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سرمقاله

در  گســتره عظیمــى از جغرافیــاِى ایــران
منطقــه خشــک و نیمه خشــک واقــع شــده و 
همــواره کمبــود آب بــا ذات ایــن اقلیــم عجین 
ــالت مرکــزى  ــن رو، تمــدن ف بوده اســت؛ از ای
ایــران تنهــا بــر پایــه اســتحصال آب کمیــاب 
ــن یافته اســت.  ــى تکوی ــفره هاى زیرزمین از س
ــخ، در  ــول تاری ــرزمین در ط ــن س ــى ای کم آب
زمانــى کــه هنــوز رودخانه هــا و قنات هــا 
ــالى هاى  ــر خشکس ــت تأثی ــد، تح ــده بودن زن
معمــول و دوره اى تشــدید مى شــد. از ایــن رو، 
ــى  ــع آب ــر مناب ــانات طبیعــت ب همیشــه نوس
ایــن ســرزمین حاکــم بــوده و ایرانیــان خــود را 

ــد. ــق مى دادن ــا آن تطبی ب
امــا طــى چنــد دهــه  اخیــر، ســرزمین تفتیــده 
ایــران اســیر کابــوس مــرگ تدریجــى منابــع 
آبــى خــود و تحمــل ســایه شــوم ورشکســتگى  
ــت.  ــف بوده اس ــى ضعی ــر حکمران ــى در اث آب
ــوژى حفــر چــاه عمیــق  در ایــن بیــن، تکنول
بهره بــردارى  نظام هــاى  تغییــر  بــدون 
ــوده   ــه اى ب ــت قتال ــه آل ــه مثاب ــا ب ــى، تنه قبل
ــلى را  ــروت فرانس ــن ث ــع ای ــع و قم ــه قل ک
موجــب شده اســت. امــروز شــاهد درو کــردن 
ــراى  محصولــى هســتیم کــه حکمرانــى آب ب
همــۀ ایــران کاشــته اســت. از ایــن رو، نشــاندن 
اقلیــم و خشکســالى در جایــگاه متهــم ردیــف 
ــازك  ــاى ن ــکاندن رگ ه ــام خش ــه اته اول ب
و نحیــف ســفره هاى آب هــاى زیرزمینــى، 
ــن آن  ــاید گفت ــه ش ــت ک ــى اس ــام ناروای اته
فقــط از یــک فــرد نــاآگاه و یــا ُمغــرض برآیــد.

آنچــه واضــح اســت، راهبــرد حــل مســئله آب 
بــا مفروضــات اشــتباه راه بــه جایــى نخواهــد 
بــرد و چــه بســا ایــران را در باتــالق معضالتــى 
ــرد. ــرو بب ــر ف ــر و بزرگ ت ــیار پیچیده ت بس

در حــل مســئله آب ایــران، مرتبــاً ایــن گفتــه 
ــال  ــه دنب ــد ب ــه نبای ــد ک ــوش مى رس ــه گ ب
مى رســد،  به نظــر  بــود!  مقصــر  یافتــن 
ــاظ  ــرض را لح ــش ف ــن پی ــه ای ــرادى ک اف
مى کننــد، عوامــل بــروز مســئله آب را در 
ساده ســازى  قصــور،  و  ســهل انگارى  حــد 
در  کــه  اســت  حالــى  در  ایــن  کرده انــد. 
ــدم انجــام  ــى، انجــام دادن و ع ــات حقوق ادبی
کار، هــر دو مى توانــد بــه عنــوان ارتــکاِب 
ُجــرم قلمــداد شــوند. اینکــه بــه مــدت مدیدى 
وظایــف حفاظتــى یــک نهــاد مســئول انجــام 
نشــود، دســت روى دســت گذاشــته شــود تــا 
ــانه  ــود، نش ــه درآورده ش ــار از روزگار هم دم
ــس  ــه برعک ــت؛ بلک ــرم نیس ــوع ُج ــدم وق ع

سرمقاله

سخن 
مسئله آبسردبیر

موضوع حل مساله آب کشور سالیان سال است که روى میز است، اما تاکنون نه 
معبر  یک  به  شدن  نزدیک  بلکه  نشده،  امکان پذیر  آن  حل  راه  به  دستیابى  تنها 

مشترك با مفروضات درست، واقعى و شفاف نیز تا حدى سخت به نظر مى رسد. 
با این رویکرد، به تازگى مقاله اى جهت روشن کردن فضاى حاکم بر این موضوع به 
قلم انجمن پسته ایران نگاشته شد. این مقاله در مورخ 12 دى ماه 1400 در روزنامه 
دنیاى اقتصاد به شماره 5355 نیز با اندکى تلخیص و تصرف به چاپ رسیده است. 
امید آن مى رود که دستیابى به ادبیاتى مشترك برپایه علم باورى و پایبندى به 

اصول اخالقى بتواند حرکت اولیه در این مسیر را امکان پذیر سازد. 
نسخه کامل این مقاله را در ادامه بخوانید.
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ُجــرم اتفــاق افتاده اســت. ایــن بى عملــى 
ــتار  ــود: پرس ــان ش ــه بی ــد ک ــن مى مان ــه ای ب
ــا  ــى ب ــار کرونای ــک بیم ــیژن ی ــول اکس کپس
ســطح اکســیژن زیــر 80 را وصــل نکــرده 
ــخص  ــه ش ــه ک ــت! البت ــرده اس ــار ُم و بیم
ــا نتیجــه  ــا آی ــداده، ام پرســتار کارى انجــام ن
دادگاه  در  کاهلــى اش  و  مســئولیت ناپذیرى 
ــراِن  ــن، حکم ــالوه برای ــت؟! ع ــى اس پذیرفتن
ــاذ  ــه اتخ ــا ب ــر، تنه ــال هاى اخی ــى س آب، ط
موضــع بى تصمیمــى اکتفــا نکــرده، بلکــه 
ــز مرتکــب شده اســت.  ــاى فاحشــى نی خطاه
هــم اکنــون نیــز در حــل مســئله آب چنیــن 
رویــه اى در جریــان اســت؛ ُجرم هــاى پیشــین 
ــدى  ــاى جدی ــه ُجرم ه ــرار و البت ــال تک در ح

ــتند. ــوع هس ــال وق در ح
ــن  ــده گرفت ــا نادی ــه ب ــد توجــه داشــت ک بای
ایــن مــوارد، بخــش بزرگــى از راه حــل را 
نیــز نمى تــوان پوییــد. چــرا کــه به نظــر 
ــه  ــا تکی ــا ب ــن مســئله تنه نمى رســد حــل ای
بــر روش هــاى تکنیــک محــور و اســتفاده 
از تکنولــوژى امکان پذیــر باشــد کــه اگــر 
ــال آب  ــازى و انتق ــا سدس ــاً ب ــود حتم مى ب
ــى از  ــش بزرگ ــن، بخ ــده بود! بنابرای ــل ش ح
ــه کــه حــل مســئله را ممکــن  قدم هــاى اولی
ــوع  ــن وق ــد، درك اشــتباهات و پذیرفت مى کن

ــت.  ــرم  اس ُج
در ادامــه، بــه بعضــى از کارهایــى کــه در قبــال 
ــت  ــورت مى گرف ــى نمى بایســت ص ــع آب مناب
یــا در حــال حاضــر نبایــد انجام بشــود، اشــاره 

شده اســت:

پایمال کردن
حقوق مالکیت خصوصى

ــمان  ــر ریس ــگ زدن ب ــا چن ــى آب ب حکمران
پوســیده تفکــرات کمونیســتى، حــق مالکیــت 
مــورد  را  پیشــین  بهره بــرداران  خصوصــى 
ــه  ــت هاى ممنوع ــرار داده  و در دش ــاوز ق تج
صادرکرده اســت.  بهره بــردارى  پروانــه 
ــرم  ــن ُج ــکل ای ــه ش ــه س ــدداً ب ــروز، مج ام
در حــال وقــوع اســت؛ کاهــش آمرانــه لیتــراژ 
ــه  ــت از مبادل ــردارى؛ ممانع ــاى بهره ب پروانه ه
آزادانــه آب درون حوضــه اى بیــن بهره بــرداران 
ــى. ــه و زورگوی ــا حیل ــادره آب ب ــاز؛ مص مج

کم کارى در حراست و حفاظت
از حقوق بهره برداران مجاز

ــه  ــاز، اضاف ــاى غیرمج ــت آب از چاه ه برداش
برداشــت بیــش از پروانه هــاى بهره بــردارى 
ــق  ــاز در مناط ــاى مج ــد چاه ه ــر جدی و حف
ممنوعــه بــه بهانه هــاى مختلــف، همگــى 
نشــان از عــدم انجــام وظیفــه حفاظــت و 
حراســت از امــوال یــک ملــت را دارنــد. 
ــى  ــى و جان ــت مال ــرارى امنی ــه برق در حالى ک
ــن وظایــف  ــن و بدیهى تری یکــى از ابتدایى تری

دولت هــا در سراســر دنیاســت.

تخصیص آب به صنایعى که
هیچ حقابه اى نداشته اند

در  آبــى  منابــع  از  بهره بــردارى  تاریــخ  در 
ایــران، صنایــع جــزو مالــکان نوظهــورى 
جــا زده شــده اند کــه خواســته هاى آنهــا 
اولویــت  کشــاورزان  حقــوق  بــه  نســبت 
ــى از  ــم عظیم ــع حج ــن صنای ــت. ای یافته اس
ــه و رانــت دریافــت مى کننــد و در ســایه  یاران
اقتصــاد فلــج کشــور، توهــم ســودآورى را بــه 
ــن، از  ــد. همچنی ــا مى کنن دســت اندرکاران الق
ــاى  ــى، طرح ه ــودهاى موهوم ــن س ــل ای مح
ــه اقتصــادى  ــدون توجی ــال آب، ب ــم انتق عظی
ــد. اعطــاى رانــت  واقعــى نیــز شــکل مى گیرن
و خــرج کــردن پــول از جیــب مــردم در جهت 
برآورده ســاختن طمــع گروه هایــى قلیــل کــه 
یکــى از آنهــا درپــى کســب ثــروت از طریــق 
رانت خــوارى و دیگــرى به دنبــال تثبیــت و 
ــرم  ــر ُج ــت، اگ ــى اس ــدرت سیاس ــش ق افزای

نیســت، اســمش چیســت؟!

توهم وجود راه حل هاى آسان
براى مسائل پیچیده

اخیــر  دهه هــاى  در  کــه  آفاتــى  از  یکــى 
ــروز  ــاده ، ب ــت افت ــى مملک ــان حکمران ــه ج ب
ــاور  ــه ب ــت ک ــه اى اس ــام و بچه گان ــم خ توه

ــا خلــق و اجــراى یــک راه حــل ســاده  دارد ب
توســط یــک مدیــر نابغــه، مســائل پیچیــده اى 
حــل  قابــل  کشــور  آب  ابرچالــش  نظیــر 
ــا را  ــوغ آنه ــم نب ــه توه ــى ک ــت. مدیران اس
ــى  ــت ناکام ــد عل ــرد، تصــور مى کنن فرامى گی
ــوغ و بى عرضگــى  ــود نب ــى، کمب ــران قبل مدی
اصــوالً  اینکــه  از  غافــل  بوده اســت!  آنــان 
راه حــل مســائل پیچیــدة اجتماعــى و اقتصادى 
ــاى  ــته و مغزه ــِر دربس ــاِى فک از درون اتاق ه
حــل  بلکــه  نخواهدشــد.  زاییــده  نابغــه 
ــق مشــارکت  ــاً از طری ــده، صرف مســائل پیچی
ــاى  ــتفاده از مکانیزم ه ــاع و اس ــاع اجتم و اقن
حاصــل  آزاد  بــازار  اقتصــاد  خودتنظیــم 
ــته و  ــاى بس ــى، درب ه ــد. به طورکل خواهدش
ــکاف  ــاد ش ــل ایج ــنوا از عوام ــاى ناش گوش ه
خدمت گــذاران  بیــن  عمیــق  و  بى ســابقه 
نخبــه و عامــه جامعــه هســتند. عــالوه برایــن، 
ــردم  ــى م ــدگان انتخاب ــار نماین ــار و گفت رفت
ــه  ــى از آن اســت ک ــه حاک ــواى چندگان در ق
ایشــان دچــار توهــم مالکیــت بــر دارایى هــاى 
ســرزمینى، امانت هــاى فرانســلى و کل منابــع 
طبیعــى شــده اند! اگــر اینچنیــن باشــد، تجربه 
تاریخــى نشــان داده کــه ایــن رویکــرد و رفتــار 
ضمــن اینکــه مصــداق خیانــت در امانت اســت 
ــز  ــه اى ج ــد، نتیج ــاب مى آی ــرم به حس و ُج

ــدارد.  ــى ن ــز درپ ــى نی ــتهالك و فروپاش اس

در پایــان بایــد گفــت، اگــر حکمرانــى 
دارد  تشــویش  و  واهمــه  دولتــى 
ــه  ــرا دادن ب ــوش ف ــا گ ــادا ب ــه مب ک
گفت و گــو  و  مــردم  خواســته هاى 
ــکوه  ــراز، ش ــع همت ــا از موض ــا آنه ب
ــد و  ــت بده ــود را از دس ــالل خ و ج
ــته ها روان  ــیل خواس ــن کار س ــا ای ب
شــود، بایــد بدانــد کــه اصــًال اینچنین 
نیســت! قطعــاً پذیرفتــن اشــتباهات، 
و  شــده  اشــاره  مــوارد  از  پرهیــز 
تمکیــن بــه واقعیــات علمــى و اصــول 
اخالقــى، جــزو نشــانه هاى اقتــدار 
ــاط  ــد نش ــه مى توان ــت ک دولت هاس
به شــدت  را  جامعــه  امیــدوارى  و 
افزایــش دهــد. در شــماره هاى پیــش 
ــاى  ــا و نبایده ــوص بایده رو در خص
ــکاش  ــتر کن ــئله آب بیش ــل مس ح

ــرد. ــم ک خواهی
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هندوستان تولید تجاری پسته 
ندارد و میزان تولید بسیار کم این 

محصول محدود به مناطق جامو و 
کشمیر می شود؛ این در حالی است 

که مصرف پسته هند در سال تجاری 
جاری حدود ۳۱ هزارتن پیش بیین 

می شود.

حکمرانی آب با چنگ زدن 
بر ریسمان پوسیده تفکرات 

کمونیسیت، حق مالکیت خصویص 
بهره برداران پیشین را مورد تجاوز قرار 

داده  و در دشت های ممنوعه پروانه 
بهره برداری صادرکرده است. 

صفحه ۳۲

صفحه ۱۲
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انجمن پسته ایران به عنوان 
نماینده صنعت پسته ایران در 

نمایشگاه آنونگا، لیست اطالعات 
شرکت های بازدیدکننده از غرفه 

خود را در قالب مناسیب گردآوری 
کرده  است. 

همیشه صحبت از مشکل اصلی 
که به میان می آید، کشاورزان و 

باغداران معموالً بحث سرمازدگی 
را مطرح می کنند و کمتر کیس 

به معضل گرما و گرمازدگی 
که این سال ها خسارتی بیشتر از 

سرمازدگی به بار آورده است، اشاره 
می کند. 

تولید جهانی مغزیجات درخیت 
در سال تجاری ۱۴۰۱-۱۴۰۰ حدود 

۵ میلیون تن (معادل مغز، به جز 
پسته خشک در پوست) برآورد 

می شود. این میزان نسبت به سال 
تجاری ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نشان دهنده 

کاهیش ۸ درصدی است. 

صفحه ۱۸

صفحه ۲۲

صفحه ۳۰
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انجمن

بازگشت همه به سوی اوست
دبیرخانه انجمن پسته ایران

علـى اکبـر نشـاط از مردادمـاه 1388 به مـدت 12 سـال عضو پیوسـته انجمن بود. 
دوره، از سـال 1390، به عنوان عضو هیئت امنـاى انجمن فعالیت  نشـاط بـراى سـه
دوره از آن را به سـمت نایـب رئیـس هیئـت امنـا قبول زحمـت کرده   کـرد  کـه دو
بـود. وى در اکثـر دوره هـاى آموزشـى و گردهمایى هـاى خانـواده بـزرگ انجمـن 
پسـته شـرکت مى کـرد و با حضور خـود گرمابخـش رویدادهـا و گردهمایى ها بود. 
اگرچـه امـروز على اکبـر نشـاط، ایـن مـرد متیـن، آرام و باوقـار دیگـر در جمـع ما 
حضـور نـدارد، امـا همـه از او بـه خوبى یـاد مى کننـد و یقینـاً خاطراتش همیشـه 

در ذهـن خانـوادة انجمن جـاودان خواهدماند.
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انجمن

چهـره  دو  بـا  سـیرجان  مـردم  را  نشـاط  اکبـر  علـى  مرحـوم 
مى شناسـند؛ شـهردار سـیرجان و مدیرعامـل شـرکت تعاونـى 

سـیرجان. پسـته  تولیدکننـدگان 
از   1347 سـال  در  را  خـود  کارمنـدى  زندگـى  نشـاط  آقـاى 
شـهردارى مشـهد و سردشـت آغـاز کـرد و در سـال 1348 بـه 
شـهردارى زادگاهـش سـیرجان منتقـل شـد و در سـال 1352
به عنوان معاون شـهردار سـیرجان منصوب شـد و از سـال 1353
تـا 1358 در سـمت شـهردار سـیرجان فعالیت کـرد. مرحوم 13
سـال از عمـر کارمندى 30 سـاله خـود را در رژیم گذشـته و 17

سـال آن را در نظـام جمهـورى اسـالمى سـپرى کـرد.
مدیرعامـل  به عنـوان   1395 تـا   1375 سـال  از  نشـاط  آقـاى 
شـرکت تعاونى تولیدکنندگان پسـته سـیرجان انتخاب شـد. بنا 
بـه اظهـارات یکى از همـکاران مرحوم، وى از طریـق برنامه ریزى 
خـوب و رعایـت قانون، اعتبـار تعاونى را افزایـش داد تا جایى که 
ایـن تعاونـى در چند سـال متوالـى به عنـوان صادرکننـده نمونه 

معرفى شـد.
وى در زمـان خدمـت خـود براى توسـعه و گسـترش شـرکت از 
هیـچ خدمتـى دریـغ ننمـود و در راسـتاى رسـیدن بـه اهـداف، 
نسـبت بـه احـداث سـاختمان ادارى، سـوله، انبـار مجهـز و راه 
انـدازى بخـش بسـته بندى و آزمایشـگاه اقـدام نمـود. علـى اکبر 
نشـاط در سـمینارها و انجمن هـاى مختلـف حضور فعال داشـت 
و بـا اکثـر نهادهـاى دولتـى، خصوصـى و بانک ها ارتبـاط موثرى 
برقـرار کـرده بـود که این امر در پیشـرفت شـرکت تعاونـى تأثیر 
بسـزایى داشـت. همچنیـن، از ایشـان به عنـوان مشـتریان ویـژه 
بانک کشـاورزى تقدیر شـده و تمبـر یادبودى به نام ایشـان چاپ 
شـد. مرحـوم طـى سـال هاى مدیریتـى خـود پسـته بـا کیفیت 
عالـى را به کشـورهاى اروپایى و آسـیایى از جمله آلمـان، کانادا، 
روسـیه، چین، هنگ کنـگ، امارات متحده عربـى، بحرین و هند 
صـادر نمـود و برنـد تعاونـى پسـته سـیرجان (SPPC) را بر سـر 
زبان هـا انداخـت. شـرکت تعاونـى پسـته سـیرجان در سـال هاى 
92 و 93 به عنـوان صادرکننـده نمونـه اسـتانى نیـز معرفى شـد 
و شـرکت در زمـان مدیریـت وى به عنـوان مرجـع قیمت گـذارى 

پسـته در اسـتان و حتـى کشـور شـناخته مى شـد. ایشـان عضو 
ثابـت و فعـال و از اعضـا هیئـت امنـاى انجمـن پسـته ایـران و 
فـردى آگاه و بـا اطالعـات بـه روز در زمینـه پسـته ایـران بودند. 
از ویژگى هـاى آقـاى نشـاط، منظـم بـودن، وقـت شناسـى، بذله 
ریسـک  بـودن،  ُرك  قانون گرایـى،  سـرحالى،  و  نشـاط  گویـى، 
پذیـرى، امیـد بـه آینـده داشـتن، شـیک پوشـى، سـخت گیرى، 

خـوش قولـى و جـدى بـودن را مى تـوان نـام بـرد.
بى مهـرى  بـا  انقـالب  اوایـل  در  نشـاط  آقـاى  اینکـه  على رغـم 
روبـه رو شـد و بـه پسـت هایى کـه در شـأن و منزلـت وى نبـود 
منتقـل شـد، امـا همچنـان بـا روحیـه بـاال و سـرزنده کار کـرد 
و در صبـر و شـکیبایى زبـان زد خـاص و عـام بـود. او در برابـر 
اوامـر غیرمنطقـى مافـوق سـر تعظیـم فرونمـى آورد و در یکى از 
خاطراتـش تعریـف مى کـرد: «قبـل از انقـالب یک نفر بـه دفترم 
آمـد و گفـت چنـد عکس بیلبـوردى از شـاه دارم؛ اینهـا را از من 
بخـر! گفتـم نمى خـرم! گفـت مـى روم و بـه اسـتاندار شـکایتت 
را مى کنـم. گفتـم بـرو! ایشـان بـه اسـتاندارى مراجعـه و از مـن 
شـکایت کـرد. اسـتاندار مـرا احضـار کـرد و گفـت چـرا عکس ها 
را نخریدیـد؟ شـما جسـارت کردیـد. مـن گفتـم، مـن جسـارت 
نکـردم و فقـط گفتم از تو عکـس نمى خرم. آقاى اسـتاندار وقتى 

رك گویـى مـرا شـنید، کار مـن را نادیـده گرفـت.»
یکـى دیگـر از ویژگى هـاى آقـاى نشـاط ایـن بـود کـه بـا احدى 
رودربایسـتى نداشـت. یکـى از دوسـتان نزدیـک مرحـوم نقـل 
مى کـرد کـه زمانـى نیـاز مبـرم بـه پـول داشـتم و بـا اطمینـان 
خاطـر بـا خـودم گفتم کـه از آقـاى نشـاط بابت پیـش پرداخت 
پسـته اى کـه به شـرکت داده ام، مبلغـى را به عنوان على الحسـاب 
مى گیـرم. باتوجـه بـه دوسـتى خانوادگـى کـه بـا وى داشـتم به 
آقـاى نشـاط مراجعـه کـردم، امـا ایشـان اظهـار داشـتند که من 
نظـم شـرکت را بهـم نمى زنم و پارتـى بازى نمى کنـم و تا زمانى 
کـه پول در حسـاب شـرکت نباشـد به احدى چـک نمى دهم که 
شـرکت بى اعتبـار بشـود. ضمنـاً مرحوم نشـاط در دو سـال اخیر 
به عنـوان یکـى از اعضـا مجمـع خیریـن سـالمت سـیرجان نیـز 

افتخـار خدمـت داشـت. روحش شـاد و یـادش گرامى.

نشاط، سرشار از زندگی
امید علیرضازاده، مدیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی کرمان (دفتر سیرجان)
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از میان بازدیدکنندگان غرفه انجمن
در نمایشگاه آنوگا آماده شد

فهرست ۸۰ مشتری 
بالقوه پسته ایران

ــوگا بزرگ تریــن نمایشــگاه مــواد غذایــى و آشــامیدنى  نمایشــگاه آن
ــان  ــن آلم ــهر ُکل ــار در ش ــال یک ب ــر دو س ــه ه ــت ک ــا اس دنی
ــا  ــه از 17 ت ــال ک ــگاه امس ــول 5 روز نمایش ــود. در ط ــزار مى ش برگ
21 مهرمــاه برگــزار شــد، تعــداد 80 بازدیدکننــده متقاضــى پســته، از 
ــد. انجمــن پســته  کشــورهاى مختلــف، از غرفــه انجمــن بازدیدکردن
ایــران به عنــوان نماینــده صنعــت پســته ایــران در ایــن نمایشــگاه، 
ــود را در  ــه خ ــده از غرف ــرکت هاى بازدیدکنن ــات ش ــت اطالع لیس
ــکان  ــن ام ــون ای ــت. هم اکن ــرده  اس ــردآورى ک ــبى گ ــب مناس قال
فراهــم اســت کــه اطالعــات بــاارزش مشــتریان بالقــوه پســته ایــران 

ــرد. ــان قرارگی ــار متقاضی در اختی
لطفــًا جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و دسترســى بــه ایــن اطالعــات 

بــا دبیرخانــه انجمــن پســته ایــران تمــاس حاصــل فرماییــد.
03432475749
03432474167

انجمن
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اعظم مرتضى پور، دبیرکمیته باغبانى
وبینـار باغبانـى انجمـن پسـته ایـران بـا هـدف بررسـى کاربـرد مـواد آلـى در باغـات پسـته و تأثیـر آن بر 
حاصلخیـزى خـاك و افزایـش عملکرد درختان پسـته روز 12 آبان 1400 برگزار شـد. در این جلسـه سـیدجواد 
حسـینى فرد عضو هیئت علمى پژوهشـکده پسـته کشـور، سـهیل شـریف و غالمرضا سـجادیان از  باغداران 
پیشـرو، محمـد امیـدى تولید کننده کمپوسـت، حسـین رضایـى دبیرکل انجمن پسـته ایـران و مروج پسـته، 

دانسـته ها و تجربیـات خـود را بـا شـرکت کنندگان به اشـتراك گذاشـتند. 

در وبینار باغبانی انجمن پسته ایران برریس شد؛

کاربرد مواد آلی در باغات پسته

نفوذپذیري پایین و تهویه نامناسب؛ پایین 
بودن جمعیت میکروارگانیسم هاي خاکزي 
خاك  در  محدودکننده  عوامل  از  همگى 
هستند.» وى اذعان داشت که اکثر این 
مشکالت به نوعى با میزان ماده آلى خاك 

در ارتباط هستند.
حسـینى  فرد ضمـن اشـاره بـه اهمیـت 
بـر  پسـته،  باغـات  در  غذایـى  برنامـه 
افزایش ذخیـره بلندمـدت عناصر غذایى 
خـاك با اسـتفاده از کودهـاى آلى تأکید 
نمـود و گفـت: «مهم تریـن زمـان بـراى 
اسـتفاده از کودهـاى حیوانـى در باغـات 
پسـته، اواسـط آذر تـا اواخر بهمن اسـت. 
بهتر اسـت کودهاى شـیمیایى بر اسـاس 
نیـاز گیـاه و کمبـود خـاك بـر روى ایـن 
پتاسـه  کودهـاى  شـود؛  ریختـه  مـواد 
و فسـفره و ازتـه چنانچـه بـا کودهـاى 
آلـى مصـرف شـوند بهـره ورى بیشـترى 
از  همچنیـن،  خواهندداشـت.  خـاك  در 
اسـید  هیومیـک  مثـل  آلـى  اسـیدهاى 
مى تـوان در کودآبیارى اسـتفاده کرد و از 
خـواص جلبک هـا نیـز مى تـوان به عنوان 
ماده آلـى در محلول پاشـى ها بهـره بـرد.» 
بر  آلى  مواد  اثر  با  رابطه  در  حسینى فرد 
خصوصیات مختلف خاك گفت: «این مواد 
بر خصوصیات فیزیکى خاك شامل: بهبود 
ساختمان خاك از طریق پیوندزدن ذرات 
ظاهري،  مخصوص  وزن  کاهش  خاك، 
افزایش نفوذ پذیري آب در خاك، افزایش 
ظرفیت نگهداري آب، کاهش چسبندگى 
چسبندگى  افزایش  رسى،  خاك هاي 
در  ریشه  تهویه  بهبود  شنى،  خاك هاي 
اثر بهبود ساختمان خاك اثر مى گذارند. 
خصوصیات  بر  آلى  مواد  همچنین، 
شامل:  خاك  حاصلخیزي  و  شیمیایى 
کاهش موضعىاسیدیته،تشکیل ترکیبات 
قابل جذب ُکمپلکس شده با عناصر معدنى، 
افزایش ظرفیت نگهداري عناصر غذایى، 
تأمین بخشى از عناصر غذایى مورد نیاز 
گیاه مثل ازت و فسفر تأثیر دارند. عالوه بر 
این، خصوصیات بیولوژیکى خاك شامل: 
تأمین ماده اولیه و ایجاد تعادل در رطوبت 
و تأمین اکسیژن کافى براي جانداران ریز 
خاك (میکروارگانیسم ها) نیز تحت تأثیر 

مواد آلى هستند.»
وى همچنین نکاتى در رابطه با استفاده از 
کودهاى آلى و حیوانى به منظور افزایش 
بهره ورى مطرح کرد: «در مناطق با خاك 
شور، کود ماهى بهترین کود است؛ چون 
پتانسیل اسمزى بیشترى ایجاد مى کند 

طرح موضوع
انجم  محمدعلى  وبینار،  این  ابتداى  در 
شعاع رئیس کمیته باغبانى انجمن پسته 
ایران با اشاره به اختالف نظرها در رابطه با 
مصرف و یا عدم مصرف کودهاى حیوانى 

در باغات باب گفت و گو را باز کرد.

نقش مواد آلى در باغات پسته
نقش  با  رابطه  در  حسینى فرد  سیدجواد 
آن  اهمیت  و  پسته  باغات  در  آلى  مواد 
صحبت کرد و مسائل و مشکالت مناطق 
را  خاك  ماهیت  به  توجه  با  پسته کارى 
این گونه برشمرد: «شوري یا وجود امالح 

محلول باال و سمیت عناصر سدیم، منیزیم 
و کلر در خاك ها؛ کم بودن ماده آلى خاك 
و  نفوذ  کاهش  جمله:  از  آن  پیامدهاي  و 
نگهداري آب در خاك، کاهش حاصلخیزي 
درصد  فسفر؛  و  نیتروژن  کمبود  و  خاك 
مناطق  خاك هاي  در  باال  نسبتاً  آهک 
(pH) اسیدیته  باالبودن  و  پسته کاري 

نفوذپذیري  با  الیه هاي  وجود  خاك ها؛ 
بافت  ریشه؛  رشد  محدودکننده  و  کم 
وجود  مناطق؛  برخى  در  نامناسب  خاك 
سنگریزه زیاد در سطح و در بعضى مواقع 
در کل پروفیل خاك؛ عدم وجود ساختمان 
مناسب در بسیاري از خاك ها و در نتیجه 

غالمرضا سجادیاندکتر محمد امیدىمهندس حسین رضایىمهندس سهیل شریفدکتر سیدجواد حسینى فرد

باغبانی
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و قابلیت جذب آب بیشترى را به خاك 
مى دهد. در خاك هاى شور نباید از کود 
امالح  میزان  چون  شود،  استفاده  مرغى 
کود  از  استفاده  باالست.  آن  در  محلول 
شور  خاك هاى  در  کمپوست  و  گاوى 
بالمانع است. مسئله مهم دیگر، پوساندن 
کودهاى حیوانى است؛ به جز کود مرغى 
که نیاز به پوساندن ندارد، مابقى کودها 
باید به صورت پوسیده مصرف شوند و یا 
آنها  به  خاك  در  شدن  پوسیده  فرصت 
داده شود. همچنین، بهتر است بر اساس 
از  خاك  و  آب  وضعیت  و  خصوصیات 

مخلوط کودها استفاده شود.»
خـود  سـخنان  ادامـه  در  حسـینى فرد 
در رابطـه بـا روش و میـزان اسـتفاده از 
«روش  داد:  توضیـح  حیوانـى  کودهـاى 
مرسوم براى اسـتفاده از کودهاى حیوانى 
روش کانال کـود اسـت؛ بدیـن صورت که 
در انتهـاى سـایه انـداز درختـان کانالـى 
تراکـم  بیشـترین  میانگیـِن  عمـق  بـه 
ریشـه هاى ریـز حفـر مى گـردد. مقـدار 
اسـتفاده از کودهـا بسـته بـه نـوع خاك، 
وضعیـت آب و نوع کود حیوانـى از 10 تا 

80 تـن در هکتـار متغیـر اسـت.»
اساس  بر  که  داشت  اذعان  پایان  در  وى 
تحقیقات انجام شده طى 4 سال متوالى، 
کاربرد 20 تن کود گاوى در هکتار به طور 
را  عملکرد  افزایش  درصد   40 متوسط 
تن   20 بر  عالوه  اگر  مى شود؛  موجب 
کود گاوى، عناصر غذایى میکرو و ماکرو 
اضافه  برگ  و  خاك  آزمون  براساس  نیز 
شوند، میزان افزایش عملکرد به 60 درصد 
مى رسد و اگر عالوه بر این ها  3 تن در 
هکتار پرلیت نیز به خاك اضافه گردد، طى 
4 سال 120 درصد افزایش عملکرد محقق 

خواهدشد.

عدم استفاده از کودهاى دامى
سپس، سهیل شریف درباره عدم استفاده 
در  مدید  سالیان  طى  دامى  کودهاى  از 
سال  «از  داد:  توضیح  اینچنین  خود  باغ 
باغدارى  مشغول  سیرجان  در   1372
به طور  اولیه  سال هاى  در  هستیم.  پسته 
سالیانه 30 تا 40 تن کود دامى در مزرعه 
خالى مى کردیم و همیشه مشکل داشتیم 
سال   8 حدودا  نمى گرفتیم.  نتیجه اى  و 
قبل در دو قطعه مساوى که هر کدام 6
هکتار بودند آزمایشى را در رابطه با بررسى 
کارایى کود حیوانى انجام دادیم؛ به این 
صورت که در یکى از این دو قطعه چالکود 

آبیارى  لوله  نزدیک  حدامکان  تا  و  زدیم 
کود گاوى و مرغى، سوپرفسفات پتاسیم 
و ریز مغذى ها را ریختیم و قطعه دیگر را 
به عنوان شاهد در نظر گرفتیم. طى این 
قطعه  دو  این  بین  تفاوتى  هیچ  سال ها 
مشاهده نشد! استفاده از کود شیمیایى در 
هر هکتار 5 میلیون تومان هزینه داشت، 
درحالى که کود دامى هکتارى 20 میلیون 
تومان هزینه داشت. منکر علم نمى شوم، 
اما آنچه که عمًال در زمین اتفاق مى افتد 
تحت تأثیر عوامل و متغیرهاى بى شمارى 

است که باید به آنها توجه کرد.»
ساله اى  بیست  «درختان  افزود:  وى 
اصًال کود حیوانى داده  آنها  داریم که به 
نشده است، ولى هر 8 روز کودآبیارى انجام 
داده ایم. آنچه در ظاهر مشخص است، باغ 
ما با وجود بافت سنگین خاك، نسبت به 
باغات مجاور رشد و عملکرد بهترى دارد.»

شریف در رابطه با استفاده کود شیمیایى 
اذعان داشت که باید مقدار عناصر مورد نیاز 
درخت با دقت مصرف  شود. وى همچنین 
عنوان کرد که شاید نتایج حاصله در باغ به 
خاطر بافت خاك بوده و در زمین با بافت 

سبک نتایج به نحو دیگرى باشد.

تجربیات نحوه مصرف کود حیوانى
در  خود  تجربیات  از  سجادیان  غالمرضا 
نحوه  و  دامى  کود  از  استفاده  با  رابطه 
مصرف کود حیوانى توضیح داد: «تا قبل 
از اجراى سیستم آبیارى قطره اى به صورت 
یک سال درمیان کودها را به صورت چالکود 
نیز  محلول پاشى  و  مى کردیم  استفاده 
نداشتیم؛ همچنین یک نوبت کود فسفاته 
و یک نوبت کود ازته استفاده مى کردیم. 
نحوه  بود.  ماه  دو  تا  روز  آبیارى 45  دور 
مصرف به این صورت بود که به ازاى هر 
روى  بر  را  گاو  کود  تریلى  دو  باغ  هکتار 
سطحى یک هکتارى به صورت الیه الیه 
با گچ و گوگرد روى هم مى ریختیم و به 
ازاى هر تریلى 150 کیلوگرم اوره اضافه 
تا   30 ترکیب  این  روى  بر  مى کردیم؛ 
40 سانتى متر ماسه بادى جهت ممانعت 
از خروج گاز کود مى ریختیم؛ سپس دو 
نوبت آب سنگین درحدى که شیره مواد 
یک  مى دادیم.  شود،  خارج  کودها  زیر  از 
ماه به کود فرصت داده مى شد تا تجزیه 
روند  مى زدیم.  بهم  را  آن  سپس  و  شود 
استفاده از کود دامى در باغات ما به این 
صورت بود که این ترکیب آماده شده را 
در چالکود با عمق 35 تا 40 سانتى متر 

رشد در قطعه کود آلى هرساله

رشد در قطعه کود شیمیایى

شیارکود

کمپوست

باغبانی
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استفاده مى کردیم. با وجود بافت سنگین 
خاك نتایج حاصل خیلى عالى بود.»

این باغدار پیشرو اذعان داشت که باغدارى 
بدون کود حیوانى ممکن نیست و در مورد 
سال هاى  طى  باغاتشان  کوددهى  نحوه 
اخیر که سیستم آبیارى خود را به قطره اى 
داد:  توضیحات  این چنین  داده اند،  تغییر 
«کلسیم را به صورت خاکى از 15 اسفند 
از  بعد  ماه  یک  طى  و  مى کنیم  مصرف 
پایان  در  مى دهیم.  اوره  درختان  به  عید 
آمونیوم  سولفات  کودهاى  اردیبهشت، 
تزریق  سیستم  طریق  از  را  سولوپتاس  و 
به صورت  که  عنصرى  تنها  مى کنیم. 
عنصر  مى کنیم  استفاده  محلول پاشى 
روى است که در زمان تورم جوانه ها انجام 
مى شود. بعد از عید کودمرغ را به صورت 

چالکود مصرف مى کنیم.»

انواع روش هاى تهیه کمپوست
در ادامه جلسه، محمد امیدى تصریح کرد: 
گسترده اى  حجم  ضایعات  و  «پسماندها 
از تولیدات کشاورزى در ایران و جهان را 
به خود اختصاص مى دهند. در ایران 30
به  کشاورزى  محصوالت  از  درصد  تا 35 
میزان  این  که  مى شوند  تبدیل  ضایعات 
کشور  نفتى  درآمد  درصد   25 معادل 
سال  در  دالر  میلیارد  حدود 5  ارزش  به 

است.» 
امیدى انواع روش هاى تهیه کمپوست را 
معرفى و استانداردهاى کمپوست را بیان 
کرد. وى قابلیت استفاده از کمپوست در 
چاى  نام  به  فرآیندى  تحت  را  سیستم 
از  که  به نحوى  کرد،  مطرح  کمپوست 
خاص،  فرآیندهاى  و  عصاره گیرى  طریق 
شیرابه و عصاره کمپوست گرفته مى شود 

و در سیستم و یا به صورت محلول پاشى 
ایشان  تحقیقات  مى گردد. طبق  استفاده 
چاى کمپوست اثر بسیار خوبى در کنترل 

بیمارى ها دارد.   
تأثیر  خود  سخنان  ادامه  در  امیدى 
فیزیکى،  خواص  اصالح  بر  کمپوست 
این گونه  را  خاك  بیولوژیکى  و  شیمیایى 
خاك  فیزیکى  خواص  «اصالح  برشمرد: 
افزایش  خاك،  ساختمان  اصالح  از:  اعم 
نگهدارى  ظرفیت  افزایش  و  نفوذپذیرى 
شامل:  شیمیایى  خواص  اصالح  آب. 
تنظیم و پایدارى اسیدیته خاك، افزایش 
اصالح  خاك.  کاتیون هاى  تبادل  ظرفیت 
تأمین  از:  اعم  خاك  بیولوژیکى  خواص 
شرایط مناسب براى رشد گیاه، جلوگیرى 
از بیمارى ها در گیاهان، کنترل فرسایش 

خاك».
وى برخى از مزایاى کاربرد کمپوست را 
حاصل خیزى  افزایش  برد:«  نام  اینچنین 
خاك و کمک به رشد بهتر و بیشتر گیاه 
به دلیل ورود مواد مغذى و ارگانیک؛ کمک 
به افزایش نفوذپذیرى خاك و فراهم شدن 
به  آب  و  هوا  ورود  براى  ایده آل  شرایط 
خاك؛ جلوگیرى از سرمازدگى گیاهان در 
مناطق سردسیر با کمک به رشد بیشتر 
افزایش مدت زمان ماندگارى آب در  آنها؛
جلوگیرى  خاك؛  زهکشى  بهبود  خاك؛ 
خاك؛   تراکم  کاهش  خاك؛  فرسایش  از 
ریشه؛  پوسیدگى  بیمارى  شدت  کاهش 
افزایش جذب عناصر غیر محلول به دلیل 
داشتن خاصیت اسیدى؛ افزایش هوموس 
ها،  ویتامین  فراهمى  خاك؛  آلى  ماده  و 
هورمون ها و آنزیم هاى موردنیاز گیاه که 
توسط کود شیمیایى قابل تأمین نیستند.»

امیدى ضمن اشاره به اینکه میزان اسید 
هیومیک و فولویک کمپوست 6 الى 7 برابر 
کود دامى و ظرفیت تبادل کاتیونى باالترى 

آنالیز  جدول  دارد،  دامى  کود  به  نسبت 
مقایسه اى عناصر موجود در کمپوست و 

کود گاوى را ارائه کرد.
مقایسه  از  حاصل  نتایج  همچنین  وى 
میزان هزینه و درآمد استفاده از کمپوست 
اشتراك  به  را  باغات  در  دامى  کود  و 

گذاشت که موارد آن در زیر آمده است. 

بازخوانى یک تجربه عملیاتى 
حسین رضایى به عنوان آخرین پنلیست، 
جزئیات طرح انجام شده در باغ پسته اى 
آبیارى  دور  با  رفسنجان  نوق  در  واقع 
42 روز و شورى (EC) 7 هزار را تشریح 
نمود و گفت: «در سال 1390 در منطقه 
نوق طرحى را در سه قطعه از یک باغ با 
مدیریت یکسان اجرا کردیم. در یکى از این 
سه قطعه هر ساله کود دامى را به صورت 
به صورت  دوم  قطعه  در   کود؛  کانال 
یک سال در میان کود دامى مصرف کردیم 
و در قطعه سوم هرساله تنها کود شیمیایى 
بین  دوم  و  اول  سال هاى  در  شد.  داده 
عملکرد درختان قطعات سه گانه تفاوتى 
وجود نداشت و عملکردها خوب بود، اما 
متفاوت  عملکرد  میزان  چهارم  سال  از 
شد و در سال ششم عملکرد قطعه اى که 
هر ساله کود حیوانى دریافت کرده بود، 
تقریباً دو برابر قطعه اى که فقط در آن کود 
شیمیایى مصرف شده بود، شد. هم اکنون 
اختالف میزان عملکرد در  سال آور و ناآور 
در قطعه اى که هرساله در آن کود حیوانى 
داده شده، کاهش یافته است. با بررسى 
بیشتر پروفیل خاك، مشاهده شد که در 
ناحیه چالکود میزان تراکم ریشه هاى ریز 
گیاه بیشتر است و درخت در این محدوده 

ریشه زایى بسیار عالى انجام داده است.»
آپارات  کانال  در  وبینار  این  کامل  فیلم 

انجمن پسته ایران قابل مشاهده است. 

میانگین سال هاى 99-95کود مصرفى به صورت شیارکود
درآمد (تومان)هزینه (تومان)

3,000,00060,000,000کود دامى30 تن 
14,100,000110,000,000کمپوست 30تن 

5,475,00092,000,000کود دامى 30 تن + اسید هیومیک
16,575,000193,000,000کمپوست 30 تن + اسید هیومیک
سال 1400کود مصرفى به صورت شیارکود
8,835,00077,000,000کود دامى 30 تن + اسید هیومیک
25,335,000165,000,000کمپوست 30 تن + اسید هیومیک

باغبانی
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بیشــترین خســارت در پســته، رســیدن بــه دماى بحرانــى در فصل 
بهــار و آغــاز گلدهــى بــوده کــه ســبب ایجــاد پدیــده ســرمازدگى 
خســارت هاى  ســاالنه  عوامــل  ایــن  مى شــود.  گرمازدگــى  و 
ــه صنعــت پســته وارد مى کنــد. همیشــه صحبــت از  ســنگینى ب
ــداران  ــاورزان و باغ ــد، کش ــان مى آی ــه می ــه ب ــى ک ــکل اصل مش
معمــوالً بحــث ســرمازدگى را مطــرح مى کننــد و کمتــر کســى بــه 
معضــل گرمــا و گرمازدگــى کــه ایــن ســال ها خســارتى بیشــتر از 
ســرمازدگى بــه بــار آورده اســت، اشــاره مى کنــد. بررســى نتایــج 
ــاى  ــر دم ــل و حداکث ــا، حداق ــن دم ــبه میانگی ــل از محاس حاص
فروردیــن در 12 ســال گذشــته، حاکــى از افزایــش دمــا اســت. 
ــا  ــاه ب ــن م ــر فروردی ــاى حداکث ــه دم ــد ک ــان مى ده ــج نش نتای
ــه  ــرده ک ــدا ک ــش پی ــر افزای ــال هاى اخی ــرى در س ــیب تندت ش
ایــن از نشــانه هاى تغییــر اقلیــم و گرمایــش جهانــى در مناطــق 
ــه  ــان داد ک ــده نش ــام ش ــى هاى انج ــت. بررس ــته کارى اس پس
ــر  ــوارد تأثی ــیارى از م ــن در بس ــى در فروردی ــده گرمازدگ پدی
ــه  ــا ب ــته و تنه ــد داش ــال بع ــول س ــرد محص ــزایى در عملک بس
ــل  ــه قاب ــد. نکت ــارت وارد نمى کن ــال خس ــان س ــول هم محص
توجــه اینکــه، میانگیــن دمــا و میانگیــن حداکثــر دمــا در ســال 
1396 داراى بیشــترین مقــدار بــوده کــه بیشــترین دمــاى ثبــت 
ــاه 30 ســال گذشــته بوده اســت. در ســال  ــن م شــده در فروردی
1396 از تعــداد 13 رخــداد دمــاى بحرانــى، 10 رخــداد مربــوط 
بــه دمــاى باالتــر از 30 درجــه ســانتى گراد و از ایــن 10 رخــداد، 
تعــداد 6 رخــداد دمــاى بــاالى 32 درجــه ســانتى گراد بوده اســت. 
ایــن گرماهــا باعــث عــدم تشــکیل جوانــه گل در ایــن ســال شــد، 
ــن  ــه کمتری ــال 97 را ب ــته در س ــرد پس ــه عملک ــه اى ک ــه گون ب
ــن،  ــر رســاند. همچنی ــد محصــول در ســال هاى اخی ــزان تولی می

ــتان در  ــز و زمس ــل پایی ــده در فص ــن ش ــرماى تأمی ــزان س می
ــدم  ــوده و ع ــل ب ــال هاى قب ــر از س ــیار کمت ــر بس ــال اخی 3 س
ــتقیمى  ــر مس ــول اث ــرد محص ــر عملک ــرمایى ب ــاز س ــن نی تأمی
ــدم  ــبب ع ــم، س ــرات اقلی ــوا و اث ــدن ه ــر ش ــت. گرم ت داشته اس
تأمیــن نیــاز ســرمایى درختــان پســته شــده و همچنیــن عــالوه 
بــر ایــن موضــوع، مســئله کاهــش کمیــت و کیفیــت آب هــا نیــز 

ــد.  ــر داشته باش ــول اث ــش محص ــر کاه ــد ب مى توان

تحلیل وضعیت سال جارى
در تحلیــل وضعیــت محصــول ســال جــارى پاســخ بــه ســواالت 

متعــددى مــى توانــد راهگشــا باشــد، از جملــه:
1. چرا جوانه گل کمى براى سال بعد تشکیل شده است؟
2. چرا پوکى در سال جارى از سال هاى قبل بیشتر بود؟

3. چــرا محصــول امســال کیفیــت ســال هاى قبــل را نداشــت و 
ریزتــر بــود و اونــس محصــول مــا باالتــر رفــت؟

4. چرا سوزندگى هاى گوگرد بیشتر از سال هاى قبل بود؟
5. چــرا طغیــان آفــت پســیل نســبت بــه ســال هاى قبــل بیشــتر 

؟ د بو
به عنــوان مثــال، در فروردیــن ســال جــارى، در شهرســتان 
رفســنجان، 17 روز دمــاى باالتــر از 28 درجــه ســانتى گراد ثبــت 
ــانتى گراد  ــه س ــاالى 30 درج ــه ب ــا ب ــه در 9 روز آن، دم ــد ک ش
نیــز رســید. میانگیــن دمــاى فروردیــن نســبت بــه ســال گذشــته 
6,8 درجــه ســانتى گراد و نســبت بــه بلندمــدت 2,8 درجــه 
ســانتى گراد افزایــش داشــت کــه منجــر بــه تحریــک فــاز 
رویشــى و عــدم تشــکیل جوانــه گل کافــى در ایــن مناطــق شــد. 
ــا در روزهــاى 17، 18 و 19 فروردیــن در بســیارى از مناطــق  ام

حسین رضایى تاج آبادى، دبیرکل انجمن پسته ایران
محسن اسالمى، کارشناس اداره هواشناسى رفسنجان

محمد بازماندگان، کارشناس اداره هواشناسى رفسنجان

عملکـرد محصـوالت کشـاورزى تابعـى از عوامـل محیطى و اثـر متقابل آنها اسـت. عوامل محیطى شـامل: عوامـل آب و هوایـى، رطوبت، دما 
و بـارش اسـت کـه مقدار اثر آنها بسـته به شـرایط رشـد محصـول افزایش یـا کاهش مى یابـد. در این میـان، متغیـر درجه حـرارت از جمله 
مهم تریـن عوامـل آب و هوایـى اسـت که بیشـترین تأثیـر را بر محصـوالت کشـاورزى دارد. در بسـیارى از مـوارد، تغییرات ناگهانـى دما در 

مناطق مختلف سـبب خسـارت سـنگین شده اسـت. 

تولید پسته کشور در سال جاری؛ 
متاثر از اثر افزایش و کاهش دمای بهاره 

باغبانی
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ــاق  ــى) اتف ــورژن حرارت ــوا (این پســته کارى کشــور وارونگــى ه
ــطح  ــا س ــق ت ــى مناط ــرمازدگى در برخ ــث س ــه باع ــاد ک افت
100 درصــد محصــول گردیــد. همچنیــن، در درختــان نـَـر ایــن 
ســرمازدگى عــدم وجــود گــرده فعــال و زنــده بــه مــدت چنــد 
روز را موجــب شــد و ایــن پدیــده باعــث پوکــى 10 درصــد از 
ــه پوکى هــاى هرســاله  ــن درصــد از پوکــى ب پســته ها شــد. ای
کــه در تیــر و مــرداد بــه علــت گرماهــاى شــدید اتفــاق 
ــى در  ــن پوک ــد میانگی ــث ش ــد و باع ــه گردی ــد، اضاف مى افت
بســیارى از مناطــق بــه بــاالى 25-30 درصــد برســد. به علــت 
بارندگــى بســیار کــم در ابتــداى ســال جــارى، فعالیــت پســیل 
(شــیره خشــک) بســیار زودتــر شــروع شــد و بــا توجــه بــه کــم 
ــت  ــن آف ــر ای ــه مناســب شــرایط تکثی ــوا ک ــت ه ــودن رطوب ب
اســت، بــا تــداوم تخم ریــزى بســیار بــاالى ایــن آفــت طغیــان 
ــراى  ــداران ب ــیارى از باغ ــرایط، بس ــن ش ــیل رخ داد. در ای پس
مبــارزه از گوگــرد اســتفاده کردنــد؛ هرچنــد گوگردپاشــى هاى 
اردیبهشــت تــا 10 خــرداد کنتــرل خوبــى داشــتند و ســوزندگى 
ــادرى اتفــاق افتــاد  ــا بعــد از 10 خــرداد اتفــاق ن نداشــتند، ام
ــا  ــد و ت ــروع ش ــانتى گراد ش ــه س ــاالى 38 درج ــاى ب و دماه
ــن  ــدا کــرد و تمــام گوگردپاشــى ها در ای ــه پی 28 خــرداد ادام
ــاال،  ــاى ب ــدارى دماه ــتگى و پای ــه پیوس ــه ب ــا توج 18 روز، ب
ســوزندگى ایجــاد کــرد. بــا توجــه بــه داده هــاى اداره تحقیقــات 
هواشناســى رفســنجان، میانگیــن دمــاى خــرداد این شهرســتان 
نســبت بــه ســال گذشــته 1,3 درجــه ســانتى گراد و نســبت بــه 
بلندمــدت 2,1 درجــه ســانتى گراد افزایــش را نشــان مى دهــد. 
همچنیــن، میانگیــن دمــاى ماکزیمــم، 3,4 درجــه ســانتى گراد 

ــد. ــدت نشــان مى ده ــه بلندم ــش را نســبت ب افزای
بــا بررســى هاى بیشــتر دماهــا در ماه هــاى تیــر و مــرداد ســال 
ــه  ــد ک ــخص ش ــال 1399، مش ــا س ــا ب ــه آنه 1400 و مقایس
ــه  ــر از 40 درج ــاى باالت ــارى 10 روز دم ــال ج ــاه س در تیرم
ســانتى گراد ثبــت شــده، درحالى کــه در ســال گذشــته 6

ــود.  ــده ب ــت ش ــانتى گراد ثب ــه س ــاالى 40 درج ــاى ب روز دم
ــته،  ــال گذش ــرداد س ــک روز و در م ــال ی ــاه امس ــرداد م در م
12 روز دمــاى بــاالى 40 درجــه ســانتى گراد ثبــت شــد. 
ــاعات 10,5 ــن س ــانتى گراد بی ــه س ــاالى 38 درج ــاى ب دماه

ــاالى 38 درجــه  ــاى ب ــا 17,5 عصــر بوده اســت؛ دماه ــح ت صب
ســانتى گراد کــه منجــر بــه خســارت آفتــاب ســوختگى، عــدم 
ــان  ــزان ده ــن می ــاال رفت ــاال) و ب ــس ب ــل (اون ــرى کام مغزگی
بســت و پوکــى مى گــردد، در خــرداد مــاه امســال 110,3

ســاعت، در تیرمــاه 85 ســاعت و در مــرداد مــاه ســال جــارى 
ــاال  ــز شــدن (ب ــه ری ــد کــه منجــر ب 22,8 ســاعت ثبــت گردی
ــته هاى  ــز (پس ــم مغ ــته هاى نی ــکیل پس ــس)، تش ــن اون رفت
روآبــى) و ســقط جنیــن زیادتــرى نســبت بــه ســال هاى قبــل 

شــد. 
ــا  ــته ب ــان پس ــارى درخت ــه آبی ــور ک ــم آب کش ــق ک در مناط

ــاى  ــب در ماه ه ــزار و 500 مترمکع ــر از 2 ه ــزان آب کمت می
خــرداد، تیــر و مــرداد انجــام مى شــود و همچنیــن عواملــى از 
ــاال، بافت هــاى ســبک خــاك (خــاك شــنى)  قبیــل: شــورى ب
ــود.  ــتر ب ــارت بیش ــدت خس ــتند، ش ــر هس ــوددارد و گرم ت وج
امــا در مناطــق غربــى کشــور کــه خســارت  گرمــا را نداشــتند، 
کیفیــت محصــول نســبت بــه مناطــق مرکــزى و شــرقى بســیار 

باالتــر بــود.

سرمازدگى یا گرمازدگى؟

ــه  ــیدن ب ــته، رس ــارت در پس ــترین خس بیش
دمــاى بحرانــى در فصــل بهــار و آغــاز گلدهــى 
بــوده کــه ســبب ایجــاد پدیــده ســرمازدگى و 
ــاالنه  ــل س ــن عوام ــود. ای ــى مى ش گرمازدگ
ــته  ــت پس ــه صنع ــنگینى ب ــارت هاى س خس
ــکل  ــت از مش ــه صحب ــد. همیش وارد مى کن
ــاورزان و  ــد، کش ــان مى آی ــه می ــه ب ــى ک اصل
باغــداران معمــوالً بحــث ســرمازدگى را مطــرح 
ــا  ــل گرم ــه معض ــى ب ــر کس ــد و کمت مى کنن
ــارتى  ــال ها خس ــن س ــه ای ــى ک و گرمازدگ
ــت،  ــار آورده اس ــه ب ــرمازدگى ب ــتر از س بیش
ــل از  ــج حاص ــى نتای ــد. بررس ــاره مى کن اش
ــر  ــل و حداکث ــا، حداق ــن دم ــبه میانگی محاس
دمــاى فروردیــن در 12 ســال گذشــته، حاکــى 

ــت.  ــا اس ــش دم از افزای

آسیب هاى دماى باالى 38 درجه

ــه  ــانتى گراد ک ــه س ــاالى 38 درج ــاى ب دماه
منجــر بــه خســارت آفتــاب ســوختگى، عــدم 
ــن  ــاال رفت ــاال) و ب ــس ب ــل (اون ــرى کام مغزگی
ــردد، در  ــى مى گ ــت و پوک ــان بس ــزان ده می
خــرداد مــاه امســال 110,3 ســاعت، در تیرمــاه 
ــارى  ــال ج ــاه س ــرداد م ــاعت و در م 85 س
ــه  ــر ب ــه منج ــد ک ــت گردی ــاعت ثب 22,8 س
ــکیل  ــس)، تش ــن اون ــاال رفت ــدن (ب ــز ش ری
ــى) و  ــته هاى روآب ــز (پس ــم مغ ــته هاى نی پس
ســقط جنیــن زیادتــرى نســبت بــه ســال هاى 

قبــل شــد. 

باغبانی
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عملکــرد  بیشــترین  کــه  دیده شده اســت  تجربــه  بــه  
ــتر  ــیدگى بیش ــنگین تر، رس ــتر و س ــه بندى هاى بیش (خوش
ــت،  ــت اس ــى درخ ــاخه هاى پایین ــر) در ش ــس پایین ت و اون
ــد  ــتر باش ــت بیش ــه درخ ــا تن ــاخه ها ب ــه ش ــه زاوی هرچ
ــاخه ها  ــن ش ــذف ای ــذا ح ــت؛ ل ــتر اس ــى بیش ــزان بارده می
ــرد ادوات مکانیکــى و رفــت و آمــد  ــه منظــور راحتــى کارب ب
ــه منظــور افزایــش  ــد ب ــور صحیــح نیســت. هــرس بای تراکت
عملکــرد صــورت گیــرد نــه صرفــًا رفــت  و آمــد ماشــین آالت 

ــاورزى.  کش
ــد و  ــرار دارن ــاك ق ــا خ ــاس ب ــه در تم ــاخه هایى ک ــا ش تنه 

ــد. ــذف کنی ــت را ح ــا باالس ــین در آنه ــال آفالتوکس احتم

ــه  ــا 50 درج ــاى 40 ت ــد دم ــتان بای ــته در تابس ــان پس درخت 
ــه  ــور ب ــر راه ن ــا اگ ــن دم ســانتى گراد را تحمــل کننــد. در ای
ــت  ــه درخ ــى تن ــاخه هاى میان ــد، ش ــاز باش ــت ب ــه درخ تن

ــوند. ــوختگى مى ش ــاب س ــار آفت دچ
ــرد  ــام مى گی ــرس انج ــراى ه ــا اج ــه ب ــى ک ــى از کارهای یک 
ــوذ  ــش نف ــور کاه ــه منظ ــت ب ــاج درخ ــردن ت ــم ک متراک
ــرل طبیعــى  ــه درخــت، در جهــت کنت ــه تن ــور مســتقیم ب ن

اســت.  آفتاب ســوختگى 
ــر  ــد پ ــى درخــت نبای ــه ذکــر اســت کــه قســمت میان الزم ب 

شــاخه و شــلوغ شــود.   

از 10 روز بعــد از خــزان بــاغ تــا 10 روز قبــل از تــورم جوانه هــا  
مى تــوان عملیــات هــرس را انجــام داد.

ــد از  ــه بع ــود و ب ــف ش ــاخه برى متوق ــد ش ــاه بای در آذرم 
رفــع یخبنــدان زمســتان موکــول شــود. معمــوالً از 15 بهمــن 
ــرد.  ــروع ک ــاخه برى  را ش ــربردارى  و ش ــات س ــوان عملی مى ت
ــربردارى  و  ــد س ــت، نبای ــدان اس ــه یخبن ــب هایى ک در ش 

شــاخه برى  انجــام شــود.
زمــان  در  ســربردارى  و  شــاخه برى  انجــام  درصــورت  
ــردد  ــک مى گ ــاخه خش ــاالى ش ــانتى متر ب ــدان، 10 س یخبن

موجــب سرخشــکیدگى مى شــود.  و اینــکار

اعظم مرتیض پور، دبیر کمیته باغبانی

هرس درختان پسته؛ ۶ مرحله، ۲۱ قدم 

1

2

3

باغبانی
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ــــدد رترتر ببایای ــانانتىت م م 30 س ــش از ــى بی ــد طول ــا رش ــــاخاخههها ب  شش
ــونوند.د. ــربربردداداررىرى شش س

ب بعــد از  تعتعــــداداد 33 ججواوانــه رویویشـشــىـى  حتــى المقــدور بایــد
ــاالاالىى جوجواانه هــاى زایشــى روى شــاخه باقى گذذاشاشــتهته ش شــوود و ب

ــردد. ــربربرداداررى گ آن س
ندنداشاشـــت، یــک ســوم آن بایــد   اگــر شــاخه  جوانــه گلل

شــود. ســربردارى 
ــانتى مترى از  150 س ــاع ــربردارى ها در ارتف ــت س اس ــر  بهت
ــال  ــه ح ــى ب ــاخه هاى پایین ــد و ش خــاك صورت گیرن سـســطـطحح

خــود رهــا شــونند.د
هنهــا  ردردرخــت ت میمیاننــىى ـســمـمتت ازاز ششــلولوغىغى ق  بــه منظــور مماانعنعــتت

ــى ســربردارى شــوند. درصــد شــاخه هاى میان 30 ــا ت 20

قوچى،  کله  و  فندقى  ارقام  در  مخصوصاً  درختان،  سن  که  باغاتى  در   
باالرفته، اکثراً شاخه هاى آنها سیاه شده و دچار سرخشکیدگى مى شوند. 

بهتر است با انجام هرس نسبت به جوانسازى این درختان اقدام نمود.
 بهترین زمان براى اجراى سربردارى درختان مسن، اسفندماه است.

 در هرس هاى شدید جوانسازى، 70 درصد از شاخه هاى باالى پیوند قطع 
مى شوند.

 با سربردارى درختان مسن، نسبت تاج درخت و ریشه بهم مى خورد و 
این امر ممکن است باعث خشک شدن درخت شود، لذا باید از طریق 

ریپرزدن عمیق، تعدادى از ریشه هاى دو طرف درخت قطع شود.
 معموالً سه تا چهارسال بعد از هرس شدید، مجدداً درخت زیر بار مى رود 
درخت از لحاظ پر شدن تاج  و با اجراى هرس هاى سربردارى، مجدداً 

تأمین مى گردد.

ــى  ــى ط ــه انتهای ــذف جوان ــى و ح ــرس اصول ــام ه ــا انج  ب
ــت  ــى در درخ ــاخه هاى جانب ــد ش ــادى، رش ــال هاى متم س

فعــال شــده و درخــت متراکم تــر مى شــود. 
 ایــن تراکــم در نهایــت منجــر بــه افزایــش تعــداد جوانــه گل و 

در نهایــت افزایــش عملکــرد مى شــود.

سربردارى دو سال گذشته

سربردارى سال گذشته

4
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باغبانی
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و ریه اش نیز نارسایى دارد! در مورد این 
بیمار، خیلى مهم است که با چه روشى 
بیمار بیهوش شود و تحت عمل جراحى 
قرار گیرد که نمیرد! این در حالى است 
که ما باید گاهى ضمن اجراى عملیات 
هرس، تغییر واریته انجام بدهیم؛ گاهى 
گاهى  و  جوان سازى  کنیم  را  درختان 
را  عملیات  این  مجموع  از  تلفیقى  نیز 

اجرا کنیم.

برخـى از کارشناسـان مى گوینـد 
نبایـد صرفًا بـراى سـهولت عبور 

تراکتـور هـرس کنیم.
 به نظرمن این حرف در حد یک شعار 
است! در حقیقت ما مى خواهیم تراکتور 
را نیز داخل باغات ببریم، چون هزینه 
ما  براى  که  رفته  باال  آن قدر  کارگرى 
صرفه  اقتصادى ندارد که کارگر بگیریم. 
عالوه بر این، شاخه هایى که روى زمین 
مى افتند، احتمال آلودگى افالتوکسین 
موش  یا  و  مى برند  باال  را  محصول  در 
نتیجه  در  مى خورد؛  را  آنها  پسته هاى 
نه  بدهیم،  شعار  مى خواهیم  نه  ما 
بیل  با  و  بگیریم  زیاد  کارگر  مى توانیم 
کار انجام دهیم و نه تله موش بگذاریم! 
چون مجموع این کارها هزینه بر هستند 
و با توجه به تورم، هزینه ها سرسام آور 
مى شوند. پس نوع هرس بر هزینه نیز 
ما  که  است  درست  است.  تأثیرگذار 
تراکتور  حرکت  سهولت  به خاطر  نباید 
تراکتور  ولى  هرس  کنیم،  را  درختان 
تولید  در  و  ماست  مجموعه  از  بخشى 

بهینه نقش دارد.

پس چه باید کرد؟
را  مناطق  باید  شده  ذکر  موارد  به  بنا 
دسته بندى  داریم  که  هدفى  اساس  بر 
طول  و  ردیف ها  بین  فاصله  کنیم؛ 
نوع  و  منطقه   شود،  مشخص  ردیف ها 
پیوند را در نظر بگیریم، میزان آب در 
لحاظ  را  آب   (EC) شورى  و  دسترس 
کنیم. پس از در نظر داشتن همه این 
ظاهرى  وضعیت  به  توجه  با  و  موارد 

درخت، نسخه هرس داده مى شود.

گفتید آنچه در دانشگاه ها تدریس 
مى شود کاربردى نیست!

کوچک  شاخه هاى  مى گوید  کتاب 
حذف  نمى دهند،  محصول  که  جانبى 
در  که  کرده  ثابت  تجربه  ولى  شوند. 

هـرس درختـان پسـته مبحث بسـیار مهم و بـا ریزه کارى هـاى فراوان اسـت. هرس  بَـد و غیراصولى به شـدت 
باردهـى درختـان را کاهـش مى دهد و حتـى مى تواند باعث مـرگ تدریجى آنها در اثر آفتاب سـوختگى شـود.  
بهـروز زینلـى از آن دسـته از کشـاورزان تیزبین و بـا تجربه اى اسـت که بـاور دارد هرس هر درخـت با درخت 

دیگـر متفاوت اسـت و در نسـخه پیچى بـراى اجراى عملیـات هرس بایـد از کلى گویـى پرهیز کرد. 

گفت و گو با بهروز زینلی از باغداران خبره پسته کشور؛

هرس درختان پسته با 
الگوبرداری از طبیعت

باغبانی

پسته  درختان  هرس  زینلى!  آقاى 
باید چگونه انجام شود؟ 

در  کـه  آنچـه  بگویـم،  شـما  بـه  اول 
و  کشـاورزى  موسسـات  و  دانشـگاه ها 
باغبانـى در رابطـه بـا هـرس درختـان 
کلـى  اصـول  مى شـود،  داده  آمـوزش 
هـرس اسـت و بـراى پسـته کاربـردى 
تحصیلـى  رشـته  مـا  چـون  نیسـت؛ 
مختـص پسـته نداریـم کـه به صـورت 
آمـوزش  پسـته  بـراى  اختصاصـى 
کـه  داشـت  نظـر  در  بایـد  داده شـود. 
رقـم،  اسـاس  بـر  پسـته  هـرس  روش 
برداشـت  نحـوه  و  پیونـد  نـوع  اقلیـم، 
متفـاوت اسـت. حتـى هرس خراسـان 

بـا رفسـنجان فـرق دارد، سـیرجان بـا 
رایـن بایـد فـرق داشته باشـد و همـه 
اینهـا با اسـپانیا و کالیفرنیـا فرق دارند.

لطفًا  دارد؟  وجود  تفاوت هایى  چه 
بیشتر توضیح دهید.

عوامل  که  شرایطى  در  درخت  هرس 
خاك  و  شیرین  آب  از  اعم  محیطى 
منطقه  با  بسیار  است،  مهیا  حاصلخیز 
گرم و خشک که آب و خاك شور است 
و کم آبى نیز درختان را تحت فشار قرار 
مناطق  در  هرس  است.  متفاوت  داده، 
گرم و خشک و کم آب همانند جراحى 
انسانى است که فشارخون دارد و قلب 
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این   وقتى  گذشته،  سال هاى  طول 
شاخه هاى کوچک حذف شوند، شاخه 
پوششى  دیگر  و  مى شود  لخت  اصلى 
این  به شدت  آفتاب سوختگى  و  ندارد 
این  سپس،  مى کند.  کدر  را  شاخه ها 
اسپور  و  برمى دارند  ترك  شاخه ها 
متعاقباً  و  مى کند  آلوده  را  آنها  قارچ 
مى خشکند. ما شاهد این مسئله بودیم 
که بسیارى از شاخه هاى بزرگ درختان 

ناگهان خشک شدند. 

حذف  با  که  است  این  شما  منظور 
شاخه هاى کوچک، درخت کم برگ 

مى شود؟
مثل  برگ هایشان  و  شاخه ها  این  بله، 
پره رادیاتور عمل مى کنند. اما این سکه 
روى دیگرى هم دارد، آیا درخت توانایى 
نگه دارى و تغذیه همه این شاخه ها را 
باید  و  ندارد  که  مى دانیم  خیر؛  دارد؟! 
چگونه  اینکه  شود.  کم  آنها  از  بخشى 
کم شوند، بسیار حائز اهمیت است. من 
و  دارم  هرس  در  انحصارى  روش  یک 
ادعا نمى کنم که این روش قابلیت اجرا 
در همه جا را دارد و یا درست است، اما 
به نظرمن مى توان این روش را با کمى 

تغییرات در همه جا اجرا کرد. 

این روش چیست؟
زمانـى درختـان ما دچار مشـکل شـده 
بودنـد و درحـال خشک شـدن بودنـد، 
مـن بـا الهام گرفتـن از درختان کوچک 
در  کویـرى)  وحشـى  (گزهـاى  َگـز 
بیابان هـاى اطـراف، الگـوى فـرم آنها را 
در باغاتم اسـتفاده کـردم! چون تنها اثر 
سـبزرنگ ماندگار در کویر که توانسـته 
خـود را بـا شـرایط محیطـى تطبیـق 
هسـتند.  َگـز  درختـان  همیـن  دهـد، 
به صـورت  را  درختـان  مـا  بنابرایـن، 

ُخمـره اى هـرس کردیـم. 

من دیده ام که پیوندها را هم خیلى 
پایین مى زنید.

پیوندها  جوان سازى،  عملیات  در  بله، 
زمان  که  مى زنیم  پایین  خیلى  را 
نبود  آب  کشش  اگر  خشکسالى،  بروز 
خشک  مقدارى  سر  از  درختان  و 
میانى  قسمت  از  بتواند  درخت  شدند، 
محصول  زمین  کف  حتى  و  پایینى  و 
در  شود،  زده  باال  پیوند  اگر  بدهد. 
زمان خشکسالى، باالى درخت خشک 

نخواهدداد.  بار  درخت  عمًال  و  مى شود 
این باید ترویج شود که علت پیوندزدن 

در سطح پایین چیست.

بیشتر  هرستان  روش  مورد  در 
توضیح مى دهید؟

 ما شاخه هاى پایینى درخت را طورى 
هرس مى کنیم که اگر محصول زیاد بود 
و به شاخه فشار آورد، تنه کلفت درخت 
بر روى زمین بیفتد، نه محصول. به این 
بررسى  را  درخت  کل  ابتدا  که  صورت 
دو  یکى  درخت  وسط  از  و  مى کنیم 
شاخه، ترجیحاً آنهایى که کدر یا مسن 
حذف  نقطه  پایین ترین  از  را  هستند 
مى کنیم و سال به سال یکى دو شاخه 
شاخه هاى  مى شود.  جایگزین  جدید 
قطع  هیچ وقت  را  جدید  کوچک 
است  ممکن  اینکه  با  حتى  نمى کنیم، 
اصًال محصول ندهند؛ چون برگ هایى که 
دارند با باالبردن تبخیر و تعرق، درخت 
را خنک مى کنند، ما در یک منطقه گرم 
و کویرى هستیم و وجود اینها الزم است. 
اینکه  از  بعد  را  عمودى  شاخه هاى  سر 
محصول دادند، قطع مى کنیم و درخت 

را کامًال افقى مى کنیم؛ اشتباه اکثر افراد 
پایین  اُفقى  شاخه هاى  که  است  این 
درخت را حذف مى کنند، در صورتى که 

این شاخه ها محصول خوبى مى دهند.
خیلى  را  درخت  داخلى  شاخه هاى  ما 
از  را  محصول  نمى کنیم.  دستکارى 
مى بریم؛  درخت  داخل  به  درخت  سر 
درخت  داخل  را  شاخه هایى  یعنى 
ایجاد مى کنیم که از گرما و سرما و باد 
محفوظند و در وسط درخت خوشه هاى 
ایجاد  سوختگى  بدون  شکل،  مخملى 
مى شوند؛ بهترین پسته را از شکم درخت 
برداشت مى کنیم، نه از شاخه هاى بیرونى 
و سربه فلک کشیده. رفت و آمد تراکتور 

نیز به این شاخه ها آسیب نمى رساند. 

اجرایى  مناطق  همه  در  روش  این 
است؟

که  است  ما  منطقه  مختص  روش  این 
آب شور و کم است. اگر این توصیه را 
بخواهیم درباره منطقه اى بکنیم که آب 
درختان  و  است  سرد  هوا  دارد،  فراوان 
جوان هستند، برعکس باید شاخه هاى 
مسن  که  آنهایى  و  شوند  قطع  جوان 

کتاب می گوید 
شاخه های 

کوچک جانیب 
که محصول 

نمی دهند، 
حذف شوند. 

ولی تجربه ثابت 
کرده که در 

طول سال های 
گذشته، وقیت 

این  شاخه های 
کوچک حذف 

شوند، شاخه 
اصلی لخت 

می شود و دیگر 
پوشیش ندارد و 

آفتاب سوختگی 
به شدت این 

شاخه ها را کدر 
می کند

باغبانی
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هستند را باقى گذاشت. البته نمى توان 
نسخه  همه جا  براى  کتابى  به صورت 

یکسان داد!

علت خشک و سیاه شدن شاخه ها 
چیست؟

است؛  آب  کمیت  و  کیفیت  به  مربوط 
زمین ها  و  شده  کم  آب  میزان  یعنى 
بى کیفیت  آب هاى  با  سال  سال هاى  را 
بى کیفیت   کودهاى  با  و  کردیم  شور 
دالیل  از  یکى  بستیم.  را  خاك  منافذ 
باران  آب  است؛  بارندگى  عدم  دیگر، 
در شادابى درختان خیلى موثر است و 
باعث افزایش تنه جوش مى شود. حضور 
تنه  سوختگى  از  مانع  تنه جوش ها  این 

در اثر تشعشعات آفتاب مى شود.

مهم  نکات  تیتروار  بخواهید  اگر 
مواردى  چه  به  بگویید  را  هرس 

اشاره مى کنید؟
و  متخصص  افراد  توسط  باید  هرس 
هرس  در  گیرد.  صورت  دیده  آموزش 
داشت.  توجه  زیادى  موارد  به  باید 
چیست؟  هرس  از  هدف  و  منظور  اول 
هرس ُفرم مدنظر است، هرس باردهى 
یا هرس شاخه هاى خشک؟ هدف باید 
معلوم، منطقى و صحیح باشد. از روى 
هرس  نوشت.  نمى شود  کسى  دست 
فرق  آن  کنارى  درخت  با  درخت  هر 
صورت  به  باید  درخت  گاهى  مى کند. 
ساالنه، دو تا سه بار هرِس سبک شود. 
گاهى اوقات مجبور مى شویم شاخه اى 
را  نشده  هرس  سال  سالیان  که 
شاخه برى و یا اصطالحاً داغ برى کنیم. 
پس بهتر است که عملیات هرس ساالنه 
تا  تا سه بار انجام شود،  سالى دو  یا  و 
هر شاخه اى که بد رشد کرد همان اول 
حذف شود تا نیرویى از درخت نگیرد. 

باید  شاخه  هرس  با  همزمان  آیا 
هرس ریشه هم انجام شود یا خیر؟

بارندگى  و  آب  که  سال هایى  در 
خیلى  ریشه  هرس  وجودداشته باشد، 
خوب است، ولى در سال هاى کم آب، 
خوب  ریشه زنى  و  چاله کنى  هرگونه 
این  در  نمى تواند  ریشه  چون  نیست؛ 
جایگزین  سرعت  به  را  خود  سال ها 
هرس  مى رود.  بین  از  درخت  و  کند 
آب  که  مناطقى  در  مخصوصاً  ریشه 
احتیاط  با  باید  خیلى  است  کم  و  شور 

صورت بگیرد؛ چون اگر ریشه قطع شد 
است.  سخت  خیلى  کردنش  جایگزین 
به نظر من، اگر بتوانیم یک سوم ریشه ها 
را در نقطه اى متمرکز کنیم و آب و کود 
نیاز  و  مى کند  عمل  سرم  مثل  بدهیم، 

کل درخت را برطرف مى کند. 
طى سال هاى اخیر تصمیم گیرى در 
رابطه با عملیات باغى بسیار سخت 
دارد  وجود  این  ترس  چون  است، 
بگذارد  تأثیر  محصول  میزان  بر  که 
در  شود؛  محصول  کاهش  موجب  و 

این شرایط چه باید کرد؟
پسته  درخت  تخصصى  هرس  باید 
گویى  کلى  نباید  شود.  داده  آموزش 
که  بدانند  باید  حتماً  باغداران  کرد. 
فرق  دیگر  درخت  با  درخت  هر  هرس 
دارد؛ مثًال اگر رقم کله قوچى را داغ بُر 
رقم  ولى  نمى دهد،  پسته  دیگر  کنیم، 
دوباره  بُبرید  که  هرجور  را  فندقى 
خیلى  فندقى  در  دارد.  رویشى  رشد 
مى شوند  خشک  خودشان  شاخه ها  از 
ذات  مى زند.  جوان  شاخه  دوباره  و 
رقم فندقى به نحوى است که خودش 
انجام  جوانسازى  طبیعى  به صورت 
مى دهد. در رقم کله قوچى َکمربُر کردن 
احمدآقایى  رقم  از  بهتر  جوانسازى  و 
کار  را  این  باید  منتها  مى دهد؛  جواب 
چون  دهیم،  انجام  تدریجى  به صورت 
رویشى  رشد  درخت  است  ممکن 
نامتعارف بکند و محصول ندهد؛ یعنى 
ببریم.  را  شاخه  دو  یکى  ساالنه  باید 
کمربُر  یکدفعه  از  تدریجى  جوانسازى 
کردن بهتر جواب مى دهد. در درختانى 

جوانسازى  خورده اند،  باال  پیوند ها  که 
این  براى  است؛  سخت  خیلى  کردن 
یک  که  است  این  من  توصیه  درختان 
تنه جوش در آنها ایجاد شود و بر روى 
آن پیوند زده شود و وقتى که این شاخه 
رشد کرد و محصول داد به تدریج پیوند 
باال را قطع کنیم. این درخت ها تک پایه 
در  هستند.  شاخه  چند  و  نمى شوند 
اقلیم مناطق ما درخت تک پایه جواب 

نمى دهد.
هرس  طریق  از  باید  خشکسالى  در 
درخت  تا  کرد  کم  را  درخت  حجم 
درست  را  باقیمانده  آب  همان  بتواند 
ما  اشتباهات  از  یکى  کند.  مصرف 
را  درختان  که  است  این  کشاورزان 
منتظر  و  نمى کنیم  هرس  آور  سال  در 
عمدتاً  و  مى مانیم  محصول  برداشت 
پسته  این درختان ریز و پوك مى شوند 
و در سال ناآور به جان درخت مى افتیم 
مى کنیم!  هرس  را  شاخه ها  همه  و 
سال  در  باید  من  نظر  به  درصورتى که 
توان  تا  داد  انجام  سنگین  هرس  آور 

درخت باال برود.  

یـا  و  کسـى  چـه  حاضـر  درحـال 
موسسـه اى هرس را آمـوزش مى دهد؟
از  بسـیارى  بـا  مـن  کـس!  هیـچ 
اکثـراً  کـرده ام،  صحبـت  هرس کارهـا 
یـا  و  مى کننـد  هـرس  سـنتى  دارنـد 
یـک  نمى آیـد  هیچ کـس  سـلیقه اى! 
و  کنـد  تحلیـل  و  تجزیـه  را  درخـت 
ایـن  بـراى  هـرس  از  هـدف  ببینـد 

اسـت.  منظـور  چـه  بـه  درخـت 

همه درختان را 
نباید یکسان 

هرس کرد و 
هر درخت با 

دیگری فرق 
می کند؛ حیت 

هرس سال قبل 
را نیز برریس 

می کنیم که 
چه تأثیری 

بر درخت 
داشته است

باغبانی
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شما چه درختى را هرس نمى کنید؟
در باغـات ما سـاالنه دو تا سـه بـار هرس 
َسـبک صورت مى گیـرد. بنابراین، گاهى 
اوقـات برخـى از درختـان نیـاز بـه هیـچ 
هرسـى ندارند؛ ممکن  اسـت ده شـاخه از 
یک درخت بریده شـود، امـا از یکى چند 
شـاخه محدود و از دیگرى هیچ شاخه اى 
نبریـم، بعضـى از درختان حتـى ناخنک 
خشـک هـم ندارند. پـس همـه درختان 
را نبایـد یکسـان هرس کـرد و هر درخت 
بـا دیگرى فـرق مى کند. مـا حتى هرس 
سـال قبـل را نیـز بررسـى مى کنیـم که 
چـه تأثیرى بـر درخت داشته اسـت. ما به 
دنبـال علت خـوب و یا بد شـدن کارمان 
مى گردیـم و همـه را بررسـى مى کنیـم. 
شـود  رهـا  درخـت  وقتـى  باغـدارى  در 
کـه هرجور خواسـت رشـد کنـد، مجبور 
مى شـوى شـاخه هایش را بزنى و این کار 

درسـتى نیست.

نظر  فندقى  و  قوچى  کله  درمورد 
و  احمدآقایى  مورد  در  اما  دادید، 

اکبرى خیلى توضیح ندادید.
خیلى  اکبرى  رقم  مورد  در  من  حقیقتاً 
تخصصى ندارم. على رغم اینکه خیلى ها 
شخصاً  دارند،  دوست  را  رقم  این 
محصول  و  بیایم  راه  اکبرى  با  نتوانستم 
خوبى به دست بیاورم. اما احمدآقایى در 
اقلیم هاى مختلف خوب جواب داده است. 
اکبرى  به  نسبت  احمدآقایى  درخت 
پسته  خیلى  چون  مى شود،  پیر  زودتر 
بیشتر  اکبرى  رقم  سال آورى  مى دهد. 
رقم  اینکه  دلیل  است.  ارقام  همه  از 
این  مى زند  رکورد  سال  یک  در  اکبرى 
است که استراحت کرده است. سال آورى 

احمدآقایى به آن شدت باال نیست.
هزینه هاى رقم اکبرى به شدت باالتر از 
رقم احمدآقایى است؛ به عنوان مثال براى 
شکستن خواب زمستانه باید روغن ولک 
70 لیتر در هزار زده شود. ضایعات زمان 
فرآورى و مغزشدن آن حین فرآورى به 
دلیل دوطرف چاکدار بودن پسته بیشتر 
است، اما این ضایعات را هیچ کس در نظر 
پوك ها  آمار  احمدآقایى  در  نمى گیرد. 
در  پوك  پسته هاى  چون  داده مى شود، 
مى مانند،  درخت  به  احمدآقایى  رقم 
پوِك  پسته هاى  از  عمده اى  بخش  ولى 
درخت اکبرى قبل از برداشت مى ریزد؛ 
این را کسى محاسبه نمى کند و مى گویند 

اکبرى درصد پوك کم دارد! 

﹡﹊︀ت ﹝﹛ ﹨︣س

 .︫︡︀ ︀︡ ﹝︺﹙﹢م︋  ﹨︡ف از ﹨︣س︋  ٣

︀︠﹥ ﹨︀ی ا﹁﹆﹩  ﹢﹡︡ و︫  ︣︡ه︫   ︋︣︐︪﹫ ︫︀︠﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢دی︋ 
د︨︐﹊︀ری ﹡︪﹢﹡︡. ۵

︣ا︳ آب و ﹨﹢ا﹩ ﹁︣ق   ︫﹤  ︋﹤︐︧ ﹨︣س در ﹨︣ ﹝﹠︴﹆﹥︋ 
.︡ ﹠﹋ ﹩﹞ ١

︊﹉ ا﹡︖︀م ﹎﹫︣د. ﹥ ﹝︣︑︊﹥ ﹨︣س︨  ︀︡ دو ︑︀︨   ︋﹤﹡﹐︀︨ ۴

︀ً از و︨︳ در︠️  ﹁︱︀ی ︑﹢﹜﹫︡ ︑﹠﹥ ︗﹢ش در در︠︐︀ن ︻﹞︡︑
 .︡ ︀︫︋ ۶

﹥ ﹡﹢ی ﹋﹥ ﹡﹥   ︋﹜دار ﹤﹍﹡ ﹩﹡︀﹫﹞ ️ ︡ در ﹇︧﹞ ︀ در︠︐︀ن را︋ 
 .︡﹠︪﹊  ︋﹉﹚﹁ ﹤  ︋︣  ︨﹩﹚﹫ ︡ و ﹡﹥︠  ﹠︐﹀﹫ ︀ روی ز﹝﹫﹟︋  ﹨ ﹤︠︀  ︫﹩﹚﹫︠

.︫︡︀  ︋️ ل را﹢︭﹞ ︡ن﹫ ﹤﹋ ︡ ﹠︫︀ در︠︐︀ن در ︡ی︋ 
٧

︑︣ا﹋︐﹢ر و ادوات و د﹡︊︀﹜﹥ ︋﹠︡﹨︀ ︗︤﹩ از ﹋︀ر ﹝︀ ﹨︧︐﹠︡ و 
︀︾﹩ را  ︐﹢ان ︻﹞﹙﹫︀ت︋  ﹥ ﹡﹢ی ا﹡︖︀م ﹎﹫︣د ﹋﹥︋  ︀︋︡ ﹨︣س︋ 

︋﹥ را︐﹩ ا﹡︖︀م داد. 
٨

️ ﹨︀ی  ﹫﹟ در︠︐︀ن و روی رد﹞ ︀﹨ ︿﹛ ا︨️. ﹋︪  ︋﹤﹚︮︀﹁
﹥ ﹨︣س  ︀ ︑︣ا﹋﹛ ز︀د، ﹝︀ را ﹝︖︊﹢ر︋   ︋﹩︀﹠︺﹡ ازن و﹢︐﹞︀﹡

﹢د، ﹝︖︊﹢ر  ﹥ در︠️ ﹁︱︀ی ﹋︀﹁﹩ داده︫  ﹋︣ده ا︨️. ا﹎︣︋ 
.﹜﹫﹡︤  ︋﹟﹫﹍﹠ ︣ش︨  ﹥ ︠︀︵︣ ﹨﹞︀︧﹥ اش︋   ︋﹜﹢︫ ﹩﹝﹡

٩

︡ه ﹝﹛ ﹡﹫︧️ و ﹨︣   ︫﹉︪ ︀︠﹥ ﹨︀ی︠  ︣ای︫  ز﹝︀ن ﹨︣س︋ 
 ﹉︪  ︠﹉﹠︠︀﹡ ﹤ ،︢ف ﹋︣د را ︀﹡︀ل ﹝﹩ ︑﹢ان آ ﹝﹢﹇︹ از︨ 

︀︠﹥ آ﹜﹢ده  ︡ه. ا﹝︀ ا﹎︫︣   ︫﹉︪ ︤رگ︠   ︋﹤︠︀  ︫︀ و ︫︡︀ ︫︡ه︋ 
 ︳︣ا  ︫︫︡︀ ﹫︀ه و ︀ ا︨︍﹢ر ﹇︀رچ︋  ﹫︣ه︨  ﹫﹞︀ری ﹝︓﹏︫   ︋﹤︋

︀ً ا︋︤ار ﹨︣س  ﹝︐ و ﹜﹫﹠﹋ ﹤︗﹢︑ ﹩﹚﹫  ︠︡︀ ﹁︣ق ﹝﹩ ﹋﹠︡ و︋ 
 .︡﹡﹢  ︫﹩﹡﹢﹀︻︡︲

١٠

﹨︣س ︋︧︐﹥ ︋﹥ ﹡﹢ع وار︐﹥ و ︎﹫﹢﹡︡ ﹁︣ق ﹝﹩ ﹋﹠︡. ٢

باغبانی
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سحر نخعى
دبیر کمیته بازرگانى

شـوراى جهانـى مغزجـات و خشـکبار (INC) آخرین به روز رسـانى آمـارى که مربوط بـه تخمین تولیـد جهانى خشـکبار و مغزیجات در سـال تجارى 
1401-1400 مى شـود را بـه تازگى منتشـر کرده اسـت.

برآورد تولید ۵ میلیون تین مغزجات در دنیا

با توجه به پایان فصل برداشت در نیمکره شمالى، تولید جهانى مغزیجات 
درختى در سال تجارى 1401-1400 حدود 5 میلیون تن (معادل مغز، 
به جز پسته خشک در پوست) برآورد مى شود. این میزان نسبت به سال 
تجارى 1400-1399 نشان دهنده کاهشى 8 درصدى است. با این حال 
تولید 5 میلیون تنى از روند افزایشى تولید مغزجات در 10 سال گذشته 
پیروى مى کند. از سال تجارى 1391-1390 تا سال تجارى 1400-1401

تولید مغزجات درختى در دنیا 54 درصد رشد را تجربه کرده است. على رغم 
براى  تقاضا  کرد،  ایجاد   19 کووید-  بیمارى  شیوع  که  محدودیت هایى 
مغزجات در طول سال تجارى 1400-1399 در سطح جهانى خیلى باال 
بود؛ به طورى که صادرات خیلى از مغزجات درختى نسبت به سال قبل از آن 

باالتر بود و حتى صادرات بعضى از آنها رکورد هم زد.
در سال تجارى جارى، اختالالت مربوط به حمل و نقل محموله ها باعث بروز 
تأخیر و کاهش کوتاه مدت عرضه به مقاصد مختلف شد. در حال حاضر، 

پایش و ارزیابى این موضوع یک چالش به حساب مى آید.
تولید بادام آمریکا نسبت به سال تجارى 1400-1399 با کاهش مواجه 
بوده است. همچنین، از آنجا که امسال سال ناآور پسته براى تولیدکنندگان 
اصلى آن، آمریکا، ایران و ترکیه بوده، کل تولید پسته دنیا نیز نسبت به 
سال قبل با کاهش روبه رو شده است. در مورد تولید گردو نیز وضع مشابهى 
وجوددارد؛ امسال تولید جهانى گردو نسبت به سال 1400-1399 پایین تر 
است، چرا که میزان محصول چین که یکى از تولیدکنندگان اصلى گردو 
است نسبت به سال گذشته کمتر بوده و در مورد کالیفرنیا نیز این موضوع 
کاهش  سال 1399-1400  به  نسبت  برزیلى  مغز  تولید  مى کند.  صدق 
داشته، اما امسال تولید بادام هندى، فندق و ماکادامیا حدود 3 تا 7 درصد 
بیشتر از سال گذشته گزارش شده است و بیشترین افزایش تولید نسبت به 
سال گذشته مربوط به مغز درخت کاج مى شود که مرهون افزایش تولید در 

کشورهاى چین و روسیه، دو تولیدکننده اصلى این محصول است.
امسال تولید جهانى بادام زمینى در پوست حدود 50 میلیون و 500 هزار 
تن تخمین زده شده  و نسبت به سال 1400-1399 افزایشى 2 درصدى را 
تجربه کرده است. کشورهایى که انتظار مى رود امسال تولیدشان نسبت به 
سال گذشته بیشتر باشد به ترتیب نیکاراگوئه با 14 درصد، برزیل با 9 درصد، 
نیجریه با 8 درصد، چین با 4 درصد، آمریکا با 2 درصد و هند با 1 درصد 

افزایش نسبت به سال تجارى 1400-1399 اعالم شده اند.
امسال تولید جهانى خشکبار 3 میلیون و 17 هزار تن پیش بینى شده که این 
رشدى حدوداً 6 درصدى نسبت به سال تجارى گذشته محسوب مى شود، 
مخصوصاً اینکه این افزایش تولید مربوط به محصوالتى مثل آلوسیاه خشک، 
خرما، تا حدى انواع کشمش و مویز و همچنین ذغال اخته خشک مى شود. 
انتظار مى رود وضع تولید آلوسیاه خشک در کشورهاى آمریکا، صربستان، 
شیلى و آرژانتین در سال آینده یعنى برداشت محصول سال 1401 بهتر 
باشد. با توجه به افزایش سطح زیرکشت خرما در آفریقاى شمالى و خاورمیانه 

انتظار مى رود تولید جهانى خرما نیز در سال هاى آینده افزایش پیدا کند.

اشاره:

شوراى جهانى مغزجات و خشکبار
براى صنعت آجیل و خشکبار یک  شوراى جهانى خشکبار
860 از  بیش  مى شود.  محسوب  مادر  بین المللى  سازمان 
شرکت فعال در بخش آجیل و خشکبار از بیش از 80 کشور 
جهان عضو این شورا هستند. مأموریت این شوراى جهانى 
ترویج و تسهیل رشد پایدار تولید و تجارت جهانى آجیل 
سطح  در  پیشرو  سازمان  این  همچنین،  است.  خشکبار  و 

و  آمار  تغذیه اى،  بهداشتى،  مسائل  زمینه  در  بین المللى 
و  استانداردها  و  غذایى  مواد  ایمنى  اطالعات، 

مقررات بین المللى در مورد آجیل و خشکبار 
فعالیت دارد. انجمن پسته ایران عضو رسمى 

این شوراى جهانى است و بهروز آگاه سفیر 
این شورا در ایران است.

گزارش شورای جهانی مغزجات از تولید در سال تجاری جاری

بازرگانی
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سال تجاری  ۱۴۰۰/۱۴۰۱محصولسال تجاری   ۱۳۹۹/۱۴۰۰

۱٫۵۹۸٫۹۰۰ بادام۱٫۷۳۸٫۷۰۰ 
۹۸۴٫۹۲۵گردو۱٫۰۰۶٫۲۵۰
۸۶۱٫۳۹۰بادام هندی۸۳۶٫۹۴۰

۷۲۹٫۳۰۰ پسته۱٫۰۵۸٫۷۰۰ 
 ۵۴۱٫۱۳۰فندق ۵۰۷٫۲۰۰
۱۴۸٫۳۶۴ پکان۱۵۸٫۲۰۵ 
 ۶۶٫۳۴۵ماکادمیا ۶۳٫۰۲۵

۴۳٫۸۱۰ مغز درخت کاج۳۴٫۴۸۸ 
 ۲۴٫۵۰۰مغز برزیلی ۲۹٫۷۰۰

۴٫۹۹۸٫۶۶۴ مجموع مغزجات درخیت۵٫۴۳۳٫۲۰۸۱ 
 ۱٫۳۵۹٫۰۰۰مویز و کشمش ۱٫۳۱۵٫۰۰۰
۱٫۱۱۴٫۰۰۰ خرما۱٫۰۰۲٫۰۰۰ 
 ۲۰۴٫۸۲۹ذغال اخته خشک۲ ۲۰۰٫۵۸۳

۱۸۰٫۲۵۰ آلوسیاه خشک۱۴۰٫۰۰۰ 
 ۱۶۹٫۷۰۰زردآلوی خشک ۱۷۲٫۴۰۰
۱۴۲٫۵۰۰ انجیر خشک۱۴۷٫۴۰۰ 

 ۳٫۱۷۰٫۲۷۹مجموع خشکبار  ۲٫۹۷۷٫۳۸۳
۵۰٫۴۵۷٫۰۰۰ بادام زمیین۴۹٫۶۱۵٫۰۰۰۳ 

تولید جهانی مغزجات و خشکبار (به تن)

1. برمبنـاى مغـز، بـه غیر از پسـته 
که خشـک در پوسـت اسـت. 

شـیرین  خشـک  اختـه  ذغـال   .2
شـده 

در  خشـک  محصـول  برمبنـاى   .3
پوسـت. 41 درصـد از تولیـد جهانى 
بـادام زمینـى بـه روغن و پـودر آن 

تبدیـل مى شـود.
منبـع: شـوراى جهانى مغـز جات و 

(INC) خشکبار 

۵۴
در︮︡

 ﹉ ﹤ ر︫︡ ︑﹢﹜﹫︡ ︗︤︽﹞ ﹩﹡︀︖︀ت ﹡︧︊️︋ 
د﹨﹥ ﹎︫︢︐﹥

٨
در︮︡

︀ل  ﹋︀﹨︩ ︑﹢﹜﹫︡ ︗︤︽﹞ ﹩﹡︀︖︀ت در︨ 
︑︖︀ری ١۴٠١ - ١۴٠٠ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥

۵,٠٠٠,٠٠٠
﹟︑

︋︣آورد ︑﹢﹜﹫︡ ︗︤︽﹞ ﹩﹡︀︖︀ت در︠︐﹩ در 
︨︀ل ︑︖︀ری ١۴٠١-١۴٠٠

بازرگانی
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تولید و مصرف پسته 
پســته  تجــارى  تولیــد  هندوســتان 
نــدارد. میــزان تولیــد بســیار کــم ایــن 
محصــول محــدود بــه مناطــق جامــو و 
کشــمیر مى شــود. مصــرف پســته هنــد 
در ســال تجــارى 2021/22 (ســپتامبر 
تــا اوت) حــدود 31 هزارتــن پیش بینــى 
ــازار  ــنتى ب ــور س ــد به ط ــود. هن مى ش
پســته آجیلــى اســت و اوج تقاضــا براى 
ــه  ــر (نیم ــاه اکتب ــول از م ــن محص ای
پاییــز) تــا فوریــه (نیمــه زمســتان) 
اســت. هرچنــد در بقیــه فصــول ســال 
نیــز تقاضــاى مــوردى وجــود دارد، امــا 
معمــوالً فــروش پســته زمــان جشــن ها 
پســته  مى گیــرد.  اوج  عروســى ها  و 

ــرده  ــاى خ ــق کانال ه ــوالً از طری معم
عرضــه  فروشــى  عمــده  و  فروشــى 
مى شــود. در ســال هاى اخیــر، بــراى 
پوشــش تقاضــاى روزافــزون پســته، 
خرده فروشــى  فروشــگاه هاى  حضــور 
همین طــور  و  ســازمان یافته 
بــازار  در  آنالیــن  فروشــگاه هاى 
ــرآورد  ــر شده اســت. براســاس ب پررنگ ت
منابــع مختلــف، واردات پســته بــه بــازار 
ــه  ــال تجــارى 2021/25 ب ــا س ــد ت هن

ــید. ــن خواهدرس ــم 50 هزارت حج
از  پســته  هنــدى  کننــدة  مصــرف 
مبــدأ ایــران و افغانســتان (اساســاً 
ــق  ــه از طری ــت ک ــى اس ــته ایران پس
را  مى شــود)  هنــد  وارد  افغانســتان 

ترجیــح مى دهــد. ایــن ترجیــح از 
آشــنایى مصرف کننــده هنــدى بــا 
ــته  ــکل پس ــگ و ش ــت، رن ــم، باف طع
ایرانــى نشــأت مى گیــرد. برعکــس، 
پســته آمریکایــى از نظــر طعــم نســبتاً 
ــبز  ــگ س ــزش رن ــت، مغ ــاوت اس متف
پســته  از  بزرگ تــر  و  دارد  خاصــى 
ایرانــى اســت. ارقــام پرطرفــدار پســته 
ــرى،  ــد از: اکب ــد عبارتن ــى در هن ایران
احمدآقایــى.  و  فندقــى  کله قوچــى، 
رقــم مرســوم پســته آمریکایــى در 
بــازار هنــد پســته درجــه یــک اونــس 

اســت.   21-25
ــاً  ــى عمدت ــى و افغان ــته ایران ــز پس مغ
به خاطــر کیفیــت غیریکنواخــت (مغــز 
ــر،  ــه شــده) و قیمــت پایین ت خــرد/ لپ
ســنتى  شــیرینى هاى  صنایــع  در 
ــازارِ داغــى دارد. قیمــت پســته  ــد ب هن
کالیفرنیایــى به دلیــل کیفیــت منســجم 
اســت.  باالتــر  یکنواخــت  ســایز  و 
به عنــوان  پســته  آجیلــى  مصــرف 
ــه  ــاى مرف ــه طبقه ه ــاً ب ــالت، صرف تنق
جامعــه (حــدود 3-2 درصــد جمعیــت 
ــاى  ــود. فعالیت ه ــدود مى ش ــد) مح هن
بــه  مى توانــد  گســترده  بازاریابــى 
مصرف کننــدگان  آگاهــى  افزایــش 
هنــدى و نتیجتــاً افزایــش تقاضــا بــراى 

ــد.  ــک کن ــته کم پس

قیمت پسته
تجــارى 2020/21،  ســال  در طــى 
ــته خشــک در  ــو پس ــر کیل قیمــت  ه
پوســت بیــن 9,5 تــا 14 دالر (700 تــا 
ــز  ــرم مغ ــر کیلوگ ــه) و ه 1000 روپی
پســته بیــن 14 تــا 22 دالر (1000 تــا 
ــزارش شــد. قیمــت  ــه) گ 1600 روپی
پســته کالیفرنیایــى بــا کیفیــت باالتــر 
ــا 12 ــن 10,5 ت ــى بی ــدوداً کیلوی ح

نیمــه  مى رســید.  فــروش  بــه  دالر 
اول ســال تجــارى 2020/21 بــراى 
خریــداران هنــدى دوران دشــوارى 
بــود، چــرا کــه حجــم زیــادى از 
پســته اى کــه اول ســال خریــده بودنــد 
از  ناشــى  قرنطینه هــاى  به خاطــر 
شــیوع ویــروس کرونــا روى دستشــان 
مانــد. در ســال تجــارى 2021/22

بــازار  و  قیمت هــا  ثبــات  وضعیــت 
ــیه  ــوالً، حاش ــد. معم ــر ش ــى بهت خیل
ســود پســته بــراى واردکننــدگان بیــن 

ــد اســت. ــا 5 درص 3 ت

ترجمه و تنظیم: هدى هادى پور، علیرضا دادبخش
واردات بادام، گردو و پسـته به کشـور هندوسـتان در سـال تجارى 2020/21 نسـبت به سـال تجارى قبل از آن، 
بـه ترتیـب 44، 20 و 34 درصـد افزایـش را تجربه کرده اسـت. با ایـن حال، انتظار مـى رود واردات بـادام و گردو 
در سـال تجـارى 2021/22 بـه دالیلـى از جملـه باال بـودن قیمت هـاى داخلى، افزایـش عرضۀ داخلـى، کاهش 
تولیـد آمریـکا، تنش هـاى جغرافیایى- سیاسـى در برخى کشـورهاى تولیدکننده مثل افغانسـتان و چالش هاى 

جهانـى حمـل و نقل کاهش داشته باشـد.

اداره خدمات کشاورزی خارجی وزارت کشاورزی آمریکا گزارش داد؛

پسته در بازار هند

بازرگانی
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٢٠
در︮︡

 ﹤ ا﹁︤ا︩ واردات ﹎︣دو︋ 
︀ل  ﹋︪﹢ر ﹨﹠︡و︨︐︀ن در︨ 

︑︖︀ری ٢٠٢٠/٢١

١١
در︮︡

︧︐﹥ در  ا﹁︤ا︩ ﹝︭︣ف︎ 
︀ل ︑︖︀ری  ﹨﹠︡و︨︐︀ن در︨ 

٢٠٢٠/٢١

۴۴
در︮︡

 ﹤ ︀دام︋  ا﹁︤ا︩ واردات︋ 
︀ل  ﹋︪﹢ر ﹨﹠︡و︨︐︀ن در︨ 

︑︖︀ری ٢٠٢٠/٢١

٣۴
در︮︡

 ﹤  ︋﹤︐︧ ا﹁︤ا︩ واردات︎ 
︀ل  ﹋︪﹢ر ﹨﹠︡و︨︐︀ن در︨ 

︑︖︀ری ٢٠٢٠/٢١

٣١,٠٠٠
﹟︑

 ︡﹠﹨ ﹤︐︧ ︩ ︋﹫﹠﹩ ﹝︭︣ف︎  ﹫︎
در ︨︀ل ︑︖︀ری ٢٠٢١/٢٢ (︨︍︐︀﹝︊︣ ︑︀ اوت)

۵٠,٠٠٠
﹟︑

 ︀︑ ︡﹠﹨ ﹤︐︧ ︩ ︋﹫﹠﹩ ﹝︭︣ف︎  ﹫︎
︨︀ل ︑︖︀ری ٢٠٢١/٢۵

تجارت پسته
مصــرف پســته هنــد در ســال تجــارى 
ــا اوت) حــدود  2021/22 (ســپتامبر ت
31 هزارتــن بــرآورد مى شــود کــه 
ــبت  ــش نس ــد افزای ــادل 11 درص مع
بــه ســال تجــارى 2020/21 اســت. از 
مــاه ســپتامبر 2020 (مهــر 1399) تــا 
ــاه مــه 2021 (اردیبهشــت 1400)،  م
صادرکننــده  بزرگ تریــن  امــارات 
آن  از  پــس  و  هنــد  بــه  پســته 
هنگ کنــگ  و  آمریــکا  افغانســتان، 
متحــده  امــارات  البتــه  بودنــد. 
کــدام  هیــچ  هنگ کنــگ  و  عربــى 
ــه  ــتند، بلک ــته نیس ــده پس تولیدکنن
ــاى صــادرات مجــدد محســوب  بازاره
مى شــوند؛ پســته از مبــادى اصلــى 
ــد  ــه هن ــده و ب ــا ش ــن بازاره وارد ای
صــادرات مجــدد مى شــود. از نظــر 
تاریخــى، ایــران، آمریــکا و ترکیــه 
پســته  صادرکننــدگان  بزرگ تریــن 
ــل  ــر در حم ــتند. تأخی ــد هس ــه هن ب
صادراتــى،  محموله هــاى  نقــل  و 
را  هنــد  در  پســته  واردکننــدگان 
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. شــواهد 
حاکــى از آن اســت کــه بعضــى از 
منتظــر  همچنــان  واردکننــدگان 
ــه  ــتند ک ــى هس ــیدن کانتینرهای رس
ــد  ــه هن ــاه ب ــوده در خردادم ــرار ب ق

ــند.  برس
تعرفــه گمرگــى  حاضــر،  حــال  در 
بــراى واردات پســته خــام (خشــک در 
پوســت و مغــز) بــه هنــد 10 درصــد و 
بــراى پســته برشــته شــده 30 درصــد 
اســت. عــالوه بــر آن، مالیــات بــر 
درصــد   12 (GST) خدمــات  و  کاال 
و گمرکــى هزینــه رفــاه اجتماعــى 
ــود.  ــال مى ش ــد اعم 10 درص (SGS)

︎︧︐﹥ از ﹋︡ام ﹋︪﹢ر﹨︀ وارد ﹨﹠︡ ﹝﹩ ︫﹢د؟

︧︐﹥ ا︣ا﹡﹩) ︀درات ﹝︖︡د︎  ا﹝︀رات (︋︀زار︮ 

︀﹡︧︐︀ن ا﹁︽

︀﹊︣ آ﹝

﹌﹠﹋ ﹌﹠﹨

ا︣ان

︧︐﹥ ا︣ا﹡﹩) ︀درات ﹝︖︡د︎  ︑︣﹋﹫﹥ (︋︀زار︮ 

١

٢

٣

۴

۵

۶

بازرگانی
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فــروش پســته آمریــکا در مــاه نوامبــر (10 آبــان تــا 9 آذر) حــدود 44 هــزار تــن بوده اســت 
کــه کاهشــى 8 درصــدى در مقایســه بــا مــاه مشــابه ســال گذشــته محســوب مى شــود؛ 
بــه ایــن ترتیــب کــه در داخــل آمریــکا 12 هــزار تــن و در حــوزه صــادرات 32 هــزار تــن 
پســته بــه فــروش رســید؛ فــروش داخلــى افزایشــى 7 درصــدى و صــادرات کاهشــى 12,5

درصــدى نســبت بــه مــاه نوامبــر ســال قبــل را تجربــه کردنــد.
فــروش تجمعــى پســته (ســه ماهــه ســپتامبر، اکتبــر و نوامبــر) حــدود 127 هــزار تــن 
بــوده کــه افزایشــى 23,5 درصــدى نســبت بــه مــدت مشــابه ســال پیــش بــه حســاب 
مى آیــد. در ایــن مــدت، فــروش داخلــى 12,5 درصــد و صــادرات 28 درصــد افزایــش را 

شــاهد بودنــد. 
بــا توجــه بــه رکــورد فــروش ماه هــاى ســپتامبر و اکتبــر، انتظــار کاهــش فــروش در مــاه 
ــى از  ــد و خیل ــود دارن ــان وج ــل همچن ــل و نق ــاى حم ــر وجودداشــت. محدودیت ه نوامب
خریــداران چینــى نتوانســتند به موقــع (قبــل از جشــن ســال نــوى چینــى) بارهایشــان 
را تحویــل بگیرنــد. در حــال حاضــر، مصرف کننــده چینــى بــه علــت وجــود ریســک هاى 

ــاال در اقتصادشــان خریــد چندانــى انجــام نمى دهــد. ب
هرچــه کــه بــه پایــان ســال میــالدى نزدیــک مى شــویم تقاضــاى خریــد از ســمت بــازار 
ــى پســته دارد.  ــدازه کاف ــه ان ــى ب ــدگان اروپای ــر مى شــود. انبارهــاى واردکنن ــا کمت اروپ

ــا مشــکل مواجــه نبودنــد.  بارگیرى هــا بــه مقصــد اروپــا بــه انــدازه بازارهــاى آســیا ب
ــاه قبــل پرایمکــس، پاییــن  ــزارش م ــه گ ــا کیلویــى حــدود 22 ســنت نســبت ب قیمت ه
ــک  ــه ی ــدان درج ــته خن ــرم پس ــر کیلوگ ــروش ه ــت ف ــر قیم ــاه نوامب ــد. در م رفته ان
اونــس 22-18، حــدود 8,36 دالر و هــر کیلوگــرم پســته خنــدان درجــه یــک اونــس 27-

ــه  ــدود 19,60 دالر معامل ــته ح ــل پس ــز کام ــزارش شده اســت. مغ ــدود 7,90 دالر گ 21 ح
مى شــود.

پرایمکس در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ گزارش داد:

تقاضای پسته آمریکا در نقطه اوج

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

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

︀﹊︣﹞آ دا︠﹏ ١٢%٧٣٥٠٠٠٣١٠٠٠%٢٨١٢٫٠٠٠١٢٫٠٠٠%﹝︭︣ف
٢٧%٢٣٦١٠٠٠٤٨٠٠٠- %٤٨٢١٫٠٠٠٢٧٫٠٠٠%آ︨﹫︀
١٤%٢١٧٠٠٠١٥٠٠٠-%١٣٦٫٠٠٠٦٫٠٠٠%ارو︎︀

︀﹆︣﹁١١٥%٦٦٩٠٠٠٤٠٠٠%٧٤٫٠٠٠٢٫٠٠٠%︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥/آ
﹉︤﹊﹞ ٥%٦٤٠٠٠٤٠٠٠%٣١٫٠٠٠١٫٠٠٠%﹋︀﹡︀دا و

︣︀︨%١٣%٣٢١٠٠٠١٠٠٠%١٠٠
٢٣%٨١٢٧٫٠٠٠١٠٣٫٠٠٠-%١٠٠٤٤٫٠٠٠٤٨٫٠٠٠%﹝︖﹞﹢ع

﹁︣وش ﹝︀ه ﹡﹢ا﹝︊︣

﹁︣وش ︑︖﹞︺﹩ (︨︍︐︀﹝︊︣، ا﹋︐︊︣ و ﹡﹢ا﹝︊︣)

١٢,٠٠٠
﹟︑

﹁︣وش دا︠﹙﹩

٣٢,٠٠٠
﹟︑
︮︀دارت

١٢/۵
در︮︡

︀درات  ︩︮﹨︀﹋

٧
در︮︡

ا﹁︤ا︩ ﹁︣وش دا︠﹙﹩

۴۴,٠٠٠
﹟︑

﹋﹏ ﹁︣وش

١٢/۵
در︮︡

ا﹁︤ا︩ ﹁︣وش دا︠﹙﹩

٢٨
در︮︡

︀درات  ︩︮︤﹁ا

١٢٧,٠٠٠
﹟︑

﹋﹏ ﹁︣وش

بازرگانی
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مریم حسنى سعدى، دبیر کمیته آب
کمیتـه آب انجمـن پسـته ایران نشسـت مجازى بررسـى راهکارهـاى قانونى انتقـال درون حوضـه اى آب براى 
مصـارف کشـاورزى را بـا حضور تعـدادى از اعضاى این انجمـن روز چهارشـنبه 17 آذرماه 1400 برگـزار کرد. در 
ابتـداى ایـن نشسـت مجـازى، دبیرخانه کمیتـه آب گزارش بررسـى وضعیـت حقوقى مـواد قانونـى مربوط به 
انتقـال آب را بـه سـمع و نظر حاضـران رسـاند. در ادامـه، حاضرین در جلسـه به بحـث و تبادل نظـر پیرامون 
وضعیـت انتقـال آب کشـاورزى در مناطق مختلف کشـور پرداختنـد و نظرات و پیشـنهادات خـود را در جهت 

بهتریـن روش اخـذ اجـازه انتقـال آب درون حوضـه اى براى مصارف کشـاورزى را بیـان نمودند.

نشست مجازی کمیته آب برگزار شد؛

برریس راهکارهای قانونی 
انتقال درون حوضه ای آب

آب
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در  کشاورزان  که  مسائلى  و  ندارد  خوانى 
مناطق کرمان با آن روبه رو هستند در سایر 
وى  نباشد.  معضل  است  ممکن  مناطق 
همچنین تصریح کرد که باید از ظرفیت 
در  دولت  شده  بیان  آن  در  که  ماده 27 
هر منطقه با توجه به شرایط آن منطقه 

تصمیم گیرى کند، بهره برد.  

دریافت مشاوره از اشخاصى که مجوز 
گرفته اند

پسته  انجمن  عضو  دیگر  هاشمى  مجید 
جمع آورى  با  «مى توان  داشت:  اظهار  ایران 
طریق  از  که  اشخاصى  حقوقى  مستندات 
قضایى موفق به اجازه انتقال آب شده اند به 
دیگران نیز مشاوره داد تا دیگران از این طریق 

بتوانند مجوز انتقال آب را دریافت کنند.» 

وضعیت انتقال آب در سیرجان
انجمن  آب  کمیته  رئیس  شریف  سهیل 
در  آب  انتقال  وضعیت  به  اشاره  ضمن 
سیرجان توضیح داد: «در سیرجان حدود 
30 درصد از چاه هاى آب انتقال آب دارند 
از  شدند  موفق  اینها  از  کمى  تعداد  که 
طریق شوراى تأمین و موافقت شرکت آب 
منطقه اى مجوز انتقال آب را دریافت کنند. 
بنابراین، پیگیرى این امر مهم است تا همه 

از این حق برخوردار شوند.» 

معضــل اجتماعــى جلوگیــرى از 
انتقــال آب

در این نشست کمال اصفهانى عضو هیئت 
امناى انجمن به موضوع معضل اجتماعى 
جلوگیرى از انتقال آب اشاره کرد و بیان 
داشت: «در بعضى از موارد بحث شاکیان 
استفاده  نتوانیم  تا  شده  مانع  خصوصى 
داد  پیشنهاد  وى  ببریم.  آب  از  بهترى 
نگاه  با  منطقه اى  آب  شرکت هاى  که 
کارشناسى، استفاده بهینه از آب را بررسى 

است و نمى توان آن را به برداشت از منابع 
آب زیرزمینى تسرى داد.» آگاه در ادامه 
افزود: «این موضوع ابهام موجود در مواد 
27 و 28 مى تواند از بعد حقوقى، حربه اى 
براى پیگیرى قانونى جهت خرید و فروش 

و انتقال آب چاه هاى کشاورزى باشد.» 

دو مشکل جدى در موضوع انتقال آب
انجمن  امناى  هیئت  عضو  ناصرى  امید 
پسته به دو مشکل در موضوع انتقال آب 
اشاره کرد و گفت: «بسیارى از کشاورزان 
شرکت  اما  مى دهند،  انجام  را  آب  انتقال 
آب منطقه اى این انتقال آب را به رسمیت 
مشکل  دو  رسمیت  عدم  و  نمى شناسد 
براى کشاورزان در بحث پروانهها به وجود 
آورده است؛ اول اینکه اراضى که آب به آنها 
انتقال پیدا کرده است را جزو اراضى تحت 
شرب محسوب نمى کند و با از آب انداختن 
زمین اولیه، دبى پروانه آنها را کم مى کنند، 
بنابراین کشاورز مجبور است که آن زمین 
نامرغوب را سبز نگه دارد تا با کاهش پروانه 
روبه رو نشود. مشکل دوم، مجوز پمپاژ آب 

براى انتقال است.» 
در ادامه نشست، امید ناصرى به توضیح 
کرمان  در  آب  انتقال  شدن  معضل  دلیل 
پرداخت و اظهار داشت: «اکثر کشاورزان 
انتقال آب را انجام داده اند، ولى با توجه به 
مقررات محدودکننده اى که در حال حاضر 
شرکت هاى آب منطقه اى اعمال مى کنند 
در آینده با مشکالتى روبه رو خواهیم بود. 
اما مطمئن باشید که استان هاى دیگر نیز 

در آینده درگیر خواهندشد.»

قانون با عدالت هم خوانى ندارد
در این نشست سیدجالل نعمت اله زاده از 
باغداران منطقه فارس به موضوع متفاوت 
بودن معضالت هر منطقه در کشور اشاره 
کرد و عنوان کرد: « قانون با عدالت هم 

انتقــال آب در کشــاورزى حــق 
کشــاورزان

از  نظریان  یحیى  نشست،  این  ابتداى  در 
اعضاى انجمن پسته ایران، با بیان اینکه 
کشاورزان  حق  کشاورزى  در  آب  انتقال 
است، اظهار داشت: «همان طور که صنعت 
توانسته مجوز خرید و انتقال آب را بگیرد، 
کشاورزان هم باید براى گرفتن این حق 
طبیعى خود در راستاى استفاده بهتر از 

آب تالش کنند.» 

گرفتن اجازه انتقال آب از وزارت نیرو 
سخت است، اما غیرممکن نیست

هیئت  عضو  مهدوى  محمودرضا  سپس 
تعامل  باید  افزود: «انجمن  انجمن  امناى 
بهترى با قوه مقننه داشته باشد و چنانچه 
شود،  مصوب  قانونى  مجلس  طریق  از 
حل  همه  براى  دائمى  به صورت  موضوع 
تجربه  به  اشاره  ضمن  وى  خواهدشد.» 
برقى  موضوع  پیگیرى  در  خود  شخصى 
کردن چاه هاى موضوع تبصره 3 ماده قانون 
«شاید  داشت:  اظهار  آب،  عادالنه  توزیع 
نیرو  وزارت  از  آب  انتقال  اجازه  گرفتن 
سخت باشد، اما با پیگیرى مداوم و تالش 

مسلماً مى توانیم این مجوز را بگیریم.» 

سطحى  آب هاى  پروانه  محدودیت ها 
زیرزمینى  آب  منابع  به   نمى توان  را 

تسرى داد
مدیره  هیئت  عضو  آگاه  فرهاد  ادامه،  در 
انجمن به موضوع ابهام موجود در مواد 27

و 28 قانون توزیع عادالنه آب پرداخت و 
بیان داشت: «با توجه به ساختار وضع مواد 
در قانون توز یع عادالنه آب، این مواد در 
زیر فصل مربو ط به آب هاى سطحى آمده 
و موضوع آن صدور پروانه مصرف معقول 
مواد  در  محدودیت ها  این  بنابراین  است، 
27 و 28 مربوط به پروانه آب هاى سطحى 

آب 
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هستند.» وى افزود: «در خراسان تا به امروز 
محدودیتى براى انتقال آب وجود ندارد و 
حتى انتقال هایى به طول 10 تا 15 کیلومتر 
نیز با لوله گذارى انجام شده است و کشاورزان 
توانسته اند آب به اراضى خود ببرند که تولید 
محصول بیشترى داشته باشند. مگر اینکه 
گرفته  را  کار  این  جلوى  خصوصى  شاکى 
«در  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  او  باشد.» 
به صورت  خراسان،  استان  چناران  منطقه 
آزمایشى بازار آب راه افتاده است. به این 
ترتیب که هر کسى که باغ بزرگى داشته 
و با نصب کنتور برداشتش محدود شده و 
داخل محدوده باشد مى تواند کمبود آب را 
از طریق بازار آب تأمین کند. البته ما در 
حال بحث و گفتگو هستیم تا وزارت نیرو 
هم براى تأمین آب صنعت و شرب از طریق 
این بازار اقدام کند. اما در حال حاضر وزارت 
نیرو مى گوید باید به سمت صنعتى شدن 
تأمین  را  شرب  آب  باید  اینکه  یا  و  برویم 
کنیم، از این رو وزارت نیرو در دشت هاى 
برداشت هاى  و  مى کند  حفر  چاه  ممنوعه 
از  دارند  واقع،  در  مى گیرد!  صورت  جدید 

سهم دیگران مى دزدند.» 

باید  که  آنچه  از  بیش  مصرف مان 
برداشت کنیم، است

پسته  انجمن  عضو  نظرى  على  ادامه،  در 
فعالیت هاى  از  خالصه اى  ارائه  به  ایران 
شرکت احیا آب رفسنجان در مورد موضوع 
«اگر  داشت:  بیان  و  پرداخت  آب  بازار 
بخواهیم منافع دراز مدت همه را در نظر 
که  بپذیریم  باید  را  واقعیت  این  بگیریم 
مصرف مان بیش از آنچه که باید برداشت 
کنیم، است. وى اظهار داشت اگر بخواهیم 
تمدن را در این مناطق حفظ کنیم، تنها راه 
این است که آب را براى بهره ورى هاى بهتر 
بهره ورى  دالیل  از  یکى  دهیم.  اختصاص 
پایین مواد 27 و 28 قانون توزیع عادالنه 

واقع باید الگوهایى را جهت ارائه به باغداران 
براى پیگیرى داشته باشیم.»

شناسایى اراضى تحت شرب در انتقال 
آب مهم است

عباس مهران مدیر جهاد کشاورزى انار در 
این جلسه مجازى بیان داشت: «آنچه که 
در انتقال آب مهم است شناسایى اراضى 
غرض ورزى  دوم  و  است  شرب  تحت 
معضل  دارند.  مشکل  هم  با  که  مالکینى 
اجتماعى در منطقه انار و جلوگیرى کردن 
از انتقال به سمت و سویى دارد مى رود 
که بسیارى از باغ هاى خوب از حیز انتفاع 

خارج مى شوند.»
وى در ادامه افزود: «اگر ضریب هیدومدول 
و نیاز آبى را حل نکنیم با ماده 27 و 28

دچار مشکل مى شویم. در حالى که در ماده 
28 و 27 امکان پیگیرى منطقه اى و استانى 
نمایندگان  طریق  از  مى توان  وجوددارد، 
مجلس و مسئوالن این موضوع را پیگیرى 
فعال  «با  کرد:  نشان  خاطر  مهران  کرد.» 
شدن کنتور حجمى و اعمال ساعت کارکرد 
مسلماً کمبود آب به وجود مى آید. بنابراین، 
اگر این معضل حل نشود مشکالت بسیارى 

در آینده خواهیم داشت.» 

محدودیتى  امروز  به  تا  خراسان  در 
براى انتقال آب وجود نداشته است

در این نشست مجازى وحید اردکانیان عضو 
گفت:  رضوى  خراسان  استان  در  انجمن 
«در خراسان حدود سه سال است از کنتور 
حجمى استفاده مى کنیم و میزان برداشت 
آب ما خیلى محدود شده است. البته باید 
ما  قبًال  اینکه  به  توجه  با  که  شوم  متذکر 
زراعت داشتیم، با حذف زراعت آب باغات 
را  تأمین کردیم. مناطقى که مثل فیض 
آباد یک دست باغ بودند با نصب کنتور با 
مشکل  داراى  آب  برداشت  محدودیت 

کنند تا چنانچه آب در زمین اولیه هدر 
مى رود اجازه انتقال داده شود تا این معضل 

مرتفع شود.»

وضعیت انتقال آب در استان یزد
سپس، مراد مرتاض از استان یزد وضعیت 
انتقال آب در این استان را بر اساس تجربه 
شخصى خود تشریح نمود و گفت: «یک 
اراضى  مترى  هزار  فاصله  در  چاه  حلقه 
ما بود که قصد خرید و انتقال آب آن را 
داشتیم، اما شرکت آب منطقه اى با انتقال 
مخالفت کرد، اما بعد از مدتى فردى دیگر 
کیلومتر  و 20  کرد  خریدارى  را  چاه  آن 
انتقال داد! سوال کردیم که چطور انتقال 
نداده اند،  اجازه  را  متر  هزار  طول  در  آب 
ولى انتقال به 20 کیلومترى امکان پذیر 
بدون  دادگاه  حکم  با  گفتند  شده است؟! 

مشکل این کار انجام شد ه است!» 

قانون  از  متفاوتى  تفسیرهاى 
وجوددارد

پسته  انجمن  عضو  دیگر  آزاد  چهر  میثم 
ایران از استان تهران نیز در تأیید سخنان 
مرتاض اظهارداشت: «تفسیرهاى متفاوتى 
اساس  بر  کس  هر  و  وجوددارد  قانون  از 
این  مى کند.  اقدام  خود  برداشت هاى 
مورد  مطلب  این  که  دارد  وجود  واقعیت 
من  پیشنهاد  است.  حاکمیت  بى اعتنایى 
این است که براى جلب توجه حاکمیت 
به این موضوع از طریق رسانه ها با ساختن 
مستند و گزارش عمل کنیم و در مناطق 
مختلف کشور نشان دهیم که عدم اجازه 
انتقال آب منجر به هدر رفت آب مى شود. 
حساسیت ها  موضوع  این  شدن  رسانه اى 
مسئوالن  مى شود  باعث  و  برمى انگیزد  را 
بهتر پاسخگو باشند. مسیر دیگر استفاده 
از مشاوره حقوقى براى اعضایى است که 
مى خواهند از طریق قضایى اقدام کنند. در 

آب
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آب است. در واقع وزارت نیرو با تمسک به 
این قانون اجازه نمى دهد که ما بهره ورى 
ضرورتى  این  داشته باشیم.  آب  از  بهترى 
است که ما چندین سال است داریم مطرح 
مى کنیم.» سپس، وى براى انتقال آب دو 
راه  «یک  گفت:  و  داد  پیشنهاد  را  روش 
این است که آب از یک چاه به چاه دیگر 
منتقل شود؛ اما این راه حل در برخى موارد 
مشکل و پرهزینه است. راه بهتر این است 
که طبق فرمایش آقاى اردکانیان، از طریق 
افزایش  را  چاه  برداشت  میزان  آب  خرید 

دهیم.» 
با  مختلفى  جلسات  در  افزود: «ما  نظرى 
کردیم.  رایزنى  و  نظر  تبادل  نیرو  وزارت 
بود  این  جلسات  این  در  ما  درخواست 
دارند  آب  از  بهترى  استفاده  که  کسانى 
بهره ورى  که  مالکانى  از  را  آن  بتوانند 
بخرند.  آب  بازار  طریق  از  دارند  کمترى 
آب  بازار  براى  ضرورى  نیاز  پیش  البته 
در  اما  است.  کنتورها  راه اندازى  و  نصب 
حال حاضر این کنتورها خطا و اشکاالت 
از  نیستند.  اعتماد  قابل  و  دارند  بسیارى 
طرفى، مردم کنتورها را به دلیل شرایط 
موجود جدى نمى گیرند. ما باید به دنبال 
این باشیم که اعداد کنتورها واقعى باشند.» 
نظرى توضیح داد: «ما با وزارت نیرو بر سر 
کلیات کار توافق داریم و براى  اجرا باید 
منعقد  وزارتخانه  این  با  را  نامه اى  تفاهم 
کشاورز  هزار  احیا 13  شرکت  در  کنیم. 
آب  شرکت  با  است  قرار  و  هستند  عضو 
منطقه اى کرمان قراردادى را منعقد کنیم. 
در واقع، وزارت نیرو دارد این فشار را به 
شرکت آب منطقه اى مى آورد که در قالب 

تفاهم نامه این بازار را راه بیاندازیم.»

پیگیرى بحث انتقال آب از طریق بازار 
آب

در  انجمن  عضو  دیگر  رستمى زاده  على 

کرد:  اظهار  آب  انتقال  حل  راه  زمینه 
«اگر بحث انتقال آب را از طریق بازار آب 
پیگیرى کنیم مى تواند مفیدتر و اصولى تر 
باشد تا اینکه ما بخواهیم با وزارت نیرو و 
مجلس در مورد مجوز انتقال آب رایزنى 

کنیم.»

آیـا رویکـرد مسـئوالن صرفـاً عدم 
برداشـت آب و نابـودى کشـاورزان 

؟ ست ا
پسته  انجمن  عضو  شریف  بابک  سپس، 
بهتر  چیز  هر  از  کرد: «قبل  مطرح  ایران 
است ما پاسخ این سوال را بدانیم که آیا 
ما باید رویکرد مسئولین را نسبت به این 
ایشان  رویکرد  یا  و  دهیم  تغییر  موضوع 
صرفاً عدم برداشت آب و نابودى کشاورزان 

است؟!»

چـاره اى جـز اطالع رسـانى عمومى 
نداریم

در ادامه فرهاد آگاه افزود: «به نظرمن، ما 
هر قدمى که در مواجهه با دولت برداریم 
که  مى کنند  سعى  مسلماً  باشد،  جدى  و 
جلوى ما را بگیرند و چون قدرت آنها بیشتر 
است ما چاره اى جز اطالع رسانى عمومى 
از  اقدام  روش  بخواهیم  ما  اگر  نداریم. 
طریق قانون و دیوان عدالت ادارى را پیش 
بگیریم، قبل از آن باید یک اطالع رسانى 
وسیع درباره این موضوع داشته باشیم. ما 
باید تا آنجا که مى توانیم در بُعد رسانه هاى 
دهیم  انجام  خوب  اطالع رسانى  یک  ملى 
تا اگر خواستند از ما این حق را بگیرند، 
روبه رو  بسیارى  مخالفت هاى  با  حداقل 
شوند.» آگاه به تجربه تصویب قانون تعیین 
تکلیف اشاره کرد و گفت: «با پیگیرى هاى 
انجمن در مورد اقدامات فرا قانونى وزارت 
نیرو، در روند تصویب قانون تعیین تکلیف 
فرصتى براى وزارت نیرو به وجود آمد که 

قانون  لباس  قانونى  فرا  اقدامات  این  بر 
بپوشاند.  موضوع تمدید پروانه ها یکى از 
این موضوعات بود که سالیان طوالنى بدون 
مبناى قانونى به کشاورزان تحمیل مى شد. 
بنابراین، ما باید حتماً در بحث انتقال آب 
همه ایران را نسبت به جنبه هاى قانونى و 

اقتصادى آگاه کنیم.»

مهم شفاف سازى موضوع است
آگاه  سخنان  به  پاسخ  در  شریف  سهیل 
گفت: «مهم است که ابتدا این موضوع براى 
همه شفاف شود و آسیب شناسى روى آن 
را  اهداف  بعد  مرحله  در  و  پذیرد  صورت 
کنیم.  رسانى  اطالع  و  کنیم  مشخص 
وسواس  و  دقت  با  آب  کمیته  در  باید  ما 
بیشترى جوانب انتقال آب درون حوضه اى 
و شرایط خرید و فروش را بررسى کنیم تا 

بتوانیم قدم هاى بعدى را برداریم.» 

راهکارهاى پیش رو
حضـار  نظـرات  آگاه  فرهـاد  پایـان،  در 
جهـت اخـذ مجـوز انتقـال آب را اینگونه 
و  محلـى  «به صـورت  کـرد:  جمع بنـدى 
مـوردى بـه ایـن موضـوع ورود کنیـم. ما 
مـى توانیـم مشـاوره بدهیـم و کمیته آب 
بحث هـاى حقوقـى مربوطـه را در قالـب 
جمـع آورى ادله و مسـتندات بـراى دیوان 
عدالـت ادارى و پروانـه مصـرف معقـول 
دنبـال کنـد. همچنیـن، براى هـر منطقه 
و یـا بـه تفکیـک حوضـه آبریـز از دولـت 
مجـوز بگیریم و یا اینکه تشـکیل بازار آب 
را پیگیـرى کنیـم. مى توانیـم از ظرفیـت 
آگاهى بخشـى  بـراى  انجمـن  رسـانه اى 
عمومـى اسـتفاده نمـود، البتـه سـاختن 
مستند کار پُرزحمتى اسـت. راهکار دیگر 
تعامـل بـا وزارت جهـاد کشـاورزى اسـت 
که باید مدافع خواسـته بخش کشـاورزى 

باشد.» 

آب 
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بــه مالــکان چاه هــا وارد کــرده و باعــث 
تضعیــف بخــش کشــاورزى کــه پایــه و 
رکــن اســتقالل کشــور اســت، مى شــود. 
در مقابــل، موافقیــن نیــز عمدتــاً اعتقاد 
ــث  ــاره باع ــذ حق النظ ــه اخ ــد ک دارن
مصرف کننــدگان بــه  مى شــود کــه 
ارزش اقتصــادى آب اهمیــت بیشــترى 
دهنــد و از طرفــى دولــت نیــز حــق دارد 
در مقابــل خدماتــى کــه ارائــه مى کنــد، 

هزینــه دریافــت نمایــد. 
و  موافقیــن  دیــدگاه  از  خــارج  امــا 
این اســت که  واقعیــت  مخالفیــن، 
ــت  ــه پرداخ ــبت ب ــا نس ــکان چاه ه مال
ــد  ــى ندارن ــدگاه مثبت ــاره دی حق النظ
و آن را هزینــه تحمیلــى بــر خــود 
ســعى  نوشــتار  ایــن  در  مى داننــد. 
شــده تــا حــدودى بــه ریشــه هاى 
عــدم رغبــت کشــاورزان و راه حل هــاى 

ــرد.  ــاره ک ــئله اش ــن مس ــن ای ممک
بــه  مى توانــد  مثــال  یــک  ذکــر 
ــد.  ــک کن ــوع کم ــدن موض ــن ش روش
همچنان کــه قبــًال عنــوان شــد، مطابــق 
ــت  ــزان پرداخ ــره 8، می ــد (ه) تبص بن
حق النظــاره بــراى چاه هــاى کشــاورزى 
مجــاز، بــراى هــر متــر مکعــب، حداکثر 
200 ریــال اســت. در دشــت رفســنجان 
کــه معمــوالً حداکثــر ایــن ضریــب 
ــاى  ــزان مجوزه ــردد،  می ــال مى گ اعم
ــدود  ــاورزى ح ــش کش ــادره در بخ ص
500 میلیــون مترمکعــب بوده اســت. 
روى  کــه  تعدیل هایــى  بــا  البتــه 
مجوزهــا صــورت گرفتــه و یــا به تدریــج 
صــورت مى گیــرد، ایــن مقــدار کاهــش 
ــه  ــى ک ــت در صورت ــرار اس ــه و ق یافت
ــا آب قابــل  کاهــش پروانه هــا مطابــق ب
مقــدار  گــردد،  انجــام  برنامه ریــزى 
برداشــت بــه حــدود 300 میلیــون 

ازاى برداشــت هــر مترمکعــب آب از 
200 معــادل  حداکثــر  آبخوان هــا، 

ریــال متناســب بــا کشــت غالــب 
ــاورزان،  ــد کش ــزان درآم ــه و می منطق
ــتورالعمل مشــترك وزراى  ــق دس مطاب
نیــرو و جهــاد کشــاورزى پرداخــت 
نماینــد. مبالــغ به دســت آمــده، 70

خســارت  پرداخــت  جهــت  درصــد 
نکشــت بــه کشــاورزان همــان منطقــه 
و بــراى تحقــق اهــداف برنامه هــاى 
تعادل بخشــى و بهبــود بهره بــردارى 
آب و انجــام مطالعــه در دشــت هایى 
کــه بــا نشســت زمیــن مواجهنــد 
ــع  ــت مناب ــازمان مدیری ــار س در اختی
آب قــرار مى گیــرد؛ 15 درصــد بــه 
ســازمان جنگل هــا و مراتــع جهــت 
تعلــق  آبخیــزدارى  احیــا  و  حفــظ 
مى گیــرد و 15 درصــد از کل مبلــغ در 
اختیــار وزارت جهــاد کشــاورزى بــراى 
ــره ورى  ــش به ــاى افزای ــراى طرح ه اج

خواهدبــود.  آب 
 قابــل ذکــر اســت کــه اخــذ حق النظاره 
ــق و  ــرات مواف ــا نظ ــدا ب ــان ابت از هم
ــت.  ــه رو بوده اس ــددى روب ــف متع مخال
نــوع مخالفت هــا و موافقت هــا نیــز 
متفــاوت بوده اســت؛ مثــًال تعــدادى 
ــه اســتناد  ــد کــه ب ــان معتقدن از مخالف
ــه آب،  ــع عادالن ــون توزی ــاده 33 قان م
نمى تــوان حق النظــاره گرفــت و یــا 
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــر ب ــدادى دیگ تع
ــى  ــه مضاعف ــاره هزین ــن حق النظ گرفت

اســت  اصطالحــى  حق النظــاره 
1371 ســال  بــه  آن  ســابقه  کــه 

ــاده  ــد (ب) م ــق بن ــردد. مطاب برمى گ
ــال  ــه آِب س ــع عادالن ــون توزی 33 قان
1361، در مــواردى کــه اســتحصال آب 
ــرد،  ــورت نمى پذی ــت ص ــیله دول به وس
نظــارت  ازاى  بــه  مى توانــد  دولــت 
مى دهــد،  انجــام  کــه  خدماتــى  و 
بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادى و 
اجتماعــى هــر منطقــه، در صــورت 
لــزوم، عوارضــى را تعییــن و از مصــرف 
ــتناد  ــه اس ــد. ب ــول نمای ــده وص کنن
مــاده مذکــور در ســال 1371، مجلــس 
شــوراى اســالمى موضــوع حق النظــاره 
بــا  و  مطــرح  بودجــه  قانــون  در  را 
شــرایط خاصــى بــه تصویــب رســانید. 
12 به مــدت  تقریبــاً  قانــون  ایــن 

ســال پایــدار بــود ، تــا اینکــه در 
ســال 1383 بــه پیشــنهاد عــده اى 
على رغــم  مجلــس،  نماینــدگان  از 
مخالفــت کارشناســان وزارت نیــرو، 
گرفتــن  محــدودى  مــوارد  در  جــز 
حق النظــاره ممنــوع اعــالم گردیــد. 
مجــدداً پــس از گذشــت 16 ســال، 
در قوانیــن بودجــه ســال هاى 1399

و 1400 موضــوع اخــذ حق النظــاره 
از چاه هــاى کشــاورزى مطــرح شــد 
و بــه تصویــب مجلــس رســید. مطابــق 
بنــد (ه) تبصــره 8 قانــون بودجــه ســال 
ــاورزى  ــاى کش ــکان چاه ه 1400، مال
مجــاز موظــف مى باشــند کــه بــه 

حسین زراعتکار، کارشناس آب زیرزمینى

حق النظاره آب و حقوق کشاورزان

آب
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ــا  ــه ت ــد. البت ــال برس ــب در س مترمکع
رســیدن بــه مقــدار فــوق هنــوز راه 
درازى در پیــش اســت. امــا فعــًال فــرض 
را بــر ایــن مى گذاریــم کــه حق النظــاره 
از مقــدار 400 میلیــون مترمکعــب اخذ 
گــردد. بنابرایــن، میــزان درآمــد حاصله 
حــدود 80 میلیــارد ریــال در طــول 
ــاى  ــر چاه ه ــالوه ب ــود. ع ــال مى ش س
ــز  ــاز نی ــاه غیرمج ــدادى چ ــاز، تع مج
ــزان  در ایــن دشــت وجــوددارد کــه می
درآمــد حاصــل از ایــن چاه هــا نیــز بــه 
حســاب نیامده اســت. باتوجــه بــه تعــداد 
ــن  ــنجان، مالکی ــت رفس ــاى دش چاه ه
60 حــدود  متوســط  به طــور  بایــد 

ــر  ــاره ه ــت حق النظ ــال باب ــون ری میلی
چــاه بپردازنــد. (ایــن رقــم بــراى چاه هــا 
ــا توجــه بــه پروانــه بهره بــردارى و یــا  ب
متفــاوت  آنهــا  بهره بــردارى  میــزان 
اســت، ولــى در اینجــا متوســط کلــى در 

ــت)  ــه شده اس ــر گرفت نظ
60 پرداخــت  این اســت که  واقعیــت 

ــه  ــکان ب ــرف مال ــال از ط ــون ری میلی
ــل  ــه اى، در مقاب شــرکت هاى آب منطق
هزینه هــاى کلــى چــاه از جملــه کارگــر، 
کــود و ســم رقــم ناچیــزى اســت، ولــى 
مشــکل ایــن اســت کــه از نظــر ایشــان 
ــام  ــان انج ــراى آن ــرو کارى ب وزارت نی
دریافــت  اســتحقاق  کــه  نمى دهــد 
ــول  ــرا در ط ــد؛ زی ــى را داشته باش وجه
ــت  ــر روز وضعی ــته ه ــال گذش 50 س
ــده  ــده و آین ــر ش ــع آب بحرانى ت مناب
ــرار  ــان به شــدت در معــرض خطــر ق آن
ــى  ــى موضوع ــن بدبین ــت. ای گرفته اس
نیســت کــه بتــوان آن را کتمــان کــرد. 

ــس راه حــل چیســت؟! پ
ــه را  ــن نکت ــد ای ــز بای قبــل از هــر چی
یــاد آور شــد کــه اگــر دولــت بخواهــد 

کارى اساســى در مــورد منابــع آب 
ــکا  ــدون ات ــد، ب ــام ده ــى انج زیرزمین
بــه کمک هــاى مالــى کشــاورزان از 
عهــده آن بــر نمى آیــد؛ زیــرا مشــکالت 
بزرگتــر از آن هســتند کــه بــا امکانــات 
دولتــى حــل آنهــا امــکان پذیــر باشــد. 
امــا از طرفــى بــه کشــاورزان نیــز بایــد 
حــق داد کــه بدبیــن و نگــران باشــند، 
زیــرا گذشــته جلــوى چشــم آنــان 
ــت  ــوان گف ــان مى ت ــا اطمین ــت. ب اس
کــه اگــر مالــکان احســاس کننــد 
هزینــه اى کــه مى پردازنــد، به طــور 
ــان  ــت آن ــوس در وضعی ــى و ملم واقع
ــغ  ــن مبل ــا ای ــه تنه ــذارد، ن ــر مى گ اث
ــد  ــر آن را حاضرن ــن براب ــه چندی بلک
بپردازنــد تــا نســبت بــه آینــده امیــدوار 

ــد.  گردن
ــدم  ــى و ع ــن نگران ــر ای ــه ب ــراى غلب  ب
ــل  ــک راه ح ــا ی ــان، تنه ــاد ایش اعتم
وجــود دارد و آن پاســخ گویى دولــت در 
مــورد چگونگــى هزینــه کــرد پول هایــى 
ــد.  ــت مى کن ــان دریاف ــه از آن ــت ک اس
ــدون در  ــات ب ــر تصمیم ــفانه، اکث متأس
نظــر گرفتــن نظــرات مصرف کننــدگان 
ــکالت  ــر مش ــه درگی ــش از هم ــه بی ک
ــه مى شــوند.  ــع آب هســتند، گرفت مناب
قانــون  همیــن  در  مثــال،  به عنــوان 
بودجــه ســال 1400، مشــخص نیســت 
بــر اســاس چــه محاســباتى مقــرر 
گردیــده کــه 70 درصــد درآمــد حاصلــه 
ــع آب، 15 ــت مناب ــرکت مدیری ــه ش ب
درصــد بــه ســازمان جنگل هــا و مراتــع 
و 15 درصــد بــه جهــاد کشــاورزى 
ــه  ــرایط هم ــر ش ــد! مگ ــاص یاب اختص
ــتند؟!  ــان هس ــور یکس ــت هاى کش دش
ــه  ــند ک ــى باش ــا مناطق ــه بس ــًال چ مث
اساســاً امــکان عملیــات آبخیــزدارى 

ــى  ــر چندان ــر باشــد اث ــا اگ نباشــد و ی
نداشته باشــد و یــا بــر عکــس بیشــترین 
تأثیــر را همیــن عملیــات داشته باشــد. 
ــا وجــود ایــن امــا و اگرهــا، حــال کــه  ب
قــرار اســت بــا ایــن الگــو حــق النظــاره 
ــه  ــق ب ــن ح ــالً ای ــردد، اق ــت گ دریاف
مالکان داده شــود تــا در جریان چگونگى 
شــرایط  در  قرارگیرنــد.  فعالیت هــا 
ــدگان از  ــت مصرف کنن ــه دس ــى ک فعل
ــاه اســت،  ــى کوت ــاى کل تصمیم گیرى ه
ــرکت  ــت که اوالً: ش ــن کار این اس بهتری
مدیریــت منابــع آب، ســازمان جنگل هــا 
و مراتــع و وزارت جهــاد کشــاورزى، کلیه 
ــق  ــت از طری ــرار اس ــه ق ــى ک عملیات
حق النظــاره  از  حاصــل  درآمدهــاى 
ــا  ــورت ب ــس از مش ــد را پ ــام دهن انج
طریــق  از  و  کشــاورزان  تشــکل هاى 
عقــد قــرارداد با پیمانــکاران و مشــاورین 
ذیصــالح انجــام دهنــد و ثانیــاً: مالــکان 
ــه  ــند ک ــن حــق را داشته باش ــا ای چاه ه
ــان  ــا پای ــدا ت ــات از ابت ــان عملی در جری

ــد.  قرارگیرن
بــا اطمینــان مى تــوان گفــت کــه اگــر 
ــل صــورت  ــفافیت کام ــا ش ــن کار ب ای
ــن  ــار مثبــت ای ــرد و کشــاورزان آث گی
عملیــات را ببیننــد، بــا اشــتیاق کامــل 
نــه تنهــا حاضرنــد میــزان حق النظــاره 
فعلــى را، بلکــه حتــى بیشــتر از آن را 
نیــز بپردازنــد. مزیــت دیگــر این اســت 
کــه ســازمان هاى دولتــى از جملــه 
از  کشــاورزى  جهــاد  و  نیــرو  وزارت 
ــام  ــى انج ــه کار اساس ــام ک ــن اته ای
ــه  ــد. از هم ــرا مى گردن ــد، مب نمى دهن
مهم تــر روابــط بیــن همــه دســت 
انــدرکاران عرصــه آب ترمیــم مى شــود 
و شــرایط بــراى همکارى هــاى بیشــتر 

فراهــم مى گــردد. 

آب 
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