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ــن  ــای انجم ــور اعض ــد و حض ــه دوره بازدی س
پســته ایــران، تشــکیل چندیــن جلســه هیــأت 
ــع  ــک دوره آموزشــی جام ــزاری ی ــره، برگ مدی
کادر  و  دبیــرکل  حضــور  و  کشــور  پســته 
ــز  ــته خی ــق پس ــات در مناط ــه دفع ــن ب انجم
خراســان، نشــان از نقــش غیرقابــل انــکار 
ــور دارد. از  ــته کش ــت پس ــه در صنع ــن خط ای
ــاز نیــز مردمــان ســرزمین آفتــاب، ســهم  دیرب
ــان  ــد، چن ــروری داشــته ان بســزایی در الگــو پ
ــار خیــام،  کــه در جــای جــای ادب پارســی آث
ــی  ــم م ــه چش ــر ب ــعید ابوالخی ــار و ابوس عط
ــردورزی  ــاخته در خ ــی خودس ــورد؛ الگوهای خ
و فرهنــگ. اینبــار امــا الگوهایــی مربــوط 
ــه  ــه اســت ک ــت پســته شــکل گرفت ــه صنع ب
ــده را  ــد چــراغ ای ــه آنهــا مــی توان پرداختــن ب
در ذهــن فعالیــن ایــن صنعــت در ســایر نقــاط 

ــد.  ــن کن ــور روش ــز کش ــته خی پس
ــز صنعــت پســته در خراســان و  از وجــوه تمای
ــه  خصوصیــات منحصــر بفــرد آن مــی تــوان ب
مــوارد زیــادی اشــاره نمــود. وجــود بــاغ هایــی 
ــزان باردهــی  ــه و می ــم الجث ــان عظی ــا درخت ب
حیــرت انگیــز کــه بــه شــیوه اســتاندارد احداث 
شــده انــد؛ برپایــی بــازاری گســترده بــه نــام تَر 
فروشــی پســته؛ پایــه ریــزی ســبکی جدیــد در 

خدمــات بــه نــام خرید-ضبــط، جهــت ارســال 
پاســخ مناســب بــه تقاضــای بــازار؛ عالقمنــدی 
بــه حفــظ ســرمایه ُکهــن جنــگل هــای طبیعی 
پســته بــه عنــوان اســناد حــی و حاضــر قدمــت 
پســته ایــران؛ همــه و همــه مویــد آن هســتند 
و  هوشــمندانه  بســیار  هــا  خراســانی  کــه 
منطقــی بــا صنعــت پســته برخــورد مــی کننــد 
و مــی تواننــد بــا همــت خــود، پرچــم آن را بــاال 

نگــه دارنــد.
ــده  ــی هف ــتر، جمع ــنایی بیش ــور آش ــه منظ ب
نفــره از اعضــای باغــدار و تاجــر انجمــن پســته 
ــه  ــاس برنام ــر اس ــه و ب ــی دبیرخان ــا هماهنگ ب
ــای دوازده و  ــده، در روزه ــن ش ــش تعیی از پی
ســیزده شــهریورماه از مــکان هــای مختلفــی در 
خراســان بازدیــد بــه عمــل آوردنــد. شــایان ذکر 
اســت محمدعلــی انجــم شــعاع از اعضــا هیــأت 
امنــا انجمــن پســته ایــران و بــه عنــوان مدیــر 
برگــزاری ایــن تــور و دو تــن از کادر دبیرخانــه، 

ــد. اعضــای انجمــن را همراهــی مــی کردن
پســته غالمرضــا  بــاغ هــای  از  اول  روز  در 
ذوالفقــاری واقــع در منطقــه شــمس آبــاد، 
ــض  ــر در فی ــته تَ ــروش پس ــد و ف ــز خری مراک
آبــاد و ضبــط پســته امیــن زاده در قائــن بازدید 
شــد. نوبــت صبــح روز دوم ســفر بــه بازدیــد از 

بــاغ هــای پســته مصیــب لطفــی عضــو هیــأت 
ــن و شــرکت در نشســت مشــترك  ــا انجم امن
ــزل وی اختصــاص داشــت. عصــر  اعضــا در من
روز دوم، اعضــای انجمــن از جنــگل های پســته 
ــا فعالیــن  ــد و ب ــد کردن وحشــی ســبزوار بازدی
صنعــت پســته مقیــم در ایــن منطقــه در زمینه 
بــازار و باغــداری پســته بــه بحــث و تبــادل نظر 
پرداختنــد. گزیــده ای از کلیــه بازدیدهــا و 
نشســت هــا در همیــن شــماره منعکــس شــده 

اســت.
شــایان ذکــر اســت تعــدادی از اعضــای گــروه 
کــه از کرمــان عــازم مناطــق پســته خیــز 
ــای  ــتان ه ــد، در شهرس ــان بودن ــتان خراس اس
گنابــاد و بیدخــت بــا میزبانــی گــرم و صمیمانه 
ــا  ــم در آنج ــن مقی ــای انجم ــدادی از اعض تع
روبــرو شــدند. جلســه ای نیــز بــا حضــور محمد 
ــن  ــو انجم ــاد و عض ــداران گناب ــمی از باغ هاش
ــت پســته  ــاالن صنع ــایر فع ــران و س پســته ای
منعقــد شــد. ایــن جلســه بــه بحــث پیرامــون 
ــدر  ــت آب و ه ــش کیفی ــی، کاه ــرده مالک خ
رفتــن آب قنــات هــای ایــن منطقــه اختصــاص 
ــا  ــن ب ــای انجم ــور اعض ــن ت ــت. همچنی داش
همراهــی ســهراب احســان، از دوســتداران 
انجمــن، از قنــات قصبــه گنابــاد بازدیــد کردند.

گزارش سفر اعضای انجمن به خراسان:
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ابوالفضل زارع نظری



اعضــای انجمــن پســته ایــران کــه در تــور باغــی 
خراســان شــرکت کرده بودنــد در روز اول بازدید 
ــا نحــوه باغــداری غالمرضــا ذوالفقــاری، عضــو  ب
پیوســته ایــن انجمــن، بــه عنــوان یکــی از افــراد 
مجــرب در ایــن حــوزه آشــنا شــدند. ذوالفقــاری 
بــا روی گشــاده تــالش داشــت آنچــه در باغبانــی 
پســته موجــب موفقیتــش شــده اســت را بازگــو 
ــه  ــاغ ک ــن ب ــف ای ــات مختل ــد. وی در قطع کن
شــامل درختــان بزرگــی بــا رعایــت فاصلــه زیــاد 
ــی در  ــد، توضیحات ــا بودن ــف ه ــن و روی ردی بی
ــات  ــا آف ــارزه ب ــی، مب ــام، کودده ــوص ارق خص
ــه در  ــود ک ــه نم ــان پســته ارائ ــاری درخت و آبی

ادامــه آورده شــده اســت.

ــا نشــان دادن  غالمرضــا ذوالفقــاری در ابتــدا ب
چنــد رقــم پســته کشــیده، گفــت: اُنــس ایــن 
رقــم کــه بــه احمدآقایــی معــروف اســت از 26 
ــم  ــه پســته ک ــی ک ــاال اســت. ســال های ــه ب ب
اســت، اُنــس آن گاهــاً بــه 25 هــم رســیده، امــا 

هیــچ وقــت بیشــتر از 30 نشــده اســت.
ذوالفقــاری کــه بــا ریزبینــی زیــاد همــه ارقــام 
بررســی مــی کنــد، در خصــوص رقــم  را 
ــم  ــن رق کشــیده موجــود در باغــش گفــت: ای
کشــیده از نــوع نــوك تیــز تــا نوعــی کــه نــوك 
آن گــرد اســت را شــامل مــی شــود. آن هایــی 
کــه نــوك تیــز هســتند، اُنــس شــان بــه 29 و 
ــه رقــم احمدآقایــی  30 مــی رســد و هرچــه ب

نزدیکتــر مــی شــوند، اُنــس بــه 26 و یــا پاییــن 
تــر گرایــش پیــدا مــی کنــد.

طبــق گفتــه هــای وی، در فیــض آبــاد دو نــوع 
ــا رنــگ پوســت رویــی قرمــز  پســته بادامــی ب
و ســفید وجــود دارد. ذوالفقــاری بــر ایــن 
بــاور اســت کــه نــوع پایــه بایــد از نــوع پســته 
ــه  ــرا ک ــد، چ ــز باش ــت قرم ــا پوس ــی ب بادام
ــی  ــه عل ــوان پای ــه عن ــری ب ــم اکب انتخــاب رق
رغــم داشــتن رشــد خــوب، نیــاز بــه َقیــم دارد.

در خصــوص پیوندزنــی، ذوالفقــاری افــزود: 
ــروع  ــی ش ــارم کار پیوندزن ــوم و چه ــال س س
ــال  ــا در س ــال ه ــد نه ــود؛ 90 درص ــی ش م
ســوم و 10 درصــد در ســال چهــارم پیونــد زده 
مــی شــوند. در ســال چهــارم، ســه پیونــد نگــه 
داشــته مــی شــود؛ در ســال پنجــم، دو پیونــد و 
در ســال هفتــم بــا حــذف یــک پیونــد، درخــت 

تــک پایــه شــکل مــی گیــرد.
درختــان،  باردهــی  میــزان  خصــوص  در 
ــور  ــه ط ــاغ ب ــن ب ــرد: ای ــار ک ــاری اظه ذوالفق
ــی  ــول م ــار محص ــن در هکت ــط 32 ت متوس
ــرم  ــش از 100 کیلوگ ــت بی ــر درخ ــد و ه ده

ــر دارد.  ــته تَ پس
ایــن باغــدار موفــق ضمــن اشــاره بــه اهمیــت 
ــد  ــرد: هــر چن ــوان ک ــورزی، عن ــات خاک عملی
ــف  ــن دو ردی ــاك بی ــه، خ ــک مرتب ــال ی س
درختــان را بــه عــرض 120 و عمق 70 ســانتی 
ــی  ــردان م ــی برگ ــل مکانیک ــط بی ــر توس مت

ــم. کنی
ــورد  ــی م ــای آل ــرد: کوده ــان ک وی خاطرنش
اســتفاده در ایــن بــاغ از نــوع گوســفندی، 
ــفند  ــود گوس ــا ک ــتند و م ــی هس گاوی و مرغ
را بیشــتر مــی پســندیم و هــر ســه ســال یــک 
ــار  ــر هکت ــی در ه ــود حیوان ــن ک ــار 70 ت ب
ــه  ــی را ب ــای حیوان ــم. کوده ــی کنی ــه م اضاف
ضخامتــی دپــو مــی کنیــم کــه پاییــن آن هــا 
نســوزد و پــس از یــک مــاه و انجــام عملیــات 
فــراوری و غنــی کــردن کــود، عملیــات انتقــال 

ــم.  ــی دهی ــاغ را انجــام م ــه ب آن ب
غالمرضــا ذوالفقــاری بــا شــکایت از اثرگــذاری 
ــح  ــا پســیل پســته، تصری ــارزه ب ســموم در مب
ــت  ــوب اس ــم خ ــدام س ــم ک ــی دانی ــرد: نم ک
ــال  ــل امس ــن دلی ــه همی ــت، ب ــدام نیس و ک
خیلــی از ســم اســتفاده نکردیــم و تنهــا بــا آب 
و صابــون کنتــرل کردیــم. امســال در فروردین، 
ــام  ــی را انج ــم پاش ــهریور س ــت و ش اردیبهش

ــار ســم پاشــیدیم.   ــم و مجموعــاً ســه ب دادی
فنــی  مالحظــات  رعایــت  زمینــه  در  وی 
حیــن ســم پاشــی گفــت: مــا طــی روز اصــاًل 

بازدید اعضای تورباغی خراسان از باغ های غالمرضا ذوالفقاری، عضو پیوسته انجمن:

پیوند علم و تجربه
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سمپاشــی نداریــم و از ســاعت ده شــب و 
ــاز  ــن کار را آغ ــوزد ای ــاد ن ــی کــه ب ــان های زم
ــوع  ــا یــک ســاعت قبــل از طل مــی کنیــم و ت

ــم.  ــی دهی ــه م ــید ادام خورش
ــت  ــات بهداش ــت عملی ــد اس ــاری معتق ذوالفق
ــی  ــتانه م ــخ آب زمس ــتان و ی ــی در زمس باغ
توانــد در کاهــش جمعیــت پســیل در بــاغ 
نقــش بســزایی داشــته باشــد، وی در ایــن 
زمینــه مطــرح نمــود: مــا بــا اســتفاده از شــن 
کــش خــاك پــای درختــان را بــه وســط 
ــک  ــا کم ــاه ب ــیم و در دی م ــی کش ــف م ردی
ــت پســیل را از  ــم آف ــی کنی ــخ آب ســعی م ی

ــم. ــن ببری بی
ــات توســط  ــت آف ــوت مدیری ــاط ق یکــی از نق
ذوالفقــاری در مبــارزه بــا آفــت چوبخوار پســته، 
اســتفاده از دســتگاه ثبــت و جمــع آوری داده 
هــای هواشناســی )دیتــا الگــر( جهــت تعییــن 
ــرواز ایــن آفــت اســت. همچنیــن  زمــان اوج پ
از ایــن دســتگاه مــی تــوان در تصمیــم گیــری 
بــرای اســتفاده از روغــن هــای معدنــی در 

صــورت عــدم تأمیــن نیــاز ســرمایی درختــان 
اســتفاده نمــود. 

ــارزه  ــری مب ــم گی ــان تصمی ــوص زم در خص
بــا آفــات و تأمیــن نیــاز ســرمایی بــا اســتفاده 
ــناس  ــاربان کارش ــادی س ــتگاه، ه ــن دس از ای
ــاورزی،  ــاد کش ــازمان جه ــات س ــت آف مدیری
توضیــح داد: بــرق ایــن دســتگاه توســط صفحه 
خورشــیدی تأمیــن مــی شــود و ایــن قابلیــت 
را دارد کــه داده هــا را بــه تلفــن همــراه مدیــر 
ــه  ــا پروان ــارزه ب ــرای مب ــد. ب ــال نمای ــاغ ارس ب
ــس  ــار روز پ ــوان چه ــی ت ــته م ــوار پس چوبخ
از تأمیــن 238 ســاعت درجــه حــرارت بیــش 
از یــازده درجــه ســانتی گــراد اقــدام بــه 

ــود. ــی نم سمپاش
ــن  ــزود: از ای ــتگاه اف ــن دس ــح ای وی در توضی
دســتگاه بــرای تعییــن ســاعات نیــاز ســرمایی 
نیــز مــی تــوان اســتفاده کــرد. ســال گذشــته 
ــری  ــز اکب ــه ج ــام ب ــر ارق ــرمایی اکث ــاز س نی
ــه  ــم ک ــه کردی ــا توصی ــود و م ــن شــده ب تأمی

ــد.  ــن پاشــی کنن ــری را روغ اکب

درختــان  هــرس  خصــوص  در  ذوالفقــاری 
تشــریح کــرد: عمدتــاً هــرس مــا شــدید نیســت 
ــدید  ــرس ش ــه ه ــک مرتب ــالی ی ــت س و هش
ــم.  ــی کنی ــربرداری م ــم س ــار ه ــم و یکب داری
در طــی 16 ســال شــاخه هــای خشــک را مــی 
ــم  ــی داری ــاج را برم ــی ســر ت ــه نوع ــم و ب زنی

ــد. ــن بیاین ــا پایی ــه درخــت ه ک
وی در مــورد آبیــاری باغــش گفــت: مــدار 
ــت و  ــه اس ــک مرتب ــر 30 روز ی ــاری در ه آبی
شــاخص شــوری آن ســه هــزار اســت. از روش 
غرقابــی اســتفاده مــی کنیــم؛ امــا ســطح 
ــید در  ــور خورش ــا ن ــه ب ــا ک ــف ه ــط ردی وس
تمــاس اســت را کــم مــی کنیــم و عمــق آن را 
افزایــش مــی دهیــم. در هــر نوبــت آبیــاری هــر 
درخــت را دو هــزار لیتــر آب مــی دهیــم. بایــد 
چهــار مــاه در ســال خاموشــی داشــته باشــیم؛ 
ــت  ــی هش ــا ط ــت م ــزان برداش ــن می بنابرای
مــاه صــورت مــی گیــرد، اگــر بیشــتر از پروانــه 
مصــرف کنیــم موتورپمــپ بــه طــور اتوماتیــک 

قطــع مــی شــود.
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بــه گفتــه ی برخی از دســت انــدرکاران صنعت 
ــد پســته و ســپس ضبــط  پســته، ســبک خری
ــط  ــاه توس ــان کوت ــدت زم ــروش آن در م و ف
ــج مثبتــی از قبیــل:  ــد نتای ضباطــان مــی توان
باکیفیــت ضبــط شــدن پســته، کاهــش هزینــه 
ــای  ــه تقاض ــب ب ــان مناس ــخ در زم ــا و پاس ه
بــازار را در پــی داشــته باشــد. البتــه کار ســاده 
ای نیســت؛ اعتمــاد باغــداران بــه ضبــاط را می 
ــأت  ــو هی ــن زاده عض ــم اَمی ــا کری ــد. ام طلب
ــن ســبک را در  ــران ای ــا انجمــن پســته ای امن
خراســان پایــه گــذاری نمــوده اســت کــه مــی 
توانــد الگــوی ســایر نقــاط پســته خیــز باشــد. 
ــنا  ــت آش ــن زاده جه ــخنان امی ــه س در ادام
شــدن اعضــای انجمــن پســته بــا ایــن ســبک 
را در ســفر بــه شهرســتان قائــن مــی خوانیــد.

ــور  ــه ط ــال 1376 ب ــته را از س ــط پس    ضب
رســمی و بــا ظرفیــت 100 تــن در ســال آغــاز 
کردیــم. در ســال 1380 ظرفیــت ضبــط را 
ــر رســاندیم و در ســال  ــن پســته تَ ــه 500 ت ب
1394 بیــش از 4 هــزار و 500 تــن پســته 
ــرآورد  ــم. ب ــط نمودی ــداری و ضب ــر را خری تَ

ــن  مــی کنیــم کــه امســال حــدود 6 هــزار  ت
ــه  ــد روزان ــداری کنیــم. خری ــر را خری پســته ت
از کیلویــی 200 تــا 300 تومــان در ســال 
هــای اول تأســیس ایــن مجموعــه شــروع شــده 
ــزار و 500  ــا 8 ه ــی 7 ت ــه کیلوی ــون ب و اکن
تومــان رســیده اســت کــه ایــن قیمــت خریــد 
ــتگی  ــازار بس ــته در ب ــاالنه پس ــت س ــه قیم ب
ــی  ــه از تمام ــن مجموع ــه ای ــه ب دارد. مراجع
نقــاط اســتان خراســان جنوبــی و حتــی ســایر 
ــت  ــدون محدودی ــاور ب ــای مج ــتان ه شهرس
ــد از  ــن واح ــود دارد و اوج کار ای ــافت وج مس
15 شــهریورماه تــا اول مهرمــاه اســت. اســاس 
ــه  ــرام ب ــالق و احت ــر اخ ــط ب ــن ضب کار در ای
مشــتری و اطمینــان پایــه ریــزی شــده اســت. 
ــب  ــن ســبک جل ــری ای ــدای شــکل گی در ابت
اطمینــان افــراد کار ســختی بــود، امــا بــا 
گذشــت زمــان میــزان اعتمــاد افزایــش یافــت. 
ــته را  ــط پس ــزدی ضب ــی و کارم ــورت امان بص
انجــام نمــی دهیــم؛ بلکــه پســته ی باغــدار در 
بــدو ورود بــه ضبــط وزن مــی شــود و ســپس 
از طریــق نمونــه بــرداری قیمــت گــذاری مــی 

شــود؛ در ادامــه، پــس از ضبــط و فــروش 
ــن  ــدار در کمتری ــته باغ ــای پس ــول، به محص
زمــان ممکــن و طــی 3 قســط پرداخــت مــی 
شــود. قســط اول نقــداً، قســط دوم بــه فاصلــه 
ــس از 40 روز  ــر پ ــی 20 روز و قســط آخ زمان
بــه طــور کامــل تســویه مــی گــردد. هــدف مــا 
ــد  ــی باش ــاورز راض ــم کش ــه ه ــت ک ــن اس ای
ــه  ــد. البت ــته باش ــود داش ــا س ــرای م ــم ب و ه
ــته 50  ــای گذش ــال ه ــت در س ــوه پرداخ نح
درصــد نقــد و 50 درصــد طــی چــک یــک مــاه 
بــوده اســت. در محــل ضبــط یــک باجــه بانــک 
ــرده  ــکاری ک ــا هم ــا م ــه ب ــز وجــود دارد ک نی
ــی  ــای بانک ــوص کاره ــاورزان در خص ــا کش ت

ــر باشــند. راحــت ت
ــد  ــی دهن ــح م ــه ترجی ــن منطق کشــاورزان ای
ــوك،  ــای پ ــته ه ــروش پس ــر ف ــود را درگی خ
زیرچرخــی، نخــودو و روآبــی نکننــد، چــون بــه 
تجربــه دیــده انــد کــه ســود چندانــی برایشــان 

نــدارد. 
ــورد اســتقبال  ــن ســبک کار در خراســان م ای
ــی  ــه برخ ــوری ک ــه ط ــه ب ــرار گرفت ــاد ق زی

 رونق ضبط به شرط َامین بودن ضباط
کریم امین زاده 
عضو هیأت امنا انجمن پسته ایران
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از  نیســتیم.  مشــتریان  جوابگــوی  اوقــات 
آنجایــی کــه شــروع ضبــط پســته در اینجــا بــا 
ایــن ســبک بــوده اســت، باغــداران بــه ســمت 
ــد. در  ــه ان ــی نرفت ــای خانگ ــط ه ــعه ضب توس
ســال هایــی کــه قیمــت پســته افزایــش 
ــای  ــتگاه ه ــداران دس ــده ای از باغ ــت ع یاف
ــا  ــد، ام ــداری کردن ضبــط پســته خانگــی خری
نتوانســتند در ایــن کار موفــق باشــند و مجــدداً 

ــد.  ــا روی آوردن ــط م ــه ضب ب
ــازار  ــات ب ــدم ثب ــا ع ــای م ــه ه یکــی از دغدغ
پســته و تغییــر قیمــت هــا اســت. طبــق 
ــه  ــم پســته را بالفاصل ــی کنی ــه ســعی م تجرب
بفروشــیم و در انبــار نگهــداری نکنیــم؛ هــم بــه 
ــن پســته  ــا 150 ت ــل اینکــه روزی 100 ت دلی
ــم  ــس از 5 روز رق ــه پ ــم ک ــی کنی ــط م ضب

قابــل مالحظــه ای مــی شــود و کار انبــارداری 
آن ســخت اســت و هــم اینکــه فــروش مــداوم 
ــد.  ــی ده ــش م ــت را کاه ــزول قیم ــک ن ریس
ــازار پیــش  ــن ترتیــب طبــق تقاضــای ب ــه ای ب
ــم  ــه حج ــی ک ــا صادرکنندگان ــم و ب ــی روی م
زیــادی از پســته را صــادر مــی کننــد در 
ــول کشــاورز را  ــم پ ــا بتوانی ــاط هســتیم ت ارتب
بــه موقــع پرداخــت نماییــم. بــه طــور مســتقیم 
صــادرات انجــام نمــی دهیــم و بــه ایــن نتیجــه 
ــته را  ــط پس ــا کار ضب ــر تنه ــه اگ ــیدیم ک رس
ــه مراتــب موفــق تــر خواهیــم  انجــام دهیــم ب

ــود. ب
نــوع  چنــد  زاده  امیــن  ضبــط  واحــد  در 
ــای  ــتری ه ــی مش ــود دارد. یک ــتری وج مش
ــد و  ــرار دارن ــان کار ق ــه در جری ــی ک خودمان

ایــن مســئله را قبــول کــرده انــد کــه هــر روز 
ــای  ــتری ه ــود. مش ــام نش ــری انج ــه گی نمون
دیگــر کــه ناشــناس و جدیــد هســتند پــس از 
ــا ده درصــد  ــار، قیمــت را ب باســکول شــدن ب
پوکــی بــا آنــان اعــالم مــی کنیــم. ســپس بــه 
کشــاورز گفتــه مــی شــود از هــر کجــای بــارش 
کــه تمایــل دارد نمونــه بــرداری کنــد و نتیجــه 
ــه  ــدت نمون ــد و طــی م ــالم نمای ــا اع ــه م را ب
ــر  ــا ب ــرف م ــدس از ط ــط دو مهن ــری فق گی

ــد.  ــارت دارن ــا نظ ــام کار آنه ــن انج حس
ــرم  ــو و 300 گ ــر 3 کیل ــول از ه ــور معم بط
پســته تــر یــک کیلــو پســته خشــک به دســت 
ــن مقــدار  ــه ســال ای ــی بســته ب ــد، ول مــی آی
مــی توانــد متفــاوت باشــد. بــه نظــر مــی رســد 

ــی بیشــتر باشــد. ــزان پوک امســال می
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ــاه  ــران در آذر م ــدگان انجمــن پســته ای نماین
1395 بــه برخــی از مناطــق پســته خیــز 
ــن ســفر  ــد. در ای اســتان خراســان ســفر کردن
ــداران عضــو انجمــن در خراســان اشــتیاق  باغ
ــایر اعضــای  ــا س ــل بیشــتر ب ــه تعام ــادی ب زی
انجمــن از خــود نشــان دادنــد و در همــان 
ســفر قــول بازدیــد دوبــاره از بــاغ هایشــان در 
فصــل برداشــت را گرفتنــد. بنابرایــن دبیرخانــه 
انجمــن تصمیــم گرفــت تــور بازدیــد از بــاغ هــا 
و یــک واحــد ضبــط پســته در اســتان خراســان 
برنامــه  را در شــهریورماه ســال جــاری در 
کاری خــود بگنجانــد. یکــی از میزبانــان در 
ــا  ــأت امن خراســان، مصیــب لطفــی، عضــو هی
انجمــن پســته ایــران بــود. در خانــه بــاغ وی در 
شمســیه نیشــابور، مجلســی بــا حضــور تعــداد 
قابــل مالحظــه ای از کارشناســان و مســئولین 
جهــاد کشــاورزی، باغــداران و اعضــای انجمــن 
ــته  ــات پس ــا جزئی ــن ب ــد و حاضری ــم ش فراه
ایــن خطــه آشــنا شــدند. در ادامــه سرگذشــت 
خواندنــی پســته کاری لطفــی آورده شــده 

اســت.  
لطفــی از گذشــته یکــی از کشــاورزان پیشــرو 
در شهرســتان نیشــابور بــوده اســت؛ بــه طوری 
کــه همیشــه تــالش داشــته یــک پلــه از ســایر 
ــه  ــه گفت ــد. ب ــت کن ــر حرک ــاورزان جلوت کش
ــه  ــدام ب ــاورزان اق ــایر کش ــه س ــی ک وی، زمان
کشــت ذرت و چغنــدر مــی کردنــد، پیشــنهادم 
ــم  ــی بروی ــال کشــت محصول ــه دنب ــن بودک ای
کــه نســبت بــه کــم آبــی مقــاوم باشــد؛ چــون 
بــه هــر حــال دچــار بحــران آب خواهیــم شــد. 
بــه همیــن دلیــل بــه فکــر احــداث بــاغ پســته 
ــته،  ــا پس ــنایی ب ــور آش ــه منظ ــد و ب ــی اُفت م
ــود  ــی ش ــاکن م ــان س ــتان کرم ده روز در اس
ــز  ــته خی ــق پس ــدت از مناط ــن م ــی ای و ط
اســتان کرمــان از جملــه رفســنجان، ســیرجان، 
کرمــان، زرنــد و راور بازدیــد مــی کنــد. ســوالی 
کــه در اســتان کرمــان بــه ذهــن لطفــی خطور 
مــی کنــد ایــن اســت کــه چــرا در ایــن اســتان 
در اکثــر بــاغ هــا، تراکــم درختــان زیــاد اســت 
و در هــر هکتــار حــدود 1500 درخــت کشــت 
شــده اســت. وی اعتقــادی بــه کشــت متراکــم 
نــدارد و ایــن ســبک باغریــزی در اســتان 

کرمــان را نمــی پســندد. 
در ایــن راســتا به اســتان ســمنان و شهرســتان 
دامغــان ســفر مــی کنــد و چنــد روزی هــم در 
آنجــا اقامــت مــی گزینــد، امــا نحــوه باغــداری 

ــی  ــب نم ــرش را جل ــز نظ ــه نی ــن منطق در ای
کنــد. در آن زمــان بــه پیشــنهاد یکــی از 
دوســتانش از شهرســتان مــه والت و بــاغ هــای 
ــس از  ــرده و پ ــد ک ــاد بازدی ــض آب ــه فی منطق
چنــد نوبــت بازدیــد بــا آقــای اکبــر نــام آور از 
نــام آوران پســته خراســان آشــنا مــی شــود و 
باالخــره از بیــن مناطقــی کــه لطفــی بــه آنجــا 
ــض  ــای فی ــته کاری ه ــود، پس ــرده ب ــفر ک س
ــی  ــان م ــیند و اذع ــی نش ــش م ــه دل ــاد ب آب
کنــد کــه ایــن نحــوه ی باغریــزی مــی توانــد 

پردرآمــد باشــد. 
ــش  ــان باغ ــی، درخت ــب لطف ــه مصی ــه گفت ب
در ســال 1372 پیونــد مــی خورنــد، امــا 
پــس از ده ســال متوجــه مــی شــود کــه 
ــه  ــی تجرب ــل ب ــه دلی ــترنجش ب ــل دس حاص
ــف و  ــام مختل ــا شــامل ارق ــدزن ه ــودن پیون ب
کــم بــارده هســتند کــه مطلــوب و مدنظــرش 
نیســت. وی در آن زمــان پــس از مشــاهده ایــن 
وضعیــت شــروع بــه بریــدن درختــان و تغییــر 
ــه در  ــود اینک ــا وج ــد. ب ــی کن ــا م ــد آنه پیون
ایــن تصمیــم بــا مخالفــت هــای زیــادی روبــرو 
ــرار  ــان اص ــالح درخت ــه اص ــا ب ــود، ام ــی ش م
مــی ورزد. هــم اکنــون ایــن بــاغ شــامل ارقــام 
ســفید پســته و اکبــری اســت. طبــق اظهــارات 
لطفــی، ســفید پســته تنــاژ بیشــتر ولــی 
ــری  ــه اکب ــی ک ــری دارد، در حال ــت کمت قیم

ــت. ــتر اس ــش بیش ــا قیمت ــر، ام ــاژ کمت تن
لطفــی بــا حــذف برخــی از درختــان، ســعی بــه 
تغییــر فاصلــه درختــان بــه 6 یــا 7 متر داشــته، 
بــه طــوری کــه در هــر هکتــار بــاغ تنهــا 450 
اصلــه درخــت وجــود دارد. تعــداد درختــان نــر 
در ایــن بــاغ در هــر هکتــار، حــدود 30 اصلــه 
اســت. طبــق پیــش بینــی وی انتظــار مــی رود 
در ســال 1400 حــدود 600 تــن پســته ی تــر 

از 30 هکتــار بــاغ برداشــت شــود. 
ــی  ــود آل ــن ک ــزار ت ــدود ه ــاالنه ح وی س
ــد.  ــی کن ــه م ــاغ اضاف ــن ب ــاك ای ــه خ ب
همچنیــن خــاك اره نجــاری، شــاخ و بــرگ 
درختــان، کاه و کلــش و ســایر بقایــای 
گیاهــی جــزو مــواد آلــی هســتند کــه بــه 
خــاك اضافــه و کولتیواتــور زده می شــوند.

طبــق گفتــه هــای لطفــی در قســمت 
ــده،  ــتفاده ش ــچ اس ــه گ ــاغ ک ــی از ب های
ــه  ــبت ب ــر نس ــه براب ــرد س ــزان عملک می
قســمت هــای دیگــر افزایــش داشــته 
ــر  ــچ تأثی ــزودن گ ــر وی اف ــه نظ ــت. ب اس

مثبتــی بــر رونــد باردهــی درختــان داشــته 
ــت.  اس

شــیوه آبیــاری در ایــن بــاغ غرقابــی اســت 
و نوبــت هــای آبیــاری عبارتنــد از: پــس از 
برداشــت در آبــان مــاه، 15 اســفند، نیمــه 
اول اردیبهشــت، نیمــه اول خــرداد و پس از 
آن بــا فاصلــه زمانــی 20 روز یکبــار اســت. 
در تیــر و مــرداد مــاه بــا دور 15 روز یکبــار 

آبیــاری انجــام مــی شــود. 

خاطرات مصیب لطفی کشاورز کهنه کار نیشابوری:

باغ های پسته فیض آباد به دلم نشست
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ــتای  ــع در روس ــی واق ــب لطف ــاغ مصی در ب
ــان  ــران و کارشناس ــابور، مدی ــیه نیش شمس
جهــاد کشــاورزی هــم حضــور داشــتند. 
ــج و آمــوزش کشــاورزی  ــر تروی قدســی مدی
شهرســتان نیشــابور در جلســه ای کــه منعقد 
ــاد درختــان در واحــد  ــود، تراکــم زی شــده ب
ســطح در برخــی از مناطــق پســته کاری 
اســتان کرمــان را مهمتریــن عیــب باغریــزی 
ذکــر کــرد و افــزود: بهتــر اســت ایــن شــیوه 
ی کشــت در ایــن مناطــق تغییــر کنــد. وی 
خاطرنشــان کــرد: برگــزاری تورهــا و تبــادل 
اطالعــات بیــن کشــاورزان مناطــق مختلــف 
اقــدام مفیــد و تأثیرگــذاری اســت کــه ســبب 
مــی شــود در مناطــق جدیــد تجربیــات تلــخ 

گذشــته تکــرار نشــوند. 
قدســی اظهــار کــرد: در شهرســتان رفســنجان 
اعتقــاد بــر ایــن اســت هــر چــه تعــداد درختان 
ــود؛  ــد ب ــر خواه ــرد باالت ــد، عملک بیشــتر باش
ــرد  ــن عملک ــود میانگی ــی ش ــاهده م ــا مش ام
رفســنجان  شهرســتان  در  خشــک  پســته 
ــه والت  ــتان م ــا در شهرس ــرم، ام 870 کیلوگ
ــرد 1600  ــن عملک ــر، میانگی ــم کمت ــا تراک ب

ــت.  ــار اس ــرم در هکت کیلوگ
وی بــر ایــن بــاور اســت کــه بایــد رابطــه ی 
معقولــی بیــن ســطح زیرکشــت پســته و آب 

ــی کــه تجــارت چــاه  موجــود باشــد، در حال
ــت  ــر کش ــطح زی ــده س ــث ش ــک باع و مل

ــد. ــدا کن ــی پی ــش غیرمنطق افزای
مدیــر ترویج و آموزش کشــاورزی شهرســتان 
ــی از عــدم اســتقبال  ــراز نگران ــا اب نیشــابور ب
ــداران خراســانی در توســعه ی برخــی از  باغ
ــح  ــن، تصری ــای نوی ــاری ه ــای آبی روش ه
کــرد: ایــن دیــدگاه در اســتان خراســان 
وجــود دارد کــه سیســتم آبیــاری قطــره ای 
ــود.  ــد نخواهــد ب ــان مســن مفی ــرای درخت ب
حتــی کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه 
ــر  ــه بابل ــن از جمل ــاری نوی ــای آبی ــیوه ه ش
ــط سیســتم  ــداده و فق و قطــره ای جــواب ن
ــرای  ــطحی ب ــر س ــار و زی ــم فش ــاری ک آبی

ــتند.  ــب هس ــر مناس ــان مثم درخت
ــازه  ــرف ت ــیل مص ــه پتانس ــاره ب ــا اش وی ب
ــوان  ــور عن ــارج از کش ــته در خ ــوری پس خ
ــی  ــازه خراســان خیل ــروش پســته ت ــرد: ف ک
ــم  ــر بتوانی ــن اگ ــت، بنابرای ــوده اس ــوب ب خ
ــازه خــوری را در خــارج از کشــور  مصــرف ت
رواج دهیــم، مــی توانــد یــک بــرگ برنــده در 

ــد. ــش مصــرف باش افزای
محمدعلــی انجــم شــعاع مدیــر اجرایــی تــور 
ــی  ــارات قدس ــه اظه ــخ ب ــان در پاس خراس
ــح  ــن تصری ــای نوی ــاری ه ــوص آبی در خص

ــتم  ــرای سیس ــه اج ــدگاه ک ــن دی ــرد: ای ک
ــان  ــرد درخت ــر عملک ــره ای ب ــاری قط آبی
ــت.  ــادق نیس ــی دارد، ص ــر منف ــن تأثی مس
در مناطقــی از اســتان کرمــان درختانــی 
ــا ســنین بــاال وجــود دارد کــه بــه ســبک  ب
دارای  و  شــوند  مــی  آبیــاری  ای  قطــره 
عملکــرد بــاالی 6-5 تــن پســته خشــک در 
هکتــار هســتند. وی علــت رواج دیــد منفــی 
نســبت بــه اجــرای سیســتم آبیــاری قطــره 
ــان  ــنایی مهندس ــدم آش ــان را ع ای در کرم
طــراح سیســتم آبیــاری در بــدو بکارگیــری 
ــزود: در  ــرد و اف ــر ک ــاری ذک ــن روش آبی ای
ــرح،  ــن ط ــرای ای ــی اج ــای ابتدای ــال ه س
ــی  ــت خوب ــم از کیفی ــا ه ــکان ه ــره چ قط
ــد؛ بنابرایــن چنــدان مــورد  برخــوردار نبودن
ــبب  ــت و س ــرار نگرف ــداران ق ــتقبال باغ اس
ــرح  ــن ط ــه ای ــداران ب ــان باغ ــدم اطمین ع
شــد. انجــم شــعاع معتقــد اســت ایــن اتفــاق 
در اســتان خراســان هــم روی داده و باعــث 
ــه طــرح  ــه اجــرای اینگون ــان ب عــدم اطمین
هــا شــده اســت. در ایــن زمینــه انجــم 
شــعاع پیشــنهاد داد گروهــی از خراســان از 
ــا ســنین  ــاغ در اســتان کرمــان ب چندیــن ب
مختلــف کــه سیســتم آبیــاری قطــره ای در 

ــد. ــد کنن ــا اجــرا شــده بازدی آنه

در نشست مشترک اعضای انجمن پسته و کارشناسان جهاد کشاورزی نیشابور مطرح شد:

شیوه آبیاری نوین در خراسان جواب نداده !

14

سال دوم -مهرماه 1396 - شماره 19

من
نج

ا



ــور  عصــر روز دوم ســفر اعضــای حاضــر در ت
باغــی انجمــن پســته ایــران بــه بازدیــد 
از جنــگل هــای طبیعــی پســته ســبزوار 
گذشــت. محیطــی کــه حضــور میزبانــان 
را  اش  انگیــزی  دل  آنجــا،  در  عالقمنــد 
ــر  ــی دلپذی ــود. هوای ــرده ب ــدان ک ــد چن ص
و میزبانانــی بــی نظیــر در دل دره ای کــه 
ــا راه  ــور، تنه ــب العب ــاده ای صع ــذر از ج گ
ــان رســتنی  ــود. دره، چن ــه آن ب دسترســی ب
هــای خــودرو را بــه آغــوش کشــیده بــود کــه 
ــان  ــی کــه درخت ــادر، بچــه را. مکان ــی م گوی
کهــن پســته و مجــاورت درختچــه هــای 
ســماق بــا آنهــا، چشــم هــر بیننــده ای را بــه 
ــی  ــتی نعمت ــی کشــید. براس ــود م ــال خ دنب
ــی توانســته عاملــی  ــه خوب همچــون پســته ب
ــد و  ــکاری باش ــی و هم ــم افزای ــت ه در جه
مردمــان را گــرد هــم جمــع کنــد؛ چــه تاجــر 
ــه ای  ــره در نقط ــدار پســته، باالخ ــه باغ و چ
بــه هــم مــی رســند تــا از زبــان هــم بشــنوند 

ــد.     ــو بردارن ــه جل ــی رو ب ــد قدم و بتوانن
ــت  ــاالن صنع ــن و فع ــای انجم ــت اعض نشس
پســته در ســبزوار پــس از مدتــی پیــاده روی 

ــی  ــای طبیع ــگل ه ــذار در جن ــت و گ و گش
ــی  ــار ارغیان ــدا غف ــد. در ابت ــاز ش ــته آغ پس
عضــو هیــأت امنــا انجمــن پســته ایــران مقیم 
در ســبزوار، ضمــن تشــکر از حضــور اعضــا و 
کادر انجمــن از دل مشــغولی ســبزواری ها در 
تجــارت پســته گفــت. وی بــا معرفــی آقایــان 
محمــدی  و  آبــادی  دولــت  عنبرســتانی، 
از بــزرگان باغــداری و تجــارت پســته در 
ســبزوار، افــزود: آقــای دولــت آبــادی از 
ــبزوار و کشــور  ــه در س ــام پنب ــه ن ــران ب تاج
ــه  ــته ب ــال گذش ــت س ــی هش ــه ط ــت ک اس
ــی  ــت. ارغیان ــته روی آورده اس ــارت پس تج
خراســان رضــوی را منطقــه ای مــی دانــد کــه 
ــن  ــادی دارد و ای ــش زی ــته نق ــد پس در تولی
ــود دارد  ــبزواری وج ــار س ــدی در تج عالقمن
ــته  ــتی داش ــم دس ــارت پســته ه ــه در تج ک
باشــند. ایــن عضــو هیــأت امنــا انجمن پســته 
ــران در ایــن زمینــه خواســتار همفکــری و  ای
همــکاری بیشــتر شــد و افــزود: ما در ســطوح 
پاییــن انجمــن متفــرق هســتیم و در ســطوح 
بــاال بایــد بهتــر عمــل کنیــم و روی کارهــای 
ــم. تیمــی و ایجــاد انســجام، بیشــتر کار کنی

از اعضــای حاضــر در ایــن تــور، کاوه آگاه 
بــه صحبــت هــای  بــود کــه در پاســخ 
ارغیانــی تصریــح کــرد: اتحــادی کــه شــما بــه 
درســتی بــه آن اشــاره کردیــد، مــی توانــد در 
ــه وجــود  ــران ب ــر انجمــن پســته ای ــر چت زی
ــد. قبــل از تشــکیل انجمــن، پســته کاران  آی
هیــچ تشــکلی بــرای همــکاری بیشــتر خــود 
نداشــتند، امــا امــروز رســیدن بــه ایــن هــدف 
ــر اســت.   ــکان پذی ــا حضــور در انجمــن ام ب

مدیــر برگــزاری ایــن تــور، محمدعلــی انجــم 
شــعاع در تکمیــل صحبــت هــای آگاه متذکــر 
شــد: در انجمــن ســطح بــاال و پاییــن تعریــف 
نشــده اســت. زمانــی کــه تعــداد اعضــا زیــاد 
ــد  ــل کنن ــر عم ــوی ت ــد ق ــی توانن ــود، م ش
ــاً  ــد متعاقب ــی یاب ــش م ــداد کاه ــی تع و وقت
ــا  ــود. وی ب ــی ش ــف م ــم ضعی ــرد ه عملک
امنــا  اعضــای هیــأت  اینکــه  بــه  اشــاره 
تمــام  از  ترکیبــی  ایــران  انجمــن پســته 
ــن  ــور انجم ــزود: حض ــت، اف ــا اس ــتان ه اس
در نمایشــگاه هــای بیــن المللــی و جلســاتی 
ــا تشــکیل مــی شــوند،  ــه اروپ کــه در اتحادی
دربــاره پســته ایــران اســت و هیــچ حرفــی از 

در نشست مشترک اعضا انجمن و فعاالن صنعت پسته در سبزوار در خصوص خرید پسته مطرح شد:

پول بگذارید کف دست کشاورز!
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شــخص و گــروه خاصــی زده نمــی شــود. مــن 
از باغــداران، ضباطــان و تجــار در ســبزوار 
تقاضــا دارم کــه عضــو انجمــن شــوند، چــون 
مــا هــر قــدر تعدادمــان بیشــتر باشــد، 

ــود. ــی ش ــنیده م ــر ش ــان بهت صدایم
ارغیانــی بــا اذعــان بــه اینکه کرمــان مرجعیت 
خریــد و تجــارت پســته اســت، اظهار داشــت: 
ــتان  ــص اس ــته مخت ــت پس ــته کش در گذش
کرمــان بــوده، امــا االن ایــن پیشــتازی را بــه 
ســایر اســتان هــا واگــذار کــرده اســت. وی بــا 
بیــان اینکــه مــا در ســبزوار هنــوز بــه دوران 
ــا  ــزود: م ــم، اف ــوغ در صــادرات نرســیده ای بل
ــتیم و  ــد نیس ــارت بل ــوز تج ــان هن در خراس
فقــط بــا کشــت پســته آشــنا هســتیم و نیــاز 
ــز  ــاری نی ــای تج ــت ه ــا فعالی ــه ب ــم ک داری

آشــنا شــویم. 
ــه  ــن موضــوع ک ــا تشــریح ای انجــم شــعاع ب
ــو و  ــرای گفتگ ــن ایجــاد بســتری ب کار انجم
آشــنایی افــراد بــا یکدیگــر اســت، افــزود: مــا 
ــم  ــم کنی ــو را فراه ــم بســتر گفتگ ــی توانی م
تــا بتوانیــد محصولتــان را بفروشــید، امــا 
ــل  ــا آن تعام ــه ب ــخصی ک ــنجی ش اعتبارس

ــت.  ــن نیس ــده انجم ــود برعه ــی ش م

ــول  ــروش محص ــه ف ــادی در زمین ــت آب دول
کشــاورزان  گفــت:  ســبزوار  کاران  پســته 
ســبزواری ریســک نمــی پذیرنــد کــه پســته 
شــان را بــدون وثیقــه تحویــل تجــار دهنــد. 
کشــاورزان مــا بــه دلیــل خــرده مالــک بــودن 
ــان را  ــه پســته ش ــد ک ــی را ندارن ــن توانای ای
تحویــل بدهنــد و منتظــر بماننــد تــا زمانــی 
کــه بــه فــروش برســد و ســپس پــول دریافت 

کننــد.
ایــن تاجــر پنبــه و پســته بــا طــرح این ســوال 
کــه برگشــت پــول صــادرات چقــدر زمــان می 
بــرد و توانایــی خریــدار چقــدر اســت؟ افــزود: 
کشــاورز در آخــر فصــل همــه پولــش را خــرج 
ــوان  ــی ت ــی م ــرده اســت. در ســبزوار زمان ک
ــف  ــد ک ــول بگذاری ــه پ ــد ک ــته را خری پس
ــر ریســک  ــه شــکل دیگ دســت کشــاورز و ب
ــه هــم  ــد ب ــورد نبای ــی م ــا وعــده ب اســت. م
بدهیــم، بلکــه بایــد راهــکارش را بــه درســتی 

پیــدا کنیــم.
ــادی  ــت آب ــه دول ــخ ب ــعاع در پاس ــم ش انج
ــی  ــا م ــتم، ام ــر نیس ــن تاج ــرد: م ــوان ک عن
ــن  ــود تری ــم س ــته از ک ــادرات پس ــم ص دان
ــازار چیــن، حاشــیه  کارهــا اســت؛ مثــاًل در ب

ســود یــک درصــد اســت. ممکــن اســت تاجــر 
ــران شــد، ســود  ــه دالر گ ــی ک ــا در مقطع م
بیشــتری بــرده باشــد، امــا معمــوالً تجــار در 
ــد  ــرده ان ــالش ک ــط ت ــال فق ــد س ــن چن ای
ــد. در ضمــن  ــاال نگــه دارن پرچــم پســته را ب

ــرات دارد.  ــم مخاط ــول ه ــت پ برگش
دارچینیــان نماینــده شــرکت ویرامــان عضــو 
ــه  حقوقــی انجمــن پســته ایــران در پاســخ ب
ــا توجــه  ســوال دولــت آبــادی توضیــح داد: ب
ــیا،  ــرق آس ــه ش ــته ب ــل پس ــان حم ــه زم ب
معمــوالً 20 الــی 25 روز طــول مــی کشــد تــا 

ــول آن برگــردد. پ
ــن  ــا انجم ــأت امن ــان عضــو هی محمدمیرزائی
ــاط  ــظ ارتب ــر حف ــد ب ــا تأکی ــران ب ــته ای پس
ــران،  ــا انجمــن پســته ای ــداران ســبزوار ب باغ
ــرکت  ــا و ش ــد از انباره ــور بازدی ــنهاد ت پیش

ــود.  ــرح نم ــان را مط ــی کرم ــای بازرگان ه
آنجایــی کــه  از  ایــن نشســت  پایــان  در 
باغــداران ســبزوار از خســارت پســیل در 
ــای  ــد، در خصــوص راهکاره ــده ان ــان نمان ام
مبــارزه و کاهــش جمعیــت ایــن آفــت از 
ــت  ــرد و رعای ــه اســتفاده از گوگ ــل تجرب قبی

ــد.    ــر ش ــادل نظ ــی تب ــت باغ بهداش
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ــراي کشــت پســته  ــي ب ــر اقدام ــل از ه قب
و هــر محصــول دیگــر و همچنیــن اعمــال 
بایــد  موجــود  باغ هــاي  در  مدیریــت 
ــناختي  ــا شکل ش ــري ی ــات ظاه خصوصی
شــیمیایي  و  فیزیکــي  )مورفولوژیکــي(، 
ــردد.  ــه گ ــورد نظــر مطالع خــاك محــل م
ــه حفــر پروفیــل  ــدام ب ــه ایــن منظــور اق ب
بــه عمــق 2 متــر مــي شــود بــه طوري کــه 
ــي  ــرخ عرض ــل نیم ــن پروفی ــوان در ای بت
خــاك را بــه طــور کامــل مشــاهده نمــوده 
ــایي  ــاك را شناس ــف خ ــاي مختل و الیه ه
ــر شــده  ــل حف نمــود )شــکل 1(. در پروفی
ــد  ــاك مانن ــري خ ــات ظاه ــد خصوصی بای
ضخامــت و ترتیــب الیــه هــاي خــاك، 
بافــت، ســاختمان، گــچ، آهــک، اســتحکام، 
خلــل و فــرج و وجــود احتمالــي الیــه هــاي 
ــرار  ــي ق ــه و بررس ــورد توج ــخت و... م س
گیــرد. همچنیــن تعییــن عمــق تراکــم 
ریشــه هاي ریــز در پروفیــل حائــز اهمیــت 
اســت چــون در مدیریــت کوددهــي، حفــر 
ــکل  ــرد دارد )ش ــق آن کارب ــود و عم چالک
ــته  ــاي پس ــکالت باغ ه ــیاري از مش 2(. بس
مربــوط بــه خصوصیــات ظاهــري، فیزیکــي 
و رابطــه آب، خــاك و گیــاه اســت. علیرغــم 
ایــن مســئله، معمــوالً بــه خصوصیــات 
شــیمیایي و حاصلخیــزي )کــه البتــه ایــن 
ــم  ــود مه ــگاه خ ــم در جای ــات ه خصوصی

ــود. ــه مي ش ــتر توج ــتند( بیش هس
الیه هــاي  از  نیــز  خــاك  نمونه بــرداري 
در  مي شــود.  انجــام  خــاك  مختلــف 
از  خــاك  بــودن  یک نواخــت  صــورت 
اعمــاق مســاوي 30 یــا 40 ســانتي متــري 
نمونــه  ســانتي متري   120 حداقــل  تــا 
ــا  ــن نمونه ه ــرد. ای ــرداري صــورت مي گی ب
فیزیکــي  خصوصیــات  تعییــن  جهــت 
منتقــل  آزمایشــگاه  بــه  شــیمیایي  و 
نتایــج  و  خــاك  شناســایي  مي گــردد. 
تجزیــه آزمایشــگاهي کمــک مي نمایــد 
کــه محدودیت هــاي خــاك جهــت کشــت 

پســته مشــخص گــردد.
نمونه بــرداري خــاك در هــر زمــان از ســال 
امــکان پذیــر اســت امــا در باغ هــاي پســته 
ــته  ــت پس ــد از برداش ــان، بع ــن زم بهتری
مي باشــد.  آبــان  و  مهــر  ماه هــاي  در  و 

ــد از: ــن موضــوع عبارتن ــل ای دالی
ــر  ــذب عناص ــب ج ــان اغل ــن زم 1- در ای

ــد  ــل رش ــول فص ــاك در ط ــي از خ غذای
ــول  ــت محص ــا برداش ــه و ب ــورت گرفت ص
جــذب عناصــر غذایــي از خــاك کــم شــده 
و بهتریــن زمــان اســت کــه تشــخیص داده 
شــود کــه وضعیــت عناصــر غذایــي در 

ــت. ــه اس ــاك چگون خ
آبیــاري،  شــامل  مختلــف  عملیــات   -2
ــده و  ــام ش ــاغ انج ــخم در ب ــي، ش کودده
اثــرات خــود را بــر روي خــاك گذاشــته اند. 
از جملــه ایــن اثــرات تجمــع امــالح و 

ــت.  ــاك اس ــوري در خ ــت ش وضعی
ــي،  ــات کودده ــه عملی ــل اینک ــه دلی 3- ب
اصــالح خــاك و آبشــویي در زمســتان بایــد 

انجــام گیــرد، شناســایي خــاك و آزمایــش 
ــه  ــان( ب ــر و آب ــتان )مه ــل از زمس آن، قب
ــه  ــه چ ــود ک ــد نم ــخص خواه ــي مش خوب
عملیاتــي و بــا چــه کیفیتــي بهتــر اســت در 
زمســتاِن پیــِش رو انجــام شــود و در واقــع 

چــراغ راه آینــده خواهــد شــد. 
  شــکل 1- پروفیــل حفــر شــده در ســایه 
ــان پســته جهــت شناســایي و  ــداز درخت ان

ــرداري خــاك ــه ب نمون
  شــکل 2- تعییــن عمــق تراکم ریشــه هاي 

ریــز در پروفیــل خاك
کشــت پســته در خاك هــاي گوناگــون 
ــت  ــا موفقی ــق ب ــاي عمی ــژه خاك ه ــه وی ب

شناسایي و نمونه برداري خاك
سیدجواد حسینی فرد
عضو هیأت علمی پژوهشکده پسته

  شکل 1
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تــوام بــوده اســت. در مناطــق پســته کاري 
ــني  ــت ش ــول در باف ــن محص ــران بهتری ای
لومــي کــه یــک بافــت متوســط بــه حســاب 
مــي آیــد تولیــد مــي شــود. در بافــت هــاي 
ســنگین تــر خــاك مثــل لــوم رســي 
ســیلتي و حتــي لــوم رســي نیــز محصــول 
ــه  ــن ب ــت و ای ــده اس ــد ش ــبي تولی مناس
علــت وجــود زهکــش هــاي طبیعــي )یــک 
ــوده  ــر( ب ــا 2 مت ــه شــني در عمــق 1 ت الی
ــاك را  ــت خ ــنگیني باف ــته س ــه توانس ک
ــب ترین  ــد. مناس ــل نمای ــدي تعدی ــا ح ت
ــته از  ــرورش پس ــت و پ ــراي کش ــاك ب خ
نظــر عمــق، خــاك هــاي عمیــق همــراه بــا 
ــدي  ــل الیه بن ــا حداق ــت یکنواخــت و ب باف
ــوالً  ــي معم ــاك های ــن خ ــد. چنی مي باش
بــا  تــوام  مطلــوب،  نفوذپذیــري  داراي 
ظرفیــت نگهــداري نســبتاً زیــاد آب و مــواد 

ــراي  ــه مناســب ب ــراه تهوی ــه هم ــي ب غذای
ریشــه هاي گیــاه خواهــد بــود. وجــود 
ــث  ــخت الیه باع ــا س ــق و ی ــاك کم عم خ
و  هوایــي  قســمت هاي  کــه  مي شــود 
ــرده،  ــي نک ــد کاف ــت رش ــي درخ زیرزمین
در نتیجــه بــاروري و عملکــرد آن بــه طــور 
ــي  ــور کل ــه ط ــد. ب محسوســي کاهــش یاب
ــا بافــت  درختــان پســته خــاك عمیــق و ب
ســبک تــا متوســط را بیشــتر مــي پســندند. 
خــاك داراي الیــه بنــدي، داراي الیــه هــاي 
ســخت تــا عمــق 2 متــري و زهکشــي 
ضعیــف یــا بــه عبــارت دیگــر نفوذپذیــري 
چنــدان  پســته  کشــت  جهــت  پاییــن 
ــدون ســاختمان  مناســب نیســت. خــاك ب
یــا بــا ســاختمان تــوده اي معمــوال از نظــر 
نفوذپذیــري مشــکل داشــته و بــراي کشــت 
ــاد  ــنگریزه زی ــت. س ــب نیس ــته مناس پس

ــده کشــت و رشــد  ــل محــدود کنن از عوام
مناســب پســته بــه شــمار مــي آیــد. مقــدار 
ســنگریزه کمتــر از 25 درصــد مناســب بــه 
ــل  ــاك حداق ــوري خ ــد. ش ــي رس ــر م نظ
ــر  ــر مت ــر از 8 دســي زیمنــس ب ــد کمت بای
 )SAR( ســدیم  جــذب  نســبت  باشــد. 
بایــد حداقــل از 15 کمتــر باشــد. بهتریــن 
ــا 7 )خنثــي(  اســیدیته )pH( خــاك 6/5 ت
مي باشــد ولــي بــا توجــه بــه آهکــي بــودن 
پســته کاري  مناطــق  اغلــب خاك هــاي 
ــي  ــي م ــي قلیای ــا کم ــي ت ــیدیته خنث اس
ــودن نســبت  ــاال ب ــد مناســب باشــد. ب توان
کلســیم بــه منیزیــم و میــزان پتاســیم 
قابــل جــذب خــاك، در دراز مــدت امتیــاز 
مثبتــي بــراي کشــت پســته محســوب 
ــاد از  ــک زی ــچ و آه ــدار گ ــردد. مق ــي گ م
ــراي رشــد اکثــر  عوامــل محــدود کننــده ب
ــن  ــم از ای ــد و پســته ه ــي باش ــان م گیاه

ــت.  ــتثني نیس ــر مس ام
در ارتبــاط بــا خــاك و ایجــاد باغــات پســته 
ــتیم  ــرو هس ــئله روب ــن مس ــا ای ــران ب در ای
کــه، در اغلــب مناطــق پســته خیــز کشــور 
یــا بــه طــور کلــي خــاك حاصلخیــز و قابــل 
ــورت  ــا در ص ــته و ی ــود نداش ــتفاده وج اس
وجــود بــه علــت رقابــت کشــت ســایر 
محصــوالت بــا پســته، عمومــاً کاشــت و 
ــه  ــورت گرفت ــي ص ــات در اراض ــداث باغ اح
ــا آب و  ــاط ب ــبي در ارتب ــت مناس ــه کیفی ک
ــان  ــر چن ــن ام ــاً ای ــته اند. نهایت خــاك نداش
ــه  تغییــر ماهیــت یافتــه کــه اکثــر قریــب ب
ــه  ــد ک ــان کرده ان ــته کاران  گم ــاق پس اتف
پســته اصــوالً بــه چنیــن وضعیــت آب و 
ــاز دارد.  ــول نی ــد محص ــراي تولی ــي ب خاک
ــایر  ــد س ــز همانن ــته نی ــه پس ــال آن ک ح
گیاهــان در کیفیت-هــاي مناســب  آب و 
خــاك و یــا اراضــي مناســب ســایر کشــت و 
کارهــا تولیــد بیشــتري نیــز خواهــد داشــت. 
بــه علــت طوالني بــودن دوره رشــد و باردهي 
درخــت پســته و نیز وجود ریشــه عمیــق و از 
طرفــي بــه منظــور اســتفاده از رطوبــت خاك 
ــل از  ــد قب ــاك، بای ــق خ ــاي عمی در الیه ه
ــن، از  ــازي زمی ــاده س ــات آم ــت، عملی کاش
ــاً  ــاك و احیان ــخت خ ــه س ــردن الی ــن ب بی
ــیاري از  ــود. در بس ــام ش ــاك انج اصــالح خ
ــه  ــي ک ــژه در مناطق ــته و به وی ــاي پس باغ ه
تجربــه کافــي در زمینــه کشــت پســته وجود 
نــدارد، ایــن مهــم رعایــت نشــده اســت و در 
نتیجــه رشــد رویشــي دچــار نقصــان شــده 
ــه اي و  ــاي تغذی ــا تنش ه ــه ب ــب مواج و اغل

ــند.  ــوري مي باش ش

  شکل 2
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برداشــت  از  پــس  باغــداران  از  برخــی   
محصــول در حالــی کــه اگــر درختــان 
بــاغ شــان برگــی داشــته باشــد، اقــدام بــه 
ــه از طریــق محلولپاشــی مــی کننــد،  تغذی
امــا عــده ای دیگــر ایــن کار را انجــام نمــی 
دهنــد و آنــرا هزینــه اضافــی و کار بیهــوده 
ــن کار  مــی داننــد. توجیــه کســانی کــه ای
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــی دهن ــح م را ترجی
ــاه  ــه گی ــرای تغذی ــی ب ــر فرصت ــد از ه بای
ــن  ــه از ای ــانی ک ــا کس ــم. ام ــتفاده کنی اس
ــی  ــوالً م ــد، معم ــرده ان ــودداری ک کار خ
گوینــد االن جــذب درخــت کــم اســت 
و بهتــر اســت در موقــع تــورم جوانــه 
ــخ  ــن پاس ــرای یافت ــم. ب ــی کنی محلولپاش
ســواالت در ایــن زمینــه ســراغ دکتــر 
حســینی فــرد رفتــه ایــم تــا از دانــش وی 

ــویم.  ــد ش ــره من ــوص به ــن خص در ای
 آقــای دکتــر! هدف از محلولپاشــی 

پس از برداشــت چیســت؟
برداشــت  از  پــس  محلولپاشــی  فلســفه 
ــرای  ــت ب ــه درخ ــه اینک ــردد ب ــی گ برم
شــروع فصــل آینــده بیشــتر از ذخیــره 
هــای ســال قبــل اســتفاده مــی کنــد، 
دارد  احتمــال  کــه  عناصــری  بنابرایــن 
بتواننــد توســط درخــت در ایــن زمــان 
جــذب شــوند را در اختیــارش مــی گذاریــم 
ــک  ــت ی ــره درخ ــد ذخی ــال بع ــا اول س ت

ــد. ــر باش ــدار باالت مق
 چــرا ایــن کار را از طریــق خــاک 

ــام ندهیم؟ انج
چــون در ایــن زمــان جــذب از طریــق 
ــزان عناصــر  ــم اســت. می ــی ک ریشــه خیل
ــق خــاك در مراحــل  جــذب شــده از طری
ــوان  ــه عن ــاوت دارد؛ ب ــد تف ــف رش مختل
ــذب  ــد؛ ج ــر بگیری ــفر را در نظ ــال فس مث
ایــن عنصــر توســط گیــاه پــس از برداشــت 
ــیم  ــورد پتاس ــت. در م ــز اس ــیار ناچی بس
ــک  ــت ی ــس از برداش ــار پ ــر ب ــال پ در س
مقــداری جــذب وجــود دارد. در مــورد 
ــکل  ــن ش ــه همی ــم ب ــه ه ــای ازت کوده
ــیم و  ــبت پتاس ــه نس ــه ازت ب ــت، البت اس

فســفر جــذب بیشــتری دارد. 
ــم  ــا ه ــایر کوده ــورد س  در م

ــت؟ ــور اس ــن ط همی
در مــورد آنهــا هنــوز کار تحقیقاتــی انجــام 
ــه  ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــی ب ــده، ول نش

همیــن طــور باشــد. یعنــی فعالیــت ریشــه 
هــا طــوری اســت کــه وابســته بــه فعالیــت 
کل گیــاه از جملــه تــاج و بــرگ اســت. اگــر 
برنامــه تغذیــه ای صحیحــی در طــول ســال 
ــاز  ــم نی ــی بتوای ــیم، یعن ــرده باش ــرا ک اج
درخــت را تأمیــن کنیــم، درخــت بــه طــور 
اتوماتیــک ذخیــره هــم مــی کنــد و کمتــر 
بــه مشــکل برمــی خوریــم. در ایــن شــرایط 
ــه  ــد از برداشــت ک ــاً بع ــاز نیســت حتم نی
ــاره عنصــر را  جــذب گیــاه کــم اســت، دوب
ــرد یکســری  ــا کارب ــم. ام محلولپاشــی کنی

از  بعــد  کلســیم  و  روی  ماننــد  عناصــر 
برداشــت مــی تواننــد بــه گیــاه کمــک کند 
و در ایــن مــوارد مطالعــه شــده اســت و اثــر 
آنهــا روی محصــول ســال آینــده معنــی دار 

بــوده اســت.
کاربــرد ازت و روی در حقیقــت همــان 
ــوه  ــکیل می ــرای تش ــی ب ــث محلولپاش بح
ــوه در  ــکیل می ــرای تش ــن کار ب ــت. ای اس
ــن محلولپاشــی  ــر ای ــد اســت و اث ســال بع
در زمــان پــس از برداشــت بــا زمــان تــورم 
جوانــه یعنــی شــروع فصــل، در یــک پــروژه 

در گفتگو با سیدجواد حسینی فرد عضو هیأت علمی پژوهشکده پسته بررسی شد:
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ــن  ــت. در ای ــده اس ــه ش ــی مقایس تحقیقات
ــت  ــل کیفی ــی از قبی ــاخص های ــروژه ش پ
محصــول، ریــزش جوانــه و مــوارد دیگــری 
تحقیــق  نتایــج  اســت.  بررســی شــده 
حاکــی از ایــن اســت کــه محلولپاشــي ازت 
ــا  ــر اســت، ام ــان موث و روی در هــر دو زم
اثــر محلولپاشــی هنــگام تــورم جوانــه هــا 
ــود. نتیجــه کل پــروژه ایــن شــد  بیشــتر ب
کــه بهتریــن زمــان محلولپاشــي ازت و 

ــت. ــا اس ــه ه ــورم جوان ــگام ت روي، هن
 دلیل این را چه می دانید؟

بخــش  در  کــه  مشــکالتی  از  یکــی 
تحقیقــات در ایــران داریــم، ایــن اســت کــه 
دالیــل را فقــط حــدس مــی زنیــم، چــون 
امکانــات بــرای پیــدا کــردن دلیــل، خیلــی 
در دســترس نیســتند. ایــن کار وســایل 
ویــژه ای مــی خواهــد. حــدس مــی زنیــم 
کــه موقــع تــورم جوانــه در شــروع فصــل، 
ــه خاطــر ســطح نازکترشــان  ــا ب ــه ه جوان
ــد  ــا بع ــتند؛ ام ــر هس ــذب عناص ــاده ج آم
ــی  ــت خوب ــا وضعی ــرگ ه ــت، ب از برداش
ندارنــد، رنجــور یــا زرد هســتند و حاشــیه 
ســوختگی بــه قــدری بیشــرفت کــرده 
اســت کــه کل ســطح بــرگ را گرفتــه 
ــت  ــرار اس ــا ق ــه ه ــن جوان ــت؛ همچنی اس
ســال آینــده بــاز شــوند. بنابرایــن بــه نظــر 
مــی رســد تفــاوت ســاختار بــرگ و جوانــه 

ــد. ــده باش ــل عم ــان دلی ــن دو زم در ای
ــه  ــری ک ــت از عناص ــر درخ  مگ
ــر  ــم ب ــی گذاری ــارش م ــا در اختی م
ــد؟ ــی کن ــت نم ــاز برداش ــاس نی اس

ــد توجــه  مســلماً همیــن طــور اســت؛ بای
داشــت کــه در بعضــی مواقــع مــی خواهــد 
برداشــت کنــد، امــا بنــا بــه دالیلــی نمــی 
ــد. در برخــی اوقــات درخــت اولویــت  توان
دیگــری دارد، مثــاًل درخــت در شــروع 
ــی آنقــدر  ــه عناصــر نیــاز دارد، ول ســال ب
ــد  ــی توان ــه نم ــت ک ــی اس ــاز زایش در ف
ــوری  ــا آن ط ــه ه ــان ریش ــن زم و در ای
ــا  ــتند. م ــند، نیس ــال باش ــد فع ــه بای ک
محلولپاشــی مــی کنیــم کــه کمــک کنیــم 
ــرد.  ــی توانســت از خــاك بگی ــه م و گرن

همچنیــن محلولپاشــی درگیــر پیچیدگــی 
هــای خــاك نیســت و اثــر آن زیــاد اســت؛ 
ــی  ــه راحت ــاه ب ــه گی ــی ک ــن معن ــه ای ب
یــک عنصــر را مــی گیــرد. بعضــی مواقــع 
محلولپاشــی بعــد از برداشــت تنهــا گزینــه 
مــا اســت؛ گاهــی اوقــات ارقــام متفاوتــی 
در بــاغ پیونــد خــورده انــد کــه زمــان تورم 
ــگ نیســت.  ــم هماهن ــا ه ــان ب ــه ش جوان

اگــر ســطح زیرکشــت مالــک زیــاد باشــد 
بــه دلیــل مــدت کوتــاه تــورم جوانــه هــا، 
ــت  ــن جه ــاغ را از ای ــه ب ــوان هم ــی ت نم
ــورم  ــان ت ــن زم ــرد؛ همچنی ــت ک مدیری
ــی  ــه هــا نزدیــک عیــد اســت و خیل جوان
از باغدارهــا شــاید نتواننــد در ایــن زمــان 
محلولپاشــی کننــد. مجمــوع ایــن عوامــل 
ــا  ــد ت ــی دهن ــم م ــت ه ــه دس ــت ب دس
یــک باغــدار تصمیــم بگیــرد کــه پــس از 

ــد. برداشــت محلولپاشــی کن
 چــه عناصــری بــه ایــن منظــور 

ــوند؟ ــی می ش محلولپاش
ــه  ــورم جوان ــع ت ــور در موق ازت، روی و ب

ــت. ــس از برداش ــا و ازت و روی پ ه
ــه  ــه توصی ــنویم ک ــی ش ــی م گاه
ــس از  ــم پ ــیم ه ــد کلس ــی کنن م

برداشــت محلولپاشــی شــود؟
ــه  ــل اینک ــه دلی ــر ب ــای اخی ــال ه در س
ــا  ــیم در آب ه ــه کلس ــم ب ــبت منیزی نس
ــتفاده از  ــت، اس ــرده اس ــدا ک ــش پی افزای
کلســیم بــرای رفــع عارضــه لکــه پوســت 
اســتخوانی توصیــه مــی شــود، امــا هنــوز 
جــواب مطمئــن و کاملــی مبنــی بــر 
ــل عارضــه را  ــد بطــور کام ــه بتوان ــن ک ای
برطــرف کنــد، پیــدا نشــده اســت؛ چــون 
ــه عوامــل مختلفــی بســتگی دارد و هــر  ب
ــت  ــاه تح ــیم را در گی ــت کلس ــه حرک چ
تأثیــر قــرار دهــد، مــی توانــد در تشــدید 
ایــن عارضــه نقــش داشــته باشــد. عواملــی 
از قبیــل نســبت کلســیم و منیزیــم، زمــان 
و میــزان آبیــاری، شــرایط جــوی و رشــد 
ســالیانه درخــت روی آن اثــر مــی گــذارد. 
ــا  ــوان ب ــه بت ــن ســادگی نیســت ک ــه ای ب
یــک یــا دو مرحلــه محلولپاشــی ایــن 

ــرد. ــع ک مشــکل را رف
یکســری تحقیقــات در ایــن زمینــه انجــام 
شــده کــه تأییــد مــی کند بــا محلولپاشــی 
ــزار  ــزان دو در ه ــه می ــیم ب ــد پتاس کلری
ــد  ــت )بع ــه ده روز در اردیبهش ــه فاصل ب
از ارزنــو شــدن میــوه( و محلولپاشــی 
کلســیم در آبــان مــی تــوان ایــن عارضــه 

را کــم کــرد. 
 ایــده محلولپاشــی کلســیم 
پــس از برداشــت از کجــا آمــده 

ــت؟  اس
ایــن ایــده از محلولپاشــی درختــان میــوه 
ماننــد ســیب و گالبــی کــه آنهــا هــم ایــن 
عارضــه را بــه نوعــی دیگــر دارنــد و بــه نام 
لکــه تلخــی ســیب یــا بیترپیــت معــروف 
اســت، گرفتــه شــده اســت. روی پســته دو 

پایــان نامــه دانشــجویی کار شــده اســت؛ 
ــادی  ــای دکتــر حکــم آب یکــی توســط آق
و دیگــری توســط بنــده. نتایــج ایــن 
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــا نش ــه ه ــان نام پای
ایــن محلولپاشــی هــا عارضــه را کــم مــی 
ــوان روی  ــی ت ــوز نم ــا اصــاًل هن ــد، ام کن

ــا اطمینــان صحبــت کــرد.  ــی ب آن خیل
ــه  ــی،  ب ــه منبع ــیم از چ  کلس
چــه میــزان و در چــه زمانــی توصیه 

مــی شــود؟
ــه میــزان  ــان ب کالت کلســیم در اوایــل آب
ــود.  ــی ش ــی م ــزار محلولپاش ــه در ه س
بهتــر اســت حداقــل بــاغ هایــی کــه 
ــتخوانی  ــت اس ــه پوس ــه لک ــابقه عارض س
دارنــد، ایــن محلــول پاشــی را انجــام 

ــد. دهن
 روی و ازت چطور؟

عمدتــاً ســولفات روی و اوره قابــل توصیــه 
اســت، چــون ارزان هســتند و قابلیــت 
جــذب خوبــی دارنــد. هــر کــدام بــه میزان 
پنــج در هــزار بــه کار مــی رونــد. در موقــع 
تــورم جوانــه، بــور هــم بــه همــان میــزان 

پنــج در هــزار اضافــه مــی شــود. 
ــی  ــدا محلولپاش ــدا ج ــد ج  بای

ــوند؟ ش
خیر. مخلوط می کنیم. 

بحــث  گذشــته  در  چــرا   
اوره و کلســیم  محلولپاشــی روی، 

نبــوده؟ مطــرح 
در گذشــته شــاید کمتــر کســی مــی 
ــی  ــت و کس ــی چیس ــت محلولپاش دانس
ــار آقــای  ــرای اولیــن ب انجــام نمــی داد. ب
دکتــر ملکوتــی از حــدود نیمــه دوم دهــه 
هفتــاد ایــن کار را رونــق دادنــد و در دهــه 

ــه اوج خــود رســید. هشــتاد ب
ــز  ــته خی ــق پس ــد در مناط ــه نمان ناگفت
ــود؛  ــت آب خــوب ب ــت و کمی ــاًل کیفی قب
خــاك هــا حاصلخیزتــر از االن بودنــد؛ 
ــد؛ شــرایط  ــان خــوب و ســالم بودن درخت
بــود؛  تــر  مناســب  جــوی  و  اقلیمــی 
بنابرایــن شــاید خیلــی نیــازی وجــود 
کلســیم  در خصــوص  نداشــت. حتــی 
ــا  ــی جاه ــته خیل ــم در گذش ــد بگوی بای
گــچ در خــاك وجــود داشــت کــه منبــع 
ــود و همچنیــن موجــب  ــي کلســیم ب اصل
ــی  ــاك م ــزی خ ــری و حاصلخی نفوذپذی
ــاال  ــا ب ــه نیســت و ب ــا االن اینگون شــد، ام
ــاري  ــام آبی ــان و انج ــن درخت ــن س رفت
هــاي زیــاد، در بســیاري از باغــات گــچ از 

ــت. ــده اس ــذف ش ــاك ح ــل خ پروفی
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ــات  ــي از آف ــته یک ــي پس ــیل معمول پس
ــارت آن از  ــه خس ــت ک ــته اس ــم پس مه
اواخــر ارد یبهشــت مــاه در بــاغ هــا بطــور 
ــره  ــن حش ــردد. ای ــرح مي گ ــدي مط ج
ــاي  ــي  ه ــات و توانای ــا داشــتن خصوصی ب
ــد  ــدرت تولی ــه ق ــددي از جمل ــي متع ذات
مثــل فــراوان، دارا بــودن نســل هــاي 
ــیار  ــرایط بس ــل ش ــدرت تحم ــدد، ق متع
متنــوع و ســخت محیطــي و ســازگاري بــا 
ســموم مــی توانــد در زمــان  هــاي مختلف 
ــد. خســارت آفــت  ــه خســارت بزن ســال ب
ــه  ــوان خالص ــي  ت ــه م ــد جمل را در چن

ــث  ــت باع ــارت  آف ــدا خس ــود. در ابت نم
کاهــش کمیــت و کیفیــت محصــول ســال 
جــاري مــي شــود و در ادامــه آفــت باعــث 
ــده  ــت  گردی ــد درخ ــش از ح ــف بی تضعی
کــه موجــب خســارت  هــاي غیــر مســتقیم 
ــش  ــه کاه ــا از جمل ــدام  ه ــایر ان ــه س ب
رشــد رویشــي شــاخه  هــا و ریــزش بــرگ 
 هــا و جوانــه هــا مي گــردد. خســارت غیــر 
مســتقیم گاهــي اوقــات بیــش از خســارت 
ــرا  ــت، زی ــاري اس ــال ج ــول س ــه محص ب
ــه  ــده را ب ــال آین ــول س ــد محص مي توان
شــدت کاهــش دهــد. یکــي از مــوارد 

مطــرح بــراي باغــداران، چگونگــي کنتــرل 
ــد از  ــل و بع ــل قب ــر فص ــیل در اواخ پس

برداشــت اســت.
ــه نســل  ــت و ادام ــد، فعالی ــراي رش      ب
هــر حشــره  چنــد عامــل محیطــي مــورد 
نیــاز اســت. اولیــن عامــل وجــود آب و غذا 
اســت و پــس از آن عوامــل دیگــري ماننــد 
ــره  ــور و غی ــبي، ن ــت نس ــرارت، رطوب ح
ــه  ــي تغذی ــا محــل اصل ــرگ  ه هســتند. ب
ــزش  ــي ری ــل اصل ــتند. عام ــیل هس پس
ــان  ــته در پای ــان پس ــاي درخت ــرگ  ه ب
ــاًل  ــت. عم ــوا اس ــدن ه ــرد ش ــل، س فص

مبارزه با پسیل پس از برداشت 
سید یحیي امامي 
عضو هیأت علمي پژوهشکده پسته
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ــا مــدت زیــادي  مشــاهده مي شــود کــه ت
ــرگ  ــان داراي ب ــت، درخت ــد از برداش بع
ــن  ــه ای ــتند ک ــال هس ــبز و فع ــاي س ه
ــبي  ــل مناس ــد مح ــي  توانن ــا م ــرگ  ه ب
ــوره   ــه و خســارت پ ــراي اســتقرار، تغذی ب
ــات  ــه تحقیق ــا ب ــاي پســیل  باشــند. بن ه
ــراي  ــا ب ــن دم ــب تری ــده مناس ــام ش انج
ــای  ــته دم ــیل پس ــاي پس ــوره ه ــد پ رش
30 درجــه  ســانتي گراد اســت. امــا بــا 
رشــد  درجــه،   27.5 از  دمــا  کاهــش 
پــوره  هــاي پســیل بــه تدریــج ُکنــد 
دمــاي  در  کــه  طــوري  بــه  مي شــود 
رشــد  ســانتي گراد  درجــه   حــدود 11 
ــي  ــف م ــاًل متوق ــیل کام ــاي پس ــوره  ه پ
 گــردد. بررســي آمار هــاي هواشناســي 
نشــان مي دهــد کــه معمــوالً همــه ســاله 
پــس از برداشــت پســته، شــرایط حرارتــي 
مــورد نیــاز بــراي رشــد و خســارت پســیل 
پســته فراهــم اســت. عامــل طــول روز یــا 
فوتوپریــود )Photoperiod(  از دیگــر 
ــر رشــد و  ــد ب عواملــی اســت کــه مي توان
فیزیولــوژي حشــرات تأثیــر بگــذارد. ایــن 
عامــل مانعــي در جهــت تغذیه و خســارت 
پــوره  هــاي پســیل محســوب نمــي  شــود 
ــت  ــر دو حال ــیل در ه ــاي پس ــوره ه و پ
ــه  ــد تغذی ــاه مي توانن ــد و روز کوت روز بلن
کننــد و خســارت بزننــد، ولــي رشــد پــوره 
ــل  ــره کام ــد حش ــرایط روز بلن ــا در ش ه
فــرم معمولــي یــا فــرم تابســتانه را تولیــد 
کــرده درحالــي کــه در شــرایط روز کوتــاه 
حشــرات کامــل فــرم زمســتانه کــه بــدون 
ــي شــوند. در  ــد م خســارت هســتند تولی
ــاه  ــرایط روز کوت ــران ش ــق ای ــر مناط اکث
از اوایــل مهــر آغــاز مــي گــردد. بــر 
ــت  ــه گرف ــوان نتیج ــی ت ــاس م ــن اس ای
ــس از برداشــت محصــول، شــرایط  کــه پ
ــوره هــاي پســیل  ــراي رشــد پ مختلــف ب
ــه  ــي ک ــت و در صورت ــم اس ــته فراه پس
پــوره هــا بــر روي درختــان اســتقرار 
ــد  ــارت بزنن ــد خس ــد، مي توانن ــدا کنن پی
ــتانه  ــرم زمس ــل ف ــرات کام ــط حش و فق

ــد.  ــارت ندارن ــه و خس تغذی
اهمیــت مدیریــت بــاغ پســته پــس 

از برداشــت 
 درختــان پســته از تیرمــاه تــا زمــان 
ــره  ــواد ذخی ــم م ــمت اعظ ــت قس برداش
ــد را  ــت آورده ان ــنتز بدس ــه از فتوس اي ک
ــرف  ــه مص ــزي ب ــراط آمی ــورت اف ــه ص ب
ــانند؛  ــي  رس ــا م ــوه  ه ــز می ــردن مغ پرک
ــاخه   ــي ش ــاً در بعض ــه گاه ــوي ک ــه نح ب

هــاي پُرمحصــول شــاهد زردي و خشــک 
شــدن حاشــیه بــرگ  هــا و ریــزش بــرگ 
و جوانــه و حتــي خشــک شــدن سرشــاخه 
 هــا هســتیم. بــا توجــه بــه نکاتــي کــه در 
ــت،  ــس از برداش ــد، پ ــر گردی ــدا ذک ابت
ــام  ــراي انج ــي ب ــت کوتاه ــت فرص درخ
فتوســنتز و غذاســازي بــه منظــور جبــران 
و جایگزینــي مــواد غذایــي مصرف شــده و 
تقویــت انــدام  هــاي خــود پیــدا مي کنــد. 
لــذا رهــا کــردن بــاغ و عــدم توجــه 
ــت  ــس از برداش ــي پ ــکات مدیریت ــه ن ب
مي توانــد باعــث ضعــف درخــت، افزایــش 
گــردد.  سرخشــکیدگي  و  ســال آوري 
بنابرایــن الزم اســت تمهیــدات الزم در 
زمینــه مدیریــت بعــد از برداشــت از نظــر 
ــوارد  ــرل جمعیــت پســیل و حتــي م کنت

ــود.  ــیده ش ــي اندیش ــه خاک تغذی
ــد  ــت تولی ــه عل ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج   ب
ــردد 20  ــه مي گ ــالم تر توصی ــول س محص
ــي  ــت، سمپاش ــل از برداش ــا 25 روز قب ت
ــا و  ــون  ه ــود و صاب ــام نش ــا انج ــاغ  ه ب
ــکار  ــیل ب ــرل پس ــوینده در کنت ــواد ش م
ــه  ــا ب ــاغ ه ــي ب ــکان آلودگ ــذا ام ــد، ل رون
آفــت پســیل پــس از برداشــت زیاد اســت. 
ــن آفــت  ــا ای در اینجــا آنچــه در رابطــه ب
مطــرح مي گــردد، تعییــن ســطحي از 
جمعیــت پســیل اســت کــه انجــام مبــارزه 
ــي  ــه بررس ــه ب ــا توج ــد. ب ــروري باش ض
هــاي مشــاهده  اي مــي تــوان ذکــر کــرد 
کــه در صــورت وجــود بیــش از 20 پــوره 
ــارزه  ــام مب ــه انج ــر برگچ ــیل روي ه پس
پایــان  در  پیــدا  مي کنــد.  ضــرورت 
ــارزه  ــام مب ــراي انج ــه ب ــي ک ــکات مهم ن
ــز  ــا پســیل پســته بعــد از برداشــت حائ ب

ــت:  ــده اس ــت آورده ش ــت اس اهمی
ــت  ــع برداش ــه موق ــد ب ــول بای 1- محص
ــن  ــر متخصصی ــر اکث ــه نظ ــا ب ــود. بن ش
ــا پوســت  ــن زمــان مصــادف ب ــي ای باغبان
شــدن حــدود 70 درصــد میــوه هــا اســت. 
ــدن  ــث آزاد ش ــع باع ــه موق ــت ب برداش
زودتــر درخــت و داشــتن فرصــت بیشــتر 
ــال  ــد س ــراي تولی ــوا ب ــد ق ــت تجدی جه

ــد اســت.  بع
ــا توجــه بــه ایــن کــه هــدف اصلــي  2- ب
مبــارزه بــا پســیل در انتهــاي فصــل، 
تقویــت درخــت و افزایــش تــوان آن بــراي 
ــذا  ــت، ل ــد اس ــال بع ــي در س ــوه ده می
ــت  ــه اس ــل توجی ــي قاب ــارزه در صورت مب
کــه مطمئــن باشــیم مواد فتوســنتز شــده 
ــت  ــاي درخ ــاخه  ه ــه ش ــا ب ــرگ  ه در ب

ــه  ــن رابط ــد. درای ــدا مي کنن ــال پی انتق
ــت  ــاي درخ ــرگ  ه ــه ب ــرورت دارد ک ض
زنــده و ســبز باشــند و الزم اســت بررســي 
شــود کــه اتصــال بــرگ بــه درخــت 
محکــم باشــد. در صورتــي کــه بــرگ  هــا 
ــکان دادن  ــا ت ــاد ی ــا وزش ب ــه راحتــي ب ب
شــاخه ها و یــا اشــاره دســت ریــزش 
ــم ضــرورت  ــا پســیل ه ــارزه ب ــد، مب کنن

ــدارد. ــي ن چندان
3- بــراي توصیــه مبــارزه الزم اســت برگ 
ــت  ــر روي درخ ــه ب ــدود دو هفت ــا ح  ه
فعــال باشــند، بــا توجــه بــه اینکــه عامــل 
اصلــي ریــزش طبیعــي بــرگ  هــا، ســردي 
هــوا اســت، الزم اســت بــه اطالعــات 
ــي  ــه شــود و در صورت هواشناســي مراجع
کــه پیــش بینــي هــا نشــان داد کــه تــوده 
ــي  ــه صــورت ناگهان ــواي ســرد ب ــاي ه  ه
ــوان از  ــوند، مي ت ــه وارد مي ش ــه منطق ب

ــارزه چشــم پوشــي کــرد.  مب
ــط  ــارزه، فق ــت مب ــر اس ــه ذک 4- الزم ب
بایــد بــا پــوره  هــا صــورت گیــرد و مبــارزه 
بــا حشــرات کامــل آفــت )کــه داراي 
قــدرت پــرواز هســتند( توصیــه نمــی 
شــود. همچنیــن مبــارزه بــا حشــرات 
کامــل آفــت بــه منظــور کاهــش جمعیــت 
ــا کاهــش  ــذران و ی حشــرات زمســتان  گ
ــه  ــده توجی ــال آین ــت در س ــت آف جمعی

ــدارد.  ــي ن کاف
5- اگــر پــوره  هــاي آفــت در ســنین 
اولیــه باشــند، مبــارزه ضــرورت بیشــتري 
ــر  ــه اکث ــي ک ــد و در صورت ــدا مي کن پی
ــوره  ــر )پ ــنین آخ ــا س ــوره ه ــت پ جمعی
مبــارزه  باشــند،  رنــگ(  ســیاه  هــاي 

ضــرورت کمتــري دارد.
روش  تریــن  مناســب  مجمــوع  در   -6
مبــارزه بــا پســیل بعــد از برداشــت، 
ــون  ــت از صاب ــد نوب ــا چن ــک ی ــرد ی کارب
ــوره  ــم پ ــه ه ــت ک ــاورزي اس ــاي کش  ه
هــاي آفــت را از بیــن بــرده و هــم بــراي 
ــري دارد. در  ــر کمت ــد خط ــرات مفی حش
صــورت لــزوم ســموم تماســي ماننــد 
ــن، اســتامي پراید و کنفیــدور را نیــز  فوزال

ــرد.  ــکار ب ــوان ب ــي  ت م
ــه  ــت ک ــان داده اس ــا نش ــي ه 7- بررس
جملــه  از  مفیــد  حشــرات  جمعیــت 
ــیالفاگوس در  ــور پس ــدوزك ها و زنب کفش
ــد،  ــي  یاب ــش م ــال افزای ــه از س ــن بره ای
ــس از  ــیل پ ــا پس ــارزه ب ــن در مب بنابرای
برداشــت تأکیــد بــر عــدم کاربــرد ســموم 

ــت. اس
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نشســت مشــترك انجمــن پســته ی ایــران بــا 
لیــون پلتــس )Lieven Plets(، نماینــده 
فــروش شــرکت بــادام و پســته واندرفــول 
شــهریورماه   16 تاریــخ  در   )Wonderful(
ــان  ــزی انجمــن در کرم ــر مرک امســال در دفت
ــرح  ــای مط ــث ه ــده ی بح ــد. عم ــزار ش برگ
شــده در ایــن جلســه عبــارت بودنــد از: توضیح 
ــت  ــکا، وضعی ــن محصــول در آمری روش تخمی
تولیــد، مقــدار مصــرف و صــادرات پســته 
ــر تقاضــای  ــر کاالهــای جانشــین ب ــکا، اث آمری
پســته و در نهایــت بررســی وضعیــت بازارهــای 
ــای  ــه گفتگوه ــکا. در ادام ــته آمری ــدف پس ه
مطــرح شــده در ایــن جلســه عینــاً آورده شــده 
انــد. در ضمــن، ســخنان پلتــس توســط ســحر 
ــن  ــل انجم ــن المل ــط بی ــئول رواب ــی مس نخع
پســته ایــران بــه فارســی ترجمــه شــده اســت.

لیــون پلتــس- خوشــحال و سپاســگزارم کــه 
ــا  ــار مــن گذاشــتید ت ــن فرصــت را در اختی ای
در انجمــن پســته ایــران حضــور داشــته باشــم. 
ــادام و  مــن نماینــده فــروش عمــده شــرکت ب
پســته واندرفــول در اروپــا، خاورمیانــه، هنــد و 
شــمال آفریقــا هســتم. فکــر مــی کنــم حضــور 
در ایــن گونــه جلســات بــرای تبــادل اطالعــات 
و آگاهــی از وضعیــت میــزان محصــول و بــازار 
ــه  ــد از اینک ــت. بع ــد اس ــیار مفی ــته بس پس
ــمع  ــه س ــکا را ب ــته آمری ــاری پس ــزارش آم گ
و نظــر شــما رســاندم بــرای بخــش پرســش و 
ــود. ســپس  پاســخ در خدمــت شــما خواهــم ب
در صــورت تمایــل حضــار، فیلم پســته شــرکت 

واندرفــول را بــا هــم خواهیــم دیــد.
دهیــد  اجــازه  آمــاری  گــزارش  از  قبــل 
ــرکت  ــای ش ــت ه ــری از فعالی ــرح مختص ش
واندرفــول را بــه طــور کلــی ارائــه دهــم. 
شــرکت واندرفــول تولیدکننــده محصــوالت 
هــای  فعالیــت  اســت.  کشــاورزی  متنــوع 
ــادام و  اصلــی مــا تولیــد مغزجــات درختــی )ب
ــو،  ــی، لیم ــال، نارنگ ــات )پرتق ــته( و مرکب پس
گریــپ فــروت( اســت. شــرکت مــا بزرگتریــن 
تولیدکننــده مرکبــات در ایــاالت متحده اســت. 
ــار نیــز هســتیم کــه البتــه  مــا تولیدکننــده ان
فقــط در داخــل آمریــکا بــه صــورت تــازه و آب 
ــا  ــار مصــرف مــی شــود. در جلســه امــروز ب ان
ــاری  ــزارش آم ــن گ ــته آخری ــر پس ــز ب تمرک
ــول از وضعیــت تولیــد، میــزان  شــرکت واندرف
ــکا را  ــته آمری ــادرات پس ــل و ص ــرف داخ مص

ــم. ــی کن ــه م ــان ارائ حضورت
در گــزارش واندرفــول بــرای بررســی وضعیــت 

ــد  ــزان تولی ــط می ــته فق ــی پس ــد جهان تولی
ــده  ــوان تولیدکنن ــه عن ــکا را ب ــران و آمری ای
ــاً  ــم. لطف ــی دهی ــرار م ــالك ق ــی م ــای اصل ه
ــه  ــوط ب توجــه داشــته باشــید کــه اعــداد مرب
تولیــد ایــران کــه در نمــودار آورده شــده انــد، 
قبــاًل از منابــع دیگــری غیــر از انجمــن پســته 
ایــران اخــذ شــده انــد؛ بــه همیــن جهــت مــن 
از همکارانــم خواهــش کــردم بــا گرفتــن اعــداد 
ــران، ایــن  تخمیــن تولیــد از انجمــن پســته ای
اعــداد را تصحیــح کننــد. میــزان تولیــد پســته 
ــا  ــکا ب ــه آمری ــوط ب ــت مرب ــک در پوس خش
ــگ ســفید نشــان  ــه رن ــران ب ــگ ســبز و ای رن
ــد.  ــده ان ــه ش ــن ارائ ــزار ت ــه ه ــده و ب داده ش
ســال گذشــته کــه بــه ایــران آمــدم در جلســه 
ای کــه در انجمــن داشــتیم گفتــم کــه بــرآورد 
ــکا  ــول 2015 آمری ــزان محص ــا از می ــه م اولی
ــت  ــه در واقعی ــه البت ــن اســت ک ــزار ت 180 ه

ــن پســته داشــتیم. ــزار ت 127 ه
بیــن  چــرا  ابطحــی-   ســیدمحمود 
تخمیــن و میــزان دقیــق تولیــد آمریــکا 

ــت؟ ــود داش ــاوت وج ــدر تف اینق
ــه  ــن زمین ــکالتی در ای ــس- مش ــون پلت لی
وجــود داشــت. اول از همــه زمســتان ســردی 
نداشــتیم و نیــاز ســرمایی کافــی برآورده نشــد. 
ــه  ــود و در نتیج ــگ ب ــانی ناهماهن ــرده افش گ
حجــم بســیار زیــادی از پســته پــوك شــد؛ در 
ــزان  ــا 70 درصــد می ــاغ هــا حتــی ت بعضــی ب
پوکــی گــزارش شــد. غافلگیــر شــدیم، چــرا که 
اصــاًل انتظــارش را نداشــتیم. فرامــوش نکنیــم 
کــه کالیفرنیــا بــه طــور متوالــی از ســال 2011 
تــا 2015 گرفتــار خشکســالی و کمبــود شــدید 
ــد  ــود. ســوال مهمــی کــه پیــش مــی آی آب ب
ایــن اســت کــه چــرا بعــد از ســال پــر محصــول 
2012 دیگــر ســالی نبــود کــه از 2012 پیشــی 
بگیــرد؟ در حالیکــه مــا باغریــزی هــای جدیــد 
ــار  ــتیم و انتظ ــادی داش ــوان زی ــان ج و درخت
داشــتیم حتمــاً ایــن اتفــاق رخ دهــد. پــس اگر 
ــی  ــه م ــی مواج ــادی آب و هوای ــرایط ع ــا ش ب
بودیــم قطعــاً محصــول 2014 مــی بایســت بــه 
حــدود 270 تــا 300 هــزار تــن برســد نــه 235 
هــزار تــن فعلــی. بــه هــر صــورت خشکســالی 
باعــث بــروز ایــن وضعیــت شــد. امــا بعــد از آن 
طبیعــت بــه دادمــان رســید و زمســتان 2015 
ــال  ــه در 4 س ــی ک ــود و اُفت ــاران ب ــیار پرب بس
ــل  ــالی تحمی ــل خشکس ــه دلی ــل از آن ب قب
ــران شــد و ســال  ــود خوشــبختانه جب شــده ب
بســیار پرمحصولــی داشــتیم. البتــه اصطالحــی 

در کشــاورزی داریــم کــه مــی گویــد محصــول 
ــال دارد.  ــه دنب ــم ب ــاد ه ــری زی ــاد غافلگی زی
ــث  ــرد بح ــر ک ــا را غافلگی ــه م ــئله ای ک مس
ــش  ــت بخ ــه رضای ــود ک ــول ب ــت محص کیفی
نبــود. درختــان بــه خاطــر حجــم بســیار زیــاد 
ــت  ــدند و کیفی ــترس ش ــار اس ــول دچ محص

محصــول لطمــه دیــد. 
در ادامــه بــه بررســی وضعیــت محصــول 2017 
ــته،  ــال آوری پس ــل س ــه دلی ــم. ب ــی پردازی م
بــرای بررســی میــزان تولیــد همیشــه بــازه ای 
ــد  ــه بای ــم. البت ــی گیری ــر م ــاله را در نظ 2 س
ــیع  ــطح وس ــل س ــه دلی ــه ب ــت ک ــه داش توج
باغریــزی هــای جدیــد در کالیفرنیــا ســال 
آوری بــه تدریــج در حــال کاهــش اســت؛ 
ــان  ــرد درخت ــوان عملک ــان ج ــه درخت ــرا ک چ
ــن  ــد. بنابرای ــی کنن ــران م ــر را جب ــی ت قدیم
ــن  ــی بی ــاوت چندان ــده تف ــای آین ــال ه در س
ــاآور نخواهیــم داشــت. امــروز در  ســال آور و ن
ــر کشــت را  ــا نیمــی از کل ســطح زی کالیفرنی
درختــان جــوان 12 ســاله تشــکیل مــی دهند. 
در ســال 2016 میــزان بهــره وری 4.2 تــن در 

ــوده اســت. ــار ب هکت
محمدعلــی انجــم شــعاع- لطفــًا در 
مــورد تخمیــن میــزان محصــول امســال 

ــد. ــح دهی ــکا توضی آمری
لیــون پلتــس- امســال ســال کــم محصــول 
ــرو  ــن ســوال روب ــا ای ــاره ب ــکا اســت. دوب آمری
ــاد  ــداد زی ــه تع ــه ب ــا توج ــه ب ــویم ک ــی ش م
درختــان جــوان و البتــه حســاس بــودن آنها به 
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شــرایط مختلــف اقلیمــی و پشــت سرگذاشــتن 
ــاران محصــول امســال  زمســتانی پــر بــرف و ب
ــک  ــوالً در ی ــم؟ معم ــن بزنی ــه تخمی را چگون
ســال نــاآور میــزان تولیــد کمتــری انتظــار مــی 
رود، امــا امســال کشــاورزان بــه خاطــر شــرایط 
ــالی  ــا س ــرو شــدن ب ــار روب ــد انتظ ــه رش بهین

ــد. ــار را دارن ــاآور امــا پُرب ن
ــال  ــد ده س ــزان تولی ــه می ــن کار ب ــرای ای ب
نــاآور گذشــته نــگاه کردیــم و میانگیــن میــزان 
بهــره وری در هکتــار را طــی ایــن بــازه زمانــی 
بررســی کردیــم و بــه عــدد حــدود 2.5 تــن در 
هکتــار رســیدیم و ایــن عــدد را مبنــای میــزان 
ــی  ــر م ــاآور در نظ ــال ن ــک س ــرد در ی عملک
ــطح  ــه س ــاالنه ب ــم س ــوش نکنی ــم. فرام گیری
ــر  ــه مــی شــود. اگ ــز اضاف ــارور نی زیرکشــت ب
ــار را در  ــره وری در هکت ــزان به ــن می میانگی
ــه  ــم ب ــرب کنی ــارور ض ــت ب ــر کش ــطح زی س
عــدد تخمیــن تولیــد مــی رســیم. امــروز کــه 
ــا  ــت ب ــده اس ــروع ش ــکا ش ــت در آمری برداش
ــزار  ــن 295 ه ــری تخمی ــبینانه ت ــد خوش دی
ــال حــدود  ــا انتق ــم، ب ــی زنی ــد م ــی از تولی تن
91 هــزار تــن مانــده انبــار، کل محصــول قابــل 
ــد  ــن خواه ــزار ت ــدود 386 ه ــه ح ــه ب عرض
ــه  رســید کــه ایــن میــزان 4 درصــد نســبت ب
محصــول قابــل عرضــه ســال 2016 در آمریــکا 
ــی شــود.  ــرآورد م ــر ب ــن( کمت ــزار ت )402 ه

کیفیــت محصــول  نظــری-  فاطمــه 
ــی مــی کنیــد؟ ــه ارزیاب ــد را چگون جدی

ــک  ــازه ی ــه ت ــا ک ــس- از آنج ــون پلت  لی
هفتــه اســت کــه برداشــت آغــاز شــده، هنــوز 
ــرای  ــوز ب ــن نیســتیم. هن ــاره مطمئ ــن ب در ای
ــا صحبــت در مــورد  تصحیــح میــزان تولیــد ی

ــت.  ــت زود اس کیفی
ــان از  ــرزادی- پیــش بینــی ت ــز ف کامبی
ــه  ــال 2018 چگون ــول س ــزان محص می

ــت؟ اس
لیــون پلتــس- در مــاه ژوئــن کــه در 
کالیفرنیــا بــودم همــراه معــاون رئیــس شــرکت 
ــتیم.  ــد داش ــات بازدی ــی باغ ــول از بعض واندرف
ــد  ــال بع ــای س ــه ه ــدن جوان ــا دی ــان ب ایش
درختــان بــه مــن گفــت اولیــن بــار اســت کــه 
ــه آن درشــتی و کیفیــت مــی  ــی ب ــه های جوان
ــده ایشــان در صــورت داشــتن  ــه عقی ــد. ب بین
زمســتانی ایــده آل محصــول ســال 2018 
ــد(  ــارد پون ــن )1 میلی ــزار ت ــکا از 455 ه آمری
ــه  ــم ک ــوش نکنی ــرد. فرام ــد ک ــاوز خواه تج
ســطح زیــر کشــت پســته در کالیفرنیــا ســاالنه 

ــد. ــی یاب ــش م ــد افزای ــا 5 درص 3 ت
ــل  در قســمت بعــد آمــار میــزان محصــول قاب
عرضــه بــه بــازار را مالحظــه مــی کنیــد. 
ــال  ــر س ــاز ه ــه در آغ ــل عرض ــول قاب محص

متشــکل از 88 درصــد از کل حجــم برداشــت 
ضایعــات  را  باقیمانــده  درصــد   12( شــده 
پوســت گیــری و پســته هــای پــوك تشــکیل 
ــته  ــال گذش ــار از س ــده انب ــد( و مان ــی دهن م
اســت. در ســال 2016 میــزان محصــول قابــل 
ــزار  ــه 34 ه ــود ک ــن ب ــزار ت ــه 402 ه عرض
ــن  ــد، ای ــی ش ــوب م ــه دو محس ــن آن درج ت
غافلگیرکننــده بــود، چــون در هیــچ ســالی تــا 

ــتیم.  ــه دو نداش ــول درج ــد محص آن ح
ــم  ــران بودی ــاری 2016 نگ ــال تج ــاز س در آغ
کــه بــا ایــن حجــم زیــاد محصــول چــه کنیــم 
و چطــور بفروشــیم. قطعــاً غیــر ممکــن اســت 
ــال  ــک س ــول را در ی ــزان محص ــوان آن می بت
فروخــت، حداقــل دو ســال زمــان نیــاز اســت 
ــر 91  ــال حاض ــروش رود. در ح ــل ف ــا کام ت
هــزار تــن باقیمانــده را مــی توانیــم بفروشــیم، 
امــا همــه چیــز بســتگی بــه میــزان محصــول 

ــد دارد.  ســال جدی
کامبیــز فــرزادی- آمریکایــی هــا مانــده 
انبــار ســال 2015 را بــه چیــن فروختنــد. 
برنامــه شــما بــرای فــروش مانــده انبــار 

امســال چیســت؟
لیــون پلتــس- از آنجــا کــه تقاضــای چینــی 
هــا همیشــه بالفاصلــه پــس از برداشــت اســت، 
مقــداری از مانــده انبــار امســال هــم بــه چیــن 
مــی رود. بارگیــری هــای فعلــی بــه چیــن هــم 
از مانــده انبــار 2016 اســت، چــرا کــه حــدود 
دو مــاه طــول مــی کشــد تــا محصــول جدیــد 

ضبــط و قابــل عرضــه باشــد. 
ــت  ــی وضعی ــه بررس ــیم ب ــی رس ــه م در ادام
بــزرگ  آمریــکا.  بازارهــای مصــرف پســته 
ــکا  ــردم آمری ــته م ــده پس ــرف کنن ــن مص تری
ــرف  ــزان مص ــه، می ــن اولی ــتند. در تخمی هس
داخــل 100 هــزار تــن بــرآورد شــد، امــا 
ــرف در  ــزان مص ــع می ــم در واق ــی کن ــر م فک
ــت.  ــوده اس ــدار ب ــن مق ــر از ای ــکا کمت آمری
ــی  ــی کشــورهای اروپای ــی صادرات مقاصــد اصل
ــن  ــر دو ای ــه ه ــن هســتند و صــادرات ب و چی
مقاصــد از آنچــه پیــش بینــی مــی شــد بیشــتر 
ــزار  ــا از 55 ه ــه اروپ ــادرات ب ــت. ص ــوده اس ب
ــوده اســت.  ــی شــده بیشــتر ب ــش بین ــِن پی ت
ــه چیــن 82  ــزان صــادرات ب ــه می ــرآورد اولی ب
ــزار  ــروز از 90 ه ــا ام ــا ت ــوده، ام ــن ب ــزار ت ه
ــه اســت. ســایر بازارهــای  ــر رفت ــن هــم فرات ت
ــه  ــادا، خاورمیان مصــرف شــامل کشــورهای کان
ــل  ــه دلی ــود. ب ــی ش ــی م ــکای جنوب و آمری
کمبــود میــزان محصــول ایــران امســال ســهم 
فــروش آمریــکا بــه چیــن خیلــی بیشــتر بــوده 
ــاًل در  ــتر مث ــروش بیش ــر ف ــت دیگ ــت. عل اس
اروپــا قیمــت بــاالی بــادام هنــدی بــوده کــه به 
عنــوان محصــول جایگزیــن پســته در بســیاری 

ــت  ــر قیم ــد. اگ ــی آی ــمار م ــه ش ــا ب از بازاره
بــادام هنــدی از پســته باالتــر رود )مثــل ســال 
2016( مصــرف کننــده دوبــاره بــه پســته روی 
مــی آورد، بنابرایــن بــه نظــر مــن ســه فاکتــور 
مهــم در افزایــش تقاضایــی کــه امســال بــرای 
پســته ایجــاد شــد وجــود داشــت؛ اول از همــه 
ــا افزایــش عرضــه  ــود )ب ــه پاییــن ب قیمــت پای
مجبــور بودیــم قیمــت را کاهــش دهیــم، چــرا 
کــه قیمــت همیشــه بــر اســاس میــزان عرضــه 
تعییــن مــی شــود(، دوم، محصــول کــم ایــران 
در ســال 2016 و ســوم، افزایــش قیمــت بــادام 

ــود. هنــدی ب
ــن  ســید محمــود ابطحــی- عملکــرد ای
ســه عامــل را بــرای ســال 2017 چطــور 

ارزیابــی مــی کنیــد؟
ــک  ــد ی ــورت بای ــس- در آن ص ــون پلت لی
عامــل دیگــر هــم بــه آنهــا اضافــه کنیــم و آن 
ــای  ــایر ارزه ــر س ــدن دالر در براب ــف ش ضعی
ــزان  ــر می ــر اول تأثی ــت. اگ ــی اس ــن الملل بی
ــی  ــت دالر بررس ــد را روی قیم ــول جدی محص
مــی  متوجــه ضعیــف شــدن دالر  کنیــم، 
ــدازه  ــه ان شــویم. بنابرایــن اگــر قیمــت پایــه ب
ــان  ــد شــاید همچن ــن نیای ســال گذشــته پایی
تقاضــا بــرای پســته بخاطــر نــرخ مبادلــه بهتــر 

ــد. ــاال باش ارز ب
ــه  ــت پای ــی- قیم ــود ابطح ــید محم س
امســال چقــدر بــا ســال گذشــته تفاوت 

خواهــد داشــت؟
ــزان محصــول  ــه می ــس- بســتگی ب ــون پلت لی
ــت را  ــته قیم ــال گذش ــه س ــت اینک دارد. عل
پاییــن اعــالم کردیــم حجــم زیــاد محصولمــان 
بــود کــه بایــد مــی فروختیــم. فرامــوش نکنیــد 
کــه دو ســال قبــل بــه خاطــر کاهــش محصول 
ناشــی از خشکســالی و قیمــت هــای بــاال اُفــت 
ــه  شــدیدی در مصــرف بازارهــای هــدف تجرب
کردیــم. بــرای بازســازی مصــرف وقــت زیــادی 
ــه  ــم بالفاصل ــور بودی ــن مجب ــتیم، بنابرای نداش
قیمــت را پاییــن اعــالم کنیــم. گرچــه در ادامــه 
قیمــت کــم کــم افزایــش پیــدا کــرد، امــا االن 
ــم. در  ــت داری ــرای حرک ــتری ب ــروی بیش نی
ــه  ــاره مصــرف را جــا انداخت حــال حاضــر دوب
ایــم. بــرای اعــالم قیمــت امســال بایــد میــزان 
محصــول را در نظــر بگیریــم، ولــی االن بــرای 
ــور  ــه ط ــت. ب ــی زود اس ــری خیل ــم گی تصمی
ــت  ــداری قیم ــه پای ــل ب ــازار تمای ــده آل ب ای
هــا دارد. مثــاًل در اروپــا و آمریــکا اساســاً 
ــازار خــرده فروشــی حکمفرماســت، و وقتــی  ب
ــد مصــرف  ــر کن ــی کاال تغیی ــت نهای ــه قیم ک
کننــده عکــس العمــل نشــان مــی دهــد. اگــر 
قیمــت پاییــن بــرود کــه مشــکلی پیــش نمــی 
ــر  ــاره ب ــاال رود دوب ــت ب ــر قیم ــی اگ ــد، ول آی
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میــزان مصــرف تأثیــر مــی گــذارد و موقعیــت 
ــه خطــر خواهــد انداخــت. مــا را ب

حمیــد فیضــی- مشــخص اســت قیمــت 
ــی  ــالم م ــت اع ــه وق ــد چ ــای جدی ه

ــود؟ ش
لیــون پلتــس- احتمــاالً اواخــر ســپتامبر یــا 
اوایــل اکتبــر، چــون ســال عقــب بــوده اســت 
ــم  ــی ه ــده و خیل ــروع ش ــازه ش ــت ت و برداش
کنــد پیــش مــی رود. مســئله ای کــه تــا االن 
باعــث نگرانــی مــن شــده کاهــش میــزان بهــره 
ــا ســال گذشــته  ــار در مقایســه ب وری در هکت
ــی کــه انتظــار داشــتیم از ســال  اســت، درحال

قبــل بهتــر باشــد.  
ــازار  ــدا از ب ــی- ج ــود ابطح ــید محم س
اروپــا، وضعیــت قیمــت در چیــن چگونه 

خواهــد بــود؟
ــازار اطــالع  لیــون پلتــس- در مــورد ایــن ب
دقیقــی نــدارم، البتــه بایــد بگویــم چیــن 
ــط  ــن فق ــه چی ــد. ب ــی کن ــرق م ــش ف وضعیت
پســته درجــه 1 آمریکایــی فروختــه نمــی 
ــت و محصــوالت  ــی از کیفی ــه تنوع شــود، بلک
مختلــف مثــل مغــز، پســته میدانــی و .... صــادر 
ــد پســته  ــا بخواهن ــی ه ــر چین ــی شــود. اگ م
ــت  ــد قیم ــد بای ــی بخرن ــک آمریکای ــه ی درج
پســته درجــه یــک را هــم بپردازنــد. فرامــوش 
نکنیــم چیــن یــک بــازار واحــد نیســت، 

ــف  ــای مختل ــا و نیازه ــه ای از بازاره مجموع
اســت، بعضــی خواهــان پســته بــا کیفیــت انــد، 
ــت،  ــم نیس ــت مه ــر کیفی ــی دیگ ــرای برخ ب
بعضــی هــم صرفــاً دنبــال مغــز پســته هســتند، 
ــود  ــوالت وج ــن محص ــه ای ــرای هم ــا ب تقاض

دارد. 
تجمعــی  میــزان صــادرات  توضیــح  بــرای 
ــم  ــد بگوی ــوالی بای ــاه ج ــر م ــا آخ ــکا ت آمری
ــرآورد  ــاری 2016، ب ــال تج ــاز س ــه در آغ ک
ــط  ــه فق ــکا )ن ــته آمری ــروش پس ــا از کل ف م
ــود، امــا  ــن ب شــرکت واندرفــول( 270 هــزار ت
ــه 280   ــی ب امــروز فکــر مــی کنــم عــدد نهای
ــد. بیشــترین  ــیده باش ــن رس ــزار ت ــا 300 ه ت
ــه االن در  ــا ب ــا را ت ــه اروپ ــادرات ب ــم ص حج
مــاه اوت داشــتیم. اساســاً در ســال 2016 
ــته  ــادرات پس ــم ص ــترین حج ــاظ بیش ــه لح ب

ــم.    ــورد زدی ــکا رک آمری
محمــود ابطحــی- ببینیــد تولیــد بــادام هنــدی 
20 ســال پیــش 15 تــا 20 هــزار تن بــود، االن 
ــورد  ــت. در م ــیده اس ــن رس ــزار ت ــه 500 ه ب
ــطح  ــه س ــد ک ــالع داری ــما اط ــا ش ــته آی پس
ــایر  ــطح کالن در س ــته در س ــت پس ــر کش زی

ــا خیــر؟ کشــورها در حــال افزایــش اســت ی
لیــون پلتــس- افزایــش ســطح زیرکشــت 
پســته در ســایر کشــورها قابــل توجــه نیســت. 
مثــاًل باغریــزی هایــی در اســپانیا انجــام شــده، 

ــادی  ــای اقتص ــران ه ــل بح ــه دلی ــا ب در اروپ
خیلــی از مــردم بــه کشــاورزی روی آورده انــد. 
ــام  ــزی انج ــز باغری ــترالیا نی ــن و اس در آرژانتی
ــت  ــطح زیرکش ــا س ــه ب ــا در مقایس ــده، ام ش
کالیفرنیــا ناچیــز محســوب مــی شــوند. ترکیــه 
نیــز در حــال افزایــش ســطح زیر کشــت اســت؛ 
علــت اینکــه فعــاًل تمرکز خاصــی بــر آن نداریم 
ایــن اســت کــه در حــال حاضــر تولیــد پســته 
ــه مصــرف داخــل ترکیــه مــی رســد.  ــاً ب صرف
امــا باغریــزی هــای جدیــد در ســطح وســیعی 
در ایــن کشــور در حــال انجــام اســت و از 
تولیــد ســایر محصــوالت کشــاورزی بــه تولیــد 
پســته روی آورده انــد. بــرای همیــن فکــر مــی 
کنــم بایــد تــا 10 ســال آینــده حواســمان بــه 
ــن اســت در  ــه باشــد چــون ممک ــد ترکی تولی
ــی  ــد جهان ــد از تولی ــا 15 درص ــده 10 ت آین
پســته بــه ایــن کشــور اختصــاص پیــدا کنــد.

ــا  ــت ه ــعاع- قیم ــم ش ــی انج محمدعل
ــدا  ــش پی ــدت افزای ــه ش ــی ب در مقطع
کردنــد و ســال بعــد ناگهــان بــه 8 دالر 
کاهــش یافتنــد، ایــن نوســانات قیمتــی 

ــد؟ ــی دهی ــح م ــه توضی را چگون
لیــون پلتــس- اتفاقــاً ایــن ســوال را از 
آقــای رزنیــک پرســیدم. دلیــل اینکــه ایشــان 
ــاال  ــد ب ــا آن ح ــت را ت ــت قیم ــم گرف تصمی
ــرد عرضــه ی بســیار محــدود ســال 2015  بب

Source: ACP, I�C
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ــود. هرچنــد قیمــت هــای ســال 2014 هــم  ب
بــاال بودنــد و مــا مــی دیدیــم کــه مصــرف در 
ــن  ــا ای ــا ب ــه، ام ــش یافت ــا کاه ــی بازاره برخ
حــال ایــن نگرانــی وجــود داشــت کــه نتوانیــم 
بــه انــدازه کافــی عرضــه کنیــم. مثــاًل مصــرف 
چیــن دو ســال بــود کــه کاهــش یافتــه بــود و 
مــا فکــر مــی کردیــم کــه شــاید ســال 2015 
ــیم  ــته باش ــا داش ــن تقاض ــازار چی ــاره از ب دوب
کــه همیــن اتفــاق هــم افتــاد. بنابرایــن آقــای 
رزنیــک براســاس ارزیابــی هایــی کــه در ایــن 
زمینــه داشــت، تصمیــم گرفــت قیمــت هــا را 
5 تــا 6 درصــد افزایــش دهــد. ببینیــد وقتــی 
ــته  ــت داش ــدت اُف ــه ش ــول ب ــزان محص می
باشــد و قیمــت افزایــش پیــدا کنــد، طبیعتــاً 
ــر  ــم ت ــد. از آن مه ــی یاب ــش م ــرف کاه مص
ایــن کــه بعــد از آن در بازارهــای خارجــی 10 
تــا 12 درصــد بــه ارزش دالر در مقابــل یــورو 
ــه شــد، ایــن مســاله باعــث افزایــش 18  اضاف

ــا شــد. درصــدی قیمــت هــا در اروپ
ــود  ــی ش ــس م ــری- پ ــین عام حس
گفــت ایــن تصمیــم بــه نوعــی اشــتباه 

ــود؟ ب
ــتباه  ــی اش ــه نوع ــه، ب ــس- بل ــون پلت لی
ــچ  ــی هی ــاد ول ــاق اُفت ــه اتف ــود ک ــی ب رایج
ــدارد.  ــود ن ــاله وج ــن مس ــرای ای ــی ب فرمول
ــاس  ــر اس ــت ب ــه قیم ــوط ب ــات مرب تصمیم
ــی  ــه م ــود دارد گرفت ــه وج ــی ک ــه های فرضی
ــه شــدت کــم اســت. 2.  شــود: 1. محصــول ب
مانــده انبــار 70 هــزار تــن بیشــتر نیســت. 3. 
ــل  ــن حجــم برداشــت شــده قاب ــزار ت 127 ه
توجــه نیســت. بعــد ایــن ســواالت پیــش مــی 
ــال  ــش را از س ــن مصرف ــر چی ــه اگ ــد ک آی
ــی  ــه م ــد چ ــتر کن ــد بیش ــته 20 درص گذش
ــه در آن  ــا بخــش خــرده فروشــی ک شــود؟ ب
قیمــت هــا مســتقیماً بــر مصــرف تأثیــر مــی 
ــت  ــت اس ــه درس ــم؟ البت ــه کنی ــد چ گذارن
ــا تبلیغــات بیشــتر  ــوان ب کــه همیشــه مــی ت
ــا  ــت اینه ــا در نهای ــش داد، ام ــروش را افزای ف
ــد. البتــه ایــن را هــم بگویــم  همــه فرضیــه ان
ــت  ــه قیم ــید ک ــحال باش ــد خوش ــما بای ش

ــت. ــاال رف ــدر ب اینق
ــد  ــوالتان بای ــمت دوم س ــه قس ــخ ب  در پاس
بگویــم بــا حجــم بســیار زیــاد محصــول 2016 
مجبــور بودیــم قیمــت را پاییــن بیاوریــم. برای 
اینکــه قفــل بــازار را بشــکنیم بایــد بالفاصلــه 
ریســک مــی کردیــم و قیمــت را تنظیــم مــی 
ــا ایــن تصمیــم توانســتیم دو ســوم  کردیــم. ب
ــاد  محصولمــان را بفروشــیم. چنــان حجــم زی
محصــول را قطعــاً نمــی توانســتیم ظــرف یــک 
ســال بفروشــیم، ولــی حداقــل تــا پایــان ســال 

بــه توازنــی رســیدیم. االن بایــد بــه فکر باشــیم 
چطــور محصــول جدیدمــان را بفروشــیم چــرا 
کــه اگــر نتوانیــم بــه درســتی ایــن کار را انجام 
ــاد  ــیار زی ــداری حجــم بس ــرای نگه ــم، ب دهی
محصــول 2018 ظرفیــت کافــی نخواهیــم 
داشــت! همیــن االن هــم مــا داریــم دو ســالی 

یــک بــار ســیلوی اضافــی مــی ســازیم.
فاطمــه نظــری- پــس فکــر مــی کنیــد 
قیمــت را دوبــاره کاهــش خواهیــد داد؟

لیــون پلتــس- خیــر، همانطــور کــه قبــاًل هــم 
توضیــح دادم حتــی بــا حجــم محصــول کمتر، 
اگــر عرضــه پایــدار بمانــد بایــد انتظــار ثابــت 
مانــدن قیمــت هــای محصــول 2016 و 2017 
ــه نظــر مــی  را داشــت. ایــن البتــه منطقــی ب
رســد چــرا کــه دالر دیگــر دردسرســاز نیســت 
و عملکــرد بــازار هــم خــوب اســت. مــی دانیــم 
ــد  ــران بیشــتر خواه ــه امســال محصــول ای ک
ــر  ــم بهت ــی کن ــر م ــت فک ــا در نهای ــود، ام ب
اســت دو صنعــت بــا هــم بــازار را پیــش ببرند. 
درســت اســت کــه هــر کــدام از مــا ســهم خود 
ــا  ــازار داریــم و در بعضــی بازارهــا ب را از هــر ب
هــم رقابــت مــی کنیــم و مــا مــی دانیــم کــه 
ــرای  ــران ســهم بیشــتری ب ــه ای ــازاری ک در ب
ــی  ــل م ــر عم ــوی ت ــد ق ــته باش ــه داش عرض
ــه  ــا نکت ــادی اســت. ام ــاًل ع ــن کام ــد و ای کن
ای کــه بایــد بــه آن بــه درســتی توجــه کنیــم، 
روش برخــورد صحیــح بــا محصــول زیــاد 
ســال جدیــد اســت. بــه فکــر عرضــه جهانــی 
باشــیم و آمــاده عرضــه زیــاد در ســال جدیــد 
ــم  ــا مــی توانی ــد ت باشــیم. اینجاســت کــه بای
ــش  ــرای افزای ــد ب ــم. بای ــد دهی ــا را رش تقاض
ــتی  ــه درس ــا ب ــدام از بازاره ــر ک ــا در ه تقاض
ــا در  ــد تقاض ــاًل رش ــم؛ مث ــزی کنی ــه ری برنام
ــون  ــت، چ ــکل اس ــا مش ــرای م ــا ب ــازار اروپ ب
در آنجــا کاال بیشــتر بــا برچســب خصوصــی و 
فــروش در ســوپرمارکت هــا عرضــه مــی شــود. 
در بــازار اروپــا مصــرف کننــده انگیــزه زیــادی 
ــروش  ــدارد. ف ــول ن ــد واندرف ــد برن ــرای خری ب
برنــد واندرفــول در اروپــا خیلــی موفــق نبــوده، 
چــرا کــه ســوپر مارکــت هــا بیشــتر ترجیــح 
مــی دهنــد کاال را بــا برچســب خودشــان 
ــا  ــرای م ــا ب ــازار اروپ ــن ب ــند. بنابرای بفروش
ــورد  ــی شــود. در م ــش محســوب م ــک چال ی
بازارهایــی مثــل هنــد و اندونــزی بایــد گفــت 
ــی در دراز  ــیار باالی ــد بس ــیل رش ــه پتانس ک
مــدت بــرای مــا دارنــد و مــن فکــر مــی کنــم 
وقتــش رســیده کــه بــه طــور جــدی بــا ایــن 
بازارهــا برخــورد کنیــم، چــون کــه در آینــده 
بــا عرضــه 500 هــزار تنــی پســته بایــد فکــری 
ــم.  ــا بکنی ــن بازاره ــا در ای ــد تقاض ــرای رش ب

مثــاًل فکــر مــی کنــم پتانســیل رشــد بیشــتر 
بــازار چیــن در مقایســه بــا ایــن بازارهــا کمتــر 
اســت و نمــی دانیــم چقــدر طــول مــی کشــد 
تــا بتوانیــم عرضــه را در چیــن دو برابــر کنیــم.
فاطمــه نظــری- راجــع بــه بــازار 
آمریــکای جنوبــی تدبیــری نیاندیشــیده 

ــد؟ ای
ــال  ــا دو س ــاً ت ــرا، اتفاق ــس- چ ــون پلت لی
پیــش در برزیــل شــعبه داشــتیم، چــون 
فکــر مــی کردیــم بــازار برزیــل بــرای مصــرف 
ــازار  ــم ب ــالش کردی ــت. ت ــاده اس ــته آم پس
آنجــا را رونــق دهیــم، امــا متأســفانه بــه دلیــل 
اوضــاع اســفناك اقتصــادی و وضــع نابســامان 
بســیار  ای  تجربــه  برزیــل  بوروکراســی در 
ناموفــق بــود. مجبــور شــدیم تشــکیالت مــان 
ــود  ــا وج ــرا ب ــم، زی ــل کنی ــا تعطی را در آنج
ســرمایه گــذاری کــه کردیــم نتوانســتیم 
پســته بــه فــروش برســانیم و مصــرف را رواج 

ــم. دهی
ســید محمــود ابطحــی- لطفــًا توضیــح 
دهیــد در اروپــا چنــد درصــد پســته را 
بــا برنــد واندرفــول، چنــد درصــد را بــه 
توزیــع کننــدگان و چنــد درصــد را بــه 

ســایر برندهــا مــی فروشــید؟
لیــون پلتــس- 80 تــا 90 درصــد فروشــمان 
ــدگان  ــرآوری کنن ــدگان و ف ــع کنن ــه توزی ب
ــب  ــا برچس ــته را ب ــه پس ــت ک ــا اس در اروپ
ــی  ــه م ــا عرض ــوپرمارکت ه ــه س ــی ب خصوص
ــا  ــازار اروپ ــول از ب ــد واندرف ــهم برن ــد. س کنن
ــاً بازارهــای  ــر از 5 درصــد اســت و عمدت کمت
و  فرانســه  واندرفــول  برنــد  بــرای  اصلــی 
انگلســتان هســتند. بقیــه فروشــمان هــم 
بــه ســایر برندهــا در اروپــا اســت مثــل 

.Z-Burger
ــت  ــن قیم ــی- بی ــود ابطح ــید محم س
عمــده  قیمــت  و  کننــده  مصــرف 
ــود دارد؟ ــاوت وج ــدر تف ــی چق فروش

لیــون پلتــس- قیمــت مصــرف کننــده 
ــد.  ــی کن ــن م ــی تعیی ــرده فروش ــش خ را بخ
حاشــیه ســود بخــش خــرده فروشــی از 15 تــا 
40 درصــد متغیــر اســت. قیمــت هــای خــرده 
ــده  ــای عم ــت ه ــر از قیم ــا تأخی ــی ب فروش
فروشــی تبعیــت مــی کننــد. بگذاریــد توضیــح 
دهــم کــه برخــورد بــا بــازار اروپــا چقــدر بــرای 
مــا مشــکل اســت. بیــن 2015 تــا 2016 
قیمــت پســته در اروپــا 25 درصــد اُفتــاد، مــا 
در مــاه ســپتامبر ایــن قیمــت را اعــالم کردیــم، 
امــا 6 مــاه طــول کشــید تــا ســوپرمارکت هــا 
هــم قیمــت را پاییــن بیاورنــد. مــا ضــرر 
کردیــم، امــا هیــچ کار نمــی توانســتیم بکنیــم! 
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بــه ایــن دلیــل کــه ســوپرمارکت هــا همیشــه 
قیمــت را در مــاه ژانویــه هــر ســال )آغــاز ســال 
ــا ایــن شــرایط  میــالدی( اعــالم مــی کننــد. ب
مصــرف کننــده انگیــزه نــدارد پســته بــا 

ــاال بخــرد. قیمــت ب
ــن  ــوال م ــی- س ــود ابطح ــید محم س
ایــن اســت؛ امــروز پســته آمریــکا بــه 
ــورو  ــد ی ــی چن ــط کیلوی ــور متوس ط
بــه مصــرف کننــده اروپایــی فروختــه 

مــی شــود؟ 
لیــون پلتــس- امــروز پســته در فروشــگاه 
ــدل  ــدی )Aldi( و لی ــره ای آل ــای زنجی ه
ــای  ــته ه ــط در بس ــور متوس ــه ط )Lidl( ب
250 گرمــی )2.99 یــورو( کیلویــی 12 یــورو 
ــی فروختــه  ــازار اصل ــوان ب ــه عن در آلمــان ب
مــی شــود. البتــه قیمــت در جاهــای مختلــف 
اروپــا فــرق مــی کنــد؛ مثــاًل در بلژیــک 

ــر اســت. ــر و در فرانســه باالت ــن ت پایی
ــای  ــت در اروپ ــر- قیم ــی کارگ مرتض

ــت؟ ــدر اس ــرقی چق ش
ــد  ــان بای ــس- برخــالف انتظارت ــون پلت لی
ــای  ــا قیمــت در اروپ ــت ه گفــت بعضــی وق
اروپــای غربــی اســت،  از  باالتــر  شــرقی 
چــون میــزان مالیــات بــر ارزش افــزوده )کــه 
ــده محســوب  ــی از قیمــت مصــرف کنن جزئ
مــی شــود( در قســمت هــای مختلــف اروپــا 

ــاوت اســت. متف
ــر  ــما غی ــری- ش ــل زارع نظ ابوالفض
ــول  ــروش واندرف ــئول ف ــا مس از اروپ
ــم  ــا ه ــه و آفریق ــد، خاورمیان در هن
ــکا  ــادرات آمری ــوع ص ــتید. مجم هس
ــن  ــزار ت ــه 10 ه ــق ب ــن مناط ــه ای ب
ــت؟  ــت چیس ــد، عل ــی رس ــم نم ه
ــن  ــه ای ــادرات ب ــد ص ــد داری ــا قص آی

ــد؟ ــش دهی ــق را افزای مناط
لیــون پلتــس- در مــورد بــازار هنــد 
همانطــور کــه گفتــم عملکــرد مــا بــا چالــش 
هایــی روبــرو بــوده اســت. هنــدی هــا طعــم 
پســته ایرانــی را ترجیــح مــی دهنــد. مشــکل 
ــی آن  ــد، پراکندگ ــازار هن ــا ب ــا ب ــر م دیگ
ــی را در نظــر  ــازار اروپای اســت. اگــر مــدل ب
ــاً  ــا نهایت ــا م ــه آنج ــد ک ــی بینی ــد، م بگیری
ــزرگ ســر و کار  ــده ب ــرآوری کنن ــج ف ــا پن ب
داریــم کــه کل بــازار خــرده فروشــی اروپــا را 
ــده ی  ــرای صادرکنن ــس ب ــد، پ مــی چرخانن
آمریکایــی خیلــی راحــت اســت کــه وارد بازار 
اروپــا شــود. امــا در هنــد داســتان فــرق مــی 
ــود  ــل کار وج ــق العم ــر ح ــا نف ــد، صده کن
دارد کــه پشــتوانه مالــی الزم و درســت 
ــرکت  ــد و ش ــرای واردات ندارن ــابی ب و حس
ــا،  ــل کاره ــق العم ــا ح ــوالً ب ــول معم واندرف
کار نمــی کنــد؛ بنابرایــن ســاختار بــازار 

هنــد بســیار ســنتی، خــرد خــرد و پراکنــده 
ــی  ــه دلیــل نداشــتن پشــتوانه مال اســت و ب
ــه  ــت ک ــخت اس ــیار س ــان بس ــی برایش کاف
در حجــم زیــاد بــا مــا کار کننــد. مــن فکــر 
مــی کنــم اگــر زیرســاخت هــا تغییــر یابنــد 
ــه  ــد ب ــازار در هن ــتی از ب ــاختار درس ــا س ت
وجــود آیــد و محدودیــت هــا برطــرف شــود 
ــه پســته  ــد ک ــد ش ــم خواه ــه ای فراه زمین
آمریکایــی و ایرانــی بتواننــد درســت بــا 
یکدیگــر رقابــت کننــد. ایــن بــه نفــع پســته 
ایــران هــم خواهــد بــود. مثــاًل در اروپــا مــن 
مشــتری هایــی دارم کــه پســته ایرانــی هــم 
کار مــی کننــد، پــس ایــن اتفــاق مــی توانــد 
در هنــد هــم بیفتــد. بــه نظــر مــن بــا توجــه 
ــن کشــور پتانســیل  ــت ای ــزان جمعی ــه می ب
ــد بیشــتر  ــاال اســت. بای ــازار هنــد بســیار ب ب
بــه ایــن بــازار بپردازیــم و ببینیــم کــه 
چطــور مــی تــوان زمینــه تجارتــی پایــدار و 
بلندمــدت بــرای عرضــه پســته بــه هنــد بــه 
ــار  ــه تج ــا ک ــن از آنج ــم. بنابرای ــود آوری وج
ایرانــی در هنــد موفــق عمــل کــرده انــد مــن 
از هرگونــه توصیــه و راهنمایــی شــما در ایــن 
ــر  ــرد، چــون اگ ــم ک ــه اســتقبال خواه زمین
بتوانیــم ایــن بــازار را بــا هــم گســترش دهیم 
قطعــاً بــه نفــع کل صنعــت پســته دنیــا 

ــود. ــد ب خواه
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نی
رگا

باز
قبــول داریــد تســهیل گــری، رایزنــی و البــی 
گــری کار آســانی نیســت؟ خصوصــاً اگــر 
تســهیل فضــای کســب و کارمــد نظــر باشــد! 
ــه  ــدی در چان ــه ای از توانمن ــه ملغم ــرا ک چ
زنــی، هــوش هیجانــی و کاردانــی را مــی 
ــازار  طلبــد. صنعــت پســته ایــران در بخــش ب
بــا برخــی از مقــررات دســت و پــا گیــر دســت 
و پنجــه نــرم کــرده و گاهــی اوقــات مقرراتــی 
ــن  ــول اســاتید ف ــه ق ــه ب وضــع مــی شــود ک
نیــاز بــه مقــررات زدایــی اســت. جلیــل 
ــوده  ــه کارآزم ــن عرص ــش راوری در ای کاربخ
پیشــبرد  جهــت  در  دارد  تــالش  و  اســت 
ــای  ــته گام ه ــت پس ــالی صنع ــداف و اعت اه
ــان کاربخــش  ــه از زب ــردارد. در ادام ــری ب موث
ــی  ــای مال ــه ه ــرده دغدغ ــس پ ــه در پ آنچ
صنعــت پســته وجــود دارد، آشــنا مــی شــوید.

ــه  ــما در چ ــش! ش ــای کاربخ  آق
ــد؟ ــی کنی ــی کار م بخش

بنــده از ســال 68 بــا ثبــت و تأســیس 
بازرگانــی کاربخــش راوری بــه عضویــت 
ــت  ــه فعالی ــاکان ب ــده ام و کم ــاق درآم ات
خــود ادامــه مــی دهــم. از ســال 83 فعالیــت 
صادراتــی را بــه طــور جــدی آغــاز کــردم و 
ســال 86 شــرکت فــراوری جاده ســبز آســیا 
ــرآوری و  را تأســیس کــردم کــه فعالیــت ف
بســته بنــدی محصــوالت پســته و مشــتقات 
را انجــام مــی دهــد. عضــو موســس انجمــن 
پســته ایــران هســتم کــه در دوره گذشــته، 
ــو  ــوان عض ــه عن ــده را ب ــرم بن ــاء محت اعض
هیــأت امنــا انجمــن پســته انتخــاب کردنــد. 
ــت  ــد عضوی ــال 89 کاندی ــن در س همچنی
بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  هیــأت  در 

ــی  ــوان عضــو عل ــه عن ــودم کــه ب ــان ب کرم
ــأت  ــه هی ــال 92 ب ــاب و از س ــدل انتخ الب
نماینــدگان دوره هشــتم اتــاق راه پیــدا 
ــد  ــدداً کاندی ــز مج ــال 93 نی ــردم. در س ک
ــودم و  ــان ب ــاق کرم ــدگان ات ــأت نماین هی
ــر  ــن 45 نف ــارم از بی ــر چه ــوان نف ــه عن ب
کاندیــد هیــأت نماینــدگان اتــاق کرمــان بــا 
رأی اعتمــاد اعضــا بــه عنــوان عضــو هیــأت 
نماینــدگان اتــاق کرمــان انتخــاب شــدم که 
در ابتــدای دوره بــا اعتمــاد جمــع 15نفــره 
بــه عنــوان رئیــس  نماینــدگان  هیــأت 
ــی  ــور مالیات ــه و ام ــک، بیم ــیون بان کمیس
ــدگان  ــأت نماین ــو هی ــان و عض ــاق کرم ات
اتــاق ایــران انتخــاب شــدم. در اتــاق ایــران 
نیــز بــه عضویــت کمیســیون تخصصــی 
ــدم  ــی درآم ــن اجتماع ــات، کار و تأمی مالی
و در ایــن کمیســیون نیــز بــه عنــوان نایــب 
رییــس اول ایــن کمیســیون انتخــاب شــدم 
کــه همیــن جــا از تمامــی افــرادی کــه بــه 

ــم. ــد تشــکر نمای ــاد کردن ــده اعتم بن
 چــه مشــکلی در صنعــت پســته 
مربــوط بــه نــوع فعالیــت شــما 

ــت؟ اس
ــأت  ــی هی ــات داخل ــه در انتخاب ــا ک از آنج
ــک،  ــیون بان ــئولیت کمیس ــدگان مس نماین
ــه  ــان ب ــاق کرم ــی ات ــور مالیات ــه و ام بیم
حقیــر ســپرده شــده اســت. لــذا بخشــی از 
فعالیــت هایــی کــه در حــوزه پســته انجــام 

ــن شــرح اســت: ــه ای ــم ب داده ای
ــد در  ــان باش ــته خاطرش ــن پس ــر فعالی اگ
شــده  ملــزم  صادرکننــدگان   93 ســال 
بودنــد کــه گــزارش فصلــی خریــد و فــروش 
هــای خــود را در ســامانه ســازمان مالیاتــی 
صادرکننــدگان  بنابرایــن  کننــد.  ثبــت 
ــه  ــود ب ــد خ ــات خری ــت اطالع ــت ثب جه
ــاز  ــی تولیدکننــدگان نی مشــخصات و کدمل
ــات  ــد اطالع ــب نبودن ــا راغ ــتند و آنه داش
خــود را بدهنــد. بــا برگــزاری جلســات 
متعــدد در شــورای گفتگــوی اســتان و اتــاق 
بازرگانــی کرمــان نهایتــاً پیگیــری ایــن 
موضــوع بــه بنــده ســپرده شــد. متعاقبــاً بــا 
ــوی  ــده از س ــل آم ــه عم ــای ب ــری ه پیگی
ــر  ســازمان مالیاتــی، بخشــنامه ای مبنــی ب
ــوالت  ــد محص ــزارش خری ــت گ ــوز ثب مج
کشــاورزی بصــورت تجمیعــی داده شــد. بــه 
ایــن ترتیــب عمــاًل یــک مشــکل از ســر راه 

گفتگو با نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون بانک، 
بیمه و امور مالیاتی اتاق بازرگانی کرمان در خصوص:

کاهش ضرایب مالیاتی
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بازرگانی

ــوالت  ــایر محص ــته و س ــدگان پس صادرکنن
ــد. ــته ش ــور برداش ــاوری کش کش

در خصــوص تــالش هــا بــرای کاهــش 
ضرایــب مالیاتــی بایــد بگویــم در ســال 93 
ــان  ــاق کرم ــال 92 از ات ــرد س ــرای عملک ب
ــته،  ــن پس ــت انجم ــرکل وق ــاق دبی ــه اتف ب
ــی  ــری های ــی، پیگی ــدس فیض ــای مهن آق
انجــام دادیــم ودر جلســات ضرایــب مالیاتــی 
شــرکت داشــتیم.آن زمــان ضریــب عملکــرد 
تجــارت داخلــی پســته در اســتان کرمــان 6 
درصــد بــود کــه آن را بــه ضریــب 4 درصــد 
ــده  ــاً در ســال 95 بن ــم. نهایت کاهــش دادی
ــاق  ــدگان ات ــأت نماین ــوان عضــو هی ــه عن ب
ــران و نایــب رئیــس کمیســیون مالیــات،  ای
کار و تأمیــن اجتماعــی اتــاق ایــران بــا حکم 
ــده  ــوان نماین ــه عن ــران ب ــاق ای ــت ات ریاس
ــی  ــی کشــور معرف ــازمان مالیات ــاق در س ات
شــدم تــا بــه عنــوان عضــو کمیســیون 
ضرایــب مالیاتــی کشــور در خصــوص تعیین 
ضرایــب از ســال 94 شــرکت و تصمیــم 
گیــری کنیــم. در واقــع کمیســیون ضرایــب 
در ســازمان مالیاتــی کشــور متشــکل از 
ــاق  ــران، ات ــی ای ــاق بازرگان ــدگان ات نماین
اصنــاف، بانــک مرکــزی، ســازمان مالیاتــی و 
ســازمان نظــام پزشــکی اســت و درخصــوص 
تعییــن ضرایــب عملکــرد مالیاتــی تصمیــم 
ــده در  ــام ش ــری انج ــا پیگی ــد. ب ــی گیرن م
ســال 95 بــرای ســال عملکــرد 94 ضریــب 
درآمــدی مالیــات خریــد و فــروش داخلــی 
کشــور از 6 درصــد بــه 3.5 درصــد کاهــش 
ــه فعالیــن  پیــدا کرد.ایــن خبــر خــوش را ب
ــات  ــی از مصوب ــه یک ــم ک ــادی بده اقتص
امســال هــم تعییــن ضرایــب مالیاتــی ســال 
داخلــی  تجــارت  عملکــرد  ضریــب   ،95
پســته از 3.5 درصــد بــه 2 درصــد کاهــش 
ــوزه  ــن ح ــه فعالی ــن اینک ــرد. ضم ــدا ک پی
ــد  ــی توانن ــز م ــته نی ــکاری پس ــق العمل ح
ــتفاده  ــد اس ــک درص ــب ی ــاکان از ضری کم
کننــد. حــق العملــکاران یــک تکالیــف 
خــاص دارنــد کــه بایــد دفاتــر را نگهــداری 
کننــد و اگــر تکالیــف خــود را انجــام دهنــد 
ــب بهــره  ــن ضری ــای ای ــد از مزای ــی توانن م

منــد شــوند.
 ثبــت اطالعــات تولیدکننــده 

ــرد؟ ــاد میک ــکلی ایج ــه مش چ
کــه  بــود  ایــن  شــده  ایجــاد  مشــکل 
داخلــی  فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان 
راغــب نبودنــد اطالعــات خــود را در اختیــار 
صادرکننــدگان بگذارنــد. اگــر خاطرتــان 
باشــد آن زمــان یــک بحــث داغ راجــع بــه 
ــی از  ــت. یک ــود داش ــا وج ــه ه ــع یاران قط

دغدغــه هــای تولیــد کننــدگان خــرد، قطــع 
ــوع  ــن موض ــود و ای ــان ب ــه ش ــدن یاران ش
تولیدکننــدگان  کــه  شــد  مــی  باعــث 
ــه  ــود را ب ــات خ ــا اطالع ــند ت ــب نباش راغ
ــه  ــد ک ــی گفتن ــد. م ــدگان بدهن صادرکنن
ــت  ــی دول ــامانه مالیات ــات در س ــن اطالع ای
ثبــت مــی شــود و یارانــه مــا را قطــع 
ــدگان و  ــد کنن ــن تولی ــد. همچنی ــی کنن م
تجــار داخلــی کــد اقتصــادی نداشــتند و در 
ــار  ــی در اختی ــد مل ــی بایســت ک ــوض م ع
ــل  ســازمان مالیاتــی قــرار بگیــرد و در مقاب
ایــن امــر مقاومــت مــی شــد. عــدم اجــرای 
ایــن تکلیــف باعــث مــی شــد کــه ســازمان 
ــرای  ــن خصــوص جرایمــی ب ــی در ای مالیات
صادرکننــدگان در نظــر بگیــرد. هــم اکنــون 
بنــا بــه بخشــنامه صــادره  تبصــره 3 مــاده 
169، اطالعــات بصــورت تجمیــع شــده وارد 
ــات  ــت اطالع ــه ثب ــازی ب ــوند و نی ــی ش م

ــت. ــندگان نیس ــک فروش ــک ت ت
 در خصــوص تجــار داخلــی هــم 

صــادق اســت؟
بلــه، حتمــاً تجــار داخلــی هــم مــی تواننــد 
از ایــن امــکان اســتفاده نماینــد، ولــی خاطر 
ــل نظــام  ــا اجــرای کام ــم ب ــی کن نشــان م
ــادی  ــن اقتص ــه فعالی ــی کلی ــع مالیات جام
ملــزم بــه ارائــه گــزارش فعالیــت خــود بــه 
ــذا، تجــار  ــی باشــند. ل ــی م ســازمان مالیات
داخلــی نیــز بایــد معامــالت خــود را  شــفاف 
کننــد و خریــد و فــروش هــا را بــه صــورت 

فصلــی ثبــت کننــد. 
گویــا قبــاًل تولیدکننــدگان و ضباطــان هــم 

ملــزم بــه پرداخــت مالیــات شــده بودنــد؟
ــوع  ــن موض ــد. ای ــی فرمایی ــح م ــه صحی بل
ــون  ــود. چ ــرده ب ــاد ک ــی ایج مشــکل بزرگ
 92 ســال  در  مالیاتــی  امــور  ســازمان 
ــرگ  ــن حــوزه ب ــرای برخــی از فعالیــن ای ب
ــر ارزش  تشــخیص تحــت عنــوان مالیــات ب
ــود.  ــزوده پســته تولیــدی صــادر کــرده ب اف
ــه پســته  ــود ک ــن بحــث مطــرح شــده ب ای
خشــک بــه دلیــل اینکــه محصــول فــرآوری 
ــامل  ــس ش ــود، پ ــی ش ــوب م ــده محس ش
مالیــات بــر ارزش افــزوده اســت. یعنــی 
ــه  ــر ب ضبــط پســته و جداســازی پوســت ت
ــرای  ــود. ب ــده ب ــی ش ــرآوری تلق ــی ف معن
ــف اداره  ــه تعری ــن مســاله هــم ب ــه ای توجی
اســتاندارد اســتناد مــی کردنــد. نهایتــاً 
طبــق درخواســت اتــاق تجدیــد نظــر پنجــم 
ــورد  ــتور کار و م ــته در دس ــتاندارد پس اس
بررســی قــرار گرفــت کــه نهایتــاً در تجدیــد 
ــف  ــن تعری ــتاندارد 15 ای ــم اس ــر پنج نظ
تغییــر داده شــد و تعریــف فــرآوری پســته 

ــو پســته تغییــر  ــه تغییــر طعــم، مــزه و ب ب
ــا موافقــت  ــن اســاس و ب ــر ای پیــدا کــرد. ب
ســازمان مالیاتــی 9 درصــد مالیــات بــر 
ارزش افــزوده از پســته خــام حــذف شــد.به 
اذعــان بــزرگان ایــن صنعــت، ایــن موضــوع 
ــان و  ــداران، ضباط ــه باغ ــی ب ــک بزرگ کم

ــود.  ــار پســته کشــور نم تج
و  بیمــه  و  بانــک   کمیســیون 
ــته  ــت پس ــرای صنع ــی ب ــور مالیات ام
ــی  ــه کارهای ــی چ ــه ی بانک در زمین

ــت؟  ــام داده اس انج
ــی یکــی از اصلــی تریــن  حــوزه تأمیــن مال
مأموریــت هــای کمیســیون اســت. لــذا 
ــیون  ــن کمیس ــس ای ــوان رئی ــه عن ــده ب بن
ــوع  ــدای دوره موض ــان از ابت ــاق کرم در ات
تأمیــن مالــی را هــم مرتبــاً پیگیــری کــردم. 
ــن  ــه تأمی ــت ک ــومی اس ــال س ــال س امس
مالــی صــادرات پســته و خرمــا را دراســتان 
پیــش مــی بریــم. مــا در ســال محصولی 94 
ــی  ــران دولت ــت مدی ــا حمای تســهیالتی را ب
ــاق  ــاورزی و ات ــاد کش ــاً وزارت جه خصوص
ــار  ــم کــه در اختی ــی پیگیــری کردی بازرگان
ــت و  ــرار گرف ــن حــوزه ق ــدگان ای صادرکنن
در ســال 95 هــم بــا پیگیــری هــای انجــام 
ــعه  ــدوق توس ــع صن ــل مناب ــه از مح گرفت
تومــان  میلیــارد   120 حــدود  در  ملــی 
ــرار  ــدگان ق ــار صادرکنن تســهیالت در اختی
ــری  ــا پیگی ــز ب ــت. در ســال جــاری نی گرف
ــان  ــارد توم ــه 100 میلی ــام گرفت ــای انج ه
از منابــع صنــدوق توســعه ملــی و 230 
ــک  ــی بان ــع داخل ــان از مناب ــارد توم میلی
ــه  ــهیالت ب ــوان تس ــت عن ــاورزی تح کش
ــا  ــد، ت ــدگان پســته تخصیــص یاب صادرکنن
بتواننــد خریــد اول فصــل را انجــام دهنــد. 

 سخن پایانی شما
همانطــور کــه عــرض کــردم از ســال 1368 
عضــو اتــاق هســتم و از ســال 1364 فعالیت 
هــای اقتصادی ام را شــروع کــرده ام. نزدیک 
ــردم و  ــودم کار ک ــرای خ ــال ب ــه ســی س ب
اعتقــاد دارم همــه فعالیــن اقتصــادی بهتــر 
اســت در حــوزه مســئولیت اجتماعــی هــم 
ــه ایــن منظــور  مشــارکت داشــته باشــند. ب
ــوزه ورود  ــن ح ــه ای ــه ب ــردم ک ــعی ک س
کنــم و همانطــور کــه عــرض کــردم از 
ــاق  ــدگان ات ــأت نماین ــه هی ــال 1392 ب س
بازرگانــی آمــدم و بــا خــودم عهــد بســتم تــا 
زمانــی کــه مســئولیت بــر عهــده دارم چــه 
در اتــاق ایــران و چــه کرمــان و چــه انجمــن 
ــه تالشــی دریــغ نکنــم  پســته از هیــچ گون
و فکــر مــی کنــم تــا کنــون بــر ایــن عهــد 

ــوده ام. خــود پایبنــد ب
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ــه ی  ــاورزی در منطق ــت کش ــال فعالی 50 س
پســته خیز نــوق از توابع شهرســتان رفســنجان 
یعنــی چشــیدن مــزه تلــخ و شــیرین برخــی از 
ــه  ــزه تلخــی ک ــن دشــت. م ــای ای ــت ه واقعی
مــزه شــیرین صــدای جمــع آوری انبــوه حجــم 
ــاد  ــارش آن را از ی ــدان و انب ــته از روی می پس
ــی!  ــی آب ــرد؛ مــزه ی تلــخ ب کام آدمــی مــی ب
ــه کشــاورز  ــدار و عضــو خان ــی، باغ احمــد خان
رفســنجان کــه ایــن تاریــخ 50 ســاله را درك 
ــی در  ــخ کام ــن تل ــه ای ــان دارد ک ــرده، اذع ک
ــد و  ــی آی ــراغش م ــه س ــداری ب ــواب و بی خ
دلــش مــی خواهــد راهــکاری ارائــه دهــد تــا از 
رنــج مردمــان دیــارش بکاهــد. در ادامــه نقطــه 
ــی  ــران ب ــهیل بح ــت تس ــرات وی در جه نظ

ــی آورده شــده اســت.  آب
ــما در  ــدگاه ش ــی! دی ــای خان  آق

ــت؟   ــی چیس ــی آب ــران ب ــاله بح مس
ایــن یــک مســاله اصلــی نــه تنهــا بــرای کشــور 
مــا بلکــه بــرای دنیــا اســت. واقعیــت این اســت 
کــه خطــر بــی آبــی در ایــران از خطــر جنــگ 
ــل  ــت ح ــری در جه ــر فک ــت و اگ ــتر اس بیش
ایــن بحــران نشــود بایــد منتظــر یــک فاجعــه 
ــم  ــه گذشــته برگردی ــم ب ــر بخواهی باشــیم. اگ
ــه وضــع امــروز  و مقصرانــی کــه در رســیدن ب
ــه  ــاید ب ــم، ش ــت کنی ــد را فهرس ــل بودن دخی
ــت  ــن اس ــن ای ــدگاه م ــیم. دی ــه ای نرس نتیج
کــه هــم بهــره بــرداران و هــم حاکمیــت 
مقصــر بودنــد. اگــر بخواهیــم بــه میــزان 
تقصیــر عــدد نســبت دهیــم، بایــد بگویــم 50 
درصــد بهــره بــرداران و 50 درصــد حاکمیــت 

ــد.  کوتاهــی کــرده ان
امــا اینکــه هــم اکنــون چــکار بایــد کــرد، مهــم 
اســت. بــه نظــر مــن بایــد بیــن حاکمیــت یــا 
همــان آب منطقــه ای و بهــره بــرداران آشــتی 
ــم  ــا داری ــی م ــرایط فعل ــد. در ش ــی رخ ده مل
ــا یکدیگــر لجبــازی مــی کنیــم. مــا تــوپ را  ب
ــم  ــی گویی ــم و م ــه ای ــا انداخت ــن آنه در زمی
ــد؛  ــرل نکردن مقصــر هســتند؛ حفاظــت و کنت
ــا را متهــم مــی کننــد کــه شــما  آنهــا هــم م
اضافــه برداشــت داشــته ایــد و تخلــف کردیــد. 
همــه ی ایــن مــوارد از ســوی طرفیــن صحیــح 
ــر  ــت ام ــرد؟! واقعی ــد ک ــا چــه بای هســتند، ام
ــن  ــم در ای ــا بخواهی ــر م ــه اگ ــت ک ــن اس ای
ســرزمین مانــدگار باشــیم بایــد برداشــت مــان 
بــه نصــف کاهــش یابــد؛ در ایــن شــرایط تنهــا 
ــم  ــی توانی ــی نم ــیم، حت ــی رس ــادل م ــه تع ب
ــد  ــر 50 درص ــم. اگ ــابق برگردی ــع س ــه وض ب

ــع  ــاید وض ــم ش ــش دهی ــت آب را کاه برداش
ــی  ــا ایــن کار تبعات ــر از االن نشــود، ام آب بدت
ــه  ــود و ب ــی ش ــم م ــا ک ــی دارد؛ درآمده در پ
اجتماعــی  مســائل  و  اقتصــادی  مشــکالت 
ــد  ــن مســائل بای ــار مــی شــویم. حــل ای گرفت
توســط یــک کمیتــه متشــکل از بهــره بردارانی 
ــه  ــی طــرف ودلســوز هســتند و ب ــاً ب کــه واقع
دنبــال منافــع شــخصی نیســتند، صــورت 
گیــرد. یعنــی منافــع دراز مــدت کشــور و 

ــرد.  ــرار گی ــه مدنظــر ق منطق
ــوی  ــده ای از س ــای پراکن ــون کاره ــم اکن ه
آگاه  جهــت  تســهیلگران  جملــه  از  برخــی 
ســازی مــردم و بازگــو کــردن حقایــق بحــران 
ــک گل  ــا ی ــا ب ــت، ام ــام اس ــال انج آب در ح
ــن اســت  ــن ای ــود. پیشــنهاد م ــی ش ــار نم به
ــالش  ــد ت ــتر بای ــه بیش ــطح جامع ــه در س ک
کنیــم و عــده ی بیشــتری کــه دغدغــه ی 
ــی  ــازیم. نم ــراه س ــود هم ــا خ ــد را ب آب دارن
تــوان نســبت بــه تمدنــی کــه قدمــت تاریخــی 
هــزاران ســال دارد بــی تفــاوت مانــد و نابــودی 
آنــرا تماشــا کــرد. شــما حتمــاً تاریــخ خوانــده 
ایــد و مــی دانیــد بــه خاطــر خشکســالی قبــل 
از انقــالب یــک مهاجــرت از منطقــه سیســتان 
ــتان رخ داده و  ــتان گلس ــه اس ــتان ب و بلوچس
ــوم  ــن ق ــال ای ــت 50 س ــد از گذش ــوز بع هن
مهاجــر نتوانســته انــد بــا فرهنــگ ایــن منطقــه 

ــد.  خــو بگیرن
ــام  ــه آب تم ــد ک ــرار رس ــک روزی ف ــر ی  اگ
شــود ایــن خیــل جمعیــت کجــا بایــد برونــد؟! 
ــه برونــد؟! اگــر فکــر مــی کنیــم دولــت  چگون

بــرای مــا کاری خواهــد کــرد؛ هرگــز اینگونــه 
ــس  ــم، پ ــراب کردی ــان خ ــود. خودم ــی ش نم

ــم.  ــد درســتش کنی ــان بای خودم
  چطور؟ راهکار چیست؟

ــم و  ــه چــه ســمتی بروی در خصــوص اینکــه ب
راهکارهــا را پیــدا کنیــم بایــد بگویــم هرکســی 
نظــری دارد و همــه نظــرات قابــل احتــرام 
ــنجان  ــت رفس ــه در دش ــی ک ــتند. چالش هس
ــا  ــه ه ــاوت پروان ــش تف ــم، چال ــان داری و کرم
ــخت  ــی س ــوع خیل ــن موض ــل ای ــت و ح اس
ــد  ــان قانونمن ــه هایش ــده پروان ــک ع ــت. ی اس
ــه  ــت در پروان ــل برداش ــم قاب ــا حج ــت، ام اس
ــی کــه عــده  ــاد اســت در حال شــان بســیار زی
ــز  ــان ناچی ــت ش ــه برداش ــوط ب ــدد مرب ای ع
اســت. از نظــر قانونــی اگــر قرار باشــد برداشــت 
ــد  ــورت قانونمن ــه ص ــد ب ــوند بای ــم ش ــا ک ه
درصــدی از همــه ی پروانــه هــا کــم شــود. در 
ــانی  ــرای کس ــته ب ــداری پس ــرایط باغ ــن ش ای
کــه حجــم پروانــه ناچیــزی دارنــد مقــرون بــه 
ــد. چالشــی  ــی رون ــن م ــه نیســت و از بی صرف
ــن اســت کــه شــاید  کــه ایجــاد مــی شــود ای
در مقابــل دیگــران و قانــون ایســتادگی کننــد. 
ــی  ــل اجتماع ــد، معض ــتادگی نکنن ــر ایس اگ
ــر  ــر فق ــد و اگ ــی آی ــر م ــد؛ فق ــی آی ــش م پی
بیایــد امنیــت اجتماعــی بــه خطــر مــی اُفتــد. 
ــد هســتند  ــه قانونمن ــی ک ــد آقایان ــرض کنی ف
و حجــم پروانــه هایشــان زیــاد اســت؛ چگونــه 
در محیــط نااَمــن مــی خواهنــد کســب درآمــد 
کننــد؟! فــرض کنیــد ســر چهــار راه مــی 
ــت،  ــما اس ــا ش ــق ب ــم و ح ــم دور بزنی خواهی

در گفتگو با احمد خانی، عضو خانه کشاورز رفسنجان مطرح شد:
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ــده  ــه آم ــد و آنک ــزی بزنی ــک ترم ــر ی ــا اگ ام
وســط چهــارراه رد بشــود بــه مشــکل ترافیــک 
ــاب  ــن را خط ــم. ای ــی خوری ــادف برنم و تص
ــه مالکینــی کــه قابــل احتــرام هســتند مــی  ب
ــر  ــا اگ ــت ام ــما اس ــا ش ــدم ب ــق تق ــم، ح گوی
ــد و از  ــد، از خــود گذشــتگی کنی ــت کنی رعای
منافــع قانونــی خــود کوتــاه بیاییــد مشــکل تــا 

حــدی حــل مــی شــود.
ــل  ــد در ح ــی کنی ــر نم ــا فک  آی
پیشــنهاد  بــرای  و  مســاله  یــک 
راهــکار، شــناخت علــل و عوامــل بــروز 
ــر  ــه ه ــد؟ ب ــم باش ــی مه ــکل خیل مش
ــدرت  ــرم ق ــت در رأس ه ــال حاکمی ح
ــد  ــری دارد و بای ــنگین ت ــئولیت س مس

ــد. ــخگو باش پاس
ببینیــد! مــا در ابتــدای انقــالب خــالء قانونــی 
داشــتیم. اگــر بخواهیــم در 2 یــا 3 ســال قبــل 
و بعــد از انقــالب حاکمیــت را مقصــر بدانیــم، 
ــی  ــت خیل ــان حاکمی ــه آنزم ــم ک ــد بگوی بای
حاکــم نبــوده اســت و اگــر ایــن چنــد ســال را 
در نظــر نگیریــم، مــی تــوان گفــت کــه مــردم 
و حاکمیــت هــر کــدام 50 درصــد مقصــر بــوده 
ــی  ــالب دگرگون ــل ذات انق ــر دلی ــه ه ــد. ب ان
اســت و یــک خــالء قانونــی ایجــاد مــی شــود. 
مگــر قوانیــن آب مصــوب ســال هــای قبــل از 
ــی وجــود  ــس خــالء قانون انقــالب نیســتند؟ پ
ــه اجــرا نبــوده  ــادر ب نداشــته، بلکــه مجــری ق
اســت. مشــکل ایــن اســت کــه در ســال هــای 

اخیــر هــم ایــن قوانیــن رعایــت نشــده انــد! 
اجــرای  نمــی دانســتیم مســئول  ببینیــد! 
قانــون در آن موقــع چــه کســی بــوده اســت و 
یــک تداخالتــی پیــدا شــده اســت. در آنزمــان 
ــنجان  ــه آب رفس ــت در کمیت ــور روحانی حض
ــه از  ــود ک ــده ب ــی ش ــاذ تصمیمات ــث اتخ باع
اختیــارات شــرکت آب منطقــه ای خــارج بــوده 
ــن  ــای ای ــش را پ ــوان گناه ــی ت ــت و نم اس
ــر  ــه ای اگ شــرکت نوشــت. شــرکت آب منطق
هــم مــی خواســت کاری انجــام بدهــد، نمــی 

ــت.  توانس
ــک  ــد ی ــد روزی فرزن ــرض کنی  ف
خانــواده تصمیــم بگیــرد اســباب و اثاثیه 
ای کــه بقیــه اعضــا دارنــد اســتفاده مــی 
کننــد، جمــع کنــد و بفروشــد و پولــش 
را خــرج خــودش کنــد! فکــر مــی کنیــد 
ــردن  ــن ک ــئول جایگزی ــی مس ــه کس چ

ایــن وســایل اســت؟
ــان  ــه هم ــت ک ــن اس ــع ای ــه اول توق در درج
پــدر خانــواده راهــکاری پیــدا کنــد. از داشــته 
ــاره بیــاورد  هایــش هــر چقــدر کــه مانــده دوب
ــم  ــواده را فراه ــاه خان ــی و رف ــایل زندگ و وس
ــوده  ــای خان ــایر اعض ــه س ــر اینک ــد. منک کن

نقــش دارنــد نیســتم، امــا نقــش پــدر خانــواده 
ــاره  ــد دوب ــا بتوان ــد ت ــر باش ــگ ت ــر رن ــد پ بای

ــازد.  ــوع بس ــش را از ن زندگی
ــرف،  ــر دو ط ــد ه ــی گویی ــما م  ش
و کشــاورزان مقصــر  یعنــی دولــت 
هســتند. در ایــن شــرایط فــرض کنیــم 
کشــاورزان قبــول تقصیــر کــرده باشــند. 
آیــا دولــت مقصــر بــودن خــود را 

ــت؟  ــه اس پذیرفت
ــن بحــث  ــی در ای ــت را خیل ــاً مــن دول حقیقت
ــدی  ــعارها ج ــی ش ــم؛ یعن ــی بین ــدی نم ج
هســتند، ولــی عملکــرد جــدی نیســت. از روزی 
کــه آقــای رزم حســینی اســتاندار کرمــان 
شــدند جلســات مختلفــی و شــاید حــدود 100 
ــی  ــد، ول ــزار ش ــتان برگ ــطح اس ــه در س جلس
بــه نتیجــه ای نرســیدند؛ چــون صــدای مــردم 
ــم از  را نمــی شــنوند. مــن نمــی خواهــم بگوی
ــی  ــم م ــتان تصمی ــطح اس ــه در س ــری ک مدی
ــم پیــدا  گیــرد، راه حــل هــا را بهتــر مــی توان
کنــم و پیشــنهاد بدهــم. قــدرت اجــرا دســت 
ایشــان اســت، امــا بهتــر اســت راه حــل هــای 

ــا را هــم بشــنوند. م
 طبــق گفتــه ی شــما هنــوز دولــت 
مقصــر بــودن خــودش را نپذیرفتــه 
ــاورزان  ــرای کش ــا ب ــه تنه ــت و گرن اس
ــم  ــودش ه ــد و خ ــی پیچی ــخه نم نس

ــردارد.  ــی ب ــرد قدم ــی ک ــعی م س
ــوال  ــتم س ــرف هس ــی ط ــه ب ــن ک ــما از م ش
مــی پرســید؛ مــن هــم بــر اســاس بــی طرفــی 
ــه  ــی ک ــاً کس ــم. قطع ــی ده ــخ م ــودم پاس خ
مقصــر اســت بــه ســادگی قبــول تقصیــر 
نمــی کنــد؛ شــاید همیــن بهــره بــرداران 
هــم نپذیرنــد. ایــن نظــر مــن اســت کــه مــی 
گویــم فــرض را بــر 50 درصــد تقصیــر طرفیــن 
بگذاریــم تــا مســاله حــل شــود.  اینکــه دولــت 
ــرف  ــت. ح ــری اس ــث دیگ ــرد، بح ــی پذی نم
مــن ایــن اســت کــه بیاییــم بنشــینیم و دنبــال 
مقصــر نباشــیم تــا بتوانیــم بــرای آینــده برنامه 
ریــزی داشــته باشــیم. فــرض کنیــد مــا دولــت 
ــرده اســت،  ــه اشــتباه ک ــم ک ــد کردی را متقاع

چــه مــی شــود؟!
 قطعــًا آن موقــع نمــی گویــد بهــره 
بــرداران اشــتباه کــرده انــد و بایــد ایــن 
ــا را  ــمت م ــده از س ــه ش ــای دیکت کاره

انجــام دهنــد! 
ببینیــد! طبــق شــواهد و قرایــن مقصــر بــودن 
دولــت اثبــات شــده اســت. فــرض کنیــد شــما 
کســی را بــه نگهبانــی خانــه ای گمــارده ایــد؛ 
فــردا مــی آییــد و مــی بینیــد در و پیکــر 
ــان  ــد نگهب ــی توانی ــا م ــرده؛ آی ــه را دزد ب خان
ــد؟  ــف کنی ــی توقی ــر اصل ــوان مقص ــه عن را ب

بــه هــر حــال نگهبــان مــی بایســت محافظــت 
مــی کــرده، حــرف مــا هــم همیــن اســت؛ مــی 
ــئول  ــت مس ــوان حاکمی ــه عن ــما ب ــم ش گویی
ــت را  ــن حفاظ ــد، ای ــی بودی ــع آب ــظ مناب حف
ــودم؛  ــف ب ــن متخل ــد؟ م ــال کردی ــا اعم کج
ــام داده  ــود را انج ــی خ ــه ذات ــما وظیف ــا ش آی
ــه هــا را صــادر  ــد؟ از دهــه ی 70 کــه پروان ای
مــی کردنــد، پــول کنتــور حجمــی را از مــردم 
مــی گرفتنــد. اگــر دولــت از آن زمــان تــا کنون 
قانــون را رعایــت کــرده بــود، اینقــدر منابــع از 

ــت.  دســت نمــی رف
تنهــا منابــع آب از دســت مــردم نرفتــه اســت. 
ــرای احــداث و داشــت  ــادی ب هزینــه هــای زی
بــاغ هــا شــده اســت. کشــاورزان هزینــه 
ــت  ــد؛ درخ ــت بردن ــر کش ــن زی ــد؛ زمی کردن
بــزرگ کردنــد؛ اگــر آن روز اعمــال قانــون 
ــد، زمیــن100 هکتــاری زیرکشــت  کــرده بودن
نمــی رفــت کــه االن مجبــور شــوم 80 درصــد 

ــم.  ــا کن آن را ره
 شــما مــی دانیــد بــرای حــل 
بحــران بــی آبــی در ســطح اســتان چــه 
ــی دارد انجــام مــی شــود؟ فعالیــت های
ــی  ــام م ــن کار دارد انج ــی چندی ــور کل ــه ط ب
ــی اســت  ــک اجرای ــدام ی ــه ک ــا اینک شــود، ام
ــئولین دارد.  ــاورزان و مس ــه درك کش ــاز ب نی
مــی گوینــد از خلیــج فــارس و دریــای عمــان 
ــان  ــتان اصفه ــراف اس ــد! از اط ــی آورن آب م
آب مــی آورنــد! ذکــر ایــن ســخنان یــک 
ــاورزان  ــن کش ــاور کاذب در بی ــحالی و ب خوش
ــن  ــه دارد ای ــت وظیف ــد. دول ــی کن ــاد م ایج
ــاز کنــد و بگویــد بیخــود امیــدوار  مســائل را ب
نباشــید. چــون آبــی کــه از خلیــج فــارس مــی 
آیــد بــرای شــرکت هــای گل گهــر ســیرجان، 
ــت  ــیر و ... اســت و قیم سرچشــمه، ذوب بردس
هــر متــر مکعــب آن حداقــل 10 هــزار تومــان 
بــرآورد شــده کــه بــرای کشــاورزی مقــرون بــه 
صرفــه نیســت. آبــی کــه از طــرف چهــار محــال 
بختیــاری قــرار اســت بیایــد، فقــط صــرف 
شــرب چنــد شهرســتان شــهربابک، انــار، زرنــد، 
ــی  ــس نم ــود، پ ــی ش ــان م ــیرجان و کرم س

ــا دل بســت.  ــه آنه ــرای کشــاورزی ب ــوان ب ت
ــه کــردن  ــی در هزین ــد طوالی ــا ی متأســفانه م
ــای  ــه آب ه ــد ک ــالش دارن ــراً ت ــم؛ اخی داری
ــزار  ــاق 3 ه ــد و آب از اعم ژرف را کشــف کنن
ــی از  ــد! کارهای ــتخراج کنن ــن اس ــری زمی مت

ــتند.  ــاك هس ــی خطرن ــت خیل ــن دس ای
کاهــش پروانــه هــا بــه میــزان 50 درصــد روی 
ــت.  ــده اس ــی نش ــوز اجرای ــت و هن ــذ اس کاغ
همچنیــن انــواع و اقســام آبیــاری نویــن از 
جملــه قطــره ای در حــال ترویــج اســت و 
بــرای اجــرای آن وام بالعــوض مــی دهنــد کــه 
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ــا از  ــن راهکاره ــدام از ای ــن هیچک ــر م ــه نظ ب
میــزان برداشــت آب نمــی کاهــد و تنهــا بهــره 
ــن  ــاد م ــه اعتق ــد. ب ــی ده ــش م وری را افزای
بایــد مــردم را دخالــت بدهیــم و یــک کمیتــه 
مردمــی در هــر منطقــه تشــکیل شــود و مــردم 
ــه  ــی روی ــت ب ــت از برداش ــک حاکمی ــه کم ب
آب جلوگیــری کننــد؛ راه دیگــری غیــر از ایــن 

نیســت. 
 پیشــرفت فعالیــت های تســهیلگری 
ــوده  ــدر ب ــارکت چق ــب مش ــت جل جه

ــت؟ اس
بــد نیســت؛ امــا همــه گیــر نشــده اســت. مــا 
مــی نشــینیم و یــک تصمیماتــی مــی گیریــم 
ــم  ــی کنی ــا را اجرای ــم آنه ــی خواهی ــداً م و بع
ــت در  ــن اس ــد ای ــم. قص ــی مانی ــرا م و در اج
ــدی  ــث آب ج ــه در بح ــرادی ک ــنجان اف رفس
هســتند کمــک کننــد و یــک هیــأت موســس 
تشــکیل دهنــد و یــک کمیتــه بــه عنــوان آب 
بَــران یــا حفاظــت از آب بــا کمــک حاکمیــت 
بهــره  و  نظــارت  کار  کــه  تشــکیل دهنــد 
ــی  ــوند. م ــده دار ش ــع را عه ــرداری از مناب ب
خواهنــد مــردم را قانــع کننــد کــه آب کمتــری 
بردارنــد. بــه نظــر مــن ایــن کار خیلــی ســخت، 

ــر اســت.  ــا امــکان پذی ام
ــالم  ــاره اع ــه یکب ــت ب ــه دول  اینک
ــد 50  ــا بای ــه ه ــه پروان ــد ک ــی کن م
درصــد کاهــش یابنــد و یــا بهــره 
ــوان  ــه آبخ ــارت ب ــد خس ــرداران بای ب
بپردازنــد، قانــون اســت یــا بخشــنامه و 

ــی دارد؟  ــت اجرای ــدر ضمان چق
ــته  ــد. نوش ــه کنی ــا را مطالع ــه ه ــون پروان قان
ــی ســفره ی آب  ــر دلیل ــه ه ــر ب ــه اگ شــده ک
زیرزمینــی کــم آب شــد، آب منطقــه ای مــی 
ــه  ــفره، از پروان ــود س ــبت کمب ــه نس ــد ب توان

ــد.  بکاه
ــع  ــون توزی ــاده 44 قان ــق م  طب
ــت  ــال 61، دول ــوب س ــه آب مص عادالن
ــت.  ــارت اس ــران خس ــه جب ــد ب متعه
پــس احتمــاالً کاهــش پروانــه هــا طبــق قانون 
ــان  ــا راهکارم ــد، ام ــنامه باش ــد و بخش نباش
همیــن اســت و گزینــه ی دیگــری نداریــم کــه 

بــه آن ســمت برویــم.
 شــما مــی گوییــد دولــت 50 درصد 
ــع  ــرای رف ــان ب ــت و راهکارت ــر اس مقص
بحــران ایــن اســت کــه مــردم 50 درصــد 
از حــق شــان بگذرنــد! پــس دولــت مــی 
خواهــد چــه عملــی انجــام دهــد و حقوق 

مالکیــت چــه مــی شــود؟ 
اصــاًل حــرف شــما صحیــح اســت! آیــا کســانی 
ــت  ــا اس ــا آنه ــق ب ــتند و ح ــع هس ــه ذینف ک
ــد؟  ــوا کنن ــرح دع ــت ط ــه دول ــد علی حاضرن

چــون دولــت بــه ســادگی قــرار نیســت جبران 
خســارت کنــد.

ــدر  ــد چق ــی کنی ــر م ــما فک  ش
ــد؟  ــی دهن ــا م ــه آنه ــق را ب ح

ــن  ــرد ای ــش ب ــا در پی ــوان آنه ــه ت ــتگی ب بس
مســئله دارد. اگــر مــا احســاس و برداشــت مان 
ــت.  ــه اس ــد، فاجع ــن باش ــون ای ــرای قان از اج
ــه زور از کســی گرفتــه  یــک زمانــی چیــزی ب
مــی شــود در ایــن شــرایط حــق مالکیــت زیــر 
ــن  ــورم ای ــروز منظ ــا ام ــی رود. ام ــوال م س
اســت کــه بخشــیدن حــق مالکیــت بصــورت 
داوطلبانــه و رعایــت برخــی مصالــح و گذشــت 
بــه دلیــل منافــع دراز مــدت مــی توانــد رمــز 
مانــدگاری مــا شــود. چــون در آینــده ممکــن 

اســت منافــع اشــخاص در خطــر بیافتــد.
فکــر مــی کنیــد در صــورت نااَمنــی، ضــرری 
کــه دولــت متحمــل مــی شــود چقــدر اســت؟ 
ببینیــد! قطعــاً دولــت در ایــن رابطــه ضــررش 
ــر بیشــتر از شــخص  ــه مراتــب 100 هــا براب ب
حقیقــی اســت. امــا بحــث بــر ســر ایــن اســت 
ــی  ــن خطــر را احســاس م ــت ای ــا دول ــه آی ک
ــا  ــت ی ــل اس ــرای آن قائ ــی ب ــد و اهمیت کن
ــی  ــی نم ــچ اهمیت ــن هی ــر م ــه نظ ــر؟! ب خی
ــا  ــن الگوه ــا از ای ــد م ــی کنی ــال م ــد. خی ده
وضعیــت  االن  نداریــم؟!  دیگــر  جاهــای  در 
سیســتان و بلوچســتان چگونــه اســت؟! دولــت 
ــی  ــا نااَمن ــت؟ آنج ــام داده اس ــه کاری انج چ
نیســت؟ مهاجــرت نیســت؟ فقــر نیســت؟ 
اینجــا هــم مــی شــود مثــل سیســتان و زابــل. 
کســی ایــن دغدغــه را دارد کــه از ایــن اتفاقــات 
ــد.  ــئولیت بکن ــاس مس ــود و احس ــت ش ناراح
ــا  ــت م ــد دول ــی گوی ــما م ــی ش  یعن
مردمــی نیســت و نســبت بــه اتفاقاتــی کــه 

بــر مــردم مــی اُفتــد بــی تفــاوت اســت؟
ببینیــد! در اینکــه دولــت مردمــی اســت، 
شــکی نیســت. امــا ایــن را هــم بایــد پذیرفــت 
ــی  ــی معمول ــی خیل ــتن زندگ ــرای داش ــه ب ک
ــون  ــر از 3 میلی ــد کمت ــد درآم ــران نبای در ای
تومــان باشــد، امــا آدم هایــی بــا درآمــد 300 

ــده هســتند. ــط زن ــان، فق ــزار توم ه
ــال آب  ــوی انتق ــا جل ــی از جاه ــت برخ دول
ــن  ــرد و ای ــی گی ــم م ــه ای را ه درون حوض
ــات دارد. ــره وری مناف ــش به ــا افزای مســئله ب

ــاه  ــک چ ــک ی ــوان مال ــه عن ــر ب ــه. االن اگ بل
برویــد و شــکایت کنیــد کــه آب را دارنــد 
انتقــال مــی دهنــد مــی توانــد از نظــر قانونــی 
ــانی  ــودم از کس ــن خ ــود. م ــاز ش ــکل س مش
هســتم کــه معتقــدم ایــن جابجایــی آب بایــد 
ــه  ــاورم ک ــن ب ــر ای ــه ب ــرد. البت ــورت بگی ص
جابجایــی بــه یــک حــد و حــدودی نیــاز دارد؛ 
مثــاًل تــا 5 کیلومتــر اطرافمــان مــی توانــد انجــام 

گیــرد. امــا اینکــه بخواهیــم مثــاًل از کبوترخــان 
ــت از  ــچ وق ــالح هی ــه ف ــه جوادی ــم ب آب ببری
نظــر اجتماعــی و اقتصــادی ایــن امــکان وجــود 
ــث  ــر باع ــه ی دیگ ــه نقط ــال آب ب ــدارد. انتق ن
ــی  ــه م ــت در آن نقط ــد و جمعی ــز درآم تمرک
ــد. ــی یاب ــش م ــدأ افزای ــکاری در مب شــود و بی

ــه  ــی ک ــه ای ــترین فاصل  االن بیش
ــل  ــر منتق ــاه دیگ ــه چ ــی ب آب از چاه

ــت؟  ــدر اس ــود چق ــی ش م
ــنتی  ــورت س ــه ص ــا ب ــی ه ــی از جابجای برخ
وجــود داشــته و بیشــترین آن حــدود 10 
کیلومتــر و عمدتــاً کمتــر از ایــن مســافت 

ــود. ــی ش ــام م انج
 شــما فرمودیــد آبــی کــه از خــارج 
ــرای  ــود ب ــی ش ــل م ــه منتق از حوض
ــه نیســت.  ــه صرف کشــاورزی مقــرون ب
چگونــه بــرای صنعــت مقــرون بــه 

ــت؟  ــه اس صرف
ایــن را بایــد از مســئولین بپرســید. مــن نظــرم 
ایــن اســت وقتــی کــه آب را مــی آورنــد بایــد 
حتمــاً مقــرون بــه صرفــه باشــد. امــا صنعــت 
ــی اگــر  ــی اســت؛ یعن ــا هــم صنعــت معیوب م
روزی دولــت بیایــد و سوبســید انــرژی اعــم از 
ــه ی آن را  ــد و هزین ــذف کن ــرق را ح گاز و ب
بــه قیمــت واقعــی بگیــرد، معلــوم نیســت چــه 

بــر ســر صنعــت مــی آیــد. 
 چنــد روز پیــش مطلبــی در روزنامه 
ــای  ــوان درس ه ــا عن ــان ب ــاد کرم اقتص
کمبــود منابــع مــی خوانــدم کــه آقایــان 
ــًا  ــور تقریب ــالل پ ــی و ج ــر، مرعش باهن
ــت  ــه در دش ــد ک ــول بودن ــق الق متف
ــه  ــاس و پنب ــاًل رون ــتان قب ــای اس ه
ــای  ــروز ج ــه ام ــده ک ــی ش ــته م کاش
خــود را بــه کشــت پســته داده انــد؛ هــم 
اکنــون کــه بــه دلیــل بــی آبــی مزیــت 
اقتصــادی بــا پســته نیســت مــی توانیــم 
بــه ســمت توســعه ی صنعتی-معدنــی یا 
فعالیــت هــای خدماتــی برویــم. نظرتــان 
بــه عنــوان یــک باغــدار پســته  در ایــن 

ــت؟  ــوص چیس خص
ایــن تفسیرشــان خیلــی واقعیــت نــدارد. اگــر 
توجــه کنیــد در گذشــته مــا در همیــن رســته 
ی کشــاورزی پیــش رفتیــم. االن چگونــه مــی 
خواهیــم کشــاورزی را کامــاًل کنــار بگذاریــم و 
برویــم در یــک صنعــت دیگــر؟ یعنــی بــه ایــن 
ــی  ــی م ــه کس ــه چ ــد ک ــوع کاری ندارن موض
مانــد و چــه کســی نابــود مــی شــود؟! از دیــد 
ایشــان اگــر اینجــا کســب درآمــد نشــد مــی 
رویــم آنجــا. امــا مســئله ی مهــم ایــن اســت 
ــده  ــم نادی ــی توانی ــاورزی را نم ــا کش ــه م ک

بگیریــم.
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طرح تعادل بخشی و آینده منابع آب
حسین زراعتکار
کارشناس آب زیرزمینی استان کرمان 

ــدود  ــی از ح ــادل بخش ــرح تع ــه ط ــده اولی ای
ــرو مطــرح شــد.  10 ســال پیــش در وزارت نی
ــع  ــت مناب ــه وضعی ــی ک ــرح از زمان ــن ط ای
آب زیرزمینــی پــس از ســال هــا هشــدار 
کارشناســان و صاحــب نظــران بــه نقطــه 
مقابلــه  هــدف  بــا  رســید  خــود  بحرانــی 
بــا بحــران و ایجــاد تــوازن بیــن منابــع و 
مصــارف آب مطــرح گردیــد. اگرچــه ایــن 
ــا فــراز  طــرح در طــول ســال هــای گذشــته ب
و فرودهــای زیــادی روبــرو بــوده ولــی در 
ــرو  ــه وزارت نی ــن برنام ــر مهمتری ــال حاض ح
ــئولین  ــه مس ــی ک ــت. اهداف ــش آب اس در بخ
ایــن بخــش بــرای ایــن طــرح در نظــر گرفتــه 
ــوان  ــه عن ــه اســت. ب ــد پروازان ــی بلن ــد خیل ان
مثــال مــی خواهنــد پــس از 20 ســال ســطح 
آب دشــت هــای بحرانــی کشــور کــه در طــول 
چنــد دهــه اخیــر بــه شــدت اُفــت کــرده احیــا 
نمــوده و بــرای رســیدن بــه چنیــن هدفــی 15 
راهــکار را در نظــر گرفتــه انــد و امیدوارنــد بــا 
اجــرای آن جلــوی بحــران را گرفتــه و وضعیــت 
ســفره هــای آب زیرزمینــی را بــه حالــت اولیــه 
برگرداننــد. کاری کــه تقریبــاً محــال و امــکان 
ــه نظــر مــی رســد آنچــه کــه  ناپذیــر اســت. ب
در طــرح تعــادل بخشــی بــه آن پرداختــه 
ــروز  ــای ب ــت ه ــق عل ــی دقی نشــده ریشــه یاب

ــت.  ــران اس بح
مهمتریــن نکتــه ای کــه در مــورد ایــن بحــران 
بایــد گفــت ایــن اســت کــه ریشــه هــای 
اصلــی مشــکل را بایــد در مناســبات فرهنگــی- 
ــرو  ــت و وزارت نی ــی ُجس ــادی و اجتماع اقتص
ــن  ــدن ای ــود آم ــث بوج ــه باع ــی ن ــه تنهای ب
مشــکل بــوده و نــه بــه تنهایــی قــادر بــه حــل 
ــه کلیــدی اســت  ــن همــان نکت آن اســت و ای
کــه متأســفانه در طــرح مذکــور نادیــده گرفتــه 
ــعی  ــر س ــه مختص ــن مقال ــت. در ای ــده اس ش
شــده تــا حــدودی بــه ریشــه یابــی علــت هــای 

ــه شــود.  ــن بحــران پرداخت ــی ای اصل
1- مسائل اعتقادی و مذهبی : 

ــر  ــه ه ــبت ب ــه نس ــی جامع ــای عموم  باوره
موضوعــی در نهادینــه کــردن آن بیشــترین 
تأثیــر را دارد. بــا کمــال تأســف، دیــدگاه 
عمومــی جامعــه نســبت بــه ذخایــر ارزشــمند 
آبــی بــه گونــه ای اســت کــه دخــل و تصــرف 
ــزد.  ــی انگی ــر نم ــیتی را ب ــچ حساس در آن هی
شــاید ذکــر مثالــی بتوانــد گویــای ایــن مطلــب 
باشــد. در جامعــه مــا و بــه حــق اگــر فــردی از 
یــک فروشــگاه مــواد غذایــی یــک عــدد پفــک 

ــح  ــیار قبی ــل بس ــد عم ــرقت نمای ــی س نمک
و زشــتی مرتکــب شــده اســت و مســتحق 
مجــازات اســت و مــردم هــم نســبت بــه 
ــد.  ــی دهن ــان م ــی نش ــش منف ــن کار واکن ای
ــا اگــر فــردی چــاه غیرمجــازی حفــر کنــد  ام
کــه ارزش آن بــه میلیاردهــا ریــال برســد، هیچ 
حساســیتی را بــر نمــی انگیــزد و حتــی مالــک 
چــاه از درآمــد آن مــی توانــد بــه مکــه و کربــال 
ــد!!  ــذورات نمای ــرات و ن ــرود و خی ــف ب و نج
هنــوز کــه هنــوز اســت تکلیــف مالکیــت منابــع 
ارزشــمند آب زیرزمینــی از دیــدگاه مذهبــی به 
خوبــی مشــخص نیســت. کــم نیســتند علمــا و 
ــد  ــاد داشــته و دارن مراجــع مذهبــی کــه اعتق
ــی  ــش چاه ــک خوی ــی در مل ــر کس ــه اگ ک
ــی  ــت و م ــاه اس ــب آن چ ــد، صاح ــر کن حف
ــه هــر میــزان کــه مــی خواهــد  ــد از آن ب توان
اســتفاده کنــد و چنیــن اســت کــه هــم اکنــون 
ــه چــاه غیرمجــاز در  ــزار حلق بیــش از 300 ه
ــا  ــکان آنه ــک از مال ــچ ی ــم و هی ــور داری کش
ــد.  ــی کنن ــی نم ــاس گناه ــن احس کوچکتری
ــا  ــه آنه ــبت ب ــز نس ــه نی ــی جامع ــگاه عموم ن
منفــی نیســت و عــالوه بــر آن اکثریــت قریــب 
ــز  ــاز نی ــای مج ــاه ه ــکان چ ــاق مال ــه اتف ب
عــدول از میــزان پروانــه صــادره را غیراخالقــی 
ــل نیســتند.   ــرای آن قائ ــی ب ندانســته و حرمت
ــک  ــرقت ی ــه س ــت ک ــه اس ــتی چگون   براس
ــی  ــوم و ناپســند اســت، ول ــی مذم ــک نمک پف
نابــودی میلیــون هــا متــر مکعــب از آب هــای 
زیرزمینــی کــه سرنوشــت آینــده جامعــه مــا را 
ــرار داده هیــچ  ــه شــدت در معــرض خطــر ق ب
حرمتــی نــدارد. نتیجــه چنیــن باورهایــی 
ــا از منابــع آب  اســت کــه مــردم مــا بــی محاب
اســتفاده مــی کننــد و بــا وجــود اینکــه مــا در 
کشــور بســیار کــم آبــی هســتیم از پرمصــرف 
کننــده تریــن کشــورهای دنیــا محســوب مــی 
شــویم. آیــا غیــر از ایــن اســت کــه حفــر چــاه 
ــول  ــای محیرالعق ــا روش ه ــاز ب ــای غیرمج ه
ــزل!! و  ــپزخانه من ــاه در آش ــر چ ــه حف از جمل
ــهدا  ــم ش ــواده معظ ــتن از خان ــه گذاش ــا مای ی
نتیجــه عــدم بــاور عمومــی بــه قباحــت و 

ــت؟ ــن کاری اس ــت چنی حرم
2- مسائل اقتصادی 

ــردم  ــفره م ــر س ــر س ــت ب ــه نف ــی ک از زمان
ــادی داشــته،  ــرات زی ــد! اگرچــه خی ــران آم ای
ــا خــود  ــز ب ــی را نی ــای بزرگ ــاری ه ــا گرفت ام
آورده اســت، یکــی از ایــن گرفتــاری هــا یارانــه 
هــای انــرژی اســت کــه بــه بخــش کشــاورزی 

ــرق در  ــون قیمــت ب داده مــی شــود، هــم اکن
مصــارف کشــاورزی تقریبــاً یــک چهــارم بخش 
خانگــی اســت، ایــن درحالــی اســت کــه بــرق 
تولیــدی در نیــروگاه هــا نیــز بــا یارانــه انــرژی 
ــت  ــال قیم ــوان مث ــه عن ــود. ب ــی ش ــد م تولی
ــک  ــران حــدود ی ــب گاز در ای ــر مکع ــک مت ی
ــرق  ــت ب ــع قیم ــت. در واق ــه اس ــتم ترکی بیس
ــار ارزان  ــا ب ــران ده ه ــاورزی ای ــش کش در بخ
ــوع  ــن موض ــوم ای ــت. مفه ــه دنیاس ــر از بقی ت
ایــن اســت کــه مــا بــا دســت خــود شــرایطی 
ــا  ــاه ه ــان چ ــه صاحب ــم ک ــرده ای ــم ک را فراه
هــر چــه مــی تواننــد از ذخایــر آبــی اســتفاده 
ــی  ــت آن نم ــی باب ــه چندان ــرا هزین ــد. زی کنن
ــرژی از  ــه هــای ان ــاً اگــر یاران ــد. مطمئن پردازن
ــل  ــا حداق بخــش کشــاورزی حــذف شــود و ی
ــردد، کشــت بســیاری از محصــوالت  ــر گ کمت
ــان کاری  ــن هم ــدارد و ای ــه اقتصــادی ن توجی
ــا از  ــت و تمن ــا درخواس ــروزه ب ــه ام ــت ک اس
کشــاورزان درخواســت مــی کنیــم کــه بعضــی 

ــد!  ــوالت را نکارن از محص
ــه  ــه ضرب ــرژی ک ــای ان ــه ه ــر یاران ــالوه ب  ع
ــرده  ــی وارد ک ــر آب ــه ذخای ــنگینی ب ــای س ه
اســت، موضــوع دیگــر ارزش اقتصــادی آب 
اســت. بــر اســاس مــاده ای کــه در ســال 
ــه تصویــب مجلــس شــورای اســالمی  1383 ب
ــت از  ــت برداش ــاورزان باب ــت، کش ــیده اس رس
ــه ای  ــه هزین ــچ گون ــی هی ــع آب زیرزمین مناب
نبایــد پرداخــت کننــد. اگرچــه هــدف طراحــان 
اولیــه ایــن مصوبــه کمــک بــه کشــاورزان بــوده 
اســت، ولــی در واقــع ایــن عمــل موجــب 
بــی ارزش نمــودن آب شــده اســت. ایــن 
ــی  ــاورزان حت ــه کش ــت ک ــی اس ــه قانون چگون
ــه در  ــمومی ک ــود و س ــت ک ــدم قیم ــک ص ی
کشــاورزی مصــرف مــی کننــد بابــت آب هــای 
ــد؟!  ــا نمــی پردازن برداشــت شــده از ســفره ه

3- مسائل قانونی
پــس از آنکــه از ســال 1330 بــا پیشــرفت 
تکنولــوژی، حفــر چــاه هــای عمیــق گســترش 
یافــت، بتدریــج ســطح آب ســفره هــای منابــع 
ــه پاییــن رفتــن کــرد  آب زیرزمینــی شــروع ب
ــوات  ــی قن ــا آبده ــت ه ــدادی از دش و در تع
ــال 1347  ــرانجام در س ــا س ــت، ت ــش یاف کاه
قانــون آب و نحــوه ملــی شــدن آن بــه تصویــب 
مجلــس شــورای ملــی رســید؛ ایــن قانــون بــا 
وجــود اشــکاالت متعــددی کــه داشــت جامــع 
تریــن متــن تدویــن شــده در مــورد منابــع آب 
تــا آن زمــان بــود. بــر اســاس ایــن قانــون، در 
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ــس از  ــع آب پ ــان مناب ــه کارشناس ــی ک صورت
ــند  ــه برس ــن نتیج ــه ای ــبات ب ــام محاس انج
کــه میــزان برداشــت آب از یــک دشــت بیــش 
از ظرفیــت تولیــد آب گردیــده آن دشــت 
ــاه و  ــه چ ــر هرگون ــردد و حف ــی گ ــه م ممنوع
ــن  ــت. ای ــی اس ــه غیرقانون ــات در آن منطق قن
ــای عمــل دســت  ــا ســال 1361 مبن ــون ت قان
ــن  ــفانه از ای ــود. متأس ــور آب ب ــدرکاران ام ان
تاریــخ بــه بعــد کلیــه قوانینــی کــه بــه تصویب 
مجلــس شــورای اســالمی رســیدند ضعیــف تــر 
و گاهــاً ناقــض قانــون قبلــی بودنــد. بــه عنــوان 
مثــال قانــون توزیــع عادالنــه آب کــه در ســال 
ــر  ــاًل راه را ب ــید، عم ــب رس ــه تصوی 1361 ب
ــای  ــت ه ــیاری در دش ــای بس ــدور مجوزه ص
ــاده 3،  ــل م ــاز کــرد. در تبصــره ذی ــه ب ممنوع
ــه چــاه هــای غیرمجــاز  اختیــاِر دادِن مجــوز ب
ــه عهــده دو نفــر از کارشناســان وزارت نیــرو  ب
ســپرده شــده اســت؛ در حالــی کــه ایــن امــری 
بدیهــی بــود کــه در دشــت هــای ممنوعــه هــر 
ــی  ــت، ول ــر اس ــد مض ــاه جدی ــر چ ــه حف گون
ــه ای شــد کــه بســیاری از  همیــن مجــوز بهان
ــه  ــن مناطــق پروان چــاه هــای غیرمجــاز در ای
ــس  ــدگان مجل ــده نماین ــد. عم ــت کنن دریاف
شــورای اســالمی در آن زمــان اعتقــاد داشــتند 
کــه توزیــع آب تــا آن زمــان عادالنــه نبــوده و 
بــه همیــن دلیــل حتــی نــام قانــون جدیــد را 

ــه  ــی ک ــتند! در حال ــه آب گذاش ــع عادالن توزی
اگــر صــدور مجوزهــای صادرشــده تــا آن زمــان 
غیرعادالنــه بــود، مــی بایســتی همــان مجوزهــا 
ــر  ــه راه را ب ــه اینک ــد؛ ن ــی کردن ــالح م را اص
ــاز  ــد ب ــای جدی ــاه ه ــرای چ ــوز ب ــدور مج ص
کننــد. از طــرف دیگــر، نــه در ایــن قانــون و نــه 
ــش  ــری از نق ــچ اث ــال 1347 هی ــون س در قان
مصــرف کننــدگان نیســت. پــس از آن در 
ســال 1389 نیــز قانــون تعییــن تکلیــف چــاه 
ــه تصویــب مجلــس شــورای  هــای غیرمجــاز ب
اســالمی رســید کــه بــاز هــم گامــی بــه عقــب 
بــود. ایــن قانــون نشــان داد کــه نماینــدگان و 
ــای  ــاه ه ــل هجــوم چ ــر در مقاب مســئولین ام
ــاًل  ــور عم ــف کش ــق مختل ــاز در مناط غیرمج
ــن  ــی ســیر تکوی ــد. بطــور کل تســلیم شــده ان
ــته  ــی داش ــیر قهقرای ــران س ــون آب در ای قان
اســت. بایــد اذعــان کــرد کــه تــا همیــن 
چنــد ســال پیــش دولتمــردان کشــور مــا 
اعتقــاد چندانــی بــه وجــود بحــران منابــع آب 
نداشــتند! بارزتریــن نمونــه ایــن عــدم اعتقــاد 
ــی  ــام اول اجرای ــارات مق ــوان در اظه ــی ت را م
کشــور رئیــس جمهــور ســابق در ســال 1389 
در اجتمــاع مــردم فیروزکــوه مشــاهده کــرد که 
اعــالم کــرد: »دشــت ممنوعــه یعنــی چــه؟! هر 
کــس حــق دارد هــر جایــی کــه مــی خواهــد 
چاهــی حفــر کنــد و کشــاورزی کنــد!« چنیــن 

ــر  ــود ب ــی ب ــر خالص ــع تی ــری در واق اظهارنظ
پیکــر نحیــف صنعــت آب و دســت انــدرکاران 
و کارشناســان آن و بــه راســتی آیــا در چنیــن 
ــون از  ــه قان ــرام ب ــرای احت ــی ب ــرایطی جای ش
ســوی کســانی کــه چــاه هــای غیرمجــاز دارنــد 

باقــی مــی مانــد؟ 
      واقعیــت امــر ایــن اســت کــه مــا بــه دســت 
ــم.  ــته ای ــراج گذاش ــه ح ــع آب را ب ــود مناب خ
ســفره ای را پهــن کــرده ایــم کــه هــر کســی 
خــود را محــق مــی دانــد بــر ســر آن بنشــیند 
ــه  ــن ســفره ب ــام ای ــه طع ــب اســت ک و عنقری
پایــان رســد و کســانی کــه عــادت بــه غــذای 

آن کــرده انــد بــه فالکــت اُفتنــد. 
     آنچــه کــه بــه اختصــار گفتــه شــد اشــاره 
اساســی  از مســائل  بعضــی  بــه  اســت  ای 
ــده  ــا ش ــور م ــران آب در کش ــث بح ــه باع ک
ــان  ــتان کرم ــال در اس ــوان مث ــه عن ــت؛ ب اس
ــاه  ــه چ ــزار حلق ــش از 10 ه ــون بی ــم اکن ه
غیرمجــاز داریــم. مالــکان ایــن چــاه هــا تنهــا 
مایملــک شــان همیــن چــاه هــا اســت و معلوم 
نیســت چگونــه مــی تــوان آنهــا را از ســر ایــن 
ــری  ــچ راه دیگ ــرا هی ــرد. زی ــد ک ــفره بلن س
ــان گشــوده نیســت. در چنیــن  ــای آن پیــش پ
شــرایطی حتــی اگــر مثــاًل وزیــر محتــرم نیــرو 
ــان  ــان کرم ــه جازموری ــی در منطق ــم چاه ه
ــه انســداد آن نیســت!  داشــته باشــد حاضــر ب
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ــه کشــاورز یکالقبــای ســاکن  ــا چــه رســد ب ت
قلعــه گنــج و زهکلــوت کــه حیــات و مماتــش 

ــاه هاســت. ــن چ ــه همی وابســته ب
ــادل بخشــی.  ــه طــرح تع ــم ب ــال برگردی    ح
آیــا پــروژه هایــی کــه در طــرح مذکــور در نظر 
گرفتــه شــده مــی توانــد بــا ریشــه هــای اصلی 
بحــران آب مقابلــه کنــد؟ بــه نظــر مــی رســد 
در ایــن طــرح بیــش از آنکــه علــت هــا مــورد 
بررســی و موشــکافی قــرار گیرنــد بــه معلــول 
ــه  ــه هم ــی ک ــا توجــه شــده اســت؛ در حال ه
شــرایط جهــت وجــود چــاه هــای غیرمجــاز و 
برداشــت هــای غیرمجــاز مهیــا اســت، چگونــه 
ــا پــروژه هایــی از جملــه آگاهــی  مــی تــوان ب
ــاری،  ــای حف ــتگاه ه ــاماندهی دس ــانی، س رس
نصــب کنتــور حجمــی و مــواردی از ایــن 
ــم  ــران عظی ــن بح ــا ای ــه ب ــه مقابل ــل ب قبی
برخواســت؟! وقتــی چنیــن ســفره ای گســترده 
هــای  چــاه  مالکیــن  از  کدامیــک  اســت 
غیرمجــاز کــه بعضــی از چــاه هایشــان ده هــا 
میلیــارد ریــال ارزش دارد دســت از آن بــر مــی 
دارنــد؟! آیــا اطــالع رســانی مــا تأثیــری در آنها 
خواهــد داشــت؟ آیــا نصــب کنتورهــای حجمی 
در حالــی کــه  نیمــی از چــاه هــا غیرمجــاز می 
ــه  ــت ک ــن اس ــل ای ــری دارد؟ مث ــند ثم باش
ــا  ــالج را ب ــب الع ــاری صع ــک بیم ــم ی بخواهی
ــه  ــم. اگرچ ــان کنی ــکن درم ــرص مس ــد ق چن
ــش  ــت درد را کاه ــن اس ــاً ممک ــکار موقت این

ــان نخواهــد کــرد.  ــی درم دهــد، ول
بــرای مبــارزه بــا بحــران آب بــه یــک عــزم ملی 
در ســطح کل جامعــه و بــه عبارتــی دیگــر بــه 
یــک جراحــی عمیــق در بدنــه مدیریــت منابــع 
ــم. مشــارکت آحــاد مختلــف  آب احتیــاج داری
جامعــه از جملــه کلیــه ذینفعــان، کارشناســان، 
ــی  ــا و مراجــع مذهب مســئولین سیاســی، علم
بــرای رســیدن بــه یــک تفاهــم ملــی زیربنــای 

هرگونــه تصمیــم گیــری اســت. 
در پایــان مــواردی از قبیــل آنچــه در پــی مــی 
آیــد شــاید بتوانــد بــه عنــوان بعضــی از مــوارد 
پیشــنهادی جهــت رســیدن بــه یــک تصمیــم 
ــرار  ــر ق ــی مدنظ ــای مل ــترك در گفتگوه مش
ــت و  ــص اس ــه ناق ــه البت ــواردی ک ــرد. م گی

ــل و اصــالح دارد.  ــه تکمی ــاج ب احتی
ــاز و  ــای غیرمج ــاه ه ــف چ ــن تکلی 1- تعیی
ــع آب از نظــر  ــدون مجــوز از مناب برداشــت ب
شــرعی و عرفــی و نهادینــه کــردن ایــن 

ــه.  ــطح جامع ــوع در س موض
بــه طــوری کــه  قوانیــن آب  2- اصــالح 
مصــرف  عهــده  بــه  مصــرف  مدیریــت 
ــوان  ــه عن ــاً ب ــت صرف ــدگان باشــد و دول کنن
ــرف  ــد و مص ــی تولی ــر چگونگ ــی ب ــر عال ناظ

نظــارت نمایــد. 
3- تعییــن میــزان مصــرف مجــاز در هــر 
دشــت بــا کمــک دولــت و مصــرف کننــدگان 

ــی.  ــام کار کارشناس ــس از انج پ
4-تعهــد مصــرف کننــدگان بــه رعایــت میــزان 
ــارت آن  ــه و نظ ــر منطق ــاز در ه ــرف مج مص
توســط نهادهــای نظارتــی دولتــی و مردمــی. 
5-حــذف کلیــه قوانیــن دســت و پاگیــر بــرای 

ــازار آب واقعــی و دادن اختیــار بــه  تشــکیل ب
مصــرف کننــدگان در مــورد چگونگــی مصرف 

آب در حــد مجــاز تعییــن شــده. 
6-حذف تدریجی کلیه یارانه های انرژی. 

7-تعییــن حــق النظــاره بــر روی آب مصرفــی 
ــه  ــی ب ــازار محل ــه ارزش آن در ب ــه ب ــا توج ب
منظــور اجــرای مدیریــت منابــع آب در همــان 

منطقــه. 
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