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پایه یو سی بی وان ) UCB- 1( را بهتر بشناسیم؛ گزارش محمد ابراهیمی از شرکت تولید نهال طوبي



صنعــت جهانــی پســته در بخش هــای باغبانــی و تجــارت، طــی 
ســالیان اخیــر تحــوالت بزرگــی را تجربــه کرده اســت. باغبانــی 
ــای  ــرف آب و نهاده ه ــه در مص ــره وری، چ ــر به ــته از منظ پس
کشــاورزی و چــه در افزایــش شــگرف مقــدار محصــول، 
ــروش پســته  ــوده؛ تجــارت و ف ــکاری نم ــل ان پیشــرفت غیرقاب
نیــز بــا گشــایش و گســترش بازارهــای هــدف بــه مــدد تبلیغــات 
ســخت افزاری  و  نرم افــزاری  زیرســاخت های  از  اســتفاده  و 

ــت.  ــودی داشته اس ــد صع ــدرن، رون م
ــیاری از  ــا بس ــکا منش ــه آمری ــت ک ــن اس ــی از ای ــواهد حاک ش
ــی  ــۀ نقش آفرین ــت و کف ــرفت ها بوده اس ــوالت و پیش ــن تح ای
ــنگینی  ــرفت ها س ــن پیش ــروز ای ــکا در ب ــته آمری ــاالن پس فع
ــر  ــن بازیگ ــط ای ــری از آن توس ــم و بهره گی ــق عل ــد. خل می کن
مهــم صنعــت پســته در دنیــا کــه افزایــش بهــره وری در تولیــد و 
تســخیر بازارهــا را برایــش بــه ارمغــان آورده، مثال زدنــی اســت. 
ــریع  ــرفت س ــا پیش ــه ب ــران و در مواجه ــته ای ــل پس در محاف
ــاس  ــه قی ــود ک ــوان می ش ــب عن ــکا اغل ــته آمری ــت پس صنع
ــت؛  ــارق اس ــع الف ــی م ــکا، قیاس ــران و آمری ــته ای ــت پس صنع
ــکا تفاوت هــای  چــرا کــه عامــل پیشــرفت صنعــت پســته آمری
طبیعی شــان اســت؛ یعنــی کیفیــت خــاک و آب و هــوای 
ــی  ــراز اول جهان ــای ت ــگاه ه ــدد دانش ــه م ــد، ب ــوب دارن خ
تحقیقــات باغبانــی منســجم و دقیقــی انجــام داده انــد و 
ســاختار کشاورزی شــان هــم مثــل مــا خــرده مالکــی نیســت؛ 
در روابــط بین الملــل، وضعیــت بانکــی و شــناخت بازارهــا 
هــم مشــکالتی مثــل مــا ندارنــد و بــا ایــن شــرایط ُپرواضــح 
ــو،  ــر س ــد. از دیگ ــر باش ــان جلوت ــت پسته ش ــه صنع ــت ک اس
ــا  ــرد کــه گرچــه م ــوان کتمــان ک ــق را هــم نمی ت ــن حقای ای
ــه گواهــی تاریــخ، پیــش قــراوالن توســعه تولیــد و تجــارت  ب
ــردن  ــا و بهره ب ــون و خط ــر آزم ــکا ب ــا ات ــم و ب ــته بوده ای پس
از خالقیت هــای فــردی توانســته ایم در ایــن راه دور و دراز 
پیشــروی کنیــم، امــا امــروزه وضعیــت تولیــد و تجــارت 

ــب  ــت عق ــه رقاب ــه از گردون ــد ک ــی می ده ــان گواه ــته م پس
ــران و از  ــته ای ــای پس ــن در باغ ه ــرد پایی ــم و عملک افتاده ای
ــیبی  ــمت سراش ــه س ــا را ب ــا، م ــی بازاره ــت دادن تدریج دس

ــد.  ــوق می ده ــراض س انق
عــده ای بــر ایــن باورنــد کــه سررشــته ایــن مصائــب و ریشــه 
ــاز  ــی ب ــی علم ــب افتادگ ــه  عق ــه عارض ــًا ب ــکالت، عمدت مش
ــه  ــع و عرض ــد، توزی ــرای تولی ــی ب ــم کاف ــا عل ــردد. م می گ
ــع  ــن وض ــا از ای ــم ت ــالش کنی ــد ت ــم و بای ــته مان نداری پس
خــالص شــویم. امــا انجمــن در ایــن خــأ علــم، چگونــه ســعی 

ــت؟ ــور کرده اس ــته کش ــت پس ــبرد صنع در پیش
ــت و  ــود،  ثب ــر خ ــال عم ــران در دوازده س ــته ای ــن پس انجم
ــداران و تجــار پســته  ــق باغ ــق و ناموف ــات موف ــال تجربی انتق
ــن  ــت. در ای ــود داشته اس ــتورکار خ ــواره در دس ــور را هم کش
راســتا، اعضــای انجمــن پســته ایــران نیــز بــه صــورت 
ــه و خودجــوش مســبب برگــزاری تورهــای آموزشــی  داوطلبان
ــی و  ــم اندیش ــات ه ــا و جلس ــی، گردهمایی ه ــی و خارج داخل
ــع  ــی جام ــه دوره آموزش ــزاری س ــد. برگ ــر بوده ان ــادل نظ تب
ــان،  ــارس و کرم ــی پســته در اســتان هــای خراســان، ف باغبان
چهــار دوره گردهمایــی کیــش، بیــش از بیســت و پنــج کارگاه 
ــدد  ــات متع ــه، جلس ــته نمون ــای پس ــد از باغ ه ــی بازدی آموزش
کمیتــه باغبانــی و بازرگانــی و دوازده تــور بازدیــد از کشــورهای 
ــالش  ــته، ت ــده پس ــرف کنن ــا مص ــده و ی ــف تولیدکنن مختل

ــت.  ــتا بوده اس ــن راس ــی در ای های
بــه مــوازات تــالش هــای فــوق، برقــراری پیونــد میــان نتایــج 
ــد شــده  ــی کــه در دانشــگاه های داخــل و خــارج تولی تحقیقات
بــا نیازهــای باغــداران و تجــار پســته کشــور همــواره در دســتور 
کار انجمــن قــرار داشته اســت. در ایــن میــان، نقــش بی بدیــل 
بســترهایی همچــون ماهنامــه دنیــای پســته، وبســایت انجمــن 
و اخیــراً نیــز تــالش هــای کارگــروه تحقیقــات کمیتــه باغبانــی 

بــرای تحقــق ایــن اهــداف اســت.

انجمن
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ــیون  ــران و کمیس ــته ای ــن پس ــی انجم ــه هم اندیش جلس
کشــاورزی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
ــئولین  ــور مس ــا حض ــتان ب ــتان و بلوچس ــتان سیس اس
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــاورزی، س ــاد کش ــازمان جه س
ــخ 24  ــتان در تاری ــن اس ــه ای ای ــی و حرف و اداره کل فن
آذرمــاه امســال در محــل ســالن کنفرانــس اتــاق بازرگانی 
زاهــدان برگــزار شــد. هــدف از ایــن نشســت، هم اندیشــی 
ــا صنعــت پســته و شــغل های وابســته  در خصــوص ارتق

ــود. ــه سیســتان و بلوچســتان ب ــه آن در منطق ب
و  سیســتان  اســتان  از  جلســه،  ایــن  در  حاضریــن 
کمیســیون  رئیــس  شــهنوازی  محمــد  بلوچســتان، 
ــن  ــته انجم ــو پیوس ــی و عض ــاق بازرگان ــاورزی ات کش
پســته ایــران، علیرضــا دهمــرده معــاون تولیــدات گیاهــی 
ســازمان جهــاد کشــاورزی، حمیدرضــا جهان تیــغ رئیــس 
ــادات  ــورا الس ــاورزی، صف ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ س
ــازمان  ــی س ــزی و کارآفرین ــاون برنامه ری ــب زاده مع حبی
ــی کارشــناس  ــم فروغ نظــام مهندســی کشــاورزی، تکت
برنامــه ریــزی ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی 
ــی و  ــوزش اداره کل فن ــاون آم ــهریاری مع ــل ش و جلی

ــد. ــه ای بودن حرف
ــه  ــعاع ب ــم ش ــی انج ــران، محمدعل ــته ای ــن پس از انجم

ــعدی  ــنی س ــت حس ــا، حج ــأت امن ــو هی ــوان عض عن
جانشــین دبیــرکل، ابوالفضــل زارع نظــری ســردبیر 
ــاد  ــر جه ــی مدی ــین رضای ــته، حس ــای پس ــه دنی ماهنام
کشــاورزی شهرســتان رفســنجان و محســن کمال الدینــی 
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی اســتان کرمــان حضــور 

ــتند. داش
ــه در جلســه،  ــات صــورت گرفت ــر اســاس توافق ــاً ب نهایت

مقــرر گردیــد بــه منظــور ارتقــای بهــره وری تولیــد پســته 
ــرح  ــه ش ــرد ک ــورت پذی ــی ص ــتان اقدامات ــن اس در ای
ــر  ــدول زی ــده آن در ج ــری کنن ــع پیگی ــات و مرج مصوب

آمده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت، روز بعــد از ایــن جلســه بــه بازدیــد 
ــات آن  ــه اختصــاص داشــت کــه جزئی از باغ هــای منطق
در بخــش باغبانــی ماهنامــۀ پیــش  روی آورده شده اســت.

پسته در سیستان و بلوچستان
دبیرخانه انجمن پسته ایران

 

 مرجع پیگیری کننده مصوبات ردیف
 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ای از کارشناسان متخصص و ماهر در زمینه تولید پستهایجاد شبکه 1
 سازمان جهاد کشاورزی استان های یادگیری کشاورزیتشکیل کانون 2
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پسته به ریاست اتاق بازرگانی و دبیری سازمان نظام وری ایجاد کمیته بهره

 مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اعضا
 وری پسته استان را اتاق بازرگانی به عهده گرفت(های کمیته بهره)هزینه

انجمن  -مدیریت باغبانی -معاونت بهبود تولیدات گیاهی
 ای و در صورت نیاز خانهاداره کل فنی و حرفه -پسته ایران

سازمان  -مراکز تحقیقاتی و پژوهشی -دانشگاه -کشاورز
 نظام صنفی -تعاون روستایی استان

 های حاضر در جلسهسازمانبا کمک همۀ  برگزاری تورهای آموزشی کشاورزی 4
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های ایجاد باغات الگویی پسته به منظور آموزش و انتقال دانش در کانون
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اتاق  -سازمان جهاد کشاورزی استان -انجمن پسته ایران
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 97بازدید مدیران و کارشناسان از باغات پسته استان کرمان در دی ماه 

 های بازدید را اتاق بازرگانی به عهده گرفت()هزینه

انجمن  -مدیریت باغبانی -معاونت بهبود تولیدات گیاهی
سازمان نظام  -ایاداره کل فنی و حرفه -پسته ایران

بازرگانی،  اتاق -مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
 صنایع، معادن و کشاورزی استان

 

های منطقه اختصاص داشت که جزئیات آن در بخش باغبانی روز بعد از این جلسه به بازدید از باغ ،الزم به ذکر است
 است.روی آورده شده ماهنامۀ پیش

جلسه مشترک انجمن پسته ایران و سازمان های زیربط در کشاورزی سیستان و بلوچستان
اتاق بازرگانی زاهدان - عکس از دبیرخانه 
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ســیدمحمود ابطحــی، رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن پســته ایــران بــاور دارد کــه ارتبــاط، همفکــری بیــن کشــاورزان و کارشناســان، تعامــل 
ــت  ــه موقعی ــا توجــه ب ــوری کشــاورزی خــود برســیم و ب ــه تئ ــا ب ــه اینکــه م ــگ منجــر می شــود ب ــه فرهن ــم ب ــل شــدن عل ــه و تبدی ــم و تجرب عل

خودمــان یــک ســری کارهــا انجــام شــود و نهایتــاً تولیدمــان افزایــش پیــدا کنــد. 
ــدارد و  ــناس ن ــه کارش ــد و کاری ب ــد می کن ــودش تولی ــرای خ ــاورز ب ــه کش ــت ک ــن اس ــورد ای ــن م ــن در ای ــره انجم ــأت مدی ــس هی ــۀ رئی دغدغ

ــدارد! ــاورز ن ــه کش ــد و کاری ب ــق می کن ــودش تحقی ــرای خ ــم ب ــناس ه کارش
ســید محمــود ابطحــی بــرای حــل ایــن معضــل چندیــن ســال اســت در دفتــر کار خــود مدلــی بــر پایــه یادگیــری جمعــی بنــا نهــاده اســت کــه در 
آن کشــاورزان و کارشناســان امــکان ارائــه تفکــر و تجربــه خــود را بــه طــور آزادانــه و بی پــروا دارنــد. بــر دیوارهــای دفتــر ســید محمــود ابطحــی 
نوشــته هایی نقــش بســته کــه مــرور آنهــا خالــی از لطــف نیســت؛ نوشــته ای کــه می گویــد: اینجــا جــای اظهــار نظــر، همفکــری و مشــورت کــردن 
اســت. بــا خیــال راحــت صحبــت بفرماییــد. یــا اینکــه: اگــر فکــر می کنیــد حرفــی داریــد کــه می توانــد بــرای دیگــران فایــده داشته باشــد، حتمــاً 
صحبــت بفرماییــد. وی امیــدوار اســت بــا توجــه بــه شــرایط موجــود، آب، زمیــن، مــردم، مالکیــت و همــه امکانــات در دســترس، بتوانــد قدمــی در حــل 
ــد، باغــداران  ــد پســته در مملکــت افزایــش می یاب ــا افزایــش بهــره وری، تولی ــاور وی ب ــه ب ــردارد. ب مشــکِل عــدم بهــره وری در باغ هــای پســته ب
پســته بیشــتری بــه دســت می آورنــد و نفــع بیشــتری می برنــد و مجموعــه اش بــا جمــع آوری بیشــتر پســته، درآمــد بیشــتری بــه دســت مــی آورد. 

بــرای شــناخت ایــن مــدل کار بــا او بــه گفتگــو نشســته ایــم.

ارتباط تئوری و عمل 
گفتگو با سیدمحمود ابطحی

ــه  ــما از چ ــای ش ــزاری کالس ه ــده برگ * ای
ــاز شــد؟ ــی آغ زمان

ــم،  ــزار می کنی ــا برگ ــه م ــاتی ک ــن جلس ــر م ــه نظ ب
کالس نیســتند. مــن عقیــده بــه کالس نــدارم، بیشــتر 
عقیــده بــه همفکــری دارم. ایــده برگــزاری ایــن 
جلســات بــه ایــن صــورت بــود کــه مــن علــم را قبــول 
دارم و می دانــم کــه یــک تئــوری علمــی چگونــه 
درســت می شــود و اگــر یــک کار بخواهــد علمــی 
ــه در  ــد. همیش ــی کن ــد ط ــه ای را بای ــه پروس ــود چ ش
ذهنــم ایــن بــود کــه چنیــن کاری بایــد در مــورد پســته 
انجــام شــود. 20 ســال پیــش هــم در کتــاب »اقتصــاد 
پســته« ایــن را نوشــته ام کــه ارتبــاط بیــن کشــاورز و یــا 
مجــری بــا کارشــناس بایــد ایجــاد شــود. مــا نــه تنهــا 
در تولیــد پســته، بلکــه در اکثــر کارهای مــان نتوانســتیم 
ــم؛ در صنعت مــان  ــان تعریــف کنی ــا خودم ــان را ب کارم
ــن  ــت. م ــه بوده اس ــدودی همین گون ــا ح ــع ت ــم وض ه
می خواســتم ایــن ارتبــاط را برقــرار کنــم. مــا در 
ــاورزان  ــا کش ــم، ام ــته می خریدی ــان پس ــدای کارم ابت
بــه مــا پیشــنهاد دادنــد شــما کــه پســته مــا را خریــداری 
ــید.  ــا بفروش ــه م ــم ب ــود و ســم ه ــد ک ــد، بیایی می کنی
قــدم اول ایــن بــود کــه بررســی کردیــم تــا ببینیــم بازار 
ــن نتیجــه رســیدیم کــه وضــع  ــه ای ــه اســت و ب چگون
بــازار نامشــخص اســت، بــا جنس هــای مختلــف، 
بــدون اینکــه معلــوم باشــد کــدام جنــس خــوب اســت 
و کــدام بــد؛ یکســری ســردرگمی های این چنینــی 
ــم  ــورد کردی ــئله برخ ــن مس ــه ای ــت. اول ب ــود داش وج
ــه کشــاورز بدهیــم  کــه اگــر بخواهیــم یــک جنســی ب

ــه  ــم ک ــد فکــر کردی ــد مناســب و خــوب باشــد، بع بای
اگــر قــرار اســت ایــن جنــس را بــه کشــاورز بدهیــم مــا 
ــت،  ــکل اس ــه ش ــه چ ــس ب ــن جن ــم ای ــه نمی دانی ک
ــا را  ــه م ــاور ک ــر مش ــک نف ــه ی ــم ب ــاز داری ــس نی پ
راهنمایــی کنــد. قــدم بعــدی ایــن بــود کــه اگــر مشــاور 
ــم، از طــرز  ــی را بخری ــه چــه چیزهای ــت ک ــا گف ــه م ب
ــه کار  ــم چ ــتیم و نمی دانی ــر نداش ــا خب ــتفاده از آنه اس
بایــد انجــام دهیــم. پــس دنبــال کســی رفتیــم کــه هــم 
ــه کشــاورز طــرز  ــم و هــم ب ــد چــه بخری ــا بگوی ــه م ب
ــاب  ــرای انتخ ــار ب ــه معی ــد. س ــتفاده از آن را بگوی اس
کارشــناس در نظــر داشــتیم، اول اینکــه راســتگو باشــد، 
ــته  ــد و ســوم ســواد داش ــی را بدان دوم کشــاورزی عمل
ــًا تحصیــالت آکادمیــک  ــودن، صرف باشــد؛ از باســواد ب
مدنظرمــان نبوده اســت. در ادامــۀ ایــن کار آمدیــم 
گفتیــم یــک کارشناســی داشته باشــیم کــه یــک 
ــم  ــاورز بدهی ــه کش ــا آن را ب ــد و م ــن بده ــماره تلف ش
ــم و  ــی کردی ــد. بررس ــت، بپرس ــوالی داش ــر س ــه اگ ک
ــه  ــرای اینک ــن کار ســخت اســت؛ ب ــدیم ای ــه ش متوج
ــا شــب،  ــح ت ــناس از صب ــه آن کارش ــود ک ــور نب این ط
ــم  ــت کردی ــد. صحب ــل باش ــوی موبای همیشــه جواب گ
ــک روز  ــه ای ی ــناس هفت ــد کارش ــن ش ــر ای ــرار ب و ق
حضــوری بیایــد و کشــاورز هــم بدانــد کارشــناس چــه 
ــد. از  ــوال هایش را بپرس ــد س ــور دارد و بیای روزی حض
ــر  ــن کار را جدی ت ــم ای ــم و کم ک ــروع کردی ــا ش اینج
ــده  ــن عقی ــر ای ــت هــم ب ــچ وق ــم و هی ــری کردی پیگی
نبوده ایــم کــه ایــن کار مــا، کالس اســت. ایــن کار یــک 
ــم  ــناس متکل ــه کارش ــت ک ــه نیس ــک طرف ــورد ی برخ

ــد. از اول  ــنونده باش ــا ش ــاورز تنه ــد و کش ــده باش وح
برنامــه مــا ایــن بــود کــه ارتباطــی برقــرار شــود بیــن 
کشــاورز و کارشــناس و همچنیــن بیــن خــود کشــاورزان 
کــه باهــم تجربیــات و اطالعات شــان را رد و بــدل 
کننــد؛ بــا کارشــناس ارتبــاط برقــرار کننــد و کارشــناس 
ــد و از  ــده بدهن ــم ای ــا ه ــن آنه ــد و همچنی ــده بده ای
ــه وجــود  ــوری علمــی ب ــاط، یــک تئ ــن ارتب حاصــل ای
ــا رســیدیم  آیــد. مــا ایــن کار را مرتــب ادامــه دادیــم ت
ــرکتی  ــاورزان ش ــک کش ــه کم ــه االن ب ــا ک ــه اینج ب
ــر ســهام دار آن  ــش از 300 نف ــه بی ــم ک تأســیس کردی

ــم.  ــه دادی ــان روال را ادام ــتند و هم هس
* پس شــما ریشــه مشــکل عــدم بهــره وری 
ــوزش و  ــطح آم ــته را در س ــای پس در باغ ه

ــد. ــردن می دانی ــری نک همفک
مــن لغــت آمــوزش را بــه کار نمی بــرم و بــه همفکــری 
و انتقــال تجربــه معتقــد هســتم. نهایتــًا ایــن کار منجــر 
ــود  ــاورزی خ ــوری کش ــه تئ ــا ب ــه م ــه اینک ــود ب می ش
ــد یــک  ــه موقعیــت خودمــان بای ــا توجــه ب برســیم و ب
ــش  ــان افزای ــا تولیدم ــود ت ــام ش ــا انج ــری کاره س
پیــدا کنــد. ایــن کار از طریــق ارتبــاط، همفکــری بیــن 
کشــاورزان و کارشناســان، تعامــل علــم و تجربــه و 
ــی شــود.  ــگ حاصــل م ــه فرهن ــم ب ــل شــدن عل تبدی

*  چه شد که به این نکته رسیدید؟
ــرای  ــاورز ب ــه کش ــدم ک ــال می دی ــال های س ــن س  م
ــدارد  ــه کارشــناس ن ــد و کاری ب ــد می کن خــودش تولی
ــد و  ــق می کن ــودش تحقی ــرای خ ــم ب ــناس ه و کارش
ــی  ــا زمان ــا ت ــاورزان م ــدارد! کش ــاورز ن ــه کش کاری ب
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ــت!  ــا اس ــات کج ــه تحقیق ــتند موسس ــاًل نمی دانس اص
ــه  ــود ک ــان نب ــم رسم ش ــان ه ــان و مهندس و کارشناس
ــی  ــاِی علم ــد و کاره ــرار کنن ــاط برق ــاورز ارتب ــا کش ب

ــد. ــام می دادن ــان را انج خودش
* چرا؟ چون نیازی احساس نمی شود؟

بــه خاطــر اینکــه ایــن علــوم و کشــاورزی جدیــد، بومی 
ــه  ــا برپای ــروز م ــدات  ام ــود؛ تولی ــا نب ــه م ــق ب و متعل
ــتیم.  ــه اش را داش ــان تجرب ــه خودم ــت ک ــی اس دانش
ــت  ــه صنع ــات ک ــایل و امکان ــا وس ــورد ب ــا در برخ م
غربــی بــرای مــا فراهــم کــرده بــود، شــرایط خودمــان 
ــن  ــم ای ــه بتوانی ــم ک ــا امیدواری ــم. م را در نظــر نگرفتی
مشــکل را حــل کنیــم. مــا بایــد بــا توجــه بــه شــرایط 
خودمــان، آب، زمیــن، مــردم، مالکیــت و همــه امکاناتــی 
کــه خودمــان داریــم، ببینیــم کــه چــه کاری می توانیــم 

انجــام دهیــم. 
ــت و نــه  مــا نــه خاک مــان مثــل آمریکایی هــا اس
ــه  ــم ک ــی داری ــان؛ آفت ــتم کوددهی م ــاری و سیس آبی
آنهــا ندارنــد، ایــن مســائل همــه مربــوط بــه خودمــان 
ــدا  ــل پی ــرای آن راه ح ــد ب ــان بای ــس خودم ــت، پ اس
ــه در  ــود؟ ن ــدا می ش ــا پی ــل از کج ــن راه ح ــم. ای کنی
اتــاق دربســته پیــدا می شــود و نــه صرفــًا در کار. بایــد 
ــاط  ــن ارتب ــا ای ــود و م ــرار ش ــاط برق ــا ارتب ــن اینه بی
ــابق  ــه س ــن نســبت ب ــر م ــه نظ ــم و ب ــرار کردی را برق

ــم.  ــرفت کرده ای ــی پیش خیل
ــی  ــک کار تحقیقات ــا ی ــن کار ب ــاًل ای * عم

کــه عــدد و رقــم بــه دســت می آیــد و 
ــود،  ــم می ش ــق فراه ــه دقی ــکان مقایس ام
متفــاوت اســت. در ایــن ارتباطــات و انتقــال 
ــما  ــه ش ــد ک ــی می افت ــه اتفاق ــات چ تجربی
فکــر می کنیــد ایــن کار خیلــی خــوب اســت 
ــود؟  ــره وری می ش ــش به ــه افزای ــر ب و منج
ــه  ــی ارائ ــوری علم ــک تئ ــد ی ــی می خواهی ــما وقت ش
ــد  ــه اســت کــه اول می روی ــن گون ــد مســیرش ای بدهی
ســراغ مشــاهدات و بعــد بر اســاس مشــاهدات و دانشــی 
ــد.  ــت می کنی ــه درس ــرض اولی ــک ف ــد، ی ــه داری ک
ــه آزمایــش می شــود  ــرِض اولی ــن ف ســپس در اجــرا ای
تــا بفهمیــم کــه تــا چــه حــد جــواب می دهــد و درســت 
ــه  ــل ب ــواب داد تبدی ــادی ج ــوارد زی ــر در م ــت، اگ اس
تئــوری اولیــه می شــود. ایــن تئــوری خــودش را در اجــرا 
نشــان می دهــد، پــس بایــد بیــن علــم و تجربــه ارتبــاط 
برقــرار کــرد. اینهــا بایــد رفــت و برگشــت داشته باشــند 
تــا علــم کامــل شــود و همــه  تئوری هــای علمــی ایــن 

ــد. ــی کرده ان ــیر را ط مس
* این کاری بی نقص است؟    

ــد  ــی داری ــناس ایده های ــوان کارش ــه عن ــما ب ــه. ش بل
ــرای در  ــود. ب ــرا ش ــل اج ــد در عم ــا بای ــن ایده ه و ای
عمــل اجــرا کــردن یــک ایــده، یــک راه ایــن اســت کــه 
در آزمایشــگاه اجــرا شــود، مثــل کارهایــی که موسســات 
تحقیقــات انجــام می دهنــد و راه دیگــر ایــن اســت کــه 

بــه دســت کشــاورز انجــام شــود تــا ببینــد کــه آیــا ایــن 
ــن کار  ــر؛ ای ــا خی ــد ی ــواب می ده ــل ج ــوری در عم تئ
بایــد روی زمیــن واقعــی اجــرا شــود و آنجــا ایراداتــش 
ــه  ــص دارد و چ ــای آن نق ــد کج ــود و بفهم ــوم ش معل
ــد  ــی نبای ــه کارهای ــر شــود و چ ــد کامل ت ــی بای کارهای
ــن مســائل در عمــل بدســت  ــه شــود. ای در نظــر گرفت
ــه کســی کــه کار اجرایــی  می آینــد و همیــن تئــوری ب
ــزی  ــک چی ــی ی ــد؛ یعن ــک می کن ــد کم ــام می ده انج
را بــه او می گوینــد و او اجــرا می کنــد، اگــر دیــد 
ــرده  ــر می ک ــودش فک ــه خ ــزی ک ــه آن چی ــبت ب نس
ــد  ــال آن مــی رود و اگــر دی ــر جــواب می دهــد، دنب بهت
جــواب نمی دهــد، بعضــی از قســمت ها را حــذف و 

ــد. ــی برس ــه جای ــا ب ــد ت اصــالح می کن
*  یــک زمانــی بحــث احــداث باغ هــای 
بخــش  تحقیقــات  توســط  ســازگاری 
ــی مطــرح بوده اســت. شــما  کشــاورزی دولت
ــن  ــد ای ــردم بای ــوم م ــد عم ــر می کنی فک
انجــام  باغ هایشــان  روی  را  آزمایش هــا 

ــد؟  دهن
ــام  ــا را انج ــن آزمایش ه ــد ای ــردم می توانن ــوم م عم
دهنــد. االن باغ هــای نمونــه ای وجــود دارد کــه متعلــق 
ــل  ــه حاص ــاغ نمون ــه ب ــت، بلک ــناس نیس ــه کارش ب
ــه  ــا ب ــت. م ــناس اس ــاورز و کارش ــن کش ــاط بی ارتب
ــذار  ــا بگ ــار م ــاغ در اختی ــک ب ــم ی ــاورز می گویی کش
و مــا هــم کارشــناس در اختیــار شــما می گذاریــم، 
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ــد. ــی کن ــرا م ــد و کشــاورز اج ــده می ده کارشــناس ای
*  در مــورد دوره هــای آموزشــی انجمــن کــه 
ــان  ــارس، خراس ــتان های ف ــه دوره در اس س
ــری  ــه نظ ــت، چ ــزار شده اس ــان برگ و کرم

داریــد؟
اینهــا هــم همیــن مــدل هســتند، فقــط اینکــه امکانــات 
ــه  انجمــن وســیع تر اســت و همین طــور کشــاورزانی ک
انجــا جمــع می شــوند کشــاورزان پیشــرو هســتند. مــا در 
ــم کــه الگــوی  هــر منطقــه کشــاورزان پیشــرویی داری
ــا  ــه آنه ــان ب ــاورزان نگاه ش ــایر کش ــتند و س ــه هس بقی
اســت. در یکــی از ایــن دوره هــا حضــور داشــتم و 
ــه نیســت کــه فقــط کارشــناس صحبــت کنــد،  این گون

ــد. ــود را می ده ــات خ ــم نظری ــاورز ه ــه کش بلک
بــا  تفاوت هایــی  انجمــن  دوره هــای   *
هفتــه  هــر  شــما  دارد.  شــما  جلســات 
جلســه داریــد، امــا در انجمــن هــر دو ســال 
یک بــار. البتــه بــه گونــه ای هــم نیســت کــه 
ــد  ــت و آم ــاورز رف ــاغ کش ــه ب ــناس ب کارش

ــد. ــته باش داش
ارتبــاط  ایــن  و  باشــند  بهتــر   دوره هــا می تواننــد 
ــرار  ــن کار را تک ــد ای ــن می توان ــد. انجم ــر باش معقول ت
کنــد و یــک ســری از کارگاه هــا در بــاغ انجــام شــود تــا 

ــرد.  ــود بگی ــه خ ــر ب ــه اجرایی ت جنب
هیــچ اشــکالی نــدارد کــه انجمــن ارتبــاط بیــن باغــدار 
و کارشــناس را برقــرار کنــد. اگــر انجمــن ایــن دیــدگاه 
ــات  ــه تحقیق ــل موسس ــزی مث ــک چی ــد ی ــه بیای را ک
ایجــاد کنــد و بگویــد چــون موسســه تحقیقــات تــا االن 
کارش را خــوب انجــام نــداده اســت و مــا خــوب انجــام 
ــه  ــر ب ــم اگ ــن ه ــت. انجم ــی اس ــم، کار غلط می دهی
ــد، می شــود  ــاغ ســازگاری درســت کن ــرود و ب ــی ب جای
همیــن موسســه و ایســتگاه کشــاورزی و ایــن مــوارد بــه 

نظــر مــن واقعــی نیســت.
ــه  ــه، باغــی اســت ک ــاغ نمون  ایســتگاه کشــاورزی و ب
یک ســرش کشــاورز اســت و ســر دیگــر آن کارشــناس. 
اینکــه فقــط کارشــناس بــه ایســتگاه کشــاورزی بــرود 
ــدار داشته اســت؟!  ــرای باغ ــه نتیجــه ای ب ــروز چ ــا ام ت
حتمــًا نتایجــی داشــته، ولــی مشــکل باغــدار کــه 
نهایتــًا بهــره وری پاییــن اســت، حــل نشده اســت! 
ــاد  ــه ی ــات را ب ــز تحقیق ــن مرک ــورد محققی ــی برخ حت
ــش را  ــب از باغ ــدار 500 قص ــد باغ ــه می گفتن دارم ک
ــا  ــم ت ــا در آن کار می کنی ــذارد و  م ــا بگ ــار م در اختی
ــن کار  ــن ای ــه نظــر م ــود. ب ــه می ش ــم نتیجــه چ ببینی

جــواب نمی دهــد.
ــب  ــن 500 قص ــا ای ــم بی ــاورز بگویی ــه کش ــد ب  بای
باغــت را در ارتبــاط بــا هــم کار کنیــم. کشــاورز 

ــد  ــا را بفهم ــا خــودش فرق ه ــد ت ــرا کن ــه را اج توصی
و در مراحلــی از کار بنــا باشــد کشــاورز کار کارشــناس 
و کارشــناس کار کشــاورز را تأییــد کنــد؛ یعنــی یــک 
ــه  ــاورز و ب ــناس و کش ــن کارش ــه بی ــاط دو طرف ارتب
عبارتــی بیــن تئــوری و عمــل برقــرار شــود. موسســه 
نتوانســت ایــن کار را انجــام دهــد. مــن ایــن مســئله 
ــن  ــه کارش همی ــم، موسس ــه نمی دان ــاه موسس را گن
ــج  ــه تدری ــد ب کاری اســت کــه انجــام می دهــد و بای

ــود.  ــود و دارد می ش ــالح ش اص
* دوره هــای آموزشــی انجمــن مزیتــی 

دارنــد؟

ــوان  ــده ای ج ــه ع ــتم ک ــور داش ــه حض ــن یک دفع م
ــن  ــد، م ــث می کردن ــم بح ــا ه ــد و ب ــته بودن نشس
ــرادی  ــا اف ــه آنه ــد و هم ــم آم ــمت خوش ــن قس از ای
مطلــع بودنــد. بــه نظــر مــن بایــد بــه گونــه ای باشــد 
کــه امــکان اظهــار نظــر، هم فکــری و مشــورت 
ــه  ــع ب ــت راج ــال راح ــا خی ــد و ب ــته باش ــود داش وج
ــد  ــه می توان ــی ک ــر حرف ــت شــود و ه مســایل صحب
ــه  ــرای دیگــران فایــده داشــته باشــد، بایــد راجــع ب ب
ــده  ــا روشــن کنن ــی ی ــر صحبت ــت شــود. ه آن صحب
ــود در  ــه ای می ش ــث جرق ــا باع ــت ی ــئله ای اس مس
ذهــن دیگــری کــه بــه روشــن کــردن مســئله کمــک 
می کنــد و ایــن صحبت هــا مهــم هســتند، چــون 

ــرد. ــورت بگی ــود کاری ص ــث می ش باع
کــه  مــورد  ایــن  در  شــما  دیــدگاه   *
ــه ســمت  کارشناســان و محققیــن رفتنــد ب

تولیــد و فــروش کــود چیســت؟     
ــد.  ــن کار را بکن ــد ای ــم. کســی بای ــد می کن ــن تأیی م
ــی رود  ــد م ــراغ تولی ــه س ــدارد کارشناســی ک ــی ن معن
بــه او اعتــراض می کننــد کــه چــرا رفتــه کــود تولیــد 
ــی  ــد؟! کس ــد کن ــد تولی ــی بای ــه کس ــت. چ کرده اس
کــه تخصــص ایــن کار را دارد، هیــچ ایــرادی نــدارد؛ 
ولــی اگــر کارشــناس کارمنــد دولــت باشــد و بخواهــد 
پورســانت بگیــرد و توصیــه کنــد تا کــود خــود را توزیع 
ــالم  ــناس اع ــر کارش ــت. اگ ــت نیس ــن درس ــد، ای کن
ــات  ــم و محتوی ــد می کن ــود تولی ــن ک ــه م ــد ک کن
ــت  ــری مثب ــن آن را ام ــد، م ــح ده ــم توضی آن را ه
می دانــم و مــن آن کارشناســی را کــه ایــن کار را 
انجــام می دهــد، قبــول دارم. حداقــل آنقــدر مردانگــی 
ــرا  ــدان ایستاده اســت. چ ــده وســط می ــه آم ــته ک داش
مــا بایــد حتمــًا یــک چیــزی را وارد کنیــم؟ حتمــًا بایــد 
کســی ایــن کار را انجــام دهــد کــه بلــد نباشــد؟ اگــر 
شــما منظورتــان ایــن اســت کــه او نبایــد بــا توجــه بــه 
امکانــات دولتــی جنــس خــودش را تبلیــغ کنــد، بلــه 
ایــن درســت اســت. نبایــد بــه خاطــر جایگاهــی کــه 
ــد  ــر بگوی ــی اگ ــد؛ ول ــغ کن ــود را تبلی ــس خ دارد، جن
ایــن جنــس را مــن تولیــد می کنــم و ایــن محتویــات 

را هــم دارد اســتفاده کنیــد، چــه ایــرادی دارد؟
* ایــن ایــده آل شــما اســت. اگــر شــخص 
بــرای افزایــش منفعــت خــودش کــود را در 
ــه  ــد توصی ــتر از ح ــب و بیش ــان نامناس زم

کنــد، آن موقــع نظــر شــما چیســت؟
   نــه ایــن درســت نیســت. هــر جــوری تقلــب 
مــا  ولــی  نیســت،  درســت  کنــد  و کاله گــذاری 
نمی توانیــم بگوییــم کارشــناس تــو تولیــد نکــن. بایــد 

ــد.  ــد باش ــه بل ــد ک ــام ده ــن کار را انج ــی ای کس

کتــاب  در  هــم  پیــش  ســال   20

ــه  ــته ام ک ــن را نوش ــته« ای ــاد پس »اقتص

ــا  ــری ب ــا مج ــاورز و ی ــن کش ــاط بی ارتب

ــه  ــا ن ــود. م ــاد ش ــد ایج ــناس بای کارش

ــر  ــه در اکث ــته، بلک ــد پس ــا در تولی تنه

ــا  ــان را ب ــتیم کارم ــان نتوانس کارهای م

ــان  ــم؛ در صنعت م ــف کنی ــان تعری خودم

هــم وضــع تــا حــدودی همین گونــه 

ایــن  می خواســتم  مــن  بوده اســت. 

ــم.  ــرار کن ــاط را برق ارتب

مثــل  خاک مــان  نــه  مــا 
ــاری  ــه آبی ــت و ن ــا اس آمریکایی ه
آفتــی  کوددهی مــان؛  سیســتم  و 
داریــم کــه آنهــا ندارنــد، ایــن 
مســائل همــه مربــوط بــه خودمــان 
اســت، پــس خودمــان بایــد بــرای 
ــن راه  ــم. ای ــدا کنی ــل پی آن راه ح
ــه  ــود؟ ن ــدا می ش ــا پی ــل از کج ح
ــود و  ــدا می ش ــته پی ــاق دربس در ات
نــه صرفــاً در کار. بایــد بیــن اینهــا 

ــود. ــرار ش ــاط برق ارتب
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ــت  ــن اس ــران ای ــته ای ــت پس ــادی صنع ــز اقتص طن
ــا  ــکا ب ــته، آمری ــه گذش ــن ده ــول چندی ــه در ط ک
ــه  ــی ک ــی باالی ــا توانای ــازار پســته و ب ــه ب ورودش ب
در سیاســت های قیمت گــذاری دارد، باعــث شــده 
ــکا در  ــام شــود. آمری ــا تم ــع م ــه نف قیمــت پســته ب
ــی پســته را  ــازار جهان ــا، ب ــاآور پســتۀ م ســال های ن
ــه  ــر ب ــاد منج ــات زی ــا تبلیغ ــته و ب ــه داش ــده نگ زن
ــا برداشــت  ــرای آن شده اســت و ب افزایــش تقاضــا ب
بــاال در هکتــار مــا را بــه افزایــش بهــروری ترغیــب 
ــرای  ــکا ب ــه آمری ــی کاری ک ــرده اســت. به طورکل ک
ــم.  ــم نکرده ای ــان ه ــد، خودم ــی کن ــران م ــته ای پس
ــت.  ــران بوده اس ــته ای ــد پس ــن کارمن ــکا بهتری آمری
البتــه بایــد نگــران ایــن کارمنــد نمونــه هــم باشــیم. 
ــش  ــد و کاه ــاد تولی ــیار زی ــش بس ــا افزای ــکا ب آمری
قیمــت تمــام شــده پســته ، در آینــده نــه چنــدان دور 
ــًا  ــد. قطع ــاد کن ــا مشــکالتی ایج ــرای م ــد ب می توان
آمریــکا کارمنــد وفــاداری نخواهــد بــود، پــس بیاییــد 

ــیم. ــان باش ــد صنعت م ــن کارمن ــان بهتری خودم
ــش  ــته، در بخ ــای پس ــماره 28 دنی ــه ش در ماهنام
ــروز آگاه  ــای به ــا آق ــه ب ــی ک ــی، گفت وگوی بازرگان
ــته  ــی پس ــگاه جهان ــا جای ــاط ب ــوان »ارتب ــت عن تح
ــه  ــه چــاپ رســید، ایشــان خــود را این گون ــران« ب ای
معرفــی کردنــد: »هــر جایــی کــه بــا پســته ســر و کار 
ــری  ــد تصمیم گی ــورد آن بخواه ــد و در م داشته باش
ــد  ــودم را کارمن ــد، خ ــاج باش ــن احتی ــه م ــود و ب ش

ــم«. ــا می دان آنج
ــت  ــن صنع ــه در ای ــد ســالی ک ــراق در چن ــدون اغ ب
ســخن هایی  زیباتریــن  از  یکــی  ایــن  هســتم 
ــن باعــث شــد  ــع ای بوده اســت کــه شــنیده ام. در واق
کــه مــن بــه فکــر نوشــتن ایــن متــن بیفتــم و واقعــًا 
ــن  ــن چنی ــه ای ــی شــدم ک ــه وارد صنعت خرســندم ک
ــور  ــی در آن حض ــرز فکرهای ــن ط ــا چنی ــرادی ب اف
ــه  ــوند ک ــث می ش ــا باع ــرز فکره ــن ط ــد. ای دارن

ــیم. ــدوار باش ــت امی ــن صنع ــه ای ــوز ب هن
ــا  بحــث داغ امــروز مــا ایــن اســت کــه در ارتبــاط ب
وضعیــت آب و میــزان بهــره وری و ســایر دغدغه هــا 
ــم کــه چــه  ــم می دان ــد کــرد؟ مــن نمی گوی چــه بای
ــن  ــی از ای ــر بخش ــم در ه ــا می دان ــرد، ام ــد ک بای
ــم آن  ــدم را برداری ــن ق ــم اولی ــه بخواهی ــت ک صنع
ایــن اســت، خــود را کارمنــد ایــن صنعــت و کارمنــد 
تک تــک ایــن درختــان پســته بدانیــم. بنابرایــن همــه 
ــم فروش و  ــر، س ــر، تاج ــاورز، کارگ ــم از کش ــا اع م
پســته خیز  مناطــق  در  ســوپرمارکت داران  حتــی 

ــته  ــای پس ــن میوه ه ــد ای ــان را کارمن ــد خودم بای
ــام  ــی تم ــر دوران ارباب ــم. دیگ ــان بدانی روی درخت
شده اســت و مــا رئیــس ایــن درختــان نیســتیم، 
بلکــه تنهــا بــه عنــوان کارمنــد ایــن درختــان 
ــت  ــا مراقب ــم و از آنه ــذا و آب می دهی ــا غ ــه آنه ب
خــورد  هزینه هــای  آنهــا  عــوض  در  می کنیــم، 
بچه هایمــان،  تحصیــل  هزینه هــای  خــوراک،  و 
را  می خریــم  کــه  ماشــینی  و  مســافرت هایمان 
ــد  ــیم، کارمن ــب باش ــس مواظ ــد. پ می دهن
ــا  ــورت، تنه ــون در غیر این ص ــیم، چ ــی باش خوب
بــا نابــود کــردن ولــی نعمت مــان، خودمــان را نابــود 

. می کنیــم
مــن فکــر می کنــم بــرای اینکــه بــه بهتریــن 
ــد  ــا نبای ــویم، تنه ــل ش ــات تبدی ــن باغ ــد ای کارمن
ــه  ــان توج ــن درخت ــداری از ای ــی و نگه ــه باغبان ب
ــات  ــن باغ ــه ای ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای ــرد، بلک ک
ــد و  ــود آمده ان ــه وج ــادی ب ــک کار اقتص ــرای ی ب
ــادی  ــد اقتص ــرای تولی ــم ب ــه می دانی ــور ک همان ط
ــه ایــن  ــازار بررســی شــود و بعــد از آن ب ــد اول ب بای
نکتــه برســیم کــه آیــا تولیــد کنیــم یــا خیــر؟ بــرای 
اینکــه اهمیــت بــازار روشــن شــود، بایــد گفــت کــه 
ــا  ــن معن ــه ای ــرد اقتصــادی اســت، ب ــک ف انســان ی
کــه در تــالش اســت منافعــش را بــه حداکثر برســاند. 
ــدی  ــا مشــکل ج ــازار پســته ب ــا در ب ــی م ــر زمان اگ
مواجــه شــویم و دیگــر تولیدمــان توجیــه اقتصــادی 
ــر  ــان پی ــن درخت ــم ای ــته باشــد، آن گاه مجبوری نداش
ــت  ــت وکیفی ــا کاهــش کمی ــال ب ــالیان س ــه س را ک
آب هــا، ســرمازدگی ها ، گرمازدگی هــا و نگهــداری 
ــه  ــان ادام ــه حیات ش ــختی ب ــه س ــا، ب ــت م نادرس
ــه زندگــی مــا جــان بخشــیده اند را رهــا  ــد و ب داده ان
 کنیــم. پــس بــرای اینکــه ِدیــن خودمــان را بــه ایــن 

ولــی نعمت هــا ادا کنیــم و بــه بهتریــن کارمنــد ایــن 
باغــات تبدیــل شــویم، بایــد ارزش بــازار را هــم بــه 

ــم. ــد( ببینی ــی )تولی ــدازه باغبان ان
امــا در صنعــت پســته ایــران از دیربــاز تــا بــه 
امــروز دغدغــه اصلــی مــا در بــازار از ســمت عرضــه 
ــا در  ــه م ــل ک ــن دلی ــه ای ــا؛ ب ــا تقاض ــت ت بوده اس
ــته  ــود نداش ــی وج ــچ زمان ــته هی ــه گذش ــد ده چن
و  بفروشــیم  بخواهیــم  را  محصول مــان  کــه 
ــده  ــر در آین ــم اگ ــر می کن ــن فک ــیم. م نتوانسته باش
هــم در بــازار بــا مشــکلی مواجــه شــویم، این مشــکل 
ــه  ــا. البت ــه تقاض ــود، ن ــد ب ــه خواه ــمت عرض از س
ــدا  ــم ج ــت می کنی ــازار صحب ــاره ب ــه درب ــی ک زمان
ــن  ــر ممک ــر غی ــا از یکدیگ ــه و تقاض ــردن عرض ک
اســت؛ در واقــع نســبت عرضــه و تقاضــا بــه یکدیگــر 
اهمیــت دارد. در صنعــت پســته ایــران تغییــرات 
عرضــه بیشــتر از تغییــرات تقاضــا اســت، آن هــم بــه 
دلیــل عواملــی ماننــد: آب وهــوا، ســال آوری درخــت 
پســته و دیگــر عوامــل اســت کــه باعــث تأثیرگــذاری 
ــه  ــول و عرض ــزان محص ــر روی می ــاد ب ــیار زی بس
ــت  ــه اس ــرات در عرض ــن تغیی ــًا ای ــود و عمدت می ش

ــود. ــته می ش ــای پس ــر در تقاض ــث تغیی ــه باع ک
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه در آینــده دغدغــه مــا 
در بــازار، قیمــت تمــام شــده محصول مــان  و کمتــر 
ــا  ــود م ــد ب ــه تقاضــا خواه ــدن نســبت عرضــه ب ش
ناچاریــم بــه ســمت افزایــش عرضــه )تولیــد( حرکــت 
ــن  ــدف، موثرتری ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــم. ب کنی
کار در حــال حاضــر، باالبــردن بهــره وری در همیــن 
ــه  ــن کار هم ــرای ای ــم. ب ــه داری ــت ک ــی اس باغات
ــل  ــن باغــات تبدی ــدان خــوب ای ــه کارمن ــد ب ــا بای م
ــد روی  ــزی بای ــر چی ــش از ه ــن بی ــویم. انجم ش
ــز  ــد تمرک ــرد آن در تولی ــش عملک ــداری و افزای باغ
کنــد، پــس بیاییــد خودمــان بهتریــن کارمند 

ــان باشــیم. صنعــت خودم

آمریکا، بهترین کارمند پسته ایران!
ژوبین محیط
فعال صنعت پسته

مــن نمی گویــم می دانــم کــه چــه بایــد 
از  بخشــی  هــر  در  می دانــم  امــا  کــرد، 
ــدم را  ــن ق ــم اولی ــه بخواهی ــت ک ــن صنع ای
برداریــم آن ایــن اســت، خــود را کارمنــد ایــن 
ــان  ــن درخت ــک ای ــد تک ت ــت و کارمن صنع
ــم از  ــا اع ــه م ــن هم ــم. بنابرای ــته بدانی پس
ــی  ــر، تاجــر، ســم فروش و حت کشــاورز، کارگ
پســته خیز  مناطــق  در  ســوپرمارکت داران 
بایــد خودمــان را کارمنــد ایــن میوه هــای 

ــم. ــان بدانی ــته روی درخت پس
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ــه سیســتان و بلوچســتان، شــامل:  گــروه اعزامــی ب
محمدعلــی انجــم شــعاع عضــو هیــأت امنــای 
انجمــن پســته ایــران، حجــت حســنی ســعدی 
ــرکل انجمــن، ابوالفضــل زارع نظــری  جانشــین دبی
ــر  ــی مدی ــن، حســین رضای ــه انجم ــردبیر ماهنام س
ــنجان  ــتان رفس ــاورزی شهرس ــاد کش ــازمان جه س
و محســن کمال الدینــی رئیــس ســازمان نظــام 
ــر  ــالوه ب ــان، ع ــتان کرم ــاورزی اس ــی کش مهندس
تشــکیل جلســه و تعییــن مصوبــات قابــل پیگیــری 
بــرای ارتقــا پســته در سیســتان و بلوچســتان از 
ــای 24 و 25  ــه در روزه ــای منطق ــدادی از باغ ه تع

ــد. ــد کردن ــز بازدی ــاه 97 نی آذر م
ــه  ــدان ب ــروه از زاه ــاه 97، گ ــر روز 24 آذرم عص
ــه  ــیر از قطع ــرد. در مس ــت ک ــاش حرک ــمت خ س
ــم  ــه چــاه رحی ــازه احــداث شــده ای در منطق ــاغ ت ب
بازدیــد شــد. آب چــاه متعلــق بــه ایــن زمیــن لــب 
شــور بــود. در کنــار بــاغ پروفیلــی حفــر شــده بــود 
کــه نشــان مــی داد خــاک الیــه الیــه اســت و یــک 
ــود دارد  ــانتی متری وج ــق 60 س ــن در عم ــه ش الی
ــاغ قبــل از احــداث به هــم نخــورده  و خــاک ایــن ب
بــود. شــوری پــای درختــان تجمــع زیــادی داشــت 
ــه  ــد. توصی ــرده بودن ــی نک ــد چندان ــا رش و نهال ه
شــد پشــته ها توســط خیــش گاوآهــن از کنــار 

نهال هــا بــه نیــم متــر دورتــر منتقــل شــوند و پــس 
ــنگین  ــویی س ــولفوریک، آبش ــتفاده از اسیدس از اس
صــورت گیــرد. ســپس الیه هــا تــا عمــق 1.5 

ــد.  ــوط گردن ــری مخل مت
صبــح یکشــنبه 25 آذرمــاه از باغ هــای منطقــه 
ــی  ــان اصول ــرس درخت ــد. ه ــد ش ــوه بازدی گهرک
ــه شــکل  ــان ب ــه درخت انجــام نشــده بود؛ به طوري ک
هفــت )یــا V انگلیســی( هــرس شــده بودند تــا 
مســیر حرکــت تراکتــور بــاز شــود! به عبــارت دیگــر 
ــده بودند.  ــاًل بریده ش ــارده کام ــی ب ــاخه های افق ش
مهنــدس رضایــی از عیــوب ایــن نــوع هــرس 
ــح داد.  ــت و هــرس ســربرداری را توضی ســخن گف
ــان جمــع  ــای درخت ــادی پ ــاغ شــوری زی ــن ب در ای
ــازه در  ــد و ب ــته بودن ــان روی پش ــده بود و درخت ش
ــف  ــب ضع ــوع موج ــن موض ــتند؛ همی ــط نداش وس
درختــان، بنفــش شــدن تنــه آنهــا و خشــک شــدن 
ــی  ــدس رضای ــده بود. مهن ــاخه ها ش ــی سرش بعض
ــازه درســت  ــف، ب ــه در وســط ردی ــرد ک ــه ک توصی
شــود، ســپس آبشــویی ســنگین بــرای پاییــن بــردن 
ــرد. از نظــر  ــا در فصــل زمســتان انجــام گی نمک ه
کوددهــی هــم توصیــه شــد کــود حیوانــی پوســیده 
ــه شــود و کودهــای شــیمیایی  ــه کــود ریخت در چال
ــا  ــول ردیف ه ــود. ط ــاز روی آن پاشیده ش ــورد نی م

زیــاد بــود، توصیــه شــد از 150 متــر و 100 متــر بــه 
ــرار  ــک، ق ــه مال ــق گفت ــوند. طب ــاه ش ــر کوت 50 مت
اســت ایــن بــاغ لوله کشــی شــود. در ایــن خصــوص 
توصیــه شــد کــه بــرای هــر کــرت َدربنــد بگذارنــد، 
ــی در  ــاد آبده ــم زی ــورت حج ــون در غیراین ص چ
طوالنــی مــدت، باعــث کوبیــده شــدن خــاک 
ــه ســختی صــورت  می شــود و پیشــروی آب هــم ب

می گیــرد. 
ــه حســین آباد  ــاغ در منطق ــدادی ب ــن روز از تع در ای
ــا  ــی از باغ ه ــد. در یک ــد ش ــز بازدی ــت کوه( نی )پش
کانال هایــی جهــت اجــرای آبیــاری زیرســطحی 
کــم فشــار حفــر شــده بــود و همزمــان کــود و ماســه 
هــم در کــف کانال هــا ریختــه می شــد. طبــق 
ــدی  ــاغ کرت بن ــن ب ــته، در ای ــال گذش ــه س توصی
از  برخــی  و روش هــرس اصــالح شــده بود. در 
ــاخه ها  ــردن ش ــری از گیرک ــرای جلوگی ــا ب کرت ه
بــا  ادوات کشــاورزی، شــاخه ها  بــه تراکتــور و 
ــد،  ــر داده ش ــه تذک ــد، ک ــده بودن ــته ش ــاب بس طن

ــود.  ــام نش انج
ــیر  ــودن مس ــس از پیم ــروه پ ــن روز، گ ــر ای عص
طوالنــی وارد منطقــه مــرزی میرجــاوه شــد. در 
ــاغ  ــدۀ ب ــداث ش ــازه اح ــات ت ــه قطع ــن منطق ای
ــر  ــه ثم ــت ک ــود داش ــا وج ــار خرم ــته در کن پس
ــاری  ــاری قطــره ای آبی ــا آبی ــاغ ب ــن ب ــد. ای نمی دادن
مي شــد. خــاک زیــادی پــای درختــان بــود و شــیره 
ــودی  ــچ ک ــده بود. هی ــزی ش ــث برگری ــک باع خش
داده نشــده بــود و درخــت نــر هــم وجــود نداشــت. 
ــه  ــن منطق ــتان در ای ــای تابس ــا، دم ــق گفته ه طب
ــتان های  ــد، و زمس ــه می رس ــک 50 درج ــه نزدی ب
ســرد زیــادی هــم ندارنــد. توصیــه شــد خــاک پــای 
درختــان برداشــته شــود و بازه درســت شــود، ســپس 
کوددامــی درعمــق 30 ســانتی متری داده شــود و در 
تابســتان درخــت نــر پیونــد بزننــد و شــیره خشــک 

ــرل شــود. در طــول فصــل رشــد کنت
بــا توجــه بــه مشــاهدات ایــن دو روز تصمیــم 
گرفتــه شــد مطالبــی از قبیــل نحــوه پوســاندن کــود 
حیوانــی بــه زبــان ســاده، بایــد و نبایدهــای هــرس، 
نحــوه کرت بنــدی و خــارج کــردن نمک هــای 
ــتر کاشــت و  ــازی بس ــوه آماده س ــت، نح ــای درخ پ
طــرز اجــرای آبیــاری زیرســطحی کــم فشــار در بــاغ 
ــده  ــته گنجان ــای پس ــه دنی ــته در ماهنام ــای پس ه

شــود.

بازدید از باغ های پسته سیستان و بلوچستان
 دبیرخانه انجمن پسته ایران

بازدید از باغات پسته سیستان و بلوچستان - روستای حسین آباد - شهرستان خاش - عکس از دبیرخانه
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ــخ  ــرو ســومین جلســه در خصــوص روغن هــای امولســیون شــونده کــه در تاری پی
29 آبــان 97 برگــزار شــد، جهــت بررســی شــاخص های کیفــی روغن هــای 
امولســیون شــونده مناســب در پســته کاری و نحــوه کنتــرل کیفــی آنهــا، کارگــروه 
ــت.  ــه کرده اس ــی تهی ــران گزارش ــته ای ــن پس ــی انجم ــه باغبان ــات کمیت تحقیق
ایــن گــزارش کــه توســط علــی علیــزاده عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه ولیعصــر 
ــپهر  ــرکت س ــق ش ــعه و تحقی ــئول توس ــت مس ــادق نهض ــنجان، محمدص رفس
شــیمی و محمودرضــا مهــدوی انــاری عضــو وابســته انجمــن پســته ایــران تنظیــم 

ــد: ــرح می باش ــن ش ــه ای ــت، ب شده اس
از  بین المللــی، یکــی  اســتانداردهای  بررســی صــورت گرفتــه و مطابــق  بــا   -1
ــتفاده در  ــورد اس ــونده م ــیون ش ــای امولس ــی روغن ه ــرل کیف ــم کنت ــای مه پارامتره
ــا  ــاط دنی ــا و دیگــر نق ــه در پســته کاری های کالیفرنی ــی ک ــژه نمونه های کشــاورزی، به وی
جهــت رفــع مشــکل نیــاز ســرمایی بــه کار مــی رود، پارامتــر دمــای تقطیــر میانــه )%50 
ــا DT نشــان داده می شــود در اولویــت اســت.  Distillation Temperature( کــه ب
جهــت اندازه گیــری ایــن پارامتــر، نیــاز بــه بــرج تقطیــر و دســتگاه مجهــز تحــت 
ــاورزی  ــت کش ــات و صنع ــظ نبات ــازمان حف ــفانه در س ــه متأس ــد ک ــالء می باش خ
ــال  ــگاه های فع ــک آزمایش ــه کم ــه ب ــرد. درحالی ک ــرار نمی گی ــتفاده ق ــورد اس م
ــن  ــد، ای ــت می باش ــه پیوس ــا ب ــی از آنه ــت برخ ــه لیس ــیمی ک ــع پتروش صنای
ــا توجــه بــه اینکــه ایــن روغن هــا در فصــل  شــاخص قابــل اندازه گیــری اســت. ب
خــزان روی درختــان پســته جهــت نیــاز ســرمایی اســتفاده می شــوند، بــرای اینکــه 
ــر  ــا پارامت ــه ب ــا ک ــنگینی آنه ــزان س ــتی می ــند، بایس ــرد الزم را داشته باش عملک
DT ســنجش می شــود، مــورد تمایــز قــرار  گیرنــد. مطابــق اســتاندارد و برندهــای 
ــد،  ــت باش ــه فارنهای ــدود 470 درج ــا ح ــن دم ــه ای ــی ک ــی در صورت ــر خارج معتب
ــه عنــوان روغن هــای  مناســب رفــع نیــاز ســرمایی اســت و در غیــر این صــورت ب
ســبک منظــور شــده و پوشــش آنهــا روی گیــاه چنــدان پایــدار نیســت و به عبارتــی 
نمی تواننــد در رویــش مناســب درختــان پســته، هماهنگــی در بــاز شــدن گل هــای 
ــر و مــاده و دیگــر عملکردهایــی کــه مــورد نظــر پســته کاران می باشــد کارایــی  ن
ــه  ــو )ب ــتاندارد فائ ــر در اس ــن پارامت ــت، ای ــر اس ــه ذک ــند. الزم ب الزم را داشته باش

ــن منظــور شده اســت. ــی پارافی ــم کیف ــز از شــاخص مه پیوســت( نی
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــن م ــی پارافی ــرل کیف ــرای کنت ــه ب ــری ک ــاخص دیگ - ش
می گیــرد، درجــه سولفوناســیون )Unsulfunated Residue( می باشــد کــه 
ــن  ــودن پارافی ــباع ب ــزان اش ــده می ــان دهن ــود و نش ــش داده می ش ــا UR نمای ب
 )UR( اســت. در ایــران بیشــترین تمرکــز بــرای کنتــرل کیفــی روی همیــن پارامتــر
اســت. هــر چنــد کــه بــا بررســی صــورت گرفتــه تولیدکنندگانــی هســتند کــه ایــن 
ــه  ــر چ ــن، ه ــزان UR روغ ــری می ــا اندازه گی ــد. ب ــت نمی کنن ــتاندارد را رعای اس
ــودن  ــده اشــباع ب ــر اســت و نشــان دهن ــر باشــد، بهت ــه 100 نزدیک ت ــدار آن ب مق

ــد. ــوزی می باش ــدم گیاه س ــری و ع ــدم واکنش پذی ــب و ع ترکی
ــوده و اندازه گیــری آن چنــدان مشــکل  - پارامتــر ســوم کــه دارای اهمیــت ب
ــی را  ــب پارافین ــودن ترکی ــنگین ب ــا س ــادی ســبک ی ــدازه  زی ــا ان نیســت و ت
نشــان می دهــد، نقطــه اشــتعال ترکیــب )Flash Point( می باشــد. در 
ــب و  ــودن ترکی ــبک ب ــده س ــان دهن ــر، نش ــن پارامت ــودن ای ــن ب ــورت پایی ص
وجــود هیدروکربن هــای آروماتیــک اســت کــه ضمــن خطــر گیاه ســوزی جهــت 
نیــاز ســرمایی چنــدان مناســب نیســتند و عــوارض جانبــی باالیــی بــرای درخــت 

ــد. پســته  دارن

روغن های امولسیون شونده
گزارش کارگروه تحقیقات کمیته باغبانی انجمن پسته ایران 

ــای 25  ــک در تاریخ ه ــن ول ــوص روغ ــه در خص ــزاری دو جلس ــس از برگ پ
مهرمــاه و 6 آبــان مــاه ســال جــاری کــه گــزارش مفصــل آنهــا تحــت عنــوان 
ــد و مصــرف روغــن  ــه آزمایــش« و »دغدغه هــای تولی ــک در بوت »روغــن ول
ولــک« در ماهنامــه آذرمــاه 1397 دنیــای پســته بــه چــاپ رســید، جلســه ســوم 
در تهــران برگــزار شــد. ایــن جلســه در تاریــخ 29 آبــان مــاه بــا هــدف بررســی 

راه هــای کنتــرل کیفیــت روغــن ولــک زمســتانه تشــکیل شــد.
در ایــن جلســه علــی نظــری عضــو هیــأت امنــای انجمــن، محمدرضــا نظــری 
عضــو پیوســته انجمــن، محمودرضــا مهــدوی انــاری عضــو وابســته انجمــن، 
ــیمی،  ــپهر ش ــرکت س ــعه ش ــق و توس ــئول تحقی ــت مس ــادق نهض محمدص
حســین حکــم آبــادی عضــو هیــأت علمــی ایســتگاه تحقیقــات پســته دامغــان، 
علــی علیــزاده عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه ولیعصــر رفســنجان و محســن 
ــات  ــظ نبات ــازمان حف ــارت س ــان نظ ــینی کارشناس ــه حس ــاریخانی و فاطم س

کشــور حضــور داشــتند.  
ــردگان  ــه امضــای نام بُ ــود کــه ب ــه، خروجــی ایــن جلســه ب هفــت بنــد مصوب
ــته،  ــای پس ــه دنی ــی ماهنام ــماره های آت ــماره و ش ــن ش ــت و در ای رسیده اس
ــرح  ــن ش ــه ای ــات ب ــن مصوب ــد. ای ــد ش ــالم خواه ــا اع ــری آنه ــه پیگی نتیج

می باشــند:
ــر نهضــت،  ــای دکت ــا همــکاری آق ــزاده ب ــر علی ــای دکت ــد آق 1- مقــرر گردی
پارامترهــای مهــم و متمایزکننــده روغن هــای ولــک جهــت مصــرف زمســتانه 
را کــه امــکان اندازه گیــری آنهــا در آزمایشــگاه وجــود دارد را مشــخص کننــد.
ــه  ــوط ب ــتاندارد مرب ــه اس ــد ک ــری کنن ــاریخانی پیگی ــدس س ــای مهن 2- آق

ــود. ــه ش ــتانه تهی ــک زمس ــن ول روغ
ــی در  ــران درخواســت بازبین ــرار شــد انجمــن پســته ای ــاط ق ــن ارتب 3- در ای
اســتاندارد روغن هــای تابســتانه و زمســتانه روغــن ولــک را نمــوده و پیگیــری 

ــد. ــا تدویــن آنهــا بنمای الزم را ت
4- در ایــن جلســه، حســب نظــر بــه اطالعاتــی کــه اقــای دکتــر نهضــت ارائــه 
ــک زمســتانه در ســپهر شــیمی  ــن ســنگین مناســب روغــن ول ــد، پارافی کردن

ــود. ــد می ش تولی
5- ضمناً قرار شد منبع این مقاله را به انجمن ارسال نمایند.

6- آقــای دکتــر نهضــت و آقــای دکتــر علیــزاده لیســت آزمایشــگاه هایی کــه 
امــکان اندازه گیــری پارامترهــای فــوق را دارنــد را اعــالم خواهنــد نمــود.

ــک  ــن ول ــای روغ ــی برنده ــران از تمام ــته ای ــن پس ــد انجم ــرر گردی 7- مق
ــوق  ــه آزمایشــگاه های ف ــه و ب ــه تهی ــود دارد نمون ــازار وج ــه در ب ــتانه ک زمس
ــوده و نتیجــه آن را  ــال نم ــت بررســی ارس ــات جه ــظ نبات ــازمان حف ــه س و ب

ــد.  ــالم نمای اع

مصوبات سومین جلسه روغن ولک
دبیرخانه انجمن پسته ایران
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ــد  ــده در بن ــه ش ــات ارائ ــه توضیح ــه ب ــا توج 2- ب
1، جهــت کنتــرل کیفــی روغن هــا، شــرکت های 
تولیدکننــده بایســتی پارامترهایــی کــه در ادامــه 
ــن مصرفــی خــود،  ــت پارافی آورده شــده اند را در اولوی
ــد روغــن  ــر( تولی ــاده مؤث ــه )م ــاده اولی ــوان م ــه عن ب
ــن  ــا روغ ــند ت ــر داشته باش ــونده، در نظ ــیون ش امولس

ــد: ــته کاری باش ــرف پس ــب مص ــدی مناس تولی
DT 50 )دمــای تقطیــر 50 %( بــاالی 470 فارنهایــت. 
UR )درجــه سولفوناســیون( بــاالی 90، فلــش پوینــت 

ــورد  ــای م ــن پارامتره ــا ای ــاط ب ــدود 200. در ارتب ح
ــن  ــود، ای ــای موج ــش نمونه ه ــق آزمای ــر، مطاب نظ
شــاخص ها در برخــی از شــرکت های تولیدکننــده 
رعایــت شــده و در حــد مناســب می باشــد و چنیــن بــه 
ــن  ــده پارافی ــد تأمین کنن ــه می توان ــد ک ــر می رس نظ
مــورد نیــاز شــرکت های تولیدکننــدۀ روغن هــای 
امولســیون شــوندۀ مخصــوص پســته باشــد. شــاخص 
 )Distillation Range( ــد ــم بع ــده مه ــن کنن تعیی
پارافیــن مصرفــی میباشــد کــه نشــان دهنــده میــزان 
همگنــی ترکیــب پارافیــن اســت. تفــاوت بیــن دمــای 
تقطیــر 10 درصــد از پارافیــن و 90 درصــد از آن اســت 
و هرچــه ایــن دو دمــا بــه یکدیگــر نزدیک تــر باشــند 
ــن  ــت. روغ ــن اس ــر روغ ــت برت ــان دهنده کیفی نش
ــه دارد  ــر 50 درج ــی حداکث ــالف دمائ ــت اخت باکیفی
 )Narrow Range( ــًا ــا اصطالح ــن روغن ه ــه ای ک

ــوند. ــده می ش نامی
بــا  همــکار،  آزمایشــگاه  راه انــدازی  جهــت 
و   UR پارامتــر  دو  گرفتــه،  بررســی های صــورت 
فلــش پوینــت در آزمایشــگاه های ســطح اســتان قابــل 
ــاز در  ــورد نی ــتگاه های م ــند و دس ــدازی می باش راه ان
ــن  ــی از تأمی ــت یک ــه پیوس ــت )ب ــود اس ــران موج ای
فلــش  بویــژه  آزمایشــگاه  تجهیــزات  کننده هــای 
ــه پیشــنهاد دکتــر  پوینــت، ویســکومتر و پورپوینــت ب

نهضــت آورده شــده(.
- درجــه سولفوناســیون مطابــق اســتاندارد فائــو 
روش  و  اســت  اندازه گیــری  قابــل   ASTMD483
ــه  ــد ک ــر چن ــدارد. ه ــی ن ــدان پیچیدگ ــش چن آزمای
استانداردســازی  دقیقــًا  خواسته باشــیم  چنانچــه 
آزمایشــگاه رعایــت شــود، جزئیــات نیــز بایــد رعایــت 

ــوند. ش
ــر  ــده پارامت ــر ش ــی ذک ــر اصل ــا 3 پارامت ــاط ب در ارتب
DT از آزمایشــگاه های فعــال در صنایــع نفتــی ماننــد 
ــوان ســرویس  ــان می ت ــت ایرانی ــای نف مشــاوران آزم

گرفــت.
امولســیون  روغن هــای  کیفــی  کنتــرل  جهــت 
شــونده، مطابــق اســتاندارد فائــو، عــالوه بــر پارافیــن، 

ــه شــده آزمون هــای پایــداری کــه  ــه فرمول روی نمون
عملکــرد امولســیفایر را نشــان دهد، بایســتی ســنجش 
ــن آزمون هــا در آزمایشــگاه های  شــوند کــه انجــام ای
اســت  کنتــرل  و  اندازه گیــری  قابــل  معمولــی 

ــت(. ــه پیوس ــو ب ــتاندارد فائ )اس
ــه، امــروزه بیشــتر  ــا بررســی های صــورت گرفت 3- ب
ــه در  ــونده ک ــای امولســیون ش ــیون روغن ه فرموالس
کشــاورزی دنیــا مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد از نــوع

 )EMULSIFIABLE CONCENTRATE( EC
ــاده  ــا م ــیون ب ــوع فرموالس ــن ن ــه ای ــند ک می باش
ــراه  ــاده هم ــی م ــا درصــد کم ــره بیشــتر و تنه مؤث
امولســیفایر تهیــه می شــود و امــکان تقلــب در 
ــت.  ــزی اس ــر از روش مایون ــد آن کمت ــد تولی رون
علیرغــم اینکــه تکنولــوژی تولیــد و عرضــه روغــن 
EC در ایــران وجــود دارد، متأســفانه در پســته کاری 
ــا اصــالح  ــد. چــه بســا ب ــدان گســترش نیافته ان چن
آنهــا مطابــق نیــاز پســته کاری )رعایــت پارامترهــای 
ــی  ــو خوب ــد جوابگ ــد 2(، بتوانن ــده در بن ــر ش ذک

ــاز پســته کاران باشــند. ــرای نی ب
از  نــوع  ایــن  گســترش  عــدم  دالیــل  از 
ــت  ــته کاری ها، قیم ــت پس ــیون ها در صنع فرموالس
باالتــر آنهــا بــوده و عــدم اســتقبال کشــاورزان ذکــر 
می شــود. هــر چنــد کــه بــا توجــه بــه ارزش افــزوده 
پســته ایــن موضــوع در مــورد مصــرف کشــاورزان 
ــم  ــی ه ــدارد و ازطرف ــادی ن ــت زی ــته کار اهمی پس
خلــوص باالتــر ایــن نــوع روغنهــا باعــث کاهــش 
دوز مصرفــی شــده و قیمــت بــاال را جبــران خواهــد 

نمــود.
ــا  ــاری ب ــال ج ــد، در س ــنهاد می کن ــروه پیش کارگ
ــن فرموالســیون و انجــام آزمایش هــای  ــی ای معرف
اولیــه، عملکــرد آنهــا را بــا فرموالســیون های 

مایونــز در رفــع نیــاز ســرمایی درختــان پســته 
ــا  ــه بس ــد. چ ــرار ده ــی ق ــه و ارزیاب ــورد مقایس م
کــه کنتــرل کیفــی آنهــا از جنبه هایــی بــرای 
کشــاورزان راحت تــر باشــد. از مزیت هــای ایــن 
نــوع فرموالســیون ها می تــوان بــه ســهولت در 
محلول ســازی و اســتفاده از درصــد بیشــتر پارافیــن 

ــود. ــاره نم ــب اش در ترکی
ــای  ــاب آق ــط جن ــه توس ــی ک ــا پیگیری های 4- ب
ــای  ــه از روغن ه ــه، 2 نمون ــورت گرفت ــدوی ص مه
EC کــه در خــارج از کشــور در پســته کاری ها 
اســتفاده می شــود، تهیــه و در اختیــار کارگــروه 
قــرار گرفته اســت، کــه در حــال جداســازی پارافیــن 
و مقایســه آن بــا نمونه هــای موجــود در ایــران 
ــی  ــاخص های کیف ــت آوردن ش ــا به دس ــتیم. ب هس
ــگاه  ــه جای ــدازه ای ب ــا ان ــوان ت ــن، می ت ــن پارافی ای

ــرد. ــی بُ ــران پ ــود در ای ــای موج پارافین ه
در پایــان، کارگــروه پیشــنهاد می کنــد ضمــن 
ــی و  ــه معرف ــدام ب ــر شــده و اق ــوارد ذک ــت م رعای
کمــک از انجمــن در نظــارت در اجرای آن، در ســال 
جــاری بخشــی از مشــکل کیفــی روغن هایــی کــه 
ــد  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــته کاری ها م در  پس
ــال  ــتمر در س ــری مس ــا پیگی ــوده و ب ــل نم را ح
آینــده بــا حــذف برخــی از ترکیبــات نامناســب، اعــم 
از برندهــای نامعتبــر و فرموالســیون های نامناســب 
در تأمیــن نیــاز ســرمایی درختــان پســته بــه عنــوان 
یکــی از چالــش هــای اولیــه تولیدکننــدگان پســته، 

قــدم مثبتــی برداشــت.

ــران  ــته ای ــن پس ــه انجم ــت ها در دبیرخان *پیوس
مراجعــه  نیــاز  صــورت  در  می باشــند.  موجــود 

فرماییــد.

عکس جنبه تزئیینی دارد
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براســاس طــرح تحقیقاتــی مقایســه مصــرف کودهــای 
دامــی و غیردامــی در شــرایط مــزارع شــرکت ایزدیــاران 
می باشــد. بنابرایــن در صــورت اســتفاده از ایــن نتایــج 
ــورد  ــه م ــر مزرع ــاک ه ــی آب و خ ــرایط کل ــد ش بای
توجــه قرارگیــرد. شــرایط اصلــی مــزارع شــرکت 
ــیدیته  ــا اس ــیرین ب ــاک ش ــامل آب و خ ــاران، ش ایزدی
نســبتًا قلیایــی و بافــت خــاک ســنگین لومــی و سیســتم 

ــاری تحــت فشــار زیرســطحی اســت. آبی
ــابه،  ــاًل مش ــار کام ــق در ســطح 12 هکت ــد تحقی فراین
بــه صــورت 6 هکتــار مصــرف کودهــای دامــی شــامل 
کــود گاوی بــه ازای هــر هکتــار 70 تــن و مرغــی بــه 
ــر  ــود حف ــورت چالک ــه ص ــن ب ــار 20 ت ــر هکت ازای ه
شــده در کنــار نــوار آبیــاری در عمــق 50 ســانتی متری 
ــدون  ــاهد ب ــار ش ــوده و 6 هکت ــت ب ــایه انداز درخ س
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــود دام ــه ک ــچ گون ــرف هی مص
شده اســت. پــس از اجــرای طــرح تمامــی شــرایط 
تغذیــه بــرای 12 هکتــار یکســان بــوده و طــی بررســی 
ــرد  ــاداری در عملک ــر معن ــه تغیی ــچ گون ــاله هی ســه س
بــاغ، آزمایشــات بــرگ و شــرایط ظاهــری درختــان 12 

ــورد بررســی مشــاهده نشــد.  ــار م هکت
ــت  ــی جه ــای دام ــرف کوده ــاز مص ــه از دیرب  اگرچ
ــا پیشــرفت  تغذیــه درختــان بســیار رایــج اســت، امــا ب
ــد  ــر همانن ــت بش ــاخته دس ــای س ــم، جایگزین ه عل
کودهــای غیردامــی بــه عنــوان جانشــین های مناســبی 

معرفــی شــده اند. 
براســاس بررســی های دقیق تــر علمــی و آزمایشــگاهی 
نتیجــه بســیار مهمــی در مــورد اثــرات کودهــای دامــی 
ــر  ــه اث ــت ک ــی از آن اس ــج حاک ــد. نتای ــل ش حاص
کودهــای دامــی بیشــتر در زمینــه اصــالح بافــت خــاک 
ــی  ــوده و حت ــم ب ــه ای آن ک ــرات تغذی ــد و اث می باش
ــل  ــال عوام ــتی و انتق ــاظ بهداش ــت از لح ــن اس ممک

ــد.  ــان مشــکالتی ایجــاد کنن ــاری زا در گیاه بیم
ــی  ــی و غیردام ــای دام ــه کوده ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
هــر دو مزیــت و مشــکالت خــاص خــود را دارنــد، بایــد 
ــدام در  ــر ک ــکالت ه ــت و مش ــد مزی ــاس برآین براس

ــرد. ــری ک ــود تصمیم گی ــر ک ــرف ه ــورد مص م
کودهــای دامــی؛ در مزارعــی کــه کیفیــت خــاک 
نامناســب می باشــد و نیازمنــد اصــالح وضعیــت خــاک 
هســتند یکــی از گزینه هــای قابــل اســتفاده بــوده کــه 
ــا  بایــد براســاس هزینــه تمــام شــده آن )در مقایســه ب
ســایر گزینــه هــای اصــالح بافــت خــاک نظیــر ماســه، 
گــچ، کمپوســت و ســایر مــواد آلــی( مصــرف گــردد و 
همچنیــن قبــل از مصــرف بایــد بــه اصــول بهداشــتی 
ــود  ــدم وج ــان از ع ــودن آن و اطمین ــیده ب ــد پوس مانن
عوامــل خطرنــاک بیمــاری زا در محــل تأمیــن آن توجــه 
ــه ذکــر اســت کــه مصــرف کــود دامــی  شــود. الزم ب
ــان  ــه ای درخت ــای تغذی ــی پاســخگوی نیازه ــه تنهای ب
ــار مصــرف کــود دامــی از ســایر  ــد در کن نیســت و بای
ــز اســتفاده  ــی نی ــن نیازهــای غذای کودهــا جهــت تأمی

کــرد. موضــوع بســیار مهــم دیگــر در مــورد کودهــای 
ــر  ــدن عناص ــت آزاد ش ــاز جه ــورد نی ــان م ــی زم دام
ــر  ــذا در ه ــد. ل ــت می باش ــه درخ ــرای تغذی ــا ب از آنه
زمــان قابلیــت اســتفاده نخواهنــد داشــت و معمــواًل بــه 
صــورت یــک الــی دو بــار در ســال مصــرف می شــوند 
ــل  ــا قاب ــی ت ــدت زمان ــز م ــا نی ــرف آنه ــد از مص و بع
ــی  ــای دام ــود در کوده ــر موج ــدن عناص ــتفاده ش اس

ــد. ــول می کش ط
ــیمیایی  ــای ش ــامل کوده ــه ش ــی؛ ک ــای غیردام کوده
ــزان  ــودن می ــق ب ــت دقی ــه عل و زیســتی می باشــند، ب
ــک  ــرای ی ــود در آن ب ــواد موج ــام م ــر عنصــر و تم ه
ــیار  ــق بس ــاورزی دقی ــه کش ــق و در نتیج ــه دقی تغذی
ــتفاده  ــا اس ــتند. ب ــر هس ــای دیگ ــب تر از گزینه ه مناس
از کودهــای شــیمیایی می تــوان دقیقــًا بــه انــدازه 
مــورد نیــاز درخــت، در کوتاه تریــن زمــان ممکــن و در 
بهتریــن محــل ممکــن عنصــر مــورد نیــاز را در اختیــار 
درخــت قــرار داد. لــذا، در هــر زمــان کــه شــما احســاس 
کنیــد درخــت بــه یــک عنصــر خــاص نیازمنــد اســت 
در  را  آن  ممکــن  زمــان  ســریع ترین  در  می توانیــد 
ــرف  ــاص مص ــه خ ــد. نکت ــرار دهی ــت ق ــار درخ اختی
کودهــای شــیمیایی، رابطــه آنهــا بــا روش هــای آبیــاری 
می باشــد کــه در سیســتم های قطــره ای می تــوان 
حداکثــر اســتفاده از قابلیــت سیســتم قطــره ای را 
ــا  ــه راحتــی کودهــای شــیمیای را همــراه ب نمــوده و ب
ــی در  ــچ مغایرت ــه هی ــرد. اگرچ ــاری مصــرف ک آب آبی
اســتفاده از کودهــای دامــی در سیســتم های قطــره ای 
و هم چنیــن اســتفاده از کودهــای شــیمیایی در سیســتم 
ــوع دیگــری  ــدارد. هم چنیــن ن ــی وجــود ن هــای غرقاب
هیومیــک  عنــوان  تحــت  غیردامــی  کودهــای  از 
اســید ها توانسته اســت بخشــی از نقــش کودهــای 
دامــی در اصــالح بافــت خــاک را نیــز برعهــده گیــرد. 
ــه  ــده و نتیج ــرف ش ــه ص ــوان هزین ــد بت ــر بای در آخ
ــت  ــا دق ــود را ب ــر ک ــورد مصــرف ه ــر در م ــورد نظ م
اندازه گیــری کــرد و براســاس آن تصمیــم گرفــت. 
نتایــج بررســی ها در شــرکت ایزدیــاران نشــان دهنــده 
ــرف  ــه مص ــه هزین ــد ب ــبت درآم ــه نس ــت ک آن اس
کودهــای غیردامــی بســیار بیشــتر از کــود هــای دامــی 

می باشــد.

مقایسه مصرف کود های دامی و غیر دامی
گزارش تحقیقاتی باغات پسته شرکت ایزدیاران

مهدیه خضری نژاد

مسئول تحقیق و توسعه شرکت ایزدیاران سیرجان

ــی  ــر علم ــی های دقیق ت ــاس بررس براس
و آزمایشــگاهی نتیجــه بســیار مهمــی در 
ــل  ــی حاص ــای دام ــرات کوده ــورد اث م
ــد. نتایــج حاکــی از آن اســت کــه  ش
ــه  ــتر در زمین ــی بیش ــای دام ــر کوده اث
ــرات  اصــالح بافــت خــاک می باشــد و اث
ــن  ــی ممک ــوده و حت ــم ب ــه ای آن ک تغذی
اســت از لحــاظ بهداشــتی و انتقــال 
ــل بیمــاری زا در گیاهــان مشــکالتی  عوام

ــد.  ــاد کنن ایج
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مــواد آلــی خــاک شــامل دو بخــش زنــده و غیرزنــده خاک 
ــاه،  ــده گی ــه های زن ــامل ریش ــده ش ــش زن ــت. بخ اس
موجــودات ریــز و ذره بینــی و جانــداران متوســط و بزرگــی 
ــده  ــد. بخــش غیرزن اســت کــه در خــاک زندگــی می کنن
ــوری  ــی و جان ــای گیاه ــامل بقای ــاک ش ــی خ ــاده آل م
ــه و  ــف تجزی ــه مراحــل مختل ــوده ک موجــود در خــاک ب
ــی خــاک علی رغــم ســهم  ــد. مــواد آل فســاد را می گذرانن
ــد  ــر رش ــی ب ــیار مهم ــر بس ــاک، تأثی ــان در خ ناچیزش
ــذب آب و  ــاک در ج ــی خ ــد. توانای ــاه دارن ــرد گی و عملک
نگهــداری عناصــر غذایــی، بســتگی زیــادی بــه مقــدار و 
نــوع مــواد آلــی موجــود در خــاک دارد. قــدرت بــاروری و 
حاصلخیــزی خــاک از طــرق مختلفــی وابســته بــه بخــش 
آلــی خــاک می باشــد. هــر قــدر مــواد آلــی خــاک بیشــتر 
ــت  ــت و کیفی ــا مناســب باشــد، کمی ــت آنه ــوده و کیفی ب
ــته کاری  ــق پس ــت. در مناط ــر اس ــز باالت ــول نی محص
ایــران کــه در نواحــی خشــک کویــری واقــع شــده اند، بــه 
شــدت دچــار محدودیــت کمــی و کیفــی منابــع آب آبیاری 
هســتیم، بنابرایــن بــاال بــردن مقــدار مــواد آلــی خــاک بــا 
اســتفاده از کودهــای حیوانــی بــا توجــه بــه ظرفیــت جذب 
ــر نســبتاً مهمــی  ــت آنهــا، تأثی ــاالی رطوب و نگهــداری ب
ــواد  ــه م ــی تجزی ــول نهای ــکل دارد. محص ــع مش در رف
ــی  ــۀ میکروب ــه تجزی ــی، مــاده ســیاه رنــگ و مقــاوم ب آل
اســت کــه هومــوس نامیــده می شــود کــه ظرفیــت 
جــذب و نگهــداری رطوبــت و تبــادل کاتیونــی ایــن مــاده 
بســیار زیــاد اســت. مــواد آلــی خــاک کــه از طریــق دادن 
کودهــای حیوانــی و برگردانــدن بقایــای گیاهــی بــه خاک 
تأمیــن مــی شــوند، مرتــب در حــال تجزیــه بــوده و مقــدار 
ــد.  ــی باش ــش م ــم در کاه ــور دائ ــه ط ــاک ب ــا در خ آنه
ــاک،  ــی خ ــواد آل ــظ م ــردن و حف ــت باالب ــن جه بنابرای
اســتفاده از کودهــای حیوانــی بــه شــکل، مقــدار و نحــوه 
کاربــرد مناســب و هــر ســاله امــری ضــروری و اجتنــاب 

ناپذیــر بــه نظــر مــی رســد.
معضــالت اســتفاده از کودهــای آلــی و حیوانــی غیرفراوری 

ــده )تازه( ش
کودهــای  خصوصــاً  تــازه،  حیوانــی  کودهــای   -1
گوســفندی دارای مقادیــر زیــادی بــذر علــف هرز هســتند. 
ــف هــرز  ــذر عل ــادی ب ــدار زی ــن کودهــا مق ــا ای همــراه ب
ــده  ــده ش ــوارد دی ــی م ــود. در برخ ــاغ می ش ــده وارد ب زن
کــه در بعضــی باغــات پســته خصوصــاً در باغ هایــی کــه 
ــود  ــد از دادن ک ــوند بع ــی ش ــاری م ــیرین آبی ــا آب ش ب
ــه یــک مشــکل  حیوانــی، افزایــش علــف هــرز تبدیــل ب

بــزرگ بــرای باغــدار شــده اســت. طــی فراینــد پوســاندن 
و فــراوری کودهــای حیوانــی دمــای تــوده کــود بــه حــدی 
بــاال مــی رود کــه بــذر علــف هــای هــرز قــوه نامیــه خــود 

ــه ســبز شــدن نمــی باشــند.  ــادر ب را از دســت داده و ق
2- فرآینــد تجزیــه کودهــای حیوانــی تــازه )گوســفندی 
و مرغــی( داخــل کانــال کــود گرمــای زیــادی تولیــد مــی 
کنــد کــه ریشــه درخــت بــرای مدتی قــادر بــه وارد شــدن 
بــه داخــل الیــه کــود حیوانــی داخــل کانــال کــود نمــی 
ــن  ــده ای ــراوری ش ــیده و ف ــی پوس ــای آل ــد. کوده باش

مشــکل را ندارنــد.
3- در کــود حیوانــی تــازه مقــدار کربــن نســبت بــه ازت 
خیلــی زیادتــر اســت. در صــورت اســتفاده از کــود حیوانــی 
فــراوری نشــده و تــازه در داخــل کانــال کــود، خــاک و بــه 
عبارتــی محیــط اطــراف ریشــه بــه عنــوان منبــع تأمیــن 
ازت مــورد اســتفاده باکتــری هــا قــرار مــی گیــرد و گیــاه 
دچــار کمبــود ازت شــده و در همــان اوایــل فصــل رشــد، 

شــوک کمبــود ازت بــه درخــت وارد مــی شــود. 
ــای  ــتفاده از کوده ــرات اس ــر از مخاط ــی دیگ 4- یک
میکروارگانیســم های  وجــود  احتمــال  تــازه،  حیوانــی 
ــاد  ــار زی ــالمونال بس ــوالی )E. coli( و س ــزای ایک بیماری
اســت کــه خطــر بیمــار شــدن باغــداران و کســانی بــا ایــن 
قبیــل کودهــا ســر و کار دارنــد را در پــی دارد. در مرحلــه 
ــر  ــای ذک ــا، باکتری ه ــن کوده ــانیدن ای ــاندن و رس پوس
ــر  ــده و خط ــته ش ــی کش ــه راحت ــاال ب ــای ب ــده در دم ش
غیربهداشــتی ایــن کودهــا کاهــش یافتــه و یــا در صــورت 
اســتاندارد بــودن مراحــل تجزیــه و فــراوری کامــاًل از بیــن 

مــی رونــد.
نحــوه فــراوری کودهــای حیوانــی قبــل از 

اســتفاده در بــاغ
بــرای فــراوری کودهــای حیوانــی تــازه و خــام در مزرعــه 
و توســط خــود باغــدار روش هــای مختلفــی ذکــر شــده 
 )Banglore method( اســت. ســاده ترین روش بنگلــور

اســت.
ــاغ  ــی در ب ــود حیوان ــاندن ک ــه در پوس ــن مرحل 1- اولی
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــود ازت م ــن کمب ــدار، تأمی ــط باغ توس
فعالیــت باکتری هــا بــه صــورت مصنوعی و دســتی اســت. 
ــه ازت  ــن ب ــن نســبت کری ــه میانگی ــا توجــه ب معمــواًل ب
خیلــی بــاال در اکثــر کودهــای حیوانــی مــورد اســتفاده در 
بــاغ هــای پســته، 25 تــا 30 کیلوگــرم کــود اوره بــه هــر 

ــوط گــردد. ــه شــده و مخل ــی اضاف ــن کــود حیوان ت
ــی،  ــای حیوان ــودن کوده ــک ب ــه خش ــه ب ــا توج 2-  ب

ــا و  ــری ه ــرا باکت ــود؛ زی ــا آب مرطــوب ش ــود ب ــوده ک ت
ســایر میکــروب هــای مســئول تجزیــه کــود بــه رطوبــت 
ــاال رفتــن  ــت کافــی از ب ــد. وجــود رطوب ــاز دارن کافــی نی
زیــاد دمــای تــوده کــود جلوگیــری کــرده و مانــع ســوختن 

کــود مــی شــود.
3- تــوده کــودی کــه در مراحــل قبــل بــر روی آن انجام 
شــده، بــه صــورت الیــه الیــه در چالــه و یــا ســیلویی کــه 

بــه همیــن منظــور آمــاده شــده اســت، ریخته شــود.
4- در نهایــت روی تــوده کــود بــا الیــه نازکــی از خــاک 
یــا ماســه بــادی پوشــیده مــی شــود. در ایــن مرحلــه تــوده 
بــه مــدت حــدود دو هفتــه بــه خــال خــود رهــا مــی شــود.
5- بعــد از حــدود دو هفتــه روی چالــه و یــا ســیلو 
برداشــته شــده و بــا بیــل مکانیکــی و یــا تراکتــور کامــاًل 
ــه  ــی آب اضاف ــاز، کم ــورت نی ــورده و در ص ــم خ ــه ه ب
شــده و بعــد از حــدود دو روز کــه تــوده کــودی هــوا خــورد 
مجــدداً بــا یــک الیــه نــازک ماســه بــادی دیگــر روی آن 

پوشــیده مــی شــود.
6- بعــد از حــدود دو هفتــه تــوده کــود رســیده و بــدون 
مخاطــرات گفتــه شــده بــرای کــود تــازه، قابــل اســتفاده 

در بــاغ اســت.
الزم بــه ذکــر اســت در صورتــی کــه امــکان تهیــه گوگــرد 
ــه همــراه باکتــری تیوباســیلوس  ــه صــورت عنصــری ب ب
ــد،  ــم باش ــر )EM( فراه ــای موث ــم ه ــا میکروارگانیس ی
ــه  ــردن را ب ــوط ک ــل مخل ــوان عم ــه بت ــی ک در صورت
ــوان کودهــای میکــرو، پتاســه و  ــت انجــام داد مــی ت دق
فســفره ای کــه بــر اســاس نتایــج آزمــون هــای خــاک و 
بــرگ بــاغ توصیــه شــده اســت را نیــز بــه تــوده کــودی 

اضافــه کــرد.
ــرای  ــه ب ــه ای ک ــا چال ــیلو ی ــردن س ــر ک ــگام  پ هن
ــی مــورد اســتفاده قــرار مــی  پوســاندن کودهــای حیوان
ــای گیاهــی موجــود در  ــه بقای ــوان از کلی ــی ت ــرد، م گی
بــاغ و کاه و کلــش هــم اســتفاده کــرد. گیاهانــی از قبیل 
خارشــتر، پوســت ســبز و بــرگ هــای خــزان شــده پســته 

قابلیــت اضافــه شــدن بــه تــوده کــود را دارنــد.
طــی فراینــد تجزیــه کودهــای آلــی، ازت از شــکل آلــی 
ــا  ــود ب ــوده ک ــر ت ــد. اگ ــی آی ــی در م ــکل معدن ــه ش ب
ــه شــکل  خــاک پوشــیده نشــود احتمــال تبدیــل ازت ب
ــن  ــود دارد. ای ــوا وج ــه ه ــدن آن ب ــد ش گازی و متصاع
فراینــد عــالوه بــر کاهــش ارزش غذایــی کــود، مســئله 
ــه  ــه ای را ب ــر گلخان ــده اث ــدید پدی ــوا و تش ــی ه آلودگ

ــال دارد. دنب

ضرورت استفاده و نحوه پوساندن کودهای دامی

حسین رضایی تاج آبادی
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یکــی از بهتریــن هنرهایــی کــه یــک باغبــان می توانــد 
ــت؛  ــردن اس ــرس ک ــد، ه ــام ده ــت انج ــال درخ در قب
ــوب  ــرس خ ــک ه ــه ی ــدازه ای ک ــان ان ــه هم ــی ب یعن
بــرای درخــت ســودمند اســت، هــرس بــد بــرای درخــت 

زیــان آور می باشــد. 
هرس به دو منظور انجام می شود:

ــته:  ــان پس ــت( درخت ــرم )تربی ــرس ف 1. ه
ــکلت  ــاد اس ــرس، ایج ــوع ه ــن ن ــام ای ــدف از انج ه
قــوی و محکــم، دســتیابی بــه شــکل مناســب و مــورد 
بــرای  مناســب  رشــد شــاخه های  تحریــک  نظــر، 
ایجــاد تــاج متراکــم و متــوازن و افزایــش میــزان رشــد 
شــاخه های نگهــداری شــده اســت. هــرس فــرم جهــت 
ــال  ــک س ــته از ی ــان پس ــب درخت ــکل مناس ــاد ش ایج
ــرای آن  ــل اج ــود و مراح ــه می ش ــد توصی ــد از پیون بع
ــش از  ــفانه در بی ــد. متأس ــول می کش ــال ط ــا 5 س 4 ت
90 درصــد از باغــات پســته، هــرس فــرم انجــام نشــده 
ــه ای(  ــنتی )درختچ ــیوه س ــه ش ــود ب ــان موج و درخت
پــرورش یافته انــد. بدتریــن فــرم هــرس، بریــدن کامــل 
ــاج  ــه ت ــت )V( ب ــرم هف ــن و دادن ف ــاخه های پایی ش

ــت. ــت اس درخ
2. هــرس باردهــی درختــان پســته: ایــن نــوع 
ــع  ــور قط ــه منظ ــارده و ب ــان ب ــر روی درخت ــرس ب ه
ــام شــاخه های درخــت انجــام  ــا تم بخشــی از شــاخه ی
ــاخه،  ــک ش ــرس تن ــامل: ه ــرس ش ــن ه ــود. ای می ش
مزاحــم،  شــاخه های  هــرس  ســربرداری،  هــرس 
ــارت  ــا می باشــد. مه ــوده و حــذف پاجوش ه خشــک، آل
ــا و  ــذف نابه ج ــه ح ــت ک ــم اس ــدر مه ــرس آنق در ه
ــره  ــدرات ذخی ــا کربوهی ــه تنه ــاخه، ن ــک ش ــورد ی بی م

ــرگ  ــوه ب ــطح بالق ــه س ــرد، بلک ــن می ب ــده را از بی ش
را نیــز کاهــش می دهــد. در اثــر کاهــش ذخیــره 
ــد. ــل می یاب ــه تقلی ــد ریش ــرگ، رش ــدرات و ب کربوهی

ــه خشک شــدن  ــری شــروع ب ــر پی ــر اث ــه ب ــی ک درختان
ــا هــرس جــوان ســازی  ــد ب ــد را بای سرشــاخه ها کرده ان
ــر  ــان پی ــازی درخت ــن راه جوانس ــود. بهتری ــالح نم اص
ــان  ــت. زم ــه اس ــاخه های ثالث ــرس ش ــیاه، ه ــه س و تن
مناســب هــرس، بعــد از ریــزش برگ هــا )بعــد از خــزان( 
ــا قبــل از ســبز  ــه خــواب زمســتانۀ درخــت ت و در مرحل
ــا در  ــتانه تنه ــرس تابس ــد. ه ــان می باش ــدن درخت ش
مــوارد خــاص )شــاخۀ شکســته و رشــد رویشــی بیــش از 

ــود.  ــه می ش ــتانه( توصی ــد تابس ح
ــرس  ــه ه ــتی در برنام ــته بایس ــت پس ــد خصوصی * چن

ــرد: ــرار گی ــغ مــد نظــر ق ــان بال درخت
ــام  ــات انج ــاس مطالع ــر اس ــال آوری: ب ــف- س ال
ــل  ــی از عوام ــوان یک ــوان به عن ــرس را می ت ــده، ه ش
باعــث  بــرد. ســربرداری  نــام  کاهــش ســال آوری 
ــکیل  ــه گل و تش ــکیل جوان ــاخه زایی، تش ــش ش افزای
میــوه بیشــتر می گــردد کــه در نهایــت ســال آوری 
در  شــاخه  تنــک  هــرس  می نمایــد.  متعادل تــر  را 
ــار، باعــث متعــادل نمــودن  زمســتان، قبــل از ســال ُپرب
میــزان محصــول در ســال ُپربــار و افزایــش بقــای جوانــه 
گل بــرای ســال بعــد )کــم بــار( می گــردد و بدیــن نحــو 

ســال آوری کاهــش می یابــد. 
ب- غالبیــت انتهایــی: عــادت رشــد درختــان پســته 
ــن  ــی اســت. ای ــت انتهای ــر غالبی ــه شــدت تحــت تأثی ب
پدیــده به طــور قابــل توجهــی در درختــان فندقــی 
و کله قوچــی جــوان دیــده می شــود. از آنجــا کــه 

ــوب  ــال مطل ــانتی متر در س ــش از 30-40 س ــد بی رش
ــرای حــذف رشــد  ــذا هــرس ســربرداری ب نمی باشــد، ل
اضافــه صــورت می پذیــرد. هــرس ســربرداری اثــر 
تقویــت کننــده خیلــی زیادتــری نســبت بــه هــرس تنــک 
ــری از  ــی، جلوگی ــدف اصل ــن روش، ه ــاخه دارد. در ای ش
ــت  ــی و تقوی ــه انتهای ــد جوان ــش از ح ــی بی ــد رویش رش
ــا  ــاخه، ب ــربرداری ش ــی اســت. س ــای جانب ــد جوانه ه رش
ــی، افزایــش ســطح میوه دهــی  افزایــش شــاخه های جانب

ــت دارد.  ــر مثب ــه گل تأثی ــکیل جوان و تش
ــن  ــالف بی ــتن اخت ــربرداری، دانس ــات س ــام عملی در انج
خاصــی  اهمیــت  از  زایشــی  و  رویشــی  جوانه هــای 
ــی  ــه رویش ــل 2-3 جوان ــد حداق ــت و بای ــوردار اس برخ
آخــری بــر روی شــاخۀ ســرزنی شــده وجــود داشته باشــد. 
* بــرای اجــرای هــرس تنــک صحیــح، براســاس 
میــزان مهــارت کارگــران، مراحلــی کــه در ادامــه آورده 

: می شــود  پیشــنهاد  شده اســت 
ــی  ــته اند، خیل ــه شکس ــاخه هایی ک ــذف ش ــف- ح ال
ــر  ــا ب ــد ی ــت می گذرن ــط درخ ــتند و از وس ــاه هس کوت
روی هــم قــرار دارنــد. هــرس شــاخه های مزاحــم، 
خشــک و آلــوده و یــا دارای رشــد و رو بــه پاییــن 
ــه  الزامــی اســت. در زمــان هــرس، نبایــد شــاخه ها از ت
بریده شــوند و طوقــۀ شــاخه بایســتی ســالم باقــی بمانــد. 
ــدن قســمت  ــرای حــذف شــاخه های ســیاه، فقــط بری ب
خشک شــده کافــی نیســت، بلکــه بایــد تــا محــل اولیــه 
شــاخه جدیــد حــذف شــود. هــرس ایــن نــوع شــاخه ها 
ــه  ــز ب ــم نی ــارت ک ــا مه ــران ب ــط کارگ ــد توس می توان

ــود. ــا انجــام ش ــودن آنه ــل مشــخص ب دلی
ــت  ــی درخ ــه اصل ــا تن ــاخه ب ــه ش ــه زاوی ــر چ ب- ه
ــردن  ــک ک ــش بیشــتر اســت. تن بیشــتر باشــد محصول
زیــاد شــاخه ها در رقــم فندقــی باعــث آفتــاب ســوختگی 
ــرداد  ــر و م ــای تی ــت در ماه ه ــاخه های درخ ــی ش بعض
ایــن  مستعد شــدن  ســبب  می توانــد  کــه  می شــود 

ــود.  ــا ش ــات و بیماری ه ــه آف ــه حمل ــاخه ها ب ش
پایینــی ممــاس  پ- حــذف تدریجــی شــاخه های 
ــوردار اســت،  ــت خاصــی برخ ــاک از اهمی ــا ســطح خ ب
ــواًل  ــاخه هایی معم ــن ش ــای چنی ــکیل میوه ه ــرا تش زی
ــای  ــن و آلودگی ه ــا زمی ــاس ب ــول، تم ــزش محص ری
قارچــی را به دنبــال دارد. ناگفتــه نمانــد، هرچــه شــاخه ها 
ــر  ــی راحت ت ــواد غذای ــت آب و م ــند دریاف ــر باش پایین ت
اســت؛ به همیــن دلیــل، همــواره شــاخه های پاییــن 
ــاخه های  ــردن ش ــن ب ــد. از بی ــتری دارن ــول بیش محص
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ــان  ــالمت درخت ــظ س ــرای حف ــز ب ــوده نی ــک و آل خش
ــای  ــترش نقطه ه ــیوع و گس ــری از ش ــته و جلوگی پس

ــت.  ــر اس ــی موث ــروع آلودگ ش
حــذف  حتمــًا  ســالم  درختــان  پاجوش هــای  ت- 
شــوند، ولــی در درختــان بیمــار و ضعیــف بایــد تعــدادی 
ــوان در صــورت  ــا بت ــی گذاشــت ت ــوی را باق پاجــوش ق
ــد زد. در درختــان پیــر  مــرگ درخــت، پاجوش هــا را پیون
و مشــکل دار بهتــر اســت شــاخه های جدیــد )نرک هــا( را 
ــد  ــا جوانه هــای جدی ــا را قطــع نکــرد ت نگه داشــت و آنه
ــرد.  ــرار گی ــوان ق ــاخه های ج ــن ش ــر روی ای ــوه ده ب می
ث- در صــورت تغییــر پیونــد، پــس از اجــرای کنده بـُـری 
تــا خــزان ســال بعــد از کــود شــیمیایی اســتفاده نکنیــد. 
پــس از تغییــر پیونــد و در ســال اول رشــد، شــاخه 
آبکــش قطــع نشــود. در بهــار پیونــد را در صورتــی بزنیــد 

کــه بافــت ترکــه آمــاده پیونــد باشــد. 

30 نکته کلیدی هرس درختان پسته
ــرای  ــه ب ــد، ن ــرس کنی ــرای محصــول ه ــات را ب * باغ

ــور. ــد تراکت ــت و آم رف
* بدتریــن فــرم هــرس، بریــدن کامــل شــاخه های 
ــت. ــت اس ــاج درخ ــرای ت ــت )V( ب ــرم هف ــن و ف پایی

ــت،  ــم اس ــف ک ــان روی ردی ــه درخت ــه فاصل * چنانچ
ابتــدا درختــان خیلــی ضعیــف را حــذف نمــوده و ســپس 

ــم. ــروع می کنی ــرس را ش ه
* هــر چــه زاویــه شــاخه بــا تنــه اصلــی درخــت بیشــتر 
ــواره شــاخه های  ــش بیشــتر اســت و هم باشــد، محصول

پایینــی درخــت محصــول بیشــتری دارنــد.
ــت آب و  ــند، دریاف ــر باش ــاخه ها پایین ت ــه ش ــر چ * ه

ــی بیشــتر اســت. ــواد غذای م
* چــون درخــت آب و مــواد غذایــی را از خــاک می گیــرد، 

لــذا شــاخه های پایینــی خیلــی بهتــر تغذیــه می شــوند.

* در زمــان هــرس ســعی شــود شــاخه های وســط 
درخــت حــذف شــوند تــا نــور بیشــتری بــه داخــل تــاج 
درخــت بتابــد. چنانچــه داخــل تــاج درخــت خیلــی شــلوغ 
اســت، تعــدادی از شــاخه ها حــذف شــوند )فندقــی 

لخــت نشــود(.
* داخــل تــاج درخــت اگــر دو شــاخه بــا هــم در تمــاس 

باشــند، بایــد شــاخه کوچک تــر حــذف شــود.
ــاالی  ــه ب ــی ک ــاخه های جوان ــن، ش ــان مس * در درخت
ــون  ــد، چ ــع نکنی ــز قط ــد را هرگ ــد می کنن ــد رش پیون
می تواننــد طــی چنــد ســال جایگزیــن شــاخه های 

ــد. ــوان کنن ــت را ج ــده و درخ ــال ش فع
* در درختــان پیــر و مشــکل دار شــاخه های جدیــد 
ــع  ــه قط ــچ وج ــه هی ــا( ب ــار )نرک ه ــد کن ــاالی پیون ب

ــوند. نش
ــده شــوند  ــه بری ــد از ت * در زمــان هــرس، شــاخه ها بای

و زائــده باقــی نمانــد.
* در رقــم اکبــری هــر ســاله بایــد تعــدادی از شــاخه های 

کوچــک بــدون جوانــه گل )ناخنک هــا( حــذف شــوند.
چنانچــه  )جــوان(  کله قوچــی  و  فندقــی  رقــم  در   *
در ســال گذشــته رشــد شــاخه ای بیــش از 40-30 
ــد  ــت، بای ــاخه اس ــر از ش ــاع آن باالت ــانتی متر و ارتف س

ســربرداری شــود.
* درختانــی کــه بــر اثــر شــوری و کــم آبــی و یــا پیــری 
ــد و  ــه خشــک شــدن سرشــاخه ها کرده ان ــاد شــروع ب زی
درختانــی کــه تنه هــای آن هــا بــه شــدت ســیاه شــده اند، 

ــد هــرس و جوان ســازی انجــام داد. بای
* بــرای حــذف شــاخه های ســیاه فقــط بریــدن قســمت 
خشک شــده کافــی نیســت، بلکــه بایــد تــا محــل اولیــن 

شــاخه جدیــد حــذف شــود.
ــک  ــیاه و خش ــاخه های س ــدادی از ش ــه در تع ــر چ * اگ
ــکل  ــن مش ــل ای ــا عام ــده، ام ــت نش ــارچ یاف ــته ق پس
مســمومیت ســدیم و منیزیــوم و در مــواردی کمبــود 

ــت. ــا اس میکروه
* چنانچــه قصــد تغییــر پیونــد داریــد و درختــان خیلــی 

ــد  ــد و ســال بع ــد، امســال ســربرداری کنی مشــکل دارن
ــد بزنیــد. پیون

* در درختانــی کــه تغییــر پیونــد داده می شــوند در ســال 
اول بــه هیــچ وجــه شــاخه آبکــش را قطــع نکنیــد.

* نیمــه اســفند بهتریــن زمــان ســربرداری جهــت پیونــد 
ــای  ــه ســن درخــت از ارتفاع ه ــه بســتگی ب می باشــد ک

مختلــف بایــد ســربرداری کنیــد.
ــی،  ــزرگ جهــت پیوندزن ــان ب ــرای ســربرداری درخت * ب
بایــد ضمــن حفــظ یــک شــاخه آبکــش درخــت از ارتفــاع 

ــری(. ــود )کنده بُ ــده ش ــانتی متری بری 100-80 س
* آبیــاری درختــان )نهال هــای( پیونــدزده بایــد بــه 

ــود. ــام ش ــار انج ــر 14 روز یک ب ــم و ه ــور منظ ط
* هرگــز پیونــدک را روی شــاخه هایی کــه کامــاًل 

خشــبی و محکــم نشــده اند، نزنیــد.
* تــا زمانــی کــه طــول پیوندک هــا بــه 100 ســانتی متر 

نرســیده، شــاخه های اضافــه را حــذف نکنیــد.
* ســعی شــود بــرای هــر رقــم، درخــت نــر مخصــوص 
ــر را در  ــان ن ــد و محــل درخت ــد کنی همــان رقــم را پیون

زمــان پیونــد مشــخص کنیــد.
* درختــان نــر را طــوری در بــاغ بــه صــورت زیگــزاگ 
قــرار دهیــد کــه فاصلــه دو درخــت نــر بیــش از 50-40 

متــر نباشــد.
* حداقــل تــا یــک هفتــه بعــد از پیونــد، آبیــاری انجــام 

نشــود.
ــد  ــد پیون ــاری بای ــال ج ــه در س ــی ک ــرای درختان * ب

ــد. ــرف نکنی ــه مص ــود ازت ــوند، ک ش
* چنانچــه در اســفندماه موفــق بــه ســربرداری درختــان 
ــوان  ــان ج ــد در درخت ــده اید، می توانی ــد نش ــت پیون جه

از پیونــد بدنــه ای اســتفاده کنیــد.
* چنانچــه قصــد تغییــر پیونــد درختــان بــزرگ را داریــد 

روی هــر درخــت حداقــل 12 پیونــد بزنیــد.
ــدای فصــل  ــه در ابت ــی ک ــاخه درختان ــه ش * به هیچ وج

ــار شــوری را نشــان می دهنــد، قطــع نکنیــد. آث

شاخه سربرداری شده و تولید شاخه های جانبی برای محصول بیشتر - شهرستان خاش- عکس از دبیرخانه

اصطالحات
هرس = پتار کردن = بریدن شاخه ها 

جوانــه گل = جوانــه زایشــی = پتــک پســته = 
جوانه هایــی کــه تبدیــل بــه خوشــه پســته می شــوند 
ــه رویشــی = پتــک کوچــک  ــه انتهایــی = جوان جوان
ــو و  ــاخه ن ــه ش ــل ب ــه تبدی ــی ک ــته = جوانه های پس

ــوند  ــرگ می ش ب
تنک کردن = کم کردن شاخه ها در تاج درخت 

پاجــوش = شــاخه هایی کــه از بــاالی طوقــه درخــت 
تــا زیــر پیونــد روییــده می شــوند 

ســربرداری = بریــدن سرشــاخۀ رشــد جدیــد )مربــوط 
ــتر از 40  ــا بیش ــد آنه ــه رش ــال( ک ــان س ــه هم ب

ســانتی متر باشــد 
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ــه  ــت ک ــن اس ــاورزی ای ــا کش ــن ب ــاط م ــابقه ارتب س
ــواده  ــه خان ــدر ب ــی از پ ــوده و ملک ــاورز ب ــدرم کش پ
ــیرجان،  ــان در س ــت. باغ هایم ــیده اس ــه ارث رس ــا ب م
ــاد  ــت آب ــتای جن ــاس، روس ــاده بندرعب ــر 33 ج کیلومت

ــده اند.  ــع ش ــه واق ــاه قلع چ
حــدوداً در ســال 1394 بــا یــک پایــه پســته بــه اســم 
یوســی بــی وان )UCB1( آشــنا شــدیم کــه دانشــگاه 
ــی  ــته های بوم ــدی از پس ــا هیبری ــا ب ــی کالیفرنی بِرکل
آنجــا، تولیــد کــرده بــود و می گفتنــد در آمریــکا دارنــد 
ــرکتی  ــد ش ــد. گفتن ــتفاده می کنن ــه اس ــوان پای ــه عن ب
ــه روش کشــت  ــن نهــال را آورده و دارد ب ــران ای در ای
بافــت تکثیــرش می کنــد و خیلــی نهــال خوبــی اســت. 

ــد. ــف می کردن ــرای آن ردی ــم ب ــی ه ــای فراوان مزای
مــا ظرفیــت کشــت و توســعه بــاغ نداشــتیم و بــه اندازه 
ــه  ــن پای ــا ای ــی ب ــا وقت ــتیم، ام ــت داش ــان درخ آب م
آشــنا شــدیم بــه ایــن شــرکت رفتیــم و آنهــا بــرای مــا 
ــی دارد و  ــه مزایای ــال چ ــن نه ــه ای ــد ک ــح دادن توضی
ــی از  ــا یک ــدیم ت ــب ش ــم ترغی ــا ه ــت. م ــه اس چگون
ــا  ــن زمین ه ــی از بهتری ــزو یک ــه ج ــان را ک زمین هایم
بــود و هنــوز کشــت نشــده بــود را بــه ایــن کار 
ــن  ــم ای ــتیم، گفتی ــه آب نداش ــم. گرچ ــاص دهی اختص
ــان  ــای قدیمی م ــن باغ ه ــم و جایگزی ــال را می کاری نه
می کنیــم، باغ هــای قدیمــی کــه کــم بــازده هســتند را 
حــذف می کنیــم، امــا ایــن بــاغ را بــه صــورت اصولــی 
ــاک  ــم و خ ــاب می کنی ــی انتخ ــال خوب ــم، نه می کاری
را اصــالح می کنیــم و از اول کشــت را درســت انجــام 
ــم؛  ــدی کردی ــاب و کرت بن ــن را انتخ ــم. زمی می دهی
بــه صــورت کامــل کانــال زدیــم و بــا بیــل مکانیکــی 
ُپــر کردیــم؛ ماســه بــادی ریختیــم و برگرداندیــم؛ 
محــل هــر نهالــی را دقیقــًا بــا رعایــت فاصلــه  تعییــن 
کردیــم؛ زیــر هــر نهــال یــک فرغــون کــود گاو خالــی 
کردیــم؛ آبیــاری تحــت فشــار قطــره ای را قبــل از آنکــه 
ــا را  ــپس نهال ه ــم و س ــرا کردی ــم، اج ــال را بکاری نه
ــام  ــه انج ــد را چگون ــد خری ــه فرآین ــم. از اینک خریدی
ــا را  ــهریورماه نهال ه ــًا در ش ــذرم. نهایت ــم، می گ دادی
بــه زمیــن منتقــل کردیــم و تقریبــًا تمامــی آنهــا ســبز 
ــن  ــه زمی ــی ب ــدرت پیــش آمــد کــه نهال ــه ن شــدند. ب

منتقــل شــود و خشــک شــود.
ــل  ــن منتق ــه زمی ــا را ب ــه نهال ه ــی ک ــان زمان از هم

ــید  ــا گذشــت و رس ــد، ت ــان شــروع ش ــم، رشدش کردی
ــد از  ــد. بع ــزان ش ــز و خ ــل پایی ــاه و فص ــان م ــه آب ب
عیــد دیدیــم حداقــل چیــزی حــدود 30 درصــد از 
ــی  ــد کم ــًا رش ــوند. بعض ــبز نمی ش ــر س ــا دیگ نهال ه
ــر  ــدند و دیگ ــک می ش ــاره خش ــا دوب ــد، ام می کردن
ســبز نمی شــدند. نهال هایــی کــه خشــک شــده بودنــد 
ــدداً  ــم و مج ــن کردی ــی جایگزی ــای محل ــا نهال ه را ب
ــود را کشــت  ــا خشــک شــده ب ــه درخت ه ــی ک جاهای
کردیــم. رســیدیم بــه مــاه تیــر، در تیرمــاه نهال هایــی 
کــه خشــک نشــده بودنــد، بــه شــدت رشــد کردنــد و 
ــدی  ــود. 60 ، 70 درص ــده ب ــایی ش ــاغ تماش ــی ب خیل
کــه باقیمانــده بــود، خیلــی رشــد خوبــی داشــتند. مــن 
پشــیمان شــدم کــه چــرا رفتیــم نهــال محلــی خریدیــم 
و جایگزیــن آنهایــی کردیــم کــه خشــک شــده بودنــد. 
ــال یوســی  ــم، می بایســت مجــدد نه ــود می گفت ــا خ ب
بــی وان را جایگزیــن می کردیــم. مجــدداً رفتــم و 

نهــال خریــدم و کنــار نهال هــای محلــی، نهــال 
ــاز هــم ســبز شــدند. البتــه  یوســی بــی وان کاشــتم. ب
کارشناســان شــرکت یکســری کارهایــی را گفتنــد کــه 
بایــد انجــام دهیــم، مثــاًل آبیــاری در مردادمــاه را قطــع 
کنیــم. مــا بــه شــرکت گفتیــم کــه یکســری نهال هــا 
ــد و گفتنــد کــه  ــد و بازدیــد کردن خشــک شــدند، آمدن
شــما خــزان را عقــب انداختیــد و بــه نهال هــا آب 
دادیــد و خــزان درخــت دیــر شــده و دچــار ســرمازدگی 
ــا  ــد ت ــر قطــع کنی ــد آب را زودت زمســتانه شــده اند. بای
ــرا  ــا را اج ــای آنه ــا توصیه ه ــد. م ــاق نیافت ــن اتف ای
کردیــم و آب را در حــدود مردادمــاه قطــع کردیــم 
ــوند.  ــرمازدگی نش ــار س ــود و دچ ــف ش ــد متوق ــا رش ت

زمســتان شــد و بعــد کــه بهــار آمــد، دیدیــم کــه قســمت 
ــه شــرکت  عمــده ای از نهال هــا دیگــر ســبز نشــدند. ب
ــای  ــا توصیه ه ــه م ــا اینک ــان ب ــه نهال هایت ــم ک گفتی
شــما را عمــل کردیــم، مجــدداً خشــک شــدند؛ بیاییــد، 
ــی  ــک مدت ــد و ی ــل کردن ــدن تعل ــد. در آم ــد کنی بازدی
طــول کشــید تــا آمدنــد، بعــد از چنــد مــاه وقتــی آمدنــد، 
گفتنــد چــون کــه آبیــاری قطــره ای اســت، نمــک بــاال 
زده و شــوری زیــاد اســت و ایــن شــوری باعــث خشــکی 
درختــان شــده اســت. گفتیــم اگــر شــوری باعــث 
ــم  ــی ه ــای محل ــد نهال ه ــد، بای ــا باش ــکی نهال ه خش
ــک  ــاًل خش ــا اص ــدند، آنه ــک می ش ــتیم خش ــه کاش ک
ــه  ــاوم ب ــا مق ــه محلی ه ــم ک ــم بگویی ــر ه ــدند. اگ نش
شــوری هســتند، پــس چــرا نهال هــای دیگــری از 
یوســی بــی وان کــه روی همــان ردیف هــا قــرار دارنــد 
ــود  ــتان می ش ــه تابس ــی ک ــرا وقت ــدند؟! چ ــک نش خش
رشــد می کننــد و خشــک نمــی شــوند، وقتــی زمســتان 

ــوند؟  ــبز نمی ش ــر س ــود دیگ می ش
ــرای ایــن  ــده ای ب ــع کنن مســئولین شــرکت، دلیــل قان
مســائل نداشــتند. چنــد بــار هــم بــا مســئولین شــرکت 
و مســئولین اســتانی و کشــوری جلســات مفصلــی 
ــن  ــده ای در ای ــع کنن ــواب قان ــچ ج ــی هی ــتیم، ول داش
زمینــه بــرای مــا نداشــتند. تنهــا عامــل را ســرمازدگی 
ــان  می دانســتند. زمســتان ســوم هــم گذشــت و در پای
زمســتان ســوم شــاید 5 درصــد از ایــن نهال هــا ســبز 
ماندنــد. ایــن نهال هــا کاًل خشــک شــدند و تمــام 
ــد، دیگــر اصــاًل  ــه ســبز ماندن ــم ک ــی ه شــدند. آنهای
ــال اول و دوم  ــان س ــان در هم ــد و رشدش ــد ندارن رش

)UCB- 1 ( تجربه ناموفق پایه یو سی بی وان
علیرضا نادری 
باغدار منطقه سیرجان

ــه  ــال ب ــن نه ــه ای ــت ک ــن اس ــه ای قضی
ســرمای زمســتان مقــاوم نیســت. در 
ــه  ــم ک ــرکت ه ــای ش ــه گلخانه ه محوط
چنــد درخــت آزمایشــی یــا نمایشــی 
ــت  ــش، هف ــد ش ــد و در ح ــته بودن کاش
یــک  اول  زمســتان  در  بودنــد  نهــال 
ــود  ــه االن موج ــده ک ــک ش ــدادی خش تع

هســتند و مشــخص اســت. 
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ــار  ــدود 40 هکت ــه ح ــن را ک ــام آن زمی ــا تم ــود. م ب
ــم، االن  ــن کردی ــی جایگزی ــال محل ــا نه ــت را ب اس
ــی دارد. درصــد کمــی نهــال  ــن نهــال محل تمــام زمی
ــم در  ــال دادی ــه احتم ــده ک ــی وان باقیمان ــی ب ــو س ی
زمســتان امســال، اینهــا هــم خشــک شــوند و کنارشــان 
نهــال محلــی کاشــتیم و دیگــر هیــچ امیــدی بــه زنــده 

ــم.  ــا نداری ــدن نهال ه مان
حداقــل قضیــه ایــن اســت کــه ایــن نهــال بــه ســرمای 
زمســتان مقــاوم نیســت. در محوطــه گلخانه هــای 
شــرکت هــم کــه چنــد درخــت آزمایشــی یــا نمایشــی 
کاشــته بودنــد و در حــد شــش، هفــت نهــال بودنــد در 
ــه االن  ــده ک ــک ش ــدادی خش ــک تع ــتان اول ی زمس
موجــود هســتند و مشــخص اســت. ایــن شــرکت یــک 
بــاغ نمونــه دارد کــه نهال هــای آن در زمســتان خشــک 
ــاله  ــد س ــورده چن ــد خ ــای پیون ــی درخت ه ــدند. حت ش
ــی  ــده اند، در حال ــی وان خشــک ش ــی ب ــه یوس ــا پای ب
ــاوم  ــی مق ــای محل ــا، نهال ه ــه اینه ــار هم ــه در کن ک

ــده اند.  ــک نش ــتند و خش هس
مســئولین شــرکت می گفتنــد، ممکــن اســت ســرماهای 
ــاق  ــار اتف ــال یک ب ــد س ــر چن ــده ه ــی نش پیش بین
ــد و هــر گیاهــی خشــک شــود. مــن نظــرم ایــن  بیفت
ــد،  ــاق بیفت ــو اتف ــدم و ج ــرای گن ــر ب ــه اگ ــت ک اس
ــد و  ــرما می آی ــار س ــالی یک ب ــر ده س ــاًل ه ــه، مث بل
گندم هــا را ســرما می زنــد و دیگــر گنــدم نداریــم، 
ــا 9  ــم، ام ــول نداری ــر محص ــد و دیگ ــت می زن ــا آف ی
ســال محصــول گنــدم  برداشــته ایم. امــا اگــر درختــی 
را 9 ســال بــزرگ کردیــد و وقتــی می خواهــد بــه 
ــن  ــد، ای ــکش کن ــد و خش ــرما بیای ــیند، س ــر بنش ثم
گفتــه اصــاًل منطقــی نیســت. بایــد پایــه یــا پیونــد بــه 
ســرماها مقــاوم باشــند. درخــت نبایــد خشــک شــود و 
نمی شــود کــه هــر 9 ســالی یکبــار درخــت را بکاریــم 

ــم.  ــدش کنی ــدد تجدی و مج
در بعضــی مقــاالت علمــی توصیه هایــی می شــود. 
مثــاًل مــی گوینــد کــود ازتــه را بــه ایــن طریــق بدهیــد 
یــا آبیاریــش را این طــور انجــام دهیــد. محافــظ 
بگذاریــد کــه نهال هــا یــخ نزننــد. مــا یکســری 
توصیه هایــی کــه شــدنی بــود را عمــل کردیــم. اینکــه 
ــی در  ــون وقت ــم، چ ــام ندادی ــم را انج ــش بگذاری پوش
زمینــی ســی تــا چهــل هــزار نهــال کشــت شــده ایــن 
گونــه توصیه هــا مضحــک اســت. اصــاًل قابــل انجــام 
ــس از  ــه پ ــن پای ــه ای ــان داده ک ــواهد نش ــت. ش نیس
ــم  ــالگی ه ــت س ــش، هف ــن ش ــوردن در س ــد خ پیون
ــال  ــد روی نه ــرض کنی ــت. ف ــاوم نیس ــرما مق ــه س ب
ــد،  ــزرگ ش ــت ب ــه درخ ــی ک ــتیم، وقت ــش گذاش پوش

ــه  ــر اینک ــم؟ مگ ــش بگذاری ــم پوش ــم می توانی ــاز ه ب
ــا ســوله بســازیم! ــم ی ــاق درســت کنی ات

اینکــه ایــن پایــه در مناطــق گــرم ثمــر دهــد یــا نــه، 
ــه اش را هــم نداریــم، امــا در  ــدارم و تجرب مــن خبــر ن
ــدان وجــود دارد و  ــی کــه یخبن مناطــق ســرد و جاهای
دمــا زیــر صفــر مــی رود، ایــن نهــال بــه هیــچ عنــوان 

ــود. ــک می ش ــد و خش ــت نمی کن مقاوم
یــو ســی بــی وان هایــی کــه پیونــد می خورنــد 
ــی کــه محلی هــا  ــد، در صورت پیوندشــان رشــد نمی کن
پیوندشــان رشــد بهتــری دارد. ایــن هــم یــک اشــکال 

ــت.  ــا اس ــن نهال ه ــر ای دیگ
اشــکال ســوم ایــن نهــال کــه در نهالســتان دیدم، شــکاف 
شــکاف شــدن پوســتۀ تنــه نهــال اســت. وقتــی پرســیدم 

کــه ماجــرا از چــه قــرار اســت؟ گفتنــد کــه اینهــا یوســی 
بــی وان نیســتند. بــه طــور اتفاقــی یــک درخــت یوســی 
بــی وان کــه عمــرش زیــاد بــود و حــدود ســه، چهــار متــر 
هــم قــدش بــود در نهالســتان دیــدم کــه تنــه اش شــکاف 
شــکاف شــده بــود. تنــۀ چنــد نهــال پیونــد خــورده را کــه 
شــکاف شــکاف شــده بــود را گــچ گرفتــه بودنــد. پرســیدم 
چــرا گــچ مالیدیــد؟ گفتنــد احســاس کردیــم دچــار کمبــود 
ــود کلســیم را  ــچ کمب ــا گ ــتیم ب ــتند و خواس کلســیم هس
ــاًل ناشــناخته اســت و  ــن عارضــه کام ــم. ای برطــرف کنی

ــم چیســت؟  ــا نمی دانی م
ــای الزم را انجــام  ــرس و جوه ــا پ ــل از کاشــت، م قب
ــی دانشــگاه  ــا دو نفــر از اســاتید باغبان ــم. حتــی ب دادی
شــهید باهنــر کرمــان کــه از دوســتانم بودنــد در میــان 
ــم  ــته ه ــر در پس ــداران صاحب نظ ــا باغ ــتیم. ب گذاش
مشــورت کردیــم و آنهــا ایــن نهــال را رد نکردنــد. قبــل 
از خریــد بــا مســئولین شــرکت صحبت مفصلی داشــتیم 
و تصــورم ایــن اســت کــه گفتنــد ایــن نهال هــا در 19 
درجــه زیــر صفــر مقاومــت کرده انــد. بعــداً گفتنــد مــا 
ــم! و  ــه نکرده ای ــر را توصی ــر صف ــه زی ــر 17 درج زی

نســبت بــه شــوری مقــاوم اســت و مشــکلی نــدارد.
مــا در حــد خودمــان تــالش کردیــم. آیــا یــک 
ــور  ــد؟ تص ــش می رس ــه ذهن ــری ب ــاورز، راه دیگ کش
ــه  ــد ک ــد باش ــن ح ــاورزها در ای ــوان کش ــم ت نمی کن

تحقیقــات عمیق تــری انجــام دهنــد.
آنچــه مشــخص اســت از ســوی ســازمان های ذیربــط 
ــن  ــا ای ــرف م ــت. االن ح ــده اس ــام نش ــی انج آزمایش
اســت کــه بایــد احتیــاط زیــادی شــود. اگــر کشــاورزها 
بخواهنــد وارد ایــن وادی شــوند، اول بیاینــد و شــرایط 
اقلیــم را ببیننــد، اگــر وضعیــت مناســبی دارنــد، برونــد 

ایــن نهــال را بخرنــد وگــر نــه، نخرنــد.
مســئولینی کــه بــا آنهــا صحبــت کردیــم، دو دســته اند؛ 
ــد و  ــا مــا همراهــی کردن ــه شــدت ب مســئولینی کــه ب
ــا را شــنیدند و جلســه گذاشــتند و دلســوزانه  درد دل م
وارد گفتگــو شــدند و دســته دیگــر کســانی کــه 
همراهــی نکردنــد و بررســی نکردنــد و حاضــر نشــدند 
ــیع  ــد وس ــه در ح ــی ک ــد. وقت ــان را بپذیرن مسئولیت ش
ــی  ــه نهال ــود ک ــازه داده می ش ــرکت اج ــک ش ــه ی ب
ــن نهــال  ــه ای ــد ک ــد بدان ــد، بای ــع کن ــر و توزی را تکثی
ــا ایــن اقلیــم اســت یــا خیــر؟ مشــکلی دارد  ســازگار ب
ــدارد و اگــر ســازگار اســت،  ــدارد؟ اگــر مشــکل ن ــا ن ی
ــه  ــط ب ــازمان های ذیرب ــد س ــد. بای ــر دهن ــازه تکثی اج
ــد و  ــک کنن ــاورز کم ــه کش ــی ب ــاور اصل ــوان مش عن
ــه  ــرار باشــد خطــری متوج ــر ق ــد و اگ ــی دهن راهنمای

ــد.  ــش را بگیرن ــود جلوی ــاورز ش کش
 ایــن نوشــته در جهــت تخریــب ایــن نهــال یــا تخریــب 
ــتند و  ــر نیس ــم مقص ــا ه ــت. آنه ــده اش نیس تولیدکنن
احســاس کردنــد کــه ایــن کار اقتصــادی برایشــان 
منفعتــی دارد، نهالــی را تولیــد و در بــازار توزیــع کردنــد. 
مــا حرفمــان ایــن اســت کــه چــرا آنهــا ایــن مســئله را 
بررســی نکردنــد و اقــدام بــه توزیــع وســیع این نهــال در 
ــا آنهــا نداریــم  ــد؟ مــا هیــچ خصومتــی ب کشــور کرده ان
ــال  ــک نه ــال ی ــن نه ــه ای ــت ک ــان می خواس و دل م
ــم.  ــش کنی ــر ترویج ــای دیگ ــد و در جاه ــه باش نمون
ســرمایه هنگفتــی کــه بابــت خریــد ایــن نهــال دادیــم، 
26 برابــر قیمــت یــک نهــال محلــی اســت. االن دســت 
ــارد  ــد نیســت. حــدود 1 میلی ــا بن ــچ ج ــه هی ــا هــم ب م
ــال شــد و  ــن نه ــرای کشــت ای ــن ب ــان خــرج زمی توم
فرصتــی کــه چنــد ســال از دســت دادیــم. می توانســت 
االن پیونــد خــورده باشــند و امســال ثمــری شــوند کــه 

ــم.  ــت دادی ــا را از دس ــن فرصت ه ــام ای ــا تم م
ــم و  ــداث کنی ــه اح ــاغ نمون ــک ب ــتیم ی ــا می خواس م
ــان  ــای قدیمی م ــن درخت ه ــد را جایگزی ــان جدی درخت
بکنیــم و یــک بــاغ ترویجــی باشــد. االن هــم در واقــع 

ــت! ــی شده اس ترویج

ســوی  از  اســت  مشــخص  آنچــه 
ــام  ــی انج ــط آزمایش ــازمان های ذیرب س
ایــن  مــا  حــرف  االن  اســت.  نشــده 
ــود.  ــادی ش ــاط زی ــد احتی ــه بای ــت ک اس
ــن وادی  ــد وارد ای ــاورزها بخواهن ــر کش اگ
شــوند، اول بیاینــد و شــرایط اقلیــم را 
ــد،  ــبی دارن ــت مناس ــر وضعی ــد، اگ ببینن
ــه،  ــر ن ــد وگ ــال را بخرن ــن نه ــد ای برون

نخرنــد.
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ــی  ــته وحش ــه پس ــی دو گون ــه از تالق ــت ک ــدی اس ــی هیبری ــهUCB -1 گیاه پای
P.atlantica وP.integrima   بدســت می آیــد و جوانــه پســته روی ایــن پایــه پیونــد 
ــا اســتفاده از ویژگی هــای ایــن پایــه محصــول بیشــتری برداشــت  ــا ب زده می شــود ت
ــه قارچ هــای ورتیســیلیوم،   ــت نســبی ب ــه UCB -1  مقاوم ــات پای شــود. از خصوصی
فایتوفتــرا )نوعــی از گمــوز( و نماتــد اســت. ویژگــی دیگــرUCB -1 رشــد ســریع و زیاد 

ــه پایه هــای بومــی ورا )بادامــی، احمدآقایــی و اکبــری ... ( اســت. نســبت ب
میــزان محصــول پســته روی پایــه UCB -1 بــا پســته روی پایــه P.vera مقایســه 
نشده اســت، ولــی در مقایســه بــا ســایر پایه هــای پســته متــداول در آمریــکا 
گــزارش  بیشــتر  درصــد   40 تــا   ،)  P.integrima, P.atlantica,  PG2,PG1(
شده اســت. میــزان شــوری آســتانه بــرایµs ، UCB -1 8000  اســت )تــا شــوری 
ــا شــوری  µs 12000 محصــول  ــدا نمی شــود( و ت ــی در محصــول پی µs 8000  افت
ــود. ــد نمی ش ــادی تولی ــول اقتص ــاالی µs  12000 محص ــوری ب ــده و در ش ــم ش ک

طبــق تحقیقاتــی کــه ســازمان تحقیقــات ترویــج و آمــوزش کشــاورزی و موسســه 
ثبــت و گواهــی بــذر و نهــال  انجــام داده اســت در مناطقــی کــه آب و خــاک شــور 

اســت، رشــد پیونــدک از وضعیــت مناســبی برخــوردار نیســت. 
یکــی از مــواردی کــه می بایســت رعایــت شــود، جمــع آوری شــوری تجمــع یافتــه 
ــود، در  ــع آوری نش ــه جم ــد و چنانچ ــور می باش ــای ش ــال در زمین ه ــراف نه در اط
بهــار بعــد از آبیــاری یــا بــارش بــاران و بــرف باعــث خشــک شــدن نهــال می گــردد.

در حــال حاضــر، هــزاران هکتــار از باغــات پســته آمریــکا روی پایــهUCB -1  پیونــد 
زده شــده اند و هنــوز پایــه بهتــری بــه جــای آن معرفــی نشــده و در حــال توســعه اند. 
در خاک هــای حاصل خیــز کالیفرنیــا بــا آبیــاری ســاالنه 9000 مترمکعــب در هکتــار 
ــا مدیریــت صحیــح ســاالنه، به طــور متوســط 4 تــن پســته از  و کوددهــی منظــم ب
ــال های  ــران در س ــه در ای ــد، درحالی ک ــت می کنن ــته برداش ــن پس ــار زمی ــر هکت ه

خــوب، برداشــت پســته بــه 1200 کیلوگــرم در هکتــار می رســد. 
 UCB -1 بررســی ها نشــان می دهــد، مقاومــت بــه ســرما بــرای پایــه خــزان کــرده
ــانتی گراد  ــه س ــا 19-  درج ــران ت ــانتی گراد و در ای ــه س ــا 17-  درج ــکا ت در آمری
بــه ثبــت رسیده اســت. ســرمای ناگهانــی، شــوری زیــاد، دوره هــای آبیــاری طوالنــی 
ــم زده و  ــادالت را به ه ــه مع ــان، کلی ــدد و همزم ــای متع ــی تنش ه ــور کل و به ط

ــد.  ــد می کن ــاه را تهدی ــات گی برداشــت مــورد انتظــار و حی
ــت  ــت محدودی ــه عل ــا اســت و ب ــذرUCB -1 در انحصــار دانشــگاه کالیفرنی ــد ب تولی
ــی  ــال کشــت بافت ــد نه ــه تولی ــت ب ــای کشــت باف ــتفاده از مزای ــذر و اس ــد ب در تولی
UCB -1  روی آورده انــد. الزم بــه ذکــر اســت، هــر عــدد بــذرUCB -1  در آمریــکا 
ــروش  ــته( به ف ــرم پس ــک کیلوگ ــادل ی ــال آن 10دالر )مع ــت 1.5 دالر و نه ــه قیم ب

می رســد.
پایــهUCB -1 پــس از بررســی های چنــد ســاله کــه در اقلیم هــای مختلــف ایــران 
ــی  ــدک و محصول ده ــد پیون ــا، رش ــه بیماری ه ــت ب ــد، مقاوم ــزان رش ــر می از نظ
موفــق بــه دریافــت مجــوز تولیــد از موسســه ثبــت و گواهــی بــذر و نهــال گردیــده و 
تمامــی مراحــل ســالمت، اصالــت و دارا بــودن اســتاندارد را زیــر نظــر ایــن موسســه 

ــت.  ــی نموده اس ــرم ط محت
ــه و  ــعه یافت ــه توس ــیای میان ــه و آس ــورهای ترکی ــه در کش ــن پای ــت ای ــراً کاش اخی

ــد. ــال وارد می کنن ــادی نه ــداد زی ــاالنه تع س
در خاتمــه، در مناطقــی کــه به علــت کــم آبــی و شــوری از باغــات پســته محصــول 
ــت  ــه برداش ــه UCB -1 ب ــردن پای ــن ک ــود، جایگزی ــت نمی ش ــر برداش ــورد نظ م

ــد. ــی نمی کن ــول کمک ــتر محص بیش

پایه یو سی بی وان ) UCB- 1( را بهتر بشناسیم
محمد ابراهیمی
شرکت تولید نهال طوبي کرمان

اولین محصول پسته احمد آقایی بر روی پایه یو سی بی وان منطقه کرمان

اولین محصول پسته احمد آقایی بر روی پایه یو سی بی وان در منطقه درگز 
خراسان شمالی 

پیوندک رشد  ،هابه بیماریمقاومت  ،میزان رشداز نظر  های مختلف ایراندر اقلیمکه های چند ساله پس از بررسی UCB-1پایه 
و  اصالت ،گردیده و تمامی مراحل سالمتاز موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال به دریافت مجوز تولید  ،دهی موفقو محصول

  .استدارا بودن استاندارد را زیر نظر این موسسه محترم طی نموده

 کنند.زیادی نهال وارد میساالنه تعداد  توسعه یافته وآسیای میانه  ترکیه وهای پایه در کشور کاشت این اًاخیر

جایگزین کردن پایه  ،شودعلت کم آبی و شوری از باغات پسته محصول مورد نظر برداشت نمیهدر مناطقی که ب ،در خاتمه
UCB-1 کندمحصول کمکی نمی به برداشت بیشتر. 

 

 
 پسته احمد آقایی بر روی پایه یو سی بی وان منطقه کرماناولین محصول 

 
 

 اولین محصول پسته احمد آقایی بر روی پایه یو سی بی وان در منطقه درگز خراسان شمالی 



بازرگانی

21سال سوم - دی ماه 1397 - شماره 33

ــأت  ــرف هی ــروز از ط ــن ام ــد- م ــد ارجمن نوی
ــه درخواســت ها  ــا ب ــره انجمــن اینجــا هســتم ت مدی
و پیشــنهاداتی کــه شــما در اســپانیا بــرای نماینــدگان 
انجمــن در اجــالس شــورای جهانــی خشــکبار 

ــم.  ــخ ده ــد، پاس مطــرح کردی
قراردادهای بلند مدت

در خصــوص قراردادهــای بلندمــدت شــما مطالبــی را 
ــا  ــه آمریکایی ه ــد. مشــخص اســت ک ــرح کردی مط
ــد. آمریکایی هــا یــک سیســتم تعریــف  ــال زدی را مث
ــد. داشــتن  ــای تجــاری دارن ــد قرارداده شــده از عق
ایــن سیســتم مرهــون ایــن اســت کــه آمریکایی هــا 
ــتن  ــی و داش ــع داخل ــه مناب ــی ب ــاظ دسترس از لح
ســاختار درســت و الزم بــرای عقــد قراردادهــای دراز 
مــدت تأمیــن هســتند. تعــداد کمــی باغــدار پســته در 
ــتند  ــک هس ــده مال ــه همگــی عم ــکا اســت ک آمری
و تقریبــًا همــه آنهــا صادرکننــده نیــز هســتند. 
ــز  ــی نی ــخصی و بانک ــم ش ــی عظی ــع مال ــه مناب ب

ــد. دسترســی دارن
نیازهــای  پیــش  تمــام  آمریکایی هــا  بنابرایــن، 
مــورد نیــاز بــرای عقــد قراردادهــای بلنــد مــدت بــا 
ــا در  ــا ام ــد. م ــود را دارن ــاری خ ــتری های تج مش
ــم.  ــه نداری ــی کلم ــای واقع ــه معن ــک ب ــران بان ای
ــا  صادرکننــدگان بــزرگ مــا راهــی پیــدا می کننــد ت
از لحــاظ مالــی تأمیــن باشــند، چــون بانــک نداریــم. 
مــا فقــط مجبوریــم بــه فــروش مقطعــی اتــکا کنیــم. 
ــر از لحــاظ حجــم  ــی اســت. اگ ــن مشــکل بزرگ ای
فــروش پســته بــا آمریکایی هــا مقایســه کنیــد، 
صادرکننــدگان بــزرگ مــا در مقایســه بــا آنهــا 
ــی  ــل اصل ــس معض ــوند. پ ــاب می ش ــک حس کوچ
ــه  ــتن دسترســی ب ــم، نداش ــورد داری ــن م ــه در ای ک

ــت. ــی اس ــن مال ــتم های تأمی سیس

استانداردسازی 
ــود  ــه نب ــد ک ــه بودی ــود گفت ــارات خ ــما در اظه ش
ــاس  ــران احس ــتۀ ای ــاری در پس ــتانداردهای تج اس
بــا  برخــورد  در  مــا  اصلــی  مشــکل  می شــود. 
ــه اصــول  ــدی ب ــل اســتاندارد و پایبن مســائلی از قبی
تجــارت، نداشــتن ضمانــت اجرایــی اســت. مــا 
ــه  ــم ک ــن نداری ــی در انجم ــوز قانون ــه مج هیچ گون
طبــق آن افــراد را ملــزم بــه رعایــت آن اســتانداردها 
ــران و نحــوه اجــرای آن  ــم. اســتاندارد پســته ای کنی
ــور  ــم آن ط ــور ه ــتاندارد کش ــازمان اس ــط س توس
ــران  ــی ای ــای صادرات ــرای بازاره ــه الزم اســت، ب ک
ــه  ــًا ب ــم صرف ــا نمی توانی ــس م ــدارد. پ ــی ن کارای
نتیجــه کار آنهــا اتــکا کنیــم. مــا شــرکت هایی 
ــتریان  ــه مش ــان را ب ــتاندارد خودش ــه اس ــم ک داری

ارائــه می دهنــد. 
البتــه اغلــب ایــن شــرکت ها اصــول بین المللــی 
اســتانداردهای  بــه  و  می کننــد  درک  را  تجــارت 
ــت  ــن اس ــاال ممک ــتند. ح ــادار هس ــده وف ــن ش تعیی
ــته  ــن پس ــرا انجم ــه چ ــد ک ــش آی ــوال پی ــن س ای
ایــران اســتاندارد تعییــن نمی کنــد؟ صادقانــه بگویــم، 
ــن  ــت. ممک ــد داش ــی نخواه ــت اجرای ــون ضمان چ
ــا  ــوان راهنم ــه عن ــن اصــول ب ــا از ای اســت بعضی ه
ــا  ــاری آنه ــار تج ــه رفت ــا چنانچ ــد، ام ــتفاده کنن اس
ــگاه  ــن در جای ــد، انجم ــری باش ــز دیگ ــل چی در عم
ــوان  ــه عن ــا ب ــر م ــود. اگ ــد ب ــا آن نخواه ــه ب مقابل
انجمــن، اســتانداردی بــرای صــادرات پســته تعریــف 
کنیــم، فقــط در قالــب توصیه هایــی خواهــد بــود نــه 
بیشــتر؛ چــون مــا مکانیســمی نداریــم کــه بــر اســاس 
آن افــراد مجبــور بــه رعایــت ایــن اســتاندارد باشــند. 
ــن  ــن حــال اگــر شــما پیشــنهاد خاصــی در ای ــا ای ب
ــنویم.  ــویم بش ــحال می ش ــد، خوش ــوص داری خص

داوری
در پاســخ بــه ســوال چــرا انجمــن داوری نمــی کنــد؟ 
ــم  ــه داری ــی ک ــی از محدودیت های ــت یک ــد گف بای
ــه  ــد ک ــااًل می دانی ــت. احتم ــان اس ــث اعضای م بح
ــران  ــته ای ــت پس ــال در صنع ــزار فع ــدود 200 ه ح
ــو  ــر عض ــدود 350 نف ــداد ح ــن تع ــود دارد. از ای وج
ــه  ــت ک ــر آن اس ــن ب ــالش انجم ــتند. ت ــا هس م
ــداد اعضــای خــود را گســترش داده و از  همــواره تع
ــد. همــه ایــن عوامــل  ریــزش اعضــا جلوگیــری کن
باعــث می شــود مــا بــه شــدت وابســته و متکــی بــه 
ــن  ــی انجم ــد اصل ــون درآم ــیم، چ ــان باش اعضای م
ــا  ــن، ب ــت. بنابرای ــت اس ــق عضوی ــه ح ــی ب متک
ــه صــالح نباشــد  ــن ســاختار، شــاید ب ــه ای توجــه ب

ــود.  ــر موضــوع داوری ش ــن درگی ــه انجم ک
داریــم  مــا  کــه  عملــی  محدودیت هــای  پــس 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــوال ک ــن س ــه ای ــردد ب ــر می گ ب
ــم و  ــی می توانی ــه کارهای ــا چ ــن، م ــاختار انجم س
ــه  ــا ب ــم؟ م ــام دهی ــم انج ــی نمی توانی ــه کارهای چ
داوری عالقــه داریــم، امــا بــه دلیــل ذات و ســاختار 
انجمــن نمی توانیــم امــکان ایــن ســرویس را فراهــم 
کنیــم، امــا می توانیــم اتــاق بازرگانــی ایــران را کــه 
ــی  ــما معرف ــه ش ــد ب ــه می ده ــات داوری ارائ خدم
کنیــم. اتــاق بازرگانــی ســاختارش بــه گونه ای اســت 
ــًا گواهــی  کــه می توانــد داوری کنــد. می توانــد قانون
بــرای صادرکننــدگان صــادر کنــد و بنابرایــن بــرای 
داوری ضمانــت اجرایــی دارد. امــا بــه هــر حــال مــا 
از تمامــی پیشــنهادات شــما در ایــن زمینــه اســتقبال 
می کنیــم. قطعــًا بــا توجــه بــه تجربیــات بین المللــی 

ــید. ــر باش ــت صاحب نظ ــن اس ــان ممک خودت
فعالیت های بازاریابی

ــتن  ــم نداش ــوع مه ــه موض ــا ب ــما در صحبت ه ش

نُقل انجمن و توقعات بزرگ
پاسخ به پیشنهادات و انتقادات تاجر هندی

راجیــو پــاب رجــا )Rajeev Pabreja( تاجــر هنــدی پســته در آبــان مــاه امســال در دفتــر انجمــن پســته ایــران حضــور یافــت تا پاســخ 
پیشــنهاداتش در مــورد انجمــن و پســته ایــران را بشــنود. الزم بــه یــادآوری اســت، پــاب رجــا در اواخــر اردیبهشــت مــاه 1397 در حاشــیه 
اجــالس جهانــی خشــکبار )INC(، در شــهر ســویل اســپانیا حضــور داشــت. وی در آن زمــان در گفتگویــی بــا نماینــدگان انجمــن پســته ایران، 
پذیــرش مســئولیت داوری پســته ایــران از ســوی انجمــن را پیشــنهاد داده بــود و نظراتــی هــم در مــورد کارکــرد انجمــن ارائــه نمــود. شــرح 

مفصــل ایــن گفتگــو در ماهنامــه مــرداد 97 تحــت عنــوان »انجمــن داوری کنــد« منعکــس شــد.
امــا پیشــنهادات و نظــرات پــاب رجــا از ســوی دســت اندرکاران انجمــن پســته ایــران بــدون پاســخ نمانــد. از ایــن رو، نویــد ارجمنــد عضــو 
هیــأت امنــای انجمــن از ســوی هیــأت مدیــره موظــف شــد تــا بــا گفتگــو در این زمینــه، نقــاط مبهــم را شــفاف ســازی نمایــد. در ادامه شــرح 
آنچــه بــا همراهــی حجــت حســنی جانشــین دبیــرکل انجمــن، ســحر نخعــی دبیــر کمیتــه بازرگانــی انجمــن و زهــرا مرتضــوی بــه عنــوان 

بــازرس انجمــن مــورد بحــث قــرار گرفــت، آورده شده اســت.



در  خصوصــًا  انجمــن  بازاریابــی  فعالیت هــای 
کشــور هنــد اشــاره کردیــد. پرســیدید چــرا انجمــن 
ــدی  ــار هن ــرای تج ــی ب ــت آموزش ــه فرص هیچ گون
ــه اینکــه هنــد یکــی  ــا توجــه ب فراهــم نمی کنــد؟ ب
ــا  ــته م ــای پس ــن بازاره ــن و مهم تری از بزرگ تری
اســت و در آنجــا بــا آمریــکا هــم رقابــت می کنیــم، 
ــال  ــت امس ــد گف ــما بای ــوال ش ــه س ــواب ب در ج
ــرای  ــی ب ــی محصول ــدید خیل ــارت ش ــل خس به دلی
ــه در  ــرده ک ــعی ک ــاًل س ــن قب ــم. انجم ــه نداری ارائ
هنــد حضــور فعالــی داشته باشــد. مثــاًل، چنــد ســال 
ــه  ــب داد ک ــد ترتی ــه هن ــفری ب ــن س ــش انجم پی
تعــدادی از اعضــا هــم حضــور داشــتند. ایــن گــروه 
شــامل باغــداران و صادرکننــدگان تــازه کار بــود کــه 
می خواســتند بــا ســاختار و ماهیــت بــازار هنــد آشــنا 
شــوند. امــا پیشــنهادی کــه شــما دادیــد خیلــی مهــم 
اســت. مــا حتمــًا بــه هیــأت مدیــره انجمــن پیشــنهاد 
ــه  ــم ک ــد می کنی ــم و تأکی ــال می دهی ــما را انتق ش
ــازاری اســت کــه مــا در آن ارتباطــات  ــازار هنــد ب ب
خوبــی برقــرار کردیــم، پــس الزم اســت کــه اعضای 
بلنــد پایــه ایــن انجمــن و صادرکننــدگان بــزرگ در 
قالــب هیأتــی بــا اهــداف مشــترک بــه هنــد برونــد 
ــه  ــور ک ــد. همان ط ــی کنن ــران را معرف ــته ای و پس
می دانیــد مــا حــدود 500 تــا 1000 نفــر صادرکننــده 
ــدرت  ــث ق ــن حی ــم و از ای ــران داری ــته در ای پس
چانه زنــی تجــاری پســته مان را بهتــر از رقیــب 
آمریکایــی می دانیــم. امــا شــخصًا بــا پیشــنهاد شــما 
بــرای اعــزام هیأتــی از انجمــن بــه هنــد بــه منظــور 
معرفــی، آمــوزش و تبلیــغ پســته ایــران بســیار 
ــل داوری  ــی مث ــه زمینه های ــه ب ــاال ک ــم و ح موافق
نمی توانیــم ورود کنیــم حداقــل در ایــن بخــش 

ــیم.  ــذار باش ــم و تأثیرگ ــت کنی ــم فعالی می توانی
ــم  ــن ه ــنامه انجم ــوی- در اساس ــرا مرتض زه
ــف  ــرای انجمــن تعری ــت تجــاری ب ــه فعالی هیچ گون

نشده اســت.
ــل  ــات کام ــکر از توضیح ــا- تش ــو پاب رج راجی
شــما. همــه مــا می دانیــم یــک درخــت ُپربــار 
ــتر  ــته بیش ــک پس ــه کوچ ــک دان ــته، روز اول ی پس
ــران در  ــته ای ــن پس ــدم انجم ــن معتق ــت. م نبوده اس
ــد انجــام  ــا می توان ــی کاره ــال رشــد اســت و خیل ح
ــک  ــا ی ــد ب ــن می توان ــن انجم ــر م ــه نظ ــد. ب ده
ارگان بیرونــی همــکاری کنــد تــا در قبــال پرداخــت 
ــد،  ــادر کن ــش ص ــرای اعضای ــه ب ــی، گواهینام مبلغ
ــه صادراتــی توســط نظــارت انجمــن  ــا هــر محمول ت
صــادر شــود. بنابرایــن، وقتــی خریــدار بدانــد کــه آن 

ــرای  ــت ب ــادر کرده اس ــته ص ــن پس ــی را انجم گواه
ــان بیشــتری دارد. امــا در حــال حاضــر  ــد اطمین خری
مــن بــه عنــوان یــک مشــتری فقــط از صادرکنندگان 

ــرم.  ــته می خ ــودم پس ــاد خ ــورد اعتم م
نویــد ارجمنــد- اکثــر شــرکت ها اســتاندارد 

خودشــان را دارنــد.
راجیــو پاب رجــا- خــب! چــه اشــکالی دارد 
ــن  ــط انجم ــجم توس ــد و منس ــتاندارد واح ــک اس ی
ــر  ــتاندارد ه ــود؟ االن اس ــف ش ــه تعری ــرای هم ب

ــرق دارد.  ــری ف ــا دیگ ــده ب صادرکنن
نکتــه دیگــر اینکــه، چــرا انجمــن مثــل ســایر 
اتحادیه هــا افــراد را از لحــاظ اخبــار و اطالع رســانی 
ــور  ــا به ط ــایر اتحادیه ه ــی دارد؟ س ــه نم ــه روز نگ ب
مــداوم همــه فعالیــن صنعــت را در جریــان آخریــن 
ــد.  ــازار می گذارن ــوالت ب ــول و تح ــت محص وضعی
انجمــن،  اســت.  ارتباطــات  عصــر  دیگــر  االن 
اطالعــات صنعــت پســته ایــران را دارد امــا آن را بــا 

ــذارد.  ــتراک نمی گ ــه اش ــه ب هم
ــد.  ــن کار را می کن ــن ای ــی- انجم ــحر نخع س
مــا از طریــق وب ســایت و نشــریه انجمــن وضعیــت 
ــه  ــن محصــول و گزارش هــای تجــاری ماهان تخمی

ــم. ــر می کنی را منتش
شــخصًا  مــن  ببینیــد!  پاب رجــا-  راجیــو 
هیچ وقــت نمــی روم وب ســایت انجمــن را چــک کنــم. 
ــد  ــه می گویی ــاتی را ک ــن گزارش ــه ای ــرا هم خــب! چ
بــه فعالیــن بین المللــی صنعــت در قالــب خبرنامــه ای 
ایمیــل نمی کنیــد؟ اگــر اطالعات شــان محرمانــه 
ــد؟ حتــی  ــه اشــتراک نمی گذاری نیســت، پــس چــرا ب
ــن  ــرای فعالی ــه ب ــه ای ک ــد در ازای خبرنام می توانی
ــن  ــر م ــه نظ ــد. ب ــت کنی ــی دریاف ــتید، مبلغ می فرس
ــاس  ــات تم ــی از اطالع ــما مرجع ــه ش ارزش دارد ک
تمامــی فعالیــن صنعــت درســت کنیــد کــه برایشــان 

ــد. ــال کنی ــع ارس ــه موق ــه را ب ــن خبرنام ای
ــی  ــع مال ــه مناب ــه ب ــا توج ــد- ب ــد ارجمن نوی

ــق  ــردم از طری ــم م ــم، امیدواری محــدودی کــه داری
آن  دریافــت  بــه  تمایــل  انجمــن  در  عضویــت 

اطالعــات را داشــته باشــند.
ــت  ــن اس ــن ای ــنهاد م ــا- پیش ــو پاب رج راجی
ــل  ــر عم ــی فعال ت ــد در ســطح بین الملل ــن بای انجم
ــان فارســی  ــه زب ــط ب ــاًل نشــریه شــما فق ــد. مث کن
ــر آن  ــم تصاوی ــط می توان ــن فق منتشــر می شــود. م

را تماشــا کنــم.
نویــد ارجمنــد- پیشــنهادات شــما را حتمــًا 

می کنیــم. بررســی 
سفر انجمن به هند

ســحر نخعــی- مایلیــم پیشــنهادات شــما راجــع 
بــه امــکان اعــزام هیأتــی از انجمــن بــه کشــور هنــد 

را بشــنویم.
راجیــو پاب رجــا- پیشــنهاد خیلــی خوبــی اســت. 
ــه  ــا فوری ــر ت ــای نوامب ــن ماه ه ــن بی ــر م ــه نظ ب
زمــان بســیار مناســبی بــرای ســفر بــه هنــد بــرای 
ــا  ــه نظــرم اگــر ب ــدی اســت. ب ــا تجــار هن ــدار ب دی
ــی  ــگ باشــید، خیل ــران هماهن ــد در ته ســفارت هن
می تواننــد بــه شــما کمــک کننــد. اگــر بداننــد قــرار 
اســت هیأتــی از انجمــن بــه هنــد ســفر کنــد، حتمــًا 

کمــک خواهنــد کــرد. 
بــرای  کمــک شــما  روی  ســحر نخعــی- 
ــدی  ــار هن ــا تج ــات ب ــراری جلس ــی و برق هماهنگ

کنیــم؟ حســاب  می توانیــم 
راجیــو پاب رجــا- حتمــًا. مــن از شــرکای 
اصلــی شــرکت پســته واندرفــول در هنــد هســتم. مــا 
ــی  ــی و 50 تاجــر در بمبئ حــدود 100 تاجــر در دهل
ــات  ــزاری جلس ــا برگ ــول ب ــرکت واندرف ــم. ش داری
و ضیافت هایــی از همــه آنهــا بــرای شــرکت در 
ــال  ــاًل، س ــد. مث ــوت می کن ــاری دع ــات تج جلس
ــالم  ــل اع ــت اول فص ــه قیم ــد از اینک ــته بع گذش
شــد آمریکایی هــا 200 کانتینــر پســته ظــرف 2 روز 

ــد. ــد فروختن در هن
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از  ســرطان زایی  ســمی  مــاده  افالتوکســین 
ــته  ــی پس ــت. آلودگ ــپرژیلوس اس ــارچ آس ــواده ق خان
بــه افالتوکســین نتیجــه آلودگــی قارچــی پســتۀ 
ــاغ اســت. در آمریــکا معمــواًل آســیب  آســیب دیده در ب
ــث  ــال )NOW( باع ــه پرتق ــرم ناف ــت ک ــی از آف ناش
ــزان  ــابقًا، می ــود. س ــته می ش ــم در پس ــن س ــاد ای ایج
ــود،  ــن ب ــه افالتوکســین پایی ــکا ب آلودگــی پســته آمری
ــل  ــی قب ــات دقیق ــول، آزمایش ــور معم ــه به ط ــرا ک چ
ــط  ــا توس ــه اروپ ــته ب ــه پس ــر محمول ــادرات ه از ص
ــه  ــد و در نتیج ــام می ش ــکا انج ــته آمری ــه پس اتحادی
ــی  ــداد گزارشــات سیســتم هشــدار ســریع موادغذای تع
ــدۀ  ــای رد ش ــا )RASFF( از محموله ه ــه اروپ اتحادی
ــدار  ــتم هش ــف سیس ــف مخف ــود. )راس ــم ب ــته ک پس
ــی و خــوراک دام اســت کــه  ــواد غذای ــرای م ســریع ب
توســط مســئولین ایمنــی مــواد غذایــی اتحادیــه اروپــا 
ارائــه مــی شــود. سیســتم راســف بــه صــورت هفتگــی 
اطالعــات محموله هــای مــردود شــدۀ محصــوالت 
ــزارش  ــا را گ ــه اروپ ــه اتحادی ــدو ورود ب ــی در ب غذای
می دهــد(. محصــول ســال 2007 آمریــکا متوجــه 
ــه پرتقــال شــد و  خســارت شــدیدی از آفــت کــرم ناف
در نتیجــه تعــداد گزارشــات مــردودی راســف از پســته 
ــن مســئله  ــت. ای ــش یاف ــکا در ســال 2008 افزای آمری
منجــر بــه ممیــزی اداره بهداشــت و ایمنــی مــواد 
غذایــی اتحادیــه اروپــا )DG SANTE کنونــی( در 

ــد. ــال 2010 ش ــز س پایی
از ایــن رو، اداره بهداشــت و ایمنــی مــواد غذایــی 
اتحادیــه اروپــا، توصیــه کــرد کــه بــرای تســت 
افالتوکســین پســته صادراتــی بــه اتحادیــه اروپــا 
ــا  ــن شــود. ام ــکا تدوی ــی« در آمری ــک »طــرح قانون ی
از آنجــا کــه کمیتــه اجرایــی پســته آمریــکا )ACP( در 
آن زمــان فاقــد اختیــار بــرای تدویــن چنیــن برنامــه ای 
بــود، پیشــنهاد خــود بــرای اصــالح ضوابــط و مقــررات 
کیفــی مربــوط بــه افالتوکســین در پســته صادراتــی از 
آمریــکا را مطــرح کــرد. اصالحــات پیشــنهادی در ســال 

ــد. ــرا درآمدن ــه اج 2012 ب
ــل  ــه دلی ــال در باغــات پســته ب ــه پرتق آفــت کــرم ناف
مقاومــت ایــن آفــت بــه حشــره کش ها و افزایــش 
ــده  ــرل ش ــل کنت ــًا غیرقاب ــین، تقریب ــطح افالتوکس س
بــود، در نتیجــه در ســال 2014 تعــداد اعالن هــای 
مــردودی راســف افزایــش شــدید یافــت. اتحادیــه اروپــا 

ــل 2015  ــود در 1 آوری ــن موضــوع نگــران ب ــه از ای ک
ــاالت متحــده )پســته خشــک در  ــی از ای پســته واردات
ــاری 20  پوســت و مغــز پســته( را مشــمول تســت اجب

ــرد. درصــدی ک
ــه  ــاری ب ــون اجب ــن آزم ــه 2017، ای ــخ 1 ژانوی از تاری
ــون در  ــان تاکن ــت و از آن زم ــش یاف ــد کاه 10 درص
ــه  ــخ 1 ژانوی ــت. از تاری ــی مانده اس ــطح باق ــن س همی
ــرل  ــطح کنت ــش س ــه افزای ــه ب ــا توج ــز ب 2018 نی
رســمی واردات برخــی مــواد غذایــی در اتحادیــه اروپــا، 
ــکا  ــی از آمری محموله هــای پســته برشــته شــده واردات
ــده اند.  ــاری ش ــت اجب ــد تس ــمول 10 درص ــز مش نی
ــه  ــه ب ــته چ ــین در پس ــش افالتوکس ــن آزمای بنابرای
ــه صــورت برشــته  صــورت خشــک در پوســت، چــه ب
ــا  ــا ب ــه اروپ ــادر ورودی اتحادی ــز در بن ــا مغ ــده ی ش
ــرد. ــام می گی ــد انج ــرداری 10 درص ــس نمونه ب فرکان

 )ACP( رویکرد جدید کمیته اجرایی پسته آمریکا
اتحادیــه اروپــا در کنتــرل افالتوکســین موجــود در 

پســته وارداتــی از ایــاالت متحــده انتظــارات و مقرراتــی 
دارد کــه بــه قانــون شــماره 1881/2006 ایــن اتحادیــه 
ــته  ــت پس ــر صنع ــال حاض ــود. در ح ــی ش ــوط م مرب
محموله هــای  تمــام  داوطلبانــه  به طــور  آمریــکا 
ــد.  ــش می کن ــا را آزمای ــه اروپ ــه اتحادی ــی ب صادرات
ــا  ــه نمونه برداری ه ــیدن ب ــمیت بخش ــرای رس ــا ب ام
و الزامــات تحلیلــی، هنــوز مســتنداتی الزم اســت. 
 )ACP( از ایــن رو، کمیتــه اجرایــی پســته آمریــکا
در جهــت هماهنگــی و تطابــق بــا مقــررات ذکــر 
ــا عنــوان »رصــد افالتوکســین  شــده، اخیــراً طرحــی ب
در پســته صادراتــی آمریــکا« )PEAR( بــه اجــرا 
درآورده اســت. ایــن طــرح حــاوی گــزارش اســتانداردی 
ــی اســت  ــی و ردیاب ــه تحلیل ــرداری، گواهینام از نمونه ب
ــرای انجــام  ــا ب ــه اروپ کــه معــادل خــط مشــی اتحادی
ــت. در  ــادر ورودی اس ــته در بن ــمی پس ــات رس آزمایش
ــز  ــی نی ــای صادرات ــایر بازاره ــت س ــن اس ــده ممک آین

ــوند. ــه ش ــرح اضاف ــن ط ــه ای ب

رصد افالتوکسین 
رویکرد جدید کمیته اجرایی پسته آمریکا

سحر نخعی
دبیر کمیته بازرگانی انجمن پسته ایران
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ــت.  ــان یاف ــر پای ــاه اکتب ــر م ــا اواخ برداشــت پســته کالیفرنی
قیمــت پســته درجــه یــک آمریکایــی اوایــل مــاه اکتبــر بــه 
ــول در  ــت محص ــید. کیفی ــا 8.40 دالر رس ــی 8.20 ت کیلوی
ــات و  ــزان خســارت آف ــود، می ــاال ب طــول فصــل برداشــت ب
زنــگ زدگــی نیــز در پایین تریــن ســطح ممکــن در 5 ســال 

ــرار داشــت. ــر ق اخی
ــا تولیــد 450 هــزار تنــی پســته رکــورد زد.  آمریــکا امســال ب
در ســال 2016 میــزان محصــول 409 هــزار تــن بــود. ســال 
ــه  ــور ک ــتیم. همان ط ــته داش ــن پس ــزار ت ــز 275 ه 2017 نی
ســن باغــات فعلــی باالتــر مــی رود و باغــات جــوان نیــز بــه 
تدریــج مثمــر می شــوند، انتظــار داریــم رونــد افزایشــی تولیــد 

ــه داشته باشــد. ــواره ادام ــده هم ــکا در آین پســته آمری
امتیــاز محصــول امســال آمریــکا کیفیــت اســتثنایی آن اســت. 
کــرم نافــه پرتقــال )NOW( مهم تریــن عیــب مــورد ایــراد 
ــه  ــا اولی ــود و منش ــوب می ش ــدگان محس ــرای مصرف کنن ب
ســم افالتوکســین در پســته اســت. در مقایســه بــا محصــول 
ســال 2017، خســارت ایــن آفــت 85 درصــد کاهــش 
ــطح  ــن س ــون در پایین تری ــال 2012 تاکن ــت و از س داشته اس
ــین  ــا افالتوکس ــت ب ــود گف ــاً می ش ــال تقریب ــرار دارد. امس ق
هیــچ مشــکلی نخواهیــم داشــت. نقــص مهــم دیگــر 
پســته های وازد هســتند. منظــور از وازد، پســته هایی اســت کــه 
ــت  ــته شده اس ــده و شکس ــیب دی ــان آس ــت استخوانی ش پوس
)پســته های گــو، زنــگ زده، کجــو و نخــودو(. امســال میــزان 
ــات یــک ســوم محصــول دو ســال گذشته اســت. ــن ضایع ای

ــودن پســته ها اســت  ــز ب تنهــا معضــل محصــول امســال ری
کــه از دو ســال گذشــته بیشــتر اســت. پســته ها خیلــی 

ــود.  ــی ش ــدا م ــم پی ــیار ک ــایز 18/20 بس ــتند. س ــز هس ری
ــد  ــه می دهن ــدگان ارائ ــه فرآوری کنن ــایزی ک ــن س بزرگ تری
ســایز 19/22 اســت. بعضی هــا 21/25 و برخــی دیگــر 21/26 
ــن  ــدم از ای ــداران هرک ــد. خری ــنهاد می دهن ــا 23/27 پیش ی

ــد.  ــه 23 می رس ــت ب ــه زحم ــد ب ــایزها را بخرن س
امســال، از لحــاظ میــزان تولیــد رکــورد زدیــم. چیــن 
ــت،  ــکا اس ــته آمری ــی پس ــم صادرات ــازار مه ــن ب ــه دومی ک
ــای  ــت کااله ــش داد. قیم ــی اش را افزای ــای واردات تعرفه ه
ــش  ــدی کاه ــادام هن ــادام و ب ــردو، ب ــل گ ــته مث ــب پس رقی
ــی  ــم نم ــر ه ــا را ب ــات قیمت ه ــل ثب ــن عوام ــا ای ــت. آی یاف
ــر  ــه ه ــا ب ــد، ام ــر می کنی ــور فک ــااًل همین ط ــد؟ احتم زنن
ــت  ــد گف ــد بای ــت. هرچن ــروز اس ــت ام ــن وضعی ــال ای ح
ــات از  ــایر مغزج ــا س ــه ب ــکا در مقایس ــته آمری ــت پس صنع
جهــات زیــادی منحصــر به فــرد اســت؛ ظرفیــت انبــار شــدن 
پســته بســیار بــاال اســت و می تــوان از یــک ســال بــه ســال 
ــت  ــد. عل ــیبی ببین ــه آس ــدون اینک ــال داد ب ــر آن را انتق دیگ
دیگــر اینکــه تولیدکننــدگان و فروشــندگان پســته در آمریــکا 
انگشت شــمار و بســیار باتجربه انــد. تمــام ایــن دالیــل باعــث 
می شــوند کــه قیمــت پســته کمتــر از ســایر مغزجــات نوســان 

داشــته باشــد.
امــا بــه هــر حــال تقاضــا بایــد بــا وضعیــت قیمــت هم خوانــی 
داشته باشــد و امســال کــم بــودن محصــول پســته ایــران بــه 
شــدت بــه نفــع صنعــت پســته آمریــکا تمــام شــد. آبان مــاه در 
نمایشــگاه ســیال پاریــس بازدیدکننــدگان زیــادی از خاورمیانه، 
هنــد، اروپــای شــرقی و روســیه داشــتیم. خیلــی از آنهــا ســنتًا 
از ایــران پســته می خریدنــد، امــا امســال عرضــه بســیار کــم 

ــوم  ــد. معل ــا را نمی ده ــای آنه ــاف نیازه ــران کف محصــول ای
ــد نقــص حاصــل  ــد« بتوان ــن تقاضــای »جدی نیســت کــه ای
از افزایــش تعرفه هــای وارداتــی چیــن را جبــران کنــد، امــا بــه 
هــر حــال ایــن موضــوع کمــک کننــده بوده اســت. همچنیــن 
در ایــن شــرایط، مــا نمی دانیــم چقــدر تقاضــای دائمــی 
ــا اینکــه چقــدر  ــکا خلــق خواهــد شــد و ی ــرای پســته آمری ب

ــد داشــت. ــن دوام خواهن ــای پســته در چی تعرفه ه
موضــوع مهــم دیگــری کــه در اینجــا نیــاز بــه توضیــح دارد، 
ــه اوایــل  تأمیــن تقاضــای آخــر فصــل اســت. هرچــه کــه ب
ــده پســته  ــر می شــدیم، مان ــد نزدیک ت ــی جدی ســال محصول
ــد.  ــر می ش ــر و کمت ــل کمت ــال قب ــا از س ــدان در انباره خن
ــل  ــاه اوت )اوای ــر م ــاًل اواخ ــود. مث ــر ب ــن خب ــا همی همه ج
ــگ  ــه دی ــه ت ــدگان حســابی ب ــر فرآوری کنن شــهریور( کفگی
ــت را در  ــا پوس ــک ب ــته خش ــو پس ــر کیل ــود و ه ــورده ب خ
ــته  ــروش پس ــال ف ــد. امس ــاالی 11 دالر می فروختن ــا ب اروپ
آمریکایــی در دومیــن مــاه محصولــی خیلــی زیــاد بــوده، بعیــد 

اســت بعــد از ایــن کاهــش پیــدا کنــد.
ــرای پســته  ــاد ب ــد گفــت، تقاضــای بســیار زی ــت بای در نهای
ــا نســبت  ــادل کرده اســت. قیمت ه ــی عرضــه را متع آمریکای
بــه اول فصــل تــا حــدی افزایــش پیــدا کــرده انــد؛ از حــدود 
ــد.  ــیده ان ــه 8.40 دالر رس ــو ب ــر کیل ــه ازای ه 8.20 دالر ب
پســته درجــه یــک آمریکایــی ســایز ؟؟/21 در محــدوده 8.40 
ــه  ــا ب ــا در کالیفرنی ــود. قیمت ه ــه می ش ــا 8.80 دالر معامل ت
8.80 دالر نزدیک تــر هســتند، امــا محصولــی کــه اول فصــل 
ــی  ــه م ــری معامل ــای پایین ت ــده در قیمت ه ــداری ش خری

شــود.
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 گزارش پسته آمریکا

 8.40تا  8.20قیمت پسته درجه یک آمریکایی اوایل ماه اکتبر به کیلویی . یافتاواخر ماه اکتبر پایان  کالیفرنیابرداشت پسته 
 ممکن سطحترین فصل برداشت باال بود، میزان خسارت آفات و زنگ زدگی نیز در پایین طولدالر رسید. کیفیت محصول در 

 قرار داشت.سال اخیر  5در 
 275نیز  2017هزار تن بود. سال  409میزان محصول  2016در سال  رکورد زد.هزار تنی پسته  450 با تولید امسالآمریکا 

انتظار داریم  ،شوندرود و باغات جوان نیز به تدریج مثمر میباالتر می طور که سن باغات فعلیهزار تن پسته داشتیم. همان
 باشد.روند افزایشی تولید پسته آمریکا در آینده همواره ادامه داشته

برای  مورد ایرادعیب ترین ( مهمNOWکیفیت استثنایی آن است. کرم نافه پرتقال ) آمریکا امتیاز محصول امسال
خسارت این  ،2017در مقایسه با محصول سال  سم افالتوکسین در پسته است. منشا اولیهود و شکنندگان محسوب میمصرف
 با شود گفتترین سطح قرار دارد. امسال تقریباً میکنون در پایینتا 2012است و از سال درصد کاهش داشته 85آفت 

هایی است که پوست منظور از وازد، پستههای وازد هستند. . نقص مهم دیگر پستههیچ مشکلی نخواهیم داشت افالتوکسین
امسال میزان این ضایعات یک سوم  (.نخودوو  ، کجوزدههای گو، زنگ)پسته ستاشدهشکسته آسیب دیده و  شاناستخوانی

 است.محصول دو سال گذشته
 20/18. سایز هستند ها خیلی ریزها است که از دو سال گذشته بیشتر است. پستهمعضل محصول امسال ریز بودن پستهتنها 

و برخی  25/21ها است. بعضی 22/19دهند سایز کنندگان ارائه میترین سایزی که فرآوری. بزرگپیدا می شودبسیار کم 
  رسد.می 23به زحمت به خریداران هرکدم از این سایزها را بخرند دهند. پیشنهاد می 27/23یا  26/21دیگر 

اش را های وارداتیتعرفه ،زدیم. چین که دومین بازار مهم صادراتی پسته آمریکا است امسال، از لحاظ میزان تولید رکورد
ها را بر هم . آیا این عوامل ثبات قیمتکاهش یافتکاالهای رقیب پسته مثل گردو، بادام و بادام هندی قیمت افزایش داد. 

صنعت پسته آمریکا در  هرچند باید گفت اما به هر حال این وضعیت امروز است. کنید،طور فکر می همیننمی زنند؟ احتماالً
توان از یک سال فرد است؛ ظرفیت انبار شدن پسته بسیار باال است و میمغزجات از جهات زیادی منحصر به سایرمقایسه با 

شمار فروشندگان پسته در آمریکا انگشت ندگان ودیگر اینکه تولیدکن علتبه سال دیگر آن را انتقال داد بدون اینکه آسیبی ببیند. 
 شوند که قیمت پسته کمتر از سایر مغزجات نوسان داشته باشد.تمام این دالیل باعث می. اندبسیار باتجربهو 

صنعت  به نفع به شدتکم بودن محصول پسته ایران  امسال و باشدخوانی داشتهاما به هر حال تقاضا باید با وضعیت قیمت هم
در نمایشگاه سیال پاریس بازدیدکنندگان زیادی از خاورمیانه، هند، اروپای شرقی و روسیه  ماه. آبانسته آمریکا تمام شدپ

مجمــوع فــروش پســته آمریــکا در مــاه نوامبــر )10 آبــان 
ــزان  ــن می ــه ای ــوده ک ــن ب ــزار ت ــا 9 آذر 97(، 62 ه ت
ــن(  ــزار ت ــدود 17 ه ــر افزایشــی 38 درصــدی )ح بیانگ
نســبت بــه ســال گذشته اســت. فــروش داخلــی آمریــکا 
ــادل 12 درصــد( بیشــتر از ســال  ــن )مع حــدود هــزار ت
ــزارش  ــن گ ــزار ت ــادرات 50 ه ــزان ص ــته و می گذش
شده اســت؛ یعنــی صــادرات حــدود 15 هــزار تــن 
)معــادل 45 درصــد( افزایــش نســبت بــه ســال گذشــته 
تجربــه کرده اســت. فــروش تجمعــی محصــول امســال 
122 هــزار تــن گــزارش شــده کــه ایــن میــزان نشــان 
دهنــده افزایشــی 18 درصــدی )معــادل 19 هــزار تــن( 

ــه ســال قبــل اســت. نســبت ب
فــروش چشــمگیر پســته آمریــکا در مــاه نوامبــر صرفــًا 
ــت،  ــا نیس ــته کالیفرنی ــرف پس ــش مص ــل افزای ــه دلی ب
ــی  ــته ایران ــه پس ــدید عرض ــود ش ــی از کمب ــه ناش بلک
ــه افزایــش  ــی اســت کــه منجــر ب در بازارهــای صادرات

ــا  ــن بازاره ــکا در ای ــته آمری ــروش پس ــدی ف 45 درص
شده اســت. افزایــش 12 درصــدی مصــرف داخــل پســته 
ــه  ــل توج ــز قاب ــته نی ــال گذش ــه س ــبت ب ــکا نس آمری
ــزان  ــاف می ــته کف ــی پس ــال، عرضــه جهان ــت. امس اس
ــه  ــد. ب ــول را نمی ده ــن محص ــرای ای ــا ب ــاالی تقاض ب
ایــن دالیــل بــود کــه مــا قبــاًل گفتیــم قیمت هــای اول 
ــه می بایســت  ــد ک ــالم ش ــدی اع ــر از ح فصــل پایین ت

بشــود.
ــازار  ــواع و اقســام قیمت هــا در ب ــا ان ــا امــروز ب پســته ت
ــر قیمــت  ــه شده اســت. بعضــی از فروشــندگان زی معامل
متوســط می فروخته انــد، چــرا کــه فکــر می کردنــد 

ــا  ــد. ام ــالم ش ــاال اع ــادی ب ــل زی ــای اول فص قیمت ه
ــزان  ــت )می ــزارش آمده اس ــن گ ــه در ای ــدادی ک ــا اع ب
فــروش بــاالی پســته آمریــکا تــا امــروز( متوجــه 
می شــوند کــه اشــتباه می کردنــد. در آن قیمت هــا، 
نــه تنهــا تقاضــا بســیار بــاال بــوده، بلکــه بــازار صــادرات 
بــه شــدت رونــق داشته اســت. فــروش بــه اروپــا 
افزایــش 67 درصــدی داشته اســت، عجیــب اینکــه، 
ــه  ــرده ک ــه ک ــش تجرب ــد افزای ــیا 45 درص ــازار آس ب
بیشــتر شــامل کشــورهای چیــن، هنگ کنــگ و ویتنــام 
ــش  ــز افزای ــا نی ــه و آفریق ــای خاورمیان ــود. بازاره می ش

55 درصــدی داشــته اند.
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ــورد  ــان، م ــتان کرم ــازاد در اس ــته م ــات پس ــود باغ وج
ــا دو مســئله اساســي کاهــش  ــول همــگان اســت، ام قب
ــت.  ــه کرده اس ــواری مواج ــا دش ــت را ب ــر کش ــطح زی س
ــوده  مســئله اول، چــه ســطحي از باغــات پســته مــازاد ب
ــاي  ــئله دوم، مقاومت ه ــوند و مس ــذف ش ــتي ح و بایس
ــود دارد؛  ــه وج ــات اضاف ــذف باغ ــر ح ــي در براب مختلف
شــامل نگرانــی اخالقــی، نگرانــی از کاهــش انــدازه پروانه 
بهره بــرداری، نگرانــی از وضعیــت معیشــتی، نگرانــی 
ــي  ــراع تکنولوژی های ــه اخت ــدواری ب ــی، امی از بیابان زای
ــظ  ــی حف ــم آب ــر حج ــا ه ــت را ب ــطح زیرکش ــه س ک
کنــد و امیــدواری بــه انتقــال آب خــارج از حوضــه. ایــن 
نگرانی هــا و امیدواری هــا از لحــاظ معیارهــای فنــی، 
اخالقــی، اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطــی قابــل 

بررســی اســت.
در اینجــا ســعی شــده اســت بــه ایــن دغدغه هــا براســاس 
تحقیقــات قبلــی، ارتبــاط بــا مــردم و مراجعــه بــه متــون 

دینــی پاســخ داده شــود.
• چــه ســطحي از باغــات پســته مــازاد بــوده و 

ــوند؟ ــتي حذف ش بایس
ــتان  ــاورزي اس ــاد کش ــازمان جه ــار س ــاس آم ــر اس ب
کرمــان، در حــال حاضــر، کل ســطح زیــر کشــت پســته 
در دو شهرســتان انــار و رفســنجان در اســتان کرمــان در 

ــد.  ــار مي باش ــزار هکت ــدود 100 ه ح
ســالیانه بیــش از 750 میلیــون متــر مکعــب آب از 
ــت  ــتان برداش ــن دو شهرس ــي ای ــفره هاي آب زیرزمین س

مي شــود. 
بــر اســاس نتایــج مطالعــات انجــام شــده توســط 
شــرکت آب منطقــه اي اســتان کرمــان، مقــدار آب قابــل 
ــنجان، 300  ــار و رفس ــتان ان ــزي در دو شهرس برنامه ری
ــاز  ــل نی ــد و حداق ــال مي باش ــب در س ــون مترمکع میلی
آبــي درختــان پســته تــازه بارورشــده )9 ســاله(5621 متــر 

ــت. ــال اس ــار در س ــب در هکت مکع
بــا توجــه بــه کارآیــي 90 درصــدي سیســتم آبیــاري تحت 
ــن  ــته در ای ــات پس ــردي در باغ ــزان آب کارب ــار، می فش
سیســتم حداقــل 6245 متــر مکعــب در هکتــار در ســال 
بــرآورد مي شــود. مطالعــات میدانــي نشــان مي دهــد کــه 
مقــدار بهینــه مصــرف آب در سیســتم غرقابــي بــه لحــاظ 
اقتصــادی 12000 مترمکعــب در هکتــار در ســال اســت. 
 بنابرایــن، در سیســتم آبیــاري غرقابــي، بــا مصــرف مقدار 
بهینــه اقتصــادي 12000 متــر مکعــب در هکتار در ســال، 
تنهــا 25000 هکتــار بــاغ پســته قابــل آبیــاري مي باشــد. 
در ایــن حالــت بایســتي 75000 هکتــار از باغــات پســته 

حــذف شــوند.
 در شــرایطي کــه باغــات پســته دو شهرســتان به سیســتم 

آبیــاري تحــت فشــار مجهــز شــده و مصــرف بــه ســطح 
6245 متــر مکعــب در هکتــار در ســال کاهــش یابــد، بــا 
کل آب قابــل برنامه ریــزي، حداکثــر 48000 هکتــار بــاغ 
ــارت دیگــر، 52000  ــه عب ــاري اســت. ب ــل آبی پســته قاب
هکتــار از باغــات پســته دو شهرســتان )52 درصــد باغات( 

بایســتي حــذف شــوند.
• بــه چــه دالیلــی کشــاورزان از کاهــش 

ســطح زیــر کشــت پرهیــز می کننــد؟
  مقاومت هــاي مختلفــي در برابــر حــذف باغــات اضافــه 
ــی،  ــی اخالق ــامل نگران ــا ش ــن مقاومت ه ــود دارد. ای وج
نگرانــی از کاهــش انــدازه پروانــه بهره بــرداری، امیــدواری 
اختــراع تکنولــوژی و امیــدواری بــه انتقــال آب خــارج از 
ــا هــر حجــم آبــی  حوضــه، کــه ســطح زیــر کشــت را ب

حفــظ کنــد. 
معیار اخالقی

موضوعــی اخالقــی؛ اکــراه کشــاورزان از بریــدن درخــت 
زنــده را در دو بعــد عرفــی و شــرعی می تــوان دیــد.  
از جنبــه عــرف، بحــث عاطفــي مطــرح می شــود. 
کشــاورزان معتقدنــد کــه درختــان پســته همچــون 
دســت  بــه  نمي تواننــد  کــه  هســتند  فرزندان شــان 
ــن  ــه همی ــت ک ــن در حالي اس ــد. ای ــان کنن ــود قطع ش خ
کشــاورزان حاضرنــد یــک بــاغ پســته بــا درختــان ضعیف 
ــام  ــوي و ارق ــان ق ــا درخت ــي ب ــا باغ ــت را ب ــم کیفی و ک
مناســب معاملــه نماینــد. ایــن در حالــي اســت کــه انســان 
ــوب  ــا اوالد خ ــود ب ــد خ ــد ب ــه فرزن ــه معامل ــر ب حاض
ــا شــفاف شــدن  ــر، ب ــارت دیگ ــه عب ــران نیســت. ب دیگ
منافــع سرشــار اقتصــادي حــذف باغــات مــازاد، مي تــوان 

ــرد. ــگ ک ــم رن ــي را ک ــث عاطف بح
موضوعــی شــرعی؛ ارجــاع کشــاورزان بــه احادیــث پیامبر 
اســالم )ص( اســت. احادیثــی همچــون » هــر وقــت عمر 
ــی  ــد و در دســت یک ــت برس ــد و قیام ــان یاب ــان پای جه
ــتن آن  ــدر کاش ــه ق ــه ب ــان ک ــد چن ــی باش ــما نهال از ش
ــد فرصــت را از دســت ندهــد و آن را  فرصــت باشــد، بای
بــکارد.« و یــا  »هــر کــه درختــی بنشــاند خداونــد تعالــی 
بــه انــدازه میــوه ای کــه از آن درخــت داده می شــود 

ــد.« ــرای وی می نویس ــاداش ب پ
ــه ایــن چنیــن احادیثــی، قطــع  ــا اســتناد ب پســته کاران ب
ــن کار  ــته و از ای ــاه دانس ــته را گن ــان پس ــردن درخت ک
خــودداری می کننــد. ایــن در حالي اســت کــه اصــرار 
در نگــه داشــتن باغــات اضافــه باعــث فشــار بیشــتر بــر 
ــه نســل هاي  ــان و ضــرر ب ــث زی ــع آب شــده و باع مناب
آینــده اســت. در حالــی کــه پیامبــر اســالم )ص( راضــی 
بــه زیــان رســاندن بــه انســان هــا و مــردم آزاری نبــوده 
ــر اســالم  ــه روایتــی از پیامب ــوان ب اســت. در پاســخ می ت

ــاع داد.  ارج
در ایــن روایــت نقــل شــده اســت در زمــان رســول خــدا 
ــوار  ــدب در ج ــن جن ــمره ب ــام س ــه ن ــخصی ب )ص (، ش
خانــه فــردی از انصــار، درخــت خرمایــی داشــت کــه آمــد 
و رفــت وی از درون زمیــن آن مــرد انصــاری بــود. ســمره 
بــن جنــدب بــرای رســیدگی بــه آن درخــت و کارهایــش 
بــه دفعــات و ســرزده بــه زمیــن مــرد انصــاری می رفــت 
و بــه ایــن ترتیــب ایجــاد مزاحمــت می کــرد تــا ایــن کــه 
صاحب خانــه بــه ســمره گفــت: تــو بی خبــر و بــدون اذن 
ــس  ــی، پ ــی و ایجــاد مزاحمــت می کن ــه ام می آی ــه خان ب
از ایــن، هنــگام آمــد و شــد اجــازه بگیــر. ســمره گفــت: 

ــم. ــن نمی کن چنی
ــرد.  ــه حضــرت رســول )ص( شــکایت ب مــرد انصــاری ب
ــر.  ــس، اذن بگی ــن پ ــود: از ای ــمره فرم ــه س ــرت ب حض
ســمره نپذیرفــت، حضــرت فرمــود: از ایــن درخــت 
ــا همــان  ــر آن، درختــی ب صرف نظــر کــن و مــن در براب
اوصــاف در جــای دیگــر بــه تــو می دهــم. ســمره 
ــل آن  ــت در مقاب ــود: ده درخ ــرت فرم ــت، حض نپذیرف
ــی در  ــود: درخت ــرد. فرم ــول نک ــم قب ــاز ه ــم، ب می ده
بهشــت بــه تــو می دهــم. ســمره بــاز هــم نپذیرفــت، تــا 
ایــن کــه حضــرت فرمــود: “انــک رجــل مضــار و ال ضــرر 
و ال ضــرار علــی مؤمــن” یعنــی تــو مــرد ســخت گیــر و 
ــه کســی ضــرر  ــد ب ــن نبای ــانی هســتی و مؤم آسیب رس
بزنــد. بعــد از آن، دســتور داد آن درخــت را از ریشــه کندنــد 

ــد. ــوی ســمره انداختن و جل
ــه  ــی ک ــد، درخت ــان می ده ــر نش ــیره پیامب ــه س چنانچ
باعــث آزار و اذیــت مــردم شــود، نــه تنهــا نگهــداری آن 
ــده و دور  ــه کن ــد از ریش ــه بای ــدارد بلک ــی ن ــچ ارزش هی
ــر )ص(  ــیره پیامب ــر، س ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــه ش انداخت
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ــاغ پســته مــازاد  نشــان مي دهــد کــه حــذف 75 هــزار ب
در شهرســتان هــاي انــار و رفســنجان کــه باعــث ایجــاد 
ــه  ــوند، ن ــي مي ش ــفره هاي آب زیرزمین ــه س ــارت ب خس
تنهــا کاري غیراخالقــي نیســت، بلکــه پیامبــر دســتور بــه 
ــث آزار  ــه باع ــت ک ــي داده اس ــن درختان ــه کني چنی ریش

دیگــران مي شــوند. 
معیار فنی

ــت  ــه عل ــاه ب ــرداري چ ــه بهره ب ــش پروان ــئله کاه مس
کــم شــدن کل ســطح زیــر کشــت پســتۀ چــاه از 
ــق  ــب مناط ــت. در اغل ــکان اس ــای مال ــر نگرانی ه دیگ
پســته کاري در شهرســتان هاي انــار و رفســنجان بــه 
ــن  ــادي ای ــن، ارزش اقتص ــودن زمی ــدود ب ــت نامح عل
ــه عبــارت  نهــاده بســیار پاییــن حتــي صفــر مي باشــد. ب
ــه  ــد، ن ــه آب مي باش ــمند در منطق ــاده ارزش ــر، نه دیگ

ــن.  زمی
 هلنــد به لحاظ مســاحت، دو ســوم خوزســتان اســت و 16 
برابــر ایــران صــادرات کشــاورزي دارد. مدیریــت صحیــح 
ــن  ــت ای ــث شده اس ــد باع ــاورزي در هلن ــي کش و علم
ــران درآمــد داشته باشــد.  ــر درآمــد نفتــي ای کشــور 2 براب
ــاط  ــت ارتب ــطح زیرکش ــره وری و س ــان به ــن، می بنابرای
چندانــی نیســت و کشــاورزان نبایســتي در زمینه مســاحت 

زیــر کشــت نگــران باشــند. 
ــط  ــازاد توس ــته م ــر ســطح زیرکشــت پس ــوی دیگ از س
کشــاورزان کاهــش بیابــد یــا خیــر، کاهــش پروانه هــاي 
مجــاز از ســوی دولــت حتمــاً انجــام خواهــد شــد. 
کشــاورزان پســته کار، بایــد بــا توجــه بــه سیســتم آبیــاري 
بــاغ خــود، نســبت بــه حــذف باغــات پســته اضافــه اقــدام 

کننــد. 
 چــرا کــه بــر اســاس نظــر ســازمان آب منطقــه اي، کل 
ــار و  ــتان ان ــزي در دو شهرس ــل برنامه ری ــم آب قاب حج
ــال اســت.  ــب در س ــر مکع ــون مت رفســنجان، 300 میلی
ــداد 1380  ــازمان، تع ــن س ــار ای ــن آم ــاي آخری ــر مبن ب
حلقــه چــاه آب کشــاورزي در دو شهرســتان وجــود 
ــدازه  ــل پرسشــنامه و ان ــاي حاصــل از تکمی دارد. یافته ه
گیري هــاي انجــام شــده نشــان مي دهــد، میانگیــن 
دبــي قانونــي چاه هــا 31 لیتــر در ثانیــه اســت. میانگیــن 
دبــي چاه هــاي منطقــه در حــال حاضــر 26 لیتــر در ثانیــه 
ــا انجــام محاســبات، مشــخص مي شــود، در  مي باشــد. ب
ــه چاه هــاي آب منطقــه بایســتي  نهایــت، میانگیــن پروان

ــد. ــه 7 لیتــر در ثانیــه کاهــش یاب ب
ــداد کل  ــزی، تع ــه ری ــل برنام ــدار آب قاب ــن مق ــا ای ب
ــی  ــدار میانگین ــی و مق ــی و واقع ــن قانون ــا، میانگی چاه ه
ــه اساســي را مشــخص  ــد، دو نکت ــد کاهــش یاب ــه بای ک

مي نمایــد:
ــي  ــده توانای ــن کنن ــاال، تضمی ــي مجــاز ب ــود دب اول: وج
برداشــت بیشــتر آب نیســت. چنان چــه در شــرایط فعلــي، 
ــه  ــاه ب ــزان برداشــت آب هرچ ــود آب، می ــت کمب ــه عل ب

ــاي  ــر از پروانه ه ــه کمت ــر در ثانی ــط 5 لیت ــور متوس ط
ــد. ــاز مي باش مج

ــزي  ــه ری ــزان آب برنام ــق می ــدت و طب ــد م دوم: در بلن
شــده، دبــي واقعــي چــاه هــا بایســتي بــه 7 لیتــر در ثانیه، 
یعنــي 22 درصــد میــزان پروانه هــاي فعلــي و 27 درصــد 
ــن، ســطح  ــد. بنابرای ــي کاهــش یاب ــدار برداشــت فعل مق
ــش  ــاورزان کاه ــط کش ــازاد توس ــته م ــت پس ــر کش زی
بیابــد یــا خیــر، کاهــش پروانه هــاي مجــاز حتمــاً انجــام 

خواهدشــد.
از ســوی دیگــر، ضــروری اســت کشــاورزان ایــن اطمینان 
خاطــر را پیــدا کننــد کــه کاهــش پروانــه بــه زیــر 7 لیتــر 
در ثانیــه نخواهــد انجامیــد. چــرا کــه از نظــر ســازمان آب 
منطقــه اي بــا هــر لیتــر پروانــه می تــوان از 3 هکتــار بــاغ 

ــرد. ــرداری ک بهره ب
ــاغ  ــار ب ــا داراي 21 هکت ــاورزي تنه ــاه کش ــر چ ــر ه اگ
پســته باشــد، داشــتن 7 لیتــر در ثانیــه آب مجــاز تضمیــن 
ــتفاده از  ــه و اس ــه پروان ــر در ثانی ــا 7 لیت ــت و ب شده اس
ــار  ــا 35 هکت ــوان ت ــاري تحــت فشــار، مي ت سیســتم آبی
ــه داشــت. در نتیجــه  ــاه نگ ــر چ ــراي ه ــته را ب ــاغ پس ب
بــرای پاســخ بــه نگرانی هــای حاصــل از کاهــش لیتــراژ 
پروانــه می تــوان گفــت، کشــاورزان پســته کار، می تواننــد 
ــاغ  ــه سیســتم آبیــاري ب ــا توجــه ب ــا خاطــر آســوده و ب ب

خــود ســطح زیــر کشــت را کاهــش دهنــد.
معیار اجتماعی

یکــي از نگرانی هــای اصلــی کشــاورزان در اجــرای 
طــرح تعــادل بخشــي منابــع آب در مناطــق پســته کاري 
شهرســتان هاي انــار و رفســنجان، از دســت دادن مشــاغل 
خــود و عــدم توانایــي دسترســي بــه مایحتــاج زندگــي در 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــن نگران ــت. ای ــا اس ــی گروه ه بعض
ــره  ــاي به ــن پروانه ه ــاد بی ــات زی ــود اختالف ــئله وج مس

ــود.  ــاس می ش ــدیدتر احس ــه  ش ــرداري در منطق ب
ــش  ــاه ش ــک داراي 10 چ ــک مال ــوارد، ی ــي م در بعض
دانگــي بــا مجــوز بهره بــرداري 60 تــا 70 لیتــر در ثانیــه 
مي باشــد. در کنــار آن، چاه هــاي آبکشــي وجــود دارد 
کــه بیــش از 150 مالــک داشــته و مجــوز آبکشــي آن 12 
لیتــر در ثانیــه بــا کار کــرد 3000 ســاعت در ســال اســت.

ــود  ــی وج ــه ای راه حل های ــن دغدغ ــه چنی ــخ ب در پاس
ــت گذاران  ــوی سیاس ــی آن از س ــکان بررس ــه ام دارد ک
وجــود دارد. در ایــن راســتا، ضــروری اســت بــراي افــراد 
خرده مالــک انگیزه هایــي فراهــم شــود. بــه عبــارت 
دیگــر، بــراي رفــع مشــکالت اجتماعــي ناشــي از حــذف 
ــاي  ــه راهکاره ــکان ارائ ــز ام ــه نی ــته اضاف ــات پس باغ
ــي  ــع الینحل ــکالت مان ــن مش ــود دارد و ای ــب وج مناس
بــر ســر راه حــذف باغــات اضافــه پســته نیســتند. مســیر 

ــت؛ ــرح اس ــن ش ــنهادی بدی پیش
 1- حداقــل ســطح بــاغ پســته مــورد نیــاز بــراي تأمیــن 

معیشــت یــک خانــواده روســتایي شناســایی شــود. 

2- تعــداد مالکینــي کــه ســطح باغــات پســته آنــان پــس 
ــل  ــطح حداق ــر از س ــه کمت ــه ب ــات اضاف ــذف باغ از ح

معیشــتي مي رســد، مشخص شــود. 
3- در نهایــت، لیســت گزینه هــاي تشــویقي بــراي ارائــه 
ــف  ــاي مختل ــط اداره ه ــتحق، توس ــاورزان مس ــه کش ب
ماننــد کشــاورزي، صنعــت و معــدن و ... انتخــاب شــود. 

معیار اقتصادی
ــراع  ــه اخت ــد ب ــاورزان، امی ــای کش ــي از امیدواری ه یک
تکنولــوژی اســت کــه بتوانــد بــا حجــم آب بســیار 
انــدک باغــات پســته را حفــظ کــرد. بــه عبــارت دیگــر، 
بــا افزایــش کارایــی سیســتم آبــی، ســطح زیــر کشــت را 
حفــظ کــرد. در اینجــا بایــد یــادآور شــد، حتــي با اســتفاده 
ــي 90  ــا کارای ــاري و ب ــتم هاي آبی ــرفته ترین سیس از پیش
درصــدي مصــرف آب نیــز نمي تــوان بیــش از 48 درصــد 

از باغــات پســته را حفــظ نمــود.
امیــدواری دوم کشــاورزان، افزایــش عرضــه آب از راه 
انتقــال خــارج از حوضــه و یا اســتفاده از آب هــای نامتعارف 
ــن  ــتفاده از ای ــه اس ــد ک اســت. بررســي ها نشــان مي ده
ــار و  ــتان هاي ان ــته شهرس ــات پس ــراي باغ ــه ب دو گزین
ــر، از  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــادي نمي باش ــنجان اقتص رفس
ــه آب در  ــدن عرض ــکان اضافه ش ــادي، ام ــدگاه اقتص دی
دو شهرســتان تقریبــاً صفــر اســت. در نتیجــه، حتــی بــر 
ــز حــذف باغــات پســته  اســاس معیارهــاي اقتصــادي نی

ــت. ــر اس ــازاد توجیه پذی م
معیار زیست محیطی 

یکــي از مســائلي کــه در خصــوص حــذف باغــات پســته 
ــي  ــت محیط ــرات زیس ــود، مخاط ــرح مي ش ــه مط اضاف

ــد.  ــي مي باش ــئله و بیابان زای ــن مس ای
قبــل از ایجــاد باغــات پســته، ایــن مناطــق بیابــان و کویر 
ــي  ــع آب زیرزمین ــتخراج مناب ــا اس ــد. کشــاورزان ب بوده ان
باعــث شــده اند تــا ایــن بیابــان و کویــر بــه بــاغ تبدیــل 
شــود. عملــی کــه بــه زعــم بســیاري از کشــاورزان یــک 
ــردن  ــاد ک ــه آب ــن درحالي اســت ک کار ارزشــي اســت. ای
کویــر و بیابــان بــه هزینــه تخریــب منابــع آب زیرزمینــي 
انجــام شده اســت. بــه عبــارت دیگــر، بیابان زدایــي انجــام 
شــده توســط کشــاورزان، بــه قیمــت تخریــب منابــع آب 
ــام  ــده انج ــال و آین ــته، ح ــل هاي گذش ــه نس ــق ب متعل
شده اســت. حــال اگــر حفــظ و تعــادل بخشــي منابــع آب 
بــا هزینــه بیابانــي شــدن منطقــه انجــام گیــرد، ارشــمند 
ــر دو  ــتن ه ــه داش ــت ک ــرایطي اس ــن در ش ــت. ای اس
به طــور همزمــان امکان پذیــر نیســت. بــه عبــارت دیگــر، 
اثــرات زیســت محیطــي منفــي ناشــي از حــذف باغــات 
پســته اضافــه کــه همــان بیابان زایــي اســت، بســیار کمتر 
از منافــع زیســت محیطــي ایــن کار، یعنــي حفــظ و تعادل 
بخــش منابــع آب مي باشــد. در نتیجــه، مــي تــوان گفــت 
کــه حــذف باغــات پســته اضافــه، بــر اســاس معیارهــاي 

ــت.   ــر اس ــز توجیه پذی ــت محیطي نی زیس



آب
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 در شــماره 29 ماهنامــه دنیــای پســته از طــرف 
ــران آب  ــا بح ــوان »ب ــت عن ــه ای تح ــب مقال اینجان
واکنش هــای  بــا  کــه  گردیــد  درج  چه کنیــم؟« 
ــا  ــن واکنش ه ــه ای ــد، از جمل ــه رو گردی ــاوت روب متف
می تــوان بــه توضیحــات وزارت نیــرو اشــاره کــرد کــه 
ــه منتشــر گردیده اســت.  ــن ماهنام در شــماره 32 همی
ــه  ــد آنک ــه امی ــوع و ب ــت موض ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
گشــوده شــدن ایــن چنیــن مباحثــی بتوانــد بــه روشــن 
ــک  ــور کم ــران آب در کش ــف بح ــاد مختل ــدن ابع ش
کنــد، الزم دانســتم توضیحاتــی راجــع بــه پاســخ وزارت 

ــم.  ــه نمای ــرو ارائ نی
 قبــل از هــر چیــز الزم می دانــم از اهمیــت دادن 
ــه ســواالت  ــه پاســخگویی ب ــه نســبت ب آن وزارت خان
ــد  ــم. امی ــای وارد شــده تشــکر نمای ــه و نقده مطروح
اســت ایــن رویــه همچنــان ادامــه یابــد، زیــرا واکاوی 
ــت  ــر وضعی ــه در طــول دهه هــای گذشــته ب آنچــه ک
منابــع آب کشــورمان گذشته اســت، مهمتریــن وظیفــه 

ــت.  ــور اس ــت آب کش ــت اندرکاران صنع ــه دس هم
 و اما پاسخی بر نظرات وزارت نیرو:

از  شــده  ارائــه  آمــار  گردیــده  اعــالم   1 بنــد  در 
ــب مطــرح شــده  چاه هــای اســتان کــه توســط اینجان
ــد.  ــالم نموده ان ــری را اع ــار دیگ ــد و آم ــکال دارن اش
ــای  ــداد کل چاه ه ــه تع ــق یادداشــت آن وزارت خان طب
ــه  ــاز، 11345 حلق ــه مج ــامل 24392 حلق ــتان ش اس
ــد  ــه فاق ــال 85 ( و 6142 حلق ــس از س ــاز )پ غیرمج
تاریــخ  کــه  چاه هایــی  منظــور  )احتمــااًل  پروانــه 
حفــر آنهــا قبــل از ســال 85 اســت ( می باشــند. 
ــتان 41879  ــای اس ــداد کل چاه ه ــب تع ــن ترتی بدی
ــط  ــده توس ــه ش ــار ارائ ــا آم ــه ب ــردد ک ــه می گ حلق
اینجانــب ) 34556 حلقــه ( تناقــض آشــکاری دارد. 
ــه در  ــد پروان ــاه فاق ــه چ ــب، 6142 حلق ــر اینجان به نظ
واقــع بخشــی از همــان 11345 حلقــه چــاه غیرمجــاز 
می باشــند و فکــر می کنــم آمــاری کــه اینجانــب 
ــن  ــت و در ای ــر اس ــت نزدیک ت ــه واقعی ــه داده ام ب ارائ
ــه  ــرف آن وزارت خان ــدداً از ط ــمندم مج ــورد خواهش م

بررســی های بیشــتری صــورت گیــرد.
بنــد 2: در بخــش دوم اینجانــب عمدتــًا بــر این مســئله 
ــاز و  ــای غیرمج ــتن چاه ه ــه بس ــودم ک ــد کرده ب تأکی
یــا کاهــش پروانه هــای صادرشــده صرفــًا بــا اتــکا بــه 
ــتوری  ــورت دس ــنامه ها و به ص ــتورالعمل ها و بخش دس

و بــدون مشــارکت و همراهــی مصرف کننــدگان و 
ــه ایــن ســادگی  ــدون داشــتن مقبولیــت اجتماعــی ب ب
کــه تصــور می شــود، نیســت. در ایــن مــورد، از طــرف 
آن وزارت خانــه اعــالم گردیــده کــه مثــاًل طبــق بنــد ز 
مــاده 29 قانــون توزیــع عادالنــه آب بایــد تعدیــل و یــا 
جیره بنــدی بــر روی پروانه هــا به صــورت یکســان 
ــماره  ــتورالعمل ش ــاس دس ــر اس ــا ب ــود و ی ــال نم اعم
ــرف  ــه مص ــی و آئین نام ــا و تعادل بخش ــرح احی 3 ط
ــی  ــی فعل ــاس آبده ــر اس ــا را ب ــد پروانه ه ــه، بای بهین
اصــالح نمــود. در ایــن ارتبــاط جــای ایــن ســوال باقــی 
ــون  ــب قان ــه از تصوی ــی ک ــه در حال ــه چگون اســت ک
توزیــع عادالنــه آب بیــش از 36 ســال می گــذرد هنــوز 
ــاًل  ــرا مث ــا چ ــت؟! و ی ــرا نشده اس ــاده 29 اج ــد ز م بن
ــرف  ــه ح ــان از مرحل ــماره 3 همچن ــتورالعمل ش دس
ــری  ــای دیگ ــکل در ج ــا مش ــت؟ آی ــه اس ــر نرفت فرات
ــی توضیحــات  ــن مــورد در بخــش پایان نیســت؟ در ای

بیشــتری خواهــم داد . 
بنــد 3 : در مــورد چاه هــای غیرمجــاز اعــالم گردیــده 
کــه طبــق قانــون بــرای چاه هایــی کــه قبــل از ســال 
85 حفــر گردیده انــد، 25 مترمکعــب در شــبانه روز 
چاه هــای  و  می شــود  بهره بــرداری صــادر  مجــوز 
غیرمجــازی کــه بعــد از ســال 85 نیــز حفــر گردیده انــد 
بایــد ُپــر و مســلوب المنفعه گردنــد. در ایــن مــورد نیــز 
جــای ایــن ســؤال باقــی اســت کــه مطابــق آمارهــای 

اعــالم شــده در حــال حاضــر بیــش از 300 هــزار حلقه 
چــاه غیرمجــاز در کشــور وجــود دارد. از طرفی در ســال 
ــون توزیــع  ــق تبصــره ذیــل مــاده 3 قان 1361 و مطاب
عادالنــه آب قــرار بــود کــه کلیــه چاه هــای غیرمجــاز 
کــه مضــر بــه مصالــح عمومــی می باشــند ُپــر و 
ــورت  ــل ص ــن کار در عم ــد. ای ــلوب المنفعه گردن مس
ــرار  ــف ق ــن تکلی ــون تعیی ــق قان ــد طب ــت و بع نگرف
شــد همــه چاه هــای غیرمجــاز تــا پایــان ســال 1384 
ــال  ــد از س ــی بع ــه عبارت ــد و ب ــف گردن ــن تکلی تعیی
1384 هیــچ چــاه غیرمجــازی در کشــور نباشــد. چنیــن 
اتفاقــی نیــز هرگــز نیفتــاد و آخریــن مــورد نیــز همیــن 
قانونــی بــود کــه در ســال 1389 بــه تصویــب رســید و 
ــل از ســال  ــد چاه هــای قب ــرر گردی ــه اســتناد آن مق ب
ــد و  ــبانه روز بگیرن ــب در ش ــر مکع ــوز 25 مت 85 مج
ــر و مســلوب المنفعه  ــز پ ــد از ســال 85 نی چاه هــای بع
ــاز  ــای غیرمج ــف چاه ه ــال تأس ــا کم ــی ب ــد، ول گردن
از 1361 تاکنــون نــه تنهــا کاهــش نیافتــه، بلکــه بــه 
رقــم خیــره کننــده بیــش از 300 هــزار حلقــه در کشــور 
ــای  ــال، صرف نظــر از اینکــه چــه مبن رسیده اســت. ح
ــر  ــدون در نظ ــون اســت و ب ــن قان ــی پشــت ای منطق
ــی  ــه تضمین ــودن آن، چ ــط ب ــا غل ــت ی ــن درس گرفت
وجــود دارد کــه ایــن دســتورالعمل نیــز بــه سرنوشــت 
ــا چــرا بعــد از هشــت  قوانیــن قبلــی دچــار نشــود و ی

ــوس نرسیده اســت؟  ــج ملم ــه نتای ــال ب س
بنــد 4: در بخــش پایانــی، اینجانــب ضرورت مشــارکت 
ــورد  ــر بحــران آب را م ــه ب ــرای غلب ــی ب ــع محل جوام
تأکیــد قــرار داده بــودم. در جوابیــه وزارت نیــرو ضمــن 
ــت از  ــر گردیده اس ــی ذک ــرورت، مطالب ــن ض ــد ای تأیی
جملــه اینکــه: در رویکــرد جدیــد وزارت نیــرو و جهــاد 
ــح  ــا تســهیل گری صحی کشــاورزی ســعی می گــردد ب
و توانمندســازی جامعــه بهره بــردار و همچنیــن بــا 
ــر  ــق خاط ــاس تعل ــارکتی، احس ــت مش ــاد مدیری ایج
نســبت بــه منابــع آبــی مشــترک در جامعــه بهره بــردار 

ایجــاد شــود. 
ــم،  ــی عــرض کن ــم مطالب ــورد الزم می دان ــن م  در ای
قبــل از هرچیــز ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه بــدون 
ــره،  ــراد خب ــًا اف ــرو قطع ــه وزارت نی ــک در مجموع ش
ــه  ــه صادقان ــتند ک ــادی هس ــش زی ــدوم و زحمتک خ
خدمــت می کننــد و ســاده اندیشــانه اســت کــه تصــور 
نمائیــم بحــران آب بــه تنهایــی ناشــی از عملکــرد ایــن 

پاسخ وزارت نیرو و واقعیت های موجود
   حسین زراعتکار
کارشناس آب زیرزمینی کرمان

ــاز از  ــای غیرمج ــف چاه ه ــال تأس ــا کم ب
ــه،  ــش نیافت ــا کاه ــه تنه ــون ن 1361 تاکن
ــش از  ــده بی ــره کنن ــم خی ــه رق ــه ب بلک
300 هــزار حلقــه در کشــور رسیده اســت. 
ــای  ــه مبن ــه چ ــر از اینک ــال، صرف نظ ح
منطقــی پشــت ایــن قانــون اســت و 
ــط  ــا غل ــن درســت ی ــدون در نظــر گرفت ب
ــه  ــود دارد ک ــی وج ــه تضمین ــودن آن، چ ب
ــت  ــه سرنوش ــز ب ــتورالعمل نی ــن دس ای
ــرا  ــا چ ــود و ی ــار نش ــی دچ ــن قبل قوانی
ــج ملمــوس  ــه نتای بعــد از هشــت ســال ب

نرسیده اســت؟ 



آب
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وزارت خانــه اســت، بلکــه مشــکالت و بحــران منابــع آب 
ریشــه در عوامــل متعــدد سیاســی، اجتماعــی و اقتصادی 
دارد کــه وزارت نیــرو تنهــا بخــش ناچیــزی از آن اســت 

کــه در اینجــا صرفــًا بــه یــک مــورد می پــردازم. 
یکــی از مســائل اساســی از نظــر اینجانــب نــوع 
حکمرانــی اســت کــه در کشــورمان در مــورد منابــع آب 
ــه قوانیــن، بخشــنامه ها و  اعمــال می گــردد. نگاهــی ب
دســتورالعمل های موجــود در بخــش آب از ســال 1347 
کــه قانــون ملــی شــدن آب هــا بــه تصویــب مجلــس 
شــورای ملــی آن زمــان رســیده تاکنــون، نشــان دهنده 
ایــن موضــوع اســت کــه حــق مالکیــت بــر آب عمــاًل 
یــا نادیــده گرفتــه شــده و یــا بســیار کمرنــگ اســت و 
در تمامــی ایــن قوانیــن حتــی یــک مــاده وجــود نــدارد 
کــه بــه صاحبــان منابــع حــق دخالــت در امــور مربــوط 
بــه خودشــان را بدهــد و بدیــن ترتیــب یــک انفــکاک 
ــش آب  ــران بخ ــدگان و مدی ــن مصرف کنن ــل بی کام
ــارکت  ــث مش ــم بح ــر ه ــت و اگ ــده اس ــود آم به وج
ــری  ــوری و ظاه ــری ص ــًا ام ــود صرف ــرح می ش مط
اســت، زیــرا کــه متکــی بــر قوانیــن نیســت. در چنیــن 
ــده در  ــع مصرف کنن ــه جوام ــکان مداخل ــرایطی، ام ش
ــال  ــت، ح ــن اس ــاًل غیرممک ــری عم ــر تصمیم گی ام
ــناد  ــه اس ــود ک ــکلی ب ــه ش ــا ب ــن م ــر قوانی ــه اگ آنک
ــه  ــود ک ــی ب ــه ای از قوانین ــامل مجموع ــتی ش باالدس
ــد  ــی تولی ــر چگونگ ــت را ب ــی دول ــارت عال ــًا نظ صرف

مدیریــت  ولــی  می کــرد،  مشــخص  مصــرف  و 
ــه  ــز را ب ــای آبری ــطح حوضه ه ــع آب در س ــر مناب ب
ــکل ها  ــاد تش ــا ایج ــا ب ــپرد ت ــدگان می س مصرف کنن
ــر  ــکالت ه ــائل و مش ــاز، مس ــازمان های موردنی و س
ــل و  ــی آن ح ــرایط اقلیم ــه ش ــه ب ــا توج ــه را ب حوض
ــد  ــد، بســیاری از مشــکالت حــل می گردی فصــل کنن
ــه بســیار ســنگین  ــن وظیف ــار ای ــز از زیرب ــت نی و دول
به طــور  می یافــت.  رهایــی  ملمــوس  به صــورت 
قطــع، بــازار واقعــی آب شــکل می گرفــت و ایــن مــاده 

ــرد.  ــدا می ک ــود را پی ــه ارزش خ ــر منطق ــی در ه حیات
ــود  ــوم خ ــی و مفه ــر آب، معن ــت ب ــن، مالکی همچنی
ــت  ــر دول ــن شــرایطی، اگ ــی آورد. در چنی را بدســت م
صرفــًا بــه عنــوان یــک ناظــر عالــی بــر میــزان کلــی 
مصــرف بــا توجــه بــه تــوان ســفره ها وظیفــه نظارتــی 
ــل  ــه ای مث ــچ گاه در منطق ــی داد، هی ــام م ــود را انج خ
رفســنجان بــرای حفــر چــاه غیرمجــازی کــه دویســت 
ــالق  ــه ش ــه 10 ضرب ــال ارزش دارد جریم ــارد ری میلی
و یــا 15 روز زنــدان در نظــر نمی گرفــت!! )مــاده 
ــام  ــچ مق ــا هی ــه آب( ، و ی ــع عادالن ــون توزی 45 قان
ــی  ــی داد طرح ــازه نم ــود اج ــه خ ــان ب ــئولی ناگه مس
چــون فــدک را پیشــنهاد نمایــد کــه هــر کــس در هــر 
ــد!!  ــد و کشــاورزی کن ــاه بزن ــه دوســت دارد چ ــا ک ج
البتــه ایــن موضــوع ســر دراز دارد کــه در ایــن مقــال 

نمی گنجــد. 
     امــا در پایــان ایــن نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه در 
شــرایط فعلــی، چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم، مــا بــا 
ــی  ــل بحران ــم و به دلی ــر و کار داری ــن س ــن قوانی همی
ــن اســت  ــع آب، مصلحــت در ای ــت مناب ــودن وضعی ب
ــکل  ــه ش ــی ب ــاختارهای قانون ــه س ــا زمانی ک ــه ت ک
ــود  ــن موج ــای قوانی ــه ظرفیت ه ــی اســت از هم کنون
ــی از  ــل بخش ــه حداق ــد آنک ــه امی ــم. ب ــتفاده کنی اس
مشــکالت مرتفــع گــردد، امــا اینکــه بــا ایــن وضعیــت 

ــم. ــه کجــا برســد، واهلل اعل ســرانجام کار ب

ــده  ــا نادی ــاًل ی ــر آب عم ــت ب ــق مالکی ح
گرفتــه شــده و یــا بســیار کمرنــگ اســت 
و در تمامــی ایــن قوانیــن حتــی یــک مــاده 
وجــود نــدارد کــه بــه صاحبــان منابــع حــق 
ــه خودشــان را  ــوط ب ــور مرب ــت در ام دخال
بدهــد و بدیــن ترتیــب یــک انفــکاک 
ــران  ــدگان و مدی ــن مصرف کنن ــل بی کام
ــر  ــت و اگ ــده اس ــود آم ــش آب به وج بخ
ــود  ــرح می ش ــارکت مط ــث مش ــم بح ه
ــت،  ــری اس ــوری و ظاه ــری ص ــاً ام صرف
ــت. در  ــن نیس ــر قوانی ــی ب ــه متک ــرا ک زی
ــه جوامــع  چنیــن شــرایطی، امــکان مداخل
تصمیم گیــری  امــر  در  مصرف کننــده 

ــت. ــن اس ــاًل غیرممک عم
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