قرمزشــان تشــخیص داده می شــدند(. 
آن زمــان تولیــد داخــل آمریــکا ناچیــز، ولــی در 

ــه بــه خاطــر تغییــر  ــود، البتــه ن حــال تغییــر ب
در کشــاورزی یــا ترجیحــات غذایــی، بلکــه بــه 
ــکا و  ــن آمری ــه بی ــداری ک ــه ناپای ــل رابط دلی
قدیمی تریــن  از  یکــی  بــه عنــوان  ایــران 

ــت.  ــود داش ــا وج ــای دنی تمدن ه
صدهــا   ،1979 نوامبــر  چهــارم  روز  صبــح 
ــه  ــی ک ــی ایران دانشــجوی پزشــکی و مهندس
در آمریــکا بــه »متحجریــن تفنــگ به دســت« 
ــکا در  ــفارت آمری ــوار س ــدند از دی ــروف ش مع
ــد  ــد و 66 دیپلمــات و کارمن ــاال رفتن تهــران ب
آمریکایــی را بــه گــروگان گرفتنــد. ایــن اقــدام 
در واکنــش بــه حمایــت مــداوم آمریــکا از شــاه 
ــا  ــت. محمدرض ــورت گرف ــران ص ــوع ای مخل
پهلــوی کــه در ســال 1953 بــا حمایــت 
بــه  آمریــکا  ســازمان اطاعــات مرکــزی 
ــر منابــع عظیــم  منظــور تــداوم نفــوذ غــرب ب
نفتــی ایــران بــه قــدرت رســیده بــود، در 
ــه  ــران ب آســتانه پیــروزی انقــاب اســامی ای
ــر 1979  ــا در اواخــر اکتب ــرار کــرد، ام مصــر ف
ــکا  ــت آمری ــور وق ــس جمه ــر رئی جیمــی کارت
ــان پزشــکی  ــرای درم ــا ب ــه وی اجــازه داد ت ب
ــه  ــکا ب ــه آمری ــکا شــود. ورود شــاه ب وارد آمری
منزلــه حمایــت غــرب از رژیــم ســرنگون شــده 
ــوی قلمــداد شــد و باعــث ســرازیر شــدن  پهل

ســیل دانشــجوهای انقابــی بــه ســفارت 
ــد. ــکا ش آمری

ــری  ــکا از گروگان گی ــت آمری ــاد شــدید مل انتق
در مــاه آوریــل بــه اوج خــود رســید و بــا نــاکام 
مانــدن تــاش نظامــی بــرای نجــات گــروگان 
هــا، تشــدید هــم شــد. کارتــر بــه تافــی ایــن 
ــه  ــکا را ب ــه آمری ــی ب ــدام، ورود کاالی ایران اق
ــامل  ــن ش ــه ای ــرد ک ــم ک ــل تحری ــور کام ط

ــد.  ــم می ش ــوب ه ــتۀ محب پس
ــه  ــکا از ممنوعیــت تجــاری علی متحــدان آمری
ــد و دسترســی باغــداران  ــت کردن ــران حمای ای
ــه  ــادرات را ب ــی و ص ــع مال ــه مناب ــی ب ایران
باغــداران  بــرای  کردنــد.  محــدود  شــدت 
ــخت  ــاال س ــل ب ــد در اش ــظ تولی ــی حف ایران
شــد. در آمریــکا امــا تقاضــا بــرای پســته مثــل 
همیشــه بــاال بــود و تولیدکننــدگان آمریکایــی 
ــد پســته گذاشــتند. تولیــد  ــه وادی تولی قــدم ب
ــا کــه  پســته در ســال 1980 فقــط در کالیفرنی
امــروز اکثریــت تولیــد پســته امــروز آمریــکا در 
ــن  ــزار ت ــدود 12 ه ــت، ح ــز اس ــا متمرک آنج

شــد. 
52 گــروگان باقیمانــده در ســفارت آمریــکا 
در ژانویــه 1981، چنــد دقیقــه بعــد از مراســم 
ــد،  ــور جدی ــس جمه ــردن رئی ــاد ک ــوگند ی س

پسته ایران؛ خاستگاه صنعت پسته آمریکا
سحر نخعی
دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران

پالک درخت پسته مادر در ایستگاه تحقیقات آمریکا که بذر آن از ایران بوده است

بازرگانی
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ــًا طبــق  ــد ریــگان، آزاد شــدند. اگرچــه تحریم هــای تجــاری نهایت رونال
توافــق طرفیــن رفــع شــد )رفــع تحریم هــا منــوط بــه آزادســازی کامــل 
ــل  ــور غیرقاب ــه ط ــکا ب ــته در آمری ــد پس ــا تولی ــود(، ام ــا ب ــروگان ه گ
بازگشــتی در حــال افزایــش بــود. طبــق گفتــه محققیــن مرکــز تحقیقات 
دانشــگاه دیویــس آمریــکا، »پســته بــه مهم تریــن و موفق تریــن 

ــد.« ــل ش ــکا تبدی ــتم در آمری ــرن بیس ــاورزی ق محصــول کش
خاســتگاه پســته از آســیای میانــه و جنــوب غربــی اســت، جایــی کــه در 
ابتــدا پســتۀ وحشــی رشــد کــرد. پســته کــه یکــی از اعضــای خانــواده 
ــه عنــوان  ــود کــه ب ــادام هنــدی محســوب می شــود، هــزاران ســال ب ب
ــذا و دارو مصــرف می شــد. براســاس روایت هــای تاریخــی از حــدود  غ
6000 ســال قبــل از میــاد مســیح ایــن درخــت وحشــی بومــی ســازی 
ــران و  ــرقی ای ــوب ش ــتان و جن ــیب دار افغانس ــای ش ــده و در تپه ه ش
ــای  ــم پ ــت. کم ک ــده اس ــت می ش ــران کش ــوری ای ــا کل امپراط بعده
ــی از  ــادی جزئ ــال 30 می ــد و در س ــاز ش ــم ب ــرب ه ــه غ ــته ب پس
ــزاره اول  ــا در ه ــده بود. بعده ــم ش ــپانیایی ها ه ــا و اس ــپزی رومی ه آش
ــای  ــه اروپ ــن محصــول را ب ــای تجــارت ای ــادی، جــاده ابریشــم پ می

ــاز کــرد.   جنوبــی، آفریقــای شــمالی و چیــن هــم ب
قرن هــا بعــد، در اواســط دهــه اول قــرن نوزدهــم میــادی، پســته بــه 
ــا قــرص پســته در آمریــکا مهاجرانــی  ــر و پ آمریــکا رســید. مشــتری پ
ــا  ــد. رابطــه پســته ب ــه نیویــورک آمــده بودن ــه ب ــد کــه از خاورمیان بودن
آمریــکا در ســال 1904 عمیق تــر شــد، چــون بــرای اولیــن بــار پســته در 
خــاک آمریــکا توســط وزارت کشــاورزی آمریــکا )USDA( کاشــته شــد. 
ــای  ــد، کلکســیونی از گونه ه ــداث ش ــه اح ــی ک ــه قســمتی از باغات البت
ــه  ــر کشــت رفت ــی زی ــرای اهــداف تحقیقات ــود کــه ب ــف پســته ب مختل

بــود، نــه تولیــد تجــاری. 
ــود.  ــا ب ــته در دنی ــد پس ــب تولی ــروی بی رقی ــران پیش ــان، ای در آن زم
ــال  ــود از س ــوع ب ــال وق ــازار در ح ــه در ب ــی ک ــی از تغییرات ــا بخش ام
1929 شــروع شــد کــه گیــاه شناســی بــه نــام ویلیــام وایتهــوس بــرای 
ــه ســفر کــرد. آقــای  ــه خاورمیان جمــع آوری بذرهــای مختلــف پســته ب
ــود،  ــکا ب ــاورزی آمری ــدان وزارت کش ــی از کارمن ــه یک ــوس ک وایته
ســرزمین پــارس را زیــر پــا گذاشــت تــا پســته هایی پیــدا کنــد کــه در 
ــکا بازگشــت و  ــه آمری ــد وی ب ــا بع ــد. ماه ه ــل کشــت باش ــکا قاب آمری
امیــدوار بــود بتوانــد 10 کیلــو نمونــه پســته ای کــه از ایــران آورده بــود 
ــک و  ــتان های خش ــه تابس ــی ک ــته در اقلیم ــکارد. پس ــکا ب را در آمری
ــس  ــد، پ ــم داشــته باشــد رشــد مــی کن ــی و زمســتان های مای طوالن
قرعــه بــه نــام دره ســاکرامنتو اُفتــاد کــه بــه لحــاظ کشــاورزی خــاک 

ــد.  ــوس ش ــای وایته ــته های آق ــان پس ــت و میزب ــزی داش حاصلخی
ــد.  ــش کن ــش را آزمای ــوس نمونه های ــا وایته ــید ت ــول کش ــال ها ط س
وی بــه دقــت بــه درختــان رســیدگی می کــرد و تغییــر تدریجــی رنــگ 
دانه هــای پســته را از ســبز کمرنــگ بــه زرد و صورتــی مشــاهده 
ــط  ــود، فق ــرده ب ــع ک ــه وی جم ــه ای ک ــزاران دان ــا از ه ــرد. ام می ک

ــود. ــه ســازگار ب ــم آن منطق ــا اقلی یکــی ب
ــا »وایتهــوس  ــه یکــی از مســئولین انجمــن باغــداران کالیفرنی ــه گفت ب
ــه از  ــواده آگاه ک ــه خان ــق ب ــات متعل ــی از باغ ــته را از یک ــه پس آن دان
ــود.«  ــد، برداشــته ب ــا ســابقه پســته در رفســنجان بودن ــدگان ب تولیدکنن

رفســنجان کــه در فــات مرکــزی ایــران واقــع شــده، نــه تنهــا زادگاه 
ــد.  ــرورش می ده ــته را پ ــام پس ــن ارق ــه متنوع تری ــت، بلک ــته اس پس
وایتهــوس کــه بــه حــق لقــب »پــدر صنعــت پســته آمریــکا« برازنــده 

ــاد. ــام نه ــان« ن ــق را »کرم ــم موف اوســت آن رق
تقریبــًا نیــم قــرن بعــد در ســال 1976، اولیــن محصــول تجــاری رقــم 
ــن پســته  ــه ثمــر رســید و در حــدود 900 ت ــکا ب پســته کرمــان در آمری
ــته در  ــی پس ــم اصل ــم رق ــروز ه ــه ام ــان ک ــم کرم ــد. رق ــت ش برداش
ــال  ــز اســت. در س ــدان و پرمغ ــکا محســوب می شــود درشــت، خن آمری
ــن رســید. همــه اینهــا  ــه 450 هــزار ت ــکا ب 2017 برداشــت پســته آمری
نتیجــۀ کاشــت یــک دانــه پســته ایرانــی بــه وزن یــک چهلــِم اٌنــس بــود. 
بــرای سیاســت های  ابــزاری  بــه عنــوان  از تحریم هــا همچنــان 
ــته در  ــدگان پس ــرای تولیدکنن ــود و ب ــتفاده می ش ــکا اس ــی آمری خارج
داخــل آمریــکا سرچشــمه چالــش و آرامــش محســوب می شــوند. رفــع 
تحریم هــای تجــاری در ســال 1986 بــرای تولیدکننــدگان پســته آمریــکا 
نقطــه عطفــی بــود: آمریــکا تجــارت بــا ایــران را از ســر گرفــت و پســته 
ــکا  ــوپرمارکت های آمری ــه های س ــود را در قفس ــاره راه خ ــی دوب ایران
پیــدا کــرد. هــم زمــان درختــان پســته آمریــکا هــم بــه اوج بلــوغ خــود 
ــدی از یــک  ــه جدی ــت باعــث ایجــاد الی ــن رقاب نزدیــک می شــدند. ای
بــازی سیاســی - اجتماعــی شــد؛ تولیدکننــدگان و ضباطــان آمریکایــی 
ــروش محصــول  ــت ف ــی موقعی ــته ایران ــد واردات پس ــران بودن ــه نگ ک
آنهــا را بــه خطــر بینــدازد، درخواســت خــود را بــه کمیســیون تجــارت 
ــه قیمــت پســته  ــود ک ــق ب ــدرال مواف ــس ف ــد. آژان ــه دادن ــی ارائ جهان
ایرانــی می توانــد تهدیــدی بــرای تولیــد داخــل آمریــکا محســوب شــود، 
از ایــن رو بــر پســته خشــک در پوســت ایرانــی تعرفــه وارداتــی بــاالی 
ــد  ــِگ حامــی تولی ــۀ ضــد دامپین ــن تعرف ــل کــرد. ای 214 درصــد تحمی
داخــل، ژوئــن امســال تمدیــد شــد و همچنــان تــا امــروز بــر قــوت خــود 

باقــی اســت.
ــان،  ــارد ماتوی ــکا، ریچ ــته آمری ــداران پس ــن باغ ــی انجم ــر اجرای مدی
ــد پســته را از ســال 2008 از  ــکا گــوی ســبقت تولی ــد اســت آمری معتق
ــا شــده  ــده پســته دنی ــن تولیدکنن ــه بزرگ تری ــل ب ــوده و تبدی ــران رب ای
اســت. ایــران و آمریــکا از آن زمــان تــا کنــون در رتبــه اول و دوم بــودن 
در تولیــد پســته بــه شــدت بــا هــم رقابــت دارنــد و در مجمــوع عرضــه 
ــد: »صــرف  ــان مــی گوی ــا هســتند. ماتوی کننــده 80 درصــد پســته دنی
ــن  ــکا بزرگ تری ــول، آمری ــم محص ــدت ک ــه ش ــال های ب ــر از س نظ
ــد  ــزان تولی ــران می ــود آب در ای ــد. کمب ــد مان ــته خواه ــده پس تولیدکنن
ــر  ــه افزایــش ســطح زی ــکا ب ــن کشــور را پاییــن خواهــد آورد و آمری ای

ــه خواهــد داد.« کشــت خــود ادام
ــت  ــد: »درس ــران می گوی ــته ای ــن پس ــخنگوی انجم ــی س ــحر نخع س
اســت کــه در حــال حاضــر کمبــود آب و اُفــت کیفیــت آن چالش هــای 
ــران محســوب می شــوند،  ــی در مناطــق ســنتی پســته کاری در ای اصل
امــا تولیــد پســته ایــران بــا توجــه بــه افزایــش ســطح زیرکشــت پســته 
در ســایر اســتان های پســته خیز ایــران رونــد ثابتــی طــی خواهــد 

کــرد.«
بــا ایــن حــال، حتــی اگــر رونــد تولیــد در ایــران ثابــت بمانــد، فعالیــن 
ــکا  ــه آمری ــادرات ب ــد ص ــت جدی ــا محدودی ــران ب ــته ای ــت پس صنع
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ــه  ــاری علی ــای تج ــع تحریم ه ــد. رف مواجه ان
ایــران در ســال 2016 تأثیــر چندانــی بــر بــازار 
داخلــی پســته آمریــکا نگذاشــت، چرا کــه تعرفه 
ــا  ــر ج ــا ب ــان پ ــگ همچن ــد دامپین ــاالی ض ب
بــود. در آن زمــان مغــز پســته ایرانــی بــود کــه 
ــازار  توانســت بعــد از رفــع تحریم هــا جایــی در ب
پســته آمریــکا پیــدا کنــد )مــورد اســتفاده آن در 
بســتنی، شــیرینی کانولــی و ســایر شــیرینی جات 
اســت( چــون کــه مغــز پســته از تعرفــه گمرکــی 
ضــد دامپینــگ معــاف بــود. در حــال حاضــر، بــه 
دلیــل اعمــال مجــدد تحریم هــا توســط ترامــپ، 
وضعیــت صــادرات حــدود 500 تــن مغــز پســته 

ایرانــی در خطــر اســت.
ســحر نخعــی دغدغــه اصلــی را تأثیــر تحریم هــا 
ایرانــی می دانــد. »ایجــاد  بــازار پســته  بــر 
محدودیت هــای مالــی و بانکــی بــار دیگــر باعــث 
در  تجــارت  هزینه هــای  افزایــش  و  تحمیــل 

ــدا از آن،  ــت.« ج ــران شده اس ــته ای ــت پس صنع
ــن  ــکا و چی ــان آمری ــاری می ــگ تج ــدید جن تش
می توانــد بــه عنــوان یــک عامــل بازدارنــده 
عمــل کنــد؛ حــدود 70 درصــد از پســته آمریــکا 
صــادر می شــود و بیــش از نیمــی از ایــن میــزان 
ــه چیــن مــی رود.  ــون دالر ب ــه ارزش 339 میلی ب
تعرفه هــای  دلیــل  ماتویــان می گویــد: »بــه 
جدیــد وضــع شــده علیــه پســته آمریــکا، ســهم 
بزرگــی از ایــن بــازار نصیــب پســته ایرانــی 

ــد.«  ــد ش خواه
بــاب کایــن، مدیــر کمیتــه اجرایی پســته آمریکا، 
می گویــد: »صرف نظــر از رقابــت صادراتــی ایــن 
دو کشــور بــا هــم، مســلم اســت کــه تقاضــا برای 
مصــرف پســته همیشــه وجــود خواهــد داشــت. 
تقاضــای  میــزان  جوابگــوی  جهانــی  تولیــد 
جهانــی نیســت، پــس هــر قــدر محصــول تولیــد 

ــازار وجــود دارد.« شــود برایــش ب

علیرغــم پافشــاری ترامــپ بــرای جایگزینــی 
»ایــده وطــن پرســتی« بــه جــای »ایدئولوژی 
ــرود:  ــان ن ــز یادم ــک چی ــدن« ی ــی ش جهان
اگــر ایــران نبــود آمریــکا نــه پســته 
آجیلــی داشــت، نــه صنعــت پســته!

سیاســت مدار  از  کنیــم  یــادی  پایــان  در 
ــه  ــات ک ــم بری ــای ژان انتل ــوی آق فرانس
 )1825( مــزه«  »فیزیولــوژی  کتــاب  در 
فقــط  ملت هــا  »سرنوشــت  می گویــد: 
دارد«.  آنهــا  تغذیــه  بــه نحــوه  بســتگی 
امــروزه هیــچ کشــوری در زمینــه منابــع 
کشــاورزی 100 درصــد خودکفــا نیســت. پس 
بایــد گفــت: سرنوشــت ملت هــا محــدود 
ــه  ــت، بلک ــان نیس ــه  خودش ــوه تغذی ــه نح ب
ــر  ــه یکدیگ ــاندن ب ــذا رس ــی غ ــه چگونگ ب
اینگونــه  سرنوشت شــان  و  دارد  بســتگی 

می خــورد. گــره  به هــم 
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•  تولید پسته 

اگرچــه بارندگــی امســال در منطقــه آناتولیــای جنــوب شــرقی خیلــی دلچســب 
ــه  ــته ترکی ــرای پس ــول ب ــالی پرمحص ــال 2018 س ــال س ــن ح ــا ای ــود، ب نب
محســوب می شــود. میــزان تولیــد پســته ترکیــه امســال حــدود 210 هــزار تــن 
پیش بینــی می شــود کــه نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش داشــته اســت. بــه 
گــزارش مرکــز هواشناســی ترکیــه، امســال میــزان بارندگــی از ســال بارشــی 
گذشــته )اکتبــر 2016 تــا ژوئــن 2017 ( کمتــر بــوده اســت و حتــی از میانگیــن 
ــزارش  ــق گ ــال، طب ــن ح ــا ای ــت. ب ــوده اس ــر ب ــز پایین ت ــی نی ــول فصل معم
ــا، بارندگی هــای مــاه مــی امســال در شــانلی  دانشــگاه هــران در شــانلی اورف
اورفــا و غــازی آنتــپ باعــث افزایــش تولیــد پســته شــده اســت. ایــن دو اســتان 
ــاوه، در  ــه ع ــوند. ب ــه محســوب می ش ــد پســته در ترکی ــی تولی مناطــق اصل
ــان  ــی درخت ــرمازدگی در دوره گلده ــری از س ــبختانه خب ــال خوش ــار امس به

پســته نبــود. 
ــرد  ــزان عملک ــپ )GTB(، می ــازی آنت ــورس کاالی غ ــازار ب ــار ب ــق آم طب
ــرایط  ــیل آن در ش ــر از پتانس ــد کمت ــدود 10 درص ــال 2018 ح ــول س محص
ــه کاهــش  ــوان ب ــن کاهــش می ت ــی ای ــل اصل ــود. از دالی ــد ب ــده آل خواه ای
بارندگــی، کمبــود درختــان نــر، وجــود بیماری هــا و آفــات پســته اشــاره کــرد. 
ــا  ــه مانیس ــه در منطق ــی ک ــای تگرگ ــاه اوت 2018 بارش ه ــن، در م همچنی
ــی روی  ــر چندان ــد تأثی ــر چن ــیب زد، ه ــته آس ــای پس ــه باغ ه ــاد ب ــاق افت اتف

ــان نداشــت. ــی درخت عملکــرد کل

جنــوب شــرقی ترکیــه کــه بــه منطقــه آناتولیــای جنــوب شــرقی معروف اســت 
ــتان های  ــود. اس ــوب می ش ــته محس ــت پس ــنتی کاش ــه س ــاز منطق از دیرب
ــاراس و  ــس، کاهرامانم ــیرت، کیلی ــان، س ــا، آدیام ــانلی اورف ــپ، ش ــازی آنت غ
ــان از  ــتند و سهم ش ــته هس ــاری پس ــد تج ــق تولی ــن مناط ــن مهم تری ماردی
ــهم را  ــن س ــد از ای ــدود 40 درص ــت؛ ح ــد اس ــه 95 درص ــته ترکی ــد پس تولی
ــه مناطــق اژه،  ــده تولیــد پســته متعلــق ب غــازی آنتــپ دارد. 5 درصــد باقیمان
مدیترانــه و مارمــارا اســت. بــه گــزارش بــازار بــورس کاالی غــازی آنتــپ، از 
ــی 10  ــت. ط ــته اس ــت پس ــر کش ــتان زی ــه 56 اس ــتان ترکی ــوع 81 اس مجم
ســال گذشــته رونــد تولیــد پســته در ســایر مناطــق )بــه جــز آناتولیــای جنــوب 

شــرقی( در حــال افزایــش اســت.
ــرای  ــته ب ــت پس ــال در صنع ــار فع ــدگان و تج ــر، تولیدکنن ــال های اخی در س
ــل  ــی از قبی ــه فعالیــت های شکســتن ســیکل طبیعــی »ســال آوری پســته« ب
ــت(  ــت و برداش ــت، داش ــت کاش ــود کیفی ــی )بهب ــای به زراع ــج فعالیت ه تروی
بــه خصــوص در بعضــی از قســمت های آناتولیــای جنــوب شــرقی روی 
آورده انــد. در ترکیــه، پســته اکثــراً بــه صــورت دیــم کشــت مــی شــود و آبیــاری 
ایــن درخــت خیلــی مرســوم نیســت. تفکــر رایــج راجــع بــه درخــت پســته ایــن 
ــد  ــم می توان ــر ه ــاک فقی ــی و خ ــرایط معمول ــت در ش ــن درخ ــه ای ــت ک اس
به طــور طبیعــی رشــد کنــد. ایــن تفکــر ممکــن اســت درســت باشــد، امــا در 
ــاری  ــا آبی عمــل ثابــت شــده کــه عملکــرد درخــت در خــاک غنــی همــراه ب
ــا در  بهتــر اســت. در ســال های اخیــر، باغ هــای بیشــتری آبیــاری می شــوند ت

وزارت کشاورزی آمریکا در 27 شهریور 97 منتشر کرد:

گزارش ساالنه پسته ترکیه
دبیرخانه انجمن پسته ایران

 منتشر کرد: 97شهریور  27در وزارت کشاورزی آمریکا 

 گزارش ساالنه پسته ترکیه
 دبیرخانه انجمن پسته ایران

 

 
 

  تولید پسته 

سالی پرمحصول  2018ال سخیلی دلچسب نبود، با این حال جنوب شرقی  یدر منطقه آناتولیاامسال اگرچه بارندگی 
شود که نسبت بینی میتن پیشهزار  210ترکیه امسال حدود  پسته میزان تولید .شودپسته ترکیه محسوب میبرای 

امسال میزان بارندگی از سال بارشی گذشته به گزارش مرکز هواشناسی ترکیه،  .به سال گذشته افزایش داشته است
 ،این حالبا . تر بوده استمعمول فصلی نیز پایین( کمتر بوده است و حتی از میانگین  2017تا ژوئن  2016)اکتبر 

نتپ باعث افزایش غازی آ های ماه می امسال در شانلی اورفا وبارندگی زارش دانشگاه هران در شانلی اورفا،گ طبق
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برابــر شــرایط غیرعــادی خشکســالی محافظــت شــوند.
ــت  ــات حفاظــت از درخ ــد و اقدام ــای تولی ــود روش ه ــور بهب ــه منظ ــراً، ب اخی
ــادی در دانشــگاه های مناطــق  ــی و پژوهشــی زی ــای تحقیقات پســته فعالیت ه
آناتولیــای شــرقی و جنــوب شــرقی در حــال انجــام اســت. تولیدکننــدگان پســته 
ــای  ــر و فعالیت ه ــم بهت ــاب رق ــه انتخ ــد ک ــی می کنن ــن پیش بین و محققی
ــاوب باردهــی درخــت پســته را در آینــده حــل خواهنــد  به زراعــی، مشــکل تن
ــی در  ــش مهم ــاوب نق ــن تن ــر ای ــال حاضــر تأثی ــال، در ح ــن ح ــا ای ــرد. ب ک

ــد. ــا می کن ــته ایف ــد پس ــزان تولی می
در ســال تجــاری 2017/2018، ســطح زیــر کشــت پســته ترکیــه 328 هــزار 
ــه  ــن عــدد رشــدی 5 درصــدی نســبت ب ــار گــزارش شــد کــه ای و 804 هکت
ــه گــزارش  ــار( نشــان می دهــد. ب ســال 2016/2017 )313 هــزار و 431 هکت
ــه  ــزار اصل ــون و 800 ه ــدود 47 میلی ــال 2018، ح ــه در س ــار ترکی ــز آم مرک
درخــت بــارده و 19 میلیــون و 500 هــزار اصلــه درخــت پســته جــوان در ترکیــه 
وجــود دارد. تعــداد ذکــر شــده درختــان بــارده و جــوان در ســال 2018 نســبت 
بــه ســال گذشــته 12 درصــد افزایــش داشــته اســت. در طــول 5 ســال اخیــر 
تعــداد درختــان بــارده 30 درصــد و تعــداد درختــان جــوان 57 درصــد افزایــش 
ــان پســته حــدود 36 درصــد رشــد داشته اســت. در  ــداد کل درخت داشــته و تع
ــل  ــوغ و باردهــی کام ــه بل ــان ب ــا درخت گذشــته 10 ســال طــول می کشــید ت
برســند، امــا اکنــون بــه دلیــل بهبــود فعالیت هــای بــه زراعــی، بعــد از 5 ســال 
ــن  ــر میانگی ــال حاض ــت. در ح ــر شده اس ــت میس ــان، برداش ــت درخت از کاش
ــر  ــه ازای ه ــرم ب ــدود 4 کیلوگ ــول ح ــال های پرمحص ــته در س ــرد پس عملک

ــرم اســت. درخــت و در ســال های کــم محصــول حــدود 2 کیلوگ
پســته ترکیــه دو رقــم اصلــی دارد: 1- رقــم غالــب غــازی آنتــپ کــه ریزتــر 
و باریک تــر از نــوع ایرانــی اســت. ارقــام شــانلی اورفــا و غــازی آنتــپ شــبیه 
هــم هســتند. 2- رقــم ســیرت کــه 15 درصــد از کل تولیــد پســته ترکیــه را 
شــامل می شــود. ســیرت در مقایســه بــا رقــم آنتــپ میــزان عملکــرد باالیــی 
ــته  ــکل پس ــایز و ش ــود. س ــده می ش ــر دی ــی در آن کمت ــاوب بارده دارد و تن

ــه  ــت. در ترکی ــی اس ــته ایران ــپ و پس ــم آنت ــن رق ــزی بی ــیرت چی ــم س رق
کیفیــت مســتقیمًا بــه ســایز مربــوط می شــود: بهتریــن کیفیــت وقتــی اســت 
کــه بــه ازای هــر 100 گــرم پســته تعــداد دانه هــا 90 عــدد یــا کمتــر باشــد. 
ــن 100  ــود. بی ــه 2 محســوب می ش ــه پســته درج ــا 100 دان ــه ت ــن 90 دان بی
تــا 120 دانــه پســته درجــه 3 و بیــش از 120 دانــه پســته درجــه 4 محســوب 
ــیرت  ــا و س ــانلی اورف ــد در ش ــای جدی ــد نهال ه ــش تولی ــا افزای ــود. ب می ش

ــا کیفیــت در آینــده وجــود دارد. پتانســیل افزایــش تولیــد پســته ب
•   مصرف پسته 

درصــد زیــادی از تولیــد پســته ترکیــه در داخــل مصــرف می شــود و بســته بــه 
ــازار میــزان مصــرف ســال بــه ســال  دردســترس بــودن و عرضــه پســته در ب
فــرق می کنــد. ســنتًا، 35 درصــد از مصــرف داخــل بــه صــورت آجیلــی اســت 
و بقیــه آن در صنایــع شــیرینی پزی اســتفاده می شــود، خصوصــًا در دســرهای 
ــته در  ــرف پس ــر مص ــال اخی ــته. در 10 س ــوای پس ــل باقل ــه مث ــنتی ترکی س

بســتنی و شــکات هــم افزایــش قابــل توجهــی یافتــه اســت. 
ــن پســته  ــم خــورد؛ 80 هــزار ت ــه رق ســال 2017 ســال کــم محصــول ترکی
برداشــت شــد کــه از ســال های نــاآور قبــل هــم کمتــر بــود. علــت ایــن امــر، 
ــای  ــه آناتولی ــز 2016 و زمســتان 2017 در منطق ــود کــه در پایی خشکســالی ب
ــی  ــاه م ــت و در م ــاال رف ــته ب ــت پس ــه قیم ــرقی رخ داد. در نتیج ــوب ش جن
2018 بــه کیلویــی 220 لیــر رســید. تــا یــک مــاه قبــل از آن زمــان، قیمــت 
ــًا  ــود و طبیعت ــان ب ــاه رمض ــاز م ــی آغ ــاه م ــود. م ــر ب ــی 90 لی ــته کیلوی پس
مصــرف دســرهای ســنتی بــه خصــوص باقلــوای پســته به طــور قابــل 
توجهــی افزایــش یافــت. در خیلــی از شــهرهای ترکیــه مثــل بورســا و ماالیتــا 
تولیدکننــده هــای شــیرینی و دســر مجبــور شــدند گــردو و فنــدق را جایگزیــن 

ــد. پســته در دسرهایشــان کنن
ــه خصــوص در  ــه ب ــی در ترکی ــر، بســته بندی مغزجــات درخت در ســال های اخی
ــت.  ــر شده اس ــارا( دو براب ــه و مارم ــته )اژه، مدیتران ــد پس ــاحلی تولی ــق س مناط
خریــد پســته بســته بندی شــده از ســوپرمارکت ها در شــهرهای بــزرگ در 
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ــی ها  ــل فروش ــده آن از آجی ــد عم ــا خری ــه ب مقایس
ــد از  ــر، 35 درص ــال حاض ــت. در ح ــتر شده اس بیش
می شــوند.  بســته بندی  درختــی  مغزجــات  کل 
ــی  ــر مثبت ــته تأثی ــل پس ــی مث ــته بندی مغزجات بس
ــرف  ــت. مص ــد داش ــرانه آن خواه ــرف س ــر مص ب
ــال حاضــر ســالی حــدود 1.6  ســرانه پســته در ح

ــرم اســت. کیلوگ
ــال  ــته در س ــاالی پس ــد ب ــن تولی ــر تخمی ــا ب بن
2018 و طبیعتــًا کاهــش قیمــت آن و افزایــش 
بــادام(،  و  )گــردو  مغزجــات  ســایر  قیمــت 
پیش بینــی می شــود کــه مصــرف پســته در ســال 
تجــاری 2018/2019 بــه 176 هــزار تــن افزایــش 
یابــد؛ یعنــی 55 درصــد افزایــش نســبت بــه ســال 

ــل. قب
ــت  ــد از برداش ــته بع ــت پس ــر قیم ــال حاض در ح
کرده اســت.  پیــدا  کاهــش  امســال  محصــول 
قیمــت مغــز پســته زودبرداشــت شــدۀ عمــده )کــه 
ــرد  ــنتی کارب ــیرینی های س ــایر ش ــوا و س در باقل
ــت )14.45  ــه اس ــر ترکی ــدود 90 لی دارد( االن ح
ــر  ــری حــدود 6.228 لی ــرخ براب ــا ن ــکا ب دالر آمری
بــه ازای هــر دالر در تاریــخ 28 اوت 2018(. یــک 
مــاه پیــش قیمــت همیــن مغــز پســته حــدود 200 
لیــر بــود )32.11 دالر آمریــکا(. قیمت هــای فعلــی 
خــرده فروشــی پســته آنتــپ خشــک در پوســت در 
اســتانبول حــدود 60 تــا 75 لیــر )9.63 تــا 12.04 

ــکا( اســت. دالر آمری
•   تجارت پسته

ــه  ــه بیشــتر پســته تولیدشــده در داخــل ب در ترکی
مصــرف می رســد و فقــط درصــد کمــی از آن 
ــود،  ــار می ش ــم انب ــداری ه ــود. مق ــادر می ش ص
ــه  ــاآور اســت. از آنجــا ک ــه ن ــد ک ــرای ســال بع ب
ــط 5  ــود، فق ــم محصــول ب ــالی ک ــال 2017 س س
هــزار تــن از پســته ترکیــه صــادر شــد. بازارهــای 
اردن،  اشــغالی،  فلســطین  شــامل  صادراتــی 
آذربایجــان و کشــورهای  عربســتان ســعودی، 
ــان و فرانســه هســتند. ــا، آلم ــل ایتالی ــی مث اروپای

امســال چــون تولیــد پســته بیــش از 2 برابــر ســال 
گذشــته اســت و بــرای مصــرف داخــل عرضــه از 
ــود  ــی می ش ــود، پیش بین ــد ب ــتر خواه ــا بیش تقاض

صــادرات پســته ترکیــه بــه 17 هــزار تــن برســد.
تعرفــه واردات پســته بــه ترکیــه 43.2 درصــد 
اســت. بــا ایــن حــال، در تاریــخ 25 ژوئــن 2018، 
ــات  ــرای مغزج ــز ب ــدی نی ــازاد 10 درص ــه م تعرف
وارداتــی از آمریــکا )بــادام، گــردو، پســته و پــکان( 

ــش  ــران افزای ــه جب ــدام ب ــن اق ــد. ای ــه ش اضاف
تعرفــه بــر فــوالد و آلومینیــوم صادراتــی از ترکیــه 
ــه 20  ــازاد ب ــه م ــد. 15 اوت 2018 تعرف انجــام ش
ــر  ــال حاض ــن، در ح ــد. بنابرای ــل ش ــد تبدی درص
ــد  ــکا 63.2 درص ــته آمری ــر پس ــی ب ــه واردات تعرف
شــده اســت و بــرای ســایر کشــورها 43.2 درصــد 

اســت.
ــودن ســال 2018 و کــم  ــل پرمحصــول ب ــه دلی ب
ــای  ــه ارزه ــبت ب ــه نس ــر ترکی ــدن لی ارزش ش
ــرای واردات کــم خواهــد شــد.  خارجــی، تقاضــا ب
میــزان واردات امســال ترکیــه حــدود 5 هــزار تــن 
ــزان  ــت می ــر اس ــه ذک ــود )الزم ب ــرآورد می ش ب
واردات بــه ترکیــه از طریــق میــزان صــادرات 
ــبه  ــه محاس ــه ترکی ــورها ب ــایر کش ــته از س پس

می شــود(.
ــرده  ــام ک ــپ اع ــازی آنت ــورس کاالی غ ــازار ب ب
ــد  ــوان »تولی ــرار اســت مرکــزی تحــت عن ــه ق ک
ایــده آل پســته« بــا بودجــه دولــت ترکیــه در 
ــز  ــن مرک ــد. در ای ــرا برس ــه اج ــپ ب ــازی آنت غ
ــت  ــه کیفی ــع ب ــی راج ــات علم ــرار اســت مطالع ق
ــش  ــدف افزای ــا ه ــول ب ــی محص ــت غذای و امنی
ــام  ــه انج ــته ترکی ــه پس ــود وجه ــارت و بهب تج

ــرد. گی
•  مانده انبار

ــال  ــر س ــه ه ــته در ترکی ــار پس ــده انب ــزان مان می
ــال  ــودن آن س ــول ب ــا پرمحص ــم ی ــه ک ــته ب بس
ــده  ــارت و مان ــد، تج ــزان تولی ــد. می ــرق می کن ف
ــای  ــت و انجمن ه ــط دول ــه توس ــته ترکی ــار پس انب
مربــوط بــه پســته ثبــت نمی شــود. انجمــن صنعــت 
پســته غــازی آنتــپ در ســال 2014 بــا هــدف 
ایجــاد سیســتمی بــرای ثبــت میــزان تولیــد و مانــده 
ــتم  ــوز سیس ــه هن ــد، اگرچ ــیس ش ــول تأس محص
فعالــی بــه ایــن منظــور ایجــاد نشــده اســت. 
ــود  ــد وج ــی معتقدن ــات درخت ــدگان مغزج تولیدکنن
اطاعــات دقیــق از نوســانات قیمــت بــه خصــوص 
ــد،  ــری می کن ــول جلوگی ــم محص ــال های ک در س
چــرا کــه نوســانات تأثیــر منفــی بــر مصــرف صنعــت 

ــی دارد. ــواد غذای م
ــی در  ــورس کاال اقدامات ــازار ب ــل، ب ــن دلی ــه همی ب
ــته  ــارداری کاالی پس ــارت و انب ــش تج ــه افزای زمین
ــام داده  ــت انج ــد از برداش ــن بع ــرایط اَم ــت ش تح
ــه ای  ــب بودج ــا کس ــت ب ــازار توانس ــن ب ــت. ای اس
ــن در  ــت 10 هــزار ت ــا ظرفی ــار ب ــک انب ــت، ی از دول
ــت در  ــرار اس ــه ق ــد؛ ک ــیس کن ــپ تأس ــازی آنت غ

ــگاه های  ــن دانش ــود. محققی ــاح ش ــال 2019 افتت س
مختلــف کشــور ترکیــه از بهبــود وضعیــت و شــرایط 
نگهــداری پســته حمایــت می کننــد، چــرا کــه 
ــداری و  ــت نگه ــه اهمی ــته در ترکی ــال آوری پس س
انبــارداری ایــن محصــول را دو چنــدان می کنــد. 
ــت  ــای امنی ــارداری، نگرانی ه ــتاندارد انب ــرایط اس ش
غذایــی مثــل افاتوکســین در پســته را نیــز کاهــش 
می دهــد. بــازار بــورس کاالی غــازی آنتــپ بــا 
اســتفاده از ایــن سیســتم انبــارداری مجــوزدار، ســعی 
در کنتــرل نوســانات قیمــت دارد کــه بــه ایــن شــکل 
تولیدکننــدگان، مصرف کننــدگان و تجــار ســود ببرنــد. 
هــدف دیگــر آنهــا افزایــش شــفافیت در میزان پســته 
موجــود در انبارهــا از طریــق ایــن سیســتم اســت کــه 
بتواننــد مکانیســم قیمتــی بــر اســاس عرضــه و تقاضا 

ــود ببخشــند. را بهب
 )2016/2017 تجــاری  )ســال  پیــش  ســال  دو 
ــره  ــا ذخی ــتری در انباره ــته بیش ــه پس ــار ترکی تج
کردنــد، چــون تولیــد آن ســال پاییــن بــود و انتظــار 
ــد. ســال  ــاال برون ــت قیمت هــا در آن ســال ب می رف
2017 طــی ده ســال گذشــته در تولیــد کــم، رکــورد 
ــار در ســال 2017  ــده انب ــروش مان ــل ف ــه دلی زد. ب
ــی  ــال 2018، پیش بین ــاد در س ــد زی ــار تولی و انتظ
می شــود در آغــاز امســال میــزان مانــده انبارهــا بــه 

ــد. ــدا کن ــن کاهــش پی 500 ت
•   سیاست ها

دولــت ترکیــه ســال ها اســت کــه از تولیدکننــدگان 
امــا  نمی کنــد،  مســتقیم  حمایــت  پســته 
ثبــت  »سیســتم  در  کــه  تولیدکنندگانــی  بــه 
ــای  ــند، یارانه ه ــرده باش ــام ک ــت ن ــاورزان« ثب کش
کشــاورزی تعلــق می دهــد. در آغــاز هــر ســال 
دولــت  توســط  دولتــی  حمایت هــای  تقویمــی، 
اعــام می شــوند. بــرای مثــال در ســال 2018 
ــق  ــو تعل ــاورزان عض ــه کش ــل ب ــای ذی حمایت ه

خواهــد گرفــت:
- 1000 لیــر ترکیــه )160 دالر( بــه ازای هــر هکتــار 

بــرای احــداث بــاغ با نهــال اســتاندارد
- 4000 لیــر ترکیــه )462 دالر( بــه ازای هــر هکتــار 

بــرای احــداث بــاغ با نهــال مجــوزدار
- 100 تــا 1000 لیــر ترکیــه )16 الــی 61 دالر( بــه 

ازای هــر هکتــار بــرای کشــاورزی ارگانیــک
ــار  ــه ازای هــر هکت ــه )80 دالر( ب ــر ترکی - 500 لی

)GAP( ــه زراعــی ــرای فعالیــت هــای ب ب
ــار  ــر هکت ــه ازای ه ــه )23( دالر ب ــر ترکی -  140 لی

ــاورزی ــود کش ــوخت و ک ــرای س ب
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مجمــوع فــروش پســته آمریــکا در مــاه ســپتامبر )10 
ــه  ــوده ک ــن ب ــزار ت ــر 97(، 20 ه ــا 9 مه ــهریور ت ش
ــزان بیانگــر افزایشــی 2.3 درصــدی )حــدود  ــن می ای
500 تــن( نســبت بــه ســال گذشــته اســت. فــروش 
داخلــی آمریــکا حــدود 900 تــن )معــادل 10.6 درصد( 
ــزان صــادرات  ــا می ــوده، ام ــر از ســال گذشــته ب کمت
هــزار تــن )حــدود 13 درصــد( بیشــتر از ســال گذشــته 

بوده اســت.

ــپتامبر  ــروش س ــدی در ف ــش 2 درص ــه افزای  گرچ
ــدان  ــه ســپتامبر ســال گذشــته چن امســال نســبت ب
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــا ب ــه نظــر نمی رســد، ام ــاد ب زی
میــزان مانــده محصــول پســته درجــه یــک از ســال 
ــه  ــل توج ــش قاب ــن افزای ــت، ای ــر اس ــته صف گذش
اســت. بنابرایــن اکثــر 20 هــزار تــن پســته ای کــه در 
ــکا  ــد آمری ــه شــده از محصــول جدی ســپتامبر فروخت

اســت.
ــان  ــا اطمین ــام شده اســت و ب برداشــت محصــول تم
ــول 2017  ــه محص ــدر ک ــم همانق ــم بگویی می توانی
ــت  ــود، کیفی ــا ب ــن محصول ه ــی از بی کیفیت تری یک
ــته ها  ــد پس ــت، هرچن ــی اس ــال عال ــول امس محص
ــد. خســارت آفــات و زنگ زدگــی پوســت پســته  ریزن
ناچیــز گــزارش شده اســت. میــزان پســته های دهــن 
بســت حــدوداً 20 درصــد اســت. بســیاری از فــرآوری 
کننــدگان پســته را در ســایزهای 18-22، 19-22 
ــایزها  ــن س ــه ای ــد؛ هم ــا 22-20 پیشــنهاد می دهن ی
ــد.  ــس دارن ــر اُن ــه پســته در ه ــا 22 دان ــن 21.5 ت بی
ــایزهای 21-26، 21-27  ــر س ــرای پســته های ریزت ب
ــایزها  ــن س ــرای ای ــود؛ ب ــنهاد می ش و 27-22 پیش
ــه  ــر گرفت ــس در نظ ــر اُن ــه در ه ــدود 25 دان ــم ح ه

می شــود.

ــا تاریــخ  وزن کل پســته برداشــت شــده در آمریــکا ت
23 مهــر 1397 حــدود 440 هــزار تــن بــوده  و چیــن 
دوم تــا حــدود 5 روز بعــد از ایــن تاریــخ بیشــتر ادامــه 
نداشته اســت. ســهم ایالــت کالیفرنیــا 99 درصــد )437 
ــه  ــت. ب ــکا اس ــته آمری ــد پس ــن( از کل تولی ــزار ت ه
نظــر می رســد میــزان محصــول 2018 آمریــکا قــرار 
نیســت بــه 450 هــزار تــن برســد، ولــی نزدیــک بــه 

آن اســت.

اگــر حــدود 23 هــزار تــن از محصــول 2018 را بــرای 
تقاضــای آخــر ســال و 90 هــزار تــن تخمیــن مانــده 
ــم،  ــور بگیری ــال را فاکت ــان س ــی پای ــول انتقال محص
ــل  ــن محصــول قاب ــزار ت ــدود 340 ه ــوع ح در مجم
عرضــه در ســال تجــاری 2018/19 خواهیــم داشــت.

ــم  ــته را می توانی ــرای پس ــال ب ــزان تقاضــای امس می
ــا  ــاط آن ب ــول 2017 و ارتب ــروش محص ــق ف از طری
دو فاکتــور مهــم بررســی کنیــم: 1- وضعیــت فــروش 
بــه چیــن و 2- ســال بســیار کــم محصــول ایــران. در 
ســال 2017، از حــدود 320 هــزار تــن فــروش پســته 
آمریــکا، 90 هــزار تــن آن فقــط بــه چیــن صــادر شــد. 
ــزان تقاضــا از چیــن 50  ــم امســال می حــدس می زنی
ــکا  ــروش آمری ــااًل ف ــی احتم ــد، یعن ــت کن درصــد اُف
بــه حــدود 45 هــزار تــن خواهــد رســید؛ ایــن بدیــن 
معناســت کــه کل تقاضــا بــرای پســته بــه 270 هــزار 

تــن کاهــش پیــدا می کنــد. ایــران قــرار اســت از ســال 
گذشــته 120 هــزار تــن کمتــر محصــول عرضــه کند؛ 
ایــن کمبــود محصــول ایــران را کالیفرنیــا بایــد جبران 
کنــد؛ یعنــی بایــد تقاضــا را تــا 390 هــزار تــن افزایش 
دهــد. در نتیجــه، حتــی بــدون در نظــر گرفتــن رشــد 
ــته  ــول پس ــرای محص ــی ب ــای جهان ــرف، تقاض مص
2018 از عرضــه آن 45 هــزار تــن بیشــتر خواهــد بــود.

پیــش فــروش محصــول جدیــد آمریــکا )پســته درجه 
ــه  ــاه ژوئی ــر م ــت 26-21( از اواخ ــک در پوس 1 خش
در قیمت هــای 9.26 تــا 9.37 دالر بــه ازای هــر 
ــای  ــا و قیمت ه ــه اروپ ــای اتحادی ــرای بازاره ــو ب کیل
ــد.  ــاز گردی ــا آغ ــایر بازاره ــرای س ــا 9.15 دالر ب 9 ت
امــا قبــل از پایــان برداشــت، قیمــت اول فصــل بــرای 
بــازار اروپــا کیلویــی 8.38 دالر و بــرای ســایر بازارهــا 
8.16 دالر اعــام شــد. قیمت هــای اول فصــل از 
ــر  ــد، پایین ت ــه می ش ــًا معامل ــه قب ــی ک قیمت های
ــدگان در دور  ــی از فرآوری کنن ــه خیل ــد. در نتیج بودن
ــواره  ــگاه های هم ــط فروش ــه توس اول مناقصــه ای ک
ــد  ــرای خری ــزرگ ب ــوپرمارکت های ب ــف و س تخفی
ــرکت  ــده بود، ش ــزار ش ــان برگ ــال آینده ش ــک س ی
ــف  ــرای نص ــاً ب ــد، تقریب ــر می رس ــه نظ ــد. ب نکردن
ــر  ــه اول اکتب ــه هفت ــول س ــکا در ط ــول آمری محص
تعهــد فــروش داده شــده )فروختــه شــده( و 40 تــا 50 
درصــد آن بــرای عرضــه در ده مــاه آینــده باقیمانــده 

اســت.
ــی  ــدگان دیدگاه هــای متفاوت از آنجــا کــه فرآوری کنن
ــه همیــن  ــد تولیــد محصــول 2018 داشــتند، ب از رون
ــادی  ــانات غیرع ــار نوس ــز دچ ــا نی ــب قیمت ه ترتی
ــم  ــازار رق ــرای ب ــی ب ــیار عجیب ــروع بس ــد و ش بودن
خــورد؛ هــم فروشــندگان و هــم خریــداران ُپر از شــک 
ــد. حتــی بیــن قیمت هــای پیشــنهادی  ــد بودن و تردی
از طــرف فــرآوری کننــدگان بــرای هــر کیلــو پســته 
ــه  ــه ب ــت. البت ــود داش ــاوت وج ــنت تف ــا 70 س 20 ت
نظــر می رســد اخیــراً قیمــت هــا تــا حــدی بــه ثبــات 

رســیده اند.

پرایمکس در 1 آبان 97 منتشر کرد

وضعیت فروش پسته آمریکا
 

 

 منتشر کرد 97آبان  1پرایمکس در 

 وضعیت فروش پسته آمریکا

 
)حدود درصدی  2.3 یافزایش بیانگر بوده که این میزان هزار تن 20(، 97مهر  9شهریور تا  10) سپتامبردر ماه  آمریکافروش پسته  مجموع

صادرات اما میزان  بوده، از سال گذشته کمتر( درصد 10.6معادل )تن  900 حدود آمریکا یفروش داخل .استنسبت به سال گذشته تن(  500
 .استبودهاز سال گذشته بیشتر  (درصد 13حدود )تن  هزار

 
 

اما با توجه به اینکه میزان  رسد،زیاد به نظر نمیچندان  ذشتهگسپتامبر امسال نسبت به سپتامبر سال  در فروشدرصدی  2اگرچه افزایش 
که در سپتامبر  ایپسته هزار تن 20 اکثرقابل توجه است. بنابراین یش ااین افز ،از سال گذشته صفر است یکمانده محصول پسته درجه 

 شده از محصول جدید آمریکا است. فروخته

 تا از آمریکایی پسته خشک در پوست
 دالر 9.50 دالر 9.30 20-22 سایز یکدرجه 
 دالر 8.80 دالر 8.60 21-26 سایز یکدرجه 

 دالر 6.80 دالر 6.50 دهن بست
 سنت 55          هزینه برشته کردن          *

 
 

 

 

 

 
 

 منتشر کرد 97آبان  1پرایمکس در 

 وضعیت فروش پسته آمریکا

 
)حدود درصدی  2.3 یافزایش بیانگر بوده که این میزان هزار تن 20(، 97مهر  9شهریور تا  10) سپتامبردر ماه  آمریکافروش پسته  مجموع

صادرات اما میزان  بوده، از سال گذشته کمتر( درصد 10.6معادل )تن  900 حدود آمریکا یفروش داخل .استنسبت به سال گذشته تن(  500
 .استبودهاز سال گذشته بیشتر  (درصد 13حدود )تن  هزار

 
 

اما با توجه به اینکه میزان  رسد،زیاد به نظر نمیچندان  ذشتهگسپتامبر امسال نسبت به سپتامبر سال  در فروشدرصدی  2اگرچه افزایش 
که در سپتامبر  ایپسته هزار تن 20 اکثرقابل توجه است. بنابراین یش ااین افز ،از سال گذشته صفر است یکمانده محصول پسته درجه 

 شده از محصول جدید آمریکا است. فروخته
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ــت  ــان اس ــه پای ــکا رو ب ــته آمری ــت پس  برداش
ــه  ــن هفت ــر ای ــا آخ ــد آن ت ــش از 99 درص و بی
ــدار  ــن زده می شــود مق برداشــت می شــود. تخمی
محصــول امســال بیــن 9 تــا 14 هــزار تــن بیشــتر 

ــن باشــد.  ــدار 408 هــزار ت ــر از مق ــا کمت ی
ســطح خســارت آفــات، بــه خصــوص کــرم 
زدگــی  زنــگ  و   )NOW( پرتقــال  نافــه 
ــه  ــی ب ــت. آلودگ ــن اس ــتخوانی پایی ــت اس پوس
ــد،  ــر نمی رس ــه صف ــت ب ــچ وق ــین هی افاتوکس
ــزان  ــن می ــه کمتری ــالی اســت ک ــا امســال س ام
ــت.  ــده شده اس ــر دی ــه اخی ــک ده ــی در ی آلودگ
امســال میــزان پســته های دهــن بســت از 2 
ســال گذشــته بیشــتر اســت. ســایز پســته ها 
خیلــی  به طوری کــه  اســت،  بزرگــی  چالــش 
ــس 21-25،  ــای اُن ــه ج ــدگان ب ــرآوری کنن از ف
ــه  ــد. هفت ــه پیشــنهاد داده ان ــا 27 دان ــس 26 ی اُن
ــی اعــام  ــای صادرات ــای بازاره گذشــته قیمت ه
شــد. هــم اکنــون پســته خشــک در پوســت 
درجــه یــک آمریکایــی ســایز 26-23 یــا 23-27 
ــا 8.70 دالر پیشــنهاد  ــی 8.60 ت ــدود کیلوی در ح

شده اســت.
خوشــحال هســتیم کــه در دو هفتــه اخیــر خیلــی 
از باغ هــا بــه چیــن دوم رســیدند. به طور کلــی 
ــوک، خســارت  ــدان، لکــه دار، پ پســته های زودخن
ــارات  ــایر خس ــال و س ــه پرتق ــرم ناف ــی از ک ناش
دوم  چیــن  کیفیــت  داشته اســت.  کاهــش 
ــن اول  ــا چی ــی ب ــاوت چندان محصــول 2018، تف
ــول  ــت محص ــم برداش ــی می کنی ــدارد. پیش بین ن
ــان  ــه پای ــر 1397( ب ــر )23 مه ــدود 15 اکتب ح

برســد.

کمیتــه اجرایــی پســته آمریــکا )ACP( اطاعــات 
مربــوط بــه میــزان محصــول را از ضباطــان 
دریافــت  نیومکزیکــو  و  آریزونــا  کالیفرنیــا، 
ــان  ــه، ضباط ــن کمیت ــار ای ــق آم ــد. طب می کن
تــا پایــان ســپتامبر )8 مهرمــاه( حــدود 360 
ایــن  کرده انــد،  دریافــت  پســته  تــن  هــزار 
درحالــی اســت کــه در ســال 2016 کــه در تولیــد 
ــان ســپتامبر حــدود  ــا پای ــم، ت پســته رکــورد زدی
ــرای  ــود. ب ــط شــده ب ــن پســته ضب 380 هــزار ت
ــد  ــق محصــول امســال بای ــدار دقی اطــاع از مق
ــم،  ــر کنی ــان( صب ــر )24 آب ــاه نوامب ــا اواســط م ت
ــدد  ــم ع ــن می زنی ــر تخمی ــال حاض ــا در ح ام
ــد.  ــن باش ــزار ت ــدود 408 ه ــد، ح ــی تولی نهای
ــا  ــل محصــول ت ــماره 1 درصــد تحوی ــودار ش نم
پایــان مــاه ســپتامبر را نســبت بــه کل محصــول 
در بــازه زمانــی 10 ســاله نشــان می دهــد. در 
خیلــی از ســال ها، بیــش از 90 درصــد محصــول 
ــط شده اســت،  ــل و ضب ــان ســپتامبر تحوی ــا پای ت
امــا از آنجــا کــه محصــول 2018 دیــررس بــود، 
ــد  ــد ش ــخص خواه ــداً مش ــاد بع ــال زی ــه احتم ب
ــان  ــا پای ــول ت ــد محص ــر از 90 درص ــه کمت ک
ــماره 2  ــودار ش ــد. نم ــده باش ــط ش ــپتامبر ضب س
تخمین هــای میــزان نهایــی محصــول 2018 
را بــر اســاس درصــد فرضــی محصــول برداشــت 

ــد. ــان می ده ــپتامبر نش ــان س ــا پای ــده ت ش
البتــه مقــدار دقیــق محصــول نهایــی 2018 خیلی 
ــه در  ــت ک ــن اس ــم ای ــت. مه ــم نیس ــم مه ه
محــدوده ای باشــد کــه ضباطــان، صادرکننــدگان 
و خــرده فروشــان پیش بینــی کرده انــد. تمــام 
تخمین هایــی کــه نمــودار 2 نشــان می دهــد، 

در همــان محــدوده ای هســتند کــه ایــن گــروه از 
ــد. در نتیجــه،  ــی کرده ان ــت پیش بین ــن صنع فعالی
ــا  ــار قیمت ه ــل به ــان فص ــا پای ــم ت ــار داری انتظ
ــه  ــان ب ــات داشــته باشــند، چــرا کــه از آن زم ثب
ــی  ــد مصــرف و پیش بین ــل رون ــی مث ــد عوامل بع
میــزان محصــول ســال 2019 ایــران و آمریــکا در 

ــود. ــد ب ــر خواهن ــا موث ــر قیمت ه تغیی
ــال در  ــه س ــال ب ــته س ــز پس ــرای مغ ــا ب تقاض
ــاری 2017  ــال تج ــت. در س ــش اس ــال افزای ح
فــروش داخلــی و صــادرات مغــز پســته 30 درصــد 
ــاد پســته های وازد در  افزایــش داشــت. حجــم زی
ــاال  ــز را ب ســال هــای 2016 و 2017 عرضــه مغ
ــته های  ــود پس ــل کمب ــه دلی ــا ب ــال ام ــرد. امس ب
ــد.  ــدود باش ــز مح ــه مغ ــال دارد عرض وازد احتم
ــف  ــای مختل ــه کیفیت ه ــه ب ــا توج ــا ب قیمت ه
ــی  ــا اندک ــد ی ــت می مانن ــا ثاب ــااًل ی ــز احتم مغ
باالتــر از ســال تجــاری 2017 خواهنــد بــود. 
قیمــت مغــز ریــز کیفیــت پاییــن از کیلویــی 
ــا  ــالم ب ــز س ــود و مغ ــروع می ش 14.30 دالر ش
کیفیــت نیــز بســته بــه رنــگ ســبز مغــز، میــزان 
ــی حــول و  ــل قیمت ــز کام ــات و درصــد مغ ضایع
ــد  ــا 16.50 دالر خواه ــی 15.40 ت ــوش کیلوی ح

ــت. داش

نیکولز در 17 مهر 97 منتشر کرد

گزارش پسته آمریکا 

درصد  30ات مغز پسته داخلی و صادر فروش 2017تقاضا برای مغز پسته سال به سال در حال افزایش است. در سال تجاری 
های به دلیل کمبود پستهاما . امسال بردباال را عرضه مغز  2017و  2016در سال های  های وازدپسته زیاد. حجم افزایش داشت

کی باالتر مانند یا اندهای مختلف مغز احتماالً یا ثابت میها با توجه به کیفیتقیمتوازد احتمال دارد عرضه مغز محدود باشد. 
مغز سالم با کیفیت نیز  و شوددالر شروع می 14.30کیفیت پایین از کیلویی مغز ریز  قیمتخواهند بود.  2017از سال تجاری 

 .خواهد داشتدالر  16.50تا  15.40 کیلویی کامل قیمتی حول و حوشدرصد مغز  و میزان ضایعات مغز، سبز بسته به رنگ
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 دمنتشر کر 97مهر  17نیکولز در 

 گزارش پسته آمریکا 
 مقدارشود تخمین زده می. شودبرداشت میدرصد آن تا آخر این هفته  99و بیش از  است رو به پایان آمریکابرداشت پسته 

 . باشد هزار تن 408هزار تن بیشتر یا کمتر از مقدار  14تا  9بین امسال محصول 

افالتوکسین آلودگی به و زنگ زدگی پوست استخوانی پایین است. ( NOW)به خصوص کرم نافه پرتقال  ،آفاتخسارت  سطح
. امسال میزان استدیده شدهاخیر  یک دهه درآلودگی  میزان کمترینسالی است که اما امسال  ،رسدهیچ وقت به صفر نمی

به فرآوری کنندگان که خیلی از طوریبه ،بزرگی استها چالش سال گذشته بیشتر است. سایز پسته 2دهن بست از  هایپسته
صادراتی اعالم شد. هم اکنون پسته  هایهای بازارهفته گذشته قیمت اند.دانه پیشنهاد داده 27یا  26اُنس ، 21-25 اُنسجای 

 .استپیشنهاد شدهدالر  8.70تا  8.60در حدود کیلویی  23-27یا  23-26آمریکایی سایز  یکخشک در پوست درجه 
پوک،  دار،لکه زودخندان، هایکلی پستهطوربه چین دوم رسیدند. به هاکه در دو هفته اخیر خیلی از باغهستیم  خوشحال
تفاوت چندانی با چین  ،2018چین دوم محصول . کیفیت استداشته کاهشسایر خسارات ل و اکرم نافه پرتقناشی از خسارت 

 به پایان برسد.( 1397مهر  23)اکتبر  15کنیم برداشت محصول حدود بینی می. پیشندارداول 
( اطالعات مربوط به میزان محصول را از ضباطان کالیفرنیا، آریزونا و نیومکزیکو دریافت ACPکمیته اجرایی پسته آمریکا )

حالی ، این درنداهدریافت کردهزار تن پسته  360د حدومهرماه(  8)تا پایان سپتامبر ضباطان  ،کند. طبق آمار این کمیتهمی
هزار تن پسته ضبط شده بود. برای اطالع  380تا پایان سپتامبر حدود ، که در تولید پسته رکورد زدیم 2016سال  است که در

یم عدد نهایی زندر حال حاضر تخمین می اماصبر کنیم، آبان(  24)باید تا اواسط ماه نوامبر  امسال دقیق محصول مقداراز 
تا پایان ماه سپتامبر را نسبت به کل محصول در بازه تحویل محصول  درصد 1نمودار شماره  هزار تن باشد. 408حدود  ،تولید

اما از  ،استدرصد محصول تا پایان سپتامبر تحویل و ضبط شده 90بیش از  ،هادهد. در خیلی از سالساله نشان می 10زمانی 
درصد محصول تا پایان سپتامبر  90به احتمال زیاد بعداً مشخص خواهد شد که کمتر از  ،دیررس بود 2018آنجا که محصول 

بر اساس درصد فرضی محصول برداشت شده را  2018های میزان نهایی محصول تخمین 2ضبط شده باشد. نمودار شماره 
 دهد.تا پایان سپتامبر نشان می

خیلی هم مهم نیست. مهم این است که در محدوده ای باشد که ضباطان، صادرکنندگان  2018نهایی محصول دقیق  مقدارالبته 
ای هستند که این گروه از در همان محدوده ،دهدنشان می 2هایی که نمودار اند. تمام تخمینبینی کردهو خرده فروشان پیش

د، چرا که از آن زمان به نها ثبات داشته باشانتظار داریم تا پایان فصل بهار قیمتاند. در نتیجه، بینی کردهفعالین صنعت پیش
 ها موثر خواهند بود.ایران و آمریکا در تغییر قیمت 2019بینی میزان محصول سال بعد عواملی مثل روند مصرف و پیش

نمودار 2نمودار 1
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آب

ماهنامــه   ،97 مــاه  مــرداد   28 شــماره  در 
ــوان  ــا عن ــتاری ب ــران، جس ــته ای ــن پس انجم
»چــرا قوانیــن نقــش بــر آب می شــوند؟« 
چــاپ شــد کــه موضــوع آن کنکاشــی در 
مــواد 27، 28 و 45 قانــون توزیــع عادالنــه آب 
ــاه 97  ــماره 30 مهرم ــب در ش ــن مطل ــود. ای ب
همیــن ماهنامــه توســط آقــای جــواد میبــدی، 
و  بهره بــرداری  نظام هــای  دفتــر  مدیــرکل 
حفاظــت آب و آبفــا مــورد نقــد قــرار گرفــت و 
بــه پــاره ای از مطالــب گفتــه شــده در جســتار 
ــر  ــر کل دفت ــت نظــر مدی پاســخ داده شــد. دق
و  آب  حفاظــت  و  بهره بــرداری  نظام هــای 
ــرو و لطــف ایشــان در پاســخ  ــای وزارت نی آبف
ــه  ــت را ب ــن فرص ــده ای ــه ش ــب ارائ ــه مطل ب
ــه پاســخ های مطــرح  ــا نســبت ب وجــود آورد ت
شــده انتقاداتــی کــه وارد می دانســتم را مطــرح 
نمایــم. همچنیــن مطالبــی را از زوایــای دیگــر 
ــه  ــن رابط ــؤاالتی را در ای ــرده و س ــن ک تبیی

ــم. طــرح کن
پیــش از ارائــه نقدهــا، الزم بــه ذکــر اســت کــه 
در محافــل کارشناســی یکــی از علت هــای 
درون  آب  انتقــال  اجــازه  عــدم  قانونــی 
ــه  ــع عادالن ــون توزی ــاده 28 قان ــه ای، م حوض
آب عنــوان می شــود. از ایــن رو، در جســتار 
مذکــور، ایــن مــاده مــورد بررســی قــرار گرفــت 
ــه  ــوط ب ــاده مرب ــن م ــه ای ــد ک ــن ش و روش
ممنوعیــت انتقــال آب نیســت. از آنجایــی کــه 
مدیــر کل دفتــر نظام هــای بهره بــرداری و 
حفاظــت آب و آبفــا نیــز ایــن موضــوع را تأییــد 
کردنــد، امیدواریــم کــه ایــن مــاده از ایــن پــس 
ــرای  ــورد اســتناد مســئوالن و کارشناســان ب م

ــرد. ــرار نگی ــال آب ق ــکان انتق ــدم ام ع
1. در بنــد 1 پاســخ مدیــر کل دفتــر نظام هــای 
آبفــای  و  آب  حفاظــت  و  بهره بــرداری 
وزارت نیــرو، ســه دلیــل برداشــت های 
غیرمجــاز )توســط چاه هــای غیرمجــاز و 
ــش  ــاز(، کاه ــای مج ــه برداشــت چاه ه اضاف
بارندگــی و عــدم تغذیــه آبخــوان 
ــت ســطح آب  ــی اُف ــت اصل ــوان عل ــه عن ب

ــرح  ــزن مط ــم مخ ــری حج ــی و کس زیرزمین
شــده و بــرای مستندســازی ایــن ادعاهــا، 
ــنجان  ــیرجان، رفس ــت های س ــای دش مثال ه

ــت. ــده اس ــان آورده ش و کرم
ــف( در تبییــن دالیــل ذکــر شــده، معضــل  ال
ــران  ــدن بح ــود آم ــه وج ــر در ب ــی دیگ اصل
ــوان  ــش از ت ــی »صــدور مجــوز بی ــی، یعن فعل
ــن در  ــه شــده اســت. ای ــده گرفت ســفره«، نادی
حالــی اســت کــه رونــد تاریخــی بیــان دشــتی 
ــی آن را  ــه خوب ــنجان ب ــت رفس ــون دش همچ

تشــریح می کنــد؛
ــرو،  ــده وزارت نی ــه ش ــار ارائ ــاس آم ــر اس ب
ــه  دشــت رفســنجان در تاریــخ 1353/11/16 ب
دلیــل کثــرت چاه هــای عمیــق و نیمــه عمیــق 
کــه موجــب اُفــت ســطح ســفره شــده بــود، بــر 
اســاس »قانــون آب و نحــوه ملــی شــدن آن« 
مصــوب 1347، ممنوعــه اعــام شــد. در زمــان 

ــد  ــداد 420 واح ــًا تع ــت، جمع ــام ممنوعی اع
چــاه  حلقــه   287( قانونــی  بهره بــرداری 
عمیــق و نیمــه عمیــق بــه عــاوه تعــداد 133 
ــا میــزان برداشــت جمعــًا 274  رشــته قنــات( ب
ــت  ــن دش ــال، در ای ــب در س ــون مترمکع میلی
ــت  ــر اس ــل ذک ــت. )1(  قاب ــوده اس ــود ب موج
دشــت ممنوعــه بــر اســاس واقعیــات علمــی و 
فنــی دشــتی اســت کــه بــا افــت ســطح ســفره 
آب زیرزمینــی روبــرو اســت و هــر گونــه صــدور 
ــق  ــن مناط ــد در ای ــرداری جدی ــه بهره ب پروان
ــان  ــرر و زی ــب ض ــفره و موج ــه س ــاوز ب تج
ــرداران موجــود و متقــدم و تعــدی  ــه بهــره ب ب
ــارت دیگــر  ــه عب ــوق آنهــا می شــود. ب ــه حق ب
ــه وســعت  حریــم چاه هــا در دشــت ممنوعــه ب

کل دشــت اســت. 
امــا در پــی تصویــب »قانــون توزیــع عادالنــه 
آب« مصــوب 1361، بــر اســاس تبصــره ذیــل 

اولین گام، شنیدن صدای ذینفعان
مریم حسنی سعدی 
پژوهشگر مسائل حقوق آب
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مــاده 3 ایــن قانــون، تعــداد 561 حلقــه چــاه 
ــی  ــن دشــت مجــوز قانون ــد در ای ــق جدی عمی
دریافــت کرده انــد. بــه نظــر می رســد کــه 
ــی  ــرداری قانون ــای بهره ب ــداد واحده ــع تع جم
ــد  ــد 981 واح ــن دشــت بای ــی ای ــع آب از مناب
ــرو در  ــه شــده وزارت نی ــار ارائ ــی آم باشــد. ول
ســال 1394، تعــداد چاه هــای عمیــق دارای 
ــنجان را 1395  ــت رفس ــی در دش ــوز قانون مج
ــدود 14  ــن در ح ــرد و همچنی ــام ک ــه اع حلق
رشــته  قنــات نیــز در ایــن تاریــخ هنــوز مــورد 
ــال  ــن، در س ــت. بنابرای ــوده اس ــرداری ب بهره ب
1394 جمعــًا تعــداد واحدهــای بهره بــرداری 
مجــاز بالــغ بــر 1409 واحــد بــا مجــوز 
در  آب  مترمکعــب  میلیــون   542 برداشــت 
ــدرج  ــام من ــت. )2( )ارق ــده اس ــام ش ــال اع س
در جــدول پاســخنامه نیــز اعــداد ســال 94 
ــوز  ــع مج ــد: جم ــد می کن ــت را تأیی ــن دش ای
برداشــت آب کشــاورزی، شــرب و صنعــت: 

)26.25  +9.39  +506.6  =  542.24
در اینجــا ایــن ســؤال مطــرح اســت، چــه 
تشــبثات و توجیهاتــی منجــر بــه صــدور مجــوز 
ــی  ــه قیمــت تقریب ــد )ک ــاه جدی ــه چ 428 حلق
معاماتــی بــرای هــر چــاه در ســال  97 ســی 
میلیــارد تومــان اســت( در دشــت ممنوعــه 
رفســنجان شــده اســت؟ آیــا وزارت نیــرو 
ــادر  ــفره ص ــوان س ــش از ت ــی بی ــه های پروان

ــت؟ ــرده اس نک
ب( دلیــل دیگــری کــه بــرای معضــل اصلــی 
وضعیــت موجــود منابــع آب در بنــد یــک ذکــر 
شــده؛ »کاهــش بارندگــی و عــدم تغذیــه 
آبخــوان« اســت. در تأییــد ایــن صحبــت 
ــار بارندگــی در ایســتگاه  ــادآور شــد، آم ــد ی بای
هواشناســی فــرودگاه کرمــان در دهــه 30 
نشــان از آن دارد کــه میانگیــن بــارش ســالیانه 
حــدود 200 میلی متــر بــوده، در حالــی کــه 
ــر  ــدود 104 میلی مت ــن ح ــه 80 میانگی در ده
ــت از  ــار حکای ــن آم ــت. ای ــده اس ــزارش ش گ
جــوی  بارش هــای  میانگیــن  کــه  دارد  آن 
نســبت بــه 50 ســال قبــل نصــف شــده اســت، 
ــه  ــی در تغذی ــش بارندگ ــن کاه ــک ای ــی ش ب

ــت. ــته اس ــر داش ــنجان تأثی ــوان رفس آبخ
ــت  ــدن دش ــه ش ــود ممنوع ــا وج ــی ب  از طرف

ــت  ــق باالدس ــال 1353 مناط ــنجان در س رفس
ــت  ــن دش ــده ای ــه کنن ــه تغذی ــفره ک ــن س ای
ــت آب از  ــی و برداش ــاکان مجوزده ــت کم اس
ــته  ــه داش ــان ادام ــیر و کرم ــفره های بردس س
از  قانونــی«  »برداشــت های  قطعــًا  اســت. 
مناطــق باالدســت، ورودی بــه آبخــوان دشــت 

ــت. ــش داده اس ــز کاه ــنجان را نی رفس
پرســش اینجاســت، در حالــی کــه دشــت 
رفســنجان در ســال 1353 بــه دلیــل برداشــت 
بیــش از تــوان ســفره بــه میــزان 274 میلیــون 
ــه  ــود، ب ــده ب ــه ش ــال ممنوع ــب در س مترمکع
ــش  ــت کاه ــه عل ــد ب ــال های بع ــاوه در س ع
ــه  ــه آبخــوان، ورودی ب ــدم تغذی ــی و ع بارندگ
دشــت کاهــش پیــدا کــرد، چــرا در ســال 1394 
»مجوزهــای قانونــی« اجــازه برداشــت آب 

ــد؟ ــب را دارن ــون مترمکع ــدود 542 میلی ح
ــی  ــل اصل ــت معض ــه گرف ــوان نتیج ــا می ت آی
ــت  ــوء مدیری ــور س ــی کش ــع آب ــت مناب وضعی
ــوده  ــع آب ب ــت از مناب ــه در صیان آن وزارتخان
اســت؟ آیــا بهره بردارانــی کــه بــه اعتبــار 
صــدور مجوزهــای ایــن وزارتخانــه دســت بــه 
ســرمایه گذاری زده انــد نبایــد خواســتار اجــرای 
مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی، یعنــی 

ــند؟ ــارت باش ــران خس ــان جب خواه
2. در بنــد 2 ایــن نامــه ادعــا شــده اســت کــه 
مجــوز انتقــال آب کشــاورزی در درون حوضــه 
ــه  ــاورزی در حیط ــرف کش ــرای مص ــز ب آبری
اختیــارات وزارت نیــرو نیســت و نیــاز بــه اجــازه 
دولــت )هیــأت وزیــران( دارد. بــه نظــر می رســد 
ــوع را در  ــن موض ــاف ای ــرو خ ــه وزارت نی ک
دســتورالعمل »دســتورالعمل اصاحــی مــواد 27 
و 28 قانــون توزیــع عادالنــه آب، مصــوب وزیــر 
وقــت نیــرو )حمیــد چیت چیــان( 1393/4/16« 
انجــام داده اســت. در ایــن دســتورالعمل، وزارت 
نیــرو بــدون هیــچ پیــش شــرطی مجــوز فروش 
و انتقــال آب کشــاورزی بــه ســایر مصــارف را 
ــرای  ــال آب کشــاورزی ب ــر انتق داده اســت. اگ
ســایر مصــارف در حیطــه اختیــارات وزارت 
ــال درون حوضــه ای  ــه انتق ــرو اســت، چگون نی
آب کشــاورزی در حیطــه اختیــارات وزارت نیــرو 

نیســت!؟
دســتورالعمل  تصویــب  دلیــل   4 بنــد  در 

ــرف  ــش مص ــت کاه ــرای سیاس ــور، اج مذک
ــای  ــند راهبرده ــاس س ــر اس ــاورزی ب آب کش
توســعه بلنــد مــدت منابــع آب )مصــوب 1382 
پشــتوانه  و  شــده  معرفــی  هیئت وزیــران( 
تصمیــم  را  دســتورالعمل  ایــن  تصویــب 
دولــت )هیئت وزیــران( ذکــر شــده  اســت، 
ــاده 2 ســند  ــن سیاســت )م ــه همی ــا در ادام ام
ــع آب(،  ــدت مناب ــد م ــعه بلن ــای توس راهبرده
ــی آب  ــش بازده ــه افزای ــزم ب ــرو مل وزارت نی
افزایــش راندمــان  در بخــش کشــاورزی و 

ــت. ــده اس ــاورزی ش کش
در مــاده 2 آمــده اســت: »اصــاح ســاختار 
مصــرف آب در کشــور، بــه گونــه اي کــه ســهم 
مصــارف آب کشــاورزي از 92 درصــد در وضــع 
ــر  ــه حداکث ــا احتســاب ســایر نیازهــا ب ــي ب فعل
ــد و  ــر یاب ــده تغیی ــال آین ــد در 20 س 87 درص
در عیــن حــال بــا افزایــش راندمــان 
آبیــاري و تخصیــص آب بــه محصــوالت 
بــا ارزش اقتصــادي بیشــتر، بازدهــي آب 
ــک  ــه ازاي ی ــاورزي ب ــش کش در بخ
ــه دو  ــي ب مترمکعــب آب از وضــع فعل
برابــر در بیســت ســال آتــي افزایــش 
یابــد. اولویــت تخصیص هــای جدیــد آب 
ــت،  ــرب و بهداش ــارف ش ــه مص ــب ب ــه ترتی ب
صنعــت و خدمــات، باغــداري و زراعــت خواهــد 

ــود.« ب
ــت،  ــه گرف ــوان نتیج ــاس می ت ــن اس ــر ای ب
ــاده و عــدم توجــه  ــن م ــرش بخشــی از ای پذی
ــان از  ــرو، نش ــط وزارت نی ــت آن توس ــه کلی ب
برخــورد ســلیقه ای و کشــاورز ســتیزی آن 
ــی  ــون دارد. در حال ــرای قان ــه در اج وزارت خان
ــن ســند  ــه همی ــا اســتناد ب ــرو ب ــه وزارت نی ک
قــادر بــود بــرای افزایــش راندمــان و بهــره وری 
آب کشــاورزی، دســتورالعملی بــرای انتقــال 
درون حوضــه ای آب کشــاورزی نیــز وضــع 

ــد. نمای
 5-11-3 بنــد  در  اســت  ذکــر  قابــل 
»دســتورالعمل اصاحــی مــواد 27 و 28 قانــون 
ــتای  ــرو در راس ــه آب« وزارت نی ــع عادالن توزی
ــاورزي از 92  ــارف آب کش ــهم مص ــش س کاه
ــایر  ــاب س ــا احتس ــي ب ــع فعل ــد در وض درص
ــال  ــد در 20 س ــر 87 درص ــه حداکث ــا ب نیازه

آب
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 .است
 

 

آینــده راهــکاری عقانــی و عملــی ارائــه 
ــرای  ــد ب ــرو می توان ــه وزارت نی ــت؛ ک داده اس
ــه  ــق ممنوع ــاورزی در مناط ــش آب کش کاه
چاه هــای مجــاز کشــاورزی را خریــداری کــرده 

ــد. ــه کن ــلوب المنفع ــر و مس و ُپ
ــان جهــت آگاهــی از برنامه هــای وزارت  در پای
برنامه هــای  شــفاف  ارائــه  خواهــان  نیــرو 
فعلــی و آتــی توســط مقامــات محتــرم مســئول 
هســتیم. در ادامــه، ســؤاالتی کــه در ایــن مــورد 

ــد: ــده ان ــت، آورده ش ــرح اس مط
»اصــالح  بــرای  نیــرو  وزارت  برنامــه    •

چیســت؟ بهره بــرداری«  پروانه هــای 
پروانه هــای  »اصــاح  برنامــه  آیــا    •

داخلــی  مصوبــات  همــان  بهره بــرداري«، 
وزارت نیــرو مربــوط بــه کاهــش پروانه هــا بــه 
ــران  ــدون جب ــزی، ب ــل برنامه ری ــزان آب قاب می

حقــوق مکتســبه اشــخاص اســت؟
آب  بــا  برنامه ریــزی  قابــل  آب  تفــاوت     •

تجدیــد پذیــر چیســت؟
ــرده  ــاره ک ــن مســئله اش ــه ای ــرو ب •   وزارت نی

ــق  ــرط تحق ــه ش ــی دارد ب ــه آمادگ ــت ک اس
مــواردی از ســوی بهره بــرداران و ذینفعــان 
دشــت ها، اجــازه مبــادالت آبــی را در مناطقــی 
ــا ایــن  بــه صــورت پایلــوت بررســی نمایــد. آی
موضــوع شــامل حــال تمــام بهره بــرداران 
ــت،  ــرب، صنع ــم از ش ــع آب اع ــت از مناب دش

خدمــات و کشــاورزی می شــود؟
•   شــرط اول وزارت نیــرو ایــن اســت کــه 

ــای  ــع و چاه ه ــام مناب ــوت، تم ــت پایل در دش
ــا  ــه شــوند و ب ــر و مســلوب المنفع غیرمجــاز پ
نصــب کنتــور حجمــی هوشــمند از اضافــه 
ــری  ــاز جلوگی ــاي مج ــت های از چاه ه برداش

ــا  شــده باشــد. در شــرایطی کــه وزارت نیــرو ب
ــری  ــی و قه ــی، حقوق ــی، مال ــوان کارشناس ت
در  کــه  را  وظیفــه  ایــن  اســت  نتوانســته 
ــرا  ــده داشــته اســت اج ــر عه ــه ب طــول 5 ده
ــه  ــی آن را  ب ــه اختیارات ــا چ ــه و ب ــد، چگون کن

می گــذارد؟ وا  بهره بــرداران 
کــه  اســت  آن  نیــرو  وزارت  دوم  •  شــرط 

ــارف آب  ــع و مص ــه مناب ــوط ب ــات مرب اطاع
و پروانه هــای بهره بــرداری ایــن دشــت در 
ــورت  ــه ص ــفاف ب ــی ش ــامانه اطاعات ــک س ی
ــا  ــد. ب ــگان باش ــترس هم ــل دس ــن قاب آنای
ــی  ــی و کارشناس ــوان مال ــه ت ــه اینک ــه ب توج
نیــرو  وزارت  خــود  در  درخواســت  ایــن 
ــامانه  ــن س ــًا ای ــت و قاعدت ــه اس ــرار گرفت ق
می بایســت جهــت پایــش و کنتــرل منابــع 
ــه کار می کــرد،  ــی، ســال ها پیــش شــروع ب آب
ــا توجــه  ــن شــرایط حســاس و ب ــه در ای چگون
بــه کــدام قــدرت مالــی بخــش خصوصــی بــر 

می گیــرد؟ قــرار  بهره بــرداران  عهــده 
•   شــرط ســوم بــه ایــن مســئله اشــاره دارد کــه 

تشــکل های بهره بــرداران آب دشــت بــرای 
ــود  ــاد ش ــت ایج ــرداری دش ــت و بهره ب حفاظ
ــت و  ــت حفاظ ــارت و مدیری ــان نظ ــود آن و خ
ــد. در  ــول نماین ــع آب را قب ــرداری مناب بهره ب
ــع آب  ــت از مناب ــرای حفاظ ــه ب ــرایطی ک ش
ــتیم،  ــان هس ــه ذینفع ــارکت هم ــد مش نیازمن
مشــارکت  اولیــه  شــرط  نیــرو  وزارت  آیــا 
کــه همانــا پذیریــش مســئولیت اســت را 
آمادگــی  ایــن  و  می شناســد  رســمیت  بــه 
ــای  ــاد گروه ه ــب اعتم ــرای جل ــه ب را دارد ک
مختلفــی کــه در تمــام ایــن ســال ها بــه 
ــرو  ــده وزارت نی ــادر ش ــای ص ــار پروانه ه اعتب

ــد،  ــی زده ان ــرمایه گذاری عظیم ــه س ــت ب دس
مســئولیت عملکــرد چندیــن ســاله خــود را 

ــد؟ ــارت کن ــران خس ــرد و جب بپذی
ــم  ــه ه ــز ب ــه آبری ــک حوض ــت های ی •   دش

مناطــق  در  و تصــرف  و دخــل  پیوســته اند 
ــر ورودی آبخــوان اثرگــذار اســت.  باالدســت ب
چنانچــه حفاظــت و بهره بــرداری از دشــتی 
ــرداران قــرار گیــرد و مناطــق  ــر عهــده بهره ب ب
دشــت  ایــن  تغذیه کننــده  کــه  باالدســت 
ــن  ــد و ای ــرو باش ــت وزارت نی ــتند در دس هس
وزارتخانــه بتوانــد مجــوز برداشــت صــادر کنــد، 
ــت  ــک دش ــرداران ی ــره ب ــارکت به ــا مش آی

ــرد؟ ــد ک ــفره خواه ــداری س ــه پای ــی ب کمک
امیــد اســت ایــن مســیر آغــازی باشــد در 
ــوم  ــرز و ب ــن م ــردان ای ــگاه دولت م ــر ن تغیی
ــای  ــت دره ــری پش ــای تصمیم گی ــه ج ــه ب ک
ــرمایه  ــه س ــی ک ــر زحمتکش ــرای قش ــته ب بس
ــا  ــت، دره ــده اس ــا ش ــر آب بن ــان ب زندگی ش
را بگشــایند و قــدم در راهــی بگذارنــد کــه 
ــنیدن  ــا ش ــی ب ــع آب زیرزمین ــت از مناب حفاظ

ــد. ــن باش ــان ممک ــه ذینفع ــدای هم ص
پی نوشت ها: 

»پایــداری  مقالــه  بــه  شــود  مراجعــه   .)1(
ــع آب زیرزمینــی: مطالعــه مــوردی دشــت  مناب
خانــم  نوشــته  اول،  قســمت  رفســنجان« 
ــکده  ــده در اندیش ــر ش ــی، منتش ــه تراب صدیق

تدبیــر آب ایــران
ــارف آب  ــه »مص ــه مقال ــود ب ــه ش )2( . مراجع
در محــدوده مطالعاتــی دشــت رفســنجان«، 
نوشــته حســین زراعتــکار و الهــام گلــکار، 
ــران ــر آب ای ــکده تدبی ــده در اندیش ــر ش منتش

آب

این نامه در دبیرخانه انجمن پسته ایران موجود می باشد.
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ــاب  ــته، جن ــای پس ــه دنی ــماره 30 ماهنام در ش
ــران  ــه بح ــا مقال ــاط ب ــری در ارتب ــای ناص آق
ــن  ــب در شــماره 29 همی آب کــه توســط اینجان
ماهنامــه بــه چــاپ رســیده بــود، نقــدی نوشــته اند 
کــه قبــل از هــر چیز الزم اســت از ایشــان تشــکر 
ــن  ــایه همی ــم در س ــر می کن ــرا فک ــم؛ زی نمای
ــاد بســیاری از  نقدهــا و گفتگوهــا اســت کــه ابع

مشــکات منابــع آب روشــن تر می گــردد.
ــود  ــن ب ــه ای ــب در آن مقال ــی اینجان هــدف اصل
ــه در آن  ــی ک ــت کل ــم وضعی ــعی نمای ــه س ک
به ســر می بریــم ترســیم نمــوده، ســپس بــا 
ــی  ــم چــه راه حل ــت ببینی ــن وضعی ــه ای توجــه ب
ــد  ــازه بدهی ــرار داد. اج ــر ق ــد نظ ــوان م را می ت
ــتان  ــرداری اس ــای بهره ب ــورد چاه ه مجــدداً در م
ــم  ــدد و رق ــا ع ــتند ب ــی هس ــکل اصل ــه مش ک

ــم.  ــرض نمای ــی ع مطالب
از مجمــوع 34 هــزار و 556 حلقــه چــاه موجــود، 
ســاالنه حــدود 5.8 میلیــارد مترمکعــب برداشــت 
می شــود. طبــق همیــن آمــار 95 درصــد  از 
مصــارف آب در بخــش کشــاورزی، 4 درصــد 

در بخــش شــرب و 1 درصــد در بخــش صنعــت 
مصــرف می گــردد. اگــر ســرانۀ مصــرف در 
بخــش شــرب را حــدود 200 لیتــر در شــبانه 
ــا توجــه  روز بــرای هــر فــرد در نظــر بگیریــم، ب
بــه جمعیــت اســتان کــه در حــال حاضــر بیــش 
اســت، مصــرف ســاالنه  نفــر  میلیــون   3 از 
ــب  ــون مترمکع ــدود 220 میلی ــت ح ــن جمعی ای
نشــان  نیــز  صحرایــی  آمارهــای  می شــود. 
از چاه هــای  برداشــت  میــزان  می دهــد کــه 

ــت.  ــدار اس ــن مق ــًا همی ــرب تقریب ش
البتــه بحــث جنــاب آقــای ناصــری صحیح اســت 
ــبکه های  ــول و ش ــرف غیرمعق ــل مص ــه به دلی ک
ــی  ــت واقع ــت قیم ــدم دریاف ــز ع ــوده و نی فرس
ــادی از آب هــای  ــر بســیار زی آب هــر روزه مقادی
تولیــد شــده در شــهرها و روســتاها هــدر مــی رود، 
ولــی از طــرف دیگــر تعــداد زیــادی از روســتاها 
آشــامیدنی  آب  از  هنــوز  کــه  هســتند  هــم 
ســالم برخــوردار نیســتند. بــا فــرض اینکــه 
ــرف  ــزان مص ــی می ــا روش های ــد ب ــت بتوان دول
ــی  ــن صرفه جوی ــل ای ــد، از مح ــش ده را کاه
ــه آب  ــری ک ــق دیگ ــه مناط ــد ب ــط می توان فق
آشــامیدنی ســالم ندارنــد، آبرســانی نمایــد. نکتــه 
ــش  ــه افزای ــتان رو ب ــت اس ــه جمعی ــر اینک دیگ
ــر روز  ــم ه ــت ه ــن جمعی ــًا ای ــت و قاعدت اس
ــک راه  ــه ی ــاز دارد، البت ــامیدنی  نی ــه آب آش ب
ــه آب آشــامیدنی از آب بهداشــتی  ــن اســت ک ای
تفکیــک گــردد. بدین صــورت کــه آب آشــامیدنی 
ــتی  ــری( و آب بهداش ــته بندی ) بط ــورت بس بص
به صــورت  باغچــه (  اســتحمام،  ) شستشــو، 
شــبکه ای در اختیــار مــردم قــرار گیــرد. در 
این صــورت هزینــه تصفیــه و میکروب زدایــی 
کاهــش می یابــد، ولــی جمــع مصــرف آب تغییــر 
ــی نمی کنــد، ضمــن اینکــه هم چنــان کــه  چندان
قبــًا گفتــه شــد، تنهــا 4 درصــد از مصــارف آب 
در اســتان مربــوط بــه بخــش شــرب اســت. پــس 
ــًا  ــه عم ــرف ک ــش مص ــرض کاه ــا ف ــی ب حت
امــکان پذیــر نیســت، تأثیــر چندانــی در مصــرف 

کلــی منابــع آب به وجــود نمی آیــد.

موضــوع دیگــر، آب مصرفــی در بخــش صنعــت 
اســت. اینکــه بعضــی از صنایــع کــه مصــرف آب 
ــان ایجــاد  ــتان کرم ــد در اس ــد، نبای ــادی دارن زی
گــردد، امــر صحیحــی اســت؛ امــا ایــن واقعیــت 
ــت در  ــه بخــش صنع ــت ک ــده گرف ــد نادی را نبای
اســتان مــا بســیار عقــب افتــاده اســت. معمــواًل 
از  درصــد   10 حداقــل  پیشــرفته،  جوامــع  در 
ــت،  ــش اس ــن بخ ــه ای ــوط ب ــارف آب مرب مص
ــه  ــک منطق ــه در ی ــود اینک ــا وج ــا ب ــی م ول
خشــک و کــم بــاران قــرار گرفته ایــم تنهــا 
ــات  ــت و خدم ــع در صنع ــن مناب ــد از ای 1 درص
ــا  ــد ب ــر بگیری ــال در نظ ــردد. ح ــرف می گ مص
وجــود افزایــش جمعیــت و نیــاز بــه اشــتغال زایی 
ــر  ــن ام ــه ای ــک ب ــکان کم ــش ام ــدام بخ ک
ــعه  ــمت توس ــه س ــم ب ــاز ه ــد ب ــا بای را دارد؟ آی
کشــاورزی برویــم؟ آیــا اساســًا چنیــن پتانســیلی 
ــت  ــن اس ــل ای ــک راه ح ــه ی ــود دارد؟ البت وج
کــه بــرای تأمیــن آب بخش هــای صنعــت و 
خدمــات از آب دریــا اســتفاده نماییــم. محاســبات 
نشــان می دهــد، تقریبــًا در شــرایط فعلــی بــرای 
ــه  ــا ب ــب آب دری ــر مترمکع ــال ه ــه و انتق تصفی
مناطــق نســبتًا مرتفــع کرمــان از جملــه کرمــان، 
ســیرجان و رفســنجان، 3 دالر هزینه الزم اســت. 
از آنجایــی کــه در شــرایط فعلــی، صنایــع در یــک 
فضــای غیرواقعــی، مخصوصــًا از  نظــر دریافــت 
ــوع  ــد، موض ــت می کنن ــرژی فعالی ــای ان یارانه ه
ــه  ــده گرفت ــا نادی ــت آنه ــه اقتصــادی فعالی توجی
ــه در  ــی ک ــرایط واقع ــک ش ــا در ی ــود؛ ام می ش
ــار  ــی در اختی ــا قیمــت جهان ــًا ســوخت ب آن مث
آنهــا قــرار گیــرد و آب را هــم بخواهنــد از طریــق 
دریــا تصفیــه و بــه محــل مصــرف منتقــل کننــد، 
در  شــدت  بــه  آنهــا  فعالیــت  توجیه پذیــری 
ــون  ــن چ ــرد. بنابرای ــرار می گی ــام ق ــرض ابه مع
شــرایط طبیعــی نیســت، نمی تــوان قضــاوت 
کــرد کــه آب تولیــد شــده در اســتان بهتــر اســت 
در چــه بخش هایــی مصــرف گــردد. در وضعیــت 
ــه  ــز، ن ــی در بخــش صنعــت نی ــی صرفه جوی فعل
ــه  ــی ب ــدان کمک ــه چن ــت و ن ــر اس امکان پذی
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ــد. ــران می کن ــل بح ح
ــتان  ــای غیرمجــاز در اس ــوم، چاه ه   موضــوع س
اســت. از مجمــوع 11 هــزار حلقــه چــاه غیرمجــاز، 
بیــش از 8 هــزار حلقــۀ آنهــا در مناطــق جنوبــی 
قلعــه  رودبــار،  جیرفــت،   : جملــه  از  اســتان 
گنــج، کهنــوج و منوجــان حفــر گردیده انــد و 
تقریبــًا 30 درصــد از چاه هــای ایــن مناطــق 
غیرمجــاز می باشــند. اینکــه فرموده ایــد ایــن 
چاه هــا متعلــق بــه اقشــار ثروتمنــد هســتند، 
ــب  ــت قری ــی اکثری ــرا زندگ ــدارد؛ زی ــت ن صح
ــه  ــی ب ــتان متک ــوب اس ــردم جن ــاق م ــه اتف ب
درآمــد کشــاورزی اســت و اغلــب ایشــان زندگــی 
فقیرانــه ای دارنــد و تنهــا راه معیشــت آنهــا همیــن 
چاه هــا اســت. البتــه ممکــن اســت در بیــن 
ــدا  ــز پی ــول نی ــراد متم ــا اف ــن چاه ه ــان ای صاحب

ــند. ــت می باش ــا در اقلی ــود، ام ش
از طــرف دیگــر اگــر بخواهیــم بــه صــورت علمــی 
ــه  ــی ک ــه چاه های ــم، کلی ــگاه کنی ــئله ن ــه مس ب
ــده و  ــر گردی ــت حف ــر دش ــت ه ــد از ممنوعی بع
بــه اشــکال مختلــف مجــوز گرفته انــد هــم غیــر 
ــی دشــت  ــوان آب ــرا ت مجــاز تلقــی می شــوند، زی
در حــد همــان چاه هــای قبــل از ممنوعیــت 
بــوده و بــه همیــن دلیــل دشــت ممنوعــه اعــام 
شــده اســت. بــا ایــن حســاب، بــه عنــوان مثــال، 
ــت  ــال 1353 در دش ــه از س ــی ک ــه چاه های کلی
ــوان دشــت  ــر ت ــه ب ــر شــده اضاف رفســنجان حف
ــر  ــد علمــی زی ــودن آنهــا از دی ــی ب ــوده و قانون ب
ــه و  ــوز گرفت ــًا مج ــه فع ــت. اگرچ ــوال اس س
ــده می شــوند. در نظــر داشــته باشــید  مجــاز نامی
ــی کــه  ــداد چاه های کــه در دشــت رفســنجان  تع
مجــوز ندارنــد، بســیار انــدک اســت. بــا ایــن حال، 
ــت های  ــن دش ــه بحرانی تری ــت از جمل ــن دش ای
ــت  ــن دش ــکل ای ــن مش ــت؛ بنابرای ــور اس کش
ــد از  ــه بع ــت ک ــازی اس ــای مج ــع چاه ه در واق
ــت  ــد. واقعی ــر گردیده ان ــه حف ــت منطق ممنوعی
ــوزداری  ــای مج ــئله چاه ه ــه مس ــت ک ــن اس ای
ــده اند  ــر ش ــت ها حف ــت دش ــد از ممنوعی ــه بع ک
و نیــز چاه هــای غیرمجــاز، مثــل ســنگ بزرگــی 
ــر  ــه قع ــان ب ــه دســت خودم ــا ب ــد کــه م می مانن
چــاه انداخته ایــم و بیــرون آوردن ایــن ســنگ بــه 

ــت. ــادگی ها نیس ــن س ای
ــه  ــان ک ــی. هم چن ــی و پایان ــه اصل ــا نکت و ام
قبــًا نیــز عــرض شــد، اینجانــب در مقالــه 

ــده  ــرایط پیچی ــم ش ــتم ه ــران آب می خواس بح
فعلــی را تشــریح کنــم و هــم راه حل هایــی 
ــرای حــل مســئله در نظــر  ــرو ب کــه در وزارت نی
گرفتــه شــده را بیــان کنــم و هــم در پایــان نقــد 
ــام  ــرو اع ــرد وزارت نی ــن رویک ــر ای ــود را ب خ
کنــم. امــا جنــاب آقــای ناصــری در نوشــته خــود 
ــگار  ــد کــه ان ــوان نموده ان موضــوع را طــوری عن
ــت ها  ــن سیاس ــاک ای ــینه چ ــع س ــب مداف اینجان
هســتم. حــال آنکــه، حــدود 20 ســال اســت کــه 
ــد  ــدی نق ــور ج ــی را به ط ــوه حکمران ــن نح ای
کــرده و بارهــا در این بــاره گفتــه و نوشــته ام. 
واقعیــت ایــن اســت کــه آنچــه مــا را بــه شــرایط 
متعــددی  ریشــه های  دارای  رســانده  فعلــی 
ــع آب  ــر مناب ــت ب ــًا چگونگــی مدیری اســت. قطع
ــت  ــدن وضعی ــود آم ــل در به وج ــن عام اصلی تری
فعلــی اســت. متمرکــز شــدن همــه امور در دســت 
ــر آب را از مــردم  دولــت، عمــًا حــق مالکیــت ب
ســلب کــرده و بــا ایــن کار انگیــزه حفــظ منابــع 
شده اســت.  گرفتــه  مصرف کننــدگان  از  را  آب 
ــاز  ــا پی ــیر ت ــر، از س ــال حاض ــفانه، در ح متأس
ــود  ــن موج ــه قوانی ــه ب ــا توج ــا ب تصمیم گیری ه
در دســت دولــت اســت و مصرف کننــدگان تقریبــًا 
هیــچ نقشــی ندارنــد و حتــی وقتــی از مشــارکت 
ایشــان حــرف زده می شــود منظورشــان ایــن 
اســت کــه آنــان را در جایــی جمــع کننــد و 

ــد!! ــخنرانی کنن ــان س برایش
از نظــر اینجانــب، زمانــی امــور در مســیر صحیــح 
قــرار می گیرنــد کــه مــا دارای یــک قانــون 

نســبتًا کوچــک در ســطح ملــی باشــیم کــه صرفــًا 
ــد.  ــع آب را تشــریح نمای ــی مناب سیاســت های کل
ــه قوانیــن محلــی محکــم در ســطح  همچنیــن ب
ــا  ــه ب ــم ک ــاز داری ــور نی ــز کش ــای اّبری حوضه ه
ــدون  ــر حوضــه م ــی ه ــرایط اقلیم ــه ش ــه ب توج
شــده باشــد و در ایــن قوانیــن محلــی کلیــه 
ــده  ــه عه ــه ب ــطح حوض ــا در س تصمیم گیری ه
جوامــع محلــی و صاحبــان منابــع گذاشــته شــود 
و دولــت صرفــًا بــه عنــوان یــک ناظــر عالــی بــر 
میــزان کلــی برداشــت آب در آن منطقــه نظــارت 
نمایــد. واقعیــت ایــن اســت کــه بیــن ایــن مــدل 
ــت،  ــرا اس ــال اج ــر در ح ــال حاض ــه در ح و آنچ
فاصلــه بســیار عمیقــی وجــود دارد و افــق روشــنی 
ــا  ــت م ــه دس ــد. و البت ــم نمی آی ــه چش ــز ب نی

ــر نخیــل. ــاه و خرمــا ب کوت
ــن  ــه ای ــود هم ــا وج ــری! ب ــای ناص ــاب آق جن
مشــکات، موضــوع آب چیــزی نیســت کــه 
بتــوان نســبت بــه آن بی تفــاوت بــود و الزم 
اســت کــه از هــر تاشــی اســتقبال کــرد. بــه امید 
آنکــه ســرانجام اثــرات نیکــی بــر جــای بگــذارد. 
در ایــن وضعیــت بــر همــه صاحب نظــران و 
ــوان  ــه آنچــه در ت ــدان واجــب اســت ک عاقه من
دارنــد در طبــق اخــاص قــرار داده و بــه مقابلــه 
بــا ایــن بحــران عظیــم برخیزنــد و بــر خــود الزم 
می دانــم کــه از شــما تشــکر نمایــم کــه بــا نقــد 
دلســوزانه خــود نــکات مفیــدی را گوشــزد نمودید 
ــا اعــام  ــز تقاضــا دارم ب و از دیگــر دلســوزان نی
نظــرات خویــش بــر غنــای ایــن بحــث بیفزاینــد.

آب












