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سرمقاله

نسـیم رحمت بیکـران الهى، شـکوفایى طبیعت 
را در بهـاران رقـم زده و حلـول سـال جدیـد را 
نویـد مى دهـد. با سـپاس بـه پیشـگاه آفریدگار 
مهـر و مـاه، طلیعـۀ بهـارِ شـکوهمنِد همدلى را 
تبریک مى گویم و سـالى سرشـار از مهر و لطف 
الهـى براى همه فعالین صنعت پسـته آرزو دارم؛ 
امیـد کـه توفیق الهـى یار باشـد تـا در خدمتى 

صادقانـه همچنـان در کنار یکدیگر باشـیم. 
تأثیـر  على رغـم  انجمـن  ایـن  اعضـاى  امسـال 
مخاطـرات اقلیمـِى ابتداِى سـال بر تولید پسـته 
سـال 1400 و سـال آینـده و بـا وجـود همـه 
سـختى ها، شـیوع کرونـا و تنگناها توانسـتند با 
شناسـایى نقـاط قـوت و ضعـف، تهدیدهـا را به 
فرصـت تبدیـل نمـوده و بـا همتى سـتودنى در 
راسـتاى اهـداف و منافـع صنعت پسـته کشـور 

گام بردارنـد.
 طـى سـالى کـه گذشـت بـه لطـف ایـزد منان، 
تـالش همکاران دبیرخانـه، هیئت مدیره محترم 
و هیئـت امنـا و همدلـى اعضـاى تولیدکننـده، 
صادرکننـده و بخـش خدمـات انجمـن پسـته 
ایـران، فعالیت هـاى متنـوع و متعـددى صـورت 
گرفـت. این فعالیت ها شـامل: برگـزارى تورهاى 
در  آموزشـى-ترویجى  کارگاه هـاى  و  بازدیـد 
خراسـان  بلوچسـتان،  و  سیسـتان  اسـتان هاى 
جنوبى، خراسـان رضوى، شهرسـتان هاى استان 
آموزشـى-  تصویـرى  محتـواى  تولیـد  کرمـان؛ 
ترویجـى در زمینه هـاى نـکات فنـى مدیریـت 
باغـى پسـته؛ تولیـد محتـواى صوتـى بـا عنوان 
پادکسـت پسـته؛ برگـزارى وبینارهـاى باغبانى، 

بازرگانـى و آب بودنـد. 
بـا  همـکارى  تفاهم نامـه  انعقـاد  همچنیـن، 
دانشـگاه  کشـور،  هواشناسـى  پژوهشـکده 
فرصـت  دوره  خصـوص  در  (عـج)  ولیعصـر 
از  علمـى  هیئـت  محتـرم  اعضـاى  مطالعاتـى 
دیگـر دسـتاوردهاى انجمـن طـى سـال 1400

بوده اسـت. مضافاً، حضور نماینـدگان انجمن در 
سـطح بین المللى و شـرکت در نمایشگاه معتبر 
موادغذایـى آنـوگاى آلمـان در مهرمـاه به عنوان 
برقـرارى  و  حفـظ  راسـتاى  در  دیگـر  اقدامـى 
ارتباطـات بین المللـى و بـرون مـرزى انجمـن 

پسـته ایـران ثبـت گردیـد. 
مقـام  تدبیـر  بـا  امسـال  اینکـه  وجـود  بـا 
پشـتیبانى ها،  تولیـد،  سـال  رهبـرى  معظـم 
همچنـان  امـا  شـد؛  نامگـذارى  مانع زدایى هـا 
موانعـى مهم بر سـر راه تولید و صادرات پسـته، 
ایـن محصـول ارزآور، وجوددارد از قبیل: شـیوه 

سرمقاله

سرسخن
دست در دست 

هم برای پیشبرد 
اهداف 

حسین رضایی تاج آبادی
دبیرکل انجمن پسته ایران
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سرمقاله

رفـع تعهدات ارزى صادرکننـدگان و تفاوت زیاد 
نـرخ ارز آزاد و نیمایـى. از ایـن رو، بـا توجـه بـه 
بانـک  سـوى  از  شـده  اعمـال  محدودیت هـاى 
مرکـزى، همـواره معضـل صادرکننـدگان بنـام 
پسـته کشـور در امـر صـادرات از سـال 1397

مسـیر  ایـن  در  پابرجا مانده اسـت؛  تاکنـون 
پیگیرى هـاى انجمن درخصوص برطرف شـدن 

ایـن موانـع همچنـان ادامـه دارد.
باغـات  بهـره ورى  و  تولیـد  مهـم  مانـع  دیگـر 
عادالنـه  توزیـع  قانـون  مـاده 27، 28  پسـته، 
آب اسـت کـه بـا بهره بـردارى مجرى قانـون به 
نفـع خـود، حجـم زیـادى از آب در زمین هـاى 
بـا بازدهـى کـم بـه هـدر رفتـه و انتقـال آب به 
زمین هـاى بـا بهـره ورى بـاال انجـام نمى گیـرد. 
ایـن در حالـى ا سـت کـه بـا وجـود اراضـى بکر 
متعـدد (1000 برابـر نیـاز کشـاورزى کشـور)، 
حـدود 15 تـا 20 درصد آب که گلوگاه توسـعه 
کشـور در همـه زمینه هـا اسـت، تنهـا صـرف 
بعضـاً  کشـاورزى  زمین هـاى  تملـک  اسـتمرار 
تعادل بخشـى  حـوزه  در  مى شـود.  بى کیفیـت 
نیـز از سـال 1383 تاکنـون برنامه ریزى هایـى 
کـه  شـده  انجـام  مسـئول  نهادهـاى  توسـط 
عملیاتـى نگردیده اسـت. در واقع، بـا اجراى این 
طـرح برداشـت هاى غیرمجاز و بیشـتر از پروانه 
افزایـش داشـته  کـه حاکـى از ناموفـق بـودن 
اجـراى ایـن طرح اسـت. عـالوه بر ایـن، کاهش 
و غیرنقـدى بـودن تسـهیالت بالعـوض آبیارى 
و  فنـى  کمک هـاى  همچنیـن  و  فشـار  تحـت 
اعتبـارى از مشـکالت پیش روى ایـن صنعت در 
سـال هاى اخیـر بوده اسـت کـه همچنـان ادامه 

دارد. 
کـه  اسـت  داخلـى  تحریم هـاى  بعـدى،  مانـع 
نسـبت  بیشـترى  مخـرب  تأثیـر  مراتـب  بـه 
پسـته  صنعـت  بـر  خارجـى  تحریم هـاى  بـه 
داشته اسـت. هـر از گاهـى دلواپـس نماهایى در 
سـازمان هاى دولتـى مـواردى درخصـوص الـزام 
آزمون هـاى افالتوکسـین، میکروبـى و باقیمانده 
سـموم بـراى محموله هـاى صادراتـى پسـته را 
مطـرح مى کننـد. ایـن مداخـالت داخلـى با هر 
قصـد و نیتـى، خیرخواهانه یا مغرضانـه، موانعى 
در مسـیر تجـارت آزاد این محصول قـرار داده و 
زیـان غیرقابـل جبرانى بر صنعت پسـته کشـور 
وارد مى آورنـد. ایـن موانـع جـز واگـذار کـردن 
بخشـى از بازار بـه رقیبان حاصلى نـدارد؛ همان 
بـازارى کـه بیـش از 90 سـال براى سـاخت آن 
تالش شـده  و سـرمایه اصلى این صنعت اسـت.

ایـن انجمن به ضرس قاطع بر این اعتقاد اسـت 
کـه در شـرایط موجـود و تا زمانى کـه از طریق 
انگیزه هـاى  و  حساسـیت  آزاد،  بـازار  مکانیـزم 
اقتصـادى الزم بـراى کاهـش بیشـتر آلودگـى 
پسـته به افالتوکسـین از جانب مصرف کننده ها 
بـه تولیدکنندگان و تجار منتقل نشـود، دخالت 
وزارتخانه هـا و سـازمان هاى دولتـى و یا نهاده ها 
و انجمن هـاى بخـش خصوصى کشـور از طریق 
اعمـال محدودیت هـاى کنتـرل بـراى حـل این 
معضـل، قطعـاً فسـادزا، مضـر، بى فایـده و نافى 
اعتبـار ایـن سـازمان ها در داخـل و یـا خـارج از 
کشـور خواهدبـود. بـا ایـن حـال، ایـن انجمـن 
دوشـادوش  تـا  مى دانـد  خـود  ذاتـى  وظیفـه 
از  اسـتفاده  بـا  مسـئول،  دولتـى  سـازمان هاى 
اطالع رسـانى  و  ترویجى-آموزشـى  امکانـات 
و  تولیدکننـدگان  مصرف کننـدگان،  خـود، 
صادرکننـدگان پسـته ایران را نسـبت به حقایق 
علمـى مرتبط با حفظ سـالمت ایـن محصول و 
روش هـاى اقتصادى تولید محصـول، حصول به 

ایـن اهـداف را هموار سـازد.
در پایـان برخـود الزم مى دانـم از کلیـه آگاهان، 
بـا  کـه  محتـرم  مخاطبیـن  و  صاحب نظـران 
جانبـه،  همـه  حضـور  و  سـازنده  پیشـنهادات 
انجمـن پسـته ایـران کـه متعلـق بـه خودشـان 
اسـت را در جهـت ارائـه بهتـر خدمـات در کلیه 
و  تشـکر  صمیمانـه  نمودنـد،  یـارى  زمینه هـا 
قدردانـى کنم. امیدوارم در سـال جدیـد با یارى 
خداونـد یکتـا و همـت و تـالش کلیـه فعـاالن 
و  انجمـن  دسـت اندرکاران  و  پسـته  صنعـت 
ان شـاءاهللا با تداوِم همبسـتگِى همراهان انجمن، 
شـاهد پیشـرفت هاى بیشـترى در صنعت پسته 

باشیم.  کشـور 

شکوفایی طبیعت در بهاران
نسـیم رحمـت بیکـران الهـى، شـکوفایى 
حلـول  و  زده  رقـم  بهـاران  در  را  طبیعـت 
سـال جدیـد را نویـد مى دهد. با سـپاس به 
پیشـگاه آفریدگار مهـر و ماه، طلیعـۀ بهاِر 
شـکوهمنِد همدلـى را تبریـک مى گویـم و 
سـالى سرشـار از مهـر و لطـف الهـى براى 

همـه فعالین صنعـت پسـته آرزو دارم
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عده ای از مقامات کشور فکر 
می کنند ایران همیشه همین اندازه 

خشک بوده  است و یک سال باران 
می بارد و یک سال باران نمی بارد، هر 

زمان باران ببارد آب زیاد است و هر 
زمان باران نبارد کم است و این اصالً 

بحران نیست

کشاورز باید بداند اگر پسته اش 
ایراد داشته باشد، برگشت می خورد؛ 

ترمینال دار باید بداند اگر پسته را 
بد ضبط کند، پسته برمی گردد به 

ترمینالش؛ همین طور تا صادرکننده 
باید یک زنجیره و قالب سفت به هم 

باشند

صفحه ۵۶

صفحه ۲۴
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شروع داستان روغن پایش از 
استرالیا بود و آن ها هرساله 
روغن می پاشند. رقم پسته 

استرالیا سیرورا (Sirora) است 
که نیاز سرمایی آن بین ۵۹ تا ۶۲

قسمت سرما است، با این وجود 
استرالیایی ها در سالی که ۸۰ واحد 

نیز تأمین شده باشد باز هم روغن 
پاشیدند و نتیجه منفی نگرفتند

امروز بیش از ۸۰ درصد تمام 
مغزجات درخیت دنیا توسط 

سوپرمارکت های زنجیره ای در 
بازارهای اصلی توزیع می شود و 

این بخش بزرگ از بازارها صرفاً در 
اختیار آمریکایی ها است

ایده صادرات پسته برشته و 
برنددار از مبدأ ایران محکوم به 

شکست است؛ اما اشکال بزرگ تر 
این است که تمرکز فعالین 

صنعت ما را از پرداختن به مسائلی 
که در توان ما هست تا برای 

بهبودشان کار جدی بکنیم را 
دور کرده و به جاهایی می برد که 

خروجی مثبت و معلومی ندارد 

صفحه ۲۸

صفحه ۴۶

صفحه ۵۰
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پید ی و ا  آسمان آ
ید ز  ھای 

ص باد س ر  
ی شاد و  وق رپ ه 

ت ی  و م  وت  خ
ھار نک  د ا ی ر مک  م 

وش  حال روزگار
فریدون مشیرى
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انجمن

بالمنازع منابع آبى کشور حرکت کرده است. 
این ساختار و نگرش، جایگاه و حقى براى 
بهره برداران بخش کشاورزى قائل نیست و با 
فراموش کردن نقش غالب خود در به وجود 
آوردن بحران، راهکار را صرفاً در پاك کردن 
زمین  در  توپ  انداختن  و  مساله  صورت 

بهره برداران مى بیند. 
عالوه بر این، چگونه مى توان اقتصاد بیمار 
کشور را که از طریق اعطاى انبوه رانت و 
باورنکردنى  به طور  پنهان  و  پیدا  یارانه هاى 
انگیزة هجوم و استفاده غیر بهره ور از منابع 
نادیده  کرده،  تقویت  را  کشور  خدادادى 
گرفت؟! آنچه در حال حاضر مى بینیم تنها 
اعماق  در  ریشه  که  است  یخى  کوه  نوك 
اقیانوس دارد. متأسفانه، نگاه ضدکشاورزى و 
عالقمند به صنعت، که امروز در بین نخبگان 
سیاسى و بوروکراسى دولتى رایج شده، ادامه 
همان طرز فکرى است که وضعیت کنونى 
منابع آبى کشور را بدین شکل رقم زده است. 
به عبارت دیگر، با پیمودن مجدد این الگو، 
فرجامى جز هدر رفت سایر منابع طبیعى 
رانت  و  ارزان قیمت  انرژى  سایه  در  کشور 
نمى توان متصور بود. اگر تا دیروز برخى افراد 
جاهل، کشاورزان سخت کوش این مرز و بوم 
را به اسراف منابع آبى کشور متهم مى کردند، 
امروز باید گفت، صنایع رانتخوار و انرژى بَر با 
قدرت و توان بسیار زیادى، مشغول نابودى 

همه منابع خدادادى کشور هستند. 
همچنین، آیا مى توان به دنبال راهکار بود، 
ولى نیم نگاهى به روند قانون نویسى آب کشور 
نداشت؟ روندى که بر پایه اقتضائات زمانى 
و  بوده  کوتاه مدت  مصلحت اندیشى هاى  و 
همواره مسیر ابهام را بر صراحت، شفافیت و 
تعاریف دقیق فنى ترجیح داده است. آشکارا 
پیداست که روند قانون گذارى فعلى کشور، 
قانون گریزى  قانون شکنى،  جز  ماحصلى 
آن  مجریان  شخصى  سلیقه  اعمال  و 
نداشته است. حتى مى توان گفت طى چهل 
سال گذشته، نتیجه قانون گذارى عمدتاً تنبیه 
قانون مداران و تشویق قانون گریزان بوده است.
با تمام این اوصاف، دستیابى به یک راهکار 
بى شک  ولى  نیست،  غیرممکن  منطقى 
سخت،  مسیرى  در  نهادن  گام  نیازمند 
طوالنى و پرچالش است که اولین قدم آن 
موجد  عوامل  و  واقعیات  درست  شناخت 
مسیر  این  پیمودن  است.  شرایطى  چنین 
همگانى  خودگذشتگى  از  و  ایثار  نیازمند 
است. در این مسیر سخت و طاقت فرسا، 
روشنگرى،  خصوصى،  بخش  وظیفۀ  اولین 

آگاهى بخشى و نقد گذشته خواهدبود.

حکمرانی آب؛
یک چالش و چند پیشنهاد 
حسین رضایی تاج آبادی
دبیرکل انجمن پسته ایران

بحران آب به قدرى جدى است که کمتر 
مطلبى  آن  مورد  در  مى آید  پیش  روزى 
نخوانیم یا نشنویم. در این فضاى ملتهب، 
به  بنا  صنفى  یا  سیاسى  جریان  گروه،  هر 
برداشت هاى ذهنى، اغراض و مصالح خود 
آن  حل  براى  راهکار  ارائه  و  اظهارنظر  به 
مى پردازد؛ راهکارهایى که وجه مشترك همه 
آنها، بخشى نگرى و چشم پوشى از ریشه ها و 

عوامل به وجود آورنده آن است. 
بسیارى از کارشناسان و مسئوالن، به دلیل 
اینکه بخش خصوصى صرفاً به نقد راهکارهاى 
ارائه  مسیر  در  و  مى کند  اکتفا  پیشنهادى 
راهکار قدم نمى گذارد، از آن انتقاد مى کنند. 
قصد داریم در این نوشتار ضمن پرداختن به 
برخى پیچیدگى ها و ویژگى هاى یک راهکار 
مناسب براى وضعیت فعلى منابع آب کشور، 

پاسخى به این نقد داده باشیم.
برکسى پوشیده نیست که برداشت از منابع 
آبى کشور سال هاست که از حد توان این 
منابع فراتر رفته و براى به تعادل رسیدن 
دشت ها چاره اى جز کاهش برداشت نداریم. 
ولى، مشکل کجاست که على رغم پذیرش 
این پیش فرض و دانستن راهکار، روزبه روز 

از هدف دورتر مى شویم؟! 

وضعیت بحرانى منابع آب کشور به صورت 
تدریجى و در طى پنج دهه گذشته ایجاد 
حاصل  امروز  آنچه  تردید،  بدون  شده است. 
شده، صرفاً زاییده عملکرد یک وزارتخانه و 
یا گروهى از بهره برداران نیست؛ بلکه معلول 
قانونى،  اقتصادى،  فضاى  بر  حاکم  شرایط 
بوده  اقتضائاتى  و  فنى  اجتماعى،  سیاسى، 
و  بى تدبیرى  به واسطه  زمان  طول  در  که 
کوته نگرى به وجود آمده است. از این رو، براى 
مولفه هاى  تحلیل  بر  عالوه  راهکار،  یافتن 
نگاهى  باید  آب،  بحران  آورنده  به وجود 
چندبُعدى به این موضوع داشت. اگر چنین 
نگرشى وجودنداشته باشد، تالش ها جهت 
نقد و ارائه راهکار نافرجام خواهندماند؛ چون 
حل مساله با مفروضات اشتباه، پاسخ درستى 

نخواهدداد.
مساله  به  مى توان  چگونه  مثال،  به عنوان 
و  معضالت  ولى  کرد،  ورود  آب  بحران 
معیوب  ساختار  از  ُمنبعث  که  مشکالتى 
حکمرانى آب کشور است را نادیده گرفت؟! 
ساختارى که از دهه 40 به این سو، به تدریج 
وظیفه اصلى  حراست و نگهدارى از منابع آب 
کشور را به دست فراموشى سپرده و در عوض 
به صورت خزنده و پنهان در جهت مصادره 
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برای حل چالش های بحران آبی باید ۴ اصل زیر را پذیرفت:

مسیر حل بحران 

قانونی نوییس
راه خــروج از بحــران آب کشــور از مســیر قانون نویــیس جدیــد نمی گــذرد؛ 
ــن، موجــب  ــا قوانی ــوع برخــورد مصلحــیت و ســلیقه ای ۵۰ ســاله ب چــرا کــه ن

شده اســت.  همــگان  نــزد  آن  بی اعتبــاری 

نسخه پیچی
ــای  ــا و نســخه پیچی در اتاق ه ــوان ســعی و خط ــی کشــور دیگــر ت ــع آب مناب
در بســته را ندارنــد و مســیر برون رفــت از بحــران آب از شــناخت واقعیــات و 

واکاوی همــه ابعــاد و عوامــل به وجــود آورنــده آن می گــذرد. 

مسیر معقول
 دســتیابی بــه هــر مقصــد و هدفــی هرچنــد عامــه پســند یــا خیرخواهانــه، 
نبایــد جــز از مســیر مشــروع و معقــول صــورت بپذیــرد؛ و در ایــن مســیر، هــدف 

توجیــه کننــدۀ وســیله نیســت. 

ابرچالش پیچیده
بحران آب تنها یکی از چندین ابرچالش پیچیده و درهم تنیده کشورمان است 
که فائق آمدن بر آنها تنها با عزم و اراده ملی جهت اصالح ساختارهای اقتصادی 
سیاست گذاران  از  کشور  آب  دیوانساالران  است.  امکان پذیر  کشور  سیایس  و 
گرفته تا مجریان، هم اکنون در پایین ترین میزان سرمایه اجتماعی خود قرار 
دارند. ایشان باید بدانند که بحران امروز، نتیجه پنج دهه تفکرات سوسیالیسیت 

ست. حاکم بر این مجموعه ها بوده است که باید از آن برائت جُ
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ـــه  ـــتم ک ـــد داش ـــول نق ـــان پ ـــزار توم ه
ـــودم  ـــدم و خ ـــته خری ـــذر پس ـــا آن ب ب
ـــا  ـــه آنه ـــى ب ـــا خیل ـــتم. ام ـــا را کاش آنه
توجـــه نمى کـــردم. در ابتـــدا مشـــاور 

نداشـــتم و ایـــن کار را بلـــد نبـــودم.
ـــردى و  ـــا خونس ـــش ب ـــال پی ـــا دو س ت
کم کـــم کار مى کـــردم تـــا اینکـــه 
ـــن  ـــه م ـــتان ب ـــاورزى اس ـــاد کش از جه
ـــم و از  ـــان داری ـــه میهم ـــد ک ـــگ زدن زن
ـــتاد  ـــان هش ـــنجان و کرم ـــق رفس مناط
ـــته  ـــاى پس ـــد از باغ ه ـــراى بازدی ـــر ب نف
مى آیـــد. بـــه مـــن گفتـــه شـــد کـــه 
ــاد  ــه ابعـ ــى بـ ــکان چاله هایـ در دو مـ
ـــر  ـــر حف ـــم مت ـــک و نی ـــر در ی ـــک مت ی
گـــردد. مـــا چاله هـــا را کندیـــم و 
آمـــاده تشـــریف فرمایـــى میهمانـــان 
ــاى  ــدیم. در آن روز، آقـ ــان شـ عزیزمـ
مهنـــدس رضایـــى عزیـــز لطـــف کردنـــد 
ــًال در  ــد و کامـ ــه رفتنـ و داخـــل چالـ
ـــد  ـــورد وضعیـــت خـــاك توضیـــح دادن م
و تعجـــب کردنـــد کـــه مـــا چطـــور 
بـــا وجـــود درصـــد باالیـــى از شـــن، 
پســـته کارى کرده ایـــم و درختـــان 
رشـــد کرده انـــد؛ آن زمـــان مـــن 
خـــودم را معرفـــى کـــردم و توضیـــح 
ـــه  ـــى، ب ـــل مکانیک ـــا بی ـــا ب ـــه م دادم ک
عمـــق دو متـــر و بـــه عـــرض یـــک 
متـــر و ســـى ســـانتى متر، محـــل 
کاشـــت را زیـــر و رو کرده ایـــم. واقعـــاً 
ـــن کارى  ـــار چنی ـــدس انتظ ـــاى مهن آق
ـــا  ـــان و ب ـــا در بیاب ـــه م ـــتند ک را نداش
بى بضاعتـــى خودمـــان ایـــن کار را 
ــکر  ــدا را شـ ــا خـ ــم. امـ ــام دهیـ انجـ
ایـــن کار انجـــام شـــده بود و در رشـــد 
ــته بود. ــر گذاشـ ــا تأثیـ ــته هاى مـ پسـ

ــورد  ــى در مـ ــدس رضایـ ــاى مهنـ آقـ
هـــرس  انـــواع هـــرس، خصوصـــاً 
ـــن  ـــد و م ـــى دادن ـــربردارى توضیحات س
ـــم و  ـــرار گرفت ـــر ق ـــت تأثی ـــى تح خیل
ـــا  توضیحـــات ایشـــان را ضبـــط کـــردم ت
ـــم.  ـــى کن ـــه و نکته چین ـــا را مطالع آنه
مـــن شـــماره تلفن شـــان را گرفتـــم و 
ـــان- و  ـــدس، کرم نوشـــتم- پســـته، مهن
ـــن  ـــه همی ـــم ب ـــروز ه ـــا ام ـــم ت فکرکن
ـــان  اســـم ثبـــت اســـت. خالصـــه میهمان
ـــن  ـــا م ـــتند، ام ـــالمت برگش ـــه س ـــا ب م
خـــوب جـــان گرفتـــم و تشـــویق شـــدم.

پیامبـــر اســـالم مى گویـــد: «المـــودت 
ـــتى  ـــل» دوس ـــف العق ـــاس نص ـــى الن ال
ـــل  ـــف عق ـــردم دارى نص ـــردم و م ـــا م ب

ســـهم خمـــس بـــراى هزینه کـــرد 
ـــن  ـــن داد. م ـــه م ـــا ب ـــوزش طلبه ه آم
ـــر  ـــم و فک ـــته را فروخت ـــه پس آن کیس
ـــان  ـــزار توم ـــان 250 ه ـــم آن زم مى کن
کـــه پـــول کالنـــى بـــراى مـــن بـــود، 
ــم  ــودم گفتـ ــا خـ ــد. بـ ــتم آمـ به دسـ
ــبز  ــالى سـ ــته، طـ ــه پسـ ــه بـ اینکـ
ــول در  ــت دارد و پـ ــد حقیقـ مى گوینـ

پســـته اســـت.
ـــدوداً  ـــن ح ـــد م ـــث ش ـــرا باع ـــن ماج ای
ـــروع  ـــته کارى را ش ـــال 1390 پس از س
کـــردم. عالقـــه چندانـــى بـــه پســـته 
ســـنتى  به طـــور  نداشـــتم،  کارى 
ـــار  ـــدود شـــش هکت ـــردم و ح ـــروع ک ش
ــاً 150 ــردم. تقریبـ ــت بـ ــر کشـ را زیـ

اســـتان  حصارویـــه  منطقـــه  در 
ســـابقاً  بلوچســـتان  و  سیســـتان 
کاشـــت یونجـــه،  جـــو و گنـــدم رواج 
ــال  ــن در سـ ــى مـ ــت. حتـ داشته اسـ
1389 یـــک مزرعـــه 30 هکتـــارى در 
روســـتاى خودمـــان را به طـــور کامـــل 
ــراد  ــک افـ ــا کمـ ــتم و بـ ــو کاشـ جـ
ـــام  ـــت آن انج ـــت و برداش ـــى داش محل
ـــا  ـــم. ام ـــول آن را فروخت ـــد و محص ش
حـــدود 80 درصـــد از هزینه هـــاى آن 
را از جیـــب دادم. از ایـــن کار دلشکســـته 
ـــا خـــود گفتـــم کـــه برداشـــت  شـــدم و ب

ــد.  ــواب نمى دهـ ــو جـ جـ
ـــه  یـــک روز یکـــى از دوســـتان در منطق
ـــوان  ـــه عن ـــته ب ـــه  پس ـــک کیس ـــا ی م

رواییت مشترک از ارتباط خانواده بزرگ پسته

شنیدن کی بود مانند دیدن
محمدنیب قنبرزهی

از باغداران پیشرو منطقه بلوچستان 
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اســـت. نصـــف دیگـــر آن در یـــاد گرفتـــن 
قـــرآن و کســـب دنیـــا اســـت. ایـــن 
ـــه  ـــودم ک ـــاله ب ـــاً ده س ـــث را تقریب حدی
ـــه آن پایبنـــد هســـتم  حفـــظ کـــردم و ب
و دوســـتى خـــودم را بـــا تعـــدادى از 

میهمانـــان ادامـــه دادم.
ـــعاع  ـــدس انجم ش ـــاى مهن ـــک روز آق ی
ـــت را  ـــرا باغ ـــه چ ـــیدند ک ـــن پرس از م
ـــه سیســـتم آبیـــارى قطـــره اى تجهیـــز  ب
نمى کنـــى؟! مـــن گفتـــم بـــا EC آب 
4 هـــزار، آبیـــارى بـــه روش قطـــره اى 
جـــواب نمى دهـــد و سیســـتم هایى 
و  سیســـتان  اســـتان  کل  در  کـــه 
بلوچســـتان اجـــرا شـــده اند هنـــوز 
یـــک مـــاه از تأسیسشـــان نگذشـــته، 
ـــاى مهنـــدس  جمـــع آورى مى شـــوند. آق
ناراحـــت  خیلـــى  شـــعاع  انجـــم 
شـــدند و بـــه مـــن گفتنـــد کـــه در 
اســـتان کرمـــان تـــا EC آب 8 هـــزار 
ایـــن سیســـتم ها اجـــرا شـــده اند و 
ـــکار در  ـــرا این ـــه چ ـــدند ک ـــب ش متعج
اســـتان مـــا مغفـــول مانـــده اســـت. 

مســـئولین  بـــا  یـــک روز  ایشـــان 
ــد و  ــت کردنـ ــاورزى صحبـ جهادکشـ
ـــت  ـــارى تح ـــراى آبی ـــرأت از اج ـــا ج ب
ـــن  ـــه ای ـــد. نتیج ـــت کردن ـــار حمای فش
ـــر  ـــیار مص ـــن از آن روز بس ـــه م ـــد ک ش
ــاغ 30 ــاً بـ ــه بایـــد حتمـ ــتم کـ هسـ

هکتـــارى مجهـــز بـــه ایـــن سیســـتم 
شـــود. تـــا امـــروز حجـــم عمـــده کار 
ــد  ــل از عیـ ــا قبـ ــده و تـ ــام شـ انجـ

ــد. ــدازى خواهدشـ ــتم راه انـ سیسـ
ـــته  ـــداران پس ـــدادى از باغ ـــا تع ـــن ب م
در  تقریبـــاً  بلوچســـتان  منطقـــه 
شـــهریورماه 1400 کـــه پســـته چینى در 
منطقـــه رفســـنجان شـــروع شـــده بود 
بـــه دعـــوت آقـــاى بهـــروز آگاه از 
تعـــدادى ترمینـــال ضبـــط پســـته و 
ـــد  ـــن بازدی ـــم. در ای ـــد کردی ـــاغ بازدی ب
ــود  ــعاع بـ ــدس انجم شـ ــان مهنـ آقایـ
توضیحـــات  رضایـــى  مهنـــدس  و 
ـــا  ـــد و م ـــه دادن ـــى ارائ اثربخـــش و جالب
اســـتفاده کردیـــم. هـــر چـــى بگویـــم 
شـــاید خواننده هـــا بـــاور نکننـــد و 
ـــود  ـــى ب ـــنیدن ک ـــروف ش ـــول مع ـــه ق ب
ماننـــد دیـــدن! یـــک مقولـــه عربـــى 
ــه  ــم کـ ــا داریـ ــن معنـ ــه ایـ ــم بـ هـ
ـــوى  ـــه». به نح ـــر کالمعاین ـــس الخب «لی
کـــه حجـــم کار، میـــزان اشـــتغالزایى 
و کار حرفـــه اى کـــه در حـــال انجـــام 

بـــود، مثـــال زدنـــى اســـت.
در گذشـــته اســـتادى داشـــتم بـــه 
ـــه  ـــى ک ـــى عثمان ـــتاد محمدتق اســـم اس
در شـــهر کراچـــى پاکســـتان حـــوزه 
علمیـــه دارد و رئیـــس مجمـــع فقـــه 
اســـالمى اســـت. ایشـــان کتابـــى دارد 
ــات  ــده» و اتفاقـ ــام «جهان دیـ ــه نـ بـ
ـــده را  ـــا دی ـــه در دنی ـــى ک ـــت و منف مثب
در آن ذکـــر کرده اســـت. ایـــن اســـتاد 
یـــک روز بـــه مـــن توصیـــهاى کـــرد 
و گفـــت: «خداونـــد ســـه چیـــز را در 
ـــه هیـــچ شـــخصى ندهـــد  ـــان ب یـــک زم
ـــالك  ـــودش را ه ـــان خ ـــر داد انس و اگ
مى کنـــد: جوانـــى، مـــال و وقـــت آزاد! 
ـــه  ـــروز آگاه ب ـــاى به ـــدن آق ـــا دی ـــن ب م
فکـــر توصیه هـــاى آن اســـتاد افتـــادم. 
آقـــاى آگاه در رفســـنجان جوانـــان 
زیـــادى را مشـــغول بـــه کار کـــرده و 
ــا  ــه آنهـ ــده کـ ــم شـ ــرایطى فراهـ شـ
ـــه  ـــه ب ـــد ک ـــن فرصـــت را ندارن ـــًال ای اص
ـــد  ـــد. خداون ـــچ کار ناپســـندى بپردازن هی
ـــاى  ـــاب آق ـــه جن ـــاداش را ب ـــن پ بهتری

بهـــروز آگاه عنایـــت بفرمایـــد.
ـــر ســـه روز در شهرســـتان  در ســـفر اخی
رفســـنجان از مـــا پذیرایـــى شـــد 
و بـــا همراهـــى آقایـــان مهنـــدس 
انجم شـــعاع و مهنـــدس رضایـــى از 
ــوق و  ــات مناطـــق نـ ــدادى از باغـ تعـ
حومـــه رفســـنجان و چنـــد ترمینـــال 
ضبـــط پســـته بازدیـــد کردیـــم. ایـــن 
بازدیـــد تجربـــه بســـیار ارزنـــده اى 
بـــراى مـــا بـــود؛ چـــون بـــه چشـــم 

ـــه  ـــم ک ـــته اى را مى دیدی ـــان پس درخت
روى زمیـــن پهـــن بودنـــد و بهتریـــن 

مى دادنـــد. را  محصـــول 
ــه  ــد از سـ ــه بعـ ــه کالم اینکـ خالصـ
ـــتعداد  ـــر و اس ـــک فک ـــا ی ـــبانه روز ب ش
ـــع  ـــزم قاط ـــک اراده و ع ـــا ی ـــد و ب جدی
بـــه خانه مـــان برگشـــتیم. مـــن هـــر 
ـــا  ـــردم ت ـــگاه مى ک ـــاعتم را ن ـــه س لحظ
ـــاغ و کشـــاورزى  صبـــح شـــود و ســـراغ ب
خـــودم بـــروم و بـــه کارگران مـــان 
ـــا  ـــده ام. آنج ـــه دی ـــه چ ـــم ک ـــف کن تعری
ـــردم و  ـــع ک ـــا را جم ـــه کارگره ـــود ک ب
ـــى  ـــا خیل ـــم. آنه ـــع را گفت ـــرح ماوق ش
تعجـــب کردنـــد و اکثـــر آنهـــا تقاضـــا 
ـــد در فصـــل  ـــاً بای ـــا حتم ـــه م ـــد ک کردن
ـــاد  ـــم و ی ـــان بروی ـــتان کرم ـــه اس کار ب

ـــم. بگیری
مـــن چنـــد مرتبـــه از بـــرادران عزیزمـــان 
ـــدس  ـــعاع و مهن ـــم ش ـــان آگاه، انج آقای
ــاً  رضایـــى قـــول گرفتـــم کـــه حتمـ
بایـــد در زمســـتان امســـال از باغـــات 
ــند  ــى داشته باشـ ــد میدانـ ــا بازدیـ مـ
ــت  ــد و اجابـ ــه تأییـ ــا بالفاصلـ و آنهـ
ــول  ــا قـ ــه مـ ــن، بـ ــد. همچنیـ کردنـ
ـــا در  ـــه از م ـــن مرتب ـــه چندی ـــد ک دادن
ـــه  ـــا ب ـــرد ت ـــد ک ـــوت خواهن ـــل دع فص
ـــان  ـــتان کرم ـــته کارى اس ـــق پس مناط

ـــم. بیایی
ـــن  ـــداوم یافت ـــا ت ـــه ب ـــاور دارم ک ـــن ب م
بازدیدهـــا  و  کارهـــا  قبیـــل  ایـــن 
مى توانیـــم در تولیـــد پســـته منطقـــه 
ـــم.  ـــى برداری ـــاى مثبت ـــتان قدم ه بلوچس
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بسته بندى هاى 100 گرمى گلستان. در آن 
پسته را نمى شناختند و اصًال  سال ها واقعاً 
ما  نداشت.  معنا  برایشان  خوراکى  به عنوان 
پسته خورشان کردیم. رسالت مان که در آنجا 
تمام شد، برگشتیم به ایران و چند سالى در 
که  کیال  شرکت  سپس  و  گلستان  شرکت  
بیشتر پخش مواد غذایى، چایى و پسته بود، 

فعالیتم را ادامه دادم.
شرکت کیال زیرمجموعه گلستان است؟

با  مدیرها  از  تعدادى  نبود؛  زیرمجموعه 
همکارى دختر حاج آقا گرامى که صاحب 
شرکت گلستان بودند شرکت کیال را ثبت 

کردند و مشغول به کار شدند. 
غذایى  مواد  کننده  تأمین  عمدتاً  شما 
براى کشورهاى مشترك المنافع بودید؟

عمده تمرکزمان روى پسته و جا انداختن 
پسته در آن کشورها بود. بقیه کاالهاى جانبى 
مثل شوینده ها، چاى و مواد غذایى بعداً به 
سبد کاالیى اضافه شد. رسالت ما کار روى 

پسته بود.
پسته به صورت بسته بندى از همین جا 

صادر مى شد؟
گرمى  صد  بسته هاى  در  جا  همین  بله، 
شور  و  دادن  بو  حتى  و  مى شد  بسته بندى 
کردنش نیز مختص ذائقه آنها بود. آنها خیلى 

نمک دوست نداشتند. 
شمسى  دهه 70  در  اتفاقات  این  همه 

افتاد؟

از شش ماه سمت سوپروایزر کشورى به من 
محول شد. پس از مدتى نیز بحث صادرات 
در  شرکت  شعبه هاى  اندازى  راه  و  شرکت 

کشورهاى شوروى سابق مطرح شد.
و  سیستان  دفتر  اندازى  راه  از  که  روز  یک 
پله  راه  مسیر  در  برمى گشتم،  بلوچستان 
و  آمد  جلو  مدیر  خراسان،  دفتر  زیرزمینى 
راه  را  کشور  از  خارج  مى روى  «آیا  گفت: 
اندازى کنى؟» گفتم من زبان بلدم نیستم و 
نمى توانم؛ گفتند تو توانش را دارى. من رفتم 
و استارت کار را از ترکمنستان زدم و بقیه 

کشورها را یک به یک فتح کردیم.
در شرکت گلستان، پسته کار مى کردید؟

آنجا  در  ما   1374 سال  حدود  در  بله، 
در  مى فروختیم!  دالر  کیلویى 20  را  پسته 

لطفاً خودتان را معرفى کنید و از سابقه 
فعالیت تان در زمینه پسته بگویید.

من على خالقى مقدم هستم. نام پدرم صادق 
و پدربزرگم شیخ محمد خالقى است؛ ایشان را 
مخصوصاً معرفى مى کنم، چون براى توضیح 
سابقه کارى دوباره به این اسامى برمى گردم. 
متولد 15 مرداد سال 1340 هستم. در سال 
1373 به عنوان بازاریاب در شرکت گلستان 

مشغول به کار شدم.
طى چند ماه به دلیل عشق و عالقه اى که 
استان ها  مدیریتى  پست  در  داشتم  کار  به 
شعبه ها  راه اندازى  و  شدم  کار  به  مشغول 
و  خراسان  استان هاى  مثل  استان  چند  در 
سیستان و بلوچستان را برعهده گرفتم؛ یعنى 
ابتدا به عنوان ویزیتور مشغول به کار شدم و بعد 

ــن  ــت و بزرگتری ــش گرف ــارت در پی ــا راه تج ــود، ام ــته کارى ب ــدادى اش پس ــه اج ــه پیش ــا اینک ب
ــاى  ــات گرانبه ــا تجربی ــا ب ــدم ام ــى خالقى مق ــرد. عل ــکارى ک ــى هم ــع غذای ــاى صنای مجموعه ه
داخلــى و خارجــى در نهایــت از تجــارت بــه تولیــد بازگشــت تــا یکــى از باغــداران موفــق و پیشــرو 

ــد.  ــه مى خوانی ــا او را در ادام ــو ب ــرد. گفت وگ ــام گی ــى ن ــان جنوب ــتان خراس اس

گفت و گو با علی خالقی مقدم، باغدار پیشرو 
در منطقه فردوس استان خراسان جنوبی

تجارت و تولید پسته،
از گلستان تا فردوس
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بله، من در اوایل دهه 80 به ایران برگشتم. 
با شرکت کیال که یک شرکت چند منظوره 
که  پاکنام  شرکت  سپس،  دادم.  ادامه  بود 
یک شرکت دو منظوره تولید و پخش بود را 

راه اندازى کردیم.
تازه به این فکر افتاده بودم که باید استراحت 
کنم. اما در آن زمان آقاى بهروز فروتن، پدر 
صنعت غذایى ایران و مالک مجموعه صنایع 
غذایى بهروز، به دنبال شخصى براى بخش 
دوستان  مجدداً  و  بودند  شرکت شان  توزیع 
یکى،  کردند.  معرفى  را  من  و  کردند  لطف 
دو سال نیز در خدمت ایشان بخش توزیع 
و پخش را برعهده داشتم. دیگر من خسته 
شده بودم، اصالً توانش را نداشتم و از شرکت 

بیرون آمدم. 
اوایـل دهـه 90 قرار بود کـه من براى کمک 
بـه پدرم بـه شـهر فـردوس برگـردم. اما در 
حـدود سـال 1391 پسـر حـاج آقـا گرامى 
کـه مدیرعامـل شـرکت بدرسـان الکتریک 
بـود و محصـوالت توشـیبا و مولینکـس را 
در اختیار داشـت از من درخواسـت داشتند 
که بخش توزیع شـرکت را بـر عهده بگیرم. 
مـن یکى، دو سـالى با آنها همـکارى کردم، 
و  گرفتـم  برایشـان  خـوب  نماینده هـاى 

پخش شـان را راه انـدازى کـردم.
هنوز تا این زمان کار باغدارى پسته را 

شروع نکرده بودید؟
به  بنا  شمسى   90 دهه  اواسط  از  بله،   
درخواست مادر و پدرم که سن و سالى ازشان 
گذشته بود به شهر فردوس آمدم و کارهاى 
هیچ  قلباً  اینکه  با  و  گذاشتم  کنار  را  دیگر 
عالقه اى به کشاورزى و پسته کارى نداشتم، 
این کار را شروع کردم. بعد از یک سال متوجه 
شدم چه اشتباهى کرده ام و اى کاش از دهه 

80 به کشاورزى مشغول مى شدم.
چرا چنین فکرى کردید؟

 چون کار شیرینى بود؛ به من روحیه مى داد؛ 
دوست  من  که  چیزى  بود،  پُردامنه اى  کار 
باال  از  که  نبود  مستقیم  خط  یک  داشتم. 
دیکته شود. کارى بود که خودم باید خالقیت 
به خرج مى دادم و به لطف خدا و با اطالعاتى 
بردم.  پیش  را  کار  این  گرفتم  پدرم  از  که 
خانواده ما به عنوان عنوان پدر پسته فردوس و 

منطقه خراسان شناخته مى شود.
خانواده  کارى  سابقه  مورد  در  مقدارى 

توضیح مى دهید؟
همان طور که در سفرنامه ناصر خسرو آمده، 
در زمان قدیم پسته کارى تنها در منطقه 
فردوس فعلى با نام «تون» بوده است. ناصر 
خسرو که از اینجا عبور مى کرده مى نویسد: 

«به درختانى رسیدم که میوه شان خندان و 
خوش طعم بود و تنها جایى را در این منطقه 
دیدم که باغات و منظره هاى خیلى خوبى 

داشت.»
پدربزرگ من شیخ محمد خالقى، کشاورز و 
مورد اعتماد مردم منطقه بوده است و باعث و 
بانى تولید پسته در این منطقه مى شود. حتى 
نقل مى شود که یکى از اهالى وقتى کاشتن 
پسته توسط ایشان را مى بیند، مى پرسد دارید 
مى گوید: «دارم  پدربزرگم  مى کنید؟!  چکار 
لیسانس مى کارم!» به این معنى که پسته اى 
که دارم مى کارم حکم بچه اى دارد که باید 
پرورش دهى و خرج کنى تا پله پله رشد کند 
و لیسانس صد سال پیش که در ایران نبوده را 
بگیرد تا بعد بتواند کمکت کند. درخت پسته 
زحمت زیادى دارد، ولى اگر به حد کافى به 
آن رسیدگى شود تا به خوبى رشد کند و بار 
دهد، بعد از آن پشت اندر پشت، هواى تو 

را دارد.
پدرتان چطور به این عرصه آمدند؟

پدر من که تنها فرزند تحصیل نکرده خانواده 
بود، تنها کسى بود که پاى کار آبا و اجدادیش 
ایستاد و پسته کارى را ترویج کرد و به مردم 
خانواده  فرزندان  بقیه  داد.  مشاوره  منطقه 
تحصیالت عالیه داشتند در زمان خودشان 
مشاور دفتر شاهنشاهى در امور فرهنگیان 
و پزشک بودند. آنها هم انسان هاى سالم و 
فرهیخته اى بودند و مردم به آنها خیلى اعتماد 
و اعتقاد داشتند؛ به نحوى که بعد از انقالب 
ایراد  نتوانستند  آنها  از  هیچ کدام  کار  روى 
بگیرند، چون در کارشان صداقت داشتند و 

قانون را اجرا مى کردند.
به  منطقه  در  موجود  باغات  قدمت 

چندسال پیش برمى گردد؟
آهسته،  مجموعه  سه  من،  پدر  باغ  کنار 
آهسته شروع کردند به پسته کارى و جزو 
قدیمى ترین پسته کارى هاى منطقه هستند. 
است،  پدربزرگم  به  متعلق  که  قدیمى  باغ 

حداقل 100 سال قدمت دارد. 
چه  به  مربوط  شما  پدر  باغ ریزى هاى 

سالى است؟
یکى از باغات در اوایل دهه 40 شمسى ریخته 
شده و سپس از حدود 25 سال پیش عمده 
کشاورزى ما از زراعت پنبه و جو یک مرتبه 
به سمت پسته رفته است. ارقام پسته فندقى 
و کله قوچى پیوند زده شده و پسته هاى کله 
قوچى آن از بادام درشت تر مى شد و ما اونس 

باالى 18 نداشتیم.
تغییر  شما  پدر  که  پیش  سال   25 از 
کشت را شروع کردند، بقیه مردم منطقه 

هم به این کار روى آوردند؟
مردم در منطقه فردوس دیر به پسته رسیدند. 
آهسته آهسته باغریزى کردند، نه به سرعت 
ما. یکى از دوستان اذعان دارد که هروقت از 
کنار باغ هاى پسته شما عبور مى کردیم، پدرم 
مى ایستاد و مى گفت: «پسرم از حاجى خالقى 
پسته  دارد  و  مى کند  کار  مخش  بگیر!  یاد 
مى کارد. شما رها نکنید و نروید پى کاشت 
گندم و جو». حاال همیشه یاد مى کنیم که اى 
کاش از 20 سال پیش ما هم به فکر بودیم و 
گویم،  نمى  من  بود.  بهتر  وضع مان  االن 

خودشان از ضربه اى که خوردند مى گویند.
به نظر شما مانع اصلى سرعت نگرفتن 

کاشت پسته در این منطقه چه بود؟
مردم باور نداشتند. مسئولین آن زمان با حاال 
خیلى فرق مى کردند و مانع کار مى شدند؛ 
امروز دیدها نسبت به گذشته بهتر شده و 
امیدوارم مسئولین فعالیت مثبت بیشترى از 

خودشان نشان  دهند.
چه شد که پدر شما در آن بحبوحه اى 
که شما حضور نداشتید به این فکر افتاد 
که روى باغ پسته سرمایه گذارى کند؟

ایشـان بـه درخـت بـاغ پـدر خودشـان و 
پدربزرگشـان نگاه مى کردند و ایـده این بود 
کـه او کاشـته و امـروز من تحویـل گرفته ام 
و فردا بچه ام سـود برمى دارد. درخت پسـته 
یـک تأمین آینـده قوى اسـت، یـک درآمد 
اسـت که میـزان آن بـاال و پایین مى شـود، 
امـا ریشـه در زمیـن دارد و آینده را تضمین 
مى کنـد. فکـر مى کنـم آینده نگـرى باعـث 

شـد کـه پـدرم پا در ایـن کار بگـذارد.
شما چطور این کار را ادامه دادید؟

از سال 1395 که به منطقه فردوس آمدم. به 
مدت یک سال کنار پدر بودم و مدام اطالعات 
و دیتاى پدر را مى گرفتم، تحلیل مى کردم و 
با مهندسین ارتباط برقرار کردم. من ایده ام 
این شد که برگردم و پسته کارى آبا و اجدادیم 
را در منطقه زنده کنم و مردم را براى پسته 
لطف  ما  به  امروز  همه  کنیم.  روشن  کارى 
دارند و خوشحالند که داریم این حرکت را 

انجام مى دهیم.
االن دارید چکار مى کنید؟ 

در یک جلسه خدمت دوستان گفتم در پسته 
کرمان و رفسنجان اصولى تر و مهندسى تر کار 
شده است و آنها ضربه هایش را خورده اند. به 
باور من، آزمون و خطاهاى پسته در استان 
کرمان مى تواند به عنوان یک تجربه شسته و 
رفته در اختیار کشاورزان منطقه ما قرار بگیرد 
تا ضربه نخورند. بنابراین، باید بیشتر ارتباط 
خودمان را با باغداران پسته استان کرمان، 

ناصر خسرو 
که از منطقه 

فردوس فعلی 
با نام «تون» 

عبور می کرده 
می نویسد: «به 

درختانی رسیدم 
که میوه شان 

خندان و خوش 
طعم بود و تنها 

جایی را در این 
منطقه دیدم 

که باغات و 
منظره های 

خیلی خوبی 
داشت.»

هر ضبط 
پسته باید 

یک مهندس 
کنترل کیفیت 

بهداشیت داشته 
باشد که نه 

با رانت بلکه 
با مسئولیت 

پذیری پسته 
را به لحاظ 

میکروبی 
برریس کند 

و اگر بار 
میکروبی 

محصول باال 
بود، پاسخگو 

باشد
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پژوهشکده و انجمن پسته ایران حفظ کنیم. 
از طرفى، من در حضور معاون استاندار هم 
گفتم، دولت و جهاد کشاورزى باید دلشان 
خودمان  ما  البته  بسوزد.  کشاورز  حال  به 
بگذاریم  خودمان  زانوى  روى  دست  باید 
و بلند شویم. حداقل کارى که من در این 
منطقه مى توانم انجام بدهم این است که با 
برگزارکردن دوره هاى آموزشى به وضع پسته 

سر و سامان بدهم.
که  هستید  این  بانى  شما  واقع  در 
کشاورزى پسته را در این منطقه ارتقا 

دهید؟
است  بهتر  هم  جهاد  و  بدهیم  ارتقا  بله. 
پشتیبانى کند. من از آقاى مهندس رضایى 
یکسرى  تا  کرده ام  دعوت  اساتید  سایر  و 
منطقه  کشاورزان  و  خودم  براى  اطالعات 
بگیرم و با همکارى آنها باغ هایمان را سر و 

سامان دهیم.
نقش انجمن پسته ایران را چه مى دانید؟

یک  تولید  براى  انجمن  اعضاى  با  اینکه 
دست به دست  باکیفیت  و  سالم  محصول 
هم بدهیم و بتوانیم محصولمان را مستقیم 
کیفیت  باید  اول  کنیم.  عرضه  بازار  به 
محصول مان را باال ببریم تا اتفاقى که براى 
بقیه محصوالت مان مى افتد براى پسته نیفتد. 
امروز گوجه را برمى گردانند، فردا هندوانه را 
برمى گردانند و ممکن است روز دیگر  پسته 
را برگردانند. باید در این زمینه آموزش هاى 

خوب به کشاورزان بدهیم.
در چه زمینه اى باید آموزش داده شود، 

توضیح بیشترى مى دهید؟
چندى پیش از طریق یکى از دوستان کرمانى 
در مورد صادرات پسته به آلمان و کشورهاى 
اتحادیه اروپا تحقیق مى کردم. متوجه شدم 
که براى صادرات پسته به اتحادیه اروپا باید 
وقتى 70 درصد پسته رسیده است، برداشت 
شود و در مدت زمان بسیار اندکى خشک 
ضبط  ترمینال  در  روز  همان  یعنى  شود؛ 
شود.  خشک  خشک کن ها  در  سپس  و 
در حالى که، خیلى از جاها دیده ایم که پسته 
تا 48 ساعت در ترمینال دپو مى شود و چرخ 
نمى شود. بعد که چرخ مى شود فضاى کافى 
ندارد و ممکن است محصول آلوده شود. اگر 
اینطور پیش برود باید فاتحه پسته ایران را 
بخوانیم؛ چون واقعاً توان مصرف اینقدر پسته 

را در داخل کشور نداریم.
فرهنگ  افزایش  زمینه  در  شما  یعنى 
کاشت پسته، مدیریت باغ و فرآورى یک 
رسالت براى خودتان تعریف کرده اید؟

بلـه، رسـالت دارم. هرکـس دوسـت داشـته 

کـس  هـر  و  مى آیـد  مـا  پابهپـاى  باشـد، 
دوسـت نداشته باشـد، مـى رود پـى برنامـه 
خـودش. هرکـس اگـر زمانى احسـاس کرد 
کـه باز مـن مى توانـم کمکش کنـم، من در 
خدمت هسـتم تـا روى اصول پیـش برویم.

چه اصولى مدنظر شماست؟
دارم  باور  مى کنم،  احداث  باغ  من  که  االن 
مشکلى  بیفتد  عقب  یک سال  باغ  اگر  که 
باید خاك باغ به ابعاد دو  ندارد، ولى حتماً 
متر برگردان شود و خاکش زیر و رو شود تا 
ببینم الیه هاى زیرین شامل چه هستند. اگر 
کالً شن باشد، اصالً پسته کارى نمى کنم و 
اگر برایم ارزش داشته باشد باید خاکش را 
بسازم. حتماً قبل از کاشت نهال باید اصالح 

خاك انجام شود.
مشورت  و  کمک  کارشناسان  از  چقدر 

مى گیرید؟
صد در صد. من طى سه سال گذشته بدون 
نظر کارشناسى و مشورت هیچ هزینه اى در 
باغم نکرده ام. البته اگر خداوند قدرتى به من 
بدهد که آن شرکت خدمات کشاورزى که در 
ذهنم تصویر کرده ام را در منطقه راه اندازى 
اما  بود،  نخواهم  کودفروش  هیچ وقت  کنم، 

خدمات کشاورزى و مشاوره خواهم داد.
و  بازاریابى  زمینه  در  سابقه  یک  شما 
فروش دارید و در زمینه تولید هم تجربه 
و دانش کسب کرده اید. آینده پسته را 

در حوزه بازار و تولید چطور مى بینید؟ 
اگـر بـه شـکل فعلـى پیـش برویـم، همان 
سـر  آمـده  زعفران مـان  سـر  کـه  بالیـى 
پسـته هـم خواهـد آمـد؛ یعنـى پسـته مان 
توسـط آدم هایـى کـه ایـن کاره نیسـتند به 
بازارها صادرخواهد شـد؛ پسـته دهن بسـت 

از طریق یکی از 
دوستان کرمانی 

در مورد صادرات 
پسته به آلمان 

و کشورهای 
اتحادیه 

اروپا تحقیق 
می کردم، 

متوجه شدم 
که برای صادرات 

پسته به اتحادیه 
اروپا باید وقیت 
۷۰ درصد پسته 

رسیده است، 
برداشت شود 

و در مدت زمان 
بسیار اندکی 
خشک شود

قاطـى  خوبمـان  پسـته  بـا  را  آبخنـدان  و 
خواهندکـرد و بـازار پسـته مان در سـطح 
جهانى را از دسـت خواهیم داد. من براساس 
تجربه اى که در کار توزیع و فروش داشـته ام 
اطمینـان دارم کـه به مشـکل برمى خوریم. 
اما اگر ما بتوانیم محیط ترمینال ضبط هاى 
پسته مان را کنترل اساسى کنیم، پسته را 
به موقع از درخت برداشت کنیم و از کود 
و سم هاى خوب استفاده کنیم، آینده خوبى 
خواهیم داشت. حتماً هر ضبط پسته باید یک 
مهندس کنترل کیفیت بهداشتى داشته باشد 
که نه با رانت بلکه با مسئولیت پذیرى پسته 
را به لحاظ میکروبى بررسى کند و اگر بار 

میکروبى محصول باال بود، پاسخگو باشد.
یعنى شما مشکل را در بازار مى بینید؟

بله، صد در صد. متأسفانه، در ایران همه به 
فکر سودهاى لحظه اى هستیم و حلقه هاى 
زنجیره تولید خوب به یکدیگر قالب نشده اند. 
کشاورز باید بداند اگر پسته اش ایراد داشته 
باشد، برگشت مى خورد؛ ترمینال دار باید بداند 
اگر پسته را بد ضبط کند، پسته برمى گردد به 
ترمینالش؛ همین طور تا صادرکننده باید یک 
زنجیره و قالب سفت بهم باشیم و همه سعى 

کنیم کیفیت کارمان را باال ببریم.
دارید  دیگرى  صحبت  اگر  پایان  در 

بفرمایید.
از شـما و دوسـتان مى خواهـم که بیشـتر با 
هـم ارتبـاط داشته باشـیم. حتـى نمى گویم 
برندهاى خوب کـودى را علناً معرفى کنید؛ 
بلکـه برندهـاى بد را نـام ببریم تـا برندهاى 
خوب اسمشـان باال بیایـد. اگر بتوانیم با هم 
همـکارى داشته باشـیم، من سـعى مى کنم 

وقتم را بیشـتر آزاد کنم. 
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اعظم مرتضى پور، دبیر کمیته باغبانى
اهمیــت نیــاز ســرمایى در گل انگیــزى و گلدهــى درختــان پســته ســبب توســعه مدل هــاى مختلفــى 
ــن وجــود  ــا ای ــود شــده؛ ب ــاز ســرمایِى تأمین شــده در طــول فصــل رک ــزان نی ــن می جهــت تخمی
ــاى  ــن داراى جنبه ه ــن تخمی ــر، ای ــر یکدیگ ــف ب ــاى مختل ــل دماه ــرات متقاب ــل اث ــم به دلی ــاز ه ب
ــر نوســانات دمایــى شــدید در  ــن درحالى اســت که طــى ســالیان اخی ــى اســت. ای ناشــناخته فراوان
طــى دوره رکــود نیــز بــر ایــن پیچیدگــى افــزوده و تخمیــن صحیــح میــزان نیــاز ســرمایى برطــرف 
ــا  ــارى را ب ــران وبین ــته ای ــن پس ــتا انجم ــن راس ــه رو کرده اســت. در ای ــى روب ــا معضالت ــده را ب ش

موضــوع «میــزان تأمیــن نیــاز ســرمایى» در تاریــخ 6 بهمــن 1400 برگــزار کــرد.
ــرات  ــى پژوهشــکده پســته، تغیی ــت علم ــه جوانشــاه، عضــو هیئ ــازى، امان ال ــن جلســه مج در ای
اقلیمــى در ســال هاى اخیــر را مــورد بررســى قــرارداد؛ مهــرداد آگاه از باغــداران موفــق و پیشــرو، 
ــت و  ــخن گف ــت س ــه اس ــورت گرفت ــکا ص ــترالیا و آمری ــه در اس ــن زمین ــه در ای ــى ک از تحقیقات
تجربیــات شــخصى خــود را بــه اشــتراك گذاشــت؛ علــى علیــزاده، عضــو هیئــت علمــى دانشــگاه 
ــدوى،  ــا مه ــمرد؛ محمودرض ــى را برش ــاى معدن ــى روغن ه ــاى کیف ــنجان، پارامتره ــر رفس ولیعص
ــین  ــت و حس ــخن گف ــت س ــاى بى کیفی ــود از روغن ه ــات خ ــا تجربی ــه ب ــته، در رابط ــدار پس باغ

ــرد. ــى ک ــرمایى را معرف ــاز س ــن نی ــاى تأمی ــواع مدل ه ــادى ان حکم آب

در وبینار میزان تأمین نیاز سرمایی انجمن پسته ایران برریس شد؛

ناشناخته های تأثیرات دما 
و کاربرد روغن های معدنی

باغبانی
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امان اله جوانشاه ضمن بررسى نقش تغییرات اقلیمى بر عارضه هاى فیزیولوژیک درخت پسته به  موضوع تأثیر دما 
بر فعالیت هاى بیوشیمیایى گیاه و متعاقباً کاهش محصول تأکید نمود. همچنین، وى بسیارى از عکس العمل هاى 

گیاه نسبت به تغییرات اقلیمى را ناشناخته دانست. 
این محقق پژوهشکده پسته کشور ضمن تشریح تحقیقات انجام شده بر روى مقاومت و سازگارى ارقام مختلف 
پسته نسبت به تغییرات دمایى، عالئمى همچون تأخیر در برگدهی و گلدهى درختان، برگدهی و گلدهی نامنظم، 
ریزش گل و عدم تشکیل میوه، عدم تشکیل جوانه  کاهش برگدهی و تعداد برگچه ها، کاهش رشد میانگره اي،
مرگ شاخه ها و در نهایت کاهش کیفیت و کمیت محصول را از عوامل عدم تأمین نیاز سرمایى  گل در سال بعد،

درخت پسته برشمرد. 
جوانشاه ضمن اشاره به اثر تغذیه خوب و آبیارى مناسب در طى فصل رشد در تأمین نیاز سرمایى و استارت بهتر 
اول فصل، استفاده از روغن هاى معدنى، نیترات پتاسیم و روغن هاى گیاهى را موثر دانست. وى در رابطه با رقم 
فندقى که کمترین میزان نیاز سرمایى را دارد و طى سال هاى اخیر در برخى مناطق با مشکل مواجه شده است 
تشریح کرد: «جوانه گل با جوانه بذر گیاه از نظر واکنش هاى بیوشیمیایى تفاوتى ندارد و عمًال در برابر شرایط 
محیطى و دما مشابه رفتار مى کنند. جوانه بذر براى بیدار شدن به سرما نیاز دارد و اگر بذر سرما ببیند و شرایط 
براى رشد فراهم نباشد، دوباره به خواب مى رود و براى شکست این رکوِد ثانویه نیاز به سرماى بیشترى است؛ در 
رابطه با رقم کله قوچى نیز مشابه همین اتفاق درحال افتادن است که درخت به سرعت نیاز سرمایى اش برطرف 
شده و مى خواهد بیدار شود، اما نوسانات دمایى مشکل ساز مى شود. جوانه ها متورم شده و شروع به رشد مى کنند 
و به دلیل نوسانات دمایى، رشد رویشى بر رشد زایشى غلبه مى کند و جوانه هاى گل بسیار ضعیف شروع به رشد 
مى کنند. ریزش جوانه گل صورت مى گیرد و در نهایت کاهش عملکرد را شاهد خواهیم بود. هرچه تعداد ساعات 

سرما بیشتر باشد و نیاز سرمایى بهتر تأمین شود، درخت بیدار شدن و رشد بهترى خواهدداشت.»

در ادامه، مهرداد آگاه یافته هاى تأمین نیاز سرمایى در مناطق پسته خیز آمریکا و استرالیا را اینچنین توضیح داد: 
«طبق تحقیقات انجام شده، آمریکایى ها به این نتیجه رسیده اند که پاشش روغن در حالت خواب و رکود تأثیرى 
ندارد و درصورتى که دوره رکود سپرى شده باشد و درخت به دوره پیش بیدارى نزدیک شده باشد، پاشش روغن 

شاید بى تأثیر نباشد.»
این باغدار پیشرو از تجربیات باغدارى خود اینچنین گفت: «در سال 1398 که سال سردى بود، روغن دیر به دست 
ما رسید و در قسمت هایى از باغ دیرتر روغن پاشیدیم که اتفاقاً عملکرد باالترى نسبت به مناطقى که چند روز 
زودتر پاشیده بودیم به دست آمد. در تاریخ 21 بهمن سال 1399  قصد داشتیم روغن پاشى را شروع کنیم و چون 
تا آن زمان طبق مدل دینامیک تنها 42 قسمت سرما تأمین شده بود و به نظرم آمد که خیلى کم است، صبر کردم 

و تا آخر فصل نیز این میزان تغییرى نکرد و در نهایت با پاشش روغن چیزى عاید ما نشد.» 
مهرداد آگاه در ادامه مطالب خود نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده بر روى رقم کرمان در منطقه سن واکین 
کالیفرنیا را تشریح کرد و افزود: «در این تحقیق 27 متغیر مورد بررسى قرار گرفته که در نهایت از میان آنها 3

عامل بر میزان محصول سال بعد موثر تشخیص داده شده است. مهم ترین پارامتر میزان محصول سال قبل است؛ 
یعنى هرچه محصول سال قبل بیشتر  باشد از میزان محصول سال پیش رو مى کاهد. دو پارامتر بعدى گرماى باالى 
18,3 درجه سانتى گراد در فصول پاییز و زمستان است، و دومى دماى باالى 26,7 درجه سانتى گراد از فروردین 
تا حدود 5 اردیبهشت ماه است که در کاهش میزان محصول موثر هستند. البته این تحقیقات متعلق به آمریکا 
است و اینجا باید بررسى شود. اما واضح است که گرماها در زمان هاى ذکرشده از میزان محصول پسته کم مى کند. 
بنابراین، شاید یکى از مسائل و مشکالتى که وجوددارد این است که ما اصطالح نیاز سرمایى را به کار مى بریم، 

درحالى که دماهاى باال در طول فصول پاییز و زمستان است که بیشترین مشکل را ایجاد مى کند.»
در ادامه آگاه در رابطه با روغن پاشى در استرالیا افزود: «شروع داستان روغن پاشى از استرالیا بود و آن ها هرساله 
روغن مى پاشند. رقم پسته استرالیا سیرورا (Sirora) است که نیاز سرمایى آن بین 59 تا 62 قسمت سرما است، با 
این وجود استرالیایى ها در سالى که 80 واحد نیز تأمین شده باشد باز هم روغن پاشیدند و نتیجه منفى نگرفتند.»

وى در پایان، تصمیم گیرى در خصوص پاشش و یا عدم پاشش روغن را یک تصمیم شخصى دانست و تصریح کرد: 
«در این مورد هیچ کس نمى تواند به اندازه باغدار و مالک تصمیم گیرنده باشد.» 

نقش تغییرات 
اقلیمی بر 
عارضه های 
فیزیولوژیک 
درخت پسته

یافته های تأمین 
نیاز سرمایی در 
مناطق پسته خیز 
آمریکا و استرالیا

جوانه گل با جوانه بذر گیاه از نظر 
واکنش های بیوشیمیایی تفاوتی 
ندارد و عمالً در برابر شرایط محیطی 
و دما مشابه رفتار می کنند؛ جوانه 
بذر برای بیدار شدن به سرما نیاز دارد 
و اگر بذر سرما ببیند و شرایط برای 
رشد فراهم نباشد، دوباره به خواب 
می رود و برای شکست این رکودِ 
ثانویه نیاز به سرمای بیشتری است

شروع داستان روغن پایش از استرالیا 
بود و آن ها هرساله روغن می پاشند. 
 (Sirora) رقم پسته استرالیا سیرورا
است که نیاز سرمایی آن بین ۵۹ تا 
۶۲ قسمت سرما است، با این وجود 
استرالیایی ها در سالی که ۸۰ واحد 
نیز تأمین شده باشد باز هم روغن 
پاشیدند و نتیجه منفی نگرفتند

باغبانی
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ـــر  ـــد ســـاله اخی ـــه در چن ـــى ک ـــزاده گزارشـــى از اتفاقات ـــى علی ـــن هـــم اندیشـــى مجـــازى، عل ـــه ای  در ادام
ـــگاه  ـــد کار آزمایش ـــرد و رون ـــه ک ـــود را ارائ ـــاده ب ـــى افت ـــاى معدن ـــت روغن ه ـــى کیفی ـــا بررس ـــه ب در رابط
ـــه  ـــردد ک ـــى برمى گ ـــه پارافین ـــح داد: «ماهیـــت روغـــن ب ـــه توضی ـــراى بررســـى کیفیـــت روغـــن را اینگون ب
ـــیعى  ـــف وس ـــگاه طی ـــده در آزمایش ـــه ش ـــاى ارائ ـــز نمونه ه ـــا آنالی ـــا ب ـــود. م ـــتفاده مى ش ـــن اس در روغ

ـــرد. ـــرق مى ک ـــر ف ـــا یکدیگ ـــا ب ـــات آنه ـــت ترکیب ـــه ماهی ـــم ک ـــاهد بودی ـــا را ش از روغن ه
ـــدیم  ـــه رو ش ـــواردى روب ـــا م ـــم و ب ـــاهد بودی ـــنگین را ش ـــا س ـــبک ت ـــاى س ـــا روغن ه ـــن آزمون ه در ای
ـــر  ـــد ب ـــاً مى توان ـــه قطع ـــد ک ـــى بودن ـــوارد ترکیبات ـــن م ـــى از ای ـــت. یک ـــز اس ـــل برانگی ـــیار تأم ـــه بس ک

ـــه دارد.» ـــورد ادام ـــن م ـــات در ای ـــذارد و تحقیق ـــوب بگ ـــر نامطل ـــت اث روى درخ
ـــدد  ـــن ع ـــا تعیی ـــرد: «ب ـــریح ک ـــى تش ـــاى معدن ـــى روغن ه ـــاى کیف ـــا پارامتره ـــه ب ـــن در رابط او همچنی
ـــن  ـــنگینى روغ ـــبکى و س ـــزان س ـــوان می ـــدى مى ت ـــا ح ـــتعال، ت ـــه اش ـــاى نقط ـــا دم ـــت ی ـــش پوین فل
را مشـــخص نمـــود کـــه در مـــورد روغن هـــاى مناســـب و باکیفیـــت، گســـتره  دمایـــى بیـــن 190 تـــا 
ــر  ــه را محدودتـ ــر ایـــن دامنـ ــن، اگـ ــه نظرمـ ــا بـ ــانتى گراد تعییـــن شده اســـت. امـ ــه سـ 220 درجـ
ـــر  ـــى دیگ ـــم؛ یک ـــه بدهی ـــگاهى ارائ ـــد آزمایش ـــرى را از دی ـــا کیفیت ت ـــن ب ـــم روغ ـــاید بتوانی ـــم ش بکنی
ـــه  ـــت ک ـــت اس ـــا پورپوین ـــاد ی ـــه انجم ـــنجش نقط ـــن، س ـــت روغ ـــزان کیفی ـــن می ـــا در تعیی از پارامتره
ـــه  ـــا 1 درج ـــاى 0 ت ـــود در دم ـــاى موج ـــت و روغن ه ـــورت نگرفته اس ـــدان کارى ص ـــورد چن ـــن م در ای
ســـانتى گراد یـــخ مى زننـــد و شـــرایط مطلوبـــى را از ایـــن جهـــت ندارنـــد؛ روى بحـــث گرانـــروى و 
ـــده  ـــه ش ـــاى ارائ ـــى ها، در نمونه ه ـــق بررس ـــى طب ـــم، ول ـــى کار کنی ـــتیم خیل ـــز نتوانس ـــکوزیته نی ویس
در ســـال جـــارى بـــه آزمایشـــگاه، ویســـکوزیته یـــا گرانـــروى روغن هـــا رو بـــه افزایـــش اســـت کـــه 
ــر شـــدن روغن هـــاى معدنـــى اســـت؛ در نمونه هـــاى روغـــن  ــنگینى و مطلوبتـ تأییـــد کننـــده سـ
در ســـال هاى اخیـــر تســـت تعییـــن خلـــوص نتایـــج بهتـــرى داده و روغن هایـــى داریـــم کـــه درجـــه 

ـــت.» ـــه 100 اس ـــک ب ـــا نزدی ـــوص در آنه خل
ـــت  ـــى جه ـــتانداردهاى قبل ـــى از اس ـــرات در برخ ـــام تغیی ـــزوم انج ـــر ل ـــود ب ـــه خ ـــان ارائ ـــزاده در پای علی

ـــود. ـــد نم ـــى تأکی ـــاى معدن ـــق روغن ه ـــز دقی ـــام آنالی انج

ـــتان  ـــک در شهرس ـــن ول ـــتفاده از روغ ـــد و اس ـــه تولی ـــه تاریخچ ـــاره ب ـــن اش ـــدوى ضم ـــا مه محمودرض
ـــالمت  ـــث س ـــرد: «بح ـــح ک ـــى تصری ـــاى معدن ـــات روغن  ه ـــات در ترکیب ـــى از تقلب ـــار نگران ـــار و اظه ان
ـــاغ اســـتفاده شـــود، ممکـــن اســـت بحـــث  ـــز اهمیـــت اســـت و اگـــر روغـــن ناســـالم در ب روغـــن بســـیار حائ
ـــا دوز 50 ـــت ب ـــى بى کیفی ـــاى معدن ـــیدن روغن ه ـــن، پاش ـــد. همچنی ـــاق بیفت ـــى اتف ـــمومیت گیاه مس

ـــاند.» ـــیب برس ـــت آس ـــه درخ ـــد و ب ـــر باش ـــد مض ـــزار مى توان ـــر در ه ـــا 60 لیت ت
ــه خــوب و  ــا تغذی ــزود: «ب ــه در اســتارت اول فصــل درخــت، اف ــر نقــش تغذی ــد ب مهــدوى ضمــن تأکی
آبیــارى مناســب در طــول فصــل محصولــى، میــزان ذخیــره کربوهیدراتــى در درخــت افزایــش مى یابــد و 
نوســانات دمایــى کمتــر اثــر مى گذارنــد؛ بنابرایــن، تغذیــه در بیــدار شــدن درخــت بســیار موثــر اســت.»

وى در پایــان بــه اســتفاده از راه هــاى جایگزیــن دیگــر اعــم از: اســتفاده از کائولیــن، گــچ و یــا پاشــش آب 
بــه درختــان در شــب هاى گــرم اشــاره نمــود.

برریس کیفیت 
روغن های 
معدنی

نگرانی از تقلب در 
ترکیبات روغن  های 
معدنی

در نمونه های ارائه شده در سال 
جاری به آزمایشگاه، ویسکوزیته 
یا گرانروی روغن ها رو به افزایش 
است که تأیید کننده سنگیین و 
مطلوبتر شدن روغن های معدنی 
است؛ در نمونه های روغن در 
سال های اخیر تست تعیین خلوص 
نتایج بهتری داده و روغن هایی 
داریم که درجه خلوص در آنها 
نزدیک به ۱۰۰ است

بحث سالمت روغن بسیار حائز 
اهمیت است و اگر روغن ناسالم 
در باغ استفاده شود، ممکن است 
بحث مسمومیت گیاهی اتفاق 
بیفتد. همچنین، پاشیدن روغن های 
معدنی بی کیفیت با دوز ۵۰ تا ۶۰
لیتر در هزار می تواند مضر باشد و به 
درخت آسیب برساند

باغبانی
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حسـین حکـم آبـادى به عنـوان آخرین ارائـه دهنده در ایـن وبینار ضمن تشـریح رونـد فیزیولوژیکى درخت 
در دوران رکـود و زمـان بیدارشـدن درختـان پسـته، انـواع مدل هـاى تأمیـن نیـاز سـرمایى را اینچنیـن 
توضیـح داد: «بـراى اندازه گیـرى میـزان نیـاز سـرمایى تأمین شـده مدل هاى مختلفـى وجـوددارد: در مدل 
زیـر 7 درجـه سـانتى گراد مجمـوع سـاعت زیـر 7 درجـه سـانتى گراد محاسـبه مى شـود؛ در مـدل 0 تـا 7
درجـه سـانتى گراد تعـداد سـاعات بیـن 0 تـا 7 درجـه سـانتى گراد محاسـبه مى شـود. در مـدل یوتـا اثرات 
مثبـت و منفـى دمـا در بازه هـاى مختلـف طبـق فرمـول لحـاظ مى شـود؛ بـه نحـوى کـه هـر یک سـاعت 
دمـاى زیـر دمـاى 1,4 درجـه، بـه عنـوان صفـر حسـاب مى شـود؛ هـر یک سـاعت دمـاى بین 1,5 تـا 2,4
درجـه سـانتى گراد، نیـم سـاعت محسـوب مى شـود، بـه ازاى هر یک سـاعت دمـاى بیـن 2,5 تـا 9,1 درجه 
سـانتى گراد، یک سـاعت اضافـه مى شـود؛ هـر یـک سـاعت دمـاى بیـن 9,2 تـا 12,4 درجـه سـانتى گراد 
نیـم سـاعت بـه حسـاب مى آیـد؛ دمـاى بیـن 12,5 تـا 15,9 درجـه سـانتى گراد صفر محسـوب مى شـوند. 
همچنیـن، بـه ازاى هـر یک سـاعت دمـاى بین 16 تا 18 درجه سـانتى گراد، نیم سـاعت و بـه ازاى هر یک 
سـاعت دمـاى باالتـر از 18 درجـه سـانتى گراد، یـک سـاعت از مجموع سـرماى ثبت شـده کسـر مى گردد. 

مدل یوتا
دما (درجه سانتى گراد)تأثیر بر تجمیع ساعات سرمایى (برحسب ساعت)

0>1,4
0,51,5 – 2,4
12,5 – 9,1

0,59,2 – 12,4
012,5 – 15,9

- 0,516 – 18
- 118<

عـالوه بـر ایـن مدل هـا، مدلـى که طى سـال هاى اخیـر رواج یافته، مـدل دینامیک اسـت. تفـاوت این مدل 
بـا مدل هـاى دیگـر در ایـن اسـت که در ایـن روش به هـر دما و زمـان وزن داده مى شـود. طبـق این مدل، 
میـزان تجمـع سـرما در دماهـاى بیـن 5,1 تـا 12,5 محاسـبه مى شـود. در ایـن مـدل بـه این نکته اشـاره 
مى شـود کـه پـس از تأمیـن میزان نیاز سـرمایى، درخـت براى شـکوفایى، نیازمنـد میزان مشـخصى هواى 
گـرم اسـت کـه ایـن مدل در حـدود 500 درجه سـاعت دمـاى بـاالى 4,5 درجه سـانتى گراد، یـا حدود دو 

هفتـه دماى اتـاق 25 درجـه سـانتى گراد را پیشـنهاد مى کند.»
مـروج ارشـد پسـته کشـور اذعـان داشـت که در حـال بررسـى و تحقیـق درمـورد واحدهاى گرمایـى مورد 
نیـاز بـراى ارقـام تجـارى پسـته ایـران در مجموعـه پیسـتاط هسـتند و نتایـج حاصلـه را در آینـده اعـالم 

کرد.  خواهنـد 
وى همچنیـن در رابطـه بـا میـزان تأمیـن نیاز سـرمایى ارقام پسـته ایران بر اسـاس مـدل دینامیک تصریح 
کـرد: «در ایـن رابطـه نیـاز بـه انجـام کار تحقیقاتـى اسـت و عـدد دقیـق و درسـتى در دسـت نیسـت. از 
انجمـن پسـته درخواسـت دارم تـا با همکارى پژوهشـکده پسـته، واحد سـرمایى ارقـام تجارى پسـته ایران 

را برحسـب مـدل دینامیـک به دسـت آورنـد تـا بتـوان از مـدل دینامیـک به طور بهینـه  اسـتفاده کرد.»    
در پایـان، حکـم آبـادى نـکات مهـم در خصـوص پاشـش روغن  را توضیـح داد و افـزود: «1- پاشـش روغن 
بایـد بـه نحـوى انجـام شـود کـه پوشـش کامـل بـر روى شـاخه هاى درخـت صـورت گیـرد؛ در غیـر ایـن 
صورت، قسـمت پاشـیده نشـده، شـروع به خشـک شـدن خواهدکرد؛ 2- روغن ولک مورد اسـتفاده باید از 
کیفیت باالیى برخوردار باشـد و سـمیت نداشـته باشـد؛ 3- زمان پاشـش از اهمیت باالیى برخوردار اسـت 
و بهتریـن حالـت ایـن اسـت کـه از 15 بهمـن ماه هـر روزى که دمـا به باالى 18 درجه سـانتى گراد برسـد، 
عملیـات روغـن پاشـى آغاز شـود. 4- هنگام پاشـش بـه اطالعات هواشناسـى توجـه کنید کـه حداقل طى 
72 سـاعت بعـد از پاشـش بارندگـى اتفـاق نیفتـد و درصـورت بارش بـاران مجـدداً پس از روغن پاشـى باید 
روغن پاشـى بـا غلظـت کمتـرى تکـرار گـردد؛ 5- غلظـت پاشـش بسـته به سـن درخـت، نوع رقم، شـورى 
آب و خـاك، بافـت خـاك و میـزان سـرماى تأمیـن شـده متفـاوت اسـت؛ 6- پاشـش روغـن در اسـتارت 
یکنواخـت درختـان و گـرده افشـانى در مناطـق بـا آب و خـاك شـور موثر اسـت. 7- در نهایت خـود باغدار 

تصمیم گیرنـده اسـت کـه روغن بپاشـد یـا خیر.»  

 روند 
فیزیولوژیکی 
درخت در دوران 
رکود و زمان 
بیدارشدن

در رابطه با میزان تأمین نیاز سرمایی 
ارقام پسته ایران بر اساس مدل 
دینامیک، نیاز به انجام کار 
تحقیقاتی است و عدد دقیق و درسیت 
در دست نیست 

باغبانی
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تهیه شده در کمیته باغبانى انجمن پسته ایران
کمیتــه باغبانــى انجمــن پســته ایــران در پایــان هــر ســال هزینه هــاى 
ــا  ــزارش حاضــر ســعى شــده ت ــد. در گ ــرآورد مى کن ــد پســته را ب تولی
ــراى  هزینــه تمــام شــده تولیــد هــر کیلوگــرم پســته خشــک َدرَهــم ب
یــک بــاغ پســته مثمــر نوعــى در ســال محصولــى 1400-1399 بــرآورد 
شــود؛ بایــد توجــه نمــود کــه هزینه هــاى تولیــد پســته بــراى ایــن بــاغ 
خــاص قطعــاً قابــل تعمیــم بــه کلیــه باغــات پســته کشــور نخواهدبــود، 

امــا روش بــه کار رفتــه جهــت تعییــن هزینــه تمــام شــدة تولیــد، قابــل 
ــور  ــته کش ــات پس ــایر باغ ــراى س ــداران ب ــط باغ ــخه بردارى توس نس
ــى  ــاغ نوع ــه در ب ــرد ک ــه ک ــد توج ــز بای ــه نی ــن نکت ــه ای ــد. ب مى باش
مــورد بررســى، متوســط برداشــت 1,400 کیلوگــرم در هکتــار در نظــر 
گرفتــه شــده  کــه بیشــتر از میانگیــن برداشــت کشــورى اســت. بــراى 
ــاالً  ــور، احتم ــت مذک ــر از برداش ــت کمت ــن برداش ــا میانگی ــى ب باغات

ــود. هزینــه تمــام شــده تولیــد پســته بــه مراتــب بیشــتر خواهدب

هزینه های تولید پسته در سال محصولی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

افزایش ۴۰ درصدی هزینه های تولید پسته

مشخصات عمومى باغى تأثیرگذار بر هزینه هاى تولید
اطالعات درج شده در این بخش از جدول نمایانگر وضعیت عمومى باغ مورد بررسى است.

لومى - رسى بافت خاكاحمد آقایى - اکبرىپیوندبهمن 1400تاریخ
قطره اىروش آبیارى7 مترىفاصله رس************کد باغدار
 کمى قلیایى و کمى شورکیفیت آب 30 سالسن باغ************محل باغ
20 روزدوره آبیارى1400 هکتار/ کیلوگرممیانگین برداشت***********مساحت

ــار  ــک هکت ــى ی ــارى باغبان ــاى ج ــالیانه هزینه ه ــن س میانگی
بــاغ پســته مثمــر

ــى  ــته کل ــه دس ــه س ــى ب ــارى باغبان ــاى ج ــبه هزینه ه ــن محاس در ای
ــده اند: ــیم ش تقس

 -کارگرى؛
 -مواد مصرفى و وسائل جایگزین؛

 -اجاره ماشین آالت و خدمات.
ــرفصل  ــه س ــر س ــز زی ــوق نی ــته هاى ف ــته از دس ــر دس ــاى ه فعالیت ه

ــد. ــرار گرفته ان ــود و اصــالح خــاك؛ و ســم و روغــن ق ــى؛ ک باغبان
ــت  ــر فعالی ــه ه ــن هزین ــت تعیی ــرى جه ــاى کارگ ــته هزینه ه در دس

ابتــدا تعــداد کارگــر مــورد اســتفاده بــراى انجــام آن فعالیــت در ســطح 
ــپس  ــرده و س ــدول درج ک ــر-روز در ج ــاس نف ــر اس ــار را ب ــک هکت ی
هزینه هــاى متوســط کارگــر مــورد اســتفاده جهــت هــر فعالیــت را در 
ــدار،  ــد در مق ــه واح ــرب هزین ــا ض ــم؛ ب ــه وارد مى کنی ــتون مربوط س
کل هزینــه کارگــرى جهــت انجــام فعالیــت خــاص محاســبه مى شــود.

 الزم بــه ذکــر اســت، درصورتى کــه فعالیتــى به صــورت اجــاره اى 
ــده در  ــه کار گرفته ش ــِر ب ــر-روز کارگ ــادل نف ــد مع ــده، بای ــام ش انج

ــردد.  ــور گ ــدول منظ ج
 بـراى محاسـبه اجـرت روزانـه با فـرض پرداخـت حداقل حقـوق و مزایاى 
ماهیانـه 4 میلیـون تومان براى هر کارگر در سـال 1400 خواهیم داشـت:

باغبانی

(شامل 12 ماه در سال + 2 ماه عیدى و پاداش  + 1 ماه سنوات) ماه 15× 4,000,000 تومان
(22 روز تعطیل رسمى غیر جمعه - 52 روز جمعه - 24 روز مرخصى با حقوق - 365 روز سال) 267 روز ~ تومان 225,000
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جدول هزینه هاى کارگرى
هزینه ( تومان)مقدار هزینه واحد (تومان)واحدعنوان

کارگرى

باغبانى

225,000102,250,000نفر- روزبیل زنى
225,000204,500,000نفر- روزهرس 

225,000102,250,000نفر- روزعلف کنى(وجین)
225,000122,700,000نفر- روزآبیارى 

225,0002450,000نفر- روزتوکارى و پیوند
225,0005412,150,000نفر- روزجمع

کود و اصالح خاك

225,0001225,000نفر- روزشیمیائى خاك
225,00061,350,000نفر- روزمحلول پاشى

225,0004900,000نفر- روزحیوانى 
225,0004900,000نفر- روزاصالح خاك

225,000153,375,000نفر- روزجمع

سم و روغن

225,000نفر- روزدفع آفات 

153,375,000

225,000نفر- روزتله گذارى 
225,000نفر- روزعلف کشى 
225,000نفر- روزقارچ کشى 

225,000نفر- روزدفع جانور مزاحم
225,000نفر- روزروغن پاشى 

225,000153,375,000نفر- روزجمع
-سایر
18,900,000جمع

باغبانی
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ــن، هزینــه هــر  در دســته هزینه هــاى مــواد مصرفــى و وســائل جایگزی
فعالیــت خــاص از ضــرب مقــدار مصــرف آن نهــاده در هزینــه واحــد آن 
حاصــل مى شــود. بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه بخــش عمــده 
هزینــه مــواد مصرفــى و وســایل جایگزیــن بــر اســاس هزینه هــاى ســال 

ــاى  ــه نهاده ه ــش هزین ــور شده اســت و افزای ــبات منظ 1399 در محاس
ــور  ــده منظ ــال آین ــه س ــبات هزین ــد در محاس ــل رش ــدى در فص تولی
ــاغ و سیســتم  خواهدشــد. نکتــه دیگــر اینکــه، هزینه هــاى تعمیــرات ب
آبرســانى در زیــر ســرفصل باغبانــى در ایــن دســته منظــور شده اســت.

جدول هزینه هاى مواد مصرفى و وسایل جایگزین

هزینه (تومان)مقدارهزینه واحد ( تومان)واحدعنوان

مواد مصرفى 
و وسایل 
جایگزین

باغبانى

1025250,000عددنهال و پیوند

240,0000.248,000عددبیل و ...

900,0000.190,000عددقیچى و اره و ...

12,0001001,200,000مترتعمیرات سیستم آبرسانى

1,588,000جمع

کود و اصالح خاك

15,0001,12516,875,000کیلوشیمیائى خاك

160,000233,680,000لیترمحلول پاشى

67530,00020,250,000کیلوحیوانى

30030,0009,000,000کیلواصالح خاك

49,805,000جمع

سم و روغن

200,000102,000,000لیترسموم دفع آفات

35,000135,000عددتله

130,000202,600,000لیترعلف کش

300,00051,500,000کیلوقارچ کش

100,0001100,000دفع جانور مزاحم

11,0001501,650,000لیترروغن،گوگرد و صابون

7,885,000جمع

-سایر

59,278,000جمع

در دســته هزینــه اجــاره ماشــین آالت و خدمــات جهت اجتناب از محاســبه 
ــرض  ــین آالت، ف ــرات ماش ــارى و تعمی ــتهالك، ج ــاى اس ــر هزینه ه تأثی
شــده کــه باغــدار کلیــه خدمــات ماشــینى مــورد نیــاز خــود را به صــورت 
ــه  ــا ایــن فــرض ســاده ســاز، دیگــر نیــازى ب اجــاره اى تأمیــن مى کنــد. ب
محاســبه هزینــه اســتهالك ماشــین آالت خریــدارى شــده توســط باغــدار و 
یــا هزینه هــاى جــارى راننــده، ســوخت، روغــن، تعمیــرات و ... نمى باشــد. 

ـــر  ـــام ه ـــراى انج ـــه ب ـــه کار رفت ـــین آالت ب ـــه ماش ـــبه هزین ـــت محاس جه
ـــار را در  ـــر هکت ـــراى ه ـــه ب ـــه کار رفت ـــاعت ب ـــدار ماشین-س ـــت، مق فعالی
هزینـــه اجـــاره واحـــد ضـــرب مى کنیـــم. در صـــورت اســـتفاده باغـــدار 
از مشـــاور و یـــا انجـــام آزمایش هـــاى باغـــى، امـــکان درج هزینه هـــاى 
ـــن  ـــار در ای ـــر حســـب هکت ـــاغ ب ـــر مســـاحت ب مربوطـــه پـــس از تقســـیم ب

ـــت.  ـــده اس ـــده ش ـــش گنجان بخ

باغبانی
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جدول هزینه اجاره ماشین آالت و خدمات
هزینه (تومان)مقدار هزینه واحد (تومان)واحدعنوان

اجاره ماشین 
آالت و خدمات

باغبانى

150,000ماشین- ساعتشخم زنى 
203,000,000 150,000ماشین- ساعتتیلر

150,000ماشین- ساعتریپر
203,000,000ماشین- ساعتجمع

کود و اصالح خاك

120,000ماشین- ساعتشیمیائى خاك
101,200,000

120,000ماشین- ساعتمحلول پاشى
120,000ماشین- ساعتحیوانى 

151,800,000
120,000ماشین- ساعتاصالح خاك

253,000,000ماشین- ساعتجمع

سم و روغن

120,000ماشین- ساعتسموم دفع آفات
151,800,000 120,000ماشین- ساعتعلف کش

120,000ماشین- ساعتقارچ کش
120,0001120,000ماشین- ساعتروغن پاشى
161,920,000ماشین- ساعتجمع

1,500,0000/1150,000عددآب، برگ، خاك و  سایرآزمایش ومشاوره
200,000مشاوره
350,000جمع

8,270,000جمع
جدول جمع کل هزینه هاى جارى

هزینه ( تومان)عنوان 
18,900,000هزینه هاى کارگرى

59,278,000مواد مصرفى و وسایل جایگزین
8,270,000اجاره ماشین آالت و خدمات

86,448,000جمع
میانگین سالیانه هزینه هاى سرمایه اى براى یک هکتار باغ پسته مثمر

در این بخش از جدول هزینه ها، تأثیر سرمایه گذارى هاى اولیه جهت احداث یا خرید 
قرار  باغداران  مدنظر  معموالً  که  باغدار  توسط  پسته  تولید  به منظور  الزم  امکانات 
نمى گیرد، لحاظ شده است. مهمترین عامل سرمایه اى، تأمین منبع آب براى باغ پسته 
است. به دلیل نامشخص بودن عمر سفره آبى در منطقه مورد نظر و در نتیجه دشوارى 
محاسبه استهالك سرمایه خرید چاه، فرض بر خرید حجمى کل آب مورد نیاز باغ 
گذاشته شده است. با این فرض ساده ساز، دیگر نیازى به محاسبه هزینه استهالك و 
یا هزینه هاى جارى، تعمیرات و یا جابه جایى چاه نمى باشد. ساالنه در هر هکتار از باغ 

پسته مورد مطالعه حدود 10,000 مترمکعب آب مصرف مى شود. نرخ خرید و فروش 
حجمى آب نیز در منطقه این باغ در سال محصولى 1400-1399 به طور متوسط از 
قرار 5000 تومان به ازاء هر مترمکعب بوده است. مدت استهالك سرمایه باغ با فرض 
خرید باغ بارور 20 ساله و بهره بردارى یکنواخت تا 50 سالگى، 30 سال فرض شده است. 
بنابراین، با تقسیم ارزش هر هکتار از باغ مورد نظر بر 30 سال، هزینه استهالك سالیانه 
باغ مورد نظر محاسبه مى شود. به همین ترتیب، مدت استهالك سرمایه براى انبار، دیوار 
و ساختمان موجود در باغ 20 سال و براى سیستم آبیارى شامل کانال، لوله، تجهیزات 

آبیارى تحت فشار و مشابه آن 10 سال در نظر گرفته شده است.
جدول میانگین سالیانه هزینه هاى سرمایه اى باغبانى یک هکتار باغ پسته مثمر (تومان)

هزینه (تومان)مقدارهزینه واحد ( تومان)واحدعنوان
5,00010,00050,000,000متر مکعببا فرض خرید کاملشربآب

استهالك

1,000,000,0000/03333,000,000هکتارسى ساله مستقیمباغ
2,000,0000/05100,000هکتاربیست ساله مستقیمانبار و ساختمان
100,000,0000/110,000,000هکتارده ساله مستقیمسیستم آبرسانى

-سایر
43,100,000جمع

93,100,000جمعکل سرمایه اى

باغبانی
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میانگیــن ســاالنه هزینه هــاى بیمــه، برداشــت، حمــل، 
فــرآورى و مدیریــت

ــا اینجــا بررســى شــدند، هزینه هــاى وابســته  کلیــه هزینه هایــى کــه ت
بــه مســاحت بــاغ بودنــد. امــا هزینه هــاى بیمــه ســرمازدگى، برداشــت، 
حمــل، فــرآورى، بیمــه موجــودى پســته در انبــار و مدیریــت بــه مقــدار 
ــاى  ــل، هزینه ه ــن دلی ــند. به همی ــته مى باش ــالیانه وابس ــول س محص
مذکــور در یــک جــدول جــدا و براســاس هزینــه انجــام شــده بــراى هــر 

ــو پســته خشــک منظــور شــده اند. کیل

 هزینه (تومان)عنوان
3,000بیمه کشاورزى

5,750نگهبانى، برداشت و حمل
7,500فرآورى

250بیمه آتش سوزى و سرقت
10,000مدیریت و دفترى

-سایر
26,500جمع

جدول میانگین ساالنه هزینه هاى بیمه، برداشت، حمل، فرآورى و 
مدیریت (براى هر کیلوگرم پسته خشک)

جدول هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک

هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک
براى محاسـبه هزینه تمام شـده تولید هر کیلو پسـته خشـک از باغ مثمر 
مـورد مطالعـه، بایـد به نوعـى هزینه هـاى جـارى و سـرمایه اى باغبانى که 
در واحـد سـطح محاسـبه شـده اند را با هزینه هـاى بیمه، برداشـت، حمل، 
فـرآورى و مدیریـت جمـع کـرد. امـکان انجـام ایـن خواسـته، بـا تقسـیم 
مجمـوع هزینه هـاى جـارى و سـرمایه اى باغبانـى بـر مقـدار برداشـت در 

واحـد سـطح (1،400 کیلـو در هکتـار) حاصل خواهد شـد.
بــا جمــع هزینــه بدســت آمــده از ایــن عملیــات بــا مجمــوع هزینه هــاى 
بیمــه، برداشــت، حمــل، فــرآورى و مدیریــت، هزینــه تمــام شــده تولیــد 

هــر کیلــو پســته خشــک حاصــل خواهــد شــد. 

هزینه (تومان)عنوان
جمع هزینه هاى جارى باغبانى براى هر کیلو پسته 

61,750خشک
جمع هزینه استهالك سرمایه گذارى هاى باغى براى هر 

66,500کیلو پسته خشک
جمع هزینه هاى بیمه، برداشت، حمل، فرآورى و 

26,500مدیریت براى هر کیلو پسته خشک

154,750هزینه تمام شده تولید براى هر کیلو پسته خشک درهم

بـر اسـاس این جـدول، هزینه تولید هـر کیلوگرم 
پسـته در بـاغ مـورد بررسـى حـدود 155 هـزار 
تومـان بدسـت آمـد و ایـن عـدد نشـان مى دهـد 
که بر خـالف تصور عموم، چنانچه در محاسـبات 
نیـز  سـرمایه گذارى  هزینه هـاى  تولیـد،  هزینـه 
مدنظـر قـرار گیرنـد، سـود حاصلـه از باغـدارى 

پسـته ناچیـز خواهدبود. 
در خصوص عدد هزینه تولید پسته ذکر چند نکته 

ضرورى به نظر مى رسد:
اول اینکه همان طور که در ابتداى این نوشتار به 
آن اشاره شد متوسط برداشت در باغ مورد بررسى 
عملکردى  که  مى باشد  کیلوگرم   1400 حدود 
بیشتر از بسیارى از باغات فعال در بخش تولید 
پسته ایران است و باغات با عملکردهاى پایین تر، 
هزینه  سرمایه گذارى،  هزینه  محاسبه  صورت  در 
تولید به مراتب بیشترى نسبت به عدد ذکر شده 

خواهند داشت.
دوم اینکه، متأسفانه عدم محاسبه هزینه استهالك 
سرمایه در وهله اول و انجام این محاسبات بر اساس 
ارزش روز در وهله دوم، اصولى هستند که نه تنها 
فعالیت هاى  اکثر  در  بلکه  ایران  پسته  باغات  در 
اقتصادى در کشورمان مغفول مانده و جهت گیرى 
صحیح اقتصادى و پایدارى فعالیت هاى تولیدى را 

تهدید مى کند. 

جدول مقایسه اى هزینه هاى سال زراعى 1400-1399 نسبت به سال قبل
(کلیه هزینه ها به تومان مى باشند)

سال زراعىسرفصل هزینه
98-99

سال زراعى
00-99

درصد
افزایش

33٪14,280,00018,900,000هزینه کارگرى
35٪43,750,00059,278,000هزینه مواد مصرفى و وسائل جایگزین
49٪5,530,0008,270,000هزینه اجاره ماشین آالت و خدمات

36٪63,560,00086,448,000جمع هزینه هاى جارى باغدارى در هر هکتار
37٪67,880,00093,100,000هزینه هاى سرمایه اى باغدارى در هر هکتار

37٪131,440,000179,548,000جمع هزینه هاى باغدارى در هر هکتار
37٪93,888128,250هزینه هاى باغدارى به ازاء هر کیلو پسته خشک

63٪16,27026,500هزینه هاى بیمه، برداشت، حمل، فرآورى و مدیریت براى هر کیلو پسته خشک
40٪110,156154,750هزینه تمام شده تولید براى هر کیلو پسته خشک َدرَهم

بــر اســاس جــدول فــوق، هزینــه تمــام شــده تولیــد بــراى هــر کیلــو پســته خشــک َدرَهــم نســبت بــه ســال محصولــى قبــل حــدود 40 درصــد 
ــد.  ــان مى ده ــش را نش افزای

باغبانی
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تقویم بهاره 
فروردین

مرحله رشدىمالحظاتعملیات

کوددهى
 (ازت، روى، بور) محلولپاشى فروت ست
 مصرف خاکى ازت
 (اوره فسفات،مونو آمونیوم فسفات، اسیدفسفریک) مصرف خاکى کودهاى فسفر باال

مرحله تورم جوانه

باغى  انتقال نهال گلدانى
 بررسى ریشه هاى آلوده به نماتد

آفات 

            
           شفیره چوبخوار                سرخرطومى                   کاپنودیس 

باغى گرده افشانى مصنوعى مخصوصًا در ارقام دیرگل

مرحله گلدهى

آفات

           
        الرو چوبخوار                     الرو میوه خوار                  پروانه میوه خوار

کوددهى محلول پاشى کلسیم
 مصرف خاکى نیترات کلسیم و بور

مرحله ارزنى

باغى حذف پاجوش ها

آفات

     شپشک واوى              سنک                  پروانه چوبخوار            زنجره

باغبانی
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تقویم بهاره 
اردیبهشت

مرحله رشدىمالحظاتعملیات

کوددهى (آهن، روى، مس، منگنز) محلول پاشى میکرو ریزمغذى
 (آهن، روى، مس، منگنز) مصرف خاکى ازت، سولوپتاس، میکرو

مرحله کشمشى

باغى مبارزه مکانیکى و شیمیایى با علف هاى هرز
 مبارزه شیمیایى با بیمارى گموز

آفات
        

          شپشک تنه اى             سوسک سرشاخه خوار              پروانه برگخوار (رائو)          

     هلیوتیس                پسیل                 سن سبز              سن قرمز

    نکته: 
استفاده از بور در مصرف خاکى و یا محلول پاشى باید بر اساس آنالیز برگ صورت گیرد.

بسته به شرایط هر منطقه، زمان مبارزه با آفات پسته متفاوت است، بنابراین، قبل از هر تصمیم باید با کارشناسان خبره منطقه مشورت شود.
میزان، نوع، روش و زمان مصرف کودهاى خاکى و محلول پاشى باید براساس آنالیز خاك، برگ و آب تعیین شود. بنابراین، در این خصوص باید از کارشناسان با 

تجربه کمک گرفت. 

خرداد
مرحله رشدىمالحظاتعملیات

کوددهى محلول پاشى کالت یا نیترات پتاسیم
 مصرف خاکى ازت، بور، سولوپتاس

مرحله استخوانى شدن پوست 

باغى
 هرس پاجوش ها
 پیوند
 مبارزه مکانیکى با علف هاى هرز

آفات

   
   کنه معمولى                  پسیل                    سن سبز                  اریوفید

باغبانی
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مریم غالمعلى زاده، کارشناس ارشد حشره شناسى 
ــدى در  ــات کلی ــى از آف ــى Kermania pistaciella Ams (Lep.: Tineidae) یک ــام علم ــا ن ــته ب ــوار پس ــه چوبخ پروان
ــق،  ــیارى از مناط ــود. در بس ــام مى ش ــه آن انج ــر علی ــادى ب ــاله سم پاشــى زی ــر س ــه ه ــران اســت ک پســته کارى هاى ای
ــته  ــان پس ــه درخت ــوش و آرام ب ــورت خام ــه به ص ــت ک ــهور اس ــاخه خوار مش ــرم سرش ــى ک ــام محل ــه ن ــت ب ــن آف ای
ــود. در  ــپرى مى ش ــاخه س ــل سرش ــرم) داخ ــورت الرو (ک ــت به ص ــن آف ــى ای ــر دوران زندگ ــد. اکث ــارت وارد مى کن خس
ــارج مى شــوند و  ــوده خ ــا از سرشــاخه هاى آل ــل اســفند الروه ــد. اوای ــک نســل ایجــاد مى کن ــط ی ــک ســال فق ــول ی ط

ــه شــفیره مى شــوند.  ــل ب ــى شــکل تبدی ــه قایق ــک پیل ــا داخــل خــاك، درون ی روى سرشــاخه و ی
ــرى،  ــه خــارج مى شــوند و بعــد از جفت گی ــا) بعــد از ســپرى شــدن دوره شــفیرگى از پیل حشــرات کامــل آفــت (پروانه ه
ــا  ــر تخم ه ــت اســت. اگ ــن آف ــدى ای ــارت بع ــوع خس ــده ن ــن کنن ــزى تعیی ــرد. محــل تخم ری ــورت مى گی ــزى ص تخم ری
روى خوشــه گذاشــته شــود، خســارت هــم به صــورت مســتقیم بــه محصــول همــان ســال و هــم غیرمســتقیم بــه محصــول 
ــا باعــث  ــردن آونده ــرده و به دلیــل قطــع ک ــه ک ســنوات بعــد وارد خواهدشــد. الرو آفــت از داخــل محــور خوشــه تغذی
ــه وارد  ــال خوش ــى از محــل اتص ــد از مدت ــن الرو بع ــد. ای ــه خواهدش ــل خوش ــوه داخ ــداد می ــدن و کاهــش تع خشک ش
سرشــاخه مى شــود و بــه تغذیــه خــود از محــور سرشــاخه ادامــه مى دهــد کــه خســارت ضعــف سرشــاخه، کاهــش رشــد 
و خشــک شــدن آن در ســال هاى بعــد را در پــى خواهــد داشــت. اگــر تخم هــا روى سرشــاخه گذاشــته شــوند نیــز همیــن 
خســارت را خواهدداشــت. بــا توجــه بــه خســارت هاى شــرح داده شــده، در صــورت بــاال بــودن تراکــم آفــت بایســتى هــم 

در ســال پرمحصــول و هــم کــم محصــول مبــارزه اصولــى انجــام گیــرد. 
در ادامه به مشکالت موجود در مبارزه علیه این آفت در مناطق مختلف پسته کارى کشور پرداخته شده است:

نکات مهم در مبارزه با آفات پسته

مبارزه با پروانه چوبخوار

باغبانی
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عدم شناخت آفت و نبود دقت کافى در تعیین تراکم آفت در باغ، طى سال هاى مختلف
راحت تریــن روش ردیابــى آفــت، همزمــان بــا برداشــت محصــول اســت کــه متأســفانه به دلیــل عــدم آگاهــى و 
یــا به دلیــل مشــغله هاى فــراوان مالکیــن در ایــن محــدوده زمانــى در بســیارى از باغــات عملیاتــى نمى شــود. 
ــاخه،  ــى الرو از سرش ــوراخ هاى خروج ــاخه ها و س ــى سرش ــق بررس ــت از طری ــى  آف ــاى ردیاب ــایر روش ه س

مســتلزم تجربــه کافــى در ایــن زمینــه اســت.

عــدم دقــت در انتخــاب نــوع روش مبــارزه علیــه آفــت به صــورت شــیمیایى یــا غیرشــیمیایى 
ــا تراکــم آفت متناســب ب

ــوده و باعــث خســارت و افزایــش  ــر نب ــى موث ــدازه کاف ــه ان ــت ب ــاالى آف ــم ب ــارزه غیرشــیمیایى در تراک مب
ــد.  ــد خواهدش ــنوات بع ــت در س جمعی

عدم توجه به حضور و جمعیت دشمنان طبیعى فعال روى آفت 
در بســیارى از باغــات، جمعیت هــاى قابــل توجــه دشــمنان طبیعــى علیــه ایــن آفــت وجــوددارد کــه حتــى در 
ــه  ــا سم پاشــى هاى بى روی ــى ب جمعیــت کــم آفــت قابلیــت پاییــن نگه داشــتن جمعیــت را دارا هســتند؛ ول

اول فصــل و سم پاشــى زمســتانه بــا هــدف نابودکــردن شــفیره هاى چوبخــوار، دچــار آســیب مى شــوند. 

محــدود کــردن مبــارزه شــیمیایى اول فصــل بــه اســتفاده از ســم وســیع الطیــف و یــا موثــر 
بــر علیــه ســایر آفــات 

در اکثــر اوقــات خســارت آفاتــى چــون ســنک و پروانــه میوه خــوار پســته کــه به صــورت مســتقیم و مشــهود 
ــد مى شــود  ــه تأکی ــر ســمومى در برنام ــرار داده مى شــود و ب ــد در اولویــت ق ــه محصــول خســارت مى زنن ب
کــه روى ایــن آفــت تأثیــر کمتــرى داشــته اند. بــا ایــن توضیــح کــه ســموم موثــر اختصاصــى آفــت چوبخــوار 

کنســالت، مــچ و لوفوکــس هســتند کــه در جمعیــت مختلــف آفــت توصیــه مى شــوند. 

اســتفاده غیراصولــى از تله هــاى فرمونــى در باغــات کوچــک و یــا بــدون رعایــت نــکات فنــى 
و اجرایــى

روش نصــب تله هــاى فرمونــى بــه تعــداد 5 تــا 6 عــدد در هکتــار، بــه منظــور مبــارزه از طریــق شــکار انبــوه، 
ــر واقــع مى شــود. بنابرایــن، اســتفاده از ایــن روش در  ــا جمعیــت آفــت کــم موث تنهــا در باغــات وســیع و ب
باغــات کوچــک به دلیــل جلــب بیشــتر حشــرات کامــل نــر از باغــات مجــاور، باعــث افزایــش جمعیــت و یــا 
بى تأثیــر بــودن مبــارزه مى شــود. زمــان نصــب تله هــا بایســتى قبــل از خــروج اولیــن پروانه هــا از پیله هــاى 
شــفیرگى باشــد و به صــورت مســتمر نیــز ســرویس شــوند و تــا پایــان دوره خــروج نیــز کارایــى داشته باشــند.
بســنده کــردن بــه روش مبــارزه شــکار انبــوه بــا آلودگــى متوســط و زیــاد آفــت در باغــات، بــه معنــاى دادن 
فرصــت بیشــتر بــه ایــن آفــت و متعاقبــاً دریافــت خســارت بیشــتر خواهدبــود. توجــه بــه محــل نصــب، شــکل 

و فواصــل بیــن تله هــا نیــز در ایــن نــوع مبــارزه ضــرورى اســت.
در بســیارى از مــوارد، دوره خــروج حشــرات کامــل طوالنــى مــدت اســت و متأســفانه ایــن دوره همزمــان بــا 
ایــام نزدیــک ســال تحویــل و درخواســت مرخصــى و یــا عــدم حضــور نیروهــاى مجــرى و یــا باغــدار در بــاغ 
اســت. در ایــن شــرایط، تله هــا بــدون سرکشــى رهــا مى شــوند. بایــد توجــه داشــت، مســائلى همچــون: کاهش 
کارایــى جلــب از طریــق خشــک شــدن چســب یــا مایــع داخــل تله هــا، گــرد و خــاك گرفتــن تله هــا، خــراب 
شــدن در اثــر بارندگــى و یــا کنــده شــدن تله هــا در اثــر بــاد، تنهــا بــا سرکشــى مــداوم قابــل اصــالح اســت. 
چنانچــه از عــدم کارایــى تله هــا چنــد ســاعت و یــا یــک روز بگــذرد، افزایــش جمعیــت آفــت و خســارت بعدى 
آن را باعــث مى شــود. سرکشــى تله هــا و ســرویس نمــودن آنهــا بــا توجــه بــه فواصــل مناســب نصــب در بــاغ، 

نیازمنــد حوصلــه و دقــت ویــژه نیــروى مجــرى مربوطــه اســت. 

عدم دقت کافى در تعیین زمان شروع مبارزه و محدوده زمانى موثر براى سم پاشى
تعییــن زمــان پیــک پــرواز آفــت کــه مناســب ترین زمــان بــراى مبــارزه شــیمیایى علیــه آفــت اســت، نیازمنــد 
وقــت و دقــت فــراوان و ارزیابــى نیــاز حرارتــى، ردیابــى روزانــه آفــت بــا تله هــاى فرمونــى و تعییــن درصــد 

ــد.  ــفیره ها مى باش ــت از ش ــروج آف خ
بــا توجــه بــه تأثیرپذیــر بــودن رفتــار حشــرات کامــل از شــرایط مختلــف اقلیمــى، بــراى تعییــن زمــان مبــارزه 
ــورت  ــى به ص ــارزه اصول ــوده و مب ــى ب ــخ عموم ــن تاری ــرد. ای ــره ب ــى به ــاى ردیاب ــه روش ه ــتى از هم بایس
اختصاصــى بایســتى بــا در نظــر گرفتــن مســاحت باغــات، رقــم هــر بــاغ، مرحلــه رشــدى درختــان و امکانــات 

موجــود بــراى مبــارزه انجــام گیــرد. 

1
2
3
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5

6
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در دسترس نبودن برخى سموم اختصاصى موثر به دلیل تقاضاى کم و قیمت باال
در جمعیت هــاى بــاالى آفــت، مبــارزه شــیمیایى در پیــک پــرواز بــا ســموم مــچ و لوفوکــس ضــرورى اســت 
ــا در بازارهــاى  ــودن آنه ــا حتــى موجــود نب ــا و ی ــه ســایر آفت کش ه ــودن نســبت ب ــر ب کــه به دلیــل گران ت

نیمــه تعطیــل ســال نــو، عملیاتــى نمى شــود.

عدم مبارزه یکپارچه باغات یک منطقه علیه آفت
مبــارزه شــیمیایى در یــک بــاغ، جمعیــت آفــت را بــراى همــان ســال کاهــش مى دهــد، ولــى بــراى رســیدن 
بــه جمعیــت کــم و پایــدار در یــک منطقــه نیــاز بــه مبــارزه هم زمــان و یکپارچــه در ســطح وســیع اســت. 

انجــام ایــن امــر هماهنگــى و برنامه ریــزى مالکیــن منطقــه را مى طلبــد. 

رعایت نکردن اصول صحیح سمپاشى و یکنواختى پاشش
مبــارزه شــیمیایى علیــه چوبخــوار هماننــد مبــارزه بــا ســایر آفــات، نیازمنــد دقــت اســت. شــرایط اقلیمــى در 
محدوده هــاى زمانــى کوتــاه و موثــر علیــه آفــت، گاهــى بــا وزش بــاد و یــا بارندگــى مواجــه مى شــود. تبعــات 
ناشــى از عــدم پاشــش یکنواخــت به دلیــل شــرایط اقلیمــى و یــا بى دقتــى نیــروى کارگــرى در پاشــش و عــدم 
کالیبراســیون ســم پاش ها در کوتــاه مــدت قابــل ارزیابــى نیســت، امــا پــس از گذشــت حداقــل 6 مــاه نتیجــه 

نامناســب مبــارزه گــزارش مى شــود. در غالــب مــوارد بررســى بــه فراموشــى نیــز ســپرده مى شــود. 

در دسترس نبودن امکانات ردیابى و اطالعات هواشناسى مناطق مختلف 
ــه اســت.  ــى مواج ــا محدودیت های ــاغ در برخــى مناطــق ب ــه ب ــن ایســتگاه هواشناســى ب ــه نزدیک تری فاصل
بنابرایــن، اســتفاده از دســتگاه دیتاالگــر (دســتگاه ثبــت اطالعــات مثــل دمــا، زمــان و رطوبــت) ضرورى اســت.

عدم استفاده از تیم هرس مجرب و آموزش دیده 
شــاخه هاى آلــوده بــه آفــت، بســته بــه شــدت ضعــف درخــت، طــى مــدت یــک ســال و یــا بیشــتر خشــک 
مى شــوند. هــرس اصولــى و تقویــت درختــان تأثیــر بســزایى در کاهــش آلودگــى و افزایــش ســالمت و باردهــى 

ــان خواهد داشــت.  درخت

7
8

9
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11

الرو داخل محور خوشه خرداد ماهحشره کامل چوبخوار پسته

خسارت روی خوشهخسارت آفت روی سرشاخه

خسارت داخل محور خوشه زمان برداشت 
محصول

باغبانی
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منافع 
اختــالط ســموم اگــر بــه درســتى 
منافعــى  مى توانــد  گیــرد  انجــام 
ــورد  ــد م ــه چن ــه ب ــد ک ــته باش داش

مى شــود:  اشــاره 
 صرفه جویى در هزینه و زمان

 کنتــرل طیــف وســیع ترى از آفــات 
و بیمارى هــا

 کاهــش احتمــال مقاومــت از طریــق 
ــوه  ــا نح ــى ب ــتفاده از آفت کش های اس

اثــر متفــاوت
 کاهــش خســارت بــه گیــاه و زمیــن 

کشاورزى

ناسازگارى ها 
عــدم رعایــت اصــول اختــالط معمــوالً 
و  فیزیکــى  ناســازگارى هاى  باعــث 
سم پاشــى  محلــول  در  شــیمیایى 
مى شــود کــه بــه کلوخــه شــدن، 
تــه نشــین شــدن، دو فــاز شــدن 
محلــول و گرفتگــى نازل هــا منجــر 

ــن  ــه، ای ــر از آن اینک ــردد. مهم ت مى گ
عوارضــى  مى تواننــد  ناســازگارى ها 
ــا  ــموم و ی ــر س ــدم تأثی ــون ع همچ
بــه  کــه  داشته باشــند  گیاه ســوزى 
وارد  زیــادى  خســارت  کشــاورزان 
در  عمومــاً  ناســازگارى ها  مى کنــد. 
ــر ایجــاد مى شــوند: ــوارد زی نتیجــه م

ــل  ــرى قب ــت اختالط پذی ــدم تس  ع
از انجــام اختــالط

 کــم بــودن و یــا زیــاد بــودن فشــار 
همــزن

 عجله کردن در هنگام اختالط

 عــدم رعایــت ترتیــب اضافــه کــردن 
مــواد بــه آب

ــموم و  ــه برچســب س ــى ب  بى توجه
یــا کودهــا

 دماى پایین آب 
 مقدار آب کم در تانک سمپاش

اصول صحیح اختالط
بــراى حصــول نتیجــه مطلــوب از 
فراینــد اختــالط، بهتــر اســت کــه در 
ابتــدا در مقیــاس کــم، اختالط پذیــرى 
ســموم مــورد نظــر را طبــق ایــن روش 
 (Jar Test) تســت  جــار  بــه  کــه 

ــم: ــان کنی ــروف اســت امتح مع
 بدیـن منظور یک بطـرى درب دار را 
تـا حـدود دو سـوم با آب پـر مى کنیم؛

طبــق  را  اول  محصــول  ســپس   
ــواد  ــردن م ــه ک ــب اضاف ــدول ترتی ج
(تکنیــک WALES) کــه در ادامــه 
اضافــه آب  بــه  شده اســت  آورده 

مى کنیم؛
10-5 و  بســته  را  بطــرى  درب   
ــا  ــرده ت ــه ک ــر و ت ــرى را س ــار بط ب
شــود؛ حــل  آب  در  اول  محصــول 

اضافــه  را  دوم  مــاده  ســپس   
مى کنیــم و مجــدداً بطــرى را چندیــن 
بــار ســر و تــه کــرده تــا مــاده بعــدى 

ــردد؛ ــل گ ــز ح نی
ــک  ــل ی ــدت حداق ــه م  بطــرى را ب
ــته و ســپس  ــى گذاش ــاعت در جای س

مالحظات اختالط سموم
امین فرحبخش، کارشناس کشاورزى

در بسـیارى از مواقع کشـاورزان به منظـور صرفه جویى 
در هزینه هـاى عملیـات سم پاشـى و یـا بـراى کنتـرل 
همزمـان چند آفـت و گاهًا براى از دسـت نـدادن زمان 
آفت کـش  چنـد  یـا  دو  بایـد  کوددهـى  و  سم پاشـى 

مختلـف را با هـم مخلـوط نمایند. 

باغبانی



41 | | ا سفندماه 1400 شماره 67

محلــول را بــراى مشــاهده عالئــم 
احتمالــى عــدم اختالط پذیــرى مثــل: 
تــه نشــینى، دوفاز شــدن، وجــود ذرات 
جامــد در محلــول، ژلــه اى شــدن، 
ایجــاد گرمــا و ... مــورد بررســى قــرار 

مى دهیــم.

روش اجرایى 
اختالط پذیــرى  از  اینکــه  از  بعــد 
ســموم پــس از انجــام آزمایــش جــار 
ــراى  ــان حاصــل شــد، ب تســت اطمین
اختــالط ســموم در مخــزن ســمپاش 
طبــق روشــى کــه در ادامــه آورده 

مى کنیــم: عمــل  شده اســت 
 در ابتــدا بایــد 50 درصــد از مخــزن 
ســمپاش بــا آب تمیــز پــر شده باشــد؛

ــاده،  ــر م ــردن ه ــه ک ــل از اضاف  قب
کــه  داشته باشــیم  اطمینــان  بایــد 
حــل  آب  در  کامــًال  قبلــى  مــاده 

ســت؛ ه ا شد
همــزن  بایــد  مراحــل  تمــام  در   

باشــد. روشــن  ســمپاش 
ترتیــب اضافــه کــردن ســموم مختلــف 
ــت،  ــوردار اس ــادى برخ ــت زی از اهمی
ــس  ــام وال ــن منظــور تکنیکــى بن بدی
کــه  شده اســت  ایجــاد   (WALES)
ــر  ــواد را ب ــردن م ــه ک ــب اضاف ترتی
آنهــا  فرموالســیون  نــوع  اســاس 
حقیقــت  در  مى کنــد.  مشــخص 
ــب حــروف اول  ــن تکنیــک از ترکی ای
ــه شــده  ــوع فرموالســیون گرفت ــر ن ه
کــه ترتیــب اختــالط را مشــخص 

مى کنــد. 

جمع بندى
بســیار  فــوق  ترتیــب  رعایــت 
ایجــاد  از  مى توانــد  و  دارد  اهمیــت 
ناســازگارى هاى فیزیکــى و شــیمیایى 
و در نتیجــه از بــروز خســارت بــر 
گیــاه جلوگیــرى کنــد. همچنیــن، 
عوامــل  از  یکــى  ناســازگارى ها 
هســتند.  ســموم  تأثیــر  کم شــدن 
در  اســتفاده  مــورد  آب  کیفیــت 
ــز اهمیــت  ــز بســیار حائ سمپاشــى نی
اســت، بنابرایــن، توصیــه مى شــود 
ــى  ــیدیته خنث ــا اس ــاى ب ــه از آب ه ک
ــتفاده  ــن اس ــورى (EC) پایی ــا ش و ب
شــود. در صــورت در دســترس نبــودن 
محصــوالت  از  بایــد  باکیفیــت  آب 
ــردد. ــتفاده گ ــیدیته اس ــده اس کاهن

 (We able Powder) ــ︣ف اول ﹁︣﹝﹢﹐︨ــ﹫﹢ن ﹨︀ی ︎﹢در﹨ــ︀ی ﹇︀︋ــ﹏ ﹝︣︵ــ﹢ب ︫ــ︡ن از
Water) ︋︣دا︫ــ︐﹥  Dispersible Granules) ــ︩ در آب︎ ﹏ــ︀ ﹎︣ا﹡ــ﹢ل ﹨ــ︀ی ﹇︀︋ــ و
ــ﹥ ﹝ــ︤ن  ــ︡ ﹁︣﹝﹢﹐︨ــ﹫﹢ن ﹨︀ی WP و WG را ︋ ︀︋ ــ︡ا ــ﹥ در ا︋︐ ︫ــ︡ه، ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨ــ︡ ﹋

︨ــ﹞︍︀ش ا︲︀﹁ــ﹥ ﹋﹠﹫ــ﹛؛

W  A  L  E  S
︑ـ﹊ـ﹠ـ﹫ـ﹉

در ا︋︐ــ︡ا ︀︋ــ︡ در ﹝ــ︤ن ︨ــ﹞︍︀ش ﹋ــ﹥ ︑ــ︀ ﹡﹫﹞ــ﹥ از آب ︎ــ︣ ︫︡ه ا︨ــ️، ﹝ــ﹢اد ا︮ــ﹑ح 
ــ﹥  ــ︣ را ا︲︀﹁ ــ︀ ﹝﹙﹢ل ﹨ــ︀ی ︋︀﹁  و (pH) ﹤︐︡﹫ــ﹟ آور﹡︡ه ﹨ــ︀ی ا︨ــ﹫︀︎ ﹏ــ ــ︡ه آب ﹝︓ ﹠﹠﹋

ــ﹛: ــ﹟ ︑︣︑﹫ــ︉ ︻﹞ــ﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹫ ــ﹥ ا ــ﹢ع ﹁︣﹝﹢﹐︨ــ﹫﹢ن ︋ ــ︣ ︧ــ︉ ﹡ ــ﹛، ︨ــ︍︦ ︋ ﹫﹠﹋

Soluble) ا︨ـ️ ﹋﹥ ﹁︣﹝﹢﹐︨﹫﹢ن ﹨︀ی  Liquids) ﹏ ﹏︋︀﹇ ︹︀﹞ ︀ی﹡﹢﹫︪ـ︀﹡﹍︣ ﹁︣﹝﹢﹐︨ـ﹡
︮︀︋﹢ن ﹨ـ︀ی  ﹝︓ـ﹏   (Surfactants) ️ ﹨ـ︀ اد︗﹢ا﹡ و   ︀﹨ ️ ︨ـ﹢ر﹁﹊︐︀﹡ ﹨﹞︙﹠﹫ـ﹟  و   SN  ،SL

︨﹞︍︀︫ـ﹩ را ︫ـ︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫ـ﹢د ﹋ـ﹥ ︀︋ـ︡ در ا﹡︐ـ︀ ︋ـ﹥ ﹝︤ن ︨ـ﹞︍︀ش ا︲︀﹁﹥ ︫ـ﹢﹡︡. 

 (Emulsifiable Concentrates) ﹡︪ــ︀﹡﹍︣ ﹁︣﹝﹢﹐︨ــ﹫﹢ن ﹨︀ی ﹝︀︹ ا﹝﹢﹜︧ــ﹫﹢ن ︫ــ﹢﹡︡ه
ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ︫ــ︀﹝﹏ ﹑ل ﹨ــ︀ی رو︾﹠ــ﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋ــ﹥ ا︐﹫ــ︀ج ︋ــ﹥ ز﹝ــ︀ن ︋﹫︪ــ︐︣ی ︋ــ︣ای ــ﹏ 

︫ــ︡ن دار﹡ــ︡. اــ﹟ ﹝ــ﹢اد ︫ــ︀﹝﹏ ﹁︣﹝﹢﹐︨ــ﹫﹢ن ﹨︀ی EC و MEC ﹝﹩ ︋︀︫ــ﹠︡.

﹋ــ﹥  ا︨ــ️   (Liquid Flowable) ا﹡︐︪ــ︀ر ﹇︀︋ــ﹏  ﹝︀ــ︹  ﹁︣﹝﹢﹐︨ــ﹫﹢ن ﹨︀ی  اول  ــ︣ف 
﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.   SE و   CS  ،SC ﹝︀ــ︹  ﹁︣﹝﹢﹐︨ــ﹫﹢ن ﹨︀ی  ︫ــ︀﹝﹏ 

Agita ︋ــ﹥ ﹝︺﹠ــ﹩ ﹨ــ﹛ زدن ا︨ــ️، ︋﹫︀﹡﹍ــ︣ اــ﹟ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ﹨﹞ــ︤ن  on ﹤ــ︣ف اول ﹋﹙﹞ــ
︑︀﹡﹊ــ︣ ︀︋ــ︡ ﹨﹞﹫︪ــ﹥ رو︫ــ﹟ ︋︀︫ــ︡، ︀︋ــ︡ ا︗ــ︀زه د﹨﹫ــ﹛ ﹋ــ﹥ ﹝ــ﹢اد ︪︠ــ﹉ در دا︠ــ﹏ آب 

ــ﹏ ︫ــ﹢﹡︡؛
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بـراى  امسـال  کـه  اتفاقـى  اگرچـه 
پسـته ایـران در بازارهـا شـروع شـد، 
تازگـى داشـت و روشـن نبـود کـه چه 
امـا  اسـت،  وقـوع  شـرف  در  اتفاقـى 
قابـل پیش بینـى بـود که امسـال روى 
زیـادى  مانـور  آمریـکا  پسـته  فـروش 
بسـیار  حجـم  کـه  چـرا  شـود.  انجـام 
زیـاد تولیـد پسـته آمریـکا در سـالیان 
مختلـف،  اقتضائـات  بـه  بنـا  اخیـر، 
شـرایط متفاوتـى را در بـازار به وجـود 
آورده اسـت. ایـن یعنـى اینکـه سـالح 
قیمـت رقابتى پسـته آمریکا برحسـب 

مى افتـد. بـه کار  شـرایط 
اگـر آمـار بلندمـدت تولیـد و صـادرات 
پسـته ایـران و آمریـکا را مـورد توجـه 
قـرار دهیـم، کامـًال مشـهود اسـت کـه 
پنـج  در  ایـران  پسـته  تولیـد  مجمـوع 
سـال اخیـر از سـال 1394 تـا 1399

مجمـوع  بـه  نسـبت  درصـد   9 حـدود 
تولیـد در پنـج سـال ماقبـل آن کاهش 
داشته اسـت. ایـن در حالـى اسـت کـه 
مجمـوع تولیـد پسـته آمریـکا در پنـج 
سـال اخیر نسـبت بـه پنج سـال ماقبل 

پسته آمریکا 
و سالح قیمت رقابیت

محمد صالحى
رئیس هیئت مدیره انجمن پسته ایران

در  امسال  تجارى  سال  ابتداى  چهارماه  در  ایران  پسته  فروش 
وضعیت کم سابقه و مبهمى نسبت به مدت مشابه سال قبل قرار 
داشت که وجه بارز آن مواجه شدن با تقاضاى کم و متعاقباً قیمت 
پایین بود. به طورى که تقاضا در این چهار ماه نسبت به سال قبل حدود 50 درصد کاهش 
را نشان مى دهد؛ یعنى در سال گذشته تا پایان دى ماه حدود 105 هزارتن پسته صادر 
شده بود، اما امسال در این مدت تنها 55 هزار تن صادر شده است. این درحالى رقم خورده 
که قیمت هر کیلوگرم پسته ایرانى به مقصد چین، قبل از ورود پسته آمریکایى به این بازار، 
در اواخر شهریورماه حدود 8 دالر بوده است. اما پس از ورود پسته آمریکا، معامالت در 
سطوح قیمتى پایین ترى انجام شدند. در واقع، علت اصلى اُفت قیمت پسته، فروش بیشتر 

پسته آمریکایى در اول فصل و در قیمت هاى رقابتى تر بوده است. 

را  درصـدى   90 حـدود  افزایشـى  آن 
کرده اسـت.  تجربـه 

همچنیـن، قابل ذکر اسـت که مجموع 
محـدوده  در  ایرانـى  پسـته  صـادرات 
بـه  نسـبت  اخیـر،  سـال  پنـج  زمانـى 
پنج سـال ماقبـل آن 16 درصد کاهش 
یافتـه، در حالـى کـه مجمـوع صادرات 
اخیـر  سـال  پنـج  در  آمریـکا  پسـته 
نسـبت بـه پنج سـال ماقبـل آن حدود 
50 درصـد افزایـش را نشـان مى دهـد.

امسـال حجـم تولیـد و صادرات پسـته 
نشـان  به خوبـى  را  خـودش  آمریـکا 
بـراى  تقاضـا  کاهـش  موجـب  و  داد 
پسـته ایـران نسـبت بـه مـدت مشـابه 
سـال قبـل شـد؛ به نحـوى کـه برخـى 
مـدت  بـه  باتوجـه  صادرکننـدگان  از 
رسـیدن  ماهـه  دو  طوالنـى  زمـان 
محموله هـا بـه مقصـد چیـن، مجبـور 
به صـورت  را  آنهـا  از  مقـدارى  شـدند 
نافـروش ارسـال کننـد. طـى ایـن دو 
مـاه نیـز طـرف صادرکننده بایـد تعهد 
مـى داد کـه محموله را به موقـع تحویل 
خواهـدداد، اگـر بـار بـه هـر دلیلـى به 

موقـع تحویـل نمى شـد و قیمـت بازار 
واردکننـده  طـرف  مى کـرد،  تغییـر 
تحویـل  را  بـار  به راحتـى  مى توانسـت 

نگیـرد. 
روى  پیـِش  آنچـه  دى مـاه  پایـان  در 
فـروش پسـته ایران اسـت، حـدود 70
هـزار تـن محصـول و یـک بـازه زمانى 
8 ماهـه تـا پایـان سـال تجارى اسـت. 
اگـر فـرض کنیـم از کل ایـن باقیمانده 
20 هـزار تـن صـرف مصـرف داخـل و 
بعـد  تجـارى  سـال  بـه  هـم  مقـدارى 
منتقـل شـود، بایـد حـدود 50 هـزار 
ماهانـه  و  بمانـد  صـادرات  بـراى  تـن 
حـدود 6-5 هـزار تـن از پسـته ایرانى 
صـادر شـود. قطعـاً بـراى ایـن مقـدار 
محصـول تقاضـا وجوددارد، در شـرایط 
محـدود  عرضـه  على رغـم  کنونـى، 
محصـول در بـازار ایـران، تقاضـا زیـاد 
اسـت، مخصوصـاً بـراى بعضـى از ارقام 
مثـل فندقـى، تقاضـا بیشـتر از عرضـه 
در  نکنیـم  فرامـوش  اسـت.  باغـداران 
سـال تجـارى 99-98 محصول پسـته 
5 تـا  قیمت هـا  و  بـود  زیـاد  ایـران 

بازرگانی
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دالر هـم پاییـن آمـد، امـا همان سـال 
کمبـود محصـول پسـته آمریـکا باعث 
شـد پسـته آمریکایـى چنـد دالر باالتر 
از پسـته ایرانـى فروختـه شـود. رابطـه 
بیـن قیمـت پسـته ایرانـى و آمریکایى 
کاش  اى  نیسـت.  سـاده  رابطـه  یـک 
کشـاورزان و صادرکننـدگان عزیـز مـا 
توجـه داشته باشـند کـه پسـته ایرانـى 
و پسـته آمریکایـى زمیـن تـا آسـمان 
شـرایط  از  مى کننـد؛  فـرق  هـم  بـا 
تولیدشـان گرفتـه تا سـاز و کار فروش 

هـر کـدام در بازارهـاى جهانـى.
قابـل توجـه اسـت کـه موجـودى انبـار 
پسـته آمریـکا بعد از فـروش 4 ماهه اول 
سـال تجـارى، روى عـدد 450 هـزار تن 
امسـال  درحالى کـه،  گرفته اسـت.  قـرار 
سـال نـاآور پسـته آمریـکا بـوده و سـال 
آینـده  نیز حجـم محصول زیـادى دارند. 
همچنیـن، از اوج مصرف پسـته در چین 
گـذر کرده ایـم و تنهـا بـازار اروپـا و بازار 
خاورمیانـه کـه امسـال خرید ملموسـى 

نداشته اسـت را پیـش رو داریـم. 
فـروش  در  آمریـکا  امسـال  هرچنـد 
مغـز میـدان را بـراى پسـته ایـران بـاز 
ایرانـى  مغـز  فـروش  و  بـود  گذاشـته 
بـازار  در  خوبـى  توفیقـات  توانسـت 
کسـب کند، امـا اُفت ارزش لیـر ترکیه 
در مقابـل دالر، تقاضـا بـراى مغز ایران 
را کاهـش داد. بـا کاهـش قیمـت مغـز 
پسـته ترکیـه، مشـتریان خریـد مغـز 
دادنـد.  قـرار  اولویـت  در  را  ترکیـه 
بسـیارى معتقدنـد چنانچـه ارزش لیـر 
ترکیـه اُفـت نکـرده بـود، مغـز ایـران 
قبـل از کریسـمس رشـد قیمتـى قابل 
توجهـى را تجربـه مى کـرد. متأسـفانه، 
آمـار شـفاف و دقیقـى از مقـدار تولید 
پسـته در پوسـت و مغـز پسـته ترکیه، 
در  آن  صـادرات  و  مصـرف  میـزان 
دسـترس نیسـت و ایـن تصمیم گیـرى 

مى کنـد. دشـوار  را 
پسـته  اخیـر  روزهـاى  در  اگرچـه 
تعطیـالت  نامعلـوم،  به دالیـل  آمریـکا 
کریسـمس و یـا مشـکالت حمل ونقـل 
پسـته  قیمـت  و  نرسـیده  اروپـا  بـه 
ایرانـى افزایـش یافتـه، امـا به طورکلى، 
تأثیـر  تحـت  عمدتـاً  بـازار  قیمـت 
پسـته آمریـکا بوده اسـت. امـا ناگفتـه 
نمانـد کـه امسـال به دلیـل حجـم کـم 
پسـته ایرانـى، اختـالف قیمـت پسـته 
ایـران و آمریـکا بسـیار کاهـش یافتـه 

آمریکا

آمریکا

ایران

ایران

تن
زار 

ه

تولید پسته ایران و آمریکا طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰

ایرانآمریکا

آمریکا

ایران

تن
زار 

ه

صادرات پسته ایران و آمریکا طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹

اروپـا  بـازار  در  ایـران  پسـته  حتـى  و 
بـه قیمت هـاى باالتـر نیـز بـه فـروش 

رسیده اسـت.
فـارغ از موارد بحث شـده و بـا پذیرش 
اینکـه پسـته آمریکا به دلیـل حجم باال 
امکان رقابت و پیشـتازى زیـادى دارد، 
بایـد گفت کمبود اطالعـات از جزئیات 
کاالى رقیـب و نحـوه ارائـه آن، به طـرز 
بـراى  چانه زنـى  قـدرت  باورنکردنـى 

پسـته ایـران را محدود کرده  اسـت.
 معمـوالً در بازارى مثل چین، مشـترى 
ابـراز مى کنـد کـه قیمت هـر کیلوگرم 
پسـته آمریکایـى 7 و 7,5 دالر اسـت، 
امـا هیچ وقـت گفته نمى شـود کـه این 
قیمـت در مـورد چـه سـطح کیفـى از 
پسـته صـادق اسـت. ایـن درشـرایطى 
مـورد  یـک  در  تصادفـاً  کـه،  اسـت 
مشـخص شـد که پسـته هاى درجه دو 
آمریکایـى حـاوى پسـته هاى بدرنگ و 

هسـتند. زنگ زده 
حتـى صادرکننـدگان پسـته آمریکایـى  
در گذشـته بـا اسـتفاده از ایـن ترفنـد 
که پسـته فراورى شـده در چین شـامل 
کاهـش تعرفـه گمرکـى مى شـد آن را 
وارد مى کردنـد. بنابرایـن، صادرکنندگان 
آمریکایى صرفاً با تعویض گونى پسـته ها 

از ایـن فرصـت اسـتفاده مى کردنـد. در 
حـال حاضـر، دولـت چین بـا وضع یک 
قانـون ایـن تعرفـه را کـم نمى کنـد و 
هزینـه ارسـال پسـته آمریـکا حـدود ده 
درصـد گران تـر از پسـته ایرانـى تمـام 
مى شـود. امـا اینکـه ایـن قانـون جدیـد 
چـه تأثیـرى روى بـازار پسـته بگـذارد، 

اسـت. نامعلوم 
بنابرایـن، صادرکننـده ایرانـى به دلیـل 
کیفیـت  مـورد  در  اطالعـات  کمبـود 
کاالى رقیـب، قیمت  واقعـى معامالت، 
هزینه هـاى گمرکـى و قوانیـن حاکـم 
شـاید  و  بایـد  کـه  آن طـور  نمى توانـد 
مـورد  ایـن  در  شـاید  کنـد.  رقابـت 
انجمـن پسـته ایـران بتوانـد راهـکارى 
ارائـه  بـه روز  اطالعـات  کسـب  بـراى 

دهد.
به دلیـل  گفـت،  مى تـوان  پایـان  در 
رونـد  ایـران  در  دالر  ارزش  نوسـانات 
امـا  نیسـت،  پیش بینـى  قابـل  بـازار 
قطعـاً تالش بـراى افزایـش اطالعات از 
وضعیت پسـته رقیـب، شـرایط قوانین 
حاکـم بـر کشـورهاى مقصد صـادرات 
و آمـار تولیـد و تجـارت رقبـا مى تواند 
سـهم قابـل توجهى در بهبـود وضعیت 

تجـارت پسـته کشـور بـازى کنـد. 

بازرگانی
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وقتـى کـه انجمـن افـراد را بـه چالـش 
بکشـد و گفتـار و تحلیـل گذشـتۀ هـر 
قـرار  بررسـى  و  نقـد  مـورد  را  تاجـر 
مى کننـد  سـعى  افـراد  طبیعتـاً  دهـد، 
از  و  باشـند  مسـئولیت پذیر  بیشـتر 
اینکـه  نـه  بگوینـد،  موجـود  واقعیـات 
بـه  خـود  بنگاهـى  منافـع  براسـاس 

از  یکـى  متأسـفانه،  بپردازنـد.  تحلیـل 
یـک سـرى  آفـات صنعـت مـا وجـود 
افـراد غیرمسـئول اسـت کـه هـر سـاله 
و  گـرد  بـا  برداشـت  فصـل  بـا  مقـارن 
خـاك کـردن در فضـاى مجـازى کارى 
به جـز بـه بیراهـه کشـاندن کشـاورزان 
عزیـز و فرصت سـوزى عرضـه بـه موقع 

پسـته بـه بازارهـاى صادراتـى از پیـش 
نمى برنـد. انجمـن پسـته مى توانـد بـا 
مـورد ارزیابـى قـراردادن گفتـار تجارى 
فعالیـن در جلسـات، کمـک کنـد هـر 
گفتـار  بـه  نسـبت  آینـده  در  کـس 
خویش مسـئولیت پذیر و جوابگو باشـد. 
ایـن باعـث مى شـود افـرادى کـه واقعـاً 
میـدان  بـه  دارنـد  جوابگویـى  قـدرت 
بیاینـد و بـراى ارزیابـى بازار هر کسـى 
بـه خـودش اجـازه ندهد کـه تحلیل گر 
شـود. همچنیـن، بـه ایـن شـیوه مردم 
خواهنددانسـت از زبان چه کسـى دارند 
حرف حسـاب مى شـنوند. سپس، پاسخ 
بـه سـواالتى از قبیل: آیا جنـس را باید 
بـه موقـع ارائه کنیم که بتوانـد به موقع 
بـه دسـت مشـترى در بازار هـدف و در 
نهایـت مصرف کننـده نهایى برسـد؟ یا 
اینکـه بایـد قطره چکانى جنـس را وارد 
بـازار کنیم، حداکثر قیمـت را از خریدار 
درخواسـت کنیم و قیمـت را به صورت 
تعریـف  تصنعـى  کمبـود  بـا  افزایشـى 

مى شـود. روشـن  کنیـم؟ 
فعلـى  زجـر  عامـل  فرصت سـوزى ها   
مـا هسـتند کـه متأسـفانه از گذشـته 
خودمـان پنـد نمى گیریـم و حواسـمان 
نیسـت کـه فرصت هـاى سـوخته دیگر 

نمى آینـد. به دسـت 

فرصت از دست رفته
جلسـه  در  کـه  موضوعاتـى  از  یکـى 
انجمـن  بازرگانـى  کمیتـه  شـهریورماه 
پسـته ایـران بـه بحـث گذاشـته شـد، 
بررسـى چشـم انداز صـادرات پسـته در 
سـال تجـارى 01-1400 و مشـکالت 
و موانـع موجـود بـر سـر راه صـادرات 
پسـته ایـران بـود. در آن جلسـه عده اى 
از اعضـاى هیئـت مدیره انجمن پسـته 
عضـو  صادرکننـدگان  همچنیـن  و 
هیئـت امنـاى انجمـن حضور داشـتند 
و پیرامـون چشـم انداز صـادرات پسـته 
در سـال تجـارى 01-1400 بـه بحث و 
تبادل نظر پرداختیم. من در آن جلسـه 
بـه اهمیـت عرضۀ به موقـع محصول به 
بـازار توسـط کشـاورزان اشـاره کـردم؛ 
توضیـح دادم کـه توانایـى مـا در زودتر 
مشـتریان  بـه  ایرانـى  پسـته  رسـاندن 
خارجى نسـبت به پسـته آمریکایى یک 
مزیت نسـبى به حسـاب مى آیـد و باید 
قـدر آن را بدانیـم. کاالى مـا بایـد بـه 
موقـع عرضـه شـود تا بـه موقع بـه بازار 

فرصت های سوخته
و انتظار معجزه 

محمدرضا فرشچیان، صادرکننده پسته
الزمۀ ارائه تحلیل بازار این است که اول تحلیلگران بازار مورد سنجش قرار گیرند. 
شخصیت فرد تحلیل گر و گفتار او در گذشته باید مورد ارزیابى قرار گیرد. کسانى که 
خودشان را نسبت به بازار صاحب نظر مى دانند و تحلیل هایشان روى بازار اثر مى گذارد 
و حتى شاید آن را به بیراهه ببرد، اول باید خودشان مورد آزمون قرار بگیرند. چه طور 
مى توان به این وجه تمایز رسید؟ به نظر من، از طریق جلسات و مجامعى که انجمن با 
هدف بررسى و تحلیل بازار برگزار مى کند، همکاران عزیز وقت و انرژى مى گذارند و به بحث و گفتگو پیرامون 
وضعیت بازار و قیمت ها مى پردازند. نکته مهم اینجاست که انجمن مى بایست بر مبناى بحث و گفتگوهایى که در 
هر جلسه انجام مى شود، گفتار تجار را مورد ارزیابى قرار دهد و ببیند هر شخص تا چه حد نسبت به بازار تسلط 

و آینده نگرى داشته است. 

بازرگانی
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مقصد و به دسـت مصرف کننده برسـد.
در سـال تجـارى 00-1399، محصـول 
پسـته ما خوشـبختانه به موقع عرضه و 
حمل شـد و در زمان مناسـب به دست 
خریـدار رسـید و به موقع مصرف شـد و 
علـت عزیـز شـدن کاالى پسـته همین 
بـود کـه جنس در بـازار مقصـد مصرف 
شـد؛ یعنـى مـا در پایـان سـال تجارى 
00-1399، حدود 230 هزار تن پسـته 
ایرانـى را کامـًال مدیریت شـده و بـدون 
هیچ گونـه کمـک دولتـى، بـه بازارهاى 
در  متأسـفانه،  امـا  فروختیـم.  جهانـى 
شـهریورماه سـال 1400 ایـن موقعیت 
از دسـت صادرکننده گرفته شـد و فقط 
و فقـط بـه یـک دلیل؛ اصـرار کشـاورز 
تحت تأثیـر  عرضـه،  عـدم  بـه  ایرانـى 
جـو رسـانه هاى مجـازى عامـل مهمـى 
در از دسـت رفتـن فرصـت فـروش بـه 

بازارهـاى صادراتى اسـت.
امـروز پنـج مـاه از جلسـۀ شـهریورماه 
مى گـذرد و تقریبـاً در نیمه هـاى سـال 
در  و  داریـم  قـرار   1400-01 تجـارى 
چهارماهـه اول امسـال یعنـى از مهـر 
تـا پایـان دى مـاه، حـدود 55 هـزار تن 
درحالى کـه  شده اسـت؛  صـادر  پسـته 
مشـابه  مـدت  در  صـادرات  میـزان 
پسـته  تـن  هـزار  گذشـته 106  سـال 
بوده اسـت. علـت ایـن کاهـش حـدود 
50 درصـدى چیسـت؟ سـال گذشـته 
اکثـر صادرکننـدگان پیـش فروش هاى 
خریـدار  یعنـى  داشـتند؛  بلندمـدت 
بودنـد و بـازار رونق داشـت، کمـا اینکه 
در  پسـته  تنـى  هـزار   22 صـادرات 
اسـفندماه سال گذشـته هم قابل توجه 
مبنـاى  بـر  آن  کـه  بـوده  بى سـابقه  و 
پیش فروش هـاى ماقبل آن بوده اسـت.

پسته آمریکا در مقابل ما
آیـا  کـه  کنیـم  توجـه  بایـد  حـال 
بـراى  پیش فروش هـا  ایـن  امسـال 
صادرکننـدگان بالفعـل خواهـد شـد؟! 
قطعـاً بـه این صـورت نخواهـد بـود بـه 
خاطـر اینکـه وضع بـازار موجود نشـان 
مى دهـد کـه صادرکننـدگان از پیـش 
فـروش کافـى برخـوردار نیسـتند. اگـر 
صـورت  به همیـن  بـازار  روال  امسـال 
مقـدار  اسـفندماه  آخـر  در  رود  پیـش 
موجودى نسـبت به پایان اسـفند سـال 
قبـل بـه مراتـب بیشـتر خواهـد بـود. 
بنابراین، در اسـفند سـال 1400 ما باید 

فکر کنیـم براى فـروش کاالى خودمان 
چـه بایـد بکنیـم.

از طـرف دیگـر، بـازار پسـته آمریـکا را 
بایـد در نظـر بگیریم. شـروع قیمت هاى 
پسـته آمریکایـى بـا کیلویـى 8,45 تـا 
قیمت هـا  به تدریـج  و  بـود  دالر   8,60
امـروز  اینکـه  تـا  دادنـد  کاهـش  را 
توانسـتند رکورد صـادرات خودشـان را 
بزننـد کـه در 4 ماهـه اول سـال تجارى 
تـن  هـزار   100 جمعـاً   ،2021-22
صـادرات پسـته داشـته اند. آمریکایى ها 
هنـوز  جدیـد  محصـول  رسـیدن  تـا 
450 هـزار تـن محصـول بـراى فـروش 
دارنـد. قراردادهـاى بلندمدت خودشـان 
را تـا االن بـراى 80-70 درصـد مصرف 
بسـته اند  دور  شـرق  و  اروپـا  بازارهـاى 
بـراى  را  بـازارى  اصـًال  متأسـفانه  و 
در  نگذاشـته اند.  باقـى  ایـران  پسـته 
مـورد وضعیـت تولیـد سـال آینـده نیز 
محصـول  بمـب  کرده انـد  پیش بینـى 
و  اسـت  پیـش  در  آمریـکا  پسـته 
تـن  هـزار   500 مى گوینـد  خودشـان 
محصـول جدیـد خواهندداشـت. این در 
حالـى اسـت کـه تـا رسـیدن محصـول 
فرصـت  بیشـتر  دیگـر  مـاه   6 جدیـد 
ندارنـد. بنابرایـن، براى فـروش محصول 
جدید پتانسـیل بازار را کامًال  در دسـت 

گرفته انـد. 
کنـار  در  هـم  دیگـرى  بازارهـاى  مـا 
بازارهـاى قـراردادى داریـم؛ مثـل بـازار 
خاورمیانـه کـه متأسـفانه دیگـر مثـل 
گذشـته قدرت خاصى ندارد. متأسـفانه، 
پسـته ایـران در بـازار هند نیز که سـنتاً 
خواهـان پسـته ما بـود و آن را به مراتب 
در قیمت هـاى باالتر از پسـته آمریکایى 
مى خریدنـد، بخشـى از سـهمش را بـه 
پسـته آمریـکا باختـه اسـت. بنابرایـن، 
پتانسـیل بـازار مـا االن ضعیـف اسـت. 
بحـث  داریـم  کـه  دیگـرى  مسـئله 
قیمت هـا اسـت کـه االن بـا توجـه بـه 
نـرخ ارز و سـایر مسـائل بـا قیمت هـاى 

نـدارد.  مطابقـت  بین المللـى 

چه باید کرد؟
بـه بـاور مـن، به جـاى ایجـاد جوهـاى 
فرصت سـوز رسـانه اى بایـد ببینیـم که 
از روزنه هـاى بـازار چه طـور مى توانیـم 
اسـتفاده کنیـم؛ بایـد ببینیم بـراى یک 
تدبیـرى  چـه  بـازارى  شـرایط  چنیـن 
بایـد اندیشـید؟ آیـا بایـد بـاز هـم بـه 

خودمـان  گذشـته  گفته هـاى  همـان 
پایبنـد باشـیم، یا واقعـاً باید بـر مبناى 
واقع بینى در بـازار قدم برداریم؟ حداقل 
از گذشـته خودمان پنـد بگیریم. من در 
جلسـه شـهریورماه بـه صراحـت اعـالم 
کـردم کـه اگـر جنس بـه موقـع عرضه 
نشـود، همـان شـرایطى اتفـاق مى افتد 
که سـه سـال قبل (سـال تجـارى 98-

97) در مـورد پسـته ایـران که محصول 
بسـیار کمـى داشـتیم، اتفاق افتـاد. 50

هـزار تن محصول بیشـتر نداشـتیم، اما 
محدودیـت شـدید عرضـه باعـث شـد 
همـان را هـم نتوانیـم درسـت صـادر 
کنیـم و مقـدار زیـادى از محصـول بـه 

سـال بعـد منتقل شـد.
حواسـمان باشـد تقاضا در بـازار چیزى 
بیایـد،  وجـود  بـه  دفعتـاً  کـه  نیسـت 
ایـن  عمـده  خریـداران  بـراى  حداقـل 
موضـوع صـادق اسـت. امـروز بیـش از 
80 درصـد تمام مغزجـات درختى دنیا 
زنجیـره اى  سـوپرمارکت هاى  توسـط 
مى شـود.  توزیـع  اصلـى  بازارهـاى  در 
اینهـا مشـتریانى نیسـتند کـه روزمـره 
وارد بـازار شـوند و خریدهـاى مقطعـى 
و آنـى داشته باشـند، بلکـه مشـتریانى 
یعنـى  سـال  اول  همـان  کـه  هسـتند 
مشـخص  مـدت  طـى  شـهریورماه  در 
بلندمـدت  قراردادهـاى  معینـى  و 
مى بندنـد و خواسـتار کیفیـت و قیمت 
ثابت انـد. متأسـفانه، ایـن بخـش بزرگ 
از بازارهـا صرفـاً در اختیـار آمریکایى ها 
اسـت. بـراى همین اسـت کـه مى گویم 
در آینده انتظار معجزه نداشـته باشـید.

واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه مـا هیـچ 
راه حلـى جـز تعامـل بیـن صادرکننده 
و تولیدکننـده نداریـم. ایـن تعامـل از 
اعتمـاد متقابـل و فهـم متقابل نسـبت 
و  خارجـى  بـازار  و  داخلـى  بـازار  بـه 
شـناخت سـاز و کار هـر یـک به وجـود 
عنـوان  بـه  پسـته  انجمـن  آیـد.  مـى 
ایـن  بایـد  غیرانتفاعـى  سـازمان  یـک 
فهـم متقابـل و نقـاط مشـترك را پـر 
رنـگ کنـد تـا ایـن فرصت سـوزى ها از 
و  تحلیل هـا  بایـد  انجمـن  بیـن بـرود. 
نقطـه نظرات تجـارى صحیح و شـفاف 
را انتشـار دهـد تـا صنعـت پسـته را از 
خطرات جو مسـمومى کـه بعضى ها در 
فضـاى مجازى ایجـاد کرده انـد، برهاند. 
اگر شـکاف افـکار عمومى ترمیم شـود، 

خیلـى از مسـائل مـا حـل مى شـود.

فرصت سوزی ها 
عامل زجر فعلی 

ما هستند 
که متأسفانه 

از گذشته 
خودمان پند 

نمی گیریم 
و حواسمان 

نیست که 
فرصت های 

سوخته دیگر 
به دست 
نمی آیند

پسته ایران در 
بازار هند نیز که 

سنتاً خواهان 
پسته ما بود و 

آن را به مراتب 
در قیمت های 

باالتر از پسته 
آمریکایی 

می خریدند، 
بخیش از 

سهمش را به 
پسته آمریکا 

باخته است

بازرگانی
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تقاضا برای 
باقیمانده محصول 
خوب است

عبدالکریم امین زاده
عضو هیئت مدیره انجمن پسته ایران

با توجه به سرمازدگى فروردین 1400 و گرماى بیش از حد 
تابستان، میزان محصول پسته سال 1400 اُفت زیادى را 
تجربه کرد. برآورد انجمن از میزان محصول امسال حدود 
135 هزار تن بود، مانده انتقالى از سال قبل نیز 5 هزار تن 
برآورد شده بود. بنابراین، کشاورزان به این امید که محصول 
امسال کمتر از حد طبیعى است، عرضه آن را به شدت 
کاهش دادند به نحوى که در اول فصل، یعنى در ما ه هاى 
شهریور و مهر، عرضه محصول از سمت کشاورزان بسیار 
محدود بود. البته ناگفته نماند که در استان خراسان قیمت  
پستۀ تَر هیجانى و با نرخ باالیى شروع شد و این باعث 
گردید که قیمت پسته خشک فندقى بین 200 تا 210 هزار 
تومان براى خریداران پسته تَر تمام شود. این در حالى رخ 
داد که سال هاى قبل قیمت تمام شده براى فرآورى کننده 
پایین تر از امسال بود. با توجه به اینکه امسال محصول 
کمترى نسبت به سال قبل وجودداشت، قیمت پسته تَر 
حدود 80 تا 90 درصد باالتر بود. این موضوع باعث شد که 
قیمت تمام شده براى خریداران پسته تَر، یعنى فرآورى 
کنندگانى که پسته را به صادرکنندگان مى فروشند، باال 
باشد. از سوى دیگر، صادرکنندگان براى خرید در این 
سطح قیمتى رغبت چندانى نداشتند.

بازرگانی
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در چنــد ســال اخیــر ســالى بــه ســختى امســال نداشــتیم؛ معمــوالً ســال هایى 
کــه محصــول کــم اســت، کیفیــت بهتــر اســت؛ امــا در شــهریور 1400 جــدا از 
ــر از ســال  ــود، اونس هــا شــاید بیــش از دو اونــس باالت اینکــه محصــول کــم ب
ــام بادامــى در اســتان خراســان کــه هــر ســاله اونــس  ــًال ارق ــود؛ مث گذشــته ب
ــا اونس شــان روى 32-30 و 34-32 و حتــى  28-26 و 30-28 داشــتند، عمدت
باالتــر از ایــن بــود. مهم تــر از همــه اینکــه، میــزان پوکــى محصــول امســال بــاال 
ــم  ــدارى مى کنی ــان کــه از جاهــاى مختلــف خری ــه خودم ــا در مجموع ــود. م ب
ــه  ــبت ب ــال نس ــى امس ــزان پوک ــتیم. می ــى داش ــد پوک ــا 35 درص ــن 30 ت بی
ــته  ــال هاى گذش ــى در س ــد پوک ــود. درص ــر ب ــى باالت ــر خیل ــال اخی ــد س چن
ــب  ــول در اغل ــت محص ــال کیفی ــت. امس ــد بوده اس ــا 20 درص ــوالً 15 ت معم
نقــاط پســته خیــز پایین تــر از حــد طبیعــى بــود؛ بــه نحــوى کــه مــا هــر ســاله 
در ســطح کشــور رقــم احمدآقایــى 24-22 و 26-24 زیــاد داشــتیم، امــا امســال 

ــود. ــر ب ــا پایین ت ــت آنه ــر و کیفی ــى باالت ــاى احمدآقای اونس ه

وضعیت قیمت ها
امســال باغــداران بــا توجــه بــه اینکــه نســبت بــه ســال 1399 محصــول کمتــرى 
وجودداشــت، قیمــت پســته تَــر را نســبت بــه ســال قبــل باالتــر اعــالم 
ــان  ــش نش ــوع واکن ــن موض ــه ای ــدگان ب ــد و صادرکنن کردن
آمریکایــى  پســته  روزافــزون  تولیــد  چــون  دادنــد؛ 
ــا  ــران در بازاره ــته ای ــود پس ــه کمب ــده ک ــث ش باع
خیلــى احســاس نشــود. از ایــن رو، بســیارى از 
صادرکننــدگان رغبــت چندانــى بــه خریــد نشــان 

ــت. ــش یاف ــا کاه ــد و تقاض ندادن
ــا  ــز پابرج ــال نی ــه امس ــده اى ک ــکل عم مش
ــود.  ــدگان ب ــد ارزى صادرکنن ــود، بحــث تعه ب
همچنیــن، اختــالف دالر نیمایــى و دالر آزاد بــا 
مشــکل برگشــت ارز همگــى از مســائلى بودنــد 
کــه عــدم رغبــت صادرکننــدگان بــراى خریــد را 
تشــدید کردنــد. مضافــاً بحــث باقیمانــده ســموم 
ــا  ــه شده اســت. ب ــراً اضاف ــه اخی ــره اى اســت ک دله
ــادرات  ــه ص ــم ک ــادرات مى بینی ــار ص ــه آم ــگاه ب ن
ــاه  ــان، آذر و دى م ــر، آب ــار ماهــه مه ــران در چه پســته ای
ــارى 1399-00 ــال تج ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب 1400 نس

ــت. ــه کرده اس ــش را تجرب ــد کاه ــاً 50 درص تقریب

شرایط امروز بازار پسته
ــادل پســته  ــن مع ــزار ت ــار ماهــه اول امســال در مجمــوع حــدود 60 ه در چه
ــران  ــاً نصــف محصــول پســته ای خشــک در پوســت صــادر شــده؛ یعنــى تقریب
بــه بازارهــاى جهانــى عرضــه شده اســت. امســال بــا توجــه بــه افزایــش 
قیمــت دالر و گرانــى خشــکبار خارجــى مصــرف داخلــى پســته نســبتاً خــوب 
ــود  ــداى امســال نیــز نشــانگر ایــن ب ــراى شــب یل بوده اســت. مصــرف پســته ب
کــه وضعیــت بــازار داخلــى مقــدارى بهتــر شده اســت. امســال کــه پســته کمتــر 
بــود، محصــول مالکیــن اســتان کرمــان نیــز دچــار ســرمازدگى شــد. معمــوالً در 
ــراى ســال بعــد نگــه  چنیــن ســال هایى باغــداران 10 درصــد محصولشــان را ب
مى دارنــد؛ یعنــى حــدود 14 هــزار تــن مانــده انتقالــى انبارهــا بــه ســال آینــده 
اســت. به نظــر مى رســد، در ادامــه ســال تجــارى امســال بــا احتســاب 20 هــزار 
تــن بــراى مصــرف داخــل، در نهایــت حــدود 45 هــزار تــن پســته بــراى هشــت 
ــاً باتوجــه  ــم داشــت کــه قطع ــده ســال تجــارى 01-1400 خواهی ــاه باقیمان م
ــه فــروش خواهدرســید و حتــى در  ــراى پســته ایرانــى ب ــه تقاضــاى خــوب ب ب

ــا کمبــود پســته مواجــه شــویم. ماه هــاى پایانــى ســال ممکــن اســت ب

بازار تهران در چهار ماهه اول سال 
تجاری ۱۴۰۰-۰۱

در چهـار ماهـه اول امسـال بـازار تهـران خیلى کـم فروش 
و کـم رونـق بـوده و معامـالت در سـطح پایینى انجام شـدند. 

اسـت  تهـران  بـازار  حق العملـکاران  انبـار  در  کـه  پسـته هایى 
متعلـق بـه مالکینـى اسـت کـه بسـته بـه شـرایط بـازار بـراى 
فـروش تصمیـم مى گیرنـد. بـا توجـه بـه قیمت هـاى بـاالى 
اول فصـل و در نظـر گرفتـن سـه درصد هزینه کمیسـیون 

و حق العمـل، در واقـع فـروش بـراى مالکیـن خیلـى 
توجیـه اقتصـادى نداشـت و ترجیـح مى دادنـد 

پسـته را نفروشـند و نگـه دارنـد.

بازرگانی
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آقــاى آگاه امــروزه برندهــا در 
ــد؟ ــى دارن ــه وضعیت ــا چ دنی

اوالً خــود برنــد و مفهــوم برنــد در 
دنیــا در حــال تغییــرات شــدید اســت، 
ــه  ــى ک ــورد کاالهای ــوص در م به خص
در بازارهایــى عرضــه مى شــوند کــه 
ــا دو  ــد. م ــال پخــش صنعتــى دارن کان
ــاى  ــم؛ 1- برنده ــد داری ــف از برن تعری
مســتقل کــه شــرکت هایى هســتند 
کــه طیفــى از کاالهــاى مختلــف را 
ــف  ــاى مختل ــگاه ها و کانال ه در فروش
ــى  ــد، 2- برندهای ــا عرضــه مى کنن دنی
کــه متعلــق بــه خــود کانال هــاى 
پخــش یعنــى فروشــگاه هاى زنجیره اى 
ــوان آرم  ــا عن ــا ب ــه از آنه ــتند ک هس
ــره اى  ــگاه هاى زنجی ــِى فروش اختصاص
دوم  تعریــف  مى شــود.  یــاد  نیــز 
در  کــه  اســت  کاالهایــى  مختــص 
ظاهــر برنــد مســتقل هســتند، امــا در 
ــه،  ــنتى کلم ــاى س ــه معن ــت ب حقیق
ــاى  ــارج از کانال ه ــتند و خ ــد نیس برن
در  را  کاالهــا  ایــن  خــاص،  پخــش 
ــد.  ــرى نمى بینی ــگاه دیگ ــچ فروش هی
ایــن حالــت در بازارهــاى صنعتــى 

به ســرعت در حــال رشــد اســت، چــه 
ــًال دارد  ــا و عم ــه در اروپ ــن، چ در چی
در حجــم زیــادى جــاى برندهــاى 
مســتقل را مى گیــرد. فروشــگاه هاى 
لیــدل و   (Aldi) آلــدى  زنجیــره اى 

مى زنــم؛  مثــال  را  اروپــا  در   (Lidl)
ــدود 11 ــا ح ــه اروپ ــدل در اتحادی لی

هــزار شــعبه دارد و طبیعتــاً در عمــوم 
ــا بســته بندى شــده  شــعبات آن کااله
هســتند و برنــد دارنــد، امــا آن برندهــا 
در حقیقــت کاال بــا آرم اختصاصــى 
فروشــگاه لیــدل اســت و شــما آن برنــد 
را در مغــازه اى خــارج از شــعبات لیــدل 
هیچ وقــت نمى بینیــد. ایــن نکتــه را 
اضافــه کنــم کــه در بعضــى از بازارهــاى 
صنعتــى در یــک دهــه اخیــر برندهــاى 

افــول  حــال  در  به شــدت  مســتقل 
ــراى مثــال، شــاید بیــش از  ــد. ب بوده ان
دو ســوم پســته اى کــه در حــال حاضــر 
در اتحادیــه اروپــا فــروش مــى رود، 
عمــًال در آن کانال هــاى صنعتــى یعنــى 
خــاِص  زنجیــره اى  فروشــگاه هاى 
ــًال  ــه اص ــى رود ک ــروش م ــم ف پرحج
ــد. در  ــه نمى کنن ــتقل عرض ــد مس برن
ــتقل در  ــاى مس ــت برنده ــا اهمی اروپ
ــر به شــدت  ــۀ اخی ــى دو ده ــول یک ط

داشته اســت. اُفــت 

بازاریابــى کاالى برنــددار از مبــدأ 
چــه مشــکالتى دارد؟

ــد بخــش  ــوال چن ــن س ــه ای جــواب ب
ــوط  ــائل مرب ــم مس ــعى مى کن دارد. س
ــم.  ــدى کن ــوال را طبقه بن ــن س ــه ای ب
اول از همــه وقتــى مى خواهیــد کاالیــى 
را بــه صــورت برنــد مســتقل بفروشــید، 
یکــى از اولیــن الزامــات، داشــتن طیفى 
از کاالهــا اســت. در داخــل ایــران اگــر 
ــگاه کنیــد مى بینیــد برندهایــى کــه  ن
یــک نــوع موفقیــت نســبى داشــته اند، 
عمومــاً برندهایــى هســتند کــه طیفــى 
مى کننــد،  بســته بندى  را  کاالهــا  از 
ــن  ــک کاالى خــاص را. ای ــط ی ــه فق ن
موضــوع دالیــل ســادة اقتصــادى دارد؛ 
جمــع هزینه هایــى کــه در زنجیــرة 
و  بازاریابــى  پخــش،  بــراى  تأمیــن 
ــه  ــد ک ــرق مى کن ــد، ف ــم داری امثاله
کاال  یــک  روى  را  هزینه هــا  ایــن 
ــى  ــا روى طیف ــد ی ــکن مى کنی سرش
از کاالهــا. طبیعتــاً هرچــه طیــف کاالى 
شــما بیشــتر باشــد، مخــرج کســرتان 
ــه اى  ــًال هزین ــود و عم ــر مى ش بزرگ ت
کــه بایــد روى هــر کاال بدهیــد، خــواه 
هزینــه تبلیغــات باشــد، خــواه هزینــه 
پخــش، در حالــت چنــد کاالیــى بهتــر 
تقســیم مى شــود. بنابرایــن، خیلــى 
ســخت اســت کــه شــما بخواهیــد 
فقــط یــک کاال را برنــددار کنیــد و 
ــه  ــى ک ــاً به دلیل ــه عموم ــید ک بفروش
گفتــم ایــن مــدل در ســطح دنیــا 

موفــق نبوده اســت.
ــى  ــى خاص ــائل تکنیک ــث دوم مس بح
ــوط  ــه پســته مرب اســت کــه بیشــتر ب
ــام را در  ــته خ ــما پس ــر ش ــت. اگ اس
هــر جــاى دنیــا در یــک شــرایط 
انباردارى-محیطــى خــوب نگــه داریــد، 
ســال  چنــد  تــا  را  آن  مى توانیــد 

ایده ای که محکوم به 
شکست است!

تقریبـاً کل صـادرات پسـتۀ ایرانـى در حـال حاضـر به صـورت فلـه انجام مى 
شـود، بـا این حال وسوسـه فروش پسـتۀ برشـته، طعم دار، بسـته بندى شـده 
و داراى نشـان تجـارى یـا برنـد، به دلیـل ارزش افـزودة ایـن نوع کاال همیشـه 
نـزد بعضى فعالیـن پسـته و خصوصاً دسـت انـدرکاران دولتى وجود داشـته و 
دارد . عـده اى معتقدنـد با افزایش روزافزون تولید پسـته آمریکا، شـاید پسـته 
ایرانـى در حـوزه عمده فروشـى در دنیا بُرد آنچنانـى در آینده نداشته باشـد، از 
ایـن رو بـر ایـن باورند بایـد تالش کنیـم پسـته ایرانـى را به صورت برشـته در 
بسـته بندى هاى قابـل فـروش به دسـت مصـرف کننده نهایـى خارج از کشـور 
برسـانیم. معمـوالً تصور بر این اسـت که فـرآورى نهایى یک محصـول و فروش 
آن در بسـته بندى هاى آماده مصرف، سـود بیشـترى ایجـاد مى کند، اما بایـد ببینیم که آیـا در مورد فروش 
پسـته ایرانـى در بازارهاى جهانى این قاعـده وجوددارد؟ اصالً تولیـد کاالى برنددار چه پیـش نیازهایى دارد 
و بـا چـه چالش هایـى روبه رو اسـت؟ براى پاسـخ به این سـواالت بـا بهـرام آگاه از صادرکنندگان باسـابقۀ 

پسـته ایران بـه گفت وگویى نشسـتیم کـه جزئیـات آن در ادامه آمده اسـت.

برریس دالیل ناکامی صادرات پسته ایرانی برنددار از مبدأ 
در گفت و گو با بهرام آگاه صادرکننده پسته؛ 

پسته خام
شرایط  یک  در  دنیا  جاى  هر  در  را  خام  پسته  شما  اگر 
انباردارى-محیطى خوب نگه دارید، مى توانید آن را تا چند 
سال نگه دارید، بدون اینکه ترکیبات شیمیایى-غذایى آن یا 
کیفیت، بو و مزه آن دچار مسئله اى شود. اما پستۀ برشته شده 

را به هیچ وجه نمى توانید به این آسانى نگهدارى کنید

بازرگانی
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ــات  ــه ترکیب ــدون اینک ــد، ب ــه داری نگ
کیفیــت،  یــا  آن  شــیمیایى-غذایى 
مســئله اى  دچــار  آن  مــزه  و  بــو 
را  برشته شــده  پســتۀ  امــا  شــود. 
ایــن  بــه  نمى توانیــد  به هیچ وجــه 
هــر  در  کنیــد؛  نگهــدارى  آســانى 

مرحلــه اى کــه باشــد، چــه 
برشته شــدة فلــه باشــد، 
چــه بسته بندى شــده در 
ــر  ــاال اگ ــوپرمارکت. ح س

گــردش پســته برشته شــدة 
شــما بــه هــر دلیلــى ٌکنــد 
باشــد، در بازارهــاى مصــرف 
چــکارش  مى خواهیــد 
کنیــد؟ اگــر خــراب یــا 
فاســد شــد راه اصالحــى 
نــدارد، درحالى کــه پســته 
ــازار  ــاز ب خــام را براســاس نی
ــرار  ــى کــه ق در همــان زمان
مصرف کننــده  بــه  اســت 
شــود،  عرضــه  نهایــى 
مى تــوان وارد فرآیندهــاى 
بســته بندى  و  برشــته 
کــرد. بنابرایــن، ایــن یکى 
کــه  اســت  مســائلى  از 

ــده  ــته برشته ش ــد پس تولی
از مبــدأ را خیلــى ســخت مى کنــد. 
ــورت  ــته به ص ــم پس ــادآورى مى کن ی
نمى شــود،  مصــرف  دنیــا  در  خــام 
ــه کشــور مقصــد  بلکــه بعــد از ورود ب
ــى  ــرف آجیل ــراى مص ــد ب ــاً بای نهایت
ــا صــادر  برشــته شــود. مشــکلى کــه ب
کــردن پســته برشته شــده از مبــدأ 
کــه  اســت  ایــن  مى کنیــد  پیــدا 
بیــن زمانــى کــه فعــل برشــته کــردن 
اتفــاق مى افتــد تــا زمانى کــه ایــن 
مصــرف  بازارهــاى  از  یکــى  در  کاال 
ــده  ــى خری ــدة نهای توســط مصرف کنن
فاصلــه  بایــد  مى شــود  خــورده  و 
ــه  زمانــى خیلــى کوتاهــى باشــد وگرن

ــه  ــد ک ــد. بمان کیفیــت آســیب مى بین
ــم،  ــران ده جــور مســئله داری ــا در ای م
نقــل  و  حمــل  محدودیت هــاى  از 
ــاى  ــائل و پیچیدگى ه ــا مس ــد ت بگیری
دیگــر کــه برنامه ریــزى بــراى ایــن 
کار را ســخت تر مى کنــد. مــا حتــى 
شــرایط  و  روزهــا  باثبات تریــن  در 
دقیــق  اینقــدر  نمى توانیــم  هــم 
یــک  در  کــه  کنیــم  برنامه ریــزى 
ــتۀ  ــخص پس ــًال مش ــى کام ــازه زمان ب
ــم  ــادر کنی ــدأ را ص ــده از مب برشته ش
ــده  ــت مصرف کنن ــه دس ــع ب و به موق
موضــوع  ایــن  برســانیم.  نهایــى 
خیلــى  هزینه هــاى  و  ریســک ها 

شــدید مى توانــد تحمیــل کنــد.
ــادى  ــب اقتص ــک مطل ــوم ی ــث س بح
اســت کــه فقــط بــه پســته ربــط نــدارد 
ــت.  ــر اس و عمومى ت
ــرد  ــوة عملک ــه نح ب
گمرکــى  سیســتم 
ــف  ــورهاى مختل کش
و  مى شــود  مربــوط 
ــق  ــک منط ــاً ی اساس
اســت؛  آن  پشــت 
عمــوم کشــورها بــراى 
اینکــه تولیــد و اقتصاد 
محلــى خــود را تقویت 
کننــد، همیشــه روى 
ورود محصــول نهایــى 
تعرفه گمرکى بیشــترى 
مى گذرانــد تــا مــاده 
بــراى  کــه  اولیــه اى 
محصــول  آن  تولیــد 
الزم اســت. طبیعتــاً 
را  اقتصادهایشــان 
بیشــتر بــه ایــن طــرف 
ُهــل مى دهنــد کــه کارهایــى کــه 
ــام  ــور انج ــود آن کش ــود در خ مى ش
داد در همانجــا انجــام شــود. ایــن 
ــا و  ــورهاى دنی ــوم کش ــق در عم منط

ــه پســته  ــا از جمل ــوم کااله ــراى عم ب
مثــل  کشــورى  مى کنــد.  صــدق 
کویــت نمى توانــد پســته تولیــد کنــد، 
ــته  ــام را برش ــتۀ خ ــد پس ــا مى توان ام
از  خیلــى  در  کنــد.  بســته بندى  و 
کشــورها هزینــه گمرکــى واردات مــواد 
اولیــه خیلــى کمتــر از هزینــه گمرکــى 
محصــول نهایــى یعنــى پســتۀ برشــته 
بنابرایــن،  اســت.  بسته بندى شــده  و 
اگــر اصــرار بــه بازاریابــى برنــد پســتۀ 
مبــدأ  از  بسته بندى شــده  و  برشــته 
داشته باشــید، همیشــه یــک عــدم 
دارد.  وجــود  هــم  قیمتــى  مزیــت 
در بازارهایــى کــه اختــالف هزینــه 
گمرکــى مــاده اولیــه خــام و محصــوِل 
آمــادة  مصــرف زیــاد باشــد، طبیعتــاً از 
ــدة  ــوان صادرکنن ــى به عن لحــاظ قیمت
ــددار نســبت  ــى برن ــک کاالى مصرف ی
بــه کســى کــه دارد کاالى فلــه کار 
مى کنــد در موقعیــت ضعــف قــرار 
ــم  ــاظ ه ــن لح ــس از ای ــد. پ مى گیری
تجــارت و صــادرات کاالى برشته شــده 
ــت از  ــام صحب ــا کاالى خ ــددار ب و برن
دو نــوع تجــارت کامــًال متفــاوت اســت. 
مطلــب چهــارم بــه بحــث حجــم 
مربــوط مى شــود. پســته خــام بــه 
دادم  توضیــح  کــه  دلیلــى  همــان 
و  اســت  ســهل المعامله  خیلــى 
ــت  ــى راح ــاظ عملیات ــش از لح تجارت
اســت. راحتــى تجــارت و نگهــدارى در 
ــدة  ــت تمام ش ــه قیم ــر ب ــت منج نهای
کــه  جــا  هــر  مى شــود.  پایین تــر 
ــا ســخت  قیمــت تمام شــدة خــود را ب
شــدن کار بــاال ببریــد از جملــه در 
مطلــب ایجــاد برند مســتقل در پســته، 
طبیعتــاً قســمتى از مزیــت رقابتــى 

خــود را از دســت خواهیــدداد.
در  را  خــام  کاالى  مى توانیــد  شــما 
حــد چنــد صــد تــن صــادر کنیــد، در 
بــازارى نگــه داریــد یــا مشــترى شــما 
نگــه دارد، فرقــى نمى کنــد. امــا پســته 
ــه  ــد ب ــده را بای ــته و بسته بندى ش برش
ــال مصرفــى خــاص برســانید  یــک کان
و طبیعتــاً ایــن چالــش پیــش مى آیــد 
کــه اگــر در آنجــا مصــرف نشــد بایــد 
بــا آن چــکار کنیــد؟ اگــر پســته 
ــد در  ــى مى توان ــر کس ــد ه ــام باش خ
ــد،  ــرآورى کن ــرد، ف ــازار آن را بخ آن ب
بســته بندى کنــد و بفروشــد، ولــى 
اگــر برشــته و بســته بندى متعلــق 

تعرفه 
را  خود  محلى  اقتصاد  و  تولید  اینکه  براى  کشورها  عموم 
تقویت کنند، همیشه روى ورود محصول نهایى تعرفه گمرکى 
بیشترى مى گذراند تا ماده اولیه اى که براى تولید آن محصول 
الزم است؛ بنابراین، اگر اصرار به بازاریابى برند پستۀ برشته و 
بسته بندى شده از مبدأ داشته باشید، همیشه یک عدم مزیت 

قیمتى هم وجود دارد

مزیت رقابیت 
لحاظ  از  تجارتش  و  است  سهل المعامله  خیلى  خام  پسته 
عملیاتى راحت است؛ راحتى تجارت و نگهدارى در نهایت 
منجر به قیمت تمام شدة پایین تر مى شود. هر جا که قیمت 
تمام شدة خود را با سخت شدن کار باال ببرید از جمله در 
مطلب ایجاد برند مستقل در پسته، طبیعتاً قسمتى از مزیت 

رقابتى خود را از دست خواهید داد

بازرگانی

برند مستقل پسته در اروپا



| اسفندماه 501400 | شماره 67

بــه شــما بــود، در هــر کانــال دیگــرى 
ــر  ــراى ه ــه ب ــل عرض ــما قاب کاالى ش
مشــترى  دیگــرى نیســت و عمــًال 
ــازار را از دســت  ــادى از آن ب حجــم زی
مى دهیــد. درگیــر شــدن بــا ایــن نــوع 
بازاریابــى به صــورت اتوماتیــک شــما را 
بــه ســمت کانال هــاى بســیار کوچــک 
مصــرف ســوق مى دهــد. طبیعتــاً ایــن 
کار در حجــم کــم مى توانــد اتفــاق 
ــوع  ــن ن ــه ای ــا روى هم رفت ــد، ام بیفت
کار کــردن در حجــم بــزرگ غیرواقعــى 

مى آیــد. به نظــر 
ــت  ــائلى اس ــاً مس ــم اساس ــث پنج بح
کــه مربــوط بــه ثبــات کیفــى یــا 
ثبــات اصــل زنجیــره تأمیــن مى شــود. 
واقعیــت ایــن اســت کــه در ایــن مطلب 
ــاى  ــار کمبوده ــا دچ ــت م ــز صنع نی
ــاظ  ــه از لح ــت؛ چ ــدید اس ــى ش خیل
ثبــات کیفــى و بهداشــت غذایــى کــه 
ــت،  ــا الزم اس ــى از بازاره ــراى بعض ب
چــه از لحــاظ مســائل مربــوط بــه 
تــوان تأمیــن، قــرارداد، قیمــت و تمــام 
ــا  ــن ب ــرة تأمی ــه زنجی ــه ب ــائلى ک مس
ثبــات ختــم مى شــود. در کل صنعــت 
ــِن  ــرة تأمی ــران، زنجی ــته ای ــى پس فعل
ــى  ــد تمام ــه بتوان ــده اى" ک "ادغام ش
ایــن مســائل را جــواب بدهــد، خیلــى 
کــم داریــم. منظــورم از زنجیــرة تأمین 
ادغام شــده ایــن اســت کــه منافــع 
قســمت هاى مختلــف صنعــت از تولیــد 
تــا رســیدن کاال بــه بازارهــاى مصــرف 
یکــى شــده باشــد. مــن فکــر مى کنــم 
بــدون بحــث ادغــام، مــا عمــوم مســائل 
ــره  ــات در زنجی ــدم ثب ــه ع ــوط ب مرب
تأمیــن و کیفیــت را نخواهیــم توانســت 

حــل کنیــم.
نــگاه  کــه  را  رونــد  ایــن  چنانچــه 
کنیــم، مى بینیــم کــه تقریبــاً در تمــام 
بازارهایــى کــه ســابقۀ مصــرف کاالیــى 
وجودنــدارد، در دوره هــاى اولیــه اى کــه 
آن کاال دارد جــا مى افتــد، مقــدارى 
جــاى ایجــاد برند مســتقل وجــوددارد، 
چــون طبیعتــاً امکانات و ســابقه محلى 
وجــود نــدارد. امــا بــه محض اینکــه آن 
ــود و  ــات مى ش ــدار باثب ــک مق کاال ی
تجارتــش حجــم پیــدا مى کنــد، عمــًال 
ــد  ــه بتوان ــده ک ــم پیــش آم ــى ک خیل
به عنــوان صــادرات کاالى برنــددار از 
مبــدأ باقــى بمانــد. ایــن کار در عمــوم 
مــوارد بــه صــادرات کاالى خــام از 

مبــدأ تبدیــل شــده کــه در مقصــد وارد 
فراینــد فرآورى هــاى بعــدى (برشــته و 
ــه  ــود و ب ــته بندى بش ــم دار) و بس طع

ــد. ــى برس ــده نهای مصرف کنن

تجربــه صنعــت پســته آمریــکا در 
صــادرات پســته برنــددار از مبــدأ 

ــور بوده اســت؟  ــکا چط آمری
ــم و  ــز ک ــکا نی ــته آمری ــورد پس در م
بیــش منطــِق همیــن توضیحاتــى کــه 
ــه  ــد، البت ــدق مى کن ــا االن دادم ص ت
یــک اســتثناء خــاص وجــوددارد و آن 
شــرکت واندرفــول اســت. یــادآورى 
کنــم کــه ایــن شــرکت، تولیدکننــده، 
فرآورى کننــده و صادرکننــدة اصلــى 
ــر  ــت. فک ــکا اس ــته آمری ــت پس صنع
ــد  ــش از 50 درص ــاً بی ــم جمع مى کن
شــرکت  ایــن  را  آمریــکا  پســته  از 
مدیریــت  دارد  حجمــى  لحــاظ  از 
مى کنــد. شــرکت واندرفــول بیــش 
از ده ســال اســت کــه دارد پســتۀ 
برشــته در بســته بندى هاى کوچــک 
مســتقل  برنــد  بــا  خرده فروشــى 
مى فروشــد.  دنیــا  در  را  واندرفــول 
اوالً ایــن یــک اســتثنا حتــى در خــود 
ــل  ــکا اســت. دالی صنعــت پســته آمری
خاصــى نیــز وجــوددارد کــه چــرا 
ــدى  ــا ح ــى ت ــتثنا در جاهای ــن اس ای
کرده اســت؛  کســب  موفقیت هایــى 
ــزرگ  ــرمایه گذارى ب ــک س ــن کار ی ای
مى طلبیــده بــا یــک دیــد طوالنــى 
ــازه همیــن موفقیت هــاى  مــدت کــه ت
نســبى را داشته اســت. اوایلــى کــه 
اروپــا  در  واندرفــول  مســتقل  برنــد 
ــى  ــان ضربات ــرد چن ــه کار ک ــروع ب ش
ــود  ــرى ب ــس دیگ ــر ک ــه ه ــورد ک خ
ــن  ــر ای ــود. س ــا کرده ب ــن کار را ره ای
داســتان بخــش تجــارى فلــه ایــن 
خــورد.  ضربــه  به شــدت  شــرکت 
ــرکت  ــه ش ــم ک ــد بگوی ــن ح در همی
واندرفــول ایــن موفقیــت نســبى در 

فــروش برنــد مســتقل واندرفــول را بــا 
یــک هزینه هــاى غیرقابــل تکــرارى 

آورده اســت.  به دســت 
همیــن امــروز هــم اگــر صنعــت پســته 
ــدام از  ــد، هیچ ک ــگاه کنی ــکا را ن آمری
پیچیدگى هــا و نقــاط ضعفــى کــه 
مــا در صنعت مــان بــا آنهــا درگیــر 
ــارى  ــائل تج ــدارد؛ از مس ــتیم را ن هس
بگیریــد  ســرمایه گذارى  و  روزمــره 
ــائل  ــن، مس ــات قوانی ــائل ثب ــا مس ت
ســایر  و  نقــل  و  حمــل  صــادرات، 
پیچیدگى هــا. جمــع مســائلى کــه مــا 
حداقــل در رابطــه بــا داشــتن ثبــات بــا 
ــم،  ــرم مى کنی ــه ن ــت و پنج ــا دس آنه
ایــن  از  هیچ کــدام  آمریکایى هــا 
ــد. کل  ــو ندارن ــن نح ــه ای ــائل را ب مس
صنعــت پســته آمریــکا کــه االن بیــش 
از دو برابــر مــا پســته تولیــد مى کنــد، 
ــتۀ  ــتقل پس ــد مس ــروش برن ــدر ف چق
برشــته در بســته بندى هاى کوچــک 
را دارد؟! و در عــوض تجــارت پســته 

ــت؟!  ــدر اس ــه اش چق فل

حــاال همیــن مقــدار خیلــى 
برنــد  در  کــه  کمــى  پســته  
ــروش  ــه ف ــول ب ــتقل واندرف مس
آمریــکا  مبــدأ  در  مى رســد، 
ــود؟ ــته بندى مى ش ــته و بس برش

خیــر! شــرکت واندرفــول به دالیلــى 
ــۀ  ــم و نداشــتن صرف ــر گفت ــه قبل ت ک
ــکا  ــد در مبــدأ آمری اقتصــادى نمى توان
ــد  ــته بندى کن ــته و بس ــته را برش پس
ــا  ــر دنی ــاى دیگ ــا هرج ــا ی ــه اروپ و ب
ــى  ــه خیل ــانى ک ــراى کس ــتد. ب بفرس
عالقــه دارنــد پســتۀ برشــته و برنــددار 
از مبــدأ صــادر کننــد بــا قاطعیــت باید 
ــک  ــته بندى هاى کوچ ــه بس ــم ک بگوی
پســته برشــتۀ واندرفــول در داخــل 
آمریــکا تهیــه نمى شــوند، بلکــه پســته 

زنجیره
در مقوله زنجیره تأمین صنعت ما دچار کمبودهاى خیلى 
شدید است؛ چه از لحاظ ثبات کیفى و بهداشت غذایى که 
براى بعضى از بازارها الزم است، چه از لحاظ مسائل مربوط 
به توان تأمین، قرارداد، قیمت و تمام مسائلى که به زنجیرة 

تأمین با ثبات ختم مى شود

واندرفول
تجارى-  مجموعه  یک  از  قسمتى  واندرفول  پسته  شرکت 
مالى پنج، شش میلیارد دالرى آمریکایى است؛ طبیعتاً نوع 
سرمایه گذارى و کارهایى که یک شرکتى با این عظمت و در 
این ابعاد مى تواند بکند، هر کسى نمى تواند تکرار کند. سوال 
من این است ما در ایران چند شرکت داریم که با این نوع 
توانایى و با این نوع ثبات تصمیم گیرى، توان تکرار همچین 

مدلى را داشته باشد؟

فله
کل صنعت پسته 

آمریکا که االن 
بیش از دو برابر ما 

پسته تولید مى کند، 
چقدر فروش برند 

مستقل پستۀ برشته 
در بسته بندى هاى 
کوچک را دارد؟! و 
در عوض تجارت 

پسته فله اش چقدر 
است؟! 

بازرگانی
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ــده، در  ــا ش ــکا وارد اروپ ــام از آمری خ
ــا توســط ســایر شــرکت ها  داخــل اروپ
برشــته و در بســته بندى هاى کوچــک 
واندرفــول  برنــد  بــا  خرده فروشــى 
شــرکت  مى شــود.  بــازار  روانــۀ 
واندرفــول  فقــط صاحــب برنــد اســت و 
ــۀ تأمیــن پســته  ــورد وظیف ــن م در ای
خــام از آمریــکا را برعهــده دارد. قطعــاً 
نمى شــود گفــت کــه آمریکایى هــا 

یــا  ندارنــد،  ٌعرضــه 
ــر  ــا کمت ــان از م امکاناتش
اســت، یــا شرایط شــان 
ــت.  ــر اس ــا بى ثبات ت از م
امــا على رغــم اینکــه در 
ــارى  ــائل تج ــى مس تمام

نســبت بــه مــا مزیت هایــى 
برنــد  صــادرات  دارنــد، 

ــد. ــدأ ندارن ــتقل از مب مس
یــادآورى  هــم  را  ایــن 
کنــم کــه بــه هــر حــال 
واندرفــول  پســته  شــرکت 
ــه  ــک مجموع ــمتى از ی قس
تجــارى- مالــى پنــج، شــش 
آمریکایــى  دالرى  میلیــارد 

نــوع  طبیعتــاً  اســت. 
ــرمایه گذارى و کارهایى  س
کــه یــک شــرکتى بــا این 

عظمــت و در ایــن ابعــاد مى توانــد 
ــرار  ــد تک ــى نمى توان ــر کس ــد، ه بکن
ــا در  ــن اســت م ــن ای ــوال م ــد. س کن
ایــران چنــد شــرکت داریــم کــه بــا این 
ــات  ــوع ثب ــن ن ــا ای ــى و ب ــوع توانای ن
ــرار همچیــن  ــوان تک ــرى، ت تصمیم گی

مدلــى را داشــته باشــد؟

ــول  ــته محص ــر از پس ــا غی آی
ــروز  ــه ام ــود دارد ک ــرى وج دیگ
حجــم صــادرات آن به صــورت 
برنــد مســتقل قابــل توجــه 

ــد؟ باش

ــادام  ــر. در ب ــت، خی ــى اس ــوال خوب س
زمینــى و خــود بــادام کــه حجــم 
ــى  ــته خیل ــال از پس ــان در س تولیدش
مســتقل  برندهــاى  اســت،  بیشــتر 
ــا  ــم کــه در ســایر کشــورهاى دنی داری
بــه فــروش مى رونــد، امــا اهمیــت 
ــم  ــر حج ــد. اگ ــى ندارن ــى چندان وزن
ــتقل را  ــاى مس ــن برنده ــادرات ای ص
ــه هــر  ــه حجــم صــادرات فل نســبت ب
ــدد  ــه ع ــد ک ــنجید مى بینی ــدام بس ک
مى خواهــم  اســت.  پایینــى  بســیار 
بگویــم ایــن فقــط مســئلۀ پســته 
ــاد  ــم زی ــده در حج ــن ای ــت، ای نیس
محکــوم بــه شکســت اســت. مگــر 
اینکــه شــما یــا اول بتوانیــد یــک 
شــرکت بــه عظمــت واندرفــول بســازید 
ــت،  ــه داش ــم هزین ــدر ه ــه هرچق ک
ــدت ضــرر  ــاه م ــم در کوت ــدر ه هرچق
داد بــا یــک دیــد طوالنــى مــدت تــوان 

ارادة  ــدل را و  ــن م ــه دادن ای ادام
داشــته باشــید. مــا 
نزدیــک آن را هــم در 

ــم. ــران نداری ای

چــرا امــروز پســته 
ــددار در  ــته برن برش
بندى هــاى  بســته 
خــرده  کوچــک 
ــد از  ــى نمى توان فروش
ــود؟ ــادر ش ــران ص ای
تجــارت  در  ببینیــد! 
فلــه شــما یــک ســرى 
و  بى ثباتى هــا  از 
در  کــه  ناامنى هایــى 
ــش  ــن پی ــره تأمی زنجی
مى آیــد را مى توانیــد 
مدیریــت  به نحــوى 
کاالیــى  بــراى  درحالى کــه  کنیــد. 
کــه در برنــد مســتقل فــروش مــى رود، 
نیســت.  شــکل  ایــن  بــه  مســئله 
ــفانه  ــه متأس ــت ک ــن اس ــت ای واقعی

آنهایــى کــه حــرف از صــادرات پســتۀ 
مبــدأ  از  ایرانــى  برنــدداِر  برشــتۀ 
نــوع  از  ایــده اى  هیــچ  مى کننــد، 
ــره تأمیــن  ــات و امنیتــى کــه زنجی ثب
بــراى فــروش کاالى بــا برنــد مســتقل 
بى ثباتــى  مــا  ندارنــد.  مى طلبــد، 
ــى  ــى قانون ــا بى ثبات ــم، م ــى داری کیف
داریــم، مــا بى ثباتــى اقتصــادى داریــم، 
مــا بى ثباتــى در مســائل حمــل و نقــل 
ــده  ــن ای ــم. ای ــا کْال بى ثباتی ــم؛ م داری
ــدت از  ــن ش ــا ای ــدأ ب ــک مب ــه از ی ک
پیش نیازهایــى  آن  بتــوان  بى ثباتــى 
ــى از  ــتقل در خیل ــد مس ــه کار برن ک
ــل  ــاز دارد را ح ــى نی ــاى صنعت بازاره
کــرد و راجــع بــه آن کارى کــرد و 
ــازار را  ــاى آن بخــش از ب ــاً نیازه نهایت
ــم  ــرام مى توان ــال احت ــا کم ــاند، ب پوش
بگویــم نمى دانــم بایــد بخنــدم یــا 

ــم. ــه کن گری
عیــب بــزرگ این بحــث، صــادرات کاال 
ــه جــاى صــادرات  ــد مســتقل ب ــا برن ب
ــه  ــى ب ــه گمراه ــت ک ــن اس ــه ای فل
ــۀ  ــار مــى آورد. در همــان تجــارت فل ب
ــه  ــت ک ــک کار اس ــزار و ی ــته ه پس
ــاً  ــه نهایت ــم ک ــام دهی ــم انج مى توانی
وضــع تجــارت و بازارهایمــان را بهبــود 
ببخشــیم. ایــن بحث هــاى انحرافــى از 
قبیــل ایــده صــادرات پســته برشــته و 
ــه دالیلــى  ــران را ب ــددار از مبــدأ ای برن
کــه مفصــل در ایــن مصاحبــه توضیــح 
ــم.  ــت مى بین ــه شکس ــوم ب دادم محک
اشــکال بزرگ تــر ایــن نیســت کــه 
ایــن ایــده محکــوم بــه شکســت اســت، 
اشــکالش ایــن اســت کــه تمرکــز 
فعالیــن صنعــت مــا را از پرداختــن بــه 
ــا  ــا هســت ت ــوان م ــه در ت مســائلى ک
ــم  ــدى بکنی ــان کار ج ــراى بهبودش ب
تــا بتوانیــم همیــن وضــع فعلى مــان را 
بهتــر کنیــم، دور کــرده و بــه جاهایــى 
و  مثبــت  خروجــى  کــه  مى بــرد 

ــدارد.  ــى ن معلوم

بی ثباتی
ایرانى از  آنهایى که حرف از صادرات پستۀ برشتۀ برنددارِ 
مبدأ مى کنند، هیچ ایده اى از نوع ثبات و امنیتى که زنجیره 
تأمین براى فروش کاالى با برند مستقل مى طلبد، ندارند؛ ما 
بى ثباتى کیفى داریم، ما بى ثباتى قانونى داریم، ما بى ثباتى 
اقتصادى داریم، ما بى ثباتى در مسائل حمل و نقل داریم؛ ما 

کْال بى ثباتیم

برند
بحث هاى انحرافى از قبیل ایده صادرات پسته برشته و برنددار از مبدأ ایران 
محکوم به شکست است؛ اما اشکال بزرگ تر این این است که تمرکز فعالین 
صنعت ما را از پرداختن به مسائلى که در توان ما هست تا براى بهبودشان کار 
جدى بکنیم را دور کرده و به جاهایى مى برد که خروجى مثبت و معلومى ندارد

بازرگانی

نمونه اى از آرم اختصاصى پخش پسته زنجیره اى
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دولتــى و دادن اهــرم امضــاى طالیى در 
ــات  ــد از تخلف ــان مى توان ــت مجری دس

ــد!؟   ــرى کن جلوگی
ــاخصه هاى  ــى از ش ــه یک ــى ک از آنجای
چنــد دهــه قانون نویســى بــراى آب 
ــدم شــفافیت  کشــور، ابهام نویســى و ع
اســت، قانــون تعییــن تکلیــف نیــز 
از ایــن قاعــده مســتثنى نیســت و 
ابهامــات و نواقــص ایــن قانــون، اســباب 
ــت هاى  ــه رأى و برداش ــیرکردن ب تفس
متفــاوت را نیــز داراســت. در ادامــه 
مى خواهیــم ایــن تبصــره از قانــون 
ــر  ــى دیگ ــا نگاه ــف را ب ــن تکلی تعیی

ــم: ــرار دهی ــى ق ــورد بررس م
تمدیــد  الــزام  کــه  حیــث  ایــن  از 
پروانــه بــراى اولیــن بــار در ایــن قانــون 
تصریــح شــده، ایــن ســوال مطــرح 
اســت کــه؛ آیــا در ایــن قانــون، تمدیــد 
پروانــه شــامل تمامــى بهره بــرداران 
ــانى  ــمول کس ــا مش ــا تنه ــود ی مى ش
مى شــود کــه بــر اســاس قانــون تعییــن 
تکلیــف برایشــان پروانــه جدیــد صــادر 

شده اســت؟ 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــق در قان ــا تدقی ب
ــردارى و  ــه بهره ب ــد پروان ــاى فاق چاه ه
ــه  ــن نام ــى آن و آیی ــه اجرای ــن نام آیی
ــاورزى و  ــازى آب کش ــى بهینه س اجرای
آییــن نامــه اجرایــى فصــل دوم قانــون 
ــد  ــر مى رس ــه آب، به نظ ــع عادالن توزی
ــه مشــمول  ــد پروان ــه موضــوع تمدی ک
چاه هایــى اســت کــه بــر اســاس قانــون 
تعییــن تکلیــف، پروانــه جدید برایشــان 

ــود؛ ــادر مى ش ص
نخســت، قانــون تعییــن تکلیــف، 
کــردن  پروانــه دار  بــراى  قانونــى 
(غیرمجــاز)  پروانــه  فاقــد  چاه هــاى 
مقرراتــى  راســتا  همیــن  در  و  بــود 
ــراى  ــه ب ــدور پروان ــى ص ــراى چگونگ ب
این گونــه چاه هــا وضــع کرده اســت. 
ــز  ــق نی ــى و منط ــاختار قانون نویس س
ــل  ــه تبصره هــاى ذی ــد ک حکــم مى کن
مــاده واحــده در ارتبــاط بــا موضــوع آن 

ــد.  باش
یکــى از مصادیــق تخلــف و عــدم 
ــه  ــاده 7 آیین نام ــه در م ــد پروان تمدی
تکلیــف،  تعییــن  قانــون  اجرایــى 
ــارى تحــت فشــار»  «فعــال نبــودن آبی
قیــد شده اســت. در مــاده 5 آییــن 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــراى قان ــه اج نام
ــراى  ــه ب ــدور پروان ــروط ص ــى از ش یک

بــر اســاس تبصــره 3 مــاده واحــده 
قانــون تعییــن تکلیــف چاه هــاى فاقــد 
شــرکت هاي  بهره بــردارى،  پروانــه 
ــر  ــار ب ــن ب ــراى اولی ــه اي ب آب منطق
اســاس ایــن قانــون، مکلــف شــدند 
ــروط  ــار، مش ــک ب ــال ی ــه س ــر س ه
ــه چــاه  ــه نبــود تخلــف از مفــاد پروان ب
توســط مالــک یــا مالــکان، نســبت بــه 
ــاي  ــرداري چاه ه ــه بهره ب ــد پروان تمدی
آب کشــاورزي در سراســر کشــور اقــدام 

ــون،  ــن قان ــب ای ــد از تصوی ــد. بع نماین
وزارت نیــرو بــر اســاس منویــات خــود، 

ــه داد.  ــه را ادام ــد پروان ــه تمدی روی
ــت  ــم خورده اس ــى رق ــر درحال ــن ام ای
ــه تمدیــد پروانه هــا،  ــزام ب کــه دلیــل ال
بهره بــرداران  تخلفــات  از  جلوگیــرى 
ــن  ــه ای ــال اینک ــود! و ح ــوان مى ش عن
ســوال مطــرح اســت کــه چگونــه 
مراجعــه کشــاورز بــراى تمدیــد پروانــه 
و قــراردادن آن در بروکراســى طویــل 

تمدید پروانه های بهره برداری 
مریم حسنى سعدى، دبیر کمیته آب

اوایـل دهـه 70 بود که وزارت نیرو در بدعتى جدید و بر اسـاس بخشـنامه اى داخلى و فرا قانونى، کشـاورزان 
را ملـزم بـه تمدیـد سـاالنه پروانه هاى بهره بـردارى کـرد. به نظر مى رسـد، معضـالت وصول حق النظـاره از 
بخـش کشـاورزى در ایـن بدعـت بى تأثیر نبـود و شـرکت هاى آب منطقه اى سـالیان متمادى با اسـتفاده از 
ایـن ابـزار فراقانونـى راه را براى گروگشـى و فشـار به کشـاورزان و اعمال سـالیق خود همـوار مى دیدند. از 
آنجایى کـه در قانـون، بـراى این اقـدام، مقرراتـى پیش بینى نشـده بود، قابلیت ابطـال بخشـنامه در دیوان 
عدالـت ادارى وجودداشـت. بنابرایـن، در سـال 1389 فرصـت مغتنمـى در جریـان تصویـب قانـون تعیین 
تکلیـف چاه هـاى فاقـد پروانـه بهره بردارى بـراى وزارت نیرو به دسـت آمد و توانسـت بر تـن موانع حقوقى 

اعمال سـالیق خـود، لباس قانون بپوشـاند.

آب

حکاییت چالش برانگیز در بهره برداری از منابع آب
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چاه هــاى فاقــد پروانــه، اجــراى آبیــاري 
ــه  تحــت فشــار توســط متقاضــی پروان
بهره بــرداري اســت. لحــاظ کــردن ایــن 
قیــد کــه فعــال نبــودن آبیــارى تحــت 
فشــار به عنــوان تخلــف منجــر بــه عــدم 
تمدیــد در کنــار الــزام چاه هایــى کــه بر 
اســاس قانــون تعییــن تکلیــف ملــزم به 
اجــراى آبیــارى تحــت فشــار هســتند، 
مى توانــد دلیلــى باشــد بــر اینکــه 
تمدیــد پروانــه، مشــمول چاه هــاى 
ــن  ــون تعیی ــر اســاس قان ــه ب اســت ک

تکلیــف پروانــه دار مى شــوند. 
یکــى دیگــر ا ز دالیلــى کــه تأییــدى 
ــک در  ــت، تفکی ــوع اس ــن موض ــر ای ب
ــرکت آب  ــاوت ش ــورد متف ــوه برخ نح
 منطقــه اى بــا متخلفــان پروانه هــاى 
ــاى  ــایر پروانه ه ــد و س ــمول تمدی مش
بهره بــردارى در تبصــره یــک مــاده 
6 آیین نامــه اجرایــى قانــون تعییــن 
ــه آن  ــه ب ــه در ادام ــت ک ــف اس تکلی

پرداختــه خواهدشــد. 
اســناد مربــوط بــه چگونگــى تنظیــم 
اجرایــى  آیین نامــه  در  پروانه هــا 
ــه آب  ــع عادالن ــون توزی ــل دوم قان فص
ــرف آب  ــازى مص ــه بهینه س و آیین نام
ــا  ــه تنه ــد ک ــان مى ده ــاورزى نش کش
ــه حفــر و  ــراى پروان ــار یک ســاله ب اعتب
ــت و  ــردارى درج شده اس ــروع بهره ب ش
ــت  ــر  موق ــى ب ــا توضیحــى مبن در آنه
بــودن و مهلــت اعتبــار پروانــه نیســت. 
ــت  ــه برداش ــوان اینگون ــن، مى ت بنابرای
پروانــه  در  اعتبــار  درج   کــه  کــرد 
ــى اســت  ــردارى مختــص چاه های بهره ب
کــه بــر اســاس قانــون تعییــن تکلیــف، 
بــراى آنهــا پروانــه صــادر مى شــود 
و نمى تــوان ایــن بنــد را بــه ســایر 
پروانه هــاى بهره بــردارى تســرى داد. 
ــه: ــن معناســت ک ــه ای ــب ب ــن مطل ای

ــرکت آب  ــه توســط ش ــه اى ک 1- پروان
منطقــه اى در اجــراى مــاده واحــده 
صــادر مى شــود مطلــق نیســت و تنهــا 

ــار دارد. ــت اعتب ــال مهل ــه س س
2– بــا صــدور پروانــه در راســتاى اجراى 
ــراى  ــى ب ــبه دائم ــق مکتس ــون، ح قان
در  تــا  نمى شــود  ایجــاد  بهره بــردار 
ــردارى  ــه بهره ب ــق ادام ــورت ح ــر ص ه
پروانــه  ایــن  واقــع  در  داشته باشــد، 
ــد دارد.  ــه تمدی ــاز ب ــت اســت و نی موق
در واقــع، وضــع ایــن نــوع محدودیت هــا 
ــد  ــاى فاق ــه چاه ه ــدور پروان ــراى ص ب

ــه کشــور  ــه در دشــت هاى ممنوع پروان
در شــرایطى کــه وضعیــت وخیــم منابع 
آبــى در ایــن مناطــق حاکــم اســت، بــه 

ــر اســت. ــع نزدیک ت واق
بــا توجه بــه دالیــل و مســتندات مذکور 
اینکــه همــه چاه هــا را مشــمول تمدیــد 

پروانــه بدانیــم محــل ایراد اســت.
ــم  ــر مى بینی ــال حاض ــف در ح مع االس
کــه قانون بــه مثابــه ملعبه اى در دســت 
قــرار  نیــرو  وزارت  تکنوکرات هــاى 
ــراى گروکشــى  ــتاویزى ب ــه و دس گرفت
شده اســت.  بى پنــاه  کشــاورزان  از 
نمونــه اى از ایــن برخورد هــاى ســلیقه اى 
ــزام تمدیــد هــر ســاله  را مى تــوان در ال
پروانــه بهره برداران کشــاورزان خراســان 
ــى،  ــى واه ــا دالیل ــه ب ــد ک ــوى دی رض
ــه  ــار س ــف اعتب ــدم تعری ــون ع همچ
ــد  ــه تمدی ــزم ب ــامانه، مل ــال در س س

ــدند!  ــاالنه ش س

ــد  ــدم تمدی ــم ع مجــازات و جرای
ــه چیســت؟ پروان

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــره 3 قان در تبص
چاه هــاى فاقــد پروانــه بهره بــردارى 
صــورت  در  کــه  شده اســت  قیــد 
ــد  ــه" بای ــاد پروان ــف از مف ــدم تخل "ع
ــود.  ــد ش ــاورزى تمدی ــاى کش پروانه ه
ــون  تبصــره یــک مــاده 6 آیین نامــه قان
تعییــن تکلیــف چاه هــاى فاقــد پروانــه 
برخــورد  نحــوه  بــه  بهره بــردارى 
ــه اى در صــورت  شــرکت هاى آب منطق
وجــود تخلــف پرداخته اســت کــه نحــوه 
پروانه هــاى  متخلفــان  بــا  برخــورد 
ــاى  ــایر پروانه ه ــد و س ــمول تمدی مش
بهره بــردارى متفــاوت اســت؛ متخلفــان 
چاه هایــى کــه مشــمول تمدیــد پروانــه 
ــف  ــود تخل ــورت وج ــتند؛ «در ص هس
ــع  ــدم رف ــه و ع ــد پروان ــان تمدی در زم
آن در ظــرف 45  روز پــس از اعــالم 
ــه  ــد پروان ــدم تمدی ــن ع ــرکت ضم ش
اســاس  بــر  شــرکت  بهره بــرداري، 
ــاه  ــه چ ــوط ب ــررات مرب ــن و مق  قوانی
ــل  ــه عم ــدام الزم را ب ــه اق ــد پروان فاق
ــک  ــراض مال ــورت اعت ــی آورد. در ص م
ــیون  ــه کمیس ــوع ب ــکان موض ــا مال ی
رســیدگی بــه امــور آب هــاي زیرزمینــی 
بــراي رســیدگی و اقــدام قانونــی ارجــاع 

می شــود.» 
ــه  ــف کلی ــود تخل ــورت وج ــا در ص ام
ــر  ــال دیگ ــاورزي فع ــاي آب کش چاه ه

کــه مشــمول تمدیــد پروانــه نیســتند؛ 
«ابتــدا شــرکت آب منطقــه اى مراتــب را 
بــه مالــک یــا مالــکان اعــالم می نمایــد 
ــا حداکثــر ظــرف 45  روز نســبت بــه  ت
رفــع آن اقــدام نماینــد. در صــورت 
ــا  ــک ی ــف توســط مال ــع تخل ــدم رف ع
مالــکان در زمــان مقــرر یــا تکــرار 
تخلــف، شــرکت آب منطقــه اى نســبت 
ــاه  ــرداري چ ــه بهره ب ــال پروان ــه ابط ب
ــوط  ــررات مرب ــا رعایــت قوانیــن و مق ب

اقــدام می نمایــد!»
ــان  ــا متخلف ــاوت ب نحــوه برخــورد متف
ــایر  ــد و س ــمول تمدی ــاى مش پروانه ه
پروانه هــاى بهره بــردارى نشــان از آن 
دارد کــه پروانه هایــى بایــد موجــود 
ــه  ــد پروان ــه تمدی ــزم ب ــه مل ــند ک باش

ــتند.  نیس
ضمــن ایــن کــه تبصــره 6 نحــوه 
پروانه هــاى  متخلفــان  بــا  برخــورد 
ــاى  ــایر پروانه ه ــد و س ــمول تمدی مش
بهره بــردارى را تصریــح کرده اســت، امــا 
ــه اى  ــرکت هاى آب منطق ــم ش مى بینی
ــوز  ــه هن ــل ک ــال هاى قب ــه روال س ب
ــه  ــد پروان ــراى تمدی ــى ب ــل قانون محم
وجــود نداشــت، در صــورت عــدم اقــدام 
ــدون  ــه ب ــد پروان ــراى تمدی ــاورز ب کش
ــا اعمــال  ــه دادگاه صالحــه ب مراجعــه ب
مجــازات درون ســازمانى؛ بــا قطــع بــرق 
و یــا افزایــش تعرفــه بــرق چــاه، اقــدام 
بــه جریمــه مى کردنــد. در حــال حاضــر 
ــان جاریســت و  ــه همچن ــز ایــن روی نی
در صــورت عــدم اقــدام کشــاورز بــراى 
ــال  ــا اعم ــاه ب ــرق چ ــه ب ــد، تعرف تمدی
ضریــب 1,2 نســبت بــه تعرفــه مربوطه، 

محاســبه مى شــود. 
ایــن جریمــه بــه گونــه اى در ســامانه ها 
ــک  ــد ی ــاورزان بای ــه کش ــده ک درج ش
ــه  ــدت مراجع ــاء م ــل از انقض ــاه قب م
کننــد تــا مشــمول افزایــش خودبه خــود 
تعرفــه بــرق نشــوند. بایــد یــادآور شــد 
کــه مطابــق اصــول 37 و 36 قانــون 
ــون  ــواد 12و 13 و 18 قان ــى و م اساس
مجــازات اســالمى و اصــل قانونــى بودن 
انــواع  تعییــن  مجازات هــا،  جرائــم، 
ــوه  ــارات ق ــازات از اختی ــم و مج جرای
مقننــه مى باشــد و وزارت نیــرو چنیــن 
ــم و مجــازات  ــارى در وضــع جرای اختی
نــدارد. بنابرایــن، ایــن اقــدام وزارت نیرو 
در تعییــن مجــازات درون ســازمانى 

ــى اســت. ــد وجاهــت قانون فاق

آب 
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آقـاى فاضلـى! شـما در مقـاالت و 
که  کرده ایـد  گفتگوهایتـان مطـرح 
مسـئله آب داراى پیچیدگـى و ابعاد 
مختلفـى اسـت؛ ایـن مسـئله چـه 

پیچیدگـى اجتماعـى دارد؟
پیچیدگى مسـئله آب ناشـى از جنبه هاى 
کاربـران  آب  چـون  اسـت،  آن  مختلـف 
کشـاورزى،  صنعـت،  از:  اعـم  متفاوتـى 
شـرب، بهداشـت و محیـط زیسـت دارد. 
ایـن کاربـراِن مختلـف، منافـع متفاوتـى 
نیـز دارنـد. منافـع متفـاوت ایـن کاربران 
سـبب مى شـود کـه نگاههـاى متفاوتـى 
بـه آب داشـته باشـند. در نتیجـه، تنـوع 
مسـئله  ایـن  کـه  شـده  باعـث  آب بَـران 
بـا چارچوب هـاى زمانـى و سـاختارهاى 
متفـاوت روبـه رو باشـد. بـه عبـارت دیگر، 
چارچوب هـاى  در  متفـاوت  آب بَـران 
کـه  دارنـد  متفاوتـى  منافـع  متفـاوت، 
برآمـده از نگاه هـاى گوناگـون اسـت؛ مثًال 
مقـدار  و  زمانـى  چارچـوب   کشـاورزان 
مصـرف مختـص کار خودشـان را دارنـد. 
نظـر  از  نیـز  کشـاورزان  بیـن  در  حتـى 
دارد؛ بین  مصـرف و منافع اختالف وجـود

آب بَرى برنج، پسـته و گندم تفاوت هسـت 
و همچنین در میزان سـود و منافعى که از 
دسـت مى آیـد، تفـاوت وجود  هـر یـک به

دارد. 
معمـوالً هـم تأکیـد بـر پیچیدگـى 
بخـش  در  مسـئله  ایـن  اجتماعـى 

اسـت! کشـاورزى 
بلـه، ممکن اسـت گفته شـود کل آبى که 
صنعت کشـور مصرف مى کنـد، 3 میلیارد 
مترمکعب اسـت؛ در عوض میزان محصول 
تولیدى، ارزش دالرى و میزان اشـتغال آن 
خیلى بیشتر از بخش کشـاورزى است که 
احتمـاالً بین 60 تـا 65 میلیارد مترمکعب 
آب مصـرف مى کنـد. در مقابـل، بخـش 
کشـاورزى مدعـى امنیـت غذایـى اسـت. 
بنابرایـن، یـک نـگاه ایدئولوژیـک حـول 
محـور کشـاورزى در ایـران وجـود دارد و 
بـه ایـن ترتیـب کشـاورزى توسـعه محور، 
امنیت محور و اشـتغال محور، چهل سـال 
اسـت کـه بـا سیاسـت هاى کشـور پیونـد 
خورده  اسـت. حتـى خیلـى قبل تـر، ایـن 
موضـوع در آثـار مستشـاران خارجـى که 
مشاهدهاسـت؛   قابـل  آمده انـد  ایـران  بـه 

Millspaugh) به عنوان مثـال، میلسـپو
MorganWilliam) شوستر ،(Arthur

Shuster) و برخى دیگر، همیشـه عنوان 
سـرزمین  یـک  ایـران  کـه  مى کردنـد 
کشـاورزى اسـت. اینکـه بـه چه اسـنادى 
اتـکا مى کردنـد و ایـران را یـک سـرزمین 
کشـاورزى مى دانستند، مشـخص نیست. 
چـون همـان موقع نیـز ایران کـم آب بوده 
و میـزان بارندگـى یـک سـوم میانگیـن 
جهانـى بـوده  اسـت! امـا ایـن ایدئولـوژى 
که ایران یک سـرزمین کشـاورزى اسـت، 
در خیلـى از آثـار مکتوب درج شده اسـت. 
در نتیجـه، ایـن یک وجهـى از پیچیدگى 

اجتماعى آن اسـت.
ماهیـت  کـه  اسـت  ایـن  دوم  نکتـۀ 
درگیـرى  یعنـى  آب  از  بهرهبـردارى 
آب  از  وقتـى  اجتماعـى.  مقـوالت  بـا 
ارتقـاى  بـراى  مى شـود،  بهره بـردارى 
شـفافیت و صیانت از منابع آب زیرزمینى 
بـا موضوعات اعتماد و همـکارى با آب بَران 
مقولـه  عـالوه،  بـه  مىشـوید.  روبـهرو 
رفتـار مصرف کننـده، خصوصـاً در بخـش 
کشـاورزى و شـرب کـه تابعـى از عناصـر 
اجتماعـى و اقتصـادى پیچیـده اى اسـت، 
سـطح  مقولـه،  ایـن  در  مى کنـد.  بـروز 
فناورى به کاررفته توسـط آببَـران، میزان 
کسـب درآمد بـه ازاى هـر مترمکعب آب، 
نـوع دانـش بـه کار رفتـه بـراى اسـتفاده 
پیچیدگى هـاى  جـزو  همگـى  آب،   از 

مى آینـد.  حسـاب  بـه  اجتماعـى 
بخـش دیگـرى از پیچیدگى بـه نهادهاى 
مدیریـت آب مربـوط اسـت. قنـات را در 
نظر بگیرید که در همه شـئونات از سـطح 
اندازه گیـرى گرفته تا حفاظـت، تعمیرات، 
تقسـیم آب و تأمیـن هزینـه بـراى خـود 
در  موضـوع  ایـن  دارد.  نهـادى  سـاختار 
مـورد مخـزن سـد هـم وجـود دارد کـه 
مجموعـه اى از ذینفعـان در آن شـرکت 
دارنـد. در واقـع، آب ذینفعانـى دارد کـه 
منافع جـدى در بخـش آب دارند و برخى 
دیگـر، منافع حیاتى دارند و کل معیشـت، 
قـدرت و حتـى مـکان زیسـت آنهـا به آن 
وابسـته اسـت. به عبـارت دیگـر، ذینفعانى 
کـه منافع حیاتـى دارند با از دسـت دادن 
آب، مـکان قابـل زیسـت خـود را نیـز از 
در  مثـال،  به عنـوان  مى دهنـد؛  دسـت 
اسـتان سیستان و بلوچسـتان یا بخشى از 
دشـت ها در اسـتان فارس، بـا کاهش آب، 
زیسـتپذیرى در ایـن مناطـق از دسـت 
پیچیدگى هـاى  بـر  همیـن  رفته  اسـت. 

پیچیدگی های اجتماعی 
و سیایس مسئله آب

در برخـى از مقـاالت و محافـل آشـنا بـه موضـوع آب در ایـران 
از ابعـاد مختلـف این مسـئله سـخن به میـان مى آیـد و معموالً 
پیچیدگى هـا و آثـار اجتماعـى آن بیـش از هر چیـز نگرانى ها را 
تقویـت مى کنـد. از این رو، سـراغ محمـد فاضلى جامعه شـناس 
جزئیـات  بـا  تـا  رفتیـم  بهشـتى  شـهید  استادیار دانشـگاه  و 
مهندسـى  دانش آموختـۀ  فاضلـى  شـویم.  آشـنا  مقولـه  ایـن 
صنایـع از دانشـگاه صنعتـى امیرکبیـر و دکترى جامعه شناسـى 
از دانشـگاه تربیـت مدرس اسـت. همچنین، وى سـمت مشـاور 
وزیـر نیـرو، رئیس مرکز امـور اجتماعى منابع آب و انـرژى معاون 
پژوهشـى مرکز بررسـى هاى اسـتراتژیک ریاسـت جمهـورى و 
بیـن  نیـز  عمومـى را  سیاسـت گذارى  مطالعـات  مدیر شـبکه 

دارد.  خـود  کارنامـه  در  سـال هاى 1392-1400 

در گفت و گو با محمد فاضلی، جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید بهشیت 
برریس شد؛ 

آب
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مسـأله آب مى افزایـد. 
آثـارى  چـه  پیچیدگى هـا  ایـن 

؟ ند ا شـته ا د
ایـن پیچیدگى ها باعث شـده هـر اقدامى 
در بخـش آب بـا تأثیـرات تودرتـو مواجـه 
شـود؛ مثـًال یـک اقـدام روى کشـاورزى 
اثـر مى گـذارد و تولیـد گوجه یـا هندوانه 
عرضـه  اینکـه  به محـض  مى شـود؛  کـم 
محصـول پاییـن مى آیـد، قیمـت آن نیـز 
تأثیـر مى پذیـرد؛ بازتـاب افزایـش قیمـت 
روى زندگـى شـهروندان اثر مىگـذارد؛ در 

نتیجـه، روى سیاسـت اثـر مىگـذارد.
از آنجایـى کـه آب کاالیـى اسـت کـه در 
جـزء جـزء زندگـى همـگان وجـود دارد، 
موج هـاى پشـت سـرهم و به هم پیوسـته 
ناشـى از اثـر تصمیمـات ایـن حـوزه نیـز 
اثـرات تخریبى بزرگى بههمـراه دارد. مثل 
حلقه هاى تشـکیل شـده ناشـى از افتادن 
سـنگ در آب کـه مـوج آن مرحلـه بـه 
مرحلـه بزرگتر مى شـود. بنابرایـن، انجام 
اصالحـات آبى بـا اجـراى طرح هایى مثل 
سـازگارى بـا کـم آبـى، بسـتن چاه هـاى 
غیرمجـاز و تغییـر سیاسـت هاى مربـوط 
بـه بهره بـردارى از آب، قیمتگـذارى آب  
و تشـکیل بازارهـا همگـى داراى تأثیراتى 
بـر  متقابـل  تأثیـرات  داراى  و  گوناگـون 
یکدیگر اسـت. این  مـوارد پیچیدگى خلق 

مى کننـد. 
در عرصه هـاى دیگـر نیـز ایـن آثـار قابـل 
مشاهده هسـتند؛ به عنوان مثال، چاه هاى 
آب در یـک منطقه خشـک مى شـوند و از 
بیـن مى رونـد، این منطقه خالى از سـکنه 
مى شـود و خانوارهـا مهاجـرت مى کننـد. 
ایـن موضوع نیـز به نوبه خـود اثراتى دارد؛ 
مثـًال، در سیسـتان خشکسـالى به وجـود 
در  مهاجـرت  از  ناشـى  اثـرات  و  مى آیـد 
حاشـیه گرگان دریافت مى شـود. متعاقباً، 
اثـرات فزاینده و محیطى پدیدار مى شـوند 
خیلـى  را  سیاسـت گذارى  دسـتگاه  کـه 

تحـت تأثیـر قـرار مى دهند.
اجتماعـى  پدیده هـاى  بـا  یعنـى 

هسـتیم؟ روبـه رو 
بله، دقیقاً. طى 15 سـال گذشـته مسـئله 
اجتماعـى  پدیـده اى  بـه  کشـور  در  آب 
تبدیـل شـده ؛ یعنـى در عرصـه عمومـى 
نسـبت به آن حساسـیت ایجاد شده  است 
و توده هـاى انسـانى زیـادى تحـت تأثیـر 
ایـن مسـأله هسـتند و همچنیـن بـر آن 
خشکشـدن  بنابرایـن،  تأثیرگذارنـد. 
زاینـده رود،  و  ارومیـه  دریاچه هـاى 

و  رودخانه هـا  تاالبهـا،  خشک شـدن 
پیکره هـاى آبـى سـبب شـده کـه جامعه 
مقولـۀ  یـک  به عنـوان  را  مـوارد  ایـن 
حکمرانـى در نظـر بگیرنـد؛ یعنـى شـیوه 
و  اسـت  سـنجشگر  یـک  آب  مدیریـت 
بـه سـنجش حکمرانـى و کارآمـدى آن 
تبدیـل شده  اسـت. اگر قبالً شـاخص هایى 
مثـل تـورم، بیـکارى و وضعیـت اقتصادى 
به عنوان واحدهاى سـنجش مورد استفاده 
قـرار مى گرفتنـد، االن آب نیـز به سـنجۀ 
ارزیابـى و اندازه گیـرى میـزان کارآمـدى 
بحث هـاى  شده  اسـت.  تبدیـل  حکومـت 
داخـل فضـاى مجـازى ایـن اثرگـذارى و 

افزایـش داده  اسـت. را  حساسـیت 
 آقاى فاضلى! شناخت این پیچیدگى ها 
اصالحى  سیاست هاى  اجراى  از  قبل 

چقدر اهمیت دارد؟
هفتـاد  شـصت،  همـان  از  مـا  ببینیـد! 
را  پیچیدگى هـا  ایـن  بایـد  پیـش  سـال 
مى دانسـتیم، روى آن کار مىکردیم، ابعاد 
آن را در نظـر مى گرفتیـم و در اخـذ هـر 
سیاسـتى بـراى بهره بـردارى از منابـع آب 
ایـن  پیچیدگى هـا را لحـاظ مى کردیـم. 
متأسـفانه، امـروز مـن مىبینـم على رغـم 
اینکـه حـدود پانزده سـال اسـت کـه این 
حرفهـا به صـورت جـدى گفتـه شـده اند 
و حتـى مـا به لحاظ تئوریـک در کالس ها 
در  هنـوز  کرده ایـم،  بحـث  آن  دربـاره 
بهره بـردارى از منابع آب لحاظ نمى شـوند. 
در ادبیـات دنیـا مقوله اى به نام مناقشـات 
آبـى خیلـى جـدى اسـت؛ چـه در داخـل 
کشـورهایى  بیـن  در   چـه  و  کشـورها 
دارنـد.  مشـترك  آبریـز  حوضه هـاى  کـه 
Water) مجلهاى بـه نام واتـر آلترناتیـوز

Alterna) بیـش از یک دهه اسـت  ves
که در سـطح بین المللى منتشـر مى شـود 
و عمدتـاً بـه مفاهیـم علـوم اجتماعـى در 
چارچـوب آب پرداخته اسـت. این مباحث 
در سـایر مجـالت و کتـب علمـى آب هم 
سـابقه دارنـد. با این حال، در درون کشـور 
در مقابـل پذیـرش عنصـر اجتماعـى آب 

خیلـى مقاومـت مى شـود.
مىتواند  چه  بىتوجهىها  این  دلیل 

باشد؟
ببینیـد! چنـد دلیـل دارد؛ یـک دلیل این 
اسـت کـه بوروکراسـى آبـى از مهندسـان 
کـه  شـده  تشـکیل  فنـى  گروه هـاى  و 
تنهـا معـدودى از آنهـا بـر اثر تجربـه، بُعد 
نکتـه  کرده انـد.  قبـول  را  آب  اجتماعـى 
دوم ایـن اسـت کـه آب و مدیریـت منابـع 

آب پیونـد عمیقـى بـا منافـع دارد؛ یعنى 
آب،  موضـوع  در  تصمیمـى  هـر  اتخـاذ 
منافعـى را جابه جـا مى کنـد. تصمیماتـى 
مثـل: سـازگارى با کم آبى، سـاخت سـد، 
آبـى،  شـبکههاى  سـاخت  و  آب  انتقـال 
همگـى بـا منافـع افـراد و گروه هایى سـر 
و کار دارد. یـک جامعه شـناس آمریکایـى 
چهل سـال پیش روى موضـوع اقتصاد در 
شـبکه هاى آبیارى هندوسـتان کار کرده  و 
در آثـارش مشـخص اسـت کـه مقوله  آب 
در کشـورهاى دیگـر نیز با فسـاد و منافع 

نامشـروع درگیـر بودهاسـت. 
منافع مالى و قدرت! درست است؟

بله، آب عمیقاً با قدرت درگیر اسـت. شـما 
در سـطح بین المللـى هـم این موضـوع را 
مى بینیـد. امروز ترکیه سـدهایى سـاخته 
و به عنـوان ابـزار قـدرت علیـه سـوریه و 
عـراق اسـتفاده مى کنـد. افغانسـتان بـه 
ابـزار  به عنـوان  آب  مسـئله  از  صراحـت 
مى کنـد.  اسـتفاده  ایـران  علیـه  قـدرت 
اسـتان هاى مختلف مسـئله آب را هویتى 
مى کننـد تـا به عنـوان ابـزار چانه زنـى از 
آن اسـتفاده کننـد. بنابرایـن، آب مسـئلۀ 
مرتبـط با قـدرت، ثـروت، منافـع و حیات 
و  حکومـت  دلیـل،  به همیـن  اسـت. 
سیاسـتمداران فقط تظاهـر مى کنند که 
این مسـئله فنـى یا محیطى اسـت، اما به 
صراحـت مى گویـم کـه مسـئله منافـع و 

قـدرت در میـان اسـت. 
در این میان بوروکراسـى چه نقشـى 

مى کند؟ ایفـا 
طـرح  پـى  در  بوروکراسـى  به طورکلـى، 
کردن مسـئله هایى بـا پیچیدگىهاى زیاد 
نیسـت، بلکه یک ماشـین ادارى است که 
مسـائل را سـاده مى کنـد؛ باالخـص اگـر 
توان تحلیلى نداشـته و تحت فشـار قدرت 
نیـز باشـد. در واقـع، بوروکراسـى به دلیـل 
ماهیتـش بـا مدیـران کوتاه مـدت سـر و 
کار دارد؛ مثـًال دوره فعالیـت یـک معـاون 
وزیـر یـا مدیر، سـه یا چهار سـال اسـت و 
نمى خواهـد در دوره مدیریتى خودش اوالً 
متهـم بـه ناکارآمـدى شـود و دوم بحران 
یا مسـئله اى پیـش بیایـد. در ضمن، همه 
تمایـل دارنـد تـا راه حل هاى سـریع االثر و 
مسـکنى را اجـرا کننـد؛ یعنى یـک گوى 
داغ وجـود دارد کـه نبایـد در دورة فعالیت 
آنهـا منفجر شـود، حـاال اگـر در دورة بعد 

منفجر شـد اشـکال ندارد. 
عمـل  اینگونـه  بوروکراسـى  چـرا 

؟ مى کنـد

طی ۱۵ سال 
گذشته مسئله 

آب در کشور 
به پدیده ای 

اجتماعی تبدیل 
شده ؛ یعین در 
عرصه عمومی 

نسبت به آن 
حساسیت 

ایجاد شده  است 
و توده های 

انسانی زیادی 
تحت تأثیر این 

مسأله هستند و 
همچنین بر آن 

تأثیرگذارند

پیش نیاز 
حل مسئله 

به این طریق 
گفت و گو و 
متقاعدسازی 

است؛ یعین 
اگر شما 

نتوانید طرفین 
یا ذینفعان 

مسئله را 
متقاعد کنید 

و وارد فرآیند 
گفت و گوی 

متقاعدکننده 
بشوید آن 

اتفاق مربوط به 
اعتمادسازی نیز 
رخ نخواهدداد

آب 
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ذاتـاً، ماهیـت عقـل بوروکراسـى بهدلیـل 
سـاختار منافعـى کـه بـراى بروکراتهـا 
شـغلى  مکانیزمهـاى  و  شـغلى  ارتقـا  در 
مدت نگـر  کوتـاه  مى شـود،  تعریـف 
در  کشـورهایى  خاطـر  به همیـن  اسـت. 
مقـوالت اینچنینـى موفـق مى شـوند که 
سـاختار  در  را  بلندمدت نگـرى  بتواننـد 
بوروکراسـى جـاى دهنـد. بر این اسـاس، 
گاهـى اوقـات مشـارکت دادن ذینفعان در 
مدیریت منابع آبى سـبب بلندمدت نگرى 
مى شـود؛ طول عمر بوروکراسـى با مسئله 
آب، چهار سـال و نهایتاً شـش سال است. 
بـه عـالوه، ایـن ظرفیـت نیـز وجـود دارد 
کـه خسـارت ها را بـه گـردن نفـر قبـل 
بیانـدازد و بگویـد او خـراب کرده اسـت یا 
بـه نفـر بعدى منتقـل کند. اما کشـاورز یا 
ذینفعـان یک دشـت، مسئلهشـان فراتر از 
عمر خودشـان اسـت. این ذینفعـان مایل 
هسـتند کـه یک دشـت براى یک کسـب 

و کار خانوادگـى باقـى بمانـد. 
حاضـر  حـال  در  فاضلـى!  آقـاى 
آب  حکمرانـى  اجتماعـِى  سـرمایه 
در کشـورمان در پایینترین سـطح 
قـرار دارد. بـه نظـر شـما، چگونـه 
اعتمادسـازى بـراى مشـارکت مردم 
شـکل  مى توانـد  آب  مسـئله  در 

بگیـرد؟
در این سطحى که االن در آن قرار داریم، 
حل  از  مى توان  فقط  اعتمادسازى  براى 
مسئله شروع کرد؛ چون آنقدر حول این 
موضوع حرف زده شده که ما به یک اوور 
دوز ناشى از سخن رسیدهایم. یعنى همۀ 
حرف هاى خوب و بد گفته شده اند و چون 
نیانجامیده اند،  نتیجه  به  خوب  حرفهاى 
نسبت به کل آن بى اعتمادى شکل گرفته  
مى شود  آنجایى  از  فقط  بنابراین،  است. 
اعتماد را ساخت که مسئله ها طرح شوند، 
شنیده شوند و در چهارچوب هاى مشخص 
و با استفاده ابزارهایى به شکل موثرى حل 
شوند؛ حتى مسئله هاى کوچک حل شوند. 
یعنى فقط با ظرفیت حل مسئله است که 
مى توان اعتماد درست کرد. دیگر نمى توان 

با حرف زدن اعتمادى را ساخت. 
قـدم اول در ایـن مسـیر چـه بایـد 

؟ شد با
بایـد یـک مسـئله کوچک را حـل کنیم و 
بـا این مسـئله کوچک سـرمایه اجتماعى 
اولیه جمع شـود. وقتـى حکمران با کمک 
و مشـارکت مردم مسـئله کوچکى را حل 
کنـد، ثابـت مىکنـد که قصـد کار مثبتى 

دارد. در غیر این  صورت، مثل آدمى اسـت 
کـه در بازار خیلـى بىاعتبار شـده و دیگر 
کسـى بـا او همـکارى نمىکنـد. مى تـوان 
بـا کمک سـرمایه اجتماعى اولیه، مسـائل 
بزرگ تـرى را حـل کرد. من غیـر از این راه 

حـل دیگرى را نمى شناسـم. 
فقـط  اسـت  حاکـم  بى اعتمـادى  وقتـى 
از طریـق حـل مسـئله ممکـن اسـت و 
بایـد حـل مسـئله از طریـق مکانیزم هایى 
صـورت بگیـرد کـه قبـًال تجربه شکسـت 
مسـیرهاى  همـان  اگـر  نداشته  باشـند. 
بیشـتر  بىاعتمـادى  برویـم،  را  قبلـى 
مى آیـد  یادشـان  مـردم  چـون  مى شـود؛ 
کـه ایـن همـان مسـیر پیمـوده شـده و 
شکسـت خورده قبلـى اسـت. مگـر اینکـه 
بتـوان دیگران را متقاعد کرد که شکسـت 

داشـته اند. موجهـى  دالیـل  قبـل 
پیش نیـاز حـل مسـئله بـه ایـن طریـق 
گفتوگو و متقاعدسـازى اسـت. یعنى اگر 
شـما نتوانید طرفین یا ذینفعان مسـئله را 
متقاعـد کنیـد و وارد فرآینـد گفت وگـوى 
متقاعدکننده بشـوید آن اتفـاق مربوط به 
اعتمادسـازى نیـز رخ نخواهدداد. مسـئله 
را هـم نمى توانیـد حـل کنید؛ چـون یک 
سـطح از حـل مسـئله این اسـت کـه اگر 
همـه کمکتـان نمى کننـد، چـوب هـم 

الى چرختـان نگذارنـد.
بهنظـر شـما، چقـدر نوشـتن قانون 
حـل  فراینـد  در  مىتوانـد  جدیـد 

مسـئله کمـک کننـده باشـد؟
مـن انـکار نمى کنـم کـه مـا بـا مسـئله 
قانـون نیـز مواجـه هسـتیم، امـا صرفـاً با 
نمى شـود.  حـل  چیـزى  قانون نویسـى 
اجراى قانون همیشـه یک بستر اجتماعى، 
یـک بسـتر سیاسـى و یـک بسـتر اعتماد 
نیـاز دارد.  وقتـى آنهـا را نداشـته  باشـد، 
نمىتـوان کارى کـرد. منظـورم این اسـت 
کـه همـه مسـائل مـا از کیفیت بـد قانون 
درنیامـده  اسـت، ولـى قانون نویسـى هـم 
الزم اسـت. باید قانـون را بهتر کرد و حتى 
فرآینـد قانوننویسـى را به یـک ابزار تولید 
اعتمـاد و سـرمایه اجتماعى تبدیـل نمود. 
اگـر یـک حکومـت صرفـاً خـودش قانون 
بنویسـد، مـردم هـم مى گوینـد قانـون را 
بـراى خـودت نوشـته اى! پس خـودت هم 
بـرو آن را اجـرا کـن و تـا جایـى هـم کـه 
بتواننـد کارشـکنى مى کننـد. مثـًال فرض 
کنیـد طـرح صیانـت را تبدیـل بـه قانون 
کننـد، اگـر بخواهد قانون بشـود مـردم با 

آن همـکارى نمى کننـد. 

مـردم،  بـا  مى خواهیـد  زمانـى  یـک 
ذینفعان، اتحادیه کشـاورزان و صنعتگران 
طى یـک فرآیند قانوننویسـى کنیـد و از 
مسـئله به سـمت قانـون برویـد. در نقطه 
مقابـل، ممکن اسـت منویاتـى در ذهنتان 
به عنـوان  داریـد  دوسـت  و  وجودداشـته 
حکمـران چیزهایـى را تبدیـل بـه قانـون 
کنیـد! آن چیـزى کـه من امـروز مى بینم 
عمدتـاً ایـن اسـت کـه حکمـران منویاتى 
دارد و تـالش مى کنـد آن را بـه قانـون 
تبدیـل کند. چنین قانونى مشـکل را حل 

نمى کنـد.
در گفت وگوهـاى خـود بـه پرهیـز 
از  مناقشـات کم حاصـل بـراى حـل 
در  کرده ایـد.  اشـاره  آب   مسـئله 

مى دهیـد؟ توضیـح  اینبـاره 
آب،  انتقـال  سـر  بـر  مناقشـات  مثـًال 
دریـا،  آب  شیرینسـازى  سدسـازى، 
اینهـا  همـه  ژرف،  آب هـاى  از  برداشـت 
مناقشـات کم حاصـل، بى حاصل یا مخرب 
داده هـاى  وجـود  بـدون  اینهـا  هسـتند. 
متقـن به روز، بـدون اینکه طرفین اطالعى 
از موضـع همدیگـر داشته باشـند و بـدون 
اینکه مسـئله به خوبى تعریف شـده باشـد 
بـه جریانات ایدئولوژیـک و گروه بندى هاى 
مخالـف و موافـق منجـر مىشـوند. مثـًال، 
بـدون اینکه بدانیم مسـئله آب در اقلیمى 
و  شـمال  مثـل  جایـى  در  ایـران  مثـل 
مازنـدران 2 هـزار میلىمتـر بـارش دارد 
و در جایـى دیگـر واقـع در کویـر مرکـزى 
پنجـاه میلىمتر بـارش دارد، سادهسـازى 
پیچیدگـى  درحالىکـه  مىشـود.  انجـام 
ایـن مسـئله خیلى زیـاد اسـت. در عوض 
آنچه شـکل مى گیرد، مخالفان سدسـازى 
و موافقـان سدسـازى، یـا مخالفـان انتقال 
آب و موافقـان انتقـال آب هسـتند. ایـن 
موضـوع بخشـى از بىحاصـل بـودن ایـن 
ایـران  در  آب  مسـئله  اسـت.  مناقاشـات 
چیـزى شـبیه فیـل موالنا اسـت؛ عـدهاى 
خرطـوم آن را دیدهانـد، عـده اى دم آن 
را دسـت زدهانـد و یـک عـده گوشهـاى 
هنـوز  بنابرایـن،  کردهانـد.  لمـس  را  آن 
بههمیـن  نشدهاسـت.  تعریـف  آب  فیـِل 
دلیـل، هنـوز عـدهاى فکـر مىکننـد کـه 
اگـر 110 میلیون مترمکعـب آب از خلیج 
فـارس بـه مشـهد منتقـل کننـد، خیلـى 
کار بزرگـى کردهانـد. حـاال قیمـت آن هر 
چقـدر مىخواهـد باشـد. اخیراً شـنیده ام 
کـه گروهـى تشـکیل شـده و طرحـى به 
مطـرح  کشـور  آب  انتقـال  شـبکه  اسـم 

وقیت 
بی اعتمادی 
حاکم است 

فقط از طریق 
حل مسئله 

ممکن است 
و باید حل 

مسئله از طریق 
مکانیزم هایی 

صورت بگیرد 
که قبالً تجربه 

شکست 
نداشته  باشند. 

اگر همان 
مسیرهای 

قبلی را برویم، 
بی اعتمادی 

بیشتر می شود؛ 
چون مردم 

یادشان 
می آید که این 

همان مسیر 
پیموده شده و 

شکست خورده 
قبلی است

آب
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کردهانـد؛  مثالً دیسـپاچینگ بـرق داریم، 
دیسـپاچینگ آب هم درسـت کنند! اینها 
همـه محصـول تعریـف نشـدن مسـئله 
آب اسـت؛ نـه دادههـا دقیـق اسـت، نـه 
اسـتراتژى مصرف آب درسـت اسـت و نه 

اقتصـاد آب تعریـف شده اسـت. 
در موضـوع اقتصـاد آب یـک سـوال مهـم 
وجـود دارد و آن اینکـه مـا قـرار اسـت در 
موضـوع رشـد اقتصـادى به چـه نقطه اى 
امـروز  کـه  بگیریـد  نظـر  در  برسـیم؟ 
ایرانىهـا تقریبـاً 85 میلیـارد مترمکعـب 
آب مصـرف مىکننـد و ماکزیمـم تولیـد 
ناخالـص داخلى کشـور 400 میلیارد دالر 
اسـت؛  برنامههـاى توسـعه مـا این اسـت 
که مىخواهیم به کشـورى کـه در آن فقر 
ریشـهکن شـود و سـطح درآمدى افزایش 
پیداکنـد، تبدیـل شـویم؛ حداقـل تبدیل 
بـه یـک قـدرت اقتصـادى مطـرح مثـل 
ترکیه شـویم بـا یک اقتصاد هـزار میلیارد 
دالرى؛ معنـى آن ایـن اسـت کـه ایرانیان 
بـه جـاى 400 میلیـارد دالر، بایـد هـزار 
میلیـارد دالر تولید کنند؛ یعنـى 2,5 برابر 
شـدن تولیـد ناخالص داخلى ایـران؛ آیا ما 
بـراى رسـیدن به این هـزار میلیـارد دالر، 
2,5 برابـر آب مصـرف مى کنیم یـا خیر؟! 
یعنـى اگـر بـا  85 میلیـارد مکعـب آب، 
400 میلیـارد دالر تولیـد مىکنیـم، براى 
کسـب هـزار میلیـارد دالر، 200 میلیـارد 
مترمکعـب آب مصـرف مى کنیـم؟ قـرار 
اسـت ایـن 200 میلیارد مترمکعـب آب را 
از کجـا بیاوریـم؟ فـرض کنیـد حداکثر 5

میلیارد مترمکعب را از دریا شـیرین کنیم 
و بیاوریـم، بقیـه آن را چطـور بایـد تأمین 
کنیم؟ آیا کسـى این سـوال را مىپرسـد؟ 
وقتى کسـى این سـوال را طـرح نمىکند، 

یعنـى دارد مناقشـه بىحاصـل مىکنـد.
در  پیچیدگىها  امروز  فاضلى!  آقاى 
نمىشوند،  لحاظ  تصمیمسازىها 
وجود  قانوننویسى  در  مشروعیت  
مسئله  حل  براى  اعتمادسازى  ندارد، 
شما   بهنظر  نمىگیرد،  شکل  نیز  آب 
جامعه بهرهبردار در بخش کشاورزى و 
جامعه دانشگاهى ما چه کارى باید در 

این وضعیت انجام دهند؟
ببینیـد! آنهایى که به خیـر جمعى، آینده 
ایـران و بـه این تمـدن فکـر مىکنند، هر 
کـدام بسـته بـه تخصصشـان باید سـعى 
کننـد ابعـاد مختلـف آن فیـل کـه مثـال 
زدم را توضیـح دهند. هنوز هر کسـى یک 
جایـى از آن فیـل را لمس کـرده و روایتى 

دارد. مـا هنـوز یـک روایت منسـجم، قابل 
قبول و قابل پذیرش از مسـئله آب نداریم. 
عدهاى از مقامات کشـور اصالً مسـئله آب 
را منکـر هسـتند! فکـر مىکننـد ایـران 
همیشـه همین اندازه خشـک بوده است و 
یکسـال بـاران مىبـارد و یکسـال باران 
نمىبـارد، هـر زمـان بـاران ببـارد آب زیاد 
اسـت و هـر زمـان بـاران نبـارد کم اسـت 
و ایـن اصـًال بحران نیسـت. عـدهاى دیگر 
تصورشـان این اسـت آنهایى کـه در مورد 
آب صحبـت مىکننـد مغرض هسـتند یا 
مىخواهند ناکارآمدىها را به رخ بکشـند. 
وقتـى ارقـام و اعـداد اصـًال قابـل اعتنـا 
نیسـتند، جامعـه دانشـگاهى مىتوانـد به 
شـفاف شـدن چنیـن فضایـى و تعریـف 
کـردن مسـئله آب کمـک کنـد. جامعـه 
کشـاورزى تجربـه کـرده و همـه چیـز را 
آب  مسـئله  اگـر  مى دانـد  و  دیده اسـت 
وخیـم شـود، هسـت و نیستشـان بـه باد 
مـىرود. بـه نظـر مـن، جامعه کشـاورزى 
اقـًال بایـد بـا سیاسـتگذار گفت وگو کند 
و بـه او نشـان بدهـد کـه آنچـه مى گویـد 
اشـتباه است. بخش کشـاورزى باید بگوید 
که من واقعاً مسـئله آب دارم، مسـئله آب 

خیالـى نیسـت و واقعـى اسـت. 
تصمیمگیـرى در مـورد آب مسـئله یـک 
نفـر و دو نفـر نیسـت، بلکـه بایـد جامعه، 
حکومـت و اجتماعـى از ذینفعـان بـا هـم 
اجمـاع کننـد و بـه ایـن نتیجـه برسـند 
کـه مسئلهشـان ایـن اسـت. یکـى از ابعاد 
سـر  بـر  اجمـاع  آب،  مسـئله  اجتماعـى 
مسئلهبودن آن اسـت. عدهاى اصالً مسئله 
بـودن آن را بـاور ندارنـد و فکـر مىکننـد 
و  بودنـد  بىلیاقـت  و  بىعرضـه  قبلىهـا 
مـا بـا پـول خـرج کـردن مىتوانیـم کار 
را درسـت کنیـم. درحـال حاضـر، تعریف 
مسـئله وجـود نـدارد و تـا مسـئله تعریف 
نشـود، اصـًال راه حلهـا پیـدا نمىشـود.

تعریف مسـئله چـه میـزان اهمیت 
دارد؟

یکـى از پیچیدگىهـاى مسـئله آب ایـن 
اسـت کـه بعضـى اوقـات تعریـف مسـئله 
و  مى کنـد!  پیـدا  بسـتگى  راهحلهـا  بـه 
اینکـه راهحـل چـه باشـد، مسـئله عوض 
مىشـود؛ مثـًال شـما دوسـت داریـد خط 
لولـه انتقـال آب از خلیج فارس به مشـهد 
را احـداث کنیـد، بـراى ایـن کار مسـئله 
امـا  مىشـود.  پـول  کـردن  پیـدا  اصلـى 
ایـن پایدار نیسـت، چـون 5 سـال بعد که 
جمعیت مشـهد افزایش پیدا کنـد، دوباره 

بـا کسـرى آب مواجـه مىشـوید. تاکنون 
ایـن اتفـاق 10 بار در کشـور افتادهاسـت. 
اگـر راهحـل ایـن باشـد کـه 10 درصـد 
از مصـرف آب کشـور کـم شـود، آن وقت 
مسـئله دیگرى نمود پیـدا مى کند؛ یعنى 
فکـر مى کنیـد بایـد چـه صنایعـى تغییر 
کنـد و چه صنایـع جدیدى ایجاد شـود و 
بـراى تأمیـن مالـى آن چه کارهایـى باید 
انجـام شـود و چه کشـتهایى تغییر کند. 
بنابرایـن، در مسـئله آب بیـن راهحلى که 
لحـاظ مىکنیـد و مسـئلهاى کـه تعریف 
وجـوددارد.  متقابـل  رابطـه  مىکنیـد، 
کشـاورز،  از:  اعـم  کسـى  هـر  ایـن رو،  از 
دانشـگاهى و سیاسـتمدار باید به تعریف 
متقابـل مسـئله و راهحـل فکر کننـد و در 

تصحیـح آن بکوشـند.
حاکـم  هـم  وضعیتـى  چنیـن  االن 

نیسـت. 
االن آنچـه کـه مـن مىبینم این نیسـت؛ 
یعنـى عـدهاى پیـدا مىشـوند و راهحـل 
هایـى پیـدا مىکنند کـه اگر بـراى مردم 
آب ندارد، براى خودشـان نـان دارد! از این 
دسـت راه حلهـا نیز بسـیار وجـوددارد؛ از 
آب ژرف بگیریـد تـا انتقـال آب از دریـا یا 
ایجـاد شـبکه انتقـال آب دریا در سراسـر 

کشور. 
متأسـفانه، تا به امـروز در مورد هزینههاى 
اجـراى ایـن طرحهـا و اثـرات تورمـى آن 
صحبت نشدهاسـت! پروژه هایـى در بخش 
آب تعریـف مىشـود کـه مثـًال 250 هزار 
میلیـارد تومـان هزینـه دارد؛ در حالى کـه 
دولـت بـا بحـران کسـرى  بودجـه درگیر 
یـا  تومـان  میلیـارد  هـزار  و 470  اسـت 
بیشـتر کسـرى دارد. مجمـوع پروژههـاى 
بر زمین مانده سدسـازى و شـبکه آبیارى 
در کشـور مبلغى حدود 400 هزار میلیارد 

تومان اسـت کـه نیمه کاره هسـتند. 
در شـرایطى کـه دولت در آسـتانه بحران 
نقدینگـى  خلـق  و  قـراردارد  تـورم  ابـر 
فـروش  نقطـۀ  بـه  کـه  اسـت  بهحـدى 
اوراق رسـیده تـا دچـار ابـر تـورم نشـود، 
تـا ایـن  فشـار مىآورنـد  عـدهاى دائمـاً 
پروژههـاى چندصد هزار میلیـارد تومانى 
را در بودجـه دولـت لحـاظ کننـد. تـا بـه 
حـال کسـى پرسـیده اسـت کـه اثـرات 
تورمـى ناشـى از خلـق نقدینگـى بـراى 
ایـن پروژه هـا چقدر اسـت؟ متأسـفانه، به 
ایـن موضوعـات پرداختـه نمىشـود. این 
خودش بخشـى از تعریف نشـدن مسـئله 

آب در ایـران اسـت. 

در شرایطی که 
دولت در آستانه 

بحران ابر تورم 
قراردارد و خلق 

نقدینگی 
به حدی است 

که به نقطۀ 
فروش اوراق 

رسیده تا دچار 
ابر تورم نشود، 

عده ای دائماً 
فشار می آورند تا 

این پروژه های 
چندصد هزار 

میلیارد تومانی 
را در بودجه 
دولت لحاظ 

کنند؛ تا به حال 
کیس پرسیده 

 است که اثرات 
تورمی نایش از 

خلق نقدینگی 
برای این 

پروژه ها چقدر 
است؟ 

آب 
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قانون سیگما
برگرفته از مقاله هرآنچه که در مورد قانون 
تاریخی آب کالیفرنیا باید بدانید
منتشر شده در روزنامه گاردین
مترجم: حجت حسین سعدی

بر  توجهى  قابل  اثرات  آبى  مقررات 
صنعت کشاورزى 50 میلیارد دالرى 
و  روستایى  جوامع  کالیفرنیا،  ایالت 
خواهد  خطر  معرض  در  تاالب هاى 

داشت.
آب هاى  براى  آبى  قوانین  وضع  سابقه 
سطحى در ایالت کالیفرنیا به سال 1914

برمى گردد، ولى یک صد سال طول کشید 
مسئولین  توجه  زیرزمینى  آب هاى  تا 

ایالتى را به خود جلب کند. 
در سال 2014، براى اولین بار در تاریخ 
که  رسید  تصویب  به  قانونى  کالیفرنیا 
زیرزمینى  آب  منابع  مصرف  تنظیم  به 
مى پردازد. نکته قابل توجه این است که 
85 درصد از جمعیت ایالت کالیفرنیا و 
بخش عمده اى از صنعت کشاورزى 50

میلیارد دالرى آن به منابع آب زیرزمینى 
متکى هستند.

قانون  اجراى  ضرب االجل  اولین  امسال 
آب زیرزمینى  منابع  پایدار  مدیریت 
براى  محلى  آژانس هاى  به  (سیگما)، 
تکمیل برنامه هاى اولیه به منظور حفاظت 

از اضافه برداشت منابع آب اعالم شد.
قوانین مربوط به منابع آب زیرزمینى 
شکلى  چه  به  سیگما  قانون  از  قبل 

بودند؟
کلیدى  جزء  زیرمینى  آب  حوضه هاى 
ایالت  آب  شکننده  و  پیچیده  سیستم 
این  تاریخ  طول  در  هستند.  کالیفرنیا 
ایالت، حق استفاده از منابع آب زیرزمینى 
با مالکیت زمین همراه بوده و اگر کسى در 
زمین خود به سفره آبى دسترسى داشت، 
حق حفارى و پمپاژ براى او محفوظ بود 
و هیچ نهاد نظارتى نمى توانست ردیابى 
کند، چه رسد به اینکه میزان برداشت آب 

هر پمپ را محدود کند.
ادامه  دهه  چندین  براى  بى قانونى  این 
داشت و برداشت اضافى موجب پایین تر 
و  زیرزمینى  سفره هاى  آب  سطح  رفتن 
پدیده  فرونشست زمین شد. فرونشست 
فشردگى  و  زیرساخت ها  خرابى  زمین، 
احیاى  امکان  و  دارد  به همراه  را  خاك 
مجدد برخى از این سفره ها را  دشوارتر 

مى کند.
در پى خشکسالى سال 2011 کالیفرنیا، 
براى  شده  اعمال  محدودیتهاى  به دلیل 
رودخانه ها  و  کانال  از  آب  برداشت 
واحدهاى  و  نظارتى  سازمان هاى  توسط 
آبیارى منطقه اى،  تِب برداشت آب بین 
کشاورزانى  و  رسید  اوج  به  کشاورزان 

حفر  به  اقدام  داشتند  مالى  توانایى  که 
چاه هاى جدیدى کردند که متعاقب آن 

سطح آب سفره ها پایین تر رفت.
بـا رونـد افزایشـى برداشـت آب و عـدم 
طریـق  از  برداشت شـده  آب  جایگزنـى 
نـزوالت جـوى، سـفره هاى آبـى بیش از 
با ادامه خشکسـالى  حـد تخلیه شـدند و
کشـاورزاِن  سـال،  شـش  مـدت  بـه 
آب  مصرف کننـدگان  و  کوچک تـر 
خانگـى بـا چاه هاى شـخصى کم عمق تر 
هایشـان  چـاه  از  آب  عقب نشـینى  بـا 
مواجـه شـدند و پمپ هـا فقط شـن باال 

مى آورنـد. 
قانون مدیریت پایدار آب هاى زیرزمینى 
این  به  رسیدگى  هدف  با  «سیگما»  یا 
شد،  تنظیم  ناگهانى  به ظاهر  بحراِن 
بحرانى که در واقعیت بیش از یک قرن 
در حال شکل گیرى بود. این بستۀ قانونى 
على رغم  است،  الیحه  سه  شامل  که 
از  برخى  سوى  از  شدید  انتقاد  وجود 
مقامات محلى در دره مرکزى کالیفرنیا 
و فدراسیون تولید و تجارت محصوالت 
از  نگرانى  به دلیل  کالیفرنیا،  کشاورزى 
اثرات وسیع و طوالنى مدت اقتصادى آن 

به تصویب رسید. 

آب

تالش ها برای حل بحران آب کالیفرنیا
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شده و محل پمپاژ و تعیین محدودیت هاى 
تخمین  اساس  بر  دارند.  عهده  بر  را  پمپاژ 
محدودیت هاى  این  به دلیل  تحلیلگران، 
پمپاژ آب زیرزمینى و آب در دسترس کمتر 
بین 200 هوایى،  و  آب  تغییرات  به واسطه 

تا 400 هزار هکتار از زمین هاى کشاورزى 
کالیفرنیا باید از بین برود.

هیئت  اعضاى  و  فعالیت  محدوده 
پایدارى  آژانس هاى  از  بسیارى  مدیره 
با  مرکزى،  دره  در  زیرزمینى  آب هاى 
اشتراك  به  منطقه  هر  آبیارى  ادارات 
منافع  منعکس کننده  که  گذاشته شده 
اما  است.  کالیفرنیا  کشاورزى  صنعت 
آنها  پایدارى  برنامه هاى  و  آژانس ها  این 
آب  اقتصادى  بهره برداران  «منافع»  باید 
زیرزمینى  آب هاى  حقآبه داران  شامل: 
عموماً  که  غیراقتصادى  بهره برداران  و 
چاه هاى خصوصى، مسکونى و خدماتى را 
شامل مى شوند، در نظر بگیرند. هر چند بر 
اساس قانون سیگما مصارف غیراقتصادى 
با  خود  کشاورزى  همسایگان  همانند 
محدودیت هاى پمپاژ مواجه نخواهند شد، 
اثر  محدودیت ها  از  وجود  این  با  اما 
برخى  در  نحوى که  به  خواهندپذیرفت. 
از طرح هاى پایدارى که خواستار امکان 
زیرزمینى  سفره هاى  از  برداشت  اجازه 
اعمال  و  خشکسالى  از  قبل  میزان  به 
ساکنان  از  بسیارى  بودند،  محدودیت ها 

منطقه بدون آب شرب ماندند.   
قابل  سیگما  قانون  اثرات  زمانى  چه 

مشاهده خواهدبود؟
به  سال 2014  در  سیگما  قانون  اگرچه 
داراى  آژانس هاى  ولى  رسید،  تصویب 
تا  بحرانى  حوضه هاى  و  باال  اولویت 
تا  داشتند  فرصت   2020 ژانویه   31
کردن  پایدار  براى  را  خود  طرح هاى 
منابع آب زیرزمینى تا سال 2040 ثبت 
کنند. اجرایى شدن این طرح ها  منوط 
به بررسى و تأیید اداره منابع آب ایالتى 
است و قرار است هر پنج سال یکبار مورد 

ارزیابى مجدد قرار گیرند.
آبى  سفره هاى  طرح ها،  این  شروع  با 
بالفاصله به پایدارى نخواهندرسید، بلکه 
بر  فورى  محدودیت هاى  اعمال  به جاى 
چاه هاى جدید و پمپاژ آب، این طرح ها 
پایدارى  به  به تدریج   2040 سال  تا 

خواهندرسید.
چرا سیگما اهمیت دارد؟

سیگما یک چارچوب کلیدى براى منابع 
آب زیرزمینى سالم و ذخیره سازى آب ها 

با  مقابله  براى  را  کالیفرنیا  که  است 
چرخه هاى شدید خشکسالى و سیل -که 
این ایالت به دلیل تغییرات آب و هوایى 
مى سازد.  توانمند  کرد-  خواهد  تجربه 
در  برف  شکل  به  آب  ذخایر  کاهش  با 
کوه هاى سى یرا نوادا، آب سطحى کمترى 
کشاورزى  تقاضاى  به  پاسخ گویى  براى 
بر  بیشترى  فشار  و  وجودخواهدداشت 

سفره هاى آب زیرزمینى وارد مى شود.
سیگما،  مدت  طوالنى  و  ضرورى  طرِح 
براى  جلو  به  رو  حرکت  یک  به عنوان 
پایدارکردن مصرف آب کالیفرنیا به صورت 
از راه دور، به طور گسترده مورد استقبال 
قرار گرفت. ولى در هر صورت این طرح 
تأثیرات قابل توجهى بر صنعت کشاورزى، 
جوامع روستایى و تاالب هاى در معرض 

خطر کالیفرنیا نیز خواهدداشت.
حل  براى  کالیفرنیا  اقدامات  سایر 

مشکل آب چیست؟
به دلیل خشکسالى و تَرسالى نزدیک یک 
دهه اخیر، کالیفرنیا سعى کرده است براى 
آینده اى خشک تر برنامه ریزى کند. تنها 
چند هفته پس از تصویب قانون سیگما 
اوراق  رأى دهندگان   ،2014 سال  در 
براى  را  دالرى  میلیارد   7,5 آبى  قرضۀ 
پرداخت هزینه ارتقاء زیرساخت هاى آب 
تصویب کردند. این کار براى ذخیره سازى، 
حفاظت از اکوسیستم و آب آشامیدنى در 

نظر گرفته شد که براى آن کافى نبود.
بیش از یک میلیون نفر از ساکنان ایالت با 
آب آشامیدنى نامناسب زندگى مى کنند. 
آشامیدنى  آب  صندوق  سال 2019،  در 
ایمن و مقرون به صرفه ایالتى به تصویب 
دالر  میلیارد   1,4 اساس  این  بر  رسید. 
برنامه هایى  و  پروژه ها  به  سال  طى 11 
جوامع  شرب به  قابل  آب  رساندن  براى 
داده  اختصاص  ایالت  سراسر  در  محروم 

خواهدشد.
در ژانویه امسال، گاوین نیوسام، فرماندار 
را  آبى  سازى  مقاوم  بسته  کالیفرنیا، 
یک  ایجاد  جامع  «استراتژى  عنوان  با 
سیستم آب مقاوم در برابرتغیرات آب و 

هوایى» منتشر کرد.
سفره هاى  از  کالیفرنیا  آبى  «چالش هاى 
زیرساخت هاى  و  بحرانى  زیرزمینى  آب 
آشامیدنى  آب  تا  گرفته  آسیب پذیر 
نامناسب براى بسیارى از ساکنان همگى 
دلهره آور هستند»، نیوسام در اعالم این 
این  هوایى  و  آب  تغییرات  گفت:  طرح 

خطرات را تشدید مى کند.

ــون ســیگما چــه کارى انجــام  قان
مى دهد؟ 

حق  از  حمایت  ضمن  سیگما  قانون 
دسترسى و استفاده از آب هاى زیرزمینى، 
و  مى داند  مشترك  دارایى  یک  را  آب 
وضع  آن  از  استفاده  براى  را  قوانینى 
در  همچنین  محدودیت ها  این  مى کند. 
مورد صنعت کشاورزى قدرتمند کالیفرنیا 
اعمال مى شود که تقریباً 80 درصد از کل 

آب این ایالت را مصرف مى کند.
این قانون به نظارت محلى متکى است و 
بر اساس آن آژانس هاى محلى پایدارى 
آب هاى زیرزمینى براى نظارت بر توسعه 
و اجراى طرح هایى براى مدیریت منابع 
آبى  حوضه   450 در  زیرزمینى  آب 
کالیفرنیا ایجاد مى شود. دور اول، شامل 
ایجاد بیش از 260 آژانس براى بیش از 
140 حوضه با اولویت باال در ایالت بود که 
21 مورد از این حوضه ها «به شدت اضافه 
برداشت داشته اند». الزم به ذکر است که 
از 21 حوضه بحرانى، 11 حوضه در دره 

سن واکین قراردارند.
نظارت  و  توسعه  وظیفه  آژانس ها  این 
برنامه هاى پایدارى آب هاى زیرزمینى و امکان 
جمع آورى داده ها در مورد میزان آب پمپاژ 

آب 
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(مدیریــت  ســیگما  قانــون  طبــق 
کالیفرنیــاى  ایالــت  آب)،  پایــدار 
ــه 2040 ــل ده ــا اوای ــد ت ــکا بای آمری

ــى  ــاى آب زیرزمین ــالدى حوضه ه می
ایــن ایالــت را بــه تعــادل برســاند. 
تجــارت و بانکــدارى آب ابــزار مهمــى 
ــانى  ــن تعادل رس ــه ای ــک ب ــراى کم ب
توســعه  امــا  مى شــوند،  محســوب 
بــا  هنــوز  کالیفرنیــا  آب  بــازار 
ــاخت هاى  ــه زیرس ــى از جمل تنگناهای
قدیمــى و مقــررات پیچیــده اى مواجــه 
اســت. همــگام بــا تــالش بــراى حفــظ 
کالیفرنیــا،   زیرزمینــى  آب  ذخایــر 
ــز  ــروش آب در ایــن ایالــت نی ــازار ف ب

ــت. ــعه اس ــال توس در ح
ــال  ــز امس ــه پایی ــار ک ــک وبین در ی
برگــزار شــد خانــم الــن هانــاك، 
ــر مرکــز تحقیقــات سیاســت هاى  مدی
ــر  ــرد: «ذخای ــوان ک ــا، عن آب کالیفرنی
گران قیمتــى  منبــع  زیرزمینــى  آب  
بــراى کالیفرنیــا در دوران خشکســالى 
محســوب مى شــوند. وقتــى دو یــا 
خشکســالى  پى در پــى  ســال  ســه 
اتــکا  جــز  چــاره اى  داشته باشــیم، 
آب هــاى زیرزمینــى نخواهیــم  بــه 
داشــت. مشــکل اینجاســت کــه در 
کالیفرنیــا بیــش از انــدازه بــه آب هــاى 

شــده ایم.»  وابســته  زیرزمینــى 
در این راســتا تجــارت و بانکــدارى آب 
ــاك  ــود. هان ــع ش ــد واق ــد مفی مى توان
ــرس در  ــدرو آی ــاى ان ــکارش آق و هم
ارتبــاط بــا توســعه بــازار آب کالیفرنیــا 
بــا هــدف کمــک بــه پیاده ســازى 
قانــون مدیریــت پایــدار آب و افزایــش 

مقاومــت در برابــر خشکســالى بــه 
ــد. ــادل نظــر پرداختن بحــث و تب

هانــاك ادامــه داد: «تجــارت آب، خــواه 
ــا دائمــى باشــد،  ــدت ی ــت، بلندم موق
ــاى  ــت تقاض ــه مدیری ــد هزین مى توان
قابل توجهــى  میــزان  بــه  را  آب 
ــًال تجــارت آزاد آب  کاهــش دهــد. مث
ــد هزینــه  در دره َســن واکیــن مى توان
آبرســانى بــه مخــازن اصلــى را تــا 
ــد و در  ــش ده ــوم کاه ــدود دو س ح
نتیجــه باعــث نجــات مشــاغل و حفــظ 
همچنیــن  شــود.  منطقــه  اقتصــاد 
ابــزارى  زیرزمینــى  آب  بانکــدارى 
ــه آب و  ــش عرض ــراى افزای ــدى ب کلی
مدیریــت خطــرات اقلیمــى محســوب 

مى شــود.»
و  موثــر  بازارهــاى  ایجــاد  امــا 
کالیفرنیــا  ایالــت  در  آب  مســئوالنه 
تــالش بیشــترى مى طلبــد. انــدرو 
ــورد  ــناس در م ــه کارش ــا س ــرس ب آی
ــه رو  ــا و فرصت هایــى کــه روب چالش ه
ــم  ــت؛ خان ــث نشس ــه بح ــتند ب هس
آژانــس  مدیــرکل  کورتنــر،  کتــى 
مدیریــت  موهــاوى،  منطقــه  آب 
آب هــاى زیرزمینــى منطقــه خــود 
دربــاره  و  دانســت  موفقیت آمیــز  را 
آن اینگونــه توضیــح داد: «پــس از 
ــى کــه  درگیرى هــاى حقوقــى و قضای
ــرانجام  ــد، س ــول انجامی ــال به ط 6 س
ــب  ــه تصوی ــى ب ــال 1996 قانون در س
رســید کــه چهارچــوب تخصیــص 
ــه را  ــرد، هم ــن ک ــل آب را تعیی حداق
ــه کاهــش برداشــت کــرد و  تشــویق ب
بــا گذشــت زمــان مــردم بــه اســتفاده 

بهینــه از آب عــادت کردنــد. روزهــاى 
ســختى را پشــت ســر گذاشــتیم، امــا 
تجــارت آب بــه کشــاورزان امــکان 
ــا  ــان را ب ــج خودش ــه تدری ــا ب داد ت

ــد.» ــق دهن ــرات وف تغیی

در ادامــه وبینــار، خانــم اســتفانى 
آناگنوســون، مدیــرکل منابــع طبیعــى 
ضمــن  مــادرا  شهرســتان  آبــى  و 
اشــاره بــه اینکــه ایــن شهرســتان ســه 
ــح  ــى دارد، توضی ــز فرع ــه آبری حوض
ــت  ــادرا در مدیری ــتان م داد: «شهرس
ــن  ــى در ای ــاى زیرزمین ــدار آب ه پای
ــا در  ــت. م ــرو اس ــه پیش ــه حوض س
چهارچــوب یــک برنامــه مدون شــامل: 

توسعه بازار آب
در کالیفرنیا
برگرفته از گزارش توسعه بازار آب کالیفرنیا
 منتشرشده در شبکه کشاورزی کالیفرنیا
مترجم: ناهید کیوانی

گزارش شبکه کشاورزی کالیفرنیا از وضعیت 
تصمیمات در زمینه منابع آب؛

آب
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آژانــس  مدیــرکل  بتنــر،  تادئــوس 
ویلــوز  شــهر  کشــاورزى  خدمــات 
اذعــان  دراین بــاره  کالیفرنیــا  در 
ــازار  ــکالت ب ــم مش ــت: «على رغ داش
ــت.  ــود اس ــال بهب ــاع در ح آب، اوض
بودجــه اى کــه وزارت منابــع آبــى 
ــاص  ــعه اختص ــراى توس ــا ب کالیفرنی
ــت  ــا بینهای ــت و م ــتودنى اس داده س
ــر  ــى به خاط ــاى زیرزمین از اداره آب ه
زمینــه  ایــن  در  کــه  تالش هایــى 
ــر ایــن،  مى کننــد، ممنونیــم. عــالوه ب
ــال  ــراى انتق ــن ب ــامانه آنالی ــک س ی
ــده  ــاد ش ــز ایج ــطحى نی ــاى س آب ه
کــه بــراى تســریع ایــن فرآینــد بســیار 

هنــوز  هرچنــد  بوده اســت؛  مفیــد 
دارد.» وجــود  پیچیدگى هایــى 

ــر  ــا یــک خب ــار را ب ــاك وبین ــن هان ال
ــه  ــال ب ــاى مبت ــراى کالیفرنی ــوب ب خ
ــد  ــر جدی ــان داد؛ خب ــالى پای خشکس
مربــوط بــه امضــاى چنــد الیحــه 
ــدار مى شــد کــه شــامل  توســط فرمان
ــراى بهبــود شــرایط  تأمیــن بودجــه ب
آبــى کالیفرنیــا از جملــه برنامــه اى 
کاربــرى  تغییــر  بــراى  جدیــد 
ــون  ــاورزى، تحــت قان ــاى کش زمین ه
ــاره  ــن ب ــود. وى در ای ــیگما مى ش س
گفــت: «مى دانــم کــه چنگــى بــه دل 
ــر  ــال خب ــر ح ــه ه ــا ب ــد، ام نمى زن

ــت».  ــى اس خوب

و  اضطــرارى  احیــاى  فعالیت هــاى 
ــوع  ــه موض ــن، ب ــرى زمی ــر کارب تغیی
ــى  ــاى زیرزمین ــه برداشــت آب ه اضاف
شهرســتان  مى کنیــم.  رســیدگى 
ــوده  ــى ب ــن مناطق ــى از اولی ــا یک م
کــه تخصیــص آب را تحــت قانــون 
آنچــه  کرده اســت.  اجــرا  ســیگما 
ــک  ــا کم ــه م ــت ب ــى مى توانس خیل
ــوه  ــه گام از نح ــى گام ب ــد، آگاه کن
تخصیــص آب بــود کــه متأســفانه 
نداشــتیم و ایــن کار دو ســال بــه 
طــول انجامیــد. مــا بــراى ایجــاد 
ــدف  ــا ه ــى ب ــاى زیرزمین ــازار آب ه ب
تجــارت تخصیــص بهینــه و پایــدار آب 

کرده ایــم.» شــروع  را  اقداماتــى 

آب 
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