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انجمــن پســته ایــران در قبــال صحــت و 
ــا،  ــی ه ــده در آگه ــرح ش ــای مط ــقم ادعاه س

ــدارد. ــئولیتی ن ــه مس هیچگون
اســتفاده از مطالــب بــا ذکــر مأخــذ مجــاز 

اســت.

با هم بگوییم انجمن چکار کند

از ادوات خاکورزی درست استفاده کنیم

تعرفه مجبورمان می کند از جیب بگذاریم

پسته آمریکا امتیاز کنترل در مبدا را می گیرد؟

الگوی مصرف نیتروژن و فسفر در درختان پسته

حمایت انجمن پسته از تحقیق اُکراتوکسین

گزارش پرایمکس از آخرین وضعیت محصول آمریکا

کمبود آب؛ نتیجه سوسیالیسم آبي

ما کشاورزان از دولت مان جلوتر هستیم!

وضع پسته ایران در بازار جهانی

نظرات پرایمکس و نیکولز در مورد تعرفه

ریشه  بحران آب در ایران

4

8

11

13

6

10

13

16

5

9

12

14

سال سوم 
 اردیبهشت ماه 1397

 شماره 25



4
سال سوم - اردیبهشت ماه 1397 - شماره 25

انجمن

پســته کشــور بــا چــه مشــکالتی مواجــه 
ــات  ــالت و تصمیم ــران آب، مداخ ــت؟ بح اس
اشــتباه دولــت در داخــل و خــارج، تولیــد رو 
بــه افــول پســته و مــوارد مربــوط به بهداشــت 
و امنیــت غذایــی و تجــارت پســته در برخــی 
بازارهــا. بایــد گفــت همــه ایــن مشــکالت در 
ســطح کالن وجــود دارنــد و مشــکالت ریــز و 
درشــت دیگــر زیــر مجموعــه ای از ایــن مــوارد 
کلــی هســتند. انگشــت اتهــام در نشــان دادن 
ــه  ــم متوج ــکالت ه ــن مش ــه ای ــۀ هم ریش
سیســتم قانون گــذاری، اجرایــی و قضایــی 
کشــور اســت؛ چــون خــود را بــه عنــوان 
معرفــی  تصمیم گیــر  و  مســئول  متولــی، 

می کننــد.
در ایــن شــرایط بــا وضعیــت پیچیــده ای 
در  دو ســوال  و همــواره  مواجــه هســتیم 
ــا ایــن  خصــوص نقــش انجمــن در برخــورد ب
ــه از  ــک ده ــش از ی ــول بی ــکالت در ط مش
ــا  ــت. آی ــرح بوده اس ــت آن مط ــروع فعالی ش
ــاد صنعــت پســته  ــد در همــه ابع انجمــن بای
ــه  ــئول هم ــودش را مس ــرده و خ ــه ک مداخل
چیــز معرفــی کنــد و بــه امــور اجرایــی ورود 
کنــد؟ یــا اینکــه انجمــن بایــد صرفــاً در برخی 
مــوارد در مقــام یــک الگــو و معــرف نمونه هــا 
برآیــد و بــا مطالبه گــری از حاکمیــت آنهــا را 
بــه مســیر درســت هدایــت کنــد و نســبت بــه 

ــازد؟  ــف ذاتیشــان آگاه س ــام وظای انج
ــه را از  ــک ده ــی ی ــن ط ــرد انجم ــر عملک اگ
نظــر بگذرانیــم، عمــدۀ فعالیت هــا حــول 
و  الگوهــا  معرفــی  و  ســاخت  حــوش  و 
ــا  ــن زمینه ه ــت. در ای ــوده اس ــری ب مطالبه گ
در  کــه  دارد  وجــود  هــم  دســتاوردهایی 
شــمارگان بعــدی ماهنامــه دنیــای پســته 
ــد  ــه خواه ــا پرداخت ــه آنه ــداد ب ــان اع ــا زب ب
شــد. اگــر خودمــان را بــا ســایر انجمن هــا یــا 
ســازمان های خــارج از کشــور مقایســه کنیــم 
و همچنیــن بخواهیــم بــار مســئولیت وظایــف 
ــیم،  ــه دوش بکش ــت را ب ــته حاکمی فروگذاش
ــن نتیجــه برســیم کــه کارکــرد  ــه ای شــاید ب
ــا  ــم چشــمگیر نبوده اســت. ام ــدان ه ــا چن م
ــم  ــاد ببری ــد از ی ــی نبای ــه بزرگ ــه گفت ــا ب بن
کــه در شــهر کورهــا، یک چشــم هــم پادشــاه 
ــه  ــی ب ــخ صریح ــم پاس ــر نخواهی ــت. اگ اس
منشــا تولیــد ایــن دســتاوردها بدهیــم، بایــد 
گفــت قطعــاً رابطــه تنگاتنگــی بیــن فراوانــی 
ــا و  ــارکت آنه ــزان مش ــا، می ــات اعض مطالب

ــود دارد. ــتاوردها وج دس
در ایــن بیــن از زبان پســته ای  ها بســیار شــنیده 
می شــود کــه می گوینــد دســتاوردهای انجمــن 
بــرای مــا چه فایده ای داشــته ؟! و بعــد از دو روز 
محاســبه بــه ایــن نتیجــه می رســند کــه گویی 
چیــزی عایدشــان نشده اســت! در حقیقــت 

ایــن نقطــه نظــر را نبایــد غیرمنصفانــه قلمــداد 
کــرد. ورای توصیــف فوایــد محقــق شــده 
بایــد گفــت جامعــه پســته ای در وضــع فعلــی 
ــن  ــروز انجم ــته و ام ــتاوردهای گذش ــا دس ب
ــه  ــن اســت ک ارضــا نمی شــود و نظــرش ای
بایــد کارکــرد بهتــری داشــته باشــیم. ایــن 
ــرفت  ــت و راه پیش ــت اس ــه مثب ــک نکت ی
و ترقــی از همیــن مســیر می گــذرد. در 
ــن  ــرات ای ــه نظ ــت اینگون ــع روی مثب واق
اســت کــه مــی خواهــد ســکون و انفعــال را 
ــه؟ وقتــی هنــوز  در هــم شــکند؛ امــا چگون
از نوشــتن مشــق های شــب مان غافــل و 
ــی  ــم در پ ــه می توانی ــیم، چگون ــز باش عاج
ــای  ــب موفقیت ه ــرای کس ــری ب تصمیم گی

ــزرگ باشــیم؟  ب
ــه از  ــور ک ــم، همان ط ــر اســت توجــه کنی بهت
ــم  ــد بتوانی ــا بای ــد م ــا برمی آی ــم انجمن ه اس
روی یکســری از مســائل مشــترک تمرکــز 
ــل  ــیم. حداق ــاع برس ــک اجم ــه ی ــم و ب کنی
ــک صــدای  ــم ی ــه بحــران داری ــواردی ک در م
ــرای  ــا راه ب ــود ت ــنیده ش ــن ش ــد از انجم واح
ــت،  ــی، دول ــش خصوص ــری در بخ تصمیم گی
مجلــس و قــوه قضائیــه بــاز شــود و بداننــد کــه 

ــتند.  ــه هس ــاً چ ــته ها دقیق خواس
وضعیــت فعلــی می گویــد پســته ایــران دچــار 
نوعــی ســردرگمی شده اســت؛ یعنــی بــا 
برخــورد مدرنیتــه و ســنت در باغــداری، روش 
ــم و  ــت داده ای ــود را از دس ــنتی خ ــد س تولی
هیــچ تعریــف جدیــدی از کشــاورزی مــدرن 
مطابــق بــا ســاختارهای فعلــی دنیــا در 
ــازار  ــن در بخــش ب ــم. همچنی ــان نداری کارم
ــکلی  ــاًل مش ــول فع ــروش محص ــه در ف اگرچ
ــن  ــا همیشــه درب روی همی ــا آی ــم، ام نداری
پاشــنه خواهــد چرخیــد؟ بایــد در نظر داشــت 
حتــی اگــر در آینــده مشــکلی از ایــن ناحیــه 
به وجــود نیایــد، تــالش بــرای تحریــک و 
ــازار  ــد اســتحکام ب ــی توان ــش تقاضــا م افزای
و تقویــت قیمت هــا را در پــی داشــته باشــد؛ 
ــه بایــد در ایــن مواضــع پیشــروی  امــا چگون

ــم؟ کنی
  بیاییــد در ســال جدیــد بــا هــم فکــر کنیــم 
و بگوییــم انجمــن چــکار کنــد. راه بــرای ارائه 
ــن  ــاز اســت و از ای ــک اعضــا ب ــرات تک ت نظ
ــده ای  ــا آرزوی آین ــم. ب ــتقبال می کنی کار اس

پــر از آبادانــی بــرای کشــور و پســته.

سیدمحمود ابطحی
رئیس هیأت مدیره انجمن پسته ایران

با هم بگوییم انجمن چکار کند
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انجمن

ــه  ــون در زمین ــا اکن ــه م ــکالتی ک ــه دوانی مش ریش
ــالب  ــتیم از اول انق ــرو هس ــا آن روب ــی ب ــع آب مناب
شــروع شــد. مســئولینی کم تجربــه به طــور بی رویــه 
مجــوز برداشــت آب هــای زیرزمینــی را صــادر کردنــد 
کــه امــروز باعــث بی آبــی منطقــه شده اســت. 
متأســفانه هنــوز هــم بــه بهانه هــای مختلــف اجــازه 

برداشــت بــه بــی مجوزهــا  مــی دهنــد.
ــود  ــا وج ــرا ب ــه چ ــت ک ــن اس ــم ای ــوال مه س
حــل  مشــکل  ایــن  هنــوز  بی آبــی  بحــران 
نشده اســت؟ بــه نظــر بنــده ناهماهنگی هایــی 
ــود  ــی وج ــی و غیردولت ــتگاه های دولت ــن دس بی
ــه وضــوح بیــن ادارات  ــن ناهماهنگی هــا ب دارد. ای
ــی،  ــع طبیع ــاورزی، مناب ــه ای، جهادکش آب منطق
خصوصــاً  و  کشــور  وزارت  قضایــی،  دســتگاه 

می خــورد.  چشــم  بــه  مجلســی ها 
ــزد،  ــان ی ــتان همجوارم ــال در اس ــوان مث ــه عن ب
و  را روشــن کنیــد  تکلیــف زمیــن  بایــد  اول 
ــان  ــفانه در کرم ــوید، متأس ــی آب ش ــد متقاض بع
ــی از  ــع طبیع ــروز اداره مناب ــال ام ــد از 40 س بع
خــواب بیــدار شده اســت و جلــوی کســانی را 
کــه می خواهنــد باغشــان را بــه آبیــاری قطــره ای 
ــن  ــم ای ــان ه ــرد و حرفش ــد می گی ــز کنن تجهی
اســت کــه وضعیــت زمیــن شــما مشــخص نیســت! 
چــرا حــاال بیــدار شــده اند، مگــر در یــک کشــور 

ــود دارد؟! ــون وج دو قان
البتــه مشــکالت مــا یکــی دو تــا نیســت. یکــی از 
مشــکالتِ  مــِن کشــاورِز دورافتــاده  ایــن اســت کــه 
ــم  ــر معظ ــه رهب ــی را ک ــاد مقاومت ــای اقتص معن

ــد را  ــد فرمودن ــر اجــرای آن تأکی انقــالب بارهــا ب
نمی فهمــم. آیــا بایــد داشــته هایمان را حفــظ 
کنیــم؟ یــا از اســتان خــارج شــویم؟ یــا بــه کشــور 
دیگــری مهاجــرت کنیــم؟ مــا کــه از طــرف دولــت 
ــی  ــا حمایت ــچ کمــک و ی ــی هی ــم لطف ــر از ک غی
ــت و  ــت، حمای ــی امنی ــاد مقاومت ــم. اقتص ندیدی

ــه حــرف و شــعار. ــت مــی خواهــد، ن ضمان
ــد  ــچ کاری نمی توان ــی هی ــن بزرگ ــه ای ــت ب دول
انجــام دهــد، اگــر می توانســت تــا بــه امــروز انجــام 
ــود. ایــن مــردم هســتند کــه نگــران آینــده  داده ب
ــازه داده  ــا اج ــه آنه ــر ب ــتند و اگ ــان هس خودش
ــای  ــق ایجــاد بخــش  ه ــد از طری ــی توانن شــود، م
خصوصــی، آینــده بهتــری بــرای خودشــان و 
ایــران رقــم بزننــد. دولــت بایــد بــه کوچک تریــن 

ــد. ــن برس ــدازه ممک ان
ــت  ــاورزان حمای ــاً از کش ــورها واقع ــایر کش در س
بــا  و  علمــی  مــدرن،  کشــاورزی  می شــود. 
ــد.  ــای پیشــرفته دارن ــری از تکنولوژی ه بهره گی
روزی یکــی از کشــاورزان اروپایــی بــه مــن 
ــر هســتیم.  گفــت مــا صــد ســال از شــما جلوت
مــن ایــن حــرف را پذیرفتــم. امــا وقتــی خــوب 
فکــر کــردم، بــه نظــرم آمــد کــه مــا کشــاورزان 
ایرانــی هــم چنــد صــد ســال از دولتمــان جلوتــر 

ــتیم! هس
ــاورزی  ــرگان کش ــرفته از خب ــورهای پیش در کش
و  حفاظــت  شــان  ارزی  صندوق هــای  مثــل 
اســتفاده می کننــد. تمایــز مــا بــا آنهــا ایــن اســت 
ــران از  ــاورزان و در ای ــعور کش ــا از ش ــه در آنج ک

شــعاردادن آنهــا حمایــت می کننــد.
در آنجــا در بخش هــای اقتصــادی چشــم اندازهای 
بلندمــدت دارنــد و بــه برنامه شــان ایمــان دارنــد، 
چــون در تصمیم گیــری توانمنــد هســتند. مــا 
ــه  ــم، بلک ــدت نداری ــداز بلندم ــا چشــم ان ــه تنه ن

ــم. ــک و بی ثباتی تاری
ــاورزی ایــران تعاونی هــای  ــش کش ــه در بخ البت
ــت  ــاورزان و دول ــن کش ــی بی ــط خوب ــد راب تولی
ــازی  ــدای کار فرهنگ س ــون در ابت ــا چ ــد، ام بودن
نشــد، کشــاورزان توجیــه نبودنــد و ایــن شــرکت ها 
ــه زور ســهام فروختنــد و تحــت فشــار عــوارض،  ب
مالیــات و بیمــه قــرار گرفتنــد و اکثــراً ورشکســت 

شــدند.

ما کشاورزان از دولت مان جلوتر هستیم!
محمد بهشتی فرد 
باغدار منطقه نوق رفسنجان
عضو پیوسته انجمن پسته ایران

مهــدی  ســید  حــاج  درگذشــت 
بــه  را  ماهانــی  زاده  اهلل  نعمــت 
ــد  ــژه فرزن ــه وی ــرم و ب ــواده محت خان
برومندشــان، جنــاب آقــای جــال 
عضــو  ماهانــی،  زاده  اهلل  نعمــت 
ــته  ــن پس ــان انجم ــته و از حامی پیوس

می گوییــم.  تســلیت  ایــران، 
روانشــاد حــاج ســید مهــدی نعمت اهلل 
زاده ماهانــی پیشکســوت روزنامه نگاری 
ــه خاطــر فعالیــت فرهنگــی  را بیشــتر ب
از  وی  می شناســند.  کرمــان  در 
دهــه  روزنامه نــگاری  بازمانــدگان 
روزنامه نــگار  کهنســال ترین  و  ســی 
ــان در  ــاش ایش ــا ت ــود، ام ــور ب کش
ــایان  ــز ش ــته نی ــداری پس ــه باغ عرص

ــت.   ــر اس ذک
ایشــان فعالیــت در عرصــه پســته را 

از ســال 1328 بــا اولیــن باغریــزی 
آبــاد  ابراهیــم  منطقــه  در  خــود 
ــا  ــرد. بعده ــاز ک ــنجان آغ ــور رفس ش
ــود  ــر خ ــه همس ــات ارثی ــت باغ مدیری
ــه،  ــاد کهن ــاج آب ــق ت ــز در مناط را نی
عیــش آبــاد، نعمتیــه نــوق، وکیــل 
ــه  ــه عهــده گرفــت و ب ــگل ب ــاد جن آب
خاطــر عاقــه ای کــه بــه فعالیــت پســته 
و منافــع حاصــل از موقوفــات داشــت 
در منطقــه کفریــز ســیرجان، ملــک 
ــدت 15  ــه م ــان را ب ــه کرمانی موقوفی

ــرد.  ــاره ک ــال اج س
وی  تــا ســال 1387 در ســن 87 
ــه  ــه ب ــت و عاق ــا جدی ــالگی ب س
بــود،  مشــغول  پســته  باغــداری 
نعمــت  جــال  کــه  به گونــه ای 
ــد:  ــد می کن ــی تأکی اهلل زاده ماهان

»بــرای ممانعــت از رانندگــی پــدر 
و ســر زدن وی بــه باغــات بــه دلیــل 
مخاطراتــی کــه داشــت، مــا مجبور 
بــه فروختــن ماشــین وی شــدیم تــا 
در آن ســن در جــاده رانندگــی 
ــته  ــن پس ــو انجم ــن عض ــد.« ای نکن
ــه  ــدر همیش ــد: »پ ــران می گوی ای
ــد.  ــه کار کنی ــرد ک ــت می ک نصیح
ــت.  ــول اس ــر از پ ــا ارزش ت کار ب
ــار و اعتمــاد  ــرای آدمــی اعتب کار ب
اجتماعــی مــی آورد و چیزهایــی به 
ــور  ــچ ج ــه هی ــوزد ک آدم می آم

دیگــر نمی تــوان یادگرفــت.« 
ــرای  ــامتی و ب ــدگان س ــرای بازمان ب
روح آن عزیــز شــادی آرزو می کنیــم.

انجمن پسته ایران

یادی از تالش گر عرصه پسته و رسانه
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باغبانی 

تحقیقــات انجــام شــده بــر تأثیــر انــدک 
ــذب  ــروژن ج ــزان کل نیت ــر می ــال آوري ب س
ــرا  ــد. زی ــت دارن ــته دالل ــاه پس ــده در گی ش
میــزان نیتــروژن جــذب شــده درختــان 
ــش از  ــد بی ــا 9.5 درص ــار تنه ــال پرب در س
ــده  ــذب ش ــفر ج ــروژن و فس ــزان کل نیت می
ــن  ــد. ای ــي باش ــار م ــال کم ب ــان در س درخت
مطلــب در جــدول 1 نشــان داده شــده اســت. 
همان طــور کــه مالحظــه مي شــود مقــدار 
ــان در  ــده در درخت ــذب ش ــروژن ج کل نیت
ــادل  ــب مع ــه ترتی ــار ب ــم ب ــار و ک ــال پرب س
789 و 720 گــرم بــه ازاي هــر درخــت بــوده 

ــت. ــادل 1.09 اس ــا مع ــبت آنه و نس
ــال آوري  ــر س ــه تأثی ــی اســت ک ــن در حال ای
ــر میــزان نیتــروژن برداشــت شــده از گیــاه  ب
چشــمگیر و قابــل توجــه اســت )جــدول 
ــر  ــده از ه ــت ش ــروژن برداش ــدار نیت 1(. مق
درخــت در ســال پربــار و کــم بــار بــه ترتیــب 
معــادل 1167 و 264 گــرم مي باشــد. بــه 
عبــارت دیگــر میــزان نیتــروژن برداشــت 
شــده از درختــان ســال پربــار 4.4 برابــر 
ــال  ــان س ــده از درخت ــت ش ــروژن برداش نیت
ــر آن  ــب دیگــري کــه ذک ــار اســت. مطل کم ب
ضــروري اســت بیشــتر بــودن میــزان نیتروژن 
ــا  ــرگ و میوه ه ــق ب ــده از طری ــت ش برداش
ــر  ــه ازاي ه ــرم ب ــار )1167 گ ــال پرب در س
درخــت( نســبت بــه میــزان نیتــروژن جــذب 
ــه ازاي  ــرم ب ــال )789 گ ــان س ــده در هم ش
هــر درخــت( اســت. بدیهــي اســت کــه 378 

گــرم نیتروژنــي کــه جــذب نشــده اســت، امــا 
ــاه  ــره اي گی ــع ذخی ــده، از مناب ــت ش برداش
تأمیــن شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
گیاهــان چنــد ســاله نظیــر پســته مي تواننــد 
بخشــي از عناصــر غذایــي را در اندام هــاي 
چوبــي خــود ذخیــره کــرده و بعــداً در اختیــار 
ــن  ــر ای ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــرار دهن ــاه ق گی
378 گــرم نیتــروژن در ســال قبــل )کــه 
ســال کــم بــار بــوده اســت( جــذب شــده و در 
اندام هــاي دائمــي گیــاه ذخیــره شــده اســت، 
امــا ایــن 378 گــرم نیتــروژن در ســال پربــار 
منتقــل شده اســت. عالمــت  بــه میوه هــا 

منفــي در ســتون آخــر جــدول یــک )تغییــر 
ــاره  ــوع اش ــن موض ــه ای ــر( ب ــالیانه عناص س

مي کنــد. 

ــاه  ــد گی ــف رش ــل مختل ــر مراح  اث
ــروژن ــذب نیت ــزان ج ــر می ــته ب پس

توانایــي و ظرفیــت جــذب نیتــروژن بــه 
ــي ضــروري در مراحــل  ــوان عنصــر غذای عن
ــت نیســت.  ــاه پســته ثاب ــف رشــد گی مختل
نیتــروژن جــذب  طبــق جــدول مقــدار 
شــده در مراحــل رشــد بهــاره، پرشــدن 
ــت 20  ــر درخ ــت ه ــس از برداش ــه و پ دان
ســاله پربــار بــه ترتیــب معــادل 243)30.8 
درصــد(، 543 )68.7 درصــد( و 3 گــرم )0.3 
درصــد( مي باشــد. بــه عبــارت دیگــر، درخت 
پســته دو ســوم نیتــروژن مــورد نیــاز خــود 

را در مرحلــه پرشــدن دانــه و یــک ســوم آن 
ــد.  ــاره جــذب مي کن ــه رشــد به را در مرحل
رونــد فــوق الذکــر در مــورد درختــان پســتۀ 
ــاوت(  ــي تف ــا کم ــه ب ــار )البت ــم ب ــال ک س
صــادق اســت. مقــدار نیتــروژن جــذب شــدۀ 
هــر درخــت پســته در مراحــل رشــد بهــاره و 
پرشــدن دانــه در ســال کم بــاري بــه ترتیــب 
معــادل 317 گــرم )44 درصــد( و 403 گــرم 

)56 درصــد( مي باشــد.

ــذب  ــزان ج ــر می ــال آوری ب ــر س  اث
ــته ــت پس ــفر در درخ ــت فس و برداش

ــادي  ــبتاً زی ــر نس ــال آوري تأثی ــه س  گرچ
ــاه  ــزان کل فســفر جــذب شــده در گی برمی
ــر  ــس اث ــر آن برعک ــن اث ــته دارد، لیک پس
ســال آوري بــر جــذب نیتــروژن اســت؛ زیــرا 
ــان  ــده در درخت ــذب ش ــفر ج ــزان فس می
ســال کــم بــار 28.2 درصــد بیــش از میــزان 
ــان ســال  کل فســفر جــذب شــده در درخت
پربــار اســت. ایــن مطلــب در جــدول 1 
نشــان داده شده اســت. مقــدار کل فســفر 
ــم  ــار و ک ــت پرب ــر درخ ــده در ه ــذب ش ج
بــار پســته بــه ترتیــب معــادل 57 و73 گــرم 
ــد.  ــي باش ــادل 0.78 م ــا مع ــبت آنه و نس

    تأثیــر ســال آوري بــر میــزان فســفر 
برداشــت شــده از گیــاه بســیار زیــاد و قابــل 
توجــه اســت. مقــدار فســفر برداشــت شــده 
ــار  ــم ب ــار و ک ــال پرب ــت در س ــر درخ از ه
ــي  ــرم م ــادل 113 و 18 گ ــب مع ــه ترتی ب
ــفر  ــزان فس ــر می ــارت دیگ ــه عب ــد. ب باش
برداشــت شــده از درختــان ســال پربــار 
ــال  ــده در س ــت ش ــفر برداش ــر فس 6.2 براب
ــار اســت. شــایان ذکــر اســت میــزان  کــم ب
ــرگ و  ــق ب ــده از طری ــت ش ــفر برداش فس
میوه هــا در ســال پربــار )113 گــرم بــه 
ــذب  ــزان ج ــش از می ــت( بی ــر درخ ازاي ه
ــه  ــرم ب ــال )57 گ ــان س ــر درهم ــن عنص ای
ــه  ــا ک ــالف آنه ــوده و اخت ازي هردرخــت( ب
معــادل 56 گــرم بــه ازاي هــر درخــت اســت 
ــاه تأمیــن مي شــود.  ــره اي گی ــع ذخی از مناب
عالمــت منفــي کــه در برخــي از اعــداد 
ــر ســالیانه  ســتون آخــر جــدول یــک )تغیی
ــه  ــن نکت ــه ای عناصــر( مشــاهده مي شــود ب

ــاره دارد. اش

الگوی مصرف نیتروژن و فسفر در درختان پسته
حسین حکم آبادی
 عضو هیأت علمی ایستگاه تحقیقات پسته دامغان

تغییر 
سالیانه

عنصر 
غذایي 

برداشت 
شده

 میزان عناصر غذایي جذب شده از خاک
وضعیت در مراحل مختلف رشد گیاه

سال 
آوري

عنصر 
غذایي

پس از کل
برداشت

پرشدن 
دانه

بهاره

نیتروژنپربار37811677893543243-

کم بار4562647200403317

فسفرپربار56113570543-

کم بار55187304726

جدول 1- مقدار جذب و برداشت عناصر غذایي نیتروژن، فسفر و پتاسیم توسط گیاه پسته 
)گرم به ازاي هر درخت( در سال هاي پر بار و کم بار    
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ــاه  ــد گی ــف رش ــل مختل ــر مراح  اث
ــفر ــذب فس ــزان ج ــر می ــته ب پس

ظرفیــت جــذب عنصــر فســفر در مراحــل 
ــاوت  ــف رشــدي درخــت پســته متف مختل
اســت. بیشــترین میــزان جــذب فســفر 
ــاق  ــته اتف ــه پس ــدن دان ــه پرش در مرحل
مــي اُفتــد. همان طــور کــه در جــدول 
ــفر  ــذب فس ــدار ج ــت مق ــخص اس 1 مش
ــال  ــان س ــه درخت ــدن دان ــه پرش در مرحل
ــادل 54  ــب مع ــه ترتی ــار ب ــم ب ــار و ک پرب
 20 درخــت  هــر  ازاي  بــه  گــرم   47 و 
ســاله مي باشــد کــه بــه ترتیــب 94 و 
ــده را  ــذب ش ــفر ج ــد از کل فس 65 درص
شــامل مي شــود. باتوجــه بــه اینکــه مقــدار 
فســفر جــذب شــده در مرحلــه رشــد 
ــه  ــار ب ــار و کم ب ــال پرب ــان س ــاره درخت به
ــد( و 26  ــرم )6 درص ــادل 3 گ ــب مع ترتی
ــت  ــر درخ ــه ازاي ه ــد( ب ــرم )35 درص گ
اســت، مالحظــه مي شــود کــه توانایــي 
جــذب فســفر در مرحلــه رشــد بهــاره 
ــد.  ــش مي یاب ــار افزای ــال کم ب ــان س درخت

جــذب فســفر در مرحلــه پــس از برداشــت 
ــد. ــي رس ــل م ــه حداق ــول ب محص

 نتیجه گیری

ســال هاي  در  کــه  نیتروژنــي  میــزان   -1
پربــار وکــم بــار توســط درختــان بــارور 
پســته از خــاک جــذب مي شــود مشــابه 
اســت. بنابرایــن میــزان کــود نیتروژنــي کــه 
ــد  ــود بای ــن مي ش ــار تأمی ــال هاي پرب در س

ــد. ــار باش ــم ب ــال هاي ک ــابه س مش
ــل  ــش قاب ــار بخ ــال کم ب ــان در س 2- درخت
ــود را  ــاز خ ــورد نی ــروژن م ــی از نیت توجه
ــد.  ــذب می کنن ــاره ج ــد به ــه رش در مرحل
بنابرایــن بهتــر اســت بخــش بیشــتری از ازت 
مصرفــی در درختــان ســال کم بــار در اوایــل 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــود. ب ــرف ش ــار مص به
درختــان پســته در ســال پربــار بخــش زیادی 
از نیتــروژن مــورد نیــاز خــود را در مرحلــه پر 
ــت  ــر اس ــد، بهت ــذب می کنن ــه ج ــدن دان ش
بخــش قابــل توجهــی از نیتــروژن مــورد نیــاز 
ــدن  ــه پرش ــار در مرحل ــال پرب ــان س درخت

ــه تأمیــن شــود. دان
3- میــزان فســفر جــذب شــده در درختــان 
ــش از  ــد بی ــدود 30 درص ــار ح ــال کم ب س
ــار اســت.  ــال پرب فســفر جــذب شــده در س
ــه نحــوي  ــد ب ــن کوددهــي فســفر بای بنابرای
ــال هاي  ــفر در س ــاي فس ــه کوده ــد ک باش
کم بــار نیــز بــراي گیــاه قابــل جــذب باشــد. 
ــان  ــده از درخت ــت ش ــفر برداش ــدار فس مق
ــر فســفر برداشــت شــده  ــار 6 براب ســال پرب

ــار اســت.  ــم ب ــان ســال ک در درخت
در  فســفر  جــذب  میــزان  بیشــترین   -4
مي اُفتــد،  اتفــاق  دانــه  پرشــدن  مرحلــه 
ــار ســهم جــذب  ــن در ســال هاي کم ب بنابرای
ــد و جــذب آن  ــش مي یاب ــاره فســفر افزای به
در مرحلــه پــس از برداشــت کامــاًل متوقــف 

مي شــود. 
5- در ســال کم بــار 46 درصــد محتــواي 
فســفر گیــاه بــه منابــع ذخیــره اي اختصــاص 
ــش  ــه بخ ــت ک ــي اس ــن درحال ــد. ای مي یاب
قابــل توجهــي از فســفر در درختــان در 
ــا از  ــت میوه ه ــق برداش ــار از طری ــال پرب س

سیســتم تولیــد خــارج مي شــود.

باغبانی 
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باغبانی 

ــن  ــاورزی ممک ــای کش ــاک ه ــردگی خ فش
اســت بــه دلیــل اســتفاده از ادوات خاکــورزی 
ــد  ــا فرآین ــنگین و ی ــی س ــزات باغ ــا تجهی ی
ــر  ــد. ه ــاک باش ــری خ ــکل گی ــی ش طبیع
ــر  ــا و ادوات کشــاورزی بزرگ ت ــه تراکتوره چ
ــا  ــن ب ــوند و همچنی ــی ش ــر م ــنگین  ت و س
ادوات  و  تراکتــور  تــردد  دفعــات  افزایــش 
ــش  ــز افزای ــاک نی ــردگی خ ــاورزی، فش کش
مــی یابــد. فشــردگی خــاک بــه طور مســتقیم 
ــام  ــاغ انج ــا ب ــه ی ــه در مزرع ــی ک ــا عملیات ب
مــی شــود در ارتبــاط اســت. ادوات خاکــورزی 
و تجهیــزات کشــاورزی ســنگین مــی تواننــد 

ــد.  ــیب بزنن ــاک آس ــاختار خ ــه س ب
ــده ای در  ــن کنن ســاختار خــاک نقــش تعیی
هدایــت آب، مــواد غذایــی و هــوای ضــروری 
ــه  ــر چ ــاه دارد. اگ ــه گی ــت ریش ــرای فعالی ب
ــردگی  ــا فش ــه ب ــادی در رابط ــات زی مطالع
ــر عملکــرد گیــاه انجــام  خــاک و اثــرات آن ب
شــده اســت، امــا محاســبه آن بــه دلیــل تنوع 
خــاک مــزارع، محصــول متغیــر و شــرایط آب 

ــاوت، مشــکل اســت. ــی متف و هوای
تراکــم خــاک، فشــردگی ذرات خــاک در یــک 
ــش  ــث کاه ــه باع ــت ک ــک اس ــم کوچ حج
ــای( الزم  ــره ه ــی )حف ــای خال ــدازه  فضاه ان
بــرای ذرات آب و هــوا مــی شــود. اغلــب 
ــد )شــن،  ــا از 50 درصــد ذرات جام خــاک ه
رس، مــواد آلــی( و 50 درصــد حفــره هــا 

ــد.  ــده ان ــکیل ش تش
فشــردگی خــاک اثــرات منفــی متعــددی بــر 

ــه  ــول دارد ک ــد محص ــاک و تولی ــت خ کیفی
ــد از: عبارتن

ــی  ــای خال ــدن فضاه ــر ش  کوچکت
درون خــاک 

 کاهــش ســرعت نفــوذ آب درون 
ــاک  خ

ــاک  ــوذ آب در خ ــزان نف ــش می  کاه
در ناحیــه ریشــه و الیــه زیریــن خــاک 
 افزایــش پتانســیل آبیــاری ســطحی 

و غرقابــی و فرســایش خــاک 
 کاهــش توانایــی گیــاه در نگهــداری 

آب و هــوا 
 محدودیــت توســعه ریشــه در خــاک 
و کاهــش تــوان گیــاه در جــذب مــواد 

مغــذی و آب از خــاک 
ــد  ــاه )تولی ــدی گی ــوان تولی ــش ت  کاه

ــول(  محص
ــامل  ــی ش ــانی و طبیع ــدد انس ــل متع عوام
تراکتــور،  ابــزار خاکــورزی و یــا حتــی میــزان 
خــاک هــای  فشــردگی  باعــث  بارندگــی 
ــه بعضــی  کشــاورزی مــی شــوند. در ادامــه ب

ــردد. ــی گ ــاره م ــل اش ــن عوام از ای
از  بعضــی  در  خاکــورزی:  عملیــات   
انــواع خــاک، شــخم زدن مــداوم بــا گاوآهــن 
یــا دیســک زدن در عمــق  برگــردان دار 
ثابــت، باعــث تشــکیل الیــه ســخت خــاک در 
زیــر عمــق خاکــورزی مــی گــردد. ضخامــت 
ایــن الیــه ســخت حــدود 1 تــا 2 اینــچ 
ــر  ــا تغیی ــر( اســت و ب ــی مت ــا 50 میل )25 ت

ــات  ــورزی در دفع ــات خاک دادن عمــق عملی
ــورزی  ــزار خاک ــتفاده از اب ــا اس ــف و ی مختل

ــود. ــی ش ــع م ــف رف مختل
 عبــور چــرخ: بــدون شــک عامــل اصلــی 
تراکــم خــاک اســت. در طــی ســال هــا 
ــرای  ــن ب ــه 20 ت ــن ب ــا از 3 ت وزن تراکتوره
ــش  ــار چــرخ محــرک افزای تراکتورهــای چه
ــایر ادوات  ــور و س ــت. وزن تراکت ــه اس یافت
ــورزی  ــاره خاک ــه خصــوص درب کشــاورزی ب
ــت اســت  ــه خــاک دارای رطوب ــی ک در زمان

ــد. ــدا می کن ــت پی اهمی
عــالوه بــر اثــر وزن ماشــین آالت و ادوات، هر 
چــه رطوبــت خــاک باالتــر باشــد، فشــردگی 
ــود.  ــد ب ــر خواه ــق ت ــتر و عمی ــاک بیش خ
فشــردگی  از  جلوگیــری  بــرای  بنابرایــن 
ــاغ  ــه ب ــنگین ب ــور ادوات س ــد عب ــاک بای خ
ــوب  ــای مرط ــاک ه ــوص در خ ــه خص را ب

ــش داد.  کاه
اســتفاده مــداوم از ادوات خاکــورزی در از 
ــق 5  ــاک در عم ــردگی خ ــردن فش ــن ب بی
ــا  ــا ب ــر اســت ام ــری موث ــانتی مت ــا 15 س ت
ــث فشــردگی خــاک در  ــان، باع گذشــت زم
عمــق بیشــتر بــر اثــر افزایــش تــردد ماشــین 
هــای کشــاورزی و فشــار تیغــه خاکــورز مــی 
گــردد. یکــی دیگــر از عوامــل فشــردگی 
خــاک اســتفاده نادرســت از ادوات خاکــورزی 
اســت. بــه عنــوان مثــال، افزایــش وزن 
ــه  ــه ب ــه کــردن وزن ــا اضاف ادوات خاکــورز )ب
ــور  ــور تراکت ــرعت عب ــش س ــا کاه ــا( و ی آنه
ــم  ــه جــای تنظی در حــال هــم زدن خــاک ب
صحیــح ادوات بــرای نفــوذ بهتــر آنهــا، ســبب 
فشــردگی خــاک در کــف شــیار مــی گــردد. 
فشــردگی خــاک، توانایــی آن را بــرای ذخیــره 
ــد.  ــی ده ــش م ــی کاه ــب آب و زهکش مناس
ــه دلیــل  ــه فشــرده خــاک ب هــم چنیــن الی
محــدود کــردن رشــد ریشــه درخــت، رشــد 

ــد.  ــش می-ده ــاه را کاه گی
ــل  ــاک قب ــخت خ ــه س ــتن الی ــرای شکس ب
ــکن  ــوان از زیرش ــی ت ــان م ــت درخت از کاش
ــوع  ــن ن ــتفاده از ای ــا اس ــرد. ام ــتفاده ک اس
دلیــل  بــه  قدیمــی  باغــات  بــرای  ادوات 
احتمــال آســیب دیدگــی ریشــه هــا مناســب 
نیســت. هــم چنیــن اگــر در هنــگام اســتفاده 
از زیرشــکن، خــاک تحتانــی مرطــوب باشــد، 
بــه جــای اینکــه خــاک خــرد شــود در امتــداد 
ــردد.  ــی گ ــا فشــرده م ــه ه ــور تیغ محــل عب

از ادوات خاکورزی درست استفاده کنیم
راضیه احمدی
کارشناس ارشد ماشین های کشاورزی
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ــم  ــاری 97-96 حج ــال تج ــه اول س در نیم
ــران بیــش از 109 هــزار  صــادرات پســته ای
تــن بوده اســت کــه ایــن میــزان نســبت بــه 
میانگیــن 4 ســال گذشــته در مــدت مشــابه 
ــدود  ــود، ح ــن ب ــزار و 592 ت ــه 100 ه ک
9 درصــد افزایــش داشته اســت. در ایــن 
ــاه  ــان م ــا در پای ــودی انباره ــرایط موج ش
ششــم ســال تجــاری 96، حــدود 32 درصــد 
از 182 هــزار تــن محصــول قابــل صــدور اول 
ســال  اســت. الزم بــه ذکــر اســت از مجمــوع 
ــال  ــته امس ــده پس ــن باقیمان ــزار ت 217 ه
آمریــکا و ایــران، حــدود 71 درصــد   ســهم 

ــران اســت. ــکا و 29 درصــد ســهم ای آمری
ــران شــرق  ــی پســته ای از بیــن مقاصــد اصل
از  بیشــترین ســهم  بــا 45 هزارتــن  دور 
صــادرات را تــا پایــان اســفندماه داشــته 
اســت؛ امــا خریــد چینی هــا نســبت بــه 
میانگیــن 4 ســال گذشــته در مــدت مشــابه 
ــت کرده اســت.  ــوده، اُف ــن ب ــزار ت کــه 51 ه
ــه  ــته ای ک ــن پس ــزار ت ــوع 116 ه از مجم
طــی 6 مــاه اول از ایــران و آمریــکا بــه شــرق 
ــران 39  ــهم ای ــت، س ــده اس ــادر ش دور ص
ــت. ــوده اس ــد ب ــکا 61 درص ــد و آمری درص

در ایــن 6 مــاه، 15 هــزار تــن پســته از 
گمــرکات ایــران بــه مقصــد کشــورهای 
عضــو اتحادیــه اروپــا ارســال شده اســت. 
ــه ای  ــل مالحظ ــور قاب ــه ط ــدار ب ــن مق ای
بیشــتر از میانگیــن 9 هزارتــن محصــول 
صادرشــده طــی مــدت مشــابه 4 ســال اخیــر 
 بوده اســت. از مجمــوع حــدود 50 هــزار تــن 
پســته ای کــه از ایــران و آمریــکا بــه اتحادیــه 
اروپــا صــادر شــده، ســهم ایــران 31 درصــد 

و ســهم آمریــکا 69 درصــد بوده اســت.
بــازار شــبه قــاره هنــد کــه واریتــه محــور و 
بــه دنبــال پســته باکیفیــت اســت، پتانســیل 
ــران دارد و  ــته ای ــرای واردات پس ــی ب باالی
ــهم  ــد. س ــه می کن ــد را تجرب ــاکان رش کم
ــا  ــران ت ــته ای ــادرات پس ــد از ص ــن مقاص ای
هــزار   13 حــدود   ،96 اســفندماه  پایــان 
ــد توجــه داشــت کــه  ــوده اســت، بای ــن  ب ت
میانگیــن 4 ســال گذشــته در مــدت مشــابه 
ــد. از مجمــوع  ــن را نشــان می ده ــزار ت 7 ه
14 هــزار تــن پســته ای کــه از ایــران و 

ــد صــادر شــده،  ــاره هن ــه شــبه ق ــکا ب آمری
ــکا 7  ــران 93 درصــد و ســهم آمری ســهم ای

درصــد بوده اســت.
بــه کشــورهای مشــترک المنافــع تــا پایــان 
اســفندماه نزدیــک بــه 11 هــزار تــن از 
پســته ایــران صــادر شــده اســت کــه نســبت 
بــه میانگیــن 8 هــزار تن در 4 ســال گذشــته 
در مــدت مشــابه افزایــش داشته اســت. از 
دالیــل افزایــش روزافــزون تقاضــا بــرای 
ــه برگــزاری جــام جهانــی  پســته می تــوان ب

ــرد.  ــاره ک ــیه اش 2018 در روس

ــران  ــته ای ــز پس ــادرات مغ ــن ص ــن بی در ای
ــش  ــه افزای ــوده ک ــن ب ــزار ت ــدود 12 ه ح
از دالیــل  معنــاداري را نشــان مي دهــد. 
ایــن افزایــش مــی  تــوان بــه طعــم منحصــر 
ــي  ــرد و تنــوع واریته هــاي پســته ایران ــه ف ب
مصرف کننــدگان  مختلــف  ســالیق  کــه 
ــن  ــرد. ای ــاره ک ــازد، اش ــي س ــرآورده م را ب
مقــدار صــادرات مغــز نشــان از افزایــش 
ــال  ــن 4 س ــه میانگی ــه نســبت ب ــل توج قاب
گذشــته در مــدت مشــابه کــه 8 هــزار تــن 

بوده اســت،دارد.

بازرگانی
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وضع پسته ایران در بازار جهانی
)گزارش 6 ماه اول سال تجاری 96(
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بازرگانی

جلســه کارگــروه مغزجــات و خشــکبار فروکام 
در تاریــخ 12 بهمــن 1396 )1 فوریــه 2018( 
در شــهر بروکســل بلژیــک برگــزار شــد. ایــن 
ــت  ــن وضعی ــا هــدف بررســی آخری جلســه ب
ــت مغزجــات  ــش روی صنع ــم پی مســائل مه
و خشــکبار و ارائــه گــزارش اقدامــات فــروکام 
در ایــن خصــوص برگــزار شــد و ســحر نخعــی 
ــن جلســه  ــوان نماینــده انجمــن در ای ــه عن ب

حضــور پیــدا کــرد.
ــی  ــدم و خوش آمد گوی ــر مق ــا خی ــه ب جلس
کارگــروه  ایــن  دبیــر  کالگانــی  ریــکاردو 
ــر کل  ــوا، دبی ــا بول ــه آن ــد و در ادام ــاز ش آغ
فــروکام توضیحــات خــود را در خصــوص 
ــداد ســاالنه  موافقــت اعضــای فــروکام در روی
ــت  ــر 2017( در حمای ــه )نوامب ــن اتحادی ای
ــی  ــی تحقیقات ــن پروژه های ــرورت تدوی از ض
)مثــل  آالینده هــا  و  ســموم  خصــوص  در 
ــروکام را  ــه ف ــط دبیرخان ــین( توس اُکراتوکس

ــه داد.  ارائ
وی گفــت: در شــرایط فعلــی بــه علــت ماهیت 
تخصصــی ایــن پروژه هــا و محدودیــت نیــروی 
انســانی و مالــی فــروکام از اعضــای عالقه منــد 
تقاضــا داریــم تــا بــرای کمــک بــه فــروکام در 
ــود  ــی خ ــت مال ــا حمای ــن پروژه ه ــرای ای اج

را اعــالم کننــد.
بولــوا ضمــن تشــریح جزئیــات هریــک از 
پروژه هــای پیشــنهادی خاطرنشــان کــرد، 
اجــرای پــروژه اُکراتوکســین فــروکام بــه 
دلیــل اهمیــت بــاال و حساســیت زمانــی 

ــل  ــده و در مراح ــاز ش ــه آغ ــت ک ــی اس مدت
پایانــی بــه ســر می بــرد. 

ــدادی از  ــتا تع ــن راس ــرد: در ای ــه ک وی اضاف
ــی در  ــات و داده های ــروکام اطالع ــای ف اعض
ــرای  ــه ب ــای صــورت گرفت خصــوص آزمون ه
ســم اُکراتوکســین در خشــکبار و مغزجــات را 
ــد.  ــرار داده ان ــروکام ق ــه ف ــار دبیرخان در اختی
ــنهادی  ــد پیش ــه ح ــت ک ــر اس ــایان ذک ش
ســم  کنتــرل  بــرای  اروپــا  کمیســیون 
ســایر  و  فنــدق  پســته،  در  اُکراتوکســین 
ــه  ــر گرفت ــی µg/kg 5 در نظ ــات واردات مغزج
شــده اســت. دبیــرکل فــروکام خاطــر نشــان 
ــت  ــروژه ثاب ــن پ ــرای ای ــدف از اج ــرد: ه ک
ــر  ــد باالت ــه ح ــت ک ــم اس ــن مه ــردن ای ک
خطــری  کمیســیون  پیشــنهادی  حــد  از 
ــال  ــه دنب ــده ب ــرف کنن ــالمت مص ــرای س ب
ــط  ــده توس ــاذ ش ــت. روش اتخ ــد داش نخواه
فــروکام جهــت مخالفــت بــا حــد پیشــنهادی 
ــزان  ــبۀ می ــا براســاس محاس کمیســیون اروپ
ــن  ــا ای ــی ب ــده اروپای ــرف کنن ــۀ مص مواجه

ــت. ــده اس ــن ش ــم تدوی س
ــم  ــران ضمــن مه ــده انجمــن پســته ای نماین
ــده،  ــرف کنن ــی مص ــالمت غذای ــتن س دانس
ــه  ــا تصمیمــات عجوالن مخالفــت انجمــن را ب
ــته  ــین در پس ــد اُکراتوکس ــن ح ــرای تعیی ب
بــدون اتــکا بــه داده هــای تحلیلی اعــالم نمود 
و ایــن قبیــل تصمیمــات را بــا اصــول تجــارت 
مغایــر دانســت. ســحر نخعی در ادامــه حمایت 
مالــی انجمــن پســته ایــران از ضــرورت اجرای 

پــروژه تحقیقاتــی اُکراتوکســین را اعــالم کرد.
ــتراته،  ــس ورس ــای فران ــه آق ــۀ جلس در ادام
رئیــس بخــش تکنولــوژی فــرآوری مــواد 
غذایــی اداره کل بهداشــت و ایمنــی مــواد 
غذایــی کمیســیون اروپــا در خصــوص برنامــۀ 
پیــش روی اتحادیــه اروپــا بــرای تعییــن 
حــد مجــاز ســم اُکراتوکســین در خشــکبار و 

ــود. ــراد نم ــود را ای ــب خ ــات مطال مغزج
وی یــادآور شــد کــه در اتحادیــه اروپــا اولیــن 
بــار حــد مجــاز بــرای کنتــرل اُکراتوکســین در 
ســال 2002 بــرای محصــوالت غذایــی زیادی 
ــزان  ــوالت می ــایر محص ــد، در س ــن ش تعیی
قابــل چشم پوشــی  ســم  ایــن  تشــخیص 
ــراً گزارشــات  ــۀ وی اخی ــق گفت ــا طب ــود. ام ب
راســف )اطالعــات محموله هــای مــردودی 
محصــوالت غذایــی در بــدو ورود بــه اتحادیــه 
اروپــا( نشــان داده اســت کــه تشــخیص 
در  اُکراتوکســین  ســم  وجــود  تکــرار  و 
محصوالتــی نظیــر انجیــر خشــک، برگــه 
ادویه جــات، شــیرین بیان،  آلــوی خشــک، 
آفتاب گــردان،  تخمــۀ  دارویــی،  گیاهــان 
بــادام زمینــی، پســته، فنــدق و پــودر کاکائــو 
از گذشــته بســیار باالتــر رفته اســت، بنابرایــن 
ــات و  ــای مغزج ــا از کارگروه ه ــه اروپ اتحادی
خشــکبار فــروکام تقاضــا کــرده تــا حــد 
ــد و  ــی کنن ــیون را بررس ــنهادی کمیس پیش
ــۀ مســتندات و  ــا ارائ ــد ب ــی دارن ــر مخالفت اگ
دالیــل محکمــه پســند اطالعــات خــود را در 

ــد. ــیون بگذارن ــار کمیس اختی

نماینده انجمن پسته در جلسۀ فروکام )FRUCOM( تأیید کرد:

حمایت انجمن پسته از تحقیق ُاکراتوکسین 
سحر نخعی 
مسئول روابط بین الملل انجمن پسته ایران 
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دولــت ایــاالت متحــده آمریــکا در تاریــخ 
ــی  ــارس 2018( ط ــن 97 )22 م 2 فروردی
مصوبــه ای 60 میلیــارد دالر تعرفــه گمرکی 
بــر محصــوالت وارداتــی از کشــور چیــن 
از جملــه فــوالد و آلومینیــوم وضــع کــرد. 
ــن  ــه ای ــخ ب ــم در پاس ــن ه ــت چی دول
کاالی  قلــم  بــر 128  آمریــکا  اقــدام 
وضــع  تعرفــه  آمریــکا  از  وارداتــی 
نیــز  آجیل هــا  و  پســته  کرده اســت. 
ــامل 15  ــه ش ــتند ک ــی هس ــزو اقام ج
درصــد تعرفــه شــده اند. در حــال حاضــر 
ــغول  ــور مش ــی دو کش ــات بازرگان مقام
مذاکــره در ایــن خصــوص هســتند و 
ــای  ــن تعرفه ه ــه ای ــت ک ــخص نیس مش
گمرکــی تــا چــه زمانــی برقــرار باشــند یا 
ــدگان  ــر تولیدکنن ــری ب ــه تأثی ــه چ اینک
آمریکایــی بگذارنــد. امــا قطعــًا در کوتــاه 
ــان  ــه در جری ــی ک ــرای مبادالت ــدت ب م
ــود.  ــی خواهدب ــر آن ــن تأثی ــتند ای هس
ــن  ــر چندت ــه نظ ــمارۀ ماهنام ــن ش در ای
ــا  ــکا را جوی ــازار پســته آمری از فعــاالن ب
بعــدی قصــد  شــده ایم و در شــماره 
ــی  ــار ایران ــن از تج ــد ت ــر چن ــم نظ داری
ــر  ــوص منتش ــن خص ــی را در ای و چین
کنیــم. در ادامــه ترجمــه مصاحبــه  رادیــو 
 Jim( بــا جیــم زایــن )NPR( ملــی آمریــکا
Zion(، صادرکننــده بــزرگ پســته، بــادام 
و گــردوی )Pecan( آمریکایــی بــه چیــن را 

نیــد. می خوا
ــن  ــه چی ــات ب ــدر مغزج ــکا چق   آمری

مــی فروشــد؟
ــا 70 درصــد از محصــول  ــن 60 ت ــاالنه بی س

ــی(  ــردوی آمریکای ــکان )گ ــته و پ ــادام، پس ب
ــا صــادر  ــف دنی ــاط مختل ــه نق ــا ب از کالیفرنی
همیــن  نیــز  آریزونــا  ایالــت  می شــود. 
ــد. در  ــادر می کن ــردو ص ــته و گ ــزان پس می
ــن  ــی از بزرگ تری ــن یک ــر چی ــال های اخی س
بازارهــای مــا بوده اســت. زمانــی از هــر چهــار 
دانــه پســته تولیــدی کالیفرنیــا یــک دانــه آن 

ــد.  ــادر می ش ــن ص ــه چی ب
ــر  تعرفــه 15 درصــدی چــه تأثیــری ب

تجــارت شــما خواهــد گذاشــت؟
بــرای هــر محمولــه ای کــه صــادر کرده ایــم و 
االن روی آب اســت )در حــال حمــل به چین( 
مجبوریــم از خریــداران بپرســیم کــه بــا هزینه 
هــای اضافــه چــه مــی خواهنــد بکننــد؟ چون 
واضــح اســت زمانــی کــه قراردادهــای فــروش 
بســته می شــد خبــری از ایــن تعرفــه گمرکــی 
نبــود. در حــال حاضــر دو راه در پیــش رو 
ــی  ــداران تخفیف ــرای خری ــد ب ــا بای ــم؛ ی داری
در نظــر بگیریــم کــه جبــران هزینه هــای 
توافــق  بــه  اگــر  بکنــد،  را  اضافه شــان 
نرســیدیم بایــد بــار را بــه مقصــدی دیگــر کــه 
ــن روش  ــر ای ــم. اگ ــدارد صــادر کنی ــه ن تعرف
ــه  ــه را ب ــم محمول ــم میســر نشــد مجبوری ه
ــن  ــر حــال وضــع ای ــه ه ــم. ب ــدأ برگردانی مب
تعرفــه باعــث می شــود مجبــور شــویم از 

ــم.  ــب بگذاری جی
 در مجمــوع ایــن هزینــه چقــدر 

خواهــد بــود؟
ــده  ــرخ عم ــه ن ــته ب ــو پس ــر کیل ــت ه قیم
ــروز حــدود 7.70 دالر اســت. 15  فروشــی ام
درصــد آن حــدود 1.15 دالر مــی شــود کــه 
ــزار  ــی حــدود 23 ه ــر 20 تن ــک کانتین در ی

می شــود. دالر 
ــه مقصــد  ــه را ب ــور شــویم محمول ــر مجب  اگ
دیگــری بفرســتیم حــدود 2 تــا 4 هــزار دالر 

ــود. ــام می ش ــان تم برایم
 اگــر بخواهیــم بــار را بــه آمریــکا بازگردانیــم 
ــا احتســاب هزینه هــای برگشــت و گمــرک  ب
و غیــره، هزینــه اضافــی حــدود 10 هــزار دالر 

خواهــد شــد. 
ــی  ــۀ وضــع شــده حــدود 5 ال ــن تعرف بنابرای
25 هــزار دالر بــه ازای هــر کانتینــر هزینــه بر 

ــد.  ــل می کن ــده تحمی صادرکنن
البتــه مــا ســال ها اســت کــه بــا خریداران مــان 
ــی  ــم راه حل ــاً می توانی ــم و قطع ــی کنی کار م
بــرای ایــن موضــوع پیــدا کنیــم، امــا بــه هــر 
ــن شــرایط  ــک از طرفیــن از ای ــچ ی حــال هی
راضــی نیســتند. امیدواریــم ایــن موضــوع 
ادامــه پیــدا نکنــد و طرفیــن تجــارِی در حــال 

مذاکــره ایــن مشــکل را حــل کننــد.
ــا  ــای کالیفرنی ــا باغداره ــه ب ــما ک  ش
ــا  ــل آنه ــد عکس العم ــر و کار داری س
ــه  ــوع چ ــن موض ــا ای ــه ب در مواجه

ــت؟ ــوده اس ب
ــر  ــی ب ــه گمرک ــی تعرف ــد؛ وقت ــه نگرانن هم
ــن وضــع  ــی از چی ــوم واردات ــوالد و آلومینی ف

ــم.  ــران بودی ــز نگ ــد نی ش
اولیــن  تجــاری  اختالفــات  در  معمــوالً 
بیننــد  مــی  صدمــه  کــه  محصوالتــی 
ــل  ــل خشــکبار و آجی محصــوالت خــاص مث
هســتند. مــا اولیــن قربانیــان ایــن گونــه 

هســتیم.  تجــاری  جنگ هــای 
 منظورتــان ایــن اســت کــه دود ایــن 
آتــش اول در چشــم ایــن صنعــت فرو 

جیم زاین، تاجر بزرگ پسته آمریکایی درباره تعرفه چین بر پسته آمریکا اذعان کرد:

تعرفه مجبورمان می کند از جیب بگذاریم
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مــی رود؟
ــع  ــن مقط ــود در ای ــم نمی ش ــاً. کاری ه دقیق

کــرد.
ــی در  ــای سیاس ــد بازی ه ــه ح ــا چ  ت
ــا  ــد؟ خیلی ه ــش دارن ــوص نق ــن خص ای
ــا  ــن تعرفه ه ــی ای ــر منف ــد تأثی می گوین
بیشــتر در ایاالتــی کــه حامــی ریاســت 
بوده انــد،  ترامــپ  آقــای  جمهــوری 

ــده مــی شــود. دی
سیاســت نقــش پررنگــی در ایــن زمینــه ایفــا 
مــی کنــد. بخــش مرکــزی ایالــت کالیفرنیــا که 
تمایــالت جمهــوری خواهانــه دارد، بزرگتریــن 
مرکــز تولیــد بــادام و پســته در آمریــکا اســت. 
ــن  ــت چی ــه دول ــی نیســت ک ــن اتفاق ــس ای پ

ــه کرده اســت. ــادام و پســته حمل ــه ب ب
ــتید  ــی خواس ــت، م ــکان داش ــر ام  اگ
ــس  ــای رئی ــوش آق ــه گ ــه ای ب ــه نکت چ

ــانید. ــور برس جمه
همیشــه  کشــاورزی  محصــوالت  متأســفانه 
قربانــی می شــوند. ایــن شــغل مــا اســت. 
ــاز  ــت و نی ــی اس ــا بین الملل ــارت م ــر تج اکث
بــه سیاســت های منســجم تجــاری داریــم 
کــه بتوانیــم درســت کارمــان را انجــام دهیــم و 
خریــداران بــا مــا همــکاری کننــد. مــا درختانــی 
ــرد،  ــد ک ــه 25 ســال عمــر خواهن ــم ک می کاری
درخــت پســته کــه تــا صدهــا ســال مــی توانــد 
ــه  ــاز ب ــدت نی ــن در دراز م ــد. بنابرای ــر کن عم

ــم.  ــی داری ــای صادرات ــات در بازاره ثب
ــان  ــای تجاری ت ــا طرف ه ــه ب ــم ک  می دان
در چیــن در حــال پیــدا کــردن راه حلــی 
بــرای ایــن موضــوع هســتید. آنجــا چــه 

خبــر اســت؟
ــا  ــر ی ــاق دی ــن اتف ــه ای ــتند ک ــا می دانس آنه
ــش  ــه پی ــد ک ــدوار بودن ــد. امی زود رخ می ده
نیایــد امــا کاری اســت کــه شــده، بــه هــر حال 
بایــد صبــر کنیــم ببینیــم چــه پیــش می آیــد. 
مــا همیــن االن محموله هــای داریــم کــه 
ــر  ــه دیگ ــک هفت ــا ی در راه آســیا هســتند و ت
ــوص  ــن خص ــی در ای ــد تصمیم ــند. بای می رس
بگیریــم؛ کــه بــار را بــه مقصــدی دیگــر 
ــه توافــق  ــر ســر هزینــه هــا ب ــا ب بفرســتیم؟ ی

ــم؟ ــدأ برگردانی ــه مب ــا آن را ب ــیم؟ ی برس
ــادام،  ــکا ب ــد از آمری ــن نتوان ــر چی  اگ
پســته یــا پــکان بخــرد چــه مــی کنــد؟
ــال  ــه دنب ــراً ب ــد. اخی ــران می خرن ــته از ای پس
افزایــش تقاضــا تولیــد بــادام اســترالیا افزایــش 
ــی  ــه م ــم ک ــکان ه ــورد پ ــت. در م ــه اس یافت
اســترالیا  یــا  جنوبــی  آفریقــای  از  تواننــد 
ــا  ــه هــر حــال مشــتری های م ــد. ب ــه کنن تهی
ــد  ــح می دهن ــد. ترجی ــن دارن ــای جایگزی راه ه
هزینه هــا  اگــر  امــا  بخرنــد،  کالیفرنیــا  از 
ــاالرود یــا ســختگیری ها افزایــش پیــدا کنــد  ب
ــورها روی  ــوالت سایرکش ــه محص ــد ب مجبورن

ــد. آورن

دیدگاه ها در مورد تعرفه  

پرایمکس
ــوز  ــن هن ــدی چی ــی 15 درص ــه گمرک تعرف
تأثیــر چندانــی بــر قیمت هــای بــازار نگذاشــته 
ــول  ــادی از محص ــم زی ــه حج ــرا ک ــت، چ اس
ــاه  ــر کوت ــت. تأثی ــده اس ــه ش ــال فروخت امس
مــدت بــر کانتینرهایــی خواهــد بــود کــه 
ــل  ــوز حم ــا هن ــده ام ــته ش ــان بس قراردادش
ــداران چینــی تقاضــا  نشــده اند. بعضــی از خری
ــا  ــود ت ــتاده نش ــاًل فرس ــان فع ــد بارش کرده ان

ــود. ــخص ش ــت مش وضعی
ــرات تجــاری  ــد مذاک ــا امیدوارن ــوز خیلی ه هن
چیــن  دهــد.  پایــان  وضعیــت  ایــن  بــه 
ــت.  ــی اس ــته آمریکای ــد پس ــن مقص مهم تری
ــه  ــروش محصــول 2016 ب ــم ف ــوش نکنی فرام
ــدود 100  ــام ح ــگ و ویتن ــگ کن ــن، هن چی
هــزار تــن بــود. فــروش امســال بــه ایــن 
ــت.  ــن بوده اس ــزار ت ــروز 68 ه ــا ام ــد ت مقاص
تعرفــه گمرکــی اگــر ثابــت بمانــد قطعــاً 
صــادرات محصــول 2018 آمریــکا بــه چیــن را 

ــد داد. ــرار خواه ــعاع ق ــت الش تح

چارلز نیکولز
ــه  ــده بالفاصل ــع ش ــی وض ــای گمرک تعرفه ه
ــه  ــازه ب ــه ت ــی ک ــدند و بارهای ــی ش اجرای
ــن  ــعاع ای ــت الش ــده اند تح ــل ش ــن حم چی
ــدگان  ــر صادرکنن ــد. اکث ــرار گرفتن ــوع ق موض
ــه  ــکا نگ ــان را در آمری ــار پسته ش ــی ب آمریکای
داشــته اند و بــرای فرســتادن آن تردیــد دارنــد. 
هنگ کنــگ  در  هــم  کانتینرهــا  از  بعضــی 
ــاالً  ــی احتم ــداران چین ــف شــده اند. خری متوق
را  یــا می خواهنــد کاالی خریــداری شــده 
ــرای  ــره ب ــال مذاک ــا در ح ــتند ی ــس بفرس پ
تخفیــف گرفتــن هســتند. مــا در حــال حاضــر 
محمولــه ای در چیــن یــا هنــگ کنــگ نداریــم. 
در  گمرکــی  تعرفه هــای  افزایــش  تأثیــر 
ــت  ــه قیم ــل توج ــش قاب ــه افزای ــدت ب بلندم
پســته آمریکایــی در چیــن منجــر خواهد شــد. 
ــته  ــازار پس ــن ب ــن بزرگ تری ــه چی از آنجایی ک
ــازار  ــر ب ــه ب ــش تعرف ــن افزای ــکا اســت ای آمری
ــایر  ــی در س ــته آمریکای ــت پس ــن و قیم چی
مقاصــد صادراتــی نیــز تأثیــر خواهــد گذاشــت. 
ــه  ــی ب ــدگان آمریکای ــن صادرکنن ــر م ــه نظ ب
ــن  ــای جایگزی ــال بازاره ــه دنب ــدی ب ــور ج ط
از جملــه هنــد، مکزیــک، خاورمیانــه و اروپــای 

ــت.  ــد رف ــرقی خواهن ش
البتــه ایــن موضــوع تــا حــد زیــادی بــه میــزان 
محصــول ســال 2018 بســتگی دارد. وضــع 
ــروز  ــا ام ــته ت ــادرات پس ــل و ص ــروش داخ ف
خیلــی خــوب بوده اســت. میــزان محصــول 
ســال جدیــد 325 الــی 450 هــزار تــن بــرآورد 
ــوده و  ــوب ب ــی خ ــت گلده ــود. وضعی ــی ش م
ــه  ــت ک ــن اس ــی از ای ــانه ها حاک ــه نش هم

ــم.   ــش رو داری ــی در پی ــول خوب محص
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حجــم فــروش پســته آمریــکا در مــاه مــارس 
)10 اســفند 96 تــا 10 فروردیــن 97(، حــدود 
28 هــزار تــن بــوده کــه ایــن میــزان افزایشــی 
3.8 درصــدی )حــدود 1000 تــن( نســبت بــه 

ســال گذشــته نشــان می دهــد.
فــروش داخــل آمریــکا 470 تــن )معــادل 6.8 
ــت.  ــته بوده اس ــال گذش ــتر از س ــد( بیش درص
صــادرات نیــز از ســال گذشــته حــدود 2 

ــت. ــتر بوده اس ــن( بیش ــد )400 ت درص
ــان  ــا پای ــکا ت ــته آمری ــی پس ــروش تجمع ف
ــوده  ــن ب ــزار ت ــادل 210 ه ــارس مع ــاه م م
 5.7 افزایشــی  میــزان  ایــن  کــه  اســت 
درصــدی )11 هــزار تــن( نســبت بــه ســال 
گذشــته نشــان می دهــد. فــروش داخــل تــا 
ــدی  ــد 14.3 درص ــارس رش ــاه م ــان م پای
ــه ســال گذشــته را  )9 هــزار تــن( نســبت ب
ــز  ــی نی ــادرات تجمع ــت. ص ــه کرده اس تجرب
ــته  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
ــتر  ــد( بیش ــن )1.9 درص ــزار ت ــدود 3 ه ح

بوده اســت.
یــک  درجــه  پســته  کمبــود  علی رغــم 
ــدود 4  ــارس ح ــاه م ــروش م ــی، ف آمریکای
درصــد بــاال رفــت. هرچنــد انتظــار مــی رود 
تــا آخــر ســال محصولــی جــاری بــا کاهــش 

ــیم،  ــرو باش ــک روب ــه ی ــته درج ــتر پس بیش
ــتر  ــا بیش ــی انباره ــودی فعل ــه موج ــرا ک چ
ــول  ــر محص ــن آخ ــای چی ــته ه ــامل پس ش

می شــود.  2017
شــروع  هیلــز  گلــدن  واریتــه  گلدهــی 
ــف  ــات مختل ــق گزارش ــا طب ــت. ام شده اس
ــر  ــا 10روز تأخی ــان ب ــه کرم ــی واریت گلده
ــی  ــت گلده ــف وضعی ــود. تکلی ــاز می ش آغ
تــا پایــان مــاه مــی )10 خــرداد( بهتــر 
مشــخص خواهــد شــد. بــرای تخمیــن 
مقــدار محصــول 2018 نیــز بهتــر اســت تــا 

پایــان مــاه جــوالی )8 مــرداد( کــه دانه هــا 
ــم. ــر کنی ــد، صب ــی کنن ــر م ــز پ مغ

گزارش پرایمکس از آخرین وضعیت محصول آمریکا

قیمت هر کیلوگرم )دالر(

تاازپسته خشک در پوست 
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صادرات فروش داخل مجموع

نتیجــه  بــه  رو  پیــش  گــزارش  در 
ــت  ــت و امنی ــازمان بهداش ــی س بازرس
غذایــی اروپــا از پســته وارداتــی از 
پرداختــه  آمریــکا  متحــده  ایــاالت 
شده اســت. هــدف از ایــن بازرســی 
مــاه ســپتامبر ســال 2017  در  کــه 
کارآمــدی  ارزیابــی  شــده،  انجــام 
آمریــکا  در  موجــود  سیســتم های 
ــین  ــی آفاتوکس ــرل آلودگ ــرای کنت ب
در پســته صادراتــی بــه اتحادیــه اروپــا 
ــن  ــد از ای ــا می خواهن ــود. اروپایی ه ب
طریــق اطمینــان حاصــل کننــد کــه حد 
باقیمانــده آالینده هــا در محصــوالت 
ــا  ــه اروپ ــن اتحادی ــوب قوانی در چارچ

ــت. اس
نتیجه بازرسی

معمــوالً آزمون هــای مربــوط بــه افالتوکســین 
بــرای محموله هــای صادراتــی در آزمایشــگاه هایی 

کــه مــورد تأییــد وزارت کشــاورزی ایالــت متحــده 
ــام  ــاری انج ــورت اختی ــه ص ــند ب )USDA( باش
ــی  ــم تعهدات ــه رغ ــود، ب ــن وج ــا ای ــوند. ب می ش
ــخ  ــاالت متحــده در پاس ــمی ای ــات رس ــه مقام ک
بــه توصیه هــای بازرســی قبلــی داده بودنــد، هیــچ 
نظــارت رســمی بــر پســته صادراتــی بــه اتحادیــه 
اروپــا وجــود نــدارد. همچنیــن هیــچ الــزام قانونــی 
ــا از آن طریــق اطمینــان حاصــل  ــدارد ت وجــود ن
شــود کــه روش هــای نمونه بــرداری، تجزیــه و 
تحلیل هــا و گزارش هــا حداقــل بــا قانــون شــماره 

ــت دارد.  ــا مطابق ــه اروپ 401/2006 اتحادی
کــه  کــرد  ضمانــت  نمی شــود  بنابرایــن، 
پســته های صادراتــی بــه اروپــا بــا حــدود 
تنظیــم شــده اتحادیــه اروپــا )براســاس قانــون 
شــماره 1881/2006( مطابقــت داشته باشــند. 
در مــورد محموله هایــی کــه بــه علــت آلودگــی 
ــا رد  ــه اروپ ــط اتحادی ــین توس ــه آفالتوکس ب
ــور  ــاالت متحــده آن ط ــات ای ــوند، مقام می ش

ــل اطالعیه هــای  ــه و تحلی ــه تجزی ــد ب ــه بای ک
ــواد  ــریع رد م ــدار س ــتم هش RASFF )سیس
غذایــی وارداتــی( در ایــن خصــوص و بررســی 
علــل ریشــه ای و یــا انجــام اقدامات پیشــگیرانه 

نمی پردازنــد.
در مجمــوع، تیــم بازرســی شــاهد تالش هــای 
مســتمر ایــن بخــش در توســعه و اجــرای 
از  جلوگیــری  بــرای  پیشــگیرانه  اقدامــات 
پســته های  در  آفالتوکســین  بــه  آلودگــی 

ــود. ــا ب ــه اروپ ــه اتحادی ــی ب صادرات
پیشــرفت  کــه  شــد  مشــاهده  همچنیــن، 
بــه  و  باغ هــا  مدیریــت  زمینــه  در  خوبــی 
ــی  ــری از آلودگ ــای جلوگی ــری روش ه کارگی
ــد آفالتوکســین توســط  ــارچ مول ــه ق ــته ب پس
ــرآوری  ــود. ف ــام می ش ــدگان انج ــد کنن تولی
ــت  ــب جه ــیوه های مناس ــز از ش ــا نی کننده ه
مدیریــت و کنتــرل آفالتوکســین اســتفاده مــی 

ــد. کنن

اطاع رسانی اتحادیه خشکبار اروپا )FRUCOM( از نتیجه بازرسی پسته آمریکا: 

پسته آمریکا امتیاز کنترل در مبدا را می گیرد؟



ــای  ــاه 1396 دنی ــن م ــه بهم در ماهنام
پســته، مقالــه ای تحــت عنــوان »تغییر 
اقلیــم در ایــران« بــه چــاپ رســید. در 
ایــن مقالــه بــا اتــکا بــر آمــار، عمدتــًا 
ــل  ــوان عام ــه عن ــم ب ــر اقلی از تغیی
شــده  یــاد  آب  کمبــود  وضعیــت 
ــأت  ــو هی ــاد آگاه عض ــا فره ــود. ام ب
مدیــره انجمــن پســته ایــران و عضــو 
ــر  ــکده تدبی ــردی اندیش ــورای راهب ش
ــن  ــری دارد و ای ــر دیگ ــران، نظ آب ای
موضــوع را بــه گونــه ای دیگــر در 
ــر  ــاد - منتش ــای اقتص ــه دنی روزنام
شــده در تاریــخ 12 بهمــن مــاه 1396- 

واکاوی کرده اســت. 
ــدار  ــگ هش ــدن زن ــدا درآم ــه ص ــه ب ریش
بحــران آب از کجــا نشــات می گیــرد؟ در 
بررســی مســائل وضعیــت منابــع آب از نظــر 
جغرافیایــی واحــدی وجــود دارد کــه بــه آن 
حوضــه آبریــز می گوینــد. مشــکالت امــروزه 
ــد  ــان را بای ــاط جه ــران و ســایر نق آب در ای
ــز مــورد بحــث و  در ســطح حوضه هــای آبری
ــای  ــایر مرزبندی ه ــه س ــرار داد، ن بررســی ق
وزارت  تقســیم بندی های  در  جغرافیایــی. 

حوضــه   30 بــه  نزدیــک  ایــران  نیــرو، 
آبریــز درجــه 2 دارد کــه محــدوده ایــن 
ــتانی  ــدی اس ــا مرزبن ــز، ب ــای آبری حوضه ه
ــت  ــن عل ــه همی ــتند. ب ــی نیس ــور یک کش
مشــکالت  و  مســائل  درمــورد  نمی تــوان 
مربــوط بــه آب، اظهارنظــر اســتانی، کشــوری 
یــا یــک قضــاوت کلــی کــرد. ایــن در حالــی 
اســت کــه بــا زیــر ذره بیــن قــرار دادن یــک 
ــکالت  ــل مش ــوان دالی ــز، می ت ــه آبری حوض
ــرار داد.  ــی ق ــورد ارزیاب ــه را م آب آن حوض
امــا موضــوع دومــی کــه درخصــوص مســائل 
ــه  ــد ب ــود دارد و بای ــور وج ــروز آب کش ام
آن پرداخــت، آمارهــا و اطالعاتــی اســت 
کــه متاســفانه به صــورت دقیــق و موثــق 
دســترس  در  نــدارد.  قــرار  دســترس  در 
نبــودن آمــار و اطالعــات بــرای عمــوم و 
ــه در  ــوع ریش ــن موض ــفافیت در ای ــدم ش ع
دو مســاله مهــم دارد. نخســت اینکــه ممکــن 
اســت اساســاً آمــار و اطالعــات دقیــق و 
نشــده  تولیــد  یــا  جمــع آوری  محکمــی 
ــودن  ــه دوم در دســترس نب ــا جنب باشــد. ام
ــاله  ــفانه مس ــوم، متأس ــرای عم ــات ب اطالع
اینکــه ممکــن  بــا  اســت.  تأســف بارتری 

اســت در برخــی مــوارد آمــار و ارقــام دقیقــی 
ــردم را  ــت، م ــا دول وجــود داشــته باشــد، ام
محــرم خــود نمی دانــد و به رغــم شــعارهایی 
بــاال داده می شــود، در  کــه در رده هــای 
ــرای  ــی ب ــت، تمایل ــر دول ــای پایین ت رده ه
ــه  ــاد جامع ــار آح ــات در اختی ــه اطالع اینک

ــدارد. ــود ن ــرد، وج ــرار گی ق
ــوع  ــه موض ــر ب ــات اگ ــن مقدم ــا ای ــال ب ح
آمــدن  به وجــود  بــر  خشکســالی  تأثیــر 
بحــران آب در ایــران بپردازیــم، به دلیــل 
ــت،  ــترس نیس ــی در دس ــار دقیق ــه آم اینک
نمی تــوان به طــور دقیــق قضــاوت کــرد 
ــش  ــالی، گرمای ــدید خشکس ــد تش ــه رون ک
ــر  ــری ب ــه تاثی ــابه، چ ــل مش ــن و عوام زمی
ــای  ــی در حوضه ه ــت بارندگ ــت و کیفی کمی
آبریــز مختلــف کشــور داشــته و نهایتــاً چــه 
ــه چــه میــزان منجــر  عواملــی و هــر یــک ب
بــه کمتــر شــدن ورودی آب بــه حوضه هــای 
آبریــز شــده اســت. امــا آن چیــزی کــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــه می ش ــواه گفت در اف
به دلیــل ســیکل کوتاه مــدت خشکســالی 
ــش  ــدت گرمای ــر بلندم ــا تأثی ــاله ی چندس
ــا عوامــل دیگــری کــه پیش بینــی  جهانــی ی
آنهــا بســیار دشــوار اســت، ایــن احتمــال بــه 
ــه،  ــه خاورمیان ــه در منطق ــده ک ــود آم وج
ــن  ــر شــود. در همی ــا کمت ــزان بارندگی ه می
ــزان ورودی  ــه می ــود ک ــه می ش ــتا گفت راس
مرکــزی  فــالت  آبریــز  حوضه هــای  آب 
ایــران نیــز در اثــر ایــن خشکســالی ها و 
ــاًل 10  ــش مث ــا کاه ــدک، ب ــای ان بارندگی ه

ــت. ــده اس ــه ش ــدی مواج ــا 20 درص ی
امــا بــا نگاهــی بــه برخــی آمارهــای تقریبــی 
دیگــر بــه ایــن نتیجــه خواهیــم رســید کــه 
عامــل اصلــی تأثیرگــذار بــر کم آبی هــای 
ایــران، بــه کاهــش بارندگــی یــا خشکســالی 
مســاله  تشــریح  بــرای  نیســت.  مربــوط 
بگذاریــد مثالــی بیــاورم. کارشناســان آب 
ــه در  ــدند ک ــه ش ــه 50 متوج ــل ده در اوای
برداشــت آب  میــزان  رفســنجان،  دشــت 
ــن  ــه در ای ــه ای ک ــارش و تغذی ــدار ب از مق
ــوده اســت  دشــت صــورت گرفتــه، بیشــتر ب
و بنابرایــن تصمیــم گرفتنــد کــه صــدور 
ــوع  ــه را ممن ــن منطق ــد در ای ــوز جدی مج
اعــالم کننــد. آمارهــای تقریبــی نشــان 
ــه  ــدود 320 پروان ــان، ح ــد در آن زم می ده

فرهاد آگاه عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران، تحلیل کرد: 

ریشه  بحران آب در ایران

آب 

سال سوم - اردیبهشت ماه 1397 - شماره 25

14



15
سال سوم - اردیبهشت ماه 1397 - شماره 25

آب 

برداشــت آب، اعــم از قنــات و چــاه در دشــت 
ــم  ــا ه ــت. ام ــته اس ــود داش ــنجان وج رفس
اکنــون در همیــن دشــت، بالغ بــر 1400 
پروانــه برداشــت وجــود دارد کــه مجــوز 
ــده  ــادر ش ــرو ص ــوی وزارت نی ــی ازس همگ
ــداد  ــه تع ــت ک ــه آن معناس ــن ب ــت. ای اس
از 300  بیشــتر  آب،  برداشــت  پروانه هــای 

ــت. ــه اس ــش یافت ــد افزای درص
ــش  ــد گرمای ــو رون ــم از یکس ــس می بینی پ
ــه  ــه ک ــر آنچ ــالی و ه ــن، خشکس ــره زمی ک
تــا 20 درصــد  بــه 10  نزدیــک  هســت، 
میانگیــن بــارش طوالنی مــدت را کاهــش 
داده اســت و از ســوی دیگــر مجوزهــای 
برداشــت بالغ بــر 300 درصــد افزایــش یافتــه 
ــن ســوال مطــرح اســت کــه  اســت. حــال ای
ــا 20 درصــد کاهــش بارندگــی  ــا آن 10 ت آی
ــر  ــران اث در سرنوشــت آب فــالت مرکــزی ای
اصلــی را بــر جــای گذاشــته یــا صــدور 300 
درصــد افزایــش مجوز برداشــت آب؟ از ســوی 
دیگــر حجــم ذخایــر آب هــای زیرزمینــی کــه 
زمیــن  در عمــق  میلیون هــا ســال  طــی 
تشــکیل شــده بــه مراتــب بزرگ تــر از حجــم 
ــزوالت  ــب ن ــاالنه در قال ــه س ــوده ک ــی ب آب
اضافــه شــده  ایــن ســفره ها  بــه  جــوی 
ــاه  ــوژی چ ــور تکنول ــش از ظه ــا پی ــت. ت اس
ــع  ــا از مناب ــرف تمدن ه ــزان مص ــق، می عمی
آبــی فــالت مرکــزی تقریبــاً معــادل بــا حجــم 
ــوده و صــرف زندگــی، کشــاورزی  بارش هــا ب

ــت. ــده اس ــان ش ــدود آن زم ــت مح و صنع
مــازاد ایــن آب هــا نیــز در ســطح دریاچه هــا 
تبخیــر، و مجــدد وارد چرخــه نــزوالت جــوی 
شــده اســت. امــا پــس از ورود فنــاوری 
ــه  ــکان ب ــن ام ــور، ای ــه کش ــق ب ــاه عمی چ
ــر ســرریز ســاالنه،  وجــود آمــد کــه عــالوه ب

ــاد  ــر آب ایج ــه ذخای ــی نامحــدود ب دسترس
شــود. بنابرایــن چنانچــه برداشــت آب از 
ســفره های زیرزمینــی بیــش از مجمــوع 
ــا نفــوذ  بارش هــای ســاالنه ای باشــد کــه ب
ــه  ــر کل اضاف ــم ذخای ــه حج ــن ب در زمی
ــی اســتراتژیک کشــور  ــع آب می شــود، مناب
ــه در  ــری ک ــذارد. ذخای ــول می گ ــه اف رو ب
تئــوری می توانســت به منظــور جبــران 
نیــز  و  احتمالــی  تحریم هــای  اثــرات 
کمــک در حفــظ اســتقالل کشــور به طــور 
ــتفاده  ــورد اس ــزوم م ــع ل ــت در مواق موق

ــرد. ــرار گی ق
حــال ممکــن اســت در ایــن میــان افــرادی 
بگوینــد کــه بحــران بی آبــی در کشــور، 
هــزاران  و  مــردم  فشــار  از  نشــات گرفته 
بهانــه دیگــر باشــد کــه در شــکل گیری 
امــا  داشــته اند.  دخالــت  فاجعــه  ایــن 
ــن اســت کــه می شــنویم  تأســف برانگیزتر ای
برخــی متولیــان ایــن بخــش، بیــان می کننــد 
ــران آب  ــروز بح ــث ب ــالی ها باع ــه خشکس ک
در ایــران شــده اســت. در ایــن شــرایط 
ــن  ــوص ای ــف درخص ــار تأس ــز اظه ــه ج ب

اســتدالل، نمی تــوان هیــچ قضــاوت دیگــری 
کــرد. در ایــران، یــک بــار بــرای 
همیشــه بایــد اعــام کــرد کــه ریشــه 
ــدار  ــگ هش ــدن زن ــدا درآم ــه ص ب
از  بی رویــه  برداشــت  بــه  بی آبــی 
منابــع آب مملکــت و ســوءمدیریت 
ــت  ــئول حفاظ ــه مس ــازمان هایی ک س
ــردد.  ــد، بازمی گ ــع بوده ان ــن مناب از ای
ــده  ــث ش ــه باع ــه ای ک ــری دوجانب بی تدبی
ــور  ــه ظه ــن ده ــی در ای ــه ای اینچنین فاجع
کنــد. خالصــه کالم آنکــه، اثــر خشکســالی و 
ــرای  ــار ب ــت فاجعه ب ــروز وضعی ــی در ب کم آب
منابــع آب کشــور حداقــل در مناطــق فــالت 
مرکــزی ایــران، بــه هیــچ وجــه قابــل قیــاس 
بــا ســوءمدیریت و اضافــه برداشــتی کــه 

ــت. ــده، نیس ــام ش انج
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حــال آب کشــور بــد اســت، همــه 
ــاداری  ــدم معن ــا ق ــد، ام ــم می دانن ه
برداشــته نمی شــود. چــرا؟ بــرای پاســخ 
ــی  ــای مختلف ــوال جواب ه ــن س ــه ای ب
انــگار  می شــود.  شــنیده  ایــران  در 
ــن  ــی از ای ــرای رهای ــر ب ــه از یکدیگ هم
مخمصــه، انتظــار دارنــد و هیچ کــس 
در  نمی دانــد.  مســئول  را  خــودش 
ــانی  ــم کس ــا ه ــف دنی ــای مختل جاه
ــد.  ــن درد دچارن ــه ای ــه ب ــتند ک هس
ــک  ــی، ی ــای جنوب ــت آفریق در پایتخ
ــت آب را  ــه ای وضعی ــنده در مقال نویس
ــپ  ــای کی ــر بج ــه اگ ــرده ک ــل ک تحلی
تــاون، کشــور ایــران را جایگزیــن کنیــم 
ــل  ــاداری در تحلی ــاوت معن ــاید تف ش
ــا  ــه تنه ــن مقال ــه ای ــد. البت ــاق نیفت اتف
یــک تحلیــل اســت در پاســخ بــه اینکــه 
چــرا قــدم موثــری برداشــته نمــی 
شــود؛ شــاید تحلیل هــای دیگــری هــم 
ــماره  ــه در ش ــد ک ــته باش ــود داش وج
هــای بعــدی ماهنامــه امــکان چــاپ آنهــا 

ــود دارد. وج
 )Russell Lamberti(لمبرتــی راســل 

 )Mises Institute(-بنیان گذارموسســه-میزس
ــی  ــت اصل ــی و استراتژیس ــای جنوب آفریق
ــرکت  ــرمایه گذاری ش ــاوره س ــز مش در مرک
ــه  ــی ک ــاب »وقت ــنده کت ــی.ام و نویس ایی.ت
پــول، یــک ملــت را نابــود مــی کنــد« اســت. 
وب«  »پولتیکــس  وبســایت  در  لمبرتــی 
مقالــه ای تحــت عنــوان »کمبــود آب نتیجــۀ 
ــرد.  ــر ک ــت« منتش ــی اس ــم آب سوسیالیس
ــی  ــرایط بحران ــاد ش ــه، ایج ــن مقال او در ای
آب در کیــپ تــاون، پایتخــت آفریقــای 
ــت را زاده  ــاحلی اس ــهری س ــه ش ــی ک جنوب
می دانــد.  سوسیالیســتی  دیدگاه هــای 
ــوری  ــن تئ ــق ای ــر تحق ــت ها ب سوسیالیس
ــم  ــه تصاحــب و تنظی ــد ک پافشــاری می کنن
ــک  ــه در ی ــع و مبادل ــد، توزی ــزار تولی اب
سیســتم اقتصــادی- سیاســی بایــد توســط 

ــرد.  ــورت گی ــی ص ــی مردم دولت
ــران  ــت بح ــد اس ــي معتق ــل لمبرت راس
آب کیــپ تــاون موقعیتــي اســت کــه در 

ــت. ــازار آزاد آب رخ داده اس ــود ب نب
نتیجــه  کمبــودآب؛  مقالــه  در  وی 
سوسیالیســم آبــی )22نوامبــر 2017(، 
ــدگاه خــود را چنیــن طــرح می کنــد: دی

برگــردن  را  تــاون  کیــپ  آب  »بحــران 
خشکســالي غیرمنتظــره و نبــود برنامه ریــزي 
منابــع  مدیریــت  بــرای  دقیــق  شــهري 
ســاکنین کیــپ تــاون کــه بیــش از حــد آب 

مي اندازنــد.  مي کننــد،  مصــرف 
آب  کمبــود  دالیــل  ایــن  به طورکلــی 
هســتند.  کننــده  گمــراه  یــا  حاشــیه ای 
ــی  ــای جنوب ــران آب آفریق ــي بح ــل واقع دلی
سوسیالیســم آبــي اســت کــه آب را یــک حــق 
ــط  ــاً توس ــد تمام ــه بای ــي ک ــاني و منبع انس
ــر  ــود، در نظ ــت ش ــرل و مدیری ــت کنت دول

. د مي گیــر
بــا وجــود سیســتم سوسیالیســم آبــي، نبایــد 
ــي  ــاي جنوب ــه آفریق ــویم ک ــگفت زده ش ش
ــر حــال  ــه ه ــود آب مواجــه شــود. ب ــا کمب ب
یکــي از ویژگــي هــای نمادیــن سوسیالیســم 

ــت.  ــود« بوده اس ــه »کمب همیش
دولتــي«  »کنتــرل  و  انســاني«  »حــق 
ویژگي هــاي سیســتم مدیریــت منابــع آب 
آفریقــاي جنوبــي اســت کــه آب را بــه یکــي 
از ســوء مدیریــت شــده ترین و بــه هــدر 
ــن  ــت. ای ــل کرده اس ــع تبدی ــن مناب رفته تری
ــه آب  ــرا ک ــت، چ ــف اس ــث تأس ــئله باع مس

کمبود آب؛ نتیجه سوسیالیسم آبي
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آب

یــک منبــع بنیــادي حســاس در زنجیــره 
حیــات و ســاختار تولیــد اســت. 

حتــي یــک بچــه کوچــک هــم مي فهمــد کــه 
ــم  ــان از ه ــتمي در جه ــر سیس ــدون آب ه ب
مي پاشــد. ایــن حکــم کــه بعضــي منابــع بــه 
ــب  ــراي کس ــه ب ــتند ک ــاس هس ــدري حس ق
بــه دســت ســرمایه داران  نبایــد  منفعــت 
بیفتنــد، خیلــي عقــب مانــده اســت. بــه جــاي 
ــاس تر  ــع  حس ــي مناب ــت بعض ــد گف آن  بای
ــاي  ــت بروکرات ه ــه در دس ــتند ک از آن هس

ــت رهــا شــوند. دول
ــر  ــن ام ــارز ای ــداق ب ــي مص ــاي جنوب آفریق
اســت. آمــوزش، درمــان و حتــي تأمیــن بــرق 
جــزء خدماتــی هســتند کــه مدیریــت دولتــي 
دارنــد و بــا هزینــه روزافــزون و کاهــش 
ــتند. ــه هس ــه مواج ــت عرض ــت و کیفی کمی

ادعــاي ایــن کــه منابــع اقتصــادي بایــد حــق 
ــد  ــت و نبای ــی اس ــی معن ــند، ب ــاني باش انس
ــه عنــوان یــک بنــد  ــا ب ــاً مجــاز باشــد ت قانون

ــون اساســی کشــور ذکــر شــود. قان
تصریــح ایــن کــه هــر شــخص حق دسترســي 
بــه آب کافــي دارد بــه آن معناســت کــه همــه 
افــراد حــق مالکیــت بــر منابــع آب را دارنــد، 
ــاًل  ــس عم ــچ ک ــاً هی ــه تقریب ــا ک ــا از آنج ام
ــر  ــرل ب ــا کنت ــی ی ــي اختصاص ــق دسترس ح
آب را نــدارد، ایــن بــه معنــی ادعــاي مالکیــت 
کلــي بــر عمــوم منابــع آب اســت و نمي توانــد 
مبنایــي منطقــي بــراي حقــوق مالکیت باشــد. 
ــن  ــا ای ــت ب ــادل اس ــا مع ــن ادع ــع ای در واق
ــت،  ــع آب نیس ــب مناب ــس صاح ــه هیچ ک ک
بــه جــز البتــه دولــت کــه خــود را بــه عنــوان 
تنهــا قیــم قانونــي منابــع آب منصــوب کــرده 
اســت. بنابرایــن، آفریقــاي جنوبــي تنهــا یــک 
مالــک دارد کــه آن هــم دولــت اســت و دولــت 
ــل  ــه اي عم ــه گون ــی ب ــون اساس ــق قان طب
مي کنــد کــه گویــي همــه مالــک آب هســتند. 
ــن سیســتم انحصــاري اســت کــه صاحــب  ای
ــد  ــن کن ــور اســت تضمی انحصــار در آن مجب
کــه همــه آب کافــي مي گیرنــد، چــه بتواننــد 
ــد.  ــه نتوانن ــد، چ ــت کنن ــاي آن را پرداخ به
ایــن سیســتم بدتریــن نــوع سیســتم در 
ــي  ــه ویژگ ــه س ــر ب ــت و منج ــان اس کل جه
اساســی مــي شــود کــه سیســتم را بــه 
ســمت کمبــود عرضــۀ نابــود کننــده هدایــت 

می کنــد.
نبــود قیمــت بــازار: هیــچ بــازار آب 
کارآمــدي وجــود نــدارد. در نتیجــه قیمت هــا 
ــد  ــروز کنن ــه شــکل مناســبي ب ــد ب نمي توانن
تــا کمیابــي واقعــي منعکــس شــود. قیمت آب 
در آفریقــاي جنوبــي بــه جــاي آنکــه توســط 

ــود  ــخص ش ــازار آزاد مش ــبی در ب ارزش نس
ــد،  ــخص می کن ــط را مش ــي مرتب ــه کمیاب ک
بــه صــورت سیاســي، بروکراتیــک و بــا تمرکــز 
بــر بازپرداخــت هزینــه تعییــن شده اســت. در 
ــوان مشــخصه  ــه عن ــت ب ــود قیم ــدان وج فق
کمیابــی واقعــی، کــه محاســبه ســود و زیــان 
را ممکــن می ســازد، غیــر ممکــن اســت کــه 
ــه تخصیــص دهیــم  ــات را چگون بدانیــم امکان

ــم. ــن کنی ــاز را تأمی ــورد نی ــا آب م ت
ــر  ــي اگ ــي: حت ــد دولت ــار ناکارآم انحص
ــي  ــان آن کمیاب ــرد و نوس ــکل بگی ــت ش قیم
ــده  ــد کنن ــِر تولی ــد، انحصارگ ــس کن را منعک
کــه محصــوالِت ناپایــداِر مــورِد تقاضــاِي 
بــاال ) یعنــي کاالهایــی کــه آنچنــان ضــروري 
هســتند کــه اثــرات افزایــش قیمــت در میزان 
کــم شــدن تقاضایشــان تأثیــر زیــادی نــدارد. 
ــرات  ــر تغیی عرضــه و تقاضا  یشــان تحــت تأثی
ــزه  ــد انگی ــی کن ــد م ــت(، تولی ــت نیس قیم
کمــي بــراي افزایــش تولیدشــان پیــدا خواهــد 
ــد  ــود می گوی ــا خ ــر ب ــد انحصارگ ــرد. الب ک
چــرا روي افزایــش عرضــه ســرمایه گذاري 
ــداری ســطح  ــا نگه ــط ب ــه فق ــي ک ــم وقت کن
تولیــد ثابــت، بــا توجــه بــه عــدم اجــازه ورود 
ــم  ــازار مي توان ــه ب ــري ب ــب دیگ ــچ رقی هی

ــاورم؟  ــگ بی ــه چن ــري ب ســود باالت
بدتــر از آن، از آنجــا کــه مدیــران دولتــي 
ــه  ــه صاحــب آب هســتند و ن آب خودشــان ن
ــه ســهامداران و فقــط ســرایداران  پاســخگو ب
ــي  ــزه اي حت ــچ انگی ــه هی ــی هســتند ک موقت
بــراي حفــظ ســرمایه هــاي زیربنایــي ندارنــد. 
نتیجتــاً درحالــي کــه ســرمایه زیربنایــي 
ــع آب  فرســوده مي شــود، امــکان تأمیــن مناب

ــد. ــدا می کن ــل پی تقلی
ــت  ــل قیم ــه دلی ــده ب ــاي فزاین تقاض
ــه تنهــا سیســتم قیمتــی مناســب  پاییــن: ن
زیــر ســلطه دولــت انحصارگــر غیرممکــن 
اســت، بلکــه مکانیســم قیمت گــذاري بــا 
ــت  ــار دالل ــر اجب ــه ب ــي آب ک ــون اساس قان
ــه کاهــش  دارد، منحــرف مي شــود و منجــر ب
ــده و در  ــي ش ــور مصنوع ــه ط ــت آب ب قیم

بســیاري مــوارد آن را رایــگان مي کنــد.
ــا  ــط کمبوده ــن فق ــش از حدپایی ــت بی قیم
را تشــدید مي کنــد، وقتــي آب ایــن قــدر 
ــزه  ــچ انگی ــدگان هی ــت،  مصرف کنن ارزان اس
اقتصــادي جهــت صرفه جویــی در مصــرف آن 

ــد. ندارن
ــداري و  ــدف نگه ــک ه ــل مهل ــه عام ــن س ای
ــل مصــرف  ــت آب قاب ــره و کیفی ــود ذخی بهب
ــد  ــما مي توانی ــط ش ــت، فق ــتند. در نهای هس
بازی  هــای بیهــوده اقتصــادی را بــرای مدتــی 

طــول دهیــد، قبــل از ایــن کــه واقعیــت 
ــد. ــل کن ــودش را تحمی خ

ــي ممکــن اســت روي کاغــذ  سوسیالیســم آب
زیبــا بــه نظــر برســد، امــا بــه کمبــود 
خطرناکــي منجــر مي شــود و هزینه هــاي 
تحمیــل  را  اجتناب ناپذیــري  و  فزاینــده 
مي کنــد تــا کمیابــي منابــع را منعکــس کنــد.  
غــرور  ســر  از  و  بی اعتمــادی  نــگاه  بــا 
در  ســرمایه گذاراِن  بــه  دولت مــردان 
ــي  ــف متنوع ــه طی ــرمایه ک ــت و جوی س جس
از خدمــات آبــي را بــرای مشــتریان گوناگــون 
ــن  ــتن ای ــم پنداش ــد و مزاح ــن می کنن تأمی
گــروه، دولــت نــه تنهــا تأمیــن بــرای همــگان 
بلکــه تضمیــن  نخواهــد کــرد  را محقــق 

می کنــد بــه هیــچ کــس آب نرســد. 
ایــن وضعیــت اداره امــور در کیــپ تــاون 
اســت؛ جایــي کــه ذخیــره آبــي بــه شــدت رو 
بــه کاهــش اســت بــه طــوري کــه شــهرداري 
محدودیت هــاي  اســت  کــرده  وادار  را 
کنــد.  آغــاز  را  آب  مصــرف  ســخت گیرانه 
ــانی  ــات آبرس ــت خدم ــي سیاس ــت محل دول
ــراي  ــرف را ب ــب اول مص ــگان 5 مترمکع رای
محله هــای  فقیرتریــن  از  غیــر  بــه  همــه 
ــن  ــي همی ــا حت ــت، ام ــته اس ــهري برداش ش
بــراي 5  قمیــت جدیــد معــادل 25َرنــد 

ــت. ــگان اس ــه رای ــک ب ــب نزدی مترمکع
ــردم  ــه م ــت ک ــی از آن اس ــا حاک گزارش ه
آنهــا  بــه  آبــي را کــه شــهرداري  مــازاد 
تخصیــص مي دهــد را در بــازار ســیاه آب 
ــا 3000  ــداران ت ــي خری ــند و بعض مي فروش
َرنــد بــراي هــر 5 متــر مکعــب آبــی کــه بــه 
ــاون  ــازار ســیاه کیــپ ت طــور خصوصــي در ب
ــه،  ــد. در نتیج ــود، می پردازن ــی ش ــه م عرض
مي دانیــم قیمــت گــذاري دولتــی آب در 
مقایســه بــا بــازار آزاد بــه شــدت پایین اســت.
ــازار آزاد،  ــی آب در ب ــن چنین ــاي ای قیمت ه
ــه  ــاس را ک ــی اس ــی ب ــج ول ــای رای ــن ادع ای
ــه  ــه صرف ــا مقــرون ب شــیرین کــردن آب دری
ــوض،  ــرد. در ع ــخره می گی ــه س ــت را ب نیس
واضــح اســت کــه آب شــبکه شــهري خیلــي 

ــت. ارزان اس
بــه عــالوه، سیســتم آب سوسیالیســتي یعنــي 
مامــوران دولــت، دائمــاً تــالش مي کننــد تــا از 
ــرمایه گذاران  ــط س ــروش آب توس ــن و ف تأمی
نیــاز دارنــد،  واقعــاً  بــه خریدارانــي کــه 

ــد. ــت کنن ممانع
دپارتمــان آب و فاضــالب، معاملــه آب معدنــي 
خــرده فروشــي بــه صــورت جــدا از بطــري را 
غیرقانونــي مي دانــد. مجــازات چنیــن عملــي، 
زنــدان تــا  حــد 5 ســال اســت. ایــن تهدیــد 



آب

ــردي  ــرز باورنک ــه ط ــخره و ب ــت مس بي نهای
ظالمانــه اســت.

ــل  ــزم ح ــازار آزاد مکانی ــه ب ــه چگون ــن ک  ای
بحــران کمبــود آب از طریــق کشــاورزان غرب 
کیــپ تــاون را کلیــد می زنــد بدیــن ترتیــب 
ــي را از  ــاورزان آب زیرزمین ــه کش ــت ک اس
امــالک خــود بیــرون مي کشــند، بــه حومــه 
شــهر کیــپ تــاون مي آورنــد و به خریــداران 
ــوع در  ــن موض ــند. ای ــان آن مي فروش خواه
مــورد وضعیــت تاجــران ســاکن شــهر هــم 
صــدق می کنــد کــه بــا جمــع آوری آب 
بــاران و فــروش آن بــه بهبــود شــرایط کمک 
ــداران شــخصي آب  می کننــد. هــر قــدر خری
ــد،  ــداري کنن ــي خری ــده خصوص ــد ش تولی
فشــار کمتــري  بــه ذخیــره آب شــهري 
درحــال کاهــش وارد مي شــود و کاســبان 
ــد.  ــد مي کنن ــادي تولی ــتري ارزش اقتص بیش
ــزوده اقتصــادي  ــت ارزش اف از آنجــا کــه دول
را از طریــق مالیــات مصــادره مي کنــد، عقــل 
ــا اجــازه  ــه دولتی ه ــرد ک ســلیم حکــم می ک
ایــن نــوع از نوآوری هــا را می دادنــد، امــا 
تکنوکرات هــاي سوسیالیســت در مناصــب 
ــات  ــان از ادبی ــراي درکش ــدان ب ــي چن دولت

اقتصــاد معــروف نیســتند.
حزبــي کــه شــهر کیــپ تــاون و غــرب آن را 
ــم  ــه ه ــن ب ــالح ای ــراي اص ــد، ب اداره مي کن
ریختگــي کــه مشــترکاً بــا دولــت ملــي ایجــاد 

کرده انــد، تقــال مي کننــد. بهره بــرداري از 
ــاي  ــاري چاه ه ــیرین کن، حف ــه آب ش کارخان
ــوان در  ــه آبخ ــیدن ب ــدف رس ــا ه ــق ب عمی
ــوري  ــتور کار ف ــاون در دس ــپ ت ــراف کی اط
قــرار گرفته اســت. همچنیــن کمپین هــاي 
اخالقــي شــدیدي در جهــت شرمســار کــردن 
مــردم، ترغیبشــان بــه مصــرف کمتــر و 
شناســایی کســاني کــه مصــرف مفــرط دارنــد 

ــان اســت. و جریمــه کــردن آنهــا در جری
حــزب حاکــم کیــپ تــاون علي رغــم آنکــه در 
ــم گیری  ــور چش ــه ط ــهرداري ب ــات ش انتخاب
ــراي  ــد شــجاعت سیاســي ب ــده شــد، فاق برن
ــي اســت  ــع آب ــراي مناب ــا ب ــش قیمت ه افزای
ــي در  ــه صــورت غیرقانون ــازار آزاد ب کــه در ب
ــا تــرس ایــن کــه رأیــش  دســترس اســت، ب
ــه  ــت ک ــب اس ــد داد. جال ــت خواه را از دس
ــه  ــی، ن ــه کاف ــر و عرض ــت باالت ــه قیم چگون
فاشیســتی جیره بنــدی، شرمســار کــردن 
»حقه بــازی  مشــتریان  کــردن  جریمــه  و 
سیاســی« رقــم می خــورد و بــا افزایــش 
قیمــت آب، دولــت می توانــد از طریــق صــدور 
خانواده هــای  بــرای  رایــگان  آب  کوپــن، 

ــد. ــم کن ــروم فراه مح
راه حل هــای  بــا  تــاون  کیــپ  نتیجــه  در 
ــی خــود  ــرای مشــکالت حــاد آب ــد ب ــم بن نی
نهایــت دولــت  بــود. در  مواجــه خواهــد 
ســرمایه گذاری  بــرای  قدم هایــی  محلــی 

روی ظرفیــت آبــی جدیــد برداشته اســت. 
ــا  ــاند ت ــتریان را می ترس ــه مش ــی ک درحال
ــاورزی  ــد و آب کش ــرف کنن ــر آب مص کمت
ــد. در نتیجــه،  ــدی می کن ــدیداً جیره بن را  ش
ــی دوام  ــدر کاف ــه ق ــط ب ــاالً  فق ــهر احتم ش
ــدی در  ــی بع ــل باران ــه فص ــا ب ــی آورد ت م
ــال 2019 و  ــا س ــد. ام ــتان 2018 برس زمس

ــد؟ ــه خواهدش ــد از آن چ بع
و  می شــود  متوقــف  خشکســالی  آیــا 
بروکرات هــای از خودراضــِی کندذهــن را تــا 
بحــران اجتنــاب ناپذیــر بعــدی بــه خمــاری 
رضایــت مجــدد از خــود فــرو می بــرد؟ تالش 
ــه  ــروز ب ــه ام ــا ب ــت ت ــوران رســمی دول مأم
ــا  ــت موضــوع را ب ــه فوری ــوان وج ــچ عن هی
ــور  ــتان و کش ــهر، اس ــاز ش ــه نی ــه ب توج
فعلــی  شــرایط  در  نداده اســت.  کاهــش 
نیــاز اســت تــا از طریــق مالکیــت دار کــردن 
ــه  ــردن آن ب ــروش ک ــد و ف ــل خری آب، قاب
سوسیالیســم آبــی پایــان داده شــود و بــازار 
رقابتــی مناســب و قیمــت قابــل تغییــر بــه 
وجــود آیــد. همچنیــن ضــروری اســت کــه 
ــی  ــون اساس ــن قان ــروط غیرممک ــت ش دول
ــا را  ــه آنه ــاب را ک ــع کمی ــه مناب ــوط ب مرب
حقــوق انســانی می خوانــد پــاک کنــد، قبــل 
از ایــن کــه افــراد بیشــتری به طور کلــی 

ــوند.« ــدون آب ش ــی ب ــه زندگ ــور ب مجب
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