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کشاورزی هراسان باشند؟
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در ادامــۀ گفتگوهــای پیــش آمــده بــا اعضــای 
هیــأت امنــای انجمن پســته ایــران در ماهنامه 
دنیــای پســته در خصــوص فعالیــت هــای 
ــم  ــی آن، تصمی ــن مال ــع تأمی ــی و مناب انجمن
ــه  ــث را ادام ــد بح ــد ارجمن ــا نوی ــم ب گرفتی
ــظ  ــد در حف ــالش ارجمن ــع، ت ــم. در واق دهی
ــم  ــی رغ ــن، عل ــا انجم ــش ب ــۀ تنگاتنگ رابط
ایــن کــه معتقــد اســت اهــداف کلــی انجمــن 
بــا اهدافــش ســازگار نبــوده اســت، مــا را پــای 
ــات  ــا جزئی ــه ب ــا وی نشــاند. در ادام گفتگــو ب
ــی شــوید. ــنا م ــی آش ــوی خواندن ــن گفتگ ای

 آقــای ارجمنــد! از ســابقه فعالیــت 
خودتــان در رابطــه بــا پســته بگوییــد.

شــروع باغــداری پســته خانــواده مــن تفننــی 
بــوده و فعالیــت هــای اقتصــادی دیگــری هــم 
ــالب  ــد از انق ــت. بع ــود داش ــار آن وج در کن
ــته کاری  ــدرم پس ــادی پ ــت اقتص ــا فعالی تنه
ــدم و  ــران آم ــه ای ــن هــم ســال 69 ب ــود. م ب
ــه  ــت در زمین ــغول فعالی ــال مش ــان س از هم
ــردن  ــرای کار ک ــش از آن ب ــدم. پی ــته ش پس
ــارج از  ــاورزی در خ ــائل کش ــن مس و آموخت
کشــور رشــته ژنتیــک گیاهــی خوانــدم و روی 
بیمــاری گیاهانــی مثــل پســته، گــردو، بــادام، 

گیــالس و انگــور کار کــردم. 
  رابطــه شــما بــا انجمــن  پســته از 

چــه زمانــی شــروع شــد؟ 
مــن در انجمــن بــه عنــوان عضــو تولیــد 
ــتم.  ــداران هس ــروه باغ ــان گ ــا هم ــده ی کنن
از شــروع انجمــن یعنــی ســال 2007 در 
خدمــت آقایانــی کــه موســس انجمــن پســته 
محســوب مــی شــوند، بــوده ام. فعالیــت مــن 
در انجمــن بیشــتر در رابطــه بــا  کریــدور 
ــیل و  ــا پس ــارزه ب ــت مب ــه جه ــبز، مطالع س

ــود.  ــی ب ــدور آب ــد از آن کری بع
ــی  ــبز و آب ــدور س ــان کری  جری

چیســت؟ 
اروپــا  اتحادیــه  میــالدی   97 ســال   
افالتوکســین را بــه عنــوان یــک مســئله 
طــرح کــرد و تأکیــد کــرد اگــر صنعــت پســته 
ترتیــب اثــر ندهــد مــا قوانینــی مــی گذاریــم 
و ورود پســته ایــران بــه اروپــا را محــدود مــی 
ــا ســال 2004 اینقــدر  کنیــم. ایــن مطلــب ت
ــع  ــم جم ــده دور ه ــک ع ــه ی جــدی شــد ک
شــدند تــا طــرح کریــدور ســبز را اجــرا کننــد. 
ــته  ــازۀ ورود پس ــه اج ــوط ب ــرح مرب ــن ط ای
ــا اســت کــه از نظــر  ــه اروپ ــه اتحادی ــی ب  های

ریســک افالتوکســین رویشــان کار شــده و 
از طریــق اصــالح عملیــات فــرآوری و زود 
چیــدن پســته ریســک را کاهــش دادنــد. 
ــزی  ــه چی ــه چ ــتیم ک ــی دانس ــان م آن زم
ــرد. در  ــی ب ــاال م ــین را ب ــک افالتوکس ریس
ــم  ــک دور ه ــروه کوچ ــک گ ــال 2004 ی س
جمــع شــدند و ســال 2005 کــه مــن از خارج 
ــتند  ــن خواس ــودم از م ــته ب ــور برگش از کش
ــه آن  ــم، البت ــر کمکشــان کن کــه گســترده ت
زمــان زیرســاخت درســت شــده بــود. آقایــان 
ــه  ــی و آگاه یــک سیســتم پای ــور، ایران جالل پ
ــدم آن را  ــه آم ــن ک ــد، م ــرده بودن ــزی ک ری
سیســتماتیک تــر کــردم. تعــداد ضبــط هایــی 
کــه زیــر پوشــش کریــدور ســبز آمدنــد زیــاد 
شــد و حجــم قابــل صــدور زیادتــر شــد؛ 
حتــی در ســال 2007 جریــان کریــدور ســبز 
ادامــه داشــت. امــا بعــد از مدتــی ایــن نحــوه 
کار بــا توجــه بــه مــدت زمــان برگشــت پــول 
از اروپــا بــرای خیلــی از صادرکننــده هــا 

صــرف نداشــت، هزینــه اضافــی کــه روی 
ــود آن  ــود و س ــاال ب ــد ب ــام می ش ــته انج پس
ــک  ــط ی ــت و فق ــار رف ــرد کن ــی ک ــم م را ک
ــا تــوان مالــی کــه خودشــان داشــتند  عــده ب
ادامــه دادنــد. بــا پیشــرفت تکنولــوژی و 
بوجــود آمــدن الگوریتــم  هــای ســورت کــردن 
ــوده، صــادر  ــای آل ــرای تشــخیص پســته ه ب
ــا  ــه اروپ ــان ب ــه همچن ــی هســتند ک کنندگان

ــد. ــی کنن صــادر م
  ایــن فعالیــت تحــت عنــوان 

ــود؟  ــران ب ــته ای ــن پس انجم
خیــر، انجمــن از ســال 2007 شــروع بــه کار 
کــرد. اواخــر 2005 گروهــی از اروپــا بــه نــام 
ــرای  ــروه ب ــن گ ــد. ای ــران آمدن ــه ای FVO ب
بازدیــد از پســته هــای ایــران آمــده بــود. البته 
ــا بخش خصوصــی و پــس از آن  ــا آشــنایی ب ب
بازدیــد، حــد کنتــرل پســته کــه تــا آن زمــان 
100 درصــد بــود بــه 50 درصــد کاهــش پیــدا 

کــرد.

نوید ارجمند عضو هیأت امنای انجمن پسته ایران:

اگر منفعل باشیم، فنا می شویم
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آنجــا بــود کــه متوجــه شــدیم در چهارچــوب 
بهداشــت  ســازمان  از  ترکیبــی  کدهــای 
ــی صــورت  ــی رایزن ــی و خشــکبار جهان جهان
ــرای افالتوکســین در  ــا حــدی ب مــی گیــرد ت
ــن  ــود. در ای ــخص ش ــی مش ــکبار جهان خش
ــوار  ــده، البرات ــکل از بن ــی متش ــان گروه زم
ــه رهبــری خانــم مشــکانی  مرجعــان خاتــم ب
ــتند و  ــه از کار داش ــی ک ــر اطالعات ــه خاط ب
ــوان  ــه عن ــر ب ــاتید دانشــگاه باهن ــی از اس یک
ــه  ــروع ب ــکیل شــد و ش ــس گــروه تش رئی
کار کردیــم. ایــن فعالیــت از ســال 2000 
ــی  ــه  زن ــه داشــت و چان ــا ســال 2009 ادام ت
ــی از  ــل قبول ــرای مشــخص کــردن حــد قاب ب
افالتوکســین ادامــه یافــت. در آن زمــان حــد 
مجــاز افالتوکســین نــوع B1 بــرای صــدور بــه 
ــوع  ــاز افالتوکســین مجم ــد مج ــا 2 و ح اروپ
4 بــود کــه پــس از رایزنــی هــا و تــالش هــا 
 8 ،B1 ــوع ــرای ن ــین ب ــدار افالتوکس ــن مق ای
ــوص  ــوع در خص ــین مجم ــرای افالتوکس و ب

ــد. ــن ش ــرف، 10 تعیی ــاده مص ــته آم پس
ــد  ــن فرآین ــن در ای ــش انجم  نق

ــود؟ ــه ب چ
 انجمــن از ســال 2007 تشــکیل شــد در 
حالــی کــه ایــن فعالیــت از 2004 آغــاز شــده 
بــود. در ســال 2007 توانســتند بــه ایــن 
ــم  ــم و رس ــن اس ــب انجم ــا در قال فعالیت ه
ــی،  ــای ایران ــط آق ــت توس ــن فعالی ــد. ای دهن

ــود. ــده ب ــاز ش ــور و آگاه آغ ــالل پ ج
 آیــا ضــرورت ایجــاد یــک انجمــن 

از ســوی اروپــا طــرح شــده بــود؟
ــود  ــود؛ تالشــی ب ــی ب ــاز داخل ــک نی ــر، ی خی
ــکان  ــا و ام ــت ه ــردن فعالی ــرای رســمی ک ب
هــا  فعالیــت  آغــاز  در  حمایــت.  جــذب 
ــاق  ــر چتــر ات رســمیت خاصــی نداشــت و زی
ــری  ــرد. شــکل گی ــی ک ــت م ــی فعالی بازرگان
ــازمان  ــتمر و س ــت مس ــث فعالی ــن باع انجم

ــد.   ــه ش ــن زمین ــه در ای یافت
ــی  ــاختار فعل ــا س ــما ب ــر ش ــه نظ  ب
انجمــن اهــداف اولیــه تأمیــن می شــوند؟

 از ســال 2007 و در ایــن 10 ســال در آن 
حــدی کــه ســاختار اقتصادی-اجتماعــی-

ــت  ــی داد، فعالی ــازه م ــت اج ــی مملک سیاس
ــا  ــره ه ــأت مدی ــا و هی ــرکل ه ــم. دبی کردی
ــد و  ــت کردن ــوب فعالی ــی خ ــروز خیل ــا ام ت
ــن  ــد م ــا از دی ــادی کشــیدند، ام زحمــات زی
ــول  ــه تح ــاز ب ــه نی ــتیم ک ــی هس در مقطع
ــه  ــیده ک ــت آن رس ــم. االن وق ــدی داری ج
ــن  ــالق، انجم ــر و خ ــده نگ ــت آین ــا مدیری ب
بــه ســمت فعالیــت هــای مســتمر و فعالیــت  
هایــی کــه واکنشــی نباشــند بــرود. مــدت  هــا 
بــا نبــودن آمریــکا، ایــران در بــازار بــه عنــوان 

ــا شــده  ــده پســته دنی ــد کنن ــن تولی بزرگتری
ــه  ــر روز ب ــد ه ــروز شــکاف تولی ــا ام ــود، ام ب
خاطــر کاهــش منابــع آب ایــران، مســائل فنی 
و ســاختارهای باغــداری خــرده مالکی بیشــتر 
مــی شــود. مــا نیازمنــد رهبــری فعــال، خالق 

ــتیم.  ــزه هس و باانگی
ــا  ــرکل اســت ی  منظــور شــما دبی

ــره؟  ــأت مدی هی
هــردو، بــدون هماهنگــی ایــن دو رســیدن بــه 

اهــداف امــکان پذیــر نیســت. 
 شــما چــرا عالقــه منــد بــه 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــت ه ــرکت در فعالی ش

انجمــن هســتید؟
چــون انجمــن را تنهــا جایــی مــی بینــم کــه 
ــه  ــود دارد ک ــوه ای در آن وج ــات بالق امکان
بشــود بــا آن کار کــرد. در ایــران چیــز دیگری 
نیســت. همیــن انجمــن اســت. اگــر بــه همین 
کمــک نکنیــم و بلنــدش نکنیــم، چــه از مــا؟! 
ــدار،  ــوان باغ ــه عن ــه ب ــزی ک ــا چی ــر تنه اگ
ــم را  ــده داری ــات دهن ــده و خدم ــادر کنن ص
حمایــت نکنیــم؛ بــه چــه درد مــی خوریــم؟!

 هــم اکنــون هــدف گــذاری هــای 
انجمــن را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
مــن نمــی توانــم بگویــم اهــداف کلــی انجمــن 
ــداف  ــا اه ــال ب ــدت 10 س ــن م ــول ای در ط
ــاس  ــداف براس ــوده اســت. اه ــازگار ب ــن س م
هیــأت مدیــره هایــی کــه بــوده شــکل گرفتــه 
و براســاس ترکیبــی از اعضــای هیــأت مدیــره 
بــوده اســت. فکــر مــی کنــم اگــر بــه اهــداف 
ــدار،  ــن باغ ــاد بی ــم، اتح ــگاه کنی ــر ن ــی ت کل
ــد  ــده نیازمن ــات دهن ــده و خدم ــادر کنن ص
ــات اســت.  ــر اطالع ــه ت ــد ســازمان یافت فراین
ــت  ــا از وضعی ــردن آنه ــر ک ــع ت ــی مطل یعن
ــم  ــور اع ــی کش ــائل داخل ــا و مس ــازار دنی ب
ــد  ــی. بای ــادی و سیاس ــاختارهای اقتص از س
ــا  ــود ت ــگ ش ــه ای هماهن ــه گون ــداف ب اه
ــد و  ــش برون ــدا پی ــک ص ــا ی ــروه ه ــن گ ای
بتواننــد از منافعشــان در داخــل و خــارج بهتــر 
حمایــت کننــد. بدیــن شــکل کــه ایــن گــروه 
ــان را  ــرده و درکش ــر ک ــک ت ــه نزدی ــا را ب ه
ــیاری از  ــرم بس ــه نظ ــد. ب ــتر کن ــم بیش از ه
ایــن فعالیــت هــای انجمــن بــا وجــود نشــریه، 
ــی و  ــی و خارج ــای داخل ــایت و توره وب س
نشســت هــای مشــترک بیــن باغــدار و صــادر 
ــا در  کننــده، ایــن فرصــت را فراهــم کــرده ت
عیــن حــال بتــوان رقبــای داخلــی و خارجــی 
را هــم رصــد کــرد و فهمیــد وضعیــت بعــد از 

ــه اســت. ــا چگون ــم ه تحری
 بــه نظرتــان انجمــن خــوب عمــل 

مــی کنــد؟
بــا فضــای موجــود مــا بــه یــک جهــش نیــاز 

داریــم؛ چــون عقــب مانــدن از آمریکایــی هــا 
از نظــر مقــدار محصــول تولیــدی مــی توانــد 
سرنوشــت ســاز باشــد. اگــر نتوانیــم تولیدمــان 
را در واحــد ســطح و آب بیشــتر کنیــم و 
اســتفاده مــان را از منابــع انســانی، مالــی، آب 
و خــاک بهینــه تــر کنیــم بــه مشــکل برمــی 

خوریــم. 
ــود  ــای موج ــاختار ه ــا س ــا ب  آی
رســیدن بــه ایــن نتیجــه امــکان پذیــر 

ــت؟ اس
مــن در مــورد رســیدن صحبــت نمــی کنــم. 
ــم.  ــی زن ــرف م ــردن ح ــعی ک ــورد س در م
ــم،  ــف داری ــه ضع ــم ک ــخیص داده ای ــا تش م
بنابرایــن بایــد حداقــل بــرای بهبــود وضعیــت 
تــالش کنیــم. ایــن کــه بشــود یــا نــه، هیــچ 
تضمینــی وجــود نــدارد. بســته بــه ایــن اســت 
ــن  ــم. ای ــالش کنی ــوب ت ــدر خ ــا چق ــه م ک
کــه مــا هــر کــدام در جایــگاه صــادر کننــده، 
ــم  ــدر بتوانی ــده چــه ق ــات دهن ــدار، خدم باغ
خــوب و هماهنــگ فعالیــت کنیــم و بــه 

ــن شــده برســیم. ــه تعیی ــی ک اهداف
ــن  ــی تعیی ــه کس ــداف را چ  اه

ــد؟ ــی کن م
ــالوه  ــه ع ــرکل ب ــار دبی ــره در کن ــأت مدی هی
هیــأت امنایــی کــه هیــأت مدیــره را انتخــاب 
مــی کنــد. نقششــان کوچک نیســت؛ چــون با 
یــک انتخــاب مــی شــود بــه اهــداف نزدیــک 
ــرای  ــا را ب ــدگاه م ــک دی ــی ی ــد. گاه ــر ش ت
رســیدن بــه یــک وضعیــت بهتــر، کمــک مــی 
ــودن  ــی ب ــر صنعت ــون االن از منظ ــد. چ کن

ــه فنــا مــی رویــم. داریــم ب
ــا  ــال فن ــد در ح ــی گویی ــرا م  چ

ــتیم؟ ــدن هس ش
چــون آینــده نگــری وجــود نــدارد. البتــه نمی 
گویــم همــه ندارنــد. عــدۀ کمــی ایــن آینــده 
نگــری را داشــتند. در جلســه مجمــع عمومــی 
متأســفانه نتوانســتند وضعیــت بهتــری فراهــم 
کننــد و البتــه خیلــی از دالیلــش برمــی گردد 
ــاع و  ــن، اجتم ــت، قوانی ــت مملک ــه وضعی ب
اقتصــاد. درحالــی کــه از نظــر مــن امــروز وقت 
ــا االن یــک کادر خــوب  آن رســیده اســت. م
ــد  ــن چن ــه در ای ــم ک ــان داری ــرای خودم ب
ســال تجربــه کســب کــرده اســت. از خودمــان 
ســاختمان داریــم. از همــه ایــن امکانــات مــی 
شــود اســتفاده کــرد تــا وضعیــت بهتــری بــه 

وجــود آورد. 
 هــدف شــما از عضویــت در هیــأت 

امنــا چــه بــوده؟
امیــدم ایــن بود کــه هیــأت مدیــره ای انتخاب 
کنــم کــه به هــدف برســیم. هیــأت مدیــره ای 
ــرد  ــد را بگی ــوی کاهــش تولی ــد جل کــه بتوان



ــای  ــا از بازاره و در نتیجــه ســرعت حــذف م
بیــن المللــی کــم شــود. بتوانــد در بعضــی از 
ــران را  ــته ای ــگاه پس ــی جای ــای خارج بازاره
بهتــر کنــد. چــون پســته محصولــی صادراتــی 
اســت و اگــر اروپــا را از دســت دادیــم. بــازاری 
جایگزیــن آن گــردد کــه مهــم باشــد و بتــوان 

ــا آن رابطــه دراز مــدت برقــرار کــرد. ب
 آیــا شــما بــه انجمــن کمــک مــی 

کنیــد یــا انجمــن بــه شــما؟
هــردو، بــدون انجمــن خیلــی از فعالیــت هایی 
کــه مــن کــردم و بــه نفــع خــودم هــم بــود، 
ــن  ــه انجم ــن کمــک ب ــدور نمــی شــد. م مق
را کمــک بــه خــودم مــی بینــم. بدیــن معنــا 
کــه مــن جزئــی از گــروه بزرگــم و مــن هــم 
ــا  ــرد. ام ــم ب ــزرگ را خواه ــع ب قســمتی از نف
ــم  ــی فراه ــه چارچوب ــت ک ــن اس ــن انجم ای
ــه در  ــکل ک ــک تش ــب ی ــد و در قال ــی کن م
ــی  ــت کارهای ــده اس ــناخته ش ــا ش ــه دنی هم
ــک  ــط ی ــز توس ــه هرگ ــود ک ــی ش ــام م انج

ــن نیســت. ــا ممک ــه آنه ــرد رســیدن ب ف
 بــه نظــر شــما تعــداد اعضــا مهــم 

اســت؟
ــدف  ــن ه ــت در تعیی ــچ وق ــا هی ــداد اعض تع
ــای فیضــی دبیــرکل ســابق  ــر نیســت. آق موث
انجمــن بــا 3 نفــر رفتنــد ســراغ کســانی کــه 
ــرده  ــع ک ــته را وض ــادرات پس ــت ص ممنوعی
بودنــد. بــا 3 نفــر توانســتند وضعیــت را تغییــر 
دهنــد. کیفیــت مهــم اســت، نــه کمیــت. اگــر 
فــرض کنیــم انجمــن پســته فقــط 100 نفــر 
عضــو داشــت کــه متحــد و اثرگــذار بودنــد و 
بــا هــم هماهنــگ بودنــد، خیلــی قــوی تــر از 
ــا هــم  ــا 1000 عضــو اســت کــه ب انجمنــی ب

هماهنــگ نیســتند.
 گفتــه مــی شــود در مجامــع داخلی 
ــود  ــی ش ــرح م ــوال ط ــن س ــه ای همیش
ــتید.  ــر هس ــد نف ــده چن ــما نماین ــه ش ک
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــم نظرت ــاز ه ــا ب آی

ــت؟ ــده نیس ــن کنن ــداد تعیی تع
نــه، همیــن االن یــک گــروه کوچــک در 
انجمــن نماینــده کل صنعــت اســت. از باغــدار 
2 هکتــاری تــا 2000  هکتــاری. نیازهــای 
ــای کل  ــت از نیازه ــی اس ــه کوچک ــا نمون آنه

ــران. ــته ای ــت پس صنع
ــک  ــوان ی ــما، ت ــه ش ــق گفت  طب
تشــکل بــه دبیــرکل هــم وابســته اســت. 
نــه طبیعتــاً، تــوان از پاییــن مــی آیــد. 
ــر  ــم گی ــی اینکــه مجــری کیســت؟ تصمی ول
کیســت؟ بایــد بگویــم مجــری کادر، تصمیــم 
گیــر هیــأت مدیــره و دبیــرکل هســتند. هدف 
ــه ای تعییــن شــود کــه ســنگ  ــه گون ــد ب بای
بــزرگ نشــانه نــزدن نشــود. اگــر مــا منفعــل 

ــا اســت. ــان فن باشــیم جــواب م
ــی  ــد منفعــت مال ــا انجمــن بای  آی

ــرای اعضــا ایجــاد کنــد؟ ب
ــی  ــاًل وقت ــه. مث ــتقیم، بل ــر مس ــور غی ــه ط ب
حــد افالتوکســین در اروپــا تغییــر مــی کنــد 
ــی  ــه ایجــاد فرصت ــی رود منجــر ب ــر م و باالت
مــی شــود کــه مــی توانــد بــه افزایــش حجــم 
صــادرات بــه اروپــا منتهــی شــود. حــال 
ــه  ــن مســئله ب ــد از ای ــردم بتوانن ــه م ــن ک ای
ــه  نفــع خودشــان اســتفاده کننــد، بســتگی ب
خودشــان دارد. ولــی دریچــه بــاز شــده و ایــن 

نفــع جمعــی اســت.
امــا ایــن کــه مــا رانتــی مســتقیم ایجــاد کنیم 
ــا نیســت و  ــدار داده شــود، کار م ــه باغ کــه ب
از نظــر مــن اشــتباه اســت. ولــی اگــر روشــی 
ــه  ــداران پســته، ن ــه همــه باغ ــم ک ــدا کنی پی
ــره وری  ــد به ــن، بتوانن ــای انجم ــط اعض فق
شــان را بــاال ببرنــد منفعتــی اســت کــه مــن 

ــول دارم. قب
  انجمنی مشابه ما می شناسید؟

ــن  ــوب، انجم ــی خ ــن خیل ــک انجم ــه. ی بل
تولیــد کننــدگان بــادام کالیفرنیــا اســت. 
ــه  ــان نمون ــتند و فعالیتش ــال هس ــیار فع بس
از  آمریــکا  پســت  صنعــت  مثــاًل،  اســت. 
ــه  ــد در اتحادی ــین 1 درص ــرل افالتوکس کنت
ــی کــه  ــه 20 درصــد، در حال ــا رســیده ب اروپ
ــا از  ــادام کالیفرنی ــت ب ــان صنع ــن زم در همی
کنتــرل تصادفــی 1 درصــد بــه ســمتی رفتــه 
ــود کــه مــی خواســت ایــن حــد کنتــرل را  ب
در داخــل آمریــکا انجــام دهــد؛ توســط خــود 

ــادام. ــن ب ــای انجم اعض
 دلیل موفقیتشان چه بود؟

ســازماندهی، هــدف گــذاری، دانســتن منافــع 
خودشــان، یکپارچــه بــودن و تمــام باغدارهــا 
عضــو ایــن انجمــن هســتند؛ زیــر بنــای 
نفــع  شــناخت  فعالیــت،  بــرای  گســترده 
مشــترک و کوچــک و بــزرگ عضــو ایــن 
انجمــن هســتند، امــا بایــد توجــه داشــت مثل 
مــا نیســتند کــه ایــن قــدر خردهایشــان زیــاد 
باشــد. ســاختار مناســبی دارنــد، حرفشــان در 

ــت. ــان اس ــکا یکس ــل آمری ــارج و داخ خ
ــه  ــبت ب ــا نس ــای م ــداد اعض  تع
کل باغــداران پســته ایــران خیلــی کــم 
اســت. راه حــل ایــن مســئله چیســت؟

ــل  ــا ح ــرای م ــن ب ــای داروی ــکل را آق مش
مــی کنــد. اگــر مــا بــه عنــوان باغدار پســته 
ســبک مــان را اصــالح نکنیــم، در ده ســال 
ــن  آینــده حــذف مــی شــویم. یعنــی داروی
ــل  ــاک ح ــور دردن ــه ط ــئله را ب ــن مس ای
ــان  ــه خودم ــر، اینک ــل دیگ ــد. راه ح می کن
فکــر کنیــم کــه چطــور مــی خواهیــم 

مســئله مــان را حــل کنیــم. خودمــان 
یعنــی 200 هــزار نفــر باغــدار پســته نفعــی 

ــد. ــی بینن ــی م ــت انجمن در فعالی
 انجمــن مــی توانــد کار تحقیقاتی 

ــام دهد؟ انج
ــدی  ــه ح ــه چ ــن دارد ک ــه ای ــتگی ب بس
تعریــف کنیــم. مثــاًل در حــال حاضــر مــن 
بــه همــراه کادر دبیرخانــه روی یافتــن 
ســموم ثبــت و حــذف شــده و حــدود 
ــم.  ــی کن ــته کار م ــموم پس ــده س باقیمان
اســت.  تحقیقاتــی  کار  یــک  هــم  ایــن 
ــاغ،  ــد در ب ــه بروی ــت ک ــن نیس ــق ای تحقی
ــی  ــود م ــات موج ــع و اطالع ــا مناب ــه ب بلک
شــود چنیــن چیــزی تولیــد کــرد، بــه 
ــی  ــر م ــم. فک ــت بگذاری ــه وق ــرط اینک ش
ــا و  ــطه م ــه واس ــن ب ــا در انجم ــم کاره کن
ــد  ــط بای ــل انجــام اســت، فق ــا قاب ــرای م ب

ــت. ــاد داش اعتق
ــه نظــر شــما انجمــن مشــکل   ب

ــی دارد؟ مال
اگــر مــا فعالیتــی نداریــم، منابــع مالــی هــم 
نمــی خواهیــم. ولــی اگــر مانــع مــا مســائل 
مالــی باشــد، بایــد بدانیــم کــه مــی خواهیم 
چــکار کنیــم. حضــور یــک هیــأت مدیــره و 
دبیــرکل قــوی مــی توانــد جــذاب و معنــی 
دار باشــد. بعــد مــی تواننــد از اعضــا کمــک 
مالــی بگیرنــد. همــان طــور کــه ســاختمان 
ــداری  ــا کمــک اعضــا خری ــی انجمــن ب فعل

شــد.
ــدم  ــت ع ــما عل ــر ش ــه نظ  ب
ــی  ــردن بعض ــی ک ــا خال ــور و ج حض

ــت؟  ــن چیس ــا در انجم ه
هــر کســی دلیلــش فــرق مــی کنــد. انجمن 
جایــی اســت کــه همــه امــکان فکــر کــردن 
دارنــد و البتــه اختــالف ایــده هــا هــم 
ــد  ــه بای ــت هم ــی در نهای ــود دارد، ول وج
ــرای  ــت ب ــد. االن وق ــل کنن ــترک عم مش
ــتن  ــت گذاش ــت روی دس ــتن و دس نشس
نیســت. وقــت آن اســت کــه اعضــا بیاینــد و 

ــد.  ــل کنن ــد و عم ــه کادر کمــک کنن ب
ــرات را  ــره نظ ــأت مدی ــر هی  اگ

ــود؟ ــی ش ــه م ــد، چ ــول نکن قب
ادامــه بدهنــد. مثــل مــن، مگــر همــه نظرات 
مــن پذیرفتــه مــی شــود؟ بایــد تــالش 
کننــد در حــد خودشــان. بایــد مطالبــه 
کننــد و جــدی باشــند تــا بــه هــدف برســیم 

ــم. ــا دهی ــته را ارتق ــت پس و صنع
 سخن پایانی شما.

ــره  ــأت مدی ــا، هی ــت اعض ــا جدی ــاال ب انش
هــم بــرای تعییــن اهــداف اســتراتژیک 

ــد. ــی کن ــدا م ــزه پی انگی
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پســته کاری در بســتر دره خــاش در حــال 
توســعه اســت. خــاش بزرگتریــن دره در ســرحد 
ــران  فــالت خشــک و مرتفعــی در بلوچســتان ای

اســت. 
ســطح زیرکشــت پســته در خــاش حــدود 4800 
ــارور  ــار از آن ب ــه 3200 هکت ــت ک ــار اس هکت
ــا 30  ــرد و تنه ــا ُخ ــت ه ــب مالکی ــت. غال اس
ــپ  ــک موتورپم ــا دارای ی ــت ه ــد از مالکی درص
کامــل و بــا ســطح زیرکشــت بــاالی 30 هکتــار 
ــر  ــا 70 مت ــاه ه ــق چ ــن عم ــتند. میانگی هس
ــر  ــر مت ــس ب ــی زیمن ــوری 3 دس ــدار ش و مق
اســت. میانگیــن برداشــت، 700 کیلوگــرم پســته 
ــه در  ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــار اس ــک در هکت خش
ــاغ هــا از هــر هکتــار 200 کیلوگــرم و  برخــی ب
ــا مدیریــت بهتــر معــادل 1500  ــاغ هــای ب در ب
ــود.  ــی ش ــت م ــک برداش ــته خش ــرم پس کیلوگ
ارقــام غالــب، کلــه قوچــی و احمــد آقایــی 
هســتند و ارقــام بادامــی، فندقــی و اکبــری نیــز 

ــد. ــود دارن وج
 همــه ایــن اطالعــات را فضــل اهلل کــردی 
کارشــناس مســئول باغبانــی شهرســتان خــاش 
ــکل از  ــن، متش ــی از انجم ــروه اعزام ــفر گ در س
ــا  ــأت امن ــو هی ــعاع عض ــم ش ــی انج محمدعل
ــر  ــی مدی ــین رضای ــران، حس ــته ای ــن پس انجم
جهــاد کشــاورزی شهرســتان رفســنجان، حجــت 
حســنی جانشــین دبیــرکل و ابوالفضــل زارع 
نظــری ســردبیر ماهنامــه انجمــن پســته ایــران 
بــه ایــن منطقــه، ارائــه مــی دهــد. کــردی 
معتقــد اســت مهمتریــن نکتــه ایــن اســت کــه 
ــته  ــت پس ــا کش ــه ب ــد ک ــه ان ــا دریافت ــوچ ه بل
ــد  ــد درآم ــی توانن ــاغ م ــح ب ــت صحی و مدیری

ــد. ــب کنن ــتری کس بیش
ــداران  ــا باغ ــنایی ب ــرد آش ــا رویک ــفر ب ــن س ای
خــاش، اطــالع از وضــع کلــی باغــداری، وضعیــت 
ــه و رد و  ــن منطق ــته در ای ــت پس ــعه کش توس
ــاه 96  ــخ 9 و 10 آذر م ــات در تاری ــدل تجربی ب
ــد کشــاورزی  انجــام شــد؛ چــرا کــه الگوهــای ب
ماننــد ُخــرد شــدن زمیــن هــا و همچنیــن عــدم 
مدیریــت در کاشــت، داشــت و ضبــط پســته می 
توانــد بــر ســوددهی و اقتصــادی بــودن بــاغ های 
پســته اثــرات منفــی مســتقیمی داشــته باشــد.

طــی ایــن 2 روز از حــدود 500 هکتــار بــاغ 
ــبزگز(،  ــوه )س ــت ک ــم، پش ــاه س ــق چ در مناط
آبخــوان و چــاه شــهی بازدیــد بــه عمــل آمــد و با 
مالــکان گفتگــو شــد. برخــی بــه تازگی قســمتی 
از زمیــن هــای زراعــی خــود را زیرکشــت پســته 
ــا قدمــت 25  ــاغ هایــی ب ــد و البتــه ب ــرده بودن ب

ســال نیــز وجــود داشــت. 

ــبک  ــاً س ــده عمدت ــد ش ــق بازدی ــاک مناط خ
ــوب  ــی خ ــی و کم ــر کیف ــا از نظ ــاه ه و آب چ
بــود. طبــق مشــاهدات، مشــکل عمــده بــاغ های 
مــورد بازدیــد، تغذیــه نامناســب درختــان، هرس 
ــرز  ــف ه ــود عل ــرس نامناســب و وج نشــدن، ه
هریــز )َمــرغ( بــود. در برخــی نقــاط وجــود آفــت 
ــرم  ــا گ ــگام و ب ــزان زود هن ــب خ ــیل موج پس
شــدن هــوا مجــدداً درختــان ســبز شــده بودنــد. 
از عیــوب الگــوی کاشــت درخــت در بعضــی بــاغ 
هــا، فاصلــه ی کــم روی ردیــف و در برخــی 
ــف اســت و در  ــن دو ردی ــاد بی ــه زی دیگــر فاصل
یــک قطعــه از پیوندهای مختلفی اســتفاده شــده 

بــود. 
در ایــن بازدیدهــا از طــرف انجمــن جهــت مبارزه 
بــا هریــز، کوددهــی و تغذیــه، نحــوه کــرت 
ــاری قطــره  ــای اجــرای آبی ــدی، هــرس، مزای بن
ای و تجمیــع مدیریــت اراضــی راهنمایــی هایــی 

ــت.  ــورت گرف ص
ــرح  ــرات مط ــه نظ ــده ای از نقط ــه گزی در ادام
ــدادی از  ــا تع ــی ب ــم اندیش ــه ه ــده در جلس ش
باغــداران پســته منطقــه خــاش آورده شــده 

ــت.  اس
محمدعلــی انجــم شــعاع- ما بــه این مســئله 
فکــر کردیــم که اگــر بخواهیــم در مناطق پســته 
ــته را  ــتان پس ــتان و بلوچس ــتان سیس کاری اس
ترویــج دهیــم، بــا چــه چالــش هایــی رو بــه رو 

هســتیم؟ و بــه چنــد نکتــه رســیدیم. 
ــان  ــد کرم ــه مانن ــت ک ــن اس ــئله ای ــن مس اولی
ــاغ  ــرای خــود ب ــه صــورت خــرد ب هــر کســی ب
مــی ریــزد و کــم کــم مشــکالت زیــاد مــی شــود. 
یعنــی مالکانــی کــه 50 تــا 60 هکتــار بــاغ دارنــد 

ــه 100 نفــر تبدیــل مــی شــوند و  ــه تدریــج ب ب
ایــن 100 نفــر هــر کــدام مشــکالت خــاص خود 
را دارنــد. مثــاًل یــک باغــدار تصمیــم مــی گیــرد 
ــی  ــری نم ــه دیگ ــی ک ــد، در صورت ــم بپاش س
ــیم  ــی از تقس ــکالت ناش ــه مش ــا ب ــد و ی خواه

ارثیــه برخــورد مــی کننــد.
 مســئله بعــد ایــن اســت کــه مــا یــک الگــوی 
ــخصی  ــر ش ــم و االن اگ ــب نداری ــت مناس کاش
بخواهــد پســته بــکارد در مــورد انتخــاب نهــال، 
چگونگــی کاشــت و مدیریــت خــاک بــا مســائل 

ــرو مــی شــود. مختلفــی روب
 موضــوع دیگــر آشــنایی بــا جزئیــات داشــت بــاغ 
ــی و  ــی، کودده ــوه سمپاش ــل نح ــته از قبی پس

پیشگامان باغریزی پسته در بلوچستان
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آبیــاری بــاغ اســت. همچنیــن بحث ضبط پســته 
از ایــن نظــر کــه اگــر تــک تــک باغــداران اقــدام 
بــه خریــد دســتگاه ضبــط کننــد، ایجــاد مشــکل 
ــول  ــان پ ــا توم ــون ه ــون میلی ــد؛ چ ــی کن م
ــال 20 روز از آن  ــی س ــط ط ــود و فق ــه ش هزین

اســتفاده مــی شــود.
ــداری آب در ایــن منطقــه  ــه پای  البتــه توجــه ب
و اینکــه در 10 یــا 20 ســال آینــده آبــی وجــود 
دارد یــا خیــر جــزو چالــش هــای اساســی اســت.

ایــن مــوارد بــه ذهــن مــا رســیدند و بــرای حــل 
ــا  ــر م ــم. اگ ــکاری کنی ــم هم ــی توانی ــا م آن ه
ــم  ــی توانی ــم م ــت کنی ــائل را مدیری ــن مس ای
شــاهد ایــن باشــیم کــه از 2 هکتــار بــاغ پســته 
ســاالنه 50 میلیــون درآمــد کســب شــود و ایــن 

ــت. ــترس نیس ــدف دور از دس ه
ــا  ــه اینج ــانی ک ــر کس ــوری- اکث ــد س حمی
باغــدار هســتند مشکلشــان ایــن اســت کــه بایــد 
در باغشــان هزینــه کننــد و بعضــی از آن هــا توان 
مالــی ندارنــد و یــا اینکــه نمــی خواهنــد هزینــه 
کننــد. بــه عبارتــی اعتقــاد بــه ایــن کار ندارنــد و 

ــه ریســک و قمــار مــی داننــد. آن را یــک گون
ــا باغــداران بتواننــد  ــا شــود ت اگــر بســتری مهی
درآمــد الزم را داشــته باشــند و بــه عبارتــی 
ــن کار را  ــند، ای ــته را بچش ــول پس ــیرینی پ ش
ادامــه مــی دهنــد. هــم اکنــون تعــداد معــدودی 
ــاغ پســته امــرار معــاش  هســتند کــه فقــط از ب
مــی کننــد و بــرای خیلــی های دیگــر، باغــداری 
پســته شــغل دوم و ســوم محســوب مــی شــود. 
ــم  ــد بگوی ــه بای ــش و تجرب ــال دان در بحــث انتق
ــری  ــه یادگی ــد ب ــی عالقمن ــا خیل ــاورزان م کش
ــه روز  ــم ب ــا ه ــش کارشناســان م هســتند و دان
اســت، امــا فرهنــگ ســازی کار مشــکلی اســت 
ــاری 10  ــر هکت ــرای ه ــم ب ــا بگویی ــه آنه ــه ب ک

میلیــون تومــان خــرج کنیــد و 40 میلیــون 
تومــان برداشــت کنیــد. توجیــه ایــن کار خیلــی 
مشــکل اســت. وگرنــه همــه چیــز از قبیــل 
ــه  زمیــن و شــرایط آب و هوایــی مهیــا اســت. ب
عقیــده مــن ارتبــاط بــا شــما مــی توانــد کمــک 

ــد. بســزایی کن
ــم  ــان ه ــعاع- در کرم ــم ش ــی انج محمدعل
شــرایط بــه همیــن منــوال اســت. اشــخاص نمــی 
خواهنــد بــا هــم کار کنند و تعــداد باغــداران زیاد 
اســت. امــا یــک نمونــه در اســتان کرمــان وجــود 
ــک  ــا 86 مال ــاغ پســته ب ــار ب دارد کــه 130 هکت
ــتم  ــک سیس ــا ی ــاری را ب ــود و آبی ــی ش اداره م
بــه صــورت اشــتراکی اســتفاده مــی کننــد. ایــن 
مالــکان قبــل از آبیــاری اشــتراکی، 90 روزه 
ــم  ــه ه ــی ک ــد، درحال ــی دادن ــان را آب م باغش
ــدار  ــد. مق ــی کنن ــاری م ــون هــر 15 روز آبی اکن
محصولشــان افزایــش پیــدا کــرده و کودشــان را 
بــا هــم مــی خرنــد و هزینــه تمــام شــده تولیــد 
ــیرجان  ــت. در س ــده اس ــن آم ــان پایی محصولش
تعــدادی از مالــکان یــک شــرکت ســهامی خــاص 
ــه  ــان را ب ــۀ اسنادش ــد و هم ــرده ان ــیس ک تأس
ایــن شــرکت منتقــل کــرده انــد و شــرکت بــه آن 
هــا ســهام داده اســت. یــک مدیرعامــل دارنــد و 
مســائل مربــوط بــه مدیریــت و مالــي بــه صــورت 
یکجــا و عالــي انجــام مــي شــود و بــه راحتــی 2 
ــی  ــار برم ــر هکت ــن پســته خشــک از ه ــا 3 ت ی
ــه  ــه ب ــل اســت ک ــک راه ح ــم ی ــن ه ــد. ای دارن

نظــر مــن بهتریــن نحــوه عملکــرد را دارد.
نورمحمدحســین زهــی- مــن وقتــی شــروع 
بــه کار کــردم بــه کرمــان آمــدم. هنــگام پســته 
چینــی بــه رفســنجان رفتــم و بررســی کــردم که 
کیفیــت کــدام درخــت خــوب اســت. وقتــی مــی 
ــوق رفتــم  ــه ن ــم ب ــد پســته را بزن خواســتم پیون
ــی  ــردم. چگونگ ــن ک ــا تأمی ــدم را از آنج و پیون
آبیــاری، سمپاشــی و یــا کوددهــی را آموختــم تــا 

بتوانــم پســته بیشــتری برداشــت کنــم.
میربلــوچ حســین زهــی- در اینجــا 80 
ــاغ  ــد؛ ب ــر زندگــی مــی کنن ــراد در فق درصــد اف
پســته دارنــد، ولــی پولــی کــه درخــت پســته را 

تغذیــه کنــد و بــه بــار بیــاورد ندارنــد. بایــد یــک 
ــد  ــذاری کن ــرمایه گ ــد و س ــوی بیای ــرکت ق ش
ــا را  ــاغ ه ــن و ب ــام زمی ــاورد و تم ــتگاه بی و دس

ــرد. ــل بگی تحوی
ــن  ــر م ــه نظ ــعاع- ب ــم ش ــی انج محمدعل
ــه  ــد آدم پســته ای ب ــم بای ــی توانی ــدر م ــر چق ه
بلوچســتان وصــل کنیــم. یعنــی کارشــناس و 
ســرمایه گــذار بیایــد کــه پشــتیبان شــما باشــد. 
مــورد دیگــر ایــن اســت که 20 نفــر در بلوچســتان 
انتخــاب شــوند کــه 5 نفــر از آن هــا کارشناســان 
دولتــی باشــند، 5 نفــر دیگــر کارشــناس آزاد و 10 
نفــر کشــاورز باشــند و مرتــب بــه کرمــان بیاینــد 
و متخصــص پســته شــوند. از طرفــی انجمــن یــک 
ــد  ــی توان ــت و نم ــرف اس ــی ط ــاًل ب ــکل کام تش
کارشــناس خاصــی را معرفــی کنــد. انجمــن 
ــد،  ــازی کن ــانی و آگاه س ــالع رس ــد اط ــی توان م
ــک  ــام دادن ی ــما را از انج ــد و ش ــی کن راهنمای

ــد. ــع کن ــای اشــتباه من ــت ه ســری فعالی
ــا روش هــای درســت  ــاغ را ب اگــر نیــم هکتــار ب
مدیریــت کنیــد، یــک قــدم خیلــی بــزرگ اســت. 
ــه ای  ــداری پســته هزین ــا در باغ بعضــی از کاره
ــود.  ــام داده ش ــت انج ــد درس ــط بای ــدارد، فق ن
کارهایــی مثــل هــرس، مدیریــت آب و بــه موقــع 
کــود دادن. در کشــاورزی کارهایــی کــه کــم 
خــرج تــر هســتند و باعــث مــی شــوند زودتــر بــه 
نتیجــه برســیم را بایــد اول انجــام دهیــم و بعــد 

بــه ســراغ مراحــل بعــد برویــم. 
در پایــان ایــن نشســت پیشــنهاد شــد یــک گــروه 
ثابــت از مناطــق پســته کاری بلوچســتان هــر ماه 
بــه کرمــان بیاینــد و همچنیــن ماهنامــه انجمــن 
ــوند،  ــی ش ــی م ــه معرف ــی ک ــه باغداران ــته ب پس
ــال  ــدت یکس ــه م ــن ب ــردد. همچنی ــال گ ارس
هــر ســه مــاه یکبــار، تعــدادی از انجمــن پســته 
جهــت بررســی وضعیــت و اطــالع رســانی از ایــن 

منطقــه بازدیــد کننــد.
ــای  ــواده ه ــفر خان ــن س ــت در ای ــر اس ــایان ذک ش
ــر و  ــعلی ب ــهنوازی، ُش ــوری، ش ــی، س ــین زه حس
ــد  ــا را همراهــی کردن ــوازی م ــا مهمــان ن بهــادری ب

ــود.  ــی ش ــکر م ــان تش ــه از ایش ــه صمیمان ک
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مــوادی  خــاک  هــای  کننــده  اصــالح 
ــوند  ــی ش ــه م ــاک اضاف ــه خ ــه ب ــتند ک هس
ــر:  ــاک نظی ــی خ ــای فیزیک ــخصه ه ــا مش ت
ظرفیــت نگهــداری آب، نفــوذ پذیــری خــاک، 
زهکشــی، هوادهــی و ســاختار خــاک را بهبــود 
ــی  ــاد محیط ــن کار ایج ــدف از ای ــند. ه بخش
مناســب بــرای ریشــه هــا اســت. بــرای اینــکار 
مــواد اصالحــی بایــد بــا خــاک مخلــوط 
شــوند. در صورتــی کــه ایــن مــواد اگــر فقــط 
ــان  ــی ش ــوند، کارای ــن ش ــاک دف ــر خ در زی
کاهــش پیــدا مــی کنــد. اضافــه کــردن مــواد 
اصالحــی شــبیه بــه مالــچ پاشــی هــم نیســت. 
مالــچ هــا روی ســطح خــاک رهــا مــی شــوند و 
هــدف آنهــا کاهــش تبخیــر و آبشــویی و مهــار 
علــف هــای هــرز اســت و ایــن مــواد معمــوالً 

ــد.  ــی کنن ــل م ــاک را تعدی ــای خ دم
انواع اصالح کننده ها

مــواد اصالحــی شــامل دو دســته مــی شــوند؛ 
مــواد  ارگانیــک.  غیــر  و  ارگانیــک  مــواد 
اصالحــی ارگانیــک از بقایــای بــدن موجــودات 
ــی  ــواد اصالح ــد و م ــی آین ــت م ــده بدس زن
ــی  ــاخته م ــی س ــواد معدن ــک از م غیرارگانی
ــتند.  ــر هس ــت بش ــاخته دس ــا س ــوند و ی ش
بــه عنــوان مثــال تراشــه هــای چــوب، علوفــه 
ــی،  ــود حیوان ــت، ک ــده، کاه، کمپوس ــرد ش خ
ــاک اره  ــتر و خ ــی، خاکس ــماندهای طبیع پس

ــت،  ــتند. ورمیکولی ــک هس ــواد ارگانی ــزو م ج
پرلیــت، شــن و ماســه غیرارگانیــک مــی 

ــند. باش
ــده  ــالح کنن ــوان اص ــه عن ــواد ب ــن م ــۀ ای هم
کاربــرد ندارنــد و قابــل توصیــه نیســتند. 
مثــاًل خاکســتر چــوب بــه عنــوان یــک اصــالح 
ــی دارد  ــک اســیدیته )pH( باالی ــده ارگانی کنن
و شــوری آن هــم بــاال اســت. بــه همیــن دلیــل 
نبایــد در خــاک هایــی کــه شــوری و اســیدیته 
باالیــی دارنــد اســتفاده شــود. بــه خــاک رســی 
ــد، چــرا کــه باعــث بوجــود  ــه نکنی شــن اضاف
ــه بتــن مــی  ــا بافــت شــبیه ب آمــدن خاکــی ب

شــود.
موجــب  ارگانیــک  هــای  کننــده  اصــالح 
افزایــش مــاده آلــی خــاک مــی شــوند و 
ــاده  ــد. در طــول زمــان م ــد بســیاری دارن فوای
ــوذ  ــاک، نف ــی خ ــود هواده ــب بهب ــی موج آل
ــواد  ــداری آب و م ــت نگه ــش ظرفی آب، افزای
غذایــی مــی شــود. بســیاری از اصــالح کننــده 
هــای ارگانیــک دارای مــواد غذایــی هســتند و 
مــی تواننــد نقــش کودهــای ارگانیــک را هــم 

ــند. ــته باش داش
مــواد آلــی منبــع مهــم انــرژی بــرای باکتــری، 
قــارچ و کــرم هــای خاکــی کــه در خــاک 
ــده آل  ــور ای ــد هســتند. بط ــی کنن ــی م زندگ
خــاک بــاغ هــا بایــد بیــن  5-4 درصــد مــاده 

ــی داشــته باشــند.  آل
عوامل مهم در انتخاب اصالح کننده ها

حداقــل ســه عامــل بــرای انتخــاب یــک 
اصــالح کننــده خــاک نیــاز اســت:
* طول عمر ماده اصالح کننده در خاک

* بافت خاک
ــالح  ــاده اص ــیدیته م ــوری و اس ــزان ش * می

ــده کنن
طول عمر ماده اصالح کننده در خاک

انتخــاب یــک مــاده اصــالح کننــده بــه 
ــتگی دارد. ــد بس ــر داری ــه در نظ ــی ک اهداف

* اگــر بــه دنبــال اصــالح ســریع خصوصیــات 
فیزیکــی خــاک خــود هســتید؛ اصــالح کننده 
ای را انتخــاب کنیــد کــه بــه ســرعت تجزیــه 

شــود.
ــول  ــا ط ــاک ب ــالح خ ــال اص ــه دنب ــر ب * اگ
عمــر بــاال هســتید؛ اصــالح کننــده ای را 
ــدی  ــه کن ــه آن ب ــه تجزی ــد ک ــاب کنی انتخ

ــرد. ــی گی ــورت م ص
ــا  ــریع ب ــاک س ــالح خ ــان اص ــر خواه * اگ
ــی  ــاال در خــاک هســتید؛ ترکیب ــدگاری ب مان
از دو اصــالح کننــده بــا ســرعت تجزیــه بــاال و 

ــد. ــد را اســتفاده کنی کن
بافت خاک

ــدازه ذرات  ــده ان ــس کنن ــاک منعک ــت خ باف
ذرات  شــنی  هــای  خــاک  اســت.  خــاک 

انتخاب اصالح کننده خاک
برگرفته از مقاله:
 » انتخاب اصالح کننده خاک« وبسایت دانشگاه کلرادو آمریکا

باغبانی 
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غبا

با

بزرگتــری دارنــد و ذرات ریــگ آن لمــس مــی 
ــوند. خــاک رســی ذرات ریزتــری دارد و  ش
چســبناک هســتند. هــر دوی ایــن خــاک هــا 
بــرای باغــداران چالــش محســوب مــی شــوند. 
خــاک هــای لومــی مخلوطــی از خــاک هــای 
ــان  ــت. در زم ــف اس ــای مختل ــدازه ه ــا ان ب
اصــالح خــاک هــای شــنی، هــدف بــاال بــردن 
توانایــی خــاک در نگهــداری رطوبــت و مــواد 
غذایــی اســت. بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف؛ 
ــی را انتخــاب کنیــد کــه  اصــالح کننــده های
بــه خوبــی تجزیــه شــده باشــند ماننــد انــواع 
کمپوســت هــا و کــود هــای دامــی پوســیده.

ــالح  ــدف، اص ــی ه ــای رس ــاک ه ــرای خ ب
ــی  ــه و زهکش ــوذ، تهوی ــل، نف ــع، تخلخ تجم
اصــالح  شــرایط  ایــن  در  اســت.  خــاک 
ــای چــوب  ــل تراشــه ه ــی از قبی ــده های کنن
و کاه موثرتــر هســتند. از آنجایــی کــه خــاک 
هــای شــنی ظرفیــت نگهــداری آب کمتــری 
ــت  ــا ظرفی ــای ب ــده ه ــالح کنن ــد، اص دارن
بــاالی نگهــداری آب ماننــد کمپوســت و 
ــی  ــاده معدن ــوع م ــک ن ــا )ی ــت ه ورمیکولی
نگهــداری آب زیــادی دارد(  توانایــی  کــه 
ــای  ــاک ه ــود. خ ــاب نم ــوان انتخ ــی ت را م
ــن  ــد، بنابرای ــی دارن ــری پایین ــی نفوذپذی رس
اصــالح کنندهایــی ماننــد تراشــه هــای چــوب 
کمپوســت شــده یــا پرلیــت )یــک نــوع مــاده 
معدنــی کــه شــرایط محیطــی مســاعدي 
ــم  ــان فراه ــد گیاه ــي و رش ــه  زای ــراي ریش ب

ــد.  ــد باش ــد مفی ــی توان ــي آورد( م م
میزان شوری و اسیدیته اصالح کننده

ــوری اصــالح  ــزان ش ــه می همیشــه نســبت ب
ــاک  ــید. خ ــته باش ــی داش ــا آگاه ــده ه کنن
هــای شــور و قلیایــی یکــی از مشــکالت 

معمــول در کشــاورزی هســتند. بنابرایــن 
ــاال  ــوری ب ــه ش ــی ک ــده های ــالح کنن از اص
ــد.  ــاب کنی ــد اجتن ــی دارن ــیدیته باالی و اس
اصــالح کننــده هایی کــه غالبــاً دارای شــوری 
ــتر  ــامل: خاکس ــتند، ش ــاال هس ــیدیته ب و اس
کودهــای  حیوانــی،  هــای  کــود  چــوب، 

ــوند. ــی ش ــده، م ــت ش ــی کمپوس حیوان
و  گیاهــی  بقایــای  دارای  هــای  خــاک 
کمپوســت هــای تولیــد شــده از بقایــای 
بــرای  و  دارنــد  پایینــی  شــوری  گیاهــی 
اصــالح خــاک هــای شــور مناســب هســتند. 
میــزان شــوری، اســیدیته و درصــد مــاده آلــی 
ــت  ــگاه بدس ــده در آزمایش ــالح کنن ــک اص ی

ــد. ــی آی م
کمپوست

ــده ای  ــه ش ــی تجزی ــاده آل ــه م ــت ب کمپوس
گفتــه مــی شــود کــه هیــچ اســتانداردی برای 
ــدارد. کمپوســت  ــه آن وجــود ن شــرایط تجزی
ــی  ــه م ــاد فروخت ــم زی ــه در حج ــی ک های
شــوند ممکــن اســت لزومــاً طــی فرآینــد فعال 
و گرمــاده تهیــه نشــده باشــند. پایه کمپوســت 
ممکــن اســت از مــواد گیاهــی، کودهــای 
دامــی، لجــن و یــا ســایر محصــوالت جانبــی 
کشــاورزی ماننــد پَــر مــرغ باشــد. کمپوســت 
هایــی کــه بــر پایــه کــود هــای حیوانــی تهیــه 
ــوالً  ــا معم ــر هســتند، ام ــج ت ــی شــوند رای م
ــه  ــی ک ــد. کمپوســت های ــادی دارن نمــک زی
صرفــاً بــر پایــه مــواد گیاهــی نظیــر قطعــات 
چــوب و علــف هــای هــرز تولیــد مــی شــوند 
شــوری کمــی دارنــد و نســبت بــه نــوع 

ــد.  ــت دارن ــی ارجحی حیوان
کود دامی 

ــاالی  ــطح ب ــل س ــه دلی ــازه ب ــی ت ــود دام ک

ــیب  ــان آس ــه درخت ــد ب ــی توان ــاک م آمونی
برســاند. بــرای اجتنــاب از ایــن مشــکل، بهتــر 
اســت از کودهــای دامــی کمپوســت شــده یــا 
کهنــه اســتفاده شــود. عوامــل بیماریــزای 
ــود  ــازه وج ــی ت ــای دام ــی در کوده خطرناک
دارنــد کــه مــی تواننــد باعــث ایجــاد بیمــاری 

ــوند.  ــان ش در انس
ــودی  ــه ک ــه ب ــا کهن ــیده ی ــی پوس ــود دام ک
ــاه  ــرای 6 م ــل ب ــه حداق ــود ک ــی ش ــه م گفت
ــو شــده باشــد و در ایــن شــرایط آمونیــاک  دپ
آن خــارج شــده باشــد. نمــک ایــن کــود 
ممکــن اســت بــه دلیــل فرآینــد تجزیــه باالتــر 
رود. بــذر علــف هــای هــرز در چنیــن کــودی از 

ــد. ــن نمــی رون بی
کــود دامــی کمپوســت شــده کــودی اســت کــه 
چندیــن ســیکل گرمایــی را طــی کــرده باشــد 
و در بیــن آن گردانــده هــم شــود. در ایــن کــود 
دمــای بیــش از 63 درجــه ســانتی گــراد باعــث 
مــی شــود عوامــل بیمــاری زا و بــذر علــف هــرز 
از بیــن برونــد. در کــود کمپوســت شــده مــواد 
ــت  ــه( تثبی ــریع تجزی ــد س ــی فراین ــی ) ط آل
ــالح  ــک اص ــه ی ــل ب ــود و آن را تبدی ــی ش م

کننــده ایــده آل مــی نمایــد.
ــت  ــن اس ــوری ممک ــزان ش ــت می در کمپوس
ــه  ــن نکت ــاال رود. ای ــک ب ــع نم ــل تجم بدلی
را بایــد در نظــر داشــت کــه کــود حیوانــی و 
ــد و ممکــن  کمپوســت نظــارت خاصــی ندارن
ــا آرم  ــوالت ب ــن محص ــیاری از ای ــت بس اس
»کمپوســت شــده« در دســترس باشــند و 
ایــن بدیــن معنــی نیســت کــه ایــن محصــول 
طــی فرآینــد تجزیــه فعــال )گرمــاده( تولیــد 

شــده باشــد.
فراورده های چوبی

ــی مــی تواننــد ازت را در  ــراورده هــای چوب ف
ــود ازت  ــد و موجــب کمب خــاک تثبیــت کنن
ــاک اره  ــرای خ ــکل ب ــن مش ــوند. ای ــاه ش گی
ــرآورده  ــت ف ــر اس ــت. بهت ــر اس ــل ت محتم
ــوان  ــه عن ــرف ب ــل از مص ــی قب ــای چوب ه
اصــالح کننــده خــاک تبدیــل بــه کمپوســت 
ــریع  ــرای تس ــود ب ــی ش ــنهاد م ــوند. پیش ش
ــه  ــه کپ ــوالت، ازت ب ــن محص ــه ای در تجزی
کمپوســت اضافــه گــردد. بــرای ایــن منظــور 
مــی تــوان از باقیمانــده گیاهانــی ماننــد 
ــی  ــود حیوان ــا ک ــده ی ــرد ش ــای خ ــف ه عل
ــای  ــا کوده ــتند و ی ــار از ازت هس ــه سرش ک
ــر اســت از مصــرف  ــرد. بهت ــه اســتفاده ک ازت
فــراورده هــای چوبــی و خــاک اره کمپوســت 
نشــده بــه عنــوان اصــالح کننــده خــاک 
ــه  ــد تجزی ــه فرآین ــرا ک ــود، چ ــودداری ش خ
آنهــا بــه کنــدی صــورت مــی گیــرد و موجــب 

ــد. ــی گردن ــاک م ــدن ازت خ ــس ش حب
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آبیــاري زیــر ســطحی بــا لولــه هــای ســیمانی 
مشــابه روش آبیــاري قطــره اي زیــر  ســطحي 
ــن تفــاوت کــه در روش آبیــاري  ــا ای اســت. ب
قطــره اي، آب از محــل قطــره چــکان نشــت 
مــي کنــد، امــا در سیســتم آبیــاري ســیماني 
آب بــا عبــور کــم فشــار از درون منافــذ 
موجــود بــر روي لولــه  هــاي ســیماني و 
درزهــاي موجــود بیــن قطعــات لولــه  هــا بــه 
طــور مســتقیم در منطقــه ریشــه توزیــع مــي 
 شــود. در ایــن سیســتم هیــچ گونــه سیســتم 
پمپــاژ و تصفیــه آبــي وجــود نــدارد و آب 
ــار  ــه فش ــر گون ــدون ه ــي و ب ــورت ثقل بص
اضافــي وارد لوله هــاي آبــده کنــار ردیــف 
ــن روش،  ــوالً در ای ــود. معم ــي  ش ــان م درخت
ســطح خــاک خشــک نگــه داشــته مي شــود، 
بنابرایــن تلفــات مربــوط بــه تبخیــر از ســطح 
ــي  ــدار آب مصرف ــه و مق ــش یافت ــاک کاه خ
ــد و در نتیجــه بخــش اعظــم  تقلیــل مــي یاب
ــی  ــاه م ــد گی ــرق و رش ــرف تع ــه مص آب ب
رســد. یکــي از مشــکالتي کــه در کاربــرد 
ــر روي  ــاري ب ــاي آبی ــتم  ه ــه از سیس اینگون
ــت، ورود  ــده اس ــرح ش ــف مط ــان مختل گیاه
ریشــه گیــاه کاشــته شــده و علــف هــاي هــرز 
ــا  ــردن آنه ــا و مســدود ک ــه  ه ــه داخــل لول ب
ــاي  ــي ه ــي بررس ــبختانه در ط ــت. خوش اس
ــذاري  ــال از کارگ ــد از 4 س ــده، بع ــل آم بعم
سیســتم، مشــخص شــد کــه ریشــه درخــت 
پســته تمایلــي بــه ورود بــه داخــل ایــن لولــه  

ــدارد. ــا ن ه
مزایاي روش آبیاري زیر سطحي سیماني

-کاهــش تبخیــر ســطحي نســبت بــه ســایر 
ــه علــت  روش  هــاي آبیــاري تحــت فشــار، ب

توزیــع آب در زیــر ســطح خــاک 
- قابلیــت اســتفاده و بکارگیــري از روش 
خــرده  شــرایط  در  زیر ســطحي  آبیــاري 

مالکــي و ســطوح زیــر کشــت کوچــک
- عدم نیاز به برق

- عدم نیاز به احداث استخر
ــزي  ــرل مرک ــه سیســتم کنت ــاز ب ــدم نی - ع
ــه و  ــاژ، سیســتم تصفی ــامل ایســتگاه پمپ ش
... امــا بایــد توجــه شــود کــه ورود گل و الي 
ــاالً  ــیماني، احتم ــاي س ــه  ه ــل لول ــه  داخ ب
ــي  ــه حت ــود ک ــاز ش ــکل س ــد مش مي توان
المقــدور بایــد از کاربــرد آب گل  آلــود در 

ــردد ــاب گ ــتم اجتن ــن سیس ای
- در زمــان هــاي مــورد نیــاز بــا اســتفاده از 

همیــن سیســتم مي تــوان بــاغ را بــه صــورت 
ــل  ــه عم ــرد و در نتیج ــاري ک ــي آبی غرقاب
آبشــویي نمــک  هــا و پــس زدن و دور کــردن 
شــوري از ریشــه درخــت کــه بســیار مهــم و 

ــه ســادگي انجــام مي شــود الزم اســت، ب
- تعمیــر خرابــي هــاي اتفاقــي بســیار ســاده 
و ارزان و بــا وســایل اولیــه موجــود در محــل 

امــکان پذیــر اســت
- کوددهــي و تغذیــه بــاغ بــا اســتفاده از ایــن 
روش بســیار ســاده و ارزان و بــا بهــره گیــري 
ــي  ــوازم الحاق ــن و ل ــي اتیل ــک پل ــک تان از ی
ــتفاده از  ــت و در اس ــام اس ــل انج ــه آن قاب ب
ــه  ــي ب ــورت دسترس ــه در ص ــاي ازت کوده
کانــال ورودي آب بــه داخــل لوله هــا بــه 
ــا آب  ــا را ب ــن کوده ــوان ای ــي ت ــي م راحت

ــود ــوط نم مخل
و  خشــکي  تنش هــاي  اثــرات  کاهــش   -
شــوري بــر درختــان پســته بــا امــکان 

سیســتم ایــن  در  آبیــاري  دور  کاهــش 
- کاهش شدید رشد علف هاي هرز 

ــات  ــراي عملی ــا ب ــت لوله ه ــدم مزاحم - ع
ــاد  ــدم ایج ــت و ع ــت و برداش ــت، داش کاش
و  آالت  ماشــین   بــراي  کار  محدودیــت 

کارگــران
- عدم ایجاد سله و فرسایش خاک

- همــراه بــودن آب آبیــاري بــا اکســیژن و در 
نتیجــه تهویــۀ مناســب تــر خــاک در محــل 

فعالیــت ریشــه
معایب روش آبیاري زیر سطحي سیماني

و  خریــد  هزینه هــاي  بــودن  بــاال   -
ــایر  ــا س ــا در مقایســه ب ــه  ه ــذاري لول کارگ

آبیــاري روش  هــاي 
ــر روي  ــي ب ــات کاف ــود اطالع ــدم وج - ع
کارکــرد ایــن روش آبیــاري در شــرایط 
ــي  ــوب کیف ــت نامطل ــاالً وضعی ــور. احتم ش
ــت  ــودن هدای ــاد ب ــژه زی ــاري )بوی آب آبی
ــي  ــبب خوردگ ــاري( س ــي آب آبی الکتریک
ــا  ــود ت ــه مي ش ــذا توصی ــود، ل ــا ش ــه  ه لول
ــوص،  ــن خص ــي در ای ــج کاف ــول نتای حص
باغــداران از اســتفاده ایــن لولــه  هــا در 

ــد. ــاب نماین ــور اجتن ــرایط ش ش
و  خاشــاک  و  خــار  ورود  از  چنانچــه   -
حیواناتــي از قبیــل ســگ و گربــه بــه  داخــل 
لولــه  هــا جلوگیــري نشــود مــي تواند ســبب 
بــروز مشــکالت در عبــور آب در مســیر لولــه 
مي شــود  توصیــه  بنابرایــن  گــردد.   هــا 
ــل  ــه داخ ــاک ب ــار و خاش ــاً از ورود خ حتم
لولــه  هــا جلوگیــري و پــس از انجــام آبیــاري 
ــه گذاشــتن درب بندهــاي ورودي  نســبت ب

ــردد. ــدام گ آب اق

آبیاري زیرسطحي با لوله  هاي سیماني 
اکبر محمدي محمد آبادي
عضو هیأت علمي پژوهشکده پسته

باغبانی 
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نی
غبا

با

نحوه کارگذاري و مشخصات لوله  هاي سیماني
هــاي  لولــه   گرفتــه  صــورت  تحقیــق  در 
ــانتي  ــر 20 س ــا قط ــیماني ب ــطحي س زیرس
ــه  هــا  ــراي اجــرا لول ــد. ب ــر اســتفاده گردی  مت
ــداز، در دو طــرف  تقریبــاً در انتهــاي ســایه ان
ردیــف درختــان بــه فاصلــه 160 ســانتي متــر 
ــایه  ــاي س ــاً در انته ــان )تقریب ــه درخت از تن
ــداز( و در عمــق 30 ســانتي متري از ســطح  ان
ــه  ــعه ریش ــق توس ــاس عم ــر اس ــاک و ب خ
ــان پســته طــوري کار گذاشــته شــدند  درخت
کــه مانــع کارکــرد ادوات کشــاورزي نباشــند. 
ــر  ــن آوردن تبخی ــت پایی ــا جه ــه  ه روي  لول
ــه  ــچ پالســتیکي ب ــه مال ــک الی ســطحي از ی
عــرض 75 ســانتیمتر اســتفاده شــد و مقــدار 
10 ســانتیمتر خــاک روي لولــه  هــا قــرار 
ــودن خــاک  ــه ســبک ب ــا توجــه ب گرفــت و ب
ــه  هــا اســتفاده نشــد.  از فیلتــر شــني دور لول
در روش آبیــاري غرقابــي )ســطحي( متناســب 
بــا قبــل از اجــراي ایــن پــروژه، آبیــاري یــک 
ــه در آن  ــد ک ــام ش ــته انج ــاغ پس ــار ب هکت
ــه  ــر و فاصل ــده 4 مت ــس ش ــوار خی ــرض ن ع

ــود. ــر ب ــر 7 مت ــان از یکدیگ ــف درخت ردی
توصیــه  هــا و را هکارهــاي اجرایــي 

کاربــرد سیســتم
همانگونــه کــه ذکــر آن رفــت، اطالعــات ارائــه 
ــراي  ــل از اج ــج حاص ــاس نتای ــر اس ــده ب ش
ــتند  ــاله( هس ــي )4 س ــروژه تحقیقات ــک پ ی
کــه در بــاغ  هــاي پســته شهرســتان انــار بــه 
اجــرا درآمــد. آزمایــش در باغــي بــا درختــان 
ــوي  ــا الگ ــري ب ــته اکب ــم پس ــاله رق 20 س

کاشــت 1*7 متــر و بافــت خــاک شــني-لومي 
انجــام گردیــد. در تحقیــق انجــام شــده، روش 
ــاري  ــا روش آبی ــي( ب آبیــاري ســطحي )غرقاب
ــرار  ــه ق ــورد مقایس ــیماني م ــطحي س زیر س
گرفــت. آبیــاري بــاغ بــا روش غرقابــي )بعنوان 
ــیماني(  ــطحي س ــر س ــا روش زی ــه ب مقایس
متناســب بــا قبــل از اجــراي ایــن پــروژه انجام 
شــد. در روش غرقابــي در هــر نوبــت آبیــاري 
844 مترمکعــب در هکتــار )حجــم ثابــت بــر 
اســاس حقابــه باغــدار( بــا دور آبیــاري 26 روز 
ــر از 5  ــاري کمت ــت الکتریکــي آب آبی و هدای
ــر متــر انجــام پذیرفــت. در  دســي زیمنــس ب
روش آبیــاري بــا لولــه هــای ســیمانی حجــم 
ــال  ــول س ــتفاده در ط ــورد اس ــاري م آب آبی
)بــا احتســاب آبشــویي(، 6752 مترمکعــب در 
ــه  ــود، ک ــاري ب ــت آبی ــي 8 نوب ــار در ط هکت
ــان  ــد درخت ــول دوره رش ــت آن در ط 6 نوب
ــت  ــر( و 2 نوب ــا مه ــت ت ــته )از اردیبهش پس
ــر  ــد. ب ــام گردی ــتان انج ــز و زمس آن در پایی
از روش  بــا اســتفاده  نتایــج،  ایــن  طبــق 
آبیــاري زیر ســطحي بــا لولــه  هــاي ســیماني، 
در طــول مــدت انجــام آزمایــش )4 ســال( و 
دور 26 روز ضمــن حداقــل 30 درصــد صرفــه  
ــا روش  ــي در مصــرف آب )در مقایســه ب جوی
ــرد پســته  ــالیانه عملک ــن س ــي(، میانگی غرقاب
ــرم  ــدار 2394 کیلوگ ــه مق ــار ب ــک هکت در ی
حاصــل گردیــد کــه در قیــاس بــا روش 
ــرم  ــزان 589 کیلوگ ــه می ــطحي ب ــاري س آبی
در هکتــار در ســال افزایــش نشــان مــي  دهــد. 
بــا کاربــرد لولــه  هــاي ســیماني وکاهــش 40 

ــا روش  درصــد در مصــرف آب، در مقایســه ب
ــوان  ــي ت ــطحي )دور 26 روز(، م ــاري س آبی
ــي  ــاري غرقاب ــابه روش آبی ــرد مش ــه عملک ب
ــطحي  ــاري زیر س ــت. در روش آبی ــت یاف دس
بــا لولــه ســیماني بــا 30 درصــد صرفــه  
ــه  ــي، ب ــا روش غرقاب ــاس ب ــي در قی جوی
ازاي یــک مترمکعــب آب مصــرف شــده 
518 گــرم محصــول خشــک پســته تولیــد 
آبیــاري  روش  در  آنکــه  حــال  گردیــد. 
ــب آب  ــک  مترمکع ــرف ی ــا مص ــي ب غرقاب
صرفــاً 266 گــرم پســته خشــک تولیــد 
شــد. در ایــن روش آبیــاری ضمــن 30 
ــي، 95 درصــد بهــره وري  درصــد صرفه جوی
آب مصرفــي نیــز افزایــش یافتــه اســت، امــا 
بایــد توجــه نمــود باالترین بهــره وري آب در 
ــد  ــا 30 درص ــیماني ب ــاي س ــرد لوله ه کارب
صرفــه  جویــي مــي باشــد، نــه بیشــتر و نــه 
کمتــر؛ لــذا در صــورت موجــود بــودن آب کافــي 
ــطحی  ــر س ــرد روش زی ــود کارب ــه مي ش توصی
بــا لولــه ســیمانی بــا بیــش از 30 درصــد صرفــه 
ــي(  ــاري غرقاب ــا روش آبی ــاس ب ــي )در قی جوی
انجــام نشــود، امــا تولیدکننــدگان پســته توجــه 
داشــته باشــند کــه تحــت کلیــه شــرایط انجــام 
آزمایــش، بهــره وري آب در کلیــه مــوارد آبیــاري 
در روش زیــر ســطحي بــا لولــه  هــاي ســیماني 
بــر روش آبیــاري غرقابــي )رایــج در باغــات 
پســته( ارجــح  تــر بــود. باغــداران توجــه داشــته 
ــه  ــته ب ــاغ پس ــاري ب ــه دور آبی ــند چنانچ باش
بــاالي 60 روز افزایــش یابــد، بــا بهــره جســتن 
از لولــه  هــاي زیر ســطحي ســیماني، بــه آســاني 
ــه نصــف کاهــش داد  ــاري را ب ــوان دور آبی مي ت
ــاً  ــدام تقریب ــن اق ــي ای ــاري غرقاب ــا روش آبی )ب
ــه  ــدام ب ــن اق ــا ای ــه ب ــت(، ک ــن اس ــر ممک غی
ــاي ناشــي  ــل مالحظــه اي از تنــش ه طــور قاب
کاســته  آبیــاري  طوالنــي  دور  و  خشــکي 
ــرد  ــش عملک ــه افزای ــوان ب ــي ت ــود و م مي ش

ــه ســزایي نمــود. ــان پســته کمــک ب درخت
همچنیــن باغــداران پســته کار بــه ویــژه خــرده 
مالکانــي کــه آب آبیــاري آنهــا شــور نمي باشــد، 
امــا بــه دالیــل مشــکالت کــم آبــي، دور آبیــاري 
ــش  ــال افزای ــا در ح ــته آنه ــاي پس ــاغ  ه در ب
ــاري  ــري روش آبی ــه کا رگی ــا ب ــن اســت، ب یافت
ــا 40  ــا 30 ت ــیماني ب ــه س ــا لول ــطحي ب زیر س
درصــد صرفــه  جویــي مــي  تواننــد بــه عملکــرد 
مناســب و اقتصــادي دســت یابنــد. بایــد توجــه 
ــري  ــر، کارب ــات حاض ــاس تحقیق ــر اس ــود ب ش
سیســتم آبیــاري زیر ســطحي بــا لولــه ســیماني 
ــل  ــبک( قاب ــبتاً س ــني-لومي )نس ــاک ش در خ
توصیــه اســت و توصیــه  هــاي تکمیلــي در ایــن 
خصــوص نیازمنــد انجــام تحقیقــات بیشــتر 

اســت.
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معــاون کنتــرل آفــات ســازمان حفــظ نباتــات 
کشــور معتقــد اســت: »بــی زبــان تریــن 
ــردن  ــر گ ــاه را ب ــوان گن ــی ت ــه م ــی ک عامل
ــوط  ــث مرب ــت! در بح ــم اس ــت، س آن انداخ
بــه ســموم همــه خوداجتهــادی مــی کننــد و 
هرچــه دلشــان خواســت اســتفاده مــی کنند و 
مصــرف زیــاد ســم مشــکل ایجــاد مــی کنــد!« 
یحیــی ابطالــی بیــش از 30 ســال اســت کــه 
ــدود  ــت. ح ــاغل اس ــاورزی ش ــش کش در بخ
23 ســال در مرکــز تحقیقــات کشــاورزی 
ــه عنــوان محقــق فعالیــت کــرده  ــدران ب مازن
ــو  ــداران عض ــدادی از باغ ــه تع ــت. مطالب اس
انجمــن در پــی عــدم کارایــی و حــذف برخــی 
ــن  ــه انجم ــا دبیرخان ــد ت ــث ش ــموم باع از س

ــد.  ــری نمای ــن موضــوع را پیگی ای
 آقــای مهنــدس! وظیفــه ســازمان 

حفــظ نباتــات کشــور چیســت؟ 
ــت،  ــدا اس ــمش پی ــه از اس ــور ک ــان ط هم
ــل  ــد عوام ــات از گزن ــظ نب ــه اش حف وظیف
خســارتزا اســت. اگــر عوامــل خســارتزا دســته 
ــزرگ از قبیــل  بنــدی شــوند در ســه گــروه ب
آفــات، عوامــل بیمــاری زا و علــف هــای 
ــورد در  ــه م ــن س ــد. ای ــی گیرن ــرار م ــرز ق ه
ــه عنــوان آفــت شــناخته مــی شــوند.  دنیــا ب
ــه  ــای پای ــور کاره ــات در کش ــش تحقیق بخ
ای علمــی را انجــام مــی دهــد، بیولــوژی 
ــن  ــه ای ــد. نتیج ــی کن ــایی م ــت را شناس آف
هایــی  دســتورالعمل  قالــب  در  تحقیقــات 
ــالغ  ــا اب ــه اســتان ه ــا را ب ــا آنه اســت کــه م
ــا اســتفاده  و ارجــاع مــی کنیــم. در اســتان ب
ــت  ــات را مدیری ــا آف ــتورالعمل ه ــن دس از ای

ــد.  ــی کنن م
ــات در  ــا، آف ــئولیت ه ــیم مس ــر تقس از منظ
ســه گــروه دســته بنــدی مــی شــوند. آفــات 
ــا  ــا آنه ــت اســت ب ــه دول ــه وظیف ــی ک عموم
ــر  ــاله صف ــر س ــخ. ه ــل مل ــد؛ مث ــارزه کن مب
تــا صــد هزینــه هــای مبــارزه بــا ایــن آفــات 
ــا مــا اســت. ســاالنه حداقــل بیــن  عمومــی ب
100 تــا 300 هــزار هکتــار بــا ملــخ هــا مبارزه 
مــی کنیــم. گــروه دوم آفــات خصوصــی 
هســتند؛ وظیفــه مبــارزه بــا ایــن آفــات، 
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــه ه ــا و هزین ــت آنه مدیری
ــات،  ــظ نبات ــای ســازمان حف دســتورالعمل ه
برعهــده کشــاورز و باغــدار اســت. بــرای 
ــف  ــات مختل ــه آف ــته ک ــث پس ــال در بح مث
ــاری دارد،  ــرز و بیم ــف ه ــوع عل ــن ن و چندی

باغــدار خــودش بــه تنهایــی مســئول مبــارزه 
اســت. یــک گــروه بینابیــن هــم وجــود دارد 
ــته  ــه در پس ــتند ک ــی هس ــات همگان ــه آف ک
ــوع ورود  ــن موض ــه ای ــن ب ــدارد و م ــود ن وج

ــم.    ــی کن نم
تهیــه  بــر  عــالوه  ســازمان  ایــن  البتــه 
ــش  ــت ک ــدارک آف ــا کار ت ــتورالعمل ه دس
ــوم  ــن مفه ــه ای ــده دارد. ب ــر عه ــز ب ــا را نی ه
ــد  ــیمیایی مانن ــرل غیرش ــث کنت ــه در بح ک
فرمــون هــا، کارت هــای زرد، تلــه هــا و 
ــات  ــا آف ــارزه ب ــه در مب ــک ک ــل بیولوژی عوام
ــر  ــث کالن ت ــوند و در بح ــی ش ــتفاده م اس
ــازمان موظــف اســت  ــن س ــد ســموم، ای مانن
کــه آنهــا را ثبــت کنــد و ســپس بــه شــرکت 
ــازه ورود  ــد، اج ــه ان ــوز گرفت ــه مج ــی ک های
را بدهــد تــا در فروشــگاه هــا بــا نظــارت 
ــن  ــد. ای ــه کنن ــات عرض ــظ نبات ــازمان حف س
ســازمان از بــدو تولــد ســم، چــه مــی خواهــد 
در کشــور فرمولــه شــود و مــاده تکنیــکال آن 
ــرف  ــاده مص ــم آم ــه س ــد و چ ــارج بیای از خ
کــه مســتقیماً وارد مــی شــود، نمونــه بــرداری 
مــی کنــد و بــر کار فروشــگاه هــا نظــارت مــی 

ــد. کن
ــات،  ــت آف ــما از وضعی ــی ش  ارزیاب
خصوصــًا آفــات پســته و نحــوه مدیریــت 

آنهــا چیســت؟ 
کاًل وقتــی یــک آفــت در یــک منطقــه ظاهــر 
ــود اول کار  ــی ش ــایی م ــود و شناس ــی ش م
ــی آن را  ــرود و زندگ ــه ب ــت ک ــات اس تحقیق
مطالعــه کنــد. نتایــج یافتــه هــای تحقیقــات 
ــی شــود.  ــات داده م ــظ نبات ــه ســازمان حف ب
بــرای مثــال در خصــوص پســیل پســته، 
ــد  ــت چن ــن آف ــه ای ــود ک ــی ش ــق م تحقی
ــه ســپری مــی  نســل دارد، زمســتان را چگون
ــی اش  ــه زندگ ــن مرحل ــاس تری ــد، حس کن
چیســت و بــا چــه عاملــی کنتــرل مــی شــود؛ 
ایــن مــوارد جــزو وظایــف تحقیقاتــی هســتند. 
ــظ  ــازمان حف ــه س ــج را ب ــن نتای ــپس ای س
ــات  ــظ نبات ــد و حف ــی کنن ــاع م ــات ارج نبات
ایــن نتایــج را بــا اســتفاده از کارشناســان 
در  پیشــرو  باغــداران  و  مراقبــت  شــبکه 
ــه  ــرد و زمین ــی گی ــکار م ــف ب مناطــق مختل
بــرای مدیریــت کــردن ایــن آفــت فراهــم مــی 

ــود.  ش

مهندس ابطالی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور: 

کشاورزان خیلی به سم روی نیاورند

باغبانی 
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نی
غبا

با

ــر  ــاده و آن تغیی ــور اُفت ــی در کش ــک اتفاق ی
اقلیــم اســت. خصوصــاً پســته کــه در مناطــق 
گــرم و خشــک کشــور رشــد کــرده، بــه 
دلیــل کمبــود آب در بســیاری از مــوارد دارد 
ایــن بســتر را از دســت مــی دهــد. از طرفــی 
ــه ســمت گــرم و خشــک  محیــط هــم دارد ب
شــدن پیــش مــی رود. ایــن تغییــر اقلیــم در 
ــل خســارتزا  ــور عوام ــون و فل ــر ف ــا، تغیی دنی
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــی کن ــاد م را ایج
خیلــی از آفــات کــه در گذشــته مهــم نبودنــد 
ــی  ــوب م ــه محس ــه س ــات درج ــزو آف و ج
ــدی  ــک و کلی ــت درجــه ی ــروزه آف شــدند ام
مــی شــود. ایــن تغییــر اقلیــم عــالوه بــر اینکه 
آفــات را مهــم کــرد، باعــث بــه وجــود آمــدن 
تغییراتــی در تعــداد نســل هــا و جمعیت شــان 
نیــز شــده اســت. بــه طــوری کــه بــا کاهــش 
ــا  ــم دنی ــن س ــر قدرتری ــا اگ ــت آب ه کیفی
ــه  ــب ک ــن آب نامناس ــا ای ــد ب ــم بیاوری را ه
مخلــوط مــی شــود، اثــرش مطلــوب نیســت.  
 در ســایر کشــورهای دنیــا کــه بــا 
ــموم  ــتند، س ــه هس ــم مواج ــر اقلی تغیی
ــه  ــا چگون ــت آنه ــد؛ وضعی ــرد دارن کارب
ــز  ــته خی ــاط پس ــی نق ــت؟ در برخ اس
کشــور کیفیــت آب خــوب اســت، امــا باز 
هــم شــاهد عــدم کارایــی و دوام ســموم 
هســتیم. بــه هــر حــال انتقادهــای 
ــی ســموم وارد اســت. ــه کارای ــادی ب زی

بلــه، طبیعتــاً اینگونــه اســت. دنیــا کــه بــه 
ســمت گــرم و خشــک شــدن مــی رود بــه 
نفــع اروپــا تمــام مــی شــود. ســاعات آفتابی 
ــای  ــاری ه ــود. بیم ــی ش ــاد م ــا زی در اروپ
گیاهــی در اروپــا خیلــی زیــاد هســتند و در 
ــت  ــاری و 13 آف ــات. 4 بیم ــا آف ــور م کش
ــن  ــا ای ــود دارد. در اروپ ــته وج ــرای پس ب
ــزا  ــل بیماری ــت و عوام ــس اس ــه برعک قضی
زیــاد هســتند. بــا افزایــش ســاعات آفتابــی 
بیمــاری هــا کمتــر مــی شــود. طــی 4 ســال 
ــا را آورده  ــموم دنی ــن س ــته جدیدتری گذش
ایــم و همزمــان بــا اروپــا ثبــت کــرده ایــم. با 

آمــدن ســم موونتــو و ســیوانتو همــه فکــر 
ــته  ــته بس ــیل پس ــده پس ــه پرون ــد ک کردن
شــده اســت. امــا دیدیــم کــه بیشــتر از دو 
ســال تحمــل نکــرد. باغــداران در ســال 93 
ــه  ــد ک ــو گفتن ــتفاده از موونت ــس از اس پ
ــت؛  ــته اس ــر داش ــاه دوام اث ــم 3 م ــن س ای
ســال بعــد شــد 50 روز و در ســال گذشــته 
ــده اســت و  ــت موجــود زن 20 روز شــد. آف
خــودش را ســازگار مــی کنــد. بــرای مثــال 
همیــن امســال در اســتان خراســان رضــوی 
مــردم متوجــه شــدند کــه اســتفاده صــرف 
از ســموم کارســاز نیســت. ایــن خیلــی 
ــیدند  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــت. ب ــوب اس خ
ــای  ــول ه ــتفاده از محل ــی و اس ــه آبپاش ک
ــرا  ــی را دارد. چ ــان کارای ــم هم ــی ه صابون
ــاد شــده  ــد خیلــی زی کــه ســرعت زاد و ول
ــه  ــاال رفت ــی ب ــت خیل اســت و جمعیــت آف

اســت. 
بررســی  روی  دارد  تحقیقــات  بخــش 
ــا  ــد ت ــی کن ــت کار م ــن آف ــک ای بیولوژی
ــیل 5  ــابه پس ــیل مش ــن پس ــا ای ــد آی ببین
ــا تغییــر کــرده اســت.  ســال قبــل اســت ی
ــات  ــج تحقیق ــه نتای ــس از ارائ ــن پ بنابرای
مــا بایــد بررســی کنیــم کــه آیــا نیــازی بــه 
ــا  بازنگــری دســتورالعمل هــا وجــود دارد ی

ــر.  خی

ــج  ــن نتای ــه ای ــت ک ــخص اس  مش
ــوند؟ ــی ش ــه م ــع ارائ ــه موق چ

معمــوالً تحقیقــات 2 تــا 3 ســال در شــرایط 
و اقلیــم هــای مختلــف زمــان مــی بــرد. در 
ایــن خصــوص تحقیقــات در ســال گذشــته 
ــی 2  ــم ط ــت و امیدواری ــده اس ــروع ش ش

ســال آینــده جوابــی داشــته باشــیم.
 در ایــن بــازه زمانــی برخــی از 
ــد  ــا دارن ــد و ی ــده ان ــذف ش ــموم ح س
ــی  ــر نم ــا فک ــوند. آی ــی ش ــذف م ح
ــظ  ــه حف ــوع وظیف ــن موض ــد ای کنی
ــظ  ــازمان حف ــی آن س ــه متول ــات ک نب
ــوال  ــر س ــت را زی ــور اس ــات کش نبات

ــرد؟ ــی ب م
خیــر. چــه ســمی حــذف مــی شــود؟ 
ــوال  ــت س ــا روی آن عالم ــه دنی ــمی ک س
ــاًل ســم کلرپریفــوس از  گذاشــته اســت. مث
ــون  ــده اســت؛ چ ــموم پســته حــذف ش س
دنیــا تحملــش را پاییــن آورده اســت. یعنــی 
مقــدار باقیمانــده ایــن ســم در پســته بایــد 

ــد.  ــن باش ــد ممک ــن ح ــن تری در پایی
االن در بحــث پســته 15 آفتکــش ثبــت 
شــده داریــم. مــا هــم بایــد رعایــت کنیــم 
تــا بازارهــای دنیــا را از دســت ندهیــم. 
ــت  ــموم ثب ــداد س ــه تع ــت ک ــن اس ممک
شــده از 15 بــه 12 کاهــش یابــد، ولــی ایــن 
ــه دلیــل  ویژگــی را دارد کــه محصولمــان ب
ــت  ــوس برگش ــده کلرپریف ــتن باقیمان داش

ــورد.  ــی خ نم
ــار  ــه آم ــم ب ــی توانی ــه م  چگون
ســموم حــذف شــده دسترســی داشــته 

ــیم؟ باش
در وبســایت ســازمان حفــظ نباتــات کشــور، 
ــش  ــات، بخ ــرل آف ــت کنت ــمت معاون قس
ــموم  ــت س ــارت، لیس ــأت نظ ــه هی دبیرخان
ــه روز شــده  ــک و ب ــه تفکی حــذف شــده ب
ــه  ــه جلس ــاه ک ــر م ــاً ه ــود دارد. تقریب وج
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ــر  ــود، اگ ــی ش ــزار م ــارت برگ ــأت نظ هی
ســمی حــذف یــا اضافــه شــود در وبســایت 

ــی شــود. ــانی م ــه روز رس ب
ــای  ــه امض ــه ب ــه ک ــک نام  در ی
شــما رســیده، نــام عمومــی آفــت کــش 
هایــی ذکــر شــده کــه اســتفاده از آنهــا 
ــامل  ــت ش ــن لیس ــت و ای ــوع اس ممن
بســیاری از ســموم رایــج بــرای مبــارزه 

ــات پســته مــی شــود.  ــا آف ب
ایــن مــورد نیــاز بــه توضیــح دارد. تــا ســال 
ــی  ــور م ــی وارد کش ــورت کپ ــم بص 92 س
ــرکت  ــی از ش ــع برخ ــت. در واق ــده اس ش
هــای اروپایــی یــا مــادر، ســمی را در کشــور 
ــدن  ــام ش ــا تم ــه ب ــد ک ــرده بودن ــت ک ثب
دوره گارانتــی یــا 5 ســال اول آن، هــر 
ــا  ــر جــای دنی ــی توانســت از ه شــرکتی م
مــاده تکنیــکال آن را بیــاورد و ســم تولیــد 
کنــد یــا ســم آمــاده ای را وارد کنــد. بــرای 
ــور  ــون در کش ــم دیازین ــا 40 س ــال م مث

ــدیم.  ــی ش ــردرگم م ــتیم و س داش
طــی 3 ســال اخیــر از طریــق یــک فراخوان 
اعــالم کردیــم کــه هــر کــس مــی خواهــد 
ــد  ــا تولی ــی وارد ی ــام عموم ــا ن ــمی را ب س
کنــد، بایــد برندســازی کنــد. بــه ایــن 
ــا  ــه م ــن آن را ب ــع تأمی ــه منب ــی ک معن
ــه  ــم ک ــم و ببینی ــی کنی ــا بررس ــد ت بگوی
ــم  ــه س ــر. دوم اینک ــا خی ــت ی ــر اس معتب
آمــاده مصــرف را بــه مــا تحویــل دهنــد تــا 
آزمایشــگاه ســازمان حفــظ نباتــات از لحــاظ 
ــد  ــی آن را تأیی ــن الملل ــتانداردهای بی اس
ــاه  ــات گی ــد. همچنیــن موسســه تحقیق کن
پزشــکی یــا موسســات دیگــر کارایــی آن را 
ــد.  ــون کنن ــه آزم ــه و گلخان ــاغ، مزرع در ب
ــا  ــگاه ب اگــر ســم موردنظــر تأییــد شــد، آن
نــام شــرکت و بصــورت برنــد اجــازه عرضــه 
پیــدا مــی کنــد. ایــن یــک خدمــت بــزرگ 
ــا  ــه بخــش کشــاورزی اســت، چــرا کــه ت ب
کنــون فقــط 15 درصــد از ســموم بصــورت 
ــرای  ــال ب ــک س ــدت ی ــرای م ــروط ب مش
ــد  ــه ان ــوز گرفت ــدن، مج ــده ش ــدارک دی ت
و 10 درصــد از ســموم کــه کارایــی الزم را 
نداشــته انــد، حــذف شــدند. ایــن در حالــی 
ــه  ــد ک ــاز بودن ــته مج ــه در گذش ــت ک اس

ــوند.  وارد ش
 آیا ســموم مشــمول اســتانداردهای 

ــتند؟ اجباری هس
کشــوری  اجبــاری  اســتاندارد  مشــمول 
ــتانداردهای  ــاس اس ــر اس ــا ب ــتند، ام نیس
ــو ســنجیده مــی شــوند و  ــی فائ بیــن الملل
ــی  ــت م ــا رعای ــال آنه 14 اســتاندارد در قب
ــه محــض اینکــه ســمی در کشــور  شــود. ب

ــکال  ــاده تکنی ــه م ــد شــود، چــه اینک متول
ــرف  ــاده مص ــم آم ــه س ــود و چ آن وارد ش
نباتــات نمونــه  باشــد، ســازمان حفــظ 
بــرداری مــی کنــد و اگــر تأییــد شــد اجــازه 

ــد.  ــی کن ــدا م ــرف پی ــع و مص توزی
مــواد  کــه  معتقدنــد  برخــی   
تکنیــکال درجــه ســه چینــی هــم وارد 
کشــور مــی شــود. ایــن موضــوع صحــت 

دارد؟ 
قبــاًل هرکســی از هــر منبعــی مــی آورده، اما 
ــد.  ــع تکنیــکال مشــخص شــده ان االن مناب
در وبســایت ســازمان حفــظ نباتــات منابــع 
ــموم  ــرای س ــازمان ب ــن س ــد ای ــورد تأیی م
ــرای  ــی شــده اســت. ممکــن اســت ب معرف
ــرای دیگــری  ــع و ب ــا 2 منب ــک ســم تنه ی
5 منبــع مــورد تأییــد معرفــی شــده باشــد. 
ایــن موضــوع حاکــی از ایــن اســت کــه مــا 
داریــم کیفیــت ســموم را ارتقــا مــی دهیــم. 
توجــه کنیــد کــه بــه صــرف چینــی بــودن 
ــون  ــرد، چ ــم را رد ک ــک س ــوان ی ــی ت نم
بســیاری از شــرکت هــای بیــن المللــی 
ــی از  ــا بخش ــا و اروپ ــطح دنی ــر در س معتب
ــه در  ــن ک ــود را از چی ــکال خ ــواد تکنی م
آنجــا ارزان تــر تولیــد مــی شــود، وارد مــی 

کننــد.  
در  آندوســولفان  مثــل  ســمی   
آمریــکا هنــوز دارد اســتفاده مــی شــود، 
امــا در ایــران حــذف شــده اســت. 

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــن کار چ ــق ای منط
مســائل مختلفــی دارد. مثــاًل ســموم کلــره 
در هندوســتان هنــوز تولیــد و مصــرف 
ــر  ــرایط ه ــه ش ــوارد ب ــن م ــوند. ای ــی ش م
کشــوری بســتگی دارد. در آنجــا چــون 
کشــاورزی در ســطوح وســیعی  عمومــاً 
ــرل کــردن  ــت و کنت اســت، قابلیــت مدیری
ــوین را  ــم س ــا س ــال م ــرای مث ــد. ب را دارن
ــاز در  ــم مج ــک س ــه ی ــم ک ــذف کردی ح
دنیــا اســت. در ایــران مــی گوینــد ایــن ســم 
مســئله بهداشــتی دارد و نماینــده وزارت 
بهداشــت کــه در هیــأت نظــارت بــر ســموم 
اســت، اصــرار داشــته کــه ایــن ســم حــذف 
شــود. یــک مثــال دیگــر قــرص برنج اســت، 
ایــن قــرص در زمینــه کشــاورزی مشــکلی 
ــا آن خودکشــی شــده  ــا چــون ب ــدارد، ام ن

ــد.  ــرا حــذف کردن اســت، آن
ــی  ــذف م ــه ح ــمومی ک ــا س  آی
ــی  ــی معرف ــان جایگزین ــوند، برایش ش

ــود؟ ــی ش م
بلــه. ظــرف 3 ســال گذشــته 50 قلــم ســم 
جدیــد دنیــا را ثبــت کــرده ایــم و 20 قلــم 
ــرار داده  ــذف ق ــه ح ــز در گردون ــم را نی س

ــی  ــه در تمام ــت ک ــی اس ــن روال ــم. ای ای
ــی شــود.  ــا انجــام م کشــورهای دنی

  ســخن شــما بــا باغــداران پســته 
ــد  ــه مندن ــموم گل ــی س ــه از کارای ک

ــت؟ چیس
بــه نظــر مــن بــی زبــان تریــن عاملــی کــه 
مــی تــوان گنــاه را بــر گــردن آن انداخــت، 
ــموم  ــه س ــوط ب ــث مرب ــت. در بح ــم اس س
ــه  ــد و هرچ ــی کنن ــادی م ــه خوداجته هم
ــد و  ــی کنن ــتفاده م ــت اس ــان خواس دلش
ــی  ــاد م ــکل ایج ــم مش ــاد س ــرف زی مص
کنــد. معمــوالً در باغــات پســته اولیــن 
ــد،  ــی آی ــته م ــراغ پس ــه س ــه ب ــی ک آفت
ســن اســت. اگــر ســم قــوی بــرای مبــارزه 
ــمنان  ــود، دش ــتفاده ش ــت اس ــن آف ــا ای ب
طبیعــی از بیــن مــی رونــد و آفــت پســیل 
ــن  ــر ای ــاد مــن ب ــی مــی شــود. اعتق طغیان
اســت کــه باغــداران از کارشناســان بخــش 
کشــاورزی و حفــظ نباتــات کمــک بگیرنــد 
و خیلــی بــه ســم روی نیاورنــد و ســم 
ــارزه  ــرای مب ــه ب ــن حرب ــوان آخری ــه عن ب
ــاغ،  ــت ب ــات باشــد. بهداشــت و نظاف ــا آف ب
ــی  ــب و محلولپاش ــاری مناس ــه و آبی تغذی
هــا در درجــه اول مدنظــر قــرار گیرنــد؛ در 
ــد؛ اگــر آب  ســاعات خنــک سمپاشــی کنن
امــالح دارد از اصــالح کننــده هــا اســتفاده 
نماینــد؛ اگــر دمــای آب بــاال اســت از خنک 

ــد.    ــتفاده کنن ــا اس ــده ه کنن
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نی
غبا

با

ــته  ــای پس ــه دنی ــین ماهنام ــماره پیش در ش
مفهــوم تربیــت و هــرس، زمــان انجــام هــرس 
و روش صحیــح تربیــت درختــان پســته شــرح 
داده شــد. در قســمت اول، مقولــۀ تربیــت 
ــی  ــد. از آنجای ــاز ش ــل ب ــه تفصی ــان ب درخت
ــان  ــردن درخت ــرس ک ــح ه ــه روش صحی ک
پســته در ایــن فصــل از ســال اهمیــت زیــادی 
دارد، در ادامــه ایــن موضــوع بــه طــور کامــل 

ــود. ــی ش ــح داده م توضی
هــرس کــردن درخــت پســته از ســایر درختان 
ــه  ــوده کــه ب ــر ب ــه مراتــب پیچیــده ت میــوه ب
ماهیــت متفــاوت قرارگیــری جوانــه هــای 
رویشــی و زایشــی شــاخه هــای درخــت پســته 
برمــی گــردد. تشــخیص جوانــه هــای رویشــی 
از زایشــی هــر چنــد آســان اســت، امــا دســته 
ــه  ــد ک ــا هــم وجــود دارن ــه ه ســومی از جوان
ــا  ــی ی ــخیص رویش ــتند و تش ــط هس حدواس
زایشــی بــودن آنهــا بــه راحتــی امــکان پذیــر 
ــه نوعــی از هــرس  ــب باغــداران ب نیســت. اغل
ــد، چــرا کــه  کــردن درخــت پســته بیــم دارن
ــرس  ــل ه ــه دلی ــاخه ب ــدن ش ــکان کورش ام
اشــتباه وجــود دارد. واقعیــت ایــن اســت 
کــه در حــال حاضــر بــه دلیــل عــدم رعایــت 
فواصــل کشــت و عــدم انجــام اصــول صحیــح 
ــی از  ــا انبوه ــه، ب ــای اولی ــال ه ــت در س تربی
ــم و  ــی، دره ــای اضاف ــاخه ه ــا و ش ــه ه تن
ــرو هســتیم کــه ســبب مــی شــود  ــوده روب آل
ــای  ــاخه ه ــه ش ــده و هم ــراه ش ــدار گم باغ

زنــده را حفــظ و فقــط شــاخه هــای خشــک و 
شکســته را حــذف نمایــد. آنچــه مســلم اســت 
اینکــه هــرس کــردن نیازمنــد دانــش کافــی، 
دقــت و حوصلــه فــراوان و شــهامت انجــام کار 
اســت. بــا توجــه بــه تجربیــات علمــی و عملــی 
ــا  ــه 10 ســطح ی ــوان ب ــی ت ــده، م بدســت آم
ــاره  ــته اش ــان پس ــرس در درخت ــوع ه 10 ن
نمــود کــه در اینجــا بصــورت اجمالــی توضیــح 
ــه  ــت ک ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــده اس داده ش
ایــن ســطوح هــرس از طرفــی مــی تواننــد بــه 
ــند.  ــزا باش ــم مج ــا از ه ــط و ی ــر مرتب یکدیگ
ــری  ــر دیگ ــرس ب ــطوح ه ــدام از س ــچ ک هی
ــورت  ــدام در ص ــر ک ــه ه ــد، بلک ــری ندارن برت
لــزوم بایســتی در بــاغ بصــورت صحیــح انجــام 
ــاغ ممکــن اســت  ــک ب ــی در ی ــرد. از طرف گی
ــرس  ــک ســطح از ه ــط ی ــه انجــام فق ــاز ب نی
و در بــاغ دیگــر از مجموعــه ای از ســطوح 

هــرس اســتفاده شــود. 
ــک  ــای خش ــاخه ه ــرس ش ــطح 1: ه س

ــور ــته و ک ــده، شکس ش
ایــن اولیــن ســطح از هــرس اســت کــه 
ــی  ــام م ــاله انج ــه س ــوالً هم ــداران معم باغ
دهنــد. شــاخه هــای خشــک بــه دلیــل رنــگ 
ــالم  ــای س ــاخه ه ــی از ش ــه راحت ــت ب پوس
قابــل تشــخیص هســتند. ترمیــم شــاخه هــای 
شکســته در درخــت پســته بــه راحتــی امــکان 
ــای  ــاخه ه ــدی ش ــت آون ــت و باف ــر نیس پذی
ــی مجــدد  ــکان باززای ــاًل خشــک شــده ام کام

ــدارد. از طرفــی شــاخه هــای ســالم ممکــن  ن
ــین  ــیب ماش ــه آس ــی از جمل ــه دالیل اســت ب
ــرای  ــی چ ــتباه و حت ــرس اش ــام ه آالت، انج
دام، جوانــه انتهایــی خــود را از دســت بدهنــد 
و بــه دلیــل عــدم وجــود جوانــه رویشــی 
ــه  ــل ب ــاخه تبدی ــان ش ــن، روی هم جایگزی
شــاخۀ کــور شــوند. بنابرایــن حــذف ایــن نــوع 
شــاخه هــا الزامــی و در اولویــت بــوده و در هــر 
زمــان از ســال امــکان پذیــر اســت. متأســفانه 
همیــن ســطح  بــه  باغــداران  از  بســیاری 
بســنده مــی کننــد و از آن فراتــر نمــی رونــد. 
ــه  ضمــن اینکــه برخــی باغــداران همچنــان ب
ــک و  ــای خش ــاخه ه ــدن ش ــده ش ــد زن امی

ــد. ــی دارن ــه م ــا را نگ ــور برخــی از آنه ک
ســطح 2: هــرس شــاخه هــای آلــوده بــه 

آفــات و بیمــاری هــا
تعــداد زیــادی از شــاخه هــای درختــان پســته 
بخصــوص در اســتان کرمــان بــه برخــی آفــات 
بویــژه پروانــه چوبخــوار پســته )کرمانیــا(، 
ــه  ــا ب ــاخه ه ــن ش ــد. ای ــوده ان ــدت آل ــه ش ب
دلیــل رشــد بســیار کــم، طــی چنــد ســال و 
ــل  ــق مشــاهده گــره هــای فشــرده قاب از طری
تشــخیص مــی باشــند. بــه دلیــل اینکــه ایــن 
شــاخه هــا زنــده انــد و جوانــه انتهایــی فعــال 
دارنــد و برخــی ســال هــا تعــداد کمــی جوانــه 
گل تولیــد مــی کننــد، بســیاری از باغــداران از 
ــی  ــد. در حال ــی کنن ــاع م ــا امتن حــذف آن ه
کــه مشــخص شــده وجــود چنیــن شــاخه های 
آلــوده ای قــدرت رشــد رویشــی درخــت را بــه 
شــدت کــم مــی کننــد و بایســتی حــذف آن 
ــاخه  ــی ش ــرد. برخ ــرار گی ــت ق ــا در اولوی ه
هــای قطورتــر ممکــن اســت عالیمــی از ســیاه 
شــدگی پوســتی یــا آونــدی نشــان دهنــد کــه 
ــر  ــت تأثی ــاغ را تح ــک ب ــت کل ی ــن اس ممک
ــل از  ــتی قب ــا بایس ــد. در اینج ــرار داده باش ق
ــه گیــری  حــذف کامــل ایــن شــاخه هــا نمون
ــان از  ــس از اطمین ــرد و پ ــام گی ــق انج دقی
ــا  ــل ی ــذف کام ــه ح ــدام ب ــودن، اق ــوده ب آل

اصــالح ایــن شــاخه هــا نمــود.    
ســطح 3: هــرس تصحیــح کننــده فــرم 

دهــی
ــح  ــت توضی ــه در بخــش تربی ــور ک ــان ط هم
داده شــده اســت، بــا اینکــه فــرم جامــی )مرکز 
ــن روش  ــی بهتری ــی و عمل ــر علم ــاز( از نظ ب
تربیــت درختــان پســته اســت، اغلــب درختــان 
پســته در اســتان کرمــان از فــرم تربیــت 

مدیریت صحیح تربیت و هرس درختان پسته
دکتر مسعود خضری)قسمت آخر(

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ایجاد شاخه های شالقی در درختان پسته. پیکان نشانگر شاخه شالقی. 
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باغبانی 

ــس  ــال پ ــد. ح ــی کنن ــت نم ــخصی تبعی مش
ــتفاده از  ــا اس ــوان ب ــی ت ــال، م ــن س از چندی
تکنیــک هــرس تصحیــح کننــده فــرم دهــی، 
ــه  ــد ک ــت بازگردان ــه درخ ــب را ب ــاج مناس ت
البتــه انجــام چنیــن عملیاتــی نیازمنــد تغییــر 
اساســی نگــرش باغــدار بــه فــرم تربیــت جامی 
ــه  ــق ب ــوزش دقی ــود مســتلزم آم ــه خ دارد ک
ــی  ــورت تدریج ــتی بص ــوده و بایس ــدار ب باغ
انجــام گیــرد. بــرای بازگردانــدن فــرم تربیــت 
جامــی بــه درختــان بالــغ بــارده، شــاخه هــای 
مزاحــم داخــل تــاج بطــور کامــل حــذف 
شــده یــا بــه ســمت بیــرون تــاج هدایــت مــی 
شــوند. از طرفــی شــاخه هــای نزدیــک ســطح 
ــه  ــا ب ــذف ی ــل ح ــور کام ــا بط ــم ی ــن ه زمی

ــی شــوند.  ــت م محــل مناســب هدای
سطح 4: هرس پاجوش ها

درختــان پســته در سراســر طــول عمــر و بــه 
ویــژه در ســال هــای اولیــه اســتقرار در زمیــن 
اصلــی، تولیــد پاجــوش مــی کننــد. در ســال 
ــی،  ــن اصل ــال در زمی ــتقرار نه ــای اول اس ه
برخــی باغــداران بــه اشــتباه ایــن پاجــوش هــا 
ــد زدن  ــا امــکان پیون را حــذف نمــی کننــد ت
بیــش از یــک شــاخه فراهــم گــردد. پاجــوش 
هــا از قــدرت رشــد رویشــی نهــال اصلــی بــه 
ــیدن  ــان رس ــدت زم ــد و م ــی کاهن شــدت م
نهــال بــه مرحلــه پیونــد را طوالنــی مــی 
کننــد. ضمــن اینکــه بــا پیونــد زدن همــه ایــن 
شــاخه هــا، پســته بــه جــای فــرم درختــی بــه 
ــه  ــود ک ــی ش ــت م ــه ای تربی ــرم درختچ ف

ــه شــاخه  ــت، رشــد رویشــی هم ــن حال در ای
ــد و باردهــی  ــه شــدت کاهــش مــی یاب ــا ب ه
درخــت بــه تأخیــر مــی اُفتــد. بنابرایــن 
توصیــه مــی شــود پاجــوش هــای نهــال هــای 
جــوان و در حــال تربیــت بطــور کامــل حــذف 
شــوند. از طرفــی درختــان خیلــی مســن و یــا 
درختانــی کــه پوســت تنــه و یــا شــاخه هــای 
اســکلتی آنهــا در حــال از بیــن رفتــن اســت، 
ــه در  ــد ک ــی کنن ــراوان م ــوش ف ــد پاج تولی
واقــع یــک مکانیســم طبیعــی بــرای بقا اســت. 
ــک  ــا تحری ــا ی ــوش ه ــود پاج ــا وج در اینج
ــه تولیــد پاجــوش غنیمــت اســت و ممکــن  ب
اســت بتــوان بــا حــذف تنــه هــای قدیمــی و 
ــا رقــم  ــم ی ــا همــان رق ــد پاجــوش هــا ب پیون
ــال  ــه کشــت مجــدد نه ــاز ب ــد، نی هــای جدی
ــه  ــن زمین ــه در ای ــه البت ــود ک ــرف نم را برط
بایســتی دقــت زیــادی صــورت گیــرد و همــه 

ــود.  ــنجیده ش ــب کار س جوان
 ســطح 5:  هــرس شــاخه هــای شــالقی 

و زیگزاگــی
وجــود شــاخه هــای شــالقی و زیگزاگــی یکــی 
از چالــش هــای مهــم درختــان پســته اســت 
کــه بــه دلیــل هــرس غیراصولــی شــاخه هــا، 
طــی چنــد ســال ایجــاد مــی شــوند. اینگونــه 
شــاخه هــا کــه معمــوال یــا طــول زیــاد دارنــد 
و یــا بســیار پیــچ و تــاب خــورده انــد را مــی 
ــوده  ــت نم ــح و هدای ــرس، تصحی ــا ه ــوان ب ت
ــای  ــاخه ه ــوان ش ــی ت ــع م ــی مواق و در برخ
ــن آنهــا  ــا جایگزی مناســبی از آنهــا ایجــاد و ی

نمــود. 
سطح 6: هرس ناخنک ها و نرک ها

بســیاری از باغــداران ناخنــک هــا و نــرک هــا 
را در درختــان پســته بــه حــال خــود رهــا مــی 
ــن  ــرس ای ــرای ه ــه ای ب ــچ برنام ــد و هی کنن
ــا شــاخه  ــد. ناخنــک ه ــا ندارن ــوع شــاخه ه ن
ــد  ــدا تولی ــه در ابت ــی هســتند ک ــای کوتاه ه
جوانــه رویشــی مــی کننــد ولــی معمــوالً 
ــد  ــد. هرچن ــه گل را دارن ــد جوان ــی تولی توانای
وجــود ایــن ناخنــک هــا بــرای تولیــد محصول 
ضــروری اســت، امــا تعــداد آنهــا و محــل 
ــت  ــت اهمی ــاج درخ ــا در ت ــری آن ه قرارگی
ــاد  ــای زی ــک ه ــود ناخن ــی دارد. وج دوچندان
روی شــاخه هــای اســکلتی و ســایر شــاخه هــا 
ضمــن مصــرف زیــاد آب و مــواد غذایی، ســبب 
ــش  ــی و کاه ــاوب بارده ــدت تن ــش ش افزای
شــدید رشــد درخــت مــی شــوند. در برخــی 
مــوارد مــی تــوان ناخنــک هــای تــازه تشــکیل 
ــای  ــاخه ه ــا روی ش ــاج ی ــل ت ــده در داخ ش
اصلــی را در فصــل رشــد حــذف نمــود کــه این 
ــت  ــه دق ــه ب ــی ک روش هوشــمندانه در صورت
ــود رشــد  ــد ســبب بهب انجــام شــود مــی توان
و بــاروری شــاخه هــای درخــت گــردد. نــرک 
هــا شــاخه هــای پررشــد رویشــی هســتند کــه 
ــی  ــد و در صورت ــوی دارن ــی ق ــت انتهای غالبی
کــه بصــورت صحیــح هــرس و هدایــت شــوند 
ــای  ــاخه ه ــن ش ــی جایگزی ــد بخوب ــی توانن م
مســن و همچنیــن شــاخه هــای آلــوده شــوند. 
نــرک هــا بایســتی ضمــن ســربرداری اصولــی 

هرس بازجوان سازی درخت پسته روی شاخه های اسکلتی )سمت راست(، پیکان نشان دهنده شاخه آبکش )پرستار(
 و هرس بازجوان سازی شدید روی تنه اصلی )سمت چپ(.
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ــوی، تدریجــاً  ــون دو شــاخه ق ــروی از قان و پی
بــه بیــرون تــاج هدایــت شــوند. وجــود نــرک 
هــا از بــاالی محــل پیونــد در درختــان مســن 
غنیمــت اســت و در صــورت هــرس مناســب، 
ــد  ــا ســه ســال تولی ــد از دو ت ــد بع ــی توانن م

ــد.   ــه گل کنن جوان
سطح 7: هرس سربرداری

ــه  ــه دریافت ــه تجرب ــداران ب ــد باغ ــر چن ه
شــاخه  روی  مناســبی  پســته  کــه  انــد 
ــود،  ــی ش ــد نم ــت تولی ــی درخ ــای باالی ه
اهمیــت  مــورد  در  کمــی  آگاهــی  امــا 
ــع  ــه واق ــود دارد. ب ــربرداری وج ــرس س ه
ــوع  ــن ن ــه ای ــرد ک ــان ک ــوان اذع ــی ت م
ــن روش هــای  هــرس یکــی از کلیــدی تری
هــرس و تنظیــم کننــده باردهــی درختــان 
ــاخه  ــد ش ــربرداری از رش ــرس س ــت. ه اس
ــد  هایــی کــه غالبیــت انتهایــی شــدید دارن
جلوگیــری و آنهــا را وادار بــه تولیــد شــاخه 
ــرس  ــد. ه ــی کن ــارده م ــی و ب ــای جانب ه
ســربرداری فقــط بــه شــاخه هــای درختــان 
بــارده محــدود نمــی شــود، بلکــه ایــن نــوع 
هــرس اهمیــت ویــژه ای در تربیــت و فــرم 
ــه در  ــوان دارد. البت ــای ج ــال ه ــی نه ده
ــوع  ــن ن ــدت ای ــوه و ش ــف نح ــام مختل ارق
ــرد.  ــام گی ــاوت انج ــد متف ــی توان ــرس م ه
هــرس  تکنیــک  از  تــوان  مــی  گاهــی 
در  ای  هوشــمندانه  بصــورت  ســربرداری 
اوایــل فصــل رشــد هــم اســتفاده نمــود. بــر 
ــی  ــده، تمام ــت آم ــات بدس ــاس تجربی اس
ــوع  ــن ن ــه ای ــران ب ــام تجــاری پســته ای ارق

ــد.     ــی دهن ــی م ــخ مثبت ــرس پاس ه
 سطح 8: هرس بازجوان سازی

یکــی از مهمتریــن اهــداف هــرس، بازجــوان 
ســازی درختــان مســن و یــا امــکان تغییــر 
باشــد.  مــی  کاری(  )سرشــاخه  پیونــد 
ســواالت زیــادی از طــرف باغــداران در 
مــورد ایــن هــرس وجــود دارد. ایــن همــان 
نــوع هرســی اســت کــه انجــام آن نیازمنــد 
تغییــر اساســی در نگــرش باغــداران اســت. 
ــای  ــاغ ه ــته در ب ــان پس ــیاری از درخت بس
ــت  ــدم مدیری ــل ع ــه دلی ــان ب ــتان کرم اس
و  نامناســب  رشــدی  وضعیــت  صحیــح، 
تــاج  طرفــی  از  دارنــد.  ای  بیمارگونــه 
ــت  ــخصی تربی ــرم مش ــه ف ــم ب ــان ه درخت
نشــده اســت. هــرس بازجــوان ســازی یــک 
فرصــت جدیــد بــرای اصــالح فــرم درخــت 
ــا رشــد  ــد و ب و تشــکیل شــاخه هــای جدی
مناســب فراهــم مــی کنــد. بایســتی دقــت 
شــود هــرس بازجــوان ســازی روی شــاخه 
ــی  ــاً از محل ــت و الزام ــکلتی درخ ــای اس ه
کــه پوســت ســالم وجــود دارد، انجــام شــود 

و بهتــر اســت حداقــل یــک شــاخه آبکــش 
)پرســتار( بــرای هــر درخــت نگهداری شــود 
کــه در صــورت تغییــر رقــم، شــاخه آبکــش 
بعــداً حــذف مــی شــود. پــس از انجــام ایــن 
ــادی  ــی زی ــای جانب ــوع هــرس، شــاخه ه ن
ــی  ــکیل م ــکلتی تش ــای اس ــاخه ه روی ش
شــود کــه مدیریــت آنهــا از اهمیــت زیــادی 
برخــوردار اســت. بایســتی دقــت نمــود کــه 
ــق  ــده مطاب ــاد ش ــد ایج ــای جدی ــاخه ه ش
قانــون دوشــاخه هدایــت شــوند کــه در 
ــت.  ــده اس ــح داده ش ــت توضی ــش تربی بخ
ــوان هــرس  ــی ت ــوارد م ــه در برخــی م البت
ــاع  ــه و از ارتف ــازی را روی تن ــوان س بازج
مشــخصی انجــام داد، امــا الزامــاً محــل 
هــرس بایــد در قســمت ســالم پوســت تنــه 

ــرد.    انجــام گی
سطح 9: هرس کف بری

در برخــی بــاغ هــا، پوســت تنــه درختــان از 
ــه دالیــل مختلــف بصــورت  قســمت پایــه ب
کامــل یــا بخشــی ازبیــن رفتــه اســت. ایــن 
ــد  ــه چن ــدود ب ــت مح ــن اس ــکل ممک مش
درخــت در یــک بــاغ باشــد و یــا یــک بــاغ 
ــدار  ــا باغ ــد. در اینج ــر نمای ــاًل درگی را کام
بــرای اصــالح بــاغ خــود یکــی از ایــن ســه 
راه را مــی توانــد اتخــاذ کنــد. راه اول اینکــه 
همچنــان درختــان را بــه همــان شــکل 
حفــظ کنــد، کــه بســیاری از باغــداران هــم 
چنیــن مــی کننــد. امــا بایســتی بــه جــرأت 
ــت  ــه پوس ــی ک ــه های ــه تن ــود ک ــان نم بی

خــود را ازدســت داده انــد، قابلیــت باززایــی 
نگهــداری  و  ندارنــد  را  پوســت  مجــدد 
ــد بصــورت موقــت  ــی هرچن چنیــن درختان
ــع  ــتی توق ــا نبایس ــت، ام ــر اس ــکان پذی ام
تولیــد محصــول مناســب روی چنیــن تنــه 
هایــی داشــت. راه دوم ایــن اســت کــه 
ــان را  ــن درخت ــه ای ــهامت تن ــا ش ــدار ب باغ
از خــاک خــارج کنــد و در صــورت داشــتن 
آب مناســب، بــاغ جدیــدی در قســمت 
وســط ردیــف کشــت قبلــی احــداث کنــد و 
راه ســوم اینکــه بخواهــد همــان درختــان را 
از طریــق هــرس اصــالح  نمایــد. در اینجــا 
ــدا  ــژه ای پی ــت وی ــری اهمی ــف ب هــرس ک
ــوع هــرس،  ــن ن ــرای انجــام ای مــی کنــد. ب
ــانتیمتری  ــا 10 س ــود، از 5 ت ــل رک در فص
ســطح زمیــن، تنــه را کامــال قطــع نمــوده، 
ــه  ــق برنام ــان طب ــاغ همچن ــاری ب ــی آبی ول
ــد  ــال بع ــار س ــا در به ــود ت ــی ش ــام م انج
ــر  ــوی از زی ــی پاجــوش هــای ق ــداد کاف تع
خــاک بیــرون بیاینــد. البتــه ایــن احتمــال 
ــت  ــدم رعای ــورت ع ــه در ص ــود دارد ک وج
اصــول فنــی ایــن نــوع هــرس و یــا آلودگــی 
شــدید تنــه بــه برخــی بیمــاری هــا امــکان 
ــه  ــد پاجــوش وجــود نداشــته باشــد. ب تولی
ــا  ــری و ی ــف ب ــرس ک ــام ه ــال انج ــر ح ه
ــن  ــف هــای بی ــد در ردی ــاغ جدی احــداث ب
ــر  ــب ت ــب مناس ــه مرات ــی ب ــان قبل درخت
ــداری  ــزاف نگه ــای گ ــه ه ــام هزین از انج
ــوب و از  ــای معی ــه ه ــا تن ــاغ ب ــان ب درخت

از بین رفتن پوست تنه درخت پسته و نیاز به انجام هرس کف بری.
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باغبانی 

ــه اســت. دســت رفت
ــرزنی  ــی س ــرس مکانیک ــطح10: ه س
)Hedging( ــی ــیه زن )Topping( و حاش
ــل  ــی قاب ــاغ های ــن ســطح از هــرس در ب ای
اجراســت کــه بــه فــرم جامــی تربیــت 
شــده انــد و فواصــل اســتاندارد کشــت 
ــن روش  ــت. ای ــده اس ــت ش ــا رعای در آنه
هــرس در کشــور آمریــکا بــه دلیــل توســعه 
مکانیزاســیون کشــاورزی و از طرفــی هزینــه 
متــداول  بــاالی کارگــری کامــاًل  هــای 
اســت، امــا در اکثــر بــاغ هــا بــه دلیــل عــدم 
رعایــت فواصــل کشــت و تربیــت نامناســب 
هــرس  در  نیســت.  انجــام  قابــل  تــاج، 
ســرزنی و حاشــیه زنــی بــا اســتفاده از تیغــه 
هــای دوار ماشــین هــرس، ارتفــاع درختــان 
و عــرض درختــان را کاهــش مــی دهنــد. در 
اینجــا فاصلــه دقیــق تیغــه هــرس از بــاالی 
درخــت )در هــرس ســرزنی( و کنــار درخــت 
)در هــرس حاشــیه زنــی( اهمیــت ویــژه ای 
دارد. البتــه پــس از انجــام هــرس مکانیکــی، 
ــذف  ــور ح ــه منظ ــتی ب ــرس دس ــرای ه اج
شــاخه هــای اضافــه باقیمانــده و شــاخه 
هــای کــور هــم ضــروری اســت کــه البتــه 
خیلــی زمــان بــر نیســت. مشــخص شــده که 
هــرس مکانیکــی بخصــوص هــرس ســرزنی 
ــی  ــول )on(، یک ــال پرمحص ــتان س در زمس
از مهمتریــن روش هــای کنتــرل تنــاوب 
ــته در  ــای پس ــاغ ه ــان در ب ــی درخت بارده
کالیفرنیــا اســت. آنچــه مســلم اســت اینکــه 
ایرانــی روش  باغــداران  در صورتــی کــه 
هــای صحیــح تربیــت و هــرس را در هنــگام 
ــرس  ــکان ه ــد، ام ــاده کنن ــاغ پی ــداث ب اح
ــت  ــب راح ــه مرات ــی ب ــن باغ ــزه چنی مکانی

ــود.  ــد ب ــر خواه ــی ت ــریعتر و فن ــر، س ت
مدیریت باغ پس از تربیت و هرس 

بــا انجــام تربیــت و هــرس صحیــح، بســیاری 
ــذف و  ــوده ح ــی و آل ــای اضاف ــاخه ه از ش
ــای  ــاخه ه ــرای ش ــب ب ــد مناس ــکان رش ام
ــردد.  ــی گ ــم م ــی فراه ــه خوب ــده ب باقیمان
شــاخه هایــی کــه بیــش از 2 ســانتیمتر 
بــا  از هــرس  پــس  بایــد  دارنــد،  قطــر 
چســب باغبانــی بــه خوبــی پوشــیده شــوند. 
ــریع  ــم س ــرس در ترمی ــل ه ــاندن مح پوش
تــر محــل زخــم، جلوگیــری از ورود عوامــل 
ــده  ــرس ش ــاخه ه ــظ آب ش ــزا و حف بیماری

ــت.  ــر اس ــیار موث بس
از طرفــی رشــد شــاخه هــا و باردهــی 
ــی  ــه خوب ــی ب ــای گل در صورت ــه ه جوان
انجــام خواهــد شــد کــه بــه مدیریــت 
تغذیــه و آبیــاری و همچنیــن مدیریــت 
ــرز  ــای ه ــف ه ــا و عل ــاری ه ــات، بیم آف
ــیاری  ــود. در بس ــه ش ــم توج ــان ه درخت
ــر  ــان ب ــی درخت ــه کودده ــوارد برنام از م
اســاس نحــوه و شــدت هــرس انجــام شــده 
ــژه ای  ــت وی ــه اهمی ــردد ک ــی گ ــم م تنظی
شــده  هــرس  درختــان  همچنیــن  دارد. 
ــرای تولیــد شــاخه هــای قــوی و پررشــد  ب
ــکی  ــوری و خش ــش ش ــت تن ــتی تح نبایس
ــد. از  ــرار گیرن ــدت ق ــی م ــدید و طوالن ش
ــت  ــم اهمی ــاغ ه ــف ب ــت ک ــی مدیری طرف
ــای  ــاخه ه ــام ش ــتی تم ــادی دارد. بایس زی
ــاغ خــارج  قطــع شــده بالفاصلــه از محــل ب
ــات  ــرل آف ــرا در کنت ــوند، زی ــوزانده ش و س
ــر  ــیار موث ــا بس ــاری ه ــیوع بیم ــدم ش و ع
اســت.  همچنیــن علــف هــای هــرز بــا 
رشــد نهــال هــای پیونــدی تربیــت شــده و 

همچنیــن درختــان بــارده هــرس شــده 
بــرای جــذب آب و مــواد غذایــی بــه شــدت 
رقابــت مــی کننــد. بنابرایــن بایســتی برنامه 
ــف  ــا عل ــارزه ب ــرل و مب ــرای کنت ــی ب دقیق

ــود.  ــم نم ــرز تنظی ــای ه ه
کالم پایانی

ــته  ــای پس ــاغ ه ــتر ب ــر بیش ــال حاض در ح
ــت  ــل کش ــت فواص ــدم رعای ــل ع ــه دلی ب
و عــدم انجــام اصــول صحیــح تربیــت و 
ــتند.  ــرو هس ــدی روب ــش ج ــا چال ــرس ب ه
ــرعت  ــه س ــان ب ــن درخت ــاج ای ــالح ت اص
ــد  ــک رون ــا در ی ــت، ام ــر نیس ــکان پذی ام
ــاج  ــب ت ــرم مناس ــوان ف ــی ت ــی م تدریج
و باردهــی ســاالنه را بــه درختانــی کــه 
ــت  ــاک محدودی ــت آب و خ ــر وضعی از نظ
طرفــی  از  بازگردانــد.  ندارنــد،  جــدی 
ــد  ــاغ جدی ــداث ب ــد اح ــه قص ــی ک باغداران
ــتی  ــد، بایس ــک دارن ــطح کوچ ــی در س حت
ــرس  ــت و ه ــاغ و تربی ــداث ب ــی اح از مبان
ــع باشــند. متأســفانه  ــی درختــان مطل اصول
توســعه ســطح زیــر کشــت پســته در ســایر 
اســتان هــای کشــور بــا الگوپذیــری از 
باغــداری ســنتی اســتان کرمــان جلــو مــی 
ــعه  ــده از توس ــد در آین ــی توان ــه م رود ک
مکانیزاســیون در زمینــه هــرس و همچنیــن 
و  کــرده  جلوگیــری  محصــول  برداشــت 
چالــش جــدی بــرای ایــن اســتان هــا ایجــاد 
کنــد. در مقولــه هــرس، الزمه اصــالح روش 
هــای ســنتی، ارائــه آمــوزش هــای دقیــق و 
اصولــی بــه کارشناســان و باغــداران بــوده و 
ــر  ــی عــزم جــدی باغــداران در تغیی از طرف
ــت و  ــی تربی ــول فن ــرش اص ــرش و پذی نگ

ــد.  ــی طلب ــرس را م ه

 هرس مکانیکی سرزنی )Topping( )سمت راست( و حاشیه زنی )Hedging( )سمت چپ( در باغات پسته کالیفرنیا
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نی
غبا

با

یکــي از نتایــج گــرم شــدن زمیــن و اثــرات آن 
ــر  ــي باشــد. اگ ــذا م ــد غ ــر کشــاورزي و تولی ب
ــه  ــوال ادام ــن من ــه همی ــوي ب ــرات  ج تغیی
ــش  ــده اي در بخ ــکالت عدی ــث مش ــد باع یاب
کشــاورزي خواهــد شــد کــه یکــي از ایــن 
مشــکالت در محصــوالت باغــي بــه خصــوص در 
میــوه هــاي مناطــق معتدلــه و نیمه گرمســیري 
مــي باشــد. پســته نیــز یکــي از ایــن محصــوالت 
باغــي اســت کــه جهــت تولیــد محصــول نیــاز 
بــه زمســتان هــاي ســرد و تابســتان گــرم 
ــه  عنــوان یــک محصــول مهــم  دارد. پســته  ب
اقتصــادي جایــگاه خاصــي را در بیــن تولیــدات 
کشــاورزي ایــران داشــته و بخــش عمــده اي از 
ــي  ــکیل م ــور را تش ــي کش ــر نفت ــادرات غی ص
دهــد. امــروزه بزرگتریــن خطــري کــه بازارهــاي 
داخلــي و خارجــي پســته ایــران را تهدیــد 
ــد  ــاي تولی ــه ه ــن هزین ــاال رفت ــد، ب ــي کن م
و پاییــن بــودن بــازده آن در واحــد ســطح 
ــاي  ــده ه ــرمازدگي و پدی ــارت س ــت. خس اس
ناگــوار جــوي ماننــد گرمازدگــي، طوفــان هــاي 
ــري  ــیه کوی ــق حاش ــز در مناط ــدید و ... نی ش
ایــران مزیــد بــر علــت اســت. بررســي گــزارش 
ــان و  ــتان کرم ــي اس ــازمان هواشناس ــاي س ه
همچنیــن آمــار هواشناســي مؤسســه تحقیقــات 
پســته کشــور کــه بــه مــدت چند ســال توســط 
دســتگاه ترموگــراف ثبــت شــده اســت، نشــان 
ــرمایي  ــاز س ــن نی ــدم تأمی ــه ع ــد ک ــي ده م
یکــي از مشــکالت مناطــق پســته کاري اســتان 

ــر اســت.  ــاي اخی ــان در ســال ه کرم
* درختــان پســته هماننــد ســایر درختــان میوه 

مناطــق معتدلــه در چرخــه رشــد ســالیانه خــود 
بــه یــک دوره ســرما نیــاز دارنــد تــا بعــد از آن 
بــا مهیــا شــدن شــرایط مناســب جهــت رشــد، 
ــد.  ــاق بیفت ــا اتف ــه ه ــي جوان ــکوفایي طبیع ش
ایــن مقــدار ســرما بــا توجــه بــه رقــم از 600 تــا 
1400 ســاعت بیــن صفــر تــا 7 درجــه ســانتی 

گــراد خواهــد بــود. 
* بیــن ارقــام تجــاري ایــران رقــم کلــه قوچــي 
ــدود 600  ــن در ح ــیار پایی ــرمایي بس ــاز س نی
ســاعت دارد، در حالــي کــه رقــم اکبــري 
بیشــترین نیــاز ســرمایي یعنــي 1200 ســاعت 
ــن  ــي بی ــي و فندق ــد آقای ــام احم را دارد و ارق

ــتند.  ــم هس ــن دو رق ای
ــاز ســرمایي پســته،  ــن نی ــدم تأمی ــر ع * در اث
اثــرات نامطلوبــي همچــون کاهــش رشــد میــان 
گــره اي،کاهــش تعــداد برگچــه و کاهــش 
ســطح بــرگ، کاهــش وزن تــر و خشــک بــرگ، 
افزایــش درصــد بــرگ هــاي غیرطبیعــي، 
کاهــش تولیــد گــرده، ریــزش زیــاد جوانــه هــا، 
تأخیــر در گلدهــي و برگدهــي، تشــکیل میــوه 
کــم حتــي در ســال پــر محصــول، تولیــد گل به 
صــورت جانبــي و انتهایــي بــر روي شــاخه هــاي 
فصــل جــاري و در نهایــت کاهــش عملکــرد را 

خواهیــم داشــت. 
ــن  ــه بهتری ــر اســاس مطالعــات انجــام یافت * ب
ــر  ــه ب ــود و غلب ــت شکســتن رک ــا  جه تیماره
کمبــود  نیــاز ســرمایي محلــول  روغــن ولــک 
3 درصــد 4 هفتــه قبــل از فعــال شــدن گیــاه 
ــاي  ــن(. تیماره ــا 30 بهم ــن ت ــت )15 بهم اس
ــر برطــرف کــردن نیــاز ســرمایي  ــاال عــالوه ب ب

ــش  ــا، کاه ــوه ه ــد می ــي رش ــب یکنواخت موج
اُنــس، کاهــش درصــد پوکــي، موجــب افزایــش 
ــر در هــر  ــه و افزایــش وزن محصــول ت وزن دان

درخــت خواهــد شــد.
ــرمایی  ــاز س ــزان نی ــری می ــدازه گی ــرای ان ب
جنــاب آقــای مهندس حقیقــت سرپرســت اداره 
ــی  ــازمان هواشناس ــاورزی س ــی کش هواشناس
کشــور و همــکاران ســایتی را طراحــی نمــوده 
ــد کــه باغــداران و کارشناســان محتــرم مــی  ان
ــروز شــده  تواننــد بصــورت بصــورت انالیــن و ب
میــزان نیــاز ســرمایی منطقــه خــود را محاســبه 
ــدام  ــا تیمارهــای الزم اق نماینــد و در ارتبــاط ب
نماینــد. درایــن ســایت در هــر زمــان باغــداران 
و کارشناســان مــی تواننــد نیــاز ســرمایی بیــش 
ــری  ــدازه گی ــی را ان ــتگاه هواشناس از 400 ایس
نماینــد. باغــداران و کارشناســان در ایــن ســایت 
عــالوه بــه میــزان نیــاز ســرمایی ، میــزان درجــه 
ــل و  ــر، حداق ــی حداکث ــزان دمای روز رشــد، می
بــارش را در کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت بصورت 

گــراف اســتحصال و اســتفاده نماینــد.
راهنمای استفاده از سایت:

ــه آدرس   ــاورزی ب ــی کش ــایت هواشناس وارد س
شــوید.   http://agro.irimo.ir

ــپ  ــمت چ ــن و س ــمت پایی ــپس در قس * س
)تولیــد نمودارهــای برخط( وارد ســامانه شــوید. 
)قســمتی کــه بــا بیضــی قرمــز در شــکل 

ــت.( ــده اس ــخص ش مش
در هــر دو قســمت یــوزر آی دی و پســورد 
کلمــه  Agro را تایــپ نماییــد تــا وارد صفحــه 

ــوید. ــر ش موردنظ

پایگاه اطالع رسانی میزان تأمین نیاز سرمایی
حسین حکم آبادی  - عضو هیأت علمی ایستگاه تحقیقات پسته دامغان 
مسعود حقیقت-  سرپرست اداره هواشناسی کشاورزی کشور



21

سال دوم - دی ماه 1396 - شماره 22

» قیمــت پســته ایــران بــه قیمتــی کــه آمریــکا 
ــا  ــن ت ــد و همچنی ــی زن ــود م ــته خ روی پس
حــدودی بــه قیمــت خریــد چینــی ها بســتگی 
دارد. البتــه ایــن موضــوع بــه ایــن معنی نیســت 
ــی  ــورت نم ــران ص ــذاری در ای ــت گ ــه قیم ک
ــران  ــا اصــوالً قیمــت گــذاری در ای ــرد،  ام پذی
ــچ  ــه هی ــرد ک ــی گی توســط کســانی انجــام م
ــد!  ــا کشــاورز ندارن ــه ارتبــاط مســتقیمی ب گون
ــازار چیــن در یــک خــواب  ــا داشــتن ب فعــاًل ب
عمیــق هســتیم کــه خــدا کنــد ادامــه داشــته 
باشــد! « ایــن جمــالت را کامبیــز فــرزادي 
عضــو ســیرجاني هیــأت امنــاي انجمــن پســته 
ایــران بــا ســابقه بیســت ســاله ای کــه در 
تجــارت پســته دارد، مــی گویــد. وی همچنیــن 
ــای  ــن دارد و ایف ــرد انجم ــه عملک ــی ب انتقادات
نقــش بیشــتری از انجمــن مــی طلبــد. در ادامه 

ــا جزئیــات ایــن گفتگــو آشــنا مــی شــوید. ب
ــما  ــر ش ــه نظ ــرزادی! ب ــای ف  آق
ــنتي  ــا س ــور م ــته در کش ــارت پس تج

ــت؟ اس
بلــه، صــد در صــد. چنــد ســال اخیــر مــدرن تر 
شــده، ولــي هنــوز خیلــی از بازارهــاي روز دنیــا 
عقــب هســتیم. بــا وجــود تبلیغاتــي کــه آمریکا 
روي پســته انجــام مــي دهــد، کارهایــي کــه مــا 

مــي کنیــم ضعیــف اســت.
آن  بــودن  ســنتي  مصادیــق   

؟ چیســت
ــوز در  ــا هن ــي. م ــاي تبلیغات ــه ه ــاًل برنام مث
بحــث تبلیغــات خیلــي ضعیــف هســتیم، 
ــکا در  ــول آمری ــرکت واندرف ــه ش ــي ک درحال
تلویزیــون چندیــن کشــور دنیــا تبلیــغ پســته 
ــورهایي  ــاً در کش ــد. مخصوص ــي ده ــام م انج
کــه مصــرف پســته باالســت؛ یــا مثــاًل در بحــث 
هــاي ارســال مرســوالتمان هــم ســنتي عمــل 
ــاي 50  ــه ه ــوز در کیس ــا هن ــم. م ــي کنی م
کیلویــي پســته عرضــه مــي کنیــم. هیــچ جــاي 
دنیــا پســته بــه ایــن شــکل عرضــه نمــي شــود. 
همــه در بســته هایــي بــه حجــم 50 گــرم تــا 
2 کیلــو عرضــه مــي کننــد. فرقــش ایــن اســت 
کــه محصــول آنهــا مســتقیم وارد ســوپرمارکت 
ــد  ــران بای ــه پســته ای ــي ک ــي شــود، در حال م
ــرود، برشــته و بســته بنــدي شــود.  ــه ب کارخان
خــام فروشــي بســته اي 10 کیلــو و 50 کیلــو 
ــد  ــت. برن ــده اس ــوخ ش ــا منس ــه دنی در هم
واندرفــول در ویتریــن هــاي همــه مغــازه هایــي 
کــه در دنیــا پســته عرضــه مــي کننــد، دیــده 

ــته  ــي پس ــون جای ــما تاکن ــا ش ــود. آی ــي ش م
ــران  ــته ای ــد؟ پس ــده ای ــازه دی ــران در مغ ای
بــدون بســته بنــدي در نهایــت 8 دالر فروختــه 
مــي شــود، امــا وقتــي بــا بســته بنــدي باشــد 

ــورد. ــی خ ــت م ــدود 11 دالر قیم ــزي ح چی
ــدرن  ــد م ــي فرمایی ــه م ــن ک  ای
تــر شــده ایــم، چــه تفاوتــي بــه وجــود 

ــت؟ ــده اس آم
ــي  ــي م ــز را در گون ــد ســال پیــش مغ ــا چن ت
ــا  ــي فرســتیم. ت ــن م ــا کارت فرســتادیم، االن ب
10 ســال قبــل قــرارداد را پســت مــي کردیــم، 
ــوارد  ــن م ــه نظــرم ای ــم. ب ــل مي کنی االن ایمی
ــی  ــد. صراف ــي  کن ــم م ــان را ک ــت زم هــدر رف
هــا کار مــا را خیلــي راحــت تــر کــرده انــد. بــا 
وجــود تحریــم برگشــت پولمــان خیلــي محدود 
بــود، ولــي صــراف هــا خیلــي کمــک کردنــد؛ از 
ــا  ــول مي خواســتیم کار م ــه پ ــر کشــوري ک ه
را راه مــي انداختنــد و همچنیــن شــرکت هــای 
خصوصــی بــه صــورت خــود جــوش اقــدام بــه 
تبلیغــات و شــرکت در نمایشــگاه هــا کــرده اند.
ایــن مســئولیت تجــار نیســت کــه 

بســته بنــدي پســته را ارتقــا دهنــد؟
ــته  ــا بس ــته ب ــال پس ــتار ارس ــم خواس ــا ه م
بنــدی هســتیم، چــون از لحــاظ درآمــدی 
ــا فلــه فروشــی قابــل مقایســه نیســت، ولــی  ب
کشــورهای مقصــد بــر روی بســته بنــدی ایران 
ــد.  ــی گذارن ــنگین م ــوارض س ــا ع ــات ی مالی
ــادر  ــس ص ــل انگلی ــي مث ــه جای ــر ب ــاًل اگ مث
ــا  ــراي م ــد ب ــا 100 درص ــن 30 ت ــم، بی کنی
ــا  ــی ه ــرای آمریکای ــا ب ــد؛ ام ــات مي بُرن مالی
مالیــات یــا عوارضــی را بــر پســته نمي گذارنــد. 
ــام  ــم انج ــی توانی ــه کاری م ــان چ ــه نظرت ب

ــم؟ دهی
 مشکل از سمت کیست؟

ــا شــور کــردن و بســته  ــِن تاجــر مشــکلي ب م
بنــدي نــدارم. در همیــن ســیرجان دو کارخانــه 
شــور کــردن وجــود دارد و بســیار خــوب و تمیز 
کار مــي کننــد، حتــی بســته بنــدي شــان بهتر 
از بســته بنــدي شــرکت واندرفــول آمریــکا 
ــتیکي،  ــدي پالس ــته بن ــاي بس ــه ج ــت. ب اس
ــتان  ــن اس ــم در همی ــي ه ــدي قوط ــته بن بس
ــي  ــرا نم ــم چ ــی دان ــود دارد. نم ــان وج کرم

کامبیز فرزادی عضو صادرکننده هیأت امنای انجمن پسته ایران:   

بازار چین و خواب عمیق ما

بازرگانی
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ــته  ــي پس ــم وقت ــم. آن ه ــادر کنی ــم ص توانی
خــام را فقــط مــي توانیــم 7 دالر بفروشــیم. بــا 
بســته بنــدي کــه شــاید 1 دالر هزینــه شــود، 

ــت. ــوان آن را 20 دالر فروخ ــي ت م
ــده  ــه عه ــي ب ــئولیت بازاریاب  مس

ــت؟ کیس
اســت.  تاجرهــا  مــا  عهــده  بــه  بازاریابــي 
ــود کــه ســازمان  ــه ایــن منــوال ب درگذشــته ب
ــت  ــا را باب ــاي م ــه ه ــارت هزین ــعه و تج توس
ــا  ــه و بعضــي دیگــر هزینــه هــا ت گرفتــن غرف
50 درصــد برمــي گردانــد. ســال اولــي کــه مــن 
ــردم،  ــرکت ک ــگ ش ــگ کن ــگاه هن در نمایش
نصــف هزینــه هایــم را برگرداندنــد. امــا امســال 
هیــچ کمکــي نکردنــد. ایــن هزینــه هایي اســت 
کــه مــا بــراي بازاریابــي پســته ایــران کردیــم. 
همیــن فــردي کــه از غرفــه من پســته بخــورد، 
بعــداً مصــرف کننــده پســته ایــران مــي شــود. 
ــکان  ــد، ام ــت کن ــا حمای ــت از م ــي دول وقت
ــت  ــراي مــا فراهــم مــي شــود. دول تبلیغــات ب

ــد.  ــر نمي کن ــان ت ــد را آس ــن فراین ــاًل ای اص
 قیمــت پســته ایــران تحــت تأثیــر 

چیســت؟
قیمــت پســته بــه چنــد آیتــم بســتگی دارد، از 
ــکا روی پســته خــود  جملــه قیمتــی کــه آمری
مــی زنــد و همچنیــن تــا حــدودی مــی تــوان 
گفــت کــه قیمــت خریــد چینــی هــا هــم روی 
ــذارد.  ــی گ ــتقیم م ــر مس ــته تأثی ــت پس قیم
البتــه ایــن موضــوع بــه ایــن معنــی نیســت کــه 
قیمــت گــذاری در ایــران صــورت نمــی پذیــرد، 
امــا اصــوالً در جاهــا و یــا توســط کســانی انجام 
مــی شــود کــه هیــچ گونــه ارتبــاط مســتقیم با 
کشــاورز ندارنــد. همــه ما کــه در اســتان کرمان 
تجــارت پســته مــي کنیــم، بــه نحــوي خودمان 
یــا خویشــاوندانمان کشــاورز هســتیم؛ باالخــره 
ــا کشــاورز و کارگــر عجیــن هســتیم. کســي  ب
ــذارد،  ــت بگ ــته قیم ــراي پس ــه از راه دور ب ک
برایــش فرقــي نمي کنــد قیمــت 20 هــزار 
تومــان باشــد یــا 50 هــزار تومــان. آنهــا فقــط 
ــي  ــتري خارج ــه مش ــت ک ــم اس ــان مه برایش

خریــد کنــد. 
چنــد قلــم کاالی خشــکبار وجــود دارد؛ در 
بیــن ایــن کاالهــا، بــادام، گــردو، بــادام زمینــي 
و پســته بســیار رقابتي هســتند. پارســال قیمت 
ــن  ــد، حجــم مصرفــش چندی ــن آم ــادام پایی ب
ــراي آنهــا  ــر شــد. یعنــي کاهــش قیمــت ب براب
افزایــش تقاضــا اســت، یــا وقتــي قیمــت پاییــن 
باشــد مي تواننــد بــا هزینــه پاییــن تــري 

ــد. ــذاري کنن ــرمایه گ س
 وضعیــت بــازار پســته امســال 

ــت؟ ــه اس چگون
خوشــبختانه امســال حجــم پســته زیــاد اســت؛ 

عیــد چینــي هــا عقــب اســت. همه چیز دســت 
بــه دســت هــم داده تــا امســال تجــارت خوبــي 
ــا  ــم ب ــراب نکنی ــازار را خ ــر ب ــد؛ اگ در راه باش
ایــن روی دســت هــم زدن هــا. مثــاًل مشــتري 
زنــگ مــي زنــد و مي گویــد یــک تاجــر قیمــت 
7200 دالر داده اســت، تاجــر دیگــر مــي گویــد 
اشــکالي نــدارد مــن7150 بــه تــو مــي دهــم؛ 

ــازار. ــه ایــن مي گوینــد خــراب کــردن ب ب
 شــما صــادرات پســته را مســتقیم 

انجــام مــي دهیــد، مشــکل کجاســت؟
وقتــي در داخل پســته را 7100 دالر بفروشــند، 
ولــي قیمــت صــادرات 7000 دالر باشــد. صــادر 
کننــدگان کــه از جیــب نمي گذارنــد. پســته را 
خــراب مــي کننــد. درصــد پســته دهــان بســت 
بیشــتر مــی شــود و پســته خــراب قاطــي مــي 
کننــد و ایــن کار در طوالنــي مــدت بــه پســته 

ایــران ضربــه مــي زنــد.
 سود صادرات پسته چقدر است؟

ــي  ــد وقت ــه امی ــم، ب ــادر مي کنی ــاً ص ــا دائم م
کــه صــراف بگویــد دالر بــاال مــي رود. اگــر دالر 
بــاال نــرود، نــه. در حــال حاضــر واســطه اي کــه 
ــر  ــد، دو براب ــل مي ده ــن تحوی ــه م ــته ب پس
مــن ســود دارد. بعضــي هــا بــه مــا مــي گوینــد، 
شــما اگــر ســود نداریــد چــرا ســرمایه گــذاري 
دیگــري انجــام نمــي دهیــد؛ واقعــاً مــا پاســخي 
نداریــم. یعنــي کســي کــه صــادر کننــده اســت 
از بیــرون مــی گوینــد »واي صادرکننــده«، امــا 
در واقعیــت چیــزي بیــن صفــر تــا 1.5درصــد 
ســود دارد. کســي ایــن را بــاور نمي کنــد، 
ــي را از  ــوپرمارکت جنس ــن االن س ــون همی چ
ــرد ضــرب در 8 درصــد  عمــده فروشــي مي گی
ــد، آن هــم وقتــي جنســش را همــان  مــي کن
روزي کــه مي خــرد، مــي فروشــد. نــه مثــل مــا 
ــاه بعــد مــي  ــک م جنســي را کــه بفرســتد، ی
فروشــد. هیــچ کــس نمي توانــد از ســوپرمارکت 
ــا  ــرد. ام ــي را 6900 بخ ــزار تومان ــس 7 ه جن
ــي رود،  ــرارداد 7200 دالر م ــا ق ــا ب ــس م جن
ولــي آنجــا ممکــن اســت قیمــت اُفــت کنــد و 

ــد. ــا 7100 بردارن از م
 وضعیــت پســته ایــران در مقایســه 
ــي  ــازار جهان ــکا در ب ــته آمری ــا پس ب

ــت؟ ــه اس چگون
ســه نکتــه وجــود دارد. اول بحث حضــور آمریکا 
در بــازار اســت. آمریــکا از ســویي رقیــب بســیار 
ــي  ــب خوب ــر رقی ــوي دیگ ــت، از س ــدي اس ب
اســت. قواعــد بــدي مثــل دامپنیــگ کــه ســال 
قبــل بــه راه انداخــت یــا حجــم پشــتوانه مالــي 
کــه دارد؛ مثــاًل 200  کانتینــر پســته در انبــاري 
در هنــگ کنــگ مــي گــذارد و از مشــتري مــي 
ــندید  ــر پس ــد و اگ ــار را ببین ــد ب ــد بیای خواه
ببــرد. مــا توانایــي چنیــن رقابتــي نداریــم، امــا 

ــت.  ــي اس ــب خوب ــر رقی ــاي دیگ ــاظ ه از لح
ــا اصــاًل نمــي دانســتند  ــي از جاهــاي دنی خیل
ــا تبلیغــات آمریــکا  پســته وجــود دارد. فقــط ب

مصــرف کننــده پســته شــدند.
دوم، پســته مــا بــه لحــاظ طعــم، تراکــم 
ــا  ــوزد ب ــي س ــه م ــي ک ــه حرارت ــز، درج مغ
ــي  ــه کارهای ــا هم ــت. ب ــاوت اس ــکا متف آمری
کــه آمریکایــي هــا انجــام مــي دهنــد مشــتري 
ــران را  ــته ای ــم پس ــوز طع ــد هن ــن و هن چی

مي دهــد.  ترجیــح 
در  ایــران  پســته  بــراي  بازاریابــي  ســوم، 
ــون در  ــت، چ ــروري اس ــر ض ــورهاي دیگ کش
حــال حاضــر یــک بــازار واحــد داریــم؛ آن هــم 
صــادرات مســتقیم بــه چیــن ممنــوع اســت. ما 
ــي  ــادر م ــگ ص ــگ کن ــوان و هن ــق تای از طری
کنیــم. چیــن مــي دانــد کــه در بــازارش پســته 
ایــران وجــود دارد، امــا اگــر روزي بخواهــد 
ــازار  ــا ب ــد، م ــر کن ــختگیرانه ت ــش را س قوانین
ــم و آنوقــت  بســیار بزرگــي را از دســت داده ای
بایــد چــه کنیــم؟ همیــن االن آمریــکاي التیــن 
ــرا  ــد. چ ــرف مي کن ــته مص ــي پس ــم باالی حج
ــران و  ــن ای ــه بی ــي ک ــط خوب ــود رواب ــا وج ب
ــي  ــن اســت، بازاریاب ــکاي التی کشــورهاي آمری

ــرد؟ ــورت نگی ــا ص در آنج
ــط  ــته فق ــر پس ــه اگ ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــم  ــت ه ــا آن روی دس ــود، ب ــران ب ــت ای دس
زدن هــا  قیمتــش االن پاییــن تــر از ایــن بــود. 
حداقــل آمریکایــي هــا اول ســال قیمــت مــي 
دهنــد و تــا آخــر ســال پــای آن مــي ایســتند. 
ــه 5  ــود ک ــرده ب ــالم ک ــول اع ــرکت واندرف ش
درصــد پســته ســالیانه شــان را بــراي تبلیغــات 
نگــه مــي دارد. 5 درصــد 400 هــزار تــن 
پــول زیــادی اســت. گــران تریــن مــدل هــاي 
ــي هســتند.  ــان راگب ــکا، بازیکن ــي آمری تبلیغات
امســال تمــام تیــم ملــي آمریــکا تبلیــغ پســته 

ــد. ــي کردن ــول را م واندرف
 بازاریابي پسته چگونه است؟

ــاي  ــته ه ــول بس ــرکت واندرف ــال ش ــراي مث ب
ــه  پســته اي را درســت کــرده کــه در آن 4 دان
پســته وجــود دارد و آنهــا را بــه صــورت رایــگان 
در مــدارس آفریقــاي جنوبــي توزیــع مــي کند، 
یــا در اکثــر کشــورهایي کــه تــوان خرید پســته 

دارنــد، چنیــن تبلیغاتــي انجــام مــي دهــد.
بــا اینکــه مانــده انبــار پســته ایــران بســیار کــم 

اســت. بازاریابــی چــه ضرورتــي دارد؟
ــا حجــم  ــده انبــار ضــروري اســت. ب حفــظ مان
پســته اي کــه در بــازار هســت، اگــر ســال دیگر 
ــت  ــان را از دس ــیم بازارم ــته باش ــته نداش پس
ــم  ــر حج ــال دیگ ــر س ــاًل اگ ــم. مث ــي دهی م
ــزار  ــد و 30،20 ه ــن باش ــزار ت ــته 100 ه پس
ــا 70  ــاً ب ــد، قطع ــي باش ــرف داخل ــش مص تن

نی
رگا

باز
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هــزار تــن بــازار را از دســت مــي دهیــم. همــان 
طــور کــه آقــاي پلتــس از آمریــکا اعــالم کــرد، 
ســهم ســال آینــده  شــان یــک میلیــون پونــد 
اســت. اگــر مــا هــم بتوانیــم 70 هــزار تــن را 
بــه طریقــي نگــه داریــم کــه بــازار ســال آینــده 
ــود.  ــوب مي ش ــي خ ــم، خیل ــت ندهی را از دس
مــا متأســفانه فعــاًل بــا داشــتن بــازار چیــن در 
یــک خــواب عمیــق هســتیم کــه خــدا کنــد 
ادامــه داشــته باشــد، در غیــر ایــن صــورت بــا 

ایــن حجــم محصــول چــه خواهیــم کــرد؟
ــکا  ــران و آمری ــته ای ــاوت پس  تف

ــت؟ درچیس
ــاوت اســت،  ــاً متف ــران واقع ــت پســته ای کیفی
ــد و  ــم نخرن ــال ه ــک س ــر ی ــا اگ ــی ه چین
ــه ســمت  ــم ب ــاز ه ــوند ب ــکا ش مشــتري آمری

پســته ایــران برمي گردنــد.
ــي  ــز م ــرم مغ ــا 57 گ ــا 56 ت ــدان م ــز خن مغ
ــرم  ــکا 50 گ ــدان آمری ــز پســته خن ــد. مغ ده
ــي  ــن خیل ــي ای ــتري چین ــراي مش ــت. ب اس
مهــم اســت. آنهــا همــه چیــز را محاســبه مــي 
کننــد. حســاب مــي کننــد بــه ازاي یــک دالر 
ــت دور  ــدر پوس ــد، چق ــز مي خورن ــدر مغ چق

ــد. مــي ریزن
 آیــا امــروزه چینــي هــا مســتقیم 

ــازار ایــران خریــد مــي کنــد؟ از ب
ــه  ــد ک ــور دارن ــران حض ــی در ای ــي های چین
ــي  ــا کارت ــده و ب ــا رانن ــرده ب ــه ک نیســان کرای
ــه  ــد دم خان ــي رون ــت، م ــول اس ــه در آن پ ک
ــا  ــد. آی کشــاورز ســیرجانی و پســته مــي خرن
هنــد اجــازه مــي دهــد شــما برویــد در خانــه 
کشــاورزش برنــج بخریــد؟ یــا هــر کشــور 
دیگــري اجــازه مــي دهــد ایــن قــدر مســتقیم 
از محصــول اصلــي صادراتیشــان دم خانــه 
کشــاورزانش خریــد کنیــد؟! در ســیرجان 
ــه  ــا. هم ــي ه ــوص چین ــت مخص ــي هس هتل
ــا کارت  ــد و ب ــده ان ــته آم ــد پس ــراي خری ب
بازرگانــي و انبــار ســیرجانی هــا دارنــد پســته 

ــد. ــی کنن ــادر م ص
 شــما نگــران هســتید پســته ارزان 
ــودش را  ــود خ ــه س ــادرات ک ــد. ص باش

مــي بــرد.
پــس کشــاورز چــه؟ کســاني کــه بــه صنعــت 
ــا  ــا در اینج ــه؟ م ــد چ ــتگي دارن ــته وابس پس
مشــکالت پســته را از نزدیــک لمس مــي کنیم. 
کشــاورزي کــه ســال گذشــته پســته نداشــته، 
ــه  ــدارد. اگــر کشــاورز ضرب ســال دیگــر هــم ن
بخــورد بــه باغــش کمتــر رســیدگي مــي کنــد. 
از منظــر صــادر کننــده هــم کــه نــگاه کنیــد، 
کشــاورزي کــه پســته اش را 28 هزارتومان مي 
فروشــد، خیلــي فــرق دارد تــا 25 هــزار تومــان؛ 
وقتــي دلــش گــرم باشــد کــه بتوانــد پســته را 

باالتــر بفروشــد، بیشــتر در باغــش هزینــه مــي 
کنــد. رســیدگي بیشــتر شــود کیفیــت و حجم 
پســته افزایــش پیــدا مــي کنــد. توجــه کنیــد 
ــدگان  ــن صادرکنن ــته انجم ــن پس ــه انجم ک
ــد  ــه اول بای ــي اســت ک پســته نیســت. انجمن

هــواي پســته کاران را داشــته باشــد.
ــت،  ــرده اس ــر ک ــاورز تغیی ــبختانه کش خوش
ــي آورد  ــته اش را نم ــه پس ــم هم ــل قدی مث
بگویــد هــرکار دلــت مــي خواهــد بــا آن انجــام 
بــده. مثــاًل مــی گویــد 20 درصــد آن را قیمــت 
بگذاریــم و بقیــه را برایــش کنــار بگذاریــم 
ــر  ــال ب ــود. امس ــذاري ش ــت گ ــداً قیم ــا بع ت
خــالف ســال هــای گذشــته پســته بــه صــورت 
تدریجــی وارد بــازار شــد و ایــن باعــث شــد که 
قیمــت پســته در مهــر مــاه کــه هر ســال ســیر 
نزولــی داشــته امســال برعکــس شــود و حالــت 

صعــودی بــه خــود بگیــرد.  
 نقــش انجمــن در صنعــت پســته از 

منظــر شــما چیســت؟
امیــدوارم روزي ایــن قــدر ایــن انجمــن بــزرگ 
و قــوي باشــد کــه بتوانــد از کشــاورزان، فــراوري 
کننــدگان و صادرکننــدگان حمایــت کنــد. مثاًل 
مي گوینــد صادرکننــده معــاف از مالیــات اســت، 
ــچ  ــن هی ــه شــرکت م ــي اســت ک ــن در حال ای
کاري غیــر از صــادرات نمــي کنــد، ولــي هزینــه 
بســیار زیــادي بابــت مالیــات مــي پــردازد کــه 
بــراي مــِن صــادر کننــده ســنگین اســت. اگر ما 
یــک انجمــن قــوي داشــته باشــیم، مــي توانــد 
ــد. در  ــاع کن ــا دف ــي از حــق م ــوان حام ــه عن ب
بحــث تبلیغــات همیــن حــاال انجمــن بــا حضور 
در نمایشــگاه هــا ماننــد یــک لیــدر بــرای پســته 
ایــران خــود را بــه خارجــی هــا مــی شناســاند 
ــه  ــا اطمینــان بیشــتری ب و خارجــی هــا هــم ب
ســمت پســته ایــران مــی آینــد. حضــور انجمــن 

پســته بســیار موثــر اســت. 
ــر  ــق ت ــق آمارگیــري موف هــر صنعتــی از طری
ــق نیســت.  ــوز دقی ــري هن ــن آمارگی اســت. ای
مثــاًل امســال پســته ســیرجان را 28 هــزار تــن 
ــم  ــن مطمئن ــه م ــي ک ــد، در حال ــالم کردی اع
ــت  ــته دارد. پش ــن پس ــزار ت ــیرجان 40 ه س
ایــن اعــداد حــرف هــای زیــادی نهفتــه اســت. 
یعنــي مشــتری خارجــی پیــش خــود حســاب 
مــی کنــد کــه روی کــدام شــهر بیشــتر بایــد 
ــار  ــب آم ــه تناس ــد و ب ــذاری کن ــرمایه گ س
ــاز مــی کنــد  انجمــن روی هــر جــا حســاب ب
ــن  ــم همی ــور ه ــار کل کش ــرای آم ــی ب و حت
ــر  ــار کمت ــر آم ــد. اگ ــی کن ــدق م ــاله ص مس
ــی رود و  ــی م ــتری خارج ــد، مش ــد باش از ح
روی کشــوری ســرمایه گــذاری مــی کنــد کــه 

ــد. ــن کن ــد پســته اش را تأمی بتوان
ــدن  ــر ش ــق ت ــراي دقی ــکار ب  راه

ــت؟ ــار چیس آم
وقتــي مــي خواهیــم آمــار بگیریــم از چنــد نفر 
ــود  ــیده ش ــر پرس ــک نف ــي از ی ــیم. وقت بپرس
ــه  ــط منطق ــد فق ــت مي توان ــن حال در بهتری
ــار  ــتن آم ــا داش ــد. ب ــن بزن ــودش را تخمی خ
دقیــق تــر مــي توانیــم حجــم پســته خودمــان 
ــراي  ــدر ب ــه ق ــه چ ــم و اینک ــي کنی را ارزیاب
صــادرات داریــم. متأســفانه انجمــن پســته 
ایــران هنــوز نمــي دانــد مصــرف داخلي پســته 
ــالوه  ــه ع ــد. ب ــا 30 درص ــت ی ــد اس 10 درص
ــد  ــي توان ــران م ــته ای ــن پس ــي انجم درصورت
درجایــگاه تصمیــم گیرنــده بنشــیند کــه از هــر 

ــل باشــد.  نظــر کام
 رســیدن بــه ایــن هــدف نیازمنــد 

چیســت؟
برگــزاری جلســات بســیار تأثیرگــذار اســت. هم 
ــتري  ــي دارد. مش ــم خارج ــي و ه ــر داخل تأثی
خارجــی مطالــب منتشــر شــده را ترجمــه مــي 
ــه و  ــز تجزی ــه ری ــز ب ــب را ری کنــد. آنهــا مطال
تحلیــل مــي کننــد. درســت اســت کــه نشــریه 
انجمــن، نشــریه انجمــن پســته اســت، ولي 80 
درصــد مطالبــش در مــورد آبیــاري و کوددهــي 
پســته و سمپاشــی اســت. ولــي بخش صــادرات 
ــاورزي و  ــات کش ــن اطالع ــبي بی ــه؟ تناس چ

صادراتــي نیســت. 
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه ســه شــنبه اول 
هــر مــاه میــالدي در هنک کنــگ تجــار پســته 
ــته  ــا پس ــه ب ــد و در رابط ــي گذارن ــه م جلس
ایــران صحبــت مــي کننــد. چینــي هــا حتــي 
ــران  ــاره پســته ای ــي درب ــات ناگهان ــراي اتفاق ب
ــد.  ــي دهن ــم جلســه اضطــراري تشــکیل م ه
امــا کمیتــه بازرگانــي انجمــن پســته ایــران در 
ســال 4 جلســه مــي گــذارد. جلســات هیــأت 
امنــا یــک بــار در ســال برگــزار مــي شــوند. بــه 
نظــر مــن قبــل از شــروع فصــل پســته کمیتــه 
بازرگانــي بایــد یــک جلســه داشــته باشــد کــه 

امســال انجــام نشــد.
کالم پایانی شما.

ــیم از  ــته باش ــوی داش ــن ق ــم انجم اگر بخواهی
نظــر مــن مســئله مالــي هــم مهــم اســت. مــن به 
خاطــر اینکــه عضــو هیــأت امنــا و عضــو پیوســته 
هســتم مبلــغ بیشــتري مــي پــردازم، ولــي ایــن 
کافــي نیســت. پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه از 
صادرکننــدگان بخواهیــم بــه تناســب توانشــان به 
انجمــن کمــک کننــد. انجمــن بــه عنــوان تنهــا 
مرجــع حمایــت کننــده پســته اگــر اوضــاع مالــي 
بهتــري داشــته باشــد، مــي توانــد قــوي تــر عمــل 
ــر  ــدی ت ــش را ج ــش کی ــر همای ــد و در آخ کن
ــم دارای  ــا ه ــان م ــرور زم ــه م ــم، چــون ب بگیری
ــت  ــوی در صنع ــی ق ــن الملل ــش بی ــک همای ی

پســته خواهیــم شــد.
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مــی گویــد: »در بــازار رقابت ســالم نیســت. در 
تمــام دنیــا رقابــت بــر ســر فــروش بــا قیمــت 
ــفانه  ــا متأس ــت، ام ــاال اس ــت ب ــر و کیفی باالت
ــه  ــر فروختــن و لطمــه ب ــا در ارزانت ــت م رقاب
بــازار، کیفیــت و نــام ایرانــی اســت.« علیرضــا 
صالحــي از اعضــاي هیــأت امنــا انجمــن 
پســته کــه ســابقه اي طوالنــي خانوادگــي در 
ــه  ــن گل ــیرجان دارد ای ــته در س ــارت پس تج
ــفری  ــد. در س ــی کن ــوان م ــا را عن ــدی ه من
کــه بــه ســیرجان داشــتیم فرصــت مغتنمــی 
دســت داد تــا از ایشــان وضعیــت بــازار پســته 

ــا شــویم. را جوی
ــته  ــر پس ــدم تاج ــل چن ــما نس  ش

ــتید؟ هس
ــدر و پدربزرگــم  مــن نســل ســوم  هســتم. پ

ــد.  هــم تجــارت پســته مــي کردن
 کجا تجارت یادگرفتید؟

مدرســه را کــه تمــام کــردم کنــار پــدرم 
ــاد  ــي ی ــه کار شــدم. بیشــتر تجرب مشــغول ب
گرفتــم. البتــه تحصیــل را فرامــوش نکــردم و 
ــت  ــد مدیری ــجوي ارش ــر دانش ــال حاض در ح

ــتم. ــم هس ــي ه بازرگان
ــا  ــردن ب ــده در کار ک ــش نیام  پی

ــد؟ ــالف بخوری ــه اخت ــان ب پدرت
نــه، پــدرم منطقــي هســتند. اگــر بداننــد کــه 
ــي  ــول م ــردم،  قب ــاب ک ــت انتخ راه را درس
کننــد و ســعی مــی کننــد بــا تجربــه ای کــه 
دارنــد راه را هموارتــر ســازند. در جاهایــی هــم 

ــری  ــدر پس ــه پ ــد از رابط ــالف باش ــه اخت ک
ــب  ــان را جل ــم و رضایتش ــی کن ــتفاده م اس

مــی کنــم.
ــا  ــد ی ــي کنی ــه م ــتري اضاف  مش
همــان مشــتري هــاي قدیمــي هســتند؟

مشــتري جدیــد اضافــه کــردم. مشــتري هــم 
داریــم کــه از گذشــته بــا هــم همــکاری داریم. 
ــد.  ــاً جدیدن ــي عموم ــاي خارج ــتري ه مش
هــدف مــا حفــظ و رضایــت مشــتریان داخلــی 

و خارجــی اســت.
 نظــر شــما در مــورد تجارت ســنتي 

در فــروش پســته ایران چیســت؟
 در مقایســه بیــن روش ســنتي و مــدرن 
ــي  ــدم روش ســنتي خیل ــن معتق صــادرات م
ــه  ــادی ک ــت و اعتم ــون صداق ــود. چ ــر ب بهت
در روش ســنتي و نســل قدیــم وجــود داشــت 
ــه  ــنتي ک ــازار س ــت. ب ــدرن نیس در روش م
ــازار  ــد، ب ــا در  آن کار مي  کردن ــي تره قدیم
ســالم تــری بــود، بــا وجــود ایــن کــه خــودم 

ــدم. ــازار جدی ــن ب ــم از ای ه
 سالم بودن یعني چه طور؟

ــم  ــز اذیت ــه چی ــش از هم ــه بی ــئله اي ک مس
کــرده ایــن اســت کــه عمــده صــادرات پســته 
ــن  ــای ای ــتان ه ــان و شهرس ــتان کرم از اس
ــان  ــته در می ــام پس ــا ن ــت. هرج ــتان اس اس
ــه میــان مــی آیــد،  ــام کرمــان ب باشــد، اول ن
ــاید  ــی ش ــه حت ــرمایه دار ک ــدادی س ــا تع ام
ــند و  ــده باش ــته را ندی ــت پس ــار درخ ــک ب ی
ــج کشــاورزان را احســاس  حتــی ذره ای از رن
ــازار را  ــد ب ــرای کســب درآم نکــرده باشــند ب

ــد. ــی گیرن ــازی م ــه ب ب
 مشکل کجاست؟

در بــازار رقابــت ســالم نیســت. در تمــام 
ــت  ــا قیم ــروش ب ــر  ف ــر س ــت ب ــا رقاب دنی
ــفانه  ــا متأس ــت، ام ــاال اس ــت ب ــر و کیفی باالت
ــه  ــر فروختــن و لطمــه ب ــا در ارزانت ــت م رقاب
بــازار، کیفیــت و نــام ایرانــی اســت. برخــی از 
ــرمایه داران  ــد س ــع درآم ــده منب ــا ش انباره
ــرای  ــا نهایــت همــکاری را ب کــه همــکاران م
ــد.  ــا دارن ــا آنه ــته ب ــازار پس ــردن ب ــن ب از بی
کاش یــک مقــدار بــه شــخصیت و نــام تاجــر 
ــت،  ــی نیس ــارت بردگ ــم. تج ــرام بگذاری احت
ــخصیت  ــران و ش ــته ای ــدر ارزش پس ــن ق ای
تاجــر کــم شــده کــه تاجــری از آن ســر دنیــا 
مــي آیــد از کشــاورز، مســتقیم مــي خــرد و یا 
اینکــه صندلــی مــی گــذارد در انبــار برخــی از 

صادرکننــدگان، مــی نشــیند و حکمرانــی مــی 
ــار اســت.  ــاً تأســف ب ــن واقع ــد. ای کن

ــي  ــي وقت ــث بازاریاب ــورد بح  در م
ــار  ــده انب ــران مان ــته ای ــازار پس در ب
چندانــی نداریــم، چــه نیــازي بــه 

بازاریابــي اســت؟
فــرض کنیــد چیــن از بــازار ایــران کنــار 
ــا  ــازار خواهیــم داشــت ی ــده ب ــرود. بعــد مان ب
نــه؟ در آن وضعیــت 60 درصــد پســته ایــران 
ــدي  ــازار واح ــا ب ــون م ــد. چ ــي مان ــي م باق
ــن  ــده بی ــي مان ــم. 40 درصــد پســته باق داری
کشــورهاي دیگــر و خــود ایــران تقســیم مــي 
شــود، پــس بایــد بــه دنبــال بــازار جدیــد بود.
 تفــاوت پســته ایــران و آمریــکا در 

چیســت؟
پســته ایــران روغــن دارد، ولــي پســته آمریــکا 
تفالــه اســت. تراکــم حجمــي کــه پســته 

ــدارد.  ــکا ن ــته آمری ــران دارد، پس ای
 مــی گوینــد صــادرات ســود کمــی 

دارد.
صــادرات اگــر ســود هــم نداشــته باشــد، 
ــده  ــراي صادرکنن ــر ب ــي اگ ــاد دارد؛ یعن اعتی
ــش را  ــم صادرات ــاز ه ــد ب ــم نباش ــودي ه س
ــا  ــي ب ــع حت ــي مواق ــد؛ بعض ــي ده ــام م انج
ضــرر. فقــط تــرس از ورشکســتي نیســت، بــه 
لحــاظ روانــي نمي توانــد صــادر نکنــد، چــون 
ــر  ــده فک ــغل ش ــن ش ــه وارد ای ــی ک روز اول

ــت. ــرده اس ــز را ک ــه چی هم
  سخن پایانی شما.

انجمــن پســته اگــر جلســاتش را بیشــتر 
مــي کــرد موثرتــر بــود. اول فصــل صــادرات، 
صادرکننــده هــا دور هــم جمــع شــوند؛ لزومــاً 
نــه در اتــاق بازرگانــي کرمــان، اعضــای هیــأت 
ــم  ــه دور ه ــد براســاس منطق ــي توانن ــا م امن
ــه  ــه ب ــه را یکپارچ ــد نتیج ــوند بع ــع ش جم

ــد. ــالغ کنن انجمــن اب
ــود  ــن ب ــت ای ــه داش ــي ک ــک خوب ــال ی امس
کــه بــازار پســته خــودش را کنتــرل کــرد. بــه 
دلیــل ایــن کــه ســال پســته عقــب بــود و بــار 
پســته کشــاورز تدریجــي وارد بــازار شــد، بازار 
خوبــی داشــتیم. در غیــر ایــن صــورت قیمــت 
بــه شــدت پاییــن مــي آمــد. اگــر ایــن تجربــه 
ــعی  ــه س ــرم همیش ــاورزان محت ــود و کش ش
ــته را  ــار پس ــه ب ــند ک ــته باش ــن داش ــر ای ب
تدریجــي وارد بــازار کننــد، در آینــده بــازاری 

ــه خواهیــم کــرد. ــن را تجرب بهتــر از ای

علیرضا صالحی عضو صادرکننده هیأت امنای انجمن پسته ایران:  

عده ای بازار پسته را به بازی گرفته اند
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بازرگانی

مالــک   )Jens Vergin( فرگیــن  ینــس 
شــرکت معــروف تجــارت پســتۀ آمنــی تریــد 
)Omnitrade(، اعتقــاد دارد کــه پســته ایــران 
ــته  ــد داش ــی توان ــا م ــی در اروپ ــازار بزرگ ب
ــر  ــی ه ــی و کالیفرنیای ــته ایران ــد و پس باش
کــدام مزایــای مربــوط بــه خودشــان را دارنــد. 
طبــق نظــر وی، در مــورد مزایــای پســته 
ــردن  ــت ک ــده صحب ــرف کنن ــا مص ــران ب ای
یــک کار بیهــوده اســت؛ همــان چیــزی کــه 
فعــاالن صنعــت پســته ایــران روی آن مانــور 

ــد. ــی دهن م
فرگیــن در حاشــیۀ برگــزاری نمایشــگاه آنــوگا 
ایــن فرصــت را بــه حجــت حســنی جانشــین 
دبیــرکل و ســحر نخعــی مســئول امــور بیــن 
ــا  ــد ت ــی ده ــران م ــن پســته ای ــل انجم المل
ــخ  ــا را پاس ــازار اروپ ــاره ب ــان درب کنجکاویش
دهــد. ایــن فروشــنده باســابقۀ پســته در بــازار 
ــت  ــی جه ــراغ های ــو چ ــن گفتگ ــا در ای اروپ
روشــن تــر شــدن راه فــروش پســته در ایــن 
ــه  ــد. در ادام ــی ده ــه م ــا ارائ ــه از دنی منطق
جزئیــات ایــن گفتگــوی خواندنــی پیــش روی 

شماســت. 
ــت  ــابقه فعالی ــورد س ــًا در م  لطف
شــرکت آمنــی تریــد در زمینــه پســته 

ــد.  توضیــح دهی
ــن مــن در گذشــته مغــازه ای داشــتند  والدی
و مــن همیشــه آنجــا حضــور داشــتم. یکــی از 
ــل شــرکت  ــر عام ــا مدی مشــتریان دائمــی م
لیبلــت )Liebelt( در هامبــورگ بــود کــه 
سفارشــات آجیلــی شــرکت لورنــز بالــزن 
)Lorenz Bahlsen( )تولیدکننــده بیســکوییت 
ــرآوری و بســته بنــدی مــی  و شــیرینی( را ف
کــرد. وقتــی مــن درســم را تمــام کــردم بــه 
ــز  ــرکت لورن ــم و در ش ــا رفت ــه آن آق توصی
ــه کار شــدم. 2 ســال بعــد یعنــی  مشــغول ب
در ســال 1989 فعالیتــم را در شــرکت آمنــی 
نــات )Omninut( آغــاز کــردم کــه آن زمــان 
متعلــق بــه خانــواده هــای بالــزن و آگاه 
بــود. چنــد ســال بعــد مالــکان قدیمــی ایــن 
شــرکت بــه تدریــج ســهام خــود را فروختنــد 
و از مــن خواســتند شــرکت جدیــدی بــه نــام 
ــی  ــن در آمن ــم. م ــد تأســیس کن ــی تری آمن
تریــد مانــدم و بتدریــج در طــول چنــد ســال 
ــق  ــرکت متعل ــن ش ــهم ای ــد از س 50 درص
ــه  ــا ک ــال 2007 از آنج ــد. در س ــن ش ــه م ب
ــود  ــه عهــده مــن ب مدیریــت کل مجموعــه ب

ــدم. ــرکت را خری ــهام ش کل س
شــرکت آمنــی تریــد از آغــاز یعنــی از ســال 
تجــاری  شــرکت  یــک   2006 تــا   1992
محســوب مــی شــد؛ یعنــی اینکــه مــا پســته 
ــی  ــروش م ــد و ف ــا را خری ــل ه ــایر آجی و س
کردیــم، ولــی کاری بــه فروشــگاه هــای 
 ،Discounters( نداشــتیم  ای  زنجیــره 
فروشــگاه هــای خــرده فروشــی هســتند کــه 
ــن کیفیــت و  ــا باالتری ــف را ب کاالهــای مختل
ــازار  ــول ب ــد معم ــر از ح ــای پایین ت قیمت ه
بــه مشــتریان عرضــه می کننــد. از روش هــای 
مدیریــت ایــن فروشــگاه  هــا خریــد عمــده بــا 
قیمــت هــای تثبیــت شــده طــی قراردادهــای 
دراز مــدت و در نتیجــه اعمــال تخفیــف 
حداکثــری در خریــد کل اســت(. شــرکت 
ــما در آن  ــه االن ش ــود )Eurofood( ک یوروف
حضــور داریــد در ســال 2013 تأســیس شــد. 
ــط  ــا فق ــرکت م ــن ش ــیس ای ــل از تأس قب
فروشــنده عمــده پســته بــه ســایر شــرکت هــا 
ــی  ــم، همیشــه هــم پســته ایران و تجــار بودی
ــم،  ــی کردی ــت کار م ــا کیفی ــبز ب ــز س و مغ
ــی  ــته کالیفرنیای ــم پس ــا ه ــت ه ــی وق بعض
ــا  ــم. ام ــی فروختی ــپانیا م ــا اس ــا ی ــه ایتالی ب
ــا  ــی ب ــه دالیل ــا ب ــد بن ــه بع از ســال 2006 ب
ــه کار  ــروع ب ــره ای ش ــای زنجی ــگاه ه فروش
ــه  ــود ک ــن ب ــم ای ــی ه ــل اصل ــم. دلی کردی
تجــارت شــرکت آمنــی تریــد در حــال اُفــت 
ــازار اقتضــا مــی کــرد  بــود و بــه هــر حــال ب
کــه عــالوه بــر خریــد و فــروش پســته خــام 
بــا فروشــگاه هــای زنجیــره ای هــم کار 

کنیــم. بنابرایــن فــروش بــه ایــن فروشــگاه ها 
از همــان موقــع شــروع شــد. امــروز در واقــع 
شــرکتی کــه بــه فروشــگاه هــای زنجیــره ای 
ــام دارد و  ــود ن ــه مــی دهــد یوروف پســته ارائ
ــروش  ــد و ف ــام خری ــته خ ــه پس ــرکتی ک ش
مــی کنــد آمنــی تریــد اســت. بنابرایــن 
ــی  ــوان آمن ــه عن ــم ب ــی خری ــه م ــه ک هرچ
تریــد مــی خریــم و هرچــه کــه مــی فروشــیم 
ــواده  ــه عنــوان یوروفــود مــی فروشــیم. خان ب
آگاه نقــش کلیــدی و اساســی در تجــارت مــا 
داشــت و اگــر نبــود شــرکت آمنــی تریــد یــا 
یوروفــودی هــم امــروز وجــود نداشــت. رابطــه 
ــوده و  ــا همیشــه خــوب ب ــی ه ــا ایران ــن ب م
ســالی چنــد بــار بــه ایــران مــی روم چــرا کــه 
ــم بســیار  ــخ ایــن کشــور برای فرهنــگ و تاری

ــت.  ــذاب اس ــب و ج جال
ــره  ــای زنجی ــگاه ه ــهم فروش  س
ــدر  ــی چق ــته ایران ــا از پس ای در اروپ

ــت؟  اس
متأســفانه مشــکلی کــه پســته ایرانی همیشــه 
داشــته مســأله افالتوکســین اســت. بــه خاطــر 
دارم از زمانــی کــه شــروع بــه تجــارت پســته 
کــردم اصــاًل پســته کالیفرنیایــی وجــود 
نداشــت، همیشــه پســته ایرانــی در بــازار 
ــه  ــدی )Aldi( ک ــان فروشــگاه آل ــود. آن زم ب
یکــی از مهــم تریــن فروشــگاه هــای زنجیــره 
ــود  ــگاهی ب ــن فروش ــود، اولی ــان ب ای آن زم
کــه پســته ایرانــی بــه مشــتریان عرضــه کــرد. 
آلــدی پســته ایرانــی را در بســته هــای 125 
ــه  ــه رفت ــا رفت ــرد. ام ــی ک ــه م ــی عرض گرم

ینس فرگین تاجر بزرگ پسته در اروپا: 

دنبال استراتژی های جدید بازاریابی باشید
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ــث  ــد و باع ــش آم ــین پی ــکل افالتوکس مش
ــرف  ــدی از ط ــای ج ــری ه ــخت گی ــد س ش
ــا  ــالمت اروپ ــت و س ــات وزارت بهداش مقام
صــورت بگیــرد. بــه فروشــگاه هــا مــی آمدنــد 
و نمونــه هایــی از پســته جــدا مــی کردنــد و 
ــد،  ــی کردن ــا را در آزمایشــگاه بررســی م آنه
ــادی از  ــیار زی ــر بس ــب مقادی ــن ترتی ــه ای ب
ــی  ــکل بازرس ــن ش ــه ای ــی را ب ــته ایران پس
مــی کردنــد و بــا وجــود میــزان افالتوکســین 
بــاال مــردود اعــالم مــی شــد و بــه فروشــنده 
ــه  ــاق هزین ــن اتف ــد. ای ــی ش ــده م بازگردان
ــن  ــه ای ــود و در نهایــت فروشــگاه هــا ب ــر ب ب
نتیجــه رســیدند کــه اگــر بخواهنــد همچنــان 
ــته  ــر پس ــد از خی ــد بای ــه کنن ــته عرض پس
ایرانــی بگذرنــد، چــون مشــکالت زیــادی 
بــه بــار مــی آورد و کنتــرل آن ســخت بــود. 
بنابرایــن از حــدود 20 ســال پیــش ایــن 
ــرای ادامــه  فروشــگاه هــا تصمیــم گرفتنــد ب
ــته  ــن پس ــه جایگزی ــته از گزین ــه پس عرض
ــتفاده  ــی اس ــته کالیفرنیای ــی پس ــی یعن ایران
کننــد. امــروزه پســته ای کــه در فروشــگاه هــا 
ــی اســت،  ــم 99 درصــد کالیفرنیای ــی بینی م
ــم،  ــت مطمئن ــن باب ــان از ای ــل در آلم حداق
ــین  ــأله افالتوکس ــل مس ــه دلی ــه ب ــرا ک چ
ــی  ــی نم ــته ایران ــار پس ــر ب ــی زی ــر کس دیگ
رود. البتــه امــروز شــرکت هایــی مثــل آریــن 
میــالن هســتند کــه بــا ارائــه خدماتــی پســته 
ــد،  ــی کنن ــه م ــین عرض ــدون افالتوکس را ب
ــه مشــکل افالتوکســین  ــم ک ــی بینی ــس م پ

ــران حــل شــده اســت.  در ای
 آیــا پســته ایرانــی هیــچ مزیتــی 

نــدارد؟
همــه فعالیــن صنعــت پســته مــی داننــد کــه 
بــه دلیــل میــزان بیشــتر چربــی مغــز، طعــم 
ــت.  ــر اس ــاص ت ــا خ ــر ی ــی بهت ــته ایران پس
ولــی متأســفانه ایــن دانــش در بیــن مصــرف 

ــت.  ــده اس ــوش ش ــی فرام ــدگان اروپای کنن
ــر  ــال اخی ــول 20 س ــته در ط ــتریان پس مش
عــادت بــه خــوردن پســته کالیفرنیایــی کــرده 
ــی  ــته ایران ــت پس ــن مزی ــن ای ــد، بنابرای ان
ــال  ــت. در ح ــده اس ــوش ش ــفانه فرام متأس
ــه  ــی ک ــکل اصل ــن مش ــر م ــه نظ ــر ب حاض
ــن اســت کــه از لحــاظ  ــران دارد ای پســته ای
ــا پســته کالیفرنیایــی مقایســه مــی  قیمــت ب
شــود. ایــن بزرگتریــن اشــتباه اســت، چــرا که 
مــن ایــن شــرایط را دقیقــاً مشــابه وضعیــت 
بــادام اســپانیایی و بــادام کالیفرنیایــی در 
ــه 60  ــم. در ده ــی دان ــالدی م ــه 60 می ده
میــالدی بزرگتریــن تولیدکننــدۀ بادام کشــور 
اســپانیا بــود، امــا بعــد رفتــه رفتــه کالیفرنیــا 
هــم ســرمایه گــذاری هــای زیــادی انجــام داد 
و ســطح زیــر کشــت بــادام را افزایــش داد و از 
لحــاظ تولیــد از اســپانیا پیشــی گرفــت و در 
واقــع تبدیــل بــه رقیبــی شــد بــرای اســپانیا. 
امــروزه مــی بینیــم کــه هــم بــادام اســپانیایی 
در بــازار موجــود اســت و هــم کالیفرنیایــی و 
فکــر نکنــم کســی ایــن دو صنعــت را از لحاظ 
قیمتــی بــا هــم مقایســه کنــد، چــون کامــاًل 
بــا هــم فــرق مــی کننــد. بــادام کالیفرنیایــی 
اساســاً طعــم تلخ بــادام اســپانیایی را نــدارد و 
جالــب اســت بدانیــد کــه اصــاًل نــوع مصــرف 
بــادام اســپانیایی بــا بــادام کالیفرنیایــی کامــاًل 
ــان  ــت مارزیپ ــاًل صنع ــد؛ مث ــی کن ــرق م ف
ــپانیا دارد.  ــخ اس ــادام تل ــه ب ــاز ب ــه نی همیش
کــه در صنعــت  اســپانیایی  بــادام هــای 
ــرد  ــده کارب ــان وع ــد اســنک شــور و می تولی
دارنــد )مثــل الرگتــا و مارکونــا( هــم بــا 
ــوع کالیفرنیایــی کامــاًل فــرق مــی کننــد و  ن
ــان  ــت و قیمتش ــر اس ــی بهت ــان خیل طعمش
هــم از بــادام کالیفرنیایــی باالتــر اســت. مــن 
ــم  ــی ه ــته ایران ــرای پس ــم ب ــی کن ــر م فک

ــد.  ــد بیافت ــاق بای ــن اتف همی

 راه چاره چیست؟
پســته  بــا  بایــد  ایرانــی  پســته  قیمــت 
ــد  کالیفرنیایــی فــرق کنــد، چــرا کــه مــا بای
همیشــه بــه شــرایط بــازار نــگاه کنیــم و بــر 
ــرفتی  ــا پیش ــم. ب ــم بگیری ــاس آن تصمی اس
کــه امــروز در تولیــد کالیفرنیــا مشــاهده 
مــی کنیــم )محصــول امســال کالیفرنیــا 
ــزار  ــن و ســال گذشــته 408 ه ــزار ت 274 ه
ــود  ــی ش ــی م ــش بین ــت. پی ــوده اس ــن ب ت
در ســال 2018 حجــم محصــول بــه 450 
هــزار تــن برســد(؛ البتــه همــه چیــز بســتگی 
بــه طــور کلــی  امــا  دارد،  بــه طبیعــت 
پیــش بینــی مــی شــود ســال 2018 ســالی 
پرمحصــول بــرای آمریــکا باشــد. امــا میانگین 
ــزار  ــدود 200 ه ــران در ح ــته ای ــد پس تولی
تــن نوســان دارد، پــس نمــی توانیــم انتظــار 
افزایــش خــارق العــاده ای بــرای میــزان 
تولیــد پســته ایــران داشــته باشــیم. بنابرایــن 
اگــر مصــرف پســته همســو بــا افزایــش 
میــزان تولیــد رشــد نکنــد از لحــاظ قیمتــی 
ــا را  ــت ه ــود قیم ــی ش ــور م ــا مجب کالیفرنی
پاییــن بیــاورد. امــا ایــران نبایــد پشــت ســر 
ــه  ــن عرض ــت پایی ــا قیم ــته ب ــا پس کالیفرنی
ــم کــه قیمــت  کنــد. مــن همیشــه مــی گوی
پســته ایــران بایــد بــا پســته کالیفرنیــا فــرق 
داشــته باشــد. بــرای اینکــه ایــران بتوانــد بــا 
پســته آمریکایــی رقابــت کنــد بایــد بازارهــای 
صادراتــی خــود بــه خصــوص اروپــا را توســعه 
بایــد بتوانــد پســته خــوب و بــا  دهــد، 
ــا رواج  ــازار اروپ کیفیــت خــاص خــود را در ب
دهــد. بایــد دنبــال اســتراتژی هــای بازاریابــی 
ــه  ــن داشــتن اســتراتژی ب ــد باشــد و ای جدی
ایــن معنــا نیســت کــه بــا تولیــد انبــوه پســته 
کالیفرنیــا رقابــت بکنــد، بلکــه بــه ایــن معنــی 
اســت کــه مثــاًل پســتۀ ممتــاز خــوش طعــم 
انــس 22-20 یــا 20-18 را بــا قیمتــی باالتــر 
در اروپــا عرضــه کنــد. مشــتری اروپایــی 
بایــد بیــن پســته ایرانــی و کالیفرنیایــی حــق 
انتخاب داشــته باشــد و ایــن آگاهی را داشــته 
ــا 2 نــوع پســته کامــاًل متفــاوت  باشــد کــه ب
ــد هرکــدام را کــه  ــه رو اســت و مــی توان روب
ــر  ــال حاض ــاًل در ح ــرد. مث ــت بخ ــل اس مای
ــالوه  ــه ع ــم ک ــی شناس ــگاه را م ــک فروش ی
ــی  ــر پســته کالیفرنیــا مقــداری پســته ایران ب
هــم مــی فروشــد، امــا مشــکل اینجاســت کــه 
هــر دو را بــه نــام پســته آمریکایــی و در یــک 
ــی  ــه م ــان عرض ــدی یکس ــته بن ــایز و بس س
ــد، از  کنــد. مصــرف کننــده ایــن را نمــی دان
ــته  ــته پس ــن بس ــه ای ــد ک ــد بفهم ــا بای کج
ــن  ــی؟ ای ــی آمریکای ــت و آن یک ــی اس ایران
ــع  ــه نف ــاًل ب ــی اص ــاظ بازاریاب ــوع از لح موض
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ــی  ــرایط کنون ــت. در ش ــی نیس ــته ایران پس
ــاًل  ــه مث ــدارد ک ــاب ن ــدرت انتخ ــتری ق مش
ــاص و  ــم خ ــر طع ــه خاط ــی را ب ــته ایران پس
ــه فــردش ترجیــح دهــد و بخــرد.  منحصــر ب
متأســفانه حــق انتخــاب بــه مصــرف کننــده 
ــم  ــی دانی ــه م پســته داده نشــده اســت. هم
بیــن طعــم پســته ایرانــی و آمریکایــی تفــاوت 

ــود دارد.  ــی وج بزرگ
ــته در  ــده پس ــرف کنن ــا مص  آی
ــته  ــم پس ــاوت طع ــه تف ــا متوج اروپ

ــود؟ ــی ش ــی م ایران
ــه.  ــت ن ــد گف ــوال بای ــن س ــه ای ــواب ب در ج
متأســفانه ایــن مســأله فرامــوش شــده اســت. 
ــاوت  ــه تف ــته متوج ــازار پس ــن ب ــط فعالی فق
طعــم پســته ایرانــی و آمریکایــی مــی شــوند. 
وقتــی کــه بــا ایرانــی هــا صحبــت مــی کنیــد 
ــته  ــم پس ــد طع ــی گوین ــما م ــه ش ــه ب هم
ایرانــی خیلــی بهتــر اســت. بلــه ایــن درســت 
اســت، امــا آیــا یــک مصــرف کننــده معمولــی 
کــه وارد فروشــگاه مــی شــود و مــی خواهــد 
ــچ  ــه هی ــد؟ ن ــی دان ــن را م ــرد ای ــته بخ پس
ــد. مــن حتــی بعضــی وقــت  کــس نمــی دان
ــی و  ــده ایران ــته ش ــداری پســته برش ــا مق ه
کالیفرنیایــی را در ظــرف هــای جداگانــه بــه 
مهمــان هایــم تعــارف مــی کنــم. خیلــی هــا 
ــته  ــوع پس ــن دو ن ــم ای ــاوت طع ــه تف متوج
مــی شــوند، ولــی بعضــی هــا هــم نــه. مهــم 
ایــن اســت کــه مــا بایــد بــه مصــرف کننــده 
قــدرت انتخــاب بدهیــم. پســته ایرانــی خیلی 
محبــوب اســت، ولــی مــردم بایــد بداننــد آن 
چیــزی کــه دارنــد مــی خورنــد پســته ایرانــی 
اســت، اگــر نداننــد منشــأ ایــن پســته از کجــا 
اســت از لحــاظ بازاریابــی مشــکل ایجــاد 
ــن  ــد ای ــران بای ــد. صنعــت پســته ای مــی کن
آگاهــی را بــه مصــرف کننــده اروپایــی بدهــد. 
 براســاس آنچــه کــه گفتیــد 
پتانســیلی کــه پســته ایرانــی در اروپــا 
مــی توانــد داشــته باشــد بــه کیفیــت 

ــتگی دارد. ــت بس و کمی
ــما اول  ــی ش ــود دارد، ول ــیل وج ــه پتانس بل
بایــد بــه مصــرف کننــده بفهمانیــد که پســته 
ــش  ــاوت اســت، قیمت ــی متف ــی محصول ایران
ــه  ــچ ربطــی ب ــد، قیمتــش هی ــرق مــی کن ف
ــته  ــد داش ــی نبای ــته کالیفرنیای ــت پس قیم
ــی  ــد گرم ــک بســته چن ــر ی ــاًل اگ باشــد. مث
ــته  ــت، پس ــورو اس ــی 3 ی ــته کالیفرنیای پس
ایرانــی بایــد 3.5 یــورو باشــد. امســال ســال 
پرمحصــول ایــران بــود ولــی اُنــس پســته هــا 
ــی 24-26  ــته ایران ــاًل پس ــا مث ــود. ام ــاال ب ب
یــا حتــی 30-28 مــی توانــد در اروپــا گــران 
تــر از پســته کالیفرنیایــی بــه فــروش برســد. 

ــی  ــه م ــتند ک ــا هس ــی در اروپ ــرکت های ش
ــی  ــای تبلیغات ــن ه ــق کمپی ــد از طری توانن
ــد و  ــره کنن ــزرگ مذاک ــای ب ــا فروشــگاه ه ب
آنهــا را متقاعــد کننــد کــه ایــن پســته ایرانــی 
ــش  ــت و قیمت ــاوت اس ــش متف ــت، طعم اس
مــی توانــد باالتــر باشــد. مشــتری بایــد بدانــد 
ــت  ــا قیم ــد ب ــی توان ــه م ــی ک پســته معمول
ــت،  ــترس اس ــه در دس ــرد همیش ــن بخ پایی
ــاًل در  ــد مث ــه ای جدی ــوان گزین ــه عن ــا ب ام
مناســبت هــای شــرقی در طــول ســال پســته 
ایرانــی بایــد در بســته بنــدی مجــزا و طــرح 
و رنــگ خــاص بــا قیمتــی باالتــر بــه عنــوان 
ــه  ــده ارائ ــرای مصــرف کنن ــی دیگــر ب انتخاب
بشــود. در ایــن صــورت مشــتری قــدرت 
انتخــاب دارد. مــن فکــر مــی کنــم ایــن تنهــا 

ــا اســت. ــی در اروپ ــروش پســته ایران راه ف
 نظرتــان در مــورد ســایر مزایــای 
ــی چیســت؟ مثــاًل میــزان  پســته ایران
بیشــتر مغــز یــا قابلیــت برشــته 

ــی. ــته ایران ــردن پس ک
ــت و  ــی اس ــی و فن ــوال تکنیک ــک س ــن ی ای
بایــد بــا فعالیــن و متخصصیــن بــازار در ایــن 
ــرف  ــد. مص ــث کنی ــواالت بح ــن س ــورد ای م
ــی  ــائل را نم ــن مس ــه ای ــادی ک ــده ع کنن
فهمــد. بــه نظــر مــن در مــورد مزایــای پســته 
ــردن  ــت ک ــده صحب ــرف کنن ــا مص ــران ب ای
ــه  ــه ب ــن همیش ــت. م ــوده اس ــک کار بیه ی
ــر  ــن فک ــاد دارم. م ــانتر اعتق راه و روش آس
ــاً براســاس حســی  ــم مشــتری صرف ــی کن م
کــه طعــم پســته بهــش مــی دهــد قضــاوت 
مــی کنــد. مثــاًل شــما مــی توانیــد بــه 
ــد  ــران بگویی ــورد ای ــتانی در م ــتری داس مش
ــی  ــخ غن ــا اســت، تاری ــران کج ــاًل ای ــه اص ک
ایــران را برایــش توضیــح دهیــد و بعــد از آن 
برســید بــه پســته و بگوییــد کــه بــه صــورت 
ــران  ــته از ای ــتگاه پس ــأ و خواس ــاص منش خ
اســت. تعریــف کــردن ایــن جــور قصــه هــای 
جــذاب بــرای مصــرف کننــده و مشــتری 
خیلــی جالــب تــر از ایــن اســت کــه مزایــای 
پســته ایــران را برایــش توضیــح بدهیــد. مثــاًل 
ــا حــدود 20 ســال پیــش کــه در شــرکت  م
آمنــی نــات بودیــم یــک کتابچــه جالــب آماده 
کردیــم کــه هــم تاریــخ ایــران داخلــش بــود 
ــح  ــی توضی ــه شــکل جذاب ــم پســته را ب و ه
دادیــم. بــه نظــر مــن شــما بایــد امــروز ایــن 
ــه  ــد ب ــگاه کنی ــد ن ــد. بای ــام بدهی کار را انج
ســلیقه و طعــم و واریتــه ای کــه امــروز 
ترجیــح داده مــی شــود و براســاس آن یــک 
آیتــم جالــب درســت کنیــد و نشــان مصــرف 

ــد.  ــده بدهی کنن
 الگوهــای مصــرف پســته در اروپــا 

ــن  ــی بی ــا تفاوت ــت؟ آی ــه اس چگون
ــرف  ــاظ مص ــی از لح ــورهای اروپای کش

ــود دارد؟ ــته وج پس
در مــورد میــزان مصرف پســته در کشــورهای 
ــه  ــی ب ــم، ول ــی دان ــات را نم ــف، جزئی مختل
طــور کلــی مــردم بعضــی کشــورهای اروپایــی 
ــل خــور هســتند و در بعضــی کشــورها  آجی
ــرف  ــود. مص ــی ش ــرف نم ــاد مص ــل زی آجی
ــته  ــل پس ــی اه ــی خیل ــای آلمان ــده ه کنن
ــوالً  ــتند، در کل معم ــل نیس ــادام و آجی و ب
آلمانــی هــا خیلــی بــه خــوردن غــذای خــوب 
ــا کیفیــت و ســالم اهمیــت نمــی دهنــد.  و ب
ولــی مثــاًل فرانســوی هــا یــا کشــورهای 
ــا  ــه جنــوب اروپ ــه ای )هرچــه کــه ب مدیتران
نزدیــک مــی شــویم( خیلــی بیشــتر بــه 
خــوردن غــذای مفیــد و بــا کیفیــت اهمیــت 
ــی  ــرج م ــتری خ ــول بیش ــد و پ ــی دهن م
ــوب  ــه جن ــه ب ــدر ک ــر چق ــما ه ــد. ش کنن
ــه  ــتر متوج ــوید بیش ــی ش ــک م ــا نزدی اروپ
ــان  ــاً در آلم ــوید. قطع ــی ش ــأله م ــن مس ای
ــرای مصــرف آجیــل بخصــوص پســته  هــم ب
ــه  ــادی وجــود دارد، چــون عالق پتانســیل زی
آلمانــی هــا در ســال هــای اخیــر بــه آجیــل 
بیشــتر شــده، بنابرایــن پتانســیل زیــادی 
ــته  ــه پس ــد ک ــد بدانن ــه بای ــود دارد. هم وج
ــی اســت،  ــدر غن ــواد مغــذی چق از لحــاظ م
بــرای ســالمتی بــدن انســان بســیار مفیــد و 
آجیلــی انــرژی زا اســت. بــه نظــر مــن وقتــی 
ــه مصــرف کننــده داده شــود  ــن آگاهــی ب ای
پتانســیل زیــادی بــرای رشــد مصــرف وجــود 

دارد. 
و   مصــرف پســته در فرانســه 

انگلیــس چطــور اســت؟
بایــد اعــداد واردات پســته بــه ایــن کشــورها 
را چــک کنیــد. مــن االن دقیقــاً حضــور ذهــن 
نــدارم، ولــی مــی دانــم کــه متوســط مصــرف 
ــر از  ــی باالت ــه خیل ــل در فرانس ــز و آجی مغ
ــم  ــان ه ــرف در آلم ــا مص ــت. ام ــان اس آلم
در حــال افزایــش اســت چــرا کــه فروشــگاه 
هــای بــزرگ فعالیــت هــای تبلیغاتــی زیــادی 
ــاًل  ــد. مث ــی دهن ــام م ــه انج ــن زمین در ای
در ســال هــای اخیــر فروشــگاه هــای لیــدل 
ــادام  ــا )ب ــل ه ــام آجی ــواع و اقس ــدی ان و آل
هنــدی، بــادام زمینــی، بــادام، پســته، فندق و 
غیــره( را بــه صــورت برشــته شــده و شــور یــا 

ــه مشــتریان عرضــه مــی کننــد.  خــام ب
 در دهــه نــود میــالدی مصرف پســته 
ــود، امــا  ــا حــدود 85 هــزار تــن ب در اروپ
در حــال حاضــر مجمــوع صــادرات ایــران 
ــد.  ــی رس ــورد نم ــه آن رک ــم ب ــا ه و اروپ

علــت ایــن اُفــت چــه بــود؟
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دلیلــش ایــن بــود کــه کاًل مصــرف پســته از 
آن زمــان بــه بعــد در اروپــا رو بــه اُفــول بــود. 
ببینیــد موضــوع اینجاســت کــه هــر شــخص 
چنــد بــار در روز مــی توانــد غــذا بخــورد؟ در 
کل هــر کــس در روز ســه بــار مــی توانــد غذا 
بخــورد و یــک مقــدار مشــخصی را مــی خورد. 
اگــر مــواد غذایــی بیشــتری بــه میــز شــخص 
ــه بخــورد.  ــد از هم ــه بشــود، نمــی توان اضاف
ــی  ــما م ــد، ش ــر بگیری ــاًل پســته را در نظ مث
توانیــد یــک مقــدار خاصــی پســته بخوریــد. 
ــن  ــه م ــادام ب ــا و ب ــاًل ماکادمی ــردا مث ــر ف اگ
ــی  ــا م ــن از آنه ــوب م ــود خ ــنهاد بش پیش
ــر  ــدازه پســته. در ه ــه ان ــه ب ــه ن خــورم، البت
صــورت مــی خواهــم بگویــم پســته بــا ســایر 
ــد.  ــی کن ــت م ــا رقاب ــل ه ــات و آجی مغزج
مصــرف پســته در اروپــا از آن زمــان بــه بعــد 
ــود چــرا کــه جایگزیــن هــای  ــول ب ــه اُف رو ب

ــه وجــود آمــد.  بیشــتری برایــش ب
)بــرای خوانــدن دلیــل اصلــی ایــن کاهــش به 
مقالــه »گذشــته چــراغ راه آینــده« تاریخچــه 
ــا  ــازار اروپ ــرود ب ــراز  و ف ــری و ف ــکل گی ش
در گفتگــو بــا مهــدی آگاه، منتشــر شــده در 

-ویــژه نامــه آذر 90- مراجعــه شــود(.
 چنــد درصــد از ســهم بــازار 
ــت؟ ــته اس ــای پس ــه برنده ــق ب متعل
ــا  ــازار اروپ ــی در ب ــیار کم ــهم بس ــا س برنده
ــم،  ــی دان ــش را االن نم ــدد دقیق ــد. ع دارن
ــازار  ــی فکــر مــی کنــم ســهم برندهــا از ب ول
ــودم در  ــن خ ــت. م ــم اس ــی ک ــان خیل آلم
ــه )ültje( را  ــد اولتی ــط برن ــته فق ــورد پس م
ــهمش  ــه س ــم، البت ــی شناس ــمیت م ــه رس ب
ــر  ــه نظ ــی ب ــت ول ــم اس ــی ک ــازار خیل از ب
ــود.  ــی ش ــوب م ــد محس ــک برن ــن ی ــن ای م
ــی هــم داریــم مثــل زبرگــر  برندهــای معمول
 Nature’s( فــود  نیچــرز  یــا   )Seeberger(
ــی  ــودن م ــد ب ــه برن ــر ب ــا تظاه Food(؛ اینه
کننــد و بــه نظــر مــن برنــد واقعــی نیســتند. 
ــد  ــک برن ــوال ی ــوکا ک ــاًل ک ــن مث ــرای م ب
ــد  ــا برن ــی ه ــه خیل اســت. درســت اســت ک
ــرای  ــوب ب ــی خ ــد خیل ــک برن ــر را ی زبرگ
پســته یــا ســایر آجیــل هــا مــی داننــد، امــا 
ــه  ــد را چ ــک برن ــه ی ــا اســت ک ــوال اینج س
طــور بایــد تعریــف کنیــم؟ برنــد یعنــی اینکــه 
در کل دنیــا در دســترس و قابل عرضه باشــد، 
در غیــر ایــن صــورت برند حســاب نمی شــود. 
ــد  ــم برن ــی گوی ــه م ــت ک ــن اس ــرای همی ب
ــا اینکــه ســهم خیلــی  اولتیــه بــرای پســته ب
کمــی در بــازار دارد یــک برنــد آجیلــی خــوب 
محســوب مــی شــود. مــن فکــر مــی کنــم در 
ــته در  ــه پس ــت ارائ ــر اهمی ــای اخی ــال ه س
ــه  ــرا ک ــرده اســت، چ ــدا ک ــد کاهــش پی برن

فروشــگاه هــای زنجیــره ای در حــال حاضــر 
ــل در  ــای آجی ــده ه ــه کنن ــن عرض بزرگتری
ــاًل  ــا اص ــگاه ه ــن فروش ــتند و ای ــان هس آلم
کاری بــه برندهــا ندارنــد و همانطــور کــه قباًل 
ــن کیفیــت  ــا باالتری توضیــح دادم پســته را ب
ــام و  ــا ن ــازار ب ــر از حــد ب و قیمتــی پاییــن ت
بســته بنــدی مخصــوص آن فروشــگاه عرضــه 
مــی کننــد. مثــال مــی زنــم؛ آلــدی شــمالی 
 )Trader Jo( ــو ــدر ج ــام تری ــا ن ــته را ب پس
ــام  ــا ن ــی ب ــدی جنوب ــد و آل ــی کن ــه م عرض
ســوییتَولی )sweet valley(. فروشــگاه لیــدل 
 )Alesto( ــتو ــدی اَلِس ــته بن ــا بس ــته را ب پس
عرضــه مــی کنــد. اســم اینهــا را نمــی توانیــم 
ــه آنهــا  ــر باشــد ب ــم، شــاید بهت ــد بگذاری برن
برنــد بــی نــام یــا برنــد اختصاصــی فروشــگاه 
هــا بگوییــم. مهــم تریــن نکتــه ای کــه بایــد 
بــه یــاد داشــته باشــیم ایــن اســت کــه ایــن 
ــروش  ــده ف ــره ای عم ــای زنجی ــگاه ه فروش
نیســتند، پســته را مثــاًل در بســته هــای 125 
ــه مشــتری مــی فروشــند. در همــه  گرمــی ب
جــای دنیــا شــعبه دارنــد، مثــاًل در هــر شــهر 
آلمــان در مناطــق مختلــف چندیــن فروشــگاه 
ــم  ــه مه ــود دارد و نکت ــدل وج ــا لی ــدی ی آل
دیگــر اینکــه کاالیــی کــه عرضــه مــی کننــد 
ــت را  ــن قیم ــن تری ــت و پایی ــن کیفی باالتری
دارد. ایــن نــکات مهــم را بایــد در مــورد ایــن 
فروشــگاه هــا بــه یــاد داشــته باشــید. در ادامه 
ــت  ــف درس ــر تعری ــا ب ــل بن ــت قب ی صحب
ــه ی  ــد در هم ــه بای ــم ک ــد گفتی ــت برن لغ
کشــورهای دنیــا قابــل عرضــه و در دســترس 
ــه  ــم ک ــم بگویی ــی توانی ــن نم ــد، بنابرای باش
ــد اســت، الســتو مخصــوص  ــاًل الســتو برن مث
ــا  ــه در کل دنی ــت و بل ــدل اس ــگاه لی فروش
ــگاه  ــط در فروش ــه فق ــود، البت ــی ش ــدا م پی
ــی  ــا. در صورت ــگاه ه ــایر فروش ــه س ــدل ن لی
ــی  ــه م ــا عرض ــوال در کل دنی ــوکا ک ــه ک ک
شــود و بــه هــر مغــازه ای کــه قــدم بگذاریــد 

ــد.  ــد کــوکا کــوال بخری مــی توانی
 بنابرایــن برندهــای آمریکایــی 
پســته طبــق صحبــت شــما بایــد 
ــته  ــا داش ــازار اروپ ــی از ب ــهم کم س

ــت؟ ــت اس ــند، درس باش
ــول در آلمــان ســهم  ــد واندرف ــاًل برن ــه، مث بل
خیلــی کمــی دارد. برنــد فروختــن در آلمــان 
ــه  ــرای اینک ــد ب ــی ســخت اســت. ببینی خیل
ــد شــما موفــق عمــل کنــد بایــد برایــش  برن
مزیــت خــاص فــروش )USP: فاکتــوری کــه 
آن برنــد را از ســایر رقبــا متمایــز کنــد؛ مثــل 
ــا  ــت ی ــن کیفی ــن قیمــت، باالتری ــن تری پایی
ــد.  ــف کنی ــول( تعری ــوع محص ــن ن جدیدتری
خــب ایــن مزیــت را چگونــه بایــد بــه وجــود 

آوریــد؟ بایــد یــک چیــز خــاص و منحصــر بــه 
ــا وقتــی  ــه داشــته باشــید. ام ــرای ارائ ــرد ب ف
ــرای  ــی را ب ــک آمریکای ــه ی ــته درج ــه پس ک
ــته  ــید در بس ــد و بفروش ــته کنی ــدل برش لی
ــان  ــود، هم ــی ش ــه م ــتو فروخت ــدی الس بن
ــه  ــد اولتی ــرای برن ــد ب ــی توانی ــته را م پس
برشــته کنیــد. پــس مــی بینیــد کــه خیلــی 
تفاوتــی در محصــول نیســت، محصــول یکــی 
ــدی  ــته بن ــا و بس ــم ه ــا اس ــط ب ــت فق اس
ــس  ــود. پ ــی ش ــه م ــف فروخت ــای مختل ه
خیلــی ســخت اســت بــرای پســته برنــد 
ــد  ــک نکــس برن ــد. نی ــف و عرضــه کنی تعری
بــادام زمینــی برشــته شــدۀ خیلــی معروفــی 
اســت کــه شــرکت لورنــز عرضــه مــی کنــد. 
ایــن شــرکت محصــوالت مختلفــی بــرای 
ــان وعــده و خوراکــی هــای شــور عرضــه  می
مــی کنــد، ولــی فقــط ایــن نــوع بــادام 
ــه  ــد عرض ــورت برن ــه ص ــاص را ب ــی خ زمین
ــی  ــق عمــل م ــم موف ــی ه ــد و خیل ــی کن م
کنــد. ولــی در مــورد پســته فــرق مــی کنــد، 
فــروش پســته تحــت اســم برنــد خیلــی 
مشــکل اســت. بــرای همیــن برنــد واندرفــول 
ــش  ــه محصول ــد ک ــی کن ــعی م ــی س خیل
ــق  ــی موف ــد ول ــر بفروش ــی باالت ــا قیمت را ب
نیســت، چــون فروشــگاه هــای بــزرگ رقیــب 
ــول  ــد واندرف ــه برن ــتند. البت ــی آن هس اصل
محصــوالت جالبــی دارد، مثــاًل پســته برشــته 
شــده بــا طعــم فلفــل چیلــی کــه قرمــز اســت 
یــا پســته برشــته شــده بــا طعــم فلفــل ســیاه 
ــده  ــرف کنن ــرای مص ــت ب ــن اس ــه ممک ک
ــان  ــد امتح ــد و بخواه ــب باش ــی جال اروپای

ــد.  کن
ــی کــه پســته  ــش های  ســایر چال
ایرانــی در اروپــا بــا آنهــا مواجــه اســت 

چــه هســتند؟
ببینیــد در طــول 20 ســال اخیــر پســته 
ایرانــی بــا مشــکل افالتوکســین مواجــه بــوده 
ــن مشــکل در  ــه ای ــم ک ــی بین ــروز م ــا ام ام
ایــران حــل شــده اســت. امــا موضــوع خیلــی 
مهمــی کــه جدیــداً پیــش آمــده و خیلــی هم 
مــی توانــد صنعــت پســته ایــران را در آینــده 
ــده  ــث باقیمان ــد بح ــرار ده ــعاع ق ــت ش تح
ســموم اســت. ایــن موضــوع مهــم بــرای 
ــت  ــز اهمی ــد حائ ــته بای ــدگان پس تولیدکنن
باشــد، چــرا کــه بایــد در بــاغ کنتــرل شــود. 
پــس مرحلــه اول اطــالع رســانی صحیــح بــه 
کشــاورز اســت. اهمیــت باقیمانــده ســموم را 
ــث  ــد، بح ــح دهی ــاورزان توضی ــه کش ــد ب بای
باقیمانــده ســموم قطعــاً بــرای 20 ســال 
آینــده معضــل بعــدی خواهــد بــود. البتــه بــه 
ــل حــل نباشــد.  ایــن معنــی نیســت کــه قاب
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ــه  ــر گرفت ــد در نظ ــم اول بای ــوع مه دو موض
ــه  ــه نظــر مــن اعتقــاد ب شــود؛  اول اینکــه ب
امــکان ارائــه محصــول کشــاورزی بــه صــورت 
ــدون اســتفاده از ســم و  ــاًل ارگانیــک و ب کام
ــوده  ــری بیه ــام و فک ــی خ ــش خیال ــت ک آف
ــه جمعیــت کــره زمیــن  ــا توجــه ب اســت و ب
ــردی نیســت. البتــه ایــن درســت  اصــاًل کارب
ــده  ــرف کنن ــالمت مص ــد س ــه بای ــت ک اس
ــیم  ــب باش ــم و مواظ ــر بگیری ــم در نظ را ه
ــوالت  ــموم در محص ــزان س ــل می ــه حداق ک
کشــاورزی باقــی بمانــد. اما بــرای ایــن منظور 
چــه کاری بایــد انجــام داد؟ در وهلــه اول باید 
ببینــم بــرای تولیــد پســته در آمریــکا و ایــران 
بــه چــه نــوع ســمی و بــه چــه میزانــی نیــاز 
ــه  ــه در اتحادی ــم ک ــد ببینی ــد بای ــم. بع داری
اروپــا حــد مجــاز باقیمانــده ایــن ســم بــرای 
ــن  ــد از ای ــاورز بای ــت. کش ــدر اس ــته چق پس
مســائل آگاهــی داشــته باشــد. بعــد از ایــن به 
نظــر مــن مهمتریــن کاری کــه بایــد بکنیــد 
ــا اســت  ــی قدرتمنــد در اروپ ایجــاد یــک الب
کــه بتوانیــد حــد مجــاز را بــرای پســته بــاال 
ببریــد. مثالــی مــی زنــم؛ 5 ســال پیــش بحث 
باقیمانــده ســم اســتامی پریــد در مغــز ســبز 
پیــش آمــد. مــا همــه متخصصیــن را جمــع 
ــم و  ــکیل دادی ــروه تش ــک کارگ ــم و ی کردی
ــم  ــن س ــی ای ــه بررس ــان ب ــگاه م در آزمایش
ــع  ــه در جم ــتان ک ــی از دوس ــم. یک پرداختی
مــا حاضــر بــود تعجــب کــرده بــود کــه چــرا 
بایــد اســتامی پریــد در پســته بررســی شــود. 
ــده ایــن  ایشــان گفــت مــن در مــورد باقیمان
ســم در مــواد اولیــه مــورد نیــاز بــرای تهیــه 
ــورد  ــه در م ــی ن ــودم، ول ــنیده ب ــاالد ش س
ــد  ــت تولی ــه ایشــان صنع ــق گفت پســته! طب
ــی کــردن  ــا الب ــد ب ســاالد موفــق شــده بودن
در اتحادیــه اروپــا حــد مجــاز اســتامی پریــد 
ــد  ــر از ح ــیار باالت ــی را بس ــن خوراک در ای
ــذاران  ــون گ ــه قان ــد. ب ــرای پســته ببرن آن ب
ــان  ــر همچن ــد اگ ــه بودن ــا گفت ــه اروپ اتحادی
ــی  ــاالد م ــان س ــه ت ــی روزان ــبد غذای در س
خواهیــد بایــد حــد آن را بــاال ببریــد وگرنــه 
ــچ  ــا هی ــت. ام ــری نیس ــاالد خب ــر از س دیگ
ــود کــه مــا  کــس از صنعــت پســته نگفتــه ب
ــه اســتامی پریــد  ــرای تولیــد پســته نیــاز ب ب
داریــم، بنابرایــن حــد مجــاز آن را در پاییــن 
تریــن حــد تشــخیص قــرار دادنــد. ایــن 
ــا  ــت کــش ه ــا آف ــا ب ــه م مشــکلی اســت ک
داریــم. وقتــی کــه البــی نباشــد هیــچ کســی 
نیســت کــه بــرود و از حــق پســته دفــاع کنــد 

ــد.  ــش حــد بده و درخواســت افزای
ایــن زمینــه   پیشــنهادتان در 

چیســت؟

بــه نظــر مــن کاری کــه انجمــن پســته 
ــد  ــام بده ــد انج ــی توان ــع م ــن مقط در ای
ــای  ــرکت ه ــایر ش ــا س ــا ی ــا م ــکاری ب هم
عضــو وارن فرآیــن اســت کــه بــا ایجــاد 
یــک البــی قدرتمنــد در اتحادیــه اروپــا 
دنبــال آفــت کــش هایــی بگردیــم کــه بــرای 
ــاالی پســته، الزم  تولیــد مرغــوب و میــزان ب
ــوند  ــایی ش ــد شناس ــموم بای ــن س ــم. ای داری
ــم و درخواســت افزایــش  ــه آنجــا بروی بعــد ب
ــاً  ــه قطع ــم. البت ــرای آن ســموم بدهی حــد ب
ــوی  ــتداللی ق ــتن اس ــتلزم داش ــن کار مس ای
و انجــام مطالعــات و تحقیقــات زیــاد و ارائــه 
ــوش  ــت. فرام ــواهد الزم اس ــتندات و ش مس
ــانی  ــالع رس ــا اط ــه اینه ــل از هم ــم قب نکنی
بــه کشــاورز در درجــه اول اهمیــت قــرار 
ــه  ــد ب ــد دلســوز باشــد، بای دارد. کشــاورز بای
ایــن موضــوع اهمیــت بدهــد و روش درســت 
ــر  ــد و ب ــد بدان ــم را بای ــر س ــتفاده از ه اس
ــه  ــتر ن ــه بیش ــد، ن ــرف کن ــاس مص آن اس
ــران  ــم کــه در ای ــه مــن مــی دان ــر. البت کمت
ــه  ــی ک ــت های ــل محدودی ــه دلی متأســفانه ب
وجــود دارد شــاید امــکان دسترســی بــه 
ســموم بــا کیفیــت در بــازار نباشــد یــا خیلــی 
هزینــه بــر باشــد، امــا بــه هــر حــال بایــد یــک 
ســری راه حــل هــا پیــدا شــود، چــرا کــه ایــن 
مســأله خیلــی مهمــی اســت. مــا فقــط پســته 
ــبز  ــز س ــیم، مغ ــی فروش ــه نم ــت ک ــا پوس ب
ــز ســبز هــم  ــم. صنعــت مغ ــی کنی هــم کار م
روی مســأله باقیمانــده ســموم خیلــی حســاس 
اســت. پــس بایــد آفــت کــش را درســت 
انتخــاب کنیــم، چــون مــا بــرای صنعــت مغــز 
ــی  ــبز ایران ــز س ــد مغ ــان نیازمن ــبز در آلم س
ــی  ــچ جایگزین ــر هی ــال حاض ــتیم و در ح هس
ــم. البتــه ترکیــه و شــیلی هــم  ــرای آن نداری ب
تولیــد مــی کننــد، امــا مثــل ایــران تولیدشــان 
ــبز  ــز س ــی مغ ــرای بازاریاب ــا ب ــاد نیســت. م زی
خیلــی موفــق عمــل کــرده ایــم و نیــاز بــه ایــن 
محصــول داریــم. پــس بایــد خیلــی بیشــتر بــه 

ــم.  ــت دهی ــموم اهمی ــده س ــوع باقیمان موض
ــروکام  ــو ف ــن عض ــًا انجم  اتفاق
ــر و  ــن تغیی ــان آخری ــت و در جری اس
ــا در  ــه اروپ ــن اتحادی ــوالت قوانی تح

ــرد.  ــی گی ــرار م ــه ق ــن زمین ای
ــدم گذاشــته  پــس انجمــن در راه درســتی ق
ــق  ــد از طری ــعی کنی ــد س ــما بای ــت. ش اس
عضویــت تــان در فــروکام روی اتحادیــه اروپــا 
ــش  ــا راه ــد. تنه ــی کنی ــد، الب ــر بگذاری تأثی
همیــن اســت. امــا قبــل از هــر چیــز نیــاز بــه 
انجــام تحقیقــات و مطالعــات زیــادی داریــد. 
ــران  ــه در ای ــی ک ــش و تخصص ــد از دان بای

ــد.  ــتفاده را ببری ــت اس ــود دارد نهای وج

ــرای  ــکریم ب ــیار متش ــما بس  از ش
ایــن فرصــت و انجــام مصاحبــه ای مفیــد. 
خوشــحالم و امیــدوارم کــه ایــن مصاحبــه مفیــد 
ــم همیشــه  ــاز هــم مــی گوی ــع شــود. مــن ب واق
اعتقــاد دارم کــه پســته ایــران بــازار بزرگــی مــی 
توانــد داشــته باشــد. بایــد قبــول کنیــد کــه بــازار 
پســته کالیفرنیــا بــازار متفاوتــی اســت. مــن فکــر 
مــی کنــم پســته ایرانــی و کالیفرنیایــی هــر کدام 
مزایــای مربــوط بــه خودشــان را دارنــد. مــن نمی 
ــه  ــت بلک ــر اس ــی بهت ــته ایران ــم پس ــم طع گوی
مــی گویــم طعــم آن کامــاًل متفــاوت و منحصــر 
بــه فــرد اســت و مــن اعتقــاد دارم کــه همیشــه 
ایــن حــق مصــرف کننــده اســت کــه بیــن پســته 
انتخــاب  ایرانــی و پســته آمریکایــی قــدرت 
ــا  ــام دنی ــه در تم ــور ک ــان ط ــد. هم ــته باش داش
بیــن پپســی و کــوکا کــوال حــق انتخــاب وجــود 
دارد، پــس همــه چیــز بســتگی بــه مصــرف 

ــده دارد. کنن

گزارش پسته آمریکا 
به نقل از واندرفول
)خالصۀ وضعیت در ماه نوامبر(

ــۀ  ــکا در هم ــته آمری ــرای پس ــا ب • تقاض
ــان در  ــت شــده و همچن بازارهــای تقوی

ــد اســت ــال رش ح
• شــرکت واندرفــول بــا اســتفاده از 
خــرده  فــراوان  ترویــج  و  تبلیغــات 
ــازار  ــش ســهم ب فروشــی در حــال افزای

آمریــکا اســت
• از آنجایــی کــه بــازار چیــن بــرای یــک 
ــی  ــاده م ــق آم ــی موف ــو چین ــال ن س
ــروش  ــا و ف ــی ه ــای چین ــود، تقاض ش
ــوت  ــور ق ــن کش ــکا در ای ــته آمری پس

ــرد ــی گی م
• بــا افزایــش تقاضــای مصــرف کنندگان 
پســته در اروپــا، فــروش در ایــن منطقــه 
ــه  ــه خــود گرفت ــت صعــودی ب ــز حال نی

اســت
• مقــدار محصــول ســال 2017 آمریــکا 

حــدود 274 هــزار تــن بــوده اســت
ــگام  ــت دیرهن ــان برداش ــا در زم • گرم
محصــول آمریــکا باعــث بــروز مشــکالتی 
در کیفیــت محصــول بــه دلیل خســارت 
ــده  ــت ش ــدن پوس ــه دار ش ــت و لک آف

اســت 



30

سال دوم - دی ماه 1396 - شماره 22

ب 
آ

یکــی از اعضــای انجمــن پســته ایــران 
ــه ایــن انجمــن  ــه دبیرخان طــی نامــه ای ب
ــه ارادۀ  ــده ک ــه ش ــد چ ــد بدان ــی خواه م
ــه ای  ــای آب منطق ــرکت ه ــئولین ش مس
بــه بهانــه حفــظ منابــع آب زیرزمینــی 
ــن  ــی تعیی ــه حت ــده ک ــمتی چرخی ــه س ب
زمــان آبیــاری بــاغ هــای پســته را برعهــده 
ــن کار  ــه ای ــن اهلل اندیش ــد؟! امی ــه ان گرفت
را غیرمنطقــی مــی دانــد و پاســخگو بــودن 
را  کشــاورزی  تحقیقاتــی  هــای  بخــش 
ــۀ ارســالی  ــه نام ــد. در ادام ــب مــی کن طل

ــت.  ــده اس ــر ش ــاً منتش وی عین
احترامــاً اینجانــب امیــن اهلل اندیشــه عضــو 
وابســته انجمــن پســته و فعــال در زمینــه 
ــی  ــی و دلواپس ــتم نگران ــداری، خواس باغ

ــه  ــر ک ــئولین ام ــرد مس ــود را از رویک خ
در قبــال صنعــت پســته گرفتــه انــد و بــه 
ــان  ــد در آینــده ای زود گریب نظــر مــی آی
ــت،  ــد گرف ــش را خواه ــاورزان زحمتک کش

ــان کنــم. بی
ــع هســتید شــرکت  همــان طــور کــه مطل
شهرســتان  در  ای  منطقــه  آب  ســهامی 
روزه   45 خاموشــی  قصــد  رفســنجان 
موتورپمــپ هــای ایــن شهرســتان را طــی 
ــه اول آن از 10  ــه مرحل ــه دارد ک 2 مرحل
 25 از  دوم  مرحلــه  و  آذر   10 تــا  آبــان 
ــد. در  ــی باش ــن م ــا 10 فروردی ــفند ت اس
ایــن راســتا مطالبــی را خدمــت جنابعالــی 
ــد  ــم و اگــر الزم مــی دانی مطــرح مــی کن
ــع  ــت بحــث کارشناســی و رف انجمــن جه

ــد. ــدام نمای ــا اق آنه
ــی  ــب اول- مــی دانیــد کــه نیــاز آب مطل
درخــت پســته اصــوالً از اســفندماه و اوایــل 
فروردیــن شــروع شــده و تــا زمــان خــواب 
ــد  ــی یاب ــه م ــی ادام ــاز آب ــن نی درخــت ای
ــای  ــاه ه ــی در م ــاز آب ــترین نی ــه بیش ک
خــرداد، تیــر و مــرداد اســت. تجاربــی کــه 
بنــده و همکارانــم در کشــاورزی پســته 
ــاری در اواخــر  ــه آبی ــن اســت ک ــم ای داری
اســفند و اوایــل فروردیــن هماننــد آبیــاری 
ــر مهــم و ضــروری اســت؛  در خــرداد و تی
ــرا درخــت در ایــن زمــان آمــاده بیــدار  زی
شــدن، شــکوفه دادن و یــک رشــد خــوب 
پــس از یــک دوره خــواب زمســتانی اســت. 
هرگونــه خللــی در آبیــاری درختــان در 
ــی  ــر نامطلوب ــد تأثی ــی توان ــان م ــن زم ای
بــر روی رشــد درخــت و همچنیــن شــکوفه 
را  آوری  ســال  حتــی  و  بگــذارد  دهــی 
تشــدید کنــد. البتــه برخــی از کارشناســان 
کشــاورزی بــر ایــن امــر مصــر هســتند کــه 
ریشــه درخــت پســته هنــگام بیــدار شــدن 
یعنــی اوایــل فروردیــن هنــوز خــواب بــوده 
ــکوفه  ــدارد و ش ــی ن ــذب آب و امالح و ج
هــا و جوانــه هــا از مــواد و امــالح ذخیــره 
شــده در خــود از ســال قبــل را جهــت 
ــده  ــد. بن ــی کنن ــتفاده م ــدن اس ــبز ش س
ایــن اســتدالل را بیشــتر تئــوری مــی دانــم 
و حتــی جهــت اثبــات آن آمــاده همــکاری 

هســتم. 
مطلــب دوم- درخــت پســته دارای 2 

ــد از برداشــت  ــی، یکــی بع ــاز ریشــه زای ف
محصــول در پاییــز و دیگــری در اوایــل 
و  روز   20 حــدود  اکنــون  اســت.  بهــار 
ــت  ــاه از برداش ــر از 1 م ــی کمت ــه عبارت ب
محصــول شهرســتان مــی گــذرد. اگــر 
ــی  ــی )45 ال ــا دور طوالن ــم ب ــه کنی توج
90 روز( آبیــاری درختــان و نرســیدن اکثــر 
باغــات بــه اولیــن آبیــاری پس از برداشــت، 
ــال و  ــی و فع ــه زای ــاز ریش ــان در ف درخت
ــد و  ــت رش ــا جه ــه ه ــودن ریش ــده ب زن
جــذب آب و امــالح و ذخیــره ســازی و 
بازیافــت تــوان از دســت رفتــه قــرار دارنــد.

در چنیــن شــرایطی خاموشــی موتورهــای 
آب  منابــع  حفــظ  بهانــه  بــه  آبکشــی 
زیرزمینــی و قــرار گرفتــن اراده مســئولین 
ــروز  ــدار کــه ام ــن م ــر ای ــه ای ب آب منطق
ــت تشــخیص  ــری جه ــم گی ــی تصمی متول
زمــان آبیــاری باغــات پســته شــوند!! چقدر 
منطقــی بــه نظــر مــی آیــد؟ آیــا ســازمان 
هایــی کــه مــی بایســت متولــی کشــاورز و 
فعالیــت آنهــا باشــد نبایــد امــروز در برابــر 
چنیــن تصمیماتــی از فعــاالن ایــن صنعــت 
و تــالش چندیــن ســاله آنهــا دفــاع کننــد؟

حــال آنکــه کارشناســان و صاحــب نظــران 
فعــال در حــوزه منابــع آب هــای زیرزمینی 
خــوب مــی داننــد جهــت حفــظ ایــن 
ــرد  ــام گی ــد انج ــی بای ــه اقدامات ــع چ مناب
ــن شــرایط ســاخته دســت خــود،  ــا از ای ت

خــارج شــد.
ــران  ــده در ای ــالم ش ــام اع ــاس ارق ــر اس ب
ــب  ــر مکع ــارد مت ــدود 90 میلی ــاالنه ح س
آب در بخــش کشــاورزی مصــرف مــی 
گــردد، بــا مصــرف تنهــا 1.5 درصــد از ایــن 
آب، هــم اکنــون کشــور ایــران بــه عنــوان 
یکــی از قطــب هــای بــزرگ تولیــد پســته 
دنیــا اســت و از درآمــد 1.5 میلیــارد دالری 

ــرد. حاصــل از صــادارت آن بهــره مــی ب
ــته  ــگل پس ــردی جن ــن رویک ــاً چنی قطع
رفســنجان را بــه ســمت اضمحــالل پیــش 
ــد  ــه در چن ــه ای ک ــه گون ــرد، ب ــد ب خواه
ــن  ــاط ای ــیاری از نق ــده در بس ــال آین س
ــش  ــیار کاه ــد بس ــان تولی ــگل راندم جن
یافتــه و کشــاورز حتــی بــا داشــتن ذخیــره 
آب کافــی هــم قــدرت تولیــد نخواهــد 

ــت. داش

شرکت آب منطقه ای، متولی تعیین زمان آبیاری!
امین اهلل اندیشه
عضو وابسته انجمن پسته ایران
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زور وزارتخانــۀ نیرو و شــرکت هــای آب منطقه 
ــه ســامان کــردن  ای تحــت امــر، در جهــت ب
ــکار  وضعیــت آب هــای زیرزمینــی مملکــت ب
اُفتــاده اســت. در ایــن راســتا تدابیــر مختلفــی 
در دســتور کار اســت. شــرکت های آب منطقه 
ــی  ــای زیرزمین ــع آب ه ــظ مناب ــه حاف ای ک
ــوش  ــکار را خام ــک راه ــتند، ی ــد و هس بودن
ــی  ــاورزی م ــی کش ــای آبکش ــردن موتوره ک
داننــد! در ادامــه بنــا بــه درخواســت امیــن اهلل 
اندیشــه، عضــو وابســته انجمــن پســته ایــران، 
پــای صحبــت هــای اکبــر محمــدی از اعضــای 
هیــأت علمــی پژوهشــکده پســته نشســته ایــم 
ــم را  ــن تصمی ــان ای ــای پنه ــا برخــی از زوای ت
ــد  ــدی معتق ــویم. محم ــا ش ــان وی جوی از زب
ــک  ــات جهــت حــذف ی ــج تحقیق اســت، نتای
نوبــت آبیــاری بــا شــرایط فعلــی و در شــوری 

هــای بــاال، کافــی نیســت.
 آقــای مهنــدس! لطفــًا خودتــان را 
معرفــی کنیــد و از ســابقه شــغلی تــان 

بگوییــد؟
اکبــر محمــدی هســتم، عضــو هیــأت علمــي 
پژوهشــکده پســته. از ســال 1370 بــا مــدرک 
کارشناســي آبیــاري بــه حــوزه تحقیقــات 
وارد شــدم و در ســال 1375 موفــق بــه اخــذ 
مــدرک کارشــناس ارشــد آبیــاري از دانشــگاه 
ــتر در  ــن بیش ــوزه کاری م ــدم. ح ــیراز ش ش
خصــوص مدیریــت آبیــاری و مطالعــه سیســتم 
ــر  ــم فشــار ب ــاری تحــت فشــار و ک ــای آبی ه
روي درختــان پســته بــوده اســت. تعییــن 
ــر عملکــرد  ــز ب ــاري در پایی ــرات حــذف آبی اث
درختــان پســته نیــز از جملــه کارهایــی بــوده 
کــه توســط اینجانــب صــورت پذیرفتــه اســت. 
همچنیــن انجــام تحقیقــات بــر روی سیســتم 
ــره ای،  ــل قط ــاری از قبی ــف آبی ــای مختل ه
ــا  ــت ت ــان کاش ــوزه ای از زم ــر و ک ــراوا، بابل ت
10 ســالگی نهــال و درختــان پســته و مقایســه 
ــر روي  ــات ب ــی و تحقیق ــا روش غرقاب ــا ب آنه
ــه  ــا لول ــاری زیرســطحی ب ــای آبی سیســتم ه
هــای تــراوا و ســیمانی بــر روي درختــان 
ــي  ــده تحقیقات ــز در پرون ــته را نی ــارور پس ب
ــه دلیــل  خــود دارم. در شــرایط حاضــر نیــز ب
اهمیــت حــذف آبیــاري  هــاي پاییــزه مشــغول 
تحقیقــات بیشــتر بــر روي اثــرات ایــن آبیــاري 
در شــرایط شــور هســتم. همچنیــن در پــروژه 
دیگــري بــه اتفــاق ســایر اعضــای هیــأت 
علمــي بویــژه در تخصــص  هــاي تغذیــه و 

ــر  ــاره را ب ــاي به ــاري  ه ــرات آبی ــي، اث باغبان
ــورد  ــتخواني م ــت اس ــه پوس ــه لک روي عارض
ــبختانه در  ــم. خوش ــي دهی ــرار م ــه ق مطالع
ــمندي  ــه ارزش ــج اولی ــه نتای ــوص ب ــن خص ای
ــي رود  ــد آن م ــم و امی ــرده ای ــدا ک دســت پی
ــي موفــق  ــروژه در ســال آت ــن پ ــا خاتمــه ای ب
ــته کار  ــداران پس ــه باغ ــج آن ب ــه نتای ــه ارائ ب

ــویم.   ــر کشــور ش سراس
آبیــاری  اثــر حجــم  بررســی   
ــته  ــان پس ــرد درخت ــر عملک ــزه ب پایی
صرفــًا مطالعــه کتابخانــه ای بــوده؟

خیــر. یــک پــروژه تحقیقاتــی بــوده کــه 
ــه  ــای موسس ــاغ ه ــه 70 در ب ــر ده در اواخ
ــه  ــان ب ــتان کرم ــته در شهرس ــات پس تحقیق

ــد.  ــام  ش ــال انج ــدت 4 س م
 نتیجه این تحقیق چه بوده؟

بطــور خالصــه نتیجــه ایــن بــود: در شــرایطی 
کــه شــوری آب و خــاک مشــکل ســاز نباشــد، 
ــا دور  ــت ب ــاری در حــد کفای چنانچــه آب آبی
ــت 9  ــدار ثاب ــا مق ــار ب ــک ب ــاری 45 روز ی آبی
ــرد  ــورت گی ــال ص ــب در س ــر مکع ــزار مت ه
ــام  ــال(، انج ــاري در س ــت آبی ــاً 8 نوب )تقریب
ــر  ــاری ب ــدم آبی ــز و ع ــاری در پایی دادن آبی
روی عملکــرد و شــاخص هــای کمــی و کیفــی 
پســته اثــر معنــاداری نــدارد؛ بــه عبــارت 
ــر  ــک و حداکث ــل ی ــوان حداق ــي  ت ــر م دیگ
ــود،  ــذف نم ــز ح ــاري را در پایی ــت آبی دو نوب
ــل  ــدون اینکــه شــاهد کاهــش محصــول قاب ب
توجهــي باشــیم، ضمــن اینکــه بهــره وري آب 
ــد.  بطــور قابــل مالحظــه  اي افزایــش مــي یاب
ــن  ــج ای ــم نتای ــه تعمی ــد توجــه داشــت ک بای
ــن اســت در  ــق در شــرایط حاضــر ممک تحقی
غالــب مناطــق پســته کاری اســتان کرمــان و 
شــاید ســایر نقــاط پســته کاري کشــور صــدق 
ننمایــد، زیــرا کاهــش کمــي و کیفــي آب 
ــبب  ــر، س ــه اخی ــژه در دو ده ــه وی ــاري ب آبی
گردیــده تــا حــذف آبیــاري بــاغ هــای پســته 
در پاییــز، نیازمنــد تحقیقــات بیشــتري باشــد. 
لــذا بــر اســاس آنچــه ذکــر آن رفــت بــا 
توجــه بــه دورهــاي طوالنــي مــدت و کیفیــت 
ــاري در بســیاري از مناطــق  ــوب آب آبی نامطل
پســته کاري کشــور، چــه بســا حــذف آبیــاري 
در پاییــز بتوانــد تبعاتــي را بــه دنبــال داشــته 
باشــد. خوشــبختانه در حــال حاضــر در حــال 
مطالعــات تکمیلــي در ایــن خصــوص هســتیم، 
بــا شــوری حــدود 12 هــزار در منطقــه انــار در 

ــروژه ای  ــن پ ــري. ای ــم پســته اکب ــا رق ــاغ ب ب
اســت کــه یــک ســال از اجــرا آن مــي گــذرد 

ــه دارد.    و 3 ســال دیگــر هــم ادام
 پــس نتیجــه ای از ایــن پــروژه بــا 
ــت  ــه دس ــاک ب ــی آب و خ ــرایط فعل ش

نیامــده اســت.
ــاال  ــای ب ــوری ه ــی و در ش ــرایط فعل ــا ش ب
ــی را  ــج کاف ــی نتای ــوز از نظــر تحقیقات ــا هن م

ــم.  ــاورده ای ــت نی بدس
از خاموشــی موتورهــای   شــما 
ــان  ــتان کرم ــز در اس ــی در پایی آبکش
ــن از  ــت م ــتید. برداش ــر هس ــا خب ب
ــه  ــت ک ــن اس ــما ای ــای ش ــت ه صحب

ــد.   ــی دانی ــت نم ــکار را درس این
ــر  ــا خب ــا ب ــپ  ه ــي موتورپم ــه، از خاموش بل
ــود  ــوص وج ــن خص ــی در ای ــتم. ابهامات هس
دارد؛ بــه ویــژه در جاهایــی کــه آب شــور 
باشــد. مــا در طــرح تحقیقاتــی اولیــه بــا 
شــوری آب  2.5 دســی زیمنــس بــر متــر 
و در خــاک لومی-شــنی تحقیــق نمودیــم، 
احتمــاالً اگــر خــاک ســنگین باشــد و شــوری 
ــات  ــد مطالع ــر رود، بای ــد باالت ــن ح آب از ای
بیشــتری انجــام شــود کــه دربــاره آن توضیــح 
ــه االن  ــا ک ــاه ه ــي چ ــئله خاموش دادم. مس
وجــود دارد، جــزو کارهایــی اســت کــه بنــا بــه 
ضــرورت و بــه دلیــل روی آوردن خــود مــردم 
صــورت گرفــت. شــروع ایــن کار از ســال 
88 توســط باغــداران و مســئولین اجرایــي 
ــوان  ــاید بت ــد و ش ــام ش ــار انج ــتان ان شهرس
اذعــان نمــود کــه در اســتان کرمــان، مــردم و 
مســئولین اجرایــي شهرســتان انــار بــه عنــوان 
ــات  ــه از تحقیق ــد ک ــگاماني بودن ــن پیش اولی
انجــام گرفتــه در ایــن خصــوص اســتقبال 
ــراي حفــظ ســفره  هــای آب زیــر  ــد و ب نمودن
زمینــي اقــدام بــه خامــوش نمــودن موتورپمپ 
 هــاي کشــاورزي بــه مــدت یــک مــاه نمودنــد. 
در آن زمــان بــا توجــه بــه وضعیــت کیفــي آب 
مناطــق پســته کاري ایــن شهرســتان، مــن بــه 
عنــوان آغازگــر، موافــق خاموشــي  چــاه هــا در 
منطقــه ای مثــل انــار نبــودم، زیــرا شــورترین 
و بدتریــن کیفیــت آب آبیــاری مناطــق پســته 
کاري اســتان بــه ایــن منطقــه اختصــاص دارد. 
خوشــبختانه بــا توجــه بــه ســبک بــودن خاک 
ــي  ــار، خاموش ــته کاري ان ــق پس ــب مناط غال
ــاري  ــان ب موتورپمــپ  هــا تبعــات منفــي و زی
بــه همــراه نداشــت؛ بنابرایــن نتیجــه  اي 

مهندس محمدی عضو هیأت علمی پژوهشکده پسته:

نمی توانند کسی را مجبور به خاموشی کنند
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مطلــوب و خــالف انتظــار بــه همــراه داشــت، 
امــا مــا را وادار بــه انجــام تحقیقــات بیشــتر در 

ــن مناطــق کــرد. ای
ــه  ــان ب ــداران خودش ــی باغ  یعن
ــی  ــه خاموش ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ای
ــدارد و  ــی ن ــر منف ــا اث ــپ ه موتورپم
ــالم  ــه ای اع ــات و آب منطق ــه تحقیق ب
ــا  ــت و م ــکلی نیس ــه مش ــد ک کردن
ــی  ــوش م ــان را خام ــپ هایم موتورپم

ــم؟! کنی
البتــه باغــداران بــه تنهایــي آغازگــر خاموشــي 
موتورپمــپ  هــا نبودنــد، مدیریــت جهــاد 
حمایــت  بــا  انــار  شهرســتان  کشــاورزي 
فرمانــداري ایــن شهرســتان بــا جمــع نمــودن 
ایــن  آغازگــر  هــا  موتورپمــپ  متصدیــان 
ــد  ــاور بودن ــن ب ــر ای ــا ب ــد. آنه ــت بودن حرک
کــه بــرای حفــظ ســفره  هــاي آب زیرزمینــي 
ــا  ــفره ه ــت از س ــش برداش ــز کاه ــی ج راه
ــات  ــاس گزارش ــر اس ــرا ب ــدارد، زی ــود ن وج
شــرکت ســهامي آب منطقــه اي )اداره آبیــاري( 
ــل  ــت قاب ــاهد اُف ــان، ش ــات خودش و مالحظ
ــاور  توجــه ســطح آب از ســفره  هــا بودنــد و ب
ــراي حفــظ ســفره  هــا راهــي جــز  داشــتند ب
ــت.  ــا نیس ــفره  ه ــت آب از س ــش برداش کاه
ــر روش  ــا ه ــا ب ــه م ــت ک ــه داش ــد توج بای
آبیــاری حتــي اگــر بــه راندمــان هــاي خیلــي 
بــاال هــم برســیم، در نهایــت اگــر برداشــت آب 
ــرد،  ــورت نپذی ــي ص ــاي زیرزمین ــفره  ه از س
ــی  ــدا م ــه پی ــا ادام ــفره ه ــودی س ــد ناب رون
ــه  ــد و چ ــور باش ــه آب ش ــن چ ــد. بنابرای کن
ــش از  ــا آب را بی ــه م ــی ک ــا مادام ــیرین ت ش

ــم،  ــی کنی ــا برداشــت م ــوان ســفره  ه حــد ت
رونــد تخریــب ســفره هــا ادامــه خواهــد 
داشــت و رونــد نابــودي منابــع زیرزمینــی 
ادامــه مي یابــد. همانگونــه کــه اســتحضار 
داریــد، میانگیــن بارندگــي در کشــور مــا 240 
ــي،  ــزان بارندگ ــن می ــه ای ــت ک ــر اس میلیمت
یــک ســوم میانگیــن بارندگــي جهانــي اســت. 
ــتن  ــا داش ــز ب ــان نی ــتان کرم ــفانه اس متأس
میانگیــن 153 میلیمتــر از اســتان هــاي کــم 
بــاران کشــور بــوده و در یکــي دو دهــه اخیــر 
همــواره همیــن میانگیــن انــدک نیــز محقــق 
ــن  ــا از ای ــه ســفره  ه ــذا تغذی نشــده اســت، ل
ــر  ــرد و ب ــي پذی ــورت نم ــي ص ــم بخوب راه ه
ــه  ــد. ب ــي افزای ــا م ــفره  ه ــي س ــالن منف بی
هرحــال  همــه ایــن مســائل دســت بــه دســت 
هــم داده انــد تــا طبــق آمــار شــرکت ســهامي 
آب منطقــه اي اســتان کرمــان 25 درصــد 
ــال  ــر س ــیم و ه ــته باش ــت داش ــه برداش اضاف
شــاهد اُفــت ســطح آب بیشــتري از ســفره  هــا 
باشــیم، بنابرایــن هــر روشــی کــه باعــث شــود 
آب کمتــری برداشــت کنیــم مــی توانــد خطــر 

ــد.  ــش ده ــا را کاه ــفره ه ــودي س ناب
 آیــا آمــاری داریــد کــه بــا 
خاموشــی یــک ماهــه چــاه هــا در 
ــت  ــدر از برداش ــنجان چق ــت رفس دش

آب جلوگیــری مــی شــود؟ 
اگــر یــک مــاه خاموشــی داشــته باشــیم 
حداکثــر یــک دوازدهــم یعنــي 8 درصــد 
دارد.  بــه همــراه  را  آب  برداشــت  کاهــش 
ــدر  ــب چق ــون مترمکع ــه میلی  ب

ــود؟ ــی ش م
پاســخ بــه چنیــن ســواالتي مــي توانــد توســط 
اســتان  اي  منطقــه  آب  ســهامي  شــرکت 
کرمــان انجــام شــود، امــا در جلســات رســمي 
ــدود  ــم ح ــن رق ــنجان ای ــداري رفس در فرمان
ــت  ــب در دش ــر مکع ــون مت ــا 50 میلی 40 ت

ــت.  ــده اس ــالم ش ــنجان اع رفس
ــدود  ــا ح ــنجان م ــت رفس   در دش
ــاید  ــه ش ــم ک ــاز داری ــاه غیرمج 50 چ

ــود.   ــزان بش ــن می ــادل ای مع
ــه  ــود و ب ــدود نم ــا را مس ــود آنه ــاید بش  ش
کاهــش برداشــت کمــک بــه ســزایي نمــود، اما 
مســدود نمــودن ایــن چــاه هــا نیازمنــد رونــد 
ــه دلیــل تبعــات  قانونــي خاصــي اســت کــه ب
سیاســي و اجتماعــي بــه آســاني انجــام پذیــر 

نیســت.
ــی  ــرای خاموش ــه ای ب ــا تجرب  آی
موتورهــای آبکشــی کشــاورزی در ســایر 
ــا در  ــور و ی ــی کش ــای بحران ــت ه دش
ــت؟ ــته اس ــود داش ــورها وج ــایر کش س

خیــر. مــن نشــنیده ام. در مناطــق پســته  

کاري کشــور آمریــکا کــه از جملــه مهمتریــن 
صــادر کننــدگان پســته مــي باشــند، بــه دلیــل 
بارندگــی هــای قابــل توجــه در فصــول پاییــز 
و زمســتان، )حــدود 400 میلــي متــر( نیــازی 

ــد.    ــه آبیــاری در ایــن زمــان ندارن ب
ــه ای نداریــم؛  در ایــران هــم مــا چنیــن تجرب
البتــه وضعیــت ســایر مناطــق ایــران بــه 
خرابــی وضعیــت رفســنجان و ســایر شــهرهاي 

ــت. ــان نیس ــتان کرم ــز اس ــته خی پس
  ایــن خاموشــی هــا در چــه زمــان 

و بــرای چــه مدتــی هســتند؟
هــاي  پمــپ   موتــور  خاموشــي  بیشــتر 
کشــاورزي کــه تاکنــون صــورت پذیرفتــه 
ــده  ــام ش ــاه آذر انج ــز و در م ــت در پایی اس
ــه  ــان  و ب ــد، البتــه در ســال اخیــر از 15 آب  ان
مــدت 45 روز نیــز بــوده اســت. ممکــن اســت 
شهرســتان هــای مختلــف، تصمیــم هــای 
متفاوتــی بگیرنــد. غالبــاً خاموشــي هــا در آذر 

ــد.  ــوده  ان ــاه ب ــک م ــدت ی ــه م ــاه و ب م
ــا  ــی ه ــات آمریکای ــق تحقیق  طب
حــدود 10 درصــد از نیــاز آبــی درختــان 
پســته در بــازه زمانــی برداشــت و پــس 
ــد  ــی کنی ــر نم ــت. فک ــت اس از برداش
ــا  ــپ ه ــی موتورپم ــا خاموش ــاید ب ش
ــاری  ــم آبی ــداران از تقوی ــی از باغ برخ
ــی  ــاز آب ــد نی ــد و نتوانن ــب بیفتن عق

ــد؟ ــن کنن ــان را تأمی درختانش
تحقیقــات آمریکایــي هــا پاســخگوي نیازهــاي 
کاري  پســته  شــرایط  بــه  منحصــر  آبــي 
خودشــان اســت. وظیفــه تحقیقــات در ایــران 
ــا  ــب ب ــی را متناس ــه مطالعات ــت ک ــن اس ای
ــم.  ــام دهی ــان انج ــکالت خودم ــت مش وضعی
ــاری  ــت آبی ــک نوب ــا ی ــی م ــال وقت ــه هرح ب
ــی  ــدام تبعات ــن اق ــاید ای ــم، ش ــذف کنی را ح
ــان  ــه همــراه داشــته باشــد؛ خصوصــاً در زم ب
ــی درخــت مطــرح اســت.  ــاز آب ــه نی ــی ک های
بــا شــرایطی کــه مــا روبــرو هســتیم، ناگزیریــم 
کــه بــرای نجــات ســفره هــای آب زیرزمینــي 
ــاغ  کمتریــن تبعــات ناشــي از عــدم آبیــاري ب
هــای پســته را در طــول ســال شناســایي و بــه 
ــور  ــودن موت ــوش نم ــه خام ــدام ب ــع آن اق تب

ــم. ــاورزي نمایی ــاي کش ــپ  ه پم
ــدا  ــات پی ــن کار نج ــا ای ــی ب  یعن
ــا  ــفره ه ــالن س ــر بی ــم؟ مگ ــی کنی م
ــم  ــه بخواهی ــت ک ــی اس ــدر منف چق
ــت  ــب برداش ــر مکع ــون مت ــا 50 میلی ب

ــم؟ ــات دهی ــر، آن را نج کمت
مــي تــوان مشــکل را بــه طریــق قابــل توجهــي 
کاهــش داد، زیــرا طبــق آمــاری کــه از ســوی 
وزرات نیــرو اعــالم مــی شــود  بــا 25 درصــد 
ــال  ــاه از س ــر 3 م ــي اگ ــی، یعن ــه جوی صرف
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خاموشــي داشــته باشــیم، بیــالن صفــر شــده 
و مــی توانیــم ســفره هــا را از خطــری کــه بــا 
آن مواجــه هســتند، نجــات دهیــم. اگــر رونــد 
خاموشــي بــه همیــن نحــو پیــش بــرده شــود 
ــده  ــا ش ــفره  ه ــظ س ــه حف ــي ب ــک بزرگ کم

اســت. 
 طبــق گزارشــات اولیــه، ورودی به 
دشــت رفســنجان حــدود 130 میلیــون 
ــی 15  ــت. ط ــوده اس ــب ب ــر مکع مت
ســال بعــد از گــزارش اولیــه، ایــن عــدد 
ــون  ــدود 700 میلی ــه ح ــذ ب روی کاغ
متــر مکعــب افزایــش داده شــده و 
پروانــه صــادر شــده اســت!! اگــر فــرض 
بــر ایــن باشــد که هــم اکنــون بیــش از 
ــوان  550 میلیــون متــر مکعــب نمــی ت
ــی و  ــاه خاموش ــا 3 م ــرد، ب ــت ک برداش
کاهــش برداشــت تــا 150 میلیــون متــر 
ــون  ــدد 400 میلی ــه ع ــاز ب ــب، ب مکع
ــاز هــم  ــن شــرایط ب مــی رســیم. در ای
تــا عــدد 250 میلیــون متــر مکعــب کــه 
متخصصــان مــی گوینــد فاصلــه زیــادی 
ــی  ــدا م ــات پی ــت نج ــا دش ــم! آی داری
کنــد؟ ایــن مطلــب بــا دانــش و منطــق 

ــی دارد؟  ــما همخوان ش
ــا یــک شــبه نمــی توانیــم چنیــن کاری را  م
محقــق  نماییــم. بایــد پلکانــی پیــش رویــم، 
ــیده  ــه رس ــن نقط ــه ای ــا ب ــرا م ــه چ ــن ک ای
ــر  ــرض ب ــاًل ف ــت. فع ــی اس ــث جدای ــم بح ای
ایــن اســت کــه کاهــش برداشــت مــی توانــد 
باعــث نجــات دشــت  هــاي پســته خیز اســتان 
ــا برنامــه ریــزي هــاي  کرمــان شــود. شــاید ب
ــد  ــه ح ــتیم ب ــی  توانس ــته م ــر در گذش بهت
ــا االن  ــیم، ام ــته باش ــت نداش ــروز برداش ام
داریــم. راه هــای مختلفــی وجــود دارد کــه مــا 
برداشــت را کاهــش دهیــم و ایــن یکــی از آن 
راه هــا اســت. یکــی دیگــر از راه هــا کــه زیــاد 
بــه آن اشــاره مــی شــود، بحــث حــذف کــردن 
ــی اســت کــه بهــره وری و عملکــرد  ــاغ های ب
ــان  ــن کار فقــط راندم ــا ای ــد؛ ام ــی ندارن باالی
را بــاال مــی بــرد و تنهــا راهــی کــه برداشــت 
را کاهــش مــی دهــد، خامــوش کــردن چــاه 

هــا اســت.   
 شــما فرمودیــد کــه خامــوش 
بــه  آبکشــی  موتورهــای  کــردن 
ــردم  ــمت م ــوش و از س ــورت خودج ص
ــد  ــاورزی نخواه ــر کش ــت. اگ ــوده اس ب

ــود؟ ــی ش ــه م ــد، چ ــوش کن خام
ــب باغــداران پســته کار در  ــه نظــر مــن اغل ب
کار خــود فهیــم هســتند و بــراي جلوگیــري از 
نابــودي بــاغ هــای پســته هــر اقــدام منطقــي 

را پذیــرا هســتند.  

ــه  ــت ک ــه ای نیس ــی ضابط  یعن
ــه خامــوش کــردن  باغــدار را مجبــور ب

ــد؟  کن
ــی  ــر قانون ــاً از نظ ــدارم، قاعدت ــالع ن ــن اط م
تــا آنجایــی کــه مــن اطــالع دارم، نمــی 
تواننــد کســی را مجبــور بــه خاموشــی کننــد. 
یعنــی باغــداران بایــد متحــداً خــود بــه ایــن 
نتیجــه برســند کــه بــا خاموشــی مــی تواننــد 
ــن  ــر م ــه نظ ــد و ب ــات دهن ــان را نج خودش
ــن  ــود ای ــت موج ــا درک وضعی ــا ب ــب آنه اغل

ــد.  ــه  ان ــئله را پذیرفت مس
را  نیــرو  وزارت  چقــدر  شــما   
ــر  ــده مقص ــاد ش ــرایط ایج ــر ش بخاط

ــد؟ ــی دانی م
ــار  ــه اظه ــن زمین ــم در ای ــی ده ــح م ترجی

ــم.  ــری نکن نظ
به نظرتان باید جوابگو باشند؟

مجوزهــای  کــه  کســانی  مــن  نظــر  بــه 
ــز  ــته خی ــای پس ــت ه ــی را در دش غیرمنطق
صــادر کردنــد، مقصرنــد و بایــد پاســخگو 

باشــند. 
 فکــر مــی کنیــد چقــدر بــه 
اشــتباه خودشــان واقــف هســتن؟
ــه اشــتباه خودشــان واقفنــد، امــا در  حتمــاً ب
شــرایط فعلــي بــراي جبــران نمــودن آن چــه 

ــم.  ــي دان ــاً نم ــد، دقیق مي کنن
 پــس چــرا مــی گوینــد موتورپمپ 
هــا خامــوش شــوند و یــا پروانــه هــا را 
کــم مــی کننــد؟ یعنــی کشــاورز بایــد 

تــاوان بدهــد.
 تــا آنجایــي کــه اطــالع دارم، مهمتریــن 
رســالت شــرکت ســهامي آب منطقــه  اي 
حفاظــت از ســفره هــاي آب زیــر زمینــي 
اســت. در بدتریــن شــرایط بــرای اینکه ســفره 
هــاي آب زیــر زمینــي حفاظــت شــوند، بایــد 

ورودی و خروجــی بــه دشــت  هــا برابــر باشــد 
و تحقــق ایــن امــر مســتلزم نظــارت صحیــح 
ــوان  ــه عن ــع آب ب ــن توزی ــه نظــر م اســت. ب
رســالت ثانویــه آب منطقــه ای اســت. اکنــون 
کــه ایــن شــرکت مجــوز ایــن برداشــت هــا را 
داده اســت، بایــد ایــن ســوال مهــم را بپرســیم 
ــع  ــأها و مناب ــه منش ــت چ ــرای حفاظ ــه ب ک
ــا  ــفره ه ــت از س ــرای حفاظ ــری ب ــی دیگ آب
وارد کــرده اســت؟ آیــا مــا از بارندگــی هایــی 
کــه در مناطــق مختلــف اســتان صــورت 
ــي  ــتفاده م ــل اس ــور کام ــه ط ــرد ب مي پذی
ــه  ــت ک ــکیالتی اس ــه تش ــه چ ــم؟ وظیف کنی
ــت  ــه دش ــاي ورودي ب ــت آب ه ــدر رف از ه

ــد؟ ــري کن جلوگی
ــه  ــا وظیف ــال ه ــن س ــی ای  ط
ــام  ــوب انج ــان را خ ــی خودش حفاظت

داده انــد؟ 
ــواهد  ــدارم. ش ــی ن ــالع دقیق ــم. اط ــی دان نم
نشــان مــی دهــد کــه ایــن کار را خــوب 
ــر از  ــتند بهت ــی توانس ــد و م ــداده ان ــام ن انج

ــد.  ــن باش ای
 سخن پایانی شما.

در طــي ســال هــاي متمــادي از زمــان شــکل 
گیــري پژوهشــکده پســته، تحقیقــات خوبــي 
در زمینــه  هــاي مختلــف پســته صــورت 
پذیرفتــه اســت، خوشــبختانه بــا در دســترس 
ــال  ــژه س ــه وی ــج )ب ــن نتای ــب ای ــودن اغل ب
هــاي اخیــر( بــر روي ســایت پژوهشــکده 
ــه  ــن مجموع ــا آدرس www.pri.ir ای پســته ب
ــور را در  ــر کش ــداران سراس ــد باغ ــي توان م
افزایــش مقــدار کمــي و کیفــي پســته کمــک 
نمایــد، لــذا توصیــه مــي نمایــم از ایــن ســایت 
ــرات  ــوده و نظ ــرداري را نم ــره ب ــر به حداکث
ــا  ــه م ــق ب ــن طری ــود را از همی ــازنده خ س

ــد. ــل فرماین منتق
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آب  بحــران  اگــر  می گویــد:  آگاه  مهــدی 
ــتار  ــا خواس ــرا تنه ــم- چ ــه داری ــم - ک داری
راهــکار  آیــا  هســتیم.  کشــاورزی  توقــف 
ــا بحــران آب ایــن اســت کــه فقــط  ــه ب مقابل
ــرا  ــم؟ چ ــل کنی ــاورزی را تعطی ــم کش بگویی
ــی  ــه کس ــم؟ چ ــه نمی کنی ــت توج ــه صنع ب
ــدارد، امــا صنعــت  گفتــه کشــاورزی صرفــه ن
دارد؟ تــا زمانــی کــه مــا قیمــت آب و انــرژی 
را در کشــور واقعــی نکنیــم، غیرممکــن اســت 
بتوانیــم متوجــه شــویم کــه چــه کاری صرفــه 

ــدارد. ــه کاری ن ــادی دارد و چ اقتص
ــد  ــت. فرزن ــی نیس ــرد ناشناس ــدی آگاه ف مه
ــر آگاه.  ــرادر منوچه ــت و ب ــا آگاه اس غالمرض
نــام خــودش و پــدرش بــا پســته، ارزآورتریــن 
محصــول کشــاورزی ایــران گــره  خــورده و نام 
بــرادرش بــا نوســازی اقتصــاد ایــران. غالمرضا 
آگاه اولیــن کســی بــود کــه رفســنجانی  هــا را 
بــه تولیــد و کاشــت پســته تشــویق کــرد. در 
ــام  ــه ن ــته را ب ــز پس ــی دوم، مغ ــگ جهان جن
ــن و  ــه ارتش هــای متفقی ــی«، ب ــره غذای »جی
آلمــان شناســاند و در ســفر نیــل آرمســترانگ 
ــه داد.  ــه او هدی ــران را ب ــران پســته ای ــه ای ب
ــا  ــکا ت ــه آمری ــران ب ــرای صــادرات پســته ای ب
مــرز ورشکســتگی پیــش رفــت و ســرمایه  ای 
عظیــم هزینــه کــرد تــا توانســت درخــت بنــه 
ــد و  ــد بزن ــی پیون ــته اهل ــا پس ــی را ب جنگل
ــا صــادر  ــه بازارهــای دنی پســته تولیــدی را ب
دکتــرای  آگاه  منوچهــر  بــرادرش  کنــد. 
ــال  ــفورد را دارد و س ــگاه آکس ــاد دانش اقتص
1338 کــه بــه ایــران بازگشــت ریاســت 
ــی و  ــک مل ــای اقتصــادی بان اداره بررســی  ه
بانــک مرکــزی را بــر عهــده گرفــت و تــالش 
اقتصــادی  آمــار کالن  تولیــد  نهــاد  کــرد 
را پایــه  گــذاری کنــد. مهــدی آگاه را در 
ــده  ــه  دهن ــم؛ او ادام ــات می کنی ــران مالق ته
ــدت   ــت و م ــته اس ــت پس ــدر در صنع راه پ
ایــران  آب  تدبیــر  اندیشــکده  در  هاســت 
ــرایط  ــاورزی در ش ــاع کش ــی اوض ــه بررس ب
ــا  ــان ب ــردازد. گفتگویم ــی  پ ــی م ــی آب بحران
ــی  ــول م ــاعت ط ــدود دو س ــدی آگاه ح مه
ــاع  ــاره اوض ــاوت درب ــی متف ــد. گفتگوی  کش
ــش   ــای در پی ــت  ه ــد سیاس ــاورزی و نق کش
ــو  ــک  س ــف آن از ی ــرای توق ــده ب ــه ش گرفت
و طــرح خودکفایــی غــالت و دانــه  هــای 
ــر.  ــووالن دیگ ــی مس ــوی برخ ــی از س روغن
آنچــه در ادامــه می آیــد بخــش  هایــی از ایــن 

ــار دارد. ــت انتش ــه قابلی ــت ک ــه اس مصاحب
ــه  ــک دغدغ ــران آب ی ــاله بح  مس

ــم  ــه ه ــه  ای ک ــت. دغدغ ــدی اس ج
دامــن تأمیــن آب مــورد نیــاز در 
بخــش شــرب را گرفتــه هــم صنعــت 
ــان  ــن می ــاورزی را. در ای ــم کش و ه
ــا  ــواره ب ــاورزی هم ــاله کش ــا مس ام
ــرا  ــوده. چ ــه ب ــتری مواج ــاد بیش انتق
ــی کــه منتشــر می شــود  کــه آمارهای
آب  درصــد   92 حــدود  می گویــد 
ــرف  ــاورزی مص ــش کش ــور در بخ کش
ــه  ــاورزی آب را ب ــا کش ــود، ام می ش
الزم  بهــره  وری  و  می دهــد  هــدر 
اظهارنظــر  آخریــن  در  نــدارد.  را 
ــه  ــاورز گفت ــه کش ــس خان ــم رئی ه
کشــاورزی بــا پــول نفــت دیگــر جای 
ــی از  ــد برخ ــه تولی ــدارد و هزین کار ن
محصــوالت کشــاورزی در ایــران بیش 

ــت. ــی اس ــت جهان ــر قیم از دو براب
بگذاریــد گفتگــو را بــا بررســی ســخنان 
ــن  ــون م ــم، چ ــاز کنی ــری آغ ــای کالنت آق
بــا بخشــی از ایــن ســخنان مخالفــم و 
ــه آن وارد  ــی ب ــد کل ــد نق ــم چن می خواه
کنــم. ایشــان مســاله توقــف تولیــد برخــی 
از محصــوالت کشــاورزی بــه دلیــل کمبــود 
ــه  ــد هزین ــد و می گوی ــرح می کن آب را مط
ــاورزی در  ــد برخــی از محصــوالت کش تولی
ــی  ــت جهان ــر قیم ــش از دو براب ــران بی ای
ــه  ــدود ب ــاله مح ــن مس ــا ای ــا آی ــت. ام اس
محصــوالت کشــاورزی اســت؟ اگــر بخواهیم 
ــگاه  ــه بخــش کشــاورزی ن ــن منظــر ب از ای
کنیــم، بایــد بگویــم کــه همــه صنایــع 
بــزرگ مــا در داخــل کشــور ورشکســته 

ــبه  ــدم محاس ــا ع ــا ب ــع ی ــن صنای ــد. ای  ان
هزینــه واقعــی اســتهالک، یــا در پنــاه 
دیــوار بلنــد تعرفــه  هــای گمــرک وارداتــی 
یــا بــا دریافــت یارانــه  هــای پنهــان انــرژی 
ــد.  ــون ســرپا بمانن ــد تاکن و آب توانســته  ان
ــروه  ــران از گ ــی ای ــای مل ــرکت هواپیم ش
ــود را  ــاوگان خ ــد ن ــه نمی توان ــت ک اول اس
از محــل ذخیــره  هــای اســتهالک بازســازی 
ــروه دوم  ــودرو از گ ــرکت ایران خ ــد. ش کن
ــاً مرهــون  اســت کــه حیــات خــود را عمدت
تعرفــه  هــای ســهمگین وارداتــی اســت. 
صنایــع فــوالد، پتروشــیمی و ذوب مــس در 
ــه چنانچــه  ــد ک ــرار می گیرن ــروه ســوم ق گ
قیمــت  هــای بین المللــی انــرژی حاکــم 
ــود. ــه حیاتشــان غیرممکــن ب می شــد، ادام

ــری  ــای کالنت ــا آق ــه آی ــر اینک ــه دیگ  نکت
ــاورزی،  ــردن کش ــل ک ــا تعطی ــد ب می خواه
آب مصرفــی ایــن بخــش را بــه صنعــت 
ــه  ــش ک ــک بخ ــی آب را از ی ــد؟ یعن بده
ــدارد  ــه اقتصــادی ن ــه ایشــان صرف ــه گفت ب
ــه  ــم ک ــه بخــش دیگــری بدهی ــم و ب بگیری
ــد؟ ایــن شــرکت  هــای  قطعــاً ورشکســته  ان
ورشکســته چگونــه می تواننــد جانشــین 
ــت  ــوند؟ وضعی ــا بش ــاورزی م ــش کش بخ
مــا در بخــش صنعــت بــه مراتــب از بخــش 
ــن  ــراً بهتری ــت. ظاه ــر اس ــاورزی بدت کش
ــد  ــران، تولی ــت در ای ــودترین صنع و پرس
فــوالد اســت. ایــن صنعــت و کارخانــه  
بزرگتریــن  فــوالد  تولیدکننــده  هــای 
در  انــرژی  یارانــه  دریافت کننــدگان 
کارخانــه   بزرگتریــن  از  یکــی  کشــورند. 

مهدی آگاه رئیس اسبق کمیتۀ باغبانی انجمن پسته ایران:   

به نام بحران، به کام صنعت
برگرفته از  هفته نامه تجارت فردا مورخ 18 آذر 96  
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ــدود  ــال 92 ح ــت، در س ــن صنع ــای ای ه
ــه  ــون دالر یاران ــارد و 320 میلی ــک میلی ی
پنهــان انــرژی از دولــت دریافــت کــرده 
اســت. منابــع انــرژی آبشــخور برخــی از 
ــا  ــرژی را ب ــت. ان ــده اس ــاص ش ــع خ صنای
ــدک  ــیار ان ــیار بس ــی و بس ــای واه قیمت ه
ــد  ــد. می خواهی ــت می دهن ــش صنع ــه بخ ب
ــه  ــم از یاران ــن حج ــا ای ــی ب ــن صنایع چنی
ســودآور نباشــند! امــا در مقابــل بخــش 
کشــاورزی مــا انــرژی بســیار اندکــی مصرف 
می کنــد و در نتیجــه یارانــه انــرژی کــه 
در  مثــاًل  اســت.  کــم  بســیار  می گیــرد 
ــرای  ــرق ب ــرخ ب ــه ن ــدم چنانچ ــت گن کاش
ــت  ــاورزی یکنواخ ــی و کش ــارف صنعت مص
شــود حــدود 4 درصــد بــه هزینه هــای 
تولیــد اضافــه می شــود. امــا ایــن یارانــه  هــا 
در بخــش صنعــت 20 تــا 50 درصــد هزینــه 
تولیــد اســت. مــا تمــام هــم  و غــم و تــوان 
خــود را صــرف تولیــد فــوالد، مس و ســیمان 
ــرژی  ــان ان ــای پنه ــه  ه ــا یاران ــم. ام کرده ای
ــع داده می شــود بســیار  ــن صنای ــه ای ــه ب ک
ــد  ــت تولی ــن اس ــه ممک ــت. چگون ــاد اس زی
ــم  ــزان عظی ــن می ــا ای ــوالت ب ــن محص ای
یارانــه افتخــار باشــد، امــا تولیــد محصــوالت 
ــد  ــت بای ــد؟ نخس ــار نباش ــاورزی افتخ کش
ــه در  ــد چ ــه تولی ــرژی از هرگون ــه ان یاران
بخــش صنعــت چــه کشــاورزی حــذف شــود 
ــد  ــه تولی ــم ک ــث کنی ــینیم و بح ــد بنش بع
چــه کاالیــی افتخــار اســت و اقتصــادی 

ــه. ــدام ن ــد ک ــت و تولی اس
ــوالت  ــده محص ــه تمام ش  االن هزین
چــه  و  صنعتــی  چــه  مختلــف 
ــا  ــه  ه ــواع یاران ــدون ان ــاورزی ب کش

محاســبه نشــده اســت؟
اینــک مــا نمی دانیــم کــه قیمــت هــر 
انــرژی  یارانــه  هــای  غیــاب  کاالیــی در 
کــدام اســت. چنانچــه جنــاب آقــای عیســی 
کالنتــری راهــی بــرای محاســبه قیمــت 
ــته،  ــه، پس ــدم، هندوان ــر گن ــی نظی کاالهای
حــذف  صــورت  در  و...  ســیمان  فــوالد، 
ــر اســت آن  ــد بهت ــرژی دارن ــای ان ــه  ه یاران
را منتشــر کننــد تــا مجبــور نباشــیم در 
تاریکــی بخــش  هــای مختلــف را بــه نابــودی 

ــم. ــوم کنی محک
ــا  ــد هزینــه م ــه  ان ــای کالنتــری گفت االن آق
در بســیاری از محصــوالت کشــاورزی بیــش 
از دو برابــر قیمــت جهانــی اســت. خــب 
ــا  ــان از کج ــت؟ ایش ــان چیس ــدرک ایش م
چنیــن آمــار و ارقامــی را اســتخراج کــرده؟ 
از کجــا متوجــه شــده  انــد قیمــت هــر 
ــه  ــا متوج ــت و از کج ــدر اس ــول چق محص

شــده  انــد کــه تولیــد فــالن محصــول 
کشــاورزی صرفــه اقتصــادی نــدارد، امــا 
تولیــد فــالن محصــول صنعتــی توجیــه 
ــا  ــود ب ــی  ش ــوان م ــه عن ــی ک دارد؟ ارقام
قیمــت قالبــی انــرژی اســت. ایــن هــم نقــد 
دیگــری اســت کــه بــه ســخنان ایشــان دارم.
  بیاییــد از منظــر بحــران آب بــه 
ســخنان ایشــان توجــه کنیم. ایشــان 
وجــود  بــا  کشــاورزی  می گویــد 
بحــران آب معنــا نــدارد. مشــکل 
ــا  ــت. آی ــدی اس ــا ج ــور م آب در کش
ــع  ــد ایــن مناب ــا بای ــه نظــر شــما م ب
کشــاورزی  صــرف  را  آب  محــدود 

ــم؟ کنی
ــم.  ــرار داری ــی آب ق ــرایط بحران ــا در ش م
ــاله  ــا مس ــت. ام ــت اس ــخن درس ــن س ای
ــی  ــرایط بحران ــن ش ــه در ای ــت ک ــن اس ای
ــم از  ــی -اع ــه کاالی ــد چ ــد تولی ــد دی بای
ــی  ــری م ــاورزی- آب کمت ــی و کش صنعت
بــرای کشــور  ارزآوری بیشــتری   بــرد و 

ــه آب  ــی را ک ــم محصول ــا می توانی دارد. م
کمتــری می خواهــد تولیــد و صــادر کنیــم 
ــه ارزآوری  ــی را ک ــل آن محصول و در مقاب
کمــی دارد و آب بیشــتری می خواهــد وارد 
کنیــم. امــا چــون قیمــت واقعــی تولیــد در 
ــی  ــت، کلی گوی ــخص نیس ــا مش ــور م کش
می کنیــم و می گوییــم بایــد کشــاورزی 
ــم  ــران آب داری ــر بح ــرد. اگ ــف ک را متوق
ــف  ــا خواســتار توق ــم- چــرا تنه ــه داری -ک
ــه  ــکار مقابل ــا راه ــتیم. آی ــاورزی هس کش
بــا بحــران آب ایــن اســت کــه فقــط 
کنیــم.  تعطیــل  را  کشــاورزی  بگوییــم 
ــه  ــم؟ چ ــه نمی کنی ــت توج ــه صنع ــرا ب چ
کســی گفتــه کشــاورزی صرفــه نــدارد امــا 
ــت  ــا قیم ــه م ــی ک ــا زمان ــت دارد. ت صنع
ــم،  ــی نکنی ــور واقع ــرژی را در کش آب و ان
ــویم  ــه ش ــم متوج ــت بتوانی ــن اس غیرممک
کــه چــه کاری صرفــه اقتصــادی دارد و 

ــدارد. ــه کاری ن چ
ــر تولیــد فــوالد  مقامــات تمرکــز خــود را ب
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در کشــور گذاشــته اند و هــدف ایــن اســت 
ــد  ــن تولی ــون ت ــد 55 میلی ــه تولی ــه ب ک
فــوالد بــه روش احیــای مســتقیم در ســال 
برســیم. صنعــت فــوالد آب برتریــن صنعــت 
ــرژی اســت.  ــده ان ــن مصرف کنن و بزرگتری
ایــن صنعــت بــا یارانــه عظیــم انــرژی ســر 
ــه  ــر اســاس محاســبات هزین ــده. ب ــا مان پ
ــی گندله ســازی،  ــد اصل ــرژی ســه فرآین ان
احیــای مســتقیم و کــوره قــوس الکتریکــی 
بــرای هــر تــن فــوالد بــه ارزش 289 دالر، 
ــت  ــت. قیم ــوده اس ــش از 118 دالر ب بی
صادراتــی ایــن محصــول در حــدود کمتــر 
از 20 درصــد قیمــت تمام شــده آن اســت. 
بایــد دیــد چــرا متولیــان صنعــت مــا روی 
تولیــد محصولــی تمرکــز کــرده  انــد و 
در ایــن شــرایط ایــن همــه یارانــه آب 
ــته  ــت ورشکس ــک صنع ــه ی ــرژی را ب و ان
می دهنــد امــا بــا فــرض اینکــه کشــاورزی 
ــد آن  ــدارد، می خواهن ــه اقتصــادی ن توجی
را تعطیــل کننــد. ســوالی از ایــن دوســتان 
کشــت  و  کشــاورزی  اگــر  شــما  دارم. 
ــد،  ــف کردی ــوالت را متوق ــی از محص برخ
آیــا مــی  خواهیــد آب را بــرای نســل آتــی 
ذخیــره کنیــد یــا ایــن میــزان آب را هــم 
ــه  ــورد عالق ــت م ــه صنع ــد ب ــی  خواهی م
ــا در  ــت م ــد؟ صنع ــت کنی ــان هدای خودت
ــرژی کشــور را  همــه ایــن ســال  هــا کل ان
ــی  ــاال م ــده و ح ــت بلعی ــن قیم ــا کمتری ب
ــده  ــد. ع ــم ببلع ــی را ه ــع آب ــد مناب  خواه
ــمت  ــه س ــی را ب ــع آب ــد مناب  ای می خواهن
صنعــت ببرنــد، امــا نــه از طریــق بــازار آزاد.
 راهــکار پیشــنهادی شــما چیســت؟ 

آزادســازی قیمــت آب و انــرژی؟
ــای  ــل  ه ــار آزادســازی قیمــت حام در کن

ــی  ــای محل ــه بازاره ــی ک ــا زمان ــرژی ت ان
ــود،  ــاد نش ــز ایج ــه آبری ــر حوض آب در ه
اجماعــی دربــاره  بــه هیــچ  نمی تــوان 
ــه  ــید. ب ــرف آب رس ــی مص ــوه چگونگ نح
ــک  ــه نم ــه دریاچ ــال در حوض ــور مث  ط
ــران  ــامل ته ــه ش ــم ک ــلطان ق ــوض س ح
ــن  ــاً بزرگتری ــود، قطع ــز می ش ــزرگ نی ب
صنعــت  و  شــرب  آب،  مصرف کننــده 
ــه  ــی در حوض ــاورزی. ول ــه کش ــت، ن اس
ــان و رفســنجان  ــه کرم ــر ک ــر درانجی کوی
در ایــن حوضــه قــرار دارنــد هنــوز مصــرف 
ــرف  ــد از مص ــب 80 درص ــاورزی قری کش
آب را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
بــازار رقابتــی بهتریــن تخصیص دهنــده 
ــز  ــی کشــور در هــر حوضــه آبری ــع آب مناب
اســت، هــرگاه ایــن دو شــرط حاصــل 
ــت آب  ــه مدیری ــت ک ــوان گف ــود می ت ش
کشــور از دام تخصیــص بــر اســاس منافــع 
شــخصی یــا گروهــی آزاد شــده اســت. آب 
کاالیــی نیســت کــه قیمــت آن در همه   جا 
یکــی باشــد. قیمــت آب وابســته بــه حوضه 
آن اســت. اگــر آب بــه قیمــت رقابتــی بــه 
فــروش بــرود آن زمــان مشــخص می شــود 
کــه تولیــد چــه کاالیــی صرفــه اقتصــادی 
دارد و تولیــد کــدام صــرف نخواهــد کــرد. 
ــت آب و  ــت در قیم ــد از دخال ــت بای دول
انــرژی پرهیــز کنــد. مــا بایــد اجــازه 
دهیــم بــازار آزاد و خــود اقتصــاد تصمیــم 
بگیــرد کــه ایــن منابــع محــدود آب صــرف 
ــه.  ــا کاشــت هندوان ــوالد شــود ی ــد ف تولی
امــا مشــکل ایــن اســت کــه در کشــور مــا 
قیمــت  هــا واقعــی نشــده اســت. مطمئنــم 
بــاغ گیــالس  تهــران  اطــراف  اگــر در 
احــداث کنیــم، درآمــد آن از خیلــی از 

ــت. ــتر اس ــا بیش ــی م ــع کنون صنای
ــه  ــوان ب ــا می ت ــدام آی ــن اق ــا ای   ب
ــه  ــواب داد ک ــم ج ــوال ه ــن س ای
تولیــد کــدام کاالی کشــاورزی صرفــه 
اقتصــادی بیشــتری نســبت بــه بقیــه 

دارد؟
بلــه طبیعتــاً. امــا و ایــن امــا امــای بزرگــی 
ــار  ــرط و کن ــن دو ش ــول ای ــت، حص اس
زدن مصلحــان خیرخــواه احتیــاج بــه اراده 
ــی  ــطوح مدیریت ــن س ــن در باالتری پوالدی
ــازار  ــرایط ب ــود ش ــا در نب ــور دارد. ام کش
روش دیگــری می توانــد مقایســه  ای در 
بخــش کشــاورزی بیــن محصــوالت شــکل 
ارزآوری  می تــوان  عبارتــی  بــه  دهــد؛ 
ــه ازای  ــف را ب ــاورزی مختل ــای کش کااله
ــن زد.  ــب آب تخمی ــک مترمکع مصــرف ی
ــه ای  ــران مطالع ــر آب ای ــکده تدبی اندیش
در ایــن مــورد روی 8 محصــول انجــام 
ــن شــرح  ــج تقریبــی آن بدی داده کــه نتای
اســت: در مقابــل مصــرف یــک مترمکعــب 
آب ارزآوری گنــدم 10 ســنت، ذرت 12 
 93 پســته  28 ســنت،  عــدس  ســنت، 
ســنت، زرشــک 104 ســنت، هندوانــه 
120 ســنت، گل محمــدی 140 ســنت 
اســت.  بــوده  ســنت   300 زعفــران  و 
ــدازه کل  ــه ان ــد ب ــرار باش ــر ق ــی اگ یعن
نیــاز کشــور گنــدم بکاریــم )کل نیــاز 
کشــور 15.5 میلیــون تــن( بــه حــدود 28 
ــا  ــت، ام ــاز اس ــب آب نی ــارد مترمکع میلی
اگــر ارز همیــن مقــدار گنــدم را از محــل 
 20 کنیــم  تأمیــن  هندوانــه  صــادرات 
میلیــارد مترمکعــب در مصــرف آب صرفــه 
 جویــی کــرده  ایــم. شــاید بــا همیــن یــک 
ــور را  ــائل آب کش ــوان کل مس ــر بت تغیی

ــرد. حــل ک
  پــس چــرا بــر مســاله تولیــد 
ــد؟  ــا ایــن حــد تأکیــد دارن گنــدم ت
ــا مســاله دغدغــه تأمیــن امنیــت  آی
غذایــی یــا مقابلــه بــا تحریــم 

ــت؟ ــی اس ــواد غذای ــی م احتمال
مســاله ایــن اســت کــه ایــن تصمیــم 
هیــچ  بــدون  مــا  کشــور  در   ســازی 
انجــام  محاســبه  و  بررســی  مطالعــه، 
ــال در اســفندماه  ــوان مث ــه  عن می شــود. ب
گذشــته رئیــس شــرکت آب منطقــه ای 
کــرد  اعــالم  بویراحمــد  و  کهگیلویــه 
ــذ  ــه کاران را اخ ــرق هندوان ــع ب ــم قط حک
ــاورزان  ــه کش ــی  ک ــت، در حال ــرده اس ک
ــره  وری را  ــن به ــا باالتری ــه  کار م هندوان
ــا مصــرف  ــد و ب در بخــش کشــاورزی دارن
در  کیلــو هندوانــه   4 مترمکعــب آب   1
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جنــوب کرمــان برداشــت مــی  شــود، امــا 
گنــدم  کاران مــا بــا مصــرف 1 مترمکعــب 
برداشــت  گنــدم  گــرم   600 تنهــا  آب 
ــای  ــد آق ــورد تأیی ــر م ــن ام ــد. و ای دارن
ــرم  ــاون محت ــاورز مع ــاس کش ــر عب دکت

وزارت کشــاورزی اســت.
ــالح  ــد راه اص ــما معتقدی ــی ش   یعن
مســیر کشــاورزی در ایــران از تغییــر 
ــت  ــر کش ــز ب ــت و تمرک ــوی کش الگ
ــتر  ــر و بیش ــر آب ب ــوالت کمت محص

ارزآورمی گــذرد؟
مــا  اینکــه  اول  دارم.  راهــکار  دو  مــن 
ــه آب  ــاز ب ــه نی ــی را ک ــد محصوالت تولی
دارنــد  کمــی  ارزآوری  و  دارنــد  زیــاد 
متوقــف کنیــم. در ایــن حالــت تــراز آبــی 
ــرو  کشــور مثبــت می شــود. االن وزارت نی
ــور را  ــی کش ــر زیرزمین ــت از ذخای برداش
مــی   تخمیــن  مترمکعــب  میلیــارد   44
ــی  ــع آب ــزان مناب ــه می ــی ک ــد. در حال زن
تجدیدپذیــر مــا تنهــا حــدود 20 میلیــارد 
مترمکعــب اســت. یعنــی مــا دو برابــر 
ــع آبــی تجدیدپذیــر  بیشــتر از میــزان مناب
ــت  ــن سیاس ــم. چنی ــت کرده ای آب برداش
ــرم  ــن حاض ــت. م ــتباه اس ــاًل اش ــی کام آب
ــم.  ــاع کن ــه دف ــن گفت ــی از ای ــر جای در ه
را  گنــدم  مســاله خودکفایــی  بســیاری 
مطــرح می کننــد. چــرا مــا بایــد ایــن همــه 
ــرای کاشــت گنــدم  ــع آبــی خــود را ب مناب
ــادا  ــه مب ــم ک ــم؟ چــون نگرانی ــدر بدهی ه
روزی تحریــم غذایــی بشــویم. دو نکتــه را 
بایــد در قبــال ایــن نگرانــی عنــوان کنــم. 
اول اینکــه طبــق معاهــدات بین المللــی 
تحریــم  هــا تاکنــون شــامل تحریــم غذایــی 
بدتریــن ســال   نبــوده اســت و مــا در 
ــم، گنــدم مــورد نیازمــان را از  هــای تحری
ــوع  ــم. تن ــه کرده ای ــکا تهی ــان و آمری آلم
ــان  ــدم نش ــی گن ــدگان بین الملل صادرکنن
می دهــد تحریــم غــالت علیــه ایــران، اگــر 
ــرا  ــه اج ــرای ب ــد ب ــن نباش ــاًل غیرممک عم

ــود. از  ــد ب ــوار خواه ــیار دش ــدن بس درآم
طرفــی اگــر بــر فــرض محــال، مــا تحریــم 
شــدیم یــا نگرانــی از بابــت تأمیــن گنــدم 
ــی  ــای خودکفای ــه ج ــه ب ــتیم، چنانچ داش
ــرای روز  ــود را ب ــی خ ــع آب ــالت مناب در غ
ــا توجــه بــه  مبــادا حفــظ کــرده باشــیم، ب
ــودن اراضــی قابــل کشــت در  ــر ب ســه براب
ایــران نســبت بــه اراضــی زیــر کشــت، در 
ــوان  ــال می ت ــک س صــورت ضــرورت در ی
کل گنــدم مــورد نیــاز را در داخــل تأمیــن 
کــرد. مــا ایــن تجربــه را پیــش از ایــن هــم 
ــال دوم  ــی در س ــام خمین ــم. ام ــته  ای داش
انقــالب اعــالم کردنــد همــه گنــدم بکارنــد. 
مــن آن ســال تنهــا یــک  بــار بــاغ پســته ام 
ــت  ــرف کاش ــی آب را ص را آب دادم و باق
ــن  ــه ای ــرا در هم ــا چ ــردم. ام ــدم ک گن
ــی را صــرف  ــع آب ــد کل مناب ــا بای ســال  ه
ــا االن می توانیــم  کاشــت گنــدم کنیــم؟ م
تولیــد ایــن محصــول آب بــر و فاقــد توجیــه 
اقتصــادی را متوقــف کنیــم. امــا بــه جــای 
کنیــم،  ذخیــره  را  آبی مــان  منابــع  آن 
ــکان  ــر ام ــی دیگ ــه فعل ــه روی ــا ادام ــا ب ام
ــه  ــا در هم ــم. چــون م ــن کاری نداری چنی
ایــن ســال  هــا هرچــه منابــع آبــی داشــته 
 ایــم صــرف کاشــت گنــدم کرده ایــم و بــه 
ــد کــه بخواهیــم  ــی باقــی نمی مان زودی آب
ــا  ــد محصــوالت کشــاورزی خودکف در تولی
بمانیــم. داســتان خودکفایــی داســتانی 

ــت. ــاختگی اس س
ــالح  ــرای اص ــه ب ــی ک ــکار دوم  راه

ــت؟ ــود دارد چیس ــاورزی وج کش
راهــکار دوم بســیار ســاده اســت. قیمــت 
حامــل  هــای انــرژی و آب را آزاد کنیــد و 
بعــد اجــازه دهیــم مکانیســم بــازار عمــل 
ــه  ــی صرف ــد چــه محصول ــه تولی ــد ک کن
اقتصــادی دارد. آن زمــان هزینــه تولیــد و 
ــا مــا  صــادرات مشــخص می کنــد کــه آی
بایــد در ایــن کشــور فــوالد تولیــد کنیــم 
ــخص  ــم مش ــا نمی توانی ــه؟ م ــا هندوان ی

کنیــم کــه هزینــه تمــام  شــده فــوالد یــا 
ــه  ــدام صرف ــت و ک ــدر اس ــه چق هندوان
ــد دارد.  ــرای تولی ــتری ب ــادی بیش اقتص
البتــه مــن حــدس مــی  زنــم صرفــه 
بیشــتر  هندوانــه  صــادرات  و  تولیــد 
اســت. مــا روزانــه 8 میلیــون بشــکه 
در روز گاز و نفــت از زمیــن برداشــت 
ــدود 55  ــت ح ــت نف ــم. االن قیم می کنی
ــک محاســبه ســاده نشــان  دالر اســت. ی
می دهــد درآمــد ســاالنه مــا از محــل 
فــروش انــرژی 160 میلیــارد دالر اســت. 
میلیــارد   44 برداشــت  احتســاب  بــا 
مترمکعــب آب بــا هزینــه جایگزینــی 
ــت  ــه دالر، برداش ــب آب س ــر مترمکع ه
ــد  ــارد دالر خواه ــادل 132 میلی ــا مع م
بــود. االن ایــن صنایــع هســتند کــه 
بیشــترین تغذیــه را از ایــن رانــت حــدود 
ــد! و  ــه می کنن ــارد  دالری یاران 290 میلی
ــت،  ــودده اس ــت س ــد صنع ــد می گوین بع
ــالح  ــدارد! اص ــه ن ــاورزی صرف ــا کش ام
کشــاورزی در ایــران راهــی جــز ایــن دو 
مــورد کــه گفتــم نــدارد. در نبــود قیمــت 
 هــای واقعــی هــر فــردی می توانــد بگویــد 
اقــدام مــن خــوب اســت. همان دوســتانی 
ــل  ــد تعطی ــد کشــاورزی بای کــه می گوین
ــه کاالی کشــاورزی  ــد چ ــود، نمی دانن ش
هیــچ  کــدام  دارد.  اقتصــادی  صرفــه 
گل   یــا  زعفــران  کاشــت  نمی داننــد 
ــد داشــته  محمــدی چــه ارزآوری می توان
ــرا  ــر. چ ــت دیگ ــا کش ــا صده ــد ی باش
ــتیم.  ــا هس ــت  ه ــازی قیم ــران آزادس نگ
ــد  ــد و بع ــاق رخ ده ــن اتف ــم ای بگذاری
ــی  ــه کاالی ــه چ ــرد ک ــم بگی ــازار تصمی ب
شــرایط  در  دارد.  اقتصــادی  توجیــه 
ــه  ــد دغدغ ــط بای ــرا فق ــی آب چ بحران
مــا تعطیلــی کشــاورزی باشــد شــاید 
کشــاورزی آب کمتــری بخواهــد و ســود 
بیشــتری عایــد مــا کنــد تــا تولیــد فــوالد 

ــی. ــالن کاالی صنعت ــیمان و ف و س
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ــم  ــت وخی ــکار شــدن وضعی ــا آش ــان ب همزم
منابــع آب زیرزمینــی کشــور، مســئوالن و 
کارشناســان وزارت نیــرو، کــه خــود مســئول 
حفــظ بیــالن آب و مســئول صــدور مجوزهای 
ــد، بخــش  ــالن بودن ــش از بی برداشــت آب بی
ــرف  ــر »مص ــی نظی ــا اظهارات ــاورزی را ب کش
کننــده بیــش از 90 درصــد آب کشــور«، 
یــا  و  تولیــد«  پاییــن  نســبتاً  »عملکــرد 
ــن بخــش«  ــت آب در ای »بیشــترین هــدر رف
ــران آب  ــاد بح ــی ایج ــم اصل ــوان مته ــه عن ب

معرفــی می کننــد. 
کشــوری  در  آب  بــاالی  ســهم  بی تردیــد 
کشــاورزی  بــر  مبتنــی  آن  اقتصــاد  کــه 
ــه  ــی آنچ ــت ول ــر اس ــاب ناپذی ــوده، اجتن ب
ــل  ــه عوام ــه ب ــد، توج ــدا می کن ــت پی اهمی
ــاز  ــه  س ــه زمین ــت ک ــی اس ــت  های و سیاس
عــدم کارایــی آب در بخــش کشــاورزی ایــران 
ــروز  ــام ام ــت اته ــوان گف ــت. می ت ــده اس ش
مســئولین؛ ماحصــل ســال  هــا حکمرانــی بــد 
در آب و صــدور مجــوز بیــش از تــوان ســفره 
بــوده کــه فرجــام آن توســعه بی رویــه کشــت 
محصــوالت آب  بــر حتــی در اراضــی نامرغــوب 

ــت.  ــوده اس ب
امــروز کــه دفــاع از بخــش صنعــت ســرلوحه 
نظــر  بــه  شــده،  دولتمــردان  تصمیمــات 
می رســد متهــم کــردن کشــاورزان صرفــاً 
ــه بخــش  ــه هزین ــا ب ــزی اســت ت دســت  آوی
ــع  ــت از مناب ــش صنع ــهم بخ ــاورزی، س کش
ــردی  ــد. رویک ــش دهن ــور را افزای ــی کش آب
ــد  ــان می ده ــق در آن نش ــی تدقی ــه اندک ک
ــی نادرســت اســتوار اســت  ــر مبان ــه تنهــا ب ن
بــا  و  اغــراض خــاص  اســاس  بــر  بلکــه، 
سیاســت کشــاورز ســتیزی بــرای پــاک کردن 
کارنامــه ای پــر از خطــا و قصــور طــرح  ریــزی 

ــت.  ــده اس ش
دلیــل ایــن امــر را می تــوان در نــوع برخــورد 
تکنوکــرات  هــای وزارت نیــرو بــا ایــن بخــش 
ــه برخــی از  ــت روشــنگری ب ــه جه ــت، ک یاف

ایــن مــوارد پرداختــه مــی شــود؛
ــف( جلوگیــری از ارتقــای بهــره  وری  ال
آب در بخــش کشــاورزی بــا ممانعــت از 

انتقــال آب درون حوضــه ای 
ــه  ــک دو قطع ــاورزی مال ــد کش ــرض کنی ف
ــر دو از دو  ــه ه ــم اســت، ک ــن مجــاور ه زمی
ــاورز  ــن کش ــه ای ــه ب ــاوت ک ــی متف ــع آب منب
ــی  ــوند. در صورت ــروب می ش ــق دارد مش تعل

ــرای بهــره  وری  کــه ایــن کشــاورز بخواهــد ب
باالتــر، افزایــش تولیــد و حفــظ ســرمایه 
و  کنــد  جابه جــا  را  آب  هــا  گــذاری  اش 
ــا ممانعــت  ــه زمیــن دیگــر بدهــد ب ــال ب انتق

وزارت نیــرو مواجــه می شــود! 
ــت،  ــن ممانع ــرای ای ــرو ب ــان وزارت نی مجری
ــه  ــع عادالن ــون توزی ــواد 27 و 28 قان ــه م ب
ــد و مدعــی هســتند کــه  آب اســتناد می کنن
ــه ای  ــال آب درون حوض ــازه انتق ــار اج اختی
ــارج  ــه خ ــن وزارتخان ــارات ای ــه اختی از حیط

اســت. 
امــا بــا یــک نــگاه ســاده بــه ایــن مــواد متوجه 
مــی  شــویم تصمیــم  گیــری در خصــوص 
ــه وزارت  ــه ب ــال آب درون حوض ــازه انتق اج
ــی وزارت  ــت. در حال ــده اس ــپرده ش ــرو س نی
نیــرو از ایــن عمــل طفــره مــی رود کــه 
خــود دســتورالعملی را در تاریــخ 93/4/16 
بــا عنــوان »در راســتای اصــالح ســاختار 
مصــرف و ارتقــای بهــره وری بــه ازای هــر 
ــی  ــتورالعمل اصالح ــی آب، دس ــد مصرف واح
عادالنــه  توزیــع  قانــون   28 و   27 مــواد 
ــن آب  ــهولت در تامی ــاد س ــرای ایج آب را ب

ــرد  ــا رویک ــات ب ــع و خدم ــاز صنای ــورد نی م
ــرده اســت؛  ــد کشــور« وضــع ک ــتغال مول اش
ــرای  ــال آب را ب ــروش و انتق ــی آن ف ــه ط ک
ــای  ــت، فض ــرب، صنع ــات، ش ــارف خدم مص
ســبز شــهرداری ها مجــاز شــمرده اســت. 
ــال  ــروش و انتق ــت در آن ف ــل اس ــل تأم قاب
ــازه  ــارف اج ــایر مص ــرای س ــاورزی ب آب کش
داده شــده، امــا در مــورد فــروش و انتقــال آب 
کشــاورزی بــرای مصــرف کشــاورزی ســکوت 
می کنــد!! اینکــه هــر گونــه مصرفــی را بهینــه 
دانســته جــز مصــرف کشــاورزی نشــان از چــه 
ــر  ــح فضــای ســبز شــهری ب ــا ترجی دارد!؟ آی
معیشــت هــزاران کشــاورز نشــانی جــز شــهر 
دوســتی، صنعــت دوســتی و کشــاورز ســتیزی 
تکنوکــرات  هــای پایتخــت نشــین وزارت 

ــرو دارد؟!!  نی
ــور،  ــتورالعمل مذک ــوان دس ــه عن ــه ب ــا توج ب
وزارت نیــرو اشــتغالزایی بخــش صنعــت و 
خدمــات را نســبت بــه کشــاورزی بیشــتر مــی  
پنــدارد، از همیــن رو می خواهــد ایــن ده 
ــا مشــتری آب کشــاورزی، »کــه  درصــد، تنه
مصرف-کننــده 90 درصــد آب کشــور اســت« 

چرا مسئوالن وزارت نیرو باید از افزایش بهره وری آب در کشاورزی هراسان باشند؟
مریم حسنی
پژوهشگر مسائل آب
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ــن انحصــار،  ــا ای ــی دیگــر ب ــه عبارت باشــند! ب
ــرای  ــت ب ــن آب ارزان قیم ــال تأمی ــه دنب ب
مصــارف غیــر کشــاورزی اســت، چــرا کــه بــا 
ــروش آب درون  ــد و ف ــال و خری ــازه انتق اج
ــکیل  ــارف و تش ــه مص ــرای هم ــه ای ب حوض
ــاد  ــت و ایج ــه دخال ــاز ب ــدون نی ــازار آب ب ب
ســازوکارهای قــدرت طلبانــه و انحصــاری 
ــدا  ــود را پی ــی خ ــرو، آب ارزش ذات وزارت نی

می کنــد. 
تکنوکرات هــای  جانبــه  همــه  حمایــت 
ــت  ــی اس ــت در حال ــش صنع ــی از بخ دولت
کــه بازدهــی ایــن بخــش آنقــدر انــدک اســت 
ــای  ــرو تعرفه ه ــع در گ ــن صنای ــاء ای ــه بق ک
ســنگین گمرکــی و تخصیــص یارانه هــای 

ــت!!  ــرژی اس ــم ان عظی
ُطرفــه آنکــه ممانعــت از انتقــال آب درون 
ــه  ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــه ای در حال حوض
حمایــت بــی  دریــغ وزارت نیــرو از طــرح  
هــای انتقــال حوضــه بــه حوضــه آب و طــرح  
ــال  ــازی و انتق ــیرین  س ــر ش ــرژی  ب ــای ان ه
آب دریــا، علــی رغــم مخالفــت  هــا و نگرانــی 
ــای زیســت  ــه پیامده ــای بســیار نســبت ب ه
ــی و اقتصــادی آن صــورت  محیطــی، اجتماع

ــرد.  مــی گی
ــن  ــت و ای ــت از صنع ــل حمای ــد دلی ــا نبای آی
چنیــن پروژه هایــی را در رانــت و درآمــد 
ــد  ــی دارن ــی دولت ــرای بروکراس ــه ب ــی ک زای

ــرد؟ ــتجو ک جس
آیــا در ورای ایــن ممانعــت، می تــوان چیــزی 
ســوی  بــه  کشــاورزان  دادن  ســوق  جــز 
پروانــه   کــردن  بــی ارزش  و  ورشکســتگی 
ــردن  ــرای پاک ک ــا ب ــرداری آنه ــره  ب ــای به ه
ــه  ــن وزارت خان ــت ای ــوء مدیری ــئولیت س مس
متصــور بــود؟ چــرا کــه بــا اجــازه انتقــال آب 
درون حوضــه مستمســکی همچــون بهــره  
وری پاییــن آب در بخــش کشــاورزی را از 

ــد. ــی دهن ــت م دس
ــه  ــم هندوان ــرآب چش ــتان پ ب( داس

ــا ــن مدع ــر ای ــی ب گواه
سرگذشــت پــر فــراز و نشــیب هندوانــه نمونــه 
ــح  ــدم درک صحی ــدی و ع ــارزی از ناکارآم ب
بوروکراســی دولتــی از بخش کشــاورزی اســت 
ــد  ــارت عای ــرر و خس ــز ض ــه ای ج ــه نتیج ک
دیگــری بــرای کشــاورزان بــه همــراه نداشــته 
اســت. بــرای کشــاورزان هندوانــه کار تحمــل 
ــروش  ــان ف ــای زم ــا و اگره ــج کشــت و ام رن
ــاعه و  ــق الس ــات خل ــه تصمیم ــود ک ــم نب ک
بــی منطــق کارگــزاران دولتــی آســیب  هــای 
خانمــان برانــدازی بــه ایــن قشــر زحمتکــش 

تحمیــل کــرده اســت. 
بازخوانــی داســتان تلــخ هندوانــه گواهــی بــر 

ایــن مدعاســت؛ در حالــی چند ســال گذشــته 
آتــش انتقــادات مســئوالن و کارشناســان بــه 
»آب بــر بــودن محصــول هندوانــه« شــعله  ور 
شــده، کــه در واقــع ایــن محصــول برخــالف 
ــازده  ــر ب ــدارش جــزو محصــوالت پ ــر آب ظاه
ــرت آور  ــت. حی ــه آب اس ــاز ب ــن نی و کمتری
اینجاســت کــه کارگــزاران دولتــی بــا برگزاری 
ــی،  ــتورات کتب ــنامه ها، دس ــا، بخش همایش ه
ــا  ــی و ب ــت و بازرس ــای گش ــکیل گروهه تش
ارعــاب و تهدیــد، کشــاورزان را از کاشــت 
پیشــنهاد  و  می کننــد  منــع  هندوانــه 
جایگزینــی کاشــت گنــدم و ذرت دانــه ای کــه 
جــزو محصوالتــی کــه بــرای تولیــد هــر کیلــو 
ــه  ــبت ب ــتری نس ــرف آب بیش ــه مص ــاز ب نی

هندوانــه دارنــد را می دهنــد. 
ــخ  ــود راس ــزم خ ــان در ع ــردان آنچن دولتم
ــه را هــم  ــوه قضائی ــای ق ــد کــه حتــی پ بودن
ــه  ــه نکاشــتن هندوان ــد کشــاورزان ب در تهدی

بــاز می کننــد.
ــه  ــی ادام ــه تــا جای ــت هندوان ــر کش تکفی
داشــت کــه وزرای کشــاورزی و نیــرو در 
بازدیــد مشــترک از شهرســتان پیشــوا در 
تاریــخ 94/4/12 بــا کشــت هندوانــه مخالفــت 
ــح  ــت؛ »ترجی ــی گف ــود حجت ــد. محم کردن
مــی دهیــم محصوالتــی در کشــور تولیــد 
ارزش  نســبی،  مزایــای  دارای  کــه  شــوند 
ــند.« و  ــه آب باش ــاز ب ــن نی ــزوده و کمتری اف
حمیــد چیــت چیــان بــا اســتناد بــه »بررســی 
دقیــق« و »محاســبات علمی« و »کارشناســی 
ــی  ــادرات برخ ــد و ص ــه تولی ــده« در زمین ش
 : داشــت  اظهــار  کشــاورزی  محصــوالت 
»حقیقتــاً صــادرات هندوانــه بــه علــت اینکــه 
بــرای تولیــدش بایــد میــزان زیــادی آب 
ــت.« ــی نیس ــه و منطق ــود عاقالن ــرف ش مص
ــاه ســال 94  ــان م ــه در آب ــب اینک ــه جال نکت
ــا  ــر کشــاورزی ب عبــاس کشــاورز معــاون وزی
ــورت  ــات ص ــی ها و تحقیق ــه بررس ــتناد ب اس
گرفتــه در معاونــت زراعــت وزارت جهــاد 
کشــاورزی،  اعــالم کــرد:» هندوانــه جــز 

ــت.«   ــر نیس ــوالت آبب محص
ــا عنــوان »معرفــی و  در پاییــز 95 مقالــه ای ب
ارزیابــی معیارهــای الگــوی کشــت« از ســوی 
ــران منتشــر شــدکه  ــر آب ای اندیشــکده تدبی
نشــان مــی داد، هندوانــه از جملــه محصوالتــی 
اســت کــه بیشــترین مزیــت و کمتریــن 
ــه  ــزوده ب ــترین ارزش اف ــه آب و بیش ــاز ب نی
ازای هــر متــر مکعــب آب مصــرف شــده 
در بیــن محصــوالت زراعــی را دارد. ایــن 
مطالعــه نشــان می دهــد؛ سیاســت منــع 
کشــت هندوانــه کــه ظاهــراً بــا انگیــزه حفــظ 
ــت؛ در  ــده اس ــاذ ش ــور اتخ ــی کش ــر آب ذخای

واقــع چنانچــه 21 میلیــارد متــر مکعــب آب 
مجــازی 13 میلیــون تــن گنــدم مــورد نیــاز 
ســاالنه کشــور، در صورتــی کــه بــا ارز حاصــل 
از کشــت و صــادرات هندوانــه تأمیــن گــردد، 
ــر از 4  ــدار آب مجــازی صــادر شــده کمت مق
میلیــارد متــر مکعــب خواهــد بــود. بــه زبــان 
ــاز کشــور از  ســاده تر تاًمیــن گنــدم مــورد نی
ــی  ــه معن ــه ب ــادرات هندوان ــل از ص ارز حاص
گرانقیمــت  آب  مصــرف  در  صرفه جویــی 
داخلــی بــه میــزان بیــش از 17 میلیــارد متــر 

ــد.  ــال می باش ــب در س مکع
تاســف آور اســت کــه همچنــان بعــد از اعــالم 
مســئوالن وزارت جهــاد بــر بهــره وری بــاالی 
هندوانــه بــه ازای مصــرف هر متــر مکعب آب، 
ــاب  ــد و ارع ــان آب، کشــاورزان را تهدی متولی
ــه در اســفند 95  ــوان نمون ــه عن ــد. ب می کردن
ــه و  ــه ای کهگیلوی ــرکت آب منطق ــس ش رئی
بویراحمــد تابــع وزارت نیــرو اعــالم کــرد 
حکــم قطــع بــرق 140 نفــر از کشــاورزان کــه 
ــه در ســال جــاری را  »قصــد« کشــت هندوان
ــن در  ــت! و همچنی ــده اس ــه ش ــد، گرفت دارن
فروردیــن 96 شــورای تأمیــن و کارگــروه 
ــی شهرســتان  ــع طبیع کشــاورزی، آب و مناب
ــت  ــه ای، ممنوعی ــزاری جلس ــا برگ ــان ب فراه
ــه را طــی اطالعیــه ای منتشــر  کشــت هندوان

می کنــد!
بایــد پرســید ایــن اصــرار وزارت نیــرو بــر آببــر 
بــودن هندوانــه و ممانعــت از کاشــت آن چــه 
دلیلــی دارد؟ چــرا وزارت نیــرو بایــد مخالــف 
کاشــت هندوانــه کــه جــزو محصوالتــی اســت 
کــه بیشــترین ارزش افــزوده و کمتریــن نیــاز 
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــد؟ ن ــه آب را دارد، باش ب
دیگــر نمی توانــد بــا تمســک بــه پاییــن 
ــن  ــودن بهــره وری آب در کشــاورزی، آب ای ب

ــه صنعــت تخصیــص دهــد.  بخــش را ب
ــی  ــای دولت ــرات  ه ــرد تکنوک ــن عملک ــا ای آی
ــق، محاســبات  ــای »بررســی دقی ــا ادع ــه ب ک
علمــی و کارشناســی شــده« صــورت می گیرد 
و خســارت های اقتصــادی هنگفتــی را بــه 
کشــاورزان بــی  پنــاه تحمیــل می کننــد 
ــئولیت  ــون مس ــاده 11 قان ــمول م ــد مش نبای
مدنــی شــوند و از منابــع شــخصی خــود 
جبــران خســارت کــرده و تــاوان دهنــد؟ مــواد 
ــش  ــه بخ ــوط ب ــه مرب ــون ک ــن قان ــر ای دیگ
ــه شــدت اجــرا می شــود،  خصوصــی اســت ب
شــاید اگــر ایــن مــاده یــک بــار اجــرا می شــد 

ــیدیم. ــرانجام نمی رس ــن س ــه ای ب
بــرای  نیــرو  وزارت  برنامه هــای  ج( 

کاهــش آب کشــاورزان 
ــی  ــم اصل ــه کشــاورزان را مته ــرو ک وزارت نی
می دانــد  آبــی  منابــع  وخیــم  وضعیــت 
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ب 
بــدون آ را  طرح هایــی  و  دســتورالعمل ها 

پشــتوانه قانونــی بــرای کاهــش آب کشــاورزی 
این هــا،  از  یکــی  اســت.  کــرده  تدویــن 
آب  میــزان  بــه  کشــاورزی  آب  کاهــش 
ــل  ــن عم ــرای ای ــت. اج ــزی اس قابل برنامه ری
ــه در برخــی دشــت ها  ــه ای اســت ک ــه گون ب
ــزی  ــل برنامه ری ــزان آب قاب ــه می ــیدن ب رس
ــا  ــه ی بایــد 75 درصــد میــزان برداشــت پروان

ــد.  ــش یاب ــی از آن کاه نیم
اینکــه برداشــت از منابــع آبــی بایــد بــه 
ــل برنامه ریــزی باشــد یکــی از  میــزان آب قاب
دالیــل اصلــی ورود دولــت و وزارت نیــرو در 5 
دهــه اخیــر در مســئولیت حفاظــت از منابــع 
ــی  ــتا قوانین ــن راس ــوده اســت و در ای ــی ب آب
ــش از  ــت بی ــازه برداش ــه اج ــد ک ــن ش تدوی
تــوان ســفره ها داده نشــود. بایــد پرســید ایــن 
اصــل مهــم کــه وظیفــه ذاتــی وزارت نیــرو در 
حفــظ منابــع آبــی بــود چطــور ســه چهــارم یا 
ــه  هــای صــادره بیــش  نیمــی از میــزان پروان
از تــوان ســفره اســت؟ آیــا ایــن بدیــن معنــا 
ــه  ــام وظیف ــرو در انج ــه وزرات نی ــت ک نیس
اصلــی خــود قصــور کــرده و پروانه هایــی 
صــادر کــرده کــه از میــزان آب تجدیدپذیــر و 

ــت. ــوده اس ــتر ب ــزی بیش ــل برنامه ری قاب
ــار صــدور  ــن موضــوع آم ــر ای ــرای درک بهت ب
پروانــه در دشــت رفســنجان قابــل توجــه 
ــن  ــالم شــدن ای ــه اع ــان ممنوع اســت؛ در زم
دشــت )ســال 1353( تعــداد 159 حلقــه 
چــاه عمیــق و نیمه عمیــق و تعــداد 160 
ــه  ــن ب ــت، بنابرای ــود داش ــات وج ــته قن رش
تبــع قانــون آب و نحــوه ملــی شــدن آن 
ــت در  ــالم ممنوعی ــان اع مصــوب 1347 درزم
ــد  ــداد 319 واح ــاً تع ــنجان جمع ــت رفس دش
ــود  ــت موج ــن دش ــی در ای ــرداری قانون بهره ب
بــوده اســت. از آنجــا کــه بــه گــزارش شــرکت 
آب منطقــه ای کرمــان در پــی تصویــب »قانون 

توزیــع عادالنــه آب« بــر اســاس تبصــره ذیــل 
مــاده 3، تعــداد 422 حلقــه چــاه عمیــق 
جدیــد در ایــن دشــت ممنوعــه بحرانــی مجــوز 
قانونــی دریافــت کردنــد. محاســبه نشــان می-
ــرداری  ــای بهره ب ــداد واحده ــع تع ــد جم ده
مجــاز از منابــع آبــی ایــن دشــت می بایســتی 
جمعــاً 741 واحــد باشــد. امــا در ســال 1394 
ــی  تعــداد چاههــای عمیــق دارای مجــوز قانون
در دشــت رفســنجان 1445 حلقــه اعــالم و در 
ــخ  ــن تاری ــز در ای ــات نی حــدود 14 رشــته قن
ــن  ــد، بنابرای ــرداری بودن ــورد بهره ب ــوز م هن
ــاً  ــاز جمع ــرداری مج ــای بهره ب ــداد واحده تع

ــده اند!؟ ــد ش ــر 1459 واح ــغ ب بال
بایــد پرســید کــه اگــر واحدهــای مجــاز در پی 
ــد  ــاً 741 واح ــوق جمع ــون ف ــب دو قان تصوی
ــب  ــی موج ــبثات و توجیحات ــه تش ــد، چ بودن
ــد در  ــاه جدی ــه چ ــوز 718 حلق ــدور مج ص
کمتریــن ارزش بــازاری حــدود 2150 میلیــارد 
تومــان در دشــت ممنوعــه رفســنجان گشــته 
اســت؟! آیــا تکنوکرات هــای وزارت نیــرو نبایــد 
بــر اســاس مــاده 11 قانــون مســئولیت مدنــی 
ــش از  ــه بی ــزان پروان ــن می ــدور ای ــرای ص ب
تــوان ســفره مــورد مؤاخــذه و محکــوم شــوند؟ 
و  قوانیــن  در  نیــرو  وزارت  طرفــی  از 
راهکاری هایــی  خــود  دســتورالعمل های 
ــا  ــاب ب ــی پس ــاه و جایگزین ــد چ ــون خری چ
ــاز  ــای غیرمج ــتن چاهه ــاورزی و بس آب کش
بــرای کاهــش برداشــت آب دارد امــا چــرا بــه 
جــای اینکــه میــزان برداشــت بیــش از انــدازه 
ــور  ــرق مذک ــزی را از ط ــه  ری ــل برنام آب قاب
کاهــش دهــد می خواهــد از میــزان برداشــت 
همــه پروانــه چاه هــای کشــاورزی کــم کنــد؟ 
ــای کشــاورز ســتیز  ــع االســف تکنوکرات ه م
ــه ورشکســتگی و  ــرو کمــر همــت ب وزارت نی
ــار  ــه آم ــر ب ــی کشــاورزان بســته اند. اگ آوارگ
ــان  ــه ای کرم ــوی آب منطق ــده از س ــه ش ارائ

در مــورد دشــت رفســنجان نگاهــی بیاندازیــم 
ــم:  ــوع را درک می کنی ــن موض ــر ای بهت

بــرای  کشــاورزی  برنامه ریــزی  قابــل  آب 
ــب  ــون مترمکع ــنجان 277 میلی ــت رفس دش
برداشــت  میــزان  کــه  حالــی  در  اســت 
چاههــای کشــاورزی رفســنجان 540 میلیــون 
ــن  ــت، بنابرای ــده اس ــار ش ــب اظه ــر مکع مت
بــرای رســیدن بــه آب قابــل برنامه ریــزی 
هــای  چــاه  پروانــه  از  درصــد   50 بایــد 
ــای  ــداد چاهه ــود. تع ــل ش ــاورزی تعدی کش
کشــاورزی در دشــت رفســنجان 1374 حلقــه 
اســت بنابرایــن بــا تعدیــل 50 درصــدی 
ــر  ــت آب از ه ــط برداش ــت آب، متوس برداش
چــاه حــدود 6 لیتــر بــر ثانیــه می شــود. 
ــنجان  ــاورزان رفس ــد کش ــرف می کن ــا ص آی
ــری  ــق 200 مت ــه را از عم ــر ثانی ــر ب 6 لیت
زمیــن بــا آن همــه تجهیــزات و صــرف انــرژی 
بیــرون کشــند؟! آیــا ایــن اقــدام وزارت نیــرو 
ــای  ــاه ه ــه چ ــام پروان ــردن تم ــی ارزش ک ب
کشــاورزی نیســت؟ ایــن بــدان معناســت کــه 
ــاورزان در  ــه کش ــی ک ــرمایه گذاری هنگفت س
ــراوان  ــج و زحمــت ف ــا تحمــل رن ــزی ب باغری

ــود.   ــکانده ش ــد خش ــد بای کرده ان
ایــن ســوال را بایــد پرســید کــه آیا کشــاورزان 
ــه  ــام وظیف ــدم انج ــور و ع ــاوان قص ــد ت بای
قانونــی تکنوکراتهــای وزارت نیــرو را بدهنــد؟

ــه وزارت  ــت ک ــا اس ــکاه روزگار م ــز جان طن
ــود  ــت موج ــی وضعی ــبب اصل ــه مس ــرو ک نی
منابــع آب کشــور اســت امــروز در لبــاس 
ــم  ــت وخی ــد وضعی ــاذق می خواه ــب ح طبی

ــد!! ــود بخش ــور را بهب آب کش
در تهیــه ایــن مقالــه از مســتندات زیــادی 
اســتفاده شــده اســت کــه در صــور نیــاز قابــل 
ارائــه هســتند. الزم بــه ذکــر اســت انتشــار ایــن 
ــا  ــران ب ــته ای ــن پس ــایت انجم ــه در وبس مقال

ــود. ــد ب ــات خواه ــه ارجاع درج کلی
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