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سابقه موضوع دریافت وجه به ازای 
برداشت آب و سپس لغو آن به سال 

۱۳۶۵ بر می گردد؛ موضوعی که 
سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در قانون 

بودجه ساالنه گنجانده شد و برای 
سال ۱۴۰۱ نیز پیشنهاد شده  است

انجمن پسته ایران تور بازدید از 
صنعت پسته اسپانیا برگزار می کند؛ 

هدف از برگزاری این تور، آشنا كردن 
اعضای عالقه مند انجمن با وضعیت 

تولید و پیشرفت های تكنولوژیك
فرآوری پسته اسپانیا است.

صفحه ۳۸

صفحه ۱۶
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پایش و اتخاذ روش مناسب مبارزه 
با آفت پسیل در طول فصل رشد و 

در فصل زمستان گذرانی این آفت، 
جهت ممانعت از طغیانی شدن آن 

در اول فصل، بسیار مهم است

عدم تأمین نیاز سرمایی درختان 
پسته در فصل رکود، یعین از 

زمان ریزش برگ آنها تا زمانی که 
درختان از خواب بیدار می شوند، 
یکی از عوامل کاهش محصول

است

میزان محصول پسته در دسترس 
امسال تقریباً نصف سال قبل است؛ 

محصول امسال پسته ایران هم 
از لحاظ کیفی و هم از جنبه های 

رؤیت و سایز در سطح پایین تری 
نسبت به سال گذشته قراردارد

صفحه ۱۸

صفحه ۲۲

صفحه ۲۹



| بهمن ماه 161400 | شماره 66

انجمن

تور بازدید از صنعت پسته اسپانیا
انجمن پسته ایران برگزار می کند:

هدف از برگزاری تور 
پسته كشور اسپانیا، آشنا 

كردن اعضای عالقه مند 
انجمن با وضعیت تولید و 
پیشرفت های تكنولوژیك 

فرآوری پسته اسپانیا است.



17 | | بهمن ماه 1400 شماره 66

انجمن

تاریخ برگزاری تور
۱۴ الی ۲۱ اردیبهشت  ۱۴۰۱

(۴ الی ۱۱ می ۲۰۲۲ میالدی)

شرکت کنندگان
حداقل تعداد افراد شركت كننده
 برای برگزاری تور ۱۵ نفر 
و حداكثر تعداد ۲۵ نفر است.

مناطق مورد بازدید
کاستیاالمانچا، آندالوسیا و اکسترامادورا
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بازخوانی تجربه های بازدید از مناطق پسته خیز استان سیستان و بلوچستان

دانش؛ رهاورد سفر

حسین رضایى تاج آبادى، کارشناس ارشد باغبانى
 در ادامـه فعالیت هاى برنامه ریزى شـده در مورد صنعت پسـته اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان، نمایندگان انجمن پسـته ایـران در تاریخ  21 تـا 24 آذرماه 
1400 از برخـى از مناطـق پسـته خیز این اسـتان بازدیـد کردند. در ایـن بازدید، حسـین رضایى دبیـرکل، مجید سـجادیان از باغداران خبـره عضو انجمن، 

محمدعلـى انجم شـعاع رییـس کمیته باغبانـى و ابوالفضـل زارع نظرى مسـئول روابط عمومى و سـردبیر ماهنامه انجمن پسـته ایران حضور داشـتند. 
مناطـق حصاروییـه، دومک، سـرجنگل، کورین، گوهرکوه، چاه شـهى در ایـن دوره از بازدید مـورد تمرکز بودند  و در مورد مسـائلى ماننـد: چگونگى اجراى 
عملیـات خـاك ورزى، بسترسـازى و کرت بنـدى، نحـوه کاشـت نهـال، دقـت در انتخـاب ارقـام و تغییـر پیونـد، مبارزه بـا علف هـرز هریز (َمـرغ)، هرس 
سـربردارى و باردهـى و لـزوم اسـتفاده از روش هـاى نوین آبیـارى بین باغـداران منطقه و نماینـدگان انجمن بحث و گفت وگو شـد. باتشـکر از خانواده هاى 

قنبرزهـى، بهـادرى، قلندرزهى، شـه بخش، شـعلى بُر و ریگـى که تیـم انجمن را در این سـفر همراهـى نمودند.
در ادامه، جزئیات موضوعاتى که در این بازدیدها مورد بحث و گفت و گو قرار گرفتند، آورده شده است.

باغبانی
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اصالح خاك
ــولفوریک و  ــیده، اسیدسـ ــادى، کودهـــاى دامـــى پوسـ ــتفاده از ماســـه بـ اسـ
عملیـــات خاکـــورزى ماننـــد ریپرزنـــى از جملـــه عملیـــات بســـیار موثـــر در 
اصـــالح خـــاك هســـتند کـــه مى تـــوان به صـــورت ســـالیانه و بـــه فراخـــور 

وضعیـــت موجـــود هـــر بـــاغ نســـبت بـــه کاربـــرد آنهـــا اقـــدام نمـــود.
در ایـــن بیـــن، روش پوســـاندن کودهـــاى دامـــى بـــه روش بنگلـــور قبـــل از 
ـــه  ـــى ب ـــن روش گودال ـــژه اى دارد. در ای ـــت وی ـــا اهمی ـــن کوده ـــتفاده از ای اس
ـــا  ـــک ت ـــن ی ـــاع بی ـــا ارتف ـــى ب ـــود دام ـــود و ک ـــر مى ش ـــتطیل حف ـــکل مس ش
ـــود گاوى،  ـــن ک ـــر 15 ت ـــه ازاى ه ـــپس، ب ـــود. س ـــار مى ش ـــر در آن تلنب دو مت
ـــود دى فســـفات  ـــرم ک ـــا 150 کیلوگ ـــود اوره، 100 ت ـــرم ک ـــا 200 کیلوگ 150 ت
آمونیـــوم ریختـــه مى شـــود. در مرحلـــه بعـــد، بـــا اســـتفاده از ماســـه بـــادى 
ـــود و روى آن آب  ـــانده مى ش ـــواد پوش ـــر روى م ـــانتى مت ـــى س ـــاع س ـــه ارتف ب
ریختـــه مى شـــود، به نحـــوى کـــه مقـــدارى آب از زیـــر پشـــته کـــود خـــارج 
ـــن  ـــت. ای ـــانده اس ـــود را خیس ـــل ک ـــور کام ـــود آب به ط ـــخص ش ـــا مش ـــود، ت ش
ـــکل  ـــن ش ـــه ای ـــه ب ـــت هفت ـــا هش ـــش ت ـــل ش ـــدت حداق ـــه م ـــد ب ـــواد بای م

ـــند.  ـــا بپوس ـــد ت ـــى بمانن باق
در ایـــن روش، حیـــن پوســـاندن کودهـــاى دامـــى از کـــود مرغـــى اســـتفاده 
ـــود  ـــیدگى ک ـــدن پوس ـــل ش ـــان کام ـــى را در زم ـــود مرغ ـــه ک ـــود، بلک نمى ش
دامـــى و همزمـــان بـــا اســـتفاده نمـــودن آن در بـــاغ بـــه نســـبت هـــر 75

ــود. ــتفاده مى شـ ــى، اسـ ــود مرغـ ــرم کـ ــود گاوى، 25 کیلوگـ ــرم کـ کیلوگـ
ـــوان  ـــد، مى ت ـــى نباش ـــاى دام ـــاندن کوده ـــراى پوس ـــى ب ـــت کاف ـــه وق چنانچ
در زیـــر ســـایه انداز شـــاخه هاى بـــارده کانالـــى بـــه عمـــق ســـى تـــا چهـــل 
ســـانتى متر بـــا بیـــل حفـــر نمـــود و داخـــل آن کـــود گاوى و گوســـفندى 
ـــود  ـــاندن ک ـــراى پوس ـــرم ب ـــدار 200 گ ـــه مق ـــود اوره ب ـــا از ک ریخـــت و روى آنه
بـــه ازاى هـــر درخـــت، فســـفات و پتـــاس طبـــق آزمایـــش خـــاك و بـــرگ 
ـــه  ـــا ماس ـــا ب ـــوند و روى آنه ـــل ش ـــه پابی ـــواد در چال ـــپس، م ـــود. س ـــتفاده نم اس

ـــود. ـــانده ش ـــادى پوش ب
ـــام  ـــت انج ـــل از کاش ـــاك قب ـــم زدن خ ـــازى و به ـــا بسترس ـــه در آنه ـــى ک باغات
نشـــده، بایـــد بـــا شـــناخت دقیـــق ســـاختمان خـــاك و مشـــاهده الگـــوى 
ـــر  ـــق نظ ـــان طب ـــرف درخت ـــک ط ـــل، ی ـــر پروفی ـــق حف ـــه از طری ـــعه ریش توس
ـــد.  ـــم زن ـــت را به ـــرف درخ ـــد آن ط ـــال بع ـــورد و در س ـــم بخ ـــان به کارشناس
ـــد  ـــوددارد، بای ـــرى وج ـــا نفوذناپذی ـــق  ی ـــاك مطب ـــخت، خ ـــه س ـــه الی چنانچ

ـــود.  ـــاذ ش ـــاك اتخ ـــت خ ـــع محدودی ـــت رف ـــبى جه ـــم مناس تصمی

کرت بندى و طول ردیف ها
ــورى  ــل ش ــه عام ــى ک ــاً در مواقع ــا مخصوص ــطیح کرت ه ــدى و تس کرت بن
به عنــوان عامــل محدودکننــده عمــل مى کنــد، اهمیــت ویــژه اى دارد. همیشــه 
ــن  ــه ای ــرد و چنانچ ــرار مى گی ــاك ق ــطح خ ــه از س ــن نقط ــورى در باالتری ش
ناحیــۀ مرتفــع کــه محــل تجمــع نمــک اســت کنــار یــا پــاى درختــان پســته 
ــد. در شــرایط شــورى  ــا را خشــک کن ــا تجمــع شــورى آنه ــد ب باشــد، مى توان
ــند  ــه شــکلى باش ــا ب ــد کرت ه ــانتى متر بای ــر س ــوس ب ــزار میکروم ــاالى 8 ه ب
ــرى  ــه ســمت درخــت باشــد و محــل قرارگی ــرت از دو طــرف ب ــه شــیب ک ک
ــه  ــرت ب ــر، ک ــارت دیگ ــد؛ به عب ــت کن ــم آب را دریاف ــترین حج ــت بیش درخ
ــته در وســط آن  ــان پس ــف درخت ــد و ردی ــدد 7 باش ــا ع شــکل v انگلیســى ی

قــرار گیــرد. 
همچنیــن، بهتــر اســت طــول ردیف هــا باتوجــه بــه بافــت خــاك بــراى مدیریــت 
آب و خــاك در حالــت بهینــه تنظیــم شــود؛ چــرا کــه طــول کــرت طوالنــى در 
بافــت شــنى، ضمــن آبشــویى شــدید عناصــر باعــث آب نخــوردن درختــان آخــر 
ردیــف و در خاك هــاى رســى باعــث ماندابــى شــدن و خشــک شــدن درختــان 

مى شــود و کوبیدگــى خــاك و نفوذناپذیــرى آن را تشــدید مى کنــد.

باغبانی
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تغییر رقم و نحوه پیوندزنى
ــا مشـــکالت ناشـــى از کمیـــت و  ــه بـ ــر مى رســـد در مناطقـــى کـ ــه نظـ بـ
ـــن  ـــار ای ـــده دچ ـــه در آین ـــى رود ک ـــال آن م ـــا احتم ـــد ی ـــت آب مواجهن کیفی
ـــب در  ـــد منتخ ـــوان پیون ـــرى به عن ـــم اکب ـــت رق ـــر اس ـــوند، بهت ـــکالت ش مش
ـــرایط  ـــیده در ش ـــام کش ـــه ارق ـــده ک ـــده ش ـــه دی ـــه تجرب ـــد. ب ـــق باش ـــن مناط ای
دشـــوار اقلیمـــى متحمل تـــر هســـتند و رقـــم اکبـــرى در اراضـــى شـــنى و 

رقـــم احمدآقایـــى در اراضـــى رســـى پاســـخ بهتـــرى مى دهنـــد.
ـــا  ـــذارد و پیونده ـــى مى گ ـــه گرم ـــاه رو ب ـــن م ـــوا از فروردی ـــه ه ـــى ک در مناطق
ـــه درخـــت  ـــى ک ـــفندماه، وقت ـــر اســـت در اس ـــى دارد، بهت ـــى پایین درصـــد گیرای
ـــدا  ـــد ج ـــدة پیون ـــاِن دهن ـــر از درخت ـــاخه هاى مدنظ ـــت، ش ـــواب اس ـــوز خ هن
شـــوند و پـــس از پیچیـــدن آنهـــا داخـــل لفافـــه کاغـــذى و نایلـــون، داخـــل 
یخچـــال قـــرار گیرنـــد؛ ســـپس در فروردیـــن مـــاه از طریـــق روش شـــکمى 
ـــدام  ـــد اق ـــدة پیون ـــاِن گیرن ـــاره روى درخت ـــى به ـــه پیوندزن ـــد T) نســـبت ب (پیون

ـــود.  ش

هرس
ــته  ــت پسـ ــى درخـ ــى و پایینـ ــمت هاى میانـ ــه قسـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ بـ
بیشـــترین محصول دهـــى را دارنـــد، بایـــد شـــاخه هاى افقـــى در ایـــن 
قســـمت ها حفـــظ شـــوند. بـــه تجربـــه دیـــده شـــده کـــه شـــاخه هاى بـــاال 
محصـــول زیـــادى نمى دهنـــد. همچنیـــن، وســـط درختـــان را نیـــز نبایـــد 

ــود. ــاز مى شـ ــکل سـ ــتان مشـ ــاى تابسـ ــون در گرمـ ــرد، چـ خالـــى کـ
به طورکلـــى، الگوبـــردارى از درختـــان بومـــى فـــالت ایـــران مثـــل: ســـرو و 
بنـــه در زمینـــه پوشـــیده نگـــه داشـــتن تنـــه درخـــت و ممانعـــت از آفتـــاب 
ســـوختگى الهـــام بخـــش اســـت. درخـــت پســـته وحشـــى به طـــور طبیعـــى 
ــد.  ــان باشـ ــوختگى در امـ ــاب سـ ــا ازآفتـ ــت تـ ــانده اسـ ــودش را پوشـ خـ
شـــاخه هاى کوچـــک و برگ هـــاى مســـتقر روى آن ماننـــد رادیاتـــور عمـــل 
ـــرى،  ـــاخه بُ ـــن، از ش ـــتند. بنابرای ـــت هس ـــازى درخ ـــه غذاس ـــد و کارخان مى کنن
ـــد  ـــور بای ـــیر تراکت ـــردن مس ـــراى بازک ـــى، ب ـــاخه هاى افق ـــدن ش ـــاً بری خصوص

ـــود. ـــز ش پرهی
هـــرس ســـربردارى یکـــى از مهمتریـــن روش هـــاى هـــرس درختـــان پســـته 
ـــر  ـــت تأثی ـــت تح ـــت مثب ـــى آن را در جه ـــت و بارده ـــکل درخ ـــه ش ـــت ک اس
قـــرار مى دهـــد و بـــا افزایـــش تعـــداد شـــاخه  جانبـــى به راحتـــى مى تـــوان 
ـــربردارى  ـــرس س ـــام ه ـــا انج ـــان ب ـــرد. در بســـیارى از درخت ـــر ب ـــرد را باالت عملک
ــه هـــرس  ــازى بـ ــد، هیـــچ نیـ ــر پیونـ ــاخه هاى خشـــک و زیـ و بریـــدن شـ
بیشـــترى ندارنـــد و نبایـــد درخـــت را خالـــى کـــرد، مخصوصـــاً در مناطـــق 

ـــرم. گ

آبیارى قطره اى
ـــا،  ـــه از کوده ـــتفاده بهین ـــه: اس ـــره اى از جمل ـــارى قط ـــتفاده از آبی ـــاى اس مزای
ــش  ــتفاده از آب، افزایـ ــره ورى اسـ ــش بهـ ــرز، افزایـ ــاى هـ ــش علف هـ کاهـ
ـــیده  ـــى پوش ـــر کس ـــن ب ـــدن زمی ـــده ش ـــرى از کوبی ـــد و جلوگی ـــرد تولی عملک
ـــا  ـــى ت ـــن حت ـــان مس ـــه درخت ـــى ک ـــده باغ های ـــت ش ـــه ثاب ـــه تجرب ـــت. ب نیس
ـــز  ـــارى تجهی ـــتم آبی ـــن سیس ـــه ای ـــوان ب ـــز مى ت ـــد را نی ـــن دارن ـــال س 70 س
نمـــود و شـــاهد شـــکوفایى و ثمردهـــى قابـــل قبـــول آنهـــا نیـــز بـــود. ایـــن 
ـــن  ـــا ای ـــوان ب ـــن را نمى ت ـــان مس ـــاً درخت ـــته خصوص ـــان پس ـــه درخت ـــاور ک ب
ـــه  ـــى ک ـــت. درصورت ـــبیه اس ـــانه ش ـــک افس ـــه ی ـــتر ب ـــرد بیش ـــت ک روش مدیری
طراحـــى سیســـتم آبیـــارى درســـت و مدیریـــت باغبانـــى اصولـــى باشـــد و 
ـــن و  ـــن روش بهتری ـــلماً ای ـــردد، مس ـــن گ ـــذا تأمی ـــه آب و غ ـــان ب ـــاز درخت نی

ــت. ــارى اسـ ــن روش آبیـ بهره ورتریـ

باغبانی
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پسیل
آفـت پسـیل مى توانـد باعـث ریزش بـرگ درختـان و پوکـى میوه هاى پسـتۀ همان 
سـال شـود و حتـى ریـزش بسـیارى از جوانه هـاى گل سـال آینـده را نیز رقـم بزند. 
بنابرایـن، پایـش و اتخـاذ روش مناسـب مبارزه با ایـن آفت در طول فصل رشـد و در 
فصـل زمسـتانگذرانى ایـن آفت، جهت ممانعـت از طغیانـى شـدن آن در اول فصل، 
بسـیار مهـم اسـت. روش معمـول و فراگیـر مبـارزه بـا این آفـت در سـال هاى اخیر، 
اسـتفاده از گوگـرد به عنـوان یک مـاده دورکننده بوده اسـت. به منظـور کاربرد گوگرد 
پـودرى نیـاز بـه تانکـر مجهـز به همـزن اسـت. همچنیـن زمـان، روش و مالحظات 
پاشـش آن نیـز تمهیـدات سـاده امـا مهمـى را مى طلبـد. ایـن مـوارد در کلیپ هاى 

آموزشـى و شـبکه هاى اجتماعـى رسـانه انجمـن به طور مفصل تشـریح شـده اند. 

چوبخوار و سوسک سرشاخه خوار
آفــات سوســک سرشــاخه خوار یــا سوســکو را بــا انجــام هــرس زمســتانه مى تــوان 
ــاى هــرس شــده بایســتى  ــاً چوب ه ــا حتم ــود. ام ــرل نم ــادى کنت ــا حــد زی ت
ــت  ــه آف ــوده ب ــاغ آل ــان ب ــه درخت ــوند. درصورتى ک ــوزانده ش ــفندماه س در اس
ــاى  ــدارى چوب ه ــدار قصــد نگه ــه باغ ــند، چنانچ ــاخه خوار باش سوســک سرش
ناشــى از هــرس به عنــوان هیــزم را داشــته باشــد، بایــد حتمــاً روى هیزم هــا تــا 

زمــان اســتفاده نفــت یــا گازوئیــل بریــزد.
بــراى مبــارزه قطعــى بــا آفــت چوبخــوار بایســتى در زمــان اوج پــرواز حشــرات 
ــا  ــا ب بالــغ اقــدام بــه سمپاشــى نمــود. معمــوالً از طریــق تله هــاى فرمونــى و ی
اســتفاده از روش شــمارش ســاعات گرمایــى، زمــان فرارســیدن مبــارزه بــا ایــن 
آفــت تعییــن مى شــود. بایــد توجــه داشــت، به هیــچ عنــوان تله هــاى فرمونــى 
ــا ایــن آفــت نیســتند، بلکــه  ــارزه ب ــزار مب ــا اب (فرمــون هــاى جنســى) روش ی

ــد.  فرمون هــا فقــط نقــش پایــش و مانیتورینــگ دارن

مبارزه با علف هرز هریز (َمرغ)
اسـتفاده از کودهاى دامى نپوسـیده و حضور گوسـفندان در باغات پسته باعث انتقال 
بـذر علـف هـرز مى شـود. یکـى از علف هـاى هرز سـمج، علف هـرز چندسـاله هریز 
اسـت کـه برخـى از باغـداران به اشـتباه تالش مى کننـد آن را بـا اسـتفاده از ادوات 
دنبالـه بنـد تراکتـور و بیـل از بین ببرنـد. اما این علف هرز هرچه بیشـتر دسـتکارى 
و ریشـه هاى آن قطـع شـود، بیشـتر تکثیر مى شـود. وقتـى که این علف هـرز تکثیر 
شـود، نابـود کـردن آن هزینه هاى بسـیار باالیى براى باغـداران در پـى دارد. بنابراین، 
نبایـد آن را بـا ادوات قطعـه قطعـه و در سـطح باغ پخـش کرد، بلکه تنها اسـتفاده از 

علف ُکـش راه حـل براندازى آن اسـت.

گموز و واکارى درختان
شــیوع بیمــارى گمــوز مى توانــد ضمــن کاهــش باردهــى درختــان، مــرگ آنهــا 
را نیــز در پــى داشــته باشــد. تنهــا راه موثــر مبــارزه بــا ایــن بیمــارى، اســتفاده 
از قارچکــش مخصــوص آن اســت. ایــن بیمــارى در خــاك و آب شــور فعالیــت 
ــاى  ــى خاك ه ــیرین و حت ــى و آب ش ــاى رس ــا در خاك ه ــدارد، ام ــى ن چندان
شــنى بــا آب شــیرین و دور آبیــارى کوتــاه، بیشــترین خســارت را وارد مى کنــد. 
در باغاتــى کــه درختــان آنهــا بــه دلیــل خســارت گمــوز و یــا هــر علــت دیگــرى، 
خشــک شــده اند بایــد واکارى درختــان در برنامه ریــزى عملیــات باغبانــى گنجانــده 
شــود. در ایــن راســتا پیشــنهاد مى شــود درخــت خشــکیده و آلــوده به طــور کامــل 
بــا بیــل مکانیکــى خــارج شــود، ســپس خــاك محــل اســتقرار درخــت بــا مخلــوط 
خــاك جدیــد و کوددامــى پوســیده جایگزیــن شــود و آبیــارى انجــام گیــرد. پــس از 
نشســت محــل آبیــارى مجــدداً خاك ریــزى، اصــالح کرت بنــدى  و تســطیح انجــام 

شــود. در نهایــت، پایــه نهــال مناســب در محــل بســتر آمــاده شــده، کاشــته شــود.

باغبانی
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سرمایى  نیاز  تأمین  عدم  مى شود  گفته 
درختان پسته در فصل رکود، یعنى از زمان 
از  درختان  که  زمانى  تا  آنها  برگ  ریزش 
خواب بیدار مى شوند، یکى از عوامل کاهش 
باغداران  دلیل،  به همین  است.  محصول 
اینکه  براى  سال  هر  ماه  بهمن  در  معموالً 
بدانند آیا نیاز سرمایى درختان در منطقه 
خیر  یا  شده است  تأمین  کاریشان  پسته 
و  پاییز  سرمایى  ساعات  تعداد  مورد  در 
زمستان کنجکاو و دقیق مى شوند. در این 
بین، چهار مدل که به اسم مدل سنجش 
ساعات سرمایى 0 تا 7 درجه سانتى گراد، 
مدل سنجش ساعات سرمایى زیر 7 درجه 
دینامیک  و  یوتا  مدل هاى  سانتى گراد، 
محدوده  در  یک  هر  مى شوند،  شناخته 
دمایى مشخص خود، اعداد متفاوتى را نشان 

مى دهند. 
فارغ از این موضوع، به نظر مى رسـد عده اى 
محقـق در پسـته آمریکا نسـبت بـه اینکه 
تنهـا تأمیـن نیـاز سـرمایى طبـق مدل هـا 
عامل اثرگـذار بر کمیت و کیفیت محصول 
اسـت، مطمئـن نبوده انـد. بنابراین، ایشـان 
27 متغیـر فیزیکـى و اقلیمـى را در کنـار 

اشاره

مریـکا معتبر 
ً روى پسـته آ

 ایـن تحقیقـات صرفـا
نتایـج

ل میـالدى بـه شمسـى 
 تبدیـل تاریخ هـا از سـا

اسـت و

شـدن مقالـه صـورت گرفته اسـت. 
صرفـاً به دلیـل روان 

راحل رشـدى درخـت پسـته در آمریکا، 
بدیهـى اسـت م

 که ممکن اسـت 
ارتفـاع از سـطح دریـا و سـایر عواملـى

مناطق پسـته خیز 
ـته باشـند با 

کرد گیـاه اثر داش
بـر عمل

ایـران متفاوت اسـت.  

آمار چندین سـاله برداشـت پسته گذاشته 
و سـعى نموده انـد با پیدا کـردن یک رابطه 
آمـارى، میـزان تأثیـر ایـن متغیرهـا را بـر 

عملکـرد درختان پسـته بررسـى کنند.
نتیجـه ایـن تحقیـق کـه توسـط کریـگ 
آمریـکا  در دانشـگاه کالیفرنیـاى  کالسـن 
انجـام شـده، حاکى از آن اسـت کـه از بین 
27 متغیر بررسـى شده، 3 متغیر بیشترین 
رابطـه را با میزان برداشـت محصـول دارند.

تأثیـر  بیشـترین  کـه  متغیـر  موثرتریـن 
معکـوس را بـر باردهـى محصـول پسـته 
طـى  کـه  اسـت  سـاعاتى  مجمـوع  دارد، 
روزهـاى اول فصـل رشـد (اول فروردیـن تا 
پنجم اردیبهشـت) دمـاى محیـط باالتر از 
حـدود 26,7 درجه سـانتى گراد بوده اسـت. 
احتمـاالً بـه ایـن دلیـل کـه درخت پسـته 
در ایـن زمـان در مرحلـه گلدهـى و گـرده 
افشـانى اسـت و دماهـاى بـاال بـه گل هاى 
لطیف پسـته لطمـه مى زند و عـالوه بر آن 
کاهـش تشـکیل جوانه گل براى سـال بعد 

را در پـى دارد. 
عامـل موثر بعدى، افزایش دمـاى هوا باالتر 
از 18,3 درجـه سـانتى گراد در دوره رکـود 

(25 آبـان تـا 25 بهمن) اسـت که نسـبت 
به سـایر عوامل، به شـدت از پتانسیل تولید 

مى کاهد.  محصول پسـته 
همچنیـن، ایـن محققـان دریافتنـد کـه 
مقـدار محصول سـال گذشـته اثـر کاهنده 
شـدیدى بـر باردهى محصول پسـته سـال 

پیـش ِرو دارد.
طبـق تحقیـق انجـام شـده، از بیـن ایـن 
عوامـل، بیشـترین تأثیـر را گرماهاى بیش 
از 26,7 درجـه سـانتى گراد در اول فصـل 
رشـد داشـته اند کـه بـا ضریـب باالتـرى 
موجـب کاهـش محصـول پسـته تولیـدى 
محصـول  آن،  بـر  عـالوه  شـد.  سـال  آن 
درخت پسـته از دماهاى باالى 18,3 درجه 
سـانتى گراد در فصـول سـرد سـال (دوره 

خـواب) بیشـترین خسـارت را مى بینـد.
بـه عبارت دیگـر، مقدار محصول هر سـال، 
بـا تعداد سـاعاتى که دمـا در زمان گلدهى 
درخـت در فروردیـن ماه همان سـال باالى 
تعـداد  بـوده،  سـانتى گراد  درجـه   26,7
سـاعاتى که دما در فصول پاییز و زمسـتان 
سـال قبـل بـاالى 18,3 درجه سـانتى گراد 
قـرار گرفتـه و همچنیـن مقـدار محصـول 
سـال قبل درختـان بـاغ، ارتبـاط معکوس 
دارد. البتـه بایـد توجـه داشـت کـه هریک 
سـاعت که دمـاى هـوا در مرحلـه گلدهى 
بیـش از 26,7 درجه سـانتى گراد باشـد، به 
میـزان بیـش از 2 برابر نسـبت بـه هر یک 
سـاعت که دمـا در فصول پاییز و زمسـتان 
باالى 18,3 درجه سـانتى گراد مـى رود، اثر 

منفى بـر کاهش محصـول دارد. 
بـه هـر روى، بـه نظـر مى رسـد توجـه بـه 
ایـن عوامـل و یافتن راهکارى بـراى رهایى 
از کاهـش محصـول در صورتـى کـه ایـن 
متغیرهـا حاکـم شـوند، اهمیـت ویـژه اى 

داشته باشـد.

دبیرخانه انجمن پسته ایران
برگرفته از مقاله: متغیرهاى مربوط به دما که بر عملکرد پسته رقم کرمان در دره سن واکین کالیفرنیا اثر دارند- نوشته کریگ کالسن

اثر هر ساعت گرما بر مقدار محصول

برریس دماهای باال در فصول پاییز، 
زمستان و بهار

موثرترین 
متغیر که 

بیشترین تأثیر 
معکوس را 

بر باردهی 
محصول پسته 

دارد، مجموع 
ساعاتی است 

که طی روزهای 
اول فصل رشد 
(اول فروردین 

تا پنجم 
اردیبهشت) 

دمای محیط 
باالتر از حدود 

۲۶٫۷ درجه 
سانیت گراد 
بوده  است

باغبانی
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مدل دینامیکمدل یوتامدل 0 تا 7  درجه سانتیگرادشهرستاناستان
94885858جلفاآذربایجان شرقى
1062111960مرندآذربایجان شرقى
88182858ارومیهآذربایجان غربى
88884458نقدهآذربایجان غربى

807102955اردستاناصفهان
84287254اصفهاناصفهان
64763042خوروبیابانکاصفهان
96397565شاهین شهر و میمهاصفهان
915105060شهرضااصفهان
80599458کاشاناصفهان
1125121164گلپایگاناصفهان
912107360نائیناصفهان
1159134464نطنزاصفهان
1155136064کرجالبرز
928135362تهرانتهران
928102458ورامینتهران

95595653لردگانچهارمحال بختیارى
86587153بشرویهخراسان جنوبى
80674151بیرجندخراسان جنوبى
1036105859درمیانخراسان جنوبى
76189953سرایانخراسان جنوبى
93692862سربیشهخراسان جنوبى
48836936طبسخراسان جنوبى
82498557فردوسخراسان جنوبى
81479252قائناتخراسان جنوبى
72775646نهبندانخراسان جنوبى
69792455بجستانخراسان رضوى
74392054بردسکنخراسان رضوى
88293455تایبادخراسان رضوى
992101359تربت جامخراسان رضوى
1047106364تربت حیدریهخراسان رضوى
1111147669جغتاىخراسان رضوى
942106159خوافخراسان رضوى

باغبانی
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1013103559درگزخراسان رضوى
893111959رشتخوارخراسان رضوى
934108259سبزوارخراسان رضوى
81784349سرخسخراسان رضوى
1037111864فریمانخراسان رضوى
898111759کاشمرخراسان رضوى
945107559کالتخراسان رضوى
987114658گنابادخراسان رضوى
1024107660مشهدخراسان رضوى
987100561نیشابورخراسان رضوى
1011102263اسفراینخراسان شمالى
91889262بجنوردخراسان شمالى
1007104662جاجرمخراسان شمالى

95993863زنجانزنجان
985106062دامغانسمنان
887120561سرخهسمنان
956112762سمنانسمنان
1118119264شاهرودسمنان
89499657گرمسارسمنان
1051108963میامىسمنان

50639232خاشسیستان و بلوچستان
1006109062آبادهفارس
79777945استهبانفارس
34910624دارابفارس
54048634سروستانفارس
77169647شیرازفارس
63355436فسافارس
79872844مرودشتفارس
46855142نى ریزفارس
1089123565آبیکقزوین
1112119263بوئین زهراقزوین
1116120963قزوینقزوین
91595556قمقم

باغبانی

مدل دینامیکمدل یوتامدل 0 تا 7  درجه سانتیگرادشهرستاناستان
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71563642انارکرمان
1040120159بافتکرمان
88188255بردسیرکرمان
60555244راورکرمان
70568644رفسنجانکرمان
79578947زرندکرمان
70372246سیرجانکرمان
88182255شهربابککرمان
79977550کرمانکرمان
71563642نوقکرمان
87996556کرمانشاهکرمانشاه
53872049مراوه تپهگلستان
86287852کوهدشتلرستان
1078115761دلیجانمرکزى
974101360زرندیهمرکزى
959114762ساوهمرکزى
1151122765مالیرهمدان
1074117864نهاوندهمدان
80186551ابرکوهیزد
70661742اردکانیزد
53419528بافقیزد
74967046بهابادیزد
758103055تفتیزد
74370846مروستیزد
63178648مهریزیزد
70461845میبدیزد
65168042هراتیزد
63567044یزدیزد

مالحظات:
نیاز سرمایى به سه روش؛ یوتا (Utah)، دینامیک و مدل 0 تا 7 درجه سانتى گراد با استفاده از داده هاى گزارش شده ایستگاه ها و محاسبات سازمان 

هواشناسى به دست آمده اند.
داده هاى ساعتى بر اساس داده بیشینه و کمینه هر روز و توابع توزیع برآورده شده و سپس براساس داده هاى ساعتى برآورده شده، نیاز سرمایى به دست مى آید.
بدیهى است که مرجع اطالعات خام در محاسبه مدل هاى نیاز سرمایى، اطالعات سازمان هواشناسى هستند و چنانچه این اعداد با داده هاى به دست 
آمده از ایستگاه هاى دیتاالگر مستقر در باغات متفاوت باشد ممکن است به دلیل تفاوت خرد اقلیم، تفاوت در استاندارد نصب و قرائت ایستگاه باشد.

باغبانی

مدل دینامیکمدل یوتامدل 0 تا 7  درجه سانتیگرادشهرستاناستان
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به  وسیله  مدون  و  تسلسل  با  منسجم، 
تا  بشود  هدایت  پژوهشى  رهبر  یک 
اینکه در طول چند سال، به یک نتیجه 
برسد.  کاربردى  و  ملموس  استناد،  قابل 
مفید  زنبور  مورد  در  مثال،  به عنوان 
عامل  که   Encarsia formosa
مگس  و  پنبه  عسلک  بیولوژیک  کنترل 
سفید گلخانه است، حدود 95 سال است 
که دارد کار تحقیقاتى آن انجام مى شود و 

همچنان هم ادامه دارد. 
اما در ایران چنین چیزى نداریم!

در اواخر دهه 1380 یک کار تیمى بزرگ 
جمله  از  و  کشور  تحقیقات  بخش  در 
پسته انجام شد و تدوین سند راهبردى 
تحقیقاتى پسته ایران به عهده موسسه 
در  شد.  واگذار  کشور  پسته  تحقیقات 
طول سه سال کار منسجم گروهى در 9

کارگروه انجام و مسئله یابى شد. سوابق 
نهایتاً  گردید.  معین  و  بررسى  پژوهشى 
مشخص شد چه در دست داریم و چکار 
باید بکنیم و به کجا مى خواهیم برسیم. 
در این بررسى، برنامه 20 ساله چشم انداز 
1400 مورد نظر بود.  نتایج به صورت یک 
تحقیقات  راهبردى  نام «سند  به  کتاب 
پسته ایران» منتشر شد. در واقع، بیش 
از 1200 مشکل براى رسیدن به نقطه 
مطلوب در پسته کارى هاى کشور معرفى 
گردید. هدف این بود که به سمت تولید 

پایدار پسته حرکت کنیم. 
نتیجه این کارهاى تئورى چه شد؟

ما در سال هاى گذشته بر روى دشمنان 
طبیعى آفات عمده پسته مانند: پسیل، 
و  زیان آور  سن هاى  چوبخوار،  پروانه 
کراش،  آفت  با  رابطه  در  همچنین 
دیگر  آفات  از  بسیارى  و  شپشک ها 
انجام  زیادى  پایه اى  تحقیقاتى  کارهاى 

دادیم و کارهاى کاربردى هم انجام شد.
پس در بخش عملیاتى کردن ناقص 

ماند؟
بله، نیاز بود که این کارها ادامه پیدا بکند 
و به صحرا عرضه شود و به باغ برود، ولى 
مى بینیم که در کارهایى که در واحدهاى 
و  عملى  کار  مى شود  ارائه  آموزشى 
کاربردى براى باغهاى پسته خیلى نادر 

است.
چرا به نتیجه نرسید؟

سیاست گذارى،  و  مدیریت  بخش 
خوب  بازآموزى  کالس هاى  مى بایست 
در  که  کارشناسانى  حضور  با  مناسب  و 
باغ هاى پسته در زمینه توصیه مبارزه با 

اصًال  پسته کاران  از  بسیارى  و  نمى شود 
از آن اطالع ندارند؛ دوماً، از نظر فرهنگى 
کشور،  در  پسته  تولید  دست اندرکاران 
هنوز به یافته هاى پژوهشى باور و اعتقاد 
کامل ندارند. از طرف دیگر، کارشناسانى 
توصیه  را  آفات  کنترل  روش هاى  که 
مى کنند تا حدودى سلیقه اى عمل کرده 
و مثًال براى یک آفت خاص چندین روش 
با دوزهاى متفاوت، اختالط هاى متعدد و 
زمان هاى متفاوت توصیه مى کنند. باغدار 
با ترس از خسارت آفت، روش ها را اجرا 
هم  مطلوب  نتیجه  متأسفانه  و  مى کند 

نمى گیرد. 
راهکار چیست؟

بایستى روى پژوهش هاى کاربردى تکیه 
تولید  سمت  به  بتوانیم  زودتر  تا  کنیم 
پایدار پسته برویم. هیچ اشکالى ندارد که 
روى یک موضوع، تحقیقات دامنه دار چند 
ده ساله انجام بدهیم. منتها بایستى کار 
به  صورت تیمى انجام شود، تخصص هاى 
مختلف در آن تیم باشند و کار به  صورت 

به نظر شما عناوین کلى مشکالت و 
معضالت ما در موضوع مبارزه با آفات 
مواردى  چه  شامل  پسته  باغ هاى 

است؟ 
نیاز  زیادى  وقت  به  سوال  این  به  پاسخ 
سه  به  خالصه  به طور  را  موضوع  دارد. 
بخش تقسیم مى کنم؛ بخش اول: موضوع 
اجراى  موضوع  دوم:  بخش  پژوهش؛ 
نتایج پژوهشى در عرصه پسته کارى ها و 
به عبارت دیگر توصیه هایى که در باغ هاى 
سوم:  بخش  و  مى شود؛  انجام  پسته 
موضوع مدیریت، برنامه ریزى و در واقع 

سیاست گذارى پسته کشور. 
به نظرمن، در بخش پژوهش عمده ترین 
مشکلى که فعًال وجوددارد، موضوع عدم 
تأمین منابع مالى براى کارهاى پژوهشى 
پراکنده  پژوهش هاى  انجام  همچنین  و 
و بدون تسلسل، پژوهش هاى سلیقه اى 
و مقاله محور براى ارتقاى شغلى است. 
اکثر کارهاى تحقیقاتى که به ویژه در دو 
هستند.  تکرارى  شده،  انجام  اخیر  دهۀ 
کافى  عمق  از  آنها  از  بعضى  اینکه،  دوم 
غالباً  اینکه،  سوم  نیستند.  برخوردار 
پراکنده هستند و موضوع از یک تسلسل 
انتهاى  و  ابتدا  یعنى  نیست؛  برخوردار 
پروژه نامشخص است. بنابراین، نتایجى 
که در این پراکنده کارى و سطحى نگرى 
به دست مى آید نیز قابل کاربرد در پسته 
کارى ها نیست. درواقع، یکى از مشکالت 
تحقیقاتى ما این است که کارمان، کپى 
جاى  به  کارها  است.  دیگران  کار  کردن 
اینکه در ادامه کارهاى انجام شده قبلى 

باشند، تکرارى هستند. 
در اجرا چه مانعى وجوددارد؟

در بخش اجراى نتایج پژوهشى، موضوع 
بسیار مهمى که وجود دارد این است که 
است  موجود  که  تحقیقاتى  نتایج  اوالً، 
گرفته  کار  به  کارى ها  پسته  عرصه  در 

دو قسـمت از مصاحبـه بـا محمدرضـا مهرنژاد محقـق و صاحب نظـر در زمینه آفات پسـته ایران در اوایل سـال 
جارى منتشـر شـد. قسـمت پایانى این گفت و گـو با تمرکز بـر وضعیت سیاسـت گذارى در این زمینه و بررسـى 

میـزان موفقیـت روش بیولوژیک در مبـارزه با آفات پسـته در ادامه ارائه شده اسـت.

گفت و گو با محمدرضا مهرنژاد، محقق و صاحب نظر در زمینه آفات پسته ایران

آفت سیاست گذاری
در بخش تحقیقات

باغبانی
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آفات اشتغال دارند، برگزارکند. همچنین، 
اجراى روش هاى مدون و یکسان که پایه 
تحقیقى دارد را ارائه و آموزش دهند. در 
همین جا مى خواهم از دست اندرکاران 
و باغداران محترم پسته تقاضا کنم که 
یافته هاى تحقیقاتى و توصیه هاى فنى را 
جدى گرفته و از آنها استفاده کنند. آنچه 
که االن در دسترس هست ارزان به دست 
محدودیت هاى  باوجود  است.   نیامده 
مالى و مسائل کشور، این اطالعات خیلى 
ارزشمند هستند و مى توانند بسیارى از 
مسائل  سایر  یا  آفات  از  ناشى  زیان هاى 
کشاورزى که در باغ هاى پسته وجوددارد 

را جلوگیرى کنند. 
در بخش مدیریت و سیاست گذارى الزم 
مسئول  و  اندرکار  دست  افراد  که  است 
براى تولید بهینه و پایدار پسته در کشور، 
تدوین  مدت  بلند  و  مدت  کوتاه  برنامه 
خالى  فعًال  موضوعات  این  جاى  کنند. 

است و کسى به فکر آنها نیست. 
موضوعات  وارد  قدرى  دهید  اجازه 
باغداران  اخیراً  بشویم.  جزیى تر 
پسته،  پسیل  آفت  علیه  گوگرد  از 
استفاده کردند و موفق بودند. نقش 
چه  زمینه  این  در  تحقیقات  بخش 

بوده است؟
باغ هاى  وارد  که  است  ماده اى  گوگرد 
این  که  دریافتند  باغداران  و  شد  پسته 
یعنى  آنها  آفت  مشکل  مى تواند  ماده 
پسیل معمولى پسته را مرتفع کند. بسیار 
این  پیدایش  در  بدانید  که  است  جالب 
علیه  ماده  این  اثر  تشخیص  در  یا  ماده 
پسیل معمولى پسته، محققین ابداً هیچ 
دخالتى نداشتند و آنها فعالیتى در این 
اجرایى  مدیریت  بخش  نکردند.  زمینه 
رسمى کشور هم در این موضوع دخالتى 
نداشت و هیچ گونه نقشى نداشته است. 
در  گوگرد  استفاده  اولیه  سال  درچند 
باغات پسته، بخش اجرایى کشور و بخش 
تحقیقات ناظر کار باغداران بودند و هیچ 
اقدامى انجام ندادند. پس از اینکه مصرف 
گوگرد گسترده تر شد وارد عمل شدند و 
زمینه  این  در  طرح هایى  مى شود  گفته 

درحال اجرا است. 
پس چطور این ماده تأیید شد و مورد 

استفاده قرار گرفت؟
جوار  در  که  پسته  باغداران  از  تعدادى 
وجود  انگور  باغ هاى  آنها،  پسته  باغ هاى 
براى  گوگرد  اینکه  لحاظ  به  داشت 
درختان  روى  قارچ ها  از  بعضى  کنترل 

انگور پاشیده مى شود، به تدریج متوجه 
شدند که در ردیف هاى همجوار باغ انگور 
ندارد.  وجود  درختان  روى  پسیل  آفت 
را  گوگرد  که  شد  باعث  آنها  کنجکاوى 
بر روى درختان پسته نیز مصرف کنند 
منطقه  آن  باغداران  بین  مسئله  این  و 
و  اطالعات  این  کم  کم  کرد.  پیدا  رواج 
این خبر منتشر شد و باغداران دیگر در 
ابعاد وسیع ترى از این موضوع آگاه شدند 
پسته  معمولى  پسیل  علیه  را  گوگرد  و 

مصرف کردند. 
متوجه  زمانى  چه  از  خودتان  شما 
تأثیر گوگرد روى آفت پسیل شدید؟

موضوع  این  متوجه  سال 1394  از  من 
شدم. همچنین، بنا به عالقه شخصى از 
بر  باغداران  که  باغ هایى  از  زیادى  تعداد 
روى درختان پسته گوگرد مصرف کرده 
بودند در زمان هاى مختلف بازدید کردم. 
باغدارانى  شدم  متوجه  بازدیدها  این  در 
که برخى از محدودیت ها و نحوه مصرف 
گوگرد را رعایت کرده اند، درختان سالم و 
بدون آفتى دارند. من این بررسى را تا سه 
سال پیگیرى کردم و متوجه شدم که اگر 
بعضى از مسائل خصوصاً زمان گوگردپاشى 
رعایت شود، یعنى گوگرد بعد از تشکیل 
پوست استخوانى پاشیده شود، به خوبى 
مى تواند از خسارت پسیل جلوگیرى کند. 
الزم است که درختان تشنه نباشند و در 

هواى داغ این محلول پاشى انجام نشود. 
چقدر اطالعات از تحقیقات در رابطه 

با اثر گوگرد به دست آمده است؟
گوگرد در رابطه با پسیل پسته، به عنوان 
تا  و  مى کند  عمل  کننده  دور  ماده  یک 
زمانى که بر روى برگ هاى درخت وجود 
داشته باشد، پسیل به درخت یا برگ سبز 
و  زمان  گذر  با  نمى شود.  نزدیک  پسته 
درختان  روى  پسیل  گوگرد،  اثر  کاهش 

مستقر مى  شود.
 در رابطه با اثر متقابل گوگرد، آفت پسیل 
وجود  محدودى  اطالعات  پسته،  گیاه  و 
دارد و متأسفانه اطالعات علمى دیگرى 
انجام  به  نیاز  زمینه ها،  تمام  در  نداریم. 
بر  گوگرد  اثر  چون  مى  باشد؛  تحقیقات 
روى عوامل کنترل بیولوژیک یا به عبارت 
آفات  و  پسیل  طبیعى  دشمنان  دیگر 
دیگر پسته که همزمان با پسیل موجب 
است.  نامشخص  مى شوند،  خسارت 
همچنین، در این رابطه نیاز به تحقیقات 
مفصلى است که رایحه هایى که از گوگرد 
جدا مى شود و آفت پسیل معمولى پسته 
به آن حساس است شناسایى شود. من 
با  اینکه  مورد  در  پیش بینى  هیچ گونه 
کجا  به  پسته  باغات  در  گوگرد  مصرف 
خواهیم رسید و وضعیت دشمنان طبیعى 
آفات و یا جمعیت سایر آفات پسته چه 

خواهد شد ندارم. 
آیا در مبارزه با آفات پسته مى توان 
تنها به عوامل کنترل بیولوژیک تکیه 
کرد و از هیچ ماده شیمیایى استفاده 

نکرد؟ 
در واقع باید گفت که کنترل بیولوژیک 
در  عمدتاً  حال  به  تا  دنیا  در  موفق 
محیط هاى تحت کنترل همانند گلخانه ها 
مفید  حشرات  یعنى  شده است؛  انجام 
پرورش  هاى  (کارگاه  انسکتاریوم ها  در 
حشره) تولید شده اند و در محیط تحت 
رهاسازى  خاصى  آفت  علیه  کنترل 

شده اند. 
باغ ها،  و  مزارع  مانند  باز  محیطهاى  در 
در سطح هاى گسترده، کنترل بیولوژیک 
کنترل  عوامل  ندارد.  مناسب  کارایى 
پرورش  کارگاه هاى  در  که  بیولوژیکى 
حشرات یا کنه ها تولید مى شوند بایستى 
بعد از رها سازى با محیط جدید سازگارى 
پیدا کنند. به همین دلیل، فراهم کردن 
تحت  محیط هاى  در  زیستى  شرایط 
کنترل راحت تر از محیط هاى باز است. 
در واقع، بسیارى از اکولوژیست ها معتقدند 
که اگر یک عامل کنترل بیولوژیک به طور 
طبیعى موفق به پایین آوردن جمعیت 
میزبانش، یعنى آنچه که ما به آن آفت 
مى گوییم، در محیط باز و شرایط طبیعت 
نباشد، اگر حتى آن را به طور انبوه پرورش 

دهیم و رها کنیم باز موفق نیست. 
باغات  در  بیولوژیک  مبارزه  یعنى 

پسته موفقیت آمیز نیست؟
باید توجه داشته باشیم که ارتباط آفات 

باغبانی
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گیاه  یک  روى  آنها  طبیعى  دشمنان  و 
روابط  شامل:  که  است  پیچیده  بسیار 
متقابل میزبان با عامل کنترل بیولوژیک، 
کنترل  عامل  گیاه،  با  میزبان  همچنین 
همچنین  و  میزبان  گیاه  با  بیولوژیک 
روابط با سایر موجودات زنده اى مى باشد 
که در اکوسیستم آن محیط کشاورزى 

زندگى مى کنند. 
زنبور  شده،  انجام  تحقیقات  طبق 
پسیالفاگوس یک عامل کنترل بیولوژیک 
استاندارد براى آفت پسیل معمولى پسته 
است. اگر شرایط اکولوژیکى براى آن در 
تواند  مى  به خوبى  باشد،  فراهم  طبیعت 
پسیل را در حد مطلوبى کنترل کند، اما 
حمله  مورد  پسیالفاگوس  زنبور  همین 
قرار  دیگر  پارازیتویید  زنبور   6 تغذیه  و 
ثانویه  پارازیتویید  آنها  به  که  مى گیرد 
زنبور  مختص  موضوع  این  مى گوییم. 
موجودات  همه  نیست  پسیالفاگوس 
یکدیگر  از  غذایى،  زنجیره  یک  در  زنده 
یک  هر  و  مى کنند  تغذیه  تسلسل  به 

جایگاهى در این زنجیره غذایى دارند.
اگر  که  ادعا  نمى توان  خیلى  بنابراین،   
حشرات مفید را به پرورش انبوه رسانده و 
در محیط رها کرد، آفت کنترل مى شود 
دیگر  روش هاى  از  استفاده  به  نیازى  و 
کنترل از جمله به مصرف مواد شیمیایى 

نیست. 
یک  همین  تنها  پسته  پسیل  براى 
عامل کنترل بیولوژیک وجوددارد؟

براى  شده،  انجام  تحقیقات  اساس  بر 
پسیل معمولى پسته بیش از 23 عامل 
کنترل بیولوژیک در باغ هاى پسته ایران 
وجود دارد. اما توجه کنید که در یک باغ 
پسته تمام این 23 عامل وجودندارند و 
تنها بسته به شرایط آب و هوایى مناطق 

مختلف تعدادى از آنها حضور دارند. 
این  از  باالیى  جمعیت  نمى توان 
اثر  افزایش  براى  را  متنوع  حشرات 

مبارزه تولید کرد؟
پتانسیل این حشرات در کاهش جمعیت 
پسیل بسیار متفاوت است. مسئله دیگر 
یا  مفید  حشرات  پرورش  که  است  این 
هزینه بَر  بسیار  بیولوژیک  کنترل  عوامل 
و تخصصى است و نیاز به رعایت موارد 
زیادى در باغ ها یا مزارع توسط کشاورز 
صرفه  موارد  اغلب  در  که  دارد  باغدار  و 

اقتصادى ندارد. 
روش  متخصص،  فرد  یک  به عنوان 

موثر کنترل آفات را چه مى دانید؟

نام  به  روشى  آفات،  کنترل  موضوع  در 
مدیریت تلفیقى کنترل آفات وجود دارد 
که شامل 7 روش است. مى توان از این 
تولید  و  آفات  کنترل  جهت  در  روش ها 
محصول سالم استفاده نمود. این روش ها 
و  تحقیق  به  نیاز  خاصى  آفت  هر  براى 
برنامه دارد. بنابراین، اینکه بخواهیم سموم 
را در باغ ها به طور کامل حذف کنیم، براى 
هر منطقه و هر آفتى متفاوت است. در 
توان  مى  سالم،  محصول  تولید  راستاى 
جمله  از  کرد،  رعایت  باغ  در  را  مسائلى 
آفات،  اقتصادى  خسارت  آستانه  رعایت 
باالبردن آستانه تحمل باغداران نسبت به 
خسارت آفات که به محض مشاهده آفت، 
ابتدا سعى در کنترل آفت نداشته باشند 
و سریع مبارزه شیمیایى را شروع نکنند. 

توضیح  بیشتر  مورد  این  در  لطفاً 
مى دهید.

تلفیقى  برنامه  باید  آفات  کنترل  براى 
آفت،  یک  با  مبارزه  با  تا  داشته باشیم 
جمعیت حشرات مفید مبارز با آفت دیگر 
را از بین نبریم؛ به عنوان مثال وقتى براى 
مى شود  اقدام  پسیل  با  مبارزه  و  کنترل 
به سیکل زندگى و روابط متقابل عوامل 
کنترل بیولوژیک پروانه چوبخوار صدمه 
که  مفیدى  حشرات  به  یا  و  نشود  زده 
کراش،  براى  طبیعى  کنترل  عامل 
سرخرطومى پسته، پروانه میوه خوار پسته 
و سوسک هاى سرشاخه خوار، شپشک ها و 
دیگر آفات پسته هستند آسیبى نبینند. 
مبارزه  روش  که  بدانیم  باید  به طورکلى، 
مورد استفاده علیه آفت هدف، چه تأثیر 
موجودات  دیگر  روى  بر  منفى  یا  مثبت 
مفید که همزمان بر روى درخت وجود 

دارند، مى گذارد. 
چشم انداز  آخر،  کالم  عنوان  به 

پیگیرى اینکار را چطور مى بینید؟
ما تا رسیدن به این مرحله که بتوانیم یک 
شیمیایى  مواد  از  عارى  سالم،  محصول 
یا مصرف کم مواد شیمیایى در باغ هاى 
پسته مان تولید کنیم فاصله زیادى داریم. 
باید راه آینده روشن شود، بدین ترتیب 
که مدیران و سیاست گذاران اعم از بخش 
مثل  تشکل ها  یا  خصوصى  یا  دولتى 
انجمن ها، همه کنار یکدیگر بنشینند و 
پسته  آینده  براى  راهبردى  برنامه  یک 
مى توان  زمان  آن  نمایند.  تدوین  کشور 
براى ارقام پسته و براى باغ هاى پسته یک 
برنامه کنترل تلفیقى مناسب و فراخور هر 

منطقه و هر رقم تدوین نمود. 

﹝﹢ا﹡︹ ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ آ﹁︀ت

︥و﹨︩ ١. ﹝﹢︲﹢ع︎ 
︥و﹨︪﹩ ︣ای ﹋︀ر﹨︀ی︎  ︻︡م ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩︋ 

︡ون ︑︧﹙︧﹏ ︣ا﹋﹠︡ه و︋  ︩ ﹨︀ی︎  ︎︥و﹨
ــ︣ای  ــ﹥ ﹝ــ﹢ر ︋ ︩ ﹨ــ︀ی ︨ــ﹙﹫﹆﹥ ای و ﹝﹆︀﹜ ︎︥و﹨

ار︑﹆ــ︀ی ︫ــ︽﹙﹩

︥و﹨︪﹩  ︎︕︀︐﹡ ٢. ا︗︣ای
﹡︐︀ــ︕ ︑﹆﹫﹆︀︑ــ﹩ ﹝﹢︗ــ﹢د در ︻︣︮ــ﹥ ︎︧ــ︐﹥ 

﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د ﹎︣﹁︐ــ﹥  ﹋︀ر  ︋ــ﹥  ﹋︀ری ﹨ــ︀ 
️ ا﹡︡ر﹋︀ران ︑﹢﹜﹫ــ︡ ︎︧ــ︐﹥ در ﹋︪ــ﹢ر، ︋ــ﹥  د︨ــ

ــ︡ ــ︀ور ﹡︡ار﹡ ︀﹁︐﹥ ﹨ــ︀ی ︎︥و﹨︪ــ﹩ ︋
﹋︀ر︫﹠︀︨︀﹡﹩ ﹋﹥ روش ﹨︀ی ﹋﹠︐︣ل آ﹁︀ت را ︑﹢︮﹫﹥ 

﹙﹫﹆﹥ ای ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ ︡ودی︨ 

️ ﹎︢اری  ︨︀﹫  ︨️︣︡﹞ .٣
︎︧︐﹥ ﹋︪﹢ر

﹢ب و ﹝﹠︀︨︉ ︀زآ﹝﹢زی︠  ︋︣﹎︤ار ﹡︪︡ن ﹋﹑س ﹨︀ی︋ 
︻ــ︡م آ﹝ــ﹢زش روش ﹨ــ︀ی ﹝ــ︡ون و ﹊︧ــ︀ن ﹋ــ﹥ 

︀︎ــ﹥ ︑﹆﹫﹆ــ﹩ دار﹡ــ︡ 
︑︡وــ﹟ ﹡︪ــ︡ن ︋︣﹡︀﹝﹥  ﹨ــ︀ی ﹋﹢︑ــ︀ه و ︋﹙﹠︡﹝ــ︡ت 

︋ــ︣ای ︑﹢﹜﹫ــ︡ ︋﹫﹠ــ﹥ و ︀︎ــ︡ار 

باغبانی
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کمیته بازرگانى
امسـال حجـم تولیـد پسـته ایـران 135 هـزار 
تـن تخمیـن زده شـد کـه بـا احتسـاب معـادل 
5 هـزار تـن مانـده انتقالـى از سـال قبـل، کل 
محصـول پسـته دردسـترس امسـال 140 هـزار 
تـن بـرآورد مى شـود. آمارهـا نشـان مى دهـد که 
میـزان محصول دردسـترس امسـال تقریباً نصف 
محصـول دردسـترس سـال قبـل اسـت. ناگفتـه 
نمانـد محصول امسـال پسـته ایران هـم از لحاظ 
کیفى و هم از جنبه هاى رؤیت و سـایز در سـطح 

پایین تـرى نسـبت بـه سـال گذشـته قـراردارد.
مصرف پسته در سال تجارى قبل (1399-1400) 
به طرز شگفت انگیزى قابل توجه بود و تقاضاى باال 
در بازارها قیمت متوسط پسته را از کف 4,5 دالر 
به 8 دالر باال برد. اما در ابتداى سال تجارى جدید 
شرایط کمى متفاوت بود؛ محصول پسته ایران از 
نظر کمى و کیفى نسبت به سال قبل اُفت داشت، 

درحالى که على رغم باال بودن اونس پسته آمریکایى، 
حجم تولید آن باال و کیفیت محصولشان خوب 
گزارش شده بود. این امر سبب شد آمریکایى ها در 
ابتداى سال تجارى 1401-1400 قیمت هاى اول 

فصل را کاهش دهند.
تجارى 1400-1401،  در سه ماهه ابتداى سال 
طبق آمار گمرك ایران میزان 42 هزار تن پسته 
و 5 هزار تن مغز پسته صادر شده که در مجموع 
مبین 45 گذشته،  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 

درصد کاهش وزنى است؛ دلیل اصلى این موضوع 
عرضۀ قابل توجه پسته آمریکایى در قیمت هاى 
رقابتى تر نسبت به سال گذشته است. اما با همه 
آنچه  برخالف  ایران  پسته  صادرات  اوصاف،  این 
بوده است؛  انتظار  حد  از  فراتر  مى شد  پیش بینى 
حجم مصرف پسته در سه ماه ابتدایى سال تجارى 
قبل حدود 40 درصد از تخمین موجودى اول دوره 
بوده، در حالى که امسال على رغم افزایش حدود 30

قیمت هاى  متوسط  به  نسبت  قیمت ها  درصدى 
سال قبل، طى ماه هاى مهر، آبان و آذر نیز حدود 
40 درصد از تخمین موجودى اول دوره مصرف 

شده است.
آذرماه  پایان  در  ایران  پسته  محصول  مانده  
1400، پس از کسر برآورد مقادیر مصرف داخل 
و صادرات، 83 هزار تن مى باشد. شرایط فعلى بازار 
آرام و تقاضا براى پسته کم است؛ بخشى از کمبود 
تقاضا به دلیل تعطیالت سال نو میالدى و سال نوى 
چینى است و بخشى دیگر به دلیل اشباع بازارها از 
پسته آمریکایى و تا حدودى پسته ایرانى است. 
الزم به ذکر است، در حال حاضر عرضه چندانى نیز 
از جانب باغداران در بازار داخل صورت نمى گیرد. 
این عرضه پایین ناشى از کم بودن مقدار محصول 
امسال، امید به افزایش نرخ ارز در ماه هاى آینده و 
عدم اطمینان از حجم محصول پسته سال آینده 

در بین باغداران است. 

تحلیل وضعیت سه ماهه نخست سال تجاری ۱۴۰۰-۱

عرضه و تقاضا: هر دو پایین آمد
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جلسـه  اصـالح و به روزرسـانى درصدهاى فـروش ماهانه پسـته در داخل ایـران روز 
29 آذر 1400، در فضـاى مجازى برگزار شـد. در این جلسـه، اعضـاى کارگروه مربوطه 
متشـکل از: سـیدمحمود ابطحى، حامد رمضانى کریـم، عبدالکریم امیـن زاده، فرهاد 
آگاه و حسـین مهرابـى بـه بحـث و تبـادل نظـر پرداختند. طبـق جمع بنـدى انجام 
شـده در ایـن جلسـه، مقرر شـد 70 درصد از کل مصرف داخلى پسـته بـه 6 ماه اول 
هـر سـال تجارى (مهرمـاه تا پایـان اسـفندماه) و 30 درصـد باقیمانده بـه نیمه دوم 

یابد. اختصاص  سـال 
 ایـن جلسـه در حالى برگزار شـد کـه تاکنون رویـه انجمن پسـته ایـران در برآورد 
میـزان مصرف داخلى پسـته، یعنـى مقدار پسـته اى که هر مـاه از جریـان صادرات 
خـارج مى شـود، بـر پایـه لحـاظ کـردن حـدود 15 تـا 20 درصـد از میـزان پسـته 
تولیـدى هرسـال بوده اسـت. سـپس، تخمیـن سـاالنه مصـرف داخـل بـه نسـبت 
تقاضـاى مناسـبت هاى گوناگون (از جمله شـب یلـدا و تعطیالت نـوروز) در ماه هاى 

مختلـِف سـال سرشـکن مى شده اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت، جمع بندى این جلسـه حاصـل بررسـى نتایج تحقیـق میدانى 
از جامعـه آمـارى شـامل 10 نفـر از آجیل فروشـان بزرگ ایـران در بازارهـاى تهران، 
رفسـنجان، مشـهد و تبریـز بود. ایشـان دلسـوزانه با صـرف وقت و دقـت در انجام 
ایـن تحقیـق و رسـیدن بـه نتایـج الزم کمک شـایانى به انجمـن رسـاندند. اعضاى 
کارگـروه در مـدت یـک مـاه فرصت داشـتند تا بـا بررسـى هاى الزم جـدول توزیع 
ماهیانـه فروش پسـته در داخل کشـور را با اسـتفاده از اطالعات خـود تکمیل کنند. 
از آنجایـى کـه انجمن پسـته ایران همـواره پایبند بـه رعایت اصل شـفافیت و دقت 
هرچـه بیشـتر در ارائـه آمـار و اطالعـات صنعـت پسـته اسـت و بـا توجه بـه نیاز 
مبـرم بـه بازنگرى و به روزرسـانى توزیع مصرف داخـل در ماه هاى مختلـف، کارگروه 
اصـالح و به روزرسـانى درصدهـاى فروش ماهانه پسـته در داخل ایـران تحت کمیته 

شده اسـت.  تشـکیل  انجمن  بازرگانى 

در کارگروه کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران به روزرسانی شد:

آمار الگوی
مصرف داخل

بازرگانی
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مصرف ساالنه پسته در کشور 
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سحر نخعى، دبیر کمیته بازرگانى
فروش پسته آمریکا در ماه دسامبر (10 آذر تا 10 دى) حدود 27 هزار تن بوده است که کاهشى 36

درصدى در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته محسوب مى شود؛ به این ترتیب که در داخل آمریکا 
14 هزار تن و در بخش صادرات 13 هزار تن پسته به فروش رسید؛ افزایش فروش داخلى 2 درصد و 

صادرات نمایانگر کاهشى 54 درصدى نسبت به ماه دسامبر سال قبل بوده است.
افزایشى 6 که  بوده  تن  هزار  حدود 154  دسامبر  پایان  تا  سپتامبر  ابتداى  از  پسته  تجمعى  فروش 

درصدى نسبت به مدت مشابه سال پیش به حساب مى آید. در این مدت، فروش داخلى 9,5 درصد و 
صادرات 5 درصد افزایش را تجربه کردند. 

بعد از دسامبر 2016، دومین کاهش شدید فروش پسته آمریکا در ماه دسامبر 2021 اتفاق افتاد، البته 
مصرف داخل پسته در این ماه نسبت به دسامبر سال 2020، افزایش 2 درصدى داشته، بنابراین کاهش 
فروش در صادرات اتفاق افتاده است که دو دلیل دارد؛ در ماه دسامبر بارگیرى ها به مقصد چین و 
هنگ کنگ 92 درصد کاهش یافت علتش هم این بود که بارگیرى هاى مربوط به پوشش تقاضاى سال 
نوى چینى مى بایست حداکثر تا ماه نوامبر انجام شوند. دلیل دوم این بوده که صادرکنندگان به خاطر 

ترافیک کشتى ها، کنسلى ها یا ازدحام بنادر نتوانستند بارهایشان را برسانند.
باعث  موضوع  این  که  آورده  پایین  را  اروپا  بازار  در  پسته  موجودى  محموله ها،  رسیدن  در  تأخیر 
باالرفتن قیمت هاى فروش آنى در این بازار شده است. چالش هاى بارگیرى محموله هاى پسته طى یک 

سال اخیر همچنان ادامه دارد و حتى بدتر نیز شده است.
در کالیفرنیا بارش برف و باران در ماه دسامبر از میزان متوسط این موقع از سال باالتر بوده است. با 
این حال ماه ژانویه کم بارش بوده و سیستم بارشى جدیدى پیش بینى نشده است. سرماى زمستانه 

موجب شده که ساعات سرمایى تا االن مقدارى بیشتر از سال پیش برآورده شود.
در ماه دسامبر قیمت فروش هر کیلوگرم پسته خندان درجه یک اونس 22-18، حدود 8,60 دالر و هر 
کیلوگرم پسته خندان درجه یک اونس 27-21 حدود 7,90 دالر گزارش شده است. مغز کامل پسته 

حدود 19,60 دالر معامله مى شود.

پرایمکس در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۰ گزارش داد؛

کاهش ۳۶درصدی فروش پسته آمریکا

بازرگانی
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﹝﹆︀︧﹥ و︲︺﹫️ ﹁︣وش ﹝︀﹨︀﹡﹥ و ︑︖﹞︺﹩ ︎︧︐﹥ آ﹝︣﹊︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥
﹝︺︀دل ︪︠﹉ در ︎﹢︨️ (︑﹟)

﹤﹡︀﹨︀﹞﹩︺﹝︖︑
در︮︡ ︑︽﹫﹫٢٠٢١︣-٢٠٢٢٢٠٢٠-٢٠٢١در︮︡ ︑︽﹫﹫٢٠٢١︣-٢٠٢٢٢٠٢٠-︨٢٠٢١﹛ ﹝﹆︀︮︡ (در︮︡)﹝﹆︀︮︡

︀﹊︣﹞٩٪٢٤٩٣٠٥٤٥٠٨٨٪٣٢١٣٩٢٢١٣٦٢٢٪﹝︭︣ف دا︠﹏ آ
٦٪٧٦٦٣٥٨٧٦٠٠٢٠-٪٤١٣٠١٢١٢٤٢٠٪آ︨﹫︀
١٤-٪٥١٢١٨٥٨٢٥٣٦٥-٪١٤٥٢٩٥١٠٧٩٥٪ارو︎︀

︀﹆︣﹁٦٤٪١٢١١٦١٦٧١٠٠-٪٨٢٥٢٥٢٨٨٠٪︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥/آ
﹉︤﹊﹞ ٥٪٦٦٠٨٦٥٨٠٣٪٤١٧٣٠١٦٣٩٪﹋︀﹡︀دا و

︣︀︨٪١٪٢٢١٢٢٧١٢٢٠-٪١٣٤٨٤٤٥
٦٪٣٦١٥٣٦٧٩١٤٤٥٩٦-٪١٠٠٢٦٨٣٢٤١٨٠١٪﹝︖﹞﹢ع

﹁︣وش ﹝︀ه د︨︀﹝︊︣

﹁︣وش ︑︖﹞︺﹩ (︨︍︐︀﹝︊︣، ا﹋︐︊︣، ﹡﹢ا﹝︊︣ و د︨︀﹝︊︣)
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۵۴
در︮︡
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٢
در︮︡
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٢٧,٠٠٠
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﹋﹏ ﹁︣وش

٩/۵
در︮︡

ا﹁︤ا︩ ﹁︣وش دا︠﹙﹩

۵
در︮︡

︀درات  ︩︮︤﹁ا

١۵۴,٠٠٠
﹟︑

﹋﹏ ﹁︣وش

بازرگانی
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ذبیح هللا اعظمی ساردویی
نماینده یازدهم کرمان 

(جیرفت،عنبر آباد)،  دبیردوم 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس شورای اسالمی

رضا سرافرازی
مدیر کل امور آب وزارت جهاد 

کشاورزی

احمدرضا رضا زاده
رئیس هیئت مدیره اتحادیه 

کشاورزان استان خراسان و عضو 
کارگروه آب نظام صنفی کشور

ابوذر فداکار
مدیرکل حقوقی وزارت جهاد 

کشاورزی

مریم حسنى سعدى، دبیر کمیته آب
انجمـن پسـته ایران وبینـار آب با موضـوع «بررسـى افزایش عوارض 
برداشـت آب چاه هـاى کشـاورزى موضوع بنـد (ه) تبصـره 8 الیحه 
بودجه 1401» را روز  شـنبه 11 دى 1400 برگزار کرد. در این هم  اندیشى 
مجـازى، ذبیح اله اعظمى دبیر دوم کمیسـیون کشـاورزى، آب، منابع 
طبیعى و محیط زیسـت مجلس شـوراى اسـالمى، ابوذر فـداکار مدیر 
حقوقـى  وزارت جهاد کشـاورزى، احمدرضـا رضازاده عضـو  کارگروه 
آب نظـام صنفى کشـور و رضا سـرافرازى مدیـرکل امـور آب وزارت 

جهاد کشـاورزى به عنوان پنلیسـت حضور داشـتند. 

وبینار کمیته آب انجمن پیرامون موضوع بند (ه) 
تبصره ۸ الیحه بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد؛

افزایش عوارض 
برداشت از چاه ها؛ 
نقدها و چالش ها 

آب
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سابقه دریافت عوارض برداشت آب
در ابتداى این نشست، مریم حسنى سعدى دبیر کمیته 
آب انجمن پسته ایران، سابقه دریافت عوارض برداشت 
آب از چا ه هاى کشاورزى و بازگشت دوباره آن در قانون 

و نقدهاى وارده بر آن را تبیین کرد.  بودجه

نگاه مجلس به موضوع
در ادامه نشست، دبیر دوم کمیسیون کشاورزى، آب، 
منابع طبیعى و محیط زیست مجلس شوراى اسالمى 
به وضعیت حال حاضر الیحه بودجه در کمیسیون هاى 
و گفت: «هفته پیش این بند بودجه  مجلس اشاره کرد
در کمیسیون آب و کشاورزى و منابع طبیعى بررسى 
شد و مورد اعتراض اعضا واقع نشد. اعضاى کمیسیون 
در مورد صرف درآمد حاصله از عوارض در راستاى 
سدسازى و آبخیزى دارى موافق بودند و تنها در مورد 
صرف درآمد براى طرح نکاشت و جبران خسارت ناشى 
از خشکسالى بحث هایى صورت گرفت.» وى افزود: 
«در حال حاضر الیحه از کمیسیون آب وکشاورزى و 
منابع طبیعى مجلس خارج شده و به کمیسیون تلفیق 

رفته است.»
اعظمى در رابطه با مهلت اعمال نظر و انتقادات پیرامون 
این بند از الیحۀ بودجه عنوان کرد: «با توجه به اینکه 
الیحه به کمیسیون تلفیق رفته است، ایشان مى تواند 
مواردى را که در این نشست مطرح شده را به سه نفر 
از اعضاى کمیسیون آب و کشاورزى که در کمیسیون 
تلفیق حضور دارند انتقال دهد.» و همچنین افزود: 
«بعد از اینکه بودجه در کمیسیون تلفیق بررسى شد 
و بهمن ماه به صحن علنى مجلس آمد، باز هم این 
فرصت وجود دارد تا با در اختیار داشتن این انتقادات 

و ایرادات بتوان در آنجا نیز این موارد را مطرح کرد.» 
دبیر دوم کمیسیون کشاورزى، آب، منابع طبیعى و 
دریافت  نیز  اسالمى  شوراى  مجلس  زیست  محیط 
عوارض را فشار مضاعفى براى چاههاى مجاز دانست و 
گفت: «متأسفانه تنها از چاه هاى پروانه دار این عوارض 
به خاطر  غیرمجاز  چاه هاى  براى  و  مى شود  گرفته 
تنش هاى اجتماعى هیچ اتفاقى نمى افتد! در ادامه او 
افزود: «ما این موضوع را باید مد نظر داشته باشیم که 
با برداشت هاى بى رویه و فرونشست بیشتر دشت هاى 

چاره اى  آن  براى  باید  که  هستیم  روبه رو  کشور 
اندیشید.» 

چاه هاى غیرمجاز
نشست  در  حاضر  پنلیست  دیگر  رضازاده  ادامه،  در 
اظهار داشت: «گفته مى شود 350 هزار حلقه چاه مجاز 
در کشور وجوددارد که حدود 42 میلیارد مترمکعب 
شنیده ام  البته  دارند.  زیرزمینى  آب هاى  از  برداشت 
است  غیرمجاز  اصطالحاً  هزار،  تا 500  تعداد 350 
که قسمتى از آن در بخش کشاورزى و مابقى آن در 
بخش هاى غیرکشاورزى است.» وى افزود: «برداشت 
مى گیرد  صورت  غیرمجاز  چاه هاى  توسط  عمده اى 
که نه کنتور دارند، نه هزینه اى پرداخت مى کنند و نه 

تعهدى دارند!»

عدم رعایت روند قانون گذارى
در ادامه عضو کارگروه آب نظام صنفى کشور به عدم 
رعایت روند قانون گذارى در رابطه به بازگشت دریافت 
حق النظاره اشاره کرد و اظهار داشت: «حق النظاره در 
سال 1383 توسط مجلس طى یک قانون لغو شد. از 
این رو، چنانچه بخواهند حق النظاره را وارد عرصه قانونى 
کشور کنند، مى بایست ابتدا آن قانون لغو شود که این 

امر تحقق نیافته است.»
رضازاده تصریح کرد: «باید میزان حق النظاره به ازاى آن 
کارى که وزارت نیرو در احیاء آبخوان ها انجام مى دهد 
تعیین شود، نه بر اساس یکسرى عناوین زیبا که فقط 
تأکیدکرد:  وى  باشد.»  جارى  بودجه  گرفتن  براى 
«بسیارى از دشت هاى کشور ممنوعه و ممنوعۀ بحرانى 
هستند و ما باید تأثیر این حق النظاره را در احیاى 
دشت ها در این دوسال که وزارت نیرو آن را دریافت 

کرده است، ببینیم.» 
به  ادامه  در  کشور  صنفى  نظام  آب  کارگروه  عضو 
بازگرداندن  براى  نیرو  وزارت  قبل  سال هاى  تالش 
حق النظاره اشاره کرد و بیان داشت: «در گذشته نیز 
این دریافت وجه از سوى آقاى حاج رسولى ها مطرح 
شد و درخواست داشت که با پنج تومان حق النظاره 
مخالفت نداشته باشیم. ما در بخش کشاورزى اعالم 
کردیم، مشکل در پرداخت پنج تومان نیست، بلکه 

ما شرط داریم که به ازاى کار انجام شده به شما پول 
بدهیم. در چنین حالتى حتى ما حاضریم براى دریافت 
وجه همکارى نیز کنیم. اگر اقدامات شما اثر مثبتى 
چاه ها  این صورت  در  داشته باشد،  سفره ها  احیاى  در 
جابه جایى نخواهندداشت و این هزینه هاى مترتبى که 
به چاه هاى کشاورزى به دلیل افت سفره ها وارد مى شود 
و یا کف شکنى که کشاورزان مجبورند انجام دهند، 
حذف گردد، طبعاً با میل و رغبت پولى را به وزارت 
نیرو یا هر متولى دیگرى که قرار باشد انجام وظیفه 
کند مى دهند. اما نه اینکه در کنار این هزینه ها، بودجه 

جارى وزارت نیرو هم به کشاورزان تحمیل شود.» 
و  مسئوالن  «آیا  شد:  یادآور  رضازاده  احمدرضا 
قانون گذاران ما به این مسئله توجه کرده اند که در 
سال آینده که مبلغ 60 تومان در نظر گرفته اند، این 
مبلغ با ارزش افزوده حدوداً 109 تومان مى شود؟ و 
این حق النظاره تقریباً روى هزینه هاى اقالم کشاورزى 
ما 15 درصد اضافه مى کند؟ یعنى قیمت تمام شده 
را  تبعاتش  نهایت  در  و  مى دهد  افزایش  را  محصول 

جامعه باید بکشد.»
وى افزود: «این افزایش هزینه ها به بخش خرده مالکى 
بیشترین آسیب را وارد مى سازد. 85 درصد چاه هایمان 
خرده مالکى است و معیشت شان به این هزینه هاى 
اضافى گره خورده است.» وى با ابراز تأسف از اینکه هم 
اکنون در شرایط خشکسالى به جاى اینکه به این قشر 
کمک شود، دولت براى تأمین هزینه هاى خود دستش 
«مى بینیم  کرد:  تصریح  مى کند،  مردم  جیب  در  را 
وزارت نیرو به جاى اینکه به وظیفه اصلى اش که حفظ 
و احیاى دشت ها باشد، به دنبال این است که چگونه آب 

را از بخش کشاورزى خارج کند.»
اذعان  «در حالى که  کرد:  تصریح  زاده  رضا  ادامه  در 
و  بوده ایم  روبه رو  خشکسالى  با  جارى  سال  مى شود 
فشار مضاعفى به کشاورزان وارد شده است، اما مى بینیم 
شرکت هاى آب منطقه اى اقدام به صدور قبض براى 
دریافت عوارض دو سال اخیر (1399-1400) کرده اند، 
یعنى تا آخر سال در حال وصول مبلغ عوارض 1680
هستند.  کشاورزان  از  سال  دو  براى  تومان  میلیارد 
وى افزود: «باید توجه داشت که چندین سال است 
شرکت هاى آب منطقه اى براى کلیه خدمات تحت 

آب 
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سوى  از  تقاضایى  هر  و  بازدید  کارشناسى،  عنوان 
کشاورزان، هزینه ارائه خدمات مى گیرند.»

نبودن  مشخص  به  خود  سخنان  پایان  در  رضازاده 
مبنا در افزایش حق النظاره اشاره کرد و بیان داشت: 
«نمى دانیم که این افزایش تا کجا ادامه دارد و آیا براى 
معقول ترى  راه هاى  کشاورزى  بخش  از  پول  گرفتن 

وجودندارد؟»

مخالفت وزارت جهاد کشاورزى
در ادامه رضا سرافرازى مدیرکل امور آب وزارت جهاد 
کشاورزى با اشاره به مخالفت این وزارت خانه با موضوع 
دریافت حق النظاره طى سال هاى گذشته، عنوان کرد: 
«مدت 6 سال وزارت نیرو در تالش بود تا این بند را به 
الیحه بودجه اضافه کند  و وزارت جهاد کشاورزى با آن 
مخالفت کرد، اما نهایتاً به استناد ماده 33 قانون توزیع 
عادالنه آب در قانون بودجه سال 1399 مصوب شد.»

 سرافرازى در مورد لزوم مصوبه شوراى اقتصاد براى 
دریافت عوارض برداشت آب اظهار داشت: «در ماده 
33 ذکر شده است که هرگونه نرخ گذارى منوط به 
تصویب شوراى اقتصاد مى باشد که ما نمى دانیم این 
شوراى  تصویب  به  بودجه  قانون  در  قیمت  تعیین 
اقتصاد رسیده  یاخیر؟ و آیا وزارت نیرو در الیحه جارى 
براى افزایش سه برابرى آن، تأییدیه شوراى اقتصاد را 

گرفته است یا خیر؟»
در ادامه، وى به ایراد مبناى سنجش میزان مصرف آب 
بر اساس پروانه بهره بردارى در قانون بودجه اشاره کرد 
و بیان داشت: «در قانون ذکرشده است براى چاه هایى 
که فاقد شمارشگر هوشمند هستند پروانه بهره بردارى 
میزان مصرف آب به عنوان مبنا قرار گیرد. در حالى 
که گفته مى شود اکثر چاه ها که شاید تعدادشان 350

هزار تا 400 هزار چاه مجاز در کشور باشد، تقریباً ده 
درصد از آنها مجهز به کنتورهاى هوشمند شده اند و 
حدود نود درصد فاقد کنتور هوشمند هستند. باتوجه 
به اُفت سفره هاى آب زیرزمینى، اکثر چاه ها میزان 
است.  آنها  بهره بردارى  پروانه  از  کمتر  برداشت شان 
بنابراین، استناد به پروانه بهره بردارى براى سنجش 

میزان برداشت آب ایراد دارد.»
دو  با  کشاورزى  جهاد  وزارت  مخالفت  به  سرفرازى 

تبصره 8 از  حاصل  مبالغ  صرف  براى  مطرح  مورد 
الیحه بودجه 1401 اشاره کرد و افزود: «وزارت جهاد 
کشاورزى با توجه به ایراداتى که به موارد پرداخت 
خشکسالى  از  دیده  خسارت  کشاورزان  به  خسارت 
از طریق صندوق بیمه کشاورزى و خسارت نکشت 
ب ه کشاورزان وارد است، مخالف است. اما وزارتخانه با 
صرف این درآمد که پیش بینى مى شود هشتصد تا 
هزار میلیارد تومان باشد، در راستاى برنامه هاى تعادل 
بخشى و نصب کنتورهاى هوشمند، موافق است و از آن 
حمایت مى کند. وى افزود: «متأسفانه در سال گذشته 
در قانون بودجه نصب کنتورهاى هوشمند به عهده 

کشاورزان گذاشته شد.»
سرافرازى مدیرکل امور آب وزارت جهاد کشاورزى بیان 
داشت: «از برنامه دوم تا االن 95 درصد از اعتبارات فصل 
آب وزارت نیرو در سدسازى و منابع آب هاى سطحى 
هزینه شده و اعتبارى براى حفظ و کنترل منابع آب 
زیرزمینى صرف نشده است. نیاز است نمایندگان این 

موضوع را در نظر داشته باشند.»
در پایان، مدیر کل امور آب وزارت جهاد کشاورزى 
عوارض  میزان  افزایش  بودن  غیرمنطقى  مورد  در 
بودجه  الیحه  تبصره 8  (ه)  بند  در  شده  پیش بینى 
1401 عنوان کرد: «اعتقاد ما این است که سه برابر 
کردن عوارض طى یکسال براى چاه هاى مجاز منطقى 
نیست، این بحث باید پله به پله صورت بگیرد تا کشاورز 

بتواند خودش را با آن وفق دهد.»

هــدف قانون گــذار از وضــع قانــون؛ آنچــه 
کــه  فرامــوش شــده 

ابراز  ضمن  وبینار،  این  پنلیست  دیگر  فداکار  ابوذر 
داشت:  بیان  جلساتى  چنین  برگزارى  از  خرسندى 
«کاش نماینده اى از وزارت نیرو در این جلسات حضور 
داشت تا صحبت هاى آنها نیز شنیده مى شد تا مبناى 
این اقدامات و پیشنهاد ها را متوجه شویم. وى تصریح 
کرد: «به نظر مى رسد در بحث دریافت عوارض، هدف 
قانون گذار از وضع آن فراموش شده  و فقط به یک 

درآمد زایى براى هزینه هاى جارى تبدیل شده است.»
مدیر حقوقى وزارت جهاد کشاورزى به عدم عزم و 
پیگیرى وزارت نیرو در برخورد با برداشت هاى غیرمجاز 

مجازات  قانون   96 سال  «در  گفت:  و  کرد  اشاره 
استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب 
و گاز به تصویب رسیده است و دستگاه هاى مسئول را 
موظف کرده بود که ظرف سه سال انشعابات غیرمجاز 
را ساماندهى کنند، اما این امر محقق نشد. در حال 
حاضر، تمام فشار ها به کسانى که قانونمند هستند وارد 

مى شود و غیرمجازها رها شده اند!»
در ادامه، فداکار به مشکلى که در رابطه با کم کردن 
عوارض و یا حذف آن در الیحه بودجه وجوددارد اشاره 
داشت و توضیح داد: «چنانچه پیشنهاداتى در خصوص 
بخواهیم  عوارض  این  حذف  یا  مبلغ  این  کردن  کم 
بدهیم مشکل باالنس بودجه پیش مى آید. به عبارت 
دیگر، اگر از منابع درآمدى دولت کم کنیم باید در 
جایى پیش بینى منابع درآمدى برایش داشته باشیم. 
از طرفى قرار است این درآمد صرف تأمین و انتقال 
آب براى توسعه باغات، توسعه و اصالح باغات زیتون، 
کمک هاى فنى اعتبارى براى باغات، روش هاى نوین 
که جداول هزینه کرد آن در الیحه بودجه آمده، شود. 
وقتى نماینده ها ببینند این پیش بینى ها اجرا شده که 
از همان پول باید پرداخت شود و از طرفى ما تقاضاى 
حذف و کاهش آن را داریم بحث رأى آورى هم در 

مجلس به مشکل برخواهد خورد.»
مدیر حقوقى وزارت جهاد کشاورزى در پاسخ به سوال 
رضازاده در رابطه با اینکه این بند از الیحه مغایر با قانون 
سال 83 به نام قانون تأمین مالى ناشى از خشکسالى 
مصوب مجلس است که از ابتداى سال 84 دریافت 
هر گونه وجهى تحت عنوان حق النظاره از دامدارى و 
کشاورزى ممنوع کرده، بیان داشت: «قانون مقدم و 
مؤخر داریم که با وضع قانون موخر، قان ون مقدم نقض 
ضمنى مى شود. البته در رابطه با این موضوع بیشتر باید 
صحبت شود که آیا این بند از الیحه بودجه آن قانون را 

ملغى کرده است یا خیر.» 

باید فشار از روى بخش کشاورزى برداشته شود
توسعه  از  حمایت  صندوق  مدیرعامل  رضوى  خبیر 
بخش کشاورزى خراسان رضوى توضیح داد: «قبل از 
اینکه در صحن علنى مجلس این بودجه به تصویب 
نهایى برسد، باید بتوانیم راهکارى را به دست آوریم که 

آب
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این فشار از بخش کشاورزى برداشته شود.»
خبیر رضوى مطرح کرد: «آیا دولت در بحث نظارت بر 
عرصه هاى طبیعت، عرصه معادن، کنترل قیمت و سایر 
امورى که توسط دستگاه هاى نظارتى و بازرسى کنترل 
مى شود از ذینفعان و سرمایه گذاران این پول را اخذ 
مى کند که قرار باشد بخش کشاورزى این هزینه را به 
وزارت نیرو پرداخت کند؟ وى افزود، آقاى دکتر فداکار 
و آقاى دکتر اعظمى که حضورتان را در این وبینار 
غنیمت مى شمارم آنچه که االن اتفاق افتاده خارج از 
وضعیت عادالنه اجتماعى است و ما باید بپذیریم که 
حاکمیت براى نظارت در منابع پایه اى کشور باید پول 
بدهد، باید هزینه این نظارت را از جیب متقاضى نگیرد، 

بلکه باید خودش پرداخت کند.» 
در  که  شود  بررسى  کرد: «باید  تأکید  رضوى  خبیر 
طى آن دوازده سال که وزارت نیرو عوارض از بخش 
کشاورزى دریافت کرده چه اتفاقاتى افتاده و امروز اگر 
قرار است مجدد براى وظایف ذاتى وزارت نیرو از بخش 
کشاورزى هزینه اى دریافت کنند چه آثارى به دنبال 
دارد؟ از طرف دیگر، اگر این پول ها دریافت شود چه 
ابزار و ضمانتى وجود دارد که دوباره سطح سفره هاى 
زیرزمینى کاهش پیدا نکند؟ ضمانت این پول هایى 
طرح  در  چه  برگشتش  براى  مى شود  دریافت  که 
تعادل بخشى، چه فرونشست و چه موضوعاتى مثل 
عدم کشت و این ها چیست؟ چه کسى این ضمانت را 

مى خواهد بدهد؟»
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزى 
خراسان رضوى بر لزوم انجام آسیب شناسى و تبعات 
اجرایى این بند از الیحه تأکید کرد و در ادامه به برخى 
از تبعات دریافت عوارض از بخش کشاورزى اشاره کرد 
و افزود: «کشاورز براى اینکه بتواند این افزایش هزینه ها 
را پوشش دهد اگر تا دیروز مجاز بوده، مطمئناً غیرمجاز 
به سفره هاى زیرزمینى فشار  خواهد شد و مطمئناً 

بیشترى خواهد آورد.»
دریافت  صورت  در  رو  پیش  سناریوى  رضوى  خبیر 
عوارض را اینچنین ترسیم کرد: «دیگر وظیفه تأمین 
نخواهدبود  کشاورزى  بخش  عهده  بر  مردم  قوت 
جنبه  که  محصوالتى  کشت  کشاورزها  مطمئناً  و 
حذف  را  دارند  کشور  براى  حیاتى  و  استراتژیکى 

خواهند کرد. در چنین حالتى دولت باید ارز واردات 
این کاالهاى مورد نیاز را تأمین کند و مجبور است 
براى کاالهاى اساسى یارانه بیشترى بدهد که به هر 

حال قوت و امرار معاش مردم انجام شود. 
است  تقاضایى  و  بازار  کشش  نبود  بعدى  مسئله 
و  متقاضیان  مى آید.  به وجود  قیمت  افزایش  در  که 
مصرف کنندگان، نمى توانند این قیمت ها را پرداخت 
کنند، بنابراین آنچه که اتفاق مى افتد مدیریت حفاظتى 
و زراعى بهینه در اراضى ما کم خواهدشد؛ یعنى کشاورز 
درآمد  آن  از  باید  که  موضوعى  به عنوان  را  تولیدش 
کسب کند، نخواهد دید و بعد از تولید بخشى از آن نیز 
نمى تواند در سفره هاى مردم بیاید، بنابراین ما با ضایعات 
چه در مزارع و چه در مراکز توزیع مواجه خواهیم بود. 

موضوع بعدى هزینه هاى تولید که باال برود بخشى 
از اقالم ما که تا امروز مزیت رقابتى داشته است و 
مى توانسته صادرات غیرنفتى را براى ما داشته باشد، 
قابل رقابت با بازار جهانى نیست، بنابراین ما در این 

حوزه هم یکسرى مزیت ها را از دست خواهیم داد.»
در ادامه، خبیر رضوى بیان داشت: «در بودجه سال هاى 
1399 و 1400 به اشتباه موضوع آب بها مطرح بود. 
آب بها نیز بر اساس بند الف و از آنجایى که استحصالى 
از طرف دولت انجام نشده، غیر قانونى است. از همین رو 
بخش کشاورزى مى تواند از طریق دیوان عدالت ادارى 
به آن بند از بودجه اعتراض کند و مطالبه برگشت این 

پول را داشته باشد.» 
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزى 
خراسان رضوى از آقاى فداکار و اعظمى تقاضا کرد که 
به موضوعات فراتر و جامع تر نگاه شود، چون آسیبى که 
االن بخش کشاورزى خواهد خورد در نهایت به امنیت 

غذایى و سیاسى کشور آسیب خواهد زد.

راه حل ریشه اى  به جاى چانه زنى
حاضرین  دیگر  از  حقوقى  کارشناس  جعفریان،  احد 
در  علمى  و  کارشناسى  اقدامات  لزوم  به  نشست  در 
تصمیم گیرى ها از سوى نمایندگان پرداخت و بیان 
داشت: «ما از مجلس به عنوان نماینده مردم انتظار 
داریم که نه تنها در مسئله آب، بلکه به مسائل مملکت 
به صورت علمى و ریشه اى بپردازند.» وى افزود: «اینکه 

ما به سبک بنگاه هاى معامالتى سر مسائل چانه زنى 
کنیم، کار درستى نیست. ما سال ها در برخى از مسائل 
یا شاید بسیارى از مسائل این کار را کرده ایم. ما از اینکه 
را به صورت علمى نکرده ایم و صرفاً بر اساس خواست 
یکسرى افراد خاص به تصویب رسیده، نتایج و آثار 

بعدش را داریم در طول سالیان سال مى بینیم.»
در ادامه، جعفریان در تأیید صحبت هاى مطرح شده 
توجه  به   مسئوالن  از  درخواست  ضمن  نشست  در 
عمیق و ریشه اى به مسائل گفت: «ما باید بدانیم چرا 
عوارض گرفته مى شود؟ اثرش چیست و روى وضعیت 
کشاورزى ما چه تأثیرى مى گذارد؟ حتى روى وضعیت 
مصرف کنندگان ما چه تأثیرى مى گذارد؟ روى قیمت 
محصوالت چه تأثیرى مى گذارد؟ و روى سرمایه گذارى 
در این بخش چقدر تأثیر مى گذارد.» وى افزود: «اینکه 
ما دائماً به یکسرى از امور بالجهت عوارض ببندیم، چه 
اتفاقى خواهد افتاد. همان طور که آقاى رضوى اشاره 
کردند، بودجه مملکت به پول نفت و مالیات است؛ 
اگر قرار است براى کارهاى حاکمیتى مصرف نشود 
تا بى پول  قرار است صرف چه امورى شود؟ ما دائماً 
مى شویم به صورت یک داروى مسکن دستمان را در 
جیب این بخش و آن بخش مى کنیم و به آثار سوء اش 

توجه نداریم.»
جعفریان افزود: «کل صحبت من این است که اگر در 
مملکت مشکل داریم باید با مردم صحبت کنیم و درد 
را بگوییم. مردم هم صبورند و اگر بدانند راه مستقیم 
و صحیحى داریم، جلو مى رویم همراهى مى کنند. در 
حقیقت، مردم نشان داده اند که در بخش هاى مختلف 
تا  ارضى  تمامیت  حفظ  از  و  هستند  مقاومت  اهل 
شرط  به  داریم؛  مقاومى  ملت  اقتصادى،  بحث هاى 
اینکه با آنها صادق باشیم و کارهاى مقطعى و به صورت 
مسکن انجام ندهیم. دولت هاى بعد و مجلس هاى بعد 
باید بیایند و آثار سوء تصمیمات نادرست را اصالح 

کنند یا گرفتار آن شوند.»
در پایان نشست، مدیر حقوقى وزارت جهاد نسبت به 
اخذ سهم 30 درصد از مبلغ دریافتى توسط وزارت 
جهاد کشاورزى طى سال هاى 1399 و 1400 براساس 
ابراز  موجود،  نامه  آیین  طبق  و  بودجه  از  بند  این 

بى اطالعى کرد. 

آب 
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اهداف مصوبه چه بود؟ 
اهـداف پیش بینـى شـده در ایـن مصوبـه بـراى خرج کـرد درآمـد، 
توسـط وزارت نیـرو از محـل اخـذ حق النظـاره بـه ایـن شـرح بـود:

حفاظت از حریم منابع آب هاى زیرزمینى
جلوگیـرى از بهره بـردارى بى رویـه و غیرمجـاز به منظـور حفـظ 

منافـع دارنـدگان پروانـه چاه
بررسـى تغییـرات عمـق آب زیرزمینـى منطقـه و اطـالع از اُفـت 
سـطح آب و در صـورت لـزوم صـدور مجوزهـاى کف شـکنى با توجه 

تغییرات بـه 
حجـم  نظـر  از  منطقـه  بیـالن  و  زیرزمینـى  آب  کمـى  مطالعـه  
برداشـت هاى سـالیانه و اعـالم ممنوعیـت بهره بـردارى بـر اسـاس 

نتایـج حاصـل از مطالعـات 
مطالعـه شـیمیایى سـفره به لحـاظ تعیین تیـپ آب و به کارگیرى 

تدابیـر الزم جهـت کنترل کیفیت
اجـراى طرح هـاى مربـوط به جبران اُفـت سـطح آب زیرزمینى به 

منظـور حفظ تعادل بیـالن مناطق
تجهیـز چاه هـا بـه کنتـور در مـدت سـه سـال در جهـت اسـتفاده 
صحیـح  سیسـتم هاى  از  اسـتفاده  تشـویق  و  آب  منابـع  از  بهینـه 

آبیـارى، کاهـش هـدر رفتـن آب
متأسـفانه، همچنان کـه مى بینیـم در هدف گـذارى بـراى خرج کـرد 
درآمـد حق النظاره هـا تنهـا بـه بیـان یـک سـرى کلیـات پرداختـه 
شـده کـه مبنـاى ارزیابى و سنجشـى نیز بـراى آن پیش بینى نشـده 
بـود. ادعایـى کـه وزارت نیـرو در توجیه دریافـت حق النظـاره عنوان 
مى کـرد نـه تنهـا در طـى 12 سـالى کـه ایـن مصوبـه اجـرا مى شـد 

به وقـوع نپیوسـت، بلکـه در حـال حاضر نیـز مى بینیم کـه هنوز جزو 
دغدغه هـاى جـارى مسـئوالن به شـمار مـى رود.

بدیـن ترتیب،  در سـال 1383 نمایندگان مجلس بـا توجه به اعتراضات 
کشـاورزان نسـبت بـه «قانـون ت أمیـن منابـع مالى بـراى جبران 
خسـارات ناشـى از خشکسـالى و یـا سـرمازدگى»، ممنوعیت 
دریافـت حق النظـاره آب از بخـش کشـاورزى و دامـدارى را بـه تصویب 
رسـاندند. بـه موجـب مـاده (3) از ابتداى سـال 1384 دریافـت هرگونه 
وجهـى از فعالیت هاى بخش کشـاورزى و دامـدارى به عنوان حق النظاره 
آب ممنـوع شـد و وزارت نیـرو دیگـر نمى توانسـت از چاه هـاى مجـاز 

تحـت عنـوان حق نظـارت وجهـى را دریافـت کند.

دریافـت  ممنوعیـت  مـورد  در  مجلـس  نماینـدگان  دالیـل 
مصوبـه  لغـو  و  حق النظـاره 

- خشکسالى و کاهش درآمد کشاورزان
«بـا خشکسـالى هاى پیاپـى و خسـارت هاى گوناگـون، بخـش زیادى 
از کشـاورزان بـا کاهـش درآمد روبـه رو بودند، به نحوى که بسـیارى 

قـادر بـه پرداخـت حق النظـاره نبوده اند.»
- افزایش هزینه هاى تولید

«دریافـت حق ا لنظـاره از کشـاورزان موجب نگرانى و اعتراض شـدید 
به صـورت  حق النظـاره  مبالـغ  زیـرا  شده اسـت،  کشـور  کشـاورزان 
سـالیانه افزایـش یافتـه و هزینه هـاى تولیـد را بیشـتر کرده اسـت. 
همچنیـن، کشـاورزان در طول ده سـال گذشـته با افزایـش هزینه ها 
و سـرمایه گذارى هاى اجبـارى جدیـدى نظیر برق دار کـردن و اجراى 
طـرح آبیـارى تحت فشـار چاه هـاى کشـاورزى مواجه بوده انـد که با 

مریم حسنى سعدى، دبیر کمیته آب
موضـوع دریافـت وجـه به ازاى برداشـت هـر مترمکعـب آب از آبخوان ها بـراى چاه هاى کشـاورزى طـى سـال هاى 1399 و 1400 در قانـون بودجه 

سـاالنه گنجانده شـد و براى سـال 1401 نیز پیشـنهاد شده اسـت.
سـابقه موضـوع دریافـت وجه به ازاى برداشـت آب بـه حدود سـال هاى 1365 بر مى گـردد؛ زمانى کـه وزارت نیرو براسـاس بخشـنامه هاى داخلى 
اقـدام بـه دریافـت وجهـى به نـام حق النظـاره از چاه هـاى آب مى کرد. امـا چون ایـرادات قانونى بـه آن بخشـنامه ها وارد بـود در دیـوان عدالت 
ادارى ابطـال مى شـدند. تـا اینکه در سـال 1371 وزارت نیرو توانسـت، «مصوبـه مربوط بـه دریافت حق النظـاره ازصاحبان چاه هـاى مجاز موضوع 

بنـد ب ماده 33 قانـون توزیع عادالنـه آب» را از طریق شـوراى اقتصاد به دسـت آورد. 

دریافت وجه به ازای برداشت آب کشاورزی 

بازخوانی یک قانون: از تصویب تا لغو

آب
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رشـد بى رویـۀ هزینـۀ تولیـد در بخـش کشـاورزى روبه رو شـده اند.»
- صرف شدن در بودجه جارى شرکت ها

«متأسـفانه تـا بـه امـروز عـوارض دریافتى صـرف مسـایل بودجه ا یى 
پرسـنل، سـاختمان و خـودروى دسـتگاه هاى دولتـى مى شـده و در 
جهـت توسـعۀ منابع آبـى بـه کار نمى رفته اسـت، براى انجـام وظایف 
جـارى و ذاتـى نبایـد از دیگران وجهى دریافت کـرد، دولت نمى تواند 
وظیفـۀ قانونـى و ذاتـى بـراى مدیریت و نظـارت بر منابع آب کشـور 

را منـوط بـه دریافت وجـه از کشـاورزان نماید.»
منفـى  تـراز  و  آبخوان هـا  از  برداشـت  صعـودى  سـیر   -

زیرزمینـى   آب  سـفره هاى 
«در ایـن مـدت 12 سـال از دریافـت وجـه هیـچ تغییـر مثبتـى در 
آبخوان هـا به وجـود نیامـد و رونـد تخریـب سـفره هاى آب زیرزمینى 
نشـان داد کـه وزارت نیـرو قـادر بـه حفـظ و نظـارت  بـر منابـع آب 
ایـن  بـر  شـاهدى  غیرمجـاز  چاه هـاى  تعـداد  و  نیسـت  زیرزمینـى 

ادعاسـت.»
مرکـز  زیربنایـى  مطالعـات  دفتـر  کارشناسـى  گـزارش   -

اسـالمى شـوراى  مجلـس  پژوهشـهاى 
«حـذف حق النظـاره یا دریافـت آن در زمینه  بهره بـردارى از آب هاى 
زیرزمینـى هیـچ نقشـى نـدارد. زیـرا برداشـت بى رویـه در زمانى که 
ایـن حق النظـاره دریافـت گردیـد، وجـود داشـته و رونـد ایـن امـر 
تغییـر ننموده اسـت. زیـرا بهره بـردارى مجـاز نیـاز به آمـوزش، ایجاد 
هماهنگـى، نظارت مسـتمر و برخورد شـدید با قانون شـکنان دارد.»

دریافـت  گـروى  در  را  خـود  حاکمیتـى  امـور  نیـرو  وزارت  «اگـر 
حق النظـاره از بهره بـرداران بدانـد سـوال برانگیـز اسـت، چـرا کـه 
وزارت نیـرو در هـر حـال موظـف بـه اعمال نظـارت و اجـراى قانون 

اسـت.»
در  قانـون  اعمـال  و  برداشـت  بـر  نظـارت  برنامه ریـزى،  «امـور 
بهره بـردارى از آب هـاى زیرزمینـى وظیفه دولت اسـت و باید توسـط 

دولـت بـه اجـرا درآیـد و اگـر امـور حاکمیتـى فـوق به شـرکت هاى 
آب منطقـه اى یـا شـرکت بهره بـردار واگذار گردد، کماکان مشـکالت 

باقـى خواهـد ماند.» 
- مغایرت با قانون تجمیع عوارض

در سـال 1381 قانونـى تحـت عنـوان «قانـون تجمیـع عـوارض» به 
تصویـب مجلـس رسـید که بـه موجـب آن عـوارض متعـدد دریافت 
 نشـود. نماینـدگان بـا اسـتناد بـه ایـن قانـون عنـوان داشـتند: «در 
بحـث حق النظـارة آب بـه مسـووالن مربـوط اجـازه داده شـده بود 
کـه بـراى چاه هـاى آب زیرزمینـى عوارضـى از سـوى وزارت نیـرو 
تعییـن و دریافـت شـود کـه بـه لحـاظ قانونى و بـا توجه بـه تصویب 
قانـون تجمیـع عـوارض، وزارت نیـرو حـق دریافـت چنیـن عوارضى 
را نـدارد.» قابـل ذکـر اسـت در مشـروح مذاکرات مجلس در جلسـه 
36 مـورخ 1383/07/14 در خـالل تصویـب قانـون «تأمیـن منابـع 
مالـى بـراى جبران خسـارات ناشـى از خشکسـالى و یا سـرمازدگى» 
از سـوى آقـاى حسـن سـبحانى نماینـده وقـت مجلس ایـن موضوع 
بیـان شـد: «برخـى اعضـاى شـوراى نگهبـان اصـًال قائـل بودنـد که 
احتیـاج بـه اینکه قانونـى در این زمینه تصویب شـود نبـوده و همان 
قانـون تجمیـع عـوارض، حق النظـاره کـه به نوعـى اسـم آن عوارض 
بـوده را از قبـل لغـو کرده اسـت. منتهـا مـا از آنهـا خواهـش کردیـم 
چـون کـه مجلـس تصویـب کـرده بـراى صراحـت یکبـار اینجـا هم 

گـردد.» ذکر 
بعـد از لغـو مصوبـه، مجـدداً موضـوع دریافـت وجـه از فعالیت هـاى 
بخـش کشـاورزى و دامـدارى در الیحـه بودجـه سـال 1384 مطرح 
شـد کـه با مخالفـت نمایندگان روبه رو شـد. حتـى در تصویب الیحه 
بودجه سـال 1394  پیشـنهاد دریافت مبلغ 5 تومان عوارض به ازاى 
مصـرف هـر متـر مکعـب آب نیـز مطـرح شـده بود کـه نماینـدگان 
مجلـس به دلیـل افزایـش هزینه هـاى تولیـد در بخـش کشـاورزى 

مخالفـت کردنـد و بـه تصویب نرسـید.

︪︠﹊︧︀﹜﹩ و ﹋︀﹨︩ درآ﹝︡ ﹋︪︀ورزان  -  

ا﹁︤ا︤﹨ ︩﹠﹥ ﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡  -  

︀﹨ ️ ﹋︣ ﹢د︗﹥ ︗︀ری︫  ︡ن در︋  ︮︣ف︫   -  

﹀︣ه ﹨︀ی آب ز︣ز﹝﹫﹠﹩   ︣دا︫️ از آ︋﹢ان ﹨︀ و ︑︣از ﹝﹠﹀﹩︨  ︺﹢دی︋   ︮︣﹫︨  -  

﹢رای ا︨﹑﹝﹩ ︥و﹨︪︀ی ﹝︖﹙︫︦   ︎︤﹋︣﹞ ﹩︀﹠︋︣︤ارش ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ د﹁︐︣ ﹝︴︀﹜︺︀ت ز﹎  -  

︀ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖﹞﹫︹ ︻﹢ارض ﹝︽︀︣ت︋   -  

︀︊︀ن ︀ه ﹨︀ی ﹝︖︀ز  ︣ا ﹝︭﹢︋﹥ در ️﹁︀﹅ ا﹜﹠︷︀ره از︮ 
︡؟  ﹠︡ ب ﹝︀ده ٣٣ ﹇︀﹡﹢ن ︑﹢ز︹ ︻︀د﹐﹡﹥ آب ﹜︽﹢︫  ﹝﹢︲﹢ع︋ 

آب 
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مریم حسنى سعدى، دبیر کمیته آب
پس از گذشت 16 سال از ممنوعیت دریافت حق النظاره آب از بخش کشاورزى و دامدارى بر اسا س «قانون تأمین منابع 
مالى براى جبران خسارات ناشى از خشکسالى و یا سرمازدگى»، وزارت نیرو توانست دریافت وجه به ازاى برداشت هر متر 
مکعب آب را در قانون بودجه سال 1399 بگنجاند. از آنجا که قانون بودجه اساساً مربوط به همان سال است، این موضوع 

در قانون بودجه سال هاى آتى نیز گنجانده شد. 
در بند (ه) تبصره 8 قانون بودجه 1399 و 1400 در اجراى بند (ب) ماده (33) قانون توزیع عادالنه آب جهت حفظ و صیانت 
از آبخوان هاى کشور و افزایش اطمینان پذیرى تأمین آب براى مصارف مختلف در بخش هاى شرب، صنعت و کشاورزى، از 
مصرف کنندگان آب کشاورزى به ازاى هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان ها عوارضى تعیین شده است. در این تبصره مقرر 
شد از مالکان چاه هاى کشاورزى مجاز، به ازاى برداشت هر مترمکعب آب از آبخوان ها، حداکثر معادل 200 ریال متناسب 
با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان اخذ گردد. و براى چاه هاى غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده (45) قانون توزیع 
عادالنه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن این چاه ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به 

ازاى هر مترمکعب حداکثر یک هزار (1,000) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسرى مخزن سفره دریافت شود.
در قانون بودجه سال 1399 هزینه کرد درآمد حاصله از عوارض براى این موارد ذکر شده است:

تحقق اهداف برنامه هاى تعادل بخشى 
بهبود بهره بردارى آب 

انجام مطالعه در دشت هایى که با فرونشست زمین مواجه هستند 
یافتن راهکارهاى پیشگیرى و برگرداندن آن به شرایط قبل

اما در  بر اساس بودجه سال 1399 کل درآمد حاصله از حق النظاره در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران قرار مى گرفت.
بودجه 1400 تغییراتى در عنوان، اهداف و سهم سازمان هاى ذینفع از درآمدهاى حاصله تغییراتى به این شرح به وقوع پیوست:

70 درصد درآمد حاصله در اختیار سازمان مدیریت منابع آب براى صرف در امورى چون:
پرداخت خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه  o

براى تحقق اهداف برنامه هاى تعادل بخشى   o

دریافت وجه به ازای برداشت آب کشاورزی

بازگشت دوباره 

آب
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بهبود بهره بردارى آب و انجام مطالعه در دشت هایى که با نشست زمین مواجهند  o
15 درصد در اختیار سازمان جنگل ها و مراتع براى حفظ و احیا آبخیزدارى

15 درصد در اختیار وزارت جهاد کشاورزى براى اجراى طرح هاى افزایش بهره ورى آب قرار داده شد. 

افزایش عوارض برداشت آب در الیحه بودجه 1401
در الیحه بودجه 1401 نیز دریافت عوارض به روال دو سال قبل پیشنهاد شده است. اما در الیحه پیشنهادى مبلغ عوارض 

آب 

تنبیه بهره بردار قانونمند و تشویق بهره بردار غیرمجاز
ــا کــردن  ــه چاه هــاى مجــاز و ره ــان تنبی ــت همچن ــه دول ــن عــوارض و نحــوه اجــراى آن نشــان داد کــه روی ای

ــاز اســت.  ــر مج ــاى غی چاه ه
در مــاده 8 آییــن نامــه، فرصــت  آییــن نامــه ایــن بنــد از قانــون بودجــه 1399 ، در 18 بهمــن 1399 ابــالغ شــد.
ــان  ــت 100 توم ــه دســتورالعمل دریاف ــرو داده شــد ک ــه وزارت نی ــه ب ــن نام ــن آیی ــالغ ای 15 روزه اى پــس از اب
ــالغ کنــد کــه محقــق نشــد. در ســال  جریمــه برداشــت هــر متــر مکعــب آب چاه هــاى غیرمجــاز را تهیــه و اب
1400 نیــز آیین نامــه ایــن بنــد از قانــون بودجــه در 23 خــرداد 1400 ابــالغ شــد کــه ماننــد ســال قبــل در مــاده 
ــراى دســتورالعمل دریافــت جریمــه 100 تومانــى چاه هــاى غیرمجــاز  ــه وزارت نیــرو فرصــت 15 روزه ب 8 نیــز ب

داده شــد کــه هنــوز ایــن دســتورالعمل نوشــته نشده اســت!
ــا اینکــه آییــن نامــه ســال 1399 در بهمــن مــاه ابــالغ شــد و بــراى وزارت نیــرو دیگــر  قابــل مشــاهده اســت ب
فرصتــى بــراى دریافــت عــوارض نبــود، امــا ایــن وزارت خانــه در ســال 1400 اقــدام بــه دریافــت عــوارض دوســاالنه 

ــت!؟ ــاز کرده اس ــاى مج از چاه ه
از طرفــى بایــد یــادآورى کــرد، در حالــى کــه در قانــون بودجــه بــراى چاه هــاى غیرمجــاز جریمــه 100 تومانــى 
پیش بینــى شــده بــود، امــا از چاه هــاى مجــاز کــه بیــش از حجــم پروانــه اســتفاده نموده انــد، هزینــه 4 هــزار و 

ــد. ــت مى کنن ــى دریاف 860 ریال
بــراى بخــش کشــاورزى دردنــاك اســت کــه مســئوالن و قانون گــذاران بــدون توجــه بــه واقعیــات و پشــت درهــاى 
بســته تصمیماتــى مى گیرنــد کــه در عیــن اینکــه بــراى بخــش کشــاورزى آب نــدارد، امــا بــراى بعضى هــا نــان 

خوبــى دارد.
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افزایش یافته است. در این الیحه از مالکان چاه هاى کشاورزى مجاز به ازاى برداشت هر متر مکعب آب حداکثر ششصد (600) 
ریال و از چاه هاى غیرمجاز وفق بند (هــ) ماده (45) قانون توزیع عادالنه آب نسبت به مسلوب المنفعه نمودن این چاه ها 
اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازاى هر مترمکعب حداکثر سه هزار (3000) ریال متناسب 

با افت سفره و حجم کسرى مخزن سفره پیش بینى شده است. 
در کنار افزایش وجه در الیحه نیز تغییراتى نسبت به هزینه کرد درآمد حاصله از عوارض نیز به این شرح ایجاد شده است:

به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالى از طریق صندوق بیمه محصوالت کشاورزى o
خسارت نکشت به کشـاورزان همان منطقه  o

برنامه هاى تعادل بخشـى  o
آبخیزدارى  o

اجراى طرح هاى افزایش بهره ورى آب  o

مع االسف در این الیحه بودجه نیز بدون آنکه شفافیتى در موارد مصرف درآمد، ذکر شده باشد، دوباره یک سرى کلیات مبهم 
و غیرقابل سنجش درج شده و با رویه اى َسیاسانه سهم سایر ارگان ها از این درآمد حذف شده است!

این بند از الیحه بودجه جارى این سؤاالت را براى بخش کشاورزى مطرح مى کند: مبناى این افزایش سه برابرى نسبت 
به سال گذشته چیست؟ آیا ارائه دهندگان این بند از الیحه پیش بینى کرده اند که درآمد کشاورزان در سال آینده سه برابر 

خواهدبود؟ آیا اثرات دریافت عوارض در هزینه هاى تولید محصوالت کشاورزى در نظر گرفته شده است؟

بررسى بند (ه) تبصره 8 بودجه ساالنه کشور طى 3 سال اخیر
باتوجه به این بند، در قانون بودجه دو سال گذشته و الیحه جارى مشاهده مى شود که عنوانى براى آن ذکر نشده است 
و فقط آمده "در اجراى بند (ب) ماده (33) قانون توزیع عادالنه آب" یعنى نه اصطالح حق النظاره ذکر شده و نه 

اصطالح عوارض!
به نظر مى رسد:

اگر از اصطالح حق النظاره استفاده مى شد: چون در تبصره یک ماده 21 آمده تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزى،  o
وصول آب بهاء یا حق النظاره با وزارت کشاورزى است. بنابراین، بر اساس این ماده قانونى وزارت نیرو صالحیت گرفتن 

حق النظاره را ندارد. بنابراین، از به کار بردن اصطالح حق النظاره پرهیز شده است.
نکته: بر اساس ماده 33 قانون توزیع عادالنه آب، وزارت نیرو تنها حق دریافت عوارض و آب بها داده شده است. اینکه 

وزارت نیرو نمى تواند حق النظاره بگیرد، در آراى هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى نیز خودنمایى مى کند.
چنانچه از اصطالح عوارض استفاده مى شد: بر اساس آنچه که در ماده 33 قانون توزیع عادالنه آب ذکرشده، وزارت  o
با قانون تجمیع عوارض مورخ 1381/10/22 در تعارض قرار مى گرفت.  نیرو مجاز به دریافت عوارض و آب بها است و این عمل

یکى از دالیل لغو مصوبه سال 1371 نیز مغایرت آن با قانون تجمیع عوارض بود. 
نکته: قانون تجمیع عوارض مورخ 1381/10/22 که برقرارى و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض ملى و محلى 
از تولیدکنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدمات، صرفاً به موجب قانون فوقالذکر صورت مىپذیرد و کلیه قوانین و مقررات 

مغایر آن لغو گردیده است. 

آب

موارد مصرف درآمد حاصله؛
 مبهم، غیرشفاف و بدون معیار سنجش و ارزیابى

در هدف گــذارى بــراى درآمدهــاى حاصلــه، یکســرى کلیــات مطــرح شــده کــه اگــر بــه قوانیــن و مقــررات 4 دهــه 
پیــش بخــش آب نــگاه کنیــم، تکــرار مکرراتــى اســت کــه تحقــق نیافته انــد. متأســفانه، ایراداتــى کــه بــه مصوبــه 
ــده به صــورت  ــرح ش ــوارد مط ــدن م ــى ش ــوه اجرای ــتند و به نح ــا هس ــا برج ــان پ ــود، همچن ــال 1371 وارد ب س
ــرد  ــه ک ــا و محــل هزین ــه نحــوه محاســبه، دریافت ه ــکان دسترســى ب ــن، ام شــفاف توجــه نشده اســت. همچنی
ــرداران بخــش کشــاورزى، از نزدیــک و به طــور شــفاف،  ــان و به طــور مشــخص بهره ب ــراى ذى نفع ــار ب ــن اعتب ای

وجــود نــدارد. 
ــى و دســت در  ــزى جــز درآمدزای ــون بودجــه چی ــا در قان ــرد درآمده ــه گذشــته و نحــوه هزینه ک مســلماً، تجرب
ــراى بخــش  ــه آن ب ــرو و شــرکت هاى تابع ــاى جــارى وزارت نی ــن هزینه ه ــراى تأمی ــردن ب جیــب کشــاورزان ک

کشــاورزى قابــل تصــور نیســت.  
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