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دور  گذشــته ای  از  ایــران  در  دولــت 
ــی  ــه  و ته ــت های بی باکان ــون سیاس تاکن
از اندیشــه ای را اتخــاذ کــرده کــه همواره 
ســدی پوالدیــن در مقابــل رونــق تولیــد 
ــن  ــارز ای ــه ب ــد. نمون ــور بوده ان در کش
بــا  ارز  نــرخ  ســرکوب  سیاســت ها، 
یارانه هــای  توزیــع  نفتــی،  دالرهــای 
ــًا  ــورت کام ــم به ص ــان آنه ــدا و پنه پی
ناعادالنــه و نقــض حقــوق مالکیــت 

ــتند.  هس
ــت  ــن جه ــت ها از ای ــن سیاس ــاذ ای اتخ
بی باکانــه به نظــر می رســند کــه هــر 
ــًا  ــده و گاه ــب پیچی ــا عواق ــک از آنه ی

جامعــه  بــرای  را  برگشــتی  غیرقابــل 
بنابرایــن،  داشــته اند.  پــی  در  ایرانــی 
خیلــی جــای تعجــب اســت کــه دولــت 
راه  ایــن  بی باکانــه  چنیــن  چگونــه 
خطرنــاک را در اداره کشــور در پیــش 

ســت! گرفته ا
ــی  ــه سیاســت های دولت ــت ک ــن حقیق ای
در ایــران بــا عقانیــت ســازگاری ندارند، 
بیشــتر بــه یــک راز شــبیه اســت! جالــب 
اینکــه، دولت هــای مختلــف آمــده  و 
بســیار  سیاســت های  امــا  رفته انــد، 
ــام  ــجاعِت تم ــا ش ــاذ و ب ــابهی اتخ مش
نمی رســد  به نظــر  و  کرده انــد  اجــرا 

دولت مــردان نظــرات و اســتدالل های 
مختلــف در مــورد آثــار ایــن تصمیمــات 
ــنیده و بررســی  ــد را نش ــر حــوزه تولی ب

نکرده باشــند. 
شــوربختی اینجاســت کــه تاکنــون دیــده 
نشــده هیــچ دولت مــرد تــراز اولــی پــرده 
از ایــن راز بــر دارد و بگویــد نفحــات نفت 
موجــب توهــم شــده و لــذت حاصــل از 
اقتصادی-سیاســی  کالبــد  آن،  نشــئگی 
ــی و  ــه بی باک ــاد ب ــور را در دام اعتی کش

انداخته اســت. بی فکــری 
ــه 50 شمســی  ــاد از ده ــن اعتی ریشــه ای
در پــی هوس بــازی دولــت شــاه در 
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ــج  ــروش گن ــد حاصــل از ف ــردن درآم ــرازیر ک س
ــه زد.  ــور، جوان ــاد کش ــه اقتص ــت ب ــاد آورده نف ب
پــس از آن، ریشــه دوانــی ایــن بــای خانمانســوز 
یــک رفــاه تصنعــی را بــرای مــردم ایــران- بــدون 
ــه  ــرد- ب ــورت بگی ــمگیری ص ــد چش ــه تولی اینک
ارمغــان آورد و این گونــه بــود کــه منطــق کل 
ــه کام خــود  ــد را ب ــق تولی ــه در حــوزه رون جامع
کشــید. پــس از انقــاب تــا امــروز نیــز ایــن رونــد 
ادامــه یافتــه و عوایــد فــروش گنــج نفــت، اقتصــاد 
مبتنــی بــر تولیــد در کشــور را هــر روز نحیــف و 
ــه  ــه زده ب ــواران حلق ــردن رانت خ ــر و گ تکیده ت

دور حکومــت را کلفت تــر کرده اســت.
ــات ریاســت جمهــوری  ــا انتخاب ــش ام ــدی پی چن
ایــن بیــن برخــی  ایــران برگــزار شــد و در 
قــوای  شــدن  یک دســت  بــا  کــه  معتقدنــد 
ســه گانه آینــده ای امیدوارکننــده در انتظــار جامعــه 
ایــران خواهدبــود. ایــن امیــدواری درحــدی اســت 
کــه تغییــر رویکردهــا و سیاســت ها در زدودن 
ــه گنــج نفــت از پیکــره اقتصــاد  ســم وابســتگی ب

ــرد. ــر می گی ــز درب ــور را نی کش
ــن  ــه ای ــی در زمین ــاق مبارک ــًا اتف ــا واقع ــا آی ام
در  خواهــدداد؟  رخ  سیاســت ها  و  رویکردهــا 
ــه ایــن ســوال، بایــد نقــش سیاســت های  پاســخ ب
ــال  ــه اضمح ــم آن ک ــد و عائ ــد تولی ــم ض مه
اقتصــاد کشــور را رقــم زده انــد یــادآور شــد. 
بدیهــی اســت کــه اســتنکاف و برائــت جســتن از 
ــر  ــا تغیی ــن سیاســت ها مســاوی ب ــن ای ــه یافت ادام

ــت.  ــت اس ــت مثب ــا در جه رویکرده
1- دالرهــای نفتــی و گازی سرازیرشــده در بــازار 
و ســپرده شــده بــه دســت بــاد، موجــب ســرکوب 
ــی  ــدات داخل ــه تولی ــد می شــوند به نحــوی ک تولی
یــارای رقابــت بــا کاالهــای وارداتــی را نداشــته  و 
ایــن سیاســت ضمــن اشــتغالزایی بــرای کارگــران 
در خــارج از کشــور، تولیدکننــده داخلــی را به دره 
ــًا کارگــر هموطــن  ورشکســتگی کشــانده و نتیجت
را بــه عارضــه منحــوس بیــکاری دچــار می کنــد.

بــا  کــه  بــرق  و  گاز  لذیــذ  یارانه هــای   -2
ــده اند،  ــع ش ــر توزی ــه تمام ت ــر چ ــی ه بی عدالت
ماننــد:  رانت خــوار  صنایــع  صاحبــان  بــرای 
ــم  ــن توه ــزارع بیت کوی ــا م ــوالد ی ــیمی، ف پتروش
ســود و بهــره وری بــاال و متعاقبــًا فســاد و شــکاف 
طبقاتــی عمیقــی را پدیــد آورده انــد. در ایــن 

ــد  ــه بای ــده ک ــام ش ــت تم ــاج قیم ــرایط، اعوج ش
ــا  ــودن کاره ــه ب ــرون به صرف ــار تشــخیص مق معی
ــور در  ــبی کش ــت نس ــخیص مزی ــد، راه تش باش
صنایــع و کســب و کارهــا را مســدود کرد ه اســت. 
واضحــًا قابــل مشــاهده اســت صنایعــی کــه بــدون 
یارانه هــای هنگفــت گاز و بــرق توجیــه اقتصــادی 
ندارنــد مثــل: فــوالد احیــای مســتقیم، پتروشــیمی 
یــا مــزارع بیــت کویــن در حــال فعالیــت هســتند و 
باغاتــی بــا برداشــت 200 کیلوگــرم پســته در ســال 
ــر  ــن رو، اث ــز انتفــاع خــارج نشــده اند. از ای از حی
ــن  ــع کشــور و پایی ــاف مناب ــه روی ات ــن یاران ای

ــًا مشــهود اســت.  ــز کام ــره وری نی ــودن به ب
3- نهــاد مالکیــت بــا حملــه ارکان مختلــف 
ــده و  ــزل ش ــف متزل ــکال مختل ــه اش ــت ب حاکمی
ــه اســت. ایــن  ــد از بیــن رفت ــرای تولی انگیزه هــا ب
ــرام  ــی اســت کــه یکــی از نشــانه های احت در حال
بــه حقــوق مالکیــت، بــه رســمیت شــناختن آزادی 
ــه  ــر بی احترامــی ب ــق اخی ــه اســت. از مصادی مبادل
ــته،  ــت پس ــی در صنع ــت خصوص ــوق مالکی حق
می تــوان بــه جلوگیــری از مبادلــه آزادانــه ارز 
)وضــع مقــررات پیمــان ارزی( و آب اشــاره نمــود. 
ــه نهــاد مالکیــت، مصــادره  شــق قوی تــر حملــه ب
ــن  ــه ای ــت. چنانچ ــن اس ــل آب و زمی ــی مث اموال
حــق محتــرم شــناخته نشــود، پیشــرفت اقتصــادی 
ــن  ــن رفت ــرمایه، از بی ــرار س ــل ف ــه دلی ــور ب کش
ــه از  ــتفاده غیربهین ــن اس ــد و همچنی ــزه تولی انگی
منابــع، ســرابی بیــش نخواهــد بــود. مصــادره آب 
ــه  ــش آمران ــق کاه ــرو از طری ــط وزارت نی توس
خــط  کشــیدن  همچنیــن  و  پروانه هــا  لیتــراژ 
ــط اداره  ــن توس ــت زمی ــناد مالکی ــر اس ــان ب بط
منابــع طبیعــی از نمونه هــای ســلب مالکیــت 

ــتند. هس
تغییــر ایــن رویکردهــا و حرکــت در ریل گــذاری 
ــر اســت  ــد از خودگذشــتگی و تدبی ــد نیازمن جدی
و خصوصــًا به نظــر نمی رســد متقاعــد کــردن 
ــد  ــه عوای ــاد ب ــی معت ــر ایران ــون نف ــا- 80 میلی م
حاصــل از فــروش نفــت و گاز- کــه آینــده 
کشــور و فرزنــدان خودمــان را بــه بهــای ناچیــزی 
فروخته ایــم، کار ســاده ای باشــد. امــا امیــد آن 
سیاســت های  کلیــه  تنظیــم  بــا  کــه  مــی رود 
حاکمیتــی بــر مــدار رونــق تولیــد کاال و خدمــات، 
ــیم.  ــز باش ــران عزی ــرفت ای ــی و پیش ــاهد آبادان ش



ــن و  ــره انجم ــت مدی ــترک هیئ ــت مش نشس
محســن جال پــور از بنیان گــذاران انجمــن 
پســته ایــران بــا هــدف بررســی چشــم انــداز، 
ــته  ــش روی پس ــتراتژی های پی ــداف و اس اه
کشــور روز چهارشــنبه 16 تیرمــاه 1400 در 
ــان  ــن در کرم ــه انجم ــزی دبیرخان ــر مرک دفت

ــزار شــد.  برگ
ــس  ــی رئی ــد صالح ــت، محم ــن نشس در ای
ــن  ــران ضم ــته ای ــن پس ــره انجم ــت مدی هیئ
فعالیت هــای  از  تشــکر  و  خوشــامدگویی 
دبیــرکل ایــن انجمــن از وی درخواســت کــرد 
ــد  ــن در چن ــرد انجم ــه ای از عملک ــا خاص ت
ــه، حســین  ــد. در ادام ــه نمای ــر را ارائ ــاه اخی م
رضایــی بــا بیــان اینکــه کشــاورزان در موضوع 
آب مشــکات زیــادی دارنــد و بــرای کســب 
ــن  ــزود: »انجم ــتند، اف ــتاق هس ــات مش اطاع
در گذشــته در بحــث آب ذیــل کمیتــه باغبانــی 
فعالیت هایــی را انجــام مــی داد، امــا اخیــراً 
طبــق تصمیــم هیئــت مدیــره، کمیتــه آب 
ــس  ــد؛ رئی ــکیل ش ــران تش ــته ای ــن پس انجم
ایــن کمیتــه آقــای ســهیل شــریف و دبیــر آن 
خانــم مریــم حســنی هســتند. امــروز مجموعــه 
اطاعــات حقوقــی، مصاحبه هــا و مقــاالت 
کامــل و بــه روزی در بخــش آب ماهنامــه 
ــایر  ــت و س ــاهده اس ــل مش ــته قاب ــای پس دنی
اخبــار و گزارشــات در ســایر فضاهــای رســانه 
ــوم  ــرای عم ــه ب ــوند ک ــر می ش ــن منتش انجم
ــی و  ــل دسترس ــان قاب ــاورزان و کارشناس کش

بهره بــرداری هســتند.« ســپس، رضایــی ضمــن 
ــازار  ــه ب ــوع مطالع ــت موض ــه اهمی ــاره ب اش
تشــریح کــرد: »مــا اخیــراً در دبیرخانــه انجمــن 
نقشــه پراکندگــی جغرافیایی ســطح زیرکشــت 
پســته کشــور را بــر اســاس اطاعــات بــه روز 
ــه  ــا توجــه ب ــه کرده ایــم و معتقدیــم کــه ب تهی
ــر کشــت پســته در  ــش ســطح زی ــد افزای رون
27 اســتان کشــور حتمــاً بایــد دربــاره مصــرف 
ــن  ــه انجــام شــود. در ای ــازار مطالع پســته و ب
ــای  ــت آق ــه ریاس ــی ب ــه بازرگان ــه، کمیت زمین
ــال  ــی در ح ــم نخع ــری خان ــی و دبی رمضان
فعالیــت هســتند. همچنیــن، انجمــن در رابطــه 
ــای  ــد ارزی پیگیری ه ــع تعه ــوع رف ــا موض ب
فراوانــی انجــام داده اســت و جلســات متعــددی 
ــردم  ــده م ــان، نماین ــتاندار کرم ــا حضــور اس ب
کرمــان در مجلس شــورای اســامی و ریاســت 
وقــت بانــک مرکــزی جهــت حصــول نتیجــه 

ــزار شــد.«  ــوب برگ مطل
ــه  دبیــرکل انجمــن پســته ایــران ضمــن اشــاره ب
تولیــدات انجمــن از جملــه: موشــن گرافی ها، 
ــی  ــای آموزش ــزاری وبیناره ــت ها و برگ پادکس
ــار  ــر وبین ــزاری ه ــد از برگ ــرد: »بع ــح ک تصری
کشــاورزان از سراســر کشــور سواالت شــان را 
مطــرح می کننــد و مــا بــه آنهــا پاســخ می دهیــم. 
اقبــال عمومــی بســیار خوبــی  به طورکلــی، 
آموزشــی- ترویجی  فعالیت هــای  بــه  نســبت 
ــه پســته وجــود دارد؛  انجمــن از ســوی جامع
چــون ســاالنه چندیــن هــزار هکتــار در 

ــت  ــر کش ــطح زی ــه س ــر ب ــتان های دیگ اس
اضافــه می شــود.« همچنیــن رضایــی از تنظیــم 
یــک تفاهم نامــه همــکاری بیــن انجمــن 
پســته ایــران و پژوهشــگاه هواشناســی کشــور 
خبــر داد و اظهــار داشــت: »مــا در حــال عقــد 
ــتیم.  ــی هس ــگاه هواشناس ــا پژوهش ــرارداد ب ق
ــی  ــات هواشناس ــه اطاع ــن تفاهم نام ــق ای طب
65 شهرســتان پســته خیز کشــور کــه ایســتگاه 
ــرار  ــداران ق ــار باغ ــد در اختی هواشناســی دارن
ــه  ــود دارد ک ــده وج ــن ای ــی ای ــرد. حت می گی
بتوانیــم اطاعــات نیــاز ســرمایی هــر منطقــه را 
ــق وب ســایت در  ــن و از طری به صــورت آنای

ــم.« ــرار دهی ــران ق ــار کارب اختی
ــرح  ــس از ط ــور پ ــن جال پ ــه، محس در ادام
چنــد ســوال از هیئــت مدیــره انجمــن در مورد 
ــایر  ــت در س ــطح زیرکش ــش س ــد افزای رون
اســتان ها و باغــات در حــال نابــودی در اســتان 
کرمــان بــه دلیــل مشــکات ناشــی از کمبــود 
آب، بــا ابــراز تعجــب در این بــاره مطــرح 
کــرد: »بحــث افزایــش ســطح زیرکشــت خیلی 
ــازه  ــز ت ــن نی ــرای م بحــث مهمــی اســت و ب
ــه  ــه در ماهنام ــده ام ک ــروز ندی ــا ام ــود و ت ب
انجمــن بــه ایــن موضــوع پرداخته شــده باشــد. 
به نظــر مــن بایــد روی ایــن موضــوع همفکری 
ــا  ــه آی ــم ک ــزان را بگیری ــر عزی ــم و نظ کنی
افزایــش ســطح زیرکشــت پســته کار درســتی 
اســت، آیــا بایــد توصیــه شــود، یــا اینکــه بایــد 

ــود؟!« ــدار داده ش هش
ــه اینکــه قیمــت  ــور ضمــن اشــاره ب جــال پ
تمــام شــده هــر کیلوگــرم پســته خشــک درهم 
امســال حــدود 150 هــزار تومان خواهدبــود، از 
بــاال بــودن هزینه هــای تولیــد پســته در ایــران 
ــرد و  ــی ک ــراز نگران ــکا اب ــا آمری در مقایســه ب
ــرم  ــر کیلوگ ــده ه ــام ش ــت تم ــزود: »قیم اف
پســته در ایــران حــدود 6 دالر و در آمریــکا 4 
دالر اســت. از ایــن رو، یکــی از مســائل اصلــی 
کــه بایــد مدنظــر قــرار بگیــرد، موضــوع قیمت 
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تمــام شــده پســته اســت.«
فرهــاد آگاه عضــو هیئــت مدیــره انجمــن پســته 
ایــران در رابطــه بــا ابــراز نگرانــی جــال پــور 
در ایــن مــورد، گفــت: »در آمریــکا قیمــت 
خریــد پســته از باغــدار خیلــی پایین تــر از 
ایــران اســت و حــدود 40 درصــد از هزینه هــا 
ــه  ــت و ب ــروش اس ــرآوری و ف ــش ف در بخ
همیــن ترتیــب پولی کــه بــه باغــداران پرداخت 
می شــود ســهم کمتــری از قیمت صادراتشــان را 
تشــکیل می دهــد. ضمنــاً، در نظــر بگیریــد کــه 
در صنعــت پســته آمریــکا مقــدار تولیــد همــه 
باغــداران بــه میانگیــن نزدیــک اســت، درحالــی 
کــه بعضــی از باغــداران پســته در ایــران 
به طــور متوســط از هــر هکتــار معــادل دو تــن 
محصــول خشــک برمی دارنــد و عــده ای دیگــر 
از هــر هکتــار تنهــا دویســت کیلوگرم برداشــت 
می کننــد. بنابرایــن، باغدارانــی کــه از هــر 
ــان  ــیه سودش ــد حاش ــن برمی دارن ــار دو ت هکت
از باغــداران آمریکایــی نیــز باالتــر اســت و بــه 
ــیه  ــدار حاش ــه مق ــه هیچ وج ــل ب ــن دلی همی

ســود یکنواخــت نیســت.«
ــای  ــز فعالیت ه ــه تمرک ــاره ب ــن اش آگاه ضم
انجمــن روی کمــک بــه باغــداران پســته ایــران 
جهــت افزایــش بهــره وری و برداشــت محصول 
نســبت بــه هــر لیتــر از آب مصرفــی، تصریــح 
ــای  ــن کااله ــد در بی ــر می رس ــه نظ ــرد: »ب ک
کشــاورزی، پســته هنــوز پرســودترین محصول 
بــه ازای هــر واحــد آب مصرفــی باشــد. 

به همیــن دلیــل در بســیاری از اســتان های 
دیگــر کــه آب کشــاورزی کــم کیفیــت شــده 
ــی دســت  ــرمایه  کاف ــه س ــراد ب ــه اف ــا اینک و ی
بــرای کســب  کرده انــد، کشــاورزان  پیــدا 
ســود بیشــتر بــه ســمت کشــت پســته ترغیــب 

شــده اند.«
جال پــور در پاســخ بــه اظهــارات فرهــاد 
ــای  ــی از ماهنامه ه ــرد: »در یک ــریح ک آگاه تش
انجمــن ذکــر شــده بــود کــه ســطح زیرکشــت 
پســته آمریــکا به طــور ســاالنه هفــت درصــد در 
حــال افزایــش یافتــن اســت. بنابرایــن، زمانــی 
ــا را تأمیــن  ــازار دنی کــه آمریکایی هــا بتواننــد ب
ــده  ــام ش ــت تم ــیله قیم ــه وس ــا را ب ــد، م کنن
ــته در  ــد پس ــد. تولی ــرون می رانن ــا بی از بازاره
ــه یــک  ــدان دور ب ــه چن ــده ای ن ــکا در آین آمری
ــه شــرایط  ــی ک ــن می رســد، در حال ــون ت میلی
ــه  ــبت ب ــا نس ــته در دنی ــرف پس ــا و مص تقاض
توســعۀ عرضــه آن عقب تــر اســت. برایــن 
ــه  ــته  ای ک ــت پس ــت کاش ــن اس ــاس، ممک اس
ــد،  ــد آن 6 دالر باش ــده تولی ــام ش ــت تم قیم
اصــًا قابــل توصیــه نباشــد. پــس ایــن موضوع 
ــن  ــه در انجم ــد ک ــی باش ــزو فصول ــد ج بای
مــورد بررســی قــرار  گیــرد و هیئــت مدیــره و 
هیئــت امنــا راجــع بــه ایــن مســئله فکــر کننــد 

ــد.«  ــنهاد بدهن و پیش
ــن  ــن ضم ــره انجم ــت مدی ــبق هیئ ــس اس رئی
ــن  ــه ای ــبت ب ــی نس ــت از بی تفاوت ــام برائ اع
ــم  ــر می کن ــخصاً فک ــرد: »ش ــد ک ــه تأکی قضی

ــا  ــور ب ــته در کش ــت پس ــدد کش ــعه مج توس
ــود  آب  ــده و کمب ــام ش ــت تم ــه قیم ــه ب توج
ــده  ــال آین ــزده س ــراد در پان ــت. اف ــتباه اس اش
ــا خواهندگفــت کســانی کــه در انجمــن  ــه م ب
ــرا  ــتند و چ ــی داش ــه فعالیت ــد چ ــته بودن نشس
هیــچ هشــداری ندانــد و توصیــه ای نکردنــد؟! 
ــته  ــت پس ــدار صنع ــک باغ ــودم را ی ــن خ م
نســبت  خیلــی  می کنــم  فکــر  و  می دانــم 
ــعی  ــتم و س ــکار هس ــته بده ــت پس ــه صنع ب
بــه  و  کنــم  بــه روز  را  اطاعاتــم  می کنــم 
ــز اطاعــات بدهــم. ایــن موضــوع  دیگــران نی
ــاغ در  ــار ب ــزار هکت ــن ه ــاالنه چندی ــه س ک
ــه شــدن اســت و باعــث  ــران در حــال اضاف ای
تعجــب مــن اســت را 99 درصــد از افــراد 
فعــال در پســته کشــور نمی داننــد. مرکزیــت و 
وجــود انجمــن بــه ایــن اســت کــه اطاعــات 
را جمــع آوری کنــد، نتیجه گیــری کنــد و نظــر 
ــب  ــن مطل ــن، ای ــه نظــر م ــد. ب ــی را بده نهای
مهمــی اســت کــه شــما جمــع کردیــد و اطــاع 
ــش در نشــریه تان  ــوز اطاعات ــی هن ــد، ول داری

ــت.« ــده اس نیام
ــن  ــادات محس ــه انتق ــخ ب ــاد آگاه در پاس فره
جال پــور، ضمــن اشــاره بــه حساســیت زیــاد 
دبیرخانــه و هیئــت مدیــره انجمن در ارائــه آمار 
و اطاعــات دقیــق و درســت، گفــت: »اوالً بــه 
آمــار ســازمان جهــاد کشــاورزی نمی تــوان اتکا 
ــل اتکایــی در ایــن  کــرد و مــا هنــوز آمــار قاب
ــه تنهــا در مــورد  ــه نداریــم. دوم اینکــه، ن زمین
ــد در  ــر می آی ــه نظ ــه ب ــران، بلک پســته و در ای
تاریــخ تمــدن بشــر و اقتصــاد دنیــا، مهم تریــن 
عامــل تحــوالت، موضــوع قیمــت تمــام شــده 
اســت کــه تحــوالت اجتماعــی، اقتصــادی 
ــن،  ــاور م ــه ب ــد. ب ــکل می ده ــانی را ش و انس
اگــر صنعــت پســته ایــران بتوانــد قیمــت تمــام 
شــده پســته اش را بهتــر از آمریــکا کنــد، هیــچ 
دلیلــی بــرای جلوگیــری از توســعه تولیــد 
ــر ســر  ــا دعــوا ب پســته نمی بینــم. در تمــام دنی
ــا تمــام هــم و  قیمــت تمــام شــده اســت و م
غم مــان را در انجمــن روی ایــن قســمت از کار 
ــه کمــک  ــن زمین ــم در ای ــا بتوانی گذاشــته ایم ت

دهیــم.«
ــاره  ــل ســخنان خــود درب ــاد آگاه در تکمی فره
چگونگــی کاهــش قیمــت تمــام شــده پســته 
تشــریح کــرد: »یکــی از راهکارهــا ایــن اســت 
کــه دولــت دوبــاره قیمــت دالر را پایین نیــاورد. 
همــۀ دنیــا نیــز بــرای رونــق تولیــد همیــن کار 



را می کننــد؛ مثــًا چینی هــا، یــوان را نســبت بــه 
دالر از ارزش می اندازنــد. راه دیگــر ایــن اســت 
کــه مــا بتوانیــم بهــره وری تولید پســته را نســبت 
بــه هــر لیتــر آب مصرفــی بــاال ببریــم. درســت 
اســت کــه یــک بــاغ ســنتی در منطقه رفســنجان 
ــش از  ــن آب ممکــن اســت بی ــت پایی ــا کیفی ب
پانصــد کیلوگــرم از هــر هکتــار برداشــت نکند، 
ــن  ــه میانگی ــوددارد ک ــز وج ــی نی ــا باغ های ام

برداشــت آنهــا حــدود دو تــن اســت.«
ــه  ــبت ب ــا نس ــرس نابه ج ــوص ت وی در خص
خیــز افزایــش تولیــد پســته در آمریــکا افــزود: 
ــه  ــی ک ــراد موثق ــه از اف ــار واصل ــق اخب »طب
ســرمایه گذاری  باغریــزی  روی  آمریــکا  در 
ــا  ــت بعضــی از پیش بینی ه ــد گف ــد، بای کرده ان
راجــع بــه افزایــش تولیــد پســته آمریــکا 
ــش  ــن افزای ــرعت ای ــت و س ــز اس اغراق آمی
خیلــی کمتــر از آن چیــزی اســت کــه عنــوان 

می شــود.«
آگاه در مــورد تقاضــای پســته در دنیــا اینچنیــن 
اســتدالل کــرد: »بایــد توجــه کــرد کــه امســال 
ــدود 120  ــکا ح ــته آمری ــی پس ــرف داخل مص
هــزار تــن بــوده اســت، در حالــی کــه در ســال 
گذشــته حــدود 100 هــزار تــن بــود. بنابرایــن، 
ــل  ــته داخ ــرف پس ــی مص ــد افزایش ــا رون ب
آمریــکا، افزایــش قــدرت اقتصــادی کشــورهای 
پرجمعیتــی مثــل چیــن و هنــد، بــه نظــر 
ــته  ــای پس ــش تقاض ــت و کش ــد ظرفی می رس
ــد.« ــا باش ــن حرف ه ــر از ای ــی باالت ــا خیل در دنی

در ادامــه محمدعلــی انجم شــعاع رئیــس کمیته 
ــح داد:  ــران توضی ــته ای ــن پس ــی انجم باغبان
»مــن صددرصــد مطمئــن هســتم کــه چــه مــا 
بخواهیــم و چــه نخواهیــم، باغریــزی پســته در 
مناطــق مختلــف ایــران در حــال وقــوع اســت. 
بنابرایــن، تنهــا کاری کــه مــا می توانیــم انجــام 
دهیــم ایــن اســت کــه از طریــق رســانه انجمــن 
ــم کــه  ــراد کمــک کنی ــه اف اطــاع رســانی و ب
نهــال خوبــی انتخــاب کننــد، بسترســازی کننــد 
و ســایر عملیــات باغبانــی را بــه نحــو مطلــوب 

اجــرا کننــد.«
جال پــور ضمــن توصیه بــه هیئت مدیــره فعلی 
انجمــن بــرای ارائــه تحلیل هــای بازرگانــی، بیان 
داشــت: »انجمــن زمانــی می توانــد جذابیــت پیدا 
کنــد کــه در حــوزه بازرگانــی قوی باشــد. شــما 
هــر چــه روی موضوعــات مرتبــط بــا باغبانــی 
ــه  ــی ب ــه بازرگان کار کنیــد، امــا نتوانیــد در زمین
ــی  ــت. یک ــده اس ــد، بی فای ــخ دهی ــردم پاس م
ــده  ــواردی کــه انجمــن در دو ســال باقیمان از م
از ایــن دوره بایــد انجــام دهــد، تقویــت بخــش 
بازرگانــی اســت. شــما از اینکــه گاهــی برخــی 
از تحلیل هایتــان در بخــش بازرگانــی درســت از 

آب درنیایــد نهراســید.« 
ــجیع  ــت تش ــاره و در جه ــور در این ب جال پ
ــح داد:  ــن توضی ــوان انجم ــره ج ــت مدی هیئ
ــات ورود  ــه جریان ــًا ب ــن اص ــروز انجم »ام
نمی کنــد و بســیاری انتقــاد می کننــد کــه اصــًا 
ــا ارزان  ــم پســته گــران می شــود ی ــا نمی دانی م

ــر  ــی دارد. به نظ ــه وضعیت ــازار چ ــود و ب می ش
مــن، ارائــه تحلیل هــا تنهــا نقطــه اتصــال 
ــد  ــر چن ــرون اســت؛ ه ــای بی ــه دنی انجمــن ب
ــی  ــد و بعض ــخت باش ــن کار س ــاید ای ــه ش ک
ــند،  ــاز باش ــض و مسئله س ــا متناق از تحلیل ه
امــا شــما بایــد ایــن کار را بکنیــد و اطاعــات 

ــد.« بدهی
رئیــس اســبق پارلمــان بخــش خصوصــی 
ــا  ــاط آن ب ــن و ارتب ــای انجم ــاره فعالیت ه درب
ــن  ــران گفت:»انجم ــر آب ای ــکده تدبی اندیش
ــر  ــا اندیشــکده تدبی ــد یــک کار مشــترک ب بای
آب ایــران و انجمــن خرمــا در زمینــه آب انجام 
دهــد و ایــن موضــوع بــرای انجمــن دســتاورد 

داشــته باشــد.«
ــد  ــور عملکــرد انجمــن در تولی محســن جال پ
ــی ارزیابــی کــرد  پادکســت های بازرگانــی را عال
و گفــت: »مــن فکــر می کنــم ایــن کارهــا خیلــی 
ــد  ــما روی تولی ــت ش ــاز اس ــت. نی ــذار اس اثرگ
محتــوای این چنینــی بیشــتر کار کنیــد و در 
فضــای مجــازی حضــور بیشــتری داشــته باشــید.«
فرهــاد آگاه ضمــن صحــه گذاشــتن بر ســخنان 
جال پــور مبنــی بــر حضــور کمرنــگ انجمــن 
در برخــی فضاهــای مجــازی نظیــر کاب 
ــح داد: »در انجمــن حساســیت  هــاوس، توضی
و  دقیــق  محتــوای  تولیــد  روی  زیــادی 
ــود  ــث می ش ــن باع ــود دارد و ای ــت وج درس
ــد. ضمــن اینکــه  ــدات کاهــش یاب تعــداد تولی
بســیاری از کارهــا در دبیرخانــه انجمــن در 
ــه  ــه مرحل ــوز ب ــتند و هن ــری هس ــال پیگی ح
مثــال،  به عنــوان  نرســیده اند.  نتیجه گیــری 
ــه حــال چهــار  ــا ب در ســال تجــاری جــاری ت
ــت  ــروژه جه ــک پ ــف ی ــرای تعری ــه ب جلس
ــل  ــته در داخ ــرف پس ــر مص ــن دقیق ت تخمی
کشــور برگــزار شده اســت، امــا تــا زمــان 
حصــول نتیجــه راه زیــادی در پیــش داریــم و 
مــا تــا زمانــی کــه بــه نتیجــه مطمئنــی دســت 
ــم.« ــر کنی ــام نظ ــم اع ــم، نمی توانی ــدا نکنی پی
در پایــان، محســن جال پــور از هیئــت مدیــره 
انجمــن درخواســت کــرد تــا چشــم انداز 
ــن  ــال 1402 را تدوی ــان س ــا پای ــا ت فعالیت ه
ــائل  ــه مس ــود در زمین ــزی خ ــد و برنامه ری کن
ــی را  ــراوری و بازرگان ــد، ف ــه تولی ــوط ب مرب
ارائــه دهــد و ایــن کار را یکــی از نقــاط ایجــاد 
جذابیــت بــرای حضــور بیشــتر افــراد در 

ــت. ــن دانس انجم
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تولید پسته در ایران 
ــور  ــته کش ــت پس ــق زیرکش ــروز در مناط ام
مشــکل آب و تغییــرات اقلیمــی قابــل مشــاهده 
ــن  ــته در ای ــد پس ــزان تولی ــاً می ــت و قطع اس
مناطــق بــا رونــد کاهشــی روبــه رو خواهدشــد. 
شــاهد ایــن مدعــا وضعیــت مناطــق زیرکشــت 
پســته در اســتان کرمــان اســت. از طــرف 
دیگــر، ممکــن اســت در ایــن اســتان مناطقــی 
ــد  ــابقه ای در تولی ــچ س ــه هی ــیر ک ــل بردس مث
ــته  ــت پس ــر کش ــده زی ــد، در آین ــته ندارن پس
برونــد. در ســایر مناطــق کشــور نیــز وضعیــت 
ــر  ــا تغیی ــی ب ــت؛ یعن ــکل اس ــن ش ــه همی ب
اقلیــم و کیفیــت و کمیــت آب کشــاورزی 
ــق  ــق کشــت پســته در مناط ــر رون ــد منتظ بای
ــاس  ــن اس ــر ای ــیم. ب ــران باش ــدی از ای جدی
اتفاقاتــی  آینــده  در  می شــود  پیش بینــی 
در زمینــه تولیــد پســته در ایــران به وقــوع 
ــدن  ــد آم ــای پدی ــه معن ــن ب ــا ای ــدد، ام بپیون
رونــد شــدید کاهشــی و یــا افزایشــی در تولید 
پســته نیســت، بلکــه حفــظ رونــد تولیــد فعلی 

ــت.   ــل اس ــتر محتم بیش
تولید پسته در دنیا

بایــد در نظــر داشــت مناطقــی مثــل ازبکســتان، 
ارمنســتان و تاجیکســتان در حال کاشــت پســته 
هســتند و شــنیده ها حاکــی از ایــن اســت کــه 
ــع  ــترک المناف ــورهای مش ــن کش ــی از ای برخ
درخواســت تهیــه پیونــدک و انجــام عملیــات 
ــته اند؛  ــنجان را داش ــه رفس ــی از منطق پیوندزن
چــون پســته کاری یــک کار فنــی اســت، 
ــم،  ــاد گرفتی ــا ی ــر م ــدارد اگ ــود ن ــی وج دلیل
تاجیک هــا نتواننــد یــاد بگیرنــد. ضمــن اینکــه 
ــه از  ــوریه- ک ــراق و س ــل ع ــورهایی مث کش
ــز  ــد- نی ــته دارن ــد پس ــابقه تولی ــته س گذش
ــتند.  ــت هس ــطح زیرکش ــعه س ــال توس در ح
همچنیــن، ترکیــه بعــد از احــداث ســد جــزو 
رقبــای جــدی مــا در تولیــد پســته بــه حســاب 
ــته در  ــت پس ــعه کاش ــس توس ــد. پ خواهدآم
ــت. ــش اس ــال افزای ــوار در ح ــورهای همج کش
ــه در  ــی ک ــر اســاس اطاعات ــن، ب عــاوه برای
انجمــن وجــوددارد، توســعه تولیــد پســته 

ــدی  ــال ج ــپانیا در ح ــل اس ــوری مث در کش
ــطح  ــه س ــد ب ــاالنه 7 درص ــت و س ــدن اس ش
زیرکشــت آمریــکا کــه ســردمدار تولیــد پســته 

ــود. ــه می ش ــت، اضاف ــا اس در دنی
ــور  ــه به ط ــت ک ــه داش ــد توج ــن، بای بنابرای
کلــی تولیــد پســته در دنیــا شــاهد یــک رونــد 
ــود.  ــده خواهدب ــال آین ــی 10 س ــی ط افزایش
اگــر بــه ســابقه تولیــد مغزجــات آجیلــی 
ــد  ــش تولی ــال پی ــم، 20 س ــگاه کنی ــا ن در دنی
ــن  ــزار ت ــدود 20 ه ــدی ح ــادام هن ــاالنه ب س
بــود و فقــط در هنــد تولیــد می شــد. امــا 
آمــار ســال گذشــته حاکــی از ایــن اســت کــه 
مقــدار تولیــد بــادام هنــدی حــدود 500 هــزار 
تــن بــوده و تنهــا در کشــور ویتنــام 300 هــزار 
ــت.  ــول رفته اس ــن محص ــت ای ــر کش ــار زی هکت
از ایــن رو، تصــور چنیــن چشــم انــدازی 
ــرار  ــی اشــتباه نیســت. ق ــورد پســته خیل در م
نیســت حتمــاً اتفاقــی دقیقــاً مثــل بــادام هنــدی 
ــر  ــار زی ــرای پســته بیفتــد و 300 هــزار هکت ب
کشــت بــرود؛ امــا امــکان وقــوع ایــن اتفــاق در 

ســطح کمتــری محتمــل اســت. 
لزوم کسب اطالعات و آمار درست و شفاف

امــروز مــا در دوره ای زندگــی می کنیــم کــه 
تولیــد پســته دچــار یــک تحــول خواهدشــد و 
مــا در نقطــه عطــف ایــن تحــول قــرار داریــم. 
ــته  ــکا پس ــود؛ آمری ــه نب ــش این گون ــال پی ده س
تولیــد می کــرد، مــا هــم تولیــد می کردیــم، 
ترکیــه هــم در بــازار حضــور نداشــت. تنهــا یک 
روال وجــود داشــت و طبــق آن پیــش می رفتیــم. 
ــدا  ــد فعلــی ادامــه پی ــا رون اگــر تولیــد پســته ب
کنــد و آمــار ســایر تولیدکننــدگان نوظهــور را در 
نظــر  نگیریــم، آیــا بــه واســطه افزایــش ســطح 
ــته در  ــه پس ــکا عرض ــته در آمری ــت پس زیرکش
ــازار جهانــی طــی پنــج ســال آینــده دو برابــر  ب
امــروز نخواهدبــود؟! آیــا بخــش تقاضــا دو برابر 
شــدن عرضــه را پاســخ می دهــد یــا خیــر؟! تــا 
امــروز بــرای تمامــی پســته عرضــه شــده، تقاضا 
ــن  ــد ای ــا فکــر می کنی ــا آی وجودداشته اســت، ام

قضیــه تــا ابــد ادامــه دارد؟!
در پاســخ بــه ایــن ســواالت بایــد گفــت 

به خاطــر اینکــه از لحــاظ تولیــد در نقطه عطف 
قــرار داریــم، بایــد وضعیــت عرضــه و تقاضای 
پســته در دنیــا را بــه خوبــی رصــد کنیــم. برای 
ــد یــک سیســتم  ــه ایــن هــدف بای دســتیابی ب
ــه  هوشــمند در انجمــن وجودداشــته باشــد ک
ــد.  ــد کن ــا را رص ــته در دنی ــع پس ــم وض دائ
شــرط موفقیــت در ایــن وضعیــت، جمــع آوری 
اطاعــات و رصــد درســت و لحظــه بــه لحظه 
ــد به طــور  ــع، بای ــد اســت. درواق ــازار و تولی ب
ــوع  ــال وق ــی در ح ــه اتفاق ــم چ ــفاف بدانی ش
اســت و رســیدن بــه آمــار و اطاعــات شــفاف 

و قابــل اتــکا مســتلزم کار بیشــتری اســت. 
ــر ایــن  ــه علــم اقتصــاد ب از طــرف دیگــر، پای
اصــل اســتوار اســت کــه همــه انســان ها 
ــان  ــع خودش ــردن مناف ــر ک ــال حداکث ــه دنب ب
هســتند و از ایــن رو مرتبــاً در حــال مبادلــه بــا 
ــد و اینــکار نفــع کل جامعــه از ایــن  یکدیگرن
مبــادالت را بیشــتر می کنــد. امــا در بعضــی از 
مــوارد، کســب منفعــت از یــک منبــع مشــترک 
باعــث صدمــه دیــدن همــه می شــود. در 
مــورد پســته نیــز چــون همــه مــا بــا ایــن منبــع 
ــترک  ــع مش ــراژدی منب ــم، ت ــر و کار داری س
پیــش می آیــد؛ بــرای پیشــگیری از وقــوع ایــن 
تــراژدی، شــناخت وضعیــت تولیــد و بــازار از 
ــن  ــاز اســت و ای ــق اطاعــات شــفاف نی طری
ــوع را  ــن موض ــه ای ــن ب ــت پرداخت ــر اهمی ام

دوچنــدان می کنــد.
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ــداران  ــنایی باغ ــت آش ــران جه ــته ای ــن پس انجم
نهاده هــای  کیفیــت  تشــخیص  چگونگــی  بــا 
کشــاورزی، وبینــار »کیفیــت نهاده هــای کشــاورزی« 
ــرد. ــزار ک ــر 1400 برگ ــنبه 29 تی ــخ سه ش را در تاری
دکتــرای  غیبــی  محمدنبــی  جلســه،  ایــن  در 
ــت علمــی  ــاه و عضــو هیئ ــه گی ــوژی تغذی فیزیول
ــعید  ــور، س ــاک کش ــات آب وخ ــه تحقیق موسس
علیپــور تولیدکننــده و فعــال بــازار نهاده هــای 
کارشناس ارشــد  عطایــی  حســین  کشــاورزی، 
دکتــرای  مســعودیان  نویــد  و  مهندسی شــیمی 
ــه به عنــوان پنلیســت حضــور داشــتند. شــیمی تجزی
در ابتــدای جلســه، حســین رضایــی دبیــرکل انجمن 
پســته ایــران، ضمــن اشــاره بــه دغدغه هــای 
نهاده هــای  تأمیــن  خصــوص  در  کشــاورزان 
ــن  ــول در ای ــواالت معم ــت، س ــاورزی باکیفی کش
ــا توجــه  ــا ب ــه تشــریح نمــود: »آی زمینــه را این گون
بــه عائــم ظاهــری می تــوان کیفیــت کــود را 
تشــخیص داد؟ تفــاوت کودهــای موجــود در بــازار 
بــه لحــاظ کیفیــت چیســت؟ کیفیــت کودهــا 
ــه  ــه ک ــا آنچ ــتگی دارد؟ آی ــی بس ــه عوامل ــه چ ب
می شــود  عرضــه  متفــاوت  بســته بندی های  در 
ــر روی برچســب درج شــده،  ــه ب ــزی ک ــا آن چی ب
تطابــق دارد یــا خیــر؟ آیــا بــرای تعییــن محتویــات 
واقعــی کودهــا و ســموم حتمــاً بایــد بــه آزمایشــگاه 

مراجعه کــرد؟«
ــی  ــت و اثربخش ــی کیفی ــی غیب ــه محمدنب در ادام
ــاه،  ــاز گی ــان نی ــتفاده در زم ــه اس ــوط ب ــود را من ک
ــب  ــدار مناس ــه مق ــودی و ب ــب ک ــع مناس از منب
دانســت. وی بــا طــرح ایــن موضــوع کــه گیــاه بــه 
ــی  ــاج دارد و کم ــی احتی ــر غذای ــی از عناص ترکیب
و کاســتی حتــی یــک عنصــر از 20 عنصــر مــورد 
نیــاز بــر روی عملکــرد و پتانســیل تولیــد گیــاه تأثیر 
ــام  ــاه ن ــی گی ــاز عموم ــن را نی ــد داشــت، ای خواه
نهــاد. ســپس، غیبــی در مــورد نیازهــای تغذیــه ای 
گیاهــان توضیــح داد: »نیــاز غذایــی ارقــام مختلــف، 
ــت  ــث کیفی ــت. در بح ــاوت اس ــر متف ــا یکدیگ ب
ــی و  ــاز عموم ــن نی ــر گرفت ــن درنظ ــا ضم نهاده ه
نیــاز اختصاصــی گیــاه،  جایــگاه عناصــر در مراحل 
مختلــف رشــد و همچنیــن زمــان مناســب مصــرف 

ــد شــناخت.« را بای
ــیوه جــذب عناصــر  ــاوت ش ــه تف ــن ب وی همچنی
ــاه اشــاره نمــود و گفــت: »بایــد  توســط ریشــه گی

ــا چــه مکانیســمی  بدانیــم ریشــه، هــر عنصــر را ب
ــار  ــود را در اختی ــن ک ــر بهتری ــد. اگ جــذب می کن
گیــاه قراردهیــد، واحــدی را الزم دارد تــا آنهــا 
را آشــپزی کــرده و بــه مــواد آلــی تبدیل کنــد؛ 
ــت )در  ــک اس ــاه کوچ ــرگ روی گی ــه ب زمانی ک
ــد را  ــن فرآین ــد ای ــه(، نمی توان ــورم جوان ــت ت حال
انجــام دهــد، در نتیجــه بایــد از خوراک هــای آمــاده 
مثــل کودهــای حــاوی اســید آمینه و اســیدهای 

ــرد.«   ــتفاده ک ــی اس معدن
ــی را  ــای محیط ــه تنش ه ــه ب ــه توج ــی در ادام غیب
حائــز اهمیــت دانســت و افــزود: »در حــال حاضــر 
کــه هــوا گــرم اســت، گیــاه بــرای مقابلــه بــا تنــش 
گرمــا ســه کار عمــده را بایــد انجام دهــد؛ 1- بایــد 
روزنه هــا را ببنــدد 2- بایــد غشــا ســلولی را حفــظ 
ــه  ــس ریش ــرای تنف ــتری را ب ــد بیش ــد و 3- قن کن
بفرســتد؛ تمامــی ایــن مــوارد نیازمنــد وجــود عنصر 
پتاســیم اســت و در نتیجــه پتاســیم زیــادی بــرای پر 
کــردن مغــز باقــی نمی مانــد؛ اگــر در ایــن مرحلــه 
از پتاســیم اســتفاده شــود و پاســخ مناســبی دریافت 
نشــود، بــه ایــن دلیــل اســت کــه گیــاه ایــن پتاســیم 

ــدن خــود کرده اســت.« ــده مان را صــرف زن
ــی  ــت علم ــو هیئ ــازی، عض ــت مج ــن نشس در ای
ــان  ــور اذع ــاک کش ــات آب و خ ــه تحقیق موسس
داشــت کــه قانــون جامــع کــودی را حدود 10 ســال 
پیــش بــه مجلس شــورای اســامی ارائــه داده که در 

نهایــت تبدیــل بــه شــیوه نامــه ثبــت مــواد کــودی 
ــرد  ــن تأیید ک ــی همچنی ــی غیب شده اســت. محمدنب
کــه کیفیــت کودهــا توســط موسســه تحقیقــات آب 
و خــاک بررســی شــده و ســازمان جهادکشــاورزی 
هــر اســتان کمیتــه ای جهــت رصــد کیفیــت نهاده ها 
در بــازار دارد کــه مکلــف بــه پایــش آن می باشــند 
و درصــورت مشــاهده تخلــف، فروشــگاه جریمــه 
ــرد.  ــی جمــع آوری محصــول صــورت می گی و حت
ــن  ــور ضم ــعید علیپ ــت، س ــن نشس ــه ای در ادام
ــای  ــت نهاده ه ــر مشــکل تشــخیص کیفی ــاره ب اش
ــی  ــوان یک ــود به عن ــم و ک ــم از س ــاورزی اع کش
از بزرگ تریــن دغدغه هــای کشــاورزان، نقــش 
موثــر تولیدکننــدگان و واردکننــدگان نهاده هــا، 
ــدگان، کارشناســان کشــاورزی و  ــت، توزیع کنن دول
کشــاورز را در ارائــه کاالی باکیفیــت یــادآوری کرد. 
ــان  ــن می ــاورز در ای ــه کش ــت ک ــان داش وی اذع
نقــش پررنگ تــری در زمینــه انتخــاب کــود و ســم 

ــت دارد.     باکیفی
علیپــور کیفیــت و خلــوص مــاده تکنیــکال و مــواد 
ــواد را در  ــر ذرات م ــتفاده و قط ــورد اس ــراه م هم
تأثیرگــذاری، جــذب و میــزان اثربخشــی ســم 
ــدگان  ــزود: »تولیدکنن ــت و اف ــر دانس ــود موث و ک
ــد و  ــت برون ــد کاالی باکیفی ــه ســمت تولی ــد ب بای
هــم اکنــون بــا افزایــش قیمــت ارز، ایــن اتفــاق در 
حــال وقــوع اســت و بــرای تولیدکننــدگان جذابیت 

انجمن پسته ایران برگزار کرد: 

کشاورزی کیفیت نهاده های  وبینار 
اعظم مرتضی پور

دبیر کمیته باغبانی
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ایجــاد شده اســت.«
نهاده هــای  بــازار  فعــال  و  تولیدکننــده  ایــن 
ــت  ــدی از دول ــراز گله من ــن اب ــاورزی ضم کش
در زمینــه عــدم نظــارت بــر محصــوالت تولیــدی 
یارانــه و  و وارداتــی و همچنیــن تخصیــص 
ــه  ــه در مقایس ــی ک ــد محصوالت ــه تولی ــت ب ران
ــری در  ــرد پایین ت ــذی  عملک ــای ریزمغ ــا کوده ب
ــداران  ــدگان و خری ــع کنن ــه توزی ــد ب خــاک دارن
توصیــه کــرد: »کاال در هنــگام خریــد بایــد دارای 
ــماره  ــاخت( و ش ــری س ــماره س ــر )ش ــچ نامب ب
ــور  ــاً فاکت ــداران حتم ــودی باشــد و خری ــت ک ثب

ــد.«  ــت نماین دریاف
علیپــور در رابطــه بــا شــماره ثبــت کــودی تصریح 
ــت  ــد ثب ــر می کنن ــاورزان فک ــر کش ــرد: »اکث ک
کــودی بیانگــر کیفیــت کــود اســت، درصورتی کــه 
ثبــت کــودی فقــط نشــان دهنده تطابــق محتــوا بــا 
برچســب محصــول اســت. بنابرایــن، کشــاورزان 
ــازار را  ــده در ب ــه ش ــان کاالی عرض ــد خودش بای
بررســی و آنالیــز نماینــد و نیــاز خــود را از طریــق 
ــد.  ــن کنن ــاد تأمی ــورد اعتم ــن و م ــراد مطمئ اف
ــی  ــب خارج ــی برچس ــر محصول ــن، اگ همچنی
ــن  ــودن ممک ــاق ب ــر قاچ ــاوه ب ــد، ع داشته باش

اســت تقلبــی نیــز باشــد.«
هم اندیشــی  ایــن  ادامــه  در  عطایــی  حســین 
مجــازی، کیفیــت را یــک مقولــه نســبی برشــمرد 
ــم  ــول اع ــی محص ــیمیایی و فیزیک ــت ش و ماهی
ــودن  ــن ب ــی و همگ ــیدیته )pH(، یکنواخت از اس
ــل  ــوان عوام ــه عن ــب را ب ــز ترکی ــوط و آنالی مخل
ــرد. وی  ــوان ک ــه عن ــن مقول ــی در ای ــل ارزیاب قاب
مــوارد مهــم در اثربخشــی را نــوع فرموالســیون و 
ــودن کاال ذکــر کــرد و افــزود: »اینکــه  ــردی ب کارب
آیــا محصــول موردنظــر از لحــاظ فرموالســیون بــا 
آنچــه ادعــا می شــود تطابــق دارد یــا خیــر، خیلــی 
مهــم اســت؛ چــون می تــوان چنــد محصــول 
ــاظ  ــه از لح ــت ک ــزی داش ــر آنالی ــان از نظ یکس
فرموالســیون متفــاوت هســتند و کســب ایــن 
ــخیص  ــل تش ــش قاب ــق آزمای ــات از طری اطاع

ــت.« اس
عطایــی دربــاره کاربــرد فرموالســیون های مختلــف 
توضیــح داد:»کات آهــن بــا فرمول هــای مختلفــی 
ــاوی 6  ــا ح ــه آنه ــه هم ــود دارد ک ــازار وج در ب
ــه  ــی کــه ب ــه هســتند؛ محصول درصــد آهــن کات
صــورت کات EDTA اســت در محلول پاشــی 
 EDDHA موثــر اســت، ولــی محصولــی کــه فــرم
دارد، در محلول پاشــی کاربــردی نــدارد، بــا اینکــه 
حتــی ممکــن اســت قیمــت باالتــری نســبت بــه 
محصــول کاتــه بــا فــرم EDTA داشــته باشــد.«

وی در ادامــه مــاده موثــره یــا تکنیــکال، حامل هــا 

ــن  ــن و زایل ــد تولوئ ــی مانن ــای آل ــامل حال ه ش
و موادمعدنــی ماننــد خــاک رس و پودرتالــک، 
ســورفکتانت ها )عوامــل کاهنــده کشــش ســطحی 
ــا  ــوندگی( و پایدارکننده ه ــش ش ــر در پخ و موث
را بــه عنــوان بخش هــای ترکیبــی در ســموم 
برشــمرد و در رابطــه بــا اهمیــت پایدارکننده هــا و 
ســورفکتانت ها توضیــح داد: »در ســموم ترکیباتــی 
بــه عنــوان پایدارکننــده جهــت جلوگیــری از 
هیدرولیــز مــاده تکنیــکال اســتفاده می شــود کــه تــا 
مــدت زمــان محــدودی می تواننــد مانــع تخریب و 
یــا واکنش هــای جانبــی ترکیــب تکنیــکال شــوند؛ 
زمانــی کــه مــاده موثــره شــروع بــه تخریــب شــدن 
ــدی  ــورت تصاع ــب به ص ــرعت تخری ــد س می کن
افزایــش پیــدا می کنــد و ایــن اهمیــت توجــه بــه 

ــد. ــخص می کن ــد را در کاال مش ــخ تولی تاری
ســورفکتانت ها یــک جــز بســیار مهــم بعــد 
ــک  ــر ی ــتند؛ اگ ــموم هس ــره در س ــاده موث از م
آفت کــش بهتریــن مــاده تکنیــکال را داشته باشــد، 
ــه  ــه کار رفت ــه در آن ب ــورفکتانت هایی ک ــی س ول
مناســب نباشــد از اثربخشــی آن فوق العاده کاســته 
ــه  ــرکت هایی ک ــت ش ــن جه ــه همی ــود. ب می ش
ــا  ــتند ب ــد را داش ــث تولی ــم بح در دوران تحری
ــورفکتانت  ــن س ــدی در تأمی ــیار ج ــکل بس مش
مواجه بودنــد، چــون عمــده ســورفکتانت هایی 
ــورهای  ــود از کش ــرف می ش ــور مص ــه در کش ک
و  می شــده،  وارد  ایتالیــا  ویــژه  بــه  اروپایــی 
متأســفانه  کیفیــت ســموم تــا حــدی بــه ایــن دلیل 

ــت.« ــدا کرده اس ــت پی اُف
عطایــی دوفــاز شــدن محصــول را از عائــم 
بیــان  دانســت و  کنتــرل کیفــی  ظاهــری در 
ــری  ــردن درب بط ــس از بازک ــر پ ــت: »اگ داش
ــده  ــاز ش ــب دوف ــه ترکی ــود ک ــاهده ش ــم مش س
به صــورت  ترکیــب  کــه  درصورتــی  اســت، 

امولســیون باشــد بــه ایــن معناســت کــه ترکیــب 
شکســته شــده و اگــر سوسپانســیون باشــد مــاده 
تکنیــکال از مــاده حــال جــدا شده اســت و 
ترکیــب قابلیــت اســتفاده را نــدارد. البتــه در بحث 
ــل  ــکل ح ــزدن مش ــا هم ــر ب ــیون ها اگ سوسپانس

ــت.« ــتفاده اس ــل اس ــب قاب ــود، ترکی ش
ــدن  ــی خوان ــت توانای ــر اهمی ــد ب وی ضمــن تأکی
از  مــواردی  کشــاورزی،  نهاده هــای  برچســب 
قبیــل: درصــد عناصــر و فــرم عناصــر موجــود در 
ترکیــب کــودی را حائــز اهمیــت دانســت و افزود: 
ــه  ــن اســت ک ــم ای ــای بســیار مه »یکــی از آیتم ه
آیــا عناصــری کــه در ترکیــب کــودی وجوددارنــد 
بــه فــرم محلــول هســتند و یــا بــه فــرم کل ذکــر 
ــه  ــا ب شــده اند؛ اگــر ترکیــب ریزمغــذی اســت، آی

فــرم کاتــه اســت یــا بــه فــرم محلــول.«
ــزود:  ــاره اف ــح بیشــتر در اینب ــرای توضی ــی ب  عطای
»اگــر در مــواردی مثــل کودهــای فســفره، ترکیــب 
ــب  ــن ترکی ــد، ای ــده باش ــر ش ــورت کل ذک به ص
ــری  ــت پایین ت ــا کیفی ــه ب ــواد اولی ــد از م می توان
ــا حتــی خــاک  از جملــه سوپرفســفات تریپــل و ی
فســفات تولیــد شــود و عــددی کــه به عنــوان 
ــت.  ــفر کل اس ــود، فس ــر می ش ــفر ذک ــد فس درص
ــد  ــان می ده ــول را نش ــت محص ــه کیفی ــی آنچ ول
ــورت  ــفر به ص ــد فس ــد درص ــه چن ــت ک ــن اس ای
محلــول در اختیــار مصرف کننــده قرارمی گیــرد. 
عناصــر بــه فــرم محلــول توســط گیــاه قابــل جذب 
ــد  ــول درنیای ــه به صــورت محل هســتند و آنچــه ک
ــن،  ــدارد. بنابرای ــاه ن ــط گی ــتفاده توس ــت اس قابلی
اگــر روی برچســب محصولــی کلمــه محلــول ذکــر 

ــل داشــته باشــد.« ــت کام ــد حالی شــود، بای
ــاده  ــوع م ــه، ن ــات کات ــث ترکیب ــی در بح عطای
کات کننــده را حائــز اهمیــت دانســت و در 
ــت  ــان داش ــیدآمینه اذع ــای اس ــا کات ه ــه ب رابط
ــی اســیدآمینه ها  به جــز اســیدآمینه گایســین، مابق
قابلیــت کات کنندگــی خوبــی ندارنــد، چــرا کــه 
کمپلکس هــای ضعیفــی را تشــکیل می دهنــد. 
ــی  ــرات فیزیک ــل تغیی ــی عل ــن بررس وی همچنی
محصــول اعــم از  بادکردگــی و فرورفتگــی بطری، 
ــول را  ــفافیت محل ــت و ش ــدن، حالی ــه ش کلوخ

ــود.  ــه نم توصی
ــات  ــیمی توضیح ــته ش ــه رش ــش آموخت ــن دان ای
تخصصــی در رابطــه بــا برخــی از کودهــا را 
بــا  محصوالتــی  »در  کــرد:  مطــرح  این گونــه 
ــه  ــروف ب ــیم مع ــفر، پتاس ــروژن، فس ــب نیت ترکی
NPK ترکیــب عناصــر بســیار مهــم اســت؛ به عنوان 
ــوم،  ــرم آمونی ــه ف ــب ازت، س ــرای ترکی ــال: ب مث
نیتــرات و اوره را می تــوان داشــت. بنابرایــن، اینکــه 
ــع ازت  ــوان منب ــه عن ــادۀ اســتفاده شــده ب عمــده م

اکثر کشاورزان 
فکر می کنند

 ثبت کودی بیانگر
 کیفیت کود است، 

درصورتی که 
ثبت کودی فقط 

نشان دهنده تطابق
 محتوا با برچسب

 محصول است
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بــه چــه فرمــی اســت، قابــل توجــه می باشــد. همچنیــن، شــرایط فیزیولوژیکــی 
گیــاه و عوامــل محیطــی در افزایــش راندمــان فوق العــاده بــا اهمیــت هســتند؛ در 
مــورد فســفر و پتاســیم نیــز فــرم محلــول آنهــا بــرای مــا اهمیــت دارد. برخــی از 
تولیدکننــدگان عناصــر ریزمغــذی را نیــز بــه ایــن ترکیــب اضافــه می کننــد کــه اگر 
ــد. اگــر ایــن ریزمغذی هــا  ــه باشــند قابلیــت جــذب باالتــری دارن ــه فــرم کات ب
ــدم  ــث ع ــد و باع ــدا می کنن ــل پی ــفر تداخ ــا فس ــند ب ــولفات باش ــورت س به ص
جــذب بخشــی از عنصــر موجــود در ترکیــب خواهندشــد. بــا توجــه بــه اینکــه 
ــرات  ــی و تغیی ــل محیط ــه عوام ــد، نســبت ب ــه باش ــرم کات ــه ف ــی ب ــر ترکیب اگ
اســیدیته پایــدار اســت، ســاده ترین راهــی کــه می تــوان بــرای تســت آن اســتفاده 
کــرد ایــن اســت کــه اســیدیته محلــول حاصــل از حــل شــدن نهــاده بــاال بــرود، 

ــه اســت.«  ــد به صــورت کات ــدار مان ــیدیته 8 و 8.5 پای ــا اس ــب ب ــر ترکی اگ
ــیدها و  ــک اس ــک و فولوی ــیدآمینه ها، هیومی ــا اس ــه ب ــی در رابط ــان، عطای در پای
ــز  ــوه هیدرولی ــرد:» نح ــریح ک ــی تش ــک دریای ــاره جلب ــاوی عص ــای ح کوده
ــی  ــا قلیای ــه صــورت اســیدی و ی ــه ب شــدن اســیدآمینه ها بســیار مهــم اســت ک
هیدرولیــز شــده انــد؛ اگــر هیدرولیــز اســیدی بــا اســیدکلریدریک صــورت گرفتــه 
ــوزندگی  ــی ها س ــه در محلول پاش ــت ک ــی اس ــر باالی ــول دارای کل ــد محص باش
ــیدآمینه  ــد، اس ــاال باش ــول ب ــن در محص ــد متیونی ــر درص ــد. اگ ــی کن ــاد م ایج
ــدارد؛ مگــر اینکــه  به صــورت هیدرولیــز قلیایــی تولیــد شده اســت و  مشــکلی ن
هیدرولیــز قلیایــی توســط هیدروکســید ســدیم انجــام شده باشــد کــه ســوزندگی 
ایجــاد می کنــد. بهتریــن حالــت اســیدامینه هایــی هســتند کــه بــا روش هیدرولیــز 

ــد.   ــری دارن ــه قیمــت باالت ــند ک ــه شده باش ــک تهی بیولوژی
هیومیــک اســید و فولویــک اســید هــر دو ترکیبــات آلی درشــتی هســتند؛ هیومیک 
هــا از لحــاظ مولکولــی درشــتتر هســتند و در اســیدیته قلیایــی محلــول می باشــند، 
ولــی فولویــک اســیدها ریزمولکول تــر هســتند، قابلیــت جــذب بســیار بیشــتری 

دارنــد و در اســیدیته قلیایــی و اســیدی محلولنــد. 
کودهــای حــاوی عصــاره جلبــک ترکیباتــی بــا اســیدیته قلیایــی هســتند و وقتــی 
ــن  ــود، از ای ــول می ش ــدن محل ــث کدرش ــد باع ــر 7 بیای ــول زی ــیدیته محص اس
شــاخص می تــوان بــرای تســت آنهــا اســتفاده کرد. برخــی شــرکت ها از ترکیبــات 
هورمونــی در محصــول اســتفاده می کننــد و بــا عنــوان حــاوی عصــاره جلبــک بــه 
بــازار عرضــه می کننــد کــه ممکــن اســت کارایــی خوبــی هــم داشــته باشــند، ولی 
وقتــی تعــادل ترکیبــات هورمونــی در محصــول مناســب نباشــد برای گیاه مشــکل 

ســاز خواهــد شــد.«
نویــد مســعودیان بــه عنــوان آخریــن پنلیســت، کیفیــت نهاده هــای کشــاورزی را از 
دیــد آزمایشــگاهی و بحث شــیمی کود  ها و ســموم بررســی نمــود و اظهارداشــت: 
»کیفیــت نهاده هــا در دو حــوزه آنالیــز و اثرگــذاری قابــل بررســی اســت؛ در حــوزه 
ــج  ــا نتای ــت ب ــب درج شده اس ــرروی برچس ــه ب ــد آنچ ــره، بای ــواد موث ــز م آنالی
آزمایشــگاهی همخوانــی داشته باشــد؛ محصــول فاقــد عناصــر ســمی ماننــد نیکل، 
ــر در محــدوده  ــزان ســدیم وکل ــوم و آرســنیک باشــد؛ می ــت، ســرب، کادمی کبال
اســتاندارد باشــد؛ اینکــه فاقــد ســدیم باشــد امکانپذیــر نیســت، ولــی حداقــل بــا 
ــر از دو  ــد و چنانچــه باالت ــتاندارد باش ــدف، در محــدوده اس ــاه ه ــه گی ــه ب توج
درصــد باشــد بایــد حتمــاً در برچســب محصــول قیــد شــود. بــا ایــن تفاســیر در 
حــوزه آنالیــز بایــد کــود دارای شــماره ثبــت مــواد کــودی باشــد کــه از آن اطمینان 

ــت شده اســت. ــرای مصــرف رعای ــم و حداقل هــای اســتاندارد ب حاصــل کنی
ــوزه  ــرد، ح ــاده را ارزیابی ک ــک نه ــت ی ــوان کیفی ــه می ت ــی ک ــوزه دوم ــا ح ام
ــًا  ــاده، قطع ــک نه ــرف ی ــرای مص ــت؛ ب ــرد اس ــش عملک ــذاری آن در افزای اثرگ
داشــتن ثبــت مــواد کــودی شــرط الزم اســت، امــا شــرط کافــی ایــن اســت کــه در 

مشــاهدات میدانــی هــم باغــدار بتوانــد تأثیــر آن را ببینــد.«
مســعودیان بــا تأکیــد بــر اهمیــت ترکیبــات مــورد اســتفاده در فرموالســیون کودی، 

ــر  ــرد: »اگ ــریح ک ــن تش ــگاه را چنی ــی در  آزمایش ــرل کیف ــاخص کنت ــوارد ش م
کودهــای هیومیکــی اســتفاده می کنیــد، حتمــاً از آزمایشــگاه بخواهیــد کــه میــزان 
ــرای  ســدیم، ازت، خاکســتر و اســیدیته آن را کنتــرل کنــد؛ اســیدیته اســتاندارد ب
کودهــای هیومیکــی بیــن 4 تــا 10 اســت. گاهــی تولیدکننــده از ترکیبــات ســدیمی 
ــر و  ــان باالت ــه راندم ــد ک ــتفاده می کن ــی اس ــای هیومیک ــتحصال کوده ــرای اس ب
ــاورز  ــول کش ــه محص ــد ب ــدیم می توان ــن س ــاً ای ــری دارد. قطع ــت پایین ت قیم

خســارت بزنــد. 
کودهــای گوگــرد معدنــی چــون از معــدن اســتخراج می شــوند کیفیــت یکســانی 

ندارنــد، بنابرایــن حتمــاً بــه میــزان آهــک، ســدیم و کلــر توجه شــود. 
درمــورد کودهــای NPK میــزان حالیــت، ســدیم، کلــر و درصــد فرم هــای ازتــه 
بســیار حائــز اهمیت اســت؛ در ایــن کودهــا می تــوان از باالتریــن درصــد نیتــرات 
پتاســیم و یــا از منبــع ســولوپتاس اســتفاده کــرد و یــا حتــی بــرای ارزان تــر شــدن 
ــژه در  ــه وی ــر ب ــزان کل ــن صــورت می ــه در ای از کلریدپتاســیم اســتفاده نمــود ک

ــد.  ــارت زا باش ــد خس ــی می توان محلول پاش
ــد مشــخص باشــد؛  ــزان عنصــر آزاد بای ــه و می ــه، عنصــر کات ــای کات درکوده
مثــًا: عنــوان شــده باشــد کــه کــود کاتــۀ حــاوی 6 درصــد آهــن، چنــد درصــد 

ــن آزاد دارد.  آه
ــم  ــت و عناصــر ســمی موجــود مه ــزان حالی ــی می ــای میکــرو معدن درکوده
ــات روی  ــرای ترکیب ــکل و ب ــزان نی ــن، می ــات آه ــرای ترکیب ــژه ب ــت؛ به وی اس
ــروم،  ــنیک، ک ــل آرس ــر مث ــات دیگ ــت دارد؛ ترکیب ــی اهمی ــرب خیل ــزان س می

ــد.   ــتاندارد باش ــد در محــدوده اس ــت بای کبال
میــزان حالیــت، کلــر، ســدیم و اســیدیته ســولوپتاس، کــه یکــی از پرمصــرف 

تریــن کودهــای مصرفــی در پســته اســت، اهمیــت دارد.
در مــورد کــود اوره -فســفات میــزان حالیــت، ازت اوره، ازت آمونیومــی، میــزان 
ســولفات و اســیدیته آن بایــد کنتــرل شــود )اســیدیته حــدود 2 مناســب اســت(. 
حتمــاً میــزان یــون ســولفات بایــد آزمایــش شــود، چــون تولیدکننده هــا در ایــن 
ــی در  ــازند، ول ــا آن بس ــیدیته را ب ــد و اس ــی تولیدکنن ــد ترکیب ــش می توانن بخ

نهایــت محصــول نهایــی اوره- فســفات نباشــد. 
متأســفانه در کــود فســفیت پتاســیم تقلــب زیــاد اســت و بــه راحتــی می تواننــد 
ــن،  ــد. بنابرای ــرار دهن ــدار ق ــار خری ــع را در اختی ــفات مای ــیم فس ــو پتاس مون
بایــد از آزمایشــگاه درخواســت شــود کــه میــزان فســفر محلــول را بــر حســب 
فســفات و میــزان فســفر کل را اندازه گیــری کنــد؛ قطعــاً میــزان فســفر برحســب 
فســفات بایــد بســیار کــم باشــد، ولــی میــزان فســفر کل بایــد بــر اســاس ادعــای 

تولیدکننــده باشــد.«
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آقای یاسایی! فرآیند تولید مغز سبز چگونه است؟
مغــز ســبز پســته نیازمنــد پســته کال اســت؛ امــا نــه آنقــدر کال کــه مغــز ریــز 
و نــرم باشــد و بــه محــض قــرار گرفتــن درآب جــوش از هــم بپاشــد، بلکــه 
برداشــت پســته بــه منظــور تولیــد مغــز ســبز بایــد در زمانــی صــورت گیــرد 
کــه پســته نــه آنقــدر رســیده باشــد کــه زرد شــده باشــد و نــه آنقــدر ریــز کــه 
چیــزی از آن باقــی نمانــد. زمــان برداشــت بســته بــه آب و هــوای ســاالنه از 

نیمــه مــرداد تــا نیمــه شــهریور متغیــر اســت. 
پســته کاِل تــرِ برداشــت شــده را می تــوان چــرخ کــرد و بعــد بــر روی میــدان 
ریخــت تا خشــک شــود کــه در ایــن حالــت نیازمنــد مراقبت بیشــتری اســت 
تــا نســوزد؛ ایــن پســته بایــد مرتــب بــر روی میــدان بــا پــارو بهــم بخــورد تــا 
به طــور یکنواخــت خشــک شــود، بــه حــدی کــه اگــر روی هــم دپــو شــوند 
کپــک نزننــد. درصورتی کــه پســته چــرخ نشــود، می تــوان پســته را بــا شــاخه 
ــد از اینکــه  ــا خشــک شــود و بع ــدان ریخــت ت ــرگ و خوشــه روی می و ب
خــوب خشــک شــدند بــا تراکتــور یــا غلتــک ســبک از روی آنهــا عبــور و 

ســپس بادکــش می کننــد. 
خروجــی ایــن مرحلــه کالــک نــام دارد، بــا پوســت چروکیــده کــه بعضــی از 
آنهــا خنــدان، امــا عمــده آنهــا دهن بســت هســتند و شــامل مقدار کمی پســته 
نخــودی هســتند. چــون ریســک وجــود افاتوکســین در پســته های خنــدان 
ــازی  ــات جداس ــا عملی ــم. م ــدا می کنی ــا را ج ــت، آنه ــا باالس و نخودی ه
ــش  ــازی، آزمای ــس از جداس ــم و پ ــام می دهی ــتگاه انج ــا دس ــا را ب خندان ه
افاتوکســین انجــام می شــود و اگــر نمونــه محصــول فاقد افاتوکســین باشــد 

ــود.  ــد می ش وارد خــط تولی
 ســپس پوســت اســتخوانی را بــا دســتگاه شکســته و مغزهــا را تمیــز می کنیم؛ 
مغزهــای تمیــز شــده پــس از ورود بــه ســالن مغــز ســبز چنــد دقیقــه ای در 

آشــنایی بــا فراینــد تولیــد مغزســبز پســته از بــاغ تــا کارگاه 
را از دو شــماره قبــل ماهنامــه دنیــای پســته پیــش بردیــم. در 
ایــن شــماره بــه ســراغ ســیروس یاســایی کــه بــا کوله بــاری 
از تــاش و تجربــه تحــوالت کاری فراوانــی را پشــت 
سرگذاشــته اســت، رفتیــم. وی بعــد از اخــذ لیســانس اقتصــاد 
از دانشــگاه ملــی -شــهید بهشــتی فعلــی- در یــک موسســه 
ــک توســعه  ــام بان ــه ن ــزرگ در تهــران ب ــاری ب ــی و اعتب مال
ــد در  ــی بع ــود، مدت ــغول می ش ــران مش ــی ای ــی مل و صنعت
ــل در دانشــگاه  ــه تحصی ــه قصــد ادام خــرداد ســال 1354 ب
ــد،  ــرت می کن ــادا مهاج ــور کان ــه کش ــا ب ــش کلمبی بریتی
ــور  ــه کش ــریعًا ب ــا س ــط آنج ــازگاری محی ــل ناس ــا به دلی ام
ــد از  ــه بع ــی ک ــاره فعالیت های ــایی درب ــردد. یاس بازمی گ
ــه  ــه توصی ــه کشــور انجــام می دهــد، می گوید:»ب بازگشــت ب
ــیمان  ــرکت س ــه ش ــم ب ــی آگاه و عموی ــای عل ــوم آق مرح
ــردم.  ــروش را اداره می ک ــور اداری و ف ــم و ام ــان رفت کرم
بعــد از تأســیس شــرکت ســیمرغ توســط آقــای آگاه در ســال 
1355، مدیــر شــرکت ســیمرغ واحــد کرمــان شــدم. پــس از 
مصــادره ایــن شــرکت اســتعفا دادم و بــه دنبــال کار آزاد رفتم 
و مدتــی بــا آقــای مهنــدس مهــدی ایرانــی شــراکت داشــتم. 
در ســال 1370 آقــای جهانگیــر ارجمنــد از مــن خواســتند که 
کار جدیــدی را راه انــدازی کنیــم و مــن آنجــا به عنــوان یــک 
ــای مهــدی آگاه کــه  ــده مشــغول شــدم. ســپس، آق وارد کنن
بــه اتفــاق مرحــوم علــی هنــری یــک واحــد مغز ســبز پســته 
ــد  ــد، از مــن درخواســت کردن در کرمــان تأســیس کرده بودن
کــه از آن واحــد بازدیــد کنــم؛ ایــن موضــوع مبنایــی شــد تا 
مــن و آقــای جهانگیــر ارجمنــد در زمینــه تولیــد و تجــارت 
ــا یکدیگــر  ــا ســال 1393 ب مغزســبز پســته از ســال 1370 ت
همــکاری کنیــم. بعــد از قطــع همــکاری بــا آقــای ارجمنــد 
ــه خــارج از کشــور عزیمــت کنــم، امــا  ــود ب هدفــم ایــن ب
دو موضــوع مــن را از ایــن کار منصــرف کــرد: یکــی عاقــه 
بــه کار و دیگــری احتــرام و عاقــه بــه کارگــر؛ چــون مــن 
معتقــدم کارگــران ولــی نعمــت مــا هســتند؛ بنابرایــن، مجــدداً 
ــا ســرمایه کمــی  ــدازی کــردم و ب ــرای خــودم کاری راه ان ب
مشــغول بــه تجــارت مغزســبز پســته هســتم. مــن بیشــتر روی 
کیفیــت کار تمرکــز دارم و محصولــم را بــه کشــورهای آلمان 

ــم.«   ــادر می کن ــن ص و ژاپ
ــدن  ــبز، خوان ــز س ــتان مغ ــات داس ــا جزئی ــنایی ب ــرای آش ب
متــن گفت و گــو بــا ســیروس یاســایی لطــف بســیار دارد. بــا 
تشــکر از وی کــه درخواســت مــا را بــا متانــت و ســخاوت 

پاســخ گفتنــد.

در گفت و گو با سیروس یاسایی تاجر مغزسبز، بررسی شد:

تولید مغز سبز و بازار آن
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ــا  ــرم پســته را ب ــه بعــد پوســت ن آب جــوش جوشــانده می شــوند؛ در مرحل
دســتگاه جــدا کــرده و ســپس بــا کمــک نیــروی انســانی رنگ بنــدی صــورت 

ــس از بســته بندی صــادر می شــود. ــد شــده پ ــرد و مغزســبز تولی می گی
ــی  ــروز فرق ــه ام ــا ب ــته ت ــبز از گذش ــز س ــد مغ ــل تولی ــا مراح آی

کرده اســت؟
خواســته و نتیجــه یکــی اســت، امــا بعضی هــا در روش هــا تغییراتــی داده انــد؛ 
ــد و  ــین نمی دانن ــت افاتوکس ــام تس ــه انج ــف ب ــان را موظ ــی خودش برخ
ــد؛ بلکــه پســته را وارد حــوض خشــک  ــدان را جــدا نمی کنن پســته های خن
ــد را  ــرون می آی ــک بی ــوض خش ــه از ح ــه ک ــۀ آنچ ــپس هم ــرده و س ک

ــد.  ــبز می کنن ــز س ــد مغ ــد تولی ــکنند و وارد فرآین می ش
ــتفاده  ــی اس ــر نانوای ــتگاه های خمیرگی ــد از دس ــه ای از تولی در مرحل

ــت؟ ــت اس ــد، درس می کنن
مــن در همــان اوایــل کــه شــروع بــه کار کــردم، در کارگاه آقــای مهــدی آگاه 
دیــدم کــه پســته را از آب جــوش خــارج کــرده و در کیســه متقــال می ریختنــد 
ــد داخــل  ــا پوســت آن جــدا شــود؛ بع ــد ت ــا دســت می مالیدن ــا ب و کارگره
الــک ریختــه و بــا تــکان دادن و فــوت کــردن پوســت ها را جــدا می کردنــد. 
ــای  ــه ج ــم ب ــا کم ک ــم، ام ــکار می بردی ــن روش را ب ــدا همی ــم در ابت ــا ه م

فــوت کــردن از بــاد پنکــه اســتفاده کردیــم.
بعدهــا در اواخــر دهــه 70 شمســی دســتگاه خمیرگیــر گرفتیــم و دور 
چنگگ هــا را بــا پارچــه و یــا پاســتیک پوشــاندیم تــا باعــث ایجــاد زخــم 
ــم. ــوت و پنکــه از بادکــش اســتفاده کردی ــه جــای ف ــر روی پســته نشــود و ب ب

ــد پوســت گیری  ــا زمــان و نحــوه برداشــت پســته کال روی فراین آی
مغــز تأثیــر دارد؟ 

ــده شــود، پوســت ســومش ســخت تر جــدا  ــر چی پســته کال هــر چــه دیرت
می شــود و زمــان بیشــتری در مرحلــه پوســت گیری می مانــد. اگــر محصــول 
ــس  ــد. پ ــت در می آی ــده و زش ــورت چروکی ــز به ص ــود، مغ ــده ش زود چی
برداشــت به موقــع بســیار حائــز اهمیــت اســت و زمــان آن را باغــدار تعییــن 

می کنــد.
طبــق تجربــه شــما خواســته تاجــر یــا مشــتری مغــز ســبز در خــارج 
از کشــور در چگونگــی فرآینــد تولیــد مغــز ســبز تأثیرگــذار اســت؟

خیــر، خواســته مشــتری فقــط بــر تعییــن زمــان برداشــت مغزســبز اثــر دارد. 
در ابتــدای شــروع تجــارت مغــز ســبز، رنگ هــای ســبز تیــره کــه اصطاحــًا 
»ســوپر« نــام دارنــد بســیار خریــدار داشــت، ولــی فکــر می کنــم بــا توجــه بــه 
باالرفتــن قیمت هــا و ســایر مســائل اقتصــادی ســال بــه ســال از مشــتریان مغز 
ســبز ســوپر کاســته شــده و مشــتریان خصوصــاً در آلمــان خریــدار رنگ هــای 
ــر برداشــت  ــد پســته کال را کمــی دیرت ــل بای ــن دلی ــه همی 2 و 3 هســتند. ب

 . کنیم
چــه عواملــی باعــث می شــود کشــاورز تصمیــم بگیــرد محصولــش 

ــد؟ را به صــورت کال  برداشــت کن
ــد؛ یکــی از  ــه کال چینــی می کن چندیــن عامــل باغــدار را ترغیــب ب
ایــن عوامــل، افزایــش احتمــال ســرقت پســته رســیده اســت، عامــل 
دوم، هزینــه نگهــداری، ضبــط و خشــک کــردن پســته رســیده اســت؛ 
عامــل مهــم دیگــر کــه بــه تجربــه ثابــت شــده ایــن اســت کــه درختی 
ــرای باردهــی در ســال  ــدرت بیشــتری ب ــده می شــود، ق ــه کال چی ک

بعــد دارد.

همه ارقام پسته  قابلیت اینکه مغز سبز شوند را دارند؟
تقریبــاً می تــوان گفــت همــه ارقــام بلــه، ولــی پســته همه مناطــق خیــر؛ منطقه 
تــا منطقــه متفــاوت اســت؛ مثــًا در اســتان کرمــان پســته های شهرســتان های 
زرنــد، کرمــان و ســیرجان خیلــی خــوب هســتند، ولــی پســته رفســنجان برای 
مغــز ســبز خــوب نیســت؛ چــون مغــز آن دورنــگ اســت و زردتــر اســت و 

بــا توجــه بــه تجربــه ای کــه داشــتیم بــرای تولیــد مغــز ســبز خوب نیســت.
فکــر می کنیــد پتانســیل تولیــد چــه مقــدار مغزســبز در مناطقــی کــه 
ــد  ــازار خری ــد وجــود دارد؟ و پتانســیل ب ــد پســته دارن ســابقه تولی

ــد؟ ــی می کنی ــدر پیش بین ــارج را چق ــبز در خ ــز س مغ
نمی دانــم چقــدر می توانیــم مغزســبز تولیــد کنیــم. امــا اگــر خــوب کار کنیــم، 
در بــازار تقاضــا بیشــتر می شــود؛ اخیــراً مســئله آثــار باقــی مانــده ســموم در 
ــا  ــئله کرون ــن مس ــت و همچنی ــاز شده اس ــکل س ــی مش ــن کم ــا و ژاپ اروپ
باعــث تعطیلــی اغلــب رســتوران ها و بستنی فروشــی ها شــد و ایــن موضــوع 

ــازار مغزســبز را خیلــی راکــد کرده اســت.  ب
بــه نظــر شــما امســال وضعیــت بــازار مغــز ســبز خــوب اســت و 

ــد؟ ــت می کنن ــول را کال برداش ــاورزان محص کش
ــد  ــای تولی ــش هزینه ه ــن افزای ــر م ــه نظ ــر اســت. ب قیمــت تاحــدودی موث
ــازارِ محــدودِ مغزســبز باعــث می شــود  ــرای باغــداران و از طــرف دیگــر ب ب

کــه کشــاورزان کمتــر ســراغ برداشــت پســته کال برونــد. 
آیا ما در بازار جهانی مغزسبز رقیبی داریم؟

مغزســبز مقــداری در سیســیل ایتالیــا و تــا حــدودی در ترکیــه تولیــد می شــود، 
ولــی تــا امــروز قابــل ماحظــه نبوده اســت.

سوریه و افغانستان هم جز این دسته هستند؟
آنهــا هــم پســته بــا مغــزِ ســبزرنگ دارنــد، اما نــوع مصرفــش متفاوت اســت و 

بــه نظــر مــن چــون درگیر جنــگ داخلــی هســتند فرصــت توســعه را ندارند.
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ــدر روی  ــارج از کشــور چق ــده در خ ــد مصــرف کنن ــدرت خری ق
ــازار مغزســبز اثرگــذار اســت؟  ب

بســیار اثرگــذار اســت. وقتــی مــا پســته ای را گــران بخریــم و تولیــد 
ــرای مــا گــران دربیایــد، نمی توانیــم آن را صــادر کنیــم؛ چــون  آن ب
ــازار وجودداشــته  ــر در ب ــی اســت، اگ ــک کاالی تجمات مغزســبز ی
باشــد، مشــتری می خــورد، اگــر نباشــد نمی خــورد؛ مشــتری 
ــته  ــبز در کالباســش وجودداش ــز س ــًا مغ ــه حتم ــدارد ک احتیاجــی ن

باشــد. 
مــن شــنیده ام قشــر مصرف کننــده در خــارج از کشــور کــه رنــگ 

مغزســبز را دوســت دارد، قیمــت برایــش مهم نیســت!
بــه نظرمــن، فاصلــه طبقاتــی در خــارج از کشــور بــه حــدی نیســت کــه 
مثــًا 50 درصــد از مــردم بتواننــد ایــن محصــوالت را بخرنــد. تجربــه برای 
مــا ثابــت کــرده کــه اگــر بخواهیــم قیمــت را خیلــی بــاال ببریــم، تعــداد 

ــد. ــن می آی ــدت پایی ــدار به ش خری
ــه  ــا ب ــاً بن ــبز صرف ــوع مغزس ــای متن ــار رنگ بندی ه ــن ب اولی
ــا اینکــه تجــار و تولیدکننــدگان  خواســته مشــتری انجــام شــد ی

متوجه شــدند کــه امــکان رنگ بنــدی وجــود دارد؟
ــرم  ــد. در خاط ــروع ش ــگ ش ــه رن ــا دو، س ــدی ب ــدای کار رنگ بن در ابت
هســت زمانــی کــه مــا کار را شــروع کردیم ســه، چهــار رنگ وجودداشــت 
و آقــای جهانگیــر ارجمنــد کــه نــگاه می کردنــد می گفتنــد هنــوز قابلیــت 
ــت  ــم و در نهای ــازی می کردی ــا جداس ــاز م ــوددارد و ب ــدی وج رنگ بن

ــاد شــد.    ــا زی ــداد رنگ ه تع

ــن  ــد ای ــی ایجــاد کنن ــازار خوب ــرای اینکــه ب ــی تجــار ب ــه عبارت ب
ــه  ــم ب ــده خارجــی ه ــد و مصــرف کنن ــا را انجــام دادن رنگبندی ه

ــت؟ ــرده اس ــادت ک ــا ع ــن رنگبندی ه ای
بله، دقیقاً.

ــان در گذشــته چــه  آقــای یاســایی! دغدغــه شــما در حــوزه کاریت
ــوده و امــروز چیســت؟ ب

ــم.  ــد نمی بین ــان باش ــدرت خودم ــه ق ــارج از حیط ــه خ ــه ای ک ــن دغدغ م
ــه کشــاورز  ــم ک ــا اصــرار داری ــده ســموم هســت و م ــار باقی مان مســئله آث
ــد  ــون می خواه ــدارد، چ ــری ن ــاورز تقصی ــی کش ــد؛ از طرف ــی نکن سم پاش
ــروز  ــی ندارد.ام ــز سم پاش ــاره ای ج ــد و چ ــرات باش ــاری از حش ــش ع باغ
در خــارج از کشــور می گوینــد مــا مغزســبز را نمی خریــم، ولــی بــا ســختی 

می خرنــد! 
ــک  ــه کال ــموم چگون ــده س ــرات باقیمان ــش اث ــرای کاه ــما ب ش

موردنظــر خودتــان را تهیــه می کنیــد؟
ــًا  ــاال تمرکــز کــرده ام؛ مث ــم، در عــوض روی کیفیــت ب مــن کــم کار می کن
مــا گواهــی BRC را داریــم، ایــن گواهــی بهداشــت مــواد غذایــی اســت کــه 
مرکــز صــدور ایــن گواهینامــه در انگلیــس اســت و اخــذ آن خیلــی ســخت 
اســت. مــا باغدارهــا را شناســایی کردیــم و سیســتم ردیابــی محصــول داریــم. 
اگــر شــما یــک کارتــن پســته بیاوریــد، مــن تشــخیص می دهــم پســته متعلق 
بــه چــه کســی اســت و وقتــی محصــول را بــه خــارج ارســال می کنیــم اگــر 
ایــرادی از یــک کارتــن بگیرند-کــه تــا کنــون اتفــاق نیفتــاده اســت- مــا بــا 
ــراد از  ــه ای ــم ک ــم بفهمی ــا می فرســتند می توانی ــرای م ــه ب ــدن عکســی ک دی

ــاغ بوده اســت.  ــدام ب ک
آیــا شــما پروتکل هایــی بــرای باغدارهــا داریــد یــا اینکــه خودشــان 

آگاهــی دارنــد کــه بایــد چــه کارهایــی انجــام دهند؟
ــه  ــم و ب ــم کنی ــکل تنظی ــم پروت ــاورزیمان نمی توانی ــاختار کش ــل س ــه دلی ب

ــم.  ــت می کنی ــا صحب ــا آنه ــال ب ــی س ــی ط ــم، ول ــدار بدهی دســت باغ
در خارج از کشور برای کارهای کشاورزی پروتکل دارند؟ 

بلــه، آنهــا تفاوت هایــی بــا مــا دارنــد، مثــًا در کالیفرنیــا کســی کــه بــاغ پســته 
دارد فقــط یــک بــاغ چندهکتــاری دارد، ولــی باغــداران مــا اکثــراً خرده مالــک 

و قطعــات به طــور نامنظــم پراکنــده هســتند. 
ــه جــای  ــتگاه کالرســورتر ب ــتفاده از دس ــه اس ــر شــما راجــع ب نظ

ــت؟ ــانی چیس ــروی انس نی
ایــن دســتگاه اول در آلمــان ســاخته شــد و بعــد آقــای مهنــدس نخعــی آن 
را وارد کردنــد و بــه مــا دادنــد. آن زمــان، مــن و آقــای ارجمنــد از کارکــرد 
دســتگاه راضــی نبودیــم و ترجیح مــان ایــن بــود کــه از نیــروی انســانی بــه 
ــیم و  ــتغالزایی بیشــتری کرده باش ــم اش ــا ه ــم ت ــتفاده کنی ــتگاه اس جــای دس
هــم کارمــان بــا کیفیت تــر باشــد.  بنــده بــه شــخصه زیــاد راغــب بــه آوردن 
دســتگاه نیســتم. اخیــراً دیــدم خیلی هــا از ایــن دســتگاه ها اســتفاده می کننــد 

و شــنیدم راضــی هســتند، ولــی مــن خــودم هیچ وقــت دنبالــش نرفتــم. 
پس شما در وهله اول با کارکرد دستگاه مشکل داشتید.

دســتگاهی کــه در اوایــل دهــه 80 بــه مــا دادنــد و مــا بــا آن مغزهــا را جــدا 
ــود کــه بعــد از اینکــه مغزهــای جــدا شــده را  می کردیــم، مشــکلش ایــن ب
بــه دســت کارگــر می دادیــم تــا جداســازی را کامــل کنــد، می گفتنــد همــان 
مغــز اولیــه را بــه مــا بدهیــد راحت تــر هســتیم! تــا اینکــه بخواهیم مغزســبز را 



از بیــن محصــول خروجــی دســتگاه جمــع کنیــم.
 ایــن دســتگاه بــرای کشــمش ســاخته شــده بــود، 
اخیــراً شــاید تغییراتــی در آن داده باشــند، ولــی من 

ــد آن نرفتم.  ــال خری دنب
فکــر می کنیــد اگــر امــروز بــه ســراغ 
دســتگاه برویــد، از لحــاظ کیفیت جداســازی 
رنگ هــا و هــم کاهــش هزینــه تولیــد بهتــر 

نیســت؟
آن زمــان، دســتگاهی کــه مــا داشــتیم فقــط یک 
رنــگ را شناســایی می کــرد و کارکــرد دســتگاه 
بــه ایــن بســتگی داشــت کــه کــدام جهــت مغز 
بــه ســمت چشــم الکتریکــی باشــد؛ دو طــرف 
ــگ  ــاف رن ــم اخت ــا ه ــی ب ــته کم ــز پس مغ
دارد، بــه همیــن دلیــل کمــی مشــکل داشــتیم. 
مــن مطمئــن هســتم در دســتگاهی کــه اخیــراً 
ســاخته شــده ایــن عیــب را برطــرف کرده انــد 
و اگــر هزینه هــای مالــی  را هــم در نظــر 
ــت،  ــد داش ــتری خواه ــی بیش ــم بازده بگیری
امــا مــن از کارگــر اســتفاده می کنــم، چــون در 

کشــور کارگــِر بیــکار زیــاد داریــم. 
ــورد  ــه در م ــی ک ــار و اطاعات ــق آم طب
ــورهای  ــبز در کش ــرف مغزس ــرانه مص س
ــا  ــه نظــر شــما آی مقصــد وجــود دارد، ب
موضــوع باقیمانــده ســموم و آفاتوکســین 

ــن خصــوص جــدی اســت؟   در ای
بــه خاطــر دارم کــه وقتــی مســئله آفاتوکســین 
در دهــه 70  پیــش آمــد، آقــای مهنــدس پرویــز 
از تهــران آمــد کــه مــا را آمــوزش بدهــد. طبــق 
ــن  ــه ای ــتم ب ــان داش ــا ایش ــه ب ــی ک صحبت های
ــه سیاســی دارد  ــه بیشــتر جنب نتیجــه رســیدم ک
ــادام  ــین ب ــال: آفاتوکس ــامتی. به عنوان مث ــا س ت
زمینــی خیلــی باالتــر از پســته اســت، ولــی آن را 
کنتــرل نمی کننــد، یــا مثــًا میــزان آفاتوکســین 
ــود،  ــادر می ش ــا ص ــه اروپ ــه ب ــکا ک ــته آمری پس
کنتــرل نمی شــود. به نظرمــن ایــن مســئله بیشــتر 
ــرای  ــال ب ــه هرح ــی ب ــی دارد، ول ــه سیاس جنب
ــن،  ــه نظرم ــد. ب ــاد می کن ــت ایج ــا محدودی م
اروپایی هــا کم کــم مســئله را درک کرده انــد 
ــر  ــد و درحال حاض ــخت نمی گیرن ــی س و خیل
البتــه  نیســت.  زیــاد  آنچنــان  ســخت گیری 
ــه از ســال 2023  ــی از آن اســت ک ــا حاک خبره

ــرد. ــد ک ــدیدی خواهن ــخت گیری ش س
ــه در  ــوری ک ــوان کش ــه عن ــه را ب فرانس
ــن  ــرای گفت ــرف ب ــا ح ــپزی دنی ــه آش زمین
ــتر  ــا بیش ــته م ــی پس ــند؛ ول دارد می شناس

ــرا؟  ــی رود! چ ــان م آلم
ــز پخــش اســت؛ چــون روز  ــک مرک ــان ی آلم
بــرای  را  مغزســبز  آگاه  مهــدی  آقــای  اول 

تقریبــًا  می فرســتادند.  آلمــان  در  شــرکتی 
آلمــان مرکــز پخــش بــه حســاب می آیــد و از 
آنجــا بــه کشــورهای دیگــر از جملــه فرانســه، 
ــتند.  ــا می فرس ــی ایتالی ــس و حت ــپانیا، انگلی اس
جاهــای  در  کوچکــی  شــرکت های  البتــه 
مختلــف هســتند، ولــی هیــچ کــدام نتوانســتند 

ــد.  ــت کنن ــرکت رقاب ــا آن ش ب
ــول  ــت محص ــه کیفی ــد ب ــما فرمودی ش
کیفیــت  می دهیــد؛  زیــادی  اهمیــت 

می بینیــد؟ چــه  در  را  مغزســبز 
ــن  ــک کارت ــل ی ــول داخ ــگ محص ــی رن وقت
ــدی  ــاده زائ کامــًا یک دســت باشــد و هیــچ م
ــا  ــی ی ــا پوســت چوب اعــم از پوســت ســوم ی
ــن  ــد خارجــی درآن نباشــد و همچنی ــاده زائ م
مشــتری  درخواســت  بنابــر  کــه  کنترلــی 
مجبــور هســتیم در بــاغ  بــرای کاهــش ریســک 
آفاتوکســین و باقیمانــده ســموم انجــام دهیــم، 
ــه  ــتند. ب ــت هس ــن کیفی ــل تعیی ــزو عوام ج
ــتریان  ــت مش ــچ وق ــه هی ــم ک ــرأت می گوی ج
از مــا شــکایتی نکرده انــد. کنتــرل مــداوم 
ــن  ــث باالرفت ــوق ها باع ــواع مش ــال ان و اعم

کیفیــت می شــود. 
انجمــن در گذشــته عضــو فــروکام بــوده 
ــه  ــا ب ــه خشــکبار اروپ اســت کــه اتحادی
ــن  ــما در ای ــر ش ــد، نظ ــاب می آی حس

ــه چیســت؟  رابط
ــات  ــارج اطاع ــد از خ ــه بتوان ــن هرچ انجم
ــات  ــم ارتباط ــا تحکی ــد ب ــد و بتوان ــب کن کس
ــده  ــش باقیمان ــل آزمای ــا مث ــی از فراینده برخ
ــر اســت.  ــد بهت ســموم در کشــور را آســان کن
ــد  ــد ارجمن ــای نوی ــل آق ــرادی مث ــد از اف بای
ــه  ــن زمین ــی در ای ــیار خوب ــات بس ــه اطاع ک
ــن  ــن ای ــود و انجم ــتفاده ش ــتر اس ــد بیش دارن
آمــوزش  بدهــد.  آمــوزش  را  موضوعــات 
بــا صــادرات خیلــی  موضوعــات مرتبــط 
ــًا تعییــن عواملــی کــه روی  مهــم هســتند؛ مث
ــر دارد.  ــا اث ــته در اروپ ــبز و پس ــد مغزس خری
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــاً مس ــن عمدت االن در انجم
ــوزش  ــته آم ــت پس ــت و برداش ــت، داش کاش
کار  ایــن  کــه  صورتــی  در  می شــود،  داده 
جــزو وظایــف جهــاد کشــاورزی اســت. شــاید 
انجمــن بایــد مســائل مربــوط بــه صــادرات را 
ــا  ــن ب ــًا انجم ــد؛ مث ــل کن ــتر درک و ح بیش
آزمایشــگاه یوروفینــز بــرای بازکــردن شــعبه در 
ایــران مذاکــره کنــد؛ یــا اینکــه انجمــن امــکان 
راه انــدازی آزمایشــگاه باقیمانــده ســموم را 

ــد. ــی نمای بررس
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ــق  ــاً در مناط ــران عمدت ــته خیز ای ــق پس  مناط
ــزان  ــده اند و می ــع ش ــري واق ــک و کوی خش
ــن  ــاده پایی ــا فوق الع ــن خاک ه ــي ای ــواد آل م
اســت. از طرفــي، ســاالنه مقادیــر زیــادي 
پوســت ســبز پســته تولیــد مي شــود کــه 
ــا  ــد و ی ــواد زائ ــل و م ــتن فن ــل داش به دالی
ــارچ آســپرژیلوس، کشــاورزان  ــه ق آلودگــي ب
کمتــر راغــب بــه اســتفاده از آن هســتند. تبدیل 
ــه کمپوســت و ورمــي کمپوســت  ضایعــات ب
ــه  ــد ب ــواد زائ ــل م ــب ترین روش تبدی مناس
ــواد  ــر آن م ــه در اث ــت ک ــي اس ــاي آل کوده
زائــد بــه مــواد غنــي از مــواد غذایــي و بــدون 
اثــرات زیانبــار بــراي پــرورش گیاهــان تبدیــل 
مي گردنــد. مصــرف محصــول ایــن فرآیندهــا، 
باعــث بهبــود خصوصیــات فیزیکي، شــیمیایي 
ــراث ارزشــمند  ــن می و بیولوژیکــي خــاک، ای

ــد شــد. ــي، خواه طبیع
زیســت  فرآینــد  یــک  کمپوســت  تولیــد 
ــز،  ــه در آن موجــودات ری شــیمیایي اســت ک
از نــوع هــوازي و بــي هــوازي، مــواد آلــي را 
ــي پوســیده  ــه محصــول نهایــي کــه کــود آل ب
ــل  ــده مي شــود، تبدی اســت و کمپوســت نامی
مي کننــد. در فرآینــد تبدیــل کمپوســت، مــواد 
ــاح  ــواد اص ــه م ــه ب ــل تجزی ــي قاب ــد آل زائ
کننــده خــاک یــا کودهــاي آلــي تبدیــل 

مي شــوند.
به طورکلــي کمپوســت مي توانــد از طریــق 
کاهــش فرســایش، بــاال بــردن اســتقرار و 
مانــدگاري گیــاه در اثــر تأمیــن عناصــر مغــذي 
در خــاک و همچنیــن بهبــود بخشــیدن فعالیت 
ــود  ــث بهب ــاک، باع ــک خ ــي و فیزی میکروب

ــردد. ــات آن گ خصوصی
مراحل تهیه کمپوست از پوست سبز پسته

ــپس  ــاف و س ــاک را ص ــتر خ ــدا بس  1- ابت
ــود  ــه ک ــک الی ــد. ی ــس کنی ــًا خی آن را کام
ــا 2 متــر و ارتفــاع  ــه عــرض 1.5 ت حیوانــي ب
ــد. ــاک بریزی ــتر خ ــانتیمتر روي بس ــا 30 س 20 ت
ــر  ــا 2 مت ــرض 1.5 ت ــه ع ــته ب ــه پس 2- نخال
و ارتفــاع 20 تــا 30 ســانتیمتر روي کــود 
ــد. ــس کنی ــب خی ــا آب مرت ــه و ب ــي ریخت حیوان
ــت  ــود کمپوس ــداری ک ــل مق ــر از قب 3- اگ
ــه  ــوار نخال ــد، روي ن ــترس باش ــاده در دس آم
ــورت،  ــن ص ــر ای ــد، در غی ــه کنی ــته اضاف پس
ــلولز( را  ــل س ــي متی ــودر CMC )کربوکس پ
به صــورت یــک الیــه نــازک در سرتاســر نــوار 
بریزیــد. اگــر از مایــع کربوکســی متیــل ســلولز 
ــول روي  ــورت محل ــد، به ص ــتفاده مي کنی اس

ــوار بپاشــید. ن
4- دوبــاره مراحــل 1 و 2 را تکــرار کنیــد 
ــر  ــته ه ــه پس ــي و نخال ــود حیوان ــن ک )ریخت

ــانتیمتر(. ــا 30 س ــت 20 ت ــه ضخام ــدام ب ک
5- در ایــن مرحلــه خــاک اره روي مخلــوط 
کــود و نخالــه پســته بپاشــید. اگــر خــاک اره در 
دســترس نبــود، از یــک  پوشــش مناســب دیگــر 
ماننــد یــک الیــه 5 ســانتیمتري کاه و یــا گونــي 
ــوار  هــاي کنفــي اســتفاده کنیــد و کامــًا روي ن
ــد. ــا آب خیــس کنی کــود پوشــش داده و مرتــب ب
ــه  ــي ب ــود حیوان ــت دو قســمت ک 6- در نهای
همــراه یــک قســمت خــاک الیــه رودخانــه یــا 
آفتــاب خــورده مخلــوط را روي نــوار بریزیــد 

و آبپاشــي نماییــد.
7- در هفتــه اول، هــر روز نــوار را کامــل 
مخلــوط و آبیــاري کنیــد. در هفتــه دوم و 
ســوم یــک روز در میــان بــه مخلــوط کــردن و 
آبیــاري نــوار ادامــه دهیــد و در هفتــه چهــارم، 
ســه روزي یکبــار و در هفتــه پنجــم و ششــم، 
4 تــا 5 روز یکبــار نــوار را مخلــوط و آبیــاري 

کنیــد.
8- در طــول دوره تولیــد کمپوســت دمــا 
و رطوبــت بایــد در حــد ایــده ال باشــد. 
به طوري کــه بهتریــن دمــا بیــن 20 تــا 30 
حــد  در  رطوبــت  و  ســانتي گراد  درجــه 
مرطــوب بــودن یکنواخــت تــوده باشــد. 
9- کــود کمپوســت در یــک دوره زمانــي 6 تــا 

8 هفتــه کامــل مي شــود.
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تبديل نخاله پسته به كمپوست         مژده حیدري

 محقق پژوهشكده پسته

شکل 2- کمپوست آماده بعد از 6 تا 8 هفتهشکل 1- نخاله پسته بعد از برداشت محصول   

در تهیه این مقاله از منابع مختلفی استفاده شد ه است که از طریق دبیرخانه انجمن در دسترس هستند.
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تغییر الگوی مصرف
ــری  ــن تأثی ــازار چی ــته در ب ــزه پس ــت م ــد گف بای
ــا  ــته م ــد پس ــام می کنن ــاً اع ــه بعض ــدارد؛ اینک ن
ــا  ــد ب ــت و بای ــی اس ــته آمریکای ــمزه تر از پس خوش
قیمــت باالتــری فــروش بــرود، درســت نیســت. من 
ــه  ــریع تر از آنچ ــی س ــازار خیل ــدل ب ــاد دارم م اعتق
کــه فکــر کنیــم در حــال تغییــر اســت. کمــا اینکــه 
ــی  ــته فندق ــا از پس ــه چینی ه ــم ذائق ــال دیدی امس
ــت  ــه هیچ وق ــری ک ــیده و اکب ــته های کش ــه پس ب
فکــرش را هــم نمی کردیــم، تغییــر پیــدا کــرد. پــس، 
ــروش  ــر ف ــن به خاط ــازار چی ــودن ب ــور ب قیمت مح
اینترنتــی درحــال عــوض شــدن اســت. کرونــا روی 

ایــن تغییــر مــدل خیلــی تأثیــر گذاشــت.
بــا توجــه بــه تغییــر الگــوی مصــرف فعلــی ممکــن 
ــول  ــروش محص ــا ف ــده ب ــال های آین ــت در س اس
فندقــی مقــداری مشــکل پیــدا کنیــم. چینی هــا 
ــا را  ــیده م ــته های کش ــادی از پس امســال حجــم زی
ــد، آرام  ــدا کن ــه پی ــد ادام ــن رون ــر ای ــد و اگ خریدن
ــن  ــی پایی ــز ایران ــته ری ــرای پس ــان ب آرام تقاضایش
ــًا  ــد، مخصوص ــن بیای ــا پایی ــی تقاض ــد. وقت می آی
بــرای ســال هایی کــه محصــول فندقــی مــا در 
ــود  ــاد باشــد، آن موقــع مجبــور خواهیــم ب ــران زی ای
پســته فندقــی را پایین تــر از میــزان ارزش واقعــی اش 
ــم  ــه خواهی ــازاد عرض ــاالً م ــون احتم ــیم؛ چ بفروش
ــزوم افزایــش بهــره وری را  ــن موضــوع ل داشــت. ای

نشــان می دهــد.
تعرفه چین بر واردات پسته آمریکایی

ــه  ــه همیش ــه تعرف ــوط ب ــث مرب ــا بح ــاط ب در ارتب

ــی  ــته آمریکای ــن روی پس ــه چی ــود ک ــوان می ش عن
ــا  ــن تعرفه ه ــت ای ــا در واقعی ــته، ام ــه گذاش تعرف
ــا 13  ــا پســته شــور را ب ــدارد. آمریکایی ه ــری ن تأثی
ــا 9 و  ــد و م ــن می برن ــه چی ــه ب ــد تعرف و 5 درص
ــم  ــاوت داری ــی در کل 4 درصــد تف 5  درصــد؛ یعن
ــد  ــا می توانن ــم آمریکایی ه ــد را ه ــه آن 4 درص ک
از مســیرها و روش هــای مختلــف دور بزننــد و 

تعرفه هــا را بی تأثیــر کننــد. 
چالش های بانکی

ــا  ــا ب ــم؛ چینی ه ــول مشــکل داری ــت پ ــا در دریاف م
ــد و  ــکل دارن ــی مش ــران خیل ــدا ای ــای از مب کااله
ــول را  ــد پ ــد بای ــام می دهن ــه واردات انج ــی ک وقت
بــه خــارج از چیــن حوالــه بزننــد و از آنجایــی کــه 
ــدا  ــده اند، مب ــل ش ــرک وص ــه گم ــان ب بانک هایش
ــث  ــن باع ــد و ای ــر دهن ــد تغیی ــران را نمی توانن ای
شــده کــه دفاتــر مالیاتی شــان بــه مشــکل بربخــورد. 
مــن شــرکت های خیلــی بزرگــی را می شناســم کــه 
ــوالً  ــی معم ــکات مالیات ــن مش ــر همی االن به خاط
ــد  ــر می آین ــا اگ ــد، ی ــران نمی آین ــته ای ــمت پس س
ــن  ــکات واردات را در زمی ــد مش ــد می کنن و خری
شــرکت هایی  واســطه ها  می اندازنــد.  واســطه ها 
را ثبــت می کننــد و دویســت، ســیصد کانتینــر 
ــدا  ــان خ ــه ام ــرکت را ب ــپس ش ــد، س وارد می کنن
رهــا می کننــد. مــا در بــازار چیــن متزلــزل هســتیم، 

ــیم. ــحال باش ــی خوش ــه خیل ــت ک ــور نیس این ط
مصرف مغز پسته در چین

در ارتبــاط بــا مغــز بایــد بگویم کــه چینی ها شــیرینی 
خــور نیســتند. کًا شــیرینی و شــوری نمی خورنــد. 
وقتی کــه مصرف کننــده نهایــی شــیرینی نمی خــورد، 
مغــز فروختــن واقعــاً ســخت اســت و شــاید بیشــتر 
انــرژی و تمرکزمــان را بایــد روی پســته در پوســت 
ــازار  ــک ب ــن ی ــه چی ــت ک ــت اس ــم. درس بگذاری
ــت دارد،  ــر جمعی ــارد نف ــت و 1.3 میلی ــزرگ اس ب
ــس  ــک کاالی لوک ــز ی ــون مغ ــی چ ــی به طورکل ول
و گــران قیمــت اســت، حتــی همــان کارخانــه ای کــه 
ــرم  ــد گ ــد چن ــر بخواه ــد اگ ــد می کن ــتنی تولی بس
ــد قیمــت تمــام  ــد یکدفعــه می بین مغــز اســتفاده کن
ــوع کار را  ــن موض ــت و ای ــی نیس ــده اش رقابت ش

ــد. ــخت می کن س
تغییر تدریجی مدل های خرید از سمت چین

صادرکننــدگان بایــد توجــه داشــته باشــند کــه مــدل 

ــه  ــنتی ب ــدل س ــر از م ــال تغیی ــن در ح ــازار چی ب
ســمت مــدل فــروش اینترنتــی اســت. مطمئنــاً اگــر 
ــنده های  ــا فروش ــم ب ــده نتوانی ــال های آین ــا در س م
آنایــن و اینترنتــی قــرارداد ببندیــم بــازار چیــن را در 
ــدل  ــم داد، چــون م ــم از دســت خواهی ــده کم ک آین
ــدن  ــذف ش ــال ح ــم در ح ــی کم ک ــده فروش عم
اســت و ســرعتش هــم خیلــی زیــاد اســت و کرونــا 
هــم ایــن تغییــرات را تســریع کــرده اســت؛ در ایــن 
ــا  ــودن کاالی م ــذرد، ارزان ب ــان بگ ــر زم ــورد اگ م
ــده  ــرگ برن ــا ب ــرای م ــر ب ــده دیگ ــال های آین در س
ــًا اگــر قیمــت پســته  محســوب نخواهــد شــد. مث
مــا نصــف قیمــت پســته آمریکایــی بشــود آنموقــع 
ــی اختافــی کــه مــا  ــرای مــا مزیــت می شــود، ول ب
ــد  ــًا ده درص ــم مث ــی کنی ــت م ــوردش صحب در م
ــم  ــال می بینی ــی س ــه االن در ط ــزی ک ــت، چی اس
ایــن اســت کــه چینی هــا حتــی پســته آمریکایــی را 
گران تــر می خرنــد. همــه برایشــان ســوال اســت کــه 
چــرا؟ جوابــش مشــخص اســت، بــه خاطــر اینکــه 
ــرارداد بلندمــدت هســتند. ــال عقــد ق ــداران دنب خری
ــته  ــد پس ــود تولی ــه می ش ــه گفت ــور ک ــر همان ط اگ
آمریــکا در ســال 2025، بــه یــک میلیــون تــن برســد، 
بــا توجــه به اینکــه ســرعت ایجــاد بازارهــای جدید، 
بــه انــدازه ســرعت افزایــش تولیــد نیســت، آن موقــع 
ــد؛  ــر می خورن ــروش ب ــکل ف ــه مش ــا ب آمریکایی ه
مشــکلی کــه به نظــر می رســد از امســال دارد در 
دنیــا اســتارت می خــورد. اگــر ایــن مشــکل باعــث 
ــود در  ــان ش ــال ش ــر س ــده آخ ــزان مان ــش می افزای
ســال آینــده ممکــن اســت قیمــت را بشــکنند، چون 
هزینــه تولیــد آنهــا پایین تــر از مــا اســت. آنهــا امکان 
ــن  ــت را پایی ــر قیم ــد و اگ ــت را دارن ــش قیم کاه
بیاورنــد آنموقــع رقابــت بــا پســته آمریــکا ســخت 
می شــود. مشــکات تحریــم، بانــک و کشــتیرانی و 
اینکــه مــا نمی توانیــم ثبــات قیمــت داشــته باشــیم، 
همــه اینهــا از یــک طــرف و از ســوی دیگــر افزایش 
ــرد و  ــا می گی ــازار را از م ــد و ب ــکا می آی ــد آمری تولی

عرصــه را بــرای مــا تنــگ مــی کنــد.
خرید دالری پسته از کشاورز

قبــًا گفتــم کــه در بــازار چیــن مــدل کســب و کار 
ــر  ــال تغیی ــن در ح ــای آنای ــمت فروش ه ــه س ب
اســت. تأمین کنندگانــی کــه جنس هایشــان را در 
ــد  ــند می خواهن ــترها می فروش ــامانه ها و بس ــن س ای

گزیده ای از وبینار شناخت بازار پسته چین

از تغییر الگوی مصرف تا خرید دالری پسته
محسن خندان

تاجر پسته
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ــا مــا قــرارداد بلندمــدت شــش ماهــه یــا یکســاله  ب
ببندنــد، امــا وقتــی کــه در ایــران نــرخ دالر نوســانات 
زیــادی دارد، کــدام صادرکننــده ایرانــی جــرأت 
ــی  ــی وقت ــدد؟ ول ــه ببن ــرارداد شــش ماه ــد ق می کن

ــد. ــرق می کن ــوع ف ــد موض ــت دالری باش قیم
مثــًا فــرض کنیــد االن قیمــت پســته فندقــی کیلویی 
170 هــزار تومــان باشــد. تصــور کنیــد کــه بیســت 
روز دیگــر بــه هــر دلیلــی نــرخ دالر 20 هــزار تومــان 
ــد؟  ــته می آی ــت پس ــر صنع ــی س ــه بای ــود، چ بش
ــاال و  ــب ب ــت مرت ــد قیم ــرا بای ــان؟ چ ــدر نوس چق
ــور اســت  ــم همین ط ــرخ ارز ه ــن بشــود؟ در ن پایی

و نوســانات خــوب نیســت.
پیشــنهاد مــن بــه تمامــی فعــاالن پســته از کشــاورز 
تــا دالل و تاجــر و صادرکننــده ایــن اســت کــه مــدل 
ــدل دالری  ــه م ــد ب ــاورز بای ــته از کش ــد پس خری
تغییــر پیــدا کنــد. وقتــی کــه مــدل تغییــر پیــدا کنــد 
آن موقــع اصــاح سیســتم شــروع می شــود، آنموقــع 
کشــاورز عجلــه ای بــرای فــروش در ابتــدای فصــل 
به صــورت ریالــی نــدارد و اگــر عجلــه داشــته باشــد 
ــش  ــد پول ــروش دالری ســعی نمــی کن ــل ف ــه دلی ب
ــرد،  ــری را بخ ــرود کاالی دیگ ــرد و ب ــریع بگی را س
ــورت دالری  ــش را دارد به ص ــد جنس ــه می دان بلک
می فروشــد. بــا ایــن روش حجــم عرضــه در ابتــدای 
ــات  ــل ثب ــول فص ــد و در ط ــش می یاب ــل کاه فص
ــم  ــم بروی قیمــت ایجــاد می شــود. آن موقــع می توانی
ــا  ــم. ب ــرارداد ببندی ــن ق ــن چی ــا فروشــندگان آنای ب
قیمــت دالری ثبــات قیمتــی ایجــاد می کنیــم و ایــن 
ــود.  ــا خواهدب ــع م ــه نف در همــه بازارهــای پســته ب
وقتــی کــه قیمــت خریــد از باغــدار دالری باشــد بــا 
افزایــش قیمــت دالر، کشــاورز مســتقیماً ســودش را 
ــد و  ــت ایجــاد می کن ــش جذابی ــن برای ــرد و ای می ب
از طرفــی باعــث می شــود ایــن نقدینگــی از صنعــت 

پســته خــارج نشــود.
ــا  ــم ت ــک کنی ــته کم ــت پس ــاالن صنع ــه فع ــد ب بای
ــه  ــه ک ــل ترکی ــم، مث ــان را دالری کنی ــدل خریدم م
از 15-10 ســال پیــش ایــن کار را انجــام داد؛ یعنــی 
ــدن  ــی ارزش ش ــال ب ــه درح ــر ترکی ــه لی ــی ک زمان
ــه  ــد و هم ــادالت دالری رفتن ــمت مب ــه س ــود، ب ب
ــا دالری  ــته آنه ــین و پس ــه، ماش ــی خان ــز حت چی
ــه  ــدن ب ــه ش ــود. روش دالری معامل ــه می ش معامل
ــا ســرمایه  صادرکننــدگان مــا هــم کمــک می کنــد ت
در گــردش داشــته باشــند، بــه خاطــر اینکــه وقتــی 
ــرای  ــند ب ــان را دالری می فروش ــاورزان پسته ش کش
دریافــت پولشــان عجلــه ندارنــد و دالر نیــز کاالیــی 
ــود. ــی ارزش نمی ش ــورم ب ــش ت ــا افزای ــه ب ــت ک اس
ــدل  ــن م ــا ای ــا ب ــع م ــم در واق ــاده بگوی ــی س خیل
می خواهیــم ریســک نوســانات ارز را در زمیــن 

ــود  ــاح خ ــه ص ــن کار ب ــم. ای ــاورز بیاندازی کش
کشــاورز اســت. در مــدل فعلــی کــه خریــد ریالــی 
ــش را اول  ــاورز محصول ــد کش ــرض کنی ــت، ف اس
فصــل می فروشــد و 2 مــاه بعــد قیمــت دالر 
ــش را  ــاورز محصول ــون کش ــا چ ــی رود، ام ــاال م ب
ــدش نمی شــود. حــاال  ــه اســت ســودی عای فروخت
فــرض کنیــم قیمــت دالر افــت کنــد، ایــن بــه ضــرر 
کشــاورز خواهــد بــود. امــا اگــر کشــاورز پســته اش 
را همــان اول دالری بفروشــد در ایــن افــت و خیــز 
نــرخ دالر ضــرر نمی کنــد. ایــن سیســتم را از پایــه 
ــد  ــاورزی بای ــت کش ــر مثب ــم. اث ــد اصــاح کنی بای
ــن شــکل خــود را نشــان  ــه ای در صنعــت پســته ب
دهــد کــه ســرمایه در گــردش صادرکننــده و تاجر و 
بنکــدار و دالل از محــل خــود پســته تأمین شــود، نه 
اینکــه پســته تبدیــل بــه ریــال بشــود؛ ریــال در ملک 
ســرمایه گــذاری شــود و بعــد قیمــت ملــک دچــار 
ــات  ــن اتفاق ــا ای ــاب شــود. در همــه اقتصــاد م حب
دارد می افتــد، ایــن موضــوع اقتصــاد را خــراب مــی 
کنــد. مــا می توانیــم حداقــل در پســته جلــوی ایــن 
ــم.  ــم و اثراتــش را پاییــن بیاوری موضــوع را بگیری

ــت دادن  ــی از دس ــت اصل ــا؛ عل ــی قیمت ه بی ثبات
فرصــت طایــی عرضــه بــه بــازار

از  اکثــراً  می خوریــم  ضربــه  کــه  ســال هایی 
ــاالً  ــن احتم ــر م ــه نظ ــا اســت، ب ــی قیمت ه بی ثبات
ــم. االن  ــه می خوری ــته ضرب ــاره در پس ــال دوب امس
ــول  ــود محص ــل کمب ــه دلی ــته دارد ب ــت پس قیم
ــن  ــزار ت ــا 200، 300 ه ــی رود، آمریکایی ه ــاال م ب
ــود(  ــر ش ــدوارم کمت ــه امی ــد )ک ــار دارن ــده انب مان
ــه  ــده هــم ب ــی ســال آین و محصــول 500 هــزار تن
ــه  ــود ک ــث می ش ــا باع ــود. اینه ــه می ش آن اضاف
چینی هــا در ابتــدای فصــل خیلــی رغبتــی بــه 
ــی  ــند. جای ــته باش ــا نداش ــن قیمت ه ــا ای ــد ب خری
کــه پســته آمریکایــی احتمــاالً تنــی 8 هــزار و 200 
ــزار و 500 دالری  ــته 7 ه ــور پس ــد، چط دالر باش
مــا را بخرنــد؟ آن موقــع بــا حجــم زیــاد عرضــه در 
ابتــدای فصــل قیمــت شــروع مــی کنــد بــه ریــزش، 
وقتــی کــه ریــزش قیمــت شــروع شــود، مــا زمــان 

ــه  ــم. توجــه ب ــروش را از دســت می دهی ــی ف طای
ــادی دارد. توجــه  ــت زی ــان عرضــه پســته اهمی زم
داشــته باشــید کــه امســال، ســال نــوی چینی هــا 20 
ژانویــه اســت، یعنــی مــا اصــًا وقــت نداریــم بــار 
بفرســتیم. بــه محــض اینکــه محصــول جدیــد وارد 
ــم. در شــرایطی  ــد آن را صــادر کنی ــازار شــود بای ب
کــه قیمــت پســته 7 هــزار و 500 دالر باشــد و 
موجــودی 130، 140 هــزار تنــی اول فصــل را 
پیــش رو داشــته باشــیم، دوبــاره مشــکل همیشــگی 
تکــرار می شــود؛ ســریال تجــارت پســته یــک ســال 
آور و یــک ســال نــاآور دارد، یــک ســال رونــق در 
ــت خــوب و  ــروش و محــرک صــادرات و حرک ف

ــود. ــف و رک ــاره توق یکســال دوب
اگــر مــا امســال در مهرمــاه نتوانیــم بخشــی از 
محصول مــان را بــه چیــن صــادر کنیــم، ایــن بارهــا 
ــق می شــویم.  ــم رون ــو می شــود و وارد فصــل ک دپ
ایــن را هــم توجــه کنیــد کــه امســال در تمــام دنیــا 
مصــرف مغزیجــات افزایــش یافتــه و به خاطــر همــه 
گیــری کرونــا همه را در خانه نشســتند و مــردم کاری 
غیــر از آجیــل ســفارش دادن و خــوردن نداشــتند. اما 
ایــن را در نظــر بگیریــد کــه اگــر ایــن مــدل همــه 
گیــری کرونــا ادامــه پیــدا کنــد و رفتــه رفتــه میــزان 
درآمدهــای افــراد در ســال آینــده کاهــش پیــدا کنــد، 
ــردم،  ــی م ــا بی پول ــده ب ــال های آین ــاالً در س احتم
میــزان مصــرف کاالهــای لوکــس نظیــر پســته پاییــن 

می آیــد.
به طورکلــی، مــا زمــان زیــادی نداریــم؛ ســال 
ــن  ــون ت ــک میلی ــه ی ــکا ب ــته آمری ــد پس 2025 تولی
ــه کار  ــد چ ــه! بای ــی فاجع ــن یعن ــید، ای خواهدرس
کنیــم؟ بــا توجــه بــه قیمــت تمــام شــده ای کــه االن 
بــرای تولیــد پســته در ایــران داریــم، صادرکننــدگان 
مــا بایــد همیــن میــزان محصولــی کــه داریــم را در 
یکســری بازارهــای ســنتی بــه ســختی بفروشــند. دو 
تــا کار بایــد انجــام دهیــم. 1. بهــره وری را بــاال ببریم 
و 2. مــدل کســب و کار را تغییــر دهیــم؛ تــا زمانی که 
اوضــاع اقتصــادی کشــور پایــدار شــود و نوســانات 

ــر شــود. قیمــت ارز کمت

چينواردات پسته به  گمركيتعرفه هاي 

آمريكا كاال

)خام(

آمريكا 

)برشته(

سايراسترالياتركيهايران

%٥%٠%٥%٥%٥%٢٥پسته

%٩%٩%٩%٩%١٣%٩ماليات برارزش افزوده
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کشت پسته در چین
ــن  ــه چی ــش ب ــال پی ــدود 1300 س ــته از ح پس
ــک  ــتان و ی ــر 3 اس ــال حاض ــد. در ح ــی ش معرف

ــن  ــوری چی ــار در جمه ــق خودمخت ــری مناط س
ــا  ــگ ب ــین ژان ــه ش ــته اند. در منطق ــت پس زیرکش
ــدود 108  ــته، ح ــاغ پس ــار ب ــاحت 2700 هکت مس
هــزار درخــت در حــال حاضــر بــه ازای هــر 
ــد. ــول می دهن ــو محص ــی 500 کیل ــار 300 ال هکت

تاریخچه فروش پسته در چین
ــه  ــران ب ــا ای ــدان ب ــی خن ــته طبیع ــارت پس تج
صــورت تهاتــری از ســال 1974 آغــاز شــد. 
ــی  ــز کالیفرنیای ــت و مغ ــن بس ــته ده ــد پس خری
ــال 1976  ــن در س ــد. چی ــاز ش ــال 1975 آغ از س

شــروع بــه آب خنــدان کــردن پســتۀ دهــن بســت 
ــه  ــدام ب ــال 1995 اق ــدود س ــی و از ح کالیفرنیای
ــر،  ــال های اخی ــرد. در س ــی ک ــته میدان ــد پس خری
ــی  ــع غذای ــداوم وارد صنای ــور م ــته به ط ــز پس مغ

چیــن می شــود.
جنبه های مصرف پسته در چین

مزایــای پســته بــرای ســامتی، بهبــود ســطح 
ــانه ای  ــج رس ــن، تروی ــن در چی ــه پایی ــاه طبق رف
ــیار  ــت بس ــی و جمعی ــای درمان ــته در بخش ه پس
بــاال از جنبه هــای ترغیــب مصــرف پســته در 

فروش اينترنتي پسته در چين

گزیده ای از وبینار شناخت بازار چین

مختصات بازار پسته چین
چنگ خوانگ کای

تاجر پسته
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ــر ایــن، بیشــتر  چیــن شــمرده می شــوند. عــاوه ب
ــت  ــک در پوس ــته خش ــوردن پس ــه خ ــا ب چینی ه
ــه  ــی ب ــان چین ــته در زب ــام پس ــد و ن ــه دارن عاق

ــت. ــاد اس ــل ش ــی آجی معن
ویژگی های فروش پسته در چین

ــد از  ــن  بع ــل در چی ــن آجی ــته پرمصرف تری پس
گــردو اســت. فــروش پســته در چیــن محــدود بــه 
یــک مبــدأ نیســت و بســتگی بــه قیمــت و کیفیــت 
ــدۀ  ــرف کنن ــف دارد. مص ــادی مختل ــته از مب پس
ــت و  ــایز یکنواخ ــگ و س ــا رن ــته را ب ــی پس چین
ــتۀ  ــرای پس ــا ب ــد. تقاض ــح می ده ــی ترجی طبیع
ســفید شــده در بــازار چیــن به صــورت روزافــزون 
کمتــر می شــود. قیمــت و کیفیــت مهم تریــن 
مؤلفه هــای خریــد پســته از مبــادی مختلــف 
محســوب می شــوند. در صــورت افزایــش قیمــت، 
مصــرف کننــده چینــی بــه دنبــال آجیــل جایگزیــن 
ــی  ــای چین ــت، کارخانه ه ــه قیم ــته ب ــی رود. بس م
بــرای برشــته کــردن مســتقیم ممکــن اســت ســراغ 
ــردن و  ــدان ک ــرای آب خن ــت ب ــن بس ــته ده پس
ــدود 20  ــا ح ــبت اینه ــد. نس ــی برون ــتۀ میدان پس
درصــد آب خنــدان، 20 درصد پســته میدانــی و 60 

ــدان اســت. ــی خن درصــد طبیع
روش های توزیع پسته در چین

در روش توزیــع ســنتی مغازه هــای ســنتی فــروش 
ــن  ــان تأمی ــده فروش ــی کاال را از عم ــواد غذای م
ــق  ــروش از طری ــد. حــدود 40 درصــد از ف می کنن
ــروش،  ــود. روش دوم ف ــام می ش ــال انج ــن کان ای
ســوپر مارکت هــا و فروشــگاه های زنجیــره ای 
ــن  ــط چی ــه متوس ــدگان طبق ــتند. مصرف کنن هس
عمدتــاً از ایــن کانــال خریــد می کننــد. ســهم 
ایــن نــوع فــروش حــدود 20 درصــد اســت. بــازار 
ســبزیجات و تــره بــار کانــال دیگــر فــروش اســت 
کــه حــدود 10 درصــد فــروش پســته در چیــن را 
ــی  ــای غذای ــد. دکه ه ــاص می ده ــود اختص ــه خ ب
نیــز ســهم 10 درصــدی از فــروش را دارنــد، ایــن 
ــن  ــاً در بی ــت و عمدت ــنتی اس ــیار س ــال بس کان
ــی از  ــروش اینترنت ــت دارد. ف ــراد مســن محبوبی اف
کانال هــای در حــال رشــد فــروش پســته در چیــن 
اســت. محبوبیــت ایــن نــوع فــروش خصوصــاً در 
بیــن جوانــان همــواره در حــال افزایــش اســت. در 
حــال حاضــر حــدود 20 درصــد فــروش از طریــق 

ــود. ــام می ش ــال انج ــن کان ای
وضعیت فعلی بازار پسته در چین

ــا  ــش از تقاض ــازار بی ــن ب ــته در ای ــه پس عرض
اســت. واردکننــدگان زمــان بیشــتری بــرای 
عرضــه محصــول موجــود نیــاز دارنــد. بــا توجــه 
ــرف  ــت، مص ــود اس ــل رک ــه االن فص ــه اینک ب

ــز  ــروش از پایی ــِق ف ــل رون ــت. فص ــن اس پایی
شــروع می شــود. از ســال 2019 کــه واردات 
قانونــی عــادی شــده، تعــداد بیشــتری خریــدار، 
ــن  ــازار چی ــده وارد ب ــع کنن ــن و توزی ــته ک برش
ــث  ــح واردات باع ــه صحی ــن روی ــده اند. ای ش
ورود حجــم بســیار زیــادی پســته بــه بــازار چین 
شده اســت. مصــرف پســته در زمــان جشــن 
ســال نــوی چینــی حداقــل 50 درصــد از حجــم 
ــه  ــد ک ــاص می ده ــود اختص ــه خ واردات را ب
ــن 40-30  ــه بی ــا فوری ــاه دســامبر ت از حــدود م
هــزار تــن اســت. عرضــۀ کاال بــا آرم اختصاصــی 
ــن در حــال  ــازار چی در قســمت های مختلــف ب
ترویــج و توســعه اســت. عرضــه کننــدگان 
ــه کاالی  ــان ب ــام تجاری ش ــت از ن ــرای حفاظ ب
بــا کیفیــت بــاال نیــاز دارنــد. ســهم فــروش کاال 
بــا آرم اختصاصــِی ســوپرمارکت های زنجیــره ای 
ــد از  ــش از 50 درص ــن بی ــای آنای و فروش ه
ــازار اســت. میــزان مصــرف واقعــی  ســهم کل ب
پســته در چیــن بیــن 70 تــا 80 هــزار تــن تخمیــن 

می شــود. زده 
سهم بخش های مختلف بازار پسته در چین

بــازار پســته ســه بخــش اصلــی دارد؛ الــف( 
فــروش آنایــن؛ ب( فــروش ســوپر مارکتــی 
آرم  بــا  ای کــه کاال  و فروشــگاه های زنجیــره 
اختصاصــی عرضــه مــی کننــد، ایــن بخــش پســته 
ــت  ــت و کیفی ــل قیمــت ثاب ــه دلی ــی را ب کالیفرنیای
ــفید  ــتۀ س ــد. ورود پس ــح می ده ــت ترجی یکنواخ
ــت.  ــاز نیس ــازار مج ــش از ب ــن بخ ــه ای ــده ب ش
ســهم ایــن بخــش از بــازار تقریبــاً 60 تــا 70 

ــازار  ــن اســت؛ ج( ب ــزار ت درصــد و حــدود 55 ه
ــای کوچــک  ــه مغازه ه عمــده فروشــی پســته را ب
و بازارهــای تــره بــار عرضــه می کنــد؛ ایــن بخــش 
از بــازار بــه شــدت قیمــت محــور و فــروش بســیار 
فصلــی اســت، بــه ویــژه بــرای ســال نــوی چینــی. 
عمــده فروشــان پســته را فقــط بــا شــرایط رقابتــی 
ــد.  ــوب( می خرن ــت خ ــا کیفی ــوب ب ــت خ )قیم
ــا 40  ــاً 30 ت ــازار تقریب ــن از قســمت از ب ســهم ای

ــت. ــن اس ــزار ت ــدود 25 ه ــد و ح درص
عرضــه بیــش از تقاضــا، موجــودی پســته در بازار 
را زیــاد می کنــد. ایــن موضــوع تأثیــر زیــادی روی 
ــازار داخــل چیــن می گــذارد.  قیمــت پســته در ب
واضــح اســت کــه واردات 130 هــزار تــن پســته 

امســال بیــش از ســطح تقاضــا بــوده اســت.
ــه پســته  ــم ک ــا امیدواری ــران؛ م ــای پســته ای ارتق
ســوپرمارکت های  وارد  بتوانــد  روزی  ایرانــی 
ــود. ــز بش ــن نی ــارت آنای ــن و تج ــره ای چی زنجی
چالش های اخیر واردات پسته ایرانی به چین

ــل  ــر از قب ــیار طوالنی ت ــل بس ــل و نق ــان حم زم
شده اســت؛ بــر ســر راه صــدور گواهی هــای 
الزم وارداتــی مشــکل وجــود دارد؛ پرداخــت 
ــت  ــت؛ کیفی ــر نیس ــکان پذی ــول ام ــتقیم پ مس
ــرق  ــا هــم ف ــدگان ب ــی صادرکنن بارهــای صادرات
می کنــد؛ شــرکت های ایرانــی در هنگ کنــگ 
ــه  ــد. ب ــع می کنن ــته را توزی ــه پس ــد ک وجوددارن
ــدم  ــار و ع ــاندن ب ــر در رس ــد تأخی ــر می رس نظ
تعهــد بــه قــرارداد بــرای برخــی از صادرکننــدگان 

ــت. ــادی اس ــی ع ایران

سوپرماركت هاي زنجيره اي. ٢يتوزيع سنت.١

دكه هاي غذايي.٤تره باربازار . ٣

ينكانال هاي توزيع پسته در چ
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سنت افزایش  40تا  30بین  را آمریکاییهر کیلو پسته پسته آمریکا در حال افزایش است و این موضوع قیمت محصول جدید در مورد اثر خشکسالی روی  هانگرانی
جای به ترتیب  22-27و  19-22 هایاونسکه یی باشد هااز آن سال سال جدیدها حاکی از آن است که محصول جدید بسیار ریز باشد. احتماالً داده است. گزارش

 د.نرا بگیر 21-25 و 18-20اونس 
 دالر قرار گرفت. 9تا  8.5در بازه  21-25دالر و در اونس  9.5تا  9حدود  18-20قیمت پسته آمریکایی درجه یک اونس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذشته سال به کا نسبتیپسته آمر ماهانه و تجمعیت فروش یسه وضعیمقا
 )تن( پوست در خشک معادل

 تجمعی ماهانه  

 مقاصد
 سهم

درصدی  
 مقاصد

 درصد تغییر 2019-2020 2020-2021 درصد تغییر 2020-2019 2021-2020

 %12 10.7608 120.134 %28 10.940 13.975 %38 آمریکا داخل مصرف
 %31 61.602 80.650 %47 6.390 9.399 %26 اروپا
 %14 67.204 76.836 %250 1.434 5.024 %25 آسیا

 %9 18.060 19.671 %356 362 1.651 %6 خاورمیانه/آفریقا
 %21 11.167 13.523 %19 1.140 1.363 %4 کانادا و مکزیک

 %-29 2.737 1.953 %16 248 288 %1 استرالیا/اقیانوسیه
 %42 979 1.386 %73 108 188 %0 آمریکای مرکزی/جنوبی

 %17 269.359 31.4153 %55 21.000 31.888 %100 مجموع

ــکا  فــروش داخلــی و صــادرات پســته آمری
در مــاه ژوئــن )11 خــرداد تــا 9 تیــر( 
ــزار  ــن و 18 ه ــزار ت ــدود 14 ه ــب ح به ترتی
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــه کردن ــن را تجرب ت
مجمــوع فــروش 32 هــزار تــن از محصــول 
ــن رو، کل  ــاه ثبــت شــد. از ای ــن م ــرای ای ب
ــی 55  ــاهد افزایش ــاه ش ــن م ــروش ای ف
ــال  ــن س ــاه ژوئ ــه م ــبت ب ــدی نس درص

ــود. ــته ب گذش
ــا  ــاری ت ــال تج ــدای س ــا از ابت آمریکایی ه
ــن  ــزار ت ــدود 314 ه ــن ح ــاه ژوئ ــان م پای
ــروش  ــه ف ــود را ب ــته خ ــول پس از محص
رســانده اند کــه افزایشــی 17 درصــدی 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال پیــش بــه 
ــروش  ــدت، ف ــن م ــد. در ای ــاب می آی حس
ــد  ــادرات 20 درص ــد و ص ــی 12 درص داخل
افزایــش را نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

ــد. ــه کردن ــته تجرب گذش
ــق  ــان رون ــی همچن ــروش پســته آمریکای ف

دارد؛ فــروش تجمعــی پســته در داخــل 
ــان  ــا پای ــدی ت ــش 10 درص ــکا از افزای آمری
مــاه مــی بــه 12 درصــد افزایــش تــا پایــان 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــن نس ــاه ژوئ م
ــا  ــز ت ــی نی ــادرات تجمع ــت. ص ــیده اس رس
پایــان مــاه ژوئــن نســبت بــه ســال گذشــته 
در مــدت مشــابه 17 درصــد افزایش داشــته 
اســت. در ایــن جریــان افزایشــی، اروپــا بــا 
ــش  ــد افزای ــا 14 درص ــیا ب ــد و آس 31 درص
ــته  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای ــرو بوده ان پیش
ــه  ــته ب ــل پس ــی، حم ــرایط فعل ــه در ش ک
ــق  ــا رون ــایر بازاره ــا در س ــازار اروپ ــز ب ج
ــل و  ــش حم ــه چال ــدارد. اگرچ ــی ن چندان
ــی  ــکا کم ــته آمری ــادرات پس ــل در ص نق
ــود  ــان وج ــا همچن ــت، ام ــود یافته اس بهب
ــرای  ــروش ب ــای ف ــن قیمت ه دارد و همچنی

ــت. ــاال رفته اس ــا ب ــر بازاره اکث
ــته  ــال گذش ــول س ــادی از محص ــم زی حج

ــت.  ــه اس ــروش رفت ــه ف ــران ب ــته ای پس
ــر  ــی در ســایزهای باالت قیمــت پســته ایران
از 26-24، تــا حــدود 50 ســنت بســته 
ــه پســته آمریکایــی  ــه رقــم آن نســبت ب ب

ــان دارد. نوس
ــالی روی  ــر خشکس ــورد اث ــا در م نگرانی ه
ــال  ــکا در ح ــته آمری ــد پس ــول جدی محص
افزایــش اســت و ایــن موضــوع قیمــت هــر 
ــا 40  ــن 30 ت ــی را بی ــته آمریکای ــو پس کیل
ســنت افزایــش داده اســت. گزارش هــا 
ــد  ــول جدی ــه محص ــت ک ــی از آن اس حاک
ــد  ــال جدی ــاالً س ــد. احتم ــز باش ــیار ری بس
از آن ســال هایی باشــد کــه اونس  هــای 
ــس  ــای اون ــب ج ــه ترتی 22 -19  و 27-22 ب

20-18 و 25-21 را بگیرنــد.
ــک  ــه ی ــی درج ــته آمریکای ــت پس قیم
اونــس 20-18 حــدود 9 تــا 9.5 دالر و در 
ــرار  ــا 9 دالر ق ــازه 8.5 ت ــس 25-21 در ب اون

ــت. گرف

سحر نخعی

دبیر کمیته بازرگانی

گزارش پرایمکس از فروش پسته آمریکا در ماه ژوئن

نگرانی از اثر خشکسالی روی پسته آمریکا
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ســندهای ملــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار هســتند، چــرا کــه بــه عنــوان اســناد 
ــا و  ــا، تصمیم گیری ه ــزی ه ــتگذاری ها، برنامه ری ــۀ سیاس ــاي کلی ــتی مبن باالدس
اقدامــات مســئوالن کشــور قــرار می گیرنــد.  چنانچــه این اســناد حــاوی اطاعات 
ناقــص و نادرســتی باشــند، عــاوه بــر اینکــه در فرآینــد پیاده ســازی و عملیاتــی 
ــج  ــه نتای ــد ک ــکاتی رخ می ده ــا و مش ــتی، چالش ه ــناد باالدس ــن اس ــدن ای ش
ــد باعــث  ــه را متفــاوت از دســتاوردهای مــورد انتظــار می ســازد، می توانن حاصل
ــراد فعــال در  ــه کل اف ــروز آســیب های بزرگــی در ســطح کشــوری شــوند و ب ب
جامعــه یــا بعضــی از اقشــار ضــرر بزننــد، بــه حقــوق مالکانــه آنهــا تجاوز شــود و 

یــا بــه قیمــت نابــودی خودشــان و کســب و کارشــان نیــز تمــام شــود. 
ســند ملــی آب یکــی از اســناد باالدســتی اســت کــه بــا ادامــه حیــات اقتصادی 
افــراد درگیــر در بخــش کشــاورزی کشــور ســر و کار دارد و همچنیــن، آینــده 
منبــع گرانبهــای آب را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. ایــن ســند در ســال 1373 
ــه عرصــه قانون گــذاری کشــور  ــا ب ــه دوم توســعه پ ــون برنام ــر اســاس قان ب
گذاشــت. قانــون برنامــه دوم توســعه به منظور اجــرای سیاســتهای صرفه جویی 
و هدایــت مصرف کننــدگان آب کشــاورزی بــه ســوی بهر ه بــرداری مطلــوب، 
معقــول وکارا از منابــع آب کشــور، وزارت نیــرو را موظــف کــرد تــا بر اســاس 
الگــوی مصــرف بهینــه آب کشــاورزی، آب را به صــورت حجمــی در اختیــار 
بهره بــرداران قــرار دهــد. از ایــن رو، محاســبه نیــاز آبــی خالــص محصــوالت 
مختلــف کلیــه مناطــق و همچنیــن تعییــن الگــوی مصــرف بهینــه در دســتور 
کار قــرار گرفــت. بــا ایــن رویکــرد، گــزارش مصــرف بهینــه آب کشــاورزی 

توســط وزارت خانه هــای نیــرو و کشــاورزی تهیــه شــد.
هیئــت وزیــران در ســال 1377 گــزارش مصــرف بهینــه آب کشــاورزی بــرای 
ــوان یــک ســند ملــی درنظــر گرفــت. بعــد  مناطــق مختلــف کشــور را به عن
از ایــن، ســند ملــی آب کشــور بــه عنــوان معیــاری جهــت توســعه و ترویــج 
الگــوی کشــت در برنامــه ریزی هــای کان بخــش کشــاورزی مــورد اســتفاده 
ــد.  ــاورزی ش ــش کش ــزان آب در بخ ــنجش می ــاک س ــت و م ــرار گرف ق
ــا در  ــدور پروانه ه ــه ص ــیدگی ب ــیون های رس ــند در کمیس ــن س ــن ای همچنی
شــرکت های آب منطقــه ای در راســتای تطابــق بیــن ســطح زیر کشــت و نیــاز 
آبــی محصــوالت بــه عنــوان مبنایــی بــرای تعییــن دبــی، ضریــب هیدرومــدول 

ــه شــد.   ــه کار گرفت و ســاعت کارکــرد چاه هــا ب
ــرای  ــزایی ب ــت به س ــی آب اهمی ــند مل ــود در س ــات موج ــن، اطاع بنابرای
بخــش کشــاورزی و آب کشــور دارد. امــا بــه اذعــان بســیاری از کارشناســان 
ــرادات بســیاری اســت  ــن ســند دارای نواقــص و ای اطاعــات موجــود در ای
از جملــه: عــدم بــه روز بــودن اطاعــات هواشناســی و وجــود خطــا و عــدم 
قطعیــت بــاال در آنهــا، عــدم وجــود دقــت مکانــی و زمانــی، عــدم توجــه بــه 
مشــخصات خاک شناســی، عــدم وجــود امکانــات بــه  روزرســانی، عــدم لحاظ 

ــب یکســان و  ــتفاده از ضرای ــالی ها، اس ــم و خشکس ــرات تغییراقلی ــودن اث نم
واســنجی نشــده بــرای مناطــق مختلــف در برخــی معــادالت مــورد اســتفاده، 
ــا بســیاری از محصــوالت در مناطــق  ــق ب ــب گیاهــی غیرمنطب ــرد ضرای کارب
مختلــف، عــدم محاســبه راندمــان واقعــی، عــدم انطبــاق تاریخ هــای کشــت 
ــاری و  ــوع سیســتم های آبی ــا واقعیــت، عــدم لحــاظ نمــودن ن محصــوالت ب
ــب و  ــزاری مناس ــاختارهای نرم اف ــود س ــدم وج ــبات، ع ــرات آن در محاس اث
کاربرپســند جهــت بررســی ســناریوهای مختلــف بــرای افزایش بهــره وری آب 

کشــاورزی، مــی باشــد.
ــا نیــاز آبــي مبتنــي بــر  بــر ایــن اســاس، به نظــر مي رســد تقاضــای مرتبــط ب
ســند، بــا آنچــه کــه در شــرایط واقعــي اتفــاق مي افتــد، تفــاوت بســیار دارد. 
بنابرایــن، اقداماتــی کــه بــر اســاس ایــن ســند صــورت می پذیــرد بــا واقعیــت 
همخوانــی نــدارد و مشــکات زیــادی را پیــش روی جامعــه کشــاورزی قــرار 

داده اســت.
البتــه ناگفتــه نمانــد، بازنگــری ســند ملــی آب در ســال 1392 توســط هیئــت 
وزیــران بــه تصویــب رسیده اســت و ایــن امــر در ســال 1393 توســط 
شــورای عالــی آب بــه وزارت جهــاد کشــاورزی محــول شــد کــه هنــوز ایــن 
امــر محقــق نشــده اســت و ســندی کــه 23 ســال پیــش تهیــه شــده مــاک 

تصمیم گیری هاســت!
بــا ایــن رویکــرد، در شــماره های آتــی نشــریه دنیــای پســته قصــد داریــم تــا 
بــه معرفــی ســند ملــی آب، ســابقه و در نهایــت بــه میــزان دقــت و صحــت 
ایــن ســند بپردازیــم. از ایــن رو بــه ســراغ دو نفــر از کارشناســان حــوزه آب 
ــه کارکردهــای آن در ســطح  ــا ســند ملــی آب ب ــا ضمــن آشــنایی ب ــم ت رفتی
سیاســت های خــرد و کان کشــور بپردازیــم. محمــد حســن رحیمیــان عضــو 
هیئــت علمــی موسســه شــوری کشــور در مقالــه ای تحــت عنــوان »مــروری بر 
مهمتریــن اســناد و مراجــع ارائــه دهنــده نیــاز آبــی گیاهــان در کشــور« ضمــن 
ــاری  ــاز آبی ــه نی ــات در زمین ــه ای از مطالع ــی آب، تاریخچ ــند مل ــی س معرف
ــت  ــو هیئ ــی عض ــر صداقت ــد و ناص ــه می ده ــاورزی را ارائ ــوالت کش محص
علمــی پژوهشــکده پســته کشــور نیــز طــی مطالعــه ای اختصاصــی بــه نقــد 
محاســباتی و فنــی ســند ملــی آب و بــرآورد نیــاز آبــی در رابطــه بــا محصــول 

پســته خواهدپرداخــت. 

تأملی بر سند ملی آب

مریم حسنی سعدی

دبیر کمیته آب

سند ملی آب یکی از اسناد باالدستی است 
که با ادامه حیات اقتصادی افراد درگیر
 در بخش کشاورزی کشور سر و کار دارد 
و همچنین، آینده منبع گرانبهای آب 

را تحت تأثیر قرار می دهد
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چنــدی پیــش بــرای کســب اطالعــات دربــاره وضعیــت منابــع 

آبــی و برنامه هــای شــرکت آب منطقــه ای خراســان جنوبــی بــه 

ســراغ مهــدی بهدانــی رفتیــم. در زمــان انجــام ایــن گفت و گــو، 

ــای  ــی آب ه ــادل بخش ــاء و تع ــروه احی ــس کارگ ــی رئی بهدان

زیرزمینــی اســتان خراســان جنوبــی بــود. ســپس، وی بــه عنــوان 

مدیــر منابــع آب شهرســتان بیرجنــد منصــوب شــد. در ادامــه، 

ــع آب در  ــر مناب ــه ب ــا آنچ ــه ب ــرات وی در رابط ــه نظ ــا نقط ب

ــذرد، آشــنا می شــوید.  ــی مــی گ خراســان جنوب

آقــای بهدانــی! آیــا در پروانه هــای کشــاورزی اســتان خراســان جنوبــی 
ســاعت کارکــرد چاه هــا متفــاوت اســت یــا یکســان ســازی صــورت 

ــت؟ گرفته اس
قبــل از ســال 1375 کــه آیین نامــه مصــرف بهینــه آب تصویــب شــود، ســاعات 
کارکــرد بــرای هــر چــاه در پروانه هــا متفــاوت درج شــده بــود، از ســال 1375 
ــاس  ــر اس ــور ب ــه مذک ــاس آیین نام ــر اس ــرداری ب ــای بهره ب ــه پروانه ه کلی
ســاعت کارکــرد مخصــوص هــر دشــت اصــاح شــد؛ یعنــی در دشــت بــرای 
مصــارف کشــاورزی ســاعات کارکــرد متفاوتــی نداریــم و همــه چاه هــای یــک 
دشــت ســاعت کارکــرد یکســانی دارنــد؛ مثــًا ســاعت کارکــرد در یــک دشــت 

ــا 4526 اســت. ــرای همــه چاه ه ب
در این مورد توضیح بیشتری می دهید؟

از دهــه 40 و 50 شمســی کــه حفــر چاه هــای عمیــق آغــاز و منجــر بــه صــدور 
پروانــه شده اســت، پروانــه بهره بــرداری بــا ســاعت کارکــرد مصــوب آن زمــان 

ــت.  ــاهده می شده اس ــت مش ــک دش ــی در ی ــاً اختافات ــده و گاه ــادر می ش ص
ــا همــکاری جهــاد  ــه آب کشــاورزی ب ــه مصــرف بهین در ســال 1375 آیین نام
کشــاورزی و ســایر ارگان هــا تصویــب شــد. در ایــن آیین نامــه، ســاعت کارکــرد 
ــاعت  ــاورزی س ــاد کش ــی جه ــت؛ یعن ــوب شده اس ــف مص ــت های مختل دش
ــت  ــوع کش ــاس ن ــر اس ــور ب ــز کش ــای آبری ــه حوضه ه ــرای کلی ــرد را ب کارک
ــت  ــر دش ــرای ه ــن ب ــت. همچنی ــخص کرده اس ــی، مش ــائل آب و هوای و مس
جدولــی تهیــه شــده کــه بــرای دوازده مــاه از ســال، ســاعت کارکــرد ماهانــه نیــز 
مشــخص اســت. بدیــن ترتیــب، تــا ســال 1380 پروانــه مصــرف بهینــه بــرای 

ــت. ــی شده اس ــان عملیات ــاورزی خراس ــای کش ــت چاه ه اکثری
ــه  ــت( در آیین نام ــی کش ــاز آب ــدول )نی ــب هیدروم ــورد ضری در م
ــرای هــر دشــت عــدد خاصــی در نظــر گرفتــه  مصــرف بهینــه آب ب
ــد؟ ــر می کن ــدد تغیی ــاغ ع ــا ب ــر کشــت و ی ــرای ه ــه ب ــا ن اســت ی

جهــاد کشــاورزی در کنــار ســاعت کارکــرد، ضریــب هیدرومــدول نیــز بــرای 
هــر دشــت ارائــه کــرده و بــرای حوضــه آبریــز منحصــر به فــرد اســت، ولــی 
ــت.  ــاوت اس ــف، متف ــز مختل ــای آبری ــف و حوضه ه ــت های مختل ــرای دش ب
ــر  ــراً زی ــد اکث ــب هیدرومــدول کــه در دشــت های اســتان در نظــر گرفتن ضری

یــک هســتند.
ــی نصــب  ــور هوشــمند در اســتان خراســان جنوب از چــه ســالی کنت

شــده اســت؟
نصــب کنتــور هوشــمند بــر روی چاه هــای کشــاورزی از حــدود ســال 1389 

ــت. ــال 1392 بوده اس ــا س ت
هزینه نصب کنتور را کشاورزان پرداخت کردند یا دولت؟

بــا توجــه بــه پایلــوت بــودن اســتان خراســان جنوبــی قبــل از الحــاق شهرســتان 
طبــس در خصــوص پــروژه نصــب کنتــور هوشــمند؛ کنتورهــای نصــب شــده 
تعــداد 1600 دســتگاه از محــل اعتبــارات وقــت طــرح احیــاء و تعــادل بخشــی، 
تأمیــن اعتبــار و نصــب گردیــده اســت. از آن پــس، نصب ایــن دســته از کنتورها 
بــر روی ســایر چاه هــا بــا نظــر بــه برنامــه و سیاســت های اباغــی وزارت نیــرو 

و قانــون بودجــه ســال 98 و 99 بــا هزینــه مالکیــن صــورت پذیرفتــه اســت.
نحوه نظارت بر استفاده از کنتورهای حجمی چگونه است؟

در طول سال در چند دوره بازدید و کالیبره صورت می گیرد.
باتوجــه بــه اینکــه بــا اجــرای کنتــور حجمــی باغــداران با کمبــود آب 

مواجــه می شــوند، ایــن معضــل چگونــه حــل شده اســت؟
ــه  ــخصات پروان ــه مش ــاورزان ب ــه کش ــدم توج ــی ع ــل اصل ــع، معض در واق
بهره بــرداری و عــدم رعایــت ســاعت کارکــرد می باشــد کــه بــا نصــب کنتــور 
ــع شــناختی  ــب و در واق ــه ناچــار جل ــن موضــوع ب ــه ای توجــه کشــاورزان ب
ــق  ــتا و از طری ــن راس ــر در ای ــد. اگ ــدا می کنن ــود پی ــه خ ــه حقاب ــبت ب نس
ــی  ــر کشــت به صــورت غیرمنطق ــع آب، ســطح زی برداشــت غیرمجــاز از مناب
افزایــش یافتــه باشــد، بایســتی بــر اســاس حقابــه قانونی و بــدون اینکــه معضلی 
بــرای کشــاورزان ایجــاد گــردد بــا اجــرای طرح هــای آبیــاری نویــن اســتفاده از 
تکنولــوژی روز و شــناخت علمــی از نیــاز آبــی گیــاه اقدامــات الزم از طــرف 

ــرد. جهــاد کشــاورزی و کشــاورزان صــورت گی
کشــاورزان در برخــی از مناطــق از ســال های پیــش اقــدام بــه احــداث 

گفت و گو با مهدی بهدانی 
مدیر منابع آب شهرستان بیرجند

برنامه های شرکت
 آب منطقه ای 

خراسان جنوبی
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ــرو  ــد و چــون از طــرف وزارت نی ــاغ کرده ان ب
تنهــا دبی مهــم بــود و رعایــت ســاعت کارکرد 
اطــاع داده نمی شــد، کشــاورزان در تمــام 
طــول ســال تنهــا بر اســاس دبــی برداشــت آب 
داشــتند، حــال کــه بســیاری اراضــی بــه زیــر 
کشــت رفتــه انــد و باغــات بســیاری احــداث 
شــده انــد بــا نصــب کنتــور حجمــی و اعمــال 
ســاعت کارکــرد مســلماً کشــاورزان بــا کمبــود 
ــوع  ــن موض ــرای ای ــده اند، ب ــه ش آب مواج
چــه ســازوکاری در آن اســتان اندیشــیده شــده 

اســت؟
رســالت اصلــی شــرکت های آب منطقــه ای حفاظــت 
ــرای حفــظ  ــع آب اســت. تمــام مدیریت هــا ب از مناب
ایــن ســرمایه ســوق داده می شــود. درســت اســت کــه 
ــد  ــرمایه گذاری کرده ان ــاغ و س ــداث ب ــاورزان اح کش
ــی  ــدف اصل ــا ه ــته اند، ام ــادی داش ــت اقتص و فعالی
شــورای عالــی حفاظــت آب، حفــظ منابع آب اســت. 
چــون آب از انفــال اســت و کل جمعیــت بایــد از آن 
بهــره ببــرد، بــا نــگاه بــه آینــده مــا نمی توانیــم کل را 
ــی ارزشــمند  ــوع خــودش خیل ــه در ن ــدای جــز ک ف
هــم اســت، کنیــم. ولــی بــا توجــه بــه شــرایط موجود 
ــه  ــه ب ــود دارد ک ــیر وج ــن راه و مس ــاورزی، ای کش
ــوژی روز  ــتفاده از تکنول ــن و اس ــاری نوی ســمت آبی
ــد در  ــاورزی جدی ــای کش ــه روش ه ــواردی ک و م
کشــورهای دیگــر در حــال تجربــه هســتند، برویــم. با 
بــاال بــردن کیفیــت، کمیــت موجــود را جبــران کنیم و 

منابــع آبــی را نیــز حفــظ کنیــم.
ــه  ــه چ ــی ب ــای حجم ــارژ کنتوره ــوه ش نح

ــت؟ ــورت اس ص
ــرداری  ــه بهره ب ــی دارای پروان ــه چاه ــی ک ــا زمان ت
ــه درج  ــزان حقاب ــه می ــور ب ــد، کنت ــر باش ــه معتب بهین

ــد. ــد ش ــارژ خواه ــه ش ــده در پروان ش
تــا کنــون به صــورت یک ســاله شــارژ صــورت 
ــن در  ــال، لک ــت در س ــاً در دو نوب ــه و گاه می گرفت
جلســه اخیــر بــا نماینــدگان کشــاورزان اســتان مقــرر 
شــد بنــا بــه اعــام صنــف کشــاورزان هــر شهرســتان 
ــاد  ــن نه ــکاری ای ــا هم ــورت و ب ــی الزم ص بررس

ــن مهــم محقــق گــردد. مردمــی، ای
ــا در  ــه م ــالت هم ــه رس ــا اینک ــه ب ــا توج ــاً ب مطمئن
ــل  ــاس آب قاب ــر اس ــد، ب ــع آب می باش ــظ مناب حف
برنامه ریــزی و پروانه هــای صــادره معتبــر در هــر 
ــت و  ــد گرف ــورت خواه ــور ص ــارژ کنت ــان ش زم

بایســتی انطبــاق الزم بیــن بخــش مدیریت کشــاورزی 
ــرد. ــکل گی ــت آب ش و مدیری

برخــی از شــرکت های آب منطقــه ای یــک 
پروســه زمانــی را بــرای تطبیــق کشــاورزان بــا 
ــا را  ــه کنتوره ــته اند ک ــد داش ــت جدی وضعی
شــارژ اضافــی مــی کردنــد، ایــن موضــوع در 

ــت؟ ــام شده اس ــما انج ــتان ش اس
اینکــه کســی کــه نیــاز بــه آب مــازاد از حقابــه داشــته 
باشــد و شــرکت آب منطقــه ای درخواســت ایشــان را 
ــان همســو نیســت.  ــا وظیفــه اصلی م ــد ب ــت کن اجاب
بــا توجــه بــا اینکــه خراســان جنوبــی اســتان پایلــوت 
بــوده و از ســال 93 کنتورهــا نصــب و عملیاتــی 
ــت و  ــه مدیری ــال اولی ــه س ــم در س ــن مه ــدند ای ش
پــس از تطبیــق کشــاورزان محتــرم بــه میــزان حقابــه 
پروانــه، شــارژ صــورت گرفتــه اســت. در خصــوص 
مناطقــی کــه کنتورهــای جدیــد نصــب گردنــد حتمــًا 
ــاورزان در  ــی کش ــی و هماهنگ ــت های تطبیق سیاس

دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت.
آیــا طــرح خریــد چاه هــای کــم بــازده کــه در 
ــده در آن اســتان  ــادل بخشــی آم طرح هــای تع

اجــرا شــده اســت؟
ــه  ــی به صــورت محــدود. در حــد ســه حلق ــه، ول بل
چــاه، لکــن بــا توجــه بــه نیــاز بــه اعتبــارات هنگفــت 
ــع آب  ــت مناب ــرکت مدیری ــتور کار ش ــًا در دس فع

کشــور نیســت.
اســتان  آیــا هنــگام جابه جایــی چــاه در 
ــا کاهــش داده  ــه چاه ه ــی پروان خراســان جنوب

شــده اند؟

ــر  ــی ب ــگام جابه جای ــه در هن ــی پروان ــش آبده کاه
اســاس تبصــره 3 مــاده 11 آیین نامــه اجرایــی فصــل 
دوم قانــون توزیــع عادالنــه آب مصــوب ســال 1361 
بوده اســت و ایــن کار در کل اســتان ها اجــرا می شــد. 
ــی شــما در آن  ــود آب یعن ــا و کمب ــی چاه ه جابه جای
ــد  ــع بای ــه طب ــد ب ــزن داری ــری مخ ــه کس ــه ک منطق
کنتــرل شــدیدتری داشــته باشــید تــا آن منطقــه را بــه 

صــورت موضعــی بتوانیــد حفــظ کنیــد.
طــرح تعدیــل بــه میــزان آب قابــل برنامه ریــزی 
بــه چــه صــورت در اســتان خراســان جنوبــی 

ــود؟ ــرا می ش اج
در حــال حاضــر، پــروژه تعدیــل پروانه هــا در ابتــدای 
راه و بــر اســاس مصوبــات شــورای حفاظــت اســتان 

در حــال اجــرا می باشــد.
ــی و  ــی آب زیرزمین ــت بحران ــه وضعی ــه ب ــا توج ب
کســری آبخوان هــا کــه بــا شــدت در حــال افزایــش 
اســت، حجــم برداشــت ایمــن و پایــدار از آب 
ــه نحــوی  ــده، ب ــی آبخوان هــا محاســبه گردی زیرزمین
کــه در کوتاه مــدت افــت ســطح آب زیرزمینــی 
متوقــف و در بلندمــدت افت هــای ایجــاد شــده قبلــی 
جبــران گــردد کــه بــر همیــن اســاس و بــا توجــه بــه 
بیــان منابــع آب محدوده هــای مطالعاتــی نســبت بــه 
محاســبه آب زیرزمینــی قابــل برنامه ریــزی از طریــق 
چاه هــا اقــدام شــده اســت. ایــن میــزان تعدیــل ناشــی 
از اعمــال آب قابل برنامه ریــزی در صــورت تصویــب 
و ابــاغ برنامــه عملیاتــی مربوطــه بــرای هــر یــک از 
ــب  ــرح و تصوی ــس از ط ــی، پ ــای مطالعات محدوده ه
شــورای حفاظــت منابــع آب اســتان و نحــوه و برنامــه 
از  شــورای،  آن  ســوی  از  ارائه شــده  زمان بنــدی 
قابلیــت اجرایــی برخــوردار خواهــد بــود. بــر اســاس 
ایــن مصوبــه تکلیــف شــد کــه طــی 5 ســال تعدیــل 
بــر اســاس آب قابــل برنامه ریــزی انجــام شــود. ایــن 
ــروژه  ــا پ ــت. م ــال اجراس ــال 98 در ح ــاق از س اتف
تعدیــل در پلــه اول را روی تعــدادی از چاه هــا اجــرا 
ــرار  ــود و ق ــام می ش ــه کار دارد انج ــم و ادام کرده ای
ــزی  ــل برنامه ری ــه آب قاب ــال ب ــول 5 س ــت در ط اس

شــرکت مدیریــت منابــع آب برســیم.
ــرار  ــی طــی 5 ســال ق ــای عملیات چــه برنامه ه
اســت اجــرا شــود تــا تعدیــل صــورت پذیرد؟
ــده  ــبه ش ــل محاس ــرای تعدی ــه ب ــی ک ــلماً ضریب مس
بایــد عملیاتــی شــود؛ مثــًا وقتــی گفتــه می شــود کــه 
ــا  ــل شــود م ــد تعدی ــان دشــت بای 20 درصــد از ف

مطمئنًا با توجه 
با اینکه رسالت

 همه ما در حفظ 
منابع آب می باشد،
 بر اساس آب قابل 

برنامه ریزی و پروانه های 
صادره معتبر در هر زمان 

شارژ کنتور صورت
 خواهد گرفت



ــه کاهــش داشــته باشــیم و  ــد 20 درصــد از پروان بای
کشــاورز هــم ســوق داده بشــود تــا برداشــت کمتــر 
ــرکت های آب منطقــه ای  ــه ش ــد. برنام ــته باش داش
مختلــف بــرای ایــن موضــوع ممکــن اســت متفــاوت 
باشــد، امــا شــرکت آب منطقــه ای خراســان جنوبــی 
طــی 5 ســال برنامه ریــزی کرده اســت تــا ایــن تعدیــل 
ــا و  ــل پروانه ه ــا تعدی ــم ب ــد و امیدواری را انجــام ده
تأثیــری کــه بــر روی یــک دشــت می گــذارد، بتوانیــم 
ده ســال دیگــر تأثیــر آن را در کســری مخــزن ببینیم و 

کســری مخــزن رونــد کاهشــی داشــته باشــد.
ایــن تعدیــل به صــورت تدریجــی قــرار اســت 
بــر روی پروانه هــا اجــرا شــود و یــا نــه ایــن 5 

ســال فرصتی بــرای اجــرای آن اســت؟
ــورت  ــی ص ــی و تدریج ــورت پلکان ــل به ص تعدی
می گیــرد تــا امــکان انطبــاق کامــل بخــش کشــاورزی 

و مدیریــت بــر الگــوی کشــت صــورت گیــرد.
ــا  ــل پروانه ه ــرای تعدی ــر اج ــارت ب نحــوه نظ

ــه اســت؟ چگون
ــروژه در  ــح پ ــرای صحی ــر اج ــارت ب ــئولیت نظ مس
ــده  ــه عه ــور ب ــی در کش ــتورالعمل اباغ ــب دس قال
شــرکت مــادر تخصصــی مدیریــت منابــع آب ایــران 
ــران  ــده مدی ــه عه ــه ای ب و در شــرکت های آب منطق
ــرای  ــر اج ــه ب ــارت عالی ــت. نظ ــه اس ــل مربوط عام
دســتورالعمل مربوطــه بــر عهــده معــاون وزیــر نیــرو 

در امــور آب و آبفــا می باشــد.
ــر کشــت پــس از  ــری از ســطح زی ــا تصوی آی

ــل وجــود دارد؟ ــرح تعدی اجــرای ط
بــا نظــر بــه وجــوب اعمــال آب قابــل برنامه ریــزی، 
ــر کشــت  ــه افزایــش ســطح زی جلوگیــری از هرگون
قابــل  میــزان آب  از  بیــش  آن  و عــدم توســعه 
کشــت  توســعه  لــزوم  و  اباغــی  برنامه ریــزی 
گلخانــه ای در قالــب برنامه ریــزی کشــاورزی اباغــی 
و در جهــت افزایــش بهــره وری آب و افزایــش تولیــد 
محصــوالت کشــاورزی، مدنظــر مســئولین ســازمان 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــاورزی ق ــاد کش جه
ــه  ــد ک ــور می کنن ــه تص ــانی ک ــرای کس ب
احیانــاً اجحافــی بــه حقوقشــان صــورت گرفته 
ــت؟ ــه شده اس ــر گرفت ــازوکاری در نظ ــا س آی
منابــع آب جــزء مشــترکات و متعلــق بــه همــه 
ــت حــق  ــوان امان ــاً به عن ــران اســت و صرف ــردم ای م
بهره بــرداری از آن بــه چــاه داران داده شده اســت. 

ــر،  ــرانه آب تجدیدپذی ــش س ــت و کاه ــد جمعی رش
ــرای وضعیــت منابــع آبــی  آینــده ای نگــران کننــده ب
ــی کشــور  ــعه اقتصــادی، اجتماع ــع آن توس ــه تب و ب
ترســیم کرده اســت. بنابرایــن، ضــرورت اعمــال 
پروانه هــای  تعدیــل  و  برنامه ریــزی  قابــل  آب 
جهــت  در  کشــاورزی  چاه هــای  بهره بــرداری 
ــود،  ــی موج ــران آب ــت از بح ــی و برون رف چاره جوی
ــران آب  ــه بح ــه مقول ــئولین ب ــژه مس ــه وی ــا توج ب
ــر  ــی آب مدنظ ــورای عال ــه ش ــن جلس در پانزدهمی
ــق  ــرورت تطبی ــه ض ــر ب ــا نظ ــت. ب ــرار گرفته اس ق
کشــاورزان بــا شــرایط موجــود منابــع آبــی و اعمــال 
ــط و از  ــا و سیاســت های دســتگاه های ذی رب برنامه ه
جملــه ســازمان جهــاد کشــاورزی در اصــاح الگــوی 
ــه  ــن، ن ــای نوی ــعه آبیاری ه ــه ای، توس ــت منطق کش
تنهــا هیچ گونــه اجحافــی بــه حقــوق آنهــا صــورت 
نخواهــد پذیرفــت، بلکــه در صــورت عــدم رعایــت 
مــوارد و برداشــت بی رویــه از منابــع آبــی طبــق رویــه 
ســابق، بزرگ تریــن اجحــاف در حــق آینــدگان ایــن 

ــد. ــد آم ــل خواه ــوم به عم مرزوب
ــر  ــا ب ــل پروانه ه ــرای تعدی ــی ب ــتند قانون مس

ــت؟ ــزی چیس ــل برنامه ری ــاس آب قاب اس
قالــب  در  برنامــه  ایــن  اجرایــی  دســتورالعمل 
دســتورالعمل شــماره 3 طــرح احیــاء و تعادل بخشــی 
ــه  ــان آیین نام ــرای توأم ــتورالعمل اج ــوان »دس ــا عن ب

مصــرف بهینــه آب کشــاورزی و قانــون تعییــن 
ــرداری«  ــه بهره ب ــد پروان ــای آب فاق ــف چاه ه تکلی
ــاغ گردیده اســت. ــه ای اب ــه شــرکت های آب منطق ب
بخشــی  تعــادل  بــرای  طرح هایــی  چــه 
ســفره ها در اســتان خراســان جنوبــی در حــال 

اجراســت؟
بــا  مرتبــط  برنامه هــای  و  طرح هــا  جملــه  از 
تعادل بخشــی منابــع آب زیرزمینــی، پروژه هــای نصــب 
ــاز،  ــای غیرمج ــداد چاه ه ــمند، انس ــای هوش کنتوره
جایگزینــی پســاب بــا چاه هــای کشــاورزی در 
ــش  ــی و پخ ــه مصنوع ــه و تغذی ــت های ممنوع دش

ــتند. ــیاب هس س
ــی،  ــزام قانون ــل ال ــه دلی ــق ب ــی مناط در برخ
بعــد از ممنوعیــت دشــت پروانه هــای بســیاری 
ــواردی در  ــن م ــن چنی صــادر شــده اســت. ای
ــود  ــی وج ــان جنوب ــتان خراس ــت های اس دش
ــه  ــت پروان ــت دش ــد از ممنوعی ــه بع دارد ک

ــی صــادر شــده باشــد؟ قانون
در واقــع ممنوعیت دشــت برای برداشــت کشــاورزی 
اســت و ممنوعیتــی بــرای صنعــت و شــرب وجــود 
ــت در  ــص دش ــاغ تخصی ــاس اب ــر اس ــدارد و ب ن
ایــن مصــارف، منابــع موجــود مدیریــت می گــردد و 
ــر چــاه  ــه شــدند حف ــه ممنوع ــا در دشــت هایی ک م
ــاورزی  ــای کش ــا چاه ه ــته ایم. تنه ــاورزی نداش کش
کــه حفــر شــدند، چــاه بــه جــای قنــات بوده اســت.

ــاره از  ــق النظ ــت ح ــورد دریاف ــان در م نظرات
ــاالنه  ــه س ــه در بودج ــاورزی ک ــای کش چاه ه

ــده چیســت؟ آم
آب کــه قابلیــت قیمت گــذاری نــدارد و مــاده ای 
هســت بــرای حیــات بشــریت. تــا ســال 85 کــه حــق 
ــن در  ــود لک ــز ب ــی ناچی ــد، مبلغ ــاره می گرفتن النظ
افــکار عــوام در صرفه جویــی از ایــن منابــع بــا ارزش 
ــال 85  ــاره در س ــتن حق النظ ــود. برداش ــر نب بی تأثی
باعــث شــد کــه کشــاورز بــه ایــن نتیجــه برســد کــه 
آب مجانــی اســت، پــس در دســترس اســت و ایــن 
ذهنیــت را ایجــاد می کــرد کــه فراوانــی اســت؛ ایــن 
کار بســیار لطمــه زد. اآلن بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کــه ایــن کمــک روانــی را برگرداننــد بــه حفاظت از 
منابــع آب کشــور و در کنــارش مشــارکت مردمی در 
ــد. ــر کنن اجــرای طــرح تعــادل بخشــی را پررنگ ت
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