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انجمــن  چهارمیــن گردهمایــی دوســاالنه 
ــا 22  ــخ 20 ت ــال از تاری ــران، امس ــته ای پس
دی مــاه در هتــل ›مارینــا پــارک‹ جزیــره 
کیــش برگــزار شــد. جزیــره پذیــرای خانــواده 
بــزرگ پســته ایــران بــا جمعیتــی 220 نفــری 
ــه  ــود و اســتقبال اعضــای انجمــن نســبت ب ب
ســه دوره قبلی چشــمگیر بــود. کارشناســان و 
ــون  ــی، پیرام ــن گردهمای صاحب نظــران در ای
مســائل مربــوط بــه بحــران آب، تجــارت 
پســته و چشــم انــداز اقتصــاد ایــران بــه بحــث 
و تبــادل نظــر پرداختنــد و تــالش کردنــد بــه 
پرســش های اعضــا و شــرکت کنندگان پاســخ 
دهنــد. در حاشــیه برگــزاری ایــن گردهمایــی، 
برنامه هــای تفریحــی و ضیافــت شــام از قبــل 
طــرح ریــزی شــده بودنــد تــا خانــوادۀ انجمــن 

ــه کنــد. ــه یادماندنــی را تجرب لحظــات ب
چهارشــنبه مــورخ 20 دي مــاه 96، ســید 
رئیــس هیــأت مدیــره  ابطحــی  محمــود 
ــه  ــخنرانی افتتاحی ــران، س ــته ای ــن پس انجم
چهارمیــن گردهمایــي انجمــن را برعهــده 
برگــزاري  اهــداف  بــه تشــریح  داشــت و 
ایــن گردهمایــي پرداخــت. ایــن روز بــه 
ــران  ــران آب ای ــف بح ــای مختل بررســی زوای
ــو  ــری عض ــی نظ ــود. عل ــه  ب ــاص یافت اختص
هیــأت موســس و امنــای انجمــن، در رابطــه 
بــا چگونگــی حفــظ تولیــد پســته در بحــران 
کــم آبــی و شــهاب عراقــی  نــژاد معــاون 
تهــران، در  مرکــز پژوهــش آب دانشــگاه 
مــورد پهنه بنــدی امنیتــی آب ایــران مطلــب 
ــکل از  ــی متش ــپس در پنل ــد. س ــه کردن ارائ
ــرو،  ــر نی ــی وزی ــاور عال ــی مش ــد فاضل محم
ــابق  ــس س ــور رئی ــی پ ــین کریم محمدحس
کمیســیون کشــاورزی اتــاق بازرگانــی ایــران، 
ــوش اســفندیاری عضــو شــورای راهبــردی  ان
ــژاد،  ــی ن ــران و عراق ــر آب ای اندیشــکده تدبی
ــع و  ــدت مناب ــد م ــداز بلن ــم ان ــوع چش موض
مصــارف آب در فــالت مرکــزی ایــران بررســی 
شــد. گرداننــده ایــن پنــل، فرهــاد آگاه عضــو 
ــود.  ــران ب ــته ای ــن پس ــره انجم ــأت مدی هی
 روز دوم، وضعیــت تجــارت پســته ایــران 
ــت.  ــرار گرف ــر ق ــادل نظ ــث و تب ــورد بح م
در آغــاز جلســه، ســحر نخعــی دبیــر کمیتــه 
ــارت  ــاری تج ــزارش آم ــن، گ ــی انجم بازرگان
پســته را ارائــه کــرد. ســپس پنلــی بــا 
محوریــت بررســی و شــناخت بهتــر بازارهــای 

ــا،  ــن، اروپ ــامل چی ــران ش ــته ای ــی پس اصل
ــا حضــور  ــازار داخلــی ب ــه و ب هنــد، خاورمیان
محســن خنــدان از شــرکت ›یونیپــر‹، حســین 
ــارت  ــان تج ــرکت ›آرم ــی از ش ــس کتاب دنی
پــگاه‹، مرتضــی کارگــر صاحب نظــر در امــور 
ــازار هنــد، محمدرضــا هاشــم پور از شــرکت  ب
ــود  ــید محم ــد‹ و س ــد امی ــعه مرواری ›توس
ابطحــی از ›بازرگانــی ابطحــی‹ تشــکیل شــد. 
ــمعلی زاده  ــی قاس ــل، عل ــن پن ــده ای گردانن
رئیــس کمیتــه بازرگانــی انجمــن پســته 
ایــران بــود. پــس از اتمــام ایــن بخــش، ناصــر 
ــی  ــروه بازاریاب ــل گ ــو، مدیرعام ــاپور  نیک پاش
ــاد تحــول  ــون‹، موضــوع ایج ›دی.اِن.اِی یونی
ــی پســته را تشــریح  ــن الملل ــی بی در بازاریاب
ــل  ــال ارز حاص ــل و انتق ــوع نق ــود. موض نم
ــی  ــر از عناوین از صــادرات پســته، یکــی دیگ
ــی  ــی کرمان ــز عقیل ــط پروی ــه توس ــود ک ب
مدیرعامــل بانــک خاورمیانــه در ایــن روز 
ســخنرانی  در  همچنیــن  شــد.  بررســی 
ــت  ــدوق ضمان ــل صن ــه ای، مدیرعام جداگان
ــال ســیدعلی، در  ــران، ســید کم صــادرات ای
خصــوص وضعیــت فایننــس و بیمه هــای 
ــه  ــی را ارائ ــته، توضیحات ــادرات پس ــی ص مال
ــان هــر ســخنرانی، حــدود نیــم  کــرد. در پای
ســاعت زمــان بــرای رفــع ابهــام، طــرح 
اعضــا  ســوال های  بــه  پاســخ  و  دیــدگاه 
در نظــر گرفتــه شــده بود. یکــي از نقــاط 
ــات  ــکیل جلس ــي، تش ــن گردهمای ــوت ای ق
کــه  بــود  آزاد  نشســت هاي  و  عصرگاهــی 
ــا  ــر ب ــادل نظ ــت تب ــا فرص ــه اعض ــراي هم ب
ــم  ــخنرانان را فراه ــا س ــاط ب ــر و ارتب یکدیگ
موضــوع  بــا  نشســت ها  ایــن  مي کــرد. 
ــه  ــش تعرف ــری کاه ــته و پیگی ــداری پس باغ
واردات پســته بــه کشــور هنــد، در دو ســالن 
مجــزا برگــزار شــد. در جلســه باغــداری، 
رشــته  التحصیــل  فــارغ  مرتــاض  مــراد 
ــد  ــکا و چن ــس آمری ــگاه دیوی ــی دانش باغبان
ــای  ــن روش ه ــه تبیی ــن ب ــي ف ــن از اهال ت
ــته  ــت پس ــاز درخ ــورد نی ــری آب م اندازه گی
و نحــوه اصــالح خــاک پرداختنــد. همچنیــن 
ــرکل دفتــر  ــا حضــور شــاهرخ شــجری مدی ب
ــاورزی و  ــاد کش ــادرات وزارت جه ــعه ص توس
چنــد تــن از اعضــای انجمــن، دغدغــه  هــای 
واردات پســته بــه شــبه قــاره هنــد بــه بحــث 

ــد. ــته ش ــو گذاش و گفتگ

در روز پایانــی گردهمایــی دوســاالنه فعــاالن 
صنعــت پســته کشــور، موضــوع اقتصــاد 
ایــران از جنبه هــای مختلــف مــورد کنــکاش 
قــرار گرفــت. موســی غنــی نــژاد اقتصــاددان 
دانشــگاه  بازنشســته  اســتاد  و  برجســته 
صنعــت نفــت ایــران، پیرامــون وضعیــت 
کنونــی بخــش خصوصــی ایــران، بخــش 
آن  اصــالح  مســیر  و  ایــده آل  خصوصــی 
ــن  ــس از ای ــت. پ ــب پرداخ ــه مطل ــه ارائ ب
ســخنرانی، مهــدی آگاه عضــو هیــأت موســس 
انجمــن پســته ایــران، محمدمهــدی بهکیــش 
دبیــرکل کمیتــه ایرانــی اتــاق بازرگانــی بیــن 
ــابق  ــس س ــور رئی ــالل پ ــن ج ــل، محس المل
ــران و مســعود خوانســاری  ــی ای ــاق بازرگان ات
نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران، در حالی 
کــه تــالش داشــتند بــا در نظــر گرفتــن 
ــی  ــران، راه حل های ــی اقتصــاد ای وضــع کنون
فــارغ از نقــش آفرینــی دولــت بــرای خــروج 
ــه ســواالت  ــه دهنــد، ب ــی ارائ از بحــران کنون
طبــق  گفتنــد.  پاســخ  شــرکت کنندگان 
ــود  ــرار ب ــه، ق ــاي اولی ــزي و دعوت ه برنامه ری
مســعود نیلــی دســتیار ویــژه رئیــس جمهــور 
در امــور اقتصــادی، بــه بررســی چشــم انــداز 
کوتــاه و میــان مــدت اقتصــاد ایــران بپــردازد، 
ــفر وی،  ــۀ س ــی برنام ــر ناگهان ــا تغیی ــا ب ام
ــاون  ــان اســتاد دانشــگاه و مع محمــد برکچی
ــوع  ــن موض ــه ای ــت ارائ ــی، جه ــعود نیل مس
ــه  ــن برنام ــت. آخری ــوت انجمــن را پذیرف دع
ــه  ــل اقتصــاد در زمین ــزاری پن ــن روز، برگ ای
ــدت  ــان م ــاه و می ــاد کوت ــداز اقتص ــم ان چش
ــژاد، آگاه،  ــود کــه برکچیــان، غنــی ن ایــران ب
ــی  ــی میرزاخان ــور و عل ــالل پ ــش، ج بهکی
ــه طــرح  ــای اقتصــاد ب ــه دنی ســردبیر روزنام

ــد.  ــوع پرداختن ــی موض ــدگاه و بررس دی
ایــن گردهمایــی بــا ســخنرانی اختتامیــه 
دبیــرکل  علــوی  ابراهیــم  محمــد  ســید 
ــر 22  ــد از ظه ــران، در بع ــته ای ــن پس انجم

دی مــاه 1396 پایــان پذیرفــت. 
مشــروح جزئیــات ســخنرانی ها و گفتگوهــای 
مطــرح شــده در ایــن ســه روز در شــماره های 
منتشــر  پســته  دنیــای  ماهنامــه  بعــدی 
صوتــی،  فایل هــای  همچنیــن  می شــوند. 
پاورپوینــت مطالــب  و  فیلم هــا، عکس هــا 
ــش، در  ــن و ویرای ــس از تدوی ــده پ ــه ش ارائ

ــود. ــد ب ــترس خواهن دس

آنچه در گردهمایی انجمن پسته ایران گذشت
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عالی  و خوب شاخص های ارزیابیردیف
)درصد(

متوسط 
)درصد(

ضعیف و خیلی ضعیف 
)درصد(

82171وقت اختصاص یافته برای ارائه سخنرانی ها 1

-919رعایت نظم و ترتیب در اداره جلسات 2

-8911 کیفیت ارائه مطالب توسط سخنرانان )قابل فهم بودن(3

71263ارزش و کاربردی بودن مطالب ارائه شده در همایش 4

76222اهمیت و جذابیت مطالب ارائه شده در همایش 5

73243 وسعت و تنوع مطالب ارائه شده در همایش6

493219 ارائه وقت کافی برای پرسش و پاسخ و بحث و گفتگو 7

71209 جذابیت نشست های آزاد عصرگاهی8

9433 تاریخ برگزاری گردهمایی9

85123 مدت زمان اجرای گردهمایی10

-955 محل برگزاری گردهمایی )جزیره کیش(11

88111 نحوه اطالع رسانی جهت برگزاری گردهمایی12

9361 برگزاری گردهمایی طبق برنامه های پیش بینی شده13

671914 امکانات سالن برگزاری گردهمایی )ویدیو پروژکتور، میکروفن، نور و فضا(14

-946 هتل محل اقامت15

9082 امکانات پروازی و حمل و نقل16

542916 برنامه های جانبی و تفریحی17

9271نحوه پذیرایی و تدارکات18

-991 نحوه برخورد دست اندرکاران گردهمایی و همکاران انجمن با شما19

66277 هزینه برگزاری گردهمایی و ارائه امکانات جانبی20

نتایج نظرسنجی چهارمین گردهمایی انجمن پسته ایران 

انجمن

نظر کلی 
نسبت به گردهمایی

عالی و خوب 
)درصد(

متوسط
)درصد(

بدون نظر
)درصد(

73720
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هیــأت  رئیــس  ابطحــي،  محمــود  ســید 
ــخنراني  ــران در س ــته ای ــن پس ــره انجم مدی
ــي انجمــن در  ــه اولیــن روز گردهمای افتتاحی
جزیــره کیــش، بــه بیــان بخشــی از تاریخچــه 
ــراي  ــی باشــد ب ــا فتــح باب پســته پرداخــت ت
توضیــح در خصــوص هــدف از برگــزاری ایــن 

ــی. گردهمای
ــای  ــه از ویژگی ه ــوان مقدم ــه عن ــی ب ابطح
این گونــه  را  آن  زیبایــی  و  گفــت  پســته 
توضیــح داد: »پســته زیباســت، چــه بــه 
ــرف.  ــاظ مص ــه لح ــه ب ــری و چ ــاظ ظاه لح
ــتر  ــا بیش ــای زیب ــی خانم ه ــات فارس در ادبی
شــعر  در  می شــوند.  تشــبیه  پســته  بــه 
اطلــس  آمده  اســت،  دامغانــی  منوچهــری 
ــۀ  ــان دو حجل ــه می ــیده/ ب ــبز و زرد پوش س
ــده.«   ــاز خوابی ــه ن ــی ب ــو عروس ــن/ ن چوبی
وي در ادامــه بــرای تبییــن هــدف از برگــزاری 
ایــن گردهمایــی اظهــار داشــت: »چــرا چنین 

ــه کاری  ــم؟ و چ ــکیل می دهی ــاتی تش جلس
می خواهیــم انجــام دهیــم؟ بــرای اینکــه 
بتوانــم بــه ایــن ســوال ها بــه درســتی پاســخ 
دهــم بایــد گریــز کوتاهــی بــه گذشــتۀ پســته 
بزنــم و قــدری از تاریــخ شــفاهی آن بگویــم.« 
ــرن  ــر ق ــزود: »از اواخ ــاره اف ابطحــی در این ب
نوزدهــم، پســته در حجــم صادراتــی بــه بــازار 
ــی وارد شــد و در آن زمــان هــر جایــی  جهان
ــته  ــد پس ــرای تولی ــرایط ب ــران ش ــه در ای ک
ــرای کشــت و تجــارت  ــت ب ــود، قابلی ــا ب مهی
وســیع پســته نیــز ایجــاد شــد. پیــش از ایــن 
تاریــخ نیــز پســته در بــازار جهانــی در حجــم 
بســیار کــم معاملــه می شــده اســت. شــرایط 
مســلم بــرای تولیــد پســته در وهلــۀ اول 
وجــود آب و زمیــن مناســب و ســرمایه کافــی 
بــرای کاشــت اســت. از قدیــم در جــای جــای 
ــا  ــت، ام ــده اس ــت می ش ــته کاش ــران پس ای
تنهــا جایــی  کــه شــرایط الزم بــرای توســعه 

را داشــت شهرســتان رفســنجان بــود. مزیــت 
رفســنجان ایــن بــود کــه شــرایط طبیعــت آن 
بــرای کشــت پســته مناســب و بــرای کاشــت 
ــود. از شــرایط  ســایر محصــوالت نامناســب ب
ــد  ــم، بای ــه بگذری ــته ک ــت پس ــی کاش طبیع
ــه  ــی چگون ــرمایۀ کاف ــرط س ــه ش ــم ک بدانی
تأمیــن شــده اســت؟ قبــل از کاشــت پســته 
ــه،  ــل پنب ــی از قبی ــنجان، محصوالت در رفس
گنــدم، جــو و رونــاس در ایــن منطقــه تولیــد 
می شــده اســت. در آن ســال ها تجــارت پنبــه 
ــق داشــت و در ســایر کشــورها و  بســیار رون
ــام  ــه کاری انج ــران، پنب ــف ای ــاط مختل در نق
می شــد. پنبــه کاری رفســنجان در ســطح 
اســتان از جاهــای دیگــر رونــق بیشــتری 
ــال 1250  ــه از س ــاری ک ــق آم ــت. طب داش
شمســی وجــود دارد، رفســنجان و ســیرجان 
گنــدم و جــو بــه انــدازه یکدیگــر تولیــد 
ــنجان 2  ــۀ رفس ــد پنب ــا تولی ــد، ام می کردن

رئیس هیأت مدیره انجمن پسته ایران در چهارمین گردهمایی انجمن در جزیره کیش:

در پسته کاری چه جایگاهی داریم و چه می کنیم؟
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انجمن

ــق کاشــت  ــوده اســت. رون ــر ســیرجان ب براب
پنبــه در ایــران بــه دلیــل ایــن بــود کــه ایــن 
محصــول مــادۀ اولیــه بــرای کارخانجــات 
نســاجی در انگلســتان و هندوســتان بــود. 
ایــن رونــق تــا ســال های 1240 و 1245 
شمســی کــه جنگ هــای داخلــی آمریــکا 
درگرفــت، ادامــه داشــت. در دورۀ جنگ هــای 
داخلــی آمریــکا، هیــچ پنبــه ای از ایــن کشــور 
صــادر نشــد. طــی ایــن 5 ســال درآمــد 
ناشــی از صــادرات پنبــه ایــران 10 برابــر 
ــه کاری  ــق پنب ــردم مناط ــود. م ــل می ش قب
مــی شــوند؛ کشــاورزان حاجــی  پولــدار 
ــد و  ــدا می کنن ــالک ارزش پی ــوند؛ ام می ش
ــن دوره  ــی در ای ــیار خوب ــه بس ــرمایۀ اولی س
پنبــۀ حالجــی  قیمــت  می شــود.  جمــع 
ــزار  ــدود 8 ه ــه ح ــار ب ــزار دین ــده از 3 ه ش
دینــار می رســد. از ایــن زمــان بــه بعــد، 
ــروع  ــته کاری ش ــال 1250، پس ــی از س یعن
پایــان گرفتــن جنگ هــای  بــا  می شــود. 
ــق قبلــی خــود را  ــکا، پنبــه رون داخلــی آمری
ــا  ــی کــه پســته ب از دســت می دهــد، در حال
وجــود ســرمایۀ اولیــه کافــی و تغییــر شــرایط 
جهانــی در حــال رونــق گرفتــن بــوده اســت. 
همان طــور کــه اشــاره شــد، کاشــت گنــدم و 
جــو در رفســنجان نســبت بــه ســایر مناطــق 
ــن  ــت و ای ــوده اس ــوب نب ــی خ ــتان خیل اس
مــی شــوند.  کنــار گذاشــته  محصــوالت 
رونــاس هــم کــه ریشــۀ آن در رنگــرزی 
کاربــرد داشــته اســت بــا ورود رنگ هــای 
ــذف  ــال ح ــی 40 س ــم ط ــم ک ــی ک صنعت
ــال  ــدود س ــب از ح ــن ترتی ــه ای ــردد. ب می گ
1270 شمســی، پســته رونــق زیــادی گرفــت. 
ــادی کشــیده  روی پســته زحمــت بســیار زی
ــیدن  ــان رس ــدت زم ــن دوره، م ــد. در ای ش
پســته  درختــان  اقتصــادی  باردهــی  بــه 
ــدود 10  ــه ح ــال ب ــد زدن از 15 س ــا پیون ب
ــن  ــل از ای ــون قب ــت؛ چ ــش یاف ــال کاه س
ــد  ــاده« بودن ــته »خودم ــاِن پس ــخ درخت تاری
ــی  ــراد مختلف ــود. اف ــوم نب ــی مرس و پیوندزن
ــب  ــه کس ــته تجرب ــف پس ــام مختل روی ارق
ــا فندقــی  ــد و رقمــی ماننــد اوحــدی ی کردن
بــا آزمــون و خطــا بــه دســت آمــد کــه هنــوز 
هــم اعتبــار خــود را دارد. در ایــن دوره هیــچ 
موسســه و نهــاد رســمی وجــود نداشــت 
ــته  ــت پس ــاره کاش ــان درب ــردم خودش و م
ــب  ــه کس ــروع ب ــی آن ش ــوارد فن ــایر م و س
تجربــه کردنــد و حتــی درختــان جنگل هــای 

بنــۀ وحشــی را پیونــد زدنــد. نهایتــاً مــا در آن 
دوره بــا آزمــون و خطــا توانســتیم تجربیــات 
جمع بنــدی  را  آنهــا  و  کســب  را  خوبــی 
کنیــم. شــاهد ایــن مدعــا کتابــی اســت کــه 
در ســال 1339 توســط آقــای امیــری دربــاره 
کاشــت و داشــت پســته نوشــته شــده اســت 
و نویســنده در مقدمــه کتابــش آورده اســت، 
ــه  ــدرم ک ــت پ ــه وصی ــا ب ــاب را بن ــن کت ای
ــته  ــت پس ــه کاش ــوده و در زمین ــواد ب بی س

ــته ام.«  ــت، نوش ــته اس ــه داش تجرب
در  پســته  بازاریابــی  خصــوص  در  وی 
ــان دوره  ــرد: »در هم ــته خاطرنشــان ک گذش
ــود  ــی وج ــم تجربیات ــته ه ــی پس در بازاریاب
ــن  ــی در ای ــی کتاب ــدس عزم ــته و مهن داش
زمینــه نوشــته اســت کــه در آن بــا محاســبۀ 
ــر شــده  ــی ذک ــزان مصــرف داخل ــق، می دقی
ــا  ــون م ــم اکن ــه ه ــان کاری ک ــت؛ هم اس

نمی توانیــم آنــرا انجــام دهیــم.«
جمع بنــدی  در  ابطحــی  محمــود  ســید   
وضعیــت پســته ایــران از گذشــته تــا کنــون 
اظهــار داشــت: »بنابرایــن تــا اوایــل دهــۀ 40 
ــی  ــارت پســته خیل ــد و تج شمســی در تولی
خــوب عمــل کــرده  بودیــم. برداشــت پســته 
از واحــد ســطح بــاال و تولیــد 1200 کیلوگــرم 
ــود و حتــی رکوردگیــری  در هکتــار عــادی ب
هــم صــورت می گرفــت و کارهــا نظــم و 
ترتیــب داشــتند. از کشــاورزی و بــازار پســته 
تعریــف داشــتیم و مشــخص بــود داریــم چــه 
ــمت  ــه س ــان ب ــن زم ــس از ای ــم. پ می کنی
ــته  ــد پس ــت در تولی ــرداری از صنع ــره  ب به
رفتیــم و مــا پســته کاری قبلــی خودمــان را از 
ــا امــروز تعریــف جدیــدی  ــم و ت دســت دادی
ــه دهیــم.  هــم از پســته کاری نمی توانیــم ارائ
پســته کاری مــان پســته کاری قدیــم نیســت 

ــم نیســت.« ــی ه و پســته کاری آمریکای
ــاید  ــه ش ــدگاه ک ــن دی ــرح ای ــا ط ــی ب ابطح
ــه  ــخ ب ــن پاس ــدۀ انجم ــف عم ــی از وظای یک
ایــن ســوال باشــد کــه هــم اکنــون بــه لحــاظ 
ــه  ــم و چ ــی داری ــه جایگاه ــته کاری چ پس
مــی کنیــم؟ افــزود: »امیدواریــم کــه در 
ــوارد داده  ــن م ــه ای ــن نشســت ها پاســخ ب ای
شــود. اینکــه دور هــم جمــع می شــویم و در 
نشــریه انجمــن تمــام تالش مــان را بــکار 
ــم  ــه بتوانی ــن اســت ک ــرای ای ــم ب ــه  ای گرفت
ــم.  ــه دهی ــان ارائ ــتی از کارم ــف درس تعری
ــره وری  ــکل در به ــه مش ــم ک ــه می دانی هم
باغ هــا اســت و مشــکل آب داریــم کــه بایــد 

ــود.  ــن ش روش
ــه  ــر آنچ ــروز ه ــه ام ــا ب ــازار ت ــش ب در بخ
پســته تولیــد شــده بــه مصــرف رســیده 
ــکلی  ــازار مش ــای ب ــش تقاض ــت و در بخ  اس
ــازار جهانــی  نداشــته ایم. امــا می دانیــد کــه ب
ــه  ــود، چــرا ک ــد ب ــاوت از گذشــته خواه متف
ــدا شــده کــه  ــر رقیبــی پی در ســال های اخی
ســطح زیرکشــت پســته اش را دارد افزایــش 
ــن  ــی دارد، بنابرای ــره وری باالی ــد و به می ده
ــت  ــاً قیم ــش داده و متعاقب ــدش را افزای تولی
ــد. در  تمــام شــده محصولــش کاهــش می یاب
طــرف دیگــر مــا هســتیم کــه مرتبــاً قیمــت 
ــش و  ــال افزای ــته مان در ح ــده پس ــام ش تم
بهره وری مــان در حــال کاهــش اســت. مضافــاً 
ــته در  ــین پس ــای جانش ــم کااله ــد ببینی بای
ــد. حــدود  ــی دارن ــی چــه وضعیت ــازار جهان ب
20 ســال پیــش تنهــا رقیــب پســته در بــازار 
ــزار  ــد 20 ه ــا تولی ــدی ب ــادام هن ــی ب جهان
ــدود 500  ــته ح ــال گذش ــا س ــود، ام ــن ب ت
هــزار تــن بــادام هنــدی در دنیــا تولیــد شــده 
ــار  ــزار هکت ــام 300 ه ــا در ویتن ــت. تنه  اس
زیرکشــت ایــن محصــول رفتــه  اســت. پــس 
قطعــاً در آینــده در بــازار جهانــی بــا چالــش 
ــی  ــی از بخش های ــود و یک ــم ب ــرو خواهی روب
ــم،  ــه کنی ــه آن توج ــروز ب ــد از ام ــه بای ک
ــن  ــرای اولی ــال ب ــت. امس ــا اس ــش تقاض بخ
 بــار در گردهمایــی کیــش روز دوم را بــه 
ــازار اختصــاص داده ایــم، چــون مــی  بحــث ب
ــد گذشــته  ــر مانن ــده دیگ ــه در آین ــم ک دانی
هــر آنچــه تولیــد کنیــم، مصــرف نمــی شــود. 
ــه ســرمایه  ــاز ب ــی اســت کــه نی پســته کاالی
ــد  ــول دوره تولی ــادی دارد و در ط ــه زی اولی
ایــن محصــول، ســرمایه ثابــت بــه مراتــب از 
ــن  ــه همی ــت. ب ــتر اس ــاری بیش ــرمایه ج س
ــن  ــل پســته توانســته اســت طــی چندی دلی
ــرخ ارز،  ــرکوب ن ــم س ــی رغ ــر عل ــال اخی س
ســرپا باقــی بمانــد. ایــن موضــوع در روز ســوم 
ــی  ــان بررس ــوی کارشناس ــی از س گردهمای
خواهــد شــد. مــا پســته ای ها از آنجایــی 
ــام  ــی انج ــی مدت ــرمایه گذاری طوالن ــه س ک
ــه ناچــار همیشــه نگــران اقتصــاد  داده ایــم، ب

ــتیم.« هس
ــران  ــره انجمــن پســته ای رئیــس هیــأت مدی
در پایــان ابــزار امیــدواري کــرد مهمانانــی که 
ــر  ــته  مهربان ت ــا پس ــر دارد ب ــان اث حرف ش
ــان  ــا ایش ــد ب ــته بتوان ــن پس ــند و انجم باش

ــداری داشــته باشــد. دوســتی پای
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گزارش تصویري گردهمایي انجمن پسته ایران 
)جزیره کیش- دي ماه96(



آکادمی شورای جهانی آجیل و خشکبار )INC(  برگزار می کند:

اولین دوره آموزشی تخصصی 
جزئیات پکیج

فوریه تا می 2018 )اسفند 96 تا خرداد 97(

هزینه ثبت نام: 1900 یورو

* آموزش به زبان انگلیسی صورت می گیرد.

دوره آنالین: گذراندن 10 واحد درسی   
)شامل 50 ساعت فیلم های آموزشی و آزمون های خود ارزیابی(

 
:)INC دوره حضوری )قبل از اجالس

 3 روز )بیش از 10 ساعت فعالیت و شرکت در جلسات و بازدید از باغات و کارخانه ها در اسپانیا(

جهت کسب اطالع بیشتر با دفتر انجمن پسته ایران به شماره  32475749-034 تماس حاصل فرمایید.

اطالعیه
برگزاری پنجمین جلسه 

هیأت امنای دور سوم فعالیت انجمن 

روز پنج شنبه مورخ 1396/12/10

ساعت 30: 10 در محل سالن کنفرانس شماره 2 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان 
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درختــان پســته در چرخــه رشــد ســالیانه 
خــود بــه یــک دوره ســرما نیــاز دارنــد تــا بعــد 
ــت  ــرایط مناســب جه ــا شــدن ش ــا مهی از آن ب
اتفــاق  رشــد، شــکوفایي طبیعــي جوانه هــا 
ــان  ــاز در درخت ــن نی ــه ای ــی ک ــد. در صورت اُفت
ــي  ــرات نامطلوب پســته تأمیــن نشــود، شــاهد اث
همچــون کاهــش رشــد میانگره هــا، کاهــش 
تعــداد برگچــه و ســطح بــرگ، کاهــش وزن تــر 
و خشــک بــرگ، افزایــش درصــد برگ هــاي 
غیرطبیعــي، کاهــش تولیــد گــرده، ریــزش 
ــاد جوانه هــا، تأخیــر در گلدهــي و برگدهــي،  زی
تشــکیل میــوه کــم حتــي در ســال پــر محصول، 
ــر  ــي ب ــي و انتهای ــورت جانب ــه ص ــد گل ب تولی
روي شــاخه هاي فصــل جــاري و در نهایــت 

ــود.  ــم ب ــرد خواهی ــش عملک کاه
ایــن مقدمــه بــه خوبــی لــزوم دسترســی بــه موقــع 
ــرایط  ــی در ش ــای هواشناس ــه داده ه ــداران ب باغ
تغییــرات جــوی ســال های اخیــر را نشــان می دهــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه طــی ســال های متمــادی 
ــات  ــار و اطالع ــه آم ــی ب ــی عموم ــکان دسترس ام
ــا  ــته ب ــال گذش ــت. از س ــود نداش ــی وج هواشناس
همــکاری مســعود حقیقــت رئیس اداره هواشناســی 
ــأت  ــادی عضــو هی ــم آب کشــاورزی و حســین حک
علمــی ایســتگاه تحقیقــات پســته دامغــان امــکان 
ــده در  ــن ش ــرمایی تأمی ــاعات س ــداد س ــالم تع اع
ــان  ــد. در هم ــود آم ــور بوج ــف کش ــق مختل مناط
زمــان مطــرح شــد کــه بــه زودی امــکان دسترســی 
بــه داده هــای نیــاز ســرمایی بصــورت آنالیــن نیــز 
ــده آل  ــای ای ــا داده ه ــه ت ــود. اگرچ ــم می ش فراه
ــه  ــور فاصل ــاورزی در کش ــرای کش ــردی ب و کارب
داریــم، امــا  هــم اکنــون می تــوان تصمیمــات 
اجرایــی را مطابــق بــا یــک معیــار مشــخص اتخــاذ 
ــته  ــای پس ــریه دنی ــاه نش ــماره دی م ــود. در ش نم
ــاز  ــه نی ــبه روزان ــکان محاس ــدازی و ام ــر راه ان خب
ــه مخاطبیــن ماهنامــه داده شــد. نظــر  ســرمایی ب
ــه  ــدن ب ــک ش ــا و نزدی ــن داده ه ــت ای ــه اهمی ب
ــرای روغن پاشــی، در ادامــه  زمــان تصمیم گیــری ب
عــالوه بــر درج اطالعــات مربــوط بــه نیــاز ســرمایی 
ــان  ــا پای ــور ت ــته خیز کش ــف پس ــق مختل در مناط
دی مــاه ســال جــاری، مجــدداً نحــوه اســتخراج داده 
هــا از وب ســایت هواشناســی کشــاورزی کشــور بــه 

اطــالع رســیده اســت.
1- پــس از ورود بــه وب ســایت هواشناســی 
  www.agro.irimo.ir کشــاورزی کشــور بــه آدرس
در ســتون ســمت چــپ، در قســمت تولیــد 
ــاز  ــبه نی ــط روی واژه »محاس ــر خ ــای ب نموداره

ــد.  ــک کنی ــرمایی«  کلی س

 2- بــرای ورود بــه ســامانه مطابــق شــکل دوم 
عمــل کنیــد.

 3- پــس از ورود بــه محیــط ســامانه از مســیر 
» root/ reports/« ، در بیــن گــزارش هــای 
ــد و  ــاب کنی ــرمایی« را انتخ ــاز س ــف »نی مختل

ــد.  ــال کنی مســیر شــکل ســوم را دنب

 در ادامــه میــزان تأمیــن نیــاز ســرمایی مناطــق 
پســته خیــز بــر اســاس مــدل صفــر تــا 7 درجــه 
ســانتی گــراد از اول آبــان مــاه تــا 10بهمــن مــاه 
1396 در جــداول ذکــر شــده اســت تا باغــداران 
بــا توجــه بــه تجربیــات خــود، نظــر کارشناســان 

و داده هــای موجــود تصمیم گیــری نماینــد. 

چگونگی دسترسی به  اطالعات نیاز سرمایی
کمیته باغبانی انجمن پسته ایران 

نی
غبا

با
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باغبانی 

سال 96سال 95شهرستاناستان

کرمان

633933کرمان

433852رفسنجان

842-انار

569959سیرجان

--زرند

707958شهر بابک

سال 96سال 95شهرستاناستان

 خراسان
شمالی

928650اسفراین

9261325بجنورد

1034647جاجرم

سال 96سال 95شهرستاناستان

یزد

645908یزد

-573ابر کوه

-643بهاباد

-568مروست

541714بافق

-617میبد

-641مهریز

-654عقدا

سال 96سال 95شهرستاناستان

 استان
فارس

469855شیراز

453809فسا

7441132آباده
--نیریز

--ارسنجان

سال 96سال 95شهرستاناستان

سمنان

9821242سمنان

10281387شاهرود

9821113گرمسار

9021129بیارجمند

9821095دامغان

سال 96سال 95شهرستاناستان

 خراسان
جنوبی

6671001بیرجند

454544طبس

7221037فردوس

6831029قائن

654853نهبندان

سال 96سال 95شهرستاناستان

گلستان
720634گرگان

784563مراوه تپه

سال 96سال 95شهرستاناستان

9941235مالیرهمدان

9441271بروجردخرم آباد

سال 96سال 95شهرستاناستان

9151186کرمانشاهکرمانشاه
 چهار محال
8071128لردگانبختیاری

سال 96سال 95شهرستاناستان

 خراسان
رضوی

8751270مشهد

8341096گناباد

8321188سبزوار

8311121سرخس

7451069فریمان

7261195قوچان

7691178کاشمر

7421190نیشابور

8201229تربت جام

 تربت
7971136حیدریه

سال 96سال 95شهرستاناستان

اصفهان

7801109اصفهان

762449نائین

 خور و
686834بیابانک

7751117شهرضا

سال 96سال 95شهرستاناستان

 سیستان و
بلوچستان

542603زابل

583810زاهدان

472596خاش

سال 96سال 95شهرستاناستان

 آذربایجان
شرقی

9601013جلفا

8011025میانه
824968زنجانزنجان

سال 96سال 95شهرستاناستان

تهران
10331169ورامین

10851265کرج
1079675هشتگرد

قم
9291096قم

10231369سلفچگان

10471106ساوهمرکزی

قزوین
10041202قزوین

 بوئین
944521زهرا

9691093کاشانکاشان

مقایسه ساعات سرمایی از 1 آبان تا 10 بهمن سال های 95 و 96 )طبق مدل 0 -7(



در مهرمــاه 97 درختــان پســته واریتــه اکبــری 
ــی  ــز متوال ــن پایی ــار چهارمی ــتان ان در شهرس
ــود.  ــد نم ــه خواهن ــود را تجرب ــوه خ ــد می فاق
بیــش از نیمــی از 25 هــزار هکتــار پســته کاری 
ایــن شهرســتان تحــت کشــت واریتــه اکبــری 
ــذا  ــاز ســرمایی 1200 ســاعت اســت و ل ــا نی ب
ــازار را  ــه در ب ــن واریت ــود ای ــوان کمب ــی ت م
ــت.  ــط دانس ــتقیماً مرتب ــل، مس ــن معض ــا ای ب
ــتانه  ــرمای زمس ــی س ــاز کاف ــن نی ــدم تأمی ع
ــدی  ــب ج ــه مرات ــارتی ب ــا خس ــداران را ب باغ
روبــرو  درصــدی   100 ســرمازدگی  از  تــر 
ــه  ــی ن ــدان ســرمای کاف ــه فق نمــوده، چــرا ک
ــود را  ــی موج ــای زایش ــزش جوانه ه ــا ری تنه
ــز  ــد نی ــرای ســال بع ــه ب ــث می شــود، بلک باع
درختــان فاقــد جوانــه زایشــی خواهنــد بــود و 
ایــن بــه معنــی خســارت 200 درصــدی اســت. 
وضعیــت نابســامان اقتصــادی چنــد ســال اخیر 
ــن  ــتقیم همی ــه مس ــار نتیج ــتان ان در شهرس
خســارت ها اســت. البتــه وضعیــت باغــات 
ــت  ــز دس ــور نی ــاط کش ــایر نق ــری در س اکب
ــب  ــت غال ــه عل ــی ب ــدارد، ول ــار ن ــی از ان کم
بــودن ســطح زیر کشــت اکبــری در شهرســتان 
انــار ایــن خســارت شــدیدتر و طبیعتــاً پررنگتر 
اســت. تمــام اینهــا در حالــی اســت کــه طــی 
ــن  ــی روغ ــکار قدیم ــته راه ــال گذش ــد س چن
ــا دوز 40 در هــزار همــواره  شــویی زمســتانه ب
انجــام می شــده، ولــی بــا کمــال تعجــب اصــاًل 

موثــر واقــع نمی شــد. ناگزیــر مطالعــه ای انجــام 
شــد کــه علــت عــدم تأثیرگــذاری روغــن 
شــویی 40 در هــزار مشــخص شــود و در ایــن 
ــدی اســتاد  ــاب بی ــای ب ــای آق راســتا توصیه ه
بازنشســته دانشــگاه و مشــاور باغ هــای پســته 
ــد.  ــن خصــوص بررســی گردی ــا در ای کالیفرنی
توصیــه ایشــان همچنــان روغــن شــویی بــا دوز 
ــوع روغــن  ــا انتخــاب ن 40 در هــزار اســت، ام
را مشــروط بــه بررســی شــرایط بــاغ می کنــد. 
ــاه و  ــی گی ــدام هوای ــر ان ــکار، اگ ــور آش ــه ط ب
زمیــن تشــنه باشــند، ریســک آســیب ناشــی از 
ــی  ــه درخــت بیشــتر اســت. ول روغن شــویی ب
نکتــه اصلــی اینجــا اســت کــه هرقــدر ســرمای 
زمســتانه کمتــری بــرای واریتــه موردنظــر 
باشــد، روغــن ســنگین تری  تأمیــن شــده 
توصیــه می گــردد. آقــای بیــدی می گویــد 
کــه در شــرایط کمبــود شــدیدتر ســرما، بایــد 
از بیــن 3 نــوع روغــن 415 و 440 و 470 
ولــی  شــود.  مصــرف  آن  ســنگین تر  نــوع 
آیــا اساســاً در ایــران چنیــن طبقه بنــدی 
ــدد  ــود دارد؟ ع ــی وج ــای معدن ــرای روغن ه ب
ــان  ــدی هم ــن طبقه بن ــده در ای ــخص ش مش
ــد  ــر 50 درص ــه تقطی ــت نقط ــای فارنهای دم
میلی متــر   10 خــال  شــرایط  در  روغــن  از 
ــدم  ــده ع ــم ش ــۀ گ ــه حلق ــت. البت ــوه اس جی
ــود در  ــی موج ــای معدن ــذاری روغن ه تأثیرگ
ــرمایی در  ــاز س ــود نی ــران کمب ــر جب ــازار ب ب

ــه اســت. ــه نهفت ــن نکت همی
ــور  ــده در کش ــد ش ــی تولی ــای معدن روغن ه
عمدتــاً از نــوع ســبک و مناســب بــرای مرکبات 
ــرای برطــرف  ــط ب ــذا در پســته فق هســتند. ل
ــا  ــرمایی ی ــاز س ــف نی ــود خفی ــودن کمب نم
ــد و  ــرمایی موثرن ــم  س ــاز ک ــا نی ــام  ب در ارق
جبــران کمبــود شــدید نیــاز ســرمایی بــا ایــن 
ــه  ــت. ب ــر نیس ــکان پذی ــبک ام ــای س روغن ه
ــورت  ــه ص ــه ب ــاورزانی ک ــت کش ــن عل همی
هــزار  در   40 از  باالتــر  دوزهــای  تجربــی 
بوده  انــد  کســانی  از  موفق تــر  می پاشــیدند 
کــه بــه دوز توصیــه شــده 40 در هــزار عمــل 
کرده انــد. قاعدتــاً بایــد چنیــن مطلبــی از 
ــدگان و  ــه توزیع کنن ــدگان ب ــرف تولیدکنن ط
ــی  ــی ط ــد، ول ــانی می ش ــاورزان اطالع رس کش
پــرس و جوهــای انجــام شــده، ظاهــراً اکثریــت 
روغــن  تولیدکننــدگان  اتفــاق  بــه  قریــب 
ــای  ــا و روش ه ــن معیاره ــود چنی ــم از وج ه

آزمایشــی کامــاًل بــی اطــالع هســتند. در 
ــت  ــول ثاب ــاً فرم ــت صرف ــبینانه ترین حال خوش
80 درصــد پارافیــن ســبک بــه اضافــه 18 
درصــد آب و 2 درصــد پایدارکننــده بــکار 
گرفتــه می شــود. البتــه اداره اســتاندارد دو 
ــدی را  ــتاندارد جدی ــن اس ــش تدوی ــال پی س
کار  دســتور  در  معدنــی  روغن هــای  بــرای 
ــد. اگــر  ــی مســکوت مان ــه دالیل داشــته کــه ب
اســتاندارد صحیحــی بــر ایــن مبنا تدوین شــود 
ــاد کشــاورزان ناشــی از نوســانات  خســارت زی
کیفــی روغن هــای تولیــدی از طریــق سیســتم 
ــود. ــل پیگیــری خواهنــد ب قضایــی کشــور قاب
ــه نظــر می رســد  ــی ب ــل منطق ــن تفاصی ــا ای ب
مــورد  چنــد  در  اســتاندارد  اداره  بــا  کــه 

پذیــرد: صــورت  رایزنی هایــی 
و  متفــاوت  وزن هــای  بــا  روغن هــا   -1
بــه  و  شــده  تولیــد  متفــاوت  کاربرد هــای 

برســد. فــروش 
ــن  ــاً روغ ــه صرف ــر آن اســت ک ــا ب ــر بن 2- اگ
ســبک تولیــد شــود، حداقــل بــه توزیع کننــده 
ــا دوز  و مصرف کننــده اطــالع رســانی گــردد ت

باالتــر اعمــال شــود.
3- اســتاندارد صحیــح تدویــن شــده و درج 
ــه روی برچســب کاال  ــی مربوط مشــخصات فن

ــردد. ــاری گ اجب
ــاور  ــین مش ــون مهندس ــورت اکن ــر ص ــه ه ب
کشــاورزی و مصرف کننــدگان نســبت بــه ایــن 
تفاوت هــا آگاه گشــته و مطمئنــاً در آینــده 
ــر  ــی ب ــی مصرف ــن معدن ــد روغ ــه و خری توصی
مبنــای مشــخصات فنــی انجــام خواهــد شــد. 
تولیدکنندگانــی موفــق خواهنــد بــود کــه 

ــد. ــب کنن ــت مطل رعای

هر گردی گردو نیست،  هر روغنی روغن  نیست
محمودرضا مهدوی اناری
باغدار پسته، شهرستان انار
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باغبانی 

بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیمــی و گــرم شــدن 
کــره زمیــن در ســال هــای اخیــر، عــدم 
ــاز ســرمایی درختــان پســته یکــی  تأمیــن نی
ــه  ــران ب از مشــکالت مناطــق پســته کاری ای
شــمار مــی رود. عــدم تأمیــن نیــاز ســرمایی 
و  رویشــی  ســاختار  در  نابســامانی  ســبب 
ــاد  زایشــی، کاهــش تولیــد گــرده، ریــزش زی
ــدم  ــا ع ــش و ی ــت کاه ــا و در نهای ــه ه جوان
ــت.  ــد داش ــی خواه ــول را در پ ــد محص تولی
ــود  ــع رک ــر رف ــیمیایی ب ــواد ش بســیاری از م
ــن  ــا در بی ــد، ام ــر دارن ــان اث ــتانه درخت زمس
ــت بخــش  ــداد کمــی رضای ــرد تع ــا عملک آنه
ــه  ــیمیایی ک ــواد ش ــروزه م ــت. ام ــوده اس ب
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــر م ــورهای دیگ در کش
ــی،  ــای معدن ــن ه ــامل روغ ــد ش ــی گیرن م
و ســیانامیدها  آ  تیــوره  پتاســیم،  نیتــرات 
هســتند. از مزایــای روغــن هــای معدنــی 
ــون  ــواردی همچ ــه م ــوان ب ــی ت ــک(، م )ول
ــان و دام،  ــرای انس ــا ب ــودن آنه ــر ب ــم خط ک
ــوالت،  ــاک روی محص ــده خطرن ــدم باقیمان ع
عــدم بــروز مقاومــت در حشــرات و کنــه هــای 
گیاهــی و همچنیــن اقتصــادی بــودن مصــرف 
آنهــا نســبت بــه دیگــر روش هــا اشــاره کــرد. 
ــات و  ــرل آف ــا در کنت ــن روغن ه ــن ای همچنی
علــف هــای هــرز از دیربــاز بــه صــورت تنهــا و 
یــا همــراه بــا حشــره کــش هــا بــه کار رفتــه 

ــد.  ان
ــی  ــات پرمصرف ــه یکــی از ترکیب ــن مقال در ای
کــه در تأمیــن نیــاز ســرمایی درختــان پســته 
اســتفاده مــی شــود یــاد شــده و بــرای آگاهــی 
از ماهیــت و جوانــب کاربــرد آنهــا ســعی شــده 
اســت جنبــه هــای مختلــف آنهــا توضیــح داده 

 . د شو
روغن ها

صــورت  دو  بــه  کشــاورزی  هــای  روغــن 
معدنــی و گیاهــی وجــود دارنــد، روغــن هــای 
ــع  ــه دلیــل تنــوع و در برخــی مواق گیاهــی ب
بدلیــل دارا بــودن مولکول هــای ســنگین، 
کمتــر مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه انــد. ایــن 
مــواد در صــورت خالــص ســازی، هزینــۀ 
تولیــد بســیار باالیــی دارنــد و اســتفاده از آنهــا 

ــه نیســت.  ــه صرف ــرون ب مق
ســنگ  ذغــال  از  معدنــی  هــای  روغــن 
ــواد  ــن م ــی از ای ــوند. برخ ــی ش ــتخراج م اس
ســاختار شــیمیایی دارنــد کــه باعــث خاصیت 
کشــاورزی  در  و  شــوند  مــی  گیاه ســوزي 

ــن  ــن در انتخــاب روغ ــد. بنابرای ــرد ندارن کارب
ــری از  ــه یکس ــد ب ــاورزی بای ــب در کش مناس
خصوصیــات شــیمیایی ایــن مــواد توجــه 
نمــود، چــون ممکــن اســت روغنــی خاصیــت 
مانــدگاری و حشــره کشــی چندانــی نداشــته 
باشــد یــا اینکــه بــه دلیل مانــدگاری بــاال روی 
ــان  ــوزی و در گیاه ــاه س ــاد گی ــان ایج گیاه
ــه  ــده، عارضــه پیــری زودرس را ب خــزان کنن

ــند.  ــته باش ــال داش دنب
)درجــه  روغن هــا  ایــن  خلــوص  درجــه 
قــرار  توجــه  مــورد  بایــد  سولفوناســیون( 
گیــرد. باالتریــن عــدد مربــوط بــه ایــن 
خلــوص 100 اســت و هــر چــه کمتــر باشــد 
خلــوص آن کمتــر اســت. معمــوالً روغــن 
هایــی روي گیاهــان اســتفاده مــی شــود کــه 
نقطــه جــوش آنهــا دقیقــاً کنتــرل مــی شــود 
ــا 330 و  ــی آنهــا بیــن 290 ت و جــرم مولکول
ــاالی 92 باشــد. درجــه سولفوناســیون آنهــا ب

امــا روغــن هــا چــه نقشــی در از بیــن بــردن 
ــده  ــزان کنن ــان خ ــواب درخت ــا خ ــود ی رک
دارنــد؟ بایــد گفــت کــه بعــد از پاشــیده 
شــدن ایــن مــواد روی تمــام ســطوح درخــت 
بــه صــورت یــک الیــه نــازک، درخــت در اثــر 
ــی از  ــدن برخ ــال ش ــیژن و فع ــود اکس کمب

فرایندهــا از خــواب بیــدار می شــود. همچنین 
روغــن هــا از جملــه ســموم فیزیکــی هســتند 
ــدن حشــره  ــه روی ب ــک الی ــا ایجــاد ی ــه ب ک
ــم زدن  ــای تنفســی و بره ــه ه و بســتن روزن
تعــادل آب بــدن حشــرات باعــث مــرگ آنهــا 

مــی شــوند. 
ــا  ــای ب ــن ه ــه روغ ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــه از  ــتند ک ــی هس ــن های ــی روغ ــه معدن پای
نفــت خــام بدســت مــی آینــد و بــه دو دســته 
ــی  ــدی م ــیم بن ــک تقس ــک و نفتی پارافینی
ــک  ــای نفتی ــن ه ــب اساســی روغ شــوند. عی
ایــن اســت کــه بــه آســانی بــا اکســیژن هــوا 
ترکیــب مــی شــوند و تولیــد اســید می کننــد. 
ایــن اســید مــی توانــد مشــکالت گیاه ســوزی 
ــرای  ــه را ب ــزش جوان ــکیدگی و ری و سرخش

ــال داشــته باشــد.  ــه دنب ــان ب درخت
ــورد  ــای م ــن ه ــت روغ ــرل کیفی کنت

ــاورزی ــتفاده در کش اس
در  شــده،  ارائــه  توضیحــات  بــه  توجــه  بــا 
ــا  ــه ب ــی ک ــن های ــد روغ ــع تولی ــه منب صورتی ک
آب مخلــوط مــی شــوند مناســب نباشــد بــه طور 
حتــم جــدای از اینکــه از مزیــت آنهــا نمی توانیــم 
ســود ببریــم، چــه بســا ســبب عوارضــی همچــون 
ــه  ــزش جوان ــری زودرس، ری ــکیدگی، پی سرخش

مزایا، معایب و کنترل کیفیت روغن های کشاورزی
علی علیزاده
عضو هیأت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان 



نی
غبا

با

داشته باشــند.  پــی  در  را  عــوارض دیگــری  و 
بــرای کنتــرل کیفیــت ایــن روغن هــا اســتاندارد 
ــذا و  ــی غ ــازمان جهان ــی از ســوی س ــن الملل بی
ــو( در نظــر گرفتــه شــده اســت.  کشــاورزی )فائ
ــاده  ــت م ــون کیفی ــامل 1. آزم ــوارد ش ــن م ای
3. خصوصیــات  ناخالصــی  میــزان   .2 موثــره 
ــن  ــی روغ ــای بیولوژیک ــی ه ــی 4. ویژگ فیزیک
اســت. در بیــن ایــن آزمــون هــا، آزمــون کیفیــت 
مــاده موثــره و آزمــون پایــداری از اهمیــت 

ــت. ــوردار اس ــی برخ باالی
آزمون کیفیت ماده موثره

ــتی  ــز بایس ــر چی ــل از ه ــون قب ــن آزم در ای
ــکار رفتــه  درصــد پارافینــی کــه در روغــن  ب
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــد باش ــا 82 درص ــن 80 ت بی
ــد درجــه  ــواردی مانن ــون م ــن آزم ــن در ای ای

اشــتعال  نقطــه  خلــوص )سولفوناســیون(، 
)180 – 210 درجــه( ، گرانــروی، چگالــی 
و پورپوینــت )حداکثــر 5- درجــه( مــورد 
ارزیابــی قــرار مــی گیــرد. یکــی از پارامترهــای 
مهــم در اینجــا درجــه خلــوص اســت کــه آنچــه 
اشــاره شــد بــرای روغــن هــای موجــود در بــازار 

ــد.  ــد باش ــاالی 92 درص ــتی ب ــران بایس ای
ویژگــی هــای فیزیکــی روغــن بــا 

کیفیــت
بــا وجــود اینکــه در ایــن اســتاندارد بــه 
ویژگــی هــای فیزیکــی اشــاره شــده، امــا نمی 
تــوان بــه آنهــا بــه عنــوان تنهــا شــاخصه های 
ــون  ــن آزم ــن ای ــود. در بی ــا نم ــی اکتف کیف
ــا حــد زیــادی نقــش  هــا، آزمــون پایــداری ت
ــن  ــاخت ای ــه در س ــده ک ــدار کنن ــاده پای م
ــکار مــی رود را نشــان مــی دهــد.  روغن هــا ب
ایــن آزمــون بــه دو صــورت انجــام مــی شــود، 
ــا آب. در  ــدن ب ــوط ش ــس از مخل ــل و پ قب
ــدت 48 ســاعت در  ــه م ــن ب ــون اول روغ آزم
ــا یــک درجــه ســانتی گراد  دمــای منفــی 5 ت
ــرار گرفتــن  ــرار مــی گیــرد، اگــر پــس از ق ق
ــرده  ــف ک ــت پ ــن حال ــاق، روغ ــای ات در دم
ــت. در  ــوب اس ــش خ ــد، کیفیت ــته باش نداش
ــده  ــه ش ــه غلظــت توصی ــا تهی ــون دوم ب آزم
کــه در مــورد درختــان پســته حداکثــر 5 
ــس از  ــتی پ ــد، نبایس ــی باش ــد م ــا 6 درص ت
2 ســاعت الیــه روغنــی روی مخلــوط بصــورت 
ــه  ــی ک ــن های ــر شــود. روغ ــه مجــزا ظاه الی
ــه صــورت شــیری رنــگ شــده و در برخــی  ب
مــوارد روی آن هــا بــه صــورت تــرش کردگــی 
ــل  ــود، قاب ــی ش ــاهده م ــی مش ــک زدگ و کپ

ــتند. ــتفاده نیس اس
نکات الزم در کاربرد روغن ها

ــوب  ــر مطل ــه در تأثی ــواردی ک ــی از م 1-یک

ــش  ــاورزی نق ــای کش ــد روغن ه ــوادی مانن م
دارد، رعایــت نــکات مربــوط بــه تهیــه مخلــوط 
آب و روغــن مــی باشــد. در ایــن ارتبــاط، 
جــدای از اینکــه بایــد مقــدار مصــرف روغــن را 
رعایــت نمــود، بایســتی در زمــان تهیــه ابتــدا 
روغــن و آب را در یــک حجــم کوچــک ماننــد 
ــه  ــر اضاف ــه تانک ــپس ب ــوط و س ــطل مخل س
ــر  ــی از تانک ــود بخش ــی ش ــه م ــود. توصی نم
خالــی باشــد تــا بتــوان عملیــات مخلــوط 
ــی  ــام داد. در صورت ــی انج ــه خوب ــودن را ب نم
کــه یکنواختــی در مخلــوط نمــودن آب و 
روغــن رعایــت نشــود، روغــن پــس از پاشــش 
روی برخــی از ســطوح گیــاه مقــدار بیشــتر یــا 
کمتــر از حــد توصیــه شــده خواهــد بــود و این 
ــکیدگی،  ــد سرخش ــی مانن ــد عوارض ــی توان م
ریــزش جوانــه را بــه دنبــال داشــته باشــد و در 
نتیجــه رکــود درختــان برطــرف نخواهــد شــد. 
2-بــا دریافــت داده هــای هواشناســی بایســتی 
ــه  ــود ک ــی نم ــن پاش ــه روغ ــدام ب ــی اق زمان
بارندگــی بــه مــدت حداقــل 48 ســاعت بعــد 
از آن صــورت نگیــرد.  میــزان شســته شــدن 
روغــن از روی درختــان وابســته بــه شــدت و 

مــدت زمــان بارندگــی اســت.
ــی  ــردی و مس ــات گوگ ــالط ترکیب 3-از اخت
و  بردومیکــس  کلرمــس،  اکســی  ماننــد  
ــداً  ــی ج ــات روغن ــا ترکیب ــی ب ــای مس کوده
ــد از  ــل و بع ــه قب ــه هفت ــود )س ــوداری ش خ
پاشــیدن روغــن از کاربــرد گوگــرد روي گیــاه 

ــود(.  ــودداري نم ــد خ بای
ــل از  ــت قب ــر اس ــتان بهت ــار و تابس 4-در به
ــرد. ــاري ک ــان را آبی ــن، درخت ــیدن روغ پاش

ــت  ــراه اس ــش هم ــا آفت ک ــن ب ــر روغ 5- اگ
ــتفاده از  ــه اس ــوط ب ــاي مرب ــد احتیاط ه بای

آفت کــش رعایــت شــود. 18
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باغبانی 

طــی ســفر بــه ســیرجان عــالوه بــر تجــار بــا 
باغــداران ایــن منطقــه نیــز دیــداری داشــتیم. 
نقطــه نظــرات تجــار در شــماره قبــل ماهنامه 
دنیــای پســته بــه چــاپ رســید. امــا باغــداران 
در دنیای شــان عــالوه بــر بــازار بــه آب، کــود، 
ــرات  ــایر مخاط ــت و س ــزان برداش ــم، می س
مــی اندیشــند. در ایــن ســفر مجالــی دســت 
عضــو  جهانگیــری  محمدحســین  تــا  داد 
پیوســته انجمــن پســته ایــران نقطــه نظــرات 
شــخصی خــود در زمینــه باغــداری پســته را 

بازگــو کنــد. 
 آقای جهانگیری! از کارتان بگویید.

باغــداری پســته را از 6 ســال پیــش بــه 
صــورت پیوســته شــروع کــردم و کل سیســتم 
ــاورزی  ــابقه کش ــا س ــم. ام را در دســت گرفت
خانوادگــی ام بــه 50 ســال پیــش برمی گــردد. 
ــدر،  ــوت پ ــد و بعــد از ف ــدرم بودن ــدا پ در ابت
ــد.  ــن کار ش ــده دار ای ــان عه ــرادر بزرگ م ب

ــا را  ــودم کاره ــه خ ــال اســت ک ــدود 6 س ح
انجــام می دهــم و روش ســنتی را بــه ســمت 
مــدرن تغییــر دادم. یعنــی مصــرف کودهــای 
ــتر از  ــتفادۀ بیش ــردم و اس ــم ک ــی را ک دام
کودهــای جدیــد ارگانیــک و کاربــرد صحیــح 

کــردم.  پیگیــری  را  ســموم  و  محلول هــا 
بی تجربگــی در  دلیــل  بــه  اول  ســال های 
ــت  ــان اذی ــا، درخت ــی از کوده ــرد بعض کارب
ــول  ــوع محل ــک ن ــرف ی ــی مص ــدند، حت ش
ــان کاًل از  ــمتی از باغ م ــک قس ــد ی ــث ش باع
بیــن بــرود. بعــد از یکــی، دو ســال توانســتیم 
ــم. هــم  ــود خــوب را شناســایی کنی ــد ک چن
اکنــون مــی توانیــم ادعــا کنیــم کــه تجربــه 
ــاغ  ــه در ب ــم ک ــی دانی ــم و م ــب کرده ای کس

ــم.  ــام دهی ــی انج ــه کارهای ــد چ پســته بای
اینکــه می گوینــد نمــی شــود پســته برداشــت 
ــن  ــیده، م ــر رس ــه س ــته ب ــر پس ــرد و عم ک
ــاید  ــدارم. ش ــول ن ــا را قب ــت ه ــن صحب ای
ــرش  ــید، نظ ــی بپرس ــدار قدیم ــک باغ از ی
را  باغ هــا  بگویــد  باشــد و  چیــز دیگــری 
بایــد بفروشــیم و پولــش را جاهــای دیگــری 
ســرمایه گذاری کنیــم، امــا مــن ایــن را قبــول 
ــوب  ــاغ خ ــه ب ــر ب ــم اگ ــن می گوی ــدارم. م ن
رســیدگی کنیــم و بدانیــم کــه چــه کارهایــی 
بایــد انجــام دهیــم، بــاغ هــم جــواب زحمــات 

مــا را می دهــد.
 در منطقه تان مشکل آب ندارید؟

ــم.  ــودم را می گوی ــخصی خ ــئله ش ــن مس م

ــه  ــی ک ــی باغات ــم، ول ــکل آب نداری ــا مش م
ــت.  ــدا اس ــان ج ــد بحث ش ــکل آب دارن مش
ــت مشــکل آب  ــا نمی شــود گف ــه م در منطق
وجــود دارد؛ در منطقــه زیدآبــاد مشــکل حــاد 
ــه دو  ــن منطق ــبختانه ای ــم. خوش ــی نداری آب
ــه  ــی ک ــاده اتوبان ــاالی ج ــده، ب ــمت ش قس
مــی رود بــه ســمت تهــران یــک منطقــه بکــر 
ــوده  ــات ب ــه قن ــد حلق ــه چن ــت ک ــی اس آب
کــه زمین هــای پاییــن دســت را در گذشــته 
ــور  ــور ش ــه موت ــت. س ــرده اس ــه می ک تغذی
در پاییــن جــاده وجــود داشــت، وقتــی ایــن 
موتورهــا خــراب شــدند پلمــپ شــدند و چنــد 
ــداری ســیرجان   ــا مجــوز فرمان ــه چــاه ب حلق
ــی  ــد. خیل ــا دادن ــه آنه ــه ب ــن منطق در بهتری
ــتند  ــت هس ــه در باالدس ــم ک ــا ه از موتوره
در حلقه هــای قنــات خــود روســتا قــرار 
ــتیم  ــاد هس ــتای دارآب ــا در روس ــد. م گرفتن
کــه یــک حلقــه قنــات داشــت و بعــد از 
خــراب شــدن آبــی کــه از قنــات مــی آمــد، 

ــم. ــا کنی ــاه را جابج ــدیم چ ــور ش مجب
امــا خیلی هــا بــا آب خــوب هــم نمــی 
تواننــد پســته برداشــت کننــد؛ همین طــوری 
کــه امســال هــم شــاهد ایــن مســئله بودیــم. 

گفتگو با محمدحسین جهانگیری، عضو پیوسته انجمن پسته ایران:

قبول ندارم عمر پسته به سر رسیده



نی
غبا

با

تــن  از 15  از کشــاورزان  بعضــی  امســال 
ــی پســته توانســته  ــر شــاید 10 گون پســته تَ
ــاغ را  ــته ها و ب ــه پس ــی ک ــد. وقت ــط کن ضب
ــدم  ــه ع ــی شــوید ک ــد، متوجــه م ــی بینی م
مدیریــت باعــث شــده بــه این صــورت باشــد. 
ــود  ــت ک ــه می بایس ــاه 3 و 4 ک ــاًل در م مث
مغــزی مــی داده و محلولپاشــی می کــرده، 
ــچ  ــه هی ــی داده ک ــه مرغ ــک پای ــود ارگانی ک
ــون  ــدارد. 50 میلی ــرای درخــت ن ــده ای ب فای
تومــان هــم هزینــه کــرده کــه بــا ایــن 
دو  و  اگــر ســولوپتاس می گرفــت  هزینــه 
ــاال انجــام مــی داد،  تــا محلولپاشــی پتــاس ب
ــا  ــت. ب ــری می گرف ــواب بهت ــاده ج ــوق الع ف
ــی  ــراب م ــان را خ ــت پســته ش ــدم مدیری ع

ــد. کنن
ــت  ــک مدیری ــد ی ــی کنی ــر م  فک

ــت؟ ــی اس ــه کارهای ــامل چ ــوب ش خ
ــراد  ــا اف ــد ب ــه بای ــت ک ــن اس ــن کار ای اولی
راســتگویی،  مــورد  در  کــه  صاحب نظــر 
دلســوزی و علمــی بــودن آنهــا اطمینــان 
ــی  ــی از اتفاقات ــد. خیل ــورت کنی ــد، مش داری
کــه در منطقــه دارد مــی اُفتــد و باغــات 
خــراب مــی شــوند بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
ــردی  ــد ف ــر می کنن ــاورزان فک ــی از کش خیل
ــات کشــاورزی تأســیس  ــه فروشــگاه خدم ک
مــی کنــد، تحصیل کــرده هــم هســت و فــوق 
ــن قابلیــت را دارد  ــی دارد، ای لیســانس باغبان
ــرد؛ در  ــش اســتفاده ک ــی های ــه از راهنمای ک
ــر از  ــه بهت ــات تجرب ــی اوق ــه خیل ــی ک صورت
آدمــی کــه دکتــرای کشــاورزی دارد، جــواب 

می دهــد.
ــنتی  ــاورزها س ــی از کش ــا خیل ــه م در منطق
هســتند؛ در زمســتان بــرای هــر هکتــار بــاغ 
10 تــا 15 میلیــون تومــان کــود دامــی هزینه 
مــی کننــد و در تابســتان باغشــان را رهــا می 
کننــد و فقــط آب مــی دهنــد؛ ماننــد همیــن 
ــا ایــن همــه پســته روی  کاری کــه امســال ب

درخــت، خیلــی هــا انجــام دادنــد. 
در کل اگــر بتوانیــد باغتــان را بــا یــک 
ــت اداره  ــه وق ــی و ب ــوب و اصول ــت خ مدیری
ــودش  ــگاه خ ــاورزی جای ــوز کش کنیــد هن

دارد.
ــار  ــان در هکت ــت ت ــما برداش  ش

ــت؟ ــدر اس چق
ــه  ــته کل ــن پس ــار 3 ت ــال در هکت ــا امس م
قوچــی و 2 تــن پســته فندقــی برداشــت 
ــم؛  ــی نداری ــم خیل ــی ه ــم. احمدآقای کردی
ــم  ــم. رق ــی داری ــار احمدآقای ــط 10 هکت فق
غالــب مــا فندقــی اســت. البتــه برداشــت مان 

ــت. ــوب نیس ــی خ خیل
ســال آورمــان 3 تــا 3.5 بــرای رقــم فندقــی. 

شــاید جاهــای دیگــر بهتــر برداشــت کننــد، 
ــی در منطقــه ای کــه خودمــان هســتیم و  ول
دارنــد برداشــت مــی کننــد بــا درختــی کــه 
مــن خــودم دارم، اینقــدر خــوب اســت و 
ــم  ــاآور ه ــال ن ــتم. در س ــی هس ــودم راض خ

ــم. ــی کنی ــن برداشــت م ــا 2 ت 1.5 ت
ــت  ــک برداش ــما ی ــر ش ــه نظ  ب

ــد؟ ــدر باش ــد چق ــتثنایی بای اس
برداشــت  یــا  باشــد  نوقــی  برداشــت 
رفســنجان  نوقی هــای  چــون  ســیرجانی؟ 
کمتــر از 6-7 تــن پســته داشــته باشــند 
ــیرجان در  ــم. س ــته نداری ــا پس ــد م می گوین
ــن در  ــا 4 ت ــک 3 ت ــاید نزدی ــا ش ــه م منطق

هکتــار برداشــت شــود خــوب باشــد.
ــت  ــتید برداش ــما نتوانس ــرا ش  چ

ــد؟ کنی
مــا بایــد برگردیــم بــه گذشــته. همــان بحثــی 
کــه گفتــم قنــات بــود و قنــات خــراب شــد. 
ــی  ــات خــراب شــد. یعن ــش قن ــال پی 33 س
چاه هــای قنــات ریــزش کــرد. آن زمــان 
آمدنــد مجــوز چــاه بــه جــای قنــات گرفتنــد، 
در پاییــن دســت. چــاه را کــه زدنــد آب خوب 
ــا از  ــه کشــاورزی، ام ــد ب ــود و شــروع کردن ب
10-12 ســال پیــش آب موتــور خراب و شــور 
و تلــخ شــد. بــه دلیــل اینکــه آب خــراب بــود، 
ــن.  ــن رفت ــه از بی ــد ب ــروع کردن ــان ش درخت
ــه 15 ســال پیــش و آن آب  ــم ب اگــر برگردی
ــن  ــاری 5-6 ت ــا االن هکت ــد، م ــات می آم قن
پســته خشــک را از آن درخــت هــا برداشــت 
مــی کردیــم؛ درخت هــای مــا نصفــه شــدند.
 نمــی شــد قنــات را درســت 

کنیــد؟
ــی  ــود، م ــه نب ــه صرف ــرون ب ــی مق ــه خیل ن
ــم. در  ــت کنی ــر را درس ــت 30 کیلومت بایس
ــور را  ــتیم موت ــا توانس ــه م ــر ک ــال اخی 4 س
جابجــا کنیــم و ببریــم روی قنــات و قنــات را 
درســت کنیــم، درختــان دارنــد برمی گردنــد. 
آن  باغ مــان  آینــده  ســال   4 دارم  توقــع 
ــل از  ــد. قب ــم می خواه ــه دل ــزی شــود ک چی
خــراب شــدن قنــات مــا از 2 هکتــار، 15 تــن 

ــم.  ــی کردی پســته خشــک برداشــت م
ــی  ــل اصل ــما عام ــر ش ــه نظ  ب

برداشــت کــم چیســت؟
ــود  ــان نیســت؛ کمب ــا دســت خودش بعضی ه
آب. خیلــی افــراد در منطقــه داریــم کــه 
دلیــل  همیــن  بــه  داشــتند  آب  کمبــود 
درختانشــان دارد خــراب مــی شــود. بعضــی 

ــت. ــدم مدیری ــل ع ــه دلی ــم ب ــا ه ه
  منظورتان مدیریت تغذیه است؟

ــناهای  ــی از آش ــه. خیل ــت تغذی ــه، مدیری بل
ــد و دور آبیاریشــان  خودمــان، آب عالــی دارن

24 روز بــا آب شــیرین اســت؛ ملک شــان 
هــم بهتریــن زمیــن اســت، به طوری کــه 
ــر  ــن بهت ــن زمی ــیرجان از ای ــه س در منطق
ســال  برداشــت  متوســط  امــا  نداریــم؛ 
ــار اســت  ــک هکت ــو از ی آورشــان 1500 کیل
ــو  ــدود 200 کیل ــاید ح ــاآور ش ــال ن و در س
هــم برداشــت نداشــته باشــند. مطمئنــاً ســال 
ــا  ــد. خــود م ــر ندارن ــز دیگ ــچ چی ــده هی آین
در یکســری از قطعه هایمــان ســال آینــده 
40 درصــد امســال محصــول داریــم، ولــی در 
ــه. چــون همیــن  یکســری از قطعه هایمــان ن
از کودهــای گاوی،  یکســری  امســال روی 
ــا 200  ــم ب ــل دادی ــفات تریپ ــود سوپرفس ک
کیلــو در هکتــار اوره، درخــت هــا زودتــر بــاز 
ــا  ــن کاره ــه ای ــا را ک ــان قطعه ه ــدند. هم ش
ــم دارد.  ــده را ه ــال آین ــه س ــم جوان را کردی
فــردی کــه مــی گویــم هکتــاری 1500 کیلــو 
ــدم  ــش ع ــت دارد، دلیل ــال آور برداش در س

ــت.  ــت اس مدیری
 دانشش را ندارند یا اینکه نمی خواهند؟

نمــی خواهنــد. مثــاًل یکــی از آشــنایان مــی 
ــا  ــری از هزینه ه ــوری یکس ــه این ط ــد ک بین
ــه ایشــان  ــی شــود. همیشــه هــم ب ــر م کمت
می گوییــم کــه بــا ایــن درخت هــای بــه 
ــوب  ــاک و آب خ ــن خ ــا ای ــی و ب ــن بزرگ ای
بایــد هکتــاری 4 تــا 5 تُــن برداشــت داشــته 
وقــت  االن  ایــن درخت هــا  بــا  و  باشــید 
ــن  برداشــت کردنتــان اســت. دلیــل اینکــه تَ
ــه  ــم چ ــی دان ــد، نم ــی دهن ــن کار نم ــه ای ب
مــی توانــد باشــد؟ یــا بحــث هزینــه ای اســت 

ــز دیگــری.  ــا چی ی
ــن اســت کــه نداشــتن  ــر ای شــخصاً نظــرم ب
ــم  ــی ه ــای کارشناس ــه حرف ه ــان ب اطمین
مــی توانــد باشــد. مثــاًل اسیدســولفوریک 
ــه  ــال اول ک ــن در س ــود م ــد. خ ــی دهن نم
ــه  ــد ک اسیدســولفوریک دادم، اخــوی ام گفتن
ــک  ــن کار خش ــا ای ــا را ب ــت ه ــام درخ تم
ــث  ــد و باع ــرد. آب دارد می جوش ــی ک خواه
می شــود ریشــه درخت هــا بســوزد. تمــام 
کــه  می گفتنــد  ملک های مــان  شــریک 
قصــد خشــک کــردن درخت هــا را داری. 
 شــما در اطــراف خودتــان چــه تعــداد 
باغــدار مــی شناســید کــه فکــر مــی کنید 
مدیــر بــاغ هســتند و مــی تواننــد صفــر تا 

ــاغ را پیــش ببرند؟ صــد ب
حــدوداً 20 درصــد. 10 درصــد ایــن 20 
درصــد هــم از بــس کــه مــن توصیــه کــردم 
رفتنــد بــه ایــن ســمت و دیدنــد کــه جــواب 

مــی دهــد.
  ولی باز عمل نمی کنند.

ــتارت  ــا اس ــرزد. م ــی ل ــان م ــم دلش ــاز ه ب
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شــروع  اســفند   20 از  تقریبــاً  کودیمــان 
شــروع  را  فصلــی  کودهــای  و  می شــود 
می کنیــم. تــا بعــد از برداشــت کــه کودهــای 
ازتــه را می دهیــم، بــا هــر دور آبیــاری یعنــی 
ــات روی  ــار در تابســتان باغ ــر 24 روز یکب ه
ــی  ــچ آب ــد. هی ــود دارن ــان ک ــه خودش برنام
ــار  ــی رود. 6 ب ــت نم ــای درخ ــود پ ــدون ک ب
محلولپاشــی داریــم، همــه اینهــا هکتــاری 6 
میلیــون تومــان هزینــه اش مــی شــود، بــدون 

ــری. ــه کارگ هزین
ــداران  ــت؟ باغ ــی نیس ــه باالی  هزین

ــد؟ ــد بپردازن ــی توانن ــر م دیگ
اگــر برداشتشــان خــوب باشــد، اصــاًل بــاال 
نیســت. 6 میلیــون تومانــی کــه می گویــم 
ــزی  ــر چی ــتن و ه ــام گذاش ــنگ تم ــی س یعن
کــه بــه ذهنتــان برســد بــه بــاغ داده ایــد. شــما 
ــن کار را  ــد بهتری ــم می توانی ــون ه ــا 4 میلی ب
انجــام دهیــد. االن بعضی هــا دارنــد بیشــتر 
از ایــن هزینــه می کننــد. اگــر بخواهیــد در 
زمســتان کــود دامــی بدهیــد بــرای یــک هکتار 
بــاغ هــر کامیــون کــود گوســفند 1 میلیــون و 
300 هــزار تومــان اســت کــه اگــر بخواهنــد 5 
کامیــون بــه یــک هکتــار بدهنــد صحبــت از 5 
تــا 6 میلیــون مــی شــود. فقــط بــرای زمســتان، 

ــد؟ ــی کنن ــد و تابســتان را چــه کار م عی
 چرا شما آبیاری قطره ای نکردید؟

ــر  ــم. 1200 مت ــرق داری ــا ب فعــاًل درگیــری ب
بــا بــرق فاصلــه داریــم. 150 میلیــون تومــان 
ــان  ــود. خودم ــی ش ــذاری م ــر گ ــه تی هزین
ــن کار را انجــام دهیــم. اگــر  نمــی توانیــم ای
بخواهیــم بــرق بیاوریــم، اجــرای آبیــاری 
قطــره ای عقــب مــی اُفتــد. در نوبــت هســتیم 

ــام  ــان انج ــن کار را برای م ــرق ای ــه اداره ب ک
دهــد. 

 مالک کل چاه خودتان هستید؟
ــا  ــود م ــش ب ــه بحث ــی ک ــن قنات ــه. از همی ن
30 درصــد مالــک هســتیم. چــاه هــای دیگــر 
هــم هســت کــه آب همــه مــی رونــد در یــک 
ملــک. مــا تقریبــاً هــر 12 روز داریــم آب مــی 
گیریــم. قطــره ای زودتــر از 12 روز نیــازی بــه 
ــم آب را  ــم بزنی ــتخر ه ــی اس ــدارد. وقت آب ن
مــی توانیــم نگــه داریــم. از آن نظــر مشــکلی 
ــره ای را  ــتم قط ــی سیس ــن خیل ــم. م نداری
ــاغ  ــت ب ــم وضعی ــی کن ــر م ــت دارم. فک دوس
هایمــان بهتــر مــی شــود. چــون بــاغ، آب مــی 
ــت  ــد، آب تح ــره ای باش ــی قط ــد. وقت خواه
ــی شــما تحــت  کنتــرل شــما اســت. در غرقاب
کنتــرل آب هســتید. آب را مــی آوریــد در 
یــک هکتــار زمیــن 12 ســاعت آب مــی بــرد. 
چــه کار مــی خواهیــد بکنیــد؟ وقتــی آب بایــد 
ــد  ــد و بع ــرود دور بزن ــری را ب ــف 50 مت ردی
ــی  ــد؟ ول ــد بکنی ــی توانی ــکار م ــردد، چ برگ
ــاغ را مــی  اگــر قطــره ای باشــد، 10 هکتــار ب
ــه  ــه هزین ــر اینک ــرل و دیگ ــت کنت ــری تح ب
ــد.  ــی آی ــن م ــاده پایی ــوق الع هــای کــودی ف
مــا امســال کــه ســال آورمــان بــود 175 کیلــو 
ســولوپتاس در هکتــار دادیــم. بــا سیســتم 75 

ــو ســولوپتاس هــم کافــی اســت. کیل
در غرقابــی مجبوریــم کودهــا را بریزیــم روی 
زمیــن. کــودی کــه روی زمیــن پاشــیده مــی 
ــور آفتــاب  ــر ن ــر اث ــاد و ب ــدن ب ــا وزی شــود ب

خاصیــت شــان از بیــن مــی رود.
 کود حیوانی نمی دهید؟

ــاًل بیشــتر مــی  ــه قب ــار. البت ســه ســالی یکب

دادیــم. طــی ســال هــای اخیــر خیلــی بهتــر 
از زمانــی کــه کــود دامــی مــی دادیــم، 
ــم  ــی دادی ــه م ــی ک ــود دام ــت. ک ــده اس ش
در تابســتان درخــت را رهــا مــی کردیــم. دو 
تــا کیســه کــود ســولفاته و ازتــه مــی دادیــم 
ــت  ــن.  االن درخ ــز، همی ــود مغ ــم ک ــه اس ب
مــا بــدون آنالیــز خــاک و بــرگ نیســت 
ــی  ــام م ــکار را انج ــه این ــت ک ــال اس و 7 س
ــم و  ــه بده ــه چ ــم ک ــی دان ــم؛ االن م دهی
ــه  ــم ب ــه آمدی ــم. 4 ســال اســت ک چــه نده
ــه از  ــی ک ــولفوریک؛ معجزات ــمت اسیدس س
اسیدســولفوریک دیــدم از شــق القمــر باالتــر 

ــد. ــی کن ــزه م ــاغ معج ــت؛ در ب اس
 چه اتفاقی اُفتاده؟

ــا  ــد، م ــراب ش ــه آب خ ــی ک ــد از آن جریان بع
پاییــن  را  زمین مــان   EC توانســتیم  نمــی 
بیاوریــم. یــک کــم آب شــور شــد، زمیــن 
پاییــن مــا هــم EC اش بــاال اســت؛ بــه اصطالح 
ــم،  ــه اســت. اســیدهیومیک می دادی ــن کف زمی
نهایتــاً یــک درجــه شــوری پاییــن تــر مــی آمد 
و خیلــی تفاوتــی نمی کــرد. چهــار ســال پیــش 
ــه اسیدســولفوریک  ــا EC، 12شــروع کــردم ب ب
ــد  ــال بع ــار، 2 س ــر در هکت ــا 750 لیت دادن ت
EC آمــد روی 7.5. ایــن کار را در زمســتان بعد 
ــم.  ــام می دهی ــا انج ــدن موتوره ــن ش از روش
در  آبمــان  دور  اســت.  غرقابــی  آبیاری مــان 

ــتان 24روزه. ــت و در تابس ــتان 48 اس زمس
ــی  ــی م ــر درپوش ــر ه ــولفوریک را س  اسیدس
گذاریــم و بــه هــر ردیــف 60 متــری یــک گالن 
ــن  ــان گال ــم. هم ــی دهی ــولفوریک م اسیدس
ــه شــد  ــام ک ــک، تم ــم داخــل تان ــی ریزی را م
ــق.  ــن طری ــه همی ــم ب ــف بعــدی ه ــرای ردی ب

باغبانی 
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ــازار پســته  ــرای شــناخت ب ــش ب ــدی پی چن
معرفــی  و  المنافــع  مشــترک  کشــورهای 
بــه اعضــای انجمــن بــه ســراغ یکــی از 
محمدعلــی  رفتیــم.  بــازار  ایــن  فعالیــن 
محمدمیرزائیــان، حــدود 23 ســال اســت کــه 
دســتی در خریــد و فــروش پســته دارد، عضــو 
ــت و  ــران اس ــته ای ــن پس ــا انجم ــأت امن هی
ریاســت کمیســیون بازرگانــی اتــاق بازرگانــی 
محــض  بــه  دارد.  عهــده  بــر  را  کرمــان 
اینکــه پــای گفتگــو بــا وی نشســتیم از 
ــدی اش در حــوزه صــادرات پســته  دغدغه من
ــک  ــد اســت ی ــان معتق ــت. محمدمیرزائی گف
ســری مشــکالت در صــادرات پســته وجــود 
دارد کــه مطــرح کــردن آنهــا شــاید دولــت را 
بــه کار وادارد و کمکــی در ایــن زمینــه شــود. 
در ادامــه بخشــی از نقطــه نظــرات ایــن 
تاجــر آورده شــده اســت و در شــماره آینــده 
ماهنامــه دنیــای پســته مشــروح گفتگــو 
ــورهای  ــازار کش ــی ب ــه معرف ــا وی در زمین ب

ــد. ــی خوانی ــه را م ــیای میان آس

موازی کاری دستگاه های دولتی
اداره اســتاندارد و ســازمان جهاد کشاورزی 
در بحــث قرنطینــه نباتــی در حــال مــوازی 
کاری هســتند. در گذشــته اداره اســتاندارد 
ــرداری  ــه ب ــخص نمون ــک روال مش ــا ی ب
ــرای  ــه ب ــن نمون ــی از ای ــرد، بخش ــی ک م
خــودش و دیگــری بــرای جهــاد کشــاورزی 
بــود. ســپس جهــاد کشــاورزی، بــرگ 
ــته  ــادرات پس ــرای ص ــی ب ــه نبات قرنطین
ــا مقصــد  ــه ت ــل تاجــر مــی داد ک را تحوی

ــی  ــته م ــراه پس ــه هم ــت و ب ــار داش اعتب
رفــت. هــم اکنــون نزدیــک بــه یک ســال و 
نیــم اســت کــه ایــن دو ارگان دولتــی برای 
ــی  ــرداری م ــه ب ــه نمون ــان جداگان خودش
ــی  ــاورزی م ــاد کش ــئولین جه ــد. مس کنن
گوینــد حــق ملــی مــا اســت کــه خودمــان 
بیایــم و نمونــه را برداریــم. در ایــن شــرایط 
ــه بــردارد  اگــر اداره اســتاندارد بیایــد نمون
ــاد کشــاورزی  ــاره جه ــد، دوب و پلمــپ کن
ــاز  ــپ آن را ب ــد و پلم ــد بیای ــی خواه م
اینکــه اســتاندارد  از  اگــر قبــل  کنــد! 
ــاورزی  ــاد کش ــد، جه ــرداری کن ــه ب نمون
ــردارد کــه پلمپــی صــورت نمــی  ــه ب نمون
ــت  ــه ای اس ــن کار هزین ــاًل ای ــرد! عم گی
ــه صادرکننــده تحمیــل مــی شــود.  کــه ب
ــان  ــتان کرم ــط در اس ــن کار فق ــاً ای ضمن
اجــرا مــی شــود! مــا نتوانســتیم در کرمــان 
مدیــر جهــاد کشــاورزی و اداره اســتاندارد 
ــز  ــک می ــر ی ــر س ــه ب ــم ک ــع کنی را قان
بنشــینند و ایــن مشــکل را حــل کننــد و 
ــب و  ــای کس ــکالت فض ــی از مش ــن یک ای

ــت.  کار اس

ضعف دیپلماسی اقتصادی دولت
کشــور  در  مصــرف  بــرای  مــا  پســته 
چیــن، ابتــدا بــه کشــور ویتنــام و از آنجــا 
ــز از عــوارض گمرکــی بصــورت  ــرای گری ب
غیرمســتقیم بــه چیــن صــادر مــی شــود. 
اگــر دولــت ایــران مــی رفــت و بــا دولــت 
چیــن بــر ســر ایــن موضــوع مذاکــره مــی 
کــرد و دولــت چیــن بــا دریافــت درصــدی 
ــازار را آزاد  ــه ایــن ب مالیــات ورود پســته ب
مــی کــرد، تجــار مــا بــه برخی از مشــکالت 
ــت چیــن یــک  ــد. اگــر دول برنمــی خوردن
ــادره  ــته را مص ــای پس ــری از کانتینره س
ــاورز  ــته و کش ــده ورشکس ــد، صادرکنن کن
بدبخــت مــی شــود. بــه علــت تحریــم هــا 
ــالمی  ــادی س ــط اقتص ــران، رواب ــه ای علی
نداریــم و برگشــت پــول قانونــی نیســت و 
اصــاًل نمــی شــود پــول را بــه بانــک هــای 
ــق  ــد از طری ــه بای ــرد، بلک ــز ک ــران واری ای
ــه  ــتقیم ب ــور غیرمس ــه ط ــا و ب ــراف ه ص
ــم  ــر ه ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــتمان برس دس
ــه  ــته ب ــم ورود پس ــان و ه ــت پولم برگش
بعضــی کشــورها مشــکل دارد. اگــر دولــت 
بــرای حــل ایــن مشــکل رایزنــی مــی کرد، 
مــی توانســتیم در جهــت مثبتــی حرکــت 

ــادی  ــی اقتص ــت دیپلماس ــا دول ــم، ام کنی
ــی دارد. ضعیف

تثبیت نرخ ارز 
 ثابــت نگــه داشــتن نــرخ ارز توســط دولت 
بــا اقتصــاد بــازار در تقابــل اســت. ایــن کار 
ــدازد.  ــی ان ــه م ــل را از توجی ــد داخ تولی
چطــور تولیــد کننــده مــی توانــد بــا تولیــد 
ــی  ــت کنــد در حال کننــده آمریکایــی رقاب
ــه  ــش هزین ــد افزای ــاالنه 15 درص ــه س ک
دارد و نــرخ ارز توســط دولــت ثابــت نگــه 
ــی  ــرایط کنون ــت؟ در ش ــده اس ــته ش داش
دیگــر پولــی دســت کشــاورز را نمــی 
ــاً  ــا و متعاقب ــه ه ــش هزین ــا افزای ــرد. ب گی
گســترش تنگدســتی کشــاورز و بــا وجــود 
اضمحــالل منابــع آبــی، چگونــه مــی تــوان 
ــرای  ــره ای ب ــاری قط ــتفاده از آبی ــه اس ب

ــا روی آورد؟ ــاغ ه ــره وری ب ــش به افزای

عوارض گمرکی
بــرای  قزاقســتان  کشــور  کنــون  تــا 
دریافــت عــوارض گمرکــی بــه پیــش 
فاکتــور تجــار اســتناد مــی کــرد و پســته  
ــه  ــیای میان ــورهای آس ــن کش ــه بی آزادان
جابجــا مــی شــد و بــه روســیه مــی 
ــران در  ــرک ای ــه ای گم ــی نام ــت. ط رف
ــه  ــته ورودی ب ــه، پس ــه 4 مکاتب ــخ ب پاس
ــت.  ــرده اس ــالم ک ــتان را 8 دالر اع قزاقس
ــاده 3  ــه م ــا توصی ــر ب ــن موضــوع مغای ای
ــب  ــای کس ــود فض ــعه و بهب ــون توس قان
ــرف  ــال 95 از ط ــای س ــه در انته و کار ک
ــن  ــق ای ــت. طب ــد، اس ــالغ ش ــت اب دول
ــاً  ــا حتم ــت در تصمیم گیری ه ــاده، دول م
ــاظ  ــی را لح ــش خصوص ــر بخ ــد نظ بای
ــن  ــع بخــش خصوصــی ای ــذا توق ــد، ل کن
ــر  ــه نظ ــل از مکاتب ــرک، قب ــه گم ــود ک ب
ــی  ــاق بازرگان ــه و ات ــای مربوط ــکل ه تش
گمــرک  کــه  زمانــی  از  می گرفــت.  را 
ــو پســته را 8 دالر  ــران قیمــت هــر کیل ای
ــر  اعــالم کرده اســت، گمــرگ قزاقســتان ب
مبنــای پســته 8 دالری عــوارض گمرکــی 
ــت  ــن اس ــم ای ــان ه ــرد و حرف ش ــی گی م
ــت.  ــرده  اس ــالم ک ــان اع ــِت خودت ــه دول ک
ــته را  ــرخ پس ــران ن ــرک ای ــود گم ــر ب بهت
ــی  ــالم م ــاال اع ــه ب ــناور و از 4-5 دالر ب ش
ــد  ــرار باش ــداران ق ــه خری ــی ک ــرد. وقت ک
حــدود 1 تــا 1.5 دالر گمرکــی دهنــد، 

محمدعلی محمدمیرزائیان، عضو هیأت امنا انجمن پسته ایران:

مشکالت صادرات پسته

نی
رگا

باز
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بازرگانی

پســته مــا را نمــی خرنــد و از آمریــکا خریــد 
ــاًل  ــود اص ــر ب ــه بهت ــا اینک ــد. ی ــی کنن م
نرخــی بــه آنهــا اعــالم نمــی کردیــم، چــون 
ــی  ــارت جهان ــازمان تج ــوز عضــو س ــا هن م
نیســتیم کــه بخواهیــم قوانیــن کشــورهای 
دنیــا را رعایــت کنیــم. برخــی از خریــداران 
ــه  ــته درج ــای پس ــیه تقاض ــته در روس پس
ــرای  ــت 8 دالر ب ــالم قیم ــد و اع ــه دارن س

ــت. ــی اس ــته غیرمنطق ــوع پس ــن ن ای

تأمین مالی تجار
ــای  ــاورزی، اعط ــک کش ــت بان ــر اس بهت
تســهیالت بــه صــادر کننــدگان را تســریع 
ــی  ــار م ــق تج ــن طری ــد. از ای و روان کن
ــازار را مدیریــت کننــد و از اُفــت  تواننــد ب
بــازار جلوگیــری شــود. در حــال حاضــر بــا 
ــاورزی،  ــک کش ــای بان ــری ه ــخت گی س

تجــار راضــی نیســتند.

خالصه وضعیت تقاضا
ــار دیگــر رکــورد   فــروش مــاه دســامبر ب

زد.
 مجمــوع فــروش داخلــی و صــادرات 
ــته  ــال گذش ــامبر از س ــاه دس ــان م ــا پای ت
بیشــتر بــوده اســت و تقاضــا بــرای پســته 
ــان  ــا همچن ــام بازاره ــی در تم کالیفرنیای

ــت. ــاال اس ب
 بــازار داخلــی ایــاالت متحــده تحــت تأثیر 
ــول و  ــرکت واندرف ــترده ش ــات گس تبلیغ
بخــش خــرده فروشــی بــه شــدت در حــال 

رشــد اســت.
ــی  ــوی چین ــال ن ــه س ــه ب ــور ک  همانط
ــروش در  ــا و ف ــویم تقاض ــی ش ــک م نزدی

ــود. ــی ش ــت م ــازار تقوی ــن ب ای

اروپائیــان  تقاضــای  شــدن  تقویــت   
ــن مقصــد  ــه ای ــروش ب ــش ف موجــب افزای

ــت. ــده اس ش
خالصه وضعیت عرضه

 محصــول 2017 آمریــکا 275 هــزار تــن 
تخمیــن زده شــد.

ــت  ــل برداش ــر فص ــدید اواخ ــای ش  گرم
کیفیــت  در  مشــکالتی  ایجــاد  باعــث 
ــه از بیــن رفتــن پوســت  محصــول از جمل
ــد. ــول ش ــت در محص ــارت آف ــرم و خس ن

 نیــاز ســرمایی بــرای محصــول 2018 
ــا انتظــار  ــوده، ام کمتــر از حــد متوســط ب
مــی رود کافــی باشــد. مــاه آینــده در مــورد 
ــتری  ــب بیش ــرمایی مطال ــاز س ــن نی تأمی

ــه خواهــد شــد. ارائ

گزارش پرایمکس 

در 17 ژانویه 2018
مجمــوع فــروش پســته آمریــکا در 
مــاه دســامبر )10 آذر تــا 10 دی(، 
ــزار  ــه 9 ه ــوده ک ــن ب ــزار ت 34 ه
ــا معــادل 40 درصــد  و 525 تــن ی
نســبت بــه دســامبر ســال گذشــته 
افزایــش داشــته اســت؛ بــه طــوری 
ــزار و 406  ــی  ه ــروش داخل ــه ف ک
درصــد   13.8 معــادل  یــا  تــن 
و  هــزار   8 صــادرات  و  افزایــش 
210 تــن یــا معــادل 60.2 درصــد 

ــد. ــرده ان ــه ک ــش را تجرب افزای
کل فــروش پســته طــی 4 مــاه اول 
ــزار  ــال 137 ه ــاری امس ــال تج س
تــن بــوده کــه 7 هــزار و 700 تــن 
ــه  ــبت ب ــد نس ــادل 6 درص ــا مع ی
دوره مشــابه ســال گذشــته افزایش 
داشــته اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه فــروش داخلــی 4 هــزار و 535 
تــن یــا معــادل 13درصــد افزایــش 
ــا  ــن ی ــزار و 84 ت ــادرات 3 ه و ص
را  افزایــش  درصــد   3.4 معــادل 

نشــان مــی دهنــد.
و  صــادرات  میــزان  مجمــوع  در 
مصــرف داخــل آمریــکا در مــاه 
ــتر  ــته بیش ــال گذش ــامبر از س دس
ــزار  ــادرات 22 ه ــت. ص ــوده اس ب
تنــی در ایــن مــاه رکــورد محســوب 

ــود. ــی ش م
در مــورد بازارهــای صادراتــی نکتــه 
ــا  ــدارد. قیمــت ه خاصــی وجــود ن
ــا 40 ســنت در کیلــو  حــدود 20 ت

افزایــش داشــته انــد. 
ــر  ــت ه ــت قیم ــر اس ــایان ذک ش
کیلوگــرم پســته درجــه یــک اُنــس 
20-18 در محــدوده 10 تــا 10.45 
ــه  ــته درج ــه و پس ــرار گرفت دالر ق
یــک اُنــس 26-21 از 9.50 تــا 10 
دالر قیمــت خــورده اســت. هــر 
کیلوگــرم پســته ناخنــدان قیمتــی 
حــدود 7.10 تــا 7.30 دالر داشــته 

اســت.

گزارش پسته آمریکا به نقل از واندرفول
)خالصۀ وضعیت در ماه دسامبر2017(
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تیمــی از دانشــگاه شــریف در تاریــخ بیســت و 
ســوم آذرمــاه 96 بــا مشــاوره دکتر مشــایخی 
ــگاه  ــتراتژیک از دانش ــت اس ــرای مدیری دکت
ام. آی. تــی و از اســاتید اقتصــاد دانشــگاه 
صنعتــی شــریف بــه دعــوت اندیشــکده تدبیر 
آب ایــران بــه نشســت مشــترک بــا تعــدادی 
ــد. همچنیــن  از اعضــای انجمــن پســته آمدن
در ایــن جلســه جمعــی از کارشناســان اتــاق 
بازرگانــی، کارشناســان آب منطقــه ای، رئیس 
ــهیلگران  ــنجان و تس ــاورزی رفس ــاد کش جه
ــن  ــر ای ــد. جلســه ب اجتماعــی شــرکت کردن
ــای  ــدا اعض ــه ابت ــت ک ــکل گرف ــاس ش اس
تیــم، طرحــی کــه در راســتای بررســی 
ــازار آب  ــدازی ب ــی راه ان ــای احتمال پیامده
ــپس  ــد. س ــه دادن ــران ارائ ــه حاض ــود را ب ب
طــرح خــود را در معــرض پیشــنهادات و 

ــتند.  ــان گذاش ــادات مخاطب انتق
فرهــاد آگاه بــه عنــوان گرداننــده ایــن جلســه 
ــول  ــاتی ح ــن جلس ــزاری چنی ــدف از برگ ه
محــور آب بــا حضــور اســاتید را دور شــدن از 
فضــای احساســی و علمی تــر کــردن مســئله 
بــه نوعــی کــه بتــوان براســاس آن تصمیمات 

سیاســتي گرفــت، عنــوان کــرد.
ایــن  ضمــن  ابتــدا  در  مشــایخی  دکتــر 
توضیــح کــه طــرح در حــال اجــرا متعلــق بــه 
ــریف  ــی ش ــگاه صنعت ــجویی دانش ــم دانش تی
اســت تأکیــد کــرد کــه در ایــن طــرح 
ــزود:  ــپس اف ــاور دارد و س ــش مش ــاً نق صرف

»گــروه خواهــان شــنیدن نظــرات اعضاســت 
ــازار آب  ــراي ب ــد مــدل دینامیکــي ب ــا بتوان ت
ــکالتي  ــا و مش ــه پیامده ــد و ب ــی کن طراح
کــه در پیــاده ســازي بــازار آب هســتند 
ــن  ــرح ای ــا ط ــه را ب ــد. وی جلس ــت یاب دس
ســوال آغــاز کــرد: »چگونــه مــی تــوان عــزم 
اجتماعــی بــرای حــل مســئله آب بــه وجــود 
آورد و چه طــور مــی توانیــم همگــی بــه یــک 

ــیم؟«  ــی برس ــم جمع تصمی
ــی  ــگاه صنعت ــم دانش ــرگروه تی ــی، س ضیای
ــي  ــاب ارزیاب شــریف طــرح را پژوهشــی در ب
ــنجان  ــت رفس ــازار آب در دش ــاي ب پیامده
دانســت و ســپس بــه معرفــی اهــداف، و 
ــان  ــامل بی ــه وی ش ــت. ارائ ــاد آن پرداخ ابع
ــع  ــود، جم ــای موج ــه نموداره ــئله، ارائ مس
آوری ادبیــات پژوهــش بــا تکیــه بــر نظــرات 
ــود. وی  ــب ب ــدی مطال ــع بن ــاتید و جم اس
ــح داد:  ــن توضی ــن چنی ــی را ای ــوال اصل س
ــود  ــئله کمب ــل مس ــدف ح ــا ه ــازار آب ب »ب
ــادي  ــي، نه ــاي فن ــارغ از پیچیدگي ه آب ف
ــد،  ــته باش ــد داش ــي توان ــه م ــي ک و حقوق
پیامدهــاي دیگــری نیــز دارد. بــا فــرض ایــن 
کــه بتوانیــم یــک بــازار را موفــق اجــرا کنیــم 

ــت؟« ــد آن چیس پیام
برنامــه مطالعاتــي تیــم ســه محــور کلیــدي و 

دو محــور مرتبــط را دنبــال مــی کــرد؛
1- تأثیــر بــازار آب بــر آبخــوان و ســفره هاي 

زیرزمینــي؛ پیامدهــاي زیســت محیطــي

2- تأثیــر بــازار آب بــر معیشــت کشــاورزان؛ 
پیامدهــاي اقتصــادي

3- تأثیــر بــازار آب بــر مســئله عدالــت و 
ــي ــاي اجتماع ــي؛ پیامده ــات اجتماع منازع
محورهــای جانبــي شــامل بهــره وري و مــدل 

تعییــن قیمــت و قراردادهــا بــود.
بــرای  ضیایــی  کــه  مشــکالتی  از  یکــی 
پژوهــش خــود عنــوان کــرد، به دســت آوردن 
ــر را  ــه یکدیگ ــود ک ــی ب ــا و نمودارهای داده ه
ــه  ــم تخلی ــه حج ــد؛ از جمل ــض می کردن نق
ــته  ــال گذش ــد س ــول چن ــه در ط ــا ک چاه ه
ثابــت بــوده اســت، در حالــی کــه تعــداد ایــن 
ــد  ــق در چن ــه عمی ــق و نیم ــای عمی چاه ه
ــت  ــوده  اس ــش ب ــه افزای ــته رو ب ــال گذش س
ــه  ــد ک ــالم کرده ان ــم اع ــران ه و صاحب نظ
ــد  ــن چن ــی در ای ــای زیرزمین ــطح آب ه س

ــه اســت. ــن رفت ســال پایی
مشــکل دیگــر عــدم تناســب میــزان برداشــت 
از آبخــوان بــود. براســاس اطالعاتــی کــه تیــم 
از بخــش مطالعــات آب منطقــه ای کرمــان بــه 
دســت آورده بــود؛ رقــم برداشــت از آبخــوان 
550 میلیــون مترمکعــب بــود، درحالــی کــه 
منابــع دیگــر 700 میلیــون مترمکعــب را 

تأییــد مــي کننــد.
ضیایــی افــزود: »تجربــه بــازار در موضــوع آب 
زیرزمینــي بســیار جــوان اســت و از مــرز دو 
ــا ســه ســال نمــي گــذرد. پایــش آبخــوان  ی
ــاه دشــوار اســت. بیشــتر  ــن زمــان کوت در ای

نشست مشترک انجمن پسته و تیم دانشگاه صنعتی شریف:

پیامدهای بازار آب و مشکالت راه اندازی آن
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مطالعاتــی کــه در مــورد بــازار آب وجــود دارد 
ــه براســاس  ــازار اســت، ن براســاس منطــق ب

پایــش وضعیــت آبخــوان.«
ــات  ــق مطالع ــه طب ــد ک ــی ش ــی مدع ضیای
ــرژي  ــه ان ــا یاران ــب ب ــازار در ترکی ــه، ب اولی
ــد کــه  ــي را فعــال کن ــد دینامیک های مي توان
تشــویق بــه اضافــه برداشــت کنــد. درنتیجــه 
ــه  ــر ب ــده منج ــن ش ــت تعیی ــاس قیم براس
فاجعــه خواهــد شــد. قــدم اول قبــل از 
اجرایــي کــردن بــازار، انجــام مطالعــات بــرای 
تعییــن ســطح ایــده آل برداشــت از آبخــوان و 

ــت. ــرل آن اس ــراي کنت ــي ب راه حل
در واکنــش بــه مطالــب ارائــه شــده هــر یــک 
از حاضــران در جلســه بــه طــرح دیدگاه هــای 

ــود پرداختند. خ
بخــش  مســئول  زراعتــکار،  مهنــدس 
مطالعــات آب منطقــه ای کرمــان در صحبــت 
ــدم  ــوان و ع ــر آبخ ــازار ب ــر ب ــه تأثی ــود ب خ
تناســب مجوزهــا و برداشــت ها پرداخــت. 
وی در ایــن بــاره گفــت: »براســاس مطالعــات 
مــا برداشــت از دشــت بایــد بــه نصــِف 
ــاوت  ــبختانه تف ــد. خوش ــی برس ــدار فعل مق
ــده و  ــادر ش ــای ص ــن مجوزه ــاداری بی معن
ــات  ــا در جزئی ــت، ام ــت نیس ــدار برداش مق
مجوزهــا مشــکالتی وجــود دارد. بــرای مثــال 
ــا 10  ــر،  چاهــی ب ــه 40 لیت ــا پروان ــردی ب ف
لیتــر آب دارد. معکــوس آن هــم وجــود دارد. 
فــردی پروانــه 10 لیتــر 30 لیتــر آب از چــاه 
برداشــت مــی کنــد.« دو مانــع اصلــی اجــرای 
ایــن طــرح از نظــر زراعتــکار عبــارت بودنــد 
از: یــک، نتیجــه کاهــش برداشــت بــرای 
چاه هایــی کــه آبدهــی بســیار پاییــن دارنــد؟ 
ــت  ــع اصــالح وضعی ــه مان ــی ک و دوم، قوانین
هســتند. وی در ایــن رابطــه توضیــح داد: 
ــم. در  ــف کنی ــر را نص ــوز 40 لیت ــر مج »اگ
واقــع چــاه را تبدیــل بــه 5 لیتــر کــرده ایــم. 
ــئله را  ــم مس ــی توانی ــن نم ــدون قوانی ــا ب م
حــل کنیــم. قوانیــن فعلــی به شــدت مشــکل 
دارد. رســیدن بــه ایــن مرحلــه کــه از مجلس 
و شــورای نگهبــان رد بشــویم را چــه کســی 

ــد؟« ــد حــل کن بای
عــرب پــور، مســئول بخــش حفاظت شــرکت 
افزایــش  پذیــرش  ضمــن  منطقــه ای  آب 
بهــره وری بــه واســطه اجــرای بــازار بــه عــدم 
ــه  ــن عرضــه پرداخت ــه مســئله تأمی توجــه ب
ــد عرضــه  ــه می خواه ــه ای ک ــت: »حقاب و گف
شــود بایــد پایــداری داشــته باشــد. در حــال 
حاضــر، دشــت رفســنجان شــرایط ناپایــداری 
وجــود  عرضــه  بــرای  پایــداری  و  دارد 
ــه وی  ــه دغدغ ــری ک ــئله دیگ ــدارد.« مس ن
ــد  ــودن فعالیــت خری ــود بحــث قانونمنــد ب ب

ــرد:  ــح ک ــود. وی تصری ــه ب ــروش حقاب و ف
»طبــق قوانیــن موجــود در حــال حاضــر 
حقابــه بــرای همــان زمینــی اســت کــه چــاه 
ــرف  ــه مص ــد ب ــود دارد و آب بای در آن وج
ــن  ــت بی ــت اس ــد. درس ــن برس ــان زمی هم
ــی  ــام م ــه انج ــروش حقاب ــد و ف ــردم خری م
شــود، ولــی از چاهــی بــه چــاه دیگــر قانونــاً 
ــات  ــن مقدم ــه ای ــت ک ــد. الزم اس نمی توان
ــده شــود و ســقف برداشــت هــم  ــی دی قانون
بــه همیــن نســبت تعییــن شــود. االن تقریبــاً 
بــرای همــه چاه هــای دشــت رفســنجان 
ــره  ــت کالیب ــرار اس ــده و ق ــب ش ــور نص کنت
شــوند و از بعــد از عیــد حقابــه شــارژ شــود. 
آن ســقف برداشــت اگــر تعییــن نشــود مــی 
توانــد تبدیــل بــه افــت بیشــتر ســطح آب در 
دشــت شــود. اگــر بــازار بــا نــگاه بــه پایــداری 

ــی اســت.« باشــد راه حــل خوب
علمــی  هیــأت  عضــو  عبدالهــی،  دکتــر 
ــور  ــه ســه فاکت ــات پســته ب موسســه تحقیق
ــداری و اثرگــذاری اشــاره کــرد.  ــی، پای کارای
ــه  ــه هرچ ــد ک ــاورزانی بودن ــر وی کش از نظ
محدودیــت منابع آب را بیشــتر حــس کردند، 
ــورد  ــا در م ــد. ام ــش داده ان ــی را افزای کارای
ــح  ــن توضی ــن چنی ــذاری ای ــداری و اثرگ پای
داد: »نمــی شــود اثرگــذاری و پایــداری را بــه 
عهــده بــازار گذاشــت. بایــد دولــت بــه عهــده 
ــن  ــل ای ــد. مث ــم نمی توان ــت ه ــرد. دول بگی
کــه می گوینــد کنتورهــا از اول ســال 97 
فعــال می شــوند. مــا شــهریور 95 در جلســه 
بودیــم و مســئولین بــا قطعیــت گفتنــد 
کنتورهــا از اول ســال 96 فعــال مــی شــوند. 

ــتند.« ــوز نتوانس هن
عبدالهــی دو فاکتــور کمــک کننــده بــه دولت 
ــی  ــران معرف ــای آب ب ــکل ه ــازار و تش را ب
کــرد. از نظــر وی ســاختارهای اجتماعــی 
دیگــر قــوی نیســتند و توضیــح داد: » قبــاًل 
کدخدایــی بــود کــه مــردم حرفــش را قبــول 
ــه  ــت. دغدغ ــی نیس ــد. االن کس ــی کردن م
ــا  ــه ب ــت ک ــکان اس ــذف خرده مال ــر ح دیگ
تعدیــل پروانــه اشتغال شــان لطمــه مــی 
ــک دارد و 12  ــه 300 مال ــی ک ــورد. چاه خ
ــاعت در  ــه و 4000 س ــه در ثانی ــر پروان لیت
ــا تعدیــل پروانــه حــذف مــی شــود.  ســال. ب
بــازار شــاید خــودش یــک راهــکار اســت کــه 

ــود.«  ــتغال ش ــه اش منجــر ب
مهنــدس رضایــی، رئیــس جهــاد کشــاورزی 
بعضــی  تناقــض  بــه  ابتــدا  رفســنجان 
نمودارهــای ارائــه شــده اشــاره کــرد و اذعــان 
کــرد آمــار تولیــد و ســطح کشــت رفســنجان 
در وزارت خانــه باالتــر از واقعیــت نشــان داده 
شــده بودنــد. ســپس وی بــه توضیــح وضعیت 

آمــاری دشــت، اشــتغال و اراضــی رهــا شــده 
رفســنجان پرداخــت و در ایــن زمینــه گفــت: 
ــی  ــی پ ــل از ج ــات حاص ــاس تحقیق »براس
هــزار   84  ،88 ســال  در  باغ هــا  زدن  اس 
هکتــار از اراضــی در رفســنجان تحــت شــرب 
ــطح را  ــن س ــار از ای ــزار  هکت ــتند. 4 ه هس
ــم،  ــت داده ای ــت آب از دس ــر وضعی ــه خاط ب
ــاغ  ــور پمــپ ب ــا موت ــدازه 40 ت ــه ان ــی ب یعن
خشــک کردیــم. همــه زمین هــای مشــروب، 
کــه  باغــی  نمی شــوند.  محســوب  باغــی 
ــار آبیــاری مــی شــود 60 هــزار  ســاالنه دو ب
هکتــار بیشــتر نیســت. در بحــث تولیــد 
باالتریــن مقــدار ســال 93، 80 هزارتــن بــود 
ــت دارد. در  ــم مطابق ــرک ه ــار گم ــا آم و ب
ــرای  بحــث اشــتغال صنعــت اصــاًل حرفــی ب
گفتــن نــدارد. تمــام بحــث اشــتغال زایی 
ــت.  ــداری اس ــاورزی و دام ــت روی کش دول
ــور را  ــاه موت ــک چ ــگ آب ی ــه دن ــر س اگ
ــر کشــتش  بگیریــم، یعنــی نصــف ســطح زی
را کــم کردیــم. بــه ازای هــر هکتــار 70 نفــر 
ــه ازای  ــر ب ــا 75 نف ــوند )70 ت ــاغل می ش ش
هــر هکتــار در ســال( حداقــل 12 نفــر بــرای 

ــت.  ــد در نظــر گرف ــات بای ــاری باغ آبی
در بحــث اراضــی رهــا شــده؛ تقریبــاً 50 
هــزار هکتــار از 84 هــزار هکتــار، مســتثنیات 
خــود مــردم اســت. 30 هــزار هکتــار اراضــی 
همیــن  دولــت  اســت.  دولتــی  تصرفــی 
االن هــم خــودش را مالــک ایــن اراضــی 
می دانــد، وقتــی خشــک شــد خیلــی مشــکلی 
ــِی  ــن اراض ــر ای ــم، مگ ــان نداری ــا مالکیت ش ب
نزدیــک شــهرها کــه مــردم بــا چنــگ و دنــدان 
ــا اراضــی شــان را از  ــد ت ــی دارن ــه م ســبز نگ

ــد.« ــت ندهن دس
ــون  ــا قان ــردم ب ــی م ــی همراه ــر رضای از نظ
ــک  ــه حاصــل ی ــا ک ــاه موتوره خاموشــی چ
طــرح تحقیقاتــی بــود، خــوب بــوده اســت و 
نشــان مــی دهــد مــردم بــا قوانیــن مشــخص 
و قابــل قبــول کنــار خواهنــد آمــد و وضعیــت 
موجــود را بــه خوبــی درک می کننــد. وی بــا 
ــی ناشــی از  ــر اینکــه مشــکل اصل ــح ب تصری
قوانیــن اســت توضیــح داد: » بــا قوانیــن 30، 
40 ســال پیــش نمی شــود 20 ســال آینــدۀ 

یــک مملکــت را اداره کــرد.«
دکتــر نقــوی مدیــر موسســه تحقیقــات 
ــن،  ــه موضــوع پرداخــت؛ قوانی ــرح س ــه ط ب
اشــتغال و موضــوع توســعه و تحقیــق. وی در 
راســتای قانونی تــر شــدن فضــای اســتفاده از 
آب و جهــت جلوگیــری از کاهــش بهــره وری 
پیشــنهاد  را  آب  از  اســتفاده  گواهی نامــه 
کــرد کــه مشــابه بــا گواهــی نامــه رانندگــی 
ــازار آب کســی  ــر در ب ــر وی اگ ــد. از نظ باش
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ــری  ــت و کارب ــوع مالکی ــالف ن ــد برخ نتوان
ــرد آب را مصــرف  ــد از آب بگی ــه می خواه ک
کنــد، آب ذخیــره خواهــد شــد. وی بــه ذکــر 
مســائل دیگــری در حــوزه قوانیــن، وضعیــت 
فــرآوری و آب بعــد از برداشــت پرداخــت 
و افــزود: »ایــن نــوع بحــث هــا نیازمنــد 
بیــن  امــور  و  قانونــی، تجــاری  پشــتوانه 
ــه آب  ــی ب ــد خیل ــی توان ــت و م ــی اس الملل

ــد.« ــزوده بده ارزش اف
ــه ســطح  ــا اشــاره ب وی در بحــث اشــتغال ب
مکانیزاســیون در کشــاورزی، افزایــش درآمــد 
ــتغال  ــکل اش ــواب مش ــیون را ج و مکانیزاس
ــن  ــزود: »پایی ــت و اف ــازار آب دانس ــد از ب بع
بــودن ســطح مکانیزاســیون کار یــدی را 
زیــاد مــی کنــد و در نتیجــه مــورد اســتقبال 
ــیاری  ــهم بس ــت. س ــی نیس ــاورزان وطن کش
خارجــی  کار  نیــروی  صــرف  اشــتغال  از 
ــرود  ــاال ب ــاورز ب ــد کش ــر درآم ــود. اگ می ش
ــدی  ــن کار ی ــیون جایگزی ــهم مکانیزاس و س
شــود، کشــاورزان وطنــی هــم عالقمنــد مــی 
شــوند. اشــتغال حاصــل از کشــاورزی لطمــه 
نخواهــد خــورد، اگــر همــه ایــن مــوارد 

ــود.«  ــام ش ــگ انج هماهن
ــل  ــن المل ــور بی ــاون ام ــریف، مع ــر ش دکت
اتــاق ایــران، کیفیــت آب، تعریــف کیفیــت 
ــی  ــدی آن را در راســتای اجرای و دســته بن
ــرد.  ــی ک ــم ارزیاب ــیار مه ــازار بس ــردن ب ک
تأکیــد کــرد کــه بایــد بیــن آب آشــامیدنی، 
آب شســت وشــو، آب کشــاورزی و صنعــت 

تفــاوت قائــل شــد. 
دکتــر اهلل داد، معــاون اقتصادی اتــاق بازرگانی 

ــی  ــازار معرف ــل کار ب ــفافیت را اص ــران ش ای
کــرد. وی گفــت: »بایــد کاری کنیم شــفافیت 
بهتــر  برگــردد.  بــه فرهنگ مــان  کم کــم 
ــد و  ــی نباش ــده دولت ــاد تنظیم کنن ــت نه اس
اگــر نهــادی، مدلــی بــرای کنتــرل و تنظیــم 
ــفاف  ــد ش ــاً بای ــرد، حتم ــی ک ــازار طراح ب
ــد.  ــوم باش ــار عم ــات در اختی ــد. اطالع باش
ــذارد.  ــاد دســتش را روی قیمــت نگ ــن نه ای
قیمــت را بــه عهــده عرضــه و تقاضــا بگــذارد. 
ــی  ــکل اصل ــر مش ــال حاض ــه درح ــرا ک چ

ــاد اســت.« ــور فس ــات کش ــه موضوع هم
دکتــر رشــیدی نــژاد، رئیــس مرکــز تحقیقات 
ــه مقایســه شــباهت ها  ــدا ب ــان ابت ــاق کرم ات
ــت و  ــرق و آب پرداخ ــازار ب ــای ب و تفاوت ه
ــا  ــررات در بازاره ــت مق ــر اهمی ــت ب در نهای
تأکیــد کــرد: »یــک نهــادی باالتــر از مصــرف 
کننــدۀ ُخــرد، بایــد ایــن مقــررات یــا تنظیــم 
ــی  ــی و حقوق ــث فن ــد. در بح ــام دهن را انج

بایــد ســقف برداشــت بگذاریــم.«
مدیریــت  پــروژه  مدیــر  پــور،  اخــالص 
مشــارکتی منابــع آب زیرزمینــی و تســهیلگر 
اجتماعــی ضمــن اســتقبال از ســوال آغازیــن 
دکتــر مشــایخی بــه معرفــی کوتــاه از فعالیت 
پــروژه خــود پرداخــت: »هــدف از پــروژه 
ــوال  ــن س ــرح همی ــارکتی ط ــت مش مدیری
ــائل  ــالح مس ــرای اص ــه ب ــه چگون ــت ک اس
مهمــی کــه داریــم بتوانیــم کنــار هــم قــرار 
بگیریــم و در مــورد راه حــل گفتگــو کنیــم؟ 
شــفاف حــرف بزنیــم و بــه روشــنی مســائل را 
شناســایی کنیــم. عــده ای معتقدنــد اعتمــاد 
اجتماعــی گــم شــده، ولــی مــن اعتقــاد دارم 

کمرنــگ شــده اســت، چــون چنیــن چیــزی 
ــر  ــد پ گم شــدنی نیســت. شــبکه هایش را بای
ــالش ماســت.  ــه کار ت ــن هم ــرد. ای ــگ ک رن
مــا کار خودمــان را ســاده شــروع کردیــم. بــا 
دیگــران گفتگــو می کنیــم و بیشــتر نظــرات 
را مــی شــنویم، امــا مســئولیت ســاده و 

ــن ســختی اســت.« همچنی
وی در ادامــه بــه نقــد اطالعــات، آمارهــا 
و  پرداخــت  کاری  کپــی  پژوهش هــای  و 
اســت  ســال   40« داد:  ادامــه  این چنیــن 
ــان رصــد نشــده  ــی اســتان کرم آب زیرزمین
ــه  ــه ک ــد. آنچ ــیار متغیرن ــا بس ــت. عدده اس
متغیــر  اســت  طبیعــت  و  انســان  ســهم 
اســت.« وی اظهــار داشــت: »علــی رغــم 
رضایــی،  مهنــدس  شــخصی  تالش هــای 
اطالعــات ســازمان کشــاورزی در ســطح تنــاژ 
و ســطح زیــر کشــت اســت، تــازه اگــر دقیــق 
و دســتکاری نشــده باشــند. مــا نمــی دانیــم 
ــن دشــت چــه ســهمی توســط خــرده  در ای
ــهمی  ــه س ــود و چ ــی ش ــرف م ــکان مص مال
توســط بــزرگ مالــکان. اصــاًل معنــی خــرده 
ــا  ــی در دشــت رفســنجان چیســت؟ آی مالک
ــان  ــاغ خودش ــران ب ــکان مدی ــه خرده مال هم
آنجــا  آنهــا  از  ســهمی  چــه  هســتند؟ 
ــاغ را  ــط ب ــهمی فق ــه س ــد؟ چ ــتغال دارن اش
منزلــت  باغــداری  چــون  نگه داشــته اند، 
اجتماعــی دارد؟ خیلــی غــم انگیــز اســت کــه 
هیــچ مطالعــه ای حتــی در حــد یــک بــاغ یــا 
ــورد آب  ــت، در م ــده اس ــام نش ــه انج مزرع
می گوییــم زیــر زمیــن اســت و تکنولوژیمــان 
ضعیــف اســت. متأســفانه حتــی هنــوز هیــچ 
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ــات را  ــن اطالع ــتن ای ــت دانس ــس اهمی ک
درک نکــرده. غیــر از ایــن کــه مــا بدانیــم چه 
قــدر آب داریــم، بایــد بدانیــم چنــد انســان از 
ــد. از  ــان را می گذرانن ــق زندگیش ــن طری ای
ایــن طریــق می شــود ســاز و کار بــازار را 
ــه  ــکان ب ــزرگ مال ــا ب ــرد. آی ــی ک پیش بین
ــا برعکــس؟  ــند ی ــکان کوچــک می فروش مال
ــا  ــازار آب ب ــه ب ــوق ب ــردم ن ــش م ــا واکن آی
واکنــش مــردم کشــکوییه مشــابه اســت؟ آیــا 
بــازار در یــک نقطــه کوچــک قــوت مــی گیرد 
کــه کل حــوزه را در برمــی گیــرد؟ راه حــل 
ــای مشــارکتی  ــا انجــام پژوهش ه ــه اینه هم
ــا،  ــا و باغ ه ــۀ چاه ه ــه هم ــی اســت؛ ن و عمق
بلکــه حداقــل چهــارده مــورد از آنها بــه دقت 
ــه شــیوه  ــا پرسشــنامه، بلکــه ب ــه فقــط ب و ن
ــا  ــرده و ب ــی ک ــا زندگ ــا آنه ــانه ب مردم شناس
ــی  ــه زمان ــرای اینک ــوند؛ ب ــی ش ــت بررس دق
جــواب  می شــود  طــرح  شــما  ســواالت 
ــه  ــد. ن ــته باش ــود داش ــی و انســانی وج واقع
ــت آب  ــازار آب، بلکــه مدیری فقــط مســئله ب
ــاد  ــیار زی ــت بس ــفافیت و صداق ــد ش نیازمن
ــود و  ــروع ش ــد ش ــی بای ــک جای ــت. از ی اس

ــروز ماســت.« ــاز ام ــن نی ای
جــواد نظــری، عضــو هیــأت مدیــره شــرکت 
خانــه  رئیــس  و  رفســنجان  آب  احیــای 
شــرکت  فعالیــت  معرفــی  بــه  کشــاورز، 
ــت و  ــنجان پرداخ ــوزه آب رفس ــا در ح احی
توضیــح داد: »فعالیــت شــرکت احیــا توســط 
ــای  ــاب آق ــران جن ــن در ته ــرعموی م پس
علــی نظــری بــه همــراه آقــای ســهرابی 
ــدی در  ــای میب ــا آق ــت. ب ــده اس ــروع ش ش
ــت  ــه صحب ــن رابط ــم در ای ــرو ه وزارت نی
شــده اســت. دولتی هــا هــم کمــک می کننــد، 
چــون خودشــان بــه ایــن نتیجــه رســیده اند 
ــا،  ــد. شــرکت احی ــی نمی توانن ــه تنهای کــه ب
ــت  ــران جه ــه عم ــه موسس ــک ب ــرای کم ب
انتقــال آب تأســیس شــده بــود. 5 هــزار 
نفــر ســهام دار داشــت. تنهــا شــرکتی اســت 
ــه  ــی قضی ــو را دارد. وقت ــترین عض ــه بیش ک
انتقــال آب منتفــی شــد، راه حــل انتقــال آب 
ــم  ــت ه ــم. دول ــوزه را مطــرح کردی درون ح
ــا،  ــر از شــرکت احی در بخــش خصوصــی غی
ــه  ــدا نکــرده اســت ک شــرکت دیگــری را پی
ایــن جــرأت را داشــته باشــد وارد ایــن قضیــه 

ــود.« ش
ــازاری کــه شــرکت احیــا در  در حالــی کــه ب
ــردن آن اســت در مراحــل  ــی ک ــال اجرای ح
ــری  ــواد نظ ــرد، ج ــی ب ــر م ــه س ــن ب آغازی
اصــول اولیــه اجرایــی کــردن آن را ایــن گونه 
ــردم و تشــکل های  ــا م ــد ب ــح داد: »بای توضی
آب بــران شــروع کــرد. اکثــر مــردم در دشــت 

رفســنجان جــزو خــرده مالکیــن هســتند. در 
ایــن طــرح آنهــا بایــد مشــارکت کننــد. ســر 
ــی آورد،  ــکان مــی شــود هــر بالی عمــده مال
می ترســد.  خرده مالــکان  از  دولــت  ولــی 
البتــه مــا بــه واســطه ایــن در خانــه کشــاورز 
ــردم در تمــاس هســتیم.  ــا م ــم ب کار می کنی
بــه نظــر مــن راه حــل فعلــی ایــن اســت کــه 
همــه بایــد پروانه هایشــان یکســان شــود چــه 
آنهایــی کــه قبــل از انقــالب پروانــه گرفته انــد 
ــر  ــه عبــارت دقیق ت و چــه بعــد از انقــالب. ب
ــق  ــی تطبی ــت های واقع ــا برداش ــا ب مجوزه
داده شــوند. هرکــس واقعــاً هــر قدر برداشــت 
ــر روی کاغــذ ثبــت کنــد. قبــل  مــی کنــد ب
از انقــالب، مــردم از گرفتــن حتــی 10 لیتــر 
پروانــه خوشــحال می شــدند. کارشناســان 
آب منطقــه ای هــم همیشــه می دانســتند 
ــد،  ــرف می کنن ــه مص ــش از پروان ــردم بی م
ولــی ادعایشــان ایــن بــود کــه اجــازه بیــش 
ــی  ــه اول ــم. جلس ــه نداده ای ــرف پروان از مص
کــه بــا آقــای میبــدی داشــتیم و اعتراضــات 
ــرح  ــا مط ــا و دولتی ه ــمت م ــی از س مختلف
شــد، وی ادعــا کــرد کــه اگــر شــما بتوانیــد 
برداشــت دشــت را نصــف کنیــد، مــن همــه 
ــم  ــت ه ــم. دول ــما می ده ــه ش ــت را ب دش
ــا  ــد. م ــام ده ــد کاری انج ــی خواه ــش م دل
ــت  ــه اول دول ــم کــه در مرحل صحبــت کردی
هزینــه اتــاق دیســپچینگ را بدهــد تــا مــردم 
ــد  ــی افت ــی دارد م ــد چــه اتفاق ــاً بفهمن واقع
و از ایــن طریــق مــردم را پــای کار بکشــیم. 
ــتغال  ــرح، اش ــش روی ط ــی پی ــکل اصل مش
ــت  ــش برداش ــا کاه ــه ب ــی ک ــت. گروه اس
ــی  ــد. در پ ــت می دهن ــان را از دس اشتغالش
ــت هســتیم کــه کســب و  ــا دول ــه ای ب معامل
ــری  ــای دیگ ــه ج ــنجانی ب ــدار رفس کار باغ
منتقــل شــود. در حــال حاضــر توافــق نامه ای 
ــی  ــت، ول ــده اس ــم ش ــرو تنظی ــا وزارت نی ب
بــه مرحلــه اجرایــی نرســیدیم. تــا امــروز در 
پــی ایــن بودیــم ضــرورت بــازار را بــه عنــوان 
یــک وســیله بــرای پایــداری دشــت در نظــر 

ــم.« بگیری
باغبانــی  کمیتــه  رئیــس  نظــری،  خانــم 
انجمــن پســته مــدل آب رفســنجان را مشــابه 
هفتخــوان رســتم توصیــف کــرد. وی تصریــح 
ــر  ــای غی ــا آماره ــوان ب ــی ت ــه م ــرد چگون ک
قابــل اتــکا بــه مــدل دســت یافــت و افــزود: 
» نیــاز مــا ایــن اســت کــه آمارهــا را واقعــی 
کنیــم و در ایــن راســتا کمــک دولــت را نیــاز 
ــن  ــی ای ــه تنهای ــم، بخــش خصوصــی ب داری

ــدارد.« ــکان را ن ام
هیــأت  رئیــس  ابطحــی،  محمــود  ســید 
خواهــان  ایــران  پســته  انجمــن  مدیــره 

ــد  ــی ش ــازار آب زیرزمین ــق از ب ــف دقی تعری
ــری از  ــرای نتیجه گی ــه ب ــرد ک ــد ک و تأکی
ــرد. از  ــق ک ــا را دقی ــدا آنه ــد ابت ــا بای آماره
پیشــنهادات ابطحــی ســاخت دســتگاهی بــود 
کــه بتوانــد مانــع دسترســی بــه بیــش از حــد 
ــل دســتکاری نباشــد. وی  مجــاز شــود و قاب
گفــت: »در هیــچ جلســه ای تــا کنــون کســی 
ادعــا نکــرده اســت کــه ایــن دســتگاه وجــود 
ــی  ــاظ فن ــه لح ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ دارد. ب
نمی توانیــم. اگــر هــم بتوانیــم حتمــاً راه 
دور زدنــش هــم بــه وجــود مــی آیــد. مثــل 
ایــن اســت کــه طالیــی زیــر زمین گذاشــتید 
و بگوییــد برداشــت نکنیــد. چــرا زمــان 
قنــات مــا همیــن آدم هــا بودیــم ولــی اضافــه 
ــتیم.  ــون  نمی توانس ــتیم؟ چ ــت نداش برداش
ــد  ــک درص ــا ی ــد  و ب ــتگاهی باش ــد دس بای
قابــل قبــول، برداشــت را کنتــرل کنــد. طبــق 
اصــول اقتصــاد شــما نمــی توانیــد بــا بحــث 
و قانــع کــردن از مــردم بخواهیــد نفعشــان را 

ــد.« ــر نگیرن در نظ
بــه درخواســت مشــایخی، ابطحــی بــه دســته 
ــت  ــکان دش ــرایط مال ــح ش ــدی و توضی بن
ــای  ــت اعض ــا ذهنی ــت ت ــنجان پرداخ رفس
تیــم دانشــگاه صنعتــی شــریف روشــن شــود. 
وی توضیــح داد: »وقتــی داریــم در مــورد 
ــم.  ــی کنی ــگاه م ــرداری ن ــره ب مالکیــت و به
نمــی توانیــم همــه را یــک جــور نــگاه کنیــم. 
ســه دســت بهــره بــردار در دشــت رفســنجان 
داریــم؛ یــک، مالکیــن بیــل بــه دســت 
هســتند کــه خودشــان آب مــی گیرنــد. 
ــاری  ــزرگ کــه سیســتم آبی ــن ب دوم،  مالکی
پیشــرفته دارنــد، مباشــر دارنــد و ســوم، 
مالکیــن وســط هســتند؛ خودشــان کار نمــی 
ــای  ــتم ه ــب سیس ــی نص ــی توانای ــد ول کنن
پرهزینــه آبیــاری را ندارنــد. مالکیــن کوچــک 
ــی  ــم م ــد آب دارد ک ــی دانن ــا م ــرد م و خ
شــود ولــی آب مشــکل جــدی آنهــا نیســت 
بــه هــر طریــق آبشــان را تامیــن مــی کننــد. 
مشــکل ایــن هــا بــه مراتــب از مالکین دســته 
وســط کمتــر اســت. آنهــا ممکــن اســت حتی 
ــرت  ــد، ک ــش برون ــزرگ ک ــک ب آب را از مال
کــرت آب مــی کننــد. باالخــره کارشــان راه 
ــام  ــه ن ــد ب ــم دارن ــی ه ــد. روش ــی اندازن م
آبیــاری زیــر ســطحی. تخصــص زیــادی نمــی 
خواهــد. مالکیــت در حــدی خــرد اســت کــه 
ــود.  ــی ش ــرف م ــازش برط ــر آب نی ــا تانک ب
ــتند در  ــت نیس ــه دس ــل ب ــه بی ــن ک مالکی
عیــن حــال سیســتم هــای آبیــاری برایشــان 
ــه  ــق ب ــی متعل ــه اســت. مشــکل اصل پرهزین
آنهاســت. بــرای شــروع بــه نظــر من سیســتم 
کنتــرل و تنظیمــی باشــد کــه همینــی کــه 
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ــنجان  ــردم رفس ــم. م ــت کنی ــت را تثبی هس
ــکاری  ــل هم ــت و اه ــم، باگذش ــیار فهی بس
ــای آب  ــاه ه ــن چ ــدام از ای ــر ک ــتند. ه هس
ــتند.  ــهامی هس ــرکت س ــک ش ــان ی خودش
چاهــی هســت بــا 200 مالــک یــا ســهام دار. 
ایــن هــا جمــع شــدند، آب را جمعــی برمــی 
ــدا  ــاورزی ج ــدام کش ــر ک ــی ه ــد، ول دارن
ــم  ــاه ه ــدن چ ــتم گردان ــن سیس ــد. ای دارن
بــدون مشــکل در حــال فعالیــت اســت. نفقــه 
دارد، ضمانــت اجرایــی دارد. کســی کــه نفقــه 
ندهــد آب نمــی گیــرد. هــر کاری مــی شــود 
ــتی از  ــف درس ــه تعری ــرطی ک ــه ش ــرد ب ک
بــازار آب داشــته باشــیم، ولــی اگــر بــه آنهــا 
ــردار  ــرو ب ــم ن ــاک داری ــر خ ــال زی ــم ط بگوی
ایــن جــواب نخواهــد داد، بایــد راه حــل داد.«

ــادات و  ــرح انتق ــه ط ــه ب ــردی ک ــن ف آخری
پیشــنهادات خــود در ایــن جلســه پرداخــت 
ــأت موســس انجمــن  مهــدی آگاه، عضــو هی
پســته ایــران بــود. او بــا ذکــر یــک فــرض بــه 
ــت:  ــایخی پرداخ ــر مش ــوال از دکت ــرح س ط
»اگــر قیمت هــا در بــازار واقعــی شــود از 
ــرژی. هزینــه آب هــم بســیار  ــه آب و ان جمل
تغییــر خواهــد کــرد و هزینــۀ بســیار چیزهای 
ــه آب کاری  ــه ب ــن ک ــدون ای ــر ب ــر. اگ دیگ
ــاال  ــه اســتخراج آب را ب داشــته باشــیم هزین
ــل  ــا را تحم ــش هزینه ه ــه افزای ــم و بقی ببری
ــا  ــت ی ــر اس ــن کار امکان پذی ــا ای ــم. آی کنی
ــش  ــون افزای ــد؟ چ ــت می کن ــت مخالف صنع
ــی  ــتری م ــر بیش ــت اث ــا روی صنع هزینه ه
ــن توافــق برســد  ــه ای گــذارد. اگــر جامعــه ب
قیمت گــذاری  واقعــی  بایــد  انــرژی  کــه 
ــه  ــی ک ــت آب ــرای قیم ــالً ً االن ب ــود، مث ش
ــت 12  ــارس اس ــج ف ــال خلی ــل از انتق حاص
هــزار تومــان پرداخــت شــود؛ آیــا اگــر قیمــت 
ــت  ــد داش ــی خواه ــود معن ــی ش ــا واقع ه
ــی  ــد و بعض ــان بخرن ــی آب را 300 توم بعض
دیگــر 12 هزارتومــان؟ بــرای مثــال کســی در 
بــازار نفــت بــه ایــن موضــوع کار نــدارد نفــت 

عربســتان اســتخراجش 3 دالر تمــام مــی 
شــود، ایــران 5 دالر. همگــی 55 دالر در بــازار 
ــد. قیمــت متوســط  ــی قیمــت می خورن جهان
اعمــال خواهــد شــد و قیمــت متوســط باعــث 
مــی شــود کســانی کــه هزینــه تمــام شــده 
شــان بیشــتر اســت از بــازار بیــرون رونــد. آیــا 
ــا  ــذف یارانه ه ــا و ح ــدن قیمت ه ــان ش یکس
ــل  ــک راه ح ــده از ی ــمت عم ــد قس می توان

باشــد؟«
مشــایخی در پاســخ ایــن چنیــن توضیــح داد: 
»سیاســت گذاری چنــد ویژگــی بایــد داشــته 
ــادی  ــرا و دوم، اقتص ــل اج ــک، قاب ــد؛ ی باش
ــادی  ــزه اقتص ــاس انگی ــی براس ــد؛ یعن باش
انجــام شــود تــا مــردم خودشــان اجــرا کننــد. 
ــئله ای  ــالج مس ــرای ع ــتی را ب ــی سیاس وقت
بایــد در چارچــوب  تعریــف مــی کنیــم 
وضعیــت موجــود باشــد. وقتــی راه حــل مــا 
ــه  ــد ک ــده ال باش ــرایط ای ــک ش ــتلزم ی مس
وجــود نــدارد، مثــل ایــن اســت کــه هنــوز راه 
ــا ذهنیــت  ــد ب ــا بای ــم. م ــه نداده ای ــی ارائ حل
موجــود بــه راه حلــی بــرای کاهــش برداشــت 

ــم.«  ــر کنی آب فک
وی در توضیــح اعتقــاد خــود نســبت بــه 
ــت:  ــن گف ــن چنی ــه ای ــود یاران حــذف و وج
»بحــث حــذف یارانه هــا 30 ســال اســت کــه 
طــرح می شــود؛ بایــد گذاشــت قیمت هــا 
واقعــی عمــل کننــد؛ ولــی نمــی کننــد، 
ــی و  ــائل سیاس ــه مس ــود. در زمین ــی ش نم
اجتماعــی نگرانــی وجــود دارد. فهــم درســتی 
از مکانیزم هــای اقتصــادی ندارنــد. مــا بــه ارز 
یارانــه مــی دهیــم. ارز ارزان داده مــی شــود 
ــادرات  ــد. ص ــی کن ــدا م ــه پی و واردات صرف
کشــش پیــدا نمی کنــد و هــزار مفســده 
ــه  ــرژی یاران ــه ان ــود. ب ــاد می ش ــر ایج دیگ
ــی  ــت واقع ــم قیم ــی گذاری ــم، نم ــی دهی م
شــود، یعنــی نمــی گذاریــم خــودش کار 
ــد.  ــی کن ــع را عقالن ــا تخصیــص مناب ــد ت کن
مــن فکــر می کنــم ضمــن ایــن کــه بایــد بــه 

دنبــال آن برنامــه بــود )از برنامــه اول یــا دوم 
ــن  ــر ای ــی شــد، اصــرار ب ــم م 5 ســاله تنظی
ــم  ــت را تنظی ــازار قیم ــد ب ــه بگذاری ــود ک ب
ــورت  ــت ص ــع درس ــص مناب ــا تخصی ــد ت کن
سیاســتمداران  خــرج  بــه  ولــی  گیــرد(، 
نمــی رود. شــاید ســواد کافــی وجــود نــدارد. 
ترکیبــی از منافــع شــخصی و ندانســتن هــم 
ــن  ــه ای ــد ک ــاور ندارن ــدر ب ــن ق ــت. ای هس
ــد.  ــد و کار کن ــواب ده ــد ج ــزم بتوان مکانی
اصــرار دولــت ایــن اســت کــه ارز را کنتــرل 
ــرود  ــاال ب ــر ارز ب ــد اگ ــی کن ــر م ــد. فک کن
ــی  ــی معن ــت، ول ــده اس ــف ش ــاد ضعی اقتص
ــول  ــن اســت کــه حجــم پ ــاال رفتــن ارز ای ب
یــک کشــور نســبت بــه تولیــدات زیــاد شــده 
باشــد. تــورم بــاال رفتــه اســت. ارز بــاال مــی 
رود کــه تعادلــی بــا خــارج ایجــاد شــود. ایــن 
ــت ضعیــف اقتصــادی اســت  نشــان از مدیری
ــم  ــی حج ــت، ول ــه اس ــاال نرفت ــد ب ــه تولی ک
ــی  ــرل ارز م ــا کنت ــه اســت. ب ــاال رفت ــول ب پ
خواهنــد ضعــف مدیریــت اقتصــادی نمایــان 
ــه تشــدید  ــا پوشــش ایــن ضعــف ب نشــود. ب
ضعــف دامــن مــی زنــد. بــا همیــن سوبســید 
ــای  ــدون مبن ــع ب ــیاری از صنای ــرژی بس ان
ــد. وقتــی شــکل  اقتصــادی شــکل مــی گیرن
ــأ  ــوند منش ــی ش ــان م ــد خودش ــی گیرن م
قــدرت کــه مانــع رفــع ضعــف هســتند، مثــل 
خودروســازان. خودشــان قدرتــی هســتند 
ــودرو  ــای خ ــه ه ــالح تعرف ــر اص ــه در براب ک
مقاومــت مــی کننــد. قــدرت سیاســی و البــی 

ــد.« ــری دارن گ
جلســه در حالــی بــه پایــان رســید کــه 
مشــایخی از شــرکت کننــدگان خواســت 
تــا بــرای جلســه روز بعــد نقشــه راهــی 
ــن  ــا ای ــد. ب ــه دهن ــرده و آن را ارائ ــرح ک ط
ــه روشــن  ــف ب ــد کــه طــرح هــای مختل امی
ــم  ــت تی ــئله و ذهنی ــاد مس ــدن ابع ــر ش ت
دانشــگاه شــریف بــرای مــدل ســازی بــازار و 

پیامدهــای آن کمــک کنــد.
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می گویــد:  کریمی پــور  محمدحســین 
کشــورهای بــزرگ بــه مســاله کشــاورزی 
جنبــه  از  بلکــه  صرفــه  دیــد  از  نه فقــط 
امنیــت غذایــی هــم نــگاه می کننــد. کشــوری 
ــی را نفــی  ــا کــه نظــم موجــود جهان مثــل م
می کنــد و تنــش در روابــط خارجــی اش، 
واقعیتــی دائمــی اســت، طبعــاً بایــد بیــش از 

ــد.  ــاس باش ــه حس ــن مقول ــی بدی هرکس
می گویــد:  اقتصــادی  پژوهشــگر  ایــن 
توصیــه  آب  کالن  مدیریــت  آموزه هــای 
ــد  ــوان تولی ــد ت ــش از 40 درص ــد بی می کن
آب شــیرین تجدیدپذیــر کــه اکنــون 110 
ــود،  ــن زده می ش ــب تخمی ــارد مترمکع میلی
ــد: مصــرف  ــه می ده مصــرف نشــود. وی ادام
مــا حــدود 100 میلیــارد مترمکعــب یعنی 90 
درصــد تــوان تولیــد آب شــیرین تجدیدپذیــر 
ــب  ــارد مترمکع ــه 65 میلی ــد ب ــه بای اســت ک
ــد:  ــح می کن ــور ســپس تصری برســد. کریمی پ
»مــا محکــوم هســتیم بــه ســرعت 30 درصــد 
مصــرف آب کشــور را بکاهیــم. ایــن ماموریتــی 
ــا  ــی ت ــور بزرگ ــچ کش ــه هی ــت ک ــوار اس دش
ــه  ــد.« ب ــش کن ــته مدیریت ــال نتوانس ــه  ح ب
ــد:  ــه می کن ــور اضاف ــل کریمی پ ــن دلی همی
ــش  ــاورزی کاه ــرف کش ــد مص ــرم بای »الج
جــدی داشــته باشــد. بــا ایجــاد بــازار آب بایــد 
ایــن نهــاده را بــه یــک کاالی ارزشــمند قابــل 
ــازار  ــرد. ایجــاد هوشــمند ب ــل ک ــادل تبدی تب
ــرای  ــی ب ــی خوب ــتر جبران ــد بس آب می توان
ــم آورد.« از  ــر کشــت فراه کاهــش ســطح زی
ســوی دیگــر وی توصیــه می کنــد کــه ســراغ 
ــت  ــد رف ــم بای ــاری و کشــت ه ــره وری آبی به
مــوردی  هیــچ  کریمی پــور،  به زعــم  امــا 
جــای کاهــش ســطح زیرکشــت باالخــص در 
اقــالم بــا ارزش افــزوده کــم و اقــالم آب بــر را 
نمی گیــرد. بــا ایــن حــال وی یــادآور می شــود: 
»اهمیــت کشــت غالبــاً در ایــران نــه از منظــر 
صرفــه بلکــه از منظــر اشــتغال، حفــظ روســتا 
و امنیــت غذایــی توجیــه می شــود تــا صرفــه 
اقتصــادی. اگــر قیمــت واقعــی ّآب و انــرژی را 
اعمــال کنیــم، غالــب تولیــد کشــاورزی امــروز 

ــدارد«. ــه ن مــا صرف
ــه  ــادات ب ــده ای از انتق ــش عم  بخ
ــودن  ــاال ب ــور ب ــاورزی کش ــش کش بخ
هزینــه کشــاورزی در ایــران نســبت بــه 
قیمــت جهانــی آن اســت. چــرا چنیــن 

شــده اســت؟
اصــل پاســخ آن اســت کــه کشــاورزی ایــران 
یــک ســاختار ســنتی دارد. ایــن تولیــد ســنتی 
در رقابــت بــا تولیــد صنعتــی متــداول در 
کشــاورزی دنیــا، کاالیــی تولیــد می کنــد 
ــل  ــت محــدود و کیفیــت قاب کــه قــدرت رقاب
ــک و  ــی کوچ ــری دارد. اراض ــرل پایین ت کنت
ــر ژن  ــده، فق ــاورزان آموزش ندی ــرق، کش متف
مرغــوب )بــذر و نهــال اصالح شــده(، فقــر 
ــخصات  ــرمایه از مش ــر س ــیون و فق مکانیزاس
ــه  ــه دوم آنک ــت. نکت ــنتی اس ــاورزی س کش
ایــران از نظــر خــاک مرغــوب کشــاورزی، 
بســیار فقیــر اســت. بخــش عظیمــی از کشــور 
ــق  ــت. مناط ــان اس ــا نیمه بیاب ــان ی ــا بیاب م
محــدودی در غــرب زاگــرس، شــمال البــرز و 
جلگــه خوزســتان دارای خــاک مرغوب اســت. 
ســرعت تخریــب همیــن دارایــی محــدود 
ــه  ــایش چ ــق فرس ــه از طری ــم چ ــی ه خاک
از طریــق آلوده ســازی، باور نکردنــی اســت. 
ــخ  ــازی تاری ــه آب نمک س ــن کارخان بزرگ تری
بشــر )ســد گتونــد( مشــغول شورســازی یکــی 
ــا خــاک مرغــوب کشــور  از معــدود مناطــق ب
اســت. نکتــه ســوم محدودیــت جــدی منابــع 
ــا ســوءرفتار  آب شــیرین اســت. اینجــا هــم ب
بشــر، اضافه برداشــت غوغــا می کنــد و همیــن 
منابــع محــدود به شــدت تخریــب و اثرگــذاری 
ــول  ــی محص ــت. وقت ــان اس ــه نقص ــا رو ب آنه
ــدازه  ــا آب ناکافــی و ان ــر، ب در خــاک ضعیف ت
ــی  ــای غیرعلم ــا روش ه ــر، ب ــد کوچک ت واح

ــود. ــد ب ــر خواه ــود، گران ت ــد ش تولی

ــن    چــرا تاکنــون نتوانســته ایم ای
ــد  ــا رون ــم؟ ب ــامان دهی ــاله را س مس
ــه  ــود ک ــدوار ب ــوان امی ــی می ت فعل
ــش  ــران کاه ــاورزی در ای ــه کش هزین

ــد؟ یاب
ــور  ــکالت کش ــایر مش ــل س ــخ، مث ــل پاس اص
از  مســائلی  اســت.  حکمرانــی  ضعــف  در 
ــتا،  ــی، روس ــت غذای ــاورزی، امنی ــس کش جن
ــل  ــوری مث ــت و آب در کش ــش جمعی پراکن
ــا  ــد ب ــی بای ــرد ماتریس ــک رویک ــا ی ــران ب ای
ــزی  ــدِف برنامه ری ــده و ه ــده، فهمی ــم دی ه
قــرار گیرنــد. مــا در کشــور، فاقــد اســتراتژی 
ــا  ــن زمینه ه ــادل در ای ــر و متع همه جانبه نگ
هســتیم. ســازمان های فربــه، کنــد و نــاکارای 
حاکمیتــی هــم غالبــاً قاتــل جاننــد نــه قاتــق 

ــان. ن
 چگونــه ممکــن اســت اســتراتژی 
ایــن  تمــام  در  باشــیم؟  نداشــته 
پنج ســاله،  برنامه هــای  زمینه هــا 
قوانیــن  و  رهبــری  ابالغیه هــای 
باالدســتی اختصاصــی وجــود دارد و 
ــرده  ــوم ک ــم معل ــم انداز ه ــند چش س
ــا  ــه کج ــت ب ــرار اس ــال 1401 ق ــا س ت

ــیم.  برس
بلــه، از لحــاظ مصوبــات و اســناد قانونــی 
ــناِد  ــورِم اس ــا ت ــه ب ــم بلک ــم نداری ــا ک نه تنه
هســتیم.  روبــه رو  ضدونقیــض  باالدســتِی 
و  ناســخ  کــه  متفرقــی  و  متعــدد  اســناد 
ــرا  ــت اج ــاً قابلی ــد و اساس ــوخ یکدیگرن منس
ندارنــد. ســند چشــم انداز هــم رعایــت نشــده 
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ــعودی،  ــتان س ــا عربس ــا را ب ــع م ــت. وض اس
ــبت  ــه نس ــان و ترکی ــارات، آذربایج ــر، ام قط
بــه ســال شــروع، مقایســه کنیــد. قــرار 
ــه  ــور اول منطق ــا کش ــه عرصه ه ــود در هم ب
ــاله چشــم انداز  ــه چهارم دوره 20 س ــویم. س ش
و  جنــگ  و  تحریــم  درگیــر  مــا  و  رفتــه 
ــا  ســوءمدیریت بوده ایــم. نه تنهــا فاصلــه مــا ب
شــاگرداول های منطقــه کــم نشــده، در قالــب 
عرصه هــای اقتصــادی، شــکاف وســیع تر هــم 

ــت. ــده اس ش
اســناد  در  اختــالل  بــرای   
ــد. ــح بزنی ــال واض ــک مث ــتی ی باالدس

مثــاًل در تمــام برنامه هــای پنج ســاله بعــد 
از انقــالب و تمــام ابالغیه هــای باالدســتی 
ــوالت  ــام محص ــی« در تم ــش، »خودکفای بخ
اساســی کشــاورزی، جــزو مقــوم تکالیــف 
ــن  ــی از مهم تری ــی یک ــای روغن ــت. دانه ه اس
ــج  ــن پن ــام ای ــت. در تم ــوالت اس ــن محص ای
بــه 15  تولیــد داخلــی  برنامــه، هیــچ گاه 
ــف  ــی تکلی ــید. ول ــم نرس ــرف ه ــد مص درص
»خودکفایــی« همچنــان طوطــی وار تکــرار 
ــون  ــت قان ــال اس ــه 30 س ــی ک ــد. تکلیف ش
ــه  ــی نمی شــود. ن ــی اجرای مملکــت اســت ول
ــد  ــاه می آی ــف کوت ــرم از تکلی ــذار محت قانونگ
نــه در اصــالح اجراییــات و در تامیــن مقدمات 
ــاًل  ــا مث ــد! ی ــری می کنن ــدان فک ــول ب وص
تکلیــف کاهــش 25 درصــدی اضافــه برداشــت 
آب زیرزمینــی در برنامــه چهــارم ابــالغ شــد. 
در پایــان برنامــه چهــارم، به جــای 25 درصــد 
کاهــش 64 درصــد افزایــش داشــت. آب از آب 
ــه  ــد ک ــخ ش ــری توبی ــه وزی ــورد. ن ــکان نخ ت
ــد  ــت ش ــی بازخواس ــه وکیل ــردی، ن ــرا نک چ
ــف  ــردی. تکلی ــدنی ک ــف نش ــرا تکلی ــه چ ک
25 درصــدی عینــاً در برنامــه پنجــم هــم 
ــم  ــد. االن ه ــرا نش ــم اج ــاز ه ــد، ب ــرار ش تک
بــاز در دســتور کار اســت. ایــن دو مثــال 
ــه  ــر بخــش، ب ــف در ه ــد تکالی نشــان می ده
شــوخی تبدیــل شــده اســت. ضمنــاً ایــن دو 
ــد  ــا دریابی ــد ت ــم بگذاری ــش ه ــال را پی مث
یکــی از دالیــل بحــران آب، اصــرار بــر تــداوم 
خودکفایــی  بــه  تکلیــف  غیرهوشــمندانه 
ــد  ــدان دی ــی فق ــت! یعن ــو کان اس ــای نح ب
ماتریســی بــرای ایجــاد تــوازن بیــن تکالیــف! 
ــی!  ــای برنامه نویس ــه ج ــی ب ــی آرزونویس یعن
ــناد  ــش اس ــتی آن نق ــناد باالدس ــع اس در واق
اســتراتژیک هوشــمند، متــوازن و قابــل اجــرا 

ــد. ــا نکرده ان ــوز ایف را هن
 مســاله گران بــودن کشــاورزی در 
ایــران چــه آســیب هایی بــرای اقتصــاد 
ایــران بــه همــراه داشــته اســت و آیــا 

ــدر  ــور آنق ــاورزی در کش ــد کش فوای
اســت کــه بــه ایــن هزینــه آن بچربــد؟
محصــوالت  رقابــت  قــدرت  وضــع  ایــن 
ــن  ــت. م ــن آورده اس ــا را پایی ــاورزی م کش
در دهــه 70 قیســی صــادر می کــردم، امــروز 
ــی  ــت و قیس ــن نیس ــی ممک ــادرات قیس ص
ــر  ــت. اگ ــراوان اس ــازار ف ــم در ب ــی ه واردات
ــذاری  ــر قیمت گ ــه نباشــد و اگ ــاختار تعرف س
ــد  ــرژی در کشــور واقعــی شــود، تولی آب و ان
قابــل  مــا  کشــاورزی  محصــوالت  غالــب 
ــه  ــزرگ ب ــود. کشــورهای ب ــت نخواهــد ب رقاب
مســاله کشــاورزی نه فقــط از دیــد صرفــه 
ــگاه  ــم ن ــی ه ــت غذای ــه امنی ــه از جنب بلک
می کننــد. کشــوری مثــل مــا کــه نظــم 
ــی را نفــی می کنــد و تنــش در  موجــود جهان
ــط خارجــی اش، واقعیتــی دائمــی اســت،  رواب
ــه  ــن مقول ــد بیــش از هرکســی بدی ــاً بای طبع
ــزی  ــاورزی در برنامه ری ــد. کش ــاس باش حس
ملــی مالحظــات متعــدد دیگــری را داراســت. 
جمعیتــی،  پراکنــش  زمینــه  در  مثــاًل 
ــتر  ــا بس ــرزی م ــتان های م ــاورزی در اس کش
ایجــاد شــبکه های روســتاها و راه هــا و ایجــاد 

بن مایــه امنیتــی- جمعیتــی اســت.
ــه  ــاورزی گفت ــاد کش ــر جه  وزی
ــره وری  ــا به ــدی م ــکل ج ــت: »مش اس
ــه  ــاورزی از جمل ــش کش ــن در بخ پایی
بهــره وری پاییــن در مصرف آب اســت.« 
پاییــن بــودن بهــره وری در بخــش 
کشــاورزی مســاله مهــم دیگــری اســت 
ــاره  ــه آن اش ــاورزی ب ــد کش ــه در نق ک
ــن  ــت ای ــما عل ــر ش ــه نظ ــود. ب می ش
مســاله چیســت و چقــدر می تــوان 
امیــدوار بــود کــه در آینــده بهــره وری 

ــود؟ ــتر ش ــش بیش ــن بخ در ای
مفهــوم  از  بحــث،  مــورد  گرانــی  مفهــوم 
شــما  وقتــی  نیســت.  جــدا  بهــره وری 
تولیــد  ارزان تــر  کنیــد،  تولیــد  بهره ورتــر 
ــه در  ــه در آب، ن ــا ن ــاورزی م ــد. کش می کنی
ــی  ــرمایه زیربنای ــه در س ــانی و ن ــروی انس نی
بهــره ور نیســت. مثــاًل هــر هکتــار بــاغ پســته 
- بــا مصــرِف آِب برابــر- در آمریــکا 6 /3 تــن 
و در ایــران کمتــر از یــک تــن پســته خشــک 
نیســت. متوســط  اتفاقــی  ایــن  می دهــد. 
ــار و  ــا 50 هکت ــزی در کالیفرنی ــات باغ ری قطع
در ایــران کمتــر از یــک هکتــار اســت. پســته 
آمریکایــی درختــی تنومنــد )نــه بوتــه ای 
ــاعد  ــه مس ــت ک ــاقه( اس ــد س ــاه و فاق کوت
کاشــت و داشــت و برداشــت مکانیــزه اســت. 
ــن  ژن خــوب آنجــا متجســد شــده اســت. ای
نیم قــرن  ثمــره  مهندسی شــده  واریتــه 

تــالش مراکــز تحقیقــات بیابانــی آمریــکا روی 
صدهــا واریتــه پســته از سراســر جهــان اســت. 
دانشــگاه دیویس مســوول شناســایی ســواالت 
ــا شــد.  ــه آنه ــت پســته و پاســخگویی ب صنع
ــی  ــد و ط ــف ش ــی تعری ــای تحقیقات پروژه ه
ســه دهــه انجــام و پرونــده بســته شــد. تولیــد 
پســته آمریــکا متکــی بــه ایــن میــراث علمــی 
ــن روش هــای مکانیزاســیون،  اســت و از برتری
ــات برخــوردار اســت.  ــا آف ــارزه ب ــه و مب تغذی
ــاری  ــد هکت ــزارع چن ــم م ــوره زارهای ق در ش
ــا  ــه عمــق 100 متــر، ســه ی ــا آب چاهــی ب ب
ــزارع  ــد. م ــت می کنن ــه برداش ــن غل ــار ت چه
چنــد هــزار هکتــاری دیــم در کانــادا در 
ــر،  ــاالی 800 میلی مت ــارش ب ــا ب ــی ب مناطق
ــد  ــت در واح ــاری برداش ــه آبی ــاز ب ــدون نی ب
ســطح به مراتــب بیشــتری دارنــد. خــاک 
ــراف  ــی اط ــیاه غن ــاک س ــا خ ــم را ب ــر ق فقی
اتــاوا بــا آن بــذر و آن مکانیزاســیون مقایســه 
کنیــد. کشــاورز بــا هلی کوپتــر سرکشــی 
و بــا هواپیمــا سم پاشــی و بــا ناوگانــی از 
ــت  ــاره ای برداش ــر اج ــای غول پیک کمباین ه
ــن وام  ــال او تامی ــت در قب ــد. کار دول می کن
ــان  ــت و اطمین ــط زیس ــت محی ارزان، حفاظ
اســت.  مکانیزاســیون  و  دانــش  تامیــن  از 
ــادا  ــاورزی کان ــد کش ــارد دالر تولی 125 میلی
ــت  ــد دول ــزار کارمن ــش ه ــا ش ــوی تنه از س
پشــتیبانی می شــود. مــا بــرای پشــتیبانی 
از تولیــد ملــی یک پنجــم ایــن مبلــغ، 20 
برابــر کارمنــد دولتــی داریــم کــه بایــد تقریبــاً 
ــوق،  ــرف حق ــش ص ــی بخ ــه مل ــام بودج تم
ــا  ــاب آنه ــاختمان داری و ایاب و ذه ــا، س مزای
ــی  ــم، گاه ــزارع عظی ــم م شــود. شــاغالن دائ
بــه انــدازه انگشــتان دو دســت نیســت. وضــع 
رقابــت میــان غلــه قــم و اتــاوا به مراتــب 
بدتــر از قصــه پســته اســت.  فقــر آبــی و 
ــا  ــت. ام ــت ماس ــور، سرنوش ــوم کش ــی ب خاک
ــره وری آب،  ــای به ــوم، ارتق ــای ژن ــا در ارتق م
بهــره وری از روش هــای مدیریــت خــاک و 
ــج  ــت، آمــوزش و تروی آب، کوچک ســازی دول
و تحقیقــات می توانیــم خیلــی کار کنیــم. 
ــغالی  ــرد در فلســطین اش ــر ف ــی ه ــرانه آب س
ــا هــم فقیــر  ــاک آنه ــت. خ یک دهــم ماس
ــذا  ــم غ ــده مهاج ــک صادرکنن ــا ی ــت. ام اس
هســتند چراکــه ســراغ تولیــد علمــی و بهره ور 
ــی  ــت یازدهــم کارهــای خوب ــد. در دول رفته ان
ــذر و نهــال شــده اســت. خــدا را  در مســاله ب
ــاله  ــل در مس ــت قب ــعبده بازی دول ــکر ش ش
بــذر، تــا حــدود زیــادی درمــان شــده اســت. 
دولــت می گویــد بهــره وری آب کشــاورزی 
ــی ســاالنه شــش درصــد  در ســه ســال متوال
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ــره وری در  ــای به ــت. ارتق ــه اس ــود یافت بهب
ــا وضــع  ــدر ملمــوس اســت. ام ــدم و چغن گن
در تعادل بخشــی آبــی، در کــود و تغذیــه 
ــم  ــاختاری ه ــکالت س ــت. مش ــب نیس مناس
ــر  ــت س ــی دول ــی و فربه ــرق اراض ــل تف مث

ــت. ــودش اس ــای خ ج
ــان،  ــد چیت چی ــه حمی ــه گفت  ب
وزیــر ســابق نیــرو در کشــور مــا 
90 درصــد منابــع آب در کشــاورزی 
ــورهای  ــه در کش ــود ک ــرف می ش مص
دیگــر ایــن مقــدار بیــش از 70 درصــد 
نیســت. اگــر قــرار بــر ایــن باشــد کــه 
میــزان مصــرف آب در بخش کشــاورزی 
را کاهــش دهیــم، در عمــل ایــن اقــدام 
چــه هزینه -فایــده ای خواهــد داشــت؟

نمی دانــد  کســی  باری تعالــی  ذات  جــز 
ــی  ــه صورت ــاً چ ــور دقیق ــرف آب در کش مص
بخش هــای  مصــرف  می گوینــد  دارد. 
کشــاورزی، شــرب و صنعــت بــه ترتیــب 
حــدود 90، هفــت و ســه درصــد اســت. 
ــد آب  ــاورزی می گوی ــاد کش ــا وزارت جه ام
ــور  ــرف آب کش ــد مص ــاورزی 75 درص کش
اســت. ایــن هــم نشــان دیگــری از حکمرانــی 
ضعیــف ماســت. در کشــوری کــه رســماً 
دچــار بحــران آب اســت و جنــاب معــاون اول 
شــورای عالــی آب را ریاســت می کنــد، یــک 
وزیــر می گویــد کشــاورزی 75 درصــد و 
دیگــری می گویــد بــاالی 90 درصــد مصــرف 
ــه مدیریتــی کشــوری  دارد. وقتــی اعــداد پای
ــود از  ــور می ش ــتند، چط ــناور هس ــن ش چنی
ــت؟ ــخن گف ــور س ــه ای کش ــت برنام مدیری

علی ایحــال وزارت نیــرو می گویــد »تــوان 
تولیــد ّآب شــیرین تجدیدپذیــر« کشــور 
ــا  ــاوره آمریکایی ه ــا مش ــران ب ــت ای ــه دول ک
میلیــارد   137 میــزان  بــه   50 دهــه  در 
مترمکعــب تخمیــن زده بــود، حــاال بــه 
110 میلیــارد مترمکعــب رســیده اســت. 
توصیــه  آب  کالن  مدیریــت  آموزه هــای 
می کنــد کــه بیــش از 40 درصــد ایــن تــوان 
از ســوی انســان مصــرف نشــود. مصــرف 
بــاالی 60 درصــد بــرود، وضــع بحرانــی 
ــارد  ــدود 100 میلی ــا ح ــرف م ــود. مص می ش
مترمکعــب یعنــی 90 درصــد اســت کــه 
ــب برســد. در  ــارد مترمکع ــه 65 میلی ــد ب بای
ــا فاصلــه رتبــه اول دنیــا  ایــن شــاخص مــا ب
ــاورزی  ــرف کش ــد مص ــرم بای ــتیم. الج هس
کاهــش جــدی داشــته باشــد. بــا ایجــاد 
بــازار آب بایــد ایــن نهــاده را بــه یــک کاالی 
ارزشــمند قابــل تبــادل تبدیــل کــرد. ایجــاد 
هوشــمند بــازار آب می توانــد بســتر جبرانــی 

ــت  ــر کش ــطح زی ــش س ــرای کاه ــی ب خوب
ــی  ــیر، آب زراع ــروز در بردس ــم آورد. ام فراه
تومــان در  از 200  ارزش افــزوده ای کمتــر 
مترمکعــب در کاشــت غــالت ایجــاد می کنــد 
در حالــی کــه معــدن گل گهــر در فاصله 200 
ــد  ــزی می کن ــر دارد برنامه ری ــر دورت کیلومت
ــاس  ــه آب شیرین شــده در ســاحل بندرعب ک
ــا قیمــت تمام شــده هشــت هــزار تومــان  را ب
تحویــل بگیــرد. الجــرم بایــد ســهم صنعــت را 
بــاال بــرد تــا گســترش اشــتغال ممکــن شــود. 
بایــد ســراغ بهــره وری آبیــاری و کشــت هــم 
رفــت. امــا هیچ کــدام از اینهــا جــای کاهــش 
ســطح زیرکشــت باالخــص در اقــالم بــا ارزش 
افــزوده کــم و اقــالم آب بــر را نمی گیــرد. 
مــا محکــوم هســتیم بــه ســرعت 30 درصــد 
مصــرف آب کشــور را بکاهیــم. ایــن ماموریتی 
ــا  ــی ت ــچ کشــور بزرگ ــه هی دشــوار اســت ک

ــد. ــش کن ــال نتوانســته مدیریت ــه ح ب
 بــه نظــر شــما در حــال حاضــر در 

ایــن جهــت حرکــت می کنیــم؟
ــزرگ  ــام کار ب ــی انج ــرایط فعل ــداً! در ش اب
در کشــور اگــر محــال نباشــد، واقعــاً دشــوار 
اســت. چــه برســد بــه چنیــن انقــالب بــزرگ 
و کم ســابقه ای کــه میلیون هــا کشــاورز را 
ــه  ــردا ب ــاًل در تجارت ف ــد. قب ــر می کن درگی

ــه ام. ــه ســخن گفت ــن مقول ــل در ای تفصی
 مــا تاکنــون تجربــه پایــان کشــت 
برخــی محصــوالت در برخــی از مناطــق 
کشــور ماننــد برنــج را داشــتیم. آیــا با 
خاتمــه یافتــن کشــاورزی در بخشــی از 
ــور  ــاد کش ــه اقتص ــه ای ب ــور صدم کش

مــا وارد شــد؟
ــه  ــه منطق ــه ب ــه محصــول و منطق محصــول ب
پاســخ می توانــد فــرق کنــد. امــا در یــک دیــِد 
ــه اهمیــت  ــم ک کالِن باالدســتی عــرض می کن
ــه  ــر صرف ــه از منظ ــران ن ــاً در ای ــت غالب کش
بلکــه از منظــر اشــتغال، حفــظ روســتا و امنیت 
غذایــی توجیــه می شــود تــا صرفــه اقتصــادی. 
ــی  ــت واقع ــر قیم ــم اگ ــرار می کن ــم تک ــاز ه ب
ــد  ــب تولی ــم، غال ــال کنی ــرژی را اعم ّآب و ان

ــدارد. کشــاورزی امــروز مــا صرفــه ن
ــی،  ــا بزرگ ــالم علیرض ــق اع  طب
نظام مهندســی  ســازمان  رئیــس 
جهــاد کشــاورزی اســتان تهــران از 33 
میلیــون هکتــار اراضی مســتعد کشــت 
بــه دلیــل نبــود مدیریــت منابــع آبــی، 
رعایــت الگــوی کشــت و ارتقــای نظــام 
میلیــون   15/  5 تنهــا  بهره بــرداری 
هکتــار تحــت پوشــش محصــوالت 
ــا  ــوان ب ــا می ت ــتند. آی ــاورزی هس کش

ــه  ــت ک ــار گف ــن آم ــه همی ــتناد ب اس
ــدان  ــران چن ــاورزی در ای ــون کش چ
بــه صرفــه نیســت، میلــی بــه توســعه 
ــود  ــران وج ــاورزی در ای ــی کش اراض

ــدارد؟ ن
ــت  ــه محدودی ــی ک ــاده کمیاب ــران نه در ای
کشــت را ســبب می شــود آب اســت. اگــر آب 
ــت  ــن وضعی بیشــتری عرضــه می شــد، در ای
ــت  ــه عل ــازار ب ــت و ب ــرژی ارزان اس ــه ان ک
وارداتــی  ممنوعیت هــای  و  تعرفــه  نظــام 
رقابتــی نیســت، ســطح کشــت افزایــش 
دولــت  آنکــه  مثــال  شــاهد  می یافــت. 
روحانــی می گویــد ســالی شــش درصــد 
ــی  ــرده ول ــاال ب ــش را ب ــره وری آب در بخ به
آب صرفه جویی شــده صــرف تعادل بخشــی 
بیشــتر  کشــت  صــرف  بلکــه  نمی شــود 

می شــود.
آینــده  از  شــما  پیش بینــی    
ــا  ــت؟ آی ــران چیس ــاورزی در ای کش
در ادامــه ســطوح زیــر کشــت کاهــش 

؟ بنــد می یا
ــن دارد  ــه ای ــی بســتگی ب ــن موضــوع خیل ای
ــت  ــه ای دول ــه ای و تعرف ــت یاران ــه سیاس ک
ــروز  ــر ام ــاًل اگ ــد. مث ــه باش ــده چگون در آین
ممکــن  واردات  و  واقعــی  انــرژی  قیمــت 
شــود، بخــش بزرگــی از تولیــد محلــی فــوراً 
ــال، روی آوری  ــر ح ــه ه ــود. ب ــف می ش متوق
بــه بــذر و نهــال بهتــر، توســعه مکانیزاســیون 
پیش بینــی  قابــل  گلخانه هــا  گســترش  و 
اســت. در مســاله آب، امیــد اصــالح مدیریتــی 
نمــی رود. احتمــاالً طبیعــت، مدیریــت قهــرِی 
ایــن بی مباالتــی ملــی را بــر عهــده می گیــرد 
و بــا خشــونت و بــا لطمــات ســنگین، مصــرف 
را رو بــه کاهــش خواهــد بــرد. زراعــت رو بــه 
ــد  ــدرن و تولی ــداری م ــاالً باغ ــول و احتم اف
ــت.  ــد رف ــش خواه ــه افزای ــه ای رو ب گلخان
تــداوِم کاهــِش ظرفیــِت اشــتغاِل بخــش هــم 

ــت. ــی اس ــل پیش بین قاب
ــه  ــه ب ــا توج ــما ب ــر ش ــه نظ   ب
مشــکالت مــورد اشــاره می تــوان 
تمام شــده  ایــران  در  را  کشــاورزی 

دانســت؟
ایرانــی تمــام نمی شــود.  نــه! کشــاورزی 
امــا ســهمش در تامیــن غــذا، اشــتغال، 
ــش  ــور کاه ــادرات کش ــص و ص ــد ناخال تولی
می یابــد. همچنیــن کشــاورزی از طریــق 
تخریــب منابــع ّآب و محیــط زیســت، نقــش 
بحران هــای  بــه  دادن  شــکل  در  بزرگــی 
ــد  ــازی خواه ــور ب ــی کش ــده آت بی ثبات کنن

ــرد.  ک
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1- وضعیت تغییر اقلیم در ایران
اقلیــم، شــرایط متوســط آب و هــوا بــراي یــک 
محــدودۀ خــاص و یــک دورۀ خــاص اســت. بــر 
ــرات  ــی تغیی ــن  دولت ــأت بی ــف هی اســاس تعری
اقلیمــی )IPCC(،  تغییــر اقلیــم عبــارت اســت 
ــر در متوســط شــرایط  ــر برگشــت ناپذی از تغیی
آب و هوایــي یــک منطقــه نســبت بــه رفتــاري 
ــدت از  ــي بلندم ــق زمان ــک اف ــول ی ــه در ط ک
اطالعــات مشــاهده یــا ثبــت شــده در آن 
ــر  ــروزه از تغیی ــورد انتظــار اســت. ام ــه م منطق
اقلیــم بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن چالــش 
هــای زیســت محیطــی قــرن بیســت و یکــم یاد 
مــی شــود. کــه پیامدهــای جــدی اقتصــادی بــه 
دنبــال دارد. در دهــه هــای اخیــر بررســی آثــار 
اقتصــادی تغییــر اقلیــم بــر منابــع آب و بخــش 
کشــاورزی و ارزیابــی راهکارهــای تطبیــق و 
ســازگاری بــه ایــن تغییــرات از ضروریات اســت. 
تغییــر اقلیــم در ســال هــای اخیــر ســبب شــده 
اســت میــزان دمــای متوســط کــره زمیــن 
افزایــش یابــد و در نتیجــه میزان تبخیــر و تعرق 
نیــز فزونــی یابــد. ایــن عامــل باعــث شــده کــه 
ــارش در کل کشــور ایــران و از جملــه  میــزان ب
اســتان کرمــان نیــز کــم شــود. متعاقبــاً میــزان 
ــر پارامترهــای  ــر از تغیی ــان ســطحی، متأث جری
اقلیمــی ســهیم در تولیــد بارندگــی مفیــد کــه 
ــر پارامترهــای ریــزش هــای  عمومــاً متمرکــز ب
جــوی )ارتفــاع بارندگــی، الگــوی بارندگــی، 
ــا  ــرف( و دم ــی، ســهم ب ــم و شــدت بارندگ رژی
ــزان  ــر در می ــرف و تغیی ــد ب ــا، تولی ــر دم )تغیی

ــد. تبخیــر( اســت، کاهــش یاب
بــه اســتناد شــکل 1 تهیــه شــده توســط مرکــز 
ــازمان  ــت بحــران س ــی خشکســالی و مدیری مل
ــور  ــای کش ــن دم ــور، میانگی ــی کش هواشناس
ــراد  ــانتی گ ــه س ــش 0.4 درج ــگ افزای ــا آهن ب
ــال 1395  ــا س ــال 1347 ت ــه از س ــر ده در ه
روبــرو بــوده اســت. همچنیــن بــر اســاس شــکل 
ــه  ــز تهی ــان مرک ــط هم ــه توس ــماره دو ک ش
گردیــده اســت، مجمــوع بــارش ســاالنه کشــور 
ــال از  ــر در س ــش 1.1 میلیمت ــگ کاه ــا آهن ب
ســال 1347 تــا ســال 1395  مواجــه گردیــده 

اســت.
ــده،  ــام ش ــات انج ــاس مطالع ــر اس ــن ب همچنی
توســط مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، میــزان 
آب تجدیــد پذیــر در کل کشــور بــرای دوره 
ــا  ــدت ت ــط بلندم ــه متوس ــبت ب 95-1385 نس
ســال 1380 بــه میــزان 30 در صدکاهــش 

ــه( ــکل س ــت. )ش ــته اس داش

تغییر اقلیم در ایران 
آیدا طیبیان- دکترای مهندسی منابع آب
هیلدا طیبیان- دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
 اصغر طیبیان- مشاور مدیر عامل و همکار شرکت آب منطقه ای کرمان

شکل 1: روند افزایش میانگین دمای ساالنه کشور از سال 1347 تا 1395

شکل 2: روند کاهشی بارش و روند افزایشی تبخیر-تعرق بالقوه کشور طی سال های 1395-1347 
)مرجع: مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور(

شکل 3: روند تغییرمیزان آب تجدید پذیر کشور در دوره های مختلف 
)منبع: مرکز پژوهش های مجلس/دی 96(
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همچنیــن پاییــز ســال جــاری بــا بــارش 29.3 
ــا  ــه ب ــور در مقایس ــطح کش ــر در س میلیمت
ــه میــزان 62 میلیمتــر  میانگیــن بلندمــدت ب
بــه عنــوان ششــمین پاییــز خشــک نیــم قــرن 
اخیــر در مدیریــت منابــع آب ایــران بــه ثبــت 

رســیده اســت. 
ــه عنــوان مثــال، در ســطح اســتان کرمــان  ب
ــزش  ــر ری ــوق 4.3 میلیمت ــی ف ــازه زمان در ب
حــادث گردیــده اســت. در صورتــی کــه 
میانگیــن بلنــد مــدت منطقــه کرمــان 19.3 
ــع آب  ــد گفــت مناب میلیمتــر مــی باشــد. بای
ــطحی و  ــای س ــامل آب ه ــر ش ــد پذی تجدی
منابــع زیــر زمینــی ســال بــه ســال در حــال 
ــارف  ــرای مص ــا ب ــت و م ــدن اس ــر ش کمت
داشــت.  نخواهیــم  آب  آینــده  در  فعلــی 
ــد  ــا بای ــش ه ــارف بخ ــزان مص ــن می بنابرای
کاهــش یابــد. در روزهــای 13 آبــان و 23 
ــه  ــای روزان ــر دم ــاری حداکث ــال ج ــر س مه
ــه  ــدار را ب ــاری، بیشــترین مق در کل دوره آم

ــت. ــاص داده اس ــود اختص خ
 2- وضعیت یک نمونه مطالعاتی

ــطحی  ــان س ــش جری ــزان کاه ــی از می بخش
ــر از تغییــر پارامترهــای اقلیمــی ســهیم  متأث
در تولیــد بارندگــی مفیــد اســت. ایــن جریــان 
ــای  ــر پارامتره ــز ب ــاً متمرک ــطحی عموم س
بارندگــی،  )ارتفــاع  جــوی  هــای  ریــزش 
ــی،  ــدت بارندگ ــم و ش ــی، رژی ــوی بارندگ الگ
ســهم بــرف( و دمــا )تغییــر دمــا، ذوب بــرف و 
تغییــر در میــزان تبخیــر( مــی باشــد؛ بخــش 
ــاز  ــان س ــای انس ــر از نموده ــر آن متأث دیگ
ــر  ــع آب زی ــت از مناب ــه برداش ــامل )اضاف ش
ــداث  ــاز ، اح ــر مج ــای غی ــاه ه ــی ، چ زمین
بندهــای ســنگ و ســیمانی در ســطح حوضــه 
ــرف آب در  ــت و مص ــش برداش ــز، افزای آبری
ــت  ــطح زیرکش ــش س ــه، افزای ــطح حوض س
ــی  ــت. بررس ــی( اس ــری اراض ــر کارب و تغیی
هــا نشــان مــی دهــد در حوضــه آبریــز 
تمامــی ایســتگاه هــای هیدرومتــری منطقــه 
رفســنجان، در دوره آمــاری 17 ســاله 95-
ــاله 95- ــط 50 س ــه متوس ــبت ب 1378 نس

داشــته  کاهــش  ســطحی  جریــان   1345
اســت. در تحلیــل حاضــر مشــخص شــد 
میــزان کاهــش بــاران ســاالنه در دوره 12 
ســاله 90-1378 بــه 45 ســاله 1345-90 
کاهــش  میــزان  و  درصــد   12.8 حــدود 
ــات ســطحی 53.4 درصــد مــی باشــد.  جریان
ــاران و آبدهــی  ــه اینکــه رابطــه ب ــا توجــه ب ب
ــزان  ــذا می ــت، ل ــی نیس ــا خط ــه ه رودخان
ــر از کاهــش  ــات ســطحی متأث کاهــش جریان
بــاران، خیلــی بیشــتر از 12.8 درصــد اســت. 

بایــد توجــه داشــت کــه عــدم تولیــد جریــان 
ــه مناســب آب  ســطحی ســبب کاهــش تغذی

ــردد. ــی گ ــی م ــر زمین ــای زی ه
ــي از 12  ــنجان یک ــي رفس ــدوده مطالعات مح
محــدوده مطالعاتــي حوضــه آبریــز درانجیــر و 
ســاغند بــوده و در غــرب ایــن حوضــه آبریــز 
قــرار دارد. محــدوده مطالعاتــي رفســنجان 
ــع اســت  ــه وســعت 12513.70 کیلومترمرب ب
مناطــق  آن  کیلومترمربــع   6759.55 کــه 
کوهســتاني و 5754.15 کیلومتــر مربــع بقیــه 

را نواحــي دشــت تشــکیل داده اســت. 
)کاهــش  اقلیــم  تغییــر  اثــر   -3  
ریزش هــاي جــوي( بــر کاهــش آبدهــي 

رفســنجان منطقــه  رودخانه هــای 
محــدوده  هــر  در  ســطحي  جریان هــاي 
ــي حاصــل بارندگي هــا و جریان هــاي  مطالعات
ورودي از محدوده هــاي مجــاور و جریان هــاي 
خروجــي از چشــمه ها اســت. در محــدوده 
ــي رفســنجان 3 ایســتگاه آب ســنجي  مطالعات
شــاهزاده عبــاس، مرادیــه و تــزرج وجــود دارد 
کــه تقریبــاً هــر ســه ایــن ایســتگاه ها در حــد 
ــه دشــت ایــن محــدوده واقــع  فاصــل کــوه ب
شــده اند. در ایــن میــان، ایســتگاه مرادیــه در 
ســال 1369 تعطیــل شــده و 2 ایســتگاه دیگر 
ــه  ــت ک ــر اس ــه ذک ــند. الزم ب ــر مي باش دای
ــه  ــر روي رودخان ایســتگاه شــاهزاده عبــاس ب
گیــودري، ایســتگاه مرادیــه بــر روي رودخانــه 
شــور و ایســتگاه تــزرج بــر روي رودخانــه انــار 
)چادرچــي( واقــع شــده اند کــه هــر ســه 
از  شــاخه هایي  واقــع  در  آبراهه هــا،  ایــن 
رودخانــه بــزرگ شــور رفســنجان مي باشــند. 
آبراهــه اصلــي ایــن محــدوده رودخانــه بــزرگ 
شــور رفســنجان مي  باشــد کــه در طــول 
ــزرگ  ــک و ب ــاي کوچ ــود، آبراهه ه ــیر خ مس
متعــددي و از جملــه رودخانه هــاي گیــودري، 

ــود.  ــه آن متصــل مي ش ــار ب ــور و ان ش
باران ســنجی  ایســتگاه های  آمــار  بررســی 
ــه از  ــد ک ــان می ده ــنجان نش ــه رفس منطق
ــی 1394-95  ــال آب ــا س ــال 79-1378 ت س
در ســطح محــدوده مطالعاتــی و پیرامــون آن 
ــت.  ــش داشته اس ــاالنه کاه ــاران س ــزان ب می
بررســی ها نشــان داد میانگیــن میــزان درصــد 
تغییــرات بــارش 12 ســاله 90-1378 بــه 45 
ســاله 90-1345 در حوضــه ایســتگاه های 
ــی  ــد کاهش ــی 12.8 درص ــدوده مطالعات مح

می باشــد. 
ــش  ــن کاه ــوق میانگی ــابه ف ــرای دوره مش ب
ــز  ــای آبری ــرای حوضه ه ــات ســطحی ب جریان
رودخانــه هــای اللــه زار-هجیــن، شــور-
ــار- ــاس و ان ــاهزاده عب ــه، گیودری-ش مرادی

ــب  ــه ترتی ــد ب ــد درص ــب واح ــزرج برحس ت
برابــر 47.8 ، 61.3، 55.1 و49.2 مــی باشــد. 
ــرای  ــدار کاهــش آبدهــی ب ــن مق ــذا میانگی ل
کل محــدوده مطالعاتــی 53.4 درصــد بــرآورد 

می گــردد. 
از موارد فوق دو نتیجه عاید می گردد:

ــر  ــر از تغیی ــش متأث ــن کاه ــی از ای   بخش
تولیــد  در  ســهیم  اقلیمــی  پارامترهــای 
ــز  ــاً متمرک ــه عموم ــد اســت ک ــی مفی بارندگ
ــاع  ــوی )ارتف ــای ج ــای ریزش ه ــر پارامتره ب
ــدت  ــم و ش ــی، رژی ــوی بارندگ ــی، الگ بارندگ
ــا،  ــر دم ــا )تغیی ــرف( و دم بارندگــی، ســهم ب
تولیــد بــرف و تغییــر در میــزان تبخیــر( مــی 

ــد. باش
  درصــد تغییــرات کاهشــي بــارش 12 ســاله 
بــه 45 ســاله در حوضــه آبریــز ایســتگاه های 
ــرات  ــر 12.8 درصــد و تغیی ــري براب هیدرومت
کاهشــي آبدهــي ســاالنه دوره مشــابه در 
میــزان  بــه  هیدرومتــري  ایســتگاه های 
ــی  53.4 درصــد در ســطح محــدوده مطالعات
رفســنجان اســت. ایــن میــزان اختالفــات 
ــرایط  ــه ش ــت ب ــکان بازگش ــدم ام ــانگر ع نش
ــل  ــوده و عوام ــی ب ــدت آبده ــط درازم متوس
ــبب  ــز س ــارش نی ــش ب ــر از کاه ــری غی دیگ
ــل  ــه دلی ــت. ب ــمگیر اس ــرات چش ــن تغیی ای
ــي  ــش آبده ــه ، کاه ــل مالحظ ــالف قاب اخت
ایســتگاه های  در  مشــابه  دوره  ســاالنه، 
ــر  ــی از تغیی ــی از آن ناش ــري، بخش هیدرومت
اقلیــم و بخــش دیگــر آن بــه ســبب افزایــش 
برداشــت و مصــرف در ســطح حوضه هــای 

ــت.  ــز اس آبری
4 - نتیجه گیری

نظــر بــه اینکــه رابطــه بــارش و تولیــد روانــاب 
)و متعاقــب آن جریان ســطحي( خطــي نبوده 
و متاثــر از عوامــل دیگــري همچــون شــرایط 
فیزیکــي و اقلیمــي حوضــه اســت. و بــا توجــه 
بــه افزایــش دمــا ، افزایــش تبخیــر و کاهــش 
12.8 درصــدی ریــزش هــای جــوی منطقــه، 
ــه نســبت بیشــتری در  ــر ب ــاران موث میــزان ب

منطقــه رفســنجان کاهــش مــی یابــد. 
لــذا بایــد بــا پذیــرش کاهــش میــزان منابــع 
ــه عنــوان یکــی  ــر منطقــه، ب آب تجدیــد پذی
ــی  ــه جوی ــی، در صرف ــای حیات ــوزه ه از ح
ــه  ــدی در کلی ــه از آب تولی ــتفاده بهین و اس
بخــش هــای مصــرف )شــرب، صنعــت و 
کشــاورزی( و تغییــر الگــوی مصرفــی، گامــی 
اساســی در جهــت کاهــش صدمــات جبــران 
برداریــم و مســیر  اقلیــم،  تغییــر  ناپذیــر 
ــش  ــی و کاه ــرات اقلیم ــا تغیی ــازگاری ب س

ــازیم. ــر س ــار آن را، هموارت آث
















