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سرمقاله

منشور اخالقیسرسخن
و حرفه ای

با گذشت سه سال از بررسى و بحث 
پیرامون منشور اخالقى انجمن 
پسته ایران، سرانجام در تاریخ 
5 اسفندماه 1400 پیشنهاد اضافه 
شدن آن به مقدمه اساسنامه انجمن 
در خالل جلسه هیئت امنا به اتفاق 
آرا مورد تصویب قرارگرفت. متن 
منشور اخالقى انجمن پسته ایران 
در ادامه آورده شده  است. تمامى 
اعضا و ارکان انجمن خود را پایبند 
به رعایت اصول اخالقى و حرفه اى 
زیر مى دانند:
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سرمقاله

  پرهیز از هرگونه تبعیض ناروا؛
  پایبندى به صداقت، درستى و دقت در ارائه اطالعات و بیان واقعیت ها؛

  شـفافیت در رابطـه با چشـم انداز و اهـداف، اصـول و ارزش ها، نحـوه اداره، فعالیت هـا، روش هاى 
رسـیدن بـه اهـداف، گروه هـاى ذینفـع، نمایندگـى افـراد و گروه هـا، پروسـه هاى تصمیم گیرى، 

منابـع مالـى و هزینه کردها؛
  افشـاى هرگونـه ارتبـاط حقوقـى، سـازمانى یـا مالى بـا شـرکت ها، سـازمان هاى دولتـى داخلى 
و خارجـى یـا هـر شـخصیت حقیقى یـا حقوقى دیگـرى که بـر اهـداف یـا اقدامات انجمـن اثر 

مى گـذارد؛
  اثرپذیـرى، انتقادپذیـرى و پاسـخ گویى نسـبت به اعضـا، حامیان مالـى، گروه هاى ذینفع و سـایر 

کسـانى کـه به هـر ترتیبى اقدامـات انجمن بـر کار و زندگـى آنها اثـر مى گذارد؛
  حداکثر مراقبت در تصمیم گیرى ها و اقدامات به منظور رعایت مالحظات گروه هاى مذکور؛

  داوطلبانه بودن عضویت در انجمن یا حمایت مالى از انجمن؛
  همسـو بـودن تمامـى تصمیمـات و فعالیت هـا با منافـع ملى کشـور، منافع جمعى صنعت پسـته 

کشـور و منافع اعضا؛
  همسو بودن تمامى تصمیمات و فعالیت ها با حفظ و پایدارى محیط زیست؛

  پایبندى به حفظ محرمانگى اطالعات شخصى و حریم خصوصى افراد؛
  احترام به قانون؛

  اعتقاد به آزادى و مالکیت خصوصى افراد؛
  اعتقاد به رقابت آزاد و ایجاد پیش نیازهاى آن به عنوان زیربناى پیشرفت جامعه بشرى؛

  اعتقـاد بـه تجـارت آزادانـه بیـن کشـورها و کاهـش موانع تجـارى بین المللـى بر اسـاس قواعد 
سـازمان تجـارت جهانى؛

  پایبندى به اصول و مفاهیم اقتصاد بازار آزاد؛
  رعایت اصول اخالق کارى و تجارى؛

  پرهیـز از هرگونـه فعالیتـى که شـامل دریافـت یـا پرداخت هاى مشـکوك و یا منجر بـه دریافت 
شـود؛ دولتى  رانت 

  ممنوعیت استفاده از موقعیت در انجمن براى تصاحب نفع شخصى براى خود یا دیگرى؛
  تـالش مدیـران و کارمنـدان در تنظیم رفتار شـخصى به نحـوى که موجب اعتالى اعتبار و حسـن 

شـهرت انجمن شوند.
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باوجود قیمت های رقابیت تر پسته 
آمریکایی و کمبود پسته ایرانی 

نسبت به سال قبل، سهم درصدی 
صادرات پسته ایرانی به بازارهای شبه 

قاره هند و روسیه امسال نسبت به 
سال گذشته افزایش داشته است؛ 
این نشان دهندۀ تمایل و کشش 

این دو بازار مهم به سمت پسته 
ایرانی است

اساسنامه انجمن پسته ایران در ۴
فصل، ۳۶ ماده و ۲۹ تبصره در تاریخ 

۵ اسفندماه ۱۴۰۰ در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده اصالح شد

صفحه ۳۸

صفحه ۱۶
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در مورد مقابله با سرمازدگی به 
روش سنیت مشکل تهیه سوخت 
گازوئیل وجود دارد و در رابطه با 

روش مکانیزه هم، دستگاه های 
ساخته شده در کشور در مرحله 

آزمایش بوده و حیت سازنده 
دستگاه هم نمی تواند تضمین 

کند که در سطح گسترده 
جوابگو باشد

خسارتسرمازدگی روزهای پایانی 
سال قبل (۲۷و ۲۸ اسفند ۱۴۰۰) و 
روزهای آغازین سال جاری (۷ تا ۹

فروردین ۱۴۰۱) در استان های یزد، 
فارس و کرمان قابل توجه بوده 

و محصول امسال و جوانه های 
سال آینده را نیز تحت تاثیر قرار 

داده است

عدم تأمین نیاز سرمایی نایش از 
گرمایش اقلیم یکی از مهم ترین 

پیامدهای گرمایش اقلیم طی 
سالیان اخیر در مناطق پسته خیز 

بوده که خسارت قابل توجهی به 
ارقام با نیاز سرمایی باال همانند 

اکبری وارد کرده است

صفحه ۲۰

صفحه ۲۲

صفحه ۳۲
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هرچه بخواهیم زوایاى مختلف زندگى استاد مهدى آگاه 
را به تصویر بکشیم تا مرهمى و تسلى بر دل هاى خودمان 
در فقدان وى باشد، قلم یارى نمى کند؛ چراکه ابعاد زندگى 
حرفه اى و شخصیت وى در حدى وسیع و عمیق است و 
وجوه فراوانى دارد که شاید پرداختن به همه آنها در چند 

سطر  و یا چند صفحه میسر نباشد. 
دوستداران  شاگردان،  همکاران،  از  کثیرى  عده  روزها  این 
کرده بودند،  درك  خود  حد  به  را  وى  حضور  که  افرادى  و 
مقام  به  نسبت  خود  دین  اداى  براى  را  عناوینى  و  صفات 
از  صفاتى  کردند؛  مطرح  به درستى  بزرگوار،  این  شامخ 
جمله: چهره فرهیخته و فروتن کرمان، روشنفکِر مصلح و 
مسئولیت شناس، بزرگمرِد نیک اندیش، کارآفرین مستقل 
توسعه  دغدغه منِد  خصوصى،  بخش  متخصص  بى ادعا،  و 
پایدار ایران، منتقِد راهنما، استاد بزرگوار، گنج زمانه، انسانى 
آزادى خواه و آزاداندیش، کسى که تاریخ و اقتصاد را خوب 
استاد  تجارت،  در  قهار  و  استاد  کشاورزى  در  مى دانست، 
و  بى پرده  و  صریح  نقادى  مهربان،  پدر  دانا،  استاد  دلسوز، 
منصف، فعال و کارشناس زبدة حوزة اقتصاد، فردى با هوش 

و  حکمت  خزانۀ  ریاضیات،  در  کم نظیر  استعداد  و  سرشار 
ریاضیات. همچنین، همگان در تالشند که از تجربه زیستۀ 

خود با استاد سخن بگویند. 
روحیه  بیانگر  احساسات  و  عالقه  ابراز  و  وصف  همه  این 
اثر  از  نشان  البته  و  گویندگان  و  نگارندگان  قدرشناسى 
افراد  بر  مختلف  موضوعات  در  استاد  که  دارد  عمیقى 
گذارده اند. از این رو، به نظر مى رسد پرداختن به ابعاد مختلف 
اندیشه استاد مهدى آگاه مجال بیشترى مى طلبد. طبق 
گفته فرزند ایشان، فرهاد آگاه، استاِد بزرگ دنیا را از آنچه 
قبل از او بود به جاى بهترى تبدیل کرد؛ شاید تنها همین 
یک جمله مطلع ورود به بحثى نسبتاً طوالنى باشد تا بهتر 
بتوان طرز تفکر و اندیشه هاى آن اندیشمند فرزانه را در 

اختیار عالقمندان قرار داد. 
بنابراین، مجموعه هیئت تحریریه ماهنامه انجمن پسته 
ایران بر خود واجب مى داند که در یکى از شماره هاى آتى 
در قالب ویژه نامه  به موضوعى تحت عنوان «درباره زندگى و 
اندیشه استاد مهدى آگاه» با استفاده از آرشیو سخنرانى ها، 

مصاحبه ها و گفت وگو با نزدیکان وى بپردازد. 

گرامی داشت یاد و خاطره استاد مهدی آگاه

استادِ بزرگ، دنیا را به جای بهتری تبدیل کرد
دبیرخانه انجمن پسته ایران
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موثرترین  بسیارى،  زعم  به  و  تحوالت  عمیقترین  از  یکى 
فراورى  بخش  کردن  مکانیزه  ایران  پسته  صنعت  در  ابتکار 
آن بوده است. یکى از این ابتکارات حاصل پیوند نبوغ و عشق 
سرشار دامپزشکى است که عمر خود را در راه اعتالى آن 
شاخص ترین  از  یکى  وثوقى  على  دکتر  کرده است؛  صرف 
چهره هایى است که فرآورى پسته ایران، به معناى امروزى آن، 
وام دار اوست؛ همان که در سکوت و به دور از هیاهو، مفهوم 
فرآورى پسته را تغییر داد، اما با فروتنى هرچه تمام تر تأکید 

دارد که «من تنها از فکر دیگران نهایت استفاده را کردم».  
على وثوقى پس از فارغ التحصیلى از مقطع دکتراى دامپزشکى 
دانشگاه تهران در سال 1349 قصد داشته است به کشور آمریکا 
برود، اما به دلیل کناره گیرى پدر از کار، موضوع مهاجرتش  
منتفى مى شود و در ایران مى ماند.  وى از سال 1350 شمسى 
روزهایى  همان  از  و  کرده  کار  پسته  در  مستقل  صورت  به 
ابتدایى شروع به کارش، عدم فرآورى صحیح و بهداشتى پسته 

را به عنوان یکى از مشکالت آن تشخیص مى دهد. 
دکتر وثوقى پس از سفر به کشورهاى کانادا، اسپانیا و چند 
کشور دیگر جهت بازاریابى براى فروش پسته اش، انتقادات 
مشتریان از عدم رعایت اصول بهداشتى در فراورى پسته 
ایران را مى شنود و به این فکر مى افتد تا نوار نقاله اى بسازد 

تا پسته ها پس از چرخ روى این نوار نقاله بریزند تا کارگران 
تفکیک  بد  از  را  خوب  پسته هاى  بتوانند  آن  طرف  دو  در 
دستگاه  نقاله،  نوار  ساخت  از  بعد  یک سال  دکتر  کنند. 
خشک کن و پس از مدتى مخزنى براى جداسازى پسته هاى 
تکمیل  در  روند  این  مى کند.  طراحى  زیرآبی  و  روآبی 
به نحوى  مى کند،  پیدا  ادامه  تَر  پسته  فراورى  دستگاه هاى 
که ساخت یکى از بهترین ترمینال هاى فراورى پسته کامًال 
مکانیزه با قرارگیرى پیوسته دستگاه هاى متعدد با نوآورى 
دکتر وثوقى محقق مى شود. او بنا به گفته خود زندگیش را 
صرف مکانیزاسیون فراورى پسته مى کند و در سال هاى بعد، 
حجم رو به افزایش پسته ایران به واسطه تالش او توانست 
حیات خود را  در بازار جهانى که خواستار تضمین کیفیت 

و سالمت پسته بود، ادامه دهد.
دکتر على وثوقى همواره به فعالیت هاى جمعى از جمله حضور 
در انجمن پسته ایران اهمیت ویژه اى قائل بود و نقش وى 
و  گردهمایى ها  در  شرکت  و  امنا  هیئت  و  مدیره  هیئت  در 
دوره هاى آموزشى انجمن بسیار پررنگ بود. او همواره دغدغه 
کار و کشورش را داشت و در این راه مرتباً زبانش به نقد سازنده 
و ارائه راهکار باز بود و مى گفت: «نابود کردن خیلى سخت 

نیست، درست کردن و ساختن خیلى زحمت دارد.»

گرامی داشت یاد و خاطره دکتر علی وثوقی

مردی از تبار نوآو ری
دبیرخانه انجمن پسته ایران
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مهنــدس صامــت عزیــز اصالتــاً اهــل یــزد و متولــد 3 تیرمــاه 1313 بــود. ایــن بزرگــوار 
پــس از تحمــل مدتــى رنــج بیمــارى و نگرانــى دورى از وطــن ســرانجام در تاریــخ 9

فروردیــن ســال 1401 زندگــى را بــدرود گفــت. مهنــدس صامــت در رفســنجان ازدواج 
کــرد و همســر گرامــى ایشــان از خانواده هــاى محتــرم و معــروف رفســنجان و حاصــل 

ــد بوده اســت. ــد 3 فرزن ایــن پیون
ــوق  ــى مش ــور تحقیقات ــام ام ــود و انج ــى کارى خ ــت در زندگ ــل صام ــدس خلی مهن
همــه همــکاران بــود و مشــخصاً بــر کارهــا نظــارت دقیــق داشــت و راهنمایــى الزم را 

یادنامه شادروان مهندس خلیل صامت

کیس که در صف اول تحقیقات بود
حسین فریور مهین
دوست و همکار
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ــارى زا  ــل بیم ــات و عوام ــت ایشــان بســیارى از آف ــان مدیری ــى آورد. در زم به عمــل م
ــراش، ســن هاى  ــه ک ــته، پروان ــوار پس ــه میوه خ ــته، پروان ــوار پس ــه چوبخ ــر پروان نظی
ــدند  ــایى ش ــته شناس ــاخه خوار پس ــک سرش ــته و سوس ــوى پس ــارى ماس ــل بیم ناق
ــط  ــال 1345 توس ــار در س ــن ب ــراى اولی ــته ب ــه پس ــده ریش ــد غ ــاى مول و نماتده
ــام  ــس از انج ــاى مفصــل و مشــکل پ ــن، در مورده ــد. همچنی ــزارش گردی ــان گ ایش
ــد.  ــه مى گردی ــاورزان توصی ــه کش ــرد و ب ــه مى ک ــى ارائ ــاد، راه حل های بررســى هاى زی
هنــر واقعــى مهنــدس صامــت پیگیــرى امــور علمــى و تحقیقاتــى و تشــویق محقــق 
بــه دنبــال کــردن مســائل بــود کــه دربــاره ایــن مــرد بزرگــوار هرچــه گفتــه شــود بــاز 

هــم کــم اســت. 
جنــاب مهنــدس صامــت در اکثــر کنگره هــاى گیاهپزشــکى ســعى داشــتند در جلســات 
شــرکت نمــوده و یــا مقالــه علمــى ارائــه دهنــد و همچنیــن از نتیجــه تحقیقــات انجــام 
ــن  ــد. در ای ــوب نماین ــتفاده مطل ــان اس ــکاران در کارهایش ــایر هم ــط س ــده توس ش
نشســت ها فرصــت خوبــى بــراى اینجانــب پیــش مى آمــد کــه از مصاحبــت و تجــارب 
ــد  ــا پســته بهره من ــط ب ــائل گیاه پزشــکى مرتب ــورد مس ــز در م ــت عزی ــدس صام مهن
ــى داد،  ــور رخ م ــته کارى هاى کش ــدى در پس ــئله جدی ــه مس ــواردى ک ــوم. در م ش
ــد؛  مهنــدس صامــت و همــکاران گرانقدرشــان در صــف اولیــه تحقیــق و مبــارزه بودن
نظیــر بــروز آفــت جدیــد پروانــه چوبخــوار پســته یــا کرمانیــا کــه مهنــدس جعفــرى 
ــا بــه  پــور عزیــز و مهنــدس صامــت خســتگى ناپذیر، دلواپــس ایــن ماجــرا بودنــد و ت

ــتند.  ــت از کار برنداش ــیدند دس ــز نرس ــه موفقیت آمی نتیج
ــود و  ــراى همــه نوظهــور ب مــورد دیگــر کــه در محصــول درختــان پســته رخ داد و ب
ــم  ــان اس ــتان کرم ــاى اس ــد و محلى ه ــته مى ش ــز پس ــاد مغ ــارت و فس ــث خس باع
ــدس  ــوم مهن ــط مرح ــه توس ــراوان ک ــى هاى ف ــد از بررس ــد، بع ــو گذاردن آن را ماس
صامــت و مرحــوم مهنــدس برخــوردارى و اســتفاده از همــکاران متخصــص داخلــى و 
آلمانــى به عمــل آمــد، نهایتــاً عامــل بــروز ایــن عارضــه مشــخص گردیــد کــه توســط 
ــا مشــخص شــدن عامــل انتقــال ایــن  ســن هاى قهــوه اى و ســبز ایجــاد شده اســت. ب
ــد و  ــل ش ــئله ح ــن مس ــل، ای ــن هاى ناق ــا س ــع ب ــارزه به موق ــا مب ــاً ب ــه نهایت عارض

ــد. ــف گردی ــته ها متوق ــل پس ــه داخ ــا ب ــال بیمارى ه انتق
به طورکلــى، مدیریــت خــوب و فعــال مهنــدس صامــت و اشــتیاق بــه شــناخت 
ــا در  ــته کار نه تنه ــاورزان پس ــات وى کش ــه خدم ــه نتیج ــد ک ــث ش ــناخته ها باع ناش

اســتان کرمــان، بلکــه در همــه اســتان هاى پســته خیز را بهره منــد ســازد.
ــا  ــم ی ــا ایشــان به طــور دائ ــه افتخــار و ســربلندى اینجانــب اســت کــه مدت هــا ب مای
ــان  ــات ایش ــا و اطالع ــواره از راهنمایى ه ــتم و هم ــه داش ــکارى صمیمان ــاوب هم متن

ــرده ام.  نهایــت بهــره را ب
ــود  ــتى ب ــاك سرش ــا؛ پ ــژاد آری ــود از ن ــردى ب ــود؛ رادم ــطوره ب ــت اس ــدس صام مهن
ــود واال و  ــانى ب ــرى؛ انس ــتکار و پیگی ــاظ پش ــا از لح ــود بى همت ــى ب ــد؛ محقق بى مانن

ــاور.  ــراه و ی ــش، هم ــود بى آالی ــتى ب ــر، دوس بى نظی
روحش شاد و روان پاك و نازنینش در آرامش باد
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سیدمحمود ابطحی در جلسه هیئت امنای انجمن پسته ایران تشریح کرد

عرضه و تقاضا در نقطه عطف
در چهارمیـن جلسـه هیئـت امناى دورة چهارم فعالیت انجمن پسـته ایـران در پنجم اسـفندماه 1400 ، سـیدمحمود ابطحى به عنوان 
رئیـس هیئـت امنـاى این انجمـن به تشـریح وضعیت انجمـن و نقـش آن پرداخـت. گزیـده اى از مباحـث مطروحه از سـوى رئیس 

هیئـت امنـاى انجمن پسـته را در ادامـه مى خوانید: 

تشکل نمونه
از  یکـى  پسـته  انجمـن  گفـت  مى تـوان 

تشـکل هاى نمونـه اسـت و شـاید اگـر بگوییـم 
نکرده ایـم.  اغـراق  اسـت،  ایـران  تشـکل  بهتریـن 

بایسـتى قـدر دبیرخانـه انجمـن را بدانیـم و از آنـان 
تشـکر کنیـم. همچنیـن، از هیئـت مدیـره انجمـن و 
رئیـس هیئـت مدیـره تشـکر مى کنـم که بـا توجه 

بـه شـرایط کرونا کارشـان را عالى انجـام دادند. 
انشـاهللا روزبـه روز بتوانیم کارهـاى انجمن 

را بهتـر از قبـل انجـام دهیم.

چالش تقاضا
در  کرده ایم  عرضه  پسته  هرچه  تاکنون 

مقابلش تقاضا وجودداشته، ولى از این به بعد 
باشد.  صورت  به همین  وضعیت  نیست  مشخص 
در بخش تقاضا، به دلیل اینکه براى پسته عرضه 

شده، تقاضا وجودداشته تا امروز با چالشى 
با  بعد  این  از  ولى  نشده ایم،  مواجه 

چالش مواجه خواهیم بود.

در آستانه تحول 
صنعـت پسـته در آسـتانه یک تحـول قرار 

گرفتـه و عبـور از تحـول پیش روى صنعت پسـته 
مسـتلزم ایـن اسـت کـه همگـى بـا هـم همـکارى 

داشته باشـیم و بـراى اینکـه ایـن مرحلـه را بـه خوبـى 
پشـت سـر بگذاریـم نقـش هیئـت مدیـره، دبیرخانه و 
خصوصـًا آقـاى مهنـدس رضایـى به عنـوان دبیـرکل 

انجمـن کـه مقبولیـت زیـادى در بین افـراد جامعه 
امیـدوارم  اسـت.  بااهمیـت  بسـیار  دارنـد، 

دبیـرکل بتوانـد تمامـى اعضـا را دور 
کند. جمـع  هـم 
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مساله بهره وری
آن  با  تولید  مورد  در  که  عمده اى  مشکل 

مواجه هستیم مسئله بهره ورى و قیمت تمام شده 
ممکن  نباشیم،  بهره ورى  مراقب  اگر  است.  ما  پستۀ 

شود.  گرفتارى و نابودى  دچار  ایران  پسته  تولید  است 
چالش  مراقب  انجمن  که  است  مهم  بسیار  رو  این  از 
افزایش تولید و کاهش بهره ورى باشد. در گذشته هم 

این اتفاق در دنیا افتاده است و بادام اسپانیا در 
آمریکا  بادام  باالى  تولید  به خاطر  مقطعى 

و قیمت تمام شده دچار مشکل 
شد.

متولی باهوش 
ما  براى  دولت  که  داشت  نباید  توقعى 

انجمن  وظیفه  کار  این  دهد.  انجام  کارى 
کار  این  براى  سنگینى  وظیفۀ  انجمن  و  است 
دارد. خدا را شکر مى کنم که پسته ایران یک 

متولى باهوش و فهمیده مثل انجمن دارد. 
امیدواریم بتوانیم این مراحل را پشت 

سر بگذاریم.

نقشه راه
انجمن  به خصوص  ایران،  پسته  صنعت  که  کارى 

باید انجام دهد، شناخت بخش تقاضاست. انجمن بایستى 
بداند میزان تولید در جهان چه مقدار است، چه مقدار مصرف 
مى شود و بازارهاى مصرف و موارد مصرف به چه صورت است. 
در این مورد، انجمن اقدام خوبى انجام داده و کمیسیون آمار و 
اطالعات را تشکیل داده است. به دست آوردن آمار و اطالعات 
صحیح و شناخت درست بازار مستلزم هزینه است. امیدوارم 
توانایى  که  افرادى  و  مدیره  هیئت  اعضا  انجمن،  اعضاى 

مالى دارند با همت عالى خود، انجمن را در این مسیر 
حمایت کنند تا بتوانیم از این مرحله به خوبى 

عبور کنیم.

تولید انبوه 
در بخش عرضه پسته، تولید در سراسر ایران در حال گسترش 

است؛ البته تولید پسته در ایران در برخى مناطق در حال کاهش و در 
برخى مناطق افزایش پیدا مى کند. ولى در کل، با توجه به اینکه در مناطق 

جدید پسته کارى مى شود، مى توان گفت در ایران پسته کارى در حال افزایش است. 
در ضمن، تولید پسته آمریکا نیز مرتباً در حال افزایش است و در آینده نیز خیلى بیشتر 

افزایش خواهدیافت. این درحالى است که تولید پسته در ترکیه که سابقاً به صورت دیم 
بوده احتماالً با توجه به احداث سد و افزایش میزان آب، افزایش پیداخواهدکرد. همچنین، 
پسته کارى در کشورهاى شوروى سابق نیز شروع شده و تولید در این کشورها به سرعت 

افزایش خواهدیافت.
بایستى به این نکته توجه شود که احتماالً در عرضه پسته با تولید بسیار زیادى مواجه 

مى شویم. این در شرایطى است که بادام هندى نیز که سال هاى زیادى تنها به میزان 10
تا 20 هزارتن در هند تولید مى شده و قیمت آن دو برابر قیمت پسته بود، به سرعت 

سطح زیرکشتش در ویتنام به 300 هزار هکتار رسیده و میزان تولید ساالنه آن 
به 400 تا 500 هزار تن رسیده است.

مجموعۀ موارد نشان مى دهد که در عرضه با تولید انبوه مواجه 
قطعًا  نیز  تولید  رهبرى  که  حالى  در  شد،  خواهیم 

دیگر دست ایران نیست.
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چهارمین جلسه هیئت امناى دورة چهارم فعالیت انجمن پسته ایران، پنجم اسفندماه 1400
در محل سالن زنده یاد کامیابى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى کرمان با حضور 38

نفر از اعضاى هیئت امنا (18 نفر حضورى، 11 نفر مجازى و 9 نفر وکالتاً) از مجموع تعداد 
45 نفر عضو هیئت امنا برگزار شد. 

در ابتداى جلسه، محمد صالحى رئیس هیئت مدیره انجمن پسته ایران پس از گفتن 
خیرمقدم به حاضرین، یاد و خاطره مرحوم على اکبر نشاط، نایب رئیس هیئت امناى انجمن 

را با ذکر سابقه فعالیت هاى وى در انجمن، گرامى داشت. 
سپس، سیدمحمود ابطحى رئیس هیئت امناى انجمن به تشریح وضعیت عرضه و تقاضاى 
پسته و نقش انجمن پرداخت که در همین شماره در گزارش جداگانه اى مشروح سخنان 
وى منعکس شده است. در ادامه این جلسه، اعضاى هیئت امناى انجمن به اتفاق آرا جلیل 
کاربخش را به عنوان نایب رئیس هیئت امنا به جاى مرحوم على اکبر نشاط انتخاب کردند. 
همچنین، على پورجعفرى با اکثریت آرا به عنوان عضو على البدل هیئت مدیره از گروه 
صادرات براى مدت باقیمانده دوره چهارم فعالیت هیئت مدیره انتخاب شد. سپس، با توجه 
به ابهامات موجود در اساسنامه پیرامون تداوم اعتبار مسئولیت شخصیت حقیقى یا حقوقى 
در سمت هاى انتخابى انجمن در صورت تغییر نمایندة شخصیت حقوقى عضو انجمن، مقرر 
شد هیئت مدیره پیشنهادات الزم جهت رفع ابهام در این مورد را به همراه سایر پیشنهادات 

اصالحى اساسنامه در  جلسات آتى هیئت امنا ارائه کند. 

جلسه هیئت امنای انجمن پسته ایران در اسفند ۱۴۰۰  برگزار شد
یک ساله  دوره  فعالیت  پایان  به  توجه  با 
فعالیت بازرسین، مجدداً مظفر محمدى و 
حسین مهرابى به اتفاق آرا به عنوان بازرس 
اصلى و على البدل براى دوره یک ساله بعدى 

انتخاب شدند.
پیرو درخواست جلسه قبل هیئت امنا، متن 
گزارش هیئت مدیره در خصوص پیشنهاد 
1401 سال  در  عضویت ها  حق  افزایش 
قرائت شد. پس از بحث و بررسى اعضاى 
هیئت امنا، پیشنهاد مبنا قرار گرفتن تورم 
ساالنه کشور براى افزایش حق عضویت ها و 
حق ورودى به رأى گذاشته شد و با اکثریت 
محاسبه  همچنین،  رسید.  تصویب  به  آرا 
افزایش هاى ساالنه بر اساس نرخ تورم به 
هیئت مدیره تفویض شد. سپس، برنامه و 
بودجه سال 1401 توسط دبیرکل ارائه شد 
و به اتفاق آرا به تصویب هیئت امنا رسید. 

همچنین، مـوارد باقیمانده از پیشـنهادات 
تغییـر اساسـنامه انجمـن کـه در جلسـه 
قبـل هیئـت امنـا جهـت بررسـى بیشـتر 
بـه هیئت مدیـره ارجـاع شـده بود، مفصًال 
و  گرفـت  قـرار  بررسـى  و  بحـث  مـورد 
پیشـنهاد اضافـه شـدن منشـور اخالقى و 
حرفـه اى بـه مقدمـه اساسـنامه انجمن با 

اکثریـت آرا به تصویـب رسـید.

اعضای هیئت امنای انجمن به اتفاق آرا انتخاب کردند: 
نایب رئیس هیئت امنا جلیل کاربخش     

عضو على البدل هیئت مدیره على پورجعفرى     
بازرس اصلى  مظفر محمدى     

بازرس على البدل حسین مهرابى     



انجمن
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جلسـه مجمـع عمومـى فوق العـاده نوبـت دوم انجمن پسـته ایـران پیرو 
آگهـى فراخـوان در روزنامـه دنیـاى اقتصاد مـورخ 13 بهمن مـاه 1400
به منظور اصالح اساسـنامه، رأس سـاعت 16 پنجم اسـفنده ماه آغاز شـد.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه موضـوع اصـالح اساسـنامه انجمـن بـا توجه 
بـه برخـى الزامـات قانونى اتـاق ایـران و همچنین برخى پیشـنهادات 
اصالحـى اعضـا از زمـان هیئـت مدیـره دوره سـوم انجمن در دسـتور 
کار دبیرخانـه قـرار داشـت. پـس از اسـتماع نظـرات موافـق و مخالف 
پیرامـون مـوارد اصالحـى اساسـنامه، رأى گیرى به صـورت حضورى و 
مجـازى برگـزار و در نهایـت اساسـنامه جدیـد در 4 فصـل، 36 ماده و 

29 تبصـره در تاریـخ 5 اسـفندماه 1400 بـه تصویـب مجمـع عمومى 
فـوق العـاده انجمن پسـته ایران رسـید. 

همچنیـن، بـر این اسـاس، پیشـنهاداتى همچـون اصـالح آدرس دفتر 
مرکـزى انجمن، اضافه شـدن مرامنامه اخالقى و حرفه اى به اساسـنامه 
انجمـن پسـته ایـران، امـکان رأى دهـى اعضـا بـه کاندیداهـاى تمـام 
گروه هـا فـارغ از گـروه عضویـت خود، شـرط سـابقه عضویـت حداقل 
یک سـاله بـراى داشـتن حـق رأى و یـا کاندیدشـدن براى هیئـت امنا 
از اهـم پیشـنهاداتى بودنـد کـه در ایـن جلسـه بـه تصویب رسـیدند. 
اصالحات اساسـنامه مصوب در وبسـایت انجمن قابل مشـاهده اسـت.

ــن  ــالیانه انجم ــادى س ــى ع ــع عموم ــه مجم ــن جلس پانزدهمی
منتشــر  فراخــوان  آگهــى  پیــرو  اســفندماه 1400،  پنجــم 
شــده در روزنامــه دنیــاى اقتصــاد، از ســاعت 15 در محــل 
ــادن و  ــع و مع ــى، صنای ــاق بازرگان ــى ات ــاد کامیاب ــالن زنده ی س
ــا حضــور 66 نفــر (23 نفــر حضــورى، 15 کشــاورزى کرمــان ب

نفــر مجــازى و 20 نفــر وکالتــى) از مجمــوع 106 عضــو مــورد 
ــد.  ــزار گردی ــران برگ ــى ای ــاق بازرگان ــد ات تأیی

بــا توجــه بــه الــزام اتــاق بازرگانــى، صنایــع و معــادن و 
ــى  ــا بازرگان ــت ی ــتن کارت عضوی ــه داش ــران ب ــاورزى ای کش
ــور، از  ــى کش ــاى بازرگان ــى از اتاق ه ــکل ها از یک ــاى تش اعض
218 عضــو فقــط 106 عضــو انجمــن واجــد شــرایط شــرکت در 

ــد. ــرى بودن رأى گی
ــه  ــژاد ب ــوى ن ــى اکبرعل ــه، عل ــن جلس ــمیت یافت ــس از رس پ
ــه ســمت  ــورى و علــى بســاوند ب ســمت رئیــس، محمدکبیــر ن
ناظــر و ســیدآرش علــوى بــه ســمت منشــى انتخــاب شــدند و 
ــد. همچنیــن، در ایــن جلســه ســیدماهان  قبــول ســمت نمودن

ــت. ــور داش ــران حض ــاق ای ــده ات ــوان نماین ــفیعى به عن میرش

تصویب صورت های مالی در مجمع عمومی عادی 

اساسنامه انجمن در مجمع عمومی فوق العاده اصالح شد

و  فعالیت هـا  گـزارش  مجمـع،  رئیسـه  هیئـت  انتخـاب  از  پـس 
عملکرد انجمن در سـال 1399 توسـط دبیرکل ارائه شـد. سـپس، 
صورت هـاى مالى سـال 1399 پـس از ارائه و بحث و بررسـى اعضا 

بـه رأى گذاشـته شـد و بـا اکثریـت آراى حاضرین مصوب شـد.
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سفر از کرمان آغاز شد و ظهر روز اول پس از توقف در شهرستان زاهدان و صرف نهار و رفتن به منطقه دومک و 
حصاروییه ادامه یافت. در عصر این روز از باغ هاى این منطقه به صورت تصادفى بازدید شد. همچنین، از باغ هاى 
الگویى متعلق به آقاى محمدنبى قنبرزهى که طى چند سال گذشته روى آنها فعالیت شده و براى بهبود بهره ورى 
با وى همکارى و مشورت شده، به طور خاص بازدید شدند. باتوجه به مشاهدات، باغ هاى این منطقه وضعیت خیلى 
مناسبى پیداکرده اند و مى توان گفت که تقریباً کلیه عملیات الزم کشاورزى رویشان انجام شده است. الزم به ذکر 
است که در این باغ ها روش آبیارى به تدریج از روش آبیارى غرقابى به روش آبیارى تحت فشار در حال تغییر 
است. این سفر بسیار راضى کننده بود و آقاى قنبرزهى در این منطقه فعالیت هاى خیلى خوبى انجام داده اند و به 
زمینه هاى دیگر مثل گل محمدى و کشت زعفران نیز ورود کرده اند، اما عمده فعالیتشان روى پسته متمرکز است. 
در این منطقه از باغ هاى دیگرى همچون باغ هاى آقاى شیرعلى نارویى نیز بازدید شد و تذکرات الزم در خصوص 

اصالح باغات و روش کشاورزى پسته داده شد.

در روز دوم سفر به اتفاق آقاى حاج محمد شهنوازى عضو هیئت امناى انجمن پسته ایران که در شهر زاهدان ساکن 
هستند به طرف منطقه چاه شهى و یک باغ الگویى دیگر که متعلق به آقاى بهادرى است، حرکت کردیم. در این 
منطقه دو رقم اکبرى و احمدآقایى تکثیر شده است و شاید بتوان گفت از بهترین باغهاى پسته منطقه بلوچستان 
هستند. آنچه که در باغ آقاى بهادرى بسیار خودنمایى مى کرد، نحوه هرس بسیار عالى درختان است؛ یعنى 
شاخه هاى جانبى افقى درخت ها حذف نشده بودند؛ در این باغ تسطیح خاك خیلى خوب انجام شده  و باغریزى هاى 
جدید با اجراى بسترسازى خیلى مناسب توسعه یافته است. در این منطقه، بعد از بازدید از باغات و صرف صبحانه 
در یک جمع بسیار صمیمانه با مهمانان و سایر کشاورزان درباره آینده پسته در بلوچستان و آینده پسته در دنیا 
بحث و گفتگو شد. در این گفت و گو آقاى نورمحمد حسین زهى و پسران وى که فعالیت بسیار چشمگیرى در زمینه 

هرس، پیوند و ترویج صنعت پسته در بلوچستان دارند، حضور داشتند.

گزارش سفر انجمن پسته به بلوچستان

نشانه های امیدواری 
و تحرک پیداست

سفر به مناطق پسته کارى بلوچستان با همراهى مهندس 
حسین رضایى دبیرکل انجمن پسته ایران، بهروز آگاه 
عضو هیئت امناى انجمن و محمدعلى انجم شعاع رئیس 
کمیته باغبانى در تاریخ 11 اسفندماه 1400 انجام شد. 
این سفر در ادامه سفرها و فعالیت هاى پنج سال گذشته 
انجمن پسته ایران به منظور ارتقاى بهره ورى صنعت پسته 
در منطقه بلوچستان صورت گرفت.

محمدعلی انجم شعاع
رئیس کمیته باغبانی 

ایستگاه اول:
زاهدان

ایستگاه دوم:
منطقه چاه شهی

باغبانی
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ســپس، تیــم راهــى منطقــه خــاش شــد و از باغــات آقــاى حســین زهى بازدیــد به عمــل آمــد. در محــل 
بــاغ، دربــاره نحــوه هــرس، تغییــر پیونــد و ســموم مــورد اســتفاده گفت و گــو شــد. همچنیــن، از باغــات 
دو بــرادر کــه طــى چهــار، پنــج ســال اخیــر بــه فعالیــت پســته کارى روى آورده انــد، بازدیدشــد. در ادامــه 
مســیر، بــه باغــات تعــدادى از کشــاورزان کــه بــه کار مرغــدارى نیــز مشــغول هســتند، رفتیــم. متأســفانه 
درختــان ایــن باغ هــا از نظــر تغذیــه مقــدارى ضعیــف بودنــد. در این بــاره توضیحــات الزم جهــت اصــالح 
روش تغذیــه ارائــه شــد. همچنیــن، در برنامه هــاى بعــدى ســفر بــه ایــن اســتان بایــد تکنیــک مبــارزه بــا 

علف هــاى هــرز یکســاله و دائمــى آمــوزش داده شــود.

در منطقه پشت کوه نیز از باغات منطقه بازدید شد و آخرین مقصد در این روز منطقه حسین آباد بود. در این 
منطقه از باغ هاى عبدالباسط شهنوازى بازدید شد که بسیار خوب عمل کرده اند و مى تواند باغ الگویى در این منطقه 
قلمداد شود. وى طى پنج، شش سال گذشته توصیه هاى دوستان عضو انجمن را رعایت کرده است. نکته جالب 
توجه در منطقه حسین آباد این است که همه پیوندها فندقى و احمدآقایى هستند، اما درختان یک باغ به وسعت 
یک چهارم هکتار از رقم اکبرى پیوند خورده بودند و مالک آن از باردهى درختان ناراضى بود، در حالى که حجم 
درختان و هرس آنها بسیار عالى ارزیابى مى شد! پس از بررسى و پرس و جو مشخص شد که مالک باغ از روغن 
ولک استفاده نمى کند و درختان باغ به دلیل عدم تأمین نیاز سرمایى باردهى مطلوبى ندارند. بنابراین، به طور قاطع 
مى توان گفت رقم اکبرى در منطقه حسین آباد و سایر مناطق شهرستان خاش حتماً به خوبى بار مى دهد، ولى باید 
تمهیدات الزم انجام شود. صبح روز آخر، در همان منطقه حسین آباد از باغ آقاى حاج محمد شهنوازى که چند 
سال مورد بررسى و اصالح بوده و خصوصاً هرس آن ایراداتى داشته، بازدید شد و توضیحات الزم داده شد. سپس، 

به طرف منطقه گوهرکوه حرکت کردیم.
ظهر این روز ما به منطقه پشت کوه رسیدیم و مهمان آقاى حاج حبیب قلندرزهى بودیم. در این منطقه از باغ هاى 
وى و سایر کشاورزان مثل آقاى چنگیز قلندرزهى که به تازگى وارد این کار شده بودند بازدید به عمل آمد. در یک 
باغ در این منطقه باغریزى، روش آبیارى غرقابى و بسترسازى به خوبى انجام شده بود که از این باغ نیز بازدید و 

توضیحات الزم ارائه گردید.

در شب آخر، دوستان متعددى از نقاط مختلف در منزل آقاى قلندرزهى و در سیاه چادر مخصوص شان حضور 
پیداکردند و درباره تولید پسته و ایجاد ضبط هاى مناسب در منطقه بلوچستان مفصًال بحث و گفت و گو شد. سپس، 
با دستپخت آقاى حاج محمد شهنوازى از مهمانان پذیرایى شد. این شب با روایت داستانهاى بسیار شیرین به 

پایان رسید.
صبح روز بعد از باغ هاى آقاى حاج حبیب قلندرزهى بازدید کردیم و از یک راه میانبر وارد جاده بم- ایرانشهر شدیم، 

در منطقه ریگان توقف کوتاهى داشتیم و بعد از آن به کرمان رسیدیم.
به طورکلى، در این سفر نتایج راضى کننده و امیدوارکننده اى مشاهده شد. طبق معمول، پذیرایى ها و ارتباطات 
بسیار خوب بود. به نظر مى رسد مناطق پسته کارى بلوچستان براى کشاورزى بسیار مستعد هستند. البته در برخى 
مناطق مثل پشت کوه حسین آباد کمبود آب وجوددارد، اما در مناطقى مثل دومک و چاه شهى تقریباً مشکل 
خاصى در بحث آب وجودندارد. خوشبختانه، شورى ( EC) آب ها هنوز به مرحله خطرناکى نرسیده و شورى ها نهایتاً 

در حد 4، 5 هزار هستند.

ایستگاه سوم:
خاش

ایستگاه چهارم:
منطقه پشت کوه 

حسین آباد

ایستگاه آخر:
سیاه چادر

باغبانی
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پیشـگیرى و یا کنترل خسارت سرمازدگى 
عنـوان کـرد. 

ابراهیم اسـعدى اسکویى رئیس پژوهشکده 
تأکیـد  بـا  کشـاورزى،  و  آب  هواشناسـى 
قطعیـت  عـدم  پیش بینـى  در  اینکـه  بـر 
وجـود دارد، انـواع اطالع رسـانى هایى کـه 
هواشناسـى قـادر بـه انجـام آنهـا اسـت را 
برشـمرد و توضیـح داد: «اطالعاتـى کـه ما 
اعالم مى کنیـم عبارتنـد از پیش بینى هاى 
هفتگـى در رابطـه با دما و میـزان بارندگى، 
یخبنـدان،  و  سـرمازدگى  وقـوع  احتمـال 
پیش بینـى احتمال مناسـب بودن شـرایط 
سم پاشـى،  و  محلول پاشـى  بـراى  جـوى 
میـزان تأمین نیاز سـرمایى، میـزان تأمین 
و  چوبخـوار  پروانـه  ظهـور  حرارتـى  نیـاز 
احتمـال سـرمازدگى درختـان در مرحلـه 

میوه دهـى.» و  غنچه دهـى 
وى در پایان سـخنان خود نسـبت بـه ارائه 
خدمات بیشـتر پژوهشـکده هواشناسـى و 
علـوم جو به باغـداران اعـالم آمادگى نمود. 
در ادامـه ایـن هم اندیشـى مجـازى، علـى 
عباداللهـى از باغـداران پیشـرو و موفـق در 
زمینـه مقابلـه بـا سـرمازدگى در منطقـه 
تجربیـات  کرمـان،  اسـتان  خاتون آبـاد 
بـه  را  سـرمازدگى  بـا  مواجهـه  در  خـود 
اشـتراك گذاشـت و گفـت: «در بـاغ مـا 
تعبیـه  کوچکـى  هواشناسـى  دسـتگاه 
شـده و دمـا، رطوبـت و جهـت بـاد دائمـأ 
کنتـرل مى شـود. بنـده بـه جهـت مقابلـه 
بـا سـرمازدگى مطالعات بسـیارى کـرده ام 
و در حـد تـوان انـواع روش هـاى سـنتى و 
مکانیـزه را آزمـوده ام. از جملـه روش هـاى 
سـنتى که به منظـور مقابله با سـرمازدگى 
بـه کار برده ام، اسـتفاده از پوسـت پسـته و 

بـه منظـور بهره بردارى عملـى از دانـش تجربى و بررسـى راهکارهـاى مبارزه 
بـا سـرمازدگى، انجمن پسـته ایران وبینـار «سـرمازدگى و راهکارهـاى عملى 

کاهـش خسـارت» را در روز هجدهم اسـفند 1400 برگـزار کرد. 

در وبینار کمیته باغبانی انجمن برریس شد

سرمازدگی و راهکارهای 
عملی کاهش خسارت

اعظم مرتیض پور
دبیرکمیته باغبانی

دکتر 
حسین حکم آبادی

دکتر 
معین عالمحمدی

باغدار پیشرو 
علی عباداللهی

دکتر 
ابراهیم اسدی 

اسکویی

رضایـى  حسـین  وبینـار  ابتـداى  در 
ضمـن  ایـران،  پسـته  انجمـن  دبیـرکل 
اشـاره بـه نوسـانات دمایى در بهـار 1400، 
به عنـوان  گرمازدگـى  و  سـرمازدگى  از 
مهم تریـن عوامـل کاهنده محصول پسـته 

در طـى فصـل رشـد نام بـرد. وى هـدف از 
برگزارى وبینار را ارائه پیش آگاهى نسـبت 
بـه واقعـه سـرمازدگى بهـاره و به اشـتراك 
و  موفـق  باغـداران  تجربیـات  گذاشـتن 
همچنین ارائه راهکارهـاى عملى در زمینه 

حسین رضایى، دبیرکل انجمن پسته ایران: 
هــدف از برگــزارى وبینــار ارائــه پیــش آگاهــى نســبت بــه واقعــه 
ســرمازدگى بهــاره و بــه اشــتراك گذاشــتن تجربیــات باغــداران 
موفــق و همچنیــن ارائــه راهکارهــاى عملــى در زمینه پیشــگیرى 

و یــا کنتــرل خســارت ســرمازدگى اســت

اطالعاتى که پژوهشکده هواشناسى اعالم مى کند:
پیش بینى هاى هفتگى در رابطه با دما و میزان بارندگى

احتمال وقوع سرمازدگى و یخبندان
بـراى  جـوى  شـرایط  بـودن  مناسـب  احتمـال  پیش بینـى  

سم پاشـى و  محلول پاشـى 
میزان تأمین نیاز سرمایى

میزان تأمین نیاز حرارتى ظهور پروانه چوبخوار
احتمال سرمازدگى درختان در مرحله غنچه دهى و میوه دهى

باغبانی
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بخارى هـاى باغـى بـوده که با ایـن روش ها 
موفـق بـه نجـات دادن 70 درصد محصول 
از سـرمازدگى شـدم. همچنیـن، روش هاى 
مکانیـزه، ماننـد: اسـتفاده از ماشـین بـاد و 
تورى ها را بررسـى کردم و بعضـى از آنها را 

نمـودم.» تهیه 
وى ضمـن اشـاره به گران بـودن تجهیزات 
مکانیـزه مقابله بـا سـرمازدگى و همچنین 
در  موجـود  دسـتگاه هاى  کارایـى  عـدم 
سـطح وسـیع افـزود: «در مـورد مقابلـه بـا 
سـرمازدگى به روش سـنتى مشـکل تهیه 
سـوخت گازوئیـل وجـوددارد. در رابطـه با 
روش مکانیزه، دسـتگاه هاى سـاخته شـده 
آزمایـش  و  تسـت  مرحلـه  در  کشـور  در 
هـم  دسـتگاه  سـازنده  حتـى  و  هسـتند 
سـطح  در  کـه  کنـد  تضمیـن  نمى توانـد 

گسـترده جوابگـو باشـد.»
خواسـتار  خـود  سـخنان  پایـان  در  وى 
همـکارى و حمایت دولت از سـازندگان در 
تولیـد تجهیـزات مربوطه و همچنیـن ارائه 
تسـهیالت بـه باغـداران بـه منظـور خرید 

دسـتگاه هاى مکانیـزه شـد.   
ارائـه دهنـده بعـدى معیـن مالمحمـدى 
متخصـص در زمینه کشـاورزى هوشـمند 
بـود. وى اطـالع از زمـان وقوع سـرمازدگى 
را مهم تریـن عامـل در موفقیـت روش هاى 
و  عنوان کـرد  سـرمازدگى  بـا  مقابلـه 
در  مؤثـر  فاکتورهـاى   » اظهارداشـت: 
گسـترش میزان خسـارت سـرمایى شدت 
و طـول مدت سـرما، سـرعت بـاد، رطوبت 
آفـات  گیـاه،  سـن  ابـر،  پوشـش  نسـبى، 
ایـن  بـر  عـالوه  و  هسـتند  بیمارى هـا  و 
مـوارد، نـوع خاك، محـل قرار گرفتـن باغ، 
جهـت شـیب و پسـتى و بلندى زمیـن در 
حساس شـدن گیاه به سـرما نقـش دارند.»

این پژوهشـگر کشـاورزى هوشمند، ضمن 
معرفـى تجهیزات و دسـتگاه هاى ایسـتگاه 

هواشناسـى هوشـمند، جنبه هـاى مختلف 
کاربرد ایسـتگاه هوشـمند هواشناسى را نام 
بـرد و افـزود: « مدیریـت هوشـمند آبیارى 
تخصیـص  آبـى؛  نیـاز  تشـخیص  از  اعـم 
هوشـمند منابع آب؛ یادآورى نوبت آبیارى؛ 
پایـش رطوبـت خـاك؛ مدیریت هوشـمند 
باغبانـى اعم از ثبت عملیات باغى؛ هشـدار 
هواشناسـى  توصیه هـاى  آفـات؛  طغیـان 
شـامل  چـاه  پمـپ  مدیریـت  کشـاورزى؛ 
کنتـرل موتـور پمپ چاه؛ پایـش عملکرد و 
تنظیم نوبـت آبیارى؛ مدیریت هواشناسـى 
گرمازدگـى؛  هشـدار  شـامل  کشـاورزى 
هشـدار نوسـانات جوى؛ نیاز سـرمایى؛ نیاز 

گرمایى؛ هشـدار سـرمازدگى»
پیش بینـى  امـکان  اینکـه  بیـان  بـا  وى 
هفتگـى سـرمازدگى بـا اسـتفاده از تصاویر 
و  کارشناسـان  تحلیـل  و  ماهـواره اى 
همچنین پیش بینـى روزانه سـرمازدگى بر 
اسـاس مدل هـاى تجربى و ریاضـى در این 
سیسـتم وجـود دارد، افزود: «مـدل تجربى 
پیش بینـى بـا اسـتفاده از حداکثـر دمـاى 
روزانـه و دمـاى نقطـه شـبنم در 2 سـاعت 
بعـد از غـروب آفتـاب یکـى از روش هایـى 
سـرمازدگى  بینـى  پیـش  در  کـه  اسـت 
تشعشـعى مـورد اسـتفاده قـرار مى گیـرد 
و هنگامـى کـه احتمـال وقوع سـرمازدگى 
بـاالى 25 درصـد شـود، اعالمیـه حـاوى 

مى شـود.» صـادر  هشـدار 
مالمحمـدى عنـوان کـرد: «درحـال حاضر 
و  تحقیـق  درحـال  مختلـف  تیم هـاى  بـا 
مدل هـاى  بتوانیـم  تـا  هسـتیم  بررسـى 
ریاضـى را بـراى پیش بینـى روزانـه بـه کار 
بـرده و در همـان روز یـا شـب کـه احتمال 
وجـود  سـرمازدگى  درصـد   70 الـى   60
در  شـود.  داده  الزم  هشـدارهاى هاى  دارد 
این سیسـتم هشـدار سـرمازدگى بـا توجه 
بـه مرحلـه رشـدى و آسـتانه تحمـل گیاه 
تنظیـم شده اسـت تـا زمانـى کـه دمـا در 
و  رسـیده  حداقـل  آسـتانه  بـه  ایسـتگاه 
سـرعت بـاد کمتـر از 2 متر بر ثانیه باشـد، 
هشـدار سـرمازدگى صادر شـود و کشـاورز 
بتوانـد به موقـع عکس العمل نشـان دهد.» 
وقـوع  از  بعـد  خسـارت  تخمیـن  وى 
بازگشـت  دوره  تعییـن  سـرمازدگى، 
سـرمازدگى طـى سـالیان متمـادى و ارائه 
توصیه هـاى کاربردى مناسـب منطقـه را از 

کـرد. عنـوان  سیسـتم  امکانـات  دیگـر 
سـپس، حسـین حکم آبـادى پژوهشـگر و 
مروج ارشـد پسـته کشور با اشـاره به اینکه 
ایـران در یکـى از مناطـق حادثه خیـز کـره 

زمیـن واقـع شده اسـت اذعـان داشـت از 
40 نـوع بـالى طبیعـى شـناخته شـده در 
جهـان، بیـش از 30 نـوع آن در ایران اتفاق 
مى افتـد؛ وى گـرم شـدن کـره زمیـن را 
مهم تریـن مشـکلى کـه بشـر در درازمدت 
بـا آن درگیـر اسـت دانسـت و بـر آمادگى 
در مقابـل وقـوع اتفاقـات عجیـب و غریب 

تأکیدکرد.  جـوى 
مروج ارشـد پسته کشـور با تأکید بر اینکه 
سـرمازدگى یکى از وقایع بسیار مهم جوى 
اسـت کـه موجـب خسـارت شـدیدى بـه 
باغـداران مى شـود، روش هـاى غیرفعـال و 
فعال مقابله با سـرمازدگى را تشـریح کرد و 
مزایا و معایب هرکدام را برشـمرد و گفت:« 
از جملـه روش هاى غیرفعـال مى توان عدم 
کاشـت درخـت در پسـتى ها؛ اسـتفاده از 
موانـع به عنوان بادشـکن  در مسـیر جریان 
هـواى سـرد به جهت منحرف کـردن جبهه 
هـواى سـرد؛ تغذیـه مناسـب درختـان در 
طـول فصـل رشـد؛ حفـظ سـطح خـاك 
بـه شـکل همـوار و عـارى از علـف هـرز و 

رطوبـت نـام  برد.»
 وى در ادامه انواع روش هاى فعال اعم از 
و  پارافینى  باغِى  بخارى هاى  از  استفاده 
گازوئیلى، آتش زدن پوست و نخاله پسته 
با  بخارى هاى  از  استفاده  باغ،  سطح  در 
سوخت جامد (بریکت زغال سنگ)، آبپاشى 
باد،  ماشین  از  استفاده  (وبلر)،  باالدرختى 
پرواز هلى کوپتر، استفاده از دستگاه چاهک 
در  به کاربرده  روش هاى  انواع  و  معکوس 
را  هریک  و  نام برده  را  خرده مالک  باغات 
پایه هاى  کاشت  حکم آبادى  نمود.  تشریح 
مقاوم به سرما، استفاده از بخارى هاى باغى و 
یا سیستم آبیارى باالدرختى را کارآمدترین 

روش در شرایط فعلى دانست.
وى در پایان پیشـنهاداتى مبنى بر حمایت 
دولـت و بخـش خصوصـى در زمینه تولید 
پارافیـن با قیمـت ارزان، تولید وبلـر و ارائه 
تسـهیالتى جهت برقرارى سیسـتم آبیارى 
تحـت فشـار و باالدرختـى ارائـه داد و اعالم 
آمادگـى نمـود تـا در هـر زمـان و مـکان 
کـه نیـاز باشـد دانـش خـود را در اختیـار 

قراردهد. باغـداران 

على عباداللهى، باغدار:
در مورد مقابله با سرمازدگى به روش سنتى مشکل تهیه سوخت 
دستگاه هاى  هم  مکانیزه  روش  با  رابطه  در  و  وجوددارد  گازوئیل 
سازنده  حتى  و  هستند  آزمایش  مرحله  در  کشور  در  شده  ساخته 
دستگاه هم نمى تواند تضمین کند که در سطح گسترده جوابگو باشد

معین مالمحمدى، پژوهشگر کشاورزى هوشمند:
ــر  ــا اســتفاده از تصاوی امــکان پیش بینــى هفتگــى ســرمازدگى ب
ماهــواره اى و تحلیــل کارشناســان و همچنیــن پیش بینــى روزانــه 
ســرمازدگى بــر اســاس مدل هــاى تجربــى و ریاضــى وجــود دارد

کارآمدترین روش هاى مقابله با 
سرمازدگى در شرایط فعلى

کاشت پایه هاى مقاوم به سرما
استفاده از بخارى هاى باغى
سیستم آبیارى باالدرختى

باغبانی



دبیرخانه انجمن پسته ایران
اولیـن جلسـه کمیته باغبانـى انجمن پسـته ایران در سـال 1401 با موضوع «بررسـى میزان خسـارت سـرماى 
بهـاره» با حضور تعدادى از باغداران مناطق مختلف پسـته کارى ایران و کارشناسـان هواشناسـى روز یکشـنبه 
21 فروردیـن ماه برگزار شـد. برحسـب اطالعات موجـود، پدیده سـرمازدگى در روزهاى پایانى سـال 1400 (27

و 28 اسـفند) و همچنیـن در روزهـاى آغازین سـال 1401 (7 تا 9 فروردین) به وقوع پیوسـته اسـت. 
طبـق گفتـه کارشناسـان هواشناسـى، سـرمازدگى حـادث شـده در ابتـداى سـال از هـر دو نـوع جبهـه اى و 
تشعشـعى بوده اسـت کـه تـوده هواى سـرد جبهه اى بیشـترین خسـارت را بـه باغات پسـته زده اسـت و تنها 

مناطـق شـرقى و شـمال شـرقى کشـور از آن مصـون مانده اند.
باغـداران حاضـر در جلسـه گزارشـاتى از وقـوع یـا عدم وقـوع پدیـده سـرمازدگى در منطقه فعالیـت خود و 

همچنیـن میـزان خسـارت احتمالـى ایـن پدیده بـر محصول پسـته ارائـه کردند. 

در اولین جلسه کمیته باغبانی انجمن پسته ایران در سال ۱۴۰۱ برریس شد

برآورد خسارت سرمای بهاره 

باغبانی
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کارشـناس  جاودانـى،  اهللا  فضـل 
مسـتقل: هواشناسـى 

در واقــع، گرمایــش جهانــى تغییرات 
ــر  ــاد کرده اســت. به نظ ــى را ایج اقلیم
بنــده، تنهــا ضربــه اى کــه کشــاورزان 
ــمت  ــد از س ــرما مى خورن ــت س از باب
به دلیــل  و  استراتوســفر  الیــه 
گرمایــش جهانــى اســت. ســرمازدگى 
محصــول  هفتــه،  ایــن  ابتــداى 
ــا عــرض  ــود کــه ت ورتکــس قطبــى ب
ــت.  ــد و رف ــه آم ــى 29 درج جغرافیای
ــى موجــب شــده کــه  گرمایــش جهان
جریــان هــواى ســرد از روى قطــب بــه 
ــه  ــى منطق ــى، یعن ــاى جنوب عرض ه

ــد. ــرت کن ــران، مهاج ای
ــوع ســرمازدگى در محصــوالت  دو ن
ســرمازدگى  داریــم؛  کشــاورزى 
انتقالــى؛  ســرمازدگى  و  تشعشــعى 
ــوع  ــار از ن ــل به ــه فص ــرماى نیم س
انتقالــى بــود. ممکــن اســت ایــن 
اتفاقــات ســال آینــده نیــز اتفــاق 
بیفتــد و صددرصــد حتــى تشــدید 
ــى  ــن، هــم تنــش گرمای شــود. بنابرای
داریــم و هــم ســرمایى. امســال تنــش 
گرمایــى را در تاریــخ 4 اردیبهشــت از 
ــان  ــوب کرم ــا جن ــبزوار ت ــه س منطق

ــت. ــم داش خواهی

خراسـان  باغـدار  زنگنـه،  باقـر 
رضـوى:

رضـوى  خراسـان  خـواف  منطقـه  در 
اکثـر پوندهـاى پسـته به جاى زایشـى 
بـرگ  بـه  تبدیـل  و  شـده  رویشـى 
شـده اند. فکـر کنـم بالـغ بـر 80 تا 85

درصـد محصـول در برخـى از مناطـق 
آسـیب دیده انـد و مناطقـى مثـل نیاز 
آبـاد، بهدادیـن، علـى آبـاد و حسـین 

نبوده انـد.  بى بهـره  کاریـون  آبـاد 

مـروج  آبـادى،  حکـم  حسـین 
پسـته:  ارشـد 

ــن دارم در  ــه م ــى ک ــق اطالعات طب
ــه لحــاظ  خراســان رضــوى مشــکلى ب
نداشته اســت.  وجــود  ســرمازدگى 
دمــاى  تــا  بیرجنــد  از  بخش هایــى 
منفــى 6 هــم گــزارش شــد و 100

در  داشــتیم.  ســرمازدگى  درصــد 
منطقــه ســرایان تــا حــدود 30 درصــد 
اســتارت ها  امــا  داریــم؛  خســارت 
خــوب اســت و ان شــااهللا خراســان 

مى دهــد. نجــات  را  ایــران 
ــز  ــاد مهری ــدى آب ــان در مه درخت
ــد.  ــده ان ــرمازدگى ش ــار س ــز دچ نی
آبــاد  مهــدى  در  خســارت  میــزان 
بهــادران بــاالى 80 درصــد اســت.
سـال  سـاوه  و  ورامیـن  تهـران،  در  
آور اسـت. در اصفهـان فقط بخشـى از 
منطقه زواره خسـارت خورده اسـت. در 
اسـتان قـم نیز مشـکلى نداشـتیم. در 

دامغـان نیز سـال آور اسـت.

باغدار  فرشچى،  کابلى  سیدقاسم 
خراسان رضوى: 

رضـوى  خراسـان  در  نمى آیـد  به نظـر 
سـرمازدگى  مشـکل  جـام  تربـت  و 
داشته باشـیم. بـا شـرایط اقلیمـى که در 
آنجـا داریم درگیر سـرمازدگى نیسـتیم. 

علیمـردان خزایى، باغدار خراسـان 
رضوى: 

در بخش رشـتخوار و جنگل سرمازدگى 
از  منطقـه  ایـن  در  مـا  نداشـتیم. 
بـه  کمـک  و  مى ترسـیم  بیشـتر  گرمـا 
انجـام  زودتـر  را  درخـت  اسـتارت  زدن 

هیـم. مى د

مجیـد هاشـمى، باغدار خراسـان 
رضوى: 

بـه جـرأت مى تـوان گفـت در منطقـه 
سـرمازدگى  هیچ گونـه  فیض آبـاد 
نداشـتیم. دمـا نهایتـاً تـا دمـاى مثبت 
2,2 درجـه سـانتى گراد پاییـن آمـد و 
امسـال درختـان بـه واسـطه رطوبـت 
نسـبى محیط اسـتارت خوبى زدند. در 
برخـى باغـات تـا 25 درصـد خسـارت 
عـدم گـرده افشـانى وجودداشته اسـت. 
در ایـن منطقـه گرمـا بیشـتر از سـرما 

خسـارت زا اسـت. 

خراسـان  باغدار  ادیب،  امیراعتصام 
رضوى: 

محـدوده  در  خوشـاب  منطقـه  بـراى 
سـبزوار تـا نیشـابور گزارشـى در مورد 
منطقـه  در  نداشـتیم.  سـرمازدگى 
20 خسـارت هاى  رضـوى،  خراسـان 

درصـدى به صـورت لکـه اى در برخـى 
مشـاهده  جـام  تربـت  منطقـه  باغـات 
شده اسـت. به تازگـى در هفته گذشـته 
انجـام  را  ِسـت  فـروت  محلول پاشـى 
دادیـم و درختـان در تاریـخ امـروز در 

تنهـا  و  هسـتند  افشـانى  گل  مرحلـه 
نگـران گرمـا در زمـان گرده افشـانى و 
گل انگیـزى هسـتیم. در ضمن، امسـال 

سـال آور اسـت. 

باغـدار  امیـن زاده،  عبدالکریـم 
جنوبـى:  و  رضـوى  خراسـان 

وضعیـت خراسـان بسـیار عالـى اسـت 
و سـرمازدگى تنهـا در منطقـه قائـن و 
جنـوب خـواف وجودداشـته و مقدارى 
بـار محصـول کمتـر اسـت امـا نسـبت 
بـه سـال 1399 مى گوینـد کـه بیـش 
از 50 درصـد سـال 99 محصول دارند. 
تربـت  و  سـبزوار  نیشـابور،  بردسـکن، 
دارنـد.  خوبـى  بسـیار  محصـول  جـام 
بـا اطالعاتـى کـه از دوسـتان گرفتـم، 
از  بیشـتر  خراسـان  محصـول  امسـال 
سـال هاى قبـل خواهدبـود و بـه نظـر 
مـن بیـش از 70 هـزار تـن محصـول 
در سـال 1401 داریـم. وضعیت بسـیار 

اسـت.  عالى 

خراسان  باغدار  فالحتى،  اکبر  على 
رضوى: 

خراسـان  در  سـرمازدگى  خسـارت 
نداشـته ایم، اما متأسـفانه امسـال از آن 
سـال هایى اسـت که قرار اسـت پشـت 
چرخ هـا پـر و جلـوى چرخ هـا خالـى 
در  داریـم.  شـدید  پوکـى  مـا  باشـد! 
فیـض آبـاد اسـتارت خوبـى نداشـتیم. 

محمدعلـى انجـم شـعاع، رئیـس 
پسـته  انجمـن  باغبانـى  کمیتـه 

ایـران:
مناطقـى از قائـن خسـارت دارند؛ بین 
کاشـمر و فیـض آبـاد باغاتـى خسـارت 
به نظرمى رسـد  درکل  ولـى  خوردنـد. 
ایـن  کـه  هسـت  محصـول  آنقـدر 
باشـند. چشم پوشـى  قابـل  خسـارت ها 

ــا  ــل 60 ت ــان حداق شهرســتان کرم
70 درصــد خســارت خورده اســت و 
ــات  ــه باغ ــت و تغذی ــه مدیری بســته ب
متفــاوت  ســرما  خســارت  میــزان 
اســت. درکاظــم آبــاد میــزان خســارت 
کــم بــوده و در رحیــم آبــاد خســارت 

بیشــتر بوده اســت.

سـیدجالل نعمت اهللا زاده ماهانى، 
فارس: باغدار 

به نظرمــن، ایــن ســرمازدگى تشعشــعى 

باغبانی
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نبــوده و جبهــه اى بوده اســت؛ در 8
ــه  ــى 1,3 درج ــاى منف ــن دم فروردی
ــن  ــتیم؛ در 9 فروردی ــانتى گراد داش س
دمــاى منفــى را تجربــه کردیــم. در 
ــى  ــه روغن پاش ــى ک ــتان باغات سروس
کــرده بودنــد و درخــت زود آمــده بود تا 
100 درصــد دچــار خســارت شــده اند. 
روغن پاشــى  کــه  باغاتــى  وضعیــت 
نشــده بودنــد، بهتــر اســت. در مجموع، 
30 درصــد محصــول اســتان فــارس را 
ــا  ســرما زده اســت. در سروســتان 30 ت
40 درصــد کلــه قوچــى و احمدآقایــى 
را ســرما زده اســت و نیریــز حــدود 20

تــا 30 درصــد. در سروســتان درختــان 
جــوان هســتند و آور و نــاآور محســوس 
ــال  ــال از پارس ــول امس ــت. محص نیس

کمتــر اســت.

باغـدار  قاسـمعلى زاده،  حنیـف 
یـزد:

سـرمازدگى در هـرات و مروسـت 80
درصـد محصـول را از بیـن برده اسـت. 

مراد مرتاض، باغدار یزد:
در مرتاضیـه و ابرکـوه ارقـام زودرسـى 
آقایـى  احمـد  و  قوچـى  کلـه  مثـل 
ارقـام  کـه  جاهایـى  دیدنـد.  خسـارت 
و  دیدنـد  خسـارت  بودنـد،  زودگل 
امسـال بـراى ایـن منطقـه سـال نـاآور 

اسـت.

مسعود حقیقت، کارشناس هواشناسى:
و  یـــزد  جنـــوب  منطقـــه  در  
کرمـــان  اســـتان  از  بخش هایـــى 
خســـارت ســـرما داشـــتیم. همـــه 
ــه  ــن گونـ ــر ایـ ــد منتظـ ــاله بایـ سـ
گرمـــاى  رخـــداد  و  ســـرماها 
ـــى  ـــد راهکارهای ـــیم بای ـــگام باش زودهن
ـــم  ـــتى کنی ـــه همزیس ـــم ک ـــدا کنی پی
ــال  ــوان مثـ ــع به عنـ ــن وقایـ ــا ایـ بـ
ــا در  ــاوم و ... . مـ ــام مقـ ــد ارقـ تولیـ
شـــبکه ایســـتگاه هاى هواشناســـى 
مطمئـــن  دماســـنج هاى  از  بایـــد 

اســـتفاده کنیـــم. 
کوتـاه  بسـیار  سـرما  رخـداد  زمـان  
اسـت و مـا بایـد بتوانیـم بـا آن مقابلـه 
کنیـم. در حـال حاضـر نگرانـى مـا از 
ناهنجارى هـاى  و  زودرس  گرمـاى 
آخـر فروردیـن کـه بصـورت تگرگ رخ 

اسـت.  مى دهـد، 

سـعید مهدى نـژاد، باغـدار یامچى 
آذربایجان شـرقى: 

در ایــن منطقــه همیشــه ســرماى 
بــراى  منتهــا  داریــم،  را  بهــاره 
ــت  ــت. عل ــردرختى اس ــاى س میوه ه
اینکــه کشــاورزان رو آورده انــد بــه 
کاشــت پســته همیــن ســرماى بهــاره 
ــود؛ چــون در میوه هــاى ســردرختى  ب
خســارت زا اســت. در ایــن منطقــه 
ــته  ــات پس ــراى باغ ــارتى ب ــچ خس هی
هنــوز  درختــان  و  نشــده  گــزارش 
اکنــون  هــم  نزده انــد.  اســتارت 
درختــان در مرحلــه تــورم جوانــه 
هســتند. جبهــه هــواى ســرد از شــمال 
غــرب وارد شــده و مــا در آن مــدت در 
ــتیم.  ــر را داش ــر صف ــاى زی ــا دم اینج

بهروز زینلى، باغدار نوق رفسنجان:
ــرمازدگى رخ داده  ــفانه امســال س متأس
ــد  ــا 100 درص ــق ت ــى مناط و در برخ
درصــد   99 داشــتیم.  ســرمازدگى 
ــرمازدگى  ــزش و س ــار ری محصــول دچ
شده اســت. امــا اکثــر درختــان مــا 
خوشــه زایى خوبــى بــراى ســال آینــده 

کرده انــد.
حسین رضایى، باغدار رفسنجان:

ــدارد  ــى ن ــت خوب ــنجان وضعی  رفس
و امســال از ســال قبــل محصــول 
کمتــرى دارد، درحالى کــه ســال قبــل 
نیــز محصــول خوبــى نداشــتیم. دو 
روز ســرما به صــورت جبهــه اى و دو 
روز بصــورت تشعشــعى بــود. در 60
درصــد از ســطح پســته کارى ها ســرما 
ــا محصــول  نشســت و در همیــن جاه
ــرما  ــد محصــول را س ــود و 90 درص ب

زد. 

عباس مهران، باغدار انار:
و  اقلیـم  به دلیـل  انـار  شهرسـتان  در 
رقـم غالـب آن کـه رقـم اکبرى اسـت، 
سـرماى  و  بـود  شـده  روغن پاشـى 
آخـر اسـفند باعـث ریـزش جوانه هـاى 
اکبرى شـد و 90 درصـد از محصول را 

از دسـت دادیـم.

یحیى نظریان، باغدار راور:
در راور بیشــترین واریتــه کلــه قوچــى 
اســت و 95 تــا 100 درصــد از آن را 
ســرما زده اســت؛ امــا بــراى ســال آینده 

ــى آورد.  ــى م ــاى خوب دارد جوانه ه

على رستمى زاده، باغدار راین:
پاشـى  روغـن  به دلیـل  کـه  درختانـى 
سـبز شـده بودند را 100 درصد سـرما 
زده اسـت. اما در مـورد درختان اکبرى 
و فندقـى کـه در منطقـه هنـوز سـبز 
امیـدوارى  جـاى  هنـوز  بودنـد  نشـده 
محصـول  درصـد  تـا 30  و 25  اسـت 
مانده اسـت. 60 درصـد محصـول راین 
را سـرما زده اسـت، درحالى کـه امسـال 
سـال آور پسـته در ایـن منطقـه بـود.

مظفر محمدى، باغدار زرند کرمان:
خوشـبختانه امسـال سـال نـاآور بـود. 
عمـده رقـم شهرسـتان زرنـد فندقـى 
اسـت و جوانـه زایشـى زیادى از سـال 
قبـل نداشـتیم. نزدیـک بـه 60 تـا 70

درصد در منطقه سـرمازدگى داشـتیم. 
نهایتاً امسـال 2 هـزار و 500 تا 3 هزار 

تـن محصـول داریم.

محمدحسـین جهانگیـرى، باغدار 
سیرجان:

شهرســتان ســیرجان نیــز ماننــد: 
رفســنجان، زرنــد و کرمــان شــامل 
خســارت ســرمازدگى بــود. به طورکلــى، 
ــال  ــت محصــول امســال از پارس وضعی
بدتــر اســت. مناطقــى کــه پســته 
آنهــا  روى  مى شــد  و  وجودداشــت 
ــول  ــرما زد و محص ــرد را س ــاب ک حس
از بیــن رفته اســت. جوانه هــاى رویشــى 
ســال آینــده را هــم ســرما زده اســت. در 
برخــى باغــات در وهلــه اول عالئــم 
ســرمازدگى دیــده نمى شــد، امــا بعــداز 
چنــد روز خوشــه ها شــروع بــه ریــزش 
کردنــد و هنــوز زود اســت کــه بخواهیم 

ــم. ــرآورد کنی ــارت را ب ــد خس درص
60 درصــد باغــات بــراى ســال 
میــزان  و  هســتند  خــوب  آینــده 
ــدود  ــده ح ــال آین ــراى س ــارت ب خس
ــا  30 درصــد اســت. بایــد در رابطــه ب
ــم،  ــدا کنی ــکارى پی ــرمازدگى راه س
چــون ســرمازدگى را هرســاله خواهیــم 

ــت.  داش

حسین مهرابى، باغدار کرمان:
 در کرمـان رقـم احمدآقایـى اسـتارت 
بهتـرى داشـت و گل ها زودتر باز شـدند. 
تنـش در رقم احمدآقایى بیشـتر بود، اما 
رقـم فندقـى نیـز از تنش سـرما مصون 

نمانده اسـت. 

باغبانی
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سیدعلى وزیرى، باغدار شهربابک: 
و   27 روزهـاى  در  شـهربابک  در  مـا 
تـا 10 در 7  همچنیـن  و  اسـفند   28

فروردین سـرمازدگى داشـتیم و دماى 
منفـى 4 درجه سـانتى گراد ثبت شـد. 
میـزان خسـارت بـرآورد شـده 20 تـا 
80 درصـد مى باشـد کـه بیشـتر ارقام 
خسـارت  قوچـى  کلـه  و  احمدآقایـى 
دیدنـد. برخى باغداران بـه تعداد 400

عـدد بخـارى باغـى در هکتار اسـتفاده 
را  محصولشـان  توانسـتند  و  کردنـد 

حفـظ کننـد. بـراى سـال آینـده هـم 
تقریبـاً پسـته نداریـم.

قاسم پورامینى، باغدار شهربابک:
باغـات پسـته دشـت خبـر 100 درصد 
خسـارت دیده انـد و بـراى سـال آینده 

نیـز هیچ گونـه محصولـى نداریم.

حمید ثـورى، باغـدار بلوچسـتان:
در منطقه بلوچسـتان امسـال در دشـت 
گـزارش  هیـچ  پشـت کوه  و  آبخـوان 

خسـارت سـرمازدگى نداشـتیم امـا در 
منطقـه کوهپایه روى ارقـام احمد آقایى 
و اکبرى خسـارت سـرما را در حدود 10

درصـد داشـتیم که بسـیار ناچیز اسـت. 
در اوایـل فصـل، همزمـان بـا تلقیح گل، 
معضل غبار محلى را داشـتیم و بسیارى 
از باغـداران معتقـد هسـتند کـه کاهش 
محصـول به دلیـل همزمانى غبـار محلى 
با گرده افشـانى اسـت. وضعیت پسته در 
منطقـه مـا به خصـوص در ارقـام فندقى 

بهتـر از سـال قبل اسـت.

خسـارت سـرمازدگى روزهـاى پایانى سـال قبـل (27و 28 اسـفند 1400) و 
روزهـاى آغازیـن سـال جـارى (7 تـا 9 فروردیـن 1401) در اسـتان هاى یـزد، 
فـارس و کرمـان قابل توجـه بوده و محصـول امسـال و جوانه هاى سـال آینده 

را نیـز تحت تاثیـر قرار داده اسـت. 

در اسـتان هاى خراسـان رضـوى و جنوبـى محـدوده سـرمازدگى وسـعتى 
نداشـته و تنهـا در برخـى مناطق ماننـد بیرجند و قاین خسـارت سـرمازدگى 
حـادث شـده و  به طـور کلـى باغـداران منطقـه از محصول سـال جـارى ابراز 

کردند. رضایـت 

اسـتان هاى تهـران، قزویـن، مرکـزى، قـم و اصفهـان گزارشـى مبنـى بـر 
نداشـته اند. سـرمازدگى  خسـارت 

در شـمال غرب کشـور مناطـق مختلف آذربایجـان مانند یامچـى و همچنین 
اسـتان اردبیـل بدلیـل عقـب بـودن مرحله رشـدى درختان پسـته خسـارت 

سـرمازدگى گزارش نشـد.

در منطقـه بلوچسـتان سـرمازدگى رخ نداده اسـت، اما همزمانـى غبارمحلى 
بـا زمان گرده افشـانى و تلقیـح گل بر میزان محصول تاثیر گذاشـته اسـت، در 

کل از میـزان محصول نسـبت به سـال قبـل ابراز رضایـت کردند. 

باغـداران حاضـر در جلسـه، ضمن ابـراز نگرانـى از گرماهاى پیـش رو، روند 
رشـد و میـزان محصـول سـال جـارى و سـال آتـى خـود را نامشـخص اعالم 

کردند.

مهمترین 
محورهای 
طرح شده در 
نشست:

باغبانی
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آقاى مهندس، مثل اینکه امسال در 
اول فصل سرمازدگى رخ داده است.

اواخـر سـال قبـل یعنـى در روزهـاى 27
و 28 اسـفندماه کاهـش دما اتفـاق افتاد. 
البتـه قبـل از آن آقـاى دکتـر اسـعدى 
اسـکویى، رئیس پژوهشـکده هواشناسى 
آب و کشـاورزى نقشـه هایى بـراى مـن 
آنهـا  بـه  توجـه  بـا  کـه  فرسـتاده بودند 
احتمـال وقـوع یخ زدگـى را پیش بینـى 
کردیـم. از آنجایـى کـه ممکـن بـود این 
اتفـاق محتمـل باشـد، مـن بـراى برخى 
از دوسـتان ایـن پیـام را فرسـتادم و آنهـا 
اعـالم کردنـد کـه جـاى نگرانى نیسـت؛ 
خـواب  در  باغ شـان  درختـان  چـون 
نکرده انـد.  اسـتارت  هنـوز  و  هسـتند 
مجـدداً در 7 و 8 فروردین سـال جارى با 
پدیـده سـرمازدگى مواجه شـدیم که در 
باغات پسـته برخى از مناطق پسته کارى 
خسـارت سـنگینى بـه بـار آورد. در 30

فروردین ماه نیز در برخى مناطق اسـتان 
کرمـان مثل راین و خاتون آبـاد دماى زیر 

صفـر تجربه شـد.

چــه  یخ زدگــى  و  ســرمازدگى 
ــد؟ ــم دارن ــا ه ــى ب تفاوت

ســرمازدگى در دماهــاى بــاالى صفــر رخ 
مى دهــد و ممکــن اســت در مرحلــه گل 
حتــى دمــاى 2 تــا 3 درجــه ســانتى گراد 
ــى  ــى زمان ــد. یخ زدگ ــارت بزن ــم خس ه
ــر  ــر صف ــا زی ــه دم ــد ک ــاق مىافت اتف

ــى رود.   ــانتى گراد م ــه س درج

ســرمازدگى و یخ زدگــى پیــش 
آمــده از نــوع جبهــه اى بودنــد یــا 

تشعشــعى؟
ــر ایــن  نظــر کارشناســان هواشناســى ب
ــرمازدگى ها  ــن س ــه دو روز از ای ــود ک ب
ــوع  ــم از ن ــه اى و دو روز ه ــوع جبه از ن

تشعشــعى بوده اســت. 

وقوع  هواشناسـى  کارشناسـان  آیا 
آن را پیش بینـى کرده بودنـد و بـه 
شـده بود؟ اطالع رسانى  کشـاورزان 

ــى شــده بود  ــده پیش بین ــن پدی ــه؛ ای بل
اطالعیــه  مختلــف  گروه هــاى  در  و 

ــد. ــته بودن گذاش

چه  وضعیت  این  با  مقابله  منظور  به 
راهکارهایى وجوددارد؟ 

جبهــه اى  ســرمازدگى  بــا  مقابلــه 

ــور کام  ــته خیز کش ــق پس ــى از مناط ــال 1401 در برخ ــته در س ــان پس ــاره درخت ــرمازدگى به س
باغــداران پســته را تلــخ کــرد. موضــوع قابــل تأمــل ایــن کــه ایــن پدیــده ســال هاى متمــادى در 
حــال تکــرار اســت و خســارت قابــل توجهــى بــه پســته کشــور مى زنــد. از ایــن رو، پــاى صحبــت 
حســین رضایــى، دبیــرکل انجمــن پســته نشســتیم تــا اطالعاتــى از چگونگــى وقــوع ایــن رویــداد، 
راهکارهــاى احتمالــى پیشــگیرى و یــا حفــظ محصــول در شــرایط وقــوع ســرمازدگى کســب کنیــم. 

سرمازدگی باغات پسته در گفت و گو با دبیرکل انجمن پسته ایران 

نه اولین سرمازدگی بود نه آخری

باغبانی
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خیلــى ســخت اســت؛ امکانــات باالیــى 
مانــع  به نحــوى  بایــد  مى خواهــد. 
ــد. ــرد ش ــواى س ــۀ ه ــروى جبه پیش

آیـا پدیده اى کـه در روزهـاى 27 و 
28 اسـفند اتفـاق افتـاد منجـر به 
خسـارت در باغات پسـته شـد؟

و  نــوق  راور،  انــار،  منطقــه  در  بلــه؛ 
بــه  کرمــان  اســتان  در  رفســنجان 
ــه  ــورم جوان ــه ت درختانــى کــه در مرحل
ــه  ــد خســارت وارد آمــد و منجــر ب بودن
ریــزش جوانه هــا شــد. در واقــع، در 
زمســتان گذشــته نیــاز ســرمایى برخــى 
از ارقــام مثــل احمدآقایــى و کله قوچــى 
تأمیــن شــده بود و نیــاز بــه روغن پاشــى 
زمســتانه نبــود، امــا متأســفانه برخــى از 
ــد و  ــام دادن ــى انج ــداران روغن پاش باغ
درختــان زودتــر از موعــد رشــد خــود را 
آغــاز کرده بودنــد. همیــن موضــوع باعث 
ــارت  ــا خس ــه آنه ــرما ب ــروز س ــد ب ش

ــد. ســنگینى بزن

ــزارش  ــد گ ــان چن ــا در آن زم دم
شــده بود؟

ــاى  ــى دماه ــز هواشناس ــن از دو مرک م
ــى  ــه در یک ــم ک ــده را گرفت ــت ش ثب

از آنهــا از ســاعت 3 بامــداد دمــا بــه 
ــاعت  ــه و در س ــه رفت ــر درج ــر صف زی
6:30 صبــح دمــا بــه منفــى 3,3 درجــه 
ــب  ــیده بود. در ش ــم رس ــانتى گراد ه س
بعــد، از ســاعت 2:22 دقیقــه بامــداد دمــا 
ــر صفــر رفتــه و در ســاعت 6:22 ــه زی ب

دقیقــه صبــح دمــاى منفــى 4,5 درجــه 
ســانتى گراد ثبــت شــده بود.

چرا دماى ایسـتگاه هاى هواشناسـى 
در برخـى مناطـق دماهـاى پایین را 
ثبت نکرده اسـت، اما باغات را سـرما 

زده است؟!
ــات  ــا باغ ــتگاه ها ب ــوالً ایس ــون معم چ
فاصلــه دارنــد؛ به عنــوان مثــال در شــهر 
رفســنجان ایســتگاه هواشناســى در کجا 
قــرار دارد! و باغــات پســته در کــدام 
ــد! برخــى باغــات  ــرار گرفته ان منطقــه ق
حــدوداً صــد کیلومتــر بــا ایســتگاه 
هواشناســى فاصلــه دارنــد، به همیــن 
دلیــل دمــا در باغــات نســبت بــه 
ایســتگاه متفــاوت اســت و معمــوالً دماى 
ــر و  ــار پایین ت ــتان و به ــات در زمس باغ
در تابســتان باالتــر از دمــاى ثبــت شــده 
اســت.  هواشناســى  ایســتگاه هاى  در 
یکــى از دالیلــى کــه مــا خیلــى تأکیــد 

ــات ایســتگاه هواشناســى  ــم در باغ داری
نصــب گــردد، همیــن موضــوع اســت. در 
مناطــق مختلــف حــدوداً هــر ده، پانــزده 
ــب  ــد نص ــتگاه بای ــک ایس ــر ی  کیلومت
گــردد. عامــل مهم دیگــر، کالیبــره بودن 
دســتگاه هاى هواشناســى اســت کــه 

ــود. ــه ش ــه آن توج ــد ب بای

آیــا در حــال حاضــر آمــارى 
بــه  وارده  خســارت  میــزان  از 
ــر  باغــات و محصــول پســته در اث

دارد؟ وجــود  ســرمازدگى 
خیــر؛ درحــال حاضــر نمى تــوان میــزان 
ــد منتظــر  ــرآورد کــرد. بای خســارت را ب
ــم  ــاه ببینی ــت م ــا در اردیبهش ــد ت مان
چــه میــزان پســته روى درخت هــا 

مى نشــیند.

چطــور ســازمان جهــاد کشــاورزى 
اســتان کرمان میــزان ســرمازدگى 
در ایــن اســتان را اعــالم کرده انــد؟

ایشــان تخمیــن زده انــد. امــا بــراى عــدد 
دقیــق بایــد صبــر کنیــد؛ چــون برخــى 
ارقــام کــه مــا گمــان مى کردیــم دچــار 
ــک  ــال تُُن ــده اند، درح ــرمازدگى نش س
ریــزش  حتــى  و  خوشــه ها  کــردن 

ــتند.  ــه ها هس خوش

 تخمیـن شـما از عـددى کـه اعالم 
شـده کمتر اسـت یا بیشـتر؟

ــد  ــن ح ــتر از ای ــد بیش ــر مى رس به نظ
ــر خســارتى کــه  باشــد؛ چــون عــالوه ب
خورده اســت،  امســال  محصــول  بــه 
بایــد ببینیــم کــه درخت هــاى ســرمازده 
توانایــى تولیــد جوانــه گل ســال بعــد را 

ــا خیــر. دارنــد ی

ــى  ــوز خیل ــدد هن ــن ع ــس ای پ
ــت؟ ــکا نیس ــل ات قاب

ســطح  فقــط  حاضــر،  حــال  در 
ــم  ــالم کنی ــم اع ــرمازدگى را مى توانی س
کــه حــدوداً 60 الــى 70 درصــد ســطح 
ــا  ــت؛ ام ــرمازده اس ــتان را س ــات اس باغ
بــراى اعــالم میــزان خســارت واردآمــده 
ــى زود اســت. ــوز خیل ــه محصــول هن ب

ــه  ــرمازدگى چ ــوع س ــل از وق قب
ــگیرى  ــت پیش ــى در جه کارهای

داد؟ انجــام  مى تــوان 
در بازدیدهایــى کــه انجــام دادم باغ هایــى 

باغبانی
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کــه تیلــر شــده بودند و یــا شــخم 
بــه  خســارت  شــدت  خورده بودنــد، 
مراتــب بیشــتر بــود. بیــن دو باغــى کــه 
ــم  ــا ه ــته ب ــک پش ــدازه ی ــه ان ــا ب تنه
ــه در بهمــن  ــى ک ــتند، باغ ــه داش فاصل
مــاه شــخم و تیلــر خــورده بــود، آبیــارى 
اســفند هــم انجــام شــده و عــارى 
درخت هــا  االن  بــود،  هــرز  علــف  از 
خیلــى مســئله اى نداشــتند. امــا باغــى 
کــه مــوارد فــوق را رعایــت نکــرده بــود 

دیده بــود. خســارت 

ــردن  ــخم زدن و تیلرک ــى ش یعن
درســت قبــل از وقــوع ســرما 

وضــع را بدتــر مى کنــد؟
ــرما  ــوع س ــال وق ــه احتم ــى ک در زمان
ــد،  ــاف باش ــد ص ــن بای ــوددارد، زمی وج
نــه علــف هــرزى در ســطح خــاك وجود 
داشته باشــد و نــه زمیــن بــا تیلــر شــخم 
خــورده باشــد تــا بتوانــد گرمــاى جــذب 
شــده طــى روز را هنــگام شــب ســاطع 

کنــد. 

آیــا در ایــن مــورد آزمایشــى 
شده اســت؟ انجــام 

بلــه، طبــق تحقیقات انجــام شــده دماى 
هــوا در دو بــاغ شــرح داده شــده حــدوداً 
ــانتى گراد  ــه س ــم درج ــا یک ونی ــک ت ی

بــا هــم تفــاوت دارد. 

مگــر ایــن میــزان دمــا در مرحلــه 
تــورم جوانــه اهمیتــى دارد؟

یکــى از موضوعــات همیــن اســت کــه 
بعضــى از باغدارهــا خیلــى باخیــال 
ــد و  ــب ها خوابیدن ــن ش ــت در ای راح
ــه  ــا االن در مرحل ــان م ــد درخت گفتن
تــورم جوانــه هســتند و در ایــن مرحلــه 
ــانتى گراد  ــه س ــار درج ــى چه ــا منف ت
نیــز قابــل تحمــل اســت! بــه نظرمــن، 
مــا بایــد یــک بازنگــرى در عددهایــى 
کــه اعــالم شــده و مــدت زمــان ســرما 
ــاى علمــى  ــه در بعضــى از رفرنس ه ک
مى شــود  گفتــه  بکنیــم.  دیده ایــم، 
در زمــان ارزنــو تحمــل بــاال اســت 
و تــا منفــى یــک و نیــم را تحمــل 
مى کنــد و در مرحلــه تــورم جوانــه 
تــا منفــى چهــار قابــل تحمــل اســت؛ 
ــار  ــه ان ــه امســال در منطق درصورتى ک
اکبرى هایــى  اســفند   28 ســرماى 
ــد را زد و  ــورم بودن ــه ت ــه در مرحل ک

ــه  ــا در مرحل ــه جوانه ه ــى ک در جاهای
ــم  ــر مى کردی ــد و فک ــورى بودن دم زنب
مقاومــت درخــت باالتــر اســت، در 
منفــى یــک درجــه ســانتى گراد دچــار 

ــدند. ــارت ش خس
ــد  ــر دارن ــاق نظ ــه اتف ــورد گل هم در م
ــه گل  ــه، مرحل کــه حســاس ترین مرحل
اســت کــه حتــى تــا یــک یــا دو درجــه 
بــاالى صفــر هــم امــکان ســرمازدگى آن 

ــوددارد. وج

ــق  ــد تحقی ــد بای ــس معتقدی پ
شــود؟

بلــه، بایــد دوبــاره در مــورد ایــن 
دماهــاى بحرانــى یــک کار علمــى 
علمــى  کار  شــاید  دهیــم.  انجــام 
قبلــى در دمــاى منفــى چهــار درجــه 
ــک  ــان ی ــدت زم ــانتى گراد و در م س
تــا دو ســاعت انجــام شــده باشــد، 
ولــى اگــر مثــل امســال در مــدت 

چهــار شــب متوالــى و در هــر روز 
صفــر  زیــر  دمــا  ســاعت  چهــار 
ــا  ــت، آن وقــت نتیجــه چیســت؟ م رف
عــدد نداریــم و نمى توانیــم خیــال 

باغدارمــان را راحــت کنیــم.

در مــورد ارقــام مختلــف متفــاوت 
اســت؟

کــه  بدانیــد  اســت  جالــب  خیلــى 
فندقى هایــى کــه در منطقــه انــار در 
ــورده  ــن خ ــد و روغ ــورم بودن ــه ت مرحل
بودنــد به دلیــل ســرماى 28 اســفند 
کرده اســت.  ریــزش  جوانه هایشــان 
تکــرار ســرمازدگى امســال خیلــى خاص 
ــد و در  ــل از عی ــى دو روز قب ــود، یعن ب
پنــج روز هفتــم، هشــتم، نهــم، دهــم و 
ســى ام فروردیــن تکرار شــد و ایــن تکرار 
ــه  ــق فاجع ــه عم ــود. اینک ــابقه ب بى س
اینقــدر زیــاد شــده به خاطــر تــداوم ایــن 

ــود. مســئله ب

باغبانی
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ــتید راهکارهاى پیشــگیرى را  داش
ــد. ــح مى دادی توضی

بلــه، حذف پوشــش علــف هــرز، اجتناب 
از شــخم زدن و اســتفاده درســت از روغن 
ــد بى حســاب  ــما بیایی ــى ش ــک. وقت ول
ــى  ــن پاش ــام را روغ ــه ارق ــاب هم و کت
کنیــد، ایــن اتفــاق خــارج از انتظــار 
ــزان  ــال می ــه امس ــت. درصورتى ک نیس
تأمیــن نیــاز ســرمایى وضعیتــش بهتــر 
ــن  ــام تأمی ــیارى از ارق ــراى بس ــود و ب ب
شــد. دقیقــاً امســال میــزان نارضایتــى از 
روغن پاشــى در خیلــى از مناطــق حــدود 
ــه  ــى ب ــاید حت ــه ش ــود ک 80 درصــد ب
کیفیــت روغن هــا هــم مربــوط مى شــد.

کرمــان  زرنــد  ســى ریز  منطقــه  در 
سرشــاخه هاى  از  درصــد  حــدود 50 
یــک بــاغ فندقــى روغــن خورده خشــک 
شــدند. در ســیرجان نیــز برخــى از باغات 
فندقــى کــه روغــن خورده بودنــد دچــار 

خســارت شــدند.

و  تقویــت درختــان  بعــدى  مســئله 
ــت.  ــه آنهاس ــوع تغذی ــه موض ــه ب توج
ــد  ــد مى بینی ــما مى روی ــق ش در مناط
ــان را زده  ــمت خیاب ــن س ــم ای ــک رق ی
آن ســمت را نــزده در صورتــى کــه 
خیلــى هــم اختــالف ارتفــاع ندارنــد بلــه 
جایــى اختــالف ارتفــاع باشــد در گــودى 
ــد.  مى گوییــم ســرما مى نشــیند و مى زن
مى توانــد  خیلــى  تغذیــه  وضعیــت 
تأثیرگــذار باشــد و بایــد درخــت در 

ــد. ــف نباش ــرما ضعی ــل س مقاب

از  برخــى  در  مهنــدس،  آقــاى 
ــرز  ــف ه ــه عل ــا اینک ــات ب باغ
بــوده  موجــود  بــاغ  کــف  در 
ســرمازدگى رخ نــداده، امــا در بــاغ 
همجــوار کــه علــف هــرز نداشــته، 
درختــان را ســرمازده. ایــن ناقــض 

ــت! ــر شماس نظ
ــوده و در  شــاید در آنجــا ســرمازدگى نب

یــک ناحیــه کمتــر اتفــاق افتــاده، چــون 
بــاغ در ارتفــاع بلندتــرى قرارداشــته 
ــر ســرمازدگى  اســت. ممکــن اســت اگ
جبهــه اى باشــد، اصــالً ســرما آن منطقه 

ــداده باشــد. را تحــت تأثیــر قــرار ن

چطــور بایــد بــا ســرمازدگى مقابله 
؟ د کر

را  ســرمازدگى  میــزان  بــاغ  آبیــارى 
کاهــش مى دهــد، امــا بــراى همــه 
امکان پذیــر نیســت. البتــه مــا فکــر 
مى کردیــم آبیــارى در همــان شــب 
نجــات  را  بــاغ  ســرمازدگى  وقــوع 
مى دهــد، امــا مشــاهده شــده کــه حتــى 
دو، ســه شــب پیــش از بــروز ایــن پدیده 
نیــز میــزان ســرمازدگى را کاهــش 
آبپاش هــاى  از  اســتفاده  مى دهــد. 
ــز  ــداوم کار کننــد نی باالدرختــى کــه م

ــت. ــر اس موث

بیشــتر  را  آبپــاش  روش  ایــن 
ــه  ــه چگون ــد ک ــح مى دهی توضی

مى افتــد؟  اتفــاق 
وقتــى آب یــخ مى زنــد از خــودش گرمــا 
آســیب  جوانه هــا  و  مى دهــد  پــس 
ــت  ــن اس ــه اش ای ــا نکت ــد. ام نمى بینن
ــگام  ــاً در هن ــد حتم ــا بای ــه آبپاش ه ک
ــوند.  ــى روشــن ش ــاى بحران ــروز دماه ب
کســانى کــه بــا تانکــر مقــدارى آب 
مى پاشــند و فکــر مى کننــد از ایــن 
طریــق رطوبــت هــوا بــاال مــى رود و 
درختــان را ســرما نمى زنــد بایــد بداننــد 
کــه اتفاقــاً ایــن کار خســارت ســرمازدگى 
را بدتــر مى کنــد؛ چــون بایــد مرتــب آب 
رســاند تــا گرمــا پــس بدهــد و یــخ بزنــد 
و دوبــاره آب بعــدى پاشــیده شــود و این 
ــر نیســت. ــا یــک تانکــر امکان پذی کار ب

راهکارهاى دیگرى هم وجوددارد؟
بلــه، تولیــد دود بــا اســتفاده از پوســت 
پســته، آب و گازوئیــل و ســوزاندن 
پارافیــن،  گازوئیــل،  و  آب  مخلــوط 
در  ســوخته  روغــن  و  گازوئیــل 
ــتفاده  ــرى، اس ــار لیت ــاى چه قوطى ه
از چاهــک معکــوس و دســتگاه تولیــد 
ــا  ــن راهکاره ــن ای ــون؛ از بی ــه دراگ م
کــردن  روشــن  یعنــى  دود  ایجــاد 
ــرى  ــار لیت ــاى چه ــش در قوطى ه آت
بــا اســتفاده از مخلــوط گازوئیــل و آب 
کارآمدتریــن روش اســت و پوشــش 

باغبانی
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بســیار خوبــى مى دهــد و مى تــوان 
ــرد. ــاال ب ــاغ را ب ــاى ب دم

آیــا تجربــه عینــى هــم از ایــن کار 
وجــوددارد؟

در  آبــاد  خاتــون  منطقــه  در  بلــه، 
شهرســتان شــهربابک، واقــع در اســتان 
کرمــان، در باغــات پســته دمــاى منفــى 
ــد. در  ــت ش ــانتى گراد ثب ــه س 4,5 درج
ایــن شــرایط نجــات درخــت احمدآقایى 
ــل  ــا مراح ــورم ی ــه گل، ت ــه در مرحل ک
ــد.  ــر مى خواه ــاً هن ــت، واقع ــدى اس بع
ــش  ــزه آت ــد معج ــر کســى مى خواه اگ
و دود را ببینــد بایــد بــه خاتون آبــاد 
بــرود! در آنجــا بــراى چهــار شــب متوالى 
دمــا زیــر صفــر بــوده و حتــى ایســتگاه 
هواشناســى شــهربابک نیــز دمایــش 
زیــر صفــر رفتــه اســت. در ایــن منطقــه 
کســانى کــه آتــش روشــن نکرده بودنــد، 
واقعــاً دچــار خســارت حداکثرى شــدند.

یعنــى چهــار شــب متوالــى آتــش 
روشــن کردنــد!

بلــه! امــا برخــى از باغدارهــا نتوانســتند 
گازوئیــل  مــدت  ایــن  تمــام  بــراى 
ــاورزى  ــاد کش ــد؛ چــون جه ــه کنن تهی

یــک ســهمیه پنجــاه لیتــرى بــه آن هــا 
داده بــود و بقیــه را مجبــور شــدند از 
گازوئیــل تراکتورهایشــان و ســایر منابــع 
اســتفاده کننــد و گازوئیــل تمــام کردند.

ــق  ــتند موف ــه نتوانس ــى هم یعن
ــند؟ باش

بلــه، اینــکار توجــه و مداومــت مى خواهد. 
ــرمازدگى  ــا س ــه ب ــن، راه مقابل به نظرم
ایــن نیســت کــه فقــط همــان شــبى که 
کرده اســت،  پیش بینــى  هواشناســى 
آتــش روشــن کنیــد و تولیــد دود کنیــد، 
ــزى  ــد برنامه ری ــاً از قبــل بای بلکــه حتم
آمــاده  امکانــات  و  وجودداشته باشــد 
شــود. مخصوصــاً، نقاطــى کــه هــر ســال 
ســرمازدگى در آنجــا تکــرار مى شــود 
ــه  ــند. ب ــى داشته باش ــه کاف ــد توج بای
ــه  ــردن ب ــن، تلفیــق و توجــه ک نظــر م
ــر  ــد موث ــى مى توان ــا خیل ــن راهکاره ای
ــد  ــزى بای ــاى باغ ری ــد و در هزینه ه باش
تمهیــدات مبــارزه بــا ســرمازدگى، انبار و 

غیــره منظــور شــود.

چــه عاملــى باعــث افزایــش تکرار 
ــت؟ ــرمازدگى ها شده اس س

ــتان  ــان در اس ــه صوغ ــى در منطق وقت

ــیر  ــه گرمس ــک منطق ــه ی ــان ک کرم
ــاده و در  ــاق افت ــرمازدگى اتف ــت، س اس
اســتان هاى کرمــان و یــزد جایــى نبــوده 
پســته خیز  شهرســتان هاى  در  کــه 
ــوان  ــد، مى ت ــداده باش ــرمازدگى رخ ن س
گفــت ایــن موضــوع مرتبــط بــا تغییرات 
اقلیمــى اســت. االن دو ســال اســت کــه 
را  فروردیــن  و  اســفند  بارندگى هــاى 
شــاهد نیســتیم و رطوبــت هــوا بســیار 
پاییــن اســت. ایــن موضــوع باعــث شــده 
کــه دمــاى روزهــاى قبــل از ســرمازدگى 
25 درجــه ســانتى گراد بــاالى صفــر 
ــه  ــا 27 درج ــه دم ــا یک مرتب ــد، ام باش
ــاال  ــوا ب ــت ه ــى رطوب ــد. وقت ــت کن اُف
باشــد، نوســانات دمایــى خیلــى کمتــر 
نبــود  به خاطــر  امســال  مى شــود. 
بارندگــى و خشکســالى ایــن اتفــاق 

ــود. شــدیدتر ب

ــى  ــاى محل بعضــى از خبرگزارى ه
از اثــرات زیانبــار مبــارزه بــا 
کــردن  دود  مثــل  ســرمازدگى 
بــر محیــط زیســت و مــردم 
ــد. نظــر شــما  شــهر نوشــته بودن

چیســت؟
ایــن روزنامه هــا خودشــان در شــهرهاى 

باغبانی
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پــر از دود دارنــد زندگــى مى کننــد! مگــر 
ــاعت  ــردن در س ــب دود ک ــه ش دو، س
محــدود چــه حجــم دودى را وارد محیط 
زیســت مى کنــد؟! مگــر صنایــع بــزرگ 
آالینــده کــه به طــور شــبانه روز در حــال 
کار هســتند، بخــار آب تولیــد مى کننــد! 
روى هم رفتــه کارخانه هــاى بــزرگ در 
ــش از 1500 ــه بی ــان روزان ــتان کرم اس

ــد. ــوا مى کنن ــن دود وارد ه ت

ــان  فکــر مى کنیــد غرضــى در می
اســت؟

ــوع  ــن موض ــته ای ــورد پس ــر، در م خی
ــه  ــون ب ــد، چ ــه چشــم مى آی ــتر ب بیش
مــدت ســه شــب در طــول ســال اتفــاق 
مى افتــد، امــا مــردم بــه دود کارخانه هــا 
عــادت کرده انــد. منظورشــان ایــن اســت 
ــر دود کارخانه هــا، دود  کــه مــا عــالوه ب

بیشــترى اضافــه نکنیــم!

آیــا راه حــل جایگزینــى بــه جــز 
ــوددارد؟ ــد دود وج تولی

همـه  محیطـى  زیسـت  بحث هـاى  در 
مـردم دارنـد متضـرر مى شـوند. در ایـن 
راحـت  خیلـى  مى توانـد  دولـت  مـورد 
مسـئله را حل کند و آن پرواز هلى کوپتر 
اسـت. اگر پـرواز هلى کوپتر که بسـیارى 
از کشـورها دارند از آن اسـتفاده مى کنند، 
ترویج شـود و راه بیفتد مشـکالت زیادى 
حل خواهندشـد. حتى دیگر نیاز نیسـت 
دولـت میلیاردها تومان از وام باغـداران را 
امهـال کنـد، چـون آن وقـت کشـاورزان 
بـا حفـظ محصـول تـوان ایـن را پیـدا 

مى کننـد وامشـان را بپردازنـد. 

دیگــر چــه مشــکالتى در پایــش و 
مبــارزه با ســرمازدگى وجــوددارد؟

هواشناســى مان  ایســتگاه هاى  تعــداد 
خیلــى کــم اســت. در برخــى از فواصــل 
ــز  ــى بیــن دو منطقــه پســته خی طوالن
اگــر  وجودنــدارد.  ایســتگاهى  هیــچ 
ــد  ــت رص ــق و درس ــا دقی پیش بینى ه
شــوند به جــاى اینکــه ایــن همــه خــرده 
مالــک برونــد و ایــن همــه قوطــى ببرنــد 
ــت  ــد، دول ــت کنن ــش و دود درس و آت
ــه  ــر هم ــرواز هلى کوپت ــا پ ــد ب مى توان

ــد. مســائل را خــودش حــل کن

آیــا جزئیاتــى مثــل ارتفــاع پــرواز 
را مى دانیــم؟ 

امســال مى بینیــم پاییــن درخت هــا 
ــًال  ــاال اص ــه ب ــط ب ــرما زده و از وس را س
ــخص  ــن مش ــده اند، بنابرای ــورى نش ط
اســت کــه گرمــا از زمیــن خــارج شــده 
و تــا ارتفــاع یــک متــرى رســیده و 
ــد،  ــرم بوده ان ــه گ ــى ک ــاخه هاى باالی ش
مشــکلى ندارنــد. گرمــا معمــوالً در باالى 
ــورژن  ــقف این ــرد و س ــرار مى گی ــاغ ق ب
ــا 20 ــرى ت ــوا) در 12 مت ــى ه (وارونگ

متــرى قــرار مى گیــرد. امــا قــرار نیســت 
هلى کوپتــر در ارتفــاع 12 متــرى بپــرد، 
بلکــه پــرواز در ارتفــاع 50 تــا 100 مترى 
ــمت  ــه س ــا را ب ــد آن گرم ــم مى توان ه

پاییــن ُهــل دهــد.

چرا اینکار عملیاتى نشده است؟ 
ــداران  ــى از باغ ــش یک ــال پی ــار س چه
در منطقــه جوادیــه فــالح در اســتان 
ــاى  ــه هزینه ه ــود هم ــر ب ــان حاض کرم
پــرواز را بدهــد و 150 هکتــار بــاغ پســته 
ــع از  ــا دو مســئله مان را نجــات دهــد. ام
ایــن کار شــد؛ یکــى اینکــه گفتنــد براى 
پــرواز اطالعــات جــوى را مى خواهیــم و 
ــد  ــاد، دی ــد بدانیــم مثــال وضعیــت ب بای
افقــى و... چقــدر اســت و ایــن مســتلزم 
وجــود ایســتگاه هواشناســى اســت. 
ــد  ــه گفتن ــود ک ــن ب ــدى ای ــئله بع مس
ــرواز در تاریکــى ســاعت ســه و چهــار  پ
ــت  ــن اس ــت و ممک ــوار اس ــح دش صب
ــد و  ــورد کن ــع برخ ــه موان ــر ب هلى کوپت

ــد.  ــش مى یاب ــقوط افزای ــال س احتم

پس این کار نشدنى است؟
به نظرمــن، اگــر ایــن کار دوبــاره در 
برنامــه کارى قرارگیــرد و پیگیــرى شــود 
از همــه روش هــا مى توانــد موثرتــر و 

ــر باشــد. بهت

ــن کار را  ــد ای ــا نمى توانن پهپاده
ــد؟ ــام دهن انج

شــاید پهپادهــا در ســطوح کوچــک 
بتواننــد، امــا هــر پهپــادى حداقــل بایــد 
چهــار باطــرى داشته باشــد تــا در زمــان 
طوالنــى بتوانــد کار کنــد و هــوا از جریان 
نیافتــد. امــا پــرواز هلى کوپتــر کاراتریــن 
روش اســت کــه بــدون تولیــد آالیندگــى 

ــا رایــج اســت. در دنی

چهــار ســال پیــش هزینــه پــرواز 
ــوده؟ ــدر ب ــر چق هلى کوپت

طبــق  ســاعت  هــر  پــرواز  هزینــه 
ــود  ــه ب ــل بســیار به صرف ــبات قب محاس
و مى بایســت یــک تــا دو ســاعت در 
ســطح 150 هکتــار بپرنــد. دوســتانى از 
ــه را  ــد و منطق ــروز تشــریف آوردن هوانی
بازدیــد کردنــد؛ ولــى مســئله ایــن اســت 
ــر  ــد و دیگ ــو باش ــد ن ــاوگان بای ــه ن ک
ــى در  ــات هواشناس ــد اطالع ــه بای اینک

ــد. ــه موجودباش منطق

پــس از وقــوع ســرمازدگى در 
ــه  ــارت چ ــش خس ــت کاه جه

کــرد؟ مى تــوان 
مشــخص اســت وقتــى چنیــن تنشــى 
تنظیــم  نســبت  بایــد  شــما  آمــد 
کننده هــاى رشــد بــه بازدارنده هــا را 
درگیــاه بــاال ببریــد تــا ریــزش جوانه هــا 
اتفــاق نیفتــد. طبــق تجربیــات ســنوات 
اســیدآمینه،  محلول پاشــى  گذشــته، 
جلبــک و روى طــى 24 ســاعت اول پس 
از وقوع ســرمازدگى بیشــترین تأثیر را در 
برگردانــدن درخــت دارد. هــر تنشــى که 
بــه درخــت وارد مى شــود(گرما و ســرما) 
درخــت ســریع بازدارنــده رشــد را در 
ــاى  ــد، جلبک ه ــح مى کن ــودش ترش خ
ــک  ــبت تحری ــم نس ــا تنظی ــى ب دریای
کننده هــاى رشــد بــه بازدارنده هــاى 
رشــد، مانــع خســارت بیشــتر بــه درخت 
مى شــود. اســیدآمینه به عنــوان ضــد 
اســترس عمــل مى کنــد؛ مخصوصــاً 
ــد  ــتر باش ــیدآمینه آزاد بیش ــه اس هرچ
ــرات تنش هــاى محیطــى  در کاهــش اث
بســیار تاثیرگــذار اســت.  درصورتى کــه 
درخــت مجــدداً شــروع بــه رشــد کــرد 
عنصــر روى (Zn) و فســفر (P) بــر 

ــزایى دارد.  ــر به س ــزى تأثی گل انگی

چه  درخت  یعنى  برمى گردد  درخت 
کار مى کند؟

یعنــى برگ هــاى درخــت و سرشــاخه ها 
خشــک نمى شــوند؛ بــرگ در همــان 
حالــت ســرمازده ســبز مى مانــد و دوبــاره 
فتوســنتز را شــروع کــرده و رشــدش را 

ــد. ــه مى ده ــاره ادام دوب

براى گل و جوانه اتفاقى نمى افتد؟
خیلــى جالــب اســت کــه حتــى بعضــى 
جاهــا بــا اینکــه میــوه ارزنــو شــده 
ــدا  ــه پی ــوه ادام ــد می ــاره رش ــود، دوب ب

کرده اســت.

باغبانی
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انـار میـزان میهمانـى جدیـد به نـام خرما 
گردیـده اسـت. ایـن محصول گرمسـیرى 
دلیـل  بـه  ایـن  از  پیـش  سـال هاى  در 
سـرماى هـوا در پاییـز و زمسـتان قـادر به 
تکمیـل چرخه طبیعى زندگـى خود نبوده 
امـا بـه لطـف گرمـاى هـواى سـال هاى 
اخیـر ایـن فرآینـد بـدون خللـى تکمیـل 
گردیـده و شـاهد بـه بـار نشسـتن ایـن 
مهمـان ناخواسـته در گوشـه و کنار شـهر 
و روسـتاهاى رفسـنجان و انـار شـده ایم. 
الزم اسـت کـه بدانیـم تغییـر در پوشـش 
گیاهـى یـک منطقـه از نشـانه هاى اصلى 
تغییـر اقلیـم بـوده و بـه نوعى زنـگ اعالم 
هشـدار محسـوب مى گـردد. ایـن افزایش 
دمـاى هـوا بـه نوبـه خـود مى تواند سـبب 
ایجاد مشـکالت متعدد و در نهایت کاهش 
کمیـت و کیفیـت محصـول گردد کـه در 
اینجـا بـه برخـى از آنها پرداخته مى شـود. 

تغییرات آب و هوایی و چالش های 
پیش روی صنعت پسته کشور

حجت هاشمی نسب 
عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور

گرمایش اقلیم
کشـاورزان ایرانـى به ویژه پسـته کاران واژه 
را بـه  تغییـر اقلیـم و گرمایـش جهانـى
معنـاى واقعـى کلمـه در دهه هـاى اخیـر 
گـرم  زمسـتان  و  پاییـز  کرده انـد.  درك 
و کـم بـارش به همـراه نوسـانات دوره اى 
پى درپـى، بهـار خنـک و ابـرى به همـراه 
تابسـتان هاى  غیرمتعـارف،  بارندگى هـاى 
گـرم و سـوزان به همـراه اختالفـات دمایى 

شـدید شـبانه روزى، تغییـرات در شـدت 
سـال هاى  غبارهـا،  و  گـرد  و  طوفان هـا 
دیـررس و زودرس غیرمعمـول کـه همگى 
نشـان از تغییـرات جـدى اقلیـم مى دهند 
تبدیل بـه یک واقعیت آشـنا و انکار ناپذیر 
بـراى پسـته کاران کرمانـى و اسـتان هاى 

هم جـوار گردیـده اسـت. 
بـه تازگـى باغ هـا، فضاهـاى سـبز و حیاط 
بسـیارى از خانه هـاى مـردم رفسـنجان و 

باغبانی
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اخـالل در فرآیندهاى فیزیولوژیکى و 
مراحـل فنولوژیکى گیاه

دمـا  افزایـش  ایـن  اخیـر  سـال هاى  در 
به ویـژه در زمـان گـرده افشـانى و تلقیـح 
قابـل   خسـارت  سـبب  مـاده  گل هـاى 
توجهى بـه باغـداران گردیده اسـت. عالوه 
بـر آن گرمـاى هوا طى مراحـل گل انگیزى 
مانـع از تمایـز جوانه هـاى زایشـى (گل) 
شـده و سـبب کاهـش کمـى عملکـرد در 
سـال پیـش روى نیـز مى گـردد. همچنین 
افزایـش تعـداد روزهاى گرم تابسـتان طى 
مراحل تکامل مغز و رسـیدگى میوه سبب 
اختالل در روند پر شـدن مغز و سـوختگى 
میـوه  و بـه دنبـال آن افزایـش میوه هـاى 
نیم مغـز و پـوك گردیـده اسـت. افزایـش 
تعـرق و برهم خوردن تعـادل هورمون هاى 

اکسـین و اتیلـن در برگ و شـاخه سـبب 
زردى و ریـزش زودهنـگام برگ ها و اخالل 
در فرآینـد فتوسـنتز، جذب و متابولیسـم 
عناصر غذایى و تشـدید خسـارت گرما نیز 

شده اسـت. 

تغییر در جمعیت آفات 
وضعیـت آفات و بیمارى هـا نیز یکى دیگر 
از موضوعـات نگـران کننـده افزایـش دمـا 
اسـت. تغییـر اقلیم بر گسـترش آفـات در 
مناطق پسـته خیز کشور نیز بى تاثیر نبوده 
اسـت. براى مثـال طغیان پسـیل معمولى 
پسـته کـه مهم تریـن و کلیدى تریـن آفت 
این طالى سـبز در شـرایط ایران  محسوب 
مى شـود طى سـالیان اخیر مى تواند متأثر 
از پیامدهـاى ایـن تغییرات جوى ناشـى از 

رشد درختان خرما در شهرستان رفسنجان و انار به دلیل 
گرمایش هوای سال های اخیر

برخی خسارات گرمای هوا روی گل، برگ، میوه و تشکیل جوانه های گل

باغبانی
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گرمایـش زمیـن  باشـد. زیـرا بـارش بـرف 
و بـاران بـه همـراه شـخم و یـخ آب هـاى 
زمسـتانه مى تواننـد تـا بیـش از 90 درصد 
از جمعیـت زمسـتان گذران ایـن آفـت را 
کاهـش داده و مانـع از طغیان آن در سـال 
باغـى پیش روى گـردد. همچنیـن کاهش 
طول دورة فصول سـرد سـال نیـز مى تواند 
در افزایـش تعـداد نسـل هاى ایـن آفـت 
موثـر واقع شـده و فرصت زمانى مناسـبى 
زمسـتان گذران  فـرم  بـه  ورود  جهـت 
(دیاپـوز) در اختیـار آفت قرار دهـد. عالوه 
بـر آن فصـل پاییز گرم تر سـبب مى شـود 
تـا جثه حشـرات زمسـتان گذران این آفت 
بزرگ تـر گشـته و در بهار سـال پیش روى 
از قـدرت تخم گذارى بیشـترى برخـوردار 
باشـند. پسـیل بـا تغذیـه از شـیره گیاهى 
عالوه بر اخالل در فرآیند فتوسـنتز سـبب 
خروج حجـم زیادى از مـواد غذایى به ویژه 
مى گـردد.  پروتئین هـا  و  کربوهیدرات هـا 
تجمع این مواد غذایى به ویژه نشاسـته در 
فرآینـد خواب و بیـدارى گیاه نقش مهمى 
بـازى کـرده و بـه نوبـه خـود بر رونـد رفع 
نیـاز سـرمایى تاثیر گـذار اسـت. جمعیـت 
آفـات دیگـر از جملـه سـن ها، کاپنودیس، 
نیـز  (سوسـکو)  سرشـاخه خوار  سوسـک 
مى توانـد از تغییـر در گرمایـش، میـزان و 

پراکنـش بارش هـا تاثیـر پذیرد. 

ضعف و سرخشکیدگى درختان
تشـدید  شـده،  ذکـر  مـوارد  بـر  عـالوه 
یکـى  تنه هـا  و  شـاخه ها  خشـکیدگى 
دیگـر از نتایـج تغییر اقلیـم و گرمایش در 
باغ هـاى پسـته مى باشـد. عدم تأمیـن نیاز 
سـرمایى بـه دلیـل زمسـتان هاى گرم تـر 
و تعـرق شـدید ناشـى از گرمـاى شـدید 
تابسـتان سـبب سسـتى و ریـزش برگ ها 
طى سـالیان اخیـر گردیـده اسـت. تغذیه 
جمعیـت بـاالى پوره هـاى پسـیل نیـز بـا 
خـروج شـیره پـرورده و اخـالل در فرآیند 
فتوسـنتز سـبب تشـدید ایـن ریزش هـا 
برگ هـا  زودهنـگام  ریـزش  اسـت.  شـده 
طـى دوره پرشـدن مغـز سـبب تحمیـل 
و تشـدید رونـد انتقـال مـواد ذخیـره اى 
در  به ویـژه  میـوه  بـه  شـاخه   و  ریشـه    از 
سـال هاى آور (پر محصـول) و به دنبال آن 
ضعف درخـت و افزایش خشـکیدگى هاى 
اخیـر گردیده اسـت. زمسـتان هاى گرم تر 
همچنیـن سـبب افزایـش میـزان تنفـس 
درختـان گشـته و ذخایـر غذایـى گیـاه را 
کاهـش مى دهـد. الزم بـه ذکـر اسـت که 

کاهـش ایـن مـواد ذخیره سـبب حسـاس 
نمـودن درختـان بـه سـرماى زمسـتانه و 
تأخیـر در فرآیند شـکوفایى و بیـدارى آنها 
در بهـار سـال آینـده گشـته و عارضـه را 
دوچنـدان نمـوده و بـا کاهـش حجـم تاج 
درخـت و اخـالل در فرآینـد گل انگیـزى و 
گل آورى موجـب کاهـش ارزش اقتصـادى 
کـم  و  نیـاور  سـال هاى  افزایـش  و  بـاغ 
و  فندقـى  ارقـام  در  ویـژه  بـه  محصـول 
ضعـف  ایـن  اسـت.  گردیـده  کله قوچـى 
عمومى درختان باعث گسـترش بسـیارى 

از آفـات و بیمارى هـا از جملـه بیمـارى 
پسیلومایسـز و سیتوسـپورا نیـز گردیده و 
سلسـله اى پیچیده از مشـکالت را گرد هم 
مـى آورده اسـت. مدیریت مناسـب به ویژه 
در زمینـه آبیـارى، تغذیـه و کنتـرل آفات 
و بیمارى هـا رمـز موفقیـت در گـذر از این 
نامالیمـات اقلیمـى مى باشـد. کمبـود دو 
عنصر پتاسـیم و فسـفر در باغ هاى آسیب 

اسـت. مشـهود  دیده 

عدم تأمین نیاز سرمایى
پسـته گیاهى نیمه گرمسـیرى و خـزان دار 
مى باشـد. ریـزش بـرگ و رفتن بـه خواب 
زمسـتانه در پاییـز و به دنبال آن شکسـته 
شـدن ایـن دوره رکـود در اواخر زمسـتان 
شـکوفایى  و  سـرمایى  نیـاز  تأمیـن  بـا 
جوانه ها جنبــۀ کلیـدي از چرخه سـاالنه 
گیاهان خزان دار محســوب مى شـود. عدم 
تأمیـن نیـاز سـرمایى مى توانـد پیامدهـا 
و  میـوه  درختـان  در  متعـددى  عالئـم  و 
ارقـام مختلـف پسـته از جملـه تأخیـر در 
کانوپـى  تکمیـل  و  برگ دهـى  گل دهـى، 
گیاهـى، گل دهـى ناقـص و غیریکنواخت، 
ضعـف و ریـزش جوانه هـاى گل، اخالل در 
فرآینـد گل انگیـزى و تشـکیل جوانه گل، 
کاهـش طـول عمـر کاللـه و دانـه گـرده، 
ضعـف در قـدرت جوانه زنـى و رشـد لولـه 
گـرده، کاهـش غالبیـت انتهایـی، تسـریع 
فرآینـد پیـرى درختـان و القـاى پیـرى 
زودرس در بلنـد مـدت و ... ایجـاد نمایـد. 
مجمـوع ایـن پیامدهـا مى تواننـد سـبب 
کاهـش ارزش و درآمـد اقتصـادى بـاغ  در 
کوتـاه و بلنـد مـدت گـردد. عـدم تأمیـن 
نیاز سـرمایى ناشـى از گرمایش اقلیم یکى 
از مهم تریـن پیامدهـاى گرمایـش اقلیـم 
طـى سـالیان اخیـر در مناطق پسـته خیز 
بـوده کـه خسـارت قابـل توجهى بـه ارقام 
بـا نیـاز سـرمایى باال هماننـد اکبـرى وارد 

نموده اسـت.  

بارش ها
ایـن  هـوا،  دمـاى  افزایـش  بـر  عـالوه 
ایجـاد  سـبب  اقلیمـى  دگرگونى هـاى 
و  میـزان  بـر  توجهـى  قابـل  تغییـرات 
پراکنـش بارش هـا در نقـاط مختلـف دنیا 
گردیـده اسـت. پیش بینـى مى شـود که تا 
پایـان قـرن 21 میزان بارش هـا در منطقه 
خاورمیانـه بـا کاهـش 10 تـا 30 درصدى 
روبـرو گـردد. کاهـش بارش هـا و تغییـر 
در پراکنـش  آنهـا نیـز براى صنعت پسـته 

طغیان پسیل معمولی پسته و ریزش زودهنگام برگ ها طی 
سال های اخیر که مسبب خسارت های قابل توجه ای از جمله 

کاهش عملکرد و ریزش جوانه های گل گردیده است. خروج 
حجم زیادی از مواد غذایی در اثر تغذیه این آفت می تواند بر 

روند خواب و بیداری گیاه نیز تاثیر منفی گذارد

باغبانی
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کشـور مشـکالت متعددى را ایجـاد نموده 
اسـت کـه ذیل بـه آنهـا اشـاره مى گـردد. 

کاهش کمى و کیفى منابع آبى
از  آبـى  منابـع  کیفـى  و  کمـى  کاهـش 
مهم تریـن پیامدهاى کاهـش بارش ها طى 
دهه هاى اخیر اسـت. به طورى که هرسـاله 
شـاهد خشـکیدگى، کـم آبـى و کاهـش 
کیفیـت آب چاه هاى کشـاورزى متعددى 
در مناطـق پسـته خیز به ویـژه در مرکـز، 
جنوب و شـرق کشـور هسـتیم که موجب 
نابـودى و یـا کاهـش قابل توجـه عملکرد 
اقتصـادى بسـیارى از باغ ها گردیده اسـت. 
در مطالعه اى که توسـط پژوهشکده پسته 
کشـور روى علل ایجاد خسـارت هاى اخیر 
روى درختان پسـته و محصـول آنها انجام 
گرفـت مشـخص گردیـد کـه عـدم تامین 
نیـاز آبـى درختـان و کـم آبیـارى عامـل 
اصلى در شـکل گیرى  و تشدید بسیارى از 
عارضه ها و خسـارت هاى اخیر بوده اسـت. 

و  روزى  شـبانه  نوسـانات  افزایـش 
دمـا  دوره اى 

یکـى دیگر از مهم تریـن پیامدهاى کاهش 
کاهـش  زمسـتان  و  پاییـز  در  بارش هـا 
میـزان رطوبت نسـبى هـوا و به دنبـال آن 
افزایـش نوسـانات شـبانه روزى و دوره اى 
دمـا مى باشـد. ایـن نوسـانات دمایـى بـر 
تاثیـرات  سـرمایى  نیـاز  تجمـع  میـزان 
منفى گذاشـته و مشـکالت عدیده اى را به 
دنبـال دارد که در ادامه شـرح داده خواهد 

برخی پیامدهای ریزش زودهنگام برگ ها و اخالل در فرآیند فتوسنتز به ویژه در سال های آور (پر 
محصول) شامل: سوختگی میوه ها، خشکیدگی شاخه ها و تنه ها، شکوفایی و بیداری دیر 

هنگام در بهار و گسترش بیماری های پسیلومایسز و سیتوسپورا

تأثیر عدم تأمین نیاز سرمایی بر قدرت جوانه زنی 
دانه های گرده و تشکیل میوه در خوشه

عدم تکامل جوانه های گل و ارتباط آوندی بین 
آنها و شاخه واصله در رقم اکبری به دلیل عدم 

تأمین نیاز سرمایی که موجب ضعف و ریزش 
جوانه های گل می گردد

باغبانی
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شـد. عـالوه بر ایـن بررسـى ها نشـان داده 
اسـت کـه سـایه و مه آلـود بـودن هـوا در 
طـول پاییـز و زمسـتان بـه دلیـل کاهش 
شـدت نـور و انـرژى تابشـى حاصـل از آن 
سـبب بهبود برطرف شـدن نیاز سـرمایى 
و تسـریع در شکسـتن خـواب جوانه هـا و 
گل دهـى مى گردد. این نوسـانات دوره اى و 
شـبانه روزى دمـا در کنار اثـرات مخرب بر 
تأمین نیاز سـرمایى سبب ایجاد مشکالت 
متعـددى از جملـه ترك خوردن پوسـت و 
تنـه درخت ، ترکیدگـى میوه ، بدشـکلى و 
داسـى شـدن میوه ، سـقط جنین، افزایش 

محصـول درجـه 3 (نخـودو)، گرمازدگى  و 
سـرمازدگى هاى به ویـژه از نوع تشعشـعى 

گل و میـوه در اوایـل بهـار مى گـردد.

تغییر در پراکنش بارش ها و مشکالت 
ناشى از آن

تغییـرات جـوى در سـال هاى اخیـر عالوه 
بـر کاهـش بارش هـا سـبب انتقـال زمـان 
آنهـا از پاییز و زمسـتان به اوایـل فروردین 
مناطـق  از  بسـیارى  در  اردیبهشـت  و 
پسـته خیز کشور گردیده اسـت. این تغییر 
زمـان عـالوه بـر ایجـاد نابسـامانى هاى در 

تجمـع سـاعات سـرد در پاییز و زمسـتان، 
سبب ایجاد مشـکالت عدیده اى در فرآیند 
گل انگیـزى، گل دهى، تشـکیل میـوه و به 
گردیده انـد.  عملکـرد  کاهـش  آن  دنبـال 
تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه بارش هـا 
مى توانند سـبب تغییر در مراحل فنولوژى 
و  بارندگى هـا  همچنیـن  گـردد.  گیاهـى 
طوالنـى  مـدت  بـه  ابـرى  هـواى  تـداوم 
مى توانـد سـبب تأخیـر و ناهماهنگـى در 
گل دهـى و گل انگیـزى (تولیـد جوانه گل) 
شـود. در پژوهشـى مشـخص گردیـد کـه 
گل دهـى انبه که همانند پسـته از خانواده 
پسته سـانان مى باشـد در ایـن شـرایط آب 
و هوایـى متوقـف گردیده و پـس از آفتابى 
شـدن هـوا مشـکل بـر طـرف و گل دهـى 
از سـر گرفتـه شده اسـت. علـت ایـن امـر 
مى توانـد تغییـر در شـدت نـور دریافتـى 
باشـد کـه بـه همـراه دمـا و نیاز سـرمایى 
از مهم تریـن عوامـل موثـر در گل انگیـزى 
محسـوب  میـوه  درختـان  گل آورى  و 

مى شـوند.
عـالوه بر این گرده افشـانى درختان پسـته 
از طریـق باد انجام شـده و رطوبت و بارش 
در ایـن زمـان مى توانـد سـبب اخـالل در 
فرآیند گرده افشـانى، تلقیـح و تولید میوه 
 گـردد. بهتریـن سـطح از رطوبـت نسـبى 
بـراى گـرده افشـانى درختـان پسـته بین 
35 تـا 50 درصـد مى باشـد و رطوبت هاى 
بـاالى 75 درصـد سـبب ایجاد مشـکالت 

جـدى در ایـن فرآینـد مى گردند.
بررسـى علـل ریـزش غیـر متعـارف برگ 
و میـوه در اواسـط اردیبهشـت ماه نشـان 
عارضـه  ایـن  اصلـى  عامـل  کـه  دادنـد 
بارندگى هـاى پیاپـى و ابرى بـودن هوا در 
ایـن بـازه زمانـى از سـال بوده اسـت. این 
عوامل جـوى با ایجاد تهیجـات هورمونى 
و اخـالل در جـذب کلسـیم مسـبب این 

ریزش برگ و میوه رقم اکبری در اثر بارندگی های متوالی و ابری بودن هوا به مدت طوالنی در فروردین و 
اردیبهشت ماه

خسارت حاصل از عارضه لکه پوست استخوانی که بارندگی های بهاره سبب تشدید و گسترش آن در سال های اخیر گردیده است

باغبانی
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بودنـد.  گردیـده  ناگهانـى  ریزش هـاى 
همچنیـن بارندگى هـاى پیاپـى بهـارى با 
فاصلـه کوتاه سـبب ایجاد تنـش ماندآبى 
بـه ویـژه در مناطقـى کـه داراى بافـت 
خـاك سـنگین بودنـد گردیـده و عارضه 
را دوچنـدان مى نمایـد. ارزیابى هـا نشـان 
داد باغدارانـى کـه در ایـن فواصـل زمانى 
اقـدام بـه آبیـارى نمـوده  بودند خسـارت 
شـدیدى دیـده کـه تایید کننـده صحت 
ایـن موضـوع اسـت. ریزش هـا در ارقـام 
بـا نیـاز سـرمایى باالتـر بـه ویـژه اکبرى، 
را  فراوانـى  بیشـترین  فندقـى  و  بادامـى 
داشـت. بـه طـورى کـه بـه بیـش از 80

درصـد محصـول برخـى از باغ هـا بـا رقم 
شـده  وارد  خسـارت  فندقـى  و  اکبـرى 
بـود. نتایـج بدسـت آمـده حاکـى از آن 
حـاوى  کودهـاى  از  اسـتفاده  کـه  بـود 
کلسـیم بـه صـورت خاکـى و مهم تـر از 
آن عـدم آبیـارى بـاغ قبل و بعـد از وقوع 
بارندگى هـاى بهاره سـبب جلوگیرى و یا 

کاهـش خسـارت مى گـردد.
ایــن بارش هــاى بهــارى اخیــر همچنیــن 
تاثیــر قابــل توجهــى بــر گســترش عارضه 
لکــه پوســت اســتخوانى در ارقام حســاس 
ــه  ــته اســت ک ــى داش ــه کله قوچ از جمل
علــت اصلــى آن را اخــالل در فرآینــد 
ــد.  جــذب و متابولیســم کلســیم مى دانن
ــوده  ــال ب ــر فع ــیم غی ــذب کلس ــرا ج زی
ــرق از  ــى و تع ــاى آفتاب ــد روز ه و نیازمن
ســطح بــرگ مى باشــد. کاهــش رطوبــت 
ــارى در  ــدم آبی ــق ع ــاغ از طری ــطح ب س
زمــان نامناســب، حــذف علف هاى هــرز و 
افزایــش گــردش هــواى درون تــاج درخت 
ــن  ــب و همچنی ــرس مناس ــام ه ــا انج ب
اســتفاده از کودهــاى حــاوى کلســیم 
به ویــژه بــه صــورت خاکــى مى توانــد 
ــود.  ــع ش ــر واق ــه موث ــش عارض در کاه
ــروژن  ــاوى نیت ــاى ح ــتفاده از کوده اس
به ویــژه اوره در زمــان شــیوع عارضــه 

موجــب تشــدید آن مى گــردد.
گســترش عوامــل بیمــارى زاى قارچــى از 
ــپتوریا،  ــا، س ــاى آلترناری ــه بالیت ه جمل
در   ... و  بوتریوســفریا  پســته،  زنــگ 
ــب  ــر از عواق ــى دیگ ــر یک ــال هاى اخی س
ــا از  ــال آنه ــا و انتق ــان بارش ه ــر زم تغیی
فصــل زمســتان بــه بهــار مى باشــد. ایــن 
عوامــل بیمــارى زا در مــواردى ســبب 
ســوختگى بــرگ و میــوه بــه ویــژه در رقم 
احمدآقایــى در برخــى مناطــق پســته خیز 

گردیده انــد.

راهکارهاى مدیریتى کاهش پیامدهاى 
تغییر اقلیم

همانطور که پیش از این شرح داده شده، 
تغییرات آب و هوایى یک موضوع پیچیده 
بوده و نیازمند پاسخ هاى پیچیده و طیف 
انطباقى  استراتژى هاى  از  گسترده اى 
که  گفت  مى توان  بى شک  مى باشد. 
مدیریت صحیح و همسوى باغ با تغییرات 
اقلیمى بهترین و به بیانى دیگر تنها راهکار 
جهت کاهش خسارات نامالیمات اقلیمى 
است زیر باغداران به تنهایى توان تغییر 
اقلیم در سطح گسترده را ندارند و این کار 
نیازمند عزمى جهانى در سطحى گسترده 
و با حمایت دولت ها است. استفاده از ارقام 
و پایه هاى سازگار با شرایط اقلیمى اخیر 
همانند توسعه ارقام با نیاز سرمایى پایین و 
یا استفاده از پایه هاى متحمل به خشکى و 
شورى یکى از پایدارترین و اقتصادى ترین 
این  سوء  اثرات  کاهش  جهت  راهکارها 
نامالیمات اقلیمى است. باغداران همچنین 
مى باید به دنبال انطباق و ارتقاء مدیریت 
چالش ها  با  همسو  (به باغى)  خود  باغ 
از  اقلیم  تغییر  از  ناشى  خسارت هاى  و 
جمله مدیریت صحیح تغذیه، آبیارى، نیاز 
باشند.   ... و  هرس  خاك ورزى،  سرمایى، 
مدیریتى  روش هاى  با  که  پذیرفت  باید 
سابق نمى توان به عملکرد اقتصادى قابل 
قبولى دست یافت. هوا نسبت به گذشته 
گرم تر گردیده، بارش ها کاهش یافته  و 
در پى آن نوسانات دوره اى و شبانه روزى 
درختان  بنابراین  است.  شده  شدیرتر 
از  عبور  جهت  بیشترى  مراقبت  نیازمند 

این تنش هاى به وجود آمده هستند. 
در  کشـاورزى  سیسـتم هاى  تطبیـق 
سـطح بـاغ بـا شـرایط فعلـى هماننـد 
اسـتفاده از سیسـتم هاى نویـن آبیارى، 
سـامانه هاى ضـد تگـرگ و سـرما و ... از 
جملـه  راهکارهـاى مقابلـه با ایـن تغییر 
اقلیـم اسـت. در صـورت نیـاز و مهیـا 
مى تواننـد  باغـداران  شـرایط،  بـودن 
بـا ایجـاد ریـز اقلیـم (میکـرو کلیمـا) از 
کاهـش  جهـت  در  سـایبان ها  جملـه 
خسارات ناشـى از گرمازدگى و نوسانات 

دمایـى بهـره ببرنـد. 
و  مناسب  مدیریت  است  مسلم  آنچه 
طبیعى،  دگرگونى هاى  این  با  همسو 
مفید  آتى  عارضه هاى  کاهش  در  قطعاً 
ارزش  افزایش  سبب  و  شد  خواهد  واقع 
اقتصادى باغ هاى پسته کشور در سال هاى 

پیش روى خواهد گردید.
 افزایش بیماری های قارچی در سالیان اخیر در باغ های پسته 

به دلیل تغییر در پراکنش بارش ها

باغبانی
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در نیمــه اول ســال تجــارى 1401-
اســفند  پایــان  تــا  مهــر  (از   1400
ــزار  ــى 140 ه 1400)، از کل پیش بین
ــادل 96 ــترس، مع ــته در دس ــن پس ت

ــن  ــه از ای ــده ک ــن مصــرف ش ــزار ت ه
ــرف  ــراى مص ــن ب ــزار ت ــدار 14 ه مق
ــار  ــق آم ــود. طب ــرآورد مى ش ــل ب داخ
ــران مجمــوع وزن صــادرات  گمــرك ای
ــزار  ــن مــدت 71 ه ــواع پســته در ای ان
ــا احتســاب  ــه ب ــده ک ــزارش ش ــن گ ت
ــه  ــوط ب ــات مرب ــن ضایع ــزار ت 11 ه
ــى،  ــبز صادرات ــز س ــز و مغ ــت مغ پوس
پســته  تــن  هــزار   82 مجمــوع  در 
معــادل خشــک در پوســت بــه بازارهاى 
مقصــد صــادر شده اســت. ایــن میــزان 
ــه حجــم  ــته نســبت ب ــادرات پس از ص
ــم  ــاى ک ــران و تقاض ــته ای ــد پس تولی
ــه  ــى ناشــى از عرض ــته ایران ــراى پس ب
ــاد پســته آمریکایــى در قیمت هــاى  زی
رقابتى تــر نســبت بــه ســال قبــل، 

ــود. ــار ب ــارج از انتظ خ
ــاه  ــش م ــته در ش ــرف پس ــم مص حج
ــارى 1400-1401،  ــال تج ــى س ابتدای

فروش پسته ایران در نیمه اول سال تجاری ۱۴۰۰-۱۴۰۱

گزارش شش ماهه 
حــدود 69 درصــد از تخمیــن موجــودى 
ــرق دور  ــود. ش ــرآورد مى ش ــال ب اول س
بــا ســهم 19 هــزار تنــى از کل صــادرات 
نســبت بــه شــش مــاه اول ســال تجارى 
ــد کاهــش داشته اســت.  ــل 72 درص قب
ــوان  ــترك المنافع، به عن ــورهاى مش کش
دومیــن مقصــد پســته صادراتــى ایــران، 
ــى  ــته ایران ــن پس ــزار ت ــدار 14 ه خری
ــه  ــى ب ــته ایران ــادرات پس ــد. ص بوده ان
ایــن مقاصــد در نیمــه اول ســال تجارى 
1401-1400 نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال گذشــته حــدود 6 درصــد کاهــش 
ــا  ــازار شــبه قــاره هنــد ب داشته اســت. ب
ســهم 11 هــزار تنــى از صــادرات پســته 
ایــران ســومین مقصــد صادراتى امســال 
گــزارش شده اســت کــه البتــه ایــن 
ــش  ــه ش ــبت ب ــادرات نس ــم از ص حج
ــن  ــل مبی ــارى قب ــال تج ــاه اول س م

کاهشــى 39 درصــدى اســت.
ــه  ــورد هم ــت در م ــز اهمی ــه حائ نکت
بازارهــاى اصلــى صادراتــى پســته ایران 
ــهم درصــدى  ــر س ــه اگ ــن اســت ک ای
ماهــه  شــش  صــادراِت  کل  از  آنهــا 
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــال را نس امس
ــه  ــم متوج ــه کنی ــل مقایس ــال قب س

بــازار  مى شــویم؛  جالبــى  تغییــرات 
ــدى از  ــهم 27 درص ــا س ــرق دور ب ش
کل صــادراِت شــش ماهــۀ امســال، 
ــى  ــته صادرات ــد پس ــن مقص بزرگ تری
ســال  هرچنــد  بوده اســت،  ایــران 
گذشــته ایــن بــازار ســهم 48 درصــدى 
صــادرات پســته ایــران را در  از کل 
کاهــش  ایــن  داشته اســت.  اختیــار 
دور  شــرق  بــه  صــادرات  درصــدِى 
ناشــى از حساســیت خریــداران چینــى 
ــه ســمت  ــه قیمــت و کشــش آنهــا ب ب
ــال  ــه امس ــوده ک ــى ب ــته آمریکای پس
ــه و  ــل توج ــه قاب ــه عرض ــه ب ــا توج ب
بــه  نســبت  مناســب تر  قیمت هــاى 
ــت. ــه مى شده اس ــى عرض ــته ایران پس

رقابتى تــر  قیمت هــاى  على رغــم 
پســته آمریکایــى و کمبــود پســته 
ــه ســال قبــل، ســهم  ایرانــى نســبت ب
ایرانــى  پســته  صــادرات  درصــدى 
و  هنــد  قــاره  شــبه  بازارهــاى  بــه 
روســیه امســال نســبت بــه ســال 
گذشــته افزایــش داشته اســت. ایــن 
ــن  ــل و کشــش ای ــدة تمای نشــان دهن
پســته  ســمت  بــه  مهــم  بــازار  دو 
ــوان  ــه عن ــد ب ــازار هن ــى اســت؛ ب ایران
ــاى  ــور تقاض ــه- مح ــازار واریت ــک ب ی
باالیــى بــراى رقــم احمدآقایــى و مغــز 
ــیل  ــته و از پتانس ــى داش ــته ایران پس
ــته  ــرف پس ــد مص ــراى رش ــادى ب زی
ایرانــى برخــوردار اســت. در مــورد 
بــازار روســیه نیــز به دلیــل مســائل 

      6     1401-1400     

بازرگانی

     

 

سحر نخعی
دبیر کمیته بازرگانی
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ــیه  ــن روس ــاى بی ــى و تحریم ه سیاس
و آمریــکا، خریــد پســته آمریکایــى 
دشــوارتر  روس  مشــترى هاى  بــراى 
ــه  ــد ک ــه نمان ــه ناگفت ــت؛ البت بوده اس
فــروش پســته آمریکایــى در بــازار هنــد 
و روســیه در 6 مــاه گذشــته قابــل 

بوده اســت. توجــه 
در مــورد بــازار اتحادیــه اروپــا هــم باید 
ــى  ــش وزن ــم کاه ــه على رغ ــت ک گف
صــادرات شــش ماهــه اول امســال 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال تجــارى 
گذشــته، ســهم درصــدى ایــن بــازار از 
کل صــادرات امســال نســبت بــه ســال 
گذشــته افزایــش داشته اســت؛ ایــن 
مربــوط  عمدتــاً  درصــدى  افزایــِش 
ــراى  ــازار ب ــن ب ــاالى ای ــه تقاضــاى ب ب
کــه  مى شــود  ایرانــى  پســته  مغــز 
ــود شــدید  ــى در کمب مشــتریان اروپای
و  خواهــان  آمریکایــى  پســته  مغــز 
ــد.  ــى بوده ان ــز پســته ایران ــدار مغ خری
ــز  ــاالى مغ ــاى ب ــه تقاض ــه ب ــا توج ب
ــراى پوشــش مصــرف  ــى ب پســته ایران
درصــدى  ســهم  رمضــان،  مــاه  در 
بــازار  بــه  ایرانــى  پســته  صــادرات 
خاورمیانــه نیــز در شــش مــاه ابتدایــى 
امســال نســبت بــه ســال گذشــته 
ــازار  ــور از ب ــش داشته اســت. منظ افزای
خاورمیانــه در ایــن گــزارش کشــورهاى 
مصــرف کننــده و کشــورهاى صــادرات 

ــت. ــته اس ــدد پس مج
مانــده  محصــول پســته ایــران در پایــان 
اســفندماه 1400، پــس از کســر برآورد 
مصــرف داخــل و میــزان صــادرات، 44

مى شــود.  زده  تخمیــن  تــن  هــزار 
شــرایط فعلــى بــازار تحــت تأثیــر 
ســرمازدگى و افزایــش نــرخ دالر در 
ــرار  ــوى خورشــیدى ق ــداى ســال ن ابت
گرفتــه کــه منجــر بــه کاهــش عرضــه 
توســط باغــداران و افزایــش قیمــت 
ــت. ــل گردیده اس ــازار داخ ــى در ب ریال

۹۶,۰۰۰
تن 

میزان مصرف از از کل پیش بیین 
۱۴۰ هزار تن پسته در دسترس در 
نیمه اول سال تجاری ۱۴۰۰-۱۴۰۱

مقاصد عمده صادراتی پسته ایران 
با سهم ۱۹ هزار تین شرق دور:   
کشورهای مشترک المنافع:  با سهم ۱۴ هزار تین

با سهم ۱۱ هزار تین  شبه قاره هند:   

بازرگانی

سال تجارى 1401-1400

شرق دور
٪27

شبه قاره هند
٪16

اتحادیه اروپا
٪14

خاورمیانه
٪23

مشترك المنافع
٪20

سال تجارى 1400-1399

شرق دور
٪49

مشترك المنافع
٪10

شبه قاره هند
٪13

اتحادیه اروپا
٪10

خاورمیانه
٪18
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شورای جهانی خشکبار (INC)  منتشر کرد

مردودی های مغزجات و خشکبار در سال ٢٠٢١

اتحادیه اروپا
بــه  مربــوط  گزارش هــاى  تعــداد 
ــات در  ــردودى مغزج ــاى م محموله ه
ــل  ــال قب ــه س ــال 2021 نســبت ب س
داشته اســت.  افزایــش  درصــد   14
مربــوط  اعالن هــاى  حالى کــه  در 
مــردودى  محموله هــاى  بــه 
خشــکبار نســبت بــه ســال 2020، 
داشته اســت.  درصــدى   5 کاهــش 
ــى  ــل اصل ــین دلی ــى افالتوکس آلودگ
بیشــترین  بوده اســت.  مردودى هــا 
مغزجــات  در  مردودى هــا  آمــار 
فنــدق  و  پســته  بادام زمینــى،  بــه 
اختصــاص دارد. در مــورد خشــکبار 
خرمــا  و  کشــمش  انجیــر،  هــم 
بیشــترین آمــار مــردودى را داشــتند.
هشــدار  سیســتم  پورتــال  منبــع: 
ــراى واردات  ــا ب ــه اروپ ــریع اتحادی س

(RASFF) موادغذایــى 

ایاالت متحده آمریکا
در ایــاالت متحــده آمریــکا تعــداد 
مربــوط  مــردودى  گزارش هــاى 
بــه مغزجــات 10 درصــد و بــراى 
خشــکبار 20 درصــد بیشــتر از ســال 
ــوده اســت. خرمــاى وارداتــى  2020 ب
بــه آمریــکا بیشــترین آمــار مــردودى 
ــت.  ــته اس ــد از کل) را داش (60 درص
اصلــى  دلیــل  ســالمونال  آلودگــى 
ــا در مغزجــات (56 درصــد  مردودى ه

از کل) بــوده اســت.
ــکا  ــذا و داروى آمری ــازمان غ ــع: س منب

(FDA)

بازرگانی

سحر نخعی
دبیر کمیته بازرگانی
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ژاپن
مــردودى  گزارش هــاى  تعــداد 
خشــکبار  و  مغزجــات  بــه  مربــوط 
ــد  ــل، 12 درص ــال قب ــه س ــبت ب نس
محصــول  اســت.  داشــته  افزایــش 
تعــداد  بیشــترین  زمینــى  بــادام 
داشــته  را  مــورد)   49) مردودى هــا 
ــل  ــین دلی ــى افالتوکس ــت. آلودگ اس
همــه محموله هــاى  اصلــى تقریبــاً 
ــت (97 ــوده اس ــى ب ــردودى واردات م

مــورد). در خشــکبار هــم انجیرخشــک 
بیشــترین آمــار مردودى هــا را بــه 

مى دهــد. اختصــاص  خــود 
منبــع: خدمــات بازرســى مــواد غذایــى 
ــاه  ــت، کار و رف ــى- وزارت بهداش واردات

ژاپــن

استرالیا
گزارش هــاى  تعــداد  اســترالیا  در 
ســال  در  مــردودى  محموله هــاى 
قبــل  ســال  بــه  نســبت   2021
یافته اســت.  افزایــش  درصــد   20
جانبــى  محصــوالت  مغزجــات،  در 
بادام زمینــى بیشــترین آمــار مــردودى 
از  بعــد  داشــته اند.  را  مــورد)   22)
مــورد   11 بادام زمینــى  خــود  آن 
ــکبار،  ــت. در خش ــردودى داشته اس م
بــراى  و  مــورد   7 کشــمش  بــراى 
خرمــا 2 مــورد مــردودى گــزارش 
شده اســت. دلیــل اصلــى مــردودى 
خشــکبار،  و  آجیــل  محموله هــاى 
باقیمانــده  و  افالتوکســین  آلودگــى 

شده اســت.  گــزارش  ســموم 
وزارت  غذایــى  گزارشــات  منبــع: 
زیســت  محیــط  و  آب  کشــاورزى، 

لیا اســترا

بازرگانی
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اشاره: 

صاحبه اى اسـت کـه در تاریخ 4
ایـن یادداشـت نتیجـه م

صول امسـال، 
و منظـور از مح

بهمن مـاه 1400 انجام شـده 

ـال گذشـته، سال 
ـال محصولى 1401-1400 و محصول س

س

اسـت.  محصولى 1400-1399 

دنیس کتابی صادرکننده باسابقه پسته ایران برریس کرد

بازار جهانی پسته
امسال محصول پسته آمریکا بیشتر از پنج درصد پسته ناخندان 
سال  چند  در  است.  کم  آمریکایى  پسته  مغز  بنابراین  نداشت؛ 
و  بوده  داغ  خیلى  آمریکا  داخلى  بازار  در  مغز  فروش  اخیر 
سرمایه گذارى هاى هنگفتى روى بازاریابى مصرف مغز برشته آجیلى 
شده است. با توجه به تقاضاى باالى بازار داخلى آمریکا براى مغز، این 
کشور مغز صادراتى خیلى کمتر عرضه مى کند و این باعث اختالف 
قیمتى خیلى شدید شده است؛ من در سى سال اخیر چنین اختالفى 
بین قیمت مغز و قیمت پسته ندیدم. محدودیت عرصه مغز پسته 
آمریکایى به بازارهاى جهانى باعث شده بازار مغز پسته ایرانى خیلى 

داغ باشد و فروش مغز تا االن خیلى خوب بوده است. 

بازرگانی
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شـرایط بازارهاى مختلف در مقایسـه با 
پارسـال دقیقاً برعکس شـده؛ محصول 
هـم  آمریـکا  بـود  خـوب  مـا  پارسـال 
پسـته فراوانى داشـت، امـا آمریکایى ها 
همیشـه سـعى مى کننـد قیمت پسـته 
پاییـن  بسـیار  نوسـانات  بـا  تقریبـاً  را 
سـال به سـال به صـورت یکدسـت نگه 
دارنـد کـه بتوانند بـازار را رشـد دهند. 
چـون میـزان محصول شـان سـال بـه 

سـال دارد بیشـتر و بیشـتر مى شـود.
صنعـت پسـته آمریـکا ایـن توانایـى را 
دارد کـه بـا قیمـت ثابت قرارداد شـش 
یـا دوازده ماهـه بـا مشـترى ببنـدد و 
بازارهـا را بـراى خـودش حفـظ کنـد. 
از جملـه بـازار اروپـا کـه 80 درصـد 
بـا  کاال  بـه  متعلـق  آن  در  فـروش 
سـوپرمارکت هاى  اختصاصـى  آرم 
امسـال  ابتـداى  در  اسـت.  زنجیـره اى 
یـک  در   ،(1400-01 تجـارى  (سـال 
مدت محـدود و مشـخص، آمریکایى ها 
روى قیمت هـاى سـه دالر و هفتـاد و 
پنـج سـنت بـه ازاى هـر پونـدى براى 
پسـته 25-21 بـا تقریبـاً 90 درصد از 
سـوپرمارکت هاى اروپـا قرارداد بسـت. 
ایـن در حالـى رقـم خـورد کـه قیمت 
مسـلماً  باالتـر بـود کـه  پسـته ایـران 
توانایـى رقابـت نداشـتیم و نتوانسـتیم 

فـروش مدتـى انجـام دهیـم.
یعنـى  نکـرده؛  فرقـى  فعلـى  شـرایط 
هنـوز قیمت هـاى پسـته ایرانـى خیلى 
آمریکاسـت.  قیمت هـاى  از  باالتـر 
آمریـکا هیـچ نگاهـى بـه قیمت پسـته 
ایـران نمى کنـد بلکه سیاسـت خودش 
را دنبـال مى کنـد تـا قیمت هـا ثابـت 
خیلى هـا  گفتـه  برخـالف  بماننـد. 
آمریـکا اصـًال ایـران را به عنـوان رقیب 
نـگاه نمى کنـد؛ حتـى پارسـال کـه ما 
محصـول داشـتیم هم به چشـم رقیب 
قیمت شـان  و  نکردنـد  نـگاه  مـا  بـه 
را پاییـن نیاوردنـد کـه بتواننـد بـا مـا 
رقابـت کننـد، همان طـور کـه امسـال 
قیمت شـان را بـاال نبردنـد تـا درآمـد 
بیشـترى کسـب کننـد؛ چون ایـن کار 
سـوى  از  مـى زد.  صدمـه  مصـرف  بـه 
مشـخص،  چیـز  همـه  آمریـکا  پسـته 
شده اسـت. برنامه ریـزى  و  شـده  فکـر 

بازار روسیه
مــا ســه بــازار اساســى دیگــر بــه جــز 
ــد.  ــن و هن ــم؛ روســیه، چی ــا داری اروپ

ــاز  ــک امتی ــا ی ــراى م ــیه ب ــازار روس ب
محســوب مى شــود؛ چــرا کــه روســیه 
ــم  ــدى تحری ــا ح ــکا را ت ــته آمری پس
کــرده و تنهــا پســته ایرانــى اســت کــه 
ــل توجهــى وارد روســیه  در حجــم قاب
حاضــر  حــال  در  البتــه،  مى شــود. 
اوضــاع واحــد پــول روبــل خــوب 
نیســت. همچنیــن، شــرایط اقتصــادى 
و تجــارى روســیه به خاطــر مســائل 
بیــن روســیه و اوکرایــن ضعیــف اســت 
و روبــل روز بــه روز دارد ضعیف تــر 
مى شــود؛ پــس قیمــت پســته نســبت 
بــاال  دارد  ســرعت  بــه  روبــل  بــه 
مــى رود و ایــن بــراى آینــده صــادرات 
روســیه  ســمت  بــه  ایــران  پســته 
ــى نیســت، چــون پســته را  ــر خوب خب
ــران  ــى گ ــده روس ــرف کنن ــراى مص ب
ــازار در  ــن ب ــن، ای ــر م ــد. به نظ مى کن
مــاه هــاى آینــده ضعیــف خواهــد شــد.

بازار چین و هند
ــه  ــته ب ــاس و وابس ــن حس ــازار چی ب
ــى  ــته ایران ــى پس ــت. گران ــت اس قیم
امســال مــا را از بــازار چیــن تــا حــدى 
ــن  ــه چی ــان ب ــرون آورد و صادراتم بی
نســبت بــه ســال گذشــته همیــن 
ــت.  ــت داشته اس ــد اف ــع 68 درص موق
دو ســال پیــش هــم اتفاقــى کــه پیــش 
ــت  ــى قیم ــه وقت ــود ک ــن ب ــد ای آم
ــکا  ــر از پســته آمری ــران باالت پســته ای
ــازار را از دســت دادیــم، امــا  ــود مــا ب ب
ــت  ــت دالر و هف ــه هش ــه ب ــى ک وقت
دالر و باالخــره زیــر شــش دالر رســید 
دوبــاره خریــداران چینــى مــا را تحویل 
ــى  ــته ایران ــد پس ــه خری ــد و ب گرفتن
اقبــال نشــان دادنــد. خواهیــم دیــد کــه 
در نیمه دوم ســال تجــارى 1400-01، 
ایــن اتفــاق تکــرار خواهدشــد. در طــول 
8 مــاه مانــده تــا پایــان ســال خواهیــم 
ــود را  ــته ها خ ــه پس ــه یکدفع ــد ک دی
ــاى  ــا قیمت ه ــد داد و ب ــان خواهن نش
دالرى رقابتى تــر عرضــه خواهنــد شــد.
بـازار هنـد هـم تـا حـدى مثـل بـازار 
چیـن اسـت، امـا بیشـتر حساسـیت به 
نـوع و رقم پسـته دارد. این یک فرصت 
بـراى مـا اسـت کـه هندىهـا پسـته 
احمدآقایـى ایرانـى را مى پسـندند، امـا 
نوسـانات قیمـت ما باعث شـده خریدار 
هنـدى را هـم داریـم به سـمت پسـته 

آمریکایـى مى بریـم.

بازار مغز پسته
در مـورد وضعیـت بازار مغز پسـته هم 
جالـب اسـت که کامـًال برعکس پسـته 
در پوسـت اسـت؛ عرضـه مغـز پسـته 
میـزان  کاهـش  به خاطـر  آمریکایـى 
ناخندان امسالشـان محـدود و قیمتش 
بیـن 20 الـى 21 دالر اسـت و قیمـت 
در  اسـت.  دالر  آمریکایـى 8,5  پسـته 
حالى کـه امـروز قیمت پسـته ایرانى در 
بـازار از پسـته آمریکایـى باالتر اسـت، 
امـا مغـز ایرانـى ارزان تـر از مغز پسـته 
آمریکایـى معاملـه مى شـود و امسـال 
بـازار مغـز پسـته ایرانـى داغ بـوده و 
مشـترى بـراى آن زیـاد اسـت. یکى از 
بازارهـاى بـزرگ مغز پسـته بـازار هند 

ست. ا

جهت حرکت بازار 
امسـال گذشـت! پیغـام من این اسـت 
کـه بازار گذشـت و امسـال تمام شـد؛ 
چـون قراردادهاى بزرگ بسـته شـدند 
و دیگـر بـازارى نمانـده کـه برویـم و 
بفروشـیم؛ به نظـر مـن، در چهـار مـاه 
آینـده خواهیـم دیـد اعـداد صـادرات 
و  بـود  خواهـد  ضعیـف  ایـران  پسـته 
بـه یـک سـوم تا یـک پنجـم پارسـال 
خواهـد رسـید؛ اگـر خـوب کار کنیـم 
کار کنیـم  سـوم و اگـر ضعیـف  یـک 
یـک پنجـم؛ در هـر دو شـرایط بسـیار 

ضعیـف اسـت.
واقعیـت قضیـه ایـن اسـت کـه کمبود 
زیرزمین هـاى  در  نگهـدارى  و  عرضـه 
هـر  کـه  ایـن  و  ایـران  در  خانگـى 
خـودش  خانـه  انبـار  در  کشـاورزى 
بـه  را  مـا  مـى دارد  نگـه  را  پسـته 
مسـیر برده اسـت. در آمریـکا، کشـاورز 
در  پسـته  کیلوگـرم  یـک  آمریکایـى 
انبـار خانـه خـودش نگـه نمـى دارد و 
مدنظـر  صادرکننـده  تحویـل  را  همـه 
اینکـه،  خالصـه  مى دهـد.  خـودش 
در آمریـکا تمـام حجـم پسـته توزیـع 
شـده و شـفاف اسـت و آنهـا مى داننـد 
چقـدر پسـته وجـوددارد، چقـدر تولید 
شـده، قیمـت هم تعیین شـده اسـت و 
توافـق و قرارداد شـده اسـت. بنابراین، 
کننـده  مصـرف  بـراى  تصمیم گیـرى 

بسـیار سـاده اسـت.
امسـال شـرایط خریـد بلندمـدت براى 
رفتنـد  پـس  بـود،  خـوب  مشـتریان 
خریدهایشـان را به صـورت  بلندمدت از 

بازرگانی
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قیمـت  اختـالف  مـورد  در  دیگـر  نکتـه 
در  اسـت.  مشـابه  آجیل هـاى  بـا  پسـته 
از  خریـداران  کرونـا  همه گیـرى  آغـاز 
انبارهایشـان  در  جنـس  اینکـه  تـرس 
بمانـد خریدهـا را کـم کردنـد. امـا ظرف 
چنـد مـاه کـه دیدنـد علـى رغم شـیوع 
کوویـد مصرف کننـدگان همچنان پسـته 
مى خرنـد، دوبـاره موجودى انبارهایشـان 
را بـه حالـت عـادى برگرداننـد و افزایش 
تقاضـا یک مقـدارى قیمت هـاى مغزجاتى 
از قبیـل بـادام و بـادام هندى را بـاال برد. 
مثًال در پاییز امسـال در مقایسـه با سـال 
قبـل قیمـت بـادام آمریکایـى 30 تـا 40

درصـد و بـادام هنـدى 15 الـى 20 درصد 
باالتـر بـود. اما بـراى پسـته آمریـکا این 
اتفـاق نیافتـاد، چـون تولید پسـته از نظر 
حجـم خیلى دارد رشـد مى کنـد و آمریکا 
بـا ایـن حجم زیـاد از محصـول مى خواهد 

مصـرف را هـر چـه بیشـتر رشـد دهد.
در حـال حاضـر، موجـودى مغز بـادام در 
بـازار 2,5 میلیـون تـن اسـت کـه بیـش 

1 میلیـون تـن آن تولیـد آمریـکا اسـت. 
قیمـت هـر کیلـو مغـز بـادام بیـن 4,5 تا 
6 دالر بسـته بـه اُنـس و نوع بـادام متغیر 
اسـت. زمانى که پسـته آمریـکا روى 8,5

دالر اسـت، این موضـوع مى تواند مقدارى 
مصرف را به سـمت سـایر مغزجـات ببرد. 
مغـز درخـت کاج هـم همیـن وضعیـت را 
دارد و در حـال حاضر در محـدوده 6 دالر  
معامله مى شـود کـه این هـم روى مصرف 

پسـته مى توانـد اثر بگـذارد.
در مـورد سـال آینـده هـم بایـد بگویـم 
کـه چون قـرار اسـت آمریکایى هـا حجم 
بسـیار زیاد محصول پسـته داشـته باشند 
احتمـاال قیمـت هـا را روى همیـن حـد و 

حـدود نگـه خواهند داشـت.

آمریـکا انجـام دادند؛ یعنـى اطمینان به 
عرضـه از سـوى ایـران و کیفیت پسـته 
ایرانـى نداشـتند. این درحالى اسـت که 
مـا در ایـران فکـر مى کنیـم هـر چقدر 
خودمـان را کوچک تر کنیـم، مى توانیم 
قیمـت را باالتـر ببریـم. ایـن طـرز فکر، 
طـرز فکـر سـنتى بـازارى سـابق اسـت 
کـه در بـازار صنعتى مـواد غذایى دیگر 

اعتبار نـدارد. برعکس، مـا باید خودمان 
را بزرگ تـر کنیـم و خودمـان را بهتـر 
نشـان دهیم. پسـته آمریـکا برعکس ما 
دارد رفتـار مى کند و در سیسـتم توزیع 

محصولشـان برنـده بوده انـد.
همـان  اینکـه،  دیگـر  مهـم  نکتـه 
اتفاقـى کـه در اروپـا به خاطـر مسـائل 
مرتبـط بـا کیفیـت و  امنیـت غذایـى 

از  را  بازارهایمـان  مـا  و  آمـد  پیـش 
دسـت دادیـم در بازارهـاى دیگـر هـم 
امـارات  کشـور  مى افتـد؛  اتفـاق  دارد 
بـه  روز  آینـده  سـال هاى  و  ماه هـا  در 
کشـور  در  مى شـوند.  سـختگیرتر  روز 
چیـن نیـز وضعیـت را ببینیـد. مرتبـاً 
وزارتخانـه چینى سـوال مى کنند شـما 
چه کسـى هسـتید! تولیدتان چیسـت! 
وضعیـت امنیـت غذایى تـان چیسـت! 
تأییدیـه و گواهینامه هایتـان چیسـت! 
کسـى  چـه  دارد؟   FFSC کسـى  چـه 

دارد؟  IFS کسـى  چـه  دارد؟   BRC
را  مـا  صـادرات  کم کـم  مـوارد  ایـن   
مـن  به نظـر  و  کـرد  خواهـد  ضعیـف 
کـه  مملکـت  جـدى  صادرکننده هـاى 
پسـته  کـم  عرضـه  به خاطـر  امسـال 
ضعیـف شـدند بایسـتى قـوى شـوند و 
بایسـتى زورشـان بیشتر شـود. کشاورز 
و صادرکننـده وظیفه شـان یکى اسـت 
و از هـم جـدا نیسـتند. وظیفـه ما این 
اسـت کـه درآمد کشـاورز حفظ شـود، 
وظیفـه کشـاورز ایـن اسـت کـه مـا به 
باشـیم  داشـته  جنـس  کافـى  انـدازه 
تـا بتوانیـم عرضـه کنیـم. مقـدارى از 
موضـوع کیفیـت در باغ حل مى شـود؛ 
سـموم.  باقیمانـده  مسـائل  مثـل 
مى تـوان  کارخانـه  در  را  آفالتوکسـین 
بـا سـرمایه گذارى سـنگین حـل کـرد، 

نمى تـوان. را  سـموم  باقیمانـده  ولـى 
صادرکننـده  و  باغـدار  کـردن  نزدیـک 
وظیفـه خیلـى سـنگینى اسـت کـه بـر 
عهـده انجمـن پسـته اسـت. بایـد دیـد 
باغـدار و صادرکننـده بـه هـم نزدیـک 
شـود. راه اندازى گروه هـاى اینترنتى که 
در آنها گویى کشـاورزها و صادرکننده ها 
بـا هم دشـمن هسـتند، اشـتباه اسـت. 
پارسـال 180 هزار تن پسـته با سـیصد، 
چهارصـد میلیـون دالر تخفیـف صـادر 
افتخـار  اصـًال  پارسـال  صـادرات  شـد. 
نداشـت، افتخـار آن اسـت کـه افزایـش 
صـادرات بـا افزایـش تدریجـى قیمـت 
انجـام شـود. در آخر چه کسـى این ضرر 
را مى دهـد؟ کشـاورز ضـرر مى دهـد، اما 
ایـن را مى گذارند بر گـردن صادرکننده! 
اشـتباه نکنیـد هـر چـه کشـاورز صدمه 
را  صدمـه  همـان  صادرکننـده  بخـورد، 
مى خـورد؛ مـا در حد میلیـون دالر براى 
اگـر  کردیـم.  سـرمایه گذارى  کارخانـه 
جنـس داخـل کارخانـه نباشـد صدمـه 

مى خوریـم.

پسته و کاالی جانشین

بازرگانی
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در ارتباط با اولین رویداد، سال آبى 1400-
بارش،  درصدى   37 کاهش  با   1399
گذشته  سال   52 طى  سال  خشک ترین 
بود و با افزایش تدریجى دما ناشى از تغییر 
اقلیم، میزان تبخیر و تعرق نیز افزایش و 
شرایط سخت تشدید مى شود. خشکسالى 
با وجود مشکالت و چالش هایى که ایجاد 
برایمان  که  درس هایى  به واسطه  مى کند، 
خشک  سال هاى  در  است.  ارزشمند  دارد 
حاصل  است  ممکن  که  ریشه اى  مسائل 
چندین دهه غفلت بوده باشد عیان مى شود 
شناخته  که  مشکالتى  تا  است  تلنگرى  و 
نشده یا تمایل داریم پنهانش کنیم، آشکار 
شود. خشکسالى هیدرولوژیک وضعیت حال 
حاضر اغلب مناطق کشور است و خشکسالى 
گسترش  را  آن  ابعاد  و  شدت  هواشناسى 
مى دهد. طبیعت، ما را با آسیب پذیرى خود 
آشنا و ملزم به آموختن سازگارى با شرایط 
کم آبى مى کند. اکنون بعد از گذشت یک 
سال خشک فرصتى مناسب براى ارزیابى 
نحوه مواجهه مان با آن است. بدین منظور 
عکس العمل هاى جامعه و دولت را از یکدیگر 

تفکیک مى کنیم. 
مواجهه  در  زیرزمینى  آب  و  سطحى  آب 
با خشکسالى رفتار متفاوتى از خود نشان 
مى دهند. آبخوان هاى کشور در مقایسه با 
میزان تغذیه یا برداشت ساالنه آب، حجم 
ذخیره زیادى دارند و در نتیجه میزان آب در 
ذخایر زیرزمینى اجازه برداشت تقریباً مشابه 
با سال هاى قبل را مى دهد. اما خشکسالى 
بالفاصله رواناب ها را کم مى کند و سدها نیز 
حجم آبى در سطح نیازهاى یک سال را در 
خود ذخیره مى کنند. در نتیجه آب سطحى 
تحت تأثیر تغییرات میزان بارش نوسانات 
شدیدتر و مشخص ترى دارد، درصورتى که 
کاهش بارش میزان نفوذ به آبخوان را کاهش 
مى دهد که تأثیراتش طى زمان بروز پیدا 

مى کند. به همین دلیل، بیشترین چالش ها و 
عکس العمل ها به یک سال خشک را مى توان 

در آب هاى سطحى مشاهده کرد.
و  گوشه  مردم  نمایش  گذشته،  سال  در 
براى  مطالبه  و  اعتراضات  در  کشور  کنار 
آب  مدیریت  فضاى  در  مهم  تحولى  آب، 
ایجاد کرد. این اعتراضات و مطالبه گرى ها را 
مى توان یک بحران یا آثار و پیامدهاى بحران 
دانست. بحران به این جهت که بى نظمى و 
تخریب و راهکارهاى عجوالنه به همراه دارد 
و پیامد بحران به این جهت که نشان دهنده 
کارایى نامناسب مدیریت آب در سال هاى 
گذشته بوده است. ارائه چند نمونه از این 
موارد فرصت شناخت بیشتر و ارزیابى آن ها 

را برایمان فراهم مى کند.
مطالبه تأمین حقابه تاالب بختگان در بهار 
کنشگرى هاى  اولین  از  یکى  گذشته  سال 
با  محلى  مردم  بود.  آب  با  ارتباط  در  سال 
براى  کشور  محیط زیست  فعاالن  همراهى 
جوجه  ماندن  زنده  نیاز  مورد  آب  تأمین 
راستا  این  در  و  شدند  بسیج  فالمینگوها 
موفقیت هایى نیز کسب کردند. در تابستان 
اعتراضات مردم خوزستان براى تأمین آب 
شرب سالم، محیط زیست گاومیش ها و آب 
مورد نیاز کشاورزى گستره اى بسیار وسیع تر 
داشت. پاییز این سال، مطالبات و اعتراضات 
کشاورزان اصفهان شدیدتر و گسترده تر از 
سال هاى قبلش شد و شهروندان و فعاالن 
زیست محیطى را نیز با خود همراه کرد. طى 
سالیان گذشته کشاورزان حقابه خود را طلب 
جدیدى  مطالبات  سال  این  در  و  کرده اند 
همچون «جریان دائمى رودخانه از سراب 
کشاورزى  کانال  «زاینده رود  و  پایاب»  تا 

نیست» هم به شعارها اضافه شد.
اما روندهاى جدید در جامعه را نباید تنها 
محدود به بهره برداران آب سطحى دانست. 
نیشابور  کشاورزان  گذشته  سال هاى  طى 

یا رفسنجان هر یک بسیج شده اند تا براى 
حفظ آبخوان و سرمایه هایشان به تصمیم و 
اقدام بپردازند. این اقدامات شامل تعامالت 
بر  کنترل هایى  و  دولت  به  فشار  درونى، 
از  گروه  این  بوده است.  آب  برداشت هاى 
مردم در زمینه بهره بردارى آب زیرزمینى 
مطالباتى دارند و براى تحقق آن نیز اراده و 
عاملیت خود را نشان مى دهند. کنش هایى از 
این دست متفاوت از وضعیتى است که طى 
چندین دهه، چاه هاى عمیق بر حکمرانى 
این  در  بود.  کرده  تحمیل  زیرزمینى  آب 
براى  و  انفرادى  عمدتاً  مردم  کنش  مدت 
برداشت بیشتر آب بود و دولت نیز مدعى 
بود که دغدغه حفاظت از آب زیرزمینى را 
ناآگاه را  یا  خالفکار  مردم  آن  براى  دارد و 
کنترل مى کند. اگر چه این صداهاى جدید 
درون جامعه محدود و پراکنده است، اما با 

این حال جدید و قابل توجه است.
تجارب  در  که  دست  این  از  مثال هایى 
ذکر  زیرزمینى  و  سطحى  آب  بهره بردارى 
حتى  است،  احترام  و  توجه  شایسته  شد، 
اگر مطالبات مطرح شده صرفاً در راستاى 
منافع شخصى و بخشى باشد و توجهى به 
سایر بهره برداران نداشته باشد، مهم و مفید 
صداهاى  که  مى شود  موجب  زیرا  است؛ 
متکثر و جدیدى براى مطالبات آبى مطرح 
تصمیم گیرى  شدن  عادالنه تر  این  و  شود 
از  دفاع  شاید  است.  آب  تخصیص  درباره 
بیشترى  توضیحات  نیازمند  استدالل  این 
باشد. مدیریت مساله آب در ایران به ناچار 
باید همراه با کاهش مصارف باشد. اما سوالى 
که بالفاصله مطرح مى شود این است که چه 
کسى قرار است آب کمترى برداشت کند و 
در قبال تبعات کاهش مصرف آب همچون 
رفاه،  یا  درآمد  از  بخشى  کردن  صرف نظر 
چگونه رضایتش به دست مى آید؟ این سوال 
پاسخ از پیش معینى ندارد. الزام طبیعت 
براى  کنترل  اعمال  از  دیگرى  گونه  هر  یا 
کاهش مصرف آب موجب مى شود برخى 
کنند  استفاده  کمترى  آب  بهره برداران  از 
و هیچ تضمین و الزامى نیست که کاهش 
مصرف آب همه بهره برداران متوازن باشد. 
در این شرایط بهره برداران قدرتمند همچنان 
به آب مورد نیازشان دست پیدا مى کنند. اما 
گروه هاى کم قدرت و کم صدا از آب محروم 
و  محیط زیست  معمول  به طور  و  مى شوند 

کشاورزان چنین شرایطى دارند.
تجربه نشان داده است دولت یا هر کنشگر 
فرادستى دیگرى که خود را متولى تخصیص 
عمل  جانبدارى  بدون  نمى تواند  بداند،  آب 

مدیریـت آب ایـران طى سـال 1400 با سـه دسـته رویداد برجسـته طى 
شـد؛ «کاهش شـدید بارش و خشکسـالى»، «بسـیج و اعتراضات مردمى 
بـا محوریـت آب» و «تغییر دولـت و به تبـع آن مدیـران رده باالى بخش 
آب». مـرورى بر آنچه طى این سـال گذشـت، نشـان مى دهـد در مواجهه 

بـا مسـائل آب در کجا ایسـتاده ایم و خالءها و کاسـتى ها چیسـت.

در ۱۴۰۰ بر آب چه گذشت؟
سروش طالیب اسکندری،

پژوهشگر اندیشکده تدبیر آب ایران

در ارتباط با 
اولین رویداد، 

سال آبی 
۱۴۰۰-۱۳۹۹ با 
کاهش ۳۷

درصدی بارش، 
خشک ترین 
سال طی ۵۲

سال گذشته 
بود و با افزایش 

تدریجی دما 
نایش از تغییر 

اقلیم، میزان 
تبخیر و تعرق 

نیز افزایش و 
شرایط سخت 

تشدید می شود

آب 
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کند. دولت ها در درجه اول متعهد به تأمین 
آب بدون کم و کاست براى مصارف شرب 
ارزش  با  بخش  هر  یا  صنایع  و  شهروندان 
افزوده باالتر هستند و این ممکن است به 
ضعیف  بهره برداران  گرفتن  نادیده  بهاى 
باشد. کنش هاى اجتماعى جدید بیانگر این 
است که موضوع تخصیص آب دیگر صرفا 
مسأله دولت نیست و جامعه همواره منتظر 
نمى ماند تا دولت برایش تصمیم بگیرد. زمانى 
مطالبه گر  متکثرى  و  جدید  صداهاى  که 
حضور در تصمیم گیرى باشند، امکان اینکه 
گروهى به صورت سیستماتیک نادیده گرفته 
است  بهتر  بنابراین  مى یابد.  کاهش  شود 
بیش از آنکه کنش هایى همچون اعتراض و 
مطالبه گرى را بحران یا تبعات بحران بدانیم، 

آن را ابتکار عمل و راهکار بدانیم.
اکنون به ارزیابى عملکرد دولت در مواجهه 
با خشکسالى مى پردازیم. تغییر کابینه در 
سال گذشته تغییرات رویکردها و اقدامات را 
به همراه داشت. اگر چه مدیران میانى به 
طور محدودى جابه جا مى شوند، اما برخى 
از سیاست ها با ورود دولت جدید و مدیران 
رده باال تغییر مى کند. مدیران دولتى جدید، 
مخصوصاً زمانى که شناخت کافى از مسائل 
آن نداشته باشند، سریعاً به بیان این گزینه 
کمابیش  راهکار  که  مى کنند  پیدا  تمایل 
مشخص و دست یافتنى است و حل نشدن 
و  ناکارآمدى ها  و  کم کارى ها  از  ناشى  آن 
جهت  همین  به  است.  گذشته  فسادهاى 
تکاپوى زیادى با هدف حل و فصل کردن 

سریع چالش ها به چشم مى خورد.
گام اصلى در این راستا تشکیل کارگروه ها، 
جلسات نخبگانى و دستورکارهاى آنها براى 
رسیدن سریع به برنامه ریزى هاى اقدام است. 
براى مثال، به دنبال اعتراضات در اصفهان، 
بررسى هاى  مرکز  رئیس جمهور،  حکم  با 
ارائه  به  مأمور  ریاست جمهورى  استراتژیک 
از  مجموعه اى  منظور  بدین  و  شد  راهکار 
جلسات فشرده را براى تعیین راهکار برگزار 
کرد. این شیوه هاى برنامه ریزى متخصص محور 
مبتنى بر این فرض است که راهکارى وجود 
کتاب هایشان  در  را  آن  متخصصان  که  دارد 
خوانده اند یا اگر هم تاکنون نوشته نشده، اما 
شیوه مشخصى در آن بیرون مهیا است و صرفاً 
معین  که  فرمولى  همان  کرد؛  کشفش  باید 

بر خالف 
پیشرفت هایی 

که در سطح 
جامعه برای 

مشارکیت شدن 
تصمیم گیری های 

آبی نمایان 
شده است، اقدامات 

دولیت چندان 
امیدبخش نیست

آب
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مى کند میزان مطلوب آبى که باید به هر کسى 
برسد به چه میزان است! در زاینده رود نیز پس 
از برگزارى جلسات نخبگانى، برنامه هاى اقدام 
مدون شد. اما با وجود انتقاد متولیان تعیین 
راهکار از عدم شفافیت دولت گذشته و تأکید 
بر شفافیت در دولت جدید، هیچ راهکار یا 
منتشر  عمومى  به طور  اظهارنظرى  حتى 
نشده است و بسته هاى راهکار مهر محرمانه 
برنامه  محتواى  کیفیت  از  مستقل  خوردند. 
اجرایش  مسیر  دست اندازهاى  اگر  حتى  و 
قابل پیمودن و اقتدار دولت کافى باشد، باز 
براى  بار  یک  و  ضرب العجلى  راهکارى  هم 
همیشه، عادالنه نیست و همان طور که گفته 
شد تصمیمات نخبگانى، نادیده گرفتن منافع 

گروه هایى را به همراه دارد.

ارائه  براى  دولت  شتاب زدگى  دیگر  نمود 
راهکارهاى نهایى و وارد شدن به فاز اجرا، 
محبوب تر شدن سازه ها براى برطرف کردن 
زمانى که دولت با  مشکل است. مخصوصاً 
ناتمام  عمرانى  پروژه هاى  از  وسیعى  حجم 
مواجه باشد و سابقه مرتبط مدیران جدید 
پروژه هایى  مدیریت  به  نیز،  آب  بخش 
همچون سد و تونل و نیروگاه خالصه شود. 
اما ایجاد سازه ها همان طور که تجربه اش را 
در چند دهه گذشته نشان داده است هیچ 
نسبتى با کاهش مصرف ندارند و اتفاقاً آب 
جدیدى براى افزایش عرضه فراهم مى کنند 
که به دنبالش بازتخصیص و محروم کردن 

بهره برداران قبلى را به همراه دارد.
بنابراین، بر خالف پیشرفت هایى که در سطح 

جامعه براى مشارکتى شدن تصمیم گیرى هاى 
آبى نمایان شده است، اقدامات دولتى چندان 
ابتکارعمل هایى  جامعه  نیست.  امیدبخش 
براى عادالنه شدن تخصیص و توزیع آب ارائه 
داده است. اما رویکرد کلى دولت ظرفیتى براى 
باز کردن گره هاى کور مدیریت آب فراهم 
چیز  هر  از  بیش  وضعیت  این  نکرده است. 
نشان مى دهد براى اصالحات آبى باید بیش 
از دولت، به حرکت هاى مردمى دل بست. 
اما تأسف بار این است که اگر چه در دولت 
حرکت هاى  به  چندانى  اقبال  نیز  گذشته 
مردمى از آن دست که در سطور قبلى ذکر 
شد وجود نداشت، اما شواهد نشان مى دهد 
اکنون براى محدود و متوقف کردن آنها عزم 

جدى ترى هست.

کنش های 
اجتماعی جدید 

بیانگر این است 
که موضوع 

تخصیص آب 
دیگر صرفا 

مسأله دولت 
نیست و جامعه 

همواره منتظر 
نمی ماند تا 

دولت برایش 
تصمیم بگیرد

آب 
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خانــم اخــالص پــور! تصویــر 
ایــده آل شــما از مدیریــت منابــع 

آب در کشــور چیســت؟
ــه  ــن اســت ک ــن ای ــده آل م ــر ای تصوی
مدیریــت منابــع آبــى بــر مبنــاى 
ــت  ــد و مدیری ــز باش ــاى آبری حوضه ه
کالن کشــور بــر مبنــاى نظــارت و 
ــرزمینى عمــل  ــع س ــر مناب حراســت ب
کنــد و هــر حوضــه مدیریــت مســتقل 
ــراى مثــال اگــر  خــود را داشته باشــد. ب
ــز  ــا داراى 30 حوضــه آبری در کشــور م
درجــه 2 اســت، هــر حوضــه داراى 
یــک شــوراى مدیریــت باالدســتى و 
ــاى  ــام جنبه ه ــه تم ــلط ب ــًال مس کام
اقلیمــى، ایدئولــوژى و مباحــث طبیعــى 
و گیاهــى و زیســت بــوم منطقــه باشــد. 
همچنیــن جنبه هــاى اجتماعــى را هــم 
بایــد در نظــر داشــت کــه گاهــى اوقــات 
ــًال  ــتند؛ مث ــق نیس ــوان منطب ــا آبخ ب
ممکــن اســت حوضــه آبریــز  هلیــل رود 
ــاً  ــه لحــاظ سیاســى- اجتماعــى صرف ب
ــد  ــا مرزهــاى سیاســى جیرفــت نتوان ب
هماهنــگ شــود. ایــن ریــزه کارى هــا و 
ــود و در  ــده ش ــل دی ــا در عم ظرافت ه
ــاره حوضه بنــدى  ســطح کوچک تــر دوب
ــا آرامــى بــه ســمتى  کنیــم. در واقــع ب
برویــم کــه در کشــورمان مدیریت منابع 
ــورت  ــى به ص ــاى سیاس ــارغ از مرزه ف
ــز  ــر اســاس حوضــه آبری منطقــه اى و ب
باشــد و تــا حــد امــکان ایــن مرزهــا بــر 
مبنــاى مرزهــاى طبیعــى شــکل بگیرد. 
ــق  ــات عمی ــد مطالع ــر نیازمن ــن ام ای
مناطــق  وضعیــت  شــناخت  بــراى 
اســت. در مدیریــت حوضــه اى بایــد 
بپذیریــم کــه در کل حوضــه ذینفعانــى 
ــن  ــزو ای ــم ج ــت ه ــود دارد، طبیع وج
ــه  ــم ک ــد بپذیری ــت. بای ــان اس ذینفع
همــه گروه هــا و اجتماعــات در ســطوح 
شــهرى، کشــاورزى و صنعــت بایــد 
ــم  ــه مى گوی ــو ک ــد. گفتگ ــو کنن گفتگ
ــا ،  ــد انجمن ه ــازه ده ــت اج ــى دول یعن
خودشــان  صنف هــاى  و  تشــکل ها 

ــد. شــکل بگیرن
وظیفــه دولــت، تشــکل درســت کــردن 
نیســت. مــن تجربــه ام را مى گویــم و آن 
ــت  ــراى مدیری ــزه اى ب ــر انگی ــه اگ اینک
ــا  ــد صنعتى ه ــت بگذارن ــارکتى اس مش
تشــکل هاى خودشــان را داشته باشــند، 
مردمــان شــهرى در قالــب انجمن هــاى 
شهردارى هایشــان  و  مدنى شــان 

در ایــن شــماره نشــریه بــا رویــا اخالص پــور، کارشــناس ارشــد اقتصــاد کشــاورزى و پژوهشــگر 
مســتقل حــوزه آب دربــاره چگونگــى مدیریــت منابــع آب و مســائل آبــى کــه ایــن روزهــا بخــش 
ــه  ــده اى در زمین ــات ارزن ــور تجربی ــم. اخالص پ ــو کردی ــت گفتگ ــه رو اس ــا آن روب ــاورزى ب کش
جلــب مشــارکت جوامــع محلــى بــراى مدیریــت منابــع آب داراســت. او از تصویــر ایــده آل خــود 
ــش  ــت در کاه ــاى دول ــاى برنامه ه ــا و اگر ه ــه ام ــه ب ــت و در ادام ــع آب گف ــت مناب در مدیری

برداشــت آب پرداخــت.

در گفت و گو با رویا اخالص پور، پژوهشگر مستقل حوزه آب اذعان شد

شاید نسل  آینده بتواند 
تصمیم بهتری بگیرد!

آب
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طبیعــى  داشته باشــند.  تشــکل هایى 
اســت در چنیــن وضعیتــى یــک عالمــه 
تضــاد منافــع باشــد. مى خواهــم بگویــم 
ــو  ــازه گفتگ ــه اج ــى ک ــک دنیای در ی
داشته باشــیم و همــه چیــز امنیتــى 
نشــود، آدم هــا  اشــتباه مى کننــد، ولــى 
فرصــت دارنــد اشتباهاتشــان را جبــران 
کننــد. ایــن ایــده آل ســازماندهى ادارى 

اســت کــه مــن متصــور هســتم.

در ایــن تصویــر بــراى دولــت چــه 
جایگاهــى در نظــر گرفتیــد؟

کل  کننــده  حراســت  دولــت 
حوضه هــاى آبــى و منابــع آبــى اســت. 
ــت  ــه مدیری ــز ک ــاى آبری ــن حوضه ه ای
ــد  ــا بای ــه اینه ــد، هم ــه اى دارن منطق
ــش،  ــت باشــند. پای ــه دول ــر مجموع زی
اینهــا  همــه  اطالعــات  جمــع آورى 
ــه  ــى ک ــى کارهای ــت؛ یعن ــر اس هزینه بَ
ــادى  ــش بنی ــد دان ــى و نیازمن زیربنای
اســت، همــه اینهــا بایــد توســط دولــت 
در همــه مناطــق صــورت بگیــرد. دولت 
در موقعیت هــاى معیــن مى توانــد از 
ســرمایه گذارى خصوصــى هــم کمــک 
بگیــرد. دربــاره موضــوع ســرمایه گذارى 
بایــد  به نظــرم  خصوصــى  بخــش 
بــا  و  محلــى  ســطح  در  و  محــدود 
نظــارت باشــد. بدیهــى  اســت کــه 
بخــش خصوصــى برمبنــاى منافــع 
ــن  ــد و ای ــد بیاندیش ــدت بای ــاه م کوت
ــا موضــوع، خصوصــاً در ســرزمین مــا  ب

ســازگارى چندانــى نــدارد.

بــه ایــن موضــوع اشــاره کردیــد 
مى خواهــد  هــم  دولــت  کــه 

ــان  ــد. به نظرت ــاد کن ــکل ایج تش
چــرا دولــت بــه ایــن فکــر افتــاده 

ــه تشــکل بســازد؟ ک
فکــر مى کنــم شــاه از دهــه ســى 
شمســى اقــدام بــه درســت کــردن 
ــر  ــا اگ ــرد. ام تشــکل هاى کشــاورزى ک
ــا  ــاى آنه ــن اعض ــد در قوانی ــگاه کنی ن
ــه  ــت ک ــر گرف ــکل در نظ ــن ش را بدی
ــا کشــاورز و  ــالن و دو ت یکــى از اداره ف
... . ایــن کنترل گــرى اســت؛ یعنــى 
یــک تشــکل درســت نشــود کــه مــا  آن 
را نمى خواهیــم. در واقــع، ایــن دیــدگاه 
ســابق  شــوروى  جماهیــر  اتحــاد  از 
ــم  ــا ه ــه م ــده بود ک ــه ش ــده گرفت ای
مى توانیــم تعاونــى تشــکیل دهیــم، مــا 
ــیم.  ــکل داشته باش ــم تش ــم مى توانی ه
ــازند،  ــکل بس ــتند تش ــه مى خواس هم
ــر  ــیر مدنظ ــرات و مس ــالف نظ ــا خ ام
آنهــا نباشــد. همــه معتقــد بودنــد دولت 
و  کنــد  درســت  را  تشــکل ها  بایــد 
مــردم خودشــان توانایــى ندارنــد، مــردم 
بیســوادند، مــردم نمى تواننــد. از همیــن 
رو هــر تشــکلى خــارج از اینهــا تشــکیل 

ــتند. ــار گذاش ــد، کن ش
دیگــر اینکــه، امــروزه بحــث مشــارکت 
مردمــى، به عنــوان یــک راه حــل بــراى 
حــل بحــران آب، ُمــد روز اســت. دولــت 
هــم ایــن حــرف را مى زنــد بــراى اینکــه 
در دنیــا همــه دارنــد ایــن را مى گوینــد 
کــه مشــارکت خیلــى مهــم اســت. امــا 
اینکــه مشــارکت را مــا پیــاده مى کنیــم 
یــا اســپانیا پیــاده مى کنــد، تفــاوت 

وجــود دارد!

ــکل ها  ــن تش ــاد  ای ــیب ایج آس
ــد  ــه مى توان ــت چ ــوى دول از س

ــد؟  باش
فرصــت ایــن همــه خطــا کــردن را 
نداریــم. ایــن کار بى اعتمــادى به وجــود 
اقــدام  هــم  زمانــى  اگــر  مــى آورد. 
درســتى بخواهــد صــورت بگیــرد، همــه 
یــاد آن تشــکل بــد مى افتنــد؛ تــا ایــن 
پــاك شــود شــاید یــک دهــه اى بیشــتر 
طــول بکشــد. ایــن خطاهــا حل مســئله 

مى کنــد. ســخت تر  را 

حمایت هــاى  شــما  نظــر  بــه 
قانونــى بــراى ورود مــردم بــه حل 
مســئله آب چگونــه بایــد باشــد؟

ــر  ــا و اگ ــدون ام ــد ب ــا بای ــون م در قان

ــیم  ــمیت بشناس ــه رس ــکل ها را ب تش
ــود،  ــرى ش ــون بازنگ ــد قان ــاً بای و واقع
موانــع هــم در جهــت فکــر کــردن بــه 
ــه  ــردن ب ــر ک ــت فک ــت، در جه طبیع
و  شناســایى  معیشــت،  و  تشــکل ها 
رفــع شــود. آیــا در حــال حاضــر اجــازه 
ــدون  ــاورز ب ــه کش ــک خان ــد ی مى دهن
وابســتگى بــه وزارتخانه تشــکیل شــود؟! 

ــى،  ــع قانون ــع موان ــر رف ــالوه ب ع
دیگــر چــه پیــش نیازهایــى براى 
ورود ذینفعــان آب بــراى حــل 

ــد؟ ــد باش ــئله آب بای مس
فهــم عمیقــى از  اینکــه مــا واقعــاً 
بیاوریــم؛  دســت  بــه  آب  ماجــراى 
ــه. بچه هــا  آموختــن ماجــراى آب از پای
ــم  ــه بگویی ــه اینک ــد، ن ــوزش ببینن آم
فقــط آب خوردن را صرفــه جویى کنید، 
دســت هایتان را اینجــورى بشــورید. 
به نظرمــن اینها کمــى فانتزى اســت. در 
مــورد چرخــه آب و اینکــه آب چگونه به 
ــاى  ــد. صرفه جویى ه ــا مى رس دســت م
کوچــک مــا مى توانــد کمــک کنــد یــا 
ــدم  ــم را ببن ــن چاه ــر م ــًال اگ ــه؟ مث ن
کمــک مى کنــد یــا نمى کنــد؟ آیــا 
بــا کــم برداشــت کــردن ممکــن اســت 
همســایه مــن آبــش را دو برابــر بــردارد؟ 
ــر مــن در  ــا برعکــس در تابســتان اگ ی
آب خانگــى صرفه جویــى کنــم بــه 

همســایه هایم کمــک مى کنــد؟ 
بــه نظــرم درك پایــه اى و عمیــق از 
ــى  ــى یعن ــنین کودک ــن س پایه اى تری
ــرد؛ البتــه  چهــار ســالگى صــورت بپذی
بــا فهــم مســئله آب نــه بــا تــرس. فهــم 
ــتن  ــه اى داش ــراى آب، درك حوض ماج
از منابع آبــى، آبخیــز و آبریــز، فهــم 
ــرزمین  ــى در س ــع آب ــت مناب محدودی
ــارى  ــع آب ج ــران، درك رابطــه مناب ای
و  منافــع  زیرزمینــى،  آب هــاى  بــا 
هزینه هــاى انتقــال آب؛ همــه اینهــا 
چــه  افــراد  کــه  مى کنــد  کمــک 
مقــام  چــه  و  شــهروند  به عنــوان 
مســئول، تصمیمــات اصولى تــر بگیرنــد 
داشته باشــند. مطالبات پایدارتــرى  و 

ــان  ــر ورود ذینفع ــال حاض در ح
حــل  در  را  کشــاورزى  بخــش 
ــد؟ ــور مى بینی ــئله آب چط مس

ــز همــه مثــل  در بخــش کشــاورزى نی
هــم نیســتند؛ کشــاورزان ســن هاى 

آب 
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ــاوت  ــوالت متف ــد، محص ــف دارن مختل
ــرد  ــد، خ ــاوت دارن ــع متف ــد، مناف دارن
و کوچــک مى شــوند، اینهــا ضرورتــاً 
یکــى نیســتند. ایــن کشــاورزها آدم هاى 
کشــاورز  هــر  و  نیســتند  منفــردى 
خــودش  برنامه هــاى  و  اســتدالل ها 
ــم  ــر مى کن ــن فک ــن، م را دارد. بنابرای
ــن  ــم در بســتر معی ــع شدنشــان ه قان
فرهنگــى و اقتصــادى خودشــان اتفــاق 
مى افتــد؛ یعنــى بایــد منطقــه و فضــاى 
معیــن در نظــر گرفــت. بایــد بگویــم که 
ــر  ــاورزها از نظ ــه کش ــى ک در جاه های
ــند در  ــبى باش ــرایط مناس ــى در ش مال
ــت  ــود صحب ــر مى ش ــورد بهت ــن م ای

ــرد. ک

خانــم اخــالص پــور! ایــن گفتگــو 
مــد نظــر شــما چطــور گفتگویــى 
اســت؟ ایــن گفتگــو چطــور 
ــئله آب  ــل مس ــه ح ــد ب مى توان

ــد؟ ــک کن کم
ــور  ــردم، منظ ــاره ک ــه اش ــور ک همانط
فقــط گفت وگــوى افــراد و یــا بــه قولــى 
ــطح  ــو درس ــت. گفت وگ ــگان نیس نخب
ایجــاد  امــکان  مدنــى،  نهادهــاى 
تشــکل هاى مســتقل و فعالیت هــاى 
تصمیم ســازى هاى  بــراى  مدنــى 

ــت.  ــئله آب اس ــت در مس درس
وقتــى از دولت صحبــت مى کنیــم از 
یــک نهــاد انتخابــى و مرتبــط و تحــت 
ــخگو  ــتقل و پاس ــس مس ــارت مجل نظ
بــودن بــه یــک قــوه قضاییــه مســتقل 
حــال،  درعیــن  مى زنیــم.  حــرف 
دولتــى کــه بــر پایــه منافــع گروه هــاى 
کوتاه مــدت  منفعت، تصمیمــات 
ــدت  ــاى بلندم ــرد و بتواند برنامه ه نگی
آب  باارزشــى مثل  منبــع  بــر 

داشته باشــد.

شــما اشــاره کردیــد بیــش از 
ــد اســتفاده  ــه بای ــى ک ــزان آب می
ــم  ــم مصــرف مى کنی ــم، داری کنی
و بایــد بــه ســمت کاهــش مصرف 
برویــم، ایــن کاهــش مصــرف 
ــرد؟ ــورت پذی ــد ص ــه بای چگون

در حــال حاضــر، اصــًال امکانــش را 
ــود  ــت موج ــن وضعی ــا ای ــم. ب نمى بین
ــا  ــد، ام ــش ده ــد کاه ــى نمى توان کس
اگــر فکــر کننــد ســاختار سیاســى 
ــاً  ــروعیت دارد و واقع ــدار و مش ــا اقت م

و  کنــد  کارى  آب  بــراى  مى خواهــد 
چنیــن  در  آیــد،  به وجــود  اعتمــاد 

ــت. ــر اس ــکان پذی ــى ام حالت

ــب طــرح  در حــال حاضــر، در قال
ــن  ــى، ای ــم آب ــا ک ــازگارى ب س
ــر  ــذ امکان پذی ــش روى کاغ کاه
ــن  ــل ای ــا در عم ــت؛ آی شده اس

اتفــاق مى افتــد؟ 
چنــد روز پیــش یــک خبرنــگار بــا 
مــن تمــاس گرفــت و گفــت مســئوالن 
ــه در ســال گذشــته  ــد ک ــالم کرده ان اع
در کرمــان 210 میلیون متــر مکعــب 
ــم  ــن گفت ــى شده اســت! م ــه جوی صرف
ــن  ــم ای ــر کن ــد فک ــت باش ــر راس اگ
آمــار مربــوط بــه چاه هــاى خشــک 
منطقــه  در  مى دانــم  شده اســت. 
ــا  ــارم چاه ه ــک چه ــه بیــش از ی ارزوئی
و بیشــتر خشــک شده اســت. بــه نظــرم 
همیــن منابــع از دســت رفتــه به عنــوان 
آب صرفه جویى شــده در نظــر گرفتــه 

مى شــوند!

به نظــر شــما چــه شــرایطى بایــد 
ــش  ــا کاه ــد ت ــود بیای ــه وج ب
ــى  ــع آب ــت از مناب ــى برداش واقع
ــن  ــره ای ــرد؟ باالخ ــورت گی ص
تعدیــل بــا کاهــش درآمــد و 
ــى  ــادى و اجتماع ــالت اقتص معض

ــت. ــه رو اس روب
دولــت واقعــاً تصمیــم بــراى بهبــود 
بگیــرد و مقتــدر باشــد. وقتى کــه مقتدر 
باشــد معنــى اش ایــن اســت مثــًال آبــى 
ــه  ــان تصفی ــالب کرم ــه دارد در فاض ک
مى شــود را ندهــد بــه یــک کارخانــه اى 
ــت  ــد آب اس ــده جدی ــه مصرف کنن ک
نمى رســد.  عمــوم  بــه  آن  منافــع  و 
اقتــدار یــک دولــت بــه معنــاى دولتــى 
اســت کــه بــه قوانیــن برخاســته از یــک 
ــد و در  ــل مى کن ــتقل عم ــس مس مجل
ــم و  ــر عل ــح  مبتنى ب ــال لوای ــن ح عی

ــد.  ــرح مى کن ــى را ط ــع عموم مناف
ــش  ــاورزى کاه ــم در کش ــر بخواهی اگ
یــک  ابتــدا  داشته باشــیم،  مصــرف 
ــورت  ــد ص ــق بای ــى عمی ــه خیل مطالع
بگیــرد کــه کجاهــا بــا وجــود محصوالت 
بســیار بــى ارزش و محــدودى کــه دارنــد 
باغاتشــان را نگــه مى دارنــد، اینهــا چــه 
جــور آدم هایــى هســتند؟ آیــا ایــن تنهــا 
درآمدشــان اســت؟ آدم هایــى هســتند 

ــراى  ــد ب ــه مى دارن ــاغ را نگ ــن ب ــه ای ک
دارایــى  به عنــوان  را  زمیــن  اینکــه 
ــک روزى آب  ــاید ی ــد؟ ش ــظ کنن حف
ــم؟  ــاره بکاری ــد دوب ــد بگوین ــوب ش خ
مــا دالیــل مــردم را بــراى حفــظ 
چنیــن باغ هایــى نمى دانیــم. وقتــى 
دالیلشــان را بفهمیــم بایــد بــا آنهــا وارد 
ــه  ــوع ک ــن موض ــا ای ــویم ب ــره ش مذاک
شــما االن ایــن بــاغ را تعطیــل کنیــد اما 
ســندش مــال شــما بمانــد، ایــن بــاغ را 
مى خواهیــم تبدیــل کنیــم بــه یــک کار 
ــن درخــت کارى مناســب  ــرى و ای دیگ
اینجــا نیســت؛ بنابرایــن بیاییــد بــا هــم 
ــدى انجــام  ــک کار جدی ــم ی ــر کنی فک
ــومش را  ــک س ــن آب ی ــم و از ای دهی
اســتفاده کنیــد و همینقــدر هــم درآمد 

ــد. کســب کنی
ــا کارهــاى یــک روزه نیســت. مــن  اینه
فکــر مى کنــم هــر روزى کــه توانســتیم 
بــه آب فکــر کنیــم، اگــر ســى ســال بعد 
جــواب بگیریــم خیلــى عالى اســت. ولى 
بــاز قــدم اول ایــن اســت کــه بــاور کنیم 
آن کســى کــه دارد پیشــنهاد مى دهــد، 
ــراى خــودش فکــر نمى کنــد و  ــاً ب صرف
تنهــا منافــع معیــن و گروهــى اش را در 
ــت  ــى اس ــه دولت ــرد، بلک ــر نمى گی نظ
کــه بــه توســعه و پایــدارى کشــور فکــر 
مى کنــد. متأســفانه، وقتى در دنیــا از 
ــت  ــد، صحب ــت مى کنن ــدارى صحب پای
ــى یــک ســده  ــازه زمان ــراى ب حداقــل ب
اســت؛ درحالى کــه مــا االن مواجــه 
ــان آن  ــه زی ــى هســتیم ک ــا تصمیمات ب
ــن  ــح و روش ــال و دهه واض ــى س در ط

اســت.

ــخت  ــرایط س ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــش  ــدام از پی ــه هیچ ک ــروز ک ام
نیازهــاى حــل مســئله آب موجود 
ــه کارى  ــما چ ــر ش ــت، به نظ نیس

بایــد کــرد؟
مــن معتقــدم بایــد در همــه فضاهــاى 
ــراى  ــم ب ــار داری آموزشــى کــه در اختی
ــد  ــه بع ــان و در مرحل ــودکان، نوجوان ک
ــى  ــت و عمیق ــم درس ــاالن فه بزرگس
از شــکل گیرى و پایــدارى منابــع آب 
فراهــم کنیــم. درك عمیــق ماجــرا 
ــه  ــى و البت ــى و اجتماع ــاد علم در ابع
ــا  ــد کمــک کنــد ت تاریخــى آن مى توان
شــاید نســل آینــده بتوانــد تصمیمــات 

ــرد. ــرى بگی بهت

آب
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