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انجمن

پیــرو موضــوع مطــرح شــده در بخــش انجمن 
ماهنامــه دی مــاه 99، پیرامــون اقتصــاد 
آزاد و انجمــن، فرهــاد آگاه عضــو هیئــت 
ــی  ــود ارتباط ــه وج ــل ب ــن قائ ــره انجم مدی
ــود  ــات ب ــن اقتصــاد آزاد و اخالقی بدیهــی بی
و همچنیــن ترویــج اقتصــاد آزاد را جــزء 
ــوان  ــته عن ــن پس ــی انجم ــف اجتماع وظای
نمــود. همچنیــن، وی رقابــت در انجمــن 
ــره  ــت مدی ــی های هیئ ــب کرس ــرای کس ب
ــاً بــه دلیــل تفــاوت دیدگاه هــا ذکــر  را عمدت
ــدرت. آگاه،  ــب ق ــر تصاح ــر س ــه ب ــرد، ن ک
ــن و  ــی انجم ــاختار فعل ــی س ــن بررس ضم
مشــکالت امــروز، پیشــنهاد شــکل دیگــری از 

ــح داد.  ــز توضی ــن را نی اداره انجم
ــه ســراغ ســیدمحمود  ــا ب در ایــن شــماره ام
ابطحــی رئیــس ســابق دو دوره  هیئــت مدیره 
و عضــو فعلــی هیئــت امنــای انجمــن رفتیــم. 
ابطحــی دانــش آموختــه رشــته اقتصــاد 
دانشــگاه تهــران اســت و دو کتــاب بــا عناوین 
ــاد  ــنجان« و »اقتص ــادی رفس ــخ اقتص »تاری
ــر درآورده اســت.  ــته تحری ــه رش پســته« را ب
ــن  ــن ای ــه مت ــه مطالع ــما را ب ــه ش در ادام

گفت و گــوی خواندنــی دعــوت می کنــم.
ــته  ــن پس ــرا انجم ــی! چ ــای ابطح آق
فریــاد آزادی اقتصــاد دارد و اساســًا 
ــت؟ ــی اس ــه معن ــه چ ــاد آزاد ب اقتص
اقتصــاد کشــور مــا یــک اقتصــاد نفتی اســت؛ 
یعنــی یــک اقتصــاد متکی بــه درآمــد حاصل 
ــد  ــن درآم ــه ای ــم ک ــی داری ــدات نفت از تولی
روی تمــام جریانــات و مبــادالت اقتصــادی و 
ــت.  ــر گذاشته اس ــا اث ــت م ــی روی ذهنی حت
مــا اغلــب خودمــان شــعار اقتصــاد آزاد 
راه حــل  راه حل هایمــان  امــا  می دهیــم، 
ــای  ــان راه حل ه ــت، راه حل هایم ــی اس دولت
اقتصــاد نفتــی اســت؛ طبیعــی هم هســت! به 
خاطــر اینکــه تــا االن نفــت نقش عمــده ای در 
اقتصــاد مــا داشــته اســت. ایــن نفت همــراه با 
رانــت اســت، چــرا؟! بــرای اینکــه قیمــت تمام 
ــاوت  ــی تف ــروش آن خیل ــا قیمــت ف شــده  ب
دارد. ایــن نفــت یــک رانــت در خــودش 
دارد، چــرا؟! چــون نفــت انحصــاری اســت و 

ــد.  ــت دارن ــا نف ــدودی در دنی کشــورهای مع
ــا نفــت داشــتند،  ــر همــه کشــورهای دنی اگ
قیمــت نفــت ایــن نبــود. شــاید هزینــه هــر 
بشــکه حــدود 10 دالر باشــد کــه بــا قیمــت 
فــروش آن خیلــی تفــاوت دارد. دولــت طــی 
ــت  ــه قیم ــان ک ــف، از آن زم ــالیان مختل س
ــت را آورده  ــن ران ــه اســت، ای ــاال رفت نفــت ب
و در بدنــه اقتصــاد تزریــق کرده اســت. وقتــی 
دولــت بــا این رانــت حقــوق داده اســت تقاضا 
ایجــاد کــرده، وقتــی کارهــای عمرانــی کــرده 
ــت  ــن ران ــا همی ــرده، ب ــاد ک ــا ایج ــاز تقاض ب
ســد ســاخته و تقاضــا ایجــاد کــرده و محیــط 
زیســت را بــه شــکل دیگــری درآورده اســت. 
ایــن درآمــد نفــت در تمــام مویرگ هــای 
اقتصــاد ایــران رفتــه و حتــی بــر تمــام 

ذهنیــت مــا هــم اثــر گذاشــته اســت. 
بنابرایــن، بــرای اینکــه خــود مــا هــم بفهمیم 
اقتصــاد آزاد چیســت، واقعــاً بایــد کار بکنیــم. 
البتــه شــاید شــرایط عــوض بشــود و هــر قدر 
اهمیــت نفــت کمتــر شــود و هرقــدر اقتصــاد 
مــا بزرگ تــر شــود یــا اینکــه هــر چقــدر کــه 
ــی  ــاظ عمل ــود، از لح ــتر ش ــا بیش ــش  م دان
بهتــر بفهمیــم جریــان اقتصــاد آزاد چیســت. 
ــا  ــه م ــد ک ــد می بینی ــت بکنی ــر شــما دق اگ
زمانی کــه در رابطــه بــا اقتصــاد صحبــت 
ــا  ــم، ام ــاد آزاد داری ــای اقتص ــم، ادع می کنی
ــم  ــه بدهی ــل ارائ ــم راه ح ــی می خواهی وقت
مدیــر  شــخص،  فــالن  اگــر  می گوییــم 
فــالن کار می شــد همــۀ کارهــا درســت 
ــا  ــت. م ــور نیس ــاد آزاد این ط ــد! اقتص می ش
و مقتضیــات اقتصادمــان این طــور اســت 
ــده  ــن کنن ــا تعیی ــدن آدم ه ــن و آم ــه رفت ک
ــاد آزاد  ــن از اقتص ــه م ــزی ک ــت. آن چی اس

می فهمــم ایــن اســت. 
ــی  ــاد نفت ــتقیم اقتص ــر مس ــاً اث واضح

ــت؟  ــته چیس روی پس
اثــرش ایــن اســت کــه ایــن رانــت روی قیمت 
تمــام شــده پســته مــا اثــر می گــذارد، چــون 
روی تمــام اقتصادمــان، روی مــزد کارگرهــا، 
ــر  ــذارد. اگ ــر می گ ــا اث ــت نهاده ه روی قیم
ایــن رانــت در اقتصــاد مــا نبــود قیمــت تمــام 

شــده محصــول مــا چیــز دیگــری بــود، اگــر 
قــرار شــود آمریکایی هــا قیمــت تمــام شــده 
پسته شــان مثــل مــا باشــد اصــاًل نمی تواننــد 

تولیــد بکننــد. 
ــوب  ــاد آزاد خ ــه اقتص ــاور ب ــس ب پ

ــت؟  اس
خــوب و بــدی آن مهــم نیســت. اقتصــاد علــم 

اخــالق نیســت. اقتصــاد خــوب و بــد نــدارد. 
مســئله  انجمــن  در  خیلــی  مــن 
ــاد  ــا اقتص ــاط ب ــات را در ارتب اخالقی

شــنیده ام! آزاد 
اخالقیــات از ایــن جهــت مطــرح می شــود که 
ــورم و  ــت نمی خ ــن ران ــد م ــن می گوی انجم
دنبــال رانــت  نیســتم. امــا بــه نظرمــن وقتــی 
ــد،  ــی می کنی ــاد زندگ ــن اقتص ــد در ای داری
ــد  ــر االن بروی ــذارد. اگ ــر می گ ــما اث روی ش
ــان  ــت ن ــد و قیم ــان بخری ــا ن ــی ت ــه نانوای ب
ــد  ــد بگویی ــا می توانی ــان باشــد، آی هــزار توم
ــتم و  ــران هس ــته ای ــن پس ــو انجم ــن عض م
به خاطــر اینکــه شــما داریــد کــم می گیریــد 
و قیمــت واقعــی نــان را دریافــت نمی کنیــد، 

بیاییــد ایــن 5 هــزار تومــان را بگیریــد؟! 
پــس انجمــن بــا عنــوان کــردن موضوع 
آزادی اقتصــاد چــه می خواهــد بگویــد؟ 
مــا می گوییــم دولــت کاری بــه کار مــا 
ــان  ــا کار خودم ــذارد م ــد و بگ ــته باش نداش
ــام دهیــم. مــا می گوییــم  ــان انج را خودم
دولــت بــه پــر و پــای مــا نپیچــد و بــا 
ــروز  ــذارد و ام ــه می گ ــی ک ــن فرمول های ای
و  بیاوریــد  این طــور  را  ارزتــان  می گویــد 
ــرد. ــا را نگی ــادرات م ــوی ص ــور، جل ــردا آن ط ف

گفت و گو با سید محمود ابطحی عضو هیئت امنای انجمن پسته ایران
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انجمن

پــس عمدتــاً تأکیــد انجمــن در بحــث آزادی اقتصــاد دربــاره 
مداخــالت دولــت اســت؟ 

ــر  ــم. اگ ــم بدهی ــاد نمی توانی ــرای کل اقتص ــخه ب ــا نس ــه م ــه، وگرن بل
ــرای کل اقتصــاد بیاوریــم، اوالً کســی گــوش  قــرار باشــد مــا نســخه ب
نمی دهــد و دومــاً دلیلــی هــم نــدارد ایــن کار را بکنیــم. ضمــن اینکــه 
ــع  ــتند. درواق ــی هس ــاً دولت ــی دقیق ــگاه می کن ــخه ها را ن ــی نس وقت
وقتــی می خواهیــم نســخه بدهیــم، اتفاقــاً آن موقــع اســت کــه دولتــی 

ــم.  ــر می کنی فک
چــرا وقتــی می خواهیــم نســخه بدهیــم دولتــی فکــر 

؟ می کنیــم
برای اینکه نفهمیدیم اقتصاد آزاد چیست. 

ــج  ــالتی در تروی ــچ رس ــن هی ــاب انجم ــن حس ــا ای ــس ب پ
ــدارد؟  ــاد آزاد ن ــخه اقتص نس

خیر، رسالتی ندارد. 
ــد  ــت در پســته بگویی ــال از مداخــالت دول ــک مث ــد ی ــر بخواهی اگ

ــد؟ ــه می گویی چ
ــت  ــتاندارد درس ــام اس ــل به ن ــض و طوی ــکیالت عری ــک تش ــت ی دول
ــق  ــن طری ــده اند و از ای ــه کار ش ــغول ب ــرو مش ــی نی ــد کل ــرده، بع ک
اشــتغال ایجــاد کرده اســت و می گویــد پســته بایــد طبــق ایــن 
اســتاندارد صــادر شــود! چــون ایــن کار دســتوری اســت، بایــد نمونــه 
پســته ای ســاخته شــود کــه اداره اســتاندارد خوشــش بیایــد! ایــن کار 
ــتاندارد  ــد اس ــون کارمن ــد، چ ــاز می کن ــتی را ب ــدم اول راه نادرس در ق
می توانــد نمونــۀ بـَـد را ندیــده بگیــرد. بعــد یــک گواهــی داده می شــود 
بــه اســم گواهــی اســتاندارد؛ ایــن گواهــی اســتاندارد تــا گمــرک ایــران 
ــدارد. ــی ارزش ن ــتری خارج ــرای مش ــد ب ــه بع ــرف ب ارزش دارد و از آن ط

مــا می گوییــم اقتصــاد آزاد یعنــی ایــن کــه مــا بــا خریدارمــان توافــق 
ــن  ــه ای ــم ک ــی صــادر می کنی ــاده غذای ــک م ــم ی ــا داری ــم و م می کنی
ــرای  ــد و ب ــرود در مقص ــد ب ــت و  بای ــه اس ــاده اولی ــی م ــاده غذای م
خــوردن آمــاده شــود. یعنــی بســته بــه ســلیقه مــردم هرکشــوری بــرای 

ــود.  ــاده می ش ــوردن آم خ
هنــوز مــا هیــچ مدرکــی نداریــم کــه مثــاًل ارزش غذایــی پســته نخــودو 
ــی  ــن در جای ــتۀ م ــدار پس ــر خری ــت. اگ ــر اس ــت کمت ــته درش از پس
ــد پســته نخــودو  می خواهــد ایــن پســته را بفروشــد کــه دوســت دارن
بخورنــد، خــب بفروشــد، چــه ایــرادی دارد! مــن بایــد بنابــر تعریفــی که 
از پســته نخــودو دارم بــه خریــدارم بگویــم آیــا شــما اینقــدر نخــودو در 
ــدارد، مــن  پســته ات باشــد قبــول داری، اگــر او بگویــد بلــه اشــکالی ن
نبایــد دروغ بگویــم و بایــد همــان چیــزی کــه توافــق کردیم را بفروشــم. 

تعریــف اقتصــاد آزاد بــه معنــی واقعــی کلمــه ایــن اســت.
 امــا مــا خیلــی در انجمــن دنبــال اقتصــاد آزاد نرویــم بــا ایــن شــعار که 

همــه چیز بایــد در اقتصــاد آزاد باشــد.
ــاًل آزاد  مگــر چنیــن چیــزی ممکــن اســت کــه اقتصــاد کام

باشــد؟ 
برخــی اوقــات گفتــه می شــود، مــا خودمــان هــم تقصیــر داریــم، چــون 
دولــت اگــر رانــت می دهــد، مــا هــم رانــت خــواری می کنیــم. ســوال 
مــن ایــن اســت کــه آیــا می توانیــد بــه دکان نانوایــی برویــد و بگوییــد 
»نانــی کــه داری بــه مــن می دهــی ارزان اســت و ایــن رانــت اســت، بیــا 

دو تومــان دیگــر بــه تــو بدهــم؟!«

ــا  ــن مملکــت زندگــی می کنیــد. اگــر وام بدهنــد م ــد در ای شــما داری
ــان  ــادی انس ــار اقتص ــون رفت ــیم. چ ــف می کش ــن وام ص ــرای گرفت ب
ــر  ــد. اگ ــر کن ــش را حداکث ــد نفع ــالش می کن ــه ت ــت ک ــور اس این ط
ــد  ــان هســت، می روی ــه نفعت ــد ب ــد چنانچــه وام بگیری تشــخیص دادی
ــدار اقتصــاد آزاد هســتم  ــن طرف ــد چــون م ــد و نمی گویی وام می گیری

نمی گیــرم. وام 
ــاک  ــر پ ــه عنــوان یــک ام ــراد از اقتصــاد آزاد ب بعضــی از اف
ارائــه  تقدس گونــه  تعاریــف  و  یــاد می کننــد  منــزه  و 

ــت؟ ــما چیس ــر ش ــد، نظ می دهن
اقتصــاد اینگونــه نیســت! اقتصــاد یــک علــم اســت. همــه آدم هــا دنبــال 
ایــن هســتند کــه مبادلــه بکننــد، از مبادلــه نفــع ببرنــد و نفعشــان را 
حداکثــر بکننــد. ایــن جوهــر حرکــت اقتصــادی هــر آدمــی اســت و این 
موضــوع باعــث پیشــرفت می شــود. افــراد همدیگــر را رشــد می دهنــد، 
چــون کــه هــر کســی یــک مزیتــی دارد و اگــر هــر کــس در مزیــت 
ــه را انجــام بدهــد، ســطح تولیــدات  خــودش بیشــترین تولیــد و مبادل

بــاال مــی رود و نتیجتــاً ســطح رفاهمــان بــاال مــی رود.  
ــا  ــد ی ــگاه می کنی ــم ن ــک عل ــوان ی ــه عن ــاد را ب ــما اقتص ش

یــک موضــوع نســبی؟ 
بلــه. اقتصــاد صــد درصــد یــک علــم اســت و علــم اصــاًل نســبی نیســت. 
مگــر ریاضــی و فیزیــک نســبی اســت؟! اقتصــاد علــم معــاش اســت. در 
زبــان فارســی اقتصــاد علــم مطالعــه رفتــار معاشــی انســان اســت و اول 

بــه آن علــم معــاش می گفتنــد و بعدهــا اقتصــاد نــام گرفــت. 
ــران مطــرح  ــی آن در ای ــد و غرب ــه ســبک جدی ــوم ب ــه عل ــل ک در اوای
شــد، در دوره فروغــی بــه علــم اقتصــاد، علــم معــاش می گفتنــد. زمانــی 
کــه در تهــران مدرســه حقــوق درســت شــد در آنجــا اقتصــاد هــم درس 
ــت.  ــران اس ــگاه ته ــتر از دانش ــه بیش ــن مدرس ــت ای ــد و قدم می دادن
ــکده  ــم دانشــکده مان دانش ــم اس ــده بودی ــجو ش ــا دانش ــه م ــی ک زمان
ــاد  ــکده اقتص ــد دانش ــود و بع ــادی ب ــی و اقتص ــوم سیاس ــوق و عل حق
از آن جــدا شــد. مــن ســال 46 در دانشــگاه تهــران دانشــجو شــدم و 
دانشــکده حقــوق 100 ســالگیش را جشــن گرفــت، از ســال 46 تــا االن 
53 ســال گذشــته، پــس دانشــکده حقــوق 153 ســال پیشــتر تأســیس 
شــده، در حالی کــه دانشــگاه تهــران تأســیس ســال 1314 و حــدود 86 

ســال قدمــت دارد.
ــه  ــش مطالع ــا معاش ــه ب ــی را در رابط ــار آدم ــط و رفت ــاد، رواب اقتص
می کنــد. اصولــش چیســت؟ اصــل اولــش ایــن اســت کــه همــه آدم هــا 
ــه  ــر اینک ــود و دیگ ــر ش ــان حداکث ــه منافع ش ــتند ک ــن هس ــال ای دنب
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آدمیــزاد از صبــح تــا شــب در حــال مبادلــه 
ــت  ــد مزی ــه می کن ــه ای ک ــت و در مبادل اس

ــرد. ــر می گی ــودش را در نظ ــبی خ نس
ــان در  ــار انس ــی رفت ــوع بررس موض
ــرح  ــی مط ــانی و روانشناس ــوم انس عل
اســت و ایــن علــوم نســبت بــه 
ریاضــی و فیزیــک مطلــق نیســتند!
ربطــی بــه علــوم انســانی نــدارد. اگــر بخواهید 
رفتــار آدم هــا را بــه لحــاظ اقتصــادی فرمولــه 
ــی  ــخت تر از ریاض ــت س ــن اس ــد ممک بکنی
ــن  ــه، ممک ــت. بل ــدنی نیس ــی نش ــد، ول باش
اســت شــما در اقتصــاد خیلــی اســتثنا 
ــاًل مســئله مطلوبیــت کــه جــزو  ــد. مث ببینی
اصــول اقتصــاد اســت ممکــن اســت از دیــد 
ــر  ــراد در حداکث ــا اف ــد، ی ــی نباش ــه یک هم
کــردن سودشــان ممکــن اســت تعریفشــان از 
ســود بــا یکدیگــر فــرق کنــد. ممکــن اســت 
ــه  ــد ک ــن باش ــودش ای ــف س ــخصی تعری ش
بــه دیگــران نفــع برســاند و دیگــری بخواهــد 

ــی ببــرد. ســود آن
دلیــل اینکه مکاتــب مختلــف اقتصادی 

ایجاد شــده اســت، چیســت؟
ایــن مکاتــب مربــوط به سیاســت اســت و کاری 
ــه  ــا ب ــاًل لیبرال ه ــدارد. مث ــاد ن ــم اقتص ــه عل ب
ــی  ــر هســتند، ول تئــوری اقتصــاد آزاد نزدیک ت
ــش  ــه مکتب ــی ک ــت کس ــن نیس ــی آن ای معن
لیبرالیســم اســت راجــع بــه علــم اقتصــاد بداند. 
ــتوری،  ــتان اقتصــاد دس ــا داس ــم اقتصــاد ب عل
دولتــی و اقتصــاد برنامه ریــزی شــده اصــاًل 
ــت  ــاد، دول ــم اقتص ــد. در عل ــور در نمی آی ج

ــده دارد. ــگاه هماهنگ کنن ــاً جای عمدت
در موضــوع اســتاندارد، مگــر جایــگاه دولت 
ــد  ــرا می گویی ــس چ ــت، پ ــی نیس نظارت

ــت؟ ــه کرده اس ــت مداخل دول
بــه نظــر مــن اســتاندارد آن چیــزی اســت که 
ــن  ــرده ای و ای ــق ک ــدارت تواف ــا خری شــما ب
ــتاندارد  ــود. اداره اس ــت ش ــد درس ــق بای تواف
فرضــاً بایــد تعریــف درســتی از نخــودو بدهد، 
ولــی اینکــه چنــد درصــد از محمولــه نخــودو 
باشــد بــه توافــق بــا مشــتری بســتگی دارد. 

آیــا انجمــن بایــد محــل حضــور 
افــرادی باشــد کــه فقــط یــک مکتــب 

ــد؟  ــاور دارن ــادی را ب اقتص
نــه. بــرای اینکــه مــا اقتصــاد آزاد را هــم بلــد 
نیســتیم. نمی دانیــم اقتصــاد آزاد یعنــی چــه! 
ــرف  ــم و از آن ط ــاد آزاد می دهی ــعار اقتص ش

ــد  ــار بگوی ــد در اخب ــت بیای ــم دول می گویی
کــه چــرا پســتۀ نخــودو صــادر می کنیــد!

ــی  ــداف جمع ــوالً اه ــا معم در انجمن ه
علــم  در  امــا  می شــوند،  دنبــال 
ــف  ــی تعری ــاً فردگرای ــاد عمدت اقتص
شــده. آیــا فکــر نمی کنیــد فردگرایــی 
ــا  ــتی انجمن ه ــت سوسیالیس ــا ماهی ب

ــت؟ ــض اس در تناق
اصــوالً در اقتصــاد همــۀ آدم هــا دنبــال نفــع 
فــردی هســتند و ایــن جــزو محاســنش 
اســت کــه باعــث می شــود نفــع جمــع 
افزایــش پیــدا کنــد. ظاهــراً وقتــی مــن 
ــال  ــما دنب ــتم و ش ــودم هس ــع خ ــال نف دنب
ــن اســت  ــان هســتید، حاصــل ای نفــع خودت
ــد.  ــدا می کن ــش پی ــع افزای ــع جم ــه نف ک
ــع  ــر دو منب ــن، ه ــه شــما و م ــی ک ــا وقت ام
ــع  ــراژدی منب ــیم، ت ــته باش ــترکی داش مش
مشــترک رخ می دهــد و ممکــن اســت همــه 
ضــرر کنیــم. بــه ایــن موضــوع تــراژدی منابع 
مشــترک می گوینــد. در اقتصــاد، جایــی 
ــت  ــت در جه ــن اس ــن کارش ای ــل انجم مث
ــد و طــوری  ــراژدی حرکــت کن ــن ت حــل ای
کار جمعــی بکنــد کــه منافــع همــه تأمیــن 

ــود.  ش
ــًا  ــدگاه لزوم ــن دی ــه ای ــا ب ــس بن پ
قــرار نیســت کــه در انجمــن هــر کاری 
ــل  ــال ح ــه دنب ــا ب ــود و م ــف ش تعری
ــا  ــی م ــم. یعن ــکالت بروی ــۀ مش هم
فقــط بایــد ســراغ کارهایــی برویــم که 
ــند. ــا باش ــه م ــترک هم ــراژدی مش ت

ــه  ــع هم ــت. منب ــی اس ــا یک ــه م ــع هم منب
مــا پســته اســت و همــه می خواهیــم پســته 
ــن،  ــیم. بنابرای ــی بفروش ــت باالی ــه قیم را ب
ــاد را  ــه اقتص ــد ک ــی باش ــد جای ــن بای انجم
ــن  ــه م ــه ن ــد و طــوری باشــد ک شــفاف کن

ــه شــما.  ــم و ن ضــرر بکن
ــق  ــوع موف ــن موض ــن در ای ــا انجم آی

ــت؟  ــرده اس ــل ک عم
ــانی  ــد اطالع رس ــدی می توان ــا ح ــن ت انجم
ــدر  ــت و چق ــه اس ــاع چگون ــه اوض ــد ک کن
پســته صــادر و مصــرف شــده اســت. انجمــن 
آدم هــا را دور هــم جمــع می کنــد کــه 

ــد. ــری کنن ــم همفک ــا ه ــینند و ب بنش
ــک  ــی مال ــه کس ــما چ ــر ش ــه نظ ب

ــت؟  ــن اس انجم
اعضای انجمن مالک آن هستند.

امــا ایــن اعضــا هیــچ ســهم مشــخصی 
ــد! ندارن

ــر شــما  ــرد. اگ ــف ک ــوان تعری ســهمی نمی ت
یــک ســهم داریــد، همــان اطالعاتــی را 
بدســت می آوریــد کــه شــخص دیگــری کــه 
ــردازد. ــن می پ ــه انجم ــتری ب ــهریه بیش ش

ــد ســهام  ــد اعضــا بتوانن فکــر می کنی
ــهم  ــس س ــر ک ــند و ه ــته باش داش
ــد در  ــد بتوان ــته باش ــتری داش بیش

ــد؟  ــر باش ــر گذارت ــات اث تصمیم
ــه  ــی اینک ــدارد، ول ــن اشــکالی ن ــه نظــر م ب
ــد  مــن بگویــم چــون مــن ده ســهم دارم بای
ــه  ــبت ب ــر نس ــود ده براب ــیم س ــگام تقس هن
ــرم  ــود بب ــهم دارد س ــک س ــه ی ــی ک کس
امــکان پذیــر نیســت. خدمــات انجمــن 
اطالعــات و ایجــاد رابطــه اســت و نتیجــه و 
ــوس  ــکل ملم ــه ش ــل از آن را ب ــود حاص س
ــک  ــن، ی ــود. بنابرای ــیم نم ــوان تقس نمی ت
ــردد  ــر می گ ــوع ب ــن موض ــه ای ــدارش ب مق
ــک  ــه ی ــت ک ــن اس ــم در ای ــن نفع ــه م ک
ــا  ــر ارض ــا کار خی ــون ب ــم، چ ــر بکن کار خی
ایــن کار خیــری کــه مــن  و  می شــوم. 
می برنــد.  دیگــران  را  نفعــش  می کنــم 
خیلی هــا مدرســه و دانشــگاه می ســازند. 
ــر  به طــور کلــی، هــر کاری کــه شــخص خّی
ــدارد،  ــی ن ــع مال ــاً نف ــد لزوم ــام می ده انج
بلکــه بیشــتر از لحاظ معنــوی لــذت دارد، در 

ــت. ــور اس ــم همین ط ــن ه ــورد انجم م
ــه  ــاد ب ــازار آزاد و اعتق ــن ب ــاط بی ارتب
تجــارت آزاد بــا تعاریــف اخالقــی 
چیســت کــه در انجمــن روی ایــن 
مــن  می شــود؟  تأکیــد  موضــوع 
ــن  ــه ای ــما ب ــای ش ــی در حرف ه خیل

ــردم! ــی نب ــاط پ ارتب
درســت اســت. اخــالق جداســت و علــم 

اقتصــاد جداســت.
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انجمن

اخالقیات چه هستند؟ 
اخالقیــات رفتارهایــی هســتند شــامل اینکــه 
ــاد  ــا در اقتص ــم. م ــه نزنی ــران صدم ــه دیگ ب
پســته، به خصــوص کــه منبــع مشــترک 
اســت  ممکــن  اوقــات  خیلــی  داریــم، 
ــان  ــال ســود خودم ــم و دنب ــی بکنی بداخالق
باشــیم و دیگــران از ایــن بداخالقــی مــا 

ــد.  ــه ببینن صدم
ــن  ــج ای فکــر می کنیــد تبییــن و تروی
ــای  ــزء فعالیت ه ــد ج ــات بای اخالقی

ــد؟ ــن باش انجم
ــا در انجمــن  ــه م ــه، چــه اشــکالی دارد ک بل
ــود  ــث ش ــه باع ــم ک ــام ندهی ــی انج کارهای
ــا مشــابه اســت،  ــا م ــرادی کــه کارشــان ب اف
ضــرر کننــد. مــا بایــد بــه دنبــال ایــن باشــیم 
کــه ســود خــود را حداکثــر بکنیــم، امــا نــه 

ــه قیمــت ضــرر دیگــران.  ب
ــاد  ــول اقتص ــوع در اص ــن موض ــا ای آی

ــت؟  ــده اس آزاد آم
ــما  ــر ش ــد اگ ــاد آزاد می گوی ــی اقتص ــه! ول ن
ــران کار  ــرر دیگ ــه ض ــد و ب ــن کار را بکنی ای
کنیــد حــذف می شــوید. چــون بــازار رقابتــی 
اســت و مــردم حاضــر نمی شــوند بــا چنیــن 

شــخصی کار بکننــد.
بنــا بــر اســتدالل شــما، دلیلــی وجــود 
ــق  ــن تواف ــا در انجم ــه م ــدارد ک ن
کنیــم کــه بــه اخــالق تجــاری پایبنــد 
باشــیم! چــون شــخص بی اخــالق 

حــذف می شــود.
ممکــن اســت حــذف نشــود، امــا مــا توصیــه 

ــد. ــی بکن ــم کار اخالق می کنی
آقــای ابطحــی! دوســال پیــش در 
انتخابــات انجمــن رقابــت خیلــی 
ــر  ــما فک ــد. ش ــش آم ــدیدی پی ش
ــر  ــر س ــل ب ــه دلی ــه چ ــد ب می کنی
ــت  ــره و هیئ ــت مدی ــی های هیئ کرس
کرســی های  کــه  انجمــن  امنــای 
ــدر  ــتند، اینق ــی نیس ــی و مال سیاس

ــت؟ ــود داش ــت وج رقاب
شــاید بیشــتر بــه دلیــل چشــم و هم چشــمی 
ــرای  ــود و ب ــتباهی ب ــاس کار اش ــود. از اس ب
ــر  ــث الغ ــون باع ــود، چ ــوب نب ــن خ انجم
شــدن و ضعــف انجمــن شــد. در حالــی کــه 
انجمــن بایــد نیروهایــش را اضافــه بکنــد، این 
رقابــت باعــث شــد یــک انشــعابی در انجمــن 
ایجــاد شــود و نیروهــا کــم بشــوند. کار 

خوبــی نبــود. یــک جورایــی رقابــت و چشــم 
و هم چشــمی بی منطــق و تنگ نظرانــه ای 

ــدارم.  ــن کار را قبــول ن ــود. مــن ای ب
ــاید  ــه ش ــود ک ــن ب ــن ای ــتنباط م اس
ایــن کار توجیــه اقتصــاد آزادی داشــته 
ــداران اقتصــاد آزاد  باشــد! یعنــی طرف
و  بی اخالقــی  از  جلوگیــری  بــرای 
ــاد آزاد  ــول اقتص ــتن اص ــا گذاش زیرپ
ــد؟ ــام دادن ــدید را انج ــت ش ــن رقاب ای

خیــر! فکــر نمی کنــم. چــون رقابــت بــه ایــن 
ــی  ــی اســت و دلیل شــکل، خــودش بی اخالق

وجــود نــدارد کســی ایــن کار را بکنــد. 
چکار می بایست انجام شود؟

می بایســت در انتخابــات، افــراد بــه هــر 
کــس کــه دوســت دارنــد رأی بدهنــد و 
نمی بایســت تشــویق صــورت بگیــرد کــه 
ــه  ــی ک ــد. آدم های ــه چــه کســی رأی بدهی ب
در انجمــن عضــو هســتند، انســان های بالغــی 
هســتند و منافــع خودشــان را تشــخیص 
می دهنــد. بایــد اجــازه داده می شــد هــر 

ــرد. ــم بگی ــودش تصمی ــرد خ ف
شــاید ایــن رقابــت باعــث بشــود افراد 
ــرکت  ــن ش ــات انجم ــادی در انتخاب زی
کننــد و ســود انجمــن حداکثــر شــود و 
ســپس ایــن ســود در راه خیــر جمعــی 

صــرف شــود. ایــن طــور نیســت؟
می بینیــم کــه این طــور نشــد! ایــن کار 
ــدی و  ــدارد. اصــاًل جناح بن ــی ن ــچ توجیه هی
ــت. ــت نیس ــن درس ــی در انجم ــت جناح رقاب

ــرای  ــن ب ــرا انجم ــما چ ــر ش ــه نظ ب
ــر  ــام خی ــال انج ــری در قب تصمیم گی
ــد؟  ــزار کن ــات برگ ــد انتخاب ــی بای جمع
پــس چگونــه اعضــای هیئــت مدیــره و هیئت 
امنــا انتخــاب شــوند؟! وقتــی انتخابات هســت 
ــور  ــم حض ــا می خواهی ــد م ــده ای می گوین ع
ــد  داشــته باشــیم. در ایــن شــرایط اعضــا بای

افــرادی را انتخــاب کننــد.
فکــر می کنیــد ســاختار مطلــوب 

بــرای اداره انجمــن چیســت؟   
انجمــن یــک هیئــت مدیــره انتخابــی دارد و 
ــود  ــت اداره می ش ــا پرداخــت حــق عضوی ب
ــا  ــی انجــام دهــد ت ــد یکســری کارهای و بای
ــن  ــم انجم ــن نمی گوی ــاورد. م ــول در بی پ
ــی  ــد، ول ــام ده ــد انج ــه کاری می توان هم
در  گرفتــن  آگهــی  طریــق  از  می توانــد 
از  اطالعــات  دادن  وبســایت،  و  ماهنامــه 

برگــزاری  و  جلســات  برگــزاری  طریــق 
ــاالنه  ــی دوس ــل گردهمای ــا مث گردهمایی ه
چــون  کنــد.  درآمــد  کســب  کیــش 
اطالعاتــی کــه در گردهمایــی داده می شــود 
ــود.  ــه ش ــراد اضاف ــش اف ــود دان ــث می ش باع
برخــی می گوینــد بایــد پول هــای 
بزرگــی وارد انجمــن شــود تــا بتوانیم 
ــم.  ــام بدهی ــری انج ــای بزرگ ت کاره

نظــر شــما در ایــن مــورد چیســت؟ 
اگــر واقعــاً کســی ایــن را می گویــد، پولــش 
را هــم بیــاورد. بــدون پــول نمی شــود 
کاری کــرد. اگــر کســی نیــت خیــری دارد 
ــا  ــودش ارض ــرد و خ ــود می ب ــع س و در واق
می شــود و لــذت می بــرد بایــد هزینــه 

ــت. ــی اس ــیار خوب ــد. کار بس کن
ــی  ــه خدمات ــته چ ــه پس االن جامع
ــاز دارد کــه حاضــر باشــد برایــش  نی

ــردازد؟ ــول بپ پ
تــا امــروز عرضــه و تقاضــای پســته متــوازن 
ــد  ــش تولی ــه افزای ــه ب ــا توج ــا ب ــد، ام بودن
ــول بزرگــی  ــه پ ــاً ب ــکا حتم پســته در آمری
ــته را  ــای پس ــش تقاض ــا بخ ــت ت ــاز اس نی
در خــارج از کشــور کامــاًل مطالعــه کنیــد و 
هــم بدانیــد مصــرف داخلــی چقــدر اســت. 
میلیــون  همیــن کار حــدود 200، 300 
تومــان هزینــه دارد. همچنیــن برای بــرآورد 
ــود. ــه ش ــد هزین ــد بای ــدار تولی ــر مق دقیق ت
فکــر می کنیــد اینقــدر عالقمنــد 
ــروژه  ــن پ ــر انجم ــه اگ ــود دارد ک وج
تعریــف کنــد و اهمیــت آن را توضیــح 
کنــد،  بازاریابــی  آن  روی  و  دهــد 
مــردم حاضــر باشــند برایــش هزینــه 

ــد؟  بدهن
در  حداقــل  پســته ای ها  کــه  می شــنوم 
گروه هــا حرفــش را می زننــد و احســاس 

نیــاز می کننــد.
بــرای اینکــه پــول زیــادی وارد انجمن 
ــت  ــی های هیئ ــوان کرس ــود، نمی ت ش
ــی های  ــده و کرس ــه مزای ــره را ب مدی

دبیرخانــه را بــه مناقصــه گذاشــت؟! 
ــا  ــد روی آنه ــه بای ــواردی اســت ک ــا م اینه
فکــر کنیــم و بســتگی بــه طبیعــت کار دارد. 
ممکــن اســت حتــی در یــک زمانــی چیــزی 
ــر  ــان دیگ ــا در زم ــد، ام ــروش باش ــل ف قاب

قابــل فــروش نباشــد.
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ــود  ــتن رک ــراي شکس ــر ب ــاي مؤث دم
ــرمایی س

ــاي  ــرمایي، مدل ه ــاز س ــبه نی ــراي محاس ب
ــدل  ــه م ــا س ــت، ام ــه شده اس ــي ارائ مختلف
بیشــتر اســتفاده مي شــود. ایــن مدل هــا 
عبارتنــد از: الــف( مــدل تعــداد ســاعت زیــر 7 
درجــه ســانتی گراد؛ ب( مــدل تعــداد ســاعت 
بیــن صفــر و 7 درجــه ســانتی گراد؛ ج( مــدل 
یوتــا؛ کــه مــدل دقیق تــري اســت، چــرا کــه 
هــم اثــرات مثبــت و هــم اثــرات منفــي دمــا 

ــد.  ــان مي ده را نش
ــه  ــاالی 16 درج ــاي ب ــا دماه ــدل یوت در م
ســانتی گراد نــه تنهــا نقشــي در برطــرف 
کــردن نیــاز ســرمایي ندارنــد، بلکه بخشــي از 
میــزان ســرماي ذخیــره شــده را نیــز خنثــي 

مي کننــد. 
نیاز سرمایي برخي از ارقام پسته

در ارقــام مختلــف پســته نیــاز ســرمایي 
متفــاوت اســت کــه بــا توجــه بــه تحقیقــات 
از  برخــي  ســرمایي  نیــاز  شــده  انجــام 
ــدول  ــران در ج ــده و ای ــاالت متح ــام ای ارق

آمده اســت. 
ــان پســته  ــاز ســرمایی درخت در محاســبه نی

ــکات توجــه داشــت: ــه ایــن ن بایــد ب
ــي  ــد از زمان ــرمایي بای ــاز س ــبه نی • محاس
ــور  ــته به ط ــان پس ــه درخت ــود ک ــروع ش ش

کرده باشــند. برگ ریــزي  کامــل 
در  شــده  دریافــت  ســرماي  محاســبه   •
منطقــه پســته کاري معمــوالً بعــد از آخریــن 
ــا 20  ــاي ســخت زمســتان )15 ت یخبندان ه

ــود. ــام مي ش ــاه( انج ــن م بهم
• میــزان ســرماي دریافــت شــده بــه اضافــه 
ــخ  ــي از تاری ــرماي دریافت ــزان س ــرآورد می ب
محاســبه تــا بیــدار شــدن محاســبه مي شــود. 
)جهــت تخمیــن میــزان نیــاز ســرمایي مــورد 
ــدار  ــان بی ــا زم ــبه ت ــخ محاس ــار از تاری انتظ
شــدن درخــت از آمــار هواشناســي دراز مدت 

ــود.(  ــتفاده مي ش ــه اس منطق
نیــاز  ترکیبــات  از  اســتفاده  زمــان  در   •
ــد  ــه نبای ــچ وج ــه هی ــت ب ــرمایي، درخ س
فقــدان  قبیــل:  از  اســترس هایی  تحــت 

رطوبــت خــاک، درجــه حــرارت بــاال، تغییــر 
ــاي  ــود باده ــرارت، وج ــه ح ــي درج ناگهان
از روغن پاشــي،  بعــد  و طوالنــي  خشــک 
ضعــف شــدید درخــت بــه علــت وجــود 

ــد. ــدید، باش ــت ش ــا آف ــاري و ی بیم
ــي در  ــه محلول پاش ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــان وزش  ــا در زم ــاال و ی ــرارت ب ــه ح درج
کــه  مي شــود  باعــث  خشــک،  بادهــاي 
تنفــس گیــاه افزایــش یافتــه و خســارت 
ــود.  ــر ش ــد براب ــت چن ــود رطوب ــر کمب در اث
ــن، محلول پاشــي در درجــه حــرارت  همچنی
ــت  ــه نشس ــر ب ــخ زدن، منج ــه ی ــک ب نزدی
ــود  ــاه مي ش ــن روي گی ــد روغ ــش از ح بی
ــرما  ــه س ــت را ب ــت درخ ــد مقاوم و مي توان

ــد. ــش ده کاه
در صورتي کــه میــزان ســرماي دریافــت شــده 
بــه اضافــه بــرآورد میــزان ســرماي دریافتــي 
ــراي  ــدن ب ــدار ش ــا بی ــبه ت ــخ محاس از تاری
ــوان از  ــد، می ت ــي نباش ــام کاف ــي از ارق برخ

تیمارهــای شــیمیایی و غیرشــیمیایی جهــت 
جبــران ســرماي ناکافــي اســتفاده نمــود.

تیمارهاي غیر شیمیایي
ــج تحقیقــات انجــام شــده تنــش  طبــق نتای
آبــي و عــدم اســتفاده از کــود نیتراتــه در آخر 
ــود  ــدن دوره رک ــاه ش ــث کوت ــتان باع تابس
همچنیــن،  مي شــود.  میــوه  درختــان  در 
ــزي  ــه برگ ری ــد ک ــان مي ده ــات نش گزارش
مي توانــد باعــث شکســتن رکــود گــردد. 

نیاز سرمایي درختان پسته
علی تاج آبادی پور
عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور

 نیاز سرمایي برخي از ارقام پسته ایران و آمریکا )برحسب مدل 7 -0(

نياز سرمايي بر حسب ساعترقم

1000كرمان )رقم ماده غالب كاليفرنيا(
900پيترز )رقم نر غالب كاليفرنيا(

650كله قوچي
1000اوحدي )فندقي(

750احمد آقايي
1200اكبري

1200فندقي غفوري
1400چروك

1100خنجری
1000شاهپسند
1100عباسعلی 

1200كال خندان
800كله بزی

800قرمز پسته
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به طــور غیــر  ریــزش برگ هــا مي توانــد 
مســتقیم توســط تنــش آبــي صــورت گیــرد؛ 
ایــن روش بــه وســیله هــرس ریشــه ها 
همچنیــن،  می گــردد.  کامــل  و  تشــدید 
کــه  مي دهــد  نشــان  دیگــر  گزارشــات 
ترکیــب روش برگ ریــزي، تنــش خشــکي و 
ــواد شــیمیایي در شکســتن رکــود بســیار  م

ــتند. ــر هس مؤث
ــته  ــان پس ــي درخت ــب و کاف ــه مناس تغذی
ــورد  ــرمایي م ــاز س ــي از نی ــد بخش مي توان
نیــاز درختــان پســته را تأمیــن کنــد. یکــي 
دیگــر از روش هــاي مؤثــر، هــرس و ســرزني 
اســت. در ایــن روش بــراي غلبــه بــر غالبیــت 
انتهایــي و افزایــش رشــد جوانه هــا از هــرِس 
ــاخه ها  ــاختن ش ــل س ــي و مای ــاخه زن سرش
مي شــود.  اســتفاده  گــرم  مناطــق  در 
گزارش هــاي دیگــر حاکــي از آن اســت کــه 
آبیــاري بارانــي ســبب کاهــش دوره رکــود در 

ــود.  ــوه مي ش ــان می درخت
تیمارهاي شیمیایي

ــیاري  ــده بس ــناخته ش ــیمیایي ش ــواد ش  م
ــر  ــود مؤث ــتن رک ــه در شکس ــد ک موجودن
ــه دو  ــواد ب ــن م ــر ای ــدت اث ــند. ش مي باش
عامــل غلظــت و زمــان پاشــیدن آنها بســتگي 
دارد. هــر چــه غلظــت باالتــر و زمــان کاربــرد 
مناســب تر انتخــاب شــود، اثــر مــواد بیشــتر 
ــه ایــن نکتــه توجــه  ــد ب ــود. امــا بای خواهدب
نمــود کــه بــا افزایــش غلظــت مــواد ممکــن 
اســت خاصیــت ســمي بــودن ایــن مــواد نیــز 
ــو  ــن عض ــوالً، مهمتری ــد. معم ــش یاب افزای
ــه  ــه گل مي باشــد ک حســاس درخــت، جوان
مســموم شــدن آن باعــث کاهــش محصــول 
ــف  ــرایط مختل ــواد در ش ــن م ــردد. ای می گ

ــرات متفاوتــي را نشــان مي دهنــد. دمــاي  اث
ــه اي درخــت،  بعــد از تیمــار، وضعیــت تغذی
مقــدار ســرماي  و  نمــو جوانــه  مرحلــه 
ــواد  ــن م ــر بخشــي ای ــر اث ــده ب ــت ش دریاف

تأثیــر مي گذارنــد.
ــاز  ــات نی ــتفاده از ترکیب ــل اس دالی

ــرمایي س
از ترکیبــات نیــاز ســرمایی به منظــور برطرف 
کــردن نیــاز ســرمایي و تســریع در گلدهــي 
ارقــام پســته دیــر گل اســتفاده می شــود. نیاز 
بــه تســریع گلدهــی ارقــام پســته دیــر گل به 
دلیــل عــدم وجــود درختــان نــر دیــرگل بــه 
حــد کافــي، مواجهــه زمــان گلدهــي و تلقیح 
بــا گرمــا، افزایــش طــول دوره رشــد و نمــو، 
ــي  ــول، یکنواخت ــش محص ــي و افزای زودرس
رشــد میوه هــا، کاهــش اونــس، کاهــش 

درصــد پوکــي اســت.
ترکیبــات متعــددی در ایــران جهــت شکســتن 
ــل اســتفاده اســت کــه در  رکــود زمســتانه قاب

ــه توضیــح آنهــا پرداختــه شده اســت. ادامــه ب
روغن ولک

ــي و  ــاي معدن ــواع روغن ه ــي از ان ــک یک ول
جــزء اولیــن گــروه  از ترکیباتــی اســت کــه 
درســال 1945 بــراي شکســتن رکــود مــورد 
ــن  ــع، روغ ــد. درواق ــرار گرفتن ــتفاده ق اس
ولــک به صــورت یــک حشــره کش بــر علیــه 
آفــات ســپردار نیــز اســتفاده مي شــود. ولــي 
ــه توانایــي ایــن مــاده  ــردن ب پــس از پــي ب
در شکســت رکــود، از آن بــراي افزایــش 
اســتفاده  زودتــر  برداشــت  و  محصــول 
شده اســت. ولــک یــک روغــن تصفیــه 
ــن دار  ــاي کرب ــه از مولکول ه ــت ک شده اس
ــن  ــر روغ ــن تأثی ــده و مهم تری ــکیل ش تش
ــت.  ــا اس ــود جوانه ه ــتن رک ــک، شکس ول
پژوهش هــا نشــان داده انــد کــه پــس از 
ــا  ــن ب ــن روغ ــک، ای ــن ول ــتفاده از روغ اس
ایجــاد یــک الیــه غیــر قابــل نفــوذ در مقابل 
اکســیژن روي جوانــه، مانع از ورود اکســیژن 
بــه جوانــه مي شــود. میــزان نفــوذ اکســیژن 
بــه درون بافت هــا بــه ضخامــت الیــه روغــن 
و زمــان از بیــن رفتــن آن بســتگی دارد کــه 
در بــاغ پــس از 10 تــا 14 روز مي باشــد. 
ــدن  ــته ش ــبب شکس ــیژن س ــود اکس کمب
رکــود مي شــود کــه اثــر ایــن شــرایط 
بســته بــه میــزان کاهــش اکســیژن و مــدت 
پایــداري ولــک متغیــر اســت. در ایــن حالت، 
ــر، ســوخت و ســاز  ــراي تنفــس بهت ــاه ب گی
ــه  ــن را تجزی ــد روغ ــا بتوان ــرده ت ــاال ب را ب
ــاز  ــث آغ ــت باع ــش فعالی ــن افزای ــد و ای کن
مي گــردد.  جوانه هــا  رشــد  زودهنــگام 
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هرچــه غلظــت روغــن باالتــر و مولکول هــاي 
آن ســنگین تر باشــد، ســوخت و ســاز بیشــتر 
و زمــان دوام بیشــتر مي شــود کــه ایــن امــر 
ســبب تضمیــن موفقیــت در شکســت رکــود 
اســت. همچنیــن، اســتفاده از روغــن عــالوه 
ــدار  ــش مق ــث افزای ــش، باع ــاد تن ــر ایج ب
ــیره  ــم در ش ــیم و منیزی ــایتوکینین، کلس س

ــود.  ــاه مي ش ــام گی خ
  ارقــام داراي نیــاز ســرمایي بــاال ماننــد 
اکبــري بــه راحتــي بــه ایــن ترکیــب واکنــش 
در  محلول پاشــي  اگــر  مي دهنــد.  نشــان 
زمــان رکــود عمیــق صــورت پذیــرد، در عمــل 
تأثیــر کمتــري خواهــد داشــت. روغن هــا 
ســازگاري خوبــي بــا مناطــق گــرم دارنــد و در 
ــد.  ــل توجهــي ندارن ــر قاب مناطــق ســرد تأثی
اســتفاده طوالنــي مــدت بــا غلظت هــای 
بــاالی روغــن، اثــرات منفــي جانبــي بــر جاي 
خواهــد گذاشــت. ایــن اثــرات بــه صــورت ســر 
خشــکیدگي شــاخه ها مخصوصــاً در رقــم 
ــش  ــه و افزای ــگ تن ــر رن ــه قوچــي و تغیی کل
بســیار  مــوارد  در  یــا  عدســک ها  انــدازه 
شــدید ســبب خشــک شــدن قســمتي از 
درخــت مي شــود. ایــن تنــش زیــاد در دمــاي 
ــارات  ــبب خس ــت س ــن اس ــي ممک یخ زدگ
ــاد  ــن، مصــرف زی شــدیدتري گــردد. همچنی
ــت  ــن اس ــرد ممک ــق س ــاده در مناط ــن م ای

ــود. ــس ش ــارچ بوتریتی ــیوع ق ــث ش باع
)KNO3( نیترات پتاسیم 

ــر  ــتن دو عنص ــر داش ــالوه ب ــاده ع ــن م ای
ــکننده  ــش ش ــاه، نق ــراي گی ــم ب ــي مه غذای
ــه  ــد. به طوري ک ــازي مي کن ــز ب ــود را نی رک
ــراي  ــاده ب ــن م ــه، ای ــات واصل ــق گزارش طب
شکســتن رکــود در جوانــه گل درختــان میوه 
ــر اســت. همچنیــن، مصــرف ایــن مــاده  مؤث
ــت.  ــز شده اس ــاره نی ــش شاخس ــث افزای باع
نیتــرات پتاســیم داراي عنصــر نیتــروژن 
اســت کــه توســط جوانــه جــذب و از ایــن راه 
باعــث تحریــک بعضــي واکنش هــا در جوانــه 
مي شــود و افزایــش نیتــروژن بــراي شکســت 

ــود الزم اســت. رک
ــه تنهایــي عملکــرد متوســطی   ایــن مــاده ب
ــوان  ــا مي ت ــا روغن ه ــب ب ــا ترکی ــا ب دارد، ام

ــش داد.  ــذاری آن را افزای اثرگ
روغن هاي گیاهي

  بــا توجــه به مــوارد منفــي اســتفاده از روغن 
ولــک، لــزوم یافتــن و ســاختن مــاده اي کــه 
بتوانــد اثراتــي ماننــد روغــن ولــک در غلبــه 
بــر کمبــود نیــاز ســرمایي داشــته باشــد و از 
طرفــي اثــرات جانبــي و منفــي آن نیــز کــم 
باشــد، ضــروري اســت. بــر اســاس مطالعــات 
اخیــر، روغن هــاي گیاهــي بــه غلظــت 4 

در  مناســبي  اثــرات  توانســته اند  درصــد 
ــته  ــرمایي داش ــاز س ــود نی ــر کمب ــه ب غلب
باشــند. از ســوی دیگــر، طبیعــي بــودن 
ــری  ــي کمت ــي جانب ــرات منف ــاده اث ــن م ای
ریخت شناســي  صفــات  بررســي هاي  دارد. 
و خصوصیــات ظاهــري نشــان داده اســت 
کــه روغــن ســویا در مقایســه بــا روغــن 
ــر روي  ولــک داراي اثــرات منفــي کمتــري ب

ــت.  ــته اس ــان پس درخت
سیانامید هیدروژن

ســیانامید هیــدروژن باعــث افزایــش نیتروژن 
و  پرولیــن مي شــود  آمینــه  اســید  و  کل 
متعاقبــاً تســریع رشــد جوانــه را در پــی 
ــق  ــدروژن از طری ــیانامید هی ــر س دارد. تأثی
ــت.  ــاالز اس ــم کات ــت آنزی ــت از فعالی ممانع
آنزیــم کاتــاالز نقــش بســیار مهمــي در ســم 
زدایــي پراکســید هیــدروژن و تجزیــه آن بــه 
آب و اکســیژن در گیاهــان دارد. هنگامــي کــه 
ــدود  ــس مح ــط دورمک ــاالز توس ــل کات عم
مي شــود، گیــاه هیــدروژن پراکســید را از 
طریــق دنبالــه اي از واکنش هــا ســم زدایي 
مســیر  بــه  نهایــت  در  کــه  مي کنــد 
ــت  ــفات )PPP( جف ــوز فس ــیداتیو پنت اکس
 ،)PPP( ــک ــه تحری ــه ب ــا توج ــود. ب مي ش
تولیــد مــواد موثــر جهــت رشــد جدیــد گیــاه 
)RNA، DNA، قنــد pentose  و غیــره( 

افزایــش مي یابــد. 
اســتفاده از ســیانامید 4 درصــد باعــث بهبــود 
صفــات، بیــدار شــدن زودتــر درخــت و 
ــش وزن محصــول پســته،  ــي، افزای زودگلده
تعــداد پســته در خوشــه، درصــد خندانــي و 
کاهــش درصــد ناخندانــي نســبت بــه شــاهد 

ــد.  گردی
ــاده  ــن م ــتفاده از ای ــرات اس ــل خط ــه دلی ب
ماننــد آسیب رســاندن در تمــاس بــا پوســت، 
امــکان ایجــاد حساســیت، آزاردهنــده بــودن 
در  مســمومیت  خطــر  و  چشــم ها  بــراي 
صــورت استنشــاق و یــا بلعیــدن، بایســتي در 
زمــان پاشــش نــکات ایمنــي مثــل اســتفاده 
از لبــاس، دســتکش و عینــک مخصــوص 

ــود. ــت ش ــل رعای ــور کام به ط
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ــر  ــال های اخی ــی در س ــش جهان ــی از گرمای ــی ناش ــرات اقلیم تغیی
منجــر بــه مشــکالت عدیــده ای از جملــه عــدم تأمیــن نیــاز ســرمایی 
درختــان پســته، به ویــژه در ارقــام بــا نیــاز ســرمایی بــاال شــده کــه 
پیامدهــای آن بــا اخــالل در فرآینــد گل انگیــزی و گل آوری به خوبــی 
ــر تأمیــن نیــاز ســرمایی، به طــور طبیعــی  ملمــوس اســت. عــالوه ب
بــا تجمیــع ســاعات ســرد در طــول دوره رکــود درختــان، راهکارهــای 
ــاز  ــود نی ــی از کمب ــد بخش ــه می توان ــود دارد ک ــز وج ــدد نی متع
ســرمایی را جبــران و اثــرات مخــرب آن بــر عملکــرد را تعدیــل نمــود. 
اســتفاده از روغن هــای معدنــی کــه در ایــران آنهــا را بــا نــام روغــن 
ــه  ــوده ک ــا ب ــن راهکاره ــی از متداول تری ــند یک ــی شناس ــک م ول
توســط عمــده باغــداران در مناطــق پســته خیز کشــور مــورد 
ــی موجــود  ــای معدن ــه روغن ه ــرد. از آنجــا ک ــرار می گی ــتفاده ق اس
در بــازار از کیفیــت متفاوتــی برخــوردار هســتند، تشــخیص کیفیــت 
ــداران  ــوال باغ ــورد س ــی برخــوردار اســت و م ــت باالی ــا از اهمی آنه
ــی  ــک چندان ــا کم ــت نه تنه ــک بی کیفی ــن ول ــرا روغ ــد؛ زی می باش
ــاد  ــه ســبب ایج ــد، بلک ــرمایی نمی کن ــاز س ــود نی ــران کمب ــه جب ب
ــان شــده و سرخشــکیدگی،  ســمیت )Phytotoxicity( در درخت
زوال و کاهــش طــول عمــر آنهــا را بــه همــراه دارد. بــا وجــود آنکــه 
بســیاری از فروشــندگان و باغــداران بــر ایــن باورنــد کــه از روی عالئم 
ظاهــری ماننــد بــو، رنــگ، وزن گالــن، پایــداری، میــزان چربــی و ... 
می تــوان بــه کیفیــت روغن هــای ولــک پــی بــرد، امــا متأســفانه همه 
ــل شبیه ســازی اســت. به طــوری  ــور قاب ــری مذک شــاخص های ظاه
ــوب  ــای مرغ ــر از روغن ه ــت بهت ــای بی کیفی ــی روغن ه ــه برخ ک
ــا  ــد. ب ــز نشــان می دهن ــری نی ــداری باالت ــی پای ــرده و حت ــوه ک جل
ایــن وجــود کیفیــت روغن هــای ولــک در آزمایشــگاه های اســتاندارد 
ــی  ــت باالی ــا دق ــی و ب ــی به راحت ــاخص های بین الملل ــای ش برمبن

قابــل تشــخیص اســت.
ــق  ــد مطاب ــی بای ــای معدن ــت روغن ه ــن کیفی ــگاه های تعیی آزمایش
ــه  ــدور ب ــوده و حتی المق ــت نم ــی فعالی ــتانداردهای بین الملل ــا اس ب
بــرج تقطیــر در خــالء نیــز مجهــز باشــند. در آزمایشــگاه ابتــدا روغــن 
ــود و  ــدا می ش ــزا ج ــایر اج ــک از س ــن ول ــود در روغ ــی موج معدن
درصــد آن تعییــن می گــردد. در یــک روغــن ولــک اســتاندارد 
ــه  ــل 2.5 ± 80 درصــد باشــد. در مرحل ــد حداق ــزان می بای ــن می ای
بعــد، رنــگ روغــن معدنــی مطابــق بــا اســتانداردهای تعریــف شــده 
مــورد بررســی قــرار می گیــرد. در صورتــی کــه جــزء پارافیــن 
ــگ  ــد رن ــتاندارد باش ــد اس ــر از ح ــی، پایین ت ــن معدن ــکان( روغ )آل
ــوص  ــته و از خل ــتاندارد گش ــت اس ــر از حال ــا تیره ت ــن تر ی آن روش

ــود )شــکل 1(.  ــد ب ــز برخــوردار نخواه ــی نی باالی
 

شکل 1. تفاوت رنگ یک روغن معدنی غیراستاندارد )سمت راست( در مقایسه 

با روغن معدنی استاندارد و مرغوب )سمت چپ(

در مرحلــه بعــد وزن مخصــوص یــا دانســیته روغــن اندازه گیــری 
ــا  ــور م ــتاندارد در کش ــن اس ــک پارافی ــبی ی ــیته نس ــود. دانس می ش

می بایــد بیــن 88-83 درصــد باشــد. 
از جملــه شــاخص های تعییــن کیفیــت یــک روغــن اســتاندارد، ارزیابــی 
ــی  ــل دمای ــر حداق ــاخص بیانگ ــن ش ــد. ای ــتعال آن می باش ــه اش نقط
ــا  اســت کــه در آن از مــاده، بخــار قابــل احتــراق ســاطع می گــردد و ب
ــری می شــود )شــکل 2(.  ــام اندازه گی ــن ن ــه همی کمــک دســتگاهی ب
اگــر نقطــه اشــتعال روغــن معدنــی اســتخراج شــده از روغــن ولــک بین 
220-190 درجــه ســانتی گراد باشــد، نشــان از کیفیــت آن روغــن دارد. 
بــرای مثــال نقطــه اشــتعال گازوئیــل بیــن 94-54 درجــه ســانتی گراد 
ــی کــه از مشــتقات نفتــی هماننــد گازوئیــل  ــوده و روغن هــای معدن ب
ــه  ــر از 190 درج ــه پایین ت ــن نقط ــود ای ــتفاده ش ــا اس ــاخت آنه در س

ــت.  ــانتی گراد اس س
 

شکل 2. دستگاه اندازه گیری نقطه اشتعال

 روغن های معدنی

شاخص های ده گانه تعیین کیفیت روغن های معدنی )ولک(
حجت هاشمی نسب و محمد مرادی 
اعضای هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور

2 
 

 

در مقایسه با  )سمت راست( ن معدنی غیراستانداردتفاوت رنگ یک روغ. 1 شکل
 )سمت چپ( و مرغوب استانداردروغن معدنی 

یک پارافین استاندارد  نسبی شود. دانسیتهگیری میروغن اندازهدانسیته وزن مخصوص یا در مرحله بعد 
  .باشددرصد  83-88 باید بیندر کشور ما می

این شاخص  .باشدآن می ارزیابی نقطه اشتعال ،ن استانداردهای تعیین کیفیت یک روغشاخص جملهاز 
بوده و با کمک دستگاهی  ،گرددمیبیانگر حداقل دمایی است که در آن از ماده بخار قابل احتراق ساطع 

ج شده از روغن ولک ا. اگر نقطه اشتعال روغن معدنی استخر(2)شکل  شودگیری میبه همین نام اندازه
برای مثال نقطه اشتعال گازوئیل . داردنشان از کیفیت آن روغن  ،گراد باشددرجه سانتی 190-220بین 
های معدنی که از مشتقات نفتی همانند گازوئیل در ساخت آنها گراد بوده و روغندرجه سانتی 54-94بین 

 گراد است.درجه سانتی 190تر از استفاده شود این نقطه پایین

3 
 

 

 معدنیهای گیری نقطه اشتعال روغندستگاه اندازه. 2 شکل

باشد المللی میها در استانداردهای بینهای ارزیابی کیفیت روغنوی از دیگر شاخصه یا گرانرویسکوزیت
ن مولکولی شدت جریان با افزایش وز ،طور معمولاست. به جاری شدنر که بیانگر مقاومت مایع در براب

ثانیه در در  90-105یابد. گرانروی یک روغن استاندارد باید بین افزایش میویسکوزیته آن  مایع کاهش و
که به همین منظور  هیهای ویسکومتر در دستگاگراد باشد که با کمک تیوبدرجه سانتی 37.8دمای 

های آروماتیک در روغن معدنی هها و حلق. هرچه نفتن(3)شکل  شودگیری میاست اندازهطراحی شده
گرانروی . الزم به ذکر است که گیرداز دامنه مجاز فاصله بیشتری می، ویسکوزیته آن روغن بیشتر باشد

ثیر أزیرا ویسکوزیته عالوه بر وزن مولکولی تحت ت ،مناسبی برای اثبات این ادعا نیستصبه تنهایی شاخ
 گیرد. قرار می نیز هاشکل و اندازه مولکول
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ویســکوزیته یــا گرانــروی از دیگــر شــاخص های ارزیابــی کیفیــت 
روغن هــا در اســتانداردهای بین المللــی می باشــد کــه بیانگــر مقاومــت 
ــش  ــا افزای ــول، ب ــور معم ــه ط ــاری شــدن اســت. ب ــر ج ــع در براب مای
وزن مولکولــی، شــدت جریــان مایــع کاهــش و ویســکوزیته آن افزایــش 
می یابــد. گرانــروی یــک روغــن اســتاندارد بایــد بیــن 105-90 ثانیــه در 
ــای  ــا کمــک تیوب ه ــه ب ــای 37.8 درجــه ســانتی گراد باشــد ک در دم
ویســکومتر در دســتگاهی کــه بــه همیــن منظــور طراحــی شده اســت 
و حلقه هــای  نفتن هــا  )شــکل 3(. هرچــه  اندازه گیــری می شــود 
ــن  ــکوزیته آن روغ ــد، ویس ــتر باش ــی بیش ــن معدن ــک در روغ آروماتی
ــه ذکــر اســت کــه  ــرد. الزم ب ــه بیشــتری می گی ــه مجــاز فاصل از دامن
گرانــروی بــه تنهایــی شاخص مناســبی بــرای اثبــات ایــن ادعــا نیســت، 
زیــرا ویســکوزیته عــالوه بــر وزن مولکولــی، تحــت تأثیــر شــکل و انــدازه 

ــرد.  ــرار می گی ــز ق ــا نی مولکول ه

 

شکل 3. دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته

 روغن های معدنی

نقطــه ریــزش روغن هــا جهــت تعییــن مرغوبیــت آنهــا نیــز بایــد مدنظــر 
ــن  ــه روغ ــی 5 ب ــا منف ــی 2 ت ــن منف ــای بی ــر در دماه ــرد. اگ ــرار گی ق
معدنــی حالــت یخ زدگــی دســت داده و از حرکــت ایســتاد، یعنــی روغــن 
معدنــی می توانــد دارای اســتانداردهای الزم بــرای اســتفاده جهــت 
ــزش  ــای ری ــه نقطه ه ــر اســت ک ــه ذک ــان باشــد. الزم ب ــداری درخت بی
ــکل  ــن  دارد )ش ــک در روغ ــای آروماتی ــود حلقه ه ــان از وج ــن نش پایی
ــتاندارد  ــک غیراس ــای ول ــود در روغن ه ــک موج ــای آروماتی 4(. حلقه ه
ــد. ــمیت می نمای ــاد س ــود و ایج ــاک ب ــان خطرن ــرای درخت ــدت ب به ش

 

شکل 4. دستگاه اندازه گیری نقطه ریزش روغن های معدنی

ــاخص های  ــن ش ــوش از مهم تری ــه ج ــوش و دامن ــه ج ــن نقط تعیی
تعییــن کیفیــت روغن هــای معدنــی اســت کــه بــا کمــک بــرج تقطیــر 
ــت  ــی تح ــای معدن ــکل 5(. روغن ه ــردد )ش ــی می گ ــالء ارزیاب در خ
ــای  ــند. دم ــانتی گراد می جوش ــه س ــای273-190 درج ــالء در دم خ
ــه  ــن 250-210 درج ــتاندارد بی ــن اس ــک روغ ــد ی ــر 50 درص تقطی
ــن 30-50  ــد بی ــر 90-10 درص ــه تقطی ــد و دامن ــانتی گراد می باش س
متغیــر اســت. هرچــه دامنــه تقطیــر پایین تــر )باریک تــر( باشــد بیانگــر 

خلــوص و کیفیــت باالتــر روغــن اســت.

 

شکل 5. برج تقطیر در خالء جهت تعیین نقطه جوش

 و دامنه جوش روغن های معدنی

باقــی مانــده ســولفونه نشــده )UR( که به درجــه سولفوناســیون  معروف 
اســت، یکــی دیگــر از شــاخص های کلیــدی جهــت تعییــن کیفیــت و 
درجــه تصفیــه روغن هــای معدنــی ولــک می باشــد )شــکل 6(. میــزان 
ــر 92 درصــد باشــد.  ــل براب ــد حداق ــا کیفیــت بای ــک ب UR روغــن ول
هرچــه درجــه سولفوناســیون روغــن ولــک باالتــر باشــد یعنــی درصــد 
هیدروکربن هــای غیراشــباع و مولکول هــای ســنگین کــه توســط 
ــر  ــا کیفیت ت ــن ب ــر و روغ ــوند کمت ــذب می ش ــولفوریک ج ــید س اس
اســت .بنابرایــن هرچــه درصــد UR باالتــر باشــد میــزان واکنش پذیــری 
ــداری  ــا پای ــد. در انته ــر می باش ــاه پایین ت ــرای گی ــن ب ــمیت روغ و س
روغــن ولــک در آب ســخت اندازه گیــری می گــردد. یــک روغــن ولــک 
اســتاندارد بایــد حداقــل بــه مــدت 2 ســاعت در آب پایــدار بــوده و دو 

فــاز نگــردد. 
 

شکل 6. تعیین درجه سولفوناسیون 

روغن های معدنی

ارزیابــی یــک روغــن معدنــی با 
ــه  ــاخص های ده گان ــک ش کم
به خوبــی  شــده  داده  شــرح 
میســر بــوده و بــا دقــت باالیــی 
ــای  ــت روغن ه ــوان کیفی می ت

ولــک موجــود در بــازار را تعییــن نمــود.

4 
 

 

 های معدنیگیری ویسکوزیته روغناندازه . دستگاه3 شکل

تا  2اگر در دماهای بین منفی  .باید مدنظر قرار گیردنیز ها جهت تعیین مرغوبیت آنها نقطه ریزش روغن
دارای تواند میو از حرکت ایستاد، یعنی روغن معدنی  دست دادهزدگی حالت یخبه روغن معدنی  5منفی 

های ریزش پایین نقطهالزم به ذکر است که . باشداستاندارهای الزم برای استفاده جهت بیداری درختان 
های ولک های آروماتیک موجود در روغنحلقه (.4)شکل  دارد های آروماتیک در روغننشان از وجود حلقه

 د.نمایشدت برای درختان خطرناک بود و ایجاد سمیت میغیراستاندارد به

 

 های معدنیگیری نقطه ریزش روغن. دستگاه اندازه4 شکل

5 
 

های معدنی است که با نهای تعیین کیفیت روغترین شاخصتعیین نقطه جوش و دامنه جوش از مهم
 190-273های معدنی تحت خالء در دمای. روغن(5)شکل  گرددارزیابی می کمک برج تقطیر در خالء

گراد درجه سانتی 210-250درصد یک روغن استاندارد بین  50. دمای تقطیر جوشندگراد میسانتیدرجه 
باشد  تر()باریک ترپایین تقطیرهرچه دامنه  یر است.متغ 30-50درصد بین  10-90تقطیر  باشد و دامنهمی

 .استبیانگر خلوص و کیفیت باالتر روغن 

 

 های معدنیروغنجهت تعیین نقطه جوش و دامنه جوش  برج تقطیر در خالء .5 شکل

 

های از شاخص یکی دیگر است، معروف که به درجه سولفوناسیون (UR) باقی مانده سولفونه نشده
روغن  UR میزان (.6)شکل  باشدهای معدنی ولک میرجه تصفیه روغند جهت تعیین کیفیت و کلیدی

باالتر باشد یعنی هرچه درجه سولفوناسیون روغن ولک  .درصد باشد 92حداقل برابر ولک با کیفیت باید 
شوند کمتر و های سنگین که توسط اسید سولفوریک جذب میاشباع و مولکولهای غیردرصد هیدروکربن

یری و سمیت روغن برای پذباالتر باشد میزان واکنش UR بنابراین هرچه درصد. تر استروغن با کیفیت
گردد. یک روغن ولک گیری میدر انتها پایداری روغن ولک در آب سخت اندازه .باشدتر میگیاه پایین

  پایدار بوده و دو فاز نگردد.در آب ساعت  2استاندارد باید حداقل به مدت 

6 
 

 

 های معدنی. تعیین درجه سولفوناسیون روغن6 شکل

خوبی میسر بوده و با دقت باالیی گانه شرح داده شده به 10های کمک شاخصارزیابی یک روغن معدنی با 
 ک موجود در بازار را تعیین نمود.های ولکیفیت روغنتوان می

4 
 

 

 های معدنیگیری ویسکوزیته روغناندازه . دستگاه3 شکل

تا  2اگر در دماهای بین منفی  .باید مدنظر قرار گیردنیز ها جهت تعیین مرغوبیت آنها نقطه ریزش روغن
دارای تواند میو از حرکت ایستاد، یعنی روغن معدنی  دست دادهزدگی حالت یخبه روغن معدنی  5منفی 

های ریزش پایین نقطهالزم به ذکر است که . باشداستاندارهای الزم برای استفاده جهت بیداری درختان 
های ولک های آروماتیک موجود در روغنحلقه (.4)شکل  دارد های آروماتیک در روغننشان از وجود حلقه

 د.نمایشدت برای درختان خطرناک بود و ایجاد سمیت میغیراستاندارد به

 

 های معدنیگیری نقطه ریزش روغن. دستگاه اندازه4 شکل
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درختــان پســته هماننــد ســایر درختــان میــوه مناطــق معتدلــه، در 
ــا  ــد ت ــاز دارن ــرما نی ــک دوره س ــه ی ــالیانه خــود ب چرخــه رشــد س
بعــد از آن بــا مهیــا شــدن شــرایط مناســب جهــت رشــد، شــکوفایي 
ــامل دو  ــاز ش ــورد نی ــرماي م ــد. س ــاق افت ــا اتف ــي جوانه ه طبیع
ــدوده  ــرمایي و مح ــاز س ــود. نی ــرما مي ش ــدت س ــا و م ــزء دم ج
ــت،  ــاوت اس ــف متف ــام مختل ــي ارق ــا و حت ــر در گونه ه ــي مؤث دمای
ــا 1400  ــه قوچــي ت ــم کل ــاعت در رق ــه از حــدود 600 س به طوري ک
ســاعت در رقــم چــروک گــزارش شــده اســت. بــا فــرا رســیدن فصــل 
ــا  ــاي آنه ــود. برگ ه ــف مي ش ــزان دار متوق ــان خ ــد درخت ــز، رش پایی
ــات  ــوند. مطالع ــاوم مي ش ــتان مق ــرماي زمس ــر س ــزد و در براب مي ری
اخیــر نشــان داده اســت کــه محرک هــا و بازدارنده هــاي رشــد 
ــر  ــات اخی ــد. تحقیق ــازي مي کنن ــده ب ــن پدی ــي  را در ای ــش مهم نق
نشــان داده اســید آبســیزیک  )ABA( کــه یــک هورمــون بازدارنــده 
گیاهــي اســت بــا کوتــاه شــدن طــول روز در اوایــل پاییــز بــه مقــدار 
زیــادي در برگ هــا ســاخته مي شــود. پــس از افزایــش میــزان اســید 
آبســیزیک میــزان محرک هــاي رشــدي از جملــه جیبرلیــن در برگ ها 
ــه و  ــش یافت ــاه کاه ــس در گی ــال آن تنف ــه دنب ــد. ب ــش مي یاب کاه
ــاه وارد  ــارت دیگــر گی ــه عب ــا ب ــه و ی ــه خــواب رفت ــج ب ــاه به تدری گی
مرحلــه رکــود مي شــود. در پایــان زمســتان، رکــود در گیاهــان 
به طــور طبیعــي به وســیله ســرماي زمســتان شکســته مي شــود کــه 
ــم گیاهــي بســتگي دارد.  ــه و رق ــه گون ــاز ب مقــدار ســرماي مــورد نی
بــا توجــه بــه گــرم شــدن کــره زمیــن و از جملــه مناطــق کشــت و 
ــل  ــور کام ــته به ط ــان پس ــرمایي درخت ــاز س ــران نی ــته در ای کار پس
تأمیــن نمی شــود. بــه عنــوان مثــال در ســال زراعــي 1396-1395 در 
مناطــق پســته کاري اســتان یــزد ماننــد یــزد و اشــکذر کمتــر از 600 
واحــد از نیــاز ســرمایي مــورد نیــاز درختــان تأمیــن شــد. همچنیــن 
در ســال 97-1396 و 98-1397 ایــن عــدد در تمامــی نقــاط عمــده 
پســته کاری اســتان یــزد )بــه عنــوان نمونــه( به ترتیــب کمتــر از 800 
ــطح  ــیعي از س ــطح وس ــون س ــم اکن ــت. ه ــوده اس ــاعت ب و 950 س
زیــر کشــت پســته در ایــران )اســتان هــاي کرمــان، یــزد و خراســان 
جنوبــي( در چندیــن ســال اخیــر بــا ایــن مشــکل مواجــه بــوده انــد 
کــه بزرگــي مشــکل پیــش آمــده در ســال هاي اخیــر را نشــان مــي 
دهــد. زماني کــه نیــاز ســرمایي درختــان پســته به طــور کامــل تأمیــن 

نشــود، مشــکالت متعــددي پیــش خواهــد آمــد.
عوارض عدم تأمین نیاز سرمایی بر درختان پسته

در درختــان پســته اي کــه ســرماي الزم را دریافــت نکرده انــد، 

ــري  ــداد کمت ــا داراي تع ــوده و برگ ه ــل نب ــا کام ــد برگچه ه رش
برگچــه هســتند و گاهــي عــادت میوه دهــي تغییــر مي کنــد. بدیــن 
ــال  ــاخه هاي س ــي روي ش ــورت انتهای ــه ص ــا ب ــه میوه ه ــورت ک ص
ــه  ــي ب ــت طبیع ــه در حال ــي ک ــوند، در حال ــکیل مي ش ــاري تش ج
ــن  ــوند. ای ــکیل مي ش ــاله تش ــک س ــاخه ی ــي روي ش ــورت جانب ص
ــد. از  ــاق مي افت ــي درخــت اتف ــده بیشــتر در قســمت هاي جنوب پدی
طرفــي چــون جوانــه انتهایــي، جوانــه گل مي باشــد، بنابرایــن جوانــه 
رویشــي بــراي گســترش شــاخه هاي جدیــد در ســال آینــده وجــود 
نــدارد و ایــن امــر در نهایــت منجــر بــه مــرگ ســر شــاخه ها خواهــد 
ــرمایي،  ــاز س ــع نی ــه موق ــن ب ــدم تأمی ــورت ع ــن در ص ــد. همچنی ش
شــکفتن جوانه هــا بــا تأخیــر صــورت گرفتــه و تولیــد گــرده در بیشــتر 
ــا  ــر گل آذین ه ــن، اکث ــد. همچنی ــن مي آی ــدت پایی ــا به ش گل آذین ه
ممکــن اســت عقیــم بــوده و ریــزش کننــد کــه تمامــي ایــن پدیده ها 
منجــر بــه کاهــش عملکــرد و کاهــش کیفیت میــوه در ارقــام مختلف 
پســته خواهــد شــد. از طرفــي، هــر چــه درختان در شــرایط نامســاعد 
محیطــي ماننــد زمین هــاي شــور و خشــک قــرار مي گیرنــد، میــزان 
ــان  ــاز درخت ــوده و نی ــتر ب ــا بیش ــیزیک در آنه ــید آبس ــع اس تجم
ــید آبســیزیک در  ــت کاهــش ســطح اس ــي مناســب جه ــه ترکیب ب
درختــان و بیــدار شــدن به موقــع آنهــا ضروري تــر خواهــد بــود. لــذا، 
چندیــن تحقیــق در زمینــه بررســی اثــر ترکیبــات شــیمیایی موثر در 
شکســت خــواب جوانه هــای ارقــام مختلــف پســته بــا هــدف افزایــش 

عملکــرد اقتصــادی آن انجــام شــده اســت.
ــام  ــای ارق ــواب جوانه ه ــت خ ــر در شکس ــات موث ترکیب

ــته ــف پس مختل
از جملــه اقداماتــي کــه در حــال حاضــر بــراي تأمیــن نیــاز ســرمایي 

عوارض عدم تأمین نیاز سرمایی و راه حل های پیشنهادی
علی مومن پور
 استادیار و عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
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ــرد،  ــام مي گی ــته کاري انج ــق پس در مناط
اســتفاده از روغــن ولــک بــا دز هــاي بســیار 
ــرد  ــه کارب ــد ک ــزار( مي باش ــاال )50 در ه ب
ــک  ــب خش ــي موج ــال هاي متوال آن در س
شــدن سرشــاخه ها و ضعیــف شــدن درخت 
خواهــد شــد. روغــن ولــک بــه خــودي خود 
ــاز ســرمایي نمي گــردد،  موجــب تأمیــن نی
بــر  بــاال  غلظت هــاي  در  وقتــي  بلکــه 
ــي  ــود، تمام ــیده مي ش ــان پاش روي درخت
روزنه هــا و کانال هــاي تنفســي گیــاه را 
ــتم  ــالل در سیس ــب اخت ــدد و موج مي بن
ــالل در  ــردد. اخت ــان مي گ ــي درخت تنفس
سیســتم تنفســي هماننــد یــک شــوک بــه 
ــدن  ــب بیدارش ــرده و موج ــل ک ــاه عم گی
قبــل از موعــد درختــان مي شــود. چنانچــه 
ــردد،  ــتر گ ــک بیش ــن ول ــی روغ دز مصرف
بیــدار شــدن درخــت جلوتــر مي افتــد. 
طبــق تحقیــق انجــام شــده در کشــور، اثــر 
روغــن ولــک در 3 ســطح )2، 3 و 4 درصــد(  
ــر تأمیــن نیــاز ســرمایي درختــان پســته  ب
رقــم اکبــري در دو ســطح شــوري  9 و 
15 دســي زیمنــس بــر متــر در شهرســتان 
انــار مــورد بررســي قــرار گرفــت و گــزارش 
شــده کــه بهتریــن نتیجــه از محلول پاشــي 
روغــن ولــک 4 درصــد و در ســطح شــوري 
ــت. ــت آمده اس ــه دس ــس ب ــي زیمن 9 دس

ــک و  ــن ول ــر روغ ــری، اث ــق دیگ در تحقی
ســیانامید هیــدروژن و ترکیــب آنهــا را 
ــته  ــوه پس ــي می ــي و کیف ــات کم ــر صف ب
مــورد بررســي قــرار گرفــت وگــزارش شــد 
ــیانامید  ــک، س ــن ول ــتفاده از روغ ــه اس ک
هیــدروژن و ترکیــب آنهــا موجــب افزایــش 
گلدهــي، افزایــش وزن مغــز، درصــد تبدیــل 

ایــن  در  مي شــود.  بــه خوشــه  جوانــه 
تحقیــق داخلــی، ترکیــب )روغــن ولــک 7 
ــه عنــوان  درصــد + دورمکــس 4 درصــد( ب

ــد. ــي ش ــب معرف ــن ترکی بهتری
از جملــه ترکیبــات دیگــري کــه در تأمیــن 
نیــاز ســرمایي موثــر مــي باشــد، ســیانامید 
هیــدروژن اســت. ایــن ترکیــب نیــز توســط 
ــاز  ــن نی ــت تأمی ــي جه ــان مختلف محقق
ــورد  ــرم م ــق گ ــته در مناط ــرمایي پس س
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت و گــزارش 
شــده کــه اســتفاده از ســیانامید هیــدروژن 
در غلظت هــاي 2 تــا 4 درصــد در 30 الــي 
ــاز شــدن گل هــا موجــب  40 روز قبــل از ب
یکنواختــي گلدهــي و برگ دهــي و افزایــش 
ــه  ــد. از جمل ــد ش ــي خواه ــرد نهای عملک
هیــدروژن  ســیانامید  ترکیــب  معایــب 
می تــوان بــه خطــر ســمیت بــاالی آن 
ــاالی  ــت ب ــن قیم ــان و همچنی ــرای انس ب
تمــام شــده آن بــرای کشــاورزان و مصــرف 
ــزار  ــون و 500 ه ــل 2 میلی ــده )حداق کنن

ــود. ــاره نم ــار( اش ــر هکت ــان در ه توم
ــک،  ــن ول ــر روغ ــان اث ــدادی از محقق تع
ــدروژن و  ــیانامید هی ــیم و س ــرات پتاس نیت
ترکیــب آنهــا را بــر صفــات کمــي و کیفــي 
ــد  ــرار دادن ــي ق ــورد بررس ــته م ــوه پس می
وگــزارش نمودنــد هرچنــد اســتفاده از 

ــش  ــي در افزای ــه تنهای ــیم ب ــرات پتاس نیت
ــوه  ــي می ــات کیف ــود صف ــرد و بهب عملک
ــب  ــي در ترکی ــد، ول ــر نمي باش ــته موث پس
ــک  ــن ول ــدروژن و روغ ــیانامید هی ــا س ب

ــت. ــي اس ــرات مثبت داراي اث
ــیم،  ــرات پتاس ــر نیت ــم اث ــن و همکاران م
روغــن ولــک و جیبرلیــک اســید را بــر 
ــري در  ــم اکب ــان پســته رق عملکــرد درخت
شهرســتان انــار مــورد بررســي قــرار دادیــم 
ــن  ــه بهتری ــود ک ــن ب ــه ای ــه حاصل و نتیج
نتیجــه از  ترکیــب روغــن ولــک 2.5 درصد 
بــا نیتــرات پتاســیم 3 درصــد و جیبرلیــک 
ــت  ــر(  به دس ــرم در لیت ــید 15 میلي گ اس
ــش  ــا افزای ــق م ــن، در تحقی ــد. همچنی آم
ــر  ــا تأثی ــه تنه غلظــت جیبرلیــک اســید ن
مثبتــي در تأمیــن نیــاز ســرمایي و افزایــش 
ــه  ــت، بلک ــته نداش ــان پس ــرد درخت عملک

ــز شــد. ــرد نی موجــب کاهــش عملک
محققیــن  از  زیــادي  تعــداد  مجمــوع  در 
کارایــي  میــزان  کــه  کرده انــد  گــزارش 
ترکیبــات مختلــف ماننــد روغــن ولــک، روغن 
ســویا، ســیانامید هیــدروژن، نیترات پتاســیم، 
ــه شــرایط  جیبرلیــک اســید و ســایتوکنین ب
اقلیمــي منطقــه و میــزان نیــاز ســرمایي 
برطــرف شــده در طــول زمســتان، دز مصرفي 

ــتگي دارد. ــا بس ــتفاده از آنه ــان اس و زم
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ــدم  ــالت ع ــع معض ــت رف ــد جه ــات جدی ــی ترکیب معرف
ــرمایی ــاز س ــن نی تأمی

ــان  ــرمایی درخت ــاز س ــن نی ــدم تأمی ــع معضــالت ع ــتای رف در راس
ــه  ــن زمین ــر، در ای ــات اقتصــادی موث ــه ترکیب پســته و دســتیابی ب
تحقیقاتــی از ســال 1395 تــا 1399 در مرکــز ملــی تحقیقات شــوری 
کشــور انجــام گردیــد و پــس از 4 ســال محققیــن ایــن مرکــز موفــق 
بــه شناســایی دو ترکیــب جدیــد شــدند. ایــن دو ترکیــب شــیمیایی 
موجــب افزایــش عملکــرد 30 درصــدی نســبت بــه درختان شــاهدی 
ــود  ــر روی آنهــا اســتفاده نشــده ب ــه ترکیبــی ب شــد کــه هیــچ گون
ــل 15درصــدی  ــش عملکــرد حداق ــک افزای ــه روغــن ول و نســبت ب
ــابه  ــی مش ــق اقلیم ــش در مناط ــورد آزمای ــال های م ــی س را در ط

بــه دنبــال داشــته اســت. ایــن ترکیبــات از طریــق افزایــش درصــد 
تبدیــل جوانه هــای زایشــی بــه خوشــه و افزایــش تعــداد دانــه در هــر 
خوشــه موجــب افزایــش عملکــرد می شــوند. ایــن فرمــول شــیمیایی 
حــاوی نوعــی روغــن گیاهــی، دو نــوع هورمــون گیاهــی و برخــی از 

ــد.  ــی می باش ــر غذای عناص

مزیت اقتصادی ترکیبات معرفی شده

بــرای محلول پاشــی یــک هکتــار بــاغ پســته در فصــل زمســتان بــه 

ــه در  ــت ک ــاز اس ــد نی ــات جدی ــول از ترکیب ــر محل ــدود 50 لیت ح

هــزار لیتــر آب قابــل حــل اســت. قیمــت تمــام شــده هــر لیتــر از 

ایــن ترکیبــات 17 هــزار تومــان و در نتیجــه در هــر هکتــار معــادل 

ــده  ــام ش ــت تم ــی، قیم ــد. از طرف ــد ش ــان خواه ــزار توم 850 ه

روغــن ولــک بــا غلظــت 50 در هــزار نیــز معــادل 800 هــزار تومــان 

می شــود. از ســوی دیگــر، طــی آزمایشــات انجــام شــده، دو ترکیــب 

معرفــی شــده حداقــل موجــب افزایــش 15 درصــدی خشــک میــوه 
در مقایســه بــا روغــن ولــک و افزایــش 30 درصــدی خشــک میــوه در 
مقایســه بــا شــاهد در شــرایط اقلیمــی یکســان می شــود. بنابرایــن، 
چنانچــه میانگیــن تولیــد پســته در هــر هکتــار را  هــزار کیلوگــرم در 

نظــر بگیریــم، دو ترکیــب فــوق بــه ترتیــب موجــب افزایــش 150 و 

ــک و شــاهد  ــن ول ــه روغ ــوه نســبت ب ــی خشــک می 300 کیلوگرم

در هــر هکتــار می شــوند. اگــر قیمــت هــر کیلوگــرم پســته خشــک 

ــن دو  ــم ای ــر بگیری ــان در نظ ــزار توم ــن 100 ه ــور میانگی را به ط
ترکیــب موجــب افزایــش درآمــد 15 و 30 میلیــون تومانــی در هــر 
هکتــار نســبت بــه تیمارهــای ولــک و شــاهد هســتند، در حالــی کــه 

قیمــت تمــام شــده کاال بــا روغــن ولــک تفــاوت چندانــی نــدارد.
ــرکت های  ــخاص و ش ــه اش ــا ب ــذاری فرمول ه ــکان واگ ام

خصوصــی
فرمول هــای ترکیبــات معرفــی شــده، هــم اکنــون آمــاده واگــذاری 
ــک  ــده ای نزدی ــاءاهلل در آین ــا انش ــد ت ــه بخــش خصوصــی می باش ب
ــدگان  ــازار شــده و کشــاورزان و مصرف کنن ــور وارد ب ــات مذک ترکیب
جهــت افزایــش تولیــد بتواننــد از آن بهره منــد شــوند. لــذا، از همیــن 
طریــق از تمامــی شــرکت های تولیــدی کــود و ســم جهــت واگــذاری 

فرمــول و مشــارکت در تولیــد، دعــوت بــه عمــل می آیــد. 

ــددی  ــع متع ــه از مناب ــن مقال ــوای ای ــد محت * در تولی
ــن  ــه انجم ــق دبیرخان ــه از طری ــت ک ــده اس ــتفاده ش اس

ــند. ــی می باش ــل دسترس ــران قاب ــته ای پس
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باغبانی

کمپوســت در اثــر تجزیــه مــواد کربــن دار و 
ازت دار در مجــاورت رطوبــت بوســیله موجــودات 
می آیــد.  به وجــود  )میکروارگانیســم ها(  ریــز 
یعنــی در اثــر ایــن فرآینــد، مــوادی ماننــد 
ــی، مــواد ســبز گیاهــی، خاشــاک و  کــود حیوان
ــودری  ــت پ ــند و در نهای ــی می پوس ــواد چوب م
ــد  ــگل تولی ــاک جن ــوی خ ــم ب ــگ و ه ــم رن ه

می شــود.
کمپوســت باعــث بهبــود ســاختمان خاک هــای 
ــذب آب  ــت ج ــده، قابلی ــنگین ش ــبک و س س
و عناصــر را افزایــش می دهــد، مــاده آلــی و 
ــد.  ــم می کن ــاه فراه ــرای گی ــد را ب ــواد مفی م
جمعیــت  کمپوســت  مهم تــر،  همــه  از 
بــاال  را  خــاک  مفیــد  میکروارگانیســم های 
ــده می کنــد و باعــث ایجــاد  ــرده و خــاک را زن ب
کشــاورزی پایــدار و افزایــش کیفیــت و کمیــت 

می گــردد. محصــول 
از ایــن رو، مــا بــا توجــه بــه وجــود مــواد اولیــه 
فــراوان تولیــد کمپوســت از پوســت نــرم پســته 
در مجموعــه کشــاورزی مان بــه فکــر تهیــه 
کمپوســت افتادیــم. مــا روش کمپوست ســازی را 
در کارگاه آموزشــی انجمــن پســته یــاد گرفتیــم 
و از مشــاوره آقــای هانــس )مشــاور آلمانــی 
ــتفاده  ــه اس ــن رابط ــرا( در ای ــرکت گالب زه ش

ــم. ــاد بردی زی
غنی ســازی  مخالــف  هانــس شــدیداً  آقــای 
کمپوســت بــا کود هــای شــیمیایی بــود و معتقــد 
بــود زحمتــی کــه بــرای آماده کــردن کمپوســت 
کشــیده شــده بــا اضافــه کــردن کودهــای 
ــده  ــردن موجــودات زن ــا از بیــن ب شــیمیایی و ب
ــای  ــن، آزمایش ه ــی رود. همچنی ــدر م ــه ه آن ب
ــی  ــت غن ــای کمپوس ــده روی نمونه ه ــام ش انج
ــه  ــان داد ک ــیمیایی نش ــای ش ــا کوده ــده ب ش
افــزودن کودهــای شــیمیایی باعــث از بیــن رفتن 
و کــم شــدن جمعیــت میکروارگانیســم های 

کمپوســت می شــود.
 

نمایی از پشته های کمپوست 

مراحل تولید کمپوست 
1- ریختن پشتۀ مواد

ــود  ــی ک ــد حجم ــته 10 واح ــول پش ــه در ط ک
ــته  ــر پس ــت ت ــی پوس ــد حجم گاوی و 10 واح
)نخالــه پســته( اســتفاده می شــود کــه ایــن مــواد 
طــی دو مرحلــه افــزوده می شــوند. ســپس، یــک 
واحــد کاه و دو واحــد خــاک نیــز بــه آنهــا اضافــه 
ــم  ــدی نی ــت تولی ــه در کمپوس ــردد. البت می گ
ــور  ــد. به ط ــزوده ش ــز اف ــی نی ــود مرغ ــد ک واح

ــده اســت: ــواد در جــدول آم ــدار م خالصــه مق

2- ریختن آب روی مواد
ــد  ــه شــکل پشــته، بای ــواد ب ــن م ــس از ریخت پ
روی آنهــا آب زیــادی ریخــت تــا رطوبــت مــواد 
ــم زدن  ــه ه ــس از ب ــد. پ ــد مناســب برس ــه ح ب
ــه ایــن  مــواد بایــد رطوبــت آن کنتــرل شــود؛ ب
صــورت کــه مقــداری از مــواد مخلــوط شــده را 
ــر فشــار،  در مشــت فشــار داده و چنانچــه در اث
ــاال و  ــت ب ــانه رطوب ــد نش ــرون بیای آب از آن بی
چناچــه بعــد از فشــار و بــاز کــردن دســت، مــواد 
بــه هم چســبیده باشــند نشــانه رطوبت مناســب 
ــاز شــوند نشــانه کــم  ــواد از هــم ب و چنانچــه م
بــودن رطوبــت اســت و بایــد مجــدداً بــه پشــته 
آب اضافــه گــردد. کــم یــا زیــاد بــودن رطوبــت 
ــت  ــاالت کمپوس ــل و انفع ــود فع ــث می ش باع
درســت انجــام نشــود و نتیجــه مطلــوب حاصــل 

نگــردد.
3- هم زدن مواد

بــا توجه بــه اینکــه این روش ســاخت کمپوســت 
ــه  ــاز ب ــته ها نی ــت، پش ــوازی اس ــورت ه ــه ص ب
هوادهــی دارنــد و یکــی از راه هــای رســاندن هــوا 
بــه تــوده، هــم زدن آن اســت. ایــن کار عــالوه بــر 
رســاندن هــوا، باعــث یکنواخــت شــدن رطوبــت 
و دانه بنــدی مــواد هــم می شــود. هــم زدن مــواد 
ــردد.  ــام می گ ــر انج ِ ــت تِرن ــتگاه کمپوس ــا دس ب
ایــن دســتگاه ســاخت داخــل اســت و بــا تراکتور 
کشــیده می شــود و از آن نیــروی می گیــرد. 
ــا  ــرد و ب ــرار می گی ــتگاه روی پشــته ق ــن دس ای
ســرعت خیلــی آهســته در طــول پشــته حرکــت 

می کنــد و مــواد پشــته را به طــور کامــل از جلــو 
بــه عقــب خــود پرتــاب نمــوده و ضمــن مخلــوط 
ــدن  ــته ش ــث شکس ــواد، باع ــل م ــودن کام نم
ــبیده  ــم چس ــای به ــد تکه ه ــزرگ مانن ــواد ب م

ــردد. ــود گاوی می گ ک
  

اوایــل، پشــته نیــاز بیشــتری بــه آب و  در 
هــم زدن دارد، به طــوری کــه روز اول دوبــار و 
حــدود 10 روز اول یــک بــار در روز بایــد بــه هــم 
ــد  ــی فراین ــل پایان ــه مراح ــه ب ــوند. هرچ زده ش
نزدیــک شــویم، هــم زدن کاهــش می یابــد و بــه 
ــم زدن،  ــل از ه ــد. قب ــار می رس ــک ب ــه ای ی هفت
ــت پشــته، بایســتی  ــزان رطوب ــه می ــا توجــه ب ب

ــردد. ــه گ ــه آن آب اضاف ب
  

آب ریختن روی پشته کمپوست
4- اندازه گیری دما

دمــای پشــته معیــاری جهــت تشــخیص درســت 
بــودن رونــد کار اســت. همان طــور کــه در 
ــدود 5 روز  ــد از ح ــده، بع ــخص ش ــودار مش نم
ــانتی گراد  ــه س ــه 65 درج ــد ب ــای پشــته بای دم
برســد و پــس از آن حــدود 5 روز ایــن دمــا بــه 
ــم  ــیب مالی ــا ش ــرور ب ــه م ــه و ب ــر 60 درج زی
ــه دمــای محیــط می رســد. باالتــر رفتــن دمــا  ب
ــن  ــانه پایی ــد نش ــد باش ــه بای ــه ک ــش از آنچ بی
بــودن نســبت کربــن بــه نیتــروژن )C/N( یــا بــه 
معنــی دیگــر کــم بــودن مــواد کربنــی اســت که 
جهــت اصــالح بایــد آنقــدر کاه بــه پشــته اضافــه 
کنیــم تــا دمــا متعــادل گــردد. بــر عکــس، پایین 
بــودن دمــا در اثــر بــاال بــودن نســبت C/N و یــا 
بــه عبــارت دیگــر کــم بــودن مــواد ازت دار اســت 

کــه بایــد ایــن مــواد اضافــه گــردد.

نحوه تولید کمپوست از پوست پسته
علی حیدری نیا
مدیر پروژه تولید کمپوست

 نحوه تولید کمپوست از پوست پسته

 نیاعلی حیدری
 مدیر پروژه تولید کمپوست

ها( دار در مجاورت رطوبت بوسیله موجودات ریز )میکروارگانیسمدار و ازتکمپوست در اثر تجزیه مواد کربن
مواد چوبی آید. یعنی در اثر این فرآیند، موادی مانند کود حیوانی، مواد سبز گیاهی، خاشاک و وجود میهب

 شود.پوسند و در نهایت پودری هم رنگ و هم بوی خاک جنگل تولید میمی
لیت جذب آب و عناصر را افزایش سبک و سنگین شده، قاب هایباعث بهبود ساختمان خاککمپوست 

 ، کمپوست جمعیتترکند. از همه مهمدهد، ماده آلی و مواد مفید را برای گیاه فراهم میمی
افزایش  کند و باعث ایجاد کشاورزی پایدار وخاک را باال برده و خاک را زنده می مفید هایمیکروارگانیسم

 د.گردکیفیت و کمیت محصول می
مان در مجموعه کشاورزی از این رو، ما با توجه به وجود مواد اولیه فراوان تولید کمپوست از پوست نرم پسته

از  کارگاه آموزشی انجمن پسته یاد گرفتیم و سازی را درکمپوستروش ا مبه فکر تهیه کمپوست افتادیم. 
 .ردیمزیاد باستفاده در این رابطه  )مشاور آلمانی شرکت گالب زهرا( هانس آقای مشاوره

آماده بود و معتقد بود زحمتی که برای  های شیمیاییبا کودسازی کمپوست لف غنیمخا آقای هانس شدیداً
ردن موجودات زنده آن به هدر از بین ب با با اضافه کردن کودهای شیمیایی و شدهکردن کمپوست کشیده 

نشان های کمپوست غنی شده با کودهای شیمیایی روی نمونههای انجام شده آزمایشهمچنین،  .رودمی
 های کمپوستمیکروارگانیسمجمعیت افزودن کودهای شیمیایی باعث از بین رفتن و کم شدن  داد که

 شود.می

 

 کمپوست های پشتهنمایی از 
 

 مراحل تولید کمپوست 

 مواد ۀریختن پشت -1

استفاده واحد حجمی پوست تر پسته )نخاله پسته(  10واحد حجمی کود گاوی و  10در طول پشته  که
یک واحد کاه و دو واحد خاک نیز به آنها  ،سووپس .شوووندمی افزوده شووود که این مواد طی دو مرحلهمی

ضافه می ست تولیدی نیم واحد کود مرغی ا صه ه. بشدافزوده نیز گردد. البته در کمپو مقدار مواد طور خال
 :در جدول آمده است

مقدار واحد  نام ماده
 حجمی

 10 کود گاوی
 10 پوست تر پسته )نخاله(

 0.5 کود مرغی
 1 کاه

 2 خاک
 

 
 روی موادریختن آب  -2

شته، پس از ریختن مواد شکل پ سد به  سب بر  .باید روی آنها آب زیادی ریخت تا رطوبت مواد به حد منا
شود زدنهمپس از به  شده  ؛مواد باید رطوبت آن کنترل  صورت که مقداری از مواد مخلوط  در را به این 

آب از آن بیرون بیاید نشانه رطوبت باال و چناچه بعد از فشار و باز  ،چنانچه در اثر فشار داده ومشت فشار 
ستک شانه کم مواد به هم چ ،ردن د شوند ن سب و چنانچه مواد از هم باز  شانه رطوبت منا شند ن سبیده با

ضافه گردد شته آب ا ست و باید مجدداً به پ شود فعل و . کم یا زیاد بودن رطوبت باعث میبودن رطوبت ا
 کمپوست درست انجام نشود و نتیجه مطلوب حاصل نگردد.عاالت فان

 موادزدن هم -3

د و یکی ندار دهینیاز به هوا ها، پشتهزی استهوا صورتروش ساخت کمپوست به  با توجه به اینکه این
ساندن هوا به تودهاز راه ست زدنهم ،های ر ساندن هوا این کار .آن ا شدن  ،عالوه بر ر باعث یکنواخت 

ستگاه زدن همشود. بندی مواد هم میرطوبت و دانه ست تِمواد با د ستگاه  .گرددر انجام میرنِکمپو این د
روی پشووته قرار  . این دسووتگاهگیردآن نیروی میاز شووود و سوواخت داخل اسووت و با تراکتور کشوویده می

جلو به طور کامل از هکند و مواد پشووته را بگیرد و با سوورعت خیلی آهسووته در طول پشووته حرکت میمی
های باعث شکسته شدن مواد بزرگ مانند تکه مواد، ضمن مخلوط نمودن کامل و عقب خود پرتاب نموده

 .گرددبهم چسبیده کود گاوی می

 
یک بار روز اول  10طوری که روز اول دوبار و حدود هب ،زدن داردپشته نیاز بیشتری به آب و هم ،در اوایل
به  یابد وکاهش می زدنهم ،فرایند نزدیک شووویم مراحل پایانیچه به باید به هم زده شوووند. هردر روز 

 .گرددبه آن آب اضافه  بایستی ،با توجه به میزان رطوبت پشته ،زدنهمقبل از  .رسدای یک بار میهفته

د و یکی ندار دهینیاز به هوا ها، پشتهزی استهوا صورتروش ساخت کمپوست به  با توجه به اینکه این
ساندن هوا به تودهاز راه ست زدنهم ،های ر ساندن هوا این کار .آن ا شدن  ،عالوه بر ر باعث یکنواخت 

ستگاه زدن همشود. بندی مواد هم میرطوبت و دانه ست تِمواد با د ستگاه  .گرددر انجام میرنِکمپو این د
روی پشووته قرار  . این دسووتگاهگیردآن نیروی میاز شووود و سوواخت داخل اسووت و با تراکتور کشوویده می

جلو به طور کامل از هکند و مواد پشووته را بگیرد و با سوورعت خیلی آهسووته در طول پشووته حرکت میمی
های باعث شکسته شدن مواد بزرگ مانند تکه مواد، ضمن مخلوط نمودن کامل و عقب خود پرتاب نموده

 .گرددبهم چسبیده کود گاوی می

 
یک بار روز اول  10طوری که روز اول دوبار و حدود هب ،زدن داردپشته نیاز بیشتری به آب و هم ،در اوایل
به  یابد وکاهش می زدنهم ،فرایند نزدیک شووویم مراحل پایانیچه به باید به هم زده شوووند. هردر روز 

 .گرددبه آن آب اضافه  بایستی ،با توجه به میزان رطوبت پشته ،زدنهمقبل از  .رسدای یک بار میهفته

 
 کمپوست آب ریختن روی پشته

 اندازه گیری دما -4

شته  ست معیاری جهت تشخیص درست بودن روند کاردمای پ  شده،طور که در نمودار مشخص همان .ا
روز این دما به زیر  5حدود  پس از آنگراد برسد و درجه سانتی 65روز دمای پشته باید به  5بعد از حدود 

. باالتر رفتن دما بیش از آنچه که باید باشود رسودبا شویب مالیم به دمای محی  میدرجه و به مرور  60
یا به معنی دیگر کم بودن مواد کربنی است که جهت ( C/N)کربن به نیتروژن  نشانه پایین بودن نسبت

پایین بودن دما در اثر باال بودن  ،بر عکس .اصالح باید آنقدر کاه به پشته اضافه کنیم تا دما متعادل گردد
 دار است که باید این مواد اضافه گردد.و یا به عبارت دیگر کم بودن مواد ازت C/Nنسبت 
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 CO2( اگــر دســتگاه ســنجش دی اکســیدکربن
ــن  ــری ای ــدازه گی ــا ان ــد ب ــود باش ــر( موج مت
عامــل نیــز می تــوان از پیشــرفت صحیــح رونــد 

ــن شــد. کار مطمئ

5- محافظت از پشته ها
بــرای آمــاده ســازی کمپوســت بــه نحــو احســن 
و حفــظ میکروارگانیســم های مفیــد آن توصیــه 

می شــود تــا مــوارد زیــر رعایــت شــود:
ــد  ــدید بای ــاب ش ــل آفت ــت در مقاب •  کمپوس
بــه  نیــاز  ایــن کار  بــرای  محافظــت شــود 
پوششــی اســت کــه ضمــن جلوگیــری از تابــش 
ــود. ــته نش ــه پش ــوا ب ــیدن ه ــع از رس ــاب مان آفت

ــی  ــند، یعن ــر باش ــر بارت ــه پ ــته ها هرچ • پش
و  فعــل  باشــند،  داشــته  بیشــتری  ارتفــاع 
انفعــاالت در آن بهتــر انجــام می شــود و نتیجــه 

می دهــد. بهتــری 
•  تنظیــم رطوبــت پشــته باعث پوســیدن ســریع 

و درســت مــواد و بدســت آمــدن کمپوســت عالی 
ــود. می ش

• کمپوســت پــس از آمــاده شــدن بــوی مطبــوع 
ــن از نشــانه های  ــد و ای ــی ده ــگل م خــاک جن

درســت بــودن کار اســت.
ــر  ــت، بهت ــتر کمپوس ــداری بیش ــت نگه • جه
اســت کمپوســت را دپــو کنیــم تــا مانــدگاری آن 

بیشــتر گــردد.
ــس از  ــاه پ ــا 5 م ــت ت ــت کمپوس ــر اس • بهت

ــردد. ــرف گ ــد مص تولی
ــد  ــاده ای مانن ــه م ــر گون ــردن ه ــه ک • از اضاف
ــن  ــن رفت ــث از بی ــه باع ــیمیایی ک ــای ش کوده
میکروارگانیســم های مفیــد کمپوســت می شــود، 

ــود. ــودداری ش خ

سوال کشاورز، پیشنهاد کارشناس

چگونه در فصل زمستان و اوایل بهار از کودها استفاده کنیم؟
علی تاج آبادی پور 
عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته کشور

نکتــه ای کــه بایــد در بحــث کوددهــی دقــت 
ــم:  ــود داری ــوع ک ــا دو ن ــه م ــت ک ــن اس ــود ای ش
1- کودهــای کم محلــول کــه بــه عنــوان کودهــای 
ــا درجــه  زمســتانه رایــج هســتند و 2- کودهــای ب

ــاال. ــت ب حاللی
ــه  ــود ازت ــداری ک ــتان مق ــل زمس ــوالً در فص  معم
بــرای پوســاندن کودهــای حیوانــی اضافــه می شــود 
کــه ایــن نــوع کــود حاللیــت باالیــی دارد، ولــی بقیه 

ــول هســتند.  ــوالً کم محل ــا معم کوده
کودهــای زمســتانه بایــد حتمــاً روی کــود حیوانــی 
اســتفاده شــوند، چــون کــود حیوانــی ظرفیــت 
ــی  ــی دارد؛ یعن ــی باالی ــواد غذای ــداری آب و م نگه
ــه  ــی ریخت ــود حیوان ــرو روی ک ــر میک ــی عناص وقت
می شــود، ایــن عناصــر توســط کــود حیوانــی جــذب 
ــر  ــرد.  اگ ــرار می گی ــاه ق ــار گی ــم در اختی و کم ک
ــای  ــی دارد از کوده ــی کم ــواد آل ــه م ــی ک در خاک
ــاری از  ــا آبی ــود ب ــن ک ــود، ای ــتفاده ش ــول اس محل
دســترس گیــاه خــارج می گــردد. بنابرایــن، مــا 
ــاال  ــت ب ــه حاللی ــا درج ــای ب ــی از کوده ــد زمان بای
ــرف  ــان مص ــه زم ــک ب ــه نزدی ــم ک ــتفاده کنی اس
ــا زمانی کــه بــرگ روی گیــاه  توســط گیــاه باشــد. ت
نداشــته باشــیم، عمــاًل جــذب مــواد غذایــی انجــام 
نمی شــود، بنابرایــن، توصیــه ایــن اســت کــه زمــان 
ــاال کــه قیمــت  ــا حاللیــت ب اســتفاده از کودهــای ب
ــل از  ــن آب قب ــگام آخری ــد، هن ــز دارن ــی نی باالی
بیــدار شــدن گیــاه باشــد. چنانچــه تــا زمــان بیــدار 
شــدن درخــت دو نوبــت آبیــاری انجــام گیــرد، 
بســیاری از ایــن کودهــا، مخصوصــاً اگــر روی کــود 

ــا  ــد و ی ــی اســتفاده نشــوند، از دســت می رون حیوان
تثبیــت می شــوند و غیرقابــل اســتفاده خواهندشــد. 
بنابرایــن، هــر چــه مــواد غذایــی محلــول را در زمــان 
بیــدار شــدن گیــاه اســتفاده کنیــم، راندمــان و اثــر 

ــود.  ــم ب ــاهد خواهی ــری را ش بخشــی بهت
در ســال های کم بــار، بایــد بــه تغذیــه باغــات 
ــن  ــال س ــاالی 30 س ــان آن ب ــه درخت ــی ک قدیم
دارنــد و تاکنــون کوددهــی فقــط بــر مبنــای ســه 
عنصــر ازت، پتــاس و فســفر بــوده، توجــه ویــژه ای 
ــاً  ــرو، عمدت ــی ماک ــر غذای ــود عناص ــت. کمب داش

ــود.  ــران ش ــه ها جب ــق ریش ــد از طری بای
بایــد توجــه داشــت کــه یکــی از مشــکالت مناطــق 
قدیمــی پســته کاری، مســن بــودن درختــان و فقیر 
شــدن خــاک از مــواد غذایــی میکــرو اســت. معضل 
دیگــر، شورشــدن آب و کمبــود آن اســت کــه 
باعــث می شــود مشــکالت جــذب عناصــر غذایــی و 

خصوصــاً عناصــر میکــرو بیشــتر شــود.
ــه مقــدار  عناصــر میکــرو عناصــری هســتند کــه ب
ــده  ــتند و عم ــاه هس ــاز گی ــورد نی ــم م ــی ک خیل
ــاختمان  ــارکت در س ــاه، مش ــا در گی ــت آنه فعالی
ــت.  ــا اس ــه تنش ه ــبت ب ــش نس ــا و واکن آنزیم ه
بهتریــن و مهمتریــن زمــان محلول پاشــی ایــن 
عناصــر در زمــان تــورم جوانه هــا اســت. مــا بــدون 
ــار اســت  ــا پر ب ــار و ی ــه ســال کم ب ــه اینک توجــه ب
ــا  ــورم جوانه ه ــان ت ــه در زم ــم ک ــعی کنی ــد س بای
بــه فروت ســت )عمــل میوه نشــینی در درخــت 
پســته( کمــک کنیــم؛ مخصوصــاً در ســال های 
کم بــار کــه ذخیــره کمــی از مــواد غذایــی در گیــاه 

وجــود دارد. اگــر محلول پاشــی عناصــر میکــرو 
ــی انجــام نشــود، درختــان دچــار کاهــش  ــه خوب ب
شــدید تعــداد دانــه در خوشــه می شــوند؛ بنابرایــن 
ــار، حتــی اگــر  توصیــه می شــود در ســال های کم ب
ــه محصــول ســال  ــدازه 20 درصــد نســبت ب ــه ان ب
ــان اســت، جهــت انجــام  ــار، پســته روی درخت پرب
ــی  ــاح، محلول پاش ــانی و لق ــل گرده افش ــق عم موف

ــرد.  کودهــای میکــرو صــورت گی
در موضــوع کوددهــی بــه صــورت خاکــی و از 
طریــق ریشــه ها بایــد دقــت شــود کــه غیــر از ازت 
ــی در  ــد به راحت ــود و می توان ــت نمی ش ــه تثبی ک
اختیــار گیــاه قــرار بگیــرد، بقیــه عناصــر می تواننــد 
شــوند.  تثبیــت  خــاک  کلوئیدهــای  توســط 
کودهایــی مثــل فســفره یــا پتاســه اگــر در ســطح 
خــاک به صــورت گنــدم پــاش پخــش شــوند، 
ــذب  ــاک ج ــطحی خ ــش س ــط بخ ــوالً توس معم
ــاه کــه در عمــق 30  ــار ریشــه گی شــده و در اختی
ــرد.  ــرار نمی گی ــت، ق ــر اس ــانتی متری و پایین ت س
ــن، هرچــه بافــت  خــاک در 30 ســانتی متر  بنابرای
ــداری  ــذب و نگه ــدرت ج ــد، ق ــبک تر باش اول س
ــواد  ــت و م ــد داش ــری خواه ــی کمت ــواد غذای م
ــد و در  ــور می کن ــن خــاک عب ــر از ای ــی زودت غذای
اختیــار ریشــه گیــاه قــرار می گیــرد. برعکــس، اگــر 
خــاک ســطحی بتوانــد آب و مــواد غذایــی زیــادی 
را در خــودش ذخیــره کنــد، اجــازه نمی دهــد کــود 
ــارج  ــاک خ ــي خ ــانتی متری روی ــه 30 س از منطق

ــردد.  ــه ریشــه گ شــود و وارد منطق
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پســته محصولــی اســت کــه می توانــد 
منبــع مواجهــۀ انســان بــا ســم افالتوکســین 
نــوع B1 باشــد. عــدم کنترل هــای مناســب، 
ــرای  ــین را ب ــه افالتوکس ــوده ب ــتۀ آل پس
ــد.  ــاک می کن ــده خطرن ــالمت مصرف کنن س
ســازمان اســتاندارد غذایــی کدکــس )تحــت 
ــزان  ــر می ــل( حداکث ــازمان مل ــارت س نظ
مجــاز انــواع افالتوکســین در محصــول 
پســته را 15 میکروگــرم در کیلوگــرم تعییــن 
کرده اســت. محدودیت هــای مربــوط بــه 
در  میکروگــرم   50 تــا   5 از  افالتوکســین 
ــر  ــف متغی ــورهای مختل ــرم در کش کیلوگ

ــت. اس
آلودگــی شــیمیایی در مــواد غذایــی از 
دو طریــق می توانــد تجــارت محصــوالت 
ــتقیم و  ــر مس ــد؛ 1- اث ــل  کن ــی را مخت غذای
آنــی، آن زمانــی اســت کــه مقامــات کشــور 
ــوده را  ــه آل ــه محمول ــازه ورود ب ــد اج مقص
ــدن از  ــع ش ــض مطل ــه مح ــا ب ــد ی نمی دهن
آلودگــی، آن را از بــازار جمــع می کننــد؛ 
2- تأثیــر غیرمســتقیم، آن بــا گذشــت زمان 
ــر  ــدت ب ــود و در طوالنی م ــخص می ش مش
ــذارد.  ــر می گ ــده اث ــات مصرف کنن تصمیم
ــم  ــت تصمی ــن اس ــده ممک ــاًل مصرف کنن مث
بگیــرد کمتــر خریــد کنــد یــا دیگــر آن کاال 

ــرد. را نخ
بــرای  افالتوکســین  بــاری کــه  اولیــن 
ــکل  ــا مش ــه اروپ ــی ب ــته ایران واردات پس

ــه  ــود ک ــال 1376 ب ــرد س ــاد ک ــدی ایج ج
ــوده ای  ــدت آل ــه ش ــاری ب ــای تج محموله ه
ــاً واردات  ــا موقت ــیون اروپ ــد و کمیس وارد ش
ــرد. در  ــالم ک ــوع اع ــی را ممن ــته ایران پس
پاییــز ســال 1376 ایــن ممنوعیــت برداشــته 
شــد، امــا کمیســیون اروپــا از تمامــی 
ــه  ــت ک ــه خواس ــو اتحادی ــورهای عض کش
تمــام محموله هــای وارداتــی پســته از ایــران 
ــا  ــه اروپ را کنتــرل و بازرســی کننــد. اتحادی
ــتان  ــار در تابس ــن ب ــمی اولی ــور رس ــه ط ب
ــرای افالتوکســین حــد مجــاز  ســال 1377 ب
تعییــن کــرد؛ حــد مجــاز افالتوکســین نــوع 
ــرم  ــرم در کیلوگ ــان 2 میکروگ B1 در آن زم

ــرم  ــین 4 میکروگ ــواع افالتوکس ــرای ان و ب
ــود. در نتیجــه، واردات پســته  در کیلوگــرم ب
ایرانــی بــه اروپــا در ســال 1377 بــه شــدت 

ــت. ــش یاف کاه
ــا 1384، در حالیکــه  بیــن ســال های 1382 ت
ایــران ســاالنه حــدود 35 تــا 55 هــزار تــن 
ــالی  ــرد، س ــادر می ک ــا ص ــه اروپ ــته ب پس
کانتینــر صادراتــی  تــا 500  حــدود 300 
ــا  ــای اروپ ــین در مرزه ــه افالتوکس ــوده ب آل
ــت،  ــازه ورود نمی گرف ــد و اج ــردود می ش م
ــه  ــود ک ــن ب ــان دهندۀ ای ــاالً نش ــه احتم ک
ــد.  ــرا بودن ــال اج ــختگیرانه  در ح ــن س قوانی
بــا تغییــر مقــررات در زمســتان ســال 
ــه  ــرد ک ــد ک ــا تأیی ــیون اروپ 1385، کمیس
ورودی  پســته  محموله هــای  درصــد   100
بایــد بازرســی شــوند. از آن زمــان تــا 
ــت  ــران اف ــته ای ــادرات پس ــال 1389، ص س
ــالی 150  ــه س ــا ب ــداد مردودی ه ــرد و تع ک
ــداد  ــد تع ــودار 1(. درص ــید )نم ــدد رس ع
محموله هــای کنترل شــده هــم از 30 بــه 
15 درصــد رســید. مقــررات وضــع شــده تــا 
ــت.  ــه داش ــرد و ادام ــر نک ــال 1389 تغیی س
ــه کل  ــوده ب کاهــش نســبت محموله هــای آل
ــد  ــاالً بای ــده احتم ــرل ش ــای کنت محموله ه
ــطح  ــن س ــدن میانگی ــن آم ــر پایی ــه خاط ب

ــد. ــوده باش ــی ب آلودگ

ــدی وضــع شــد  ــون جدی از ســال 1389، قان
کــه طــی آن 50 درصــد از محموله هــای 
و  کنتــرل  ایــران مشــمول  از  صادراتــی 
ــدند. ــا ش ــای اروپ ــاری در مرزه ــی اجب بازرس
در ســال 1390 اتحادیــه اروپــا تصمیــم گرفت 
حــد مجــاز افالتوکســین B1 در پســته را از 2 
میکروگــرم در کیلوگــرم بــه 8 میکروگــرم در 
ــین  ــواع افالتوکس ــاز ان ــد مج ــرم و ح کیلوگ
 10 بــه  کیلوگــرم  در  میکروگــرم   4 از  را 
میکروگــرم در کیلوگــرم افزایــش دهــد. ایــن 
تغییــر منجــر بــه کاهــش مردودی هــا شــد و 
تعــداد محموله هــای مــردودی بــه ســالی 50 
ــوده  ــای آل ــبت محموله ه ــید. نس ــدد رس ع
ــم  ــده ه ــرل ش ــای کنت ــه کل محموله ه ب
بــه 5 درصــد رســید و از آن زمــان تــا کنــون 

ــا 10 درصــد نوســان دارد. بیــن 5 ت
ــرل  ــه کنت ــوط ب ــررات مرب ــه مق ــا ک از آنج
ــر  ــد دیگ ــه بع ــال 1390 ب ــین از س افالتوکس
تغییــر نکــرده اســت، محتمل تریــن توضیــح 
ایــن اســت کــه کیفیــت محموله هــای 
ــه  ــود یافت ــران بهب ــته از ای ــی پس صادرات
اســت. بــرای اطمینــان یافتــن از ایــن 
در   )Affidia( آفیدیــا  نشــریه  فرضیــه، 
ــد،  ــد ارجمن ــا نوی ــت ب ــم گرف ــا تصمی ایتالی
عضــو هیئــت امنــای انجمــن پســته ایــران، 
مصاحبــه ای در ایــن خصــوص داشــته باشــد 
ــم  ــا ه ــو را ب ــن گفت وگ ــه ای ــه در ادام ک

نیــم. می خوا

گفت و گوی مجله ایتالیایی آفیدیا )Affidia( با نوید ارجمند عضو هیئت امنای انجمن

آیا همچنان افالتوکسین مشکل بزرگی برای پسته ایران است؟
مترجم: سحر نخعی
مسئول روابط بین الملل انجمن پسته ایران

نوید ارجمندموریزیو پالئولوگو،  سردبیر مجله آفیدیا
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میانگیــن وزن یــک محمولــه صادراتــی پســته از ایــران چقــدر 
اســت؟

یــک محمولــه اســتاندارد تجــاری پســته، کانتینــری 40 فوتــی بــا ظرفیت 
حمــل 25 تــن پســته صادراتــی اســت.

ــه  ــا وارد چ ــه اروپ ــد اتحادی ــه مقص ــی ب ــای صادرات محموله ه
ــوند؟ ــورهایی می ش کش

مقاصــد اصلــی پســته ایرانــی در اتحادیــه اروپــا کشــورهای آلمــان، ایتالیــا، 
اســپانیا، اســلواکی، فرانســه، یونــان، بلژیــک، هلنــد و بریتانیا هســتند.

ــاری  ــه تج ــین در محمول ــردن افالتوکس ــک ک ــئول چ مس
ــرکت های  ــا ش ــران، ی ــت ای ــده، دول ــت؟ تاجر/صادرکنن کیس
ــد؟ ــات می دهن ــدار خدم ــه خری ــه ب ــل SGS ک ــی مث بازرس

محموله هــای تجــاری پســته ایرانــی کــه بــه مقصــد اروپــا صــادر می شــوند 
ــرای افالتوکســین کنتــرل می شــوند؛ کنتــرل  ــه ب معمــوالً در چهــار مرحل
افالتوکســین در دو مرحلــه اول تجاری/اختیــاری و در دو مرحلــه دوم قانونی/

اجبــاری اســت. مرحلــه اول؛ کنتــرل افالتوکســین توســط خــود صادرکننده. 
مرحلــه دوم؛ کنتــرل توســط ســازمان غــذا و دارو در ایــران و صــدور 
مجوزهــای الزم قبــل از بارگیــری. مرحلــه ســوم؛ بازرســی اجبــاری در مــرز 
ورودی اتحادیــه اروپــا و صــدور مجوزهــای الزامــی دولتــی بــرای واردات )در 
حــال حاضــر 50 درصــد از کل محمولــه های صادراتــی از ایران در بــدو ورود 
بــه اتحادیــه اروپــا بــه صــورت تصادفــی نمونه گیــری و کنتــرل می شــوند( 
و در نهایــت مرحلــه چهــارم؛ کنتــرل توســط واردکننــده در کشــور مقصــد 

قبــل از نهایــی کــردن تحویــل بــار.
توســط  ایــران  در  کــه  نمونه گیــری  روش هــای  آیــا 
بازرســان انجــام می شــود مطابــق بــا نمونه گیری هــای 
ــای الزم  ــت و پیچیدگی ه ــا هس ــل اروپ ــگاه های داخ آزمایش

دارد؟ را 
بلــه، نمونه گیــری رســمی بــرای تعییــن حــد افالتوکســین در محموله های 
صادراتــی پســته از ایــران توســط بازرســان ســازمان غــذا و داروی ایــران 
ــا اســتانداردهای نمونه گیــری  ــق ب ــاً مطاب ــن کار دقیق انجــام می شــود. ای
درج شــده در مقــررات ایمنــی غذایــی کمیســیون اروپــا )آیین نامه شــماره 
401/2006 و اصالحیــه شــماره 178/2010( انجــام می شــود کــه طبــق 
توافق نامــه بیــن مقامــات نظارتــی ایمنــی مــواد غذایــی اتحادیــه اروپــا و 

همتایــان ایرانــی آنهــا از اوایــل ســال 2000 بــه اجــرا درآمــده اســت.
ــه  ــود ک ــر می ش ــته حاض ــدار پس ــرایطی خری ــه ش ــت چ تح
ــرایط  ــق ش ــی را طب ــه صادرات ــدن محمول ــردود ش ــک م ریس
ــی  ــرد و گواه ــتی )FOB( بپذی ــه کش ــل کاال روی عرش تحوی
ــه  ــرکت های بیم ــا ش ــد؟ آی ــت کن ــدأ را پرداخ ــرل در مب کنت

ــد؟ ــش می دهن ــدن را پوش ــردود ش ــک م ریس
در ســال های اخیــر، اکثــر صادرکننــدگان بــزرگ محمولــه صادراتــی پســته 
ــد  ــی آن را پرداخــت می کنن ــه گمرک ــا می فرســتند، تعرف ــه اروپ خــود را ب
و ســپس در انبارهــای اروپــا نگــه می دارنــد و از طریــق مــدل تجــارت آنــی 
ــع،  ــر مواق ــن در اکث ــند. بنابرای ــتریان می فروش ــه مش ــی آن را ب ــا مقطع ی
مســئولیت و پذیــرش ریســک مــردود شــدن کاال در مرزهــای وارداتــی بــر 
ــوالً  ــی معم ــته ایران ــاری پس ــای تج ــت. محموله ه ــده اس ــدۀ صادرکنن عه
ــق  ــه طب ــوند، بلک ــادر نمی ش ــا ص ــه اروپ ــه اتحادی ــن FOB ب ــق قوانی طب
شــرایط C&F،  FOT)در ایــن روش حمــل زمینــی بــا کامیون، مســئولیت 
بــار بــا خریــدار اســت( یــا DDP )فروشــنده بــار را بــا پذیــرش ریســک و 
انجــام تمامــی تشــریفات و پرداخــت کلیــه عــوارض گمرکی تحویل مشــتری 
ــام  ــردود شــدن و تم ــه می شــوند و در نتیجــه ریســک م ــد( فروخت می ده
هزینه هــای آن تقریبــاً همیشــه برعهــده صادرکننــده ایرانــی اســت. عــالوه بر 
ایــن، ریســک مــردود شــدن محمولــه پســته صادراتــی ایرانــی در بــدو ورود 

بــه اتحادیــه اروپــا را هیــچ شــرکت بیمــه ای قبــول نمی کنــد.
ــی  ــه اتفاق ــود چ ــالم می ش ــردود اع ــه م ــک محمول ــی ی وقت
برایــش می افتــد؟ آیــا می شــود پســته های آلــوده را بــا 
ــد  ــنده می توان ــا فروش ــرد؟ آی ــوط ک ــاک مخل ــته های پ پس
ــه مقصــد دیگــری کــه مثــالً حــد مجــاز  کانتینــر مــردودی را ب
ــرده،  ــن نک ــد تعیی ــالً ح ــا اص ــین دارد ی ــری از افالتوکس باالت

ــد؟ ــال بده انتق
ــت،  ــده اس ــن ش ــا تبیی ــیون اروپ ــررات کمیس ــه در مق ــور ک همان ط
اگــر یــک محمولــه پســته »آمــادۀ مصــرف« در مــرز وارداتــی هریــک از 
کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا مــردود اعــالم شــود، صادرکننــده ایرانــی 
موظــف اســت تحــت نظــارت مقامــات بهداشــت ایــران و اتحادیــه اروپــا، 
کاالی مردودشــده را بــه ایــران مرجــوع کنــد. بعــد از بازگشــت بــه ایــران، 
محمولــه آلــوده بــه افالتوکســین می توانــد تحــت فــرآوری بیشــتر قــرار 
بگیــرد تــا ســطح آلودگــی آن پاییــن بیایــد یــا اینکــه بــه یــک کشــور 
دیگــر بــا مقــررات کمتــر ســختگیرانه روی افالتوکســین، ارســال شــود. 

هزینــه ایــن کار بــر عهــده صادرکننــده اســت.
ــی از  ــه بعض ــت ک ــه اس ــختگیری ها، چگون ــن س ــم ای علی رغ
ــه  ــدید ب ــی ش ــوند آلودگ ــا می ش ــه وارد اروپ ــی ک محموله های
افالتوکســین دارنــد؟ بــرای مثــال یــک نمونــه بــوده کــه حــد 
افالتوکســین آن 100 میکروگــرم در کیلوگــرم بــوده اســت. آیــا 
ــک  ــالً چ ــا اص ــی از محموله ه ــه بعض ــت ک ــن معناس ــن بدی ای
نمی شــوند؟ یــا اینکــه صادرکننــده می دانســته در یــک بنــدر 

ــود؟ ــرل نمی ش ــه اش کنت ــاص محمول ورودی خ
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شــما  ســوال  در  نتیجه گیــری  منطــق 
نادرســت اســت. توجــه داشــته باشــید آلودگی 
»تجــاری«  محموله هــای  در  افالتوکســین 
پســته از هــر مبدأیــی کــه باشــند، بــه شــدت 
غیریکنواخــت و ناهمگــن اســت. بعضــاً پیــش 
می آیــد کــه دانــه  پســته روی درخــت در بــاغ 
در معــرض قــارچ آســپرژیلوس قــرار بگیــرد و 
به شــدت آلــوده بــه افالتوکســین و ســهواً وارد 
یــک محمولــه صادراتــی شــود. فراوانــی وجــود 
ایــن نــوع دانه هــا در یــک محمولــه صادراتــی 
بســیار پاییــن اســت، امــا اگــر ایــن نــوع دانه هــا 
ــه  ــن مرحل ــوند در حی ــه ش ــک محمول وارد ی
ــد  ــین می توانن ــز افالتوکس ــرداری و آنالی نمونه ب
آلــوده کننــد.  کل پســته های آن نمونــه را 
ــرداری  ــای نمونه ب ــن روش ه ــت ای ــن، دق بنابرای
تصادفــی می توانــد تشــخیص و اندازه گیــری 
حــد افالتوکســین در نمونه هــای یــک محمولــه 
صادراتــی پســته را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار 
ــه همیــن دلیــل، اصــالً بعیــد نیســت  بدهــد. ب
ــک  ــف از ی ــای مختل ــج نمونه برداری ه ــه نتای ک
ــته  ــرق داش ــم ف ــا ه ــته ب ــی پس ــار صادرات ب

باشــند.
ــای  ــد محموله ه ــش درص ــأ کاه منش
ــه  ــر را چ ــال های اخی ــردودی در س م

می دانیــد؟
می تواند به دالیل زیر باشد:

بندرهایــی  طریــق  از  صادرکننــدگان   •
کــه کنترل هــا کمتــر ســختگیرانه اســت 

می فرســتند. را  بارهایشــان 
• صادرکننــدگان بــرای انتخــاب محصولــی که 
ــر از گذشــته  ــا دقت ت ــا می فرســتند ب ــه اروپ ب

ــد.  ــل کرده ان عم
• فعالیت هــای باغــداری پســته بهبــود یافتــه 

اســت.
•  باغــداران ارقــام پســته ای را تولیــد می کننــد 

کــه نســبت بــه قارچ هــا مقاوم ترنــد.
• باغــداران یــا تجــار بــرای جــدا کــردن 
دانه هــای پســته آلــوده از تجهیزات ســورتینگ 

ــد. ــتفاده می کنن ــک اس اتوماتی
صنعــت پســته ایــران در زمینــه کنتــرل 
ــد،  ــای تولی ــین در بخش ه ــی افالتوکس آلودگ
قابــل  پیشــرفت های  صــادرات  و  فــرآوری 
توجهــی داشــته اســت. در ســطح کشــاورزی، 
پیشــرفت های بیشــماری داشــته ایم؛ از جملــه 
ــه قطــره ای،  تغییــر روش آبیــاری از غرقابــی ب
آگاهــی  و  اطالعــات  روزافــزون  افزایــش 
کشــاورزان بــا ظهــور رســانه های فضــای 
ــه  ــب و بهین ــات مناس ــود عملی ــازی، بهب مج
ــته از  ــع پس ــه موق ــت ب ــاورزی و برداش کش
مهم تریــن عوامــل ایــن پیشــرفت ها هســتند. 
در ســطح فــرآوری، افزایــش آگاهــی ضباطــان 
پســتۀ تر منجــر به کنتــرل بهتر افالتوکســین 
از  تعــدادی  همچنیــن،  اســت.  شــده 
شــرکت های فــرآوری پســته در ایــران در حال 
حاضــر دارای پیشــرفته ترین دانــش فنــی 
بــرای کاهــش ریســک آلودگــی افالتوکســین 

ــتند. ــته هس ــاری پس ــای تج در محموله ه
پســته  تجــارت  ســطح  در  نهایــت  در  و 
صادرکننــدگان  کــه  گفــت  بایــد  ایــران 
ــا  ــته ب ــد پس ــه خری ــی در زمین ــته ایران پس
ریســک پاییــن افالتوکســین و باقیمانــده 
شــده اند.  باتجربه تــر  باغــداران  از  ســموم 
همچنیــن، صادرکننــدگان در زمینــۀ تطابــق 
کیفیت هــای مختلــف پســته خــام بــا نیازهــا 
و درخواســت های متفــاوت مشــتریان پســته 
ــدا  ــف هــم تخصــص پی در کشــورهای مختل
ــف  ــای مختل ــه در بازاره ــرا ک ــد، چ کرده ان
ــاز  ــر مج ــه حداکث ــوط ب ــن مرب ــته قوانی پس
اخیــراً،  اســت.  آالینده هــا هــم متفــاوت 
ــام  ــه ســمت ادغ ــد روبه رشــدی ب شــاهد رون
عمــودی در هــر ســه بخــش تولیــد، فــرآوری 
ــن  ــم؛ فعالی ــران بوده ای ــته ای ــارت پس و تج
ــن  ــور تضمی ــه منظ ــران ب ــته ای ــت پس صنع
ــاغ  ــی محصــول از ب ــت ردیاب ــت و قابلی کیفی
ــرۀ  ــد در طــول زنجی ــازار، ســعی کرده ان ــا ب ت

ــد. ــت کنن ــن حرک تأمی

ــاس  ــران براس ــگاه های ای ــا آزمایش آی
ــد و  ــل می کنن ــر عم ــتم های معتب سیس
 ISO 17025 ــا تست هایشــان مطابــق ب
ــتاندارد  ــدۀ اس ــد ش ــای تأیی و روش ه

ــود؟  ــام می ش انج
ــی  ــدادی از آزمایشــگاه های خصوصــی ایران تع
کــه مــورد تأییــد ســازمان غــذا و داروی ایــران 
ــتند،  ــران هس ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل و س
ــرای  ــین ب ــه افالتوکس ــوط ب ــات مرب آزمایش
ــد  ــه مقص ــاری« ب ــتۀ »تج ــای پس محموله ه
اروپــا را انجــام می دهنــد و مــورد تأییــد 
ــر UKAS و  ــی نظی ــر اروپای ــای معتب نهاده
ــال،  ــن ح ــا ای ــتند. ب ــم هس ــا DAkkS ه ی
ــه  ــکا علی ــای آمری ــور تحریم ه ــان ظه از زم
ایــران، اعتبارســنجی بین المللــی بــر اســاس 
ISO 17025 / IEC بســیار ســخت تر 

شــده اســت و ایــن نقــش را بیشــتر ســازمان 
ــران  ــی اســتاندارد ای غــذا و دارو و ســازمان مل

ــد. ــا می کنن ایف
مــورد  در  ایــران  قوانیــن  لطفــاً 
مایکوتوکســین ها در پســته را توضیح 

ــد. دهی
یــک  ایــران  اســتاندارد  ملــی  ســازمان 
ــن و  ــه قوانی ــی اســت ک ســازمان رســمی دولت
اســتانداردهای مربــوط بــه ایمنــی مــواد غذایــی 
قوانیــن  ایــن  تنظیــم می کنــد.  را  داخلــی 
ــران  ــذا و داروی ای ــی غ ــازمان دولت ــط س توس
اجــرا می شــوند. در حــال حاضــر حداکثــر 
میــزان انــواع افالتوکســین بــرای پســتۀ »آمــاده 
مصــرف« 15 میکروگــرم در کیلوگــرم اســت که 
ــا اســتاندارد فعلــی ســازمان کدکــس  مطابــق ب

ــت. ــده اس ــن ش ــم و تبیی تنظی
ــختگیرانه  ــررات س ــال مق ــد از اعم بع
ــت  ــن اس ــا، ممک ــه اروپ ــط اتحادی توس
ــین  ــه افالتوکس ــوده ب ــای آل ــته ه پس
بیشــتر بــه کشــورهای توســعه نیافتــه 

ــود؟ ــادر ش ــر ص و فقی
همانطــور که قبــالً توضیح دادم پیشــرفت های 
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آلودگــی  کاهــش  زمینــۀ  در  چشــمگیری 
افالتوکســین در پســته ایرانــی انجــام شــده 
ــطح  ــه س ــته هایی ک ــال، پس ــن ح ــا ای ــت. ب اس
ــی  ــوالً در بازارهای ــد معم ــری دارن ــی باالت آلودگ
ســختگیری های  کــه  می شــوند  مصــرف 
کمتــری نســبت بــه افالتوکســین در مقایســه بــا 
اتحادیــه اروپــا دارند. ناگفتــه نمانــد، فرآیندهایی 
روی پســته می توانــد اعمــال شــود کــه از 
طریــق آن آلودگــی افالتوکســین بــه طــور کامل 
برطــرف شــود؛ یکــی از ایــن فرآیندهــا اســتخراج 

روغــن پســته اســت. اگرچــه افالتوکســین بخاطر 
حــالل بــودن در آب قابــل جــدا شــدن کامــل از 
پســته نیســت، امــا بــه آســانی می تــوان آن را از 

روغــن پســته جــدا کــرد.
صادرکننــدگان پســته بــه اروپــا هیــچ 
وقــت نمونه هایشــان را بــرای آزمایــش 

ــتند؟ ــا می فرس ــه اروپ ــه اتحادی ب
از آنجــا کــه آزمایشــگاه های مایکوتوکســین 
و میکروبیولوژیــک قابــل اعتمــاد و معتبری 
ــه  ــاز ب ــدرت نی ــه ن ــران وجــود دارد ب در ای

ــا  ــش  در اروپ ــرای آزمای ــا ب ــال نمونه ه ارس
وجــود دارد. در حــال حاضر، انجام آزمایشــات 
و  پیچیده تــر  بســیار  ســموم  باقیمانــده 
ــی  ــگاه های ایران ــت و آزمایش ــر اس پرهزینه ت
ظرفیــت محــدودی بــرای آزمایــش باقیمانده 
ــه همیــن دلیــل،  ــد. ب ســموم در پســته دارن
ــگاه های  ــی از آزمایش ــار ایران ــیاری از تج بس
ــده  ــش باقیمان ــرای آزمای ــا ب ــه اروپ اتحادی
ــتفاده  ــود اس ــی خ ــموم در محصــول نهای س

می کننــد.
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ــکبار  ــی خش ــورای جهان ــرارداد ش ــا ق ــنایی ب ــن »آش ــار آنالی وبین
)INC(« در تاریــخ 12 آذر 1399، توســط شــورای جهانــی خشــکبار 
برگــزار شــد. هــدف از برگــزاری ایــن وبینــار معرفــی متــن قــرارداد 
ــد و فــروش مغزجــات و  ــرای خری ــود کــه ب ــد تجــاری INC ب جدی
خشــکبار در اختیــار اعضــای INC قــرار گرفتــه اســت. مــدت زمــان 
ــرکت کننده در آن  ــش از 200 ش ــود و بی ــه ب ــار 60 دقیق ــن وبین ای

حضــور یافتنــد. 
ــورای  ــش، ش ــرف اعضای ــت ها از ط ــش درخواس ــه افزای ــخ ب در پاس
ــاری  ــرارداد تج ــک ق ــن ی ــه مت ــه تهی ــدام ب ــکبار اق ــی خش جهان
ــرای وقتــی کــه طرفیــن قــرارداد،  کــرد. اســتفاده از ایــن قــرارداد ب
اســتاندارد دیگــری در دســترس ندارنــد یــا دچــار اختالفــات تجــاری 
می شــوند، توصیــه می شــود. شــورای جهانــی خشــکبار هیــچ گونــه 
نقــش اجرایــی یــا مســئولیتی در رســمی شــدن ایــن توافق نامــه یــا 
ــچ  ــت هی ــدارد و تح ــدرج در آن را ن ــای من ــروش کااله ــد و ف خری
شــرایطی بیــن طرفیــن قــرارداد واســطه نمی شــود. امــا در صــورت 
بــروز اختالفــات تجــاری، چنانچــه هــر کــدام از طرفیــن رأی صــادر 
شــدۀ مرکــز داوری علیــه خــود را نپذیرنــد، ایــن احتمــال وجــود دارد 
ــا اجــازه  ــت آنهــا ی ــد عضوی ــی خشــکبار از تمدی کــه شــورای جهان
ــد. ــری کن ــا جلوگی ــالس  و کنفرانس ه ــا در اج ــور آنه ــام و حض ثبت ن

ایــن وبینــار بــا معرفــی و توضیح محتــوای قــرارداد جدیــد INC آغاز 
شــد. مدعویــن حاضــر در جلســه نماینــدگان 6 مرکــز داوری مطــرح 

ــِن آلمــان و انجمــن تجــارت خشــکباِر  ــه وارن فرآی ــا از جمل در دنی
ــت مختصــری از فعالیت هــای  ــه نوب ــدام ب ــر ک ــه ه ــد ک ــد بودن هلن
ســازمان خــود را شــرح دادنــد. در صــورت اســتفاده از ایــن قــرارداد 
در معامــالت تجــاری چنانچــه طرفیــن قــرارداد بــا اختالفــات تجاری 
مواجــه شــوند می تواننــد از طریــق یکــی از ایــن مراکــز طــرح دعــوی 
و شــکایت خــود را ثبــت و پیگیــری کننــد. وبینــار بــا بخــش کوتــاه 
پرســش و پاســخ از طــرف شــرکت کنندگان بــه پایــان رســید. دبیــر 
ــی از  ــار ایران ــتفادۀ تج ــکان اس ــوص ام ــی در خص ــه بازرگان کمیت
ــای  ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ــی داوری ب ــز بین الملل ــات مراک خدم
حاصــل از تحریم هــا از مســئولین حاضــر در جلســه ســوال پرســید 
کــه البتــه بی پاســخ مانــد. جهــت کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد 
ــا  ــد ب ــن می توانن ــرم انجم ــای محت ــرارداد، اعض ــن ق ــات ای جزئی

دبیرخانــه تمــاس حاصــل فرماینــد.

گزارش وبینار آشنایی با قرارداد تجاری 
دبیرخانه انجمن پسته ایران
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کمیته آب انجمن پسته ایران فعال شد
مریم حسنی سعدی
دبیر کمیته آب

ــران  اولیــن جلســه کمیتــه آب انجمــن پســته ای
ــای  ــا و فرصت ه ــی چالش ه ــوع »بررس ــا موض ب
و  آب«  مســائل  پیرامــون  کشــاورزی  جهــاد 
حقوقــی  نماینــدگان  هم افزایــی  همچنیــن 
ــان،  ــتان های کرم ــاورزی اس ــاد کش ــازمان  جه س
خراســان رضــوی و فارس در کمیســیون رســیدگی 
بــه امــور آب هــای زیرزمینــی  بــه صــورت مجــازی 

ــد. ــزار ش ــاه 1399 برگ ــخ 14 دی م در تاری
در ایــن جلســه حمیدرضــا ذبیحی کارشــناس 
ــان رضــوی،  ــتان خراس ــاد کشــاورزی اس جه
کــورس کاووســی و محمــد کهنوجــی از جهاد 
کشــاورزی اســتان کرمــان حضــور داشــتند و 
ــاورزی  ــاد کش ــده جه ــفیعی نماین ــروز ش به
اســتان فــارس بــه دلیل مشــکالت دسترســی 
ــه را  ــور در جلس ــکان حض ــت، ام ــه اینترن ب

پیــدا نکــرد.
ــس  ــریف رئی ــهیل ش ــه، س ــدای جلس در ابت
کمیتــه آب انجمــن، ضمــن تشــکر و قدردانــی 
دســتور  افــزود:»  کارشناســان،  از حضــور 
کار ایــن جلســه پرداختــن بــه مهم تریــن 
هم افزایــی  و  کشــاورزی  آب  چالش هــای 
ــاره پتانســیل جهــاد کشــاورزی در دفــاع  درب
از حقــوق کشــاورزان در کمیســیون رســیدگی 

ــت.« ــی اس ــای زیرزمین ــور آب ه ــه ام ب
ــرد: »در کمیســیون  ــح ک ــه تصری وی در ادام
ــرای  ــاورز ب ــور کش ــکان حض ــیدگی، ام رس
دفــاع از حقوقــش ســلب شــده و نماینده هــای 
ــا  ــوان تنه ــه عن ــاد کشــاورزی ب ــی جه حقوق
حامــی و پشــتیبان بخــش کشــاورزی حضــور 
می یابنــد. از ایــن رو مــا بایــد ایــن فرصــت را 
ــت اســتفاده  ــن ظرفی ــم شــمرده و از ای مغتن

کنیــم.«
در ادامــه، اهــم موضوعــات و مطالــب مطــرح 
شــده در ایــن جلســه بــه اختصــار آورده 

شده اســت.
حمیدرضــا ذبیحــی، کارشــناس جهــاد 

کشــاورزی خراســان رضــوی
ــای اساســی  ــی از مشــکالت و چالش ه • یک
کــه در بحــث آب کشــاورزی وجــود دارد ایــن 
اســت کــه کســانی برای بحــث آب کشــاورزی 

متأســفانه  کــه  هســتند  گیــر  تصمیــم 
کمتریــن اســتفاده و کمتریــن وابســتگی را به 
ــت  ــی می بایس ــن موقعیت ــد. در چنی آب دارن
ــای  ــه بخش ه ــی بلک ــش دولت ــا بخ ــه تنه ن
خصوصــی و ســازمان هــای غیردولتــی از 
و  بهتــر  فعالیــت  و  تــالش  بهره بــرداران 

ــد. ــری بکنن مؤثرت
• متأســفانه بهره بــردار بخــش کشــاورزی 
آب  بــا  نیســتش  و  هســت  تمــام  کــه 
کشــاورزی گــره خــورده اســت، اطالعاتــی از 
وضعیــت آبــی حوضــه آبریــز کــه ســهمی از 

ــدارد. ــت، ن ــک اس آن مال
ــود  ــات موج ــار و اطالع ــه آم ــم ک • می دانی
در وزارت نیــرو و شــرکت مدیریــت منابــع آب 
ــد  ــه می طلب ــت ک ــش اس ــار چال ــران دچ ای
بخــش خصوصــی بــه ایــن موضــوع ورود 

کنــد.
• در خراســان رضــوی برداشــت ها از طریــق 
کنتــور حجمــی کنترل شــده و ایــن کار باعث 
ــه ای  ــه گون کاهــش برداشــت ها شده اســت؛ ب
ــه ای  ــه آب منطق ــاری ک ــاس آم ــر اس ــه ب ک
اســتان خراســان  داده، حــدود 7 دشــت 
رضــوی ترازشــان مثبــت شده اســت. بــه 
ــای  ــاعت کارکرده ــه س ــی ک ــل اختالفات دلی
ــای  ــتند، پروانه ه ــت داش ــر دش ــای ه چاه ه
آب کشــاورزی اصــالح شده اســت بدیــن 
ــد و  ــه ش ــا گرفت ــم آب مبن ــه حج ــکل ک ش

ــا یکســان شــدند. ــاعت کارکرده س
ــش  ــث کاه ــوع در بح ــن موض • مهم تری
پروانه هــای آب کشــاورزی ایــن اســت 
کــه ضمانتــی وجــود نــدارد کــه بــا کاهــش 
آب از بخــش کشــاورزی، آب بــه ســایر 

ــود. ــص داده نش ــارف تخصی مص
ــن  ــه چندی ــاورزان ک ــق کش ــفانه ح • متأس
ــد  ــرمایه گذاری کرده ان ــاورزی و س ــال کش س
ــه در  ــی ک ــود. در حال ــه می ش ــده گرفت نادی
قوانیــن حــق پیشــه و کســب را برای مشــاغل 

در نظــر می گیرنــد.
ــم  ــم مصــرف آب را کــم کنی •  اگــر بخواهی
دنبــال  بــه  کشــاورزی  بخــش  در  بایــد 

بهــره وری اقتصــادی باشــیم.
تعدیــل  رضــوی  خراســان  اســتان  در   •
پروانــه بــرای حــدود 20 درصــد چاه هــا 
ــد. اآلن  ــف ش ــداً متوق ــه بع ــاد ک ــاق افت اتف
پرونده هــای زیــادی در کمیســیون رســیدگی 
ــه  ــد ک ــی می آی ــای زیرزمین ــور آب ه ــه ام ب
ــه  ــا را ب ــی آنه ــم و دب ــا رســیدگی می کنی م

برمی گردانیــم. اولیه شــان  پروانــه 
• یکــی از خــالء هایــی کــه در آب کشــاورزی 
ــی در  ــات حقوق ــتن اطالع ــود دارد، نداش وج
بیــن بهره بــرداران اســت. حتــی در وزارت 
جهــاد اداره حقوقــی  بــرای ورود تخصصــی در 
ــاورزی  ــش کش ــاع از بخ ــا، در دف آیین نامه ه

ــدارد. نیــز وجــود ن
•  بایــد عــرض کنــم مــواد قانونی وجــود دارد 
ــه ضــرر وزارت نیــرو  ــه دلیــل اینکــه ب کــه ب
بــوده اجــرا نشــده اســت. از ایــن رو نیازمنــد 
ذینفــع  انجمن هــای  و  تشــکل ها  ورود 
هســتیم تــا درخواســت اجــرای قانــون و 

وضــع آیین نامــه کننــد.
• یکــی از موضوعاتــی کــه در خصــوص 
بحــث  مانــده،  مغفــول  کمیســیون ها 
آمــوزش در بخــش کمیســیون ها اســت. 
آیــا نماینده هــای کمیســیون ها آمــوزش 
دیده انــد کــه از کــدام منابــع و مأخــذ 
اســتفاده کننــد تــا رای را بــه نفــع کشــاورز 

برگرداننــد؟
ــاد  ــناس جه ــی، کارش ــورس کاووس ک

ــان ــاورزی کرم کش
ــش در بخــش کشــاورزی وجــود  * ســه چال
دارد: کمبــود آب کــه عــالوه بر خشک ســالی، 
آب هــای  منابــع  از  بی رویــه  برداشــت 
ــه وســیله چاه هــای غیرمجــاز و  زیرزمینــی ب
ــر  ــد ب ــاز مزی ــای مج ــه برداشــت چاه ه اضاف
علــت شــده اســت؛ بهــره وری پاییــن یعنــی 
ــر  ــاس ه ــر اس ــه ب ــکی ک ــاده خش ــدار م مق
ــیار  ــم بس ــت می کنی ــب آب برداش مترمکع
پایین تــر از نُــرم واقعــی اســت و در آخــر 
ــاک  ــاً خ ــه تقریب ــع اســت ک ــداری مناب ناپای

ــت. ــودی اس ــب و ناب ــرض تخری ــا در مع م



30سال پنجم -بهمن 99 - شماره )55(

آب

در  منطقــه ای  آب  آمــار  اســاس  بــر   *
ــب  ــون مترمکع ــان، 600 میلی ــتان کرم اس
چاه هــای غیرمجــاز آب برداشــت می کننــد. 
ــد مشــکل  اگــر چاه هــای غیرمجــاز را ببندن
ــود. ــل می ش ــدودی ح ــا ح ــتان ت ــی اس کم آب

ــه آب کشــاورزی،  ــل پروان * در بحــث تعدی
بــر اســاس آمــاری کــه در ســازمان آب 
ــتان  ــود اس ــه می ش ــان ارائ ــه ای کرم منطق
کرمــان از ســایر اســتان ها در اجــرای آن 
ــت  ــم مخالف ــل آن ه ــت و دلی ــر اس عقب ت
ــود  ــه می ش ــه گفت ــا اینک ــت؛ ام ــاد اس جه
ــل  ــوی تعدی ــان رض ــتان خراس ــه در اس ک
آب  کــه  آمــاری  بــا  نشده اســت  اجــرا 
ــرای  ــتان ها از اج ــه اس ــه ای  از مقایس منطق
آن بــه مــا ارائــه می دهنــد، هم خوانــی 

ــدارد. ن
ــا  ــا ب ــل پروانه ه ــرح تعدی ــان ط * در کرم
مخالفــت جهــاد هنــوز اجرایــی نشده اســت. 
از ســوی دیگــر، کســی کــه روی بحــث 
تعدیــل پروانــه اعتــراض داشــته باشــد بایــد 
ــه  ــا ب ــه ت ــد ک ــه کن ــیون مراجع ــه کمیس ب
ــتیم  ــده ای نداش ــورد پرون ــن م ــال در ای ح

ــد. ــه کمیســیون بیای ــه ب ک
ــم اســت و  ــه آب ک ــم ک ــد بپذیری ــا بای * م
بــا ایــن روش هایــی کــه وزارت نیــرو پیــش 
گرفتــه نمی توانــد کاری از پیــش ببــرد و 
ــد  ــاورزان بای ــت. کش ــی نیس ــع عمل در واق
راندمــان را بــاال ببرنــد و کشــت های اضافــی 

ــد. را حــذف کنن
ــه  ــد ک ــاس می کنی ــی احس ــر جاهای * اگ
ــون  ــت، قان ــد نیس ــاد قدرتمن ــروی جه نی
دســت جهــاد را بســته اســت، در واقــع 

ــم. ــی داری ــکل قانون مش
* ما تنها بر اســاس مســتندات در کمیســیون 
ــی،  ــای زیرزمین ــور آب ه ــه ام ــیدگی ب رس
چــون  می کنیــم.  بررســی  را  پرونده هــا 
ــام  ــه ابه ــی ک ــم جای ــی نداری ــد میدان بازدی
ــتری  ــناس دادگس ــه کارش ــیم ب ــته باش داش

می دهیــم. ارجــاع 
* مــا از کمــک بخــش خصوصــی اســتقبال 

می کنیــم.
محمــد کهنوجــی، مدیــر آب و خــاک 

جهــاد کشــاورزی کرمــان
* یکــی از مشــکالتی کــه جدیــداً در اســتان 
ــرو  ــه وزارت نی ــن اســت ک ــاده ای ــاق افت اتف

ــرده  ــف ک ــزی تعری ــل برنامه ری ــک آب قاب ی
ــه در  ــه ک ــا آنچ ــام آن ب ــداد و ارق ــه اع ک
ــی  ــد خیل ــاق می افت ــتان اتف ــت  های اس دش
ــت  ــال در دش ــور مث ــه ط ــرت دارد. ب مغای
 540 حــدود  دارنــد  اعتقــاد  رفســنجان 
ــاورزی  ــش کش ــب در بخ ــون مترمکع میلی
ــب  ــتی در قال ــم و بایس ــرف می کنی آب مص
آب قابــل برنامه ریــزی بــه 277 میلیــون 
مترمکعــب برســد، معنــی و مفهومــش ایــن 
ــی آب  ــت فعل ــه 50 درصــد وضعی اســت ک
ــاق  ــن اتف ــر ای ــه اگ ــد ک ــدا کن ــش پی کاه
بخواهــد بیفتــد قطعــاً معنــی و مفهــوم 
ســاده اش ایــن اســت کــه 50 درصــد باغــات 
ــت  ــا از دس ــنجان را م ــت رفس ــاً دش فرض
یــک  کــه  می طلبــد  بنابرایــن  بدهیــم؛ 
ــتان  ــی اس ــع آب ــق از مناب ــرداری دقی آمارب

ــود. ــام ش انج
* بهــره وری اقتصــادی را جایگزیــن بهره وری 
فیزیکــی کنیــم بــه جــای اینکــه مــا بگوییــم 
چقــدر مــاده خشــک تولیــد می کنیــم 
ــه  ــب آب چ ــر مترمکع ــه ازای ه ــم ب ببینی
ــود. ــاورز می ش ــل کش ــد حاص ــدار درآم مق

ــم مشــکل  ــی ه ــاً خیل ــه واقع ــه ای ک * نکت
اســت و چــاره ای نداریــم، بایــد بیــن میــزان 
تولیــد آب و مصــرف آب یــک تعــادل برقــرار 
شــود؛ اگــر چــه گفتــن ایــن موضــوع بــرای 
مــا کــه در بخــش کشــاورزی کار می کنیــم 

خیلــی ســنگین اســت.
* اینکــه گفتــه شــده کــه جهــاد کشــاورزی 
ــر  ــا را ب ــه چاه ه ــل پروان ــد تعدی 50 درص
اســاس ســند ســازگاری بــا کــم آبــی 
پذیرفتــه، واقعیــت نــدارد. جهــاد کشــاورزی 
کرمــان تعدیــل پروانه هــا را بــر اســاس 
آب قابــل برنامه ریــزی نپذیرفتــه اســت. 
ــتان  ــدند در اس ــل ش ــه تعدی ــی ک چاه های
بــر اســاس تعهــد مبنــی بــر رضایــت 

ــت. ــوده اس ــاورزان ب کش
* در واقــع اســتان ها بــر اســاس ســند 
ســازگاری بــا کم آبــی کــه بــه تصویــب 
ــاورزی و  ــاد کش ــور و وزارت جه رئیس جمه
وزارت نیرو و وزارت محیط زیســت و ســازمان 
موظــف  اســت  رســیده  برنامه وبودجــه 
هســتند کــه میــزان برداشــت آب اســتان را 
ــه میــزان آب قابــل برنامه ریــزی برســانند.  ب
ســهم اســتان کرمــان بــرای کاهش برداشــت 

بــر اســاس ســند ســازگاری بــا کم آبــی هــم 
ــاد  ــه جه ــب اســت ک ــارد مترمکع 1.9 میلی
ــه  ــیاری ک ــای بس ــا رایزنی ه ــاورزی ب کش
ــب  ــون مترمکع ــه 900 میلی ــرده اســت ب ک
ــن ســند کــه مــن هــم امضــا  رســانده؛ در ای
کــرده ام آمــده جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــات  ــه مقام ــه و ب ــه را نپذیرفت ــل پروان تعدی
باالتــر ارجــاع شــد. جهــاد کشــاورزی کرمــان 
ــه ای  ــه برنام ــی ک ــا کم آب ــازگاری ب ــند س س
بــرای کاهــش برداشــت آب بــر اســاس اصالح 
ــای غیرمجــاز  ــوی کشــت و بســتن چاه ه الگ
ــا  ــت را امض ــاری اس ــای آبی ــر روش ه و تغیی

ــا را. ــل پروانه ه ــه تعدی ــت ن ــرده اس ک
ــای  ــی پ ــش خصوص ــد در بخ ــه بای * هم
کار بیاینــد و اصطالحــاً »یــک دســت صــدا 
نــدارد« همــه بــا هماهنگــی و همــکاری هــم 
و اســتفاده از تجربیــات ســایر اســتان ها 
بتوانیــم مشــکالت بخــش کشــاورزی را حــل 

کنیــم.
ــه آب  ــس کمیت ــریف، رئی ــهیل ش س

ــته ــن پس انجم
مــا  بــه  کــه  ایــرادی  بزرگ تریــن   •
ــری  ــدم مطالبه گ ــت ع ــاورزان وارد اس کش
ناشــی از کــم اطالعــی و ناآشــنایی مــا 

اســت. حقوق مــان  بــا  کشــاورزان 
ــا  ــم و باره ــار نداری ــه آم ــی ب ــا دسترس • م
ــه شــرکت  ــرای گرفتــن آمــار ب شــده کــه ب
ــه  ــی ب ــم، ول ــه کردی ــه ای مراجع آب منطق
ــت.  ــه اس ــه محرمان ــود ک ــه می ش ــا گفت م
بــه نظــرم یکــی از مــواردی کــه جهــاد 
ــد  ــک کن ــا کم ــه م ــد ب ــاورزی می توان کش
کــه بتوانیــم بــه آمــار دسترســی پیــدا کنیــم 
ــه  ــم ک ــی کنی ــز ارزیاب ــاورزان نی ــا کش و م
چقــدر ایــن آمــار درســت اســت. در حالــی 
کــه اینهــا هــم مبنــای عملکــرد جهــاد قــرار 

می گیرنــد.
ــم  ــاز، ک ــای غیرمج ــتن چاه ه ــدون بس • ب
ــت. ــه دور اس ــت ب ــا از عدال ــردن پروانه ه ک

جهــاد  ســازمان   حقوقــی  نماینــدگان   •
بــرای دفــاع  بایــد  اســتان ها  کشــاورزی 
از بخــش کشــاورزی بــا هــم ارتبــاط و 
ــا و  ــند و از ظرفیت ه ــته باش ــی داش هم افزای

تجربیــات یکدیگــر اســتفاده کننــد.
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دنیــای  ماهنامــه  قبلــی  شــماره  در 
ــی  ــد عبدالله ــتی از محم ــته یادداش پس
علمــی  هیئــت  عضــو  عزت آبــادی 
تحــت  کشــور  پســته  پژوهشــکده 
ــرف  ــی؛ مص ــگان سیاس ــوان »نخب عن
ــد.  ــر ش ــان آب« منتش ــدگان پنه کنن
ــرات وی را در  ــه نظ ــماره نقط ــن ش در ای
ــور  ــون کنت ــی همچ ــوص موضوعات خص
ــه ای و  ــال آب درون حوض ــی، انتق حجم
شــده ایم.  جویــا  شــیرین کن ها  آب 
آقــای دکتــر! در مــورد اســتفاده از کنتور 
ــاره  ــه در این ب ــکالتی ک ــی و مش حجم

ــد؟ ــح می دهی ــوددارد توضی وج
ــرل  ــرای کنت ــیله ای ب ــی وس ــور حجم کنت
برداشــت از منابــع آب اســت. در کنتــور 
گرفتــه  نظــر  در  شــاخص  دو  حجمــی 
و  کارکــرد  ســاعت  یکــی  می شــود؛ 
ــه  ــه پروان ــی ک ــه. زمان ــی پروان ــری دب دیگ
صــادر می شــد، اعمــال ایــن شــاخص ها 
ــی  ــه برخ ــرا ک ــود؛ چ ــمندانه ب ــیار هوش بس
صــورت  خــاص  زمانــی  در  کشــت ها  از 
ــاعت  ــتر و س ــی بیش ــاز آب ــد و نی می گرفتن
آبیــاری کمتــری می خواســتند و برخــی 
دبــی  و  بیشــتر  کارکــرد  ســاعت  دیگــر 
کمتــری نیــاز داشــتند. در چنیــن شــرایطی، 
ــت،  ــاز داش ــه آب نی ــاورز ب ــه کش ــی ک زمان
برداشــت می کــرد و اگــر نیــاز نداشــت موتــور 
را خامــوش می کــرد. امــا مشــکلی کــه پیــش 
ــه  ــرد را ب ــاعت کارک ــه س ــود ک ــن ب ــد ای آم
ــد  ــرد و نمی ش ــرل ک ــد کنت ــانی نمیش آس
ــار  فهمیــد کــه 1400 چــاه در شهرســتان ان
و رفســنجان چنــد ســاعت کار کرده انــد. 
شــرکت آب منطقــه ای همیشــه دبــی را 
ــد  ــر از ح ــی باالت ــر دب ــرد، اگ ــرل می ک کنت
ــرد  ــپ می ک ــاه را پلم ــور چ ــود، مأم ــاز ب مج
یــا نمی کــرد! امــا کاری نداشــت کــه کشــاورز 
چنــد ســاعت آب کشیده اســت. امــا در حــال 
ــه وجــود آمده اســت و  ــکان ب ــن ام حاضــر ای

ــه صــورت حجمــی برداشــت آب  ــوان ب می ت
ــرد. ــرل ک را کنت

اگــر بــه کارایــی و امــکان اجرایــی بــودن ایــن 
ــه لحــاظ  ــون ب ــم، هــم اکن روش توجــه کنی
ــوان ایــن کار را اجرایــی کــرد؛  عدالــت نمی ت
ــه 12  ــی موجــود اســت ک ــه چاه های ــرا ک چ
ــرد  ــاعت کارک ــزار س ــه و 4 ه ــر ثانی ــر ب لیت
ــر  ــه 100 لیت ــوددارد ک ــی وج ــد و چاه دارن
بــر ثانیــه و 8 هــزار ســاعت مجــوز دارد. االن 
چاهــی کــه 100 لیتــر پروانــه دارد بــه دلیــل 
ــه  ــر در ثانی ــد 100 لیت ــود آب نمیتوان کمب
آب بکشــد و چاهــی هــم کــه 12 لیتــر دارد 
ــد و  ــت می کن ــه دارد برداش ــتر از پروان بیش
در طــول ســال هــم برداشــت دارد. معمــوالً 
ــی و  ــک هســتند دب ــرده مال ــه خ ــی ک آنهای
ــا نصــب  ــد. بنابرایــن، ب ســاعت کمتــری دارن
ــر  ــت تغیی ــزان برداش ــی، می ــور حجم کنت
ــر  ــه 100 لیت ــردی ک ــه ف ــرا ک ــد؛ چ نمی کن
را می خواهــد  لیتــر  داشــته همــان 100 
برداشــت کنــد و حتــی بی عدالتــی هــم 
انجــام  اینکــه  ضمــن  می شــود.  بیشــتر 
ــور  ــرای دورزدن کنت ــی ب ــای غیرقانون کاره

ــد.  ــود بیای ــت به وج ــن اس ــم ممک ه
در جلســاتی کــه بــا حضــور کشــاورزان 

تشــکیل شــد، خرده مالک هــا بــه عمــده 
خرده مالکیــن  دارنــد.  اعتــراض  مالک هــا 
ــالن  ــه ف ــرض هســتند ک ــر معت ــن ام ــه ای ب
ــد  ــد بیای ــی بای ــه حق ــه چ ــک ب ــده مال عم
در ایــن منطقــه منابــع آب را برداشــت کنــد 
ــه  ــرد ب ــد آن را بب ــردارد و درآم ــته ب و پس
آمریــکا! مــا اجــازه نمی دهیــم. حــال اگــر بــه 
ــی  ــت کم ــوز برداش ــه مج ــا ک خرده مالک ه
دارنــد اجــازه داده نشــود که برداشــت داشــته 
باشــند، مســلماً آنهــا هــم اجــازه نمی دهنــد 
کــه عمــده مالک هــا آب بردارنــد. شــاید 
عمــده مالــک بگویــد کــه وظیفه دولت اســت 
و بایــد امنیــت را برقــرار ســازد، امــا در عمــل 
ــا  ــی خرده مالک ه ــد. وقت ــاق نمی افت ــن اتف ای
بــه ائمــه جمعــه و فرمانــدار و غیــره مراجعــه 
بی تفــاوت  نمی تواننــد  آنهــا  می کننــد، 
بماننــد؛ بنابرایــن، جلــوی شــارژ نشــدن 
اتفــاق  همــان  عمــل  در  و  می گیرنــد  را 

ــت. ــام اس ــال انج ــه االن در ح ــد ک می افت
در بعضــی از اســتان ها ســاعت کارکــرد 
ــه  ــرای هم ــت را ب ــک دش ــای ی چاه ه
یکســان در نظــر گرفته انــد، ایــن 
ــکل را  ــن مش ــد ای ــدر می توان کار چق

برطــرف کنــد؟

گفت و گو با محمد عبداللهی عزت آبادی عضو هیئت علمی پژوهشکده پسته

نفع کشاورزی در گرو کاهش برداشت آب
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چاه هــای  اکثــر  رفســنجان  منطقــه  در 
ســاعت  و  لیتــراژ  دارای  خرده مالک هــا 
کارکــرد پاییــن اســت. در ایــن منطقــه، هــم 
ــی  ــک مدع ــده مال ــم عم ــک و ه ــرده مال خ
ــش از  ــه پی ــی ک ــده مالک های ــتند. عم هس
ــد  ممنوعــه شــدن دشــت، چــاه حفــر کرده ان
از  بعــد  کــه  چاه هایــی  هســتند  مدعــی 
ــه  ــده اند هم ــت زده  ش ــدن دش ــه ش ممنوع
ــی  ــل فن ــروه دلی ــن گ ــتند؛ ای ــاز هس غیرمج
ــر اینکــه حــق اولویــت در  و شــرعی مبنــی ب
ــان  ــات ادعایش ــرای اثب ــته اند ب ــت داش برداش
نیــز می آورنــد. خرده مالک هــا کــه عمدتــاً 
از  بعــد  و  انقــالب  دوران  در  چاه هایشــان 
ــهید  ــا ش ــه م ــد ک ــده می گوین ــر ش آن حف
ــم از آب  ــا بتوانی ــم ت ــالب کردی ــم و انق داده ای
اســتفاده کنیــم. اینهــا واقعیــت جامعــه اســت 
و نمی شــود ایــن موضــوع را انــکار کــرد. شــما 
ــون را انجــام دهیــد،  اگــر بخواهیــد عیــن قان
خــرده مالــک معتــرض می شــوند و اگــر 
ــد  ــم باش ــن ه ــا عی ــه چاه ه ــم هم بخواهی

ــد. ــت می کنن ــن مخالف ــده مالکی عم
آنچــه دارد در  بایــد توجــه داشــت  امــا 
تصمیم گیــری اجــرا می شــود آن چیــزی 
اســت کــه عمــده مالــک می گویــد. امســال در 
رفســنجان کــه خاموشــی یک ماهــه لغــو شــد 
بــه نفــع عمــده مالــک بــود. چــرا کــه عمــده 
ــه دارد  ــتری در پروان ــم آب بیش ــک حج مال
ــت  ــت برداش ــور می توانس ــب کنت ــا نص و ب

کنــد و ایــن لغــو خاموشــی بــه نفعــش شــد. 
در  کــه  خرده مالــک  بــرای  در حالی کــه 
ــک  ــن ی ــری دارد ای ــم آب کمت ــه حج پروان

ــش اســت. ــه نفع ــی ب ــاه خاموش م
ــک  ــال آب ی ــورد انتق ــان در م نظرت
چــاه بــه اراضــی چــاه دیگــر ) انتقــال 

ــت؟ ــه ای( چیس آب درون حوض
ــورد  از لحــاظ اقتصــادی و عقــل و منطــق م
تأییــد اســت. معیــار کارایــی فنــی و اقتصادی 
ایــن را بــه مــا می گویــد کــه آب را در 
زمینــی مصــرف کنیــم کــه بهــره وری بهتــری 
داشــته باشــد. امــا در بحــث حفاظــت، دولــت 
ــرل  ــا را کنت ــه چاه ه ــدارد ک ــدرت ن چــون ق
ــرد  ــال را می گی ــوی انتق ــن جل ــد، بنابرای کن

تــا انگیــزه برداشــت را کــم کنــد.
در شــرایط فعلــی، یکــی از دالیلــی کــه 
ــال  ــه دنب هــر جــا پســته کشــت می شــود ب
آن منابــع آب نیــز تخریــب می شــود بــه 
ــادی آن  ــه ارزش اقتص ــت ک ــل اس ــن دلی ای
باالســت؛ یعنــی بــرای برداشــت پســته، هــر 
چقــدر هزینــه برداشــت آب بــاال بــرود و 
عمــق رســیدن بــه آب 200 متــر و 300 متــر 

ــادی دارد.  ــه اقتص ــاز صرف ــد، ب ــم باش ه
اراضــی  چــه  هــر  ترتیــب،  همیــن  بــه 
مرغوب تــر باشــد، انگیــزه برداشــت از آب 
بیشــتر میشــود. اگــر ایــن انتقــال اجــازه داده 
ــع آب بیشــتر می شــود.  ــب مناب شــود، تخری
ــال  ــازه انتق ــد اج ــی بای ــن، در صورت بنابرای

ــوی  ــدر ق ــت آن ق ــه حفاظ ــود ک آب داده ش
شــود کــه اجــازه ندهــد کــه برداشــت بیشــتر 

ــرد. ــورت گی ص
نظرتــان در مــورد نصــب آب شــیرین کن 

ــاورزی چیست ؟ در کش
ــوع  ــل موض ــم مث ــیرین کن ه ــئله آب ش مس
انتقــال آب اســت. آب شــیرین کن از نظــر 
حوضــه ای،  بیــن  انتقــال  از  اقتصــادی 
ــر  ــت و از نظ ــر اس ــه صرفه ت ــش ب هزینه های
زیســت محیطی راهکارهــای ســهل الوصولــی 
دارد کــه می شــود مشــکل آن را حــل کــرد. 
ــرح  ــیرین کن مط ــتفاده از آب ش ــورد اس در م
می کننــد کــه پســاب آن منجــر بــه آلودگــی 
محیط زیســت می شــود و از ایــن رو مانــع 
ــوع  ــن موض ــی ای ــوند، ول ــب آن می ش از نص
ــد  ــما می توانی ــه ش ــرا ک ــدارد؛ چ ــت ن واقعی
ــاب  ــه پس ــد ک ــت کنی ــتخرهایی را درس اس
ــه  ــا ب ــد ی ــدا نکن ــوذ پی ــن نف ــر زمی ــه زی ب
ــال داده  ــور پایین دســت انتق ــای ش رودخانه ه
شــود، یــا یــک اکوسیســتم مصنوعــی خــوب 
بــرای منطقــه ایجــاد کنیــد. امــا اگــر ایــن کار 
اجــازه داده شــود، بــاز انگیــزه برداشــت از آب 

ــی رود.  ــاال م ب
مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه دیــدگاه 
ــدارد و  ــود ن ــردم وج ــن م ــی در بی حفاظت
ــع آب حفاظــت کنیــم در  نمی توانیــم از مناب
ــی  ــع تکنولوژی های ــی از مناف ــه از خیل نتیج
ــروم  ــم مح ــتفاده کنی ــتیم اس ــه می توانس ک
شــدیم. یعنــی اینکــه نمی توانیــم از منفعــت 
ــم. ــتفاده کنی ــیرین کن اس ــال آب و آب ش انتق

االن شــرکت های آب منطقــه ای در حــال 
ــتند.  ــرداری هس ــای بهره ب ــل پروانه ه تعدی
ــیبی  ــه آس ــل چ ــن تعدی ــد ای ــر می کنی فک
ــذارد؟ ــنجان می گ ــاورزی رفس ــر روی کش ب

در مــورد آســیبی کــه شــما می فرماییــد، اگــر 
تعدیــل انجــام نشــود هــم صــورت می پذیــرد. 
بنابرایــن، مــا مجبوریــم کــه بــه ســطح 
ــم  ــد برداشــت ها را ک ــیم و بای ــداری برس پای
کنیــم.  اینکــه می گوینــد بایــد حداکثــر 
برداشــت در منطقــه رفســنجان و انــار را بــه 
280 میلیــون مترمکعــب در ســال برســانیم، 
ــدا  ــش پی ــا کاه ــد پروانه ه ــاًل بای ــی عم یعن
کنــد. ایــن خــوب اســت و هیــچ راهــی 
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ــاز  ــن کار مشکل س ــرای ای ــت. روش اج نیس
اســت؛ چــون شــرکت آب منطقــه ای، پروانــه 
برداشــت  پروانــه،  از  چاهــی کــه کمتــر 
می کنــد و آب نــدارد را کــم می کنــد و حتــی 
ــه کســی کــه اراضــی نامرغــوب را کــم  پروان
ــش داده   ــر کشــت را کاه ــرده  و ســطح زی ک
ــه اش  ــون برنام ــد. چ ــش می ده ــز کاه را نی
ایــن اســت کــه برداشــت را برســاند بــه 280 
میلیــون و هرجــا که زورش برســد ایــن کار را 
می کنــد. از زمانــی کــه بحــث تعدیــل پیــش 

ــت. ــتر شده اس ــا بیش ــن بهانه ه ــده ای آم
ــه  ــده ک ــث ش ــوع باع ــن موض ــوض ای در ع
ــد  ــذف نکن ــوب را ح ــات نامرغ ــاورز باغ کش
ــر  ــا اگ ــد. ی ــدا نکن ــه اش کاهــش پی ــا پروان ت
میــزان آب کــم شــد، حتمــاً مــی رود دنبــال 
گالــری زدن و جابه جایــی گرفتــن تــا کمبــود 
ــدت  ــه م ــر ب ــون اگ ــد، چ ــران کن آب را جب
شــش مــاه یــا یــک ســال دنبــال جابه جایــی 
ــه برداشــت  ــدار پروان ــاری مق ــرود، اداره آبی ن
ــون  ــم قان ــا نمی توانی ــد. م ــم می کن آب را ک
زورمــان  چــون  کنیــم  اجــرا  درســت  را 
نخبــگان  هــم  اصلــی  دلیــل  نمی رســد. 
ــه  ــد ک ــردم بدانن ــر م ــتند. اگ ــی هس سیاس
عدالــت بــرای همــه اســت، چــه خرده مالــک 
و چــه عمــده مالــک و راه گریــزی نیســت، از 

ــد. ــت می کنن ــون تبعی قان
امســال در قانــون بودجــه 99 حق النظــاره 
چاه هــای کشــاورزی تصویــب شــد. 
نظــر شــما در ایــن مــورد چیســت؟  آیــا 
ــت از آب دارد؟ ــش برداش ــری در کاه تأثی
چنانچــه اداره آب، تــوان پرداخــت هزینه هــای 
لغــو  بــا  و  باشــد  نداشــته  را  حفاظتــی 
ــرل  ــت آب را کنت ــد برداش ــاره نتوان حق النظ
کنــد بــا دوبــاره اجــرا کــردن حق النظــاره بــه 
منظــور افزایــش کنتــرل، ایــن تصمیــم اثرگذار 
ــا ایــن  اســت. امــا اگــر پــول دریافــت شــود ب
انگیــزه کــه برداشــت کــم شــود، امکان نــدارد. 
اگــر قــرار باشــد کــه نظــارت صــورت بگیــرد، 
بایــد چــاه غیرمجــاز پلمــپ شــود، نــه اینکــه 
حــق النظــاره گرفتــه شــود. این دیگر اســمش 
حــق النظــاره نیســت. هنــوز در بحــث منابــع 
ــه  ــیده اند ک ــه نرس ــن نتیج ــه ای ــه ب آب، هم
ــع آب اســت. منفعتشــان در حفاظــت از مناب

ــیب  ــا آس ــلماً ب ــت مس ــش برداش کاه
ــت.  ــراه اس ــاورزی هم ــش کش ــه بخ ب
آیــا تــاوان ایــن کاهــش را بایــد تنهــا 

ــد؟ ــاورزان بدهن کش
آیــا بخــش کشــاورزی تــا زمانــی کــه از 
ــرد  ــع بخــش کشــاورزی اســتفاده می ک مناف
از منافعــش بــه بخش هــای دیگــر مــی داده؟! 
ــه  ــود هم ــه می ش ــه گفت ــت ک ــت اس درس
می گیرنــد  سوبســید  دارنــد  بخش هــا 
سوبســید  انــرژی  در  صنعــت  بخــش  و 
می گیــرد، امــا بخــش کشــاورزی از دو نعمــت 
بــزرگ برخــوردار اســت کــه بخش هــای 
ــه  دیگــر برخــوردار نیســتند. در کشــاورزی ب
ازای مصــرف دو نهــاده مهــم کــه آب و زمیــن 
باشــند، هیــچ پولــی پرداخــت نمی شــود. دوم 
اینکــه، کشــاورزان معــاف از مالیــات هســتند. 
هــر شــرکت صنعتــی بایــد مالیــات بدهــد و 
پــول تمــام نهاده هایــش را می پــردازد، در 
ــم  ــاد مه ــرای دو نه ــه کشــاورزی ب ــی ک حال
کــه زمیــن و آب باشــد هیــچ پولــی پرداخــت 
می گیــرد.  هــم  سوبســید  و  نمی کنــد 
ــت را  ــزان برداش ــر می ــاورزی اگ ــش کش بخ
کاهــش ندهــد، خــودش ضــرر می کنــد. االن 
می گوینــد در رفســنجان و انــار باید برداشــت 
نصــف شــود. اینکــه کشــاورز ایــن هزینــه را 
ــد؟! در  ــی می افت ــه اتفاق ــد چ ــت نکن پرداخ
ــد  ــد، 90 درص ــای 50 درص ــدت به ج بلندم
باغــات خشــک می شــوند و در نهایــت همــه 

ــرای  ــا ب ــم. م ــاوان آن را بپردازی ــد ت ــا بای م
اینکــه جلــوی 90 درصــد نابــودی را بگیریــم، 

ــم. ــد را االن بپذیری ــد 50 درص بای
ــن  ــئولین در ای ــی مس ــئولیت مدن مس

ــود؟ ــه می ش ــورد چ م
افــراد نفــع و ضــرر خودشــان را  وقتــی 
تشــخیص ندهنــد، اگــر مســئول ببینــد کــه 
ــتند  ــتفاده از آب هس ــال اس ــه دنب ــردم ب م
آب  منابــع  از  کــه  می دهــد  طرح هایــی 
اســتفاده کننــد؛ امــا اگــر مســئولین ببیننــد 
کــه مــردم بــه دنبــال حفاظــت از منابــع آب 
هســتند، طرح هــای حفاظتــی می دهنــد. 
ــن رابطــه  ــرار باشــد مســئولیتی در ای اگــر ق
شــکل بگیــرد، مــردم بایــد بخواهنــد. بحــث 
ــا  ــه خرده مالک ه ــه ب ــت ک ــن نیس ــن ای م
ــت  ــتری برداش ــه آب بیش ــم ک ــازه دهی اج
ــا  ــا ب ــه آنه ــد کاری کــرد ک ــد، بلکــه بای کنن
اجــرای کنتــور حــذف نشــوند. ایــن ایــده کــه 
گفتــه می شــود دولــت بیایــد چاه هــا را 
بخــرد، بــا ایــن وضعیــت بودجــه امکان پذیــر 
ــرای  ــیر را ب ــد مس ــت بای ــه دول ــت. بلک نیس
ــه  ــد و موانعــی ک کارهــای دیگــر همــوار کن
ــری وجــوددارد را متوقــف  ــر کارب ــرای تغیی ب

ــد. نمای
ــه  ــت ک ــن اس ــکار ای ــا راه ــت، تنه در نهای
ــیرهای  ــود و مس ــوض ش ــت ع ــدگاه مل دی
ــز همــوار  ــر نی َ ــرای کارهــای کم آب ب دیگــر ب

ــود. ش
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