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فعــاالن پســته به طــور مــداوم در معــرض تصمیمــات خطیــری از قبیــل: 
ــم؟«، »محصــول را کال  ــه داری ــًا نگ ــا فع ــیم ی ــته مان را بفروش »پس
ــد  ــا بای ــم؟«، »آی ــا نکاری ــم ی ــته بکاری ــیده؟«، »پس ــا رس ــم ی بچینی
بخشــی از باغ هــای خــود را بــا توجــه بــه مشــکل کــم آبــی از گردونــۀ 
ــن ســوال ها و  ــه ای ــد. پاســخ دادن ب ــرار دارن ــم؟« ق ــارج کنی ــد خ تولی
تصمیم گیــری در ایــن مــوارد کار ســاده ای نیســت؛ خصوصــًا در کشــور 
مــا کــه پیــدا کــردن عــدد و رقــم صحیــح و دریافــت اطاعــات کافــی 
و شــفاف بــرای گرفتــن تصمیــم کارآمــد و قاطــع بــه یافتــن ســوزن در 

انبــار کاه شــبیه اســت!
در کســب و کارهایــی ماننــد تولیــد و تجــارت پســته، دســتیابی بــه یــک 
ــذ  ــی دارد. راه اخ ــای فراوان ــادی، پیچیدگی ه ــح اقتص ــم صحی تصمی
تصمیمــات صحیــح نیــز از کســب اطاعــات کافــی، بی عیــب و نقــص 
و شــفاف می گــذرد. دکتــر تــام ردمــن )Tom Redman( تئوریســین 
ســرمایه اطاعاتــی شــرکت ها می گویــد: »وقتــی کــه داده هــا و 
اطاعــات یــک شــرکت ناکافــی و غلــط باشــد، بقــا شــرکت در معــرض 
خطــر خواهــد بــود.«  گــواه دیگــر ایــن مدعــا آن اســت کــه بســیاری از 
بــزرگان صنعــت پســته کشــورمان اذعــان دارنــد کــه عامــل تســلط بــر 
ــور  ــه به ط ــت ک ــی اس ــر اطاعات ــه خاط ــان ب ــل موفقیت ش کار و دلی

ــد. ــال می کنن ــب رصــد و دنب مرت
ــاش شــده  ــروز ت ــه ام ــا ب ــران ت ــان تأســیس انجمــن پســته ای از زم
آمــار و اطاعــات تولیــد و تجــارت پســته بــا اســتفاده از اعــداد و ارقــام 
قابــل اتــکا، پاالیــش شــده، در اختیــار فعــاالن ایــن رشــته قــرار گیــرد. 
ــدار  ــن مق ــل: تخمی ــی از قبی ــه اطاعات ــفافیت در ارائ ــن رو، ش از ای
ــده  ــه مصــرف و باقیمان ــزارش منظــم ماهان ــدی کشــور، گ پســته تولی
محصــول، پیش بینــی هزینه هــای تولیــد، پیش بینــی هزینه هــای 
فــراوری و گزارشــات مربــوط بــه شــناخت بازارهــای هــدف همــواره در 

دســتور کار ایــن انجمــن بوده اســت. امــروز دیگــر بــر کســی پوشــیده 
نیســت کــه کســب اطاعــات مربــوط بــه تولیــد و تجــارت پســته چــه 
ــت؛  ــار گذاشته اس ــداران و تج ــری باغ ــدرت تصمیم گی ــر ق ــری ب تأثی
ــش،  ــه پی ــک ده ــا ی ــه ت ــاده ای ک ــر س ــه ظاه ــاِت ب ــن اطاع همی
ــی  ــت، بخش ــد پذیرف ــت را بای ــن واقعی ــد. ای ــتیابی بودن ــل دس غیرقاب
ــداران، تجــار،  ــه باغ ــران ک ــروز انجمــن پســته ای ــار ام مهمــی از اعتب
ــد،  ــی می کن ــات را میزبان ــای خدم ــایر گروه ه ــدگان و س ــراوری کنن ف
مرهــون رفتــار منصفانــه و حفــظ بی طرفــی در تهیــه آمــار و اطاعــات 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــت؛ به طوری ک ــا اس ــفاف آنه ــه ش ــق و ارائ دقی
تمامــی ســازمان های دولتــی و غیردولتــی در داخــل و خــارج بــه ایــن 

ــد. ــتناد می کنن ــات اس اطاع
ــتاورد  ــک دس ــفافیت، ی ــت و ش ــش دق ــوی افزای ــه س ــت ب ــن حرک ای
ــا حضــور، همراهــی  ــد کــه ب ــه شــمار می آی ــرای اعضــای انجمــن ب ب
و پیگیــری خــود در جمــع آوری آمــار و داده هــا، امــکان دســتیابی بــه 
اطاعــات را فراهــم نمودنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه جامعــه درگیــر 
ــر  ــًا اگ ــت. یقین ــول زننده اس ــًا گ ــدوش و گاه ــی، مخ ــات ناکاف اطاع
ــاال رود، شــبیه آن  ــن صنعــت ب ــار و اطاعــات ای ــت آم حجــم و کیفی
ــازی  ــراغ ب ــه س ــده و ب ــد ش ــرد بلن ــه ن ــازی تخت ــِر ب ــه از س اســت ک
ــدرت  ــه در آن ق ــل ک ــی کام ــا آگاه ــازی ب ــک ب ــم؛ ی ــطرنج بروی ش
ــه و  ــرده و عاقان ــاب ک ــه را انتخ ــن گزین ــته، بهتری ــی داش پیش بین
منطقــی رقابــت می کنیــم. بنابرایــن، بهتــر اســت بــا تقویــت بازوهــای 
ــه ایــن فکــر باشــیم کــه چگونــه حجــم و کیفیــت  آمــاری انجمــن، ب
اطاعــات را بــاال ببریــم و بــا ایجــاد دانــش بــر پایــه اطاعــات صحیح، 
کافــی و شــفاف بــرای بخش هــای مختلــف کســب و کار پســته، راه را 
بــرای گرفتــن تصمیمــات صحیــح و کارآمــد همــوار نماییــم. ایــن کار 

ــد. ــی می طلب ــاش مضاعف ت
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ــود کــه تصمیم گرفتــم نتیجــه تحقیقــات چندیــن  بهمــن مــاه ۱۳۹۴ ب
ســاله ام را در مــورد یکــی از راهکارهــای رفــع معضــل آب در گروهــی 
تلگرامــی منتشــر نمایــم. بافاصلــه دعوتــی صمیمانــه از طــرف ســرکار 
ــا  ــران ب ــره انجمــن پســته ای ــم فاطمــه نظــری عضــو هیــأت مدی خان

ایــن مضمــون دریافــت نمــودم:
ــرکت  ــش ش ــران در کی ــته ای ــن پس ــش انجم ــده در همای ــه آین »هفت

ــد«!! کنی
و ایــن بــود بــاب آشــنایی مــن بــا انجمــن و شــروع همــکاری مشــترک. 
ــر صنفــی و  ــی انجمــن در محافــل و نهادهــای موث ضریــب نفــوذ عال

کشــوری را در همایــش کیــش بــه چشــم دیــدم. 
ــتانه  ــویی زمس ــذاری روغن ش ــدم تأثیرگ ــا ع ــه ب ــی ک ــن هنگام بنابرای

ــد  ــدم و قص ــرو ش ــان روب ــی درخت ــودن مصنوع ــدار نم ــور بی ــه منظ ب
ــچ  ــتم، هی ــک را داش ــن ول ــه روغ ــم در زمین ــج تحقیقات ــار نتای انتش
تریبونــی را موثرتــر از انجمــن نیافتــم. بــا کمــک کارگــروه تحقیقــات 
ــود.  ــم  نب انجمــن توانســتیم کاری کنیــم کــه به تنهایــی هرگــز در توان
ــدگان  ــال، تولیدکنن ــاه امس ــخ 25 مهرم ــمی در تاری ــی رس ــی دعوت ط
روغــن و پارافیــن را در همایشــی گــرد هــم آوردیــم و آنجــا دغدغه های 
مشــترک صنعــت پســته و تولیدکننــدگان روغــن را بــه گفتگــوی جــدی 
گذاشــتیم. مــا از دغدغه هــای روال تولیــد آنهــا آگاهــی یافتیــم و آنهــا 
اســاس نیــاز ســرمایی و چگونگــی مکانیــزم روغن شــویی زمســتانه در 

بیــدار نمــودن درخــت را آموختنــد.
ــی در  ــکل غیرانتفاع ــن تش ــه وزن ای ــش متوج ــش از پی ــم بی ــاز ه ب
ــاالن  ــه فع ــه از کلی ــان شــدم. صمیمان ــت خوبم ــداف صنع پیشــبرد اه
صنعــت پســته تقاضــا دارم انجمــن را خانــه خــود دانســته و تعامــل بــا 
ایــن تشــکل صنفــی را وظیفــه ای در جهــت اعتــای صنعــت پســته در 

ــمارند. ــل بش ــه بین المل عرص
فیلسوفی بزرگ می گوید:

ــد، بپرســیم  ــد انجــام ده ــا چــه می توان ــرای م »نپرســیم کشــورمان ب
ــم« ــم انجــام دهی ــه می توانی ــرای کشــورمان چ ــا ب م
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شــصت و پنجمیــن جلســه کمیتــه باغبانــی انجمــن 
پیش بینــی  بازبینــی  هــدف  بــا  ایــران  پســته 
محصــول پســته کشــور در تاریــخ ســی اُم آبــان مــاه 
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــل ات ــاری در مح ــال ج س
ــای  ــور اعض ــا حض ــان ب ــاورزی کرم ــادن و کش مع
ــدگان عضــو  ــی فرآوری کنن ــن برخ ــه و همچنی کمیت

ــد. ــزار ش ــن برگ انجم
ــی انجمــن هــر ســاله پــس از ســپری  کمیتــه باغبان
شــدن فصــل برداشــت، اقــدام بــه بازبینــی پیش بینــی 
بهــاره ایــن انجمــن، بــه منظــور حصــول اطمینــان از 
محقــق شــدن میــزان اعــام شــده تولیــد محصــول 

ــد. ــال می نمای ــته در آن س پس
در ایــن راســتا پــس از بحــث و تبــادل نظــر اعضــای 

ــات  ــواهد و گزارش ــی ش ــه و بررس ــر در جلس حاض
ــرآوری،  ــای ف ــته از کارگاه ه ــد پس ــه تولی ــوط ب مرب
ــور،  ــر کش ــن از سراس ــن انجم ــدگان و معتمدی نماین
ــت  ــک در پوس ــته خش ــول پس ــد محص ــزان تولی می
بــرای ســال محصولــی جــاری بــا کاهــش حــدود 6 
ــزار  ــاره،  52 ه ــی به ــه پیش بین ــبت ب ــدی نس درص
تــن تخمیــن زده شــد. بــر ایــن اســاس، میــزان تولیــد 
ــن و  ــزار و 500 ت ــان ۱0 ه ــتان کرم ــته در اس پس
ــز کشــور  ــد در ســایر مناطــق پســته خی ــزان تولی می

ــود. ــرآورد می ش ــن ب ــزار و 500 ت ۴۱ ه
شــایان ذکــر اســت کــه اطاعــات پیش بینــی 
ــن  ــزار ت ــد 55 ه ــی از تولی ــن، حاک ــی انجم مقدمات

ــود.  ــاری ب ــال ج ــک در س ــته خش پس
ــک  ــه تفکی ــال ۹7 ب ــدی در س ــته تولی ــدار پس مق
اســتان ها و مناطــق مختلــف پســته خیز اســتان 

ــت. ــده اس ــه ش ــدول ارائ ــان در ج کرم
ــد پســته توجــه  ــا جــدول تفکیکــی تولی در رابطــه ب

ــکات ضــروری اســت: ــن ن ــه ای ب
* هــر ســاله مقــداری از پســتۀ تــر صــرف ترخــوری 

به صــورت میــوه تــازه می شــود کــه در مقادیــر 
ــت. ــور نشده اس ــوق منظ ــدول ف ــدرج در ج من

* برآوردهــا بــر اســاس آمارگیــری نمونــه ای از 
ــف  ــق مختل ــداران مناط ــرآوری و باغ ــای ف واحده
ــبت  ــاری نس ــال ج ــول س ــه  محص ــع ب ــور راج کش
بــه محصــول ســال های ۱۳۹5 و ۱۳۹6 بدســت 

آمده اســت. 
* ارقــام بــه دســت آمــده بــا احتســاب پســته کالــک 

کــه در تولیــد مغــز ســبز بــکار مــی رود، می باشــند.
* برآوردهــا صرفــًا نمایانگــر مقــدار پیش بینــی 
کمیتــه باغبانــی انجمــن پســته ایــران بــوده و 
ــه مقــدار واقعــی محصــول،  احتمــال خطــا نســبت ب
محصــول  میــزان  کــه  ســال هایی  در  خصوصــًا 
ــش  ــال ۹7 دارد، افزای ــد س ــی همانن ــش فاحش کاه

بــد. می یا
ــتقبال از  ــا اس ــران ب ــته ای ــن پس ــه انجم *  دبیرخان
انتقــادات، آمــاده دریافــت نظــرات و پیشــنهادات 
فعــاالن صنعــت پســته جهــت بهبــود روش تخمیــن 

ــت.  ــور اس ــته کش ــول پس محص

باغبانی
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کاهش 6 درصدی پیش بینی اولیه 
جلسه بازبینی پیش بینی محصول 

کمیته باغبانی انجمن پسته ایران

 

 بینی تولید )تن(پیش منطقه

 4.000 رفسنجان و انار

 2.500 سیرجان

 1.500 کرمان

 500 زرند

 500 شهربابک

 500 راور

 500 راین

 500 سایر

 10.500 جمع استان کرمان

 17.000 خراسان رضوی

 4.500 خراسان جنوبی

 2.500 یزد

 2.500 فارس

 2.000 سمنان

 500 سیستان و بلوچستان

 4.000 مرکزی

 500 اصفهان

 2.000 قم

 4.500 و قزوین تهران

 1.500 سایر

 41.500 هاجمع سایر استان

 52.000 جمع کل کشور

 



باغبانی
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ــا دو رویکــرد بوده اســت؛ از یــک  ــی پســته همــواره ب اســتفاده از کودهــای دامــی در باغبان
منظــر بــه عنــوان منبــع تغذیــه ای و از منظــر دیگــر بــه عنــوان یــک مــاده اصاحــی کــه 
هزینــه قابــل توجهــی نیــز بــه باغــداران تحمیــل می کنــد. در حــال حاضــر، بین کارشناســان 
ایــن مناقشــه وجــود دارد کــه از هــر دو منظــر می تــوان منابــع ارزان قیمت تــری را بــدون 
ــا  ــا ب ــه آی ــن ســوال ک ــن پاســخ روشــن ای ــرای یافت ــرد. ب ــن ک ــان جایگزی کاهــش راندم
شــرایط موجــود در خاک هــای مناطــق پســته کاری می تــوان منابــع کــودی جایگزیــن پیــدا 
کــرد؟ جلســه ای در تاریــخ 25 مهرمــاه امســال بــا حضــور فعالیــن پســته اعــم از کارشناســان، 

محققــان و باغــداران، توســط انجمــن پســته ایــران برگــزار شــد.
در ابتــدای جلســه، محمدرضــا نظــری، عضــو پیوســته انجمــن پســته ایــران در پاســخ 
بــه ایــن ســوال کــه آیــا می تــوان کــود دامــی را حــذف کــرد؟ گفــت: بایــد ببینیــم کــه در 
آمریــکا کــه به طــور متوســط ۴ تــن پســته از هــر هکتــار برداشــت می کننــد و کــود دامــی 

ــد. ــکار می کنن ــد، چ ــتفاده نمی کنن ــم اس ه
بهــروز آگاه، عضــو هیــأت امنــای انجمــن پســته ایــران در پاســخ بــه ایــن ســوال با اشــاره 
بــه وضعیــت باغــداری در کالیفرنیــا گفــت: در آمریــکا خــاک دارنــد مثــل طــا، آب دارنــد 
مثــل قنــد و آب و هــوای ایــده آل. شــرایط آنهــا بــا وضعیــت مــا قابــل مقایســه نیســت. آگاه 
در خصــوص مخالفــت بــا حــذف کــود دامــی گفــت: در مجموعــۀ مــا، کــود دامــی همیشــه 
اســتفاده می شــود، ولــی در جاهایــی کــه سیســتم آبیــاری تحــت فشــار اجــرا شــده، مصــرف 

کــود دامــی کاهــش پیــدا کــرده و یــک ســال در میــان کــود دامــی می دهیــم.  
ــان در  ــته دامغ ــات پس ــز تحقیق ــی مرک ــأت علم ــو هی ــادی، عض ــم آب ــین حک حس
ــی  ــوان یــک مــاده غذای ــه عن ــاً ب ــه کــود دامــی صرف ــا ب خصــوص کــود دامــی گفــت: م
ــت را  ــی درخ ــاز غذای ــیمیایی نی ــای ش ــا کوده ــم ب ــه می توانی ــرا ک ــم، چ ــگاه نمی کنی ن
ــر  ــر از نظ ــای فقی ــزو خاک ه ــران ج ــز ای ــته خی ــق پس ــای مناط ــرد. خاک ه ــرف ک برط
ــم  ــه در قدی ــی ک ــد. یکــی از دالیل ــی دارن ــاده آل ــر 0.5 درصــد م ــی هســتند و زی ــاده آل م
ــًا در  ــه قب ــردد ک ــر می گ ــی ب ــاده آل ــدار م ــه مق ــده ب ــت می ش ــی برداش ــول خوب محص
خــاک بیشــتر بوده اســت. بــه خــاک بایــد بــه عنــوان یــک موجــود زنــده نــگاه کــرد کــه 
ــاده  ــدون م ــت، ب ــوان گف ــد. می ت ــی می کنن ــی در آن زندگ ــای فراوان ــرو ارگانیســم ه میک

ــرد. ــاک می می ــی، خ آل
ایــن پژوهشــگر پســته اذعــان کــرد: در آمریــکا نیــز علی رغــم اینکــه ۳ تــا ۴ درصــد مــاده 
ــه  ــاک اضاف ــه خ ــت ب ــه کمپوس ــی از جمل ــواد آل ــم م ــاز ه ــود دارد، ب ــاک وج ــی در خ آل

می کننــد.
حســین رضایــی، مدیــر جهــاد کشــاورزی رفســنجان بــا ابــراز موافقــت در افــزودن کــود 
دامــی بــه خــاک باغ هــای پســته گفــت: در باغ هــای بــا عملکــرد بــاال، هیــچ مــوردی وجــود 
نــدارد کــه کــود دامــی را حــذف کــرده باشــند. نتیجــه طــرح تحقیقاتــی که مــا در رفســنجان 
از ســال ۹2 داشــتیم نشــان می دهــد کــه در شــرایط مشــابه تغذیــه ای، قطعه هایــی کــه کــود 
دامــی نخــورده بودنــد، هــم از نظــر تــاج و هــم از نظــر میــزان محصــول بــه نصــف کاهــش 

ــدا کردند. پی

هرمــزد نقــوی، رئیــس مرکــز تحقیقــات کشــاورزی اســتان کرمــان در تعریــف 
ــات کــود دامــی در ســه دســته بندی  ــوان کــرد: خصوصی ــات کودهــای دامــی عن خصوصی
قابــل تقســیم اســت، اول خصوصیــات بیولوژیــک، بعــد خصوصیــات شــیمیایی کــه مقــدار 
آن هــم کــم اســت و بعــد خصوصیــات فیزیکــی کــه بخــش مهمــی از خصوصیــات آن را 
ــد  ــی نا شــناخته اســت، مانن ــواد آل ــات م ــر آن، برخــی خصوصی شــامل می شــود. عــاوه ب
ــر  ــی خــارج می شــوند و در منطقــه ریشــه موجــب جــذب بهت کات هایــی کــه از مــواد آل

ــوند.  ــرو می ش ــر میک عناص
نقــوی نظــر خــود دربــاره اســتفاده از کــود دامــی را ایــن چنیــن بیــان کــرد: بــه نظــر مــن 
نبایــد مــاده آلــی را حــذف کــرد، ولــی ماحظــات اســتفاده از آن بــه خصــوص آلودگی هــا 
و آفــات و بیماری هایــی کــه می تواننــد توســط کــود دامــی منتقــل شــوند را بایــد رعایــت 

کــرد. 
ســلمان محمــودی میمنــد، از محققــان صاحب نظــر در تغذیــه درختــان پســته، در مورد 
هــدف از اضافــه کــردن کــود دامــی گفــت: اگــر هــدف از اضافــه کــردن کــود دامــی، افزایش 
هومــوس و فولویــک باشــد، می توانیــم بــه نحــوی فرم هــای آمــاده ایــن مــواد را بــه خــاک 
برســانیم و کــود دامــی را حــذف کنیــم. بــا توجــه بــه دورهــای آبیــاری موجــود در ایــران، 
خصوصیــات میکروبــی خاک هــا بوســیله کــود دامــی قابــل اصــاح نیســت. کــود دامــی در 
جاهایــی کــه آبیــاری غرقــاب دارنــد، توصیــه می شــود. امــروز کــه آبیــاری قطــره ای در بــاغ 
ــه مشــابه کــود  ــا هزین ــوان ب ــا می ت ــم کــه آی ــد بررســی کنی هــا در حــال رواج اســت، بای

دامــی، جایگزیــن مناســبی بــرای آن داشــته باشــیم؟
در ادامــه ســید جــال نعمــت اهلل زاده ماهانــی، عضــو پیوســته انجمــن پســته ایــران 
ــورد  ــن م ــن در ای ــه نظــر م ــرد: ب ــی مطــرح ک ــود دام در خصــوص شــرایط اســتفاده از ک
توصیــۀ کلــی نمی تــوان کــرد. در هــر شــرایطی بایــد هــدف از مصــرف آن مشــخص شــود. 
ایــن فعــال صنعــت پســته در اســتان فــارس افــزود: کــود دامــی در دو شــرایط الزم اســت، 
شــرایطی کــه نیــاز بــه اصــاح خــاک اســت و زمانــی کــه آبیــاری غرقابــی انجــام می شــود، 
ــا وجــود  ــن صــورت و ب ــر ای ــده نگه داشــتن میکــرو ارگانیســم های خــاک. در غی ــرای زن ب
سیســتم آبیــاری تحــت فشــار، می تــوان هزینــه کــود دامــی را صــرف کودهــای شــیمیایی 

کــرد.
ــن پســته در اســتان  ــران و از فعالی ــان عضــو وابســته انجمــن پســته ای ــد اردکانی وحی
خراســان گفــت: تجربــه مــا در تربــت جــام ایــن بــوده کــه توانســتیم از ۱5 ســال گذشــته 
بــا جایگزیــن کــردن کاشــت جــو و منــداب، کــود دامــی را حــذف کنیــم. البتــه در تکمیــل 
ــا  آن، محلول پاشــی و اســید هیومیــک نیــز اســتفاده کرده ایــم. وی گفــت: بــه نظــر مــن ب
کاشــت جــو در یــک دوره محــدود، ســدیم را از خــاک بیــرون می کشــیم، در حالــی کــه بــا 

ــه خــاک اضافــه می کنیــم. کــود دامــی ســدیم را ب
جمع بندی: 

ــاری  ــای آبی ــور، دوره ه ــته کاری کش ــق پس ــای مناط ــای خاک ه ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ب
طوالنــی و تجــارب موفــق باغــداران بــا برداشــت تنــاژ بــاال و همچنیــن اذعــان کارشناســان 
ــر وجــود برخــی خصوصیــات مفیــد و ناشــناخته در کودهــای دامــی، حــذف ایــن  مبنــی ب
ــز  ــده برخــی کارشناســان در باغ هــای مجه ــه عقی ــد ب ــه نمی شــود. هــر چن ــا توصی کوده
بــه سیســتم آبیــاری تحــت فشــار بــا دوره هــای آبیــاری کوتــاه مــدت، امــکان تأمیــن برخــی 
از ویژگی هــای کودهــای دامــی از طریــق جایگزیــن کــردن مــوادی نظیــر کودهــای ســبز، 
هومــوس و فولویــک و برخــی ترکیبــات بیولوژیــک وجــود دارد؛ امــا بــاز هــم بــه قطعیــت و 
بــرای طوالنــی مــدت نمی تــوان رأی بــه حــذف دائمــی کودهــای دامــی داد. بــرای اســتفاده 
از کودهــای دامــی در نظــر گرفتــن ماحظاتــی همچــون شــوری، اســیدیته، وضعیــت خــاک 

و آشــنایی بــا فرآینــد تبدیــل و تجزیــه کودهــای دامــی در خــاک اهمیــت دارد.

حذف کود دامی توصیه نمی شود
جلسه مشترک انجمن پسته ایران با محققان 
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ــان  ــرمایی درخت ــاز س ــن نی ــدم تأمی ــوص ع ــده در خص ــود آم ــائل به وج ــی مس در پ
ــران در زمســتان ســال گذشــته و اعــام  پســته در برخــی از مناطــق پســته کاری ای
ــا کیفیــت  روغن هــای  ــن مســئله ب ــاط ای نظــر برخــی کارشناســان در خصــوص ارتب
ولــک موجــود در بــازار ایــران، انجمــن پســته ایــران جلســه ای در ایــن زمینــه برگــزار 
نمــود. ایــن جلســه در تاریــخ 25 مهرمــاه امســال بــا حضــور کارشناســان و خبــرگان 
ــم  ــی و ه ــدف بررس ــا ه ــی ب ــز تحقیقات ــگاه ها و مراک ــته، دانش ــن پس ــو انجم عض

اندیشــی پیرامــون کیفیــت روغــن هــای ولــک منعقــد شــد.
ــان،  ــأت علمــی مرکــز تحقیقــات پســته دامغ ــادی، عضــو هی حســین حکــم آب
ــک دو ســوال  ــا روغــن ول ــه گزارشــی از پیگیری هــای خــود در رابطــه ب ضمــن ارائ
بــا ایــن مضامیــن مطــرح نمــود: چــرا در ســال های گذشــته علیرغــم روغــن پاشــی، 
حتــی بــا وجــود پاشــش میزان هــای غیرمتعــارف، توفیقــی در شکســتن رکــود برخــی 
ارقــام حاصــل نشــد؟ و دوم اینکــه، اساســًا یــک روغــن مناســب بایــد چــه شــرایط و 

ــد.  ــاز کردن ــه را آغ ــد؟ جلس ــی داشته باش ویژگی های
ــران،  ــاری، عضــو وابســته انجمــن پســته ای در ادامــه محمودرضــا مهــدوی ان
ــه  ــا را ب ــته کالیفرنی ــت پس ــرگان صنع ــا خب ــود ب ــات خ ــی ها و مکاتب ــه بررس نتیج
اشــتراک گذاشــت. وی در ایــن خصــوص گفــت: در آمریــکا در شــرایط عــدم تأمیــن 
نیــاز ســرمایی از روغــن ولــک بــا یــک دوز مشــخص )۴0 لیتــر در ۱000 لیتــر آب( 
ــی هایی  ــا بررس ــه ب ــه داد ک ــود. وی ادام ــتفاده می ش ــخص اس ــان مش ــک زم در ی
ــورد  ــک زمســتانه م ــه روغــن ول ــن نتیجــه رســیده اســت ک ــه ای ــه انجــام داده ب ک
ــران  ــی آن از روغن هــای موجــود در ای ــکا روغنــی اســت کــه چگال اســتفاده در آمری
ســنگین تر اســت و روغــن موجــود در ایــران در بعضــی شــرایط کــه بــا عــدم تأمیــن 
ــن  ــده ای ــه عقی ــدارد. ب ــی الزم را ن ــتیم، کارآی ــه هس ــان مواج ــرمایی درخت ــاز س نی
باغــدار عضــو انجمــن، یکــی دیگــر از دشــواری های کشــاورزان در رابطــه بــا روغــن 
ــط  ــده توس ــای تولیدش ــی محموله ه ــت و یکنواخت ــان از کیفی ــدم اطمین ــک، ع ول
تولیــد کننده هــای روغــن ولــک در بــازار می باشــد. وی در انتهــا پیشــنهاد داد: 
امــکان درخواســت از برخــی شــرکت های تولیدکننــدۀ روغــن ولــک بــرای اســتفاده از 

پارافیــن وارداتــی در فرآینــد تولیــد روغــن ولــک نیــز قابــل بررســی اســت. 
علــی علیــزاده، عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه ولی عصــر )عــج( رفســنجان ضمــن 
برشــمردن ویژگی هــای شــیمیایی و فرآینــد تولیــد روغن هــای ولــک، از لــزوم 
استانداردســازی روغن هــای ولــک تولیــد شــده در ایــران ســخن گفــت. وی بــا اشــاره 
ــوخته  ــن س ــتفاده از روغ ــا اس ــک ب ــن ول ــد روغ ــا در تولی ــی بی اخاقی ه ــه برخ ب
ــخصات  ــا مش ــن ب ــد پارافی ــد تولی ــب، نیازمن ــن مناس ــد روغ ــت: تولی ــل گف و گازوئی
خــاص و کیفیــت یکنواخــت اســت. همچنیــن علیــزاده بــه معرفــی روش هایــی کــه 
ــن  ــد روغ ــرای تولی ــت ب ــن باکیفی ــد پارافی ــکان تولی ــد ام ــوه می توان ــورت بالق به ص
ولــک را فراهــم آورد پرداخــت. بــه بــاور وی، عــاوه بــر تمرکــز بــر تولیــد پارافیــن 
ــه کار رفتــه در  باکیفیــت مناســب، راهکارهایــی همچــون افزایــش درصــد پارافیــن ب
روغــن ولــک و تغییــر درصــد برخــی ترکیبــات موثــر در تأمیــن نیــاز ســرمایی موجــود 
ــه  ــد. وی در ادام ــا باش ــد راه گش ــدیم، می توان ــزوات س ــر بن ــک، نظی ــن ول در روغ
توجــه بــه دیگــر شــرایط اثرگــذاری روغــن ولــک، نظیــر زمــان روغن پاشــی و میــزان 

ســاعت تأمیــن نیــاز ســرمایی را نیــز حائــز اهمیــت دانســت. 
ــه  ــن ب ــده پارافی ــزام تولیدکنن ــگاه، ال ــی دانش ــأت علم ــو هی ــن عض ــنهاد ای ــه پیش ب
ــت  ــان از کیفی ــرای اطمین ــی ب ــکار حداقل ــک راه ــد ی ــدی می توان ــت کاالی تولی ثب
روغــن باشــد. علــی علیــزاده افــزود: درخواســت از ســازمان حفــظ نباتــات، بــه عنــوان 

متولــی ایــن امــر، بــرای مبنــا قــرار گرفتــن اســتاندارد فائــو در تولیــد روغــن ولــک نیز 
ــرد.  ــرار گی ــد نظــر ق ــد م می توان

ــه ســابقه  ــا اشــاره ب ــران ب محمدرضــا نظــری، عضــو پیوســته انجمــن پســته ای
ــن  ــرد روغ ــه در کارب ــن توصی ــت: اولی ــته گف ــای پس ــک در باغ ه ــن ول ــرد روغ کارب
ولــک بــرای شکســتن رکــود و تأمیــن نیــاز ســرمایی درختــان رقــم احمدآقایــی و کلــه 
ــا توجــه بــه اینکــه در  قوچــی در دهــه 70، در منطقــه ارزوئیــه  شهرســتان بافــت، ب
طــول زمســتان در ایــن منطقــه دمــای هــوا بــه نــدرت بــه صفــر نزدیــک می شــود، 
ــزان 60 در  ــه می ــک ب ــن ول ــه روغ ــد ک ــه می ش ــان توصی ــت. در آن زم ــام گرف انج
هــزار بــرای دو مرتبــه بــا فاصلــه زمانــی ۱5 روزه انجــام گیــرد. ولــی در حــال حاضــر 

ــت انجــام می شــود.  روغــن پاشــی در ایــن منطقــه در یــک نوب
ــام  ــرمایی ارق ــاز س ــزان نی ــود در می ــای موج ــکیک در پیش فرض ه ــا تش ــری ب نظ
مختلــف پســته از لــزوم بررســی مجــدد عــدد مربــوط بــه میــزان نیــاز ســرمایی هــر 
کــدام از ارقــام پســته ایــران ســخن گفــت. وی پیشــنهاد داد: یکــی دیگــر از راهکارهــا 
بــرای اطمینــان یافتــن از کیفیــت پارافیــن مصرفــی در تولیــد روغــن ولــک، واردات 

پارافیــن مناســب بــرای ایــن کار اســت. 
ــا کمــک  ــاز ســرمایی گفــت: ب ــادی در خصــوص محاســبه نی حســین حکــم آب
ــن  ــته اپلیکیش ــال گذش ــور، س ــی کش ــازمان هواشناس ــردی س ــی کارب اداره هواشناس
محاســبه نیــاز ســرمایی تولیــد و در اختیــار عمــوم قــرار گرفــت. وی گفــت: هــر چنــد 
ــال  ــرای س ــا ب ــت، ام ــود داش ــه وج ــن برنام ــی در ای ــدم اطمینان های ــرادات و ع ای
ــرادات برطــرف خواهنــد شــد. ایــن پژوهشــگر پســته گفــت: تــاش  جــاری ایــن ای
می کنیــم کــه امســال محاســبه نیــاز ســرمایی را براســاس مــدل دینامیــک کــه مــدل 
دقیق تــر و قابــل اعتماد تــری اســت را راه انــدازی کنیــم و در اختیــار باغــداران قــرار 

دهیــم. 
ــات جهــاد کشــاورزی رفســنجان پیشــنهاد  ــر حفــظ نبات ــی امیــری مدی محمدعل
داد: بــرای اطمینــان از پارامترهــای کیفــی روغــن ولــک، یکــی از راهکارهــا می توانــد 
معرفــی برندهــای خــوب روغــن ولــک بــه کشــاورزان توســط ســازمان حفــظ نباتــات 

ــازار باشــد.   پــس از انجــام آزمایــش روغن هــای موجــود در ب
ــتقبال از  ــن اس ــز ضم ــور نی ــته کش ــکده پس ــس پژوهش ــماعیل پور، رئی ــی اس عل
ایــن پیشــنهاد اعــام کــرد: در صــورت موافقــت ســازمان حفــظ نباتــات بــا موضــوع 
آزمایــش روغن هــای ولــک، پژوهشــکده پســته آمــاده انجــام آزمایشــات خواهــد بــود. 
ــام  مختلــف  ــاز ســرمایی ارق ــور افــزود: تحقیقــات پیرامــون محاســبه نی اســماعیل پ
ــر  ــی عص ــکده ول ــجویان وی در دانش ــی از دانش ــه یک ــان نام ــب پای ــته در قال پس

رفســنجان در دســت انجــام اســت.
ــه  ــاز ب ــر نی ــد ب ــا تأکی ــنجان ب ــاورزی رفس ــاد کش ــر جه ــی مدی ــین رضای حس
ــزان ســاعات  ــر می ــرای محاســبه دقیق ت ــداد ایســتگاه های هواشناســی ب ــش تع افزای
ــاز ســرمایی الزم اســت دیگــر  ــرای مســئله نی ســرمایی هــر منطقــه اضافــه کــرد: ب
راهکارهــای تأمیــن نیــاز ســرمایی هماننــد دورمکــس و دیگــر روغن هــا را نیــز مــورد 

توجــه قــرار داد.
جمــع بنــدی:  بــرای تصمیم گیــری نهایــی راجــع بــه پیشــنهادهای مطــرح شــده در 
ایــن جلســه، نشســت مشــترکی بیــن باغــداران، کارشناســان، ســازمان حفــظ نباتــات و 
پژوهشــکده بــا شــرکت های تولیــد کننــده روغــن ولــک برگــزار شــود تــا راهکارهــای 
بهبــود کیفیــت و نحــوه اطمینــان یافتــن کشــاورزان از ایــن روغن هــا مــورد بحــث و 

بررســی بیشــتر قــرار گیــرد.

روغن ولک در بوته آزمایش
جلسه مشترک انجمن پسته ایران با محققان 
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ــخ 25 مهرمــاه  پــس از برگــزاری جلســه اول در خصــوص روغــن ولــک در تاری
ــده  ــد کنن ــا شــرکت های تولی ــران، نشســت مشــترک ب توســط انجمــن پســته ای
ایــن نــوع روغــن در تاریــخ 6 آبــان مــاه بــا دعــوت از شــرکت های تولیــد کننــده 
ــث  ــی و بح ــه، هم اندیش ــن جلس ــتور کار ای ــد. دس ــزار ش ــران برگ ــر ای از سراس

کارشناســی بــرای یافتــن راهکارهــای کنتــرل کیفیــت روغــن ولــک بــود.
ــاری،  ــدوی ان ــا مه ــدا، محمودرض در ابت
ــن  ــران ضم ــته ای ــن پس ــته انجم ــو وابس عض
تشــریح چرخــه رشــد و نیــاز ســرمایی درختــان 
ــتن  ــک در شکس ــن ول ــرد روغ ــته و کارب پس
ــق  ــت: طب ــته گف ــان پس ــتانه درخت ــود زمس رک
تحقیقاتــی کــه مــا کردیــم متوجــه شــدیم کــه 
در روغــن ولــک زمســتانه چندیــن فاکتــور فنــی 
وجــود دارد، یکــی درجــه سولفوناســیون اســت و 
فاکتــور دیگــر کــه در روغــن ولــک زمســتانه در 
 )co-distillation temperature( آمریــکا بــه کار مــی رود، دمــای تقطیــر ترکیبــی
ــتانداردها دو  ــود. اس ــده نمی ش ــران دی ــک در ای ــن ول ــد روغ ــه در تولی ــت ک اس
نــوع هســتند، یکســری از اســتانداردها فنــی هســتند کــه اول بــه صــورت خــودکار 
ــتند.  ــی هس ــتانداردهای ایمن ــد اس ــد و بع ــته باش ــی الزم را داش ــتی کارآی بایس
ــت را  ــی اس ــتاندارد ایمن ــک اس ــه ی ــتغال ک ــه اش ــران نقط ــا در ای ــفانه م متأس
ســنگ تــراز اســتاندارد کیفــی- فنــی در نظــر می گیریــم؛ یعنــی شــما می توانیــد 
یــک روغــن ولکــی داشــته باشــید کــه از لحــاظ درجــه سولفوناســیون، از لحــاظ 
فلــش پوینــت، پورپوینــت و مشــخصه های دیگــر، اســتاندارد را پــاس کنــد، ولــی 
ــا  ــه م ــزی ک ــی )co-distillation temperature( آن چی ــر ترکیب ــای تقطی دم

ــم، نباشــد. ــرای پاشــش زمســتانه الزم داری ب
پــس از صحبت هــای مهــدوی، در خصــوص قیمــت روغــن ولــک بیــن حاضــران 
ــارس راجــع  ــل شــرکت مشــکفام ف ــتانی، مدیرعام در جلســه بحــث شــد و بوس
ــد  ــن اســتاندارد تولی ــا پارافی ــی را ب ــک روغن ــی ی ــه قیمــت روغــن گفــت: وقت ب
ــد ۱20  ــن محصــول را بای ــد؛ ای ــان در نمی آی ــزار توم ــر از ۱۱0 ه ــم کمت می کنی
ــان  ــد روغن ت ــا می گوین ــدگان م ــی نماین ــفانه حت ــیم. متأس ــان بفروش ــزار توم ه
گــران اســت. قیمــت برخــی از روغن هــا در بــازار 50 هــزار تومــان اســت؛ بــا 50 
هــزار تومــان نمی شــود روغــن تولیــد کــرد، حتــی اگــر تقلــب هــم بکنیــم روغــن  

ــه ایــن قیمــت نمی توانیــم تهیــه کنیــم.  ولــک ب
ــن  ــت: م ــتانی گف ــادی بوس ــد ه محم
بــه  وظایــف  یکســری  می کنــم  فکــر 
ــری  ــت و یکس ــا اس ــا تولیدکننده ه ــردن م گ
وظایــف بــه گــردن انجمــن پســته ایــران کــه 
ــه  ــاد در زمین ــهورترین نه ــن و مش قانونی تری
ــده  ــه تولیدکنن ــن ک ــورد م پســته اســت. در م
ــد  ــکان داشته باش ــه ام ــی ک ــا آنجای ــتم ت هس
ــن  ــت. در ای ــدار اس ــی باغ ــه ام راهنمای وظیف
ــب  ــک برچس ــته ی ــال گذش ــا از س ــه م زمین
روی محصولمــان در نظــر گرفتیــم تــا باغــدار آن را بخوانــد و در مــورد مصــرف 

ــازمان  ــت از س ــا درخواس ــد ب ــته می توان ــن پس ــد. انجم ــدا کن ــاع پی ــن اط روغ
ــی  ــر عال ــی و ناظ ــاد قانون ــس نه ــه مجل ــاس مصوب ــر اس ــه ب ــات ک ــظ نبات حف

ــرد.  ــوب را بگی ــدات نامرغ ــوی تولی ــت، جل ــور اس ــات کش نبات
ــات  ــش تحقیق ــئول بخ ــرایی مس ــدا کس ن
شــرکت مشــکفام فــارس در خصــوص کیفیــت 
ــن  ــد تعیی ــن می توان ــح داد: پارافی روغــن توضی
کننــدۀ کیفیــت روغــن ولــک باشــد و بــر 
درجه بنــدی  فائــو  اســتانداردهای  اســاس 
شــده و در تمــام دنیــا بــه دو صــورت زمســتانه 
مــورد  و  شــده  تقســیم بندی  تابســتانه  و 
ــه  ــران ب ــا در ای ــرد. ام ــرار می گی ــتفاده ق اس
ــه  ــی ک ــای متفاوت ــکات و اقلیم ه ــر مش خاط
وجــود دارد، نمی تواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد. حتــی ســال گذشــته، موسســه 
ــتانه  ــتانه و تابس ــای زمس ــرد و روغن ه ــن ک ــتورالعملی را تدوی ــکی دس گیاه پزش
ــر اســاس درجــه سولفوناســیون از هــم جــدا کــرد و حداقل هــای 65 درصــد  را ب
زمســتانه و ۹2 درصــد بــرای روغــن تابســتانه تعریــف کــرد. امــا دیدند ایــن کار در 
اجــرا خیلــی مشــکل ایجــاد خواهــد کــرد و مســکوت مانــد. درجــه سولفوناســیون 
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــاد کن ــت ایج ــرای درخ ــکاتی ب ــوزی و مش ــد گیاه س می توان
ــم  ــری ه ــای دیگ ــت دارد، پارامتره ــی اهمی ــه خیل ــیون ک ــای سولفوناس درجه ه
ــذار  ــا تأثیرگ ــت روغن ه ــت هــم روی کیفی ــی و پورپوین ــل ویســکوزیته، چگال مث

ــتند.  هس
ــاورزان  ــم کش ــته خیز می بینی ــق پس ــه در مناط ــت ک ــال اس ــد س ــفانه چن متأس
ــندند؛   ــت را می پس ــاوت اس ــو متف ــتانداردهای فائ ــا اس ــه ب ــی را ک ــن ولک روغ
یعنــی فکــر می کننــد اگــر روغنــی صرفــًا غلظــت زیــادی داشــته باشــد و رنــگ 
قشــنگی داشــته باشــد و مانــدگاری باالیــی روی درخــت داشته باشــد، ایــن روغــن 
یــک روغــن خــوب اســت. در صورتــی کــه اگــر ایــن روغــن غلظتــش زیاد باشــد، 
ــی مــدت  مشــکات پیــری درخــت، زوال درخــت و خفگــی درخــت را در طوالن
ایجــاد خواهــد کــرد. از ســال ۱۳78 بخشــنامه روغــن ولــک تدویــن شــده و دارد 
ــت  ــک باکیفی ــن ول ــرای روغ ــتاندارد ب ــک اس ــم ی ــر بتوانی اســتفاده می شــود. اگ
تعییــن کنیــم و بــر اســاس آن دســتورالعملی را تدویــن کنیــم، می توانیــم جلــوی 
ــرای باغــداران  ــدگان و هــم ب ــا تولیدکنن ــرای م ــب و مشــکاتی کــه هــم ب تقل

ــم. ــود را بگیری ــاد می ش ایج
در ادامــه، بوســتانی بــا اشــاره بــه اهمیــت مشــخصه درجــه سولفوناســیون روغــن 
ــای  ــد هیدروکربن ه ــه درص ــر ک ــن پارامت ــفانه ای ــزود: متأس ــذاری آن اف در اثرگ
ــا اســید ســولفوریک اندازه گیــری می شــود،  اشــباع موجــود در پارافیــن اســت و ب
ــات،  ــظ نبات ــازمان حف ــف س ــاس تعری ــر اس ــه ب ــرا ک ــف شده اســت، چ ــد تعری ب
درجــه سولفوناســیون روغــن زمســتانه 70 تــا ۹0 درصــد و روغــن تابســتانه ۹0 تــا  
۹8 درصــد باشــد. البتــه ۹0 درصــد در هــر دو تعریــف مشــترک اســت. همچنیــن 
ــات دارد آن  ــظ نبات ــه حف ــو اســت ک ــتاندارد فائ ــه اس ــوط ب ــراد مرب بخشــی از ای
ــرای  ــدی ب ــخصه های جدی ــد مش ــد. بای ــاح کن ــد اص ــد و بای ــر می کن را منتش
ــیون و  ــه سولفوناس ــی، غلظــت، درج ــگ، چگال ــم از رن ــود )اع ــته ش ــن نوش روغ

خیلــی چیزهــای دیگــر(.

دغدغه های تولید و مصرف روغن ولک 
نشست مشترک انجمن پسته ایران با شرکت های تولید کننده روغن ولک 
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ــل  ــر عام ــرد، مدی ــی مف ــعود کرم مس
شــرکت گل شــیمی ســپاهان افــزود: مــن 
فکــر کنــم قبــل از هــر چیــزی، انجمــن 
پســته بــا ســازمان حفــظ نباتــات جلســه ای را 
بگذارنــد و پارامترهایــی را کــه مــورد نیازشــان 
ــه تولیدکننده هــا  ــد و ب اســت را مشــخص کنن
تولیدکننده ایــم  مــا  همــه  کننــد.  اعــام 
تعریــف  برای مــان  کــه  اســتانداردهایی  و 
ــت  ــم. نهای ــت کنی ــم رعای می شــود را می توانی
می توانیــم بگوییــم ایــن روغــن بــا برچســب و بســته بندی جداگانــه، مخصــوص 
ــی ایــن کار نیازمنــد ایــن اســت کــه واحدهــای تحقیقاتــی مــا  پســته اســت، ول
ــویم و  ــع ش ــد جم ــئول بای ــوان مس ــه عن ــات ب ــظ نبات ــازمان حف ــما و س و ش

اســتانداردهای الزم را مشــخص کنیــم. 
وی ادامــه داد: در خصــوص کیفیــت، باغدارهــا و فروشــنده ها هــم مقصــر هســتند 
و دلیلــش هــم ایــن اســت کــه همیشــه انتظــار قیمــت پاییــن دارنــد. وقتــی مــا 
ــده  ــف ش ــه تعری ــتانداردی ک ــان و اس ــر خودم ــورد نظ ــت م ــا کیفی ــن را ب روغ
ــت و  ــاال اس ــما ب ــت ش ــرا قیم ــد چ ــب می گوین ــم، مرت ــد کنی ــم تولی می خواهی
پرداخــت طوالنــی مــدت هــم می خواهنــد. بــه هــر حــال مــا می خواهیــم جنــس 
باکیفیــت تولیــد کنیــم و بــرای آن، جنــس باکیفیــت نیــاز داریــم. قیمــت پارافیــن 
اصــل در هفتــه گذشــته 8۳00 تومــان بــود، ایــن قیمــت در دو مــاه پیــش ۳ تــا 

ــت.  ــان بوده اس ــزار توم ۴ ه
در زمینــه روغــن ولــک، مدیــر فنــی شــرکت رازی شــیمی خــرم نیــز عنــوان کــرد: 
ــا امــروز بــه روغــن ولــک بــه دیــد مکمــل سم پاشــی نــگاه می کردیــم. و  مــا ت
تــا االن هــم یــک نــوع پارافیــن بیشــتر نمی شناســیم و اســتاندارد ملــی مــا بــر 
ــا  ــودن و تابســتانه بودنــش را ب اســاس آن تعریــف شده اســت، منتهــا زمســتانه ب
ــای  ــو روغن ه ــه فائ ــزی ک ــاف آن چی ــر خ ــا ب ــی م ــم. یعن ــن می کنی دوز تعیی
متفاوتــی را تعریــف کــرده، روغن هــای متفاوتــی در داخــل کشــور نمی شناســیم، 
چــون ســازمان حفــظ نباتــات یــک روغــن را بــا درجــه سولفوناســیون حــدود ۹2 
درصــد بــه عنــوان روغــن پایــه قبــول کرده اســت کــه اگــر  روغــن ولــک را بــه 
ــر  ــن می شــود، اگ ــا ۹0 درصــد پارافی ــم ب ــد کنی صــورت فرموالســیون EC تولی
بصــورت مایونــز اســتفاده کنیــم 80 درصــد می شــود. در هــر حــال مــاده اصلــی 
ــه آب هســتند، در  ــر پای ــود و مکمل هــای دیگــر امولســی فای ــن خواهــد ب پارافی
روغــن مایونــز، ضــد کپــک و غیــره. بنابرایــن خــود مــن بــه عنــوان تولیدکننــده 
ــا ایــن جلســه نمی دانســتم کــه بایــد چــه شــرایطی  از تفــاوت ایــن دو روغــن ت
ــوان  ــه عن ــن مشــخصات باشــد و ب ــا ای ــه ب ــه ای ک ــا روغــن پای داشته باشــند. آی
ــدش در داخــل کشــور وجــود دارد  ــکان تولی روغــن زمســتانه مصــرف شــود، ام
یــا خیــر. بایــد جــواب ایــن را پیــدا کنیــم تــا اســتانداردی برایــش تعریــف شــود.

ــا اشــاره بــه اینکــه  رئیــس هیــأت مدیــره شــرکت بــه رشــد کویــر رفســنجان ب
ــل شــد،  ــز قائ ــت تمای ــت و بی کیفی ــن باکیفی ــای روغ ــد کننده ه ــن تولی ــد بی بای
ــم:  ــیم کنی ــته تقس ــه دو دس ــم ب ــده را می توانی ــد ش ــک تولی ــن ول ــت: روغ گف
ــه از  ــرکت هایی ک ــد و ش ــتفاده می کنن ــت اس ــا کیفی ــن ب ــه پارافی ــانی ک کس

ــد.  ــتفاده می کنن ــل اس ــتاندارد و گازوئی ــر اس ــن غی پارافی
وی افــزود: روش تولیــد، پروســه تولیــد و کارهــای آزمایشــگاهی در کیفیــت نقــش 
زیــادی دارنــد، امولســی فایــری کــه اســتفاده می شــود خیلــی مهــم اســت و شــاید 

دو شــرکت، پارافینــی کــه اســتفاده می کننــد هــر دو باکیفیــت باشــد، ولــی نحــوه 
فرموالســیون و پروســه تولیدشــان فــرق کنــد. روش هــای کیفــی خیلــی ســاده ای 

وجــود دارد کــه پارامترهــای کیفــی روغــن را اندازه گیــری می کننــد. 
مژدگانــی بــا اشــاره بــه افزایــش هزینه هــای تولیــد روغــن و بــه تبــع آن افزایــش 
ــه  ــانی ک ــا کس ــش هزینه ه ــه افزای ــه ب ــا توج ــزود: ب ــاری اف ــال ج ــت در س قیم
ــش  ــد شــد. اینجــا نق ــد، تعدادشــان بیشــتر خواه ــد می کردن ــی تولی ــن تقلب روغ
ســازمان حفــظ نباتــات خیلــی مهــم اســت کــه جلــوی ایــن تقلب هــا را بگیرنــد 

و مدیریــت کننــد.
ــه دلیــل افزایــش  ــا پیش بینــی کاهــش مصــرف روغــن در ســال جــاری ب وی ب
قیمــت روغــن گفــت: گرانــی روغــن و کاهــش مصــرف آن مســلمًا در عملکــرد 
باغــات هــم تأثیرگــذار خواهــد بــود، همان طــور کــه می دانیــد پســته هــم ارزآور 
اســت و دولــت اگــر بــرای ایــن کار یارانــه در نظــر بگیــرد بــا صــادرات جبــران 

خواهــد شــد.
شــهرام مژدگانــی در خصــوص عــدم تأثیرگــذاری روغــن نیــز گفــت: عوامــل 
دیگــری نیــز همچــون روش اســتفاده و زمــان اســتفاده هــم مهــم اســت. بعضــی 
ــلمًا  ــند. مس ــک می پاش ــن ول ــد روغ ــفند دارن ــا ۱5 اس ــم ت ــاورزها را می بینی کش
ــیده  ــن پاش ــن روغ ــفند ای ــا اول اس ــر ت ــد حداکث ــد. بای ــواب نمی ده ــن کار ج ای
ــد در ایــن خصــوص اطاع رســانی کنــد، چــون  شده باشــد. جهــاد کشــاورزی بای

زمــان هــم خیلــی مهــم اســت.
ــاورزان  ــته کش ــوص خواس ــیمی در خص ــا ش ــرکت آری ــتگار از ش ــم رس اعظ
ــا کســانی کــه مــا در  ــد ب گفــت: کشــاورزهایی کــه در ایــن جلســه حضــور دارن
ــا  ــده مالک ه ــتر عم ــا بیش ــد و در اینج ــرق دارن ــی ف ــم خیل ــگاه می بینی فروش
ــف و  ــگاه ها تخفی ــرای فروش ــتند. ب ــوب هس ــال کاالی خ ــد و دنب ــور دارن حض
مــدت زمــان بازپرداخــت پــول اهمیــت دارد و کیفیــت اصــًا مهــم نیســت. اگــر 
ــد و  ــر باش ــن گران ت ــی روغ ــان از آن یک ــزار توم ــری 5 ه ــن 20 لیت ــک روغ ی
درصــد تخفیــف کمتــری داشــته باشــد، ایــن کمتــر مــورد توجــه فروشــنده اســت 
ــک  ــرده مال ــه کشــاورز. کشــاورزهای خ ــد ب ــل می کن ــن را تحمی ــنده ای و فروش
کــه تعدادشــان هــم زیــاد اســت، وقتــی فروشــنده پیشــنهاد می کنــد کــه ایــن را 

ــد. ــتفاده می کنن ــت، اس ــوب اس ــد و خ ــرف کنی مص
ــی  ــا شــیمی اضافــه کــرد: اگــر می خواهیــم یــک کار اصول نماینــده شــرکت آری
انجــام شــود، بایــد حتمــًا یــک کار علمــی قــوی پشــتش باشــد. بــه صــرف اینکــه 
در آمریــکا چــکار کردنــد، مــا هــم بیاییــم تولیدکننــده هایمــان را ببریــم بــه آن 
ــد  ــی دو ســال آینــده مشــکل جدی ســمت، شــاید در ســال اول جــواب دهــد، ول
ــد و  ــدار باش ــه پای ــد ک ــی باش ــک محصول ــم ی ــر می خواهی ــد. اگ ــش می آی پی
ــک کار  ــًا ی ــد حتم ــد، بای ــد باش ــم مفی ــده ه ــان در آین ــاورزی خودم ــرای کش ب

علمــی قــوی پشــتش باشــد. 
ــا  ــز ب ــاراد نی ــرکت ف ــی از ش ــه راع فاطم
اشــاره بــه اهمیــت میــزان واکنش پذیــری 
ــگاه  ــک در آزمایش ــن ول ــت: روغ ــن گف پارافی
بــه وســیله تســت اسیدســولفوریک دو فــاز 
ــه  ــت ک ــر اس ــی بهت ــن پارافین ــود و روغ می ش

ــد.  ــفاف باش ــی ش ــی آن خیل ــمت باالی قس
ــن  ــود در روغ ــات موج ــوص ترکیب وی در خص
ولــک افــزود: در ســاخت روغــن مــا از پارافیــن، 
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آب، ضــد کپــک و تغلیــظ کننــده و امولســی فایــر اســتفاده می کنیــم کــه آن هــم 
ترکیــب خیلــی مهمــی اســت. امولســی فایــر خــوب، بایــد یــک ســر آب دوســت 
ــن  ــه ای ــد ک ــاد کن ــی ایج ــد ترکیب ــه بتوان ــز ک ــر آب گری ــک س ــد و ی داشته باش
روغــن بتوانــد در آب حــل شــود. عــاوه بــر آن، مــا از ترکیبــی بــه اســم ســدیم 
ــم.  ــتفاده می کنی ــک اس ــن ول ــاخت روغ ــک در س ــد کپ ــوان ض ــه عن ــزوات ب بن
اخیــراً یکســری ضــد کپک هــا یــا آنتــی باکتریال هایــی در بــازار وجــود دارد کــه 
ســدیم بنــزوات نیســتند. ســدیم بنــزوات عــاوه بــر اینکــه خاصیــت ضــد کپکــی 
ــک  ــن کپ ــود روغ ــث می ش ــود آب باع ــل وج ــه دلی ــد، ب ــن می ده ــه روغ را ب
ــی بیشــتر درخت هــای  ــی اســت کــه باعــث جوانه زن ــزوات عامل ــد. ســدیم بن بزن
ــرای پســته اســتفاده شــود،  پســته می شــود. در روغــن ولکــی کــه می خواهــد ب
بــه نظــر مــی رســد کــه بایــد حتمــًا از ســدیم بنــزوات بــه عنــوان ضــد کپــک 
اســتفاده شــود، ولــی می دانیــد کــه در بــازار ضــد کپک هــای زیــادی وجــود دارد 
کــه گاهــًا ممکــن اســت شــرکت های دیگــر اســتفاده کننــد، مشــکلی هــم نــدارد. 
فاطمــه راعــی در توضیــح ســایر نــکات فنــی گفــت: نکتــه بعــدی ایــن اســت 
کــه روغــن ولکــی کــه اســتفاده می شــود، نبایــد خیلــی ســبک باشــد و نــه خیلــی 
ــت ضــد  ــرای حال ــه ســنگین هســتند ب ــی ک ــن ولک های ــواًل روغ ســنگین؛ معم
ــم  ــا می خواهی ــه م ــت ک ــت اس ــوند. درس ــرف می ش ــه مص ــد کن ــک و ض شپش
ــی  ــم کــه خیل ــی اگــر از روغــن ولکــی اســتفاده کنی ــم، ول ــدار کنی درخــت را بی
ــده  ــت باقیمان ــذارد. روی درخ ــت می گ ــوئی روی درخ ــرات س ــد، اث ــنگین باش س
می گــذارد و بعــد از گذشــت مدتــی از بیــن نمــی رود و باعــث ســوزاندن 
ــم  ــل مه ــود. عام ــب می ش ــت را موج ــکیدگی درخ ــود و خش ــاخه ها می ش سر ش
دیگــر، دوز مصرفــی اســت کــه بــرای انــواع ارقــام پســته اســتفاده می شــود. بــا 
ــرای  ــی ب ــد دوز مصرف ــه نظــر می آی ــف ب ــام مختل ــاز ســرمایی ارق ــه نی توجــه ب
ــد  ــد بای ــتانداردهایی در تولی ــری اس ــد و یکس ــتر باش ــد بیش ــری بای ــته اکب پس
ــی خــوب اســت،  ــت شــود. روغــن ولکــی کــه درجــه سولفوناســیونش خیل رعای
ــر  ــازار فک ــی در ب ــد، ول ــگ باش ــرم رن ــا ک ــفیدرنگ ی ــد س ــت و بای ــفاف اس ش

ــت. ــر اس ــد باکیفیت ت ــر باش ــن زردت ــه روغ ــر چ ــد ه می کنن
ــت:  ــی از شــرکت رز پلیمرگف ــوان کاظم کی
ــای  ــا درجه ه ــن ب ــواع روغ ــده ان ــا تولیدکنن م
مختلــف در مصــارف صنعتــی تــا مصــارف 
دارویــی هســتیم. ابتــدای امــر مــن فکــر 
می کنــم کــه تدویــن اســتاندارد بــرای روغنــی 
ــد گام اول  ــت، بای ــما اس ــر ش ــورد نظ ــه م ک
باشــد تــا تولیدکننده هــا بداننــد کــه دقیقــًا چــه 
چیــزی را بایــد تولیــد کننــد. مــن فاکتورهــای 
ــل درجــه سولفوناســیون اینجــا  مختلفــی را مث
شــنیدم؛ بعــد فرمودنــد دمــای تقطیــر ترکیبــی نیــز خیلــی مهــم اســت. آن چیــزی 
کــه در تولیــد خــود روغــن تعریــف می شــود و مهــم اســت در واقــع دو تعریــف 
IVP و FVP اســت کــه در واقــع نقطــه جــوش اولیــه و نقطــه جــوش نهایــی نــام 

ــد.  ــان را نشــان ده ــازه از هم ــک ب ــد ی ــی می توان ــر ترکیب ــای تقطی ــد و دم دارن
ــی را  ــه پایه ای ــه چ ــد ک ــک کن ــا کم ــه تولیدکننده ه ــد ب ــی می توان ــن مباحث چنی

ــد.  ــد اســتفاده کنن بای
نماینــده شــرکت رز پلیمــر پیشــنهاد داد: اگــر روغنــی را کــه مــد نظرتــان اســت را 
ــه می کنیــم  ــه مــا بدهیــد، مــا بررســی می کنیــم، اگــر بتوانیــم خودمــان فرمول ب

و اگــر بتوانیــم وارد بــازار شــویم اعــام می کنیــم کــه در تــوان تولیــد مــا اســت 
ــد تولیــد روغــن ولــک می کننــد، روغــن پارافیــن پایــه مــا  و دوســتانی کــه دارن

را اســتفاده کننــد.
علیپــور از شــرکت کیــان مهــر اظهــار داشــت: ایــن موضــوع از ســه جنبــه بایــد 
ــازاری  ــوع ب ــی و ن ــه مصرف ــی و جنب ــه فن ــه اقتصــادی، جنب بررســی شــود: جنب
ــاده ترین  ــی از س ــک یک ــن ول ــی، روغ ــر فن ــول دارد. از منظ ــن محص ــه ای ک
ــه پیچیــده ای  محصــوالت شــرکت های تولیــدی سم ســازی اســت و خیلــی مقول
نیســت. مشــکل اصلــی مــا در تأمیــن مــواد اولیــه اســت و دغدغــه ای اســت کــه 
خــود تولیدکننــدگان هــم دارنــد. محصولــی کــه مــد نظــر شــما اســت، اصــًا مواد 
اولیــه اش در بــازار ایــران موجــود نیســت، وقتــی موجــود نباشــد، اگــر اینجــا هــم 
مطــرح شــود کــه بــا چــه سیســتمی تولیــد شــود، فکــر کنــم امکانــش در حــال 

حاضــر وجــود نــدارد. 
ــزود:  ــک اف ــای ول ــت روغن ه ــوع کیفی ــت و تن ــاف قیم ــوص اخت وی در خص
ــز  ــا هــر چی ــی شــرکت ها هســتند کــه از نفــت ســوخته ی در داخــل کشــور خیل
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــه می کنن ــازار عرض ــد و در ب ــک تولی ــن ول ــد روغ ــری دارن دیگ
ــزان  ــات مشــخص کــرده، می ــر اســاس درصــدی کــه ســازمان حفــظ نبات آن، ب
ــد در  ــن درصــد می توان ــد و ای ــن بیای ــدازه ای پایی ــک ان ــا ی ــد ت ــن می توان پارافی

ــد. ــن اختــاف قیمــت ایجــاد کن هــر گال
ســعید علیپــور بــا اشــاره بــه خــرده مالــک 
بودن بیشــتر ســطح زیر کشــت پســته و دشــوار 
اســتانداردها  و  مشــخصه ها  ترویــج  بــودن 
اظهــار داشــت: متأســفانه 75 درصــد باغ هــای 
پســته زیــر 5 هکتــار هســتند و نمی تواننــد بــه 
ــتانداردها  ــت و اس ــه کیفی ــوط ب ــات مرب اطاع
دسترســی داشــته باشــند، پــس ســازمان حفــظ 
نباتــات بایــد در ایــن حــوزه ورود بهتــری کنــد. 
ــا  ــات تنه ــظ نبات ــتانداردهای حف ــی اس از طرف
کیفیــت روغــن را نشــان می دهــد، درحالــی کــه عملکــرد به صــورت مســتقیم از 

ــرد.  ــر می پذی ــی تأثی ــوه روغن پاش ــرف و نح ــزان مص می
ــرای اینکــه جمع بنــدی ایــن جلســه راهبــردی و عملکــردی  وی پیشــنهاد داد: ب
ــرادی را  ــود و اف ــام ش ــیم کار انج ــوزه تقس ــه ح ــن س ــت در ای ــر اس ــد، بهت باش
مشــخص کنیــم. اگــر قــرار اســت در تأمیــن مــواد اولیــه روی ایــن موضــوع کار 
کننــد، یــک برنامــه ای گذاشــته شــود و انجمــن یــک نفــر را مأمــور کنــد در ایــن 
حــوزه پیگیــری کنــد. یــک حــوزه برمــی گــردد بــه وضــع تولیــد روغــن ولــک؛ 
بــا دوســتان در تهــران جلســه ای مجــدداً گذاشــته شــود کــه در آن حــوزه ســازمان 
حفــظ نباتــات حضــورش الزامــی اســت، چــون تنهــا مجموعــه ای کــه می توانــد 
ــارت  ــرل و نظ ــازی کنت ــرکت های سم س ــک را در ش ــن ول ــد روغ ــات تولی عملی
کنــد. در حــوزه مصــرف، آگاه ســازی کشــاورزان اســت. فکــر می کنــم انجمــن و 
ــانی  ــج و اطــاع رس ــوزش، تروی ــئله آم ــن مس ــده روی ای ــرکت های تولیدکنن ش

بودجــه بگذارنــد و کاالی خــوب را معرفــی کننــد.
ــد  ــا تولی ــه ب ــازان در رابط ــرکت سم س ــی ش ــئول فن ــدی، مس ــه جدی هنگام
ــداری  ــا خری ــه را از یکج ــا پای ــه م ــن، هم ــر م ــه نظ ــت: ب ــک گف ــن ول روغ
می کنیــم و فرموالســیون هــم یکســان اســت. بنابرایــن، بایــد روی بــازار نظــارت 

شــود، چــون قیمت هــا فــرق می کنــد و تقلب هــا زیــاد می شــود. 



باغبانی

15 سال سوم - آذرماه 1397 - شماره 32

مهــدوی انــاری در خصــوص تفــاوت کیفیــت روغــن ولــک گفــت: مــن محصولی 
را در دو مقطــع متفــاوت زمانــی بــا یــک برنــد مشــخص تهیــه کــردم و قاعدتــًا 
ــد دارد تولیــد  ــا یــک برن تصــور و انتظــار ایــن اســت کــه ایــن محصــول کــه ب
می شــود، کیفیــت امــروز تــا شــش مــاه بعــدش یکســان باشــد؛ امــا تســت کردیــم 
و دیدیــم فــرق می کنــد. بعــد متوجــه شــدیم روغنــی کــه تولیــد می کننــد، مــواد 
اولیــه اش ایــن هفتــه تــا هفتــه آینــده فــرق می کنــد، چــون قیمــت نفــت گــران 
می شــود و مقــرون بــه صرفــه نیســت کــه پارافیــن تهیــه کننــد و می رونــد شــبه 

ــد. ــه می کنن ــن تهی پارافی
ــی  ــه باغبان ــس کمیت ــری رئی ــه نظ فاطم
اگــر درخــت پســته 700  انجمــن گفــت: 
ســاعت نیــاز ســرمایی داشــته باشــد و زمســتان 
امســال 500 ســاعت تأمیــن شــود و 200 
ــا اســتفاده از  ــود داشــته باشــیم ب ســاعت کمب
ــزار  ــر در ه ــا ۴0 لیت ــزار ی ــر در ه دوز ۳0 لیت
ــود  ــوری ش ــر ط ــی اگ ــم، ول ــواب می گیری ج
ــاعت  ــط 250 س ــاعت فق ــن 700 س ــه از ای ک
یــا ۳00 ســاعت نیــاز ســرمایی درخــت تأمیــن 

ــد. ــواب نمی ده ــر ج ــد دیگ ــته می زدی ــال گذش ــه س ــی ک ــن روغن ــود، ای ش
در ادامــه مباحــث صــورت گرفتــه در جلســه، نماینــده شــرکت رز پلیمــر پیشــنهاد 
داد: مــن یــک بشــکه رایــگان روغــن پارافیــن بــه مجموعــه انجمــن می دهــم که 
بــا کمــک یکــی از دوســتان تولیدکننــده کــه خودتــان صــاح می دانیــد، روغــن 
ــد. اگــر تســت آزمایشــگاهی  ــان تســت کنی ــد و روی محصولت ــد کنی ــک تولی ول
ــری  ــه کامل ت ــه تصفی ــن پای ــی روغ ــد وقت ــد و ببینی ــت کنن ــد تس ــد، بدهی داری

شــود آیــا اثرگــذار اســت یــا خیــر؟ 
ــون  ــن نیســت کــه ۱0 میلی ــاری در ایــن خصــوص گفــت: بحــث ای مهــدوی ان
لیتــر را بــا ایــن کاال تأمیــن کنیــم، فقــط بحــث ایــن اســت کــه محصــول اکبــری 
ــج آن  ــد و تروی ــه حــدوداً 25 درصــد ســطح زیرکشــت را تشــکیل می ده ــا ک م
رو بــه رشــد اســت، بایســتی بــا روغــن ســنگین زمســتانه از خــواب بیــدار شــود.

ســازمان  مدیــر  امیــری  محمدعلــی 
ــتان  ــاورزی شهرس ــاد کش ــات جه ــظ نبات حف
رفســنجان گفــت: در رابطــه بــا بحــث تعریــف 
روغــن  بــرای  کیفــی جدیــد  پارامترهــای 
ــا  ــر اســت؛ منتهــی ت ــکان پذی ــن ام ــک، ای ول
االن هیــچ درخواســتی در ایــن رابطــه بــه 
ــن  ــات داده نشده اســت. ای ــظ نبات ســازمان حف
ــرف  ــی از ط ــد حت ــتی می توان ــن درخواس چنی
انجمــن بــرای یــک روغــن جدیــد بــه عنــوان 
روغــن پســته داده شــود. مــورد دیگــری کــه در جلســه قبــل انجمــن صحبــت 
شــد و مــا هــم بــه عنــوان ســازمان حفــظ نباتــات موافــق آن هســتیم، امــکان 
ــن  ــی روغ ــای کیف ــرای بحــث ســنجش پارامتره ــکار ب ــی آزمایشــگاه هم معرف
ــمی  ــور رس ــته را به ط ــکده پس ــگاه پژوهش ــم آزمایش ــا می توانی ــی م ــت؛ یعن اس
بــه عنــوان آزمایشــگاه همــکار معرفــی کنیــم کــه ســنجش پارامترهــا را عــاوه 
بــر آن آزمایــش کیفــی کــه صــورت مــی گیــرد، داشته باشــیم. وی در خصــوص 

ــود. ــندی نم ــراز ناخرس ــف اب ــای مختل ــا و برنده ــاوت محموله ه ــت متف کیفی

محمودرضــا مهــدوی انــاری افــزود: راه اطــاع رســانی انجمــن و راه ارتباطــی آن 
بــا فعــاالن پســته کشــور نشــریه ای اســت کــه چــاپ می کنــد. در مــورد روغــن 
ولــک در نشــریه بهمــن مــاه ۹6 یکســری اطــاع رســانی هایی شده اســت. اگــر 

ــاره اطاع رســانی کنیــم. مطلــب جدیــدی باشــد از ایــن طریــق می توانیــم دوب
ناصــر طاهــری مدیــر حفــظ نباتات ســازمان 
ــه  ــت: ب ــان گف ــتان کرم ــاورزی اس ــاد کش جه
نظــر مــن اگــر همیــن اســتاندارد روغــن ولــک 
ــتی  ــه درس ــود دارد ب ــر وج ــال حاض ــه در ح ک
رعایــت شــود مشــکل مــا بــر طــرف می شــود. 
وی توصیــه کــرد: شــرکت ها حتمــًا روغــن 
ــا  ــد ت ــاز بدهن ــگاه های مج ــه فروش ــک را ب ول
عرضــه قانونــی صــورت گیــرد و جلــوی تخلــف 
و تقلــب گرفتــه شــود. در بحــث آمــوزش بایــد 
ــرف و دوز  ــان مص ــث زم ــد. االن روی بح ــی کنی ــج هماهنگ ــت تروی ــا مدیری ب
ــن  ــی کــه روی ای ــاز اســت مراکــز تحقیقات ــی وجــود دارد و نی مصــرف اختافات
قضیــه کار کردنــد، کارگاه آموزشــی بگذارنــد و اطــاع رســانی کننــد. در نهایــت 
اگــر شــرکتی تخلــف کــرد و محصولــش مناســب نبــود بــه کشــاورزان معرفــی 

شــود. 
ــت  ــر کیفی ــارت ب ــورد نحــوه نظ ــیمی در م ــل شــرکت گل ش ــی مدیرعام کرم
روغــن ولــک گفــت: ســازمان حفــظ نباتــات در چهارمحــال بختیــاری در 
ــه  ــرد را ب ــا می گی ــه از م ــه ای ک ــی دارد و نمون ــه برم ــودش نمون ــل خ اول فص
ــه  ــا ب ــد. در طــول فصــل روغن ه ــداری می کن ــد و آن را نگه آزمایشــگاه می ده
ــر  ــی شــوند و اگ ــی مقایســه م ــه اول ــا نمون ــرداری و ب ــی نمونه ب صــورت تصادف

مــوردی بــود ســریعًا اطاع رســانی می کننــد.
در پایــان زهــرا مرتضــوی عضــو پیوســته 
ــه  ــدی جلس ــران در جمع بن ــته ای ــن پس انجم
گفــت: مــن فکــر می کنــم ایــن جلســه 
ــتارت  ــود و اس ــد ب ــی مفی ــن خیل ــرای انجم ب
کاری زده شــده کــه تــا االن می بایســت 
زده می شــد. مــا هیــچ وقــت بــا شــما رو 
در رو ننشســتیم و فکــر می کنــم از قبــل 
تــا االن بــرای مــا یــک ضــرر بــود. مــا تمــام 
حرف هــای شــما را پیــاده و یــک نتیجه گیــری می کنیــم. احتمــااًل یــک گــروه 
ــه  ــع ب ــم و راج ــه می کنی ــروه اضاف ــما را در آن گ ــه ش ــم و هم ــاد می کنی ایج
پیشــنهادات تولیدکننــدگان کــه می تواننــد چــه کمکــی بــه مــا کننــد بــه یــک 
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ــته،  ــان پس ــرس درخت ــه ه ــج در زمین ــتباهات رای ــعه اش ــرار و توس ــی از تک نگران
ــاری  ــال ج ــاه س ــخ 25 مهرم ــا در تاری ــت ت ــر آن داش ــران را ب ــته ای ــن پس انجم
ــداران عضــو  ــان و باغ ــاتید دانشــگاه، کارشناس ــی از اس ــا جمع نشســتی مشــترک ب

ــد. ــی کن ــن را میزبان انجم
ــادی،  ــم آب ــین حک ــه، حس ــن جلس در ای
ــته  ــات پس ــز تحقیق ــی مرک ــأت علم ــو هی عض
ــر  ــطح زی ــش س ــه افزای ــاره ب ــا اش ــان ب دامغ
ــایر مناطــق کشــور نســبت  کشــت پســته در س
بــه ترویــج روش هــای نامناســب در هــرس 
ــک  ــوز ی ــزود: هن ــق اف ــن مناط ــان در ای درخت
ــه هــرس  دســتورالعمل جامــع و مصــور راجــع ب
درختــان پســته وجــود نــدارد و ایــن یــک نقــص 
بــزرگ بــرای ترویــج روش صحیــح هــرس 
محســوب می شــود. وی گفــت تولیــد محتــوای تصویــری و فیلــم آموزشــی در رابطــه 
بــا روش هــای صحیــح هــرس از نیازهــای ضــروری اســت و بایــد بــرای تولیــد آن 
برنامه ریــزی کــرد. وی اضافــه کــرد: متأســفانه در زمینــه هــرس بــا کمبــود یــا نبــود 
ــه تولیــد  ــادی ب هــرس کار خــوب مواجــه هســتیم و از ایــن منظــر خســارت های زی

ــت.  ــی اس ــد چاره اندیش ــوع نیازمن ــن موض ــود و ای ــور وارد می ش ــته کش پس
ــس پژوهشــکده  ــور، رئی ــماعیل پ ــی اس عل
ــتباهات  ــی اش ــمردن برخ ــر ش ــن ب ــته ضم پس
رایــج در هــرس درختــان پســته گفــت: عملیــات 
فعالیت هــای  مهجورتریــن  از  یکــی  هــرس 
ــرس  ــت ه ــه اهمی ــی ک ــت، در حال ــی اس باغبان
در  ولــی  نیســت،  کمتــر  درخــت  تغذیــه  از 
بســیاری از باغ هــا می بینیــم کــه هــرس را 
ــط  ــیر ادوات و توس ــردن مس ــدف آزاد ک ــا ه ب
ــر  ــد. دکت ــام می دهن ــوده انج ــنل ناکارآزم پرس
ــه  ــبت ب ــناخت هایی را نس ــل ش ــد حداق ــرس کار بای ــر ه ــت: کارگ ــماعیل پور گف اس
جوانه هــای گل، شــاخه های بــارده، زاویــه انشــعاب شــاخه ها، و ســن شــاخه داشــته 
باشــد. وی افــزود: متأســفانه منابــع مــدون در رابطــه بــا هــرس کــم و محــدود اســت، 
ــه شــرایط آب و خــاک، رقــم و ســن درخــت  ــی کــه نحــوه هــرس بســته ب در حال
متفــاوت می باشــد. در مناطقــی مثــل کرمــان هــرس باردهــی نیــاز اســت، در حالــی 
کــه در مناطــق جدیــد هــرس فــرم دهــی و تربیــت نیــاز اســت. وی گفــت: دســتور 
ــه زودی  ــن اســت و ب العمــل هــرس باردهــی در پژوهشــکده پســته در دســت تدوی
منتشــر خواهــد شــد. در ایــن دســتورالعمل اصــول کلــی و فیزیولوژیــک درخــت در 
یــک بخــش و اصــول هــرس ارقــام مختلــف بصــورت جداگانــه گــردآوری خواهنــد 

شــد.
ــه هــرس  ــر در زمین ــده و ماه ــوزش دی ــروی آم ــود نی ــه جلســه موضــوع نب در ادام
ــران مطــرح شــد و  ــداری پســته ای ــده در باغ ــوان یکــی از کاســتی های عم ــه عن ب
ــه  ــن موضــوع ب ــرای ای ــوه ب ــه راهکارهــای بالق ــن نظــرات خــود را راجــع ب حاضری

ــتند. ــتراک گذاش اش
از دیگــر مباحــث مطــرح شــده در ایــن جلســه، هم فکــری و نظرخواهــی راجــع بــه 

برخــی مباحــث مــورد اختــاف باغبانــی مرتبــط بــا هــرس  همچــون اثــر سرشــاخه 
زنــی و شــاخه بُــری در میــزان بــار محصــول، جوان ســازی یــا تغییــر پیونــد، بــرش 
درخــت بــه منظــور تغییــر پیونــد از زیــر پیونــد یــا از بــاالی پیونــد مطــرح و مــورد 
بحــث و تبــادل نظــر حاضریــن قــرار گرفــت. هــر چنــد بــه دلیــل نبــود تحقیقــات 
جامــع و کامــل و تناقضــات و عــدم اطمینان هــای بســیار، برخــی از ایــن موضوعــات 
بــه جمع بنــدی نهایــی نرســید، امــا تبــادل تجربــه در ایــن زمینــه صــورت گرفــت. 

برخــی از تجــارب و پیشــنهادها در ایــن زمینــه بــه ایــن شــرح می باشــند:
ــه باردهــی نرســیده اند  ــه مرحل ــوز ب ــی اســت کــه هن ــرای درختان ــرم ب * هــرس ف
کــه معمــواًل از ســال ســوم شــروع می شــود و تــا ســال هفتــم و هشــتم ادامــه پیــدا 

ــر نیســت.  ــکان پذی ــن هــرس ام ــی و متراکــم ای ــد. در کشــت های نعنای می کن
ــارده انجــام می شــود، شــامل ســربرداری  ــان ب ــرای درخت * هــرس باردهــی کــه ب
بــرای مناطــق بــا شــرایط مناســب رشــدی و هــرس ُتُنــک شــاخه بیشــتر در مناطقــی 
ــل از ســال  ــک شــاخه در ســال قب ــرد. هــرس تن ــبیه رفســنجان صــورت می گی ش
ــت خوشــه ها انجــام می شــود و  ــل ســال آوری و تقوی ــا هــدف تعدی پرمحصــول و ب

ــارده حــذف می شــوند.  ــا ۳0 درصــد شــاخه های ب ــن منظــور حــدود 20 ت بدی
ــز جــزو برنامــه  * حــذف پاجوش هــا، شــاخه های خشــکیده و آفــت زده و بیمــار نی

عمومــی هــرس هســتند.
* در یــک تحقیــق چهــار ســاله بــر روی ارقــام احمــد آقایــی و اکبــری ســربرداری 
)Topping( روی بیــش از یــک ســوم تــاج درخــت انجــام شــد و نتایــج حاکــی از ان 

اســت کــه ســربرداری موجــب کاهــش برداشــت نخواهــد شــد. 
ــه شــرایط رشــدی، ســن درخــت  ــا توجــه ب ــف و ب * ســربرداری در مناطــق مختل
ــد  ــطه رش ــان به واس ــاد خراس ــض آب ــًا در فی ــت. مث ــاوت اس ــاک، متف و آب و خ
زیــاد شــاخه ها ایــن کار انجــام می شــود و شــاخه های بــاالی ۳0 ســانتی متر 
ــم و  ــد نداری ــزان رش ــن می ــنجان ای ــرایط رفس ــی در ش ــد، ول ــربرداری می کنن را س

شــرایط آن متفــاوت می شــود.
ــه  ــد ک ــی می ده ــول خوب ــت محص ــی درخ ــد زمان ــاورزان می گفتن ــم کش * از قدی
ــل  ــود داخ ــام می ش ــربرداری انج ــه س ــی ک ــد، زمان ــته باش ــار داش ــت ب وســط درخ

ــاد مــی شــود.  درخــت محصــول زی
* در بســیاری از مناطــق جدیــد توصیــه می کنیــم کــه اصــًا هــرس نکننــد، چــون 
ــه عنــوان  ــد؛ ب مطمئــن هســتیم کــه اگــر هــرس کننــد درخــت را از بیــن مــی برن
ــش  ــب کاه ــت و موج ــاس اس ــاخه بُری حس ــه ش ــبت ب ــری نس ــت اکب ــال درخ مث

ــد. ــول نمی ده ــال محص ــه س ــرای دو س ــت ب ــود و درخ ــرد می ش عملک
ــوختگی  ــاب س ــت و آفت ــم، آف ــطه اقلی ــاغ به واس ــان ب ــه درخت ــرایطی ک * در ش
ــد،  ــبی دارن ــت نامناس ــیدگی وضعی ــدم رس ــی ع ــور کل ــب و به ط ــه نامناس و تغذی

می تــوان بــا هــرس ســنگین درختــان را جوان ســازی کــرد.
* در باغ هایــی کــه جوان ســازی انجــام مــی شــود، بحــث آفتــاب ســوختگی جــدی 
اســت و بایــد ایــن عارضــه را در نظــر گرفــت و از ســایه انداز و یــا از مــواد پوششــی 

) کائولیــن و رنــگ هــای گیاهــی( بــرای محافظــت تنــه درختــان اســتفاده کــرد. 
* در گذشــته و در شــرایط آّب و خــاک و رشــد مناســب، باغــداران باتجربــه توصیــه 
می کردنــد کــه در درختــان جــوان فقــط ســر شــاخه های خشــک را بگیرنــد و هیــچ 
شــاخه دیگــری بریــده نشــود، ولــی در حــال حاضــر بــا توجــه بــه شــرایط موجــود 
بایــد هرس هــا شــدیدتر و ســنگین تر انجــام شــود. نبایــد بــه ســبک دیگــر کشــورها 

اهمیت هرس درختان پسته
نشست مشترک انجمن پسته ایران با کارشناسان
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ــا  ــم و آنه ــی کنی ــی خال ــه قوچــی خیل ــی و کل ــام فندق ــان را خصوصــًا در ارق درخت
ــب  ــن کار موج ــود ای ــه خ ــم ک ــرار دهی ــرداد ق ــر و م ــای تی ــرض آفتاب ه را در مع

سرخشــکیدگی شــاخه ها می شــود. 
* در اقلیــم خشــک و بــا رطوبــت کــم بایــد از طبیعــت درس بگیریــم؛ مثــًا نــگاه 
ــرم موجــب می شــود  ــن ف ــر اســت کــه ای ــاج آن توُپ ــه کــه ت ــه درخــت بن ــم ب کنی
ــاج حفــظ شــود. در مناطــق شــور و کــم آب هــر چــه  تعــادل رطوبتــی در داخــل ت

ــری کمتــری صــورت بگیــرد، ضــرر کمتــری دارد.  شــاخه بُ
ــث  ــازی شــده باع ــای جوانســازی و بازس ــوان و باغ ه ــای ج ــربرداری در باغ ه * س
می شــود تــا تــاج درخــت ُپرتــر شــود و وضعیــت درختــان بهتــر شــود. درختــان مســن 
خصوصــًا درختــان کلــه قوچــی نیــاز بــه هــرس شــدید دارنــد و بــدون آن شــاخه ها 
دوبــاره وارد فــاز رویشــی نمی شــوند. در درختــان اکبــری اصــًا نبایــد از اره اســتفاده 
ــاخه زنی  ــک و سرش ــن ناخن ــه گرفت ــدود ب ــی و مح ــا قیچ ــًا ب ــرس صرف ــرد و ه ک

باشــد.  
ــه  ــه توصی ــراد باتجرب ــر، اف ــام دیگ ــه ارق ــی ب ــه قوچ ــد کل ــر پیون ــرای تغیی * ب
می کننــد کــه درخــت حتمــًا از زیــر پیونــد بریــده شــود، امــا بریــدن از بــاالی پیونــد 
هــم مســئله ای ایجــاد نکــرده و همچنیــن تغییــر پیونــد فندقــی بــا وجــود میــان پایــه 

باعــث بــروز مشــکلی نشــد. 
* هــرس ســنگین و تغییــر پیونــد در زمــان تنــش یــا پــس از ســال ُپــر بــار ممکــن 

اســت منجــر بــه خشــک شــدن درخــت شــود.
ــد آن در شــرایطی کــه عوامــل  ــه تغییــر پیون ــه قوچــی نســبت ب * جوان ســازی کل

اقلیمــی و شــوری آب عامــل محــدود کننــده نباشــد جــواب بهتــری داده اســت.
ــی  ــد زایش ــی رش ــاخه های افق ــد، ش ــی دارن ــد رویش ــودی رش ــاخه های عم * ش
دارنــد و شــاخه های مــورب رشــد بینابینــی یعنــی رشــد رویشــی مناســب بــا تولیــد 

ــد. ــه زایشــی دارن جوان
ــن و اردیبهشــت ازت  ــرل رشــد تیرماهــی فندقــی در ماه هــای فروردی ــرای کنت * ب

ــد. ــع می کنن ــرداد را قط ــد و ازت خ می دهن
ــت  ــتان و اردیبهش ــا در زمس ــای برش ه ــرای ج ــی ب ــب باغبان ــتفاده از چس * اس

ــی دارد. ــرد متفاوت عملک
ــد آن  ــاالی ۳0 ســانتی متر شــود بای ــان ب ــارده هــر زم * رشــد شــاخه در درخــت ب
ــتان  ــت در زمس ــر اس ــوان بهت ــان ج ــاخه ها در درخت ــن ش ــود، ای ــذف ش ــاخه ح ش

حــذف شــوند.
جمع بندی:

ــان  ــرای درخت ــده دســتورالعمل ســاده توســط پژوهشــکده ب ــاه آین - ظــرف یــک م
ــا  ــت نامناســب و ب ــا وضعی ــان ب ــرای درخت ــه مناســب و ب ــا فاصل ــت شــده و ب تربی
کشــت نعنایــی بــرای ارقــام مختلــف پســته تدویــن شــود و پــس از تأییــد انجمــن 

ــران چــاپ و منتشــر شــود.  پســته ای
ــا کمــک معاونــت ترویــج  ــرای هــرس، ب ــر مبنــای دســتورالعمل آمــاده شــده ب - ب
وزارت جهــاد کشــاورزی محتــوای تصویــری شــامل فیلــم و بروشــور تهیــه ، تولیــد و 

در بیــن باغــداران توزیــع شــود. 
ــت،  ــوه کاش ــاظ نح ــف از لح ــق مختل ــته در مناط ــای پس ــف باغ ه ــرایط مختل - ش

ــام و دیگــر شــرایط تعریــف شــود. ارق
ــای  ــا اعط ــراه ب ــران هم ــته ای ــن پس ــط انجم ــرس توس ــک دوره تخصصــی ه - ی

ــزار شــود. ــدرک برگ م
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اگــر شــما هــم مثل مــن بــه آبیــاری قطــره ای روی آورده 
ــج شــده اید،  ــم مشــکل گی ــن تصمی ــًا در ای باشــید، حتم
کــه ســرانجام زمســتان را چگونــه بایــد بگذرانیــد؟! 
ــه  ــید و ب ــن را کش ــازی زمی ــت آماده س ــد زحم ــا بای آی
غرقابــی روی آورد تــا نمک هــای اطــراف پیــاز رطوبتــی 
را بشــویید و از دســترس ریشــه خــارج کنیــد؟ یــا آنکــه 

ــام داد؟ ــم را انج ــن مه ــره ای ای ــا قط ــود ب می ش
را   جــواب  کســی  اســت،  اینجــا  مشــکل  مســلمًا 
ــن درد را  ــه دوای ای ــی ک ــن طبیبان ــا از بی ــد ی نمی دان
ــه  ــدام تشــخیصی و نســخه ای جداگان ــر ک ــد ه می دانن
ــه  ــت ک ــادار آن اس ــت وف ــن درخ ــکل ای ــد. مش دارن
هرچــه در مقابــل آفــات ضعــف داشــته باشــد در مقابــل 
خشــکی و شــوری مقــاوم اســت و نتایــج اشــتباهات مــا 
ــا طاقتــش  ــرد و ت ــه خــود نمی گی ــن راحتــی ب ــه ای را ب
طــاق نشــود چیــزی بــه روی خــودش نمــی آورد کــه آن 

ــت! ــر شده اس ــی دی ــم کم ــت ه وق
از ایــن رو، چنــد پیشــنهاد مختلــف آبشــویی را بــا شــما 
ــه  ــل توج ــب قاب ــن مطل ــر ای ــذارم. ذک ــان می گ در می
اســت کــه هــر کــدام از ایــن راه حل هــا از جانــب 
ــا  ــرده و پیشــرو پســته اســت ب ــل ک کشــاورزان تحصی
ــب  ــه از جان ــود؛ ن ــه خ ــی در منطق ــت های عال برداش
ــی  ــا غرقاب ــد کــه همان ــاد دارن ــوز اعتق کســانی کــه هن

مایــه نجــات بشــریت و ســعادت آینــدگان در ایــن کویــر 
ــی آب اســت!  ب

پیشــنهاد اول، آنکــه پــس از تغذیــه بعــد از برداشــت یــا 
ــا هــر کــودی کــه صــاح درختــان  تقویــت درختــان ب
شــما اســت، هیــچ آبــی ندهیــم تــا درختــان بــه خــواب 
رونــد و فکــر رشــد مجــدد نکننــد و پــس از آن شــروع 

بــه غرقابــی ســنگین کنیــم.
 پیشــنهاد دوم، آنکــه پــس از بــه خــواب رفتــن درختــان، 
تعــداد ســاعت آبیــاری قطــره ای طــول فصــل گرمــا را در 
ســه ضــرب کنیــم و در زمســتان، حجــم محاســبه شــده 
آب را از طریــق سیســتم آبیــاری قطــره ای اعمــال کنیــم. 
نکتــه مشــترک آنکــه آب ســنگین بعــد از تقویــت 
ــه  ــبی ب ــت کار مناس ــد از برداش ــان بع ــان در زم درخت
ــد  ــان رش ــت درخت ــن اس ــون ممک ــد؛ چ ــر نمی رس نظ
مجــدد کننــد. بــرای خــود مــن کــه ایــن کار را بــا ۱00 
ســاعت آبیــاری قطــره ای بعــد از برداشــت انجــام دادم، 
ــی هــدر  ــه متأســفانه یعن ــاد ک ــاق افت رشــد مجــدد اتف
ــره  ــل ذخی ــد اول فص ــرای رش ــت ب ــه درخ ــت آنچ رف

ــود!  کــرده ب
ــاال  ــر ب ــدار شــوری آب اســت کــه اگ ــه بعــدی مق نکت
ــه  ــا هم ــت، ام ــخص نیس ــی مش ــدد دقیق ــد )ع باش
عقیــده دارنــد ای ســی آب )Ec( بــاالی 2 دســی 

ــداد  ــال تع ــا اعم ــره ای ب ــاری قط ــد(، آبی ــس نباش زیمن
ــبی  ــه مناس ــم گزین ــتان ه ــر تابس ــه براب ــاعات س س
ــا  ــه م ــه ای ک ــویی جانان ــث نمک ش ــون باع نیســت؛ چ

انتظــارش را داریــم نمی شــود. 
ســوال اینجــا اســت کــه آیــا آبیــاری غرقابــی بــا همــان 
آب شــور، کار را بــه ســرانجام می رســاند؟ چه طــور 

بفهمیــم؟
ــر  ــه ه ــاری ب ــه دوســت ندارد»ب ــد شــخصی ک می طلب
ــم  ــد بدانی ــه بای ــد ک ــد و می دان جهــت« کشــاورزی کن
ــاال  ــتین ب ــم، آس ــت کنی ــتری برداش ــول بیش ــا محص ت
ــد  ــل و بع ــای قب ــاک در زمان ه ــش خ ــا آزمای ــد و ب زن
ــا  ــی ب ــن غرقاب ــنگین و همچنی ــره ای س ــاری قط از آبی
همــان آب شــور، نتایــج خــاک را مقایســه کنــد و 
ــن  ــن ای ــا در نظــر گرفت ــه ب ــذارد. البت ــه اشــتراک بگ ب
ــه  ــت ک ــر آن اس ــال حاض ــای ح ــه ادع ــه ک ماحظ
ــر روی  ــس ب ــی زیمن ــدار 8 دس ــا مق ــاک ت ــوری خ ش

ــذارد.  ــری نمی گ ــته تأثی ــرد پس عملک
ــج واقعــی  ــه نظــر می رســد کــه نتای گرچــه این طــور ب
در ابتــدای ســال ۹8 اتفــاق خواهــد افتــاد، اگــر جــواب 
ــان  آزمایشــات در دســتمان باشــد و عکس العمــل درخت
را ببینیــم، می تــوان فهمیــد چــه مقــدار شــوری خــاک 

ــه مــذاق ایــن یــار کهــن ناخوشــایند می آیــد.   ب

آستین ها را باال بزنیم
یادداشتی از محمدابراهیم تدیّن



 )IAFN( کشــاورزی  و  غــذا  بین المللــی  شــبکه 
در ســال ۱۹۹6 در حاشــیه اجــاس جهانــی غــذا 
انجمن هــا و  از  ائتافــی غیررســمی  بــه عنــوان 
ــره  ــال در زنجی ــی فع ــاری بین الملل ــازمان های تج س
غذایــی کشــاورزی جهــت هماهنگــی نحــوه فعالیــت 
بخــش خصوصــی در رابطــه بــا کمیتــه تأمیــن مــواد 
ــن ســازمان  ــل تشــکیل شــد. ای ــی ســازمان مل غذای
ــی،  ــی بین الملل ــاق بازرگان ــا ات ــکاری ب ــن هم ضم
ــایر  ــا و س ــه ای از انجمن ه ــا مجموع ــاوره ب ــه مش ب
شــرکت های عاقه منــد بــه فعالیت هــای کمیتــه 
ــت  ــردازد. عضوی ــل می پ ــی ســازمان مل ــت غذای امنی
ــا شــرکتی کــه  ــرای هــر انجمــن ی در ایــن شــبکه ب
ــاورزی در  ــی کش ــره غذای ــی از زنجی ــده بخش نماین

ــت. ــد، آزاد اس ــی باش ــطح جهان س
دعوت از انجمن پسته ایران

عضویــت انجمــن پســته ایــران در شــبکه بین المللــی 
غــذا و کشــاورزی از آنجــا شــکل گرفــت کــه نماینــده 
انجمــن پســته ایــران در فروردیــن ســال گذشــته در 
جلســه اتحادیــه تولیدکننــدگان اروپایــی آفت کش هــا 
)ECPA( شــرکت کــرد و مطلــع شــد کــه در حاشــیه 
آن جلســه، عــده ای از فعالیــن کلیــدی صنعــت مــواد 
غذایــی در اعتــراض بــه نحــوه برخــورد اتحادیــه اروپــا 
ــه ای  ــده ســموم نام ــن حــدود باقیمان ــا مســئله تعیی ب
خطــاب بــه مدیــر اجرایــی جلســه نوشــته اند. انجمــن 
نیــز کــه موافــق ایــن اقــدام بــود، نامــه ای در تأییــد 
ــه  ــئولین آن اتحادی ــه مس ــم و ب ــرات تنظی ــن نظ ای
ارائــه کــرد. یــک مــاه بعــد از دریافــت نامــه مذکــور، 
ــا  ــاورزی ب ــذا و کش ــی غ ــبکه بین الملل ــئولین ش مس
انجمــن پســته تمــاس گرفتنــد و پیشــنهاد عضویــت 
در ائتــاف اصــاح اســتاندارد کدکــس در خصــوص 
ــن  ــه انجم ــی را ب ــواد غذای ــموم در م ــده س باقیمان
ــده  ــه دلیــل اهمیــت موضــوع باقیمان ــد. ب پســته دادن
ســموم و آالینده هــای غذایــی )مایکوتوکســین ها( 
ــن  ــت در ای در تجــارت پســته، انجمــن پســته عضوی
ائتــاف را پذیرفــت. بــا توجــه بــه نقــش مهمــی کــه 
ــه مایکوتوکســین  ــوط ب ــس )مرب ــتانداردهای کدک اس
ــده ســموم( در تســهیل تجــارت پســته  ــا و باقیمان ه
دارنــد، انجمــن پســته ایــران بــر ایــن بــاور اســت کــه 
ــا تجــارت پســته در ســطح  ــرای اعتــا و ارتق ــد ب بای
ــران  ــته ای ــت پس ــع صنع ــظ مناف ــی و حف بین الملل

ــتاندارد کدکــس  ــه اصــاح اس ــوط ب در جلســات مرب
شــرکت کــرد.

پروژه اصاح استاندارد کدکس 
ــی  ــش مهم ــی کدکــس، نق ــتاندارد غذای ــازمان اس س
ــت  ــی، حفاظ ــت غذای ــتانداردهای امنی ــن اس در تدوی
جهانــی  تجــارت  و  مصرف کننــدگان  ســامت  از 
از  یکــی  می کنــد.  ایفــا  کشــاورزی  محصــوالت 
مهم تریــن وظایــف کدکــس تنظیــم حداکثــر میــزان 
ــت. از  ــی اس ــوالت غذای ــموم در محص ــده س باقیمان
 )CCPR( ایــن رو کمیتــۀ باقیمانــدۀ ســموم کدکــس
نقشــی کلیــدی در تعییــن پیامدهــای اقتصــادی بــرای 

ــد.  ــی کن ــا م ــان تجــاری ایف همــه ذینفع
کمــک بــه کدکــس بــرای مواجهــۀ هرچــه کارآمدتــر 
بــا چالش هــای موجــود، به کارگیــری روش هــای 
ــرای  ــاش ب ــی و ت ــل و ارزیاب ــن در تحلی علمــی نوی
ــارت و  ــت از تج ــرای حمای ــی، ب ــع کاف ــن مناب تأمی
ــی  ــت. بدیه ــروری اس ــی ض ــی جهان ــت غذای امنی
اســت کــه تأخیــر در تعییــن حداکثــر میــزان باقیمانــده 
ســموم بــرای بازارهــای تجــاری، بهره وری و معیشــت 
کشــاورزان عواقــب منفــی بــه دنبــال خواهــد داشــت. 
قوانیــن مربــوط بــه حداکثــر میــزان باقیمانــده 
ــاورزی  ــت کش ــای صنع ــیاری از بخش ه ــموم بس س
را متضــرر کــرده و تجــارت بعضــی محصــوالت 
ــت.  ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــدیداً تح ــاورزی را ش کش
از ایــن رو، در ســال 20۱6 ائتافــی از گروه هــای 
تجــاری و فعــاالن صنعــت کشــاورزی )غــات، 
ــی و ...(  ــات، مغزجــات درخت ــات، مرکب ــات، حبوب لبنی
از کشــورهای مختلــف بــا هــدف افزایــش بهــره وری 
و اصــاح اســتاندارد کدکــس، بــه خصــوص در مــورد 
ــد.  ــکیل ش ــموم، تش ــده س ــزان باقیمان ــر می حداکث
فعالیــت اصلــی ایــن ائتــاف، تاش بــرای اســتحکام 
ــت  ــس جه ــی کدک ــتاندارد غذای ــر اس ــاح مؤث و اص
تســهیل و تضمیــن ادامــۀ راه تولیــد و تجــارت مــواد 
غذایــی ســالم، بــا کیفیــت و متنــوع در مســیری پایدار 
ــی  ــی و اجتماع ــت محیط ــادی، زیس ــاظ اقتص از لح
اســت. ائتــاف نامبــرده در چهارچــوب فعالیــت هــای 
شــبکه بین المللــی غــذا و کشــاورزی شــکل گرفــت.
ــروژه  ــران در پ ــته ای ــن پس ــش انجم نق

ــس  ــتاندارد کدک ــاح اس اص
مســئولین ائتــاف اصــاح اســتاندارد کدکــس از 

ــات  ــرکت در جلس ــرای ش ــران ب ــته ای ــن پس انجم
ــازمان  ــو )س ــل فائ ــر 20۱8 در مح ــورخ 20 نوامب م
ــه  ــوت ب ــمًا دع ــهر رم رس ــی( در ش ــکبار جهان خش
ــد. هــدف از حضــور نماینــده انجمــن در  عمــل آوردن
ایــن جلســات بیــان نقطــه نظــرات و مواضــع انجمــن 
پســته بــه ســایر اعضــای تشــکل در رابطــه بــا 
موضوعــات مــورد عاقــه مشــترک بــا ایــن تشــکل، 
ــده  ــاز باقیمان ــدود مج ــن ح ــوه تعیی ــوص نح به خص
ــد  ســموم و مایکوتوکســین ها و ایجــاد ارتباطــات مفی
ــای  ــود. اعض ــط ب ــراد ذیرب ــکل ها و اف ــایر تش ــا س ب
حاضــر در جلســات نماینــدگان ســازمان های بزرگــی 
 ،)GPC( از جملــه کنفدراســیون جهانــی حبوبــات
 ،)GAFTA( انجمــن بین المللــی تجــارت غــات
آفت کش هــا  تولیدکننــدگان  جهانــی  اتحادیــه 
کانــادا  کانــوالی  تولیدکننــدگان  انجمــن   ،)CLI(
ــر و  ــرکت بای ــران، ش ــته ای ــن پس )CCGA(، انجم

ــد. ــینجنتا بودن ــرکت س ش
جلسه معرفی و آشنایی

ــم  ــر خان ــتم نوامب ــح روز بیس ــه صب ــن جلس در اولی
ــدگان  ــی تولیدکنن ــه جهان ــر اتحادی ــر، مدی ــکا مای وب
ــس  ــف کدک ــاط ضع ــه نق ــاره ب ــا اش ــا ب آفت کش ه
ــک  ــکیل ی ــات را تش ــن جلس ــزاری ای ــدف از برگ ه
گــروه قدرتمنــد بــرای البــی کــردن در جهــت بهبــود 
و اصــاح رونــد استانداردســازی کدکــس اعــام کــرد.
در ایــن جلســه ســفیر آمریــکا در فائــو، آقــای 
ــه  ــرد. وی ک ــدا ک ــور پی ــز حض ــز نی ــی ویلیام تام
جورجیــا  ایالــت  در  زیتــون  تولیدکننــدگان  از 
ــد  ــاح رون ــت اص ــزوم و اهمی ــان ل ــت از موافق اس
ــز در  ــای ویلیام ــت. آق ــس اس ــازی کدک استانداردس
ــه  ــدی ک ــش کلی ــه نق ــاره ب ــا اش ــود ب ــارات خ اظه
ــن  ــوع »تامی ــی دارد موض ــارت جهان ــس در تج کدک
ــه  ــت نســبت ب ــه اول اهمی ــذا« را در درج ــی غ جهان

موضــوع »امنیــت غذایــی« دانســت. 
جلسه با سفیر ایران در فائو

اعضــای ائتــاف بهبــود رونــد استانداردســازی کدکس 
کــه حمایــت آمریــکا، اســترالیا، انگلیــس و تــا حــدی 
ــده انجمــن پســته  ــتند، از نماین ــم داش ــد را ه نیوزیلن
ایــران خواســتند کــه بــا ســفیر ایــران در فائــو جهــت 
ارتقــا جایــگاه کدکــس صحبــت کنــد، چــرا کــه ســفیر 
ــز  ــو نی ــه کشــاورزی فائ ــو رئیــس کمیت ــران در فائ ای

گزارش حضور انجمن در شبکه بین المللی کشاورزی و غذا

انجمن، بازیگر موثر عرصه بین الملل

بازرگانی
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می باشــد و تصمیم گیــری در خصــوص اولویت بنــدی و چگونگــی تخصیــص 
ــه  ــن کمیت ــده ای ــر عه ــازمان ب ــف آن س ــای مختل ــن بخش ه ــو، بی ــه فائ بودج
ــدادی از  ــر تع ــزوم تغیی ــن ل ــه ضم ــتند ک ــر داش ــاق نظ ــا اتف ــه اعض ــت. هم اس
ــه کمیته هــای  ــد بودجــه بیشــتری ب مکانیســم های اجرایــی داخلــی کدکــس، بای
ــد  ــه ح ــی ک ــموم آفت کش ــرای س ــه ب ــود ک ــاص داده ش ــس اختص ــط کدک ذیرب
ــل  ــاس اص ــر اس ــد، ب ــر دارن ــه تجدیدنظ ــاز ب ــا نی ــد ی ــس ندارن ــتاندارد کدک اس
ریســک محــور )ســنجش میــزان ریســک باقیمانــده هــر ترکیــب آفتکــش در مــاده 
غذایــی بــرای ســامت مصــرف کننــده( حــد موثقــی تعییــن شــود. بودجــه ای کــه 
ــرآورد  ــون دالر ب ــن مقطــع الزم اســت، حــدود ۱.5 میلی ــن منظــور و در ای ــه ای ب

شده اســت.
در جلســه ای کــه بیــن اعضــای ائتــاف کدکــس )نماینــدگان شــرکت ها و 
ــو تشــکیل شــد،  ــران در فائ ــا( و ســفیر ای ــی دنی ــواد غذای ــزرگ م انجمن هــای ب

نماینــده انجمــن پســته ایــران وضعیــت را بــرای ایشــان مطــرح و تشــریح کــرد. 
ــی  ــبکه بین الملل ــدگان ش ــدادی از نماین ــه تع ــر در جلس ــدی حاض ــای کلی اعض
ــوده  ــنا ب ــًا آش ــو کام ــی فائ ــاز و کار داخل ــا س ــه ب ــد ک ــاورزی بودن ــذا و کش غ
ــای  ــه دیدگاه ه ــاس ب ــابقه و حس ــا س ــه، ب ــذار، باتجرب ــخصیت هایی اثرگ و ش
نماینــدگان کشــورهای عضــو فائــو بودنــد و ضمنــًا نماینــده ایــران در فائــو را نیــز 
ــذ در  ــراد ناف ــر اف ــه نظ ــناخت نقط ــه ش ــراد در زمین ــن اف ــناختند. ای ــوب می ش خ
ســازمان فائــو، ســرمایه گذاری بلندمــدت کرده انــد. نماینــده انجمــن پســته ایــران 
خطــاب بــه ســفیر ایــران در فائــو علــت و اهمیــت عضویــت انجمــن در ائتــاف 
ــمردن  ــرم ش ــن محت ــران ضم ــفیر ای ــخ س ــه در پاس ــح داد ک ــس را توضی کدک
ــات  ــار و اطاع ــتن آم ــت داش ــب را در دس ــری مطل ــزوم پیگی ــارات وی، ل اظه
ــران توســط  ــر تجــارت پســته ای مســتند از اثرگــذاری مســتقیم و آســیب وارده ب

ــت. ــموم دانس ــده س ــه باقیمان ــوط ب ــخت گیرانه مرب ــن س قوانی

 های بزرگ جهانی در خصوصهمکاری انجمن پسته ایران و تشکل

 هاسموم و مایکوتوکسین ۀباقیماند
از  رسمیغیر در حاشیه اجالس جهانی غذا به عنوان ائتالفی 1996( در سال IAFN) المللی غذا و کشاورزیشبکه بین

 بخش خصوصی درنحوه فعالیت  هماهنگی جهتالمللی فعال در زنجیره غذایی کشاورزی های تجاری بینها و سازمانانجمن
، به مشاوره المللیبا اتاق بازرگانی بین غذایی سازمان ملل تشکیل شد. این سازمان ضمن همکاری تأمین موادکمیته  رابطه با

عضویت  پردازد.ه امنیت غذایی سازمان ملل میهای کمیتمند به فعالیتهای عالقهها و سایر شرکتای از انجمنبا مجموعه
 برای هر انجمن یا شرکتی که نماینده بخشی از زنجیره غذایی کشاورزی در سطح جهانی باشد، آزاد است. این شبکهدر 

 دعوت از انجمن پسته ایران
پسته ایران در فروردین انجمن  نماینده شکل گرفت کهاز آنجا المللی غذا و کشاورزی بیندر شبکه پسته ایران عضویت انجمن 

 ،در حاشیه آن جلسهکه مطلع شد  و ( شرکت کردECPA)ها کشآفت اروپایی سال گذشته در جلسه اتحادیه تولیدکنندگان
ه تعیین حدود باقیمانده سموم ئلای از فعالین کلیدی صنعت مواد غذایی در اعتراض به نحوه برخورد اتحادیه اروپا با مسعده
یید این نظرات تنظیم و به أای در تنامه ،. انجمن نیز که موافق این اقدام بوداندنوشتهخطاب به مدیر اجرایی جلسه ای نامه

 پسته با انجمنالمللی غذا و کشاورزی شبکه بینمسئولین مذکور، مسئولین آن اتحادیه ارائه کرد. یک ماه بعد از دریافت نامه 
به انجمن  در خصوص باقیمانده سموم در مواد غذایی را تالف اصالح استاندارد کدکسو پیشنهاد عضویت در ائتماس گرفتند 

 پسته انجمن ،ها( در تجارت پستههای غذایی )مایکوتوکسینبه دلیل اهمیت موضوع باقیمانده سموم و آالینده .پسته دادند
ها و باقیمانده  مایکوتوکسینبا توجه به نقش مهمی که استانداردهای کدکس )مربوط به  را پذیرفت.این ائتالف  یت درعضو

دارند، انجمن پسته ایران بر این باور است که باید برای اعتال و ارتقا تجارت پسته در سطح  پسته سموم( در تسهیل تجارت
 ندارد کدکس شرکت کرد.المللی و حفظ منافع صنعت پسته ایران در جلسات مربوط به اصالح استابین
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ه تعیین حدود باقیمانده سموم ئلای از فعالین کلیدی صنعت مواد غذایی در اعتراض به نحوه برخورد اتحادیه اروپا با مسعده
یید این نظرات تنظیم و به أای در تنامه ،. انجمن نیز که موافق این اقدام بوداندنوشتهخطاب به مدیر اجرایی جلسه ای نامه

 پسته با انجمنالمللی غذا و کشاورزی شبکه بینمسئولین مذکور، مسئولین آن اتحادیه ارائه کرد. یک ماه بعد از دریافت نامه 
به انجمن  در خصوص باقیمانده سموم در مواد غذایی را تالف اصالح استاندارد کدکسو پیشنهاد عضویت در ائتماس گرفتند 

 پسته انجمن ،ها( در تجارت پستههای غذایی )مایکوتوکسینبه دلیل اهمیت موضوع باقیمانده سموم و آالینده .پسته دادند
ها و باقیمانده  مایکوتوکسینبا توجه به نقش مهمی که استانداردهای کدکس )مربوط به  را پذیرفت.این ائتالف  یت درعضو

دارند، انجمن پسته ایران بر این باور است که باید برای اعتال و ارتقا تجارت پسته در سطح  پسته سموم( در تسهیل تجارت
 ندارد کدکس شرکت کرد.المللی و حفظ منافع صنعت پسته ایران در جلسات مربوط به اصالح استابین
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اتحادیه اروپا و آمریکا: شرکای اصلی تجاری
اتحادیــه اروپــا )28 کشــور( بزرگ تریــن بــازار هــدف صــادرات مغزجــات درختــی 
از آمریــکا اســت. ۳2 درصــد از کل مغزجــات تولیدشــده در آمریــکا در ســال 20۱7 
ــه ایــن مقاصــد صــادر شــده اســت. ســهم کشــورهای شــرق آســیا از واردات  ب

مغزجــات درختــی 27 درصــد و خاورمیانــه ۱2 درصــد بوده اســت.
ــارد  ــه 2.7 میلی ــا ب ــه اروپ ــه اتحادی در ســال 20۱7، ارزش صــادرات مغزجــات ب
دالر رســید؛ بــادام آمریــکا )خشــک در پوســت و مغــز( ۱.5 میلیــارد دالر، پســته 
ــون دالر  ــه ارزش ۳۴۴ میلی ــردو ب ــون دالر و گ ــت( ۴۴6 میلی ــک در پوس )خش
ــی  ــات درخت ــد مغزج ــن مقاص ــا مهم تری ــه اروپ ــل اتحادی ــد. در داخ ــه ش فروخت
آمریــکا بــه ترتیــب اهمیــت عبارتنــد از: اســپانیا، آلمــان و هلنــد کــه جمعــًا ســهم 

ــد. ــا را دارن ــه اروپ 6۳ درصــدی از کل واردات ب
ــا  ــه اروپ ــی ب ــده مغزجــات درخت ــن عرضه کنن ــکا بزرگ تری ــاالت متحــده آمری ای
اســت. در ســال 20۱7 ســهم ایــن مبــدأ از عرضــه در بــازار اروپــا ۳7 درصــد بــود. 
ترکیــه ســهم دوم را از بــازار اروپــا دارد )20 درصــد( و پــس از آن ویتنــام، شــیلی 
و هنــد صادرکننــدگان مغزجــات بــه ایــن بــازار هســتند. بــادام همچنــان کاالی 
اصلــی اســت کــه ســهمش از کل واردات آجیل هــای درختــی بــه اتحادیــه اروپــا 

22 درصــد اســت.
خریداران اصلی مغزجات درختی: فرآوری غذایی و صنعت آجیل

صنایــع آجیــل و فــرآوری غذایــی اروپــا بزرگ تریــن مصرف کننــدگان مغزجــات 
درختــی در اروپــا محســوب می شــوند؛ ایــن صنایــع هــم از مغزجــات در 
شــیرینی های ســنتی اســتفاده می کننــد و هــم بــه بازفــرآوری و صــادرات مجــدد 
آنهــا بــه کشــورهای ثالــث می پردازنــد. بــادام بیشــتر بــه عنــوان مــاده اولیــه در 
تولیــد مارزیپــان، نــوگات، تــورون )شــیرینی اســپانیایی مخصــوص کریســمس(، 
ــی  ــواد غذای ــه داران م ــا مصــرف می شــود. کارخان ســایر شــیرینی جات و کیک ه
ــتفاده  ــتفاده در بســتنی و شــیرینی جات اس ــرای اس ــردو ب ــا از پســته و گ در اروپ

می کننــد.
ــه محصــوالت  ــرای ارائ ــا همــواره در تــاش ب صنعــت آجیــل و خوراکــی اروپ
ــا ایــن  ــرای مصــرف بیشــتر آجیــل و مغزجــات اســت. ب و روش هــای نویــن ب
وجــود دیــده می شــود کــه معرفــی محصــوالت جدیــد در بازارهــای ســنتی مثل 
اســپانیا و ایتالیــا چنــدان هــم ســاده نیســت. در ایــن بازارهــا مصرف کننــدگان 

اغلــب محصــوالت خوراکــی آشــنا را ترجیــح مــی دهنــد.
بــه دلیــل قدمــت زیــاد بــازار اروپــا، تمرکــز فروشــندگان محصــوالت غذایــی 
ــا ارزش  ــرای تولیــد محصــوالت جدیــد ب ــر تدویــن اســتراتژی هایی ب بیشــتر ب
افــزوده اســت تــا فــروش بیشــتر کاالهــا در حجــم انبــوه. همچنیــن از طریــق 
ــد ســعی در نشــان دادن هرچــه  ــی و بســته بندی های جدی کمپین هــای تبلیغات

بیشــتر ارزش غذایــی و فوایــد مغزجــات درختــی دارنــد.
گسترش تجارت در بازار اتحادیه اروپا

از آنجــا کــه اتحادیــه اروپــا مقصــد اصلــی صــادرات مغزجــات درختــی اســت، 

ــا  ــاری ب ــط تج ــترش رواب ــال گس ــه دنب ــواره ب ــی هم ــدگان آمریکای صادرکنن
ــرای  ــی ب ــن کشــورها هســتند. نمایشــگاه های تجــاری یــک فرصــت طای ای
ــی هســتند. بعضــی از  ــدگان احتمال ــا واردکنن ــات ب ــازار و ماق ــن ب شــناخت ای
ــوط  ــی مرب ــات درخت ــه مغزج ــه ب ــا ک ــی در اروپ ــاری اصل ــگاه های تج نمایش

می شــوند، عبارتنــد از:

ــده اند،  ــات ش ــارت مغزج ــت تج ــداً وارد صنع ــه جدی ــی ک ــه صادرکنندگان ب
ــا و  ــه اروپ ــی اتحادی ــررات غذای ــه می شــود جهــت آگاهــی بیشــتر از مق توصی
آشــنایی بــا فرصــت هــای بــازار بــه گزارشــات FAIRS )حــاوی اســتانداردها و 
مقــررات واردات محصــوالت غذایــی و کشــاورزی بــه اتحادیــه اروپــا( مراجعــه 

کننــد.
فعالین آمریکایی در اتحادیه اروپا

انجمــن   ،)ABC( بــادام کالیفرنیــا  اتحادیــه  انجمن هــای تجــاری مثــل 
پســته کاران آمریــکا )APG( و کمیســیون گــردوی کالیفرنیــا )CWC( همــواره 
ــتند.  ــا هس ــه اروپ ــازار اتحادی ــاری در ب ــتراتژی های تج ــعه اس ــال توس ــه دنب ب
ــای  ــا اداره ه ــکاری ب ــت، در هم ــن صنع ــا فعالی ــاری ی ــای تج ــن انجمن ه ای
خدمــات کشــاورزی در سرتاســر اروپــا همــواره در صــدد افزایــش فرصت هــای 

ــی هســتند. ــازار مغزجــات درخت ب
محصول پسته

ــوص  ــه خص ــود، ب ــوب می ش ــنتی محس ــول س ــک محص ــا ی ــته در ایتالی پس
در سیســیل )منطقــه برونتــه( کــه عرضــه کننــده ۹0 درصــد محصــول پســته 
ایتالیــا اســت. در ســال های اخیــر، تولیــد پســته تــا حــدودی بــه ســایر مناطــق 
در سیســیل و باســیلیکاتا نیــز گســترش یافته اســت. در ایــن مناطــق باغ هــای 
ــم  ــا( رق ــا ناپولتان ــکا )ی ــده اند. بیان ــداث ش ــر اح ــره وری باالت ــا به ــر و ب جدیدت
ــود.  ــت می ش ــپتامبر برداش ــواًل در س ــه معم ــت ک ــا اس ــته در ایتالی ــی پس اصل
از ســال 200۴، کمیســیون اروپــا بــه پســته برونتــه نشــان PDO )دارای مبــدأ 
حفاظــت شــده( اهــدا کــرده اســت و آن را از ســایر واریته هــای پســته در دنیــا 

ــت.   ــز کرده اس متمای

گزارش ساالنه مغزجات درختی اتحادیه اروپا
سحر نخعی، دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران
)USDA( منبع: شبکه اطالع رسانی دپارتمان کشاورزی آمریکا

محل برگزاريتاريخ برگزاري
پاريس، فرانسه21 الي 25 اكتبر SIAL2018سيال

برلين، آلمان6 الي 8 فوريه FRUIT LOGISTICA2019فروت الجيستيكا 
نورمبرگ، آلمان13 الي 16 فوريه BIOFACH2019بيوفك 

كلن، آلمان5 الي 9 اكتبر ANUGA2019آنوگا 
فرانكفورت، آلمان27 الي 29 نوامبر HEALTH INGREDIENTS2018هلتس اينگريدينتس 

ژنو، سوييس17 الي 19 مي VITAFOODS2019ويتافودز 
بارسلونا، اسپانيا17 الي 28 ژوئن SNACKEX  2019اسنك اكس 

پاريس، فرانسه3 الي 5 دسامبر FOOD INGREDIENTS          2019فود اينگريدينتس 
بارسلونا، اسپانيا20 الي 23 آوريل ALIMENTARIA   2020اليمنتريا 

نام نمايشگاه
نمايشگاه هاي تجاري مغزجات درختي در اروپا
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ــه پســته در حــال افزایــش اســت، همین طــور  ــده اســپانیایی ب عاقــۀ مصرف کنن
ــد. درســت اســت  ــد رشــد ســریعی طــی می کن ــد پســته در اســپانیا کــه رون تولی
کــه پســته در اســپانیا محصولــی ســنتی تلقــی نمی شــود، امــا ســودآوری بــاالی 
آن و تقاضــای زیــاد بــرای ایــن محصــول در ۱0 ســال گذشــته ســبب شــده ســطح 

ــد. زیرکشــت پســته در اســپانیا به طــور قابــل ماحظــه ای افزایــش یاب
تولیــد پســته داخلــی هنــوز نســبتًا انــدک امــا در حــال افزایــش اســت )جــدول 2(. 
منطقــه کاســتیا المانچــا بیشــترین افزایــش در ســطح زیرکشــت پســته و تولیــد را 
ــی  ــد مدت ــر کشــت پســته، ســرمایه گذاری بلن داشــته اســت. گســترش ســطح زی

اســت کــه انتظــار مــی رود همچنــان در حــال افزایــش باشــد.

مصرف پسته
تولیــد پســته در داخــل اتحادیــه اروپــا کفــاف میــزان تقاضــای داخلــی را 
نمی دهــد، از ایــن رو میــزان قابــل توجهــی پســته از ایــران و آمریــکا وارد اتحادیــه 
ــود، از  ــرف می ش ــا مص ــون در اروپ ــکل های گوناگ ــه ش ــته ب ــود. پس ــا می ش اروپ
مصــرف نــوع خشــک در پوســت آن بــه عنــوان آجیــل گرفتــه تــا مصــرف مغــز 
ــودر  ــی و پ ــع غذای ــایر صنای ــیرینی جات و س ــک و ش ــتوران ها، کی ــته در رس پس

مغــز ســبز پســته در بســتنی.
تجارت پسته

اتحادیــه اروپــا واردکننــده اصلــی پســته در دنیــا اســت. ایــران و آمریــکا 
عرضه کننــدگان اصلــی پســته بــه اروپــا هســتند کــه در مجمــوع ســهمی بیــش از 
۹0 درصــد از کل واردات بــه اروپــا را دارنــد. در بــازار اتحادیــه اروپــا، ایــران رقیــب 
اصلــی آمریــکا اســت. کیفیــت و اعتمــادی کــه بــه پســته آمریکایــی وجــود دارد 
ــا کــرده اســت )جــدول ۳(. ــه اروپ ــه اتحادی ــی پســته ب ــده اصل آن را عرضــه کنن

ــته  ــی پس ــد اصل ــت. مقاص ــز اس ــیار ناچی ــا بس ــه اروپ ــته از اتحادی ــادرات پس ص
ــهرهای  ــال 20۱6/۱7 ش ــا در س ــه اروپ ــو اتحادی ــور عض ــده در 28 کش تولیدش

ــدول ۴(. ــد )ج ــپانیا بودن ــیوتا در اس ــا و س ــار ملی خودمخت

تخمينآمار رسميتخمينآمار رسميتخمينآمار رسمي
027,937033,400033,530سطح زيركشت

018,895020,737020,865سطح زيركشت مثمر

1,5001,50001,50001,500مانده محصول از سال قبل

8,4008,348015,075010,780توليد

88,80068,291060,000065,000واردات

98,70078,139076,575077,280كل محصول قابل عرضه

1,60076801,00001,000صادرات

95,60075,871074,075074,780مصرف داخل

1,5001,50001,50001,500اضافه محصول پايان سال

2018

منبع: وزارت كشاورزي آمريكا

آمار توليد، عرضه و تقاضا
محصول پسته خشك در پوست اتحاديه اروپا
(سطوح زيركشت به هكتار و اوزان پسته به تن)

20162017                                       سال           

201520162017                                       سال
2002,500250ايتاليا

جدول 1

توليد پسته خشك در پوست ايتاليا ( تن) 

منبع: وزارت كشاورزي آمريكا

201220132014201520162017                                       سال

5,2745,7547,33410,52914,97420,415سطح زيركشت به هكتار

3,6323,7294,6175,3626,4678,304سطح زيركشت مثمر به هكتار

2,6812,4894,0524,7645,6187,545توليد به تن

جدول 2

توليد پسته خشك در پوست اسپانيا 

منبع: وزارت كشاورزي اسپانيا

                                         سال          
 كشور مبدأ

201420152016

51,99338,71449,846آمريكا

16,53918,06917,923ايران

10812294آرژانتين

9383117تركيه

13,9043,3488,092ساير

69,01156,93768,291مجموع

جدول 3

واردات پسته خشك در پوست به اتحاديه اروپا ( تن) 

منبع: GTA، اطلس تجارت جهاني

201420152016                                       سال

78203134مليا

1684153سيوتا

1125667بالروس

725949صربستان

420637365ساير

6981,039768مجموع

جدول 4

صادرات پسته خشك در پوست از اتحاديه اروپا ( تن) 

منبع: GTA، اطلس تجارت جهاني
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ــان  ــا ۹ آب ــر ت ــر )۹ مه ــاه اکتب ــکا در م ــته آمری ــروش پس ــوع ف مجم
۹7(، بیــش از ۴0 هــزار تــن بــوده کــه ایــن میــزان بیانگــر افزایشــی 
ــه ســال گذشــته اســت.  ۴.۳ درصــدی )معــادل ۱600 تــن( نســبت ب

ــد(  و  ــادل 7.7 درص ــن )مع ــدود 77۱ ت ــکا ح ــی آمری ــروش داخل ف
میــزان صــادرات ۹00 تــن )حــدود ۳ درصــد( بیشــتر از ســال گذشــته 

بوده اســت.

ــزان  ــن می ــه ای ــن بوده اســت ک ــزار ت ــروز 60 ه ــه ام ــا ب ــروش محصــول 20۱8 ت ف
نشــان دهنــده افزایشــی ۳.6 درصــدی معــادل 2 هــزار تــن نســبت بــه ســال گذشــته 
اســت. فــروش داخلــی آمریــکا تــا پایــان مــاه اکتبــر مثــل ســال گذشــته اســت )۱8 
هــزار تــن(. صــادرات امــا افزایشــی 6 درصــدی )معــادل حــدود 2 هــزار تــن( تجربــه 

کرده اســت.
وزن کل محصــول جدیــد آمریــکا )پســته خشــک در پوســت( تــا تاریــخ ۹ آبــان ۱۳۹7 
حــدود ۴5۱ هــزار تــن گــزارش شــده اســت کــه فقــط ۳ هــزار تــن از ۴5۴ هــزار تــن 

تخمینــی کمتــر اســت.
ــر  ــاه اکتب ــن( در م ــزار ت ــکا )۴۱ ه ــته آمری ــروش پس ــول 20۱6 ف ــال پرمحص در س
ــورد ســال 20۱6  ــه رک ــک ب ــر نزدی ــاه اکتب ــروش امســال در م ــزان ف ــورد زد. می رک
بوده اســت. البتــه امســال میــزان فــروش تجمعــی تــا پایــان مــاه اکتبــر در مقایســه بــا 
ســال 20۱6 بــه دلیــل کمبــود مانــده انبــار از ســال قبــل بــا اُفــت 7 هــزار تنــی همــراه 
بوده اســت. امســال بــا دو مــورد عجیــب روبــه رو بودیــم: ۱- صــادرات پســته آمریــکا 
بــه شــرق دور کــه شــامل هنگ کنــگ، چیــن و ویتنــام می شــود از 2۳ هــزار تــن در 
ســال 20۱7 بــه 27 هــزار تــن در ســال جــاری )افزایــش ۱۹ درصــدی( رسیده اســت. 
همــه انتظــار داشــتند فــروش بــه دلیــل افزایــش تعرفه هــای وارداتــی چیــن کاهــش 

یابــد، امــا ظاهــراً برعکــس بوده اســت. 2- میــزان صــادرات تجمعــی بــه خاورمیانــه 
ــن  ــدود ۱500 ت ــه ح ــوده و ب ــر ب ــته کمت ــال گذش ــابه س ــدت مش ــن از م ــزار ت 2 ه
ــول  ــدید محص ــش ش ــل کاه ــه دلی ــتیم ب ــار داش ــه انتظ ــت، در حالی ک ــیده اس رس
ایــران، فــروش آمریــکا بــه ایــن مقصــد افزایــش داشــته باشــد. مقصــد اصلــی پســته 
آمریــکا در خاورمیانــه یعنــی کشــور ترکیــه 80 درصــد اُفــت واردات داشــته و صــادرات 

ــه عربســتان ســعودی 68 درصــد کاهــش داشته اســت. ب
عــدد صادراتــی دیگــری کــه بایــد مدنظــر داشــته باشــیم فــروش مغــز پســته اســت. 
رونــد فــروش مغــز پســته آمریــکا همچنــان در حــال افزایــش اســت. در ســال 20۱5 
ــن  ــزار ت ــه 2۱ ه ــال 20۱6 ب ــه در س ــود ک ــن ب ــزار ت ــته ۱۴ ه ــز پس ــادرات مغ ص
رســید )افزایــش 60 درصــدی(. در ســال 20۱7 فــروش مغــز بــه 27 هــزار تــن رســید. 
امســال بــا توجــه بــه اینکــه قــرار اســت عرضــه مغــز از ترکیــه هــم زیــاد باشــد بایــد 

حواســمان بــه میــزان صــادرات مغــز پســته آمریــکا باشــد.
ردیابــی وضعیــت قیمت هــای معاملــه شــده کار دشــواری اســت، چــرا کــه از انــواع و 
اقســام منابــع و خریــداران مختلــف قیمت هــای مختلفــی شــنیده ایــم. در کل، امــروز 
قیمت هــا بــه یــک ثبــات نســبی رســیده اند و حــدود ۴۴ تــا 66 ســنت از قیمــت اول 

فصــل در بــازار خــارج از اروپــا )کیلویــی 8.۱۴ دالر( باالتــر هســتند.

پرایمکس در 6 آذر 97 منتشر کرد

وضعیت فروش پسته آمریکا

 
 

 منتشر کرد 97 آذر 6پرایمکس در 

 وضعیت فروش پسته آمریکا

 
 معادل)درصدی  4.3 یافزایش بیانگر بوده که این میزان هزار تن 40بیش از (، 97 آبان 9تا مهر  9) اکتبردر ماه  آمریکافروش پسته  مجموع
اما میزان  بوده، از سال گذشته بیشتر( درصد 7.7معادل )تن  771 حدود آمریکا یفروش داخل .استنسبت به سال گذشته تن(  1600

 .استبودهاز سال گذشته بیشتر  (درصد 3حدود )تن  900صادرات 

 
هزار تن نسبت به سال  2درصدی معادل  3.6افزایشی میزان نشان دهنده است که این هزار تن بوده 60تا به امروز  2018فروش محصول 

 2درصدی )معادل حدود  6هزار تن(. صادرات اما افزایشی  18ماه اکتبر مثل سال گذشته است ) . فروش داخلی آمریکا تا پایاناستگذشته 
 است.هزار تن( تجربه کرده

هزار تن  3گزارش شده است که فقط هزار تن  451حدود  1397 آبان 9تا تاریخ )پسته خشک در پوست( آمریکا محصول جدید  وزن کل
 هزار تن تخمینی کمتر است. 454از 

 
 

 منتشر کرد 97 آذر 6پرایمکس در 

 وضعیت فروش پسته آمریکا

 
 معادل)درصدی  4.3 یافزایش بیانگر بوده که این میزان هزار تن 40بیش از (، 97 آبان 9تا مهر  9) اکتبردر ماه  آمریکافروش پسته  مجموع
اما میزان  بوده، از سال گذشته بیشتر( درصد 7.7معادل )تن  771 حدود آمریکا یفروش داخل .استنسبت به سال گذشته تن(  1600

 .استبودهاز سال گذشته بیشتر  (درصد 3حدود )تن  900صادرات 

 
هزار تن نسبت به سال  2درصدی معادل  3.6افزایشی میزان نشان دهنده است که این هزار تن بوده 60تا به امروز  2018فروش محصول 

 2درصدی )معادل حدود  6هزار تن(. صادرات اما افزایشی  18ماه اکتبر مثل سال گذشته است ) . فروش داخلی آمریکا تا پایاناستگذشته 
 است.هزار تن( تجربه کرده

هزار تن  3گزارش شده است که فقط هزار تن  451حدود  1397 آبان 9تا تاریخ )پسته خشک در پوست( آمریکا محصول جدید  وزن کل
 هزار تن تخمینی کمتر است. 454از 

تاازپسته خشك در پوست آمريكايي
9.70 دالر9.50 دالردرجه يك سايز 20-22
17 دالر16 دالركامل9.02 دالر8.80 دالردرجه يك سايز 21-26

14.30 دالر14.08 دالردو لپه7.26 دالر7.04 دالردهن بست

تاازمغز پسته
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ــود در  ــای موج ــه چاه ه ــوط ب ــار مرب ــن آم ۱- آخری
ــار  ــا آم ــه ب ــت ک ــر اس ــرح زی ــه ش ــان ب ــتان کرم اس

ــرت دارد. ــور مغای ــت مذک ــده در یادداش ــه ش ارائ
ــه  ــا تخلی ــه ب ــزار و ۳۹2 حلق ــاز 2۴ ه ــای مج - چاه ه

ــارد متــر مکعــب ســاالنه 6.۹8 میلی
ــزار  ــال 85(: ۱۱ ه ــس از س ــاز )پ ــای غیرمج - چاه ه
ــر  ــارد مت ــاالنه 0.۹7 میلی ــه س ــا تخلی ــه ب و ۳۴5 حلق

ــب مکع
- چاه هــای فاقــد پروانــه 6 هــزار و ۱۴2حلقــه بــا 

ــب ــر مکع ــارد مت ــاالنه 0.62 میلی ــه س تخلی
ــتان را  ــاز اس ــای مج ــت، چاه ه ــنده یادداش  2-  نویس

ــد: ــه ســه دســته تقســیم نمودن ب
2-۱- چاه هــای مجــازی کــه میــزان برداشــت از 
ــی از  ــی برخ ــوده، ول ــادره ب ــه ص ــق پروان ــا مطاب آنه
آنهــا بــا مجــوز شــرکت آب منطقــه ای حفــاری شــده و 
ــب  ــه در قال ــد ک ــازی بوده ان ــای غیرمج ــی چاه ه بعض
تبصــره ذیــل مــاده ۳ قانــون توزیــع عادالنــه آب دارای 
ــن  ــان از ای ــش یکس ــنده کاه ــده اند و نویس ــوز ش مج
ــه  ــا ک ــت. از آنج ــوال برده اس ــر س ــاه را زی ــوع چ دو ن
ــزی  ــل برنامه ری ــی قاب ــه آب زیرزمین جهــت رســیدن ب
ــا  ــل ی ــد، تعدی ــا کاهــش یاب ــی آنه ــد مصــارف فعل بای
جیره بنــدی آب طبــق بنــد »ز« مــاده 2۹ قانــون توزیــع 
ــز  ــن کار نی ــه ای ــوده و ضــرورت دارد ک ــه آب ب عادالن
ــل  ــا عم ــن چاه ه ــام ای ــر روی تم ــان ب ــور یکس به ط
ــی  ــاظ آبده ــه لح ــا را ب ــم چاه ه ــر بخواهی ــردد و اگ گ
یــا قدمــت دســته بندی نمائیــم و ضرایــب تعدیــل 
ــن  ــون ای ــه قان ــن اینک ــم، ضم ــال کنی ــاوت اعم متف
ــردد  ــت نمی گ ــز رعای ــت نی ــد، عدال ــازه را نمی ده اج
و اعتراضــات و تنش هــای اجتماعــی بیشــتری خواهــد 

داشــت.
ــزان برداشــت  ــا، می ــر از چاه ه ــته ای دیگ 2-2- در دس
فعلــی کمتــر از پروانه هــای صــادره عنــوان شــده 
ــترین  ــته، بیش ــوان داش ــت عن ــنده یادداش ــه نویس ک
ــن  ــد، در ای ــرار می گیرن ــن رده ق ــا در ای ــداد چاه ه تع
ــر اســاس دســتورالعمل شــماره ۳  خصــوص بایســتی ب
طــرح احیــا و پیاده ســازی نمــودن آییــن نامــه مصــرف 
بهینــه، پروانه هــا را بــر مبنــای آبدهــی فعلــی اصــاح 

نمــود.
ــی  ــارف فعل ــه مص ــی ک ــوم، چاه های ــته س 2-۳- دس
آنهــا بیــش از پروانــه اســت، بــه عبارتــی ایــن چاه هــا 

دارای اضافــه برداشــت غیرمجــاز می باشــند و بایســتی 

از بهره بــرداری مــازاد بــر پروانــه آنهــا جلوگیــری 
گــردد.

۳- نگارنــده بــه راه حــل وزارت نیــرو مبنــی بــر: )الــف- 
ــرداری به میــزان 25 متــر مکعــب  صــدور مجــوز بهره ب
در شــبانه روز بــرای چاه هــای غیرمجــاز قبــل از ســال 
ــد از  ــاز بع ــای غیرمج ــردن چاه ه ــدود ک 85، ب- مس
ســال 85، ج- جلوگیــری از اضافــه برداشــت چاه هــای 
ــور هوشــمند حجمــی، د-  مجــاز از طریــق نصــب کنت
ــاز(  ــای مج ــه چاه ه ــرداری کلی ــه بهره ب ــل پروان تعدی

ــد. ــی نمی دان ــد داشــته و آن را اجرای نق
ــرای  ــه توضیــح اســت کــه ب در ایــن خصــوص الزم ب
رســیدن بــه آب زیرزمینــی قابــل برنامه ریــزی در 
ــی  ــی فن ــای اجرای ــی، راهکاره ــای مطالعات محدوده ه
فوق الذکــر پیش بینــی شده اســت و بــرای اجرایــی 
شــدن ایــن مهــم، وزارت نیــرو راهــکار اجرایــی را بــه 
نوعــی دیده اســت کــه تمــام ذیمدخــان و ذینفعــان در 
ــه  ــرار گرفت ــم ق ــار ه ــوق در کن ــای ف ــرای برنامه ه اج
ــل در  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی نماین ــه را عملیات و برنام
ــادل بخشــی  ــا و تع ــرح احی ــماره ۳ ط ــتورالعمل ش دس
منابــع آب زیرزمینــی مقــرر شــده تــا برنامــه عملیاتــی 
ــه ای و ســازمان  هــر دشــت توســط شــرکت آب منطق

ــی  ــث و بررس ــس از بح ــه و پ ــاورزی تهی ــاد کش جه
ــه  ــت ک ــی دش ــورای هماهنگ ــه در ش ــب اولی و تصوی
ــرگان  ــی )خب ــکل های قانون ــده تش ــور نماین ــا حض ب
ــی  ــوم اجتماع ــاتید عل ــاورز(، اس ــه کش ــی- خان محل
و  انتظامــی  اجرایــی،  دســتگاه های  دانشــگاهی، 
ــت  ــرکت مدیری ــرای ش ــه و ب ــتان تهی ــی شهرس قضای
منابــع آب ایــران جهــت بررســی و تأییــد ارســال گــردد 
و پــس از تأییــد آن شــرکت در شــورای حفاظــت منابــع 
ــک  ــر ی ــف ه ــب و وظای ــرح و تصوی ــتان مط آب اس
ــپس  ــخص و س ــه مش ــرای برنام ــتگاه ها در اج از دس

ــردد. ــی گ اجرای
۴- پاراگــراف آخــر ایــن یادداشــت، اشــاره بــه ضــرورت 
مشــارکت بهره بــرداران و واگــذاری مســئولیت بــه 
ــع آب دارد. در  ــرداری از مناب ــت و بهره ب ــا در حفاظ آنه

ایــن زمینــه مــوارد زیــر قابــل ذکــر اســت:
ــعه  ــی در توس ــات داخل ــی و تجربی ــای جهان رهیافت ه
پایــدار منابــع آب و خــاک حاکــی از ایــن ضرورت اســت 
ــی،  ــان اصل ــوان متولی ــه عن ــردار ب ــه بهره ب ــه جامع ک

ــرداری  ــت و بهره ب ــوری را در حفاظ ــش مح ــد نق بای
منابــع آب بــر عهــده بگیرنــد؛ لــذا لــزوم قــرار گرفتــن 
بهره بــرداری  و  حفاظــت  کانــون  در  بهره بــرداران 
و مدیریــت منابــع آب مــورد تأکیــد دســتگاه های 

پاسخ وزارت نیرو 
جوابیه به مطلب »با بحران آب چه کنیم؟«
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 از آنجــا کــه جهــت رســیدن بــه آب 
بایــد  برنامه ریــزی  قابــل  زیرزمینــی 
مصــارف فعلــی آنهــا کاهــش یابــد، تعدیــل 
ــاده  ــد »ز« م ــق بن ــدی آب طب ــا جیره بن ی
29 قانــون توزیــع عادالنــه آب بــوده و 
ــور  ــز به ط ــن کار نی ــه ای ــرورت دارد ک ض
ایــن چاه هــا  بــر روی تمــام  یکســان 
ــا را  ــم چاه ه ــر بخواهی ــردد و اگ ــل گ عم
ــا قدمــت دســته بندی  ــه لحــاظ آبدهــی ی ب
نمائیــم و ضرایــب تعدیــل متفــاوت اعمــال 
کنیــم، ضمــن اینکــه قانــون ایــن اجــازه را 
ــردد  ــت نمی گ ــز رعای ــت نی ــد، عدال نمی ده
اجتماعــی  تنش هــای  و  اعتراضــات  و 

ــت. ــد داش ــتری خواه بیش

ــون  ــرداران در کان ــن بهره ب ــرار گرفت ــزوم ق ل
ــرداری و مدیریــت منابــع آب  حفاظــت و بهره ب
ــی  ــی متول ــتگاه های اجرای ــد دس ــورد تأکی م
ــته  ــای گذش ــی دهه ه ــوده و ط ــاک ب آب و خ
ــتی و  ــناد باالدس ــن اس ــا تدوی ــده ب ــاش ش ت
قوانیــن، مشــارکت بهره بــرداران در قالــب 
بهره بــرداری  نظــام  مختلــف  الگوهــای 

ــود.  ــازماندهی ش س
ــی  ــادل بخش ــا و تع ــرح احی ــم در ط ــراً ه اخی
مدیریــت  »توســعه  زیرزمینــی،  آبهــای 
مشــارکتی آب« بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن 
ــه  ــورد توج ــرح م ــن ط ــل ای ــای ذی پروژه ه
ــرار  ــرو ق ــاورزی و وزارت نی ــاد کش وزارت جه
ــرداران در  ــش بهره ب ــگاه و نق ــا جای ــه ت گرفت
ــن  ــل ای ــای ذی ــایر پروژه ه ــزی س برنامه ری

ــود.     ــا داده ش ــرح ارتق ط



آب
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ــای  ــی دهه ه ــوده و ط ــاک ب ــی آب و خ ــی متول اجرای
ــن اســناد باالدســتی و  ــا تدوی ــاش شــده ب گذشــته ت
ــای  ــب الگوه ــرداران در قال ــارکت بهره ب ــن، مش قوانی
ــراً  ــرداری ســازماندهی شــود. اخی مختلــف نظــام بهره ب
هــم در طــرح احیــا و تعــادل بخشــی آبهــای زیرزمینــی، 
»توســعه مدیریــت مشــارکتی آب« بــه عنــوان یکــی از 

ــورد توجــه  ــن طــرح م ــل ای ــن پروژه هــای ذی مهم تری
ــه  ــرار گرفت ــرو ق ــاورزی و وزارت نی ــاد کش وزارت جه
تــا جایــگاه و نقــش بهره بــرداران در برنامه ریــزی 
ــود.  ــا داده ش ــرح ارتق ــن ط ــل ای ــای ذی ــایر پروژه ه س
بــا ایــن حــال بــه دالیلــی از جملــه رویکردهــا و 
روش شناســی های ناصحیــح در جلــب مشــارکت و 
توانمندســازی جامعــه محلــی، توفیــق چندانــی در ایــن 

کار حاصــل نشده اســت.
ــاورزی،  ــاد کش ــرو و جه ــد وزارت نی ــرد جدی در رویک
»مدیریــت مشــارکتی آب« مفهومــی فراتــر از »ایجــاد 
می شــود  ســعی  و  بــوده  بهره بــرداران«  تشــکل 
جامعــه  توانمندســازی  و  تســهیلگری صحیــح  بــا 
ــع  ــه مناب ــر نســبت ب ــق خاط ــردار، احســاس تعل بهره ب
ایجــاد شــود،  بهره بــردار  آب مشــترک در جامعــه 
راهکارهــای واقعــی بــرای حــل مشــکل آب بــر 
ــر  ــود، تغیی ــا ش ــی احص ــه محل ــت جامع ــاس واقعی اس
ــرداران  ــر »آگاهــی« در بهره ب ــی ب ــار اساســی مبتن رفت
ــه  ــاور جامع ــرش و ب ــود و نگ ــاد ش ــاورزان ایج و کش

ــدگان  ــا کنن ــه »ایف ــه ک ــن نکت ــه ای ــبت ب ــی نس محل
نقــش اصلــی خودشــان هســتند و حــل مشــکل بیــش 
ــز نیازمنــد اصــاح شــیوه تولیــد کشــاورزی  از هــر چی
و مصــرف آب توســط آنــان بــوده و ایــن مشــکل بایــد 
بــه دســت خودشــان حــل شــود« تقویــت شــود. در این 
ــی  ــتگاه های دولت ــرد دس ــا و عملک ــرد حمایت ه رویک
بایــد بــه نحــوی تغییــر کند کــه باعــث تقویت شــناخت 
و آگاهــی جامعــه بهره بــردار شــده و بســتر الزم بــرای 
ــه  ــردار در تهی ــر جامعــه بهره ب حضــور و مشــارکت موث
و اجــرای پروژه هــا و راهکارهــای حــل مشــکل منابــع 

ــردد. ــم گ ــت، فراه آب دش
عبــارت  آب،  مشــارکتی  مدیریــت  فضــا،  ایــن  در 
ــه  ــه کلی ــه و آزادان ــال، آگاهان ــارکت فع ــت از مش اس
ــازی،  ــد تصمیم س ــدی در فرآین ــدرکاران کلی ــت ان دس
اجــرای  طرح ریــزی،  برنامه ریــزی،  تصمیم گیــری، 
ــای  ــر طرح ه ــارت ب ــیابی و نظ ــی، ارزش ــش، ارزیاب پای
مدیریــت آب، کــه در قالــب ظرفیت هــای جدیــد 
ــهیل  ــا تس ــل و ب ــاد متقاب ــا اعتم ــی ب ــی- دولت مردم
توســط  برنامه ریــزی  و  تصمیم ســازی  شــرایط 
کارشناســان تســهیلگری و فراتســهیلگری، شــکل 
ــه  ــی اســت ک ــور از تســهیلگری، اقدام ــرد. منظ می گی
طــی آن ســعی مــی شــود ابتــکار عمــل، تصمیم گیــری 
ــژه  ــه وی ــدی، ب ــدرکاران کلی ــه دســت ان ــت ب و خاقی
افــراد و گروه هایــی کــه تــا بــه حــال بــه هــر علــت در 
ــوده و فرصــت مشــارکت نداشــته اند، انتقــال  حاشــیه ب
یابــد. در ایــن اقــدام، شــرایط بــرای گفت و گــوی 
ــئولیت های  ــول مس ــرای قب ــاع ب ــق و اجم آزاد و تواف
ــود.  ــهیل می ش ــی تس ــدام جمع ــی و اق ــردی و جمع ف
ــا  ــردی و گروهــی ارتق ــای ف ــق، توانایی ه ــن طری از ای
یافتــه، تبــادل اطاعــات صــورت گرفتــه و آموزه هــای 
برنامه ریــزی منتقــل شــده، اعتمــاد عمومــی بــه 
یکدیگــر و بــه برنامــه و طــرح دولــت افزایــش یافتــه، 
و احســاس تعلــق نســبت بــه موضــوع )حفاظــت منابــع 

آب( افزایــش می یابــد.
بــر اســاس ایــن رویکــرد جدیــد، وزارت نیــرو و وزارت 
جهــاد کشــاورزی بــه صــورت مشــترک، اســناد مربــوط 
ــعه  ــد توس ــتورالعمل جدی ــامل دس ــن کار را ش ــه ای ب
ــرای  ــات ب ــرح خدم ــارکتی آب و دو ش ــت مش مدیری
اجــرای پــروژه مدیریــت مشــارکتی در منابــع آب 
زیرزمینــی و ســطحی را تهیــه کرده انــد و در حــال 
ــا اجــرای ایــن پــروژه هــا  ابــاغ اســت. امیــد اســت ب
ــی  ــازی اجتماع ــاهد زمینه س ــتان ها ش در اس
و تقویــت اقدامــات مربــوط بــه طــرح احیــا و 

تعــادل بخشــی آب هــای زیرزمینــی باشــیم. 
اجــرای پــروژه مدیریــت مشــارکتی در منابــع آب 
ــد اجــرای ســایر  ــد می توان ــا رویکــرد جدی ــی ب زیرزمین
ــر انســداد چاه هــای  پروژه هــای ذیــل ایــن طــرح، نظی
ــای  ــت چاه ه ــه برداش ــری از اضاف ــاز، جلوگی ــر مج غی
مجــاز، نصــب کنتــور و ... را تــا حــدود زیــادی تســهیل 

و تضمیــن نمــوده و بــه نتیجــه بخشــی و پایــداری آن 
ــد. ــک نمای ــا کم پروژه ه

ــت  ــق مدیری ــوع تحق ــراً موض ــن کار، اخی ــار ای در کن
مشــارکتی آب زیرزمینــی بــا اســتفاده از ظرفیــت 
ــنجان در  ــت رفس ــای دش ــرداران چاه ه ــکل بهره ب تش
دســتور کار وزارت نیــرو و شــرکت آب منطقــه ای کرمان 
ــه  ــن راســتا پیش نویــس تفاهم نام ــه و در ای ــرار گرفت ق
همــکاری بیــن شــرکت آب منطقــه ای و شــرکت احیای 
آب کویــر )تشــکل بهره بــرداران( تهیــه شده اســت 

ــری اســت. ــل و پیگی کــه در حــال تکمی
بــا عنایــت بــه مراتــب فــوق و ضمــن تشــکر از 
ــد  ــه نق ــبت ب ــًا نس ــان صرف ــت، ایش ــنده یادداش نویس
ــر  ــنهادی بهت ــه و پیش ــه و برنام ــه وزارت پرداخت برنام
ــات  ــزی و نج ــل برنامه ری ــه آب قاب ــیدن ب ــرای رس ب
ــد  ــه نداده ان ــان ارائ ــتان کرم ــی اس ــت های بحران دش
کــه شایســته اســت چنانچــه راهــکار دیگــری جز 
برخــورد بــا چاه هــای غیرمجــاز، جلوگیــری از 
ــه برداشــت چاه هــای مجــاز و اصــاح  اضاف
تمامــی  بــا کمــک  پروانه هــا  تعدیــل  و 
ذینفعــان و ذیمدخــان دارنــد، ارائــه نماینــد.

اجــرای پــروژه مدیریــت مشــارکتی در منابــع 
ــد  ــه کرده ان ــطحی را تهی ــی و س آب زیرزمین
ــا  ــت ب ــد اس ــت. امی ــاغ اس ــال اب و در ح
اجــرای ایــن پــروژه هــا در اســتان ها شــاهد 
ــات  ــت اقدام ــی و تقوی ــازی اجتماع زمینه س
ــی  ــادل بخش ــا و تع ــرح احی ــه ط ــوط ب مرب
ــروژه  ــرای پ ــیم. اج ــی باش ــای زیرزمین آب ه
مدیریــت مشــارکتی در منابــع آب زیرزمینــی 
ــد اجــرای ســایر  ــد می توان ــا رویکــرد جدی ب
پروژه هــای ذیــل ایــن طــرح، نظیــر انســداد 
ــه  ــری از اضاف ــاز، جلوگی ــر مج ــای غی چاه ه
ــور و  ــب کنت ــاز، نص ــای مج ــت چاه ه برداش
ــن  ــهیل و تضمی ــادی تس ــدود زی ــا ح ... را ت
ــداری آن  ــی و پای ــه بخش ــه نتیج ــوده و ب نم

ــد. ــک نمای ــا کم پروژه ه

اخیــراً موضــوع تحقــق مدیریــت مشــارکتی 
ظرفیــت  از  اســتفاده  بــا  زیرزمینــی  آب 
دشــت  چاه هــای  بهره بــرداران  تشــکل 
رفســنجان در دســتور کار وزارت نیــرو و 
شــرکت آب منطقــه ای کرمــان قــرار گرفتــه 
ــه  ــس تفاهم نام ــتا پیش نوی ــن راس و در ای
منطقــه ای  آب  شــرکت  بیــن  همــکاری 
)تشــکل  کویــر  آب  احیــای  شــرکت  و 
بهره بــرداران( تهیــه شده اســت کــه در 

ــت. ــری اس ــل و پیگی ــال تکمی ح








