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انجمن

ــت  ــین و دس ــای موسس ــه ه ــی از دغدغ یک
بــدو  از  ایــران  پســته  انجمــن  انــدرکاران 
تأســیس تاکنــون، یافتــن راهــی جهــت تأمیــن 
مالــی پایــدار و الزم بــرای انجــام فعالیــت 
ــوده اســت؛ البتــه بحــث  هــای ایــن انجمــن ب
و اختــاف نظــر بــر ســر ایــن موضــوع حســاس 
همچنــان ادامــه دارد. حساســیت ایــن موضــوع 
ــر راه  ــه ه ــرد ک ــی گی ــأت م ــی نش از آنجای
حلــی بــرای رســیدن بــه جــواب، مــی توانــد از 
مســیری بگــذرد کــه ماهیــت انجمــن را تحــت 
ــال،  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــرار ده الشــعاع خــود ق
یکــی از ایــن راه حــل هــا مــی توانــد انجمــن 
ــت  ــزاد دول ــته و هم ــه ای وابس ــه مجموع را ب
ــه  ــر اینکــه، ب ــه دیگ ــد. نکت ــدل کن ــر مب رانتی
دالیــل متعــددی نمــی تــوان تنهــا بــا فعالیــت 
هــای ترویجــی، نظــرات کارشناســی و مشــاوره 
ای انجمــن آنهــم در ســطح کان، درآمدزایــی 
محیرالعقــول و پایــداری را متصــور بــود؛ کمــا 
اینکــه بســیاری از فعالیــت هــا در بســتر 
اقتصــادی موجــود مملکــت، چنــدان درآمــدزا 
ــایر  ــه در س ــان ک ــند آنچن ــد باش ــی توانن نم
نقــاط دنیــا هســتند. بنابرایــن همــواره ســعی 
بــر ایــن بــوده کــه تــا زمــان یافتــن راه حلــی 
عملــی و مناســب، تناســبی بیــن فعالیــت هــا و 
منابــع مالــی و انســانی انجمــن برقــرار گــردد.  
ــا آغــاز ســال جدیــد آقــای  چنــدی پیــش و ب
ــأت  ــای هی ــین و اعض ــری از مؤسس ــی نظ عل
امنــای انجمــن، برخــی از نظرات و پیشــنهادات 
ــأت  ــی هی ــروه تلگرام ــود را در گ ــخصی خ ش
ــا ســایر اعضــای  ــران ب ــا انجمــن پســته ای امن
ایــن هیــأت بــه اشــتراک گذاشــت. ایــن 
گیــری  جهــت  پیرامــون  عمدتــاً  نظــرات 
ــی  ــع مال ــن مناب ــا و نحــوه ی تأمی ــت ه فعالی
ــان در  ــرات ایش ــه نظ ــه البت ــود ک ــن ب انجم
ــا نقــد و دیــدگاه هــای متفــاوت  همــان جــا ب
ــا مواجــه  ــأت امن ــر از اعضــای هی برخــی دیگ
ــعی  ــش رو س ــماره ی پی ــن ش ــد. در چندی ش
خواهیــم کــرد خواننــدگان عزیــز را نســبت بــه 
نظــرات مختلــف اعضــای هیــأت امنــا در ایــن 
ــن شــماره  ــم. آنچــه در ای ــع نمایی رابطــه مطل
ــری  ــی نظ ــای عل ــرات آق ــد، نظ ــی خوانی م
اســت کــه بــا اجــازه و ویرایــش ایشــان جمــع 

ــت. ــده اس ــر ش آوری و منتش
امیــد دارم کــه امســال صنعــت پســته متفــاوت 
ــي،  ــتاوردهایي عال ــا دس ــد ب ــل بتوان ــر از قب ت
ــران  ــا در ای ــه م ــل توجــه آنچــه ک ــه قاب فاصل
ــه  ــم )مجموع ــي نامی ــته م ــت پس آن را صنع

فعالیــت هایــي کــه از کشــت تــا بــازار در بــاغ و 
باحواشــي آن در رشــته هــاي مختلــف صنعتــي 
ــه  ــه ک ــا آنچ ــرد( ب ــی گی ــام م ــراوري انج و ف
ــش  ــم، کاه ــار آن را داری ــیم و  انتظ ــد باش بای

دهــد. 
بــه بــاور بنــده امــروز بــا وجــود انجمــن، عقــب 
ماندگــي مــا مقصــر دیگــري غیــر از خــود مــا 
نــدارد. مــا مــي توانیــم در صــورت همراهــي بــا 
یکدیگــر ایــن فاصلــه را جبــران کنیــم. خــوب 
ــچ ارگان  ــه هی ــي دانســتیم ک ــم و م ــي دانی م
ــه  ــوده و ن ــه ب ــي ن ــي و حکومت ــاد دولت ــا نه ی
ــد. و  ــرآورده نمای ــن انتظــار را ب ــه ای هســت ک
ــا  ــات امن ــر عهــده هی ــن مســئولیت مهــم ب ای

انجمــن پســته ایــران اســت.
ــذا بســیار ضــروري اســت کــه اعضــا هیــأت  ل
امنــا در جلســات متعــدی ایــن گونــه مســائل 
را بــا حضــور اعضــا هیــأت مدیــره و دبیــر کل 
ــه ی راهکارهــا و رفــع  ــا ارائ مطــرح کننــد و ب

ــر اثــر بخشــي انجمــن بیافزاینــد.  موانــع، ب
نمــی دانــم آیــا اعضــا محتــرم انجمــن پســته 
ایــران اطــاع دارنــد، چــرا ســاختار ایــن انجمن 
چهــار رکــن دارد؟! در حالــی کــه شــرکت هــا، 
ــوالً  ــی معم ــای اجتماع ــا و نهاده ــه ه موسس
شــامل ســه رکــن از جملــه: مجمــع عمومــی، 

هیــأت مدیــره و بــازرس هســتند.
در انجمــن پســته ایــران، مجمــع عمومــي 
ــن رکــن انجمــن اســت  ــی تری ــوان عال ــه عن ب
ــا، رســیدگی و  ــات امن ــه انتخــاب اعضــا هی ک
ــا و  ــأت امن ــه گــزارش هی اظهارنظــر نســبت ب
هیــأت مدیــره و بازرســان و بررســی و تصویــب 

صــورت هــای مالــی انجمــن را بــر عهــده دارد. 
ــن و  ــور انجم ــئول اداره ام ــره مس ــأت مدی هی
حفــظ حقــوق و منافــع مشــروع و قانونــی اعضا 
ــف شــده  ــف تعری ــارات و وظای ــق اختی از طری
مــی باشــد؛ بازرســان نقــش نظــارت بــر حســن 
ــه شــکایات  جریــان مالــی امــور و رســیدگی ب
احتمالــی و تهیــه پــاره ای از گزارشــات در 

ــتند.  ــده دار هس ــزوم را عه ــورت ل ص
ــن ارکان  ــر ای ــاوه ب ــن ع ــنامه انجم  در اساس
ــرای هیــأت امنــا هــم  ــه، جایگاهــی ب ســه گان
ــف  ــم وظای ــت. اه ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
انتخــاب  از:  عبارتنــد  انجمــن  رکــِن  ایــن 
ــن  ــا، تأمی ــأت امن ــن هی ــره از بی ــأت مدی هی
ــاس  ــن )براس ــاز انجم ــورد نی ــی م ــع مال مناب
ــوب  ــره و در چارچ ــأت  مدی ــنهادهای هی پیش
تصویــب  و  بررســی  اساســنامه(،   9 مــاده 
صــورت هــای مالــی انجمــن و تفریــغ بودجــه 
ــی،  ــع عموم ــه مجم ــه ب ــت ارائ ــالیانه جه س
ــزارش  ــه گ ــبت ب ــر نس ــار نظ ــی و اظه بررس
ــر کل  ــره، دبی ــأت مدی ــا و پیشــنهادهای هی ه

ــه. ــای تابع و واحده
اول  درجــه  در  و  طبیعــي  بطــور  بنابرایــن 
مســئولیت ایجــاد وفــاق در انجمــن و گام 
ــته  ــت پس ــای صنع ــت اعت ــتن در جه برداش
بــه عهــده باالتریــن نهــاد انجمــن یعنــي 
هیــأت امنــا اســت؛ )البتــه بــه نیابــت و وکالــت 
از ســوی مجمــع عمومــی(. بــه عبــارت دیگــر، 
ــن  ــور ای ــن منظ ــن بدی ــذاران انجم ــان گ بنی
ــنامه  ــرده و در اساس ــي ک ــش بین ــاد را پی نه
باالتریــن مســئولیت هــای ایــن انجمــن یعنــي 
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نظــارت، راهبــري انجمــن و بــه 
تبــع آن کل زنجیــره تولیــد 
ــن از  ــن رک ــده ای ــه عه ــته را ب ــت پس صنع

ــد. ــته ان ــن گذاش انجم
 اهــم موضوعاتــي کــه هــم اکنــون بــه عنــوان 
اولویــت هــای مهــم صنعــت پســته محســوب 
مــی شــوند و انجمــن بایــد بــه آنهــا بپــردازد، 
ــا  ــا ی ــا اعض ــره ی ــأت مدی ــه هی ــارغ از آنک ف
ــا  ــق آنه ــت تحق ــا جه ــن رأس ــرکل انجم دبی
ــه  ــا ب ــد و ی ــال نماین ــی را دنب ــات اجرای اقدام
گــروه هــا، افــراد و شــرکت هــاي دیگــر واگــذار 

ــن شــرح مــی باشــند:   کننــد، بدی
  1- مذاکــره بــا وزارت نیــرو و ذینفعــان بــراي 
دســتیابي بــه یــك راه حــل جامــع بــراي 
پایــداري بیشــتر ســفره هــاي آب زیــر زمینــي 
ــت  ــل ماهی ــه دلی ــز؛ ب ــته خی ــق پس در مناط
طوالنــي بــودن ســرمایه گــذاري در بــاغ هــای 

ــودن آن.  ــازده ب ــر ب ــته و دی پس
جهــاد  وزارت  بــا  مذاکــره  اســتمرار   -2
مرکــز  ســاختار  تغییــر  بــراي  کشــاورزي 
ــات  ــه تحقیق ــوي ک ــه نح ــته ب ــات پس تحقیق
در دســت اقــدام، بــراي مشــکات عدیــده 
ــر و  ــن مؤث ــش از ای ــران بی ــته ای ــت پس صنع

ــد.   ــد باش مفی
3- احــداث بــاغ هــای ســازگاري جهــت 
تعییــن بهتریــن پایــه و پیونــد در اقلیــم هــاي 

ــران. ــته کاري ای ــف پس مختل
ــه علمي-پژوهشــي پســته  ــدازي مجل  4- راه ان
بــراي اســتفاده صحیــح و کاربــردي از امکانــات 
ــه  ــان نام ــران در پای ــدد ای ــاي متع ــگاه ه دانش
هــاي دکتــري و پیشــبرد اهــداف صنعت پســته. 
بــراي  کارآمــد  حلــي  راه  بکارگیــري   -5
جلوگیــري از صــادرات محصــوالت بــي کیفیت 
ــه ی  ــن ارائ ــران و همچنی ــته ای ــام پس ــه ن ب
خدمــات بــه خریــداران پســته ایــران در مقابــل 
بــا صــادر کننــدگان  احتمالــي  مشــکات 

ایرانــي و بالعکــس.
ــأت  ــتاندارد )هی ــاختار اس ــك س ــاد ی 6- ایج
ــژه(،  ــگاران وی ــه، خبرن ــأت تحریری ــي، هی علم
پایــدار و تأثیــر گــذار بــراي مجلــه، فصــل نامــه، 
ــای انجمــن جهــت  ــه ه ســایت و انتشــار مجل

ــال هــاي مجــازي.  ــع روي گیشــه و کان توزی
ــن  ــت تأمی ــاختارهاي الزم جه ــاد س 7- ایج
مالــي اول فصــل بــه منظــور جلوگیــري از 
نوســانات شــدید قیمــت کــه موجــب کاهــش 
نفوذپذیــري پســته ایــران در شــبکه هــاي 
فــروش بیــن المللــي و نهایتــاً کاهــش جهانــي 

ــردد.  ــي گ ــت پســته م قیم
8- برگــزاری تورهــاي آموزشــي بازدیــد از بــاغ 

ــا خــارج از  ــط در داخــل ی ــع مرتب ــا و صنای ه
کشــور در فصــول مختلــف.  

ــا  ــي ب ــن الملل ــمینارهاي بی ــزاري س 9- برگ
افــراد فعــال در  صنعــت پســته ایــران و دنیــا.
ــزي کارگاه آموزشــي ســه روزه  ــه ری 10- برنام
ــد  ــاالنه؛ مانن ــورت س ــه ص ــازار ب ــا ب ــذر ت از ب
آنچــه قبــًا نیــز برگــزار شــده و تکمیــل و بروز 
رســاني دائــم آن همــراه بــا ارائــه ی تجربیــات 
جدیــد در ایــران یــا ســایر مناطــق پســته خیــز 

دنیــا.
11- برگــزاری کارگاه هــاي آموزشــي یــك روزه 
ــاي  ــتان ه ــي در اس ــاي فصل ــبت ه ــه مناس ب

پســته خیــز جدیــد. 
12- طراحي نظام ارتباط مستمر با اعضا.

13- ایجــاد ســاختار تعامــل بــا دولــت و 
ــات  ــودن تصمیم ــو نم ــت همس ــس، جه مجل
منافــع  بــا  مجلــس  و  دولــت  در  مختلــف 

عمومــي صنعــت پســته.
ــوان در  ــي ت ــز م ــري نی ــوارد دیگ ــاً م   قطع
ــر حــال، بســیار  ــه ه ــرار داد. ب ــن لیســت ق ای
ــس  ــب رئی ــا نای ــس ی ــه رئی ــت ک ــر اس مؤث
ادواري  جلســات  در  امنــا  هیــأت  محتــرم 
منظــم، ایــن موضــوع را پیگیــري فرماینــد؛ تــا 
بــراي مأموریــت هــاي تعریــف و تعییــن شــده 
انجمــن، شــکل اجرایــی مناســب طراحــي 

ــردد.  گ
ــت  ــق مأموری ــراي تحق ــن ب ــون انجم ــم اکن ه
هــای واقعــی کــه عهــده دار اســت از دو جهــت 
داراي ضعــف اساســي بــوده کــه وظیفــه هیــأت 
ــد.  ــیدگي کن ــا رس ــه آن ه ــه ب ــت ک ــا اس امن
ــاني  ــع انس ــن مناب ــراي تأمی ــي ب اوالً: همراه
متناســب و ثانیــًا: ارائــه ی راهکارهایــي بــراي 
تأمیــن منابــع مالــي جهــت انجــام پــروژه هــای 

فــوق الذکــر.
البتــه الزم اســت هیــأت مدیــره محتــرم ابعــاد 
ــه در  ــب پیشــنهاداتي ک ــا را در قال ــن نیازه ای
ــت  ــند، جه ــده باش ــره مصــوب ش ــأت مدی هی
ارائــه بــه جلســه هیــأت امنــا تهیــه و تدویــن 
ــات  ــي و اقدام ــات بررس ــا در جلس ــد؛ ت نمای

ــود. ــخص ش ــدي آن مش بع
ــعه  ــور توس ــه منظ ــه ب ــن دارم ک ــده یقی بن
فعالیــت هــاي انجمــن نیــاز بــه ســرمایه 
ــاد  ــوع و ابع ــه ن ــته ب ــه بس ــت ک ــذاري اس گ
ــع  ــن مناب ــراي تأمی ــد ب ــا بای ــت ه ــن فعالی ای
آن، پیــش بینــي مناســب صــورت پذیــرد. ایــن 
تأمیــن مالــی بصــورت ترکیبــي از محــل منابــع 
موجــود انجمــن، اعطــای وام از ســوی هیــأت 
امنــا یــا مــوارد دیگــری خواهــد بــود. بــه هــر 
حــال نحــوه تأمیــن منابــع مالــی انجمــن 

اهمیــت زیــادی دارد و بهتریــن شــکل تأمیــن 
ــت. ــن اس ــل انجم ــن از داخ ــی، تأمی مال

ــا و  ــازمان ه ــد« در س ــب درآم ــاخص کس »ش
ــدن در  ــاي ب ــاخص دم ــبیه ش ــا ش ــرکت ه ش
ــدن ٣٧ درجــه  ــاي ب انســان اســت. وقتــي دم
ســانتی گــراد اســت، نشــان از عملکــرد صحیــح 
هــزاران فعــل و انفعــال مــی دهــد. وقتــي کــه 
ــان از  ــد نش ــي کن ــر م ــا از ٣٧ تغیی ــن دم ای
ــه  ــا گوش ــه ی ــح در گوش ــرد صحی ــدم عملک ع

ــدن اســت.  ــي از ب های
بنابرایــن تأمیــن منابــع مالــي در ســازمان 
ــر  ــت؛ اگ ــي اس ــیار حساس ــوع  بس ــا، موض ه
ــه  ــرح و نظری ــك ط ــاس ی ــر اس ــازماني ب س
صحیــح شــکل گرفتــه باشــد، در صورتــي کــه 
ــد،  ــورد انتظــار را کســب کن ــد م ــد درآم نتوان
ــي  ــکل م ــدید مش ــب تش ــول موج ــق پ تزری
ــع  ــه رف ــد نســبت ب ــوارد بای ــن م گــردد. در ای
ــه  ــرد؛ ن ــدام ک ــکل دارد اق ــه مش ــي ک موضع
ــه  ــن گون ــوع کمــك در ای ــول. هــر ن ــق پ تزری
ــان  ــي پوشــاند؛ هم ــط مشــکل را م ــوارد فق م
بایــي کــه سوبســید هــا برســر جامعــه ایــران 

ــت.  آورده اس
انجمــن پســته ایــران یــك ســازمان خدماتــي 
اســت؛ چنانچــه خدمتــي کــه عرضــه مــي کنــد 
بــراي مخاطبیــن آنقــدر ارزش دارد کــه هزینــه 
ــت را  ــن آن خدم ــد انجم ــد، بای آن را بپردازن
ادامــه دهــد و اگــر مخاطبیــن هزینــه آن را بــا 
ارزشــي کــه از آن بدســت مــي آورنــد مطابــق 
نمــي بیننــد، بهتــر اســت آن خدمــت متوقــف 
ــن  ــه انجم ــال، فصلنام ــوان مث ــه عن ــود. ب ش
ــش  ــه های ــش از هزین ــیار بی ــد بس ــد بتوان بای
بــراي مخاطبیــن ارزش داشــته باشــد، تــا 
بتــوان از ایــن محــل در شــروع چنــد فعالیــت 

ــد ســرمایه گــذاري کــرد.  جدی
تردیــدي نیســت، فعالیتــي و پــروژه ای در 
ــد  ــه بتوان ــود ک ــدازي ش ــد راه ان ــن بای انجم
کامــًا بــه شــکل خودکفــا دخــل و خــرج 
نمایــد. در ایــن صــورت شــاخص موفقیــت 
ــدي  ــزان درآم ــه می ــز ب ــن نی ــرد انجم عملک
اســت کــه طــي ســال از محــل عرضــه خدمات 

ــد.  ــی کن ــه م ــب و هزین ــود کس خ
از بیــن ســیزده مــورد فعالیــت هایــي کــه بــه 
عنــوان پیشــنهاد ذکــر شــد تنهــا مــوارد  یــك، 
چهــار و ســیزده مســتقیماً درآمــدزا نیســتند و 
ــد  ــدازي بای ــد از راه ان ــاً بع ــوارد تمام ــه م بقی
ــدم در  ــه معتق ــن اینک ــند؛ ضم ــدزا باش درآم
صورتــی کــه ایــن ســه مــورد بــه خوبــي انجــام 
شــوند، افزایــش تصاعــدي اعضــا را مــي تــوان 

انتظــار داشــت.

انجمن
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ــاد  ــات جه ــز خدم ــری در مرک ــون یادگی کان
کشــاورزی بهرمــان نــوق از بخــش هــای 
ــت.  ــه اس ــکل گرفت ــنجان ش ــتان رفس شهرس
باغــداران بــا شــرکت در جلســات هفتگــی این 
کانــون بــا کــم و کیــف مســائل صنعــت پســته 
آشــنا مــی شــوند و مطالــب مفیــدی در رابطــه 
بــا باغــداری پســته مــی آموزنــد. البتــه عــاوه 
ــور و  ــرورش دام، طی ــته، پ ــداری پس ــر باغ ب
ــای  ــی شــود! آق ــوزش داده م ــم آم ــان ه آبزی
ــران،  ــته ای ــن پس ــو انجم ــی عض ــروز زینل به
ــه  ــت ک ــون اس ــن کان ــدازی ای ــئول راه ان مس
ــترین  ــود بیش ــرایط موج ــوده از ش ــعی نم س
ــه  ــازار ب ــفته ب ــن آش ــرد و در ای ــره را بب به
ــات  ــا جزئی ــه ب داد کشــاورزان برســد. در ادام
شــکل گیــری ایــن کانــون آشــنا مــی شــوید. 
ــال  ــد س ــما چن ــی! ش ــای زینل      آق

ســابقه کار کشــاورزی داریــد؟
ــم و از دوران  ــوده ای ــا خانوادگــی کشــاورز ب م
کودکــی بــا کشــاورزی آشــنا هســتم. منتهــی 
شــخصاً از ســال 1٣٧0 کــه از خدمت ســربازی 
ــه صــورت حرفــه ای  برگشــتم کشــاورزی را ب
دنبــال کــرده ام و در ایــن زمــان نگاهــم را بــه 

کشــاورزی تغییــر دادم.
 در مــورد ایــن تغییــر رویکــرد 

بیشــتر توضیــح مــی دهیــد.
بــا اینکــه در اوایــل دهــه ی هفتــاد آب فراوانی 
ــه آب  ــال 1٣٧2 دغدغ ــاً از س ــتیم، تقریب داش
در ذهنــم بــود و تــاش مــی کــردم بــه نحــوی 
وضعیــت آبیــاری را تغییــر دهــم. طــی گفــت 
و شــنودهایی کــه بیــن باغــداران بــود، متوجــه 
ــه  ــاری ب ــه اجــرای آبی ــراً نســبت ب شــدم اکث
ــده  ــا بن ــتند، ام ــن هس ــره ای بدبی روش قط
ــم  ــا بتوانی ــردم ت ــری ک ــن موضــوع را پیگی ای

ایــن روش را پایــه گــذاری کنیــم.
 چرا باغداران بدبین بودند؟

چــون کشــاورزی مــا ســنتی اســت. مــی 
گفتنــد اینجــا آب شــور، هــوا گــرم و درخــت 
ــره ای  ــاری قط ــه آبی ــتند و ب ــر هس ــا پی ه
ــدم  ــخصاً معتق ــا ش ــد. ام ــی دهن ــواب نم ج
یکــی از دالیــل اینکــه تکنولــوژی جدیــد 
ــی  ــه بوم ــت ک ــن اس ــد ای ــی ده ــواب نم ج

ــت.   ــده اس ــازی نش س
ــی  ــرای عمل ــی ب ــت های ــه فعالی  چ

ــد؟ ــام دادی ــان انج ــردن فکرت ک
ــاح  ــال 1٣8٣ افتت ــره ای را در س ــاری قط آبی
ــن  ــادی در ای ــیار زی ــم کار بس ــم و حج کردی
خصــوص انجــام شــد بــه طــوری کــه در ســال 

1٣85 در ایــن زمینــه بــه عنــوان نمونــه 
کشــوری انتخــاب شــدیم. هزینــه زیــادی 
ــراوان  ــتکار ف ــا  پش ــی ب ــدیم ول ــل ش متحم
ایــن کار در ایــن منطقــه راه اُفتــاد. در منطقــه 
ــه  ــاالی 40 درج ــتان ب ــا در تابس ــا  دم ی م
ــیار  ــر بس ــد و تبخی ــی رس ــراد م ــانتی گ س
ــدار آب  ــان مق ــرور زم ــه م ــم. ب شــدیدی داری
چــاه مــان کاهــش یافــت، امــا اُفــت محصــول 
نداشــتیم؛ تــا جایــی کــه آب مصرفــی ســاالنه 
بــرای تولیــد یــك کیلوگــرم محصــول خشــك 
ــه  ــی ک ــید. در حال ــب رس ــر مکع ــه 4 مت ب
آمریکایــی هــا 9 تــا 12 متــر مکعــب آب 
مصــرف مــی کننــد. مــا بــرای اینکــه بتوانیــم 
ــم،  ــره ببری ــی به ــه خوب ــوژی ب ــن تکنول از ای
روی بحــث تغذیــه کار زیــادی انجــام دادیــم.
امــا ناگفتــه نمانــد در اوایــل بســیاری از 
روش  ایــن  از  اســتفاده  از  پــس  باغــداران 
ــتم  ــدند و سیس ــارت ش ــار خس ــاری، دچ آبی
مــی  و  کردنــد  تعطیــل  را  آبیــاری شــان 
ــول  ــت پ ــدم موفقی ــل ع ــه دلی ــتند ب خواس

شــان را پــس بگیرنــد.  
 چرا ناراضی بودند؟

بــرای مــن خیلــی مبهــم بــود کــه چــرا 
ــان  ــی از زم ــت مدت ــس از گذش ــداران پ باغ
مــی  ناراضــی  ای  قطــره  آبیــاری  اجــرای 
شــوند و رهــا مــی کننــد؟! دو مشــکل در ایــن 
خصــوص وجــود داشــت. اول اینکــه آمــوزش 
نمــی دیدنــد و دیگــری اینکــه روی تغذیــه ی 

ــد. ــی کردن ــان کار نم درخت
  بــرای رفــع ایــن مشــکل چــه کاری 

انجــام دادیــد؟
شــدم  متوجــه  شــدم.  ترویجــی  مــددکار 
بخشــی بــه نــام ترویــج و آمــوزش وجــود دارد 
و خیلــی وقــت هــا کشــاورزان کارهــای خوبــی 
ــد و  ــی دان ــی نم ــا کس ــد ام ــی دهن ــام م انج
حتــی وقتــی هــم کســی بدانــد، قــدرت 
بیــان نــدارد. ایــن شــد کــه ارتبــاط بــا جهــاد 
کشــاورزی را گســترش دادم. یعنــی یــك پــل 
ارتباطــی بیــن کشــاورزان ســنتی کــه پذیرش 
رســمیت  بــه  و  هــای جدیــد  تکنولــوژی 
شــناختن مهندســان برایشــان ســخت بــود بــا 
ــا و  ــا بازدیده ــوزش، ایجــاد شــد. ب بخــش آم
ــای  ــرکت در کاس ه ــراوان و ش ــات ف ارتباط
آموزشــی در زمینــه ی ترویــج بــه مرحلــه ای 
ــی  ــددکار ترویج ــوان م ــه عن ــه ب ــیدم ک رس
نمونــه کشــوری انتخــاب شــدم. فعالیــت هــای 
ترویجــی بنــده عمدتــاً در زمینــه آبیــاری 
قطــره ای بودنــد و حتــی یــك فیلــم بــه نــام 

ــاختم. ــه س ــن زمین ــاور« در ای ــر ب »کوی
ــم تشــکیل  ــد ه ــای تولی ــی ه یکســری تعاون
دادیــم، امــا اتفاقاتــی در اقتصــاد رخ داد، کــود 
و ســم آزاد شــد و ناگهــان ســرمایه در گــردش 
هــا کاهــش یافــت. نهایتــاً بعــد از همــه ایــن 
ــه  ــیدیم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــت ه فعالی
ــی شــاید  ــم؛ یعن ــت وابســته شــده ای ــه دول ب
ــد  ــا گفتن ــی ه ــور باشــیم هــر چــه دولت مجب
بگوییــم: چشــم! اگــر نگفتیــم شــاید مــا را بــه 

ــد! ــان راه ندهن حضورش
از ایــن کار بیــرون آمــدم و در انجمــن خبرگان 
شــروع  را  فعالیتــم  رفســنجان  کشــاورزی 

گفتگو با بهروز زینلی، مسئول کانون یادگیری بهرمان:

حقوقمان و قوانین را نمی شناسیم

انجمن
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کــردم. بــا دیــدن فعالیــت هــای 
انجمــن هــا و جهــاد کشــاورزی 
ضعــف هایــی شناســایی شــد و بــه ایــن 
ــری را راه  ــون یادگی ــه کان ــیدم ک ــه رس نتیج
انــدازی کنــم. هــم اکنــون ایــن کانــون دایــر 
اســت و روزهــای یکشــنبه ســاعت 9 صبــح در 

ــت کشــاورزان هســتیم.  خدم
 در ایــن کانــون چــه فعالیــت هایــی 

انجــام مــی شــود؟
اینجــا ترجیحــاً جوانــان را بــه عنــوان اعضــای 
اصلــی کانــون، پــرورش مــی دهیــم. از اســاتید 
صاحبنظــر در ایــن حــوزه بهــره مــی بریــم و 
برخــی اوقــات کاس هایمــان را در محــل بــاغ 
و بصــورت کارگاه عملــی برگــزار مــی کنیــم. 

هــدف ایــن اســت کــه بصــورت شــفاف دربــاره 
ــا آفــات،  کلیــه ابعــاد پســته اعــم از مبــارزه ب
ــت و  ــول، بهداش ــت محص ــه، آب، برداش تغذی
بــازار بحــث و گفتگــو کنیــم. حتــی اگر کســی 
ــوس  ــه ی معک ــام داده و نتیج ــتباهی انج اش
گرفتــه، مشــکاتش مطــرح مــی شــود و بقیــه 
ــن خصــوص چــاره  ــد و در ای ــی گیرن درس م

اندیشــی مــی کنیــم. 
پــرورش بلدرچیــن، پــرورش ماهــی، پــرورش 
ســایر  و  داری  گلخانــه  دامــداری،  اســب، 
فعالیــت هایــی کــه در کنــار باغــداری پســته 
ــوان انجــام داد را آمــوزش مــی دهیــم  مــی ت
ــرار  ــای ام ــه ه ــد زمین ــاورزان بتوان ــا کش ت

ــد.  ــترش دهن ــود را گس ــاش خ مع
ــد و  ــته باش ــکلی داش ــردی مش ــر ف ــی اگ حت
ــام مســئول صحبــت  ــك مق ــا ی ــرار باشــد ب ق
ــا اســتفاده از خــرد جمعــی در مــورد  شــود، ب
ــم  ــی کنی ــر م ــادل نظ ــث و تب ــکات بح مش
ــا  ــم ت ــی کنی ــوت م ــام را دع و ســپس آن مق
ــا  ــه ب ــوده ک ــن ب ــان ای پاســخگو باشــد. نظرم
حضــور در ایــن مرکــز، نیازهــا قانونــی شــوند 
و سواســتفاده هــا و پارتــی بــازی هــا کاهــش 
یابــد؛ هــر کســی بیایــد حــق خــودش را 
ــون عمــل شــود. بســیاری  بگیــرد و طبــق قان
ــه  ــده ب از مشــکاتی کــه در کشــور بوجــود آم
ــا اســت.  ــی ه ــی قانون ــا و ب ــاض ه ــل اغم دلی

ــان  ــوق م ــم حــق و حق ــی دانی ــا نم ــر ماه اکث
ــاش  ــیم. ت ــی شناس ــن را نم ــت و قوانی چیس
داریــم در ایــن کانــون کار فرهنگــی کنیــم، بــه 
فعالیــن صنعــت مــی گویــم نبایــد بــه دنیــا دروغ 

ــم.  ــد عرضــه کنی ــد محصــول ب ــم؛ نبای بگویی
ــن  ــردار در ای ــره ب ــداد به ــه تع  چ

ــود دارد؟ ــه وج منطق
فکــر مــی کنــم در بخــش نــوق حــدود 
ــته  ــت پس ــر کش ــطح زی ــار س ــزار هکت 1٣ه
اســت. تعــداد دقیــق باغــداران را نمــی دانــم.

 چــه تعــداد در کانــون شــرکت مــی 
کننــد؟

بعضــی روزهــا 50 نفــر مــی آینــد. هــدف ایــن 
اســت کــه ایــن افــراد ســایرین را آگاه کننــد 
ــی  ــد. یعن ــی اُفت ــاق م ــن اتف ــع ای و در واق
از طریــق شــبکه هــای اجتماعــی ماننــد 
ــا حاضــر  ــه ســر کاس ه تلگــرام، کســانی ک
ــوزش  ــر آم ــداران دیگ ــه باغ ــوند، ب ــی ش م
ــت،  ــا آزاد اس ــه کاس ه ــد. ورود ب ــی دهن م
ــی  ــرادی م ــم اف ــار و رفســنجان ه ــزد، ان از ی
ــاً  ــه نهایت ــت ک ــن اس ــر ای ــعی ب ــد و س آین
ــاورزی  ــاد کش ــات جه ــز خدم ــایر مراک در س
ــر شــود.  ــرد و همــه گی ــن کار صــورت بگی ای
ــا و  ــال ه ــق کان ــن کار از طری ــت ای در حقیق
شــبکه هــای اجتماعــی بصــورت تصاعــدی در 

ــت. ــش اس ــال افزای ح
 فکــر مــی کنیــد چــرا تعــداد 

کننــد؟ نمــی  شــرکت  بیشــتری 
ببینیــد! عملکــرد بــد دولــت در گذشــته باعــث 
ایجــاد عــدم اعتمــاد شــده اســت. یــك زمانــی 
ــدند،  ــدازی ش ــتای راه ان ــای روس ــی ه تعاون
بعــد تعاونــی هــای تولیــد، هــر کــدام از ایــن 
تعاونــی هــا مشــکاتی داشــتند و پــس از 
ــدا  ــه در ابت ــی ک ــدند. در حال ــا ش ــی ره مدت
مــردم آمدنــد، ســهام خریدنــد واســتقبال 
خیلــی خوبــی کــرده بودنــد. ایــن مســائل بــه 

ــن زد.  ــا دام ــادی ه ــی اعتم ب
امــروزه شــبکه هــای اجتماعــی خیلــی قــوی 
ــر  ــن، اکث ــر ای ــاوه ب ــد و ع ــی کنن ــل م عم
مــردم یــك دختــر یــا پســر مهنــدس در خانــه 
ــد کــه کمــك شــان مــی دهنــد!  شــان دارن

از  پولــی  آیــا  زینلــی!  آقــای   
کنیــد؟ مــی  دریافــت  کشــاورزان 

ما از هیچ کشاورزی پول نمی گیریم. 
ــن  ــی ای ــرای برپای ــان ب ــر خودت  مگ

ــد؟! ــه ای نداری ــا هزین کالس ه
ــوزش  ــاد کشــاورزی و بخــش آم ــد! جه ببینی
ــت  ــه ذهنی ــد. البت ــی کنن ــك م ــج کم و تروی
مــردم را هــم بــه ایــن ســمت بــرده ایــم کــه 
ــی  ــم خیل ــی گویی ــا م ــه آنه ــد. ب ــك کنن کم
خــوب اســت کــه در ســاخت مســاجد و 
مقدســات کمــك کنیــد، امــا امــر آمــوزش هم 
بســیار مهــم اســت و بدتریــن عیــب موجــود، 
ــا  ــفانه م ــت. متأس ــی اس ــی دانش ــل و ب جه
ــت بصــورت  ــم چیــزی از دول عــادت کــرده ای

ــم! ــت کنی ــه ای دریاف اعان
 بعضــی از شــرکت هایــی کــه توزیــع 
ــد،  ــده دارن ــاورزی را برعه ــای کش نهاده
کالس هایــی بــرای باغــداران برگــزار مــی 
کننــد. شــکل رفتــار یــا نحــوه ی آموزش 

آنهــا بــا شــما چــه تفاوتــی دارد؟
مــن در ایــن کاس هــا شــرکت کــرده ام. دو 
عمــل انجــام مــی گیــرد، آمــوزش مــی دهنــد 
ــه  ــا اینک ــد، ی ــا بخری ــاده ای از آنه ــد نه و بای
پســته تــان را بــه ایشــان بفروشــید؛ نســخه ای 
هــم کــه مــی دهنــد ممکــن اســت بــر اســاس  

موجــودی انبارشــان باشــد.
 مــا اینجــا بــا کشــاورزان فکــر کــرده ایــم کــه 
چــه کار کنیــم کســی کاه ســرمان نگــذارد و 
همچنیــن مقــدار محصــول بیشــتری برداریــم. 
معمــوالً حیــن برگــزاری کاس هــا در مــورد 
مــکان هــای تهیــه ی نهــاده هــای باکیفیــت 
و خریــداران پســته قابــل اعتمــاد و بــا انصــاف 

تبــادل اطاعــات مــی شــود.  
ــای  ــا اعض ــم آی ــم بدان ــی خواه  م
کانــون یادگیــری، عضــو انجمــن پســته 

ــتند؟ ــم هس ــران ه ای
بله، بعضی ها عضو هستند. 

 عملکــرد انجمــن را چگونــه ارزیابــی 
مــی کنیــد؟ 

ــك  ــه انجمــن پســته ی ــن اســت ک ــم ای نگاه
ارتبــاط غیــر دولتــی و غیــر وابســته بــه دولــت 
ایجــاد کــرد. بــا اینکــه اقتصــاد و سیاســت دو 
ــان هســتند کــه از وســط یکدیگــر مــی  خیاب
ــرد اقتصــاد را  ــاش ک ــا انجمــن ت ــد، ام گذرن
تــا حــدی و در بعضــی از جنبــه هــا جــدا کنــد 
و اجــازه نمــی دهــد درگیــری هــای سیاســی، 
روابــط اقتصادیمــان را تحــت تأثیــر قــرار 
ــی  ــا ارتباطات ــن ب ــن در انجم ــد.  همچنی ده
ــك از  ــر ی ــرای ه ــت، ب ــده اس ــاد ش ــه ایج ک
ــود  ــی ش ــاز م ــه ای ب ــت دریچ ــاالن صنع فع
کــه مــی تواننــد در کســب و کارشــان موفــق 

ــد.  ــر عمــل نماین ت
 از دیــد شــما انجمــن چــه کارهایــی 

مــی توانــد انجــام دهــد؟
ــای  ــالت ه ــی از رس ــم یک ــی کن ــر م ــن فک م
انجمــن ایــن اســت کــه بــه مــا بگویــد چگونــه 
محصــول ســالم تولیــد کنیــم و فعالیــت هــای 
روزآمــد و جدیــدی کــه در دنیــا در زمینــه 
ــی  ــود را معرف ــی ش ــام م ــته انج ــداری پس باغ
ــادرات  ــاً از ص ــه حتم ــر اینک ــه دیگ ــد. نکت کن
حمایــت کنــد تــا یــك صــادرات پایــدار بوجــود 
آیــد. اگــر مــردم بتواننــد محصــول شــان را بــه 
ــر  ــه ه ــان ب ــند، خودش ــی بفروش ــت خوب قیم
ــش  ــد را افزای ــد تولی ــی کنن ــعی م ــی س طریق
دهنــد. اگــر اســتانداردی تعریــف شــود و قــرار 
باشــد محصــول بــدون افاتوکســین و باقیمانــده 
ــود،  ــداری ش ــری خری ــت باالت ــا قیم ــموم ب س
ــه  ــی شــود ک ــزه ایجــاد م ــن انگی ــدار ای در باغ

ــد.  ــد کن ــی تولی ــول باکیفیت محص

انجمن
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بارندگــی هــای اواخــر زمســتان و اوایــل بهــار 
ــته، در  ــال گذش ــم س ــول ک ــال و محص امس
بســیاری از مناطــق پســته کاری ایــران نویــد 
ســال پــر بــار و پــر رونقــی را مــی داد. علــی 
ــه چنــدان یکنواخــت  رغــم ســرمای کــم و ن
زمســتان کــه نگرانــی هایــی بــرای کشــاورزان 
ایجــاد کــرده بــود، اطــاع رســانی بــه موقــع 
ــان دکتــر  ــا همــکاری آقای و سراســری کــه ب
ــی  ــأت علم ــادی عضــو هی ــم آب حســین حک
پژوهشــکده پســته و مســعود حقیقــت از 
ســازمان هواشناســی کاربــردی کشــور، از 
حجــم ایــن نگرانــی هــا کاســت. تفــاوت هــای 
ایــن فصــل امــا بــا بیــدار شــدن درختــان کــه 
نســبت بــه ســالیان گذشــته بــا تأخیــر قابــل 
ــاوت  ــد. تف ــان ش ــود نمای ــراه ب ــی هم توجه
ــاد،  ــی زی ــد رویش ــا، رش ــوه ه ــد می در رش
ســرمازدگی تشعشــعی، افزایــش ناگهانــی 
ــی نظیــر  ــارش تگــرگ و طغیــان آفات ــا، ب دم
هلیوتیــس )کــرم غــوزه پنبــه( و پســیل 
همــه و همــه بــه نحــوی پیــش بینــی آینــده 
ــر آن  ــور ب ــن منظ ــد. بدی ــرده ان ــوار ک را دش
ــرم  ــرای اطــاع مخاطبیــن محت ــا ب شــدیم ت
ــی از  ــزارش کوتاه ــته گ ــای پس ــریه دنی نش

ــم. ــه نمایی ــز کشــور ارائ مناطــق پســته خی
خراسان رضوی

مهــدی امیــن زاده و مهنــدس بخشــی- 
خراســان رضــوی رتبــه دوم ســطح زیــر 
کشــت پســته کشــور را دارا مــی باشــد و 
ــه اظهــارات باغــداران  ــا ب در ســال جــاری بن
وضعیــت ایــن مناطــق مطلــوب ارزیابــی مــی 
شــود و انتظــار افزایــش تولیــد ایــن مناطــق 
ــن اســتان  وجــود دارد. در برخــی مناطــق ای
فصــل رویــش بــا تأخیــر همــراه بــوده، حتــی 
در برخــی از مناطــق ســرمازدگی نیــز وجــود 
ــاله  ــال مس ــن ح ــا ای ــا ب ــت، ام ــته اس داش
خاصــی از بابــت محصــول وجــود نــدارد. 
رقــم ســفید پســته فیــض آبــاد نیــز وضعیــت 
مناســبی دارد. تنهــا مــورد نگــران کننــده در 
مناطــق فیــض آبــاد و ســبزوار طغیــان آفــت 
پســیل پســته اســت؛ بــه طــوری کــه برخــی 
باغــداران تــا اواخــر اردیبهشــت مــاه حداقــل 
دو مرتبــه ســم پاشــی علیــه ایــن آفــت انجــام 

ــد. داده ان
یزد

مهنــدس شمســایی- رقــم فندقــی اســتان 

ــور از  ــاط کش ــایر نق ــع س ــه تب ــز ب ــزد نی ی
ــام  ــت. ارق ــوردار اس ــی برخ ــت مطلوب وضعی
ــی  ــاً نیم ــه تقریب ــی ک ــد آقای ــری و احم اکب
از ســطح زیــر کشــت ایــن اســتان را شــامل 
مــی شــوند، تحــت تأثیــر مســائل آب و هوایی 
ــام  ــن ارق ــد و تُُنکــی در ای ــده ان خســارت دی
ــع  ــال جم ــن ح ــا ای ــود. ب ــی ش ــزارش م گ
ــزد  ــتان ی ــد اس ــه تولی ــت ک ــن اس ــدی ای بن
بــا افزایــش قابــل توجهــی همــراه باشــد، هــر 
چنــد بــا توجــه بــه تجربــه تلــخ طغیــان آفــت 
ــر  ــار نظ ــته، اظه ــال گذش ــز در س ــن قرم س
ــد  ــك و تردی ــا ش ــق ب ــن مناط ــداران ای باغ

ــراه اســت. هم
فارس

ــارس  ــتان ف ــی- در اس ــدس ضیغم مهن
ــن  ــدم تأمی ــی و ع ــای آب و هوای ــش ه تن
نیــاز ســرمایی در تولیــد پســته خســارتزا 
ــوه  ــد می ــب در رش ــدم تناس ــت. ع ــوده اس ب
هــا، ســیاه شــدن دانــه هــا و ناهماهنگــی در 
رویــش درختــان از جملــه مســائل باغــداران 
ــوده اســت.  ــدای فصــل ب ــن اســتان در ابت ای
بســیاری از باغــداران ایــن مناطــق بــه دلیــل 
بارندگــی هــای قابــل توجــه موفــق بــه روغــن 
ــت هلیوتیــس در  ــان آف پاشــی نشــدند. طغی
ــه محصــول  برخــی از مناطــق ایــن اســتان ب
ــت.  ــرده اس ــارت وارد ک ــاری خس ــال ج س
ــن اســت کــه  جمــع بنــدی هــا حاکــی از ای
تولیــد ایــن اســتان در ســال جــاری بــا 

ــود. ــد ب ــراه خواه ــی هم ــش محسوس کاه
سمنان

ــه  ــه ب ــا توج ــادی- ب ــم آب ــر حک دکت
ــتان  ــول در اس ــل قب ــتانه قاب ــرمای زمس س
ســمنان، پیــش بینــی هــا حکایــت از افزایــش 
تولیــد پســته نســبت بــه ســال گذشــته دارد. 
هــر چنــد کــه ســرمازدگی اواخــر فروردیــن و 
نوســانات دمایــی خســاراتی بــرای محصول در 
برخــی مناطــق پســته کاری ایــن اســتان در 

پــی داشــت و یــا ارقامــی همچــون عباســعلی، 
احمــد آقایــی و اکبــری از نظــر خوشــه بنــدی 
ــاز  ــن اوصــاف ب ــا ای ــا ب ــد، ام ــده ان ــك ش تن
هــم ســال خــوب و پــر محصولــی بــرای 
ــرای ارقامــی نظیــر  ایــن مناطــق، خصوصــاً ب
ــور  ــی متص ــه قوچ ــی و کل ــند، فندق شاهپس

ــتیم. هس
خراسان جنوبی

مهنــدس بخشــی و عبدالکریــم امیــن زاده- 
در اســتان خراســان جنوبــی رقــم غالــب 
ــن  ــم فندقــی اســت و وضعیــت ای پســته، رق
رقــم نیــز ماننــد ســایر نقــاط کشــور مطلــوب 
ــای  ــارش ه ــا حجــم ب ــی شــود. ب ــی م ارزیاب
مناســب )150 تــا 200 میلــی متــر( و تأمیــن 
نیــاز ســرمایی رقــم فندقــی مــی تــوان ســال 
طایــی را بــرای این رقــم در خراســان جنوبی 
انتظــار داشــت. هــر چنــد در ایــن اســتان نیــز 
رقــم احمــد آقایــی ریزدانــه شــده، امــا رقــم 
فندقــی بــه حــدی خــوب بــود کــه نگرانــی از 
بابــت ایــن کاهــش، بــرای کشــاورزان وجــود 

نــدارد.
سیستان و بلوچستان

اســتان  در  پســته  کــردی-  مهنــدس 
و  اســت  جــوان  بلوچســتان  و  سیســتان 
ــز  ــتان نی ــن اس ــعه. در ای ــال توس ــم در ح ه
شــروع فصــل رویــش بــا تأخیــر همــراه 
ــی در اواســط و اواخــر  ــانات دمای ــود و نوس ب
فروردیــن مــاه خســاراتی را بــرای رقــم احمــد 
آقایــی بــه همــراه داشــت، امــا امیــد برداشــت 
محصــول بــه انــدازه ســال گذشــته را دارنــد.

استان مرکزی
ناصــر محیــط- در مناطــق در حال توســعه 
ــده  ــام کشــیده ســهم عم کشــت پســته، ارق
و غالــب را دارد و اســتان مرکــزی نیــز از 
ــا توجــه بــه  ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. ب
تأمیــن نیــاز ســرمایی و بــارش هــای مناســب 
وضعیــت درختــان مطلــوب ارزیابــی مــی 
شــود و انتظــار افزایــش محصــول نســبت بــه 
ســال گذشــته را دارنــد هــر چنــد کــه بــارش 
ــه  ــا 80 درصــد ب ــاط ت ــرگ در برخــی نق تگ

ــاغ هــا آســیب وارد کــرده اســت.  ب
قزوین

ــق  ــب در مناط ــم غال ــی- رق ــر قربان دکت
پســته کاری اســتان قزویــن، ارقــام قزوینــی، 
ــان  ــتند. درخت ــی هس ــد آقای ــری و احم اکب

گزارش وضع پسته کشور در 

شروع سال محصولی 96
دبیرخانه انجمن پسته ایران

باغبانی
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ــاز ســرمایی  ــن نی از نظــر تأمی
مشــکلی نداشــتند و بــا توجــه 
بــه اقلیــم متفــاوت نســبت بــه ســایر مناطــق، 
آغــاز فصــل رویــش بــا تأخیــر بیشــتری 
همــراه بــوده اســت. از نظــر آفــات نیــز ایــن 
مناطــق بــا پدیــده خاصــی روبــرو نبــوده انــد.  

اصفهان
رضــا کرمانــی- وضعیــت بــاغ هــای پســته 
ــی  ــوب ارزیاب ــز مطل ــان نی ــتان اصفه در اس
ــن اســتان  ــه در ای ــد ک ــی شــود؛ هــر چن م
ــانات  ــل نوس ــه دلی ــدای فصــل ب ــز در ابت نی
افشــانی  گــرده  چنیــن  هــم  و  دمایــی 
نامناســب رقــم احمــد آقایــی بــا تُُنــك 
ــا  شــدن خوشــه هــا مواجــه شــده اســت؛ ب
ــل  ــش قاب ــه افزای ــاورزان ب ــود کش ــن وج ای
توجــه تولیــد در ســال جــاری امیــدوار 

ــتند.  هس
قم

ــز  ــم نی ــتان ق ــی- در اس ــلم ابراهیم مس
فصــل خوبــی بــرای پســته پیــش بینــی مــی 
ــارش  ــه شــاهد ب ــه جــز نقاطــی ک شــود و ب
ــرای  ــی ب ــاله خاص ــد، مس ــوده ان ــرگ ب تگ
ــن  ــرای ای ــت و ب ــته اس ــود نداش ــد وج تولی
اســتان هــم افزایــش محصــول پیــش بینــی 

ــود. ــی ش م
تهران

ــژاد- در ســال جــاری  ــی ن ــی عبداله عل
ــران  ــان پســته در اســتان ته ــت درخت وضعی
ــه  ــا توجــه ب مطلــوب ارزیابــی مــی شــود و ب
ــای  ــارش ه ــتانه و ب ــب زمس ــرمای مناس س
ــش  ــتان افزای ــن اس ــد ای ــرای تولی ــوب، ب خ

ــار اســت. ــورد انتظ ــی م ــل توجه قاب

کرمان
شهرستان های رفسنجان و انار

ــول  ــه ق ــی- ب ــین رضای ــدس حس مهن
کشــاورزان رفســنجانی، امســال ســال پســته 
ــاف  ــر خ ــت. ب ــی اس ــه قوچ ــی و کل فندق
ســالیان گذشــته ارقــام فندقــی و کلــه قوچــی 
از نظــر خوشــه بنــدی و هــم از نظــر تعــداد 
ــی  ــد و ســال طای خوشــه شــاهکار کــرده ان
بــرای ایــن ارقــام محســوب مــی شــود. 
ــی  ــد آقای ــری و احم ــر اکب ــی نظی ــا ارقام ام
فــروغ چندانــی ندارنــد و بیشــتر خوشــه 
ــا  ــل ه ــد. عمــده ی تحلی ــك شــده ان ــا تُُن ه
ــت  ــن وضعی ــدن ای ــه وجــود آم ــی ب در چرای
ــای  ــن و گرم ــه ســرمازدگی اواســط فروردی ب
ــبت  ــن نس ــر فروردی ــه اواخ ــاالی ٣0 درج ب
ــه  ــد ک ــه نمان ــه ناگفت ــود. البت ــی ش داده م
ــق  ــی مناط ــاه در برخ ــت م ــرگ اردیبهش تگ
رفســنجان و انــار و همچنیــن ریــزش خوشــه 
هــا و بــرگ هــای ارقــام اکبــری و کلــه 
ــی  ــرای برخ ــز ب ــار نی ــه ان ــی در منطق قوچ
ــته  ــراه داش ــه هم ــی ب ــد اقبال ــاورزان ب کش
اســت. امیــدواری بــرای پســته رفســنجان تــا 
ــود کــه کشــاورزان انتظــار افزایــش  حــدی ب
ــال  ــه س ــبت ب ــول را نس ــری محص ــه براب س
ــه  ــا هم ــبختانه ب ــتند و خوش ــته داش گذش
ــرای  ــاری ب ــر ب ــال پ ــوز س ــول هن ــن اح ای
ــود. ــی ش ــی م ــش بین ــنجان پی ــته رفس پس

شهرستان سیرجان
محمدحســین  و  ســعیدی  محمــد 
جهانگیــری-  محصــول کــم ســال گذشــته 
ــر  ــای گل گواهــی ب ــه ه ــاد جوان ــداد زی و تع
ــاهد  ــم ش ــیرجان ه ــه س ــود ک ــا ب ــن مدع ای
ســال آور پســته اســت؛ امــا ایــن شهرســتان 
نیــز از حــوادث جــوی مصــون نمانــد و تُُنکــی 
ارقــام اکبــری و احمــد آقایــی در ایــن منطقــه 
ــد  ــر عوامــل جــوی چن وجــود دارد. عــاوه ب
ســالی اســت کــه بــاغ هــای پســته ســیرجان 
میزبــان آفتــی بــه نــام هلیوتیــس اســت کــه 
ــاغ هــای ایــن منطقــه  بــه شــدت عملکــرد ب
ــت  ــن آف ــرار مــی دهــد. ای ــر ق را تحــت تأثی
در ســال جــاری وضعیــت طغیانــی پیــدا 
کــرده و مبــارزه بــا آن بــه آگاهــی و آمادگــی 
ــن وجــود امســال  ــا ای ــاز دارد. ب ــداران نی باغ
ــا ســال گذشــته باغــداران  نیــز در مقایســه ب
ــه  ــل توج ــش قاب ــه افزای ــد ب ــیرجانی امی س

ــد. محصــول دارن
شهرستان زرند

ــه  ــب منطق ــم غال ــی- رق ــا خالق علیرض
زرنــد فندقــی اســت و تنهــا همیــن مشــخصه 

کفایــت مــی کنــد تا در ســال جــاری باغــداران 
ــل توجــه  ــش قاب ــه افزای ــد ب ــه امی ــن منطق ای
محصــول داشــته باشــند. هرچنــد در فروردیــن 
ــه  ــرگل ب ــام زودگل و دی ــك از ارق ــر ی ــاه ه م
نوعــی از نوســانات دمایــی بــی نصیــب نماندند، 
ــن مناطــق  ــه اظهــارات باغــداران ای ــا ب ــا بن ام
ــود کــه  ــاد ب ــه حــدی زی تعــداد خوشــه هــا ب
حتــی تُُنــك شــدن خوشــه هــا در رقــم احمــد 
آقایــی بــاز هــم افزایــش محصــول نســبت بــه 
ســال گذشــته را در پــی خواهــد داشــت. پدیده 
ــری  ــای اکب ــاغ ه ــوه در ب ــرگ و می ــزش ب ری
ــته اســت.  ــوع پیوس ــه وق ــز ب ــن مناطــق نی ای
شــایان ذکــر اســت کــه منطقــه زرنــد از نظــر 
ــده  ــا پدی ــاه ب ــت م ــر اردیبهش ــا اواخ ــات ت آف

ــرو نبــوده اســت.    ــل توجهــی روب قاب
شهرستان کرمان 

ــب  ــم غال ــعاع- رق ــم ش ــی انج محمدعل
نیــز رقــم  پســته در شهرســتان کرمــان 
فندقــی اســت و هماننــد ســایر نقــاط افزایــش 
ــود دارد.  ــز وج ــق نی ــن مناط ــول در ای محص
ارقــام احمــد آقایــی و اکبــری بــا تُُنــك شــدن 
خوشــه هــا و رقــم کلــه قوچــی بــا وضعیــت 

ــت. ــوده اس ــراه ب ــبی هم مناس
شهرستان شهر بابک

مجیــد پورغریــب شــاهی- اکبــری رقــم 
غالــب منطقــه شــهربابك اســت و علــی رغــم 
ــرمایی  ــاز س ــن نی ــدم تأمی ــال ع ــه امس اینک
محــرز بــود، امــا بســیاری از کشــاورزان 
ــه روغــن پاشــی نشــدند. تأخیــر در  موفــق ب
ــی  ــانات دمای ــان و نوس ــدن درخت ــدار ش بی
ــن  ــته ای ــان پس ــه درخت ــارت ب ــب خس موج
ــه  ــام کل ــت ارق ــت. وضعی ــده اس ــق ش مناط
ــهربابك  ــز در ش ــی نی ــد آقای ــی و احم قوچ
ــاله  ــت. مس ــده اس ــزارش نش ــه گ ــل توج قاب
نگــران کننــده در ایــن منطقــه عــدم رویــش 
جوانــه هــای گل روی شــاخه هــا اســت کــه 
تولیــد آینــده پســته ایــن مناطــق را بــا تردید 
ــی  ــا حاک ــی ه ــش بین ــد. پی ــی کن ــرو م روب
ــهر  ــتان ش ــد شهرس ــش تولی ــش فاح از کاه
ــال  ــه س ــبت ب ــاری نس ــال ج ــك در س باب

ــت. ــته اس گذش
شهرستان های راور و راین

ــه  ــا ب ــری و کاوه آگاه- بن ــا نظ محمدرض
گفــت و شــنودهای باغــداران شهرســتان 
هــای راور و رایــن، وضعیــت محصول در ســال 
جــاری مطلــوب بــوده و افزایــش محصــول در 
ایــن مناطــق مــورد انتظــار اســت. همچنیــن 
از نظــر آفــات بــا پدیــده قابــل توجهــی روبــرو 

نبــوده انــد. 

باغبانی
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عنصر پتاسیم برای درختان جوان
ــان  ــاز درخت ــوص نی ــی در خص ــات کم اطاع
جــوان بــه عنصــر پتاســیم وجــود دارد و 
ــاغ و آزمــون  آزمــون خــاک قبــل از احــداث ب
ــورد  ــدار م ــن مق ــت تعیی ــالیانه جه ــرگ س ب
نیــاز کودهــای حــاوی پتاســیم ضــروری اســت.

بعضــی از خــاک هــا عنصــر پتاســیم را تثبیــت 
مــی کننــد، بنابرایــن الزم اســت آزمونــی بــرای 
تعییــن ظرفیــت تثبیــت پتاســیم خــاک، قبــل 
از کاشــت نهــال بــه منظــور طــرح ریــزی 

برنامــه ی کــودی انجــام شــود.
مقدار مورد نیاز پتاسیم

ــا  ــاغ ب ــی در 4 ب ــق میدان ــك تحقی ــج ی نتای
درختــان 9 تــا 15 ســاله رقــم کرمــان در 
ایالــت کالیفرنیــا نشــان مــی دهــد کــه حــدوداً 
24 کیلوگــرم پتاســیم خالــص به ازای برداشــت 
ــازار  هــزار کیلوگــرم پســته قابــل عرضــه بــه ب
از بــاغ خــارج مــی گــردد. بــه عــاوه ضــروری 
ــان پســته  ــه پتاســیم درخت ــاز ب اســت کــه نی
ــن  ــر ای ــود؛ ب ــن ش ــوب تأمی ــرای رشــد مطل ب
ــیم  ــزان پتاس ــن می ــور میانگی ــه ط ــاس ب اس
برداشــت شــده بــه همــراه میــوه و بــرگ 
ــه  ــرم ب ــاوز از 82 گ ــرده متج ــزان ک ــای خ ه
ــاغ  ــك ب ــی در ی ــر درخــت اســت؛ یعن ازای ه
بــا 296 اصلــه درخــت ایــن مقــدار معــادل ٣0 
کیلوگــرم اکســید پتاســیم )K2O(  مــی شــود.

زمان کاربرد پتاسیم
نیــاز به پتاســیم و جــذب شــدن آن در دوره ی 
پــر کــردن مغــز بســیار زیــاد اســت. در ســال 
هــای آور و نــاآور بیــش از 90 درصــد پتاســیم 
در زمــان پــر کــردن مغــز مــورد اســتفاده قــرار 
ــی  ــازه زمان ــن ب ــن در ای ــرد؛ بنابرای ــی گی م
تأمیــن ایــن عنصــر بــه میــزان کافــی، بســیار 

اهمیــت دارد.
فــارغ از مقــدار محصــول روی درخــت، جــذب 
و حــذف ایــن عنصــر بــه صــورت فصلــی 
توســط گیــاه موازنــه مــی گــردد. ایــن موضــوع 
ــدار کمــی  ــه مق ــن اســت ک ــده ای نشــان دهن
از پتاســیم در انــدام هــای دائمــی بــه منظــور 

ــره مــی شــود. اســتفاده در ســال بعــد ذخی
آقــای بــاب بیــدی اســتاد بازنشســته دانشــگاه 
ــی  ــنهاد م ــوص پیش ــن خص ــا در ای کالیفرنی
کنــد کــه 40 درصــد از پتاســیم مــورد نیــاز در 
ــان تشــکیل پوســت اســتخوانی  ــی )زم ــاه ِم م
ــد در  ــدن آن(، 40 درص ــخت ش ــروع س و ش

مــاه ژوئــن )ســخت شــدن پوســت اســتخوانی( 
ــر کــردن( از  و 20 درصــد در جــوالی )مغــز پ

ــاری قطــره ای تأمیــن گــردد. ــق آبی طری
نحوه و محل کاربرد پتاسیم

نتایــج مطالعــات در ٣ بــاغ کــه پتاســیم کمــی 
در طــی 2 فصــل در دســترس داشــتند، نشــان 
ــیم از  ــود پتاس ــرد ک ــه در کارب ــد ک ــی ده م
ــا روش  ــه ب ــی در مقایس ــاری باران ــق آبی طری
بــازده  خــاک،  روی  ســطحی  ی  اســتفاده 

ــد. ــی ده ــش م ــول را افزای محص
همچنیــن در خــاک هایــی کــه ظرفیــت 
تثبیــت پتاســیم در آنهــا زیــاد اســت، ریختــن 
کودهــای پتاســیمی بصــورت نــواری موثرتــر از 
ــی  ــود م ــردن ک ــش ک ــطحی و پخ ــرد س کارب
باشــد. کاربــرد ایــن عنصــر بــه صــورت نــواری 
ــول  ــیم را در محل ــکان جــذب بیشــتر پتاس ام

ــی آورد. ــم م خــاک فراه
منابع پتاسیم مورد استفاده 

کلریــد  پتاســیم،  ســولفات  از  اســتفاده 
پتاســیم و نیتــرات پتاســیم از نظــر تأثیــر 
ــازده محصــول و  ــرگ، ب ــر غلظــت پتاســیم ب ب
کیفیــت پســته رقــم کرمــان در بخــش مــادرا 
آمریــکا،  ایالــت کالیفرنیــای  )Madera( در 

ــد. ــر ندارن ــا یکدیگ ــی ب تفاوت
همچنیــن اســتفاده از کلریــد پتاســیم بــه 
عنــوان یکــی از منابــع پتاســیم بــرای ٣ ســال، 

غلظــت عنصــر کلــر بــرگ را افزایــش نــداد. امــا 
ــری  ــاغ، نفوذپذی ــامت ب ــل س ــواردی از قبی م
خــاک، شــوری، الیــه بنــدی خــاک، و اســتفاده 
از روش کــم آبیــاری بایــد قبــل از اســتفاده ی 
ــورد توجــه  ــد پتاســیم م ــادی کلری ــزان زی می

قــرار گیــرد.
محلولپاشی کودهای پتاسیمی

ــاره ســودمندی احتمالــی  اطاعــات کمــی درب
بــه  پســته  درختــان  در  پتاســیم  کاربــرد 
صــورت محلولپاشــی موجــود اســت. بایــد 
توجــه داشــت کــه مقــدار پتاســیم مــورد 
ــاد اســت کــه  نیــاز درختــان پســته بســیار زی
بخواهیــم تنهــا از طریــق بــرگ هــا آن را تأمین 
ــت  ــن اس ــیم ممک ــی پتاس ــم. محلولپاش کنی
ــه عنــوان یــك مکمــل در کنــار اســتفاده ی  ب
خاکــی آن بــکار رود، مثــًا در زمــان مغــز 
پرکــردن در قبــال خــاک هایــی کــه پتاســیم 

ــد.  ــی کنن ــت م را تثبی
طــی تحقیقــات انجــام شــده در کشــور ایــران، 
ــد  ســجادی نیــا و همــکاران گــزارش کــرده ان
ــی و  ــد پوک ــیم، درص ــی پتاس ــه محلولپاش ک
ــش داده  ــکل را کاه ــز و بدش ــای ری ــه ه دان
ــی  ــش م ــدان افزای ــای خن و درصــد پســته ه
یابنــد. همچنیــن تأثیــر مشــابهی نیــز بــا 
کاربــرد ریزمغــذی هــا بــه صــورت محلولپاشــی 

ــت. ــده اس ــاهده ش مش

کاربرد کودهای پتاسیمی 
وبسایت دپارتمان غذا و کشاورزی کالیفرنیا
www.cdfa.ca.gov
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کود فسفر برای درختان جوان
آزمــون خــاک قبــل از کاشــت نهــال هــای 
پســته و گرفتــن آزمــون بــرگ بــه صــورت 
ــه  ــا اضاف منظــم نشــان مــی دهنــد کــه آی
ــا  ــت ی ــاز اس ــاک نی ــه خ ــفر ب ــردن فس ک
ــادام توصیــه شــده  ــرای درختــان ب خیــر. ب
از کودهــای ســه گانــه  کــه مخلوطــی 
ــه  ــفر ب ــیم و فس ــروژن )ازت(، پتاس ی نیت
نســبت 12 یــا 15 درصــد در اولیــن و 
ــه منظــور  دومیــن ســال رشــد نهــال هــا ب
ــا  ــود. ام ــتفاده ش ــه اس ــد ریش ــت رش تقوی
بایــد توجــه داشــت کــه مقــدار ایــن کــود 
بــر اســاس نیــاز گیــاه بــه عنصــر نیتــروژن 

ــت. ــه اس ــل توصی قاب
نتایــج تحقیقــات روی درختــان گــردو نشــان 
ــفر در  ــر فس ــزودن عنص ــه اف ــت ک داده اس
چالکــودی بــه عمــق 15 ســانتی متــر نســبت 
بــه کاربــرد آن در ســطح خــاک موثرتــر 
اســت. همچنیــن بــر حســب انــدازه درختــان 
ــه ی  ــه فاصل ــود را ب ــن چالک ــوان ای ــی ت م
ــه  ــتر از تن ــا بیش ــر ی ــانتی مت ــا ٧0 س 60 ت
درختــان حفــر نمــود. در حقیقــت بهتــر 
اســت ایــن چالکــود، در ناحیــه ای کــه پیــاز 
ــته  ــرار داش ــود ق ــی ش ــکیل م ــی تش رطوبت

باشــد.

مقدار مورد استفاده
ــفری  ــدار فس ــت مق ــدت الزم اس در دراز م
کــه طــی برداشــت از درختــان تخلیــه مــی 
شــود بــا مقــدار مناســب ایــن کــود جایگزین 
گــردد. تقریبــاً ٣.5 کیلوگــرم فســفر خالــص 
بــه ازای هــر هــزار کیلوگــرم پســته ی قابــل 
ــی  ــارج م ــاغ خ ــر ب ــازار از ه ــه ب ــه ب عرض
گــردد. ایــن مقــدار شــامل همــه ی پوســت 
نــرم رویــی، پوســت خشــك چوبــی، مغزهــا، 
ــل  ــر قاب ــوک و ســایر مــواد غی ــه هــای پ دان
ــزار  ــر ه ــراه ه ــه هم ــه ب ــت ک ــی اس مصرف
ــازار،  ــه ب ــل عرضــه ب ــرم محصــول قاب کیلوگ

ــان جــدا مــی شــوند. از درخت
ــاً  ــان 21 ســاله ی خــزان کــرده تقریب درخت
ــدام  ــص در ان ــفر خال ــرم فس ــامل 2٧0 گ ش
ــداد  ــه تع ــرض اینک ــا ف ــتند. ب ــان هس هایش
درختــان یــك بــاغ یــك هکتــاری 296 اصلــه 
باشــد، کمتــر از 4 کیلوگــرم فســفر خالص در 
هــر هکتــار بــرای تولیــد انــدام هــای دائمــی 
در هــر ســال نیــاز اســت. امــا مقــدار فســفر 
موجــود در درختــان بعــد از ســال نــاآور 
بیشــتر از ســال آور اســت و دلیــل ایــن 
ــدن  ــرف ش ــال آور، مص ــس از س ــش پ کاه
ــال  ــا در س ــوه ه ــط می ــفر توس ــر فس عنص

ــت. ــول اس پرمحص

زمان کاربرد
در ســال هــای آور تنهــا 5 درصــد از فســفر 
ــار  ــان در به ــدن درخت ــدار ش ــگام بی در هن
ــرد،  ــی گی ــرار م ــت ق ــتفاده درخ ــورد اس م
ــر  ــول پ ــد آن در ط ــه 95 درص ــی ک در حال
کــردن مغــز مصــرف مــی شــود. در ســال هــای 
ــاه در  ــده توســط گی ــاآور، فســفر مصــرف ش ن
ــدار جــذب  ــار، حــدود ٣6 درصــد از کل مق به
ــتفاده  ــورد اس ــفر م ــدار فس ــت. مق ــده اس ش
ــی بیــن  ــه ی زمان ــان پســته در فاصل در درخت
برداشــت و خــزان کــردن، بســیار ناچیــز اســت. 
بنابرایــن، نیــاز اســت کــه ایــن عنصــر در مدت 
ــی در  ــدازه کاف ــه ان ــردن ب ــز پرک ــان مغ زم

ــرد. ــرار گی ــاه ق دســترس گی
از آنجایــی کــه ایــن عنصــر در خــاک تحــرک 
نــدارد و بــه ســختی آبشــویی مــی شــود، زمان 
ــرد  ــان کارب ــدازه ی زم ــه ان ــتفاده از آن ب اس
نیتــروژن اهمیــت نــدارد. معمــوالً عنصــر 
فســفر پــس از ریــزش بــرگ هــا در آبــان 
ــا توجــه  ــه مــی گــردد. ب ــه خــاک اضاف مــاه ب
ــیدی  ــای اس ــاک ه ــفر در خ ــه فس ــه اینک ب
ــی  ــواد معدن ــط م ــدت توس ــه ش ــی ب و قلیای
موجــود در خــاک تثبیــت مــی شــود، ممکــن 
ــه  اســت کوددهــی فســفر در زمــان نزدیــك ب

ــد.  ــر باش ــت موثرت ــدی درخ نیازمن
نحوه و محل کاربرد

ــر  ــن عنص ــرد ای ــد کارب ــی رس ــر م ــه نظ ب
بصــورت ســطحی و روی زمیــن بــه انــدازه ی 
اســتفاده ی نــواری یــا حلقــوی دور درختــان 
ــه  ــور لول ــط عب ــری خ ــرار گی ــل ق در مح

ــد. ــش نباش ــره ای اثربخ ــاری قط آبی
ــواد  ــط م ــر توس ــن عنص ــه ای ــی ک از آنجای
ــود و  ــی ش ــت م ــی حرک ــاک ب ــی خ معدن
توســط آبیــاری یــا بارندگــی به ســمت ناحیه 
ی ریشــه آبشــویی نمــی شــود، شــاید بهتــر 
ــان  ــترس درخت ــه در دس ــرای اینک ــد ب باش
قــرار گیــرد آن را بصــورت چالکــود اســتفاده 
ــوان در  ــی ت ــفره را م ــای فس ــم. کوده کنی
ــانتی  ــا 20 س ــق 15 ت ــه عم ــی ب چالکودهای

ــت. ــان ریخ ــرف درخت ــر و در دو ط مت
ــاری  ــد بصــورت کودآبی ــی توان ــود م ــن ک ای
ــا  ــکار رود، ام ــره ای ب ــاری قط در روش آبی
ــفات  ــکیل فس ــا از تش ــود ت ــب ب ــد مراق بای
کلســیم و متعاقبــاً انســداد قطــره چــکان هــا 

ــود.  ــری ش جلوگی

چگونگی استفاده از کودهای فسفر
وبسایت دپارتمان غذا و کشاورزی کالیفرنیا
www.cdfa.ca.gov
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ــت  ــت و کیفی ــه ی کمی ــم در زمین ــی دان نم
ــدر  ــته چق ــان پس ــا درخت ــه آن ب آب و رابط
کار تحقیقاتــی در کشــورمان انجــام شــده 
اســت! بــه هــر روی بــر آن شــدم تــا مکاتبــه 
ــاری  ــرای آبی ــی دکت ــادر کوه ــای ن ــا آق ای ب
ــر  ــان حاض ــم و ایش ــته باش ــی داش و زهکش
ــش و  ــه پرس ــد. در ادام ــخگویی ش ــه پاس ب
پاســخ هــای رد و بــدل شــده کــه قابــل تأمــل 

ــد. ــی خوانی ــتند را م هس
1-آب مناســب کشــاورزی پســته بایــد 
ــته  ــیمیایی داش ــات ش ــه خصوصی چ
از آب هــای  باشــد؟ چنــد درصــد 
مناطــق پســته خیــز ایــران ایــن 

خصوصیــات را دارنــد؟
ــاه پســته  ــه مقاومــت نســبي گی ــا توجــه ب  ب
ــول  ــد محص ــراي تولی ــوري، ب ــه ش ــبت ب نس
اقتصــادي مــي تــوان از آب هــاي شــیرین تــا 
ــزار و 500  ــا 4 ه ــر ب ــا Ec براب ــاي ب آب ه
 50 تقریبــاً  نمــود.  اســتفاده  میکرومــوس 
درصــد از آب هــای موجــود شــوری مناســب 

ــد. ــته را دارن ــان پس ــرای درخت ب
ــی  ــورمان مبن ــی در کش ــا تحقیق 2-آی
ــته ی  ــول پس ــزان محص ــه می ــر اینک ب
ــی  ــه قوچ ــری، کل ــی، اکب ــام فندق ارق
ــت آب  ــش کیفی ــا کاه ــی ب و احمدآقای
چقــدر کاهــش مــی یابــد، انجــام شــده 
اســت؟ در صــورت پاســخ مثبــت: 
ــخ  ــورت پاس ــوده؟ در ص ــه ب ــه چ نتیج

ــت؟  ــده اس ــام نش ــرا انج ــی: چ منف

ــوص  ــن خص ــی در ای ــات جامع ــوز تحقیق هن
ــه اســت.  ــام نگرفت انج

3-حــد بهینــه ی آب مــورد نیــاز 
ارقــام فندقــی، اکبــری، کلــه قوچــی و 
احمدآقایــی چقــدر اســت؟ آیــا واریتــه 
ــی  ــی متفاوت ــاز آب ــف نی ــای مختل ه

ــد؟ دارن
ــی ٧  ــزان آب مصرف ــطحی می ــاری س در آبی
ــی  ــار م ــب در هکت ــر مکع ــزار و 500 مت ه
ــن ایــن مقــدار  باشــد کــه در روش هــای نوی
ــار کاهــش  ــب در هکت ــر مکع ــزار مت ــه 5 ه ب

ــد. ــی یاب م
ــاس  ــروری و حس ــای ض ــان ه 4- زم
ــه  ــته چ ــان پس ــاری درخت ــرای آبی ب
ــی اســت؟ چــه مقــدار آب در هــر  زمان

ــت؟  ــی الزم اس ــع زمان مقط
ــته  ــه پس ــت ک ــی اس ــاس مواقع ــان حس زم
ــه  ــد ک ــی  باش ــز م ــردن مغ ــر ک ــال پ در ح
ــردد  ــش وارد گ ــه تن ــن مرحل ــه در ای چنانچ

ــد. ــی یاب ــش م ــوک افزای ــد پ درص
کــه  هســتند  مدعــی  برخــی   -5
ارقامــی از قبیــل اکبــری نبایــد در 
شــروع فصــل، آبیــاری شــوند. منطــق 
و جزئیــات ایــن ادعاهــا چیســت؟ آیــا 
ایــن موضــوع بــرای ارقــام دیگــر نیــز 

ــت؟ ــادق اس ص
 باعــث زود بــاز شــدن جوانــه هــا مــی شــود 
ــاره  ــه ممکــن اســت دچــار ســرمازدگی به ک

ــد. گردن

6-چــرا بــا اینکــه آب در برخــی مناطق 
ــزان  ــده و می ــت ش ــی کیفی ــم و ب ک
ــه ای  ــل مالحظ ــور قاب ــه ط ــی ب بارده
ــردم  ــان م ــا همچن ــه، ام ــش یافت کاه

ــد؟ ــرده ان ــظ ک ــان را حف ــاغ هایش ب
 بخاطــر اینکــه احســاس مــی کننــد اگــر بــاغ 
ــع  ــت )مناب هــای خــود را خشــك کننــد دول

طبیعــی( آنهــا را تصاحــب خواهــد نمــود.
ــری در  ــی دیگ ــه فن ــه نکت 7- چنانچ
خصــوص آبیــاری درختــان پســته 

ــد. ــر بفرمایی ــت، ذک ــان اس مدنظرت
ــی  ــاغ های ــده در ب ــده ش ــوارد دی ــی از م یک
ــار  ــت فش ــاری تح ــای آبی ــتم  ه ــه از سیس ک
ــح  ــت صحی ــدم مدیری ــد، ع ــتفاده می کنن اس
سیســتم آبیــاری مــی  باشــد. ایــن امــر موجب 
ناکارآمــدی سیســتم و هــدر رفــت آب خواهــد 
ــه سیســتم  ــه ب ــی ک ــاغ های ــر ب ــد. در اکث ش
آبیــاری تحــت فشــار مجهــز شــده  انــد 
ــورد  ــه شــده در م ــکات توصی ــه ن ــداران ب باغ
زمــان و دور آبیــاری ارائــه شــده توســط طراح 
کــه در حجــم آب مصرفــی تأثیــر دارد توجهی 
ــوص  ــری در خص ــم  گی ــد و تصمی ــی  کنن نم
را خودشــان مدیریــت می کننــد.  آبیــاری 
ــه دارای آب  ــی ک ــاغ های ــوع در ب ــن موض ای
هســتند باعــث آبیــاری زیــاد و در بــاغ هایــی 
کــه بــا کمبــود آب مواجــه هســتند باعــث کم 
آبیــاری خواهــد شــد کــه ایــن امــر باعــث عدم 

ــت. ــتم اس ــح از سیس ــتفاده صحی اس

مکاتبه با دکتر نادر کوهی، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان:

تحقیق جامعی در خصوص رابطه ی آب و پسته انجام نگرفته!

باغبانی
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آفــات، بیمــاری هــا و علــف هــای هــرز! 
ــار  ــای مشــقت ب ــت ه ــادآور فعالی ــوالً ی معم
ــه کــه »چــی و  ــن جمل باغــداران پســته و ای
ــت  ــد گف ــا بای ــدر بپاشــم؟!« هســتند. ام چق
ــت  ــه داش ــوط ب ــات مرب ــی از اقدام ــا یک تنه
ــردن ســموم اســت.  ــکار ب محصــول پســته، ب
ــی از  ــرق مختلف ــه ط ــت ک ــر اس ــل ذک قاب
و  زراعــی  مکانیکــی،  هــای  روش  جملــه 
ــرل  ــور کنت ــه منظ ــاغ ب ــت ب ــت بهداش رعای
ــی  ــه م ــد ک ــود دارن ــارتزا وج ــل خس عوام
از  اســتفاده  تــا  باشــند،  تواننــد کارگشــا 
ــود.  ــول ش ــه موک ــن مرحل ــه آخری ــموم ب س
ــگام سمپاشــی  ــی رســد، هن ــه نظــر م ــا ب ام
حفــظ  بــرای  فنــی  جزئیــات  رعایــت 
اثربخشــی ســموم چنــدان مدنظــر قــرار نمــی 
ــدس  ــا مهن ــی ب ــن رو گفتگوی ــد. از ای گیرن
ــته  ــل رش ــارغ التحصی ــرادران، ف ــا ب غامرض
ــأت  ــو هی ــی و عض ــی گیاه ــاری شناس بیم
علمــی مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاوزی 
و منابــع طبیعــی اســتان کرمــان داشــتم 
ــم.  ــتر بدانی ــموم بیش ــرد س ــاره کارب ــا درب ت
ــات  ــه تحقیق ــال در زمین ــش از 20 س وی بی

کشــاورزی و پســته ســابقه کار دارد.
تشخیص زمان مبارزه

ضــروری اســت کــه مبــارزه بــا عامل خســارتزا 
ــه ای از زندگــی عامــل  و سمپاشــی در مرحل
ــد  ــم باش ــه س ــاس ب ــه حس ــود ک ــام ش انج
ــته  ــر را داش ــترین تأثی ــم روی آن بیش و س
باشــد. بایــد توجــه داشــت کــه سمپاشــی هــا 
ــد  ــی توانن ــد روزه ای م ــی چن ــازه زمان در ب
روی آفــت هــدف تأثیــر داشــته باشــند و اگــر 
از آن محــدوده بگــذرد، شــاید سمپاشــی بــی 

ثمــر و فقــط هــدر دادن هزینــه باشــد.
آموزش کارگران 

بــر  نحــوه ی عملکــرد کارگــر ســمپاش 
ــده  ــه دی ــه عین ــر دارد. ب ــموم اث ــی س کارای
شــده در باغــی متشــکل از دو قطعــه، هریــك 
ــی  ــاوت سمپاش ــر متف ــات را دو کارگ از قطع
ــرایط  ــایر ش ــه س ــی ک ــد، در حال ــرده ان ک
ــات  ــی از قطع ــا در یک ــد، ام ــوده ان ــت ب ثاب
آفــت بــه خوبــی کنتــرل شــده و در دیگــری 
ــوع  ــن موض ــت. ای ــده اس ــرل نش ــت کنت آف
نشــان مــی دهــد مهــارت کارگــر و دقــت در 
ــش  ــا پوش ــت دارد ت ــدر اهمی ــی چق سمپاش
ــرد.  ــرار گی ــت ق ــم روی درخ ــبی از س مناس

آمــوزش کارگــر ســمپاش بحــث گســترده ای 
اســت کــه بیشــتر کار عملــی مــی طلبــد تــا 

ــوری. ــث تئ ــك بح ی
استفاده از ابزار سالم و مناسب

در رابطــه بــا عوامــل موثــر بــر کارایــی 
سمپاشــی مــوارد زیــادی را مــی تــوان مطــرح 
کــرد؛ یکــی از ایــن مســائل ابــزاری اســت کــه 
بــرای سمپاشــی بــکار مــی بریــم. رایــج تریــن 
ــاغ هــای پســته  ــوع ســمپاش هــا کــه در ب ن
تراکتــوری  هــای  ســمپاش  دارد،  کاربــرد 
هســتند کــه ســم از طریــق نــازل هــا بوســیله 
کارگــر روی درخــت پاشــیده مــی شــود. 
اینکــه نــازل هــا بتواننــد قطــرک هایــی تولیــد 
ــك نهشــت و پوشــش مناســب  ــد کــه ی کنن
ــوق  ــرگ هــا داشــته باشــند، ف روی ســطح ب
ــت؛  ــر اس ــی موث ــی سمپاش ــر کارای ــاده ب الع
بنابرایــن حتمــاً بایــد قبــل از اقــدام بــه 
سمپاشــی، نــازل هــای فرســوده تعویــض 
ــتفاده  ــبی اس ــای مناس ــازل ه ــد و از ن گردن
ــز کننــد  ــه خیلــی قطــرات را ری شــود کــه ن
ــر  ــت تبخی ــه درخ ــیدن ب ــل از رس ــه قب ک
ــه  ــه اینقــدر درشــت کــه وقتــی ب شــوند و ن
ــرازیر  ــرگ س ــطح ب ــند، از س ــی رس ــرگ م ب

ــوند. ش
بــرای پاشــیدن ترکیبــات مختلــف نــازل 
ــی  ــی نازل ــود دارد، یعن ــی وج ــای مختلف ه
کــه بــرای پاشــیدن علــف کــش بــه کار 
ــی  ــاه م ــوع گی ــه ن ــته ب ــی بس ــی رود حت م
ــازل  ــد متفــاوت باشــد. الگــوی پاشــش ن توان
ــا هــم متفــاوت اســت و بایــد مــد  هــا نیــز ب
نظــر قــرار گیــرد. در بســیاری از مــوارد نــازل 
هــای مــورد نیــاز در دســترس مــا نیســت و 
ــون  ــود و چ ــی ش ــی نم ــه آن توجه ــاً ب واقع
تقاضایــی بــرای آن وجــود نداشــته اســت در 
ــی کــه در  ــازل های ــازار موجــود نیســتند. ن ب
ــاغ هــای پســته اســتفاده مــی شــوند بایــد  ب
ــا قطــری  بتواننــد قطــرک هــا ی یکنواختــی ب
ــا 150میکــرون ایجــاد کننــد. حــدود 100 ت
وقتــی کــه یــك ُدز بــرای یــك ســم توصیــه 
مــی شــود، یعنــی اینکــه بایــد مقــدار معینــی 
از آن ســم و آب بــا یکدیگــر مخلــوط شــوند و 
یــك محلــول یکنواخــت بدســت آیــد. همــان 
طــور کــه نمــی خواهیــم بیــش از حــد 
توصیــه شــده ســم بــکار ببریــم، حتمــاً نمــی 
ــم  ــده ه ــه ش ــد توصی ــر از ح ــم کمت خواهی

بــکار ببریــم؛ چــون هــر دو منجــر بــه ایجــاد 
مشــکل مــی شــوند. اســتفاده از دز کمتــر یــا 
ــات  ــدن آف ــاوم ش ــد در مق ــی توان ــتر م بیش
تأثیــر داشــته باشــد وآفــات را طغیانــی کنــد. 
ــن ضــروری اســت کــه حجــم واقعــی  بنابرای
ــری  ــویم تانک ــن ش ــم و مطمئ ــر را بدانی تانک
کــه 2 هــزار لیتــری نامیــده مــی شــود، واقعــاً 
ــع را دارد. اختــاف  ــر مای ــزار لیت حجــم 2 ه
در حــد چنــد لیتــر قابــل قبــول اســت، ولــی 
اگــر تفــاوت زیــادی بیــن حجــم اســمی 
ــا را از دز  ــد م ــته باش ــود داش ــی وج و واقع
ــم  ــی س ــوده و از کارای ــده دور نم ــه ش توصی

مــی کاهــد. 
مســئله دیگــر اینکــه پــس از هــر سمپاشــی 
هــای  دســتگاه  و  وســایل  اســت  بهتــر 
ــده  ــی مان ــا باق ــوند ت ــته ش ــی شس سمپاش
ــردد.  ــارج گ ــا خ ــمت ه ــام قس ــم از تم س
ــی  ــی قطعات ــث خوردگ ــموم باع ــی از س برخ
از پمــپ و نــازل هــا مــی شــوند و حتــی  در 
ــکار رفتــه در قســمت  ــر رســوب محلــول ب اث
هــای مختلــف ســمپاش، در نوبــت هــای 
بعــدی سمپاشــی مشــکاتی ایجــاد مــی 
ــف کــش  ــا عل ــردد. بخصــوص در رابطــه ب گ
هــا اگــر تانکــر و شــیلنگ هــا از بقایــای علــف 
کــش شســته نشــود و ســم دیگــری داخــل 
آن بریزیــم، باقیمانــده آن علــف کــش باعــث 
ــود؛  ــی ش ــان م ــکل روی درخت ــاد مش ایج
ــی  ــا هورمون ــش ه ــف ک ــی از عل ــون بعض چ
هســتند و در مقادیــر خیلــی کــم، مشــکات 

ــد.  ــی کنن ــاد م ــادی ایج زی
آب

ــی رود  ــکار م ــی ب ــرای سمپاش ــه ب ــی ک آب
ــد.  ــته باش ــخصی داش ــات مش ــد خصوصی بای
ــت آب  ــل کاهــش کیفی ــه دلی ــون ب هــم اکن
ــه  ــل یافت ــی تقلی ــی سمپاش ــا، کارای ــاه ه چ
ــا  ــه ب ــی در رابط ــات مختلف ــت. خصوصی اس
ــد،  ــود دارن ــموم وج ــی س ــر کارای ــر آب ب اث
ــاً  ــختی )عمدت ــیدیته )pH(، س ــه: اس از جمل
ــاک  ــزان خ ــم(، می ــیم و منیزی ــود کلس وج
ــار و  ــی و خ ــواد آل ــود م ــودن و وج ــود ب آل
خاشــاک در آب. طبــق تحقیقــات انجــام 
شــده، نامناســب بــودن آب مــی توانــد طــی 
پانــزده دقیقــه تــا نیــم ســاعت بعــد از تهیــه 
ــا حــدود 60 تــا٧0 درصــد  محلــول، حتــی ت
بعضــی از محلــول ســمی تهیــه شــده را 

گفتگو با مهندس برادران، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان:

انگشت اتهام را سوی سموم نگیرید 

باغبانی
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ــش  ــی را کاه ــکند و کارای بش
ــد.  ده

ــی  ــیدیته آب ــود، اس ــی ش ــه م ــوالً توصی معم
ــکار مــی رود حــدود  ــرای سمپاشــی  ب کــه ب
ــیدیته آب  ــه اس ــی ک ــد؛ در حال ــا 6 باش 4 ت
هــای مناطــق پســته خیــز، قلیایــی و عمومــاً 
بــاالی ٧ هســتند. امــروزه ترکیبــات مختلفــی 
در بــازار بــرای کاهــش اســیدیته وجــود 
دارد؛ باغــداران مــی تواننــد ایــن مــواد را بــه 
ــیدیته روی  ــه اس ــد ک ــه کنن ــی اضاف میزان
ــتگاه  ــتفاده از دس ــا اس ــود و ب ــم ش 5 تنظی
ــکان  ــن کار ام ــر( ای اســیدیته ســنج )pH مت
پذیــر اســت. شــایان ذکــر اســت کــه طعــم و 
مــزه آب نشــان دهنــده مناســب یــا نامناســب 
خصوصیــات  بلکــه  نیســت،  آن  بــودن 
آزمایشــگاه مشــخص  بایــد در  شــیمیایی 

ــوند. ش
آب سمپاشــی حتمــاً بایــد تمیــز باشــد، یعنی 
کــدر نباشــد؛ ذراتــی مثــل رس، جلبــك 
هــا، خــاک و خاشــاک و مــواد رنگــی داخــل 
ــر  آب وجــود نداشــته باشــد؛ چــون عــاوه ب
ناپایــدار کــردن ســموم، باعــث گرفتگــی 
نــازل هــا مــی شــوند و ســم یکنواخــت 

ــود.  ــی ش ــش نم پخ
اهمیت اســتفاده از آب مناســب در سمپاشــی 
بــه انــدازه ای اســت کــه اتخــاذ روشــی 
مقــرون بــه صرفــه و عملــی بــرای تهیــه آب 

ــت.  ــروری اس ــًا ض ــی کام سمپاش
ــم،  ــر از سمپاشــی نتیجــه نگیری ــن اگ بنابرای
ــه  ــام را ب ــت اته ــوان انگش ــی ت ــه نم بافاصل
طــرف ســم نشــانه برویــم. روش هــا و آزمــون 
هایــی بــرای آزمایــش کیفیــت ســموم وجــود 
دارد کــه مــی تــوان از آنهــا مطمئــن شــد، اما 
در بســیاری از مواقــع ســموِم باکیفیــت در آب 
نامناســب کارایــی خودشــان را از دســت مــی 

دهنــد و بــه نتیجــه مطلــوب نمــی رســیم.
اختالط سموم

مســئله ای کــه در مــورد آن زیــاد ســوال مــی 
ــی  ــا م ــا م ــاط ســموم اســت. آی شــود، اخت
ــوط  ــم مخل ــا ه ــف را ب ــموم مختل ــم س توانی
کنیــم یــا خیــر؟ یکســری از ســموم و حتــی 
ــه  ــد توصی کودهــا بخاطــر ماهیتــی کــه دارن
مــی شــود بــا هیــچ ترکیــب دیگــری مخلــوط 
نشــوند. مثــًا کودهــای کلســیم را بــه هیــچ 
عنــوان نبایــد بــا هیــچ ترکیــب دیگــری 
ــامل  ــموم ش ــی از س ــرد و  برخ ــوط ک مخل
ترکیبــات مســی همیــن وضــع را دارنــد. 
بهتریــن راه آشــنایی بــا امــکان اختــاط 
ســموم، مطالعــه توصیــه کارخانــه ی ســازنده 

ــموم  ــا س ــه ه ــات کارخان ــی اوق ــت. گاه اس
ــی  ــان م ــه خودش ــی را ک ــای مختلف و کوده
ــه  ــد ک ــی کنن ــه م ــه نحــوی فرمول ــازند ب س
ــود  ــر وج ــا یکدیگ ــان ب ــاط ش ــکان اخت ام

ــد. ــته باش داش
 باغــداران و کارشناســان گیاهپزشــکی ترجیــح 
مــی دهنــد در صورتــی کــه چنــد عامــل 
خســارتزا در بــاغ وجــود داشــته باشــد و کاربــرد 
ــرل  ــرای کنت ــم ب ــد س ــا چن ــان دو ی همزم
ــه  ــش هزین ــرای کاه ــد ب ــروری باش ــا ض آنه
ــا  ــد؛ ام ــوط کنن ــم مخل ــموم را باه ــا، س ه
بایــد توجــه داشــت کــه در مبحــث اختــاط 
ســموم، نــکات مبهــم زیــادی وجــود دارد کــه 
ــورت  ــم بص ــگاه و ه ــت در آزمایش ــاز اس نی
تجربــی در بــاغ، مــورد آزمــون قــرار بگیرنــد.

شرایط محیطی
ــاد نبایــد  بــه طــور معمــول در زمــان وزش ب
ــی  ــون بادبردگ ــود، چ ــام ش ــی انج سمپاش
ایجــاد شــده و مصــرف ســم افزایــش مــی یابد 
و از نشســتن ســم روی هــدف جلوگیــری می 
کنــد. بخصــوص وقتــی کــه از علــف کــش هــا 
ــد  ــم، بادبردگــی مــی توان اســتفاده مــی کنی

بــرای درختــان خطرنــاک باشــد.

ــان  ــی، در زم ــع سمپاش ــا مواق ــه ب در رابط
هــای گــرم روز نبایــد سمپاشــی کنیــم، چون 
موجــب تبخیــر خیلــی ســریع قطــرک هــای 
ــر آن مــی کاهــد و  ســم مــی شــود و از تأثی
ــی شــود.  ــرگ م ــث ســوختگی در ب ــم باع ه
در فصــل تابســتان در صــورت وجــود ســایر 
شــرایط الزم معمــوالً از ســاعت 6 بعدازظهــر 
ــا  ــم ت ــروع کنی ــی را ش ــم سمپاش ــی توانی م

ــد. ــح روز بع حــدود 10 صب
رعایت نکات بهداشتی

ــد در  ــه را بای ــن نکت ــی ای ــگام سمپاش در هن
نظــر داشــت کــه خــود کاربــر هــم بایــد نکات 
ایمنــی را رعایــت کنــد. بایــد ماســك، لبــاس 
و پوشــش مناســب اســتفاده شــود و یکــی از 
دالیــل توصیــه بــه عــدم سمپاشــی در هنــگام 
وزش بــاد، حفــظ ســامت کاربــر اســت. اثــر 
ســموم دفــع آفــات نباتــی روی بــدن انســان 
ــی نیســت،  ــریع و ناگهان ــم، س ــر ک ــا مقادی ب
ــی  ــر م ــج ظاه ــه تدری ــار آن ب بســیاری از آث
شــود و بصــورت انــواع ســرطان هــا، بیمــاری 
هــای ناشــناخته و مشــکات سیســتم ایمنــی 

خــود را نشــان مــی دهنــد.

باغبانی
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ــم  ــات مه ــته از آف ــای پس ــاغ ه ــا در ب ــن ه س
محســوب مــی شــوند، کــه شــامل: ســن ســبز 
بــا لکــه ی ســفید، ســن ســبز یــك دســت، ســن 
قهــوه ای و ســن قرمــز اســت. زمســتان گذرانــی 
بــه صــورت حشــره ی کامــل و در زیــر بوتــه  های 
گیاهــان مختلــف و یــا گاهــی در پناه ــگاه هــای 
درختــان در ارتفاعــات مــی باشــد. ایــن حشــرات 
در اواســط فروردیــن مــاه از مــکان هــای زمســتان  
ــان هــای  ــر روی میزب ــی خــارج شــده و ب گذران
ــه و تخــم  ــژه اســپند، تغذی ــه وی ــازه روئیــده ب ت
ریــزی مــی کننــد. در صــورت نامســاعد شــدن 
شــرایط طبیعــی، خشــك شــدن و از بیــن رفتــن 
ــاال رفتــن جمعیــت،  ــان هــای وحشــی و ب میزب
ــای پســته هجــوم  ــاغ ه ــه ســمت ب ــا ب ســن ه
می آورنــد و ابتــدا از علــف هــای هــرز اطــراف و 
داخــل بــاغ هــای پســته و ســپس از میــوه  هــای 

پســته تغذیــه مــی کننــد.
ــفند  ــای اس ــی ه ــه بارندگ ــه ب ــا توج  امســال ب
ــی  ــتند؛ از آنجای ــبز هس ــا س ــان ه ــار، بیاب و به
کــه میزبــان اول ســن هــای پســته علــف هــای 
بیابــان و هــرز مــی باشــند، بــه نظــر مــی رســد 
ــته  ــان پس ــا روی درخت ــن ه ــاالً س ــه احتم ک
نیاینــد و خســارت ســن ســبز و قرمــز بــه حــد 

ــد.  ــال نباش پارس
باغدارانــی کــه بــاغ هایشــان در مجــاورت بیابــان 
هــا و عرصــه هــای منابــع طبیعــی اســت حتمــاً 
بایــد مراقــب باشــند تــا ایــن ســن هــا خســارتی 
ــه خســارت »ســنك  ــا وارد نســازند. البت ــه آنه ب
ــای پســته  ــه ه ــو شــدن دان ــه ارزن ــا« در مرحل ه
ــه  ــه ســن هــا از مرحل وجــود داشــته اســت. تغذی
تشــکیل میــوه تا ســخت شــدن پوســت اســتخوانی 
ســبب ســیاه شــدن تمــام میــوه در ابتــدای فصــل 
ــر روی  ــده ب ــوه  هــای خســارت دی ــردد و می می گ
درختــان، خشــکیده و ریــزش مــی کننــد. ابتــدای 
فصــل، اثــر تغذیــه ســن هــا در روی پوســت ســبز 
میــوه شــیره گیاهــی بــه صــورت قطــرات شــفافی 
ــخص  ــًا مش ــه کام ــل تغذی ــده و مح ــارج ش خ
می باشــد و همچنیــن در وســط داخلــی میــوه  هــا 

شــبکه  هــای تــور ماننــد ســفید رنگــی مشــاهده 
مــی  شــود.

علــف هــای هــرز در بــاغ و در بیابــان هــا بهتریــن 
میزبــان بــرای ســن هــا هســتند. پراکنــش بارندگی 
هــای امســال خــوب بــوده اســت و از اســفند مــاه 
ــه  ــر دو هفت ــه ه ــت ک ــه ای اس ــه گون ــد ب ــه بع ب
یکبــار بارندگــی وجــود داشــته و گیاهــان مرتعــی 
بــا ایــن بــاران هــا خیلــی خــوب رشــد کــرده انــد.

وقتــی علــف هــای بــاغ تیلــر نشــوند، ســن هــا 
ــاغ روی ایــن علــف هــا  ــه ب در بــدو ورودشــان ب
ــح  ــته را ترجی ــد و پس ــی کنن ــی م ــه گزنین الن
ــی  ــی غذای ــع از ب ــا در واق ــن ه ــد. س ــی ده نم
بــه ســمت پســته مــی آینــد و از آن تغذیــه مــی 
کنــد. پوســت پســته مــاده ای بــه نــام فُِنــل دارد 
ــرات  ــه حش ــته بقی ــی پس ــات اصل ــر از آف و غی

ــد.  ــه فنــل ندارن خیلــی تمایلــی ب

زمســتان گذرانــی ســن هــای ســبز بــه صــورت 
ــق  ــگ در مناط ــوه ای کمرن ــل قه ــرات کام حش
ــی  ــای وحش ــه  ه ــواع بوت ــر ان ــتانی و زی کوهس
ــن  ــردد. ای ــپری می گ ــچ س ــه، قی ــر درمن نظی
حشــرات در اواســط فروردیــن از مکان هــای 
ــز  ــر روی می ــارج شــده و ب ــذران خ زمســتان گ
ــای  ــه  ه ــژه بوت ــه وی ــده ب ــازه روئی ــای ت ــان ه ب
ــه صــورت دســته ای  اســپند تغذیــه و ســپس ب
ــاعد  ــورت نامس ــد. در ص ــزی می نماین ــم ری تخ
اواخــر  از  )حــدوداً  شــدن شــرایط طبیعــی 
خــرداد(، خشــك شــدن و خشــبی شــدن میزبان  
هــای وحشــی و بــاال رفتــن جمعیــت، ســن  هــا 
ــد  ــاغ  هــای پســته هجــوم می آورن ــه ســمت ب ب
ــات  ــی باشــد کــه ترکیب ــا وقتــی کــه میزبان و ت
ــن  ــد، ای ــته باش ــته را نداش ــت پس ــاص درخ خ
ــد. ــد آم ــان پســته نخواه ــراغ درخت حشــره س

ــال  ــداران در س ــه باغ ــه ای ک ــترین عارض بیش
جــاری مشــاهده مــی کننــد، حالــت ســیاه 
شــدگی دانــه هــا اســت. مســائل باغبانــی و عــدم 
ــا  ــه خوشــه ه ــث شــده ک ــح مناســب، باع تلقی
ــح،  ــدم تلقی ــن ع ــل ای ــز شــوند. دلی ــك و ری تُُن
افزایــش دمــا در اســفند مــاه و نتیجتــاً باز شــدن 

ــرد  ــدداً س ــاده و مج ــر از م ــر زودت ــای ن گل ه
شــدن هــوا بــوده و بــه قــول کشــاورزان منطقــه 
رفســنجان، درختــان َگــرده ســوز شــدند، یعنــی 
ــاده نرســیده اســت. متأســفانه  ــه گل م ــرده ب گ
ــا ســن و  برخــی از کارشناســان ایــن مــوارد را ب
ســنك زدگــی اشــتباه مــی گیرنــد و ســم توصیه 
مــی کننــد. ایــن کار عمــًا جــز اینکــه مشــکل 
ــد،  ــی شــدن پســیل پســته را بیشــتر کن طغیان

ــدارد.  تأثیــر دیگــری ن
امــا ناگفتــه نمانــد کــه خصوصیــات مراتع شــاید 
ــان  ــز یکس ــته خی ــق پس ــای مناط ــه ج در هم
ــئله  ــه مس ــد ب ــاورزان بای ــن کش ــد. بنابرای نباش
پایــش توجــه داشــته باشــند. پایــش ایــن آفــت 
بایــد از همیــن االن شــروع شــود. بنابرایــن الزم 
ــا  ــه ه ــش، خوش ــن پای ــداران حی ــه باغ ــت ک اس
ــفید  ــینی س ــك س ــی روی ی ــورت تصادف را بص
بتکاننــد. حتــی ایــن کار را در قبــال علــف هــای 
ــوان انجــام داد.  ــز مــی ت ــاغ نی هــرز موجــود در ب
ــاهده  ــرز مش ــای ه ــف ه ــا در عل ــن ه ــر س اگ
شــوند، بایــد ابتــدا علــف هــای هــرز را سمپاشــی 
کــرد؛ چــون در غیراینصورت ســن هــا از روی علف 
هــا بــه درختــان هجــوم مــی آورنــد. پس از ســفت 
شــدن پوســته چوبــی پســته، خســارت روی دانــه 
هــا خیلــی شــدید نیســت، امــا ســن ســبز خرطوم 
ــه  ــه پســته ب ــر دان ــاوه ب ــری دارد و ع درشــت ت
ســاقه خوشــه هــا نیــز خســارت مــی زنــد و باعــث 

ــه هــای پســته مــی گــردد.  خشــکیدن دان
ــاً روش  ــن تقریب ــنك و س ــا س ــارزه ب ــرای مب ب
مبــارزه یکســانی بــکار مــی رود. ســموم مختلفی 
هــم امــروزه بــرای ایــن آفــات ثبــت شــده اســت 
کــه مــی تــوان با توجــه بــه نــکات فنــی، محلول 
ســم تهیــه شــود و مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. 

در پایــان یــادآور مــی شــوم کــه بــه طــور 
ــاغ پســته،  ــرز ب ــای ه ــف ه ــت عل ــی، مدیری کل
ــا در  ــی آنه ــذف و سمپاش ــان ح ــداری، زم نگه
کاهــش جمعیــت آفــات پســته بســیار اهمیــت 

دارد.

امسال سال سن نیست؟!
دکتر هادی زهدی
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان

باغبانی
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ــای پســته  ــاغ ه ــرز در ب ــای ه ــف ه ــع عل منب
بســیار غنــی اســت و بیــش از 60 گونــه علــف 
ــاغ هــا شناســایی شــده کــه از  ــن ب هــرز در ای
ایــن تعــداد برخــی غالــب هســتند. یکســری از 
علــف هــای هــرز هــم در کانــال هــای آبیــاری 
ــی شــوند و  ــر م ــه ســرعت تکثی ــد و ب موجودن
ــان  ــش راندم ــث کاه ــد و باع ــی یابن ــد م رش

ــی شــوند. ــاری م آبی
ایــن علــف هــا بــه شــکل هــای مختلــف تکثیــر 
ــم  ــذر و ه ــق ب ــم از طری ــد، ه ــی کنن ــدا م پی
انــدام هــای رویشــی )ریــزوم هــا(. بایــد توجــه 
ــرز  ــای ه ــف ه ــذر عل ــی ب ــه فراوان ــت ک داش
ــف  ــن عل ــوده و رشــد ســریع ای ــاد ب بســیار زی
هــا باعــث شــده کــه خودشــان را بــه مرحلــه ای 
برســانند کــه بــا درختــان پســته رقابــت کننــد؛ 
مخصوصــاً درختانــی کــه جــوان هســتند. ایــن 
ــزرگ آســیب  ــان ب ــه درخت ــان نســبت ب درخت

ــد.  پذیرترن
ــاری  ــی آبی ــه روش غرقاب ــه ب ــی ک ــاغ های در ب
مــی شــوند در جاهایــی کــه گــودال اســت، آب 
تجمــع پیــدا مــی کنــد و علــف هــای هــرز در 
آن قســمت هــا رویــش و تراکــم شــان بــاال مــی 
ــد و  ــی کنن ــذب م ــرعت ج ــه س رود و آب را ب
ــن  ــد. همچنی ــی آورن ــن م ــان آب را پایی راندم
ایــن علــف هــا در جــذب مــواد غذایــی و عناصر 
رقابــت مــی کننــد و باعــث تضعیــف درختــان 
مــی گردنــد. کمــا اینکــه بعضــی از ایــن علــف 
ــد کــه روی ریشــه درخــت  هــا ترشــحاتی دارن
اثــر مــی گــذارد. حتــی برخــی علــف هــا روی 
ریشــه درخــت پســته رشــد مــی کننــد و مــواد 
ــه بعضــی  ــد. البت ــی کنن ــت م ــی را دریاف غذای
هــا هــم پناهــگاه آفــات هســتند، مثــًا میزبــان 
ــتند  ــا هس ــی از بیماره ــا بعض ــته ی ــن پس س
ــی شــوند.  ــل م ــا روی درخــت منتق ــه بعده ک
ــه دور درخــت مــی پیچنــد و  بعضــی از آنهــا ب
ــی  ــری م ــان جلوگی ــه درخت ــور ب ــیدن ن از رس
کننــد. بــه عبــارت ســاده تــر خســارات کمــی و 

کیفــی بــه بــار مــی آورنــد. 
ــته،  ــرز پس ــای ه ــف ه ــا عل ــع ب ــارزه قاط مب
مســتلزم یــك مبــارزه تلفیقــی اســت؛ اول 
ــی  ــم اســت؛ یعن ــی مه اینکــه پیشــگیری خیل
ــاغ  ــه داخــل ب ــذر علــف هــای هــرز ب از ورود ب
جلوگیــری کنیــم. ایــن انتقــال بــذر معمــوالً از 
طریــق کانــال هــای آبیــاری اتفــاق مــی اُفتــد. 
در برخــی کشــورها، از فیلترهــای قــوی داخــل 
کانــال آب اســتفاده مــی کنند و اجــازه ورود بذر 

علــف هــرز را بــه بــاغ نمــی دهنــد. اســتفاده از 
ــل  ــد عام ــی توان ــیده م ــی نپوس ــای دام کوده
دیگــری بــرای انتقــال علــف هــای هــرز باشــند؛ 
بطــور مثــال برخــی از علــف هــا در بــاغ هــای 
ــفانه از  ــا متأس ــد، ام ــته ان ــود نداش ــته وج پس
ــد  ــی ان ــر بوم ــد و غی ــده ان ــر آم ــای دیگ جاه
کــه معمــوالً حالــت تهاجمــی بیشــتری دارنــد 
و خیلــی ســریع رشــد مــی کنــد، تکثیــر پیــدا 
مــی کننــد و ریشــه کنــی آنهــا خیلــی مشــکل 

اســت. 
دوم مبــارزه مکانیکــی و زراعــی اســت. در 
مبــارزه مکانیکــی از شــخم و دیســك اســتفاده 
ــرای  ــتر ب ــی بیش ــارزه مکانیک ــود. مب ــی ش م
ــی رود.  ــکار م ــاله ب ــك س ــرز ی ــای ه ــف ه عل
در ایــن مــورد، شــخم عمیــق زمســتانی بســیار 
ــی از  ــود بعض ــی ش ــث م ــه باع ــت ک ــر اس موث
علــف هــای خفتــه رو بیاینــد و بعــد از آبیــاری 
ــارزه شــیمیایی از  ــا مب ــد ب در ســال زراعــی بع

ــد.  ــن برون بی
منتهــا بــرای از بیــن بــردن علــف هــای هــرزی 
ــر  ــد تدبی ــاق بای ــا قی ــز( و ی ــرغ )هری ــد م مانن
دیگــری اندیشــید، چــون تنهــا بــا شــخم زدن و 
رهــا کــردن آنهــا در ســطح بــاغ، باعــث تکثیــر 
بیشــتر آنهــا مــی شــویم. بنابرایــن بایــد ریــزوم 

ــاغ جمــع آوری  ــی المــکان از ســطح ب ــا حت ه
ــی  ــوی گســترش بیشــتر آلودگ ــا جل ــد ت گردن

گرفتــه شــود.
مبــارزات زراعــی را نمــی تــوان بــه طــور فراگیــر 
مورد اســتفاده قــرار داد. در ایــن روش معموالً از 
کاشــت گیاهــان پوششــی مفیــد بهره مــی برند؛ 
امــا در مناطــق پســته خیــز بــه دلیــل کمبــود 
ــن روش اســتفاده  ــی نمــی شــود از ای آب، خیل
کــرد. در مبــارزه زراعــی از پوشــش پاســتیك 
ــی  ــتفاده م ــم اس ــاغ ه ــف ب ــره در ک ــای تی ه
ــود  ــی ش ــث م ــا باع ــن روش گرم ــد. در ای کنن
کــه یکســری از ایــن علــف هــای هــرز از بیــن 

برونــد.
در نهایــت ایــن علــف هــا از طریــق شــیمیایی 
کنتــرل مــی شــوند. در مبــارزه شــیمیایی 
ــیت و  ــای گایفوس ــش ه ــف ک ــاً از عل عمدت
پاراکــوات اســتفاده مــی شــود کــه اولــی یــك 
علــف کش سیســتمیك و دومی تماســی اســت. 
ــده و  ــذب ش ــرگ ج ــق ب ــیت از طری گایفوس
ــه قســمت هــای  ــی شــود و ب داخــل ریشــه م
مختلــف مــی رود و از فتوســنتز جلوگیری کرده 
و باعــث ضعــف علــف هــرز و از بیــن رفتــن آن 
مــی گــردد. پاراکــوات فقــط روی قســمت هایی 
کــه توســط ســم پوشــش داده مــی شــود اثــر 

مــی گــذارد. 
بــرای مبــارزه شــیمیایی، در نظــر داشــتن زمان 
مبــارزه بســیار ضــروری اســت؛ بهتریــن زمــان 
مبــارزه، در مرحلــه ی قبــل از بذردهــی اســت؛ 
چــون اگــر بــذر علــف هــرز درســطح بــاغ رهــا 

شــود، آلودگــی خیلــی بیشــتر مــی شــود. 
از بیــن بــردن علــف هــای هــرز چنــد ســاله ی 
ــه  ــوری ب ــد صب سرســخت، دشــوار اســت و بای
خــرج داد. طــی یــك یــا دو ســال نمــی تــوان 
ــا انــواع  آنهــا را ریشــه کــن کــرد. بلکــه بایــد ب
روش هــا، ریشــه هــا را تضعیــف نمــود و نهایتــاً 

آنهــا را خشــکاند.
معمــوالً 10 تــا 12 لیتــر ســم گایفوســیت در 
هکتــار بــرای علــف هــای دائمــی اســتفاده مــی 
شــود و 4 تــا 5 لیتــر هــم بــرای علــف هــای یك 
ســاله کافــی اســت. در جاهایــی کــه اســیدیته 
)pH( آب بــاال اســت مــی تــوان مــوادی اضافــه 
نمــود کــه از اســیدیته آب سمپاشــی بکاهنــد. 
همچنیــن اســتفاده ازکــود ســولفات آمونیــوم 2 
درصــد بــرای افزایــش اثربخشــی ســموم علــف 
کــش و پاییــن آوردن میــزان علــف کــش مــورد 

اســتفاده، قابــل توصیــه اســت. 

روش های نابودکردن علف های هرز
مهندس نسرین صباحی 
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمان

باغبانی
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مــاه ششــم  پایــان  در  موجــودی محصــول 
تجــاری )اســفندماه(، 2٧ درصــد از کل محصــول 
قابــل عرضــه ی امســال بــرای صــادرات تخمیــن 
ــی کــه میانگیــن حجــم  زده مــی شــود، در حال
باقیمانــده محصــول در 4 ســال گذشــته )2012 
ــه  ــه ب ــت. البت ــوده اس ــد ب ــا 2015( ٣5 درص ت
نظــر نمــی رســد کــه حجــم و نــوع واریتــه هــای 
ــی/  ــدان طبیع ــد )خن ــده یکنواخــت باش باقیمان

ناخندان(. 
ــادرات  ــد ص ــه رون ــش اینک ــرت بخ ــه مس نکت
بــه شــبه قــاره هنــد در مقایســه بــا میانگیــن 4 
ســال گذشــته همچنــان بــه طــور قابــل توجهــی 
در حــال افزایــش اســت، هــر چنــد در اســفندماه 
ایــن رونــد افزایشــی بــه دلیــل کمبــود محصــول 
مناســب در بــازار هنــد و افزایــش قیمت، شــتاب 

کندتری را تجربه کرده است. 
در اســفند مــاه 25 درصــد از کل پســته صادراتی 
)2 هــزار و 800 تــن( بــه کشــورهای اروپایی )15 
کشــور عضــو اتحادیــه اروپــا و ســایر کشــورهای 
اروپایــی( صــادر شــده اســت. صــادرات بــه ایــن 
ــا اســفندماه  ــاه در مقایســه ب ــن م مقاصــد در ای
ــی  ــل توجه ــور قاب ــه ط ــته ب ــای گذش ــال ه س

افزایش یافته است.  
صــادرات پســته ناخنــدان همچنــان رو بــه افــول 
ــدان در  ــته ناخن ــادرات پس ــن ص ــت. میانگی اس
ــان اســفندماه طــی 4  ــا پای ــر ت ــی مه ــازه زمان ب
ــت، در  ــوده اس ــن ب ــزار ت ــته 14 ه ــال گذش س

حالــی کــه ایــن میــزان در مــدت مشــابه ســال 
ــه  ــش یافت ــن کاه ــزار و 111 ت ــه 9 ه ــاری ب ج
ــی  ــز طبیع ــادرات مغ ــش ص ــه افزای ــت. البت اس
پســته تــا حــدی ایــن کاهــش را جبــران نمــوده 

اســت.
ــاه  ــن 6 م ــته در ای ــی پس ــز طبیع ــادرات مغ ص
ــش  ــه افزای ــوده اســت ک ــن ب ــزار ت ــدود 9 ه ح
ــه مــدت مشــابه ســال  معنــی داری را نســبت ب

هــای گذشــته نشــان مــی دهــد. از دالیــل ایــن 
افزایــش مــی تــوان بــه طعــم منحصــر بــه فــرد 
و تنــوع واریتــه هــای پســته ایرانــی کــه ســایق 
مختلــف مصــرف کننــدگان را بــرآورده مــی 
ــادرات  ــهم از ص ــن س ــرد. ای ــاره ک ــازد، اش س
ــز  ــادرات مغ ــه ص ــل توج ــش قاب ــان از افزای نش
نســبت بــه میانگیــن 4 ســال گذشــته دارد کــه 

حدود 6 هزار تن صادر شده بود. 

وضعیت پسته ایران در 6  ماه نخست سال تجاری 96
دبیرخانه انجمن پسته ایران

 66 ماه نخست سال تجاری  6 پسته ایران در وضعیت

 

 دبیرخانه انجمن پسته ایران

 

 امسال عرضه ی قابل محصول کل از درصد 72 ،(اسفندماه) تجاری ششم ماه پایان در محصول موجودی
 گذشته سال 4 در محصول باقیمانده حجم میانگین که حالی در شود، می زده تخمین صادرات برای

 باقیمانده های واریته نوع و حجم که رسد نمی نظر به البته. است بوده درصد 52( 7102 تا 7107)
  ناخندان(./ طبیعی خندان) باشد یكنواخت

 
 تخمین تولید، مصرف، صادرات و مانده محصول 

 )تن(  پسته خشک با پوست ایران

 تجمعی ماهانه  69محصول:  (      6ماه : اسفند )ماه تجاری 
 020111 - مانده محصول از سال قبل 

 0250111 - کل تولید سال جاری 

 0210111 - جمع محصول در دسترس

 000211 00111 مصرف داخلی 

 320725 000075 صادرات

 30734 70222 اصالح ناشی از پوست مغز و مغز سبز  

 0750102 030210 کل مصرف 

 400355 - اضافه محصول پایان دوره 

   
 به همچنان گذشته سال 4 میانگین با مقایسه در هند قاره شبه به صادرات روند اینكه بخش مسرت نكته
 کمبود محصول دلیل به افزایشی روند این اسفندماه در چند هر است، افزایش حال در توجهی قابل طور

     .است کرده تجربه را کندتری شتاب قیمت، افزایش و هند بازار در مناسب

 عضو کشور 02) اروپایی کشورهای به( تن 211 و هزار 7) صادراتی پسته کل از درصد 72ماه در اسفند 
 اب مقایسه این ماه در در مقاصد این به صادرات. است شده صادر( اروپایی کشورهای سایر و اروپا اتحادیه

   است. یافته افزایش توجهی قابل طور به گذشته های سالاسفندماه 
    
بازه زمانی مهر تا  در ناخندان پسته صادرات میانگین. است افول به رو همچنان ناخندان پسته صادرات

 سالمدت مشابه  در میزان این که حالی در است، بوده تن هزار 04 گذشته سال 4 پایان اسفندماه طی
 اهشک این حدی تا پسته طبیعی مغز صادرات افزایش البته. است یافته کاهش تن 000 و هزار 3 به جاری

 .است نموده جبران را
 

نسبت به  را داری معنی افزایشبوده است که تن  هزار 3حدود  ماه 0در این  پسته طبیعی مغز صادرات
 نوعت و فرد به منحصر طعم به توان می افزایش این دالیل از. دهد می نشانمدت مشابه سال های گذشته 

 از مسه این. کرد اشاره سازد، می برآورده را کنندگان مصرف مختلف سالیق که ایرانی پسته های واریته
 هزار 0که حدود  دارد گذشته سال 4 میانگین به نسبت مغز صادرات توجه قابل افزایش از نشان صادرات

  .صادر شده بود تن

 
 
 
 
 

 

32تجمعی تا پایان اسفند ساله4تجمعی میانگین 
خندان 75.674 76.739

دهن بست 13.946 9.111

مغز 8.845 6.365

مغز سبز 0.979 1.438
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ماه نخست سال تجاری جاری 0مقایسه ی آمار تجمعی صادرات انواع پسته در 
سال قبل در مدت مشابه4با میانگین 

خندان دهن بست مغز مغز سبز

بازرگانی
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ــی«  ــره جنوب ــازار ک ــه »ب ــار مقال ــس از انتش پ
ــه  ــته ب ــای پس ــماره 14 دنی ــه ی ش در ماهنام
دنبــال مطلبــی در خصــوص بــازار آجیــل هــای 
درختــی ایــن کشــور بــودم کــه مقالــه ی پیــش 
ــخ  ــم. پاس ــت یافت ــتجو در اینترن ــا جس رو را ب
برخــی از ســواالت دربــاره ی بــازار آجیــل هایی 
ــن  ــن مت ــادام و پســته در ای ــردو، ب ــل گ از قبی
آورده شــده اســت. امــا ایــن مطالعــه را بخــش 
خدمــات خارجــی کشــاورزی در دپارتمــان 
ــکا انجــام داده  ــاالت متحــده آمری کشــاورزی ای
ــی در  ــته ایران ــر پس ــچ تاج ــوز هی ــت؛ هن اس
خصــوص حضــور در ایــن بــازار اطاعاتــی نــداده 
ــن موضــوع را  ــی ای ــای آت اســت. در شــماره ه
پیگیــری خواهیــم کــرد. در ادامــه بــا جزئیــات 

ــن مطالعــه آشــنا مــی شــوید. ای
وضعیت کلی بازار 

بــه دنبــال توافقنامــه تجــارت آزاد بیــن ایــاالت 
 )KORUS( ــی ــره جنوب ــکا و ک ــده آمری متح
میــادی،   2012 ســال  مــارس   15 مــورخ 
ارزش  بــا  کشــاورزی  محصــوالت  صــادرات 
ــارد دالر  ــه 2.8 میلی ــره ب ــه کشــور ک ــزوده ب اف
رســید. پــس از آن صــادرات میــوه جــات، 
ــد  ــی رون ــوالت لبن ــی و محص ــات درخت مغزج
ــه  ــه طــوری ک ــرد، ب ــاز ک ــه رشــدی را آغ رو ب
در ســال 2012 واردات مغزجــات )گــردو، بــادام 
و پســته( بــه کــره منحصــراً از آمریــکا صــورت 
ــای  ــه ه ــال کاهــش تعرف ــه دنب ــت. ب ــی گرف م
ــردوی  ــادرات گ ــه، ص ــن توافقنام ــی ای گمرک
ــت  ــره افزایــش 21 درصــدی یاف ــه ک ــکا ب آمری
ــت  ــا پش ــی ب ــره جنوب ــون دالر( و ک )98 میلی
ــن  ــه بزرگتری ــان ب ــن و آلم ــتن ژاپ ــر گذاش س
مقصــد صادراتــی گــردوی آمریــکا تبدیــل شــد. 
ــد از  ــز بع ــره نی ــه ک ــکا ب ــادام آمری ــادرات ب ص
لغــو تعرفــۀ 8 درصــدی، بــا 5٣  درصــد افزایــش 
ــب  ــه جال ــارد دالر رســید. نکت ــه 128.6 میلی ب

ــۀ  ــون تعرف ــو قان ــه لغ ــن توافقنام ــه در ای توج
٣0 درصــدی از پســته صادراتــی از آمریــکا بــود 
ــه افزایــش 2٧0 درصــدی حجــم  کــه منجــر ب
ــارد  ــد )6.٧ میلی ــول ش ــن محص ــادرات ای ص

دالر(.
ــه  ــر ب ــور منج ــه مذک ــدن توافقنام ــی ش اجرای
رفــع تعرفــه هــای واردات حــدود دو ســوم 
ــه  ــکا ب ــی آمری ــاورزی صادرات ــوالت کش محص
ــرای  کــره و افزایــش فرصــت هــای صادراتــی ب
ــل از 15  ــا قب ــد. ت ــوالت ش ــل محص ــن قبی ای
ــی از  ــی محصوالت ــه گمرک ــارس 2012، تعرف م
ــوراک  ــویا، خ ــای س ــدم، ذرت، لوبی ــل گن قبی
دام، پوســت و چــرم، پســته، بــادام، آب پرتقــال 
ــا 48٧ درصــد متغیــر  طبیعــی، گیــاس از 1 ت
بــود. عــاوه بــر ایــن، بســیاری محصــوالت دیگر 
نیــز شــامل کاهــش نــرخ تعرفــه و بعضــاً معــاف 

از مالیــات شــدند کــه بــه تدریــج بــه صفــر مــی 
رســید.

کــره جنوبــی در حــال حاضــر ســیزدهمین 
اقتصــاد بــزرگ جهــان و ششــمین مقصــد 
ــه  ــکا ب ــاورزی آمری ــوالت کش ــی محص صادرات
شــمار مــی رود. ایــاالت متحــده همچنــان 
تأمیــن کننــده اصلــی مــواد غذایــی آمــاده برای 
مصــرف بــه بخــش خــرده فروشــی کــره اســت. 
ــادرات  ــم ص ــود کل حج ــی ش ــی م ــش بین پی
محصــوالت کشــاورزی بــه کــره تــا ســال 201٣ 
یابــد )100  افزایــش  بــه 6.٣ میلیــارد دالر 

ــال 2012(. ــتر از س ــون دالر بیش میلی
پسته

وضعیت کلی بازار
ــال  ــود و در ح ــی ش ــد نم ــره تولی ــته در ک پس
حاضــر ایــاالت متحــده آمریــکا عرضــه کننــده 
ــه ایــن کشــور اســت. در حــال  اصلــی پســته ب
حاضــر بــادام و گــردو محبــوب تریــن مغزجــات 
بیــن مصــرف کننــدگان محســوب مــی شــوند، 
امــا در آینــده ای نزدیــك انتظــار مــی رود تقاضا 
بــرای پســته نیــز بــه شــدت بــاال رود. بــه دنبال 
افزایــش ســطح آگاهــی هــا نســبت بــه خــواص 
مغزجــات، مصــرف در کــره بــا افزایــش زیــادی 
روبــرو اســت. پســته بــا پوســت در حــال حاضــر 
ــی  ــرف م ــالم مص ــی س ــاده غذای ــوان م ــه عن ب
شــود. مصــرف صنعتــی آن نیــز بــه صــورت مغز 
ــازی  ــازی و بســتنی س ــیرینی س ــع ش در صنای

ــادی دارد. محبوبیــت زی
فرصت ها و محدودیت ها

ــال  ــه دنب ــی محصــول پســته ب ــوارض گمرک ع
اجرایــی شــدن توافقنامــه بــه طــور کامــل 

ــد. ــته ش برداش
اندازه، ساختار و روند بازار پسته

در ســال 2012، مصــرف داخــل پســته در کــره 
ــاً  ــزان تقریب ــن می ــه ای ــن رســید ک ــه ٧9٧ ت ب
٣ برابــر ســال 2011 بــود )2٧٧ تــن(. مصــرف 
ــه واردات  ــته ب ــراً وابس ــره منحص ــته در ک پس
اســت و 99 درصــد آن از آمریــکا وارد مــی 
ــام  ــه دو صــورت خ ــا پوســت ب شــود. پســته ب
و برشــته در دســترس مصــرف کننــدگان قــرار 
مــی گیــرد کــه البتــه نــوع برشــته آن در بیــن 
عمــوم محبوبیــت بیشــتری دارد. پســته معمــوالً 
ــته و  ــل برش ــام وارد و در داخ ــورت خ ــه ص ب
ــی  ــع غن ــته دارای مناب ــود. پس ــی ش ــه م عرض
فیبــر اســت کــه بــا کنتــرل کلســترول مانــع از 
ایجــاد بیمــاری هــای قلبــی مــی شــود. هنــوز 
ــت و  ــك اس ــره کوچ ــته در ک ــازار پس ــدازه ب ان
ــت.  ــخص نیس ــی مش ــا خیل ــه ه ــوع واریت تن
ــه  ــا همیش ــی رود تقاض ــار م ــه انتظ ــا ک از آنج

پسته، گردو و بادام در بازار کره جنوبی
دپارتمان کشاورزی ایاالت متحده آمریکا
www.usda.gov

میلیارد دالر  6.3به  2013محصوالت کشاورزی به کره تا سال کره است. پیش بینی می شود کل حجم صادرات 
 (.2012میلیون دالر بیشتر از سال  100افزایش یابد )

 

 

 

 

 مزایا و موانع صادرات مغزجات درختی آمریکا به کشور کره جنوبی

 محدودیت ها مزایا
پسته و بادام در کره جنوبی تولید نمی شود و تولید 

 گردو بسیار محدود  است.
 قیمت های مغزجات وارداتی متغیر هستند.

به  مریکاییآاجباری برای گردوی  گازدهیقانون 
 لغو شد. 2012از ژانویه  منظور کنترل حشرات

 تقاضای بازار همیشه به موقع توسط صادرکنندگان آمریکایی تامین نمی شود.

( KORUSتوافقنامه بین کره و ایاالت متحده )
 را رقابتی تر کرد.صادرت و واردات معزجات 

رانه عمل می یگتاداره گمرک کره در مورد قوانین بهداشت و بازرسی های ایمنی سخ
 کند.

 

 پسته
 وضعیت کلی بازار

به این کشور است.  در کره تولید نمی شود و در حال حاضر ایاالت متحده آمریکا عرضه کننده اصلی پسته پسته
مغزجات بین مصرف کنندگان محسوب می شوند، اما در آینده ای نزدیک در حال حاضر بادام و گردو محبوب ترین 

انتظار می رود تقاضا برای پسته نیز به شدت باال رود. به دنبال افزایش سطح آگاهی ها نسبت به خواص مغزجات 
ی مصرف در کره با افزایش زیادی روبرو است. پسته با پوست در حال حاضر به عنوان ماده غذایی سالم مصرف م

 شود. مصرف صنعتی آن نیز به صورت مغز در صنایع شیرینی سازی و بستنی سازی محبوبیت زیادی دارد.

 

 
 واردات پسته به کره جنوبی

 0200 0200 0202 کشور
 تن هزار دالر تن هزار دالر تن هزار دالر

 727 1118 214 2112 527 5154 ایاالت متحده آمریکا
 41 527 21 154 21 512 ایران
 1 1 1 1 4 4 سایر

 292 6996 022 4222 433 4432 کل

 (KOTISمنبع:  سازمان اطالعات تجاری کره جنوبی )

 

 فرصت ها و محدودیت ها

 عوارض گمرکی محصول پسته به دنبال اجرایی شدن توافقنامه به طور کامل برداشته شد.

 KORUSجدول تعرفه های پسته طبق توافقنامه 

 0203 0204 0200 )درصد( حد مبنا محصول کد

 1 1 1 51 پسته 21211111

 
 اندازه، ساختار و روند بازار پسته

 277بود ) 2144برابر سال  5تن رسید که این میزان تقریبا  787، مصرف داخل پسته در کره به 2142در سال 
درصد آن از آمریکا وارد می شود. پسته با پوست  88وابسته به واردات است و  تن(. مصرف پسته در کره منحصراً

صورت خام و برشته در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد که البته نوع برشته آن در بین عموم  دوبه 
ابع منبه صورت خام وارد و در داخل برشته و عرضه می شود. پسته دارای  محبوبیت بیشتری دارد. پسته معموالً

غنی فیبر است که با کنترل کلسترول مانع از ایجاد بیماری های قلبی می شود. هنوز اندازه بازار پسته در کره 
ادرات ص ،کوچک است و تنوع واریته ها خیلی مشخص نیست. از آنجا که انتظار می رود تقاضا همیشه ثابت بماند

اما با افزیش سطح آگاهی های  ،رف خرده فروشی داردمص را طی خواهد کرد. پسته بیشتر فعالً ثابتینیز روند 
مردم نسبت به خواص این محصول لذیذ انتظار می رود در آینده ای نزدیک صنعت فرآوری مواد غذایی کره بیشتر 

بستنی پسته را  2141یکی از فعالین صنعت بستنی سازی، آقای بایکین رابینز در سال  به این حوزه بپیوندد. مثالً
د که به سرعت در حال کسب محبوبیت در بازار است. مصرف خانگی پسته در کره به دلیل ترد بودن و معرفی کر

بازرگانی
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نیــز  بمانــد، صــادرات  ثابــت 
رونــد ثابتــی را طــی خواهــد 
کــرد. پســته بیشــتر فعــًا مصــرف خــرده 
ــی  ــطح آگاه ــش س ــا افزی ــا ب ــی دارد، ام فروش
هــای مــردم نســبت بــه خــواص ایــن محصــول 
ــك  ــده ای نزدی ــی رود در آین ــار م ــذ انتظ لذی

ــتر  ــره بیش ــی ک ــواد غذای ــرآوری م ــت ف صنع
بــه ایــن حــوزه بپیونــدد. مثــًا یکــی از فعالیــن 
صنعــت بســتنی ســازی، آقــای بایکیــن رابینــز 
در ســال 2010 بســتنی پســته را معرفــی کــرد 
کــه بــه ســرعت در حــال کســب محبوبیــت در 
ــره  ــته در ک ــی پس ــرف خانگ ــت. مص ــازار اس ب
ــه دلیــل تــرد بــودن و طعــم مطبــوع بیشــتر  ب
ــاً،  ــت دارد. طبیعت ــته محبوبی ــورت برش ــه ص ب
مصــرف کننــدگان در کــره، پســته خنــدان 
ــت  ــد، در صنع ــی دهن ــح م ــی را ترجی طبیع
شــیرینی ســازی نیــز مغــز پســته توزیــع مــی 

شــود.
گردو

بررسی بازار
ــل شــرایط نامســاعد  ــه دلی در حــال حاضــر، ب
بــا  کــره  در  گــردو  تولیــد  هوایــی  و  آب 
ــرو اســت  ــادی روب ــت هــای بســیار زی محدودی
ــا  ــی ه ــطح آگاه ــش س ــل افزای ــه دلی ــا ب ام
نســبت بــه خــواص شــناخته شــده گــردو 
در ُکــره، فــرآوری کننــدگان مــواد غذایــی 
ــی  ــه محصــوالت غذای ــان در تاشــند ک همچن
ــد.  ــه کنن ــازار عرض ــه ب ــی را ب ــد گردوی جدی

ــکا  ــه کــره آمری ــی گــردو ب تأمیــن کننــده اصل
اســت. البتــه بعــد از معرفــی گــردوی شــیلی بــه 
کــره ســهم صــادرات آمریــکا بــه ایــن کشــور بــا 
اُفــت شــدیدی مواجــه شــد. الزم بــه ذکــر اســت 
تقریبــُا کل محصــول وارداتــی بــه صــورت مغــز 

ــود. ــی ش ــه م عرض

فرصت ها و محدودیت ها
ــش  ــی ش ــردو در ط ــز گ ــی مغ ــوارض گمرک ع
مرحلــه از تاریــخ بــه اجــرا در آمــدن توافقنامــه 
ــی  ــذف م ــت ح ــد و در نهای ــی یابن ــش م کاه
ــی  ــز ط ــت نی ــا پوس ــردو ب ــوارض گ ــوند. ع ش

ــد. ــد ش ــرف خواه ــه برط ــزده مرحل پان
اندازه، ساختار و روند بازار گردو

ــه  ــبت ب ــا نس ــی ه ــطح آگاه ــش س ــا افزای ب
ــول  ــن محص ــرای ای ــا ب ــردو تقاض ــواص گ خ
ــد  ــه تولی ــی ک ــا وقت ــاال اســت و ت ــان ب همچن
داخــل و میــزان واردات ســطح تقاضــا را تأمین 
ــه  ــت رو ب ــازار وضعی ــی رود ب ــار م ــد، انتظ کن
ــر  ــایان ذک ــد. ش ــه کن ــی را تجرب ــد مثبت رش
اســت کــه اکثریــت واردات از ایالــت کالیفرنیــا 
ــن  ــم تری ــوان مه ــه عن ــکا ب ــوده اســت. آمری ب
شــریك تجــاری کــره، در ایــن خصــوص دارای 
ســهم 8٧ درصــدی از بــازار اســت. ســهم 
ــه  ــن ب ــزار و 4٣2 ت ــکا از 9 ه ــادرات آمری ص
ــید  ــال 2012 رس ــن در س ــزار و 2٧ ت 11 ه
)افزایــش 1٧ درصــدی(. ایــن در حالــی اســت 
ــش  ــد افزای ــا 41 درص ــادرات ب ــه ارزش ص ک
ــه  ــوده اســت )از 81.٣ میلیــون دالر ب ــرو ب روب

114.٣ میلیــون دالر(.
مصــرف گــردو در کــره توســط صنعت فــرآوری 
مــواد غذایــی اداره مــی شــود. تولیدکننــدگان 
شــیرینی در کــره  طرفــداران اصلــی ایــن 
ــوب  محصــول هســتند. شــیرینی ســنتی محب
 )Hodo Kwaja( کــره ای بــه نام هــودو کواجــا
از گــردو تهیــه مــی شــود. پوشــش رســانه ای 
مثبــت در زمینــه خــواص گــردو )منبــع غنــی 
ــراض  ــگیری از ام ــن ب و پیش ــگا ٣، ویتامی ام
ــرف  ــش مص ــزایی در افزای ــهم بس ــی( س قلب

گــردو در ایــن کشــور داشــته اســت. 
ــك  ــای کوچ ــدی ه ــته بن ــردو در بس ــز گ مغ
ــی  ــع م ــی توزی ــواد غذای ــش م ــز پخ در مراک
شــود. بــه دلیــل محدودیــت هــای نگهــداری و 
حجــم کــم مصــرف، انــدازه بســته هــا معمــوالً 
بیــن 100 تــا ٣00 گــرم متغیــر اســت. تولیــد 
گــردو در کــره ســالیانه تنهــا بیــن ٣ تــا 4 تــن 
اســت کــه ایــن میــزان بســیار کمتــر از ســطح 

تقاضــای مصــرف کننــدگان اســت.
بادام

وضعیت بازار
بــادام در کــره تولیــد نمــی شــود. ایــاالت 
ــادام  ــی ب ــده اصل ــکا عرضــه کنن متحــده آمری
بــه ایــن کشــور اســت. بــا توجــه بــه افزایــش 
ســطح آگاهــی هــا نســبت بــه خــواص مغزجات 
تقاضــا بــرای بــادام بــه شــدت رو بــه افزایــش 
اســت. تقریبــاً کل بــادام وارداتــی بــه کــره بــه 
صــورت مغــز وارد مــی شــود. یکــی از مقاصــد 
اصلــی خــال و پــودر بــادام صنعــت شــیرینی 
ســازی کــره اســت، البتــه تقاضــا بــرای بــادام 

ــاال اســت. خشــك در پوســت هــم ب
فرصت ها و محدودیت ها

ــه محــض  ــادام ب عــوارض گمرکــی محصــول ب
ــل  ــور کام ــه ط ــه ب ــدن توافقنام ــی ش اجرای

ــد. ــد ش ــته خواهن برداش
اندازه، ساختار و روند بازار بادام

ــه  ــد عرض ــه ش ــًا گفت ــه قب ــور ک ــان ط هم
بــادام در کــره منحصــراً بــر پایــه واردات اســت. 
ــد  ــا، تقاضــا رون ــش قیمــت ه ــود افزای ــا وج ب
ــال 2012، کل  ــد. در س ــی کن ــی م ــی ط ثابت
ــه افزایشــی 46 درصــدی رســید )از  مصــرف ب
ــه 22  ــن در ســال 2011 ب ــزار و 51٣ ت 15 ه
هــزار و 6٧8 تــن در ســال 2012(. ٧6 درصــد 
کل مصــرف بــادام در کــره متعلــق بــه صنعــت 
شــیرینی ســازی اســت و 24 درصــد آن در 
بخــش خــرده فروشــی بــه مصــرف مــی رســد. 
 بــه دلیــل داشــتن چربــی اشــباع نشــده بــادام 
ــب  ــامتی قل ــرای س ــی ب ــیار غن ــی بس منبع
ــان داده  ــات نش ــود. مطالع ــی ش ــوب م محس
ــرل وزن و  ــول در کنت ــن محص ــه ای ــت ک اس

 واردات پسته به کره جنوبی

 0200 0200 0202 کشور
 تن هزار دالر تن هزار دالر تن هزار دالر

 727 1118 214 2112 527 5154 ایاالت متحده آمریکا
 41 527 21 154 21 512 ایران
 1 1 1 1 4 4 سایر

 292 6996 022 4222 433 4432 کل

 (KOTISمنبع:  سازمان اطالعات تجاری کره جنوبی )

 

 فرصت ها و محدودیت ها

 عوارض گمرکی محصول پسته به دنبال اجرایی شدن توافقنامه به طور کامل برداشته شد.

 KORUSجدول تعرفه های پسته طبق توافقنامه 

 0203 0204 0200 )درصد( حد مبنا محصول کد

 1 1 1 51 پسته 21211111

 
 اندازه، ساختار و روند بازار پسته

 277بود ) 2144برابر سال  5تن رسید که این میزان تقریبا  787، مصرف داخل پسته در کره به 2142در سال 
درصد آن از آمریکا وارد می شود. پسته با پوست  88وابسته به واردات است و  تن(. مصرف پسته در کره منحصراً

صورت خام و برشته در دسترس مصرف کنندگان قرار می گیرد که البته نوع برشته آن در بین عموم  دوبه 
ابع منبه صورت خام وارد و در داخل برشته و عرضه می شود. پسته دارای  محبوبیت بیشتری دارد. پسته معموالً

غنی فیبر است که با کنترل کلسترول مانع از ایجاد بیماری های قلبی می شود. هنوز اندازه بازار پسته در کره 
ادرات ص ،کوچک است و تنوع واریته ها خیلی مشخص نیست. از آنجا که انتظار می رود تقاضا همیشه ثابت بماند

اما با افزیش سطح آگاهی های  ،رف خرده فروشی داردمص را طی خواهد کرد. پسته بیشتر فعالً ثابتینیز روند 
مردم نسبت به خواص این محصول لذیذ انتظار می رود در آینده ای نزدیک صنعت فرآوری مواد غذایی کره بیشتر 

بستنی پسته را  2141یکی از فعالین صنعت بستنی سازی، آقای بایکین رابینز در سال  به این حوزه بپیوندد. مثالً
د که به سرعت در حال کسب محبوبیت در بازار است. مصرف خانگی پسته در کره به دلیل ترد بودن و معرفی کر

را  پسته خندان طبیعی، کره ، مصرف کنندگان درطعم مطبوع بیشتر به صورت برشته محبوبیت دارد. طبیعتاً
 ترجیح می دهند، در صنعت شیرینی سازی نیز مغز پسته توزیع می شود.

 مغزجات وارداتی از آمریکا به کره جنوبی در هر تن میانگین قیمت

 پسته گردو بادام سال
0222 1.851 1.111 1.117 

0226 7.511 1.225 7.111 

0222 1.711 1.248 1.227 

0223 1.442 8.121 1.714 

0229 1.154 1.114 7.152 

0202 1.451 7.185 8.218 

0200 1.112 2.125 8.255 

0200 1.174 41.412 2.171 

 (CIFمنبع:  سازمان اطالعات تجاری کره جنوبی )براساس قیمت های 
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بســزایی  ســهم  نیــز  اشــتها 
دارد. متخصصــان پوســت بــر 
ــود  ــادام در بهب ــرف ب ــه مص ــد ک ــن باورن ای
ســامت پوســت نیــز تأثیرگــذار اســت. همــه 
ایــن عوامــل نقــش بســیار مهمــی در افزایــش 
محبوبیــت ایــن محصــول بــه خصــوص در 
ــت.  ــته اس ــره ای داش ــای ک ــم ه ــان خان می

ایــاالت متحــده آمریــکا عرضــه کننــده اصلــی 
ــه ایــن کشــور اســت و واریتــه اصلــی  ــادام ب ب
و غالــب نانپاریــل )Nonpareil( آمریــکا اســت. 
ــره  ــه ک ــادام ب ــز ب ــیلی نی ــور ش ــه از کش البت

صــادر مــی شــود. 
بــادام  کل  از  درصــد   99  ،2012 ســال  در 
ــد. از  ــن ش ــکا تأمی ــره از آمری ــه ک ــی ب واردات
آنجــا کــه تقریبــاً کل بــادام وارداتــی از آمریــکا 
ــت  ــره ای اهمی ــدگان ک ــرف کنن ــت، مص اس
چندانــی بــه کشــور مبــدأ نمــی دهنــد. اکثــر 
ــی  ــام وارد م ــورت خ ــه ص ــی ب ــادام واردات ب
ــی  ــروش م ــه ف ــته و ب ــود و در داخــل برش ش
رســد. محبــوب تریــن نــوع بــادام مصرفــی در 
ــای برشــته  ــدی ه ــا بســته بن ســوپرمارکت ه
ــورت  ــه ص ــتقیماً ب ــه مس ــرا ک ــت، چ آن اس
میــان وعــده اســتفاده مــی شــود. رایــج تریــن 
بســته بنــدی هــا در اندازه هــای 250 تــا ٣00 
گرمــی اســت، چــرا کــه میانگیــن مصــرف هــر 
ــارف  ــرای مص ــت. ب ــن اس ــبتاً پایی ــوار نس خان
شــیرینی پــزی در خانــه هــا نیــز بســته بنــدی 
ــه  ــازار عرض ــادام در ب ــودر ب ــك پ ــای کوچ ه

مــی شــود.

 گردو
 بررسی بازار

گردو در کره با محدودیت های بسیار زیادی روبرو است  در حال حاضر، به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی تولید
دگان مواد غذایی فرآوری کنن ،رهدر کُ گردواما به دلیل افزایش سطح آگاهی ها نسبت به خواص شناخته شده 

مین کننده اصلی گردو به کره أهمچنان در تالشند که محصوالت غذایی جدید گردویی را به بازار عرضه کنند. ت
واجه مفت شدیدی اُبا  به این کشور گردوی شیلی به کره سهم صادرات آمریکا معرفیاست. البته بعد از  اآمریک

 عرضه می شود. مغزوارداتی به صورت  محصولکل  یباُ. الزم به ذکر است تقرشد

 واردات گردو به کره جنوبی

 0200 0200 0202 کشور
 تن هزار دالر تن هزار دالر تن هزار دالر

 8.125 82.141 8.152 24.522 2.112 11.112 ایاالت متحده آمریکا
 4.212 41.185 1 1 1 1 شیلی
 81 771 1 1 1 1 چین
 11 151 1 1 1 17 سایر

 004202 0034423 94340 304403 34623 634320 کل

 (KOTISمنبع:  سازمان اطالعات تجاری کره جنوبی )

 
 فرصت ها و محدودیت ها

در نهایت و  می یابند کاهشعوارض گمرکی مغز گردو در طی شش مرحله از تاریخ به اجرا در آمدن توافقنامه 
 پانزده مرحله برطرف خواهد شد. . عوارض گردو با پوست نیز طیحذف می شوند

 KORUSجدول تعرفه های گردو طبق موافقنامه 

 0202 0203 0204 0200 )درصد( حد مبنا محصول کد
 55 51 58 12 11 گردو با پوست 212541111

 41 41 21 21 51 مغز گردو 212521111

  

 
 واردات بادام به کره جنوبی

 0200 0200 0202 کشور
 تن هزار دالر تن هزار دالر تن هزار دالر

 22.174 422.175 41.111 21.711 42.811 11.124 ایاالت متحده آمریکا
 1 54 442 121 72 111 شیلی

 4 8 4 7 1 5 فرانسه
 1 4 1 1 1 5 اسپانیا

 4 8 1 1 4 2 سایر

 004623 0034604 024204 324332 044203 664922 کل

 (KOTISمنبع:  سازمان اطالعات تجاری کره جنوبی )

 

 فرصت ها و محدودیت ها

 .خواهند شداجرایی شدن توافقنامه به طور کامل برداشته  محضعوارض گمرکی محصول بادام به 

 KORUSجدول تعرفه های بادام طبق توافقنامه 

 0203 0204 0200 )درصد( حد مبنا محصول کد
 1 1 1 2 بادام با پوست 212441111

 1 1 1 2 مغز بادام 212421111

 

 

 

 اندازه، ساختار و روند بازار بادام

ا تقاض ،بر پایه واردات است. با وجود افزایش قیمت ها گفته شد عرضه بادام در کره منحصراً طور که قبالً همان
تن در سال  145هزار و  41درصدی رسید )از  11، کل مصرف به افزایشی 2142روند ثابتی طی می کند. در سال 

ه متعلق به صنعت شیرینی سازی درصد کل مصرف بادام در کر 71(. 2142تن در سال  172هزار و  22به  2144
 ن در بخش خرده فروشی به مصرف می رسد. درصد آ 21است و 

ان محسوب می شود. مطالعات نش برای سالمتی قلبمنبعی بسیار غنی بادام  نشدهچربی اشباع داشتن به دلیل  
داده است که این محصول در کنترل وزن و اشتها نیز سهم بسزایی دارد. متخصصان پوست بر این باورند که مصرف 

 واردات بادام به کره جنوبی

 0200 0200 0202 کشور
 تن هزار دالر تن هزار دالر تن هزار دالر

 22.174 422.175 41.111 21.711 42.811 11.124 ایاالت متحده آمریکا
 1 54 442 121 72 111 شیلی

 4 8 4 7 1 5 فرانسه
 1 4 1 1 1 5 اسپانیا

 4 8 1 1 4 2 سایر

 004623 0034604 024204 324332 044203 664922 کل

 (KOTISمنبع:  سازمان اطالعات تجاری کره جنوبی )

 

 فرصت ها و محدودیت ها

 .خواهند شداجرایی شدن توافقنامه به طور کامل برداشته  محضعوارض گمرکی محصول بادام به 

 KORUSجدول تعرفه های بادام طبق توافقنامه 

 0203 0204 0200 )درصد( حد مبنا محصول کد
 1 1 1 2 بادام با پوست 212441111

 1 1 1 2 مغز بادام 212421111

 

 

 

 اندازه، ساختار و روند بازار بادام

ا تقاض ،بر پایه واردات است. با وجود افزایش قیمت ها گفته شد عرضه بادام در کره منحصراً طور که قبالً همان
تن در سال  145هزار و  41درصدی رسید )از  11، کل مصرف به افزایشی 2142روند ثابتی طی می کند. در سال 

ه متعلق به صنعت شیرینی سازی درصد کل مصرف بادام در کر 71(. 2142تن در سال  172هزار و  22به  2144
 ن در بخش خرده فروشی به مصرف می رسد. درصد آ 21است و 

ان محسوب می شود. مطالعات نش برای سالمتی قلبمنبعی بسیار غنی بادام  نشدهچربی اشباع داشتن به دلیل  
داده است که این محصول در کنترل وزن و اشتها نیز سهم بسزایی دارد. متخصصان پوست بر این باورند که مصرف 

بازرگانی

 گردو
 بررسی بازار

گردو در کره با محدودیت های بسیار زیادی روبرو است  در حال حاضر، به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی تولید
دگان مواد غذایی فرآوری کنن ،رهدر کُ گردواما به دلیل افزایش سطح آگاهی ها نسبت به خواص شناخته شده 

مین کننده اصلی گردو به کره أهمچنان در تالشند که محصوالت غذایی جدید گردویی را به بازار عرضه کنند. ت
واجه مفت شدیدی اُبا  به این کشور گردوی شیلی به کره سهم صادرات آمریکا معرفیاست. البته بعد از  اآمریک

 عرضه می شود. مغزوارداتی به صورت  محصولکل  یباُ. الزم به ذکر است تقرشد

 واردات گردو به کره جنوبی

 0200 0200 0202 کشور
 تن هزار دالر تن هزار دالر تن هزار دالر

 8.125 82.141 8.152 24.522 2.112 11.112 ایاالت متحده آمریکا
 4.212 41.185 1 1 1 1 شیلی
 81 771 1 1 1 1 چین
 11 151 1 1 1 17 سایر

 004202 0034423 94340 304403 34623 634320 کل

 (KOTISمنبع:  سازمان اطالعات تجاری کره جنوبی )

 
 فرصت ها و محدودیت ها

در نهایت و  می یابند کاهشعوارض گمرکی مغز گردو در طی شش مرحله از تاریخ به اجرا در آمدن توافقنامه 
 پانزده مرحله برطرف خواهد شد. . عوارض گردو با پوست نیز طیحذف می شوند

 KORUSجدول تعرفه های گردو طبق موافقنامه 

 0202 0203 0204 0200 )درصد( حد مبنا محصول کد
 55 51 58 12 11 گردو با پوست 212541111

 41 41 21 21 51 مغز گردو 212521111
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ــه  ــتحضرید، در ماهنام ــه مس ــه ک ــان گون هم
ــای  ــان 95 دنی ــرداد و آب ــای اردیبهشــت، م ه
پســته، مطالبــی در خصــوص تعرفــه ی واردات 
پســته ایــران بــه آمریــکا منتشــر شــد. نهایتــاً 
انجمــن پســته ایــران پــس از صــدور رأی 
ــی هــای خــود را  ــاش و رایزن ــه دادگاه، ت اولی
ــع مالــی الزم جهــت  در خصــوص تأمیــن مناب
حضــور در مرحلــه نهایــی بازنگــری بــا کمــك 
ــاق  ــدف احق ــا ه ــص ب ــاوی متخص وکای دع
ــل آورد  ــه عم ــور ب ــته کش ــت پس ــق صنع ح
ــع  ــه تأمیــن ایــن مناب کــه متأســفانه موفــق ب
نشــد. شــایان ذکــر اســت کــه  شــرکتی ایرانــی 
ــن  ــر ای ــان پیگی ــگاه همچن ــان پ ــام آرم ــه ن ب
موضــوع اســت. چنــدی پیــش ســایت خبــری 
ــی،  ــه نقــل از  وبســایت ســاکرامنتو ب ــم ب العال
ــران  ــته ای ــادرات پس ــوص ص ــی در خص مطلب
بــه آمریــکا منتشــر کــرده بــود. در ادامــه متــن 

ــه شــده اســت. ایــن خبــر ارائ
مطلبــی  در  بــی«  »ســاکرامنتو  وبســایت 
ــی  ــن عامل ــه جدیدتری ــاال ب نوشــت: پســته ح
تبدیــل شــده اســت کــه بــه اختافــات ایــران 

ــد. ــی  زن ــن م ــکا دام و آمری
در حالــی کــه دو کشــور بــرای تعیین سیاســت 
 هــای جدیــد در مباحــث مهمــی همچــون 
ــث و  ــه بح ــر ب ــا یکدیگ ــته  ای ب ــاوری هس فن
ــدگان پســته در  ــغولند، تولیدکنن جــدل مش

ــد. ــری دارن ــت دیگ ــا مأموری کالیفرنی

آنهــا در حــال البــی کــردن بــرای ادامــه وضــع 
تعرفــه  هایــی ســنگین بــر پســته خــام وارداتی 

از ایــران هســتند.
ایرانیــان امیدوارنــد تعرفــه 241 درصــدی 
ــر  ــته ب ــرن گذش ــه 80 ق ــط ده ــه از اواس ک
پســته ایــن کشــور وضــع شــده اســت حــذف 
ــران را  شــود؛ معضلــی کــه صــادرات پســته ای
ــت.  ــرده اس ــرو ک ــکل روب ــا مش ــکا ب ــه آمری ب
ایــن  بــه زودی در  بایــد  فــدرال  مقامــات 

کننــد. تصمیم گیــری  خصــوص 
ــوزه  ــکا در ح ــه در آمری ــی ک ــان ایران بازرگان
ــت  ــکا فعالی ــه آمری ــران ب ــته ای ــادرات پس ص
تجــارت  »کمیســیون  بــه  می کننــد 
بین المللــی« ایــن کشــور گفتــه  انــد: صنعــت 
پســته ایــران حتــی در صــورت حــذف تعرفــه 
کنونــی، تنهــا تأثیــری انــدک بــر بــازار آمریکا 
ــات  ــل، مقام ــن دلی ــه همی ــد داشــت. ب خواه
ــکا  ــته در آمری ــدگان پس ــدرال و تولیدکنن ف
نبایــد نگــران پیامدهــای حــذف ایــن تعرفــه 

ــند. ــنگین باش س
بــه بــاور یکــی از ایــن بازرگانــان، رقابــت برای 
ــا  ــازار مفیــد اســت و حــاال دیگــر شــرایط ب ب

ســال 1985 متفــاوت اســت. 
ــکا  ــته آمری ــت پس ــد صنع ــات ارش ــا مقام ام
کــه روز پنجشــنبه در جلســه کمیســیون 
ــه  ــکا حضــور یافت ــی آمری ــن  الملل تجــارت بی
بودنــد، دربــاره افزایــش تأثیــر روزافــزون 

ــدار  ــته هش ــی پس ــت جهان ــر صنع ــران ب ای
دادنــد. آن هــا معتقدنــد حــذف تعرفــه پســته 
ایــران، می توانــد تولیدکننــدگان آمریکایــی را 

ــد. ــرو کن ــا مشــکل روب ب
ــه  ــت: هم ــده اس ــب آم ــن مطل ــه ای در ادام
ــس  ــه پ ــد ک ــه صحــه می گذارن ــن نکت ــر ای ب
ــنگین  ــه ای س ــع تعرف ــال 1985 و وض از س
ــه  ــد و عرض ــت تولی ــران، صنع ــته ای ــر پس ب
پســته در آمریــکا و بــه خصــوص در کالیفرنیــا  
شــکوفا شــد. در ســال 1985 تنهــا 19 هــزار 
هکتــار از مــزارع آمریــکا بــه کشــت و تولیــد 
ــر اعــام  پســته اختصــاص داشــت. امــا بنــا ب
کمیســیون تجــارت، تــا ســال 2015 و در 
حالــی کــه دیگــر از پســته ایرانــی در آمریــکا 
خبــری نبــود، ایــن رقــم تنهــا در ایالــت 

ــید. ــار رس ــزار هکت ــه 94 ه ــا ب کالیفرنی
ــد  ــی 2014 - 2015، تولی ــال محصول در س
پســته آمریــکا از 2٣0 هــزار تــن فراتــر رفــت. 
تولیدکننــدگان پســته در کالیفرنیــا و مقامــات 
ــت پســته  ــی هســتند کیفی ــت مدع ــن ایال ای

آنهــا از کیفیــت پســته ایــران بهتــر اســت.
ــا در ســال 1985  کمیســیون پســته کالیفرنی
مدعــی شــد ایــران بــا صــادرات پســته 
ــت.  ــرده اس ــباع ک ــکا را اش ــازار آمری ــود، ب خ
بــا  نیــز  بین المللــی  تجــارت  کمیســیون 
نظــرات آنهــا موافقــت و در ســال 1986، 
ــع  ــران وض ــته ای ــر پس ــنگین ب ــه  ای س تعرف
تولیــد  زمــان، پســته خــام  کــرد. در آن 
ایــران 42 درصــد از نیــاز بــازار آمریــکا را 
ــه ســهم پســته  ــی ک ــرد؛ درحال ــن می ک تأمی
تولیدشــده در آمریــکا از بــازار ایــن کشــور 56 

ــود. ــد ب درص
واردات پســته ایــران از ســال 198٧ تــا اوایــل 
ــد.  ــوع ش ــل ممن ــور کام ــه ط ــال 2000 ب س
ایــن ممنوعیــت در ســال 2000 بــرای مــدت 
کوتاهــی لغــو شــد؛ ولــی واردات پســته ایــران 
ــار دیگــر در ســپتامبر ســال 2000 ممنــوع  ب
شــد. دولــت اوبامــا ایــن ممنوعیــت را در 

ــه ســال 2016 لغــو کــرد. ژانوی
پســته  تولیدکننــدگان  ســهم  هم اکنــون   
ــش از 99  ــور بی ــن کش ــازار ای ــی از ب آمریکای

ــت. ــد اس درص
گفتــه می شــود کمیســیون تجــارت بین المللــی 
ــود را  ــر خ ــن نظ ــاه ژوئ ــان م ــا پای ــکا ت آمری
دربــاره پابرجــا مانــدن و یــا لغــو ایــن تعرفــه 

اعــام خواهــد کــرد.

آیا پای پسته ایرانی دوباره به آمریکا باز می شود؟
وبسایت خبری العالم
www.alalam.ir

بازرگانی
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ــل )12  ــاه آوری ــکا در م ــته آمری ــروش پس ف
ــاً 20  ــت(، تقریب ــا 11 اردیبهش ــن ت فروردی
هــزار و 400 تــن بــوده اســت کــه 11 هــزار 
ــد،  ــادل 122 درص ــش مع ــن افزای و 200 ت
ــان  ــته را نش ــال گذش ــل س ــه آوری ــبت ب نس
مــی دهــد. در ایــن مــاه، فــروش داخــل 
ــد  ــادرات 1٧6 درص ــد و ص ــکا ٧4 درص آمری

ــد.  ــرده ان ــه ک ــد را تجرب رش
از ابتــدای ســال تجــاری تــا پایــان مــاه 
ــزار و  ــدود 219 ه ــا ح ــی ه ــل، آمریکای آوری
ــی  ــد و افزایش ــه ان ــته فروخت ــن پس 500 ت
ــا مــدت مشــابه  1٣4 درصــدی در مقایســه ب
ــه طــوری کــه  ــد. ب ــه کردن ســال قبــل تجرب
در فــروش داخلــی 42 درصــد افزایــش و 
در صــادرات رشــدی 2٣4 درصــدی ثبــت 

ــد.  نمودن
فــروش پســته آمریــکا همچنــان در حــد 
ــع  ــن وض ــا ای ــرار دارد و ب ــود ق ــی خ تاریخ
ــاری  ــال تج ــان س ــا پای ــی رود ت ــار م انتظ
ــروش  ــه ف ــن ب ــزار ت ــدار ٣0٧ ه 2016، مق
ــه  ــن ب ــزار و 400 ت ــا 11٣ ه ــد و تنه برس

ــد.  ــال یاب ــد انتق ــال بع س
در حالــی کــه اغلــب فروشــندگان بــه دلیــل 
ــه  ــد، ب ــی ندارن ــار فروش ــده انب ــود مان کمب
ــش  ــا کاه ــم ب ــا ه ــد تقاض ــی رس ــر م نظ
مواجــه شــده اســت. شــایان ذکــر اســت 
ــی  ــزارش قبل ــه گ ــبت ب ــا نس ــت ه ــه قیم ک

ــد.  ــته ان ــری نداش تغیی
امســال شــکوفه دهــی درختــان خــوب بــوده 
ــاعات  ــه س ــا اینک ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ و ب

ــد، امــا  تأمیــن نیــاز ســرمایی لــب مــرز بودن
ــا  ــد. ب ــر شــکوفه دهــی نداشــته ان تأثیــری ب
ایــن تفاســیر تخمیــن زده مــی شــود، مقــدار 
ــا ٣00  ــکا بیــن 250 ت محصــول پســته آمری

هــزار تــن باشــد. 
در ادامــه جــدول قیمــت پســته ی آمریــکا در 

بنــدرگاه در پــای کشــتی آمــده اســت.

گزارش ماه آوریل شرکت پرایمکس

بازرگانی

پسته خام در پوست
)هرکیلوگرم(

از 
)دالر(

تا 
)دالر(

درجه یک 
ُانس 18-20

8.909.10

درجه یک 
ُانس 21-26

8.۴08.60

6.206.۴0ناخندان
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کشــاورزان در همــه جــای ایــران جــزو اولیــن 
اقشــاری از جامعــه هســتند کــه صابــون بحران 
آب بــه تنشــان خــورده اســت! امــا گویــا لــرزه 
هــای واخواســت کــردن در مناطــق پســته خیز 
ــیدن  ــا رس ــوند و ب ــی ش ــروع م ــان ش از کرم
بــه ســایر اســتان هــا در حــال تشــدید شــدن 
ــه ی کشــاورز  ــار اعضــای خان ــن ب هســتند. ای
اســتان کرمــان خواســتار تعامــل و پاســخگویی 
مســئولین آب منطقــه ای در خصوص مســائلی 
کــه اخیــراً ایجــاد شــده انــد، بودنــد. در ادامــه 
جزئیــات گــزارش ایــن جلســه را مــی خوانیــد. 
ــاورز و  ــه کش ــای خان ــترک اعض ــت مش نشس
ــان  ــه ای کرم ــل شــرکت آب منطق ــر عام مدی
ــخ  ــن ارگان در تاری ــان ای ــا حضــور کارشناس ب
ــاق  ــل ات ــال در مح ــاه امس ــت م 16 اردیبهش
کنفرانــس ایــن شــرکت در شــهر کرمــان 
ــه منظــور  برگــزار شــد. در ایــن جلســه کــه ب
بررســی راه هــای افزایــش همــکاری و تعامــل 
تشــکل خانــه کشــاورز بــا شــرکت آب منطقــه 
ای کرمــان منعقــد شــده بــود، روســای شــعب 
اســتان  هــای  شهرســتان  کشــاورز  خانــه 
ــای  ــدگاه ه ــکات و دی ــان مش ــه بی ــان ب کرم

ــد. ــود پرداختن خ
مســئولین خانــه کشــاورز پاســخگو بــودن 
در  را  کرمــان  ای  منطقــه  آب  مدیرعامــل 
تعــادل  طــرح  تعطیلــی  دالیــل  خصــوص 
ــای  ــه ه ــراژ پروان ــرر لیت ــش مک ــی، کاه بخش
ــت  ــه پرداخ ــن ب ــزام مالکی ــرداری و ال ــره ب به
جریمــه ای تحــت عنــوان خســارت بــه آبخوان 
ــی و  ــای جابجای ــه ه ــن صــدور پروان را در حی
بهــره بــرداری خواســتار شــدند. همچنیــن 
ایشــان آزاد گذاشــتن چــاه هــای بــدون مجــوز 
و اجــرای ســختگیرانه قوانیــن بــرای چــاه هــای 
ــرح  ــان مط ــرات ش ــه نظ ــوزدار را در نقط مج
ــراژ  ــش لیت ــود را از کاه ــی خ ــد و نگران نمودن
پروانــه هــای چــاه هــای بــا آبدهــی پاییــن کــه 
معیشــت خــرده مالــکان را تحــت تأثیــر قــرار 

ــتند. ــراز داش ــد، اب ــی ده م
  شــایان ذکــر اســت کــه یکــی دیگــر از 
ــاورز در  ــه کش ــئولین خان ــای مس ــه ه دغدغ
ــازوکارهای  ــتان، س ــز اس ــته خی ــق پس مناط
زمانبــر آب منطقــه ای و منابــع طبیعــی حیــن 
صــدور مجــوز جابجایــی و پروانــه حفــر و بهــره 

ــود. ــرداری ب ب
ایــن جلســه آقــای مهنــدس علیــزاده  در 
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای کرمــان بــا 

اشــاره بــه اینکــه موفقیــت در حــل بحــران آب 
ــزود: موضــوع  ــردم اســت، اف ــاق م ــرو وف در گ
ــه  ــور، بلک ــی کش ــکل اصل ــا مش ــه تنه آب ن
ــاط  ــایر نق ــت. در س ــا اس ــی دنی ــاله اصل مس
دنیــا هــم خشکســالی وجــود دارد و بــا معضــل 
ــتان  ــور و اس ــا در کش ــد ام ــی مواجهن ــم آب ک
ــن  ــر اســت. بخشــی ای ــن مشــکل حادت ــا ای م
مشــکل ناشــی از حالــت عمومــی تغییــر اقلیــم 
و بخــش دیگــر مربــوط بــه شــرایط خــاص مــا 
از لحــاظ جغرافیایــی مــی باشــد. بــه هــر حــال 
مســئولیت آب بــه شــرکت آب منطقــه ای داده 
ــذار آن  ــا ارگان اثرگ ــا تنه ــت، منته ــده اس ش
صرفــاً آب منطقــه ای نیســت! مســئولیت اداره 
منابــع آبــی را از آب منطقــه ای مــی خواهنــد، 
امــا اثــر گــذاران در آن، انواع  و اقســام دســتگاه 
هــا هســتند. بــه هرحــال مــا مســئولیم و بایــد 

انجــام وظیفــه کنیــم.
برخــی  بــه  اذعــان  بــا  علیــزاده  ابراهیــم 
اشــتباهات در زمینــه مدیریــت و حفاظــت 
از منابــع آب در گذشــته گفــت: از حــدود 
ــه طــور  ســه چهــار ســال قبــل وزارت نیــرو ب
ــت  ــورت حفاظ ــه ص ــود را ب ــرد خ ــی رویک کل
ــای  ــاق ه ــت و ات ــرده اس ــف ک ــع تعری از مناب
فکــر را تشــکیل داده تــا یکســری دســتور 
ــن از  ــد.  همچنی ــن نماین ــا را تدوی ــل ه العم
مــا خواســته شــده کــه ایــن دســتورالعمل ها را 
اجرایــی کنیــم. هــر قانــون انســانی حتــی اگــر 
صــد بــار چکــش کاری هــم شــده باشــد، ایــراد 
دارد؛ مگــر اینکــه قانونــی کــه خداونــد در قران 

آورده اســت یــا قانونــی کــه معصومیــن گفتــه 
ــی  ــی قانون ــون از ب ــال قان ــر ح ــه ه ــند. ب باش
خیلــی  بهتــر اســت. مــا طبــق ضوابــط و 

ــم. ــی کنی ــل م ــررات عم مق
وی بــا اســتقبال از تشــکیل ایــن جلســه 
ــیار  ــیل بس ــه پتانس ــکل را ک ــن تش ــزود: ای اف
خوبــی دارد تــا بــه عنــوان یــك اتــاق فکــر در 
کنــار مــا باشــد. بایــد در جلســات مختلــف بــا 
همــکاران مــا ارتبــاط برقــرار کنیــد و از طریــق 
ــورد مشــکات  ــس تشــکل در م ــا رئی ــر ی دبی
ــل  ــی در راه ح ــدم مثبت ــا ق ــد ت ــث کنی بح

ــم. ــران برداری بح
علیــزاده در ادامــه بــا اشــاره بــه وضعیــت 
دشــت هــای اســتان گفــت: در اســتان حــدود 
ــفره  ــای س ــب از آب ه ــارد مترمکع 6.4 میلی
هــای زیــر زمینــی برداشــت مــی شــود و 
ســفره آب هــای زیــر زمینــی اســتان بــا حــدود 
ــزن در  ــری مخ ــب کس ــون مترمکع 900 میلی
ــت  ــی دش ــاً تمام ــت. تقریب ــه اس ــال مواج س
ــت ســطح  ــژه در شــمال اســتان اُف ــه وی ــا ب ه
ــرار  ــادل برق ــد تع ــر بخواهی ــد. اگ ــزن دارن مخ
باشــد بایــد ورودی و خروجــی یکســان شــوند، 
امــا ایــن تعــادل ســالیان ســال اســت کــه بهــم 
ــزان  ــتر از می ــی بیش ــت خیل ــورده و برداش خ
ــم  ــود. ه ــی ش ــفره م ــه وارد س ــی اســت ک آب
ــه  ــل برنام ــدار آب قاب ــرو مق ــون وزارت نی اکن
ریــزی را در دشــت هــا محاســبه کــرده اســت.

وی در پاســخ بــه ســواالت اعضــای خانــه 
کشــاورز در خصــوص جریمــه ی خســارت 

مدیرعامل آب منطقه ای کرمان تصریح کرد: 

طبق قوانین عمل می کنیم

آب
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آب

ــرد: در  ــریح ک ــوان، تش ــه آبخ ب
آبخــوان  بــه  مــورد خســارت 
ــر نیــرو فرســتاده  دســتورالعملی اســت کــه وزی
فقــط مربــوط بــه چــاه هایــی اســت کــه اضافــه 
برداشــت دارنــد. چــاه هــای مجــازی کــه طبــق 
پروانــه برداشــت کننــد، هیــچ جریمــه ای 
ــه  ــن جریم ــود. ای ــی ش ــان نم ــال ش ــامل ح ش
شــامل چــاه هایــی اســت کــه اضافــه برداشــت 
کــرده انــد و چــاه هــای غیــر مجــاز در جنــوب و 

ــود.  ــی ش ــتان م ــمال اس ش
معــاون برنامــه ریــزی آب منطقــه ای کرمــان 
ــارت  ــه ی خس ــتورالعمل جریم ــورد دس در م
ــت  ــرای دریاف ــت: ب ــار داش ــوان اظه ــه آبخ ب
خســارت بــه آبخــوان یــك ســری اســناد 
ــازه  ــه اج ــود دارد ک ــتی وج ــط باالدس مرتب
داده انــد آب منطقــه ای بــر اســاس آن اقــدام 
ــه آب،  ــع عادالن ــون توزی ــاده 45 قان ــد. م کن

ــه ســال  ــون اصــاح الگــوی مصــرف مصوب قان
89، مــاده 24 قانــون توزیــع عادالنــه آب، 
ــای  ــاه ه ــف چ ــن تکلی ــون تعیی ــاده 6 قان م
ــرداری، بندهــای ب و ج  ــه بهــره ب ــد پروان فاق
آییــن نامــه مصــرف بهینــه کشــاورزی، یکــی 
از آراء وحــدت رویــه ی هیــأت عمومــی دیــوان 
ــاال دســتی ایــن  عالــی کشــور، جــزو اســناد ب

ــتند.  ــه هس مصوب
وی در رابطــه بــا محاســبه مبلــغ جریمــه 
ــی  ــا و ادارات دولت ــرکت ه ــود: ش ــح نم تصری
ــال  ــك ری ــات شــورای اقتصــاد ی ــدون مصوب ب
نمــی تواننــد اضافــه از فــردی دریافــت کننــد. 
تمامــی ایــن مــوارد بــر اســاس مصوبه شــورای 
ــفندماه  ــخ 20 اس ــه در تاری ــت ک ــاد اس اقتص

ــاغ شــده اســت. 1٣94 اب
ــورد  ــان در م ــه ای کرم ــل آب منطق مدیرعام
ــرح  ــرد: ط ــان ک ــی اذع ــادل بخش ــرح تع ط

ــم  ــای مه ــرح ه ــی از ط ــی یک ــادل بخش تع
ــته  ــال گذش ــفانه س ــرو اســت. متأس وزارت نی
دولــت اعتبــاری بــه ایــن طــرح نــداد و 
ــال   ــا امس ــم، ام ــه دهی ــتیم آن را ادام نتوانس
کمــی اعتبــار داده شــده کــه باعــث مــی شــود 

ــد! ــدا کن ــه پی ــدداً ادام ــرح مج ــن ط ای
شــایان ذکــر اســت برخــی از افــراد حاضــر در 
جلســه درخواســت یکســان ســازی پروانــه هــا 
را داشــتند کــه مهنــدس علیــزاده در پاســخ به 
آنهــا تصریــح کــرد: یکســان ســازی پروانــه هــا 
ــن  ــم چنی ــه بخواهی ــا نیســت ک ــار م در اختی
کاری را انجــام دهیــم. بعضــی پروانــه هــا قبــل 
از انقــاب صــادر شــده و بــا توجــه به یکســری 
قوانیــن و مقــررات ایــن کار صــورت گرفتــه و 
مــا نمــی توانیــم بــا کاهــش ایــن پروانــه هــا، 
ــه  ــر اینک ــم؛ مگ ــرا کنی ــازی را اج ــان س یکس
مجلــس قانونــی در ایــن زمینــه تصویــب کنــد.
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آب کــه از ســر گذشــت، چــه یــك وجــب، چــه 
صــد وجــب! وضــع آبــی مملکــت را مــی گویــم. 
بــه نظرتــان ایــن جملــه خیلــی منفــی اســت؟ 
ــیاری  ــوز بس ــون هن ــد! چ ــی گویی ــت م درس
ــرای اصــاح وضــع  ــد و ب دغدغــه ی آب را دارن
موجــود تــاش مــی کننــد؛ طیــف هــای 
ــا! ــی ه ــا و غیردولت ــی ه ــم از دولت ــف اع مختل

یــك مثــال از دغدغــه مندهــای بخــش دولتــی، 
وزارتخانــه ی نیــرو و شــرکت هــای آب منطقــه 
همــان  هســتند.  آن  ی  مجموعــه  زیــر  ای 
ــر،  ــی کــه مــی گوینــد مشــکل آب در کوی های
خشکســالی اســت! کشــاورزان اضافــه برداشــت 
داشــته انــد و چــاه هــای غیرمجــاز حفــر 
ــت  ــن اس ــا ای ــان ام ــل ایش ــد؛ راه ح ــرده ان ک
ــور پمــپ هایشــان را  کــه کشــاورزان بایــد موت
بــه مــدت یــك مــاه در ســال خامــوش کننــد! 
ــد! جریمــه شــوند  ــه هایشــان کاهــش یاب پروان
ــه آبخــوان وارد کــرده  بخاطــر خســارتی کــه ب
انــد! و هزارتویــی از طــرح هــای مختلــف نشــان 
مــی دهنــد. نکتــه ی بســیار عجیــب و در عیــن 
حــال قابــل تأمــل ایــن اســت کــه تأکیــد مــی 
کننــد »ایــن مــوارد قانــون هســتند و بایــد اجرا 

شــوند!«
ــذرد؟  ــی گ ــه م ــی چ ــل غیردولت ــا در محاف ام
ــا کاری  ــرای م ــت ب ــد: دول ــی گوین ــده ای م ع
انجــام نــداده و نخواهــد داد! برخــی دیگــر اصرار 
دارنــد کــه همــه ی مــا، چــه دولــت و چــه ملت 
مقصریــم! بایــد دســت در دســت هــم بگذاریــم 

و مشــکل آبمــان را حــل کنیــم.
ــوارد  ــاً م ــد واقع ــه بگوین ــرادی ک ــداد اف ــا تع ام
ــوق  ــتند و حق ــه هس ــون چ ــده در قان ــر ش ذک
مالکیــت آب چقــدر رعایــت مــی شــود، انگشــت 
شــمار اســت! بــه همیــن میــزان کســی نیســت 
ــد  ــتی مانن ــه در دش ــًا چگون ــد مث ــه بگوی ک
ــان را در  ــت ش ــر دس ــزار نف ــنجان 80 ه رفس

ــد؟! ــر بگذارن دســت یکدیگ
در همیــن ویــژه نامــه نــوروز 95 دنیــای پســته 
ــه  ــازار آب« ب ــرد ب ــزارش »میزگ ــه گ ــود ک ب
ــی از  ــرف های ــد و ح ــس گردی ــل منعک تفصی
ــدل  ــراد رد و ب ــی اف ــوی برخ ــل از س ــن قبی ای

شــد. 
ــای  ــن نشســت آق ــل ذکــر اســت کــه در ای قاب
فرهــاد آگاه - عضــو هیــأت مدیــره انجمــن 
ــدود 4  ــه ح ــت ک ــار داش ــران - اظه ــته ای پس

ســال پیــش طرحــی مشــتمل بــر 11 بنــد بــه 
ــفره  ــتر س ــب بیش ــری از تخری ــور جلوگی منظ
هــای آب ارائــه داده کــه در یکــی از بندهــای آن 
بــه ایجــاد بــازار آب اشــاره شــده اســت. از روی 
کنجــکاوی در پایــان همــان جلســه این قــول را 
از ایشــان گرفتــم کــه جزئیــات ایــن طــرح را در 

ــرار دهــد. ــه انجمــن ق اختیــار دبیرخان
ــا  ــه ب ــه ک ــد جلس ــر در چن ــاه اخی ــی دو م ط
حضــور کشــاورزان منعقــد شــده بــود، شــرکت 
داشــتم و بحــث کان آب را رودررو بــا آنهــا 
ــه  ــن هم ــه بی ــه ک ــتم. آنچ ــره نشس ــه مناظ ب
مشــترک بــه نظــر مــی رســید، عــدم آشــنایی 
ایشــان از حقــوق مالکیــت و قوانیــن حاکــم بــر 
آب هــای زیرزمینــی در مملکــت بــود. از ایــن رو 
تصمیــم گرفتــم بخشــی از قوانین حاکــم بر آب 
را کــه آقــای فرهــاد آگاه در طرحــش بــه آنهــا 
اشــاره کــرده ارائــه دهــم. در ادامــه بــا جزئیــات 

ایــن مطلــب خواندنــی آشــنا مــی شــوید.

ــع آب  ــفبار مناب ــت اس ــی وضعی 1- ریشــه اصل
زیرزمینــی کشــور )اعــم از زاینــده رود و دریاچه 
ــای رفســنجان و ...( در  ــا دشــت ه ــه و ی ارومی
ــطه  ــاً بواس ــع عمدت ــن مناب ــت ای ــوء مدیری س
ــره  ــه به ــد پروان ــش از ح ــروش بی ــدور و ف ص
بــرداری آب از ســوی کارگــزاران حکومتــی و بــه 
میــزان کمتــری بواســطه عــدم توانایــی قــوای 

حکومتــی در جلوگیــری از برداشــت غیرمجــاز 
از ایــن منابــع بــوده اســت. ایــن در حالــی 
اســت کــه مرتبــاً کارگــزاران حکومتــی جهــت 
فرافکنــی، خشکســالی را عامــل اصلــی فجایــع 
بوقــوع پیوســته معرفــی مــی کننــد. قــدم اول 
ــوی  ــی از س ــف فرافکن ــکل، توق ــل مش در ح
مســئولین نســبت بــه ریشــه پیدایــش مشــکل 

مــی باشــد.
2- احتــرام بــه و اجــرای مــاده 44 قانــون توزیع 
عادالنــه آب )پیوســت یــك( مصــوب 1٣61 کــه 
ســال هاســت بــه آن بــی توجهــی شــده، مــی 
توانــد مؤثرتریــن کلیــد راهگشــای جلوگیــری از 
ــی کشــور  ــع آب زیرزمین ــب بیشــتر مناب تخری
باشــد. ایــن مــاده، دولــت را متعهــد مــی ســازد 
تــا در صــورت وارد آوردن خســارت بــه مالکیــن 
آب هــای زیرزمینــی، خســارت را بــه نحــوی از 

انحــا جبــران کنــد.
ــل  ــه ح ــی ک ــند قانون ــن س ــان تری 3- درخش
ــی کشــور  ــع آب زیرزمین ــه مشــکات مناب کلی
در آن دیــده شــده اســت، تصویبنامــه »ضوابــط 
ایجــاد تعــادل بیــن منابــع و مصــارف آب« 
ــران  ــت وزی ــورخ 1٣8٧/0٧/25 هیئ ــوب م مص
ــل  ــوه کام ــه نح ــد ک ــی باش ــت دو( م )پیوس
ــده  ــده ش ــات در آن دی ــران ماف ــح جب و صحی
ــاً  ــی واقع ــزاران حکومت ــه کارگ ــت. چنانچ اس
مایــل بــه اصــاح امــور باشــند، تــاش در 
ــه  ــا گزین ــه تنه ــن تصویبنام ــرای ای ــت اج جه

ــد. ــی باش ــن م ممک
4- تخریــب بیشــتر منابــع آب زیرزمینــی 
ــا  کشــور قابــل جلوگیــری نمــی باشــد، مگــر ب
ــی  ــی و انتظام ــای قضای ــع نیروه ــورد قاط برخ
ــات و  ــه مماش ــورت ادام ــن. در ص ــا متخلفی ب
مصلحــت بینــی هــای کوتــه بینانــه ایــن قــوا بــا 
متخلفیــن، توقــف رونــد تخریــب و شــروع رونــد 

ــن اســت. اصــاح غیرممک
ــی  ــرح پایلوت ــه، ط ــوان نمون ــان، بعن 5- در پای
ــدی  ــور، چن ــوارد مذک ــا م ــق ب ــه در تطاب را ک
پیــش جهــت ارائــه نمونــه ای از راه حــل هــای 
پیشــنهادی جهــت جلوگیــری از تخریب بیشــتر 
منابــع آب زیرزمینــی شــمال اســتان کرمــان از 
ســوی انجمــن پســته ایــران بــه برخــی اعضــاء 
ــازمان  ــه س ــته ب ــران )وابس ــکده آب ای اندیش
مدیریــت منابــع آب کشــور( ارائــه شــده بــود در 

ــه آورده ام. ــت س پیوس

پیشنهادهایی برای

متوقف ساختن روند تخریب منابع آب زیرزمینی کشور
فرهاد آگاه 
عضو هیأت مدیره انجمن پسته ایران
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درصورتــی کــه دراثــر اجــرای طــرح هــای 
کشــاورزی  توســعه  و  صنعتــی  و  عمرانــی 
در  یــا  مربوطــه  تأسیســات  و  سدســازی  و 
نتیجــه اســتفاده از منابــع آب هــای ســطحی و 
ــوات و  ــه ای قن ــا منطق ــه ی ــی در ناحی زیرزمین
چــاه هــا و یــا هرنــوع تأسیســات بهــره بــرداری 
از منابــع آب متعلــق بــه اشــخاص تملــك و یــا 
خســارتی بــرآن وارد شــود و یــا در اثــر اجــرای 
ــا  ــاه ه ــوات و چ ــور آب قن ــای مذک ــرح ه ط
ــه  ــق ب ــای متعل ــمه ه ــا و چش ــه ه و رودخان
اشــخاص حقیقــی و یــا حقوقــی و حقابــه بــران 
نقصــان یافتــه و یــا خشــك شــوند بــه ترتیــب 
زیــر بــرای جبــران خســارت عمــل خواهد شــد.

الــفـ  در مــواردی کــه خســارت وارده نقصــان 
ــر  ــکان پذی ــری آب ام ــران کس ــوده و جب آب ب
باشــد، بــدون پرداخــت خســارت، دولــت موظف 

بــه جبــران کمبــود آب خواهــد بــود
ب - در مــواردی کــه خســارت وارده ناشــی از 
ــکان  ــران کســری اب ام ــوده وجب نقصــان اب ب
پذیــر نباشــد خســارت وارده در صــورت توافــق 
بــا مالــك و مالکیــن طبــق رای دادگاه صالحــه 

پرداخــت خواهــد شــد
ــی از  ــارت وارده ناش ــه خس ــواردی ک ج ـ درم
ــدن  ــه ش ــلوب المنفع ــا مس ــدن ی ــك ش خش
قنــوات و چــاه هــا و چشــمه هــا بــوده و 
ــرق  ــر از ط ــوق الذک ــات ف ــن آب تاسیس تأمی
ــا مالکیــن  دیگــر امــکان پذیــر باشــد، مالــك ی
مذکــور مــی تواننــد قیمــت عادلــه آب خــود و 
یــا بــه میــزان آن، آب دریافــت نماینــد ویــا بــه 

ــه آن  ــدازه مصــرف معقــول آب و قیمــت بقی ان
را دریافــت کننــد. در هــر صــورت وزارت نیــرو 
موظــف بــه پرداخــت خســارت ناشــی از خشــك 
شــدن یــا مســلوب المنفعــه شــدن تأسیســات 

ــی باشــد. ــور م مذک
درکلیــه مــوارد بــاال چنانچــه اختافــی پیــش آید 

طبــق رای دادگاه صالحــه عمــل خواهد شــد
ــی از  ــارت وارده ناش ــه خس ــواردی ک د ـ درم
ــوات و چــاه  ــا خشــك شــدن آب قن ــك وی تمل
ــوده و تأمیــن آب مالکیــن  هــا و چشــمه هــا ب
ــر  ــق دیگــر امــکان پذی ــن تأسیســات از طری ای
نباشــد خســارت مذکــور درصــورت عــدم توافــق 
بــا مالــك یــا مالکیــن طبــق رأی دادگاه صالحــه 

پرداخــت خواهــد شــد.
ــوات و ســایر  ــا وقن ــه چــاه ه هـــ ـ نســبت ب
تأسیســات بهــره بــرداری از منابــع آب کــه 
طبــق مقــررات غیــر مجاز تشــخیص داده شــود 

ــد. ــد ش ــت نخواه ــارتی پرداخ خس
ــرح  ــع آب ط ــه از مناب ــی ک ــورد اراض وـ در م
هــای ملــی در داخــل و یا خــارج محــدوده طرح 
آبیــاری مــی شــود و خســارات آنهــا طبــق ایــن 
قانــون پرداخــت شــده اســت بهــای آب مصرفی 
طبــق مقــررات و معیارهــای وزارت نیــرو ماننــد 
ســایر مصــرف کننــدگان آب از طــرف مصــرف 

کننــده بایــد پرداخــت شــود.
 زـ درصورتــی کــه در اثــر اجــرای طرح خســارتی 
ــه اشــخاص وارد  ــد ب ــزوم تصــرف و خری ــدون ل ب
آیــد خســارات وارده درصــورت عــدم توافــق طبــق 

رای دادگاه صالحــه پرداخــت خواهــد شــد.

پیوست یک

ماده ۴۴ قانون توزیع عادالنه آب مصوب 1۳61



سال دوم -  خرداد ماه 1۳96 - شماره 15

27

آب

شماره85166/ت٣5٣٧8هـ 5/29/1٣8٧
وزارت نیــرو ـ وزارت جهــاد کشــاورزی ـ معاونــت 
ــزی و نظــارت راهبــردی رییس جمهــور. برنامه ری
ــورخ 5/20/1٣8٧  ــه م ــران در جلس ــأت وزی هی
 26٧91/٣1/100 شــماره  پیشــنهاد  بــه  بنــا 
مــورخ 1٣85/٣/4 وزارت نیــرو و بــه اســتناد اصل 
یکصــد و ســی و هشــتم قانــون اساســی جمهوری 
ــن  ــادل بی ــاد تع ــط ایج ــران، ضواب ــامی ای اس
منابــع و مصــارف آب را بــه شــرح زیــر تصویــب 

نمــود:
مــاده1ـ در ایــن تصویب نامــه واژه و اصطاحــات 
زیــر در معانــی مشــروح مربــوط بــه کار می رونــد:
الــف ـ دشــت آزاد: دشــتی کــه بیــان آن مثبــت 
و بهره بــرداری از منابــع آب زیرزمینــی آن کمتــر 

از میــزان تغذیــه ســفره باشــد.
آن  در  کــه  دشــتی  ممنوعــه:  دشــت  ـ  ب 
بیــش  زیرزمینــی  منابــع آب  از  بهره بــرداری 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــوده ب ــیل تجدیدپذیرب از پتانس
موجــب افــت ســطح آب زیرزمینــی در آن دشــت 
گردیــده و بــه طــور طبیعــی امــکان بازگشــت بــه 

ــدارد. ــود ن ــادل وج ــطح تع س
ج ـ دشــت ممنوعــه بحرانــی: دشــت ممنوعــه ای 
کــه در آن، ســطح آب ســفره زیرزمینــی یــا 
کیفیــت آب آبخــوان بــه طــور مســتمر افــت دارد.
ــگ  ــاک و سنـ ــایی از خ ــخوان: الیـه هـ د ـ آبـ
دارای خلــل، فــرج و شکســتگی در مخــروط 
 افکنه هــای کوهپایــه ای و دشــتهای آبرفتــی کــه 
قابلیــت ذخیــره  ســازی آب  هــای مــازاد ســطحی 
بــه صــورت طبیعــی یــا مصنوعــی جهــت 
اســتفاده های کوتــاه مــدت یــا درازمــدت بعــدی 

ــود دارد. ــا وج در آنه
هــــ  طــرح آبخوانــداری: ســند مدونــی بــرای نوع 
ــا  خاصــی از اقدمــات اجرایــی آبخیــزداری کــه ب
هــدف حفاظــت آب و کنتــرل و پخــش ســیاب 
در مخــروط افکنه هــای کوهپایــه  ای و دشــتهای 

ــد. ــه اجــرا درمی آی آبرفتــی تهیــه و ب
ــون الزم  ــوم و فن ــه عل ــزداری: مجموع و ـ آبخی
منابــع  و هماهنــگ  بــرای مدیریــت جامــع 
حوزه هــای آبریــز بــدون ایجــاد اثــرات منفــی در 

ــتی. ــع زیس مناب
مــاده2ـ وزارتخانــه  هــای نیــرو و جهاد کشــاورزی 
ــا،  ــت تقاض ــردن مدیری ــه ک ــا نهادین ــد ب موظفن
ــاد  ــرای اجــرای مف ــات و هماهنگــی الزم ب ترتیب

ایــن ضوابــط را انجــام دهنــد.
ــه  ــرو موظــف اســت نســبت ب ــاده٣ـ وزارت نی م
انجــام مطالعــات موردنیــاز برای تشــخیص دشــت 
ــدام  ــه و آزاد اق ــی، ممنوع ــه بحران ــای ممنوع ه
ــی کل دشــت  ــدای هــر ســال آب نمــوده و در ابت
ــی  ــط ارزیاب ــن ضواب ــای کشــور را براســاس ای ه

نمــوده و نتیجــه آن را بــه دســتگاه هــای مربــوط 
ــد. اعــام نمای

ــر  ــرای ه ــت ب ــف اس ــرو موظ ــاده4ـ وزارت نی م
کــدام از دشــت هــای موضــوع مــاده )٣( بــا توجه 
بــه شــرح وظایــف براســاس ماحظــات اجتماعی، 
اقتصــادی، زیســت محیطــی و پتانســیل های آب 
هــای ســطحی، راهکارهــای تعــادل بخشــی را بــه 

شــرح ذیــل ارائــه و اجــرا نمایــد.
ــی  ــفره های زیرزمین ــه س ــش تغذی ــف ـ افزای ال
بــا عملیــات تغذیــه مصنوعــی، کنتــرل و پخــش 
ســیاب و احــداث ســدهای تأخیــری، تغذیــه  ای 

و ســدهای زیرزمینــی.
ــق  ــی از طری ــت آب زیرزمین ــش برداش ب ـ کاه
انســداد چــاه هــای غیرمجــاز، جلوگیــری از اضافه 
برداشــت چــاه هــای مجــاز، خریــد و انســداد چاه 
مجــاز و فعــال، توســعه و بهبــود شــبکه های 

آبیــاری اصلــی.
ج ـ گســترش آگاهــی  هــای عمومــی، تهیــه 
بانــك اطاعاتــی و فراهــم نمــودن زمینــه تحویل 

ــی آب. حجم
مــاده5 ـ وزارت جهــاد کشــاورزی موظــف اســت 
ــرای هــر کــدام از دشــت هــای موضــوع مــاده  ب
ــاس  ــف و براس ــرح وظای ــه ش ــه ب ــا توج )٣( ب
ماحظــات اجتماعــی ـ اقتصــادی و زیســت 
محیطــی راهکارهــای تعــادل بخشــی را بــه شــرح 

ــد: ــه و اجــرا نمای ــل ارائ ذی
ــای  ــفره  ه ــی س ــه مصنوع ــش تغذی ــف ـ افزای ال
ــات  ــرای عملی ــه و اج ــا مطالع ــی ب آب زیرزمین

آبخیــزداری و آبخــوان داری.
ــی  ــع آب زیرزمین ــت از مناب ــش برداش ب ـ کاه
ــت،  ــب کش ــو و ترکی ــاح الگ ــتفاده از اص ــا اس ب
کاهــش کشــت گیاهــان پرمصرف، توســعه کشــت 
گیاهــان کــم  مصــرف، عمــران اراضــی، توســعه و 
بهبــود شــبکه  هــای آبیــاری و زهکشــی فرعــی.

ج ـ مدیریــت مصــرف بــا اصــاح و بهبــود 
آب   تشــکل های  ایجــاد  آبیــاری،  مدیریــت 
بــران، بــه هنــگام و اجرایــی نمــودن ســند ملــی 
الگــوی مصــرف آب کشــاورزی، تعییــن و اعمــال 

راهکارهــای ارتقــای کارایــی آب کشــاورزی.
تبصــرهـ  وزارت جهــاد کشــاورزی موظــف اســـت 
ــع  ــون توزیـ ــاده )21( قان ــا، م در اجــرای پروژه ه
ــر اخــذ  ــه آب ـ مصـــوب 1٣61ـ مبنــی ب عادالن

ــد. ــت نمای ــرو را رعای تخصیــص از وزارت نی
مــاده6 ـ بــه منظــور حفــظ و حراســت از منابــع 
آب زیرزمینــی در هــر اســتان شــورای »حفاظــت 
از منابــع آب زیرزمینــی« بــه ریاســت اســتاندار و 
بــا حضــور مدیــران و رؤســای دادگســتری، جهــاد 
ــرق  ــت، آب و ب ــط زیس ــت، محی ــاورزی، نف کش
منطقــه ای، فرماندهــی نیــروی انتظامــی تشــکیل 

می شــود تــا نســبت بــه اجــرای ضوابــط اجرایــی 
ــه  ــی ک ــای زیرزمین ــت از آب ه ــظ و حراس حف
توســط وزارت نیــرو تهیــه می شــود بــا مشــارکت 

تشــکل  هــای آب  بــران اقــدام نمایــد.
مــاده٧ـ وزارت نیــرو موظــف اســت ترتیبــی اتخاذ 
نمایــد تــا بــا هماهنگــی وزارت جهــاد کشــاورزی، 
بخشــی از وظایــف و مســئولیت هــای قابــل 
ــش  ــل پای ــی مث ــش خصوص ــه بخ ــذاری ب واگ
ــاع  ــی، اط ــع آب زیرزمین ــی مناب ــی و کیف کم
 رســانی و نظرســنجی و آمــوزش ذی نفعــان را 
ــاز  ــارات موردنی ــارات الزم و اعتب ــا اختی همــراه ب
ــن و  ــق قوانی ــران مطاب ــای آب ب ــکل ه ــه تش ب

ــد. ــذار نمای ــوط واگ ــررات مرب مق
مــاده8 ـ وزارت نیــرو موظــف اســت در مطالعــه 
ــع آب  ــه طــرح هــای توســعه مناب و اجــرای کلی
ــن  ــای پایی ــه  ه ــن حقاب ــر گرفت ــن در نظ ضم
دســت بــه نحــوی عمــل نمایــد کــه تعــادل بیــن 
ــن  ــاب ای ــای پای ــت ه ــارف در دش ــع و مص مناب

ــرار باشــد. طــرح هــا برق
ــر  ــه خاط ــت ب ــف اس ــرو موظ ــاده9ـ وزارت نی م
و  زیرزمینــی  آب  اســتراتژیك  منابــع  حفــظ 
تأمیــن آب شــرب و بهداشــت شــهری ظــرف ســه 
ســال پــس از ابــاغ ایــن ضوابــط حداکثــر عمــق 
برداشــت آب را در دشــت هــای کشــور، تعییــن 
و بــا جلوگیــری از کــف  شــکنی بیشــتر از عمــق 
ــت از  ــورای حفاظ ــکاری ش ــا هم ــده ب تعیین ش
ــتر  ــت بیش ــتان از اف ــی اس ــع آب زیرزمین مناب
ســطح آب زیرزمینــی و کاهــش کیفیــت حقابــه 

ــد. ــری نمای یادشــده جلوگی
مــاده10ـ وزارت نیــرو موظــف اســت بــا همکاری 
وزارت جهادکشــاورزی، برنامــه بهــره  بــرداری 
ــه  ــودن کلی ــوظ نم ــا ملح ــی را ب از آب زیرزمین
ظرفیتهــای آب بــرای مصــارف کشــاورزی در ســه 
ــی و  ــالهای معمول ــالی، س ــالهای ترس ــت: س حال
ســالهای خشکســالی، تنظیــم نمایــد تــا براســاس 
شــرایط واقعــی، برنامــه یادشــده بــه اجــرا 

ــود. ــته ش گذاش
ــای  ــه  ه ــی برنام ــور هماهنگ ــه منظ ــاده11ـ ب م
تعادل بخشــی حوزه هــای آبریــز کشــور وزارت 
ــاد  ــا همــکاری وزارت جه ــرو موظــف اســت ب نی
کشــاورزی و معاونــت برنامه ریــزی و نظــارت 
راهبــردی رییس جمهــور، ظــرف شــش مــاه 
ــای  ــت حوزه ه ــاختار مدیری ــه س ــه ارائ نســبت ب
ــد. ــدام نمای ــی آن اق ــاز و کار اجرای ــز و س آبری

مــاده12ـ دســتگاههای اجرایی ذی ربــط اعتبارات 
موردنیــاز اجــرای مفــاد ایــن ضوابــط را بــه طــور 
لوایــح بودجــه ســنواتی خــود  متناســب در 

می نماینــد. پیش بینــی 
معاون اول رئیس جمهور   ـ پرویز داودی

پیوست دو

ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب
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آب

ــم  ــه ه ــته ب ــك بس ــورت ی ــرح بص ــن ط 1- ای
پیوســته مــی باشــد و انتخــاب و اجــرای ســلیقه 
ای تنهــا بخــش هایــی از آن بــدون توافــق همــه 

ــود ــد ب ــول نخواه ــل قب ــه قاب جانب

2- تعریــف حــوزه آبــی و محــدوده شــمول و 
ــرح ــرای ط اج

ــره  ــه رســمیت شــناختن حــق شــکایت به 3- ب
ــارت  ــران خس ــت جب ــی جه ــوزه آب ــرداران ح ب
ــع آب  عینــی و تبعــی ناشــی از خشــکیدگی مناب
بواســطه صــدور مجــوز برداشــت بیــش از ظرفیــت 

ــت از ســوی دول

4- منــع مطلــق تخصیــص و صــدور پروانــه بهــره 
بــرداری جدیــد در کل حــوزه آبــی بــه هــر عنــوان

5- انســداد و ممانعــت از حفــر کلیــه چــاه هــای 
غیرمجــاز

6- منــع مطلــق مجــوز کــف شــکنی )در صــورت 
ــن  ــاورزی ممک ــرق کش ــه ب ــدن هزین ــی ش واقع
ــه اعمــال ایــن محدودیــت  اســت دیگــر نیــازی ب

نباشــد(

7- منــع مطلــق مجــوز جابجایــی چــاه هــا مگــر 
بــه انــدازه حداکثــر 100 متــر بــدون محدودیــت

ــای  ــاه ه ــی چ ــوز جابجای ــق مج ــع مطل 8- من
ــه  ــات ب ــداد رشــته قن ــر در امت ــات مگ بجــای قن

ــت ــدون محدودی ــر ب ــعاع 100 مت ش

9- ایجاد بازار آب

10- لغــو کلیــه رویــه هــای مضــر کنونــی از ســوی 
ــتوری  ــش دس ــل: کاه ــی از قبی ــزاران دولت کارگ
ــرم  ــتفاده از اه ــرداری، اس ــره ب ــای به ــه ه پروان
ــه ای، ممانعــت  ــرق منطق ــای ب فشــار شــرکت ه
ــذ  ــی آب، اخ ــی و مالکیت ــال فیزیک ــل و انتق از نق
تعهــدات اجبــاری از بهــره بــرداران، اخــذ وجــه در 

ــا و ... ــات و صــدور مجوزه ــال خدم قب

11- تزریــق معــادل آب شــرب شــهر کرمــان کــه 
ــود از  ــی ش ــت م ــرب برداش ــۀ الع ــت قری از دش
محــل فاضــاب شــهر کرمــان در باالدســت ســفره 

آبــی مربوطــه

پیوست سه

پیش نویس خالصه طرح پایلوت آب های تحت االرضی شمال استان کرمان













YOUR FRUITFUL PARTNER IN NUT 
LOGISTICS IN THE PORT OF ANTWERP
20,000m2 ambient or temperature controlled food storage 

in the heart of Europe

INTERNATIONAL DISTRIBUTION 
PARTNERS N.V.

Zuidkaai 5  
B-2170 Antwerp  BELGIUM 

T. +32-3-644.77.73 

T. +32-3-644.77.63

Email: commercial@idpartners.be

www.idpartners.eu

YOUR FRUITFUL PARTNER IN NUT 
LOGISTICS IN THE PORT OF ANTWERP
20,000m2 ambient or temperature controlled food storage 

in the heart of Europe

INTERNATIONAL DISTRIBUTION 
PARTNERS N.V.

Zuidkaai 5  
B-2170 Antwerp  BELGIUM 

T. +32-3-644.77.73 

T. +32-3-644.77.63

Email: commercial@idpartners.be

www.idpartners.eu

YOUR FRUITFUL PARTNER IN NUT 
LOGISTICS IN THE PORT OF ANTWERP
20,000m2 ambient or temperature controlled food storage 

in the heart of Europe

INTERNATIONAL DISTRIBUTION 
PARTNERS N.V.

Zuidkaai 5  
B-2170 Antwerp  BELGIUM 

T. +32-3-644.77.73 

T. +32-3-644.77.63

Email: commercial@idpartners.be

www.idpartners.eu



website:www.aplgp.com




