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برنامه هایی که در مورد طرح احیاء 
و تعادل بخیش در برنامه های 

سازگاری درج شده اجرای هم زمان 
چند اقدام است؛ یکی اصالح 

و تعدیل و یکی نصب کنتور 
هوشمند حجمی است. این دو اگر با 
هم اتفاق بیافتد حتماً منجر به صرفه 

جویی می شود

اولین کیس که پسته را به منطقه 
مادرید آورد، خوزه لوئیس اوکانیا 
بود که اکنون ۸۴ سال سن دارد. 
در سال ۲۰۰۱، او تصمیم گرفت ۲٫۵

هکتار در شهری واقع در جنوب 
شرقی منطقه بکارد

صفحه ۴۲

صفحه ۱۶
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تا سال ۲۰۱۵حدوداً ۲ هزار هکتار 
باغ پسته در اسپانیا کاشته شده  

بود. این سطح در سال ۲۰۱۸
به حدود ۵ هزار هکتار رسید و 

انتهای سال ۲۰۲۱ حدود ۵۰هزار 
هکتار باغ پسته ثبت شده داشتند 
که با سطح غیرثبت شده به حدود 

۶۰ هزار هکتار می رسد

با توجه به وقوع پدیده 
سرمازدگی و خسارت سنگین 

نایش از این تنش محیطی به 
محصول پسته در سال های اخیر، 
هزینه های مقابله با سرمازدگی 
هم مانند هزینه  کوددهی و یا 

برداشت باید در هزینه های جاری 
باغ لحاظ گردد

بیشترینحجم صادرات مجموع ایران 
و آمریکا در سال محصولی ۱۳۹۹/۱۴۰۰

اتفاق افتاده که نزدیک به ۴۶۴ هزار 
تن است. در آن سال مصرف داخل پسته 

آمریکایی ۱۱۲ هزار تن اعالم شد و مصرف 
پسته در داخل ایران حدود ۳۰ هزار 

تن تخمین زده شد. این یعین در سال 
محصولی ۱۳۹۹/۱۴۰۰، نزدیک به ۶۰۶
هزار تن پسته در دنیا مصرف شده است

صفحه ۱۸

صفحه ۲۴

صفحه ۲۷
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میزگرد پسته با برگزارى اجالس جهانى خشکبار در مرکز کنفرانِس اقامتگاه 
مدینه جمیراى شهر دوبى در تاریخ 22 اردیبهشت 1401 تشکیل شد.

در این نشسـت، مایـــکل هومان از شـرکت بادام و پسـته واندرفول آمریکا 
مدیریـت اجـراى میزگـرد پسـته را برعهـده داشـت و  بهــروز آگاه، عضــو 
هیئـت امنـاى انجمـن نماینـده پسـته ایـران بــود. ســایر اعضــاى حاضر 
در میزگرد، کارلــوس ســوارز از اســپانیا، ســرکان گرگولــو از ترکیــه و 

گونجـان جین از کشـور هندوسـتان بودند.
در نشسـت تخصصـى پسـته، جـداول و نمودارهـاى آمارى مربـــوط بـــه 
تولیـــد جهانـــى و وضعیـــت عرضـــه و تقاضــاى پســـته، پیش بینى 
آینـده تولیـد پسـته، روندهاى مربوط به تقاضاى پسـته توسـط هر کـدام از 
پنلیست ها ارائـــه و بررســى شــدند. زمان پایانى این میزگرد به پرســش 

و پاســخ اختصــاص پیــدا کــرد. 
شایان ذکر است، سى و نهمین اجالس ساالنه شـــوراى جهانــى مغزجــات 

و خشـــکبار، امسـال از تاریـخ 21 تـا 23 اردیبهشـت 1401 در اقامتـگاه 
مدینه جمیـراى شـهر دوبـى در امـارات متحـده عربـى در حالى برگزار شـد 
کـه بیـش از 1100 نفـر از فعالین صنعت مغزجات و خشـکبار از 64 کشـور 
جهـان گـرد هـم آمدنـد. در این نشسـت جهانـى راجع بـه مهم تریـن اخبار 
صنعت، توسـعه بـازار، جدیدترین تحقیقات علمـى و فرصت ها و چالش هاى 

حـال حاضـر صنعـت آجیل و خشـکبار بحث و گفتگو شـد. 
طـى سـه روز برگزارى ایـن اجالس، آخرین آمـار و اطالعـات در مورد تولید 
و تجـارت انـواع مغزجـات و خشـکبار در قالـب میزگردهـاى تخصصـى ارائه 
شـدند. همچنیـن، بـا اختصـاص یـک محـل نمایشـگاهى بـه شـرکت هاى 
عالقه منـد، ایـن امـکان فراهم شـده بود تـا غرفـه داران بتوانند محصـوالت و 

خدمـات خـود را بـراى شـرکت کنندگان بـه نمایـش بگذارند. 
در بخـش بازرگانى این شـماره از نشـریۀ دنیاى پسـته مباحث مطرح شـده 

در میزگـرد پسـته به صـورت کامل آورده شده اسـت. 

با حضور نمایندگان کشورهای 
فعال در زمینه پسته برگزار شد

میزگرد پسته 
در شورای جهانی 
خشکبار
سحر نخعی
مسئول روابط بین الملل

١,١٠٠
︣﹀﹡

 ︣︲︀ ︊︀ر﹊︪ ﹠︺️ ﹝︽︤︗︀ت و︠  ﹁︺︀﹐ن︮ 
﹤︐︧  ︎﹩﹡︀︗ رای﹢  ︫﹤﹡﹐︀ در ا︗﹑س︨ 

۶۴
﹋︪﹢ر

 ﹤﹡﹐︀ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︀︲︣ در ا︗﹑س︨ 
 ﹤︐︧  ︎﹩﹡︀︗ رای﹢︫

حاضران در میزگرد پسته
 مایـــکل هومان از شرکت بادام و پسته واندرفول

آمریکا
 بهـروز آگاه، عضـو هیئـت امنـاى انجمـن

 کارلــوس ســوارز از اســپانیا
 ســرکان گرگولــو از ترکیــه

 گونجان جین از کشور هندوستان 
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تور بازدید از صنعت پسته اسپانیا طبق 
برنامه ریزى دبیرخانه انجمن پسته ایران از 14

تا 21 اردیبهشت ماه سال جارى برگزار شد. در 
این بازدید تخصصى تعداد 28 نفر از اعضاى 
انجمن حضور داشتند. حسین رضایى دبیرکل 
و محمدعلى انجم شعاع رئیس کمیته باغبانى 
انجمن، شرکت کنندگان  در این تور را همراهى 
کردند.

تور اسپانیای
 انجمن پسته ایران برگزار شد

صنعت پسته 
اسپانیا، میزبان 
اعضای انجمن 
پسته ایران
دبیرخانه انجمن پسته ایران
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در روز ششــم ســفر به اســپانیا، شــرکت 
 (DOMOPISTACHO) دومــو  پســته 
ــاى  ــان اعض ــاس میزب ــهر ویالکانی در ش
تــور بــود. و نهایتــًا در روز پایانــى، 
از  ایــران  پســته  انجمــن  اعضــاى 
ــد ــهر مادری ــتى ش ــاى توریس جاذبه ه

دیدن کردند.

هاویــر  قدیمــى  بــاغ  از  پنجــم  روز  در 
ــاغ  ــوس (JAVIER HORMIGOS)، ب هورمیگ
VALSECO/) ــیونس ــا اکسپلوتاس ــوان ِخئ ج
شــهر  در   (GEA EXPLOTACIONES
ــرآورى  ــرکت ف ــن ش ــو و همچنی کارپیودوتای
NUEVOS) کولتیــُوس  نوئِــُوس  پســته 
CULTIVOS) در شــهر ناوالمــورال بازدیدشــد.

بـه  تخصصـى  تـور  ایـن  چهـارم  روز 
بررسـى شـرکت فـرآورى پسـته دل وایه 
(PISTACHOS DEL VALLE) در شــــهر 
والدپنیاس و همچنین مشـاهده جاذبه هاى 

فرهنگـى شـهر قدیمـى تولدو گذشـت.

روز سـوم، گلخانه سـوایمه (ZUAIME)، در 
شـهر کانیل مـورد توجه شـرکت کنندگان 
در تـور انجمـن پسـته ایـران قـرار گرفت 
و همچنیـن اعضـا از جاذبه هـاى فرهنگـى 

شـهر گرانـادا بازدیدکردند.

روز دوم بـه بازدیـد از باغـات پسـته تحـت 
سیسـتم آبیـارى شـرکت آزود در شـهر بازا 

یافت. اختصـاص 

آزود  کارخانـه  از  تـور  برگـزارى  اول  روز  در 
(AZUD)، بزرگ تریـن واحـد تولیـد کننـده 
تجهیـزات آبیـارى تحت فشـار روسـطحى و 
زیرسـطحى در مورسـیا و گلخانه آلمریپلنت 
(ALMERIPLANT)، تأمین کننـده حـدود 60
درصـد از نهـال بـادام و 25 درصـد از نهـال 

پسـتۀ اسـپانیا در شـهر آلمریا بازدیدشـد.

کارخانه آزود

روز
اول

بازدید از باغات 
پسته

روز
دوم

گلخانه سوایمه

روز
سوم

فرآوری دل وایه

روز 
چهارم

س  وُ فرآوری نوئِ
س کولتیوُ

روز 
پنجم

شرکت دومو

روز 
ششم
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مجید هاشمى؛
مشارکت افراد و کم کردن حاشیه و تشریفات

نحـوه برگـزارى تـور بسـیار عالـى بـود نـه صرفـاً از بابـت تشـریفات، بلکـه روابـط بیـن افـراد به نحوى بـود که  
لحظـه لحظـه احسـاس صمیمیـت بیشـتر مى شـد، شـاید مشـارکت افـراد و کم کردن حاشـیه و تشـریفات این 
مهـم را ایجـاد کـرده  بـود. مـوارد مربـوط بـه هماهنگى ها در ایـران و اسـپانیا عالى بـود. آنچه براى مـن در این 
تـور جلـب توجـه مى کـرد ایـن اسـت که در مـورد مغـز و فرآورى پسـته خشـک کارهاى بسـیار دقیقـى انجام 
داده انـد و همچنیـن بهره گیـرى از تکنولـوژى و مسـاعدبودن شـرایط باغدارى پسـته به نحوى اسـت کـه باغدار 

دغدغـه اى در تولیـد پسـته ندارد.

محمدابراهیم تدین؛
برنامه فشرده، اما عالی 

بســیار عالــى بــود؛ فقــط برنامه هــا کمــى فشــرده  بودنــد. در صنعــت پســته اســپانیا اینکــه درخــت در 
ــب  ــراى مــن بســیار جال ــه زمیــن منتقــل مى شــود ب ــد ب ــد و بعــد از پیون ــه چندســال مى مان گلخان

بــود.

مظفر محمدى؛
پیشنهاد برگزاری هرساله تور

کیفیـت اجـراى تـور بـه لحـاظ زمان بنـدى برنامه هـا و بازدیدهاى تخصصـى و هم از نظـر برنامه هـاى تفریحى 
و ارائـه خدمـات دیگـر نظیـر راهنماهاى تور در سـطح بسـیار مناسـبى قرارداشـت. نظـر به اینکه برگـزارى این 
دسـت از تورهـا بـراى افزایـش اطالعـات فعـاالن حـوزه کشـاورزى بسـیار مفید اسـت، پیشـنهاد مى کنـم این 

وضعیت اجرا و دستاوردهای تور اسپانیا در گفت وگو با تعدادی از شرکت کنندگان؛ 

رهاورد سفر 
اعظم مرتیض پور

دبیرکمیته باغبانی
پـس از برگـزارى تـور اسـپانیا براى دانسـتن نظر اعضاى شـرکت کننده در دو مـورد «کیفیت اجرائیات برگـزارى» و «آنچه کـه از دید آنها در صنعت پسـته 

اسـپانیا بیشـتر خودنمایى مى کرده  اسـت» به سـراغ تعدادى از ایشـان رفتیم. در ادامه نتیجه این نظرسـنجى آمده اسـت. 
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تـور هـر سـاله و در همیـن فصـل برگزار شـود و بـراى برگـزارى هرچه بهتـر و بازدهى باالتـر از افزایـش تعداد 
نفـرات جلوگیـرى شـود. همچنیـن، بـا توجه به طوالنى بودن مسـیر و خسـتگى راه بـه نظر من بهتر اسـت که 
برنامـه روز اول را بـراى بازدیـد شـهرهاى نزدیک تـر به مادریـد اختصاص داده شـود. در بازدیدهـا رعایت فاصله 
مناسـب بیـن درختـان، افزایش شـدید باغ ریزى در اسـپانیا، سـطح زیر کشـت فعلـى و کیفیت رنگ مغز پسـته 

نظـر مـن را بـه خود جلـب کرد.

محمد مهرعلیزاده؛
هفت محور جالب توجه تور 

برنامـه از نظـر کیفیـت در سـطح بسـیار عالـى بود. بهتـر بود که مترجمى مسـلط به زبان کشـور اسـپانیا تور را 
همراهـى مى کـرد تـا مطالـب عنوان شـده را مسـتقیماً به فارسـى ترجمـه کند. خیلى خوب اسـت اگـر انجمن 
تورهـاى داخلـى و خارجـى به خصـوص تـور بازدیـد از مناطق پسـته خیز آمریکا و ترکیـه برگزار کنـد. آنچه که 

در ایـن سـفر بیشـتر توجـه مـن را به خـود جلب کرد شـامل این موارد اسـت:
1. استفاده از زمین ها و مناطقى که خاکشان سبک و شنى است

2. استفاده بهینه از منابع آب من جمله حفظ تعادل سطح آب هاى زیرزمینى
3. با کمترین هزینه بیشترین سود را در صنعت پسته مى توانند ببرند

4. شرایط کاشت پسته در داخل گلخانه خیلى عالى بود و درخت پیوند خورده به زمین اصلى منتقل مى شود
5. اسـتفاده از سیسـتم آبیـارى قطـره اى زیرسـطحى و روسـطحى تحـت فشـار و زیـر کشـت بـردن زمین هاى 

ر شیب دا
6. اُنس پسـته و نحوه فرآورى شـان خیلى پیشـرفته و عالى اسـت، رنگ پوسـت اسـتخوانى پسـته  شـان خیلى 
سـفید اسـت و بـراى بـازار ایران که پسـته خـام مصرف مى کنند خیلى رنگ زیبایى داشـت و بازارپسـند اسـت

7. تکنولوژیشـان خـوب اسـت، امـا مهـارت باغدارى شـان از مـا پایین تـر اسـت؛ چون اگـر در ایران و با شـرایط 
آب شـور و خـاك بخواهنـد پسـته برداشـت کننـد به نظر مـن نمى توانند. 

امین حسنى؛
ترکیب تجار و باغداران

اجرائیــات برگــزارى تــور خیلــى عالــى بــود و یکــى از بهتریــن ســفرهایى بــود کــه در عمــرم رفتــه ام. هــم 
کیفیــت خــوب بــود و هــم هماهنگــى عالــى بــود و همــه بازدیدهــا به موقــع انجــام شــد. اگــر انجمــن از ایــن 
ســفر الگــو بگیــرد و مجــدداً بــا همیــن روال پیــش بــرود خیلــى خــوب اســت؛ در ترکیــب تــور از بخش هــاى 
مختلــف پســته ایــران مثــل تجــار و باغــداران حضــور داشــتند. آنچــه کــه بیشــتر نظــر مــن را جلــب کــرد 
ایــن بــود کــه در صنعــت پســته اســپانیا همــه کارهــا به صــورت علمــى انجــام مى شــود و هــم در یادگیــرى  
بســیار مشــتاق هســتند. بــا اینکــه در پســته تــازه کارنــد، امــا در بحــث نهالــکارى و پیونــد در گلخانــه خیلــى 

ــد.  ــى کار کرده ان عال

محمود شریف؛
عملکرد جالب برداشت گلخانه ها 

برنامـه خیلـى فشـرده بـود، امـا برنامه ریـزى عالى انجـام شـده بود. از مناطـق و باغات زیـادى بازدیـد کردم که 
اگـر شـخصاً مى خواسـتم بـروم ایـن امـکان وجودنداشـت. خیلى خوب بـود و من راضى هسـتم. پیشـنهادم این 
اسـت کـه اگـر امـکان دارد زمـان برگـزارى تور بیشـتر باشـد و از فشـردگى برنامه کم بشـود. از نظـر اطالعات 
علمـى و فنـى و هـم از نظـر هماهنگـى خـوب عمـل شـد. بیشـترین موردى کـه براى مـن جالب بـود عملکرد 

برداشـت پسـته و بازدیـد از گلخانه هـا بود.

حسین سلطان زاده؛
پیشرفت کشاورزان از طریق تورها 

برگــزارى تــور از طریــق خــود اعضــاى انجمــن و کســانى کــه آنجــا بودنــد، عالــى بــود. همــه چیــز به موقــع 
انجــام شــد. فقــط بــراى دریافــت ویــزا خیلــى اســترس بــه مــا وارد شــد وگرنــه همــه چیــز خــوب بــود. اگــر 
ایــن قبیــل کارهــا تــداوم داشته باشــد خیلــى عالــى اســت. ایــن کار باعــث پیشــرفت کشــاورزان مى شــود و 
دیدشــان بــاز مى شــود. در ایــن تــور هــرس فــرم و ســربردارى خیلــى نظــرم را جلــب کــرد؛ فاصلــه درختــان 

و آبیــارى هــرروزه جالــب بــود.



انجمن
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کاوه آگاه؛
ضرورت همراهی راهنمای فاریس زبان

تور واقعاً خیلى عالى برگزار شد و فکر کنم کسى نباشد که به او خوش نگذشته باشد و یا استفاده نکرده باشد. برنامه خیلى 
فشرده بود؛ ویزا خیلى دیر آمد؛ اگر یک روز به مدت تور اضافه مى شد به نحوى که یک روز آزاد براى بازدید از شهر مادرید 
اختصاص مى یافت بهتر بود، هم رفع خستگى مى شد و هم جاذبه هاى مادرید را مى دیدیم. بهتر بود که یک راهنما مسلط 
به جاذبه هاى توریستى و فرهنگى نیز همراه تور بود. به طورکلى خوب بود، اما ایرادات جزئى در کار آژانس برگزارکننده 
وجودداشت. در بازدید از صنعت پسته اسپانیا، رعایت اصول باغ ریزى و مکانیزه بودن امور، عدم دخالت ارگان هاى دولتى 

مانند ادارات آبیارى ومنابع طبیعى در امور و عدم وجود آفات متعدد خسارت زا جلب توجه مى کرد.

حبیب اهللا فیروزى؛
درک پسته کاری اسپانیا 

از نظـر اجرائیـات خیلـى عالـى بـود. اگـر تورهایـى بـه همیـن منـوال برگـزار شـود، خیلـى عالـى اسـت. براى 
مـن نحـوه پسـته کارى در اسـپانیا گنـگ بـود، امـا وقتى دیـدم قابل درك شـد. به نظر مـن، نحوه نهـال کارى و 

درختـکارى در اسـپانیا خیلـى خـوب انجام شده اسـت. 

محمد انجم شعاع؛
سیستم جذاب پسته کاری 

برگـزارى تـور عالـى بـود؛ اگـر انجمـن بـه همین منـوال تورهاى بیشـترى برگـزار کنـد خیلى خوب اسـت. در 
بازدیدهـا جالـب بود که نظم و سیسـتم کشـاورزى اسـپانیا خیلـى خوب تعریف شده اسـت. یک باغـدار دو رقم 

پسـته را از 5 سـال قبـل کنـار هم کاشـته بـود و هنوز مى گفـت دارم تحقیـق مى کنم. 

بابک شریف؛
ضرورت جلسه توجیهی قبل از برگزاری تور 

نحوه برگزارى خیلى خوب بود، ولى به نظر مى آمد که گروه رهبر ندارد. برنامه ریزى ها عالى بود، اما اعضاى تور در رابطه با 
برنامه هاى تور توجیه نشده  بودند، البته این مشکل خاصى ایجاد نکرد، اما به نظرمن بهتر است قبل از شروع تور یکى دو جلسه 
هماهنگى در ایران برگزار شود.  ما صنعت پسته اسپانیا را از چند جهت دیدیم؛ بحث تولید نهال، پیوند، مزارع، خاك، آب. آنچه 
که جالب بود یکى مدت زمان کوتاهى که درختان به باردهى مى رسیدند و دیگرى نرخ برداشت شان است به نحوى که در 
سال هاى 6 و 7 رقابت خیلى سنگینى با مزارع 15 تا 20 ساله ما داشت. مطلب دیگر، نوع خدماتى که درباره این سرمایه گذارى 
انجام مى شود؛ ما باغدارى را دیدیم که 116 هکتار مزرعه داشت، ولى حتى یک نفر پرسنل نیز نداشت. کار خیلى سازماندهى 
شده و برنامه ریزى شده بود. اگر کسى بخواهد در صنعت پسته اسپانیا سرمایه گذارى کند توجه به این موضوع خیلى مهم است، 

چون هزینه هاى کارگرى در آنجا خیلى باال است و نمى شود به سبکى که اینجا کار مى کنیم آنجا کار کرد. 

حمید حسنى؛
نحوه جالب آبیاری 

عالى بود. براى من سربردارى درختان و نحوه آبیارى جالب بود.

نوید مسعودیان؛
تنوع بازدید از صنایع مرتبط 

عالى؛ هم به لحاظ زمان بندى و اجراى برنامه ها خیلى عالى بود. تنوع بازدید از صنایع مرتبط با پسته خیلى خوب 
بود. فرآورى، تجارت، باغدارى، سیستم آبیارى مدرن و در کل تمام صنعت پسته پوشش داده شده بود. من در 
لحظات آخر قبل از سفر تصمیم داشتم کنسل کنم و فکر مى کردم مفید نیست، اما االن خوشحال هستم که رفتم. 
در آنجا باتوجه به اینکه که از 40 سال قبل اعالم کرده بودند که در آینده کم آب خواهیم شد، مدیریت آبیارى 
دولتشان خیلى قوى بود. بخش برجسته کارشان این است که دولت مجوز چاه شخصى به هیچ کس نمى دهد و 
مالک آب دولت است، نه شخص. براى همین باغدار و کشاورز نگران این موضوع نیست که با صدور مجوز چاه 
جدید در آینده کم آب شود. دولت آب برف، باران و سیل را به داخل کانال مدیریت کرده بود و آب داخل کانال را 
مى فروخت. در آنجا اجازه آبیارى غرقابى ندارند و حتماً آبیارى مدرن قطره اى، بارانى و یا زیرسطحى باید اجرا شود. 
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کشـور اسـپانیا بـا جمعیتى قریـب بـه 48میلیون نفـر، اقتصـاد متنوعى دارد کـه شـامل تولید، خدمـات مالى، 
داروسـازى، منسـوجات و پوشـاك، کفـش، مواد شـیمیایى و صنعت توریسـم مى شـود. 

فـردى کـه در اسـپانیا کار مى کند به طـور معمول حـدود 2710 یـورو در مـاه درآمـد دارد. حقوق ها از 
830 یـورو (کمتریـن میانگیـن) تا 11 هـزار و 400 یـورو (باالتریـن میانگین، حداکثر حقـوق واقعى 

باالتـر اسـت) متغیـر بـوده و حداقـل حقـوق ماهانـه (سـال 2022) 1000 یـورو اسـت. به طور 
میانگیـن 50 درصد از شـاغلین زیـر 2750 یورو در مـاه درآمد دارند. بـرآورد هزینه زندگى 

یـک خانـواده 4 نفـره در ماه 3 هـزار یورو بـوده و برآورد هزینـه زندگى یک نفـر در ماه 
1500 یورو اسـت. 

برخـى اطالعـات کلیـدى در رابطـه بـا اسـپانیا را در گراف هـاى زیـر مشـاهده 
مى کنیـد: 

مختصات اقتصادی اسپانیا
دبیرخانه انجمن پسته ایران

١/٢٨١
︑︣﹙﹫﹢ن د﹐ر
︀ل ٢٠٢٠ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀︠︀﹜︬ دا︠﹙﹩ در︨ 

﹝︺︀دل۶٣٢﹝﹫﹙﹫﹢ن 
︀م  ︠️﹀﹡ ﹤﹊︪︋
﹤﹡﹐︀ ﹝﹫︤ان ﹝︭︣ف ا﹡︣ژی︨ 

︑﹢﹜﹫︡ ٢,٠٠٠ د﹐ر 
︀م)  ︠️﹀﹡ ﹤﹊︪ (︋﹥ ازای ﹝︭︣ف ا﹡︣ژی ﹝︺︀دل ﹨︣︋ 
︋︣ه وری ا﹡︣ژی

︣︑︣ د﹡﹫︀  ︀رد﹨﹞﹫﹟ ا﹇︐︭︀د︋ 
از ﹡︷︣ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀︠︀﹜︬ دا︠﹙﹩
︀ل ٢٠٢٠ ر︑︊﹥ ا﹇︐︭︀دی در︨ 

﹫﹟ ١٩۵ ﹋︪﹢ر د﹡﹫︀  ︋۴١
︀︬︠ آزادی ا﹇︐︭︀د ر︑︊﹥ در︫ 

پروندۀ تور اسپانیا
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کاالهای عمده وارداتی شامل:
نفت خام (15,8 میلیارد دالر)

خودرو (13,9 میلیارد دالر)
قطعات وسایل نقلیه (11 میلیارد دالر)
داروى بسته بندى (10,7 میلیارد دالر)

کاالهای عمده صادراتی شامل: 

خودرو (36 میلیارد دالر)
داروى بسته بندى (11,6 میلیارد دالر)

قطعات وسایل نقلیه (9,14 میلیارد دالر)
نفت تصفیه شده (7,77 میلیارد دالر)

کشورهای عمده مقصد صادرات

فرانسه
آلمان
پرتغال
ایتالیا

انگلیس

٣٠٠
﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر
﹤﹡﹐︀ ︀درات︨  ارزش︮ 

٣١۵
﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر
﹤﹡﹐︀ ارزش واردات︨ 

١۵/٧
در︮︡
﹫﹊︀ری ﹡︣خ︋ 

٨
در︮︡

︀ل ا︠﹫︣) ︀﹐﹡﹥ (در︨  ︑﹢رم︨ 

پروندۀ تور اسپانیا
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طالی سبز در اسپانیا 
تصمیم گرفتند که پسته را جایگزین کنند و 11 هکتار را زیرکشت 
پسته بردند. سه سال بعد، آنها تمام ملک را پر از این درخت باستانى 
کردند. دیز مى گوید: «زمانى که ما این کار را انجام دادیم، افراد کمى 
بودند که درخت پسته مى کاشتند. ما با محققان مشورت کردیم و آنها 
به ما اطمینان دادند که اینکار شدنى است.» در میان کارشناسانى که 
با آنها تماس گرفته شد، محققانى از موسسه توسعه روستایى و غذایى 
مادرید (ایمیدرا) حضور داشتند. آنها پسته را در سال 1999 در مزرعه 
La) واقع در آرگاندا دل رى به منطقه معرفى  Isla) آزمایشى الایزال
کردند. دو دهه بعد، آنها همچنان به تحقیق و اشتراك گذارى مطالعات 

خود ادامه مى دهند.
پسته درختى است که خواستگاهش مناطق کویرى است، به همین 
دلیل به شرایط محیطى نیاز دارد که در مناطق بسیار کمى از کره 

زمین یافت مى شود.
مى گوید:  ایمیدرا  در  پسته  پروژه  هماهنگ کننده  آلگره،  ژسوس 
سرماى  و  گرم  بسیار  تابستانى  سرد،  زمستانى  به  پسته  «درخت 
دیررس نیاز دارد، به خوبى با شرایط خشک سازگار مى شود و با مقدار 
آب کم بسیار بهتر از سایر گیاهان عمل مى کند.» به گفته آلگره، 
بهترین مکان براى کاشت محصول در مادرید، منطقه جنوب شرقى 

این منطقه است.
پسته هم مانند همه درختان میوه، پیوندى است. با توجه به اینکه 
هنوز تخصص زیادى در زمینه پیوند در اسپانیا وجود ندارد، دیز این 
خدمات را به کشاورزان دیگر ارائه مى دهد. او مى گوید که شرکت 
پسته مادرید بیشترین پیوند پسته را در اسپانیا انجام مى دهد. این 
شرکت 25 نفر را در فصل تابستان استخدام مى کند که کمتر از نیاز 

دیز در باغ خودش است.

واقع در مزرعه پلکانى رودخانه تاگوس، 
بسیار نزدیک به منطقه آرانخوئز، دریایى 
تنه هاى  دارد.  پسته  درختان  از  بى پایان 
که  شده  کاشته  پستۀ  نهال هاى  سست 
دیده  افق  تا  است  خاورمیانه  آن  منشأ 
هکتار   25 از  بیش  باغ  این  مى شود. 
وسعت دارد. پسته محصولى است که در 
پنج سال گذشته به دلیل سودآورى باال، 
30 درصد در منطقه مادرید کاشت آن 
افزایش یافته است؛ باغ هاى پسته اى که 
هر هکتار از آن مى تواند بیش از 6 هزار 

یورو محصول دهد.
غالت  قبًال  مزرعه  صاحبان  آخرین 
مى کاشتند. هنگامى که خانواده دیز این 
زمین کشاورزى را خریدند، متوجه شدند 
سود چندانى ندارد و به دنبال جایگزینى 
2015 سال  در  آنها  بودند.  آن  براى 

کشاورزان در منطقه مادرید براى کاشت 
درختان میوه اى هجوم آورده اند که بیش 
مى تواند  هکتار  یک  در  یورو  هزار   6 از 

محصول دهد. 
آلوارو دیز یک جوان معمولى اسپانیایى 
او  هم نسالن  اغلب  در حالى که  نیست! 
ترك  روستا  مناطق  در  را  خود  زادگاه 
کرده اند تا به دنبال کار در شهر بگردند، 
دیز تصمیم گرفت مسیر مخالف را طى 
کند. این جوان 28 ساله کار خود را در 
یک شرکت حقوقى معتبر در مادرید رها 
Colmenar) ُکلمنار منطقه  به  و  کرد 
و 500 هزار  با 7  شهرى   ،(de Oreja

پایتخت  کیلومترى   50 در  که  سکنه 
تا  کرد  مکان  نقل  دارد،  قرار  اسپانیا 
یعنى  خودش  کشاورزى  کار  و  کسب 
او،  باغ  کند.  راه اندازى  را  مادرید  پستۀ 

ترجمه و تألیف: اعظم مرتیض پور
به نقل از روزنامه الپیس (ELPAIS) نسخه آمریکا

(به روز شده در تاریخ ٢٢ ژانویه ٢٠٢٢ )

پروندۀ تور اسپانیا
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چرخۀ رشد ُکند
درخت پسته در اسپانیا در ماه آوریل شکوفا مى شود و میوه آن در 
مورد  محصول  برداشت  براى  نفر  چند  فقط  مى رسد.  سپتامبر  ماه 
نیاز هستند، زیرا میوه ها به روشى مشابه زیتون با دستگاه هاى برقى 
برداشت مى شوند. پسته اما چرخه رشد کندى دارد. دیز که اولین 
برداشت محصول خود را در سال گذشته داشت، مى گوید: «بازگشت 
سرمایه از سال ششم آغاز مى شود، اما تا سال دهم تراز مثبتى وجود 
ندارد.» با این حال، بسیارى از تولیدکنندگان همچنان عالقه مند به 
کاشت درختان پسته به عنوان راهى براى افزایش ارزش زمین خود 

هستند.
  دیز خاطرنشان مى کند، زمانى که او شروع به کاشت درختان پسته 
کرد، تنها 70 هکتار محصول در کل منطقه وجودداشت، اما امروزه 
دهنده  نشان  که  شده است  برابر  منطقه 10  همین  در  میزان  این 
بخش کوچکى از 30 هزار هکتار باغ پسته اى است که در سراسر 
کشور اسپانیا کاشته مى شود. بیشتر درختان پسته در منطقه مرکزى
در  که  مى شوند  یافت   (Cas lla-La Mancha) المانچا کاستیا 

دهه 1980 براى اولین بار تکثیر شدند.
اولین کسى که پسته را به منطقه مادرید آورد، خوزه لوئیس اوکانیا 
بود که اکنون 84 سال سن دارد. در سال 2001، او تصمیم گرفت 
2,5 هکتار در شهرى واقع در جنوب شرقى منطقه بکارد. اوکانیا اظهار 
مى کند: «من درخت پسته را در مجله دیدم و تصمیم گرفتم آن را 
امتحان کنم. این یک قمار بود، زیرا آنها در آن زمان وجود نداشتند.» 
او مى گوید: «آنها به من مى گفتند «مرد پسته اى دیوانه». او چند سال 
بعد سطح زیرکشت پسته باغ خود را دو برابر کرد. لوئیس اوکانا واقف 
است که پسته بسیار سودآور است، اما توصیه مى کند احتیاط کنید! 

او مى گوید: «براى خیلى ها، پسته طالى 
سبز جدیدى است، اما براى جشن گرفتن 
خیلى زود است.» با این وجود، پسته به 
پنجمین محصول بزرگ میوه در منطقه 

تبدیل شده است.
درختان پسته در فاصله شش مترى از 
هم کاشته مى شوند. هر هکتار 238 اصله 
درخت دارد که 211 اصله آن ماده است. 
درختان نر باید گل هاى خود را از طریق 
باد گرده افشانى کنند، بنابراین به ازاى هر 
8 تا 12 درخت ماده باید یک درخت نر 
وجود داشته باشد. در هر هکتار بین 600
تا 1000 کیلو پسته تولید مى شود که در 
صورت آبیارى زمین این مقدار دو برابر 
مى شود. تولیدکنندگان با فروش هر کیلو 
بین 4,5 تا 5,5 یورو و در صورت ارگانیک 
بودن تا 10,5 یورو دریافت مى کنند. اما 
قیمت نهایى بازار مى تواند به 30 یورو در 
تن  حدود 450  مادرید  برسد.  کیلو  هر 
پسته تولید مى کند که به سختى 5 درصد 
این  مى دهد.  تشکیل  را  کل  محصول  از 
پسته ها به سراسر اروپا ارسال مى شوند، 
با  دارند.  باالیى  ارزش  که  همان جایى 
اسپانیایى  مصرف کنندگان  حال،  این 
پسته هاى با کیفیت پایین ترى را مصرف 
مى کنند که از ایاالت متحده و ایران که 
پیشتازان صنعت پسته در جهان هستند، 
تهیه مى شود. کارشناسان مى گویند که 
کسب و کار کافى براى حداقل دو دهه 

دیگر وجوددارد.
هزار   100 به  «اسپانیا  مى گوید:  دیز 
هکتار پسته دیگر نیاز دارد و با نرخ رشد 
فعلى، آنها در هشت سال آینده کاشته 
با  خوبى  به  محصول  این  مى شوند.» 
شرایط نامالیم آب و هوایى سازگار است، 
به این معنى که مى تواند در مناطق داخلى 
 ،(Extremadura) مانند: اکسترامادورا
و   (Cas le y León) کاستیل لئون 
سطح  از  درصد   80 که  المانچا  کاستیا 
زیرکشت پسته  اسپانیا را در خود جاى 
داده است نیز رشد کند. با این حال، تولید 
کاتالونیا  شرق  شمال  منطقه  در  پسته 
دهه  در  پسته  خورده است.  شکست 
1970 در این منطقه معرفى شده بود، اما 

با رطوبت باال سازگارى نداشت.
مواجهـه  عـدم  از  اطمینـان  بـراى 
کشـاورزان مادریدى با مشـکالت مشابه، 
مرکـز تحقیقـات ایمیـدرا ارزیابـى خطر 
ارگانیـک  کودهـاى  مى دهـد،  انجـام  را 
و گونه هـاى جدیـد پسـته را آزمایـش 

مى کنـد و کیفیـت پیوندهـا را انتخـاب 
مى کنـد و بهبـود مى بخشـد. عـالوه بـر 
ایـن، آنهـا دوره هـاى آموزشـى را بـراى 
تمـام تولیدکنندگانـى کـه عالقه مند به 
پـرورش درختـان پسـته هسـتند ارائـه 
مى دهنـد. لوئیـس اوکانا، کـه راه را براى 
کشـاورزان دیگر بازکـرد، مى گوید: «اگر 
کنـم،  سـفر  گذشـته  بـه  مى توانسـتم 
دوبـاره پسـته مـى کارم.» حاال کسـى او 

را دیوانـه خطـاب نمى کنـد.

استفاده از پسته در آشپزى 
دستور  در  که  است  سال  هزاران  پسته 
کاررفته  به  خاورمیانه  در  غذاها  پخت 
است؛ در واقع این مردم عرب بودند که 
این میوه را به اسپانیا معرفى کردند. اما 
تنها در سال هاى اخیر است که مصرف آن 
به شدت افزایش یافته است. ساموئل سرانو 
مى گوید  مادرید  در  قناد  یک  به عنوان 
دارد  فزاینده اى  به طور  پسته  از  استفاده 
یک  «این  مى گوید:  او  مى شود.  مرسوم 
روند است.» سرانو از پسته در دسرهایى 
مانند کیک پسته و گواوا استفاده مى کند 
و توضیح مى دهد که سرآشپزهاى دیگر 
استفاده  گوشت  تزئین  براى  پسته  از 

مى کنند.
دنى گارسیا که رستوراندار است از سال 
مخصوص  سوپ  در  را  پسته   1998
مى کند.  استفاده  رستورانش  اسپانیایى 
دسر  و  سزار  ساالد  در  پسته  همچنین، 
آندلوسى که شامل بستنى شکوفۀ پرتقال 

و خامه پسته است، دیده مى شود.
اما خولیو میرالس، سرآشپز اهل مادرید 
حاضر  حال  در  پسته  که  نیست  موافق 
مى شود.  استفاده  بیشتر  قبل  به  نسبت 
او مى گوید: «ما از آنها براى تهیه بستنى 
آن  یافتن  و  مى کنیم  استفاده  پسته 
میوه  زیرا  مى شود،  سخت تر  و  سخت تر 
آن بسیار گران است و بنابراین بستنى 

سودى ندارد.»
النـا مورنـو، متخصـص تغذیـه از یـک 
کلینیـک جراحـى پالسـتیک مى گویـد 
کـه پسـته درصـد پروتئین باالیـى دارد. 
او توضیـح مى دهـد: «پسـته به ما کمک 
مى کنـد تـا وزن را کنتـرل کنیم، پسـته 
سـطح  مى کنـد،  مبـارزه  اسـترس  بـا 
کلسـترول را متعادل مى کند و سـالمت 
مى بخشـد».  بهبـود  را  عـروق  و  قلـب 
مورنـو خـوردن 30 گـرم یـا 49 دانـه 

پسـته در روز را توصیـه مى کنـد.

پروندۀ تور اسپانیا
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ــه  ــاز ب ــد محصــول پســته نی ــه تولی ــال برخــى از کشــورها ب ــا افزایــش اقب ب
ــراى فعــاالن پســته ایــران بیشــتر  کســب اطالعــات بیشــتر در ایــن زمینــه ب
احســاس مى شــود. اســپانیا یکــى از کشــورهایى اســت کــه بــراى تولیــد ایــن 
محصــول حرکــت چشــمگیرى را آغــاز نمــوده. محمدرضــا رحمتیــان از باغداران 
پســته ایــران تحقیقــات بســیارى در زمینــه پســته اســپانیا انجــام داده اســت؛ از 
ایــن رو، بــراى آشــنایى بیشــتر بــا پتانســیل تولیــد و اتصــال پســته اســپانیا بــه 

ــو نشســتیم. ــه گفت وگ ــا وى ب ــى ب ــازار جهان ب

محمدرضا رحمتیان، باغدار پسته، وضعیت صنعت پسته اسپانیا را تشریح کرد

اسپانیای تازه وارد اما پرشتاب

تولید  وضعیت  اخیر  هاى  سال  طى 
در اسپانیا چگونه بوده است؟

حـدود  کـه  اسـت  کشـورى  اسـپانیا 
جـز  دارد.  جمعیـت  نفـر  میلیـون   40
ده کشـور برتـر اقتصـادى دنیـا اسـت. 
صنعـت توریسـت در آنجـا بسـیار قوى 
اسـت. در اسـپانیا صنعـت کشـاورزى و 
دامـدارى خیلـى قـوى اسـت و یکـى از 
محسـوب  اروپـا  تغذیـه اى  قطب هـاى 

مى شـود. 
نظـر  از  اسـپانیا  پسـته کارى  مناطـق 
مناطـق  معـادل  تقریبـاً  هوایـى  و  آب 
پسـته کارى آمریـکا اسـت. حـدود 30

سـال اسـت کـه در زمینـه پسـته کارى 
تحقیـق مى کننـد. درخت 30 سـاله در 
آنجـا موجـود اسـت. درخـت 15 سـاله 
درحال برداشـت هم وجوددارد. از سـال 
2014 تغییر رویه کشـاورزان از کشـت 
بقیـه محصـوالت به پسـته خیلـى زیاد 
شـده و شـروع به توسـعه کرده اسـت. تا 
سـال 2015 حـدوداً 2 هـزار هکتار باغ 
پسـته به سـبک آمریکایـى در اسـپانیا 
کاشـته شـده بود. ایـن سـطح در سـال 
2018 بـه حـدود 5 هـزار هکتار رسـید 
و انتهـاى سـال 2021 حـدود 50 هزار 
هکتـار بـاغ پسـته ثبت شـده داشـتند 
کـه بـا سـطح غیر ثبت شـده بـه حدود 

60 هـزار هکتـار مى رسـد.

منظـور از ثبت شـده و غیـر ثبت 
چیست؟ شـده 

منظـور از ثبت شـده این اسـت که آنها 

ه 
ر 
ن 
ن 
ز 
ه 

ل ت ض اخ ا ال ط

اشاره: 

فارغ التحصیل رشته 
محمدرضا رحمتیان 

غذایى  صنایع  گرایش  شیمى،  مهندسى 

مدرك  و  است  شریف  صنعتى  دانشگاه 

خود  بازرگانى  مدیریت  ارشد  کارشناسى 

است  شغل اجدادى شان  پسته کارى  ت. 
اس گرفته  کانادا  از  را 

نوق  منطقه  در  پسته  اغدارى 
ب زمینه  در  پدربزرگش  و  پدر  و 

یز عالوه بر فعالیت 
ت داشتند؛ وى ن

رفسنجان فعالی

شخصى  به عالقه  بنا  مختلف،  زمینه هاى  در 

ادامه دهنده شغل خانوادگى است. 

مصاحبه کننده، اعظم مرتیض پور

پروندۀ تور اسپانیا
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مى رونـد تعـداد درختـان و هکتارشـان 
را ثبـت مى کننـد کـه شـاید بتواننـد از 

دولت کمـک هزینـه بگیرند.

بـه  اسـپانیایى ها  کـه  شـده  چـه 
توسـعه باغـات پسـته عالقه منـد 

شـده اند؟
هـواى  و  آب  به خاطـر  مى کنـم  فکـر 
مناسـب کشت پسته باشـد و همچنین 
پسـته یـک کاالى لوکس هسـت که در 
آمریـکا کشـت شده اسـت. دو سـه تـا 
شـرکت در زمینه پسـته خیلى پیشـرو 
بعـداً  و  بودنـد  واردکننـده  اول  بودنـد. 
عالقه منـدى کـه بیشـتر شـد در زمینه 
نهال و کاشـت پسـته نیـز فعالیت خود 

کردند. آغـاز  را 
بقیـه  بـه  نسـبت  پسـته  کـه  سـودى 
قابـل  دارد  کشـاورزى  محصـوالت 
مـورد  در  مخصوصـاً  نیسـت؛  مقایسـه 
بسـیار  سـود  میـزان  انگـور  و  زیتـون 
پاییـن آمـده و کشـاورزان دنبـال راهى 
مى گشـتند کـه یـک محصـول جدیـد 
را وارد بـازار کننـد. بسـیارى بـه سـراغ 
محصوالتـى مثـل پیـاز و سـیر رفتنـد؛ 
پیاز و سـیر هـم بـازار خوبى دارنـد، اما 
نیـاز آبـى آنها بسـیار باال اسـت. پسـته 
محصولى اسـت که در مقایسـه با سـایر 

محصـوالت نیـاز آبـى کمتـرى دارد. 

 نقـش دولـت یـا سـرمایه گذاران 
پسـته  توسـعه  در   را  خارجـى 
در ایـن منطقـه چگونـه ارزیابـى 

؟ مى کنیـد
سـرمایه گذارى خارجـى بر روى پسـته 
در اسـپانیا خیلـى کـم اسـت؛ بالـغ بـر 
95 درصد از سـرمایه گذاران اسـپانیایى 
هسـتند و هنـوز پـاى خارجى هـا بـاز 
نشده اسـت، تعـداد اندکى از کشـورهاى 
کار  هـم  خیلـى  کـه  آمده انـد  دیگـر 

نمى کننـد.   خاصـى 
سوبسـیدهاى  دولـت  بگوییـم  اینکـه 
آنچنانـى مى دهد، خیر اینگونه نیسـت، 
ولـى خـوب از طرفـى دسـت کشـاورز 
بتواننـد  اینکـه  بـراى  گذاشـته  بـاز  را 
تغییـر رویـه بدهنـد. بخـش خصوصى، 
از جملـه بانک هـا، وام هـاى خوبـى بـه 
پرداخـت  کشـاورزان  و  صنعت گـران 

مى کننـد.

 نقاط ضعـف و قوت صنعت پسـته 
اسـپانیا را چـه مى دانید؟

پسـته اسـپانیا هنـوز جایگاهـى نـدارد؛ 
از مجمـوع 60 هـزار هکتـار باغـى کـه 
ریختـه شـده  حـدود 10 هـزار هکتـار 
یعنـى  رسیده اسـت؛  بهره بـردارى  بـه 
محصولـى کـه دارند بسـیار کم هسـت 
و بـازار جدیـدى دارند. از نظـر صادرات، 
اسـت؛  وصـل  اروپـا  بـازار  بـه  اسـپانیا 
بقیـه  بـه  نسـبت  قوتـى  نقطـه  یعنـى 
تولیدکننـدگان تمام دنیـا دارد و آن هم 
این اسـت که مشـترى دم درب نشسته 
اسـت. به همیـن دلیـل در حـال حاضـر 
بـراى فـروش خودشـان هیـچ مشـکلى 

ندارند.
روش کاشـت و نهـال را از آمریکایى هـا 
قسـمت  البتـه  آموخته انـد. 
تحقیقات شـان یـک نمونـه نهـال بومى 
مثـل بنـه خودمـان بـراى آنجـا تکثیـر 
کرده انـد کـه تقریبـاً مثـل پسـته ایران 
بعـد از سـال سـوم مىتـوان آن را پیوند 
زد و زمـان بیشـترى تـا به بـار نشسـتن 
نیـاز دارد، امـا مقاومتش در برابر سـرما 
و میزان ریشـه زایى خیلى بیشـتر است.

 از نظـر نـکات فنـى تولیـد مثـل 
کاشـت،  الگـوى  ارقـام،  پایـه، 
تجهیـزات تولیـد، مناطق مسـتعد 
میـزان  آنهـا،  مسـاحت  و  کشـت 
منابـع آبـى و بارندگـى سـالیانه و 
سـطح زیرکشـت بارور و نابـارور و 
روش هـاى آبیـارى و باغـدارى چه 

وضعیتـى دارنـد؟

درحال حاضر، در اسـپانیا نهالستان هاى 
خیلـى خوبى وجـوددارد کـه کار تولید 
مى دهنـد.  انجـام  را  پیونـد  و  نهـال 
البتـه  دارنـد؛  گواهـى  همـه  نهال هـا 
نهال هـاى تقلبـى هـم پیـدا مى شـود. 
معتبـرى  و  خـوب  شـرکت هاى  ولـى 
فعال هسـتند کـه مى تـوان از آنها نهال 
و پیونـد خـوب خریدارى کـرد؛ تضمین 
شـده هسـتند و در حجم بسیار وسیعى 
بـه  الزم  هسـتند.  فعالیـت  درحـال 
توضیح اسـت که معمـوالً پیوندزنى هم 
در نهالسـتان صـورت مى گیـرد. طبـق 
پیش بینـى خودشـان سـاالنه بالـغ بر 5

میلیـون نهـال فقط بـراى بازار اسـپانیا 
بایـد تولیـد شـود و عـالوه بـر آن بـازار 
مناطقـى مثـل جنوب فرانسـه و پرتقال 

هـم بـه ایـن بـازار اضافـه مى شـود.
دارد  اسـپانیا  در  مختلفـى  پیوندهـاى 
اسـتفاده مى شـود، ولـى باالترین درصد 
اسـتفاده مربوط به پیوند کرمان اسـت؛ 
و  اسـت  موجـود  نیـز  سـیرورا  پیونـد 
اخیـراً پیوندهـاى خانـواده گلـدن هیلز 
و السـت هیلـز کـه از آمریـکا آورده انـد 
نیـز طرفـدار پیـدا کرده انـد؛ چـون در 
سـال هاى آور حـدود دو برابـر بیشـتر 
و  دارنـد  راندمـان  دیگـر  پیوندهـاى  از 
یـک سـال هـم زودتـر از ارقـام دیگـر 
و  مراکـش  از  مى دهنـد.  محصـول 
البتـه  واردشـده،  پیونـد  هـم  سـوریه 
اینهـا همـه بایـد قانونـى باشـد و ثبـت 
شـود و پـس از قرنطینـه در گمـرك و 
مى شـوند.  وارد  مراحـل  کـردن  طـى 
ایـن امر خیلـى دردسـر دارد، ولى چند 

تار
ک
ر ه

هزا

۲ ۵

۵۰

۱۶۰

۲۰۱۵ ۲۰۱۸ ۲۰۲۱ پیش بیین  ۲۰۳۰

روند رشد باغ  های پسته در اسپانیا

مناطق 
پسته کاری 

اسپانیا از 
نظر آب و 

هوایی تقریباً 
معادل مناطق 

پسته کاری 
آمریکا است. 

حدود ۳۰
سال است 

که در زمینه 
پسته کاری 

تحقیق 
می کنند. 

درخت ۳۰ ساله 
در آنجا موجود 

است

پروندۀ تور اسپانیا



| خردادماه 201401 | شماره 69

شـرکت وجـوددارد که ایـن کار را انجام 
مى دهنـد؛ حتـى یـک نمونـه کوچـک 
پیونـد کله قوچـى هـم در آنجـا کشـت 

شده اسـت. 
در هـر سـال تقریبـاً بیـن 200 تا 450
لیتـر در مترمربـع بارندگـى دارنـد. 10

تـا 15 هـزار هکتـار از 60 هـزار هکتـار 
سـطح زیرکشـت حاضر بـه بهره بردارى 
رسیده اسـت. از سـال 2023 تـا 2025
سـطح بـارور بـه  35-30 هـزار هکتـار 

خواهدرسـید. هم 
دو نـوع پایـه کاشـته مى شـود؛  اخیـراً 
آمریـکا  از  کـه  یوسـى بى وان  یکـى 
آورده انـد و دومـى گارنیـکا هسـت کـه 
پایـه خـود اسـپانیایى مى باشـد. نقشـه 
کاشـت درخت در آنجـا به صورت 7*7، 

مى شـود. انجـام   6*5 و   7*6
در اسـپانیا سطح زیادى از پسته کارى ها 
همانند سـایر محصوالت کشاورزى اعم 
از زیتـون و بـادام به صـورت دیم اسـت؛ 
بـه این صـورت که تنها با بـاران آبیارى 
صورت مى گیـرد؛ کود شـیمیایى جامد 
پـاى درخـت ریخته مى شـود و با بارش 
بـاران در دسـترس گیاه قـرار مى گیرد. 
بـه نسـبت دیـم بـودن و پاییـن آمـدن 
هزینه هـاى تولیـد، محصـول بـدى هم 
ندارنـد و بـراى یک کشـاورز صرفه دارد، 
چـون خیلـى از هزینه هـا را نـدارد. بـا 
وجـود بارندگى مناسـب، باغـدار نیازى 

بـه تهیـه آب ندارد. 
در اسـپانیا دولـت مالـک آب اسـت و 
بایـد  آب  گرفتـن  و  چـاه  حفـر  بـراى 
مجـوز گرفته شـود و اخذ مجـوز تقریباً 
محـال اسـت. یکسـرى زمین ها هسـت 
کـه شـاید بشـود روى آنهـا درخواسـت 
آب داد، ولـى پروسـه اش بیـن 5 تـا 7

سـال طـول مى کشـد و تضمیـن شـده 
هم نیسـت؛ بـه همین دلیـل باید زمین 
با آب خریدارى شـود کـه قیمت باالیى 
دارد و گزینـه دیگـر خریـد زمیـن دیم 

است.

شـباهت و تفاوت برجسـته صنعت 
پسـته اسـپانیا را با صنعت پسـته 
مـواردى  چـه  ایـران  و  آمریـکا 

مى دانیـد؟
اسـپانیا  پسـته  طعـم  مـزه،  لحـاظ  از 
مـن  به نظـر  و  آمریـکا  پسـته  مشـابه 
آمریـکا  پسـته  از  شـیرین تر  مقـدارى 
اسـت؛ امـا طعـم و مـزه پسـته ایـران 

همیشـه سـر بـوده و بـه نظر مـن هیچ 
رقمـى نمى توانـد بـا آن رقابـت کنـد.
90 شـاید  کـه  اسـت  ایـن  مشـکل   

پسـته،  مصرف کننـدگان  از  درصـد 
مخصوصـاً آنهایـى کـه تازه وارد لیسـت 
اصـًال  شـدند،  پسـته  مصرف کننـدگان 
نمى داننـد طعـم پسـته ایران چیسـت؛ 
بـراى همیـن زیـاد فرقـى نمى کنـد و 
داد. مانـور  نمى تـوان  مـورد  ایـن  روى 
همان طـور کـه گفتـم اسـپانیا در زمینه 
کشـاورزى کشـور بسـیار َقَدرى هست، 
در بـادام بعد از آمریـکا تولیدکننده دوم 
دنیـا اسـت، آن هـم بـه خاطـر وسـعت 
زیاد کشـور آمریکا اسـت کـه هر چقدر 
بـکارى بـاز زمین خالى وجـوددارد، ولى 
اسـپانیا به نسـبت انـدازه اش کـه خیلى 
از آمریـکا کوچک تـر اسـت نشـان داده 
کـه اگـر آب ببیند شـناگر خوبى اسـت! 
در مـورد پسـته هـم بـا توجه بـه اینکه 
در خـود اتحادیـه اروپـا هسـتند امـکان 
اینکه رقیـب خوبى براى آمریکا بشـوند 

وجوددارد. 
پیش بینـى خودشـان ایـن اسـت کـه تا 
سـال 2030 حداقـل 160 هـزار هکتـار 
و  خواهدشـد  پسـته کارى  اسـپانیا  در 
به نظـر مـن این رقـم باالتر هـم مى رود.

حمایت هاى  باغات،  بیمه  وضعیت 
دولتى (سوبسیدها) و مالیات در بخش 

تولید پسته اسپانیا چگونه است؟
در مـورد بیمـه هنـوز تحقیقـات مـن 
کامـل نشـده، اما تـا آنجا کـه من اطالع 
دارم مى تـوان باغـات را بیمه کرد. عالوه 
بـر بـاغ، یکسـرى ملزومـات امنیتى نیز 
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بـا  بایـد  مثـال  به عنـوان  وجـوددارد، 
پرسـنل قـرارداد بسـته شـود و حتمـاً 

شـوند. بیمه 
فرقـى  هیـچ  مالیـات  بـا  رابطـه  در 
نمى کنـد، چـه شـخصى و چه شـرکتى 
مالیـات  کـه  شـود  داده  مالیـات  بایـد 
شـرکت هسـت و عـالوه بـر آن مالیـات 
بـر درآمـد هم دریافـت مى شـود؛ اینکه 
سوبسـید  پسـته  روى  دولـت  بگوییـم 
خیـر  نمى گیـرد،  مالیـات  و  مى دهـد 
همـه  بـراى  مالیـات  نیسـت.  این طـور 

هسـت و همـه بایـد بپردازنـد.
ندارنـد،  سوبسـید  عنـوان  بـه  چیـزى 
کـه  هسـت  کمک هـا  یکسـرى  ولـى 
از طـرف دولـت یـا اتحادیـه اروپـا داده 
مى شـود؛ آن هـم بـه صنایـع مختلـف 
پسـته  بـراى  فقـط  و  مى گیـرد  تعلـق 
نیسـت، امـا در مورد کشـاورزى بیشـتر 
اسـت. روند ایـن کار هم بـه این صورت 
اسـت کـه درخواسـت مى دهیـد و پس 
از طـى مراحـل پرداخت مى شـود؛ ولى 
ابتـدا بایـد کار انجـام شده باشـد، یعنى 
و  گرفته باشـد  صـورت  سـرمایه گذارى 

فعالیـت راه افتـاده باشـد؛ پـس از طـى 
زمـان یـک تـا پنـج سـال، آن بخشـى 
کـه دولـت یـا اتحادیـه اروپا قرار اسـت 
کمـک کند، بـه سـرمایه گذار برگردانده 

مى شـود.  

فکـر مى کنیـد در بـازار پسـته از 
چـه زمانى و بـه چه نحـوى ایفاى 

خواهندکرد؟ نقـش 
بـه نظـر مـن، کشـور اسـپانیا از سـال 
بـراى  حرفـى  پسـته  بـازار   در   2025
در  گفتـن دارد. سـال گذشـته تقریبـاً 
مـاه نوامبـر همـان 10 هـزار تن پسـته 
کـه تولید شـده بود به طورکامـل فروش 
رفـت. درحـال حاضـر، هر میزان پسـته 
کـه تولید شـود عالوه بر مصـرف داخل 
بـه اروپا نیز مـى رود؛ چون ترجیح شـان 
ایـن اسـت کـه اول از همسـایه بخرنـد 
تـا اینکـه برونـد از جـاى دیگـر پسـته 

کنند.  خریـدارى 

خاصـى  صحبـت  اگـر  پایـان  در 
بفرمائیـد. داریـد، 

جـاى ایرانى هـا به عنـوان کسـانى کـه 
در صنعـت پسـته پیشـرو بودنـد و در 
ایـن راه زحمـت زیادى کشـیده  و خون 
دل هـا خورده انـد و بـا خوبـى و بـدى و 
در  هسـتند  آشـنا  پسـته  سـختى هاى 

آنجـا خیلـى خالى اسـت.
مشـکالت  بـا  هنـوز  اسـپانیایى ها 
تغییـرات  اینکـه  و  پسـته  کشـاورزى 
شـرایط اقلیمى چه بالیى سـر کشـاورز 
مـى آورد آشـنا نیسـتند. مـا کشـاورزان 
لمـس  را  مسـائل  ایـن  تمـام  ایرانـى 
کرده ایـم. فرهنگـى که در ایران هسـت 
چاره اندیشـى  و  پیشـگیرى  فرهنـگ 
اسـت، بـراى همیـن به نظـر مـن جـاى 
ایرانى هـا خیلى خالى اسـت کـه بتوانند 
ایـران  در  کـه  همین طـور  و  بیاینـد 
پیشـرو بودنـد در آنجـا هـم یـک قطب 
نتیجـه  و  پسـته کار  به عنـوان  شـوند 

ببیننـد.  را  زحماتشـان 
در  آمریکایى هـا  کـه  مى گوینـد  همـه 
صنعـت پسـته هـم از مـا جلـو زدنـد؛ 
هیـچ کـس منتظر کسـى نمى ایسـتد و 
دنیـا دنیـاى رقابـت اسـت. اسـپانیا هم 
مطمئنـاً حتى براى آمریکا نمى ایسـتد، 
تـالش خـود را مى کنـد و بـه نظـر من 
بـراى  تهدیـدى  مى توانـد  آینـده  در 

پسـته آمریکا باشـد.  

در اسپانیا دولت 
مالک آب است و 

برای حفر چاه و 
گرفتن آب باید 

مجوز گرفته 
شود و اخذ 

مجوز تقریباً 
محال است

پروندۀ تور اسپانیا
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کل پســته اســپانیا در ســال گذشــته (ســال 2021) معــادل 
حــدود 2 هــزار و 500 تــن پســته خشــک بوده اســت. 

ــا االن حــدود 50 هــزار هکتــار باغ ریــزى  از پنــج ســال پیــش ت
جدیــد انجــام شــده و در پنــج ســال آینــده، باغ ریزى هــاى 

ــدداد. ــن پســتۀ خشــک خواهن ــزار ت ــه حــدود 10 ه اولی

حــدود 50 درصــد از ایــن باغ هــا به صــورت دیــم آبیــارى 
مى شــوند کــه میانگیــن برداشــت معــادل پســته خشــک از آنهــا 

ــت. ــال اس ــار در س ــرم در هکت ــدود 500 کیلوگ ح

فقط  که  مى شوند  اداره  آبیارى  کم  به صورت  باغ ها  از  درصد   20
هزار  معادل 2  ساالنه  هکتار  هر  یعنى  مى خورند؛  آب  تابستان  در 
مترمکعب آب دریافت مى کند. هر هکتار از این باغ ها معادل هزار 
از  درصد  فقط 30  حداکثر  مى کنند.  تولید  خشک  پسته  کیلوگرم 
باغ ها کامًال سیراب مى شوند؛ یعنى هر هکتار معادل 8 هزار مترمکعب 
در سال آب مى خورد.  در این باغ ها به طور ساالنه به ازاى هر هکتار 

معادل 2 هزار کیلوگرم پسته خشک قابل برداشت است. 

ــن  ــپانیا بی ــته خیز اس ــق پس ــالیانه در مناط ــى س ــزان بارندگ می
ــت.  ــر اس ــا 400 میلى مت 300 ت

بارندگی
 سالیانه

کم آبیاری

آبیاری دیم

باغ ریزی
جدید

کل تولید

به منظور تکمیل اطالعات مورد نیاز مخاطبین ماهنامه، دبیرخانه انجمن پس از برگزارى تور بازدید از صنعت 
به  را  اسپانیا  پسته  صنعت  پیرامون  اعضا  از  تعدادى  ذهنى  یادداشت هاى  کرده است  تالش  اسپانیا  پسته 

رشته تحریر درآورد. در ادامه این موارد به صورت نکات برجسته آورده شده اند: 

١٢ نکته از پسته اسپانیا

پروندۀ تور اسپانیا
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محلول پایش

انتظار رشد 

آبیاری
 تحت فشار

ــد مثمــر 30 ســال ســن داشــت و  ــورد بازدی ــاغ م مســن ترین ب
وســعت آن حــدود 20 هکتــار بــود. بزرگ تریــن بــاغ بازدیدشــده 
ــار  ــدود 100 هکت ــه (Zuaime) ح ــرکت زوایم ــه ش ــق ب متعل
وســعت داشــت و حداکثــر ســن درختــان ایــن بــاغ 5 ســاله بــود. 

ضمنــاً ایــن شــرکت یکــى از 2 نهالســتان بــزرگ اسپانیاســت.

شــاید بزرگ تریــن تفــاوت باغــدارى پســته در اســپانیا بــا ایــران 
ــتان  ــدا در نهالس ــته ابت ــاى پس ــدة نهال ه ــه عم ــد ک ــن باش ای
پیونــد مى خورنــد و ســپس بــه زمیــن اصلــى منتقــل مى شــوند. 

اخیـراً عمدتـاً پایه یوسـى بى وان را مى کارند. در گذشـته کاشـت 
پایـه تربینتـوس متداول بوده اسـت که عدم تطابـق پایه و پیوندك 
در آن مشـهود اسـت. در برخى از درختاِن پایه تربینتوس، قبل از 

رسـیدن به سـن 5 سـالگى، مرگ آنى مشـاهده شده است.

هزینه تولید در هر هکتار حدود 2 هزار یورو است. 

در طـول سـال فقط سـه بار محلول پاشـى صـورت مى گیـرد؛ یک 
بـار پاشـیدن قارچ کـش اُکسـى کلـرور مـس در زمسـتان و دو بار 
اسـتفاده از قارچ کـش دیگـرى در فصل بهـار که در یکـى از موارد 
آن عناصـر میکـرو نیز بـه همراه قارچ کش محلول پاشـى مى شـود. 

به عبـارت دیگر، حشـرات خسـارت زا بسـیار کم هسـتند.

ــته  ــت پس ــه صنع ــد ک ــار ندارن ــا انتظ ــان، آنه ــه خودش ــه گفت ب
ــد  ــکا رش ــترالیا و آمری ــته اس ــت پس ــدازه صنع ــه ان ــپانیا ب اس
ــى و  ــرده مالک ــاك، خ ــاى خ ــا محدودیت ه ــه ب ــرا ک ــد؛ چ کن
ــتند.  ــه هس ــداران مواج ــى از باغ ــردن بعض ــه اى عمل ک غیرحرف

اســتفاده از سیســتم آبیــارى تحــت فشــار، وجــود آب باکیفیــت و 
قرارداشــتن در مــداِر مناســِب فــروش یعنــى بــازار اروپــا از نقــاط 

قــوت صنعــت پســته اســپانیا اســت.

مسن ترین
 باغ

بزرگ ترین 
تفاوت

پایه عمده
 کشت

هزینه تولید

پروندۀ تور اسپانیا
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سلمان محمودی میمند
دکترای تغذیه گیاهی

حنیف قاسمعلیزاده
باغدار

محمدنیب غییب
دکترای فیزیولوژی و تغذیه گیاهی

حسین حکم آبادی
مروج ارشد پسته

اعظم مرتیض پور، دبیر کمیته باغبانی
از  ناشـى  خسـارات  کاهـش  جهـت  در  اجرایـى  وبینـار «اقدامـات 
انجمـن  توسـط  فروردیـن 1401  بیسـت ونهم  محیطـى»  تنش هـاى 
پسـته ایران برگزار شـد. در این نشسـت، سـلمان محمـودى میمند 
دکتـراى تغذیـه گیاهـى، محمدنبـى غیبـى دکتـراى فیزیولـوژى و 
تغذیـه گیاهـى، حسـین حکم آبـادى مـروج ارشـد پسـته و حنیف 
قاسـمعلیزاده از باغـداران پیشـرو حضور داشـتند. با توجـه به اینکه 
طـى سـال هاى اخیـر گیاهـان همـواره در معـرض طیف وسـیعى از 
تنش هـاى غیرزیسـتى بوده انـد و ایـن تنش ها همه سـاله خسـارات 
قابل توجهـى را بـه اقتصـاد و چرخـه تولیـد پسـته کشـور تحمیـل 
مى کننـد، به منظـور شـناخت اثـرات تنش هـاى محیطـى بـر میزان 
رشـد و عملکـرد گیـاه و همچنیـن ارائه تجربیـات موفـق در کاهش 
اثـرات ناشـى از تنش هـاى محیطـى در باغـات پسـته، ایـن وبینـار 

توسـط کمیتـه باغبانـى انجمـن برنامه ریزى شـد.

در وبینار کمیته باغبانی انجمن برریس شد

راهکارهای کاهش 
خسارت نایش از 

تنش های محیطی

باغبانی
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میزان خسارت سرمازدگى
رضایـى،  حسـین  جلسـه  ابتـداى  در 
دبیـرکل انجمـن پسـته ایـران، ضمـن 
نـام بـردن از مناطـق پسـته خیزى کـه 
داده اسـت،  رخ  آنجـا  در  سـرمازدگى 
طریـق  از  موثـر  نتایـج  بـه  دسـتیابى 
و  جلبـک  اسـیدآمینه،  محلول پاشـى 
روى طـى 24 سـاعت اول پـس از وقـوع 
میـزان  به منظورکاهـش  سـرمازدگى 
خسـارت، ادامـه رونـد رشـد درختـان و 

کـرد. تصریـح  را  گل انگیـزى  بهبـود 
خسـارت  میـزان  بـا  رابطـه  در  وى 
سـرمازدگى در اسـتان افـزود: «خیلـى 
راحـت عنـوان مى شـود که سـرمازدگى 
میلیـارد  هـزار   13 کرمـان  اسـتان  در 
تومـان خسـارت زد؛ امـا بـه ایـن نکتـه 
توجـه نمى شـود کـه بـه همیـن راحتى 
ظرف مدت 4 شـب تمام سـرمایه باغدار 

از بیـن رفـت.»

دسته بندى تنش هاى اقلیمى
دکتـراى  میمنـد،  محمـودى  سـلمان 
را  اقلیمـى  تنش هـاى  گیاهـى،  تغذیـه 
آفتـاب  و  گرمازدگـى  سـرمازدگى،  بـه 
کاهـش  و  خشـکى  تنـش  سـوختگى، 
رطوبـت تقسـیم کـرد و درباره هـر کدام 
نمـود:  ارائـه  توضیحاتـى  اختصـار  بـه 
«سـرمازدگى کـه در محـدوده دمایـى 
بیـن صفـر تـا 4، 5 درجـه سـانتى گراد 
کنـد  و  بطئـى  بسـیار  مى افتـد  اتفـاق 
اسـت و اینکـه چـه مـدت گیـاه در ایـن 
دما باشـد تعیین کننده میزان خسـارت 
مى باشـد. یخ زدگـى در دماهاى زیر صفر 
اتفاق مى افتد و نحوه خسـارت و سـرعت 
بروز عالئم خسـارت بیشـتر است. زمانى 
مى دهـد،  رخ  یخ زدگـى  نـوع  ایـن  کـه 
چند سـاعت بعـد از طلوع آفتـاب عالئم 

مى دهـد.»  نشـان  را 
وى در خصـوص تنش گرمازدگى عنوان 
کـرد: «تنـش دمایـى دیگرى کـه منجر 
بـه خسـارت مى شـود دماهـاى بـاالى 
30 و 40 درجـه سـانتى گراد اسـت کـه 
میـزان خسـارت بسـته به سـن خوشـه 
و حساسـیت گیـاه، آسـتانه دمایـى کـه 
منجـر بـه خسـارت مى شـود متفـاوت 
پوکى هایـى  از  بسـیارى  علـت  اسـت. 
به همیـن  داریـم  سـال ها  ایـن  کـه 
بحـث گرمازدگـى و آفتـاب سـوختگى 
برمى گـردد؛ پسـته وقتـى شـروع به مغز 
رفتـن مى کنـد و مغزهـا انـدازه عدس یا 

نخـود مى شـوند، سـیاه شـده و جنیـن 
مى شـود.» سـقط 

تنـش  چهارمیـن  میمنـد  محمـودى 
محیطـى را مرتبـط بـا رطوبـت نسـبى 
هـوا دانسـت و اظهـار داشـت: «کمبـود 
را  گرمازدگـى  و  سـرمازدگى  تنـش  آن 
تشـدید مى کنـد؛ دمـاى آب درحـال یخ 
زدن پاییـن آمـده و گرمـا آزاد مى کند و 
برعکـس وقتـى رطوبت هـوا در بـاغ باال 
باشـد با گرم شـدن هوا و تبخیر، گرماى 
محیـط اطـراف را جـذب کـرده و دما را 
پاییـن مى آورد؛ همین یکـى دو درجه اى 
کنـد،  خنک تـر  را  دمـا  مى توانـد  کـه 
خیلـى مى توانـد در بحث خسـارت تأثیر 
بگـذارد. به همیـن دلیـل، جاهایـى کـه 
علـف بیشـترى در بـاغ اسـت و رطوبـت 
محیـط باالسـت تنش آفتاب سـوختگى 

اسـت.»  کمتر 
بیـان  خشـکى  تنـش  مـورد  در  وى 
داشـت: «تنـش دیگـر، تنـش خشـکى 
و کمبـود رطوبـت در خـاك اسـت؛ ایـن 
چنـد سـال هرچـه کـود و مـواد غذایـى 
اسـتفاده مى شـود، فایـده نـدارد! چـون 
جـذب عناصرغذایـى به صـورت محلـول 
آبیـارى  مدارهـاى  بـا  کـه  مى باشـد 
طوالنـى و کاهـش میـزان آب، جـذب و 
حرکـت عناصرغذایـى در خـاك به طـور 
مطلـوب انجـام نمى گیرد. شـور و قلیایى 
شـدن آب هـا هـم مزیـد بر علت شـده و 

خـود عامـل تنـش اسـت.»
در ادامـه، این محقق کهنه کار مکانیسـم 
داد  شـرح  را  محیطـى  تنش هـاى  اثـر 
در  پتاسـیمى  ذخیـره  افزایـش  بـر  و 
گیـاه اینچنیـن تأکیدکـرد: «بـا مصـرف 
پتاسـیم، غلظت شـیره گیاهى بـاال رفته 
و نقطـه انجمـاد پاییـن مى آیـد؛ میـزان 
پتاسـیم بـرگ بـا خسـارت گرمازدگـى، 
آفتـاب سـوختگى و سـقط جنین ارتباط 
کـه  بررسـى هایى  در  دارد،  معنـى دارى 
انجام دادیم شـدت آفتاب سـوختگى در 
گیاهانـى کـه میزان پتـاس بـرگ زیر 1

بـود بیشـتر دیـده مى شـد و در گیاهـى 
کـه میـزان پتاس بـاالى 1,7 بـود آفتاب 
سـوختگى ندیدیـم، عـالوه بـر آن پتاس 
مقاومـت بـه خشـکى را در گیـاه بـاال 

مى بـرد.» 
خـود  سـخنان  پایـان  در  محمـودى 
اسـتفاده از اسـید آمینـه پـس از وقـوع 
گفـت:  و  نمـود  توصیـه  را  سـرمازدگى 
بـرگ  سـرمازدگى  وقـوع  زمـان  «در 

به دلیـل آسـیب دیدگـى نمى توانـد غذا 
تولیـد کنـد، در ایـن حال محلول پاشـى 
اسـیدآمینه بـه کمـک درخـت مى آید.»  

فرآینـد فیزیولوژى تنش سـرما در 
ه گیا

محمدنبـى غیبـى دکتـراى فیزیولـوژى 
فیزیولـوژى  فرآینـد  گیاهـى،  تغذیـه  و 
تنـش سـرما در گیـاه را تشـریح کـرد و 
گفـت: «هـر سـلول زنـده گیاهـى یـک 
آن  درون  دارد؛  پالسـمى  سـیتو  غشـاء 
غشـا دو الیـه چربى اسـت کـه خاصیت 
نیمه تراوایى سـلول را ایجـاد مى کنند و 
ایـن خاصیت نیمه تراوایـى موجب زنده 
بـودن سـلول مى شـود. ایـن الیه هـاى 
درجـه   15 و   14 دمـاى  در  چربـى 
سـانتى گراد اشـباع هسـتند و به صورت 
هنگامى کـه  مى باشـند.  نیمه سـیال 
منهـاى 1 و  (صفـر  آمـده  پاییـن  دمـا 
مى شـود)، ایـن چربى هـا بایـد از حالـت 
اشـباع خارج شـده و بـه چربى هاى غیر 
اشـباع تبدیـل شـوند تا در دمـاى پایین 
نیـز نیمـه سـیال باقى مانـده و خاصیت 
نیمه تراواى غشـاء حفظ شـود. در تنش 
سـرمازدگى، گیـاه آنزیـم ضـد اشـباع را 
مـى سـازد و ایـن آنزیـم بـراى سـاخت 
پروتئیـن بـه اسـیدآمینه آزاد نیـاز دارد، 
پتاسـیم  آنزیـم  فعال کننـده  کوفاکتـور 
اسـت. ایـن تنـش مى توانـد از دمـاى 4

تـا 5 درجـه شـروع شـود تـا زمانـى که 
آب درون گیـاه یـخ مى زنـد؛ بنابراین در 
صدمه سـرمازدگى باید اسـیدهاى آمینه 
حضـور داشـته باشـند بـه لحـاظ اینکه 
بتواننـد آنزیـم را بسـازند؛ آنزیـم بـدون 
پـس  نیسـت  فعـال  کوفاکتـور  حضـور 
حضـور پتاسـیم هـم الزم اسـت.  بـراى 
زمـان  در  بایـد  سـرمازدگى  بـا  مقابلـه 
وجـود  گیـاه  درون  اسـیدآمینه  تنـش، 
محلول پاشـى  بنابرایـن،  داشته باشـد؛ 
از  قبـل  سـاعت   24 بایـد  اسـیدآمینه 
در  امـا  شده باشـد.  انجـام  سـرمازدگى 
حالـت یخ زدگى بایـد از مواد شـیمیایى 
کـرد؛  اسـتفاده  گیـاه  ضدیخ زدگـى 
اسـیدهاى آمینه و پتاسـیم هـم در اینجا 

نقـش دارنـد.»
بـودن  جبهـه اى  بـر  تأکیـد  بـا  غیبـى 
جـارى  سـال  در  داده  رخ  سـرمازدگى 
افـزود: «صدمـه سـرمازدگى کـه اتفـاق 
افتاد بیشـتر سـرماى جبهه اى بـود و در 
مـورد سـرماى جبهه اى برپاکـردن آتش 

این چند سال 
هرچه کود و 

مواد غذایی 
استفاده 

می شود، 
فایده ندارد! 

چون جذب 
عناصرغذایی 

به صورت 
محلول 

می باشد که 
با مدارهای 

آبیاری طوالنی 
و کاهش 
میزان آب، 

جذب و حرکت 
عناصرغذایی 

در خاک به طور 
مطلوب انجام 

نمی گیرد. شور 
و قلیایی شدن 

آب ها هم مزید 
بر علت شده و 

خود عامل تنش 
است

باغبانی
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علیرغـم اینکـه بتواند دو، سـه درجه دما 
را افزایـش دهـد کارآمـد نیسـت چراکه 
بـاد گرمـا را خـارج مى کنـد.  درمـورد 
سـرماى جبهـه اى مشـکل یـک الـى دو 
درجـه دمـا نیسـت بلکـه مشـکل اُفـت 
دمـا و حفـظ خاصیـت نیمـه تراوایـى 
سـلول اسـت. اگـر سـرما تشعشـعى بود 
و بـادى نمى آمد، سـرما کف باغ مسـتقر 
بود، شـاید بخارى هاى باغى مى توانسـت 
کمـک کنـد؛ امـا در سـرماى جبهـه اى 
کـه بـاد هسـت و شـعله و دود را خـارج 
مى کنـد نمى توانـد خیلـى موثر باشـد و 
بیشـتر بخش تغذیه و فیزیولوژى اسـت 

کـه مى توانـد تأثیرگـذار باشـد.»
وى در پایـان مطالـب خـود راهکارهایى 
ارائـه کـرد و توضیـح داد: «هنگامى کـه 
گیاه دچـار تنش مى شـود، واکنش گیاه 
این اسـت که بتواند سـاختار سـبزینگى 
خـود را بسـازد، یعنى ابتدا گیـاه درصدد 
اسـت جـان خـود را نجـات دهـد بعد به 
فکـر زایـش یـا تولیـد محصـول اسـت. 
بـراى باغـدار تمایـز و گل انگیـزى گیـاه 
اهمیـت دارد تـا بتوانـد جوانه هـاى گل 
را ایجـاد کنـد. بنابرایـن در ابتـدا بایـد با 
اسـیدهاى آمینه و پتاسـیم گیـاه تغذیـه 
شـود تـا بتواند غشـاى سیتوپالسـمى را 
ترمیم نموده و از شـرایط اسـترس خارج 
شـود تـا پـس از گذرانـدن مرحله تنش 

گل انگیـزى القاء شـود.»

لحـاظ کـردن هزینه هـاى مقابله با 
سـرمازدگى در هزینه هـاى جـارى 

غ با
یـک  به عنـوان  قاسـمعلیزاده  حنیـف 
باغـدار موفـق در مقابلـه بـا سـرمازدگى 
سـال جـارى، توصیـه کـرد: «بـا توجـه 
بـه وقـوع پدیده سـرمازدگى و خسـارت 
سـنگین ناشـى از ایـن تنـش محیطـى 
بـه محصـول پسـته در سـال هاى اخیر، 
هزینه هـاى مقابلـه بـا سـرمازدگى هـم 
ماننـد هزینه  کوددهى و یا برداشـت باید 
در هزینه هـاى جـارى بـاغ لحـاظ گردد 
و اینکـه بگوییـم هـر چـه خـدا بخواهد 
درسـت نیسـت، باید تالش کنیـم و خدا 

خـودش کمـک مى کنـد.»
قاسـمعلیزاده گفـت: «بـراى تجهیـزات 
مقابلـه با سـرمازدگى در وهله اول باغدار 
باید انبـارى را، جهت نگهدارى سـوخت 
و دیگـر مایحتـاج اعم از پوسـت پسـته، 
قوطى هـاى حلبى یـا بخارى هـاى باغى 

و ... آمـاده کنـد کـه مجهـز به کپسـول 
آتش نشـانى باشـد و نکات ایمنى در آن 

شده باشـد.» رعایت 
وى بـا تأکیـد بـر لـزوم نصب ایسـتگاه و 
تجهیزات هواشناسـى اسـتاندارد در باغ، 
روش اجـرا شـده مقابلـه بـا سـرمازدگى 
اخیر را تشـریح کـرد: « طبق اسـتاندارد 
بـه  اسـتفاده  مـورد  قوطى هـاى  فائـو، 
منظـور بخـارى باغـى بایـد بـا فاصلـه 5

متـر بیـن دو ردیـف تـا نصفـه در زمین 
300 محاسـبات،  طبـق  شـوند.  دفـن 

قوطـى در هکتـار کـه بـا فاصلـه 5 متـر 
قـرار گرفتـه باشـند، حـدوداً دمـا را بـه 

انـدازه 2 درجـه افزایـش مى دهنـد.»
اهمیـت  بـر  تأکیـد  بـا  قاسـمعلیزاده 
تـا  مى کشـد  طـول  کـه  زمانـى  مـدت 
بخارى هـاى یـک هکتـار روشـن شـود، 
نیـروى موردنیـاز بـراى هرهکتـار را دو 
کارگـر در شـب و یـک کارگـر در روز 
تخمیـن زد. وى در ادامـه سـخنان خود 
هزینه هـاى مـواد مصرفـى بـراى مقابلـه 
بـا سـرمازدگى را ارائـه کـرد و در رابطـه 
بـا زمان روشـن کـردن بخارى هـا افزود: 
«شب سـرمازدگى باید تشـخیص دهید 
کـه دمـا بـه صـورت تدریجـى پاییـن 
مى آیـد یـا چیلینـگ رخ مى دهـد. اگـر 
تدریجـى پاییـن بیایـد تـا صفـر درجـه 
سـانتى گراد مشـکلى به وجود نمى آورد. 
اتفاقـى که امسـال افتـاد چیلینـگ بود؛ 
اگـر چیلینـگ اتفاق بیفتد یـک دفعه در 
5 دقیقـه یـا 10 دقیقه دمـا از 10 درجه 
سـانتى گراد  درجـه   5 بـه  سـانتى گراد 
یـک  بایـد  را  باغـى  بخـارى  مى رسـد. 
سـاعت قبـل از زمـان وقوع سـرمازدگى 

روشـن کنیـد.»
ایـن باغـدار پیشـرو در پایان ارائـه خود، 
بـر اهمیـت و لـزوم اسـتفاده از نیـروى 
ماهـر و رعایـت نکات ایمنـى تأکید کرد. 

پیشنهادهاى کاهش خسارت 
حسـین حکم آبـادى مروج ارشـد پسـته 
با اشـاره به روند خشکسـالى در دو سـال 
اخیـر  و تأثیـر آن بـر میـزان خسـارت 
سـرمازدگى، تکـرار هـر سـاله تنش هاى 
و  ندانسـت  ذهـن  از  دور  را  اقلیمـى 
در رابطـه بـا کاهـش میـزان خسـارت 
پیشـنهاد داد: «بهتـر اسـت دولـت بـه 
جـاى بخشـش وام هـا و ...  حمایت کند 
و سـوخت در اختیـار باغـدار قـرار دهد؛ 
یـا بـا شـرکت هایى همـکارى کننـد که 

هلى کوپتـر در اختیار باغدار قـرار دهند. 
متأسـفانه ایـن سـرمازدگى کـه اتفـاق 
افتـاد دوبـاره تـا سـال بعد به فراموشـى 
سـپرده مى شـود؛ بایـد از همیـن االن به 
فکـر سـال بعـد و اتفاقـات مشـابه بود و 

تمهیداتـى اندیشـید.» 
انتهـاى  در  پسـته  ارشـد  مـروج  ایـن 
مطالـب خـود در رابطـه بـا خسـارات و 
توصیـه  سـرمازدگى  از  پـس  اقدامـات 
کـرد: «طبـق نتایج حاصـل از تحقیقات 
انجـام شـده، تـا دمـاى منفـى 2 درجـه 
سـانتى گراد یـخ  تشـکیل نمى شـود. در 
2 منفـى  از  پایین تـر  دمـا  صورتى کـه 

درجـه سـانتى گراد باشـد، ممکن اسـت 
یکـى از این سـه حالت رخ دهـد؛ حالت 
اول اینکـه درخت در حالت عادى باشـد 
یعنـى پتـک و جوانـه آن نریـزد، در این 
حالـت مى توانیـد به صـورت سـبک بعد 
از یـک هفتـه تغذیـه و آبیارى را شـروع 
کنیـد. درحالت دوم، اگـر دما بین منفى 
2 تـا منفـى 4 درجه سـانتى گراد باشـد، 
محرك هـاى  از  اسـتفاده  بـا  مى تـوان 
جلبـک  و  اسـیدآمینه  از  اعـم  رشـد 
درخـت را در جهـت جبـران خسـارت و 
تمایـز جوانه هـاى محصـول سـال آینده 
از  پایین تـر  دمـاى  در  نمـود.  هدایـت 
منفـى 4 درجـه سـانتى گراد، درخت در 
حالـت غیرعـادى قـرار خواهـد گرفت و 
معمـوالً جوانـه انتهایـى از بین مـى رود؛ 
در ایـن حالت باغدار با هرس و اسـتفاده 
از ترکیبـات مسـى تـوأم بـا محرك هاى 
رشـد شـاید بتواند محصول سـال آینده 

را نجـات دهـد.»

اتفاقی که 
امسال افتاد 

چیلینگ بود؛ 
اگر چیلینگ 

اتفاق بیفتد 
یک دفعه 

در ۵ دقیقه 
یا ۱۰ دقیقه 

دما از ۱۰ درجه 
سانیت گراد 

به ۵ درجه 
سانیت گراد 

می رسد. بخاری 
باغی را باید 

یک ساعت قبل 
از زمان وقوع 

سرمازدگی 
روشن کنید.

در صورتی که دما پایین تر از منفی ۲ درجه 
سانیت گراد باشد، ممکن است یکی از این 

سه حالت رخ دهد
حالت اول اینکه درخت در حالت عادى باشد یعنى پتک و 
جوانه آن نریزد، در این حالت مى توانید به صورت سبک بعد 

از یک هفته تغذیه و آبیارى را شروع کنید
درجه   4 منفى  تا   2 منفى  بین  دما  اگر  دوم،  درحالت  
سانتى گراد باشد، مى توان با استفاده از محرك هاى رشد 
جبران  جهت  در  را  درخت  جلبک  و  اسیدآمینه  از  اعم 
خسارت و تمایز جوانه هاى محصول سال آینده هدایت نمود
در دماى پایین تر از منفى 4 درجه سانتى گراد، درخت در 
حالت غیرعادى قرار خواهد گرفت و معموالً جوانه انتهایى 
استفاده  و  هرس  با  باغدار  حالت  این  در  مى رود؛  بین  از 
بتواند  شاید  رشد  محرك هاى  با  توأم  مسى  ترکیبات  از 

محصول سال آینده را نجات دهد.

باغبانی
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مطابــق بــا آمــار 7 ماهــۀ انجمــن پســته ایــران، از ابتــداى ســال 
ــوع 100 ــاه در مجم ــان فروردین م ــا پای ــى 1400/01 ت محصول

هــزار تــن پســته ایرانــى در داخــل ایــران و بازارهــاى صادراتــى 
فروردین مــاه،  پایــان  در   .(1 (جــدول  شده اســت  مصــرف 
ــزار  ــا حــدود 40 ه ــده انباره ــزان مان ــى انجمــن از می پیش بین
تــن پســته اســت. پیش بینــى مى کنیــم در پایــان ســال 
ــال  ــه س ــته ب ــن پس ــزار ت ــدود 15 ه ــى 1400/01، ح محصول
محصولــى جدیــد انتقــال دهیــم. محصــول جدیــد پســته ایــران 
ــدید  ــرمازدگى ش ــار س ــى دچ ــتان هاى جنوب به خصــوص در اس
در فروردیــن مــاه شــد. پیش بینــى اولیــه انجمــن پســته ایــران 
ــد حــدود 110 ــران در ســال جدی از حجــم محصــول پســته ای

هــزار تــن پســته اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن حجــم 15 هــزار 
تــن انتقالــى از ســال قبــل، در آغــاز ســال محصولــى 1401/02، 
کل محصــول در دســترس ایــران 125 هــزار تــن، بــا احتســاب 

ــود. تولرانــس 10 درصــد خواهدب

آمریــکا  و  ایــران  پســته  صــادرات  ســاالنه  تاریخچــه 
پوســت) در  خشــک  پســته  (معــادل 

نمـودار 2 رونـد صادرات پسـته ایـران و آمریکا را در طول 10 سـال 
اخیـر نشـان مى دهـد. بیشـترین حجـم صـادرات مجمـوع ایـران و 
آمریکا در سـال محصولـى 1399/1400 اتفاق افتـاده که نزدیک به 
464 هـزار تن گزارش شده اسـت. در آن سـال مصرف داخل پسـته 
آمریکایـى 112 هـزار تن اعالم شـد و مصرف پسـته در داخل ایران 
حـدود 30 هـزار تن تخمین زده شـد. این یعنى در سـال محصولى 
1399/1400، نزدیـک بـه 606 هـزار تـن پسـته در دنیـا مصـرف 
شده اسـت. از آنجـا کـه آگاهـى مصرف کننـدگان در دنیـا نسـبت 
بـه مزایـاى مغزجـات همـواره در حـال افزایـش اسـت و بیشـتر به 
خـوردن غذاهاى سـالم روى آورده انـد و مى دانیم که مغزجات منبع 
پروتئیـن و ویتامین هسـتند، قطعاً مصرف جهانى پسـته پتانسـیل 
رشـد بسـیار بیشـترى دارد. با توجه به رشـد روزافزون تولید پسـته 
در کالیفرنیا، اسـپانیا، ترکیه و سـایر کشورهاى تولیدکننده، من فکر 
توجه  مى کنـم رونـد مصـرف جهانى پسـته رو به افزایش اسـت. بـا

بهروز آگاه سخنگوی پسته ایران
در اجالس جهانی خشکبار (INC) تشریح کرد:

گزارش پسته ایران سخنرانی

(INC) پروندۀ اجالس جهانی خشکبار

 :1400    :
5 000     
135 000    
140 000    
15 000  
74 000
12 000        *
101 000  
39 000    

 *                  .

          
)  (
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براى  باید تولیدکننده، کشـورهاى پسـته در تولید افزایشـى روند به
جدید تـالشکرد. بازارهاى در خصوصـاً تقاضـا، و رشـد مصـرف

و  ایــران  پســته  مغــز  صــادرات  ســاالنه  تاریخچــه 
مریــکا آ

ــکا را در  ــران و آمری ــته ای ــز پس ــادرات مغ ــد ص ــودار 3 رون نم
ــه در  ــد ک ــد. مى بینی ــى ده ــان م ــر نش ــال اخی ــول 10 س ط
دو ســال اخیــر مصــرف مغــز پســته در دنیــا در حــال افزایــش 
ــادى  ــیار زی ــد بس ــیل رش ــز پتانس ــه نی ــن زمین ــت. ای بوده اس
ــروش  ــا ف ــد از کرون ــه بع ــه اینک ــه ب ــا توج ــن، ب دارد. همچنی
ایــن کانــال  اینترنتــى هــم رونــق گرفــت، فــروش مغــز از طریــق

ــز جــاى رشــد دارد. نی

سطح زیرکشت پسته در ایران
در ایــن قســمت مى خواهــم راجــع بــه نقشــه ســطح زیرکشــت 
از  حاضــر 27 اســتان حــال پســته در ایــران صحبــت کنــم؛ در
پســته  تولیــد ــد اســت. رون پســته زیرکشــت ایــران 31 اســتان
ــرى  اکب ــه جمل از ــام کشــیده ارق ســمت ــه ب ــران بیشــتر ای در
ــته  ــدگان پس ــتریان و مصرف کنن ــه مش اســت. ب ــى احمدآقای و
ایرانــى ایــن اطمینــان خاطــر را مى دهیــم کــه از بابــت تأمیــن 
ــد.  ــت باش ــان راح ــده خیالش ــى در آین ــته ایران ــاِت پس ــا ثب ب
ــرمازدگى ها و  ــه س ــى از جمل ــرات اقلیم ــا تغیی ــه ب ــا همیش م
پســته  کشــت ــى ــا پراکندگ ــه  رو هســتیم، ام ــا روب گرمازدگى ه
کاهــش  ــه ب منجــر ــام، ارق ــوع تن و ــران ــف ای مختل مناطــق در
طــى  ایــران پســته تولیــد اســت و رونــد تولیــد شــده  نوســانات
آینــده  در کــه اســت ثباتــى دهنــدة نشــان  10ســال گذشــته،

خواهدکــرد. ــدا پی ــه ادام

پتانسیل های رشد محصوالت جانیب پسته
ــورهاى  کش ــته در پس ــد تولی ــى افزایش ــد رون ــه ب ــه توج ــا ب
در  خصوصــاً تقاضــا، و رشــد مصــرف ــراى ب ــد بای ــده، تولیدکنن
پتانســیل  جهانــى، بازارهــاى در جدیــد تــالش کنیــم. بازارهــاى
ــز پســته،  ــم از مغ اع پســته ــى جانب عرضــۀ محصــوالت ــاالى ب
ســازى  ســبز و روغــن پســته در صنایــع غذایــى، شــیرین  مغــز
دارد. و آرایشى-بهداشــتى و مصــرف آجیلــى مغــز پســته وجــود

نقشه پراکندگى مناطق زیرکشت پسته در ایران

(INC) پروندۀ اجالس جهانی خشکبار
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مایکل هومان مدیر پنل و سخنگوی پسته آمریکا 
در اجالس شورای جهانی خشکبار توضیح داد:

پسته آمریکا؛ از افزایش مصرف
تا نگرانی های کم آبی سخنرانی

ــى  ــال محصولـ ــا سـ ــى 2021/22 را بـ ــال محصولـ ــر سـ اگـ
ــد  ــزان تولیـ ــه میـ ــم کـ ــم مى بینیـ ــه کنیـ 2022/23 مقایسـ
جهانـــى پســـته تقریبـــاً یکســـان اســـت. پیش بینـــى مصـــرف 
ســـال محصولـــى جدیـــد در مقایســـه بـــا  جهانـــى پســـته در
ســـال محصولـــى قبـــل افزایـــش یافته اســـت کـــه ایـــن 
ــراى  ــه بـ ــت کـ ــته اسـ ــه پسـ ــات در عرضـ ــان دهندة ثبـ نشـ
ـــرف  ـــود مص ـــد مى ش ـــات تولی ـــا ثب ـــت؛ ب ـــوب اس ـــا خ ـــه م هم
ــى  ــاى جهانـ ــرف، تقاضـ ــش مصـ ــا افزایـ ــش داد و بـ را افزایـ

پســـته رشـــد خواهدکـــرد.
ــا  ــته کالیفرنیـ ــازار پسـ ــه بـ ــع بـ ــم راجـ ــه مى خواهـ در ادامـ
ــد  ــه وضعیـــت تولیـ ــى بـ ــى، وقتـ ــم. به طور کلـ صحبـــت کنـ
و مصـــرف ســـال محصولـــى 2021/22 نـــگاه مى کنیـــم 
مى بینیـــم کـــه محصـــول اول ســـال به طـــور قابـــل توجهـــى 
باالتـــر از حـــد انتظـــار بـــود. مى دانســـتیم کـــه ایـــن ناشـــى 
ـــان  ـــرد درخت ـــود، عملک ـــته ب ـــت پس ـــطح زیرکش ـــش س از افزای
هـــم بهتـــر از حـــد انتظـــار بـــود. خوشـــحالیم کـــه بگوییـــم 
ـــاال اســـت، مخصوصـــاً مصـــرف داخلـــى  تقاضـــاى پســـته خیلـــى ب
ـــازار آمریـــکا رکـــورد زده اســـت. از ایـــن بابـــت خیلـــى  پســـته در ب
ـــم  ـــى 2021/22 على رغ ـــال محصول ـــتیم. در س ـــان زده هس هیج
چالش هایـــى کـــه در کل دنیـــا بابـــت حمـــل و نقـــل وجـــود 
ـــا  ـــته کالیفرنی ـــت پس ـــم صنع ـــه بگوی ـــرم ک ـــت مفتخ داشته اس
ـــا  ـــه بازاره ـــه هم ـــى را ب ـــته آمریکای ـــت پس ـــا موفقی ـــته ب توانس
بفرســـتد؛ عرضـــۀ موفقیت آمیـــز پســـته بـــراى ســـال نـــوى 
ـــا  ـــازار اروپ ـــته در ب ـــاالى پس ـــاى ب ـــد و تقاض ـــى داشته باش چین
ــان  ــه پایـ ــه بـ ــد. درحالى کـ ــش دهـ ــى پوشـ ــز به خوبـ را نیـ
ســـال محصولـــى 2021/22 نزدیـــک مى شـــویم میـــزان 
ـــود  ـــرآورد مى ش ـــته ب ـــن پس ـــزار ت ـــا 184 ه ـــده انباره باقیمان
ـــر  ـــد ه ـــى جدی ـــال محصول ـــد پســـته در س ـــه حجـــم تولی ـــه ب ک

چقـــدر هـــم باشـــد، ثبـــات مى بخشـــد.
ــت  ــد گفـ ــد بایـ ــال جدیـ ــد سـ ــى تولیـ ــورد پیش بینـ در مـ
کـــه همـــه مى دانیـــم پیش بینـــى تولیـــد محصـــول پســـته 
ــه  ــم کـ ــدر بگویـ ــوارى اســـت. همین قـ ــه شـــدت کار دشـ بـ
ســـال  پســـته  تولیـــد  لحـــاظ  از  مى شـــود  پیش بینـــى 
ـــى  ـــى. یک ـــه عال ـــد، ن ـــى باش ـــال خوب ـــى 2022/23 س محصول
از نگرانى هـــاى مـــا خشکســـالى آمریـــکا اســـت کـــه خیلـــى 
ــتر  ــوردش بیشـ ــنیده اید و در مـ ــه آن شـ ــع بـ ــما راجـ از شـ

توضیـــح خواهـــم  داد. در مـــاه آوریـــل (فصـــل گل) اتفـــاق عجیبـــى افتـــاد؛ 
ـــم  ـــد از آن ه ـــه بع ـــدیم ک ـــواجه ش ـــره اى م ـــرمازدگى غیرمنتظ ـــا س ـــک روز ب ی
ـــالل  ـــاد اخت ـــث ایج ـــاق باع ـــن اتف ـــه ای ـــد ک ـــرم ش ـــى گ ـــبت خیل ـــه نس ـــوا ب ه
ـــطح  ـــه س ـــم ک ـــم مى دانی ـــن را ه ـــد. ای ـــته ش ـــان پس ـــى درخت ـــان گلده در زم
ـــام  ـــوع را در تم ـــن موض ـــت. ای ـــش اس ـــال افزای ـــکا در ح ـــته آمری زیرکشـــت پس

ــم. ــاظ کنیـ ــد لحـ ــان بایـ ــادالت و تخمین هایمـ معـ
حـــاال مى خواهـــم در مـــورد مســـائل عرضـــه صحبـــت کنـــم. خـــب انتظـــار 
داشته باشـــد.  ادامـــه  همچنـــان  عرضـــه  مســـائل  و  چالش هـــا  داریـــم 
ـــالح  ـــل س ـــده مث ـــال آین ـــه س ـــال ب ـــى از امس ـــى انتقال ـــده محصول ـــزان مان می
ـــه  ـــه هم ـــه ب ـــد عرض ـــت باش ـــان راح ـــه خیالم ـــد ک ـــل مى کن ـــتراتژیکى عم اس

بازارهـــاى پســـته آمریکایـــى در دنیـــا انجـــام خواهدشـــد.

رشد تولید پسته کالیفرنیا
ــد  ــن تولی ــد. تخمی ــا را مى بینی ــته کالیفرنی ــد پس ــه تولی ــودار 1 تاریخچ در نم
ســال جدیــد بــا توجــه بــه تمــام دالیلــى کــه قبل تــر عنــوان کــردم نســبت بــه 
پیش بینــى اولیــه کاهــش داشــته اســت. درســت اســت کــه ســطح زیرکشــت 
ــى و  ــادى گلده ــرایط غیرع ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ــت ام ــش یافته اس ــته افزای پس
آنچــه االن در باغــات مشــاهده مى کنیــم تولیــد چیــزى حــدود 470 هــزار تــن 

خواهــد بــود.

نمــودار 2 میــزان فــروش پســته در ســال جــارى (ســال محصولــى 2021/22) 
را نشــان مى دهــد. حجــم فــروش پســته کالیفرنیایــى امســال (372 هــزار تــن) 

نســبت بــه ســال محصولــى 2020/21 افزایــش داشــته اســت.

(INC) پروندۀ اجالس جهانی خشکبار
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منابع آبی کالیفرنیا و شرایط فعلی
ـــن  ـــتیم. م ـــه هس ـــى مواج ـــکالت آب ـــا مش ـــا ب ـــه در کالیفرنی ـــم ک ـــه مى دانی هم
ـــى  ـــا بارش ـــطحى ی ـــاى س ـــک- آب ه ـــم؛ ی ـــیم مى کن ـــش تقس ـــه دو بخ آن را ب
ـــه در  ـــم ک ـــد بگوی ـــطحى بای ـــاى س ـــورد آب ه ـــى. در م ـــاى زیرزمین و دو- آب ه
ـــن  ـــطح میانگی ـــر س ـــى زی ـــزان بارندگ ـــى می ـــال متوال ـــى 3 س ـــر ط ـــال حاض ح
ایـــن کمبـــود شـــدید در طـــول فصـــل رشـــد درخـــت مشـــکل  بوده اســـت.
ایجـــاد مى کنـــد. اگـــر دوره خشکســـالى جـــارى (ســـال هاى 2022، 2021، 
ـــى  ـــل توجه ـــور قاب ـــم، به ط ـــه کنی ـــل مقایس ـــالى قب ـــا دوره خشکس 2020) را ب
االن وضـــع بدتـــرى داریـــم. در نمـــودار 3 مى بینیـــم کـــه ســـال هاى 2013

ـــوژى  ـــاظ هیدرول ـــتیم. از لح ـــا را داش ـــالى کالیفرنی ـــن خشکس ـــا 2015 آخری ت
آن دوره خشـــک تـــا خیلـــى خشـــک محســـوب مى شـــد. میانگیـــن میـــزان 
آبـــى کـــه در ایـــن دوره ســـه ســـاله از پـــروژه آبـــى کالیفرنیـــا (SWP) بـــه 
ـــه دوره  ـــر ب ـــود. اگ ـــد ب ـــال 20 درص ـــر س ـــرد در ه ـــدا ک ـــاص پی ـــته اختص پس
خشکســـالى فعلـــى نـــگاه کنیـــم میـــزان اختصـــاص آب هـــاى ســـطحى بـــه 
ـــا از  ـــت و م ـــف شده اس ـــال نص ـــر س ـــراى ه ـــل ب ـــه دوره قب ـــبت ب ـــته نس پس

ـــم. ـــت نگرانی ـــن باب ای
هـــم  زیرزمینـــى  آب هـــاى  مـــورد  در  ســـطحى  آب هـــاى  از  به غیـــر 
محدودیت هایـــى داریـــم. خیلـــى از شـــما راجـــع بـــه طـــرح ســـیگما 
ــه روز  ــه روز بـ ــنیده اید کـ ــى) شـ ــع آب زیرزمینـ ــه منابـ ــت یکپارچـ (مدیریـ

ــرات  ــت اثـ ــرار اسـ ــت و قـ ــدن اسـ ــر شـ ــال جدى تـ در حـ
بلندمـــدت داشته باشـــد. از اثـــرات کوتاه مـــدت اجـــراى ایـــن 
طـــرح مى تـــوان بـــه خصـــوص بـــه اعمـــال محدودیت هـــاى 
ـــد  ـــاى جدی ـــه چاه ه ـــى ب ـــراى دسترس ـــاى الزم ب ـــذ مجوزه اخ

اشـــاره کـــرد.

پیغـــام پروتئیـــن گیاهـــی و ترویـــج مصـــرف مغـــز 
آجیـــل   به عنـــوان  پســـته 

ـــاره  ـــته اش ـــى پس ـــرف جهان ـــش مص ـــه افزای ـــد ب ـــا بای در اینج
ـــن  ـــار از پروتئی ـــاده و سرش ـــالم، س ـــى س ـــته محصول ـــم. پس کن
ـــبت  ـــه روز نس ـــا روز ب ـــدگان در دنی ـــت. مصرف کنن ـــى اس گیاه
بـــه ایـــن موضوعـــات حســـاس تر و آگاه تـــر مى شـــوند. 
ــى از  ــى غنـ ــام منبعـ ــته، پیغـ ــدة پسـ ــوش مصرف کننـ در گـ
ـــى  ـــا محصول ـــته تنه ـــت. پس ـــداز اس ـــى طنین ان ـــن گیاه پروتئی
ــدن را  ــراى بـ ــرورى بـ ــید ضـ ــۀ 9 آمینواسـ ــه همـ اســـت کـ
ـــن  ـــع جایگزی ـــال مناب ـــه دنب ـــانى ک ـــراى کس ـــن ب دارد. بنابرای
پروتئیـــن هســـتند، پســـته بهتریـــن انتخـــاب اســـت. مـــا در 
ـــاى  ـــم فعالیت ه ـــد ه ـــوالت جدی ـــوآورى و محص ـــاى ن زمینه ه
قابـــل توجهـــى داشـــته ایم. همان طـــور کـــه مى دانیـــد 
ـــه در  ـــوده ک ـــوآورى اى ب ـــت» ن ـــدون پوس ـــى «ب ـــعار تبلیغات ش
ـــدة  ـــوان میان وع ـــه عن ـــته ب ـــز پس ـــرف مغ ـــغ مص ـــج و تبلی تروی
ــیار  ــکا بسـ ــل آمریـ ــازار داخـ ــه در بـ ــته ایم کـ ــى داشـ آجیلـ

ــت. ــوده اسـ ــز بـ موفقیت آمیـ
نتیجه گیرى

ـ در بـــازار داخلـــى آمریـــکا و بازارهـــاى صادراتـــى تقاضـــاى 
پســـته به طـــور باثباتـــى در حـــال رشـــد اســـت.

ـــه  ـــکا تضمیـــن ادام ـ افزایـــش ســـطح زیرکشـــت پســـته در آمری
ـــى  ـــته آمریکای ـــاى پس ـــه بازاره ـــات در هم ـــن و باثب ـــۀ ام عرض

ـــت. اس
کالیفرنیـــا  آبـــى  دغدغه هـــاى  و  خشکســـالى  شـــرایط  ـ 
پســـته  صنعـــت  در  فعلـــى  ریســـک هاى  بزرگ تریـــن 
ـــم. ـــر داری ـــا را زیرنظ ـــت آنه ـــا دق ـــه ب ـــوند ک ـــوب مى ش محس
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ماندة انتقالى ترکیه از سال محصولى 2020/21 به سال بعد حدود 200 هزار تن 
بود. سال محصولى 2021/22 سال کم محصول پسته ترکیه بود، اما در ابتداى آن 
سال در مجموع 258 هزار تن محصول پسته براى عرضه داشتیم که از این مقدار 
تا به امروز 84 هزار تن در داخل ترکیه مصرف شده است. به طور معمول مصرف 
داخلى پسته ترکیه ساالنه حدود 100 تا 110 هزار تن است. امسال میزان مصرف 
داخل پسته نسبت به سال قبل اُفت شدید داشته است؛ وضعیت اقتصادى ترکیه و 
مسائل پیرامون جنگ بین روسیه و اوکراین به این کاهش شدید دامن زده است. 
اما از طرف دیگر، با توجه به افزایش نرخ دالر، در صادرات پسته ترکیه (33 هزار 
تن) امسال رکورد زدیم. با احتساب عدد 6 هزار تن براى ضایعات مربوط به وزن 
پوست در مجموع 123 هزار تن پسته به فروش رسیده است. پیش بینى ما از مانده 

انتقالى به سال محصولى جدید 135 هزار تن پسته خشک در پوست است.

سطح زیرکشت پسته در ترکیه
عمدة سطح زیرکشت پستۀ ترکیه در جنوب شرقى این کشور قرار دارد که سهم 
96 درصدى از تولید پسته دارد. استان هاى شانلى اورفا و غازى آنتپ مناطق اصلى 
تولید پسته در ترکیه هستند. تخمىن مىزنیم که 80-70 درصد تولید پسته 
ترکیه متعلق به این مناطق است. کل سطح زیرکشت پسته در ترکیه حدود 400
هزار هکتار است که تقریباً 70 درصد آن را باغات بارده تشکیل مى دهند. قبًال 
غازى آنتپ بیشترین سطح زیرکشت پسته را با رقم آنتپ داشت، اما اخیراً استان 

شانلى اورفا گوى سبقت را در باغریزى هاى جدید ربوده است.

تولید و صادرات پسته ترکیه
نمودار 1 وضعیت تولید و صادرات پسته ترکیه در 3 سال محصولى اخیر را 
نشان مى دهد. همان طور که پیدا است همگام با افزایش تولید پسته ترکیه، روند 
صادرات پسته ترکیه هم افزایشى است. صادرات پسته ترکیه از 10 هزار تن در 
سال محصولى 2019/20 به 33 هزار تن در سال محصولى جارى رسیده است. 
این باعث خوشحالى ما است که پسته ترکیه هم کم کم بتواند به بازارهاى جهانى 

پسته دست پیدا کند.

مصارف فعلی و پتانسیل های آینده پستۀ ترکیه
صنایع  در  پسته  مغز  مصرف  خاورمیانه  کشورهاى  از  بعضى  و  ایتالیا  از  غیر 
شیرینى سازى هنوز خیلى جا نیفتاده است. البته دالیل زیادى وجوددارد. قیمت 
یکى از مهم ترین دالیلش است، چون اگر مغز پسته را با محصوالتى دیگر مثل 
بادام یا گردو مقایسه کنید، مغز پسته با اختالف قیمتش خیلى باالتر است. اما 
با توجه به افزایش تولید پسته کالیفرنیا و ترکیه ما معتقدیم مصرف جهانى مغز 
پسته در صنایع شیرینى، شکالت و بستنى سازى روزبه روز بیشتر شود. امیدواریم 
در آینده اى نزدیک با توجه به افزایش تولید و کاهش قیمت ها، مصرف مغز در دنیا 
بیشتر شود و صادرات مغز پسته از آمریکا، ایران و ترکیه بیش از پیش افزایش 

پیدا کند.

سرکان گرگولو سخنگوی پسته ترکیه
در اجالس شورای جهانی اظهار داشت

پسته ترکیه؛ امیدواری برای 
افزایش مصرف جهانی پسته سخنرانی

بر خالف روش ضبط و فرآورى پسته در ایران و آمریکا که ابتدا پوست تر پسته گرفته 
شده، مراحل شستشو و خشک شدن را طى مى کند و در نهایت براى ذخیره سازى به 
انبارها انتقال داده مى شود، در صنعت پسته ترکیه این گونه نیست. تقریباً کل محصول 
پسته ترکیه در مرحله فرآورى اولیه بعد از برداشت، بدون طى کردن فرآیند پوست  
شدن، شستشو یا حذف دانه هاى پوك، ابتدا خشک شده و سپس به انبارها انتقال 
داده مى شود. پستۀ ترکیه در مرحلۀ فرآورى ثانویه تمیز شده و مغز مى شود تا براى 
بازار داخلى ترکیه جهت استفاده در صنایع شیرینى سازى آماده شود. نکته قابل توجه 

دیگر این است که بخش عمدة تولید پستۀ ترکیه از باغات دیم حاصل مى شود که 
این موضوع منجر به درصد بیشترى از پسته هاى پوك مى شود. از این رو انجمن پسته 
ایران بر این باور است که براى ارائه ارقام تولید پسته ترکیه به صورت معادل خشک 
در پوست، مى بایست در اعداد اعالمى صنعت پسته ترکیه یک ضریب تخمینِى دو 
سوم ضرب شود تا تقریباً به همان مبناى گزارش دهِى ایران و آمریکا برسیم. به عنوان 
مثال، اگر ادعاى تولید ترکیه در سال محصولى جدید 190 هزار تن پسته است، معادل 

خشک در پوست آن نزدیک به 127 هزار تن پسته مى شود.

نظر انجمن پسته ایران درباره آمار اعالمی پسته ترکیه
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محصـــول پســـته اســـپانیا هنـــوز نوپـــا اســـت. مـــا از اواخـــر دهـــه 80
میـــالدى شـــروع بـــه انجـــام تحقیقاتـــى راجـــع بـــه کشـــت پســـته 
ـــروع  ـــى ش ـــاى آزمایش ـــرى باغریزى ه ـــک س ـــال 2010 ی ـــم. از س کردی
شـــد و بعـــد توســـعه کشـــت به طـــور جـــدى ادامـــه پیـــدا کـــرد. در 
8-7 ســـال گذشـــته ســـطح زیرکشـــت پســـته در اســـپانیا همـــواره در 
ـــه  ـــه آن اضاف ـــار ب ـــزار هکت ـــدود 10 ه ـــاالنه ح ـــوده و س ـــش ب ـــال افزای ح
ــتان ها در  ــت. نهالسـ ــارى اسـ ــت آبیـ ــى از آن تحـ ــه نیمـ ــود کـ مى شـ
اســـپانیا ســـالى بیـــش از 2 میلیـــون نهـــال مى فروشـــند کـــه نیمـــى از 
ــم  ــد مى کنیـ ــا تولیـ ــه مـ ــى کـ ــام اصلـ ــد. ارقـ ــد خورده انـ ــا پیونـ آنهـ
عبارتنـــد از: کرمـــان، گلدن هیلـــز، الســـت هیلز، واریته هـــاى آرورا و 
الرنـــاکا از اســـترالیا و چنـــد واریتـــه دیگـــر. بـــا تمـــام ایـــن واریته هـــا 
ـــت  ـــن وضعی ـــک. ای ـــارى و اُرگانی ـــم؛ تج ـــد مى کنی ـــته تولی ـــوع پس دو ن
ــزرگ  ــه بـ ــپانیا یـــک دغدغـ ــته در اسـ ــاى پسـ ــراى فرآورى کننده هـ بـ
ــه دو  ــه بـ ــه کـ ــون قابلیـــت ردیابـــى 8 واریتـ ــد، چـ ــاب مى آیـ به حسـ
ــرل  ــت و کنتـ ــوند و مدیریـ ــد مى شـ ــک تولیـ ــارى و اُرگانیـ روش تجـ
ـــده اى اســـت. ـــام کار پیچی ـــوع از ارق ـــف متن ـــن طی ـــرآورى ای برداشـــت و ف
ـــال افزایـــش اســـت.  ـــن در ح ـــدود 500 ت ـــاالنه ح ـــپانیا س ـــد پســـته اس تولی
ـــتیم  ـــته داش ـــن محصـــول پس ـــزار و 700 ت ـــدود 2 ه ـــا ح ـــته م ـــال گذش س
ـــره اى در  ـــل قط ـــده مث ـــورهاى تولیدکنن ـــایر کش ـــا س ـــه ب ـــه در مقایس ک
ـــد  ـــا درختانـــى کـــه 7 ســـال پیـــش کاشـــته شـــدند دارن اقیانـــوس اســـت، ام
ـــاالنه  ـــا س ـــد پســـته م ـــده تولی ـــار مى نشـــینند و ممکـــن اســـت در آین ـــه ب ب
ـــپانیا  ـــته اس ـــد پس ـــد تولی ـــن، رون ـــد. بنابرای ـــدا کن ـــش پی ـــن افزای ـــزار ت ه
افزایشـــى اســـت. در حـــال حاضـــر، میـــزان عملکـــرد درختـــان پاییـــن 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــش ای ـــت؛ دلیل ـــتر نیس ـــار بیش ـــو در هکت ـــت و 500 کیل اس

ـــتند.  ـــم هس ـــت ِدی ـــت کش ـــپانیا تح ـــته در اس ـــات پس نصـــف باغ
ـــت  ـــپانیا تح ـــته در اس ـــت پس ـــطح زیرکش ـــدل س ـــن دو م ـــور میانگی به ط
ـــا  ـــه آنه ـــه اختصـــاص آب ب ـــتند ک ـــى هس ـــدل اول باغات ـــت؛ م ـــارى اس آبی
بـــا محدودیـــت هایـــى روبـــه رو اســـت؛ ایـــن باغـــات ســـاالنه زیـــر 2
هـــزار متـــر مکعـــب در هکتـــار آبیـــارى مى شـــوند. میـــزان عملکـــرد 
ایـــن باغـــات قطعـــًا هیـــچ وقـــت باالتـــر از 1 تـــا 1,5 تـــن در هکتـــار 
ـــب  ـــزار مترمکع ـــا 8 ه ـــه ت ـــتند ک ـــى هس ـــدل دوم باغات ـــت. م نخواهدرف
ـــرد  ـــط عملک ـــیل متوس ـــات پتانس ـــن باغ ـــوند. ای ـــارى مى ش ـــار آبی در هکت
ــته  ــن صنعـــت پسـ ــن، به نظرمـ ــد. بنابرایـ ــار را دارنـ ــن در هکتـ 2,5 تـ
اســـپانیا ایـــن پتانســـیل را دارد کـــه ظـــرف 20-15 ســـال آینـــده بـــه 

ـــود. ـــل ش ـــان تبدی ـــته در جه ـــده پس ـــن تولیدکنن چهارمی
ایـــن را هـــم اضافـــه کنـــم کـــه جـــدا از تولیـــد پســـتۀ تجـــارى کـــه 

ـــک  ـــته اُرگانی ـــت، پس ـــپانیا اس ـــته اس ـــت پس ـــدة صنع ـــى آین ـــش اصل بخ
ـــه تحـــت  ـــته کارى ک ـــق پس ـــراى مناط ـــودش را دارد. ب ـــداران خ ـــم طرف ه
ـــرا  ـــت، چ ـــه اس ـــن گزین ـــک بهتری ـــد اُرگانی ـــتند، تولی ـــم هس ـــت دی کش
ـــر  ـــت ه ـــا قیم ـــت، ام ـــن اس ـــار پایی ـــق در هکت ـــن مناط ـــرد ای ـــه عملک ک
ـــتر  ـــورو بیش ـــد ی ـــر چن ـــال حاض ـــا در ح ـــک در اروپ ـــته اُرگانی ـــو پس کیل
از پســـته تجـــارى اســـت و بـــازار خوبـــى در اتحادیـــه اروپـــا بـــراى آن 
وجـــود دارد، هرچنـــد ممکـــن اســـت ایـــن اختـــالف قیمـــت در آینـــده 

ـــود.  ـــم ش ک
ــپانیا  ــا در اسـ ــه مـ ــى کـ ــى از دغدغه هایـ ــم یکـ ــر مى کنـ ــن فکـ مـ
ـــى  ـــپانیا خیل ـــته اس ـــن پس ـــت. فعالی ـــته اس ـــرآورى پس ـــث ف ـــم بح داری
بـــه ایـــن فکـــر نمى کننـــد کـــه در آینـــده ایـــن حجـــم از پســـته اى 
ــم ضبـــط و  ــه مى خواهیـ ــیم را چگونـ ــته باشـ ــرار اســـت داشـ ــه قـ کـ
ـــته  ـــط پس ـــاى ضب ـــدودى از ترمینال ه ـــداد مح ـــط تع ـــم! فق ـــرآورى کنی ف
ـــا  ـــت ی ـــش ظرفی ـــترش و افزای ـــر گس ـــه فک ـــه ب ـــتند ک ـــپانیا هس در اس
ســـاخت ترمینال هـــاى جدیـــد هســـتند. آنهایـــى هـــم کـــه بـــه فکـــر 
ـــر  ـــردن را در نظ ـــط مراحـــل پوســـت گیرى و خشـــک ک ـــتند فق ـــده هس آین
مى گیرنـــد. بنابرایـــن، به نظرمـــن ایـــن موضـــوع مهمـــى اســـت کـــه 
همـــه فعالیـــن صنعـــت بایـــد برایـــش برنامه ریـــزى کننـــد و کارشـــان 

را توســـعه دهنـــد.
آخریـــن موضوعـــى کـــه مى خواهـــم بـــه آن اشـــاره کنـــم بى نظمـــى 
ــپانیا 8 ــه در اسـ ــم کـ ــر گفتـ ــت. قبل تـ ــپانیا اسـ ــته اسـ ــت پسـ صنعـ
ـــود؛  ـــد مى ش ـــک تولی ـــارى و اُرگانی ـــر دو روش تج ـــه ه ـــته ب ـــه پس واریت
ــه  ــم کـ ــه مى دانیـ ــاوت. همـ ــته متفـ ــول پسـ ــى 16 محصـ ــن یعنـ ایـ
ـــت  ـــدازه و کیفی ـــوع، ان ـــات در ن ـــال ثب ـــا دنب ـــزرگ در دنی ـــترى هاى ب مش
ـــتم  ـــن سیس ـــا ای ـــارات ب ـــردن آن انتظ ـــرآورده ک ـــن ب ـــد، بنابرای محصول ان
ـــوع و  ـــن موض ـــل ای ـــراى ح ـــه ب ـــده اى ک ـــت. ای ـــوار اس ـــیار دش ـــى بس فعل
روان شـــدن مســـائل پســـته مطـــرح کردیـــم تأســـیس تشـــکل یکپارچـــه اى 
ـــائل  ـــور مس ـــه ام ـــیدگى ب ـــکیل آن رس ـــى از تش ـــدف اصل ـــه ه ـــود ک ب
تولیـــد و تجـــارت پســـته در کل قـــاره اروپـــا اســـت. بدیـــن منظـــور، 
ـــیس  ـــپانیا تأس ـــا (EPC) را در اس ـــته اروپ ـــن پس ـــش انجم ـــال پی ـــک س ی
کردیـــم کـــه در راســـتاى تحقـــق آن هـــدف مشـــغول بـــه فعالیـــت 
ــته  ــده پسـ ــپانیا تولیدکننـ ــا فقـــط اسـ ــاره اروپـ ــره در قـ اســـت. باالخـ
ـــى  ـــال و حت ـــان، پرتغ ـــا، یون ـــه ایتالی ـــر از جمل ـــورهاى دیگ ـــت و کش نیس
ـــوارى  ـــًا کار دش ـــد. قطع ـــته دارن ـــد پس ـــم تولی ـــه ه ـــى از فرانس بخش های
ـــد  ـــه تولی ـــم ک ـــمان را مى کنی ـــه تالش ـــن هم ـــن انجم ـــا در ای ـــت، ام اس

ـــم. ـــازماندهى کنی ـــا را س ـــته در اروپ پس

کارلوس سوارز سخنگوی پسته اسپانیا 
در اجالس شورای جهانی خشکبار تصریح کرد

روند رو به رشد تولید
پستۀ اسپانیا سخنرانی

(INC) پروندۀ اجالس جهانی خشکبار
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ین سخنگوی بازار پسته هند گونجان جِ
در اجالس شورای جهاین خشکبار اذعان کرد

هندوستان؛ بازاری
در حال رشد برای پسته سخنرانی

در رابطه با فرصت هاى رشد بازار هند باید بگویم که هند در حال تبدیل شدن 
به یکى از بزرگ ترین بازارها نه فقط براى پسته بلکه تمامى مغزجات است. قبًال 
در مورد بادام و گردو شاهد این اتفاق بوده ایم و حاال در مورد پسته هم همین 
اتفاق دارد مى افتد. همان طور که در نمودار 1 مى بینید در سال 2018 نزدیک 
به 9 هزار تن واردات پسته به کشور هند داشتیم که این عدد در سال 2021 به 
20 هزار تن رسید و براى سال 2022 پیش بینى مى شود واردات پسته به هند 
حتى به 25 هزار تن برسد. بنابراین، مى بینیم که اندازه بازار پسته در هند در 
طول این پنج سال تقریباً 3 برابر شده است. درست است که بازار هند در برابر 
بازار بزرگى مثل اروپا هنوز کوچک به نظر مى رسد، اما این مسیرى است که 
هند در حال طى کردن آن است. این وضعیت تا حدى مشابه رشد بازار گردو 
در هند است. در 5 سال اخیر، محصول گردو در هند از یک بازار 20 هزار تنى 

به بازارى 60 هزار تنى رسید. 
دلیل اصلى رشد مصرف پسته در بازار هند این است که مصرف آجیلى مغزجات 
در هند بسیار پرطرفدار شده است. خصوصاً بعد از شیوع ویروس همه گیر کرونا 
مردم هند نسبت به حفظ سالمتى خود و مواد غذایى که مى خورند حساس تر 
شده اند. صنعت پسته آمریکا فعالیت هاى تبلیغاتى بسیار زیادى براى ترویج 
مصرف پسته و افزایش آگاهى مصرف کنندگان هندى از مزایاى مصرف پسته 
براى سالمتى در هند انجام داده است؛ مخصوصاً انجمن تولیدکنندگان پسته 
آمریکا (APG) و شرکت پسته واندرفول که اقدامات زیادى در این زمینه انجام 

داده اند که به رشد مصرف پسته در بازار هند کمک شایانى کرده است. 
از آنجا که جمعیت زیادى در هند گیاه خوار هستند، دانستن این نکته مهم که 
پسته منبع غنِى پروتئین گیاهى است آنها را هرچه بیشتر ترغیب به خوردن 
پسته مى کند. ما روزبه روز مى بینیم که تقاضاى پسته در هند در حال رشد است 
و حتى بازار فروش آنالین پسته هم داغ است. مهم ترین دلیل این رشد سریع 
مصرف پسته در هند سر کار آمدن شرکت هاى بزرگ و مدرن خرده فروشى 
مثل والمارت و کانا ل هاى بزرگ فروش آنالین مثل آمازون، فلیپکارت و غیره 

است. 
بازار  سنتى،  به طور  بود.  مرسوم  تجارت  و  فروش  کالسیک  شیوه هاى  قبالً 
هند همیشه خواهان مغزجات و خشکبار سنتى بوده است، اما ما به عنوان 
محصوالت  و  داشته باشیم  نوآورى  خیلى  نمى توانستیم  قبالً  فرآورى کننده 
جدید به بازار عرضه کنیم، چون این انتخاب مصرف کننده نبود که بگوید چه 
مى خواهم بخرم، بلکه واسطه هایى در بازار بودند که آنها تصمیم مى گرفتند چه 
محصولى در بازار به مصرف کننده عرضه شود. در سال هاى اخیر آموزش هاى 
زیادى در زمینه تجارت شده است و تجارت در هند در حال خروج از از آن 
حالت سنتى است. مخصوصاً االن با روى کار آمدن کانال هاى فروش آنالین، 

مصرف کننده این حق را دارد که تصمیم بگیرد و هر محصولى با هر شرایطى 
که دوست دارد انتخاب کند و بخرد. مثالً، در حال حاضر بازار تحویل سریع 
محصول در هند حسابى داغ است و تا حدى پیش رفته که یکى از مهم ترین 
کانال هاى این مدل فروش نام تجارى خود را بلینک ایت (عبارتى انگلیسى به 
معناى در یک چشم به هم زدن) گذاشته است تا به مشترى این حس را القا 
کند که بعد از سفارش دادن به صورت آنالین در یک چشم به هم زدن سفارش 
به دست مصرف کننده مى رسد. بنابراین، همه این تغییرات کمک مى کند به 
افزایش پتانسیل رشد مصرف پسته در هند. شخصاً فکر مى کنم این تازه نوك 
کوه یخ است و مسیرى که بازار هند در زمینه مصرف مغزجات پیش گرفته، با 
فرض تداوم فعالیت هاى تبلیغاتى و ترویجى، کشور ما را در آینده به بزرگ ترین 

مقصد پسته تبدیل خواهدکرد.

نمودار زیر تغییر الگوى مبدأ پسته وارداتى به کشور هند را نشان مى دهد. 
سال 2022 اولین سالى است که سهم پسته کالیفرنیایى از بازار هند تقریباً 
به اندازه پسته ایرانى خواهدبود. کشور هند سنتاً و صرفاً خواهان پسته ایرانى 
بود و مصرف کننده به دیدن پسته هاى کشیده ایرانى (خصوصاً احمدآقایى) در 
بازار عادت کرده بود، اما اخیراً با عرضۀ پسته کالیفرنیایى و کالً روند افزایشى 
مصرف پسته، بازار هند نسبت به دریافت پسته از سایر مبادى هم روى خوش 
نشان مى دهد. ما پیش بینى مى کنیم که در آینده کشور آمریکا مبدأ اصلى 
پسته وارداتى به هند باشد. قطعاً ایران همیشه تأمین کنندة پسته به بازار هند 
خواهدماند، چرا که مبدأ سنتى پسته به بازار هند بوده است، اما پتانسیل رشد 
مصرف پسته در بازار هند از آِن پسته کالیفرنیایى است؛ یک دلیلش فعالیت هاى 
ترویجى و تبلیغاتى صنعت پسته آمریکا در هند است که گوش مصرف کنندة 
هندى را به شنیدن مداوم اسم «پسته کالیفرنیایى» آشنا کرده است. بنابراین، 
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در عرضه پسته آمریکایى پتانسیل رشد زیادى مى بینیم، مخصوصاً در کانال هاى 
تجارت مدرن و فروش آنالین.

جامعه هند؛ در حال رشد و ثروتمندتر شدن 
کشور هند سریع ترین رشد اقتصادى را در دنیا دارد. این کشور 1 میلیارد و 
400 میلیون نفر جمعیت دارد که 65 درصد آن زیر 35 سال سن دارند. افزایش 
شهرنشینى، رشد طبقه متوسط و افزایش قدرت خرید مصرف کننده، نیروهاى 
محرك رشد مصرف پسته در هند محسوب مى شوند. برخالف گذشته، در حال 
حاضر در کشور هند تعداد خانوارهاى با درآمد بیشتر در حال افزایش است. حفظ 
سالمتى و تندرستى نیز براى مصرف کنندگان هندى روز به روز اولویت بیشترى 
پیدا مى کند. براى بخش بزرگى از طبقه مصرف کنندگان هندى مسئله قیمت 
مهم نیست و در عوض حفظ سالمتى و تأمین مواد مغذى براى اعضاى خانواده 
اهمیت بیشترى دارد. مجموع این عوامل در پتانسیل رشد مصرف پسته در بازار 

هند نقش به سزایى دارند. سرمایه گذار ى هاى زیادى در این زمینه انجام شده است. 
ظرف پنج سال آینده پیش بینى مى شود بیش از 22 میلیارد دالر سرمایه گذارى 
در ایجاد زیرساخت هاى زنجیره تأمین و سیستم خرده فروشى مدرن صورت 
بگیرد. در یک سال آینده قرار است 1800 مرکز خرید بزرگ در هند ساخته 
شود. یکى از مزایایى که ما به عنوان صنعت مغزجات و خشکبار در تجارت مدرن 
امروز هند داریم، بحث دیده شدن این محصوالت در فروشگاه ها است؛ در گذشته، 
در بازار سنتى هند از کل بودجه اى که یک خانواده براى خرید مواد غذایى در 
یک مغازه صرف مى کرد، معموالً سهم مغزجات و خشکبار حدود 4 درصد بیشتر 
نبود. اما امروزه این سهم افزایش یافته و به 8 تا 10 درصد رسیده است. امروزه در 
سوپرمارکت ها و فروشگاه هاى بزرگ هند فضاى بیشترى در قفسه ها به مغزجات و 
خشکبار تعلق دارد. هرچه مشترى بیشتر محصولى را «ببیند» قطعاً بیشتر آن را 
مى خرد. بنابراین، آنچه در دنیاى مدرن غرب شاهد وقوعش بوده ایم قرار است در 

آینده در هند نیز به وقوع بپیوندد. آیندة پسته در هند روشن است.

مبادی پسته وارداتی به هند

آینده ای روشن برای بازار پسته در هند

2018 2019

2020 2021

2022
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آمار

   
 

      
 

   
 

      
 

128,000528,000656,000184,000184,000470,000654,000188,000
5,000135,000140,00015,00015,000110,000125,00015,000

190,00068,000258,000135,000135,000190,000325,000135,000
022,00022,0000019,50019,5000
07,2007,200009,0009,0000
02,3002,300003,6503,6500
02,7002,700003,5003,5000
05,9005,900002,3602,3600
01,0001,000001,2001,20050
01,2001,200008008000

 323,000773,3001,096,300334,000334,000810,0101,144,010338,050

 (          )  762,300805,960

                   :

2021/20222022/2023
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ــرد.  ــدا ک ــه طــرح ســوال از پنلیســت ها اختصــاص پی ــى ب ــۀ پایان ــه در ده دقیق ــرد پســته ک میزگ
مایــکل هومــان، مدیــر میزگــرد پســته، ســواالت دریافتــى از مخاطبیــن حاضــر در جلســه را کــه از 
طریــق اپلیکیشــن اجــالس ارســال شــده بــود، خطــاب بــه هرکــدام از پنلیســت ها مطــرح کــرد کــه 

ــم. ــم مى خوانی ــا ه ــه ب در ادام

در میزگرد پسته در اجالس شورای جهانی خشکبار برریس شد

دغدغه ها؛
پرسش ها و پاسخ ها

امــا االن خوشــبختانه اوضــاع مثــل 
ــران  ــر ای ــت و در سرتاس ــته نیس گذش
پســته کشــت مى شــود و ایــن موضــوع 
ــد را کاهــش داده اســت.    ــانات تولی نوس

ــا ســطح زیرکشــت پســته در  آی
ترکیــه در حــال افزایــش اســت؟

ســرکان گرگولــو- بلــه، ســطح 
ــال  ــه در ح ــته در ترکی ــت پس زیرکش
ــن  ــر از آن ای ــا مهم ت افزیــش اســت. ام
ــه روز  اســت کــه کشــاورزان دارنــد روزب
ــه  ــتر فاصل ــنتى بیش ــیوه هاى س از ش
ــه ســمت  ــا حفــر چــاه ب ــد و ب مى گیرن
آبیــارى باغــات پیــش مى رونــد. در 
ترکیــه موضوع خشکســالى جدى اســت 
و چــون بخــش اصلــى تولیــد پســته در 
مناطــق خشــک متمرکــز اســت آبیارى 
ــه آب کشــاورزى  باغــات و دسترســى ب
خیلــى محــدود اســت و حــدود 25

ــى  ــتر نیســت. ســطح فعل درصــد بیش
زیرکشــت پســته در ترکیــه زیاد اســت، 
امــا عملکــرد باغــات در هکتــار به خاطــر 
ــات  ــودن باغ ــم ب ــدن و دی ــارى نش آبی
هنــوز خیلــى پاییــن اســت. امــا ســطح 
زیرکشــت هــر ســال به طــور ثابتــى در 
حــال افزایــش اســت و ســاالنه کشــت 

ــى 5 ــر منف ــه زی ــا ب ــب دم ــد ش چن
ــتۀ  ــول پس ــه محص ــید و ب ــه رس درج
بعضــى از مناطــق ایــران خســارت جدى 
وارد کــرد. امــا ناگفتــه نمانــد بــا توجــه 
بــه اینکــه در حــال حاضــر 27 اســتان از 
کل 31 اســتان ایــران زیرکشــت پســته 
هســتند، ایــن تغییــرات آب و هوایــى و 
ــى  ــه بعض ــرمازدگى هایى ک ــزان س می
ــبختانه  ــد خوش ــاق مى افت ــال ها اتف س
در همــه مناطــق یکســان نیســت. قبــًال 
ــران  ــتۀ ای ــت پس ــطح زیرکش ــه س ک
تنهــا در اســتان کرمــان متمرکــز بــود، 
مى افتــاد  اتفــاق  ســرمازدگى  اگــر 
ــت،  ــى نمى گذاش ــى باق ــر محصول دیگ

توجــه  قابــل  کاهــش  علــت 
ــران در ســال  محصــول پســته ای

بوده اســت؟ چــه  جدیــد 
شــدید  ســرمازدگى  آگاه-  بهــروز 
علــت اصلــى آن بوده اســت. توجــه 
کنیــد کــه اقلیــم ایــران بیابانــى اســت 
نوســانات  مناطــق  از  بســیارى  در  و 
زیــاد دمایــى در طــول روز داریــم. ایــن 
موضــوع حتــى باعــث شــده پســته 
ایرانــى روغــن بیشــتر و در نتیجــه 
طعــم بهتــرى داشــته باشــد. بنابرایــن، 
به خاطــر ایــن نوســانات شــدید دمایــى 
ــاق  ــرمازدگى اتف ــال ها س در بعضــى س
فروردین مــاه  در  امســال  مى افتــد. 

پرسش و 
پاسخ

(INC) پروندۀ اجالس جهانی خشکبار



37 | | خردادماه 1401 شماره 69

پســته جایگزیــن خیلــى از محصــوالت 
ــود. ــالت مى ش ــل غ مث

متوســط مالکیــت در اســپانیا 
چقــدر اســت و آیــا هنــوز زمیــن 
ــراى افزایــش ســطح زیرکشــت  ب

ــوددارد؟ ــته وج پس
کارلــوس ســوارز- متوســط مالکیــت 
در اســپانیا در حــال تغییــر اســت. 
در ابتــدا کــه کشــت پســته یــک 
فعالیــت جانبــى و محــدود بــه بعضــى 
ــه  ــود، متوســط مالکیــت ب خانواده هــا ب
5 هکتــار هــم نمى رســید. امــا در حــال 
حاضــر کلــى ســرمایه گذار وارد کشــت 
پســته شــده اند و حتــى فعالینــى از 
صنعــت بــادام داریم کــه وارد کار پســته 
ــد.  ــر مى ریزن ــات بزرگ ت ــده اند و باغ ش
ــِت  ــپانیا مالکی ــر در اس ــال حاض در ح
بیــن 500 تــا هــزار هکتــار هــم داریــم. 
ــش از 20 ــت بی ــط مالکی ــروز متوس ام

هکتــار اســت و ایــن عــدد همچنــان در 
حــال افزایــش اســت.

چــه محصــوالت جانبــى یــا 
بــراى  جدیــدى  فرصت هــاى 
پســته مى بینیــد کــه بتوانــد 
کنــد؟ ایجــاد  افــزوده  ارزش 

بهــروز آگاه- در ایــران پتانســیل 
رشــد زیــادى بــراى روغــن پســته 
جانبــى  محصــول  یــک  به عنــوان 
طعــم  پســته  روغــن  وجــوددارد؛ 
ــن  ــد جایگزی ــى دارد و مى توان مطبوع
خوبــى بــراى روغــن زیتــون یــا ســایر 
روغن هــا در صنایــع غذایــى و آرایشــى 
باشــد. در حــال حاضــر، ایــن محصــول 
قیمــت  اروپایــى  فروشــگاه هاى  در 
باالیــى دارد، امــا اگــر تولیــد آن بیشــتر 
ــر  ــت معقول ت ــش در نهای ــود قیمت ش
مصرف کننــدگان  و  خواهدشــد 
بیشــترى مى تواننــد از آن اســتفاده 
ــت  ــن اس ــر ای ــوع مهم ت ــد. موض کنن
ــتر  ــه بیش ــر چ ــا ه ــردم در دنی ــه م ک
ــات  ــرف مغزج ــمت مص ــه س ــد ب دارن
درختــى بــه عنــوان غــذاى ســالم 
روى مى آورنــد. طبــق آمــارى کــه 
شــوراى جهانــى خشــکبار در ســالنامه 
کرده اســت،  منتشــر  خــود  آمــارى 
ســال گذشــته پســته بــه ارزش حــدود 
10 میلیــارد دالر در دنیــا فروختــه 
ــروش  ــته ارزش ف ــت. در گذش شده اس
ــود  ــات ب ــه مغزج ــر از بقی ــادام باالت ب
بــار  اولیــن  ایــن  مى کنــم  فکــر  و 

اســت کــه پســته گــوى ســبقت را 
ربوده اســت.

فکــر  مــن  گورگولــو-  ســرکان 
مى کنــم قیمــت مغــز پســته بــه عنــوان 
یــک مــاده افزودنــى در صنایــع غذایــى 
و شــیرینى هنــوز مقــدارى بــاال اســت. 
مــردم بــه نــوآورى در ایــن زمینــه 
عالقــه دارنــد. همیــن االن اســتفاده 
ــه  ــه، خاورمیان ــته در ترکی ــز پس از مغ
ــى در  ــاده افزودن ــوان م ــا به عن و ایتالی
ــدار  ــوب و پرطرف ــى محب ــتنى خیل بس
ــر  ــم اگ ــر مى کن ــن فک ــا م ــت، ام اس
در آینــده افزایــش عرضــه مغــز پســته 
ــع آن  ــه طب ــه آن و ب ــات در عرض و ثب
کاهــش قیمــت در ایــن زمینــه داشــته 
باشــیم، شــاهد نوآورى هــاى بســیار 
پســته  مغــز  مصــرف  در  بیشــترى 
به عنــوان مــاده افزودنــى در صنایــع 
ــازى  ــازى، بستنى س ــى، شیرینى س غذای
در  بــود.  خواهیــم  شکالت ســازى  و 
حــال حاضــر، در بازارهــاى جهانــى 
تولیــد  در  زیــادى  نوآورى هــاى 
محصــوالت جانبــِى ســایر مغزجــات 
بادام هنــدى  و  گــردو  بــادام،  مثــل 
ــد و  ــراى تولی ــوز ب ــا هن ــم. ام مى بینی
ترویــج مصــرف محصــوالت جانبــى 

ــم. ــى کار کنی ــد خیل ــته بای پس
مایــکل هومــن- در مــورد بــازار 
ــم  ــه کن ــم اضاف ــن مایل ــم م ــکا ه آمری
کــه نوآورى هــاى زیــادى در ایــن زمینــه 
ــج  ــراى تروی ــا ب صــورت گرفته اســت. م
ــاى  ــا طعم ه ــى ب ــز آجیل ــرف مغ مص
ــام  ــادى انج ــاى زی ــون فعالیت ه گوناگ

ــاد  ــاى زی ــوز فرصت ه ــا هن ــم. ام دادی
ــا  ــاد نوآورى ه ــه ایج ــرى در زمین دیگ

ــود دارد. وج

آیــا تعرفه گمرکــى واردات پســته 
بــه هنــد از مبــادى مختلــف فــرق 

مى کنــد؟
گونجــان جیــن- به طورکلــى تعرفــه 
گمرکــى واردات پســته در هنــد 10

درصــد اســت کــه در مقایســه بــا 
ــته  ــادام و پس ــل ب ــات مث ــایر مغزج س
واردات  دارد.  را  تعرفــه  پایین تریــن 
ــه  ــد تعرف ــد 120 درص ــه هن ــادام ب ب
گمرکــى دارد. در حــال حاضــر، تفاوتــى 
بیــن تعرفــه  گمرکــى پســتۀ وارداتــى از 

ــدارد.  ــف وجودن ــادى مختل مب
پتانســیلى بــراى واردات مغــز 
ــد  ــازار هن ــه ب ــى ب ــته ترک پس

وجــوددارد؟
به طــور  هنــد  جیــن-  گونجــان 
ــا  ــى ی ــى ایران ــنتى پســته احمدآقای س
رقــم کرمــان از کالیفرنیــا را مى شناســد 
ــته  ــى از پس ــناخت چندان ــوز ش و هن
ــا در  ــود م ــرکت خ ــدارد. ش ــه ن ترکی
ــى  ــته ترک ــز پس ــدارى مغ ــته مق گذش
ــور  ــا به ط ــرد، ام ــپ وارد ک ــم آنت در رق
کلــى بــازار هنــد هنــوز خیلــى با پســته 
ترکیــه آشــنایى نــدارد. در مواقعــى 
کــه اختــالف قیمــت بیــن مغــز پســته 
ــد،  ــاال باش ــى ب ــى خیل ــى و ترک ایران
احتمــال اینکــه خریــداران هنــدى 
ــد،  ــى روى آورن ــته ترک ــز پس ــه مغ ب

وجــوددارد.

(INC) پروندۀ اجالس جهانی خشکبار
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طبـق آمـار گمرك و محاسـبات انجمن 
پسـته ایـران در هشـتمین ماه از سـال 
تجارى 1401-1400 (اردیبهشـت ماه )، 
صـادر  پسـته  تـن   400 و  هـزار   2
شده اسـت کـه ایـن رقم حتـى از میزان 
صـادرات در فروردین مـاه کمتـر اسـت. 
تحت  بـازار در اردیبهشـت مـاه شـرایط

طبق آمار گمرک و محاسبات انجمن پسته ایران ٩٢ هزارتن در هشت ماه از سال 
تجاری فروش رفته است 

افت شدید صادرات
پسته ایران در اردیبهشت

سحر نخعی، دبیر کمیته بازرگانی 
جدیـد  محصـول  سـرمازدگِى  تأثیـر 
منجـر  دالر، نـرخ افزایـش و امیـد بـه
باغـداران  توسـط عرضـه  کاهـش بـه
افزایـش قابـل توجـه قیمـت ریالـى  و
گردید. همچنین،  داخـل بازار پسـته در
صادرات پسـته ایران در اردیبهشـت ماه 
امسـال نسـبت بـه میانگین چهار سـال 

گذشـته در مـاه مشـابه (نزدیـک بـه 8
هـزار تـن)، 69 درصد اُفت داشته اسـت.
صـادرات  بازارهـاى  اردیبهشـت  ماه  در 
مجدد (امارات و ترکیه)، مشـترك المنافع 
و شـبه قـاره هنـد بـا فاصلـه نزدیکـى 
سـهم  بیشـترین  یکدیگـر  بـه  نسـبت 
خـود  بـه  را  ایرانـى  پسـته  صـادرات  از 
اختصـاص دادنـد. ایـن در حالـى اسـت 
که هـر یـک از بازارهاى شـرق دور، اروپا 
و خاورمیانـه، مقصـد مقادیـرى کمتـر از 

400 تـن پسـته بودنـد.
پسـته  تن پیش بینـى 140 هـزار کل از
تجـاري  سـال ابتـداي در دسـترس در
1401-1400، معـادل 105 هـزار تـن 
پسـته تا پایان اردیبهشـت مـاه مصرف 
تـن  مقـدار 16 هـزار ایـن از کـه شـده
می شـود.  بـرآورد داخـل مصـرف بـراى
وزن  مجمـوع گمـرك ایران، آمار طبـق
مدت76  ایـن در پسـته انـواع صـادرات

احتسـاب  با که شـده گزارش تـن هـزار
به پوسـت  مربوط ضایعات تن  13هـزار
مجموع  در صادراتـى، سـبز مغـز و مغـز
در  خشـک معادل پسـتۀ تـن  92هـزار
ایران  پسـتۀ مقصد بازارهاى بـه پوسـت
پسـته  محصول صـادر شده اسـت. مانده
پایـان اردیبهشـت ماه 1401،  در ایـران
داخـل،  بـرآورد مصـرف کسـر از پـس
صـادرات و ضایعات پوسـت مغز  میـزان
تـن  و مغـز سـبز صادراتـى،35  هـزار

مى شـود. زده تخمیـن

بازرگانی
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بازرگانی

سحر نخعى دبیر کمیته بازرگانى
که  بوده است  تن  هزار  حدود 31  اردیبهشت)  تا 10  فروردین  آوریل (12  در ماه  آمریکا  پسته  فروش 
افزایشى 8 درصدى در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته محسوب مى شود؛ به این ترتیب که در داخل 
آمریکا 11 هزار تن و در حوزه صادرات 20 هزار تن پسته به فروش رسید؛ کاهش فروش داخلى 13

درصد و صادرات نمایانگر افزایشى 25 درصدى نسبت به ماه آوریل سال قبل بوده است.
فروش تجمعى پسته (از ماه  سپتامبر تا پایان ماه آوریل) حدود 284 هزار تن بوده که افزایشى 11

درصدى نسبت به مدت مشابه سال پیش به حساب مى آید. در این مدت، فروش داخلى 9 درصد و 
صادرات 11 درصد افزایش را تجربه کردند.

خسارت سرمازدگى محصول پسته در ایران 50 درصد گزارش شده است که پیش بینى تولید آنها را 
به حدود 90 تا 110 هزار تن مى رساند. قیمت هاى پسته ایرانى در حال افزایش بوده و در حال حاضر 
کیلویى حدود 88 سنت باالتر از پسته آمریکایى پیشنهاد مى شوند. صادرات پسته ایرانى به بازارهاى 
هند و خاورمیانه در ماه آوریل امسال نسبت به سال گذشته 124 درصد افزایش داشته است. میزان 
صادرات هشت ماهه به این بازارها نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با 60 درصد رشد روبه رو 

بوده است.
در فصل گل پسته در آمریکا با نوسانات دمایى روبه رو شدیم؛ دو روز به شدت غیرعادى گرم داشتیم 
که در گلدهى درختان پسته اختالل ایجاد کرد و به بعضى دانه ها آسیب زد. محصولى که پتانسیل 
این را داشت به 550 هزار تن برسد، در حال حاضر با توجه به شرایط غیرعادى گلدهى و آنچه االن 

در باغات مشاهده مى کنیم احتماالً حدود 470 هزار تن خواهدبود.
و  دالر  حدود 8,5  اونس 18-22،  یک  درجه  خندان  پسته  کیلوگرم  هر  فروش  قیمت  آوریل  ماه  در 
هر کیلوگرم پسته خندان درجه یک اونس 27-21 حدود 8 دالر گزارش شده است. مغز کامل پسته 

حدود 19 دالر معامله مى شود.

گزارش پرایمکس از افزایش فروش در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

پیش بیین تولید۴۷۰ هزار تین پسته آمریکا
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بازرگانی

﹝﹆︀︧﹥ و︲︺﹫️ ﹁︣وش ﹝︀﹨︀﹡﹥ و ︑︖﹞︺﹩ ︎︧︐﹥ آ﹝︣﹊︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥
﹝︺︀دل ︪︠﹉ در ︎﹢︨️ (︑﹟)

﹤﹡︀﹨︀﹞﹩︺﹝︖︑
در︮︡ ︑︽﹫﹫٢٠٢١︣-٢٠٢٢٢٠٢٠-٢٠٢١در︮︡ ︑︽﹫﹫٢٠٢١︣-٢٠٢٢٢٠٢٠-︨٢٠٢١﹛ ﹝﹆︀︮︡ (در︮︡)﹝﹆︀︮︡

︀﹊︣﹞٩٪١٢١٠٤٫٣٢١٩٥٫٤٣٢-٪٣٧١١٫٤٠١١٣٫٠١٤٪﹝︭︣ف دا︠﹏ آ
١٤٪٤٨٧٨٫٨٢٥٦٩٫٢٨٧٪٢٨٤٫٣٥٧٢٫٩٥٢٪آ︨﹫︀
٥-٪٥٥٨٫٥٦٦٦١٫٦٩٩-٪٢١٨٫٥٢٩٨٫٩٩٩٪ارو︎︀

︀﹆︣﹁٦٠٪١٢٤٢٦٫٨١٩١٦٫٧١٩٪٩٥٫٠١٩٢٫٢٤٥٪︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥/آ
﹉︤﹊﹞ ١٧٪٠١٢٫٧٧٣١٠٫٩٥٥٪٤١٫٤٥٨١٫٤٥٤٪﹋︀﹡︀دا و

︣︀︨٪٥٪٧٦٢٧٦٦٢٫٦٤٠٪١٤٨٧٢٧٧
١١٪٨٢٨٤٠٧١٢٥٦٫٧٣١٪١٠٠٣١٢٥١٢٨٩٤٠٪﹝︖﹞﹢ع

١١,٠٠٠
﹟︑

︀﹊︣﹞آ ﹤︐︧ ﹁︣وش دا︠﹙﹩︎ 

١٣
در︮︡

﹋︀﹨︩ ﹁︣وش دا︠﹙﹩

٢٠,٠٠٠
﹟︑

︀﹊︣﹞آ ﹤︐︧ ︮︀درات︎ 

٢۵
در︮︡

︀درات  ︩︮ا﹁︤ا

٣١,٠٠٠
﹟︑

 ︀﹊︣﹞آ ﹤︐︧ ﹁︣وش︎ 
 ﹏در ﹝︀ه آور

(️︪︊١٠ ارد ︀︑ ﹟١٢ ﹁︣ورد)

٨
در︮︡

﹏︣وش در ﹝︀ه آور﹁ ︩ ︤ا ا﹁
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ــروه  تشــکیل کارگ
ــم  ــا ک ســازگارى ب
آبــى بــا هــدف 
ــاختارى  ــاد س ایج
جهـــت  جدیــد 
هماهنگــــــى و
ــا  ــازگارى ب ــاى س ــجام در برنامه ه انس
ــارف  ــع و مص ــادل مناب ــى و تع ــم آب ک
آب در اســفند ســال 1396 توســط 
هیــأت وزیــران مصــوب گردیــد. دکتــر 
ــت  ــرکل مدیری ــى، مدی ــه زهرای بنفش
و  آب  بهــره ورى  ارتقــاى  و  مصــرف 
ــروه  ــر کارگ ــرو و دبی ــاى وزارت نی آبف
ــى اســت، در  ــا کم آب ــى ســازگارى ب مل
بــا  ایــن شــماره ماهنامــه دنیــاى پســته
وى دربــاره برنامه هــاى ایــن کارگــروه و 
امــا و اگرهــاى اجــراى مصوبــات آن بــه 

گفت وگــو نشســتیم.

اما و اگرهای 
طرح سازگاری 

با کم آبی

بنفشه زهرایی مدیرکل 
دبیر کارگروه ملی 
سازگاری با کم آبی

خانـم دکتـر زهرایـى! بحـث را بـا 
یکـى از برخوردهـاى کشـاورزان با 
طرح سـازگارى بـا کم آبى شـروع 
در  کشـاورزها  وقتـى  مى کنیـم، 
مناطـق مختلـف بـه شـرکت هاى 
مى کننـد  مراجعـه  منطقـه اى  آب 
بـه آنهـا گفته مى شـود بر اسـاس 
آبـى،  کـم  بـا  سـازگارى  طـرح 
25 شـما  بهره بـردارى  پروانـه 
درصـد کاهـش پیـدا کرده اسـت. 
ایـن سـوال مطرح اسـت کـه طرح 
سـازگارى بـا کـم آبـى بر اسـاس 
چـه مسـتندات و پشـتوانه قانونى 
پروانه هـاى بهره بـردارى را کاهـش 

مى دهـد؟
طـرح احیـا و تعادل بخشـى آبخوان ها از 
اوایـل دهه نود در جریان اسـت. در واقع، 
هـدف این طـرح توقف اُفـت آبخوان ها و 
احیا آنهاسـت؛ به این معنى کـه آن اُفت 
انباشـته شـده اى کـه از دهه هـا پیـش 
جبـران  کنیـم  سـعى  را  افتـاده  اتفـاق 
نماییـم. فـرض کنیـد در اسـتان کرمان 
از پنـج دهـه پیـش ایـن اُفت هـا شـروع 
شده اسـت، بایـد بتوانیـم ایـن آبخوان ها 
را بـه آن وضعیتـى کـه چهـار، پنج دهه 

پیـش داشـتند برگردانیم. 
انجـام  دسـت  در  سـال ها  طـرح  ایـن 
بـوده، در یـک مناطقى توفیقـات خوبى 
هـم داشـته، در بعضـى مناطق هـم زیاد 
موفـق نبـوده و یکـى از اقداماتـى کـه 
بـر اسـاس آن انجـام مى شـود اصـالح 
آب  بهره بـردارى  پروانه هـاى  تعدیـل  و 

ست. ا
یـک  در  کـه  معنـى  ایـن  بـه  اصـالح 
دوره اى در گذشـته پروانه هـاى آبـى که 
صـادر شـده خیلى بیشـتر از مقـدار نیاز 
مصـرف کننـده بوده اسـت؛ مثـًال فرض 
کنید براى تأسـیس یک واحـد دامدارى 
یـا بـراى یـک واحـد زراعى درخواسـت 
در  کـه  حجمـى  و  مى کردنـد  پروانـه 
بهره بـردار  بـه  برداشـت  اجـازه  پروانـه 
داده شـده خیلـى بیشـتر از مقـدار نیـاز 
واقعـى اش بوده اسـت کـه هیچ وقت هم 

نمى کرده اسـت. اسـتفاده  شـاید 
اینکـه ایـن ارقـام را بـا نیـاز آن مصـرف 
کننـده متناسـب کننـد، اصـالح پروانـه 
مى گوینـد. اینکه مـا نیاز داریـم مصارف 
آب را کاهـش دهیـم بـراى اینکـه افـت 
آن  به تدریـج  و  شـود  متوقـف  آبخـوان 
ذخیره از دسـت رفتـه را بتوانیم بازیافت 

آب

مصاحبه کننده
مریم حسین سعدی
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کنیـم تعدیـل پروانـه مى گوینـد.
بنابرایـن، ایـن اقـدام صرفـاً مربـوط بـه 
برنامـه سـازگارى بـا کـم آبـى نیسـت و 
در قالـب برنامه هـاى طرح احیـا و تعادل 
بخشـى از چندین سـال پیش در جریان 

بوده اسـت.

شـروع طرح سـازگارى با کـم آبى 
از چـه سـالى بـود و با چـه هدفى 

شـد؟ ایجاد 
برنامه هـاى سـازگارى با کم آبى از سـال 
1397 شروع شـد و تا پایان سال 1399

و فروردیـن 1400 برنامه همه اسـتان ها 
بـه تصویب رسـید. هـدف اصلـى اش در 
واقـع کم کـردن مصـارف آب در حد آب 
نیـرو  وزارت  ابالغیـه  قابل برنامه ریـزى 
اسـت. بـه ایـن معنـى کـه بـراى اینکـه 
منابـع آبى سـطحى و زیرزمینـى در هر 
منطقه اى پایدار باشـند الزم است مقدار 
مصـارف از یـک سـقفى تجـاوز نکنـد، 
در وزارت نیـرو بـه ایـن سـقف آب قابل 
برنامه ریـزى گفتـه مى شـود. آب قابـل 
برنامه ریـزى هـم بـراى آب سـطحى و 
هم براى آب زیرزمینى تعریف مى شـود. 
اهـداف و برنامه هـاى سـازگارى بـا کـم 
آبـى محدود کـردن مصـارف در حد آب 
قابـل برنامه ریـزى ابالغیـه وزارت نیـرو 
اسـت و دنبال کـردن اهداف طـرح احیا 

و تعادل بخشـى اسـت. 
در  کـه  اقداماتـى  از  بخشـى  بنابرایـن، 
برنامه هـاى سـازگارى بـا کـم آبـى درج 
شـده همـان پروژه  هـاى طـرح احیـا و 
تعادل بخشـى اسـت که اصالح و تعدیل 

پروانـه هـم جـزو آن اسـت.

تفاوت طـرح احیا و تعادل بخشـى 
با طـرح سـازگارى بـا کم آبـى در 

؟ چیست
برنامه هـاى  بیـن  کـه  تفاوتـى  یـک 
سـازگارى بـا کـم آبـى و طـرح احیـا و 
تعادل بخشـى وجـوددارد ایـن اسـت که 
به صـورت  تعادل بخشـى  و  احیـا  طـرح 
دنبـال  نیـرو  وزارت  توسـط  متمرکـز 
مى شـده و همراهـى دسـتگاه هاى دیگر 
لزوماً با آن تأمین نشـده بود؛ مثًال وزارت 
جهاد کشـاورزى کـه خیلى نقش مهمى 
مى توانـد در کاهـش مصـارف آب ایفـا 
کنـد حضـور نداشـت، امـا در برنامه هاى 
سـازگارى با کم آبى از خود دستگاه هاى 
اسـتان ها درخواسـت شـد کـه در مـورد 

اجـزاى برنامه بـه توافق برسـند. مثًال در 
مـورد اصـالح و تعدیل پروانـه، چه تعداد 
پروانـه را مى شـود اصـالح و تعدیـل کرد 
یـا چه مقـدار چـاه غیر مجـاز را تا سـال 
1405 مى شـود مسـدود کـرد. بنابراین، 
آبـى  کـم  بـا  سـازگارى  برنامه هـاى  در 
دسـتگاه هاى اسـتان ها روى ایـن تعـداد 
برنامه هـا  در  و  کردنـد  توافـق  هـم  بـا 
مصـوب کردنـد. در برخـى از جاه ها یک 
مقـدارى تفاوت هایـى بیـن هدف گذارى 
طـرح احیـا و تعادل بخشـى و برنامه هاى 
سـازگارى وجود دارد که ناشـى از توافق 
اسـتانى اسـت. ولى در کل، این برنامه ها 
تقریبـاً بـا هم سـازگار اسـت و تحت هر 
دو عنـوان طرح سـازگارى و طـرح احیاء 

و تعـادل بخشـى دارد دنبـال مى شـود.

پس آنچـه طرح کارگروه سـازگارى 
با کـم آبى بـا سـایر برنامه هایى که 
بـراى بحث تعـادل بخشـى مطرح 
شـده بود متمایز کرده اسـتفاده از 
هماهنگى  و  اسـتانى  کارگروه هـاى 
بـه  رسـیدن  بـراى  دسـتگاه ها 

اهـداف پیش بینى شـده اسـت.
بله!

در کارگروه سـازگارى چه در سطح 
ملـى و چـه اسـتانى مى بینیـم در 

هیچ کـدام از آنهـا ذینفعـان آب و 
مـا  کشـاورزان  و  بخش خصوصـى 

حضـور ندارنـد، چرا؟
شـأن تشـکیل کارگـروه ملى سـازگارى 
با کـم آبى بحـث هماهنگـى برنامه هاى 
بخش هـاى مختلـف دولـت بـراى پایدار 
کـردن منابع آب و مدیریـت مصرف آب 
بوده اسـت. بنابرایـن، دسـتگاه هایى کـه 
عضـو کارگـروه ملى هسـتند، همان طور 
کـه شـما گفتیـد همـه دولتى هسـتند. 
ولـى قطعـاً دسـتگاه هاى دولتـى ذیربط 
مى توانسـتند هماهنگـى بـا بهره بردارها 
بـه  بگیرنـد؛  عهـده  بـر  خودشـان  را 
اسـتان  در  مثـًال  کـه  معنـى  ایـن 
دانشـگاه  ظرفیـت  از  خراسـان رضوى 
فردوسـى مشـهد اسـتفاده شـده و آنهـا 
سـعى کردنـد نماینـدگان بهره بـرداران 
از آب و کشـاورزان را بـه طـور خـاص 
درگیـر کنند تا برنامه ها و توافقتشـان را 
بـراى اجـرا تضمیـن کننـد و االن هم با 
مشـارکت تشـکل هاى کشـاورزى دارند 

آن هـا را اجـرا مى کننـد.
اینکـه لزومـاً یک نماینـده از کشـاورزان 
بیاید و بنشـیند در جلسـه خیلى به کار 
کمکـى نمى کنـد که برنامـه مطابق نظر 
کشـاورزان تصویـب شـود. آنچـه کمک 
مى کنـد این اسـت کـه در زمان تضمین 
برنامه جلب مشـارکت این بهـره بردارها 

برنامه های 
سازگاری با 

کم آبی با 
هدف کم 

کردن مصارف 
آب در حد آب 

قابل برنامه ریزی 
ابالغیه وزارت 
نیرو است؛ به 

این معین که 
برای اینکه 

منابع آبی 
سطحی و 

زیرزمیین در هر 
منطقه ای پایدار 
باشند الزم است 

مقدار مصارف 
از یک سقفی 

تجاوز نکند، در 
وزارت نیرو به 
این سقف آب 

قابل برنامه ریزی 
گفته می شود

آب 
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ــا  ــا بخش ه ــرى کــه بیــن دو ت کامپیوت
ــگ  ــم هماهن ــا ه ــد ب ــتفاده مى ش اس
شــود. ایــن فرآیند هنــوز تکمیل نشــده 
و هنــوز در دســت پیگیــرى اســت. 
علــت عــدم اجــراى آن هــم ایــن اســت 
ــام مشــترکین  ــه تم ــى ک ــا زمان ــه ت ک
در کل کشــور تطبیــق اطالعاتشــان 
انجــام نشــود، تعرفــه قابــل اعمــال 
ــن کار و  ــرفت ای ــزارش پیش نیســت. گ
ــر  ــاى اخی ــرى آن در روزه ــوه پیگی نح
ــه ســمع و نظــر وزیــر نیــرو رســید و  ب
برنامه ریــزى هایــى صــورت گرفــت کــه 

ــدام اســت. در دســت اق
کاهش آب مصرفى فضاى سبز 

یکـى از آن بندهایـى کـه در آن مصوبـه 
آمـده مربـوط بـه کاهـش مصـرف آب 
ایـن  سال هاسـت  اسـت.  سـبز  فضـاى 

محدودیـت کشـت برنـج موفـق نبـود. 
البتـه مباحثـش هنـوز باقى اسـت، ولى 
بـه آن شـکلى که طراحى شـده بـود در 

سـال 1398 پیگیرى نشـد.
اصالح تعرفه ها به منظور پیاده سازى 

الگوى مصرف آب شرب
اصــالح  بــه  مربــوط  بعــدى  بنــد 
تعرفه هــاى آب شــرب بــراى اعمــال 
ــه  ــا اســتناد ب الگــوى مصــرف اســت. ب
ــه  ــال 1397 ک ــان س ــد در هم ــن بن ای
ســال اول تشــکیل کارگــروه ملــى بــود، 
ــه  ــن مصوب ــا ای ــب ب ــه آب متناس تعرف
ــى  ــت پلکان ــک حال ــد و ی ــالح ش اص
پیــدا کــرد کــه مشــترکینى کــه باالتــر 
از الگــوى مصــرف کــه 150 لیتــر بــراى 
هــر نفــر در روز مصــرف مى کننــد، 
تعرفه هــاى بیشــترى لحــاظ شــود. 
ــه  ــوى تعرف ــد الگ ــعى ش ــدارى س مق
طــورى اصــالح شــود کــه مصــرف 
کننده هــا بــه ســمت مصــرف زیــر 150

لیتــر بــراى هــر نفــر در روز ســوق داده 
شــوند و از ســال 1397 همیــن ســاختار 
ــالب  ــرکت هاى آب و فاض ــه در ش تعرف

ــرد. ــرار مى گی ــتفاده ق ــورد اس م
کنترل اضافه برداشت از منابع آب 
زیر زمینى با افزایش تعرفه مصارف 

مازاد براى دوره محدود 
یـک بحـث دیگـر ایـن بـود کسـانى که 
بیشـتر از پروانـه، بـرق مصـرف مى کنند 
بخـش  تعرفـه  به صـورت  برق شـان 
کشـاورزى محاسـبه نشـود و مشـمول 
تعرفـه تجـارى شـوند. ایـن موضـوع هم 
یـک  و  شـد  دنبـال  ملـى  کارگـروه  در 
دسـتورالعملى بـراى اصـالح تعرفـه برق 
در سـال 1398 تصویب شـد. منتهى در 
اجرایـش مشـکالت زیادى پیـش آمد از 
جملـه اینکه نیاز به بانک هـاى اطالعاتى 
بخش هـاى آب و بـرق با هم تطبیق داده 
شـود. بـه ایـن دلیل کـه یک مشـترکى 
ممکن اسـت که در بانک هـاى اطالعاتى 
آب بـا شناسـه و مشـخصاتى شناسـایى 
مى شـود در سیسـتم برق با یک شناسـه 
دیگـرى شناسـایى مى شـود کـه تطبیق 

دادن اینهـا خیلى کار مشـکلى اسـت.
کارى کــه کارگــروه ملــى انجــام داد این 
ــال هاى 1398 و  ــازه س ــه در ب ــود ک ب
ــن  ــق ای ــراى تطبی ــادى ب 1399 کار زی
بانک هــاى اطالعاتــى انجــام شــد. یــک 
ــا  مقــدار پیشــرفت هایى حاصــل شــد ت
ــاى  ــى و آن ابزاره ــامانه هاى اطالعات س

انجـام مى شـد و کشـاورزها در جریـان 
نحـوه اجـراى مصوبـه و تضمیـن برنامه 
که در اسـتان ها دنبال مى شـود، باشـند. 
قابـل ذکـر اسـت که مـا از سـال 1397

کـه تدوین برنامه ها شـروع شـد به همه 
اسـتان ها نامه زدیم و درخواسـت کردیم 
در تضمیـن برنامه هـا دانشـگاه ها، اتـاق 
بازرگانـى و بخـش خصوصـى را درگیـر 
کننـد، ولـى اینکـه چقـدر اسـتان ها بـه 
ایـن توصیـه ما عمـل کردند یـا نکردند، 
یـک مقـدارى در اسـتان هاى مختلـف 

متفـاوت بوده اسـت.

ده  حــدوده  وزیــران  هیئــت 
محدودیــت  نظیــر  موضــوع 
در  آب  کاهــش  کشــت، 
ــل  ــبز، تحوی ــاى س ــرف فض مص
حجمــى و ... را بــراى پیگیــرى 
ــمرده  ــتانى برش ــاى اس کارگروه ه
ــا  ــن برنامه ه ــورد ای ــت. در م اس
ــدف  ــه ه ــد ک ــح مى دهی توضی
ــوده و  ــه ب ــان چگون گذارى هایش
ــق  ــدر توانســتند موف ــه چق اینک
باشــند و آیــا موضوعــى بــوده که 
ــده  ــه ش ــورد اضاف ــن ده م ــه ای ب

ــد؟ باش
محدودیت کشت ها با نیاز آبى باال

تمـام  بـه  کردیـم  سـعى  تقریبـاً  مـا   
بندهـاى آن مصوبه که از اسـفند 1396

که کارگروه ملى تشـکیل شـد، بپردازیم. 
به طور مثال، اینجا ذکر شـده محدودیت 
کشـت برنج کـه از سیاسـت هاى وزارت 
جهـاد کشـاورزى در سـال هاى گذشـته 
بوده اسـت. بـر همیـن اسـاس در سـال 
1398 جلسـه کارگـروه ملـى و کمیتـه 
تخصصـى ذیلـش، مختص ایـن موضوع 
تشـکیل شـد و یـک مصوبـه اى در مورد 
محدودیـت کشـت برنـج در اسـتان هاى 
خـارج از گیـالن و مازندران مصوب شـد 
و چندیـن مـاه هـم اجرایـش پیگیـرى 
شـد. اما در سـال اول اجراى آن مصادف 
بارش هـاى  کـه   1398 سـال  بـا  شـد 
خیلـى زیـادى اتفـاق افتـاد و اراضـى در 
اسـتان هاى گلستان و خوزسـتان که دو 
قطب اصلـى تولید برنج خـارج از گیالن 
و مازندران هسـتند زه دار شدند و همین 
باعث شـد که در واقع شـرایط اجتماعى 
مناسـب  مصوبـه  ایـن  پیگیـرى  بـراى 
و  ملـى  کارگـروه  بگویـم  بایـد  نباشـد. 
دولـت در اجـراى آن مصوبـه مربـوط به 

اگر در ارزیابی 
عملکرد برای 

رفع موانع 
برسیم به 

پیشنهادات 
مشخیص از 

استان ها که 
یکی هم 

می تواند 
راهکارهایی 

برای جلب 
مشارکت بیشتر 

بهره بردارها 
باشد، حتماً 

اقدام می کنیم

آب



45 | خردادماه 1401 45شماره 69 | خردادماه 1401 69 شماره

هـم  کـه  مى شـود  پیگیـرى  موضـوع 
جداسـازى انشـعابات فضاى سـبز از آب 
شـرب اتفـاق بیافتـد و هـم مصـرف آب 
فضـاى سـبز کاهـش یابـد. ایـن موضوع 
نیز به طور پیوسـته در دسـت اقدام بوده 
و در برنامه هـاى سـازگارى بـا کـم آبـى 
مصـوب اسـتان ها در اکثر اسـتان ها درج 
شـده و برنامه هایى بـراى کاهش مصرف 
آب فضـاى سـبز در دسـت انجام اسـت.
ارتقاى آگاهى عمومى از وضعیت 

منابع آب کشور 
در مـورد برنامه هـاى مرتبط در همکارى 
بـا صـدا و سـیما و مـواردى نظیـر ایـن، 
بـراى فرهنگ سـازى کـه جـزو بندهاى 
برنامه هـاى  در  هـم  آن  اسـت  مصوبـه 
سـازگارى بـا کـم آبـى به خصـوص در 
بخش هـاى آب و فاضـالب و کشـاورزى 

برنامه هـاى  ترویجـى،  برنامه هـاى 
همـه  در  بخشـى  آگاهـى  و  آموزشـى 

اسـتان ها در دسـت انجـام اسـت.
کارگـروه  وظایـف  در  جـارى  سـال  در 
سـازگارى بـا کـم آبـى یـک اصالحیـه 
صـورت گرفت و بحث فرونشسـت زمین 
بـود. فرونشسـت هم بـا توجه بـه ارتباط 
نزدیکـى که به بندهاى مرتبـط با احیا و 
تعادل بخشـى آبخوان هـا دارد به وظایف 
کارگـروه اضافـه شـد. از این رو، سـازمان 
زمیـن شناسـى هـم به عنوان یـک عضو 
اضافه شـد. یکسـرى بندهاى دیگرى هم 
پیش بینـى شـده که در بحـث نظارت بر 
اجـراى برنامه هاى سـازگارى بـا کم آبى 
و ارزیابـى عملکردهـا اسـت. عمدتـاً این 
مـوارد در کمیسـیون دولـت هـم مطرح 
شـده، مصوب شـده و در صورتـى که در 

هیئـت وزیران تصویب شـود بـه وظایف 
کارگـروه اضافه مى شـود. 

یعنـى  پروانه هـا  تعدیـل  بحـث 
در  آب،  برداشـت  حـق  کاهـش 
واقـع تضییـع حق اسـت؛ چـرا که 
کشـاورزان با اتکا به صـدور پروانه 
و حق برداشـت مندرج در آن اقدام 
به سـرمایه گذارى کرده اسـت. االن 
بر اسـاس طـرح سـازگارى بـا کم 
آبـى مى خواهید دبـى اش را کاهش 
دهیـد. ایـن تضییـع حـق نیازمند 
قانـون و جبـران حقوق اسـت، آیا 
ایـن موضوع هـم از سـوى کارگروه 

پیگیـرى شده اسـت؟
مـن خیلـى جـواب دقیقـى بـراى ایـن 
سـوال شـما ندارم. من خیلى ابـا دارم از 
اینکـه وارد مباحـث حقوقى شـوم، چون 
تخصـص حقـوق آب نـدارم. مجموعـه 
قوانیـن و مقـررات آب در ایـران خیلـى 
درك شـان  خیلـى  و  هسـتند  مبهـم 
نیسـت.  راحـت  مـن  بـراى  حداقـل 
بنابرایـن، جوابـى کـه بـه شـما عـرض 
مى کنـم مطلقـاً جـواب حقوقى نیسـت 
ایـن را باید از یک حقوقدان بپرسـید که 
از نظـر حقوقـى به شـما دقیق تر بگویند 

کـه به چـه صـورت اسـت.
از منظـر مدیریـت و برنامه ریـزى منابـع 
بهره بردارهـاى  کـه  قـدرى  همـان  آب، 
فعلـى در بهره بـردارى از منابـع آب حق 
دارنـد، نسـل هاى آینده اى هـم که روى 
ایـن منابـع آب بایـد نیازهـاى شـرب و 
بهداشت شـان و سـایر نیازهاى آبى شـان 
را تأمیـن کننـد، محـق هسـتند. یعنـى 
ایـن طورى نیسـت که ما یـک منبع آب 
زیرزمینـى را کـه قرن هـا طول کشـیده 
تـا زیر اسـتان کرمـان انباشـته شـده را 
در عـرض چهـل، پنجاه سـال بخوریم و 
تمـام کنیـم و بعد به نسـل هاى آینده اى 
کـه در اسـتان کرمـان زندگـى مى کنند 
بگوییـم شـما بروید در کشـورهاى دیگر 
کنیـد.  زندگـى  دیگـر  اسـتان هاى  یـا 
شـدن  خشـک  به دلیـل  اسـتان  ایـن 
آبخوان هایـش زیسـت  پذیرى خـودش را 
از دسـت داده اسـت. نمى دانـم آیـا ایـن 
عادالنه اسـت که چـون کشـاورز آمده و 
یـک سـرمایه گذارى کرده ایـن مجموعه 
از کشـاورزان ایـن حـق را دارند که تمام 
منابـع آبـى را کـه در اسـتان کرمـان به 
مصـرف  را  شده اسـت  گذاشـته  ودیعـه 

آب 
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کنند و بعد کسـانى که بعـداً مى آیند در 
ایـن اسـتان مى خواهند زندگـى کنند و 
فرزندان همین کشـاورزان هستند دیگر 

هیـچ حـق و حقوقـى ندارند؟

بهره بـرداران بر اسـاس مجوزى که 
خـود وزارت نیرو صادر کرده اسـت 
اقـدام به کشـاورزى کرده انـد. آنها 
مصـرف  را  آب  نرفتنـد  سـرخود 
کننـد، بلکـه مجـوز گرفتنـد و بر 
انجـام  را  کار  ایـن  مجـوز  اسـاس 

دادند.
اجـازه  مى فهمـم  مـن  کـه  جایـى  تـا 
صـدور پروانه هـا بـا وزارت نیـرو اسـت 
و یـک جایـى هـم نوشـته ظاهـراً وزارت 
جهاد کشـاورزى مى توانـد پروانه مصرف 
معقـول بـر حسـب شـرایط مختلفى که 
پیـش مى آیـد صـادر کنـد. ولـى باید به 
ایـن توجـه داشـته باشـید کـه باالخـره 
آب و هـواى ایـران عـوض شـده، تغییـر 
اقلیـم اتفـاق افتـاده، تغذیـه منابـع آبى 
شده اسـت،  کـم  و زیرزمینـى  سـطحى 
واقعـاً  کـه  نیسـت  این طـورى  یعنـى 
بتوانـد  مى شـود  صـادر  کـه  پروانـه اى 
بـراى مـدت طوالنى بـدون تغییـر باقى 
بمانـد. قطعاً با توجه به تغییرات شـرایط 
آب و هوایـى و همین طـور بـا توجـه بـه 
ناپایدارى هایـى  و  زیرزمینـى  آب  اُفـت 
کـه در منابـع آب سـطحى و زیرزمینـى 
پیـش آمـده بایـد بشـود ایـن پروانـه ها 
را کـم و زیـاد کـرد؛ در غیر ایـن صورت 
همیـن  مى افتـد  اتفـاق  کـه  شـرایطى 
کـه االن وجـوددارد و منابـع آب دچـار 

مى شـود. شـدید  ناپایدارى هـاى 

در طرح سـازگارى با کـم آبى چند 
موضوع دیگر در راسـتاى مدیریت 
یکـى  شـده؛  مطـرح  آب  مصـرف 
انسـداد چاه هاى غیرمجـاز، تعیین 
تکلیـف چاه هایـى که قبل از سـال 
85 بودند، اصـالح و تعدیل، کنترل 
برداشـت آب مـازاد، خرید چاه هاى 
کم بـازده کشـاورزى، تقویت گروه 
هـاى گشـت و بازرسـى و اجـراى 
پـروژه هـاى تغذیه مصنوعـى. این 
در  پیـش  دهـه  پنـج  از  برنامه هـا 
مقـررات پیش بینـى شـده بودنـد 
در  دوبـاره  االن  نشـدند!  انجـام  و 
طـرح سـازگارى بـا کم آبـى تکرار 
شـدند. آیا بـه نظر شـما فقط نقطه 

ضعف اجرا نشـدن ایـن بندها عدم 
هماهنگـى بیـن دسـتگاه ها بوده؟

دالیل عدم موفقیت خیلى متنوع اسـت؛ 
یـک بخـش از آن ناشـى از ناهماهنگـى 
برنامه هایشـان  و  دولتـى  دسـتگاه هاى 
نتیجـه  خـودش  واقـع  در  کـه  اسـت 
ناهماهنگـى در اسـناد باالدسـتى اسـت.  
همزمـان  مـا  وقتـى  مثـال؛  به عنـوان 
هـم پایـدارى منابـع آب را مى خواهیـم 
کـه قانونـى اسـت کـه مجلـس مصـوب 
کـرده کـه تـا 1404 بایـد اُفـت آبخـوان 
در  دیگـر  طـرف  از  شـود،  صفـر  هـا 
مى کنیـم  مصـوب  توسـعه  برنامه هـاى 
کـه درصـد خیلـى باالیـى از خودکفایى 
در تولیـد بعضى محصوالت اسـتراتژیک 
را داشـته باشـیم و از طرف دیگر تصویب 
پـاك  هـواى  قانـون  در  کـه  مى کنیـم 
سـرانه بایـد فضـاى سـبز شـهرى یـک 
مقـدار مشـخصى باشـد، اینها بـا هم در 
تناقـض اسـت. یعنـى اینقـدر آب بـراى 
ایـن میـزان تولیـد کشـاورزى یـا ایجـاد 
فضاى سـبز در خیلـى از مناطق کشـور 
مى بریـم  را  فـوالد  صنایـع  وجودنـدارد. 
جایـى کـه اصـًال آب وجـود نـدارد. در 
مجمـوع، دالیـل عدم توفیـق خیلى زیاد 
اسـت و یـک بخـش دیگـر هم ناشـى از 

توزیـع غلـط بودجـه اسـت.

ایـن  بـه  چگونـه  بودجـه  توزیـع 
مى زنـد؟ دامـن  موضـوع 

بودجـه در کشـور ایـران صـرف ارتقـاء 
زیسـت  محیـط  و  آب  منابـع  پایـدارى 
نمى شـود، بلکـه بودجه صـرف طرح هاى 
باعـث  هـم  همیـن  مى شـود.  توسـعه 
مى شـود برنامه هایـى مثـل طـرح احیاء 
و تعادل بخشى همیشـه از کمبود منابع 
مالـى رنج ببرنـد. این هم یکـى از دالیل 
عـدم توفیـق برنامه هایـى بـوده کـه در 

گذشـته انجـام شده اسـت.
بـا  سـازگارى  ملـى  کارگـروه  تشـکیل 
کـم آبـى یـک مقـدارى سـعى کـرد که 
بـا درگیـر کردن دسـتگاه هـاى مختلف 
در تدویـن ایـن برنامه هـا و اجـراى آن 
ایـن ناهماهنگى هـا را کـم کنـد. یعنـى 
انتظـار این اسـت وقتـى سـازمان برنامه 
و بودجه طى سـه سـال به این جلسـات 
مى آیـد و مى نشـیند و بـه جزئیـات در 
و  آب  منابـع  ناپایدارى هـاى  جریـان 
برنامـه هـاى الزم بـراى احیـاء منابع آب 
قـرار مى گیـرد، آنوقـت در توزیـع بودجه 

همیـن موضوعـات را مد نظر قـرار دهد. 
یـا موقعى که اسـتان ها با هـم روى مثًال 
مسـدود کـردن تعـدادى چـاه تصمیـم 
قاعدتـاً  مى کننـد،  توافـق  و  مى گیرنـد 
انتظار مى رود اسـتاندارى، دادگسـترى و 
همـه نهادهایى کـه باید در انسـداد چاه 
یـا برخـورد بـا برداشـت هاى غیرمجـاز 
کمـک کننـد همکارى شـان را بیشـتر 

. کنند
بنابرایـن، درسـت اسـت که دالیـل عدم 
ناهماهنگـى  توفیـق متنوع تـر از صرفـاً 
بیـن دستگاه هاسـت، ولـى باالخـره اگـر 
دسـتگاه ها بـا هـم بیاینـد در تدوین این 
برنامه هـا و اجرایـش مشـارکت کننـد، 
قاعدتـاً باید در میان مـدت منجر به این 
شـود کـه خیلـى از مـوارد هماهنگ تر و 

منسـجم تر شـود.

در مـورد محدودیت کشـت بـا نیاز 
آبى باال کـه در مـورد برنج صحبت 
سـازگارى  کارگـروه  آیـا  شـد، 
بـراى کشـت هاى دیگـر در سـایر  
اسـتان ها نیـز محدودیت گذاشـته 

ست؟ ا
خیـر، در مصوبـات کارگـروه ملـى فقط 
برنامه هـاى  در  ولـى  بوده اسـت،  برنـج 
سـازگارى بـا کـم آبـى اسـتان ها، بعضـاً 
پـر  کشـت هاى  از  برخـى  جایگزینـى 
آب طلـب بـا کشـت هاى کـم آب طلب 
دیده شده اسـت؛ مثًال هر اسـتان حسـب 

آب
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شـرایط آب و هوایـى کـه دارد و نـوع 
الگـوى کشـت رایجـى کـه دارد ممکـن 
مثـًال  باشـد.  داده  پیشـنهاداتى  اسـت 
برنامـه داده کـه تعطیلى تعـداد هکتارى 
از اراضـى تحـت کشـت پـر آب طلـب 
بـا گیاهـان دارویـى یـا گل محمـدى یا 

زعفـران جایگزیـن شـود. 

آب  پـر  جـزو  هـم  هندوانـه  آیـا 
شده اسـت؟ تلقـى  طلب هـا 

در  اسـت  یـادم  کـه  جایـى  تـا  خیـر، 
برنامه هـاى سـازگارى با کـم آبى خیلى 
بـه هندوانـه پرداخته نشـده اسـت، ولى 
ممکـن اسـت من حضـور ذهـن دقیقى 
نداشـته باشـم. همچنیـن، ممکن اسـت 
بعضـى از اسـتان ها اسـامى کشـت هاى 
پـر آب طلـب را خیلى دقیـق ذکر نکرده 
باشـند. معمـوالً آن کشـت جایگزیـن را 
بیشـتر تأکید کردند. باید برنامه هایشـان 
بـه دقت بررسـى شـود تـا بتوانم سـوال 
شـما را دقیـق جـواب دهـم. تـا جایـى 

حضـور ذهـن دارم، هندوانـه نیسـت.

حلقـه نهایى بـراى اجـراى طرح ها 
اکثـرا  امـا  هسـتند،  بهره بردارهـا 
و  دسـتورى  و  آمرانـه  برنامه هـا 
کنترلـى هسـتند و تجربـه تـا بـه 
امـروز نشـان داده کـه ایـن رویـه 
جـواب نداده اسـت. آیـا کارگـروه 
سـازگارى بـا کم آبـى در ایـن باره 

رویـه قبلـى را پیـش مى گیـرد؟
مـا االن در مرحله ارزیابى عملکرد برنامه 
سـازگارى اسـتان ها هسـتیم؛ یعنـى در 
مـدت تقریبـاً دو مـاه هشـت جلسـه بـا 
اسـتان هاى مختلـف در سـطح معاونین 
کمیتـه  و  سـازمان ها  معاونیـن  و  وزراء 
تخصصـى کارگروه ملى سـازگارى با کم 
آبـى برگـزار کردیـم و از آنهـا خواسـتیم 
کـه گـزارش عملکردشـان ارائـه دهنـد. 
طبیعتـاً در بعضـى از برنامه هـا ممکـن 
اسـت عملکردهـا و اقدامـات قـوى و در 
بعضى هـا ضعیـف باشـد. اینکـه در کدام 
دارد  وجـود  عملکـرد  ضعـف  برنامه هـا 
باعـث مى شـود مـا برویـم دنبـال اینکه 
پیـدا کنیـم موانع کجاسـت. حـاال موانع 
بهره بـردار  مشـارکت  عـدم  مى توانـد 
دولتـى  بودجـه  نبـود  مى توانـد  باشـد، 
باشـد، مى توانـد قوانینـى مانـع باشـد یا 
مـوارد دیگر. ایـن موانع را که شناسـایى 
کنیـم بعد بایـد در راسـتاى رفع شـان با 
اسـتان ها همفکـرى کنیم و سـعى کنیم 

در ایـن زمینه هـا اقـدام کنیـم.
یـک  آیـا  اینکـه  بـه  دقیقـاً  االن  مـا 
بهره بـردار در اسـتان X در اجـراى برنامه 
مشـارکت مى کند یا نـه، ورود نمى کنیم. 
سـازمان جهـاد کشـاورزى هـر اسـتانى 
کـه آن برنامـه را مصـوب کـرده موظـف 
بـه اجرایـش اسـت. اگـر بهـره بردارهـا 
همـکارى نکننـد بعـد بایـد بیایـد به ما 
بگویـد بهره بردارهـا همـکارى نمى کنند 
و راه حـل بدهـد کـه مثـًال بیایـد بسـته 
تشـویقى یا بسـته تنبیهى من را مصوب 
کنیـد، یا فالن قانـون و دسـتورالعمل را 
عـوض کنیـد. مـا هنـوز بـه ایـن مرحله 
نرسـیدیم کـه چنین درخواسـت هایى را 

کنیم. دریافـت 
رفـع  بـراى  عملکـرد  ارزیابـى  در  اگـر 
موانع برسـیم به پیشـنهادات مشـخصى 
مى توانـد  هـم  یکـى  کـه  اسـتان ها  از 
راهکارهایى براى جلب مشـارکت بیشتر 
مـى  اقـدام  حتمـاً  باشـد،  بهره بردارهـا 

. کنیم

بـراى  اجرایـى  ضمانـت  چـه 
اجـراى ایـن برنامه هـا پیش بینـى 

؟  سـت ه ا شد
از  باالتـر  دیگـر  نمى کنـم  گمـان  مـن 
کارگـروه ملـى سـازگارى با کـم آبى که 
در واقـع برنامه هـا را دو نفـر از معاونیـن 
رییـس جمهـور و تعدادى وزیـر و رییس 

سـازمان امضـا کردنـد و همین طور همه 
مسـئولین اسـتانى کـه عضـو کارگـروه 
اسـتانى سـازگارى بـا کـم آبى هسـتند 
و امضـاء کردنـد، ضمانت اجرایـى از این 
باالتـر وجود داشـته باشـد یا الزم باشـد.

 االن برخى از اسـتاندارها مثل اسـتاندار 
اعـالم  دسـتگاه ها  مدیـران  بـه  کرمـان 
در  کـه  دسـتگاهى  هـر  کـه  کرده انـد 
سـازگارى  برنامه هـاى  تکالیـف  انجـام 
بـا کـم آبـى کوتاهـى کنـد بـا موضـوع 
تـرك فعل به قـوه قضائیـه و همین طور 
سـازمان بازرسـى کشـور ارجاع مى شود. 
االن برنامه هـاى سـازگارى بـا کـم آبـى 
تعدادى از اسـتان ها را دریافـت کرده ایم 
نظـارت  داریـم  اجـرا  راسـتاى  در  و 
مى کنیـم کـه احیانـاً  اگـر کـم کارى 
داشـته باشـند امـکان دارد در آینـده بـا 
آنهـا برخـورد قضایى صورت گیـرد. فکر 
نمى کنـم مـا دیگـر ضمانت هایـى از این 
جدى تـر براى هیـچ برنامه اى در کشـور 

باشیم.  داشـته 

عملیاتى شـدن برخـى از برنامه ها 
مثـًال  نشده اسـت؛  محقـق  هنـوز 
همیـن تعدیـل پروانه ها فقـط روى 

کاغـذ پروانه درج شـده!
برنامه هایـى کـه در مـورد طـرح احیاء و 
تعـادل بخشـى در برنامه هاى سـازگارى 
درج شـده اجـراى هم زمـان چنـد اقدام 
اسـت؛ یکـى اصـالح و تعدیـل و یکـى 
نصـب کنتـور هوشـمند حجمى اسـت. 
ایـن دو اگـر با هـم اتفـاق بیافتـد حتماً 
منجـر بـه صرفه جویـى مى شـود. چون 
مطابـق بـا پروانـه تعدیـل شـده، کنتور 
هوشـمند مصـرف آب را کنترل مى کند 
و اگـر از آن فراتـر رود کنتـور را قطـع 
مى کنـد. منتهـى در مورد تأمیـن اعتبار 
کشـور  در  موانعـى  کنتـور  هزینه هـاى 
اسـت و از این رو ایـن برنامه دارد کندتر 
از برنامـه تعدیـل کـه به قول شـما روى 
کاغـذ اسـت، پیـش مـى رود. ولى مـا در 
حـال پیگیـرى هسـتیم کـه ایـن موانع 

هـم تـا حـد امـکان برطرف شـود.
مجـدداً چنـد روز پیـش وزیر نیـرو تأکید 
داشـتند روى اینکـه نصـب کنتـور بایـد 
پیش روتـر از همـه برنامه هـا در برنامه هاى 
و  شـود  دنبـال  آبـى  کـم  بـا  سـازگارى 
حـال  در  صمـت  وزارت  بـا  همین طـور 
پیگیـرى هسـتیم کـه رفـع موانـع تولیـد 

کنتـور یـا واردات کنتـور اتفـاق بیافتـد.

آب 

از منظر مدیریت 
و برنامه ریزی 

منابع آب، 
همان قدری که 

بهره بردارهای 
فعلی در 

بهره برداری از 
منابع آب حق 

دارند، نسل های 
آینده ای هم 
که روی این 

منابع آب باید 
نیازهای شرب و 

بهداشت شان 
و سایر نیازهای 

آبی شان را تأمین 
کنند، محق 

هستند
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مظفر محمدی، باغدار 
منطقه زرند کرمان

از دوســتانم شــنیده بــودم کــه 
مجــوز  دارد  قصــد  نیــرو  وزارت 
مجــاز  چاه هــاى  آب  برداشــت 
کشــاورزى کــه چنــد دهــه پیــش 
صــادر کرده اســت را بــه نصــف 
ــوان  ــن کاهــش، برداشــت بیــش از ت کاهــش دهــد. دلیــل ای
ســفره هاى آب زیرزمینــى عنــوان مى شــد. ابتــدا ایــن موضــوع 
را در حــد یــک شــایعه و الف خبــرى مى دانســتم؛ چــون 
برایــم ایــن ســواالت مطــرح بــود کــه چطــور ممکــن اســت بــا 
یــک تصمیــم، باغاتــى کــه در اغلــب مــوارد عمرشــان از عمــر 
کارمنــدِى مســئوالن وزارت نیــرو و شــرکت هاى آب منطقــه اى 
بیشــتر اســت را بــا کم کــردن دبــى پروانه هــا، خشــک کننــد؟! 

مگــر مى شــود بــه همیــن راحتــى کســى کــه تنهــا رنــج دوره 
ــا  ــینى و زدن امض ــز نش ــب پشــت می ــل مصائ زندگیــش تحم
ــاورزان را از هســت و نیســت  ــه کش ــرد ک ــم بگی ــوده، تصمی ب

ــد؟!  ســاقط کن
ــت  ــه وضعی ــم ب ــا عل ــرو ب ــا را وزارت نی ــن پروانه ه ــر همی مگ
ــد  ــروز بع ــه ام ــده ک ــه ش ــاال چ ــرد!  ح ــادر نک ــى ص ــع آب مناب
ــش از  ــما بی ــت ش ــد برداش ــال مى گوی ــت 40، 50 س از گذش
تــوان ســفره اســت؟! مگــر مــِن کشــاورز، کارمنــد و کارشــناس 
ــوان  ــش از ت ــتم، بی ــم برداش ــه بدان ــودم ک ــناس ب و زمین ش
ســفره اســت؟! ایشــان پروانه هــا را صــادر کرده انــد و مــن 
تنهــا کشــاورزى کــرده ام. مــا کشــاورزان بــا اعتمــاد بــه مجوزهــا 
ــه  ــاورزى هزین ــد در کش ــزار امی ــا ه ــته هایمان را ب ــام داش تم

ــم.  کردی
ــوراى  ــس و ش ــه مجل ــود ک ــر مى ش ــم مگ ــود مى گفت ــا خ ب

دروغ بزرگ
نقدی بر فعالیت های فراقانونی وزارت نیرو

آب
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آب 

ــى  ــردم به راحت ــال م ــه م ــد ک ــازه را بدهن ــن اج ــان ای نگهب
غصــب شــود؟! یعنــى وزارت نیــرو هیــچ مســئولیتى در قبــال 

پروانه هــاى صــادره و تبعــات آن نــدارد؟
ــا اینکــه مدتــى پیــش بــراى تمدیــد پروانــه گــذرم  گذشــت ت
ــدون  ــدم کــه ب ــه دی ــاد، ناباوران ــه اى افت ــه شــرکت آب منطق ب
کــم  درصــد  آبــم 25  چــاه  بهره بــردارى  پروانــه  اطــالع، 
ــود:  ــده ب ــته ش ــردارى نوش ــه بهره ب ــن پروان ــت! پایی شده اس
ــرح  ــوم ط ــتورالعمل س ــر اســاس دس ــه ب ــن پروان «ای
ــى، اصــالح  ــاى زیرزمین ــادل بخشــى آب ه ــا و تع احی
ــه  ــل از درج ــاى قب ــت و پروانه ه ــل شده اس و تعدی

ــاقط اســت.» ــار س اعتب
بــا خــودم گفتــم ایــن چــه دســتورالعملى اســت کــه توانســته 
ــزار  ــا ه ــد. ب ــم کن ــت آب ک ــق برداش ــى از ح ــن راحت ــه ای ب
زحمــت دســتورالعمل را پیــدا کــردم عنوانــش ایــن بــود: 
ــى  ــادل بخش ــا و تع ــرح احی ــوم ط ــتورالعمل س «دس
ــان  ــراى توأم ــتورالعمل اج ــى: دس ــع آب زیرزمین مناب
ــاورزى و  ــه آب کش ــرف بهین ــى مص ــه اجرای آیین نام
ــه  ــد پروان ــاى آب فاق ــف چاه ه ــن تکلی ــون تعیی قان

بهره بــردارى»
متوجــه شــدم کــه ایــن دســتورالعمل تنهــا یــک دســتورالعمل 
داخلــى اســت کــه توســط وزارت نیــرو در تیرمــاه ســال 1394

ــالغ  ــى آب اب ــات جلســه 15 شــوراى عال ــه مصوب ــا اســتناد ب ب
شده اســت! امــا ایــن نکتــه توجهــم را بــه خــودش جلــب کــرد 
ــال 1393 ــى آب در س ــوراى عال ــه ش ــن جلس ــه پانزدهمی ک

برگــزار شــده بود، درحالى کــه دســتورالعمل مذکــور در تیرمــاه 
ــن  ــه از ای ــودم ک ــحال ب ــود! خوش ــده ب ــه ش ــال 1394 تهی س
ــه خــودم نهیــب زدم  ــداً ب ــى بع ــم، ول ــو گرفت دســتورالعمل آت
ــن  ــد ای ــه باش ــم. هرچ ــتباه مى کن ــن اش ــاالً م ــه احتم ــه ن ک
ــل  ــئول و وکی ــناس و مس ــى کارش ــط کل ــتورالعمل توس دس

ــت! ــب شده اس ــه و تصوی تهی
بــا کنجــکاوى شــروع بــه خوانــدن دســتورالعمل کــردم. در متن 
ــدازه آب  ــه ان ــد ب ــزان برداشــت ها بای ــه می ــود ک ــته ب آن نوش
قابــل برنامه ریــزى باشــد. ولــى آب قابــل برنامه ریــزى تعریــف 
ــه  ــن متوج ــدن مت ــار خوان ــد از چندب ــت! بع ــخصى نداش مش
شــدم تعریــف آب قابــل برنامه ریــزى درســت مثــل ایــن اســت 
کــه وزیــر محتــرم هــر ســال یــک عــددى را به عنــوان میــزان 
ــد و از  ــالم مى کن ــاورزى اع ــاز کش ــاى مج ــت آب چاه ه برداش
ــتر  ــد بیش ــاورزى موظفن ــاى کش ــه چاه ه ــرداى آن روز هم ف
ــاً  ــم یعنــى واقع ــا خــودم گفت ــد. ب ــدار برداشــت نکنن از آن مق
ــا خــود گفتــم بلــه حتمــاً مى شــود؛ چــون  اینطــور مى شــود! ب
شــوراى عالــى آب ایــن دســتورالعمل را تصویــب کــرده، کلــى 
ــن  ــد و ای ــرف کردن ــت ص ــر وق ــدس و دکت ــناس و مهن کارش

ــد!  ــم کرده ان ــتورالعمل را تنظی دس
ـــه 40 ـــم ک ـــف باغ ـــت! تکلی ـــاورز چیس ـــِن کش ـــف م ـــا تکلی ام
ـــال  ـــر س ـــردم و ه ـــت ک ـــت درس ـــزار زحم ـــا ه ـــش ب ـــال پی س
کلـــى خـــرج آن کـــردم چـــه مى شـــود؟ اصـــًال اگـــر یـــک 
ـــاورز  ـــورمان کش ـــه کش ـــد ک ـــش نیام ـــر خوش ـــاب وزی روز جن
آفتاب ســـوخته و خاك آلـــود داشته باشـــد و هـــر ســـال عـــدد 

ـــال،  ـــه هرح ـــم؟! ب ـــکار کن ـــد چ ـــن بای ـــد، م ـــالم کن ـــرى اع  کمت
ــوش و  ــد خوش پـ ــدس و کارمنـ ــر از مهنـ ــور پـ ــک کشـ یـ
شـــیک و تـــر و تمیـــز، مترقى تـــر و متمدن تـــر به نظـــر 
مى رســـد یـــا یـــک کشـــور پـــر از کشـــاورز آفتاب ســـوخته و 

خاك آلـــوِد زبـــان نفهـــم!
ــاره  ــت، دوب ــم مى گذش ــن تصــورات از ذهن ــه ای ــور ک همین ط
ــود در  ــه خوانــدن متــن. آنجــا نوشــته شــده ب شــروع کــردم ب
ــرف  ــه مص ــاس آیین نام ــر اس ــا ب ــد پروانه ه ــدم بای ــن ق اولی
بهینــه آب کشــاورزى و بــر اســاس ســطح زیــر کشــت، الگــوى 

ــارى اصــالح و بازنگــرى شــوند.  کشــت و هیدرومــدول آبی
ایــن بخــش را کــه خوانــدم خوشــحال شــدم! چــون برداشــت 
مــا ســال ها کمتــر از میــزان نیــاز واقعى مــان بــود، ولــى 
زهــى خیــال باطــل! چــرا کــه ادامــه متــن مشــخص مى کــرد 
کــه منظــور از اصــالح در ایــن آیین نامــه، تنهــا کاهــش دبــى 
برداشــت از پروانه هــا بــه هــر صــورت ممکــن بــود! چــرا؟ چــون 
بــر اســاس ایــن دســتورالعمل قــرار اســت وزیــر محتــرم نیــرو 
ــا  ــد ت ــالغ کن ــزى اب ــل برنامه ری ــوان آب قاب ــدد به عن ــک ع ی
ــف»-  ــر اســاس آن دو محــدوده تعییــن شــود؛ محــدوده «ال ب
ــر از  ــده کمت ــالح ش ــاى اص ــم پروانه ه ــه حج ــدوده اى ک مح
ــدوده  ــن مح ــه در ای ــت ک ــزى اس ــل برنامه ری ــزان آب قاب می
وزارت نیــرو بــراى آب مــازاد آن مى توانــد تخصیص هــاى 
کنــد! بــر ایــن اســاس 10 درصــد از آب  جدیــدى برنامه ریــزى
ــى  ــت آت ــرب و صنع ــاى ش ــن نیاز ه ــه تأمی ــد ب ــازاد مى توان م
ــاى  ــه چاه ه ــى را ب ــد مابق ــد و 90 درص ــدا کن ــاص پی اختص

ــه تخصیــص دهــد!  ــد پروان فاق
بســیار حیــرت آور اینکــه، در ایــن دســتورالعمل بــه ایــن حــد 
ــر در  ــت اگ ــد شده اس ــده و تأکی ــنده نش ــم بس ــاف ه از اجح
ــش  ــل از کاه ــم آب حاص ــد حج ــف» 90 درص ــدوده «ال مح
آب  تأمیــن  کفــاف  مجــاز  پروانــه  داراى  چاه هــاى  لیتــراژ 
ــداد، بایــد یــک ضریــب تعدیــل در  چاه هــاى فاقــد پروانــه را ن
ــن  ــاز تأمی ــاى غیرمج ــه آب چاه ه ــدى ک ــا ح ــد ت ــر بگیرن نظ

شــود! 
خوانــدن ایــن بخــش از دســتورالعمل آنقــدر برایــم ســخت بــود 
ــتورالعمل  ــه دس ــدن ادام ــراى خوان ــى ب ــر دل و دماغ ــه دیگ ک
ــا  ــم. ب ــه نده ــى داد ادام ــازه نم ــم اج ــا کنجکاوی ــتم. ام نداش
خــودم گفتــم از ایــن کــه بدتــر نمى شــود. ادامــه بدهــم 
ــى  ــاورز نفع ــِن کش ــراى م ــى «ب» ب ــدوده مطالعات ــاید مح ش
داشته باشــد. ولــى اى کاش خوانــدن ایــن متــن را ادامــه نــداده 
بــودم! چــون در محــدوده «ب» کــه ظاهــراً آب مــازادى بــراى 
ــه  ــد پروان ــاى فاق ــن آب چاه ه ــد و تأمی ــاى جدی تخصیص ه
وجــود نــدارد، قــرار اســت وزارت نیــرو بــا اعمــال یــک ضریــب 
تعدیــل، بــاز هــم از برداشــت مــا بهره بــرداران مجــاز کــم کنــد 

ــد! ــاز در بیای ــر مج ــرداران غی ــت بهره ب ــا از خجال ت
ــه اى کاش چــاه  ــه حســرت خــوردم ک ــود ک درســت اینجــا ب
ــئوالن  ــالش مس ــوزى و ت ــمول دلس ــتیم و مش ــاز داش غیرمج
ــان  ــرم چاه هایم ــدیم. به نظ ــردن  آن مى ش ــوزدار ک ــراى مج ب

ــت!    ــر اس ــرمان کمت ــند دردس ــى باش غیرقانون
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
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