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در مجموع سه ماه سوم سال تجاری 
ـ ماه های فروردین، اردیبهشت و 

خرداد ـ شبه قاره هند، خاورمیانه، 
بازارهای صادرات مجدد و کشورهای 

مشترک المنافع به ترتیب بیشترین 
سهم از صادرات پسته ایرانی را به 

خود اختصاص دادند

انتظار می رود میزان تولید محصول 
پسته خشک کشور در سال ۱۴۰۱ به 

عدد ۱۱۵ هزار تن برسد که در مقایسه 
با تولید سال گذشته ۱۵ درصد 

کاهش را نشان می دهد

صفحه ۳۴

صفحه ۱۲
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در رابطه با پایین بودن 
بهره وری باید گفت که نفت 
زیادی بالی جان ما شده است؛ 

به عبارتی، فراوانی یک منبع 
و نعمت خدادادی باعث شده 

که ما ایرانیان به صورت عمومی 
نخواهیم زندگی  را برای خود 

سخت کنیم!

قوی ترین رقییب که برای ایران 
در تولید پسته در دنیا وجود 

دارد، آمریکا است؛ پس ما اگر 
می خواهیم تصمیم بگیریم 

که وارد این رقابت شویم یا نه، 
باید ببینیم که باغدار متوسط 

آمریکایی را می توانیم شکست 
دهیم یا خیر؟

درسال ۲۰۲۱ میالدی، ارزش واردات 
مغزجات به ژاپن بالغ بر ۴۹۱ میلیون دالر 

بوده که تقریباً ۷۸ درصد آن ـ معادل 
تقریباً ۳۸۴ میلیون دالر ـ از مبدأ ایاالت 

متحده آمریکا وارد شده است

صفحه ۱۴

صفحه ۱۸

صفحه ۳۰
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ــخ 16 ــى در تاری ــران در حال ــره انجمــن پســته ای ــا و هیئــت مدی فعالیــت دوره چهــارم اعضــا هیئــت امن
ــه  ــدا و چ ــوان کاندی ــه به عن ــد، چ ــات دوره بع ــرکت در انتخاب ــه ش ــد ک ــان مى رس ــه پای ــاه 1402 ب تیرم
به عنــوان رأى دهنــده نیازمنــد رعایــت الزامــات و پیش نیازهایــى از ســوى اعضــا خواهدبــود. ایــن تغییــرات 
ــا  ــن و ب ــاده انجم ــوق الع ــى ف ــع عموم ــا و مجم ــت امن ــدد هیئ ــات متع ــر در جلس ــال هاى اخی ــى س ط
کســب رأى موافــق از اعضــاى انجمــن در اساســنامه اعمــال شــده اند. الزامــات و پیش نیازهــاى شــرکت در 

ــده اند: ــه آورده ش ــال 1402 در ادام ــات س انتخاب

پایان فعالیت دوره چهارم هیئت امنا و هیئت مدیره انجمن در تیرماه ۱۴۰۲

الزامات انتخابات پنجم 
پیوســـته در انجمـــن اســـت. الزم 
ــه  ــت، در صورتى کـ ــح اسـ ــه توضیـ بـ
ـــن  ـــیس انجم ـــدو تأس ـــرد از ب ـــر ف ه
انتخابـــات  برگـــزارى  زمـــان  تـــا 
یـــک  به مـــدت  حداقـــل  فقـــط 
ســـال ســـابقه عضویـــت پیوســـته را 
ــزارى  ــان برگـ ــد و در زمـ داشته باشـ
ــته  ــات داراى عضویـــت پیوسـ انتخابـ
شـــرایط  واجـــد  باشـــد،  معتبـــر 
ـــن  ـــرکت در پنجمی ـــورى و ش کاندیدات
انتخابـــات هیئـــت امنـــا خواهدبـــود.

کارت بازرگانى یا کارت عضویت
کارت  یـــا  بازرگانـــى  کارت  اخـــذ 
اتاق هـــاى  از  یکـــى  از  عضویـــت 
ــر  ــرط دیگـ ــتان ها، شـ بازرگانـــى اسـ
ــه  ــت کـ ــر اسـ ــه ذکـ ــت. الزم بـ اسـ
ایـــن بنـــد در اساســـنامه انجمـــن 
پســـته ایـــران وجودنـــدارد، امـــا 
ــزام  ــنهاد و الـ ــه پیشـ ــا بـ ــا بنـ اعضـ

دبیرخانه انجمن پسته ایران

حداقل یک سال سابقه
انتخابـــات  در  رأى  حـــق  کســـب 
ـــد  ـــدن نیازمن ـــا و کاندیدش ـــت امن هیئ
حداقـــل یک ســـال ســـابقه عضویـــت 

راى به تمامى اعضا
هـــر عضـــو پیوســـته فـــارغ از گـــروه 
ـــام  ـــه تم ـــد ب ـــود مى توان ـــت خ عضوی

ـــد. ـــا رأى ده کاندیداه
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اتـــاق بازرگانـــى، صنایـــع، معـــادن و 
ـــت  ـــه رعای ـــزم ب ـــران، مل ـــاورزى ای کش
اعضـــا  بنابرایـــن،  مى باشـــند.  آن 
ـــى  ـــاق بازرگان ـــو در ات ـــته غیرعض پیوس
ـــود  ـــت خ ـــه عضوی ـــبت ب ـــتى نس بایس
در یکـــى از اتاق هـــاى بازرگانـــى، 
ـــدام  ـــاورزى اق ـــادن و کش ـــع، مع صنای
ـــاز را  ـــورد نی ـــدارك م ـــا م ـــوده و ی نم
ـــران  ـــته ای ـــن پس ـــه انجم ـــه دبیرخان ب
ارســـال کننـــد تـــا انجمـــن نســـبت 

هر فرد چه تعداد وکالت از افراد دیگر می تواند داشته باشد؟
در پاسخ به این سوال سه نگاه متفاوت وجود دارد: 

طبــق مــاده 17 اساســنامه انجمــن پســته ایــران، هــر عضــو مى توانــد بــه اصالــت و یــا نمایندگــى از اعضــاى دیگــر 
در مجامــع عمومــى شــرکت نمایــد و در خصــوص تعــداد وکالــت محدودیتــى در نظــر گرفتــه نشده اســت.

ــاره  ــى اش ــو حقوق ــده عض ــى و نماین ــاى حقیق ــور اعض ــه حض ــًا ب ــوى تشــکل ها به صراحــت صرف ــنامۀ الگ اساس
دارد.

اتــاق بازرگانــى ایــران عمــًال اخــذ وکالــت فقــط یــک فــرد را مى پذیــرد و هــر عضــو حاضــر در جلســه فقــط وکالــت 
ــن،  ــى انجم ــال آت ــات س ــه در انتخاب ــد ک ــر مى رس ــن، به نظ ــد. بنابرای ــد داشته باش ــر را مى توان ــو دیگ ــک عض ی

هــر عضــو فقــط امــکان اخــذ یــک وکالــت را داشته باشــد.

۱

۲

۳

ـــى  ـــاق بازرگان ـــان در ات ـــه عضویـــت آن ب
ـــت  ـــورد، هیئ ـــن م ـــد. در ای ـــدام نمای اق
ـــزام  ـــو ال ـــر لغ ـــه پیگی ـــره و دبیرخان مدی
اعضـــاى باغـــدار و خدمـــات انجمـــن 
ـــس  ـــق رئی ـــى از طری ـــاق بازرگان در ات
ــتان ها و  ــت اسـ ــران، معاونـ ــاق ایـ اتـ
تشـــکل هاى اتـــاق ایـــران و تســـهیل 
ـــا  ـــت. ام ـــه اس ـــن زمین ـــا در ای فراینده
بایـــد توجـــه داشـــت کـــه تغییـــر و 
در  عضویـــت  آیین نامـــه  اصـــالح 

ـــوراى  ـــارات ش ـــى از اختی ـــاق بازرگان ات
عالـــى نظـــارت اســـت کـــه ســـاالنه 
حداقـــل 2 مرتبـــه تشـــکیل جلســـه 

مى دهـــد.
ـــکارى  ـــا هم ـــه ب ـــى رود ک ـــد آن م امی
ــاق  ــى بیـــش از پیـــش اتـ و همراهـ
ـــکان حضـــور و کســـب حـــق  ـــران ام ای
ـــن  ـــته انجم ـــا پیوس ـــى اعض رأى تمام
ــال  ــات سـ ــران در انتخابـ ــته ایـ پسـ

1402 فراهـــم گـــردد.
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تـور تخصصـى بازدیـد از صنعـت پسـته ترکیـه طـى روزهـاى 21 تا 25
شـهریورماه سـال جارى از سـوى انجمن پسـته ایـران برگزار مى شـود. 

در ادامـه جزئیـات برگـزارى ایـن برنامـه از نظرتـان مى گذرد. 

تور تخصیص پسته ترکیه
انجمن پسته ایران برگزار می کند

زمان برگزاری 
21 تا 25 شهریور 1401

ظـــرفـــیـــت مــــحــــدود

سیرت

شانلى اورفا

آدیامان

غازى آنتپ
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استانبول 

فراخوان
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و ثبــت نــام بــا دفتــر انجمــن پســته ایــران 
ــاى 32475749-034 و 32474167-034 تمــاس حاصــل  ــا شــماره تلفن ه ب

فرمایید.
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تولید پسته خشک طبق جمع بندی کمیته باغبانی انجمن پسته ایران:

پیش بیین ۱۱۵ هزارتین ۱۴۰۱
براســاس جمع بنــدى آمــار و اطالعــات دریافت شــده از باغــداران 
ــى  ــران پیش بین ــته ای ــن پس ــى انجم ــه باغبان ــور، کمیت ــر کش سراس
کــرد امســال 115 هــزار تــن پســته خشــک در ایــران تولیــد مى شــود. 
ــا تعــداد بیــش از ۶۰۰ ــه انجمــن ب ــار طــى مصاحبــه دبیرخان ایــن آم

ــت و  ــع آورى شده اس ــران جم ــته خیز ای ــق پس ــداران مناط ــر از باغ نف
ســپس جمع بنــدى نتایــج حاصلــه در جلســه کمیتــه باغبانــى انجمــن 
انجــام پذیرفــت. ایــن جلســه بــا هــدف ارائــه پیش بینــى بهــاره از تولیــد 
پســته کشــور در تاریــخ ششــم تیرمــاه ســال جــارى در دفتــر مرکــزى 

انجمــن پســته در شــهر کرمــان برگــزار شــد.
ــد  ــزان تولی ــى رود می ــار م ــه، انتظ ــن کمیت ــدى ای ــاس جمع بن ــر اس ب
ــزار  ــدد ۱۱۵ ه ــه ع محصــول پســته خشــک کشــور در ســال ۱۴۰۱ ب
تــن برســد کــه در مقایســه بــا تولیــد ســال گذشــته ۱۵ درصــد کاهــش 
ــت  ــى از آن اس ــى حاک ــات دریافت ــن، اطالع ــد. همچنی ــان مى ده را نش
کــه در ســال جــارى خســارت ســرمازدگى بــراى دومیــن ســال متوالــى، 
ــل توجهــى از پســته اســتان هاى  ــدن ســهم قاب ــه خســارت دی منجــر ب
ــا  کرمــان، یــزد و فــارس شــده ؛ به طورى کــه محصــول ایــن مناطــق را ب
کاهشــى 75 تــا 85 درصــدى نســبت بــه ســال 1400 مواجــه کرده اســت. 
ــن  ــان، قزوی ــزى، اصفه ــتان هاى مرک ــداران اس ــن درحالى اســت که باغ ای
و تهــران در ســال جــارى انتظــار برداشــت محصــول قابــل قبولــى دارنــد. 
ــداران از مناطــق مختلــف اســتان خراســان رضــوى،  طبــق گــزارش  باغ

محصــول ایــن مناطــق على رغــم خســارت تگــرگ و ســرمازدگى محــدود 
ــش  ــوان و افزای ــات ج ــدن باغ ــل روى کار آم ــاط، به  دلی ــى از نق در برخ
ســطح زیــر کشــت، بــا افزایــش قابــل توجهــى روبــه رو اســت. متأســفانه، 
ــى و  ــرمازدگى و گرمازدگ ــر س ــر اث ــایر مناطــق پســته کارى کشــور ب س

خســارت تگــرگ بــا کاهــش تولیــد مواجــه هســتند. 
ــرآورد  ــور، ب ــف در کش ــام مختل ــت ارق ــطح زیرکش ــه س ــه ب ــا توج ب
مى شــود محصــول ســال جــارى شــامل: 50 درصــد رقــم احمدآقایــى، 
ــم  ــم اکبــرى و 10 درصــد رق ــى، 15 درصــد رق ــم فندق 25 درصــد رق
کله قوچــى باشــد. در مــورد خســارت آفــات نیــز گزارشــاتى مبنــى بــر 
ــق  ــیارى از مناط ــالى، در بس ــل خشکس ــیل به دلی ــت پس ــان آف طغی
ــل،  ــان فص ــا پای ــه ت ــم ک ــا امیدواری ــد، ام ــوش مى رس ــته خیز به گ پس
محصــول پســته کشــور از گزنــد آفــات و بالیــاى طبیعــى در امــان بماند.

مالحظات مهم پیرامون پیش بینى ها
محصــول اســتان هاى  هرســاله مقــدارى از پســتۀ تَــر، عمدتــاً 
خراســان رضوى و ســمنان، صــرف تَرخــورى به صــورت میــوه تــازه 
مى شــود کــه در مقادیــر منــدرج در جــدول فــوق منظــور نشده اســت.
ــى  ــه  باغبان ــى کمیت ــدار پیشبین ــر مق ــاً نمایانگ ــوق صرف ــرآورد ف ب
 انجمــن  پســته  ایــران بــوده و احتمــال خطــا نســبت بــه مقــدار واقعــى 

محصــول وجــوددارد.

دبیرخانه انجمن پسته ایران



انجمن
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پیش بینى تولید (تن)منطقهردیف

5,000رفسنجان1
2,000سیرجان2
1,500کرمان3
1,000زرند4
1,000انار5
500شهربابک6
500راین7
500راور8
500سایر9

12,500جمع استان کرمان

64,000خراسان رضوى10
7,000خراسان جنوبى11
5,000تهران12
4,500مرکزى13
4,000سمنان14
4,000قم15
3,500یزد16
3,000اصفهان17
3,000قزوین18
2,000سیستان و بلوچستان19
1,000فارس20
1,500سایر21

102,500جمع سایر استان ها

115,000جمع کل کشور

٨۵︀︑ ٧۵
در︮︡

︩ ︋﹫﹠﹩ ﹋︀﹨︩ ︑﹢﹜﹫︡ در  ﹫︎
ا︨︐︀ن ﹨︀ی ﹋︣﹝︀ن، ︤د و 

︣﹝︀زد﹎﹩  ﹥ د﹜﹫﹏︨  ﹁︀رس︋ 

١۵
در︮︡

 ︩﹨︀﹋ ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫︎
︀ل ١۴٠١ ︑﹢﹜﹫︡ در︨ 

١١۵,٠٠٠
﹟︑

︩ ︋﹫﹠﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ︎︧︐﹥ ︪︠﹉ ︨︀ل ١۴٠١ ﹫︎

پیش بیین ۱۴۰۱
در ادامـه میزان پیش بینى تولید پسـته در سـال محصولـى 1401 به تفکیک 

اسـتان ها و مناطق پسـته خیز اسـتان کرمان ارائه شده اسـت.

۶٠٠
︋︀︾︡ار

️ و﹎﹢ ︋︀ ۶٠٠ ︩ ︋﹫﹠﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ︨︀ل ︗︀ری در ﹎﹀ ﹫︎
︋︀︾︡ار ﹝﹠︀︵﹅ ︎︧︐﹥ ︠﹫︤ ا︣ان 

%۵٠

%٢۵
%١۵

%١٠

︿﹚︐﹞ ار﹇︀م ﹜︨
﹩︀﹇︡آ﹝ا

﹩﹇︡ ﹋﹙﹥ ﹇﹢﹩ا﹋︊︣ی﹁﹠
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ایـران  کشـاورزى  در  بهـره ورى  اندازه گیـرى  از  صحبـت 
معموالً بـا اما و اگرهـا و ابهاماتى رو به روسـت؛ شـاید انجام 
محاسـبات سـخت اسـت یا واژه بهره ورى براى مـا نامأنوس 
اسـت! امـا امیراعتصـام ادیـب عضو باغـدار هیئـت امناى 
انجمـن از اسـتان خراسـان رضـوى بـر ایـن باور اسـت که 
اگـر ما بـراى هر کـدام از بخش ها اعـم از آب، کـود، نیروى 
انسـانى و غیره، داده و عدد داشته باشـیم و محاسـبه کنیم 
مى توانیـم در هـر بـاغ میـزان بهـره ورى را بـا دقـت قابل 
قبولـى به دسـت آوریـم. بـراى آشـنایى بـا طرز فکـر این 
باغـدار موفق و بررسـى راهکارهـاى افزایش بهـره ورى در 
باغـات پسـته ایران سـراغ وى رفتیـم. در ادامه، شـما را به 

مطالعـه ایـن گفت وگـوى خواندنـى دعـوت مى کنم.

در گفت وگو با امیراعتصام ادیب، عضو باغدار 
هیئت امنای انجمن پسته ایران مطرح شد

اندازه گیری درست، 
الزمۀ افزایش بهره وری

مصاحبه کننده:
اعظم مرتیض پور

اقتصـادي،  مختلـف  منابـع  کمبـود  بـه  توجـه  بـا  مـا  آیـا 
بـه  پاسـخ  داریـم؟  مناسـب  بهـره وري  داراي  فعالیت هایـی 
ایـن پرسـش، مثبـت نیسـت و بـا بررسـی مولفه هـاي اصلی 
سـنجش بهـره وري از قبیل کارآیـی و راندمـان، هدفمند بودن 
و پیگیرانـه  بـودن فعالیت هاي اقتصـادي در کشـور، باید گفت 
آنقـدر کـه خداوند بـراي ملت ایـران امکانـات تولیـدي پدید 
و  کارآ  و  مثمرثمـر  بهره بـرداري  همـت  خودمـان  مـا  آورده، 
معطـوف به اهـداف سـنجیده از امکانـات اقتصادمـان نداریم. 
ایـن مهـم در تمـام شـئونات تولیـد و اقتصاد صـدق مى کند و 

پسـته هـم مصداقـى از بیـان کلى اسـت. 
در دو گفت وگـوى مطـول پیـش رو چالش هاى بهره ورى پسـته 

را بـه بحث گذاشـته ایم. 

چالش های بهره وری 

باغبانی

ــره ورى  ــما از به ــف ش ــد تعری ــب! بفرمائی ــاى ادی آق
ــته را  ــدارى پس ــوزه باغ ــش آن در ح ــت و افزای چیس

چگونــه مى تــوان عملیاتــى کــرد؟
ــر  ــر حداکث ــت و بیانگ ــرش اس ــک نگ ــره ورى ی ــى به به طورکل
ــود  ــع موج ــا و مناب ــتفاده از نهاده ه ــا اس ــه ب ــت ک ــودى اس س
ــه آنچــه کــه  ــا نســبت ب ــه قولــى ســتانده م ــم؛ ب کســب کرده ای
ــا را در  ــرش م ــن نگ ــت. ای ــرمایه شده اس ــه و س ــرف، هزین مص
جهــت هــر روز بهتــر شــدن قــرار مى دهــد. ولــى وقتــى کــه در 
بخــش کشــاورزى و به صــورت جــز در پســته بخواهیــم صحبــت 
ــع  ــال مناب ــا در قب ــه م ــم ک ــح دهی ــم توضی ــد بتوانی ــم، بای کنی
ــا و  ــانى، نهاده ه ــروى انس ــن، آب، نی ــم از: زمی ــترس اع در دس
ــاغ اعمــال مى کنیــم، چــه  حتــى بــه لحــاظ مدیریتــى کــه در ب

ــم. ــى به دســت آورده ای ــت و کیفیت ــه کمی ــا چ ــى، ب محصول

ــًال  ــا عم ــد آی ــه نمودی ــه ارائ ــى ک ــه تعریف ــه ب باتوج
بهــره ورى قابــل اندازه گیــرى اســت؟ 

بــراى محاســبه میــزان بهــره ورى، بایــد نســبت میــزان نهاده هــاى 
مصرفــى در هــر بخــش مثــل: نیــروى انســانى، نهاده هــاى 
ــدى  ــول تولی ــزان محص ــا می ــه را ب ــارى و بقی ــیمیایى، آبی ش
بســنجیم تــا بهــره ورى در هــر بخــش حاصــل شــود و بــا مقایســه 
فرآیندهــاى مختلــف رســاندن نهــاده بــه ســتانده، بهتریــن فرآیند 
را انتخــاب کنیــم. بدیــن شــکل بهــره ورى برایمــان قابل ســنجش 
ــارى  ــوه آبی ــه نح ــورد مقایس ــال، در م ــوان مث ــد. به عن خواهدش
بیــن یــک سیســتم آبیــارى تحــت فشــار و یــک سیســتم آبیــارى 
غرقابــى، هــر دو دارنــد آب مصــرف مى کننــد، ولــى حجــم آبــى 
ــا حجــم آبــى کــه  کــه در سیســتم غرقابــى مصــرف مى شــود ب
در سیســتم قطــره اى مصــرف مى شــود متفــاوت اســت و احتمــاالً 
بهــره ورى ایــن دو روش آبیــارى نیــز کامــًال متفــاوت خواهدبــود.
ــراى هــر کــدام از بخش هــا اعــم از آب، کــود، نیــروى   اگــر مــا ب
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ــه  ــم. ادام ــت کنی ــته حرک روش گذش
ــواه  ــواه ناخ ــى خ ــم قبل دادن راه و رس

ــود. ــره ورى مى ش ــش به ــث کاه باع

آیا شـما مرتباً میزان بهـره ورى در 
باغ خـود را محاسـبه مى کنید؟

ــات را  ــار و اطالع ــدودى آم ــا ح ــا ت م
ثبــت و بــا هــم مقایســه مى کنیــم 
به عنــوان  مى بینیــم.  را  تغییــرات  و 
ــه را خدمتتــان  ــال، مــن یــک نمون مث
ــاغ  ــا در ب ــال م ــم؛ امس ــرض مى کن ع
ــت  ــه باف ــاك ک ــنگینى خ ــت س به عل
زیرشــکن  داشــت،  ســیلتى  لومــى 
عمیــق زدیــم؛ بــا مقایســه اى کــه 
بیــن حجــم آبشــویى امســال بــا ســال 
گذشــته داشــتیم مشــاهده کردیــم کــه 
ــتیم  ــرى را توانس ــویى بهت ــم آبش حج
در باغات مــان داشته باشــیم. ســپس، 
آنالیــز خــاك انجــام دادیــم و داده هــاى 
آنالیــز خــاك قبــل و بعــد از آبشــویى 
ــه  ــن ب ــم. ای ــه کردی ــم مقایس ــا ه را ب
مــن مــى گویــد کــه بــا انجــام عملیات 
ــاك  ــویى خ ــش آبش ــکن در بخ زیرش
و کنتــرل نمــک، على رغــم آبیــارى 
ــاال  ــره ورى ب ــزان به ــور، می ــا آب ش ب

رفته اســت.

خـرده  بـه  صحبت هـا  خـالل  در 
اشـاره  مالکـى  عمـده  و  مالکـى 
مالـکان  عمـده  چـرا  کردیـد؛ 
مجبورنـد بسـنجند و اندازه گیـرى 
کنند، ولـى خـرده مالکیـن نیازى 

؟ نمى بیننـد
هــدف مــا در بهــره ورى، ســنجش 
ــده   ــه مصرف ش ــا از آنچــه ک دریافتى ه
ــى،  ــرده مالک ــش خ ــد. در بخ مى باش
ــانى  ــروى انس ــورد نی ــاً در م مخصوص
ــرات  ــا تغیی ــن نهاده ه ــى تأمی ــا حت ی
انــدازه  آن  بــه  بــاغ  در  هزینــه اى 
ــه در  ــد ک ــان نمى ده ــودش را نش خ
ــودش را  ــى خ ــده مالک ــاغ عم ــک ب ی

مى دهــد. نشــان 
در بخــش خــرده مالکــى و در یــک 
ــزان آب  ــرات می ــم، تغیی ــاحت ک مس
مصرفــى، تغییــرات میــزان حقــوق 
ایــن  در  دارد  کــه  انســانى  نیــروى 
ــده  ــا عم ــد ب ــت مى کن ــات فعالی باغ
ــت  ــاال اس ــاحتش ب ــه مس ــى ک مالک
کامــًال متفــاوت مى شــود؛ به عنــوان 
مثــال، تغییــر ده درصــدى حقــوق 
عمــده مالکــى  در  نیــروى انســانى 
به شــدت خــود را نشــان مى دهــد.

بــاغ،  بــاالى  مســاحت  به دلیــل   

کنیــم  محاســبه  و  داشته باشــیم  عــدد  و  داده  غیــره  و  انســانى 
مى توانیــم در هــر بــاغ میــزان بهــره ورى را تــا حــد زیــادى به دســت 
آوریــم. ســپس، باتوجــه بــه اطالعــات و آمــار به دســت آمــده مى تــوان 
نتیجه گیــرى کــرد کــه آیــا سیســتم مدیریتــى قابــل ارتقــا هســت یــا 
خیــر. اگــر بتــوان سیســتم را ارتقــاء داد، ممکــن اســت بهــره ورى را در 
یــک نمــودار افزایشــى و رو بــه بــاال حرکــت دهیــم. در غیراین صــورت 
ممکــن اســت در گــذر زمــان باتوجــه بــه عوامــل پیش بینــى نشــده اى 
ــیم  ــته باش ــى داش ــره ورى خوب ــر به ــى اگ ــد حت ــود مى آی ــه به وج ک

ولــى بــه فکــر بهبــودش نباشــیم،کم کم بــه مشــکل بربخوریــم.
ــا در گذشــته آبیــارى غرقابــى داشــتیم و  ــه اش اینکــه همــه م نمون
بعــد آب هــا کــم شــدند، اگــر مــا فقــط بــا طــرز فکــر آبیــارى غرقابــى 
و مصــرف آب در گذشــته بخواهیــم پیــش برویــم، مســلماً بهــره ورى 
ــبت  ــتانده نس ــع س ــد. درواق ــدا مى کن ــش پی ــدت کاه ــدار به ش باغ
بــه آنچــه هزینــه شــده کاهــش پیــدا مى کنــد و وارد مرحلــه نــزول 

ــه ضــرر مى شــویم. ــه مرحل بهــره ورى و ورود ب

آیــا به طــور معمــول باغــداران پارامترهایــى مثــل مصــرف 
ــد؟ ــبه مى کنن ــاده را محاس آب و نه

ــار را  ــا و آم ــن داده ه ــا ای ــده مالک ه ــاد عم ــى زی ــال خیل ــه احتم ب
ــد. در بخــش خــرده مالکــى بعضــى از کشــاورزها هســتند کــه  دارن
ــا هــم  ــا را اســتخراج و ب ــن داده ه ــام ای ــق هســتند و تم ــاً دقی واقع
مقایســه مى کننــد. ولــى متأســفانه عــده اى هــم هســتند کــه ایــن 
ــت  ــنتى و ثاب ــان شــکل س ــم نیســت و هم ــا برایشــان مه پارامتره
ــد  ــا اب ــه ت ــد ک ــر مى کنن ــاورزان فک ــن کش ــد. ای ــه مى دهن را ادام
روش مدیریتــى کــه در پیــش گرفته انــد درســت اســت. در حالى کــه 
اتخــاذ یــک روش کارى ممکــن اســت تــا بــازه زمانى مشــخصى روش 
درســتى باشــد، ولــى تغییــر شــرایط دیگــر اجــازه ندهــد کــه طبــق 

برای محاسبه میزان 
بهره وری، باید نسبت 

میزان نهاده های 
مصرفی در هر بخش 
مثل: نیروی انسانی، 

نهاده های شیمیایی، 
آبیاری و بقیه را با میزان 

محصول تولیدی 
بسنجیم تا بهره وری در 

هر بخش حاصل شود 
و با مقایسه فرآیندهای 

مختلف رساندن نهاده 
به ستانده، بهترین 

فرآیند را انتخاب کنیم

باغبانی
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ــرده  ــر از خ ــر ت ــى زمان ب ــات باغ عملی
مالکــى اســت. مثــًال، هــرس یــک بــاغ 
صــد یــا دویســت هکتــارى طــى مــدت 
ــه  ــود، بلک ــام نمى ش ــه انج ــک هفت ی
یــک بــازه چنــد ماهــه و تعــداد چهــل، 

ــاز دارد. ــروى کار نی ــر نی ــاه نف پنج
در بخــش عمــده مالکــى بایــد بــا 
را  مــوارد  کلیــه  صحیــح  مدیریــت 
چــون  کنیــم،  کنتــرل  به شــدت 
ــرات  ــن تغیی ممکــن اســت کوچک تری
ناصحیــح در اســتفاده از منابــع، هزینــه 
ــاال  ــدرى ب ــات را به ق انجام شــده در باغ
ــمت  ــات را به س ــى باغ ــه حت ــرد ک بب

ــرد. ــش بب ــدن پی ــادى ش غیراقتص

در خــرده مالکــى وضعیــت چطور 
؟ ست ا

ــا دو  ــک ی ــًال ی ــه مث خــرده مالکــى ک
ــى از  ــى بخش ــاغ دارد و حت ــار ب هکت
امــور بــاغ را خــود صاحــب بــاغ انجــام 
ــرى  ــره ورى باالت ــد به ــد مى توان مى ده
ــام  ــى از انج ــى گاه ــد، ول ــته باش داش
ــواه  ــواه ناخ ــا خ ــى از کاره دادن بعض
انجــام  نمى توانــد  و  مى مانــد  دور 
ــل ممکــن اســت  ــن دلی ــد. به همی ده
بهــره ورى در بخــش خــرده مالکــى 
ــود و  ــت ش ــار اُف ــع دچ ــى مواق بعض
صــورت  صحیــح  مدیریــت  نتوانــد 

ــرد. گی
قوانیــن  در  حتــى  مثــال،  بــراى 
دولــت نیــز آمــده کــه اراضــى از یــک 
مســاحت مشــخص کمتــر نمى تواننــد 
آبیــارى تحــت فشــار اجــرا نماینــد. از 
یــک مســاحتى کمتــر نمى تــوان از 
ــام  ــت انج ــر در جه ــیون بهت مکانیزاس
ــک  ــرد. ی ــتفاده ک ــى اس ــات باغ عملی
خــرده مالــک معمــوالً خــودش تانکــر 
ســم پاش نــدارد، در نتیجــه ممکــن 
ــرل  ــراى کنت ــى ب ــه سم پاش ــت ک اس
ــن  ــام ای ــد. تم ــق بیافت ــه تعوی ــت ب آف
ــر  ــاغ تأثی ــره ورى ب ــر روى به ــوارد ب م
شــده،  مصــرف  نهــاده  مى گــذارد. 
حاصــل  مطلــوب  نتیجــه  آن  ولــى 

نشده اســت.
در باغاتــى کــه عمــده  مالــک هســتند 
ــرمایه گذارى  ــم س ــه حج ــه ب ــا توج ب
انجــام شــده بایــد سیســتم مدیریتــى 
دقیقــى اعمــال شــود و عملیــات باغــى 
ــرد.  ــام گی ــت انج ــاى درس در زمان ه
اگــر کنتــرل آفــت دیــر انجــام شــود یــا 
کوددهــى دیــر صــورت گیــرد عواقبش 
خیلــى  خرده مالکــى  بــه  نســبت 

ــود. ــد ب ــنگین تر خواه س

ــره ورى  ــم را در به ــئله اقلی ــت آب و مس ــت و کمی کیفی
چقــدر حائــز اهمیــت مى دانیــد؟ 

ــت  ــى دس ــت آب مصرف ــت و کیفی ــورد کمی ــوارد درم ــى م در برخ
کشــاورز کوتــاه اســت. امــا مــواردى هــم هســت کــه باغــدار 
ــد.  ــبى داشته باش ــره ورى مناس ــح، به ــت صحی ــا مدیری ــد ب مى توان
ــاس  ــیار حس ــت آب بس ــه کیفی ــبت ب ــى نس ــم کله قوچ ــًال، رق مث
ــى رود  ــار م ــن انتظ ــواه ای ــواه ناخ ــت آب خ ــت کیفی ــا اُف اســت و ب
کــه برداشــت محصــول کاهــش پیداکنــد؛ اینجاســت کــه بایــد آن 
ــا  ــد؛ ی ــرد و مســئله را حــل کن ــه اصــالح بگی ــم ب ــه تصمی مجموع
بایــد وارد باغ ریــزى بــا ارقــام ســازگار بــا آب موجــود شــود، یــا بایــد 
تغییــر پیونــد انجــام دهــد و یــا درصــورت امــکان از ســازمان مربوطــه 
مجــوز بگیــرد تــا بتوانــد کیفیــت آبــش را بــه روش تصفیــه اصــالح 
کنــد. البتــه در ایــران در ایــن مــورد مشــکل داریــم و اجــازه خاصــى 
داده نمى شــود و گاهــى ممکــن اســت ســازمان محیــط زیســت هــر 

ــد! ــورد کن ــلیقه اى برخ ــن موضــوع به صــورت س ــا ای ــتان ب اس

شما چه تجربه اى در این مورد دارید؟
ــورى5 ــا ش ــب آب ب ــزار مترمکع ــا 10 ه ــم کله قوچــى را ب ــن رق م

ــى  ــازده خیل ــى دادم و ب ــانتى متر انجــام م ــر س ــوس ب ــزار میکروم ه
ــزار ــاه 10 ه ــورى آب چ ــر ش ــال حاض ــا درح ــتم، ام ــى داش خوب

میکرومــوس بــر ســانتى متر شده اســت. ایــن اتفاقــى نیســت کــه مــن 
بتوانــم جلــوى آن را بگیــرم و ســفره آب زیرزمینــى مشــترك اســت و 
بارندگى هــا و اقلیــم هــم دســت مــا نیســت. باغــدار تنهــا مى توانــد 
بــا بهره گیــرى از علــم و بــه روش هایــى هماننــد: اضافــه کــردن گــچ، 
آبشــویى مناســب و اســتفاده از اصالح کننده هــا، کاهــش کیفیــت آب 
را تــا حــدودى جبــران کنــد. شــاید حالــت مطلــوب اتفــاق نیفتــد، 

ــد. ــدار را رقــم مى زن ــا همچنــان یــک کشــاورزى پای ام

آنچه که االن به ذهنم 
می رسد که چرا ما 

بهره وری کمتری در 
بحث تولید و انرژی 

نسبت به نقاط دیگر 
جهان داریم این است 

که نفت زیادی بالی جان 
ما شده است. به عبارتی، 

فراوانی یک منبع و 
نعمت خدادادی باعث 

شده که ما ایرانیان 
به صورت عمومی 

نخواهیم زندگی  را برای 
خود سخت کنیم! 

باغبانی
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بهــره ورى آب در بحــث کمیــت هــم بســیار اهمیــت دارد، خصوصــاً 
مناطــق پســته کارى کــه مناطــق خشــک و کــم آبــى هســتند. اینکــه 
مــا چــه مقــدار آب مصــرف کردیــم و در قبالــش چــه مقــدار محصول 
به دســت آوردیــم، بســیار حائــز اهمیــت اســت. در گذشــته مــدار آب 
ــه مــرور  ــراى درختــان پســته 30 روز بوده اســت و بعــد ب معمــوالً ب
ایــن 30 روز بــه 45 و 60 روز رســیده و درحــال حاضــر مــدار آبیــارى 

در برخــى مناطــق 90 روز شده اســت. 
کاهــش کمیــت آب بــر بهــره ورى تأثیــر مى گــذارد؛ وقتــى کــه مــن 
نتوانــم سیســتم آبیــارى تحــت فشــار اجــرا کنــم، ســرمایه اولیــه اش 
ــن  ــه مــن تســهیالتى در ای ــا طبــق قوانیــن ب را نداشــته باشــم و ی
خصــوص داده نشــود، خــواه ناخــواه مــن دیگــر نمى توانــم بهــره ورى 
ــه همــان  ــا بایــد ب آب را به راحتــى افزایــش دهــم. در این صــورت، ی
شــکل گذشــته ادامــه دهــم کــه انتهــاى ایــن مســیر انتهــاى خوبــى 
نیســت و اُفــت بهــره ورى آنقــدر شــدت پیــدا مى کنــد کــه فعالیــت 
ــه شــده  ــور ک ــد هرط ــه بای ــا اینک ــد؛ ی ــن را غیراقتصــادى مى کن م
ــه  ــاغ ب ــطیح ب ــق تس ــى را از طری ــتم غرقاب ــره ورى آب در سیس به
بهتریــن شــکل و توزیــع یکنواخــت آب حداقــل بــه هفتــاد، هشــتاد 

درصــد افزایــش دهــم.
ــد و  ــم تولی ــم، حج ــام دهی ــتى انج ــت درس ــم مدیری ــر نتوانی  اگ
بهــره ورى در بــاغ کاهــش پیــدا کــرده و ادامــه رونــد اصــًال مقــرون 

ــود. ــد ب ــه نخواه به صرف

نقــش تنش هــاى اقلیمــى در ایجــاد وضــع کنونــى چقــدر 
اســت؟

ــیطره  ــه س ــم ک ــرض کن ــد ع ــى بای ــاى اقلیم ــا تنش ه ــه ب در رابط
ــم از  ــددى اع ــوارد متع ــا م ــاله ب ــر س ــا ه ــد و م ــترده اى دارن گس
ســرمازدگى، گرمازدگــى، تگــرگ و غیــره روبــه رو هســتیم. کشــاورز 
ــه  ــى ک ــد در زمان های ــا بتوان ــد ت ــب کن ــش را کس ــن دان ــد ای بای

مى شــود  وارد  اقلیمــى  تنش هــاى 
تــا جایى کــه قابــل کنتــرل اســت، 
بــاغ  در  را  کنترل کننــده  عملیــات 
ــا خســارت کمتــرى  ــا ب انجــام دهــد ت
مثــال،  به عنــوان  شــود؛  مواجــه 
ــراى  اســتفاده از دســتگاه ضدتگــرگ ب
مقابلــه بــا تگــرگ مفیــد بــوده و تغذیه 
مناســب برگــى و خاکــى بــراى کاهــش 

تنش هــاى محیطــى موثــر اســت.
ــاد  ــع ایج ــوان مان ــى نمى ت ــور کل به ط
ــه  ــى آنچ ــد، ول ــى ش ــرات اقلیم تغیی
دانشــى  ماســت  دســترس  در  کــه 
ــرات  ــن تغیی ــال ای ــه در قب ــت ک اس
ــدودى  ــا ح ــرد و ت ــال ک ــوان اعم مى ت
ــه  جلــوى کاهــش بهــره ورى نســبت ب

مى گیــرد. را  گذشــته  ســال هاى 

اگــر نســبت تولیــد ناخالــص 
داخلــى ایــران بــه میــزان انــرژى 
ســاالنه  به طــور  را  مصرفــى 
ــا  ــم م ــم مى بینی ــبه کنی محاس
ــرژى  ــه ازاى مصــرف ان ایرانیــان ب
معــادل یــک بشــکه نفــت خــام 
حــدوداً 70 دالر تولیــد مى کنیــم، 
ــن  ــه ژاپ ــام مقایس ــى در مق ول
ــزار  ــدود 2 ه ــى ح ــره جنوب و ک
دالر تولیــد مى کننــد! به نظــر 
موضــوع  ایــن  در  نمى رســد 
تنهــا مســئله اقلیم، کارشــناس و 
کــود بــد و خــرده مالکــى دخیــل 
ــدد  ــرا ع ــما چ ــد. به نظرش باش
ــه  ــبت ب ــران نس ــره ورى در ای به

ــت؟ ــن اس ــدر پایی ــا اینق دنی
ــد  ــم مى رس ــه ذهن ــه االن ب ــه ک آنچ
ــرى در  ــره ورى کمت ــا به ــرا م ــه چ ک
بحــث تولیــد و انــرژى نســبت بــه 
نقــاط دیگــر جهــان داریــم ایــن اســت 
کــه نفــت زیــادى بــالى جــان مــا 
ــک  ــى ی ــى، فراوان ــت. به عبارت شده اس
منبــع و نعمــت خــدادادى باعــث شــده 
ــى  ــورت عموم ــان به ص ــا ایرانی ــه م ک
نخواهیــم زندگــى  را بــراى خود ســخت 
کنیــم! منظــورم ایــن اســت کــه مثــًال 
زمانــى مــن دسترســى بــه یــک حجــم 
نامحــدود آب داشــته باشــم، هیچ وقــت 
موضــوع  ایــن  بــه  نــدارد  لزومــى 
فکرکنــم کــه جــوى خاکــى را ســیمانى 
کنــم و یــا لوله کشــى کنــم؛ چــون 
آن قــدر حجــم آب مــن زیــاد اســت کــه 
هدررفــت آب اصــًال بــراى مــن اهمیتــى 
نــدارد و باعــث مى شــود مــن فکــرى در 
جهــت ارتقــاء بهــره ورى نکنــم و لزومى 

ــم. ــش نمى بین ــم برای ه

سرمایه کشاورز یک 
سرمایه ملی است و 

محصول تولیدی در 
سطح ملی برای کشور 

حائز اهمیت است و 
با هرگونه کاهش 

محصول، بازار پسته و 
اسم پسته ایران به خطر 

می افتد که این اتفاق 
خیلی بدی است

باغبانی
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فکــر مى کنــم مســئله اى کــه در بخــش 
انــرژى و صنعــت اتفــاق افتــاده همیــن 
اســت که مــا حجــم زیــادى از منابع در 
ایــران داریــم، ایــن حجــم زیــاد منابــع 
ــهل الوصول  ــیار س ــان بس ــون برایم چ
ــت و  ــر مدیری ــه فک ــدان ب ــت، چن اس

افزایــش بهــره ورى آن نیســتیم.
تولیــد  افزایــش  حالــت  دو  در 
ــه  ــاده اولی ــا نه ــت؛ ی ــر اس امکان پذی
ــد را  ــا تولی ــم ت ــرف کنی ــاد مص را زی
ــر  ــه را بهت ــاده اولی ــا نه ــم، ی ــاال ببری ب
ــد  ــم تولی ــا بتوانی ــم ت ــت کنی مدیری
بیشــترى داشته باشــیم. مــا در ایــن 
ــا نفــت  ــرژى ی ــًال چــون ان ــه عم زمین
ــش  ــر افزای ــه فک ــتیم، ب ــادى داش زی

نبودیــم.  آن  از  بهــره ورى 
ــا  ــدازه م ــه ان ــرفته ب ــورهاى پیش کش
ــذا  ــد، ل ــع ندارن ــن و مناب ــت و بنزی نف
ــه  ــد. ب ــدارى کنن ــرژى را خری ــد ان بای
همیــن دلیــل خــود را در مســیرى قرار 
ــه  ــد ک ــمتى برون ــه س ــا ب ــد ت مى دهن
از انرژى هایــى اســتفاده کننــد کــه 

وابســتگى کمتــرى داشته باشــند.
و  تحریم هــا  دیگــر،  طــرف  از 
فشــارهاى بین المللــى یــک جانبــه 
دســت صنایــع بــراى رســیدن بــه 
ــاه  ــد را کوت ــد جدی ــا و مت تکنولوژى ه
از  نتوانیــم  زمانى کــه  و  کرده اســت 

ــرژى  ــع قدیمــى ان ــا صنای ــم ب ــم، مجبوری ــتفاده کنی ــوژى اس تکنول
بیشــترى مصــرف کنیــم و تولیــد هــم همــان مقــدارى باشــد کــه 

بوده اســت. پیش تــر 
در مــورد پاییــن بــودن بهــره ورى در ایــران خــواه ناخــواه تحریم هــا 
موثــر بــوده، عــدم ورود تکنولــوژى بــه کشــور موثــر بــوده و موجــب 
ــم  ــرف مى کنی ــه مص ــال آنچ ــم در قب ــت نتوانی ــه در صنع ــده ک ش

ــیم. ــد داشته باش تولی

ــاورزى  ــوزه کش ــه در ح ــد ک ــما بگوین ــه ش ــروز ب ــر ام اگ
ــتید،  ــره ورى هس ــئول به ــان مس ــه خودت ــته در منطق پس
ــت؟ ــد، چیس ــه آن ورود مى کنی ــه ب ــئله اى ک ــن مس اولی
 آقــاى پیتــر دراکرکــه بنیان گــذار مدیریــت مــدرن بودنــد و 
ــد؛  ــف مى کنن ــت تعری ــام دادِن کار درس ــت انج ــره ورى را درس به
یعنــى هــم بایــد کار درســت را انجــام دهیــم و هــم اینکــه آن را بــه 

ــم. ــام دهی ــتى انج روش درس
ــش  ــت افزای ــم جه ــر مى کن ــن فک ــما م ــوال ش ــه س ــخ ب در پاس
بهــره ورى در کشــاورزى، بحــث اول مــا بحــث آب باشــد، لــذا 
ــورد آب  ــد در م ــداران بتوانن ــه  باغ ــردد ک ــد سیاســتى اتخــاذ گ بای
بهتریــن شــرایط و کمتریــن حجــم مصــرف آب را بــا باالتریــن بــازده 
اســتفاده کننــد. حتــى اگــر احتیــاج اســت در باغاتشــان اصالحاتــى 
اتفــاق بیافتــد؛ چــه در حالــت غرقابــى و چــه در حالتــى کــه بتوانــد 
بــه سیســتم تحــت فشــار تبدیــل شــود، چــون عمــًال در هــر باغــى 

ــم.  ــرا کنی ــار اج ــتم تحــت فش ــم سیس نمى توانی
ــه  ــاى شــیمیایى اســت؛ به نحــوى ک بحــث دوم، اســتفاده از نهاده ه
نهــاده شــیمیایى درســت را در زمــان مناســب و بــه شــکل مناســب 
ــرح  ــوع مط ــن موض ــا ای ــش نهاده ه ــون در بخ ــد؛ چ ــتفاده کنن اس
اســت کــه بعضــى از باغدارهــا گاهــاً کودهــاى نادرســت را در زمــان 
مناســب مى دهنــد و گاهــى وقت هــا کودهــاى نادرســت را در زمــان 

جهت افزایش بهره وری 
در کشاورزی، بحث 

اول ما بحث آب باشد، 
لذا باید سیاسیت اتخاذ 

گردد که  باغداران 
بتوانند در مورد آب 

بهترین شرایط و 
کمترین حجم مصرف 

آب را با باالترین بازده 
استفاده کنند 
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نادرســت مى دهنــد، گاهــى وقت هــا نهــاده شــیمیایى مناســب را در 
زمــان نامناســب اســتفاده مى کننــد. اینهــا تمامــاً مــواردى هســتند 
ــدازد، چــون کشــاورز نهــاده  ــه هزینــه کــردن مى ان کــه باغــدار را ب
ــندگان  ــاً برخــى فروش ــفانه، گاه نامناســب را تهیه کرده اســت. متأس
ــاده  ــاورز نه ــه کش ــان هســت ب ــودى انبارش ــه موج ــق آنچــه ک طب
مى فروشــند. گاهــى نهــاده به درســتى انتخــاب شــده و زمــان 
اســتفاده هــم مناســب هســت، ولــى روش اســتفاده نادرســت 
ــى  ــم کودهــاى آل مى باشــد؛ مثــل اینکــه در خیلــى از باغــات دیدی
ــد. در  ــور مى کنن ــه و روتیوات ــاك ریخت ــطح خ ــى را روى س و دام
ــوب  ــه مطل ــى نتیج ــده، ول ــام ش ــه  انج ــوارد هزین ــن م ــى ای تمام

ــد. ــش مى یاب ــره ورى کاه ــت به ــود و در نهای ــل نمى ش حاص
ــوى  ــت؛ به نح ــانى اس ــروى انس ــدى نی ــم بع ــل مه ــن، عام  به نظرم
کــه نــه تنهــا نیــروى انســانى در انجــام عملیــات باغــى ماننــد هــرس 
و پیونــد بایــد به درســتى مدیریــت شــود، بلکــه بایــد توســط افــراد 

متخصــص انجــام گیــرد تــا ســرمایه کشــاورز از بیــن نــرود.
ســرمایه کشــاورز یــک ســرمایه ملــى اســت و محصــول تولیــدى در 
ســطح ملــى بــراى کشــور حائــز اهمیــت اســت و بــا هرگونــه کاهــش 
محصــول، بــازار پســته و اســم پســته ایــران بــه خطــر مى افتــد کــه 

ایــن اتفــاق خیلــى بــدى اســت.

ــت؟  ــه چیس ــن زمین ــن در ای ــالت انجم ــما رس ــر ش به نظ
ــت  ــیر درس ــه در مس ــن زمین ــن در ای ــون انجم ــا تاکن آی

ــر؟ ــا خی ــدم برداشــته اســت ی ق
مــن همیشــه آنچــه انجمــن پســته در حــال انجــام دادن اســت را 
ــراى  خــوب و مثبــت دیــدم. انجمــن و اعضــاى انجمــن دلســوزانه ب
صنعــت پســته برنامه ریــزى مى کننــد و انجمــن پســته یــک 
ــت  ــا صنع ــط ب ــاى مرتب ــام بخش ه ــى را در تم ــى و مل ــت کل منفع

ــد. ــى مى بین ــات و بازرگان ــدارى، خدم ــم از باغ ــته اع پس

انجمــن پســته در زمینــه افزایش آگاهى 
کشــاورزان در مــورد مباحــث مدیریتــى 
ــاغ پســته بســیار خــوب  و اقتصــادى ب
عمــل کــرده و مى کنــد. همچنیــن، 
در بحــث آگاه کــردن باغــداران نســبت 
ــیار  ــى بس ــى و حقوق ــائل قانون ــه مس ب

دلســوزانه وارد شده اســت.  
 ایــن آگاهــى بخشــى ها در افزایــش 
اســت؛  ارزشــمند  بســیار  بهــره ورى 
ــن  ــه انجم ــى ک ــال، زمان ــوان مث به عن
پســته گــزارش هزینــه تولیــد پســته را 
ــه  ــدار هــم ب ــِن باغ ــد، م منتشــر مى کن
ــد  ــه تولی ــه هزین ــم ک ــن فکــر مى افت ای
پســته ام را بــا روش اصولــى انجمــن 
ــت  ــا فعالی ــم آی ــم و ببین ــبه کن محاس
مــن ســود ده اســت یــا خیــر و یــا 
در کــدام بخــش دارم بیــش از حــد 
ــاده  ــا دارم نه ــم، در کج ــه مى کن هزین
را زیــاد مصــرف مى کنــم، ولــى ســتانده 

ــدارم. ــبى ن مناس
ایــن  تمامــى  در  پســته  انجمــن   
و  هســت  آگاهى دهنــده  بخش هــا 
ــت و  ــث مدیری ــدم اول در بح ــن ق ای
بهــره ورى اســت. آنچــه را کــه انجمــن 
پســته انجــام داده خیلــى خــوب اســت. 
ــد و  ــزى مى کنن ــه برنامه ری ــه را ک آنچ
مــن در جلســات متعــدد دیــدم مســلماً 

ــى اثربخــش اســت. خیل

در مورد پایین بودن 
بهره وری در ایران 

خواه ناخواه تحریم ها 
موثر بوده، عدم ورود 

تکنولوژی به کشور 
موثر بوده و موجب 
شده که در صنعت 

نتوانیم در قبال آنچه 
مصرف می کنیم تولید 

داشته باشیم
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غالبـاً مطـرح مى شـود کـه تولیـد پسـته از هر هکتـار در 
محصـول  کیلوگـرم  حـدود 500  میانگیـن  به طـور  ایـران 
خشـک اسـت، در حالى کـه در آمریـکا این عـدد حدود 3

تـن اسـت. از ایـن رو، برخـى از دسـت اندرکاران انجمن بر 
ایـن باورند که ترویج و آموزش کشـاورزى پسـته در جهت 
افزایـش بهـره ورى تولیـد مى تواند تـا حدودى ایـن نقیصه 
را کاهـش دهد، ضمـن اینکه آن را جزو رسـالت هاى انجمن 
نیـز تعریـف مى کننـد. بـا ایـن رویکـرد و بـراى کنـکاش 
ریشـه هاى بهـره ورى پاییـن در تولیـد پسـته کشـور بـه 
سـراغ فرهاد آگاه عضو باغـدار هیئت مدیره انجمن پسـته 

ایـران رفتیـم تـا نظـرات وى را در این بـاره جویا شـویم.

چالش های بهره وری در گفت و گو با فرهاد آگاه 
عضو باغدار هیئت مدیره انجمن پسته 

در باب قیمت تمام شده
مصاحبه کننده:

ابوالفضل زارع نظری

آقـاى آگاه! همیشـه در مورد پسـته ایران گفته مى شـود که 
میـزان عملکـرد در واحد سـطح آن پایین اسـت. امـا به نظر 
مى رسـد ایـن مشـکل در سـایر صنایـع کشـور کـه انرژى 
زیـادى مصـرف مى کنند هم وجوددارد. نظر شـما چیسـت؟
بـه حاصـل تقسـیم مجمـوع انـرژى صرف شـده بـر تولیـد ناخالـص 
داخلـى یـک کشـور شـدت انـرژى مى گوینـد و ایـن عـدد در ایـران 
بسـیار وحشـتناك اسـت و صرفـاً ربطـى به پسـته نـدارد. به نظر من، 
در رابطه با پسـته باید بهره ورى نسـبت به آب سـنجیده شـود؛ چون 
زمیـن در مناطق پسـته خیز ایران ارزش چندانى نـدارد و آنچه ارزنده 
اسـت آب اسـت. بایـد دیـد کـه در ایـران بـه ازاى هـر مترمکعب آب 

چقـدر پسـته تولیـد مى شـود و در آمریـکا چقـدر تولید مى شـود.
زاویـه دیـد دیگـر، توجـه بـه قـدرت رقابـت بـر سـر قیمـت تمـام 
شده اسـت کـه تعیین کننـده ایجاد و تـداوم هر فعالیـت اقتصادى در 
طـول تاریـخ بـوده و هسـت. به این معنـا که چه کسـى مى تواند یک 
کاالى مشـابه را ارزان تـر تولیـد کند. هرکسـى کـه بتواند ایـن کار را 
بکند سـود بیشـترى مى برد و بیشـتر مى تواند کارش را توسـعه دهد 

و از منافـع آن بیشـتر بهره مند شـود. 
در نتیجـه، موضوع افزایش بهره ورى مقصود نهایى نیسـت. به نظرمن، 
آنچـه نهایـى و پایه اى تر اسـت، قیمـت تمام شده اسـت. در دنیا رقابت 
بر سـر این اسـت که چه کسـى مى تواند کاالى باکیفیـت را با قیمت 
تمام شـدة پایین تـرى تولیدکنـد. در مسـیر تولید، باالبـردن بهره ورى 
و اسـتفاده از تکنولـوژى کمـک مى کنـد بـه اینکـه قیمت تمام شـده 
کاهـش یابـد تا بتوان در بـازار آزاد رقابـت کرد. اما آنچه کـه در ایران 
محاسـبه قیمـت تمام شـده محصول را کـج و معوج مى کنـد، وجود 

یارانه ها اسـت.
در رابطـه بـا موضـوع اول، از چندسـال پیش این ایده مطرح شـد که 
مهم اسـت حسـاب کنیـم به ازاى هـر مترمکعب آب چند دالر سـود 
به دسـت مى آیـد. اگـر بخواهیـم در رابطه با پسـته بگوییـم، این مهم 
اسـت که بـه ازاى هر مترمکعب آب چند کیلو پسـته تولید مى شـود 
و چـرا ایـن عـدد اینقـدر از جاهاى دیگـر پایین تر اسـت! البته ممکن 

باغبانی
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یـک فعالیت ضـررده را ادامه داد.
در بـازارى کـه یـک کاال تولیـد و خریـد 
کـه  کارخانه هایـى  مى شـود،  فـروش  و 
قیمـت تمام شـده محصولشـان گران تـر 
از قیمت بازار شـود ورشکسـت مى شوند، 
ولـى آن کارخانـه اى که قیمت تمام شـده  
یـا  و  بـازار  قیمـت  معـادل  محصولـش 
پایین تـر از قیمـت بـازار باشـد در بـازار 

باقى مى مانـد.
در مورد پسـته، چـون تولیـد آن محدود 
بـوده و بـراى آن تقاضـا و مصـرف زیادى 
وجـوددارد ما هنـوز در بـازار مانده ایم، اما 
با کسـب سودى کمتر نسـبت به آمریکا. 
پسـته آمریـکا که قیمـت تمام شـده اش 
کمتر از ما اسـت، سـود بیشـترى مى برد. 
بیـن  فاصلـه  کاهـش  بـا  به تدریـج  امـا 
عرضـه و تقاضـا، تعـدادى از باغـداران که 
قیمت تمام شـده پسته شـان باالتر اسـت 
ورشکسـت مى شـوند و از عرصـه رقابـت 

بیـرون مى رونـد.
بایـد توجـه داشـت، لزومـاً همه کسـانى 
کـه قیمت تمام شـده  محصولشـان باالتر 
از دیگـرى اسـت ورشکسـت نمى شـوند، 
بلکه بسـتگى به تقاضـا در بـازار دارد. اگر 
تقاضـا زیـاد باشـد آن کسـى کـه قیمت 
تمـام شـده اش پایین تر اسـت و هم آنکه 
قیمتـش کمـى باالتـر باشـد مى تواننـد 
باشـد  کـم  تقاضـا  اگـر  امـا  بفروشـند، 
قیمـت پاییـن مى آیـد و فقـط آن کسـى 
کـه قیمـت تمام شـده اش پایین تر اسـت 
مى توانـد بفروشـد و مابقـى ورشکسـت 
خـارج  رقابـت  گردونـه  از  و  مى شـوند 

مى شـوند. 

در مورد پسـته ایران چقدر احتمال 
وجوددارد؟ ورشکستگى 

بسـتگى بـه تقاضـا دارد؛ االن تحلیل من 
ایـن اسـت که ظرفیـت افزایـش تقاضاى 
پسـته در دنیـا هنـوز خیلـى زیاد اسـت، 
چـرا؟ چـون آمریکایى ها بـا 330 میلیون 
نفـر جمعیـت پارسـال حـدود 180 هزار 
تـن پسـته خوردند؛ کشـور چیـن با یک 
میلیـارد و 400 میلیـون نفـر جمعیـت 
روزبـه روز قدرت اقتصـادى مردمش باالتر 
مـى رود و اگـر هـر چینـى بخواهـد بـه 
انـدازه هر آمریکایى پسـته بخـورد، جمع 
آمریکایى هـا  برابـر  چنـد  مصرف شـان 
آمریکایى هـا  درحال حاضـر،  مى شـود. 
500 هـزار تـن پسـته تولیـد مى کنند و 
مـا هـم 200 هـزار تـن، درکل 700 هزار 

اسـت بعضى ها نسـبت به ایـن موضوع هم حـرف داشته باشـند و بگویند 
این طـور نیسـت و در باغـات خـوب پسـته ایـران ایـن عـدد خیلى ها هم 

نیست. بد 

چرا این عدد در ایران پایین است؟
 به نظرمـن دالیل متعـددى دارد؛ اول اینکه کشـاورزى در ایران در مقابل 
کشـاورزى کشـورهاى پیشـرفته که بر پایه علم بنا نهاده شـده اند، سنتى 
اسـت؛ مثـًال پایـه یوسـى بى وان کـه حاصل تحقیـق و بررسـى در آمریکا 
اسـت یکـى از دالیل برداشـت زیـاد در آمریکا مى باشـد. مـا در اینجا بذر 

را در زمیـن مى کاریـم و خـدا مى دانـد چه چیـزى دربیاید! 
بذر یوسـى بى وان و یا کشـت بافت آن در آمریکا ژنوتیپ مشـخصى دارد 
و بـا اسـتفاده از تحقیقـات علمـى متوجه شـده اند که محصول بیشـترى 
مى دهـد. همچنیـن، در مورد مسـائل دیگر مثـل هماهنگ بـودن پایه با 
پیونـد، هماهنـگ بـودن گلدهـى درخـت نـر و مـاده و بسـیارى از موارد 
دیگـر در آمریـکا تحقیـق شده اسـت. پـس یـک دلیـل بـراى اینکـه چرا 
بهـره ورى در باغـات پسـته ایـران از آمریـکا پایین تر اسـت، عامـل به کار 

نبسـتن علم اسـت؛ آنهـا علمـى کار کردند و مـا دیمـى کار مى کنیم.
عامل دیگر، مسـئله کمیت و کیفت آب اسـت. دلیـل اینکه مى گویند در 
گذشـته ما از هر قصب اینقدر پسـته برمى داشـتیم، اما حاال برنمى داریم 
بـه آب مربوط اسـت. مـن در باغ هاى خودمـان به تجربه دیـده ام که یک 
عامـل اصلـى، شـورى آب اسـت کـه آمریکایى هـا هـم همین موضـوع را 
بـا تحقیـق و عـدد و رقـم فهمیده انـد. مـن فکـر مى کنـم که شـورى در 
کاهـش بهره ورى تولید باغات پسـته ایران بسـیار مسـئله بزرگى اسـت.

مطلـب سـوم، کیفیـت خـاك اسـت. خاك هـاى کالیفرنیـا بسـیار غنـى 
اسـت، ولـى خاك هـاى مناطـق پسـته خیز ایـران آنقـدر فقیر اسـت که 
بـدون اسـتفاده از کـود حیوانى امکان برداشـت بـاال وجودندارد. مسـئله 
تکنولـوژى هـم عامـل دیگرى اسـت؛ اگر سیسـتم آبیارى قطره اى باشـد 
تـا غرقابـى بر میزان تولید اثردارد. اثربخشـى و نحوه کودهى و سـموم در 

درجـات بعـدى قـرار مى گیرند. 

شـما ایـن مـوارد را به چشـم علـت نـگاه مى کنید. سـوال من 
ایـن اسـت کـه چـرا در تولید پسـته بـه دنبـال علـم و دانش 

فتیم؟ نر
پرداختـن بـه ایـن موضوع شـاید از حوصلـه ایـن گفت وگو خارج باشـد. 

ایـن خـودش یک بحـث دامنه دار اسـت.
باتوجـه بـه عواملى که فرمودید، هنوز باغدارانى هسـتند که دارند پسـته 
تولیـد مى کننـد و پاییـن بـودن تولید و باال بـودن قیمت تمام شـده  آنها 
را از دور خـارج نکرده اسـت. اگـر کسـى ضرر بدهد دیگـر نمى تواند تولید 
کنـد، نهایتاً یکى دو سـال مى توان ضـرر داد، ولـى در دراز مدت نمى توان 

در مسیر تولید، باالبردن 
بهره وری و استفاده 

از تکنولوژی کمک 
می کند به اینکه قیمت 

تمام شده کاهش یابد 
تا بتوان در بازار آزاد 

رقابت کرد. اما آنچه که 
در ایران محاسبه قیمت 

تمام شده محصول را 
کج و معوج می کند، 
وجود یارانه ها است

باغبانی
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تـن پسـته تولید مى شـود و تقاضا برایش 
وجوددارد. 

ایـن موضوعـات را نمى تـوان بـا قطعیـت 
بیـان کـرد؛ قیمـت بـر اسـاس عرضـه و 
تقاضـا شـکل مى گیرد، اگـر قیمت پایین 
بیاید تقاضا بیشـتر مى شـود، وقتى تقاضا 
بـاال بـرود آمریکایى هـا مى فروشـند، مـا 
هـم مى فروشـیم. ما اگـر بتوانیـم قیمت 
تمام شـده پسـته مان را نزدیک به پسـته 
امیـدوار  مى توانیـم  نگه داریـم،  آمریـکا 
باشـیم که در رقابت در بـازار جهانى زنده 
مى مانیـم. مسـئله بهره ورى یـک عامل از 
قیمـت تمـام شده اسـت و خـودش ذاتـاً 
یـک چیـز خیلى مقـدس که ته داسـتان 
باشـد نیسـت. تـه داسـتان، رقابت برسـر 

قیمت تمـام شده اسـت. 

در  مـا  بـا  هیچ وقـت  آمریکایى هـا 
نمى کننـد؟ رقابـت  قیمـت 

هرکسـى دنبـال سـود بیشـتر خـودش 
اسـت. اگـر تـالش بـراى بیـرون کـردن 
مـا از بـازار منجـر بـه سـود بیشترشـان 
دهنـد.  انجـام  را  ایـن کار  شـاید  شـود، 
درحال حاضـر، سـود آمریکایى ها بیشـتر 
در ایـن بـوده کـه وقت شـان را به جـاى 
اینکـه صـرف رقابـت با مـا کننـد، صرف 
باالبـردن تولیـد و یـا ایجـاد بـازار مصرف 
کننـد تـا از ایـن طریـق سـود بیشـترى 

عایدشـان شـود. 

چـون  مى شـود  گفتـه  انجمـن  در 
علـم بـه فرهنـگ تبدیل نشـده یا 
سـاختار کشـاورزى ما خرده مالکى 
اسـت بهـره ورى پاییـن اسـت. اما 
به نظر مى رسـد بهـره ورى در تولید 
سـایر صنایع در سـطح کشور پایین 
باشـد. در ایـن مـورد چـه مى توان 

 ! گفت؟
اینکـه چـرا بهـره ورى در ایـران پاییـن 
اسـت، بحـث عمیقـى اسـت. اگـر از من 
بپرسـید راحت تریـن جوابـى کـه برایش 
دیدم و شـاید کمى ساده سـازى باشـد در 

کتـاب «نفحـات نفـت» آمده اسـت. 
تـا دهـه 40 شمسـى بهـره ورى در ایران 
خیلـى بـاال بود. مثـًال آقاى مهـدى آگاه-

پـدر بنـده- مسـئول صـادرات شـرکت 
یعنـى  بـود؛  ارج  خانگـى  لـوازم  تولیـد 
یخچـال ارج صـادر مى شـد، بـدون وجود 
تمام شـده  قیمـت  یعنـى  ایـن  یارانـه! 
یخچـال در ایران پایین تـر از کره و آلمان 

بـود. قیمـت نفت که بـاال رفت و دولت شـاه درآمدش زیاد شـد، مملکت 
را 180 درجـه چرخانـد و گفـت دیگـر از ایـن بـه بعـد بایـد وارد کنیم و 
دیگر عالقهاى به صادرات نداریم. شـرکت ارج ورشکسـت شـد و قسـمت 
صـادرات شـرکت جمـع شـد. ایـن مطالب ریشـههاى اقتصـادى عمیقى 
دارد و بـه نظـر مـن ریشـه آن به اثرات مخـرب درآمدهاى بـادآورده نفت 
بـر اقتصـاد کشـور برمىگـردد که مهم تریـن عامل اسـت. مملکـت ما از 

اوایـل دهـه 50 بـه نفـت اتکا کرده اسـت. 

پـس شـما فکـر مى کنیـد توجـه به قیمـت تمـام شـده مهم 
ست؟ ا

موضــوع قیمــت تمــام شــده نســبت بــه بهــره ورى مســئله ریشــه اى ترى 
ــده  ــام ش ــت تم ــه قیم ــیدن ب ــاى رس ــى از راه ه ــره ورى یک اســت. به
پایین تــر اســت. تعریــف بهــره ورى نســبت خروجــى بــه ورودى اســت. 
ــر کار  ــه کارگ ــاعتى ک ــر س ــى ه ــران، یعن ــروى کار در ای ــره ورى نی به
مى کنــد چنــد دالر کاال تولیــد مى شــود؟ یــا بهــره ورى آب، یعنــى بــه 

ــود؟ ــد مى ش ــد دالر کاال تولی ــب آب چن ازاى هرمترمکع

آیا بـا وضعیت فعلى امـکان افزایـش بهره ورى در تولید پسـته 
وجوددارد؟ 

بله. در همین شـرایط برخى از باغداران پیشـرو محصول خوبى برداشـت 
مى کننـد. اگـر بقیه هم کـه امکانـش را دارند، رفتار مشـابه انجـام دهند 
مى تواننـد نزدیـک آمریکایى هـا پسـته بردارنـد. در ایران یک عـده دارند 
خـوب پسـته تولیـد مى کننـد و بقیه هـم مى تواننـد بروند ببیننـد و یاد 

بهره وری پایین دالیل 
متعددی دارد؛ اول 

اینکه کشاورزی 
در ایران در مقابل 

کشاورزی کشورهای 
پیشرفته که بر پایه 

علم بنا نهاده شده اند، 
سنیت است؛ مثالً پایه 

یویس بی وان که 
حاصل تحقیق و برریس 

در آمریکا است یکی 
از دالیل برداشت زیاد 

در آمریکا می باشد. ما 
در اینجا بذر را در زمین 

می کاریم و خدا می داند 
چه چیزی دربیاید! 

باغبانی
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بگیرنـد. بایـد آب و خـاك قابـل قبـول، قـدرت مالـى و تـوان مدیریـت 
داشته باشـند.

پـس فکر مى کنیـد آموزش و ترویج کشـاورزى پسـته از طریق 
انجمـن مى توانـد موثر باشـد یا موثر بوده اسـت؟ 

بلـه، فکـر مى کنـم ترویـج روش هاى موفـق توسـط برخى کارشناسـان، 
مؤثـر  بسـیار  برداشـت ها  بهبـود  در  دسـت اندکاران  سـایر  و  انجمـن 

بوده اسـت. 

عـده اى بر ایـن باورنـد که ما چـون یارانـه مى گیریـم و قیمت 
برخـى نهاده ها مثل آب، انرژى و نیروى کار نسـبتاً ارزان اسـت، 
اصـًال افزایش بهـره ورى خیلـى برایمان اهمیت ندارد. نظر شـما 

؟ چیست
ایـن هـم بـر مى گـردد بـه قیمت تمـام شـده؛ یعنى بـراى اینکـه قیمت 
تمـام شـده ما قابـل رقابت باشـد و بتوانیـم کاالیمان را بفروشـیم، پایین 

بـودن بهـره ورى دارد بـا یارانـه جبران مى شـود. 
به جـز یارانـه، عامـل مهم دیگـرى هم در تصور اشـتباه باغـداران راجع به 
قیمـت تمام شـده دخیل اسـت. در مناطق قدیمى کاشـت پسـته، چون 
باغـات چنـد دهه پیـش ریخته شـده اند و هزینه سـرمایه گذارى اولیه آن 
سـال ها پیش پرداخت شـده، براى محاسـبه قیمت تمام شـده، باغداران 
تنهـا هزینه هـاى جـارى را حسـاب مى کننـد و هزینه هـاى اسـتهالك را 
درنظـر نمى گیرنـد. این مثل گاو شـیردهى اسـت کـه به ما ارث رسـیده 
و فقـط شـیرش را مى دوشـیم. هزینـه تولیـد ایـن شـیر را نسـبت به آن 

کسـى کـه پـول داده و گاو را خریـده، 
کمتر حسـاب مى کنیـم؛ ما فقـط هزینه 
نگهدارى از گاو و دوشـیدنش را مى بینیم 
و هزینـه خرید گاو و یا مسـتهلک شـدن 
آن را در نظـر نمى گیریـم. در ایـن مثال، 
یعنـى  اسـتهالك  ذخیـره  نگه داشـتن 
اینکـه از پـول فـروش شـیر یک بخشـى 
کنار گذاشـته شـود تـا 5 سـال دیگر که 
گاو از بیـن رفـت بتـوان یـک گاو جدیـد 
جایگزیـن کـرد و اصـل سـرمایه از بیـن 

نرود. 

توصیه شـما به باغدارانى کـه اخیراً 
زمیـن خـود را زیـر کشـت پسـته 

برده انـد چیسـت؟ 
اگـر  بکننـد،  کتـاب  و  حسـاب  برونـد 
توانسـتند پسـته را بـا قیمـت تمام شـدة 
زیـر قیمـت تمـام شـده پسـته آمریـکا 
به دسـت آورند، پسـته بکارند. اگر پسـته 
تولیدى شـان گران تـر در مى آیـد، شـاید 
در آینـده نتوانند با پسـته آمریـکا رقابت 

. کنند
ایـن سـوال یک سـوال اقتصادى اسـت و 
اصـًال نبایـد بـا احساسـات بـه آن جواب 
داد. اینکـه مـا تنها کارى که بلد هسـتیم 
کشـاورزى اسـت، دلیل انجـام دادن یک 
کار غیراقتصادى نیسـت. آخرین گزارشى 
از قیمـت تمـام شـده پسـته آمریـکا که 
توسـط دانشـگاه دیویـس منتشـر شـده 
مربـوط بـه سـال 2020 اسـت که قیمت 
تمام شـده تولید پسـته کالیفرنیا در یک 
بـاغ نوعـى بـا برداشـت حـدود 3 تـن در 
برداشـت  هزینـه  احتسـاب  (بـا  هکتـار 
و بـدون در نظرگرفتـن هزینـه ضبـط) 
معـادل 4,5 دالر براى هر کیلوگرم پسـته 
خشـک در پوسـت مى شـود. البتـه بـه 
یـک عامـل مهـم دیگـر هـم بایـد توجه 
هزینه هـاى  فاحـش  تفـاوت  آن  و  کـرد 
فـرآورى و فـروش در ایران و آمریکاسـت. 
قیمـت  از  درصـد  حـدود 90  ایـران  در 
مى رسـد؛  باغـدار  بـه  صادراتـى  پسـته 
امـا در آمریـکا حـدود 60-70 درصـد از 
قیمـت صادراتـى یا عمده فروشـى داخل 
بـه باغـدار مى رسـد و همیـن عامـل یک 
حاشـیۀ امـن موقتى بـراى باغـدار ایرانى 

ایجـاد کرده اسـت.

آیا قیمت تمام شـده پسـته آمریکا 
مى توانـد  هسـت  امـروز  آنچـه  از 

پایین تـر بیایـد؟

موضوع قیمت تمام 
شده نسبت به بهره وری 

مسئله ریشه ای تری 
است. بهره وری یکی از 

راه های رسیدن به قیمت 
تمام شده پایین تر است. 

تعریف بهره وری نسبت 
خروجی به ورودی است. 

بهره وری نیروی کار در 
ایران، یعین هر ساعیت 

که کارگر کار می کند 
چند دالر کاال تولید 

می شود؟ یا بهره وری 
آب، یعین به ازای 

هرمترمکعب آب چند 
دالر کاال تولید می شود؟

باغبانی
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در طوالنـى مدت، قیمت فروش پسـته با 
توجـه بـه عرضـه و تقاضا تغییـر مى کند، 
درصورتى کـه  شـده  تمـام  قیمـت  امـا 
تغییـرى در عوامـل و نهاده هاى تولید رخ 
دهد، ممکن اسـت تغییر کنـد؛ مثًال پایه 
جدیـدى پیـدا شـود که بـه جـاى 3 تن 
در هکتـار 6 تـن در هکتـار پسـته بدهد. 

شــما گفتیــد در ایــران اکثــراً 
نظــر  در  را  جــارى  هزینه هــاى 
ــتهالك را حســاب  ــد و اس مى گیرن
حســاب  ایــن  بــا  نمى کننــد. 
ــد! ــن مى آی ــد پایی ــه تولی هزین
ــد؛  ــن نمى آی ــد پایی ــه تولی ــر، هزین خی
ــط، تصــور پاییــن  بلکــه حســابدارى غل
ــد.  ــا مى کن ــد را الق ــه تولی ــودن هزین ب
مشــکل اینجاســت کــه هیــچ باغــدارى 
ــران محاســبات قیمــت تمام شــده   در ای
یعنــى  نمى دهــد؛  انجــام  درســت  را 
ســرمایه گذارى  هزینــه  هیچ کــس 
و هزینــه عمــر چــاه آبــى کــه دارد 
به ســرعت از بیــن مــى رود را درســت 
باغــدارى  اگــر  نمى کنــد.  حســاب 

درســت حســاب کنــد، مى توانــد بفهمــد کــه کاشــت پســته بــه صــالح 
ــررده. ــا ض ــت و ی اس

رقابـت بر سـر قیمت تمام شـده پیشـران تحوالت جوامع بشـرى اسـت. 
کارل مارکـس مى گفـت تحـوالت جوامـع بشـرى ناشـى از تغییـر ابـزار 
تولیـد اسـت و تغییـر ابـزار تولیـد هـم یعنـى تغییـر قیمت تمام شـده؛ 
یعنـى زمانـى کـه بشـر توانسـت به جـاى سـنگ از ابـزار فلزى اسـتفاده 
کنـد، قیمـت تمام شـده پایین آمـد. وقتى کـه جیمز وات ماشـین بخار 
را اختـراع کـرد قیمت تمام شـده کاالها پاییـن آمد، رفاه بیشـترى براى 
جوامـع بشـرى حاصـل شـد و مصـرف بـاال رفت. بـراى همین اسـت که 
تحوالتـى که بر قیمت تمام شـده تولیـد کاالها و خدمات اثـر مى گذارند، 

مى تواننـد باعـث تغییـرات بنیادین در جوامع شـوند. 

سیر تحوالت قیمت تمام شده پسته چگونه است؟
در قـرن اخیـر، پسـته در دنیـا یـک محصـول کمیـاب بـود و تقاضایـش 
سـالیان سـال خیلـى باالتـر از تولیـدش بود. بـا اضافه شـدن آمریکا، بعد 
هـم ترکیـه و اسـپانیا به جرگـه تولیدکنندگان پسـته، در آینـده تعادلى 
بیـن تقاضـا و عرضه ایجاد خواهدشـد و قیمـت بازار به قیمت تمام شـده 

نزدیـک خواهد شـد. 
رفـاه  افزایـش  بـراى  تولیدکننـدگان  بیـن  رقابـت  یعنـى  هـم  بـازار 
مصرف کننـده. االن قوى تریـن رقیبـى کـه بـراى ایـران در تولیـد پسـته 
در دنیـا وجـود دارد، آمریـکا اسـت. پـس مـا اگـر مى خواهیـم تصمیـم 
بگیریـم کـه وارد این رقابت شـویم یا نـه، باید ببینیم که باغدار متوسـط 
آمریکایـى را مى توانیـم شکسـت دهیـم یـا خیـر؛ اگـر مى توانیـم، پـس 
وارد ایـن کار شـویم و اگـر نمى توانیـم خیلـى وقـت خود را تلـف نکنیم، 
به خصـوص اینکـه 10 سـال طـول مى کشـد تـا بفهمیـم کـه اشـتباه 

نکرده ایـم! یـا  کرده ایـم 

فکـر مى کنیـد اگـر در طوالنـى مـدت بازارهاى جدید کشـف 
شـوند و همـه دنیـا پسـته خور شـوند و تولید پسـته هـم باال 
بـرود، چـه تغییراتـى در قیمت تمـام شـده و نهایتـاً تولید رخ 

مى دهـد؟
افزایـش تقاضـا و مصـرف لزومـاً باعث تغییـر در قیمت تمام شـده تولید 
نخواهـد شـد. بـا توجـه به قیمـت تمام شـده تولیـد پسـته در کالیفرنیا، 
به نظـر مى رسـد کـف قیمت پسـته االن حـدود 5 دالر اسـت. اگر قیمت 
بـازار بـراى مـدت طوالنى زیر ایـن عدد بیاید باغ هـاى زیـادى در ایران و 

کالیفرنیـا هسـتند که از گردونـه تولید خارج مى شـوند.
در خیلـى از محصـوالت دیگـر ایـن اتفـاق دارد مى افتـد و یـک عـده 
تولیدکننـده ورشکسـت مى شـوند و یـک سـرى تولیدکننـده بـا قیمت 
تمـام شـدة بهتـر وارد مى شـوند. یـک روزى بـراى پسـته هم ایـن اتفاق 
خواهـد افتـاد. ایـن داسـتانى که در صد سـال اخیـر در مورد پسـته بوده 
و همیشـه تقاضـا بیـش از عرضه بوده، ابـدى نیسـت. در آن زمان، قیمت 

تمام شـده اسـت کـه برنـدة رقابـت را تعییـن مى کند.

حاشیه سود باغدارى پسته در آمریکا چقدر است؟
قیمـت فـروش لزومـاً ربطـى بـه قیمت تمـام شـده نـدارد و تولیدکننده 
هرچـه بیشـتر زورش برسـد که پسـته اش را گران تر بفروشـد ایـن کار را 
مى کنـد. بنابرایـن، حاشـیه سـود باغـدارى پسـته در آمریکا عـدد ثابتى 
نیسـت و سـال تا سـال فرق مى کنـد؛ ولى به هر حال جـزو پردرآمدترین 
سـرمایه گذارى ها در سـال هاى اخیـر بـوده، به همیـن دلیـل در دو دهـه 
اخیر کشـت پسـته اینقدر سـریع در کالیفرنیا توسـعه پیدا کرده اسـت. 

در مناطق قدیمی 
کاشت پسته، چون 

باغات چند دهه پیش 
ریخته شده اند و هزینه 
سرمایه گذاری اولیه آن 

سال ها پیش پرداخت 
شده، برای محاسبه 

قیمت تمام شده، 
باغداران تنها هزینه های 

جاری را حساب می کنند 
و هزینه های استهالک را 

درنظر نمی گیرند

باغبانی
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تقویم تابستان  
تیر

مرحله رشدىمالحظاتعملیات

کوددهى
 (سولوپتاس) مصرف کودهاى پتاس باال
 سولفات یا کالت روى
 کالت مس
 و اوره فسفات (UAN) مصرف کود اوره نیترات

شروع رشد جنین

باغى
 حذف پاجوش ها
 هرس پاجوش درختان پیوند شده
 آزمایش برگ

آفات 
پروانه پوست خوار (کراش)کنه اریوفیدپروانه برگ خوار (رائو)سن هاى سبزپسیل

مرداد
مرحله رشدىمالحظاتعملیات

کوددهى
 (15-5-30،سولوپتاس، مونوپتاسیم فسفات) مصرف کودهاى پتاس باال
 (اوره فسفات،مونو آمونیوم فسفات) مصرف کودهاى فسفر باال
 20-20-20 مصرف کود ازته

مرحله توسعه مغز

باغى
 آزمایش برگ
 مبارزه مکانیکى با علف هاى هرز
 حذف پاجوش

آفات

کنه معمولىپروانه برگخوار  (رائو)پروانه پوست خوار (کراش)سن سبزپسیل

شهریور

مرحله رشدىمالحظاتعملیات
کوددهى  مصرف کودهاى ازته (سولفات آمونیوم، نیترات سولفات آمونیوم، اوره، اوره نیترات

20-20-20 ،(UAN)
 مصرف نیترات کلسیم

مرحله رسیدگى میوه

باغى هرس پاجوش ها
 مبارزه مکانیکى با علف هاى هرز

زنبور مغز خوارکنه معمولىشب پره خرنوبپسیلآفات

نکته: 
میزان مصرف کودهاى ازته بستگى به میزان، حجم و دور آبیارى دارد.

زمان مبارزه با آفات بسته به هر منطقه متفاوت است، بنابراین جهت تشخیص زمان مبارزه و نوع سم با کارشناسان خبره منطقه مشورت نمایید.
میزان، نوع، روش و زمان مصرف کودهاى خاکى در سیستم غرقابى و قطره اى باید بر اساس آنالیز خاك، برگ و آب تعیین شود. بنابراین، در این خصوص از 

کارشناسان با تجربه استفاده نمایید. 

باغبانی
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آقاى فرگین! اخیراً مى شـنویم که حساسـیت و سـختگیرى 
اتحادیـه اروپـا روى موضـوع باقیمانده سـموم در مغز سـبز 
پسـته بیشـتر شده اسـت. در این مـورد توضیـح مى دهید؟

به طور کلـى، هرچـه زمـان مى گـذرد سـخت گیرىو حساسـیت روى 
مسـائل کیفـى بـراى مشـتریان شـدیدتر مى شـود. اگـر در بیسـت 
سـال اخیـر آلودگـى افالتوکسـین دغدغـه اصلـى بـوده، در آینـدة 
پیـش رو موضـوع باقیمانـده سـموم مهم تریـن موضـوع خواهدبـود. 
حتـى مشـتریانى کـه قبـًال بـه ایـن موضـوع اهمیـت نمى دادنـد در 
حـال حاضـر نسـبت به موضـوع باقیمانده سـموم حسـاس شـده اند. 
بنابرایـن، کار فـروش محصولـى کـه سـطح باقیمانده سـموم آن باال 
باشـد هـر روز کـه مى گـذرد سـخت تر و سـخت تر مى شـود، چـون 
مشـتریان حواسشـان نسـبت به موضوع باقیمانده سـموم جمع شده 
و نـه تنهـا انتظـار دریافت گواهى هـاى معتبـر از فروشـندگان دارند، 
بلکـه خودشـان هـم کاال را بـا دقـت نظـارت مى کننـد و در صـورت 
بـاال بودن سـطح باقیمانده سـموم، آن را طبـق قوانین اتحادیـه اروپا 

مـردود مى کننـد.
پیچیدگـى کـه موضـوع باقیمانـده سـموم دارد این اسـت کـه صدها 
نـوع آفت کـش وجـود دارد. گاهـى اوقات مشـترى براى سـم خاصى 
کـه مى دانـد در محصـول اسـتفاده شـده و احتمـال مى دهـد در آن 
باقـى مانده باشـد، آنالیـز انجـام مى دهد. براى همۀ سـموم کـه آنالیز 
انجـام نمى دهـد. مشـکل از آنجـا شـروع مى شـود کـه ممکن اسـت 
سـمى در محصول اسـتفاده شـده باشـد که اصـًال مشـترى نمى داند 

کسـب اطالع از تحوالت بازار مغزسـبز و پسـتۀ خنـدان ایران 
در بـازار اروپـا مى توانـد دیـد عمیقـى نسـبت بـه نیازهـا و 
واقعیـات تجارت پسـته در این منطقه ایجادکند. در اسـفندماه 
1400 فرصـت مغتنمـى دسـت داد تـا در شـهر کرمـان با ینس 
فرگیـن، مالـک شـرکت آلمانـى تجـارت پسـتۀ آمنى تریـد 
تحـوالت  آخریـن  مـورد  در  گفت وگویـى   (Omnitrade)
بزرگ تریـن  از  یکـى  تریـد  آمنـى  داشته باشـم.  بـازار  ایـن 
شـرکت هاى خریدار و فرآورى کننده پسـته و مغز سـبز پسـته 
در اتحادیـه اروپـا اسـت. جزئیات ایـن گفت و گـو در دو بخش 
جداگانـه مربـوط به مغز سـبز و پسـته خشـک در پوسـت در 

آورده شده اسـت.  ادامـه 

بازار مغز سبز و پسته خندان
 در اروپا

گفت و گو با ینس فرگین مالک شرکت آلمانی
 تجارت پستۀ آمین ترید

مصاحبه کننده:
بخـش اول مصاحبـه بـا موضـوع آینـده مغز سـبز پسـته سحر نخعی

در قـاره اروپـا را در ادامـه مى خوانیـد. در ایـن بخـش بـه 
موضوعاتـى چـون بهبـود کیفیـت، فـروش  آنالیـن و ورود 

تولیدکننـدگان جدیـد پرداخته شـده اسـت.

آینده مغز سبز 
در قاره سبز

بازرگانی
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و بعـد از طریـق شـیوة خاصى از آنالیـز متوجۀ باقیمانـدة آن در محصول 
مى شـود. این مشـکلى اسـت که در سـال هاى اخیـر خیلى از مشـتریان 
بـا آن مواجـه بوده انـد؛ باقیمانـدة انـواع سـموم مختلـف را در محصوالت 
وارداتـى پیـدا مى کننـد. انتظـار مصرف کننـدة نهایـى بـراى خـوردن 
محصولـى بـدون آفت کـش صرفاً یـک دیدگاه خوشـبینانه اسـت و اصًال 

امکان پذیـر و عملى نیسـت.

حد مجاز باقیمانده سموم بسیار پایین است!
مشـکلى که موضوع باقیمانده سـموم در اتحادیه اروپا دارد این اسـت که 
صدهـا نـوع آفت کـش وجـود دارد و هیـچ مدرکى وجـود نـدارد که ثابت 
کنـد آیا یـک آفت کش خـاص براى تولیـد یک محصول خاص اسـتفاده 
شده اسـت یـا نـه. بـه همیـن دلیـل مسـئولین بـراى آن پایین ترین حد 
ممکـن، یعنـى حـد تشـخیص، تعیین مى کننـد. اینـکار باعث مى شـود 
بعضى اوقات باقیمانده آن سـم باالتر از حد تشـخیص در محصول رؤیت 
شـود و آن وقـت دیگـر آن محصول قابل فـروش نیسـت. همچنین، البى 
محصـول مغـز سـبز پسـته در اروپـا خیلـى بـزرگ نیسـت و در حقیقت 
یـک محصـول لوکـس اسـت و در سـبد غذایـى روزانـه مصرف کنندگان 
جـاى خاصـى نـدارد، مسـئولین اروپا روى مسـائل ایمنى آن اصـًال کوتاه 
نمى آینـد. خالصـه اینکـه، بله موضـوع باقیمانده سـموم در حال جدى تر 

شـدن است.

همه گیـرى ویـروس کرونا چه اثرى بر مصارف مغز سـبز پسـته 
در اروپـا داشـت؟ آیا ایـن تأثیر مثبت بـود یا منفى؟

روى مصـرف مغـز سـبز در اروپـا  به نظرمـن، اثـر شـیوع ویـروس کرونـا
منفـى بوده اسـت. همان طـور کـه مى دانیـد مصرف مغز سـبز بـه صورت 
اسـنک و میـان وعـده نیسـت، بلکـه مغـز سـبز به عنـوان مـاده افزودنى 
در صنایـع مـواد غذایـى اسـتفاده مى شـود. قبـل از کرونـا، حجـم زیادى 
از مغـز سـبز در رسـتوران هاى لوکـس و یـا به صـورت خانگـى بـراى 
تزییـن غـذا کاربـرد داشـت. به عـالوه، مقدار زیـادى مغز سـبز در صنعت 
بسـتنى مصـرف مى شـد. بـا توجه بـه اینکه ایـن بخـش از اقتصـاد مواد 
غذایى، خصوصاً رسـتوران ها، در طول دوره شـیوع بیمـارى کرونا در اروپا 
به کلـى تعطیـل شـده بودنـد و مـردم مجبـور بودنـد کـه در منـزل غـذا 
بخورنـد، در نتیجـه على رغـم بـاال رفتـن مصـرف مـواد غذایـى در دورة 

همه گیـرى، ایـن بخش از صنعت پسـته 
یعنـى بخش مـواد افزودنى که بیشـتر در 
خـارج از منـزل رواج و مصـرف داشـت، 
تحـت تأثیـر پاندمـى قـرار گرفـت. ایـن 
مـوردى اسـت کـه به عنـوان مثـال مـن 
از تولیدکننـدگان شـکالت مارزیپـان هم 
در  کنیـد  فکـر  اسـت  ممکـن  شـنیدم. 
شـرایط همه گیـرى کرونـا مـردم بیشـتر 
در منـزل غـذا مى خورنـد، پس شـکالت 
مارزیپـان بیشـتر مصـرف مى شـود، ولى 
ایـن موضـوع را بایـد در نظـر داشـت که 
بخش زیـادى از این محصـوالت به عنوان 
هدیـه فروختـه مى شـود و از آنجایـى که 
در شـرایط کرونـا کسـى سـفر نمى رفت 
در نتیجـه مغـز سـبز کمتـرى مصـرف 

مى شـد.

آیا در طـول دوره کرونـا فروش مغز 
سـبز به صـورت اینترنتى هـم رواج 

داشت؟
فـروش اینترنتـى وجـود  بلـه، مطمئنـاً 
داشـته، ولى سـهم آن ناچیز بـود. در نظر 
داشته باشـید کـه محصوالتى مثل پسـته 
جـزو خریدهـاىضـرورى و روزانـه مردم 
نیسـتند. این طـور نیسـت کـه شـخص 
روى لیسـت خریدش پسـته یا مغز سـبز 
پسـته را یادداشـت کند. این نوع خریدها 
عمدتـاً بـا انگیـزه اى ناگهانـى، بـا دیـدن 
مثـًال آجیـل و خشـکبار در سـوپرمارکت 
حـال  در  به نظرمـن،  مى افتـد.  اتفـاق 
حاضـر در اروپا خریدهـا و نیازهاى روزانه 
مـردم هنـوز از طریـق مراجعه مسـتقیم 
بـه سـوپرمارکت ها انجام مى شـود. مردم 
شـاید لباس یـا لوازم الکتریکـى را آنالین 
سـفارش دهند، اما معموالً کسـى پسـته 
یا مغز سـبز پسـته را اینترنتـى نمى خرد.

از منظـر درجه بنـدى مغز سـبز در 
حـال حاضـر ترجیـح مشـتریان به 

چـه ترتیب اسـت؟ 
سـال  تـا 15  حـدود 10  یعنـى  اوایـل، 
پیـش، خریـداران بیشـتر مغزهاى سـبز 
خیلى تیره و سـبزتر را ترجیـح مى دادند. 
در طـول سـال هاى اخیـر تجـارت مغـز 
سـبز از رنگ هـاى تیره تـر بـه رنگ هـاى 
روشـن تر تغییـر پیـدا کـرده و االن تقاضا 
بـراى مغزهـاى خردشـده بیشـتر اسـت؛ 
مغزهـا  مصـارف  از  بسـیارى  در  چـون 
خـرد مى شـوند و یـا تبدیـل بـه خمیـر 
مى شـوند، در نتیجـه از ایـن منظـر مغـز 

مشکل از جایی شروع 
می شود که میزان تورم 
از درآمد و توانایی خرید 
مردم پییش می گیرد و 

مردم دیگر نمی توانند 
با صرف همان هزینه 

مثل قبل خرید کنند 
و مجبور می شوند برای 

صرفه جویی برخی از 
اقالم را از لیست خرید 

خود حذف کنند. در 
این شرایط، کاالهای 

لوکس از سبد خرید 
مصرف کننده خارج 

می شوند و مغز سبز هم 
یکی از این اقالم لوکس 

است که در اولویت 
خرید مصرف کننده 

نیست

بازرگانی
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مغـز سـبز هـم یکـى از ایـن اقـالم لوکـس اسـت کـه در اولویـت خرید 
نیسـت. مصرف کننـده 

بـا فـرض قوى تر شـدن یـورو در بلند مـدت، فروش مغز سـبز 
در اروپـا چـه وضعیتى خواهد داشـت؟

قوى تـر شـدن یـورو مى توانـد منجـر بـه پاییـن آمـدن قیمت مغز سـبز 
شـود کـه نتیجـه اش افزایش مصرف و یـا ایجاد مصارف جدیـد براى مغز 
سـبز خواهدبـود. البتـه به طـور کلـى بایـد بگویم کـه فروش مغز پسـته، 
نـه فقـط مغـز سـبز، در اروپا طـى سـالیان اخیر افزایـش زیادى داشـته، 
خصوصـاً مغـز پسـته آمریکایـى کـه از نظـر مسـائل بهداشـتى شـرایط 
بهتـرى دارد. ممکـن اسـت در صـورت افزایـش قیمـت مغـز، شـرکت ها 
تمایل بیشـترى به خرید مغز سـبز داشته باشـند، چرا که مغز سـبز یک 
محصـول منحصـر بفرد اسـت، نه از بابت طعـم و مزه، بلکـه از بابت رنگ 
خـاص کـه لحظات چشـم نوازى بـراى غذا خوردنتـان به همراه مـى آورد.

نظرتـان در مـورد ورود تأمین کننـدگان خرد و کوچک بـه بازار 
مغز سـبز چیسـت؟ آیـا حضور آنهـا در بـازار مغز سـبز تهدید 
محسـوب مى شـود یـا فرصـت؟ از این منظـر آینـده را چگونه 

مى بینیـد؟
واقعیـت این اسـت کـه در حال حاضـر در بازار تعداد زیادى فروشـندگان 
کوچـک مغـز سـبز حضـور دارنـد که بـا همـه مشـتریان هـم در ارتباط 
هسـتند. خـب قاعدتـاً هرچـه تعـداد تأمین کننـدگان مغز سـبز بیشـتر 
باشـد منتج بـه رقابت بیشـتر در بازار مى شـود، اما ممکن اسـت کیفیت 
تحت الشـعاع قـرار بگیرد، چـرا که بـراى تأمین کنندگان کوچک مسـئله 
قیمـت مهم تـر اسـت و قـادر بـه تولیـد محصـول با شـرایط کیفـى الزم 
نیسـتند. وقتـى مـا دنبـال محصول بـا کیفیت هسـتیم، مثـًال محصولى 
کـه باقیمانده سـموم نداشـته باشـد، این مسـئله یـک وجه برتـرى براى 
تأمین کننـدگان بـزرگ مغـز سـبز ایجـاد مى کنـد، چـرا که معمـوالً این 
دسـته از تأمین کننـدگان کـه بـا تولیدکننـدگان بـزرگ در ایـران کار 
مى کننـد، امـکان فـروش با قیمت هاى نسـبى باالتـرى را تحت شـرایط 

مشـخص امنیت بهداشـتى دارند.
وقتى مشـتریان حساسـیت بیشـترى نسـبت به باقیمانده سـموم داشته 
باشـند، تأمین کننـدگان کوچک تـر شـرایط سـخت ترى بـراى رقابـت 

شکسـته و لپـه مقـرون به صرفه تر اسـت. 
به طورکلـى، بـا توجـه بـه افزایش شـدید 
سـال هاى  طـول  در  سـبز  مغـز  قیمـت 
اخیـر، مـردم دنبـال گزینه هـاى ارزان تـر 
مى رونـد. مثـًال وقتـى مشـترى مى بینـد 
کـه مغـز سـبز سـوپر (تیره تریـن رنـگ 
سـبز) گـران اسـت، طبیعتاً در بیـن انواع 
آن سـراغ گزینه هـاى اقتصادى تر مى رود. 
در حـال حاضـر، تقاضا بیشـتر به سـمت 
درجه هـاى ارزان تر-منظـورم درجه هـاى 
پاییـن نیسـت- بلکـه درجه هـاى بعـد از 
سـوپر اسـت. حتى بعضـى اوقـات میزان 
تقاضـا از عرضه بیشـتر اسـت؛ مثًال تقاضا 
بـراى مغـز سـبز خردشـده خیلـى زیـاد 
اسـت، امـا بایـد توجـه کنیـم کـه مغـز 
سـبز خردشـده یـک محصـول جانبـى 
اسـت کـه بر اثر شکسـتن مغزهاى سـبز 
سـالم به دسـت مى آیـد و میـزان عرضـۀ 
آن بسـتگى بـه این دارد کـه از اول چقدر 
مغـز سـبز داشـته ایم. اگـر مصـرف کلـى 
مغـز سـبز مـا کم بشـود و به جـاى 200

تـن مثالً 100 تـن بخریم، طبیعـاً میزان 
مغز سـبز خردشـده هـم کم خواهـد بود 

و عرضـۀ آن محـدود مى شـود.

از  را  سـبز  مغـز  بـازار  وضعیـت 
منظـر عرضـه و تقاضـا بـا توجه به 
تولید،  جهانـى  هزینه هاى  افزایـش 
افزایـش تـورم و چالش هـاى حمل 
و نقـل چطـور ارزیابـى مى کنیـد؟ 
این مسـائل چـه تأثیرى بـر عرضه 
و تقاضـاى ایـن محصـول در کوتـاه 

مى گـذارد؟ مـدت 
تولیـد  هزینه هـاى  افزایـش  مشـخصاً 
مغـز سـبز در قیمـت مغـز سـبز خودش 
را نشـان مى دهـد. در حـال حاضـر، در 
کل دنیـا هزینه هـا افزایـش یافته اسـت. 
هزینه هـا  افزایـش  از  صحبـت  وقتـى 
مى کنیـم باید در نظر داشـته باشـیم که 
افزایـش هزینه هـا بـا توجـه به تـورم یک 
مسـئله کامـًال عـادى و عمومـى اسـت، 
امـا مشـکل از جایى شـروع مى شـود که 
میـزان تـورم از درآمـد و توانایـى خریـد 
مـردم پیشـى مى گیـرد و مـردم دیگـر 
نمى تواننـد بـا صـرف همان هزینـه مثل 
قبـل خریـد کننـد و مجبـور مى شـوند 
بـراى صرفه جویـى برخـى از اقـالم را از 
در  کننـد.  حـذف  خـود  خریـد  لیسـت 
ایـن شـرایط، کاالهـاى لوکـس از سـبد 
خریـد مصرف کننـده خـارج مى شـوند و 

اگر مشتری مغز سبز 
پارامترهای کیفی 

بیشتری را مطالبه 
کند در سمت عرضۀ 

این زنجیره، تعداد 
تأمین کنندۀ کمتری 

هستند که می توانند 
این پیش نیازها و الزامات 

را پوشش دهند

بازرگانی
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خواهندداشـت، چـرا کـه ایـن گـروه مغـز سـبز را از تولیدکننـدگان و 
فـرآورى کننـدگان کوچک تر تأمین مى کننـد که آنها هم امـکان رعایت 
فرآیندهـاى ضرورى براى کنترل مسـائل بهداشـتى را ندارنـد. در نتیجه، 
مشـتریانى کـه دنبـال محصـول با کیفیـت هسـتند، به دلیـل نگرانى در 
زمینه باقیمانده سـموم سـراغ تأمین کننـدگان کوچک تـر نخواهند رفت 
و ایـن موجـب مى شـود کـه به طـور طبیعـى بخشـى از تأمین کننـدگان 
خـرد از بـازار خـارج شـوند، چـرا کـه امـکان فـروش محصول شـان را 

نخواهندداشت. 

در زنجیـرة تأمیـن مغـز سـبز، از طـرف تقاضـا چـه الزامـات، 
دارد؟ وجـود  پیش نیازهایـى  و  انتظـارات 

طرف تقاضا، یعنى خریداران مغز سبز، محصول باکیفیت نیاز دارند و این 
نیاز خودش را در زنجیرة تأمین نشان مى دهد که در سوال قبل منعکس 
شد؛ یعنى اگر مشترى مغز سبز پارامترهاى کیفى بیشترى را مطالبه 
کند در سمت عرضۀ این زنجیره، تعداد تأمین کنندة کمترى هستند که 
مى توانند این پیش نیازها و الزامات را پوشش دهند. در این شرایط، به نظر 
من، تعداد زیادى از کارگاه هاى کوچک فرآورى که توانایى رسیدن به این 
حداقل ها را ندارند از بازار خارج مى شوند. یعنى در شرایطى که تقاضا 
نسبت به یک کاال کیفیت محور مى شود و سطح توقعات نسبت به یک 
کاال باالتر مى رود، تولید آن محصول نیازمند سازماندهى براى رسیدن 
به الزامات و خصوصیات مد نظر مشترى است و پیش نیازهایى مانند ارائه 
گواهى هاى بهداشتى، قابلیت ردیابى محصول و استانداردهاى مشخص 
پیش مى آید. باید در نظر داشته باشید که همه اینها نیازمند سرمایه گذارى 
مشخص و  حجم  باید  سرمایه گذارى هم  اقتصادى  است و براى توجیه 
قابل توجهى از تولید وجود داشته باشد. در نتیجه، در این شرایط بخش 
محدودى از تولیدکنندگان که قابلیت وفق دادن خود با شرایط را دارند در 

بازار مى مانند و دوام مى آورند.  

بـازار مغـز سـبز چـه رونـدى را طـى مى کنـد؟ و آیـا زمینـه 
مصـارف جدیـد بـراى مغز سـبز را در آینـده متصور هسـتید؟
اگـر قیمـت مغـز سـبز به دلیـل نـرخ تبدیـل ارز جذاب تـر و رقابتى تـر 
شـود، انگیـزه براى مصـارف جدید هم به وجـود خواهدآمـد. به طورکلى 
بایـد بگویـم کـه مـا در آلمـان یـک بـازار اشباع شـده بـراى مغـز سـبز 

داریـم و مـردم دنبال محصـوالت جدید 
هسـتند و مغـز سـبز هـم یک کسـب و 
کار خـاص و محـدود اسـت. به طورکلى، 
شـدن  برداشـته  بـا  کـه  شـرایطى  در 
بسـیارى  کرونایـى  محدودیت هـاى 
آغـاز  کسـب وکارها  و  فعالیت هـا  از 
مـردم  عالقمنـدى  و  کرده انـد  بـه کار 
دارد،  وجـود  جدیـد  محصـوالت  بـه 
بـه نظـرم یـک فرصـت مناسـب بـراى 
توسـعه دهندگان محصـوالت وجـوددارد 
مصـارف  و  محصـوالت  بـه  نگاهـى  تـا 
بـه  مجـددى  نـگاه  حتـى  و  جدیـد 
محصـوالت موجـود داشته باشـند. یکـى 
از ایـن محصـوالت کـه مى توانـد از ایـن 
فرصـت بهره منـد شـود مغز سـبز اسـت 
و بـه عقیـده مـن ایـن فرصت مناسـبى 
اسـت تـا مغـز سـبز در بـازار بمانـد و به 
مصـارف بیشـتر برسـد. بـه نظـرم یـک 
امـکان بـزرگ براى مغز سـبز در صنعت 
بسـتنى، خصوصاً در بسـتنى هاى لوکس 

وجـوددارد.

در پایـان، آیـا هیچ توصیـه اى براى 
فعـاالن صنعت مغـز سـبز خصوصًا 

تأمین کننـدگان آن داریـد؟
کـه  تأکیدکنـم  مى خواهـم  مجـدداً 
روزبـه روز  سـموم  باقیمانـده  مسـئله 
اهمیـت بیشـترى پیـدا مى کنـد و اگـر 
مغـز  تولیدکننـدگان  و  تأمین کننـدگان
سـبز مى خواهنـد در ایـن کسـب و کار 
فعالیت داشته باشـند بایـد به دنبال تولید 
و فـرآورى محصـوالت عـارى از سـموم 
مثـل  مسـائل  سـایر  مـورد  در  باشـند. 
اینکـه محصول چه شـکل و ظاهرى باید 
داشته باشـد خـود آنهـا بهتـر مى داننـد، 
ولـى مسـئله باقیمانـده سـموم بعـد از 
اهمیـت  به شـدت  افالتوکسـین  مسـئله 
مى توانـم  به طورکلـى  کرده اسـت.  پیـدا 
بـا  مرتبـط  کیفـى  مسـائل  کـه  بگویـم 
در  مصرف کننـده  سـالمتى  و  بهداشـت 
بـازار اروپـا به شـدت اهمیت پیـدا کرده و 
همـه رقبـا در اروپـا بخش کنتـرل کیفى 
دارنـد- چیـزى کـه اوایـل یعنـى حـدود 
30 سـال پیـش اصـًال وجود نداشـت- و 
اگـر کاال بـر طبـق تفاهـم بـود به راحتى 
فـروش مى رفـت. امـا در حـال حاضـر در 
شـرکت ها بخـش کنتـرل کیفـى وجـود 
دارد کـه کل خریـد را تحـت تأثیـر قـرار 
و  لغـو  را  خریـد  مى توانـد  و  مى دهـد 

محصـول را برگشـت بزنـد.

قوی تر شدن یورو 
می تواند منجر به پایین 

آمدن قیمت مغز سبز 
شود که نتیجه اش 

افزایش مصرف و یا ایجاد 
مصارف جدید برای مغز 

سبز خواهدبود

بازرگانی
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آقـاى فرگین! چـه راهکارهایى براى افزایش سـهم پسـته 
ایران در بـازار اروپا وجـود دارد؟

سـوال خوبـى اسـت. به طورکلـى، مسـئله اصلـى در فروش پسـته، 
چـه به صـورت برشـته و بسته بندى شـده و چـه به صـورت خـام و 
عمـده، قیمـت آن اسـت. مشـترى درصورتـى از من پسـته مى خرد 
کـه قیمـت پیشـنهادى مـن رقابتى تـر از قیمتـى باشـد کـه رقیبم 
پیشـنهاد مى دهـد. در مـورد پسـته کالیفرنیـا موضوع خیلى سـاده 
اسـت؛ چـون پسـته کالیفرنیـا قیمت و اسـتاندارد مشـخصى دارد و 
قیمت هـاى پیشـنهادى همـه فروشـندگان در اول فصـل معمـوالً 
مشـابه و نزدیـک بـه قیمـت  اعـالم شـده توسـط واندرفـول در این 

اسـت. زمان 
در گذشـته، قیمـت پسـته ایرانـى بـراى مـدت طوالنـى به نسـبت 
پایین تر بود و مشـترى وقتى مى خواسـت پسـته ریزتر بخرد سـراغ 
پسـته ایرانـى مى رفـت، امـا در حال حاضر بـا کاهش تولید و سـایر 
مسـائل اوضـاع مثل قبل نیسـت. همچنین، پسـته ایرانى هیچ وقت 
نتوانسـته در حجـم زیاد به سـوپرمارکت هاى بزرگ اروپـا که دنبال 
جنـس بـا قیمـت و کیفیـت ثابـت هسـتند عرضـه شـود، چـرا که 
مشـکالت کیفـى در رابطـه بـا آلودگـى افالتوکسـین داشته اسـت. 
قیمت پسـته ایرانى عارى از افالتوکسـین نیز باالتر از قیمت پسـته 

کالیفرنیایى اسـت.
به نظرمـن، براى اینکه پسـته ایرانى بتوانـد در بازار اروپـا دوام بیاورد 
بایـد قیمت آن اصالح شـود. درحال حاضـر، در معامالتى که صورت 
مى گیـرد هیچ کـدام از طرفین سـود نمى کننـد. یـک راه دیگر براى 
فروش بیشـتر پسـته ایرانى به صورت پایـدار، بازاریابـى و مانور دادن 
روى یـک سـرى مزایـاى نسـبى آن مثـًال طعم و مزه اسـت؛ پسـته 
ایرانـى بایـد به صـورت کامًال متفـاوت از پسـته آمریکایى، بـا عنوان 
پسـته «از مبـدأ ایـران» در فروشـگاه هاى اروپـا عرضه شـود. به این 
نحـو کـه مصرف کننـده زمـان خریـد قـدرت انتخـاب داشته باشـد، 
یعنـى وقتى نـگاه مى کند دو کاالى متفاوت ببینـد و تصمیم بگیرد 
کـه کـدام را بخـرد. در نهایت با اتخاذ این روش ممکن اسـت فروش 
پسـته ایرانـى در اروپا باثبات تر شـود و تجارت آن بـراى هر دو طرف 

شود. سودمند 
بـا توجه بـه حجم بـاالى تولید پسـته کالیفرنیا در سـال هاى پیش 
رو، بازار پسـته اروپا قیمت- محور خواهدشـد. بنابراین، در بازگشـت 
بـه سـوال شـما که چطور مى شـود پسـته ایرانـى بیشـترى در بازار 
اروپـا فروخـت، بایـد گفـت کـه در حـال حاضـر تنهـا روش، امکان 
فـروش بـا قیمـت ارزان تر نسـبت بـه پسـته کالیفرنیایى اسـت. در 
مـورد این سـوال کـه چطور مى توان تجـارت پایدارترى براى پسـته 
ایرانـى رقـم زد، مى توانـم بگویم که فعالین پسـته ایران باید کیفیت 
را مدنظـر قـرار دهنـد و از کسـانى کـه همیـن االن دارنـد محصول 
بسـیار باکیفیـت و برتـر در ایـران تولیـد مى کننـد، درس بگیرنـد. 
وقتـى کسـى محصـول بـا کیفیتـى تولیـد مى کنـد، مشـتریانى در 
اروپـا هسـتند کـه حاضرنـد بـراى آن حتـى باالتـر از قیمت پسـته 
کالیفرنیایـى پول بدهنـد، اما این اختالف قیمت باید معقول باشـد، 
نـه مثل االن که قیمت پسـته ایـران خیلى باالتر از پسـته کالیفرنیا 

است.

در حال حاضر پسـته ایرانـى و آمریکایى در کـدام بخش از 
بـازار اروپا در حـال رقابت اند؟

به طورکلـى، در اروپـا کشـورهاى آلمـان و فرانسـه مشـترى پسـته 

بخـش دوم مصاحبه بـا محوریت راهکارهـاى ماندگارى پسـته ایران 
در بـازار اروپـا انجام شـده و موضوعاتى چون حضور پسـتۀ رقیب در 

ایـن بازار را مـورد تأکید قرار داده اسـت.

راهکار دوام پسته ایران 
در بازار اروپا

بازرگانی
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کالیفرنیایـى هسـتند. همان طور کـه مى دانید سـوپرمارکت هاى بزرگ 
زنجیـره اى در اروپـا کانال هـاى اصلـى فـروش پسـته در اروپـا هسـتند 
کـه با پسـته کالیفرنیـا کار مى کنند و روى پسـته ایران سـرمایه گذارى 
نمى کنند. آنها اعتقاد دارند که پسـته ایران هنوز مشـکل افالتوکسـین 
دارد. هرچنـد االن ایـن امـکان وجـوددارد کـه بتـوان به صـورت خیلـى 
محـدود و صرفـاً با فعالیت هـاى ترویجى وارد کانال سـوپرمارکتى شـد 
و مقـدارى پسـته ایرانـى هم فروخت، اما شـک نکنید کـه تغییر الگوى 
پسـته کالیفرنیایـى بـه پسـته ایرانـى در فروش هـاى روزانـه و اصلـى 
سـوپرمارکت ها تقریبـاً ناممکـن اسـت؛ چـرا کـه سـوپرمارکت ها حجم 
قابل توجهـى از پسـتۀ عـارى از افالتوکسـین نیـاز دارنـد کـه در حـال 
حاضـر فقـط صنعـت پسـته کالیفرنیـا تـوان تأمیـن آن را دارد. برخـى 
بازارهـا در اروپـا وجوددارند که به صورت سـنتى مشـترى پسـته ایرانى 
هسـتند و مالحظات قیمتى دارند، مثل اسـپانیا که حجم زیادى پسـته 
ایرانى مصرف مى کند، ولى در آلمان حجم بسـیار کمى پسـته خشـک 
در پوسـت ایرانـى مصرف مى شـود و فقط فروشـگاه هاى سـنتى خاص 
پسـته ایرانـى عرضه مى کننـد. البتـه ایـن را بگویم که سـوپرمارکت ها 
دنبـال نوآورى هم هسـتند. آنهـا همان طور که یک محصول اسـتاندارد 
بـراى فـروش دارنـد، بعضـى اوقات هـم تحت شـرایط و مناسـبت هاى 
خاص دنبال ترویج محصوالت خاص هسـتند. مثًال، شـاید بتوان پسـته 
ایرانـى بـا برچسـب «از مبـدأ ایـران» را در یـک مناسـبت خـاص، مثًال 
بـا اسـم هفتـۀ «هـزار و یک شـب» یا هفتـۀ «شـرقى» بـراى ترویج در 

سـوپرمارکت هاى بـزرگ در اختیـار مصرف کننده قـرارداد.

وضعیـت مصـرف آجیلى مغز پسـته به عنـوان میـان وعده که 
یکى دو سـال اسـت شـروع شـده، در بازار اروپا چگونه است؟
در اروپـا حسـابى رونـق گرفتـه و باورنکردنـى اسـت. مى دانیـم که این 
نـوع مصـرف مغـز یـک مـدل کامًال جدیـد اسـت. در اروپـا ما ایـن کار 
را بـا سـوپرمارکت لیـدل بـا بسـته بندى هاى 70 گرمى شـروع کردیم، 
بعـد از آن همـه ایـن موضـوع را دنبـال کردنـد و در حـال حاضـر مغـز 
پسـتۀ آجیلـى در همه سـوپرمارکت ها عرضه مى شـود و به عنـوان یک 
دسـته بندى جدیـد کاالیـى در حـال رشـد اسـت. درحال حاضـر، مغز 
پسـته را در بسـته بندى هاى 100 گرمـى به صـورت برشـته و شـور و 
یـا برشـتۀ بـدون نمـک بفروش مى رسـانیم. شـرکت ما در حـال حاضر 

بیـش از هـزار تن مغز طبیعـى خریده و 
ایـن دسـتۀ جدید مصرفـى در اروپا واقعاً 

رشـد خوبى داشته اسـت.
بحـث  نیـز  سـبز  مغـز  مـورد  در 
کـه  چـرا  اسـت،  مطـرح  امکان پذیـرى 
مغز پسـته کاالى گرانى اسـت، قیمتش 
پوسـت  در  خشـک  پسـته  برابـر  دو 
اسـت. قبـًال مـردم مى گفتنـد کـه مغـز 
پسـته خیلـى گـران اسـت و چه کسـى 
مى خواهـد مغـز پسـته بخـرد؟ ولـى در 
حـال حاضـر مى بینیـم کـه اکثـر تجار، 
مغـز  بـازار  کلیـت  بـه  مى خرنـد.  مغـز 
پسـته کـه نـگاه مى کنیـم مى بینیم که 
رشـد زیادى داشته اسـت. قبًال ایـن بازار 
مختـص برخـى قومیت هاى خـاص بود، 
ولـى در حاضـر حتـى بیـن آلمانى هـاى 
سـابقه  قبـًال  کـه  سـیب زمینى خور 

کرده اسـت. پیـدا  رواج  نیـز  نداشـته 

رقابـت بیـن مغـز پسـته ایـران و 
حاضـر  حـال  در  اروپـا  در  ترکیـه 

اسـت؟ چگونـه 
زیاد نیسـت، چرا که مغـز ترکیه مصارف 
خـاص خودش را دارد و با داشـتن روغن 
بیشـترى نسـبت به پسـته ایران بیشـتر 
خریـدارى  اروپـا  در  ترك هـا  توسـط 
مى شـود و بـراى مصـرف به عنـوان ماده 
باقلـوا  نظیـر  محصوالتـى  در  افزودنـى 
در  ترکیـه  پسـته  مى شـود.  اسـتفاده 
صنعـت میان وعـده و اسـنک محصولى 
بـراى رقابـت محسـوب نمى شـود و در 
کشـور خودشـان حجم زیادى مغز براى 
تأمیـن تقاضاى داخلى شـان نیـاز دارند.

بـراى محصـول سـال جدیـد فکر 
مى کنیـد قیمـت پسـته آمریکایى 

در چه سـطحى باشـد؟
سـوال  ایـن  بـه  مشـخصى  پاسـخ 
نمى دهـم، چون ممکن اسـت نادرسـت 
اسـت.  دشـوار  آن  پیش بینـى  و  باشـد 
به طورکلـى بعیـد مى دانم قیمت پسـته 
کالیفرنیـا باالتر بـرود. با توجـه به حجم 
قابـل توجـه محصـول پسـته آمریـکا و 
همچنین بر اسـاس قیمت هـاى اعالمى 
اول فصـل شـرکت واندرفـول طـى دو 
سـال اخیـر کـه بسـیار بـه هـم نزدیک 
بـوده، به نظـر مى رسـد در قیمت پسـته 
در سـال محصولـى جدید تغییر چندانى 
را شـاهد نباشـیم و پالسـى مبنـى بـر 

وجودنـدارد. قیمت هـا  افزایـش 

وقیت کیس محصول با 
کیفییت تولید می کند، 

مشتریانی در اروپا 
هستند که حاضرند برای 

آن حیت باالتر از قیمت 
پسته کالیفرنیایی پول 

بدهند، اما این اختالف 
قیمت باید معقول باشد، 

نه مثل االن که قیمت 
پسته ایران خیلی باالتر از 

پسته کالیفرنیا است

بازرگانی
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گزارش «بازار مغزجات درختى 
در ژاپن» توسط دفتر تجارت 
کشاورزى ژاپن(ATO)  در تاریخ 23
اردیبهشت 1401 منتشر شده است 
که حاوى نتایج تحقیقاتى در مورد 
مصرف مغزجات درختى در این 
کشور است. این تحقیق توسط شبکه 
 (GAIN) اطالعات کشاورزى جهانى
مستقر در وزارت کشاورزى آمریکا 
(USDA) انجام شده است. در ادامه 
گزیده مفصلى از این گزارش خدمت 
شما مخاطب گرامى ماهنامه دنیاى 
پسته ارائه مى شود.

مترجم:
زهرا احمدی پور

برریس وضعیت مصرف آجیل های درخیت توسط 
 (GAIN) شبکه اطالعات کشاورزی جهانی

افزایش محبوبیت 
پسته در بازار ژاپن

آمریکا پیشتاز بازار ژاپن
ــاالى  ایــن گــزارش بیانگــر تقاضــاى ب
بــراى  ژاپنــى  مصرف کننــدگان 
مغزجــات درختــى تولیــد شــده در 
ــه  ــت ک ــکا اس ــده آمری ــاالت متح ای
ــالم خورى  ــگ س ــى از رواج فرهن ناش
مصرف کننــدگان  ایــن  میــان  در 
ــال  ــزارش در س ــن گ ــق ای اســت. طب
1399 (زمســتان  میــالدى   2021

واردات  ارزش  زمســتان 1400)،  تــا 
ــر 491 ــغ ب ــن بال ــه ژاپ ــات ب مغزج
ــاً 78 ــه تقریب ک ــوده ــون دالر ب میلی
384 تقریبــاً  آن-معــادل  درصــد 

میلیــون دالر- از مبــدأ ایــاالت متحــده 
بخش هــاى  بوده اســت.  آمریــکا 
ژاپــن بــراى مصــرف  اصلــى بــازار
مغزجــات درختــى وارداتــى از ایــاالت 
ــیرینى و  ــان و ش ــت ن ــده، صنع متح
خرده فروشــى ها بــه ارزش مجموعــاً 
ــن  ــد و از بی ــون دالر بوده ان 215 میلی
ایــن مغزجــات، بــادام و گــردو تقریبــاً 
ایــاالت  توســط  انحصــارى  به طــور 

شده اســت. تأمیــن  متحــده 

ســابقه تاریخــى تولیــد و مصــرف 
آجیــل درختــى در ژاپــن

ژاپــن  در  بلــوط  و  گــردو  ســابقاً 
به صــورت وحشــى یــا در مقیــاس 

بســیار کــم بــراى مصــرف محلــى 
ــد بســیار  کشــت مى شــد. به جــز تولی
ــن در  ــاً 180 ت ــردو (تقریب ــدود گ مح
ــات  ــوع مغزج ــچ ن ــن هی ــال)، ژاپ س
ــد. در نتیجــه،  ــد نمى کن دیگــرى تولی
ــى  ــوالت آجیل ــدگان محص مصرف کنن
به شــدت وابســته بــه واردات ایــن 
محصــوالت از ســایر کشــورها هســتند.

بــازار مغزجــات ژاپــن بســیار محــدود 
امــا باثبــات اســت؛ از دهــه 1950 کــه 
ژاپــن شــروع بــه واردات مغزجــات 
و  بــادام  مثــل  محصوالتــى  کــرد، 
ــان  ــوان می ــوط به عن ــاى مخل آجیل ه
وعــده در کنــار نوشــیدنى هاى الکلــى 
در  افزودنــى  مــواد  به عنــوان  یــا  و 
صنایــع تهیــه شــیرینى و شــکالت 

ــد.  ــرار گرفته ان ــرف ق ــورد مص م
نمـودار 1 نشـان مى دهـد کـه در طول 
ده سـال گذشـته، مصرف بـادام و گردو 
در ژاپـن به تدریـج افزایش یافته اسـت. 
میـزان واردات بادام بـه 42 هزار و 489
تـن و واردات گـردو به 22 هـزار و 527

بازرگانی
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ــترین  ــف بیش ــاى مختل ــه صورت ه ب
کاربــرد را در صنعــت نــان و شــیرینى 

ــته اند: ــن داش ژاپ
گــردو  1) تکه هــاى متوســط مغــز  
بــه رنــگ روشــن و به صــورت خــام 2) 
ــگ  ــه رن ــده ب ــرد ش ــردوى خ ــز گ مغ
ــا برشــته؛ روشــن و به صــورت خــام ی

1) پــودر مغــز بــادام پوســت  بــادام 
خــرد شــدة  ــز کامــل 3) شــده 2) مغ

برشــته 4) خــالل مغــز بــادام؛
پوسـت  در  خشـک   (1 پسـته 
2) مغـز خـام 3) کـره پرالیـن کـه بـا 
مخلـوط کردن پسـتۀ برشـته شـده در 
شـکر کاراملـى تبدیل به کره مى شـود  
تزییـن  پسـته (بـراى  مغـز  خـالل   (4

شـکالت)؛ و  دسـر  شـیرینى، 
در صنعــت نــان و شــیرینى ژاپــن، 
ــن آجیــل درختــى  گــردو پرمصرف تری
مصرفــى بــراى پخــت انــواع نــان 
در  اســت.  ژاپنــى  شــیرینى هاى  و 
مغزجــات  فروشــى،  خــرده  بخــش 
درختــى در بســته بندى هاى 40 تــا 
55 گرمــى یــا بســته بندى هاى 100

فروشــگاه ها  قفســه هاى  در  گرمــى 
مى شــود.  عرضــه  ســوپرمارکت ها  و 
ــز  ــى نی ــا 500 گرم ــته هاى 200 ی بس
به صــورت  و  فروشــى ها  آجیــل  در 
دارد.  طرفــدار  اینترنتــى  فــروش 
خرده فروشــى ها،  قفســه هاى  در 
مغزجــات درختــى به صــورت مــواد 
افزودنــى بــراى اســتفاده در نــان و 
به صــورت  همچنیــن  و  شــیرینى 
تنقــالت آجیلــى عرضــه مى شــوند. 
مصــرف آجیــل مخلــوط شورشــده 
ــا  ــراه ب ــا هم ــده ی ــان وع ــوان می به عن
روش هــاى  از  الکلــى  نوشــیدنى هاى 
ــم  ــوز ه ــوده و هن ــرف ب ــنتى مص س

بیــن مصرف کننــدگان محبــوب اســت.
ــورد  ــانى ها در م ــا افزایــش اطالع رس ب
مزایــاى مغزجــات بــراى ســالمتى و بــا 
ــدام  ــوع مصــارف هــر ک ــه تن توجــه ب
مصــرف  مختلــف،  محصــوالت  از 
ــک در  ــدون نم ــى ب ــات درخت مغزج
بیــن جامعــه مصرف کننــدگان ژاپنــى 
رونــد رو بــه رشــدى طــى مى کنــد. در 
ــنک بار  ــه اس ــدرى ک ــور آنق ــن کش ای
مصرف کننــدگان  بیــن  در  غــالت 
و  آجیــل  مصــرف  دارد،  طرفــدار 

ــدارد. ــدار ن ــکبار طرف خش
در دسـته آجیل هـا و مغزجـاِت بخـش 
مخلـوط،  آجیل هـاى  خرده فروشـى، 
بـادام زمینـى و سـپس بلوط بـه ترتیب 
بهتریـن فـروش را دارنـد. در سـال هاى 
نسـبت  ژاپنـى  مصرف کننـده  اخیـر، 
بـه حفـظ سـالمتى حسـاس و آگاه تـر 
آجیل هـاى  فوایـد  زمینـه  در  و  شـده 
مغـذى مثل بـادام و گـردو آموزش هاى 
بیشـترى دریافـت کرده اسـت. تبلیغات 
سـالمتى  مزایـاى  ترویـج  و  بازاریابـى 
کانال هـاى  توسـط  کـه  زیبایـى  و 
تلویزیونـى بـزرگ و همچنیـن اینترنت 
و رسـانه هاى مجـازى انجـام مى شـود، 
نقـش به سـزایى در مصـرف مغزجـات 
داشـته اند. اسـتفاده از کلمـات کلیـدى 
مرتبـط با سـالمتى مصرف کننده مانند: 
 ،E امـگا 3، آنتـى اکسـیدان، ویتامیـن
ویتامیـن B، مـواد معدنى، ضـد پیرى، 
رگ هـاى  کلسـترول،  دهنـده  کاهـش 
خونى سـالم، مغز سـالم، پوسـت سـالم 
و غیـره در تبلیـغ مغزجات و محصوالت 
آجیلـى در بین مصرف کننـدگان ژاپنى 

بسـیار مؤثـر بوده اسـت.

تن در سـال 2021 رسیده اسـت. حجم 
سـال  ده  در  ژاپـن  بـه  پسـته  واردات 
اخیـر ثابـت بـوده، امـا طـى یکـى دو 
سـال گذشـته به میـزان کمـى افزایش 

داشته اسـت.
ــى در  ــات درخت ــهم مصــرف مغزج س
صنعــت نــان و شــیرینى 55 درصــد و 
در بخــش خــرده فروشــى 33 درصــد 
اســت. مغزهــاى گــردو، بــادام و پســته 

نمودار 1-  روند واردات مغزجات درختى به ژاپن 
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در دوران اوج همه گیـرى بیمـارى کووید 
در سـال 2020-2021، فـروش آجیل و 
خشـکبار در بخش خرده فروشـى به دلیل 
تغییـرات الگـوى غذایـى مصرف کننـده، 
فزونـى یافـت؛ در دوران کوویـد رفتـن 
بـه رسـتوران ها جـاى خـود را بـه غـذا 
خـوردن در خانـه داد. در برخـى مـوارد 
فروشـنده ها حـدود 120 تـا 130 درصد 
افزایـش فـروش و 10 درصـد  گسـترش 
فضـاى قفسـه هاى نگهـدارى محصوالت 
آجیلـى را اعـالم کردنـد. دورکارى و در 
عامـل  مصرف کننـدگان  مانـدِن  خانـه 
مهمـى در افزایـش مصـرف تنقـالت و 
جملـه  از  سـالم"  هـاى  وعـده  "میـان 
مغزجات، خشـکبار و چیپس سـبزیجات 

بود.  ژاپـن  در 

مصرف پسته در ژاپن 
ــب  ــته اغل ــز پس ــرد مغ ــن کارب در ژاپ
به عنــوان مــاده افزودنــى در تولیــد 
ــت.  ــدار اس ــوالت پرطرف ــایر محص س
و  تنقــالت  صنعــت  تولیدکننــدگان 
شــیرینى بــا اســتفاده از مغزجاتــى 
از جملــه پســته اقــدام بــه تولیــد 
کرده انــد.  جدیــدى  محصــوالت 
تولیدکننــده  دو  مثــال،  به طــور 
اصلــى ایــن صنعــت بــه نام هــاى 
تیــرول  و   (Morinaga) مورینــاگا 
ــکالت  ــته و ش ــتنى پس (Tirol)، بس
پســته را به عنــوان محصــوالت جدیــد 
بــه بــازار معرفــى کردنــد. بعضــى 
زنجیــره اى  بــزرگ  ازفروشــگاه هاى 
و   (7-Eleven)  7-11 ماننــد: 
 (Family Mart) مــارت  فامیلــى 
مــى  پســته اى  دســرهاى  نیــز 
فروشــند کــه در کافــى شــاپ ها و 
ــه  فروخت ــر فروشــگاه هاى خــاص دیگ
ــى از  ــن، یک ــر ای ــالوه ب ــوند. ع مى ش
ــه  ــزرگ ب ــره اى ب ــگاه هاى زنجی فروش
فــروش   (KALDI) کالــدى  نــام 
گســترده پســته را به تازگــى آغــاز 

کرده اســت.

اخیــراً در نزدیکــى ایســتگاه قطــار 
ــى  ــته فروش ــازه پس ــک مغ ــو ی توکی
Pis ta) ــو ــد توکی ــتا اَن ــام پیس ــه ن ب

کــه  شــده  افتتــاح   (and Tokyo
میــزان اســتقبال و خریــد از آن بیانگــر 
ــته  ــه پس ــادى اســت ک ــت زی محبوبی
ژاپنــى  مصرف کننــدگان  بیــن  در 
به دســت آورده اســت. حجــم واردات 
معمــوالً  متحــده  ایــاالت  از  پســته 
ــر  ــال اخی ــا در دو س ــوده ام ــت ب ثاب
تدریجــاً افزایــش یافته اســت. آمــار 
دســامبر  از  مى دهــد  نشــان  واردات 
واردات   ،2021 نوامبــر  تــا   2020
ــل 146 ــال قب ــه س ــبت ب ــته نس پس

ــاً  ــت. تقریب ــش داشته اس ــد افزای درص
93 درصــد از کل واردات پســته بــه 
ــکا  ــهم آمری ــال 2020 س ــن در س ژاپ
ــا  ــران و ایتالی ــوده و مابقــى ســهم ای ب

بوده اســت.

واردات مغزجات درختى
باتوجـه به اینکه هر کـدام از آجیل هاى 
درختـى در یـک شـرایط آب و هوایـى 
نتیجـه  در  و  کشـت  خـاص  خـاك  و 
تولیـد انبـوه مى شـوند، واردات آجیل و 
مغزجـات به صادرکننده هـاى انحصارى 
و محدود  وابسـته اسـت. این وابسـتگى 
و  عرضـه  بى ثباتـى  باعـث  مى توانـد 
قیمـت شـود. بنابرایـن، واردکننـدگان 
از  بیشـترى  تعـداد  به دنبـال  ژاپنـى 
جهـت  آجیـل  بالقـوه  تأمین کننـدگان 
بـرآورده کـردن تقاضـاى بازار هسـتند.

در دســامبر 2019 یــک توافقنامــه 
تجــارى بیــن ایــاالت متحــده و ژاپــن 
ژانویــه   1 در  و  منعقــد   (USJTA)
2020 الزم االجــرا شــد. اکنــون در 
ســال ســوم پــس از اجــراى ایــن 
توافقنامــه، نزدیــک بــه 90 درصــد 
کشــاورزى  و  غذایــى  محصــوالت 
ــاالت متحــده  ــه ژاپــن از ای وارداتــى ب
ــه  ــا تعرف ــا ب ــه گمرکــى ی ــدون تعرف ب

شــده اند. وارد  ترجیحــى 

ــدگان  ــدگان، فرآورى کنن واردکنن
و توزیــع کننــدگان عمــده آجیــل 

درختــى در ژاپــن
ژاپـن یک بازار بسـیار رقابتـى در صنایع 
غذایـى و آشـامیدنى اسـت و خریـداران 
تشـکیل  درخواسـت هاى  بـا  دائمـاً 
جلسـات تجـارى از طـرف فروشـندگان 
روبـه رو هسـتند. امـا عمدتـاً تمایلـى به 
پاسـخ به «تماس هاى بـدون هماهنگى» 
یـا «درخواسـت مالقات هـاى تجـارى از 
عـوض،  در  ندارنـد.  شـرکت ها»  طـرف 
جدیـد  محصـوالت  مى دهنـد  ترجیـح 
بـزرگ،  تجـارى  نمایشـگاه هاى  در  را 
تنـوع  به طورى کـه  هدفمنـد،  و  خـاص 

مصارف پسته در ژاپن
1. خشک در پوست

2. مغز خام
3. کره پرالین که با مخلوط کردن پستۀ برشته شده در شکر کاراملى تبدیل به کره مى شود

4. خالل مغز پسته (براى تزیین شیرینى، دسر و شکالت)

بازرگانی
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٧٨
در︮︡

 ﹤︐︧ ︨﹛ آ﹝︣﹊︀ از واردات︎ 
ژا︎﹟

٢٢
در︮︡

︨﹛ ا︣ان و ا︐︀﹜﹫︀ از 
︧︐﹥ ژا︎﹟ واردات︎ 

١۴۶
در︮︡

 ﹟ ︧︐﹥ ژ︎ا ︩ واردات︎  ︤ا ا﹁
︀ل ٢٠٢١ در︨ 

۴٩١
﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر

﹥ ژا︎﹟ در  ارزش واردات ﹝︽︤︗︀ت︋ 
︨︀ل ٢٠٢١

محصـوالت را بـه یکبـاره و یکجا ببینند، 
بررسـى کنند. بنابراین، بهتریـن راه براى 
در  شـرکت  ژاپنـى،  خریـداران  یافتـن 
نمایشـگاه هاى تجـارى مرتبط بـا صنایع 

غذایـى در ژاپـن اسـت.
در  متحــــــده  ایــاالت  غرفه هــــــاى 
ماننــد:  ژاپــن  تجــارى  نمایشــگاه هاى 
ــوپرمارکت ها  ــارى ســ ــگاه تجـــ نمایش
و  (Supermarket Trade Show)

فوِدکــس (Foodex) ســــــاالنه برگــــزار 
از بســیارى از خریــداران ژاپنــى  و مى شــود
ــا  ــات ب ــراى مالق ــا ب ــود ت ــوت مى ش دع
ــده  ــاالت متح ــه ای ــدگان از غرف واردکنن

بازدیــد کننــد.
در پایــان گــزارش، نــام و زمــان برگــزارى 
بــزرگ  نمایشــگاه هاى  از  تعــدادى 
تجــارى ژاپــن در صنایع غذایــى  و آدرس 
در وبســایت انجمــن مغزجــات درختــى 
(www.jna-nut.org) ــه آدرس ژاپن ب

ــه  ــدان ارائ ــردارى عالقه من ــت بهره ب جه
شده اســت:

Foodex در شــهر توکیــو ژاپــن، 
تاریــخ برگــزارى: 7 تــا 10 مــارچ 

2022

ــن، تاریــخ  در شــهر اوزاکا ژاپ Fabex
برگــزارى: 7 تــا 9 ســپتامبر 2022

Supermarket Trade Show 
تاریــخ  ژاپــن،  چیبــاى  شــهر  در 
برگــزارى: 15 تــا 17 فوریــه 2023

انجمن مغزجات درختى ژاپن
لیســت و اطالعــات تمــاس عمــده 
و  فرآورى کننــدگان  فروشــان، 
شــرکت هاى تجــارى ژاپــن نیــز در 
ــى  ــات درخت ــن مغزج ــایت انجم وبس

ژاپــن قابــل دسترســى اســت.

بازرگانی
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سحر نخعی
دبیر کمیته بازرگانی

طبـق آمـار گمـرك ایـران و تخمین هـاى انجمـن پسـته بـرآورد مى شـود 
در دسـترس در ابتداى سـال تجارى  پسـته از مجمـوع 140 هـزار تن کـه
تـن تا پایان ماه نهـم تجارى-خرداد ماه-  1401-1400، معـادل111  هـزار
مصـرف داخل  سـهم تن این مقـدار حدود 17 هزار فـروش رفتـه باشـد؛ از
صـادرات  وزن مجمـوع ایـران، آمـار گمـرك طبـق مى شـود. تخمیـن زده
احتسـاب 14 با که گـزارششـده ایـن مـدت 80 هزارتـن در پسـته انـواع

مجموع  صادراتـى، در سـبز مغز و مغز به پوسـت مربوط ضایعات تـن هـزار
بازارهاى مقصد پسـتۀ  بـه پوسـت خشـکدر پسـتۀ معـادل تـن  94هـزار

شده اسـت. ایـران صادر

مجموع صادرات در سه ماه اخیر
در مجمـوع سـه ماه سـوم سـال تجـارى – ماه هـاى فروردین، اردیبهشـت و 
خردادماه- شـبه قاره هند، خاورمیانه، بازارهاى صادرات مجدد و کشـورهاى 
مشـترك المنافع به ترتیـب بیشـترین سـهم از صـادرات پسـته ایرانـى را بـه 
خـود اختصـاص دادنـد. این درحالى اسـت که هر یـک از بازارهاى شـرق دور 
و اتحادیـه اروپـا مقصـد مقادیـرى کمتـر از هـزار تن پسـته بودند. صـادرات 
پسـته ایران در طول سـه ماه اخیر نسـبت به میانگین چهار سـال گذشـته 

در مـدت مشـابه، 55 درصـد اُفـت را تجربه کرد.

مجموع صادرات نُه ماهه
آمـار تجمعـى صـادرات پسـته ایـران از ابتـداى سـال تجـارى تـا پایـان ماه 

نهـم حاکـى از ایـن اسـت کـه بـازار پسـته شـرق دور، 25 درصـد از کل 
حجـم صـادرات را از آن خـود کرده اسـت. پـس از شـرق دور، کشـورهاى 
مشـترك المنافع، شـبه قـاره هنـد و اروپـا بیشـترین سـهم از واردات پسـته 

ایـران را تجربـه کردنـد.
از ابتداى سـال تجارى 1401-1400 تا پایان خردادماه  پسـته مصرف حجم

حدود 79 درصد از تخمین موجودى اول سـال برآورد مى شـود. 

شرق دور
پسـته در طـول 9 مـاه، نسـبت  تـن شـرق دور بـا واردات 20 هـزار سـهم
کاهش  را نشـان مى دهد. ایـن اُفـت قبـل، 74 درصـد سـال به مـدت مشـابه
چینـى به  حساسـیتخریـداران از دور ناشـى شـرق بـه صـادرات درصـدِى
به  توجه امسـال با که بوده آمریکایى سـمت پسـته به آنها کشـش و قیمت
عرضه  ایرانى به پسـته نسـبت مناسـب تر در قیمت هاى توجـه قابـل عرضـه
مى شده اسـت. بنابرایـن، کاهـش درصـدِى صـادرات بـه شـرق دور در سـه 
ماهـۀ فروردیـن، اردیبهشـت و خردادماه به دلیل افزایش قیمت ریالى پسـته 

بیشـتر محتمل است.

کشورهاى مشترك المنافع
صادراتى  پسـته مقصد به عنـوان دومیـن بـازار کشـورهاى مشـترك المنافع،
ایرانـى بوده اند؛ على رغم ایـن واقعیت که  پسـته تن ایـران، خریـدار 15 هزار
معموالً اوج تقاضاى پسـته در کشـورهاى مشـترك المنافع در فصل تابستان 
اسـت، جنـگ روسـیه و اوکرایـن و افزایـش قیمـت ریالـى پسـته در داخـل 

موجـب کاهـش تقاضـا از این بازار شده اسـت.

طبق آمار گمرک و محاسبات انجمن پسته ایران

رکود بازار پسته ایران در سه ماه اخیر

بازرگانی
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شبه قاره هند
ــته  پس ــادرات ص از ــى تن ــزار ــهم 14 ه ــا س ب ــد هن ــاره ق ــبه ش ــازار ب
ــم  شده اســت. على رغ ــزارش امســال گ ــى صادرات مقصــد ــومین س ــران ای
نســبت  ــى پســته ایران کمبــود و ــى آمریکای ــر پســته قیمت هــاى رقابتى ت
ــد از کل صــادرات  هن ــاره ق شــبه ــازار ب ســهم درصــدِى ــل، قب ســال ــه ب
ــوع  ــن موض ای ــت. داشته اس ــش افزای ــته ــال گذش س ــه ب ــبت نس ــال امس
پســته ایرانــى  ســمت بــه مهــم ایــن بــازار کشــش و تمایــل نشــان دهندة
ــاى  تقاض ــنتاً ــور، س واریته مح ــازار ب ــک ــوان ی به عن ــد هن ــازار ب ــت؛ اس
پتانســیل  از و داشــته ایرانــى مغــز پســته و احمدآقایــى رقــم بــراى باالیــى
البتــه ناگفتــه  اســت. برخــوردار پســته ایرانــى مصــرف رشــد بــراى زیــادى
ــت پســته  ــى و ترویجــى صنع ــاى تبلیغات ــه فعالیت ه ــه ب ــا توج ــد ب نمان
هنــد قابــل  در آمریکایــى پســته آمریــکا در کشــور هنــد، امســال فــروش
بوده اســت؛ به نحــوى کــه از ابتــداى ســال تجــارى امســال تــا پایــان  توجــه
خردادمــاه در مجمــوع نزدیــک بــه 5 هــزار تــن پســته آمریکایــى وارد ایــن 
بــازار شــده کــه ایــن رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 3 برابــر 

افزایــش یافتــه اســت.

اتحادیه اروپا
ــى  وزن کاهــش على رغــم کــه ــد گفــت بای ــا اروپ ــه اتحادی ــازار ب ــورد م در
ــارى  تج ــال س ــابه مش ــدت م ــه ب امســال نســبت اول ــۀ ــادرات 9 ماه ص
ــه  ب نســبت امســال صــادرات از کل ــازار ب ــن ای درصــدِى ســهم گذشــته،
مربوط  عمدتــاً درصــدى ایــن افزایــِش افزایــشداشته اســت؛ ســال گذشــته
ــه  ک مى شــود ــى ایران پســته ــز ــراى مغ ب ــازار ب ــن ای ــاالى ب تقاضــاى ــه ب
و  خواهــان ــى آمریکای پســتۀ شــدید مغــز ــود کمب در ــى اروپای مشــتریان

ــد. بوده ان ــى ایران ــته پس ــز مغ ــدار خری

باقى مانده محصول
کسـر  از پـس پایـان خردادمـاه 1401، در ایـران پسـته محصـول مانـده
صـادرات و ضایعات پوسـت مغز و مغز سـبز  میـزان داخـل، بـرآورد مصـرف
تأثیر  تحت بـازار فعلى مى شـود. شـرایط زده تخمین تن صادراتـى،29  هزار
کاهش  به منجـر دالر افزایشنـرخ و امیـد بـه سـرمازدگِى محصـول جدیـد
داخل و  بـازار افزایش قابل توجه قیمت پسـته در و باغـداران عرضـه توسـط

گردیده اسـت. نتیجتـاً رکـود بازار در سـه مـاه اخیر

مقایسه درصدى صادرات پسته ایران در 9 ماه ابتدایى سال تجارى 1401-1400 با مدت مشابه سال گذشته
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سحر نخعى دبیر کمیته بازرگانى
فروش پسته آمریکا در ماه مى (11 اردیبهشت تا 10 خرداد) حدود 36 هزار تن بوده است که افزایشى 39
درصدى در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته محسوب مى شود؛ به این ترتیب که در داخل آمریکا 11

هزار تن و در بخش صادرات 25 هزار تن پسته به فروش رسید؛ افزایش فروش داخلى 2 درصد و صادرات 
نمایانگر افزایشى 67 درصدى نسبت به ماه مى سال قبل بوده است.

فروش تجمعى پسته (از ماه  سپتامبر تا پایان ماه مى) 320 هزار تن بوده که افزایشى 13 درصدى نسبت به 
مدت مشابه سال پیش به حساب مى آید. در این مدت، فروش داخلى 9 درصد و صادرات 16 درصد افزایش 

را تجربه کردند.
فروش داخلى پسته در این ماه نسبت به ماه مى سال گذشته تنها 2 درصد افزایش داشته است، درحالى که 
فروش تجمعى پسته در داخل آمریکا از اول سال تجارى 2021/2022 تا پایان ماه مى، 9 درصد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته بیشتر گزارش شده است. صادرات پسته در این ماه رکورد زد و 67 درصد باالتر از 
ماه مشابه در سال گذشته است. همچنین، صادرات پسته در این ماه 24 درصد از ماه قبل بیشتر بوده است. 

صادرات بادام آمریکا هم در این ماه از ماه قبل بیشتر بوده است. 
افزایش میزان صادرات پسته و بادام نسبت به ماه قبل (آوریل) نشان مى دهد که ترافیک در بنادر کمتر 
شده و بارگیرى ها سریع تر انجام مى شوند. یک الیحۀ جدید براى بهبود نظارت بر کشتیرانى پیشنهاد شده 
که احتماالً به زودى به تصویب مى رسد. این الیحه به شرکت هاى کشتیرانى اجازه نمى دهد وقتى حرکت 
کشتى ها به هر دلیلى لغو مى شود یا صادرکننده ها به علت ازدحام در بنادر نمى توانند کانتینرهاى خود را به 
موقع تحویل دهند، بابت تأخیر در بارگیرى خسارت بگیرند. همچنین، این الیحه جلوى ارسال کانتینرهاى 
خالى را هم مى گیرد. این الیحه مى تواند خیلى از مسائل و مشکالت فعلى بارگیرى در آمریکا را حل  کند.

درحال حاضر، در اکثر بازارها قیمت لحظه اى کاالها باال رفته است. هرچند گزارش واردکنندگان حاکى از 
این است که کانتینرهاى پسته اى که با تأخیر بارگیرى شدند ظرف دو ماه آینده به مقصد مى رسند و 
تا آن موقع قیمت هاى لحظه اى به حالت سابق برخواهندگشت. باتوجه به تداوم بهبود وضعیت بارگیرى 

پرایمکس در اول تیرماه ۱۴۰۱ گزارش داد

فروش ۳۶ هزار تین
 پسته آمریکا در ماه می

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

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

︀﹊︣﹞٩٪٢١١٥٫٠٠٠١٠٦٫٠٠٠٪٣٦١١٫٠٠٠١١٫٠٠٠٪﹝︭︣ف دا︠﹏ آ
٢١٪٢٠٩٨٧٫٠٠٠٧٢٫٠٠٠٪٢٧٨٫٠٠٠٣٫٠٠٠٪آ︨﹫︀
٥-٪٧٦٨٫٠٠٠٧١٫٠٠٠-٪٢١٩٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٪ارو︎︀

︀﹆︣﹁٨٥٪٣٩٩٣٣٫٠٠٠١٨٫٠٠٠٪١٠٧٫٠٠٠١٫٠٠٠٪︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥/آ
﹉︤﹊﹞ ١٦٪١٠١٤٫٠٠٠١٢٫٠٠٠٪٤١٫٠٠٠١٫٠٠٠٪﹋︀﹡︀دا و

︣︀︨٪٥٪٨٣٫٠٠٠٣٫٠٠٠٪١٢٤١٢٢٣
١٣٪٤٠٣٢٠٫٠٠٠٢٨٢٫٠٠٠٪١٠٠٣٦٫٠٠٠٢٦٫٠٠٠٪﹝︖﹞﹢ع

و ارسال کانتینرها، انتظار مى رود صادرکنندگان قبل از آمدن محصول جدید درگیر گرفتن سفارش هاى 
بیشترى باشند.

تخمین تولید محصول پسته آمریکا در سال جدید نزدیک به 454 هزار تن است. تخمین بعدى میزان 
محصول در نیمه دوم ماه جوالى (اوایل مردادماه) که دانه ها مغز پر مى کنند و میزان پوکى تا حدى مشخص 

مى گردد، ارائه خواهدشد.
باتوجه به بهبود قابل توجه وضع بارگیرى ها، پیش بینى مى شود میزان مانده انتقالى پسته به سال آینده به 
زیر 180 هزار تن برسد. در نظر گرفتن این میزان ماندة انبارها و تولید 450 هزار تنى براى پسته آمریکا و 
15 هزار تن مانده انتقالى و پیش بینى حدود 100 هزار تن محصول پسته براى ایران، نشان مى دهد که کل 
محصول پسته قابل عرضه به دنیا در سال محصولى جدید مشابه با سال گذشته باشد. عواملى همچون 
میزان باالى تورم، قوى شدن دالر نسبت به یورو و افزایش نرخ هاى بهره، حاکى از این است که تقاضاى 

پسته براى خرده فروشان در بازارهاى جهانى با چالش هایى روبه رو خواهدشد.
قیمت هاى پسته خشک در پوست نسبت به گزارش ماه قبل ثابت مانده اند. در ماه مى، قیمت فروش هر 
کیلوگرم پسته خندان درجه یک اونس 22-18، حدود 8,50 دالر و هر کیلوگرم پسته خندان درجه یک 
اونس 27-21 حدود 8 دالر گزارش شده است. در این ماه، فروش داخلى مغز پسته در آمریکا نسبت به 
ماه آوریل 10 درصد کاهش داشته و بازار مغز پسته در داخل آمریکا راکد بوده  و در حدود کیلویى 18 دالر 

معامله شده است. 

بازرگانی
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خانــم دکتــر! از نظــر شــما عوامــل 
آورنــده  بهوجــود  اجتماعــى 
وضعیــت موجــود منابــع آبــى چــه 

ــتند؟ هس
در واقــع ایــن یــک مســئله تاریخــى 
مــا  کشــور  در  مــردم  اساســاً  اســت. 
مناطــق  مثــل  مناطقــى  در  بهویــژه 
کــه  ایــران جنوبشــرق  و  کویــرى 
ــطحى  ــع آب س ــه مناب ــان ب دسترسىش
دائمــى  رودخانههــاى  و  بــوده  کــم 
زیــادى وجودنداشــته، بیشــتر بــه آب هاى 
زیرزمینــى متکــى بودنــد. در این شــرایط، 
آبهــاى  مصــرف  شــکل  عالى تریــن 
ــق  ــتخراج آب از طری ــز اس ــى نی زیرزمین
ــات  ــق قن ــود. برداشــت از طری ــا ب قنات ه
ابتــکار مهمــى در مصــرف آب زیرزمینــى 
بــه شــمار مىرفــت و بــا ســاختارى 
خودبهخــود  داشــتند  قنات هــا  کــه 
مىکردنــد  محافظــت  آبخوانهــا  از 
چندانــى  آســیب  نیــز  خودشــان  و 

نمى دیدنــد.  
همچنیــن، یــک سیســتم اجتماعــى 
ــود،  ــات شــکل گرفتهب ــول قن ــارى ح آبی
یــک  نظــر  تحــت  سیســتم  ایــن 
از  معــدودى  (حکومــت  اُلیــگارشى 
بیشــتر  خان هــا  و  بــود  ثروتمنــدان) 
صاحــب و معمــوالً کنترل کننــده ایــن 
آبهــا بودنــد، یــا میرابهــا نظــارت 
کامــل بــر آنهــا داشــتند. در آنزمــان 
تعــداد خــرده مالــک کــم بــود و در نتیجه 
مصــرف تحــت کنتــرل بــود. مقــدار آبــى 
کــه از قناتهــا بهدســت مىآمــد بــا 
ــد  ــه کشــت مىش ــى ک ــدار زمینهای مق
محاســبه و متناسبســازى مىگردیــد. 
البتــه جمعیــت هــم بــه انــدازه االن 
ــى  ــرده مالک ــه خ ــى ک ــود. در مناطق نب
رواج داشــت نیــز نظــم و همبســتگى 
اجتماعــى در روســتاها حــول محــور آب 
شــکل گرفتهبــود؛ یعنــى مــردم بــا محــور 
ــا  آب دور هــم جمــع مىشــدند و قناته

را الیروبــى مىکردنــد. 

ــى  ــتم اجتماع ــک سیس ــى ی یعن
تشــکیل  قنــات  محــور  حــول 
سیســتم  ایــن  و  شــدهبود 
اجتماعــى آب را مدیریــت مى کــرد.
ــه  ــات ارضــى ک ــد از اصالح ــا بع ــه، ام بل
خــرده مالکــى در ایــران رونــق گرفــت و از 
طرفــى فنــاورى اســتخراج چــاه وارد ایران 
خــرده  هــر  کمکــم  مىبینیــم  شــد، 

مصاحبه کننده: مریم حسنى سعدى
ــى  ــل اجتماع ــه عوام ــن ب ــئله آب، پرداخت ــل مس ــان، در ح ــى از جامعه شناس ــد برخ از دی
ــا  ــن رو، ســراغ مهت ــت دارد. از ای ــر کار دیگــرى اولوی ــر ه ــود ب ــده وضــع موج ــود آورن به وج
بذرافکــن دکتــراى جامعه شناســى تغییــرات اجتماعــى و پژوهشــگر و کنشــگر حــوزه 
ــط  ــزة محی ــى جای ــگر مردم ــش تالش ــده بخ ــال 1400 برن ــم. وى در س ــى آب رفتی اجتماع
ــن  ــته ضم ــاى پس ــه دنی ــماره از ماهنام ــن ش ــکار شده اســت. در ای ــى ابت ــر تق ــتى دکت زیس
ــى را نیــز  ــع آب کشــور، راه حل هــاى احتمال ــده وضعیــت فعلــى مناب واکاوى عوامــل پدیدآورن

ــدیم.  ــا ش از وى جوی

در گفت و گو با مهتا بذرافکن، دکترای جامعه شنایس تغییرات اجتماعی، برریس شد

آب؛ چالش های اجتماعی و 
سیایس، از گذشته تا امروز

آب
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مالکــى کــه دســتش بــه دهنش مى رســد 
صاحــب یــک چــاه شــد و تعــداد چاه هــا 
ــم  ــى در حری ــد، حت ــاد ش ــهروز زی روزب
طرفــى،  از  مىزدنــد!  چــاه  قناتهــا 
قوانیــن جامــع و مانعــى بــراى اســتخراج 
نداشــتیم  نیــز  زیرزمینــى  آبهــاى 
کنــد.  محــدود  را  دسترســىها  کــه 
ــى  ــدود تلق ــى نامح ــع آب زیرزمین مناب
ــئلهاى  ــتباهات مس ــن اش ــد و همی مىش
ــاد  ــترك ایج ــع مش ــراژدى مناب ــام ت بهن
کــرد؛ یعنــى هــر کســى ســعى مىکــرد 
بیشــتر  خــودش  منافــع  جهــت  در 
بهرهبــردارى کنــد. در ایــن بیــن،  شــکل 
مخــرب دیگــرى هــم از برداشــت آب 
بهنــام سیســتم تلمبــهدارى ظهــور کــرد؛ 
یعنــى یــک عــده  کشــاورزنماى ســیار بــا 
ــف  ــن در مناطــق مختل ــاره آب و زمی اج
ــد،   ــاورزى بودن ــاعد کش ــه مس ــور ک کش
ــد؛  ــى مى کردن ــت فصل ــتهاى موق کش
ــه  بعــد هــم کــه کشــت تمــام مى شــد ب
ــچ  ــد و هی ــان مى رفتن ــهرهاى خودش ش
تعلــق خاطــرى بــه ایــن مناطق نداشــتند 
و در نتیجــه مقــدار مصــرف و اســراف هــم 

ــود. ــم نب برایشــان مه

چــرا مقــدار مصــرف برایشــان مهم 
؟ د نبو

زیرزمینــى  آبهــاى  مهــم  چالــش 
ایــن اســت کــه دیــده نمىشــوند. در 
واقــع، ایــن از بدشانســى هاى آبهــاى 
ــا  ــه کاهــش آب آنه ــى اســت ک زیرزمین
ــوى  ــا جل ــن آبخوان ه ــل رفت ــه تحلی و ب
چشــم مــردم نیســت. در نتیجــه،  باعــث 
ــع  ــد مناب ــر کنن ــردم فک ــه م مى شــود ک
ــن  ــتند. ای ــدود هس ــى نامح آب زیرزمین
ــا  ــه ت ــده ک ــب ش ــک موج ــتباه مهل اش
امــروز هــر چقــدر کــه مى توانســتند 

کرده انــد.  برداشــت 
ــات  ــد از اصالح ــان و بع ــت زم ــا گذش ب
ارضــى، آن سیســتم اجتماعــى کــه از 
ــوژى  ــت تکنول ــى تح ــاى زیرزمین آبه
قنــات محافظــت و بــر برداشــت آب 
نظــارت داشــت و آن را تقســیم مىکــرد، 
فروپاشــید و بــه سیســتم فردگرایانــۀ  
ــراى خــود» تبدیــل شــد.  «هــر کســى ب
ــدر  ــر چق ــر و ه ــى حف ــى چاه ــر کس ه
مىکــرد.  برداشــت  آب  مىخواســت 
ــق  ــاى عمی ــداد چاهه ــر تع ــهروز ب روزب
ــجام  ــهروز آن انس ــد و روزب ــزوده مىش اف
اجتماعــى کــه حــول محــور آب و قنــات 

ــر  ــگ و کمرنگت تشــکیل شــدهبود کمرن
شــد و کامــًال  از بیــن رفــت و جــاى آن را 

ــت. ــردى گرف ــع ف مناف

ــورد  ــط در م ــن موضــوع فق ــا ای آی
ــاد؟ ــاق افت ــاورزى اتف آب کش

خیــر، در حــوزه کشــاورزى، صنعــت و 
ــدن تصمیمــات سیاســى و اقتصــادى  مع
مختلــف  عناویــن  تحــت  مخربــى 
ــا  ــن خودخواهىه ــر ای ــه ب ــد ک گرفتهش
ــود.  ــت نم ــرى را تقوی ــن زد و داللگ دام
اقتصــادى  و  سیاســى  سیســتم  ایــن 
ــار آن سیســتم اجتماعــى  مخــرب در کن
فردگرایانــه قــرار گرفــت و روزبــهروز غارت 
آب هــاى زیرزمینــى بــا توســعه نابخردانــه 
کشــاورزى و صنعــت در مناطــق مختلــف 
ــع  ــرد. زمین هــاى مناب ــدا ک گســترش پی
طبیعــى بــه زمینهــاى کشــاورزى تبدیل 
مىشــدند کــه آب بــراى آبیارىشــان  
ــد و  ــن مىش ــى تأمی ــاى زیرزمین از آبه
هرچــه ایــن زمین هــا تبدیــل شــدند 
تضعیــف  یافتند-بهدلیــل  گســترش  و 
آبخوانهــا و برداشــت بیــش از حــد- 

ــد. ــتر ش ــز بیش ــا نی ــق چاه ه عم

خانــم دکتــر! آیــا بــا ایــن آب 
زیــادى  کشــاورزى  محصــوالت 

تولیدشــد؟
نــگاه  ســرمان  پشــت  بــه  کــه  االن 
آن  همــه  مىبینیــم  مىکنیــم، 
آبهایــى کــه بــه بهانههــاى اشــتغالزایى و 
خودکفایــى مصــرف شــد، نــه تنهــا مــا را 
خودکفــا نکــرد، نــه تنهــا اشــتغال پایــدار 
ــتهاى  ــرج کش ــه خ ــرد، بلک ــاد نک ایج
آببَــر بــدون محاســبه و بــا ضایعــات آب 
بســیار زیــاد گشــت. امــروز نتیجــه اینــکار 
مخاطــره جــدى بــه نــام فرونشســت 

ــت.  ــن اس زمی
ــاورزى  ــت کش ــه وضعی ــى ب ــد نگاه بیایی
کنیــم. ضایعــات کشــاورزى ایــران طبــق 
آمــار فائــو به طــور ســاالنه بیــن 30 تــا 40

درصــد از محصــوالت کشــاورزى را شــامل 
ــن  ــه از ای ــدر رفت ــدار آب ه ــود! مق مىش
9 تــا 13 میلیــارد مترمکعــب  طریــق 
ــه کاشــت  ــر از مرحل ــه اگ آب اســت! البت
ــدد  ــه ع ــت آب ب ــم هدررف محاســبه کنی
ــارد  ــدود 30 میلی ــناك متوســط ح هراس
ــن  ــع، ای در واق ــد! آب مىرس ــب مترمکع
آبــى کــه دارد هــدر مــىرود، تقریبــاً 
آب  انتقــال  پروژههــاى  تمــام  معــادل 

ــه  ــدهایى اســت ک ــادى از س ــداد زی و تع
ــل در  ــا تأم ــدهاند. ب ــداث ش ــا االن اح ت
ــه  ــم ک ــا مىبینی ــداد و عملکرده ــن اع ای
ائتــالف سیاســت، اقتصــاد و مســائل 
اجتماعــى و فقــدان قوانیــن و حقــوق آب 
ــه  ــبت ب ــه نس ــى ک ــار جهالتهای در کن
آبهــاى زیرزمینــى وجودداشــته از دهــه 
40 تــا بــه امــروز  باعــث شــده کــه منابــع 

ــه ایــن روز بیافتنــد. ــا ب ــى م آب

توزیــع  قانــون   1361 ســال  در 
عادالنــه آب بــه نوعــى بــا رویکــرد 
بــراى مجــوز دار کــردن چــاه و 
تصویــب  جدیــد  برداشــتهاى 
ــون  شــد؛ حتــى در ســال 1389 قان
ــد  ــاى فاق ــف چاه ه ــن تکلی تعیی
مجــوزدار  بــراى  نیــز  پروانــه 
ــه  ــى ب ــاى غیرقانون ــردن چاهه ک
تصویــب رســید. بهنظــر شــما، 
عوامــل اجتماعــى کــه باعــث 
شــده قوانینــى همســو بــا افزایــش 
برداشــت از منابــع آب وضــع شــوند 

ــت؟ چیس
40 دهــه  از  گفتــم  کــه  همانطــور 

شمســى در بیــن آحــاد مــردم و جامعــه 
آب از شــکل منافــع مشــترك و خیــر 
عمومــى خــارج و بــه منافــع فــردى 
ــن  ــن بزرگتری ــع، ای ــل شــد. در واق تبدی
ــاورى  ــه فن ــت ک ــى اس ــکل اجتماع مش
حفــر چــاه بــراى دشــت هاى ایــران 
ایجــاد کــرد و کل دشــت هاى ایــران را بــا 
مســئله تــراژدى منابــع مشــترك مواجــه 

ــرد. ک
تفکــر غالــب ایــن بــوده و هســت کــه اگــر 
من برداشــت نکنــم، همســایهام برداشــت 
ــگاه مخــرب  ــگاه، یــک ن مىکنــد. ایــن ن
ــه  ــور ک ــى اســت. همانط ــع مل ــه مناب ب
ــا  ــذارى م ــتم قانونگ ــود سیس ــم خ گفت
ــون  ــا آبهــاى زیرزمینــى قان در رابطــه ب
جامعــى نداشــت و شــعار خودکفایــى هــم 
آمــده بــود کنــار ایــن همــه مســائل قــرار 
ــردم را  ــوع م ــن دو موض ــود. ای ــه ب گرفت
بســیج کــرد بــه ســمت اینکــه هــر کســى 
ــد  ــا بتوان دنبــال گرفتــن چاهــى باشــد ت
آب اســتخراج کنــد و محصــول برداشــت 

کنــد. 
ــد مراقــب آب  همــان سیســتمى کــه بای
دســتورى،  شــیوههاى  بــا  و  مىبــود 
سیاســت هاى  و  شــخصى  ســلیقههاى 
ــد و اشــتغال،  ــق تولی ــام رون مقطعــى بهن

همه آن 
آب هایی که 

به بهانه های 
اشتغالزایی و 

خودکفایی 
مصرف شد، 

نه تنها ما 
را خودکفا 

نکرد، نه تنها 
اشتغال پایدار 

ایجاد نکرد، 
بلکه خرج 

کشت های 
ر بدون  آب بَ

محاسبه و با 
ضایعات آب 

بسیار زیاد 
گشت. امروز 
نتیجه اینکار 

مخاطره 
جدی به نام 

فرونشست 
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مجــوز چــاهزدن را تســهیل کــرد. بــه 
ــه  مــرور زمــان ایــن سیاســت ها منجــر ب
انباشــت ابرچالشهایــى شــد کــه مــا 
ــى و  ــاى زیرزمین ــوزه آبه ــروز در ح ام
بحرانــى شــدن دشــت هاى کشــور داریــم. 
ــدى  ــش جدی ــه فرونشســتها ابرچال البت
ــان  ــود را نش ــم دارد خ ــه کمک ــت ک اس

مى دهــد. 

چالــش بخــش کشــاورزى را در چــه 
مى دانیــد؟

متأســفانه بعــد از جنــگ دولت ســازندگى 
بــا شــعار خودکفایــى در حــوزه کشــاورزى 
کارش را شــروع کــرد. نکتــه عجیــب ایــن 
اســت کــه کشــاورزى بــىدر و پیکرتریــن 
ــه  ــد ده ــت. در چن ــران اس ــغل در ای ش
گذشــته هــر کســى کشــاورز شدهاســت. 
عمــًال مــا در ایــران چیــزى بــه نــام شــغل 
کشــاورزى نداشــته و نداریــم. کشــاورزى 
ــه عملــى تبدیــل شــد کــه هــر کســى  ب

از کارمنــد دولــت، مدیــران بخشهــا، 
دانشــگاه،  اســتاد  حتــى  معلمهــا، 
مىتوانســت در هــر منطقــه اى بــراى 
خــودش یــک زمیــن بخــرد، یــک چــاه در 
آن حفــر و کشــاورزى کنــد؛ یعنــى عمــًال 
طــى چنــد دهــه اخیــر غیرکشــاورزهایى 
کــه شــاید اهــداف تولیــدى هــم نداشــتند 
ــاورزى  کار کش ــان ــراى لذتش ــط ب و فق
ــن  ــد. ای ــرف نمودن ــد، آب را مص مىکردن
درحالىاســتکه اگــر کســى بخواهــد 
ــه مجــوز  ــاز ب ــد، نی ــاز کن ســوپرمارکت ب
دارد! امــا بــراى شــغل کشــاورزى چنیــن 
ــى  ــه راحت ــى ب ــت و هرکس ــزى نیس چی
مىتوانــد بــا داشــتن زمیــن و اجــاره چــاه، 

ــد. کشــاورزى کن
ــدى روى  ــف قانونمن ــچ صن ــع هی در واق
حــوزه کشــاورزى نظــارت نداشــته و ندارد. 
ــک  ــد ی ــما مى بینی ــاس، ش ــن اس ــر ای ب
ــى  ــکل غیردولت ــى و تش ــاختارى مدن س
کــه بایــد بــر شــغل کشــاورزى و مصــرف 

ــدارد و  ــد، وجودن ــارت  داشتهباش آب نظ
متعاقبــاً ســاختار و تشــکل هاى اجتماعــى 
و صنفــى آگاه و منســجم بــراى حفاظت از 
آبهــاى زیرزمینــى شــکل نگرفتهاســت؛ 
مثــًال، در یــک مقایســه شــغلى آیــا  ارزش 
ــرات  ــى از طــال و جواه ــاى زیرزمین آب ه

کمتــر اســت؟ 
بــه نظرمــن، فقــدان آگاهــى، نبــود اقتصاد 
آب و ارزشگــذارى بــر آب هــاى زیرزمینى 
ــوى از  ــکلهاى ق ــه تش ــده ک موجــب ش
ــوزه  ــن ح ــرداران در ای ــان و بهرهب ذینفع
ــرى و  ــا مطالبهگ ــد ت ــود نداشتهباش وج
ــى  ــوان دارای ــد و از آب بهعن ــارت کن نظ
دشــت و بــا حــس تعلــق بــه مــکان 
ــن  ــود ای ــه، نب ــد. در نتیج ــت کن مراقب
ــئله آب  ــه مس ــى ب ــاى اجتماع رویکرده
موجــب شــده کــه ایــن روش کشــاورزى 

ــرزا شــود.  فق

فقــرزا  کشــاورزى  چــه  یعنــى 
! ســت ه ا شد

ــر  ــد تاریخــى هــر چقــدر کــه جلوت از بُع
کشــاورزى  کــه  مىبینیــم  مىآییــم 
ــاورزان   ــده و کش ــرزا ش ــا فق ــور م در کش
فقــراِى  اکثریــت  خانوادههایشــان  و 
تماموقــت شــاغلى هســتند کــه نــه 
امــکان بهبــود سیســتم آبیارى شــان و  
ــود  ــراى بهب ــارت ب ــى و مه ــوان مال ــه ت ن
معیشتشــان را دارنــد. هرچــه زمــان 
ــه  ــچ برنام ــتن هی ــود نداش ــذرد، باوج بگ
کــم  بــا  روســتاها  ســازگارى  جامــع 
ــاى  ــتمر آبه ــت مس ــود اُف ــى و باوج آب
ــهروز بیشــتر شــاهد  ــا روزب ــى، م زیرزمین
افزایــش معضــالت اجتماعــِى پیامــد ایــن 
ــاى مخــرب  سیاســت ها و تصمیمگیرىه
ــم  ــون خواهی ــته تاکن ــوزه آب از گذش ح

ــود. ب

اگــر بخواهیــم وضعیــت آب بهبــود 
پیــدا کنــد بــا چــه موانعــى روبــه رو 

هســتیم؟
اگــر مــا بخواهیــم وضعیت آب بهبــود پیدا 
کنــد، بهخصــوص در رابطــه آبهــاى 
ــچ راه حــل  ــم هی ــد بگوی ــى، بای زیرزمین
ــى  ــاى زیرزمین ــدارد. آبه ــورى وجودن ف
ــژه در  ــور به وی ــر کش ــرات ه ــتون فق س
معیشــت و پایــدارى روســتایى اســت، 
از  نیــرو  وزارت  آمارهــاى  و  گزارش هــا 
مى دهــد  نشــان  کشــور  دشــت هاى 
ــور  ــت هاى کش ــه دش ــت هم ــه وضعی ک

از دهه ۴۰
شمیس در بین 
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بحرانــى و برخــى فــوق بحرانــى اســت. از 
ــوان گفــت کــه  ــه جــرأت مىت ــى، ب طرف
90 درصــد  اشــتغال در بخــش کشــاورزى 
کشــور مــا بــه آبهــاى زیرزمینى وابســته 
اســت. اگــر ایــن دو مســئله را کنــار هــم 
بگذاریــم مىتوانیــم عمــق فاجعــه را 
ببینیــم. کافیســت به آمــار مهاجــرت بین 
ــه  ــتانهایى ک ــم. اس ــگاه کنی ــتانى ن اس
بیشــترین نــرخ مهاجــرت را دارند، بیشــتر 
بــه آبهــاى زیرزمینــى وابســتهاند، ماننــد 
خراســان جنوبــى. هــر چــه آبهــاى 
زیرزمینــى از دســت بــرود نــرخ مهاجــرت 
ــر  ــه حاشــیه شــهرها زیادت روســتایىها ب
شــده و ایــن پیامدهایــى اســت کــه تــازه 
شــروع شــده و بایــد گفــت هنــوز آن موج 

ــت. ــروع نشدهاس ــى ش اصل

بهنظــر شــما در رابطــه بــا آبهــاى 
زیرزمینــى چــهکار مثبتــى مىتوان 

انجــام داد؟
ــتیم؛ اول  ــه هس ــئله مواج ــا دو مس ــا ب م
اینکــه اشــتغال و معیشــت مــردم بــه ایــن 
آبها وابســته اســت و دوم اینکه سیســتم 
مدیریــت و حکمرانــى آب به طــور جــدى 
هیــچ برنامــۀ جامــع و ســرمایهگذارى 
فــورى بــراى نجــات آبهــاى زیرزمینــى 

نــدارد.
ــه بودجــه طــى ســالهاى  ــه برنام ــر ب اگ
ــه  ــى بودج ــم و حت ــگاه کنی ــته ن گذش
امســال را ببینیــم، متوجــه مى شــویم 
چنــد هــزار میلیــارد تومــان دارنــد بــراى 
ــرج  ــال آب خ ــاى انتق ــا و پروژهه طرحه
حداکثــر  کــه  پروژه هایــى  مىکننــد. 
300 میلیــون مترمکعــب آب مىخواهــد 
پروژههــاى  یــا  کننــد؛  منتقــل 
شیرینســازى آب دریــا کــه مثــًال حداکثر 
مىخواهــد 20 میلیــون مترمکعــب آب را 
ــاى  ــراى پروژهه ــا اج ــد؛ ی ــیرین کنن ش
سدســازى که 70 درصد آب در آن ســدها 

ــود.  ــر مىش تبخی
امــا ببینیــد در حــوزه آبهــاى زیرزمینــى 
چقــدر ســرمایهگذارى شدهاســت؟! اصــًال 
به طــور صریــح هیــچ نامــى از نجــات 
ــود؟!  ــى ش ــده م ــی دی ــاي زیرزمین آب ه
ــات  ــراى نج ــه ب ــت ک ــح اس ــًال واض کام
ــتم  ــرف سیس ــى از ط ــاى زیرزمین آبه
حکمرانــى آب هیــچ برنامهریــزى عملــى 
وجودنــدارد. گویــى وزارت نیــرو ایــن 
بخــش را از وظایــف خــودش حــذف 
ــۀ وزارت  ــد ده ــرد چن ــت. عملک کردهاس

ــاً وزارت  ــه اساس ــد ک ــرو نشــان مىده نی
نیــرو ســرمایهاى برابــر بــا سدســازى 
آبهــاى  نجــات  بــراى  آب  انتقــال  و 
زیرزمینــى اختصــاص نــداده و نمىدهــد. 
در حقیقــت، آب هــاى زیرزمینــى قربانــى 
تعــارض نهــادى بیــن دو وزارت خانــه 
جهادکشــاورزى و وزارت نیــرو و حتــى 

ــت.  ــت اس وزارت صم

وزارت نیـرو بایـد چه سـرمایهگذارى 
نجـات آبهـاى زیرزمینى انجام  براى

دهد؟
یکــى از معضــالت مهــم تصمیمگیــرى و 
سیاســتگذارى در حــوزه حکمرانــى آب، 
اتــکا بــه دانــش محتوایــى اســت. دانــش 
ــه  ــش آب ک ــوزه پرچال ــى در ح محتوای
ذینفعــان متعــدد و متنــوع دارد، ناکارآمــد 
اســت. بــراى پیــدا کــردن راه حــل نجــات 
آب هــاي زیرزمینــی بــه دانــش فرآینــدى 
و بیــن رشــتهاى نیــاز اســت. متخصصــان 

ــه تنهایــى نمىتواننــد  و مهندســان آب ب
ــد.  ــت کنن ــع آب را هدای ــت مناب مدیری
وضعیــت موجود، نتیجــه کار ایــن مدیران 
اســت. بایــد یــک دانــش فرآینــدى جــاى 
ــروژهاى را بگیــرد.  ــِى پ ایــن روش محتوای
از  مختلــف  متخصصــان  دانــش  بــه 
ــعه  ــم، توس ــف آب، اقلی ــاى مختل حوزهه
پایــدار، کشــاورزى، اقتصــاد، حقــوق، 
روانشناســى  حتــى  و  جامعهشناســى 
ــاز  ــى نی ــش بوم ــار دان ــى در کن اجتماع
مداخــالت  بــه  جایــى  یــک  اســت. 
اجتماعــى و حتــى روانشناســى نیــاز 
ــد شــوند،  ــد متقاع ــده بای اســت؛ یــک ع
ــا یــک عــده بایــد مذاکــره شــود، یــک  ب
عــده بایــد آگاه شــوند و برخــى بایــد 
ــار  ــا در کن ــه اینه ــوند. هم ــر ش مطالبهگ
ــى  ــک جاه های ــًال، ی ــت؛ مث ــم الزم اس ه
اصــًال نبایــد کشــاورز کشــت کنــد و بایــد 
ــه  ــا او مذاکــره کــرد. ارزش دارد شــما ب ب
یــک خانــواده کشــاورز بگویــى مــن ماهى 

مسئله آب از 
یک جهت ملی 

است و از یک 
جهت محلی. از 

آن جهت ملی 
است که به هر 

حال آب جزو 
انفال است؛ از 

سوی دیگر، آب 
عمومی است، 

چون متعلق به 
همه مردم ایران 

است. از طرف 
دیگر، آب یک 

مسئله محلی 
است، چون 

به اقتصاد و 
معیشت محلی 

ربط داشته و 
حس تعلق به 

مکان مردم را بر 
می انگیزد

آب 
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ــم و  ــه شــما مىده ــان ب ــون توم ده میلی
ــراى پنــج ســال بیمــهات مىکنــم و در  ب
ــن؛  ــتفاده نک ــت اس ــما از چاه ــوض ش ع
ــن کار راضــى مىشــوند.  ــه ای ــا ب خیلىه
ــت  ــن معیش ــد م ــرو بگوی ــا وزارت نی ی
ــر  ــما دیگ ــم، ش ــن مىکن ــما را تأمی ش
ــا  ــرد. ی ــاه او را بخ ــن و چ ــاورزى نک کش
در برخــى از مناطــق کشــور وضعیــت 
ــد  ــر نبای ــه دیگ ــم اســت ک ــدر وخی اینق
ــد  ــاورزى بای ــد، کش ــت کنن ــًال کش اص
تعطیــل شــود، وزارت نیــرو بایــد در ایــن 
ــتغال  ــد و اش ــرمایهگذارى کن ــق س مناط
جایگزیــن ایجــاد نمایــد؛ یــا بعضــى جاه ها 
ــدا  ــش پی ــدت کاه ــت بهش ــد برداش بای
کنــد؛ یــک جاهایــى بایــد کامــًال گلخانــه
احــداث شــود و از روشهــاى مــدرن 
ــات  ــا ضایع ــم ت ــتفاده کنی کشــاورزى اس

ــد.  ــدا کن آبمــان کاهــش پی

طــرح  مــورد  در  نظرتــان 
تعادلبخشــى منابــع آب زیرزمینــى 

چیســت؟ نیــرو  وزارت 
ــا  ــی تنه ــاي زیرزمین ــات آب ه ــراى نج ب
طــرح مطــرح از ســوى وزارت نیــرو؛ طــرح 
ــرح  ــد ط ــت. هرچن ــى اس ــادل بخش تع
ــر  ــاى جــدى ب ــا  نقده ــى اســت، ام خوب

آن وارد اســت؛ مثــًال مىتــوان گفــت 
عمــًال در برخــى از مناطــق ایــن طرحهــا 
ــه  ــه، در برنام ــراى نمون ــرزا هســتند. ب فق
بســتن چاه هــاى غیرمجــاز مى بینیــد 
ــوددارد و  ــتماتیکى وج ــط سیس ــه رواب ک
همیــن موضــوع خــودش مانــع از اجــراى 
همیــن قانــون نیــم بنــد مىشــود! مأمــور 
ــاخت و  ــر، س ــوه بگی ــور رش ــنا، مأم آش
نمایندههــاى  سیاســى،  پاختهــاى 
مجلــس، امــام جمعههــا، همــۀ اینهــا 
واســطه مىشــوند کــه ایــن اتفــاق نیافتد؛ 
مىرونــد  کــه  مأمورهایــى  مىبینیــم 
چــاه غیرمجــاز را ببندنــد، نمىرونــد چــاه 
ــاه  ــه چ ــد، بلک ــوذ را ببندن ــاى بانف آدمه
فقیرتریــن آدمهایــى را مىبندنــد کــه 
نمىتواننــد از خودشــان دفــاع کننــد. 
ــتماتیک و  ــائل سیس ــع مس ــا در واق اینه
در واقــع سیاســتگذارىهایى هســتند 
ــود  ــى را ناب ــاى زیرزمین ــًال آبه ــه عم ک

ــد.  مىکنن

ــش  ــت بخ ــرایط وضعی ــن ش در ای
خصوصــى و جوامــع  محلــى چگونه 

اســت؟
ارضــى  اصالحــات  از  بعــد  واقــع  در 
مدیریــت آب از مــردم گرفتــه شــد و 

کامــًال دولتــى گشــت. سیســتم حکمرانى 
آب تصمیــم گرفتــه کــه مــردم در حــوزه 
آب چــکار کننــد و چــکار نکننــد. در 
ــه  ــى آب ب ــًال حکمران ــر، عم ــال حاض ح
شــکل دیکتاتورمآبانــه اى انجــام مىشــود. 
ــان  ــه خودش ــه ک ــد وزارتخان ــى چن یعن
بــا هــم تعــارض منافــع دارنــد، متولــى و 
ــدهاند؛  ــران ش ــاى ای ــه آبه صاحــب هم
مىکننــد،  مشــخص  را  تخصیصهــا 
ــان  ــد، خودش ــد مىدهن ــص جدی تخصی
ــد،  ــه آب مىدانن ــع عادالن ــى توزی را متول
کــه  مى گیرنــد  تصمیــم  خودشــان 
آبهــاى هــر منطقــه را بــه کجــا منتقــل 
کننــد، حقابــه محیــط زیســت و تاالب هــا 
ــوده  ــا را آل ــد، رودخانهه ــع مىکنن را قط
مىنماینــد و بههیــچ کجــا هــم پاســخگو 
ــه  ــزى ب ــا چی ــًال م ــى عم ــتند! یعن نیس
مشــارکت  اجتماعــى،  مشــارکت  نــام 
در  ذیمدخــالن  و  ذینفعــان  مــردم، 
در  مثــًال،  نداریــم؛  را  تصمیمگیرىهــا 
ــون  ســال گذشــته کــه مىخواســتند قان
جامــع آب را بنویســند بــه جــز یکــى، دو 
ــع  ــداد آدم را جم ــک تع ــه ی ــار ُفرمالیت ب
کردنــد و گفتنــد بیاییــد بــا هــم همفکرى 
کنیــم، ولــى هیــچ تغییــرى در آن ندادنــد 

ــد. ــم مشــخص نش ــه ه و نتیج

یکی از 
معضالت مهم 

تصمیم گیری و 
سیاست گذاری 

در حوزه 
حکمرانی آب، 
اتکا به دانش 

محتوایی است و 
دانش محتوایی 

در حوزه 
پرچالش آب 

که ذینفعان 
متعدد و متنوع 

دارد، ناکارآمد 
است

آب
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یعنى آب مصادره شده است.
آیــا دیــده یــا شــنیدهاید کــه وقتــى 
بخواهنــد تصمیمــى مبنــى بر انتقــال آب 
ــد از مــردم ســوال  بیــن حوضــهاى بگیرن
کننــد؟ آیــا از مــردم ســوال مىشــود 
ــا آب را از  ــتید م ــى هس ــما راض ــه ش ک
ــم؟  ــل کنی ــان منتق ــه اصفه ــگ ب کوهرن
ــا از  ــم؟ ی ــزد ببری ــه ی ــان ب ــا از اصفه ی
ــم؟  ــه فــالت مرکــزى بیاوری خوزســتان ب
ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــده مىش ــه دی آنچ
ــع آب  ــت مناب ــتم مدیری ــردم از سیس م
کنــار گذاشــته شــدهاند و تصمیمــات آب 
کامــًال سیاســى اســت. درســت اســت کــه 
ــا  تشــکلهایى چــون انجمــن پســته،  م
انجمــن خرمــا و انجمــن تشــکلهاى 
کشــاورزى را در کشــور داریــم، ولــى اینها 
عمــًال در حــوزه تصمیمگیرىهــاى آب 
ــتم   ــد و در سیس ــى ندارن ــه چندان مداخل
ــد؛  ــى ندارن ــِى آب قدرت سیاســى حکمران
اصــًال اینهــا را پشــت درهــاى بســته 

سیاســى راه نمىدهنــد.

ــن  ــردن در ای ــارکت ک ــه مش چگون
ــت؟ ــر اس ــتم امکان پذی سیس

 اصــًال در ایــن سیســتم بحــث مشــارکت 

مســخره اســت! سیســتم یکطرفــه اســت 
ــروژه  ــودش پ ــع خ ــه نف ــد ب و مىخواه
ــد  ــتم نمىآی ــن سیس ــد. ای ــف کن تعری
تشــکلهاى  و  کشــاورزان  بگویــد 
کشــاورزى بیاییــد مــا مى خواهیــم قانــون 
بنویســیم، شــما هــم نظراتتــان را بگوییــد 
ــى  ــد ارزیاب ــم؛ نمىآی ــال کنی ــا اعم ــا م ت
محیــط زیســتى و ارزیابى هــاى اجتماعــى 
و اقتصــادى بــراى پروژههــا را واقعــاً عملى 
کنــد. بلکــه اینهــا مطالعــات فرمالیتــهاى 
هســتند بــراى اینکــه پروژههــا را بــه 
ــاى  ــد. نمونهه شــرکتهاى همســو بدهن
اســت.  دســترس  در  کامــًال  هــم  آن 
سدســازىهاى  اجتماعــى  پیامدهــاى 
خوزســتان و حوضــه آبریــز ُکــر در اســتان 
فــارس و نابــودى دشــت کربــال و دریاچــه 
بختــگان و طشــک، ارومیــه و غیــره خــود 
گــواه مدیریــت منابــع آب در ایــران اســت. 
جامعــه  یکطــرف  از  آب  مســئله  در 
و مــردم بــه ســمت منافــع فــردى و 
ســودجویانه رفتنــد و از طــرف دیگــر، 
سیســتم حکمرانــى کــه مشــارکت مــردم 
ــتور  ــودش دس ــار گذاشــت و خ را کًال کن
مــىداد و الیحــه درســت مىکــرد و تــازه 
ــى  ــارت چندان ــم نظ ــا ه ــراى آنه ــر اج ب

نبودهاســت.

آنچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه 
ــت  ــى اس ــت مل ــک جه ــئله آب از ی مس
و از یــک جهــت محلــى. از آن جهــت 
ملــى اســت کــه بــه هــر حــال آب جــزو 
انفــال اســت؛ از ســوى دیگــر، آب عمومــى 
ــردم  ــه م ــه هم ــق ب ــون متعل ــت، چ اس
ــک  ــر، آب ی ــرف دیگ ــت. از ط ــران اس ای
مســئله محلــى اســت، چــون بــه اقتصــاد 
و معیشــت محلــى ربــط داشــته و حــس 
تعلــق بــه مــکان مــردم را بــر مىانگیــزد.
وقتــى کــه مــا در حــوزه آب از مشــارکت 
ــه  ــه هم ــى اینک ــم یعن ــت مىکنی صحب
بایــد در ســطح ملــى و محلــى بنشــینند 

ــا هــم گفتگــو کننــد. و ب
ــروز از  ــه ام ــا ب ــتکه ت ــن درحالىاس ای
ــوى  ــت، از س ــتور بودهاس ــا دس ــه ج هم
جهــاد کشــاورزى، وزارت نیــرو و وزارت 
ــتم  ــن سیس ــوده و ای ــتور ب ــت دس صم
ــود دارد  ــوزه آب وج ــه در ح ــتورى ک دس
نــه تنهــا خــودش یکــى از عوامــل تخریب 
منابــع آب اســت، بلکــه در واقــع حضــور 
ــا را  ــر و آنه ــهروز کمرنگت ــردم را روزب م
رویکــرد  ایــن  کردهاســت.  منزوىتــر 
باالبــردن  و  اطالعرســانى  زمینههــاى 
ــه را از  ــى جامع ــش آب ــى و دان ــواد آب س

بیــن بردهاســت.

اول اینکه 
مدیریت منابع 
آب یک مسئله 

فراجنسییت، 
فراقومییت و 
به طورکلی 
یک مسئله 

ملی است. 
مسئله ای است 

که هر کیس در 
جایگاهی که 

هست می تواند 
نقش آفرین 

باشد

آب 



| تیرماه 461401 | شماره 70

ــش  ــانى و دان ــه اطالع رس در زمین
چــکارى مى بایســت انجــام شــود؟

اگــر مــا بیســت ســال قبــل بــا مــردم در 
مــورد آبهــاى زیرزمینــى، اهمیتشــان و 
نحــوه مصرفشــان صحبــت مىکردیــم و 
بــه آنهــا ســرمایه اى مىدادنــد کــه بیاینــد 
سیســتم آبیارىشــان را بهبــود ببخشــند، 
ســطح زیــر کشتشــان را متناســب کنند 
ــکان،  ــه م ــق ب ــک حــس تعل ــا تحری و ب
جلــوى تلمبــهکارى گرفتــه مىشــد، امروز  
وضعیــت منابــع آب و روســتاهاى کشــور 
جــور دیگــرى بــود. یعنــى بــا پیادهســازى 
یــک سیســتم اقتصــادى و معیشــت پایدار 
و بــا تقویــت صنایــع تبدیلــى و تکمیلــى 
بازدهــى محصــول را افزایــش و ضایعات را 
ــا اجــراى  کاهــش مىدادیــم. امــا عمــًال ب
سیاســت هاى مدیریــت فاجعهبــار مــا 
ــم و  ــارکتى نمىبینی ــوزه مش ــن ح در ای

عمــًال چنیــن چیــزى وجودنــدارد.

ــن کارى  ــرایطى بهتری ــن ش در چنی
ــه بخــش خصوصــى و تشــکلها  ک
مىتواننــد انجــام دهنــد چیســت؟

اول اینکــه مدیریت منابع آب یک مســئله 
ــى  ــى و به طورکل ــیتى، فراقومیت فراجنس
یــک مســئله ملى اســت. مســئلهاى اســت 

کــه هــر کســى در جایگاهــى کــه هســت 
مىتوانــد نقشآفریــن باشــد. مــن در 
حــوزه پژوهــش کار مىکنــم و داده جمــع 
ــا حــرف  ــن دادهه ــورد ای ــم و در م مىکن
مىزنــم؛ شــما از ایــن اطالعــات اســتفاده 
بــا  بتوانیــد  اینکــه  بــراى  مىکنیــد، 
نماینــده مجلــس صحبــت کنیــد. نماینده 
ــان  ــد زب ــر آگاه باشــد مىتوان ــس اگ مجل
ــتگذارى  ــطح سیاس ــما در س ــاى ش گوی
باشــد. امــا عمًال ایــن زنجیــره وجودنــدارد 
و همــه دارنــد جزیــرهاى عمــل مىکننــد؛ 
ــراى  ــد ب ــان واح ــک جری ــا ی ــى م یعن
اینکــه بتوانیــم تأثیرگــذار باشــیم نداریــم. 
ــد  ــاق بیافت ــن اتف ــم ای ــا بخواهی ــر م اگ
بایــد جریانســازى کنیــم. یعنــى همیــن 
ــم  ــر ه ــا همدیگ ــک ب ــکلهاى کوچ تش
ــل  ــان تبدی ــک جری ــه ی ــوند و ب صــدا ش
شــوند و آن جریــان بتوانــد گفتگــو و 
مذاکــره کنــد تــا بتوانــد طرفــش را 
متقاعــد کنــد و امتیــاز بگیــرد. اگــر ایــن 
ــاده  ــاق افت ــارکت اتف ــد مش ــاق بیفت اتف
ــوب  ــات خ ــه اتفاق ــر ب ــد منج و مىتوان

دیگــر شــود.

ــتر  ــازى را بیش ــور از جریانس منظ
ــد؟  ــح مىدهی توضی

االن چیــزى کــه مــا در تشــکلها داریــم 
ایــن اســت کــه هرکســى دارد بــراى 
خــودش کار مىکنــد؛ مثــًال انجمــن 
پســته، انجمــن خرمــا و تشــکلهاى 
کشــاورزى وجوددارنــد، امــا بــا هــم حــول 
محــور آب گفتگــو نمىکننــد و هیــچ 
جریــان واحــدى شــکل نگرفتهاســت. 
جریــان واحــد در واقــع تشــکیل شــده از 
ــردم، دانشــمندان، پژوهشــگران،  ــام م تم
کشــاورزان،  آب،  حــوزه  فعــاالن 
افــراد  و  کارآفرینــان  ســرمایهگذاران، 
تأثیرگــذار  اســت کــه االن تــک بــه 
تــک حضــور دارنــد، امــا نیــاز اســت 
کــه زنجیــرهاى تشــکیل بدهنــد. ســپس، 
ایــن زنجیــره مى توانــد بــا قــدرت در 
و  کنــد  نقشآفرینــى  تصمیمگیرىهــا 
ــد.  ــر داشتهباش ــتگذارىها اث روى سیاس
آبهــاى  صــداى  کــه  ایــن  دلیــل 
گــوش  بــه  هیچجــا  در  زیرزمینــى 
ــکلهاى  ــه تش ــت ک ــن اس ــد ای نمىرس
ــوزه آب  ــاً در ح ــم. اساس ــد نداری قدرتمن
مــا خیلــى شبکهســازى نکردیــم. الزم 
ــا  ــم. ب ــازى کنی ــه اوالً شبکهس ــت ک اس
ــع  ــه ذینف ــانى ک ــن کس ــازى بی شبکهس
هســتند و یــا حتــى ذینفــع نیســتند، امــا 
ــوزد،  ــور مىس ــن کش ــراى ای ــان ب دلش
اینکــه  اول  مىافتــد؛  اتفــاق  چنــد 
ــذار  ــتگذارىها اثرگ ــر سیاس ــم ب مىتوانی
ــا  ــکلها ب ــر تش ــه اگ ــیم و دوم اینک باش
هــم همســو و همــراه باشــند، مىتواننــد 
مطالبه گــرى  کننــد.  مطالبهگــرى 
را  آبیــارى  شــیوههاى  اینکــه  بــراى 
تغییــر دهنــد، جــذب ســرمایه در حــوزه 
آبهــاى زیرزمینــى داشته باشــند، بــه 
اشــتغال جایگزیــن توجــه شــود و صنایــع 
ــا از  تبدیلــى و تکمیلــى  تقویــت شــود ت
ــروى کار کشــاورزى روى  ــق نی ــن طری ای
ــنگین  ــار س ــود و از ب ــکن ش ــا سرش اینه
ــع آب کاســته شــود.  ــر مناب کشــاورزى ب

در پایــان اگــر صحبتــى داریــد 
بفرماییــد.

ــا  ــاى م ــت و آبخوانه ــر اس ــد دی هرچن
غیرقابــل  گاه  و  زیــادى  آســیب هاى 
هــم  هنــوز  امــا  دیدهانــد،  جبرانــى 
کــه  برداشــت قدم هایــى  مىشــود 
وضعیــت آبهــاى زیرزمینــى از ایــن بدتر 
ــازى  ــوز جریانس ــًال هن ــى عم ــود، ول نش
ــذار  ــد تأثیرگ ــه بتوان ــاده ک ــاق نیافت اتف

ــد. باش

اگر تشکل ها 
با هم همسو و 

همراه باشند، 
می توانند 

مطالبه گری 
کنند. 

مطالبه گری 
برای اینکه 

شیوه های 
آبیاری را تغییر 

دهند، جذب 
سرمایه در 

حوزه آب های 
زیرزمیین 

داشته باشند، 
به اشتغال 
جایگزین 

توجه شود و 
صنایع تبدیلی 

و تکمیلی  
تقویت شود 

تا از این طریق 
نیروی کار 
کشاورزی 
روی اینها 

سرشکن شود 
و از بار سنگین 

کشاورزی 
بر منابع آب 

کاسته شود 

آب
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