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آمــد بهــار ِ جان هــا ای شــاخ ِ تــر بــه رقــص آ                           
چــون یوســف انــدر آمــد، مصــر و شــکر! بــه رقــص آ

مــادر                                    ِ شــیر   ِ ماننــد  عشــق پرور   ِ شــاه  ای 
ــص آ ــه رق ــدر ب ــان ِ پ ــوش در رو. ج ــیر! ج   ای ش

چــوگان ِ زلــف دیــدی، چــون گــوی دررســیدی                                
از پــا و ســر بریــدی. بی پــا و ســر بــه رقــص آ

ــی؟                          ــه: چون ــرا ک ــد م ــی. آم ــت، خون ــه دس ــی ب تیغ
گفتــم بیــا کــه خیــر اســت! گفتــا: نــه! شــر! بــه رقص آ

بــاران                         چــو  او   ِ چــرخ  در  تــاج داران  عشــق،  از 
   آن جــا قبــا چــه باشــد؟ ای خــوش کمــر بــه رقــص آ

ــته                                      ــا نبش ــو فن ــر ت ــته! ب ــت گش ــت ِ هس ای مس
ــص آ ــه رق ــفر ب ــر ِ س ــیده. به ــا رس ــه ی فن   رقع

پیــاده                                    بُــت ام  آمــد  بــاده   ِ جــام  دســت،  در 
    گــر نیســتی تــو مــاده، ز آن شــاه ِ نــر بــه رقــص آ

آمــد                                           چنــگ   ِ آواز  آمــد.  جنــگ   ِ پایــان 
سال نو مبارک  یوســف ِز چــاه آمــد. ای بی هنــر! بــه رقــص آ

تــا چنــد وعــده باشــد؟ و ایــن َســر بــه ســجده باشــد؟                         
ــص آ ــه رق ــر؟ ب ــگ و اث ــد رن ــرده باش ــر اَم بُب  هج

فالنــی: مــرا  گویــد  زمانــی،  آن  باشــد  کــی 

آ رقــص  بــه  باخبــر!  ای  شــو!  فنــا  بی خبــر!  کای 

برآیــد رنگ هــا  آن  و  درآیــد  مــا   ِ طــاووس 
ــص آ ــه رق ــر ب ــال و پ ــراید: بی ب ــان س ــرغ ِ ج ــا م ب

از مســیح، مرهــم                      عالَــم، دیــد   ِ و کــران  کــور 
ــه رقــص آ      گفتــه مســیح ِ مریــم: کای کــور و کــر! ب

مخــدوم، شــمس ِ دین اســت. تبریز رشــک ِ چین اســت                   
ــص آ ــه رق ــجر ب ــاخ و ش ــنش ش ــار حس ــدر به ان
                                                                                        مولــوی



اقتصــاد آزاد بــر مبنــای آزادی شــهروندان بــرای 
ایــن  شده اســت.  بنــا  خواسته هایشــان  پیگیــری 
محــل  انتخــاب  شــامل  می تواننــد  خواســته ها 
زندگــی، انتخــاب همســر و تعــداد فرزنــدان، انتخــاب 
شــغل، انتخــاب ســبد مصرفــی و ... باشــند. بــه عبــارت 
دیگــر، ریشــه مکتــب اقتصــاد آزاد، »آزادی انتخــاب« 
اســت و در اقتصــاد آزاد، انتخاب هــای فــردی تــا 
جایــی کــه محدود کننــده انتخــاب ســایر افــراد 
ــود. ــناخته می ش ــمیت ش ــه رس ــد، ب ــه نباش جامع

مســلماً، اجــرای کامــل آزادی اقتصــاد امکان پذیــر 
نیســت؛ چــرا که در یــک اجتمــاع انســانی )گروهی 
بیــش از یــک نفــر( بــه ســرعت انتخاب هــای 
فــردی بــه انتخاب هــای ســایر افــراد برخــورد 
می کننــد و در ایــن شــرایط بایــد مرزهــای صریــح 
ــور  ــه ط ــوند. ب ــخص ش ــردی مش ــای ف انتخاب ه
مثــال، اصــل آزادی انتخــاب بــه فــرد اجــازه 
می دهــد هــر شــغلی از جملــه دامــداری را انتخــاب 
کنــد، ولــی انتخــاب نگهــداری دام در یــک مجتمع 
ــای آرام  ــاب فض ــر انتخ ــی ب ــه راحت ــکونی ب مس
زندگــی ســایر ســاکنین اثــر می گــذارد. بنابرایــن، 
ضــروری اســت کــه در قوانیــن بــه صراحــت حــدود 
ــوند. ــخص ش ــع مش ــاکنین مجتم ــای س انتخاب ه

ــابق و  ــوروی س ــر ش ــتی نظی ــورهای کمونیس کش
ــه در  ــتند ک ــی هس ــای اقتصاد های ــن نمونه ه چی
آنهــا فعالیت هــای اقتصــادی بــه انــدازه ای محــدود 
شــده بــود کــه دیگــر »انتخــاب آزاد« موضوعیــت 
خــود را از دســت داده بــود. در چیــن دوران مائــو، 
خانوارهــای چینــی در موضوعاتــی همچــون، محــل 
زندگــی، شــغل، تولیــدات، نــوع پوشــاک و ... هیــچ 
ــرف  ــات از ط ــه تصمیم ــتند و هم ــی نداش انتخاب
ــد.  ــل می ش ــهروندان تحمی ــر ش ــم ب ــزب حاک ح
ــا، »اقتصــاد   ــن اقتصاد ه ــز ای ــل نی ــن دلی ــه همی ب
ــه در آن  ــادی ک ــد؛ اقتص ــده می ش ــز« نامی متمرک
تصمیمــات به طــور متمرکــز توســط نهادهــای 
ــز  ــور غیرمتمرک ــه به ط ــزب - و ن ــه ح ــته ب وابس

ــود. ــه می ش ــاد- گرفت ــن اقتص ــط فعالی توس
در اقتصاد هــای متمرکــز، نظــام بــازارِ کارآمــد 
ــام  ــه نظ ــاده ک ــل س ــن دلی ــه ای ــدارد؛ ب ــود ن وج
بــازار بــر انتخــاب اســتوار اســت. بنابرایــن، در نبــود 
ــزان از خواســته های  ــازارِ کارآمــد، برنامه ری نظــام ب
متعاقبــاً  و  بودنــد  بی اطــاع  اقتصــاد  فعالیــن 
ــز نمی توانســت  ــای متمرک ــن نهاده تصمیمــات ای

ــازار،  ــد. نظــام ب ــت شــهروندان را کســب کن رضای
امــکان نشــر اطاعــات را فرآهــم می کنــد. به طــور 
مثــال، وقتــی خانــواده ای مصــرف بیشــتر خدمــات 
ــات را  ــن اطاع ــد، ای ــاب می کن ــی را انتخ آموزش
نشــر می دهــد کــه ارزش بیشــتری بــرای خدمــات 
آموزشــی قائــل اســت. ایــن اطاعــات کارآفرینــان 
را بــرای عرضــه بیشــتر خدمــات آموزشــی ترغیــب 
می کنــد و در نهایــت، منابــع محــدود اقتصــاد 
ــه  ــود ک ــوق داده می ش ــی س ــمت فعالیت ــه س ب
ــن رو  ــت. از ای ــمندتر اس ــهروندان ارزش ــر ش از نظ
کشــورهای دارای اقتصــاد متمرکــز، یکــی پــس از 
ــاد  ــا تحمیــل هزینه هــای زی ــه ب دیگــری -  و البت
ــیدند  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــان -  ب ــه شهروندان ش ب
کــه امــکان برنامه ریــزی کامــل در اقتصــاد وجــود 
ــای  ــاهد اقتصاد ه ــان ش ــج جه ــه تدری ــدارد و ب ن
بــازار نوظهــور شــد؛ اقتصادهایــی کــه در آن، 
ــد.  ــعه یافتن ــدند و توس ــاد ش ــج ایج ــا به تدری بازاره
اقتصاد هــای بــازار نوظهــور بــه بازارهــا اجــازه 
تصمیمــات  از  بســیاری  تــا  دادنــد  فعالیــت 
ــه صــورت غیرمتمرکــز اتخــاذ شــوند.  اقتصــادی ب
ــتری  ــورها، آزادی بیش ــه کش ــز هرچ ــل نی در عم
ــد، موفقیت هــای  ــه شــهروندان خــود اعطــا کردن ب
اقتصــادی بیشــتری بــه دســت آوردنــد. چیــن بعــد 
از مائــو، مثــال روشــنی از موفقیت هــای قابــل 
ــاد  ــمت اقتص ــه س ــت ب ــی از حرک ــتیابی ناش دس
آزاد اســت. خــروج میلیون هــا نفــر چینــی از فقــر، 
دســتاوردی قابــل توجــه اســت کــه بایــد آن را بــه 

ــت. ــاد آزاد نوش ــای اقتص پ
برقــراری اقتصــاد آزاد بــا پویایــی همــراه اســت. در 
ــه از  ــد ک ــود دارن ــی وج ــواره بازیگران ــاد هم اقتص
محــدود کــردن انتخــاب ســایر افــراد ســود کســب 
ــنی از  ــه روش ــاری، نمون ــارات تج ــد. انحص می کنن
ایــن نــوع اقدامــات ضدرقابتــی هســتند کــه در آن 
ــاری  ــود انحص ــت آوردن س ــرای بدس ــر ب انحصارگ
ــاب   ــف، انتخ ــای مختل ــد از روش ه ــاش می کن ت
ســایرین را محــدود کنــد. در ایــن شــرایط، ســود 
ــه  ــراد جامع ــایر اف ــان س ــل زی ــر از مح انحصارگ
تأمیــن می شــود و مســلماً رضایــت عمومــی را 
کاهــش می دهــد. از ایــن رو، بــرای تضمیــن 
ــا  ــت ب ــازار الزم اس ــاد ب ــح اقتص ــرد صحی عملک
ــه  ــر دوره ای ب ــه در ه ــه ک ــای انحصارطلبان رفتاره
ــد، برخــورد شــود. در  ــروز می کن ــد ب شــکلی جدی
ــد  ــه بتوان ــی ک ــام حقوق ــک نظ ــود ی ــه، وج نتیج
حــوزه انتخاب هــای آزاد را به طــور شــفاف تعریــف 
کنــد و از ایجــاد رفتارهــای انحصارگرانــه جلوگیری 
ــای اقتصــاد آزاد ضروریســت. ــد و بق ــرای رش ــد، ب کن

اقتصــاد آزاد در شــرایطی کــه رقابــت وجود داشــته 
ــان  ــان می ــور یکس ــی به ط ــات اساس ــد، اطاع باش

ــی  ــرات جانب ــد و اث ــده باش ــع ش ــران توزی بازیگ
وجــود نداشــته باشــد، عملکــرد بهتــری نســبت بــه 
ســایر روش  هــای ســازماندهی اقتصــادی دارد. امــا 
ــود  ــت، وج ــدان رقاب ــه فق ــود دارد ک ــواردی وج م
اطاعــات ناقــص یــا وجــود اثــرات جانبــی عملکــرد 
انحصــارات  می کنــد.  مختــل  را  بــازار  نظــام 
طبیعــی )انحصــار ناشــی از صرفه هــای نســبت بــه 
ــی  مقیــاس(، اطاعــات ناقــص در قراردادهــای مال
ــی  ــات خصوص ــی از تصمیم ــی ناش ــرات جانب و اث
ــواردی هســتند کــه روش ســازماندهی دیگــری  م
ــت  ــاص دخال ــورت خ ــازار -  به ص ــام ب ــر از نظ غی
ــان  دولــت-  را توجیــه می کننــد. البتــه، اقتصاددان
ــا ایجــاد تغییــر در  ــا ب همــواره تــاش می کننــد ت
ســازماندهی بــازار، مشــکات ذکــر شــده را برطرف 
ــل  ــه حداق ــت را ب ــت دول ــرورت دخال ــد و ض کنن
ــت  ــه دخال ــد ک ــاد دارن ــا اعتق ــرا آنه ــانند. زی برس
ــا در  ــه دارد و تنه ــه هزین ــرای جامع ــز ب ــت نی دول
ــه  ــه هزین ــد ک ــت کن ــد دخال ــت بای ــواردی دول م

ــر باشــد. ــع آن کمت ــت از مناف ــت دول دخال
نهاد هــای مختلفــی ممکــن اســت بــا اهــداف 
ایجــاد  شــود.  ایجــاد  اقتصــاد  در  مشــخص 
ــه  ــت ب ــش رقاب ــق کاه ــه از طری ــی ک کارتل های
ــن  ــه از ای ــک نمون ــتند، ی ــودآوری هس ــال س دنب
ــاد  ــازار آزاد در تض ــا روح ب ــه ب ــت ک ــا اس نهاده
ــا را  ــر نهاده ــواع دیگ ــوان ان ــا می ت ــرار دارد. ام ق
ذکــر کــرد کــه از طریــق ایجــاد جریــان اطاعــات 
موجــب تقویــت نظــام بــازار می شــوند. گفتــه 
ــر  ــات ب ــه اطاع ــی ب ــی دسترس ــه چگونگ ــد ک ش
از طــرف  تأثیــر می گــذارد.  اقتصــاد  عملکــرد 
دیگــر، دسترســی بــه اطاعــات اغلــب بــدون 
هزینــه نیســت؛ لــذا هــر ســازوکاری کــه اطاعــات 
را بــا هزینــه کمتــر و متوازن تــر در اقتصــاد جــاری 
کنــد، بــه عملکــرد بهتــر اقتصــاد کمــک می کنــد. 
در اقتصــاد ایــران نیــز نهادهــای متعــددی در 
ــاف،  ــته اند؛ اصن ــود داش ــازار وج ــاد ب ــیه نه حاش
تعاونی هــا، کانون هــا و انجمن هــا مثال هایــی از 
ایــن نهادهــا هســتند کــه در حاشــیه بــازار فعــال 
بوده انــد. ایــن نهادهــا عملکرد هــای متفاوتــی 
ــا  ــا ب ــد ت ــاش کرده ان داشــته اند، برخــی از آنهــا ت
محــدود کــردن رقابــت )ایجــاد موانــع ورود رقبــای 
جدیــد بــه بــازار( و قیمت گــذاری غیررقابتــی، 
منافــع اعضــای خــود را حداکثــر کننــد. بی تردیــد، 
ــاد و  ــد اقتص ــت رش ــه تقوی ــی ب ــن رفتارهای چنی
کاهــش فقــر کمــک نخواهــد کــرد. از طــرف دیگر، 
ــه  ــع کم هزین ــدف توزی ــا ه ــی ب ــر انجمن های اگ
اطاعــات ایجــاد شــوند، حتمــاً می تواننــد عملکــرد 

ــد. ــت کنن ــازار را تقوی ــاد ب اقتص
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ــه  ــب مطــرح شــده در دو شــماره پیشــین ماهنام پیــرو سلســله مطال
ــالت آن، در  ــن و رس ــر انجم ــم ب ــرات حاک ــاره تفک ــته درب ــای پس دنی
ایــن شــماره بــه ســراغ محســن جالل پــور از اعضــای هیئــت موســس 
انجمــن پســته ایــران رفتیــم. جالل پــور بــا ســعه صــدر این درخواســت 
را پذیرفــت و افزود:»بــه نظــرم بهتــر اســت بعضــی از ســواالتی که شــما 
داریــد را اقتصاددانــان یــا عزیزانــی کــه از علــم اقتصــاد بیشــتر از مــن 
مطلــع هســتند پاســخ بدهنــد، کمــا اینکــه حتمــاً در مجموعــۀ انجمــن 
پسته-کســانی کــه شــما از آنهــا ســوال کردید-جواب هــای کامل تــری 
ــوب  ــاختار مطل ــاره س ــور درب ــو، از جالل پ ــن گفت و گ ــته اند.« در ای داش
ــت  ــماره اردیبهش ــه در ش ــیده ام ک ــواالتی پرس ــز س ــن نی اداره انجم
ــه مطالعــه متــن ایــن  ــه خواهدشــد. در ادامــه، شــما را ب مــاه 1400 ارائ

ــم. ــوت می کن ــی دع ــوی خواندن گفت و گ
آقای جالل پور! تعریف شما از اقتصاد آزاد چیست؟

ــت؛  ــازار اس ــاد ب ــان اقتص ــاد آزاد هم ــن از اقتص ــف م ــی، تعری به طورکل
ــازار دخالت هــای غیرمســتقیم،  ــه معنــی اینکــه مــا در ب ــازار ب اقتصــاد ب
ــتوری  ــای دس ــی و دخالت ه ــای حاکمیت ــا، دخالت ه ــای بی ج دخالت ه
ــن مســیر و راه  ــرای خــودش تعیی ــازار ب ــود ب ــیم و اصــوالً خ نداشته باش
ــت و  ــای مطلوبی ــا، فض ــه و تقاض ــوالً عرض ــازار، اص ــاد ب ــد. در اقتص کن
ــول  ــدار و فروشــنده، شــرایط بیــن کاال و پ جذابیــت، شــرایط بیــن خری
ــت.  ــه اس ــوان پای ــرد، به عن ــورت می گی ــه ص ــه معامل ــی ک ــر زمان در ه
ــل و  ــق و تحمی ــدم تزری ــذاری، ع ــدم تأثیرگ ــت، ع ــدم دخال ــن، ع بنابرای
ــازار، تعریفــی از  ــه ب ــازار و دادن اختیــار واقعــی و طبیعــی ب ــر ب تحکــم ب

ــازار و آزاد اســت. اقتصــاد ب
چرا انجمن پسته ایران فریاد آزادی اقتصاد را دارد؟ 

مــن فکــر می کنــم اگــر در کشــور بخواهیــم یــک تقســیم بندی اســتانی 
بکنیــم، می تــوان اســتان ها را بــه اســتان های تولیــدی، اســتان های 
ــیم   ــتند، تقس ــده هس ــرف کنن ــاً مص ــه عمدت ــتان هایی ک ــی و اس توزیع
ــتند و در  ــده هس ــاً مصرف کنن ــاً عمدت ــتان ها واقع ــی از اس ــود. بعض نم
ــد.  ــت را دارن ــی بیشــترین فعالی ــات حاکمیت ــی، اداری و جریان فضــای دولت
امــا در بعضــی از اســتان ها، عمدتــاً پیشــینه مــردم چــه در گذشــته و چــه 
ــوان  ــردد. به عن ــر می گ ــروت ب ــق ث ــه خل ــد و ب ــه تولی ــان حــال، ب در زم
مثــال، اســتان کرمــان جــزء اســتان هایی اســت کــه در طــول دهه هــای 
گذشــته همــواره اســتان تولیــدی بوده اســت؛ چــه زمانــی کــه در کرمــان 
ــی  ــی و اندک ــه، محصــوالت زراع ــامل: پنب ــدات کشــاورزی ش ــا تولی تنه
ــاورزی  ــش کش ــه در بخ ــد از آن ک ــه بع ــوده و چ ــی ب ــوالت باغ محص
ــای  ــات و میوه ه ــا، مرکب ــته، خرم ــل پس ــری مث ــی دیگ ــوالت باغ محص
ــاورزی  ــش کش ــم بخ ــروز ه ــن ام ــت. همی ــد شده اس ــردرختی تولی س
ــا حــد  ــع وابســته ت ــد اســت و بخــش معــدن و ســایر صنای بخشــی مول

زیــادی فعالیــت دارنــد.
شــاید ایــن ســوال را بپرســید کــه چــرا کرمانی هــا عمدتــاً مــردم خــاق، 
مولــد و طرفــدار تولیــد بوده انــد؟! ایــن موضــوع برمی گــردد بــه خصلــت 
آنهــا کــه عمدتــاً تاجــر بوده انــد و یــک َشــم و حــس بازرگانــی داشــته اند. 
ــا  ــم مشــهود اســت. م ــا و ســده های گذشــته ه ــن موضــوع در دهه ه ای
وقتــی کتــاب تاریــخ تجــارت کرمــان را در اتــاق بازرگانی دنبــال می کردیم 
ــود،  ــتور کار ب ــان در دس ــارت کرم ــته تج ــتجوی گذش ــق و جس و تحقی

می دیدیــم کــه در همــه ســده ها، حتــی در بعضــی از اســناد مربــوط بــه 
صــد ســال و چنــد هــزار ســال پیــش، همــواره کرمــان در مســیر بازرگانی 
ــم  ــگاه و فه ــاً ن ــه صرف ــی ک ــاد دارم آدم های ــن اعتق ــرار داشته اســت. م ق
اقتصــادی دارنــد و ایــن دیــدگاه را بــا بخش هــای دیگــری مثــل سیاســت 
ــرار  ــازار را مدنظــر ق ــد، بیشــتر اقتصــاد آزاد و اقتصــاد ب تلفیــق نمی کنن
می دهنــد. یعنــی وقتــی کــه دیــدگاه صرفــاً اقتصــادی باشــد و نخواهــی از 
آن خلــق قــدرت بکنــی، نخواهــی از آن خلــق حاکمیــت بکنــی، نخواهــی 
از آن خلــق تفــوق و باالســری بکنــی، ناخــودآگاه بــه ســمت اقتصــاد آزاد 
ــه  ــته، چ ــده های گذش ــول س ــا در ط ــی. کرمانی ه ــدا می کن ــوق پی س
قبــل از نفــت و چــه بعــد از نفــت، جــزء مردمانــی بودنــد کــه همــواره در 
خلــق ثــروت، نگاهشــان بــه جریانــات اقتصــادی بــوده و کمتــر بــه دنبــال 
اســتفاده از رانــت و منافــِذ داخــِل اســتان بــرای کســب آن بوده انــد. بلکــه، 
در ایــن دهه هــا توجــه و تمرکــز بیشــتر روی توانایی هــا، ظرفیت هــا و 
امکانــات فکــری و شــخصی بوده اســت. هرچنــد کــه در 40، 50 ســال 
گذشــته روال حکمرانــی و سیاســت گذاری در ایــران بــه نحــوی بــوده 
ــتفاده از  ــراوان و اس ــت ف ــروت، ران ــع ث ــه ســمت توزی ــه را ب ــه هم ک
منافــذ ســوق داده، امــا بــاز هــم کرمانی هــا نســبت بــه بقیــه اســتان ها 
ــری  ــروت دســت باالت ــق ث ــه خل ــه کشــور در زمین ــه بقی و نســبت ب

دارنــد.
آنچه می فرمایید چه ارتباطی با انجمن دارد؟

ــاد آزادی اقتصــاد  ــن فری ــرا انجم ــم چ ــه بفهمی ــی واضــح اســت ک خیل
ــت و  ــد انجمــن بیــن چــه کســانی شــکل گرف ــی اســت ببینی دارد؛ کاف
ــد،  ــه ش ــه گفت ــاس آنچ ــد. براس ــن بوده ان ــذار انجم ــانی پایه گ ــه کس چ
وقتــی کــه شــما نــگاه می کنیــد، کســانی انجمــن را شــکل داده انــد کــه 
خودشــان و خانواده هایشــان در فعالیت هــای اقتصــادی و بــا فکــر اقتصــاد 
آزاد رشــد کرده انــد؛ آنهایــی کــه روزی پنبــه و محصــوالت زراعــی تولیــد 
می کردنــد، مــزارع را تبدیــل بــه بــاغ کردنــد و بــا صبــر و حوصلــه چندین 
ــه  ــی اســت ک ــی طبیع ــن، خیل ــه ثمــر نشــاندند. بنابرای ــا را ب ســاله آنه
ــون از  ــند، چ ــاد آزادی اقتصــاد را داشته باش ــن و موسســین آن فری انجم
ایــن طریــق شــکل گرفته انــد، رشــد و پیشــرفت کردنــد و دارایــی و ثــروت 
و توانایی شــان بــه ایــن رســته وابســته اســت؛ پــس خیلــی بدیهــی اســت 
کــه انجمــن فریــاد آزادی اقتصــاد داشته باشــد و دنبــال ایــن فضــا باشــد.

ــدار از  ــه توســعه پای ــد ک کســانی کــه در انجمــن هســتند فکــر می کنن

گفت و گو با محسن جالل پور از موسسین انجمن پسته ایران

اقتصاد آزاد: نزدیک ترین اقتصاد به طبیعت آدمی
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ــه  ــم ب ــا بخواهی ــر اســت و اگــر م ــان اقتصــاد آزاد امکان پذی ــق جری طری
ــور  ــتان و کش ــادی اس ــای اقتص ــب تر در فض ــت مناس ــت و وضعی عدال
ــازار رجــوع  ــه اقتصــاد ب دســت یابیــم، چــاره ای جــز ایــن نداریــم کــه ب

ــغ آن باشــیم.  کنیــم و ُمبلّ
چقدر سردادن فریاد آزادی اقتصاد موثر بوده است؟

بــه طبــع در کشــوری کــه میلیاردهــا دالر درآمــد نفتــی و منابــع طبیعــی 
ــردازد و  ــا می پ ــع اینه ــه توزی ــی ب ــاً سیســتم حکمران وجــود دارد، عمدت
بیشــتر نگاهــش بــه توزیــع ایــن ثروت هــای بیــن نســلی اســت. بنابرایــن، 
خیلــی صــدای مجموعه هــای کوچکــی همچــون انجمــن پســته و ســایر 
ــا نمی توانیــم  ــدارد و م ــی و جذابیــت ن فعالیــن اقتصــادی واقعــی، گیرای
توقــع داشته باشــیم کــه تاش هــا بــه نتیجــه برســد. امــا گذرزمــان نشــان 
ــدای درســتی اســت؛ گــذر زمــان  داده کــه ایــن صــدا، صــدای حــق و ن
نشــان داده کــه تفکــرات انجمــن بیشــتر بــه منافــع ملــی، بــه توســعه، بــه 
آینــده، بــه حقــوق بین نســلی و بــه جریانــات واقعــی اقتصاد پایبند اســت؛ 
در واقــع اینهــا بیشــتر بــه کشــور و منافــع ملــی عاقــه دارنــد. امــا اینکــه 
چقــدر صــدای مــا موثــر بــوده، حداقــل فعــاً تأثیــر چندانــی نمی بینیــم، 

هرچنــد کوچک تریــن اثــرات شایســته تشــویق و تقدیــر هســتند. 
ارتباط بین اخالقیات و آزادی اقتصاد چیست؟ 

همــه مــا قبــول داریــم شــخصی کــه اقتصــاد آزاد و اقتصــاد بــازار را ترویج 
کــرده، آقــای »آدام اســمیت« بوده اســت. ایشــان اســتاد اخــاق بودنــد و از 
اخــاق بــه اقتصــاد رســیدند. وقتــی آقای اســمیت در ایــن زمینــه مطالعه 
ــاره  ــد درب ــه می توان ــه ای ک ــن زمین ــه بهتری ــد ک ــه ش ــرد، متوج می ک
اخاقیــات اثرگــذاری داشته باشــد، تبلیــغ اقتصــاد آزاد و حضــور در ایــن 
عرصــه اســت. اصــوالً، خــوِد اقتصــاد آزاد بــه عدالــت و توزیــع متناســب 
ــد.  ــاد می کن ــون ایج ــای همگ ــک فض ــردازد و ی ــتغال می پ ــروت و اش ث
ــدد  ــای متع ــن تعریف ه ــن رابطــه بی ــه نزدیک تری ــم ک ــن فکــر می کن م
اقتصــادی و اخــاق را اقتصــاد بــازار تبییــن کرده اســت. بــر خــاف آنکــه 
بســیاری، اقتصــاد سوسیالیســتی و اقتصــاد اشــتراکی را اقتصــاد اخاقــی و 
ــن طــور  ــه نشــان داده کــه ای ــا تجرب اقتصــاد عدالت محــور می داننــد، ام
نیســت؛ کمــا اینکــه در اتحــاد جماهیــر شــوروی، در چیــن و در خیلــی 
از کشــورهای کمونیســتی می بینیــم کــه چــه اتفاقــی افتــاده و چه طــور 
سیاســت های آنهــا بــه فروپاشــی، فقــر و فاکــت مــردم انجامیــد. حتــی 
ــه مســیر  ــد و ب بعضــی از آنهــا پــس از آنکــه مسیرشــان را عــوض کردن
اقتصــاد آزاد آمدنــد، چه طــور بــه مــرور زمــان فاصلــه طبقاتــی کــم شــد و 

فقــر تبدیــل بــه ثــروت، فضــای رفــاه، آســایش و رقابــت شــد. 
ــای  ــک فض ــت. در ی ــت اس ــاد آزاد، رقاب ــم اقتص ــن آیت ــوالً اصلی تری اص
رقابتــی، هــر کــس بــه انــدازه تــاش، تــوان، فهــم و دانــش و تجربــه اش 
ــوان  ــه عن ــاً از آن ب ــه گاه ــاد آزاد ک ــه اقتص ــد و پای ــو بیفت ــد جل می توان
اقتصــاد رقابتــی یــاد می کننــد، اخاقیــات را هــم در بــر می گیــرد. از ایــن 

ــات را دارد. ــا  اخاقی ــه ب ــن رابط ــاد آزاد نزدیک تری رو، اقتص
ــراغ  ــه س ــاد آزاد ب ــه اقتص ــدی ب ــل پایبن ــن به دلی ــا انجم آی

ــت؟ ــه اس ــدزا نرفت ــای درآم ــی از فعالیت ه برخ
بــه نظــرم تنهــا دلیــل این نبوده اســت. شــاید یکــی از دالیــل بــدون اینکه 
مــا بــه فکــر آن باشــیم، ایــن موضــوع نیــز بوده اســت. اصــوالً اســتراتژی و 
دیــدگاه مــا در انجمــن ایــن بــود کــه یــک انجمــن وقتــی می توانــد موفق 
باشــد کــه ســه اصــل اساســی را رعایــت کنــد: اول، نگاهــش بــه منافــع 
ملــی باشــد، حتــی قبــل از اینکــه نگاهــش بــه صنعــت خــودش باشــد؛ 
یعنــی منافــع ملــی را در رأس بگیــرد و منافــع صنعت پســته را بعــد از آن 
ببینــد و ایــن موضــوع عمــاً می توانــد یــک پایــه موفقیــت و پیشــرفت 
ــه  ــه روی هم ــودن درب انجمــن ب ــاز ب ــودن و ب ــر ب باشــد. دوم، همه گی

 اســت. حداقــل در دو، ســه دورۀ اول انجمــن، ایــن اتفــاق افتاده اســت. اگــر 
نــگاه کنیــد می بینیــد کــه فعــاالن صنعــت پســته، چــه در زمینــه تولیــد، 
چــه در فــرآوری و چــه در زمینــه صــادرات در دو، ســه دوره اول انجمــن 
ــن و  ــب انجم ــاز و عجای ــر اعج ــی از مظاه ــاً یک ــته اند. اص ــور داش حض
ــه ســه دوره  ــوان کســی ک ــه عن ــن- ب ــا از م ــی وقت ه ــه خیل ســوالی ک
ریاســت هیئــت مدیــره انجمــن را عهــده دار بــودم- مطــرح می شــد ایــن 
بــود کــه شــما چطــور توانســتید همــه ایــن گروه هــا را زیــر یــک ســقف 
جمــع کنیــد! گروه هایــی از افــراد مختلــف کــه خیلــی وقت هــا کنــار هــم 
نمی نشــینند و حتــی از کنــار هــم عبــور نمی کننــد. مــا حرف مــان ایــن 
بــود کــه مــا دیدگاهمــان دیــدگاه ملــی و دیــدگاه ارتقــا صنعــت اســت و 
ــدگاه  ــی دی ــم می نشــینند. وقت ــار ه ــن کن ــه فعالی ــدگاه هم ــن دی در ای
بنگاهــی، قشــری و طبقــه خاصــی از صنعــت باشــد، مســلماً اختافــات 
ــک  ــر ی ــه را زی ــوان هم ــر می ت ــد و کمت ــود را نشــان می دهن بیشــتر خ
ســقف جمــع کرد. مــن یــادم هســت، دوره اول انجمــن عجیب تریــن دوره 
بــود، به طوری کــه از اتحادیــه خشــکبار، دوســتان تهرانــی و صادرکنندگان 
بــزرگ، افــراد زیــادی بــه کرمــان آمــده بودنــد؛ حتــی از شــرکت تعاونــی 
پســته رفســنجان- بــا اینکــه عضــو اتــاق نبــود و کارتــش را از اتــاق تعاون 
گرفتــه بــود- مرحــوم آقــای احمــد هاشــمیان بنــا بــه درخواســت مــا بــا 
کارت شــخصی خودشــان آمــده  بودنــد و شــرکت کردنــد. ســوم، توجــه 
ــم در  ــروز ه ــن ام ــت. همی ــر بوده اس ــی و فاخ ــی، کارشناس ــه کار علم ب
انجمــن جــز ایــن نمی بینیــم و تولیــدات و کاری کــه صــورت می گیــرد 

علمــی و بــا پشــتوانه علمــی، فاخــر، ارزنــده و بســیار کارشناســی اســت.
بــه ایــن ســه دلیــل کــه عــرض کــردم، مــا فکــر کردیــم کــه اگــر ســراغ 
ــول  ــن اص ــی از ای ــاید بعض ــم ش ــدزا بروی ــای درآم ــی از فعالیت ه بعض
ــم  ــر حاک ــی، تفک ــع مل ــه مناف ــه ب ــث توج ــوند. در بح ــه دار بش خدش
ــود کــه انجمــن اصــاً نبایــد کار درآمــدزا بکنــد و حداکثــر بایــد  ایــن ب

ــد.  ــل کن ــج عم ــی و تروی ــورت، راهنمای ــورت مش به ص
اگــر قــرار بــود مجموعــه انجمــن، رقیــب بعضــی از اعضــای خودش شــود، 
همه گیــری انجمــن زیــر ســوال می رفــت و یــا اگــر بــه بعضــی از کارهــای 
درآمــدزا ورود می کردیــم، شــاید کارهــای ارزنــده علمــی و فاخــر مــا کــم 

ــدند. ــر می ش رنگ ت
عــاوه بــر همــه اینهــا، تفکــر اقتصــاد آزاد نیــز بــدون اینکــه مــا بــه آثــار 
آن فکــر کنیــم، در پشــت ایــن قضیــه و اهــداف و برنامه هایــی کــه مــا در 

انجمــن داشــتیم از عوامــل موثــر بوده اســت.
ــدن  ــه ش ــث ایزول ــادی باع ــب اقتص ــک مکت ــه ی ــاور ب ــا ب آی
ــود؟ ــد نمی ش ــف باش ــرات مختل ــل نظ ــد مح ــه بای ــن ک انجم

فکــر می کنــم جــواب ایــن ســوال را در پاســخ بــه ســوال قبلــی دادم. مــا 
در انجمــن بــه آن ســه اصــل بیشــتر از همــه نــگاه کردیــم و ایــن باعــث 
ــه  ــم ک ــن بودی ــال ای ــه دنب ــا ب ــه نشــود. م می شــود اصــًا انجمــن ایزول

اصول 

اخالقی
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همــه افــراد، همــه ذی نفعــان، همــه دلســوزان 
و عاقمنــدان و فعالیــن در ایــن زمینــه و 
همــه ذی ربطــان بــه ایــن صنعــت در انجمــن 
حضــور داشته باشــند. بنابرایــن، از آنجایــی کــه 
ــدگان،  ــم از تولیدکنن ــاالن پســته اع همــه فع
فــرآوری کننــدگان و صادرکننــدگان، بــه رانت 
ــی  ــروت و پول پاش ــع ث ــای توزی و مجموعه ه
حاکمیــت متصــل نیســتند و صنعــت پســته 
صنعتــی اســت کــه از اقتصــاد آزاد شــکل 
ــا  ــن اســت کــه م ــر ای ــاد مــن ب ــه، اعتق گرفت
بــا ایــن نــگاه، اصــًا انجمــن را ایزولــه نکردیــم، 
بلکــه انجمــن همیشــه دربــش بــه روی همــه 

ــت. ــاز بوده اس ب
چطــور اصــول اقتصــاد آزاد بــا ماهیــت 
یک جــا  انجمن هــا  سوسیالیســتی 

جمع پذیــر اســت؟
ببینیــد! مــا در بنــگاه، فکــر بنــگاه را می کنیــم، 
امــا وقتــی بــه انجمــن می آییــم، دیــدگاه 
تشــکلی شــکل می گیــرد و مــا دیگــر نگاهمان، 
ــای  ــداف و پایه ه ــا آن اه ــت ب ــی اس ــگاه مل ن
ــن  ــردم. در انجم ــت ک ــه صحب ــاختاری ک س
ــت  ــرای صنع ــینند و ب ــم می نش ــه دور ه هم
فکــر می کننــد و تشــکل ها و ســازمان های 
غیردولتــی بــه ایــن منظــور شــکل گرفته انــد. 
مســلماً، مــا در صنعــت پســته بــا ضــد و 
کار  واقعــاً  و  نقیض هایــی مواجــه هســتیم 
ــا را  ــه بخش ه ــه هم ــت ک ــن اس ــن ای انجم
دور یــک میــز ببینــد، ایــن ضــد و نقیض هــا را 
بشــنود، بــه آنهــا فکــر کند، بــه آنهــا بپــردازد و 

ــده را بدهــد. ــن ای ــد بهتری بع
 طــی ســال های گذشــته یکــی از بحــث 
جــدی کــه مــا در انجمــن داشــتیم بحــث آب 
ــرح  ــی بحــث آب را مط ــاید وقت بوده اســت. ش
می کردیــم و موضــوع کاهش ســطح زیرکشــت 
و افزایــش بهــره وری پیــش می آمــد در عمــل 
ــه  ــد ک ــران بودن ــدگان نگ ــی از تولیدکنن بعض
مــا بــا تولیــد و توســعه باغــات آنهــا مخالفــت 
میــز  یــک  دور  وقتــی  امــا  می کردیــم. 
می نشســتیم و منافــع ملــی، ارزش آب، آینــده 
ــد و اشــتغال  کشــور، تمــدن، کشــاورزی، تولی
و  همایش هــا  آن  در  می دیدیــم،  را  مــردم 
ــی  ــیدیم و حت ــاع می رس ــه اجم ــت ها ب نشس
خــود ذی نفعــان نیــز همراهــی می کردنــد. ایــن 
ــک انجمــن و تشــکل اســت،  ــن کار ی مهمتری
ــاً  ــکل صرف ــا تش ــن ی ــه انجم ــه چنانچ وگرن
ــائل و  ــی از مس ــد، خیل ــود را ببین ــت خ صنع
ــر  ــه اگ ــا اینک ــوند. کم مشــکات حــل نمی ش
ــه  ــم ب ــته را می دیدی ــت پس ــاً صنع ــا صرف م
ــال،  ــر ح ــه ه ــم. ب ــوع آب نمی پرداختی موض

ــه  ــال های اولی ــا از س ــه م ــن دغدغ اصلی تری
ــب تر  ــت مناس ــئله آب و برداش ــروز مس ــا ام ت
و بهــره وری بیشــتر از آب اســت. بنابرایــن، 
ــی و  ــا در انجمــن، همگرای ــه تنهــا موضــع م ن
ــن  حضــور همــه و حداکثــری اســت، بلکــه ای

ــت.  ــز افتاده اس ــاق نی اتف
ــت  ــی های هیئ ــر کرس ــر س ــت ب رقاب
مدیــره و هیئــت امنــا در انتخابــات 
ــوط  ــا مرب ــاوت دیدگاه ه ــه تف ــن ب انجم
ــق شــخصی؟ ــه برخــی از عالئ ــا ب اســت ی

ــا  ــر دوی اینه ــم ه ــم بگوی ــن می خواه م
ــه  ــت کســانی ک ــوان گف وجــوددارد. نمی ت
رقابــت می کننــد، صرفــاً بــرای رضــای 
خــدا و بــرای خدمــت بــه مــردم آمده انــد؛ 
ــکل ها  ــه تش ــا در هم ــور م ــفانه کش متأس
ــه  ــدی دارد ک ــکل ج ــت مش ــن جه از ای
انجمــن پســته هــم از آنهــا مســتثنی 
نیســت. نمی شــود انجمــن پســته را در 
یــک فضایــی غیــر از فضــای کشــور تصــور 
ــن،  ــه پایی ــاال ب ــور از ب ــی در کش ــرد. وقت ک
یعنــی از حاکمیــت، دولــت، مجلــس و قــوه 
قضاییــه و بخــش خصوصــی نــگاه می کنیــم، 
بــه هــر حــال کســب موقعیــت، ایجــاد 
موقعیــت بــرای خــود، اســتفاده از موقعیــت، 
ــه  ــه ب ــز و عاق ــه می ــه ب مقام پرســتی، عاق
پســت و مقــام وجــوددارد. بــرای انجمــن هم 
ــل شــد. هیچ کــس  ــوان اســتثنایی قائ نمی ت
نمی توانــد بگویــد مــا علیه الســام هســتیم. 
ایــن  اخیــر هــم  در همیــن ســال های 
ــر  ــا کمت ــت، ام ــن بوده اس ــئله در انجم مس
ــوده کــه  ــن ب ــر ای ــه جاهــا و ســعی ب از بقی
ــته  ــور نداش ــه ام ــر بقی ــوق ب ــن تف انجم
باشــد و در رأس همــان دیدگاه هــا، توســعه 

ــده بشــود.  ــت دی ــای صنع و پیشــرفت و اعت
ــاد آزاد  ــج اقتص ــن در تروی ــا انجم آی

دارد؟  رســالتی 
همــه تشــکل ها و مجموعه هــا در ایــن زمینــه 
رســالت دارنــد. مــا اگــر می خواهیــم کشــور را 
درســت کنیــم، توســعه ایجــاد کنیــم، فضــای 
اقتصــادی ســالم و رقابتــی داشته باشــیم و 
ــاد  ــم و اقتص ــت یابی ــدار دس ــعه پای ــه توس ب
ــد فضــای درســت  ــم، بای ســالم را پیــش ببری
ــن  ــم. م ــج بکنی ــادی را تروی ــی اقتص و علم
ادعایــی نــدارم کــه اقتصــاد آزاد و اقتصــاد بــازار 
آخریــن و کامل تریــن ورژن اقتصــاد اســت، امــا 
ــای  ــا در مکتب ه ــه م ــه ک ــروز آنچ ــه ام ــا ب ت
مختلــف اقتصــادی می بینیــم، عمــًا ایــن 
ــن،  ــن، موثرتری ــن، بهتری ــاد کم خلل تری اقتص
واقعی تریــن و منطقی تریــن مســیر اســت. 
ــن  ــا ای ــه م ــه وظیف ــد ک ــر چن ــن، ه بنابرای
نیســت، امــا ایــن کار جــزء برنامه هایمــان 
اســت و خواســته و ناخواســته طــی ســال های 

ــت. ــاق افتاده اس ــته اتف گذش
بــه نظــر شــما تعابیــر و تفاســیر 
آزاد وجــود دارد؟  اقتصــاد  از  مختلفــی 
بلــه! هــر کســی ممکــن اســت تفاســیر خودش 
را داشته باشــد؛ ممکــن اســت تفســیر مــن بــا 
تفســیر دیگــران فــرق داشــته باشــد. امــا آنچه 
نزدیک تریــن  آزاد  اقتصــاد  اســت،  مســلم 
ــادی و  ــات اقتص ــات، واقعی ــه ُخلقی ــاد ب اقتص
ــاد آزاد  ــت. اقتص ــی اس ــت آدم ــازار و طبیع ب
یعنــی اقتصــادی کــه خــوِد بــازار مســیرش را 
تعییــن می کنــد و ممکــن اســت دیدگاه هــای 
ــن رابطــه وجــود داشته باشــد،  ــی در ای متفاوت
ــترک  ــه مش ــاً هم ــه تقریب ــِل قضی ــا در اص ام

هســتند.  
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ــار از  ــر هکت ــتر از ه ــول بیش ــت محص برداش
باغ هــای پســته، غالبــاً نُقــل مجالــس پســته ای 
بــوده و باغــداران پیشــرو، بهــره وری پاییــن در 
کل کشــور را بــه نقــد گذاشــته اند و تجــار نیــز 
می گوینــد بایــد تولیــد افزایــش یابــد تا یــارای 

رقابــت بــا رقیــب آمریکایــی را داشته باشــیم.
ــدان دور  ــه چن ــته ای ن ــا از گذش ــن حرف ه ای
ــی  ــوز راه حل ــاالً هن ــوند و احتم ــرار می ش تک
ــدا  ــرای افزایــش تولیــد پســته در کشــور پی ب
ــه  ــن توضیحــات ادام ــان ای نشــده کــه همچن

ــد. دارن
ــن  ــران ای ــه صاحب نظ ــت ک ــن در حالی اس ای
عرصــه، عوامــل متعــددی از جملــه نبــود 
اطاعــات و تحقیقــات بــه روز، خــرده مالکــی 
ــود آب و  ــات و کمب ــب باغ ــت نامناس و مدیری
ــکات در  ــن مش ــزء مهمتری ــوری آن را ج ش
بهــره وری پاییــن و متعاقبــاً کاهــش عملکــرد 
ــد. ــی می نماین ــور معرف ــداران کش ــدی باغ و  عای

ــکل  ــر مش ــت؟ اگ ــکار چیس ــاً راه ــا واقع   ام
در کــم آبــی و مدیریــت شــوری اســت، پــس 

چــرا از طریــق روش هــای علمــی موجــود 
ــره وری  ــش به ــت شــوری و افزای ــرای مدیری ب
ــم؟  ــی آن را حــل نمی کنی ــم آب ــرایط ک در ش
ــی و  ــوم باغبان ــا فقــدان عل ــا اگــر مشــکل م ی
عــدم انتقــال آن اســت، پس چــرا آن را کســب 
ــم؟  ــم نمی دهی ــه همــگان تعلی ــم و ب نمی کنی
و یــا اگــر ضعــف مدیریــت در باغبانــی داریــم، 
چــرا ایــن مشــکل را بــا آمــوزش مدیریــت بــه 

ــم؟! ــع نمی کنی ــداران مرتف ــه باغ هم
  یقینــاً صاحب نظــران در شــناخت ایــن مــوارد 
کــه عملکــرد را کاهــش داده مشــکلی ندارنــد، 
ــام  ــی می شناســند و ن ــه خوب ــا را ب چــون آنه
می برنــد و تک تــک ایشــان راهــکار مقابلــه بــا 
آن را در باغ هــای خودشــان تــا حــدود  زیــادی 

ــد. ــرا می کنن ــد و اج می دانن
آنچــه بــه نظــر می رســد، حلقــه مفقــوده بیــن 
دانســته ها و کســب نتایــج در کل کشــور، 
عملیاتــی  و  ترویجــی  مدل هــای  موضــوع 
ایده هــا به صــورت فراگیــر اســت.  کــردن 
ــه  ــر اینک ــر س ــون ب ــر، تاکن ــارت دیگ ــه عب ب

ــات  ــج تحقیق ــم از نتای ــته ها، اع ــه دانس چگون
ــترده  ــور گس ــی به ط ــش بوم ــا دان ــی و ی علم
و موثــر بــه همــه بهره بــرداران منتقــل شــوند 
ــازی  ــته پیاده س ــاک پس ــی ام ــا در تمام و ی
شــوند، بحــث متمرکــز و دامنــه داری صــورت 
نگرفته اســت. متعاقبــاً، تاکنــون مدل هــای 
متنــوع و مشــخصی کــه عملیاتــی نیز باشــند، 
ــاق و  ــچ اتف ــن، هی ــت. بنابرای ــه نشده اس ارائ
ــود  ــه وج ــن زمین ــز در ای ــری نی ــاع نظ اجم
نــدارد. بمانــد اینکــه، بایــد در مــورد چگونگــی 
ســنجش نتایــج اجــرای مدل هــا نیــز صحبــت 

شــود.
 از ایــن رو، در ویژه نامــه نــوروز امســال تــاش 
ــرادی  ــدادی از اف ــی تع ــدل ذهن ــم م کرده ای
کــه بــه دنبــال افزایــش بهــره وری و عملکــرد 
در کل پســته کشــور هســتند را اســتخراج 
ــر  ــر س ــده ب ــال آین ــم از س ــا بتوانی ــم ت کنی
احتمــال توفیــق، میــزان اجمــاع بــر ســر ایــن 
مدل هــا و چگونگــی ســنجش موفقیــت آنهــا 

گفت و گــوی بیشــتری داشته باشــیم.

پرونده ویژه بهره وری

چالش بهره وری در پسته کشور 
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وبینــار باغبانــی انجمــن پســته ایــران بــا 
موضــوع بررســی راهکارهــای افزایــش بهره وری 
در باغــات موجــود پســته، در تاریــخ 7 بهمــن 
مــاه 1399 برگــزار شــد. کشــاورزان پیشــرو در 
ایــن پنل مجــازی، امیراعتصــام ادیب از اســتان 

خراســان، محمدباقر شــیخ االســامی از اســتان 
فــارس، علی نظــری از باغــداران فعــال در نقاط 
ــداران  ــری از باغ ــی هج ــور، عل ــف کش مختل
ــروز آگاه  ــنجان و به ــتان رفس ــق شهرس موف
ــد.  ــان بودن ــتان کرم ــال در اس ــداران فع از باغ
مدیریــت ایــن جلســه مجــازی را محمدعلــی 
ــن  ــی انجم ــه باغبان ــس کمیت ــعاع رئی انجم ش
ــداران  ــت و باغ ــده داش ــر عه ــران ب ــته ای پس
پیشــرو در ایــن جلســه بــه ارائــه نقطــه نظرات 

خــود پرداختنــد. 
ــاره  ــن اش ــه ضم ــدای جلس ــعاع در ابت انجم ش
ــت:  ــه گف ــن جلس ــزاری ای ــدف از برگ ــه ه ب
ــش  ــم راهکارهــای افزای ــروز می خواهی ــا ام »م
بهــره وری در باغ هــای پســته را بررســی کنیــم 
و از کســانی کمــک بگیریــم کــه در ایــن 
ــه،  ــد. وی در ادام ــق عمــل کرده ان ــه موف زمین
ــه شــرح داد:  ــن موضــوع را این گون ــت ای اهمی
»در کشــور 400 هــزار هکتــار باغ پســته داریم 
و متأســفانه متوســط برداشــت مــا تنهــا 500 
کیلوگــرم پســته خشــک از هــر هکتــار اســت؛ 

ــن پســته  ــد 4 ت درحالی کــه آمریکایی هــا دارن
خشــک در هکتــار برمی دارنــد. بــا ادامــه 
یافتــن رونــد فعلــی ممکــن اســت تولید پســته 
در ایــران صرفــه نداشــته باشــد و اگــر جنــگ 
قیمتــی بــه راه بیفتــد، مــا شکســت بخوریــم«. 
رئیــس کمیتــه باغبانــی انجمــن در خصــوص 
توجــه بیشــتر بــه دانــش بومــی افــزود: 
ــط  ــور متوس ــف کش ــق مختل ــا در مناط »م
ــم  ــی داری ــی خــوب و باالی برداشــت های خیل
ــی  ــش ضمن ــک دان ــد ی ــان می ده ــن نش و ای
ــن  ــوددارد و ای ــور وج ــمی در کش ــا غیررس ی
دانــش در حــدی اســت کــه مــا می توانیــم بــه 
یــک متوســط برداشــت برابــر بــا آنچــه در دنیا 

ــم«.  ــداول اســت، دســت یابی مت
در ایــن جلســه، نظــرات هــر یــک از اعضــای 
ــه شــد  ــورد موضــوع بهــره وری ارائ پنــل در م
ــرکت کنندگان در  ــواالت ش ــه س ــان ب و در پای
فضــای مجــازی وبینــار پاســخ گفتــه شــد. در 
ادامــه، نقطــه نظــرات هــر یــک از اعضــای پنل 
ــت.     ــخ ها آورده شده اس ــش و پاس ــن پرس و مت

با حضور باغداران پیشرو، در وبینار بهره وری انجمن بررسی شد

راهکارهای افزایش بهره وری
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آنچــه کــه مــن دربــاره کشــاورزی یــاد گرفتــم 
ــی  ــت؛ یعن ــم اس ــه اول آب مه ــت ک ــن اس ای
ــه دوم،  ــن؛ نکت ــا زمی ــب آب ب ــت تناس رعای
اصــاح کــردن خــاک قبــل از کاشــت نهــال. 
ــس از اصــاح  ــه پ ــن اســت ک ــن ای ــه م تجرب
خــاک، چالکــود زدن جهــت اســتفاده درخــت 
از کــود و موادغذایــی اهمیــت دارد و هــر 
ســال بایــد بــه درختــان کــود داده شــود، چــه 
ــد  ــان باش ــاآور باغ م ــال ن ــه س ــال آور و چ س
ــد و ســال بعــد  ــد قــوی بمان ــا درخــت بتوان ت

ــد.  ــی بده محصــول خوب
ــا  ــد ب ــاً بای ــات، حتم ــا آف ــارزه ب ــه مب در زمین
مهندســین کشــاورزی مشــورت کــرد و از 
ــارزه  ــرای مب ــود. ب ــتفاده نم ســم مناســب اس

بــا آفــات، توجــه بــه زمــان سم پاشــی خیلــی 
ــم اســت. مه

ــر  ــد ه ــاً بای ــز حتم ــات پســته نی ــرس باغ  ه
ــود. ــام ش ــال انج س

ــام  ــا ارق ــا توجــه ب ــوارد و ب ــن م ــت ای ــا رعای ب
ــتند،  ــازگار هس ــم س ــا اقلی ــه ب ــدی ک جدی
می تــوان محصــول خوبــی برداشــت کــرد. 
ــواب  ــوب ج ــری خ ــم اکب ــا رق ــه م در منطق
می دهــد. در بعضــی اقلیم هــا رقــم احمدآقایــی 
جــواب می دهــد؛ در ایــن زمینــه بایــد بــا بقیــه 
کشــاورزها مشــورت کــرد و از رقمی کــه در آن 
ــود.  ــتفاده نم ــد، اس ــواب می ده ــوب ج ــم خ اقلی
مــن یــک بــاغ 10 هکتــاری دارم کــه بــا 
ــن  ــب بی ــت تناس ــوب و رعای ــازی خ بسترس

ــالگی  ــت در 6 س ــطح زیرکش ــزان آب و س می
کامــاً بــه مرحلــه باردهــی اقتصــادی رســید و 
از هــر هکتــار آن 2.5 تــن پســته خشــک رقــم 

ــم. ــت کردی ــی برداش احمدآقای

شــاید عــاوه بــر موضــوع افزایــش بهــره وری 
دیگــر،  پســته، روش  باغــات موجــود  در 
ــق  ــد در مناط ــته جدی ــات پس ــداث باغ اح
مســتعد بــا روش هــای نویــن باشــد؛ یعنــی ما 
بــا جایگزیــن کــردن مســاحت های از دســت 
رفتــه اســتان کرمــان در ســایر اســتان ها 

ــم.  ــظ کنی ــان را حف رتبه م
بــرای پیــدا کــردن راهکارهــای افزایــش 
بایــد  پســته  موجــود  باغــات  بهــره وری 
ایــن مشــکات  بشناســیم.  را  مشــکات 
قبــاً گفتــه شــده، بنابرایــن مــن فقــط 
تیتــروار آنهــا را تکــرار می کنــم؛ ســن بــاالی 
درختــان، تخلیــه عناصر طــی ســالیان مدید، 

ــت  ــع آب، اُف ــی مناب ــی و کیف ــش کم کاه
کیفیــت و کمیــت کــود و ســم، وجــود پایــه 
و رقــم نامناســب، مدیریــت ناصحیــح آبیاری، 
تغذیــه، هــرس و بیمــاری، خرده مالکــی، 
ــی،  ــانات دمای ــرمازدگی، نوس ــی، س گرمازدگ
تگــرگ، آفتــاب ســوختگی، عــدم تأمیــن نیاز 
ــواد  ــود م ــب، کمب ــاک نامناس ــرمایی، خ س
ــنگین  ــت س ــت و باف ــوری، قلیائی ــی، ش آل

ــاک.  خ
ــر مشــکلی  ــس ه ــا از پ ــده، م ــه نظــر بن ب
برمی آییــم. امــا مشــکل اصلــی مــا و زمانــی 
کــه بــه دردســر می افتیــم از آنجایــی 
ــوان  ــه عن ــا را ب ــه آنه ــود ک ــروع می ش ش
مشــکل نمی دانیــم. آب، خــاک، بــازار، آفت، 
بیمــاری، تغییــرات اقلیمــی، همــه زمانی که 
فهمیــده شــوند و متناســب بــا داشــته ها و 
محدودیت هــا بــا آنهــا برخــورد کنیــم، دیگر 
مشــکل نیســتند. مشــکل آب، چــاره دارد. 
ــاه  ــه چ ــت ک ــن نیس ــا ای ــرض م ــه غ البت
ــا  ــه ب ــی ک خشــکیده و دشــت و ســفره آب
ــر  کنیــم،  ــاره پُ غفلــت تهــی کردیــم را دوب
ــد  ــه تولی ــت ک ــن اس ــان ای ــه منظورم بلک

ایــن دشــت در جــای دیگــر و در یــک 
دشــت مناســب دیگــر احیــا بشــود؛ همــان 
ــون  ــم اکن ــص ه ــور ناق ــه به ط ــی ک اتفاق
نیــز در حــال وقــوع اســت. بــه نظــر بنــده، 
راه حلــی کــه وجــوددارد، باالبــردن اطاعات 
ــی  ــه مشــکات موقع ــداران اســت. هم باغ
کــه فهمیــده شــوند، راهــکار برایشــان 
وجــود دارد. ولــی اطاعــات مــا کــم اســت 
و هنــوز خودمــان و متولیــان ایــن مــوارد را بــه 
عنــوان مشــکل نمی شناســیم. واقــف نبــودن 
و ندانســتن مشــکل، خــودش اصــل مشــکل 
اســت. بنابرایــن، بایــد بــا ایجــاد شــبکه 
مراقبــت پهنه بنــدِی مناطــق پســته خیز و 
ــِی پتانســیل  تشــکل های بخــش  ــا هم افزای ب
خصوصــی، باغــداران پیشــرو، متولیــان دولتی، 
پژوهشــکده ها و مراکــز دانشــگاهی، مطابق آن 
چیــزی کــه االن در بخــش جهــاد کشــاورزی 
ــد در  ــات جدی ــداث باغ ــدی و اح ــا پهنه بن ب
مناطــق مســتعد بــا روش هــای نویــن در حــال 
انجــام اســت، بتوانیــم ایــن ســطح آگاهــی را 

بــاال ببریــم. 

علی هجری، باغدار پیشرو در رفسنجان در وبینار بهره وری تأکید کرد

مهمترین اصل: رعایت تناسب آب و زمین

محمدباقرشیخ االسالمی از استان فارس در وبینار بهره وری مطرح کرد

اولین قدم افزایش بهره وری: شناسایی مشکل 
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مــا به طور خاصــه بهــره وری را فصل مشــترک 
اثربخشــی و کارایــی تعریــف می کنیــم. به این 
معنــی کــه آنچــه را کــه قصــد داریــم در بــاغ 
انجــام دهیــم، اوالً کار درســتی باشــد و ثانیــاً 
ــم  ــز بتوانی ــتی نی ــه درس ــت را ب آن کار درس
اجــرا کنیــم. در باغــداری پســته کارهــای 
ــت  ــم از: مدیری ــود اع ــام ش ــد انج ــادی بای زی
تغذیــه، کنتــرل آفــات و بیماری هــا، آبیــاری، 
ــدودی  ــا ح ــاید ت ــی ش ــاک و حت ــاح خ اص
کنتــرل شــرایط جــوی. در تمــام ایــن مراحــل 
خیلــی خــوب اســت کــه مــا کارمــان را علمــی 
ــه  ــت ک ــرایطی نیس ــم و االن ش ــش ببری پی
صرفــاً بــا اتــکا بــه تجربــه بتــوان موفــق بــود؛ 
چــون تجربیــات مــا گاهــی اوقــات منطقــه ای 
جــواب می دهنــد؛ یعنــی  یــک تجربــه ممکــن 
اســت در یــک بــاغ خــوب جــواب بدهــد، امــا 

ــد. ــر باش ــر بی اث ــاغ دیگ در ب
 مــن بــرای افزایــش بهــره وری روی ســه 
موضــوع تمرکــز دارم؛ تغذیــه، کنتــرل پســیل 
ــه در باغــات  پســته و هــرس. در زمینــه تغذی

ــی بشناســیم و  ــه خوب ــاه را ب ــد گی پســته بای
بدانیــم درخــت پســته در زمان هــای مختلــف 
چــه نیازهایــی دارد. ســپس، ایــن نیازهــا را بــه 
ــه مقــدار مناســب تأمیــن  شــکل درســت و ب
ــک  ــد ی ــاآور بای ــال آور و ن ــا در س ــم. م کنی
تغذیــه درســت را در برنامــه داشته باشــیم. 
درحالی کــه متأســفانه بســیاری از باغــداران در 
ســال نــاآور بــاغ را رهــا کــرده و تنهــا بــه دادن 
آب کفایــت می کننــد. ایــن کار اصــًا درســت 

ــد.  ــف می کن ــان را ضعی ــت و درخت نیس
ــق  ــیاری از مناط ــه در بس ــی ک ــی از آفات یک
پســته کاری وجــوددارد و عمومیــت پیــدا 
ــیل را  ــت پس ــت. آف ــیل اس ــت پس ــرده، آف ک
خطرنــاک می دانــم، بــه ایــن دلیــل کــه عــدم 
کنتــرل پســیل باعــث می شــود کــه زحمــات 
ــا  ــی ب ــرود و حت ــن ب ــاری کاً از بی ــال ج س
ــا  ــد ت ــان ایجــاد می کن ضعفــی کــه در درخت
ــم  محصــول  ــا نتوانی ــز م ــد نی ســه ســال بع
ــدید  ــزی ش ــم. برگ ری ــت کنی ــی برداش خوب
باعــث می شــود درخــت نتوانــد محصــول 
خوبــی تولیــد کنــد و جوانه هــای ســال 
ــن، در  ــد. بنابرای ــدا می کنن ــزش پی ــده ری آین
کنتــرل پســیل پســته مــا بایــد بــه جمعیــت 
ــادی  ــه زی ــارزه توج ــان و روش مب ــت، زم آف
ــرر  ــت و ض ــان آف ــث طغی ــه باع ــم ک بکنی
ــرل  ــدم کنت ــه ع ــن اینک ــود. ضم ــدید نش ش

پســیل پســته، صرفــاً فقــط بــه درختــان بــاغ 
ــن آفــت  ــد، بلکــه ای ــان آســیب نمی زن خودم
در بســیاری از باغــات همجــوار نیــز گســترش 
پیــدا کــرده و یــک آلودگــی منطقــه ای ایجــاد 

می کنــد. 
ــری در  ــوع دیگ ــم موض ــان ه ــرس درخت ه
ــاز  ــه آن نی ــا ســاالنه ب باغــداری اســت کــه م
ــاغ کــه در مرحلــه باردهــی  داریــم. در یــک ب
و ســن اقتصــادی اســت، یــک هــرس خــوب 
ــت را  ــم درخ ــا بتوانی ــه م ــود ک ــث می ش باع
مجــاب کنیــم کــه غــذای تولیــد شــده را بــه 
شــاخه های بــارور برســاند. ضمــن اینکــه، 
ــا آفاتــی مثــل چوبخــوار،  هــرس در مبــارزه ب
کنتــرل بیماری هــا بــا حــذف شــاخه های 
هزینه هــای  کاهــش  همچنیــن  و  بیمــار 
ــی کــه یــک  برداشــت تأثیرگــذار اســت. زمان
ــی  ــی فرم ده ــکل جام ــه ش ــته ب ــت پس درخ
شــده باشــد و بعــد هــرس شــود، مــا در 
ــان  ــود و درخت ــم ب ــر خواهی برداشــت راحت ت

ــد.  ــری می بینن ــیب کمت ــز آس نی
به طورکلــی، زمانــی کــه مــا دربــاره بهــره وری 
ــه ای  ــان مجموع ــم، منظورم ــت می کنی صحب
ــا  ــت ت ــداری اس ــت باغ ــات و مدیری از عملی
ــم از  ــا اع ــرف نهاده ه ــار مص ــم در کن بتوانی
کــود، آب، نیــروی کارگــری و متخصــص، 

بیشــترین برداشــت را داشته باشــیم. 

امیراعتصام ادیب، باغدار پیشرو خراسان در وبینار بهره وری اشاره کرد

روی تغذیه، پسیل و  هرس تمرکز کنیم
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از  شــاخص هایی  و  بهــره وری  تعریــف 
بهــره وری در ایــران و آمریــکا 

بهــره وری حاصــل آنچــه کــه مــا می دانیــم، آنچــه 
ــل  ــه در مقاب ــه ک ــم و آنچ ــد می کنی ــه تولی ک
محصــول تولیــد شــده هزینــه می کنیــم، تعریــف 

می شــود.
ــری از  ــک س ــتند: ی ــوع هس ــد ن ــا چن  هزینه ه
هزینه هــا، ســاالنه انجــام می شــوند؛ یــک ســری 
ــا  ــه م ــت ک ــی اس ــامل فرصت های ــا ش هزینه ه
داریــم و واقعــاً هزینه بَــر هســتند، امــا بابــت 
آنهــا فعــًا هزینــه ای از نظــر مالــی نمی پردازیــم؛ 
ــا  ــه اســت کــه م ــک هزین ــران ی ــًا: آب در ای مث
در ازای مصــرف آن هیــچ پولــی نمی پردازیــم، 
ولــی واقعــاً قیمــت گزافــی دارد کــه شــاید حتــی 
ــامیدنی  ــوان آب آش ــه عن ــه ب ــت آن از آنچ قیم
مصــرف می کنیــم، بیشــتر باشــد. فرصتــی کــه ما 
ــرمایه گذاری  ــه در آن س ــی ک ــم و زمین می گذاری
کردیــم، همــه جــزء داده هایــی هســتند کــه مــا 
بــرای بــاغ اســتفاده می کنیــم. حــال بایــد ببینیــم 
در مقابــل ایــن داده هایــی کــه مــا اســتفاده 

ــم.  ــت می کنی ــزی دریاف ــه چی ــم، چ می کنی
ــره وری  ــف، به ــای مختل ــم از جنبه ه ــا می توانی م
را انــدازه بگیریــم یــا مقایســه کنیــم. اصــوالً 
بهــره وری یــک شــاخص مقایســه ای اســت. بــرای 
ــی را  ــی فعل ــی واقع ــره وری، بازده ــنجش به س
ــن  ــم. ای ــتاندارد مقایســه می کنی ــی اس ــا بازده ب
ــم  ــف می کنی ــان تعری ــتاندارد را خودم ــازده اس ب
یــا در دنیــا وجــوددارد و رایــج اســت. مــن در ایــن 
ــل  ــی آورم؛ به دلی ــکا م ــی از آمری ــورد مثال های م
ــش  ــت و پای ــی ماس ــب اصل ــکا رقی ــه آمری اینک
ــه  ــا توج ــته ب ــا در پس ــای آنه ــار و فعالیت ه رفت
ــه  ــته و اینک ــت پس ــطح زیرکش ــش س ــه افزای ب
می تواننــد در آینــده بــرای مــا تهدیــد بزرگــی بــه 

ــت دارد. ــد، اهمی حســاب بیاین
در مناطــق پســته کاری آمریــکا، در مقابــل 
ــور  ــی، به ط ــب آب مصرف ــر مکع ــک مت ــر ی ه
ــر  ــته تَ ــرم پس ــک کیلوگ ــدار ی ــط مق متوس
برداشــت می شــود. جهــت مقایســه، اگــر مــا در 
ایــران بخواهیــم بهــره وری را بــر اســاس مصرف 
آب انــدازه بگیریــم بایــد ببینیــم مصــرف 
ــدی  ــته تولی ــرم پس ــر کیلوگ ــه ازای ه آب ب
ــا 10  ــر م ــال، اگ ــوان مث ــت. به عن ــدر اس چق
ــته  ــو پس ــک کیل ــه ازای ی ــب آب ب ــر مکع مت
تــر اســتفاده  کنیــم، بهــره وری مــا نســبت بــه 

آمریکایی هــا 10 درصــد خواهدبــود. 
بــرای روشــن شــدن ایــن موضــوع بــه یــک مثــال 
واقعــی توجــه کنیــد؛ اداره آبیــاری در رفســنجان 
مقــدار 600  اعــام کرده اســت کــه ســاالنه 
ــته  ــای پس ــرای باغ ه ــب آب ب ــون مترمکع میلی
ــدد آب  ــم ع ــرض کنی ــر ف ــود. اگ ــرف می ش مص
مصرفــی حــدود 500 میلیــون مترمکعــب اســت 
ــت  ــن حال ــد در بهتری ــرد تولی ــط عملک و متوس
ــه  ــم، ب ــر بگیری ــن در نظ ــزار ت ــاالنه 50 ه را س
ــک، 10  ــته خش ــرم پس ــر کیلوگ ــد ه ازای تولی
ــه  ــم، درصورتی ک ــرف کرده ای ــب آب مص مترمکع
ــد  ــه ازای تولی ــا 3 مترمکعــب ب ــا تنه آمریکایی ه
ــد.  ــتفاده می کنن ــک اس ــته خش ــرم پس ــک کیلوگ ی
ــای  ــان در جاه ــات خودم ــه باغ ــن در مجموع م
مختلــف بررســی کــردم و بــه ایــن نتایــج 
رســیدم کــه مــا در تولیــد یــک کیلوگــرم پســته 
ــب آب  ــا 2 مترمکع ــب ت ــک، از 40 مترمکع خش
ــتای  ــد روس ــار چن ــی آم ــم. حت ــرف کرده ای مص
ــی  ــز بررس ــوق را نی ــه ن ــوب در منطق ــی خ خیل
کــردم و متوجــه شــدم مصــرف آب از حــدود 10 
ــک  ــد ی ــرای تولی ــب ب ــا 6 مترمکع ــب ت مترمکع
کیلــو پســته خشــک در ســال متغیــر اســت. ایــن 
اعــداد بــا کســر کــردن حجــم آبشــویی زمســتانه 
حســاب شــده اند، چــون آب مصرفــی در مناطــق 
ــورد  ــت و آب م ــیرین اس ــکا ش ــته کاری آمری پس

ــا شــور اســت.  مصــرف م
ــه  ــت. البت ــا در آب اس ــره وری م ــع به ــن وض ای
ــک  ــد ی ــه تولی ــوددارد ک ــران وج ــی در ای باغ های
کیلوگــرم پســته خشــک از 3 مترمکعــب آب برای 

ــت.  ــر اس ــًا امکان پذی ــا کام آنه
 موضــوع مهــم دیگــر در بهــره وری، مقــدار 
ــه  ــه ب ــا توج ــار ب ــر هکت ــا در ه ــای م هزینه ه
میانگیــن برداشــت محصــول اســت کــه شــاخصی 
ــداران  ــر باغ ــد. اگ ــه دســت می ده ــره وری ب از به
پســته به طــور متوســط در هــر هکتــار 40 
میلیــون تومــان هزینــه کنند و متوســط برداشــت 
پســته از هــر هکتــار 500 کیلوگــرم باشــد، به این 
معنــی اســت کــه مــا بــرای تولیــد یــک گیلوگــرم 
ــر دالر 25  ــت ه ــا قیم ــل 3 دالر ب ــته، حداق پس
هــزار تومــان، داریــم هزینــه می کنیــم. اگــر یــک 
تــن پســته خشــک در هــر هکتــار تولیــد شــود، 
ــود.  ــه می ش ــا 2 دالر هزین ــدود 1.5 ت ــی ح یعن
ایــن در شــرایطی اســت کــه آمریکایی هــا در هــر 
ــد  ــه می کنن ــزار دالر هزین ــدوداً 3 ه ــار، ح هکت

ــن  ــار 3 ت ــان در هکت ــط عملکردش ــر متوس و اگ
باشــد، قیمــت تمــام شــده آنهــا یــک دالر اســت؛ 
علی رغــم اینکــه آنهــا بــه نیــروی کارگــری در هــر 
ســاعت 20 دالر می دهنــد و مــا روزی 10 دالر 
ــی ســاعتی  می دهیــم! البتــه کارگرهــای آمریکای
20 دالر و کارگرهــای مکزیکــی و مهاجــر 10 دالر 
می گیرنــد. ضمنــاً بــرق مصرفــی  مــا نیــز مجانــی 
اســت. بنابرایــن، باتوجــه بــه اینکــه مــا عمومــاً از 
هــر هکتــار بــاغ پســته، زیــر یــک تــن محصــول 
ــده  ــام ش ــت تم ــم، قیم ــد می کنی ــک تولی خش

ــر آمریکایی هاســت. ــا 3 براب ــا 2 ت پســته م
ــه  ــی ب ــی آب مصرف ــاخص، یعن ــن دو ش ــن ای م
ازای تولیــد هــر کیلوگــرم پســته خشــک و 
هزینــه تمــام شــده هــر کیلوگــرم پســته خشــک 
را توضیــح دادم تــا بتوانــم وضعیــت پســته 
خودمــان را در موضــوع بهــره وری در مقایســه بــا 
رقیــب آمریکایــی نشــان بدهــم. وضعیــت مناطــق 
ــا  ــی ب ــم تفاوت ــترالیا ه ــا و اس ــته کاری اروپ پس
آمریــکا نــدارد. ترک هــا هــم دارنــد رقیــب اصلــی 
ــی از  ــیار مهم ــش بس ــون بخ ــوند، چ ــا می ش م
درآمدشــان از محــل کشــت دیــم پســته اســت و 
بــاز بهــره وری آنهــا بهتــر از مــا اســت. در حالــی 
ــا ناشــی از آب،  کــه، بخشــی از بهــره وری کــم م
ــازار  ــه هــر حــال، ب ــا ب ــم اســت. ام خــاک و اقلی
و اقتصــاد بــه ســمت پایــدار مانــدن آنهایــی کــه 

ــی رود.  ــتند، م ــر هس بهره ورت
ضرورت توجه به افزایش بهره وری

ــت  ــتثنایی اس ــت اس ــک وضعی ــا در ی ــور م کش
ــرایط  ــه در ش ــت ک ــال اس ــاً 40 س ــا تقریب و م
بــه ســر می بریــم؛ یعنــی مســائل  جنگــی 
اقتصــادی، مســائل اول کشــور مــا نیســتند، چون 
دروازه هــای کشــور بــا انــواع تعرفه هــا و پیام هایــی 
مثــل خودکفایــی همیشــه بســته اســت و امــکان 
رقابــت دیگــران بــا خودمــان را بســته ایم یــا ایــن 
ــی  ــر زمان ــت. اگ ــته شده اس ــان بس ــکان برایم ام
قــرار شــود درهــای کشــور بــاز شــوند، پرداخــت 
ــاً  ــر واقع ــک کارگ ــه ی ــه 10 دالر ب ــوق روزان حق
ــای  ــم نرخ ه ــود. و کم ک ــی خواهدب اجحــاف بزرگ

علی نظری، باغدار پیشرو در کشور در وبینار بهره وری مطرح کرد

افزایش بهره وری از طریق تجربه فردی و تعامل جمعی
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ــی  ــم مجان ــه االن داری ــرژی و آب ک ــری، ان کارگ
در  خواهندکــرد.  تغییــر  می کنیــم،  مصــرف 
چنیــن شــرایطی، باالجبــار هزینه هــای تولیــد در 
ایــران بــر اســاس قیمت هــای جهانــی کــه االن در 
آمریــکا و اروپــا حاکــم اســت، خواهدبــود. بنابراین، 
ــد  ــد تولی ــای جدی ــا قیمت ه ــم ب ــه نتوانی چنانچ
کنیــم، خیلــی بعیــد اســت کــه در رقابــت جهانی 
ــد پســته  ــا در تولی ــز م ــون نی ــم. اکن ــی بمانی باق
ــاً ســهم  ــزرگ و مهــم نیســتیم و تقریب ــی ب خیل
پســته مــا دارد بــه 10 – 20 درصــد از کل ســهم 
ــی  ــا پیش بین ــون آمریکایی ه ــد؛ چ ــازار می رس ب
کرده انــد تــا ســال 2025، حــدود 800 هــزار تــن 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب پســته تولیــد خواهندکــرد. ب
ــه  ــای دجل ــد روی رودخانه ه ــم 5 س ــا ه ترک ه
و فــرات زده انــد و تقریبــاً بســیاری از اراضــی 
ــد،  ــل می کنن ــی تبدی ــه آب ــم را ب پســته کاری دی
مدعــی هســتند کــه 300 هــزار تــن پســته 
ــا  ــازار دنی ــال، ب ــر ح ــه ه ــرد. ب ــد خواهندک تولی
بــدون حضــور مــا بــه یــک میلیــون تــن در تولید 
پســته خواهدرســید و یــک میلیــون تن هــم عدد 
کوچکــی نیســت. اگــر مقایســه کنیــم، کل مغــز 
ــناخته  ــنتی، ش ــل س ــک آجی ــه ی ــا ک ــادام دنی ب
شــده و رایــج اســت، حــدوداً 2 میلیــون تــن اســت. 
ــل  ــاخص هایی مث ــه ش ــد ک ــر نکنی ــاً فک نتیجت
مصــرف آب و قیمــت بــاالی تمــام شــده خیلــی 
تهدیدهــای کوچکــی هســتند و ایــن تهدیدهــا بــا 
مــا فاصلــه زیــادی دارنــد. همیشــه گذشــته خیلی 
زود می آیــد.  آینــده خیلــی  و  زود می گــذرد 
بنابرایــن، واجــب اســت کــه مــا در مــورد وضعیت 
بهــره وری تجدیــد نظــر کنیــم، چــون نســبت بــه 

رقبــا بــا فاصلــه زیــادی عقــب هســتیم.
چگونگی افزایش بهره وری

ــی  ــل بررس ــه قاب ــره وری از دو جنب ــش به افزای
ــد  ــری از بُع ــردی و دیگ ــه ف ــک جنب ــت؛ ی اس

جمعــی کــه مربــوط بــه صنعــت باغــداری کشــور 
ــت.  اس

کــه  آمــده  تعاریــف  در  فــردی،  جنبــه  از 
کشــاورزی دانــش و هنــر کشــت گیاهــان 
ــکا  ــل ات ــای قاب ــه آگاهی ه ــوالً هم اســت. معم
را دانــش می گوینــد. بنابرایــن، کشــاورزی جــزء 
علــوم اســت و علــم بــه بخشــی از آگاهی هــای 
ــان  ــل بی ــی قاب ــان ریاض ــه زب ــه ب ــی ک تجرب
ــه  ــه ک ــی آنچ ــود. یعن ــاق می ش ــند، اط باش

قابــل اندازه گیــری و مقایســه اســت. 
امــا چطــور می شــود یــک هنــر را یــاد گرفــت؟! 
فرآینــد یادگیــری هنــر را می تــوان بــه دو 
قســمت تقســیم کــرد: اول تســلط نظــری و دوم 
ــر پزشــکی را  ــم هن ــر بخواهی ــاً اگ ــن؛ مث تمری
ــه  ــوط ب ــات مرب ــد واقعی ــدا بای ــم، ابت ــاد بگیری ی
ــم  ــف را بدانی ــدن انســان و بیماری هــای مختل ب
ــری را  ــش نظ ــن دان ــه ای ــت هم ــن اس و ممک
ــوان  ــچ عن ــه هی ــوز ب ــا هن ــم، ام ــت آوری به دس
ــیم.  ــته باش ــت نداش ــکی صاحی ــر پزش در هن
بلکــه زمانــی در زمینــه هنــر پزشــکی صاحیــت 
پیــدا می کنیــم کــه تمریــن و ممارســت بســیار 
داشته باشــیم تــا در نهایــت نتایــج دانــش نظری، 
ــا هــم ادغــام شــوند. امــا  تمرین هــا و تجــارب ب
در کنــار یادگیــری، نظریــه و تمریــن، یــک عامل 
ســوم نیــز بــرای اســتاد شــدن در هنــر ضــروری 
اســت. اســتاد بایــد تســلط هــر چــه بیشــتر بــر 
هنــر مدنظــر را دغدغــه نهایــی خــود بدانــد و در 
دنیــا چیــزی نباشــد کــه بــرای او مهم تــر از آن 

باشــد. 
اگــر مــا بخواهیــم در کشــاورزی پیشــرفت 
کنیــم، توجــه بــه ایــن بخــش از هنــر کشــاورزی 
ــه  ــرورت دارد ک ــن، ض ــت. بنابرای ــات اس از واجب
ــگاه کنیــم  کشــاورزی را هــم به صــورت علمــی ن
و هــم آن را یــک هنــر بدانیــم. در یادگیــری یــک 

هنــر، تمریــن، ممارســت و مراقبــت از ضروریــات 
اســت. در موضــوع پیشــرفت کشــاورزی و بهبــود 
ــدارد. طــی  ــری وجودن ــچ راه میان بُ بهــره وری هی
ایــن 40 ســالی کــه مــن کشــاورزی کــردم، 
ــم بهــره وری ذره ذره بهبــود پیــدا  ــم بگوی می توان

می کنــد.
ــود را  ــان ک ــد ف ــتان می گوین ــیاری از دوس  بس
ــر شــد!  ــاغ بهت ــم و ب ــان ســم را زدی ــم و ف دادی
ــدرت  ــر شــده، به ن ــدر بهت ــی می پرســیم چق وقت
ــند  ــه باش ــدازه گرفت ــه ان ــتند ک ــتانی هس دوس
ــد  ــی چن ــودی یعن ــن بهب ــد ای ــد بگوین و بتوانن
گــرم افزایــش پســته. آنچــه کــه بیــن کشــاورزان 
و  اســت  کیفــی  به صــورت  اســت،  مرســوم 
بحث هــای کیفــی هیــچ موقــع باعــث پیشــرفت 

نمی شــوند. 
ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــن دارم ای ــه م ــه ای ک تجرب
ــم،  ــرفت کنی ــردی پیش ــورت ف ــه ص ــم ب بخواهی
چــه یــک هکتــار بــاغ داشــته باشــیم و چــه هــزار 
ــک  ــات کوچ ــه قطع ــان را ب ــد باغ م ــار، بای هکت
ــی  ــد قصب ــا چن ــاری ی ــک هکت ــای ی و بلوک ه
تبدیــل کنیــم و ســپس، دائمــاً از طریــق آزمــون 
و خطــا، راه خودمــان را پیــدا کنیــم. بســیاری از 
کارهایــی کــه مــا بــرای بــاغ خودمــان می کنیــم، 
در بــاغ کنــاری جــواب نمی دهــد؛ چــون ممکــن 
ــاوت باشــد.  ــم، خــاک و آب متف ــه، رق اســت پای
ــنگ  ــانتی متری س ــه دو س ــک الی ــر ی ــی اگ حت
در زیــر خــاک موجــود باشــد و یــا بافــت خــاک 
تغییــر کــرده باشــد، رفتــار درخــت در مقابــل آن 
ــت،  ــد آن اس ــه فاق ــاری ک ــت کن ــا درخ ــه ب الی
ــک  ــم ی ــس نمی توانی ــود؛ پ ــوض می ش ــًا ع کام
ادعایــی بکنیــم و بگوییــم در ایــن بــاغ جــواب داد، 
ــد؛  ــواب می ده ــم ج ــا ه ــاغ م ــاً در ب ــس حتم پ
امــکان نــدارد کــه بتــوان به صــورت قطعــی چنین 
حرفــی زد. بنابرایــن، مــا در مــورد هــر بــاغ بایــد 
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ــاده کنیــم. ــه خودمــان را پی تجرب
ــی کار  ــخصی خیل ــورت ش ــردن به ص ــه ک تجرب
آســانی اســت؛ کافــی اســت مــا فقــط آنچــه را که 
مدنظــر اســت را روی 15 درخــت انجــام دهیــم و 
یــک درخــت را بــه عنــوان شــاهد باقــی بگذاریــم 
ــم و  ــدازه بگیری ــان را ان ــرد درخت و ســپس عملک
ــت، اگــر  ــن حال ــم. در ای ــا شــاهد مقایســه کنی ب
ــعه  ــاغ توس ــم در کل ب ــاهده کردی ــودی مش بهب
بدهیــم. امــا نیــاز اســت کــه دقیــق و بــا رعایــت 

اصــول علمــی، تیمــار بگذاریــم. 
ــری  ــم و فرصــت یادگی ــن کار را نکنی ــا ای ــر م اگ
را بــرای خودمــان فراهــم نکنیــم، امــکان افزایــش 
بهــره وری وجــود نخواهدداشــت. معمــوالً بــا 
ــدون  ــم و ب ــدون عــدد و رق حرف هــای کیفــی، ب
ــود  ــره وری وج ــش به ــکان افزای ــری ام اندازه گی
نــدارد. شــرط اول بــرای پیشــرفت کــردن، انجــام 
ــا  ــردن، ب ــی کار ک ــرط اول علم ــی و ش کارِ علم

ــت.  ــرف زدن اس ــم ح ــدد و رق ع
دومیــن موضوعــی کــه می خواهــم در مــورد 
ــه  ــتیابی ب ــم، دس ــرض کن ــره وری ع ــش به افزای
بهــره وری از طریــق کارهــای جمعــی اســت 
ــا  ــم. م ــز بپردازی ــا نی ــه آنه ــرورت دارد ب ــه ض ک
ــام  ــردی انج ــم ف ــا را نمی توانی ــیاری از کاره بس
دهیــم؛ مثــًا پیــدا کــردن پایــه و رقــم مناســب 
ــم  ــا بخواهی ــر م ــت. اگ ــر اس ــیار زمان بَ ــه بس ک
ــدوداً 20  ــم، ح ــدا کنی ــب پی ــه مناس ــک پای ی
ــه یــک پایــه جدیــد  ــا ب ســال بایــد کار کنیــم ت
ــال  ــم و 7، 8 س ــد آن را بکاری ــد بای ــیم و بع برس
طــول می کشــد تــا بــه باردهــی اقتصــادی 
برســد؛ جمعــاً حــدود 30 ســال زمــان نیــاز دارد. 
بســیاری از فعالیت هــای مــورد نیــاز مــا از ایــن 
ــرای انجــام  ــوع هســتند. معمــوالً زمــان الزم ب ن
ــه،  ــول نتیج ــت حص ــی جه ــای باغبان آزمون ه
کمتــر از 5 ســال نیســتند. بعضــی از کارهــای ما 
وابســته بــه صنعــت باغبانــی کشــور اســت و مــا 
محــدود بــه مجموعــه دانــش ، ابــزار و امکانــات 
ــا  ــا را م ــن کاره ــود در کشــور هســتیم. ای موج
ــًا  ــم. مث ــام بدهی ــم انج ــی نمی توانی ــه تنهای ب
ــی  ــرای خرده مالک ــره ای ب ــاری قط ــرای آبی اج
ــه  ــت و ب ــر نیس ــًا امکان پذی ــی اص ــه تنهای ب
ــن،  ــود. بنابرای ــد ب ــک ارزان نخواه صــورت تک ت
الزم اســت بســیاری از فعالیت هــای باغبانــی 
ــا اســتفاده از  به صــورت جمعــی انجــام شــوند ت

ــردد. ــادی گ ــه اقتص ــرای هم آن ب
از ایــن منظــر، توجــه بــه انجمــن پســته و 
ــن  ــیار تعیی ــته بس ــای پس ــور در انجمن ه حض
مثــل  پیشــرفته ای  کشــور  در  کننده اســت. 
ــن  ــک انجم ــر ی ــر 200 نف ــه ازای ه ــوئیس ب س
ــر  ــر 2000 نف ــه ازای ه ــکا ب ــوددارد؛ در آمری وج
یــک انجمــن وجــوددارد. حضــور در انجمن هــا و 

انجــام کارهــای جمعــی بــرای باالبــردن کیفیــت 
ــدت  ــور، به ش ــی در کش ــرایط باغبان ــود ش و بهب
تعییــن کننــده  هســتند و می تواننــد باعــث رشــد 
ــم. ــم نگیری ــا را دســت ک ــن کاره ــوند. ای ــا ش م

مجموعــه  فعالیت هــای  از  مثال هایــی 
ــری نظ

مــن تقریبــاً در 40 ســال گذشــته همیشــه ســعی 
ــم. در  ــم صحبــت کن ــا عــدد و رق کــرده ام کــه ب
ادامــه، برخــی از مطالبــی را کــه عنــوان می کنــم 
ــا هســتند کــه  ــج آزمایش هــا و تحقیقــات م نتای
جزئیــات اعــداد و ارقــام آن را در اختیــار انجمــن 
پســته ایــران قــرار خواهــم داد تــا در شــماره های 
آتــی ماهنامــه دنیای پســته امــکان انتشــار جهت 

ــرداری مخاطبیــن فراهــم گــردد. بهره ب
 اولیــن کاری کــه مــا در بحث هــای باغبانــی 
ــن  ــرمایی و روغ ــاز س ــاره نی ــم، درب ــروع کردی ش
ولــک در ســال 1380 بــود. مــا در زمینــه جبــران 
نیــاز ســرمایی، روی مــواد مختلــف کار کردیــم که 
منجــر بــه اســتفاده روغــن ولــک در کشــور شــد. 
تــا بــه امــروز هــم ده هــا مــورد دیگــر پیــش آمــده 
و در جامعــه توســعه پیــدا کــرده کــه یــا مــا انجام 
ــد. در ایــن مــورد  ــا دیگــران انجــام دادن دادیــم ی
ــم  ــاره کن ــم اش ــه مه ــک نکت ــه ی ــم ب می خواه
و آن اینکــه اگــر مــا نتایــج کارهایــی کــه انجــام 
ــه دیگــران انتقــال بدهیــم، چیــزی  می شــود را ب
از مــا کــم نمی شــود؛ بلکــه اگــر آنچــه را کــه یــاد 
ــه دیگــران انتقــال بدهیــم، موجــب  می گیریــم ب
باالرفتــن ســطح کار در صنعــت باغبانــی کشــور 
ــا  ــاء خــود م ــن موضــع باعــث ارتق می شــود و ای

ــود. ــز می ش نی
مــا اخیــراً طــی 5 ســال گذشــته، روی هــرس رقم 
احمدآقایــی کار کردیــم و متوجــه شــدیم کــه اگر 
درخــت را هــر 3، 4 ســال یک بــار به صــورت 
شمشــادی ســرزنی کنیــم، بــه باردهــی آن افزوده 
می شــود. البتــه ایــن توصیــه ای همگانــی نیســت 
و بایــد هــر فــردی در شــرایط بــاغ خــودش 
اثربخشــی آن را روی چنــد درخــت انجــام دهــد 
و نتیجــه آن را ببینــد. طبــق تجربــه، مطمئنــاً این 
نــوع ســرزنی بــرای مــا موجــب کاهــش محصــول 

نشــد و از ســوی دیگــر موجــب پُرشــدن درخــت، 
ــب  ــاً موج ــوختگی و متعاقب ــاب س ــش آفت کاه
افزایــش محصــول گردیــد. آمریکایی هــا نیــز 
ــار ســرزنی  ــر 3، 4 ســال یک ب ــان را ه ــم کرم رق
ــن  ــری ای ــل دیگ ــه دالی ــا ب ــه آنه ــد؛ البت می کنن

کار را می کننــد.
ــده  ــک کنن ــم و کم ــا کردی ــه م ــری ک کار دیگ
بــوده، اســتفاده از پیونــد یخچالــی اســت کــه در 
دنیــا خیلــی رواج دارد. در ایــن روش شــاخه هایی 
را کــه می خواهنــد پیونــد بزننــد، داخــل یخچــال 
می گذارنــد و در زمــان مناســِب ســال کــه 
درختــان بــه راحتــی پوســت می دهنــد، عملیــات 
پیوندزنــی انجــام می شــود. عمــل کــردن بــه ایــن 
شــیوه بــه ایــن دلیــل اســت کــه خیلــی وقت هــا 
درختــان پوســت می دهنــد، ولــی پیوند مناســبی 
ــه  ــان ب ــه زم ــته در س ــان پس ــدارد. درخت وجودن
ــتان و  ــار، تابس ــد؛ در به ــت می دهن ــی پوس راحت
ــا چــوب  ــه را در بهــار و مهــر ب مهرمــاه. مــا جوان
پیونــد می زنیــم، در تابســتان بــدون چــوب پیونــد 
می زنیــم. پیوندهــای مــا در بهــار و مهــر، جــواب 
خوبــی داده انــد. در نتیجــه، ایــن دو زمــان بــرای 
ــم  ــکنه ه ــد اس ــت. پیون ــب اس ــدزدن مناس پیون

پاســخ خوبــی داد. 
بــا توجه بــه ضــرورت تغییــر پیوندهــا، پیوندزن ها 
ــد.  ــدا کنن ــی را پی ــارت پیوندزن ــر و مه ــد هن بای
ضمــن اینکــه میــل عمــوم مصرف کننــدگان 
پســته در دنیــا و ایــران بــرای محصــوالت درشــت 
بیشــتر اســت. طــی ســه ســال گذشــته، حتــی 
ــه  ــد، ب ــز بودن ــته ری ــدار پس ــه طرف ــا ک چینی ه
ــع وســیع پســته توســط آمریکایی هــا  خاطــر توزی
ــت روی  ــته درش ــرف پس ــه مص ــور، ب ــن کش در ای
ــی  ــدار کم ــا مق ــا روس ه ــا تنه ــد. در دنی آورده ان
پســته ریــز می خرنــد کــه آن هــم بــه دلیــل تحریــم 

ــت. ــز اس ــته های ری ــت پس ــکا و قیم آمری
امــا مــا به دلیــل کاهــش بهــره وری درختــان فندقی 
ــان را  ــم درخت ــی مجبوری ــرات اقلیم ــر تغیی در اث
تغییــر پیونــد بدهیــم. بنابرایــن، اگــر بتوانیــم 
پیونــدزدن را در ســه مقطــع مختلــف زمانــی  انجام  

ــود.  بدهیــم، کمــک  بزرگــی خواهــد ب
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ــای  ــد از زمین ه ــدود 99 درص ــوان از ح می ت
موجــود کشــاورزی مــا پســته خوب برداشــت 
ــته  ــم پس ــا نمی توانی ــه م ــل اینک ــرد. دلی ک
ــی  ــه توانای ــت ک ــن اس ــم ای ــت کنی برداش
ــچ  ــرد، گ اصــاح خــاک توســط اســید، گوگ
ــواد  ــن م ــه ای ــم. درصورتی ک ــگ را نداری و ری

می تواننــد خاک هــا را اصــاح کننــد. 
در شــرایط شــوری آب در جاهایی که EC آب 
ــیرین کن  ــاورزان آب ش ــد کش ــاال اســت بای ب
نصــب کننــد. امــروز در منطقــه انــار تــا 
ــادی آب  بیــاض در اســتان کرمــان تعــداد زی
ــه  ــی ک ــر عزیزان ــت. اگ ــاز اس ــیرین کن نی ش
ــه ای  ــرو و شــرکت های آب منطق در وزارت نی
کارمنــد هســتند، در نظــر بگیرنــد و این گونــه 
ــد همــه  ــه بخواهن ــد ک ــا آب برخــورد نکنن ب
ــب آب  ــازه نص ــه اج ــد، بلک ــا را ببندن چاه ه
ــاال مــی رود.  شــیرین کن بدهنــد، بهــره وری ب
در ایــن منطقــه، از انــار تــا ابتــدای کشــکوئیه، 
ــاز  ــیرین کن نی ــتگاه آب ش ــاً 200 دس تقریب
اســت. در این مــورد در نشــریه دی ماه انجمن 
ــای  ــت شده اســت. آق ــای ناجــی صحب ــا آق ب
ــکوئیه  ــاد کش ــت آب ــی در حج ــی باغ های ناج
ــر شــما در زمســتان  ــه اگ ــک هســتند ک مال
ــه روی  ــد ک ــال می کنی ــد خی ــریف ببری تش
زمیــن بــرف باریــده، درحالی کــه اینهــا نمــک 
اســت! اراضــی اینچنینــی احتیــاج به آبشــویی 
دارنــد و اســیددهی خیلــی در آن موثــر اســت. 
امــروز، آقــای ناجــی نســبت بــه مالکیــن قبلی 
ــه  ــل اینک ــری دارد، به دلی ــت های بهت برداش
توانســته دســتگاه آب شــیرین کن نصــب 
ــی نیســت  کنــد. بنابرایــن، هیــچ زمیــن و آب
کــه مــا نتوانیــم در آن کار کنیــم و محصــول 
ــی  ــول خوب ــم محص ــر نمی توانی ــم. اگ برداری
ــت  ــان اس ــر خودم ــتر تقصی ــم، بیش برداری
ــی کــه الزم اســت را انجــام  ــن کارهای کــه ای

نمی دهیــم.
به عنــوان مثــال، درختــان رقــم اکبــری، 
ــاخه های  ــا ش ــی ب ــه قوچ ــی و کل احمدآقای

فرعــی زیــادی کــه خودشــان می زننــد، 
وسط شــان پُــر می شــود و درختــی کــه 
وســطش پــر باشــد، پســته خوبــی می دهــد؛ 
ــادت  ــن ع ــی چنی ــم فندق ــت رق ــا درخ ام
ــی  ــت فندق ــن، درخ ــدارد. بنابرای ــدی ن رش
را بایــد از طریــق ســربرداری، بــه نحــوی 
شــکل داد تــا  وســطش پــر شــود. در بعضــی 
از باغ هــا ایــن کارهــا انجــام شده اســت؛ 
انجمــن پســته می توانــد تورهایــی را ترتیــب 
ــه در کار  ــی ک ــرادران و خواهران ــا ب ــد ت بده
ــد  ــتند و می خواهن ــغول هس ــاورزی مش کش
ــد و  ــد، بیاین ــات را مشــاهده کنن ــن تجربی ای

ــد.  ببینن
ــه خــرده  ــا مواجه ــر از مســائل م  یکــی دیگ
مالکــی بــا موضــوع تحلیــل رفتن آب ها اســت 
ــتم  ــه سیس ــا ب ــه باغ ه ــت ک ــاج اس و احتی
ــن کار از  ــوند. ای ــز ش ــره ای مجه ــاری قط آبی
طریــق طــرح تجمیــع مدیریــت اراضــی 
ــق  ــر، طب ــال حاض ــت. در ح ــرا اس ــل اج قاب
آمــار انجمن، 27 اســتان از 31 اســتان کشــور 
زیــر کشــت پســته اســت. در اســتان کرمــان 
تــا زمانــی کــه آقــای رزم حســینی، اســتاندار 
ــار  ــزار هکت ــه ه ــتند، س ــور داش ــت حض وق
از باغ هــای خــرده مالکــی بــه سیســتم 
ــه  ــز شــد؛ در حالی ک ــاری قطــره ای تجهی آبی
تمــام باغــات خــرده مالکــی بایــد مجهــز بــه 
سیســتم آبیــاری قطره ای بشــوند، وگرنــه قرار 
اســت کــه خــرده مالکیــن مــا خیلــی صدمــه 
بخورنــد. اگــر مــا می خواهیــم بهــره وری بــاال 
بــرود، بیشــترین کاری کــه بایــد بکنیــم ایــن 
اســت کــه فرهنــگ کشــاورزی را مخصوصــاً 
در باغ هــای خــرده مالکــی بــاال ببریــم. 
را  کارهایــی  خود به خــود  مالــک  عمــده 
بــرای افزایــش بهــره وری بایــد انجــام بدهــد، 
ــادی  ــرر زی ــورت ض ــن ص ــر ای ــون در غی چ
ــک  ــرده مال ــن، خ ــود. بنابرای ــل می ش متحم
بایــد تشــویق شــود و فرهنــگ بهــره وری 
باالتــر بــرود. از نظرمــن، بزرگ تریــن معضــل 
مــا در کشــاورزی و خصوصــاً کشــاورزی 
ــات  ــاً در باغ ــم مخصوص ــره وری ک پســته، به
خرده مالکــی اســت؛ چــون عمــده مالــک اگــر 
ــه  ــاً ب ــد، نهایت ــته باش ــی نداش برداشــت خوب
ــد  ــش را می فروش ــه باغ ــد ک ــی می رس جای
و شــخصی مثــل آقــای ناجــی می آیــد و آنهــا 

ــد.  ــش می ده ــره وری را افزای ــرد و به را می خ
کار  هــم  خرده مالکــی  باغ هــای  خریــدن 
ــا را  ــد آنه ــما بخواهی ــه ش ــت ک ــختی اس س
ــت های  ــا برداش ــد ت ــع کنی ــد و تجمی بخری

بهتــری داشته باشــید.
ــان 450  ــتان کرم ــد اس ــه زرن ــن در منطق م
هکتــار بــاغ را ظــرف ســه ســال از روی زمیــن 
بریــدم و پیوندهایــش را عــوض کردم و وســط 
ردیف هــا را هــم کاشــتم بــا ایــن فــرض کــه 
شــاید آن درخت هایــی کــه مــن بریــدم 
خشــک شــوند. االن ایــن باغ هــا جــوان 
ــان  ــه درخت ــم ک ــاج داری ــا احتی ــده اند. م ش
ــد  ــر پیون ــم و تغیی مســن را جوانســازی کنی
بدهیــم تــا بهــره وری بــاال بــرود. وقتــی ســن 
ــی از  ــه قوچ ــا کل ــی ی ــل فندق ــی مث درخت
حــدی باالتــر بــرود، واقعــاً از نظــر پســته دهی 
اُفــت می کننــد. مــا خیلــی راحــت می توانیــم 
ــم.  ــوض کنی ــم ع ــا را کم ک ــای اینه پیونده
ــای  ــودش پیونده ــع خ ــه وس ــی ب ــر کس ه
ایــن درختــان را عــوض کنــد. بــه نظــر مــن، 
امــروز یکــی از بهتریــن ارقــام، اکبــری اســت 
ــر خــاک شــور، آب شــور، کــم  چــون در براب
ــت  ــه برداش ــر ب ــه منج ــرایطی ک ــی و ش آب
کمتــر پســته می شــود، بســیار مقــاوم اســت. 
رقــم برتــر دوم، احمدآقایــی اســت کــه نیــاز 
ســرمایی کمتــری دارد و در جایــی کــه هــوا 
ــرد.  ــت ک ــوان آن را کش ــت، می ت ــر اس گرم ت
امســال مــا پســته کشــیده را بــا قیمت هــای 
خوبــی بــه چیــن فروختیــم و چیــزی نیســت 
ــاد  ــد آن زی ــدار تولی ــر مق ــم اگ ــه بگویی ک
باشــد، بــازار نــدارد. به خاطــر اختــاف قیمــت 
ــر  دالر و هزینه هــای باغــداری مــا کــه ارزان ت
ــر  ــت اگ ــرار اس ــد، ق ــا در می آی از آمریکایی ه
ــته  ــرود، اول پس ــروش ب ــا ف ــته ای در دنی پس

ایرانــی باشــد. 
اگــر کســی در زمینه ســرمایه گذاری مشــورت 
ــن  ــن، ارزان تری ــن بهتری ــه نظرم ــد، ب بخواه
و کاراتریــن کار ســرمایه گذاری روی بــاغ و 
ــه کاالی  ــل اینک ــه دلی ــت؛ ب ــته اس آب پس
ــگار دالر  ــود و ان ــادر می ش ــاً ص ــته عمدت پس
ــت  ــه قیم ــی ک ــن، وقت ــد. همچنی برمی داری
دالر 4 هــزار و 200 تومــان بــود، قیمــت 
یــک هکتــار آب و بــاغ پســته، 300 میلیــون 
ــان  ــزار توم ــه دالر 25 ه ــروز ک ــد، ام می ش

بهروز آگاه، باغدار پیشرو در وبینار بهره وری تصریح کرد

پول پسته باید صرف رسیدگی به باغ شود
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شــده، قیمــت یــک هکتــار بــاغ و آب پســته 
500 میلیــون تومــان اســت. بنابرایــن، از 
ــرمایه گذاری  ــچ س ــرمایه گذاری هی ــر س نظ
بهتــر از بــاغ و آب پســته نیســت. فقــط تنهــا 
کاری کــه بایــد انجــام شــود ایــن اســت کــه 
بیشــترین حــد ممکــن از ایــن باغــات، پســته 

ــود.  برداشــت ش
ــاغ پســته در بلوچســتان  ــار ب ــزار هکت 10 ه
ــگ کشــاورزی  ــا از نظــر فرهن وجــوددارد، ام
ــی  ــدارد. ط ــابقه ای وجودن ــچ س ــته هی پس
انجمــن توســط آقایــان  دوســال اخیــر، 
در  دارد  انجم شــعاع  و  رضایــی  مهنــدس 
بلوچســتان ترویــج پســته می کنــد. االن 
کــه در ســایر اســتان ها دارد پســته کاری 
صــورت  همیــن  بــه  انجمــن  می شــود، 
را  اطاعاتــش  و  کنــد  کمــک  می توانــد 
در اختیــار افــراد در اســتان های مختلــف 
ــاورد  ــراد را بی ــد اف ــن می توان ــذارد. انجم بگ
اینجــا و آمــوزش دهــد و هــم بــه اســتان های 

ــد.  ــج کن ــرود و تروی ــر ب دیگ
شــرایط اقلیمــی مــا کویــری اســت، مخصوصاً 
در اســتان کرمــان اختــاف دمــا در یک نقطه 
ــه 30 درجــه برســد. ســرما،  ممکــن اســت ب
ــد.  ــت می کن ــا را اذی ــته م ــاد، پس ــا و ب گرم
و ایــن قابــل مقایســه بــا پســته آمریــکا 
نیســت. زمیــن در مناطــق پســته کاری آمریکا 

طــا و آبــش قنــد اســت و شــرایط اقلیمــی 
ــه  ــد و ن ــه ســرمازدگی دارن ــده آل اســت؛ ن ای
ــرایط  ــن ش ــا در ای ــی. آمریکایی ه ــا زدگ گرم
دارنــد از هــر هکتــار 3 تــن پســته برداشــت 
می کننــد. امــا هــم اکنــون باغدارانــی در 
ــار  ــر هکت ــه از ه ــتند ک ــا هس ــت م مملک
برمی دارنــد.  تــن   6-5 متوســط  به طــور 
بنابرایــن، مــا بایــد شــرایط خودمــان را طوری 
وفــق بدهیــم کــه بتوانیم بیشــترین میــزان را 
در هکتــار برداریــم. ایــن کار شــدنی اســت و 

فقــط فرهنگ ســازی می خواهــد.
ــدی  ــه درآم ــد، هم ــد بدانن ــا بای ــن م  مالکی
کــه برمی دارنــد را نبایــد در جیــب خودشــان 
بگذارنــد، بلکــه مقــداری از ایــن درآمــد بایــد 
ــود.  ــه ش ــای پســته هزین ــردد و در باغ ه برگ
ــته  ــاغ پس ــد در ب ــن درآم ــی از ای ــر بخش اگ

ــی رود.  ــن م ــک از بی ــه نشــود، مل هزین
پســته  کشــت  زیــر  دیگــر  اســتان های 
رفته انــد. قبــاً مــی گفتنــد ســطح زیرکشــت 
پســته در کشــور 450 هــزار هکتــار اســت که 
ــان  ــتان کرم ــار از آن در اس ــزار هکت 250 ه
ــار آن دارد از  ــزار هکت ــاالنه 10 ه ــت و س اس
رده خــارج می شــود. امــا مــن بــر ایــن بــاورم 
ــان از رده  ــاغ در اســتان کرم ــر چــه ب ــه ه ک
خــارج بشــود، در اســتان های دیگــر بــه 
ــاً  ــود و نهایت ــه می ش ــت اضاف ــطح زیرکش س

ــار  ــزار هکت ــا 500 ه ــا 450 ت ــرار اســت م ق
ــیم.  ــران داشته باش ــته در ای ــاغ پس ب

ــا و  ــادی م ــع اقتص ــه وض ــه ب ــا توج االن ب
افزایــش قیمــت دالر، پســته ایــران اســت کــه 
اول در دنیــا فــروش مــی رود و مــا پایان ســال 
ــطح  ــپانیا س ــت. در اس ــم داش ــازاد نخواهی م
زیــر کشــت پســته بیشــتر شــده، در ترکیــه 
نیــز بیشــتر شــده، ولــی نهایتــاً مــا هســتیم 
ــته مان را  ــودن پس ــی ب ــم رقابت ــه می توانی ک
حفــظ کنیــم و ضمــن فــروش آن، در پایــان 
ــر  ــن یــک خب ــازاد نداشته باشــیم. ای ســال م
خــوش بــرای مــا اســت. فقــط مــا باید ســعی 
ــگ  ــق فرهن ــره وری را از طری ــه به ــم ک کنی
ســازی بــاال ببریــم و مخصوصــاً بایــد مواظــب 
خرده مالکین مــان باشــیم؛ چــه از طریــق 
طــرح تجمیــع و چــه از نظــر اصــاح خــاک 

ــه درخــت.  و آب و رســیدگی کــردن ب
ــکات ترویــج  خیلــی مهــم اســت کــه ایــن ن
شــوند و مــن امیــدوارم کــه مــردم بیشــتر بــا 
انجمــن تمــاس بگیرنــد. امــروز شــخصی مثل 
ــی کــه مشــاور همــه در اســتان  ــای رضای آق
و صنعــت پســته هســتند، در انجمــن حضــور 
دارنــد. خیلــی خــوب اســت کــه مــردم 
اســتان های دیگــر از وجــود ایشــان اســتفاده 
ــد  ــان بتوانن ــد و ایش ــک بگیرن ــد و کم کنن

ــد.  تجربیــات خودشــان را منتقــل کنن
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آقای ناصری! بهره وری یعنی چه؟
بهــره وری فقــط در تولیــد بــاال نیســت، بلکــه 
ــه هزینــه تمــام شــده نیــز اهمیــت  توجــه ب
دارد. بــه عبــارت دیگــر، ایــن دو مــورد 
ــال:  ــتند، به عنوان مث ــر هس ــتلزم یکدیگ مس
شــما بایــد حســاب کنیــد کــه قیمــت 
تمام شــده میانگیــن یــک کیلوگــرم پســته در 
بــازه زمانــی پنــج ســاله بــه دالر حــدوداً چقدر 
اســت. به دلیــل تــورم داخلــی نمی تــوان ایــن 
میانگیــن را بــه ریــال گفــت. چنانچــه بتــوان 
در ایــن مــدت بــه ازای هــر یــک کیلو پســته، 
ــت  ــه دس ــده را ب ــل ش ــد حاص ــدار درآم مق
آورد، آن وقــت می تــوان دربــاره بهــره وری 

نظــر داد. 
ــه  ــن اســت ک ــود ای ــی از مشــکات موج یک
ــرای باغشــان  ــه کــردن ب کشــاورزان در هزین
ــرف!  ــا از آن ط ــد ی ــام می افتن ــرف ب از این ط
برخــی از کشــاورزان هیــچ اعتقــادی بــه تولید 
خــوب و بهینه ندارند و متعاقبــاً هیچ هزینه ای 
نمی کننــد؛ در صورتی کــه باغــدار پســته بایــد 
هزینــه کنــد؛ چــه در مــورد تحقیقــات بــرای 
یافتــن نیازهــا، اصــاح خــاک و چــه در مــورد 
تهیــه پایه هــا و پیوندک هــا. مثــًا در مناطــق 
ــی زده  ــزد پیوندهای ــق ی ــد باف ــف مانن مختل
پســته  هیچ وقــت  نمی تــوان  کــه  شــده 
خوبــی برداشــت کــرد؛ به عبــارت دیگــر، 
ــی  ــه اتفاق ــن هســتند ک همیشــه منتظــر ای
بیفتــد و پسته شــان پــوک شــود و در مناطــق 
مختلــف سردســیر و گرمســیر مــواردی از این 

ــت. ــل مشاهده اس ــت قاب دس
در مقابــل، گروهــی از کشــاورزان آنقــدر 
ــه  ــد ک ــروری دارن ــاد و غیرض ــای زی هزینه ه
هزینــه تمــام شــده تولیــد بــرای آنهــا بســیار 
ــًا  ــه عم ــی ک ــود، در حال ــام می ش ــاال تم ب
ــی رود.  ــر نم ــطح باالت ــک س ــا از ی ــد آنه درآم
تعریــف  حــدی  در  بهــره وری  بنابرایــن، 
ــه،  ــت هزین ــن مدیری ــا بهتری ــه ب می شــود ک

ــد. ــت آی ــه دس ــد ب ــترین تولی بیش
 بــه نظــر شــما، بــه چــه دلیــل بعضــی 
زیــادی  هزینه هــای  کشــاورزان  از 
ــی  ــد خوب ــی در عــوض تولی ــد، ول دارن

ــد؟ ندارن
ــور  ــاورزی به ط ــه در کش ــل ک ــن دلی ــه ای ب
عــام و در تولیــد پســته به طــور خــاص، اولیــن 

موضوعــی کــه بایــد مورد بررســی قــرار بگیرد، 
خــاک اســت کــه نــه در گذشــته انجــام شــده 
ــه  ــرد. ب ــن کار صــورت می گی ــروز ای ــه ام و ن
نظــر مــن، اولیــن کار قبــل از هــر هزینــه ای 
ــپس  ــاک و س ــای خ ــایی محدودیت ه شناس
تغذیــه اســت. به عنوان مثــال، مــن بــه دلیــل 
فعالیت هایــی کــه در گروه هــای مجــازی 
پســته  داشــته ام متوجــه شــدم کــه اســیدیته 
خــاک )pH(  بــه انــدازه شــوری محصــول را 
ــر جــا اســیدیته  ــی ه ــد؛ یعن کاهــش می ده
خــاک بــاالی 7.5 باشــد، بــه هــر نســبتی کــه 
افزایــش اســیدیته اتفــاق بیفتــد، روی میــزان 
ــی  ــر منف ــتقیم اث ــورت غیرمس ــد به ص تولی
ــن  ــک بهتری ــر مال ــرایط اگ ــن ش دارد. در ای
ــی  ــد عال ــا برن ــا شــیمیایی ب ــی ی کــود حیوان
ــک  ــد از ی ــزان تولی ــد، می ــتفاده کن ــم اس ه

ــود. ــتر ش ــد بیش ــد نمی توان ح
بشــکه  »قانــون  هماننــد  موضــوع  ایــن 
ــت  ــر اس ــورد عناص ــگ« در م ــته لیِب شکس
کــه اگــر یکــی از تخته هــای بشــکه شکســته 
باشــد و کوتاه تــر باشــد، هــر چــه آب اضافــه 
ــزد  ــرون می ری ــتگی بی ــن شکس ــردد از ای گ
ــد.  ــر نمی آی ــاع آِب داخــل بشــکه باالت و ارتف
بنابرایــن، وقتــی خــاک اصــاح نشــود، هرچــه 
شــما کــود بدهیــد و هزینــه کنیــد محصــول 
بیشــتری برنمی داریــد؛ چــون محدودیــت 
ــل  ــر معض ــد. االن اگ ــدا نکردی ــاک را پی خ
کمبــود و کیفیــت آب را فاکتــور بگیریــم، 
مشــکل اصلــی در بیشــتر مناطق پســته کاری 
محدودیــت خــاک و مرتبــط بــا آهــک بــاالی 
آن اســت. خــاک اکثــر مناطــق پســته کاری، 

ــد دارد. ــاالی 20 درص ــک ب آه
در این شرایط راهکار چیست؟

خودبه خــود  باشــد،  فعــال  آهــک  اگــر   
ــن  ــه در ای ــرد ک ــاال می ب اســیدیته )pH( را ب
ــب  ــی نامناس ــاک خیل ــت خ ــورت وضعی ص

ــم  ــد، حج ــال باش ــک غیرفع ــر آه ــت. اگ اس
ــات کلســیم( در خــاک،  ــاد کلســیم )کربن زی
جــذب فســفر و تمــام ریزمغذی هــا را مختــل 
می کنــد. در ایــن شــرایط بــا صــد تــن اســید 
هــم نمی تــوان ایــن آهــک را خنثــی کــرد؛ بــه 
عبــارت دیگــر، وقتــی آهــک خــاک روی 24 
ــوان آن را خنثــی کــرد،  درصــد باشــد، نمی ت
پــس بایــد بــا آن کنــار آمــد! و بایــد کودهــای 
ــن را  ــیدیته پایی ــا اس ــی ب ــول و کودهای محل
ــای  ــه از چالکوده ــت تغذی ــرد و جه ــه کار ب ب
ــه ســایه انداز درخــت  حیوانــی کــه نزدیــک ب
حفــر می شــوند، اســتفاده نمــود. ایــن مــوارد 
باعــث می شــود فســفر خــاک تثبیــت نشــود. 
ــه  ــر در تغذی ــن عنص ــاک، مهمتری ــفر خ فس
گیــاه اســت کــه در بــاروری و رشــد آن تأثیــر 
ــود،  ــذب نش ــفر ج ــی فس ــزایی دارد. وقت بس

همــه چیــز زیــر ســوال مــی رود.
پــس در اولیــن مرحلــه بایــد محدودیت هــای 
خــاک شناســایی شــوند؛ مثــاً زهکشــی 
خــاک چطــور اســت؟ آیــا الیــه ســخت 
وجــود دارد؟ برخــی کشــاورزان زمیــن را 
نشکســته اند و پســته کاشــته اند و چندســالی 
ــا  ــد، ام ــت کرده ان ــی برداش ــته خوب ــم پس ه
ــک  ــون ی ــد؛ چ ــکل برخورده ان ــه مش االن ب
الیــه ســخت در عمــق پاییــن وجودداشــته  که 
ــد و  ــاال بیای ــم ب ــوری کم ک ــده ش موجــب ش
ــود و  ــف ش ــان متوق ــد درخت ــه رش یک دفع

ــت. ــش یافته اس ــول کاه ــزان محص می
ــاً  ــد دقیق ــان کشــت بای ــس کشــاورز از زم پ
محدودیت هــای آب و خــاک را بدانــد و بــرای 
ــول  ــاب ط ــاری، انتخ ــتم آبی ــاب سیس انتخ
ــه  ــی برنام ــواد اصاح ــرد م ــا و کارب کرت ه
داشــته باشــد. ایــن موضوعــات 50 درصــد اول 

مســیر تولیــد پســته اســت. 
مــا باغ هایــی داریــم کــه ســن آنهــا نزدیــک 
ــه 3 تــن  ــه 50 ســال اســت، امــا نزدیــک ب ب

گفت و گو با امید ناصری از باغداران نمونه کشور

کسب دانش بومی در شبکه های مجازی
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پســته خشــک در هکتــار داریــم از آنهــا 
محصــول برمی داریــم؛ چــون مــا محدودیــت 
آن را متوجــه شــدیم و روی رفــع آن تمرکــز 
ــه  ــوان مقدم ــه عن ــاک ب ــاح خ ــم. اص کردی
ــح  ــه صحی ــراغ تغذی ــد س ــد بای ــت و بع اس

ــت. رف
متأســفانه، کشــاورزان در مناطــق پســته خیز 
از لحظــه باغ ریــزی بــه شــناخت خــاک 
کارشناســان  پیشــنهاد  از  و  نمی پردازنــد 
ــی در  ــای زیربنای ــد. کاره ــتفاده نمی کنن اس
باغ ریــزی مثــل ساختمان ســازی اســت؛ اگــر 
ــی  ــزی، صحیــح و اصول از همــان ابتــدا پی ری
باشــد می تــوان روی آن  5 یــا 6 طبقــه 
اضافــه کــرد، در غیــر ایــن صــورت به مشــکل 

برمی خوریــم. 
ــد  ــا بای ــما، م ــای ش ــق صحبت ه طب
ــای  ــناخت محدودیت ه ــمت ش ــه س ب
ــا  ــم. ام ــا بروی ــع آنه ــاک و رف آب و خ
ــام  ــون انج ــه تاکن ــل اینک ــا دلی آی
ــش در  ــه علم ــوده ک ــن ب ــم، ای نداده ای

ــته؟ ــود نداش ــا وج دنی
مشــکل اساســی ایــن اســت کــه نــه فقــط در 
ــا  ــب و کاره ــام کس ــه در تم ــاورزی، بلک کش
ایــن موضــوع وجــود دارد. اگــر قــرار بــود یــک 
مالیــات درســت بگیرنــد و صاحبــان کســب و 
کار، بابــت اشتباهاتشــان هزینــه بدهنــد، قطعاً 
بیشــتر فکــر می کردنــد. مثــًا بــرای ســاخت 
یــک ســاختمان در حــد 200 مترمربــع یــک 
ــود و  ــاخت می ش ــه س ــان هزین ــارد توم میلی
ــه ســراغ صاحــب ســاختمان برویــد  وقتــی ب
ــه  ــرای نقش ــه ب ــدر هزین ــید چق و از او بپرس
ســاختمان کرده اســت، می گویــد 20 میلیــون 
تومــان. در کشــاورزی ایــن فرهنگ شده اســت 
ــری  ــرای یادگی ــم ب ــت نداری ــا دوس ــه م ک

هزینــه کنیــم.
 االن انجمــن پســته و خیلــی جاهــای دیگــر 
ــزار  ــی برگ ــن دوره آموزش ــوازات انجم ــه م ب
می کننــد، ولــی کارشناســان حاضــر نیســتند 
بابــت آمــوزش گرفتــن هزینــه کننــد. اگــر مــا 
ــرای انجــام هــر کاری، چــه  حاضــر باشــیم ب
ساختمان ســازی و چــه کشــاورزی، از همــان 
ــی  ــه دوره آموزش ــم و ب ــق کنی ــدا تحقی ابت
ــم.  ــت نمی خوری ــت شکس ــچ وق ــم، هی بروی
خصوصــاً اگــر بخواهیــم در منطقــه ای شــروع 
ــام  ــه تم ــد از هزین ــم، بای ــزی کنی ــه باغ ری ب
ــت  ــن اس ــون ممک ــیم؛ چ ــده آن آگاه باش ش
ــا 6 ســال فقــط هزینه کــردن نیــاز باشــد و  ت
ــا را  ــن هزینه ه ــران ای ــت جب ــدار برداش مق

نکنــد.
امــروز در غــرب کشــور، باغــداران دارنــد 

اشــتباهاتی کــه پــدران مــا 40 ســال پیــش 
ــل  ــه دلی ــد؛ ب ــرار می کنن ــد را تک ــرده بودن ک
ایــام،  کرمانشــاه،  اســتان های  در  اینکــه 
آذربایجــان غربــی و شــرقی اصــًا کارشــناس 
ــی  ــال، در جاهای ــوان مث ــم. به عن پســته نداری
ــط  ــته اند و وس ــین گذاش ــر ماش ــد تای رفته ان
آن پســته کاشــته اند! همیشــه دو معضــل 
اساســی مــا در پســته، خــرده مالکــی و عــدم 

ــت. ــدو کار اس ــی از ب ــق و کار علم تحقی
 اگــر شــما درختــی را بکاریــد و قبــل از 
ــا 2.5 متــر  ــا عمــق 2 ت کاشــت، زیــر آن را ت
ــر آن  ــخت در زی ــه س ــک الی ــکنید و ی نش
باشــد، شــما هــر کاری کــه در ســال های 
بعــد از کاشــت انجــام بدهیــد، مثــًا از کنــار 
ــت  ــن درخ ــر ای ــد، دیگ ــال بزنی ــت کان درخ
بــه بــاروری بهینــه نخواهــد رســید و درخــت 
غیرقابــل  کار  ایــن  نمی شــود.  ایده آلــی 

ــت. ــران اس جب
شــما اشــاره کردیــد کــه اخیــراً متوجه 
ــر میــزان  ــاال ب اثــر منفــی اســیدیته ب
ــاد  ــی افت ــه اتفاق ــدید. چ ــول ش محص

کــه بــه ایــن نتیجــه رســیدید؟
ــودم کار  ــرای خ ــش ب ــال پی ــا 5 س ــن ت م
ــه  ــود ک ــن ب ــن ای ــن کار م ــردم و ُحس می ک
پــدرم کشــاورز بــود و تحصیــات خــودم هــم 
مرتبــط بــا کشــاورزی اســت و اگر چیــزی بلد 
نبــودم، زنــگ مــی زدم و از دیگــران مشــورت 
ــه شــبکه های  می گرفتــم. از 4 ســال پیــش ب
مجــازی پیوســتم و ســعی می کــردم بــه 
ــداری  ــان باغ ــه خودم ــه در منطق ــانی ک کس
ــک  ــی در ی ــم. ول ــورت بده ــد، مش می کنن
مقطــع زمانــی تصمیــم گرفتــم کــه در فضای 
ــر  ــا بزرگ ت ــی فض ــم. وقت ــری کار کن بزرگ ت
شــد، مشــکات بزرگ تــری را دیــدم. در 

ــاورت  ــی از مج ــازی، باغداران ــبکه های مج ش
دریاچــه ارومیــه بــا مــن مشــورت می کننــد تا 
ــتان  ــتان های سیستان وبلوچس ــرادی از اس اف
و فــارس. باغــداران آزمایشــات خودشــان 
را می فرســتادند و اطاعاتــی مربــوط بــه 
فعالیت شــان می دادنــد. مــن بــه ایــن نتیجــه 
رســیدم کــه مشــکات مــا شــامل بــد بــودن 
ــم  ــه عل ــوط ب ــتباهات مرب ــاخت ها، اش زیرس
پاییــن و عــدم حضــور متخصــص اســت. 
ــی  ــد خوب ــد درآم ــاورز نمی توان ــاً کش نهایت
داشــته باشــد و هزینــه هــم نمی توانــد بکنــدو 
ــود.  ــرار می ش ــاً تک ــوب مرتب ــه معی ــن چرخ ای
منظــور شــما ایــن اســت انتقــال 
ــری  ــق یادگی ــه از طری ــی ک تجربیات
کمــک  می افتــد  اتفــاق  جمعــی 
یابــد. افزایــش  بهــره وری  می کنــد 

ــت پســیل  ــام آف ــه ن ــی داشــتیم ب ــا معضل م
پســته و ســمومی کــه می آمــد فقــط در 
مــدت کوتاهــی کارایــی داشــتند، ولــی 
دوبــاره آفــت برمی گشــت و خســارت بزرگــی 
بــه محصــول مــی زد. بــرای اولیــن بــار، یــک 
کشــاورز در منطقــه دامغان گوگــرد را آزمایش 
کــرد و موفــق شــد پســیل را کنترل کنــد. این 
تجربــه از فضــای مجــازی حاصــل شــد. یعنی 
مــا همان طــور کــه یــاد می دهیــم، از شــخص 
دیگــری هــم یــاد می گیریــم. عــاوه بــر ایــن، 
داخــل هیــچ کتــاب علمــی نوشــته نشــده در 
ســالی کــه پیوندزنــی انجــام می شــود، نبایــد 
ــه از  ــا هم ــه اســتفاده شــود. اینه ــود ازت از ک

ــد.  ــاورز می آی ــه کش تجرب
ــد در  ــتدالل می کنی ــما اس ــه ش آنچ

ــت؟ ــوم نیس ــم مرس ــا عل ــل ب تقاب
خیــر! دو موضــوع جــدا هســتند. بــه دانشــی 
کــه مــا در کســب آن پایــه تحقیقاتــی نداریــم 
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و بــه روش آکادمیــک عمــل نمی کنیــم، 
ــد. ــی می گوین ــش ضمن ــا دان ــی ی ــش بوم دان

چــرا ایــن تعریــف را در صنعــت پســته 
ــنویم؟ ــکا نمی ش آمری

یــک زمانــی آمریکایی هــا 10 ســال روی 
تعــدادی پایــه  و پیونــد محــدودی کار کردنــد 
ــت  ــات کاش ــرکت های خدم ــام ش و االن تم
ــاظ  ــه از لح ــک منطق ــاغ در ی ــداری ب و نگه
ــا  ــد. ام ــرار دارن ــاک ق ــی و آب و خ جغرافیای
در مناطــق پســته کاری ایــران، مشــکاتی 
ــن  ــن و بوئی ــان، قزوی ــان، دامغ ــه در خراس ک
ــزد،  ــق ی ــکات باف ــا مش ــوددارد ب ــرا وج زه
ــم از  ــت؛ ه ــاوت اس ــدان متف ــان و زاه کاش
ــا  ــه دماه ــم اینک ــاری و ه ــزان آبی لحــاظ می
و ســرماهای زمســتانه یکســان نیســتند. 
ــه  ــم ک ــم پســته داری ــا االن حــدود 50 رق م
ــد. پــس مــا  هــر کــدام رفتــار متفاوتــی دارن
ــیم و  ــم بنویس ــد نمی توانی ــخه واح ــک نس ی
ــور  ــی در کش ــدر کار تحقیقات ــفانه آنق متأس
ــد.  ــا باش ــوی نیازه ــا جوابگ ــده ت ــام نش انج
شــاید مــا در مــواردی بتوانیــم از نوآوری هــا و 
تجربیاتــی کــه از تحقیقــات آمریکایی هــا بــه 
دســت آمــده اســتفاده کنیــم. ولــی مشــکات 
مــا از نوعــی نیســتند کــه در کتــاب و ژورنــال 
علمــی بتــوان آنهــا را یافــت. اگرچه در پســته 
ــی  ــه تحقیق ــوددارد ک ــکاتی وج ــران مش ای
روی آنهــا انجــام نشده اســت، ولــی تجربیــات 
کشــاورز بــرای آنهــا پاســخ دارد. پــس مــا باید 

از تجربیــات هــم اســتفاده کنیــم.
بــا چــه مدلــی می شــود از ایــن تجربیــات 

به طــور فراگیــر اســتفاده کــرد؟
 مــن دو ســال پیــش بــا شــما صحبــت 
کــردم و گفتــم انجمــن بایــد بســتری فراهــم 
ــه،  ــر منطق ــر ه ــاورزهای برت ــه کش ــد ک کن
تجربیــات  و  کلونی هایــی درســت کننــد 
بــه اشــتراک گذاشــته شــوند. البتــه االن 
شــبکه های  در  تقریبــاً  کلونی هــا  ایــن 
مجــازی ایجــاد شــده اند و تجربیــات منتقــل 
می شــود.   داده  هــم  آمــوزش  و  می شــوند 
پس بــا ایــن حســاب مراکــز تحقیقاتی 
ــد کــه کار  اصــالً ایــن توانایــی را ندارن
ــف  ــای مختل ــا باغ ه ــون م ــد، چ کنن
ــا خصوصیــات مختلفــی از هــر نظــر  ب

داریــم. چــاره چیســت؟
مراکــز تحقیقاتــی یــا مراکــزی مثــل انجمــن 
پســته بایــد روی فونداســیون کار کنند؛ یعنی 
بگوینــد کشــاورز وقتــی کــه می خواهــد 
باغ ریــزی کنــد بایــد چــه اســتانداردی را 
رعایــت کنــد. ولــی اگــر از ابتــدا، فونداســیون 

ــد. ــدا می کن ــکل پی ــد، کار مش ــتباه باش اش

 االن مــا از مراکــز تحقیقاتــی درخواســت 
ــام و روی  ــر اع ــه برت ــک پای ــه ی ــم ک داری
ــد و  ــی بدهن ــرح تحقیقات ــد و ط آن کار کنن
پیونــدک برتــر بــرای مناطــق مختلــف را نیــز 

ــد.  ــی کنن معرف
ــات  ــن، همیشــه کارشــناس آف ــر ای ــاوه ب ع
ــته  ــور داش ــن حض ــاغ م ــد در ب ــه بای و تغذی
ــوان  ــه عن ــن ب ــود م ــه خ ــا اینک ــند؛ ب باش
ــل  ــه دلی ــا ب ــش را دارم، ام ــن دان ــدار ای باغ
ــا  ــک پایش ه ــم تک ت ــت نمی توان ــق وق ضی
را انجــام دهــم. همچنیــن، شــما هیــچ وقــت 
ــتفاده از  ــی و اس ــا کار هردمبیل ــد ب نمی توانی
ــر  ــک مباش ــارت و ی ــدون مه ــر ب ــک کارگ ی
باالیــی داشــته  تولیــد  بی ســواد ، توقــع 

ــید. باش
ــول  ــره وری، اص ــش به ــرای افزای ــی ب یعن
کلــی کشــاورزی پســته از طریــق تحقیقات 
ــش  ــد و ســپس دان ــه دســت آی ــه ای ب پای
ــی  ــبکه های اجتماع ــق ش ــی از طری ضمن

مجــازی منتقــل شــود؟
ــه  ــد ب ــان نمی توانی ــور ژی ــا موت ــما ب ــه. ش بل
ــر  ــا ه ــی را ب ــد و مســافت های طوالن راه بزنی
ســرعتی برویــد، ولــی اگــر یــک بنــز داشــته 
ــش قدیمــی باشــد،  ــر مدل ــی اگ باشــید، حت
می توانیــد بــه مســیر ادامــه بدهیــد و مطمئن 
باشــید کــه بــه مقصــد می رســید؛ شــاید نــوع 
ــا  ــور در ســرعت تأثیــر داشــته باشــد، ام موت
وســط راه خــراب نمی شــود! االن هجــوم 
ــرای  ــکا، ترکیــه و افغانســتان ب اســپانیا، آمری
تولیــد پســته، همــه زنگ هــا را بــرای پســته 
ایــران بــه صــدا درآورده اســت  و مــن از ایــن 
ــور  ــم. منظ ــرس می کن ــاس ت ــوع احس موض
ــته  ــد پس ــی تولی ــه وقت ــت ک ــن اس ــن ای م
ــد  ــن برس ــون ت ــاالی 1 میلی ــه ب ــا ب در دنی
قیمــت هــم دیگــر 10 دالر نخواهدبــود. وقتی 
میانگیــن هزینــه تولیــد باغــدار آمریکایــی 3 
ــت 500  ــت برداش ــا وضعی ــا ب ــد، م دالر باش
کیلــو در هکتــار نابــود می شــویم. آنهــا 
ــروش  ــت ف ــه قیم ــد ک ــن را دارن ــی ای توانای
ــا  ــی م ــد، ول ــس کنن ــا 7 دالر فیک روی  6 ت
ــس  ــم. پ ــام دهی ــن کار را انج ــم ای نمی توانی

ــم. ــن کار نداری چــاره ای جــز ای
فــرض کنیــد تحقیقــات علمــی خوبــی 
در ایــران انجــام و نتایــج آن ارائه شــود 
ــق  و تجربیــات کشــاورزان هــم از طری
تشــکیل گروه هایــی کــه گفتیــد 
ــی  ــیل آب ــا  پتانس ــردد، آی ــل گ منتق
ــش  ــازه افزای ــا اج ــور م ــی کش و خاک

بهــره وری را می دهــد؟ 
ــش از 60  ــه بی ــم ک ــه جــرأت می گوی ــن ب م

ــد. البتــه  درصــد باغ هــای مــا آب کافــی دارن
ــدارم. منظــورم  ــت آن ن ــه کیفی ــن کاری ب م
کافــی بــودن 6 تــا 7 هــزار مترمکعــب آب در 
ســال اســت. اصــل اول هــم آب اســت. آب بــر 

خــاک مقــدم اســت. 
ــت  ــن مســئله را در نظــر گرف ــد ای ــه بای البت
کــه بخشــی از آمــار ســطح زیرکشــت پســته 
ــت،  ــار اس ــزار هکت ــد 400 ه ــه می گوین ک
درســت نیســت! مثــًا در تاج آبــاد رفســنجان 
یــا حاشــیه شــهر، بســیاری از باغ هــا بــه خانه 
تبدیــل شــده اند و دیگــر بــاغ نیســتند. ضمــن 
اینکــه باغ پســته یک تعریــف دارد؛ بــاغ یعنی 
جایــی کــه درخــت پســتۀ بــارورِ ســالم دارد و 
سیســتم مدیریتــی بــر آن حاکم اســت؛ دارای 
سیســتم آبیــاری اســت و مالــک دارد و بــه آن 

ــود.  ــیدگی می ش رس
اگــر باغــدار از روز احــداث بــاغ، درســت 
به راحتــی  باشــد،  کــرده  کار  اساســی  و 
می توانــد 2 تــن پســته خشــک از هــر هکتــار 
بــردارد. بنابرایــن، بــا توجــه بــه محدودیت هــا، 
حداقــل تــا دو برابــر می تواننــد افزایــش تولید 
داشته باشــند. مشــکل کشــاورز مــا این اســت 
کــه هنــوز بدیهیــات را نمی دانــد و همچنــان 
ــًا  ــد؛ مث ــام می ده ــوری انج ــای نوظه کاره
ــه  ــد ک ــود می دهن ــا چالک ــراه ب ــچ را هم گ
ــردد.  ــل گ ــفر مخت ــذب فس ــود ج ــث می ش باع
نکتــه دیگــر اینکــه، طــرز فکــر مــا انجــام کار 
ــک  ــای پزش ــک آق ــًا ی ــت؛ مث ــی نیس اصول
کــه مالــک اســت، باغــش مشــکل پیــدا 
ــدم و  ــش را دی ــم باغ ــن رفت ــود. م ــرده ب ک
ــردم و  ــی ک ــان معرف ــه ایش ــی را ب کارشناس
گفتــم کارشــناس بایــد ماهانــه بــه بــاغ بیایــد 
و رســیدگی کنــد. نســخه  کارشــناس را انجام 
ــی  ــاغ خــوب شــود، ول ــا وضعیــت ب دهیــد ت
ــار 1  ــرای 100 هکت ــد ب ــر نش ــان حاض ایش
میلیــون تومــان هزینــه کنــد! تــا وقتــی کــه 
ــد،  ــن باش ــاورزی ای ــا در کش ــر م ــرز فک ط

ــم.  ــا می زنی ــب درج مرت
فــرض کنیــد باغــداران از لحــاظ علمی 
و تجربــی متوجــه شــدند که چــه کاری 
ــرای  ــرد ب ــالً گوگ ــت؛ مث ــت اس درس
کنتــرل پســیل خــوب اســت. آیــا ایــن 
توانایــی وجــود دارد کــه کار درســت را 

درســت انجــام بدهنــد؟
مــن عــرض کــردم! کارشــناس هفتــه ای 
یک بــار بــه بــاغ مــن می آیــد  و بــاغ  را 
ــد.  ــی می کن ــه بررس ــات و تغذی ــر آف از نظ
ــام  ــت انج ــد کار را درس ــی می توانی درصورت
بدهیــد کــه بــه موقــع انجــام شــود؛ چــون در 
ــًا  ــی هســتند؛ مث ــا حیات کشــاورزی، زمان ه
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شــما بایــد متوجه شــوید چــه زمانــی آلودگی 
ــک  ــه پی ــه ب ــا توج ــت و ب ــوار باالس چوب خ
ــج روز  ــا پن ــه ت ــی س ــر ط ــه، اگ ــرواز پروان پ
اقــدام بــه سم پاشــی نکنیــد، هیــچ فایــده ای 
نــدارد. پــس هزینه هایــی کــه می کنیــد 
ــد ســرموقع انجــام شــود؛ چــون مســئله  بای
ــده ســر و  ــا موجــود زن کشــاورزی اســت و ب

ــد.  کار داری
ــرا  ــوه اج ــم، نح ــان را بدانی ــر زم اگ

ــد؟  ــه باش ــد چگون ــردن بای ک
اینکــه کشــاورز چقــدر ســخت افــزار و نیروی 
انســانی می خواهــد را بایــد خــودش تعریــف 
ــاری  ــا 100 هکت ــاغ 50 ی ــًا ب ــه مث ــد ک کن
چــه نیــازی دارد. ایــن مســئله، یــک سیســتم 
ســخت مدیریتــی اســت؛ چــون اگــر ســخت 
افــزار و نیــروی انســانی از یــک حــد بیشــتر 
شــود، هزینه هــا بــاال می رونــد و درآمــد 
پاییــن می آیــد و اگــر کمتــر از میــزاِن بهینــه 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــد را تح ــاً تولی ــد، حتم باش
ــاص  ــان خ ــک زم ــاغ در ی ــر ب ــد. اگ می ده
ــک  ــر ی ــود حداکث ــیل ش ــت پس ــار آف دچ
ــن  ــه آلوده تری ــوددارد ک ــت وج ــه فرص هفت
نقطــه تــا ناحیه کمتــر آلــوده را گوگردپاشــی 
کنیــد. ضمــن اینکــه برخــی از فعالیت هــای 
باغبانــی همپوشــانی زمانــی دارنــد و ممکــن 
اســت اگــر نتوانیــد بــه موقــع یــک کار را تمام 

کنیــد از کار بعــدی بــاز بمانیــد.
ــد 150  ــه بای ــد ک ــرض کنی ــما ف ش
 30 تــا   24 طــی  را  بــاغ  هکتــار 
ــا  ــد، از کج ــی کنی ــاعت گوگرد پاش س
ــه  ــان ب ــن زم ــا صــرف ای ــد ب می فهمی
ــان  ــید و کارت ــی می رس ــر کارای حداکث

ــوده؟  ــت ب درس
ــوع  ــمپاش ها از ن ــر س ــه، اگ ــاس تجرب براس
اُتومایــزر باشــند عــدد خیلــی بهتــری حاصــل 
ــد  ــتی باش ــای دس ــا بوم ه ــر ب ــود، اگ می ش
ــا،  ــه م ــق تجرب ــرد. طب ــان می ب ــتر زم بیش

ــان،  ــرگ درخت ــزان ب ــل و می ــه فص ــته ب بس
ــه  ــی س ــر، ط ــک تانک ــا ی ــور ب ــر تراکت ه
ــک و  ــا ی ــک ت ــدود ی ــد ح ــاعت می توان س
نیــم هکتــار را بپاشــد. اگــر ســمپاش اتومایــزر 
باشــد و الگــوی بــاغ طــوری باشــد کــه 
ــا  ــوان ت ــه روی هــم باشــند می ت ــا روب کرت ه
ــه  ــا س ــه دو ی ــرد زد. البت ــم گوگ ــر ه دو براب
شــیفت کار کــردِن تراکتــور هــم مهــم اســت. 
ــر  ــتی و تانک ــوم دس ــا ب ــح ب ــش صحی پاش
دو هــزار لیتــری می توانــد در مــدت ســه 
ــا پانصــد قصــب  ــم، چهارصــد ت ســاعت و نی
بــاغ را پوشــش دهــد. اگــر زیــر ســه ســاعت 
ــد  ــه ب ــود ک ــوم می ش ــند، معل ــم بپاش و نی
پاشــیده اند؛ ممکــن اســت ســر النــس گشــاد 

باشــد.
پــس درســت پاشــیدن محلول هــم در 

افزایش بهــره وری اهمیــت دارد؟ 
اگــر النــس و پمــپ ســمپاش مشــکل داشــته 
باشــد و اپراتــور آمــوزش کافــی ندیــده باشــد 
کــه چگونــه بپاشــد ایــن مســئله یــک نقطــه 
ــن،  ــر م ــه نظ ــود. ب ــوب می ش ــف محس ضع
ــار  ــم هکت ــر نی ــک زی ــرده مال ــاورز خ کش
بایــد یــک النــس اختصاصــی بــرای خــودش 
داشــته باشــد؛ اگــر بــاغ از 10 هکتــار بیشــتر 
ــد،  ــته باش ــور نداش ــک آن تراکت ــد و مال باش
حداقــل بایــد یــک تانکــر و ســم پاش داشــته 
ــر  ــد؛ اگ ــزن باش ــه هم ــز ب ــه مجه ــد ک باش
مســاحت بــاغ از 20 هکتــار بیشــتر شــد بایــد 
تراکتــور هــم داشــته باشــد. مــن معتقــدم که 
ــرای خریــد تجهیــزات سمپاشــی  باغــداران ب
حتمــاً مســتقل عمــل کننــد، چــون  بعضــی 
اوقــات سمپاشــی بایــد در شــب انجــام شــود.

ســخت افــزار یــک کشــاورز موفــق، متناســب 
ــه لحــاظ  ــا مســاحت باغــش اســت؛ هــم ب ب
ــاورز  ــت. کش ــاظ کیفی ــه لح ــم ب ــداد و ه تع
ــتگاه  ــوز دس ــه هن ــم ک ــک داری ــده مال عم
ــدارد! کشــاورز بایــد در چارتــی  چالکــودزن ن

می ریــزد،  باغــش  عملیــات  بــرای  کــه 
عملیــات  کل  آیــا  کــه  کنــد  محاســبه 
خاکــورزی را اجــاره بدهــد یــا خیــر. اگــر ایــن 
حســاب و کتاب هــا را نداشــته باشــیم، پــس 
ــیم؟ ــته باش ــاال داش ــد ب ــار تولی ــه انتظ چگون

در پایــان اگــر صحبتــی داریــد 
بفرماییــد.

ــت روی آن  ــم صنع ــه اس ــته، چ ــد پس تولی
بگذاریــم و چــه آن را کشــاورزی بنامیــم، 
االن خیلــی بــزرگ شــده اســت، در حالی کــه 
قبــاً در دهــه 60 تــا اوایــل 70 یــک موضــوع 
ــه  ــان را ب ــنجان و دامغ ــود و رفس ــی ب محل
ــناختند.  ــته کاری می ش ــق پس ــوان مناط عن
ــا  ــی ی ــر آفت ــود. اگ ــی نب ــم رقابت ــا ه ــا دنی ب
مشــکلی مثــل افاتوکســین هــم بــود، مربوط 
بــه خودمــان می شــد. کم کــم اتفاقاتــی 
افتــاد و افاتوکســین پیــدا شــد و باعــث شــد 
ــک  ــم و ی ــدم کنی ــراوری را منه ــتم ف سیس
ــل از  ــم. قب ــن کنی ــد جایگزی ــتم جدی سیس
سیســتم جدیــد، بزرگتریــن تولیدکننــدگان 
پســته یــک چــرخ پســته پوســت کنی، 
ــتند.  ــرو داش ــر نی ــوض آب و دو نف ــک ح ی
افاتوکســین آمــد و مجبــور شــدیم تحوالتی 
انجــام بدهیــم. بنابرایــن، چــه بهتــر کــه مــا 
قبــل از اینکــه بــا فاجعــه ای رو به رو شــویم در 
ــی الزم  ــیم و آمادگ ــر کرده باش ــورد آن فک م
را پیــدا کنیــم. اگــر ایــن کار را انجــام دهیــم، 

برنــده هســتیم.  
ــک  ــت ی ــمیان پش ــای هاش ــی آق ــک زمان ی
میــز در یــک اتــاق می نشســت و بــرای 
ــرد،  ــن می ک ــته را تعیی ــت پس ــان قیم جه
ــن  ــا قیمــت تعیی ــرای م ــان ب ــی االن جه ول
ــک در  ــای رزنی ــز آق ــه ج ــی ب ــد؛ یعن می کن
شــرکت واندرفــول، یــک نفــر در هنگ کنــگ 
ــد؛  ــن می کن ــت تعیی ــا قیم ــرای م ــم ب ه
ــا در  ــد از االن مســلح شــویم ت ــا بای ــس م پ
ــد از  ــم. بای ــقوط نکنی ــدت س ــه ش ــده ب آین
ــاال  ــد را ب ــه تولی ــیم ک ــر باش ــه فک ــروز ب ام
ببریــم و هزینــه را پاییــن بیاوریــم. مــا بایــد 
از امــروز برنامــه بریزیــم، چــه بــرای تولیــد و 
ــان  ــروش محصولم ــی و ف ــرای بازاریاب چــه ب
به روزتریــن  و  دقیق تریــن  اســاس  بــر  و 
ــا  ــم. ب ــادی کار کنی ــی و اقتص ــع علم مناب
وضــع فعلــی اگــر بخواهیــم فــردا بــا اســپانیا، 
آمریــکا و ترکیــه رقابــت کنیــم، سرنوشــت ما 
ماننــد کشــاورزان زعفــران می شــود؛ زعفــران 
ــپانیا  ــود و در اس ــداری می ش ــا ارزان خری م
بســته بندی می شــود و 6 برابــر قیمتــی کــه 
کشــاورز زحمــت کشــیده در خــارج فــروش 

ــی رود. م
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ــته را  ــد پس ــره وری در تولی ــما به ش
چــه می دانیــد؟

ــط  ــواردی را مرتب ــته م ــداری پس ــا در باغ م
ــواردی را  ــم و م ــت کردی ــره وری رعای ــا به ب
ــره وری  ــا به ــه ب ــم. در رابط ــت نکردی رعای
آب، تناســبی بیــن مصــرف آب و ســطح 
زیــر کشــت وجــود نــدارد. هربــار خواســتیم 
مثــال بزنیــم، گفتیــم هــر چــاه تلمبــه چنــد 
ــر آب دارد و  ــد لیت ــن دارد، چن ــار زمی هکت
بــه هــر چــاه تلمبــه ای کــه ســطح زیرکشــت 
در  بیشــتری  مجــوز  داشــته،  بیشــتری 
برداشــت آب دادیــم و گفتیــم اشــکال نــدارد! 
ــتفاده از آب را  ــره وری اس ــوع به ــًا موض اص

ــم. ــر نگرفتی ــم در نظ ه
بــه اعتقــاد مــن حاکمیــت بــای زیــادی ســر 
آب هــای زیرزمینــی آورده؛ چــون کشــاورزان 
ــاورزی و  ــتند کش ــه می خواس ــه صادقان هم
ــد  ــد کنن ــی تولی ــد و محصول ــداری کنن باغ
ــه  ــا چ ــرای آب ه ــتند ب ــت نمی دانس و اکثری
اتفاقــی خواهــد افتــاد، امــا متخصصیــن آب 
می دانســتند. امــروز بهانه هــای مختلفــی 
ــت و  ــه شده اس ــاب چ ــه اوِل انق ــت ک اس
ــا مســئولین  ــد ی ــاد اســتفاده کردن مــردم زی
ــات  ــن اتفاق ــه هــر حــال ای ــد. ب ــد نبوده ان بل

افتاده اســت. 
از ســال 1380 کــه تــب اســتفاده از آبیــاری 
ــه از  ــتفاده بهین ــت اس ــار در جه ــت فش تح
آب راه افتــاد و ایــن سیســتم ها را در باغــات 
اجــرا کردیــم، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه 
ــم  ــتفاده کنی ــری اس ــم از آب کمت می توانی
ــی  ــا وقت ــم. ام ــتری برداری ــول بیش و محص
ــان  ــه درخت ــیده ایم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
ــطح  ــا س ــد و ب ــان بودن ــه ج ــرده و نیم م
زیرکشــت هایی مواجــه شــدیم کــه بــه 

ــد.  ــتر بودن ــترس، بیش ــبِت آب در دس نس
بــاز حاکمیــت چــه کار کــرد؟! اگــر باغــدار از 
ــراژ  ــرد، لیت ــم می ک ــر کشــتش ک ســطح زی
ــع،  ــد. در واق ــش می دادن ــه اش را کاه پروان
حاکمیــت هیــچ نگاهــی بــه بحــث بهــره وری 
نــدارد. نگفتنــد اگــر کســی توانســت بــا ایــن 
ــردارد،  ــول ب ــزان محص ــن می ــم آّب، ای حج

در  می دهیــم.  او  بــه  تشــویقی  و  امتیــاز 
مقابــل، حاکمیــت همیشــه از مجوزِ برداشــِت 
آِب کســی کــه زمینــش را رهــا می کــرد تــا از 
قســمت خــوب آن اســتفاده کند و بهــره وری 
را در واحــد ســطح بــاال ببــرد، کــم می کــرد 
ــی  ــت و حت ــاز آب را از او می گرف ــا امتی و ی

ــت! ــم از او می گرف ــن را ه ــت زمی مالکی
ــع  ــت مان ــد حاکمی ــی می فرمایی یعن

ــت؟ ــره وری اس ــش به افزای
اوضــاع  می خواهیــم  مــا  وقتــی  بلــه. 
بهــره وری را درســت کنیــم بایــد یــک قانــون 
منســجم و درســتی را تدویــن کنیم و کســی 
آن را ضمانــت کنــد تــا قابلیــت اجرایــی 
ــرای  ــی ب شــدن پیــدا کنــد و پشــتوانه قانون
ــه  ــاتی ک ــا در جلس ــد. م ــود بیای ــه وج آن ب
از گذشــته تــا کنــون در ایــن زمینــه در 
جهــاد کشــاورزی برگــزار شــده شــرکت 
ــیدیم،  ــی رس ــات خوب ــه تصمیم ــم و ب کردی
ــه اداره  ــات ب ــن تصمیم ــه ای ــی ک ــا وقت ام
آبیــاری رســیدند، مســئولین ایــن اداره ســر 
حــرف اولشــان بودنــد: »اگــر اینقــدر ســطح 
ــوز  ــدر مج ــید، اینق ــته باش ــت داش زیرکش
می توانیــم بــه شــما بدهیــم و چــون ســطح 
ــدار  ــا از مق ــر کشــت شــما کــم شــده، م زی

آب شــما کــم می کنیــم.«
ایــن کار، مــا کشــاورزان را  دچــار ســردرگمی 
می کنــد و هیــچ ضمانتــی بــرای حرف هایــی 
هــم کــه زدیــم، وجــود نــدارد. یعنــی کســی 
ــره وری  ــا به ــه ب ــتی را در رابط ــه کار درس ک

ــد.  ــرر می کن ــداً ض ــد، بع ــام می ده انج
ــم،  ــود بدهی ــره وری را بهب ــم به ــر بخواهی اگ
ابتــدا بایــد حســاب کنیــم چــه قــدر پســته 
مثــًا  تولیــد می شــود،  ایــن کشــور  در 
ــد در نظــر  ــن؛ بع ــم دویســت هزارت می گویی
می گیریــم کــه برداشــت ایــن دویســت 
ــدار ســطح زیرکشــت  ــه مق ــن از چ ــزار ت ه
انجــام می شــود و بــا چــه مقــدار آبــی قابــل 
ــال  ــک س ــن در ی ــًا م ــت. مث ــت اس برداش
ــت  ــاری تح ــتم آبی ــق سیس ــار، از طری پرب
ــب آب  ــر مکع ــر 4 مت ــره ای، از ه ــار قط فش
یــک کیلوگــرم محصــول خشــک برداشــتم. 

هیچ کــس توجهــی بــه ایــن کاهــش مصــرف 
ــرد و  ــول نک ــت محص ــش برداش آب و افزای

ــود. ــم در کار نب ــویقی ه تش
ــن  ــکا ای ــورد آمری ــه در م ــا همیش ــال م مث
اســت کــه آمریکایی هــا دارنــد از واحــد 
ــد،  ــول برمی دارن ــدار محص ــن مق ــطح ای س
ــی کــه نســبت مصــرف آب در واحــد  درحال
ــا  ــم. آمریکایی ه ــاب نمی کنی ــطح را حس س
ــطح، آب  ــد س ــا در واح ــر م ــدود 3 براب ح
مصــرف می کننــد. نیــاز آبــی درخــت پســته 
بــرای محصــول دادن زیــاد اســت، ولــی 
ــیار  ــته بس ــت پس ــی درخ ــیل بارده پتانس
باالســت؛ بــه شــرطی کــه دچــار تنــش آبــی 

نشــود.
واضحاً گره کار کجاست؟ 

حــال ســوال ایــن اســت کــه میــزان مصــرف 
آب را بایــد کارشناســان تغذیــه انجــام دهنــد 
ــد  ــزار می کنن ــاری؟! جلســه برگ ــا اداره آبی ی
و  آبیــاری  اداره  بــا  جلســه  حاکمیــِت  و 
فرمانــداری اســت، درحالــی کــه کارشناســان 
ــد درخــت در فصــل  ــد بگوین کشــاورزی بای
خــواب، آب می خواهــد یــا نمی خواهــد و 
ــی  ــود! وقت ــی آب داده ش ــه حجم ــد چ بای
در  شــما  می گوینــد  می کنــی  اعتــراض 

ــه ای! ــرار گرفت ــت ق ــل حاکمی مقاب
ــد  ــن کن ــد تعیی ــاورزی بای ــناس کش  کارش
ــاز  ــدر آب نی ــت، چق ــداد درخ ــن تع ــه ای ک
دارد و بعــد از برداشــت محصــول بــرای 
خــارج کــردن نمــک جمــع شــده در ناحیــه 
ریشــه، بایــد آبشــویی انجــام گیــرد. در دنیــا، 
در جاهایــی کــه از آب شــور بــرای کشــاورزی 
ــوم  ــک س ــد ی ــد، می گوین ــتفاده می کنن اس
ــد محصــول را  ــرای تولی ــاز ب ــورد نی از آب م
بــرای آب شــویی نمک هــای خــاک، بایــد در 

گفت و گو با بهروز زینلی باغدار نمونه کشوری

راز بهره وری: برنامه ریزی و الگوپروری
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ــران، در  ــرای دور کــردن نمــک از ریشــه. در ای ــی ب ــت؛ یعن نظــر گرف
جلســاتی کــه آقایــان برگــزار می کننــد، مقــدار ایــن آب را چــه کســی 
ــد  ــینند و می گوین ــات می نش ــس! در جلس ــد؟ هیچ ک ــن می کن تعیی
در فــان جــا در فصــل زمســتان کســی آب نمی دهــد. کســی نیســت 
بگویــد آنجایــی کــه آب نمی دهنــد، بارندگــی زمســتانه دارنــد و آنجــا 

ــد.  ــش ندارن ــت برداشــت آب در فصــل روی محدودی
در شــرایط فعلــی، حتــی اگــر اداره آبیــاری بگــذارد آب بکشــیم، آبی در 
چــاه نیســت. یعنــی ظرفیــت برداشــت هــم دیگــر وجود نــدارد. شــرایط 
ــد.  ــت درک نمی کنن ــاال در حاکمی ــاِن ب ــا را آقای ــی م ــداری فعل باغ
وقتــی باغــدار ایــن منطقــه را حکــم می کننــد کــه یــک مــاه چاهــش 
را خامــوش کنــد، نمی داننــد کــه ایــن باغــدار محدودیــت آبــی دارد و 
زمینــش مشــکل دار اســت و اگــر هــم کشــاورز زمیــن نامرغــوب را رهــا 
کنــد، می گوینــد زمینــت ملــی شــده و مالکیتــش را ســلب می کننــد، 
یــا مجــوز برداشــت آب را کــم می کننــد. درواقــع، در ایــن روش باغــدار 
وادار می شــود بــا کــج کاری، آب و درخــت را هــدر دهــد تــا مالکیتــش 
را حفــظ کنــد. یعنــی حاکمیــت، تمــام مســیر را بــه شــکلی می چینــد 
ــی  ــش توســط حاکمیت ــن چین ــره وری دور شــود. ای ــدار از به ــه باغ ک

ــد«. ــه »نمی دان ــود ک ــام می ش انج
ایــن حاکمیــت بــا نــگاه تــک بعــدی فقــط اعــام می کنــد: »مــن حافظ 
منابــع آبــی هســتم«. حــاال حاکمیــت یــک اداره ای دارد بــه نــام جهــاد 
ــه  ــگاه کارشناســی ب کشــاورزی کــه کارشناســش اساســاً وظیفــه اش ن
ــرای حفــظ کشــاورزی اش اســت و  ــه کشــاورز ب کشــاورزی و کمــک ب
وجــود آن در تناقــض بــا کســانی اســت کــه کشــاورزان را از بهــره وری 

دور می کننــد. 
یعنــی نــگاه کارشناســی در جهــاد کشــاورزی درســت اســت 

و فقــط وزارت نیــرو یــا اداره آبیــاری مشــکل دارنــد؟
خیــر! در باغــدارِی پســته کســی نمی گویــد درخــت را بــا چــه الگویــی بایــد 
ــی  ــی می خواه ــت. وقت ــود نداشته اس ــیون وج ــکاری. ادوات و مکانیزاس ب
ــد باشــد.  ــری بای ــا شــش مت ــری ی ــر ســه مت ــی تیل ــی، نمی دان ــر کن تیل
هرکــس هــرکاری کــرده، دیمی بــوده اســت! اســتانداردی در مکانیزاســیون 

یــا کشــت نیســت و کســی الگــوی خاصــی طراحــی نکرده اســت. 
ــی  ــرده اســت. خیل ــه کســی کاری نک ــم ک ــا را نمی کن ــن ادع ــن ای م
ــم و در  ــات قدی ــه تحقیق ــاورزی، در موسس ــاد کش ــتان در جه از دوس
پژوهشــکده پســته طــرح گذاشــته اند و همگــی کار کرده انــد، ولــی بــه 
ــر  ــه کشــاورز گی ــی همــه ســر رســیده اند ک ــی نرســیده اند. وقت الگوی
ــی کار  ــم تلفیق ــع ه ــازه آن موق ــت. ت ــر کرده اس ــم تغیی ــاده و اقلی افت
ــه  ــت، موسس ــی کرده اس ــاورز کار خوب ــک کش ــد ی ــد! دیده ان کرده ان

ــد.  ــده داده ان ــد روی آن کار تأیی ــاد آمده ان ــات و جه تحقیق
یعنی چه به الگویی نرسیده اند؟

ــا ادوات  ــی ب ــخم زدن، وقت ــی و ش ــی، تیلرزن ــی، محلول پاش سمپاش
ــا را در  ــازه م ــد و ت ــش می ده ــه را کاه ــود، هزین ــام ش ــزرگ انج ب
ــا ســایر تولیدکننــدگان در  ــت ب ــرار می دهــد کــه وارد رقاب نقطــه ای ق
ــن شــکل حاصــل می شــود؛  ــه همی ــا می شــویم. بهــره وری هــم ب دنی
یعنــی بــا کاهــش هزینــه و افزایــش درآمــد. یــک بُعــد از این بهــره وری 
ــش  ــره وری کاه ــی به ــد اصل ــازی مصــرف آب اســت. بُع ــم بهینه س ه
هزینــه کارگــری و اســتفاده از تجهیــزات مکانیــزه اســت. انجــام همــه 
ایــن کارهــا برنامه ریــزی و الگــو می خواهــد. ســاختار زیربنایــِی کاشــت 

در کشــاورزی مــا، الگــوی تعریــف شــده ای نــدارد. مــا هنــوز بــه دنبــال 
ــور!  ــودرو در کش ــت خ ــل صنع ــتیم؛ مث ــوده هس ــات فرس ــاح باغ اص
هنــوز خودرویــی بــا الگــوی قدیمــی، مثــل پرایــد، محبــوب اســت. در 
حالــی کــه اســتفاده از ابــزار فرســوده، هزینه هــا را افزایــش می دهــد و 
ــه دارد.   ــورم حاکــم اســت، صرف ــا چــون ت ــد، ام بهــره وری را کــم می کن
درســت اســت کــه جــوان ســازی یــک درخــت کهنــه هشــتاد ســاله 
هنــر اســت، ولــی اگــر کســی یــک بــاغ جدیــد را در یــک جــای خــوب 
و بــا یــک الگــوی متناســب احــداث کنــد کــه از درجــه مکانیزاســیون 
ــل  ــره وری بیشــتر قاب ــرش در به ــاً تأثی ــد، قطع ــوردار باش ــی برخ باالی
مشــاهده اســت. امــا هیچ کــس ایــن الگــوی درســت و مناســب را بــه 

کشــاورز مــا نــداده و نیســت کــه بدهــد.  
ــا  ــوده، ام ــه ب ــو و بی برنام ــا بی الگ ــاورزی م ــه کش ــا اینک ب

ــد! ــق بوده ای ــما موف ش
ــردن  ــزه ک ــرای مکانی ــار ب ــا باالجب ــم؟!  م ــه کردی ــا چ ــوض م در ع
ــا  ــم. م ــر دادی ــد را تغیی ــم و پیون ــف را حــذف کردی ــک ردی ــات، ی باغ
ــه  ــم و ب ــا جهادکشــاورزی و پژوهشــکده مشــورت و همفکــری کردی ب
نتیجــه رســیدیم کــه درختــان را از کــف ببریــم و پیونــد احمدآقایــی 
ــا ســرمای منطقــه  بزنیــم؛ چــون نیــاز ســرمایی واریتــه احمدآقایــی ب

متناســب اســت. 
شــما در بخشــی از صحبتتــان معتقدیــد کــه مــا حتــی نمی دانیــم 
کار درســت در کشــاورزی پســته بــرای افزایــش بهره وری چیســت و 
کالً انگشــت اتهامتــان هــم بــه ســمت حاکمیــت دراز اســت. بــه نظر 

شــما، بــا ایــن شــرایط امــکان افزایــش بهــره وری وجــود دارد؟ 
بلــه وجــود دارد! وظیفــه حاکمیــت تصدی گــری نیســت. بایــد بخــش 
ــزی و  ــت، برنامه ری ــت حمای ــه حاکمی خصوصــی ایجــاد شــود و وظیف
ــه بیراهــه  ــع از فســاد و ب ــا مان ــر بخــش خصوصــی اســت ت نظــارت ب

رفتــن شــود. 
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مــن در کرمــان، در حالی کــه باغــات اطرافــم 
ــر آب در  ــا 5 لیت ــده اند، ب ــک ش ــه خش هم
ــذف  ــا را ح ــان ردیف ه ــک در می ــه، ی ثانی
کــردم و بــه احمدآقایــی تغییــر پیونــد دادم 
و پســته خوبــی هــم برداشــت می کنــم. 
ــد،  ــردم و دیدن ــم ب ــادی را ه ــاورزان زی کش
امــا آیــا ایــن کفایــت می کنــد؟! خیــر. بهــروز 
ــر  ــه اگ ــت ک ــه ای اس ــل مورچ ــی مث زینل
ــد  ــر می کن ــد، فک ــش بیفت قطــره ای آب روی
ــا  ــوان ب ــه می ت ــا را آب برده اســت. چگون دنی
حرف هــای مــن ســطح گســتردۀ زیــر کشــِت 
پســته در کشــور را پوشــش داد؟! چطور ســه 
ــتان  ــده اس ــد هیج ــناس می توانن ــر کارش نف
پســته کاری را پوشــش دهنــد؟! درســت 
اســت کــه در اســتان مــا پســته کاری قدمــت 
دارد، ولــی متأســفانه در اســتان هایی کــه بــه 
ــده ام  ــده اند، دی ــته کاری ش ــی وارد پس تازگ
کــه مــا بــا اینهمــه بیراهــه رفتــن پیــش آنها 
شــاه هســتیم؛ امــا کســی نیامــده بــه اینهــا 
بگویــد چــه بکننــد. در یــک ردیــف، پنجــاه 
ــد  ــد و می گوین ــاوت زده ان ــد متف ــم پیون رق
پیوندهــا را از فــان کــس گرفتــه ام کــه 
ــر  ــر ه ــت! مگ ــی بوده اس ــنجانی و نوق رفس
کــس کــه رفســنجانی اســت، پســته کار 
ــی  ــه نوق ــردی ک ــر ف ــر ه ــم هســت؟! مگ ه
ــی  ــر کس ــر ه ــت؟! مگ ــته کار اس ــت، پس اس
ــه پســته کار اســت از پســته آگاهــی دارد؟! ک

یعنــی می گوییــد همــه بلــد نیســتند 
ــد  ــد و بتوانن ــته بکنن ــداری پس باغ

ــد و فقــط عــده  ــادی بردارن پســته زی
ــد؟  ــن را می دانن ــن ف ــی ای خاص

کشــاورزان مــا بــه ســه دســته تقســیم 
می شــوند: کشــاورزان تاجر پیشه، کشــاورزان 
موروثــی و کشــاورزان حرفــه ای. کســانی کــه 
ــا  ــمارند؛ ام ــت ش ــتند انگش ــه ای هس حرف
ــم  ــا عل چــون تعدادشــان محــدود اســت، آی
ــش  ــاورزی را پوش ــد کل کش ــا می توان اینه
می توانــد  اینهــا چگونــه  دهــد؟! حــرف 
ــات در کشــور  ــد؟! تحقیق ــدا کن ــکاس پی انع
انجــام می شــود، امــا ترویجــی وجــود نــدارد؛ 
جایــی کــه بیایــد تجربیــات را بنویســد 
و دســته بندی کنــد، وجــود نــدارد. اگــر 
ــال کشــاورزی باشــد، کل  ــک ب ــات ی تحقیق

ــت.  ــج اس ــر آن تروی ــال دیگ ــه و ب تن
ــد  ــور بای ــت؟ چط ــان چیس  منظورت
را  کشــاورزی  دانــش  و  تجربیــات 

ــرد؟ ــج ک تروی
ــدارد.  ــه ن ــران بودج ــک ق ــا ی ــج م االن تروی
پنــج قــران بودجــه می آیــد، هرکــس زورش 
ــاز باشــد  ــا زبانــش بیشــتر ب بیشــتر باشــد ی
ــد!  ــت می کن ــد، آن را دریاف ــر برس ــا زودت ی
بــرای ترویــج بودجه هــای خیلــی کمــی 
گذاشــته شــده، درحالی کــه بایــد همــه 
جهــاد کشــاورزی ترویــج باشــد و یافته هــای 
پژوهشــکده و موسســه تحقیقــات و تجربیات 
کشــاورزان پیشــرو کــه بــه تأیید کارشناســان 
ــن کار  ــن، ای ــد. در ضم ــیده را رواج دهن رس
ــال  ــا 150 س ــد. م ــی می خواه ــوی واقع الگ

ــو! ــدون الگ ــه ب ــم، البت ــاورزی کرده ای کش
ــت  ــو درس ــرای الگ ــد ب ــر می کنی فک

ــده؟ ــر نش ــردن دی ک
بلــه دیــر شــده اســت! امــا آیــا نبایــد شــروع 
تــازه ای داشــته باشــیم؟ هــر وقــت فهمیــدی 
ــاره  ــط و دوب ــر خ ــه س ــده،  نقط ــتباه ش اش
ــک راه  ــر از ی ــر 90 کیلومت ــن! اگ ــروع ک ش
100 کیلومتــری را اشــتباه رفتــی و متوجــه 
ــی  ــت می گوی ــا آن وق ــدی، آی ــتباهت ش اش
چــون مــن 90 کیلومتــر اشــتباه رفتــم، 
پــس 10 کیلومتــر باقــی مانــده را هم اشــتباه 
ــی  ــتباه رفت ــر اش ــر 90 کیلومت ــی روم؟! اگ م
ــی  ــه بده ــر ادام ــون اگ ــردی، چ ــد برگ بای
همیــن 10 کیلومتــر را هــم ضــرر می کنــی. 
ــم،  ــتباه رفته ای ــه اش ــی را ک ــد راه ــا بای م

ــم. برگردی
شــجاع کیســت؟! آن آدمــی که از همــان اول، 
ــه، اشــتباهش را  ــن هزین ــا کمتری خــودش ب
ــم  ــذرت می خواه ــد مع ــرد و می گوی می پذی
و مســئله را حــل می کنــد. مــا حاضــر 
نیســتیم وقتــی مســئولیت گرفتیــم ایــن کار 
ــا  ــم قبلی ه ــم می گویی ــه دائ ــم، بلک را بکنی
ــا تــرس و دروغ و دوز  ایــن کار را کرده انــد. ب
ــات در  ــرد. راه نج ــود کار ک ــک نمی ش و کل

راســتی اســت.
بــه نظــر مــن، دســتیابی بــه بهــره وری پایدار 
ــزی  ــا نقشــه راه و برنامه ری شــدنی اســت، ام
بایــد  را  اینهــا  کســی  چــه  می خواهــد. 
ــت  ــی حاکمی ــان! ول ــد؟ خودم ــت کن درس
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بایــد یــک تضمینــی روی ایــن کار بگــذارد. 
نــه اینکــه مــن بــروم تعاونــی تولیــد درســت 
کنــم و بیایــم کارشناســی کنــم و کشــاورزی 
را مــدرن کنــم، امــا بعــد بیاینــد بــه دســتم 
ــدادی  ــات ن ــه شــما مالی ــد ک دســتبند بزنن
و از کشــور ممنــوع الخروجــم کننــد! در 
ــات  ــاف از مالی ــه مع ــم ک ــا خواندی ــون م قان
هســتیم، بعــد از 30 ســال گفتنــد بــه شــرط 
ــه اظهارنامــه از مالیــات معــاف هســتید.  ارائ
مــا همیــن را گفتیــم و چقــدر رفتیــم و 
آمدیــم، ولــی پول هــا را از مــا گرفتنــد و مــا 
ــه  ــا ب ــت ی ــد. حاکمی ــرد کردن ــود و خ را ناب
غــرض یــا از روی نادانــی همیشــه کارهایــی 
ــه  ــی ک ــکل ها و تعاونی های ــم، تش ــه کردی ک
تأســیس کردیــم را نابــود کرده اســت. گاهــی 
ــم و  ــاال بروی ــه ب ــد ک ــک می کنن ــی کم حت

ــد! ــن می زنن ــه زمی ــر ب ــا س ــد ب بع
ــه  ــه چ ــد ک ــح می دهی ــتر توضی بیش

ــاده؟ اتفاقــی افت
 مــا در بحــث بهــره وری آب کار کردیــم؛ 
ــار  ــت فش ــاری تح ــال 1383 آبی ــن در س م
ــوان  ــه عن ــال 1385 ب ــردم و در س را کار ک
ــه  ــه ن ــدم؛ البت ــی ش ــوری معرف ــه کش نمون
نمونــه کشــوری دروغــی، بلکــه نمونه کشــور 
واقعــی کــه هنــوز ایــن سیســتم کار می کنــد 
ــا آن  ــف نشده اســت. ام ــک روز هــم متوق و ی
ــد! در  ــا آوردن ــر م ــه س ــی ب ــه بای ــال چ س
ســال 1385 کــه مــن نمونه کشــوری شــدم، 
از ســوی منابــع طبیعــی آمدنــد و بــه دســتم 
ــما  ــه ش ــام ک ــن اته ــا ای ــد ب ــتبند زدن دس
ــوع  ــد و ممن ــی را تصــرف کرده ای اراضــی مل
الخــروج هســتید! آن زمــان آقــای محمــودی 

ضامــن مــن شــدند. 
ــه شــدم  مــن در ســال 1394 کشــاورز نمون
و بــه عنــوان مــددکار ترویجــی معرفــی 
ــک کارت  ــد و ی ــوت کردن ــا را دع ــدم. م ش
ــج  ــم کارت پن ــا ه ــد؛ م ــا دادن ــه م ــه ب هدی
میلیونــی را خــرج کرده بودیــم. بعــد گفتنــد 
ــه  ــوده و کارت هدی ــاری ب ــن کارت اعتب ای
ــدود  ــال ح ــد س ــد از چن ــت و بع نبوده اس
9 میلیــون تومــان از حســاب مــن برداشــت 
ــده،  ــد. حســاب های مــن را بــدون پرون کردن
ــه  ــن کارت هدی ــد ای ــد و گفتن ــه کردن بلوک
ــد  ــاری بوده اســت. ببینی ــوده و کارت اعتب نب
چــه کارهــای زشــتی می کننــد! مــن رفتــم 
ــد  ــه آم ــاال نام ــم و از ب ــه گرفت ــت نام از دول
از روی حســابت برداشــت  کــه اشــتباهاً 

شــده، بعــد رئیسشــان از کرمــان آمــد و 
ــه  ــت ک ــه نوش ــرد و نام ــی ک معذرت خواه
پــول ایــن آقــا را پــس بدهیــد. بعــد معلــوم 
ــدارد کــه  شــد ســرفصل و منابعــی وجــود ن

ــد!  ــا را برگردانن ــول م ــد پ بخواهن
ــن  ــزه ای م ــه انگی ــا چ ــرایط، ب ــن ش در ای
کار  بایــد  کشــوری  نمونــه  عنــوان  بــه 
ــوز  ــه داده ام و هن ــم ادام ــاز ه ــا ب ــم؟! ام کن
ــری  ــون یادگی ــوز کان ــم. هن ــج می کن تروی
دارم و تلفنــی جــواب مــردم را می دهــم. 
ــق  ــن عاش ــت دارم. م ــم را دوس ــن وطن م
ولــی  هســتم.  پســته کاری  و  کشــاورزی 
می خواهــم بگویــم کارهایــی کــه حاکمیــت 
خجالــت آور  و  زشــت  می دهــد،  انجــام 
اســت. نامــه آمده اســت کــه پــول را بیخــود 
برداشــتید، پــس بدهید، ســود جریمــه اش را 

ــد!  ــم بدهی ه
مگــر شــما آمریکایــی هســتید کــه از فریــب 
ــد؟! شــما  ــج و چمــاق اســتفاده می کنی هوی
الگویتــان آمریکاســت؟! یــک روز می آییــد 
صادرکننــده و کشــاورز را بــا هویــج تشــویق 
ــر ســرش  ــاق ب ــا چم ــک روز ب ــد و ی می کنی
ــه  ــت. هم ــت اس ــا زش ــن کاره ــد. ای می زنی
اینهــا برمی گــردد بــه اینکــه حاکمیــت 
برنامه ریــزی نــدارد. هــر کــس صبــح زودتــر 
بیــدار شــد، می آیــد چیــزی می گویــد و 
ــی کشــور محــدود  ــع آب اجــرا می کنــد. مناب

اســت و زمــان دارد می گــذرد. 
از ایــن موضــوع بگذریــم! عوامــل 

بهــره وری چــه هســتند؟
روی بهــره وری خیلــی می تــوان کار کــرد؛ 
از کیفیــت شــناوری کــه در چــاه آب قــرار 
ــم  ــا مه ــاژ لوله ه ــوع آلی ــا  ن ــم ت می دهی
ــه  ــت نشــوند، هزین ــر رعای ــه اگ اســت ک
کشــاورز را بــاال می بــرد. در تراکتورهــا 
ــوال  ــن من ــه همی ــع ب ــم وض و ادوات ه

اســت.
اختیــار آب دســت  ایــن مملکــت  در 
جهــاد کشــاورزی نیســت، اختیــار بــرق و 
ســوخت مــورد نیــاز کشــاورز هــم دســت 
جهــاد کشــاورزی نیســت. ســوخت دســت 
وزارت نفــت اســت، بــرق و آب دســت 
وزارت نیــرو اســت و صــادرات دســت 
صنعــت و معــدن و تجــارت اســت. اصــًا 
جهــاد کشــاورزی را قطــع نخــاع کرده انــد. 
ــش  ــاز در بخ ــورد نی ــای م ــه آچاره هم
کشــاورزی بــه دســت وزارت خانه هــای 

دیگــر داده شــده و موتــور آن را بــه وزیــر 
کشــاورزی داده انــد و می گوینــد تعمیــرش 
کــن! خــب مــرد حســابی! او آچــار نــدارد، 
وزارت خانه هــای  دســت  آچارهایــش 

ــر اســت.  دیگ
ــد کــه مــا از طریــق  بعضی هــا معتقدن
ــک  ــم کم ــازی داری ــبکه های مج ش
ــرود.  ــاال ب ــره وری ب ــا به ــم ت می کنی
فکــر می کنیــد ایــن روش چقــدر 

ــت؟ ــش اس اثربخ
کار  و  اســت  ترویــج  از  جزیــی  ایــن 
ــزی و  ــا در باغ ری ــی آی ــت، ول ــی اس خوب
ســاخت زیرســاخت ها می توانــد کمــک 
ــان  ــا باغریزی هایم ــون م ــر! چ ــد؟ خی کن
ــد!  ــلیقه ای اســت. ببینی انجــام شــده و س
مثــل  مجــازی  آمــوزش  شــبکه های 
ــن حــد  ازدواج هــای مجــازی اســت؛ در ای
اســت و ممکــن اســت خــوب از کار در 
ــد باشــد.  ــی ب ــد و ممکــن اســت خیل بیای
ممکــن اســت فــردی کــه اینهــا را نوشــته 
آدم نادانــی بــوده و کپی بــرداری کــرده 
ــه  ــد. چ ــی باش ــت آدم عالم ــن اس و ممک
فضــای  در  را  اینهــا  می توانــد  کســی 
مجــازی تأییــد کنــد کــه درســت اســت یــا 
خیــر؟ بایــد یــک ناظــر، مطالــب را کنتــرل 
ــاره  ــتانداردی در این ب ــد و اس ــد کن و تأیی

ــد. ــته باش ــود داش وج
ــه  ــات چ ــال تجربی ــیوه انتق ــن ش ای

می خواهــد؟ تأییــدی 
ــی  ــی خیل ــته احمدآقای ــد پس طرف می گوی
ــق  ــرو در مناط ــما ب ــاال ش ــت؛ ح ــوب اس خ
کــه  پســته هایی  همــه  ببیــن  مختلــف 
ــم  ــه اس ــه، ب ــت؟! ن ــی اس ــد احمدآقای زده ان
درصدشــان  امــا 80  زدنــد،  احمدآقایــی 
ــناس  ــرد سرش ــک ف ــت. ی ــی نیس احمدآقای
ــف  ــک ردی ــرد، در ی ــش ب ــه باغ ــن را ب م
60 متــری ، 50 رقــم احمدآقایــی پیونــد 
ــن در  ــری! م ــم اکب ــود و 20 رق ــورده ب خ
ــون  ــم، چ ــر می ده ــی نظ ــورد احمدآقای م
ــی از  ــی اســت. وقت تخصصــم روی احمدآقای
ــه  ــا را ب ــی اینه ــه کس ــی چ ــرف می پرس ط
تــو داده اســت، می گویــد: »تعــدادی را از 
ــی را از  ــم، یک ــه گرفت ــاورز نمون ــان کش ف
ــم،  ــوق گرفت ــی را از ن ــم، یک ــن گرفت قزوی
یکــی را از کبوترخــان گرفتــم و غیــره و همه 
ــن  ــی اســت«؛ ای ــد کــه احمدآقای هــم گفتن

کارهــا بهــره وری را نابــود کرده اســت. 
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می فرماییــد  شــما  کــه  این طــور 
هیــچ الگــو و علــم و اســتانداردی 
ــد  ــدارد و هیــچ کــس نمی دان وجــود ن
ــن  ــدار در ای ــت. باغ ــت چیس کار درس

ــد؟ ــکار بکن ــد چ ــرایط بای ش
آقــا! دلیــل اینکــه صنعــت پســته آمریــکا 
ــن  ــت پســته که ــدت کوتاهــی صنع ظــرف م
مــا را در هــم نوردیــد چــه بــود؟ برنامه ریــزی! 
ــت  ــرف می رف ــود؛ ط ــخص ب ــز مش ــه چی هم
بــه یــک شــرکت می گفــت اینقــدر پــول دارم 
ــم  ــا ه ــم؛ آنه ــته کاری کن ــم پس و می خواه
ــاغ  ــا ب ــان ج ــرو ف ــه ب ــد ک ــواب می دادن ج
ــن  ــا و ای ــن پیونده ــا، ای ــن درخت ه ــز، ای بری
هــم نتایــج تحقیقــات! و نتیجــه کشاورزیشــان 

ــم.  ــه می بینی ــد ک ــن ش ای
مــا چــه کردیــم؟! رفتیــم هــر جــا رســیدیم، در 
هــر زمینــی اعــم از آب شــور، خــاک بــد، خاک 
خــوب چــاه زدیــم و کشــاورزی راه انداختیــم و 
بــا هــر الگویــی کــه دلمــان خواســت درخــت 

کاشــتیم و قروقاطــی پیونــد زدیــم!
ــما  ــای ش ــن از صحبت ه ــت م برداش
ایــن اســت کــه بــرای افزایــش 
ــود،  ــزی ش ــد برنامه ری ــره وری بای به
گروه هایــی از افــراد کاربلــد تشــکیل 
شــود و بعــد اینهــا بتواننــد بــا 
کشــاورزها ارتبــاط مســتقیم داشــته 
ــم  ــه ه ــازی. بودج ــه مج ــند، ن باش
تأمیــن بشــود و دولــت بــر آن نظــارت 
ــه  ــه ب ــن مجموع ــد و ای ــته باش داش
ــا در  ــزی و ی ــر باغ ری ــاورز در ام کش
ــای  ــره وری باغ ه ــش به ــت افزای جه

ــد.  ــک کنن ــود کم موج
ــته را  ــه پس ــد ک ــد باش ــی بای ــن! کس آفری
ــن پرســید پســته  بشناســند. دوســتی از م
ــم  ــن گفت ــت؟ م ــال کجاس ــی م احمدآقای
و  اســت  نــوق  احمدیــه  منطقــه  مــال 
بهتریــن پیوندزن هایــی کــه احمدآقایــی 
را می شناســند از منطقــه نــوق  هســتند. 
و  بــرده  پیونــدزن  نــوق  از  آمــده  آقــا 
ایــن پیونــدزن گفتــه اســت  می گویــد 
ــی.  ــر کن ــد تکثی ــا را بای ــن احمدآقایی ه ای
ــا  ــی از پیونده ــی یک ــه حت ــدم ک ــم دی رفت
هــم احمدآقایــی نیســت. مگــر هــر پیوندزن 
نوقــی، پیونــد احمدآقایــی را می شناســد؟! 
ــه ادوات  ــی ک ــا هرکس ــابه، آی ــور مش به ط
ــته  ــد از پس ــد می کن ــته تولی ــرآوری پس ف
در  ســر  پســته  از  عمدتــاً  می دانــد؟ 

ــازند.  ــوب می س ــی ادوات خ ــد،  ول نمی آورن
ــته دار  ــا پس ــته کار و ی ــک پس ــر ی ــال اگ ح
ــط  ــرده و در ضب ــرآوری ک ــته را ف ــه پس ک
کار کــرده اســت بتوانــد دســتگاهی بســازد، 
می توانــد تمــام نقص هــای آن را بگیــرد، 
و می دانــد  را می شناســد  پســته  چــون 
ــود و  ــز می ش ــورت مغ ــه ص ــه چ ــی ب فندق
چــه اتفاقــی بــرای کله قوچــی و احمدآقایــی 

ــد.  ــردن می افت ــط ک ــگام ضب هن
را  کار  کــه  کســی  بــا  متخصــص  پــس 
می کنــد.  فــرق  خیلــی  می دهــد  انجــام 
مــا هزینه هایمــان در کشــور بــه همیــن 
ــود  ــی وج ــر جای ــت. اگ ــاال رفته اس ــل ب دلی
ــد  ــاً پیون ــی واقع ــما بدان ــه ش ــد ک داشته باش
احمــد آقایــی، فندقــی، کلــه قوچــی، اکبــری 
ــه  ــی ترک ــت بتوان ــت و راح ــی چیس و رضای
ــی رود.  ــاال م ــی ب ــره وری خیل ــی،  به ــه کن تهی
ــما  ــه ش ــی ک ــن مکان ــه ای ــور ب چط
ــد  ــردازی می کنی ــورد آن رویاپ در م

ــرد؟! ــاد ک ــوان اعتم می ت
ــد و  ــد باش ــورد تأیی ــی م ــک جای ــد ی بای
اگــر بهــروز زینلــی ایــن ترکــه را گرفــت و 
پیونــد زد و بعــد از 4 ســال بــه جــای پســته 
ــی  ــه قوچ ــا کل ــی ی ــی،  بادام ــد آقای احم
بــود، بایــد گــوش آن آقــا را بُبرنــد! ایــن کار 

برنامه ریــزی و ضمانــت می خواهــد. 
ــد  ــه را بای ــن برنام ــی ای ــه کس چ

بریــزد؟
ــه  ــد ک ــی باش ــد کس ــم و بای ــا می توانی  م
خریــدار  حرف مــان  و  کنــد  جمع مــان 
را  اینهــا  االن  مــا  اینکــه  باشــد.  داشــته 
شــما  و  می کنیــم  تعریــف  قصــه  مثــل 
یــک  و  می کنیــد  چــاپ  و  می نویســید 
به بــه،  می گویــد  و  می خوانــد  هــم  نفــر 
چــه حرف هــای خوبــی، حــرف دل مــا را 
ــه  ــت ک ــدن اس ــه خوان ــل روض ــد، مث می زن
ــه  ــه گری ــود و هم ــده می ش ــی خوان مصیبت
ــن  ــردن ای ــی ک ــد. عمل ــد و می رون می کنن
حرف هــا بســیار مهــم اســت؛ گفتــن و گریــه 
کــردن و اینکــه مــردم خوششــان بیایــد، 

مســئله را حــل نمی کنــد. 
مهــم ایــن اســت کــه مســئله را حــل کنیــم. 
بهــروز زینلــی ایــن مســئله را بــرای خــودش 
ــره وری،  ــه به ــتیابی ب ــت. دس ــل کرده اس ح
تنهــا بــا درســت کــردن پیوندهــا امکان پذیــر 
ادوات  می خواهــد،  خــوب  لولــه  نیســت؛ 

خــوب می خواهــد، فــرآوری خــوب و نیــروی 
خــوب می خواهــد.

پــس مــا بایــد الگویــی درســت کنیــم و از 
ــک  ــق ی ــم و از طری حاکمیــت درخواســت کنی
ــم.  ــرح کنی ــائل را مط ــور مس ــدون سانس ــانه ب رس
ــر  ــره وری امکان پذی ــش به ــس افزای پ
ــد؟ ــرای آن مــدل داری اســت و شــما ب

ــل  ــک پ ــق کشــاورز پیشــرو و ی ــه، از طری بل
ارتباطــی می تــوان انجــام داد. اینــکار مــددکار 
ــا  ترویجــی می خواهــد کــه وقــت بگــذارد. آی
آقــای بهــروز زینلــی هــر روز می توانــد؟ بلــه، 
چــون مــن عاشــق کشــاورزی هســتم. هنــوز 
وقتــی کشــاورزها پسته هایشــان را نتوانســتند 
را  پســته ها  مــن  بکننــد،  گونــی  داخــل 
چیــده ام و تحویــل داده ام، تمــام چالکودهــای 
ســوم  یــک  و  زده ام  را  نوقــم  باغ هــای 
کودهایــش را هــم ریختــه ام؛ کل چالکودهــای 
ــون  ــم را زده ام و 200، 300 کامی ــاغ کرمان ب

ــرده ام .  ــه ک ــود پوســیده را تخلی ک
بنابرایــن، بــرای ترویــج از طریــق ایــن مــدل 
ــر  ــک رهب ــم و ی ــزی کنی ــد برنامه ری ــا بای م
داشــته باشــیم کــه کشــاورزها را جمــع کند 
و مــددکاران ترویجــی را انتخــاب کنیــم کــه 
ــت  ــد وق ــند و بتوان ــان داشته باش ــدرت بی ق
ــرار کنــد و  ــا مــردم ارتبــاط برق بگــذارد و ب
در میــان مــردم دارای وجهــه خــوب باشــند 

و اهــل دروغ گویــی و تملــق نباشــند.
ــت کاری  ــد دول ــد بای ــر می کنی فک
ــزد؟  ــاختار آن را بری ــد و س ــام بده انج
ــم آن را درســت  ــان می توانی ــا خودم ــه! م ن
انجمــن پســته را دولــت  کنیــم. مگــر 
خودمــان  مــا  خیــر!  اســت؟!  ســاخته 
ــان  ــن خودم ــن را در بی ــتیم و انجم خواس
درســت کردیــم. کــس نخــارد پشــت مــن، 

ــن.  ــت م ــن انگش ــز ناخ ج
اجــرای طــرح بهــره وری توســط حاکمیــت 
ــد  ــه بای ــت، بلک ــن نیس ــر م ــی، مدنظ دولت
ــب شــود  ــی از ســوی حاکمیــت تصوی قانون
کــه پشــتوانه اجرایــی داشته باشــد و منابــع 
آن نیــز تأمیــن گــردد. ایــن کار شــدنی 
ــادی  ــه زی ــاورزان فرهیخت ــا کش ــت و م اس
ــان  ــاورزی کارشناس ــش کش ــم. در بخ داری
ــی داریــم. فقــط  ــع خوب و کشــاورزان و مناب
بایــد برنامــه بریزیــم و نقشــه راه می خواهــد 
ــود  ــزل مقص ــر من ــه س ــا ب ــه م ــه هم ک

ــیم. برس
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ــته  ــق پس ــر مناط ــروز ب ــه ام ــرایطی ک ــا ش ب
خیــز حاکــم شــده، کشــاورزی خــرده مالکــی 
ــای آب و  ــا تنش ه ــت. ب ــودی اس ــال ناب در ح
ــه وجــود آمــده دیگــر برداشــت  هوایــی کــه ب
پســته بــرای خــرده مالکیــن مقــرون بــه صرفه 
نیســت، مگــر اینکــه روش هــای خودشــان 
را عــوض کننــد. کشــاورزان بایــد توجیــه 
ــکار  ــکات چ ــا مش ــه ب ــه در مواجه ــوند ک ش
بایــد بکننــد. امــا متأســفانه افــراد تصمیمــات 
مختلفــی می گیرنــد کــه بعضــی از آنهــا مضــر 
اســت؛ مثــًا در مبــارزه بــا آفــات، یــک باغــدار 
گــچ می پاشــد، دیگــری کائولیــن می زنــد، 

ــد! ــتفاده می کن ــرکه اس ــر س ــخص دیگ ش
مــن بعضــی اوقــات کــه باغ هــای مــردم را 
بــا خــودم  و  می بینــم، عصبانــی می شــوم 
می گویــم چــرا اینهــا نمی تواننــد محصــول 
ــد، چــکار می کننــد؟! وقتــی ایــن  خــوب بردارن
باغ هــا را می بینــم افســوس می خــورم. مــن 
شــخصاً بدتریــن چاه هــا و بدتریــن ملک هــا در 
ــار بــا حجــم  منطقــه را دارم و هــر دومــاه یک ب
آب بســیار کــم آبیــاری می کنــم، ولــی خیلــی 
ــه  ــم ک ــن می دان ــی دارم. م ــی برم ــته خوب پس
ــدارم کــه  آب خیلــی کــم اســت، امــا اعتقــاد ن
ــت  ــردم مدیری ــر م ــت. اگ ــی نیس ــن آب کاف ای
کننــد، بــا همیــن آب محصــول خیلــی خوبــی 
می تواننــد برداشــت کننــد. مــردم بایــد بیاینــد 

ــاور کننــد.   ــا ب و ببیننــد ت
ــد فعلــی نســل خــرده  ــا رون ــه نظــر مــن ب ب
مالــکان در کشــاورزی پســته از بیــن مــی رود. 
بــه ســه دلیــل ایــن اتفــاق می افتــد: 1- 
اطاعــات ندارنــد 2- بنیــه مالــی ندارنــد 3- 
ــرای کشــاورزی  ــد. ب ــه زندگــی ندارن ــد ب امی
ــد از 60  ــن بع ــد عاشــق باشــی. م پســته بای
ــر  ــم. ه ــق کار می کن ــا عش ــوز ب ــال هن س
صبــح ســاعت 5 کارم را شــروع می کنــم، امــا 
ــه  ــر از خان ــاعت 11 ظه ــق، س ــدار ناموف باغ
ــد  ــرک می کش ــرون س ــد و بی ــرون می آی بی

ــا ببینــد چــه خبــر اســت! ت
ــدار و  ــاه آب ــا چ ــه چهارت ــگاه ب ــما ن  االن ش
ــد،  ــت نکنی ــا هس ــال ارباب ه ــه م ــوب ک خ
ــا  ــا ب ــه م ــد ک ــی را ببینی ــد و باغ های بیایی
آب کــم و بی کیفیــت چــه محصولــی داریــم 

می کنیــم. برداشــت 
ــام  ــوان انج ــی را می ت ــن کارهای ــی چنی وقت

ــتفاده  ــا اس ــران از روش کار م ــرا دیگ داد، چ
نکننــد؟! اگــر کشــاورزاِن عاقمنــد و عاشــِق 
کار بیاینــد و ایــن کارهــا را یــاد بگیرنــد، 
بهره منــد  را  زیــادی  تعــداد  می تواننــد 
کننــد و اطاع رســانی نماینــد. در ایــن بیــن، 
انجمــن پســته ایــران، مرکــز تحقیقات پســته 
و جهــاد کشــاورزی وظیفــه دارنــد کــه مــردم 

ــد. ــه کنن را توجی
ــا  ــن کاره ــد و ای ــئول بودن ــان مس کاش آقای
انجــام  و  می کردنــد  بــاور  می دیدنــد،  را 
ــه  ــد. متأســفانه، مســئولین دولتــی ن می دادن
ــته  ــه پس ــوط ب ــه مرب ــی ک ــا در کارهای تنه
اســت، بلکــه در ســایر فعالیــت هــای اجرایــی، 
ــازه  ــد و اج ــدازی می کنن ــنگ ان ــی س خیل
نمی دهنــد طرح هایــی کــه بــا اســتفاده 
از پــول پســته می تواننــد باعــث اشــتغال 

ــد.  ــی گردن ــوند، اجرای بش
بــه نظــر مــن، می تــوان کشــاورزی را برگرداند، 
ــن  ــن! م ــرد که ــد و م ــر می خواه ــی گاو نَ ول
ــم  ــم می توان ــی ه ــاوره مجان ــی و مش راهنمای
ارائــه بدهــم، امــا بــه شــرط اینکــه افــراد کامل 
انجــام بدهنــد؛ اینکــه شــخص آب بدهــد، ولــی 
بگویــد مــن پــول نــدارم تــا کــود بدهــم، ایــن 

ــود.  ــی نمی ش کار عمل
راهکار افزایش بهره وری

ــش  ــرای افزای ــن ب ــنهادهای م ــی از پیش یک
بهــره وری در باغ هــای پســته ایــن اســت کــه 
شــما بــه عنــوان یــک تشــکل، اماکــی کــه 
ــعت  ــد، در وس ــاک و آب را دارن ــن خ بدتری
مــن  بــه  آزمایشــی  کار  به عنــوان  کــم، 
بدهیــد. مــن طــی 3 ســال بــه هزینــه خــودم 
ایــن باغ هــا را احیــا می کنــم و حاضــرم 
ــل  میانگیــن برداشــت 5 ســال قبــل از تحوی
ــردازم و  ــک بپ ــه مال ــداً ب ــاغ را نق ــن ب گرفت
یــا بــه همــان میــزان، پســته تحویــل دهــم. 
ــده  ــر عه ــودم ب ــم خ ــا را ه ــه هزینه ه هم
ــارت زد  ــرما خس ــا و س ــر گرم ــرم؛ اگ می گی
ــرم در  ــت و حاض ــودم هس ــا خ ــه اش ب هزین
ــم و چــک ســفید  اســناد رســمی ثبــت کنی
ــل  ــاغ تبدی ــن ب ــت ای ــم. در نهای ــا بده امض
ــایر  ــه س ــی ک ــاغ الگوی ــک ب ــه ی ــود ب می ش
ــای  ــر اســاس آن باغ ه ــد ب ــداران می توانن باغ
خودشــان را احیــا کننــد. شــما می توانیــد بــه 
صــورت هفتگــی یــا روزانــه از کارهــا فیلــم و 

ــی بســازیم.  ــپ کامل ــد و کلی عکــس بگیری
ــته  ــکار داش ــم و راه ــام بدهی ــد کار انج بای
باشــیم. صرفــاً بــا حــرف زدن نمی شــود. بایــد 
کار عملــی انجــام شــود. مــا بایــد تشــکل های 
ــته  ــته داش ــاورزی پس ــای کش ــام کاره انج
باشــیم و کار کنیــم. االن هیــچ تشــکلی 
نداریــم کــه کار اجرایــی انجــام بدهــد. حتــی 
ــن کار  ــره ای ــراد خب می توانیــم تعــدادی از اف
جمــع شــویم و مدیریــت تعــدادی از باغ هــای 
ــم.  ــت بگیری ــم آب را در دس ــکل دار و ک مش
ــه شــرط اینکــه برنامه ریــزی کنیــم، ادامــه  ب
دهیــم، مرتبــاً رســیدگی کنیــم و بــه مقصــد 
ــه،  ــوان نمون ــه عن ــم. ب ــا نکنی ــانیم و ره برس
مــن قبــل از باغ ریــزی در منطقــه مروســت، 
ــرای بسترســازی  30 هــزار کامیــون خــاک ب
تخلیــه کــردم و 60 کامیــون و 5 لــودر بــرای 
ــال  ــد. س ــات، کار می کردن ــن عملی ــام ای انج
ــر  ــته از ه ــت پس ــن برداش ــته، میانگی گذش
ــن پســته  ــه 3 ت ــک ب ــاغ نزدی ــن ب ــار ای هکت

ــود. خشــک ب
ــم و  ــه می گذاری ــاد جلس ــا زی ــفانه، م متأس
حــرف می زنیــم، امــا روز بعــد هیچ کــس 
کــردن  عملــی  و  پیگیــری  بــه  حاضــر 
تصمیمــات روز قبــل نیســت! بــرای ایــن کار، 
بایــد افــرادی وارد شــوند کــه حداقــل وضــع 
ــی خودشــان خــوب  ــا و زندگ و اوضــاع باغ ه
ــی  ــای خوب ــند باغ ه ــته باش ــد و توانس باش
ــرای خودشــان درســت کننــد و همچنیــن  ب
ــی  ــی غن ــال شــهرت نباشــند و به طورکل دنب

ــند.  باش
ــود و  ــنده ک ــان فروش ــر کارشناس ــروز اکث ام
ــه  ــم نیســت ک ســم شــده اند و برایشــان مه
آیــا ایــن کــود و ســم تقلبــی اســت یــا خیــر، 
ــت.  ــت اس ــروش آن در اولوی ــاً ف ــه صرف بلک
ــچ  ــاورزی هی ــاد کش ــات و جه ــز تحقیق مرک
نظارتــی بــر کار ندارنــد، وگرنــه باغ هــای مردم 
ــی از  ــه بعض ــدند. البت ــک نمی ش ــا و خش ره
مباشــرها هــم مشــکل دارنــد و از فروشــنده، 

تجربیات شخصی کاظم زینلی زاده از باغداران موفق در افزایش بهره وری

آسیب شناسی بهره وری و چند توصیه کاربردی
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ســم و کــودی کــه مالــکان معرفــی می کننــد 
ــان  ــودی برایش ــون س ــد، چ ــد نمی کنن خری
نــدارد. ایــن گــروه از مباشــرها از جایــی 
کــود و ســم را تهیــه می کننــد کــه بتواننــد 
ــت و  ــد و کیفی ــانت بگیرن ــنده پورس از فروش
اصلــی بــودن کاال برایشــان مهــم نیســت. اگر 
هــم بخواهیــد آنهــا را اخــراج کنیــد، تهدیــد 
می شــوید کــه باغ هــا خــراب می شــوند. 
ــن اســت کــه  ــز موفقیــت مــن ای امــروز، رم

ــم.  ــام می ده ــودم انج ــم را خ کارهای
االن کودهــای تقلبــی زیــادی در بــازار اســت؛ 
ــود  ــرکت ها ک ــی از ش ــد بعض ــر می کنی فک
ــه می ســازند؟!  سوپرفســفات تریپــل را چگون
یــک خــاک زردرنــگ از میبــد یــزد می آورنــد 
و بــا چندتــا کیســه کود فســفات کــه از جهاد 
گرفته انــد مخلــوط می کننــد و مقــداری اوره 
ــا  ــپس ب ــد، س ــه می کنن ــه آن اضاف ــم ب ه
ــول  ــه شــکل گران ــد و ب ــوط می کنن آب مخل
در می آورنــد! مــن یــک نــوع کــود ازت- 
ــگاه  ــه آزمایش ــاس )NPK( را ب ــفر- پت فس
دادم کــه درصــد عناصــر آن بــه ایــن ترتیــب، 
0.01، 0.07 و 0 درصــد بــود! ایــن کودهــای 
ــای  ــه یکســری از بنیاده ــق ب ــدی متعل تولی
ــت هســتند! شــما جــرأت  ــذ در حکوم متنف
می کنیــد در مــورد آن چیــزی بگوییــد؟! 
وقتــی داروغــه رشــوه گیر باشــد، حرملــه ســر 

ــرد! ــت می بُ ــردم را راح ــه م زن و بچ
ــدم  ــی معتق ــتم، ول ــی نیس ــن آدم سیاس م
کــه روش دیگــر بــرای افزایــش ســرمایه های 
اســتان  کشــاورزاِن پســته دار در منطقــه 
کرمــان ایــن اســت کــه مدیریــت کلیــه 
باغ هــا بــه ســپاه ســپرده شــود. ســپاه 
ــات  ــم امکان ــرو دارد، ه ــم نی ــداران، ه پاس
می توانــد  هــم  و  دارد  قــدرت  هــم  دارد، 

بــازار نهاده هــای کشــاورزی را ســر و ســامان 
ــذرد  ــاب می گ ــه از انق ــی ک ــد. در مدت بده
ــر  ــپاه وارد ه ــه س ــت ک ــت شده اس ــم ثاب ه
کاری شــده، موفــق عمــل کرده اســت. شــاید 
بــد نباشــد که شــما بــا چندتــن از فرماندهان 
ســپاه جلســه بگذاریــد و در ایــن مــورد 
کــه  می دانــم  مــن  کنیــد.  برنامه ریــزی 
آنهــا هــم کشــاورزی را دوســت دارنــد، دلســوز 
ــد.  ــک کنن ــردم کم ــه م ــد ب ــتند و می خواهن هس
در ادامــه برخــی از توصیه هــای زینلــی 
زاده کــه براســاس تجربیــات شــخصی 

ــه دســت آمــده را می خوانیــد. ب
آبکوددهی در طول فصل

مــا 5 ســال اســت کــه از کودهــای پتاســه 
ــم، بلکــه پوســت های پســته را  اســتفاده نکرده ای
ــا برخــی از کودهــای شــیمیایی  پوســانده ایم و ب
ــرگ  ــش ب ــه آزمای ــم؛ امســال ک ــوط کرده ای مخل
ــوب  ــد مطل ــرگ در ح ــاس ب ــدار پت ــم، مق دادی
اســت. مــا در ایــن ســال ها پســته خیلــی زیــادی 
از هــر هکتــار برداشــت کرده ایــم؛ به طــوری کــه 
از هــر ردیــف 50 متــری حــدود 800 کیلوگــرم 
محصــول تَــر برداشــت کرده ایــم. البتــه مقــداری 
روآبــی و پــوک در پســته های رقــم کلــه قوچــی 
ــی خــوب  ــی خیل ــم احمدآقای ــا رق ــود، ام ــاال ب ب
ــس آن روی  ــت و اون ــی داش ــی کم ــود و روآب ب
23-24 دانــه بــود. بــا ایــن حــال درختــان ایــن 
ــیار  ــول بس ــم محص ــده ه ــال آین ــرای س ــاغ ب ب
ــته ای  ــم پس ــام ه ــه ارق ــد. و در بقی ــی دارن خوب
ــم. ــه باشــد، نداری ــاالی 25 دان کــه اونــس آن ب

ــچ  ــا طــی 6 ســال گذشــته در باغ هایمــان هی م
کــود حیوانــی اعــم از مــرغ و گاو اســتفاده 
نکرده ایــم، بلکــه فقــط شــیره کودهــای حیوانــی 
آبیــاری  آبکــود در  به صــورت  را گرفته ایــم و 
غرقابــی بــکار برده ایــم. مــا در چالــه ای کــه 

ــه  ــاه نگ ــدت دوم ــه م ــود را ب ــم ک ــاد کردی ایج
می داریــم و ایــن کــود غنــی از کرم هــا و میکــرو 
نهایــت  در  و  مفیــد می شــود  ارگانیســم های 
ــود.  ــد می ش ــرم تولی ــن ک ــک ت ــاید حــدود ی ش
ایــن مــواد وقتــی کــه می پوســد، آن را نــم 
ــه همــراه شــیره کــود وارد  می کنیــم و ســپس ب
خــاک می شــود. ایــن روش حاصلخیــزی خــاک 
را تضمیــن می کنــد و نتیجتــاً مــا هیــچ کمبــود 
عنصــری در بــرگ درختــان باغمــان نداریــم. مــا 
از زمــان شــروع حرکــت درخــت در اوایــل فصــل 
رشــد، آبکــود اســتفاده می کنیــم و پــس از آن بــا 
هــر بــار آبیــاری غرقابــی در طــول فصل ایــن کار 

تکــرار مــی شــود.
ــه  ــی ب ــود کم ــیره ک ــاِت دادِن ش ــال عملی  امس
تعویــق افتــاد و پســته های روی درختــان در 
ــاه دچــار کمــی آفتــاب ســوختگی شــدند،  تیرم
امــا بافاصلــه مــا تزریــق شــیره کــود بــه مقــدار 
را  آبیــاری غرقابــی  لیتــر در دقیقــه، در   20
ــن  ــت ای ــر مثب ــد اث ــم؛ 10 روز بع ــروع کردی ش
ــول  ــتیم محص ــود و توانس ــهود ب ــًا مش کار کام
را نجــات دهیــم. ابتــدا فکــر می کــردم کــه 
احتمــاالً امســال بیــش از 100 تــن پســته 
ــن  ــاً 350 ت ــا نهایت ــم، ام ــت کنی ــم برداش نتوانی
محصــول برداشــتیم. بــا اینکــه در پایــان امســال 
ســرمازدگی پیــش آمــد، خوشــه های پســته مــا 
ــه بندی  ــدند و خوش ــکلی نش ــچ مش ــار هی دچ
ــداری  ــا مق ــط برگ ه ــت، فق ــی اس ــته ها عال پس
خشــک شــدند. در ســال گذشــته از حــدود 65 
ــن  ــت، 600 ت ــه مروس ــای منطق ــار از باغ ه هکت

ــم.  ــر برداشــت کردی ــته تَ پس
ریپرزدن قبل از هر آبیاری

ریپــر زدن نیــز یکــی از عملیــات بســیار مهــم 
در باغ هــای پســته اســت. مــا در فصــل 
ــول  ــه ط ــاخه ک ــه ش ــر س ــتان از ریپ زمس
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ــل  ــت و مح ــانتی متر اس ــاخه 65 س ــر ش ه
قرارگیــری یــک شــاخه در جلــو و دوتــای آن 
در عقــب اســت، جهــت خاکــورزی اســتفاده 
می کنیــم. ایــن ریپــر حــدود 55 ســانتی متر 
در خــاک فــرو مــی رود و فقــط یــک بــار آن 
را بــه وســیله تراکتــور در طــول ردیــف 
ــه ها در  ــداری از ریش ــم. مق ــت می دهی حرک
ایــن عملیــات قطــع می شــوند، امــا اشــکالی 
ــام  ــار انج ــاه یک ب ــن کار در دی م ــدارد. ای ن
ــنگین  ــاری س ــک آبی ــپس ی ــود و س می ش
خواهیــم داشــت تــا شــوری ها از ناحیــه 

ریشــه خــارج شــوند.
ــر  ــاغ در اث ــاک ب ــه خ ــت ک ــه داش ــد توج بای
حرکــت ماشــین آالت کوبیــده می شــود و آب و 
هــوا نمی توانــد در دســترس ریشــه قــرار بگیرد، 
حتــی هرقــدر آبیــاری ســنگین در طــول فصل 
انجــام شــود، عمــق خیس شــدگی خــاک 
ــِش  ــر تاب ــد و آب در اث ــدا نمی کن ــش پی افزای
آفتــاب، ســریعاً بخــار می شــود. بنابرایــن، ما در 
طــول فصــل از ریپــری کــه طــول شــاخه های 
ــم  ــانتی متر اســت، اســتفاده می کنی آن 35 س
ــار  ــان دچ ــا ریشــه ها قطــع نشــوند و درخت ت
ــر  ــد، ه ــل رش ــول فص ــد. در ط ــوک نگردن ش
بــار قبــل از آبیــاری، عملیــات ریپرزنــی را تکرار 
می کنیــم. ایــن کار باعــث می شــود، آب در 
عمــق 40 تــا 50 ســانتی متری بــه راحتــی در 

دســترس گیــاه قــرار گیــرد. 

کائولین به جای سم
ــم  ــم در باغ های ــوان از س ــچ عن ــه هی ــن ب م
اســتفاده نمی کنــم، بلکــه بــرای مبــارزه 
اســتفاده  کائولیــن  از  فقــط  آفــات،  بــا 
ــن از  ــا س ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــود. حت می ش
ــر  کائولیــن اســتفاده می کنیــم و خیلــی موث
بوده اســت. امــا در کاربــرد آن بایــد بــه 

ــت. ــه داش ــات توج جزئی
ــت  ــا کیفی ــد ب ــتفاده بای ــورد اس ــن م کائولی
محصــول اصلــی باشــد نــه تقلبــی! االن 
کائولیــن در بــازار تقلبــی و بی کیفیــت اســت. 
ــرک  ــی از گم ــی وقت ــن خارج ــی کائولی حت
تهــران ترخیــص می شــود بــه کارگاهــی 
مــی رود و آنجــا بــا 50 درصــد گــچ مخلــوط 
و ســپس در بــازار توزیــع می شــود! مــن 
ــتر  ــان بیش ــون توم ــدم 15 میلی ــور ش مجب
ــتفاده  ــه اس ــی ک ــا کائولین ــم ت ــه کن هزین
می کنــم تقلبــی نشــود. در کائولین هــای 
ــود.  ــدا می ش ــنگ ریزه پی ــن و س ــی، ش تقلب
مــن بــرای ســال بعــد کائولیــن داشــتم، امــا 
ــم  ــرس اینکــه بعــداً جنــس اصلــی نتوان از ت
ــون  ــاره 810 میلی ــال دوب ــم، امس ــدا کن پی
تومــان دادم و خریــدم. کائولیــن ایرانی خیلی 
بی کیفیــت اســت و هیــچ کارایــی نــدارد، من 
امتحــان کــردم و اصــًا بــا آب مخلــوط 
ــدازه ذرات  ــد ان ــه بای ــن اینک ــود. ضم نمی ش
کائولیــن حــدود 2 تــا 3 میکــرون باشــد، در 
ــن  ــد چنی ــکان تولی ــران ام ــه در ای ــی ک حال

کائولینــی وجودنــدارد؛ چــون فــراوری آن 
ــم. ــا نداری ــه م ــد ک ــی می خواه ــش فن دان

ــای  ــد کارگره ــن بای ــیدن کائولی ــرای پاش ب
ــوند، از  ــه ش ــًا توجی ــن کار کام ــئول ای مس
ــه  ــن ســم نیســت ک ــه کائولی ــت ک ــن باب ای
ــن  ــود و آن را از بی ــیده ش ــره پاش روی حش
ببــرد، بلکــه کائولیــن یــک پــودر اســت کــه 
در آب مخلــوط شــده و بایــد کامــًا روی 
ــن  ــد از کائولی درخــت بنشــیند. درخــت بای
ــش  ــر تاب ــاده در اث ــن م ــود و ای ــیده ش پوش
ــگ  ــه رن ــًا ب ــود و کام ــک ش ــاب خش آفت
ــوزد  ــاد کمــی ب ــد. اگــر حتــی ب ســفید درآی
ــل از  ــن قب ــی نیســت. کائولی ــن کار اجرای ای
ــا  ــز ب ــک وان تمی ــًا در ی ــد کام مصــرف بای
ــه  ــبیه ب ــاده ای ش ــا م ــود ت ــوط ش آب مخل
دوغ بــه دســت آیــد. بایــد توجــه داشــت کــه 
ــا خــاک وارد ایــن مخلــوط نشــود.  شــن و ی
دوز مصرفــی 30 کیلوگــرم در هــزار لیتــر آب 
اســت و نبایــد غلیظ تــر از ایــن باشــد، چــون 
منافــذ درخــت را می بنــدد و مشکل ســاز 
می شــود. مهمتــر از همــه مــوارد اینکــه، 
ــیده  ــن پاش ــا کائولی ــه روی آنه ــی ک درختان
از  و  شده باشــند  تقویــت  بایــد  می شــود 
ــان  ــند. زم ــه مشــکلی نداشته باش نظــر تغذی
ــان  ــر روی درخت ــوط ب ــن مخل ــیدن ای پاش
ــت.  ــر اس ــا 4 بعدازظه ــح ت ــاعت 8 صب از س
اگــر مقــداری کائولیــن بــرای روز بعــد باقــی 
مانــد، بایــد حتمــاً مجــدداً موقــع اســتفاده بــا 
آب تانکــر مخلــوط شــود. مــا هــر ســال 10 
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عــدد ســرالنس عــوض می کنیــم، چــون ایــن 
ــورد.  ــی آن را می خ ــمت های برنج ــاده قس م
ســرالنس بایــد بتوانــد کائولیــن را بــه صــورت 
ــوط  ــورت مخل ــد، در غیراین ص ــودری بپاش پ
شســته  درخــت  روی  از  آب  و  کائولیــن 
می شــود و کارایــی نخواهــد داشــت. در ایــن 
عملیــات بایــد همــه شــاخه های درختــان از 
ــی  دو طــرف پاشــیده شــوند و پوشــش کامل
ــن  ــردد. بهتری ــاد گ ــت ایج ــام درخ روی تم
زمــان پاشــیدن کائولیــن در اوایــل خردادمــاه 
ــده و  ــل ش ــان کام ــرگ درخت ــه ب ــت ک اس
ــی  ــۀ زمان ــد. در فاصل ــدی نمی زن ــه جدی ترک
ــی در  ــن پاش ــان کائولی ــا زم ــد ت ــل از عی قب
ــا  ــی ب ــات محلول پاش ــار عملی ــرداد، 4 ب خ
مــواد مغــذی بایــد انجــام شــود؛ چــون بعــد 
ــه از  ــوان تغذی ــر نمی ت ــی دیگ از کائولین پاش
ــار در  ــا یک ب ــام داد. م ــرگ را انج ــق ب طری
ســال، بــا دقــت فــراوان، ایــن کارهــا را انجــام 
ســال   6 طــی  خوشــبختانه  و  می دهیــم 
ــم.  ــتفاده نکرده ای ــمی اس ــچ س ــته هی گذش

استفاده هرساله از روغن ولک 
مــا چنــد ســال پیــش عــاوه بــر کاربــرد 
ــات،  ــا آف ــارزه ب ــرای مب ــک ب ــن ول روغ

ــه  ــرای رفــع نیــاز ســرمایی نیــز ب آن را ب
ــر آب  ــزار لیت ــرم در ه ــدار 40 کیلوگ مق
ــه  ــب ک ــن ترتی ــه ای ــم؛ ب ــش کردی آزمای
5 ردیــف را کائولیــن پاشــیدیم، 5 ردیــف 
ــف  ــم، 5 ردی ــس تیمارکردی ــا دورمک را ب
را بــه مقــدار نصــف نصــف کائولیــن و 
ــط  ــف را فق ــم و 5 ردی ــک زدی ــن ول روغ
ــه  ــی ک ــک پاشــیدیم. ردیف های ــن ول روغ
کائولیــن در آنهــا اســتفاده شــده بــود 
ــیار  ــتۀ بس ــا پس ــدند، ام ــبز ش ــر س دیرت
ــار  ــد؛ تیم ــد آوردن ــرای ســال بع ــی ب خوب
ــداد؛ ردیف هایــی کــه  دورمکــس جــواب ن
روغــن ولــک خــورده بودنــد، خــوب پاســخ 
دادنــد. مــا خودمــان بایــد آزمایــش کنیــم 
ــت.  ــر اس ــه کاری بهت ــه چ ــم ک و درک کنی
ــه  ــه ام ک ــم گرفت ــال تصمی ــن از امس م
هــر ســال در تاریــخ 20 بهمــن مــاه 
ــام  ــک را انج ــن ول ــا روغ ــی ب روغن پاش
دهــم. بــه نظــر مــن، از ایــن تاریخ، شــیره 
گیاهــی حرکــت می کنــد، شــاید خوشــه 
ــل  ــا آب داخ ــد، ام ــت نکن ــرگ حرک و ب
درخــت بــه جریــان می افتــد. اگــر شــیره 
گیاهــی بــه هــر دلیلــی، چــه گــرم شــدن 
هــوا و چــه اســتفاده از روغــن ولــک، 

حرکــت کــرده باشــد و ســرما بیایــد، 
ــه  ــر خوش ــد؛ اگ ــرما می زن ــت را س درخ
ــع آن را  ــان موق ــرما هم ــد، س آورده باش
ــاورده  ــد و اگــر خوشــه نی خشــک می کن
باشــد، هــر وقــت کــه ایــن خوشــه بیایــد 
پیــدا  ریــزش  شــود،  گرم تــر  هــوا  و 
ــول  ــن را قب ــن ای ــن، م ــد. بنابرای می کن
ــن  ــم ممک ــن بزنی ــر روغ ــه اگ ــدارم ک ن

ــد. ــرما بزن ــان را س ــت درخت اس
ــی  ــار کار، یعن ــن چه ــاورزان ای ــر کش اگ
اســتفاده دقیــق از کائولیــن اصلــی، ریپــر 
زدن، دادن شــیره کود و اســتفاده از روغن 
ولــک را بــه خوبــی انجــام دهنــد، خیلــی 

ــود. موفــق خواهنــد ب
آبیاری ممنوع

مــن آب دادن بــه درخــت در عیــد را بســیار 
خطرنــاک می دانــم، مخصوصــاً وقتــی خــاک 
ــا  ــزش گل ه ــث ری ــون باع ــد؛ چ ــبک باش س
می شــود. موقــع بــاز شــدن گل هــا، بــه 
ــی  ــر کس ــل روز، اگ ــا چه ــاه ت ــدت یک م م
اگــر  و  می فروشــم  را  آن  بخواهــد،  آب 
ــره آب  ــتخرهای ذخی ــد در اس ــی نخواه کس
ذخیــره می کنــم و در طــول فصــل اســتفاده 

می کنــم.  

آبکوددهی  در طول فصل رشد
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انجمــن پســته ایــران موضــوع »بررســی 
عارضــه  بــر  آلترناریــا  قــارچ  خســارت 
اضمحــال پوســت اســتخوانی پســته« را 
ــا  ــازی ب ــی مج ــه هم اندیش ــب جلس در قال
در  عرصــه  ایــن  صاحب نظــران  حضــور 
ــرد.  ــزار ک ــاه 1399 برگ ــن م ــخ 25 بهم تاری
ســخنرانان ایــن جلســه حســین حکــم آبادی 
مــروج ارشــد پســته کشــور، محمــد مــرادی 
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده پســته 
کشــور، غامرضــا بــرادران عضــو هیئــت 
ــان  ــات کشــاورزی کرم ــز تحقیق علمــی مرک
و کمیــل ســارپ کایــا بیماری شــناس مرکــز 
ــد. ــه، بودن ــپ ترکی ــته غازی آنت ــات پس تحقیق
ــدا  ــی، دبیــرکل انجمــن در ابت حســین رضای
بــا تأکیــد بــر خســارت هنگفــت عارضــه لکــه 
پوســت اســتخوانی بــر محصــول پســته کشــور 
ــه اینکــه طــی ســال های  ــا توجــه ب گفــت:» ب
اخیــر در اکثــر مناطــق پســته خیز کشــور 
بــا تغییــر اقلیــم مواجــه شــده ایم و اکثــر 
ــاق  ــار اتف ــاه اول فصــل به ــا در دوم بارندگی ه
پوســت  لکــه  عارضــه  می افتــد، خســارت 
ــل  ــر از قب ــی زیادت ــته خیل ــتخوانی در پس اس
ــا مشــاهده  ــداران ب ــل مشــاهده اســت. باغ قاب
ــاری،  ــر قطــع آبی ــی نظی ــن عارضــه اقدامات ای
محلول پاشــی کلســیم و گاهــی اســتفاده از 
قارچ کــش را انجــام می دهنــد کــه هــر کــدام 
از ایــن مــوارد مســتلزم صــرف وقــت و هزینــه 

کانــی اســت. امــا دقیقــاً مشــخص نیســت که 
ــن خســارت چیســت؟« ــروز ای ــل ب عام

در ادامــه، هــر یــک از ســخنرانان حاضــر در 
جلســه تحقیقــات انجــام شــده در ایــن زمینه 
ــاد  ــاط ایج ــه  ارتب ــد و فرضی ــریح کردن را تش
ایــن عارضــه توســط قــارچ آلترناریــا را ارائــه 
ــان  ــه محقق ــت ک ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب دادن
ــه  ــق فرضی ــف و مواف ــروه مخال ــامل دو گ ش
ــد و هــر یــک  ــا بودن ــارچ آلترناری خســارت ق
مدنظــر  زمینه هــای  در  را  خــود  دالیــل 
مطــرح کردنــد. در پایــان جلســه، به ســواالت 
شــرکت کنندگان پاســخ داده شــد. ســوال 
مهــم مطــرح شــده ایــن بــود کــه بــا توجــه 
بــه تفــاوت میــزان بارندگــی و رطوبت نســبی 
هــوا در مناطــق مختلــف ایــران تــا چــه حــد 
می تــوان احتمــال بــروز ایــن عارضــه توســط 

ــا را تصدیــق کــرد؟  ــارچ آلترناری ق
شــده،  مطــرح  گفت و گوهــای  براســاس 

ــی  ــام آمادگ ــه اع ــر در جلس ــان حاض محقق
نمودنــد کــه بــا همــکاری انجمن پســته ایــران، 
ــات  ــز تحقیق ــور، مرک ــته کش ــکده پس پژوهش
کشــاورزی اســتان کرمــان، ســازمان تحقیقــات، 
آمــوزش و ترویــج کشــاورزی کشــور و کمیــل 
ســارپ کایــا، تحقیقــات میدانــی را در مناطــق 
مختلــف ایــران آغــاز نماینــد و نتایــج حاصلــه 
ــدی  ــود. در جمع بن ــته ش ــتراک گذاش ــه اش ب
نتایــج ایــن جلســه پیشــنهاد شــد کــه در ســال 
ــرای کاهــش خســارت ناشــی از ایــن  جــاری ب
عارضــه در اردیبهشــت آبیــاری ارقــام حســاس 
متوقــف گــردد و بــر اســاس آنالیــز خــاک بــاغ، 
ــش  ــت افزای ــیم در جه ــرات کلس ــرد نیت کارب
اســتحکام پوســت اســتخوانی در برنامــه تغذیــه 

ــده شــود. گنجان
ــار در  ــن وبین ــب ای ــروح مطال ــات و مش جزئی
ماهنامــه اردیبهشــت 1400 دنیــای پســته 

ــد. ــر خواهدش منتش

در وبینار باغبانی انجمن پسته ایران بررسی شد

عامل بروز عارضه لکه پوست استخوانی
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در ســال های اخیــر عارضــه لکــه پوســت 
اســتخوانی و ریــزش میوه هــا توجــه بســیاری 
ــته  ــان پس ــیم در درخت ــود کلس ــه کمب را ب
ــر  ــک عنص ــیم ی ــت. کلس ــوف کرده اس معط
بــا عملکــردي پیچیــده در خــاک و گیــاه 
اســت کــه علي رغــم مطالعــات گســترده، 
ــورد  ــادي در م ــواب زی ــواالت بي ج ــوز س هن
یکســري  مقالــه  ایــن  در  دارد.  وجــود  آن 
ســواالت مطــرح مي شــود کــه مبنــاي بحــث 
را تشــکیل مي دهنــد و در ایــن گفتــار ســعی 
شــده اســت از ســه جنبــه فیزیولــوژی گیاهی، 
تغذیــه گیاهــی و مدیریــت باغبانــی ایــن 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــئله م مس
نقش کلسیم در گیاه و خاک چیست؟

ــان  ــرو در گیاه ــر ماک ــي از عناص ــیم یک کلس
ــد  ــا 5 درص ــت آن از 0.1 ت ــه غلظ ــت ک اس
ــر  ــي متغی ــاي هوای ــک در بخش ه ــاده خش م
اســت. ایــن عنصــر غیرمتحــرک اســت و 
کمبــود آن بیشــتر در قســمت هاي جــوان 
ــیم در  ــدار کلس ــود. مق ــاهده مي ش ــاه مش گی
ســاختار بــرگ و ســاقه ها بیشــتر از میــوه 
ــد  ــا 10 درص ــا 2 ت ــوالً تنه ــد و معم مي باش
ــا وجــود  ــاه، در میوه ه ــدار کلســیم کل گی مق
دارد. بنابرایــن، عائــم کمبــود کلســیم در 
قســمت هاي  ســایر  از  بیشــتر  میوه  هــا، 

گیاهــي مشــاهده مي شــود.
ــورت  ــم به ص ــان ه ــیم در گیاه ــش کلس نق
ــاختمان  ــه در س ــت ک ــاختاري اس ــش س نق
ــم  ــود دارد و ه ــلولي وج ــاء س ــواره و غش دی
ــلولي در  ــیگنال هاي س ــت س ــه در هدای اینک
پاســخ بــه اســترس هاي زیســتي و غیرزیســتي 
مي دهــد  نشــان   1 شــکل  دارد.  دخالــت 
ــواره  ــي دی ــه میان ــه وجــود کلســیم در تیغ ک
ــد  ــک چســب عمــل مي کن ــد ی ســلولي، مانن
و موجــب اتصــال ســلول هاي مجــاور بــه 
ــث  ــه باع ــی ک ــر عامل ــود. ه ــر مي ش یکدیگ
ــدا در  ــود، ابت ــیم ش ــذب کلس ــال در ج اخت
ــه  ــود؛ لک ــاهد می ش ــوه مش ــت می روی پوس
ــا اضمحــال پوســت پســته  تلــخ در ســیب ی

ــتند. ــه هس ــن زمین ــارز در ای ــال ب دو مث

بــراي ایفــاي نقــش ســیگنالي، غلظت کلســیم 
در سیتوپاســم، در ســطح پاییــن نگــه داشــته 
مي شــود و ایــن عمــل از طریــق انتقــال فعــال 
)بــا پمــپ کلســیم و آنتي پورتــر کلســیم/

پروتــون( انجــام مي گیــرد کــه کلســیم را 
بــه فضــاي خــارج ســلولي )آپوپاســت( و 
ــل(  ــد واکوئ ــلولي )مانن ــازن درون س ــا مخ ی
مســیر  شــروع  بــراي  مي کننــد.  منتقــل 
ــود در  ــي موج ــاي پروتئین ــیگنالي، کانال ه س
غشــاء پاســمایي و غشــاهاي داخلــي موجــب 
ــش  ــم و افزای ــه سیتوپاس ــیم ب ــال کلس انتق
ــش  ــام تن ــال پی ــوند و انتق ــت آن مي ش غلظ

ــکل 2(.  ــود )ش ــاه داده میش ــه گی ب
ــش  ــه زایي نق ــاه و ریش ــد گی ــیم در رش کلس
به ســزایي دارد و گیاهانــي کــه بــا کمبــود 
در  مناســبي  رشــد  مواجهنــد،  کلســیم 

بخش هــاي هوایــي و ریشــه اي خــود نخواهنــد 
ــکل 3(.  ــت )ش داش

بررسي نقش کلسیم در تغذیه درختان  پسته

نجمه پاکدامن، ماریه نادی و امان اهلل جوانشاه
اعضا هیئت علمي پژوهشکده پسته کشور
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شود و این عمل از برای ایفای نقش سيگنالي، غلظت کلسيم در سيتوپالسم، در سطح پایين نگه داشته مي
گيرد که کلسيم را به فضای خارج پورتر کلسيم/پروتون( انجام ميطریق انتقال فعال )با پمپ کلسيم و آنتي

(. برای شروع مسير 2کنند )شكل مخازن درون سلولي )مانند واکوئل( منتقل ميسلولي )آپوپالست( و یا 
های پروتئيني موجود در غشاء پالسمایي و غشاهای داخلي موجب انتقال کلسيم به سيتوپالسم سيگنالي، کانال

  (.2)شكل  به گياه داده ميشود تنشو انتقال پيام  شوندو افزایش غلظت آن مي
سزایي دارد و گياهاني که با کمبود کلسيم مواجهند، رشد مناسبي در زایي نقش بهکلسيم در رشد گياه و ریشه

 (. 3نخواهند داشت )شكل خود ای های هوایي و ریشهبخش

 كلسيم در تيغه مياني ديواره سلولي.نقش  -1شكل 
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 : نقش و عملكرد كلسيم در داخل سلول.2شكل 

 
 
 

 

مقايسه رشد گياه در شرايط كمبود )سمت چپ( و  -3شكل 
 )سمت راست(. حضور كلسيم
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مقايسه رشد گياه در شرايط كمبود )سمت چپ( و  -3شكل 
 )سمت راست(. حضور كلسيم

 

 

 

 

شكل 1- نقش كلسيم در تيغه مياني ديواره سلولي.

شكل 2: نقش و عملكرد كلسيم در داخل سلول.

شكل 3- مقايسه رشد گياه در شرايط كمبود 
)سمت چپ( و حضور كلسيم )سمت راست(.
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ــیم در  ــه کلس ــت ک ــان داده اس ــات نش مطالع
تحمــل گیاهــان بــه شــوري نیــز دخالــت دارد 
ــي،  ــول غذای ــش غلظــت آن در محل ــا افزای و ب
مقــدار عناصــري مانننــد ســدیم و کلــر در 
بافت هــاي گیاهــي کاهــش و در مقابــل غلظــت 
عنصــر پتاســیم افزایــش مي یابــد. بــروز عائــم 
شــوري ماننــد ریــزش برگ هــا نیــز بــا افزایــش 

ــود.  ــر مي ش ــیم، کمت ــت کلس غلظ
جایگزیــن  مي توانــد  کلســیم  خــاک،  در 
عناصــري ماننــد ســدیم شــود و بنابرایــن 
ــوري،  ــش ش ــدیم و کاه ــویي س ــب آبش موج
بهبــود ســاختمان خــاک، افزایــش مقــدار 
پتاســیم قابــل دســترس در محلــول خــاک و 
ــکل 4(. ــود )ش ــاک ش ــري خ ــش نفوذپذی افزای
نحــوه جــذب کلســیم در گیاهــان 

چگونــه اســت؟
جــذب کلســیم از محلــول خــاک، اغلــب از 
ــاي  ــق کانال ه ــنده و از طری ــاي کش ــل تاره مح
پروتئینــي انجــام مي گیــرد. انتقــال عناصــر 
ــاي  ــمت آونده ــه س ــه ب ــطح ریش ــي از س غذای
چوبــي مي توانــد هــم از مســیر آپوپاســتي 
ــتي  ــیر سیم پاس ــم از مس ــلولی( و ه ــن س )بی
)سیتوپاســمی( انجــام شــود. در مــورد کلســیم 
به دلیــل نقــش ســیگنالي و غلظــت پاییــن 
آن در سیتوپاســم، انتقــال اغلــب از مســیر 
آپوپاســتي انجــام مي گیــرد. منطقــه جــذب 
کلســیم، بخــش انتهایــي ریشــه اســت کــه نــوار 
کاســپارین در محــل ســلول هاي انــدودرم هنــوز 
تشــکیل نشــده یــا به طــور کامــل تکامــل نیافتــه 
اســت. در بخش هایــي کــه نــوار کاســپارین 
تشــکیل نشــده، انتقــال کلســیم بیشــتر از مســیر 
آپوپاســتي تــا آوندهــاي چوبــي انجــام مي شــود. 
امــا در بخش هایــي کــه نــوار کاســپارین در حــال 
تشــکیل اســت، کلســیم از ســلول هاي اپیدرمــي 
ــتي  ــیر آپوپاس ــدودرم از مس ــلول هاي ان ــا س ت
ســلول هاي  محــل  در  و  مي شــود  منتقــل 
انــدودرم، به دلیــل وجــود نــوار کاســپارین، از 
ــلول  ــل س ــي به داخ ــاي پروتئین ــق کانال ه طری
منتقــل و ســپس از طریــق پمپ هــاي کلســیمي 
ــیکل  ــلول هاي پریس ــه س ــرژي ب ــرف ان ــا ص و ب
)دایــره محیطیــه( منتقــل و در نهایــت بــه 
در   .)5 )شــکل  مي رســد  چوبــي  آوندهــاي 
ــوار کاســپارین به طــور کامــل  بخش هایــي کــه ن
ــاي  ــه آونده ــیم ب ــال کلس ــه، انتق ــل یافت تکام
چوبــي هــم از مســیر آپوپاســتي و هــم از مســیر 
ــه  ــن، ریش ــود. بنابرای ــار مي ش ــتي مه سیم پاس
در طــول ســال از طریــق ســلول های تمایــز 
ــب در  ــه چه ها مرت ــه و ریش ــای ریش ــه انته نیافت

ــت. ــیم اس ــذب کلس ــال ج ح

ــه  ــیم چ ــذب کلس ــان ج ــن زم بهتری
ــت؟ ــي اس زمان

ــق  ــاه از طری ــل گی ــیم در داخ ــت کلس هدای
آوندهــاي چــوب و وابســته بــه تبخیــر و تعــرق 
اگــر  دیگــر،  به عبــارت  مي گیــرد.  انجــام 
تبخیــر و تعــرق کــم باشــد، جــذب و انتقــال 
ــدا  ــش پی ــاه، کاه ــط گی ــز توس ــیم نی کلس
ــتر  ــیم بیش ــذب کلس ــي ج ــد. از طرف مي کن
از منطقــه تارهــاي کشــنده و بخش هــاي 
از  )قبــل  انجــام مي گیــرد  ریشــه  جــوان 

ــن،  ــپارین(. بنابرای ــوار کاس ــل ن ــکیل کام تش
بــراي جــذب حداکثــر کلســیم، بایســتي یــک 
ــه زایي  ــرق و ریش ــر و تع ــن تبخی ــادل بی تع
وجــود داشــته باشــد. در ابتــداي فصــل رشــد، 
علي رغــم فعالیــت شــدید ریشــه و وجــود 
ــر و  ــل تبخی ــراوان، به دلی ــنده ف ــاي کش تاره
تعــرق کــم، جــذب حداکثــري کلســیم وجــود 
نخواهــد داشــت )شــکل 6(. به نظــر مي رســد 
ــق  ــیم در مناط ــذب کلس ــترین ج ــه بیش ک
ــرد  ــا س ــت ت ــر اردیبهش ــته کاري، از اواخ پس

4 
 

با افزایش غلظت آن در مطالعات نشان داده است که کلسيم در تحمل گياهان به شوری نيز دخالت دارد و 
های گياهي کاهش و در مقابل غلظت عنصر پتاسيم محلول غذایي، مقدار عناصری ماننند سدیم و کلر در بافت

 شود. ها نيز با افزایش غلظت کلسيم، کمتر ميیابد. بروز عالئم شوری مانند ریزش برگافزایش مي
تواند جایگزین عناصری مانند سدیم شود و بنابراین موجب آبشویي سدیم و کاهش شوری، در خاك، کلسيم مي

بهبود ساختمان خاك، افزایش مقدار پتاسيم قابل دسترس در محلول خاك و افزایش نفوذپذیری خاك شود 
 (.4)شكل 

 
 عملكرد كلسيم در خاك. -4شكل 

 نحوه جذب كلسيم در گياهان چگونه است؟ 

گيرد. های پروتئيني انجام ميجذب کلسيم از محلول خاك، اغلب از محل تارهای کشنده و از طریق کانال
و )بين سلولي(  تواند هم از مسير آپوپالستيي ميانتقال عناصر غذایي از سطح ریشه به سمت آوندهای چوب

دليل نقش سيگنالي و غلظت پایين آن انجام شود. در مورد کلسيم به مي()سيتوپالس پالستيهم از مسير سيم
گيرد. منطقه جذب کلسيم، بخش انتهایي ریشه است در سيتوپالسم، انتقال اغلب از مسير آپوپالستي انجام مي

طور کامل تكامل نيافته است. در های اندودرم هنوز تشكيل نشده یا بهکه نوار کاسپارین در محل سلول
هایي که نوار کاسپارین تشكيل نشده، انتقال کلسيم بيشتر از مسير آپوپالستي تا آوندهای چوبي انجام خشب

های های اپيدرمي تا سلول، کلسيم از سلولهایي که نوار کاسپارین در حال تشكيل استشود. اما در بخشمي
دليل وجود نوار کاسپارین، از طریق ، بهمهای اندودرشود و در محل سلولاندودرم از مسير آپوپالستي منتقل مي

های های کلسيمي و با صرف انرژی به سلولداخل سلول منتقل و سپس از طریق پمپهای پروتئيني بهکانال

شكل 4- عملكرد كلسيم در خاك.
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 مسير انتقال كلسيم در ريشه )در مراحل اوليه تشكيل نوار كاسپارين(. -5شكل 

 

 
 منحني جذب عناصر در طول فصل. -6ل شك

 

 ميزان جذب عناصر
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 مسير انتقال كلسيم در ريشه )در مراحل اوليه تشكيل نوار كاسپارين(. -5شكل 

 

 
 منحني جذب عناصر در طول فصل. -6ل شك

 

 ميزان جذب عناصر

شكل 5- مسير انتقال كلسيم در ريشه )در مراحل اوليه تشكيل نوار كاسپارين(.

شكل 6- منحني جذب عناصر در طول فصل.
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شــدن هــوا در مهرمــاه انجــام شــود. همچنیــن بــا توجــه بــه غیرمتحرک 
ــه  ــن ب ــاي مس ــال آن از بخش ه ــکان انتق ــیم، ام ــر کلس ــودن عنص ب
بخش هــاي جــوان در گیــاه وجــود نخواهــد داشــت )شــکل 7(. بنابرایــن، 
جــذب آن در تمــام فصــل رشــد بــراي گیــاه ضــروري مي باشــد و عائــم 
ــاهده  ــا مش ــژه میوه ه ــوان و به وی ــاي ج ــیم، در بخش ه ــود کلس کمب
ــال  ــای در ح ــدت میوه ه ــه ش ــیم ب ــذب کلس ــال در ج ــود. اخت مي ش
رشــد را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. در اوایــل فصــل رشــد )بهــار( کــه 
معمــوالً مصــادف بــا بارندگــی و روزهــای ابــری اســت، جــذب کلســیم 
به دلیــل کاهــش تبخیــر و تعــرق کاهــش می یابــد و ایــن کاهــش جــذب 
بــه میوه هــای در حــال رشــد صدمــه زده و ممکــن اســت باعــث از بیــن 
رفتــن پوســت میــوه شــده و در حالت هــای شــدید موجــب ریــزش میــوه 
ــی  ــای حساس ــر روی رقم ه ــاری ب ــام آبی ــا انج ــن زمان ه ــود. در ای ش
ــردد. ــز می گ ــارت نی ــش خس ــب افزای ــی موج ــه قوچ ــری و کل ــر اکب نظی
ــي و  ــم قلیای ــرا علي رغ ــت و چ ــیمي چیس ــود کلس ــن ک بهتری
آهکــي بــودن خــاک و حتــي وجــود گــچ در خــاک، مــا کمبــود 

کلســیم داریــم؟
جــدول 1 چندیــن کــود را از نظــر درصــد کلســیم و میــزان حالیــت در 
آب باهــم مقایســه مي کنــد. کــه در ایــن بیــن نیتــرات کلســیم با داشــتن 
19 درصــد کلســیم، بیشــترین میــزان حالیــت و کربنــات کلســیم با 40 

درصــد کلســیم، کمتریــن میــزان حالیــت را دارا مي باشــد.
ــل  ــیم قاب ــزان کلس ــاک، می ــیدیته )pH( در خ ــش اس ــا افزای ــه ب اگرچ

ــیم  ــود کلس ــر کمب ــل زی ــه دالی ــا ب ــد. ام ــش مي یاب ــز افزای ــذب نی ج
ــد: ــاق بیافت ــد اتف می توان

ــا  ــایر کاتیون ه ــا س ــت آن ب ــیم، رقاب ــود کلس ــل کمب ــي از دالی 1- یک
ماننــد ســدیم، پتاســیم، منیزیــم ، آمونیــوم ، آهــن و آلومینیــوم  بــراي 
ــه  ــي ک ــن، جــذب کلســیم، هنگام ــاه اســت. بنابرای جــذب توســط گی
نســبت کلســیم بــه منیزیــم یــا کلســیم بــه پتاســیم نامتعــادل باشــد، 
ــاي  ــا در خاک ه ــد، و ی ــده باش ــتفاده ش ــوم اس ــادي آمونی ــر زی مقادی

ــد.  ــش مي یاب ــوم، کاه ــاد آلومینی ــدار زی ــا مق ــیدي ب اس
2- جــذب و هدایــت کلســیم در گیــاه ارتبــاط مســتقیمي بــا جــذب آب 
دارد. بنابرایــن، یکــي دیگــر از دالیــل کمبــود کلســیم مي توانــد کمبــود 
آب در مناطــق پســته کاري باشــد. از طرفــي هــواي ابــري و بارانــي نیــز 

بــا کاهــش تبخیــر و تعــرق، موجــب کاهــش جــذب کلســیم مي شــود. 
آبیــاري پــس از تشــکیل میــوه در برخــي ارقــام پســته ماننــد اکبــري در 
اوایــل بهــار )رطوبــت بــاال(، بــه دلیــل کاهــش جــذب کلســیم، موجــب 

ــود. ــا مي ش ــه میوه ه ــارت ب خس
3- کلســیم یــک عنصــر کنــد حرکــت  اســت کــه حرکــت آن به ســمت 
ــا  ــت و تنه ــا اس ــمت میوه ه ــت به س ــش از حرک ــر بی ــا 75 براب برگ ه
ــن،  ــاه در میوه هــا اســتفاده مي شــود. بنابرای 10 درصــد کل کلســیم گی
چنانچــه در زمانــي کــه میوه هــا در حــال رشــد هســتند، جــذب کلســیم 
مختــل شــود، میــوه به ســرعت خســارت مي بینــد اگرچــه ممکــن اســت 

ســایر اندام هــای گیــاه نشــانه ای از کمبــود را نشــان ندهنــد. 
4- نیــاز گیــاه بــه کلســیم بــاال اســت و به نظــر می رســد بیشــتر از نیــاز 
بــه عناصــري ماننــد فســفر، منیزیــم و گوگــرد باشــد. بنابرایــن، اگــر بــه 
هــر دلیلــی جــذب کلســیم مختــل شــود بــه راحتــی بــا محلول پاشــی 

ــوان کمبــود را جبــران کــرد. نمی ت
ــرف  ــاه را برط ــیم گی ــاز کلس ــد نی ــیم مي توان ــي کلس ــا محلول پاش آی

ــد؟ کن
ــود و  ــه مي ش ــد ســیب، محلول پاشــي کلســیم توصی ــي مانن در درختان
ــخ شــود.  ــع از خســارت عارضــه لکــه تل ــد به طــور موضعــي مان مي توان
تحقیقــات بــر روي درخــت پســته نشــان داده اســت کــه محلول پاشــي 
ــه  ــت )لک ــال پوس ــل از اضمح ــزش حاص ــه ری ــر روي عارض ــیم ب کلس
ــوه  ــاالي می ــاز ب ــل نی ــاالً به دلی ــه احتم ــدارد ک ــري ن ــتخواني( تأثی اس
ــل  ــي قاب ــم محلول پاش ــر ک ــا مقادی ــه ب ــت ک ــیم اس ــه کلس ــته ب پس
جبــران نیســت. در تحقیقــي کــه در پژوهشــکده پســته انجــام گرفــت، 
ــا  ــیم ب ــتات کلس ــي و اس ــیم آل ــیم، کلس ــیم، کات کلس ــرات کلس نیت
غلظــت 2 در هــزار و در 5 نوبــت بــر روي نهال هــاي پســته در شــرایط 
گلخانــه و در محیــط کشــت هیدروپونیــک محلول پاشــي شــدند. نتایــج 
نشــان داد کــه بیــن تیمارهــا و شــاهد، هیــچ تفــاوت معنــي داري از نظــر 

ــدارد. مقــدار کلســیم موجــود در بــرگ وجــود ن
در پایــان بایــد گفــت نقــش عنصــر کلســیم هنــوز نــکات پنهان بســیاری 
ــد اســت  ــد امی ــب می کن ــات بیشــتری را طل ــه تحقیق ــاز ب ــه نی دارد ک
ــه اطــاع کشــاورزان  ــردی بیشــتری ب ــب کارب ــم مطال ــده بتوانی در آین

محتــرم برســانیم.
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انتقال كلسيم در بخش هاي مختلف گياه.              -7شكل   

 

و حتي وجود گچ در خاك  نرغم قليايي و آهكي بودچرا علي و بهترين كود كلسيمي چيست
 خاك، ما كمبود كلسيم داريم؟

 

کند. که در این بين چندین کود را از نظر درصد کلسيم و ميزان حالليت در آب باهم مقایسه مي 1جدول 
 ،درصد کلسيم 40با بيشترین ميزان حالليت و کربنات کلسيم  ،درصد کلسيم 19با داشتن نيترات کلسيم 

 باشد.مي را دارا کمترین ميزان حالليت

 مقايسه درصد كلسيم و ميزان حالليت برخي كودهاي كلسيمي. -1جدول 

 کيلوگرم 1ليتر آب برای حالليت  درصد کلسيم منبع
 کود

 1 19 نيترات کلسيم
 3/1 36 کلرید کلسيم

شكل 7- انتقال كلسيم در بخش هاي مختلف گياه.             

جدول 1- مقايسه درصد كلسيم و ميزان حالليت برخي كودهاي كلسيمي.
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آقــای دکتــر! لطفــاً خودتــان را معرفی 
نماییــد و از ســوابق تحصیلی تــان 

بگوییــد.
محمد رضــا مهرنژاد هســتم. دوره کارشناســی 
و  گیاه پزشــکی  مهندســی  رشــته  در  را 
کارشناســی ارشــد را در رشــته حشره شناســی 
ــای  ــگاه  ه ــب در دانش ــه ترتی ــاورزی، ب کش
شــهید چمــران اهــواز و دانشــگاه تهــران 
ــوزش الزم در دوره  ــات و آم ــدم. تحقیق گذران
دکتــرا را در دانشــگاه لنــدن، در زمینــۀ ارزیابی 
ــرل  ــتفاده در کنت ــرای اس ــد ب ــرات مفی حش
بیولوژیــک آفــات گیاهــی تکمیل نمــودم. دوره 
ــعه  ــق و توس ــز تحقی ــرا را در مرک ــوق دکت ف

ــه ســرانجام رســاندم.  ــادا ب ــی کان باغبان
ــه ای  ــه زمین ــما در چ ــت کاری ش فعالی

ــوده  اســت؟ ب
آزمایشــگاه  در   60 دهــه  اوایــل  از  مــن 
تحقیقــات آفــات و بیماری هــای گیاهــی 
ــه آن  ــدم ک ــه کار ش ــغول ب ــنجان مش رفس
واحــد تحقیقاتــی بعــد هــا بــه عنــوان یکــی 
ــات کشــاورزی  ــز تحقیق ــای مرک ــد ه از واح
ــان  ــول زم ــد. در ط ــاب آم ــه حس ــان ب کرم
ــال  ــره در س ــد و باالخ ــام ش ــی انج تغییرات
1371 موسســه تحقیقــات پســته کشــور 
تأســیس شــد. ایــن موسســه، دارای چندیــن 
بخــش تحقیقاتــی از جملــه بخــش تحقیقــات 
آفــات و بیماری هــای گیاهــی بــود کــه بعــداً 
بــه نــام بخــش تحقیقــات گیاه پزشــکی 
تغییــر نــام داد. اخیــراً آن موسســه بــه 
ــدا  ــام پی ــر ن پژوهشــکده پســته کشــور تغیی
کــرده، و بخــش تحقیقــات گیاه پزشــکی نیــز 

ــت.  ــت اس ــال فعالی ــر و در ح دای
پــس شــما بعــد از تحصیــل در همــان 
ــغول  ــان مش ــی خودت ــه تخصص زمین
بــه کار شــدید. جزئیــات کارهایــی کــه 

ــوده  اســت؟ کردیــد چــه ب
بلــه، تمــام تحقیقــات مــن در راســتای رشــته 
تحصیلــی ام بــود و تقریبــاً همۀ آنهــا در زمینه 
ــش  ــاً پژوه ــن، عمدت ــد. بنابرای ــته بوده ان پس
هــای زیــادی بــر روی آفــات کلیــدی پســته 

و همچنیــن دشــمنان طبیعــی آنها داشــته ام. 
ــر  ــه کمت ــته ک ــات پس ــه آف ــه، روی بقی البت
ــه  ــاز ب ــا نی ــود ی ــده  ب ــق ش ــا تحقی روی آنه
اطاعــات بیشــتر بــود، نیــز کار کــردم. زمینه 
اصلــی تخصــص مــن ارزیابــی دشــمنان 
ــرل  ــل کنت ــر عوام ــان دیگ ــه بی ــی و ب طبیع
ــرای اســتفاده در کنتــرل آفــات  بیولوژیــک ب
گیاهــی اســت. مــن ســعی کــردم در زمینــه 
دشــمنان طبیعــی آفــات اصلــی پســته، هــم 
آفــات درجــه اول پســته کــه شــامل پســیل 
و  زیــان آور  ســن های  پســته،  معمولــی 
همچنیــن پروانــه چوبخــوار پســته کــه آن را 
ــم.  ــند، کار کن ــا« می شناس ــام »کرمانی ــه ن ب
تقریبــا تمــام گونــه هایــی کــه بــه ایــن آفــات 
ــش و  ــد را مشــخص، پراکن ــی کنن ــه م حمل
تراکــم جمعیــت آنهــا تعییــن و پارامترهــای 
رفتــاری، اکولوژیکــی و بیولوژیکــی گونــه های 
غالــب بطــور مفصــل مطالعــه و کارایــی آنهــا 
را ارزیابــی نمایــم. به طورکلــی، کار مــن ایــن 
بــود کــه مجموعــه دشــمنان طبیعــی آفــات 
عمــده پســته که در سراســر کشــور گســترش 
دارنــد را معیــن و بــر اســاس اســتاندارد هــای 
ــی  ــی عوامــل کنتــرل بیولوژیــک ارزیاب ارزیاب
کنــم. در ایــن مســیر الزم بود کــه خصوصیات 
اکوبیولوژیکــی آفــات پســته مربوطــه هــم بــه 
عنــوان میزبــان آن عامــل کنتــرل بیولوژیــک 
ــر  ــوان ب ــا بت ــم ت ــه نمای ــق مطالع بطــور دقی
پارامترهــای  مربوطــه،  معــادالت  اســاس 
مقایســه  آن  و دشــمن طبیعــی  میزبــان 
ــای  ــده کاره ــن در عم ــن رو، م ــود. از ای ش
تحقیقاتــی کــه طــی چنــد دهــه انجــام دادم، 
ــان و  ــوان میزب ــه عن ــت ب ــم روی خــود آف ه
هــم روی دشــمن طبیعــی آن کــه در منطقــه 
وجــود دارد و بومــی اســت، کار کــردم. مــن 
ــای  ــاس پارامتره ــر اس ــات، ب ــن تحقیق در ای
اســتانداردی کــه در ســطح جهانــی شــناخته 
شــده هســتند آنهــا را بــا هم مقایســه کــردم. 
در ادامــه ایــن مصاحبــه در ایــن مورد بیشــتر 
توضیــح خواهــم داد . البتــه بــر اســاس نیــاز 
هــای پژوهشــی، مــن روی تعــدادی از آفــات 
درجــه دوم و حتــی درجــه ســوم پســته هــم 

کار کــردم. بــا توجــه بــه اینکــه جایــگاه 
ــه پســته  ــان از جمل ــا گیاه ــط ب ــات مرتب آف
ــر  ــدد تغیی ــل متع ــه دالی ــان ب ــول زم در ط
مــی کنــد، همانگونــه کــه آفــات عمــده فعلی 
ــی  ــان های ــای کشــور هم در پســته کاری ه
نیســتند کــه مثــًا در 60 ســال پیــش ایــن 
جایــگاه را داشــتند، در آینــده نیــز حتــی در 
کوتــاه مــدت ممکــن اســت آفــات درجــه دوم 
و ســوم بــه تدریــج ســطح پراکنــش و تراکــم 
جمعیــت آنهــا افزایــش یابــد و بصــورت آفات 
مهمتــری ظهــور کننــد. ایــن موضــوع معموالً 
بــا تغییــرات اقلیمــی و نحــوه مدیریــت پســته 
کاری هــا اتفــاق مــی افتــد. بــه عنــوان 
ــه  ــوه پســته ک ــه پوســتخوار می ــال؛ پروان مث
ــن  ــروف اســت و همچنی ــراش مع ــام ک ــه ن ب
ســرخرطومی پســته، تــا 20 ســال پیــش در 
نواحــی بســیار محــدودی از پســته کاری هــا 
ــی  ــی م ــن زندگ ــیار پایی ــت بس ــا جمعی و ب
ــر  ــا تغیی ــگاه آنه ــج جای ــا بتدری ــد ام کردن
ــه عنــوان آفــت  یافــت و در ایــن ســال هــا ب

ــد.  عمــده پســته ظهــور کــرده ان
شــما چنــد کتــاب  نیــز منتشــر 
کرده ایــد. چــه ایــده ای داشــتید و 
ــن و  ــه تدوی ــم ب ــه تصمی ــد ک ــه ش چ

انتشــار ایــن کتاب هــا گرفتیــد؟ 
مــن در طــول کار پژوهشــی ام، در بیــش 
ــه  ــی ب ــل توجه ــارات قاب ــه، انتش ــه ده از س
زبان هــای انگلیســی و فارســی دارم. بســیاری 
از مقــاالت مــن بــه زبــان انگلیســی هســتند 
و در مجــات بســیار معتبــر بین المللــی 
ــه  ــترس هم ــیده اند و در دس ــاپ رس ــه چ ب
پســته کاران و کســانی کــه در دنیــا بــا پســته 

گفت و گو با محمد رضا مهرنژاد، محقق باسابقه در زمینه آفات پسته

سعی کردم اطالعات علمِی معتبر ارائه دهم 
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ــه  ــن ب ــه  اســت. م ــرار گرفت ــد، ق کار می کنن
زبــان فارســی هــم مقاالتــی چــاپ کــرده ام و 

ــز در دســترس اســت. ــا نی آنه
ــرای عمــده باغــداران  ــه نظــرم آمــد کــه ب ب
بصــورت  تحقیقاتــی  نتایــج  از  اســتفاده 
ــاش  ــن رو ت ــت، از ای ــخت اس ــاالت س مق
کــردم بــا تألیــف تعــدادی کتــاب یافتــه های 
تحقیقاتــی را بــه زبــان ســاده تــر بــه فارســی 

ــم.  منتشــر نمای
ــداران  ــرای باغ ــاالت ب ــن مق ــرا ای چ

ــتند؟ ــخت هس س
در اینجــا الزم اســت گریــزی بزنــم بــه 
ــداران  ــن باغ ــواد در بی ــطح س ــت س وضعی
پســته کار کشــور؛ بــر اســاس تحقیقاتــی کــه 
ــور  ــته کش ــات پس ــه تحقیق ــًا در موسس قب
ــته کاران  ــیعی از پس ــر وس ــده، قش ــام ش انج
کشــور در ســطح دیپلــم و زیــر دیپلــم، ســواد 
ــی  ــد کم ــد و درص ــی دارن ــدرک تحصیل و م
ــی برخــوردار  ــا تکمیل ــی ی ــات عال از تحصی
هســتند. معمــوالً باغــداران حوصلــه خوانــدن 
مقــاالت و اصطاحــات علمــی و فرمــول  هایی 
ــا  ــد ت ــی رود را ندارن ــه کار م ــا ب ــه در آنه ک
بتواننــد بهــره  بــرداری الزم را داشــته باشــند. 
البتــه یکــی از وظایفــی کــه واحدهــای ترویج 
در ایــران و ســایر کشــورهای دنیــا دارنــد این 
اســت کــه تحقیقــات انجــام شــده را بــه زبان 
ســاده برگرداننــد و بــر اســاس وضعیــت قشــر 
ــب را  کشــاورزی تحــت پوشــش خــود مطال
منتقــل کننــد؛ بــه  طوری کــه قابــل اســتفاده 
ــی  ــورمان نقص های ــا در کش ــی م ــند، ول باش
ــفانه از روش  ــم و متأس ــه داری ــن زمین در ای
ترویــج اســتاندارد بهــره ای نبرده ایــم، یــا 
در  نمی شــود.  رعایــت  آن  اصــول  اینکــه 
خــوش  بینانــه  تریــن حالــت، ترویــج در 
ــا یــک  ــوز ضعیــف اســت و م ــا هن کشــور م
ــم.  ــوی نداری ــی و ق ــای واقع ــه معن ــج ب تروی
ــر،  ــال های اخی ــه در س ــد ک ــر می آی ــه نظ ب
ــه عهــده قشــری  ــه ب ــن وظیف قســمتی از ای
ــی از  ــه بخش ــده ک ــته ش ــن گذاش از محققی
وقــت آنهــا صــرف ایــن وظایــف بشــود. ولــی 
بــه هــر صــورت مقــاالت علمــی بیشــتر مورد 
اســتفاده کارشناســان، دانشــجویان، اســاتید و 
ــر باغــداران  ــرد و کمت ــرار می گی محققیــن ق
یــا کشــاورزان عاقمنــد هســتند از آنهــا 

اســتفاده کننــد. 

در این شرایط باید چکار کرد؟
مــن معتقــدم کــه محققیــن بایســتی مطالبی 
ــق و مســتند و  ــات عمی ــه حاصــل تحقیق ک
آمــاری اســت را منتشــر کننــد. در واقــع، یک 
مقالــه علمــی یــک ســند اســت بــرای اثبــات 
ادعایــی کــه محقــق دارد. در مطالــب علمــی 
بایــد یــک ســند ارائــه شــود و نمی تــوان هــر 
ادعایــی کــه هــر کســی می کنــد بــه  عنــوان 
ــرد.  ــرا ک ــت و آن را اج ــی پذیرف ــه علم یافت
البتــه مقــاالت از ســطوح اعتبــاری متفاوتــی 
برخــوردار هســتند و مقــاالت معتبــر توســط 
داوران عالــم، فاضــل و بی طــرف داوری و 
ــه  ــا ب ــتی م ــپس بایس ــوند. س ــاح می ش اص
ــای  ــه ه ــری، یافت ــب دیگ ــای مناس روش  ه
اســتفاده و  قابــل  را بصــورت  تحقیقاتــی 

ــه باغــداران برســانیم.  کاربــردی ب
بــرای اینکــه باغــداران پســته بتواننــد از نتایج 
کارهــای پژوهشــی کاربــردی اســتفاده کننــد 
مــن از اوایــل دهــه جــاری، یعنــی دهــه 90، 
وقــت زیــادی صــرف کــردم کــه مطالبــی کــه 
ــد و  ــود دارن ــته وج ــات پس ــا آف ــه ب در رابط
معتبــر و قابــل اســتناد هســتند را بــه  صورت 
ــی مناســب  ــر رنگ ــرح و تصاوی ــا ش ــاب  ب کت

تألیــف کنــم و ارائــه بدهــم. 
ــی  ــه مطالب ــاوی چ ــات ح ــن تألیف ای

ــتند؟ هس
ــیل  ــام »پس ــه ن ــی ب ــه، کتاب ــن رابط در ای

پســته و ســایر پســیل  هــای ایــران« را 
در اوایــل دهــه 80 منتشــر کــردم کــه 
عمدتــاً تمرکــز بــر پســیل معمولــی پســته، 
ــر آب و  ــی، تأثی ــی، زندگ ــات ذات خصوصی
ــی  ــمنان طبیع ــی، دش ــان گیاه ــوا، میزب ه
ــر  ــد از 1390 منتش ــاب بع ــت. دو کت داش
کــردم؛ اولیــن کتــاب »آفــات درختــان 
پســته، دشــمنان طبیعــی و روش  هــای 
ــروح  ــور مش ــه  ط ــه ب ــود ک ــرل آن« ب کنت
ــا  ــات پســته و رابطــه آن ب ــا آف در رابطــه ب
میزبــان گیاهــی کــه همــان پســته اســت و 
ــان گیاهــی دیگــری هــم  ــر میزب ــاً اگ احیان
وجود داشــت در آن شــرح داده شــده  اســت. 
ــه  ــان پســته ب ــات درخت ــاب آف ــن کت در ای
ســه دســته: آفــات درجــه اول ، آفــات درجه 
ــات درجــه ســوم  ــا آف ــات ی دوم و ســایر آف
پســته ایــران تقســیم  شــده انــد. همچنیــن 
وضعیــت زندگــی و اختصاصــات بیولوژیکــی 
آنهــا مفصــًا بحــث شــده و نقــاط ضعفــی 
ــن  ــرل ای ــرای کنت ــا ب ــوان از آنه ــه می ت ک
ــل آورده  ــه تفصی ــرد ب ــتفاده ک ــات اس آف
ــک  ــر ی ــرای ه ــن، ب ــت. همچنی ــده  اس ش
از آفاتــی کــه آنجــا توضیــح داده شــد، 
و  شــده اند  معرفــی  طبیعــی  دشــمنان 
ــا در  ــی آنه ــدودی کارای ــا ح ــت و ت جمعی
شــرایط پســته کاری هــای کشــور نیــز بــه 
تفصیــل تحریــر شــده  اســت. در ایــن کتــاب 
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روی دشــمنان طبیعــی پســیل معمولــی پســته بســیار تأکیــد شــده و 
ــت.  ــده  اس ــه ش ــترده ای ارائ ــیار گس ــات بس توضیح

تاریخچه کار روی این آفات از چه زمانی بوده؟ 
در کتــاب مــورد بحــث یــک بخــش را بــه تاریخچــه تحقیقــات آفــات 
پســته ایــران بــر اســاس اســناد و مدارکــی کــه از ســال 1337 موجــود 
ــورت  ــه  ص ــد ب ــه بع ــال ب ــه از آن س ــی ک ــه کار محققین ــود و نتیج ب
نیمــه وقــت و تمــام وقت در رفســنجان حضــور داشــتند اختصــاص داده ام. 
البتــه، قبــل از آن هــم محققیــن روســی در ایــران حضــور داشــتند و کار 
می کــرده انــد. اولیــن ســند مکتــوب در رابطــه بــا آفــات پســته ایــران در 
ســال 1325 منتشــر شــده کــه مربــوط بــه فــردی بــه نــام »کریوخیــن« 
اســت. ایــن محقــق کارهــای تحقیقاتــی روی آفــات پســته ایــران در آن 
ــی  ــترس م ــه در دس ــت ک ــرده اس ــر ک ــام داده و منتش ــی انج دوره زمان

 باشــد. 
ــده ام.  ــد را دی ــف کرده ای ــما تألی ــه ش ــی ک ــس رنگ ــن اطل م

چــه شــد کــه ایــن کتــاب را منتشــر کردیــد؟
هــر چنــد در کتــاب قبلــی ســعی کــردم کــه ســاده  نویســی را رعایــت 
کنــم و کتــاب  بــرای تمــام قشــرهایی کــه بــا پســته ســر و کار دارنــد، 
ــن و  ــجویان، محققی ــن، دانش ــان، مروجی ــداران، کارشناس ــم از باغ اع
اســاتید قابــل اســتفاده  باشــد، امــا احساســم ایــن بــود کــه در کتــاب 
ــرای  ــن اســت ب ــات داده ام ممک ــر آف ــه ب اول توضیحــات و شــرحی ک
اســتفاده  کننــدگان در ســطح باغــداری پســته مشــکل باشــد. بنابرایــن، 
ــی« را  ــمنان طبیع ــران و دش ــته ای ــات پس ــی آف ــس رنگ ــاب »اطل کت
تألیــف کــردم و در رابطــه بــا هــر یــک از آفــات، عکــس  هــای رنگــی 
قــرار دادم و حجــم متنــی کــه در آنجــا آمــده کمتــر اســت و تنهــا بــه 
نــکات کلیــدی آن آفــت اشــاره کــرده ام و دشــمنان طبیعــی آن را هــم 
ــه  ــن اســت ک ــاب دارد ای ــن کت ــه ای ــی ک ــرده ام. یکــی از مزایای ــام ب ن
ــن  ــرد. ای ــاغ از آن اســتفاده ک ــوان در ب ــا بت ــی اســت ت قطــع آن جیب

اطلــس رنگــی در ســال 1395 منتشــر شــده و در دســترس اســت. 
ــده،  ــاب آم ــن دو کت ــه در ای ــی ک ــه اطاعات ــه ب ــا توج ــن، ب  بنابرای
بســیاری از مطالــب تحقیقاتــی معتبــر و مطالبــی کــه حاصــل تحقیقات 
خــودم اســت، اســتفاده شــده و بــه یکایــک مطالبــی کــه از منابــع دیگر 
اســتناد نمــودم، رفرنــس دادم یعنــی منبــع آنهــا ذکــر شــد تــا افــراد 
عاقمنــد بــرای اطاعــات بیشــتر بتواننــد از آنهــا نیــز اســتفاده کننــد. 

در انتشار کتاب  ها به مشکلی برنخوردید؟
ــا کتــاب  هــای اخیــر کــه در مــورد آنهــا صحبــت کــردم،  در رابطــه ب
ــور  ــر در کش ــه اخی ــاب در ده ــازار کت ــه ب ــی ک ــه وضعیت ــه ب ــا توج ب
مــا بــه آن دچــار شــده  اســت بــه ناشــرین متعــددی مراجعــه کــردم؛ 
البتــه ناشــرین بســیار راغــب بودنــد کــه آنهــا را منتشــر کننــد، منتهــا 
همــه آنهــا اظهــار مــی  کردنــد کــه بــازار کتــاب دچــار رکــود ســنگینی 
اســت و اگــر خودشــان بخواهنــد روی آن ســرمایه  گــذاری کننــد دوره 

ــد.  ــود و ضــرر می کنن ــی خواهــد ب بازگشــت ســرمایه طوالن
پس چطور آنها را منتشر کردید؟

مــن بــرای اینکــه بتوانــم ایــن مطالــب را ارائــه بدهــم و حــق مطلــب را 
ادا کــرده باشــم و یافتــه هــای تحقیقاتــی خــودم و همچنیــن مطالــب 
ــترس  ــد را در دس ــه داده ان ــن ارائ ــایر محققی ــه س ــری ک ــر دیگ معتب

ــل شــدم؛  ــا را متقب ــای نشــر آنه ــم، خــودم هزینه ه ــرار بده ــوم ق عم
یعنــی بــا ســرمایه گذاری خــودم ایــن دو کتــاب منتشــر شــد. بــا توجــه 
ــه  ــد، هزین ــی دارن ــی فراوان ــای رنگ ــاب عکس ه ــر دو کت ــه ه ــه اینک ب
چــاپ ســنگینی داشــتند، ولــی در عیــن حــال خــودم راضــی هســتم 
ــای  ــش ه ــل پژوه ــه حاص ــتناد ک ــل اس ــب قاب ــیاری از مطال ــه بس ک
خــودم اســت و یــا محققیــن دیگــر کار کــرده انــد را در ایــن دو کتــاب 
گنجانــدم و در دســترس مــردم، پســته کاران کشــور و عمــوم آنهایــی 

کــه عاقمنــد و دســت انــدر کار پســته ایــران هســتند قــرار دادم.
 مــن معتقــدم کــه مــا بایــد ســند هــای تحقیقاتــی و علمــی معتبــر 
برجــای بگذاریــم تــا وضــع مــان مثــل ســال 1376، همــان ســالی کــه 
ــین  ــه افاتوکس ــه زهراب ــی ب ــوع آلودگ ــر موض ــه خاط ــران ب ــته ای پس
تحریــم شــد، نشــود. در رابطــه بــا آن معضــل، مســائل متعــددی وجــود 
داشــت و یکــی از قضایــای عمــده و کلیــدی کمبــود اســناد علمــی بــود. 
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نکته : 
ــر  ــد ب ــول پاشــی بای ــا محل ــور در مصــرف خاکــی و ی   اســتفاده از ب

ــرد. ــرگ صــورت گی ــز ب اســاس آنالی
  زمــان مبــارزه بــا آفــات بســته بــه هــر منطقــه متفــاوت اســت، لــذا 

بایــد بــا کارشناســان خبــره منطقــه مشــورت نمائیــد.
  میــزان، نــوع، روش و زمــان مصــرف کودهــای خاکــی و محلولپاشــی 
بایــد بــر اســاس آنالیــز خــاک، بــرگ و آب تعییــن شــود؛ لــذا در ایــن 

خصــوص از کارشناســان بــا تجربــه اســتفاده نمائیــد.

تقویم بهاره باغبانی پسته 

 
 
 
 

 تقویم زمانی عملیات باغی و بررسی وضعیت آفات و بیماری ها

 

 مصرف خاکی محلولپاشی بررسی و وضعیت آفات عملیات باغی عملیات کوددهی مرحله رشدی ماه

 فروردین

 فروت ست تورم جوانه
 انتقال نهال گلدانی ازت )ازت،روی،بور(

 بررسی های ریشه های آلوده به نماتد
 شفیره چوبخوار
 سرخرطومی
 کاپنودیس

 پروانه چوبخوار گرده افشانی مصنوعی)خصوصا رقمهای دیرگل( کودهای فسفر باال -- گلدهی
 پروانه میوه خوار

 نیترات کلسیم کلسیم ارزنی شدن
 حذف پاجوش ها بور

 زنجره
 پروانه چوبخوار

 سنک

 میکروریزمغذی کشمشی یا نخودی شدن اردیبهشت
 )آهن،روی،مس،منگنز(

 ازت
 سولوپتاس

 میکرو)آهن،روی،مس،منگنز(
 مبارزه مکانیکی و شیمیایی با علفهای هرز

 مبارزه شیمیایی با بیماری گموز

 شپشک
 سوسک سرشاخه خوار

 پروانه برگخوار
 سن های قرمز و سبز

 پسیل

 کالت یا نیترات پتاسیم سخت شدن پوسته استخوانی خرداد
 ازت
 بور

 سولوپتاس

 هرس پاجوشها
 پیوند

 مکانیکی با علفهای هرزمبارزه 

 سن های سبز
 پسیل

 کنه معمولی و اریوفید
 اغات پسته در فصل رشدمصرفی در ب کودهای رایج

 20-20-20؛(UANاوره نیترات) اوره؛ نیترات سولفات آمونیوم؛ سولفات آمونیوم؛   کودهای ازته
 اسیدفسفریک مونوآمونیوم فسفات؛ اوره فسفات؛ فسفر باالکودهای 

 15-5-30مونوپتاسیم فسفات؛  سولوپتاس؛ کودهای پتاس باال
 اسید بوریک های آهن،روی،مس و منگنز؛ سولفات میکرومعدنی کامل؛ میکروریز مغذی

 
 نکته : 

 .استفاده از بور در مصرف خاکی و یا محلول پاشی باید بر اساس آنالیز برگ صورت گیرد 
 لذا باید با کارشناسان خبره منطقه مشورت نمائید. ،زمان مبارزه با آفات بسته به هر منطقه متفاوت است 
  اید بر اساس آنالیز خاک، برگ و آب تعیین شود؛ لذا در این خصوص بمیزان، نوع، روش و زمان مصرف کودهای خاکی و محلولپاشی

 از کارشناسان با تجربه استفاده نمائید.
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ایــران  پســته  انجمــن  باغبانــی  کمیتــه 
ــرآورد  ــه ب ــدام ب ــال اق ــر س ــق روال ه مطاب
در  می کنــد.  پســته  تولیــد  هزینه هــای 
گــزارش حاضــر ســعی شــده تــا هزینــه تمام 
شــده تولیــِد هــر کیلــو پســته خشــک َدرَهــم 
ــرای  ــاغ پســته مثمــر نوعــی ب ــک ب ــرای ی ب
ســال محصولــی 99-98 بــرآورد شــود. بایــد 
توجــه نمــود کــه هزینه هــای تولیــد پســته 
بــرای ایــن بــاغ خــاص، قطعــاً قابــل تعمیــم 
بــه کلیــه باغــات پســته کشــور نخواهــد بــود. 
امــا روش بــه کار رفتــه جهــت تعییــن هزینه 
تمــام شــده تولیــد، قابــل نســخه برداری 
توســط باغــداران بــرای ســایر باغــات پســته 
ــد  ــز بای ــه نی ــن نکت ــه ای کشــور می باشــد. ب
توجــه کــرد کــه در بــاغ نوعــی مــورد 
ــو  ــت 1.400 کیل ــط برداش ــی، متوس بررس
در هکتــار در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه 
بیشــتر از میانگیــن برداشــت کشــوری اســت. 
بــرای باغاتــی بــا میانگیــن برداشــت کمتــر از 
برداشــت مذکــور، احتمــاالً هزینه تمام شــده 
ــود.  ــه مراتــب بیشــتر خواهــد ب تولیــد پســته ب

ــاری  ــای ج ــالیانه هزینه ه ــن س میانگی
ــر ــته مثم ــاغ پس ــار ب ــک هکت ــی ی باغبان

هزینه هــای جــاری باغبانــی بــه ســه دســته 
کلــی تقســیم شــده انــد:

- کارگری؛
- مواد مصرفی و وسائل جایگزین؛

- اجاره ماشین آالت و خدمات.
ــوق  ــته های ف ــته از دس ــر دس ــای ه فعالیت ه
نیــز زیــر ســه ســرفصل باغبانــی، کــود و اصــاح 

خــاک و ســم و روغــن قــرار گرفتــه انــد.
ــن  ــت تعیی ــری جه ــای کارگ ــته هزینه ه در دس
هزینــه هــر فعالیــت ابتــدا مقــدار کارگــر مــورد 
اســتفاده بــرای انجــام آن فعالیــت در ســطح یک 
ــدول درج  ــر-روز در ج ــاس نف ــر اس ــار را ب هکت
می کنیــم. در صورتــی کــه فعالیتــی بــه صــورت 
ــر-روز  ــادل نف ــد مع ــده، بای ــام ش ــاره ای انج اج
کارگــر بــه کار گرفتــه شــده در جــدول منظــور 
گــردد. ســپس، هزینه هــای متوســط کارگــر 
مــورد اســتفاده جهــت هــر فعالیــت را در ســتون 
مربــوط وارد مــی کنیــم. بــا ضــرب هزینــه واحــد 
ــام  ــت انج ــری جه ــه کل کارگ ــدار، هزین در مق

فعالیــت خــاص محاســبه مــی شــود.
 بــرای محاســبه اجــرت روزانــه بــا فــرض 
ــه  ــای ماهیان ــوق و مزای ــل حق ــت حداق پرداخ
ــال  ــر در س ــر کارگ ــرای ه ــان ب ــون توم 3 میلی

داشــت: 1399 خواهیــم 

هزینه های تولید پسته در سال محصولی 98-99

کمیته باغبانی انجمن پسته ایران

 .های فوق نیز زیر سه سرفصل باغبانی، کود و اصالح خاک و سم و روغن قرار گرفته اندهای هر دسته از دستهفعالیت
مورد استفاده برای انجام آن فعالیت در سطح یک  های کارگری جهت تعیین هزینه هر فعالیت ابتدا مقدار کارگردر دسته هزینه

روز -ای انجام شده، باید معادل نفرکنیم. در صورتی که فعالیتی به صورت اجارهروز در جدول درج می-هکتار را بر اساس نفر
ا در ستون های متوسط کارگر مورد استفاده جهت هر فعالیت رکارگر به کار گرفته شده در جدول منظور گردد. سپس، هزینه

 .مربوط وارد می کنیم. با ضرب هزینه واحد در مقدار، هزینه کل کارگری جهت انجام فعالیت خاص محاسبه می شود
 1399تومان برای هر کارگر در سال میلیون  3با فرض پرداخت حداقل حقوق و مزایای ماهیانه برای محاسبه اجرت روزانه  

 خواهیم داشت:
 

مانتو 000,000,3 × 15ماه سنوات( ماه  1ماه عیدی و پاداش +  2ماه در سال +  12)شامل                    

     ~  تومان  000,170                  

 267( روز 365روز سال  -24روز مرخصی با حقوق  - 52جمعه  روز -22) روز تعطیل رسمی غیر جمعه 

 

 واحد عنوان
هزینه  

 واحد
 )تومان(

 )تومان( هزینه مقدار

 کارگری

 باغبانی

000،170 روز -نفر بیل زنی  10 1,700,000 
 3،400،000 20 170,000 روز -نفر هرس 

علف کنی) 
 وجین(

 1,700,000 10 170,000 روز -نفر

 2,040,000 12 170,000 روز -نفر آبیاری 
 340,000 2 170,000 روز -نفر توکاری و پیوند

 9,180,000 54 170,000 روز -نفر جمع

کود و 
اصالح 

 خاک

 170,000 1 170,000 روز -نفر شیمیائی خاک
 1,020,000 6 170,000 روز -نفر محلول پاشی

 680,000 4 170,000 روز -نفر حیوانی 
 680,000 4 170,000 روز -نفر اصالح خاک

 .های فوق نیز زیر سه سرفصل باغبانی، کود و اصالح خاک و سم و روغن قرار گرفته اندهای هر دسته از دستهفعالیت
مورد استفاده برای انجام آن فعالیت در سطح یک  های کارگری جهت تعیین هزینه هر فعالیت ابتدا مقدار کارگردر دسته هزینه

روز -ای انجام شده، باید معادل نفرکنیم. در صورتی که فعالیتی به صورت اجارهروز در جدول درج می-هکتار را بر اساس نفر
ا در ستون های متوسط کارگر مورد استفاده جهت هر فعالیت رکارگر به کار گرفته شده در جدول منظور گردد. سپس، هزینه

 .مربوط وارد می کنیم. با ضرب هزینه واحد در مقدار، هزینه کل کارگری جهت انجام فعالیت خاص محاسبه می شود
 1399تومان برای هر کارگر در سال میلیون  3با فرض پرداخت حداقل حقوق و مزایای ماهیانه برای محاسبه اجرت روزانه  

 خواهیم داشت:
 

مانتو 000,000,3 × 15ماه سنوات( ماه  1ماه عیدی و پاداش +  2ماه در سال +  12)شامل                    

     ~  تومان  000,170                  

 267( روز 365روز سال  -24روز مرخصی با حقوق  - 52جمعه  روز -22) روز تعطیل رسمی غیر جمعه 

 

 واحد عنوان
هزینه  

 واحد
 )تومان(

 )تومان( هزینه مقدار

 کارگری

 باغبانی

000،170 روز -نفر بیل زنی  10 1,700,000 
 3،400،000 20 170,000 روز -نفر هرس 

علف کنی) 
 وجین(

 1,700,000 10 170,000 روز -نفر

 2,040,000 12 170,000 روز -نفر آبیاری 
 340,000 2 170,000 روز -نفر توکاری و پیوند

 9,180,000 54 170,000 روز -نفر جمع

کود و 
اصالح 

 خاک

 170,000 1 170,000 روز -نفر شیمیائی خاک
 1,020,000 6 170,000 روز -نفر محلول پاشی

 680,000 4 170,000 روز -نفر حیوانی 
 680,000 4 170,000 روز -نفر اصالح خاک

 .های فوق نیز زیر سه سرفصل باغبانی، کود و اصالح خاک و سم و روغن قرار گرفته اندهای هر دسته از دستهفعالیت
مورد استفاده برای انجام آن فعالیت در سطح یک  های کارگری جهت تعیین هزینه هر فعالیت ابتدا مقدار کارگردر دسته هزینه

روز -ای انجام شده، باید معادل نفرکنیم. در صورتی که فعالیتی به صورت اجارهروز در جدول درج می-هکتار را بر اساس نفر
ا در ستون های متوسط کارگر مورد استفاده جهت هر فعالیت رکارگر به کار گرفته شده در جدول منظور گردد. سپس، هزینه

 .مربوط وارد می کنیم. با ضرب هزینه واحد در مقدار، هزینه کل کارگری جهت انجام فعالیت خاص محاسبه می شود
 1399تومان برای هر کارگر در سال میلیون  3با فرض پرداخت حداقل حقوق و مزایای ماهیانه برای محاسبه اجرت روزانه  

 خواهیم داشت:
 

مانتو 000,000,3 × 15ماه سنوات( ماه  1ماه عیدی و پاداش +  2ماه در سال +  12)شامل                    

     ~  تومان  000,170                  

 267( روز 365روز سال  -24روز مرخصی با حقوق  - 52جمعه  روز -22) روز تعطیل رسمی غیر جمعه 

 

 واحد عنوان
هزینه  

 واحد
 )تومان(

 )تومان( هزینه مقدار

 کارگری

 باغبانی

000،170 روز -نفر بیل زنی  10 1,700,000 
 3،400،000 20 170,000 روز -نفر هرس 

علف کنی) 
 وجین(

 1,700,000 10 170,000 روز -نفر

 2,040,000 12 170,000 روز -نفر آبیاری 
 340,000 2 170,000 روز -نفر توکاری و پیوند

 9,180,000 54 170,000 روز -نفر جمع

کود و 
اصالح 

 خاک

 170,000 1 170,000 روز -نفر شیمیائی خاک
 1,020,000 6 170,000 روز -نفر محلول پاشی

 680,000 4 170,000 روز -نفر حیوانی 
 680,000 4 170,000 روز -نفر اصالح خاک

 .های فوق نیز زیر سه سرفصل باغبانی، کود و اصالح خاک و سم و روغن قرار گرفته اندهای هر دسته از دستهفعالیت
مورد استفاده برای انجام آن فعالیت در سطح یک  های کارگری جهت تعیین هزینه هر فعالیت ابتدا مقدار کارگردر دسته هزینه

روز -ای انجام شده، باید معادل نفرکنیم. در صورتی که فعالیتی به صورت اجارهروز در جدول درج می-هکتار را بر اساس نفر
ا در ستون های متوسط کارگر مورد استفاده جهت هر فعالیت رکارگر به کار گرفته شده در جدول منظور گردد. سپس، هزینه

 .مربوط وارد می کنیم. با ضرب هزینه واحد در مقدار، هزینه کل کارگری جهت انجام فعالیت خاص محاسبه می شود
 1399تومان برای هر کارگر در سال میلیون  3با فرض پرداخت حداقل حقوق و مزایای ماهیانه برای محاسبه اجرت روزانه  

 خواهیم داشت:
 

مانتو 000,000,3 × 15ماه سنوات( ماه  1ماه عیدی و پاداش +  2ماه در سال +  12)شامل                    

     ~  تومان  000,170                  

 267( روز 365روز سال  -24روز مرخصی با حقوق  - 52جمعه  روز -22) روز تعطیل رسمی غیر جمعه 

 

 واحد عنوان
هزینه  

 واحد
 )تومان(

 )تومان( هزینه مقدار

 کارگری

 باغبانی

000،170 روز -نفر بیل زنی  10 1,700,000 
 3،400،000 20 170,000 روز -نفر هرس 

علف کنی) 
 وجین(

 1,700,000 10 170,000 روز -نفر

 2,040,000 12 170,000 روز -نفر آبیاری 
 340,000 2 170,000 روز -نفر توکاری و پیوند

 9,180,000 54 170,000 روز -نفر جمع

کود و 
اصالح 

 خاک

 170,000 1 170,000 روز -نفر شیمیائی خاک
 1,020,000 6 170,000 روز -نفر محلول پاشی

 680,000 4 170,000 روز -نفر حیوانی 
 680,000 4 170,000 روز -نفر اصالح خاک

 .های فوق نیز زیر سه سرفصل باغبانی، کود و اصالح خاک و سم و روغن قرار گرفته اندهای هر دسته از دستهفعالیت
مورد استفاده برای انجام آن فعالیت در سطح یک  های کارگری جهت تعیین هزینه هر فعالیت ابتدا مقدار کارگردر دسته هزینه

روز -ای انجام شده، باید معادل نفرکنیم. در صورتی که فعالیتی به صورت اجارهروز در جدول درج می-هکتار را بر اساس نفر
ا در ستون های متوسط کارگر مورد استفاده جهت هر فعالیت رکارگر به کار گرفته شده در جدول منظور گردد. سپس، هزینه

 .مربوط وارد می کنیم. با ضرب هزینه واحد در مقدار، هزینه کل کارگری جهت انجام فعالیت خاص محاسبه می شود
 1399تومان برای هر کارگر در سال میلیون  3با فرض پرداخت حداقل حقوق و مزایای ماهیانه برای محاسبه اجرت روزانه  

 خواهیم داشت:
 

مانتو 000,000,3 × 15ماه سنوات( ماه  1ماه عیدی و پاداش +  2ماه در سال +  12)شامل                    

     ~  تومان  000,170                  

 روز 267( روز سال365 -روز مرخصی با حقوق 24 -جمعه  روز 52 - روز تعطیل رسمی غیر جمعه22)  

 

 واحد عنوان
هزینه  

 واحد
 )تومان(

 )تومان( هزینه مقدار

 کارگری

 باغبانی

000،170 روز -نفر بیل زنی  10 1,700,000 
 3،400،000 20 170,000 روز -نفر هرس 

علف کنی) 
 وجین(

 1,700,000 10 170,000 روز -نفر

 2,040,000 12 170,000 روز -نفر آبیاری 
 340,000 2 170,000 روز -نفر توکاری و پیوند

 9,180,000 54 170,000 روز -نفر جمع

کود و 
اصالح 

 خاک

 170,000 1 170,000 روز -نفر شیمیائی خاک
 1,020,000 6 170,000 روز -نفر محلول پاشی

 680,000 4 170,000 روز -نفر حیوانی 
 680,000 4 170,000 روز -نفر اصالح خاک

 .های فوق نیز زیر سه سرفصل باغبانی، کود و اصالح خاک و سم و روغن قرار گرفته اندهای هر دسته از دستهفعالیت
مورد استفاده برای انجام آن فعالیت در سطح یک  های کارگری جهت تعیین هزینه هر فعالیت ابتدا مقدار کارگردر دسته هزینه

روز -ای انجام شده، باید معادل نفرکنیم. در صورتی که فعالیتی به صورت اجارهروز در جدول درج می-هکتار را بر اساس نفر
ا در ستون های متوسط کارگر مورد استفاده جهت هر فعالیت رکارگر به کار گرفته شده در جدول منظور گردد. سپس، هزینه

 .مربوط وارد می کنیم. با ضرب هزینه واحد در مقدار، هزینه کل کارگری جهت انجام فعالیت خاص محاسبه می شود
 1399تومان برای هر کارگر در سال میلیون  3با فرض پرداخت حداقل حقوق و مزایای ماهیانه برای محاسبه اجرت روزانه  

 خواهیم داشت:
 

مانتو 000,000,3 × 15ماه سنوات( ماه  1ماه عیدی و پاداش +  2ماه در سال +  12)شامل                    

     ~  تومان  000,170                  

 267( روز 365روز سال  -24روز مرخصی با حقوق  - 52جمعه  روز -22) روز تعطیل رسمی غیر جمعه 

 

 واحد عنوان
هزینه  

 واحد
 )تومان(

 )تومان( هزینه مقدار

 کارگری

 باغبانی

000،170 روز -نفر بیل زنی  10 1,700,000 
 3،400،000 20 170,000 روز -نفر هرس 

علف کنی) 
 وجین(

 1,700,000 10 170,000 روز -نفر

 2,040,000 12 170,000 روز -نفر آبیاری 
 340,000 2 170,000 روز -نفر توکاری و پیوند

 9,180,000 54 170,000 روز -نفر جمع

کود و 
اصالح 

 خاک

 170,000 1 170,000 روز -نفر شیمیائی خاک
 1,020,000 6 170,000 روز -نفر محلول پاشی

 680,000 4 170,000 روز -نفر حیوانی 
 680,000 4 170,000 روز -نفر اصالح خاک

مشخصات عمومی باغی تأثیرگذار بر هزینه های تولید
اطاعات درج شده در این بخش از جدول نمایانگر وضعیت عمومی باغ مورد بررسی می باشند.

 لومی - رسیبافت خاکاحمد آقایی - اکبریپیوندبهمن 99تاریخ

قطره ایروش آبیاری7 متریفاصله رس*********کد باغدار

کمی قلیایی و کمی شور  کیفیت آب30 سالسن باغ*********محل باغ

20 روزدوره آبیاری1.400 کیلو گرم/ هکتارمیانگین برداشت*********مساحت
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هزینه )تومان(مقدار هزینه واحد )تومان(واحدعنوان

کارگری

باغبانی

170.000101.700.000نفر- روزبیل زنی

170.000203.400.000نفر- روز هرس

170.000101.700.000نفر- روزعلف کنی) وجین(

170.000122.040.000نفر- روز آبیاری

170.0002340.000نفر- روزتوکاری و پیوند

170,000549,180,000نفر- روزجمع

کود
 و اصالح 

خاک

170.0001170.000نفر- روزشیمیائی خاک

170.00061.020.000نفر- روزمحلول پاشی

170.0004680.000نفر- روز حیوانی

170.0004680.000نفر- روزاصاح خاک

170,000152,550,000نفر- روزجمع

 سم
و روغن

170.000نفر- روز دفع آفات

152.550.000

170.000نفر- روز تله گذاری

170.000نفر- روز علف کشی

170.000نفر- روز قارچ کشی

170.000نفر- روزدفع جانور مزاحم

170.000نفر- روز روغن پاشی

170,000152,550,000نفر- روزجمع

14,280,000    جمع

جدول هزینه  های کارگزی
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باغبانی سال پنجم - نوروز 1400 - شماره )56(

هزینه )تومان(مقدار هزینه واحد ) تومان(واحدعنوان

 مواد
 مصرفی

 و
 وسایل

جایگزین

باغبانی

6.00025150.000عددنهال و پیوند

200.0000.240.000عددبیل و ...

800.0000.180.000عددقیچی و اره و ...

 تعمیرات سیستم
آبرسانی

10.0001001.000.000متر

1.270.000   جمع

 کود و
 اصالح
خاک

10.0001.00010.000.000کیلوشیمیائی خاک

150.000203.000.000لیترمحلول پاشی

60030.00018.000.000کیلو حیوانی

22030.0006.600.000کیلواصاح خاک

37,600,000   جمع

 سم و
روغن

150.000101.500.000لیترسموم دفع آفات

25.000125.000عددتله

50.000201.000.000لیترعلف کش

240.00051.200.000کیلوقارچ کش

150.000 50.000 عدددفع جانور مزاحم
 روغن،گوگرد و

8.5001301.105.000لیترصابون

4,880,000   جمع

43,750,000    جمع

ــی و  ــواد مصرف ــای م در دســته هزینه ه
وســائل جایگزیــن، هزینــه هــر فعالیــت 
خــاص از ضــرب مقــدار مصــرف آن 
نهــاده در هزینــه واحــد آن حاصــل 
ــه  ــه توج ــن نکت ــه ای ــود.باید ب ــی ش م

ــواد  ــه م ــده هزین ــه بخــش عم ــرد ک ک
مصرفــی و وســایل جایگزیــن بــر اســاس 
هزینه هــای ســال 98 در محاســبات 
ــه  منظــور شــده اســت و افزایــش هزین
نهــاده هــای تولیــدی در فصــل رشــد در 

محاســبات هزینــه ســال آینــده منظــور 
خواهــد شــد. دیگــر اینکــه هزینه هــای 
ــانی در  ــتم آبرس ــاغ و سیس ــرات ب تعمی
ــن دســته  ــی در ای ــر ســرفصل باغبان زی

ــده اســت. ــه ش ــر گرفت درنظ

ــه اجــاره ماشــین آالت و  در دســته هزین
خدمــات جهت اجتنــاب از محاســبه تأثیر 
هزینه هــای اســتهاک، جــاری و تعمیرات 
ــدار  ــه باغ ــده ک ــرض ش ــین آالت، ف ماش
کلیــه خدمــات ماشــینی مــورد نیــاز خود 
را بــه صــورت اجــاره ای تأمیــن مــی کند. 
ــازی  ــرض ساده ســاز، دیگــر نی ــن ف ــا ای ب

ــه اســتهاک ماشــین  ــه محاســبه هزین ب
ــدار و  ــط باغ ــده توس ــداری ش آالت خری
یــا هزینــه هــای جــاری راننــده، ســوخت، 
ــرات و ... نمی باشــد. جهــت  روغــن، تعمی
ــه کار  ــین آالت ب ــه ماش ــبه هزین محاس
ــدار  ــرای انجــام هــر فعالیــت، مق ــه ب رفت
ــرای هــر  ــه ب ــه کار رفت ماشین-ســاعت ب

هکتــار را در هزینــه اجــاره واحــد ضــرب 
مــی کنیــم. در صــورت اســتفاده باغــدار از 
مشــاور و یــا انجــام آزمایــش هــای باغــی، 
امــکان درج هزینــه هــای مربوطــه پــس 
ــر حســب  ــاغ ب ــر مســاحت ب از تقســیم ب
ــده  ــده ش ــش گنجان ــن بخ ــار در ای هکت

اســت. 

جدول هزینه های مواد مصرفی و وسایل جایگزین
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هزینه )تومان(مقدار هزینه واحد ) تومان(واحدعنوان

 اجاره
 ماشین
 آالت و
خدمات

باغبانی

100.000ماشین- ساعت شخم زنی
202.000.000 100.000ماشین- ساعتتیلر

100.000ماشین- ساعتریپر

100,000202,000,000ماشین- ساعتجمع

 کود و اصالح
خاک

80.00010800.000ماشین- ساعتشیمیائی خاک
80.000ماشین- ساعتمحلول پاشی

80.000151.200.000ماشین- ساعت حیوانی

80.000ماشین- ساعتاصاح خاک

80,000252,000,000ماشین- ساعتجمع

سم و روغن

80.000ماشین- ساعتسموم دفع آفات

151.200.000

80.000 تله

80.000ماشین- ساعتعلف کش

80.000ماشین- ساعتقارچ کش

80.000ماشین- ساعتدفع جانور مزاحم

80.000180.000ماشین- ساعتروغن پاشی

80,000161,280,000ماشین- ساعتجمع

 آزمایش
ومشاوره

 آب، برگ، خاک
و  سایر

1,000,0000,1100,000عدد

150,000مشاوره

250,000   جمع

5,530,000    جمع

جدول جمع کل هزینه های جاری 

هزینه ) تومان( عنوان

14,280,000هزینه های کارگری

43,750,000مواد مصرفی و وسایل جایگزین

5,530,000اجاره ماشین آالت و خدمات

63,560,000جمع

جدول هزینه های اجاره ماشین آالت و خدمات
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جدول میانگین سالیانه هزینه های سرمایه ای باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر )تومان(

جدول میانگین ساالنه هزینه های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت

 هزینه )تومان(عنوان

700بیمه کشاورزی

3,500نگهبانی، برداشت و حمل

5,000فرآوری

70بیمه آتش سوزی و سرقت

7,000مدیریت و دفتری

-سایر

16,270جمع

هــای  هزینــه  ســالیانه  میانگیــن 
ــاغ  ــار ب ــک هکت ــرای ی ــرمایه ای ب س

ــر ــته مثم پس
ــر  ــا، تأثی ــه ه ــن بخــش از جــدول هزین در ای
ســرمایه گــذاری هــای اولیــه جهــت احــداث یا 
خریــد امکانــات الزم بــه منظــور تولیــد پســته 
توســط باغــدار کــه معمــوالً مدنظــر باغــداران 

قــرار نمــی گیــرد، دیــده شــده اســت.
مهمتریــن عامــل ســرمایه ای، تامیــن منبع آب 
ــاغ پســته اســت. به دلیــل نامشــخص  ــرای ب ب
بــودن عمــر ســفره آبــی در منطقــه مــورد نظر 
ــتهاک  ــبه اس ــواری محاس ــه دش و در نتیج

ســرمایه خریــد چــاه، فــرض بــر خریــد 
ــته  ــاغ گذاش ــاز ب ــورد نی ــی  کل آب م حجم
ــاز،  ــاده س ــرض س ــن ف ــا ای ــت. ب ــده اس ش
دیگــر نیــازی بــه محاســبه هزینــه اســتهاک 
ــا  ــرات و ی ــاری، تعمی ــای ج ــه ه ــا هزین و ی
جابه جایــی چــاه نمــی باشــد. ســاالنه در هــر 
ــه حــدود  ــورد مطالع ــاغ پســته م ــار از ب هکت
ــی شــود.  ــب آب مصــرف م 10.000 مترمکع
ــم در  ــی آب ه ــروش حجم ــد و ف ــرخ خری ن
منطقــه ایــن بــاغ در ســال محصولــی 99-98 
بطــور متوســط از قــرار 4.000 تومــان بــه ازای 

ــوده اســت. هــر مترمکعــب ب

ــرض  ــا ف ــاغ ب ــرمایه ب ــتهاک س ــدت اس م
ــرداری  ــاله و بهره ب ــارور 20 س ــاغ ب ــد ب خری
ــرض  ــالگی، 30 ســال ف ــا 50 س یکنواخــت ت
شــده اســت. بنابرایــن، بــا تقســیم ارزش 
هــر هکتــار از بــاغ مــورد نظــر بــر 30، 
ــر  ــورد نظ ــاغ م ــالیانه ب ــتهاک س ــه اس هزین
محاســبه مــی شــود. بــه همیــن ترتیــب 
مــدت اســتهاک ســرمایه بــرای انبــار، دیــوار 
و ســاختمان موجــود در بــاغ 20 ســال و 
بــرای سیســتم آبیــاری شــامل کانــال، لولــه، 
تجهیــزات آبیــاری تحــت فشــار و مشــابه آن 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــال در نظ 10 س

میانگین ساالنه هزینه های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت
کلیــه هزینــه هایــی کــه تــا اینجــا بررســی شــدند، هزینــه هــای وابســته بــه مســاحت بــاغ بودنــد. امــا هزینــه هــای بیمــه ســرمازدگی، برداشــت، حمــل، 
فــرآوری، بیمــه موجــودی پســته در انبــار و مدیریــت وابســته بــه مقــدار محصــول ســالیانه مــی باشــند. بــه همیــن دلیــل هزینــه هــای مذکــور در یــک 

جــدول جــدا و براســاس هزینــه انجــام شــده بــرای هــر کیلــو پســته خشــک منظــور شــده انــد.

هزینه )تومان(مقدار هزینه واحد )تومان(واحدعنوان

4.00010.00040.000.000متر مکعببا فرض خرید کاملشرب آب

700.000.0000.0333323.330.000هکتارسی ساله مستقیمباغاستهالک

1.000.0000.0550.000هکتاربیست ساله مستقیمانبار و ساختمان

45.000.0000.14.500.000هکتارده ساله مستقیمسیستم آبرسانی

27,880,000     جمع

67,880,000     جمعکل سرمایه ای
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ــو  هزینــه تمــام شــده تولیــد هــر کیل
ــک ــته خش پس

ــد  ــده تولی ــام ش ــه تم ــبه هزین ــرای محاس ب
هــر کیلــو پســته خشــک از بــاغ مثمــر مــورد 
مطالعــه بایــد بــه نوعــی هزینــه های جــاری و 
ســرمایه ای باغبانــی را کــه بــرای واحد ســطح 

ــا هزینــه هــای بیمــه،  محاســبه شــده انــد، ب
برداشــت، حمــل، فــرآوری و مدیریــت جمــع 
کــرد. امــکان انجــام ایــن خواســته، بــا تقســیم 
ــای جــاری و ســرمایه ای  ــه ه ــوع هزین مجم
باغبانــی بــر مقــدار برداشــت در واحــد ســطح 
ــو در  ــورد نظــر 1.400 کیل ــاغ م ــرای ب ــه ب ک

ــد.  ــد ش ــل خواه ــد، حاص ــی باش ــار م هکت
ــده از  ــت آم ــه بدس ــع هزین ــا جم ــپس ب س
ایــن عملیــات بــا مجمــوع هزینــه هــای بیمه، 
برداشــت، حمــل، فــرآوری و مدیریــت، هزینــه 
تمــام شــده تولیــد هــر کیلــو پســته خشــک 

حاصــل خواهــد شــد. 

بــر اســاس ایــن جــدول، هزینــه تولیــد هــر 
ــدود 110  ــی ح ــورد بررس ــاغ م ــته در ب ــو پس کیل
ــان  ــدد نش ــن ع ــد و ای ــت آم ــان بدس ــزار توم ه
ــوم، چنانچــه  ــر خــاف تصــور عم ــه ب ــد ک می ده
در محاســبات هزینــه تولیــد، هزینــه هــای ســرمایه 
گــذاری نیــز مدنظــر قــرار گیرنــد، ســود حاصلــه از 
ــود. در خصــوص  باغــداری پســته ناچیــز خواهــد ب
ایــن هزینــه تولیــد پســته ذکرچنــد نکتــه ضــروری 

ــه در  ــه همانطــور ک ــی رســد اول اینک ــه نظــر م ب
ــه آن اشــاره شــد متوســط  ــن نوشــتار ب ابتــدای ای
برداشــت در بــاغ مــورد بررســی حــدود 1.400 کیلو 
گــرم مــی باشــد کــه عملکــردی بیشــتر از بســیاری 
ــران  ــته ای ــد پس ــش تولی ــال در بخ ــات فع از باغ
ــر در  ــای پایینت ــا عملکرده ــات ب ــد و باغ ــی باش م
صــورت محاســبه هزینــه ســرمایه گــذاری، هزینــه 
تولیــد بــه مراتــب بیشــتری نســبت بــه عــدد ذکــر 

شــده خواهنــد داشــت. دوم اینکــه، متاســفانه عــدم 
محاســبه هزینــه اســتهاک ســرمایه در وهلــه اول 
ــاس ارزش  ــر اس ــبات ب ــن محاس ــام ای ــدم انج و ع
ــا  ــه تنه ــه ن ــی هســتند ک ــه دوم، اصول روز در وهل
در باغــات پســته ایــران بلکــه در اکثــر فعالیتهــای 
اقتصــادی در کشــورمان مغفــول مانده انــد و جهــت 
گیــری صحیــح اقتصــادی و پایــداری فعالیــت هــای 

تولیــدی  را تهدیــد مــی کننــد. 

هزینه )تومان(عنوان

 45,400جمع هزینه های جاری باغبانی برای هر کیلو پسته خشک

 48,486جمع هزینه استهاک سرمایه گذاری های باغی برای هر کیلو پسته خشک

 16,270جمع هزینه های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک

110,156هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک درهم

)کلیه هزینه ها به تومان می باشند(

 سال زراعیسرفصل هزینه
98-97

 سال زراعی
99-98

     افزایش
درصد

85%14.280.000 7.700.000هزینه کارگری

51%43.750.000 29.049.000هزینه مواد مصرفی و وسائل جایگزین

78%5.530.000 3.100.000هزینه اجاره ماشین آالت و خدمات

60%63.560.000 39.849.000جمع هزینه های جاری باغداری در هر هکتار

22%67.880.000 55.690.000هزینه های سرمایه ای باغداری در هر هکتار

38%131.440.000 95.539.000جمع هزینه های باغداری در هر هکتار

136%93.888 39.779هزینه های باغداری به ازاء هر کیلو پسته خشک

21%16.270      13.420هزینه های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک

35%110.156 81.662هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک َدرَهم

جدول هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک

جدول مقایسه ای هزینه های سال زراعی 99-98 نسبت به سال قبل

بــر اســاس ایــن جــدول، هزینــه تمــام شــده تولیــد بــرای هــر کیلــو پســته خشــک َدرَهــم نســبت بــه ســال محصولــی قبــل بــا بیــش از 35 درصــد افزایــش 
همــراه بــوده اســت. 
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گــذری کوتــاه بــر تاریخچــه تولیــد 
پســته آمریــکا 

ــه  ــه ای ب ــچ واقع ــکا هی ــته آمری ــخ پس در تاری
انــدازه ســفر دکتــر وایــت هــاوس در پایــان دهــه 
1920 میــادی بــه جنــوب آســیا و ماوراء النهــر 
نبــود. وایت هــاوس  و شــامات سرنوشت ســاز 
ــتماتیک،  ــور سیس ــو، به ط ــز چیک ــق مرک محق
ــه  ــیا و خاورمیان ــوب آس ــته خیز جن ــق پس مناط
ــره  ــی از ذخی ــیونی غن ــا کلکس ــد و ب را درنوردی

ــا بازگشــت. ــه کالیفرنی ژنتیــک پســته ب
تحــول بــزرگ بعــدی در صنعــت پســته 
آمریــکا، تأســیس کمیســیون پســته کالیفرنیــا 
در ســال 1981 بــود. گرچــه ایــن کمیســیون 
بــه  قانونــی  اعتراضــی  پروســه  یــک  در 
ــی( در  ــول فعل ــت ) واندرف ــت پارامون محوری
ــر 28  ــا در عم ــد، ام ــل ش ــال 2007 منح س
ــی  ــاختار زیربنای ــن س ــود اصلی تری ــاله خ س
ــه  ــژه در عرص ــه وی ــکا ب ــته آمری ــت پس صنع

ــود. ــی ب بازاریاب
ــا و  ــته کالیفرنی ــیون پس ــال کمیس ــا انح ب

آرایــش  واندرفــول،  شــرکت  قدرت گیــری 
تغییــر  آمریــکا  پســته  تولیــد  در  قــدرت 
ــد  ــول 40 درص ــروز، واندرف ــت. ام ــده یاف عم
پســته آمریــکا را تولیــد می کنــد و 60 درصــد 
تجــارت پســته آمریــکا را در دســت دارد. 
شــرکت واندرفــول یــا پارامونــت ســابق، تبدیل 
ــه بزرگتریــن تولیدکننــده، ضبــاط و عرضــه  ب
ــن در  ــده اســت. ای ــکا ش ــده پســته آمری کنن
حالــی اســت کــه ایــن شــرکت، تولیــد کننــده 
مرکبــات،گل، انگــور، بــادام، انــار و آب معدنــی 

ــز هســت. نی
عمــده تولیــد پســته آمریــکا در دســت 5 
ــن  ــا خانوادگــی اســت. ای شــرکت شــخصی ی
5 شــرکت 80 درصــد تولیــد را در دســت 
دارنــد. بــه غیــر از شــرکت واندرفــول، شــرکت 
ــتان و پرایمکــس در  ــن، ِس ــری دی ــز، م نیکول

ــد. ــمگیری دارن ــت چش ــته، فعالی پس
تولیــد تجــاری پســته آمریــکا از اواخــر دهــه 
ــته  ــن پس ــزار ت ــدود 8 ه ــا ح ــادی ب 70 می
آغــاز شــد و در حــال حاضــر بــه بیــش از 450 

هــزار تــن رســیده اســت.
صنعــت جــوان پســته آمریــکا تــا ســال 1990 
عمــًا متوجــه بــازار داخــل بــود. در دهــه 90 
میــادی، تنهــا 13 درصــد پســته آمریــکا 
صــادر می شــد و آمریــکا در مقابــل ایــران 
در بــازار جهانــی بــا فاصلــه ای زیــاد در مــکان 

ــه  ــان ب ــگاه ایرانی ــاد را در ن ــانه متض دو افس
صنعــت پســته آمریــکا می تــوان دیــد؛ 
گروهــی می پندارنــد صنعــت پســته آمریــکا 
ــه  ــی ک ــت، جای ــازار اس ــود ب ــت موع بهش
ــر  ــرای ه ــت دارد و ب ــز در آن قیم ــه چی هم
ــرار  ــا برق ــه و تقاض ــده عرض ــزی قاع چی
ــت  ــدرت، دس ــا ق ــه تنه ــی ک ــت، جای اس
نامرئــی بــازار اســت و ایــن دســت بــا قــدرت 
ــت  ــکا را هدای ــته آمری ــد پس ــام، تولی تم
ــد  ــکا را مه ــر، آمری ــی دیگ ــد. گروه می کن
ــی  ــند، جای ــگان می شناس ــی رای ــات اله نعم
کــه از زمیــن و آســمان نعمــات بــدون هیــچ 
قیمتــی در اختیــار بنــی بشــر قــرار گرفتــه 
ــر  ــه از ه ــی ک ــوب و آب ــاک خ ــت؛ خ اس

ــان  ــز برایش ــچ چی ــت. در هی ــو روان اس س
ــن  ــف ای ــت و لط ــوده و نیس ــی نب محدودیت
برکــت الهــی و هــوش و نبوغ انســانی دســت 
در دســت طبیعــت مهربــان داده و بــه آبــادی 

ــند. ــود می کوش ــرزمین خ س
اســت  زیبــا، چیــزی  پارادوکــس  ایــن 
ــته  ــد پس ــرای درک تولی ــا ب ــب م ــه اغل ک
ــا  ــده ام ــن پرون ــیم. در ای ــکا می اندیش آمری
ــی  ــی برخ ــی کیف ــا معرف ــا ب ــیم ت می کوش
متغیرهــا دریچــه جدیــدی بــه شــرایِط 
ــاز کنیــم.  تولیــِد امــروِز پســته در آمریــکا ب
اطالعــات جمــع آوری شــده در ایــن گــزارش 
ــاالت  ــا، مق ــاِر روزنامه ه ــه اخب ــل مطالع حاص
ماهنامه هــای انجمــن پســته ایــران و مهمتــر 
از همــه مصاحبــه بــا آقایــان حســن و مهــدی 
امیــن، تولیدکننــدگان فعــال در صنعــت 
ــان،  ــه توضیحاتش ــت ک ــکا اس ــته آمری پس

ــد. ــدی ش ــت و جوهای بع ــای جس راهنم
ــه  ــود کــه فقــط ب ــن ب ــر ای ــرار ب در ابتــدا ق
ــه  ــکا پرداخت ــته آمری ــد پس ــرایط تولی ش

ــاختار آب  ــه آب و س ــا ک ــا از آنج ــود، ام ش
ــل  ــهم قاب ــته س ــد پس ــا در تولی کالیفرنی
توجهــی دارد، بــر آن شــدیم کــه ایــن 
ــی  ــده بررس ــک پرون ــب ی ــائل را در قال مس
کنیــم. زنجیــره ارزش پســته تنهــا بــه تولیــد 
ــترده تری  ــائل گس ــت و مس ــدود نیس آن مح
ــروش  ــوه ف ــی و نح ــط، بازاریاب ــه ضب از جمل
و قــرارداد را در بــر می گیــرد، در نتیجــه 
ــه  ــزارش ب ــن گ ــر ای ــه ب ــا تکی ــوان ب نمی ت
ــته  ــت پس ــه صنع ــی از مقایس ــد واضح دی
ــیار  ــای بس ــید. متغیره ــکا رس ــران و آمری ای
ــن  ــع بی ــه جام ــک مقایس ــرای ی ــتری ب بیش
محصــول پســته ایرانــی و آمریکایــی وجــود 
ــارج  ــده خ ــن پرون ــه ای ــه از حوصل دارد ک

ــت.  اس
آنچــه کــه در ایــن پرونــده بــه آن پرداختــه 
می شــود؛ گــذری کوتــاه بــر تاریخچــه 
ــد؛  ــای تولی ــکا، هزینه ه ــته آمری ــد پس تولی
ــروی  ــات، نی ــد، مالی ــای تولی ــه، یارانه ه بیم

ــت. ــری و آب اس کارگ

بهار زندرضوی
عضو تیم تحریریه ماهنامه دنیای پسته

سایه دو افسانه بر سر تولید پسته آمریکا
آنچه باید در مورد هزینه های تولید پسته در آمریکا بدانیم

وایت هوس
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دوم قــرار داشــت. از آنجــا کــه فعالیــت پســته 
ــاري،  ــاي تج ــایر فعالیت ه ــون س کاری همچ
صنعتــي و علمــي آمریــکا از همــان ابتــدا بــه 
صــورت تولیــد انبــوه و صنعتــی در آمــده بــود، 
دانشــگاه ها و ســایر نهادهــاي خدماتــي علمــي 
ــگ  ــل و هماهن ــور کام ــز به ط ــي نی و اجتماع
پســته کاري  و  مي کردنــد  پشــتیباني  را  آن 
ــت   ــن وضعی ــاندند. ای ــوه رس ــد انب ــه تولی را ب
در ســال 2007  باعــث شــد، صنعــت پســته 
آمریــکا در چرخشــی از بــازار داخــل بــه بــازار 
خــارج، حــدود 60 درصــد ســهم تولیداتــش را 

ــازار خــارج اختصــاص دهــد.  ــه ب ب
ــده  ــاً 1300 تولیدکنن ــکا جمع ــروز در آمری ام
ــت  ــر کش ــطح زی ــود دارد . کل س ــته وج پس

هــزار   160 بــه  نزدیــک  آمریــکا  پســته 
ــت  ــد آن در ایال ــه 99 درص ــت ک ــار اس هکت
ــا  ــده در ایالت هــای آریزون کالیفرنیــا و باقیمان
ــار  ــزار هکت ــرار دارد. 117 ه ــو ق و نیومکزیک
ــار  ــزار هکت ــر و 42 ه ــت مثم ــطح زیرکش س
ســطح زیرکشــت جــوان محســوب می شــود. 
میانگیــن عملکــرد درختــان در واحــد ســطح، 
3 تــن در هکتــار اســت و رقــم غالــب پســته 
ــد.  ــان می باش ــم کرم ــکا رق ــاری در آمری تج
تقاضــا بــرای خریــد درخــت و نهــال در 
آریزونــا و نیومکزیکــو بــاال رفتــه چــون ارزش 
زمیــن یــک دهــم کالیفرنیــا اســت، امــا ایــن 
ــی  ــم آب ــکل ک ــا مش ــم ب ــد ه ــق جدی مناط

ــتند. ــه رو هس روب

هزینه تولید پسته
ــامل  ــته ش ــد پس ــی در تولی ــای اصل هزینه ه
و  آفــات  کنتــرل  عملیــات  آب،  تغذیــه، 
ــدار  ــه مق ــه چ ــن ک ــه ای ــته ب ــری )بس کارگ
ــند(،  ــف باش ــای مختل ــر آفت ه ــت تأثی تح

ــت. اس
هزینه هــای جــاری تولیــد پســته در کالیفرنیا 
ــه ازای هــر  ــا 7 هــزار 500 دالر ب حــدود 7 ت
ــن  ــد ای ــد. هرچن ــی زنن ــن م ــار تخمی هکت
هزینــه بــا توجــه بــه جایــی کــه پســته در آن 
ــد.  ــاوت باش ــد متف ــود، می توان ــت می ش کش
ــی  ــی دارد. یک ــل مختلف ــوع دالی ــن موض ای
ــه آب  ــوع، هزین ــن تن ــل ای ــن دالی از مهمتری
اســت. دالیــل دیگــری هــم مثــل نــوع خــاک، 
مقــدار آفــت و بــه تبــع آن هزینه هــای 
ناشــی از ســم و کــود می توانــد اختــاف 
ــدار  ــن، باغ ــن امی ــد. حس ــاد کن ــه ایج هزین
ــد:  ــاره می گوی ــن ب ــا در ای پســته در کالیفرنی
»نمی تــوان گفــت بــه ازای هــر کیلــو پســته 
در آمریــکا دقیقــاً چــه قــدر هزینــه می شــود. 
بــا احتســاب برداشــت متوســط بــرای تولیــد 
ــدون در نظــر گرفتــن  ــو پســته و ب یــک کیل
مالیــات یــا وام زمیــن، اگــر بیــن یــک دالر تــا 
1.25 دالر هزینــه شــود، عــدد بــدی نیســت. 
ــم  ــه آب بیشــتر باشــد، بیشــتر ه ــر هزین اگ

هزینــه خواهــد شــد.«
حداقــل تولیــد کالیفرنیــا در ســال های اخیــر 
ــار  ــرم در هکت )2015(، حــدود 1300 کیلوگ
ــال های  ــد س ــر تولی ــورد حداکث ــوده و رک ب

ــرم در  ــدود 4200 کیلوگ ــر )2018(، ح اخی
ــی از  ــداد حاک ــن اع ــت. ای ــوده اس ــار ب هکت
ــه  ــز ب ــا نی ــته کالیفرنی ــه پس ــتند ک آن هس
ــد  ــا نوســان ســال خــوب و ســال ب شــدت ب

روبه روســت.
بیمه 

محصــول  کــردن  بیمــه   2012 ســال  از 
ــد  ــزان تولی ــده اســت.  می ــن ش پســته ممک
ــت  ــدار ضمان ــده مق ــدار تعیین کنن ــر باغ ه
ــه علــت خاصیــت ســال آوري  بیمــه اســت. ب
پســته، باغــداران بایــد محصولشــان را حداقل 
ــد. بیشــتر  ــه کنن ــاله بیم ــراي دوره اي 2 س ب
ــول  ــال محص ــر س ــته ه ــدگان پس تولیدکنن
کنیــد  فــرض  بیمــه مي کننــد.  را  خــود 
میانگیــن عملکــرد یــک باغــدار به طــور 
ــدار،  ــت و باغ ــار اس ــن در هکت ــول 3 ت معم
ســطح پوشــش 65 درصــدي بیمــه کــه 
حــدوداً 2 تــن مي شــود را انتخــاب کنــد، اگــر 
در آن ســال میانگیــن عملکــرد باغــدار به یک 
ــارت  ــزان خس ــد، می ــدا کن ــش پی ــن کاه ت
ــک  ــن، ی ــود. بنابرای ــن مي ش ــک ت ــدود ی ح
ــي  ــت انتخاب ــرب در قیم ــارت ض ــن خس ت
مي شــود و بیمه گــر بــه باغــدار غرامــت 

مي پــردازد.
 باغــدار بایــد ســوابق حداقــل 4 ســاله تولیــد 
ــا  ــه دهــد ت ــه بیمه گــر ارائ مثمــر باغــش را ب
بتوانــد پوشــش بیمــه دریافــت کنــد. باغــات 
پســته را حــدود 10 ســال بعــد از زمــان 
ــی کــه درخــت  کاشــت، یعنــی درســت زمان

ــوان  ــه باردهــی کامــل رســیده باشــد، می ت ب
بیمــه کــرد.

بــرای معرفــی معیارهــاي اساســي بیمــه 
شــدن باغــات پســته بایــد بــه دو مــورد 
اشــاره کــرد؛ اول، حداقــل 4 ســال از بــه بــار 
ــت گذشته باشــد؛  ــتن اقتصــادي درخ نشس
درخــت پســته معمــوالً 6 ســال بعــد از 
ــراي  ــن، ب ــار مي نشــیند. بنابرای ــه ب کاشــت ب
اینکــه درخــت پســته تحــت پوشــش بیمــه 
ــل 10 ســاله باشــد. دوم،  ــد حداق ــد بای در آی
تولیدکننــده بایــد اســناد دقیــق میــزان 
ــذار  ــه بیمه گ ــش را ب ــاالنه محصول ــد س تولی
ارائــه دهــد. کشــاورزان ایــن ســوابق را از 
طریــق ضباطــان پســته تهیــه کــرده و ارائــه 

می دهنــد(.
چــه شــرایطی موجــب مــی شــود باغــدار از 

ــد؟  بیمــه غرامــت دریافــت کن
ــودن  ــاعد ب ــل نامس ــرایطی مث ــت ش ــه تح بیم
آب و هــوا اعــم از ســرمازدگي، یــخ زدگــي، 
ــل  ــول فص ــا در ط ــک ی ــدید نزدی ــي ش بارندگ
جبــران  می توانــد  گرمازدگــي  و  برداشــت 
خســارت کنــد. عــاوه بــر آن، مشــکاتی نظیــر  
ــوزي  ــرزه، آتش س ــن ل ــان، زمی ــوران آتشفش ف
یــا حملــه حیوانــات وحشــي و یــا آفــات و 
ــران  ــن جب ــامل ای ــز ش ــی نی ــای گیاه بیماری ه
خســارت خواهنــد شــد. البتــه، باغــدار ابتــدا باید 
ــت  ــی در محافظ ــچ کوتاه ــه هی ــد ک ــات کن اثب
ــات  ــه اقدام ــت و هم ــرده اس ــش نک از محصوالت

ــت.  ــام داده اس ــات را انج ــرل آف ــر کنت نظی

اعضای انجمن پسته کالیفرنیا
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برداشت محصول از باغات پسته در کالیفرنیا در گذشته

در صورتــی کــه عــاوه بــر محصول، سیســتم 
آبیــاری هــم تحــت پوشــش بیمــه باشــد، بــا 
ــروز اشــکاالت جــدی در سیســتم آبیــاری،  ب

غرامــت بــه باغــدار پرداخــت خواهــد شــد.
یارانه ها

ــت  ــه بهش ــکا ب ــه آمری ــم ک ــدر ه ــر ق ه
ــازار آزاد شــهرت داشــته باشــد، مــواردی  ب
وجــود دارد کــه دولــت آمریــکا بــرای 
ــره وری و  ــش به ــاورز، افزای ــت از کش حمای
ــا حفاظــت از محیــط زیســت، به صــورت  ی
کمک هــای  اعطــای  برنامــه  هدفمنــد 
ــی،  تعریــف کــرده اســت. ایــن کمــک  مال
مالــی یــا در اصطــاح یارانــه می توانــد 
غیرمســتقیم  یــا  مســتقیم  به صــورت 
باشــد. اکثــر کمک هــای مالــی دولــت 
ــق کمــک  به صــورت غیرمســتقیم و از طری
بــه  بــه شــرکت های بیمــه خصوصــی 

می گیــرد. تعلــق  تولیدکننــدگان 
بــرای درک یارانــه غیر مســتقیم، فــرض 
کنیــد باغــدار محصولــش را بــه ارزش 100 
هــزار دالر تحــت بیمــه شــرکت خصوصــی 
دچــار  درصــد   100 و  باشــد  درآورده 
ــه  ــرایط، بیم ــن ش ــود. در ای ــارت ش خس
ــام  ــت تم ــی دول ــک مال ــا کم ــی ب خصوص

خســارت را پرداخــت خواهدکــرد.
مســتقیم،  غیــر  یارانــه  بــر  عــاوه 
ــد.  ــز وجــود دارن ــای مســتقیمی نی یارانه ه
ایــن یارانه هــای یکبــار مصــرف، بســته بــه 
منابــع مالــی و در شــرایط مختلــف پرداخت 
ــن  ــرف ای ــوارد مص ــی از م ــوند. یک می ش
ــی  ــت ایالت ــه دول ــی اســت ک ــا وقت یارانه ه
قصــد پیاده ســازی برنامــه یــا تشــویق 
ــرای  ــه اســتفاده از محصــول مشــخصی ب ب

ــش  ــا کاه ــت ی ــط زیس ــت از محی حفاظ
مصــرف انــرژی را داشــته باشــد. بــرای 
مثــال، تجهیــزات آبیــاری در صنعت پســته 
ــوند.   ــه می ش ــت یاران ــامل دریاف ــکا ش آمری
تولیدکننــدگان پســته  از طریــق یارانــه 
ــت تشــویق  ــه شــده توســط دول ــای ارائ ه
ــاری  ــن آبی ــا روش هــای  نوی ــی شــوند ت م

ــد. ــه کار گیرن را ب
یارانــه هــای مســتقیم دیگــری نیــز وجــود 
دارنــد کــه تحــت شــرایط خــاص پرداخــت 
بــه  می تــوان  جملــه  آن  از  می شــوند؛ 
بســته  یــا  کرونــا  کمکــی  بســته های 
تعرفه هــای  ســر  بــر  دولــت  حمایتــی 

واردات اشــاره کــرد.
در دعــوای میــان چیــن و آمریــکا، صنعــت 
پســته بــه دولــت آمریــکا اعــام کــرد کــه 

متضــرر شــده اســت؛ چــرا کــه پســته 
ــش  ــه افزای ــت ک ــي اس ــن محصول مهمتری
ــر گذاشــته  ــن روي آن تأثی ــاي چی تعرفه ه
اســت. در نتیجــه، وزارت کشــاورزي آمریــکا 
ــی  ــه باغداران ــي را ب ســه بســته کمــِک مال
کــه بخاطــر بحــث تعرفه هــا )اختــاف 
ــه  ــده اند، ارائ ــرر ش ــکا( متض ــن و آمری چی
ــامل پرداخــت مســتقیم  داد. بســته اول ش
ــق  ــت از طری ــته دوم، حمای ــود. بس مي ش
ــي اســت؛  ــد مســتقیم محصــول غذای خری
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــوم، کمک ــته س و بس
بازاریابــی محصــول پســته در نظــر گرفتــه 

ــده است. ش
مالیات

مهمتریــن خــرج اجبــاری در بــاغ، مالیــات بر 
ملــک اســت. فــارغ از ایــن کــه تولیدکننــده 
نــه، مالیــات  یــا  باشــد  درآمــد داشــته 
بــر ملــک بایــد براســاس قیمــت ملــک، 

به صــورت ســاالنه پرداخــت شــود. 
ــدگان  ــد کنن ــن تولی ــت انجم ــق عضوی  ح
پســته آمریــکا )APG( ابتــدا نوعــی مالیــات 
اجبــاری بــود، ولــی بعــد از شــکایت و خــروج 
شــرکت واندرفــول، حــق عضویــت داوطلبانــه 
ــدار  ــاس مق ــت براس ــق عضوی ــن ح ــد. ای ش
هــر  روی  می شــود.  مشــخص  برداشــت، 
ــق  ــنت ح ــا 5.5 س ــته، 4.5 ت ــرم پس کیلوگ

ــود. ــبه می ش ــت محاس عضوی عملیات باغبانی پسته کالیفرنیا در گذشته
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نیروی کارگری
ــات  ــر عملی ــکا اکث ــته آمری ــت پس در صنع
کشــاورزی بــه وســیله شــرکت های مدیریتــی 
ــک انجــام مــی شــود.  ــا مال ــرارداد ب طبــق ق
ــاغ هیــچ رابطــه ای  ــک ب ــاً مال ــن، لزوم بنابرای
ــوان  ــی می ت ــدارد. یعن ــی ن ــات باغ ــا عملی ب
مالــک یــک بــاغ 500 هکتــاری بــود و حتــی 
ــه  ــت هزین ــا بیمــه باب ــات ی ــرگ مالی ــک ب ی

ــری نداشــت. ــروی کارگ نی
بــا ایــن وجــود بــرای درک میــزان دســتمزد 
کارگــری شــرکت  نیــروی  بــه  می تــوان 
بزرگــی مثــل واندرفــول نــگاه کــرد. در بعضی 
ــول  ــل واندرف ــزرگ مث ــرکت های ب ــوارد ش م
ــد.  ــرای خــود دارن نیــروی کارگــری ثابتــی ب
در منابــع خبــری کــه در ســال 2009 منتشــر 
ــی کــه در باغــات  شــده اند، دســتمزد کارگران
ــا  ــد بیــن 8 ت شــرکت واندرفــول کار می کردن
ــزارش  ــاعت کار گ ــر س ــه ازای ه 8.65 دالر ب
شده اســت. ایــن دســتمزد بــه ازای 62 ســاعت 
کار در هفتــه پرداخــت می شده اســت. عمــدۀ 
کارگــران منطقــه بــدون مــدرک اقامتــی 
بودنــد و دســتمزد آنهــا زیــر خــط فقــر 

ــد. ــبه می ش ــی محاس ــه ایالت مصوب
ــد در ســال 2018 تغییــر کــرد  امــا ایــن رون
ــل  ــرد حداق ــام ک ــول اع ــرکت واندرف و ش
دســتمزد را بــرای کارگــران تمــام وقــت خــود 
بــه ســاعتی 15 دالر افزایــش داده اســت. ایــن 
مقــدار شــامل 2 هــزار کارگــر در بخــش 
ــار،  ــور، ان ــات انگ ــته بندی، باغ ــرآوری، بس ف
ــول اســت.  ــرکت واندرف ــوه ش ــات و می مرکب
ــی  ــول درحال ــرکت واندرف ــون در ش ــن قان ای
بــه اجــرا درآمــده اســت کــه تــا ســال 2022 
ــش  ــه افزای ــور ب ــا را مجب ــی آنه ــون ایالت قان
حقــوق تــا 15 دالر نمی کــرد و هنــوز حداقــل 

ــت. ــمی 12 دالر بوده اس ــتمزد رس دس
ــل افزایــش  ــه نظــر می رســد یکــی از دالی  ب
دســتمزد کارگــران، کاهــش نیــروی کار 
ــرا  ــت؛ چ ــات اس ــرای کار در باغ ــی ب متقاض
کــه قوانیــن دولت هــای اوبامــا و ترامــپ 
ــختگیرانه تر  ــی س ــران غیرقانون ــرای مهاج ب
اقتصــاد  دیگــر،  طــرف  از  و  بــود  شــده 
مکزیــک رشــد خوبــی را تجربــه می کــرد. در 
نتیجــه، نیــروی کار مهاجــر، عاقــه کمتــری 
ــا  ــته کالیفرنی ــات پس ــخت در باغ ــه کار س ب
ــد. در  ــان می ده ــی نش ــتمزد حداقل ــا دس ب
ــن  ــروی کار در ای ــذب نی ــرای ج ــه ب نتیج
دســتمزد  حداقــل  کالیفرنیــا،  از  منطقــه 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
 از ســوی دیگــر، ایــن افزایــش دســتمزد 
ــرکت  ــن دو ش ــت بی ــی از رقاب ــد ناش را بای
و  کالیفرنیــا  مرکــزی  دره  در  واندرفــول 
شــرکت »گیلــوری« تولیــد کننــده محصــول 
دانســت.  ولــی«  »ســیلیکون  در  ســیر 
ــی«  ــیلیکون ول ــه »س ــوری« ب شــرکت »گیل
نزدیک تــر اســت و ســطح رفــاه باالتــری 
ــز«  ــه مناطقــی مثــل »الســت هیل نســبت ب
ــرای کارگرانــش تأمیــن می کنــد، در عیــن  ب
حــال هزینــه زندگــی بــه مراتــب باالتــر 
ــه نظــر می رســد افزایــش دســتمزد  اســت. ب
شــرکت واندرفــول ناشــی از ایــن باشــد کــه 
ــه  ــش ب ــروج کارگران ــع از خ ــد مان می خواه
خاطــر دســتمزد پاییــن شــود. دســتمزد 
ــی«  ــه دره »ســیلیکون ول ــک ب مناطــق نزدی

حــدوداً 17 دالر در ســاعت اســت.
شــرکت های  مدیــران  یــا  بــاغ  مدیــران 
کنتراتچــی کارگــری، اغلــب افــرادی هســتند 
کــه قبــًا در شــرکت های بزرگــی مثــل 
ــد.  ــده ان ــناخته ش ــرده و ش ــول کار ک واندرف

ــه  ــراد ب ــن اف ــیاری از ای ــود بس ــه می ش گفت
صــورت خانوادگــی فعالیــت کــرده و از 2 تــا 
ــار از باغــات اشــخاص مختلــف  5 هــزار هکت
ــروری  ــزات ض ــد. تجهی ــت می کنن را مدیری
ــط  ــی توس ــز گاه ــاغ نی ــت ب ــرای مدیری ب
ــه  ــی کرای ــداری و گاه ــرکت ها خری ــن ش ای
ــا نظــارت  ــت باغــی همــراه ب می شــود. فعالی
ــای  ــط تیم ه ــز توس ــا نی ــن فعالیت ه ــر ای ب
ــرکت ها  ــن ش ــا ای ــه ب ــری ک ــراردادی دیگ ق

پیگیــری می شــود. کار می کننــد، 
برخــی از ایــن مدیــران بــاغ، نســل دوم 
خانــواده هــای مهاجــر التیــن تباری هســتند 
رفته انــد.  دانشــگاه  بــه  آمریــکا  در  کــه 
کالیفرنیــا  در  کشــاورزی  هــای  دانشــگاه 
مثــل »دیویــس«، »فرزنــو« و »ســن لوئیــس 
ــده ای  ــناخته ش ــگاه های  ش ــپو«، دانش اُبیس
ــس  ــده دیوی ــه درس خوان ــا ک ــتند. آنه هس
باشــند، بیشــتر بــه فعالیت هــای علمــی-  
تحقیقاتــی گرایــش دارنــد. آنهایــی کــه 
ــل  ــو فارغ التحصی ــاورزی فرزن ــگاه کش دانش
شــده باشــند، تمایــل بــه کار اجرایــی در 

ــد. ــاورزی دارن ــتم کش سیس
ایــن مدیــران بــاغ نمی تواننــد در همــه چیــز 
ــن،  ــند. بنابرای ــته باش ــه روز داش ــص ب تخص
آنهــا مشــاور بــاغ اســتخدام می کننــد و 
بیشــتر وقتشــان را صــرف مدیریــت تیم هــای 
مشــاوره ای می کننــد. ایــن سیســتم خدمــات 
مشــاوره، عمومــاً از اســاتید دانشــگاه دیویــس 
یــا فرزنــو تشــکیل شــده اســت کــه کار 
ــاوره  ــر مش ــرده و دفت ــا ک ــگاهی را ره دانش
ــرای  ــاغ ب ــاوران ب ــد. مش ــرده ان ــیس ک تأس
ــر  ــارت ب ــل نظ ــی مث ــای اجرای ــایر کاره س
سیســتم آبیــاری، تعمیــرات و سرکشــی نیــز 

ــند. ــته باش ــرارداد داش ــد ق می توانن

تصویری از کارگرانی که در خاورمیانه)ایران( پسته برای ارسال به نیویورک آماده می کنند
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 آب
در کالیفرنیــا بعــد از برداشــت محصــول تــا ابتــدای فصــل بهــار آبیــاری 
انجــام نمی شــود. در تابســتان طبــق تحقیقاتــی کــه در مــورد میــزان 
محصــول آن ســال انجــام شــده اســت و بــا توجــه بــه بیشــترین حــدی 
ــود.  ــام می ش ــاری انج ــد، آبی ــد آب بکش ــته می توان ــه پس ــه ریش ک
تقریبــا 20 تــا 30 درصــد از کل آب مصرفــي بــاغ در یــک ســال را در 
ماه هــای مــرداد و شــهریور بــه درخــت می دهنــد. در ایــن ماه هــا هــر 

ــوند. ــاري مي ش ــان آبی روز درخت
ــد  ــد:»در تولی ــی گوی ــورد آب م ــته در م ــدار پس ــن، باغ ــن امی حس
ــاً  ــد لزوم ــا می توان ــد، ام ــازی می کن ــش را ب ــن نق ــته آب، بزرگتری پس

بزرگ تریــن خــرج نباشــد.«
بــه عبــارت دیگــر، هزینــه باغــداری در آمریــکا کامــًا بــه ایــن بســتگی 
ــا  ــد. آب در کالیفرنی ــکل باش ــه ش ــه چ ــه آب ب ــی ب ــه دسترس دارد ک
بــه اشــکال مختلفــی در دســترس اســت. تولیدکننــدگان می تواننــد از 
طریــق حفــر چــاه، آزادانــه مقــدار مــورد نظرشــان را برداشــت کننــد. تا 
ســال 2017 هیــچ قانونــی جهــت محــدود کــردن برداشــت از آب چــاه 
در کالیفرنیــا تصویــب نشــده بــود. امــا از ســال 2017 مصوباتــی بــرای 
ــت  ــد و مهل ــام ش ــا اع ــت آب از چاه ه ــت در برداش ــال محدودی اعم
داده شــد تــا باغــداران آب مصرفــی خــود را مدیریــت کننــد. چــرا کــه 
از ســال 2023 بــرای حفــر چــاه در کالیفرنیــا دریافــت مجــوز الزامــی 

خواهــد بــود.
محدوده هــای آبــی مختلــف )water districts(، آب هــای ســطحی را از 
طریــق کانــال در دســترس تولیدکنندگان قــرار می دهنــد. موجــودی آب کانال 
و قیمــت آن در هــر ســال مشــخص می شــود. ایــن قیمــت حــدوداً بیــن 40 
تــا 400 دالر از شــمال تــا جنــوب کالیفرنیــا متفــاوت اســت. واریانــس قیمــت 
آب بــه حــدی باالســت کــه نمی تــوان میانگیــن مشــخصی بــرای قیمــت آن 

اعــام کــرد.
حســن امیــن هزینــه آب در تولیــد را ایــن گونــه تشــریح می کنــد: »اگــر 
تولیدکننــده ای در کالیفرنیــا ســهم آب از چــاه یــا کانــال نداشــته باشــد، 
ــور  ــد. به ط ــل کن ــدار تحمی ــه باغ ــادی ب ــیار زی ــه بس ــد هزین آب می توان

متوســط، درخــت پســته بــه 3 هــزار و 700 مترمکعــب آب نیــاز دارد و اگر 
نیــاز آبــی تولیــد کننــده بــه هــزار و 200 مترمکعــب برســد و بخواهــد 
تمــام آب مــورد نیــازش را خریــداری کنــد، فقــط ممکــن اســت هزینــه 
آبــش بــه ازای هــر کیلوگــرم پســته بــه 2.2 دالر برســد. در نتیجــه در 
مخــارج دیگــری مثــل کــود، آفــت و هزینه هــای متفرقــه بــه مشــکل 

برمی خــورد.«
ــالی آب  ــان ترس ــه در زم ــود دارد ک ــداران وج ــرای باغ ــکان ب ــن ام ای
ذخیــره کننــد. علــی امیــن در مصاحبــه ای  بــا انجمــن پســته درمــورد 
ــه آب  ــی را ب ــق، آب اضاف ــی مناط ــد:»در بعض ــی گوی ــازن آب م مخ
مشــاع زیــر زمیــن نشــر می دهیــم.« نشــر آب بــه زیــر زمیــن متکــی 
بــه اطاعــات خــاک شناســی دقیــق منطقــه اســت کــه باعــث می شــود 
باغــداران ظرفیــت جــذب بافــت خــاک، امــکان نگهــداری درون خاک و 
بازگشــت آب را بداننــد و بســته بــه اطاعــات خاکشناســی بــاغ خــود در 

ــد. ــره ســازی آب تصمیم گیــری کنن ــورد نحــوه ذخی م
در صــورت بــروز کــم آبــی شــدید، اول کشــت هایی مثــل یونجــه، کاهــو 
یــا هندوانــه  را کــه مــی تــوان بــه ســادگی یــک ســال از آب محــروم 
ــادام آب  ــرای محصوالتــی مثــل پســته و ب ــد و ب کننــد از آب می اندازن
بــا قیمــت باالتــر خریــداری مــی شــود؛ چــرا کــه درخــت  نمــی توانــد 

یــک ســال بــی آب بمانــد.
 در مورد ساختار آب کالیفرنیا چه می دانیم؟

کانال های آب
اواســط دهــه 1950 میــادی، دولــت کالیفرنیــا و دولــت فــدرال بــرای 
ــاد  ــر ایج ــه فک ــا ب ــز کالیفرنی ــز مرک ــای حاصلخی ــتفاده از زمین ه اس
زیرســاخت های آبــی افتــاد. پــروژه مرکــزی ایــن زیرســاخت های آبــی 
ــه  ــر لول ــزرگ، 6 مخــزن کوچــک و 1340 کیلومت ــامل 3 مخــزن ب ش
در مقیــاس بــزرگ و 400 اتصــال اســت. آغــاز ایــن پــروژه  بــه بعــد از 

ــردد. ــاز می گ ــرن 20 ب ــل ق ــزرگ و اوای ــود ب رک
ــیه  ــادار در حاش ــروش اوراق به ــی و ف ــول دولت ــا پ ــدرال ب ــت ف دول
کوه هــا ســد زد. ســدها را از طریــق کانــال بــه هــم وصــل کــرد و از ایــن 
طریــق هزینــه دسترســی بــه آب را بــرای کشــاورزان منطقــه کالیفرنیــا 

پمپاژ آب زیرزمینی از چاه در کالیفرنیا



60

سال پنجم - نوروز 1400 - شماره )56(باغبانی

کاهــش داد. ایــن کانال هــا بخــش مهمــی از 
پــروژه ایالتــی بودنــد کــه آب هــای کوه هــای 
ســیرا نــوادا )Sierra Nevada( را از دلتــای 
Sacramento-( ســاکرامنتو و ســن واکیــن
San Joaquin Delta( بــه دشــت مرکــزی 
می رســاند. آب ایــن رودخانــه بــه خلیــج 
دلتــای  حــاال،  می ریــزد.  سانفرانسیســکو 
ــتم  ــب سیس ــن قط ــن واکی ــاکرامنتو و س س
مهندســی آب کالیفرنیــا و نقطــه کانونــی 

ــام آب ایــن ایالــت اســت. جنــگ هــای بدن
واکیــن  ســن  در  پســته  باغــات  عمــده 
ــول  ــه ط ــه ب ــن منطق ــتند. ای ــز هس متمرک
600 کیلومتــر و همیــن حــدود عــرض، مملــو 
از باغــات و مــزارع اســت. غالــب آب مصرفــی 
کشــاورزی از کانال هــای ایالتــی و فــدرال 
ــی  ــع آب ــه آب را از مناب ــود ک ــن می ش تأمی
ــز از  ــی از آب نی ــد. بخش ــت می آورن دوردس

ــود. ــن می ش ــی تأمی ــای محل نهره
مقالــه »گمشــده  آیلنــد در  اِرت   مجلــه 
زمــان  آن  می نویســد:  نعمــت«  دره  در 
ــروژه  ــن پ ــد کــه ای مدافعــان اســتدالل کردن
ــکان را  ــن ام ــزی ای ــاورزاِن دره مرک ــه کش ب
می دهــد کــه آب کمتــری را از چاه هــای 
ــوض،  ــا در ع ــد. ام ــاژ کنن ــن پمپ ــر زمی زی
ــه  ــرای ب ــه ای ب کشــاورزان از آب فــدراِل یاران

زیــر کشــت بــردن مســاحت یــک میلیــون و 
200 هــزار هکتــار جدیــد اســتفاده کردنــد و 

ــد. ــه دادن ــاژ ادام ــزان پمپ ــان می ــه هم ب
»محدوده هــای آبــی« مســئول ارائــه آب 
ــی  ــات آب ــه خدم ــتند، ارائ ــا هس در کالیفرنی
بهداشــتی  خدمــات  آب،  ارائــه  همچــون 

)مرتبــط بــا آب( و کنتــرل ســیل.
ــه  ــی ب  مکانیــزم تأمیــن هزینــه محــدوده آب
اشــکال مختلفــی اســت. امــا 60 درصــد 
ــن  ــران تأمی ــتراک کارب ــا از حــق اش هزینه ه

می شــود.
ــتقیماً  ــی مس ــدوده آب ــر مح ــم ب ــاد حاک  نه
توســط شــهر یــا شهرســتان کنتــرل می شــود 
ــند. در  ــته باش ــا وابس ــتقل ی ــد مس و می توان
صورتــی کــه وابســته باشــند، شــورای شــهر 
ــا را  ــتان آنه ــر شهرس ــارت ب ــت نظ ــا هیئ ی
منصــوب می کنــد. در صورتــی کــه مســتقل 
ــاد حاکــم مســتقیماً توســط رأی  باشــند، نه

ــود. ــاب می ش ــدگان انتخ دهن
محــدوده آبــی یــا دولــت محلــی هیــچ 
ــت  ــوز مالکی ــدور مج ــرای ص ــئولیتی ب مس
حقابــه دائــم یــا موقــت آب کانــال را ندارنــد. 
ــر عهــده نهــاد دیگــری  کار صــدور مجــوز، ب
تحــت عنــوان »هیئــت آب دولــت )ایالتــی(« 
اســت. ایــن نهــاد در اجــرای قوانیــن مربــوط 
بــه حقابــه بــا دادگاه هــای ایالتــی بــه صــورت 

ــد. ــکاری می کن ــترک هم مش
 عــاوه بــر مقــدار ســهمیه از آب کانــال، 
امــکان خریــد آب نیــز آزاد اســت. آب در 
ــًا  ــد مث ــا می توان ــمال کالیفرنی ــق ش مناط
2.5 تــا 3.5 ســنت بــه ازای هــر مترمکعــب، 
ــن  ــرای درک ای ــی ارزان باشــد. ب یعنــی خیل
قیمــت می توانیــد در نظــر بگیریــد کــه 
درخــت پســته 12 ســاله بــه چیــزی حــدود 
ــاز دارد.  ــب آب نی ــا 4300 مترمکع 3700 ت
همیــن آب در جنــوب بیــش از 24 ســنت بــه 

ــورد. ــت می خ ــب قیم ــر مترمکع ازای ه
بســیاری از آب هایــی کــه در جنــوب کالیفرنیا 
اســتفاده می شــود از دلتــا و شــمال کالیفرنیــا 
دعــوای  می شــوند.  آورده  جنــوب  بــه 
طرفــداران محیــط زیســت هــم از اینجــا 
شــروع می شــود. چــرا کــه ســهمیه آب دلتــا 
ــه  ــر گرفت ــان در نظ ــن می ــا در ای و ماهی ه

نشــده اســت.

ــا  ــر ســر آب در کالیفرنی ــی ب ســه گــروه اصل
درگیرنــد؛ کشــاورزان، شــهرها و صنعــت، 

ــت. ــط زیس ــان محی حافظ
 هرگــز سیســتم بــازار آب مرکــزی بــرای کل 
کالیفرنیــا بــه وجــود نیامــده اســت. همیشــه 
ایــن صحبــت در کالیفرنیــا بــوده کــه بــازاری 
ــا فــروش  ــد ت ــه وجــود بیاورن مثــل بــورس ب
آب آزاد شــود، ولــی ایــن وعــده هیــچ وقــت 
محقــق نشــده اســت. چــرا کــه در کالیفرنیــا 
آب یــک مســئله سیاســی  و اختــاف برانگیز 

اســت.
بــا توجــه بــه بحــران آب کالیفرنیــا، از ســال 
ــا  ــت کالیفرنی ــد در ایال ــن جدی 2017 قوانی
وضــع شــده اســت کــه در آن برنامــه ریــزی 
ــا 20  ــه ت ــورد ک ــم می خ ــکلی رق ــه ش آب ب
ــن  ــاورزان ای ــهمیه آب کش ــده، س ــال آین س
منطقــه بــه نصــف یــا یــک ســوم مقــدار آب 

امــروز کاهــش پیــدا کنــد. 
حقابه کانال

به طــور  کانــال  آب  از  ســهم  یــا  حقابــه 
ــت؛  ــده اس ــه ش ــروه ارائ ــه دو گ ــی ب تاریخ
ــای احــداث  ــن هزینه ه ــه در تأمی کســانی ک
ــد و کســانی  ــال در گذشــته ســهیم بودن کان
ــهم  ــدها از س ــا و س ــر کانال ه ــه خاط ــه ب ک
ــران  ــرای جب ــد و ب ــده ان ــروم ش ــان مح آبش
ــت  ــهم دریاف ــال، س ــه کان ــارت از حقاب خس
ــد. در شــرایط امــروز، هنــوز امــکان  کــرده ان
خریــد حقابــه دائــم وجــود دارد، ولــی هزینــه 
آن باالســت و شــرایط بســیار پیچیــده ای بــر 
ــالی  ــالهای خشکس ــت. در س ــم اس آن حاک
اولویــت بهــره بــرداری از آب بــا حقابــه داران 

ــت. ــدم اس متق
نکتــه قابــل توجــه در ســهمیه آب کانــال آن 
اســت کــه ایــن ســهمیه ثابــت نیســت. بســته 
ــن  ــا ترســالی ای ــه ســال های خشکســالی ی ب
ســهمیه می توانــد تغییــر کنــد. بــرای مثــال 
گفتــه می شــود در ســال های خشکســالی 
2014- 2015 ســهمیه آب بــه صفــر درصــد 
رســید؛ یعنــی هیــچ چیــز بــه تولیــد کننــده  
ــل  ــی مث ــم آب ــال های ک ــت. س ــق نگرف تعل
ــید.  ــد رس ــه 25 درص ــهمیه ب ــن س 2019 ای
بــرای درک ســاده تر ایــن مســئله ایــن مثــال 
می توانــد راهگشــا باشــد، اگــر شــما 40 هکتار 
زمیــن داشــتید و 3700 مترمکعــب بــرای هــر 

لوله های کانال آب کالیفرنیا. منبع ویکی پدیا
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ــان الزم داشــتید، در ســال های  ــار زمینت هکت
آب  مترمکعــب   1200 فقــط  خشکســالی 
ــک  ــال خش ــر در س ــد. اگ ــت می کردی دریاف
بــرای مصــارف باغتــان، آب کــم آوردیــد، 
ــد  ــته باش ــت داش ــان آب باکیفی ــاه ت ــر چ اگ
ــر آب  ــید، و اگ ــاه آب بکش ــد از چ ــی توانی م
بــا کیفیــت نبــود و یــا مقــدار آن کافــی نبــود، 
ــازار آزاد از همســایه هایتان آب  مجبوریــد در ب

بخریــد. 
چاه

میــزان آب چــاه مناطــق مختلــف کالیفرنیــا 
بــا هــم متفــاوت هســتند. در بعضــی مناطــق 
از  بهره بــرداری  و  اســتفاده  امــکان  اصــًا 
ــق، آب  ــدارد. در بعضــی مناط ــود ن ــاه وج چ
می توانــد آنقــدر شــور  باشــد کــه الزم اســت 
ــداری  ــدار خری ــا مق ــال )ی ــهمیه آب کان س
شــده( بــا آب چــاه در یــک مخــزن جداگانــه 
مخلــوط شــود تــا آب بــه کیفیــت مــورد نظــر 

ــرای درخــت پســته برســد. ب
ــال 2023  ــا س ــرداری آزاد ت ــره ب ــکان به ام
ــا  ــن چاه ه ــق ای ــود دارد. عم ــاه وج از آب چ
در  و  می شــود  متــر   90 تــا   75 گاهــی 
ــا 360 متــر  ــه 300 ت بعضــی مناطــق نیــز ب
نیــز می رســد. هزینــه حفــر چــاه بــا چنیــن 
ــر  ــن، حف ــی بســیار باالســت. بنابرای عمق های
ــر  ــًا غی ــک عم ــکان کوچ ــرای مال ــاه ب چ

ــت. ــن اس ممک
ــدود 400 دالر  ــاه ح ــر چ ــال حف ــرای مث ب
هزینــه دارد. اگــر تولیــد کننــده ای حــدود 16 
هکتــار زمیــن داشــته باشــد و بتوانــد 7500 
دالر بــه ازای هــر هکتــار برداشــت کنــد، بــاز 
هــم ممکــن اســت بیــش از 100 هــزار دالر 
ــک  ــه، ی ــاورد. درنتیج ــت نی ــه دس ــود ب س
ــال  ــاه، 5 س ــک چ ــر ی ــا حف ــرد ب ــک خ مال
ــش  ــا هزینه های ــد ت ــت می ده ــود از دس س
جبــران شــود. عــاوه بــر آن هزینه هــای 
تعمیــر و جابه جــا کــردن چــاه نیــز بــه 

ــد. ــد ش ــه خواه ــی اضاف ــه فعل هزین
خرید و فروش آب در کالیفرنیا

ــارش  ــر دوره ب ــارت آب از اواخ ــه و تج مبادل
یعنــی حــدوداً اواخر اســفند شــروع می شــود. 
وقتــی وضعیــت مخــازن آب مشــخص شــد، 
ســهم آب هــر منطقــه آبــی اعــام می شــود. 
ــن ســهمیه، همــه  ــرای مشــخص شــدن ای ب

ــام  ــی انج ــد تحقیقات ــی بای ــای آب محدوده ه
ــدر آب  ــه ق ــه چ ــد ک ــام کنن ــد و اع دهن
ــامل  ــبه ش ــن محاس ــد. ای ــال دارن ــر س در ه
ــر  ــاوه ذخای ــه ع ــرف ب ــی و ب ــزان بارندگ می
آبــی منطقــه و میــزان برداشــت از آب اســت. 
بــا مشــخص شــدن میــزان منابــع آب، مقــدار 
درصــدی کــه هــر منطقــه از میانگین ســاالنه 
ــز مشــخص  ــا بیشــتر دارد نی ــر ی خــود کمت
می شــود. در ایــن وضعیــت هــر منطقــه آبــی 
موظــف اســت بــه همــان درصــدی کــه دچار 
کمبــود اســت، از ســهم مصــرف خــودش کــم 
کنــد تــا فشــار کمتــری بــه منابــع وارد شــود.

آبــی«  »محدوده هــای  در  آبــی  قوانیــن 
کالیفرنیــا تــا حــدی بــا هــم متفــاوت اســت. 
ــروش در  ــد و ف ــاده خری ــرای درک س ــا ب ام
آمریــکا بــه ایــن مثــال توجــه کنیــد: فــرض 
کنیــد یــک کشــاورز گوجــه کار بــا توجــه بــه 
ــال  ــک س ــت آب در ی ــه و قیم ــت گوج قیم
ــت  ــرد از کاش ــی گی ــم م ــخص، تصمی مش
ــه  ــا توجــه ب گوجــه صــرف نظــر کنــد امــا ب
میــزان حقابــه ای کــه دارد، ایــن مجــوز بــه او 
داده شــده اســت کــه 50 تــا 75 درصد ســهم 
آبــش را بفروشــد. ایــن اجــازه جابجایــی آب 
ــی«  ــه همــان »محــدوده آب فقــط محــدود ب
اســت امــکان جابه جایــی فراتــر از »محــدوده 

ــدارد. ــود ن ــه کار وج ــرای گوج ــی«  ب آب
بــا وجــود ایــن کــه امــکان جــا به جایــی آب 
در گذشــته در آمریــکا به طــور وســیع امــکان 
ــائل  ــر مس ــه خاط ــا ب ــت، ام ــوده اس ــر ب پذی
و درگیری هــای محیــط زیســتی به طــور 
کلــی امــکان خریــد و فــروش و جــا به جایــی 
آب بــرای مســافت های دور )جابه جایــی از 
شــمال بــه جنــوب کالیفرنیــا( محــدود شــده 
اســت. امــروز آب یک مســئله سیاســی اســت 

ــد. ــادی ایجــاد می کن ــری زی و درگی
ســهمیه آب وابســته بــه زمیــن در کالیفرنیــا 
ــا تغییــر قوانیــن آب، ایــن  ــوده و ب مرســوم ب
ــش  ــت. بی ــده اس ــر ش ــیار رایج ت ــئله بس مس
از آنکــه ســازه های آبــی و کانــال آب در 
کالیفرنیــا برقــرار شــوند، ســهمیه اولیــه 
ــیر  ــه در مس ــی ک ــن های ــدام از زمی ــر ک ه
ــود. هــر کــدام  ــد، مشــخص شــده ب آب بودن
از ایــن زمین هــا نیــز بعــدا لولــه کشــی 
ورودی  در  آب  به طوری کــه  شــده اند، 

مزرعــه بــه تولیــد کننــده تحویــل داده 
ــروش  ــد و ف ــع خری ــن، موق ــود. بنابرای می ش
آب بســیار مهــم اســت کــه زمیــن مــورد نظر 

ــد. ــته باش ــات را داش ــام امکان تم
ــال  ــه از کان ــه حقاب ــی ک ــن، زمین های بنابرای
ــاه  ــری از چ ــا کیفیت ت ــه آب ب ــا ب ــد و ی دارن
ــد در  ــی دارن ــان( دسترس ــن خودش )در زمی
مقایســه بــا زمین هایــی کــه بــه ایــن منابــع 
آبــی دسترســی ندارنــد، بســیار گران تــر 
کــه  زمین هایــی  مثــال  بــرای  هســتند. 
ــال  ــت و از کان ــی اس ــاه خوب ــت آب چ کیفی
ــار  ــر هکت ــه ازای ه ــد ب ــه دارد، می توان حقاب
ــورد،  ــت بخ ــزار دالر قیم ــا 62 ه ــن 50 ت بی
در مقابــل زمین هایــی کــه چنیــن وضعیتــی 
ــار  ــه ازای هــر هکت ــن ب ــد، قیمــت زمی ندارن
بیــن 20 تــا 25 هــزار دالر خواهــد بــود. 
)همــه ایــن اعــداد تقریبــی هســتند و بــرای 

ــده اند.( ــه ش ــب ارائ ــر مخاط درک بهت
ــت آب  ــوز دریاف ــه مج ــی ک ــام زمین های تم
کانــال را دارنــد. آب کانــال برایشــان تــا 
ــورد نظــر، لوله کشــی شــده اســت.  ــن م زمی
ــد  ــن بای ــن دو زمی ــی آب بی ــرای جابه جای ب
ــه  ــد ک ــته باش ــود داش ــان وج ــن اطمین ای
زمیــن مــورد نظــر امکانــات دریافــت آب 
ــم  ــل آب ه ــرایط تحوی ــد. ش ــته باش را داش
بســیار مهــم اســت. ایــن جابه جایــی شــرایط 
ــدون  ــودش را دارد و ب ــاص خ ــات خ و امکان

ــت. ــر نیس ــکان پذی ــات ام ــود تأسیس وج
ــداران  ــرای خری ــی« ب ــدوده آب ــر »مح در ه
ــه آب  ــده ک ــی ش ــش بین ــی پی آب، امکانات
ــه  ــدای ورود ب ــی، ابت ــه کش ــق لول را از طری
ــد  ــس تولی ــد. از آن پ ــل گیرن ــن تحوی زمی
سیســتم  وارد  را  آب  می توانــد  کننــده، 
آبیــاری بــاغ خــود کنــد. نهــاد ارائــه کننــده 
آب، مســئولیت ســنجش میــزان آب مصرفــی 
ــادر  ــاب ص ــه صورت حس ــم دارد و ماهان را ه

می کنــد.
ایــن شــرایط مشــابه وضعیــت بانــک اســت. 
حســن امیــن در توضیــح ایــن مســئله مــی 
گویــد: »فــرض کنیــد مســاحت زمیــن شــما 
40 هکتــار اســت، 370 هــزار مترمکعــب آب، 
ســهمیه آب شــما از کانــال اســت. اگــر 100 
درصــد ســهمیه آب بــه شــما تعلــق بگیــرد، 
ایــن مقــدار آب بــرای مدیریــت باغتــان کافی 
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خواهــد بــود. مشــابه وضعیــت حســابداری در 
سیســتم بانکــی؛ شــما می دانیــد ایــن قــدر آب 
داریــد و می توانیــد ایــن قــدر مصــرف کنیــد. 
ــن  ــد ای ــد، می دانی ــران بخری ــم از دیگ ــر ه اگ
قــدر هــم اضافــه شــده اســت. بســته بــه مقدار 
مصرفتــان و مقــداری کــه خریــداری می کنیــد 
ــاد خواهــد  موجــودی حســاب شــما کــم و زی
شــد تــا فصــل کشــاورزی تمــام شــود.« بایــد 
توجــه داشــت کــه هزینــه ثابــت سیســتم فارغ 
از میــزان مصــرف اســت. یعنــی فــارغ از ایــن 
کــه تولیــد کننــده، آب مصــرف کنــد یــا نــه، 

بایــد هزینــه ثابــت سیســتم را بپــردازد.
بانک آب کرن

ــار  ــعت  8094 هکت ــه وس ــرن  ب ــک آب ک بان
یــک ســازه قابــل شــارژ زیرزمینــی در بخــش 
ــس  ــر »آژان ــر نظ ــاد زی ــن نه ــت. ای ــرن اس ک
عمومــی آب« اداره می شــود. در وب ســایت 
ایــن بانــک آب آمــده اســت؛ »بانــک آب 
ــل اعتمــاد  کــرن یــک منبــع آب کارآمــد، قاب
ــع  ــرای مناب ــت ب ــط زیس ــا محی ــازگار ب و س
آب محلــی شــهری و صدهــا هــزار قصــب 
میوه هــا،  جملــه  از  ضــروری،  محصــوالت 
ســبزیجات، خشــکبار، غــذای دام  در آن تولیــد 
ــر  ــدگان در سراس ــا مصرف کنن ــود ت ــی ش م

کالیفرنیــا از آن اســتفاده  کننــد.«
ــن  ــرن بزرگتری ــع آب ک ــروز، منب در دوران ام
ســازه ذخیــره آب زیرزمینــی اســت. در مــورد 
ــدار آب را  ــه مق ــا چ ــک ت ــن بان ــه ای ــن ک ای
ــره کنــد، عــدد ثابتــی موجــود  ــد ذخی می توان
نیســت. امــا بــه طــور رســمی گفتــه می شــود؛ 

یــک میلیــارد و 850 میلیــون متــر مکعــب.
 منابــع آبــی ایــن بانــک شــامل 20 درصــد 
از آب رودخانــه کــرن، 26 درصــد پــروژه آب 
ــد  ــا(، 12 درص ــال آب کالیفرنی ــی )کان ایالت
کانــال فرایانــت کــرن، 6 درصــد نهــر و 
جریان هــای آب محلــی مثــل نهــر »پوســو« 

ــت. ــی اس ــد آب زیرزمین و 36 درص
ــدازی بانــک آب کــرن  هــدف اولیــه از راه ان
ــن  ــن آب بی ــان تأمی ــادل می ــراری تع برق
شــهرها، مــزارع و ماهی هــا بــود، امــا از 
ــازه  ــول اج ــه واندرف ــت ب ــال 1994، دول س
داد تــا بــا تکیــه بــر ایــن منبــع آبــی مــزارع 
ــد. ــر کن ــود را دو براب ــوه خ ــکبار و می خش

ــرن  ــروژه آب ک ــاره پ ــد درب ــه ارت آیلن مجل
مســئول  کالیفرنیــا  ایالــت  می نویســند، 
برنامه ریــزی اولیــه و لولــه کشــی ایــن 
پــروژه بــود. ســرمایه گذاری عمومــی در 
ــد.  ــبه ش ــون دالر محاس ــوع 74 میلی مجم

امــا بانــک آب پــس از یــک ســری جلســات 
بیــن دیــوان ســاالران دولتــی و پیمانــکاران 
بــزرگ پــروژه آب کــرن، از جملــه واندرفــول 
پشــت درهــای بســته از منابــع عمومــی بــه 
ــال  ــد. در ح ــل ش ــی منتق ــع خصوص مناب
حاضــر، یکــی از اعضــای هئیت مدیــره بانک 
ــداری  ــرکت باغ ــل ش ــر عام ــرن، مدی آب ک
واندرفــول اســت بــه عــاوه، مالکیــت بیــش 
از 50 درصــد ســهام بانــک آب کــرن متعلــق 
بــه شــرکت باغــداری واندرفــول اســت. 
مدیــران واندرفــول پذیرفتــه انــد کــه خریــد 
ــر  ــه ب ــدون تکی ــار ب ــاغ ان ــار ب 6000 هکت

ــود. ــر نب ــکان پذی ــرن ام ــک آب ک بان
ــه بانــک آب کــرن  یکــی از نقدهایــی کــه ب
از ســوی طرفــداران محیــط زیســت وارد 
مخــزن  ایــن  کــه  اســت  آن  می شــود، 
آب دســت ســاز انســان، چــراغ ســبزی 
اســت بــه شــرکت های شــهرک ســازی 
مثــل »نیوهــال رنــچ« تــا وارد توســعه 
ــیه ای  ــق حاش ــوند و مناط ــازی ش شهرک س
شــهری  ســکونت گاه های  بــه  تبدیــل  را 
کننــد که اساســاً مناســب ســکونت نیســتند 
و فقــط بــا اتــکا بــه ایــن چنیــن منابــع آبــی 

قادرنــد خانه ســازی کننــد.

نمایی از موقعیت بانک آب کرن به لحاظ زمین شناسی. منبع سایت بانک آب کرن
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ــی  ــند تحقیقات ــه از س ــه برگرفت ــن مقال ــب ای مطال
»Raw In-shell Pistachios from Iran« و 

ــد.  ــدی آگاه می باش ــا مه ــو ب ــل گفت و گ حاص

صــادرات پســته ایرانــی بــه آمریــکا از حــدود 
90 ســال پیــش یعنــی اوایــل دهــه 30 
میــادی بــا میانگیــن حــدود 500 تــن پســته 
خشــک در پوســت آغــاز شــد. شــهر نیویــورک 
ــی از  ــکا، مقصــد پســته واردات در شــرق آمری
ــته  ــان پس ــن، در آن زم ــود. همچنی ــران ب ای
بادامــی ریــز از ترکیــه بــه آمریــکا می رفــت، 
ــه  ــران ب ــش صــادرات پســته ای ــا افزای ــا ب ام
آمریــکا صــادرت ترکیــه کــم شــد. صــادرات 
پســته ایــران بــه آمریــکا بــه تدریــج افزایــش 
 یافــت و بــه مــدت 40 ســال )یعنــی تــا 
ــای  ــچ ج ــه هی ــادی( پســته ب ــه 70 می ده
ــاً  ــت. عمدت ــکا نمی رف ــا جــز شــرق آمری دنی
و   28-30 اونس هــای  در  بادامــی  پســته 
32-30 همــراه بــا مخلــوط خنــدان و پســته 
ــه  ــی ب ــای کنف ــدان در گونی ه ــک خن مکانی
آمریــکا صــادر می شــد. چــون کانتینــر هنــوز 
رایــج نشــده بــود، گونی هــا توســط کارگــر در 
َخــن کشــتی )اتاقکــی در تــه کشــتی( چیــده 

ــکا  ــرق آمری ــرف در ش ــل مص ــد. مح می ش
تــا شــهر دیترویــت در ایالــت میشــیگان 
بــود. واردکننــدگان پســته اغلــب تجــار 
ــل  ــد و مح ــکا بودن ــوری در آمری ــر س مهاج
عمدتــاً  آنهــا  برشــته کنی  کارخانه هــای 
ایلنــوی بــود.  ایالت هــای نیویــورک و  در 
پســتۀ بــو داده شــده در ایســتگاه های قطــار، 
و  رســتوران ها  مشروب فروشــی،  بارهــای 
برخــی اماکــن عمومــی در دســتگاه هایی 
 فروختــه می شــد؛ بــه ایــن صــورت کــه 
مشــتریان بــا انداختــن یــک ســکۀ 5 ِســنتی 
بــه داخــل دســتگاه، چنــد دانــه پســته 

دریافــت می کردنــد.
در اواخــر دهــه 50 میــادی، ســاالنه در 
حــدود 5 هــزار تــن پســته بــه آمریــکا صــادر 
ــته از  ــای پس ــه تقاض ــال هایی ک ــد. س می ش
ــاد می شــد و  ــی زی ســوی مشــتریان آمریکای
ــاً پســته  ــاال می رفــت، عمدت قیمــت پســته ب
صــادر می شــد و مصــرف داخــل ایــران 
کاهــش می یافــت. در دهــه 60 میــادی 
ــش  ــن افزای ــزار ت ــا حــدود 10 ه صــادرات ت
پیــدا کــرد. در آن زمــان بادام زمینــی، آجیــل 
معمولــی مصرفــی هــر آمریکایــی بــود. قیمت 
ــود،  ــی 700 دالر ب ــی 500 ال ــی تن بادام زمین
ــا 3  امــا قیمــت هــر تــن پســته از 3 هــزار ت
هــزار و 600 دالر متغیــر بــود. قیمــت پســته 
در دهــه 50 و 60 میــادی 4 تــا 6 برابــر مغــز 

ــود. ــی ب بادام زمین
ــران  ــته ای ــد پس ــادی، تولی ــه 70 می در ده
ــید،  ــن رس ــزار ت ــا 22 ه ــدود 20 ت ــه ح ب
درحالی کــه صــادرات پســته بــه آمریــکا 
بیــن 10 تــا 15 هــزار تــن بــود. واردات 
پســته ایرانــی بــه آمریــکا از طریــق بازارهــای 
واســطه مثــل امــارات و آلمــان توســط برخــی 
صادرکننــدگان پســته و شــرکت تعاونــی 
انجــام  تولیدکننــدگان پســته رفســنجان 

ــادرات  ــداری ص ــه، مق ــن ده ــد. در ای می ش
ــروع  ــز ش ــن نی ــی و ژاپ ــورهای عرب ــه کش ب

ــد. ش
برداشــت پســته در آمریــکا از یــک ســال قبل 
از انقــاب کلیــد خــورد. در آن زمــان آمریــکا 
پســته  و کل  نبــود  بزرگــی  تولیدکننــده 
تولیــدی ایــن کشــور مصــرف داخلــی داشــت 
و حتــی نیــاز بــه واردات پســته داشــتند. تــا 
ســال 1979 )40 ســال پیــش( کــه انقــاب 
ایــران اتفــاق افتــاد، ممانعتــی بــرای صــادرات 

پســته از ایــران بــه آمریــکا وجــود نداشــت.
بــا  میــادی،   80 دهــه  نیمــه  در  امــا 
افزایــش ســطح زیرکشــت پســته در آمریــکا، 
ــت  ــا دول ــا ب ــته کالیفرنی ــدگان پس تولیدکنن
ــد  ــی کردن ــی سیاس ــکا رایزن ــره آمری و کنگ
و توانســتند بــا تکیــه بــر قانــون ضــد 
دامپینــگ، بــر پســته وارداتــی از ایــران تعرفه 
بســیار باالیــی وضــع کنند. ایــن تعرفــه از 99 
درصــد در ســال 1986 شــروع شــد و نهایتــاً 
در ســال 2005، بــه حــدود 320 درصــد 
ــی  ــود باق ــوت خ ــه ق ــان ب ــید و همچن رس
اســت و عمــًا مانــع از واردات پســته خشــک 
ــکا شــده اســت.  ــه آمری ــی ب در پوســت ایران
ــکا  ــای آمری ــش تحریم ه ــا افزای در دوره ای ب
ــه  ــی ب ــی ورود پســته ایران ــران، حت ــه ای علی

ــد. ــام ش ــوع اع ــکا ممن آمری
ــال  ــه از س ــت ک ــی از آن اس ــات حاک گزارش
1990 )1370( بــه بعــد تقریبــاً هیــچ واردات 
رســمی پســته خشــک در پوســت ایرانــی بــه 
آمریــکا انجــام نشــده اســت. در طــول مدتــی 
ــده  ــته ش ــادی برداش ــای اقتص ــه تحریم ه ک
ــپتامبر  ــا س ــل 2000 ت ــی از آوری ــود، یعن ب
2010، )بهــار 1379 تــا تابســتان 1389( 
تنهــا یــک شــرکت واردکننــده پســته ایرانــی 

ــکا وجــود داشــته اســت. در آمری

سحر نخعی
مسئول روابط بین الملل انجمن پسته ایران

تاریخچه صادرات پسته ایران به آمریکا
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ــارت  ــال 1987 تج ــی از س ــس کتاب دنی
ــتن  ــا داش ــرد. وی ب ــاز ک ــته را آغ پس
در  مدیریــت  ســابقۀ  ســال  چنــد 
ــه  ــه و کمیت ــکبار فرانس ــه خش اتحادی
فنــی اتحادیــه خشــکبار اروپــا، در 
حــال حاضــر در ایــران و کالیفرنیــا 
ــاری  ــاورزی و تج ــای کش ــه فعالیت ه ب
پســته مشــغول اســت. در ادامــه، کتابی 
ــری از وضعیــت ســاختار صنعــت  تصوی

ــت. ــه داده اس ــکا ارائ ــته آمری پس
تاریخچه

ــام  ــکا اع ــت آمری ــادی دول ــه 70 می در ده
کــرد بــه کســانی کــه در زمینه کاشــت پســته 
مالیاتــی  مزایــای  کننــد،  ســرمایه گذاری 
اعطــا خواهــد کــرد. طبیعتــاً بســیاری از 
ــد. ــزی کردن ــه باغری ــروع ب ــرمایه داران ش س

ــا  ــران تنه ــادی، ای ــه 80 می ــر ده ــا اواخ ت
صادرکننــده اصلــی پســته بــه ایــاالت متحــده 
بــود. در آن زمــان کــه کمیســیون پســته 
کالیفرنیــا )CPC( و انجمــن پســته غــرب 
ــکا  ــته آمری ــت پس ــدگان صنع )WPA( نماین
بودنــد، کمیســیون تجــارت بین الملــل آمریــکا 
ــی از  ــر پســته واردات ــد کــه ب را ترغیــب کردن
و  مســتقیم  سوبســیدهای  بخاطــر  ایــران 
غیرمســتقیمی کــه بــه تعاونــی تولیدکنندگان 
ــت و  ــق می گرف ــان تعل ــنجان در آن زم رفس
ــذارد.  ــه بگ ــد، تعرف ــگ می ش ــث دامپین باع
صنعــت پســته ایــران هیــچ واکنشــی بــه ایــن 
تصمیــم نشــان نــداد و بدیــن صــورت، تعرفــه 
300 درصــدی اعمــال شــد. بدیــن ترتیــب، بــا 
ــول  ــد محص ــام ش ــه انج ــی ک ــی سیاس رایزن
نوپــای پســته آمریــکا توانســت بــدون داشــتن 
هیــچ رقیبــی در بــازار داخــل آمریــکا عرضــه 
شــود. قیمــت فــروش و ســود باغــدار بــه 
ــش  ــه افزای ــر ب ــه منج ــد ک ــاد ش ــدی زی ح
قابــل توجــه ســطح زیرکشــت پســته در 
ــا دالر  ــان، میلیون ه ــم زم ــد. ه ــکا گردی آمری
ــرای  ــی ب ــات و بازاریاب ــرف تحقیق ــه ص بودج

ــد. ــکا می ش ــته آمری پس
تولیــد  حالی کــه  در   ،90 دهــه  اواخــر  در 
ــال  ــل در ح ــازار داخ ــت و ب ــش می یاف افزای
ــکا  ــته آمری ــت پس ــود، صنع ــدن ب ــباع ش اش
ــران  ــد. بح ــته می دی ــادرات پس ــه ص ــاز ب نی

ــا رخ  ــت در اروپ ــان وق ــه هم ــین ک افاتوکس
ــع  ــه نف ــی ب ــی خیل ــاظ زمان ــود از لح داده ب
صنعــت پســته  آمریــکا شــد. آمریکایی هــا 
روی  ســرمایه گذاری  بــه  کردنــد  شــروع 
ــی و در حالی کــه ســهم  مســئله امنیــت غذای
ــازار  ــی در ب ــته ایران ــی پس ــزار تن 90-80 ه
اروپــا نصــف شــده بــود، پســته آمریــکا موفــق 
ــازار را از آن  ــن ب ــهم ای ــد از س ــد 70 درص ش
ــازار  ــود در ب ــهم خ ــی س ــد و حت ــود کن خ
ــال  ــت نرم ــه حال ــج ب ــه تدری ــه ب ــا را ک اروپ

برمی گشــت، بیشــتر کنــد.
ساختار صنعت پسته آمریکا

صنعــت پســته آمریــکا امــروز بــا تولیــد 500 
ــزار  ــدود ه ــکل از ح ــته متش ــی پس ــزار تن ه
تولیدکننــده و 8 فرآوری کننده/تأمین کننــده 
ــته  ــد پس ــد کل تولی ــت. 20 درص ــته اس پس
آمریــکا و 60 درصــد فــرآوری آن توســط یــک 

ــود. ــام می ش ــزرگ انج ــرکت ب ش
باغــداران محصــول خــود را بعــد از برداشــت به 
ــند.  ــده می فروش ــد فرآوری کنن ــا چن ــک ی ی
قیمــت حداقلــی خریــد از باغــدار بعــد از 
برداشــت اعــام می شــود و طــی چنــد قســط 
در فواصــل زمانــی معیــن بــه باغــدار پرداخــت 
ــرآوری  می شــود. فرآوری کننــدگان، مســئول ف
ــامل  ــه ش ــد از برداشــت هســتند ک پســته بع
کــردن،  خشــک  شستشــو،  پوســت گیری، 
ــا  ــل ی ــازار داخ ــن در ب ــردن و فروخت ــار ک انب
ــه  ــد از اینک ــود. بع ــول می ش ــادرات محص ص
ــن  ــاس میانگی ــد، براس ــه ش ــول فروخت محص
قیمــِت فــروش فرآوری کننــده، ما به تفــاوت 
قیمــت خریــد حداقلــی اولیــه محاســبه شــده 
ــت  ــدار پرداخ ــه باغ ــط ب ــن قس ــی آخری و ط
می گــردد. بعضــی از فرآوری کننــدگان بــه 
ــه  ــود را ب ــول خ ــام محص ــه تم ــی ک باغداران
امتیازاتــی  باشــند  داده  تحویــل  واحــد  آن 
ــترین  ــب بیش ــرای کس ــداران ب ــد. باغ می دهن
ســود، فرآوری کننــدگان را بــه رقابــت بــا 
ــن، فرآوری کننــدگان  ــد. بنابرای هــم وا می دارن
ــا  ــت ب ــه در رقاب ــد ک ــدا می کنن ــزه پی انگی
یکدیگــر محصولشــان را در باالتریــن قیمتــی 
ــا  ــه مشــتریان بفروشــند ت ــکان دارد ب ــه ام ک
ــن شــکل بیشــترین پرداختــی ممکــن  ــه ای ب
را بــه باغــدار داشــته باشــند تــا باغــدار بــرای 

ــا  ــه آنه ــود را ب ــول خ ــز محص ــد نی ــال بع س
ــوالً  ــداران معم ــی از باغ ــد. خیل ــل ده تحوی
ــده  ــا 3 فرآوری کنن ــه 2 ت محصــول خــود را ب
تحویــل می دهنــد کــه حالــت رقابــت را بیــن 

ــد. ــا نگــه دارن آنه
سازمان های تجاری پسته در آمریکا

  انجمن پسته کاران آمریکا
ــن تشــکل ســاالنه حــدود  ــداران عضــو ای باغ
30 تــا 60 ســنت بــه ازای هــر کیلــو پســته ای 
کــه تولیــد می کننــد بــه انجمــن پســته کاران 
مبلــغ  ایــن  )APG( می پردازنــد.  آمریــکا 
ســاالنه فــرق می کنــد و بــه بودجــه هــر ســال 
ایــن انجمــن کــه در بعضــی از ســال ها از 10 
میلیــون دالر فراتــر مــی ر ود، بســتگی دارد. در 
ــون دالر  ــاً 5 میلی ــن انجمــن ســاالنه تقریب ای
صــرف بازاریابــی پســته می شــود. ســاالنه 
بودجــه زیــادی هــم صــرف رایزنی هــا بــا 
ــرای  ــاش ب ــل ت ــکا می شــود، مث ــت آمری دول
ــته  ــر واردات پس ــم ب ــای حاک ــظ تعرفه ه حف
ــته  ــع پس ــه نف ــا، ب ــِت رقب ــک در پوس خش

ــکا. ــل آمری ــده در داخ تولیدش
ــته  ــادرات پس ــاری ص ــن تج   انجم

)ETC(
ایــن  آمریکایــی  پســته  فرآوری کننــدگان 
ــکا  ــارت آمری ــر وزارت تج ــر نظ ــن را زی انجم
ــه  ــد. در ایــن انجمــن راجــع ب تشــکیل داده ان
قیمت هــای صادراتــی پســته بــه بحــث و 
ــه  ــن ب ــن انجم ــد. ای ــری می پردازن تصمیم گی
ــی در  ــات قیمت ــازه تصمیم ــوان اج ــچ عن هی
مــورد بــازار پســته داخــل آمریــکا نــدارد؛ بــه 
ــای آن توســط وزارت  ــت فعالیت ه ــن عل همی
ــکا نظــارت  ــاالت متحــده آمری دادگســتری ای
ــش  ــه افزای ــد ک ــه نمان ــه ناگفت ــود. البت می ش
قیمت هــای صادراتــی پســته، غیرمســتقیم 

روایت دنیس کتابی تاجر باسابقه پسته ایران

نگاهی به تجارت پسته آمریکا
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ــه  ــن ک ــن انجم ــات ای ــذارد. در جلس ــر می گ ــز تأثی ــل نی ــازار داخ در ب
ــات و  ــادل اطاع ــه تب ــدگان ب ــوند، فرآوری کنن ــزار می ش ــی برگ هفتگ
ــد  ــول می دهن ــد و ق ــته می پردازن ــادرات پس ــای ص ــر قیمت ه ــق ب تواف
کــه زیــر یــک ســطح قیمتــی خــاص کــه همــه ســر آن توافــق دارنــد 
ــم  ــد تصمی ــی می توانن ــند. حت ــته نفروش ــی پس ــتری خارج ــه مش ب
بگیرنــد کــه هیچ کــدام بــرای مدتــی پیشــنهاد قیمتــی ندهنــد. از جملــه 
ــه  ــع ب ــری راج ــث و تصمیم گی ــن بح ــن انجم ــی ای ــای اصل فعالیت ه
سیاســت های قیمتــی در هــر بــازار خــاص، اســتراتژی های رقابتــی بــرای 
حــذف پســته های رقیــب و حتــی فعالیت هــای ناعادالنــه تجــاری بــرای 

ــت. ــته اس ــی پس ــای صادرات ــان در بازاره ــش سهم ش افزای
ساختارهای بازاریابی پسته آمریکا

ــزن،  ــتون، هورای ــول، س ــزرگ )واندرف ــرکت ب ــا 8 ش ــه تنه ــا ک از آنج
پرایمکــس، کینــان، مونــارک، نیکولــز و تاچســتون( بیــش از 95 درصــد 
پســته آمریــکا را عرضــه می کننــد، هــر کــدام از ایــن شــرکت ها ســاختار 
ــی  ــته آمریکای ــرای پس ــی ب ــود را در بازاریاب ــاص خ ــتراتژی های خ و اس
دارنــد. بعضــی از آنهــا رابطــه تجــاری مســتقیم بــا واردکننــدگان پســته 
در بازارهــای مقصــد دارنــد، بعضــی دیگــر هــم نمایندگانــی در بازارهــای 
ــش  ــان را پی ــات تجاری ش ــا معام ــق آنه ــه از طری ــد ک ــد دارن مقص

می برنــد.
بازارهــای اصلــی توســعه یافتۀ پســته آمریکایــی عبارتنــد از؛ بــازار داخــل 
آمریــکا، چیــن و اروپــا. بازارهــای در حــال رشــد پســته آمریکایــی شــامل 
ــمی  ــا، واردات رس ــت تحریم ه ــه عل ــوند و ب ــه می ش ــد و خاورمیان هن

پســته آمریکایــی بــه روســیه انجــام نمی شــود.
پسته آمریکا در بازار چین 

بــا توجــه بــه عرضــه فــراوان پســته، صنعــت پســته آمریــکا نســبت بــه 
حفــظ ســهم پســته آمریکایــی در بــازار چیــن بســیار حســاس و دقیــق 
ــن  ــن ای ــد از برداشــت محصــول فعالی ــه اول بع ــوالً در هفت اســت؛ معم
صنعــت از یــک اســتراتژی هماهنگ شــده اســتفاده می کننــد تــا بتواننــد 
تــا آنجــا کــه ممکــن اســت پســته ایرانــی را از ایــن بــازار بااهمیــت دور 
نگــه دارنــد. در واقــع بــا اعــام بیــش از حــد معمــول قیمــت، باغــداران 
ایرانــی را وادار می کننــد محصــول خــود را بــه امیــد قیمت هــای باالتــر 
نگــه دارنــد و عرضــه نکننــد. بــه ایــن ترتیــب، هرچــه در عرضــه پســته 
ایــران بــه بــازار چیــن تأخیــر بیفتــد، ســهم پســته آمریکایــی در بــازار 

ــود. ــن بیشــتر می ش چی
پسته آمریکا در بازار هند 

ــوع  ــال وق ــد در ح ــازار هن ــادی در ب ــیار زی ــی بس ــای بازاریاب تاش ه
اســت چــرا کــه ایــن بــازار پتانســیل زیــادی بــرای پســته آمریکایــی دارد. 
طبیعتــاً آمریکایی هــا روی بازارهــای اصلــی پســته ایرانــی بــرای ضعیــف 

ــور می دهنــد. ــران خیلــی مان کــردن عملکــرد پســته ای
پسته آمریکا در بازار خاورمیانه 

در بــازار خاورمیانــه، پســته آمریکایــی بــه علــت تــوان تأمیــن پســته بــا 
کیفیــِت یکنواخــت و ثبــات در عرضــه در مقابــل پســته ایران کــه معموالً 

ایــن خصوصیــات را نــدارد، موفــق عمــل کــرده اســت.
ــرام قائلنــد. وقتــی  ــرای اســتانداردهای کیفــی خــود احت آمریکایی هــا ب
ــتاندارد  ــک اس ــا ی ــی ب ــته آمریکای ــخصی از پس ــد مش ــداران گری خری
مشــخص می خرنــد می داننــد بایــد انتظــار چــه چیــزی داشــته باشــند. 
ــر  ــی بعیــد اســت، چــرا کــه اکث ــن خیل ــی ای ــا در مــورد پســته ایران ام
ــا کیفیت هــای گوناگــون بــدون اطــاع  صادرکننــدگان ایرانــی، پســته ب

ــد. ــل می دهن ــتری تحوی ــه مش ب

کانال های توزیع پسته آمریکایی
صنعــت پســته آمریــکا درصــد زیــادی از کل محصــول خــود را 
ــق  ــرآوری از طری ــت و ف ــد از برداش ــی بع ــال، یعن ــدای س ــان ابت هم
ــی  ــتریان اصل ــه مش ــاله( ب ــاً یکس ــدت )عموم ــای بلندم ــد قرارداده عق
ــات  ــق محتوی ــته طب ــه پس ــه محمول ــورت ک ــن ص ــه ای ــد. ب می فروش
منــدرج در قــرارداد )اســتاندارد کیفــی مشــخص، رعایــت حــدود 
ــال  ــول س ــخصات( در ط ــایر مش ــد و س ــاس مقص ــین براس افاتوکس

براســاس نیــاز مشــتری ارســال می شــود.
بــا ایــن الگــوی رفتــاری عرضــۀ یکنواخت، ثابت و مشــخص، ســهم پســته 
ــی کــه ســنتاً بیشــتر  ــی در بازارهــای هــدف، حتــی در بازارهای آمریکای
مقصــد پســته ایرانــی بوده انــد، ســاالنه در حــال افزایــش اســت. در حــال 
حاضــر، بازارهــای بــزرگ پســته بیشــتر خواهــان محصــول یکنواخــت و 
بــا ثبــات حتــی بــا طعــم معمولــی هســتند تــا پســته ای بــا طعــم بهتــر 
امــا کیفیــت ناهمگــون و عرضــه بی ثبــات! امــروز در کشــورهای غربــی 
ــزرگ  ــوپرمارکت های ب ــال  س ــق کان ــته از طری ــد پس ــش از 80 درص بی
ــد در ســایر کشــورها  ــن رون ــه بازارهــا عرضــه می شــود. ای ــره ای ب زنجی
هــم در حــال رشــد اســت؛ در بازارهــای پســته چیــن و هنــد کانال هــای 
توزیــع پســته بــه آرامــی از مــدل فــروش  ســنتی بــه ســمت کانال هــای 

ســوپرمارکتی در حــال تغییرنــد.
ــطح  ــد. س ــن می رس ــزار ت ــه 500 ه ــه زودی ب ــکا ب ــته آمری ــد پس تولی
زیرکشــت نابــارور پســته آمریــکا هــم در ســال های آینــده محصــول ایــن 
کشــور را بــه 700 هــزار تــن خواهــد رســاند. صنعــت پســته آمریــکا برای 

تولیــد و بازاریابــی بهتــر بــه شــدت بــه تاشــش ادامــه می دهــد.
ــرای کاهــش ســهم  ــاش ب ــکا، ت ــت پســته آمری ــی صنع اســتراتژی کل
ــق  ــش مصــرف از طری ــی و افزای پســته های رقیــب در بازارهــای صادرات
ــای پســته  ــر مزای ــز ب ــی و تمرک ــات، بازاریاب ســرمایه گذاری روی تحقیق

اســت.
توصیه هایی به باغداران ایرانی

1. باغــداران بــا فرآوری کنندگانــی کار کننــد کــه دارای مجهزتریــن 
ــی  ــرای زدودن آلودگ ــته ب ــورتینگ پس ــح و س ــرآوری صحی ــات ف امکان
آفاتوکســین و ارســال بــار طبــق اســتاندارد مشــخص و کیفیــت مطابــق 
ــداران  ــتند. باغ ــال هس ــول س ــام فص ــتری در تم ــت مش ــا درخواس ب
ــام  ــارت خوش ن ــه در تج ــی ک ــرکت های صادرات ــه ش ــان را ب محصولش

ــد. نیســتند عرضــه نکنن
2. باغــداران بــا در نظــر گرفتــن نیازهــای بازارهــای مختلــف صادراتی، در 

زمــان مناســب محصــول خــود را بــه فــرآوری کننــدگان عرضــه کنند.
3. باغــداران بــا حمایــت مالــی از انجمن هــای تخصصــی امــکان بازاریابــی 
و ترویــج مزایــای پســته ایرانــی در بازارهــای جهانــی را توســط انجمن هــا 

ــر کنند. میس
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ــی، همــراه  ــواد غذای داشــتن گواهــی ایمنــی م
بــا انجــام مــداوم آزمایشــات قابــل اتــکا کمــک 
ــت  ــری مثب ــاد تصوی ــه ایج ــی ب ــل توجه قاب
ــد.  ــا می کن ــه اروپ ــته ب ــدگان پس از صادرکنن
صادرکننــدگان پســته بایــد توجــه ویــژه ای بــه 
بحــث کنتــرل مایکوتوکســین ها داشــته باشــند 
ــه  ــب ب ــه اغل ــی اســت ک چــون پســته محصول
علــت داشــتن مقادیــر زیــاد ســم افاتوکســین 
ــد. ــدا نمی کن ــا پی ــه اروپ ــه اتحادی ــازه ورود ب اج

پســته بــرای ورود بــه بــازار اروپــا چــه الزامــات و 
شــرایطی باید داشــته باشــد؟

ــا  ــه اروپ ــه در اتحادی ــی ک ــول غذای ــر محص ه
نظــر ســامت  از  بایــد  فروختــه می شــود، 
ــی  ــوالت غذای ــد. محص ــر باش ــی بی خط غذای
وارداتــی هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند. 
اضافــه کــردن هــر گونــه مــادۀ افزودنــی بــه کاال 
بایــد مــورد تأییــد قــرار بگیــرد. در اتحادیــه اروپا 
بــرای ســطوح مختلــف آالینده هــای مضــر 
مثــل باقیمانــده ســموم یــا مایکوتوکســین ها در 
مــواد غذایــی مقــررات و محدودیت هایــی اعمال 

شــده اســت.
• کنترل آالینده ها در پسته

آیین نامــۀ کمیســیون اروپــا حــدود میــزان 
آالینده هــا در محصــوالت غذایــی را تعییــن 
ــانی  ــرراً به روزرس ــه مک ــن آیین نام ــد. ای می کن
ــا  ــی آالینده ه می شــود و جــدا از حــدود عموم
ــز روی  ــی، حــدود خاصــی نی ــواد غذای ــرای م ب
پســته  قبیــل  از  محصوالتــی  آالینده هــای 
آالینده هــای  مهم تریــن  می شــود.  اعمــال 
ــین ها،  ــامل مایکوتوکس ــته ش ــه پس ــوط ب مرب
ــزات  ــدۀ ســموم، میکروارگانیســم ها و فل باقیمان

ــت. ــنگین اس س
• کنترل های مرزی

ــوری  ــه از کش ــی ک ــول غذای ــک محص ــر ی اگ
خــاص وارد می شــود، مرتبــاً مقــررات وضع شــده 

را نقــض کنــد، ممکــن اســت بــرای ورود آن بــه 
ــر  ــخت تری در نظ ــرایط س ــا ش ــه اروپ اتحادی
ــت  ــی بهداش ــه گواه ــًا ارائ ــود؛ مث ــه ش گرفت
از  قبیــل  ایــن  گــردد.  اجبــاری  آن  بــرای 
ــدرج در  ــت من ــت فهرس ــه لیس ــوالت ب محص
می شــوند.  اضافــه   669/2009 نامــۀ  آییــن 
ــی در  ــته آمریکای ــال 1398، پس ــاه س از تیرم
ــر  ــه از نظ ــه ک ــرار گرفت ــته هایی ق ــت پس لیس
میــزان افاتوکســین بایــد مــورد بازرســی 
ــاس  ــن اس ــر ای ــد و ب ــرار بگیرن ــری ق دقیق ت
ــته وارد  ــای پس ــد از محموله ه ــاً 10 درص قانون
شــده از آمریــکا بایــد قبــل از ورود بــه اتحادیــه 

ــوند. ــرل ش ــمی کنت ــور رس ــا به ط اروپ
• مایکوتوکسین ها

ــین(  ــوص افاتوکس ــین ها )به خص ــود مایکوتوکس وج
دلیــل اصلــی ممنوعیــت ورود پســته بــه بازار 
اروپا اســت. در ســال 1397 سیســتم هشــدار 
 )RASFF( ســریع موادغذایی و خــوراک دام
بــرای محموله هــای پســته آلــوده 97 اخطــار 
ــی  ــی از آلودگ ــردودی ناش ــزارش م و 87 گ
ســال،  آن  در  کــرد.  ثبــت  افاتوکســین 
پســته   محموله هــای  از  بیشــترین ســهم 
مــردودی بــه علــت وجــود ســم افاتوکســین 
مربــوط بــه ایــاالت متحــده آمریــکا )31 
ــه )20  ــد( و ترکی ــران )31 درص ــد(، ای درص

ــد. درصــد( بودن
حــد افاتوکســین B1 در پســته آمــادۀ مصــرف 
8 میکروگــرم در کیلوگــرم و حــد مجمــوع 
 10  ،)G2 و   G1  ،B2  ،B1( افاتوکســین 
میکروگــرم در کیلوگــرم اســت. هرچنــد، میــزان 
بیشــتر افاتوکســین در محصــوالت حــاوی 
پســته چنانچــه بــرای مصــرف مســتقیم انســان 
نباشــد، مجــاز اســت. در چنیــن مــواردی، 
پســته ها بایــد قبــل از عرضــه بــه بــازار، تحــت 

ــد. ــرار بگیرن ــی ق ــای خاص فرآینده
در مــورد پســته، منشــأ آلودگــی به افاتوکســین 
ــا  ــط ی ــت، ضب ــان برداش ــاغ، زم ــد در ب می توان
ــی از  ــد. یک ــاق بیفت ــارداری اتف ــۀ انب در مرحل
ــروز افاتوکســین در پســته،  ــل ب شــایع ترین عل
ــت  ــن آف ــت؛ ای ــال اس ــۀ پرتق ــرم ناف ــت ک آف

می توانــد در شــکاف پوســت تَــر پســته های 
بــر  عــاوه  کنــد.  تخم گــذاری  زودخنــدان 
ایــن، تأخیــر در برداشــت احتمــال آلودگــی بــه 
افاتوکســین در پســته را افزایــش می دهــد.

• باقیماندۀ سموم
ــا در  ــزان آفت کش ه ــرای می ــا ب ــه اروپ اتحادی
ــاز  ــدۀ مج ــر باقیمان ــی حداکث محصــوالت غذای
)MRL( تعییــن کــرده اســت. محصوالتــی کــه 
میــزان باقیمانــدۀ ســموم در آنهــا بیــش از حــد 
مجــاز باشــد اجــازۀ ورود بــه بــازار اروپــا ندارنــد. 
ــا  ــه اروپ ــی ب ــته واردات ــال، در پس ــن ح ــا ای ب
معمــوالً وجــود بیــش از حــد باقیمانــده ســموم 
دیــده نمی شــود، چــرا کــه در حیــن سمپاشــی، 
ــا  ــتخوانی ت ــخت اس ــت س ــر و پوس ــت ت پوس
حــدی از مغــز پســته محافظــت می کننــد. 
ــه ســموم معمــوالً در آن  ــر پســته ک پوســت ت
ــرآوری  ــۀ ف ــن پروس ــوند در حی ــع می ش جم
ــن حــال،  ــا ای ــه از پســته جــدا می شــود. ب اولی
تولیدکننــدگان بایــد مراقــب باشــند چــون 
از  آفت کش هــا  باقیمانــدۀ  اســت  ممکــن 
ــه  ــکاف خورده ب ــتخوانِی ش ــت اس ــق پوس طری

ــد. مغــز پســته نفــوذ کن
ــه  ــد اتحادی ــورد تایی ــای م ــت آفت کش ه لیس
ــه طــور منظــم به روزرســانی و منتشــر  ــا ب اروپ
می شــود. در ســال 1398، کمیســیون اروپــا 
بــا تصویــب 12 قانــون جدیــد، تغییراتــی را در 
ــال  ــف اعم ــش مختل ــدود 80 آفت ک ــورد ح م
کــرد. وبســایت کمیســیون اروپــا بهتریــن 
ــزان مجــاز  ــر می ــرای اطــاع از حداکث ــع ب منب

ــت. ــی اس ــواد غذای ــموم در م ــده س باقیمان

الزامات ورود به بازار پستۀ اروپا
)بخش اول(

مترجم: سحر نخعی
)CBI( برگرفته از وبسایت مرکز ارتقا واردات اروپا
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نکات مهم:
• بــرای پیشــگیری و کاهش ریســک آلودگی 
بــه  افاتوکســین در مغزیجــات درختــی 
دســتورالعمل های اســتاندارد ســازمان غذایــی 
کدکــس مراجعــه کنیــد. مخصوصــاً در مــورد 
ــکاف  ــش ش ــرای کاه ــت ب ــر اس ــته بهت پس
زودهنــگام پوســت تــر پســته و جلوگیــری از 
بــروز آفــت کــرم نافــۀ پرتقــال بــه روش هــای 
بهینــۀ کشــاورزی اتــکا کــرد. برداشــت نبایــد 
ــیب دیده  ــای آس ــد و دانه ه ــر بیافت ــه تأخی ب

و معیــوب بایــد جــدا شــوند.
ــتۀ  ــازار پس ــه ب ــات ورود ب ــایر الزام س

ــا اروپ
  الزامات کیفی

کیفیــت پســته بــا توجــه بــه درصد پوســت و 
یــا مغــزی کــه حداقــل اســتاندارد را نداشــته 
کمیســیون  می شــود.  ســنجیده  باشــد، 
 )UNECE( اقتصــادی ســازمان ملــل متحــد
ــرای پســته خشــک در  اســتانداردهای الزم ب
ــد.  ــن می کن ــته را تعیی ــز پس ــت و مغ پوس
ــم  ــی ه ــای کیف ــایر معیاره ــر از آن، از س غی
ماننــد طعــم و مــزه بــرای ســنجش کیفیــت 
اســتفاده می شــود. بعضــی از ایــن معیارهــا در 
ــوان  ــداران متفــاوت اســت و نمی ت بیــن خری
ــات  ــر اســاس خصوصی ــا را ب ــانی آنه ــه آس ب

فیزیکــی تعییــن کــرد.
ایــن کمیســیون،  از اســتانداردهای  جــدا 
ــاوت  ــی متف ــا کم ــابه ام ــتانداردهای مش اس
ــس  ــی کدک ــتاندارد غذای ــل اس ــری مث دیگ

هــم تدویــن شــده اســت کــه ایــاالت متحــده 
آمریــکا و ایــران عضــو آن هســتند. مهم تریــن 
معیارهــای کیفــی کــه بــرای پســته تعریــف 

ــر اســت: ــه شــرح زی شــده ب
• درجــه- اتحادیــه اروپــا اســتاندارد رســمی 
ــن  ــا ای ــدارد. ب ــته ن ــدی پس ــرای درجه بن ب
اســتانداردها،  ســایر  اســاس  بــر  حــال، 
ــته را  ــز پس ــت و مغ ــک در پوس ــته خش پس
ــه  ــوالً ب ــص معم ــاز نواق ــزان مج ــر می ــا ب بن
ــک و  ــه ی ــاز، درج ــِی: ممت ــه اصل ــه درج س
درجــه دو تقســیم  می کنــد. بــرای مغــز ســبز 
پســته فقــط دو درجــه تعریــف شــده اســت؛ 
ــاز  ــه نحــوۀ ب ــک. بســته ب ــاز و درجــه ی ممت
ــدان  ــته )خن ــتخوانی پس ــت اس ــدن پوس ش
ــن بســت(  ــدان و ده ــک خن ــی، مکانی طبیع
اســتانداردهایی کــه ایــاالت متحــده و ایــران 
بــرای درجه بنــدی پســته خشــک در پوســت 
ــد از ســه درجــه بیشــتر اســت.  خــود دارن

ــیار  ــی بس ــۀ کیف ــی مولف ــد خندان • درص
مهمــی بــرای پســته خشــک در پوســت 
محســوب می شــود. بــرای پســته ممتــاز، 
ــد  ــل 98 درص ــد حداق ــی بای ــد خندان درص
باشــد، بــرای پســته درجــه یــک بایــد حداقل 
97 درصــد و بــرای پســته درجــه دو حداقــل 

ــد. ــد باش 95 درص
• اونــس- طبــق اســتاندارد کمیســیون 
اقتصــادی ســازمان ملــل متحــد، اونــس 
ــته در  ــای پس ــداد دانه ه ــاس تع ــته براس پس
هــر 100 گــرم تعییــن می شــود، امــا مطابــق 

بــا اســتاندارد آمریــکا، اونــس براســاس تعــداد 
دانه هــای پســته در هــر اونــس )معــادل 
28.35 گــرم( تعییــن می شــود. اندازه گیــری 
اونــس مغــز پســته و پســته خشــک در 

ــت. ــاری اس ــه دو اختی ــت درج پوس
ــته  ــبز پس ــز س ــبز - مغ ــز س ــگ مغ • رن
آن  رنــگ  درجــه  براســاس  می تــوان  را 
طبقه بنــدی کــرد. در اروپــا چهــار نــوع رنــگ 
ــت؛  ــده اس ــف ش ــول تعری ــن محص ــرای ای ب
ــوط. ــه زرد، زرد و مخل ــل ب ــبز مای ــبز ، س س
از  دیگــر  یکــی  رطوبــت  میــزان   •
ــی اســت.  ــتاندارد کیف ــم اس ــای مه ویژگی ه
ــد بیشــتر از 6.5  ــت پســته نبای ــزان رطوب می
درصــد باشــد. بــا این حــال، طبــق اســتاندارد 
آمریــکا، اگــر مغــز پســته ســفت و تــرد باشــد 
و میانگیــن میــزان رطوبــت محمولــه بیــش از 
7 درصــد نباشــد، یعنــی پســته بــه »خوبــی« 

خشــک شــده اســت.
گواهی ایمنی مواد غذایی

ــا صــدور گواهــی  اگرچــه طبــق قوانیــن اروپ
ــا  ــاری نیســت، ام ــی اجب ــواد غذای ــی م ایمن
ــی  ــدگان اروپای ــه واردکنن ــرای هم ــاً ب تقریب
ــزام  ــک ال ــه ی ــن موضــوع ب ــی ای ــواد غذای م
عنــوان  بــه  اگــر  اســت.  شــده  تبدیــل 
ــی  ــوع گواه ــچ ن ــته هی ــنده کاالی پس فروش
ــاً  ــد، تقریب ــه ندهی ــی ارائ ــواد غذای ــی م ایمن
هیــچ واردکننــده اروپایــی بــا شــما کار 

ــرد. ــد ک نخواه
بــرای اکثــر خریــداران اروپایــی، ارائــه گواهــی 
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ایمنــی غذایــی مــورد تأییــد ســازمان جهانــی 
ایمنــی غذایــی )GFSI( الزامــی اســت. برای 
پســته، شــناخته شــده ترین سیســتم های 
صــدور گواهــی ایمنــی غــذا کــه همــه آنهــا 
توســط ایــن ســازمان بــه رســمیت شــناخته 

ــد از: ــوند، عبارتن می ش
)IFS( استانداردهای بین المللی •

کنسرســیوم  جهانــی  اســتانداردهای   •
)BRCGS( انگلســتان  خرده فروشــی 

غــذا  ایمنــی  سیســتم  گواهینامــه   •
)FSSC 22000 (

ایــن لیســت کامــل نیســت و سیســتم های 
ــه  ــی ب ــواد غذای ــی م ــه ایمن ــدور گواهینام ص
طــور مــداوم در حــال تغییــر و توســعه اند. 
اکثــر سیســتم های صــدور گواهــی ایمنــی 
 »ISO 22000« مــواد غذایی مشــابه اســتاندارد

عمــل می کننــد.
صــدور  مختلــف  سیســتم های  اگرچــه 
ــای  ــر مبن ــی ب ــواد غذای ــی م ــی ایمن گواه
ــوالً  ــا معم ــده اند، ام ــا ش اصــول مشــابهی بن
ــودش  ــه خ ــتمی ک ــا سیس ــدار ب ــر خری ه
ــوان  ــه عن ــد. ب ــد کار می کن ــح می ده ترجی
ــداران پســته در انگلیــس اغلــب  مثــال، خری
می کننــد،  کار   »BRC« سیســتم  بــا 
بیشــتر  آلمانــی  خریــداران  درحالی کــه 
بــا »IFS« کار می کننــد. گواهــی ایمنــی 
غذایــی خشــت اول صــادرات بــه اروپــا اســت؛ 
خریــداران جــدی معمــوالً ظــرف چنــد ســال 
ــدی و  ــروع کار، از تأسیســات تولی ــد از ش بع
فــرآوری فروشــنده بازدیــد و آنهــا را بازرســی 

می کننــد.
الزامات بسته بندی

هیــچ قاعــده کلــی بــرای انــدازه بســته بندی 
امــا  نــدارد،  وجــود  صادراتــی  پســته 
مــورد  کــه  اندازه هایــی  متداول تریــن 
اســتفاده قــرار می گیــرد هنــوز همــان مــدل 
آمریکایــی اســت، هرچنــد مــورد پســند 
تاجــران اروپایــی نیســت. اندازه هــای معمــول 
صادرکننــدگان آمریکایــی کارتن هــای 25 
پونــدی )11 کیلویــی( یــا گونی هــای 50 
پونــدی )23 کیلویــی( اســت. صادرکننــدگان 
پســته ایرانــی و صادرکننــدگان ســایر مبادی 
انعطــاف بیشــتری دارنــد و معمــوالً پســته را 
در بســته بندی های 10 تــا 50 کیلوگرمــی 

ــد. ــار می کنن ــی ب ــای صادرات در کانتینره

الزامات لیبل یا برچسب تجاری
ــز  ــا »مغ ــته« ی ــی »پس ــول یعن ــام محص ن
ــته  ــته نوش ــب بس ــد روی برچس ــته« بای پس
هــم  تجــاری  مشــخصات  ســایر  شــود. 
می توانــد کنــار اســم »پســته« اســتفاده 
شــود. معمــوالً روی برچســب بســتۀ صادراتی 
ســال تولیــد محصــول هــم نوشــته می شــود. 
ــا  ــه ی ــته بندی فل ــه بس ــوط ب ــات مرب اطاع
بایــد روی بســته  یــا در اســناد صادراتــی 
برچســب  شــود.  ذکــر  کاال  بــه  مربــوط 
شــامل  بایــد  پســته  فلــه  بســته بندی 

ــد: ــر باش ــات زی اطاع
• نام محصول

• شماره شناسایی بار
ــه، کارگاه بســته بندی،  ــام و آدرس کارخان • ن

توزیــع کننــده یــا واردکننــده
ــارداری-  ــه انب ــوط ب ــتورالعمل های مرب • دس
ــه  ــه ب ــا توج ــتورالعمل ها ب ــن دس ــت ای رعای
وجــود روغــن زیــاد در پســته و حساســیت بــه 
میــزان رطوبــت بــاال اهمیــت زیــادی دارد، چــرا 
ــد  ــات الزم می توان ــت احتیاط ــدم رعای ــه ع ک

کیفیــت را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.
تاریــخ  بــاغ،  توصیــه می شــود محــل   •
برچســب  روی  باغــدار  نــام  و  برداشــت 
اجبــاری  کار  ایــن  شــود.  درج  بســته بندی 

نیســت امــا بــه ردیابــی بهتــر محصــول کمــک 
ــی  ــد آلودگ ــروز مشــکاتی مانن ــد و از ب می کن

می کنــد. جلوگیــری  افاتوکســین 
نشــان تجــاری می توانــد جایگزیــن شــماره 
ــه، کارگاه  ــام و آدرس کارخان ــار و ن شناســایی ب
بســته بندی، توزیــع کننــده یــا واردکننــده 
تمبرهــای  یــا  کاغــذ  از  اســتفاده  شــود. 
ــت،  ــاز اس ــاری مج ــخصات تج ــوص مش مخص
ــد  ــا تولی ــاپ ی ــه در چ ــرطی ک ــه ش ــه ب البت
ــمی  ــب غیرس ــا چس ــر ی ــب آن از جوه برچس

ــد. ــده باش ــتفاده ش اس
در مــورد بســته بندی مخصــوص خرده فروشــی، 
برچســب گذاری محصــوالت بایــد کامــًا مطابــق 
ــات  ــا و حــاوی اطاع ــه اروپ ــررات اتحادی ــا مق ب
غذایــی آن محصــول بــرای مصرف کننــدگان 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــه، الزام ــن آیین نام ــد. ای باش
ــی، منشــأ محصــول،  ــات ارزش غذای درج اطاع
محتــوای مــواد حساســیت زا در محصــول، خوانــا 
و واضــح بــودن اطاعــات درج شــده را مشــخص 
بــه  آیین نامــه، پســته  ایــن  کرده اســت. در 
ــد  ــی معرفــی شــده کــه می توان عنــوان محصول
بنابرایــن،  شــود.  حساســیت  بــروز  باعــث 
اطاعــات مربــوط بــه حساســیت زا بــودن پســته 
ــی  ــته بندی خرده فروش ــوح در بس ــه وض ــد ب بای

ــده شــود. دی

نمونه ای از قارچ مولد افاتوکسین 
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وبینــار تخصصــی شــناخت بــازار پســته اروپــا 
روز چهارشــنبه، 15 بهمــن مــاه 1399، از 
ــا  ــه صــورت مجــازی ب ــی 18 ب ســاعت 16 ال
ــازار،  ــن ب ــابقه ای ــدگان باس ــور صادرکنن حض
ــن میــان، دنیــس  بهــرام آگاه از شــرکت آری
کتابــی از شــرکت تجــارت آرمــان پــگاه و 
ــی  ــرکت صادرات ــی از ش ــن قره باغ جمال الدی

ــد.  ــزار ش »PAB«، برگ
در بخــش اول وبینــار هــر یــک از ســخنرانان 
ــات  ــا توضیح ــتند ت ــت داش ــه فرص 15 دقیق
اصلــی خــود را راجــع بــه بــازار اروپــا در 
ــه  ــات مشــخص شــده، ارائ چارچــوب موضوع
ــی و  ــث تکمیل ــه مباح ــش دوم ب ــد. بخ دهن
ــرد و در  ــدا ک پرســش و پاســخ اختصــاص پی

نهایــت بــه جمع بنــدی رســید. 
ــس  ــی، رئی ــد رمضان ــه حام ــدای جلس در ابت
کمیتــه بازرگانــی که ریاســت جلســه را برعهده 
ــی  ــه معرف ــآمدگویی ب ــس از خوش ــت، پ داش
انجمــن پرداخــت و هــدف از برگــزاری وبینــار 
ــه  ــا ب ــای دنی ــرح داد: »بازاره ــه ش را این گون
صــورت عــام و بــازار پســته بــه صــورت خــاص 
ــوند.  ــف می ش ــرات مختل ــار تغیی ــواره دچ هم
ــته  ــن پس ــار و فعالی ــه تج ــت ک ــروری اس ض
اطاعــات دقیقــی از ایــن تغییــرات و وضعیــت 
بــازاری کــه در آن فعــال هســتند یــا تمایــل به 
ورود بــه آن بــازار را دارنــد، داشــته باشــند تــا 
بتواننــد خــود را بــا نیازهــای آن بــازار تطبیــق 
دهنــد و عملکردشــان را بهبــود ببخشــند. 
ــران  ــته ای ــن پس ــالت انجم ــه رس ــا ک از آنج
ترویــج تجــارت پایــدار پســته ایــران اســت؛ در 
کمیســیون بازرگانــی تصمیــم گرفتیم بســتری 
ــی  ــای اصل ــناخت بازاره ــه و ش ــرای مطالع ب
ــد  ــای عاقه من ــا اعض ــم ت ــم کنی ــته فراه پس
انجمــن بتواننــد از اطاعــات تجــار و همــکاران 
توانمنــدی کــه در ایــن بازارهــا فعال انــد، 

ــد.« اســتفاده کنن
در ادامــه، بعــد از معرفــی پنلیســت  ها و توضیح 
ــه  ــس جلس ــاری، رئی ــای تج ــابقۀ فعالیت ه س

نمودارهــای آمــاری را بــه حضــار ارائــه داد: »بــا 
ــه  ــکا ب ــران و آمری ــد صــادرات ای ــه رون ــگاه ب ن
ــزان صــادرات پســته  ــه می ــم ک ــا می بینی اروپ
ــاً  ــدود تقریب ــدار از ح ــورت پای ــه ص ــران ب ای
ــه حــدود 20  90 هــزار تــن در ســال 1375 ب
ــراز و  ــیده و ف ــال 1398 رس ــن در س ــزار ت ه
ــا از ســال 1381  ــی داشــته اســت، ام فرودهای
بــا ورود پســته آمریکایــی بــه ایــن بازار ســاالنه 
ســهم فــروش پســته آمریکایــی در ایــن بــازار 

در حــال افزایــش اســت.«
ــات  ــایر مغزج ــهم س ــی س ــا بررس ــی ب رمضان
ــا  ــرد: »ب ــح ک ــا تصری ــازار اروپ ــی در ب درخت
ــاله واردات  ــن 5 س ــودار میانگی ــه نم ــگاه ب ن
اروپــا،  اتحادیــه  بــه  درختــی  مغزیجــات 
ــادام زمینــی بیشــترین  می بینیــم کــه مغــز ب
ســهم در واردات را دارد و ســهم پســته خشک 

در پوســت نســبت بــه ســایر مغزیجــات 
وارداتــی بــه اتحادیــه اروپــا 10 درصــد بیشــتر 
نیســت. توجــه بــه ایــن موضــوع حائــز اهمیت 

ــت.« اس
مباحثــی کــه در ایــن وبینــار بــه آنهــا پرداخته 
شــد شــامل معرفي بــازار پســته اروپا، ســاختار 
ــازار  ــا، ب ــازار پســته اروپ ــن در ب ــره تأمی زنجی
ــبز، پتانســیل های مصــرف پســته در  ــز س مغ
اروپــا، تأثیــر مســتقیم و غیرمســتقیم ویــروس 
کرونــا بــر روش هــای خریــد پســته، مدیریــت 
ریســک تجــارت، تأمیــن مالــی، اهمیــت 
و  )افاتوکســین  غیرفیزیکــی  کنترل هــای 
باقیمانــده ســموم( و چالش هــاي تجــارت 
در  آنچــه  مشــروح  می شــد.  ایــران  کاالي 
وبینــار بازرگانــی گذشــت در شــماره های 
ــه خواهــد شــد. ــای پســته ارائ ــی نشــریه دنی آت

انجمن پسته ایران برگزار کرد

وبینار شناخت بازار پسته اروپا

سحر نخعی
دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران
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اعــداد بــزرگ، میانگیــن صــادرات خیره کننــده، 
ــر  ــات پ ــز کلم ــه ج ــر و ... هم ــورد بی نظی رک
طمطــراق، چیــز دیگــری نیســتند. در تجــارت، 
اعــداد و ارقــام فقــط نشــانگر پیشــرفت و حرکت 
رو بــه جلــو هســتند و بــه خــودی خــود هیــچ 
معنــا و حســی از عظمــت  و یــا شــگفتی را انتقال 
ــه  ــه در ادام ــن دارم ک ــر ای ــد. ســعی ب نمی دهن
ایــن مطلــب، از ایــن گونــه کلمــات پرهیــز کنــم.

در 5 مــاه محصولــی اخیــر، صنعــت پســته ایران 
ــواع و  ــرد؛ از ان ــه ک ــیاری را تجرب ــی بس حواش
تــا  بگیریــد  و کمپین  هــا  نظریه هــا  اقســام 
ــه  ــه هم ــی ک ــرعت گیر های دولت ــورس و س ب
بــه نوعــی در رونــد آزاد بــازار نیــت تأثیرگــذاری 
داشــته اند. فی  الواقــع، وقتــی از درون ایــن وقایــع 
بــه موضوعــات بنگریــم، دچــار ایــن ســوءتفاهم 
بــزرگ خواهیــم شــد )کــه البتــه همــه نیــز بــه 
ــن  ــدام از ای ــه هرک ــار آن شــدیم( ک ــی دچ نوع
وقایــع در صــورت عملکــرد صحیــح! یــا ناصحیح، 
تأثیــری ویران کننــده بــر کلیــت صنعــت پســته 

خواهنــد داشــت. 
امــا در واقعیــت اینچنیــن نیســت. جریــان روان 
تجــارت آزاد و طبیعــت متمایــز صنعــت پســته 
ایــران کــه بــه دور از رانت  هــای مرســوم و 
پول هــای نفتــی، براســاس عرضــه و تقاضا شــکل 

ــیر  ــا، مس ــن هیاهوه ــارغ از ای ــت، ف ــه اس گرفت
خــودش را بــه خوبــی طــی کرده اســت. اکنــون 
ــای  ــه در بازاره ــم، آنچ ــاهده می کنی ــه مش ک
جهانــی پســته روی می دهــد گــواه ایــن موضــوع 
اســت کــه نــه کمپیــن و نفروختــن پســته و نــه 
نظریه هــای متعــدد، تأثیــری عمیــق بــر کلیــت 
ــت و  ــات در کیفی ــه ثب ــد، بلک ــازار ندارن ــد ب رون
ــد.  ــر را می  زنن ــرف اول و آخ ــی، ح ــت رقابت قیم
ــام صــادرات پســته، در پنــج ماهــه  اعــداد و ارق
ــزه  ــه معج ــاری، ن ــی ج ــال محصول ــت س نخس
خداونــد اســت و نــه حاصــل ضــرب کمپین هــا و 
نظریــات اینشــتینی! بلکــه حاصــل عرضه پســته 
ایرانــی در قیمــت مناســب و تجــاری آن نســبت 

بــه رقبــا در عرصــه جهانــی اســت. 
از  بســیاری  بــرای  رویدادهــا،  ایــن  همــه 
دل مشــغوالن صنعــت پســته، یــک تمریــن 
اســت؛ تمریــن اول: رو در رو شــدن بــا واقعیــت 
ــازاری  ــچ ب ــه هی ــازار آزاد و دوم: اینک ــان ب جری
ــر نیســت.  ــود، دیکته پذی ــی خ در مســیر طبیع
بــازار آزاد بــه ماننــد یــک آفتاب  پرســت توانایــی 
تطبیــق ســریع خــود بــا تغییــر شــرایط را دارد. 
پــس بهتــر آن اســت کــه تنهــا بــه رونــد بــازار 
و عائــم مفیــد و بــدون از غرضــی کــه در بطــن 

ــیم.  ــته باش ــان داش ــت، اطمین ــازار اس ب
در ایــن بیــن نبایــد ناگفتــه گذاشــت کــه تأثیــر 
ــزرگ و  ــدگان ب ــر تولیدکنن ــازی ب ــای مج فض
ــترین  ــا بیش ــت، ام ــم نیس ــته ک ــک پس کوچ
ضــرر و زیــان در ایــن بیــن متوجــه خــود 
تولیدکننــدگان بــود تــا اینکــه بخواهــد تأثیــری 

ــد. ــته باش ــازار داش ــت ب ــر کلی ب

ــته  ــادرات پس ــزان ص ــت، می ــه نخس در 5 ماه
ــته،  ــی گذش ــال محصول ــه س ــبت ب ــی نس ایران
ــد،  ــان می ده ــه ای را نش ــل ماحظ ــش قاب افزای
ــزار  ــادرات 71 ه ــدد ص ــه از ع ــوری ک ــه ط ب
ــت.  ــیده اس ــن رس ــزار ت ــدد 122 ه ــه ع ــن ب ت
ــت  ــد، قیم ــر ش ــم ذک ــًا ه ــه قب ــور ک همان ط
مختلــف،  بازارهــای  در  مناســب  رقابتــی 
ــادرات  ــزان ص ــش می ــر را در افزای ــن اث مهم تری

ــت. ــته اس داش
شرق دور

باالتریــن میــزان صــادرات پســته بــه شــرق دور 
تعلــق دارد؛ در 5 ماهــه اول ســال محصولــی 
ــرق دور  ــه ش ــادرات پســته ب ــزان ص ــاری می ج
بــه حــدود 62 هــزار تــن رسیده اســت کــه 
می تــوان نتیجــه گرفــت کــه بــه صــورت ســنتی 
ــک  ــرق دور نزدی ــه ش ــادرات ب ــینه ص ــه بیش ب
ــد در نظــر داشــت همان طــور  ــا بای شــده ایم. ام
ــزان صــادرات  ــدی را در می ــا اعــداد جدی کــه م
تغییــر در  انتظــار  بایــد  تجربــه می کنیــم، 
میانگیــن ســاالنه صــادرات بــه شــرق دور را هــم 

ــم. ــر بگیری در نظ
شبه قاره هند 

ــی  ــه راه ــه رو ب ــاع ب ــد اوض ــاره هن ــبه ق در ش
ــزان صــادرت در 5  ــازار شــرق دور نیســت. می ب
مــاه نخســت ســال محصولــی جــاری حــدود 16 
هــزار تــن بــوده که نســبت به ســال گذشــته 60 
درصــد افزایــش را نشــان می دهــد. در ایــن بیــن 
افزایــش میــزان بازاریابــی آمریــکا در بــازار هند و 
ــه گام و آهســته در  ــرات گام ب ــور تغیی همین ط
زنجیــره تأمیــن کاال در هنــد شــاید زنــگ خطــر 

گزارش رکورد 5 ماهه صادرات پسته ایران

قابلیت بازار پسته در سازگاری با شرایط  

حامد رمضانی
رئیس کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران
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سال هاي گذشته ماهه نسبت به موجودي اول دوره با ميانگين  5مقايسه سهم درصدي صادرات 

سهم درصدي صادرات مهر تا بهمن نسبت به موجودي اول دوره ميانگين

بزرگــی در آینــده نزدیــک بــرای صادرکننــدگان 
بــه بــازار هنــد باشــد. بایــد مراقــب بــود و اوضــاع 

را مــورد بررســی دقیــق قــرار داد.
اتحادیه اروپا

ــاه  ــا در 5 م ــه اروپ ــته ب ــادرات پس ــزان ص می
نخســت ســال محصولــی جــاری بــه 10 هــزار 
ــه روزگاری  ــازاری ک ــت. از ب ــیده اس ــن رس ت
بیشــترین ســهم از اعــداد صادراتــی پســته را 
ــری  ــم اث ــی داد، کم ک ــاص م ــود اختص ــه خ ب
باقــی نمانــده اســت. می  تــوان گفــت در ایــن 
بــازار کیفیــت محــور، پســته ایرانــی در حــال 

باختــن قافیــه بــه رقیــب خــود اســت. در وهله 
اول الزامــات بهداشــتی و ســختگیرانه اتحادیــه 
اروپــا و دوم نیازهــای کیفیت محــور مشــتریان 
ــگ  ــدگان تن ــر صادرکنن ــی عرصــه را ب اروپای
کــرده و جذابیــت زیــادی بــرای ورود بــه ایــن 
بازارهــا وجــود نــدارد. اگــر بــه آمارهــا دقیــق 
ــادرات  ــزان ص ــه می ــد ک ــم دی ــویم خواهی ش
ــه  ــاً ب ــا تقریب ــه اروپ ــت ب ــان بس ــته ده پس
انــدازه نصــف صــادرات پســته خنــدان اســت 
کــه ایــن بــه معنــای خــام فروشــی مضاعــف 

اســت.

آنچــه کــه مســلم اســت، رونــد پیش روی بــازار 
پســته ایــران و میــزان صــادرات آن بــا میــزان 
باقیمانــده انبــار، ماه هــای چالشــی ای را خواهد 
ــازار و  ــود در ب ــل کمب ــه دلی ــرا ب ــد؛ زی گذران
انباشــت تقاضــا، بــا فــرض ثابــت بــودن نــرخ 
ــادرات و  ــی در ص ــاهد چالش های ــا ش دالر، م
نوســانات شــدیدی در قیمت هــا خواهیــم 
بــود. امــا اگــر در ســناریوی دیگــر تغییــر نــرخ 
ارز وجودداشــته باشــد، میــزان عرضــه و تقاضا 
ــداد  ــرخ ارز، اع ــرات در ن ــع تغیی ــه تب ــز ب نی

متفاوتــی را تجربــه خواهــد کــرد.
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نشست مجازی کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران برگزار شد

مصرف پسته کشور زیر ذره بین
ــی انجمــن  ــه بازرگان ــن جلســه کمیت چهارمی
پســته ایــران در ســال 1399 بــا هــدف 
بررســی راهکارهــای بهبــود روش تخمیــن 
مصــرف داخــل پســته در 8 بهمــن مــاه 
به صــورت مجــازی برگــزار شــد. در ایــن 
هــم اندیشــی مجــازی، حامــد رمضانــی، 
ــاد  ــی، فره ــود ابطح ــی، محم ــد صالح محم
ــیان  ــر طاووس ــی، علی اکب ــین مهراب آگاه، حس
ــی  ــه بازرگان ــای کمیت ــوی از اعض ــا عل و نیم

ــتند.  ــور داش ــران حض ــته ای ــن پس انجم
ــی  ــن پیش بین ــک از حاضری ــر ی ــدا، ه در ابت

خــود از میــزان مصــرف ســاالنه داخلــی پســته 
ــا  ــن پیش بینی ه ــد. ای ــام کردن ــور را اع کش
شــامل اعــدادی در محــدوده 12 تــا 40 هــزار 

تــن بــود. 
بــرآورد  زمــان  از  اســت،  ذکــر  بــه  الزم 
مصــرف داخلــی پســته توســط انجمــن، 
ــرای  ــاالنه ب ــد س ــد از تولی ــوالً 20 درص معم
ــود ابطحــی  ــود. محم ــه می ش آن در نظرگرفت
ــه  ــال های اولی ــن روش را در س ــتفاده از ای اس
شــکل گیری انجمــن پیشــنهاد داده و اعداد آن 
از چنــد طریــق راســتی آزمایــی شــده اند. امــا 

ــت ارزش  ــل اُف ــه دلی ــر ب طــی ســال های اخی
ریــال در مقابــل دالر، بازبینــی و اصــاح روش 

ــود. ــاس می ش ــش احس ــش از پی ــی بی فعل
در پایــان ایــن نشســت مقــرر شــد کارگروهــی 
در انجمــن بــا هــدف پیگیــری اقدامــات 
ــق  در  ــد و دقی ــاذ روش جدی ــت اتخ الزم جه
ــماره های  ــود. در ش ــکیل ش ــورد تش ــن م ای
ــات  ــا جزئی ــته ب ــای پس ــه دنی ــی ماهنام آت
بیشــتر ایــن جلســه و مطالبــی در زمینــه 
ــران، آشــنا  ــی پســته ای ــازار و مصــرف داخل ب

خواهیدشــد.
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مصــرف داخلــی پســتۀ آمریــکا در پنجمیــن مــاه 
)12 دی تــا 12 بهمــن 99( ســال محصولــی جاری 
13 هــزار تــن بــود که مبیــن افزایشــی 21 درصدی 
نســبت بــه ماه مشــابه ســال گذشــته اســت. مقدار 
صــادرات 15 هــزار تــن گــزارش شــده کــه نســبت 
بــه مــاه مشــابه ســال گذشــته، 22.5 درصــد 
ــه کرده اســت. بدیــن ترتیــب، کل  کاهــش را تجرب
فــروش مــاه ژانویــه 28 هــزار تــن بــوده اســت کــه 
ــه مــاه  نشــان دهندۀ افــت 6.6 درصــدی نســبت ب

مشــابه ســال گذشــته اســت.
ــا  ــکا ت ــل آمری ــته در داخ ــی پس ــرف تجمع مص
ــده  ــزارش ش ــن گ ــزار ت ــه 58 ه ــاه ژانوی ــان م پای
کــه معــادل 5.6 درصــد افزایــش نســبت بــه مــدت 
ــادرات  ــدار ص ــت. مق ــته اس ــال گذش ــابه س مش
تجمعــی تــا پایــان مــاه ژانویــه، حــدود 114 هــزار 
تــن بــوده کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
گذشــته بیانگــر افزایــش 16 درصــدی اســت. بدین 
ــی 2021- ترتیــب، در 5 ماهــه اول ســال محصول

2020، کل فــروش پســته آمریــکا 172 هــزار تــن 
گــزارش شــده کــه بیانگــر افزایشــی 12 درصــدی 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته اســت. 

اگــر بــا کاهــش ظرفیــت کانتینــر و کشــتی روبه رو 
ــتر  ــه بیش ــاه ژانوی ــادرات م ــا ص ــه بس ــم چ نبودی
ــدگان و  ــزارش واردکنن ــه گ ــا ب ــد. بن ــم می ش ه
ــوی  ــال ن ــای س ــی، فروش ه ــدگان چین توزیع کنن
ــت.  ــرده اس ــه ک ــدی را تجرب ــرعت کن ــی س چین
اخبــار رســیده حاکــی از آن اســت که مانــده انبارها 
در چیــن از آنچــه پیش بینــی می شــد خیلــی 
بیشــتر اســت؛ علتــش تأخیــر در رســیدن بارهــا، 
ــد بیــش از حــد، قیمت هــای جــذاب پســته  خری
ــداران  ــت. خری ــر بوده اس ــرف کمت ــی و مص ایران
ــه  ــان را ب ــه موجودی ش ــا زمانی ک ــاً ت ــی فع چین
ــدی  ــد جدی ــت خری ــرار نیس ــانند، ق ــروش نرس ف

انجــام دهنــد.
ثابــت  قیمت هــای پســته آمریکایــی تقریبــاً 
مانده انــد. قیمت هــای پســته ایرانــی حــدود 33 تــا 
44 ســنت بــه ازای هــر کیلــو افزایــش داشــته اند، 
ــدود  ــی ح ــان کیلوی ــی همچن ــته ایران ــا پس ام
ــه  ــی معامل ــته آمریکای ــر از پس ــک دالر پایین ت ی
ــاه  ــا آخــر دی م ــران ت ــروش پســته ای می شــود. ف
127 هــزار تــن بــوده کــه بــا توجــه بــه موجــودی 
212 هــزار تنــی اول سالشــان، مانــده چندانــی تــا 

پایــان ســال ندارند. نیمــی از صــادرات پســته ایران 
بــه شــرق دور بــوده اســت. صادرکننــدگان انتظــار 
ــای  ــی در هفته ه ــته ایران ــای پس ــد قیمت ه دارن

پیــش رو ثبــات بیشــتری پیــدا کنــد.
ــرف  ــیده از ب ــکا پوش ــای آمری ــه ج ــاً هم تقریب
ــای  ــه بارش ه ــا ک ــت کالیفرنی ــر از ایال ــت، غی اس
ــا از  ــرف در اینج ــارش ب ــت. ب ــده  داشته اس پراکن
ســطح میانگیــن خیلــی پایین تــر بوده اســت و مــا 
همچنــان در شــرایط خشکســالی بــه ســر می بریم. 
تشــکیل جوانه هــای زایشــِی ســال گذشــته، بــرای 
ســال آینــده کــه ســال کم محصــول پســته آمریــکا 
ــت.  ــزارش شده اس ــوب گ ــود، خ ــوب می ش محس
خوشــبختانه نیــاز ســرمایی درختــان تأمیــن 
شده اســت و هنــوز انتظــار ســاعات ســرمایی 
بیشــتری هــم داریــم. پیش بینــی اولیــه باغــداران 
ــار،  ــزان محصــول ســال 2021 از اواســط به از می
یعنــی بعــد از فصــل گل دهــی، مشــخص خواهــد 

شــد.
پســتۀ خشــک در پوســت درجه یــک اونــس 25-
ــل  ــز کام ــا 8.50 دالر و مغ ــی 8.25 ت 21 کیلوی
ــود. ــه می ش ــا 17.20 دالر معامل ــن 17 ت ــته بی پس

پرایمکس در اول بهمن ماه 1399 منتشر کرد

گزارش فروش پسته آمریکا 
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21-25روند تغييرات قيمتي پسته خشك در پوست آمريكايي درجه يك اُنس 

 

 دهی،فصل گلد از عبیعنی  ،اواسط بهار از 2021سال  بینی اولیه باغداران از میزان محصولپیش هم داریم.
 مشخص خواهد شد.

 17.20تا  17دالر و مغز کامل پسته بین  8.50تا  8.25کیلویی  21-25نس اویک پستۀ خشک در پوست درجه
 شود.دالر معامله می

 
 
 

 گذشته سال به کا نسبتیپسته آمر ماهانه و تجمعیت فروش یسه وضعیمقا
 (تن) پوست در خشک معادل

 تجمعی ماهانه  
مقاصد  سهم  مقاصد

 تغییر 2019-2020 2020-2021 درصد تغییر 2019-2020 2020-2021 (درصد)
 (درصد)

 %11 55.484 69.498 %-79 6.148 1.313 %36 اقیانوسیه/آسیا
 %6 54.936 58.002 %28 10.657 12.914 %34 آمریکا داخل مصرف

 %41 24.866 35.180 %26 7.808 9.815 %20 اروپا
 %-6 9.803 9.191 %-36 3.265 2.091 %5 خاورمیانه و آفریقا

 %10 6.282 6.883 %-10 1.194 1.079 %4 کانادا و مکزیک
 %-24 1.964 1.485 %-26 356 265 %1 بازارها سایر

 %12 153.334 172.074 %-6.6 29.431 27.477 %100 مجموع

5
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ــا در  ــروس کرون ــیوع وی ــاز ش ــاه از آغ 14 م
ــای  ــم پ ــاه پیــش ه ــذرد. 11 م ــن می گ چی
ایــن ویــروس بــه آمریــکا باز شــد. مشــکاتی 
ــرآوری و  ــد، ف ــا در کل تولی ــد، ام ــش آم پی
ــخت  ــرایط س ــا ش ــه تنه ــته ن ــارت پس تج
ــکوفا  ــه ش ــرده، بلک ــل ک ــی تحم ــه خوب را ب
هــم شــده اســت. کیفیــت محصــول امســال 
ــکا  ــته آمری ــول پس ــال پرمحص ــه س ــم ک ه
محســوب می شــد، خیلــی خــوب بــود. 
بــه خریــد محصــوالت  مصرف کننــدگان 
ســالم خیلــی اهمیــت می دهنــد، پســته 
هــم کــه خوشــبختانه در همــۀ خانه هــا 
پیــدا می شــود. تقاضــای پســته در بــازار 
داخــل آمریــکا تــا االن ثابــت بــوده، تقاضا در 
ــی  ــراز و فرودهای ــم ف ــی ه ــای صادرات بازاره
داشــته، امــا در مجمــوع خیلــی خــوب 

بوده اســت. 
ــی 1399-1400  فصــل ســرد ســال محصول
تقریبــاً بــه پایــان رســیده، ماه هــای دســامبر 
ــاز  ــن نی ــی تأمی ــای اصل ــه ماه ه ــه ک و ژانوی
ســرمایی درختــان پســته هســتند را پشــت 

ســر گذاشــتیم.
نکاتی راجع به سرمای تجمعی

1. بهتریــن حالتــی کــه بــرای تولیــد پســته 
بایــد اتفــاق بیفتــد ایــن اســت کــه از اوایــل 
ــا اواخــر بهمن مــاه هــوا ســرد باشــد  ــان ت آب
تــا نیــاز ســرمایی تأمیــن شــود و فصــل بهــار 

هــم هــوا گــرم باشــد.
2. رقــم گلــدن هیلــز نســبت بــه رقــم 
دارد. پایین تــری  ســرمایی  نیــاز  کرمــان 

یــا  3. پاشــش مــوادی مثــل کائولیــن 
کلســیم  کربنــات  حــاوی  محصــوالت 
می توانــد مقــدار ســرمای تجمعــی را تــا 10 

درصــد افزایــش دهنــد. 
کمبــود  برابــر  در  ســالم تر  درختــان   .4
ســاعات ســرمایی مقاوم تــر هســتند و میــزان 
ــد. ــظ می کنن ــی حف ــه خوب ــان را ب عملکردش

منظــور از درختــان ســالم تر در بنــد شــماره 
4، درختانــی اســت کــه ذخیــره کربوهیدرات 
ــد. می دانیــم کــه تجمــع ســرما  ــی دارن خوب
باعــث حفــظ ذخیــرۀ کربوهیدرات هــای 
درخــت پســته در طــول فصــل خــواب 
می شــود. درخــت پســته کربوهیــدرات را بــه 
تدریــج از طریــق فتوســنتز ذخیــره می کنــد 
و در فصــل پاییــز بــه اوج می رســاند. درخــت 
پســته بــرای گل دادن در فصــل بهــار بــه آن 
ــه در فصــل خــواب جمــع  ــرژی ک ــدار ان مق

ــاز دارد. ــد، نی می کن
طبیعتــاً باغاتــی کــه در خــاک خــوب و 
ــک(،  ــم نم ــت )ک ــا آب باکیفی ــر ب نفوذپذی
بــه طــور منظــم و بــه انــدازه کافــی آبیــاری 
ــبت  ــتری نس ــدرات بیش ــوند، کربوهی می ش
ــترس زا  ــرایط اس ــت ش ــه تح ــی ک ــه باغات ب

هســتند، جــذب می کننــد.
ــان  ــا پای ــی ت ــدار ســرمای تجمع امســال مق
ــش، 5  ــال پی ــبت 7 س ــه نس ــه ب ــاه ژانوی م
ــده ای از  ــش عم ــت. بخ ــتر اس ــد بیش واح
ــه  ــان در منطق ــم کرم ــت رق ــطح زیرکش س
»تــوالر« در ســال آور پســته خــود هســتند. 
ایــن بخــش از منطقــه پســته کاری کالیفرنیا 
ــوای  ــل ه ــه دلی ــن« ب ــن واکی در دره »س
گــرم زمســتان 2014/2015 در قســمت 
ــاآور  ــی، از ســال هــای آور و ن غربــی و جنوب
ــه آن  ــد. اگرچ ــت نمی کن ــت تبعی ــایر ایال س
ــا  ــود، ام ــول ب ــرایط معم ــر از ش ــال گرم ت س
منطقــه تــوالر در طــول زمســتان صبح هــای 
ــته  ــداران پس ــت و باغ ــادی داش ــود زی مه آل
رکــورد پســته را در ســال 2015 تجربــه 

ــد. کردن
ــن  ــا در ای ــارش ه ــم ب ــدار ک ــاف مق برخ
صبح هــای  جــاری،  ســال  در  منطقــه 

ــدار  ــم و مق ــاهد بودی ــادی را ش ــود زی مه آل
ــل  ــال قب ــه س ــبت ب ــی نس ــرمای تجمع س
ــی  ــای زایش ــه ه ــت. جوان ــوده اس ــر ب باالت
ــول  ــان از محص ــن نش ــتند و ای ــزرگ هس ب

بــزرگ امســال دارد. 
قابــل ذکــر اســت کــه امســال بخــش عمــده 
ای از باغــات در ناحیــه غربــی دره، ســال 
نــاآور خــود را پــس از یــک ســال آور تجربــه 
می کننــد. محصــول ســال گذشــته ایــن 
ناحیــه نااُمیدکننــده بــود و دلیــل آن نیــز بــه 
کمبــود نیــاز ســرمایی نســبت داده می شــود. 
پارســال بســیاری از از باغ هــا درگیــر عارضــه 
کمبــود ســرما و متعاقبــاً افزایــش پوکــی در 
مقایســه بــا ســه ســال پیــش بودند. ســرمای 
ــال  ــر از س ــه کمت ــاه فوری ــا اول م ــال ت امس
قبــل بــوده و تنهــا اندکی بیشــتر از زمســتان 
زمســتان  در  اســت.  بــوده   2014/2015
در  زایشــی  جوانه هــای  انــدازه  امســال، 
مقایســه بــا جوانه هــای درختــان در قســمت 

ــتند. ــر هس ــرقی کوچک ت ش
پیش بینــی می شــود چنــد هفتــه پیــش 
رو خیلــی ســرد باشــد کــه بــه تجمــع ســرما 
ــه  ــی شــده ک ــا پیش بین ــد. ام کمــک می کن
بعــد از اواســط مــاه فوریــه هــوا دوبــاره گــرم 
خواهدشــد. چشــم انــداز ســه ماهــه وضعیــت 
ــای  ــتر و بارش ه ــدن بیش ــر ش ــوا، گرم ت ه

ــد. ــول را نشــان می ده ــر از معم کمت

نیکولز در 16 بهمن 1399 منتشر کرد

چشم انداز تولید پسته آمریکا در سال پیش رو

دبیرخانه انجمن پسته ایران
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ســطح ســفره های آب زیرزمینــی در بســیاری 
ــوز  ــدور مج ــل ص ــران به دلی ــت های ای از دش
برداشــت بیــش از تــوان ســفره ها توســط 
برداشــت های  منطقــه ای،  آب  شــرکت های 
غیرمجــاز، اضافــه برداشــت از چاه هــای مجــاز 
ــت اســت. از  ــی، در حــال اُف و کاهــش بارندگ
ــفره های  ــطح س ــت س ــر اُف ــات گریزناپذی تبع
آب زیرزمینــی، کاهــش آبدهــی و یــا خشــک 
شــدن چاه هــا اســت. بــروز ایــن مشــکل، 
بهره بــرداران را بــه ناچــار بــرای دریافــت 
چــاه،   جابه جایــی  یــا  کف شــکنی  مجــوز 

ــد. ــه ای می کن ــرکت آب منطق ــی ش راه
پســته  انجمــن  آب  کمیتــه  بررســی های 
ایــران حاکــی از ایــن اســت کــه رویکــرد 
شــرکت های آب منطقــه ای در پاســخ بــه 
ــاه  ــی چ ــا جابه جای ــکنی ی ــت کف ش درخواس
ــف،  ــتان های مختل ــاورزان در اس ــط کش توس
ــی  ــال، در برخ ــوان مث ــت. به عن ــاوت اس متف
ــان   ــور یکس ــان، به ط ــد کرم ــتان ها مانن از اس
ــای  ــی پروانه ه ــد از دب ــزان 25 درص ــه می ب
کــم  کشــاورزی  چاه هــای  بهره بــرداری 
می کننــد؛ درحالی کــه در اســتان  ســمنان، 
بــه  منتهــی  ســال   5 آبدهــی  میانگیــن 
ــه  ــاز پروان ــراژ مج ــای لیت ــت را مبن درخواس

می دهنــد!  قــرار  جدیــد  بهره بــرداری 
در اینجــا ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه علــت 
ــه ای  ــرکت های آب منطق ــه ش ــاوت در روی تف
از چیســت؟!  ناشــی  مختلــف  اســتان های 
ــه  ــاس چ ــر اس ــه ای ب ــرکت های آب منطق ش
مســتندات قانونــی، میــزان دبــی جدیــد چــاه 
را تعییــن می کننــد؟ بــه گفتــه برخــی از 
منطقــه ای،  آب  شــرکت های  کارشناســان 
مســتند قانونــی بــرای ایــن برخــورد، مــاده 11 
»آییــن نامــه اجرایــی فصــل دوم قانــون توزیع 

ــت.   ــه آب« اس عادالن
تبصــره 6 مــاده واحــده »قانــون تعییــن 
ــرداری«  ــه بهره ب ــد پروان تکلیــف چاه هــای فاق

ــد  ــوع را تأیی ــن موض ــز ای ــوب 1389 نی مص
ــه  می کنــد. در ایــن تبصــره آمــده کــه هرگون
کــه  پروانــه  داراي  چاه هــای  جابه جایــي 
مواجــه بــا کاهــش فاحــش آبدهــي گردیــده و 
یــا خشــک شــده اند، صرفــاً در اراضــي آبخــور 
ــي  ــدوده اراض ــر در مح ــاه و حداکث ــه چ اولی
ــط  ــایر ضواب ــت س ــه رعای ــروط ب ــک، مش مال
مــاده 11 آئین نامــه اجرایــی فصــل دوم قانــون 
توزیــع عادالنــه آب و تبصره هــاي ذیــل آن 
و بــا تشــخیص کمیســیون هاي رســیدگي بــه 

صــدور پروانه هــا، مجــاز مي باشــد.
مــاده 11 »آیین نامــه اجرایــی فصــل دوم 
ــی  ــه چگونگ ــه آب« ب ــع عادالن ــون توزی قان
ــه  ــد پرداخت ــاه جدی ــی چ ــزان دب ــن می تعیی
مــاده  ایــن  بررســی  بــه  حــال  اســت. 
ــه   ــاوت در روی ــی تف ــه چرای ــا ب ــم ت می پردازی
مناطــق  در  منطقــه ای  آب  شــرکت های 

مختلــف ایــران برســیم.
ــرای  ــوز ب ــدور مج ــکان ص ــه ام ــاده 11 ب م
ــی  ــا جا به جای ــات، ی ــه جــای قن ــاه ب ــر چ حف
چاهــی کــه آب آن نقصــان یافتــه و یــا خشــک 
ــه آن کــه  ــه اســت؛ مشــروط ب شــده، پرداخت
ــال  ــر 5 س ــات حداکث ــا قن ــاه ی ــان چ صاحب
ــا نقصــان فاحــش  پــس از خشــک شــدن و ی
آب، بــرای اســتفاده از مقــررات ایــن مــاده بــه 
ــارت  ــه عب ادارات مربوطــه مراجعــه نماینــد. ب
ــدام  ــرای اق ــی ب ــر فرصــت زمان دیگــر، حداکث
ــا  ــان و ی ــد از نقص ــاه بع ــی چ ــه جابه جای ب

خشــک شــدن چــاه 5 ســال اســت.
ــخیص  ــاده، تش ــن م ــل ای ــره 2 و 5 ذی تبص
نقصــان فاحــش آبدهــی قنــوات و چاه هــا 
ــه  ــر عهــده کارشــناس گذاشــته و در ادام را ب
ــی آب  ــزان دب ــن می ــرای تعیی ــا ب ــه دو مبن ب
چــاه جدیــد توســط کارشــناس اشــاره کــرده 
اســت: الــف( مــاک قــرار دادن متوســط 
آبدهــی 5 ســال قبــل از ممنوعیــت منطقــه و 
ب( در مــواردی کــه آمــار کافــی بــرای تعییــن 
ــات در دســت  ــا قن ــاه ی ــه ای چ ــی لحظ آبده
ــن و  ــه قرائ ــا توجــه ب ــی ب ــزان دب نباشــد، می
آمــار و تحقیــق از مطلعیــن و معتمدیــن  

ــد. ــد ش ــن خواه ــی تعیی محل
کــه  آنجــا  از  گفــت  می تــوان  بنابرایــن، 
مســئولیت ذاتــی وزارت نیــرو بــر طبــق قانون، 

ــت  ــی و جلوگیــری از اُف ــع آب حفاظــت از مناب
ســطح ســفره آب بــوده اســت، قانون گــذار در 
جهــت حفــظ حقــوق مکتســبه مالــکان منابــع 
آبــی، 5 ســال قبــل از ممنوعیــت منطقــه 
کــه ســطح ســفره آب هنــوز اُفــت نکــرده بوده 
ــرار داده اســت.  ــی چــاه ق را مبنــای تعییــن دب
ــه  ــه ب ــن آیین نام ــاده 10همی ــن، م همچنی
موضــوع کــف شــکنی چاه هایــی کــه بــا 
کاهــش آبدهــی مواجــه و یــا مســلوب المنفعه 
شــده اند پرداختــه اســت. ایــن مــاده نیــز، در 
ــکان آب،  ــوق مکتســبه مال ــظ حق جهــت حف
ــن آب  ــور »تأمی ــه منظ ــکنی را ب ــف ش ک

ــت.  ــازه داده اس ــابق« اج س
می شــود،  مشــاهده  کــه  همان طــور 
 25 کاهــش  مذکــور،  مــواد  از  نمی تــوان 
ــر  ــا در نظ ــا و ی ــان از پروانه ه ــدی یکس درص
ــی  ــال منته ــی 5 س ــن آبده ــن میانگی گرفت
ــا  ــکنی ی ــف ش ــی ک ــت متقاض ــه درخواس ب

کــرد.  اســتنباط  را  جا به جایــی 
بررســی های کمیتــه آب انجمــن پســته ایــران 
نشــان می دهــد کــه مســتندات دیگــر مــورد 
اشــاره توســط شــرکت های آب منطقــه ای 
ــرداران  ــاختن بهره ب ــزم س ــه مل ــت توجی جه
ــه در  ــراژ پروان ــش لیت ــا کاه ــت ب ــه موافق ب
ــی  ــا جا به جای ــکنی ی ــای کف ش ــگام تقاض هن
ــد  ــورد نق ــتند م ــی از مس ــای آب، حت چاه ه
در بــاال نیــز ُسســت تر اســت. به طوری کــه 
برخــی مســئوالن در توجیــه ایــن اقــدام بیــان 
ــد کــه منظــور از ممنوعیــت منطقــه،  می دارن
ــت دشــت از  ــد ممنوعی ــی تمدی ــن آگه آخری

ــت! ــرو اس ــوی وزارت نی س
یقینــًا  شــد،  مطــرح  آنچــه  براســاس 
آب  شــرکت های  جــاری  رویه هــای 
منطقــه ای کــه منجــر بــه کاهــش دبــی 
پروانــه بهره بــرداری چاه هــای آب در 
هنــگام کــف شــکنی و جا به جایــی 
می شــود، وجاهــت قانونــی ندارنــد.

اندکی درنگ

رویه ای فراقانونی: کاستن از دبی پروانه  بهره برداری 

کمیته آب انجمن پسته ایران
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قوشــه ئی،  مهــدی  درحال حاضــر، 
ــی  ــادل بخش ــاء و تع ــروه احی ــس گ رئی
ســمنان  منطقــه ای  آب  شــرکت 
ــای  ــد آب ه ــناس ارش ــت. وی کارش اس
زیرزمینــی بوده و حدود 15 ســال ســابقه 
کار در ایــن زمینــه را دارد. در این شــماره 
ــان در  ــا ایش ــوروز ب ــه ن ــژه نام از وی
خصــوص وضعیــت منابــع آبی ســمنان و 
برنامه هــای شــرکت آب منطقــه ای ایــن 

ــم. ــو کردی ــتان گفت و گ اس
ــی  ــح کل ــک توضی ــه ئی! ی ــای قوش آق
ــا وضعیــت آبــی دشــت های  در رابطــه ب
وضعیــت  خصــوص  بــه  ســمنان 
ــار،  ــی، گرمس ــان، میام ــت های دامغ دش

می فرماییــد؟ آرادان  و  شــاهرود 
دشــت هایی کــه نــام بردیــد همــه جــزو 
مناطــق ممنوعــه ســمنان هســتند که ســال ها 
پیــش بــه دلیــل بیــان منفــی ســفره های آب 
زیرزمینــی، از لحــاظ بهره بــرداری و حفــر 
ــوع  چــاه کشــاورزی و توســعه کشــاورزی ممن
ــال  ــار س ــر چه ــم ه ــت ه ــده اند. ممنوعی ش
یک بــار تمدیــد می شــود و شــواهد نشــان 
می دهــد بــه دلیــل تــداوم بیــان منفــی، 
بــارش ،  کمبــود  خشک ســالی ،  همچنیــن 
ــفره ها  ــن س ــرای ای ــه ب ــه ای ک ــود تغذی کمب
ــه  ــه ای ک ــت بی روی ــده و برداش ــود آم ــه وج ب
در ســنوات گذشــته صــورت گرفتــه اســت، این 
ــت. ــد داش ــه خواه ــان ادام ــت همچن ممنوعی

 آیــا دشــت آزاد هــم در اســتان ســمنان 
وجــود دارد؟

بلــه؛ مناطــق آزاد خیلــی محــدودی داریــم کــه 
عمدتــاً جــزء مناطــق کویــری هســتند، شــاید 
اصــاً ســفره آب زیرزمینــی قابــل توجهــی هــم 
در آنجــا موجــود نباشــد و ایــن مناطــق بیشــتر 

خالــی از ســکنه هســتند.
میامــی،  دامغــان،  دشــت های  در 
ــدر  ــاهرود و آرادان چق ــار، ش گرمس
ــادر  ــاه آب ص ــرداری چ ــه بهره ب پروان
ــا  ــدر آب از آنه ــت؟ و چق ــده اس ش

می شــود؟ برداشــت 

در محــدوده مطالعاتــی دشــت دامغــان، تعــداد 
860 چــاه کشــاورزی داریــم کــه تخلیــه آنهــا 
طبــق پروانــه حــدود 101 میلیــون مترمکعــب 
بایــد باشــد، امــا در واقعیــت حــدود 107 
می شــود؛  برداشــت  مترمکعــب  میلیــون 
بنابرایــن در دشــت دامغــان بــا اضافــه برداشــت 

ــتیم. ــه رو هس روب
در دشــت گرمســار، مناطــق گرمســار و آرادان 
ــه عنــوان یــک محــدوده مطالعاتــی در نظــر  ب
گرفتــه می شــوند. در ایــن محــدوده 399 چــاه 
کشــاورزی داریــم بــا تخلیــه تقریبــاً 95 میلیون 
مترمکعــب کــه برخــی از ایــن چاه هــا شــاید در 

ســنوات متعــدد غیرفعــال شــده باشــند.
محــدوده  در  کشــاورزی  چاه هــای  تعــداد 
ــت  ــاه اس ــه چ ــاهرود، 268 حلق ــی ش مطالعات
کــه تخلیــه طبــق پروانــه تقریبــاً 54 میلیــون 

ــت. ــب اس مترمکع
جــزو  تقریبــاً  کــه  میامــی  منطقــه  در 
ــداد  ــت، تع ــتان اس ــرقی اس ــای ش محدوده ه
چاه هــای کشــاورزی مــا 188 حلقــه چــاه 
میلیــون   55 تخلیــه  پروانــه  کــه  اســت 
ــی،  ــه واقع ــا تخلی ــد؛ ام ــب آب را دارن مترمکع
ــاً  ــده، تقریب ــری ش ــه اندازه گی ــزی ک آن چی
86 میلیــون مترمکعــب اســت کــه حــدوداً 50 
ــد. ــد باش ــه بای ــزی ک ــتر از آن چی ــد بیش درص

بــه چــه دلیــل اضافه برداشــت در دشــت 
میامــی، بیشــتر از ســایر دشــت ها 

ــت؟ اس
ــت های  ــزء دش ــاورزی ج ــاظ کش ــی از لح میام
خــوب اســتان ســمنان اســت و چاه هــای آن 
ــن  ــتند. ای ــی هس ــی باالی ــیل آبده دارای پتانس
دشــت جــزء مناطــق حاصلخیــز و یکــی از 
قطب هــای کشــاورزی اســتان ســمنان بــه شــمار 
ــی  ــا آبده ــق و ب ــای عمی ــا چاه ه ــد. آنج می آی
باالیــی وجــود دارد. طــی ســنوات متعــدد، آبدهی 
چاه هــای ایــن دشــت از میــزان پروانه هــا بیشــتر 
بــوده اســت. بــا اجــرای طرح هــای احیــا و تعــادل 
بخشــی کــه در آن مناطــق صــورت گرفتــه، 
بیشــتر تمرکــز روی جلوگیــری از اضافه برداشــت 

ــت. ــا اس ــن چاه ه ای

آیــا نصــب کنتــور حجمــی انجام شــده؟ 
ــالی؟ از چه س

اســتان ســمنان، در بحــث نصــب کنتــور، 
جــزء اســتان های پیشــرو بــوده اســت؛ تقریبــاً 
ــل دهــه  بحــث کنتورهــای هوشــمند را از اوای
90 شمســی شــروع کرده ایــم. ابتــدا اکثــر 
ــی  ــاز کــه دارای آبدهــی باالی چاه هــای ســه ف
بودنــد را تجهیــز به کنتــور هوشــمند آب و برق 
ــد  ــدود 80 درص ــر، ح ــال حاض ــم. در ح کردی
چاه هــای کشــاورزی اســتان ســمنان دارای 
کنتــور هوشــمند هســتند. بخــش اعظــم آنهــا 
ــمندی  ــای هوش ــی کنتوره ــزء نســل قدیم ج
ــور هوشــمند آب و  ــام کنت ــه ن ــه ب هســتند ک
ــری از  ــش کمت ــوند، بخ ــناخته می ش ــرق ش ب
آن در ســنوات اخیــر و از ســال 96 بــه بعــد کــه 
ــد حجمــی الکترومغناطیــس  کنتورهــای جدی
و WI بــه بــازار آمدنــد، نصــب می شــود. 
ــرو و  ــه وزارت نی ــی ک ــه ممنوعیت ــه ب ــا توج ب
شــرکت مدیریــت منابــع آب اعــام کردنــد مــا 
کنتورهــای قدیمــی را دیگــر نصــب نکرده ایــم 
ــم. ــد روی آوردی ــای جدی ــه نصــب کنتوره و ب
هزینــه نصــب کنتــور بــا کشــاورزها یــا 

بــا دولــت بــود؟
قوانیــن  بودجــه ســنوات متعــدد کــه بــه 
ــال   ــی دو س ــید، ط ــس می رس ــب مجل تصوی
وزارت نیــرو را مکلــف بــه خریــد کنتــور 
کردنــد؛ مثــل ســال های 90 و 96. شــرکت آب 
ــارات طــرح  ــه ای ســمنان از محــل اعتب منطق
احیــا و تعادل بخشــی، تعــداد 270 کنتــور 
هوشــمند آب و بــرق را کــه تــازه بــه بــازار آمده 
ــده  ــر آب ــای پ ــداری و روی چاه ه ــد، خری بودن

گفت و گو با مهدی قوشه ئی رئیس گروه احیاء و تعادل بخشی استان سمنان

آشنایی با رویکرد شرکت آب منطقه ای سمنان
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نصــب کــرد. از ســال های بعــد، براســاس قوانیــن  موجــود )قانــون توزیــع 
عادالنــه آب، قانــون تعییــن تکلیــف چاه هــای کشــاورزی و ســایر قوانیــن 
باالدســتی( کــه خریــد کنتــور یــا ابــزار ســنجش را بــه عهــده بهره بــردار 
ــا را  ــن کنتوره ــاورزی ای ــای کش ــرداران چاه ه ــد، بهره ب ــرار داده ان ــاه ق چ
ــه  ــون بودجــه تکلیــف شــد ک ــد. در ســال 1396، در قان ــداری کردن خری
دولــت کنتــور بخــرد؛ مجــدداً شــرکت آب منطقــه ای ســمنان بــا برگــزاری 
ــه  ــا توجــه ب ــس ب ــور هوشــمند الکترومغناطی ــداد 199 کنت مناقصــه ، تع
اعتبــار طــرح احیــا و تعــادل بخشــی خریــداری نمــود کــه قســمت اعظــم 
آن نصــب شــده و بقیــه در حــال نصــب اســت؛ بنابرایــن غیــر از دو ســالی 
کــه ذکــر شــد، در بقیــه ســال ها،  طبــق مفــادی کــه در قانــون بودجــه و 
در قوانیــن باالدســتی بــود، وظیفــه خریــد و تجهیــز چاه هــا، جهــت نصــب 

ــت. ــوده اس ــاورزان ب ــرداران و کش ــا بهره ب ــور ب کنت
پــس از دو نــوع کنتــور اســتفاده شــده اســت؛ تفــاوت ایــن دو 

کنتــور چیســت؟
کنتــور هوشــمند آب و بــرق، کنتــوری بــود که بیــن شــرکت آب منطقه ای 
و شــرکت توزیــع بــرق، مشــترک بــود؛ یعنــی آب منطقــه ای و اداره بــرق 
ــم روی آن  ــمش ه ــد؛ اس ــرداری می کردن ــور بهره ب ــن کنت ــر دو از ای ه
ــی  ــرق آیتم های ــع ب ــی اداره توزی ــرق؛ یعن ــمند آب و ب ــور هوش ــود، کنت ب
ــرکت  ــرد؛ ش ــت می ک ــور قرائ ــود از روی کنت ــرق ب ــه ب ــوط ب ــه مرب ک
ــدار  ــر مق ــا ب ــرد و بن ــت می ک ــای آب را قرائ ــم آیتم ه ــه ای ه آب منطق
ــه  ــد و ب ــره می ش ــرد، کالیب ــرف می ک ــاه مص ــر چ ــه ه ــی ک ــرف برق مص
دلیــل وابســتگی بــه بــرق، دارای مقــداری خطــا بــود. ضمنــاً بــه محــض 
اینکــه پمــپ چــاه عــوض می شــد یــا هــر کاری روی چــاه انجــام می شــد، 
می بایســت کنتــور دوبــاره کالیبــره شــود کــه ایــن فرآینــد مســتلزم صــرف 
زمــان و انــرژی بــود و بــه همیــن دلیــل نیــز خطاهــا را بیشــتر می کــرد. 
ــرل  ــرای بحــث کنت ــه ای ب ــدف شــرکت آب منطق ــوع، ه لیکــن در مجم

ــد. ــق می گردی ــه برداشــت، محق ــرل اضاف ــع آب و کنت مناب
چگونــه اضافــه برداشــت بــر اســاس کنتــور آب و بــرق کنتــرل 

می شــود؟
ــود؟ آبدهــی  ــه چــه شــکل ب ــور ب ــره کنت ــره می شــد؛ کالیب ــور کالیب کنت
ــت در آن  ــه داش ــوی ک ــوان اکتی ــد، ت ــری می ش ــاه اندازه گی ــه ای چ لحظ
ــا  ــت می شــد، ســپس ب ــور قرائ چــاه اســتفاده می شــد، از روی خــود کنت
اســتفاده از نرم افــزاری کــه ســازنده کنتــور بــه شــرکت آب منطقــه ای داده 
و روی لپ تــاپ نصــب شــده بــود ، توســط تجهیــزات جانبــی کــه داشــت 
ــر  ــد؛ یعنــی ب ــور انجــام می گردی ــه کنتــور متصــل و کالیبراســیون کنت ب
ــی آن  ــد و خروج ــره می ش ــور کالیب ــاه کنت ــه ای چ ــی لحظ ــاس آبده اس
یــک نمــودار بــود کــه بــر اســاس آن کنتــور کالیبــره شــده و از آن بــه بعــد 
کنتــور  میــزان مصــرف آب را دقیقــاً نشــان مــی داد. بعــد در کارت هــای 
شــارژی کــه بــرای هــر کنتــور تعریــف شــده اســت، میــزان حجم برداشــت 
ــور  ــرای کنت ــش ماهه( ب ــا ش ــی )دو ت ــازه زمان ــاه در دو ب ــر چ ــالیانه ه س
لحــاظ می گــردد و چــون کنتــور هوشــمند بــوده، به محــض اینکــه زمــان 
اعتبــارش بــه پایــان می رســید و یــا حجــم شــارژش تمــام می شــد، )هــر 
ــاه قطــع شــده و  ــرق چ ــاد( ب ــاق می افت ــر اتف ــه زودت ــن دو ک ــدام از ای ک
ــام شــده،  ــه مصــرف شــش ماهه اش تم ــردار متوجــه می شــد ک آن بهره ب
بایســتی مدیریــت می کــرد. در ســنوات ابتدایــی یــک مقــدار شــارژ ارفاقــی 
ــب  ــه مترمکع ــه ب ــا 500 ســاعت آب ک ــزار ی ــًا ه ــد، مث لحــاظ می گردی
ــه بهره بــرداران جهــت ســازگاری  تبدیــل می شــد و بــه صــورت ارفاقــی ب

بــا کنتــور و اعمــال مدیریــت از جانــب آنهــا اعطــا می گردیــد.
زمــان ســازگاری کشــاورز بــا نحــوه کارکــرد کنتــور چــه مــدت 

در نظــر گرفتــه شــده بــود؟
شــرکت آب منطقــه ای ســمنان از ســال آبــی 94-1393 در بحــث 
بهره بــرداری از ایــن کنتورهــا وارد شــده و کشــاورزانی کــه پیشــرو بودنــد 
در مناطقــی کــه نصــب ایــن کنتورهــا زودتــر تکمیــل شــد، مثــل دشــت 
ــاً می دانســتند  ــدند و دقیق ــازگار ش ــن موضــوع س ــا ای ــًا ب ــمنان، کام س
کــه چــه وضعیتــی اســت و دیگــر چنــد کشــت انجــام نمی دادنــد. بعضــاً 
تمــام چاه هــا در زمســتان، روشــن بــود و اصــًا خامــوش نمی شــدند. ولــی 
کنتورهــای هوشــمند باعــث شــد کــه کشــاورز هماننــد کارت ســوختی که 
در بحــث بنزیــن وجــود دارد، اقــدام بــه مدیریــت آب در دســترس خــود 

نمایــد.
ــبه  ــم محاس ــت را ه ــه برداش ــرق، اضاف ــور آب و ب ــا کنت آی

؟ می کننــد
 بلــه، بــه محــض اینکــه بــه حجــم آبــی کــه قابــل برداشــت بــوده و برایش 
ــن  ــردد. لیک ــاه قطــع می گ ــرق چ ــزی شــده برســد، ب ــف و برنامه ری تعری
ــد،  ــرق ننمای ــه قطــع ب ــدام ب ــور اق ــه دلیــل نقــص فنــی، کنت چنانچــه ب
حجــم اضافــه برداشــت در کنتــور ثبــت و قابــل قرائــت می باشــد و قطعــاً 

ــود. ــورد می ش ــا برخ ــا آن ه ــا سیاســت های خــاص ب ب
 آیا شرکت آب منطقه ای سمنان هزینه شارژ هم می گیرد؟

شــرکت آب منطقــه ای ســمنان، هیــچ هزینــه ای بابت شــارژ از بهره بــرداران 
اخــذ نمی کنــد؛ یعنــی شــارژ کنتــور هوشــمند کامــاً رایگان اســت.

اگــر کشــاورزی اضافــه برداشــت داشــته باشــد، چگونه شــرکت 
آب منطقــه ای بــا او برخــورد می کنــد؟

ــه آبخــوان،  ســال 1395، دســتورالعمل نحــوه محاســبه خســارت وارده ب
توســط وزیــر وقــت ابــاغ شــد. بــر اســاس آن، وقتــی بــرای شــرکت آب 
منطقــه ای محــرز می شــد کــه هــر کســی خســارت بــه آبخــوان زده )بــه 
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ــاه  ــر چ ــا حف ــت ی ــه برداش ــوی، اضاف ــر نح ه
ــتورالعمل،  ــان دس ــاس هم ــر اس ــاز( ب  غیرمج
ــا او  ــرده و ب ــبه ک ــتش را محاس ــه برداش اضاف
ــد. ــذ می گردی ــارت اخ ــد و خس ــورد می ش برخ

در مــورد کنتورهــای هوشــمند، ســاعت 
ــود؟ ــاظ می ش ــه لح ــرد چگون کارک

ــه حجــم؛  ــل می شــود ب ســاعت کارکــرد تبدی
ســاعت کارکــرد ضــرب در دبــی پروانــه و 
ســپس ضربــدر 3.6 می شــود. مترمکعبــی کــه 
بــرای یــک ســال یــک چــاه بایســتی تعریــف 
ــردد. ــل می گ ــی تحوی ــورت حجم ــود، به ص ش
ــاه در  ــر چ ــرد ه ــاعت کارک ــا س آی

پروانه هــا متفــاوت اســت؟
در گذشــته وقتــی پروانه هــای بهره بــرداری 
چاه هــا صــادر می شــد، یــک دبــی و یــک 
ســاعت کارکــرد حــدود 3 هــزار ســاعت در نظر 
ــچ  ــان هی ــون در آن زم ــی چ ــد؛ ول می گرفتن
ابــزار سنجشــی نبــود کــه ایــن 3 هــزار ســاعت 
را اندازه گیــری کنــد، وزارت نیــرو خیلــی ورود 
ــی  ــری دب ــار اندازه گی ــتر معی ــرد و بیش نمی ک
بــود. ولــی در پروانــه بهره بــرداری از قدیــم هــم 
ــود. بعدهــا کــه  ســاعت کارکــرد ذکــر شــده ب
پروانه هــا در ســال 85- 1384 بهینــه شــد، 
ــاس  ــر اس ــی، ب ــدوده مطالعات ــر مح ــرای ه ب
هیدرومــدول آبیــاری، کشــت غالــب آن دشــت 
و ســایر آیتم هــا یــک ســاعت کارکــرد در نظــر 
گرفتنــد؛ مثــًا ســاعت کارکرد دشــت ســمنان 
4 هــزار و 162 ســاعت در نظــر گرفتــه شــد.

ــاس  ــر اس ــال 85- 1384 ب ــس در س پ
آب  مصــرف  بهینه ســازی   « قانــون 
کشــاورزی «، ســاعت کارکــرد پروانه هــا 
ــت ها  ــایر دش ــت. س ــرده اس ــر ک تغیی

ــد؟ ــردی دارن ــاعت کارک ــه س چ
 بلــه. ســاعت کارکــرد دشــت شــاهرود 3 هــزار 
و 967 ســاعت، میامــی 3 هــزار و 976 ســاعت، 
ــان 3  ــاعت و دامغ ــزار و 707 س ــار 3 ه گرمس
ــاعت  ــع س ــت. در واق ــاعت اس ــزار و 880 س ه
کارکــرد بیــن 3 هــزار و 500 تــا 4 هــزار 
ســاعت اســت؛ یعنــی تقریبــاً نصــف 8 هــزار و 
760 ســاعت کارکــرد ســاالنه در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.
 کشــت غالــب آن مناطــق بیشــتر 
چیســت کــه ایــن 3 هــزار ســاعت را در 

ــد؟ ــر گرفتن نظ
در ســال 84، 85 کــه می خواســتند پروانــه 
ــرای هــر دشــت محاســبه  بهینــه مصــرف را ب
ــوارد  ــایر م ــاری و س ــدول آبی ــد، هیدروم کنن
موجــود دیگــر را در نظــر گرفتنــد . مثــًا 
دشــت  در  و  پســته  دامغــان،  دشــت  در 
ــو و  ــدم، ج ــی همچــون گن ســمنان محصوالت

صیفی جــات را مــد نظــر قــرار دادنــد.
ــل  ــد اوای ــاره کردی ــه اش ــور ک همان ط
ــد،  ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــط دب فق
ــی در  ــاس دب ــر اس ــاورزان ب ــس کش پ
ــد. االن  ــرمایه گذاری کردن ــداری س باغ
ــود،  ــال ش ــرد اعم ــاعت کارک ــر س اگ

باغــداران بــا کمبــود آب مواجــه خواهند 
ــاز و  ــه س ــود چ ــن کمب ــرای ای ــد ؛ ب ش

ــت؟ ــده اس ــه ش ــر گرفت کاری در نظ
همان طــور کــه ذکــر شــد، در پروانه هــای 
ابتدایــی کــه 3 هــزار ســاعت قیــد شــده بــود، 
تکلیــف برای کشــاورز مشــخص و اتمــام حجت 
ــود. مثــًا 5 لیتــری کــه دارد بایســتی  شــده ب
بــا 3 هــزار ســاعت در ســال برنامه ریــزی 
ــب  کنــد. متأســفانه، چــون ســختگیری از جان
ــط  ــا را فق ــوده، کشــاورزان مبن ــرو نب وزارت نی
ــه بایســتی  ــی ک ــی گذاشــتند، در حال روی دب
ــی در  ــتند. ول ــرد می گذاش ــاعت کارک روی س
ــال 85- ــل از س ــد، حداق ــنوات جدی ــن س ای

ــاورزی  ــارف کش ــازی مص ــه بهینه س 1384 ،ک
شــده  انجــام  بهره بــرداری  پروانه هــای  در 
اســت، خــود کشــاورزان دقیقــاً مطلع انــد 
ــرد  ــاعت کارک ــا س ــق ب ــت مطاب ــه می بایس ک
منــدرج در پروانــه، برداشــت نماینــد. بــه 
ــاد  ــتی جه ــه بایس ــن زمین ــن، در ای ــر م نظ
ــث  ــه بح ــر ک ــد، اگ ــای کار بیای ــاورزی پ کش
ــول و  ــزان محص ــتراتژیک، می ــوالت اس محص
میــزان برداشــت برایــش مهــم اســت، بایســتی 
بــا  دارد،  کــه  ترویجــی  سیاســت های  بــا 
بحــث تغییــر الگــوی کشــت و تجهیــز باغــات 
ــه  ــره، ب ــاری و غی ــن آبی ــتم های نوی ــه سیس ب
کمــک کشــاورزها بیایــد تــا بتواننــد آب قابــل 
دسترسشــان را مدیریــت کننــد. به طــور مثــال، 
ــوت  ــت پایل ــار دش ــزء چه ــی ج ــت ایوانک دش
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ــرای  ــترک در اج ــدام مش ــت اق ــوری جه کش
طــرح احیــا و تعــادل بخشــی توســط دو وزارت 
نیــرو و جهــاد کشــاورزی انتخــاب شــده اســت؛ 
ــم؛  ــت روی آن کار می کنی ــال اس ــی، دو س یک
ــه  ــم ب ــام می دهی ــا انج ــی در آنج ــک الگوی ی
ــه  ــه ب ــی مزرع ــه، یعن ــت مزرع ــوان مدیری عن
مزرعــه نســخه جداگانــه ای بــا توجــه بــه منابع 
آبــی و نــوع کشــتی کــه دارد و ســایر مــواردش 
به طوری کــه  می شــود؛  گرفتــه  نظــر  در 
ــاد  ــتراتژیک جه ــت های اس ــث سیاس ــم بح ه
کشــاورزی، هــم سیاســت های آب منطقــه ای و 
هــم حفاظــت آب آبخــوان در نظــر گرفته شــود 

ــد. ــه نبین ــز صدم و معیشــت کشــاورز نی
ــام  ــه دارد انج ــی ک ــه کارهای ــه ب ــا توج ــا ب م
نظــر  در  کــه  مشــاوره هایی  و  می شــود 
می گیریــم در مدیریــت مزرعــه خیلــی کارهــا 
ــک  ــا ی ــال، م ــوان مث ــم؛ به عن ــام می دهی انج
ــاورزها  ــا کش ــم و ب ــه آوردی ــه منطق ــاور ب مش
آشــنا کردیــم کــه بــر اســاس میــزان آب قابــل 
ــوع کشــتی کــه  ــوع خــاک و ن دسترسشــان، ن
دارنــد، بــه آنهــا برنامــه می دهــد و بــه صــورت 
ــان آب  ــه زم ــد چ ــا می گوی ــه آن ه ــک ب پیام
ــاً آب در  ــد و دقیق ــان ندهن ــه زم ــد و چ بدهن
ــل  ــد؛ حداق ــت می کنن ــان را مدیری دسترسش
بــا همــان راندمــان قبلــی و یــا حتــی راندمــان 

ــده اســت. ــه کمکشــان آم بیشــتر ب
ــی در  ــادل بخش ــای تع ــز پروژه ه به ج
ــری  ــروژه دیگ ــه پ ــمنان چ ــتان س اس
ــوت  ــت پایل ــن دش ــود؟ ای ــرا می ش اج

ــت؟ ــروژه اس ــن پ ــزو همی ــی ج ایوانک
ایــن پــروژه بــه صــورت پایلــوت، توســط 
شــرکت آب منطقــه ای ســمنان و از محــل 
اعتبــارات طــرح تعــادل بخشــی، در حــال 
ــت از  ــور، 4 دش ــد. در کل کش ــام می باش انج
ــر دشــتی  ــه ه 609 دشــت انتخــاب شــده، ک
ــر آن  ــد و اگ ــه ده ــه ای ارائ ــک برنام ــد ی بیای
برنامــه مــورد تصویــب قــرار گرفــت، آن را 
تســری دهیــم بــه ســایر دشــت ها و از آن 
ــی  ــع آب زیرزمین ــت از مناب ــت حفاظ در جه

ــم. ــتفاده کنی اس
یک بــار  منطقــه ای  آب  شــرکت های 
ــزان  ــاه، می ــی چ ــگام جابه جای در هن
ــاورزی را  ــای کش ــه چاه ه ــی پروان دب
بدیــن صــورت  کاهــش می دهنــد، 
ــدود 25  ــا ح ــتان ه ــی اس ــه در بعض ک
ــود،  ــش داده می ش ــه کاه ــد پروان درص

ــالح و  ــوان اص ــه عن ــر ب ــال حاض در ح
ــا  ــش پروانه ه ــه کاه ــدام ب ــل، اق تعدی
ــن دو موضــوع در  ــا ای نیــز می شــود. آی

ــود؟ ــرا می ش ــم اج ــمنان ه س
پروانه هــای  اکثــر  زمانــی،  بــازه  یــک  در 
ــی 5  ــن آبده ــاس میانگی ــر اس ــرداری، ب بهره ب
ــه درخواســت، اصــاح شــدند.  ســال منتهــی ب
زمانــی کــه کشــاورزان در ســنوات قبــل، بــرای 
تغییــر مــکان چــاه مراجعــه می کردنــد، طبــق 
ــه  ــع عادالن ــون توزی ــه قان ــاده 11 »آیین نام م
آب« بــر اســاس میانگیــن 5 ســال آبدهــی 
منتهــی بــه درخواست شــان، ایــن دبــی اصــاح 
می گردیــد. در اســتان ســمنان، کاهــش 25 
درصــد را بــرای هیــچ پروانــه ای نداشــتیم و بــر 
اســاس وضعیــت آبخــوان و مواردی کــه در قانون 
اســت، پروانــه بهره بــرداری اصــاح می شــود.

در ســنوات اخیــر، بحــث برنامــه عملیاتــی 
دشــت ها از طریــق وزارت نیــرو و مدیریــت 
منابــع آب، بــر اســاس آب قابل برنامه ریــزی 
کــه محاســبات دقیقــی روی آن انجــام شــده، 
ابــاغ شــده اســت کــه بدانیــم دقیقــاً آبــی کــه 
در دســترس ماســت، بــرای کشــاورزی چقــدر 
اســت و آبــی کــه دارد مصــرف می شــود، چقدر 
ــان را از  ــد آب مصرفی م ــع بای ــه طب ــت؟! ب اس
ــک  ــرای تک ت ــه ب ــی ک ــه عملیات ــق برنام طری
ــه آب  ــده ب ــب ش ــی و تصوی ــت ها طراح دش
ــای  ــن برنامه ه ــانیم. ای ــزی برس ــل برنامه ری قاب
عملیاتــی، بــه تصویــب وزارت نیــرو و شــرکت 
مدیریــت منابــع آب و همچنیــن شــورای 
حفاظــت منابــع آب اســتان رســیده اســت. در 
ــر  ــه در ه ــده ک ــخص ش ــا مش ــن برنامه ه ای
ــه  ــاح پروان ــس از اص ــی، پ ــدوده مطالعات مح
ــا  ــن پروانه ه ــتی ای ــدر بایس ــرداری، چق بهره ب
ــاح و  ــن اص ــد ای ــرر گردی ــود. مق ــل ش تعدی
تعدیــل، بــرای چاه هایــی کــه اصــاح در مــورد 
آنهــا انجــام نشــده یــک دفعــه در کمیســیون 
صــدور پروانه هــا انجــام شــود، ولــی درصــدش 
مشــخص نیســت کــه بگوییــم 25 درصــد و یــا 
هــر عــدد دیگــری. هــر دشــتی بــرای خــودش، 
ــرداری و میــزان  ــل بهره ب ــه آب قاب ــا توجــه ب ب

ــاوت اســت. ــه اش، متف تخلی
ــتان  ــه در اس ــدم ک ــه ش ــت متوج درس
ســمنان بــر اســاس یکســری شــاخص ها 
ماننــد معــدل 5  ســاله منتهــی بــه 

ــود؟ ــم می ش ــایر ک ــت و س درخواس
بلــه؛ پتانســیل ســفره، پتانســیل چــاه، وضعیت 

در  دیگــر  آیتم هــای  و  اطــراف  چاه هــای 
اصــاح پروانه هــا موثــر می باشــند.

ــی  ــد در جابه جای ــد بگویی ــا می توانی آی
و مــوارد دیگــر حــدوداً چــه درصــدی از 

ــود؟ ــم می ش ــا ک پروانه ه
خاصــی  درصــد  اصــاً  گفــت؛  نمی تــوان 

بــود. متصــور  برایــش  نمی شــود 
تعدیــل  در  منطقــه ای  آب  شــرکت 
ــت های  ــدی از دش ــه درص ــا، چ پروانه ه
دامغــان و گرمســار و شــاهرود  کــم 

ــرد؟ ــد ک خواه
ــه  ــک برنام ــی، ی ــدوده مطالعات ــر مح ــرای ه ب
ــت  ــًا در دش ــت. مث ــده اس ــه ش ــی تهی عملیات
ــم  ــد حج ــی، 14 درص ــل پایان ــی، در تعدی میام
برداشــت کــم می شــود؛ در شــاهرود تقریبــاً 
15 درصــد؛ در گرمســار تقریبــاً 12 درصــد و در 
دامغــان کــه یــک مقــدار بیشــتر هســت تقریبــاً 

ــد. 26 درص
تعدیــل پروانه هــا تدریجــی اعمــال 
در  یک دفعــه  نــه،  یــا  می شــود 

می شــود؟ انجــام  پروانه هــا 
قــرار بــر ایــن شــده کــه تدریجــی انجــام شــود. 
حداقــل بــرای دشــت هایی مثــل دامغــان 
ــام  ــال انج ــد س ــی چن ــت، ط ــاد اس ــه زی ک

ــد. خواهدش
ــک  ــال آب ی ــا انتق ــمنان ب ــا در س آی
چــاه بــه اراضــی چــاه دیگــر برخــوردی 

داشــته اید؟
ــورد  ــاً برخ ــوع کام ــن موض ــا ای ــا ب ــه، م بل
ــرای  ــر، ب ــی غی می کنیــم. انتقــال بــه اراض
مــا اصــاً قابــل توجیــه نیســت. اصلــی کــه از 
ابتــدای صــدور پروانه هــا بــوده اســت چــاه بــه 
 تبــع آن زمیــن و پاکــی اســت کــه در ابتــدای 
ارائــه نموده انــد.  حفــر چــاه، بهره بردارهــا 
ــرف  ــاه ص ــر چ ــتحصالی از ه ــی آب اس تمام
آبیــاری اراضــی تحــت کشــت همــان چــاه کــه 
ــرداری و در  ــه بهره ب ــوده و در پروان ــدا ب از ابت

ــود. ــت، می ش ــده اس ــد ش ــده اش قی پرون
ــه  ــه ب ــد ک ــی را نداری ــما جای ــس ش پ
ــی  ــال آب ــر، انتق ــره وری بهت ــل به دلی

ــد؟ ــه باش ــورت گرفت ص
ــم.  ــازه نمی دهی ــوان اج ــچ عن ــه هی ــا ب ــه، م ن
ــن موضوعــی اســت  ــر متوجــه شــویم چنی اگ

ــم. ــری می کنی ــورد و جلوگی ــریعاً برخ س
در ســمنان آیــا بــا موضوع آب شــیرین کن 

در بخــش کشــاورز برخوردی داشــته اید؟



79

آب سال پنجم - نوروز 1400 - شماره )56(

آب شــیرین کن  اســتانمان  در  اصــًا  مــا 
ــد روی  ــیرین کن بیاورن ــه آب ش ــم. اینک نداری
ــتیم،  ــوردی نداش ــد م ــاورزی بگذارن ــاه کش چ

برخــوردی هــم نداشــتیم.
آیــا در جابه جایــی چــاه در اراضــی 
بــرای  مشــکالتی  اولیــه  آبخــور 
کشــاورزان آن اســتان ایجــاد شــده 

اســت؟
چــون اراضــی آبخــور هــر چــاه دقیقاً مشــخص 
ــا  ــد، ت ــی باش ــاری م ــد هکت ــه چن ــت ک اس

ــوده اســت. ــچ مشــکلی نب ــون هی کن
ــاید ده  ــدا ش ــان ابت ــا هم ــی چاه ه بعض
ــه اش  ــور اولی ــی آبخ ــا اراض ــر ب کیلومت
فاصلــه دارنــد، بــر اســاس قانــون تعیین 
ــه  ــد در اراضــی آبخــور اولی تکلیــف بای
ــد  ــه بای ــود. چگون ــر داده ش ــه حف پروان
آن چاهــی کــه خــارج از اراضــی آبخــور 
ــی  ــوز جابه جای ــده، مج ــر ش ــه حف اولی

بگیــرد؟
ــون  ــی قان ــه اجرای ــاده 13 »آئین نام ــق م طب
توزیــع عادالنــه آب « می گویــد: اگــر ســاختمان 
چــاه به هــر دلیلــی تخریب شــد و بهره بــرداری 
ــعاع  ــه ش ــود، در فاصل ــر نب ــاه امکان پذی از چ
ــاه  ــد چ ــه، می توانن ــاه اولی ــری آن چ 100 مت
ــخص  ــش مش ــه وضعیت ــد؛ اینک ــد بزنن جدی
هــم  دشــت هایمان  کل  در  یعنــی  اســت، 

ــن اســت. همی
در بحــث مــاده 11 »آئین نامــه اجرایــی قانــون 
ــذار  ــه قانون گ ــت ک ــه آب« اس ــع عادالن توزی
ــاه را  ــه، چ ــی اولی ــان اراض ــد: در هم می گوی
می توانیــد جابه جــا کنیــد. دیگــر قیــد فاصلــه 
همــان  در  می توانــد  و  می شــود  برداشــته 
ــر  ــه 10 کیلومت ــًا ب اراضــی تحــت کشــت مث

ــد. ــدا کن ــکان پی ــر م ــاه تغیی ــر، چ پایین ت
وضعیــت چاه هــای غیرمجــاز آن اســتان 

بــه چــه صــورت اســت؟
ــتیم  ــتان هایی هس ــزو اس ــا ج ــبختانه م خوش
کــه چاه هــای غیرمجازمــان بســیار کــم اســت 
در  ســمنان،  منطقــه ای  آب  شــرکت  کاً  و 
بحــث تعییــن تکلیــف چاه هــای فاقــد پروانــه، 
عملکــرد خوبــی داشــته اســت. ضمنــاً بــا توجه 
ــمنان  ــتان س ــه در اس ــی ک ــگ خوب ــه فرهن ب
ــازی  ــاه غیرمج ــه چ ــض اینک ــه مح ــت، ب اس

ــود. ــاع داده می ش ــریعاً اط ــود، س ــر ش حف
شــایان ذکــر اســت چــاه غیرمجــاز بــا دســتگاه 
اســتان  در  یعنــی  نــدارد؛  وجــود  اصــاً 

ــاه  ــر چ ــرأت حف ــاری ج ــچ حف ــمنان هی س
ــای  ــط چاه ه ــد؛ فق ــاز نمی کن ــق غیرمج عمی
کم عمــق در اراضــی محصــور. اگــر کســی حفــر 
ــف  ــرکت کش ــن ش ــل ای ــط عوام ــد و توس کن
شــود، ســریعاً برخــورد می شــود و بــا همــکاری 
ــی وجــود دارد،  ــا دســتگاه قضای ــه ب ــی ک خوب
ــلوب  ــر و مس ــا پ ــن چاه ه ــریع ای ــی س خیل

المنفعــه می گردنــد.
آیــا شــما در بســتن چاه هــای غیرمجــاز 
روبــه رو  اجتماعــی  معضــالت  بــا 

ــتید؟ نیس
خوشــبختانه در بحــث چاه هــای غیرمجــاز، 
اســتان ســمنان خیلــی وضعیــت خوبــی دارد؛ 
تنهــا معضلــی کــه در اســتان ســمنان داریــم، 
ــان  ــای مجازم ــت چاه ه ــه برداش ــث اضاف بح
اســت کــه آن را هــم بــا بحــث کنتورهــا داریــم 

ــم. ــل می کنی ح
ــه  ــد از ممنوع ــت ها بع ــی دش  در بعض
شــدن دشــت، بــر اســاس الــزام قانونــی 
ــع  ــون »توزی ــاده 3 قان ــره م ــه تبص ک
ــون  ــا قان ــرده ی ــاد ک ــه آب« ایج عادالن
فاقــد  چاه هــای  تکلیــف  »تعییــن 
پروانــه« باعــث شــد در دشــت ممنوعــه 
پروانــه جدیــد صــادر شــود؛ آیــا چنیــن 
ــود  ــمنان وج ــتان س ــی در اس موضوع

دارد؟
خیــر، دشــتی کــه ممنوعــه شــده باشــد و پس 
ــادر  ــاورزی ص ــاه کش ــه چ ــش پروان از آن برای
ــای  ــدارد. در محدوده ه ــود ن ــد، وج ــده باش ش
چاه هــای  شــرکت،  ایــن  عملکــرد  تحــت 
تبصــره ذیــل مــاده 3 قانــون توزیــع عادالنــه به 
ــل از  ــه قب ــداد محــدودی وجــود داشــته ک تع
ســال 83 حفــر شــده و همــان ســال نیــز بــرای 
آنهــا پروانــه صــادر شــده اســت، بنابرایــن، پــس 
ــد کشــاورزی در دشــت های  ــه جدی از آن پروان
ممنوعــه تحــت عملکــرد ایــن شــرکت صــادر 

نشــده اســت.
ــد  ــی، خری ــادل بخش ــای تع در طرح ه
ــده؛  ــازده کشــاورزی آم ــم ب چاه هــای ک
ــتان  ــا در اس ــن چاه ه ــد ای ــا خری آی

ــت؟ ــده اس ــی ش ــما اجرای ش
برخــی از کشــاورزان اســتان ســمنان بــه دلیــل 
اینکــه آب چــاه و اراضــی تحــت کشــت آنهــا 
دارای کیفیــت نامطلوبــی هســتند، تمایــل 
ــزاف  ــا قیمــت گ ــد چــاه خــود را بعضــاً ب دارن
بــه دولــت بفروشــند، امــا سیاســت دولــت ایــن 

نیســت کــه یــک چاهــی کــه اصــًا هیچ گونــه 
ــچ  ــرد و هی ــورت نمی گی ــرداری از آن ص بهره ب
ــی  ــا کل ــاند را ب ــوان نمی رس ــه آبخ ــرری ب ض
ــار مالــی بــرای خــود ایجــاد  هزینــه بخــرد و ب

کنــد.
ــرای  ــوارض ب ــه 99، ع ــال در بودج امس
چاه هــای کشــاورزی تعییــن شــده 
ــرای  ــاز، ب ــای مج ــرای چاه ه ــت؛ ب اس
ــر 20  ــب حداکث ــر مترمکع ــت ه برداش
ــا  ــاز ت ــای غیرمج ــرای چاه ه ــان و ب توم
ــده  ــان آم ــان 100 توم ــر شدنش ــان پ زم
ــت؟ ــورد چیس ــن م ــان در ای ــت؛ نظرت اس

ــی،  ــی آب زیرزمین ــای پرداخت ــب آب به تصوی
ــه ارزش  ــبت ب ــی نس ــر ریال ــد از نظ ــر چن ه
واقعــی آب مصرفــی بســیار انــدک و تأثیــر آن 
ــل اغمــاض  ــز و قاب ــد کشــاورزان ناچی در درآم
اســت- برآوردهــا نشــان می دهــد نــرخ تعییــن 
ــد  ــد درآم ــم درص ــدود نی ــون، ح ــده در قان ش
کشــاورزان اســت- امــا کمــک بزرگی بــه حفظ 
منابــع ارزشــمند آب زیرزمینــی، به عنــوان 
منبــع حیاتــی کشــاورزان بهره منــد از آن، 
ــای  ــث ارتق ــن کار باع ــود. ای ــوب می ش محس
ــرداران  ــت مصــرف آب، مشــارکت بهره ب مدیری
ــت  ــی، تقوی ــع آب زیرزمین ــت مناب در مدیری
از آبخوان هــا،  برداشــت  نظــارت و کنتــرل 
مدیریــت کشــت و اصــاح الگوهــای پرمصــرف، 
افزایــش اطمینان پذیــری تأمیــن آب بــرای 
در  تســریع  مصــرف،  مختلــف  بخش هــای 
ــع  ــت و حفاظــت مناب اجــرای طرح هــای صیان
آب زیرزمینــی از جملــه طــرح تعــادل بخشــی، 
ــی  ــوه پرداخت ــل از وج ــع حاص ــت مناف بازگش
ــع  ــظ مناف ــب حف ــا در قال ــان چاه ه ــه صاحب ب
بیــن  برقــراری عدالــت  آنهــا در آبخــوان، 
مصرف کننــدگان آب در کشــور می گــردد.

شــرکت آب منطقــه ای ســمنان از ایــن قانــون 
اســتقبال می کنــد؛ بــه دلیــل اینکــه هــر 
ــگان باشــد، قطعــاً در مصــرف  چیــزی کــه رای
آن اســراف زیــاد خواهــد شــد. یعنــی در کشــور 
ــی  ــک قیمت ــاً ی ــد حتم ــزی بای ــر چی ــا ه م
ــا  ــرای م ــه ب ــی ک ــص آب ــد؛ باألخ ــته باش داش
بســیار مهــم اســت. می دانیــد کــه مــا در 
یــک دوره خشک ســالی چندیــن ســاله بودیــم 
ــود.  ــد ب ــی ب ــفره هایمان خیل ــت س ــه وضعی ک
ــی آب  ــت و ارزش ذات ــه اهمی ــا ب ــور م در کش
آگاه انــد. وقتــی کشــاورز بــرای بــرق چــاه خــود 
ــرای کــود، کارگــر و ... هزینــه  هزینــه دهــد، ب
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دهــد ولــی بــرای آب مــورد مصــرف خــود هزینــه ندهــد قطعــاً مدیریتــی 
بــرای آن نخواهــد داشــت. لــذا، از لحــاظ حفاظــت و صیانــت از ســفره آب، 
چنیــن مدیریتــی را از طــرف کشــاورز و بهره بــردار نخواهیــم داشــت. وقتی 
یــک قیمــت حداقلــی بــرای آب در نظــر گرفتــه شــود، فــارغ از آن رقمــی 
کــه از ایــن موضــوع اخــذ می گــردد و بــه نفــع همیــن طرح هــای تعــادل 
بخشــی هــم هزینــه می شــود کــه حتمــاً کار مثبتــی در جهــت صیانــت 
ــن آب  ــرای ای ــد ب ــه می دان ــاً کشــاورز چــون ک ــا اســت، قطع از آبخوان ه
دارد هزینــه می پــردازد، برایــش یــک مدیریــت بهتــری را قائــل می شــود. 
بــر همیــن اســاس مــا بــه عنــوان آب منطقــه ای از ایــن طــرح اســتقبال 

می کنیــم و آن را طــرح خوبــی می دانیــم.
از ســال 83 کــه حــق النظــاره چاه هــای کشــاورزی برداشــته شــد، ســیر 
نزولــی ذخیــره ســفره ها و ســیر صعــودی کســری مخــازن و اُفــت ســطح 

آب زیرزمینــی در اکثــر آبخوان هــای کشــور شــدت گرفــت.
ــاز  ــای غیرمج ــرای چاه ه ــده ب ــن ش ــدد تعیی ــوص ع در خص

ــت؟ ــان چیس نظرت
در جلســات برگــزار شــده بیــان گردیــد کــه براســاس »بنــد هـــ تبصــره 8 
قانــون بودجــه« در قانــون بودجــه ســال 99، بــرای هــر دشــتی حداکثــر 
20 تومــان بــه ازای هــر مترمکعــب برداشــت از چاه هــای مجــاز، در نظــر 
ــر اســاس  ــن قیمــت مقطــوع نیســت و ب ــی ای ــه شــده اســت. یعن گرفت
ــی  ــایر پارامترهای ــاورزان و س ــد کش ــزان درآم ــت، می ــب دش ــت غال کش
کــه در نظــر گرفتــه می شــود، ســازمان جهــاد کشــاورزی و شــرکت آب 

ــد. ــن می کنن ــت را تعیی ــن قیم ــت هایی ای ــی نشس ــه ای ط منطق

بــرای چاه هــای غیرمجــاز، طبــق بنــد یــاد شــده، شــرکت های آب 
منطقــه ای پــس از پــر و مســلوب المنفعــه نمــودن ایــن چاه هــا، جریمــه 
ــه ازای هــر  ــا زمــان انســداد چــاه را ب ــه میــزان برداشــت آب ت ــوط ب مرب
ــا اُفــت ســفره  مترمکعــب حداکثــر یک هــزار )1.000( ریــال، متناســب ب
و حجــم کســری مخــزن ســفره کــه برحســب دســتورالعمل وزیــر نیــرو 
ــتورالعمل  ــت دس ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــت می کن ــود، دریاف ــن می ش تعیی

مــورد اشــاره تاکنــون ابــاغ نشــده اســت.
به عنــوان یــک کارشــناس، لطفــاً توضیــح دهیــد چــه مســیری 
را بایــد برویــم کــه هــم برداشــت پایــدار از منابــع آب داشــته 

باشــیم و هــم تولیــد کشــاورزی حفــظ شــود ؟
نظــر مــن ایــن اســت کــه اگــر مــا بخواهیــم بــه تعــادل در ســفره های آب 
زیرزمینــی برســیم، همــکاری همــه جانبــه ای را می طلبــد؛ فقــط وزارت 
نیــرو بــه تنهایــی نبایســتی وارد ایــن موضــوع شــود، هرچنــد وزارت نیــرو 
دارد کار خــودش را انجــام می دهــد، ولــی ارگان هــای دیگــری هســتند کــه 
بایــد بیاینــد بــه کمــک آن؛ مثــل جهــاد کشــاورزی و شــرکت توزیــع برق. 
در بحــث جلوگیــری از اضافــه برداشــت، بایســتی بــه عنــوان مثــال اداره 
بــرق از منافــع خــودش کمــی چشم پوشــی کنــد؛ چــون قطعــاً اداره بــرق 

می خواهــد بــرق را بفروشــد و پــول بیشــتری را اخــذ نمایــد.
هیئت وزیــران در جلســه مــورخ 12 اســفندماه 1396 مصوبه خوبی داشــت 
و تصویــب کــرد کــه هــر بهره بــرداری اگــر اضافــه بــر ســاعت کارکــرد چــاه 
خــود، آب برداشــت  کنــد، ایــن میــزان ســاعت کارکــرد اضافــه، به صــورت 
ــون  ــان تاکن ــر از آن زم ــرکت توانی ــی ش ــود، ول ــوب ش ــاری محس تج
ــاغ  ــتان ها اب ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــه ش ــیوه نامه ای ب ــتورالعمل و ش دس
ــد کــه  ــه اجــرا شــود و کشــاورز بدان ــن مصوب نکــرده اســت؛ کــه اگــر ای
ــا یــک رقــم چنــد برابــری بــرق محاســبه می شــود،  اضافــه برداشــتش ب
ــه  ــد ک ــش صــرف نمی کن ــد؛ چــون اصــاً برای ــن کار را نمی کن ــاً ای قطع
ــدد و  ــای متع ــن، ارگان ه ــد. بنابرای ــام ده ــت انج ــه برداش ــد اضاف بخواه
متفاوتــی بایــد در کنــار وزارت نیــرو و شــرکت های آب منطقــه ای بیاینــد. 
ــود  ــود. خ ــام ش ــردم انج ــن م ــی بی ــازی خوب ــد فرهنگ س ــی بای از طرف

مــردم هــم بایســتی پــای کار بیاینــد.
ــی  ــفره های آب زیرزمین ــن س ــه ای ــود ک ــن ش ــاورز تبیی ــرای کش ــد ب بای
شــاید بــا ایــن وضــع برداشــتی کــه االن دارد اتفــاق می افتــد تــا چندســال 
دیگــر بــه جایــی برســد کــه آبــی در آن وجــود نداشــته باشــد کــه بخواهد 
برداشــت کنــد؛ پــس بایســتی خــود کشــاورز دغدغــه اصلــی اش مدیریــت 

آبخــوان خــودش باشــد؛ مدیریــت آبــی کــه دارد برداشــت می کنــد. 
اگــر یــک اجمــاع همگانــی شــود و از طرفــی قانون هایــی کــه از طریــق 
مجلــس وضــع می شــوند جنبــه حمایتــی داشــته باشــد، می توانــد موثــر 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــده قان ــه نظــر بن ــال، ب ــوان مث ــه عن ــود. ب ــع ش واق
ــت از  ــرای حفاظ ــل ب ــی نبود-حداق ــون خوب ــه قان ــد پروان ــای فاق چاه ه
ســفره های آب زیرزمینــی قانــون خوبــی نبــود- چــون عمــًا مقــرر شــد 
ــاً  ــوند؛ قطع ــاز ش ــد، مج ــرایطی بودن ــه دارای ش ــای غیرمجــازی ک چاه ه
ایــن کار تأثیــر ســوء دارد. در کنــار همــه این هــا اگــر قانون گــذار، خــود 
دولــت، ارگان هــای متفــاوت و خــود مــردم بیاینــد در کنــار دولــت )همانند 
کاری کــه در دشــت ایوانکــی در حــال انجــام اســت( بــه نظــرم می شــود 
بحــث احیــا و تعــادل بخشــی ســفره های آب زیرزمینــی را بــه نحو احســن 

انجــام داد.
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دکتــر کریــس پــری ســردبیر مجلــه علمــی 
مدیریــت آب کشــاورزی، در 22 مــی 2018، 
مقالــه ای بــا عنــوان »بهبــود مدیریــت آبیاری 
ــر  ــانه در براب ــود آب: افس ــرایط کمب در ش
ــی  ــه توســط مجتب ــرد ک ــت« منتشــر ک حقیق
ــری،  ــس پ ــد. کری ــی ش ــردان فارس ــرم برگ اک
اقتصــاددان و متخصــص مدیریــت منابــع آب 
اســت. وی بیــش از بیســت ســال در بانــک جهانی 
ــر پژوهش هــا در  ــری مدی کار کــرد. پــس از آن پ
انســتیتوی بین المللــی مدیریــت آب بــود و پــس 
از بازنشســتگی ســردبیر مجلــه علمــی مدیریــت 
ــه  ــن شــماره از ماهنام آب کشــاورزی شــد. در ای

ــود. ــه آورده می ش ــن مقال ــه ای از ای خاص
ــال  ــعه یافته و در ح ــورهای توس ــتر کش در بیش
توســعه، موضوعــات مهــم آبیــاری بــه طــور 
ــی  ــت نمای ــی، نادرس ــار کج فهم ــترده ای دچ گس
ایــن  نتیجــه  می شــوند.  افســانه پردازی  یــا 
ــش  ــرمایه گذاری بی ــز س ــه و نی ــت، مجادل وضعی
ــط  ــای غل ــه باوره ــر پای ــه ب ــدازه ای اســت ک از ان
شــکل می گیــرد؛ بــا ایــن امیــد کــه اگــر آزمایــش 
بــه انــدازه کافــی تکــرار شــود، نتایــج دیگــری بــه 
ــه  ــیدن ب ــود بخش ــرای بهب ــد آورد. ب ــار خواه ب
نیــز  و  سیاســت گذاری ها  تحلیــل  و  تجزیــه 
ــه  ــد ک ــتی دی ــه راس ــد ب ــرمایه گذاری ها، بای س
ــتفاده و  ــاره اس ــوام، درب ــای ع ــه باوره ــم، و ن عل
ــزی را  ــه چی ــاری چ ــش آبی ــت آب در بخ مدیری
نشــان می دهــد. ایــن مقالــه پنــج افســانه را کــه 
ــوءتفاهم  ــه س ــده و ب ــاری وارد ش ــش آبی ــه بخ ب
ــود آب در  ــا کمب ــی ب ــی رویاروی ــاره چگونگ درب
بخــش کشــاورزی کمــک می کنــد، بررســی 

ــرد. ــد ک خواه
 افسانه اول: بحران آب نزدیک است.

از  بایــد  کــه  زمانــی  از  دهــه  چنــد  اینــک 
ــاری  ــران آب در آبی ــودن بح ــک ب ــوع نزدی موض
می ترســیدیم، گذشــته اســت. امــروز، مــا از آســتانه 
ــم و تقاضــای آب  ــر رفته ای ــداری فیزیکــی فرات پای

ــت. ــر اس ــدار آب تجدیدپذی ــش از مق بی
نتایــج نشــان می دهــد کــه تمرکــز روی نزدیکــی 
بــه بحــران آب نادرســت اســت. بایــد پذیرفــت که 

ــان داده  ــود را نش ــش خ ــا پی ــران از مدت ه بح
اســت.

در  ایــن  از  پیــش  مــا  اول:  حقیقــت 
بحــران آب قــرار گرفته ایــم و چالــش  
آبیــاری، محــدود کــردن مصــرف اضافــی 
آب در آینــده نیســت؛ بلکــه کاهــش 
ــادل  ــراری تع ــرای برق ــی، ب ــرف کنون مص
ــا و  ــه رودخانه ه ــالمت ب ــدن س و بازگردان

ســفره های زیرزمینــی اســت.
کارآمــد  آبیــاری  بــا  دوم:  افســانه   
ــی  ــادی آب صرفه جوی ــدار زی ــوان مق می ت

ــرد. ک
ــزارع و  ــا، م ــه طرح ه ــاری، آب را ب ســامانه های آبی
ــن آب  ــی از ای ــانند. بخش ــاری می رس ــات آبی قطع
بــا تعــرق گیــاه و تبخیــر از ســطح مرطــوب مصرف 
می شــود و بــه صــورت بخــار آب از دســترس خارج 
ــا  ــا نفــوذ در خــاک و ی ــده آب ب می شــود. باقی مان
ــاره  ــه زهکــش می رســد دوب ــی کــه ب ایجــاد رواناب

بــه محیــط برمــی گــردد.
ــای  ــا جریان ه ــه آی ــن اســت ک ــم ای پرســش مه
برگشــتی بــه ســامانه می تواننــد توســط کاربــران 
ــد؟  ــرار گیرن ــدد ق ــتفاده مج ــورد اس ــر، م دیگ
کاهــش آب زیرزمینــی کــه در افســانه اول بحــث 
شــد، ناشــی از مصــرف آب بیــش از تغذیــه اســت. 
اســتفاده از آب هــای ســطحی و زیرزمینــی بــرای 
ــاری(  ــا آبی ــی ی ــی و صنعت ــی )خانگ ــر هدف ه
بیشــتر تأثیــر محلــی قابــل توجهــی دارد. امــا تنها 
مصــرف بیــش از حــد آب در کل سیســتم اســت 
کــه منجــر بــه تخلیــه فزاینــده آبخــوان و تخریب 

ــود. ــتم می ش اکوسیس
هــدف از آبیــاری، افزایــش تعــرق گیــاه اســت کــه 
آب مایــع را بــه بخــار تبدیــل می کنــد. در نتیجــه 
ــاز  ــه سیســتم ب تعــرق، آب مصــرف می شــود و ب
نمی گــردد. بهبــود کارایــی آبیــاری )نســبت آبــی 
کــه بــه مصــرف مفیــد می رســد بــه آب تحویلــی( 
ــرد  ــاال می ب ــار را ب ــا عملکــرد محصــول در هکت ی
ــد.  ــاری می انجام ــطح آبی ــترش س ــه گس ــا ب و ی
هــر یــک از ایــن دو در بیشــتر مــوارد بــا افزایــش 
تعــرق همراهنــد و مقــدار آب خروجــی به ســمت 
ــدگان پایین دســت و محیط زیســت  مصــرف کنن

ــد. ــش می دهن را کاه
حقیقــت دوم: آبیــاری بــا »راندمــان« 
ــه طــور معمــول مصــرف آب در  بیشــتر، ب

منطقــه را بــاال می بــرد.

ــاری،  ــره وری آب آبی ــوم: به ــانه س   افس
می توانــد بــه طــور قابــل توجهــی بهبــود 

یابــد.
ایــن افســانه نیمه درســت اســت، امــا جــدا کــردن 

حقیقــت آن از افســانه، امــری حیاتی اســت.
ــه  ــت ک ــن اس ــوع ای ــن موض ــت ای ــش درس بخ
آبیــاری مناســب )زمــان بهتــر آبیــاری، اطمینــان 
ــت  ــودن آب، مطابق ــترس ب ــه در دس ــتر ب بیش
دقیق تــر بــا نیازهــای مختلــف انــواع محصــوالت 
و غیــره( بــه کشــاورزی بــا ارزش باالتــر می انجامد 
و امــکان کشــت ارقــام حســاس بــه آب، ولــی بــا 
ــی  ــا حت ــد و ی ــم می کن ــر را فراه ــرد باالت عملک
تغییــر الگــوی کشــت از غــات اساســی بــه 
ســبزیجات یــا میوه هــا را  امکان پذیــر می کنــد.

عامــل  یــک  تنهــا  آبیــاری  خدمــات  امــا 
محدودکننــده اســت. مــوارد دیگــر ماننــد کاهــش 
ریســک، دسترســی بــه بــازار، در دســترس بــودن 
ــواد  ــذر مناســب، نیــروی کار و م ــی، ب ــع مال مناب
شــیمیایی نیــز اهمیــت دارنــد. نبایــد گمــان کــرد 
کــه افزایــش بهــره وری آب )ارزش تولیــد در واحد 
آب مصرفــی( بــه تنهایــی نتیجــه ارائــه خدمــات 
ــر،  ــاری بهت ــات آبی ــت. خدم ــاری اس ــر آبی بهت
ــه  ــا ب ــد، ام ــر باش ــروع تغیی ــه ش ــد نقط می توان
ــورد  ــز م ــر نی ــای دیگ ــه محدودیت ه ــرطی ک ش

ــد. ــرار گیرن توجــه ق
جنبــه افســانه ای افزایــش بهــره وری آب، مربــوط 
بــه دو پاســخ بســیار رایــج بــه خدمــات مناســب 
ــاری  ــذر از آبی ــا گ ــی از آنه ــت؛ یک ــاری اس آبی
ــره ای  ــدرن قط ــاوری م ــوی فن ــه س ــی ب غرقاب
ــام  ــد تم ــاورز نتوان ــر کش ــت. اگ ــی اس ــا باران ی
ــل  ــه دلی ــد، ب ــاری کن ــود را آبی ــای خ زمین ه
ــت  ــه دس ــی ب ــبتاً کم ــول نس ــود آب محص کمب
ــر وی  ــوری ب ــر ف ــر دو تأثی ــن تغیی ــی  آورد. ای م
خواهــد داشــت؛ نخســت اینکــه عملکــرد در 
هکتــار افزایــش می یابــد، زیــرا اینــک روش 
آبیــاری وی ســازگاری بهتــری بــا نیازهــای گیــاه 
ــد؛ دوم  ــش می یاب ــرق افزای ــه تع دارد و در نتیج
ــن اســت  ــر ممک ــن تغیی ــا ای ــک ب ــه این ــن ک ای

دکتر کریس پری سردبیر مجله علمی مدیریت آب کشاورزی
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کشــاورز بتوانــد ســطح آبیــاری خــود را گســترش 
دهــد. هــر یــک از ایــن تغییــرات، افزایــش مصرف 
ــه  ــان برگشــتی را ب آب و همزمــان، کاهــش جری

ــراه دارد. هم
تحقیقــات نشــان می دهــد تــا زمانــی که کشــاورز 
ــیوه  ــری در انتخــاب و ش ــرات اساســی دیگ تغیی
ــد  ــش تولی ــد، افزای داشــت محصــول ایجــاد نکن
ــور  ــداول، به ط ــی مت ــوالت زراع ــورد محص در م

ــد. ــتری می انجام ــرف آب بیش ــه مص ــی ب خط
بنابرایــن، دســت کم در کوتاه مــدت، بهــره وری 
)کیلوگــرم در مترمکعــب آب مصــرف شــده( ثابت 
باقــی می مانــد. بعضــی از کشــاورزان امــکان 
دســت یابی بــه بهــره وری بیشــتری خواهنــد 
داشــت )خــاک بهتــر، مهــارت بهتــر، منابــع مالــی 
بیشــتر، دسترســی بهتــر بــه بازارهــا و غیــره( امــا 
آنهــا نیــز تمایــل دارنــد نســبت عملکرد بــه تبخیر 
و تعــرق کنونــی خــود را همچنــان حفــظ کننــد؛ 
مگــر ایــن کــه عوامــل تأثیرگــذار دیگــری در ایــن 

ــط وارد شــوند. رواب
بهبــود فنــاوری آبیــاری، بــه تنهایــی، منجــر بــه 
ــل توجــه در  ــود قاب ــدون بهب افزایــش مصــرف، ب

ــره وری آب شــده اســت. به
ــه  ــره وری ب ــش به ــوم: افزای ــت س حقیق
ــا  ــوط اســت و تنهــا ب ــادی مرب عوامــل زی
خدمــات بهتــر آبیــاری دســت یافتنی 

ــت. نیس
ــی  ــود کارای ــا بهب ــارم: ب ــانه چه  افس
آبیــاری و بهــره وری آب، تقاضــای آب 

می یابــد. کاهــش 
افسانه چهارم شاید رایج ترین عقیده باشد.

ــود  ــه بهب ــوط ب ــای مرب ــول کاره ــور معم ــه ط ب
بهــره وری آب منجــر بــه درآمــد بیشــتر کشــاورز 
می شــود، امــا تقاضــا و مصــرف آب نیــز افزایــش 
می یابــد. اینــک از ایــن طریــق پمپــاژ آب مقــرون 
ــدان  ــه چن ــای ن ــود، زمین ه ــر می ش ــه صرفه ت ب

ــره. ــرد و غی ــت ک ــوان کش ــوب را می ت خ
حقیقــت چهــارم: تــا هنگامــی کــه کمبود 
آب وجــود دارد، بــا افزایــش کارایــی 
بیشــتر  تقاضــای آب  بهــره وری آب،  و 

. د می شــو
  افســانه پنجــم: قیمت گــذاری بــه 
تنهایــی می توانــد مشــکالت مصــرف 

ــد. ــرف کن ــد آب را برط ــش از ح بی
مصــرف  می توانــد  عامــل  دو  به طورکلــی، 
ــد؛  ــدود کن ــا آن را مح ــد و ی ــش ده آب را کاه

ســهمیه بندی. نوعــی  و  قیمت گــذاری 
هزینــه خدمــات آبیــاری در بیشــتر مــوارد، کمتــر 
از هزینــه آب رســانی بــه مزرعــه و بســیار کمتــر از 
ــر ایــن،  ارزش آب بــرای کشــاورز اســت. عــاوه ب
بــه  آب  قیمت گــذاری  سیاســت های  بیشــتر 

گونــه ای طراحــی شــده اند کــه بــرای هــر واحــد 
ــه  ــتری گرفت ــه بیش ــی، هزین ــی آب مصرف اضاف

نمی شــود.
اقتصاددانــان بــه درســتی قیمت گــذاری حجمــی آب 

بــاور دارنــد. بــا ایــن حــال، موضــوع پیچیده اســت.
• در صــورت افزایــش هزینــه بــرای آب تحویلــی، 
ــاری  ــی آبی ــه کارای ــت ب ــن اس ــاورزان ممک کش
ــرف را  ــار، مص ــاف انتظ ــد و برخ ــود بیافزاین خ
افزایــش دهنــد. )نــگاه کنیــد بــه افســانه های دوم 
ــترالیا  ــه در اس ــه ک ــارم(؛ همان گون ــوم و چه ، س
مصــرف آب بــه دنبــال روی آوردن بــه شــیوه های 

نویــن آبیــاری افزایــش یافتــه اســت.
ــه  ــی ب ــه تنهای ــذاری ب ــتفاده از قیمت گ • اس
عنــوان مکانیزمــی بــرای کنتــرل تقاضــا، دشــوار 
ــد حجــم آب  ــر بتوان ــر کارب ــه ه ــود ک ــد ب خواه
مــورد نیــاز خــود را مشــخص کنــد. تعــداد بســیار 
بــه کشــاورزان  از سیســتم هایی کــه  کمــی 
کوچــک خدمــت می کننــد، ایــن انعطاف پذیــری 
را دارنــد کــه نیــاز آبــی قطعــه بــه قطعــه زراعــی 
را تعییــن کننــد. در چنیــن شــرایطی انگیــزه ای 
بــرای کاهــش هزینه هــا از راه صرفه جویــی در 

ــدارد. ــود ن مصــرف آب وج
• قیمــت آب مــورد نیــاز بــرای تعــادل عرضــه 
ــرش  ــل پذی ــد قاب ــتر از ح ــیار بیش ــا، بس و تقاض
اســت؛  کشــورها  بیشــتر  در  سیاســت مداران 
ــا در نظــر  ــرخ آب را تنهــا ب ــوان ن بنابرایــن نمی ت

ــرد. ــن ک ــن عرضــه و تقاضــا تعیی گرفت
ــذاری  ــتراتژی قیمت گ ــک اس ــاد ی ــن، ایج بنابرای
ــد.  ــته باش ــاری داش ــر دور از انتظ ــد تأثی می توان
ــی  ــا مشــکات فن ــه از ســویی ب اجــرای کاری ک
و سیاســی محــدود شــده و از ســوی دیگــر 
ــادی  ــه زی ــا هزین ــز ب ــی را نی ــاورزان ناراض کش
ــت  ــن حال ــت و در ای ــوار اس ــرده، دش ــرو ک روب
ــدازه از آب  ــش از ان ــتفاده بی ــه اس ــاورزان ب کش
ــه  ــش از 25 مطالع ــی بی ــد. بررس ــه می دهن ادام
نشــان داد کــه پایــداری فیزیکــی، هرگــز فقــط از 
ــذاری آب حاصــل نشــده اســت.  ــق قیمت گ طری
ــال  ــر ح ــهمیه بندی( در ه ــی )س ــرل فیزیک کنت

ــت. الزم اس
ــی و  ــر فن ــه از نظ ــم: چنانچ ــت پنج حقیق
ــذاری  ــد، قیمت گ ــر باش ــی امکان پذی اجرای
ــش  ــث کاه ــدازه ای باع ــا ان ــد ت آب می توان
ــی  ــه تنهای ــذاری ب ــود. قیمت گ ــا ش تقاض

کافــی نیســت و بــرای اطمینــان از محــدود 
ــه  ــدار، ب ــطوح پای ــه س ــا ب ــدن تقاض ش
ــود؛  ــد ب ــدی الزم خواه ــهمیه بن ــار س ناچ
بــه همیــن دلیــل اســت کــه هیچ کشــوری 
ــه  ــا ب ــا، تنه ــه و تقاض ــادل عرض ــرای تع ب
قیمت گــذاری آب در بخــش آبیــاری متکــی 

نیســت.
  نتیجه:

روشــن اســت کــه فرضیــات عوام پســندانه در مــورد 
آبیــاری و آب، نمی تواننــد حقایــق مربــوط بــه 
ــد چــرا  ــد دی ــن، بای ــد. بنابرای ــان کنن ــاری را بی آبی
ایــن افســانه ها در مــورد مزایــای بالقــوه آبیــاری بــا 

تکنولــوژی بــاال، همچنــان پــا بــر جــا هســتند؟
ایــن  زیــرا  می کننــد،  تأییــد  کشــاورزان   .1
افســانه ها درآمــد آنهــا را افزایــش می دهنــد 
و موجــب صرفه جویــی در نیــروی کار و مــواد 

می شــوند؛ شــیمیایی 
آنهــا  زیــرا  می کننــد،  تأییــد  مهندســان   .2
ــرای آن  ــول ب ــرف پ ــدرن و ص ــاخت های م زیرس

ــد؛ ــت دارن را دوس
3. تأمیــن کننــدگان تجهیــزات تأییــد می کننــد، 
زیــرا ایــن همــان چیــزی اســت کــه آنهــا 

می فروشــند؛
زیــرا  می کننــد،  تصویــب  سیاســتمداران   .4
می تواننــد ادعــا کننــد کــه محیط زیســت را 
ــک  ــی کم ــت غذای ــه امنی ــد، ب ــات می دهن نج
را  خــود  رأی دهنــدگان  همــه  و  می کننــد 

می کننــد؛ خشــنود  یک بــاره 
تأییــد  را  امــر  ایــن  برنامه ریــزان  برخــی   .5
می کننــد، زیــرا معتقدنــد کــه آب از بخــش 
ــم  ــه ترمی ــر از جمل ــارف دیگ ــرای مص ــاری ب آبی

می شــود؛ رهاســازی  اکوسیســتم ها 
6. کارشناســان تأییــد می کننــد، زیــرا آنهــا 
می تواننــد چیــزی را توصیــه کننــد و آن را 
بــا نمودارهــای رو بــه بــاال در کنفرانس هــا و 
ارائــه  خویــش  خوش بینانــه  ســخنرانی های 

ــد؛ دهن
ــت  ــن کار را دوس ــی ای ــدگان مال ــک کنن 7. کم
ــی  ــن مال ــزی را تأمی ــد چی ــرا می توانن ــد، زی دارن
کننــد: اصــاح سیاســت ها ارزان، ســخت و کنــد 
ــران،  ــدرن گ ــزات م ــه تجهی ــی ک ــت، در حال اس

آســان و ســریع هســتند؛
8. بیشــتر محیــط زیســتی هــا تأییــد می کننــد، 
بــرای  آب  می شــود  گفتــه  آنهــا  بــه  زیــرا 
اکوسیســتم ها آزاد می شــود و پایــداری آنهــا 

می یابــد. بهبــود 
انــکار  را  افســانه ها  کــه  کســانی  بنابرایــن، 
ــگاه در بیــن  ــه دســت آوردن جای می کننــد، در ب

ایــن گروه هــا مشــکل دارنــد.
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