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ــامانی های  ــان نا به س ــوروز 1398 و در می ــتانه ن در آس

سیاســی و اقتصــادی کشــور، صنعت پســته ایــران دوران نه 

چنــدان امیدوارکننــده ای را ســپری می کنــد. نوشــته های 

محســن جــال پــور همیشــه روشــنی بخــش راه فعــاالن 

صنعــت بــوده اســت. امــا امــروز او نیــز در ایــن راه پــر 

پیــچ و خــم لبخنــد کمرنگــی بــر لــب دارد. بــا وی بــه 

گفت  و گــو نشســتیم تــا گذشــته و چشــم انــداز ســال 98 

انجمــن پســته ایــران را از نــگاه ایشــان دریابیــم. 

ــا در  ــأت امن ــگاه هی ــور! جای ــای جالل پ آق
ســاختار انجمــن پســته بــه چــه منظور اســت؟ 
بعــد  انتخابــات دوره  از  پیش بینــی شــما 

ــت؟ چیس
ــی  ــات انجمــن، اتفاقات ــی انتخاب  در ســه دوره قبل
رخ داده اســت کــه می توانــد بــرای انتخابــات پیــش 
ــده  ــی از آین ــه پیش بین ــا را ب ــه باشــد و م رو تجرب
ــر  ــا ب نزدیــک کنــد. در تعریــف جایــگاه هیأت امن
آن بودیــم افــرادی در ســه گــروه تولیــد، فــرآوری 
و خدمــات و صــادرات فعــال باشــند و بعــد هــم 
ــذر  ــا گ ــد. ب ــان باش ــن خودش ــان از بی انتخاب ش
ــأت  ــه از هی ــی ک ــج خوب ــل نتای ــه دلی ــان ب زم
امنــا گرفتیــم و عملکــرد رضایت بخشــی کــه 
ــم. اول،  ــاد کردی ــر ایج ــت دو تغیی ــا داش هیأت امن
تعــداد هیــأت امنــا را بــه 45 نفــر افزایــش دادیــم؛ 
دو تــا هفــده نفــر و یــک یــازده نفــر. دوم، نحــوه 
ــدا  ــم. ابت ــر دادی ــا را تغیی ــأت امن ــری در هی رأی گی
قــرار بــود در بخــش تولیــد، تولیدکننــدگان و 
ــه در  ــدگان و هم ــادرات، صادرکنن ــش ص در بخ
بخــش فــرآوری و خدمــات رأی دهنــد، ولــی بعداً 
انتخابــات گــروه فــرآوری و خدمــات هــم مســتقل 

ــم. شــد. دســتاورد بهتــری را شــاهد بودی
نمی شــناخت  را  انجمــن  اول، کســی  دوره  در 
و دوره پایه گــذاری بــود. دوره دوم هــم هنــوز 
انجمــن خیلــی جــا نیافتاده بــود، بنابرایــن، خیلــی 
از اعضــای هیــأت  امنــای دوره اول و دوم مشــترک 
ــای خــودش را  ــن ج ــی انجم ــی وقت ــتند. ول هس
بــاز کــرد و شــناخته شــد، دوره ســوم بــا تغییــرات 
جــدی رو بــه رو شــد؛ چــرا کــه دیــدگاه  بــه ســمت 

ــا  ــا از نیروهــای جــوان ب جانشــین پروری رفــت ت
ــم.  ــتفاده کنی ــازه اس ــای ت دیدگاه ه

ــود.  ــات اصــًا مطــرح نب مســئله مهندســی انتخاب
کمــا اینکــه برخــی از آنهایــی کــه بایــد انتخــاب 
می شــدند، نشــدند و عمــًا آنچــه کــه اتفــاق افتــاد 
جدیــد بــود، برنامــه ای برایــش ریختــه نشــده بود و 

ــود. ــی نب ــل پیش بین اصــًا قاب
ــای دوره  ــأت امن ــد هی ــا 70 درص ــک 60 ت نزدی
ــاوت  ــا دوره اول و دوم تف ــأت امن ــا هی ــوم ب س
داشــت. وجــه مشــترک هیــأت مدیــره دوره ســوم 
ــای  ــده و آق ــط بن ــره دوره دوم فق ــأت مدی ــا هی ب
ــد از آن کســالت و  ــم بع ــن ه ــم. م ابطحــی بودی
بیمــاری اســتعفا دادم و جــای مــن در گــروه 
بازرگانــی آقــای بازیــان آمــد. نهایتــاً، هیــأت مدیره 
دوره ســوم بــا هیــأت مدیــره دوره اول و دوم فقــط 

ــرد مشــترک شــد. ــک ف در ی
ــد  ــارم چن ــات دوره چه ــی انتخاب ــرای پیش بین ب
ــوم آن  ــن در دوره س ــت. انجم ــد گف ــه بای مقدم
تحــرک دوره اول و دوم را نداشــت. نــه اینکــه کار 
نکــرد، چــرا کار هــم زیــاد کــرد، امــا آن ظهــور و 
بــروزی کــه در دوره اول و دوم داشــت در دوره 
ســوم نبــود. برخــاف عاقــه ای کــه وجود داشــت 
ــی از  ــه برخ ــم ک ــم کرده بودی ــرای آن کار ه و ب
ــوم  ــه دوره س ــن دوره دوم ب ــن و متنفذی معتمدی
بیاینــد، ایــن اتفــاق محقــق نشــد. عدم حضــور این 
آدم هــای متنفــذ و مــورد وثــوق جامعــه باعث شــد 
کــه آن گیرایــی و گرمــی کــه بایســتی انجمــن افراد 
ــاً بایســتی  ــرد و نهایت ــع می ک ــه خــودش جم را ب
در جامعــه بــروز بیشــتری می داشــت، وجــود 

ــم؛ ــر می کن ــی ذک ــرای آن دالیل ــد. ب نداشته باش
فــراز و نشــیبی کــه صنعــت پســته در دوره ســوم 
ــی، دو  ــن یک ــاً ای ــود. خصوص ــه رو ب ــا آن روب ب
ــود پســته )ســال  ــل کمب ــه دلی ــم ب ســال آخــر ه
محصولــی 97( بی ســابقه بــود. عــاوه بــر آن 
تصمیمــات نامطلــوب دولتــی در رابطــه بــا پســته 
کــه در ســال 96 و بــه ویــژه 97 اتخــاذ شــد. ایــن 
مســائل در کنــار رویکــرد هیــأت مدیره دوره ســوم 

وجــود داشــت. یعنــی در دوره قبــل مــا بیشــتر در 
پــی برونگرایــی و حضــور در مجامــع عمومــی و 
ــم.  ــتگذاری ها بودی ــا و سیاس ــم گیری ه در تصمی
در یــک کلمــه بخــش کان نگــر صنعــت پســته 
ــوم  ــی در دوره س ــم. ول ــال کردی ــور دنب را در کش
ــد،  ــده بودن ــره ش ــأت مدی ــه وارد هی ــتانی ک دوس
بیشــتر بــه امــور داخلــی انجمــن، علمــی کــردن و 
اســتفاده از امــکان و ظرفیــت انجمن بــرای تقویت 
ــه  ــادی ب ــی اعتق ــد و خیل ــی پرداختن ــه داخل بنی
اینکــه عملکــرد دوره اول و دوم مــورد نیــاز اســت، 
نداشــتند. فکــر می کردنــد دیگــر آن شــناختی کــه 
ــن، در  ــه وجــود آمده اســت. بنابرای ــد، ب ــد باش بای
ــر کــردم دوره ســوم  ــه ذک ــی ک ــا دالیل مجمــوع ب

ــود. ــل ب ــاوت از دو دوره قب متف
در ایــن چهــار ســالی کــه دوره ســوم طــی شــد، 
اتفاقاتــی در عرصــه سیاســت رخ داد که عــده ای را 
از تأثیرگــذاری و نتیجــه بخشــی در وقت گذاشــتن 
ــرد. ــد ک ــا نااُمی ــا و تشــکل ها و اتاق ه در انجمن ه

از نظــر مــن، دولت نهــم و دهم ســخت ترین دوران 
بعــد از انقــاب بــود، ولی بهتــر از دولــت یازدهم و 
دوازدهــم بــود. چــرا کــه در دوره نهــم و دهــم همه 
ــم  ــن می دیدی ــده روش ــش رو را آین ــده پی ــا آین م
ــد  ــر و امی ــت، تدبی ــه دوره عقانی ــد ب ــه می توان ک
ــخت  ــیدیم آن دوران س ــار می کش ــردد و انتظ برگ

گفت و گو  با محسن جالل پور، عضو هیأت امنای انجمن پسته ایران

ثروت فردی را به ثروت جمعی وصل کنیم
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ــوان  ــه عن ــن ب ــه م ــه ک ــه آنچ ــبت ب نس

ذهنــم  در  ایــن تشــکل ها  پایه گــذاری 

ــیدیم،  ــی رس ــدف اصل ــه ه ــاً ب ــود، تقریب ب

امــا نســبت بــه عملکــرد تشــکل و کارهایی 

کــه تشــکل ها می توانســتند انجــام دهنــد، 

ــل متعــددی  ــه ســر انجــام نرســید. دالی ب

ــه کاًل  ــت ک ــن اس ــده اش ای ــم دارد و عم ه

ــای  ــر مبن ــا، سیاســت گذاری ب در کشــور م

تشــکل نیســت. 

ــه و  ــات ناعاقان و تصمیم
خلق الســاعه بگــذرد. آن 
ــه  ــد ک ــث می ش ــد باع امی
ــم.  ــو بروی ــزه جل ــا انگی ب
ــد از  ــد و خصوصــاً بع ــم آم ــت یازده ــی دول وقت
برجــام از موقعیــت خــوب بهــره بردیــم. در همــه 
بخش هــای کشــور شــکوفایی داشــتیم، امــا وقتــی 
ــم و  ــام خوردی ــردن برج ــوب ک ــان منک ــه جری ب
ــد،  ــود آم ــه وج ــور ب ــدی در کش ــان جدی جری

ســرخورده شــدیم. 
ــال اول  ــم و دو س ــت یازده ــال دوم دول در دو س
بودنــد  امیــدوار  دوازدهــم، خیلی هــا  دولــت 
ــا  ــورد وثوق ترین ه ــا، م ــا تجربه ترین ه ــب ب ترکی
ــی  ــی خوب ــات خیل ــا اتفاق و اصاح طلب ترین ه
بیافتــد. بنابرایــن، طبیعــی اســت کــه بــا وضعیــت 
ــه  ــا اینک ــدند. کم ــرخورده ش ــده ای س ــی ع فعل
ــال دوم  ــال اول و در دو س ــم در س ــت یازده دول
دولــت دوازدهــم نســبت بــه بخــش خصوصــی و 
تشــکل ها، اســمش را بگــذارم بــی معرفتــی یــا کم 

لطفــی، کــرد.
ــما در  ــی آورد. ش ــی م ــت بی انگیزگ ــن وضعی ای
ــًا  ــد عــده ای کــه قب ــگاه کنی ــان هــم ن ــاق کرم ات
ــا عاقــه حضــور پیــدا می کردنــد، جــزو اولیــن  ب
نفرهــای ثبــت نــام بودنــد یــا ثبــت نــام نکردنــد 
و اگــر هــم ثبــت نــام کردنــد بــه اصــرار بعضــی از 
دوســتان آمدنــد. االن هــم خیلــی عاقــه ای بــرای 
ــود دارد، در  ــاق وج ــن در ات ــد، ای ــه کار ندارن ادام

ــود. ــده می ش ــم دی ــکل هایش ه تش
بــه عــاوه کســانی کــه پایه گــذار انجمــن بودنــد 
بــه یــک رده ســنی رســیده اند کــه خیلــی توانایــی 
ندارنــد. امــروز نــه آقــای آگاه آن توان روزهــای اول 
را دارد نــه مــِن محســن جــال پــور تــوان جوانــی 
و آن امــکان دوره اول را دارم. فکــر نمی کنــم حتــی 
امــروز آقــای ابطحــی هــم بــا توجــه بــه شــرایط 
ســنی و وضعیتــی کــه در جامعه هســت، بــه لحاظ 
ــزه داشته باشــد.  ــدان انگی ــد پســته چن ــت ب وضعی
ــن  ــدی را در ای ــر ج ــک تغیی ــًا ی ــن، عم بنابرای
زمینــه در دوره چهــارم خواهیــم داشــت. بنابرایــن، 
در مجمــوع بــا دالیــل کــه ذکــر کــردم دوره ســوم 

متفــاوت از دو دوره قبــل بــود. 
ــرای دوره چهــارم آن اســت کــه  پیش بینــی مــن ب

ــار  ــن چه ــته در ای ــت پس ــه در صنع ــانی ک کس
ســال بازنشســته شــدند، عقــب نشــینی کردنــد یــا 
بی انگیــزه شــدند و کســانی کــه بــه انــدازه زیــادی 
ــد،  ــازه نمی ده ــان اج ــمی و سنی ش ــرایط جس ش

ــات دوره چهــارم نخواهندشــد.  وارد انتخاب
ــات  ــرای دوره چهــارم، یــک انتخاب تصــور مــن ب
بســیار گــرم و رقابــت ســخت نخواهدبــود. تعــداد 
ــند،  ــم باش ــرای ه ــای ســختی ب ــه رقب کســانی ک
ــه دوره  ــر از س ــات کمت ــور در انتخاب ــرای حض ب
قبلــی اســت. بنابرایــن، بــاز هــم حــول و حــوش 
ــا  ــا ب ــای هیأت امن ــد اعض ــاه درص ــل، پنج چه
ــا  ــن صحبت ه ــن در ای ــه م ــه ک ــه آنچ ــه ب توج
عــرض کــردم تغییــر می کنــد. پیش بینــی می کنــم 
ترکیــب هیــأت مدیــره هــم در همیــن حــد تغییــر 

ــارم  ــد. در دوره چه ــه کن ــارم تجرب را در دوره چه
بــاز جوانگرایــی و نوگرایــی مطــرح خواهــد بــود. 
نــگاه به صنعــت امــروز پســته در زمینــه بازرگانی، 
تولیــد و خدمــات در ایــن ســال ها تغییراتــی 
ــای  ــا دیدگاه ه ــد ب ــای جدی ــت و آدم ه کرده اس
جدیــد آمده انــد. ولــی فکــر می کنــم ایــن انجمــن 
ــه  ــان ب ــد و در زم ــه می ده ــودش ادام ــه کار خ ب
جریانــات پیــش رو حتمــاً فائــق خواهــد آمــد و تا 
انــدازه زیــادی در آینــده مــا عملکــرد قابــل قبولــی 

از انجمــن خواهیــم دیــد.
ــن  ــما در انجم ــای ش ــد ایده ه ــر می کنی فک
ــازده ســال چــه قــدر محقــق  در طــی ایــن ی
ــوس  ــتآوردهای ملم ــه دس ــت و چ ــده اس ش

داشــته ایم؟ 

ــن  ــن کــه در ای ــه ای ــم ب ــار دیگــر برگردی  یــک ب
یــازده ســال چــه کار کردیــم و چــه می خواســتیم؟ 
در مجمــوع آنچــه کــه در ورودم بــه اتــاق کرمــان، 
ــتاد،  ــه هش ــل ده ــاد اوای ــه هفت ــر ده ــی اواخ یعن
ــود  ــن ب ــرد ای ــک ف ــوان ی ــود به عن ــورد نظــرم ب م
ــوی  ــم بخــش خصوصــی ق ــا اگــر بخواهی کــه م
ــیم و  ــوی داشته باش ــاق ق ــد ات ــیم بای ــته باش داش
ــوی داشته باشــیم بایســتی  ــاق ق ــم ات ــر بخواهی اگ
ــگاه،  ــن ن ــا ای ــوی داشــته باشــیم. ب تشــکل های ق
مــن تمــام توانــم را در پانــزده ســالی کــه در اتــاق 
کرمــان بــودم و پنج ســالی کــه در اتــاق ایــران بودم 
انصافــاً گذاشــتم تــا تشــکل  گرایی را نهادینــه کنــم. 
کمــا اینکــه در دوره ریاســت مــن در اتــاق کرمــان 
ــه وجــود  ــزان تشــکل در اســتان ها ب بیشــترین می
ــکل  ــزده تش ــارده، پان ــدود چه ــزی ح ــد. چی آم
ــن  ــا، انجم ــن خرم ــته، انجم ــن پس ــم از انجم اع
ســیر، گیاهــان دارویــی، خدمــات فنــی مهندســی 
و انجمن هــای متعــدد محصــوالت جنــوب اســتان 
تشــکیل شــد. در انتخابــات بســیاری از آنهــا خــود 
مــن شــرکت کــردم و بســیاری را هــم پایه گــذاری 
کردیــم کــه متأســفانه چنــدان پیگیــری نشــد؛ مثًا، 
ــه  ــم ک ــکل دادی ــیر را ش ــا س ــردو ی ــن گ انجم
دیگــر خیلــی اســمی از آنهــا نیســت. ولــی بعضــی 
انجمن هایــی کــه خــود مــن و دوســتانی مثــل مــن 
کــه عاقــه بــه کار تشــکلی داشــتند، موثــر بودنــد، 
باقــی ماندنــد. مثــل انجمن پســته، خرمــا، خدمات 
ــی،  ــان داروی ــوالت گیاه ــی، محص ــی مهندس فن

خــوب رشــد کردنــد.
اگــر بخواهــم جــواب ســوال شــما را بدهــم بایــد 
ــوان  ــه عن ــن ب ــه م ــه ک ــه آنچ ــبت ب ــم نس بگوی
بــود،  ذهنــم  در  تشــکل ها  ایــن  پایه گــذاری 
ــا نســبت  ــیدیم، ام ــی رس ــدف اصل ــه ه ــاً ب تقریب
ــه تشــکل ها  ــی ک ــرد تشــکل و کارهای ــه عملک ب
می توانســتند انجــام دهنــد، بــه ســر انجــام نرســید. 
دالیــل متعــددی هــم دارد و عمــده اش ایــن اســت 
کــه کًا در کشــور مــا، سیاســت گذاری بــر مبنــای 

تشــکل نیســت. 
ــت  ــم در صنع ــا می آیی ــی م ــردم وقت ــر می ک فک
ــره  ــه خدمــات و زنجی ــره  تولیــد را ب پســته، زنجی
ــادرات  ــره ص ــه زنجی ــرآوری را ب ــات و ف خدم
ــوان  ــه عن ــای خــارج را ب ــم، بازاره وصــل می کنی
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مــا در صنعــت پســته شــاید جــزو 
ــاً  ــاورزی مخصوص ــع کش ــدود صنای مع
ــه  ــتیم ک ــاورزی هس ــای کش در بخش ه
توانســتیم زنجیــره ارزش را در کنــار هــم 
قــرار دهیــم و همــه ذینفعــان را در کنــار 
ــی  هــم بنشــانیم، چــه در بخــش باغبان
ــا  ــی ت ــه در بازرگان ــات چ ــه در خدم چ
ــان  ــد. ارتباطات م ــره کنن ــم مذاک ــا ه ب
ــوی  ــت گذاری، ق ــه سیاس ــا مجموع را ب
ــم.  ــدل کردی ــات رد و ب ــم؛ اطالع کردی
از همــه همفکــری کــردن  مهم تــر 
ــول  ــن در ط ــه انجم ــه مجموع ــت ک اس
در  کــه  چهارگانــه اش  نشســت های 
گردهمایــی ســالیانه داشــته، نتایــج 

ــت.  ــت آورده اس ــه دس ــی ب خوب

هــدف نهایــی و بــاغ و مزرعــه را بــه عنــوان هدف 
اولــی می بینیــم، ایــن زنجیــره در طــول ایــن مــدت 

ــد.  ــدا می کن ــل جــدی پی تکام
را  بهــره وری  آب،  بحــث  در  می کــردم  فکــر 
می کــردم  فکــر  دهیــم.  افزایــش  می توانیــم 
می توانســتیم نــوع و کیفیــت پســته را ارتقــا دهیــم، 
حتــی باغــات نمونــه بــا واریته هــای مختلــف را به 
همیــن منظــور طراحی کردیــم. بــرای ایــن کار دو، 
ســه مرتبه خیــز برداشــتیم. با جهــاد کشــاورزی در 
دوره احمــدی نــژاد صحبــت کردیــم، اینهــا محقق 
ــر  ــت صف ــچ وق ــره ارزش هی ــا آن زنجی ــد ی نش
تــا صــدش در مجمــوع در کنــار هــم و بــه یــک 
صــورت پروســه کامــل از بــاغ و درخــت تا قفســه 

و نیازهایــش دیــده نشــد.
 بــه نظــرم برخــی از ایــن شکســت ها بــه 
وقت گــذاری و همــت و همراهــی و همدلــی 
هیــأت مدیــره و هیــأت امنــا بــاز می گــردد 
ــام  ــته و تم ــت پس ــتیبانی صنع ــه پش ــی ب و برخ

ــردد. ــی گ ــر م ــدرکاران آن ب ــت ان دس
 یکــی از نقص هــای اصلــی تشــکل انجمن پســته 
ایــران را ایــن می دانــم کــه ذینفعــان ایــن صنعــت 
ــن  ــا ای ــدی را ب ــی ج ــدی و همراه ــاور ج آن ب
ــه انجمــن تمــام  ــی ک ــد. در حال انجمــن نمی کنن
ــن  ــرژی و همی ــرو و ان ــام نی ــر و تم ــر و ذک فک
میــزان پــول و محدودیتــی کــه دارد را در اختیــار 
ــن  ــفانه، ای ــذارد. متأس ــته می گ ــت پس کل صنع
بــاور کــه چقــدر انجمــن پســته ایــران می توانــد 

موثــر باشــد، وجــود نــدارد. 
ایــن مــوارد عواملــی بــود کــه بــه آن اهدافــی کــه 
ــذاری  ــد از پایه گ ــود بع ــرار ب ــردم و ق ــر می ک فک
بــه طرفش خیــز برداریــم، نرســیدیم. مــواردی مثل 
ــی،  علمــی کــردن کاشــت، علمــی کــردن بازاریاب
ــته  ــت پس ــه در صنع ــی ک ــردن خدمات ــی ک علم
ــوع  ــردن ن ــد ک ــردن و کارآم ــه روز ک ــت، ب اس
کاشــت و نــوع بهــره وری و نــوع برداشــت، خیلــی 

از اینهــا اتفــاق نیفتــاد.
ــت  ــه از صنع ــی ک ــن گله های ــار ای ــه در کن  البت
پســته و دســت اندرکاران و ذینفعانــش، هیــأت 
ــود دارد،  ــن وج ــود م ــره و خ ــأت مدی ــا، هی امن
ــر  ــز در نظ ــور را نی ــی کش ــای عموم ــد فض بای
گرفــت. شــرایط نااُمیــد و بی انگیــزه ای کــه امــروز 

ــا  ــه م ــدی ک ــکات ج ــت و مش ــور اس در کش
ــم، کار را  ــاد می کنی ــش از آن ی ــوان ابرچال ــه عن ب
ســخت تر کــرده اســت. یکــی همیــن بحــث آب 
اســت کــه در رأس همــه چیــز اســت. دولتــی بــا 
حکمرانــی ناکارآمــد داریــم. مجموعــاً از آن چیزی 
ــی  ــم، ول ــه داری ــی فاصل ــتم خیل ــه می خواس ک
ــاع اســت. ــل دف ــم قاب ــه داری ــم ک عملکــردی ه

آن چیــزی کــه بــه عنــوان یــک دســتاورد بــه 
ــا  ــا جوان ه ــرای م ــه ب ــد ک ــان بگویی خودت
امیدوارکننــده باشــد، چیســت؟ مــن بــه 
ــن  ــه از م ــده ام ک ــی آم ــی از گروه نمایندگ
خواســتند بپرســم چــه عملکــردی از نظر شــما 
ــًا  ــن دقیق ــت. م ــد کننده بوده اس ــتباه و نااُمی اش
ــا در  ــم ت ــوس می پرس ــوال را معک ــن س ای
آســتانه نــوروز 98 و در ایــن وضعیت ســخت، 
شــما از دســتاوردها و امیدهــا برایمــان بگویید.

در مــورد نااُمیــدی، آن قســمت اولــی کــه دوســتان 
از شــما خواســتند بپرســید، مــن این عــدم همراهی 
ــته را  ــت پس ــان صنع ــاور ذینفع ــدم درک و ب و ع

ــردم انجمــن بعــد از  ــردم. فکــر می ک ــاور نمی ک ب
ــگاه خــودش را در  ــن مــدت کــه توانســته جای ای
سیاســت گذاری کشــور و در مجامــع عمومــی، در 
اتــاق ایــران و در دولــت و مجلــس بــاز کنــد، مردم 
ــد  ــد؛ می آین ــتیبانی می کنن ــت و پش ــتر حمای بیش

ــد و  ــدا می کنن ــور پی حض
ــاد  ــکل اعتم ــک تش ــه ی ب
ــا  ــه م ــی اینک ــد. ول می کنن
ــن مــدت  ــوز بعــد از ای هن

در عضوگیــری مشــکل داریــم و نتوانســته ایم 
ــتیبانی  ــدون پش ــتقل و ب ــورت مس ــان به ص خودم
ایــن و آن عضــو داشــته باشــیم، نااُمیــدم می کنــد. 
متأســفانه، خیلــی وقت هــا بــا ســوء ظــن  و خاف 
واقــع نســبت بــه انجمــن قضاوت هایــی صــورت 
می گیــرد، کــه اصــًا در ذهنــم نمی گنجیــد بتــوان 

ــد قضــاوت کــرد. ایــن قــدر ب
 امــا شــما از امیــدواری می پرســید؟ مــا در صنعــت 
ــاورزی  ــع کش ــدود صنای ــزو مع ــاید ج ــته ش پس
مخصوصــاً در بخش هــای کشــاورزی هســتیم 
کــه توانســتیم زنجیــره ارزش را در کنــار هــم قــرار 
دهیــم و همــه ذینفعــان را در کنــار هــم بنشــانیم، 
چــه در بخــش باغبانــی چــه در خدمــات چــه در 
بازرگانــی تــا بــا هــم مذاکــره کننــد. ارتباطات مــان 
ــم؛  ــوی کردی ــت گذاری، ق ــه سیاس ــا مجموع را ب
اطاعــات رد و بــدل کردیــم. مهم تــر از همــه 
ــن  ــه انجم ــه مجموع ــت ک ــردن اس ــری ک همفک
در طــول نشســت های چهارگانــه اش کــه در 
ــه  ــی ب ــج خوب ــته، نتای ــالیانه داش ــی س گردهمای

ــت.  ــت آورده اس دس
مــن هنــوز خیلــی از ایــن عزیزانــی کــه از 
در  دولــت  مجموعــه  از  یــا  و  دانشــگاه ها 
ــه  ــم ک ــد را می بین ــالیانه آمدن ــای س گردهمایی ه
دانشــی را در کــه در آنجــا منتقــل شــده، پیگیــری 
ــی منتقــل  ــی، اطاعات ــد. در یــک گردهمای می کنن
شــده، و پیگیری هایــی انجــام شــده که مشــابه آن را 
در هیــچ صنعــت دیگــری در کل ایــران نمی توانیــد 
ببینیــد. تقریبــاً در ایــران هیــچ کجا نتوانســته اســت 
یــک چنیــن انســجامی را بــه نمایــش بگــذارد. در 
بیــن اعضــای کوچکــش و بیــن همــه افــرادی کــه 
بــه آن اعتمــاد کرده انــد و بــاور داشــته اند انســجام 

ــه وجــود آورده اســت. ب
ــردن  ــم ک ــث ک ــا، بح ــن بحث ه ــر ای ــاوه ب ع
بازگشــتی های محصــول پســته از اروپــا، بــا 
توانســتیم  بین المللــی،  کدکــس  در  حضــور 
میــزان حــد مجــاز را تغییــر دهیــم، البــی کردیــم، 
جلســه گذاشــتیم، رفــت و آمــد کردیــم. در بحــث 
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 در یــک بخــش خصوصــی کــه روی پای 
خــودش و روی ظرفیــت خــودش بــدون 
ــل،  ــابقه چه ــدون آن س ــت ب کمــک دول
ــام  ــی انج ــن کارهای ــاله،  چنی ــاه س پنج
شــود، کارهــای کوچکــی نیســت و جای 
ــور  ــروری، حض ــدواری دارد. جوان پ امی
دوســتان جــوان در هیأت امنــا و در هیأت 
ــن  ــده ای ــای امیدوارکنن ــره، بخش ه مدی
داســتان اســت. نمی توانیــم توقــع بیشــتر 
ــده اگــر خــدا  داشته باشــیم. شــاید در آین
ــا از  ــه زمینه ه ــد در کشــور در هم بخواه
ــت  ــا وضعی ــه تشــکل ها و انجمن ه جمل
ــحال تر و  ــا خوش ــۀ م ــود و هم ــر ش بهت

امیدوارتــر باشــیم.

باقیمانــده ســموم، انجمــن 
تــا امــروز توانســته وضــع 
ــد و  ــظ کن ــود را حف موج
ــی  ــن جهان ــل قوانی حداق
ــد. در  ــرار نده ــخت تری ق ــرایط س ــا را در ش م
ــال 1391  ــه در س ــی ک ــت صادرات بحــث ممنوعی
آقــای معــاون اول احمدی نــژاد گذاشــت، انجمــن 
ــان   ــر آن زم ــد اگ ــع وارد ش ــی جــدی و قاط خیل
اتفــاق ناگــواری می افتــاد، خیلــی مشــکل بــود کــه 

ــم.  ــس بگیری ــان را پ ــم بازارهایم بتوانی
در بحث هــای متعــدد داشــت، کاشــت، برداشــت، 
فــرآوری، بازاریابــی امــروزه تقریبــاً همــه کســانی 
کــه در نمایشــگاه ها شــرکت می کننــد ســراغ 
ــر انجمــن پســته  ــد. اگ ــه انجمــن را می گیرن غرف
ایــران حضــور نداشــته باشــد، پیگیــری می کننــد و 
ــن  ــان را از انجم ــه اطاعات ش ــد ک ــان می کنن اذع
ــا  ــات و آماره ــن، اطاع ــایت انجم ــد. س می گیرن
ــد؛  ــه انجمــن اعــام می کن ــد ک ــزان تولی ــل می مث
ــر  ــر و مطمئن ت ــاری موثق ت ــروز آم ــه ام ــا ب ــا ت م
ــار  ــم. در کن ــن نداری ــترس تر از انجم ــل دس و قاب
ــا  ایــن مســائل، همــکاری انجمــن پســته ایــران ب
ــع  ــن دو در واق ــت. ای ــر آب اس ــکده تدبی اندیش
خواهــر و بــرادری هســتند کــه بــا همدیگــر 
بــزرگ شــدند. خیلــی از اعضــای کلیــدی ایــن دو 
مجموعــه مشــترک اســت و ایــن دو بــا هــم جلــو 

رفتنــد.
ــر  ــای آخ ــان در روزه ــای چیتچی ــرو آق ــر نی وزی
ــس  ــا رفرن ــه تنه ــت ک ــه گف کارش در وزارتخان
مطمئــن و مــورد وثوقــم در طــول دوران وزارتــم 
اعــداد و ارقامــی بــوده کــه از اندیشــکده آب 
ــا را دارد. ــن اعتن ــد هــم ای ــر جدی ــده و وزی می آم

 در یــک بخــش خصوصــی کــه روی پــای 
خــودش و روی ظرفیــت خــودش بــدون کمــک 
ــاله،   ــاه س ــل، پنج ــابقه چه ــدون آن س ــت ب دول
چنیــن کارهایــی انجــام شــود، کارهــای کوچکــی 
ــروری،  ــدواری دارد. جوان پ ــای امی ــت و ج نیس
حضــور دوســتان جــوان در هیــأت امنــا و در هیأت 
ــتان  ــن داس ــده ای ــای امیدوارکنن ــره، بخش ه مدی
ــیم.  ــتر داشته باش ــع بیش ــم توق ــت. نمی توانی اس
شــاید در آینــده اگــر خــدا بخواهــد در کشــور در 
ــا  ــکل ها و انجمن ه ــه تش ــا از جمل ــه زمینه ه هم

وضعیــت بهتــر شــود و همــۀ مــا خوشــحال تر و 
ــر باشــیم. امیدوارت

 تعبیــری کــه بــار اول بــه کار بردیــد از اینکــه 
انجمــن فضایــی اســت که بایــد فرصــت دهد 
آدم ســازی اتفــاق بیافتــد، منظورتــان چــه بود؟ 
گروهــی معتقدنــد کــه مــا بایــد شــاخص هایی 
را داشــته باشــیم و بــر اســاس آن افــراد هیــأت 
امنــا را انتخــاب کنیــم، نظرتــان در مــورد ایــن 

ــئله چیست؟ مس
ــد و آن  ــاب داری ــدرت انتخ ــت ق ــک وق ــما ی ش
ــادی عضــو  ــده زی ــه شــما ع ــن اســت ک ــم ای ه
ــاورِ حضــور در تشــکل ها  ــادی ب ــد. عــده زی داری
و نهادهــای مدنــی را دارنــد. عــده زیــادی وقــت 
جــدی می گذارنــد. مــن آن شــاخص ها و در 
چارچــوب دیــدن را کامــًا می پســندم. ولــی 
بایــد همــه چیــز را در واقعیــت دیــد. مــن صــد در 
صــد می پذیــرم کــه از نظــر علمــی و کارشناســی 
داشــتن شــاخص بــرای انتخــاب کــردن، درســت 

اســت؛ مشــروط بــه اینکــه آن طــرف هــم ظرفیت 
ــداد الزم در آن  ــت آوردن آن تع ــاب و ظرفی انتخ

ــیم. ــوع داشته باش ــوب را در مجم چارچ
ــداد  ــان تع ــم از می ــه نمی توانی ــم ک ــد بپذیری بای
زیــادی ایــن گزینــش را انجــام دهیــم. بــه نظــرم 
بهتریــن متــر و بهتریــن تصمیم گیــری همــان 

شــناخت افــراد انجمــن از همدیگــر اســت کــه در 
ایــن ســال ها بــا هــم حشــر و نشــر داشــتند، ســفر 
رفتنــد، جلســه رفتنــد، گردهمایــی رفتنــد و ایــن 
خــودش متــر خوبــی اســت. مــن امیــدوارم ایــن 
ــر  ــناخت ها موث ــن ش ــد ای ــا 70، 80 درص دوره ت
باشــد. بــه هــر حــال، همــان نیروهایــی کــه امــکان 
دارنــد، وقت گــذار هســتند، عاقــه دارنــد، شــرایط 

حضــور دارنــد، بیاینــد. 
بایســتی یــک تفکــر تشــکلی در کل کشــور و در 
مجموعــه فعالیــن اقتصــادی کشــور دمیــده شــود. 
ــش  ــی در بخ ــم مرغ ــرغ و تخ ــان م ــک جری ی
خصوصــی و در تشــکل های مــا وجــود دارد. مــا 
ــا در انجمــن می پرســیدیم  ــاق ی ــت در ات ــر وق ه
و  عاقه منــدی  و  جــدی  حضــور  آن  چــرا 
مــا  نیســت؟ می گفتنــد چــون  وقت گــذاری 
بخــش خصوصــی قــوی نداریــم. هر زمــان بخش 
خصوصــی را رصــد کردیــم که چــرا در دنیــا قوی 
ــندیکاها  ــکل ها، س ــه تش ــم ک ــتیم، می دیدی نیس
ــش  ــه بخ ــتند ک ــا هس ــا و انجمن ه و اتحادیه ه
خصوصــی قــوی را می ســازند. در واقــع بایــد یک 

ــه یکدیگــر برســند. جایــی ب
متأسفانه در ده، دوازده سالی که در انجمن کار کردم 
چنــد ســالش بــا دولت نهــم و دهــم گرفتــار بودیم 
کــه اصــًا زمینــه تشــکلی و نهادگرایــی نداشــت. 
ــال اول  ــم و دو س ــت یازده ــال دوم دول در دو س
دولــت دوازدهــم، آنقــدر فضای کشــور مغشــوش 
و آنقــدر حاشــیه وجــود دارد کــه کســی بــه اصــل 
کــه همانــا تقویــت تشــکل ها اســت، نمی پــردازد. 
ــاه،  ــان فرصــت کوت ــود، در هم ــاه ب فرصــت کوت
خوشــبختانه مــن هــم رئیــس انجمــن بــودم، هــم 
ــران.  ــاق ای ــس ات ــان و هــم رئی ــاق کرم ــس ات رئی
ــد  ــک عاقمن ــوان ی ــم به عن ــن خواهــش می کن م
برویــد و در امور تشــکلی اتــاق در ســال های 94 و 
95 تجســس کنیــد. آن الیه هــای تشــکلی کــه مــن 
در آن دو ســال تعریــف کــردم. الیه هــای تشــکلی 
از تشــکل های شهرســتانی و تشــکل صنفــی 
شــروع می شــوند، یعنــی دو نــوع الیــه موضوعــی 
ــای  ــر مجموعه ه ــه باالت ــی. در مرحل و جغرافیای
ــتانی و  ــد اس ــی را در بُع ــکل مل ــتانی تش شهرس
ــًا کل  ــد. عم ــکل می دهن ــی ش ــد موضوع در بُع
ــه در  ــد، چ ــه در تولی ــت را چ ــه صنع آن مجموع
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ــات و  ــرآوری، چــه در صــادرات، چــه در خدم ف
بقیــه ذی نفعــان، فدراســیون ها را شــکل می دادنــد. 
هــدف ایــن بــود کــه اتــاق ایــران بــه جــای عضــو 
ــاق  ــه، ات ــود. این گون ــور ش ــکل مح ــور، تش مح
ایــران صــدای تشــکل ها بــود، نــه صــدای افــراد.

مصــداق تشــکل اســتانی یا ملــی یا فدراســیون 
؟ چیست

ــد  ــک درص ــر ی ــته اگ ــن پس ــال، انجم به طورمث
را  کشــور   )GDP( داخلــی  ناخالــص  تولیــد 
داشــت، یــک نماینــده داشــت، بعــد انجمــن پســته 
ــو  ــران عض ــکبار ای ــیون خش ــد در فدراس می آم
می شــد. فدراســیون خشــکبار عضــو کنفدراســیون 
ــرح را  ــن ط ــر ای ــد. اگ ــران می ش ــاورزی ای کش
ــد متوجــه می شــوید فدراســیون ها و  بررســی کنی
ــای  کنفدراســیون ها و انجمن هــای ملــی و جغرافی
ــت  ــران می توانس ــاق ای ــز در ات ــه چی ــور هم کش
ــده داشته باشــد و شــما صــدای کل اقتصــاد  نماین
ایــران را می شــنیدید. االن مــا صــدای یــک بخــش 
کوچکــی از اقتصــاد هســتیم. اگــر این طــرح اتفاق 
می افتــاد، پایــه ای بــرای تقویت تشــکل ها گذاشــته 
می شــد و بــه اجبــار اتــاق ایــران طبــق مــاده پنــج 
ــه  ــور ب ــب و کار مجب ــای کس ــود فض ــون بهب قان
پــر کــردن جــای خالــی تشــکل ها و ادغــام 
تشــکل های مــوازی و ســاختار تشــکل ایــران بــود. 
در آن حالــت ایــن ســردرگمی کــه آیــا اول بخــش 
ــام  ــادی تم ــکل های اقتص ــا اول تش ــی ی خصوص

می شــد.
ــته  ــن پس ــورد انجم ــوع را در م ــن موض ای

دقیق تــر برایــم توضیــح دهیــد.
در مــورد پســته طــرح مــن بــود کــه در ســیرجان 
تشــکلی به نام پســته کاران ســیرجان، یک تشــکلی 
بــه نــام بازرگانــان پســته ســیرجان و یــک تشــکلی 
ــد در  ــیرجان بیاین ــته س ــران پس ــام صنعت گ ــه ن ب
ســیرجان دور هــم جمــع شــوند. ممکن بــود حتی 
در زیدآباد ســیرجان هم تشــکلی باشــد. فقط کافی 
بــود در بیــن خودشــان پنج عضــو داشته باشــند. هر 
تشــکلی هــر جــا می توانســت بــدون هیــچ ثبــت 
ــن تشــکل ها در  ــد ای ــرد. بع ــی شــکل بگی نام
ــه هــم وصــل می شــدند و  مرکــز شهرســتان ب
تشــکل پســته ســیرجان را می ســاختند. در ایــن 
ــم  ــات ه ــاورزی و خدم ــکل بازرگانی،کش تش

بــود. مشــابه همیــن قضیــه در رفســنجان یــا در 
زرنــد هــم اتفــاق می افتــاد. همــه  تشــکل هایی 
کــه هــم جغرافیایــی و هــم موضوعــی هســتند 
در داخــل اســتان تشــکل پســته اســتان کرمــان 
ــان  ــته کرم ــن پس ــد. انجم ــکیل می دادن را تش
ــا انجمــن  ــگاه جغرافیایــی و موضوعــی ب ــا ن ب
پســته اســتان قــم بــا خراســان جنوبی، خراســان 
شــمالی و بــا تشــکل پســته، هــر کــدام از ایــن 
ــته  ــی پس ــن مل ــز، انجم ــته خی ــتان پس 19 اس
ایــران را شــکل می دادنــد. اگــر در تهــران هــم 
ــکار پســته ای  ــن آزمایشــگاهی هم ــک انجم ی
ــان  ــه کرم ــه اصــًا کاری ب تشــکیل می شــد ک
هــم نداشــت، می توانســت عضــو انجمــن ملی 

پســته ایــران باشــد.
ــی الزم  ــی و جغرافیای ــای موضوع ــن ه انجم
نبــود هیــچ جــا ثبــت شــوند، فقــط الیــه زیرین 
ــال  ــد. در ح ــران بودن ــته ای ــی پس ــن مل انجم
حاضــر انجمن هــای ملــی معــدودی در کل 
کشــور وجــود دارد. مثــل انجمــن ملــی پســته، 
انجمــن ملــی خرمــا، انجمــن ملــی برگه هــای 
ــر آن  ــمش. اگ ــی کش ــن مل ــی، انجم صادرات
ــه  ــت مجموع ــکل می گرف ــت ش ــرح درس ط
ــکبار  ــیون خش ــی فدراس ــکل های مل ــن تش ای
فدراســیون  می دادنــد.  تشــکیل  را  ایــران 
خشــکبار ایــران و فدراســیون محصــوالت 
زراعــی ایــران و فدراســیون محصــوالت باغــی 
ــری در  ــوالت دیگ ــیون محص ــران و فدراس ای
بخــش صنعــت کشــاورزی، کنفدراســیون 
تشــکیل می دادنــد و  را  ایــران  کشــاورزی 
ــده  ــدام از تشــکل ها در خودشــان نماین ــر ک ه

ــتند. داش
شــما تــا کنــون ایــن نقشــۀ راه را منســجم 
ــازماندهی  ــه س ــه ب ــد ک ــوب کرده ای مکت
انجمــن در مناطــق مختلــف جهــت دهــد؟
زمانــی جاهایــی صحبــت کــردم. یکــی از 
ــن  ــا ای ــی ب ــران خیل ــاق ای دالیلــی هــم کــه ات
ــل  ــه مونوپُ ــود ک ــن ب ــود ای ــق نب ــرح مواف ط
ــودن  ــودن و شــخصی محــور ب )انحصــاری( ب
اتــاق را تبدیــل بــه یــک کار اجتماعــی می کــرد 
و ایــن اتفــاق بزرگــی اســت. الیحــه اش نوشــته 
شــد، بــرای ایــن کار مشــاوره گرفتیــم. کارهــای 

کشــورهای مختلــف را 
بررســی کردیــم. در اتــاق 
ایــن  بایــد  اول  ایــران 
ــمیت  ــه رس ــکل ها ب تش

ــب  ــه تصوی ــن الیحــه ب شناخته می شــدند و ای
ــه تصویــب هیــأت  می رســید. آن زمــان مــن ب
رئیســه وقــت هــم رســاندم فقــط هیــأت 
ــدم  ــالت و ع ــر کس ــه دیگ ــود ک ــدگان ب نماین
حضــورم پیــش آمــد. قــرار بــود در شــهریورماه 
95 در جلســه هیــأت نماینــدگان مصوبه هایــش 
ــی نظــارت  ــه شــورای عال را بگیریــم و بعــد ب
ــران  ــاق ای ــون ات ــتم و قان ــه سیس ــتیم ک بفرس
تغییــر کنــد، امــا بعــد از مــن کامــًا مســکوت 

ــد. مان
ــد،  ــب کنن ــت آن را تصوی ــان نیس ــه نفع ش  ب
ــه از  ــت ک ــی اس ــان جریانات ــر هم ــه خاط ب
ــورد  ــا در م ــرد. ام ــود می ب ــوری س ــرد مح ف
ــاز  ــی نی ــش خصوص ــرا بخ ــه چ ــئله ای ک مس
بــه ایــن تشــکل ها دارد، شــما همــان مصاحبــه 
اخیــر آقــای عســگراوالدی را ببینیــد. مــن اصًا 
ــگراوالدی را  ــای عس ــخص آق ــم ش نمی خواه
ــال های  ــن س ــم. در ای ــب کن ــا تکذی ــد ی تأیی
ــاال، گاهــی بعضــی از  ــه دلیــل ســن ب ــر، ب اخی
ــا  ــه ج ــه ب ــد، ن ــرح کرده ان ــه مط ــی را ک مطالب
ــورد  ــراً در م ــا اخی ــت. ام ــه واقعی ــوده و ن ب
ــاال  ــت. ح ــتی زده اس ــرف درس ــادرات ح ص
تنــد گفتــه اســت. گفتــه بانــک مرکــزی 
صادرکننده هــا را زمین گیــر کرده اســت. مــن هــم 
ایــن حــرف را زدم، ولــی بــه زبــان دیگــری. یــک 
دفعــه بانــک مرکزی شــخص آقــای عســگراوالدی 
را زیــر ســوال برده اســت و اطاعیــه داده کــه 
ایشــان شــانزده میلیــون یــورو صــادرات کرده انــد 
و ارز آن را برنگردانده انــد. اگــر ایــن صحبــت 
آقــای عســگراوالدی را اتحادیــه خشــکبار زده بــود 
یــا اگــر انجمــن پســته موضــع گرفتــه بــود، بانــک 
ــک  ــا ی ــه ی ــک اتحادی ــت ی ــزی نمی توانس مرک
ــوال  ــر س ــابقه را زی ــا س ــن عضومحــور و ب انجم
ــه آن  ــی شــخص وارد می شــود ب ــی وقت ــرد. ول بب
انتفاعــی می گوینــد. اصــًا دلیــل اینکــه می گویــم 
ــه  ــن اســت ک ــویم ای ــتی تشــکل محــور ش بایس

ــم.  ــت بزنی ــان را درس ــم حرف م بتوانی



ــاد  ــی ی ــال ها کار جمع ــن س ــا در ای م
ــرای  ــه ب ــه چ ــر زمین ــم؛ در ه نگرفته ای
انتفــاع خودمــان، چــه بــرای کار ملــی چه 
بــرای کار سیاســی. بــه همین دلیل اســت 
کــه مــا در سیاســت مان حــزب درســتی 
ــم و  ــتی نداری ــی درس ــم، خط مش نداری
افــراد ســلیقه ای عمــل می کننــد. گاهــی 
ــی رد  ــد، گاه ــول می کنن ــئولیت قب مس
مســئولیت می کننــد. اگــر مــا ایــن فضــا 
و اعتمــاد را بــه وجــود بیاوریــم، نــه در کل 
جامعــه یــا در سیاســت، بلکــه در همــان 
بخــش خصوصــی بــا هــدف توســعه بــا 
ــد  ــروت تولی ــه ث ــی ک ــور  در فضای حض
می کنــد و در نتیجــه همــه از ایــن ثــروت 

ــوند. ــع می ش منتف
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حــق  مرکــزی  بانــک 
نــدارد اســرار صادرکننــده 
ــات  ــد. اطاع ــاش کن را ف
صادرکننــدگان نــزد بانــک 
مرکــزی محرمانــه اســت و در هیچ شــرایطی نباید 
ــت  ــر می خواس ــزی اگ ــک مرک ــود. بان ــاش ش ف
ــی داد.  ــتدلی م ــواب مس ــد ج ــد بای ــواب ده ج
صحبــت اخیــر آقــای عســگراوالدی درســت بود، 
ولــی چــون از دهــان یــک شــخص بیــرون آمــده 
ــد.  ــوم کردن ــد و محک ــخص را کوبیدن ــود، ش ب
تنهــا راه ایــن بــود کــه تشــکل ها، اتاق هــا و 
ــد و  ــن کار ورود کنن ــی در ای ــای مدن مجموعه ه
ــوان  ــه عن ــی تر ب ــر و کارشناس ــی محترمانه ت خیل
یــک بیانیــه از اتحادیــه یــا از اتــاق یــا از انجمــن 

پســته بیــرون بیایــد.
و در مــورد فضــای آدم ســازی، واقعیــت قضیــه این 
اســت کــه مــن بــه بنگاه هــای منســجم و ادامــه دار 
ــن بنگاه هــا را اداره  ــی کــه ای اعتقــاد دارم و آدم های
ــار  ــتم افتخ ــد داش ــه بازدی ــا ک ــر ج ــد. ه می کنن
ــد  ــدار تولی ــن مق ــا ای ــه م ــود ک ــن نب ــان ای اولش
داریــم، گفتنــد شــرکت فــان بــا 150 ســال ســابقه 
یــا  ســه نســل فعالیــت دائــم. مــن معتقــدم افتخــار 
ــه  ــا ب ــد. در دنی ــد باش ــداری در تولی ــد پای اول بای
خاطــر ثبــات اقتصادشــان ایــن مســئله خیلــی جــا 
افتــاده اســت، امــا در کشــورمان بی ثباتی هــای 
سیاســی و اقتصــادی مــا را بــه اینجــا کشانده اســت.
ــن  ــه م ــی ک ــورد صنعــت پســته آن روزهای در م
شــروع کــردم، امیــدوار بودیــم کــه تدبیــری 
آب،  گرفتاری هــای  ایــن  و  بیایــد  درکشــور 
ــم  ــت نه ــفانه دول ــد. متأس ــره وری را حــل کن به
و دهمــی چنیــن تدبیــری نداشــت، دولــت 
ــردن آن و  ــوب ک ــام و منک ــد از برج ــم بع یازده
گرفتاری هــای جناحــی و خطــی و اتفاقاتــی کــه 
ــائل  ــن مس ــه ای ــتید ب ــاهدش هس ــما ش االن ش
ــروز ســاخت نســل بعــدی  نپرداخــت. شــاید ام
صنعــت پســته خیلــی ضــرورت نداشــته باشــد. 
ــی جانشــین پروری و  ــر صنعت ــی در کل، در ه ول
ســاخت نســل آینــده و انتقــال بنگاه هــا بــه افــراد 
خانــواده و ســابقه درســت کــردن یکــی از اصــول 

ــه اســت.  اولی
چــه راه حلــی بــرای انجمــن پســته ایــران و 

خــروج از وضعیــت فعلــی می بینیــد؟
هســتۀ مرکــزی انجمــن پســته ایــران، اعضایــی 
هســتند که وقــت می گذارنــد و بــا دلگرمی کار 
می کننــد. اینکــه فکــر کنیــم اگــر همــه صنعــت 
پســته در انجمــن باشــند مــا می توانیــم بــا همه 
رایزنــی کنیــم و همفکــری کنیــم، اصًا شــدنی 
نیســت. ولــی اینکــه همــه مطلوبیت انجمــن را 

بــه رســمیت بشناســند و ایــن مجموعــه بــرای 
ــت و  ــوز اس ــواه و دلس ــته خیرخ ــت پس صنع
تنهــا هدفــش ارتقــای جایــگاه صنعــت اســت 
ــه دهــن منتقــل کننــد و چشم شــان  را دهــن ب
ــد،  ــن باش ــنهادهای انجم ــا و پیش ــه ترویج ه ب
بســیار مهــم اســت. در انجمــن، هســته مرکزی، 
هیــأت امنــا هســتند و هیــأت مدیــره نمایندگان 
ایــن عــده اســت، حــاال چــه رأی دادنــد و چــه 
ــه  ــره وظیف ــأت مدی ــًا هی ــی عم ــد، ول ندادن
ــه  ــزی ک ــد. آن چی ــی را انجــام می ده نمایندگ
ــت  ــن اس ــت ای ــران کننده اس ــی نگ االن خیل
ــن  ــت از انجم ــی صحب ــم وقت ــن می بین ــه م ک
ــع  ــم جم ــده ای دور ه ــد ع ــود، می گوین می ش
ــته  ــد پس ــان می خواهن ــرای خودش ــدند ب ش
را گــران کننــد، می خواهنــد پســته را ارزان 
کننــد، خــود فعــاالن صنعــت یکدیگــر را 
متهــم می کننــد، تــا همیــن چنــد وقــت پیــش 

ــا  ــر ج ــره ه ــه باالخ ــود ک ــواری ب ــک بزرگ ی
ــر ســوال  کــه صحبــت می شــد، انجمــن را زی
ــخصی  ــای ش ــن فض ــت انجم ــرد و می گف می ب
ــال  ــه در دوازده س ــی ک ــت، در حال ــده ای اس ع
ــم در  ــم بگوی ــاً می توان ــت در انجمــن واقع فعالی
ــال  ــه دنب ــه ب ــدم ک ــی را ندی ــچ دوره ای کس هی
منفعــت شــخصی باشــد. شــاید انجمــن پســته 
ــه  ــی اســت ک ــدود مجموعه های ــران جــزو مع ای
ــده  ــت را دی ــع صنع ــی و مناف ــع مل ــط مناف فق
اســت. منتهــی هنــوز ایــن مســئله دهــن بــه دهن 
ــاوری در  ــه ب ــن ک ــرای ای ــت. ب ــل نشده اس منتق
مــردم بــه وجــود بیایــد، خیلــی بایــد کار شــود.

ــت  ــی در صنع ــما کس ــر ش ــه نظ ــا ب آی
منفعــت مشــترک را درک می کنــد تــا بــرای 

ــد؟ ــکاری کن ــران هم ــا دیگ آن ب
مــا در ایــن ســال ها کار جمعــی یــاد نگرفته ایــم؛ 
در هــر زمینــه چــه بــرای انتفــاع خودمــان، چــه 
بــرای کار ملــی چه بــرای کار سیاســی. بــه همین 
ــزب  ــت مان ح ــا در سیاس ــه م ــت ک ــل اس دلی
ــم و  ــتی نداری ــی درس ــم، خط مش ــتی نداری درس
افــراد ســلیقه ای عمــل می کننــد. گاهی مســئولیت 
ــد.  ــد، گاهــی رد مســئولیت می کنن ــول می کنن قب
ــود  ــه وج ــاد را ب ــا و اعتم ــن فض ــا ای ــر م اگ
ــت،  ــا در سیاس ــه ی ــه در کل جامع ــم، ن بیاوری
ــدف  ــا ه ــی ب ــش خصوص ــان بخ ــه در هم بلک
توســعه بــا حضــور  در فضایــی کــه ثــروت تولید 
می کنــد و در نتیجــه همــه از ایــن ثــروت منتفــع 
ــروت  ــه خــود شــخص و ث می شــوند، از جمل
ــروت  ــردی و ث ــروت ف ــه ث ــر ب ــی منج عموم
ــود.  ــی می ش ــروت عموم ــه ث ــر ب ــردی منج ف
ــروت  ــه ث ــردی را ب ــروت ف ــم ث ــا ه ــد ب بیایی
ــا  ــن را ج ــاً ای ــم و نهایت ــل کنی ــی وص جمع
بیاندازیــم. ممکــن اســت بتوانیــم ایــن دیــدگاه 
را عــوض کنیــم. ضمــن اینکــه مــن بــه نســل 
آینــده از ایــن جهــت بیشــتر ایمــان دارم، چــون 
نســل آینــده فضــای مجــازی و انبــوه اطاعات 
جهانــی را تجربــه می کنــد و رویکردهــای دنیــا 
ــم آنهــا حداقــل  ــد و فکــر می کن را دارد می بین
ایــن خامــی و ایــن تعصــب و مقاومــت نســل 
گذشــته را در زمینــه ورود بــه جریانــات 

ــند.  ــارکتی نداشته باش مش
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کارگاه تخصصــی تغذیــه و اصــاح خــاک انجمــن 
ــاه  ــن م ــخ 14، 15 و 16 بهم ــران در تاری ــته ای پس
ــا حضــور 35  ــان ب ــی کرم ــاق بازرگان 1397 در ات
ــاالن صنعــت  ــداران و فع ــر از کارشناســان، باغ نف

برگــزار شــد.
ایــن کارگاه ســه روزه بــا رویکــرد آمــوزش عملــی 
ــی  ــه عمل ــد تجرب ــدف پیون ــا ه ــارکتی و ب مش
بــا اطاعــات تخصصــی، طراحــی شــده بود. 
ــرورش  ــن دوره تخصصــی، پ هــدف برگــزاری ای
کارشناســانی بــود کــه در عمــل بتواننــد بــا در نظــر 
ــاغ  ــک ب ــرای ی ــری ب ــاخص های نظ ــن ش گرفت

ــد.  ــن کنن ــه تدوی واقعــی، برنام
ــی  ــوزش عمل ــرد آم ــم رویک ــای مه از ویژگی ه
مشــارکتی، عــدم حضــور یــک مــدرس بــه 
عنــوان دانــای کل اســت. در ایــن حالــت پذیرفتــه 
ــدارد و  ــود ن ــای کل وج ــک دان ــه ی ــود ک می ش
ــری  ــر یادگی ــر در دوره، درگی ــراد حاض ــۀ اف هم
جمعــی خواهندشــد. هدایــت یــک کارگاه عملــی 
مشــارکتی بــر عهــده تســهیلگری خواهــد بــود که 
ــودن نیســت،  ــش ب ــی صاحــب دان ــز مدع وی نی
ــده دار  ــات را عه ــان و موضوع ــت زم ــه هدای بلک
اســت تــا فراینــد یادگیــری آســان تر صــورت گیرد 
ــام  ــم انج ــی، منظ ــی و عمل ــای گروه و فعالیت ه

شــوند. 
بنابرایــن، روز اول ایــن کارگاه بــا طــرح یک ســوال 
از ســوی تســهیلگر دوره، محمدعلــی انجم شــعاع، 
ــه: » از  ــود ک ــن ب ــه ای ــوال مطروح ــد. س ــاز ش آغ
نظــر شــما چــه پارامترهایــی بــرای تدویــن برنامــه 
باغــی اهمیــت دارد؟« از شــرکت کنندگان خواســته 
ــری  ــارش فک ــود ب ــات خ ــاس تجربی ــد براس ش
ــهیلگر  ــط تس ــخ ها توس ــۀ پاس ــند. هم داشته باش
ــۀ  ــپس، هم ــد. س ــت ش ــه ثب ــر روی تخت دوره ب

جمــع بــرای ادامــه آمــوزش بــه بــاغ رفتنــد. 
بدیــن منظــور، بــاغ پســته ای در حومه شــهر کرمان 
در نظــر گرفتــه شــده بود کــه در یــک روز بارانــی 
ــی  ــن کارگاه تخصص ــرکت کنندگان ای ــان ش میزب
ــدس حســین  ــن مهن ــن از متخصصی ــود. ســه ت ب

ــر  رضایــی، دکتــر ســیدجواد حســینی فــرد و دکت
هرمــزد نقــوی شــرکت کنندگان را در ایــن روز 
ــر،  ــوزش بهت ــرای آم ــد. ب ــی کردن ــی همراه باران
ــه  ــود کــه ب ــاغ کنــده شــده ب چهــار پروفیــل  در ب
ــی  ــات علم ــی داد توضیح ــازه م ــن اج متخصصی
ــی  ــد. موضوعات ــش دهن ــل نمای ــود را در عم خ
همچــون »اهمیــت توجــه بــه قشــربندی الیه هــای 
خــاک« و »توجــه بــه نحــوه توســعه ریشــه درخت 

ــد« مطــرح شــد.  ــه کارآم ــرای تغذی ب
 روز دوم از متخصصــان مهمــان، مهنــدس محمــد 
ــده  ــوت ش ــراری دع ــدس آقاب ــی و مهن کهنوج

بــود. کهنوجــی »تفســیر آزمایــش آب« و آقابــراری 
مســئله »آشــنایی بــا کودهــای شــیمیایی« را مطــرح 
ــک  ــراری در ی ــت، آقاب ــر اس ــایان ذک ــد. ش کردن
نمایشــگاه کوچــک توضیحاتــی کامــل از » شــکل 
و خصوصیــات ظاهــری، مزایــا و نحــوه اثــر انــواع 

ــه نمــود. کودهــا« ارائ
شــرکت کنندگان روز اول و ســوم بــه کار گروهــی 
بیشــتری پرداختنــد تــا عاوه بــر به اشــتراک گذاری 
نظــرات تخصصــی خــود کــه از تجربــه عملیشــان 
ــری  ــاط صمیمانه ت ــد ارتب ــت، بتوانن منشــأ می گرف
بــا یکدیگــر برقــرار کننــد. در نهایــت از چنــد گروه 
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خواســته شــد براســاس 
ــه  ــای دوره، برنام آموزش ه
باغــی خــود را ارائــه دهنــد 
تــا توســط ســایر گروه هــا 
ــه  و متخصصینــی کــه در دوره حضــور داشــتند ب

ــود.  ــث گذاشته ش بح
در پایــان دوره و پیــش از اهــدای گواهــی بــه 
ــام  ــری دوره انج ــه بازنگ ــرکت کنندگان، برنام ش
فراینــد  انعــکاس  فعالیــت  بازنگــری،  شــد. 
شناســایی مســئله از طریــق »صحبت کردن« اســت. 
ــدا  ــه ادراکــی کــه از دوره پی ــا توجــه ب هرکــس ب
ــبت  ــود را نس ــرات خ ــت نظ ــود، می توانس کرده ب
بــه برنامه هــای ارائــه شــده بــا جمــع بــه اشــتراک 
ــرکت کنندگان  ــه ش ــت هم ــن حال ــذارد. در ای بگ
ــیار  ــرات بس ــد. نظ ــرح کردن ــان را مط مسائل ش
مثبتــی نســبت بــه گروه بندی هــا، بحــث و انتقــال 
تجربــه در گــروه براســاس اطاعات و آزمایشــات 
ــورت  ــه ص ــاغ ب ــد از ب ــی، بازدی ــاغ واقع ــک ب ی
عملــی و حضــور چندیــن اســتاد خبــره در اســتان 
ــتانه مطــرح شــد.  ــای دوس ــازه شــدن دیداره و ت
نقــد اصلــی بــه ســطح کارشناســی دوره بــود کــه 
باعــث شــده بــود بســیاری از کشــاورزان حاضــر، 
دوره را ســنگین ارزیابــی کننــد. و درخواســت همه 

ــود. ــرار دوره ب ــرای تک ــرکت کنندگان ب ش
مهنــدس حســین رضایــی در بازنگــری نظــر خــود 
را ایــن گونــه اعــام کــرد: » مــن کامــاً در جریــان 
هســتم کــه دو مــاه اســت دوســتان در حــال 
برنامه ریــزی هســتند و واقعــاً برنامه ریــزی ایــن 
چنینــی کار دشــواری اســت و جــای تشــکر دارد. 
خیلــی خــوب می شــود اگــر دوره هــای آمــوزش 
ــن  ــد از ای ــاد بگیرن ــاورزی ی ــاد کش ــج جه تروی
مــدل پیــروی کننــد. گاهــی کشــاورزان تجربیــات 
ــه محــدود  ــن تجرب ــا ای ــد، ام ــی دارن ــی خوب خیل
بــه بــاغ خودشــان اســت. خوبــی این جلســات آن 
اســت که وقتــی کنــار هم می نشــینیم، کارشناســان 
هــم کــه حضــور داشــته باشــند، خروجــی جلســه 

ــود.  اشــتباه نخواهــد ب
در مــورد بحــث اختــاف نظرهــا باید گفــت که در 
همــه رشــته ها ایــن اختــاف نظرهــا وجــود دارد. 
وقتــی در یــک فضــای جمعــی این نظــرات مطرح 
می شــوند، می تــوان آنهــا را شــنید و بعــداً در یــک 

محــدوده کوچــک آزمایــش کــرد. در صورتــی کــه 
ــوان آن  ــود، می ت ــق ب ــن آزمایــش کوچــک موف ای
را بعــداً گســترده تر کــرد و بــه آن قابلیــِت تعمیــم 

داد.«
پذیرایــی میــان وعــده ایــن دوره بــا حمایــت کافــه 
ــازی  ــا آغ ــود ت ــان انجــام شــده ب ــه در کرم فنجان
از  باشــد در حمایت هــای گروه هــای خــارج 

ــه  ــن. تجرب ــای انجم ــته از برنامه ه ــت پس صنع
ــران در دوره آموزشــی اجــاس  انجمــن پســته ای
شــورای جهانی خشــکبار )INC( نشــان داده اســت 
ــاد  ــا و ایج ــت فعالیت ه ــا کیفی ــرای ارتق ــه ب ک
ــی  ــر نیازمنــد حضــور همۀگروه های ــی پویات فضای
ــد  ــای جدی ــف بازاره ــان کش ــه خواه ــتیم ک هس

هســتند. 
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ــابقه ترین و  ــی از بی س ــی 97-96 یک ــال محصول ــور در س ــته کش پس
ــال  ــن س ــرد. ای ــه ک ــود را تجرب ــال های خ ــیب ترین س ــراز و نش پُرف
ــود و  ــاوت ب ــل متف ــال های قب ــا س ــه ب ــه در مقایس ــن جنب از چندی
ــده ای   ــوار و پیچی ــرایط دش ــا ش ــال ب ــتثنایی ترین س ــداران در اس باغ
ــول در  ــود محص ــود و نب ــدند. کمب ــه ش ــت مواج ــه فعالی ــرای ادام ب
بســیاری از مناطــق پســته کاری ناشــی از شــرایط ســخت آب و هوایــی، 
ــائلی  ــن مس ــرخ ارز از مهم تری ــش ن ــورم و افزای ــر ت ــدن فن آزاد ش
ــن  ــد. در ای ــرم کردن ــا دســت و پنجــه ن ــا آنه ــداران ب ــه باغ ــد ک بودن
شــرایط، تولید کننــده پســته فقــط می توانــد چشــم امیــد بــه محصــول 
ــد،  ــای تولی ــی از هزینه ه ــن، آگاه ــن بی ــد! در ای ــی داشته باش ــال آت س
بــرای سیاســت گذاری و برنامه ریــزی در مواجهــه بــا چالش هــای 
پیــش روی تولیــد ضــروری بــه نظــر می رســد. بــه ایــن منظــور کمیتــه 
ــه  ــته در نیم ــال های گذش ــد س ــران همانن ــته ای ــن پس ــی انجم باغبان
ــد. در  ــته می کن ــد پس ــای تولی ــرآورد هزینه ه ــه ب ــدام ب ــال اق دوم س
ــاغ پســته  گــزارش حاضــر ســعی شــده تــا هزینه هــای یــک هکتــار ب
ــه  ــود ک ــه نم ــد توج ــود. بای ــرآورد ش ــی 97-96 ب ــال محصول در س
ــاغ خــاص قطعــًا قابــل تعمیــم  ــرای ایــن ب هزینه هــای تولیــد پســته ب
بــه کلیــه باغــات پســته کشــور نخواهــد بــود. امــا روش بــه کار رفتــه 
جهــت تعییــن هزینــه تمــام شــده تولیــد، قابــل نســخه برداری توســط 
باغــداران بــرای ســایر باغــات پســته کشــور می باشــد. بــه ایــن نکتــه 
ــط  ــی، متوس ــورد بررس ــی م ــاغ نوع ــه در ب ــرد ک ــه ک ــد توج ــز بای نی
ــن  ــتر از میانگی ــه بیش ــت ک ــار بوده اس ــو در هکت ــت 1،400 کیل برداش
برداشــت کشــوری اســت. بــرای باغاتــی بــا میانگیــن برداشــت کمتــر 
ــه  ــته ب ــد پس ــده تولی ــام ش ــه تم ــاالً هزین ــور، احتم ــت مذک از برداش

ــود. مراتــب بیشــتر خواهــد ب
مشخصات عمومی باغی تأثیرگذار بر هزینه های تولید

ــت  ــر وضعی ــدول نمایانگ ــش از ج ــن بخ ــده در ای ــات درج ش اطاع
ــی باشــند. ــورد بررســی م ــاغ م ــی ب عموم

ــاغ  ــار ب ــک هکت ــی ی ــای جــاری باغبان ــالیانه هزینه ه ــن س میانگی
پســته مثمــر

هزینه های جاری باغبانی به سه دسته کلی تقسیم شده اند:

- کارگری؛
- مواد مصرفی و وسایل جایگزین؛

- اجاره ماشین آالت و خدمات.
ــر ســه ســرفصل  ــز زی ــوق نی ــر دســته از دســته های ف ــای ه فعالیت ه

ــد. ــرار گرفته ان ــی، کــود و اصــاح خــاک و ســم و روغــن ق باغبان
ــت،  ــر فعالی ــه ه ــن هزین ــت تعیی ــری جه ــای کارگ ــته هزینه ه در دس
ابتــدا مقــدار کارگــر مــورد اســتفاده بــرای انجــام آن فعالیــت در ســطح 
ــم. در  ــدول درج می کنی ــر-روز در ج ــاس نف ــر اس ــار را ب ــک هکت ی
صورتــی کــه فعالیتــی بــه صــورت اجــاره ای انجــام شــده، بایــد معــادل 
نفــرروز کارگــر بــه کار گرفته شــده در جــدول منظــور گــردد. ســپس، 
هزینه هــای متوســط کارگــر مــورد اســتفاده جهــت هــر فعالیــت را در 
ــدار،  ــد در مق ــه واح ــرب هزین ــا ض ــم. ب ــوط وارد می کنی ــتون مرب س
هزینــه کل کارگــری جهــت انجــام فعالیــت خــاص محاســبه می شــود.
 بــرای محاســبه اجــرت روزانــه بــا فــرض پرداخــت حداقــل حقــوق و 
مزایــای ماهیانــه 1،486،000 تومــان بــرای هــر کارگــر در ســال 1397 

خواهیــم داشــت:

در دســته هزینه هــای مــواد مصرفــی و وســایل جایگزیــن، هزینــه هــر فعالیــت 
خــاص از ضــرب مقــدار آن نهــاده بــا واحــد مناســب در هزینــه واحــد آن حاصل 
ــاغ و  ــرات ب ــای تعمی ــه هزینه ه ــت ک ــر آن اس ــل ذک ــه قاب ــا نکت ــود. تنه می ش
سیســتم آبرســانی بایــد در زیــر ســرفصل باغبانــی در ایــن دســته منظــور شــود.

هزینه های تولید پستۀ سال 97
کمیته باغبانی انجمن پسته ایران
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باغبانــی 

 .باشند می بررسی مورد باغ عمومی وضعیت نمایانگر جدول از بخش این در شده درج اطالعات

بافت  اکبری -احمد آقایی  پیوند 97بهمن  تاریخ
 رسی  -لومی  خاک

روش  متری 7 فاصله رس ************ کد باغدار
 قطره ای آبیاری

کیفیت  سال به بال 30 سن باغ ************ محل باغ
 آب 

کمی قلیایی و کمی  
 شور

 *********** مساحت
میانگین 
 برداشت

دوره  گرم/ هکتارکیلو 1400
روز12  آبیاری  

 

 

 مثمر پسته باغ هکتار یک باغبانی جاری هایهزینه سالیانه میانگین

 :اندشده تقسیم کلی دسته سه به باغبانی جاری هایهزینه
 کارگری؛ -

 جایگزین؛ لیوسا و مصرفی مواد -
 .خدمات و آلت ماشین اجاره -

 .اندگرفته قرار روغن و سم و خاک اصالح و کود باغبانی، سرفصل سه زیر نیز فوق هایدسته از دسته هر هایفعالیت
 سطح در فعالیت آن انجام برای استفاده مورد کارگر مقدار ابتدا ،فعالیت هر هزینه تعیین جهت کارگری هایهزینه دسته در

 معادل باید شده، انجام ایاجاره صورت به فعالیتی که صورتی در. کنیممی درج جدول در روز-نفر اساس بر را هکتار یک
 در را فعالیت هر جهت استفاده مورد کارگر متوسط هایهزینه سپس،. گردد منظور جدول در شدهگرفته کار به کارگر نفرروز
 .شودمی محاسبه خاص فعالیت انجام جهت کارگری کل هزینه مقدار، در واحد هزینه ضرب با. کنیممی وارد مربوط ستون

 1397سال  در کارگر هر برای تومان 1،486،000 ماهیانه مزایای و حقوق حداقل پرداخت فرض بابرای محاسبه اجرت روزانه  
 :داشت خواهیم

تومان 000،748،1 × 15ماه سنوات( ماه  1ماه عیدی و پاداش +  2ماه در سال +  12)شامل       

             ~   84،000 تومان 

 265( روز 365روز سال  -24روز مرخصی با حقوق  - 51روزجمعه  -25) روز تعطیل رسمی غیر جمعه 
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در دســته هزینــه اجــاره ماشــین آالت و خدمــات 
ــای  ــر هزینه ه ــبه تأثی ــاب از محاس ــت اجتن جه
ــرات  ــاری و تعمی ــرمایه گذاری، ج ــتهاک س اس
ماشــین آالت، فــرض بــر ایــن اســت کــه باغــدار 

ــاره ای  ــه صــورت اج ــاز خــود را ب ــورد نی ــینی م ــات ماش ــه خدم کلی
تأمیــن می کنــد. بــا ایــن فــرض ساده ســاز، دیگــر نیــازی بــه محاســبه 
ــدار و  ــط باغ ــده توس ــداری ش ــین آالت خری ــتهاک ماش ــه اس هزین
یــا هزینه هــای جــاری راننــده، ســوخت، روغــن، تعمیــرات و ... 
ــرای  ــه ب ــه کار رفت ــه ماشــین آالت ب ــبه هزین ــت محاس نمی باشــد. جه
ــار  ــی در هــر هکت ــدار ماشین-ســاعت مصرف ــت، مق ــر فعالی انجــام ه
ــم. در صــورت اســتفاده باغــدار از  ــه واحــد ضــرب می کنی را در هزین
ــای  ــکان درج هزینه ه ــی، ام ــای باغ ــام آزمایش ه ــا انج ــاور و ی مش
مربوطــه پــس از تقســیم بــر مســاحت بــاغ بــر حســب هکتــار در ایــن 

ــت. ــده شده اس ــش گنجان بخ
جمع کل هزینه های جاری

میانگیــن ســالیانه هزینــه هــای ســرمایه ای باغبانــی یــک هکتــار 
بــاغ پســته مثمــر

ســرمایه گذاری های  تأثیــر  هزینه هــا،  جــدول  از  بخــش  ایــن  در 
ــد  ــور تولی ــه منظ ــات الزم ب ــد امکان ــا خری ــداث ی ــت اح ــه جه اولی
پســته توســط باغــدار کــه معمــوالً مدنظــر باغــداران قــرار نمی گیــرد، 

دیده شده اســت.

ــخص  ــل نامش ــت. به دلی ــن آب اس ــرمایه ای، تأمی ــل س ــن عام مهم تری
بــودن عمــر ســفره آبــی در منطقــه مــورد نظــر و در نتیجــه دشــواری 
ــد کل آب  ــر خری ــرض ب ــد چــاه، ف محاســبه اســتهاک ســرمایه خری
ــازی  ــاز، دیگــر نی ــرض ساده س ــن ف ــا ای ــاغ می باشــد. ب ــاز ب ــورد نی م
ــرات و  ــا هزینه هــای جــاری، تعمی ــه اســتهاک و ی ــه محاســبه هزین ب

ــد. ــاه نمی باش ــی چ ــا جابجای ی
مــدت اســتهاک ســرمایه بــاغ بــا فــرض خریــد بــاغ بــارور 20 ســاله و 
ــا 50 ســالگی، 30 ســال فــرض شده اســت.  ــرداری یکنواخــت ت بهره ب

 )تومان( هزینه مقدار هزینه واحد واحد عنوان

مواد 
مصرفی و 

وسایل 
 جایگزین

 باغبانی

000،5 عدد نهال و پیوند  25 125،000 
000،200 عدد بیل و ...  0.2 40،000 

000،300 عدد قیچی و اره و ...  0.1 30،000 
تعمیرات سیستم 

 آبرسانی
500،4 متر  100 450،000 

 645،000     جمع

کود و اصالح 
 خاک

000،1 کیلو شیمیائی خاک  000،3  3،000،000 
000،50 لیتر محلول پاشی  50 2،500،000 

000،40 280 کیلو حیوانی   11،200،000 
000،30 50 کیلو اصالح خاک  1،500،000 

 18،200،000     جمع

 سم و روغن

000،100 لیتر سموم دفع آفات  12 1،200،000 
000،18 1 عدد تله  18،000 

000،32 25 لیتر علف کش  800،000 
000،95 4 کیلو قارچ کش  380،000 

     عدد دفع جانور مزاحم
000،12 53 لیتر روغن و صابون  636،000 

 3،034،000     جمع
         سایر
 21،879،000       جمع

 
 و جاری گذاری،سرمایه استهالک هایهزینه تأثیر محاسبه از اجتناب جهت خدمات و آلتماشین اجاره هزینه دسته در

 با. کندمی تأمین ایاجاره صورت به را خود نیاز مورد ماشینی خدمات کلیه باغدار که است این بر فرض آلت،ماشین تعمیرات
 جاری هایهزینه یا و باغدار توسط شده خریداری آلتماشین استهالک هزینه محاسبه به نیازی دیگر ساز،ساده فرض این

 مقدار فعالیت، هر انجام برای رفته کار به آلتماشین هزینه محاسبه جهت. باشدنمی...  و تعمیرات روغن، سوخت، راننده،
 هایآزمایش انجام یا و مشاور از باغدار استفاده صورت در. کنیممی ضرب واحد هزینه در را هکتار هر در مصرفی ساعت-ماشین
 .استشده گنجانده بخش این در هکتار حسب بر باغ مساحت بر تقسیم از پس مربوطه هایهزینه درج امکان باغی،

 
 

 )تومان( هزینه مقدار هزینه واحد واحد عنوان

اجاره 
ماشین 
آالت و 
 خدمات

 باغبانی

000،50 ساعت -ماشین شخم زنی   
000،50 ساعت -ماشین تیلر 1،050،000 21  

000،50 ساعت -ماشین ریپر  

 جمع
 -ماشین
 ساعت

 21 1،050،000 

کود و اصالح 
 خاک

000،45 ساعت -ماشین شیمیائی خاک 000،45 ساعت -ماشین محلول پاشی 270،000 6   
000،45 ساعت -ماشین حیوانی  000،45 ساعت -ماشین اصالح خاک 270،000 6   
 540،000 12  ساعت -ماشین جمع

 سم و روغن

000،45 ساعت -ماشین سموم دفع آفات  

10 450،000 
000،45   تله  

000،45 ساعت -ماشین علف کش  
000،45 ساعت -ماشین قارچ کش  

000،45 ساعت -ماشین دفع جانور مزاحم  
000،45 ساعت -ماشین روغن پاشی  1 45،000 

 جمع
 -ماشین
 ساعت

 11 495،000 

آزمایش و 
 مشاوره

آب، برگ، خاک و  
000،000،1 عدد سایر  0.1 100،000 

           سایر
 2،185،000         جمع

 

 هزینه های جاری  جمع کل

 )تومان( هزینه عنوان 
 5،880،000 هزینه های کارگری

 21،879،000 مواد مصرفی و وسایل جایگزین
 2،185،000 اجاره ماشین آالت و خدمات

 29،944،000 جمع
 

 مثمر پسته باغ هکتار یک باغبانی ای سرمایه های هزینه سالیانه میانگین

 توسط پسته تولید منظور به لزم امکانات خرید یا احداث جهت اولیه هایگذاریسرمایه تأثیر ها،هزینه جدول از بخش این در
 .استشدهدیده گیرد،نمی قرار باغداران مدنظر معمولً  که باغدار
 دشواری نتیجه در و نظر مورد منطقه در آبی سفره عمر بودن نامشخص دلیلهب. است آب مینأت ای،سرمایه عامل ترینمهم

 به نیازی دیگر ساز،ساده فرض این با. باشدمی باغ نیاز مورد آب کل خرید بر فرض چاه، خرید سرمایه استهالک محاسبه
 .باشدنمی چاه جابجایی یا و تعمیرات جاری، هایهزینه یا و استهالک هزینه محاسبه

. استشده فرض سال 30 سالگی، 50 تا یکنواخت برداریبهره و ساله 20 بارور باغ خرید فرض با باغ سرمایه استهالک مدت
 همین به. شودمی محاسبه نظر مورد باغ سالیانه استهالک هزینه ،30 بر نظر مورد باغ از هکتار هر ارزش تقسیم با ،بنابراین
 لوله، کانال، شامل آبیاری سیستم برای و سال 20 باغ در موجود ساختمان و دیوار انبار، برای سرمایه استهالک مدت، ترتیب

 .استشده گرفته نظر در سال 10 آن مشابه و فشار تحت آبیاری تجهیزات
 

 ای باغبانی یک هکتار باغ پسته مثمر )تومان(های سرمایهمیانگین سالیانه هزینه
 هزینه مقدار هزینه واحد واحد عنوان

000،3 متر مکعب با فرض خرید کامل شرب آب  000،10  30،000،000 

 استهالک

000،000،500 هکتار سی ساله مستقیم باغ  0.03 16،500،000 
000،500 هکتار بیست ساله مستقیم انبار و ساختمان  0.05 25،000 
000،000،17 هکتار ده ساله مستقیم سیستم آبرسانی  0.1 1،700،000 

         سایر
 18،225،000         جمع 

کل 
 ایسرمایه

 
 48،225،000         جمع 

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

 حمل، برداشت، کشاورزی، بیمه هایهزینه اما. بودند مساحت به وابسته هایهزینه شدند، بررسی اینجا تا که هاییهزینه کلیه
 براساس و جدا جدول یک در مذکور هایهزینه ،دلیل همین به. باشندمی سالیانه محصول مقدار به وابسته مدیریت و فرآوری

 .اندشده منظور خشک پسته کیلو هر برای مصروف هزینه

 
 

های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت برای هر کیلو پسته خشک میانگین سالیانه هزینه
 )تومان(

 

 )تومان( هزینه مقدار هزینه واحد واحد عنوان

 کارگری

 باغبانی

000،48 روز -نفر بیل زنی  7 588،000 
000،48 روز -نفر هرس   17 1،428،000 

000،48 روز -نفر کنی) وجین(علف  9 756،000 
000،84 روز -نفر آبیاری   15 1،260،000 

000،84 روز -نفر توکاری و پیوند  3 252،000 
000،84 روز -نفر جمع  51 4،284،000 

کود و اصالح 
 خاک

000،84 روز -نفر شیمیائی خاک  2 168،000 
000،84 روز -نفر محلول پاشی  2 168،000 

000،84 روز -نفر حیوانی   6 462،000 
000،84 روز -نفر اصالح خاک  5 378،000 

000،84 روز -نفر جمع  14 1،176،000 

 سم و روغن

000،84 روز -نفر دفع آفات   

5 420،000 

000،84 روز -نفر تله گذاری   
000،84 روز -نفر علف کشی   
000،84 روز -نفر قارچ کشی   

000،84 روز -نفر دفع جانور مزاحم  
000،84 روز -نفر روغن پاشی   

000،84 روز -نفر جمع  5 420،000 
         سایر
 5،880،000        جمع

 
 
 
سته در صرفی مواد هایهزینه د سا و م سب واحد با نهاده آن مقدار ضرب از خاص فعالیت هر هزینه جایگزین، لیو  در منا

 زیر در باید آبرسللانی سللیسللتم و باغ تعمیرات هایهزینه که اسللت آن ذکر قابل نکته تنها. شللودمی حاصللل آن واحد هزینه
 .شود منظور دسته این در باغبانی سرفصل
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000،45 ساعت -ماشین روغن پاشی  1 45،000 

 جمع
 -ماشین
 ساعت

 11 495،000 

آزمایش و 
 مشاوره

آب، برگ، خاک و  
000،000،1 عدد سایر  0.1 100،000 

           سایر
 2،185،000         جمع

 

 هزینه های جاری  جمع کل

 )تومان( هزینه عنوان 
 5،880،000 هزینه های کارگری

 21،879،000 مواد مصرفی و وسایل جایگزین
 2،185،000 اجاره ماشین آالت و خدمات

 29،944،000 جمع
 



هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک
ــته خشــک  ــو پس ــر کیل ــد ه ــده تولی ــام ش ــه تم ــبه هزین ــرای محاس ب
ــاری و  ــای ج ــی هزینه ه ــه نوع ــد ب ــر، بای ــورد نظ ــر م ــاغ مثم از ب
ــا  ــرای واحــد ســطح محاســبه شــده اند ب ــی را کــه ب ســرمایه ای باغبان
هزینه هــای بیمــه، برداشــت، حمــل، فــرآوری و مدیریــت جمــع کــرد. 
ــرمایه ای  ــای جــاری و س ــوع هزینه ه ــا تقســیم مجم ــته، ب ــن خواس ای
باغبانــی بــر مقــدار برداشــت در واحــد ســطح بــر حســب کیلــو بــرای 
ــت  ــدد بدس ــع ع ــا جم ــپس، ب ــد. س ــت می آی ــر بدس ــورد نظ ــاغ م ب
ــرآوری و  ــل، ف ــت، حم ــه، برداش ــای بیم ــوع هزینه ه ــا مجم ــده ب آم
مدیریــت، هزینــه تمــام شــده تولیــد هــر کیلــو پســته خشــک حاصــل 

ــد. خواهدش
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 هزینه   عنوان
 750 بیمه کشاورزی

 2،500 نگهبانی، برداشت و حمل
 3،000 فرآوری

 120 بیمه آتش سوزی و سرقت
 5،000 مدیریت و دفتری

 - سایر
 11،370 جمع

 

 خشک پسته کیلو هر تولید شده تمام هزینه

 ایسرمایه و جاری هایهزینه نوعی به باید ،نظر مورد مثمر باغ از خشک پسته کیلو هر تولید شده تمام هزینه محاسبه برای
 خواسته، این. کرد جمع مدیریت و فرآوری حمل، برداشت، بیمه، هایهزینه با اندشده محاسبه سطح واحد برای که را باغبانی

 نظر مورد باغ برای کیلو حسب بر سطح واحد در برداشت مقدار بر باغبانی ایسرمایه و جاری هایهزینه مجموع تقسیم با
 شده تمام هزینه مدیریت، و فرآوری حمل، برداشت، بیمه، هایهزینه مجموع با آمده بدست عدد جمع با ،سپس. آیدمی بدست
 .خواهدشد حاصل خشک پسته کیلو هر تولید

 

 هزینه عنوان
 21،390 جمع هزینه های جاری باغبانی برای هر کیلو پسته خشک

جمع هزینه استهالک سرمایه گذاری های باغی برای هر کیلو پسته 
 خشک

34،450 

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

11،370 

  67،210 هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک درهم
 
 
 
 
 

 هزینه   عنوان
 750 بیمه کشاورزی

 2،500 نگهبانی، برداشت و حمل
 3،000 فرآوری

 120 بیمه آتش سوزی و سرقت
 5،000 مدیریت و دفتری

 - سایر
 11،370 جمع

 

 خشک پسته کیلو هر تولید شده تمام هزینه

 ایسرمایه و جاری هایهزینه نوعی به باید ،نظر مورد مثمر باغ از خشک پسته کیلو هر تولید شده تمام هزینه محاسبه برای
 خواسته، این. کرد جمع مدیریت و فرآوری حمل، برداشت، بیمه، هایهزینه با اندشده محاسبه سطح واحد برای که را باغبانی

 نظر مورد باغ برای کیلو حسب بر سطح واحد در برداشت مقدار بر باغبانی ایسرمایه و جاری هایهزینه مجموع تقسیم با
 شده تمام هزینه مدیریت، و فرآوری حمل، برداشت، بیمه، هایهزینه مجموع با آمده بدست عدد جمع با ،سپس. آیدمی بدست
 .خواهدشد حاصل خشک پسته کیلو هر تولید

 

 هزینه عنوان
 21،390 جمع هزینه های جاری باغبانی برای هر کیلو پسته خشک

جمع هزینه استهالک سرمایه گذاری های باغی برای هر کیلو پسته 
 خشک

34،450 

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

11،370 

  67،210 هزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک درهم
 
 
 
 
 

 های تولید پسته طی دو سال محصولی اخیرمقایسه هزینه
 (کلیه هزینه ها به تومان می باشند)

 سرفصل هزینه
 درصد سال زراعی سال زراعی

96-95  97-96  افزایش 
%42 5،880،000 4،760،000 هزینه کارگری  

%118 21،879،000 10،032،000 هزینه مواد مصرفی و وسائل جایگزین  
%67 2،185،000 1،312،000 هزینه اجاره ماشین آلت و خدمات  

%86 29،944،000 16،104،000 جمع هزینه های جاری باغداری در هر هکتار  
%259 48،225،000 13،432،500 هزینه های سرمایه ای باغداری در هر هکتار  

%651 78،169،000 29،536،500 جمع هزینه های باغداری در هر هکتار  
%63 34،450 21،098 هزینه های باغداری به ازاء هر کیلو پسته خشک  

هزینه های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت برای هر 
 کیلو پسته خشک

4،710 11،370 141%  

%016 67،210 25،808 دَرهَمهزینه تمام شده تولید برای هر کیلو پسته خشک   
 

هزینه تمام شده تولید هر کیلو پسته خشک )تومان(

ــاغ  ــار از ب ــر هکت ــیم ارزش ه ــا تقس ــن، ب بنابرای
ــالیانه  ــتهاک س ــه اس ــر 30، هزین ــر ب ــورد نظ م
ــن  ــه همی ــود. ب ــبه می ش ــر محاس ــورد نظ ــاغ م ب
ــار،  ــرای انب ــدت اســتهاک ســرمایه ب ــب، م ترتی
ــاغ 20 ســال و  ــوار و ســاختمان موجــود در ب دی
بــرای سیســتم آبیــاری شــامل کانــال، لولــه، تجهیــزات آبیــاری تحــت 

ــت. ــه شده اس ــر گرفت ــال در نظ ــابه آن 10 س ــار و مش فش

میانگین ساالنه هزینه های بیمه، برداشت، حمل، فرآوری و مدیریت
ــا اینجــا بررســی شــدند، هزینه هــای وابســته  ــه ت ــی ک ــه هزینه های کلی
ــت،  ــاورزی، برداش ــه کش ــای بیم ــا هزینه ه ــد. ام ــاحت بودن ــه مس ب
ــالیانه  ــول س ــدار محص ــه مق ــته ب ــت وابس ــرآوری و مدیری ــل، ف حم
ــدول  ــک ج ــور در ی ــای مذک ــل، هزینه ه ــن دلی ــه همی ــند. ب می باش
ــک  ــته خش ــو پس ــر کیل ــرای ه ــروف ب ــه مص ــاس هزین ــدا و براس ج

منظــور شــده اند.
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روش کوددهــي در مدیریــت تغذیــه اي گیاهــان 
ــد توجــه داشــت  ــا بای ــادي دارد، ام اهمیــت زی
ــد  ــه اي باش ــه گون ــد ب ــي بای ــل کودده ــه عم ک
کــه عناصــر مــورد نیــاز گیــاه بــه شــکل مناســب 
ــرار  ــاه ق ــار گی ــر در اختی ــورد نظ ــان م و در زم
گیــرد. محلول پاشــي بــه عنــوان یــک روش 
مکمــل تغذیــه اي در باغبانــي مدت هــا اســت که 
ــن  ــرار گرفته اســت و از مهم تری ــورد توجــه ق م
شــاخه های ایــن روش، کــود فــروت ســت 

)ازت، روي و بُــر( مي باشــد.
محلول پاشــي ترکیبــات فــروت ســت قبــل 
ــدار  ــت بی ــرایط را جه ــا، ش ــورم جوانه ه از ت
و  رویشــي  جوانه هــاي  موقــع  بــه  شــدن 
ــوده و  ــم نم ــتانه فراه ــواب زمس ــي از خ زایش
ــاح  ــر و لق ــاني موث ــث گرده افش ــن باع همچنی
از  اســت  عبــارت  گرده افشــاني  مي شــود. 
انتقــال دانــه گــرده از پرچــم بــه کالــه مادگــي. 
ــري دارد  ــاني موث ــک دوره گرده افش ــر گل ی ه
و آن عبــارت اســت از مــدت زمانــي کــه بعــد 
از بــاز شــدن گل، مادگــی پذیــرای دانــه گــرده 
ــب  ــرده مناس ــه گ ــط دان ــد توس ــد و بای می باش
ــاروری شــکل گیــرد.  تلقیــح صورت گرفتــه و ب
دوره گرده افشــاني مناســب تابــع دو عامــل 
طــول عمــر تخمــک و مــدت زمــان الزم بــراي 

ــد. ــرده مي باش ــه گ ــد لول رش
 )زمــان رســیدن لولــه گــرده بــه تخمک(–)طول 

عمرتخمــک(  = دوره گــرده افشــاني موثر 
ــک 18  ــر تخم ــول عم ــر ط ــال، اگ ــور مث به ط
ــه تخمــک  ــه گــرده ب ــان رســیدن لول روز و زم
ــر 8  ــر براب ــاني موث ــرده افش ــد، گ 10 روز باش

روز خواهدبــود.
)Fruit set( فروت ست  •

افزایــش تشــکیل میــوه در محصــوالت باغــی و 
ــت  ــی از نظــر اقتصــادی دارای اهمی ســر درخت
ــه  ــار و اواخــر زمســتان ک ــل به اســت، در اوای
ــر  ــا ظاه ــت و برگ ه ــن اس ــاک پایی ــای خ دم

نشــده انــد و جریــان شــیره هــای گیاهــی 
ــا بســیار  ــه ه ــه جوان ــد اســت، تغذی بســیار ُکن
اهمیــت دارد، زیــرا جــذب عناصــر غذایــی 
ــن  ــرد. در ای ــی گی ــام نم ــبی انج ــور مناس به ط
حالــت محلول پاشــی درختــان میــوه بــرای 
بــرای  نیــاز  مــورد  عناصــر  ذخیره ســازی 
ــه  ــد جوان ــاه و رش ــدد گی ــت مج ــروع فعالی ش
ــد  ــیار مفی ــوه بس ــکیل می ــی و تش ــا و گلده ه
ــت  ــروت س ــات ف ــرف ترکیب ــود. مص خواهدب
موجــب مــی شــود کــه در زمــان خــواب 
زمســتانی درختــان میــوه، عناصــر مهــم غذایــی 
ــی  ــان جوانه زن ــده و در زم ــره ش ــاه ذخی در گی
و آغــاز فعالیــت مجــدد گیــاه، فعالیــت زیســتی 
ــا در  ــرگ ه ــور ب ــدم حض ــه ع ــه ب ــا توج )ب
ــاک و  ــن خ ــای پایی ــده و دم ــان خزان کنن گیاه
ــد  ــاه بتوان محیــط(  دچــار اختــال نشــود و گی
نســبت بــه عوامــل محیطــی ماننــد ســرما، بــاران 
و تگــرک مقاومــت نشــان داده و گلدهــی و 
ــود  ــود. وج ــال نش ــار اخت ــوه دچ ــکیل می تش
ــروت  ــات ف ــر در ترکیب ــر ازت، روی و بُ عناص
ــل  ــش گلدهــی و تبدی ــود و افزای ــه بهب ســت ب
بیشــتر گل هــا بــه میــوه کمــک نمــوده و افزایش 
کیفیــت محصــول را در پــی خواهد داشــت.

•  نقــش عناصــر موثــر موجــود در ترکیبــات 

فروت ســت
جوانه هــا  تــورم  مرحلــه  در  محلول پاشــی   
یکــی از کلیدی تریــن مراحــل محلول پاشــی 
ــروع  ــا ش ــان ب ــت. همزم ــوه اس ــات می در باغ
ــر  ــری از عناص ــا، یکس ــورم جوانه ه ــه ت مرحل
ــمت  ــه س ــاه ب ــای گی ــر اندام ه ــی از دیگ غذای
ــام  ــات انج ــد. مطالع ــت می کنن ــا حرک جوانه ه
شــده در گذشــته، ســه عنصــر غذایــی ازت 
ــایر  ــر از س ــر )B( را مهم ت )N(، روی )ZN( و بُ
عناصــر گــزارش کرده انــد. بــه همیــن دلیــل در 
ــا،  ــورم جوانه ه ــه ت ــی مرحل ــه محلول پاش برنام
ترکیبــات کــودی کــه حــاوی ایــن ســه عنصــر 

بودنــد، توصیــه می شــد. اخیــراً نقــش عناصــری 
از قبیــل فســفر، کلســیم، مولیبــدن، پتاســیم 
و اســیدهای آمینــه نیــز در فرآینــد تشــکیل 
تشــخیص  موثــر   )Fruit set( میــوه  و  گل 
داده شده اســت. دلیــل اهمیــت محلول پاشــی 
زیــاد  فوق العــاده  نیــاز  مرحلــه،  ایــن  در 
ــدم  ــه و ع ــریع اولی ــد س ــرای رش ــا ب جوانه ه
جــذب عناصــر از طریــق ریشــه ها در ایــن 
ــه  ــن مرحل ــد. بی ــاه می باش ــد گی ــه از رش مرحل
شــروع بــه رشــد بخــش هوایــی درخــت 
ــا و گرده افشــانی جــزو  ــورم جوانه ه ــه ت )مرحل
اولیــن مرحلــه رشــد هــر گیــاه اســت( و شــروع 
فعالیــت سیســتم ریشــه ای بــرای جــذب عناصــر 
غذایــی، یــک اختــاف فــاز یــک تــا دو هفته ای 
وجــود دارد. در ایــن مرحله حســاس و اساســی، 
ــاز  ــه نی ــت ک ــرد درخ ــد و عملک ــرای تولی ب
بســیار زیــادی بــه عناصــر غذایــی دارد، ذخیــره 
ــدر  ــر ق ــت. ه ــن کننده اس ــت تعیی ــود درخ خ
ــر باشــد،  ــره عناصــر غذایــی درخــت باالت ذخی
ــول  ــی محص ــر و به عبارت ــانی موفق ت گرده افش
ــت.  ــم داش ــری خواهی ــرد بهت ــتر و عملک بیش
ــد  ــی درخــت، بای ــره غذای ــش ذخی ــرای افزای ب
ــه ای الزم  ــات تغذی ــل، اقدام ــد قب از فصــل رش
ــی  ــان، محلول پاش ــن زم ــورت داد. بهتری را ص
ــهریور  ــی ش ــی خاک ــت، کودده ــد از برداش بع
تــورم  مرحلــه  محلول پاشــی  و  مهرمــاه  و 
مرحلــه  محلول پاشــی  می باشــد.  جوانه هــا 
تــورم جوانه هــا بــا شــروع بــه حرکــت و 
ــن  ــود. در ای ــاز می ش ــا آغ ــدن جوانه ه ــاز ش ب
هــم  از  جوانه هــا  روی  فلس هــای  مرحلــه، 
فاصلــه گرفتــه و ضریــب جــذب آنهــا افزایــش 
می یابــد. توصیــه می شــود در درختــان دو پایــه، 
محلول پاشــی روی جوانه هــای متــورم درختــان 
نــر هــم انجــام شــود. چنانچــه در اوایــل مرحلــه 
تــورم جوانه هــا موفــق بــه محلول پاشــی نشــده 
ــاز شــده باشــند، ســعی شــود  ــر ب و گل هــای نَ

یافته های تحقیقاتی درخصوص

تشکیل میوۀ پسته 
 حسین حکم آبادی
عضو هیأت علمی ایستگاه تحقیقات پسته دامغان
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محلول پاشــی، باغبانــی  ضمــن 
درختــان  روی  محلــول 
نشــود،  پاشــیده  نــر 
ــود  ــه می ش ــه توصی گرچ
ــود  ــم ش ــوری تنظی ــان محلول پاشــی ط ــه زم ک
ــد؛  ــی گردن ــم محلول پاش ــر ه ــان ن ــه درخت ک
ــول  ــود در فرم ــر موج ــر بُ ــش عنص ــرا نق زی
ــر  ــرده ن ــر گ ــول عم ــش ط محلول پاشــی، افزای
و همین طــور افزایــش طــول فیزیکــی لولــه 

ــد. ــح می باش ــد تلقی ــگام فرآین ــر هن ــرده ن گ
•  بُر

دنبــال   مطالعــات نشــان می دهــد کــه  بــه 
جوانه هــا،  تــورم  مرحلــه  در  محلول پاشــی 
ــه  ــت ب ــای درخ ــایر اندام ه ــر  از س ــر بُ عنص
ســمت جوانه هــا انتقــال می یابــد. در نتیجــه 
غلظــت ایــن عنصــر در ایــن مرحلــه در جوانه هــا 

ــد.   ــول می باش ــد معم ــر ح ــن براب چندی
بُــر عنصــر کلیــدي گــرده افشــانی و بــه 
ــول  ــت. ط ــول اس ــت محص ــی برداش عبارت
عمــر دانــه گــرده و طــول لوله گــرده مســتقیمًا 
بــه عنصــر بُــر وابســته مــی باشــد. در زمانــی 
ــه علــت رشــد  ــود خفیــف اســت، ب کــه کمب
ضعیــف لولــه گــرده درخامــه، تلقیــح تخمــک 
پــس از گــرده افشــانی کاهــش مــی یابــد. در 
شــرایطی کــه کمبــود بـُـر در بــاغ خیلی شــدید 

باشــد، خســارت ایــن مرحلــه شــبیه بــه 
ــود  ــد. کمب ــدید می باش ــرماي ش ــارت س خس
بـُـر، بیشــتر در درون جوانه هــا مهــم اســت تــا 
کمبــود آن در خــاک یــا بــرگ. در  اثــر کمبــود 
ــرده  ــه گ ــرده و دان ــد نک ــا رش ــر، پرچم ه بُ
تشــکیل نمی شــود و مادگــی گل هــا کوچــک 
ــش از  ــر پی ــی  بُ ــد. محلول پاش ــی می مان باق
ــوه  ــش تشــکیل می ــا افزای ــاز شــدن جوانه ه ب
ــه می شــود  ــن توصی ــال دارد. بنابرای ــه دنب را ب
در مرحلــه تــورم جوانه هــا اواخــر اســفند مــاه 
و یــا اوایــل بهــار، محلول پاشــی درختــان 
میــوه انجــام شــود. کمبــود بـُـر ســبب انبســاط 
ــرده  ــاي گ ــریع لوله ه ــدن س ــي ش ــا متاش ی
در حــال رشــد مي شــود. در گل هــا، بُــر 
جهــت رشــد لولــه گــرده مــورد نیــاز بــوده و 
ــور  ــود. به ط ــن ش ــه تأمی ــق کال ــد از طری بای
مثــال، پوکــي مرحلــه اول پســته کــه در اواخــر 
فروردیــن مــاه رخ مي دهــد بــه علــت کمبــود 
ــر در  ــن عنص ــرا ای ــد، زی ــر مي باش ــر بُ عنص
ــي  ــش اساس ــرده نق ــه گ ــد لول ــل رش تکمی
ــبب  ــر س ــود بُ ــع ک ــه موق ــرف ب دارد. مص
افزایــش ظرفیــت تولیــد پرچــم و بقــاي دانــه 
ــر  ــور غی ــر به ط ــن عنص ــردد. ای ــرده مي گ گ
مســتقیم ســبب افزایــش قندهــا در شــیره 
ــراي حشــرات  ــا ب ــت بیشــتر آنه گل و جذابی

مي شــود.
•  روی

ــش  ــه نق ــت ک ــري اس ــه عناص  روي از جمل
ــرد  ــد و عملک ــی در رش ــاده مهم ــوق الع ف
موقــع  بــه  شــدن  بیــدار  دارد.  درخــت 
جوانه هــاي رویشــی و زایشــی از خــواب 
ــن  ــق، مهم تری زمســتانه و گــرده افشــانی موف

ــت.  ــت اس ــر در درخ ــن عنص ــش ای نق
باغــات مبتــا بــه کمبــود روي دیرتــر از 
ــدار مــی شــوند،  باغــات ســالم از خــواب بی
فاصلــه میانگــره هــا در درختــان کوتــاه شــده 
ــی  ــدا م ــی پی ــت جاروی ــا حال و سرشــاخه ه
ــود خفیــف و متوســط  ــت کمب ــد. در حال کنن
ایــن عنصــر، ضمــن کوتــاه شــدن میانگره هــا، 
حاشــیه برگ هــا موجــی شــکل می شــود. 
ــا در  ــاالي خاک ه ــش ب ــودن و واکن آهکــی ب
ــل  ــت و غیرقاب ــب تثبی ــق، موج ــی مناط برخ
اســتفاده شــدن ایــن عنصــر در خــاک و انــدام 
هــاي مختلــف درخــت مــی شــود. روی 
در تولیــد کلروفیــل نقــش دارد و موجــب 
ــنتز  ــی و فتوس ــای آنزیم ــت ه ــریع فعالی تس
می شــود. ایــن عنصــر در متابولیســم ازت، 
تشــکیل رنگدانــه، عطــر و طعــم محصــول و 
ســنتز ویتامیــن C نقــش مهمــی را ایفــا مــی 

ــد. نمای
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ــا آب  ــراه ب ــا هم ــرد کوده ــه کارب ــاری ب کودآبی
ــام  ــد انج ــل رش ــوالً در فص ــه معم ــاري ک آبی
مــي شــود، اشــاره دارد. در کــود آبیــاري، زمــان 
بنــدي، مقــدار و غلظــت کودهــاي مصــرف 
شــده بــه راحتــي قابــل کنتــرل اســت امــا بــراي 
اســتفاده از کودهــا در آب آبیــاري بایــد بــه 
ــزان  ــود. می ــه نم ــوارد الزم آن توج ــکات و م ن
اثربخشــی و کارایــی ایــن روش بســتگی زیــادی 
بــه نــوع خــاک، نــوع محصــول، تجهیــزات مورد 
اســتفاده، کیفیــت آب، روش و دور آبیــاری دارد. 
ــا بافــت  ــاری بیشــتر در خــاک هــای ب کــود آبی
ســبک کارائــی خوبــی از خــود نشــان مــی 
دهــد. در خــاک هــای ســبک یکــی از معضــات 
اصلــی آبشــویی و هــدر رفــت عناصــر، بــه ویژه 
ــل  ــاری به-دلی ــود آبی ــه در ک ــروژن اســت ک نیت
تقســیط دفعــات کوددهــی ایــن مشــکل تــا حــد 
ــن   ــل برطــرف شــدن اســت. همچنی ــادی قاب زی
ــن روش کوددهــی  ــی ای ــاری در کارای روش آبی

تاثیــر زیــادی دارد بــه طــور مثــال کــود آبیــاری 
در آبیــاری قطــره ای اثربخشــی بیشــتری نســبت 
ــطحی از  ــی و س ــاری ثقل ــاي آبی ــه  روش ه ب
خــود نشــان مــی دهــد. چــون در آبیــاری قطــره 
ــوع  ــت. ن ــر اس ــرف آب باالت ــی مص ای کارای
کــود مصرفــی در روش کــود آبیــاری از اهمیــت 
زیــادی برخــوردار اســت. کودهــای مــورد 
مصــرف بایســتی کامــًا در آب محلــول باشــند و 
در ایــن ارتبــاط کیفیــت آب نیــز نقــش مهمی در 

ــد.  ــا مــی کن حالیــت کودهــا ایف
ــا  ــطحي ی ــاري س ــاري در روش آبی کودآبی

ــي غرقاب
در سیســتم هــای آبیــاری ثقلــی و آیبــاری 
ــل از  ــروی ثق ــاس نی ــًا آب براس ــطحی عمدت س
ــارو(  ــوی )ف ــا ج ــرت ی ــن در ک ــه پائی ــاال ب ب
حرکــت کــرده و زمیــن را آبیــاری مــی کنــد. در 
ــودی(  ــول ک ــی )محل ــول غذای ــن روش محل ای
ــه در  ــود ک ــزن ک ــق مخ ــره از طری ــره قط قط

بــاالی زمیــن و ســر خــط آب قــرار گرفتــه وارد 
ــراه آب،  ــده و هم ــاری ش ــرت آبی ــا ک ــوی ی ج
ــد )شــکل 1(.  ــی کن ــه م ــه را تغذی خــاک مزرع
ــزان  ــع مناســب، می ــاط و توزی ــه منظــور اخت ب
یــا ســرعت آب آبیــاری درون جــوی یــا کــرت 
بــا کــود وارد شــده بایســتی متناســب باشــد. بــه 
ــده کــود  ــق کنن ــوان از تزری ــي ت ــن منظــور م ای
ــم اســت،  ــل تنظی ــق قاب ــدار تزری ــه در آن مق ک
اســتفاده نمــود )شــکل 2(. البتــه کوددهــي 
ــاغ هــاي پســته کــه  ــه ســرپاش در ب معــروف ب
بــه معنــي پخــش عمدتــًا نــواري برخــي کودهــا 
)ماننــد کودهــاي نیتــروژن دار یــا ازتــه( در 
ــاري  ــز کودآبی ــان نی ــداز درخت ــایه ان ــاي س انته
محســوب مــي شــود امــا بایــد گفــت کــه 
اســتفاده از مخــزن کــود در ســرخط آب آبیــاري 
ــر  ــاري مناســب ت ــي آبی ــداي جــوي اصل ــا ابت ی
ــي  ــش م ــز کاه ــري را نی ــه کارگ ــت و هزین اس

ــد.  ده

کودآبیاري
سیدجواد حسیني فرد

عضو هیأت علمي پژوهشکده پسته

 

  
استفاده از بشکه كود در آبياري   -1شکل       

 سطحي
 تزريق كننده كود در آبياري سطحي -2شکل        

 
مزايايي كه براي كود آبياري در آبياري هاي سط،ي ذكر  ده است اما اير روب معاياي دارد كه همواره علي رغ  تما  

در صورت  به تزريق كننده مناسبا غير يكنوا تي در تو يع كود راحت توسعه اير روب را م،دود  موده است  عد  دسترسي
سط،يا وجود رواد آب  ياد و   وذ عد  تنظي  ورودي كود به مزرعه شكالت  در  اكماي  ني عمقي در آبياري  ا  جمله م

 اير روب مي با د 

 فشار كودآبياري در سيستم هاي آبياري تحت
منظور غلاه بر فشللار دا لي سلليسللت  آبياري و تر يق كود به دا ر آد تمميزات تر يق تر يق كود  يا  به ا رژي دارد  به

سي  ست اده ا  و توري و د  كه عمبندي ميكودها به چندگروه تق ست  ا ست  آ ما سي شار  سار ميزاد ف ا  3و كر  دتاً برا
   4و كر  ها هستندفشار سيست  و يا  ودكار ا  جمله اير سيست كننده ت،تهاي تزريقپمپ
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       شکل 2- تزریق کننده کود در آبیاری سطحی      شکل 1-  استفاده از بشکه کود در آبیاری سطحی
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علــی رغــم تمــام مزایایــی باغبانــی 
ــاری  ــود آبی ــرای ک ــه ب ک
ــاری هــای ســطحی  در آبی
ذکــر شــده اســت امــا ایــن 
روش معایبــی دارد کــه همــواره توســعه این روش 
را محــدود نمــوده اســت. عــدم دسترســی راحــت 
ــی در  ــر یکنواخت ــب، غی ــده مناس ــق کنن ــه تزری ب

ــم ورودي  ــدم تنظی ــورت ع ــود در ص ــع ک توزی
ــاد و نفــوذ  ــه مزرعــه، وجــود روان آب زی کــود ب
عمقــی در آبیــاری ســطحی در خاکهــاي شــني از 

ــه مشــکات ایــن روش مــی باشــد. جمل
ــت  ــاری تح ــای آبی ــتم ه ــاری در سیس کودآبی

فشــار 
ــور  ــه منظ ــرژی دارد. ب ــه ان ــاز ب ــود نی ــق ک ترزی

غلبــه بــر فشــار داخلــی سیســتم آبیــاری و ترزیــق 
کــود بــه داخــل آن تجهیــزات ترزیــق کودهــا بــه 
چندگــروه تقســیم بنــدی مــی شــوند. کــه عمدتــًا 
براســاس میــزان فشــار سیســتم آنهاســت. اســتفاده 
از ونتــوری )شــکل 3(، پمــپ هــای تزریــق کننــده 
ــه  ــودکار از جمل ــا خ ــتم و ی ــار سیس ــت فش تح

ایــن سیســتم هــا هســتند )شــکل 4(.

 

 

 

 استفاده از شير ونتوري براي تزريق كود -3شکل 
 

  
زدن و انحالل كامل كود )سمت هوا جهت هم اي و دمندهكننده ضربههاي كود با  تزريقمخزن -4شکل
 تزريق كود با استفاده از پمپ ديافراگمي با استفاده از نيروي مکش سيستم آبياري  )سمت چپ(و  راست(

 اثرات متقابل كود در محلول كودي
هايي مي با د ه با واكنش و دا ا تالط آ ما همراو تي يئ يا چند كود در دا ر مخزد كود يا در  د آبياري مخلوط مي

سا گاري ا تالط كودي مي سا گاري يا  ا ساب  سا گاري آدكه  ستي  ها با ود  بنابراير  ار ا  ا تالط كودها  يكديیر باي
  1بررسي و كنترت  ود وجدوت 
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شکل 3- استفاده از شیر ونتوری برای تزریق کود

شکل4- مخزن های کود با  تزریق کننده ضربه ای و دمنده هوا جهت هم زدن و انحالل کامل کود )سمت راست( و تزریق کود با استفاده از 
پمپ دیافراگمی با استفاده از نیروی مکش سیستم آبیاری  )سمت چپ(
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اثرات متقابل کود در محلول کودی
وقتــی یــک یــا چنــد کــود در داخــل مخــزن کــود یــا در خــط آبیــاری 
ــی  ــی م ــش های ــا واکن ــراه ب ــا هم ــاط آنه ــوند، اخت ــی ش ــوط م مخل
باشــد کــه ســبب ســازگاری یــا ناســازگاری اختــاط کــودی مــی شــود. 
بنابرایــن قبــل از اختــاط کودهــا ســازگاری آن هــا بــا یکدیگــر بایســتی 

ــرل شــود )جــدول 1(.  بررســی و کنت
ــل از حــل کــردن کودهــا، حالیــت و احتمــال رســوب  ــر اســت قب بهت
ــرل شــود. بعضــی  ــا آب مــورد اســتفاده بررســی و کنت کــردن  آن هــا ب
اوقــات ترکیبــات کلســیمی داخــل آب بــا کودهــای فســفاته یــا ســولفاته 
ــی از  ــی س ــدود 50 س ــد. ح ــی کنن ــوب م ــاد رس ــش داده و ایج واکن
ــوده و  ــوط نم ــاری مخل ــر آب آبی ــک لیت ــا ی ــودی را ب ــه ک ــول پای محل
ــا ســه ســاعت، احتمــال تشــکیل رســوب در کــف ظــرف  بعــد از دو ت
را بررســی نمائیــد. اگــر رســوب تشــکیل و نمونــه کــدر رنــگ شــد از 

ــد.  ــاب کنی ــتفاده از آن اجتن اس
در سیســتم هــاي آبیــاري تحــت فشــار بهتــر اســت از ســه تانــک مجــزا 
جهــت تزریــق کــود در سیســتم اســتفاده شــود تــا از ترســیب کودهــاي 

ناســازگار در ایــن روش کوددهــي جلوگیــري شــود. 
نقش یکنواختی آبیاری ) توزیع آب( در کود آبیاری

توزیــع یکنواخــت آب و آبدهــی یکنواخــت قطــره 
چــکان هــا در آبیــاری قطــره ای نقــش مهمــی در 
موفقیــت کودآبیــاری دارد. در غیرایــن صــورت 
اســتفاده از ســایر روش هــای کــودی مناســب 

ــم  ــاک مه ــت خ ــز باف ــود و نی ــق ک ــه تزری ــا مرحل ــان ی ــت. زم ــر اس ت

سوب كردد  آد ست  ار ا  حر كردد كودهاا حالليت و احتمات ر سي و كنترت  ود  بمتر ا ست اده برر ها با آب مورد ا
سي  50بعضي او ات تركياات كلسيمي دا ر آب با كودهاي فس اته يا سول اته واكنش داده و ايماد رسوب مي كنند  حدود 

سوب در كف  شكير ر ساعتا احتمات ت سه  سي ا  م،لوت پايه كودي را با يئ ليتر آب آبياري مخلوط  موده و بعد ا  دو تا 
 را بررسي  مایيد  اگر رسوب تشكير و  مو ه كدر ر گ  د ا  است اده آد اجتناب كنيد   ظرش

ست اده  ود تا ا  ترسيب  ست  ا سه تا ئ ممزا جمت تزريق كود در سي شار بمتر است ا   در سيست  هاي آبياري ت،ت ف
 كودهاي  اسا گار در اير روب كوددهي جلوگيري  ود  

 

 
 استفاده از تانک هاي مجزاي مواد كودي به منظور جلوگيري -5شکل 

 از ترسيب كودهاي ناسازگار در روش كود آبياري 
 

 آبياري ) توزيع آب( در كود آبياري نقش يکنواختي
بدهي يكنوا ت  طره كادتو يع يكنوا ت آب و آ ياري  طرهچ ياري دارد  در ها در آب يت كودآب اي  قش مممي در موفق

ساير روبغيراير ست اده ا   سبصورت ا ست   ماد يا مرحله تزريق كود و  يز بافت  او مم  ميهاي كودي منا با ند  تر ا
هاي  للني وسللائ  و رسللي وسللنیير  و همشنير عناصللر كودي مختلفا مت اوت اسللت  مثات كودآبياري در  اوعنواد به
عنواد مثات  يتروژد آبشللويي بااليي دارد بنابراير بايسللتي در يئ سللو  ا تمايي  ماد آبياري در سلليسللت  تزريق  للود  به

 ري  زديئ با د    هاي  ني بمتر است كودآبياري به  ماد پايا ي آبياهمشنير در  او

:تانک اسید   

سولفوریکاسید   

 اسید نیتریک

 اسید فسفریک

:1تانک  

 نیترات کلسیم

 نیترات پتاسیم

 کالت آهن

EDDHA 

2تانک  :  

 فسفات ها

 سولفات ها

 منیزیم

 روی

 منگنز

 مس

 

 خالصه سازگاري كودها  -1جدول 

 اوره 
نیترات 

 آمونیوم

سولفات 

 آمونیوم

نیترات 

 کلسیم

نیترات 

 پتاسیم

کلرور 

 پتاسیم

سولفات 

 پتاسیم

فسفات 

 آمونیوم

سولفات 

آهن، روی 

و منگنز و 

 مس

کالت 

آهن روی، 

منگنز و 

 مس

سولفات 

 منیزیم

اسید 

 فسفریک

اسید 

 سولفوریک

اسید 

 نیتریک

              √ اوره

             √ √ نیترات آمونیوم 

            √ √ √ سولفات آمونیوم

           √  √ √ نیترات کلسیم

         √ √ √ √ √ √ نیترات پتاسیم 

        √ R √ √ R √ √ کلرو پتاسیم

        √ √ √  √ √ √ سولفات پتاسیم

       √  √ √ R √ √ √ فسفات آمونیوم

      √  √ √ √  √ √ √ سولفات آهن، روی و مس

     √ √ R* √ √ √ R √ √ √ کالت آهن ، روی و مس

    √ √ √  √ √ R  √ √ √ منگنزسولفات 

   √ √  √ √ √ √ √ R √ √ √ اسید فسفریک

  √ √ √ √ √ √  √ √ R √ √ √ اسید سولفوریک

 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ اسید نیتریک 

                     = سازگاری کم  R= ناسازگار                    Xسازگار                   =  √

 واکنش سریعی با کلسیم می دهند بنابراین نبایستی با کودهای کلسیم در غلظت باال مخلوط شوند. EDTA*= کالت های 

شکل 5- استفاده از تانک های مجزای مواد کودی به منظور جلوگیری
 از ترسیب کودهای ناسازگار در روش کود آبیاری
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 ها )سمت چپ(چکاناثر دبي بر شکل پياز رطويتي و عدم آبدهي يکنواخت قطره -6شکل 

 و توزيع يکنواخت آب و همپوشاني قطره چکان ها )سمت راست( 
 

 زمان بندي و مديريت كود آبياري 
 للود  ا  شريق موجب كود آبياري  امؤثر ميريزي  آبياري بايسللتي با د ت شراحي  للود  يرا آبياري غيرمعموت بر امه

گيرد  بر امه ريزي كودي ريزي  ده و در  ماد و  كر مناسب كوددهي صورت ميريزي آبياري مصرش كود  يز بر امهبر امه
صرش كود پایير بوده و با افزايش ر د و ست م ست كه در ابتداي  دوره رويش گياه كه  يا  غذايي آد پایير ا  به اير معني ا

صرش كود كاهش  مي شي گياه ممدداً م شي و  اي صرش كود افزايش يافته و در پاياد  دوره روي يابد   مو و  يا  گياها ميزاد م
  با د بدير ترتيب ميزاد و  ماد مصرش كود تابعي ا  ر د و  مو گياه مي

مصرش كود بايستي بسته به مرحله ميزاد كود داده  ده در سيست  كود آبياري وابسته به ميزاد آب آبياري است  ميزاد 
درصد مصرش  50تواد تا دلير كارايي باالتر در اير سيست  معموالً مير د و ميزاد  يا  م،صوت به آب و كود تعيير  ود  به

كود را كاهش داد  اير مسللهله  ه تنما براي كودهاي فررار و پر ت،رو ما ند  يتروژد صللادت اسللت بلكه براي كودهاي ك  
سيدي كردد م،لوت آبت،رو ما ست  ا صادت ا سي   يز  س ر و پتا توا د موجب كود و افزايش دفعات كودآبياري مي- ند ف

كاهش مصرش كود در با   ود  فلس ه كودآبياري اير است كه بيشترير سم  در  ما ي است اده  ود كه در ت بيشترير  يا  
 ي اير امر ميسر  يست  به آد عنصر را دارد كه در روب چالكود يا هر روب مصرش  اك

ست تا در  ما مايي كه رشوبت كافي در  او براي  سار مراحر  يا  در ت ا سد كودها بر ا يكي ا  اهداش كودآبياري تق
جذب مواد غذايي ا  شريق جذب آب وجود دارد ممكر  ود  در اير حالت جذب سريعتر ات ات افتاده و كارايي مصرش كود به 

شکل 6- اثر دبی بر شکل پیاز رطویتی و عدم آبدهي یکنواخت قطره چکان ها )سمت چپ(
 و توزیع یکنواخت آب و همپوشانی قطره چکان ها )سمت راست(

مــي باشــند. بــه عنــوان مثــال کودآبیــاري در 
ــنگین(  ــي )س ــبک( و رس ــنی )س ــای ش ــاک ه خ
ــاوت  ــف، متف ــودي مختل ــر ک ــن عناص و همچنی
اســت. به-عنــوان مثــال نیتــروژن آبشــویی باالیــی دارد بنابرایــن بایســتی 
در یــک ســوم انتهایــی زمــان آبیــاری در سیســتم تزریــق شــود. همچنیــن 
در خــاک هــاي شــني بهتــر اســت کودآبیــاري بــه زمــان پایانــي آبیــاري 

ــد.    ــک باش نزدی
زمان بندی و مدیریت کود آبیاری

ــا دقــت طراحــی شــود زیــرا آبیــاری  برنامــه ریــزی  آبیــاری بایســتی ب
ــر مــی شــود. از طریــق برنامــه  ــاری نامؤث غیرمعمــول موجــب کــود آبی
ــان و  ــده و در زم ــزی ش ــه ری ــز برنام ــود نی ــرف ک ــاری مص ــزی آبی ری
شــکل مناســب کوددهــی صــورت مــی گیــرد. برنامــه ریــزی کــودی بــه 
ایــن معنــی اســت کــه در ابتــدای  دوره رویــش گیــاه کــه نیــاز غذایــی 
آن پائیــن اســت مصــرف کــود پائیــن بــوده و بــا افزایــش رشــد و نمــو 
ــان  دوره  ــه و در پای ــش یافت ــود افزای ــرف ک ــزان مص ــاه، می ــاز گی و نی
رویشــی و زایشــی گیــاه مجــدداً مصــرف کــود کاهــش  مــي یابــد. بدیــن 
ترتیــب میــزان و زمــان مصــرف کــود تابعــی از رشــد و نمــو گیــاه مــی 

باشــد. 
میــزان کــود داده شــده در سیســتم کــود آبیــاری وابســته بــه میــزان آب 
آبیــاری اســت. میــزان مصــرف کــود بایســتی بســته بــه مرحلــه رشــد و 
ــی  ــل کارای ــه دلی ــن شــود. ب ــه آب و کــود تعیی ــاز محصــول ب ــزان نی می
باالتــر در ایــن سیســتم معمــوالً مــی تــوان تــا 50 درصــد مصــرف کــود 
را کاهــش داد. ایــن مســئله نــه تنهــا بــرای کودهــای فــّرار و پــر تحــرک 

ماننــد نیتــروژن صــادق اســت بلکــه بــرای کودهــای کــم تحــرک ماننــد 
فســفر و پتاســیم نیــز صــادق اســت. اســیدی کــردن محلــول آب-کــود و 
افزایــش دفعــات کودآبیــاری مــی توانــد موجــب کاهــش مصــرف کــود 
ــه بیشــترین ســهم در  ــن اســت ک ــاری ای ــاغ شــود. فلســفه کودآبی در ب
زمانــی اســتفاده شــود کــه درخــت بیشــترین نیــاز بــه آن عنصــر را دارد 
ــر میســر  ــن ام ــا هــر روش مصــرف خاکــی ای کــه در روش چالکــود ی

نیســت. 
ــاز  ــر اســاس مراحــل نی ــاری تقســیط کودهــا ب یکــی از اهــداف کودآبی
ــرای  ــاک ب ــی در خ ــت کاف ــه رطوب ــی ک ــا در زمانهای ــت ت ــت اس درخ
ــق جــذب آب وجــود دارد ممکــن شــود.  ــی از طری جــذب مــواد غذای
در ایــن حالــت جــذب ســریعتر اتفــاق افتــاده و کارایــی مصــرف کــود 
ــان  ــدد نش ــات متع ــت. تحقیق ــه باالس ــای نیتروژن ــوص کوده ــه خص ب
داده اســت کــه کودآبیــاری موجــب افزایــش راندمــان کــود و آب 
ــد و  ــی برن ــج م ــی رن ــم آب ــی شــود. از آنجاییکــه باغــات پســته از ک م
ــود در  ــر اســت ک ــن بهت ــی اســت بنابرای ــاری بســیار طوالن فواصــل آبی
ــود دارد. در  ــاک وج ــی در خ ــت کاف ــه رطوب ــود ک ــرف ش ــی مص زمان
خــاک خشــک تقریبــًا مــوادی جــذب ریشــه درخــت نمــی شــود.  ایــن 

ــود. ــی ش ــز م ــه نی ــره وری بیشــتر آب در مزرع موضــوع موجــب به
منبع مورد استفاده: 

ــي،  ــر و اخیان ــي، ناص ــد؛ صداقت ــرت، مجی ــواد؛ بصی ــید ج ــرد، س ــیني ف حس
ــه  ــاک و تغذی ــزي خ ــي حاصلخی ــت تلفیق ــتورالعمل مدیری ــد. 1396. دس احم

ــه. ــاک و آب. 101 صفح ــات خ ــه تحقیق ــارات موسس ــته. انتش ــان پس درخت
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بــروز لکه هــای تیــره بــر پوســت اســتخوانی 
پســته، یکــی از عواملــی اســت کــه باعــث کاهــش 
عملکــرد کمــی و کیفــی آن می گــردد. در بررســی 
ــت  ــر کیفی ــه ب ــدوکارپ ک ــای ان ــواع تیرگی ه ان
ــر  ــار مؤث ــنجان و ان ــه رفس ــته منطق محصــول پس
اســت، شــکل های مختلــف تیرگــی، شــامل: 
تأثیــر ضربــات حاصــل از شــن و تگــرگ، حملــه 
ــد،  ــاره بودن ــی به ــنک ها و گرمازدگ ــن ها و س س

ــکل 1(. ــد )ش ــاهده گردی مش
در میــان انــواع لکه هایــی کــه پوســت اســتخوانی 
پســته را هــدف قــرار می دهــد، پدیــده لکه پوســت 
اســتخوانی پســته  )PEL( یکــی از مهم تریــن 
ــر در  ــد ســال اخی عارضــه ای اســت کــه طــی چن
مناطــق پســته کاری ایــران شــیوع پیــدا کــرده و در 
برخــی از باغ هــا، خســارت های بــاالی 50 درصــد 
نیــز داشته اســت. ســطح آلودگــی پدیــده PEL در 
ــنجان و  ــته کاری رفس ــق پس ــی از مناط بخش های
ــاالی 60 درصــد  ــا ب ــار از حــدود 10 درصــد ت ان
ــه  ــد ک ــان می ده ــج نش ــت. نتای ــاهده شده اس مش
ــار،  ــق ان ــب در مناط ــوع PEL به ترتی ــد وق درص
رفســنجان، کشــکوئیه و نــوق افزایــش می یابــد. در 
مجمــوع، میــزان وقــوع PEL در کل مناطــق ذکــر 
شــده، 25.8 درصــد تخمیــن زده شده اســت و ایــن 
نگرانــی را تقویــت می کنــد کــه در صــورت عــدم 
ــر ایــن پدیــده و عــدم  ــر ب توجــه بــه عوامــل مؤث
ــده،  ــال های آین ــل در س ــن عوام ــریع ای ــع س رف
ــش  ــاالً افزای ــده احتم ــن پدی ــارت ای ــطح خس س
کــه  می گــردد  پیش بینــی  هم چنیــن  می یابــد. 
گســترش ایــن پدیــده در مناطــق نوق و کشــکوئیه 

بیــش از ســایر مناطــق باشــد.
ــت  ــکیل پوس ــروع تش ــه ش ــده از مرحل ــن پدی ای
اســتخوانی )در شــرایط آب و هوایــی اســتان کرمان 
ــیاری از  ــاز و بس ــت( آغ ــط اردیبهش ــاً اواس تقریب
میوه هــای آلــوده تــا اواخــر خــرداد، دچــار ریــزش 
باقــی می ماننــد،  کــه  میوه هایــی  و  می شــوند 
ــل انعطــاف  ــرم و قاب ــوده، ن ــب در قســمت آل اغل
می گردنــد کــه باعــث شکســته شــدن و بد شــکلی 
ایــن قســمت در فرآینــد برداشــت و فرآوری پســته 
ــا،  ــن پژوهش ه ــج آخری ــر اســاس نتای می شــود. ب
عائــم پدیــده لکــه پوســت اســتخوانی را می تــوان 

ــرد: ــی ک ــر معرف به صــورت زی
- تیره شــدن، سیاه شــدن و قابــل انعطاف شــدن 
میوه هــای پســته از رأس و کناره هــا کــه به صــورت 

پیش رونــده بــه ســمت قائــده حرکــت کنــد.
ــه  ــوی ک ــه نح ــته ب ــت پس ــدگی پوس - خشک ش
در برخــی مــوارد، شــیره ســلولی پوســت نــرم، از 
ــری از  ــا اث ــد، ام ــراوش کن ــرون ت ــه بی ــه ای ب نقط

جــای نیــش حشــره نباشــد.
ــدن  ــیاه ش ــده، س ــن پدی ــت ای ــایع ترین عام ش
ــمت  ــه س ــمت رأس ب ــتخوانی از قس ــت اس پوس

ــکل 2(. ــوه است)ش ــده  می قائ

علل و کنترل عارضه لکه پوست استخوانی میوه پسته
سمیه صدر1، وحید مظفری2، حسین شیرانی2، حسین عالیی2، احمد تاج آبادی پور2
1-عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور    2- عضو هیأت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 علل و کنترل عارضه لکه پوست استخوانی میوه پسته

 2، احمد تاج آبادی پور2، حسین عالیی2، حسین شیرانی2، وحید مظفری1سمیه صدر
 جاننعصر رفست علمی دانشگاه ولیأهی عضو -2ت علمی دانشگاه پیام نور    أعضو هی -1

 آنکه باعث کاهش عملکرد کمی و کیفی  است یکی از عواملیپسته،  های تیره بر پوست استخوانیبروز لکه
های مؤثر است، شکل پسته منطقه رفسنجان و انارهای اندوکارپ که بر کیفیت محصول در بررسی انواع تیرگی .گرددمی

گردید مشاهده  ،رمازدگی بهاره بودندگها و ها و سنکتأثیر ضربات حاصل از شن و تگرگ، حمله سن :شامل ،مختلف تیرگی
 .(1شکل )

 
 
 
 
 

سوختگی در میوه پسته آفتاب های ناشی از گرمازدگی و( ب: لکه1395اردیبهشت  -های ناشی از ضربات تگرگ بر میوه پسته )رفسنجانلکهالف:  -1-شکل 

 (1396اردیبهشت –های ناشی از حمله سن به میوه پسته )رفسنجانه( ج: لک1396اردیبهشت  -)رفسنجان

( یکی از PEL) 1دهد، پدیده لکه پوست استخوانی پستههایی که پوست استخوانی پسته را هدف قرار میانواع لکهدر میان 
ها، باغ از کاری ایران شیوع پیدا کرده و در برخیاست که طی چند سال اخیر در مناطق پسته ایعارضهترین مهم
 کاری رفسنجان و انارپستهمناطق  از هاییبخش در PELسطح آلودگی پدیده  است.داشتهدرصد نیز  50باالی  هایرتخسا
ترتیب در مناطق انار، به PELدهد که درصد وقوع . نتایج نشان میاستشدهدرصد مشاهده  60درصد تا باالی  10 حدوداز 

درصد تخمین زده  25.8 شده،ذکر در کل مناطق  PELمیزان وقوع  ،یابد. در مجموعرفسنجان، کشکوئیه و نوق افزایش می
مؤثر بر این پدیده و عدم رفع سریع این عوامل  کند که در صورت عدم توجه به عواملو این نگرانی را تقویت میاست شده
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گردد که گسترش این پدیده در بینی میچنین پیشیابد. همهای آینده، سطح خسارت این پدیده احتماالً افزایش میدر سال
 کشکوئیه بیش از سایر مناطق باشد.مناطق نوق و 

و در شرایط آب و هوایی استان کرمان تقریباً اواسط اردیبهشت( آغاز شروع تشکیل پوست استخوانی )این پدیده از مرحله 
نرم و  ،مانند، اغلب در قسمت آلودهمی باقیهایی که شوند و میوهدچار ریزش می ،دهای آلوده تا اواخر خردابسیاری از میوه

بر اساس شود. شکلی این قسمت در فرآیند برداشت و فرآوری پسته مید که باعث شکسته شدن و بدنگردقابل انعطاف می
 :کردصورت زیر معرفی بهتوان پدیده لکه پوست استخوانی را میعالئم  ،هانتایج آخرین پژوهش

رونده به سمت قائده صورت پیشها که بهو کنارههای پسته از رأس شدن میوهشدن و قابل انعطافشدن، سیاهتیره -
 حرکت کند.
 ،ای به بیرون تراوش کندشیره سلولی پوست نرم، از نقطه در برخی موارد،شدگی پوست پسته به نحوی که خشک -

 اما اثری از جای نیش حشره نباشد.

 .(2)شکل میوه است قائدهسیاه شدن پوست استخوانی از قسمت رأس به سمت  ،ترین عالمت این پدیدهشایع

 

 

 

 

 

 

 
 

 (1395اردیبهشت  -) رفسنجان PELعالئم پدیده  -2شکل 
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 جاننعصر رفست علمی دانشگاه ولیأهی عضو -2ت علمی دانشگاه پیام نور    أعضو هی -1

 آنکه باعث کاهش عملکرد کمی و کیفی  است یکی از عواملیپسته،  های تیره بر پوست استخوانیبروز لکه
های مؤثر است، شکل پسته منطقه رفسنجان و انارهای اندوکارپ که بر کیفیت محصول در بررسی انواع تیرگی .گرددمی

گردید مشاهده  ،رمازدگی بهاره بودندگها و ها و سنکتأثیر ضربات حاصل از شن و تگرگ، حمله سن :شامل ،مختلف تیرگی
 .(1شکل )

 
 
 
 
 

سوختگی در میوه پسته آفتاب های ناشی از گرمازدگی و( ب: لکه1395اردیبهشت  -های ناشی از ضربات تگرگ بر میوه پسته )رفسنجانلکهالف:  -1-شکل 

 (1396اردیبهشت –های ناشی از حمله سن به میوه پسته )رفسنجانه( ج: لک1396اردیبهشت  -)رفسنجان

( یکی از PEL) 1دهد، پدیده لکه پوست استخوانی پستههایی که پوست استخوانی پسته را هدف قرار میانواع لکهدر میان 
ها، باغ از کاری ایران شیوع پیدا کرده و در برخیاست که طی چند سال اخیر در مناطق پسته ایعارضهترین مهم
 کاری رفسنجان و انارپستهمناطق  از هاییبخش در PELسطح آلودگی پدیده  است.داشتهدرصد نیز  50باالی  هایرتخسا
ترتیب در مناطق انار، به PELدهد که درصد وقوع . نتایج نشان میاستشدهدرصد مشاهده  60درصد تا باالی  10 حدوداز 

درصد تخمین زده  25.8 شده،ذکر در کل مناطق  PELمیزان وقوع  ،یابد. در مجموعرفسنجان، کشکوئیه و نوق افزایش می
مؤثر بر این پدیده و عدم رفع سریع این عوامل  کند که در صورت عدم توجه به عواملو این نگرانی را تقویت میاست شده

                                                 
1 Pistachio Endocarp Lesion 

 ج ب الف
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شکل -1- الف: لکه های ناشی از ضربات تگرگ بر میوه پسته )رفسنجان- اردیبهشت 1395( ب: لکه های ناشی از گرمازدگی و آفتاب سوختگی 
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شکل 2- عالئم پدیده PEL ) رفسنجان- اردیبهشت 1395(
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ــام باغبانــی  ــای انج در پژوهش ه
ــی از  ــم ناش ــده، عائ ش
ــم  ــا عائ ــده، ب ــن پدی ای
ــواع  ــه ان ــی از حمل ناش
ــر  ــر تأثی ســن مقایســه شــد و مدرکــی مبنــی ب
ایــن حشــرات در ایجــاد ایــن پدیــده به دســت 
ــاورزان  ــان و کش ــیاری از کارشناس ــد. بس نیام
ــده  ــن عقی ــر ای ــته کاری، ب ــق پس ــی مناط بوم
هســتند کــه عائــم ایــن عارضــه وابســته 
ــه در  ــوری ک ــت، به ط ــارچ اس ــت ق ــه فعالی ب
ــو«  ــه را »قارچ ــن عارض ــی ای ــاح محل اصط
ــترش آن  ــری از گس ــرای پیش گی ــد و ب می نامن
از قارچ کــش اســتفاده می کننــد. بــر اســاس 
نتایــج آخریــن مطالعــات، به نظــر می رســد 
ــی،  ــای قارچ ــپور جدایه ه ــور اس ــت وف به عل
و  استفاده شــده  دامــی  کودهــای  به واســطه  
بقایــای گیاهــی و علف هــای هــرز موجــود در 
ــن  ــاال رفت ــه ب ــال داد ک ــوان احتم ــا، می ت باغ ه
میــزان رطوبــت باعــث جوانــه زدن و رشــد ایــن 
جدایه هــا شــده و اگــر ایــن شــرایط به واســطه  
ــد  ــل رش ــل فص ــاری در اوای ــی و آبی بارندگ
ــاه( حــادث شــود،  ــن و اردیبهشــت م )فروردی
ــته  ــوه  پس ــر می ــا ب ــن قارچ ه ــد ای ــم رش عائ
تیرگی هــای  بــر شــدت  ظهــور می کنــد و 
پوســت پســته می افزایــد، در صورتــی کــه 
اصلــی  دلیــل  نمی تواننــد  جدایه هــا  ایــن 
ــروز  ــن مطالعــات، ب ایجــاد PEL باشــند. در ای
ایــن عارضــه مســتقل از عوامــل بیمارگــر قــارچ 
ــاالت  ــر اخت ــد و تأثی ــی گردی ــری معرف و باکت
ــر  ــه محتمل ت ــن عارض ــاد ای ــه ای در ایج تغذی
 معرفــی شــد. لــذا، پیشــنهاد می شــود کــه 
ــرای کاهــش و  اســتفاده از ســموم قارچ کــش ب
کنتــرل ایــن پدیــده بــه ســرعت متوقــف شــود، 
ــی بیشــتر  ــا ســبب خســارت مال ــه تنه چــرا ک
ــت محیطی  ــای زیس ــاورزان، آلودگی ه ــه کش ب
ــه  ــاکنین منطق ــرای س ــتی ب ــرات بهداش و خط
نام گــذاری  دیگــر،  ســوی  از  خواهدشــد. 
ــه  ــه ب ــا توج ــام PEL ب ــه ن ــور ب ــده مذک پدی
ایــن نکتــه کــه عوامــل متعــددی از جملــه 
ــز  ــرات نی ــش حش ــه و نی ــرما، ضرب ــا، س گرم
ــه  ــتخوانی لک ــت اس ــر روی پوس ــد ب می توانن
ایجــاد کننــد، صحیــح نیســت و لــزوم اصــاح 
در نــام ایــن پدیــده بــرای تفکیــک کــردن ایــن 
پوســت  تیرگی های هــای  ســایر  از  پدیــده 

ــود دارد. ــتخوانی، وج اس
ــه در دانشــگاه  ــج پژوهشــی ک ــاس نتای ــر اس ب
ــی عصــر رفســنجان انجــام شــد، مجموعــه  ول
متنوعــی از خصوصیــات شــیمیایی و تغذیــه ای 
ــی  ــات فیزیک ــدودی از خصوصی ــداد مح و تع
ــاد  ــه در ایج ــورد مطالع ــق م ــای مناط خاک ه
به طور  کلــی،  هســتند.  مؤثــر   ،PEL پدیــده 
به نظــر می رســد کــه از میــان ویژگی هــای 
منتخــب، تعــداد ویژگی هــای مربــوط بــه عمــق 
ــر(، از عمــق  ــا 80 ســانتی مت دوم خــاک )40 ت
ــت.  ــر اس ــر( بیش ت ــانتی مت ــا 40 س اول )0 ت
ازآنجــا کــه معمــوالً ریشــه های ریــز و موئیــن 
ــی را در جــذب آب و عناصــر  ــه نقــش اصل ک
غذایــی دارنــد، عمــق نفــوذ بیــش از یــک متــر 
ندارنــد، دور از انتظــار نیســت کــه ویژگی هــای 
خــاک عمقــی منطقــه، تأثیــر بیشــتری بــر 

ــند. ــت داشته باش ــات درخ خصوصی
همچنیــن نتایــج ایــن پژوهــش  اعــام می کنــد 
 ،)PEL( ــتخوانی ــت اس ــه پوس ــده لک ــه پدی ک

ویژگی هــای  از  مجموعــه ای  تأثیــر  تحــت 
ــه ای شــامل برخــی عناصــر پرمصــرف و  تغذی
کم مصــرف در خــاک و گیــاه، خصوصیــات 
و  شــوری  ماننــد  خــاک  فیزیکوشــیمیایی 
بافــت خــاک ایجــاد می گــردد و در نتیجــه 
به عنــوان  تنهــا یــک ویژگــی را  نمی تــوان 
عامــل ایــن پدیــده معرفــی کــرد. هــر چندکــه 
ایــن  غالــب ویژگی هــای مؤثــر در ایجــاد 
هســتند.  تغذیــه ای  ویژگی هــای  عارضــه، 
ــه  ــیم ب ــبت کلس ــاک، نس ــیم خ ــت کلس غلظ
منیزیــم خــاک، شــوری، غلظــت منیزیــم میــوه 
ــاد  ــر ایج ــر را ب ــن تأثی ــرگ باالتری ــس ب و م
ایــن عارضــه نشــان دادنــد. تغییــر برخــی 
از ایــن ویژگی هــا ماننــد شــوری و بافــت 
خــاک، توســط باغــداران بــا محدودیــت شــدید 
ــه  ــد ک ــر می رس ــذا به نظ ــد، ل ــه رو می باش روب

مدیریــت تغذیــه گیــاه می توانــد به عنــوان 
یکــی از مؤثر تریــن راهکارهــای عملــی در 
کاهــش خســارت ناشــی از پدیــده PEL معرفی 
شــود. از  آن جــا کــه عناصــر پر مصــرف کلســیم 
و منیزیــم و عناصــر کم مصــرف مــس، منگنــز، 
ــر  ــر ب ــای موث ــان ویژگی ه ــن در  می روی و آه
ــطوح  ــر س ــتند، تأثی ــود داش ــه PEL وج عارض
ــو کات(  ــع نان ــر )از منب ــن عناص ــف ای مختل
ــی  ــورد بررس ــه م ــن عارض ــترش ای ــر گس ب
قــرار گرفــت. بــا توجــه بــه نتایــج، بهینه تریــن 
کاهــش  جهــت  محلول پاشــی  ســطوح 
گســترش پدیــده PEL در جــدول 1 نشــان 
داده شــده اســت. می تــوان انتظــار داشــت 
ــن  ــطوح تعیی ــی س ــال محلول پاش ــا اعم ــه ب ک
شــده بــرای عناصــر مذکــور توســط کشــاورز، 
ــده  ــه پدی ــالم ب ــای س ــای میوه ه ــد ابت درص
ــد. ــدا کن PEL، بیــش از 15 درصــد کاهــش پی
ایــن مطالعــه از میــان عناصــر کلســیم، منیزیــم، 
آهــن، روی، مــس و منگنــز، به ترتیــب کلســیم، 

ــر  ــی تأثی ــس از محلول پاش ــم پ ــس و منیزی م
ابتــای  درصــد  کاهــش  بــر  را  بیش تــری 
ــته اند.  ــده داش ــن پدی ــه ای ــالم ب ــای س میوه ه
نقــش کلســیم در ایجــاد ایــن پدیــده از ســال ها 
پیــش مــورد توجــه قــرار گرفته بــود. امــا تاثیــر 
ــه  ــن عارض ــش ای ــر کاه ــس ب ــی م محلول پاش
در مطالعــات اخیــر مــورد اشــاره قــرار گرفتــه 
ــر خــاف تصــور برخــی  ــن ب اســت و همچنی
باعــث  منیزیــم  محلول پاشــی  محققیــن، 
ــده  ــه پدی ــالم ب ــای س ــای دانه ه ــش ابت کاه
ــه  ــود ک ــد ش ــت تأکی ــه، الزم اس ــد. البت گردی
تجزیــه فیزیکــی و شــیمیایی خــاک و آب 
در  عناصــر  ایــن  تأثیــر  و  اســتفاده  مــورد 
ترکیــب بــا یکدیگــر و نــه بــه صــورت مســتقل 
باعــث کاهــش شــدت گســترش ایــن عارضــه 

شــده اند. 

ها مانند تغییر برخی از این ویژگیثیر را بر ایجاد این عارضه نشان دادند. أن تباالتریی، غلظت منیزیم میوه و مس برگ شور
تواند رسد که مدیریت تغذیه گیاه مینظر میلذا به ،باشدرو میهباغداران با محدودیت شدید روبشوری و بافت خاک، توسط 

جا که عناصر آن معرفی شود. از PELترین راهکارهای عملی در کاهش خسارت ناشی از پدیده عنوان یکی از مؤثربه
وجود  PELموثر بر عارضه های میان ویژگی مصرف مس، منگنز، روی و آهن درمصرف کلسیم و منیزیم و عناصر کمپر

با توجه به  .بر گسترش این عارضه مورد بررسی قرار گرفت (نانو کالت )از منبع ثیر سطوح مختلف این عناصرأت ،داشتند
توان انتظار مینشان داده شده است.  1در جدول  PELپاشی جهت کاهش گسترش پدیده ترین سطوح محلول، بهینهنتایج

های سالم به پدیده درصد ابتالی میوهپاشی سطوح تعیین شده برای عناصر مذکور توسط کشاورز، داشت که با اعمال محلول
PEL،  درصد کاهش پیدا کند. 15بیش از 

 
 

 PELمنظور کاهش گسترش پدیده پاشی بهسطوح بهینه محلول -1جدول 

 

ای دارد. لذا در کید ویژهأای تکه مشخص است، نتایج این مطالعه بر وابستگی این پدیده به عوامل تغذیهگونههمان
پاشی ترتیب کلسیم، مس و منیزیم پس از محلولاین مطالعه از میان عناصر کلسیم، منیزیم، آهن، روی، مس و منگنز، به

ها از سال. نقش کلسیم در ایجاد این پدیده اندهای سالم به این پدیده داشتهتری را بر کاهش درصد ابتالی میوهتأثیر بیش
 پاشی مس بر کاهش این عارضه در مطالعات اخیر مورد اشاره قرار گرفتهاما تاثیر محلول بود.قرار گرفتهتوجه مورد  پیش

های سالم به پدیده گردید. پاشی منیزیم باعث کاهش ابتالی دانهبر خالف تصور برخی محققین، محلول همچنین است و
این عناصر در ترکیب با یکدیگر و ثیر أت و خاک و آب مورد استفاده یمیاییو ش یزیکیف یهتجزکید شود که أالزم است ت ،البته

 .  اندشدهنه به صورت مستقل باعث کاهش شدت گسترش این عارضه 

  Ca Mg Fe Cu Zn Mn فاکتور

       
 غلظت  

 )گرم بر لیتر(
2 2.5 1.5 0.3 0 1 
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یــک  از  خاک هــا  مــادری  مــواد  طبیعــت 
طــرف و بارندگــی کــم از طــرف دیگــر ســبب 
گردیــده تــا خاک هــای مناطــق وســیعی از 
ــوری  ــش ش ــه تن ــا ب ــی و مبت ــور، آهک کش
باشــند. خصوصیــات فیزیکوشــیمیایی ایــن 
ظرفیــت  کــه  اســت  به گونــه ای  خاک هــا 
باالیــی بــرای تثبیــت عناصــر غذایــی و کاهــش 
ــته و  ــاه داش ــط گی ــا توس ــذب آنه ــت ج قابلی
ــش  ــق افزای ــتقیم از طری ــور غیرمس ــًا به ط بعض
ــون  ــی از ی ــلولی ناش ــیره س ــیدیته )pH(ش اس
ــات )HCO3-( ســبب غیرفعــال شــدن  بی کربن
برخــی عناصــر در داخــل گیــاه جهــت ورود بــه 
ــود.  ــم( مي ش ــاز )متابولیس ــه سوخت و س چرخ
ــي  ــوالت باغ ــن محص ــي از مهم تری ــته یک پس
کشــور و از عمده تریــن محصــوالت صادراتــي 
غیرنفتــي می باشــد. در حال حاضــر، بیــش از 
420 هــزار هکتــار بــاغ پســته بــارور و غیربارور 
در ایــران وجــود دارد کــه در حــدود 70 درصــد 

ــه در  ــان و بقی ــتان کرم ــا در اس ــن باغ ه از ای
ــمنان،  ــن، س ــان، قزوی ــزد، خراس ــتان های ی اس
فــارس، قــم، تهــران، مرکــزي و اصفهــان قــرار 
دارد. تولیــد محصــول ســاالنه کشــور بالــغ  بــر 
200 هــزار تــن پســته خشــک بــوده کــه بیــش 
از 50 درصــد آن صــادر مي شــود )مظفــری، 

 .)1384
مســاعد  آب و هوایــي  شــرایط  علي رغــم 
ــی از  ــته در خیل ــان پس ــرورش درخت ــراي پ ب
اســتان های کشــور، شــرایط فیزیکــو شــیمیایي 
ــوري  ــک و ش ــاالی آه ــد ب ــر درص ــاک نظی خ
ــت  ــوده اس ــاد نم ــده اي را ایج ــکات عدی مش
ــرد،  ــودن عملک ــن ب ــارز آن پایی ــال ب ــه مث ک
ریزبرگــي، زردي، ریــزش جوانه هــاي گل و 
خشــکیدگي سرشــاخه هاي درختــان پســته 

ــت. اس
شــرایط  اصــاح  بــرای  مختلفــی  راه هــای 
ــه  ــاک توصی ــت pH خ ــود وضعی ــاک و بهب خ

ــتفاده  ــی، اس ــواد اصاح ــی از م ــردد. یک می گ
از اســید ســولفوریک اســت. اســید ســولفوریک 
غلیــظ یکــی از ارزان تریــن و مناســب ترین 
ــای  ــرای خاک ه ــه ب ــت ک ــی اس ــواد اصاح م
آهکــی و شــور قلیــا توصیــه می شــود. مشــکل 
ــوط  ــدیمی مرب ــور و س ــای ش ــی خاک ه اصل
بــه ســدیم چســبیده بــه ســطح ذرات کلوییــدی 
ــا  ــولفوریک ب ــید س ــش اس ــاک اســت. واکن خ
ــولفات  ــکیل س ــاک تش ــود در خ ــک موج آه
کلســیم آبــدار یــا همــان گــچ کشــاورزی 
گــچ،  انحــال  از  کلســیم حاصــل  اســت. 
ــطح ذرات  ــه س ــبیده ب ــدیم چس ــن س جایگزی
ــه وارد  ــده ک ــدیم آزاد ش ــود. س ــاک می ش خ
محلــول خــاک شده اســت، بــا آنیــون ســولفات 
آزاد شــده از ســولفات کلســیم، نمــک محلــول 
ــا  ــراه ب ــه هم ــازد ک ــدیم را می س ــولفات س س
ــده  ــته ش ــده شس ــدیم آزاد ش ــاری، س آب آبی
ــاه خــارج  ــه تدریــج از دســترس ریشــه گی و ب

می گــردد. 
ــه  تفــاوت گــچ خــام کــه بــه صــورت انبــوه ب
ســطح خــاک اضافــه می شــود بــا گــچ حاصــل 
از واکنــش اســید ســولفوریک بــا آهــک موجود 
در خــاک، در ســرعت تأثیــر آن هــا در اصــاح 
خصوصیــات نامطلــوب خاک هــای شــور و قلیا 
ــام  ــچ خ ــی گ ــر اصاح ــر اث ــد. حداکث می باش
ــا ســه ســال مشــاهده  کشــاورزی بعــد از دو ت
ــولفوریک  ــید س ــورد اس ــی در م ــود، ول می ش
ایــن مــدت زمــان بــه حداقــل چنــد روز بعــد 

ــد.  ــش می یاب ــید، کاه ــال اس از اعم
ــران  ــته کاری ای ــق پس ــر، در مناط در حال حاض
مقادیــر بســیار کمــی اســید ســولفوریک بــرای 
ــود.  ــرف می  ش ــا آب مص ــاک و ی ــاح خ اص
ــا آهــک موجــود  واکنــش اســید ســولفوریک ب
در خــاک همان گونــه کــه ذکــر گردیــد، باعــث 
اصــاح فیزیــک خــاک می گــردد. همچنیــن بــا 

تأثیر اسید سولفوریک بر اصاح خاک و عملکرد درختان پسته
وحید مظفری

عضو هیأت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان 
 مجری طرح 9 پایلوت مطالعات ارزیابي اثرات کاربرد اسید سولفوریك
 تولیدي مجتمع مس سرچشمه در باغ های پسته سه استان کرمان، یزد و خراسان رضوی
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کاربــرد اســید ســولفوریک باغبانــی 
ریزوســفر  محــل   pH

ریشــه درختــان کاهــش 
از  عناصــر  دسترســی  و 
جملــه فســفر، آهــن، روی، مــس و منگنــز افزایش 
یافتــه و در پــی آن عملکــرد درختــان پســته )کمی 

ــد.  ــش می یاب ــی( افزای و کیف
ــاک  ــه خ ــده ب ــه ش ــولفوریک اضاف ــید س اس
ــاک  ــود در خ ــای موج ــا آهک  ه ــه ب بافاصل
واکنــش  می شــود.  خنثــی  و  داده  واکنــش 
ــات  هــای موجــود  ــا کربن اســید ســولفوریک ب
ــولفات  ــد س ــه تولی ــر ب ــًا منج ــاک عمدت در خ
ــه مقــدار  ــدار )گــچ کشــاورزی( و ب کلســیم آب
ــولفات  ــم و س ــولفات منیزی ــری س ــی کمت خیل
ــل  ــم می شــود. به دلی مضاعــف کلســیم و منیزی
ســریع بــودن واکنــش فوق الذکــر )خنثــی شــدن 
اســید ســولفوریک بــا آهــک(، اســید در خــاک 
مانــدگار نمی باشــد کــه قــادر بــه خســارت بــه 
ــاه بشــود و همچنیــن اقتصادی تریــن  ریشــه گی
راه بــرای اصــاح خصوصیــات نامطلــوب یــک 
ــولفوریک  ــید س ــتفاده از اس ــی اس ــاک رس خ
ســولفوریک  اســید  مثــال،  به طــور  اســت. 
98 درصــد در برخــی از مــزارع و باغ هــای 
ــی  ــزان قلیای ــه منظــور کاهــش می کشــاورزی ب
بــودن آب و خــاک بــه ویــژه در باغــات پســته 
ــداران  ــود. باغ ــرف می ش ــان مص ــتان کرم اس
ــید  ــتفاده از اس ــا اس ــه ب ــد ک ــوان نموده ان عن
ــی،  ــاده اصاح ــک م ــوان ی ــولفوریک به عن س
پــس از دو تــا ســه تکــرار، نفوذپذیــری خــاک 
ــم  ــاک ه ــه خ ــکل تهوی ــه و مش ــش یافت افزای
همزمــان مرتفــع می گــردد. همچنیــن بیــان 
می دارنــد کــه بــا بهبــود وضعیــت تهویــه یــک 
خــاک رســی، شــرایط رشــد و توســعه بخــش 
مهمــی از عوامــل ایجادکننــده بیماری هــای 

ــی رود. ــن م ــزاد از بی خاک
در پژوهشــی، نتایــج مقایســه اثــرات اســید 
ــش  ــه افزای ــان داد ک ــچ نش ــولفوریک و گ س
عملکــرد کمــی و کیفــی در تیمــار اســید 
ســولفوریک بیشــتر از گــچ می باشــد. همچنیــن 
در پژوهشــی مشــابه کــه از اســید ســولفوریک 

و گــچ بــه عنــوان اصــاح کننــده خــاک 
اســتفاده گردیــد، مشــخص شــد کــه عملکــرد 
ــولفوریک  ــید س ــار اس ــی در تیم ــی وکیف کم
ــان  ــن بی ــود. محققی ــر ب ــچ باالت ــه گ ــبت ب نس
کردنــد کــه تزریــق اســید ســولفوریک به همــراه 
ــبی  ــن مناس ــد جایگزی ــن می توان ــولفات آه س
ــواد  ــزودن م ــرای کات هــای آهــن باشــد. اف ب
ــی ســبب می شــود  ــه کودهــای معدن اســیدی ب
ــان  ــدت زم ــا م ــر در آن ت ــت عناص ــه حالی ک
طوالنــی تــری باقــی بمانــد و بــه ایــن ترتیــب 
ــرف  ــر کم مص ــذب عناص ــش ج ــث افزای باع
ــی  ــی برگ ــود. محلول پاش ــه می ش ــط ریش توس
ــر  ــز ب ــد نی ــم درص ــولفوریک یک ده ــید س اس
روی بــادام زمینــی عملکــرد را بیــش از دو برابر 
ــالیزارهای  ــه در ش ــی ک ــش داد. در تحقیق افزای
مشــخص  شــد،  انجــام  مازنــدران  اســتان 
گردیدکــه مصــرف چهــار تــن در هکتــار اســید 
ــم در  ــیم و منیزی ــای کلس ــولفوریک، یون ه س
ــا  ــدند ب ــارج ش ــی خ ــه از اراض ــی ک آب های
ــد. در اســتان خراســان  ــه رو گردی ــش روب افزای
نیــز مصــرف حــدود پنــج تــن در هکتــار 
ــر  ــه همــراه شــش هزار مت اســید ســولفوریک ب
ــی  ــیار مطلوب ــر بس ــاری، تأثی ــب آب آبی مکع
ــه  ــا توج ــت. ب ــه گذاش ــاورزی منطق ــر کش ب
ــای  ــار از خاک ه ــزار هکت ــدود 130 ه ــه ح ب
شــور و ســدیمی اســتان گلســتان، در پژوهشــی، 
مصــرف ســه تــن در هکتــار اســید ســولفوریک 

در خاک هــای ایــن اســتان، باعــث بهبــود 
ــد.  ــا گردی ــی خاک ه ــواص فیزیک خ

ــه  ــا ایــن حــال، تحقیقــات محــدودی در زمین ب
کاربــرد اســید ســولفوریک صورت گرفته اســت. 
همان گونــه کــه نتایــج برخــی از ایــن تحقیقــات 
و  آهکــی  خاک هــای  در  داده اســت،  نشــان 
قلیایــی اســتفاده از ایــن اســید می توانــد باعــث 
اصــاح خــاک و جــذب بهتــر عناصــر غذایــی 
ــان  ــزان، زم ــه می ــواردی از جمل ــا م ــود، ام ش
اســتفاده، تعــداد دفعــات بــکار برده شــده و 
ــته  ــان پس ــرای درخت ــادی آن ب ــی اقتص ارزیاب
ــی  ــن چگونگ ــت. همچنی ــخص نگردیده اس مش
اســتفاده از اســید در ســطح وســیع و میــزان بــاال 
ــز نیازمنــد تحقیقــات گســترده تری می باشــد.   نی
از انجــا کــه مجتمــع مــس سرچشــمه در حــال 
توســعه و تولیــد اســید ســولفوریک غلیــظ 
)98%( می باشــد، طــرح  پایلــوت مطالعــات 
ارزیابــي اثــرات کاربــرد اســید ســولفوریک 
ــر اصــاح  تولیــدي مجتمــع مــس سرچشــمه ب
کیفــي  و  کمــي  عملکــرد  و  رشــد  خــاک، 
ــزد و  ــان، ی ــان پســته در ســه اســتان کرم درخت
ــی  ــرکت مل ــت ش ــا حمای ــوی ب ــان رض خراس
ــا  صنایــع مــس ایــران در حــال انجــام اســت ت
در صــورت بهبــود شــرایط فیزیکــی و شــیمیای 
خــاک و افزایــش عملکــرد درختــان پســته، 
گامــی بلنــد در افزایــش عملکــرد و تولیــد 
ــاورزی  ــداران و کش ــرای باغ ــروت ب ــتر ث بیش

منطقــه و ایــران داشته باشــد.  
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مقدمه و تاریخچه
همــواره بــا شــروع فصــل رویــش و ســبز شــدن 
درختــان پســته از اواخــر اســفندماه، بحــث 
ــز  ــول نی ــن محص ــات ای ــارت آف ــور و خس ظه
ــدا  ــاله از ابت ــر س ــت. ه ــم بوده اس ــرح و مه مط
ــی  ــا، آفات ــدن برگ ه ــاز ش ــل از ب ــی قب و حت
ــه  ــاغ ب ــته در ب ــوار پس ــه  چوب خ ــل پروان مث
پــرواز درمــی آینــد و پــس از آن دیگــر ســاکنان 
قدیمــی باغــات پســته نظیــر پروانــه میــوه خوار، 
ســنک هــا، زنجــرک، پســیل، شپشــک هــا، ســن 
هــا، سوســک سرشــاخه خــوار و غیــره بــا هــم 
ــدار  ــاغ پدی ــی در ب ــت و یکی یک ــه نوب ــا ب و ی
ــترده  ــوان گس ــن خ ــهمی از ای ــا س ــوند ت می ش
ببرنــد. برخــی بــه صــورت مقطعــی و برخــی تــا 
ــد و ســهم  ــن ســفره می خورن آخــر فصــل از ای
می برنــد. پســیل کــه در رأس هــرم آفــات پســته 
ــا  ــی ت ــه و حت ــر از بقی ــاش ت ــه، پُرت ــا گرفت ج
ــان  ــرگ درخت ــزش ب ــا ری ــد از برداشــت و ت بع
روی اعصــاب کشــاورزان راه مــی رود. ایــن 
ــخه  ــچ نس ــروز هی ــه ام ــا ب ــت که ت درحالی اس
یــا معجــزه ای بــرای کنتــرل 100 درصــدی 

ــا  ــای دنی ــچ ج ــی در هی ــچ آفت ــگی هی و همیش
پیــدا نشده اســت. کنتــرل آفــات، بــدون داشــتن 
اطاعــات کافــی از اکوسیســتِم کشــاورزِی مــورد 
ــات  ــق آف ــاِی دقی ــی ه ــناخت ویژگ ــر و ش نظ
ــی  ــورت مقطع ــه ص ــد ب ــا می توان ــدف، تنه ه
ــد از  ــی ممکــن اســت بع راهگشــا باشــد و حت
ــدف و  ــت ه ــکات آف ــی، مش ــک دوره زمان ی
ــر از  ــتم، بدت ــود در سیس ــات موج ــایر آف ــا س ی
گذشــته نِمــود پیــدا کنــد و این بــار حتــی شــاید 
صــرف هزینــه هــای زیــاد و زمان بَــر نیــز 
نتوانــد گرهــی از کار بــاز کنــد. پدیــدۀ مقاومــت 
ــه  ــت ک ــواردی اس ــه م ــز از جمل ــات نی در آف
شــناخت آن می توانــد کشــاورزان و کارشناســان 
ــات  ــرل آف ــت در کنت ــه بُن بس ــیدن ب را از رس
ــر آن  ــعی ب ــتار، س ــن نوش ــد. در ای ــک کن کم
ــدۀ زیســتی به صورتــی  ــن پدی شده اســت کــه ای
ــات  ــه برخــی اطاع ــا اشــاره ب ــه ب ســاده و البت
ــرح  ــده ش ــن پدی ــی ای ــی و فیزیولوژیک ــز فن ری
ــن  ــا ای ــی ب ــنایی کل ــن آش ــا ضم ــود ت داده ش
ــای آن  ــی ه ــی از پیچیدگ ــمای کل ــده، ش پدی
ــت  ــد و اهمی ــا کن ــدگان الق ــه خوانن ــز ب را نی

ــد.   ــان ده ــت آن را نش ــناخت و مدیری ش
ــت  ــارت اس ــا عب ــش ه ــت ک ــه آف ــت ب مقاوم
از جمعیــت در تحمــل  افــرادی  توانایــی  از 
ــا  ــن دوزه ــه ای ــا ک ــت کــش ه ــی از آف دوزهای
بــرای غالــب افــراد یــک جمعیــت عــادی 
کشــنده هســتند. در اغلــب مــوارد، مقاومــت بــه 
آفــت کــش هــا نتیجــۀ یــک تغییــر ژنتیکــی قابل 
تــوارث در واکنــش بــه انتخــاب، توســط آفــت 
ــل  ــک عام ــورت ی ــه به ص ــت ک ــا اس ــش ه ک
محــدود کننــدۀ کنتــرل شــیمیایی آفــات در 
ــد. هنگامــی کــه ایــن تغییــر حساســیت  مــی آی
ــی، رخ دهــد، مقاومــت نمــود  در ســطح جمعیت
ــکل )1(،  ــو، 2008(. در ش ــد )ی ــی کن ــدا م پی
ــراد  ــاب اف ــد انتخ ــماتیک، فراین ــورت ش به ص
مقــاوم و بــروز مقاومــت در جمعیــت آفــات بــه 
تصویــر کشیده شده اســت. ایــن رونــد بــرای 
تمامــی گــروه هــای آفــات از جملــه حشــرات، 
ــی،  ــر گیاه ــای بیمارگ ــری ه ــا و باکت ــارچ ه ق
ــی  ــگل گیاه ــای ان ــرز، نماتده ــای ه ــف ه عل
ــز  ــاورزی نی ــان آور کش ــدگان زی ــی جون و حت

ــت.  ــادق اس ص

نگاهی اجمالی به پدیده  مقاومت آفات به آفت کش ها
قاسم عسکری سریزدی

استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد

حتی  های هرز، نماتدهای انگل گیاهی وبیمارگر گیاهی، علف هایو باکتری هاهای آفات از جمله حشرات، قارچگروه
 صادق است.  نیز آور کشاورزیجوندگان زیان

 
  : تصویر شماتیک از چگونگی بروز مقاومت در سطح جمعیت آفات1شکل 

گریبان  ،کنترل آفات ۀصورت یک فاکتور محدود کنندبه ،هاکشمقاومت آفات به آفت ۀبیش از یک قرن است که پدید
 Lime) هوزه به محلول کالیفرنینک سَشَپِمقاومت شِ ،اولین باراست. کشاورزان و متخصصان کنترل آفات را گرفته

Sulfurتنها چند مورد  میالدی 1940 ۀ. پس از آن تا دهقرن بیستم میالدی گزارش شد دوم ۀ( در ایالت واشینگتن در ده
، سایر د.د.تهای مصنوعی آلی )مثل کشمعرفی حشره ،1940 ۀها گزارش شد. در دهکشپراکنده از مقاومت به حشره

گسترده از این ابزارهای جدید  ۀن استفادنیطیف اثر و همچ توسعه کارایی و افزایشمنجر به  ،ها(ترکیبات کلره و فسفره
تعداد موارد  ،محصوالت نیگسترده و مکرر از ا ۀبه علت استفادپس از آن که  ستیتعجب ن یجابرای کنترل آفات شد. 

تعداد از نظر  همها کشموارد مقاومت به حشره ،به بعد و تاکنون 1940از اواخر دهه  .یافت شیبه سرعت افزا زینمقاومت 
 ،در ابتدا. (2)شکل  است شیدر حال افزا شدهکه مقاومت به آنها ثبت کشیحشره باتیترک هم از نظر تعداد ها وگونه

، اما دیری نپایید که انسان مقهور نخواهدشدمقاومت دیده ۀدیگر پدید ،تصور بر این بود که با جایگزین کردن سموم جدید
شد. بسیاری از مدت دیدهاومت به آن نیز در کوتاه یا بلندمق ،کش جدیدیهر آفت ۀطبیعت شد و با کشف و توسع

آن نیست و مادامی که بشر بتواند  برایکنند که پایانی دمیلی تشبیه میرِمقاومت به سموم را به تِ ، پدیدۀمتخصصین
های هدر دهداشت. ایی بروز مقاومت به آن را خواهندفات نیز توانمعرفی و استفاده کند، آترکیبات جدید را علیه آفات 

ها همچنان به کشحال، موارد مقاومت به حشره نیبا اشد. ها نیز دیدهکشها و قارچکشت به علفممقاو 1970و  1960
 (.3)شکل . است هاکشو قارچ هاکشعلفشناسایی شده به از تعداد موارد مقاومت  ترشیمراتب ب
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ــت باغبانــی  ــدۀ مقاوم ــه پدی ــت ک ــرن اس ــک ق ــش از ی بی
آفــات بــه آفــت کــش هــا، به صــورت یــک فاکتــور 
محــدود کننــدۀ کنتــرل آفــات، گریبان کشــاورزان و 
ــن  ــات را گرفته اســت. اولی ــرل آف متخصصــان کنت
 )Lime Sulfur( بــار، مقاومت ِشپَِشــک َســن هــوزه بــه محلــول کالیفرنــی
در ایالــت واشــینگتن در دهــۀ دوم قــرن بیســتم میــادی گــزارش شــد. 
پــس از آن تــا دهــۀ 1940 میــادی تنهــا چنــد مــورد پراکنــده از مقاومــت به 
حشــره کــش هــا گــزارش شــد. در دهــۀ 1940، معرفــی حشــره کــش هــای 
مصنوعــی آلــی )مثــل د.د.ت، ســایر ترکیبــات کلــره و فســفره هــا(، منجر 
بــه افزایــش کارایــی و توســعه طیــف اثــر و همچنیــن اســتفادۀ گســترده 
از ایــن ابزارهــای جدیــد بــرای کنتــرل آفــات شــد. جــای تعجــب نیســت 
کــه پــس از آن بــه علــت اســتفادۀ گســترده و مکــرر از ایــن محصــوالت، تعداد 
مــوارد مقاومــت نیــز بــه ســرعت افزایــش یافــت. از اواخــر دهــه 1940 بــه بعد 
و تاکنــون، مــوارد مقاومــت بــه حشــره کــش هــا هــم از نظــر تعــداد گونــه 

هــا و هــم از نظــر تعــداد ترکیبــات حشــره کشــی کــه مقاومــت بــه آنهــا 
ثبت شــده در حــال افزایــش اســت )شــکل 2(. در ابتــدا، تصــور بــر ایــن 
بــود کــه بــا جایگزیــن کــردن ســموم جدیــد، دیگــر پدیــدۀ مقاومــت 
ــه انســان مقهــور طبیعــت شــد  ــد ک ــری نپایی ــا دی دیده نخواهدشــد، ام
و بــا کشــف و توســعۀ هــر آفــت کــش جدیــدی، مقاومــت بــه آن نیــز 
ــدۀ  ــن، پدی ــیاری از متخصصی ــد. بس ــدت دیده ش ــا بلندم ــاه ی در کوت
مقاومــت بــه ســموم را بــه تِِردمیلــی تشــبیه می کننــد کــه پایانــی بــرای 
آن نیســت و مادامــی کــه بشــر بتوانــد ترکیبــات جدیــد را علیــه آفــات 
معرفــی و اســتفاده کنــد، آفــات نیــز توانایــی بــروز مقاومــت بــه آن را 
خواهندداشــت. در دهــه هــای 1960 و 1970 مقاومــت بــه علــف کــش 
ــا ایــن حــال، مــوارد مقاومــت  هــا و قــارچ کــش هــا نیــز دیده شــد. ب
ــوارد  ــداد م ــتر از تع ــب بیش ــه مرات ــان ب ــا همچن ــش ه ــره ک ــه حش ب
مقاومــت شناســایی شــده بــه علــف کــش هــا و قــارچ کــش هــا اســت. 

)شــکل 3(.

 
کاری شده ژنتیکی مقاوم و محصوالت دست کشآفات، ترکیبات حشره یها: روند افزایشی موارد مقاومت در گونه2شکل 

 به آفات. 

 
ها )قرمز( و کشها )آبی(، قارچکش)سیاه(، علفها کشوند افزایشی موارد مقاومت به حشرهرنمودارهای  :3شکل

 . )سبز( کاری شده ژنتیکی مقاوم به آفاتمحصوالت دست

 
کاری شده ژنتیکی مقاوم و محصوالت دست کشآفات، ترکیبات حشره یها: روند افزایشی موارد مقاومت در گونه2شکل 

 به آفات. 

 
ها )قرمز( و کشها )آبی(، قارچکش)سیاه(، علفها کشوند افزایشی موارد مقاومت به حشرهرنمودارهای  :3شکل

 . )سبز( کاری شده ژنتیکی مقاوم به آفاتمحصوالت دست
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ــه اهمیــت موضــوع، رویکردهــای  ــا توجــه ب ب
مطالعــه مقاومــت بــه آفــت کــش هــا و مدیریت 
مقاومــت بــه ســموم  بــه طــور گســترده ای مورد 
بحــث و بررســی قــرار گرفته اســت. تــاش هــا 
و هزینــه هــای فزاینــده ای در کشــف و توســعه 
ــانس  ــا ش ــا ایجــاد شده اســت ت ــش ه ــت ک آف
توســعه مقاومــت بــه حداقــل ممکــن برســد و 
ــذاری  ــرمایه گ ــه س ــود ک ــل ش ــان حاص اطمین
ــت  ــر آف ــاد ه ــرای ایج ــزاف ب ــیار گ ــای بس ه
ــاوه  ــد. ع ــدر نرفته باش ــه ه ــد ب ــش جدی ک
ــر  ــن موث ــات جایگزی ــواره ترکیب ــن، هم ــر ای ب
مصرف کننــدگان  دســترس  در  اقتصــادی  و 
مقاومــت  مدیریــت  بنابرایــن،  نخواهدبــود. 
ــی  ــک نگران ــان ی ــوده و همچن ــم ب ــیار مه بس
حیاتــی بــرای تمــام کســانی اســت کــه درگیــر 
ــه  ــات هســتند. در پاســخ ب ــرل آف مباحــث کنت
ایــن نیــاز مهــم تحقیقاتــی و اجرایــی ابتــدا در 
ــه  ــت ب ــی مقاوم ــه تخصص ــال 1984، کمیت س
 Insecticide Resistance { حشــره کــش هــا
Action Committee )IRAC({ راه اندازی شــد 

و پــس از آن کمیتــه هــای مشــابهی بــرای 
مســائل مقاومــت علــف هــای هــرز بــه علــف 
کــش هــا )HRAC( و مقاومــت قــارچ هــا بــه 
ــا  ــد ت ــا )FRAC( راه اندازی ش ــش ه ــارچ ک ق
ــای  ــه ه ــۀ جنب ــی، هم ــورت تخصص ــه ص ب
ــه  ــت ب ــی و اقتصــادی موضــوع مقاوم تحقیقات
آفــت کــش هــا را در سراســر دنیــا رصــد کــرده 
ــن  ــتر ای ــکات بیش ــری از مش ــرای جلوگی و ب

ــد.  ــزی کنن ــه ری ــده هــا، برنام پدی
ــات  ــتر آف ــوع بیش ــت و تن ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
حشــره ای پســته و تعــدد سمپاشــی علیــه ایــن 
گــروه از آفــات در مقایســه بــا عوامــل بیمارگــر 
ــن نوشــتار  گیاهــی و علــف هــای هــرز، در ای
بیشــتر مباحــث مربــوط بــه مقاومــت به حشــره 
کــش هــا گنجانده شده اســت. هرچنــد، کلیــات 
مســائل مقاومــت در تمامــی گــروه هــای آفــات 
)حشــرات، جونــدگان، علــف هــای هــرز، قارچ 
هــا و ...( بســیار مشــابه اســت، تــا ســال 2017 
ــرات  ــه از حش ــم 588 گون ــت ک ــت دس مقاوم
ــش  ــت ک ــد آف ــا چن ــک ی ــه ی ــا ب ــه ه و کن
هــای  مقاومــت  اغلــب  گزارش شده اســت. 

ــات کشــاورزی  ــه آف ــوط ب ــزارش شــده مرب گ
)55.5 درصــد( مــی باشــند. بخــش قابــل 
توجهــی از آن هــا نیــز از آفــات مهــم پزشــکی 
و دامپزشــکی بــه ویــژه پشــه هــا و مگــس هــا 
)35.6 درصــد( هســتند. تنهــا درصــد کمــی از 
ــل  ــد مث ــرات مفی ــاوم از حش ــای مق ــه ه گون
شــکارگرها، پارازیتوئیدهــا وگــرده افشــان هــا 

هســتند. 
ــه هــای  ــات پســته و گون مــوارد مقاومــت در آف

مشــابه
ــیل  ــل پتانس ــه دلی ــا ب ــه ه ــی از گون  برخ
برنامــه  همچنیــن  و  خودشــان  ذاتــی 
ــا  ــده روی آنه ــال ش ــی اعم ــای مدیریت ه
رکــورددار مــوارد مقاومــت بــه ســموم 
ــدول  ــا در ج ــدادی از آنه ــه تع ــتند. ک هس

ــد.  ــده ان ــک آورده ش ی

تــا به حــال، مطالعــات محــدودی در زمینــه 
مقاومــت آفــات پســته بــه ســموم انجــام 
ــزاده  ــر علی شده اســت. طــی یــک مطالعــه، دکت
ــا 1390،  ــال های 1386 ت ــی س ــکاران، ط و هم
حساســیت جمعیــت هــای پســیل پســته جمــع 
آوری شــده از مناطــق مختلــف اســتان کرمــان 
ــد  ــراز و ایمیداکلوپری ــن، آمیت ــموم فوزال ــه س ب
مقاومــت  آنهــا  مورد بررســی قرار دادند.  را 
ــی در  ــورد بررس ــموم م ــه س ــی را ب ــبتًا کم نس
ــد. در  ــزارش کردن ــف گ ــای مختل ــت ه جمعی
ــت  ــا محوری ــه ای ب ــز مطالع ــر نی ــال حاض ح
ــی  ــف ایران ــای مختل ــت ه ــیت جمعی حساس
پســیل پســته بــه حشــره کــش هایــی از گــروه 
هــای متفــاوت شــیمیایی توســط موسســه 
ــز  ــور و در مرک ــکی کش ــاه پزش ــات گی تحقیق
در  یــزد  کشــاورزی  آمــوزش  و  تحقیقــات 
ــی  ــه نهای ــا توجــه ب ــه ب حــال انجــام اســت ک
نشــدن پــروژه، نشــر اطاعــات دقیــق آن 
مــواردی  قابل ذکر اســت که  نیســت.  ممکــن 

ــه  ــل توج ــت قاب از مقاوم
بــه برخــی از حشــره کــش 
هــای مــورد بررســی در 
جمعیت هــای جمــع آوری  

ــاف  ــر خ ــه، ب ــت.  البت ــات شده اس ــده، اثب ش
ــی  ــت شناس ــه زیس ــه ب ــا توج ــارات و ب انتظ
ــابقه مصــرف ســموم  ــت پســیل پســته و س آف
علیــه ایــن آفــت و همچنیــن تصــورات و 
بــه ســموم  مقاومــت   شــایعات عمومــی، 
بررســی  مــورد  باغــی  هــای  جمعیــت  در 
خیلــی هــم چشــمگیر نبــود. به عنوان مثــال، 
جمعیــت هــای  روی  حاضــر  مطالعــه  در 
باغــی، تنهــا مقاومــت حداکثــر 40 برابــری 
بــه برخــی ترکیبــات )از بیــن بیــش از 10 
حشــره کــش آزمایــش شــده( دیــده شــد؛ ایــن 
حتــی  مقاومــت  دنیــا  در  در حالی اســت که 
بیــش از 200 هــزار برابــری بــه ســموم در 
ــه،  ــت. البت ــزارش شده اس ــات گ ــی از آف برخ
ــده از  ــع آوری ش ــای جم ــت ه ــار جمعی در کن
ــی  ــا، برخ ــیت آنه ــی حساس ــات و ارزیاب باغ
ــت  ــگاه تح ــا در آزمایش ــت ه ــن جمعی از ای
فشــار ســموم خــاص قــرار گرفتنــد تــا امــکان 
ــورد  ــا م ــت در آنه ــرعت پیشــرفت مقاوم و س
ــر  ــج بیانگ ــفانه، نتای ــرد. متأس ــی قرار گی ارزیاب
پتانســیل بســیار بــاالی ایــن آفــت جهــت 
به طوری کــه،  باشــد.  مــی  مقاومــت  بــروز 
مجزایــی  هــای  جمعیــت  در حال حاضــر، 
ــزد  ــی ی ــه  تحقیقات ــت در مجموع ــن آف از ای
موجــود هســتند کــه طــی کمتــر از 8 مــاه 
ــش از 100  ــت بی ــموم، مقاوم ــا س ــش ب گزین
برابــری بــه انواعــی از ترکیبــات )فســفره، 
ــد و حتــی مولکــول  ــد، نئونیکوتینوئی پایریتروئی
ــابقه مصــرف  ــدون س ــد و ب ــبتًا جدی ــای نس ه
ــت  ــد. مقاوم ــان داده ان ــته( نش ــات پس در باغ
ــموم  ــه س ــی ب ــای باغ ــت ه ــم جمعی ــبتًا ک نس
در مقایســه بــا نتایــج آزمایشــگاهی و پتانســیل 
ذاتــی ایــن آفــت در بــروز مقاومــت، می توانــد 
ــه  ــه ب ــل متعــددی داشته باشــد کــه در ادام دالی
ــورد  ــت. در م ــاره شده اس ــا اش ــی از آنه برخ
ســایر آفــات پســته، تابه حــال مطالعــه ای بــرای 
ارزیابــی وضعیــت و مکانیســم هــای مقاومــت 

 
 جهان فهرست تعدادی از آفات با بیشترین موارد مقاومت گزارش شده در: 1جدول 

 هایکشتعداد آفت موارد مقاومت نام عمومی آفت
 مقاوم شده

 48 692 کرم غوزه پنبه
 95 576 پره پشت الماسیشب

 55 555 عسلک پنبه
 93 414 کنه تارعنکبوتی

 75 402 شته سبز هلو
 58 303 مگس خانگی

 
دکتر علیزاده و  ،طی یک مطالعهاست. مطالعات محدودی در زمینه مقاومت آفات پسته به سموم انجام شده ،حالهتا ب

آوری شده از مناطق مختلف استان های پسیل پسته جمعحساسیت جمعیت ،1390تا  1386های طی سال، همکاران
. آنها مقاومت نسبتاً کمی را به سموم مورد بررسی دندداقراربررسیرا موردکرمان به سموم فوزالن، آمیتراز و ایمیداکلوپرید 

های مختلف ایرانی ای با محوریت حساسیت جمعیت. در حال حاضر نیز مطالعهکردندگزارش های مختلف در جمعیت
پزشکی کشور و در مرکز توسط موسسه تحقیقات گیاهشیمیایی  متفاوت هایگروه هایی ازکشحشرهپسیل پسته به 

نشر اطالعات دقیق آن ممکن  ،که با توجه به نهایی نشدن پروژه در حال انجام است آموزش کشاورزی یزدتحقیقات و 
های در جمعیت های مورد بررسیکشحشرهتوجه به برخی از  مقاومت قابلی از مواردکه استذکرقابل .نیست
شناسی آفت و سابقه مصرف سموم علیه این با توجه به زیست وانتظارات  بر خالف ،. البتهاستاثبات شده ،شدهآوریجمع

. نبودمورد بررسی خیلی هم چشمگیر  باغی هایبه سموم در جمعیت مقاومت، عمومی شایعاتآفت و همچنین تصورات و 
ین بیش )از ب برابری به برخی ترکیبات 40تنها مقاومت حداکثر  ،های باغیروی جمعیت حاضردر مطالعه  ،مثالعنوانبه
به سموم در برابری  هزار 200 بیش ازحتی  که در دنیا مقاومتاستحالیاین در ؛دیده شد کش آزمایش شده(حشره 10از 

ها، برخی از این آنوری شده از باغات و ارزیابی حساسیت آهای جمعدر کنار جمعیت ،البته. استگزارش شدهاز آفات برخی 
زیابی ت پیشرفت مقاومت در آنها مورد ارسموم خاص قرار گرفتند تا امکان و سرعها در آزمایشگاه تحت فشار جمعیت

 ،حاضرحالدر ،کهطوریهب .باشداین آفت جهت بروز مقاومت می نتایج بیانگر پتانسیل بسیار باالی ،سفانهأمت .گیردقرار
مقاومت  ،ماه گزینش با سموم 8طی کمتر از  موجود هستند که یزدتحقیقاتی  های مجزایی از این آفت در مجموعهجمعیت
های نسبتاً جدید و بدون )فسفره، پایریتروئید، نئونیکوتینوئید و حتی مولکول از ترکیباتبرابری به انواعی  100 بیش از

شگاهی های باغی به سموم در مقایسه با نتایج آزمایمقاومت نسبتاً کم جمعیت .اندنشان دادهسابقه مصرف در باغات پسته( 
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نشده اســت. باغبانــی  منتشــر 
ــیل  ــی و پس ــیل گاب پس
از  مرکبــات  آســیایی 
مشــابه  هــای  گونــه 
ــات بیشــتری  ــه مطالع ــتند ک پســیل پســته هس
اطاعــات  و  انجام شــده  آنهــا  مــورد  در 
بیشــتری در دســترس اســت. در مــورد پســیل 
ــه  ــت ب ــورد مقاوم ــال 55 م ــه ح ــا ب ــی ت گاب
انواعــی از ســموم )از مناطــق مختلــف دنیــا( و 
ــورد  ــات، 97 م ــورد پســیل آســیایی مرکب در م
مقاومــت، گزارش شده اســت. در مــورد تمامــی 
آفــت کــش هایــی کــه تــا به حــال در صنعــت 
ــددی  ــوارد متع ــز م ــده اند نی ــتفاده ش ــته اس پس
ــات  ــف آف ــای مختل ــه ه ــت در گون از مقاوم
ــرای کلرپایریفــوس  ــًا، ب گزارش شده اســت. مث
609 مــورد، ایمیداکلوپریــد 501 مــورد، آمیتــراز 
ــون 25  ــورد، اتی ــن 408 م ــورد، پرمتری 103 م
ــورد مقاومــت در  ــورد و اســپیروتترامات 8 م م
ــاط  ــرات در نق ــی از حش ــای مختلف ــه ه گون

ــت.   ــده اس ــزارش ش ــا گ ــی از دنی مختلف
ــا و  ــش ه ــره ک ــه حش ــت ب ــت مقاوم اهمی

ــا آن ــط ب ــای مرتب ــده ه ــۀ پدی مطالع
یکــي از جــدي تریــن مشــکات در مدیریــت 
آفــات کشــاورزي و بهداشــت عمومــي پدیــدۀ 
ــدن  ــا طوالني ش ــب ب ــه اغل ــت ک ــت اس مقاوم
ــک  ــه ی ــت کــش علی ــک آف ســابقۀ مصــرف ی
ــه،  ــد. چنانچ ــی کن ــروز م ــج ب ــه تدری ــت ب آف
در ایــن زمینــه پیشــگیري هــاي الزم بــه عمــل 
ــران  ــات جب ــده صدم ــي شــک در آین ــد، ب نیای
ناپذیــري را در بخــش کشــاورزي و بهداشــت 
امــروزه  بــود.  خواهیــم  شــاهد  عمومــي 
مقاومــت بــه آفــت کــش هــا، به ویــژه در 
مواقعــي کــه تنهــا از ترکیبــات شــیمیایي بــراي 
کنتــرل آفــات اســتفاده مــي شــود، یــک مســئلۀ 
مهــم و جــدي محســوب مــي گــردد. بــروز و 
گســترش مقاومــت آفــات بــه آفــت کــش هــا، 
ســبب افزایــش مصــرف ایــن مــواد و بــه دنبــال 
آن افزایــش خطــر بــراي کارگــران بخــش 
ــي  ــه، آلودگ ــراد جامع ــایر اف ــاورزی و س کش
هــای زیســت محیطــی، تخریــب عوامــل 
ــرل  ــای کنت ــدن راهکاره ــی، بي اثرش اکولوژیک

و در نهایــت تخریــب هرچــه بیشــتر سیســتم های 
ــه  ــراتی ک ــورد حش ــود. در م ــي ش ــد م تولی
ناقــل عوامــل بیمــاري زا هســتند نیــز افزایــش 
ــي از  ــي و گیاه ــاني، حیوان ــاي انس ــاري ه بیم
عــوارض ناشــی از بــروز پدیــدۀ مقاومــت مــی 

ــند. باش
افزایــش دوز حشــره کــش یــا جایگزیــن 
ــد از روش  ــب جدی ــک ترکی ــا ی ــردن آن ب ک
ــت  ــردن جمعی ــن ب ــراي از بی ــوم ب ــای مرس ه
هــاي مقــاوم هســتند. امــا ایــن راه کارهــا 
همیشــه کارســاز نیســتند و از ارزش کمــي 
ــا  ــش ه ــت ک ــش دوز آف ــد. افزای برخوردارن
ــر ایــن کــه ســبب افزایــش خطــرات  عــاوه ب
ــیاري از  ــود، در بس ــي ش ــي م ــت محیط زیس
ــر قابل توجهــی روي آفــت نداشــته  ــوارد تأثی م
ــي  ــش م ــرل را افزای ــای کنت ــه ه ــا هزین و تنه

ــد. ده
جــدا از ایــن کــه هزینــه هــاي کشــف و 
توســعۀ آفــت کــش هــای جدیــد زیــاد اســت، 
در بســیاري از مــوارد ترکیبــات جایگزیــن 
ــر  ــوارد ذک ــۀ م ــد. هم ــود ندارن ــب وج مناس
شــده ســبب شــده تــا متخصصیــن بــراي 
مقابلــه بــا عــوارض ناخواســتۀ حاصــل از بــروز 
مقاومــت، بحــث مدیریــت مقاومــت را مطــرح 
ــرده و  ــروز مقاومــت جلوگیري ک ــا از ب ــد ت کنن
مقاومــت هــای ایجــاد شــده را از بیــن ببرنــد. 
راهبردهــای منطقــي در اســتفاده از حشــره کش 
ــي  ــت تلفیق ــای مدیری ــه ه ــب برنام ــا در قال ه
ــر  ــت و تأخی ــبب ممانع ــد س ــی توانن ــات م آف
ــیت   ــت حساس ــا برگش ــت ی ــروز مقاوم در ب

ــوند.  ش
بــا توجــه به مــوارد ذکرشــده، ردیابــی و مطالعۀ 
مقاومــت بــه آفــت کــش هــا در جمعیــت هــای 
ــه  ــت ب ــم های مقاوم ــی مکانیس ــات و بررس آف
ایــن ترکیبــات امــری ضــروری به نظر مــی 
ــادي و علمــي،  ــه هــای بنی رســد. جــدا از جنب
ــد  ــی توان ــت م ــم های  مقاوم ــۀ مکانیس مطالع
در برنامــه هــای مدیریــت آفــات نیــز ســودمند 
باشــد کــه در ادامــه بــه مــواردی از ایــن قبیــل 

اشاره شده اســت.
ــای  ــم ه ــن مکانیس ــت و تعیی ــه مقاوم مطالع

ردیابــی  و  پایــش  بــا  می توانــد  مقاومــت 
زودهنــگام مقاومــت، آمادگــی پیــش از فاجعــه را 
بــرای متخصصیــن امــر فراهــم کنــد. همچنیــن، 
شــناخت مکانیســم هــای مقاومــت کمــک 
ــن  ــای جایگزی ــش ه ــت ک ــا آف ــد ت ــی کن م
بــرای کنتــرل جمعیــت هــای مقــاوم بــه صــورت 
آگاهانــه انتخــاب شــوند. به طوری کــه، آفــت 
ــا  ــی ی ــت تقاطع ــن دارای مقاوم ــش جایگزی ک
ــش  ــت ک ــا آف ــابه ب ــت مش ــم مقاوم مکانیس
ــۀ  ــل مطالع ــر از دالی ــی دیگ ــد. یک ــی نباش قبل
ــوان  ــی ت ــی م ــه گاه ــت ک ــن اس ــت ای مقاوم
ــاب روش  ــا و انتخ ــم ه ــایی مکانیس ــا شناس ب
هــای مناســب، مشــکل مقاومــت را حــل کــرد. 
از نمونــه هــای بــارز ایــن راه کارهــا، اســتفاده 
از سینرژیســت هــا در فرموالســیون آفــت کــش 
ــال،  ــرای مث ــات اســت. ب ــرل آف ــراي کنت ــا ب ه
ــدی  بســیاری از حشــره کــش هــای پایریتروئی
فرمولــه شــده بــرای مصــارف خانگــی حــاوی 
ــن  ــتند. ای ــاید )PBO( هس ــل بوتوکس پایپرونی
مــوارد نشــان می دهــد کــه مدیریــت مقاومــت 
ــه آفــت کــش هــا مســتلزم مطالعــۀ منظــم و  ب

ــت. ــتمر اس مس
مکانیسم های مقاومت

ــت کــش  ــه آف ــت ب ــروز مقاوم مکانیســم های ب
ــدی  ــروه بن ــع گ ــتند و در مناب ــدد هس ــا متع ه
ــه  ــم ها ارائ ــن مکانیس ــرای ای ــی ب ــای مختلف ه
ــم  ــن مکانیس ــۀ ای ــی، هم ــت. به طور کل شده اس
ــاری و  ــت رفت ــی مقاوم ــروه اصل ــا در دو گ ه

ــد.  ــی گیرن فیزیولوژیکــی جــای م
ــت  ــا مقاوم ــه ب ــاری، در مقایس ــت رفت مقاوم
ــوده و  ــداول ب ــر مت ــی کمت ــای فیزیولوژیک ه
کمتــر هــم مطالعــه شده اســت. کســب توانایــی 
ــش  ــت ک ــک آف ــندۀ ی ــای کش ــز از دوزه گری
ــخص  ــد. مش ــی گوین ــاری م ــت رفت را مقاوم
ــاری  ــت رفت ــرات دارای مقاوم ــه حش ــده ک ش
بــه مقادیــر کمتــری از حشــره کــش هــا 
ــه  ــی ک ــن معن ــد؛ بدی ــی دهن ــان م ــش نش واکن
ایــن حشــرات دارای گیرنــده هــای حســی 
بهتــری در مقایســه بــا ســایر افــراد همــان 
گونــه  هســتند. از نمونــه هــای بــارز مقاومــت 
ــی  ــه های ــه د.د.ت در پش ــت ب ــاری، مقاوم رفت
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 کش و در نتیجه عدم حساسیت به سم: تغییر در شکل جایگاه هدف مولکول آفت4شکل 

باشد. استرازها، گلوتاتیون میاز دیگر عوامل بروز مقاومت فیزیولوژیکی  زداهای سممیت یا کیفیت آنزیمتغییر در ک
 ،ها هستند. هرگاهکشهای دخیل در مقاومت متابولیکی به حشرهسه گروه اصلی آنزیم ،ترنسفرازها و مونوا کسیژنازهااس

این افراد  ،تر از حالت نرمال باشدها فرایا فعالیت این آنزیم ،ها در یک فرد بیشتر از حد معمول باشدمقدار این آنزیم
 (. 5 سمی تبدیل کرده و از سمیت آنها در امان باشند )شکلی سمی را تجزیه و به ترکیبات غیرهاتوانند مولکولمی

 
و در نتیجه  هازدا در افراد مقاوم و نهایتاً افزایش تولید و فعالیت این آنزیمهای سم: تغییر در میزان بیان آنزیم5شکل 

 عدم حساسیت به سم

شکل 5: تغییر در میزان بیان آنزیم های سم زدا در افراد مقاوم و نهایتًا افزایش تولید
 و فعالیت این آنزیم ها و در نتیجه عدم حساسیت به سم

ــا  ــده ب ــی ش ــطوح سمپاش ــه روی س ــت ک اس
د.د.ت اســتراحت نمــی کننــد، یــا توقــف 
ــن ســطوح  ــی روی ای ــاه مدت ــای بســیار کوت ه
دارنــد. ایــن نــوع مقاومــت می توانــد در مــورد 
ســموم و یــا ترکیبــات بــا خاصیــت دورکنندگی 
بیشــتر شــایع باشــد. به نظــر می رســد، یکــی از 
ــای  ــال ه ــد در س ــه می توان ــی ک مکانیســم های
ــرل پســیل پســته  ــرد در کنت ــی گوگ ــی کارای آت
را تحــت تأثیــر قراردهــد، همیــن مقاومــت 
ــی از  ــه برخ ــب ک ــن ترتی ــت. بدی ــاری اس رفت
پســیل هــا بتواننــد بــا تشــخیص مقادیــر مضــر 
گوگــرد در ســطوح گیاهــی، از اســتقرار مســتقیم 
و تخم ریــزی روی ایــن ســطوح اجتنــاب کننــد 
و یــا مقادیــر باالتــری از ســولفور را در محیــط 

ــد.  ــل کنن ــان تحم ــی ش زندگ
مقاومت فیزیولوژیکی

ــدن  ــل ب ــه داخ ــش ب ــت ک ــوذ آف ــش نف  کاه
حشــرات آفــت ، کاهــش حساســیت محل هدف 

ــم-ُزدایی،  ــش َس ــمی و افزای ــای س ــول ه مولک
ســه مکانیســم عمــدۀ مقاومــت فیزیولوژیکــی در 

ــا هســتند. ــه ه حشــرات و کن
ــوذ  ــش نف ــج، کاه ــای رای ــده ه ــی از پدی یک
موجــودات  بــدن  بــه  شــیمیایی  ترکیبــات 
ــم  ــایر مکانیس ــا س ــرگاه ب ــه ه ــت ک ــده اس زن
ــی  ــد ســطوح باالی ــی توان ــد، م ــراه باش ــا هم ه
ــی،  ــه تنهای ــا ب ــود؛ ام ــبب ش ــت را س از مقاوم
ــد. در  مقاومــت قابل توجهــی را ایجــاد نمــی کن
ــه  ایــن پدیــده، مولکــول هــای حشــره کــش  ب
گیرنــده هــای پروتئینــی و چربــی هــای موجــود 
حرکت شــان  و  چســبیده  حشــره  جلــد  در 
محــدود مــی شــود. بدیــن ترتیــب، مقادیــر الزم 
ــت نمی شــوند.  ــدن آف جهــت اثر گــذاری وارد ب
تمامــی آفــت کــش هــای مــورد اســتفاده، نقطــه 
اثــری در بــدن موجــود زنــده دارنــد کــه  بایــد با 
رســیدن بــه ایــن نقطــه یــا انــدام در کار معمــول 
و عــادی ایــن انــدام یــا اندامــک، ایجــاد اختــال 

کننــد تــا نهایتــاً منجــر بــه 
مــرگ آن موجــود شــوند. 
ایــن نقــاط هــدف، بــرای 
کــش  حشــره  بیشــتر 

ــلول  ــامل س ــی ش ــتم عصب ــج سیس ــای رای ه
ــی  ــی اســت، ول ــای عصب ــان ه ــام رس ــا و پی ه
گیرنــده هــای ماهیچــه ای و گیرنــده هــای 
ســطح روده حشــرات نیــز از نقــاط هــدف 
تعــداد کمــی از ســموم هســتند. ممکــن اســت 
در افــراد مقــاوم بــا تغییــر شــکل یــا تعــداد ایــن 
ــر  ــم دیگ ــول س ــدف، مولک ــای ه ــگاه ه جای
قــادر بــه اعمــال اثــرات خــود نباشــد و در 
نتیجــه بــدون ایجــاد اثــر قابــل توجهــی از بــدن 
ــی  ــتم دفاع ــط سیس ــا توس ــده ی ــع ش ــت دف آف
ــکل 4(.  ــود )ش ــارج ش ــار و از رده خ ــت مه آف
ایــن مکانیســم مقاومــت، یکــی از انــواع متــداول 
ــه  ــیاری از گون ــت در بس ــده مقاوم و شناخته ش

ــد.  ــات می باش ــای آف ه



سال سوم - اسفند ماه 1397 - شماره 35 36

باغبانــی 

ــای  ــم ه ــت آنزی ــا کیفی ــت ی ــر در کمی تغیی
ســم زدا از دیگــر عوامــل بــروز مقاومــت 
اســترازها،  باشــد.  مــی  فیزیولوژیکــی 
گلوتاتیــون اس ترنســفرازها و مونواُکســیژنازها، 
ــل در  ــای دخی ــم ه ــی آنزی ــروه اصل ــه گ س
ــا  ــش ه ــره ک ــه حش ــی ب ــت متابولیک مقاوم
هســتند. هــرگاه، مقــدار ایــن آنزیــم هــا در یک 
فــرد بیشــتر از حــد معمــول باشــد، یــا فعالیــت 
ایــن آنزیــم هــا فراتــر از حالــت نرمــال باشــد، 
ایــن افــراد می تواننــد مولکــول هــای ســمی را 
تجزیــه و بــه ترکیبــات غیرســمی تبدیــل کــرده 
و از ســمیت آنهــا در امــان باشــند )شــکل  5(. 
تمامــی ایــن واکنــش هــای فیزیولوژیکــی 
ــیاری  ــات بس ــد و مطالع ــی دارن ــأ ژنتیک منش
ــی  ــی و مولکول ــاس ژنتیک ــۀ اس ــز در زمین نی
مقاومــت، روی گونــه هــای مختلفــی از آفــات 
ــا ارزشــی  شــده و امــروزه اطاعــات بســیار ب
ــه  ــت. ارائ ــود اس ــات موج ــی آف ــرای برخ ب
مباحــث فیزیولوژیکــی مقاومــت، صرفــًا بــرای 
بیــان پیچیدگــی هــا و تنــوع هــای موجــود در 
ــا  ــرای مقابلــه ب ــا بدانیــم ب ــود ت ایــن پدیــده ب
ــا در  ــم، ت ــم نداری ــی ه ــدان راحت آن، کار چن
همــه جــا، بــرای همــۀ آفــات و همــۀ ســموم 
بتوانیــم نســخه هــای مشــابهی را بپیچیــم؛ بلکه 
ــن  ــا ای ــج مناســب در برخــورد ب حصــول نتای
پدیــده، مســتلزم مطالعــه و تحقیقــات مســتمر 
ــم  ــن مکانیس ــی و تعیی ــگاهی و میدان آزمایش

ــا  ــد. در اینج ــده می باش ــاهده ش ــت مش مقاوم
ــای  ــم ه ــات مکانیس ــن وارد جزئی ــش از ای بی
بــروز مقاومــت نمی شــویم و بــه دالیــل و 

ــم.   ــت می پردازی ــروز مقاوم ــل ب عوام
عوامــل بــروز و گســترش مقاومــت در 

ــات ــای آف ــت ه جمعی
به طورکلــی، عوامــل بــروز و توســعه مقاومــت 
ــل  ــروه عوام ــه دو گ ــده، ب ــودات زن در موج
ــط  ــل مرتب ــده و عوام ــود زن ــه موج ــوط ب مرب
بــا مدیریــت آفــت تقســیم می شــوند. ژنتیــک، 
ــه  ــاری از جمل ــتی و رفت ــای زیس ــی ه ویژگ
پارامترهایــی هســتند کــه در گــروه اول جــای 
ــوه   ــش،  نح ــت ک ــوع و دوز آف ــد. ن می گیرن
نیــز در دایــرۀ  و دفعــات کاربــرد ســموم 
عوامــل مدیریتــی موثــر روی توســعه مقاومــت 

می گنجنــد.  
عوامــل ژنتیکــی: فروانــی و غالــب بــودن آلــل هــای 
ــدی و  ــل کلی ــک عام ــت، ی ــاوم در جمعی مق
بســیار تعییــن کننده اســت. به طورمتوســط، 
فراوانــی  آلــل هــای مقــاوم در جمعیــت 
ــًا  هــای آفــات، بــدون ســابقه سمپاشــی، تقریب
یــک در صدمیلیــون می باشــد. وقتــی ایــن 
می رســد،  در صدهــزار  یــک  بــه  نســبت 
کــه  هنگامــی  می شــود.  شــروع  مقاومــت 
ــت  ــد، مقاوم ــم برس ــه یک ده ــبت ب ــن نس ای
قابــل  آزمایشــگاهی  مطالعــات  طریــق  از 
ــبت  ــن نس ــی ای ــود و وقت ــد ب ــی خواه ردیاب

ــا  ــت ه ــن شکس ــد، اولی ــه دهم می رس ــه س ب
ــده  ــاورز دی ــط کش ــیمیایی توس ــارزه ش در مب
ــی  ــه فراوان ــال، هرچ ــکل 1(. ح ــود )ش می ش
ژن هــای مقــاوم در جمعیــت اولیــه زیــاد 
ــر  ــریع ت ــت س ــروز مقاوم ــل و ب ــد، تکام باش
اتفــاق خواهد افتــاد. همچنیــن، درصــورت 
ــن  ــت، ای ــل مقاوم ــای عام ــودن ژن ه غالب ب
پدیــده بــا ســرعت بیشــتری در جمعیــت آفــت 
ــش  ــت ک ــابقۀ مصــرف آف ــر می شــود. س ظاه
هــا، باعــث گزینــش افــراد مقــاوم و ژن هــای 
ــای  ــی ژن ه ــود. گاه ــت می ش ــل مقاوم عام
ــر  ــاوه ب ــت، ع ــل مقاوم ــدۀ عام ــش ش گزین
ــان  ــور هم زم ــه، به ط ــم اولی ــه س ــت ب مقاوم
ــه  ــت ب ــت آف ــروز مقاوم ــل ب ــد عام می توانن
ســموم جدیــد و بــدون ســابقه مصــرف در آن 
ــوارد،  ــز بشــوند. در بســیاری از م ــت نی جمعی
آفــات در عــوض توانایــی تحمــل و مقاومــت 
از ویژگــی  آفــت کــش هــا، برخــی  بــه 
هــای زیســتی مطلــوب خــود را از دســت 
ســازگاری  هزینــۀ  به عبارتــی،  می دهنــد. 
ــرای  ــد. ب ــت می کنن )Fitness cost(، پرداخ
ــت نشــان  ــه ســموم مقاوم ــه ب ــی ک ــال، آفت مث
ــتری  ــیت بیش ــت حساس ــن اس ــد، ممک می ده
ــد  ــدرت تولی ــا از ق ــه ســرما داشته باشــد و ی ب
هماننــد  باشــد؛  برخــوردار  کمتــری  مثــل 
ســربازی کــه بــا زره فــوالدی در جنــگ 
ــه  ــت ب ــن اس ــد ممک ــد، هرچن ــرکت می کن ش
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راحتــی زخمــی نشــود، امــا بــه دلیــل لبــاس و 
تجهیــزات ســنگین خــود، چابکــی الزم بــرای 
تعقیــب و گریــز را نداشته باشــد. وجــود، نــوع 
و شــدت ایــن هزینــۀ ســازگاری، می توانــد در 
ــد.    ــذار باش ــت تأثیرگ ــترش مقاوم ــرخ گس ن

ــداد  ــه تع ــر چ ــت: ه ــی آف ــت شناس زیس
نســل هــای یــک آفــت بیشــتر باشــد، طبیعــی 
ــا  ــت کــش ه ــش آف ــه احتمــال گزین اســت ک
ــر  ــریع ت ــت س ــترش مقاوم ــه گس و در نتیج
ــل  ــی مث ــرای آفات ــه ب ــی اســت ک باشــد. بدیه
پســیل پســته کــه در یــک ســال ممکــن اســت 
چندیــن نســل )حتــی بیــش از 10 نســل( 
داشــته باشــند، ایــن فراینــد می توانــد بــا 
ســرعت اتفــاق بیفتــد. از آنجایــی کــه احتمــال 
انتخاب شــدن افــراد مقــاوم از یــک گــروه 
بزرگتــر بیشــتر اســت، میــزان تخم ریــزی 
ــا  ــتقیمی ب ــۀ مس ــز رابط ــت نی و زادآوری آف
تشــدید و گســترش مقاومــت دارد، همــان 
ــی کــه متأســفانه در مــورد پســیل  ویژگــی ذات
پســته صــادق اســت؛ آفتــی کــه هــر فــرد مــادۀ 
ــر  ــغ ب ــوب، بال ــرایط مطل ــد در ش آن می توان

ــذارد.  ــم بگ ــدد تخ 1000 ع
ــه  ــر چ ــت: ه ــاری آف ــای رفت ــی ه ویژگ
ــت  ــی در جمعی ــی و مهاجرت ــای حرکت رفتاره
بیشــتر باشــد، احتمــال بــروز و توســعۀ مقاومت 
کمتــر خواهــد بــود. بدیــن دلیــل کــه همــواره 
ــای  ــا ژن ه ــاوم ب ــای مق ــب ژن ه ــکان ترکی ام
ــد  حســاس مهاجــر وجــود دارد و ایــن می توان
گزینــش مقاومــت را بــه تأخیــر بیانــدازد. مثــًا، 
ــکان  ــته ام ــات پس ــورد آف ــر، در م ــن منظ از ای
ــر  ــز مهاج ــن-های قرم ــت در س ــروز مقاوم ب
همــواره کمتــر و در مــورد شپشــک هــا و 
پســیل بــه مراتــب بیشــتر اســت. پُلی فــاژ بــودن 
آفــت نیــز امــکان بــروز و توســعه مقاومــت را 
ــه هــای پلــی  افزایــش می دهــد، چــرا کــه گون
فــاژ بــرای تغذیــه  از گیاهــان مختلــف، طیــف 
ــف  ــن طی ــد و ای آنزیمــی بســیار وســیعی دارن
آنزیمــی، امــکان غیرســمی کــردن آفــت کــش 
هــای مختلــف را بــرای آفــت فراهــم می کنــد. 
شــاید یکــی از دالیــل مقاومــت نســبتًا محــدود 
ــه دلیــل دامنــۀ میزبانــی  در پســیل پســته نیــز ب

ــن آفــت باشــد.    محــدود ای
عوامل مرتبط با مدیریت آفت

کــه  شده اســت  مشــخص  مصرفــی:  دوز 
ــا،  ــش ه ــت ک ــن آف ــای پایی ــتفاده از دوزه اس
تعویــق  بــه  را  مقاومــت  توســعه  و  بــروز 
می انــدازد؛ بدیــن ترتیــب کــه بــا اســتفاده 
از ایــن دوزهــا همــواره درصــدی از افــراد 
ــد و  ــی می مانن ــت باق ــز در جمعی ــاس نی حس
احتمــال گزینــش و خلــوص ژن هــای مقــاوم را 
بــه تعویــق میاندازنــد. البتــه، بــه راحتــی و برای 
ــو  ــخه جوابگ ــن نس ــات، ای ــموم و آف ــۀ س هم
نخواهــد بــود. چــرا کــه فراوانــی و غالبیــت یــا 
مغلوبیــت ژن هــای عامــل مقاومــت، می توانــد 
ــن  ــای پایی ــتفاده از دوزه ــی در اس ــه نهای نتیج
را برعکــس کنــد. بــا شــناخت دقیــق مکانیســم 
ــاص،  ــات خ ــموم و آف ــت در س ــای مقاوم ه
ــت  ــاالی آف ــای ب ــت از دوز ه ــی الزم اس گاه
کــش  در برنامــه هــای مدیریتــی اســتفاده شــود. 
پایــداری و دوام آفــت کــش مصرفــی: 
پُــردوام،  هــای  کــش  حشــره  از  اســتفاده 
ــد.  ــدید می کن ــت را تش ــروز مقاوم ــال ب احتم
ــر از یــک  اگــر دوام مولکــول آفــت کــش کمت
ــت  ــروز مقاوم ــال ب ــد، احتم ــت باش ــل آف نس
کمتــر خواهــد بــود. یکــی از مشــکاتی کــه در 
کاربــرد حشــره کــش هــای بــا دوام اثــر نســبتًا 
طوالنــی در باغــات پســته، نظیر اســپیروتترامات 
)مونتــو( و برخــی ســموم نئونیکوتینئیــدی مثــل 
تیامتوکســام )آکتــارا( و دینوتفــوران )اســتارکل( 
ــا اســتفاده مکــرر  ــل پیــش بینــی اســت و ب قاب
از ایــن ترکیبــات بــروز مقاومــت بــه ایــن 

ــت. ــار نیس ــات دور از انتظ ترکیب
ــی،  ــای پی در پ ــی: سمپاشــی ه ــرار سمپاش تک
بــه ویــژه بــا یــک حشــره کــش و یــا ترکیباتــی 
بــا نحــوه اثــر مشــابه، احتمــال بــروز مقاومــت 
از  برخــی  حــذف  می دهــد.  افزایــش  را 
ــی  ــه و تناوب ــتفادۀ آگاهان ــا و اس ــی ه سمپاش
ــه  ــت را ب ــعه مقاوم ــد توس ــموم، می توان از س

ــدازد.  ــق بین تعوی
ــاغ و  ــا( در ب ــش )ه ــت ک ــرف آف ــابقۀ مص س
ــراد  ــش اف ــد گزین ــد در رون ــه می توان ــا منطق ی
مقــاوم نیــز تأثیــر گــذار باشــد. مســلمًا، ســابقۀ 

مصــرف  تــر  طوالنــی 
یــک آفــت کــش خــاص، 
امــکان بــروز مقاومــت 
بــه آن ترکیــب را افزایــش 

می دهــد. 
مدیریت مقاومت به حشره کش ها

قبــًا گفتــه شــد، مســئله  کــه  همان طــور 
بــه ســموم یــک پدیــده  مقاومــت آفــات 
محدودکننــده در تولیــد محصــوالت کشــاورزی 
اســت و حــل آن بایــد بــا بهــره گیــری از دانــش 
بیوشــیمی و ژنتیــک آفــت، شــیمی آفــت کش و 
روش کاربــرد ســموم و برنامــه هــای مدیریــت 
تلفیقــی آفــات صورت گیــرد. قبــل از هــر 
ــت،  ــاد مقاوم ــل ایج ــاع از عوام ــی، اط اقدام
امــری ضــروری و کلیــدی اســت. اساســًا، 
ــری از  ــور جلوگی ــه منظ ــت ب ــت مقاوم مدیری
ــترش  ــرعت گس ــش س ــت، کاه ــروز مقاوم ب
ــت  ــه جمعی مقاومــت و برگشــت حساســیت ب
هــای مقاوم شــده، مطــرح می شــود. البتــه، 
اگــر بحــث مقاومــت حشــرات مفیــد بــه 
ســموم باشــد، اهــداف قطعــًا برعکــس مــوارد 
ــث  ــن مبح ــه در ای ــود ک ــد ب ــده خواه ذکرش
مجالــی بــرای تفســیر مقاومــت حشــرات مفیــد 
نیســت. درهرصــورت، مدیریــت مقاومــت 
ــت  ــای مدیری ــه ه ــی از برنام ــموم جزئ ــه س ب
تلفیقــی آفــات هســتند. در مدیریــت مقاومــت 
بایــد عوامــل زیســتی و شــیمیایی مــورد توجــه 
قرارگیرنــد. چرخــۀ زندگــی آفــت، رابطــۀ بیــن 
ــی  ــت ذات ــی آن، مقاوم ــمنان طبیع ــت و دش آف
گیــاه میزبــان در مقابــل خســارت آفــت از 
عوامــل زیســتی هســتند کــه می تواننــد در 
ــت  ــه آف ــارزه علی ــتراتژی مب ــردن اس ــاده ک پی
مــد نظــر قــرار گیرنــد، بــه نحــوی کــه گزینــش 
مقاومــت را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد. عوامــل 
ــت  ــعه مقاوم ــد در توس ــه می توانن ــیمیایی ک ش
ــر  ــوه تأثی ــد از نح ــند، عبارتن ــش داشته باش نق
ــی  ــش مصرف ــاط حشــره ک ــش، ارتب حشــره ک
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــًا م ــه قب ــی ک ــا ترکیبات ب
گرفتــه انــد، پایــداری مولکــول آفــت کــش در 
ــرد آن بایــد مــورد توجــه  محیــط و روش کارب

ــد.  ــرار گیرن ق
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تریــن باغبانــی  ابتدایــی  شــاید 
راهکارهــا در مدیریــت 
مقولــه  در  مقاومــت 
ــت  ــرف آف ــل مص تعدی
ــکار  ــن راه ــوند. در ای ــده ش ــا گنجان ــش ه ک
ــای  ــه ژن ه ــاوم ب ــای مق ــه ژن ه ــد از غلب بای
کــرد.  جلوگیــری  جمعیــت  در  حســاس 
توصیه شــده  پاییــن  دوزهــای  از  اســتفاده 
ــی،  ــات سمپاش ــش دفع ــا، کاه ــش ه ــت ک آف
ــرل  ــدم کنت ــواری، ع ــی و ن ــی موزائیک سمپاش
ــراز از  ــت، احت ــی آف ــل زندگ ــی از مراح برخ
سمپاشــی در ســطوح وســیع بــا ترکیبــات 
ــت  ــی آف ــل زندگ ــام مراح ــه تم ــابه و علی مش
از جملــه اقداماتــی هســتند کــه در ایــن مقولــه 
می گنجنــد. سیســتم هــای خرده مالکــی بــه 
ــه در  ــددی ک ــائل متع ــکات و مس ــم مش رغ
ــد،  ــته دارن ــت پس ــف صنع ــای مختل ــه ه زمین
ــک  ــموم ی ــه س ــات ب ــت آف ــر مقاوم از منظ
ــن  ــه در ای ــت حســاب می شــوند، چــرا ک مزی
ــی  ــته سمپاش ــورت ناخواس ــا به ص ــتم  ه سیس
ــان  ــف و در زم ــات مختل ــا ترکیب ــی ب موزائیک
هــای مختلــف اجــرا می شــود. یکــی از دالیــل 
ــاال  ــی ب ــت خیل ــزارش ســطوح مقاوم ــدم گ ع
در پســیل پســته را تــا حــدودی بایــد مدیــون 

ــود.   ــی ب ــرده مالک ــتم خ ــن سیس همی
ــت مقاومــت، اشباع ســازی  روش دیگــر مدیری
محیــط اســت؛ بدیــن ترتیــب کــه از یــک دوز 
ــه  ــود ب ــتفاده می ش ــش اس ــره ک ــاالی حش ب
نحــوی کــه بیشــترین افــراد حامــل ژن مقــاوم 
ــاال بــردن  ــا ب ــد. ایــن روش کــه ب از بیــن برون
دوز حشــره کــش مصرفــی همــراه اســت، 
ــل  ــه ژن عام ــر اســت ک ــواردی موث ــا در م تنه
ــت، هتروزیگــوت  مقاومــت موجــود در جمعی
ــه  ــا مطالع ــات ب ــن اطاع ــه ای ــب باشــد ک غال
ــه  ــی ب ــا مولکول ــی ی ــک در ســطح جمعیت ژنتی
دســت می آیــد. ایــن روش را بایــد بــا احتیــاط 
ــن  ــاس از بی ــراد حس ــون اف ــرد، چ ــه کار ب ب
ــراد مقــاوم در جمعیــت  ــد و درصــد اف می رون
افزایــش می یابــد. همچنیــن دوز بــاال باعــث از 
بیــن رفتــن دشــمنان طبیعــی و آلودگــی هــای 

ــود. ــی می ش ــت محیط زیس
مدیریــت،  راهکارهــای  از  دیگــر  یکــی 
کنتــرل  مختلــف  هــای  روش  به کارگیــری 
اســت. ایــن روش هــا شــامل ایــن مــوارد 
ــای  ــش ه ــره ک ــری حش ــت: )1( به کارگی اس
متفــاوت در سمپاشــی هــا یــا تنــاوب در 
ــا اســتفاده از مخلوطــی  اســتفاده از ســموم و ی
ــز  ــات نی ــن اقدام ــه، ای ــا؛ البت ــت کــش ه از آف
لبــه، می توانــد  یــک شمشــیر دو  هماننــد 
باعــث تشــدید مقاومــت، بــروز مقاومــت 
تقاطعــی و گروهــی شــود. )2( اســتفاده از 
ــژه  ــا(، به وی ــدیدکننده ه ــا )تش ــت ه سینرژیس
در زمانــی کــه عامــل اصلــی مقاومــت، آنزیــم 
هــای ســم زدا باشــد. امــروزه، اســتفاده از ایــن 
ترکیبــات در آفــت کــش هــای خانگــی متداول  
ــتم  ــا در سیس ــیع آنه ــرد وس ــا کارب ــت، ام اس
ــی  ــادی خیل ــل اقتص ــه عل ــاورزی ب ــای کش ه
مرســوم نیســت. )3( اســتفاده از الگوهــای 
ــه  ــب ک ــن ترتی ــی؛ بدی ــی منف ــت تقاطع مقاوم
ــک  ــه ی ــت ب ــش مقاوم ــت افزای ــن اس ممک
آفــت کــش منجــر بــه افزایــش حساســیت بــه 
آفــت کشــی دیگــر شــود و بتــوان بــا کاربــرد 
ــت  ــی گرف ــج خوب ــموم نتای ــن س ــی ای تناوب
ــت.  ــر انداخ ــه تأخی ــت را ب ــعه مقاوم و توس
ــه  ــاوم ب ــی مق ــمنان طبیع ــتفاده از دش )4( اس
ــت  ــه جمعی ــت یابی ب ــه دس ــه البت ــموم؛ ک س
هــای مقــاوم دشــمنان طبیعــی چنــدان ســاده و 
راحــت نیســت. )5( اســتفاده از آفــت کش هــا 
و فرموالســیون هــای جدیــد و کــم دوام نیــز از 
جملــه راه کارهــای موثــر هســتند. به کارگیــری 
ــر روش  ــات نظی ــرل آف ــای کنت ــایر روش ه س
مقــاوم،  ارقــام  از  اســتفاده  زراعــی،  هــای 
ــی و  ــای مکانیک ــک، روش ه ــرل بیولوژی کنت
به طورکلــی اجــرای برنامــه هــای تلفیقــی 
راه کارهــای  جملــه  از  محصــول  مدیریــت 
گســترش  ســرعت  کاهــش  در  مناســب 

ــتند.   ــت هس مقاوم
بــه  آفــات  مقاومــت  خالصــه،  به طــور 
ــدۀ طبیعــی و تکاملــی مهــم  ســموم، یــک پدی
ــر  ــرای ه ــه ممکــن اســت ب و پیچیده اســت ک

آفتــی و هــر مولکــول آفــت کشــی )قدیمــی یــا 
ــی(   ــا گیاه ــی و ی ــا مصنوع ــی ی ــد، معدن جدی
بهداشــتی  و  هــای کشــاورزی  در سیســتم 
اتفــاق بیفتــد.  بایــد بــا دانــش، مطالعــه و 
ــا  ــه ب ــه مقابل ــه ب ــه صــورت آگاهان ــق  ب تحقی
آن رفــت. برخــورد ناآگاهانــه و غیراُصولــی بــا 
ــر  ــب جبران ناپذی ــد عواق ــده می توان ــن پدی ای
ــد  ــر تولی ــان ام ــرای متولی ــری ب ــه  ب و هزین

داشته باشــد. 

واژنامه:
آلــل : الــل در حقیقــت ژن کنترل کننــده ی یــک 
ــگاه مشــخص  صفــت اســت کــه در یــک جای
ــه  ــی ک ــه. آلل های ــرار گرفت ــوزوم ق روی کروم
ــای  ــم روی کروموزوم ه ــابه ه ــگاه مش در جای
جفتــی قــرار گرفته انــد، یــک صفــت را کنتــرل 

می کننــد.
هتروزیگــوت: وقتــی آلــل هــای کنتــرل کننــده 

یــک صفــت )یــک ژن( متفــاوت باشــند. 
سینرژیســت: ترکیباتــی کــه بــه خــودی خــود 
ــد  ــا می توانن ــد، ام ــی ندارن ــمیت قابل توجه س
ــای ســم زدای موجــودات،  ــم ه ــار آنزی ــا مه ب
ــش  ــت ک ــک آف ــمیت ی ــش س ــب افزای موج

شــوند.
ــک آفــت  ــی کــه ی ــی: هنگام ــت تقاطع مقاوم
پــس از مقاومــت بــه یــک آفــت کــش بــه آفت 
کــش هــای دیگــری از گــروه هــای مختلــف بــا 
ــی ممکــن اســت  ــه حت ــاوت ک ــر متف نحــوه اث
هرگــز در معــرض آنهــا نبــوده، مقاومــت نشــان 

می دهــد. 
ــت  ــک آف ــه ی ــی ک ــی: هنگام ــت گروه مقاوم
ــه  ــش ب ــت ک ــک آف ــه ی ــت ب ــس از مقاوم پ
آفــت کــش هــای دیگــری از همــان گــروه  بــا 
ــد. ــان می ده ــت نش ــابه، مقاوم ــر مش ــوه اث نح
پُلــی فــاژ بــودن: آفاتــی کــه دارای دامنــۀ 
میزبانــی وســیعی هســتند و قادرنــد از گیاهــان 

ــد. ــه کنن ــف تغذی مختل
•  در تحریــر ایــن مقالــه از منابــع متعــددی 

ــه  ــق دبیرخان ــه از طری ــت ک استفاده شده اس
ــل دسترســی می باشــند.  انجمــن قاب
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پســته  معمولــی  پســیل  کنتــرل  اخیــراً 
علــت  بــه   )Agonoscena pistaciae(
ــاالی  خســارت بیــش از حــد و تعــداد نســل ب
ــت. در  ــرار گرفته اس ــه ق ــورد توج ــیار م آن بس
ــرای  ــر، روش هــای متعــددی ب ــد ســال اخی چن
کنتــرل ایــن آفــت بــه کار گرفته شــده، امــا عــدم 
آمــوزش مبــارزه صحیــح بــا ایــن آفــت منجــر 
ــده کــه باعــث  ــادی گردی ــه سمپاشــی های زی ب
ــموم و  ــه س ــبت ب ــت نس ــت آف ــاد مقاوم ایج
همچنیــن افزایــش اثــرات مخــرب زیســت 
مناطــق  بعضــی  در  گردیده اســت.  محیطــی 
گوگــرد  انــواع  و  مختلــف  شــوینده های  از 
استفاده شــده، امــا بــه دلیــل نبــود طــرح مناســب 
علمــی و عملــی در ایــن مــوارد نمی تــوان 
ــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــت. بای ــي داش ــه دقیق توصی
توجــه کــرد کــه نمی تــوان بــا یــک روش 
ایــن آفــت را کنتــرل کــرد و بهتریــن راه کنتــرل 
ــن آفــت خســارت زا، اســتفاده از روش هــای  ای
تلفیقــی اســت. نکتــه ای کــه کشــاورزان بایــد در 
مــورد کنتــرل و مبــارزه توجــه و رعایــت کننــد 
ــت را  ــک آف ــم ی ــا نمی توانی ــه م ــن اســت ک ای
ــه  ــم، سال هاســت ک ــل حــذف کنی ــور کام به ط
ــه  ــا همیش ــد، ام ــه می کن ــات مقابل ــا آف ــر ب بش
ــن  ــات از بی ــط آف ــول توس ــداری از محص مق
حــذف  صــورت  در  مطمئنــاً  رفته اســت. 
یــک آفــت، آفــت دیگــری کــه ممکــن اســت 
ــورد آن  ــبی در م ــی مناس ــات بیولوژیک اطاع
نداشته باشــیم، طغیــان کنــد و شــناخت و کنتــرل 
ــن  ــه ای ــس عاقان ــرد. پ ــان بب ــال ها زم آن، س
اســت کــه قــدري خســارت را تحمــل کنیــم و 
ــا حــذف آن. ــال کنتــرل آفــت باشــیم ت ــه دنب ب
و  زرد  کارت  از  اســتفاده  شــیمیایی،  مبــارزه 
ــی از  ــای فیزیک ــک و روش ه ــل بیولوژی عوام
جملــه راه هــای کنتــرل پســیل هســتند. در 
مبــارزه شــیمیایی، زمــان مبــارزه بــا آفــات حتــی 
ــس  ــت. پ ــر اس ــم مهم ت ــوع س ــاب ن از انتخ
ــه  ــه در مرحل ــیم ک ــر داشته باش ــت نظ ــد دق بای
مناســبی مبــارزه را انجــام دهیــم. پســیل پســته 
ســه مرحلــه زندگــی دارد کــه شــامل تخــم، 

ــه  ــت. در مرحل ــل اس ــره کام ــوره و حش پ
ــه  ــدارد ک ــود ن ــمی وج ــج س ــاً هی ــم تقریب تخ
ــر  ــن شــامل اکث ــرد و ای ــن بب ــد آن را از بی بتوان
ــاس ترین  ــود. حس ــز می ش ــر نی ــرات دیگ حش
مرحلــه آفــت بــا توجــه بــه ســاختار مرفولــوژی 
و فیزیولوژیکــی حشــره، مرحلــه پورگی اســت. 
هــر چــه ســن پورگــی بیشــتر شــود حساســیت 
ــه در  ــن اینک ــود. ضم ــر می ش ــموم کمت ــه س ب
مرحلــه حشــره کامــل نیــز حساســیت بــه 
ســموم کاهــش پیــدا مــی کنــد و بــا توجــه بــه 
تغذیــه کــم و فعالیــت پــروازی، زمــان  مناســبی 

ــد. ــیمیایی نمی باش ــارزه ش ــرای مب ب
ــان مناســب سمپاشــی،  ــت زم ــر رعای ــاوه ب ع
اطــاع از مشــخصات ســم نیــز از اهمیــت 
ــوع ســم  ــورد ن ــی برخــوردار اســت. در م باالی
ــوع  ــت: 1- ن ــد توجه داش ــه بای ــه نکت ــه س ب
ــترین  ــت بیش ــه ای از آف ــه مرحل ــم روی چ س
اثــر را دارد 2- خانــواده شــیمیایي و نحــوه اثــر 
ــرار  ــگیري از تک ــات در پیش ــن اطاع ــم. ای س
سمپاشــی بــا یــک ســم یــا ســموم بــا عملکــرد 
ــموم  ــدول س ــرد. ج ــد ک ــک خواه ــابه کم مش
ــا پســیل  ــارزه شــیمیایی ب ــرای مب ثبــت شــده ب
پســته در ادامــه آمده اســت کــه چگونگــی 
اســتفاده از ســموم بــرای کنتــرل آفــت را نشــان 
ــر  ــموم دارای اث ــدول، س ــن ج ــد. در ای می ده
مشــابه هم رنــگ هســتند، یعنــي نبایــد پی در پــی 
از آنهــا اســتفاده کــرد. بهتریــن روش در مبــارزه 
ــاوب در مصــرف ســموم  ــت تن شــیمیایی رعای
می باشــد. متأســفانه در ســموم ثبــت شــده 
اغلــب توجهــی بــه نحــوه اثــر یــا بــه عبارتــی 
ــده و  ــا نش ــواده آنه )Mode of action( و خان
ــیل  ــه پس ــموم علی ــواده از س ــار خان ــط چه فق
پســته ثبــت شــده اند کــه خصوصــاً توجــه 
ــت.  ــدی اس ــموم نئونیکوتینوئی ــر س ــژه ای ب وی
به طــور مثــال، کنفیــدور بیســکایا، کالیپســو، 
اســتارکل، موســپیان )اســتامی پرایــد( وآکتــارا از 
یــک خانــواده از ســموم هســتند. 3- نکتــه ســوم 
چگونگــی نفــوذ ســم در حشــره می باشــد. اگــر 
ــدا  ــد در ابت ــد، بای ــتمیک باش ــا سیس ــمی تنه س

جــذب شــیره گیــاه و ســپس فعــال گــردد و بعــد 
ــرد. و  ــرار می گی ــر ق ــت تأثی ــره تح از آن حش
ــد حتمــاً تمــاس  اگــر ســمی تماســی اســت بای
ــه  ــد توج ــد. بای ــدا کن ــر پی ــورد نظ ــت م ــا آف ب
داشــت اگــر بعــد از سمپاشــی با ســموم تماســی 
بارندگــی صــورت گیــرد اثــر ســم کاســته 
ــت شــود.  ــس رعای خواهــد شــد. 4- دوره کارن
ــان  ــل زم ــت از حداق ــارت اس ــس عب دوره کارن
ــول،  ــت محص ــی و برداش ــن سمپاش ــن آخری بی
کــه درایــن مــدت مقــداری از ســم تجزیــه شــده 
ــه حــد مجــاز  ــوه ب ــده آن درســطح می و باقیمان

می رســد.
ــتفاده از  ــیمیایی، اس ــارزه ش ــر در مب روش دیگ
صابون هــای اســتاندارد اســت. صابون هــا 
ــاء  ــل و غش ــره را ح ــدن حش ــطح ب ــوم س م
ســلولی را از بیــن می برنــد و در نهایــت باعــث 
مــرگ حشــره می شــوند. از طرفــی دیگــر، 
ــره کش ها  ــراه حش ــه هم ــا ب ــرد صابون ه کارب
ــا  ــر ســموم و کوده باعــث نگهــداري طوالني ت
ــا از ســموم  ــه م ــی ک ــاه می شــود. زمان روی گی
ــود  ــنهاد می ش ــرم پیش ــوب نمی گی ــه مطل نتیج
ــرا حشــرات  ــم، زی ــون اســتفاده کنی ــه از صاب ک
ــان از  ــن زم ــز در ای ــه ســموم نی مقــاوم شــده ب
بیــن می رونــد. بــه علــت نداشــتن دســتورالعمل 
صابون هــای  صابــون،  مــورد  در  خــاص 
بی کیفیــت در درون بــازار بــه وفــور یافــت 
می شــوند، در ادامــه بــه خــواص یــک صابــون 

ــم. ــاره می کنی ــتاندارد اش اس
عــاوه  اســتاندارد،  محلول پاشــي  صابــون 
خاصیــت  دارای  حشره کشــی  خاصیــت  بــر 
می باشــد.  خیس کنندگــي  و  پخش کنندگــي 
هم چنین از بـــین برنده نیروي جـــذب سطحـــي 
قطـــرات اســت کــه موجــب پخــش بهتــر 
ــاه می شــود  ــرگ و اندام هــاي گی محلــول روي ب
از ســطح  از طرفــی فضــوالت حشــره را  و 
ــس  ــهولت تنف ــث س ــو داده و باع ــرگ شستش ب
ــدیته(  ــود. pH  )اسیـ ــنتز می ش ــل فتوس و عمـ
صابـــون محلول پـــاشي بایــد خنـــثي باشـــد تــا 

راهکارهایی برای مبارزه با پسیل پسته
نصیر صابری ریسه

دانشجوی دکترای حشره شناسی
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دوره 
 کارنس

اثر روی دشمن 
 طبیعی

 نحوه اثر مشابه با
 1000مقدار مصرف در 
 لیتر آب

 ردیف نام عمومی نام تجاری نوع اثر

 بی خطر روز 15
تفلوبنزورون 
 سی سی 750تا  500 )دارتون(

سیستمیک، نفوذی وگوارشی که از سنتز 
کیتین جلوگیری می کند. روی پوره 
 های سنین اولیه مؤثرتر است.

 1 هگزافلومورون کنسالت

 لیتر 5/2 زولون و کنسالت خطر متوس  روز 15
 اثر تماسی و گوارشی و نفوذی

 روی پوره ها و حشرات کامل اثر دارد.
تفلوبنزورون + 

 زولون
 2 دارتون

 لیتر 5/2 )دارتون( خطر متوس  روز 14
اثر تماسی و گوارشی و کمتر به داخل 

 .گیاه وارد می شود
 حشرات کامل اثر دارد. روی پوره ها و

 3 فوزالون زولون

 سی سی 400 بیسکایا خطرناک روز 21

از گروه نئونیکوتینوئیدها ، اثر طوالنی و 
 طیف وسیع

 سیستمیک، تدخینی،  تماسی و گوارشی
 روی پوره ها و حشرات کامل اثر دارد.

 4 ایمیداکلوپراید کنفیدور

 سی سی 400تا  300 کنفیدور خطرناک روز 21
اثر وسیع تماسی، گوارشی ،  طیف

 سیستمیک واثر ضربه ای
 روی پوره ها و حشرات کامل اثر دارد.

 5 کلوپرایدتیا بیسکایا، کالیشسو

 سی سی 1000تا  750 بیسکایا و کنفیدور خطرناک 
طیف اثر وسیع تماسی، گوارشی ، 

 سیستمیک واثر ضربه ای
 روی پوره ها و حشرات کامل اثر دارد.

 6 دینوتفوران استارکل

 سی سی 350تا  250 آکتارا خطر متوس  روز 25
 سیستمیک و نفوذی، تماسی و گوارشی
 روی پوره ها و حشرات کامل اثر دارد.

 6 استامی پرید موسشیان

 سی سی 400تا  300 استامی پرید خطرناک روز 21
 سیستمیک،  با اثر تماسی و گوارشی
 7 تیامتوکسام آکتارا روی پوره ها و حشرات کامل اثر دارد.

 غیر سیستمیک و تماسی سی سی 400تا  300 موونتو بی خطر روز 14
 8 اسشیرودیکلوفن انویدور روی پوره ها دارد.

 سیستمیک سی سی 500 انویدور کم خطر روز 7
 9 اسشیروتترامات موونتو روی پوره ها اثر دارد.

 (IRACها)کشحشرهبندی بر اساس کمیته اقدام: مقاومت در مقابل طبقه

و در نهایت  برندبین می ازرا سلولی  ءغشا ها موم سطب بدن حشره را حل و. صابونهای استاندارد استاستفاده از صابون ،در مبارزه شیمیاییروش دیگر 
سموم هداری طوالنیباعث نگها کشمراه حشرهه بهها صابونکاربرد  ،دیگراز طرفی  .دنشوباعث مرگ حشره می زمانی شود. روی گیاه میو کودها تر 
ه بروند. زیرا حشرات مقاوم شده به سموم نیز در این زمان از بین می نیم،از صابون استفاده ک که شودگیرم پیشنهاد مینمی مطلوب که ما از سموم نتیجه

شتن  صابونعلت ندا صابون،  ستورالعمل خاص در مورد  ستاندارد  خواص یکبه  ادامهدر ، شوندیافت میکیفیت در درون بازار به وفور های بید صابون ا

باعــث ســوزندگي نشــود، 
ــاوي  ــد ح ــن نبای همچنی
مضــر  نگهدارنده هــای 

ــد. ــان باش ــراي گیاه ب
روش  زرد  نوارهــای  و  کارت  از  اســتفاده 
ــته  ــی پس ــیل معمول ــرل پس ــرای کنت ــری ب دیگ
ــادی  ــه زی ــل پســیل عاق می باشــد. حشــره کام
ــق  ــن طری ــوان از ای ــگ زرد دارد و می ت ــه رن ب
در ابتــدای فصــل جمعیــت را بســیار کاهــش داد. 
ایــن روش بــه عقیــده اینجانــب بســیار اهمیــت 
دارد، زیــرا حشــره کامــل زمســتانگذران تــا 
اوایــل اردیبهشــت زنــده و تخم ریــزی بیشــتری 
ــر  ــن رو، اگ ــاره دارد. از ای ــرم به ــبت ف ــه نس ب
ــارزه مناســبی در ابتــدای فصــل انجــام شــود  مب
در  چشــم گیری  جمعیــت  کاهــش  می تــوان 

ــد.  ــول فصــل دی ط
ــا پســیل معمولــی پســته،  روش دیگــر مبــارزه ب

شــخم و یــخ آب در زمســتان اســت کــه 
بیــن می بــرد.   از  حشــرات زمســتانگذران را 
ــد  ــانتی متری بای ــا 15 س ــق 10 ت ــا عم ــخم ت ش

ــود. ــام ش انج
نکتــه مهمــی کــه در بســیاری از محلول پاشــی ها 
و سم پاشــی ها رعایــت نمی شــود، عــدم رعایــت 
تنظیــم اســیدیته یا pH آب اســت. تنظیم اســیدیته 
ــموم را  ــدگاری س ــرد  و مان ــش عملک آب افزای
ــه  ــه ب ــی ک ــت. در تحقیقات ــد داش ــی خواه در پ
ــامل  ــا ) ش ــتر آفت کش ه ــت، بیش ــل آمده اس عم
حشــره کش ها، علفکش هــا، قارچ کش هــا و...( 
بهتریــن عملکــرد را بیــن محــدوده pH 4.5 تــا 6 
دارنــد. تنظیــم pH، عــاوه بــر افزایــش عملکــرد 
از هیدرولیــز یــا شکسته شــدن فرمــول آفت کــش 
جلوگیــری خواهــد کــرد. مثــال واضــح هیدرولیز 
ــه در  ــت ک ــان اس ــش کاپت ــا،  قارچ ک آفت کش ه
pH بــاالی 8 بعــد از مــدت 10 دقیقــه، 50 درصــد 

ــن  ــر ای ــه عم ــول آن شکســته می شــود )نیم فرم
قارچ کــش 10 دقیقــه در pH بــاالی 8 می باشــد(.  
بنابرایــن، بــه منظــور افزایــش عملکــرد، افزایــش 
ــا  ــدگاری آفت کش ه ــش مان ــر و افزای ــه عم نیم
می تــوان از تنظیــم کننده هــای pH اســتفاده کــرد. 
ــیدی  ــواد اس ــتفاده از م ــش pH، اس ــرای کاه ب
ــرایط  ــدم ش ــن ع ــرات و همچنی ــت خط ــه عل ب

ــه نمی شــود. اســتاندارد آزمایشــگاهی توصی
نتیجه گیــری کلــی ایــن اســت کــه بــرای 
ــت پســیل پســته می بایســت تلفیقــی  ــرل آف کنت
ــا  ــل، ب ــام داد و در اول فص ــا را انج از روش ه
روش هــای غیرشــیمیایی پســیل را کنتــرل کــرد و 
مرحلــه ای کــه درخــت پســته در حــال پــر کردن 
مغــز اســت کــه زمــان حساســی اســت و  آفــت 
ــارزه  ــوان مب ــید می ت ــی رس ــت طغیان ــه حال ب

ــام داد. ــیمیایی را انج ش
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کشــاورزی دقیــق کمــک می کنــد کــه بتــوان 
ــی از  ــترین خروج ــن ورودی، بیش ــا کمتری ب
عملکــرد محصــوالت را بــه دســت آورد کــه 
ــا بررســی متغیرهــای  محیطــی  ــن هــدف ب ای
ــت یابی  ــل دس ــد قاب ــای هدفمن و عملکرده
اســت. کشــاورزی دقیــق دارای تعــدادی ابزار 
و حســگرهای پیشــرفته اســت کــه بــه پایــش 
تغییرپذیــری و مدیریــت پارامترهــا و عوامــل 
می کننــد.  کمــک  کشــاورزی  بــر  موثــر 
ــاورزی،  ــوع کش ــن ن ــدف ای ــی، ه به طورکل
تحقــق کشــاورزی پایــدار اســت کــه در 
نهادهایــی  از  اســتفاده  مدیریــت  راســتای 
آفت کش هــا  شــیمیایی،  کودهــاي  چــون 
و از طرفــی کاهــش آلودگی هــای زیســت 
محیطــی عمــل می کنــد و افزایــش عملکــرد، 
کاهــش هزینه هــا و در نتیجــه افزایــش بــازده 

ــت. ــال خواهدداش ــه دنب ــادی را ب اقتص
ــانات  ــم و نوس ــرات اقلی ــه تغیی ــه ب ــا توج ب
جــوی در طــی ســال های اخیــر و ایجــاد 
برخــی  در  درصــد   80 بــاالی  خســارات 
دشــت  جملــه  از  کشــور  دشــت های  از 
پارامترهــای  پایــش  اهمیــت  رفســنجان، 
کاربــرد  بــا  کشــاورزی  بــر  تأثیرگــذار 
ــق و گام برداشــتن در جهــت  کشــاورزی دقی
ــش  ــش از پی ــن حــوزه، بی ــازی ای هوشمندس

ــورد  ــه دو م ــه، ب ــردد. در ادام ــان می گ نمای
از نحــوه اســتفاده از کشــاورزی دقیــق در 
ــاره  ــه اش ــن زمین ــره وری در ای ــش به افزای

. د می شــو
تخمین تأمین نیاز سرمایی

ــوال  ــن من ــه همی ــوی ب ــرات ج ــر تغیی  اگ
ادامــه یابــد باعــث مشــکات عدیــده ای 
ــد.  ــد ش ــته خواه ــاورزی پس ــش کش در بخ
درخــت پســته جهــت تولیــد محصــول، نیــاز 
بــه زمســتان های ســرد و تابســتان گــرم دارد. 
درختــان پســته هماننــد ســایر درختــان میــوه 
مناطــق معتدلــه در چرخــه رشــد ســالیانه خود 
ــه یــک دوره ســرما نیــاز دارنــد تــا بعــد از  ب
ــت  ــب جه ــرایط مناس ــدن ش ــا ش ــا مهی آن ب
ــاق  ــا اتف ــی جوانه ه ــکوفایی طبیع ــد، ش رش
اُفتــد. ایــن مقــدار ســرما بــا توجــه بــه رقــم 
ــا 7  ــر ت ــن صف ــاعت بی ــا 1400 س از600  ت

درجــه ســانتی گراد خواهدبــود.
ــته،  ــرمایی پس ــاز س ــن نی ــدم تأمی ــر ع در اث
ــد  ــش رش ــون کاه ــی همچ ــرات نامطلوب اث
و  برگچــه  تعــداد  میانگره ای،کاهــش 
کاهــش ســطح بــرگ، کاهــش وزن تَــر و 
ــای  ــد برگ ه ــش درص ــرگ، افزای ــک ب خش
ــزش  ــرده، ری ــد گ ــش تولی ــی، کاه غیرطبیع
و  گلدهــی  در  تأخیــر  جوانه هــا،  زیــاد 

برگدهــی، تشــکیل میــوه کــم حتــی در ســال 
پــر محصــول، تولیــد گل بــه صــورت جانبــی 
و انتهایــی بــر روی شــاخه هــای فصــل 
جــاری و در نهایــت کاهــش عملکــرد را 

ــت. ــم داش خواهی
حــال، بــا اســتفاده از ابزارهــای دقیــق در 
ــی  ــای علم ــا روش ه ــوان ب ــاورزی می ت کش
و بــه روز، به صــورت برخــط )آنایــن( از 
ــن شــده در فصــل  ــاز ســرمای تأمی ــزان نی می
ســرما مطلــع شــد و بــا علــم بــر اینکــه چــه 
ــه  ــوط ب ــاز ســرمایی مرب ــزان ســاعت از نی می
ــات  ــده، تصمیم ــن نش ــته تأمی ــت پس درخ
صحیــح و قابــل اعتمادتــری در مــورد میــزان 
اســتفاده از روغــن »ولــک« کــه یکــی از 
تیمارهــای موثــر در رفــع نیــاز ســرمایی 

ــم. ــاذ کنی ــت را اتخ ــته اس ــان پس درخت
تخمین نیاز آبی

تولیــد  در  اساســی  مســائل  از  یکــی 
نیمــه  مناطــق  در  کشــاورزی  محصــوالت 
ــب و  ــان مناس ــن زم ــک، تعیی ــک و خش خش
ــن  ــت. در ای ــاري اس ــب آب آبی ــدار مناس مق
ــه ســایر  ــري نســبت ب مناطــق آب ارزش باالت
نهاده هــاي کشــاورزي دارد و بــه عنــوان عامــل 
ــق  ــن مناط ــد در ای ــده تولی ــی محدودکنن اصل
ــع آب  ــت مناب ــی  شــود. محدودی محســوب م
و نیــاز روز افــزون بشــر بــه آب و غــذا 
منجــر بــه صرفه جویــی در مصــرف آب و 
ــای  ــاذ روش ه ــاری و اتخ ــازده آبی ــش ب افزای
می گــردد.  مــزارع  در  صحیــح  مدیریتــی 
ــع  ــر در اســتفاده از مناب یکــی از گام هــای موث
ــاز  ــورد نی ــدار آب م ــح مق ــرآورد صحی آب، ب
گیاهــان اســت. از روش هــای بهبــود مدیریتــی 
ــق  ــن دقی ــاورزی، تخمی ــرف آب در کش مص
ــق محاســبۀ  ــاه از طری ــی گی ــزان آب مصرف می
مقــدار تبخیــر و تعــرق اســت. در اغلــب 
ــر  ــزان تبخی ــن می ــرای تعیی ــه ب ــی ک روش های
ــر  ــدار تبخی ــدا مق ــه شــده اند، ابت و تعــرق ارائ

اهمیت هوشمندسازی کشاورزی 
معین مالمحمدی زاده نوقی

دکترای مدیریت منابع آب
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و تعــرق گیــاه مرجــع باغبانــی 
ــود و  ــن زده می ش تخمی
ســپس از روی آن، تبخیر 
و تعــرق گیــاه مــورد 
نظــر بــا احتســاب ضرایــب مربــوط بــه گیــاه 
مــورد نظــر محاســبه می شــود. بــرای تخمیــن 
ــه  ــاز ب ــان، نی ــی گیاه ــاز آب ــزان نی ــق می دقی
ــی  ــی و محیط ــای اقلیم ــری پارامتره اندازه گی
ــتگاه های  ــه ایس ــت ک ــه اس ــه مزرع ــوط ب مرب
هوشــمند کشــاورزی، می تواننــد ایــن متغیرهــا 
ــه صــورت لحظــه ای و برخــط در ســطح  را ب
میکرواقلیــم بــه پایــگاه داده ارســال کننــد 

کــه بــا اســتفاده از ایــن داده هــا می تــوان 
ــدار  ــعه پای ــرف آب و توس ــت مص در مدیری

کشــاورزی گام موثــری برداشــت.
کاربــرد  اول،  نــگاه  در  اینکــه  رغــم  بــه 
کشــاورزی دقیــق، مدیریــت پیچیده ایــی را 
می طلبــد و از طرفــی توجیــه اقتصــادی چنیــن 
ــا  ــت، ام ــی مواجه اس ــا تردیدهای ــتمی ب سیس
ــه چالش هــای  ــا توجــه ب ــه نظــر می رســد ب ب
ــه آب،  ــروز در زمین ــان ام ــه جه ــده ای ک عم
ــع  غــذا، آلودگی هــای زیســت محیطــی و مناب
ــه  ــر ب ــت، ناگزی ــه اس ــا مواج ــا آنه ــرژی ب ان
روی آوردن بــه چنیــن سیســتم مدیریتــی 

ــه نظــر مــی رســد کشــورهای  ــود. ب خواهیم ب
ــن  ــه ای ــه ب ــژه ای ک ــه وی ــا توج ــرفته، ب پیش
نــوع سیســتم کشــاورزي نشــان داده انــد، 
ــد و  ــوب تولی ــان مطل ــه راندم ــته اند ب توانس
بهــره وری بــاال از مصــرف آب دســت یابنــد. 
کشــاورزی دقیــق بــا توجه بــه فنــاوری و ابزار 
ــد  ــد، می توان ــتفاده می کن ــه اس ــرفته ای ک پیش
راهــکار عملــی و علمــی در افزایــش راندمــان 
ــی در  ــرده مالک ــات خ ــل معض ــد و ح تولی
بســیاری از دشــت های کشــور باشــد و باعــث 
رشــد و پیشــرفت چشــمگیری در بخــش 

ــد. ــاورزی خواهدش کش
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مدیرجهادکشــاورزی  رضایــی  حســین 

ــه  ــود را این گون ــنجان، خ ــتان رفس شهرس

معرفــی می کنــد: »شــخصی کــه بــه 

ــود  ــا می ش ــه دارد و در اینج ــاورزی عاق کش

ــدیم روی  ــور ش ــار مجب ــب اجب ــت حس گف

ــم  ــر ه ــای دیگ ــر ج ــم. ه ــته کار کنی پس

ــت روی  ــم و می بایس ــور بودی ــم مجب بودی

محصــوالت دیگــر کار کنیــم.« رضایــی 

ــاخته ای  ــق خودس ــدار و محق ــناس، باغ کارش

ــائل  ــه مس ــی و عاق ــا تیزبین ــه ب ــت ک اس

مربــوط بــه پســته را دنبــال و تحلیــل 

ــا  ــا را ب ــا م ــتیم ت ــد. از وی خواس می کن

ــی وان  ــی ب ــه یوس ــاره پای ــش را درب نظرات

ــی  ــله مطالب ــا سلس ــد، ت ــنا کن )UCB1( آش

ــورد  ــر در م ــماره اخی ــد ش ــه در چن را ک

ــه یــک  ایــن پایــه آغــاز کــرده بودیــم را ب

نقطــه ختــم کنیــم. در ادامــه جزئیــات ایــن 

ــت. ــش روی شماس ــی پی ــوی خواندن گفت و گ

آقــای مهنــدس! داســتان پایــه یوســی بــی 
وان )UCB1( چیســت؟ 

در دنیــا، در باغبانــی، چیــزی کــه خیلــی 
مطــرح اســت پایــه و پیونــدک اســت، یعنــی 
اصــل بنــای بحــث تولیــد را می گذارنــد 
روی پایــه و پیونــد مرغــوب. در ایــران، 
ــی  ــیب، گاب ــًا س ــوالت مث ــی از محص خیل
ــی  ــای مختلف ــاس را روی پایه ه ــی گی و حت
ــای  ــط روی پایه ه ــته فق ــد، در پس کار کرده ان
بنــه و چاتانقــوش یــک کارهایــی شــده بود. 
ــیبانی  ــر ش ــای دکت ــم آق ــی را ه ــک طرح ی
رئیــس ســابق موسســه تحقیقــات پســته 
کشــور، حــدود ســال های 70 تــا 72 بــر 
اســاس یــک طــرح پایــه و پیوندکــی در 
ــد و روی  ــرا کردن ــته اج ــنجان روی پس رفس
پایه هــای مختلــف و پیوندهــای مختلفــی 
ــا موتیــکا،  ــه ی ــد. در ایــن طــرح، بن کار کردن
ــه آن  ــا ک ــکا و اینتگریم ــوش، آتانتی چاتانق
ــه  ــذرش را ب ــد و ب ــکا بودن ــع در آمری موق

ــرار  ــی ق ــورد بررس ــد، م ــران آورده بودن ای
ــال  ــد س ــد از چن ــه بع ــه ای ک ــد. نتیج گرفتن
ــه  ــود ک ــن ب ــد، ای ــرون آم ــرح بی ــن ط از ای
ــه  ــان ک ــی خودم ــته اهل ــه، پس ــن پای بهتری
کرده بودنــد  کار  رفســنجان  شــرایط  در 
بیــن ســه  پیونــدک احمدآقایــی شــد.  و 
احمدآقایــی،  و  کله قوچــی  فندقــی،  رقــم 
داشــت.  را  تولیــد  بیشــترین  احمدآقایــی 
زده بودنــد،  بنــه  کــه روی  پیوندهایــی  در 
ناســازگاری وجودداشــت و یکســری مســائل 
ــر  ــای دکت ــت. آق ــی داش ــاص فیزیولوژیک خ
شــیبانی، از بیــن پایه هــای خارجــی موجــود، 
یــک قســمت را بــدون پیونــد گذاشــته بودند، 
مثــًا پایــه پالســتینا را گذاشــته بودنــد و پیوند 
ــا  ــد ت ــته بودن ــا را گذاش ــد، اینترگیم نزده بودن
ــود.  ــه می ش ــا چگون ــد درخت ه ــد رش ببینن
در مشــاهدات اولیــه مشــخص شــد کــه 
ســازگارترین پایــه  پیوندنشــده بنــه اســت، از 
لحــاظ رشــد درخــت، قطــر، ســایز، ارتفــاع و 
همــه چیــز تقریبــًا بنــه و چاتانقــوش از همــه 
شــان بهتــر بودنــد، در پالســتینا خیلــی مــرگ 
و میــر داده بودنــد و خشــک کرده بودنــد. 
ــا  ــای م ــم خاک ه ــت ک ــا رطوب ــکا ب آتانتی
و بــا شــرایط اقلیمــی خیلــی ســازگاری 

ــت. نداش
کنــار  پایه هــا  بحــث  موقــع،  آن  از   
ــا  ــد ت ــام نش ــی کاری انج ــد، خیل گذاشته ش
ــد و  ــی وان آم ــی ب ــه دو رگ یوس ــی ک زمان
کار شــروع شــد. اول کار همیشــه تــب یــک 
ــه  ــت هم ــه گرف ــب ک ــرد، ت ــزی می گی چی
می رونــد بــه آن ســمت، بعــد از یکــی دو 
ســال می بیننــد کــه عیــب و ایرادهــا دارد 
ــه  ــی ک ــار! وقت ــد کن ــدا می شــود، می گذارن پی
یوســی بــی وان آمــد، جاهایــی در رفســنجان 
ــیرین  ــه آب ش ــود ک ــی ب ــد. جاهای کشت ش
ــتند،  ــم داش ــی ه ــود و آب خــوب و فراوان ب
ــد.  دقیقــًا ســال دوم روی ایــن پایــه پیوندزدن

احمدآقایــی  پیونــد  منطقــه رفســنجان  در 
ــی  ــی و کله قوچ ــوق احمدآقای ــورد و در ن خ
ــه  ــت ک ــارم اس ــال چه ــًا س ــورده و تقریب خ
مــا داریــم آن را بررســی می کنیــم. البتــه 
به صــورت خیلــی محــدود )یــک ردیــف، دو 
ــت آن  ــم کاش ــر ه ــای دیگ ــف( باغداره ردی
ــن شــرایط، عیــب و  ــد. در ای را شــروع کردن
ایرادهــا مشــخص شــد. پایــه ای کــه می گفتنــد 
ــورد، االن  ــد می خ ــال دارد پیون ــرف دو س ظ
در شــرایطی کــه EC آب 8، 9 هــزار اســت، 
ــت  ــه وضعی ــی ک ــدارد؛ جاهای اصــًا رشــد ن
آبــی خوبــی داشــته اند و در آخــر ســال 
ــوز در  ــه هن ــن پای ــد، ای ــع نکرده ان آب را قط
حــال رشــد بــوده و دچــار ســرمازدگی شــده 
ــز  ــر نی ــتان های دیگ ــات از اس ــت. گزارش اس
ــه ســرمازدگی دارد مســئله حــاد  ــد ک می گوی
ــم  ــوز نمی دانی ــا هن ــًا م ــد. واقع ــاد می کن ایج
پایــه یوســی بــی وان کــه پیوندهــای مــا دارد 
روی آن می خــورد، وضعیــت عملکــردش 
ــن خصــوص  ــوز در ای ــود. هن ــه می ش چگون
اطاعاتــی نداریــم و هنــوز هیــچ بــاغ تجــاری 
نداریــم کــه بگوییــم االن بگوییــم ایــن پایــه، 
ــد کرده اســت. همیشــه  ــته تولی ــن پس ــک ت ی
در دنیــا هــر کاری می خواهنــد در ایــن زمینــه 
ــام  ــی تم ــای تحقیقات ــد اول کاره ــد، بای بکنن
شــود و بعــد توصیــه کننــد. مثــًا پایــه ای بــا 
ــی،  ــوری آب ــه ش ــوم، در چ ــخصات معل مش
ــی  ــرایط اقلیم ــه ش ــی و در چ ــه خاک در چ
بــدون  ایــران  در  اســتفاده نمود.  می تــوان 
اینکــه طرح هــای تحقیقاتــی تمــام شــود 
همــه شــروع کردنــد بــه اســتفاده کــردن 
ــًا در  ــن کار. قطع ــراغ ای ــد س ــردم رفتن و م
ایــن شــرایط چیــزی غیــر از شکســت نبایــد 

انتظــار داشته باشــیم. 
چیــزی کــه مــا از ایــن پایــه دیدیــم این اســت 
ــیم و  ــیرین داشته باش ــی آب ش ــر جای ــه اگ ک
ــما  ــه ش ــر چ ــم، ه ــم آب دهی ــراوان بتوانی ف

گفت وگو با حسین رضایی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان رفسنجان پیرامون

)UCB1( پایۀ
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باغبانــی 
ایــن  بکنیــد،  تغذیــه 
پایــه ظرفیــت تغذیــه 
مثــل  دارد،  باالیــی 
ــک  ــر ی ــه اگ ــت ک ــان نیس ــای خودم پایه ه
ــد  ــی رش ــم، خیل ــان کنی ــر کودش ــداری پُ مق
ســوزندگی  ریشه هایشــان  و  نمی کننــد 
ــیار  ــت بس ــًا ظرفی ــه واقع ــن پای ــد. ای می ده
ــد  ــود بدهی ــه آب و ک ــر چ ــی دارد و ه باالی
ــن  ــوال ای ــد. س ــواب می گیری ــدر ج همان ق
اســت کــه آیــا ایــن پایه بــا منطقــه ما ســازگار 
اســت؟ هنــوز نمی توانیــم بــه صــورت قطــع 
و یقیــن بگوییــم؛ در شــوری بــاال اصــًا 
نــدارد؛ جاهایــی کــه دوره هــای  تحمــل 
ــی  ــًا جاهای ــت، مخصوص ــی اس ــی طوالن آب
کــه غرقابــی داریــم، رشــدش آن چنــان زیــاد 
نیســت. ایــن پایــه در منطقــه جوادیــه فــاح 
ــوری های 7،  ــا ش ــی ب ــده، ول ــم کشــت ش ه
8 هــزار خیلــی راضــی کننده نبوده اســت. 
ــزار  ــر 3، 4 ه ــوری های زی ــه ش ــی ک جاهای
ــد، در  ــم داده ان ــیرین ه ــاد و ش ــوده، آب زی ب
ســال آینــده بایــد باردهی شــان شــروع شــود 
تــا ببینیــم بــه چــه صــورت باردهــی دارنــد. 
واقعــًا نمی شــود پایــه ای کــه هنــوز مــال مــا 
نیســت و در شــرایط دیگــری اصاح شــده را 
ــد  ــا بای ــم. م ــه کنی ــی توصی در اینجــا به راحت
خودمــان کارهــای پایــه ای را روی تولیــد 
ــای  ــن نژاده ــًا، بی ــم. مث ــام دهی ــه انج پای
وحشــی ماننــد بنــه، بنــه باغــی و حتــی 
چاتــان قــوش بــا اینترگیمــا، آنتانتیــکا یــک 
ــان  ــم و خودم ــی انجــام دهی دو رگ گیری های
ــی،  ــا شــرایط آب ــم. م ــدا کنی ــه ای پی ــک پای ی
ــًا  ــان کام ــوری و آب و هوای م ــی، ش خاک
ــه  ــاوت اســت، ب ــکا متف ــای آمری ــا کالیفرنی ب
ــه  ــت از پای ــم راح ــر نمی توانی ــن خاط همی

ــم.  ــه بگیری ــا نتیج آنه
ــه  ــه پای ــی از اینک ــزه اصل ــدف و انگی ه

ــت؟ ــود، چیس ــوض ش ع
واقعیــت ایــن اســت پایه هــای اهلــی خودمــان 
بــه ُگُمــز حساســیت دارنــد و جدیــداً دارنــد 
ــه در  ــد ک ــزارش می دهن ــم گ ــا را ه آرمیاری

بعضــی از پایه هــای ورا دیــده شده اســت. 
ــاوت  ــان متف ــه، پایه های م ــر اینک ــئله دیگ مس
ــه ای  ــذری یــک پای ــه ازای هــر ب هســتند و ب
ــم  ــه ک ــوری، ب ــه ش ــش ب ــه تحمل ــد ک داری
آبــی و بــه خشــکی کًا متفــاوت اســت؛ 
ــدی از  ــت بع ــا درخ ــت ب ــک درخ ــی ی یعن
نظــر حساســیت و مقاومــت بــا هــم متفــاوت 

اســت. 
این عدم یکنواختی مضر است؟

اگــر شــما بخواهیــد محصــول یکنواخــت یــا 
درخــت یکنواختــی داشته باشــید ویژگــی 
خوبــی نیســت، ولــی اگــر قــرار باشــد یــک 
ــوع  ــد، هرچــه تن ــه کن ــزا حمل ــی بیماری عامل
پایــه بیشــتر باشــد، مانــدگاری باغتــان بیشــتر 

می شــود.
ــی  ــه یوس ــرای پای ــی ب ــواًل دو ویژگ معم
ــت  ــی مقاوم ــد، یک ــام می برن ــی وان ن ب
بــه شــوری و دیگــری مقاومــت بــه ســرما. 
ــد؟  ــواب نمی ده ــا ج ــرا در اینج ــس چ پ
ــا وجــود دارد، قطعــًا  شــوری کــه در کالیفرنی
بیشــتر از 4 تــا 5 هــزار نیســت. البتــه جدیــداً 
ــم کار  ــور ه ــق ش ــری مناط ــد در یکس دارن
ــن  ــید ای ــن باش ــما مطمئ ــی ش ــد، ول می کنن
پایــه در شــوری بــاالی 8 هــزار جــواب 
ــی  ــی طوالن ــه دور آب ــی ک ــد. جاهای نمی ده
بــوده، خشــکی های شــدیدی داشــتیم. در 
ــه ســرما، آنچــه مشــخص  بحــث مقاومــت ب
ســرمایی  خیلــی  اصــًا  آنجــا  در  اســت 
ــرما  ــث س ــا بح ــی آنه ــش اصل ــد. چال ندارن
نیســت، بلکــه بحــث عــدم تأمیــن نیــاز 
ــد،  ــه می گوین ــور ک ــت. همان ط ــرمایی اس س
ــرم  ــداری گ ــک مق ــا ی ــتان های کالیفرنی زمس
اســت. اتفاقــًا حساســیت آن بــه ســرما از 
پایه هــای محلــی مــا هــم کمتــر بــوده اســت 
ــک  ــد ی ــر پیون ــد خــورده از زی ــی پیون و وقت
ــد  ــتان دارن ــه االن دوس ــرمازده ک ــداری س مق
ــر  ــا را پایین ت ــاع پیونده ــداری ارتف ــک مق ی

ــد.  ــرما نزن ــا س ــد ت می آورن
ــوان  ــه می ت ــر اینک ــی ب ــی مبن توصیه های
ــرما را  ــوری و س ــی از ش ــکالت ناش مش

ــما در  ــر ش ــود دارد. نظ ــرد، وج ــل ک ح
ــت؟  ــورد چیس ــن م ای

ــاغ  ــک ب ــل ی ــد حداق ــا بای ــن توصیه ه ــا ای ب
10، 15 ســاله ای وجــود داشته باشــد کــه 
ــن  ــال از روی ای ــا 10 س ــدت 5 ت ــه م ــا ب م
ــورت  ــیم، در غیراین ص ــته چیده باش ــه پس پای

ــرد. ــد ک ــوان تأیی ــًا نمی ت واقع
امــروز وضعیــت ســنی درختــان پســته در 
ــد؟  ــه می بینی ــنجان را چگون ــه رفس منطق
آیــا باردهــی آنهــا بــه دلیــل ســن تحــت 

تأثیــر قــرار نگرفتــه؟
متوســط ســن باغــات مــا االن 40 ســال 
اســت. االن اگــر بخواهیــم توصیــه کنیــم کــه 
ــه  ــک پای ــد و ی ــوض کنی ــاغ را ع ــان ب درخت
ــی  ــد، دیگــر در رفســنجان فرصت ــد بزنی جدی
نداریــم. ســن باغــات بــاال اســت. روش هایــی 
ــد  ــه می توان ــا ک ــازی درخت ه ــد جوانس مانن
یــک مقــداری ســن فیزیولوژیــک درخــت را 
پایین تــر بیــاورد و تغییــر رقــم کــه می توانــد 
ــره وری  ــه به ــال ب ــه س ــرف س ــر ظ حداکث

ــتند.  ــازتر هس ــید، کارس ــادی برس اقتص
ــه  ــه پای ــد ک ــران مجــوز دادن ــه در ای اینک
یوســی بــی وان تولیــد و عرضــه شــود چــه 
می گوییــد  شــما  داشته اســت؟  دلیلــی 
ــود. ــام ش ــی انج ــت کار تحقیقات می بایس

ایــن  مجــوز معمــوالً صــادر می شــود و 
مجــوز احــداث نهالســتان اســت. در نهالســتان 
ــو، گــردو  ــد، زردآل ــادام را بیاوری ــد ب می توانی
ــی  ــد، ول ــد و کشــت کنی ــم بیاوری و پســته ه
ــوزی  ــم مج ــر نکن ــاص فک ــورت خ ــه ص ب
ــی وان  ــه یوســی ب ــد و عرضــه پای ــرای تولی ب
داده باشــند، اگــر مجــوزی داده باشــند در 
قالــب احــداث نهالســتان اســت. توجــه 
ــا  ــم ب ــچ جــا نمی خواهی ــا در هی ــد کــه م کنی
ــر  ــرم اگ ــه نظ ــیم. ب ــمنی داشته باش ــم دش عل
باغــداری بخواهــد ایــن پایــه را امتحــان کنــد، 
می توانــد یــک ردیــف یــا دو ردیــف از ایــن 
ــا  ــد و ب ــد بزن ــا پیون ــکارد و روی آنه ــه ب پای
پایــه خودمــان مقایســه کنــد و فقــط در ســطح 

ــد. ــدود باش مح



 امیرعلــی عســگراوالدی، عضــو انجمــن پســته 

ایــران از تجــار نــام آور پســته، ســالیان ســال 

ــت  ــه هم ــن حرف ــه ای ــاد ب ــه زی ــا عاق ب

امــا عســگراوالدی  امــروز  گماشته اســت. 

ــًا  ــود را صراحت ــرات خ ــه نظ ــده نقط گزی

اعــام داشــته و تصویــر کلــی آینــده پســته را 

ــن  ــات ای ــه، جزئی ــت. در ادام ــیم نموده اس ترس

ــت. ــما اس ــش روی ش ــی پی ــه خواندن مصاحب

لطفًا خودتان را معرفی کنید. 
امیرعلــی عســگراوالدی هســتم. از ســال 1364 
ــا  ــته و ب ــه پیوس ــال اســت ک ــدت 33 س ــه م ب
عاقــه در تجــارت پســته و خشــکبار مشــغول 
بــوده ام و بــا وجــود اینکــه ایــن حرفــه درآمــد 
و  ولــی عاقــه  نــدارد،  و  نداشــته  خوبــی 
پشــتکار مــن بــه ایــن کار نــه تنهــا کــم نشــده، 

ــت. ــتر شده اس ــال بیش ــه س ــال ب ــه س بلک
ــارت  ــد و تج ــی تولی ــت کل ــروز وضعی  ام
ــا کشــورهای  ــه ب ــران را در مقایس ــته ای پس

ــد؟ ــل می کنی ــه تحلی ــب  چگون رقی
 مشــخصه خــاص پســته نســبت بــه بقیــه 
اقــام خشــکبار ایــن اســت کــه رونــد مصــرف 
جهانــی آن بــا نــرخ بســیار خوبــی رشــد 
ــته را  ــارت پس ــخصه، تج ــن مش ــد و ای می کن

بســیار امیدبخــش می نمایــد. 
رقیــب اصلــی پســته ایرانــی، پســته آمریکایــی 
بــر خــاف رونــد ثابــت  اســت کــه اوالً 
ــد  ــی رون ــته آمریکای ــی، پس ــته ایران ــد پس تولی
ــام  ــاف نظ ــًا برخ ــی دارد و ثانی ــه افزایش رو ب
ــی  ــده مالک ــام عم ــران، نظ ــی در ای خرده مالک
در آمریــکا دنبــال می شــود. ایــن دو رونــد 
ــاز قیمــت  ــا امتی ــه م ــران باعــث شــده ک در ای
ارزان تــر و ارائــه بیشــتر و کیفیــت بهتــر را 

ــم. ــذار کنی ــب واگ ــه رقی ــته ب ــته آهس آهس
 چــه آینــده ای بــرای تولیــد پســته و 
ــورها  ــایر کش ــران و س ــارت آن در ای تج

متصــور هســتید؟
 هــم اکنــون پســته آمریکایــی بــا تولیــد بیشــتر، 

ــی را  ــه رشــد جهان ــازار مصــرف رو ب ســهم ب
ــی را  ــه ســنگر پســته ایران می گیــرد و ســنگر ب
ــه  ــی رود ک ــال م ــن احتم ــد و ای ــب می زن عق
ــرف  ــرای مص ــط ب ــران فق ــته ای ــده، پس در آین
داخلــی و نهایتــًا چنــد بــازار همســایه و خــاص 
باقــی بمانــد، مثــل سرنوشــتی کــه بــرای بــادام 
ــره  ــر و زی ــو و انجی ــه زردآل ــردو و برگ و گ

ایــران پیــش آمــد.
ــوی  ــپاری ارزی از س ــان س ــوع پیم   موض

ــل  ــه دلی ــران ب ــته ای ــود پس ــت و  کمب دول
مســائل اقلیمــی چقــدر کار شــما را تحــت 

ــرار داده اســت؟  ــر ق تأثی
ــه  ــه عرض ــود ک ــن ب ــال ای ــه دنب ــت ب  دول
ــای  ــه قیمت ه ــد ک ــاد کن ــازار زی ارز را در ب
ــی متأســفانه در رشــته  ــرل شــوند، ول ارز کنت
صــادرات از راهــی بــه نــام پیمــان ارزی 
ــد و  ــرض ش ــض غ ــه نق ــرد ک ــتفاده ک اس
ــازار را کــم کــرد. باالخــص  عرضــه ارز در ب
نومیــدی  پســته  رشــته  در  ارزی  پیمــان 
ــاد  ــدگان ایج ــن صادرکنن ــدیدی را در بی ش
ــدا  ــه شــدت کاهــش پی ــود و صــادرات ب نم

کــرده و خیلی هــا تعطیــل شــدند.
 وقتــی بــه دولــت نکتــه مذکــور را می گوییــم، 
اظهــار می کنــد کــه مــا دو هــدف دیگــر هــم از 
پیمــان ارزی داشــتیم و آن ایــن کــه ارز حاصــل 
از صــادرات بــرای فــرار ســرمایه و قاچــاق کاال 
ــم، کســی  ــت گفتی ــه دول ــا ب اســتفاده نشــود. م
ــا  ــد و ی ــران مهاجــرت کن کــه می خواهــد از ای
ســرمایه اش را بــه خــارج ببــرد، مگــر مجنــون 
ــد  ــران صــادر کن ــد و کاال از ای ــه بیای اســت ک
تــا پولــش را بــه خــارج از کشــور منتقــل 
ــد در  ــی می توان ــه راحت ــخص ب ــن ش ــد، ای کن

امیرعلی عسگراوالدی تحلیل کرد

آینده تولید و تجارت پسته ایران

بــر خــالف رونــد ثابــت تولیــد پســته 

ــد رو  ــی رون ــته آمریکای ــی، پس ایران

ــالف  ــاً برخ ــی دارد و ثانی ــه افزایش ب

ایــران،  در  خرده مالکــی  نظــام 

نظــام عمــده مالکــی در آمریــکا 

ــد در  ــن دو رون ــود. ای ــال می ش دنب

ــاز  ــا امتی ــران باعــث شــده کــه م ای

ــتر و  ــه بیش ــر و ارائ ــت ارزان ت قیم

کیفیــت بهتــر را آهســته آهســته بــه 

ــم. ــذار کنی ــب واگ رقی

بازرگانی
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بازارهــای آزاد، ارز خــود 
ــود  ــر کمب ــرد. مگ را بخ
ــادرات  ــل از ص ارز حاص
در بــازار آزاد می توانــد 
منصــرف  ســرمایه  از خــروج  را  اشــخاص 
ــرمایه،  ــروج س ــرت و خ ــل مهاج ــد؟! دلی کن
جــای دیگــری اســت و شــما آن دلیــل دیگــر را 
منتفــی کنیــد. کســی کــه بــا ایــن همــه ریســک، 
ــه مخاطــره  ــرای قاچــاق کاال ب ســرمایه اش را ب
ــی در آن  ــد خوب ــع درآم ــًا منب ــدازد، قطع می ان
راه دیده اســت؛ آیــا کمبــود ارز حاصــل از 
صــادرات، قاچاقچــی را از کارش منصــرف 
می کنــد؟! کمبــود ارز، فقــط قیمــت ارز را بــاال 
ــرمایه می ایســتد  ــرار س ــل ف ــه مقاب ــرد و ن می ب

ــد. ــم می کن ــاق را ک ــه قاچ و ن
نوعــی  ارزی  پیمــان  می شــود  گفتــه    
خودتحریمــی بــرای کشــور و جریمــه 
ــما  ــت. ش ــته اس ــزرگ پس ــار ب ــردن تج ک

موافقیــد؟
ــوان  ــاد هفت خ ــان ارزی، ایج ــتن پیم  گذاش
در تســهیات بانکــی و بســتن مبــادی ورودی، 
ــارت  ــی تج ــود تحریم ــل خ ــه عام ــر س ه
ــد  ــدن تولی ــم ش ــه آن ک ــت و نتیج ــران اس ای
رکــود  و  بیــکاری  افزایــش  و  تجــارت  و 

ــت. ــادی اس اقتص
ــازار  ــادرات در ب ــل از ص ــود ارز حاص  وج
باعــث ارزان شــدن قیمــت ارز خواهدشــد و 
ــدر  ــت ارز اینق ــه قیم ــع ک ــن مقط االن در ای
گــران شــده بهتریــن زمــان بــرای رشــد 
صــادرات بــود کــه متأســفانه دولــت نــه 
ــه  ــرد، بلک ــتفاده نک ــن فرصــت اس ــا از ای تنه
ــه  ــدگان را ب ــان ارزی صادرکنن ــا ایجــاد پیم ب

ــرد. ــد ک ــرار داد و نومی ــدف ق ــی ه خوب
اگــر بخواهیــد بزرگتریــن مشــکالت تولیــد 
و تجــارت پســته کشــورمان را نــام ببریــد، 

ــد؟  ــه می گویی چ
 مشــکل اصلــی تولیــد را در ســه نکتــه 
می بینــم؛ اوالً، بهــره وری باغــات پســته بســیار 
کــم اســت و ثانیــًا، عــدم سیاســت گزاری 
بــرای تشــویق باغــداران بــزرگ اســت و 
ــد پســته  ــرای تولی ــًا، عــدم عــزم جــدی ب ثالث

ــت. ــالم اس س
 کمــی توضیــح می دهــم کــه منظــورم را از ایــن 
مشــکات در رابطــه بــا تجــارت جهانــی پســته 
بیــان کرده باشــم. اوالً، رونــد بــازار جهانــی 
بــه ســوی پســته ارزان اســت، امــا مــا بــا 
بهــره وری کــم باغــات پســته و نبــود باغــدارن 
ــًا،  ــم. ثانی ــال نمی کنی ــد را دنب ــن رون ــزرگ ای ب

ــالم اســت.  ــه ســمت مصــرف پســته س ــا ب دنی
پســته ســالم یعنــی پســته ای کــه مــواد خارجــی 
و آفاتوکســین و باقیمانــده ســموم و ســایر 
ــفانه  ــد. متأس ــاز باش ــد مج ــر ح ــا زی آالینده ه
رونــد تولیــد مــا بــه ســوی تولیــد پســته ســالم 

ــی رود. نم
ایجــاد می شــود و  باغــات  آفاتوکســین در 
ــداران در  ــاورزی را باغ ــموم کش ــده س باقیمان
ــید  ــدار می شناس ــد باغ ــته اند. چن ــته گذاش پس
در  آفاتوکســین  باشــد  مهــم  برایــش  کــه 
پســته اش کــم باشــد و یــا باقیمانــده ســموم در 
پســته اش زیــر حــد مجــاز باشــد؟! پــس پســته 
ــش  ــه افزای ــر رو ب ــرز تفک ــن ط ــا ای ــالم ب س

ــت.  نیس
ــش  ــه الهام بخ ــک جمل ــد ی ــر بخواهی  اگ
بــه تجــار و باغــداران پســته بگوییــد، چــه 

می گوییــد؟
 اگــر بــه کســانی کــه در حادثــه ریــزش 
بهمــن جــان خــود را از دســت داده انــد، نــگاه 
کنیــد، می بینیــد کــه وقتــی کــه گــروه نجــات، 
بهمــن را می شــکافد، معمــوالً جنازه هــا را 
ــن  ــته بهم ــی پوس ــر اول نزدیک ــان مت در هم
پیــدا می کنــد! اشــخاصی کــه بهمــن بــر 
ــی  ــه زندگان ــا ریخته اســت، عشــق ب ــر آنه س
ــرون  ــرای بی ــود را ب ــاش خ ــته اند و ت داش
ــا  ــد، ام ــرج کرده ان ــن خ ــر بهم ــدن از زی آم
درســت یــک متــر مانــده تــا موفقیــت نومیــد 
ــد.  ــت داده ان ــود را ازدس ــان خ ــده اند و ج ش
بــرای رســیدن بــه هــدف بایــد هــم عشــق بــه 
کار داشــت و هــم پشــتکار خــرج کــرد و هــم 

ــد اســت.  ــدی بســی امی در نومی

 گذاشــتن پیمــان ارزی، ایجــاد 

ــی  ــهیالت بانک ــوان در تس هفت خ

و بســتن مبــادی ورودی، هــر ســه 

ــارت  ــی تج ــود تحریم ــل خ عام

ایــران اســت و نتیجــه آن کــم 

شــدن تولیــد و تجــارت و افزایــش 

بیــکاری و رکــود اقتصــادی اســت.

رونــد بــازار جهانــی بــه ســوی 
پســته ارزان اســت، امــا مــا بــا 
بهــره وری کــم باغــات پســته و نبــود 
باغــدارن بــزرگ ایــن رونــد را دنبــال 
ــمت  ــه س ــا ب ــاً، دنی ــم. ثانی نمی کنی
مصــرف پســته ســالم اســت. پســته 
ــواد  ــه م ــته ای ک ــی پس ــالم یعن س
ــده  ــین و باقیمان ــی و آفالتوکس خارج
ــر حــد  ســموم و ســایر آالینده هــا زی
مجــاز باشــد. متأســفانه رونــد تولیــد 
ــالم  ــته س ــد پس ــوی تولی ــه س ــا ب م

ــی رود. نم
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کامبیــز فــرزادی، عضــو هیــأت امنــای انجمــن 

پســته ایــران اذعــان دارد مــا از رقیــب 

اصلی مــان یعنــی آمریــکا در تولیــد و تجــارت 

افتاده ایــم. در گفت و گویــی  پســته عقــب 

ــر  ــتقیم س ــتیم، او مس ــرزادی داش ــا ف ــه ب ک

ــکات را  ــه مش ــه  و ریش ــب رفت ــل مطل اص

واکاوی می کنــد. اگــر چــه راه حــل  دادن 

ــی و  ــا بی پروای ــا او ب ــت، ام ــواری اس کار دش

ــود  ــادآور می ش ــی را ی ــه نکات به طور خاص

ــتند. ــتر هس ــط بیش ــل و بس ــل تأم ــه قاب ک

ــل  ــان را کام ــًا خودت ــرزادی! لطف ــای ف آق
را  کارتــان  ســابقه  از  و  کنیــد  معرفــی 

بگوییــد.
ــأت  ــد 1355، عضــو هی ــرزادی متول ــز ف  کامبی
امنــای انجمــن پســته ایــران و در تولیــد و 
ــه  ــال مشــغول ب تجــارت پســته حــدود 22 س
ــیس  ــا تأس ــال 1390 ب ــتم و از س ــت هس فعالی
شــرکت یاقــوت ســبز کرمــان صــادرات را 
ــی 1395 و  ــال متوال ــردم و در دو س ــروع ک ش
ــتان  ــه اس ــده نمون ــوان صادرکنن ــه عن 1396 ب

ــدم. ــاب ش ــز انتخ ــان نی کرم
ــارت  ــد و تج ــی تولی ــر کل ــروز تصوی ام

پســته را چگونــه ترســیم می کنیــد؟
تولیــد پســته ایــران نســبت بــه ســال قبــل بــه 
ــدود  ــی ح ــیده، یعن ــد رس ــر از 20 درص کمت
ــال  ــه از س ــاری ک ــدار ب ــا مق ــن. ب ــزار ت 50 ه
ــن  ــزار ت ــدود 85 ه ــتیم، ح ــود داش ــل موج قب
موجــودی در اول ســال در دســترس بــود. 
ــی  ــکات داخل ــی از مش ــل برخ ــه دلی ــا ب ام
و خارجــی آن طورکــه تصــور می کردیــم در 
ــم  ــدار ک ــن مق بحــث تجــارت نتوانســتیم همی
ــن در حالی اســت که امســال  ــم. ای را صــادر کنی
اصلی مــان  رقیــب  دســترس  در  موجــودی 
ــزار  ــدود 450 ه ــد ح ــا تولی ــکا، ب ــی آمری یعن
ــده  ــن مان ــزار ت ــن محصــول و حــدود 50 ه ت
از ســال قبــل، بــه عــدد 500 هــزار تــن رســید 
ــود  ــازار، می ش ــا در ب ــور م ــدم حض ــا ع ــه ب ک

کرده اســت.  قبضــه  را  بــازار  کــه  گفــت 
ــهم  ــته، س ــال های گذش ــال، در س ــوان مث به عن
پســته ایــران از بــازار هنــد بیــش از 80 درصــد 
ــوده، در  ــکا حــدود 20 درصــد ب و ســهم آمری
حالــی کــه امســال تــا االن آمریکایــی هــا خیلی 
بیشــتر از مــا فروختــه انــد. مــا در هــر دو زمینــۀ 

تولیــد و تجــارت اصــًا هیچ گونــه حرفــی 
بــرای گفتــن نداریــم، چــون رقیــب اصلــی مــا 
ــن  ــا آخری ــد و هــم در تجــارت ب هــم در تولی
متدهــای علمــی درحــال پیشــرفت اســت، 
ولــی مــا بــا روش هــای ســنتی درحــال ضعیــف 
شــدن هســتیم و ترکیــه، دیگــر رقیــب، بــه قول 
خودشــان 150 هــزار تــن محصــول دارنــد کــه 
ــب  ــًا رقی ــه فع ــه نظــر می رســد. ترکی ــد ب بعی
خطرناکــی نیســت، ولــی مطمئنــًا در ســال های 

ــنید. ــم ش ــا بیشــتر خواهی ــده از آنه آین

پیــش  چگونــه  آینــده  می کنیــد  فکــر 
رفــت؟ خواهــد 

ایــران در بحــث تولیــد، در نهایــت این ســال بد را 
پشــت ســر می گــذارد و انشــااهلل بــا همــت تمــام 
دوبــاره  را  دســت اندرکاران ســال های خوبــی 
ــم کــه نســبت  ــد بگوی ــی بای ــم، ول ــه می کنی تجرب
ــی  ــس خوب ــچ ح ــته، هی ــارت پس ــدۀ تج ــه آین ب
ــر  ــزار نف ــت ه ــدود دویس ــران ح ــدارم. در ای ن
در 14 اســتان کشــور در حــال تولیــد یــا ارتبــاط 
مســتقیم بــا آن هســتند. در صــورت ضعیــف 
شــدن ایــن صنعــت، اول کشــاورزان و در نهایــت 
ــکا  ــورد. آمری ــه خواهدخ ــور ضرب ــادرات کش ص
بــا تبلیغــات و فعالیــت زیــاد، بــا وجــود باالبــردن 
ــان  ــازار پســته را همچن ــزان برداشــت خــود، ب می
پاییــن  علی رغــم  نگه داشته اســت.  پُررونــق 
ــای آن همچــون  ــدن قیمــت دالری پســته، رقب آم
ــود  ــای خ ــدی قیمت ه ــادام هن ــردو و ب ــادام، گ ب
را حفــظ کرده انــد. چنــد ســالی اســت کــه دیگــر 
قیمــت پســته را مــا تعییــن نمی کنیــم. آمریــکا بــا 
تحقیقــات کارشناسی شــده و آینده نگــری کــه 
ــن  ــه نفــع پســته باشــد، قیمــت می دهــد کــه ای ب
خــوب اســت، ولــی قیمــت تمــام شــده خــود را 
لحــاظ می کننــد کــه اصــًا بــا ایــران قابــل مقایســه 
نیســت و همچنیــن جنبــه رقابتــی بــا مــا را در نظر 

ــا خــوب نیســت. ــرای م ــه ب ــد ک می گیرن
ارزی  پیمان ســپاری  مــورد  در  نظرتــان 

؟ چیســت
نمی تــوان پســته را بــا دالر 12 هــزار تومــان 
ــر  ــان فروخــت. ه ــزار توم ــا دالر 8 ه ــد و ب خری
ــالیانه ای دارد  ــای س ــی، هزینه ه ــرکت صادرات ش
کــه بــرای یــک یــا دو ســال می شــود جــور آنهــا 
را کشــید، ولــی در بلندمــدت بایــد فکــری بــرای 
ــه در  ــای تعدیل شــده ک ــرد. نیروه ــه ک ــن هزین ای
شــرکت های صادراتــی مشــغول بــه کار بودنــد و 
امســال بــه علــت عــدم صــادرات بیــکار شــده اند، 
ــان را  ــود و خانواده هایش ــرج خ ــد خ ــه بای چگون
ــه  ــال 1397، متوج ــا در اول س ــد؟! م ــن کنن تأمی

کامبیز فرزادی تصریح کرد

پیمان ارزی به مثابه تحریم داخلی

مــا در هــر دو زمینــۀ تولیــد و تجــارت 
اصــاًل هیچ گونــه حرفــی بــرای گفتــن 
نداریــم، چــون رقیــب اصلــی مــا هــم 
در تولیــد و هــم در تجــارت بــا آخرین 
ــرفت  ــال پیش ــی درح ــای علم متده
اســت، ولــی مــا بــا روش هــای ســنتی 

درحــال ضعیــف شــدن هســتیم

 12 دالر  بــا  را  پســته  نمی تــوان 
بــا دالر 8  هــزار تومــان خریــد و 
ــرکت  ــر ش ــت. ه ــان فروخ ــزار توم ه
ســالیانه ای  هزینه هــای  صادراتــی، 
دارد کــه بــرای یــک یــا دو ســال 
ــی  ــید، ول ــا را کش ــور آنه ــود ج می ش
در بلندمــدت بایــد فکــری بــرای ایــن 

ــرد.  ــه ک هزین
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محصــول  کــه  شــدیم 
ــم اســت  ــیار ک امســال بس
ــت  ــه مدیری ــد چگون و بای
ــود  ــتریان خ ــا مش ــم ت کنی
را تــا حــدودی راضــی کنیــم، ولــی اصــًا تصــور 
نمی کردیــم کــه قــادر بــه صــادرات همیــن 

ــتیم! ــم نیس ــم ه ــدار محصــول ک مق
در شرایط تحریم چه کار می توان کرد؟

پیمــان ارزی نوعــی خودتحریمــی برای کشــور 
ــزرگ پســته اســت!  ــردن تجــار ب ــه ک و جریم
ــدر  ــا آنق ــرای م ــور ب ــرون کش ــا از بی تحریم ه
ــم  ــان را تحری ــا خودم ــه م ــود ک ــرآور نب زج
کردیــم؛ زیــرا مــا بعــد از چندســال راه کارهایــی 
بــرای دور زدن تحریم هــای خارجــی پیــدا 
بازارهــا  کــه  می دانیــم  همــه  کرده بودیــم. 
و مشــتریانی کــه بــا تــاش و هزینه کــردن 
یکی یکــی  شــده اند،  پیــدا  صادرکننــدگان 
ــوند. امســال،  ــان جــذب می ش توســط رقبای م
ــاس از  ــه تم ــد مرحل ــد از چن ــل، بع اول فص
طــرف مشــتریان خارجــی و درخواســت آنهــا 
بــرای بــار و عــدم پاســخ مثبــت از طــرف مــا، 
باعــث شــد کــه آنهــا حتــی دیگــر بــا مــا تماس 
هــم نداشته باشــند. آنهــا هــم مطمئنــًا بــرای پیدا 
کــردن مشــتریان خــود هزینــه و وقــت صــرف 
کرده انــد و نمی تواننــد مثــل مــا مشــتریان 
خــود را بــه راحتــی از دســت بدهند. مســئولین 
ــًا  ــه اص ــد ک ــود دارن ــرای خ ــی ب توجیحات
ــان  ــه رقبای م ــن ب ــت. م ــده نیس کارشناسی ش

توصیــه می کنــم کــه هیــچ کاری بــرای بیــرون 
ــد، چــون  ــی نکنن ــازار جهان ــران از ب ــردن ای ک
مــا خودمــان داریــم بــه نحواحســن ایــن کار را 

انجــام می دهیــم! 
بزرگ تریــن مشــکات مــا در پســته چــه 
ــرد؟ ــد ک ــه بای ــا چ ــرای حــل آنه ــتند و ب هس
بــرای تولیــد، مشــکاتی مثــل کمبــود آب، عدم 

ــتاندارد،  ــای اس ــموم و کوده ــه س ــی ب دسترس
و  علمــی  کشــاورزی  روش هــای  کمبــود 
ــئولین  ــت و مس ــکاری دول ــدم هم ــه روز و ع ب
ــال،  ــوان مث ــد. به عن ــا کشــاورزان وجــود دارن ب
بــرای  کشــاورزی  وام هــای  امهــال  همیــن 
کشــاورز پســته ای کــه ســال ها بــرای ایــن 
کشــور زحمــت کشــیده و بــه نوعــی بــرای ایــن 
ــاورزان  ــر کش ــت. اگ ــور ارزآوری کرده اس کش
ــی  ــرایط جــوی محصول ــل ش ــه دلی ــال ب یک س
نداشته باشــند، آیــا نبایــد حمایــت شــوند؟! بهتــر 
اســت بــا خردجمعی اعضــا و دولتمــردان کاری 
ــگاه  ــن جای ــه باالتری ــت ب ــن صنع ــا ای ــم ت کنی
خــود برســد، چــون همگــی مــا مســئولیم. ابتــدا 
ــا  ــم و ب ــکل یابی کنی ــی مش ــا هم اندیش ــد ب بای
ــان  ــرور زم ــه م ــم ب ــدون بتوانی ــه م ــک برنام ی
مشــکات را حــل کنیــم. چــون یــک روزه ایــن 
ــی از  ــتند و بعض ــدنی نیس ــل ش ــکات ح مش
آنهــا آنقــدر عمیــق هســتند کــه نیــاز بــه ســال ها 

ــل بحــران آب. ــد، مث ــاش دارن ت
و نکته پایانی شما.

طــرز تفکــر بایــد عــوض شــود. تصمیم گیــران 
غلــط  آدرس  و  می کننــد  فکــر  شــخصی 
و  ســعی  بــا  بایــد  کشــاورزان  می دهنــد. 
ــا  ــت را پوی ــن صنع ــان ای ــاش خــود هم چن ت
نگه دارنــد و همچنیــن تجــار نیــز نبایــد ناامیــد 
شــوند. انشــااهلل ایــن مشــکات بــه زودی و بــه 

ــد. ــل خواهندش ــئولین ح ــت مس هم

خودتحریمــی  نوعــی  ارزی  پیمــان 
بــرای کشــور و جریمــه کــردن تجــار 
تحریم هــا  اســت!  پســته  بــزرگ 
ــدر  ــا آنق ــرای م ــور ب ــرون کش از بی
ــان را  ــا خودم ــه م ــود ک ــرآور نب زج

تحریــم کردیــم.

ــا  ــی اعض ــا خردجمع ــت ب ــر اس  بهت
و دولتمــردان کاری کنیــم تــا ایــن 
ــود  ــگاه خ ــن جای ــه باالتری ــت ب صنع
ــئولیم.  ــا مس ــی م ــون همگ ــد، چ برس
هم اندیشــی  بــا  بایــد  ابتــدا 
ــه  ــک برنام ــا ی ــم و ب ــکل یابی کنی مش
مــدون بتوانیــم بــه مــرور زمــان 

مشــکالت را حــل کنیــم.
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ــان  ــینید جه ــه می نش ــار ک ــت تج ــای صحب پ

را متفاوت تــر می بینیــد، همان هایــی کــه 

ــارج  ــا خ ــل ب ــاد داخ ــال اقتص ــاط اتص نق

ــته  ــق ارز پس ــره خل ــای زنجی ــتند، در انته هس

نشســته اند و بــا تیزبینــی رفتــار ســایر عوامــل 

ــه  ــم ب ــد و چش ــا منتظرن ــد. آنه را می نگرن

ــع و  ــل  جام ــه تحلی ــر ارائ ــاش ب ــد، ت تولی

ــی  ــا وقت ــران ام ــد. در ای ــی دارن ــه فهم هم

ــد، در  ــائل می رون ــراغ واکاوی مس ــار س تج

ــاد می بینیــد،  ــاد از پــی گردب تحلیل شــان گردب

ــی  ــا زندگ ــرزمین گردباده ــا در س ــی م گوی

ــری  ــاور تاج ــدزاده مج ــان اس ــم! ساس می کنی

ــع  ــا وض ــم ت ــراغ وی رفتی ــه س ــه ب ــت ک اس

پســته را بشــنویم. وی بیشــتر گردبادهــای ایــن 

ــن  ــرد. در ای ــام می ب ــران را ن ــه در ای حرف

ــدزاده  ــش اس ــخنان الهام بخ ــرور س ــن، م بی

ــتند. ــف نیس ــی از لط ــز خال نی

لطفًا خودتان را معرفی کنید. 
اینجانــب، ساســان اســدزاده مجــاور، متولــد 
ــکا  ــای آمری ــت کالیفرنی ــاکرامنتو در ایال ــهر س ش
ــوان  ــه از آن به عن ــان ک ــه ای از جه ــتم، نقط هس
قلــب پســته و بــادام آمریــکا یــاد می شــود. 
رشــته  در  شــدن  فارغ التحصیــل  از  بعــد 
ــا  مهندســی مکانیــک از دانشــگاه ایالتــی کالیفرنی
ســن دیه گو، بــا کســب مهــارت مدیریــت بحــران 
ــی  ــت چاره جوی ــه راه کار جه ــرد ارائ ــا رویک ب
چالش هــای پیــش رو کــه الزمــه ورود بــه دنیــای 
ــی از  ــتغال در یک ــت اش ــت، فرص ــارت اس تج
به دســت  را  آمریکایــی  معتبــر  شــرکت های 
ــرکت،  ــن ش ــت در ای ــه بازخــورد فعالی آوردم ک
مدیریــت  زمینــه  در  وســیع  آموزش هــای 
کارکنــان و  انگیــزه در  ایجــاد  و سرپرســتی، 

بوده اســت.  گروهــی  فعالیت هــای 
ســابقه  بــه  توجــه  بــا  دیگــر،  طــرف  از 
ــتفاده از  ــت اس ــارت و فرص ــی در تج خانوادگ
تجربیــات آنهــا، در راســتای افزایــش دانــش در 
ــع  ــود در مقط ــات خ ــارت، تحصی ــه تج زمین

کارشناســی ارشــد در رشــته مدیریــت بازرگانی 
ادامــه دادم تــا گامــی جهــت شــروع تجــارت و 
ــم. از  ــران داشته باش ــود در ای ــب و کار خ کس
ــی  ــی یک ــادرات غیرنفت ــعه ص ــه توس ــا ک آنج
صــادرات  گســترش  در  اصلــی  اصــول  از 
می باشــد، لــذا صــادرات پســته را به عنــوان 

ــدم. ــارت برگزی ــی تج ــاخه اصل ش
ــارت  ــد و تج ــی تولی ــت کل ــروز وضعی ام

ــورهای  ــا کش ــه ب ــران را در مقایس ــته ای پس
ــد. ــل می کنی ــه تحلی ــب  چگون رقی

ــا  ــال 2007 ت ــده از س ــام ش ــه انج ــق مطالع طب
ــد  ــال رش ــا در ح ــته در دنی ــد پس 2015، تولی
بوده اســت. در طــول بــازه زمانــی تحلیــل 
ــی از رشــد  ــد پســته جهان ــش تولی شــده، افزای
درآمــد و جمعیــت نشــأت گرفته اســت. در 
حــال حاضــر، ایــن رونــد مثبــت، توســعه 

کشــت پســته را کامــًا توجیــه می کنــد. 
ــاری  ــال ج ــران را در س ــته ای ــد پس ــر تولی اگ
اســتثنا حســاب کنیــم، در حالــت کلــی، آمریــکا 
باالتریــن تولیــد پســته را در دنیــا دارد. بــا ایــن 
ــه از  ــته ترکی ــد پس ــد تولی ــرخ رش ــال از ن ح
ــود، ایــن  ــا کنــون نبایــد غافــل ب ســال 2007 ت
در حالــی اســت کــه بقیــه رقبــا رشــد آرام تــری 
ــه  ــا توج ــته ا ند. ب ــور داش ــن کش ــه ای ــبت ب نس
بــه عــدم عضویــت ایــران در ســازمان تجــارت 
نتوانســته  ایــران  کشــور   ،)WTO( جهانــی 

ــه  ــکا و ترکی ــورهای آمری ــطح کش ــت در س اس
ــر روی محصــوالت خــود  ــری ب ــی موث بازاریاب
انجــام دهــد. متأســفانه اکثــر کشــور ها ترجیــح 
می دهنــد کــه پســته ایــران را از ســایر کشــورها 

ــد. ــن کنن تأمی
ــش روی  ــده ای پی ــه آین ــما چ ــر ش ــه نظ ب
ــایر  ــران و س ــته ای ــارت پس ــد و تج تولی

ــت؟ ــورها اس کش
در حــال حاضــر، بــه دلیــل کمبــود پســته ایــران 
ــاورزی  ــه ای کش ــت غیرحرف ــن مدیری و همچنی
ایــران، تولیــد مــا کاهــش محسوســی داشــته و 
باعــث شده اســت کــه امســال بــازار خــود را بــه 
آمریــکا تقدیــم کنیــم. امــا، خوشــبختانه، یکــی 
ــران، گســترش ســطح  ــوت پســته ای ــاط ق از نق
زیرکشــت پســته در کشــور طــی ســال های اخیر 
بوده اســت. یکــی از راه کارهــای تولیــد مســتمر 
پســته، ترویــج آمــوزش صحیــح کشــاورزی در 
ــز  ــردن مراک ــم ک ــن فراه ــگاه ها و همچنی دانش
ــد.  ــته می باش ــد پس ــز تولی ــی در مراک تحقیقات

در بحــران کمبــود پســته، دولــت بایــد نقــش پــر 
رنگ تــری ایفــا کنــد کــه تشــکلی برنامه ریــزی 
ــائل  ــا مس ــاورزان ب ــا کش ــد ت ــام ده ــده انج ش
ــه رو  ــری روب ــی کمت ــادی و مال ــی، اقتص سیاس

شــوند. 
ــد  ــه را نبای ــن نکت ــورد تجــارت پســته، ای در م
فرامــوش کنیــم کــه ایــران یــک مزیــت رقابتــی 
بــزرگ نســبت بــه رقیــب اصلــی، آمریــکا دارد 
کــه موقعیــت جغرافیایــی آن اســت و دسترســی 
ــایر  ــن و س ــد چی ــدف همانن ــای ه ــه بازاره ب
نقــل  و  حمــل  مســیر  هــدف،  کشــورهای 

راحتــری را اتخــاذ کرده اســت.
آیــا موضــوع پیمــان ســپاری ارزی از ســوی 
دولــت و کمبــود پســته کار شــما را تحــت 

ــت؟ ــرار نداده اس ــر ق تأثی
قدیمــی ای  حکایــت  ارزی  ســپاری  پیمــان 
ــل گــره  ــه 61 ســال قب ــه قدمــت آن ب اســت ک
ــوان  ــه عن ــار ب ــن ب ــرای اولی ــت و ب خورده اس

ساسان اسدزاده مجاور، تاجر پسته تشریح کرد

اقدام به شیوه سوسیالیستی

ــران و  ــود پســته ای ــل کمب ــه دلی  ب

ــه ای  ــت غیرحرف ــن مدیری همچنی

مــا  تولیــد  ایــران،  کشــاورزی 

کاهــش محسوســی داشــته و باعث 

شده اســت کــه امســال بــازار خــود 

ــم. ــم کنی ــکا تقدی ــه آمری را ب
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بــه  ارزی  » واگــذاری 
ایــران«  ملــی  بانــک 
فعالیــت  بــه  شــروع 
ســوال  کرده اســت. 
اینجــا مطــرح اســت: آیــا ایــن رونــد کاری کــه 
ــه و  ــرار گرفت ــا ق ــون و خط ــورد آزم ــا م باره
ــا بازخــوردی  ــه، آی ــرار نگرفت مــورد اســتقبال ق
دور  و  انگیــزه صادرکننــدگان  کاهــش  جــز 
ــان  ــی پیم ــل اصل ــت؟ دلی ــون داشته اس زدن قان
ســپاری ارزی بــرای کمبــود منابــع ارزی در 
کشــور اســت. حــاال ســوال اینجــا مطــرح 
ــروش و  ــد از ف ــده بع ــدام صادرکنن می شــود: ک
ــرای  ــی ب ــا ارز خارج ــود ب ــادرات کاالی خ ص
ــود  ــی اش ارز خ ــد صادرات ــه رون ــه چرخ ادام
برنگردانیده اســت؟  اقتصــاد  چرخــه  بــه  را 
ــمت  ــت قس ــن اس ــت، ممک ــت اس ــه، درس بل
ــی و  ــد بازاریاب ــوری مانن ــرف ام ــز را ص ناچی
ــل  ــزان قاب ــا می ــد، ام ــی نمای ــای جانب هزینه ه
ــاره  توجــه ســرمایه حاصــل از صــادرت را دوب
قبیــل  ایــن  می گرداننــد.  بــاز  چرخــه  بــه 
ــات، معمــوالً درکشــورهای سوسیالیســتی  اقدام
ــای واردات  ــه ج ــی ارز ب ــدف جایگزین ــا ه ب

می گیــرد. صــورت 
اســتراتژیک  کاالی  پســته  آنجایی کــه  از 
صادراتــی ایــران اســت، نــرخ ارز عامــل اصلــی 
ــن  ــد. ای ــته می باش ــت پس ــده قیم ــن کنن تعیی
در حالــی اســت کــه قیمت گــذاری پســته 
ــرخ  ــن ن ــر گرفت ــا در نظ ــاورزان ب ــط کش توس
ارز آزاد انجــام می گیــرد، ولــی طــرف حســاب 
ــر،  ــا گی ــده، بخشــنامه های دســت و پ صادرکنن
ــده در  ــن ش ــرخ ارز تعیی ــت و ن ــن دول قوانی
ــل  ــی از عوام ــه یک ــد ک ــا می باش ــامانه نیم س
عــدم امــکان رقابــت در بازارهــای هــدف، ایــن 
ــای  ــه ج ــت ب ــت. دول ــرخ ارز اس ــاوت ن تف
حمایــت از صادرکننــدگان در شــرایط بحرانــی 
کــه بانک هــا تحریــم هســتند و صــادر کننــدگان 
بــه راحتــی نمی تواننــد پــول خــود را دریافــت 
کننــد، اقــدام بــه صــدور بخشــنامه های متعــدد 
ــدگان  ــرای صادرکنن ــد ب ــش جدی ــوان چال بعن
ــط  ــه فق ــده ای ک ــه صادرکنن ــت ک ــوده اس نم
ــه واردات  ــور ب ــادرات را دارد مجب ــزه ص انگی

سیاســت های  شــرایط،  ایــن  در  می کننــد. 
داخلــی کشــور بــه مراتــب تأثیــر مخرب تــری 
بین المللــی  تحریم هــای  بــه  نســبت 

داشته اســت.
کمبــود پســته در ایــران نســبت بــه کشــورهای 
و  قیمــت  افزایــش  باعــث  نیــز  رقیــب 
همچنیــن از دســت دادن کشــورهای هــدف 
بــه  بازارهــا  از  بســیاری  در  و  شده اســت 

ــن  ــر از بی ــری، نظاره گ ــدم رقابت پذی ــل ع دلی
ــد ســالۀ تجــار  ــن و چن ــن زحمــات چندی رفت

بوده ایــم.
مشــکالت  بزرگ تریــن  بخواهیــد  اگــر 
ــام  ــد و تجــارت پســته کشــورمان را ن تولی
ــی  ــن راه حل ــد؟ و اولی ــه می گویی ــد چ ببری

ــت؟ ــد، چیس ــنهاد می کنی ــه پیش ک
ایــران،  پســته  تولیــد  مشــکل  بزرگ تریــن 
راه حل هــا  از  بعضــی  اســت.  آب  کمبــود 
ــه  ــران را ب ــته ای ــد پس ــه تولی ــت ک ــن اس ای
ــد  ــوق دهن ــران س ــری از ای ــمت های دیگ قس
کــه دارای آب بیشــتری اســت و اقلیــم آن 
مناســب جهــت کشــت پســته باشــد. همچنیــن 
مدرنیتــه کــردن شــیوه های آبیــاری جهــت 
ــردن مصــرف  ــه ک کاهــش مصــرف آب و بهین

می باشــد.
بــا  توجــه  بــا  پســته،  تجــارت  مــورد  در 
بایــد  کاال،  ایــن  بــودن  محــور  صــادرات 
ــم  ــن مه ــرد و ای ــیدگی ک ــت آن رس ــه قیم ب
ــۀ  ــه کمیت ــود ک ــد ب ــر خواه ــی امکان پذی زمان
ــن  ــل بی ــاد تعام ــدف ایج ــا ه ــذاری ب قیمت گ
نــرخ خریــد از کشــاورز و قیمــت جهانــی 

ــود. ــاد ش ــته ایج پس
ــته  ــداران پس ــار و باغ ــه تج ــما ب ــام ش پی

ــت؟  چیس
ــی  ــر زمان ــما ه ــه ش ــاورم ک ــن ب ــر ای ــن ب م
تصمیمــی ســخت و درســت می گیریــد، کمــی 
ــم  ــه تصمی ــار ک ــر ب ــوید و ه ــورتر می ش جس
ســاده و اشــتباهی را می گیریــد، کمــی ترســوتر 
می شــوید و در نهایــت ایــن تصمیم هــا منتهــی 

ــا جســور. ــه شــرکتی ترســو ی می شــوند ب
امیــد اســت کشــاورزان پســته بجــای هــم و غم 
داشــتن در راســتای قیمــت پســته، تــاش خــود 
ــار  ــته در هکت ــد پس ــش تولی ــه افزای را در زمین
نماینــد و ایــن مهــم حاصــل نمی شــود مگــر بــا 
مشــاوره از کارشناســان کشــاورزی و تحقیــق و 
پیاده ســازی اصــول نویــن کشــاورزی. از آنجــا 
کــه کشــاورزان اولیــن حلقــه زنجیــره تجــارت 
ــد و  ــزان تولی ــش می ــا افزای ــتند ب ــته هس پس
ــن  ــم اندازی روش ــار، چش ــا تج ــتگی ب هم بس

ــد. ــیم می نماین ــود ترس ــرای خ ب

کاالی  پســته  آنجایی کــه  از 

ایــران  صادراتــی  اســتراتژیک 

اســت، نــرخ ارز عامــل اصلــی 

پســته  قیمــت  کننــده  تعییــن 

ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای می باش

ــط  ــته توس ــذاری پس ــه قیمت گ ک

کشــاورزان بــا در نظــر گرفتــن 

می گیــرد،  انجــام  آزاد  ارز  نــرخ 

ــده،  ــاب صادرکنن ــرف حس ــی ط ول

ــر،  ــا گی ــت و پ ــنامه های دس بخش

ــن  ــرخ ارز تعیی ــت و ن ــن دول قوانی

ــد ــا می باش ــامانه نیم ــده در س ش

ــما  ــه ش ــاورم ک ــن ب ــر ای ــن ب م

هــر زمانــی تصمیمــی ســخت 

کمــی  می گیریــد،  درســت  و 

جســورتر می شــوید و هــر بــار 

ــتباهی  ــاده و اش ــم س ــه تصمی ک

ترســوتر  کمــی  می گیریــد،  را 

ایــن  نهایــت  در  و  می شــوید 

ــه  ــوند ب ــی می ش ــا منته تصمیم ه

ــور. ــا جس ــو ی ــرکتی ترس ش
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یکــی  معلــم  ســیدمحمدصادق  مرحــوم 
خشــکبار  صادرکننــدگان  بزرگ تریــن  از 
ــه  ــود ک ــته ب ــته و  مغزپس ــوص پس علی الخص
ــود را در  ــی خ ــت صادرات ــال 1350 فعالی از س
ــد   ــورهای مقص ــود. کش ــاز نم ــه آغ ــن زمین ای
فعالیــت ایشــان ســوریه، لبنــان، امــارات، مصــر، 
اردن، ترکیــه، عربســتان و انگلســتان بــود و 
ــام  ــت و انج ــس باکیفی ــال جن ــا ارس ــه ب همیش
تعهــدات در معامــات در زمــره صادرکننــدگان 
ــه  ــان همیش ــت. ایش ــران قرارداش ــام ای خوش ن
اعتقــاد داشــتند کــه صــادرات به دلیــل ارزآوری 
ــوع  و ایجــاد شــغل یــک کار مقــدس و یــک ن
عبــادت و خدمــت بــه مــردم و کشــور اســت و 
ــت  ــه فعالی ــار ده ــش از چه ــا بی ــال 88 ب در س
ــه  ــب ب ــت. اینجان ــزدی پیوس ــت ای ــه رحم ب
ــده ایشــان در اســتان خراســان در  ــوان نماین عن
امــر خریــد، فــروش  و بســته بندی و شکســت 
ــون  ــودم. اکن ــکاری نم ــان هم ــا ایش ــل ب و حم
ــات  ــد اســت زحم ــه دارد و امی راه ایشــان ادام
ــود.  ــل ش ــل منتق ــه نس ــل ب ــان نس وجایگاه ش
متأســفانه امســال درخواســت خریــد پســته 
ــش  ــا کاه ــی ب ــار خارج ــوی تج ــران از س ای
شــدید مواجــه بــود و دلیــل آن باال بــودن قیمت 
ــکا،  ــوالت آمری ــا محص ــه ب ــن کاال در مقایس ای
ترکیــه و ســوریه اســت؛ به عنــوان مثــال، تاجــر 
عراقــی در اول فصــل، مغــز پســته ایــران را بایــد 
ــوریه  ــه س ــرد، درصورتی ک ــه می ک 20 دالر تهی
ــل  ــداد 16 دالر تحوی ــول را در بغ ــن محص ای
مــی داد. درســت اســت که امســال میــزان تولیــد 
ــش  ــال های پی ــا س ــه ب ــران در مقایس ــته ای پس
بســیار کمتــر اســت، امــا بــاز هــم میــزان تولیــد 
از کشــوری مثــل ســوریه بیشــتر می باشــد، امــا 
ــتر  ــیار بیش ــا بس ــت م ــه قیم ــتیم ک ــاهد هس ش
ــود  ــت وج ــاف قیم ــن اخت ــل ای ــت. دلی اس

ــت.  ــران اس ــازار ای ــطه ها در ب دالالن و واس
ــت محصــول  ــر حــال، پســته از حال ــه ه ــا ب ام
ایــران درآمده اســت و کشــورها  انحصــاری 

ــول  ــن محص ــاالی ارزآوری ای ــیل ب ــه پتانس ب
شــناخت کامــل پیــدا کرده انــد. بــا توجــه 
ــه و  ــکا، ترکی ــته در آمری ــاالی پس ــد ب ــه تولی ب
ــروش،  ــازار ف ــدید در ب ــت ش ــوریه و رقاب س
ــا  ــت ب ــد رقاب ــران در ح ــت ای ــت قیم می بایس
ــا بازارهــای مقصــد از دســت  دیگــران باشــد ت
نــرود. بنابرایــن، بایــد بــا دقــت و برنامه ریــزی 
کافــی و مدبرانــه قــدم برداشــت و در نظــر 
ــن  ــتباهی در ای ــن اش ــه کوچک تری ــم ک بگیری

ــود.  ــران نخواهدب ــل جب راه، قاب
متأســفانه امســال، پیمان ســپاری ارزی و کمبــود 
ــا  ــت م ــه دس ــتند ک ــی هس ــه قیچ ــته دو لب پس
ــد.  ــاه کرده ان ــتیم کوت ــه داش ــی ک را از بازارهای

تعهــد ارزی بــه عنــوان یــک تیتــر، زیبــا اســت؛ 
ــه  ــفافی ارائ ــه راه کار ش ــرا هیچ گون ــا در اج ام
بــه  قیمــت  اعــام  در  اینکــه  نشده اســت. 
خریــدار خارجــی، مبنــای محاســبه نــرخ ارز را 
بــه صــورت نیمایــی محاســبه کنیــم یــا ســنایی 
ــد و  ــج می کن ــده را گی ــازار آزاد، صادرکنن ــا ب ی
چــون در تجــارت پســته حجــم مبــادالت مالــی 

ــًا وجــود  ــردن واقع ــکان ریســک ک باالســت ام
ــور  ــده مجب ــرایط صادرکنن ــن ش ــدارد و در ای ن
ــا مشــخص شــدن  می شــود فعالیــت خــود را ت

تمامــی جوانــب کــم کنــد.
اگــر ســاختار درســت باشــد، اگــر قوانیــن 
راه  تبــع  بــه  باشــد،  یکســان  همــه  بــرای 
مشــخص می شــود. به عنــوان مثــال، فــرض 
کنیــد پســته کیلویــی 100 هــزار تومــان باشــد. 
ــه  ــد ارز خــود را ب یــک تاجــر بزرگــی کــه بای
صــورت نیمایــی و بــا رقابــت بــا پتروشــیمی ها 
ــر  ــان در نظ ــزار توم ــرخ ارز را 8 ه ــد ن بفروش
ــه  ــد 12.5 دالر ب ــته را بای ــی پس ــرد، یعن می گی
ــرف،  ــد، در آن ط ــام کن ــنده خارجــی اع فروش
یــک شــرکت کوچــک مبنــای محاســبه نــرخ ارز 
را ســنایی یعنــی در حــدود 10 هــزار تومــان در 
ــدای  ــاال ج ــی 10 دالر. ح ــرد، یعن ــر می گی نظ
ایــن دو حالــت، شــخصی کــه نــه پرونــده 
ــی را  ــود کاالی ــام خ ــه ن ــه ب ــی دارد و ن مالیات
صــادر می کنــد و نــه تعهــدی بــه برگشــت ارز 
ــبه  ــازار آزاد محاس ــود را از ب ــرخ ارز خ دارد، ن
شــرکت  دو  ایــن  قیمــت  زیــر  و  می کنــد 
جنســش را می فروشــد. تجــار بــزرگ کــه 
همیشــه بهتریــن قیمــت را بــه خریــداران خــود 
مــی دادنــد، االن مجبورنــد بــه گران تریــن 
ــی  ــدار خارج ــد و خری ــنهاد بدهن ــت پیش قیم
نمی خــرد. تجــارت یعنــی رقابــت، تحــت 

ــرد. ــوان کار ک ــی نمی ت ــرایط فعل ش
بزرگ تریــن مشــکات مــا در پســته، کشــاورزی 
ــدم  ــطه ها و ع ــور دالالن و واس ــنتی و حض س
وجــود مرجــع در تعییــن قیمــت جهانــی اســت 
کــه باعــث عــدم شــناخت قیمــت واقعــی 
محصــول در بــازار، هــم بــرای کشــاورز و هــم 

ــود.  ــده می ش ــرای صادرکنن ب
 خوشــبختانه روزی رســان خداســت، بــا تــوکل 
ان  و  می آییــم  بیــرون  مشــکات  از  او  بــر 
ــی  ــاهد فراوان ــده ش ــال های آین ــاء اهلل در س ش

خواهیم بــود. محصــول 

تعهد ارزی به عنوان یک تیتر، زیباست!
سیدهادی معلم
تاجر پسته

ــپاری  ــال، پیمان س ــفانه امس متأس
لبــه  دو  پســته  کمبــود  و  ارزی 
ــا  ــت م ــه دس ــتند ک ــی هس قیچ
داشــتیم  کــه  بازارهایــی  از  را 
ــه  ــد ارزی ب ــد. تعه ــاه کرده ان کوت
ــت؛  ــا اس ــر، زیب ــک تیت ــوان ی عن
راه کار  هیچ گونــه  اجــرا  در  امــا 
ــه نشده اســت. اینکــه  شــفافی ارائ
در اعــالم قیمــت بــه خریــدار 
ــرخ  ــبه ن ــای محاس ــی، مبن خارج
ارز را بــه صــورت نیمایــی محاســبه 
ــازار آزاد،  ــا ب ــنایی ی ــا س ــم ی کنی

گیــج می کنــد را  صادرکننــده 
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ــد  ــی تری ــتۀ آمن ــارت پس ــروف تج ــرکت مع ش

ــدار  ــی خری ــرکت آلمان ــه ش )Omnitrade( ک

ــال  ــاه امس ــن م ــت، در بهم ــران اس ــته ای پس

ــی  ــت مغتنم ــن رو، فرص ــود. از ای ــان ب در کرم

ــرکل  ــین دبی ــنی جانش ــت حس ــت داد حج دس

انجمــن و ســحر نخعــی دبیــر کمیتــه بازرگانــی 

ــا وی  ــی ب ــت و گوی ــران، گف ــته ای ــن پس انجم

ــات آن آورده  ــه، جزئی ــد. در ادام ــب دهن ترتی

شده اســت. 

در  را  شــما  تحلیــل  می خواهیــم  مــا 
ــته  ــازار پس ــی ب ــت فعل ــوص وضعی خص
ــی  ــال عوامل ــم. امس ــا بدانی ــران در اروپ ای
از جملــه پیمــان ســپاری ارزی، کاهــش 
ــی  ــر کاهش ــا اث ــث قیمت ه ــول و بح محص
ــر  ــته اند. تأثی ــادرات گذاش ــزان ص ــر می ب
مجمــوع ایــن عوامــل را بــر آینده صــادرات 

ــد؟ ــه می دانی ــران چ ــته ای پس
ــم  ــر می کن ــد، فک ــه گفتی ــی ک ــان عوامل از می
مهم تریــن عامــل کمبــود محصــول امســال 
بوده اســت کــه آن هــم کار طبیعــت اســت 
و نمی تــوان در ایــن خصــوص کاری کــرد. 
ــول  ــده محص ــال آین ــت س ــن اس ــران ممک ای
بیشــتری داشته باشــد. میــزان تولیــد بــه عوامــل 
زیــادی بســتگی دارد. موضــوع آب دغدغــه 
ــزان  ــر می ــًا ب ــی محســوب می شــود و قطع اصل
اثرگــذار خواهد بــود. امســال  تولیــد پســته 
ــی  ــکبار وقت ــی خش ــورای جهان ــاس ش در اج
اولیــن بــار از آقــای بهــروز آگاه در پنــل پســته 
ــران  ــد پســته ای ــزان تولی ــن می ــه تخمی راجــع ب
ــاورش ســخت  شــنیدم، شــوکه شــدم، چــون ب
ــد پســته  ــن تولی ــود. هرگــز عــدد 60 هــزار ت ب
ــنیدن  ــه ش ــور ک ــنیده بودم. همان ط ــران را نش ای
ــد  ــران بعی ــته از ای ــن پس ــزار ت ــدد 300 ه ع
ــه نظــرم  اســت. میانگیــن تولیــد پســته ایــران ب
ــورد  ــی در م ــی وقت ــت، ول ــن اس ــزار ت 200 ه
صحبــت  محصــول  کــم  ســال های  اعــداد 

ــه  ــن ب ــزار ت ــا 120 ه ــداد 150 ی ــم، اع می کنی
ــر  ــه ه ــن. ب ــزار ت ــه 60 ه ــد، ن ــن می آی ذه
حــال، کاهــش شــدید محصــول امســال ایــران 
ــت.  ــادرات بوده اس ــش ص ــی کاه ــت اصل عل
ــه روز  ــکا روز ب ــد پســته آمری از آن طــرف، تولی
در حــال افزایــش اســت؛ چــون هم چنــان 
ــن کشــور  ــر کشــت پســته در ای ــه ســطح زی ب
ــد  ــرمایه گذاری در تولی ــود و س ــزوده می ش اف

در حــال افزایــش اســت. امســال هــم کــه 450 
هــزار تــن پســته داشــتند. ایــن بدیــن معناســت 
کــه تولیــد پســته در آمریــکا در حــال افزایــش 
ــد در  ــن تولی ــه میانگی ــم ک ــران ه ــت. در ای اس
ــد،  ــد مان ــت خواه ــن ثاب ــزار ت ــدود 200 ه ح
در  جدیــد  باغریزی هــای  علی رغــم  چــون 
ــی در  ــل توجه ــت قاب ــر کش ــطح زی ــران، س ای
مناطقــی از ایــران در حــال خشــک شــدن و از 

ــن اســت. ــن رفت بی
بنابرایــن، میــزان محصــول قطعــًا بــر صــادرات 
و مصــرف پســته تأثیرگــذار اســت. امــا جــدای 
از کــم محصــول بــودن امســال، مشــکل دیگــر 

ــش  ــبز بخ ــز س ــت. مغ ــته اس ــبز پس ــز س مغ
محســوب  پســته  کل  تولیــد  از  کوچکــی 
مشــتریان مان  بــه  همیشــه  مــا  و  می شــود 
ــته  ــول پس ــم محص ــدر ه ــر چه ق ــم ه می گویی
ایــران کــم باشــد، نیــاز مــا از مغــز ســبز پســته 
ــن  ــا متأســفانه در ای ــرآورده خواهدکــرد، ام را ب
ــه  ــش عرض ــا کاه ــدت ب ــه ش ــم ب ــه ه زمین
ــاع  ــی امتن ــت اصل ــا عل ــم. ام ــه رو بوده ای روب
ــون  ــز ســبز، قان ــدگان از صــادرات مغ صادرکنن
ــه  ــان ســپاری ارزی اســت، چــرا ک ــد پیم جدی
ــن  ــق ای ــوند. طب ــرر می ش ــدگان متض صادرکنن
ــل از  ــد ارز حاص ــدگان موظفن ــون صادرکنن قان
ــا  ــامانه نیم ــه س ــود را ب ــول خ ــروش محص ف
عرضــه کننــد. در حــال حاضــر، ایــن موضــوع 
ــا  ــه اروپ ــران ب صــادرات پســته و مغــز ســبز ای
و آلمــان را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار 

ــت. داده اس
ــا  ــا تقاض ــته آی ــال گذش ــا س ــه ب در مقایس
افزایــش  اروپــا  در  ســبز  مغــز  بــرای 

؟ ســت شته ا ا د
در  یکســان و حتــی  تقریبــًا  تقاضــا  خیــر، 
ــه  مــواردی کاهــش داشــته، چــرا کــه قیمــت ب
ــاال رفته اســت. قیمــت مغــز ســبز کــه  شــدت ب
ــی  ــع غذای ــی در صنای ــاده افزودن ــوان م ــه عن ب
ــش از 30  ــی بی ــه کیلوی ــرد دارد ب ــا کارب اروپ
یــورو رسیده اســت، بــه همیــن دلیــل خیلــی از 
ــات  ــتفاده از مغزج ــه اس ــم ب ــرکت ها تصمی ش
گرفته انــد.  محصوالت شــان  در  جایگزیــن 
حتــی یکــی از شــرکت های بــزرگ اروپــا 
تصمیــم گرفتــه کًا مغــز ســبز از ایــران نخــرد، 
در عــوض مغــز پســته از کالیفرنیــا بخــرد. 
ــًا  ــی قطع ــز کالیفرنیای ــه مغ ــت ک ــخص اس مش
کیفیــت مغــز ســبز ایــران را نــدارد و متأســفانه 
ــرد کــه شــما یــک شــرکتی  ــادی می ب ــان زی زم
را قانــع کنیــد کــه دوبــاره بــه مغــز ســبز ایــران 
ــش  ــی در خوراکی های ــاده افزودن ــوان م ــه عن ب

آورد.  روی 

ینس فرگین  توضیح داد

تحوالت اخیر بازار پسته در اروپا

علــت اصلــی امتنــاع صادرکننــدگان 
از صــادرات مغــز ســبز، قانــون 
ارزی  ســپاری  پیمــان  جدیــد 
ــدگان  ــه صادرکنن ــرا ک ــت، چ اس
متضــرر می شــوند. طبــق ایــن 
موظفنــد  صادرکننــدگان  قانــون 
ارز حاصــل از فــروش محصــول 
ــه  ــا عرض ــامانه نیم ــه س ــود را ب خ
ایــن  حاضــر،  حــال  در  کننــد. 
ــز  ــته و مغ ــادرات پس ــوع ص موض
ــان  ــا و آلم ــه اروپ ــران ب ــبز ای س
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــدت تح ــه ش را ب

داده اســت.
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ــران  ــته ای ــه پس ــی ک ــکل اصل مش
قــرارداد  بحــث  دارد،  اروپــا  در 
می خواهیــم  وقتــی  مــا  اســت. 
قــرارداد ببندیــم دنبــال 10، 12 
ــا 13 هــزار تــن پســته هســتیم.  ی
ــد  ــران می توان ــر در ای ــدام تاج ک
را  مــا  تقاضــای  میــزان  ایــن 

پاســخگو باشــد؟

دلیلش چیست؟
آن  تهیــه  دســتور  بایــد  دوبــاره  چــون 
را  غذایی شــان  محصــوالت  و  خوراکی هــا 
تغییــر دهنــد و ایــن کار آســانی نیســت؛ یعنــی 
اگــر مغــز ســبز خیلــی گــران شــود، شــرکت ها 
ــتفاده از  ــای اس ــه ج ــًا ب ــوند مث ــور می ش مجب
10 تــن مغــز ســبز از 5 تــن مغــز ســبز اســتفاده 
کننــد یــا اینکــه بــه دنبــال مغزیــات جایگزیــن 

ــند. ــی باش ــز کالیفرنیای ــل مغ مث
ــه  ــبز ترکی ــز س ــرای مغ ــا ب ــا تقاض در اروپ

ــت؟ ــه اس چگون
کمبــود شــدید  به دلیــل  در حــال حاضــر، 
عرضــه مغــز ســبز از ایــران و بیشــتر بــه خاطــر 
ــرده،  ــاد ک ــا ایج ــامانه نیم ــه س ــی ک محدودیت
بعضــی از مشــتریان بــه مغــز ســبز ترکیــه 
ــور هســتند، چــون  ــه، مجب ــد. البت روی آورده ان
مغــز ســبز ترکیــه تنهــا گزینــه پیــش روی آنهــا 
اســت و مغــز ســبز ایــران شــدیداً کــم اســت. 
مشــکل دیگــر ایــن اســت کــه بعضــی از 
ــبز از  ــز س ــی مغ ــل سیاس ــه دالی ــرکت ها ب ش
ــرکت ها  ــن ش ــی از ای ــد. بعض ــران نمی خرن ای
در اروپــا صاحبــان آمریکایــی دارنــد و تصمیــم 
ــد،  ــران نخرن ــبز از ای ــز س ــر مغ ــد دیگ گرفته ان
ــیل  ــا سیس ــه ی ــبز ترکی ــز س ــوض از مغ در ع
اســتفاده کننــد. امــا همــه مــا می دانیــم کــه بــه 
ــبز  ــز س ــای مغ ــزی ج ــچ مغ ــی هی ــاظ کیف لح
ــز  ــه مغ ــرا ک ــرد، چ ــد بگی ــران را نمی توان ای
ســبز ایــران در رده هــای مختلــف و رنگ هــای 
ــه و  ــبز ترکی ــز س ــود. مغ ــه می ش ــوع ارائ متن
سیســیل ایــن خصوصیــت را ندارنــد. بنابرایــن، 
فکــر می کنــم در حــال حاضــر مشــکل اصلــی 
خریــد مغــز ســبز از ایــران ســامانه نیمــا 
اســت. مــا حتــی مجبــور شــدیم بــا بعضــی از 
ــپاری  ــان س ــون پیم ــل قان ــه دلی مشــتریان مان ب

ــم. ــخ کنی ــل را فس ــای از قب ارزی قرارداده
ــک در  ــته خش ــورد پس ــوع در م ــن موض ای

ــد؟ ــدق می کن ــم ص ــت ه پوس
ــت  ــک در پوس ــته خش ــادرات پس ــش ص کاه
پیمــان ســپاری ارزی  بــه موضــوع  صرفــًا 
بخاطــر  بیشــتر  بلکــه  نمی شــود،  مربــوط 

کمبــود شــدید محصــول پســته امســال اســت. 
پســته آمریکایــی االن ارزان تــر اســت، دلیلــش 
هــم میــزان محصــول اســت. بــه دلیــل کاهــش 
عرضــه پســته ایــران قیمتــش هــم باالتر اســت.

البتــه سیســتم نیمــا نــه تنهــا پســته، بلکــه ســایر 
ــت  ــز تح ــا را نی ــه اروپ ــی ب ــکبار واردات خش
ــار و کشــمش.  ــًا ان ــرار داده اســت، مث ــر ق تأثی
ــا  ــه فروشــگاه های خشــکبار اروپ ــی ب االن وقت
ــن  ــری از ای ــته خب ــل گذش ــد مث ــر می زنی س
ــدگان  ــه صادرکنن محصــوالت نیســت، چــرا ک
ــی  ــرر مال ــت ض ــرار اس ــی ق ــد وقت می گوین
کــه  نامطمئــن  شــرایط  ایــن  در  و  بکنیــم 

ــد،  ــان خواهدآم ــر ســر پول م ــم چــه ب نمی دانی
ــر اســت اصــًا نفروشــیم. احتمــاالً دولــت  بهت
ــا هــر  ــن کار داشــته، ام ــرای ای ــران دلیلــی ب ای
چــه باشــد صــادرات ایــران را تحــت الشــعاع 
قــرار داده اســت و بهتــر اســت فکــری بــه حــال 
ایــن سیســتم و وضعــی کــه ایجــاد کرده اســت 

ــد. بکن
ــازار  ــکا در ب ــران و آمری ــما ای ــر ش ــه نظ ب
اروپــا بــا هــم رقابــت می کننــد یــا مکمــل 
ــا  ــن اســت کــه آی ــد؟ منظــورم ای یکدیگرن
از دســت دادن ســهم بــازار تهدیــدی بــرای 
ــمار  ــه ش ــا ب ــران در اروپ ــته ای ــده پس آین

می آیــد؟
ــی در  ــته کالیفرنیای ــازار پس ــاختار ب ــد! س ببینی
اروپــا بــا بــازار پســته ایرانــی در اروپــا اساســًا 
کالیفرنیایــی  پســته  بــازار  می کنــد.  فــرق 

نظــم بیشــتری دارد. در 
کالیفرنیــا یــک عرضــه 
پســته  عمــده  کننــده 
نــام  بــه  دارد  وجــود 

شــرکت واندرفــول. ایــن شــرکت قیمــت پســته 
ــم  ــد و مشــتریان ه ــن می کن را اول فصــل تعیی
ــد. در  ــد می کنن ــه خری ــر آن اســاس شــروع ب ب
ایــران کــه ایــن سیســتم مونوپولــی )انحصــاری( 
ــته  ــنده پس ــی فروش ــه کل ــدارد، بلک ــود ن وج
وجــود دارد. پــس نمی توانیــد بــازار پســته 
ــا  ــا در اروپ ــته کالیفرنی ــازار پس ــا ب ــران را ب ای

ــد.  ــه کنی مقایس
ــا  ــن اســت کــه در اروپ ــان ای پــس منظورت
پســته ایرانــی بــا پســته کالیفرنیایــی رقابــت 

نمی کنــد. 
ــا منحصــراً  ــازار پســته در اروپ ــًا، چــون ب دقیق
پســته کالیفرنیایــی اســت. فروشــگاه های بــزرگ 
 ،Discounters( همــواره تخفیــف در اروپــا
فروشــگاه هایــی هســتند کــه کاالهــای مختلــف 
ــن  ــن کیفیــت و قیمــت هــای پایی ــا باالتری را ب
تــر از حــد معمــول بــازار بــه مشــتریان عرضــه 
مــی کننــد. از روش هــای مدیریــت ایــن 
ــا قیمــت هــای  ــد عمــده ب ــا خری فروشــگاه ه
تثبیــت شــده طــی قراردادهــای دراز مــدت و در 
نتیجــه اعمــال تخفیــف حداکثــری در خرید کل 
اســت.( اول ســال پســته کالیفرنیایــی در حجــم 
بســیار بــاال می خرنــد و معمــوالً بــا پســته 
آمریکایــی کار می کننــد، بنابرایــن نمی شــود 
پســته کالیفرنیایــی را بــا پســته ایرانــی در ایــن 
بخــش از بــازار اروپــا مقایســه کــرد، چــون این 
ــد،  ــی نمی خرن ــته ایران ــًا پس ــگاه ها اص فروش
دلیلــش هــم مشــکل افاتوکســین پســته ایــران 
در گذشــته بــوده کــه البتــه االن دیگــر دغدغــه 
ــران  نیســت، چــون بعضــی از شــرکت ها در ای
ــد  ــین تولی ــدون افاتوکس ــته ب ــد پس می توانن

کننــد و بــه اروپــا بفرســتند.
مشــکل اصلــی کــه پســته ایــران در اروپــا دارد، 
ــم  ــی می خواهی ــا وقت ــرارداد اســت. م بحــث ق
قــرارداد ببندیــم دنبــال 10، 12 یــا 13 هــزار تن 
پســته هســتیم. کــدام تاجــر در ایــران می توانــد 
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تقاضــای  میــزان  ایــن 
ــد؟  ــخگو باش ــا را پاس م
بــه  غیرممکــن اســت. 
ــه  ــل اســت ک ــن دلی همی
ــد، چــون  همــه دنبــال پســته آمریکایــی می رون
آنجــا طــرف حســاب شــما فقــط یــک شــرکت 
اســت. البتــه، چنــد فروشــنده عمــده دیگــر نیــز 
ــه  ــدر پســته ک ــر چق ــد ه ــه می توانن ــتند ک هس
ــخص  ــت مش ــک قیم ــا ی ــت ب ــتری خواس مش
ــد.  ــل بدهن ــخص تحوی ــان مش ــک زم و در ی
ــزرگ  ــرای عقــد قراردادهــای ب ــران ب ــا در ای ام
ــی  ــیار کم ــداد بس ــود دارد. تع ــت وج محدودی
تاجــر وجــود دارد کــه اطمینــان داشــته باشــید 
ــد.  ــن می کنن ــد را تأمی ــه می خواهی ــته ای ک پس
از آن 13 هــزار تنــی کــه بــه آلمــان مــی رود 
چقــدر در خــود آلمــان مصــرف می شــود؟ 
فروشــگاه هایی؟ پســته  نــوع  و در چــه 
فروشــگاه های  از  هیــچ ســهمی  ایرانــی 

ــف دارد؟ ــواره تخفی هم
پســته ایرانــی کــه در خــود آلمــان مصــرف 
ــب  ــاص دارد و اغل ــتری خ ــط مش ــود فق می ش
در فروشــگاه های لوکــس پیــدا می شــود. بــه 
ــی را در فروشــگاه های  ــوان پســته ایران ــچ عن هی
پیــدا  نمی توانیــد  اروپــا  تخفیــف  همــواره 
ــن  ــی از بزرگ تری ــدی )یک ــگاه آل ــد. فروش کنی
آلمــان  در  تخفیــف  همــواره  فروشــگاه های 
ــی  ــته( در مقطع ــن پس ــزار ت ــرف 10 ه ــا مص ب
ــد،  ــی هــم می خری همیشــه مقــداری پســته ایران
مثــًا پارســال مقــداری پســته ایرانــی خریدنــد و 
عرضــه کردنــد، امــا اشــکالش ایــن بــود کــه آن 
ــی  ــد؛ یعن ــی نفروختن ــته ایران ــوان پس ــه عن را ب
مشــتری وقتــی در فروشــگاه بســته پســته را 
ــته  ــته، پس ــت آن پس ــت نمی دانس ــی داش ــر م ب

ــت. ــی اس ایران
ــی در صــورت خــوردن  ــا مشــتری اروپای آی
ــته  ــم پس ــر طع ــه تغیی ــی متوج ــته ایران پس

می شــود؟
اشــکال اینجاســت کــه وقتــی پســته کالیفرنیایــی 
ــکل و  ــا ش ــان ب ــته یکس ــک بس ــی در ی و ایران
ــت  ــچ وق ــتری هی ــند، مش ــان باش ــگ یکس رن
نمی فهمــد ایــن دو بــا هــم فــرق دارنــد. ممکــن 

ــود،  ــم بش ــر طع ــه تغیی ــدی متوج ــا ح ــت ت اس
ــته  ــه آن پس ــت ک ــع نیس ــد و مطل ــا نمی دان ام
ــورد.  ــه می خ ــد دارد چ ــی اســت و نمی دان ایران
بــرای اینکــه مــردم را آگاه کنیــد کــه طعــم پســته 
ــر  ــتر بهت ــن بیش ــتن روغ ــت داش ــه عل ــی ب ایران
اســت، بایــد دقیقــًا بــه آنهــا بگوییــد کــه دارنــد 
ــا در  ــد. خیلی ه ــاوت می خورن ــته متف ــک پس ی
آلمــان می گوینــد طعــم پســته ایرانــی بهتــر 
اســت، امــا آنهــا مثــل مــن و شــما پســته ایرانــی 
ــد و  ــر و کار دارن ــته س ــا پس ــند و ب را می شناس
ــی در  ــر از کس ــا اگ ــند، ام ــم آن را می شناس طع
ــی  ــرق پســته ایران ــا شــما ف ــان بپرســید: آی خیاب
ــد:  ــًا می گوی ــد؟! قطع ــی را می دانی ــا کالیفرنیای ب
»مــن اصــًا نمی دانســتم پســته از ایــران یــا 
مصرف کننــده  بنابرایــن،  می آیــد!«  آمریــکا 

ــع نیســت.  ــن پســته مطل ــی از منشــأ ای نهای
ــر  ــروز دیگ ــه ام ــت ک ــن اس ــر ای ــوع دیگ موض
مصرف کننــده خیلــی متوجــه تفــاوت طعــم 
ــی  ــته ایران ــط پس ــش فق ــال پی ــود. 15 س نمی ش
ــای  ــم پ ــه کم ک ــد ک ــود، بع ــا ب ــازار اروپ در ب
پســته کالیفرنیایــی هــم بــه اروپــا بــاز شــد، همــه 
ــن  ــم آن شــده بودند. خــود م ــر طع متوجــه تغیی
ــه  ــروز اگــر ب ــا ام هــم درســت بخاطــر دارم، ام
کســی کــه عــادت بــه خــوردن پســته کالیفرنیایی 
ــد  ــد، می گوی ــی بدهی ــته ایران ــداری پس دارد مق
ــش  ــد »طعم ــد، نمی گوی ــرق می کن ــش ف طعم
بهتــر اســت«. قــدر مســلم ایــن اســت کــه پســته 
ــاوت را  ــه متف ــی دارد. کلم ــم متفاوت ــی طع ایران
جــای بهتــر بایــد اســتفاده کنیــم. ممکــن اســت 
اگــر از طعم شناســان حرفــه ای بپرســید، بگوینــد 
ــی  ــته ایران ــم پس ــتر طع ــن بیش ــل روغ ــه دلی ب
ــت،  ــر اس ــم قوی ت ــر بگوی ــا بهت ــت ی ــر اس بهت
ــی در  ــی معمول ــر از آدم ــید اگ ــن باش ــا مطمئ ام

ــد.  ــن را نمی دان ــید ای ــان بپرس خیاب
ــن  ــه انجم ــت ک ــی اس ــی از کارهای ــن یک ای
ــی  ــگاه های بین الملل ــد در نمایش ــالش می کن ت
انجــام دهــد. مــا بازدیدکننــدگان را از 5 مزیــت 
پســته ایرانــی مطلــع می کنیــم، 1. قابلیــت 
نســبت  بــودن 3.  تجــاری  برشته شــدن 2. 
پوســت بــه مغــز 4. ارقــام مختلــف و 5. طعــم 

ــرد ــه ف منحصــر ب
ــته  ــی برش ــته کالیفرنیای ــه پس ــد ک ــن را بدانی ای
ــی  ــده نهای ــت مصرف کنن ــه دس ــه ب ــده ای ک ش
اســت.  ایرانــی  نــوع  به خوبــی  می رســد، 
ــرای  ــی ب ــت، ول ــان هس ــی بین ش ــًا تفاوت قطع
مصرف کننــده مهــم نیســت کــه ایــن پســته 
ــر  ــت برشته شــدن آن باالت ــی اســت و قابلی ایران
ــی برشــته شــدۀ  اســت، چــون او محصــول نهای
می خــورد.  و  می بینــد  را  مصــرف  آمــاده 
بــرای  اســت  ممکــن  موضــوع  ایــن  البتــه 
فرآوری کننــده پســته در اروپــا مهــم باشــد، 
ــد  ــته کن ــته را برش ــاط پس ــا احتی ــد ب ــون بای چ
و فــرق اصــول برشــته کردن پســته کالیفرنیایــی و 
ایرانــی را بدانــد. همیــن موضــوع در مورد پســته 
ــته  ــد. پس ــدق می کن ــم ص ــدان ه ــک خن مکانی
مکانیــک خنــدان عالــی اســت، امــا خریــدار باید 
ــا  بدانــد چطــور آن را برشــته کنــد، مثــًا اگــر ب
ــا پســته خنــدان طبیعــی  ــی مشــابه ب دمــا و زمان
ــش  ــوزد و طعم ــته می س ــد پس ــته کن آن را برش

ــت. ــوردن نیس ــل خ ــود و قاب ــاح می ش افتض
پیشــنهادتان بــرای نحــوه عرضــه پســته ایــران 
در فروشــگاه های همــواره تخفیــف چیســت؟ 
ــد  ــه تولی ــت ک ــن اس ــم ای ــه می دانی ــه ک آنچ
پســته کالیفرنیــا در آینــده رو بــه افزایــش اســت. 
ــت  ــت ثاب ــرار اس ــم ق ــران ه ــته ای ــد پس تولی
بمانــد. ایــن بدیــن معنــی اســت کــه روش 
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فــروش پســته ایــران بایــد کامــًا متفــاوت باشــد. 
مــن معتقــدم بــرای فــروش پســته ایــران، داشــتن 
ــدت کار  ــکا در دراز م ــا آمری ــی ب ــت قیمت رقاب
ــام  ــا ن ــد ب ــی بای ــه ای نیســت. پســته ایران عاقان
ــت  ــم و قیم ــا طع ــی ب ــا پارس ــی ی ــته ایران پس
ــی  ــش بازاریاب ــروش رود و برای ــه ف ــاوت ب متف
شــود. مشــتری بایــد یــاد بگیــرد کــه پســته ایرانی 
ــد  ــدا اســت و بع ــاوت و ج ــک محصــول متف ی
مطابــق بــا ســلیقه خــود از روی قفســه فروشــگاه 
پســته ای را کــه می خواهــد، انتخــاب کنــد و 
بخــرد. پســته معمولــی همیشــگی )کالیفرنیایــی( 
ــد باشــد، پســته خــاص  ــر اســت بای ــه ارزان ت ک
ایرانــی بــا قیمــت متفــاوت هــم بایــد باشــد. بــه 
ــه  ــرای اینک ــت. ب ــن اس ــش همی ــن راه ــر م نظ
ــد در فروشــگاه های همــواره  ــی بتوان پســته ایران
تخفیــف شانســی بــرای عرضــه داشته باشــد، 
ــود.  ــی فروخته ش ــته کالیفرنیای ــدا از پس ــد ج بای
ــرق دارد. در  ــی ف ــته خیل ــا گذش ــن روش ب ای
ــی در  ــا پســته کالیفرنیای ــی ب گذشــته پســته ایران
ــا حــال  ــد، ام ــت می کردن ــا هــم رقاب شــرایطی ب
ــه نیســت، االن دیگــر پســته ایرانــی بایــد  اینگون
ــه  ــد، چــون اول از هم ــی کن ــی ط ــیر متفاوت مس
ــش  ــد، کیفیت ــش محــدود باش ــرار اســت میزان ق
ــتری ای  ــد مش ــد و بای ــر باش ــر و باالت مرغوب ت
ــتری  ــول بیش ــد پ ــر باش ــه حاض ــود ک ــدا ش پی

ــردازد. ــی بپ ــته ایران ــد پس ــت خری باب
یعنــی مشــتری اروپایــی بایــد حــق انتخــاب 

داشته باشــد. 
ــدی مرتکــب  ــه فروشــگاه آل ــًا. اشــتباهی ک دقیق
شــد همیــن بــود. آلــدی بــرای اینکــه در مقابــل 
انحصارگــری پســته کالیفرنیایــی مقاومــت کنــد، 
ــی را در  ــی و آمریکای ــته ایران ــود پس ــور ب مجب

ــد.  ــه کن ــان ارائ ــته بندی یکس ــک بس ی
بیشتر توضیح می دهید؟

ــت؛  ــاری اس ــی انحص ــته کالیفرنیای ــت پس قیم
یعنــی هــر ســال در تاریــخ 20 اکتبــر آقــای 
ــت را  ــول قیم ــرکت واندرف ــک ش ــک مال رزنی
اعــام می کنــد و همــه بایــد مطابــق بــا آن عمــل 
ــدی و  ــل آل ــی مث ــزرگ اروپای ــد. مشــتریان ب کنن
ــد.  ــت ندارن ــی را دوس ــن انحصارطلب ــدل ای لی
ــته  ــداری پس ــدی مق ــه آل ــل اینک ــن، دلی بنابرای

ایرانــی خریــد ایــن بــود کــه آن را اهــرم فشــاری 
در مقابــل پســته کالیفرنیایــی قــرار دهــد. اشــتباه 
ــوع پســته  ــه هــر دو ن ــود ک ــن ب ــط ای ــدی فق آل
ــرد،  ــه ک ــه مشــتری ارائ ــک بســته بندی ب را در ی
ــل  ــط عام ــا فق ــه آنه ــود ک ــن ب ــم ای ــش ه دلیل
قیمــت را مدنظــر قــرار می دهنــد، امــا ایــن 
اشــتباه اســت و مــا هــم بــه آنهــا گفتیــم. گفتیــم 
بایــد بــه مشــتری بگوییــد پســته کالیفرنیایــی بــا 
ــورو  ــًا 2.98 ی ــا قیمــت مث ــن بســته بندی و ب ای
داریــم. گزینــه دیگــر پســته خــاص ایرانــی 
ــال در  ــول س ــت در ط ــن اس ــه ممک ــت ک اس
ــی خــاص  دســترس نباشــد و فقــط در فصل های
مثــًا مــاه رمضــان بــا قیمتــی متفــاوت مثــًا 50 
ســنت بیشــتر عرضــه کنیــم. اگــر ایــن رویــه را 
ــم  ــد، مطمئن ــه کار می گرفتن ــدل ب ــا لی ــدی ی آل
می توانســتند بــرای پســته ایرانــی بازاریابــی 
ــا راه  ــده تنه ــم در آین ــر می کن ــن فک ــد. م کنن

ــد. ــن باش ــی همی ــته کالیفرنیای ــا پس ــه ب مقابل
شــما خودتــان هیــچ اقدامــی در ایــن زمینــه 

انجــام داده ایــد؟
بلــه، تقریبــًا کار مشــابه ای کرده ایــم. مثــًا قــرار 
اســت بــرای یکــی از خطــوط جدیدمــان شــش 
یکــی  کــه  داشته باشــیم  متفــاوت  محصــول 
ــه  ــی ک ــت. محدودیت ــی اس ــته ایران ــا پس از آنه
داریــم کمبــود محصــول ایــران و قیمــت بســیار 
بــاالی آن اســت. امــا مــن تصمیــم گرفتــه ام هــر 
جــور هســت پســته ایرانــی عرضــه کنــم. چــون 
وقتــش رســیده یــک تفــاوت ایجــاد کنیــم. شــما 
اگــر امــروز بــه فروشــگاه آلــدی، لیــدل یــا حتی 
زِبرگــر برویــد هــر پســته ای کــه پیــدا کنید پســته 
ــای  ــا بســته بندی ه ــا ب ــی اســت، منته کالیفرنیای
ــت  ــه کیفی ــاوت، وگرن ــای متف ــوع و قیمت ه متن
ــه یکــی  ــا ب ــن را م ــا یکــی اســت. ای ــه آنه هم
ــر  ــم اگ ــا گفتی ــه آنه ــم. ب از مشــتریان مان گفته ای
می خواهیــد محصــول جدیــدی داشته باشــید، 
ــر  ــد و دیگ ــی بروی ــاوت ایران ــته متف ــال پس دنب
ــه  ــاالً ب ــا احتم ــد. ام ــی نخری ــته کالیفرنیای پس
ــا االن  ــری ت ــل دیگ ــر دلی ــا ه ــت ی ــر قیم خاط
خیلــی موفــق نبوده انــد. مــن چنــد ســال اســت 
کــه دارم ســعی می کنــم آلــدی و لیــدل را قانــع 
کنــم کــه پســته ایرانــی هــم بفروشــند. همیشــه 

مقــداری نمونــه پســته بــه 
آنهــا داده ام و خودشــان 
هــم قبــول دارنــد کــه 
ــاص  ــش خ ــدر طعم چق

ــد.  ــرق می کن ــی ف ــوع کالیفرنیای ــا ن ــت و ب اس
ــه  ــد ک ــه می کنی ــا توصی ــه آنه ــما ب ــس ش پ

ــد.  پســته ایرانــی هــم بخرن
ایرانــی  پســته  کًا  اینکــه  نــه  البتــه  بلــه، 
ــت.  ــدنی نیس ــًا ش ــون اص ــد، چ ــه کنن عرض
ــود دارد.  ــی وج ــائل مال ــه و مس ــکل عرض مش
عرضه کننــده کالیفرنیایــی بــه دلیــل پشــتوانه 
ــدار اعتباراتــی می دهــد  ــه خری ــی کــه دارد ب مال
ــده  ــا صادرکنن ــه ب ــوع در رابط ــن موض ــه ای ک
ایرانــی عمــًا امکان پذیــر نیســت. بنابرایــن، 
نــوع تجــارت اروپایی هــا بــا طــرف کالیفرنیایــی 
می کنــد.  فــرق  ایرانــی  طــرف  بــا  کامــًا 
ــی را در  ــته ایران ــرم پس ــًا 500 کیلوگ ــر مث اگ
بســته بندی جداگانــه در طــول یــک مــدت 
ــی  ــرم خیل ــه نظ ــیم ب ــدل بفروش ــه لی ــاص ب خ
ــن  ــود. ای ــز خواهدب ــیل دارد و موفقیت آمی پتانس
ــام  ــم، انج ــاش کنی ــد ت ــه بای ــت ک کاری اس
ــه  ــوده، ن ــختی ب ــی کار س ــا االن خیل ــم. ت دهی
ــد طعــم  ــول ندارن ــردم قب ــه م ــل ک ــن دلی ــه ای ب
پســته ایرانــی بهتــر اســت، بلکــه بــه ایــن دلیــل 
قفســه های  کــه محصــوالت خوراکــی روی 
ــا  ــه شــدت ب فروشــگاه های همــواره تخفیــف ب

هــم رقابــت می کننــد. 
لطفًا بیشتر توضیح دهید.

ــه هــر محصــول  ــره ای ب در فروشــگاه های زنجی
خــاص یــک فضــای مشــخص اختصــاص داده 
شده اســت. رقابــت بیــن فروشــندگان ایــن 
ــته  ــت، از پس ــگ اس ــیار تنگاتن ــوالت بس محص
گرفتــه تــا چیپــس ســیب زمینی و بیســکوئیت و 
ــود.  ــه می ش ــگاه ها عرض ــن فروش ــره در ای غی
وجــود ایــن رقابــت، ایجــاد اینگونــه تغییــرات 
)عرضــه پســته ایرانــی( را ســخت می کنــد. 
بــرای درک ایــن مطلــب، نحــوه مدیریــت 
اروپــا  در  تخفیــف  همــواره  فروشــگاه های 
را بایــد مــد نظــر داشته باشــید کــه بســیار 

پیچیده اســت. 
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ــل  ــو )Importaco(، در اوای ــرکت ایمپورتاک ش
دهــه 40 میــادی فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و 
ما نســل ســوم ایــن خانــواده در اســپانیا هســتیم. 
ــرآوری  ــه واردات و ف ــن شــرکت ب ــاز ای در آغ
ــج در  ــه تدری ــود و ب ــغول ب ــی مش ــادام زمین ب
ســایر زمینه هــا از جملــه فنــدق، بــادام و پســته 
ــن  ــا بزرگ تری ــز روی آورد. درحال حاضــر، م نی
ــازار اســپانیا هســتیم  ــده مغزجــات در ب واردکنن
ــپانیا، 50  ــازار اس ــی ب ــش خرده فروش و در بخ

درصــد ســهم بــازار متعلــق بــه مــا اســت.
ــته  ــارت پس ــه تج ــت ک ــال اس ــش از 30 س بی
کًا  چــون  کرده ایــم،  شــروع  را  ایرانــی 
مصرف کننــده اســپانیایی طعــم پســته ایرانــی را 
ترجیــح می دهــد. در آن زمــان، خبــری از پســته 
آمریــکا نبــود، پســته ترکیــه هــم مناســب اســنک 
نبــود، بنابرایــن، پســته ایرانــی ایــده آل مشــتری 
ــت و  ــم، باف ــر طع ــه خاط ــود، ب ــپانیایی ب اس
خصوصیاتــش. در آغــاز مــا صــد درصــد پســته 
ــوع  ــه موض ــی ک ــا وقت ــم ت ــی کار می کردی ایران
ــود  ــکاتی به وج ــد، مش ــش آم ــین پی افاتوکس
آورد و مجبــور شــدیم پســته آمریکایــی را 
در حال حاضــر،  کنیــم.  معرفــی  بــازار  بــه 
هــم پســته آمریکایــی کار می کنیــم و هــم 
ــی  ــه خیل ــدیم ک ــد ش ــًا متقاع ــا کام ــی. م ایران
را  ایرانــی  پســته  طعــم  مصرف کننــدگان  از 
ــر  ــه ظاه ــت ک ــت اس ــد. درس ــح می دهن ترجی
ــد،  ــی را درک می کنن ــته آمریکای ــزی پس و تمی
امــا خیلی هــا می گوینــد پســته آمریکایــی طعــم 
ــم  ــعی می کنی ــه س ــن همیش ــرای همی ــدارد، ب ن
در خیلــی از بازارهای مــان پســته ایرانــی را 

داشته باشــیم. 
ــرف  ــی مص ــته فندق ــط پس ــه فق ــته ک در گذش
بودنــد  هــم  کارخانه هایــی  البتــه  داشــت، 
بودنــد،  کله قوچــی  پســته  مشــتری  کــه 
کار  هــم   28/30 اُنــس  فندقــی  اکثــراً  امــا 
کــه  می دانیــم  در حال حاضــر،  می کردنــد. 
ــه  ــی ب ــر از فندق ــاده تغیی ــپانیایی آم مشــتری اس

احمدآقایــی اســت، امــا موضــوع فقــط عرضــه 
ــوز خیلــی روی آن کار  و قیمــت اســت کــه هن
نشده اســت. منظــورم ایــن اســت کــه در مقایســه 
بــا فندقــی، قیمــت احمدآقایی باالتــر و مقدارش 
محدودتــر اســت. می شــود گفــت بــازار اســپانیا 
ــه نســبت  ــا خاورمیان ــد ی ــازار هن ــه ب ــبت ب نس
ــن  ــرای همی ــت، ب ــاس تر اس ــت حس ــه قیم ب
ــت،  ــی اس ــب فندق ــه غال ــًا واریت ــم فع می گوی
ولــی پتانســیل اینکــه در آینــده تبدیــل بــه 

ــت.  ــاال اس ــود، ب ــی ش احمدآقای

مــا بیشــتر بــرای ســوپر مارکت هــای اســپانیایی 
کار می کنیــم و تحــت برنــد خرده فروشــی 
ــد  ــهم برن ــن رو، س ــم، از ای ــته بندی می کنی بس

ــازار فقــط 10درصــد اســت. خودمــان از ب
در اســپانیا برندهــای خرده فروشــی خیلــی 
گفتــم  کــه  همان طــور  هســتند.  قدرتمنــد 
ــت  ــه قیم ــبت ب ــپانیایی نس ــده اس مصرف کنن
ــای  ــل برنده ــن دلی ــه همی ــت، ب ــاس اس حس
ولــی  باکیفیــت  محصــوالت  خرده فروشــی 
ــد  ــد. برن ــه می کنن ــب عرض ــت مناس ــا قیم ب
ــد  ــت کن ــتری ثاب ــه مش ــد ب ــی بای خرده فروش
کــه گرچــه قیمــت پاییــن اســت، کیفیــت 
بنابرایــن،  اســت.  مهم تــر  هــم  برنــد  از 
ــدیدترین  ــت ش ــه تح ــت ک ــن اس ــرای همی ب

ــدام  ــخت گیری ها اق ــی و س ــتانداردهای کیف اس
بــه خریــد می کننــد. مــا نیــز بــر اســاس همیــن 
ســوپرمارکت ها  بــه  کیفــی  اســتانداردهای 

می دهیــم. ارائــه  را  محصول مــان 
ــام  ــه ن ــزرگ ب ــت ب ــوپر مارک ــک س ــا ی ــا ب م
 1650 حــدود  کــه  می کنیــم  کار  مرکادونــا 
ــه ای  ــا هفت ــپانیا دارد و شــرکت م ــعبه در اس ش
ــن ســوپر  ــه ای ــی ب ــن پســته ایران حــدود 50 ت
مارکــت عرضــه می کنــد. ســالی 2500 تــن 
ــد  ــدوداً 40 درص ــی ح ــم، یعن ــته می خری پس
ــایر  ــم س ــپانیا، 10 درصــد ه ــته اس واردات پس
ــت(  ــنتی )گورمان ــای س ــل بازاره ــا مث بازاره
عمدتــًا  لوکــس.  و  خــاص  بازارهــای  یــا 
بعضــی  یــا   24/26 یــا   20/22 احمدآقایــی 
وقت هــا کلــه قوچــی عرضــه می کنیــم. کل 
ــزار  ــدود 5 ه ــا ح ــرکت م ــاالنه ش ــرف س مص
تــن اســت و پســته ایرانــی و آمریکایــی را 
ــرایط  ــت ش ــا در نهای ــم، ام 50-50 کار می کنی
بســته بندی، قیمــت نهایــی و همــه چیــز کامــًا 
بــرای پســته ایرانــی و آمریکایــی یکســان 
اســت. در بعضــی مغازه هــا پســته ایرانــی 
و در بعضــی دیگــر پســته آمریکایــی را بــا 
ــده  ــم. مصرف کنن ــه می دهی ــابه ارائ ــت مش قیم
ــد،  ــرق می کنن ــم ف ــا ه ــا ب ــد اینه ــی می دان نهای
چــون روی بســته، مبــدأ پســته ذکــر می شــود. 
مصرف کننــده اســپانیایی ســنتی اســت و طعــم 

ــد. ــح می ده ــته را ترجی ــور برش ش
ــال  ــته در ح ــی پس ــرف صنعت ــه روز مص روز ب
ــد  ــال رش ــش در ح ــن بخ ــت، ای ــش اس افزای
و توســعه اســت. از مشــتری هایمان کــه در 
ــوط  ــیرینی های مرب ــا ش ــر ی ــودر خمی ــد پ تولی
ــادی  ــای زی ــتند، تقاض ــال هس ــته فع ــه پس ب

ــم.  ــز داری ــرای مغ ب
مغــز ســبز از ایــران نمی خریــم، برخــی از 
مشــتری ها نســبت بــه قیمــت حســاس هســتند 
پایین تــر  قیمــت  در  می دهنــد  ترجیــح  و 

ــد. بخرن

استبان الگاردا تشریح کرد

بازار پسته در اسپانیا

ــی  ــای خرده فروش ــپانیا برنده در اس
خیلــی قدرتمنــد هســتند. همان طــور 
ــپانیایی  ــده اس ــم مصرف کنن ــه گفت ک
حســاس  قیمــت  بــه  نســبت 
ــای  ــل برنده ــن دلی ــه همی ــت، ب اس
ــت  ــوالت باکیفی ــی محص خرده فروش
ــه  ــب عرض ــت مناس ــا قیم ــی ب ول

. می کننــد
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• وزن کل محصــول جدیــد ایــران )پســته خشــک 
در پوســت( طبــق تخمیــن پاییــزه )بعد از برداشــت( 
انجمــن پســته ایــران حــدود 52 هــزار تــن و مانــده 
محصــول انتقالــی بــه ســال جــاری حــدود 35 هزار 
ــال  ــاز س ــب در آغ ــن ترتی ــد. بدی ــرآورد ش ــن ب ت
ــه  ــل عرض ــته قاب ــم پس ــاری 98-97، کل حج تج
حــدود 87 هــزار تــن بــرآورد شــد. مجمــوع 
صــادرات محصــول ســال 97 تــا پایــان دی مــاه، 15 
هــزار تــن گــزارش شــده کــه نشــان دهنده کاهشــی 
ــه  ــبت ب ــن( نس ــزار ت ــادل 73 ه ــدی )مع 83 درص

مــدت مشــابه ســال گذشــته اســت.
بــه دلیــل تصمیمــات اخیــر دولــت در قبــال 
ــرای صــادرات  ــادی ب ــع زی ــه موان برگشــت ارز ک
ایجــاد کــرده، احتمــاال حجــم نامعلومــی پســته از 
طریــق مبــادی غیررســمی خــارج شــده باشــد. بــه 
همیــن دلیــل احتمــال خطــا در عــدد نهایــی مانــده 

ــود دارد. ــن( وج ــا )65 هزارت انباره
ــی از  ــزار تن ــهم 4 ه ــا س ــد ب ــاره هن ــبه ق • ش
صــادرات هم چنــان مقصــد اصلــی پســته ایــران در 
چهــار مــاه اول ســال محصولــی جــاری محســوب 
می شــود. از مجمــوع 6 هــزار تــن پســته صادراتــی 
ــران 72  ــهم ای ــد، س ــال رش ــازار در ح ــن ب ــه ای ب

ــت. ــد بوده اس ــکا 28 درص ــهم آمری ــد و س درص
• صــادرات تجمعــی پســته ایــران بــه شــرق دور 
ــی  ــر کاهش ــه بیانگ ــوده ک ــن ب ــزار ت ــدود 3 ه ح
ــه  ــادرات ب ــن ص ــه میانگی ــبت ب ــدی نس 94 درص
ایــن مقصــد در چهــار ســال گذشــته )96- 93: 48 
ــن  ــزار ت ــوع از 72 ه ــت. در مجم ــن( اس ــزار ت ه
ــکا  ــه ایــن مقاصــد، پســته آمری ــی ب پســته صادرات

ــران  ــا ســهم 96 درصــدی گــوی ســبقت را از ای ب
ربوده اســت.

• صــادرات تجمعــی پســته ایــران بــه کشــورهای 
عضــو اتحادیــه اروپــا حــدود هــزار تــن گــزارش 
ــن  ــا میانگی ــه ب ــزان در مقایس ــن می ــه ای ــده ک ش
ــن( در  ــزار ت ــته )96-93: 7 ه ــال گذش ــار س چه
ــد.  ــان می ده ــت نش ــد اُف ــابه 86 درص ــدت مش م
ــان  ــا پای از مجمــوع 21 هــزار تــن پســته ای کــه ت
دی مــاه بــه بــازار اروپــا صــادر شــده، ســهم پســته 
ــد  ــران 5 درص ــته ای ــد و پس ــی 95 درص آمریکای

بوده اســت.
• صــادرات تجمعــی پســته ایــران بــه خاورمیانــه 
ــه  ــت 67 درصــدی نســبت ب ــا اُف )2 هــزار تــن( ب
ــزار  ــار ســال گذشــته )96- 93: 6 ه ــن چه میانگی
ــزار  ــوع، از 7 ه ــت. در مجم ــراه بوده اس ــن( هم ت
ــاه اول ســال  ــن پســته ای کــه در طــول چهــار م ت
ــده  ــادر ش ــه ص ــه خاورمیان ــاری ب ــی ج محصول
اســت، ســهم پســته آمریکایــی از بــازار 69 درصــد 

ــوده اســت. ــران 31 درصــد ب و ســهم ای
• صــادرات تجمعــی پســته ایــران بــه ترکیــه 
ــت 80  ــا اُف ــن( ب ــزار ت ــدود 2 ه ــارات )ح و ام
درصــدی نســبت بــه میانگیــن چهار ســال گذشــته 
ــت. در  ــراه بوده اس ــن( هم ــزار ت )96- 93: 10 ه
ــول  ــه در ط ــته ای ک ــن پس ــزار ت ــوع، از 6 ه مجم
چهــار مــاه اول ســال محصولــی جــاری بــه این دو 
ــازار صــادرات مجــدد، صــادر شده اســت ســهم  ب
ــران 32  ــهم ای ــد و س ــی 68 درص ــته آمریکای پس

درصــد بوده اســت.
• صــادرات تجمعــی پســته ایــران بــه کشــورهای 
ــا اُفــت  مشــترک المنافــع )حــدود 2 هــزار تــن( ب
ــال  ــار س ــن چه ــه میانگی ــبت ب ــدی نس 67 درص
گذشــته )96- 93: 6 هــزار تــن( همــراه بوده اســت. 
در مجمــوع، 99 درصــد از کل پســته ای کــه در 
طــول چهــار مــاه اول ســال محصولــی جــاری بــه 
کشــورهای مشــترک المنافــع صــادر شــده، پســته 

ــت. ــران بوده اس ای

گزارش 4 ماه نخست سال تجاری 97

اُفت شدید صادرات پسته ایران
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ــته  ــی پس ــد جهان ــه تولی ــده ک ــی ش  پیش بین
در ســال تجــاری 98-97 حــدود 165 هــزار 
تــن از ســال گذشــته بیشــتر و بــه 814 هــزار 
تــن رسیده باشــد. ترکیــه و آمریــکا در تولیــد 
رکــورد زدنــد و بدیــن ترتیــب کاهــش شــدید 
محصــول ایــران را جبــران کردنــد. بــا افزایش 
قابــل توجــه عرضــه، پیش بینــی می شــود 
ــابقه 743  ــطح بی س ــه س ــی ب ــرف جهان مص
ــال  ــال احتم ــن ح ــا ای ــد. ب ــن برس ــزار ت ه
ــته از  ــه پس ــود عرض ــل کمب ــه دلی ــی رود ب م
ــه  ــی نســبت ب ــران، صــادرات جهان طــرف ای
ســال گذشــته 50 هــزار تــن کاهــش یابــد و 

ــه حــدود 327 هــزار تــن برســد. ب
• ایران 

تولیــد پســته ایــران از ســال محصولــی قبــل، 
ــه 52 هــزار  ــوده و ب ــر ب 173 هــزار تــن کمت
ــن  ــزارش انجم ــق گ ــت. طب ــن رسیده اس ت
پســته ایــران، گرمــای بی ســابقه فصــل بهــار 
در اســتان کرمــان باعــث ریــزش شــدید 

تولیــد  قطــب  ایــن  در  گل  جوانه هــای 
ــت  ــا اُف ــران شــد. انتظــار مــی رود ب پســته ای
صــادرات ایــران بــه چیــن، اتحادیــه اروپــا و 
ــزار  ــن کشــور از 150 ه ــه صــادرات ای ترکی
تــن ســال گذشــته بــه 50 هــزار تــن در ســال 

ــد. جــاری کاهــش یاب
• آمریکا

بــه دنبــال افزایــش ســطح زیــر کشــت پســته 
در آمریــکا و آور بــودن ســال 2018 در ایــن 
ــزان  ــه می ــکا ب ــته آمری ــد پس ــور، تولی کش
ــورد  ــید و رک ــن رس ــزار ت ــابقه 450 ه بی س
زد. ایــن آمــار از کمیتــه اجرایــی پســته 
آمریــکا کــه اطاعــات ضبــط و فــروش  
ــت  ــه دس ــد، ب ــت می کن ــاالنه ثب ــته را س پس
آمده اســت. صــادرات آمریــکا بــه چیــن، 
اتحادیــه اروپــا و کانــادا افزایــش داشته اســت. 
ــران،  ــت ای ــدرت رقاب ــش ق ــال کاه ــه دنب ب
ــه  ــکا ب ــادرات آمری ــود ص ــی می ش پیش بین

ــد. ــاری برس ــال ج ــن در س ــزار ت 250 ه

• ترکیه 
ــابقه ای  ــه شــکل بی س ــه ب ــد پســته ترکی تولی
ــال  ــید. س ــن رس ــزار ت ــه 240 ه ــال ب امس
ــه  ــته ترکی ــد پس ــاآور تولی ــال ن ــته س گذش
ــت،  ــازگاری داش ــز سرناس ــت نی ــود، طبیع ب
بــه همیــن دلیــل میــزان تولیــد پســته ترکیــه 
پاییــن بــود. البتــه درصــد باالیــی از محصــول 
ایــن کشــور مصــرف  ترکیــه در داخــل 
ــی  ــل توجه ــش قاب ــن افزای ــود، بنابرای می ش

ــت.  ــد داش ــادرات نخواهن در ص
• چین

ــته  ــادرات پس ــش ص ــل کاه ــه دلی ــال ب امس
واردات  می شــود  پیش بینــی  ایــران،  از 
ــن  ــه حــدود 100 هــزار ت ــن ب ــه چی پســته ب
کاهــش یابــد. علی رغــم تعرفه هــای گمرکــی 
ــی،  ــته آمریکای ــر پس ــن ب ــد کشــور چی جدی
ــد  ــن مقص ــه ای ــکا ب ــته آمری ــادرات پس ص
ــال  ــابهی را دنب ــد مش ــته و رون ــش داش افزای

ــرد. خواهدک

گزارش تولید و تجارت مغزجات درختی در فوریه 2019

آمریکا و ترکیه رکوردداران تولید پسته 
برگرفته از: گزارش وزارت کشاورزی آمریکا

 2019در فوریه  گزارش تولید و تجارت مغزجات درختی

 پسته تولید رکوردداران آمریکا و ترکیه 
 مریکاآت کشاورزی اروزگزارش : برگرفته از

 
هزار تن  814و به از سال گذشته بیشتر هزار تن  165حدود  97-98در سال محصولی تولید جهانی پسته که بینی شده پیش

با افزایش قابل  .بدین ترتیب کاهش شدید محصول ایران را جبران کردند مریکا در تولید رکورد زدند وترکیه و آ .باشدرسیده
به  روداحتمال می حالبا این  .برسددر سال  تن هزار 743سابقه شود مصرف جهانی به سطح بیبینی میپیش ،توجه عرضه

هزار  327یابد و به حدود هزار تن کاهش  50 ال گذشتهنسبت به س صادرات جهانی ،از طرف ایران پسته دلیل کمبود عرضه
 تن برسد.

  ایران 

طبق گزارش انجمن پسته  .استهزار تن رسیده 52 به بوده و هزار تن کمتر 173 ،ایران از سال محصولی قبلپسته  تولید
انتظار  .تولید پسته ایران شدقطب های گل در این سابقه فصل بهار در استان کرمان باعث ریزش شدید جوانهگرمای بی ،ایران

هزار تن  50هزار تن سال گذشته به  150این کشور از صادرات صادرات ایران به چین، اتحادیه اروپا و ترکیه  فتبا اُ رودمی
 در سال جاری کاهش یابد.

 

 مریکاآ 
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 کل فــروش پســته آمریــکا در مــاه ژانویــه )11 دی تــا 11 بهمــن 97(، 29 
هــزار تــن بــود کــه ایــن میــزان بیانگــر افزایشــی 21 درصــدی )حــدود 5 
هــزار تــن( نســبت بــه ســال گذشــته اســت. فــروش داخلــی آمریــکا در 
ایــن مــاه 11 هــزار تــن بــود؛ یعنــی حــدود 680 تــن )معــادل 6.5 درصد( 
بیشــتر از ســال گذشــته و میــزان صــادرات 18 هــزار تــن گــزارش شــد؛ 
یعنــی حــدود 4 هــزار تــن )معــادل 33 درصــد( نســبت بــه ســال گذشــته 
افزایــش داشته اســت. علــت اختــاف زیــاد بیــن درصــد فــروش داخــل 
ــی در  ــود عرضــه پســته ایران ــه دلیــل کمب ــًا ب ــکا، صرف و صــادرات آمری

مقاصــد اصلــی صادراتــی بوده اســت.
ــاه  ــان پنجمیــن م ــا پای ــکا ت کل فــروش تجمعــی محصــول امســال آمری
تجــاری، 181 هــزار تــن گــزارش شــده کــه ایــن میــزان نشــان دهنــده 
ــل  ــه ســال قب ــن( نســبت ب ــزار ت ــادل 20 ه افزایشــی 13 درصــدی )مع
اســت. میــزان فــروش تجمعــی در داخــل آمریــکا 53 هــزار تــن گــزارش 
شــده کــه حاکــی از افزایشــی 5 درصــدی )معــادل 3 هــزار تــن( نســبت 
بــه ســال گذشــته اســت. تــا پایــان مــاه ژانویــه حــدود 128 هــزار تــن 
پســته صــادر شــده کــه نشــان دهنــده افزایشــی 17 درصــدی )معــادل 18 

هــزار تــن( نســبت بــه صــادرات ســال گذشــته اســت.
فــروش پســته آمریــکا در مــاه نوامبــر اســتثنایی بــود، در مــاه دســامبر تــا 
حــدی کاهــش داشــت و در مــاه ژانویــه دوبــاره افزایــش قابــل توجهــی 
یافــت؛ از ایــن رو بــرای داشــتن حــس بهتــری از رونــد فــروش امســال 
ــان  ــا پای ــپتامبر ت ــاه س ــی )از م ــش تجمع ــد افزای ــه درص ــت ب ــر اس بهت
ــته  ــش درصــدی صــادرات پس ــرد. جــدول 1 افزای ــگاه ک ــه( آن ن ژانوی
آمریــکا بــه مقاصــد اصلــی و کل فــروش پســته آمریــکا )مصــرف داخــل 

ــه را نشــان می دهــد. ــان ژانوی ــا پای ــاه ســپتامبر ت و صــادرات( از م
برخــاف آنچــه انتظــار مــی رفــت، فــروش تجمعــی بــه چیــن 16 درصد 
افزایــش داشته اســت. از آنجــا کــه چیــن بزرگ تریــن مقصــد صادراتــی 
پســته ایــران بــود، پســته آمریکایــی بایــد ایــن کمبــود عرضــه از ایــران 

ــرد. ــران می ک را جب

البتــه مــا از اول هــم مــی دانســتیم کــه کاهــش شــدید عرضــه پســته از 
ایــران و نیــاز مبــرم بــازار چیــن بــه پســته اثــر منفــی افزایــش تعرفــه هــا 
را خنثــی خواهــد کــرد و باعــث کاهــش مصــرف در ایــن بــازار نخواهــد 

شــد.
ــکا 258  ــول 2018 آمری ــده محص ــه 2019، مان ــخ 31 ژانوی در تاری
ــی 7  ــده کاهش ــان دهن ــزان نش ــن می ــه ای ــد ک ــام ش ــن اع ــزار ت ه
ــال  ــابه س ــان مش ــه زم ــن( نســبت ب ــزار ت ــادل 20 ه درصــدی )مع

ــت. ــته اس گذش

آثار تغذیه ای پسته
برگرفته از: مجله شورای جهانی خشکبار
خبرنامه نوامبر 2018
ــن  ــادر و هــم جنی ــرای م ــد هــم ب ــوارد شــدید می توان ــه افزایــش اســت و در م ــارداری )GDM( مشــکلی جــدی اســت کــه در سراســر جهــان رو ب ــت ب دیاب
خطرنــاک باشــد. مطالعــات اپیدمیولوژیــک نشــان می دهنــد مصــرف مغزجــات درختــی می توانــد باعــث کاهــش خطــر ابتــا بــه دیابــت شــود. در ایــن تحقیــق 
تأثیــرات مصــرف پســته در میــزان گلوکــز خــون در بــدن زنــان بــاردار چینــی مبتــا بــه دیابــت بــارداری و اختــال جی.جی.تــی )حالتــی پیــش دیابتــی اســت کــه 
بــا مقاومــت بــه انســولین همــراه اســت( بررســی شده اســت. روش تحقیــق از ایــن قــرار بــود کــه زنــان بــارداری کــه مبتــا بــه یکــی از ایــن دو بیمــاری بودنــد در 
دو گــروه انتخــاب شــدند و بــه آنهــا گفتــه شــد در یــک بــازه زمانــی البتــه بــا وقفــه ای 7 روزه نــان گنــدم و پســته بخورنــد. میــزان گلوکــز خــون، ســطح انســولین 

و میــزان هورمــون اینکرتیــن بــدن ابتــدا اندازه گیــری می شــد و ســپس تــا 120 دقیقــه هــر 30 دقیقــه یــک بــار مجــدداً چــک میشــد.
نتایــج تحقیــق حاکــی از آن اســت کــه در مقایســه بــا نــان گنــدم، مصــرف پســته واکنــش گلیســمی بــدن )تأثیــری کــه یــک مــاده غذایــی روی میــزان قند خــون  می 
گــذارد( و ســطح انســولین هــر دو گــروه را بــه تدریــج در دقایــق 30، 60، 90 و 120 بــه طــور قابــل ماحظــه ای کاهــش داد. در مقایســه بــا نــان گنــدم، مصــرف 
پســته ســبب کاهــش قابــل توجــه قنــد خــون در هــر دو گــروه شــد. بنابرایــن مصــرف پســته مــی توانــد بــرای زنــان بــاردار مبتــا بــه ایــن نــوع دیابــت مفیــد باشــد.

پرایمکس در 30 بهمن 97 منتشر کرد:

 وضعیت فروش پسته آمریکا
 

 :منتشر کرد 97 بهمن 30پرایمکس در 
 وضعیت فروش پسته آمریکا

 
درصدی  21 افزایشی بیانگر که این میزان بود هزار تن 29(، 97 بهمن 11تا  دی 11) ژانویهدر ماه  آمریکافروش پسته  کل

معادل )تن  680 حدودیعنی  ؛بود تنهزار  11 در این ماه آمریکا یفروش داخل .استنسبت به سال گذشته تن(  هزار 5)حدود 
نسبت  (درصد 33 معادل)تن  هزار 4حدود  ؛ یعنیهزار تن گزارش شد 18 صادراتمیزان و  از سال گذشته بیشتر( درصد 6.5
کمبود عرضه صرفاً به دلیل  ،فروش داخل و صادرات آمریکا درصدعلت اختالف زیاد بین  .استداشته افزایش سال گذشته به

 است.صادراتی بودهاصلی پسته ایرانی در مقاصد 
نشان دهنده هزار تن گزارش شده که این میزان  181 ،ماه تجاری پنجمینآمریکا تا پایان  فروش تجمعی محصول امسالکل 

هزار تن گزارش  53میزان فروش تجمعی در داخل آمریکا  .استهزار تن( نسبت به سال قبل  20درصدی )معادل  13افزایشی 
هزار تن  128هزار تن( نسبت به سال گذشته است. تا پایان ماه ژانویه حدود  3درصدی )معادل  5شده که حاکی از افزایشی 

 سال گذشته است.صادرات هزار تن( نسبت به  18درصدی )معادل  17پسته صادر شده که نشان دهنده افزایشی 
افزایش قابل دوباره کاهش داشت و در ماه ژانویه  تا حدی دسامبردر ماه استثنایی بود، پسته آمریکا در ماه نوامبر ش فرو

به درصد افزایش تجمعی )از ماه سپتامبر تا  بهتر استامسال توجهی یافت؛ از این رو برای داشتن حس بهتری از روند فروش 
یش درصدی صادرات پسته آمریکا به مقاصد اصلی و کل فروش پسته آمریکا )مصرف افزا 1پایان ژانویه( آن نگاه کرد. جدول 

 دهد.نشان میرا از ماه سپتامبر تا پایان ژانویه داخل و صادرات( 
 1جدول محل گذاشتن 

ترین مقصد است. از آنجا که چین بزرگدرصد افزایش داشته 16برخالف آنچه انتظار می رفت، فروش تجمعی به چین 
 کرد.صادراتی پسته ایران بود، پسته آمریکایی باید این کمبود عرضه از ایران را جبران می

، 2017-2018مانده محصول ناچیز سال مجموع عواملی همچون که اک نظر داشتند فعالین صنعت پسته آمریکا اشترهمه 
آمریکا به سال ناآور مورد نیاز انتقالی محصول و در نهایت مانده کاهش شدید محصول ایران های فروش، خالی بودن کانال

 ، کاهش مصرف بالقوه چین را جبران خواهد کرد.2019
درصدی  7نشان دهنده کاهشی این میزان هزار تن اعالم شد که  258آمریکا  2018، مانده محصول 2019ژانویه  31در تاریخ 
 است.هزار تن( نسبت به زمان مشابه سال گذشته  20)معادل 

 جدول قیمت محل گذاشتن
 

 درصد افزایش فروش تجمعی پسته آمریکه )5 ماهه(

 مجموع فروش مغز پسته پسته خشک در پوست مقاصد اصلی

% 19% 64% 15اروپا

% 16% 14% 13چین

% 13% 5% 12 مجموع مصرف داخل و صادرات

الیاز قیمت پسته خشک در پوست آمریکایی/ هر کیلو

10.50 دالر10.30 دالردرجه یک سایز 22- 20

 9.70 دالر9.60 دالردرجه یک سایز 21-26

 7.70 دالر 7.50 دالر دهن بست

الیاز قیمت مغز پسته / هر کیلو

17.80 دالر 17.20 دالرکامل

 14.30 دالر  13.60دالر  دولپه درشت

14.30 دالر13.40 دالردولپه ریز
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بهارزندرضــوی - مســئله آب در ایــران 
ــان  ــول زم ــود در ط ــده خ ــاد پیچی ــا ابع ب
بحث هــای مختلفــی را شــکل داده اســت. 
ــته  ــال گذش ــران در دو س ــته ای ــن پس انجم
بــا حضــور  مختلفــی  میزبــان جلســات 
ــوزه  ــتانی در ح ــئولین اس ــان و مس کارشناس
ــن جلســات  ــی بوده اســت. در ای مســائلی آب
ــه بحــث و بررســی  ــی ب ــای مختلف راه حل ه
ــور  ــه ط ــه ب ــی ک ــه راه حل ــد. س ــته ش گذاش
مشــخص بیــش از راه حل هــای دیگــر مــورد 
بحــث و بررســی قــرار گرفته انــد، بازســازی 
برقــراری  دولتــی،  تقویــت حکمرانــی  و 
ــروش آب و  ــد و ف ــرای خری ــازار ب ــام ب نظ
ــع  ــر مناب ــرداران ب ــت مشــارکتی بهره ب مدیری
ــدام  ــر ک ــدن ه ــرای شفاف ش ــتند. ب آب هس
از مباحــث طــرح شــده بــر آن شــدم تــا بــا 
ــوع  ــه موض ــم ک ــت کن ــانی صحب کارشناس
تحقیــق و فعالیــت عملــی خــود را بــه یکــی 

ــد.  ــاص داده ان ــوزه اختص ــه ح ــن س از ای
ــه بــا خانــم مریــم حســنی  در ایــن رابط
ــای  کارشــناس حقــوق و پژوهشــگر آب، آق
مدیریــت  کارشــناس  ســهرابی  اهلل  روح 
پــور  اخــاص  رویــا  خانــم  و  منابــع 

کارشــناس اقتصــاد کشــاورزی و پژوهشــگر 
ــم حســنی، از  ــه صحبــت نشســتم. مری آب ب
ــوق آب در  ــاب »حق ــکاران  نویســنده  کت هم
ــه بررســی  ــران« پژوهــش هــای خــود را ب ای
حقــوق آب در طــول تاریــخ ایــران اختصاص 
ــر  ــه تســلط ایشــان ب ــا توجــه ب داده اســت. ب
ــی  ــژه حکمران ــه وی ــی ب روی مباحــث حقوق
ــن  ــی در گذشــته، راه حــل تقویــت قوانی دولت
بحــث  بــه  را  دولتــی  حکمرانــی  بــرای 

ــتم. گذاش
روح اهلل ســهرابی، مدیــر اجرایــی راه انــدازی 
بــازار آب در دشــت  رفســنجان یکــی از 
ــی در  ــابقه اجرای ــا س ــه ب ــت ک ــرادی اس اف
ــن  ــه و تأمی ــه ارومی ــای دریاچ ــروژه احی پ
ــده  ــی ای ــای آب ــرای طرح ه ــی ب ــع مال مناب
پرونــده  ایــن  را در  بــازار آب  برقــراری 
ــد  ــاد خری ــورد ابع ــد. در م ــی می کن نمایندگ
و فــروش آب در بــازار و دیــدگاه دولــت در 
ــا  ــردم ت ــو ک ــا وی گفت و گ ــئله ب ــن مس ای
چشــم انداز روشــنی از وضعــت پیــِش رو 
ــازار آب در  ــه بحــث ب ــی ک ــن روزهای در ای

کشــور داغ شده اســت، پیــدا کنــم. 
کتــاب  نویســنده  اخاص پــور،  رویــا 

»مدیریــت جمعــی بــر منابــع آب زیرزمینــی« 
و مدیــر اجرایــی پــروژه مدیریــت مشــارکتی 
ــر  ــی دیگ ــان، یک ــتان کرم ــع آب در اس مناب
ــکل دهی  ــرا در ش ــه م ــت ک ــرادی اس از اف
ایــن پرونــده یــاری کــرد. مدیریت مشــارکتی 
عنوانــی اســت کــه پیشــتر در همیــن ماهنامــه 
در جوابیــه وزارت نیــرو بــرای مدیریــت 
ــود. ســپردن  دشــت رفســنجان ذکــر شــده ب
مدیریــت یــک دشــت بــه بهره بــرداران 
ــا  ــن روزه ــه ای ــت ک ــی اس ــز موضوع آن نی
طرفدارانــی دارد و بســیاری نیــز ایــن مســئله 
ــران  ــرای بح ــل ب ــک راه ح ــوان ی ــه عن را ب
ــه  ــا وی ب ــند، ب ــمیت نمی شناس ــه رس آب ب
گفــت و گــو نشســتم تــا تجربــه ایشــان را در 

ــا شــوم.  ــن مســئله جوی ای
در ایــن پرونــده تــاش شــده اســت بــه طور 
خاصــه و اجمالــی نــگاه ایــن کارشناســان با 
ــی  ــای اختصاص ــاده در مصاحبه ه ــی س بیان
نمایــان شــود. در پایــان، بــا توجــه بــه خبــر 
اجــرای طــرح مدیریــت مشــارکتی در دشــت 
سروســتان بــا یکــی از اعضــای هیــأت امنــای 
ــرح  ــن ط ــال در ای ــران فع ــته ای ــن پس انجم

ــت. ــام شده اس ــی انج گفت وگوی

پرونده تخصصی بحران آب

امیدها و یأس ها

قوانین آب در ایران و حکمرانی  دولتی 

خانــم حســنی! یکــی از مســائل چالشــی در 
حــوزه آب زیرزمینــی بحــث مالکیت اســت. 
ــر  ــی ب ــوع مالکیت ــن کشــور چــه ن در قوانی

ــت؟ ــف شده اس ــی تعری ــای زیرزمین آب ه
ــت  ــای مالکی ــر مبن ــی ب ــون مدن ــررات قان مق
خصوصــی در برداشــت آب زیرزمینــی اســت. 
قبــل از ورود چاه هــای عمیــق، مقــررات قانــون 
ــات و  ــیله قن ــه وس ــت آب ب ــی در برداش مدن
چــاه دســتی جوابگــوی مســائل مربــوط بــه این 
نــوع برداشــت بــود؛ امــا از دهــه 1330 بــه بعــد 
کــه حفــر چاه هــای عمیــق گســترش یافــت و 

ــی  ــفره های آب ــر س ــت از ذخای ــرایط برداش ش
ــی  ــون مدن ــررات قان ــر مق ــد، دیگ ــم ش فراه
جوابگــوی منازعــات بــه وجــود آمــده از قِبَــل 
حفــر چاه هــای عمیــق نبــود تــا اینکــه در 
ــی شــدن  ــون آب و نحــوه مل ــال 1347 »قان س
ــا نگاهــی نــو مصــوب شــد. ایــن قانــون  آن« ب
نیــز مالکیت هــای اشــخاص بــر منابــع آب 
ــی  ــا مقررات ــناخت، ام ــرم ش ــی را محت زیرزمین
وضــع کــرد کــه بــا جبــران حقــوق اشــخاص، 
ــی  ــی را منتف ــع آب ــر مناب ــخاص ب ــت اش مالکی
می ســاخت؛ بایــد بگویــم کــه ایــن قســمت از 
ــان اجــرا نشــد. متأســفانه، در  ــچ زم ــون هی قان
ــش  ــه تحــوالت پی ــا توجــه ب ــاب ب دوران انق



سال سوم - اسفند ماه 1397 - شماره 35

آب

61

آمــده در برخــی مناطــق کشــور چاه هــای 
بســیاری بــدون مجــوز و خــارج از تــوان 
ــررات  ــای مق ــر مبن ــدند و ب ــر ش ــفره ها حف س
ــدند  ــی می ش ــاز تلق ــون آب 1347 غیرمج قان
قانــون   ،1361 ســال  در  قانون گــذاران  کــه 
ــا  ــد. ب ــب کردن ــه آب را تصوی ــع عادالن توزی
نگاهــی بــه رونــد تصویــب و مفــاد ایــن قانون، 
ــه  ــدگان آن، ب ــه تصویب کنن ــن دغدغ عمده تری
رســمیت شــناختن چاه هــای غیرمجــاز و عــدم 
تعقیــب مجرمیــن، اعــم از احداث کننــدگان 
چاه هــای غیرمجــاز، صادرکننــدگان مجوزهــای 
خــاف قانــون و اغواکننــدگان مــردم بــه حفــر 
ــن  ــون در عی ــن قان ــق بوده اســت! ای ــاه عمی چ
اینکــه مالکیــت افــراد بــر منابــع آبــی را محتــرم 
شــناخته، امــا بــا وضــع مقرراتــی مبهــم و 
حاکمیتــی بــدون در نظــر گرفتــن حقــوق 
ــی  ــادره تدریج ــه مص ــخاص زمین ــت اش مالکی
ــی را  ــع آب ــر مناب ــن ب و پنهــان مالکیــت متقدمی

ــم آورد. فراه
در قانــون 1347 بــه نحــوه ملــی شــدن آب 
ــوم  ــن مفه ــت. ای ــاره شده اس ــوان اش در عن

بــه چــه معناســت؟
ملــی  نحــوه  و  آب  قانــون  تدوین کننــدگان 
شــدن آن پــس از مطالعــات بســیار و شــناخت 
ــن نتیجــه رســیده  ــه ای ــوژی ب ــم هیدروژئول عل
ــد  ــوژی جدی ــه تکنول ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک بودن
در برداشــت آب، دیگــر مقــررات گذشــته 
ــی  ــع آب ــر مناب ــراد ب ــی اف ــت خصوص و مالکی
ــر  ــی منج ــع آب ــداری مناب ــه پای ــد ب نمی توان
شــود. بنابرایــن، قانــون آب و نحــوه ملــی 
ــد.  ــرای دو مرحلــه تدویــن کردن شــدن آن را ب
مرحلــه اول، جمــع آوری آمــار و داده هــا و 
نظــم در برداشــت آب بــر اســاس خصوصیــات 
کــه  چــرا  بــود،  مناطــق  هیدروژئولــوژی 
ــداد  ــی از تع ــار دقیق ــچ آم ــن هی ــش از ای پی
ــود  ــی وج ــع آب ــت مناب ــرداران و وضعی بهره ب
ــه  ــرداران را ملــزم ب نداشــت. بنابرایــن، بهــره ب

ــرد. ــه ک ــذ پروان اخ
ایــن قانــون مالکیت هــای گذشــته اشــخاص در 
برداشــت از منابــع آبــی را تمامــًا بــه رســمیت 
ــم و  ــچ ک ــدون هی ــرد ب ــرر ک ــناخت و مق ش
کاســتی حقــوق مالکیــت آن هــا در مجوزهــای 
بهــره  بــرای  و  اعمــال شــود  بهره بــرداری 
بــرداران جدیــد نیــز مجــوز صــادر شــود. 

ــا و  ــار و داده ه ــدن آم ــت آم ــه دس ــد از ب بع
ــه  ــرر شــد ب ــه بعــد، مق ــی در مرحل ــن مال تأمی
تدریــج منطقــه بــه منطقــه و حوضــه آبریــز بــه 
حوضــه آبریــز مالکیــت اشــخاصی کــه مجــوز 
ــاس  ــر اس ــارت ب ــران خس ــا جب ــد ب گرفته ان
ــا  ــردد و آب ه ــلب گ ــون س ــن قان ــاده 51 ای م
ــه دوم و  ــا اجــرای مرحل ــود. ب ــام ش ــی اع مل
ــت  ــدن مالکی ــی ش ــا و منتف ــردن آب ه ــی ک مل
ــر  ــس ه ــن پ ــی، از ای ــع آب ــر مناب خصوصــی ب
گونــه برداشــت از آب منــوط بــه پرداخــت آب 
بهــا بــر اســاس مــاده 53 ایــن قانــون شــد و بــه 
ــر  ــه نظ ــد ک ــازه داده ش ــن اج ــرو ای وزارت نی
حاکمیتــی خــود را بــر چگونگــی مصــرف آب 
اعمــال کنــد. متأســفانه، تنهــا مرحلــه اول ایــن 
قانــون بــه اجــرا در آمــد و مرحلــه دوم آن هیــچ 

ــد. ــه اجــرا در نیام ــان ب زم
ــوه  ــون آب و نح ــرا قان ــما چ ــر ش ــه نظ ب
ــد؟ ــرا نش ــتی اج ــه درس ــدن آن ب ــی ش مل
بــا   1347 آب  قانــون  اینکــه  عیــن  در 
بررســی های فــراوان و مطالعــات عمیقــی بــرای 
شــرایط جدیــد تدویــن شــد امــا بــا نگاهــی از 
ــن آن  ــد و در تدوی ــته ش ــن نوش ــه پایی ــاال ب ب
ــده  ــاظ نش ــرداران لح ــگاه بهره ب ــارکت و ن مش
اســت. ایــن قانــون بــا ایــن نــگاه تدویــن شــده 
ــاح  ــرو ص ــای وزارت نی ــرات ه ــه تکنوک ک
کشــاورزان را بهتــر از خودشــان می داننــد. 
بایــد گفــت کــه نادیــده گرفتــن بهره بــرداران و 
ــی  ــع آب ــت مناب ــدادن آن هــا از وضعی آگاهــی ن
منجــر بــه بیگانگــی آن هــا در حفــظ ایــن ثروت 
ــل  ــه دلی ــون ب ــن قان فرانســلی شــد. مســلمًا ای
ــا شــرایط جدیــد  اینکــه اولیــن قانون گــذاری ب
ــر اثــر تحــوالت  بــود بــدون ایــراد نبــود امــا ب
ــی  ــران، برخ ــتابان ای ــی و اقتصــادی ش اجتماع
ــت،  ــود داش ــه در آن وج ــی ک ــرادات اندک ای
ــود  ــه خ ــیع تری ب ــاد وس ــان ابع ــول زم در ط
ــر آن گشــت. ــرای ابت ــه اج ــت و منجــر ب گرف
ایــن نادیــده گرفتــن بهــره بــرداران در حفاظــت 
ــد  ــز در رون ــروز نی ــه ام ــا ب ــی ت ــع آب از مناب
تصویــب قوانیــن ادامــه دارد. اگــر آمــار و 
اطاعــات در اختیــار بهره بــرداران یــک دشــت 
ــی دشــتی ممنوعــه  ــًا وقت ــرار می گرفــت. مث ق
ــرداران ایــن  اعــام شــد بــه هیچ کــدام از بهره ب
آگاهــی داده نشــد کــه ذخیــره ســفره چــه قــدر 
اســت و چــه قــدر بایــد برداشــت شــود و دلیــل 

چیســت؟  ممنوعیــت 
بهره بــرداران  واقــع  در 
ــان  ــوق خودش ــا حق را ب
ــا  ــا آنه ــد ت ــنا نکردن آش

بداننــد هــر یــک مجــوزی کــه مــازاد بــر تــوان 
ســفره صــادر شــود آینــده برداشــت آب آن هــا 
را بــا مخاطراتــی جــدی  روبــرو خواهــد کــرد. 
ــچ  ــًا هی ــد قطع ــی داده می ش ــن آگاه ــر ای اگ
ــت  ــار آوردن و برداش ــازه فش ــرداری اج بهره ب
بیــش از ظرفیــت ســفره را نمــی داد و خــود بــه 
ــوان  ــش از ت ــه بی ــدور پروان ــوی ص ــود جل خ
ســفره و حفــر چــاه غیرمجــاز گرفتــه می شــد.
مــن از یکــی از کارمنــدان شــرکت آب منطقه ای 
کرمــان ایــن ســؤال را پرســیدم کــه در شــرایط 
فعلــی کــه مســدود کــردن چاه هــای غیرمجــاز 
معضلــی شــده بــرای شــرکت های آب منطقه ای 
آیــا شــده اســت کــه یک بــار وارد منطقــه 
شــوید و بــه مــردم در هرجایــی مســجد، 
دهیــاری و... صحبــت کنیــد و وضعیــت را 
ــاه  ــر چ ــر ه ــه حف ــد ک ــد و بگویی ــرح دهی ش
غیرمجــاز دســت اندازی در مــال شماســت. 
ــال  ــت از م ــرداران را در حفاظ ــع بهره ب در واق
خــود ســهیم کننــد، جــواب ایشــان منفــی بــود. 
در سیســتم موجــود همیشــه بــه همــه چیــز از 
ــت  ــت از ظرفی ــچ وق ــد. هی ــگاه می کنن ــاال ن ب
مــردم اســتفاده نمی کننــد و تــوان آن هــا را 

ــد. ــم می گیرن ــت ک دس
در قانــون توزیــع عادالنــه آب مصــوب 
ــه  ــردار چ ــت بهره ب ــرای مالکی ــال 61 ب س

شده اســت؟ داده  توضیحــی 
ــی را  ــع آب ــر مناب ــراد ب ــت اف ــون مالکی ــن قان ای
ــر  ــی نظــارت ب محتــرم شــناخته و دولــت متول
ــش  ــرای نظارت ــه ب ــه ای ک ــه گون ــت ب آب اس
حــق النظــاره قائــل شــد. قانــون توزیــع عادالنــه 
ــوه  ــون آب و نح ــه از قان ــع برگرفت آب در واق
ملــی شــدن آن اســت؛ امــا متأســفانه، مقــررات 
مرحلــه دوم در قانــون آب و نحــوه ملــی شــدن 
ــود  ــرار ب ــود و ق ــی ب ــی حاکمیت ــه مقررات آن ک
بعــد از جبــران حقــوق اشــخاص و ســلب 
مالکیــت اجــرا شــود در قانــون توزیــع عادالنــه 
آب بــدون توجــه بــه حقــوق مالکیت اشــخاص 
وضــع گردیــد. بــا تصویــب ایــن گونه مقــررات 
در قانــون توزیــع عادالنــه آب مالکیت اشــخاص 
مخــدوش و زمینــه مصــادره تدریجــی و پنهــان 
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ایــن  آورد.  فراهــم  را 
ــی در وضــع  ــد قانون رون
مقــررات بعــدی ادامــه 
ــه ای  ــه گون ــرد ب ــدا ک پی
ــوء  ــاندن س ــرای پوش ــون ب ــان قان ــه مجری ک
مدیریــت خــود در حفاظــت از منابع آب کشــور 
ــراد را  ــت اف ــی مالکی ــررات داخل ــا وضــع مق ب
بــه روز مخدوش تــر و حــق مالکیــت  روز 
ــا  ــروز ب ــا ام ــد. م ــده گرفتن ــخاص را نادی اش
ــه مالکیتشــان  ــه رو هســتیم ک ــی روب بهره برداران
ــت  ــدود مالکی ــدوش و ح ــال )آب( مخ ــر م ب
آن هــا نامشــخص و در دســت تکنوکــرات هــای 

ــت. ــرو اس وزارت نی
ــون آب  ــوان قان ــی می ت ــا در شــرایط فعل آی
و نحــوه ملــی شــدن آن را بــه درســتی اجــرا 
ــون  ــن قان ــن کــه ای ــه ای ــا توجــه ب کــرد ب
در مرحلــه اول ناقــص اجــرا شــد و قانــون 

خوبــی بــود؟
یکــی از مؤلفه هــای مهــم در قانون گــذاری 
درک شــرایط اقتصــادی اســت. قانــون آب 
1347 در دورانــی طراحــی شــده بــود کــه 
یــا  انــرژی  عظیــم  یارانه هــای  تــورم،  مــا 
بایــد  نداشــتیم.  و...  تضمینــی  خرید هــای 
ــرداران آدرس  ــه بهره ب ــی ب ــم شــرایط فعل بگوی
ــد اجــرا شــدن و  ــد و موجــب ب ــتباه می ده اش

ــد. ــد ش ــت آن خواه شکس
یعنــی اگــر دولــت بخواهــد همــه آب هــای 
احتســاب  بــا  را  آبریــز  یــک حوضــه 
ــردی بخــرد چــه مشــکلی  ســرمایه گذاری ف

پیــش می آیــد؟
ــرح در دوران  ــن ط ــه ای ــه ب ــرادی ک ــل ای اص
ــه  ــن اســت ک ــوان وارد دانســت ای ــی می ت فعل
اگــر دولــت همــه آب را بخــرد باالخــره مقداری 
آب را می خواهــد در منطقــه صــرف کنــد. اگــر 
ــه  ــداری شــده را بفروشــد ب ــد آب خری بخواه
کــدام مصــرف کننــده خواهــد فروخت؟ مســلمًا 
ــرژی  ــع ان ــا وضعیــت اقتصــادی کشــور صنای ب
ــی  ــن می شــوند، صنعت ــر هســتند کــه جایگزی ب
ــت!  ــته اس ــرژی ورشکس ــه ان ــدون یاران ــه ب ک
بنابرایــن، بــه بهــره وری اقتصــادی از آب و 
ــدار نخواهــد انجامیــد. در صورتــی  توســعه پای
ــه  ــت ک ــو گرف ــون الگ ــن قان ــوان از ای ــی ت م

ــت اقتصــادی کشــور اصــاح شــود. وضعی

راه حل چیست؟
هم تــراز  اجتماعــی  و  اقتصــادی  جنبه هــای 
اوقــات  بعضــی  قانون گــذاری هســتند،  بــا 
چیــزی  قانون گــذاری  بــا  می خواهیــم  مــا 
را درســت کنیــم امــا مســائل اقتصــادی و 
ــی کــه همــه  اجتماعــی را نمی شناســیم. در حال
ایــن مــوارد در هــم تنیــده هســتند و در بســتری 
نــرم بایــد همــه ابعــاد را دیــد و تصمیــم گرفت.

بازار آب و مکانیزم های اجرای آن 

جنــاب آقــای ســهرابی! تعریــف بــازار آب 
چیســت و ایــن بــازار در چــه بســتری معنــا 

ــد؟ ــدا می کن پی
بحــث بهــره وری آب در کشــور همــواره حلقــه 
مفقــوده بوده اســت. آب هــم هیــچ وقــت 
در  نداشته اســت.  را  خــود  واقعــی  قیمــت 
ــی  ــار اصل ــواره فش ــور هم ــت های کش سیاس
ــن بوده اســت.  ایجــاد اشــتغال، روی آب و زمی
ــور،  ــت گذاری های کان کش ــه در سیاس همیش
ــد  ــاد کان همانن ــاخص های اقتص ــای ش ارتق
اشــتغال، رشــد و توســعه اقتصــادی، تــراز 
ــای  ــه محدودیت ه ــه ب ــدون توج ــی ب بازرگان
زیســت محیطی صــورت گرفتــه، اگــر هــم آب 
ــای  ــث هزینه ه ــواره از حی ــوده، هم ــرح ب مط
به گونــه ای  اســت.  بــوده  انتقــال  و  تأمیــن 
هدف گــذاری شــده کــه بایــد تحــت هــر 
ــن  ــی تأمی ــن اهداف ــرای چنی ــرایطی آب را ب ش

ــرد.  ک

کشــاورزی هــم همیشــه ســاده ترین راه جهــت 
ــه  ــگاه تخصصــی ب ــوده و ن افزایــش اشــتغال ب
ــای  ــه نهاده ه ــره وری کلی ــتی به ــه بایس آن ک
ــت.  ــده اس ــام نش ــد، انج ــر باش ــد حداکث تولی
قیمــت پاییــن آب هــم انگیزه هــای الزم را 
بــرای افزایــش بهــره وری آب بوجــود نیــاورده 

اســت. 
مــا در حــال حاضــر در کشــورمان انــواع 
مختلــف بــازار آب را می توانیــم داشــته باشــیم 
ــو  ــت وگ ــن گف ــر ای ــد نظ ــه م ــزی ک و چی
اســت بازارهــای محلــی آب اســت، کــه عــاوه 
ــدگان و  ــه کنن ــان، عرض ــاس محدودش ــر مقی ب
خریــداران متعــدد هســتند. در صورتــی کــه در 
گونــه ای دیگــر از بــازار آب، یــک عرضه کننــده 
ــاب  ــرکت آب و فاض ــد ش ــاری همانن انحص
متقاضیــان  بــه  را  خــود  پســاب  می توانــد 

ــد.  ــه نمای ــددی عرض متع
ــان  ــون نش ــاد تاکن ــه هفت ــل ده ــتندات اوای مس
ــازار آب همیشــه  ــد در کشــور بحــث ب می دهن
مطــرح بوده اســت، امــا از ســال 1392 کــه 
ــازار آب به عنــوان یکــی از پروژه هــای  بحــث ب
ــوع  ــد، موض ــرح ش ــی مط ــه تعادل بخش 15گان

آن هــم در کشــور جــدی شــد. 
ــش بهــره وری  ــازار آب، افزای ــی ب ــرد اصل کارک
اقتصــادی آب و کاهــش هزینــه فرصت اســتفاده 
ــه ای  ــع آب اســت و هیــچ کارکــرد اضاف از مناب
نــدارد و نمی تــوان بــازار آب را در جایــگاه 
ــود.  ــور نم ــود آب تص ــکات کمب ــل مش راه ح
در یــک مثــال ســاده از بــازار آب تصــور نماییــد 
همســایه مــن بــا هــر مترمکعــب آب 500 تومان 
ــان،  ــن 1000 توم ــا م ــد، ام ــد می کن ارزش تولی
ــه  ــود ک ــوب خواهدب ــن مطل ــایه م ــرای همس ب
هــر مترمکعــب آب را 600 تومــان بفروشــد 
کــه هــم خــودش ســود کرده باشــد و هــم 
مــن، و بــرای مــن کــه امســال آب را  600 
تومــان بــه ازای هــر مترمکعــب خریــداری 
ــت  ــود خواهدداش ــی وج ــزه کاف ــم، انگی می کن
ــم  ــش ده ــره وری آب را افزای ــتمراً به ــه مس ک
ــره وری را در  ــن به ــرد ای ــم ک ــاش خواه و ت
ســال آتــی بــه بــاالی 1000 تومــان بــه ازای هــر 
ــت  ــوان نتیجــه گرف ــانم و می ت ــب برس مترمکع
انگیــزه کافــی بــرای افزایــش مســتمر بهــره وری 

ــد داشــت. وجــود خواه
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از پیش نیازهــای راه انــدازی بازاررســمی 
آب ایــن اســت کــه مجمــوع مجوزهــای 
قابــل  آب  از  بیــش  آب  برداشــت 
آب  افــراد  و  نباشــد،  برنامه ریــزی 
اضافــی خــود را از طریــق مبادلــه 
تأمیــن نمایند. امــا در شــرایط کنونی در 
بســیاری از دشــت های کشــور مجمــوع 
مجوزهــای برداشــت آب بیشــتر از توان 
تجدیدپذیــر ســفره اســت و بســیاری از 
افــراد نیــز آب اضافــی خــود را بــا فشــار 
ــع آب تأمیــن می کننــد و تنهــا  ــر مناب ب
ــی  ــوان آبده ــفره ت ــه س ــی ک در جای
ــد. ــد می کنن نداشــته باشــد، آب را خری

ــود  ــازار آب می ش ــت از ب ــه صحب زمانی ک
تــا حــد زیــادی بــه تجــارب بازارهــای آب 
خارجــی به ویــژه اســترالیا اســتناد می شــود، 
ــه  ــا چ ــور ت ــت های کش ــی دش ــائل آب مس
ــورهای  ــی کش ــتر آب ــب بس ــدی در قال ح

ــت؟ ــق اس ــل تطاب ــرده قاب نام بُ
در شــروع مطالعــات بــازار آب مناطــق، مطابــق 
بــا رویــه ای ســنتی و غالــب، بررســی تجــارب 
جهانــی و نهاد هــا و ســازمان های فعــال در 
آنهــا مــورد توجــه قــرار گرفــت، امــا هرگونــه 
ــا اصــول  ــق ب ــرایط کشــور مطاب ــا ش ــق ب تطاب
ایــن  در  نپذیرفته اســت.  صــورت  الزم 
خصــوص توجــه بــه چنــد نکتــه کلیــدی 

ــت: ــروری اس ض
ــت  ــادی جه ــزار اقتص ــک اب ــازار آب ی 1- ب
مبادلــه آب اســت کــه مهم تریــن کارکــرد 
ــه  ــش هزین ــره وری آب و کاه ــش به آن افزای

فرصــت اســتفاده از منابــع آب اســت.
اســت  ممکــن  آب  بــازار  راه انــدازی   -2
ــا  ــه و ی ــت یکپارچ ــث مدیری ــی از حی مزایای
کارآمــد آب نیــز داشــته باشــد کــه تمامــًا 
ســازمانی،  زیرســاخت  های  بــه  منــوط 
لــذا،  خواهد بــود.  تکنولوژیــک  و  نهــادی 
و  مســئولیت  توزیــع  ســازوکارهای  ایــن 
زیرســاخت  های نرم افــزاری و ســخت افزاری 
ــازار  ــک ب ــرد ی ــده کارک ــه تعیین کنن ــتند ک هس

در حــوزه مدیریــت منابــع آب هســتند. 
ــازار آب  ــا از ب ــچ کجــای دنی ــًا در هی 3- تقریب
ــه  ــتیابی ب ــت دس ــزار جه ــک اب ــوان ی ــه عن ب
آبــی  اکوسیســتم  زیســت محیطی  پایــداری 

نشده اســت.  اســتفاده 
4- بازارهــای آب موجــود در دنیــا جهــت 
ــچ  ــتند. در هی ــطحی هس ــای س ــه آب ه مبادل
کجــای دنیــا بــازار آب زیرزمینــی نداریــم.

5- در برخــی مــوارد مشــاهده شــده کــه 
افزایــش  بــه  منجــر  آب  بــازار  راه انــدازی 
ــان گردیده اســت.  برداشــت ها در دوره ای از زم
از  فــارغ  نمی توانــد  مبادلــه  ســازوکار   -6
زیرســاخت  نهادهــای رســمی و غیررســمی 
ــن  ــه در ای ــرد، در حالی ک ــورت پذی ــق ص مناط
خصــوص اشــتراکات کمــی میــان مناطــق 
ایــران و کشــورهای موفــق در راه انــدازی بــازار 

آب وجــود دارد.  
و  خریــد  غیررســمی  فرآینــد  تفــاوت 

فــروش آب بــا بــازار رســمی چیســت؟ آیــا 
ــمی را  ــای غیررس ــان بازاره ــوان هم می ت

ــید؟ ــمیت بخش رس
در بازارهــای غیررســمی آب کــه هم اکنــون 
ــه  ــه مبادل ــن آب اســت ک ــز وجــود دارد، ای نی
می شــود، فــارغ از آنکــه آب ُمجــاز اســت 
یــا غیرُمجــاز. حتــی در بعضــی مــوارد جهــت 
فــروش آب بیشــتر، بــه منابــع آب ســطحی یــا 
ــت.  ــف وارد شده اس ــار مضاع ــی فش زیرزمین
امــا در بازارهــای رســمی آب چیــزی کــه قــرار 
اســت مبادله شــود، حقــوق بهره بــرداری از آب 
یــا بــه تعبیــر برخــی از مدیــران اجــازه مصــرف 
ــد  ــی توان ــی نم ــه کس ــی اینک ــت. یعن آب اس

ــروش برســاند.  ــه ف ــه دارد ب ــی ک ــش از آب بی
بایســتی متذکــر شــد کــه از پیش نیازهــای 
ــه  ــت ک ــن اس ــمی آب ای ــدازی بازاررس راه ان
مجمــوع مجوزهــای برداشــت آب بیــش از آب 
قابــل برنامه ریــزی نباشــد، و افــراد آب اضافــی 
ــا  ــد. ام ــن نماین ــه تأمی ــق مبادل خــود را از طری
ــت های  ــیاری از دش ــی در بس ــرایط کنون در ش
برداشــت آب  کشــور مجمــوع مجوزهــای 
ــت و  ــفره اس ــر س ــوان تجدیدپذی ــتر از ت بیش
بســیاری از افــراد نیــز آب اضافــی خــود را بــا 
ــا  ــد و تنه ــن می کنن ــع آب تأمی ــر مناب ــار ب فش
ــته  ــی نداش ــوان آبده ــفره ت ــه س ــی ک در جای
باشــد، آب را خریــد می کننــد. ســه مــورد 

ــای  ــدازی بازاره در راه ان
بســیار  آب  رســمی 

اهمیــت دارد: 
قابــل  آب  ســنجش   •

آن  ســر  بــر  توافــق  و  برنامه ریــزی 
ــزان مجوزهــای برداشــت آب  • پذیــرش می
ــناختن  ــمیت ش ــه رس ــرداران و ب ــط بهره ب توس

آن 
• ســنجش دقیــق میــزان مصــرف آب بــه 

بهره بــرداران  تفکیــک 
بازارهــای  کــه  دیگــر، چیــزی  منظــری  از 
رســمی آب را از بازارهــای غیررســمی آب 
جــدا می کنــد، اســتقرار ابزارهــای ســنجش 
ــتقرار  ــی و اس ــای اطاعات الکترونیکــی و بانکه
ــه  ــت ک ــی اس ــی و حقوق ــام مقررات ــک نظ ی
ــی  ــه نظم بخش ــر ب ــوارد منج ــن م ــب ای ترکی
ــد  ــی می توانی ــود. در آب وقت ــازار می ش ــه ب ب
بــازاری داشته باشــید کــه زیرســاخت آن را 
ــًا  ــس دقیق ــه هرک ــدی ک ــد. در ح ــم کنی فراه
ــر در  ــود از آب تجدیدپذی ــهم خ ــزان س از می
قالــب مجــوز برداشــت آب مطلــع باشــد تــا در 
خصــوص فــروش آن تصمیــم بگیــرد و هرکس 
کــه قــرار اســت خریــد کنــد بدانــد ایــن آب بــا 
ــادي  ــن نشده اســت و نه ــر ســفره تأمی فشــار ب
ــد،  ــری می کن ــدازه گی ــه ان ــود دارد ک ــم وج ه
ــل داده  ــًا آب تحوی ــه دقیق ــد ک ــارت می کن نظ
ــر  ــاری ب ــود و فش ــت ش ــول دریاف ــود، پ ش

ــود. ــفره وارد نش س
ــه آب  ــرای مبادل ــه ب ــی ک ــترهای قانون بس
ــود  ــر وج ــال حاض ــت در ح ــروری اس ض
نــدارد در حالــی کــه دولــت در ذیــل 
طرح هــای تعــادل بخشــی از بــازار حمایــت 
می کنــد. آیــا از نظــر شــما در دولــت 
ــترهای  ــردن بس ــم ک ــرای فراه ــی ب آمادگ

ــود دارد؟  ــی وج قانون
ــتادی وزارت  ــوزه س ــد در ح ــر می رس ــه نظ ب
ــررات،  ــن و مق ــری قوانی ــت بازنگ ــرو جه نی
ــی  ــوددارد. یعن ــی وج ــی کاف ــزه و آمادگ انگی
اگــر مجموعــه تغییراتــی کــه در حــوزه ســتادی 
ــد،  ــد کنی ــد را رص ــاق می افت ــرو اتف وزارت نی
ــر بســیار  ــگاه طــی چنــد ســال اخی ــرات ن تغیی
ــع  ــن مان ــت. بزرگ تری ــاق افتاده اس ــریع اتف س
مبادلــه رســمی در حــال حاضــر مــاده 27 و 28 
ــن  ــت. در همی ــه آب اس ــع عادالن ــون توزی قان



سال سوم - اسفند ماه 1397 - شماره 35

آب

64

باغات پسته منطقه کوهنجان شهرستان سروستان استان فارس

ــی  ــم پیش بین ــن ه قوانی
ــرو  ــر نی ــه وزی ــده ک ش
اعــام  مجــاز  اختیــار 
در  را  مبادلــه  کــردن 
مناطــق کشــور دارد. امــا جهــت مبادلــه رســمی 
ــه  ــت دارد ک ــی اهمی ــای اجتماع آب انگیزه ه
بایســتی در قالب متشــکل شــدن و ســازماندهی 
بهره بــرداران اتفــاق بیفتــد. در عیــن حــال، 
نیازهــای فنــی و تجهیزاتــی هــم جهــت رصــد 
دقیــق برداشــت ها و مبــادالت ضــروری اســت، 
نظــام نظــارت و مدیریــت تعارضــات هــم 
ــوند.  ــه ش ــه نهادین ــا جامع ــتی متناســب ب بایس
ــچ  ــه هی ــون ب ــع قان ــروز مان ــن، ام ــر م ــه نظ ب
ــیار  ــای بس ــت. بحث ه ــت نیس ــوان اولوی عن
ــتند.  ــازار آب هس ــکیل ب ــع تش ــری مان جدی ت
کمااینکــه اگــر امــروز موانــع قانونــی برداشــته 
ــیده  ــدت بخش ــفره ش ــب س ــه تخری ــود ب ش

خواهد شــد. 
شــده  موجــب  انگیــزه ای  چــه  پــس 
موضــوع بــازار آب تــا ایــن حــد داغ شــود، 
جایــگاه  در  را  آن  برخــی  به طوری کــه 
راه حــل مشــکالت آب کشــور بداننــد؟ 
ــره وری  ــش به ــا افزای ــازار آب تنه ــرد ب کارک
اســت. در یــک بــازار رســمی آب، آب در 
مبادلــه  آن  تجدیدپذیــر  میــزان  چارچــوب 
می شــود و متقاضیــان آب بیشــتر، آب خــود را 

از محــل عرضــه آب بهره بــرداران بــا بهــره وری 
کمتــر تأمیــن می نماینــد. بنابرایــن، اگــر غایــت 
بــازار آب را این چنیــن تصــور کنیــم، بــازار آب 
ــرداران  ــه بهره ب ــه معیشــت کلی ــی دارد ک مزایای
ــی  ــن حــال آب اضاف ــن می شــود و در عی تأمی
از محــل فشــار بــر منابــع تجدیدناپذیــر تأمیــن 
ــداری اقتصــادی،  ــان پای ــن هم ــردد و ای نمی گ

ــت.  ــت محیطی اس ــی و زیس اجتماع
ــتفاده  ــازار اس ــث ب ــدن بح ــزه داغ ش ــا انگی ام
مــدرن  و  رســمی  بــازار  یــک  مزایــای  از 
ــر  ــداری را مدنظ ــی پای ــدف غای ــه ه ــت ک اس
ــه  ــور ب ــا را مجب ــه م ــس آنچ ــت. پ داشته اس
ــازار نموده اســت، اجباریســت  گفتگــو حــول ب
ــه  ــه بُن بســت رســیدن کلی کــه در خصــوص ب
راه حل هــای کاهــش مصــارف آب جهــت نیــل 

ــته ایم.    ــع آب داش ــداری مناب ــه پای ب
ــع و  ــی، مناب ــرایط کنون ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ام
ــه  ــردم ب مصــارف آب و وابســتگی معیشــت م
ــه  ــتیابی ب ــاز، دس ــاز و غیرمج ــع آب مج مناب
ــب آن  ــداری در قال ــه پای ــمی آب ک ــازار رس ب
ــه  ــه ب ــان دشــوار اســت ک محقــق شــود آن چن
ــباهت دارد.  ــتر ش ــیرین بیش ــواب ش ــک خ ی

چــه رابطــه ای بیــن طــرح هــای بــازار آب 
و نصــب کنتــور هوشــمند بــر چــاه وجــود 

دارد؟
کنتــور یــک ابــزار ســنجش اســت کــه کارکــرد 

ــه  ــه ب ــا توج ــنجش آب ب ــر س ــا از منظ آن تنه
ــی  ــیار حیات ــردم بس ــرض ک ــه ع ــواردی ک م
ــع آب شــهری  ــه در توزی اســت. همان طــور ک
بــه عنــوان یــک ابــزار ســنجش و مبنــای 
پرداخــت شــهروندان اســت و بســیاری از 
ــن  ــان تأمی ــرای متولی ــم ب ــا را ه برنامه ریزی ه

و توزیــع آب شــهری میســر می کنــد.  
ــد  ــخص نخواه ــد مش ــور نباش ــا کنت ــوالً ت اص
بــود چــه میــزان آب برداشــت شــده، فروخته و 
یــا خریــداری شده اســت. فرامــوش نکنیــم کــه 
مبنــای مبادلــه آب، حجــم آن خواهــد بــود کــه 
ــر  ســنجش آن تنهــا از طریــق کنتــور امکان پذی
ــای کان  ــه در برنامه ریزی ه ــا اینک ــت، کم اس
ــا  ــی کنتوره ــات تجمع ــه اطاع ــاز ب دشــت نی

وجــود دارد.  
بنابرایــن، کنتــور الزم اســت و بایــد بــرای 
ــز  ــاورزی نی ــای کش ــر چاه ه ــر س ــنجش ب س
نصــب شــود. امــا ایــن کــه کنتــور را بــه عنــوان 
ــم  ــی بدانی ــری تعادل بخش ــی و قه ــزار کنترل اب

ــت. ــوال اس ــای س ج
ــرای  ــع ب ــن مان ــما بزرگتری ــر ش ــه نظ ب
آب  بحــث  در  مبادلــه  نظــام  برقــراری 

چیســت؟ زیرزمینــی 
یکــی از موانــع بــزرگ، نبــود شــفافیت در 
مــورد منابــع و مصــارف آب اســت. یعنــی 
نــه ارگان هــای متولــی و نــه مــردم دقیقــًا 
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نمی داننــد وضعیــت آبخــوان بــه چــه صــورت 
ــدوش  ــیار مخ ــود بس ــات موج ــت. اطاع اس
و  اســت  قدیمــی  برداشــت  ابزارهــای  و 
ــات  ــا ابهام ــات ب ــل اطاع ــرداری و تحلی آمارب
اساســی مواجــه اســت. بــرای بازارهــای محلــی 
آب نیــاز بــه آمارهــای دقیقــی بــا مقیــاس 
ــه  ــت ک ــت اس ــک دش ــر از ی ــیار کوچک ت بس
ــرداران نیــز  هــم اکنــون موجــود نیســت. بهره ب
ــارات  ــد. اعتب ــاد ندارن ــا اعتم ــن آماره ــه ای ب
تأمیــن تجهیــزات آماربــرداری بســیار محــدود و 
انــدک اســت و تخصیــص همیــن مقــدار انــدک 
ــود. ــق نمی ش ــل محق ــه کام ــت ک ــز سالهاس نی
ــادي  ــاد نه ــت اعتم ــاد و تقوی ــور ایج ــه منظ ب
و  »شــفافیت  اصــل  اســت  و عمومــي الزم 
دسترســي همگانــي بــه اطاعــات و آمــار منابــع 
ــردد.  ــي گ ــت و عمل ــت ها« رعای آب و برداش
ــد  ــت و فرآین ــا در خصــوص دق ــاز اســت ت نی
آماربــرداری و تهیــه اطاعــات، توافــق الزم 
ــرداران  ــی و بهره ب ــی متول ــتگاه دولت ــان دس می
ــن انتشــار  ــرد. همچنی کشــاورزی صــورت پذی
برداشــت ها  و  منابــع  اطاعــات  و  آمــار 
ــتی  ــی بایس ــی متول ــتگاه های دولت ــط دس توس
ــتیابی  ــده و دس ــام ش ــتمر انج ــورت مس به ص
بــه اطاعــات آن بــرای همــگان ســهل الوصول 

ــد.  ــان  باش و یکس
بــه عنــوان مثــال، برنامــه ای کــه مــا برای دشــت 
رفســنجان بــه عنــوان گام اول راه انــدازی بــازار 
ــع  ــم، تکمیــل شــبکه پایــش مناب انجــام می دهی
و شــبکه پایــش مصــارف اســت. در خصــوص 
شــبکه پایــش منابــع دشــت رفســنجان در وهله 
اول نیــاز اســت تــا کلیــه چاه هــای پیزومتریــک 
فعــال دشــت رفســنجان کــه 73 عــدد اســت بــه 
دیتاالگرهــا تجهیــز شــده و ضمن ارســال آناین 
داده هــا بــه یــک مرکــز پــردازش داده، مــدل آب 
ــل  ــًا قاب ــوان دقیق ــرات آبخ ــی و تغیی زیرزمین
پایــش باشــد، وجــود چنیــن شــبکه ای جهــت 
برنامه ریــزی در خصــوص بــازار آب ضــروری 
بــوده و همچنیــن افزایــش اعتمــاد عمومــی بــه 
ارائــه آمار هــا را افزایــش می  دهــد. شــبکه 
پایــش مصــارف و ارســال آنایــن برداشــت ها 
ــز از ســوی دیگــر تغییــرات ســطح آبخــوان  نی
را در ارتبــاط بــا منابــع آب قابــل ســنجش 
آناین ســازی  اعتبــارات  بــرآورد  می ســازد. 
ــه  ــه ب ــا توج ــع ب ــش مناب ــبکه پای ــاد ش و ایج

میلیــارد   5 بــه  قریــب  ســال 1396  ارقــام 
خصــوص  در  گردیده بــود.  بــرآورد  ریــال 
شــبکه پایــش مصــارف دشــت رفســنجان نیــز 
تقریبــًا کلیــه کنتورهــا نصــب شــده امــا کالیبــره 
شــدن و اتصــال آن بــه ســامانه مرکــزی پایــش 
برداشــت ها انجــام نشده اســت کــه بایســتی 
ــی الزم  ــن نقدینگ ــزی و تأمی ــک برنامه ری ــا ی ب

ــی شــود.   عملیات
مجــوز  اعطــای  جهــت  نیــرو  وزارت  آیــا 
ــتقرار  ــور اس ــه منظ ــا ب ــی آب در آبخوان ه جابه جای
نظــام بــازار آب توســط بهره بــرداران پیــش شــرطي 

گذاشته اســت؟
هیــچ پیــش شــرطی به صــورت رســمی در ایــن 
خصــوص اعــام نشده اســت، امــا نتیجــه کلیــه 
مذاکراتــی کــه بــه ایــن منظــور بــا وزارت نیــرو 
ــود کــه شــرط  ــن خواهــد ب انجــام می شــود ای
اعطــای مجــوز جابجایــی، رســاندن میــزان 
ــزی  ــل برنامه ری ــطح آب قاب ــه س ــت ها ب برداش
ــای  ــدف طرح ه ــان ه ــی هم ــه عبارت ــت، ب اس

تعــادل بخشــی. 
ــت  ــرای دش ــوع را ب ــن موض ــم ای ــر بخواه اگ
ــورت  ــن ص ــه ای ــم ب ــح دهی ــنجان توضی رفس
خواهدبــود کــه هــم اکنــون میــزان برداشــت ها 
میلیــون   500 از  بیــش  ســاالنه  به صــورت 
آنکــه  توجــه  جالــب  اســت،  مترمکعــب 
میــزان پروانه هــای برداشــت صــادر شــده 
ــت  ــب اس ــون مترمکع ــش از 500 میلی ــم بی ه
ــل  ــزان آب قاب ــه می ــت ک ــی ا س ــن در حال و ای
ــاغ  ــه اب ــن مصوب ــاس آخری ــزی براس برنامه ری
ــون مترمکعــب اســت. کاهــش  شــده 277 میلی
مصــارف در ایــن حــد کار بســیار دشواریســت 
و مســتقیم معیشــت مــردم، الگــوی کشــاورزی، 
تکنولــوژی آبیــاری و ... را متأثــر خواهدنمــود. 
ــوان  ضــرورت کاهــش مصــارف در حــد ت
ــازار آب در  ــگاه ب ــفره از ن ــر س تجدیدپذی

ــت؟ چیس
بــراي مثــال تصــور کنید شــما از یک فروشــنده 
ــنده کاال را  ــي فروش ــد، ول ــی را می خری کاالی
ــی  ــک نظام ــتی ی ــذا بایس ــد. ل ــه بده ــدارد ک ن
تمهیداتــي  قبــل  از  و  داشته باشــد  وجــود 
ــه  ــزي را ب ــس چی ــه هرک ــود ک ــیده ش اندیش
ــًا  ــود دارد. االن، دقیق ــه موج ــد ک ــما بفروش ش
ــک دشــت مســئله  ــي ی در مســئله آب زیرزمین
ــي را  ــد آب ــا بای ــت. م ــکل اس ــن ش ــه همی ب

بگذاریــم  فــروش  بــه 
داشــته  وجــود  کــه 
ــت  ــي در دش ــد. وقت باش
رفســنجان 277 میلیــون 

ــم،  ــزي بیشــتر نداری ــل برنامه ری ــب قاب مترمکع
ــد مقــدار آب  ــازار بای ــه بحــث ب ــراي ورود ب ب
ــراي هرکــس مشــخص شــود. ــل فــروش ب قاب
ــه  ــیدن ب ــراي رس ــرو ب ــه وزارت نی برنام
چنیــن هدفــي چیســت؟ بــا چــه ســازو کار 
ــم  ــا را تنظی ــه ه ــد پروان ــي مي خواه قانون

ــد؟ کن
در ایــن خصــوص ســه موضــوع مطــرح اســت: 
اول بســتن چاه هــای غیــر مجــاز، دوم کاهــش 
اضافــه برداشــت چاه هــای مجــاز و ســوم 

ــا. ــل پروانه ه تعدی
ــک  ــما دادم ی ــراي ش ــن ب ــه م ــي ک توضیحات
ــه  ــت فاصل ــا واقعی ــت ت ــک اس ــث تئوری بح
بســیار زیــاد اســت. فــرض کنیــم در رفســنجان 
ــچ  ــت و هی ــاز اس ــه مج ــم ک ــاه داری ــک چ ی
اضافــه برداشــتی هــم نــدارد و مــا فقــط 
ــد  ــا 50 درص ــا 40 ی ــه را ت ــم پروان می خواهی
ــت  ــاي دش ــک از چاه ه ــر ی ــم. ه ــل کنی تعدی
رفســنجان 100 تــا 200 مالــک دارد. پشــت 
ــک  ــک ی ــا 200 مال ــن 100 ت ــدام از ای ــر ک ه
ــاي  ــد آق ــال مي گوین ــراي مث ــواده اســت. ب خان
فانــي ســهم آب خــود را بــه میــزان 8 ســاعت 
در هــر دوره 40 روزه بگیــرد. زمانی کــه مقادیــر 
انــدک آب بــا ایــن فشــار مابیــن مالکیــن توزیع 
می شــود و مالــک بــه قطــره قطــره آب وابســته 
ــن آب  ــا 50 درصــدی ای ــش 40 ت اســت، کاه
ــی  ــد؛ وقت ــر می رس ــه نظ ــن ب ــًا غیرممک تقریب
دالیــل عــدم توفیــق طرح هــای تعــادل بخشــی 
ــه  ــم ب ــرور نمایی ــه م ــک ده ــش از ی را در بی
همیــن پیچیدگی هــا می رســیم. کمــا اینکــه 
ــر هــم  ــه مراتــب وضعیــت بدت در ایــن دوره ب

شده اســت.
البتــه در طــرح  تعــادل بخشــی پروژه هــای 
ــه  ــال ب ــه دنب ــه ب ــود دارد ک ــز وج ــری نی دیگ
هســتند.  بهره بــرداران  طلبیــدن  مشــارکت 
در راســتای مدیریــت مشــارکتی و حضــور 
مــردم در مدیریــت آب دشــت هــم تغییــر 
ــه  ــتادی وزارتخان ــدگاه جــدی در حــوزه س دی
ــه  ــم ب ــران ه ــًا مدی ــته و تقریب ــوع پیوس به وق
ــدون  ــن مســیر ب ــن نتیجــه رســیده اند کــه ای ای
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بــه محدودیــت  رابطــه رســیدن 

برنامه ریــزي  قابــل  آب  برداشــت 

ــرغ و  ــه م ــل رابط ــازار آب، مث ــا ب ب

تخم مــرغ اســت. بعضي هــا معتقدنــد 

بــازار آب می توانــد یــک محــرک 

ــت  ــش برداش ــت کاه ــزه جه و انگی

ــت  ــي دول ــطح محل ــد. در س آب باش

ــت و  ــف اس ــم مخال ــن تصمی ــا ای ب

کــه  آبــي  اول ســهم  مي خواهــد 

برداشــت مي شــود کاهــش یابــد 

ــود. ــرار ش ــازار آب برق ــد ب بع

و  جــدی  همــکاری 
و  ذی نفعــان  همراهــی 
ــن  ــرداران غیرممک بهره ب

ــت. اس
ــتی  ــاه بایس ــارف آب چ ــش مص ــه کاه برنام
ــا  ــود، ام ــه ش ــرداران تهی ــود بهره ب ــط خ توس
محرک هایــی  و  پیش نیازهــا  چــه  اینکــه 
بایســتی برقــرار شــود تــا یــک بهره بــردار 
ــش  ــود را کاه ــت و صــاح خ ــتی اولوی معیش
مصرفــش بدانــد از پیچیدگی هــای موضــوع 

ــت.   اس
ــت  ــش برداش ــاي کاه ــن طرح ه ــه ای رابط
بــا خریــد و فــروش آب کشــاورزي در 
ــده اند،  ــره زده ش ــم گ ــه ه ــر ب ــال حاض ح
ــئله  ــت را مس ــش برداش ــي کاه در صورت
ایــن  مي کنیــد.  توصیــف  پیچیــده اي 

وضعیــت چگونــه حــل مي شــود؟
ــت برداشــت آب  ــه محدودی ــیدن ب ــه رس رابط
ــل رابطــه  ــازار آب، مث ــا ب ــزي ب ــل برنامه ری قاب
ــد  ــا معتقدن ــت. بعضي ه ــرغ اس ــرغ و تخم م م
ــزه  ــرک و انگی ــک مح ــد ی ــازار آب می توان ب
جهــت کاهــش برداشــت آب باشــد. در ســطح 
محلــي دولــت بــا ایــن تصمیــم مخالــف اســت 
ــت  ــه برداش ــي ک ــهم آب ــد اول س و مي خواه
ــرار  ــازار آب برق ــد بعــد ب مي شــود کاهــش یاب

شــود.
بنــده معتقــدم هــر چیــزي در ظــرف خــودش 
مثــًا  مي دهــد.  معنــي  خــودش  منطقــه  و 
در منطقــه نــوق رفســنجان برخــی باغــات 
زمین هــای بــدی دارنــد و کــم بــازده هــم 
هســتند ولــی آب مناســبی دارنــد، همــان 
مالــک حاضــر اســت ســهم آب خــود را 
ــوز داده  ــن مج ــه او ای ــی ب ــد، ول ــف کن نص
ــه  ــری ک ــاغ دیگ ــر ب ــر س ــه آب را ب ــود ک ش
شــرایط مناســب تری دارد ببــرد. یعنــي بــه 
ــود  ــاز ش ــن و آب ب ــره زمی ــر، گ ــارت دیگ عب
و ایــن گروه هــا بتواننــد از آب دیگــران خریــد 
ــه گروه هــاي دیگــر بفروشــند.  و آب شــان را ب
شــکل  بدیــن  منطقــه اي  وضعیــت  وقتــي 
ــم؟!  ــرط بگذاری ــش ش ــد پی ــرا بای ــت چ اس
ــیم و  ــمیت بشناس ــه رس ــازار آب را ب ــدا ب ابت
ــي را در  ــه اصاحات ــازار مجموع ــن ب ــا همی ب
ایــن منطقــه شــروع کنیــم. یعنــي بگوییــم شــما 

ــا  ــروش هســتید فقــط ب ــد و ف ــه خری مجــاز ب
نصــب ســخت افزارهایــي مطمئــن شــویم چــه 
ــم  ــرد و حج ــورت مي گی ــت ص ــدار برداش مق

ــي رود. ــاال نم ــت ب برداش
بــا توجــه بــه ایــده شــما در یــک بــازار آب 
ــکل  ــه ش ــه چ ــي ب ــت جا به جای محدودی
مشــخص خواهــد شــد،  به عنــوان مثــال در 
رفســنجان آیــا ایــن گــروه مجــاز بــه خریــد 
آب از دشــت بردســیر هــم خواهنــد بــود؟

مــن از دو زاویــه بــه ایــن ســوال جــواب 
ــط زیســتي.   ــم؛ بحــث اقتصــادي و محی مي ده

ــته  ــال گذش ــد س ــي چن ــر شاهنوش ــاي دکت آق
مطالعــات بــازار آب را در دشــت چنــاران 
ــی  ــودش یک ــات خ ــد و در مطالع ــام دادن انج
از الزامــات بــازار آب را وجــود ابزارهــاي 
انتقــال آب دانســتند. یعنــي مــا بایســتي شــبکه 
ــیم  ــته باش ــترده ای داش ــال گس ــع و انتق توزی
ــد  ــدگان آب بتوانن ــان و عرضه کنن ــه متقاضی ک
ــردي  ــال، ف ــراي مث ــد. ب ــه آب بپردازن ــه مبادل ب
ــه منطــق حومــه رفســنجان  ــار آبــش را ب در ان
بفروشــد و ایــن شــبکه ســاري و جــاري باشــد 

ــال داد.  ــق آن انتق ــا آب را از طری ت
در ابتــدای امــر دیدگاه هــا بــه ایــن شــکل بــود 
کــه فــردي کــه مجــوز برداشــت آب خــود را 
ــط کافیســت آن  ــد، فق ــاه می فروش ــک چ در ی
آب را مصــرف نکنــد، آبخــوان هماننــد منبعــی 

ــدار در  ــرد خری ــه آن آب را ف ــود ک ــد ب خواه
ــه  ــًا ب ــد.  قطع ــاه دیگــری برداشــت می نمای چ
لحــاظ فنــی و پیچیدگی هــای زمین شناســی 

ــی نیســت.  ــن موضــوع شــدنی و عملیات ای
نشــان  مطالعــات  اقتصــادي  لحــاظ  بــه 
مي دهــد، وقتــي بازارهــا شــروع مي شــوند، 
عرصه هــای  در  آب  محلــي  بازار هــاي  اول 
ــًا  ــد. مث ــت می کنن ــه فعالی ــروع ب ــی ش کوچک
ــت  ــاري در دش ــزار هکت ــد ه ــدوده ص در مح
ــه  ــازار محلــي آب ب ــا ب رفســنجان شــاید 20 ت
ــا افزایــش بهــره وری اقتصــادی  ــد. ب وجــود آی
در بازارهــای محلــی، ایجــاد تأسیســات انتقــال 
آب و بــه هــم متصــل شــدن بازارهــا بــه صرفــه 
ــه  ــازار ب ــر ده ب ــد. اگ ــر خواهدش و امکان پذی
ــد 50  ــم ش ــره وري آب ه ــت و به ــم پیوس ه
هــزار تومــان، شــاید حتــي به صرفــه باشــد کــه 
آب دریــای عمــان را هــم اینجــا بیاوریــم! ایــن 
در صورتــي اســت کــه قیمــت تمــام شــده آب 
ــادي آب در  ــره وري اقتص ــان از به ــای عم دری

ــر باشــد.  ــن محــدوده کمت ای
ایــن فکــر خــام هــم بایــد از ذهــن خارج شــود 
کــه ابتــدا بــه تأسیســات توزیــع و انتقــال نیــاز 
اســت کــه در آن محــدوده بــازار ایجــاد شــود. 
بــازار  خروجي هــای  از  یکــي  در حالي کــه 
ــت  ــات آن اس ــع و تأسیس ــبکه توزی ــن ش همی
کــه در اثــر افزایــش بهــره وري اتفــاق خواهــد 
ــئلۀ  ــًا مس ــد دقیق ــن باش ــر از ای ــر غی ــاد. اگ افت
برخــی شــبکه های آبیــاری و زهکشــی خواهــد 
شــد کــه توســط دولــت ایجــاد شده اســت. در 
برخــی از ایــن شــبکه ها خــود شــبکه گران تــر 
از کل محصولــی خواهــد بــود کــه قــرار اســت 
ــه آن  ــائل نتیج ــن مس ــه ای ــود. هم ــد ش تولی
اســت کــه برنامــه ای بــرای افزایــش بهــره وری 
نیســت و تولیــد کننــده محصــول هیــچ نقــش 
مالــی در ایجــاد تأسیســات توزیــع و انتقــال آب 

نداشته اســت.
بحــث محیــط زیســتي متفــاوت اســت و 
نیازمنــد مقرراتــي اســت کــه بایــد وزارت 
ــي  ــال، جا به جای ــراي مث ــد. ب ــع کن ــرو وض نی
آب فقــط در محــدوده یــک دشــت یــا آبخــوان 
درجــه دو مجــاز اســت. یــا بــراي مثــال 
ــت.  ــاز اس ــقفي مج ــا س ــط ت ــال آب فق انتق
ایــن مقــررات را بــا مشــورت بــا متخصصــان 
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شــکل گیري بــازار آب بــدون مدیریت 

مشــارکتي امکان پذیــر نیســت. ایــن 

وضعیــت در آب زیرزمینــي قطعــي 

ــي  ــه آفت های ــي ب ــت. آب زیرزمین اس

برداشــت های  هماننــد  جــدی 

غیرمجــاز، پروانه هــای صــادره بیــش 

و  تجدیدپذیــر ســفره ها  تــوان  از 

چاه هــای غیرمجــاز آلــوده شده اســت 

و بازیگــر دولتــی در ایــن فضــا توانایی 

محــدودی دارد کــه بــه تنهایــی قــادر 

ــود.   ــائل نخواهدب ــل مس ــه ح ب

مي تــوان وضــع کــرد. 
دیگــري  جنــس  محدودیتهــا  ایــن  البتــه 
ــش  ــر بخ ــد اگ ــي مي گوین ــم دارد. گروه ه
کشــاورزی همــه آبــش را به صنعــت فروخت 
ــي کشــور چــه مي شــود؟ اینجــا  امنیــت غذای
ــر  ــود. اگ ــع ش ــي وض ــد محدودیت ــم بای ه
ــًا  ــي وضــع شــود، حتم ــن محدودیت های چنی
ــد باشــد.  ــي هــم بای ابزارهــاي ســنجش دقیق
یکــي از بحث هایــي کــه در حــال حاضــر 
ــود،  ــرح مي ش ــرو مط ــطح وزارت نی در س
ــازار  ــه ب ــت مشــارکتي اســت. رابط مدیری
بــا مدیریــت مشــارکتي از نظــر شــما 

ــت؟ چیس
مدیریــت مشــارکتی یعنــی اینکــه بهره بــرداران 
به صــورت  ذی نفعــان  کلیــه  و  کشــاورزی 
مدیریــت  در  داوطلبانــه  و  ارادی  آگاهانــه، 
منابــع آب بــه معنــای واقعــی مشــارکت 
داشته باشــند، بدیهــی اســت کــه در مدیریــت 
مشــارکتی ســازماندهی بهره بــرداران در قالــب 
نهــادی مســتقل و دموکراتیــک حیاتــی بــوده و 
مدیریــت کلیــه ابعــاد مالــی، اجتماعــی و فنــی 
موضــوع مــورد مشــارکت را شــامل می شــود.   
ــی،  ــارکتی آب زیرزمین ــت مش ــعه مدیری توس
اکنــون بــه عنــوان راهبــردی بــرای  هــم 
افزایــش  و  آب  محلــي  تحقــق حکمرانــي 
بهــره وري و پایــداري منابــع آب و کشــاورزي 
و همچنیــن اثربخشــی اجــراي پروژه هــای 
طــرح تعادل بخشــي آب هــاي زیرزمینــي و 
اجــراي قانــون تعییــن تکلیــف چاه هــاي فاقــد 
ــتادی دو  ــای س ــه حوزه ه ــورد توج ــه، م پروان
وزارتخانــه نیرو و جهاد کشــاورزي اســت و در 
ایــن خصــوص جلســاتی به طــور منظــم جهــت 
ــا  ــت ب ــیوه از مدیری ــن ش ــد مســتندات ای تولی
ــای  ــی مجموعه ه ــن و برخ ــور متخصصی حض

ــود.   ــزار می ش ــارکتی برگ ــت مش مدیری
ــت  ــردم در مدیری ــش م ــروز نق ــفانه ام متأس
آب بــا آن چیــزی کــه بایســتی باشــد تفاوتــی 
ــدای  ــه در ابت ــازاری ک بســیار فاحــش دارد. ب
ــه  ــازاری ک ــی ب ــم یعن ــرح کردی ــو مط گفتگ
عــاوه بــر افزایــش بهــره وری، پایــداری منابع 
ــا اصــاح  ــا ب ــق ســازد،  تنه آب را هــم محق
نظــام حکمرانــی آب شــکل خواهــد گرفــت. 
ــوان  ــه عن ــه ب ــزی ک ــتی آن چی ــی بایس حت

وظایــف حاکمیتــی و تصدی گــری نامیــده 
حاکمیــت  و  شــده  بازتعریــف  می شــود، 
تنهــا بــه حفــظ کارکردهــای زیســت محیطــی 

ــد.   ــل یاب ــی تقلی ــتم آب اکوسیس
ــرز  ــه ط ــی ب ــرایط کنون ــت آب در ش مدیری
تفکیک ناپذیــری بــه مســئله امنیــت، معیشــت 
و فرهنــگ جامعــه گــره خورده اســت، از 
ایــن رو، نقــش بهره بــرداران و مشــارکت آنهــا 
ــوع  ــژه در موض ــت، به وی ــی اس ــیار حیات بس
مثــال،  به عنــوان  زیرزمینــی.  آب هــای 
ــه  ــت ب ــه دول ــئولیت هایي ک ــیاري از مس بس
ســختي و بــا بســیج کــردن کل قــوه اجرایــي 
ــه  ــردم ب ــد، م ــد انجــام ده ــه نمي توان و قهری
ــه  ــد؛ از جمل ــام دهن ــد انج ــي مي توانن راحت
بســتن چاه هــاي غیرمجــاز، حــل مســائل 
معیشــتي بیــن خودشــان و... . ایــن مباحــث تا 
حــل نشــوند بــازار آب بــا کارکردهــای مــورد 

ــازار، هیــچ معنــي و مفهومــي  ــا از ب انتظــار م
ــدارد.  ن

مهم تریــن مســئله از نظــر شــما در مبحــث 
چیست؟ آب 

ــیب پذیري اقتصــادی و  ــال حاضــر، آس در ح
ــه  ــت ها ب ــی در دش ــع محل ــی جوام اجتماع
موضــوع  همیــن  و  رسیده اســت  حداکثــر 
ــي  ــي اینرس ــاظ اجتماع ــه لح ــده ب ــث ش باع

در  باالیــي  بســیار 
تغییــرات  خصــوص 
سیاســت های مدیریــت 
آب بــه وجــود بیایــد، 

ــت  ــه دول ــز ب ــردم نی ــژه آنکــه اعتمــاد م به وی
ــش  ــیار کاه ــت آب بس ــوص مدیری در خص
ــه  ــع ب ــت جوام ــي معیش ــت. وقت ــه اس یافت
ــه  ــاز و چ ــه مج ــت چ ــره آب دش ــره قط قط
غیرمجــاز وابســته شده اســت و در عیــن حــال 
ــد  ــت مي کنن ــن آب معیش ــا ای ــه ب ــاني ک کس
درآمــد ســرانه آنهــا از متوســط کشــوري 
ــاي  ــن، زمینه ه ــت، بنابرای ــر اس ــیار پایین ت بس
ــازار  ــر برایشــان خیلــي ســخت اســت. ب تغیی
ــط  ــم فق ــرف مي زنی ــا از آن ح ــه م ــي ک آب
نــوک کــوه یــخ اســت. بحــث آب فقــط 
ــت  ــت، امنی ــث معیش ــت؛ بح ــث آب نیس بح
ــم  ــز در ه ــه چی ــت و هم ــاع شده اس و اجتم
ــر روي آب،  ــر کاري ب ــت. ه ــره خورده اس گ
ــه معیشــت جایگزیــن  نیازمنــد فکــر کــردن ب

ــت.  ــردم اس م
بهتریــن اتفاقــي کــه در بحــث آب مي توانــد 

ــت؟ بیافتد، چیس
مشــارکت بهتریــن اتفــاق اســت؛ از نظــر مــن، 
بــه حــوزه  بهره بــرداران کشــاورزي  ورود 
ــه  ــي ب ــش خصوص ــت آب و ورود بخ مدیری
ــره وري  ــش به ــش آب. افزای ــاي بخ پروژه ه
هــم اگــر قــرار باشــد اتفــاق بیافتــد در همیــن 
چارچــوب خواهدبــود. مــن خیلــي امیــدوارم 
کــه بتوانیــم فضــاي کســب و کار را در بخــش 
آب در پروژه هایــي کــه بخــش خصوصــي 
حضــور دارد، بــه وجــود بیاوریــم و خیلــي از 
ــم.  ــرداران واگذارکنی ــه بهره ب مســئولیت ها را ب
ــت  ــن اس ــد ای ــد بدانی ــه بای ــزي ک ــک چی ی
ــت  ــدون مدیری ــازار آب ب ــکل گیري ب ــه ش ک
مشــارکتي امکان پذیــر نیســت. ایــن وضعیــت 
در آب زیرزمینــي قطعــي اســت. آب زیرزمیني 
ــد برداشــت های  ــي جــدی همانن ــه آفت های ب
غیرمجــاز، پروانه هــای صــادره بیــش از تــوان 
ــاز  ــای غیرمج ــفره ها و چاه ه ــر س تجدیدپذی
ــن  ــی در ای ــر دولت ــت و بازیگ ــوده شده اس آل
فضــا توانایــی محــدودی دارد کــه بــه تنهایــی 

قــادر بــه حــل مســائل نخواهدبــود.  



سال سوم - اسفند ماه 1397 - شماره 35

آب

68

مدیریت مشارکتی و انجمن آب 

ــت  ــروژه مدیری ــور، پ ــالص پ ــم اخ خان
ــر  مشــارکتی و تســهیلگری »انجمــن آب« ب
ــرای آب منطقــه ای طراحــی  چــه اساســی ب
ــرد؟ ــال می ک ــی را دنب ــه اهداف ــد و چ ش

شــرکت آب منطقــه ای و وزارت نیــرو از دهــه 
ــود  ــکل هایی ب ــدازی تش ــال راه ان ــه دنب 80  ب
بــه نــام »تشــکل های آب بــران« کــه قبــًا 
در مــورد آب هــای ســطحی آن را تجربــه 
کرده بــود. در اســتان کرمــان و در شــهداد و 
بردســیر ایــن تشــکل ها در حــوزه آب ســطحی 
را تجربــه کرده بــود. امــا در همــه مــوارد، ایــن 
تجربه هــا شکســت خورده بودنــد. مــردم در 
ــی  ــد، وقت ــن تشــکل ها مشــارکت نکرده بودن ای
هــم کــه مشــارکت کرده بودنــد، احســاس 
ــرکت  ــک ش ــدان ی ــوان کارمن ــد به عن می کردن

ــود.  ــگاه می ش ــا ن ــه آنه ــی ب تعاون
ایــن تشــکل ها بــرای اولیــن بــار در حــوزه آب 
زیرزمینــی در ســال 86 پیشــنهاد شــد. قرار شــد 
ایــن تشــکل در بردســیر راه انــدازی شــود، بعداً 
ــی امکان ســنجی  ــک طــرح مطالعات ــه ی ــه ب البت
ــر  ــن مدی ــم م ــان ه ــل شــد. در آن زم تبدی
ــه  ــی ک ــودم. گفت وگوهای ــروژه ب ــی پ اجرای
ــن  ــه ای ــا را ب ــد م ــام ش ــاورزان انج ــا کش ب
ــادی  ــل زی ــه دالی ــردم ب ــه م ــاند ک ــه رس نتیج
ــتند.  ــکل ها نیس ــن تش ــارکت در ای ــاده مش آم
ــه  ــًا ب ــه اساس ــود ک ــن ب ــی ای ــل اصل از دالی
ــود.  ــاده نب ــتری آم ــن بس ــی چنی ــاظ قانون لح
ــردم خودشــان را  ــه لحــاظ اجتماعــی هــم م ب

ــی حاضــر  ــط نمی دانســتند؛ یعن ــی از محی جزئ
نبودنــد اعتمــاد کننــد. تشــکل های قبلــی همــه 
ــدت  ــردم دراز م ــد و م شکســت خــورده بودن
فکــر نمی کردنــد. بســیاری از آنهــا نااُمیــد 
ــده  ــرای آین ــه ب ــه در منطق ــن ک ــد از ای بودن
ــبی  ــد مناس ــد. درآم ــی باش ــان جای فرزندانش
نداشــتند. تجربــه مشــارکت در کمتریــن ســطح 
ــارکت ها  ــت. مش ــود داش ــا وج ــور م در کش
ــز  ــه ج ــود ب ــه ب ــان یافت ــن، پای ــکل که ــه ش ب
چنــد تجربــه محــدود روی قنــوات. در مســئله 
ــات  ــود، قن ــاوت ب ــوات هــم شــکل کار متف قن
مدیریــت توزیــع آب بــود نــه مدیریــت تولیــد 

آب. 
نکتــه مهــم و جالــب ایــن بــود کــه وقتــی بــا 
ــی  ــردم خیل ــت می شــدیم، م ــردم وارد صحب م
ــرات  ــا، نظ ــورد ایده ه ــتند در م ــت داش دوس
و موانــع مشارکت شــان صحبــت کننــد. در 
ســال 86 هنــوز هیــچ حســی از بحــران بــرای 
مــردم ایجــاد نشــده بود و مــردم هــم تصــوری 
ــت  ــمی حاکمی ــاختار رس ــی س ــتند. حت نداش
هــم نپذیرفتــه بــود کــه مســئله جــدی کشــور 

کــم آبــی اســت. 
ــه  ــود ک ــن ب ــد ای ــل ش ــه حاص ــه ای ک نتیج
ــد  ــرد بای ــکل بگی ــکلی ش ــه تش ــش از آنک پی
کــه  آب  گفت و گــوی  طوالنــی  دوره هــای 
ــنهاد دادم،  ــون آب آن را پیش ــوان تریب ــن عن م
ــردم  ــم م ــان، ه ــم متخصص ــود. ه ــزار ش برگ
ــه  ــب تجرب ــگران صاح ــم پژوهش ــادی و ه ع
زوایــای  از  و  بیاینــد  مشــارکت  در حــوزه 
مختلــف صحبــت کننــد. بعــد از ســال 92 کــه 
مســئله آب بــه لحــاظ ملــی هــم جــدی شــد، 
ــرکت  ــوی ش ــکل ها از س ــث تش ــدداً بح مج
آب منطقــه ای مطــرح شــد. این بــار اندیشــکده 
تدبیــر آب ایــران در ســطح کشــور راه انــدازی 
ــی  ــال سلســله گفت و گوهای ــه دنب شــده بود و ب
ــود و  ــت گذاران آب ب ــن و سیاس ــا متخصصی ب
نــه کشــاورزان و نــه آب بــران و نه شــهروندان، 
ــطح  ــط در س ــی فق ــله گفتگوهای ــه سلس بلک
ــرد و  ــی ک ــری م ــی گی ــه را پ ــگان جامع نخب
امیــدوار بــود کــه مســئله آب را بــه یک مســئله 
اجتماعــی تبدیــل کنــد. تــا فقــط یــک مســئله 
ــم  ــار ه ــد. این ب ــی نمان ــی باق ــادی و فن اقتص
ــن  ــم ای ــان ه ــه در ســطح کرم مطــرح شــد ک
مســئله بــه صــورت اجتماعــی پیگیــری شــود، 

ــان  ــه از نظــر شــرکت آب منطقــه ای همچن البت
ــود. ــران ب ــی ایجــاد تشــکل آب ب ــدف اصل ه

ــت  ــاد داش ــت اعتق ــال 92 - 93 دول در س
ــت؟ ــدی اس ــی ج ــکل کم آب ــه مش ک

ــود  ــام کرده ب ــت اع ــر دول ــار دیگ ــه، این ب بل
مســئله آب مشــکل نیســت، بلکــه بحــران 
ــان از  ــتان کرم ــرانه آب اس ــرف س ــت. مص اس
میانگیــن کشــوری باالتــر اســت. بیــش از یــک 
ــم.  ــزن داری ــری مخ ــب کس ــارد مترمکع میلی

ــد. ــم نمی خوان ــا ه ــی ب ورودی و خروج
ــد ورودی  ــه مــن معتقــدم هیــچ وقــت نبای البت
ــا  ــتان را ب ــا کل اس ــور ی ــی کل کش و خروج
ــه  ــد حوض ــس بای ــرد. برعک ــه ک ــم مقایس ه
بــه حوضــه کســری ها را محاســبه کــرد و 
ــردم اطــاع داد. خــود داســتان محاســبه  ــه م ب
کســری، داســتان مفصلــی اســت کــه اطاعــات 

ــدارد.  ــود ن ــًا وج ــم اص آن ه
چــه دلیلــی دارد کــه ایــن اطالعــات وجــود 

رد؟ ندا
ــتیم، آن  ــه نداش ــات پای ــه 50 مطالع ــا از ده م
ــا  ــات ی ــه مطالع ــه وجــود دارد، ادام ــزی ک چی
ــم  ــرداری ه ــت. آمارب ــرداری اس ــان آمارب هم
ــورد ورودی  ــدی در م ــخ ج ــت پاس در حقیق
ــش  ــون بخ ــد. چ ــت نمی ده ــی دش و خروج
زیــادی از ایــن محاســبات را بــه طریقــی انجــام 
ــت.  ــول نیس ــروزه قابــل قب ــه ام می دهــد ک
بخشــی از مســائل فعلــی کشــور فقــط حاصــل 
ــامل  ــه ش ــت، بلک ــی نیس ــدن بارندگ ــم ش ک
مســائلی مثــل افزایــش گرمــا در نتیجــه افزایش 
ــزان  ــر می ــا، تغیی ــش روان آب ه ــر و کاه تبخی
آب برگشــتی از کشــاورزی و تغییــر محاســبات 
مربــوط بــه آن مــی شــود. جنــس محاســبه ایــن 
مســائل ایــراد دارد، ولــی واقعیــت هایــی وجود 
ــد. ســطح آب  دارد کــه همــه می تواننــد بپذیرن
ــن رفته اســت، بســیاری از چاه هــا خشــک  پایی
شــده اند و بــه علــت کم آبــی بیماری هــای 

ــت.  ــتر شده اس ــان بیش درخت
ایــن مســائل از بعــد اجتماعــی چــه معنــی 

ــد؟ ــدا می کنن پی
ــه  ــن ک ــش از ای ــزی در حــوزه آب بی برنامه ری
ــا  ــتانی ب ــی اســت. در اس ــد، اجتماع ــی باش فن
جمعیــت کرمــان کــه درآمــد بســیاری از مــردم 
مســتقیم و غیرمســتقیم بــه کشــاورزی وابســته 
اســت، شــرکت آب منطقــه ای تصمیــم گرفتــه 
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اندیشــکده تدبیــر آب ایــران در ســطح 
بــه  و  راه انــدازی شــده بود  کشــور 
دنبــال سلســله گفت و گوهایــی بــا 
آب  سیاســت گذاران  و  متخصصیــن 
بــود و نــه کشــاورزان و نــه آب بــران و نه 
شــهروندان، بلکــه سلســله گفتگوهایی 
فقــط در ســطح نخبــگان جامعــه را پــی 
ــه  ــود ک ــدوار ب ــرد و امی ــی ک ــری م گی
مســئله آب را بــه یــک مســئله اجتماعی 
ــئله  ــک مس ــط ی ــا فق ــد. ت ــل کن تبدی

ــد.  ــی نمان ــی باق ــادی و فن اقتص

ــه جــای عرضــه آب،  ــار ب ــن ب ــرای اولی ــود ب ب
آن را کاهــش دهــد، آن هــم بــا همــه مســائلی 
کــه تــا امــروز اتفــاق افتــاده اســت. ســوال ایــن 
بــود کــه آیــا ایــن پــروژه شــرکت آب منطقه ای 
ناقص الخلقــه  پروژه هــای  آن  از  یکــی  هــم 
نخواهــد بــود؟ آیــا مــردم مثــل مــِن پژوهشــگر 
ــگاه  ــئله آب ن ــه مس ــی ب ــخص دولت ــا آن ش ی
آیــا همــه آب بــران در ســطوح   می کننــد؟ 
مختلــف اقتصــادی بــه یــک شــکل بــه مســئله 

ــد؟ ــگاه می کنن ن
ــن ســواالت  ــه ای ــا توجــه ب ــروژه شــما ب پ

ــف شــد؟ ــه تعری چگون
ــم  ــف کردی ــکل تعری ــن ش ــروژه را بدی ــا پ م
ــا  ــع ی ــانی در آب ذی نف ــدم اول، کس ــه در ق ک
ــود.  ــنیده ش ــان ش ــتند صدایش ــل هس ذی مدخ
ــدی  ــت ج ــچ وق ــا هی ــو ه ــت وگ ــن گف ای
ــه  ــی ک ــت وگوی ــا گف ــده بود. تنه ــه نش گرفت
ــده بود  ــاز ش ــل آغ ــی قب ــه از مدت ــن زمین در ای
در ســطح اندیشــکده بــا اســاتید حقــوق، 
از  بــود و اصــًا  رســانه، پژوهشــگران آب 
ــه  ــی ب ــود. حت ــده ب ــر نیام ــطح پایین ت ــن س ای
ــدم  ــیده بود. در ق ــم نرس ــجویی ه ــطح دانش س
ــیدند،  ــاد رس ــک اعتم ــه ی ــردم ب ــر م دوم، اگ
اگــر توانســتند بیــن خودشــان افــرادی را پیــدا 
ــان  ــا و ایده هایش ــی صداه ــه نمایندگ ــد ک کنن
را بــر عهــده گیــرد، آن گــروه هیــأت موسســی 
تشــکیل دهنــد و انجمنــی را تأســیس کننــد کــه 
به طــور غیرمســتقیم بانــی تشــکیل تشــکل های 
آب بــران در همــه جاهایــی باشــد کــه ظرفیتــش 
وجــود دارد؛ چــه بــه لحــاظ اجتماعــی، حقوقی 
ــاد  ــع ایج ــی در واق ــک. یعن ــا هیدرولوژی و ی
شــدن ایــن تشــکل، بســته بــه حضــور کســانی 
ــی  ــان را نمایندگ ــان ذی نفع ــه خودش ــد ک باش

می کننــد.  
آب منطقــه ای هــم ایــن پــروژه را به عنــوان یک 
ــی  ــد پروژه های ــک در ح ــی کوچ ــروژه خیل پ
کــه از گردونــه مناقصــه خــارج شــود، در 
ــه  ــود، ب ــه ش ــن بودج ــودش تأمی ــه خ مجموع
ــًا  ــت. عم ــان پذیرف ــون توم ــغ 192 میلی مبل
ایــن پــروژه بایــد زیــر نظــر یــک شــرکت فنــی 
ــام  ــه ای انج ــا آب منطق ــه ب ــی در رابط مهندس
ــغ  ــه بال ــن بودج ــی از ای ــش مهم ــد، بخ می ش
بــر 40 درصــد آن جــزء بــاال ســری آن شــرکت 

ــد  ــروژه بای ــن پ ــه ای ــد. در نتیج ــوب ش محس
ــی  ــا بودجــه محــدود در 8 محــدوده مطالعات ب
اســتان کرمــان اجــرا می شــد. هــدف ایــن بــود 
ــا  کــه صــدای مــردم شــنیده شــود و ببینیــم آی
ــرار  ــر ق ــار یکدیگ ــد کن ــا حاضرن ــن آدم ه ای

ــد. گیرن
ــهیلگری  ــارکتی و تس ــت مش ــروژه مدیری پ
ــی و  ــتوانه حقوق ــه پش ــا چ ــن آب ب انجم
در چــه مقیاســی  قصــد داشــت در حــوزه 
ــرکت  ــم ش ــت فه ــد؟ در نهای آب ورود کن
آب منطقــه ای از ایــن فعالیــت انجمنــی چــه 

ــود؟  ب

داســتان دقیقــًا دو بحــث اســت؛ نقطــه نظــر مــا 
ــکل ها  ــدازی تش ــل از راه ان ــه قب ــود ک ــن ب ای
ــن  ــه ای در ای ــون تجرب ــی، چ ــطوح محل در س
خصــوص وجــود نــدارد، بایــد ابتــدا فرصتــی 
بدهیــم کــه در ســطوح میانــی تشــکلی ســاخته 
شــود. شــاید تشــکلی تحــت عنــوان دوســتدار 
آب؛ یعنــی جایــی کــه بتوانــد همیــن کاری کــه 
ــا 700  ــا ب ــه دهــد. م ــم، ادام ــا انجــام می دهی م
نفــر در مســیر ایــن پــروژه گفت و گــو کردیــم، 
ولــی آیــا هفتصــد نفــر کافــی اســت؟ هــزاران 
ــه  ــه ب ــد ک ــتان وجــود دارن ــن اس ــر در همی نف
موضــوع عاقه منــد هســتند، ولــی درگیــر 
موضــوع نشــده اند. ایــن بحــث بایــد گســترده 
و عمیــق شــود، همــه زوایــای آن دیــده شــود.  
ــان  ــف جه ــاط مختل ــیاری در نق ــای بس مثال ه
در  آنهــا  مهم تریــن  از  یکــی  دارد،  وجــود 
ــه  ــا اســت ک ــی در کالیفرنی حــوزه آب زیرزمین

از صــد ســال  حــدوداً 
 1925 ســال  از  قبــل، 
ــی  ــود. وقت ــروع می ش ش
مطالعــه کنیــد، متوجــه 

ــا  ــن گفت و گوه ــا همی ــز ب ــه چی ــوید هم می ش
آب بــران،  گفت و گوهــای  می گیــرد؛  شــکل 
و  حقوق دانــان.  مهندســان،  متخصصیــن، 
امــروزه در آخریــن پروژه هــای آب زیرزمینــی، 
مجــدداً بــر ضــرورت گفت وگوهــای ذی نفعــان 

ــد.  ــد دارن تأکی
مــا نیــاز داریــم بــه پذیــرش باورهایــی برســیم؛ 
ــدود  ــی مح ــع آب زیرزمین ــه مناب ــن ک ــًا ای مث
ــری  ــت تجدید پذی ــع از حال ــن منب ــت، ای اس
ایــن  تجدید پذیــری  شده اســت.  خــارج 
منبــع هزارســاله متعلــق بــه زمانــی اســت 
ــات آب را  ــا از قن ــطحی ی ــای س ــه از آب ه ک
ــش  ــر، افزای ــم. در حال حاض ــت می کردی برداش
جمعیــت داریــم، افزایــش شــرب و کشــاورزی 
را داریــم، گرمایــش زمیــن هــم هســت. از 
طرفــی حاکمیــت بــه بســیاری از گروه هــا 
کــه خواهــان امتیازگیــری بودنــد از طریــق آب 
امتیــاز داده اســت. حــاال دولــت می خواهــد 
ایــن امتیــاز را بگیــرد. هــزاران مســئله پیچیــده 
به وجــود می آیــد. دولــت می خواهــد همــه 
ایــن مســائل پیچیــده را از طریــق قــدرت و از 

ــد. ــاال حــل کن ب
ــه ســعی  ــود ک ــًا نگرشــی ب ــن آب، دقیق  انجم
ــوزش  ــردم را آم ــنود، م ــا را بش ــت صداه داش
ــد  ــرای نشــر ایده هــا توانمن دهــد، کســانی را ب
کنــد تــا ایــن بــاور در جامعــه بــه وجــود بیایــد 
کــه آب یــک دارایــی کمیــاب مشــترک اســت 
و بایــد بــه درســتی از آن اســتفاده کــرد. شــاید 
ــه  ــد ایــن تضــاد منافــع را ب یــک انجمــن بتوان
ســمت توافق هــای بهتــری ســوق دهــد. دلیلــی 
وجــود نــدارد کــه همــه بــه یــک شــکل فکــر 
ــرای انجمــن  ــی ب ــه لحــاظ حقوق ــا ب ــد. ام کنن
غیرتجــاری  مــدل  داریــم،  پیشــنهاداتی  آب 
مثــل  وکا،  کانــون  مثــل  غیر انتفاعــی  و 
انجمن هــای فرهنگــی و عام المنفعــه. البتــه، 
ــی  ــت. در صورت ــاز اس ــًا ب ــمت کام ــن قس ای
کــه هیــأت موســس شــکل گرفــت، جلســاتش 
را برگــزار کــرد، آن موقــع می تواننــد خودشــان 

ــد. ــم بگیرن تصمی
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ــور  ــن ط ــوالم را ای س
مطــرح کنــم بــه لحــاظ 
ــا توجــه بــه  حقوقــی ب
وضعیــت فعلــی انجمن 
ــد تشــکیل  ــت بای ــتوانۀ حاکمی ــه پش ــا چ ب
ــد؟  شــود و در حــوزه آب تصمیم گیــری کن
تــوان مذاکــره ای نهــاد مدنــی چگونــه 

شده اســت؟ پیش بینــی 
نیســت  ایــن  انجمن هــا  داســتان  اصــًا 
کــه دولت هــا بایــد بــه انجمن هــا گــوش 
تــا  می شــوند  تشــکیل  انجمن هــا  کننــد. 
گــوش دولت هــا را بــاز کننــد و پنبــه را از 
ــم  ــور نمی کن ــن تص ــد. م ــان دربیاورن گوش ش
ــه  ــاری ک ــه انتظ ــن هم ــا ای ــای دنی ــچ کج هی
مــا از دولت مــان داریــم، داشته باشــند. بلــه، 
بــه مــدد نفــت مــا انتظــار داریــم دولــت مثــل 
ــا را گــوش  ــای م ــوار حرف ه ــدر بزرگ ــک پ ی
ــدران بزرگوارمــان  ــی کــه حتــی پ ــد، درحال کن
ــد  ــه بتوانن ــتند ک ــی هس ــد فرزندان ــم نیازمن ه
ــند  ــفاف داشته باش ــق و ش ــت های دقی درخواس
و آنهــا را وادار بــه شــنیدن کننــد. یــا بــه معنــای 
ــم. االن  ــر کنی ــفاف تر فک ــد ش ــا بای ــر م دقیق ت
می خواهیــم بگوییــم دولــت چــه کار کنــد؟ مــا 
رفتیــم پرســیدیم. خیلــی جاهــا گفتنــد دولــت 
بــه مــا چــاه بدهــد! خیلــی جاهــا گفتنــد از مــا 
ــم  ــایه مان ه ــد! از همس ــم کن ــر آب را ک کمت
ــا  ــد آق ــا گفتن ــی جاه ــد! بعض ــم کن ــتر ک بیش
ــاورد!  ــج بی ــد آب از کارون و خلی ــت بای دول
ــد  ــا بای ــد م ــه می گفتن ــد ک ــم بودن ــا ه خیلی ه
در محــدودۀ خودمــان فکــر کنیــم و همان قــدر 
کــه داریــم را درســت مصــرف کنیــم. ایــن همه 
ــه دارد  ــت وظیف ــاال دول ــود دارد. ح ــده وج ای
ــًا  ــه چــه کســی گــوش دهــد؟! دولــت قاعدت ب
ــاال  ــت ب ــه دس ــد ک ــوش می ده ــی گ ــه کس ب
دســت را داشته باشــد. چــه کســی قوی تــر 
ــر  ــانی قوی ت ــول کس ــت معم ــت؟ در حال اس
هســتند کــه بــه رأس قــدرت نزدیکترنــد. ایــن 
گــروه ممکــن اســت حاضــر باشــند میلیاردهــا 
میلیون متــر   250 تــا  کننــد  میلیــارد خــرج 
ببرنــد.  مشــهد  بــه  عمــان  از  آب  مکعــب 
ــه  ــی وجــود داشــته باشــد ک ــد صدای ــی بای ول
ــی یــک چهــارم مصــرف  ــن آب حت ــد ای بگوی
ــن  ــم نیســت. ای ــان ه ــد کرم ــتان مانن ــک اس ی

ــود  ــری وج ــا راه بهت ــد، آی ــه می کن ــه هزین هم
ــن  ــی از همی ــتان در یک ــی از دوس ــدارد؟ یک ن
ــه  ــی دری ب ــر زمان ــت اگ ــا می گف ــات م جلس
ــدا شــد  ــه ای خــورد و گــوش شــنوایی پی تخت
بایــد ایــده ای وجــود داشــته باشــد. حتــی اگــر 
ــنوایی  ــدر و ش ــت مقت ــیم دول ــار داشته باش انتظ
وجــود داشته باشــد، بــاز هــم تنــوع ایــده 
ــوع وجــود دارد.  ــن تن ــم ای ــم. همیشــه ه داری
ــو  ــود و گفت و گ ــن تشــکیل ش ــر انجم ــا اگ ام
کنــد می توانــد بهتریــن و شــدنی ترین راه را 
انتخــاب کنــد. بهتریــن راه حل هــا در زمــان 
معیــن و مــکان معیــن؛ کار درســت را در زمــان 
ــود  ــی نب ــا اتفاقات ــد. اینه ــنهاد کن ــت پیش درس
کــه مــا  توقــع داشــتیم در دو ســال رخ دهــد. 
ــاه  ــان کوت ــا هــم در مــدت زم ــچ جــای دنی هی
نیفتاده انــد.  اتفــاق  این چنینــی  راه حل هــای 
فرصــت اندکــی بــود کــه دولــت اجــازه داد مــا 

ــم. ــده را محــک بزنی ــن ای ای
ــرای  ــه به طــور تخصصــی ب در جلســاتی ک
ــده  ــود ای ــزار می ش ــران آب برگ ــل بح ح
ــن  ــود، از ای ــنهاد می ش ــی پیش ــای مختلف ه
ــد آب را از  ــب و کار تولی ــه کس ــده ک ای
مصــرف آب جــدا کنیــم تــا ایــن کــه آب را 
خریــد و فــروش کنیــم یــا یکجــا بــه دســت 
ــه شــما از  ــده ای ک ــن ای ــم، ای ــت بدهی دول
آن صحبــت مــی کنیــد را معمــواًل بــه 
عنــوان ایــده حــل بحــران آب بــه رســمیت 
چه طــور  را  مســئله  ایــن  نمی شناســند، 

توضیــح می دهیــد؟
صبحت هایــی کــه مــن مطــرح کــردم ایده هــای 
ــن  ــر م ــی از نظ ــتند، ول ــران آب هس ــل بح ح
ــده  ــا ای ــدارد. تنه ــود ن ــی وج ــدگاه مصلحت دی
کلــی پشــت داســتان مدیریــت مشــارکتی 
ــاس  ــئله آب را براس ــد مس ــه بای ــت ک آن اس
ــرد. سیاســت گذاری  ــف ک ــز تعری حوضــه آبری
و حراســت از آب هــا را بــه دولــت هــا ســپرد. 
ــات در  ــع آوری اطاع ــوم شــامل جم ــن مفه ای
ســطوح وســیع، کارهایــی کــه پُرهزینــه اســت 
ــی در  ــت عموم ــک خدم ــوان ی ــه عن ــد ب و بای
ــه کارهــا  نظــر گرفــت، می شــود. در مــورد بقی
ــج  ــه نتای ــًا ب ــرد کام ــد ک ــه بای ــه چ ــن ک و ای
ــرای  ــردد. ب ــارکت برمی گ ــا و مش گفت و گوه
ــه یــک نتیجــه منســجم و مشــخص  رســیدن ب

بــه  مثــًا  گســترده ای  بحث هــای  نیازمنــد 
ــن  ــه م ــی ک ــا جای ــتیم. ت ــی هس ــاظ حقوق لح
ــی  ــت حقوق ــا دو نشس ــک ی ــط ی ــم فق می دان
ــزار  ــون در کل کشــور برگ ــا کن ــر ســر آب ت ب
شده اســت. یعنــی حتــی حقوق دانــان ایــن 
ــه  ــئله آب بیگان ــه مس ــبت ب ــم نس ــور ه کش
هســتند. مشــارکت راه حــل نهایــی نیســت. 
ــت.  ــه راه حل هاس ــیدن ب ــیر رس ــارکت مس مش
هیــچ عقــل کلــی وجــود نــدارد کــه بخواهیــم 
ایــن عقــل کل بهتریــن  بگوییــم راه حــل 
ــد  ــود دارن ــیاری وج ــای بس ــا آدم ه ــت. ام اس
ــه  ــان ک ــران و جه ــدد از ای ــات متع ــا تجربی ب
می تواننــد بــه نتایــج خوبــی برســند. آدم هایــی 
ــرداری  ــا بهره ب ــتقیمًا ب ــه مس ــتند ک ــم هس ه
از آب ســر و کار دارنــد، چــه در جایــگاه 
ــهری و  ــات ش ــگاه خدم ــا در جای ــاورز ی کش
ــد  ــا بای ــن گروه ه ــت. ای ــگاه صنع چــه در جای
بــه نتایــج مشــترکی برســند تــا هــر ایــده ای را 
کــه هــم بــه لحــاظ حقوقــی، همــه بــه لحــاظ 
ــدان  اجتماعــی و اقتصــادی درســت اســت و ب
ــه  ــزی ک ــل چی ــد. حداق ــیده ایم، بپذیرن می رس
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــق دارن ــر آن تواف ــه س هم
ــب  ــا تناس ــرف م ــا مص ــا ب ــودی آب م موج
ــه  ــه حوضــه، آبخــوان ب ــا حوضــه ب ــدارد. ام ن
ــاید  ــت. ش ــاوت اس ــئله متف ــن مس ــوان ای آبخ
جایــی هســت کــه دولــت بایــد خیلــی محکــم 
و مســتحکم آب را دســتش بگیــرد. مثــل دولــت 
ــاژ آب  ــت در مــورد پمپ ســنگاپور و فقــط دول

ــرد.  ــم بگی تصمی
کدام مناطق این چنین نیازی دارند؟

بردســیر  آبخــوان  در  مــن  قبلــی  تجــارب 
ــه العــرب کــه آب  ــال، قری ــرای مث ــد، ب می گوی
ــت  ــد و جمعی ــن می کن ــان را تأمی ــرب کرم ش
کمــی هــم از منابــع آبــی آنجــا اســتفاده 
کامــل  اختیــار  می توانــد  دولــت  می کنــد، 
ــن  ــم ای ــا حــدی ه ــه ت ــرد ک را در دســت بگی
طــور اســت. بعضــی مناطــق شــاید کشــاورزی 
ــه طــور کامــل تعطیــل شــود و بعضــی  ــد ب بای
مناطــق برعکــس اســت، جمعیــت زیــادی 
آنجــا زندگــی می کننــد و هنــوز از منابــع 
نــه  اینجــا  می کننــد،  بهره بــرداری  آبــی 
می توانیــد جمعیــت را تخلیــه کنیــد و نــه 
می توانیــد بــدون توافــق جمعیــت کاری از 
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ــه  ــح ب ــور ُمصل ــی دیکتات دوره حکمران
ــق  ــل در مناط ــت! حداق ــر رسیده اس س
ــه  ــران ب ــل ای پُرجمعیــت و وســیعی مث
ــارات  ــه ام ــا ن ــت. م ــر رسیده اس س
ــی؛  ــل دب ــتیم مث ــی هس ــده عرب متح
ــدود  ــت مح ــا جمعی ــک ب ــه کوچ منطق
شــهروند و بقیــه غیــر شــهروند. و 
نــه ســنگاپور چهــار میلیونــی کــه 
ــت.   ــور اس ــهر- کش ــک ش ــالً ی عم
ــاحت 1.648  ــا مس ــور ب ــک کش ــا ی م
کیلومترمربــع و جمعیــت بــاالی 80 
میلیــون و بخــش اعظــم ایــن جمعیــت 
مســتقیم و غیرمســتقیم درگیــر آب 
هســتند همــراه بــا مباحثــی کــه در طول 
ــر  ــن ب ــکل ممک ــر ش ــه ه ــال ب 40 س

ــم. ــار آورده ای ــع فش مناب

پیــش ببریــد، حتــی اگــر بهتریــن ایــده جهــان 
ــور  ــی دیکتات ــید، دوره حکمران ــته باش را داش
ُمصلــح بــه ســر رسیده اســت! حداقــل در 
مناطــق پُرجمعیــت و وســیعی مثــل ایــران 
ــارات متحــده  ــه ام ــا ن ــه ســر رسیده اســت. م ب
ــک  ــه کوچ ــی؛ منطق ــل دب ــتیم مث ــی هس عرب
ــر  ــه غی ــهروند و بقی ــدود ش ــت مح ــا جمعی ب
ــی کــه  ــه ســنگاپور چهــار میلیون شــهروند. و ن
ــک  ــا ی ــت. م ــور اس ــهر- کش ــک ش ــًا ی عم
کشــور بــا مســاحت 1.648 کیلومترمربــع و 
ــم  ــش اعظ ــون و بخ ــاالی 80 میلی ــت ب جمعی
ــر  ــتقیم درگی ــتقیم و غیرمس ــت مس ــن جمعی ای
ــه در طــول  ــی ک ــا مباحث ــراه ب آب هســتند هم
ــع  ــر مناب ــن ب ــکل ممک ــر ش ــه ه ــال ب 40 س
ــتان هایی  ــزو اس ــان ج ــم. کرم ــار آورده ای فش
داشته اســت.  مشــکل  همیشــه  کــه  اســت 
ــچ  ــه هی ــتان هایی ک ــال اس ــن 40 س ــا در ای م
ــم  ــل کرده ای ــتند را تبدی ــکل نداش ــت مش وق
آذربایجــان.  مثــل  مشــکل ترین ها  پــر  بــه 
ــی،  ــک آدم ــال ی ــم دنب ــور االن می توانی چه ط
ــه  ــیم ک ــی باش ــک گروه ــه ای، ی ــک مجموع ی
ــی  ــد؟! حت ــن مشــکل را حــل کن ــد کل ای بتوان
ــدرت  ــدر ق ــن ق ــی ای ــچ گروه ــر هی االن دیگ
نــدارد کــه راه حــل بدهــد و همــان راه حــل بــِد 

ــد.  ــرا کن ــودش را اج خ
یعنــی اگــر دولــت راه حلــی بــه نــام کاهــش 
برداشــت را می خواهــد اجرایــی کنــد هیــچ 

راهــی نــدارد کــه آن را عملــی کنــد؟
ایــن کاهــش برداشــت راه حــل نیســت. آب کم 
اســت بایــد آن را کــم برداشــت کــرد. چگونــه 
آب کــم برداشــته شــود راه حــل اســت. هــدف 
ــت.  ــت آب اس ــش دادن برداش ــا کاه ــه م هم
بــرای رســیدن بــه ایــن کاهــش برداشــت 
ــن  ــی ای ــال شــود؟ حت ــد دنب ــدی بای چــه فراین
فراینــد در همــه مناطــق لزومــًا مثــل هــم 
ــا  ــای حوضه ه ــر مبن ــی، ب ــد جزئ ــت. بای نیس
ــه  ــت یکپارچ ــرد. مدیری ــگاه ک ــارکتی ن و مش
ــن  ــه مســئله. ای ــگاه ب ــی یکپارچگــی ن آب یعن
ــی  ــت بازرس ــه گش ــا را ب ــاه ه ــی چ ــه بعض ک
ببندیــم، بعضــی هــا را بگذاریــم خشــک شــود 
ــکلی  ــن ش ــت ای ــد، االن دول ــل نش ــه راه ح ک
کار می کنــد.  دولــت االن دنبــال نتیجــه اســت، 
ــد ایــن نتیجــه حاصــل می شــود، حــاال  می گوی

یــا بــه زور مــن یــا بــه زور طبیعــت! امــا ایــن 
ــتی نیســت.  ــی مســیر درس نتیجــه گرای

ایــن  معتقدنــد  کــه  هســتند  گروهــی 
ــد  ــت  بای ــمت دول ــت از س ــش برداش کاه
ــش  ــد کاه ــرار باش ــر ق ــد و اگ ــاق بیفت اتف
ــا  ــراه ب ــد هم ــرد بای ــتی صــورت گی برداش
ــی  ــی گروه ــد. یعن ــن باش ــارت گرفت خس
کــه در دشــت ســرمایه گذاری کرده انــد 
بایــد خســارت دریافــت کننــد، چــون 
ــخ  ــت. پاس ــت رفته اس ــان از دس سرمایه ش
ــارت  ــئله خس ــه مس ــارکتی ب ــت مش مدیری

ــت؟ ــن چیس گرفت
مــن هیــچ نظــری در مــورد خســارت گرفتــن 
نــدارم. تعریــف خســارت گرفتــن یــا نگرفتــن 
ــان  ــه صاحیت ش ــپارم ک ــی می س ــه گروه را ب
ــا  ــم آنه ــط می گوی ــت. فق ــتر اس ــن بیش از م
بایــد گفت و گــو کننــد و در جلســات مختلفــی 

ــی  ــند. یعن ــق برس ــه تواف ــا ب ــد ت ــرکت کنن ش
ــدی  ــای ج ــق و مذاکره ه ــه تواف ــدر ب ــن ق ای
ــه کســی حاضــر باشــد درخواســت  برســند ک
ــن  ــد م ــرض کنی ــرد. ف ــان را بپذی خسارت ش
ــه  ــم، ب ــارت باش ــت خس ــدار دریاف ــم طرف ه
پشــتوانه چــه قدرتــی بایــد ایــن خســارت بــه 
مــن پرداخــت شــود؟ مــن چــه کســی هســتم؟ 
اگــر مــن کســی باشــم و صدایــی داشته باشــم، 

کــه  اســت  وقــت  آن 
خســارت  درخواســت 
معنــی می دهــد. حتمــًا 
کــه  هســتند  گروهــی 

خواهــان خســارتند، حتمــًا گروهــی اســتفاده از 
انــواع تکنولــوژی را راه حــل می داننــد، گروهــی 
می خواهنــد چاه هــا خریــداری شــود تــا تعــداد 
ــن  ــه ای ــا هم ــد. ام ــم کنن ــرداران را ک ــره ب به
گروه هــا بایــد بــه پیامدهــای راه حل شــان فکــر 
ــا  ــورد پیامده ــردن در م ــرای فکــر ک ــد و ب کنن
جمعــی  فکرکــردن  و  گفت و گــو  نیازمنــد 

ــتیم.  هس
چگونــه  آب  بــرای  فعلــی  شــرایط  در 
ــم و  ــش ببری ــا را پی ــن ایده ه ــوان ای می ت

ــم؟ ــی کنی عمل
ــد  ــد بای ــده ای می دهن ــی ای ــد وقت ــه می دانن هم
ــی  ــا عمل ــانند ت ــدرت برس ــه ق ــده را ب آن ای
شــود. امــا دو نــگاه وجــود دارد؛ بعضی هــا 
ــاختار  ــا س ــردن ب ــق البی ک ــد از طری می گوین
حاکمیتــی ایــده خــود را بــه نتیجــه می رســانیم. 
طریــق  از  کــه  اســت  معتقــد  دوم  نــگاه 
پایه ای تریــن  توانمندســازِی  و  آگاه ســازی 
بهره بــرداران بــه نتیجــه می رســیم. ایــن دو 
نــگاه همیشــه وجــود دارد. ولــی بــه بــاور مــن، 
مــا در روزگاری نیســتیم کــه البی کــردن نتیجــه 
دهــد، چــرا کــه از ســاختار حاکمیتــی یکپارچــه 
ــروه  ــا صــد گ ــود ب برخــوردار نیســتیم. نمی ش
البــی کــرد. در شــرایط فعلــی مشــخص نیســت 
ــردم  ــا م ــرد. تنه ــی ک ــد الب ــه کســی بای ــا چ ب
ــه آب  ــند ک ــاور برس ــن ب ــه ای ــه ب ــد ک می مانن
ــم  ــت و ک ــزی نشس ــد دور می ــت. بای ــم اس ک
دموکراســی  یافــت.  را  راه حــل  هزینه تریــن 
ضرورتــًا بهتریــن جــواب را نمی دهــد، امــا 

ــت.  ــن راه اس ــم هزینه تری ک
وزارت نیــرو مدعــی اســت کــه آمادگــی دارد 
مدیریــت آب یــک دشــت را بــه بهره بــرداران 
ــم  ــا ه ــان ب ــا خودش ــرده ت ــذار ک آن واگ
مشــارکت کننــد و از تســهیلگرانی هم اســتفاده 
ــد کــه  ــع کنن ــردم را قان ــا م ــد کــرد ت خواهن
ــما در  ــر ش ــد، نظ ــرف کنن ــم مص آب را ک
ــت؟ ــرو چیس ــای وزارت نی ــن ادع ــورد ای م

ــت  ــد موفقی ــن جمــات را بای ــان ای ــی بی حت
دانســت. ادبیــات مشــارکت را 25 ســال اســت 
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ــه کار می برنــد، حــاال  کــه مشــارکت جوها ب
ــد و  ــات را مصــادره می کن ــن ادبی ــت ای دول
ــده  ــات برن ــن ادبی ــی ای ــرد، یعن ــه کار می ب ب
برنــده  ادبیــات  فقــط  امــا  شده اســت. 
داســتان  عمــق  در  شده اســت، ضرورتــًا 
ایــن نیســت. نــگاه بدبینانــه ایــن اســت کــه 
ــش  ــت ها را کاه ــد برداش ــت می خواه دول
دهــد، حــاال عــده ای کــه کارمنــد مــا هســتند 
اسمشــان را هــم گذاشــته ایم تســهیلگر، 
می رونــد  بازرســی  گشــت های  به جــای 
ــه  ــی ک ــد. درحال ــع می کنن ــردم را قان و م
ــن  ــت. ممک ــی نیس ــد کس ــهیلگر کارمن تس

اســت برنامــه ای باشــد و در آن کار کنــد، اما 
ــگاه مشــارکت  ــی در ن ــد نیســت. حت کارمن
ــود  ــازی وج ــث اقناع س ــهیلگری بح و تس
ــویه  ــک س ــد ی ــک فراین ــاع ی ــدارد. اقن ن
یــک  مشــارکت  کــه  درحالــی  اســت، 
فراینــد تعاملــی اســت. حتــی مشــخص 
ــع شــود.  نیســت در نهایــت چــه کســی قان
مــا می خواهیــم بــه ایــن بــاور و عمــل 
ــه از  ــم و هم ــظ کنی ــه آب را حف ــیم ک برس
ــد  ــم. بع ــرون بیای ــده بی ــت، زن ــن وضعی ای
در مــورد ایــن کــه داســتان را بــه بــازار آب 
ــر  ــارت، فک ــن خس ــه گرفت ــا ب ــپاریم ی بس

ــای  ــد انته ــهیلگر بای ــرا تس ــا چ ــم. ام کنی
ــا  ــتی ب ــاید در دش ــد؟ ش ــت را بگوی روای
ــازار آب برســند، در جــای  ــه ب مشــارکت ب
ــن  ــر م ــه نظ ــن، ب ــند. بنابرای ــری نرس دیگ
ایــن طــرح موضــوع بدیــن شــکل از طــرف 
ــاال  وزارت نیــرو هم چنــان یــک فرمــان از ب
اســت و اساســش مشــارکت جویانه نیســت. 
بــه  نمی شــود  معتقدنــد  بســیاری 
ــان  ــدر زم ــا آن ق ــا دل بســت، م فرایند ه
نداریــم کــه بنشــینیم و گفت و گــو کنیــم. 
ــو  ــم گفت و گ ــه بخواهی ــی ک ــا زمان ت
ــت  ــت، برداش ــن رفته اس ــم آب از بی کنی

ــت؟ ــما چیس ش
همیشــه در برابــر پیشــنهاد مشــارکت همیــن 
ــت  ــر وق ــم! اگ ــت نداری ــد؛ وق را می گوین
ــد،  ــان را بگذاری ــم اهلل. لوله هایت ــد، بس نداری
ســدتان را بســازید، ســاختمان مشــارکت تان 
را هــم بنایــی کنیــد. امــا واقعیــت ایــن 
ــون آب  ــن تریب ــه م ــال 86 ک ــه س ــت ک اس
را پیشــنهاد دادم و گفتــم یــک دهــه برایــش 
وقــت بگذاریــد، گفتنــد وقــت نداریــم. 
ــت!  ــته اس ــال گذش ــه، دو س ــک ده از آن ی
بایــد بــاور کنیــم هــر فراینــدی اگــر درســت 
پیــش بــرود بــه نتایــج خوبــی خواهدرســید 
کــه پایدارترنــد. هیــچ راه حــل ســریع و 
ــود  ــران آب وج ــل بح ــرای ح ــراری ب اضط

ــم. ــو کنی ــد گفت و گ ــدارد، بای ن
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 1397 مهرمــاه  در  انجم شــعاع-  مهــدی 
ــع آب در یکــی از  ــت مشــارکتی مناب مدیری
مناطــق شهرســتان سروســتان اجرایــی شــد. 
ــتان و  گرچــه از ســال 85 در دشــت سروس
چندیــن دشــت دیگــر اســتان فــارس ماننــد 
ارســنجان، قیــر و کارزیــن، داراب و ... 
ــوت  ــورت پایل ــه ص ــی ب ــرح  تعادل بخش ط
ــمند آب و  ــای هوش ــب کنتوره ــا نص و ب
ــل  ــه دالی ــا ب ــا بن ــده بود، ام ــاز ش ــرق آغ ب
عدیــده، از جملــه عــدم تمایــل و مشــارکت 
بهره بــرداران به صــورت کامــل و تأثیرگــذار 
اجرایــی نشــد، تــا اینکــه کشــاورزان شــهر 
کوهنجــان به صــورت داوطلبانــه موفــق 
شــدند مدیریــت مشــارکتی را در حوضه آب 
زیرزمینــی بــه اجــرا درآورنــد. برای روشــن 
ــا  ــاق ب ــن اتف ــی ای ــاد و چگونگ ــدن ابع ش
محمدباقــر شــیخ االســالمی، باغــدار پســته و 
ــران  ــای انجمــن پســته ای ــأت امن عضــو هی

گفت وگــو کردیــم.
جنــاب شــیخ االســالمی! لطفــًا فرآیندهایــی 
کــه منجــر بــه اجرایــی شــدن طــرح 
ــت  ــع آب در دش ــارکتی مناب ــت مش مدیری

ــد. ــرح دهی ــد را ش ــتان ش سروس
همان طوری کــه مطلــع هســتید در ســال 85 
بــا توافــق وزارت خانه هــای نیــرو و جهــاد 
کشــاورزی و در پــی بحرانــی شــدن وضعیــت 
آب زیرزمینــی، طــرح احیــا و تعادل بخشــی 
ــه تصویــب رســید کــه  ــی ب ــع آب زیرزمین مناب
ــی  ــه آن، اقدامات ــای 14 گان ــاس بنده ــر اس ب

ــه  ــه از جمل ــت ک ــورت می پذیرف ــتی ص بایس
هوشــمند  کنتــور  نصــب  آنهــا  مهم تریــن 
ــزان  ــرل می ــت کنت ــه جه ــود )ب ــرق ب آب و ب
ــه  ــا پروان ــق ب ــاز مطاب ــای مج ــت چاه ه برداش
ــل  ــه دالی ــا ب ــفانه بن ــه متأس ــرداری( ک بهره ب
متعــددی از جملــه عــدم تأمیــن بودجــه و تنــوع 
ــت. ــق نشده اس ــون محق ــره تاکن ــن و غی قوانی
در مناطــق پایلــوت از جملــه سروســتان از 
همــان ابتــدا تقریبــًا بــرای اکثــر چاه هــا نصــب 
ــق  ــه در مناط ــت و اگرچ ــورت گرف ــور ص کنت
صــورت  بیشــتری  ســخت گیری  پایلــوت 
ــق  ــرای دقی ــه اج ــا از آنجایی ک ــت، ام می گرف
قانــون از یــک ســو موکــول بــه نصــب کنتــور 
ــای  ــای حوضه ه ــت چاه ه ــا اکثری ــی ی در تمام
آبریــز را داشــت و از دیگــر ســو، اجــرای 
ــه رو  ــکل روب ــا مش ــرح ب ــای ط ــی بنده تمام
ــدی  ــرداران ج ــردم و بهره ب ــرف م ــود از ط ب

گرفته نشــد.
و  محاصــره  حلقــه  شــدن  تنگ تــر  بــا 
ضرب العجــل طبیعــت و بــروز یــک دهــه 
ــدم اجــرای طــرح  ــوازات ع ــه م خشکســالی ب
ــد.  ــه ســر می بردن فــوق، همــه در باتکلیفــی ب
ــدم  ــف مق ــود در ص ــرداران خ ــه بهره ب اگرچ
ــرار  ــع آب ق ــودی مناب ــش و ناب ــان کاه قربانی
ــم نگاهــی  ــا نی ــا کمــال شــگفتی و ب داشــتند ب
بــه تعلــل بخــش دولتــی کــه حکمرانــی 
بامنــازع بــر منابــع را داشــت و از تــرس رقبــا، 
اســتراتژی بهره بــرداری حداکثــری از منابــع آب 
ــاره ای  ــن، چ ــد. بنابرای ــش گرفته بودن را در پی
ــکاری  ــود و راه ــر وضــع موجــود نب جــز تغیی
هــم جــز مشــارکت ذینفعــان و اطاع رســانی و 
کار جمعــی وجــود نداشــت. در طــی جلســات 
متعــددی از مــردم یــاد گرفتیــم کــه پایــان 
ــودی اســت و  ــاه مــدت ناب ایــن مســیر در کوت
ــردن  ــع ک ــارکت و قان ــری و مش ــدون همفک ب
دولت مــردان در قبــول مدیریــت مشــارکتی، راه 
دومــی نمی تــوان متصــور بــود. از دل جلســات، 
نماینــدگان انتخــاب شــده، پیشــنهاد مشــخصی 
ــه  ــد ک ــارس دادن ــه ای ف ــازمان آب منطق ــه س ب
در یــک محــدوده مشــخص کــه به لحــاظ 
توپوگرافــی بــه منابــع آب مجــاور ارتبــاط 
ــتای  ــرداران در راس ــره ب ــا به ــری دارد، م کمت
تعادل بخشــی  و  احیــا  طــرح  سیاســت های 

داوطلبانــه  به صــورت 
حاضریــم میــزان مصــرف 
کنتــرل  به طــوری  را 
ــک دوره  ــا در ی ــم ت کنی
ــادل  ــه تع ــدت ب ــان م می

در ســفره های آب زیرزمینــی برســیم؛ حتــی 
اگــر نیــاز باشــد کــه از میــزان پروانه هــای 
ــه  ــم ک ــرف کنی ــر مص ــم کمت ــرداری ه بهره ب
بــا لطــف و درایــت مســئولین آب شهرســتان و 
ــا توجــه  ــد و ب ــم ش ــه ای تنظی ــتان توافق نام اس
ــه  ــروع ب ــا ش ــر چاه ه ــودن اکث ــوردار ب ــه کنت ب
ــت برداری و  ــردن، لیس ــره ک ــرداری، کالیب آمارب
گروه بنــدی چاه هــای کشــاورزی شــد. کــه 

ــاس آن: براس
1- اجــراي طــرح، بــار مالــي اضافــي بــه 

ننمایــد. تحمیــل  کشــاورزان 
ــور،  ــیون کنت ــد کالیبراس ــي مانن ــائل فن 2- مس
ــال  ــه و خــط انتق ــاژ ثانوی حــذف مصــرف پمپ
ــور  ــعاب به ط ــک انش ــاي داراي ی ــراي چاه ه ب
دقیــق و توســط شــرکت هاي معتبــر انجــام 

شــود.
بــا  3- نظــارت و تصمیم گیــري در رابطــه 
اقدامــات تنبیهــي و تشــویقي در مســیر اجــراي 
طــرح توســط کمیتــه اي متشــکل از کارشناســان 
ــدگان کشــاورزان انجــام  ــه اي و نماین آب منطق

شــود.
ــه  ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــروع کار، ب ــراي ش ب
اکثــر چاه هــا داراي کنتــور هوشــمند آب و 
ــتان و  ــکاري آب شهرس ــا هم ــد، ب ــرق بودن ب
ــا  ــردن کنتوره ــرداران کالیبره ک ــي بهره ب همراه
و  چاه هــا  گروه بنــدي  و  آماربــرداري  و 

ــد.  ــروع ش ــاورزان ش کش
ــه  ــر ایجــاد شــده در الگــوي کشــت منطق تغیی
بــه کاشــت درختــان پســته  و روي آوردن 
در طــي دهــۀ گذشــته، اصــاح نگــرش در 
بــرداران  بهــره  در  را  آب  منابــع  پایــداري 
تقویــت کرده بــود و مصمــم بــه اجــراي همــان 
طرحــي شــدند کــه نزدیــک بــه دو دهــه روي 
ــان  ــدف متولی ــه ه ــود. گرچ ــده ب ــن مان زمی
ــا  ــود، ام ــرداران یکــي ب ــي و بهره ب بخــش دولت
راه رســیدن بــه ایــن هــدف را بــا هــم تعریــف 

نکرده بودنــد. 
ــداري  ــق پای ــم مواف ــا ه ــه م ــت ک ــي اس بدیه
منابــع آب و اســتمرار تولیــد و بــه ثمــر نشســتن 
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ي  ي  ها ر ا یه گذ ما ســر
ــا  ــتیم. ام ــده، هس انجام ش
ــتي در  ــکان بایس حتي االم
ــاذ  ــا اتخ ــدت ب ــاه م کوت
تدابیــري علي رغــم کاهــش مصــرف آب، کاهــش 
درآمــدي بــراي کشــاورزان بــه وجــود نیایــد کــه 
در ایــن مســیر از کمــک فنــي جهــاد کشــاورزي و 
کشــاورزان خبــره در جهــت معرفــي کشــت هاي 
ــردن راندمــان  ــاال ب ــد زراعــي و همچنیــن ب جدی

ــرد. ــم ک ــتفاده خواهی ــد اس تولی
مدیــران آب  بــا  را  توافــق  ایــن  شــما 
ــي  ــد. درحال ــارس انجــام داده ای ــه اي ف منطق
ــي  ــال جا به جای ــه در ح ــت همیش ــه دول ک
نیروهایــش اســت. شــما چــه طــور اعتمــاد 
ــه،  ــد گلخان ــاي جدی ــه مجوزه ــد ک مي کنی
ــتمي  ــداري و... داده نشــود؟ بحــث سیس دام
ــاي  ــه بهانه ه ــع را ب ــال ها مناب ــه س ــت ک اس

ــت. ــیم کرده اس ــي تقس سیاس
ماحصــل 50 الــي 60 ســال حکمرانــي یک طرفــه 
بــر منابــع آب زیرزمینــي پیش روي ماســت. هیچ 
کــس از آن راضــي نیســت. همــگان مي داننــد که 
بــدون مشــارکت مــردم، شــرایط قابــل اصــاح 
نیســت. ثانیــًا، مــا در منطقــه ممنوعــه هســتیم و 
مجــوز جدیــدي داده نخواهدشــد و ثالثــًا، قــرار 
بــر ایــن اســت کــه هــر تصمیــم جدیــدي را بــا 

هــم بگیریــم. 
تــا امــروز در کشــور ســه بــار تعییــن تکلیف 
ــاًل  ــي عم ــاي غیرمجــاز را داشــتیم، ول چاه ه
ــم.  ــوز داده ای ــاز مج ــاي غیرمج ــه چاه ه ب
ــه اي  ــه آب منطق ــد ک ــي را نداری ــن نگران ای
ــوع را  ــف موض ــل مختل ــه دالی ــردم ب ــا م ی

ــد؟ منتفــي کنن
کــه  اســت  همیــن  بــرای  تاش هــا  همــه 
دقیقــًا  و  شــود  حاکــم  جدیــدی  وضعیــت 
ــائلی  ــه مس ــی این گون ــا یعن ــرای  م ــت ب موفقی
کــه گفتیــد تکــرار نخواهــد شــد. زیــرا در 
ــان  ــدگان هم ــارکتی، تصمیم گیرن ــت مش مدیری
ذی نفعــان هســتند کــه آینــده و مانــدگاری 
ــظ  ــه حف ــوط ب ــرزمین من ــن س ــان در ای خودش

منابــع آب اســت. 
ــردم  ــن م ــادی در بی ــک بی اعتم ــه ی همیش

ــع  ــردم را قان ــور م ــما چه ط ــود دارد. ش وج
ــد؟ کردی

ــت، از  ــود داش ــه وج ــی در منطق ــارب موفق تج
ــدود 15  ــه ح ــادی ک ــردم نه ــکل م ــه تش جمل
ــاورزان  ــون کش ــوان »کان ــت عن ــل تح ــال قب س
ــش  ــه هدف ــد ک ــتان« تشــکیل ش پیشــرو سروس
ــع آب  ــی مناب ــی و کیف ــش کم ــه کاه ــه ب توج
فقــط از طــرق مختلــف مثــل بــاال بــردن 
ــتفاده  ــزوالت، اس ــره ن ــاری، ذخی ــان آبی راندم
الگــوی کشــت  تغییــر  و  نویــن  آبیــاری  از 
ــته  ــات پس ــمت باغ ــه س ــر ب ــای آب ب زراعت ه
ــن  ــو ای ــتان عض ــاورزان سروس ــر کش ــود. اکث ب
ــای توانمندســازی  ــد و در کاس ه تشــکل بودن
ــس  ــد پ ــزار می ش ــتاها برگ ــام روس ــه در تم ک
از طــرح مســائل، مشــکات و ترتیــب اهمیــت 
ــد.  ــش در می آم ــه نمای ــدول ب ــک در ج ــر ی ه
نتایــج نشــان مــی داد مــردم معتقــد نیســتند کــه 
اولیــن اولویــت و مشکل شــان آب اســت، بلکــه 
عــدم دسترســی بــه اطاعــات در صــدر جــدول 
ــا و  ــن فعالیت ه ــت. همی ــرار گرف ــکات ق مش
ــنهاد  ــوی پیش ــد الگ ــث ش ــه باع ــود ک ــج ب نتای
شــده را بپذیرنــد. بــا تاش هــای بســیار، از 
ــرای پرداخــت  ــردن مســئولین ب ــع ک ــه قان جمل
ــته در  ــه پس ــی ب ــای طوب ــل طرح ه وام از مح
ــار  سروســتان، در طــی یــک دهــه 5 هــزار هکت

ــد. ــداث ش ــاغ اح ب
طــرح مدیریــت مشــارکتی منابــع آب در 
ــرداران  شــهر کوهنجــان چــه تعــداد از بهره ب

را درگیــر می کنــد؟
ــن  ــر از کشــاورزان در ای ــا حــدود 250 نف تقریب
ــک  ــال ی ــرای مث ــد. ب ــارکت می کنن ــرح مش ط
ــر  ــه 10 نف ــق ب ــه چــاه ممکــن اســت متعل حلق
ــک  ــک مال ــه ی ــق ب ــا ســه چــاه متعل باشــد و ی

باشــد.
ــردم را بیــش از هــر موضــوع دیگــری  آنچــه م
ــه  ــت ک ــن اس ــد، ای ــارکت می کن ــتاق مش مش
پذیرفته انــد ایــن تنهــا راه اســت و گریــزی 
ــود  ــی وج ــر راه دوم ــارت دیگ ــه عب ــت. ب نیس

ــدارد. ن
در بُعــد فنــی بــا توجــه بــه ایــن کــه منابــع 
ــت  ــوم نیس ــت و معل ــان اس ــترک و پنه مش

ــان  ــت، ارزیابی ت ــر اس ــه خب ــن چ آن پایی
ــورت  ــه ص ــده چگون ــام ش ــات انج از اقدام

می گیــرد؟
ــی  ــاظ فن ــه لح ــه ای ب ــازمان آب منطق ــود س خ
ــق  ــد و از طری ــتیبانی می کن ــرح پش ــًا از ط کام
چاه هــای گمانــه کــه در دشــت موجــود اســت، 
وضعیــت پاییــن رفتــن یــا انشــاءاهلل بــاال آمــدن 
ــد  ــش در بلن ــن پای ــد. ای ســفره را رصــد می کنن
مــدت بــه رفتــار مــا بــا طبیعــت جهــت می دهد. 
ــم  ــت را ک ــزان برداش ــک می ــال های خش در س
ــن  ــفره میســر باشــد و بدی ــادل س ــا تع ــرده ت ک
ترتیــب بــه ســازگار شــدن بــا شــرایط مســیرمان 

ــم. ــوار می کنی ــخص و هم را مش
ــر  ــا در حــال حاضــر بیشــترین ســطح زی آی
ــات پســته اختصــاص دارد؟ ــه باغ کشــت ب

ــد  ــترین درآم ــم بیش ــه بگویی ــت ک ــر اس دقیق ت
ــته اســت.  ــات پس حاصــل از باغ

پســته یــک ســرمایه گذاری بلنــد مــدت 
ــه  ــد آن ب ــی در رش ــل طبیع ــت و عوام اس
شــدت دخالــت دارنــد. آیــا ایــن آمادگــی را 
داریــد کــه در صــورت بدتــر شــدن شــرایط 

ــد؟ ــم کنی ــت تان ک ــر کش ــطح زی از س
در حــال حاضــر کشــاورزان منطقــه عمدتــًا 
ــن،  ــد. بنابرای ــا هــم دارن زراعــت و باغــات را ب
ــر  ــا تغیی ــت و ب ــظ زراع ــا حف ــه اول ب در مرحل
الگــوی کشــت در زراعــت شــروع کردیــم. 
ــع ادامــه  چنانچــه موفــق نشــدیم و کاهــش مناب
ــم و  ــروع می کنی ــت را ش ــذف زراع ــت ح داش
ــه درآمــد باغــات اتــکا می کنیــم. بســیار امیــد  ب
ــه  ــم ب ــل کرده ای ــع عم ــه موق ــون ب ــه چ دارم ک

ــیم.  ــات نرس ــطح باغ ــش س ــه کاه مرحل
ــد  ــداری بع ــما اول پای ــت ش ــی اولوی یعن

ــت؟  ــدن اس ــتر خری ــان بیش زم
ــته  ــرد گذش ــل عملک ــا حاص ــروز م ــرایط ام ش
گــرو  در  هــم  آینــده  در  اســت.  خودمــان 
ــد  ــا اب ــه باشــد، ت ــروز؛ اگــر خردمندان ــار ام رفت
ــت  ــدازه ای عقانی ــا ان ــر ت ــرد. اگ بهره خواهیم بُ
ــده  ــم، مــدت بیشــتری باقــی مان ــه خــرج دهی ب
و بهــره  می  بریــم و اگــر ابلهانــه و انفــرادی 
ــودی در  ــز ناب ــتی ج ــم، سرنوش ــم بگیری تصمی

ــت. ــان نیس انتظارم
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