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در وصف دالالن و واسطه ها؛ سخن سردبیر
واسطه ها و گـــرای قیمتی؛ گفت و گو با احمد جوادی، رییس صنف پسته رفسنجان 

انجمن در نمایشگاه آنوگای آلمان
گزارش تصویری نمایشگاه آنوگای آلمان

باغداران سیستان و بلوچستان در رفسنجان؛ سخن دبیرکل
توسعه کشت پسته در سیستان و بلوچستان؛ گفت و گو با رییس کمیته باغبانی انجمن
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چالش های آینده صنعت پسته ایران؛ گفت و گو با نوید ارجمند، عضو انجمن

اعداد عجیبی که مورد استناد قرار می گیرند
رسیدگی به صدور پروانه ها ناعادالنه است
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باالیــی از اعتبــاِر حق العملــکاران را طلــب می کنــد. بــا ایــن توضیحــات واضــح اســت کــه تجــار، 
دالالن و واســطه ها از چهره هــای مهــم بــازار هســتند کــه کمتریــن کارشــان رقــم زدن معامــات و 

ــه نیازشــان اســت.  ــن در دســتیابی ب ــه طرفی کمــک ب
نکتــه قابــل تأمــل اینکــه اگــر بــه زعــم افــراد منتقــد، ایــن فعــاالن اقتصــادی بداندیــش و بدخــواه 
هســتند، چــرا کاالیشــان را بــه آنهــا می دهنــد و یــا حوائــج خــود را از طریــق آنــان تأمیــن 
ــازار به دســت مصرف کننــده نهایــی برســانند  می کننــد؟! خودشــان می تواننــد محصولشــان را در ب
و حتــی زیــر قیمــت همــه فروشــندگان رقیــب بفروشــند و ســودهای نجومــی ببرنــد! و در مواقعــی 
دیگــر، ســراغ تولیدکننــده برونــد و جنــس مــورد نیازشــان را بخرنــد تــا بــه گفتــه خودشــان دســت 
ــل نشــود!  ــا تحمی ــه آنه ــی و ســودجویی ب ــی ناشــی از منفعت طلب واســطه ها قطــع شــود و فشــار مال
ــده  ــن تولیدکنن ــن کــه بی ــره تأمی ــی و ســودجویِی بخشــی از زنجی ــه دیگــر اینکــه، منفعت طلب نکت
و مصرف کننــده نهایــی قــرار گرفته انــد ، همــواره مــورد مامــت بوده اســت. در حالــی کــه 
ســودجو خطــاب کــردن ایــن فعــاالن اقتصــادی بــا نیــت تخریــب وجهــۀ آنهــا یــک پارادوکــس 
ــا در طــول حیات مــان همــواره در  ــرا کامــًا بدیهــی اســت کــه همــه م ــزرگ به همــراه دارد! زی ب
حــال معاملــه هســتیم و هــر انســان عاقلــی بــه دنبــال حداکثــر کــردن ســود خــود و در جســتجوی 
ــز  ــده نی ــا مصرف کنن ــده و ی ــو، تولیدکنن ــن نح ــوی. به همی ــه معن ــی و چ ــه مال ــت؛ چ ــع اس مناف
ــاع و کســب ســود  ــال انتف ــه دنب ــل ب ــن قاعــده کــه انســان عاق در جســت وجوی ســود هســتند. ای

ــا اســت.  ــام دنی ــه شــده در تم ــک اصــل پذیرفت می باشــد ی
ــال در بازارهــا توســط دالالن، واســطه ها  ــه نظــر می رســد، توهــم اخت ــه شــد، ب ــق آنچــه گفت طب
ــن  ــا بی ــه تنه ــه ن ــت ک ــی اس ــه ویروس ــه مثاب ــا ب ــاد م ــدگان در اقتص ــار و صادرکنن ــی تج و حت
دولت مــردان کــه حتــی در بیــن همــه مــا نیــز ریشــه دوانــده و مــا را آلــوده ساخته اســت. دولــت در 
ایــران معمــوالً کاســه کــوزۀ ناکارآمــدی سیاســت های اقتصــادی خــود را کــه زاییــده مداخــات 
ــر ســر ایــن فعــاالن اقتصــادی می شــکند و مدعــی اســت  و دســتورات بی حــد و حصــر هســتند، ب
کــه گرانــی و همــه نوســانات قیمتــی زیــر ســر آنهــا اســت. تولیدکننــدگان نیــز بــه انحــا مختلــف، 
بلعیــده شــدن عایدیشــان توســط هزینه هــای سرســام آور را کــه شــاید ناشــی از بهــره وری پاییــن، 
تــورم بــاال، پاییــن بــودن تــوان رقابت پذیــری محصوالتشــان و همچنیــن مانع گذاری هــای دولــت 
ــا را  ــاً آنه ــز گاه ــدگان نی ــد؛ مصرف کنن ــا می اندازن ــه گــردن آنه ــر ســر راه تولیداتشــان باشــد ب ب

ــد. ــی می کنن ــفته باز تلق ــر و س محتک
ــماره و  ــن ش ــوع در ای ــن موض ــان ای ــای پنه ــدن زوای ــن ش ــرای روش ــم ب ــد داری ــن رو، قص از ای
ــه نقــش  ــا ســابقه تاریخــی دیدگاه هــای منفــی نســبت ب ــای پســته ب ــه دنی ــی ماهنام شــماره های آت
دالالن، واســطه ها و تجــار در ایــران و همچنیــن نقــش و عملکــرد واقعــی آنهــا در اقتصــاد کشــور 

ــازار پســته بیشــتر کنــکاش کنیــم. و ب

سخن سردبیر
در وصف دالالن و واسطه ها

اقتصــاد بیمــار مملکــت ســال های ســال اســت کــه به واســطه ورود 
ــه  ــا عوامــل بیمــاری زای دســتور و بی مســئولیتی دســت ب عوایــد نفتــی ب
ــر  ــلط ب ــت و تس ــدرت در دول ــز ق ــم تمرک ــا علی رغ ــت. ام ــان اس گریب
کلیــه منابــع کــه یــک حــس باالســری و آمرانــه ایجــاد نمــوده، همــواره 
ــرل کشــور در نهــاِد جــان  ــم تضعیــف قــدرت و از دســت رفتــن کنت بی
دولت هــا وجودداشته اســت. نتیجتــاً، همــواره دوگانــۀ دســتوردادن و 
پاســخگو نبــودن، معمول تریــن دســت آویزها بــرای زدودن مقطعــی 
تــرس از پیکــره ســازمان های مرکــزِی دولــت اســت؛ دســتور دادن بــرای 
ــز در  ــودن نی ــم و کاهــش قیمت هــا اســتفاده می شــود؛ پاســخگو نب تنظی
انداختــن تقصیرهــا بــه گــردن موجــودات خیالــی کــه قصــد اختــال در 
بازارهــا را دارنــد، تجلــی می یابــد؛ در فرهنــگ سیاســی و عامــی ایــران 
نــام دالل، واســطه و یــا افــراد ســودجو بــر ایــن موجــودات خیالــِی مجهــز 
بــه قــدرت ماورایــی کــه زمــام بــازار را بــه دســت می گیرنــد، گذاشــته 

شده اســت.
ــی کــه مــدت مدیــدی در اقتصــاد  معلــوم نیســت ایــن موجــودات خیال
ــردان  ــت زدگی دولت م ــی و سیاس ــدی، بی دانش ــدم توانمن ــار ع ــران ب ای
را بــه دوش می کشــند، آیــا از عالمــی دیگــر ظهــور و بــروز پیــدا 
کرده انــد یــا اینکــه فعــاالن اقتصــادی همیــن مملکــت هســتند و مــا آنهــا 
ــا لفاظی هــای  ــن اســامی همــراه ب ــه هــر حــال، ای ــم! ب را اشــتباه گرفته ای
بــا  بی پایــه و اســاس، آن دســته از دولت مــردان کــه از رویارویــی 
ــد را  ــراض می کنن ــا اع ــده در دنی ــت ش ــی ثاب ــات علم ــات و نظری واقعی
از دســت انتقادهــای جامعــه رهانیده انــد. همچنیــن به نظــر می رســد، 
توهــم حضــور موجــودات بدخــواه و بداندیشــی کــه صرفــاً قصــد 
ــده و  ــه مصرف کنن ــی ب ــده، وارد کــردن فشــار مال نابودکــردن تولیدکنن
بی آبروکــردن دولــت را دارنــد، آن چنــان کــه در ایــران متــداول اســت 

ــدارد.  ــا وجودن ــاط دنی در ســایر نق
در دنیــا گروهــی از ایــن فعــاالِن اقتصــادِی شــاغل در عرصه هــای 
مختلــف، گاهــاً محصــوالت و کاالهــای مختلــف عرضــه شــده در 
ــود  ــند و س ــود می فروش ــای موج ــاس تقاض ــر اس ــد و ب ــازار را می خرن ب
ــد؛  ــر می گوین ــا تاج ــه آنه ــه ب ــد ک ــود را برمی دارن ــت خ ــی از فعالی ناش
یــا اینکــه عامــِل حصــوِل توافــِق معاملــه بیــن خریــدار و فروشــنده 
ــت.  ــان دالل اس ــوند و نامش ــع می ش ــود منتف ــه کار خ ــتند و از نتیج هس
به نحــوی کــه  را می خورنــد؛  اعتبارشــان  نــان  نیــز  حق العملــکاران 
ــار  ــده را در اختی ــخص عرضه کنن ــی، کاالی ش ــت وجه ــدون پرداخ ب
می گیرنــد و وقتــی متقاضــی مناســبی مراجعــه کــرد، پــس از اخــذ مجــوز 
ــا اختیــاری کــه از قبــل از وی گرفته انــد، محصــول  عرضه کننــده و یــا ب
ــد؛ ایــن کار حــد  ــا فروشــنده تســویه حســاب می کنن را می فروشــند و ب
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»در همــه جــای دنیــا مشــاغل واســطه ای 
مرســوم هســتند. در بــازار پســته نیــز واســطه ها 
باغــداران  از  بســیاری  وجوددارنــد، چــون 
ــده  ــا صادرکنن ــتقیم ب ــور مس ــد به ط نمی توانن
در تمــاس باشــد. واســطه کســی اســت کــه بــا 
صادرکننــده ارتبــاط دارد و از او شــناخت دارد و 
هــر روز قیمــت محصــول معاملــه شــده در بازار 
ــد جــوادی  ــن جمــات را احم ــد.« ای را می دان
رئیــس صنــف خریــداران و فروشــندگان پســته 
رفســنجان بــه ماهنامــه دنیــای پســته می گویــد. 
جــوادی حــدود 40 ســال اســت کــه در بــازار 
پســته فعالیــت دارد و فــراز و فرودهــای فراوانی 
ــای  ــای صحبت ه ــت. پ ــم دیده اس ــه چش را ب
ــه  ــبت ب ــش نس ــا دیدگاه ــا ب ــتیم ت وی نشس
ــر  ــرد ه ــته و کارک ــازار پس ــای  ب بخش بندی ه

یــک از آنهــا آشــنا شــویم.
آقای جوادی! از سابقه فعالیت تان در پسته بگویید.
ــاج  ــای ح ــرکت آق ــان و ش ــته را از کرم کار پس
ــان  ــردم. ایش ــروع ک ــمس الهدایی ش ــین ش حس
ــد و در  ــان صــادرات پســته انجــام می دادن آن زم
خیابــان جهــاد فعلــی مســتقر بودند. من دو ســال 
ــط در  ــال ها فق ــودم. در آن س ــان ب ــد ایش کارمن
کرمــان دو نفــر فعــال پســته بودنــد؛ آقــای حــاج 
محمــد نظــری و آقــای حــاج عبــاس کهنوجــی؛ 
ــن کار  ــه ای ــازه ب ــی ت ــر نخع ــاج اکب ــی ح حت
ــوله ای  ــتند س ــده بودند و می خواس ــغول ش مش

ــد.  ــداث کنن ــته اح ــار پس ــوان انب به عن
ــی  ــته خیل ــم پس ــروع کردی ــا ش ــه م ــی ک زمان
ــداول اســت  ــه االن مت ــی ک ــود و خدمات ارزان ب
آن موقــع وجودنداشــت؛ مثــًا دســتگاه جداکــن 
پســته وجودنداشــت، جابه جــا کــردن پســته 
هــم مثــل االن نبــود و بــا امکانــات خیلــی کمــی 
کار می کردیــم. البتــه ســطح زیرکشــت و تعــداد 
افــراد فعــال در پســته نیــز خیلــی کمتــر از امروز 
بــود. بــه خاطــر دارم کــه قیمــت پســته فندقــی 

ــود. ــان ب ــا 40 توم ــی 35 ت ــدان کیلوی خن

ــتم کار  ــه داش ــه ای ک ــه تجرب ــه ب ــا توج ــن ب م
صــادرات هــم انجــام داده ام، ولــی بــا ایــن 
بــازار  در  کــه  اســترس هایی  و  مشــکات 
ــه  ــن کار را ادام وجــوددارد، دوســت نداشــتم ای
ــم  ــی فعال ــازار داخل ــتر در ب ــروز بیش ــم. ام ده
و بــا آجیــل فروش هــای مشــهد و تهــران 
ــته دارم و  ــاغ پس ــی ب ــد کم ــم. در ح کار می کن
ــروش  ــد و ف ــاً کار خری ــتم. عمدت ــدار نیس باغ

پســته را انجــام می دهــم.
واسطه ها در بازار پسته چه کاری انجام می دهند؟

اصــًا  بــزرگ  تولیدکننــدگان  اکثــر  شــاید 
ــد  ــه نکنن ــل عرض ــازار داخ ــه ب ــان را ب پسته ش
و خودشــان مســتقیماً صــادر کننــد؛ اینهــا اصــًا 
کاری بــه واســطه ها ندارنــد. عــده ای دیگــر نیــز 
ــاط  ــا ارتب ــا صادرکننده ه ــتقیم ب ــان مس خودش
دارنــد و پســته را بــه آنهــا می فروشــند. معمــوالً 
ــد  ــان در ح ــم پسته ش ــه حج ــکان ک ــرده مال خ
صــادرات نیســت و خودشــان نیــز بــا صادرکننده 
ــه  ــان را ب ــه محصولش ــد، نمون ــی ندارن ارتباط
واســطه ها  درواقــع،  می دهنــد.  واســطه ها 
ــه  ــک را ب ــرده مال ــداران خ ــته باغ ــه پس نمون
ــاس  ــته براس ــد، پس ــان می دهن ــده نش صادرکنن
ــا کشــاورز  ــه قیمــت می خــورد و ســپس ب نمون
صادرکننــده  بــه  را  آن  و  می کننــد  توافــق 

می فروشــند. 
آیا واسطه ها قیمت پسته را تعیین می کنند؟

ــه  ــود ک ــدش نمی ش ــزی عای ــطه چی ــر، واس خی
ــد؛  ــش داشته باش ــته نق ــت پس ــد در قیم بخواه
حق العملــکاری  کمیســیون  کل  تهــران  در 
ــزان  ــر می ــال حاض ــت و در ح ــد اس ــه درص س
ــد از  ــم درص ــی نی ــنجان حت ــیون در رفس کمیس
ــر  ــًا اگ ــم نیســت. مث ــروش پســته ه قیمــت ف
قیمــت هــر کیلــو پســته 200 هــزار تومــان 
ــه  باشــد، شــاید روی هــر کیلــو هــزار تومــان ب

ــد.  ــطه برس ــرد واس ف
ــه پســته  ــه نمون ــن اســت ک نقــش واســطه ها ای

را از تولیدکننــده می گیرنــد و بــه خریــدار نشــان 
ــه از  ــِق معامل ــول تواف ــد از وص ــد و بع می دهن
ــد.  ــدار می دهن ــل خری ــته را تحوی ــن، پس طرفی
ــدی  ــق به صــورت نق ــد از انجــام تواف پســته بع
یــا مــدت فــروش مــی رود. در واقــع، واســطه ها 
خریــدار را بــه فروشــنده معرفــی می کننــد؛ 
ــه او  ــد و ب ــدار را بشناس ــر خری ــنده اگ فروش
اعتمــاد داشته باشــد می گویــد پســته مــن را ببــر 
و تحویــل بــده و ســپس چــک و فاکتــور بــه نــام 

ــود.  ــل می ش ــه او تحوی ــنده ب ــود فروش خ
ــازار  ــه توافــق، حجــم پســته و عــرف ب بســته ب
درصــدی بــه واســطه می رســد؛ در تهــران 
حــق کمیســیون ســه درصــد اســت؛ یــک 
ــه  ــز ب ــد نی ــه دالل و دو درص ــق ب ــد متعل درص
ــه  ــر نظــر او فروخت ــه پســته زی ــکار ک حق العمل

می گیــرد. تعلــق  می شــود، 
دالل ها واسط بین حق العملکار و تولیدکننده هستند؟

قــرار  و صادرکننــده  تولیدکننــده  بیــن  نــه، 
ــده  ــن تولیدکنن ــع بی ــی از مواق ــد؛ بعض گرفته ان
و تجــار داخلــی نیــز هســتند. به طورکلــی، دالل 
ــه ای را  ــن دو نفــر و معامل ــط اســت بی یــک راب

جــوش می دهــد.
به نظر شام کار داللی عیبی دارد؟

یکســری از دالل هــا هســتند کــه بــه این شــکل که 
مــن توضیــح دادم خودشــان را نشــان نمی دهنــد. 
آنهــا کســانی هســتند کــه رانــت دارنــد و از ایــن 
ــی  ــًا صادرات های ــد. مث ــود می خورن ــق س طری
کــه روی کارت هــای بازرگانــی خــود افــراد انجــام 
نمی شــود، بلکــه کارت بازرگانــی در اختیــار 
شــخص دیگــری قــرار می گیــرد و به خاطــر 

ــد. ــی می خورن ــود هنگفت ــا س تحریم ه
دالالنــی کــه در ســطح شــهر کرمــان، ســیرجان، 
ــا  ــد و نمونه ه ــت دارن ــنجان فعالی ــد و رفس زرن
ــتند. ــته نیس ــن دس ــزو ای ــد ج ــا می کنن را جابه ج

گفت و گو با احمد جوادی، رئیس صنف خریداران و فروشندگان پسته رفسنجان

واسطه ها و گرای قیمتی
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را  افراد خودشان پسته  از  در صنف چه تعدادی 

می خرند و بعد از سورت کردن به خریدار دیگری 

می فروشند؟ 
در رفســنجان حــدود 750 نفــر هســتند کــه 
جــواز دارنــد و فعــال هســتند. بســیاری از آنهــا 
ــروع  ــاه ش ــًا از مهرم ــد؛ مث ــی کار می کنن فصل
می کننــد و تــا عیــد نــوروز کارشــان تمــام 
ــتند و  ــال هس ــاً فع ــه دائم ــرادی ک ــود. اف می ش
ــازار حضــور دارنــد شــاید  مــدت بیشــتری در ب
ــد. ــر برس ــه 300 نف ــنجان ب ــان در رفس تعدادش

مشخص است چه تعداد دالل وجود دارد؟
دالل هــا صنــف خــاص و جــای مشــخصی 
از  شــخصی  اســت  ممکــن  مثــًا  ندارنــد. 
فامیل هایــش نمونه هــا را بگیــرد و بــه یکــی 
ــو  ــر کیل ــی روی ه ــد و مبلغ ــنایان بفروش از آش
ــن شــکل  ــه ای ــراً ب ــرد؛ اکث ــی بگی ــوان دالل به عن
ــدارد  ــرای دالالن وجودن ــی ب ــد. صنف کار می کنن
ــم؛  ــوان دالل نداری ــایی به عن ــا کارت شناس و ی
ــم  ــد و مه ــاد کار می کنن ــب اعتم ــا جل ــتر ب بیش
ــی  ــه کس ــدار چ ــرف خری ــه ط ــت ک ــن اس ای
ــد،  ــم باش ــن دالل ه ــرد َقَدرتری ــر ف ــد. اگ باش
امــا فروشــندۀ محصــول فــرد خریــدار را قبــول 

نمی شــود. انجــام  معاملــه ای  نداشته باشــد، 
تجار  و  به دالالن  نسبت  باغداران  از  بعضی  چرا 

اعرتاض دارند و می گویند آنها خیلی سود می خورند 

و چیزی عاید ما منی شود؟ 
ــته اش را  ــدار پس ــه باغ ــا ک ــی از زمان ه در بعض
می فروشــد، قیمــت روز در پایین تریــن حــد 
خــود قــرار دارد و شــاید یــک مــاه بعــد قیمــت 
ــان  ــا 30 هــزار توم ــو از همــان پســته ت هــر کیل
ــه  ــی نیســت ک ــن موضوع ــرود. ای ــر ب ــز باالت نی
بگوییــم واســطه یــا دالل دارد از محــل ایــن 
ــته  ــه پس ــورد؛ بلک ــود می خ ــت س ــش قیم افزای
ــود. در  ــروش می ش ــد و ف ــت روز خری ــه قیم ب
ســایر کاالهــا مثــل ســکه طــا و ارز هــم همیــن 
طــور اســت و ایــن افزایــِش قیمــت، کار دالل هــا 

نیســت.
اگر واسطه ها اعم از دالالن، بَُنکداران، تجار صنف 

شام و یا کسانی که حق العملکارند در بازار حضور 

نداشتند چه اتفاقی می افتاد؟ 
در همــه جــای دنیــا ایــن مشــاغل مرســوم 
چــون  دارنــد،  وجــود  واســطه ها  هســتند. 
به طــور  نمی تواننــد  باغــداران  از  بســیاری 
مســتقیم بــا صادرکننــده در تماس باشــد. واســطه 
کســی اســت کــه بــا صادرکننــده ارتبــاط دارد و 

از او شــناخت دارد و هــر روز قیمــت محصــول 
معاملــه شــده در بــازار را می دانــد. 
یعنی به عنوان یک راهنام عمل می کند؟

ــار دیگــران  بلــه، اطاعــات دارد و آن را در اختی
می گــذارد. پســته هــم چیــزی نیســت کــه مثــل 
طــا قیمتــش روی مانیتــور به صــورت عمومــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــا کاالی ــون ط ــود؛ چ ــام ش اع
جزئیــات آن بــرای نــوع اســتاندارد شــده، کامــًا 
ــور  ــته این ط ــرای پس ــا ب ــت، ام ــخص اس مش

نیســت.
توجــه کنیــد کــه نقــش واســطه ها فقــط در 
معامــات مرتبــط بــا پســته نیســت؛ آیــا امــروز 
ــک  ــه ی ــد ب ــور می توان ــک کش ــت ی ــر نف وزی
خریــدار در کشــور دیگــری نفــت را بفروشــد؟! 
ــد.  ــرف را نمی شناس ــون ط ــد، چ ــر نمی توان خی
ولــی واســطه های نفتــی هســتند کــه مشــتری را 
ــن  ــا بی ــد. اینه ــت را می دانن ــند و قیم می شناس
ــول  ــد و پ ــور دارن ــدار حض ــنده و خری فروش
هنگفتــی هــم می گیرنــد، چــون معاملــه در 
ــه  ــن اســت ک ــئله ای ــادی اســت. مس حجــم زی
ــر  ــد و اگ ــور داشته باش ــد حض ــطه بای ــن واس ای

ــود. ــام نمی ش ــه انج ــد معامل نباش
بعضی از کشاورزان می گویند پسته ای که ما تحویل 

می دهیم با آن چیزی که در بازار معامله می شود از 

نظر کیفیت تفاوت دارد.
بــر بــازار پســته قاعــدۀ عرضــه و تقاضــا حاکــم 
ــی  ــرد و کس ــته را می خ ــه پس ــی ک ــت. کس اس
ــا هــم توافــق دارنــد.  کــه پســته را می فروشــد ب
ممکــن اســت حتــی پســته ای کــه خریــدار 
از باغــدار می خــرد نیــز شــامل درصــدی از 
ــی  ــا بعض ــد. ام ــودو و زردو باش ــته های نخ پس
ــان را  ــه پسته ش ــد ک ــز وجوددارن ــا نی از باغداره

ــد. ــال می کنن ــک و غرب تفکی
صادرکننــده هــم بــر همیــن اســاس کار می کنــد 
ــارج از  ــل در خ ــرف مقاب ــاز ط ــاس نی ــر اس و ب
ــر  ــًا اگ ــد؛ مث ــاده می کن ــول را آم ــور محص کش
ــد  ــا درص ــدان ب ــت و آبخن ــن بس ــودو، ده نخ
ــد،  ــتری باش ــار مش ــل ب ــده ای داخ ــق ش تواف
ــت  ــور نیس ــت. این ط ــول اس ــل قب ــرای او قاب ب
کــه صادرکننــده بخواهــد پســته را خــراب کند و 

ــه خــارج از کشــور.  بفرســتد ب
ــرح  ــا را مط ــن ادع ــه ای ــداران ک ــی از باغ بعض
وضــع  از  درســتی  اطاعــات  می کننــد، 
ــاید  ــه ش ــتم ک ــن نیس ــر ای ــد. منک ــازار ندارن ب
مــورد  کــه  بی کیفیتــی  پســتۀ  صادرکننــده، 

درخواســت مشــتری نیســت را برای او بفرســتد؛ 
ــا  ــه ب ــراردادی ک ــق ق ــورد طب ــن م ــه در ای ک
ــود و  ــم می ش ــت ک ــا از قیم ــد، ی ــر دارن یکدیگ
یــا ایشــان ضــرر می کنــد. بــه هرحــال، معمــوالً 
پســته طبــق تقاضــا و سفارشــی کــه وجــوددارد 

می شــود. عرضــه 
یعنی صادرکننده با اهامل  پسته را ارزان می فروشد؟
ــر  ــد. در ه ــت باش ــد درس ــم نمی توان ــن ه ای
ــت هســت،  ــازار پســته رقاب ــل ب ــازاری کــه مث ب
عرضــه و تقاضــا قیمــت را تعییــن می کنــد. هیــچ 
آدم عاقلــی، جنســی  را کــه از او گــران می خرنــد 
در  پســته  در صورتــی  نمی فروشــد.  ارزان  را 
ارزان می شــود کــه مشــتری  بــازار رقابتــی 
حاضــر نباشــد آن را بــه قیمــت باالتــری بخــرد 
و معاملــه متوقــف می شــود. بایــد توجــه داشــت 
ــت  ــته رقاب ــازار پس ــا در ب ــرف مرزه ــه آن ط ک

ــوددارد. وج
البتــه بخشــی از پســته توســط صادرکننــده 
ــط ارز  ــراد فق ــن اف ــه ای ــود؛ بلک ــال نمی ش ارس
را در خــارج از کشــور می خواهنــد. ایــن دســته 
ــا هــر کاالی دیگــری  ــراد چنانچــه پســته ی از اف
ــر بفروشــند برایشــان مهــم نیســت.  را نیــز ارزان ت

افرادی که اگر پسته را با رضر بفروشند برایشان 

مهم نیست، چه درصدی از کل پسته صادراتی را 

در اختیار دارند؟ 
ــه  ــه هم ــه اینک ــود دارد، ن ــواردی وج ــن م چنی
اینــکار را بکننــد. درصــدی هســتند کــه دریافــت 
ارز در خــارج از کشــور برایشــان مهم تــر اســت 
ــی  ــل آدم ــد؛ مث ــرر کنن ــد روی آن ض و حاضرن
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کــه دارد ورشکســت می شــود و خانــه اش را 
ــدارد.  ــاره ای ن ــد؛ چ ارزان می فروش

یــک زمانــی شــرکت تعاونــی تولیدکنندگان پســته 
ــد و  ــران می خری ــی گ ــته را خیل ــنجان پس رفس
ــن  ــه ای ــد ب ــادرات بودن ــر ص ــه در ام ــانی ک کس
ــته  ــی، پس ــرکت تعاون ــتند. ش ــراض داش کار اعت
را گــران می خریــد و در برابــر پســته ای کــه 
صــادر می کــرد، واردات انجــام مــی داد. در واقــع، 
ــرکت  ــرد. ش ــود می ب ــل واردات س ــرکت از قِبَ ش
انحصــاری بــود و همچنیــن کاالهایــی را وارد 
ــد.  ــت وارد کن ــی نمی توانس ــر کس ــه ه ــرد ک می ک

شام که در بازار داخل کار می کنید، وضعیت بازار 

داخلی را چطور ارزیابی می کنید؟
ــراب  ــی خ ــل خیل ــازار داخ ــت ب ــًا وضعی فع
ــد،  ــاال رفته ان ــی ب ــا خیل ــون قیمت ه ــت، چ اس
مثــًا االن پســته فندقــی زیــر 200 هــزار تومــان 
ــازار رفســنجان نمی توانیــد فندقــی  نیســت. در ب
زیــر 200 هــزار تومــان پیــدا کنیــد، درحالی کــه 
فندقــی مثــل احمدآقایــی و اکبــری پســته آجیلی 
نیســت. شــما حســاب کنیــد کــه آجیــل فــروش 
پســته فندقــی را بایــد کیلویــی 210 هــزار تومــان 
ــه قیمــت آن  ــم 20 درصــد ب بخــرد و دســت ک
اضافــه کنــد، بنابرایــن هر کیلوگــرم پســته  را باید 
ــه قیمــت حــدود 250 هــزار تومــان بفروشــد؛  ب
ــو، 100 گــرم و 200  ــه شــکل کیلو کیل آن هــم ب
گــرم کــه نــه بــرای او و نــه بــرای مصرف کننــده 
ــده و  ــد مصرف کنن ــدرت خری ــدارد. ق ــه ن صرف
ــم  ــی ک ــا خیل ــل فروش ه ــروش آجی ــدرت ف ق

شده اســت.

بازار پسته صادراتی را چطور می بینید؟
بــا توجــه بــه قیمــت ارز وضــع صــادرات 
ــد  ــن بیای ــت ارز پایی ــر قیم ــت. اگ ــوب اس خ
ــاال  ــر ب ــد، اگ ــن می آی ــم پایی ــته ه ــت پس قیم
ــر  ــی رود. به نظ ــاال م ــم ب ــته ه ــت پس ــرود قیم ب
ــد امســال درصــد کمــی روی  ــزان تولی ــن، می م

ــر دارد. ــت اث ــش قیم افزای
چرا اثر ندارد؟ 

ــت و  ــروری نیس ــک کاالی ض ــته ی ــون پس چ
ــردم آن را  ــد م ــران باش ــد گ ــش از ح ــر بی اگ

نمی خورنــد.
منظور من رابطه افزایش قیمت دالری پسته با توجه 

به کمبود تولید پسته ایران در بازار جهانی است!
ــم.  ــت داری ــکا رقاب ــا آمری ــازار پســته ب ــا در ب م
آمریــکا هــم تولیــد پســته اش زیــاد اســت. 
ــه  ــد پســته در کشــورهای دیگــر مثــل ترکی تولی
ــتان و  ــت؛ افغانس ــش اس ــه افزای ــپانیا رو ب و اس
ــر  ــطح زی ــش س ــه افزای ــد ب ــم عاقمن ــن ه چی

ــتند. ــت هس کش
منظــور مــن ایــن اســت کــه در آینــده بــا توجــه 
بــه رونــد افزایشــی تولیــد پســته در کشــورهای 
دیگــر، کمبــود یــا بیش بــود محصــول مــا خیلــی 
ــه  ــد، بلک ــذار باش ــت تأثیرگ ــر قیم ــد ب نمی توان

ــن کننده اســت. ــط قیمــت ارز تعیی فق
آقای جوادی! دغدغه های صنف پسته را بیشرت چه 

می دانید؟
افــراد فعــال در صنــف مــا فقــط واســطه 
هســتند. آنچــه وجــوددارد فقــط دغدغــه صنــف 
ــاف،  ــترک اصن ــه مش ــه دغدغ ــت، بلک ــا نیس م

ــزی  ــت و آن چی ــده اس ــده و صادرکنن تولیدکنن
نیســت جــز نوســان شــدید قیمــت ارز بــه دلیــل 

ــت.  ــات دول مداخ
یعنی چه اتفاقی می افتد؟

ــت  ــروز قیم ــی دارد. ام ــک قیمت ــر روز ی ارز ه
ــان  ــزار توم ــد دالر ه ــردا می بینی ــت و ف باالس
ــی پســته 8 دالری یک دفعــه  ــد؛ یعن ــن می آی پایی
ــد.  ــدا می کن ــت پی ــش قیم ــان کاه ــزار توم 8 ه
ــی  ــازار کیلوی ــروز پســته اش را در ب کشــاورز ام
ــد  ــج روز بع ــه و پن ــان فروخت ــزار توم 180 ه
ــًا  ــرخ ارز تقریب ــش ن ــل افزای ــه دلی ــد ب می بین
افزایــش  قیمــت  تومــان  هــزار   20 تــا   15
ــود.  ــی ش ــترس م ــث اس ــن باع ــت. ای داشته اس
مثــًا صادرکننــده پســته را گــران خریــده، ولــی 
روزی کــه می خواهــد آن را بفروشــد قیمــت ارز 

ــد.  ــد ضــرر کن ــده و بای ــن آم پایی
مشــکل دیگــر، بخشــنامه هایی هســتند کــه 
افــرادی  و  دولتــی  ســازمان های  طــرف  از 
ــادر  ــت، ص ــته چیس ــد پس ــًا نمی دانن ــه اص ک
ــته را  ــم پس ــم رق ــوز اس ــوند! شــخص هن می ش
درســت تلفــظ نمی کنــد و زیــر اســپلیت در 
تهــران نشســته اســت و می خواهــد درصــد 
حالی کــه  در  کنــد!  تعییــن  را  ســرمازدگی 
صادرکننده هــای بــزرگ مثــل آقــای جــال پــور، 
آقــای عســگراوالدی و کســانی کــه در کرمــان و 
رفســنجان هســتند از پایــه شــروع کردنــد و 
خــرده فروشــی داشــتند و کــم کــم صادرکننــده 
شــدند. ایشــان درد یــک مغــازه دار پســته را 
ــازه دار  ــد، چــون خــودش روزی مغ ــم می دانن ه
بوده اســت. مــا باغــداران بســیار باتجربــه و 
ــه  ــت ک ــن اس ــورم ای ــم. منظ ــده ای داری کاردی
ــه درک  ــند ک ــده باش ــد تصمیم گیرن ــرادی بای اف
درســتی از مســائل مرتبــط بــا پســته دارند. کســی 
ــکلی  ــه ش ــته چ ــاغ پس ــد ب ــًا نمی دان ــه اص ک
اســت و اصــًا کشــاورزی نکــرده و نمی فهمــد 
درد صادرکننــده و باغــدار چیســت، چطــور 

ــد. ــل کن ــا را ح ــکات آنه ــد مش می خواه
بعضی اوقات اعرتاض  می شود که خریداران افاغنه 

در بازار پسته فعال هستند. نظر شام در این مورد 

چیست؟
بلــه افاغنــه حضــور دارنــد؛ فعــال هســتند و کار 
ــد؛ در  ــروش پســته را انجــام می دهن ــد و ف خری

ــد. ــز می کنن ســطح کــم پســته را صــادر نی



ــاف  ــد، بلکــه در تمــام اصن ــاً در صنــف پســته حضــور ندارن ــه صرف  افاغن
فعالیــت دارنــد؛ حتــی در صنــف طافروشــان نیــز کار می کننــد و 
ــی  ــوازم خانگ ــه، ل ــار، پارچ ــای تره ب ــد. در بازاره ــرمایه گذاری کرده ان س
نیــز حاضرنــد. بســیاری از آنهــا ســالم کار می کننــد و تــا امــروز مــال کســی 

ــد. ــت می خرن ــه قیم ــته را ب ــد و پس را نخورده ان
بــه نظــر مــن، تجــار افغانــی در کنــار فعالیتــی کــه دارنــد بــه بــازار پســته 
نیــز کمــک می کننــد؛ پارســال و ســال های قبــل پســته زیــادی بــه پاکســتان 
و افغانســتان از طریــق آنهــا ارســال شــد؛ بــر اســاس صادراتــی کــه انجــام 
ــرای هنــد  ــد کم کــم در خــارج شــناخته شــده اند و در حــال حاضــر ب دادن
و دبــی نیــز پســته صــادر می کننــد. بــدون اینکــه توقعــی از دولــت داشــته 
ــان را  ــد، سرمایه ش ــتفاده کنن ــی و بانکــی اس ــات دولت ــا از امکان ــند و ی باش

ــد. ــد کار می کنن ــد و اینجــا دارن آوردن
ــازار پســته هســتند، چــون مقــداری قیمــت پســته را  اتفاقــاً اینهــا کمــک ب
ــا  ــد افغانی ه ــر باغــداران می گوین ــد. اکث ــات نگــه می دارن در بعضــی از اوق
ــی  ــای باغبان ــته چینی و فعالیت ه ــرای پس ــی ب ــت، حت ــر اس ــان بهت کارش

ــان خــوب اســت. ــم حضورش ــر می کن ــن فک ــد. م ــل می کنن ــر عم بهت
اینکه واسطه ها یا همین افاغنه که شام فرمودید، بازار را نگه می دارند یعنی چه؟
ــروش پســته  ــد و ف ــه خری ــر واســطه ب ــا در رفســنجان حــدود 700 نف تنه
ــراد  ــن اف ــته اند؛ ای ــن کار گذاش ــان را در ای ــه سرمایه ش ــد ک ــتغال دارن اش
ــازار  ــاز ب ــه نی ــع ب ــد و به موق ــار می کنن ــد و انب پســته را از کشــاورز می خرن
و صادرکننــده پاســخ مناســب می دهنــد. فــرض کنیــد اگــر هریــک از ایــن 
ــته  ــن پس ــند، 3500 ت ــته باش ــان داش ــته در انبارش ــن پس ــط 5 ت ــراد فق اف

ــد. ــظ می کن ــداری حف ــازار را مق ــه ب ــود ک می ش
واســطه ها نقــش منبــع آب پشــت بــام منــزل را دارنــد! اگــر آب یک دفعــه 
ــاف  ــر اصن ــد. اگ ــن می کن ــی را ممک ــه زندگ ــع ادام ــن منب ــود ای ــع ش قط
نباشــند، کار صادرکننــده مختــل می شــود و نهایتــاً تولیدکننــده نیــز 

می شــود. زمین گیــر 
در پایان اگر صحبتی باقی مانده لطفاً بفرمایید.

ــا در  ــا اعض ــادی را ب ــات زی ــتم و جلس ــته هس ــن پس ــو انجم ــن عض م
ــه  ــش ب ــتر نگاه ــته بیش ــن پس ــا انجم ــم. ام ــزار کردی ــی برگ ــاق بازرگان ات

ــی خــوب اســت و  ــه وضــع مالی شــان خیل ــی ک ــا باغداران قله هاســت و ب
ــا می شــود،  ــد و نظرشــان را جوی ــت می کن ــد بیشــتر صحب ــاد دارن ــاغ زی ب
ــد. اگــر انجمــن نگاهــش را در ســطح  ــان مطــرح نظــر دارن ــه بازرگان ــا ب ی
پایین تــری بیــاورد خیلــی بهتــر اســت. انجمــن پســته بایــد همــه پســته کاران 
را ببینــد. در حــال حاضــر، انجمــن مقــداری بــه شــهرهای دیگــر مثل مشــهد 
و سیســتان و بلوچســتان توجــه دارد کــه ایــن خیلــی کار خــوب و جالبــی 

اســت.
ــداران کل و جــز تقســیم  ــن باغ ــه انجمــن طــوری بی ــر صفحــات مجل اگ
ــز در  ــده شــوند و همچنیــن اصنــاف و صنعت گــران نی شــود کــه همــه دی
ــت. ــر اس ــی بهت ــن خیل ــر م ــند، به نظ ــی داشته باش ــگاه و پایگاه ــه جای مجل

صنف پسته چه صحبتی دارد؟
 آنهــا حرفــی ندارنــد! بــا نیــرو، توانایــی و ســرمایه خودشــان دارنــد در بازار 
فعالیــت می کننــد. نظــر مــن ایــن اســت کــه شــما همــه جزئیــات و فعــاالن 
را ببینیــد. شــما هیــچ زمانــی بــا صنــف صحبــت نکردیــد و عمدتــاً تمرکــز 

بــر دغدغــه ارزی و تعهــد ارزی بوده اســت.
چون ما بیشرت دنبال دغدغه های مشرتک هستیم.

اگــر شــما خواســته باشــید یــک انجمــن باشــید و اقتــدار داشته باشــید بایــد 
ــت  ــس هیئ ــی رئی ــای ابطح ــید. آق ــر داشته باش ــته را در نظ ــه ارکان پس هم
ــه  ــت ک ــته اس ــف پس ــد: »صن ــان می کنن ــه اذع ــز همیش ــن نی ــای انجم امن
ــرف  ــًا ط ــد، اص ــودش می چرخان ــرمایه خ ــا س ــته را ب ــاد پس دارد اقتص
دولــت نرفتــه و هیــچ تقاضایــی هــم از آن نــدارد و کار خودشــان را انجــام 

می دهنــد.«
چه موضوعی مدنظر شام هست؟ منظورتان این است که انجمن تجربیات این 

افراد را منتقل کند. 
ــازار  ــال در ب ــه 40 س ــبانی ک ــد. کاس ــادی دارن ــه زی ــراد تجرب ــن اف ــه، ای بل
ــه  ــان تجرب ــی را خودش ــای فراوان ــت و پیروزی ه ــد و شکس ــور دارن حض
کرده انــد و هــم نظاره گــر دیگــران بوده انــد. یکســری افــراد تــازه کار 
می آینــد در کار صــادرات و یــا مغــازه بــاز می کننــد، اینهــا تجربــه ای 
ندارنــد و اصــًا نمی داننــد چــکار بایــد بکننــد. همچنیــن، مشــکات مالیاتــی 
ــت. ــر گرف ــرح در نظ ــل ط ــوع قاب ــک موض ــوان ی ــوان به عن ــاف را می ت اصن
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ــزار شــده بود،  ــن برگ ــاه در شــهر کل ــا 21 مهرم ــه از 17 ت ــان ک ــوگای آلم ــران در نمایشــگاه آن ــن پســته ای ــدگان انجم نماین
حضــور یافتنــد. امســال در غرفــه انجمــن، مــراد مرتــاض عضــو هیئــت امنــا و ســحر نخعــی مســئول روابــط بین الملــل انجمــن 
میزبــان بازدیدکننــدگان بودنــد. همچنیــن، حســین مهرابــی دیگــر عضــو هیئــت امنــا، نماینــدگان انجمــن را همراهــی می کــرد.

نمایشــگاه آنــوگای آلمــان به عنــوان برجســته ترین نمایشــگاه مــواد غذایــی و آشــامیدنی جهــان شــناخته می شــود. نماینــدگان 
انجمــن پســته ایــران در ایــن نمایشــگاه معتبــر بــه معرفــی اعضــای پیوســته انجمــن پســته ایــران، ارائــه محتــوای تبلیغاتــی 
ــا  ــه ســواالت بازدیدکننــدگان در رابطــه ب ــه بازدیدکننــدگان، معرفــی مزایــای پســته ایــران، پاســخگویی ب اعضــای انجمــن ب
پســته ایــران، ارائــه آمــار و اطاعــات پســته ایــران و میزبانــی فعالیــن بیــن المللــی صنعــت پســته در غرفــه انجمــن پرداختنــد.

حضور نمایندگان انجمن پسته ایران در

 نمایشگاه آنوگای آلمان

از سمت راست: سحر نخعی، مسئول بخش روابط بین الملل انجمن پسته  - مایک هومان، مدیر اجرایی شرکت واندرفول
لیون پلتز، مسئول فروش خاورمیانه و اروپای شرکت واندرفول  -مراد مرتاض، عضو هیأت امنای انجمن پسته - حسین مهرابی،  عضو هیأت امنای انجمن پسته 
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 گزارش تصویری نمایشگاه آنوگای آلمان

حضور محمد صالحی، رییس هیأت مدیره انجمن 
در غرفه انجمن پسته ایران 

بازدیدکنندگان از غرفه انجمن 

حسین مهرابی، عضو هیأت امنای انجمن
در حال گفت و گو با بازدید کنندگان  

مراد مرتاض، عضو هیأت امنای انجمن 
در حال گفت و گو با بازدید کنندگان  



ــد کاشــت پســته در  طــی ســال های اخیــر رون
مناطــق مســتعد تولیــد ایــن محصول در کشــور 
ایــن رو،  از  گذارده اســت.  افزایــش  بــه  رو 
اعضــای انجمــن پســته ایــران اعــم از اعضــای 
ــد  ــق فراین ــا، تعمی ــت امن ــره و هیئ ــت مدی هیئ
ترویــج و آموزش هــای مرتبــط بــا تولیــد پســته 
و همــکاری در ایــن زمینــه در ســطح کشــور را 
جــزو وظایــف اصلــی ایــن انجمــن می داننــد. 
ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــن اس ــن بی در ای
یکــی از مناطقــی اســت کــه پتانســیل باالیــی در 
تولیــد پســته دارد و ســطح زیرکشــت در ایــن 

منطقــه در حــال افزایــش اســت. 
بــا ایــن رویکــرد، انجمــن پســته ایــران حــدود 
چهــار ســال پیــش بــرای اولیــن بــار بــا 
ــداران و  ــی باغ ــش و آگاه ــش دان ــدف افزای ه
جلوگیــری از تکــرار اشــتباهات باغداری پســته 
اســتان کرمــان، از باغــات منطقــه سیســتان 
ــاط از  ــن ارتب ــرد. ای ــد ک ــتان بازدی و بلوچس
ــال  ــر س ــده و ه ــظ ش ــون حف ــان تاکن آن زم
تعــدادی از کارشناســان انجمــن بــه سیســتان و 
ــن  ــد ممک ــد و در ح ــفر می کنن ــتان س بلوچس
اختیــار کشــاورزان  در  را  تجربیــات خــود 
ــا  ــا اینکــه باغــداران بلــوچ ب قــرار می دهنــد؛ ی
همــکاری انجمــن از مناطــق پســته کاری اســتان 

کرمــان بازدیــد می کننــد. 
ــته  ــش رو پس ــداران پی ــن از باغ ــال 21 ت امس
اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه مــدت 
 1400 شــهریورماه   21 تــا   18 از  روز  ســه 
مکانیــزه  ضبط هــای  و  پســته  باغ هــای  در 
شهرســتان رفســنجان حضــور یافتنــد.  ایشــان 
بــه حفــظ  ابــراز عاقــه نســبت  ضمــن 
باغــداران  از  بیشــتر،  ارتباطــات در ســطح 
ــد از مناطــق  ــه منظــور بازدی عضــو انجمــن ب
پســته کاری ایــن اســتان دعــوت نمودنــد. 

ــده،  ــام ش ــای انج ــه گفت و گوه ــه ب ــا توج ب
ــق  ــداران در مناط ــه باغ ــی از مشــکاتی ک یک
ــا آن درگیــر هســتند،  پســته کاری بلوچســتان ب
رؤیــت نامناســب پســته آنهاســت و ایــن 
ــدی  ــته تولی ــه پس ــده ک ــب ش ــئله موج مس
ــه  ــری نســب ب ــا قیمــت پایین ت ــن منطقــه ب ای
ســایرین به فــروش برســد. ریشــه ایــن مشــکل 
نیــز ناشــی از کیفیــت پاییــن دســتگاه ها و 
ــت  ــدم رعای ــته و ع ــط پس ــای ضب ترمینال ه
به همیــن  اســت.  ضبــط  در  فنــی  نــکات 
دلیــل، انجمــن پســته ایــران از کشــاورزان ایــن 
ــا  ــرد ت ــوت ک ــت دع ــل برداش ــه در فص منطق
ــان  ــتان کرم ــته اس ــط پس ــای ضب از ترمینال ه
بازدیــد کننــد. در ایــن بازدیــد از ترمینال هــای 
ــد.  ــد ش ــک بازدی ــزرگ و کوچ ــی، ب خدمات

مشــکل دیگــری کــه باغــداران بلوچســتان بــا 
ــی  ــرش کارای ــدم پذی ــتند، ع ــر هس آن درگی
ــان  ــط کارشناس ــره ای توس ــاری قط روش آبی
و باغــداران ایــن منطقــه اســت؛ بنابرایــن 
از  اســتفاده  بــه  تمایــل  باغــداری  هیــچ 
ایــن سیســتم ها نــدارد و عملکــرد بخــش 
کشــاورزی دولتــی نیــز در ایــن زمینــه ترغیــب 
کننــده نیســت. از ایــن رو، انجمــن پســته ایران 
ترویــج اســتفاده از سیســتم های آبیــاری نویــن 
داده اســت.  قــرار  خــود  برنامه هــای  در  را 
بدیــن منظــور از باغ هــای بــا عملکــرد بــاال در 
منطقــه جوادیــه فــاح نــوق کــه بــا آب دارای 
ــه  ــانتی متر ب ــر س ــوس ب ــزار میکروم EC ده ه
سیســتم آبیــاری قطــره ای تحــت فشــار تجهیــز 

شــده اند، بازدیــد به عمــل آمــد. همچنیــن، 
سیســتم  مدیریــت  نحــوه  بــا  باغــداران 
ــار  ــم فش ــار و ک ــت فش ــره ای تح ــاری قط آبی
ــرل علف هــای هــرز و  زیرســطحی، روش کنت

ــدند.  ــنا ش ــید آش ــق اس ــی تزری چگونگ
ــت  ــت و داش ــول کاش ــد، اص ــن بازدی در ای
ــه  ــه ، تغذی ــم و پای ــم از: انتخــاب رق پســته اع
و آبیــاری، خــاک ورزی و روش مبــارزه بــا 
علف هــای هــرز مــرور شــدند. همچنیــن، 
حیوانــی،  کودهــای  پوســاندن  طریقــه 
ــن  ــاوت بی ــن ، تف ــان مس ــازی درخت جوان س
ارقــام مختلــف پســته و تغییــر پیوندهــای رقــم 

کله قوچــی بــه اکبــری تشــریح شــد.
ــزات  ــا تجهی ــدگان ب ــر، بازدیدکنن در روز آخ
باغبانــی از قبیــل: ادوات دنباله بنــد ماننــد: 
و  مکانیکــی  بیــل  چالــه زن،  ریپــر،  تیلــر، 
همچنیــن انــواع و اقســام دســتگاه های همــزن 
جهــت پاشــش گوگــرد و دســتگاه آبکودســاز 

ــدند. ــنا ش آش
برگــزاری  مــدت  طــول  در  مجمــوع،  در 
ــود  ــن ب ــر ای ــعی ب ــه روزه س ــور س ــن ت ای
ــه  ــده در منطق ــایی ش ــای شناس ــا چالش ه ت
عینــی  به صــورت  بلوچســتان  پســته کاری 
ــا  ــد آن مــی رود کــه ب آمــوزش داده شــوند. امی
همــت اعضــا و خیریــن صنعــت پســته کشــور 
بتوانیــم مناطقــی را کــه در حــال افزایــش 
ســطح زیرکشــت پســته هســتند را یــاری دهیم 
تــا از ایــن طریــق حفــظ ســطح تولیــد و حتــی 
ــد محصــول پســته کشــور را در  ــش تولی افزای

ــیم.  ــدان دور شاهدباش ــه چن ــده ای ن آین
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باغداران سیستان و بلوچستان در رفسنجان

حسین رضایی
دبیرکل انجمن پسته ایران



ــداران  ــی از باغ ــراً گروه ــعاع! اخی ــم ش ــای انج آق
منطقــه سیســتان و بلوچســتان بــه رفســنجان آمدنــد. در 

ــد؟ ــح می دهی ــه توضی ــن رابط ای
یکــی از برنامه هــای اصلــی کمیتــه باغبانــی انجمــن پســته ایــران 
ــا و  ــزاری توره ــران و برگ ــته خیز ای ــتان های پس ــد از اس بازدی
کارگاه هــای آموزشــی بــرای کشــاورزان و ضباطــان پســته ایــن 
مناطــق می باشــد. یکــی از ایــن مناطــق سیســتان و بلوچســتان 

اســت.
ــا طــی بازدیدهــای مکــرر از اســتان سیســتان و بلوچســتان   م
ــی  ــاق بازرگان ــاورزی و ات ــاد کش ــکاری جه ــا هم ــتیم ب توانس
ــا  ــس از آن ب ــۀ خــاش و پ ــاورزان منطق ــا کش ــدا ب ــدان ابت زاه
پســته کاران کوریــن، نصــرت آبــاد، گوهرکــوه و چاه شــهی آشــنا 

شــویم و از ایــن مناطــق بازدیــد کنیــم.
ــورت  ــاغ به ص ــه ب ــه قطع ــا س ــه دو ی ــد ک ــق ش ــدا تواف در ابت
ــرآوردی از  ــان، ب ــرور زم ــه م ــود. ب ــر گرفته ش ــوت در نظ پایل
ــد.  ــتمان آم ــتان به دس ــتان و بلوچس ــداری در سیس ــای باغ فض
همچنیــن، بــا اداره جهــاد کشــاورزی و اتــاق بازرگانــی زاهــدان 
و کمیســیون کشــاورزی آن نیــز رایزنی هایــی انجــام دادیــم. در 
ــور  ــات کوچــک، دو ت ــد از باغ ــر بازدی ــاوه ب ــدت، ع ــن م ای
ــزاری  ــای برگ ــد و هزینه ه ــزار ش ــز برگ ــمی نی ــزرگ و رس ب
تــور بازدیــد از باغــات موفــق کرمــان توســط اتــاق زاهــدان و 
یــک اسپانســر تأمیــن شــد. در ایــن بازدیدهــا باغــداران منطقــه 
ــدن  ــان دی ــات پســته اســتان کرم ــا و باغ بلوچســتان از ضبط ه

کردنــد. 
ــداران  ــدادی از باغ ــا تع ــت و آمده ــن رف ــی ای ــوع، ط در مجم
پیشــرو منطقــه بلوچســتان شناســایی شــدند و ارتبــاط خوبــی 
بیــن انجمــن و ایشــان جهــت ترویــج باغــداری پســته و 

ــد.   ــرار ش ــته برق ــات پس ــح باغ ــت صحی مدیری
ــداران  ــدادی از باغ ــد تع ــزار ش ــراً برگ ــه اخی ــی ک ــور باغ در ت
پیشــرو منطقــه بلوچســتان از نقــاط مختلــف حضــور داشــتند. 
ــتان  ــه بلوچس ــی در منطق ــای خوب ــر، باغ ریزی ه درحال حاض
انجــام شــده و هــدف مــا از برگــزاری ایــن تور بررســی مســائل 
ــت  ــوب و در نهای ــد خ ــی پیون ــداران و معرف ــکات باغ و مش

ــره وری اســت.  ــش به ــح در جهــت افزای ــت صحی مدیری
باغــداران ایــن منطقــه بــا چــه مســائلی در زمینــه پســته 

بــه جــز موضــوع باغبانــی درگیــر هســتند؟ 
ــه  ــا آن مواج ــتان ب ــته کاران بلوچس ــه پس ــائلی ک ــه مس از جمل
هســتند، نبــود ترمینال هــای فــرآوری خــوب و بالتبــع کاهــش 
ــن  ــد. ای ــا می باش ــده آنه ــرآوری ش ــت پســته ف ــت و رؤی کیفی
موضــوع روی قیمــت خریــد پســته از باغــدار تأثیــر به ســزایی 
ــزرگ خصوصــی و  ــد از ضبط هــای ب ــن بازدی می گــذارد. در ای
خدماتــی بازدیــد شــد و نحــوه کار هــر کــدام بــه تفصیــل شــرح 
داده شــد. همچنیــن، نــکات حائــز اهمیــت در فــرآوری پســته که 
بــر روی میــزان ضایعــات و رؤیــت پســته تأثیرگــذار هســتند، 

بررســی و تشــریح شــدند. 
عــاوه بــر ترمینال هــای فــرآوری پســته، از شــرکت های 
ماشین ســازی رفســنجان کــه در زمینــه تولیــد ادوات کشــاورزی 
و ماشــین آالت ضبــط پســته فعــال بودنــد نیــز بازدیــد به عمــل 

ــنیدند. ــازها ش ــان ماشین س ــی الزم را از زب ــکات فن ــد و ن آم
در زمینه باغبانی تا چه حدی پیشرفت داشته اید؟

 می توانــم بگویــم کــه یــک ارتبــاط مســتقیم تــوأم بــا اعتمــاد بــا 
باغدارهــای پســته بلوچســتان ایجــاد شده اســت. دوســتان بلــوچ 
ــه بلوچســتان  ــه از باغات شــان در منطق ــد ک ــول گرفتن ــا ق از م
بازدیــد کنیــم. از جملــه دســتاوردهای ایــن دیــد و بازدیدهــا این 
اســت کــه دیــد مــا نســبت بــه موضوعــات باغبانــی پســته در 
منطقــه بلوچســتان بــاز شــده و می دانیــم دغدغه هــای آنهــا چــه 
ــوان  ــد. به عن ــا چــه بخواهن ــد از م ــم می دانن ــا ه هســتند و آنه
ــداران  ــی از باغ ــظ، یک ــوی حاف ــای مول ــد آق ــرار ش ــال، ق مث
ــوزش  ــرای آم ــود را ب ــی خ ــران فن ــدادی از کارگ ــوچ، تع بل
ــاغ پســته  هــرس، سم پاشــی و ســایر مســائل فنــی مدیریــت ب
بــه مجموعــه کشــاورزی یکــی از باغــداران رفســنجان بفرســتند. 
همچنیــن، مــا کارشناســان آنــان را بــه کارشناســان باغــات موفق 
ارتبــاط دادیــم و امیــد داریــم کــه از ایــن پــس کیفیــت باغ ریزی 

و باغــدارای در ایــن منطقــه ارتقــاء یابد. 

توسعه کشت پسته در سیستان و بلوچستان

کمیته باغبانی انجمن پسته ایران گفت و گو با محمدعلی انجم شعاع، رئیس 
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آیــا انجمــن پســته بــه دنبال توســعه ســطح 
زیرکشــت پســته در مناطق مختلف کشــور 

. ست ا
فعالیت هــای  انجــام  پســته  انجمــن  خیــر، 
آموزشــی و ترویجــی جهــت افزایــش بهــره وری 
باغــات پســته کشــور را از وظایــف خــود 
ــا  ــته ی ــت پس ــعه کش ــم توس ــد. تصمی می دان
کاهــش ســطح زیــر کشــت پســته بــا توجــه بــه 
ــی  ــس از بررس ــه پ ــر منطق ــاص ه ــرایط خ ش
هــر  توســط  موضــوع  اقتصــادی  جوانــب 
ــود.  ــه ش ــد گرفت ــدار بای ــا باغ ــرمایه گذار ی س
توســعه کشــت پســته بــا توجــه بــه مزایایــی از 
قبیــل: قابلیــت نگهــداری طوالنــی مــدت، قیمت 
مناســب و توانایــی تولیــد بــا آب لــب شــور، در 
بســیاری مناطــق کشــور درحال رخ دادن اســت و 
مــا تــاش زیــادی داریــم کــه ایــن اتفــاق هرچــه 
ــداران  ــی از باغ ــال یک ــًا پارس ــد. مث ــر بیفت بهت
عضــو، چنــد هــزار ترکــه احمدآقایــی مرغــوب 
بلوچســتان  منطقــه  در  دوســتان مان  بــرای 
ــان  ــا هم ــتا م ــن راس ــن، در ای ــتاد. بنابرای فرس
ــال  خــط مشــی ترویجــی و تســهیل گری را دنب

می کنیــم.
ــا  ــد و بازدیده ــن دی ــد ای ــر می کنی  فک
ــد  ــور می توان ــت و چط ــم اس ــدر مه چق
ــذارد؟ ــر بگ ــره وری اث ــاء به ــد ارتق ــر رون ب

ــیوه های  ــن ش ــی از مؤثرتری ــن، یک ــاور م ــه ب ب
ــاهده  ــته در کشــور، مش ــج کشــاورزی پس تروی
ــی  ــی وقت ــت؛ یعن ــی اس ــای عین ــق نمونه ه دقی
ــر  ــاوه ب ــد و ع ــاغ می بینن ــد، ب ــتان می آین دوس
ــث  ــرس بح ــوع ه ــا ن ــه ی ــاره واریت ــن درب ای
ــده  ــا دی ــز آنج ــر نی ــه دیگ ــا نکت ــود، ده ه می ش
می شــود. در ایــن میــان، ارتبــاط خــوب و 
موثــری نیــز بیــن باغــدارِ میزبــان و بازدیدکننــده 

ــت. ــراودات آنهاس ــاز م ــن آغ ــود و ای ــاد می ش ایج
مــا ایــن تجربــه را بــا باغــداران منطقــه خراســان 
ــی  ــد و بازدیدهای ــم دی ــا ه ــه ب ــم ک ــز داری نی
انجــام دادیــم و تجربیات مــان را بــا یکدیگــر بــه 
اشــتراک گذاشــتیم. در حــال حاضــر، باغــداران 
ایــن مناطــق مختلــف همچنــان بــا هــم ارتبــاط 
دارنــد. ایــن موضــوع در مــورد بلوچســتان هــم 
دارد اتفــاق می افتــد و حاصــل آن افزایــش 

ــت.  ــته اس ــات پس ــره وری در باغ به
در مــورد موانع کشــاورزی پســته در سیســتان 

و بلوچســتان توضیــح بیشــتری می دهیــد؟
از جملــه مــواردی کــه می توانــم ذکــر کنــم ایــن 
ــام  ــرای انج ــوز ب ــی هن ــه ادارات دولت ــت ک اس
سیســتم آبیــاری تحــت فشــار آمادگــی نــدارد و 
قوانیــن ســختگیرانه ای دارنــد؛ خودشــان همه کار 
را برعهــده می گیرنــد و کشــاورز را بــا موضــوع 
ــد.  ــا کمــک نمی گیرن ــد و از آنه ــر نمی کنن درگی
اســتان  در  موفــق  شــرکت های  در حالی کــه 
کرمــان و یــا هرجــای دیگــر موفقیــت خــود را 
مرهــون همــکاری و تشــریک مســاعی بــا باغدار 

می داننــد. 
در رابطــه بــا فــرآوری خیلــی مســئله وجــوددارد. 
نبــود ترمینال هــای فــرآوری پســته مــدرن، 
ــرای  ــی ب ــاء بزرگ ــت، خ ــا کیفی ــادی و ب اقتص
صنعــت پســته سیســتان و بلوچســتان محســوب 

می شــود.
البتــه نقــاط قــوت خوبــی نیــز در ایــن منطقــه 
پیونــد  باغــداران  اکثــر  مثــًا  وجــوددارد؛ 
ــم  ــای ک ــر واریته ه ــد و کمت ــی زده ان احمدآقای
ــه  ــبت ب ــا نس ــد؛ آنه ــاب کرده ان ــازده را انتخ ب
ــته  ــت پس ــعه کاش ــا اوج توس ــروع ی ــان ش زم
در اســتان کرمــان بــا چشــمان بازتــری کار 
ــا را در  ــتباهات م ــت اش ــرار نیس ــد و ق می کنن

ــد. ــرار کنن ــرس تک ــه و ه ــوع واریت ــث تن بح
ــرای  ــا ب ــل برنامه ه ــن قبی ــن از ای انجم
ــز دارد؟ ــز کشــور نی ســایر مناطــق پســته خی
ــود  ــی خ ــد توانای ــران در ح ــته ای ــن پس انجم
ایــن برنامه هــا را بــرای ســایر مناطــق نیــز 
بــا  مــا  درحال حاضــر،  می دهــد.  انجــام 
ــارس،  ــزد، ف ــوی، ی ــان رض ــتان های خراس اس
ــت  ــران رف ــی و ته ــان جنوب ــمنان، خراس س
ــا  ــه ب ــم ک ــیار عاقه مندی ــم و بس ــد داری و آم
ــزی،  ــد: مرک ــر مانن ــف دیگ ــتان های مختل اس
قــم، اصفهــان، قزویــن، آذربایجــان، کرمانشــاه 
و بقیــه مناطــق نیــز همــکاری و مــراوده 
داشته باشــیم. آنچــه رونــد کار را کنــد می کنــد، 
کمبــود تــوان و وقــت اســت. امــا سیســتان و 
بلوچســتان به دلیــل اینکه توســعه کشــت پســته 
ــد  ــاید بتوان ــادی آن ش ــعه اقتص ــع توس و بالتب
ســهم بیشــتری در افزایــش امنیــت ایــن اســتان 
و کشــور نیــز ایفــا کنــد در ایــن زمینــه پیــش 
افتاده اســت. ایــن را هــم بایــد اضافــه کنــم کــه 
ــتان  ــن در سیس ــی انجم ــای ترویج فعالیت ه
ــت  ــنهاد و تح ــه پیش ــدا ب ــتان از ابت و بلوچس
حمایــت کامــل مالــی یکــی از اعضــای هیئــت 

امنــا بوده اســت.
آیــا فکــر نمی کنیــد بــا رونــد رو بــه رشــد 
کشــت پســته در ایــن منطقــه، آنهــا نیــز به 

وضعیــت اســتان کرمــان دچار شــوند؟
ــاال  ــن ب ــرِ زمی ــورت آب دارد از زی ــر ص در ه
ــه  ــه، گوج ــد هندوان ــاورزان بای ــد و کش می آی
ــد.  ــته بکارن ــا پس ــزه و ی ــدم، خرب ــی، گن فرنگ
تعطیــل  را  کارشــان  و  کســب  کشــاورزان 

. نمی کننــد
 شــما این طــور حســاب کنیــد کــه بهتــر اســت 
یــک باغ پســته احــداث شــود کــه در هــر هکتار 
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ــان از آن  ــون توم ــوان 200 میلی ــد و می ت ــته می ده ــن پس ــک ت ــل ی حداق
برداشــت کــرد یــا در آن زراعــت گنــدم شــود کــه در هــر هکتــار شــش تن 

گنــدم می دهــد و ارزشــش 30 میلیــون تومــان! ایــن یــک مســئله اســت. 
ضمــن اینکــه مــا عقیــده داریــم کشــاورز خــودش بایــد تصمیــم بگیــرد که 
چــه بــکارد. امــروز کشــاورزان خودشــان در پــی افزایــش ســطح زیرکشــت 
پســته هســتند. بنابرایــن، توصیــه مــا در حــدی اســت کــه اگــر کســی قصد 
ــار دو  ــر هکت ــه از ه ــد ک ــکار را بکن ــوی این ــد، به نح ــزی کن دارد باغ ری
تــن پســته برداشــت کنــد و درآمــدش 400 میلیــون تومــان باشــد؛ نــه اینکه 

باغــی احــداث کنــد و از آن 200 کیلوگــرم محصــول برداشــت کنــد.
گنــدم کــه محصــول اســتراتژیک نــام دارد، مصــرف آب زیــادی دارد و بــه 
ــم؛  ــم وارد کنی ــدم می توانی ــرم گن ــا40 کیلوگ ــو پســته 30 ت ــک کیل ازای ی
ــر  ــم و از ه ــر آب بگیری ــم و 50 مت ــر آب بدهی ــی اینکــه 5 مت ــن یعن و ای

ــان اســت. ــه نفع م ــن کار ب ــه ای ای جنب
ــرمایه گذاری  ــن س ــاورزی بهتری ــاظ کش ــه لح ــته ب ــی پس  یعن

ــت؟ اس
نمی دانــم. ولــی پســته یکــی از محصوالتــی اســت کــه می توانــد بــه ازای 
هــر واحــد آب مصرفــی، ســود خالــص باالیــی را نصیــب باغــدار کنــد. 
در یــک تحقیــق کــه اندیشــکده تدبیــر آب ایــران چنــد ســال پیــش انجــام 
ــق، پســته یکــی از  ــرای شــرایط خــاص بررســی شــده در آن تحقی داد، ب

محصــوالت کشــاورزی باصرفــه  اقتصــادی بــود.
ــا تولیــد پســته در کشــور و بلوچســتان مطلــب  اگــر در رابطــه ب

ــد. دیگــری وجــوددارد، بفرمائی
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فضــای اقتصــادی و سیاســت های مملکــت از ســال 1353 تــا بــه امــروز 
ضــد تولیــد بوده انــد؛ امــا بــا ایــن همــه مشــکات بــاز هــم تولیــد پســته 
ــازار پســته هــم یــک کشــش دارد و ممکــن  ــاً ب دوام آورده اســت. قطع
اســت زمانــی اشــباع شــود، امــا پرداختــن بــه ایــن موضــوع در تخصص 
مــن نیســت. ولــی در نظــر بگیریــد کــه امــکان تولیــد پســته در همــه 
جــای دنیــا وجودنــدارد و ایــران در تولیــد پســته دارای مزیــت رقابتــی 
اســت؛ ضمــن اینکــه مثــًا شــش، هفــت کشــور اروپایــی  در حــدود 25 
ســال قبــل، بیــش از 90 هــزار تــن پســته در ســال مصــرف داشــته اند و 
امــروز خیلــی پولدارتــر از قبــل شــده اند و بــا افزایــش تعــداد کشــورهای 
ــر شده اســت؛  ــر بزرگ ت ــن براب ــز چندی ــی نی ــازار قبل ــا، ب ــه اروپ اتحادی
ــه  ــد. ب ــته دارن ــرف پس ــی در مص ــیار باالی ــیل بس ــد پتانس ــن و هن چی

عبــارت دیگــر، پســته جــای تولیــد و مصــرف بســیار زیــادی دارد.
بــه بــاور مــن، انتقــال دانــش فنــی از کرمــان و رفســنجان بــه سیســتان 
ــا دالر  ــاالنه میلیون ه ــور، س ــتان های کش ــایر اس ــا س ــتان ی و بلوچس
می توانــد تفــاوت ایجــاد کنــد. مــن شــخصاً آینــده روشــنی بــرای تولید 
پســته در کشــور متصــور هســتم و فکــر می کنــم توســعه پســته خــواه 
ناخــواه در سیســتان و بلوچســتان اتفــاق می افتــد، مــا بایــد ســعی کنیــم 

درســت و بــا قیمــت تمــام شــده پاییــن و رقابتــی اتفــاق بیافتــد.
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آقــای شــهنوازی! انگیــزه شــما از حضــور 
ــق  ــد از مناط ــان و بازدی ــتان کرم در اس
ــت؟ ــنجان چیس ــتان رفس ــته کاری شهرس پس
ــه  ــه جامع ــت ب ــن کار خدم ــا از ای ــزه م انگی
اســت. اســتان سیســتان و بلوچســتان مقــداری 
آب دارد و بــه تازگــی چنــد ســالی اســت کــه 
پســته کاری را شــروع کرده ایــم. امــا اطاعــات 
درســتی از پســته، آن طــور کــه بایــد و شــاید، 

ــتیم. نداش
مــا حــدود ســه ســال پیــش تعــدادی از 
ــن  ــوت انجم ــه دع ــتان را ب ــداران بلوچس باغ
مناطــق  بــه  کرمــان  باغــداران  و  پســته 
پســته کاری کرمــان، رفســنجان، ســیرجان و 
ــی  ــا باغبان ــک ب ــا از نزدی ــم و آنه ــد بردی زرن

ــدند. ــنا ش ــته آش پس
بعــد از شــیوع کرونــا مــا نتوانســتیم بــرای 
ــا اینکــه هجدهــم شــهریورماه  ــم. ت ــد بیایی بازدی
امســال تصمیــم گرفتیــم مجــدداً بــه اســتان 
کرمــان ســفر کنیــم. در ایــن بازدیــد تعــداد 
پســته کاری  مناطــق  باغدارهــای  از  نفــر   20
شهرســتان خــاش، زاهــدان و میرجــاوه بــه 
دعــوت آقــای بهــروز آگاه حضــور یافتنــد. مــا از 
ــدن، ضبــط کــردن، خشــک کــردن،  مراحــل چی
تمیزکــردن و گونــی کــردن پســته در رفســنجان 
بازدیــد کردیــم. ایــن ســفر بســیار عالــی بــود و 
ــاد گرفتیــم. در اصــل، مســئله  مطالــب زیــادی ی
ــم و  ــاد بگیری ــم ی ــا می خواهی ــن اســت کــه م ای
انســان بایــد بگــردد، بــرود ســر کاس بنشــیند و 

ــرد. ــاد بگی ــا ی ــد ت ــا را ببین ــک باغ ه از نزدی
انجمــن پســته و باغدارهــای کرمــان خصوصــًا 
آقــای بهــروز آگاه خیلــی لطــف دارنــد و 
ــتند  ــا می فرس ــه م ــه منطق ــی را ب همیشــه هیئت
ــر  ــا تذک ــه م ــد و ب ــا را ببینن ــای م ــا کاره ت
بدهنــد و مجــدداً مــا را دعــوت می کننــد و از 
نزدیــک بــه مــا آمــوزش می دهنــد. مــا مشــتاق 
ــن و  ــاد گرفت ــا ی ــزه م ــن کار هســتیم و انگی ای
ــه اســت. ــن منطق پیشــرفت کشــاورزی در ای

ــا  ــد و بازدیده ــن دی ــد ای ــر می کنی فک
ــتند؟ ــر هس ــدر موث چق

یــاد  را  علمــی  کــه  آمــوزی  دانــش  هــر 
می گیــرد، اســتاد بــه او درس می دهــد. در 
ــات  ــا اطاع ــه م ــردم ک ــرض ک ــم ع ــدا ه ابت
ــج،  ــی پن ــی ط ــم، ول ــته نداری ــتی از پس درس
ــد و  شــش ســال گذشــته از طریــق همیــن دی
ــاک،  ــاح خ ــدزدن، اص ــرز پیون ــا، ط بازدیده

صــد  سم پاشــی مان  و  کــوددادن  آبیــاری، 
ــاد  ــا ی ــی چیزه ــرده و خیل ــر ک ــد تغیی درص

ــم. گرفتی
در بازدیــد امــروز یــاد گرفتیــم برداشــت  
محصولمــان و ضبــط آن را بهتــر کنیــم و 
مصــرف  بــازارِ  بــه  تمیزتــر  را  محصــول 
ــر  ــی اث ــا خیل ــت و آمده ــن رف ــانیم. ای برس
داشــته و هــر چــه بیشــتر شــود مــا بیشــتر یــاد 
ــت و  ــع مملک ــه نف ــاء اهلل ب ــم و ان ش می گیری

ــت. ــۀ ماس ــع هم ــه نف ب
مشــکالت و کمبودهــای حوزه کشــاورزی 

پســته در منطقــه شــما چه هســتند؟
مــا آن طــور کــه بایــد و شــاید آمــوزش نداریــم 
و جهــاد کشــاورزی اســتان آن طــور کــه بایــد 
و شــاید بــه مــا کمــک نمی کنــد؛ مثــًا، جهــاد 
ــا  ــیاری از باغ ه ــان بس ــتان کرم ــاورزی اس کش
ــاری  ــه آبی ــت ب ــول دول ــد پ ــا 70 درص را ب
قطــره ای مجهــز کرده اســت. امــا در اســتان مــا 

ــت  ــم اس ــی ک ــا خیل ــوع همکاری ه ــن ن از ای
ــد  ــید، گفتن ــا رس ــه م ــت ب ــه نوب ــی ک و موقع

بودجــه نیســت.
اولیــن گرفتــاری و ناراحتــی مــا در زمینــه آب 
اســت. مــا از جهــاد کشــاورزی اســتان تقاضــا 
ــته  ــای پس ــر باغ ه ــه زودت ــر چ ــه ه ــم ک داری
مــا را بــه سیســتم هــای آبیــاری نویــن مجهــز 

کنــد.
ــاز  ــوزش نی ــه آم ــف ب ــا در زمینه هــای مختل م
ــرز  ــا ط ــه ت ــام گرفت ــاح ارق ــم؛ از اص داری
ــط  ــوه ضب ــت و نح ــرز برداش ــود دادن، ط ک
پســته. بنابرایــن، هــر چــه را کــه شــماها و بــه 
خصــوص انجمــن پســته بیشــتر کمــک کنــد، 

ــم. ــاد می گیری ــر ی ــا بهت م
ــه شــما  تاریخچــه کاشــت پســته در منطق

ــردد؟ ــان برمی گ ــه زم ــه چ ب
مــن در ســال 1342 بــه مــدت هشــت ســال در 
ــازه  ــدان ارگ مغ ــودم و در می ــاکن ب ــان س کرم

کشاورزی کمیسیون  گو با محمد شهنوازی رئیس  گفت و  در 
 اتاق بازرگانی زاهدان و عضو هیأت امنای انجمن پسته ایران

داستان توسعه پسته در سیستان و بلوچستان



ــد  ــه در زرن ــتانمان ک ــدادی از دوس ــک روز تع ــتم. ی ــی داش ــای فروش چ
ســاکن بودنــد مــا را در فصــل برداشــت پســته بــه یــک مجلــس عروســی 
دعــوت کردنــد. آنهــا پنــج، شــش کیلــو پســته بــرای خــوردن بــه مــا دادنــد. 
ــل  ــته ها را داخ ــم، پس ــودم رفت ــتای خ ــاش و روس ــه خ ــن ب ــه م ــی ک وقت
جیبــم گذاشــتم و ســر ملکــم رفتــم و بــا همــکاری کارگــری کــه زمین هــای 
گنــدم مــا را آب مــی داد پســته ها را کاشــتیم و اینهــا ســبز شــدند؛ از اینجــا 
بــود کــه پســته کاری مــا شــروع شــد. مــا یــک عمــو داریــم بــه نــام حــاج 
گل بیــک شــهنوازی، ایشــان هــم از همــان ســال ها پســته کاری را در ســطح 
ــام  ــه ن ــود ب ــا شــخص دیگــری ب ــود. در روســتای م ــی شــروع کرده ب باالی
ــروع  ــته کاری را ش ــم پس ــان ه ــی، ایش ــد ریگ ــلطان محم ــاج س ــای ح آق
کــرده بــود. چیــزی کــه مــن بــه خاطــر دارم ایــن اســت کــه مــا تقریبــاً از 

ســال 44 تــا 46 پســته کاری را در منطقــه خــاش شــروع کردیــم.
طــی ایــن ســال ها اطالعــات کشــاورزی پســته را از کجــا 

؟ فتیــد می گر
ــم  ــیده بودی ــه کش ــی ک ــر زحمت ــن خاط ــه همی ــتیم و ب ــی نداش ــا دانش م
ــم و  ــا می کردی ــته کاری را ره ــتیم پس ــم داش ــن، کم ک ــود. بنابرای ــده ب بی فای
چــون اینجــا مــرز اســت، عمــده درآمــد مــا از کار تجــارت اســت. زمانی که 
انجمــن پســته تشــکیل شــد و دوســتان باغــدار از اســتان کرمــان و انجمن به 
زاهــدان و خــاش آمدنــد، مــا را تشــویق کردنــد تــا کارمــان را بهتــر کنیــم. 

ارتباط شما با انجمن از چه طریقی است؟
ــته  ــن پس ــو انجم ــین زهی، عض ــط حس ــرم، عبدالباس ــر خواه ــودم و پس خ
ایــران هســتیم. ماهنامــه انجمــن را دریافــت می کنیــم و از طریــق تلگــرام و 

ــم. ــتفاده می کنی ــا اس ــم و از آنه ــی را می بینی ــات باغبان ــاپ اطاع واتس
االن در منطقــه شــما اراضــی زراعــی هــم بــه ســمت کشــت پســته 

می رونــد؟
ــن کارم  ــت. م ــی اس ــم آب ــه ک ــتان منطق ــتان و بلوچس ــتان سیس ــه، اس بل

تجــارت اســت و کارت بازرگانــی دارم و بــا چندیــن کشــور جهــان معاملــه 
دارم و صــادرات و واردات انجــام می دهــم. در زمــان حکومــت قبــل زیــاد 
ــوردن  ــرای خ ــد آب ب ــد و می گفتن ــاورزی نمی دادن ــازه کش ــا اج ــه م ب
ــه  ــا را ب ــد و م ــه کار تجــارت بپردازی اســت؛ اینجــا مــرز اســت و شــما ب
ــه  ــه هم ــد ب ــه بع ــاب ب ــان انق ــی در زم ــد. ول ــن کار تشــویق می کردن ای
اجــازه کشــاورزی دادنــد و هــر کــس چاهــی حفــر کــرد و آب را برداشــت 
کردنــد. امــروز آبیــاری غرقابــی بــرای مــا مشکل ســاز شــده و هنــوز ایــن 
روش ســنتی ادامــه دارد. تقریبــاً 50 درصــد از ســمت کشــاورزی غرقابــی و 

کاشــت یونجــه و کارهــای دیگــر، طــرف پســته آمدنــد.
ــال  ــزار نه ــن ســاالنه حــدود 300 ه طــی ده، دوازده ســال گذشــته، م
تولیــد کــرده ام و دوســتان دیگــری نیــز تولیــد می کننــد. ســال بــه ســال 
ــن  ــدان دور م ــه چن ــده ن ــود و در آین ــتر می ش ــته دارد بیش ــت پس کش
ــه  ــک دان ــی ی ــه در بلوچســتان حت ــم ک ــه شــما می ده ــول را ب ــن ق ای
گنــدم و علــف یونجــه کاشــته نشــود و همــه ایــن مناطــق زیــر کشــت 

پســته بــرود.
ــه کاشــت پســته روی  ــردم ب ــزه ای باعــث شــده کــه م چــه انگی

ــد؟ بیاورن
اوالً، قیمــت پســته باالســت، زحمتــش کمتــر اســت؛ ضمــن اینکــه مــا آب 
نداریــم و مــردم کم کــم کشــاورزی غرقابــی بــرای گیاهــان زراعــی را رهــا 
ــال  ــز در ح ــته نی ــود. پس ــام می ش ــم دارد تم ــا کم ک ــون آب ه ــد؛ چ می کنن
حاضــر غرقابــی اســت و مــا امیدواریــم در آینــده دولــت بــه مــا کمــک کنــد 
تــا پســته را بــه صــورت قطــره ای آبیــاری زیرســطحی کنیــم. به طورکلــی، 
مــا بــرای کســب منفعــت بیشــتر و به دلیــل کمبــود آب بــه ســمت کشــت 

ــم. ــته رفته ای پس
فکــر نمی کنیــد در آینــده دچــار مشــکل بی آبــی شــوید و 

ســرمایه گذاریتان بــه خطــر بیفتــد؟
ــه االن  ــرایطی ک ــه از ش ــل داده ک ــا عق ــه م ــی ب ــارک و تعال ــد تب خداون
ــی  ــع فعل ــه در وض ــن کاری ک ــم. بهتری ــره ببری ــن به ــوددارد بهتری وج
می تــوان انجــام داد تــا ســرمایه هایمان را حفــظ کنیــم، پســته اســت. دولــت 
نیــز در ایــن فکــر اســت کــه از چابهــار بــرای منطقــه کرمــان، سیســتان و 
بلوچســتان و خراســان جنوبــی و شــمالی آب بیــاورد. مــا هیــچ وقــت نااُمید 

نمی شــویم.
در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید.

ــا  ــد. م ــا باش ــمت م ــان س ــه نظرش ــم ک ــش می کن ــته خواه ــن پس از انجم
ــم  ــم. امیدواری ــان را جــزو انجمــن پســته می دانی ــازه کار هســتیم و خودم ت
ــا از راهنمایی هــای شــما بهــره  ــد و م ــدا کن ــه پی ــن رفــت و آمدهــا ادام ای

ــم. ببری
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ارتباطات تداوم داشته باشد
ــن در شهرســتان خــاش  ــتان- م ــتان و بلوچس ــرو سیس ــاورزان پیش ــادری، از کش ــز به پروی
اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه کشــاورزی مشــغول هســتم. مــا از گذشــته بــه زراعــت اشــتغال 

داشــتیم، ولــی از ســال 1391 بــه کاشــت پســته روی آورده ایــم. 
تعــداد کشــاورزان پســته در منطقــه مــا زیــاد اســت و امــروز از منطقــه نصرت آبــاد زاهــدان تــا 
منطقــه پشــت کــوه شهرســتان خــاش بیــش از 200 نفــر بــه کشــاورزی پســته اشــتغال دارنــد و 
باغــات پســته بزرگــی بــا برداشــت نســبتًا خوبــی در ایــن منطقــه وجــوددارد. آب و هــوای منطقــه 
مــا شــبیه بــه رفســنجان اســت. آب زیــاد و زمین هــای خوبــی در اختیــار داریــم، ولــی باغــداری 
پســته در منطقــه مــا به صــورت تجربــی اســت و علمــی نیســت. فکــر می کنــم اینــکار در اســتان 

ــم انجــام می شــود.  ــه و عل ــی از تجرب ــان به صــورت ترکیب کرم
مشــکات کشــاورزی پســته مــا بیشــتر در موضوعــات تغذیــه و مبــارزه بــا آفــت پســیل اســت. 
دســتگاه هایی کــه مــا بــرای باغبانــی اســتفاده می کنیــم از نــوع کوچــک هســتند، امــا در اســتان 
کرمــان دســتگاه ها بــزرگ و بــه روز هســتند. بــه نظــر مــن، اگــر کارشناســان باتجربــه از اســتان 
کرمــان بــه مناطــق پســته کاری مــا بیاینــد و طریقــه کاشــت، داشــت، برداشــت و فــراوری پســته را 
بــه مــا بگوینــد و مــا بتوانیــم از تجربــه آنهــا اســتفاده کنیــم، توســعه و کشــت پســته خیلــی خوب 
ــورت  ــا به ص ــر م ــا اگ ــتند، ام ــک هس ــوز کوچ ــا هن ــای م ــروز درخت ه ــاد. ام ــاق خواهدافت اتف

اصولــی کار کنیــم، قطعــًا میــزان بهــره وری افزایــش چشــم گیری خواهدیافــت.
ــان  ــات آقای ــًا از تجربی ــم، واقع ــا در شهرســتان رفســنجان میهمــان بودی ــن ســه روز کــه م در ای
اســتفاده کردیــم و خیلــی خــوب مســائل مرتبــط بــا فــراوری و باغبانــی را توضیــح دادنــد. مــا 

عاقمندیــم کــه ایــن ارتباطــات تــداوم داشــته باشــد.

نورمحمــد حســین زهــی، از کشــاورزان پیشــرو 
سیســتان و بلوچســتان- در سیســتان و بلوچســتان باغاتــی متعلــق بــه قوه 

قضاییــه بــا چهــل تلمبــه آب موجــود اســت کــه حــدود هــزار هکتــار وســعت دارنــد. در اطــراف 
ایــن منطقــه حــدود 200 کشــاورز بــاغ پســته دارنــد. ایــن مناطــق از گوهــر کــوه شــروع می شــوند 
ــادی  ــدار آب زی ــا مق ــی ب ــی کم ــات خیل ــمت ها باغ ــی از قس ــد. در بعض ــه دارن ــاش ادام ــا خ و ت

وجــوددارد.
در حــال حاضــر، مــا پیوندهــای اوحــدی و کلــه قوچــی را بــه احمدآقایــی و اکبــری تغییــر داده ایــم 
و جــواب خوبــی گرفته ایــم. تعــدادی پیونــد بــه نــام ممتــاز از دامغــان آوردیــم کــه بســیار شــبیه بــه 
درخــت اکبــری اســت و جــواب خوبــی داده اســت. کشــاورزی در منطقــه مــا قبــًا گنــدم و جــو بوده 
ــه  ــا اینکــه هزین ــرد و ب ــری می ب ــه ســمت پســته کاری مــی رود؛ چــون آب کمت و االن بیشــتر دارد ب

باالیــی دارد، ولــی بــاز ســودش باالتــر از گنــدم اســت. 
به طورکلــی، مناطــق پســته کاری اســتان سیســتان و بلوچســتان شــامل: مناطــق پشــت کــوه خــاش، 
میرجــاوه، مرکــزی شهرســتان خــاش، دشــت آبخــوان، بیــن زاهــدان و خــاش بــه نــام گوهــر کــوه، 
چــاه احمــد، ســرجنگل، حصاروئیــه و نصــرت آبــاد اســت و بــه ســمت بیرجنــد مشــهد ادامــه دارد. 

در ایــن بیــن، بســیاری از باغــات خــرده مالکــی نیــز وجوددارنــد کــه پسته شــان خــوب اســت.

کشت پسته است مناطق زیادی زیر 



محمدکهنوجــی  هم اندیشــی،  جلســه  ایــن  در 
کارشــناس ارشــد آبیــاری و زهکشــی بــا 28 ســال 
ســابقه در زمینــه اجــرای روش هــای نویــن آبیاری، 
ســهیل شــریف باغــدار نمونــه کشــوری و پیشــرو 
در زمینــه روش هــای آبیــاری نویــن، بهنــام نخعــی 
ــرای  ــار ب ــت فش ــاری تح ــای آبی ــری طرح ه مج
خرده مالکیــن، احمــد یعقوبــی مشــاور، طــراح 
و مجــری سیســتم های آبیــاری تحــت فشــار 
ــد.  ــور یافتن ــان حض ــان میهم ــوان کارشناس به عن
همچنیــن، حســین رضایــی دبیــرکل انجمــن پســته 
ــه  ــس کمیت ــعاع رئی ــی انجم ش ــران و محمدعل ای
باغبانــی ایــن انجمــن، مدیریــت جلســه را برعهــده 

داشــتند.
انجمــن،  باغبانــی  کمیتــه  رئیــس  ابتــدا  در 
دغدغه هــای باغــداران در زمینــه کــم آبــی و 
مشــکات سیســتم های اجــرا شــده در ســطح 
ــب،  ــی مناس ــرد. وی طراح ــرح ک ــات را مط باغ
اجــرای درســت، کنتــرل و مدیریــت صحیــح 
ــت  ــر در موفقی ــل موث ــاری را از عوام ــتم آبی سیس

روش هــای آبیــاری نویــن برشــمرد.

همچنیــن، انجم شــعاع اظهــار امیــدواری کــرد 
ــوژی و آگاهــی باغــداران  ــا پیشــرفت تکنول کــه ب
ــاری  و همچنیــن اجــرای صحیــح سیســتم های آبی
تحــت فشــار مشــکات کاهــش عملکرد ناشــی از 

ــردد.   ــع گ ــی مرتف کم آب
ــه  ــه تاریخچ ــاره ب ــن اش ــی ضم ــد کهنوج محم
اجــرای اولیــن سیســتم آبیــاری قطــره ای در اســتان 
ــای  ــزان طرح ه ــی از می ــار و اطاعات ــان، آم کرم
اجــرا شــده در اســتان ارائــه کــرد: »در اســتان 
ــره ای از  ــاری قط ــتم های آبی ــرای سیس ــان اج کرم
ــغ  ــروز بال ــا ام ســال 1374-1373 شــروع شــد. ت
بــر 40 هــزار هکتــار از اراضی زیرکشــت پســته در 
ــره ای  ــاری قط ــتم های آبی ــه سیس ــان ب ــتان کرم اس
ــدادی از  ــت تع ــن اس ــا ممک ــده اند. ام ــز ش مجه
آنهــا به دلیــل اتمــام عمــر مفیــد سیســتم های 
ــال  ــی 15 س ــدود 10 ال ــه ح ــره ای ک ــاری قط آبی
اســت و همچنیــن عــدم به روزرســانی توســط 
کشــاورز، واگــذاری و یــا تقســیم بیــن وراث و از 
ــند.  ــارج شده باش ــکات از دور خ ــل مش ــن قبی ای
ــت  ــوان گف ــه جــرأت می ت ــر این صــورت، ب درغی
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انجمن پسته ایران 
با هدف ترویج 

استفاده از روش های 
آبیاری قطره ای تحت 

فشار و آشنایی 
باغداران با چگونگی 
بهره برداری کارآمد 

از این سیستم ها روز 
چهارشنبه مورخ 10 

شهریور 1400 اقدام به 
برگزاری وبینار باغبانی 

با عنوان 
»مدیریت بهینه آبیاری 

تحت فشار قطره ای« 
نمود

گزارش وبینار مدیریت بهینه آبیاری قطره ای
اعظم مرتضی پور
دبیر کمیته باغبانی
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ــح  ــورت صحی ــه به ص ــی ک ــداد پروژه های تع
ــت شــده و شکســت  طراحــی، اجــرا و مدیری

خورده باشــند انگشت شــمار اســت.«
کهنوجــی بــه تاریخچــه اجــرای سیســتم 
آبیــاری بابلر و قطره ای زیرســطحی، در اســتان 
نیــز اشــاره نمــود. وی اذعــان داشــت کــه در 
ــتان  ــطحی اس ــره ای زیرس ــاری قط ــه آبی زمین
ــیرجان  ــات س ــوده و در باغ ــرو ب ــان پیش کرم
ــرا  ــار اج ــزار هکت ــش از 4 ه ــطحی بی در س

شده اســت.
ایــن کارشــناس باســابقه سیســتم های آبیــاری 
در رابطــه بــا اجــرای طرح هــای آبیــاری 
تحــت فشــار قطــره ای بــرای شــوری های 
ــانتی متر،  ــر س ــوس ب ــزار میکروم ــاالی 5 ه ب
ــدا اجــرای سیســتم های  تشــریح کــرد: »در ابت
آبیــاری قطــره ای را بــرای شــوری های بــاالی 
ــل  ــانتی متر قاب ــر س ــوس ب ــزار میکروم 5 ه
ــکاری  ــا هم ــه ب ــا اینک ــتیم، ت ــرا نمی دانس اج
ــذا  ــی غ ــازمان جهان ــاورزی و س وزارت کش
الگویــی  طــرح  دو   )FAO( کشــاورزی  و 
ــوری 6  ــدار ش ــا مق ــوق ب ــه ن ــی در منطق یک
ــر ســانتی متر و دیگــری  ــوس ب ــزار میکروم ه
ــدار  ــا مق ــنجان ب ــکوئیه رفس ــه کش در منطق
ــانتی متر  ــر س ــوس ب ــزار میکروم ــوری 8 ه ش
اجــرا شــد. بنــده در ایــن دو طــرح بــه عنــوان 
ــودم.  ــر طــرح ب نماینــده و کارشــناس ناظــر ب
ــد. از آن  ــول انجامی ــال به ط ــرح دو س ــن ط ای
ــت دل و  ــدان دول ــا کارمن ــد م ــه بع ــان ب زم
ــر  ــم کــه شــوری های باالت ــدا کردی جــرأت پی

ــم.« ــه کنی ــه کشــاورزان توصی ــز ب را نی
همچنیــن، کهنوجــی یکــی از نــکات و الزامات 
ــاری  ــتم آبی ــت سیس ــرا و مدیری ــم در اج مه
ــور  ــاک و آب ش ــا خ ــق ب ــره ای در مناط قط
ــوع  ــن ن ــی، تعیی ــل از طراح ــز آب قب را آنالی
ــت.  ــاری دانس ــدن دور آبی ــاه ش ــوری و کوت ش
موفــق  طرح هــای  بــه  اشــاره  ضمــن  او 
 8 بــاالی  شــوری های  بــا  شــده  اجــرا 
ــطح  ــانتی متر در س ــر س ــوس ب ــزار میکروم ه
ــت  اســتان، طراحــی، اجــرای مناســب، مدیری
و بهره بــرداری منظــم از سیســتم را جــزو 
عوامــل موثــر در موفقیــت و افزایــش راندمــان 

ــرد. ــاد ک ــاری ی آبی
در  کاربــردی  نــکات  کهنوجــی  محمــد 
ــی و صحیــح  ــه طراحــی و اجــرای اصول زمین
سیســتم های آبیــاری قطــره ای بــه باغــداران و 

کشــاورزان را این گونــه تشــریح نمــود: »طــراح 
ــه  ــاغ و مزرع ــی از ب ــل از طراح ــتی قب بایس
بازدیــد کنــد و نــکات فنــی و نظــرات تجربــی 
کشــاورز را لحــاظ نمایــد؛ همچنیــن انتخــاب 
دبــی و فاصلــه مناســب قطره چــکان بــر 
اســاس بافــت خــاک و شــیفت بندی صحیــح 
از دیگــر وظایــف طــراح اســت؛ ضمــن اینکــه 
ــور در  ــی ش ــی در اراض ــاری غرقاب ــام آبی انج
فصــل پاییــز پیــش از شــروع بارندگی هــا 
جهــت خــروج نمک هــای تجمع یافتــه از 
ــت اســت.«   ــز اهمی ــه ریشــه بســیار حائ ناحی
ــا  ــه ب ــت ک ــار داش ــی اظه ــه، کهنوج در ادام
اجــرای آبیــاری قطــره ای، بهــره وری از تولیــد 
مقــدار 100 گــرم پســته بــه ازای هــر یــک متر 
ــش از  ــه بی ــی ب ــاری غرقاب مکعــب آب در آبی
ــه ازای هــر مترمکعــب  300 الــی 400 گــرم ب
ــره ای رسیده اســت. وی در  ــاری قط آب در آبی
ــت  ــا حمای ــه ب ــود در رابط ــخنان خ ــان س پای
دولــت از طرح هــای آبیــاری قطــره ای گفــت: 
 1400 ابتــدای  و   1399 ســال  پایــان  »تــا 
ــون  ــت 30 میلی ــر پرداخ ــی ب ــی مبن اعتبارات
تومــان وجــه نقــد باعــوض بــه ازای اجــرای 
ــته  ــره ای بس ــاری قط ــتم آبی ــار سیس ــر هکت ه
بــه میــزان پیشــرفت کار، ابــاغ شــد. در 
ــب  ــاری در قال ــل اعتب ــاه قب ــک م ــدود ی ح
اســناد خزانــه اســامی بــا سررســید نیمــه دوم 
ســال 1403 بــه کل کشــور ابــاغ شــد کــه بــه 
ازای هــر هکتــار 40 میلیــون تومــان پرداخــت 
ــتفاده از  ــد اس ــر می رس ــه نظ ــی ب ــود، ول ش
وجــه نقــد 30 میلیــون تومانــی بــرای کشــاورز 

راحت تــر باشــد.« 
ســپس، ســهیل شــریف تجربیــات و تحقیقات 
ــت  ــاری تح ــتم های آبی ــه سیس ــود در زمین خ
فشــار را اینچنیــن توضیــح داد: »مــن از ســال 
1383 پیگیــر اجــرای سیســتم های آبیــاری 
نویــن بــوده ام؛ مجموعــه مــا در آن زمــان 
ــل  ــی به دلی ــود، ول ــرط نب ــی مف ــار کم آب دچ
ایجــاد  مانــداب  خــاک،  ســنگین  بافــت 
می شــد و بیشــتر بحــث ایــن بــود کــه بتوانیــم 
ــاه قــرار دهیــم  آب را درســت دردســترس گی
و مشــکات مربــوط بــه بافــت خــاک را 

ــم.  ــرف کنی برط
در ســال 1388 سیســتم آبیــاری قطــره ای 
ــم  ــرا کردی ــطحی را اج ــار زیرس ــت فش تح
ــت  ــه عل ــه ب ــکاتی ک ــه مش ــه ب ــا توج و ب

بافــت ســنگین خــاک وجــود داشــت طراحــی 
ــه  ــه فاصل ــه نحــوی انجــام شــد ک سیســتم ب
قطره چکان هــا کمتــر از یــک متــر تعییــن 
ــر در  ــی 2 لیت ــا دب ــی ب ــد و قطره چکان های ش

ــد.« ــه ش ــاعت تعبی س
ــت  ــره ای تح ــاری قط ــای آبی ــریف مزای  ش
برشــمرد:  این گونــه  را  زیرســطحی  فشــار 
کاهــش  به دلیــل  آب  بهــره وری  »افزایــش 
تبخیــر و دردســترس ریشــه قــرار گرفتــن آب؛ 
ــه  ــتفاده بهین ــاک؛ اس ــر آب در خ ــع بهت توزی
ــِن  ــرار گرفت ــه ق ــترس ریش ــا دردس ــود ب از ک
ــفر؛  ــل فس ــرک مث ــم تح ــی ک ــر غذای عناص
ــاری  ــه بیم ــت ب ــای درخ ــر ابت ــش خط کاه
گمــوز؛ امنیــت لوله هــا از خســارت جونــدگان 
و یــا ســرقت؛ کاربــرد راحت تــر ماشــین آالت 
ــرز؛  ــای ه ــد علف ه ــش رش ــاورزی؛ کاه کش
عــدم تشــکیل الیه هــای نمــک در ســطح 
ــل  ــات به دلی ــل بی کربن ــش معض ــاک؛ کاه خ

باالنرفتــن دمــای آب درون لوله هــا«
وی همچنیــن معایبــی را بــرای ایــن نــوع 
از سیســتم های آبیــاری عنــوان نمــود: »1- 
ــا  ــه داخــل لوله ه ــکان ورود ذرات خــاک ب ام
به دلیــل مکــش معکــوس وجــوددارد، امــا 
ــب  ــت و نص ــی درس ــا طراح ــکل ب ــن مش ای
ــود؛  ــع می ش ــوا مرتف ــکن ه ــیرهای خاش ش
بــه  هــرز  علــف  ریشــه های  ورود   -2
داخــل لوله هــا. البتــه بــرای ایــن معضــل 
ــی از  ــود دارد، یک ــی وج ــای متفاوت راه حل ه
ــا دز  ایــن راه هــا تزریــق علف کــش ترفــان ب
انــدک درون سیســتم می باشــد. علف کــش 
ــه  ــد و ب ــت نمی کن ــاک حرک ــان در خ ترف
ــکان  ــره چ ــراف قط ــروج در اط ــض خ مح
ــل  ــه داخ ــه ب ــود و از ورود ریش ــت می ش ثاب

ــد.« ــت می کن ــکان ممانع ــره چ قط
ــش  ــتفاده از علف ک ــا اس ــه ب ــریف در رابط ش
در سیســتم آبیــاری خاطرنشــان کــرد کــه 
ــر،  طبــق آنالیــز محصــول طــی چندســال اخی
ــش  ــر علف ک ــاده موث ــری از م ــه اث هیچ گون

ــت. ــود نداش ــول وج ــان در محص ترف
ســهیل شــریف در رابطــه بــا افزایــش عملکرد 
اذعــان داشــت کــه بــا اجــرای سیســتم آبیــاری 
ــرد  ــزان عملک ــطحی می ــار زیرس ــت فش تح
محصولشــان در واحــد ســطح حــدود 4 برابــر 
ــخنان  ــان س ــت. وی در پای ــش یافته اس افزای
ــه  ــی در زمین ــروژه تحقیقات ــام پ ــود از انج خ



ــاری  ــتم آبی ــه در سیس ــه ریش ــیژن دهی ب اکس
ــام کار  ــس از اتم ــه پ ــر داد ک ــطحی خب زیرس
ــرار  ــدان ق ــترس عاقه من ــج آن را در دس نتای

ــد داد.  خواه
ــام  ــم اندیشــی مجــازی، بهن ــن ه ــه ای در ادام
ــزان آب در  ــه می ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب نخع
منطقــه رفســنجان بســیار کــم شده اســت 
و اکثــر خرده مالکیــن بــه تنهایــی امــکان 
اســتفاده از ایــن سیســتم را ندارنــد، تجربیــات 
خــود در زمینــه اقناع ســازی خرده مالکیــن 
ــاری تحــت فشــار  ــرای اجــرای سیســتم آبی ب
قطــره ای و رونــد اجــرا و پیــش بــرد طرح های 
ــل  ــه تفصی ــا را ب ــرای آنه ــره ای ب ــاری قط آبی
ــزان  ــردن می ــخص ک ــس از مش ــرح داد: »پ ش
ــا  ــدار، ب ــر باغ ــهم آب ه ــن و س ــطح زمی س
فرمــول خاصــی تعــداد قطــره چکان هــا و 
شــیفت های هــر باغــدار را بــر اســاس میــزان 
ــرای کاهــش  ــوده و ب ــن نم ــت آب تعیی مالکی
دغدغه هــا و نگرانی هــای باغــداران بــرای 
ــه  ــی( جداگان ــه اصل ــد )لول ــرد مانیفول ــر ف ه
طراحــی می گــردد. در حــال حاضــر، 10 ســال 
ــاد  ــوکل آب از اجــرای ایــن طــرح در منطقــه ت
کشــکوئیه می گــذرد و خوشــبختانه هیچ گونــه 
مشــکلی در ایــن زمینــه مشــاهده نشده اســت و 

ــتند.«  ــداران راضــی هس ــه باغ هم
نخعــی ضمــن عنــوان مزیت هــای ایــن طــرح 
مبنــی بــر کاهــش هزینه هــای کوددهــی و 
ــت  ــان داش ــی اذع ــان آب ده ــش راندم افزای
ــول  ــاژ محص ــرح تن ــن ط ــازی ای ــا پیاده س ب
بــاال رفتــه و درصــد پوکــی محصــول کاهــش 
ایــن  تحقــق  راســتای  در  یافته اســت. وی 
ــد  ــوی تاکی ــت ق ــود مدیری ــه وج ــداف ب اه

ــود.   نم
در پایــان ایــن نشســت مجــازی، احمــد 
یعقوبــی کارشــناس، طــراح و مجــری باســابقه 
سیســتم های آبیــاری تحــت فشــار ضمــن 

ــزان  ــش می ــده، کاه ــه ش ــب ارائ ــد مطال تأیی
پوکــی محصــول بــه زیــر 10 درصــد و کاهش 
ســال آوری درخــت پســته را جــزو مزیت هــای 
ــت  ــاری تح ــتم های آبی ــتفاده سیس ــر اس دیگ
فشــار ذکــر کــرد و اذعــان داشــت کــه بــا ایــن 
روش آبیــاری، بــه دلیــل تأمیــن بــودن گیــاه از 
ــر  ــال آوری کمت ــی، س ــواد غذای ــر آب و م نظ
خواهدبــود و در نهایــت ســال آوری و اختاف 
محصــول حــدود 10 درصــد خواهدشــد. وی 
ــا  ــه ب ــرد ک ــا محاســبه سرانگشــتی اعــام ک ب
ــال،  ــک س ــی ی ــرد، ط ــش عملک ــن افزای ای
هزینــه پرداختــی بابــت اجــرای سیســتم 
ــود. ــت داده می ش ــار برگش ــت فش ــاری تح آبی
ــا  ــرای طرح ه ــودن اج ــاوت ب ــی از متف یعقوب
از  اســتفاده  بــر  مبنــی  کرمــان  اســتان  در 
تجربیــات و نظــرات کشــاورز در مراحــل 
ــد  ــرا و خری ــی و اج ــم از طراح ــف اع مختل
ــاورزان را  ــش کش ــرد و نق ــت ک ــوازم صحب ل
در باالبــردن ســطح دانــش علمــی بســیار حائز 
ــیاری  ــا در بس ــزود: »م ــت و اف ــت دانس اهمی
از مواقــع بــا کمــک کشــاورزان اصــول اولیــه 
ــال  ــوان مث ــم؛ به عن ــاح کردی ــی را اص علم
ــا  ــاه تنه ــه گی ــود ک ــن ب ــر ای ــوم ب ــاور عم ب
تــوان تحمــل کلــر تــا حــد 3 میلــی اکــی واالن 
ــار  ــه ان ــه در منطق ــر را دارد، در حالی ک ــر لیت ب
ــر 150 میلــی اکــی واالن  ــزان کل ــا می ــی ب از آب
ــود؛  ــتفاده می ش ــاری اس ــرای آبی ــر ب ــر لیت ب
ــم  ــر می کردی ــر، فک ــورد دیگ ــک م ــا در ی ی
ــات  ــاری دارای بی کربن ــا آب آبی ــوان ب نمی ت
ــتم  ــر سیس ــر لیت ــی واالن ب ــی اک ــاالی 5 میل ب
ــک  ــا ی ــد ب ــرا کن ــر اج ــرد و اگ ــرا ک را اج
ــر  ــال عم ــر یک س ــی حداکث ــت معمول مدیری
در  نــوق  منطقــه  در  درحالی کــه  می کنــد، 
ســطحی حــدود 300 هکتــار سیســتم آبیــاری 
قطــره ای اجــرا شــده کــه آب دارای 11 میلــی 
ــا  ــت و ب ــات اس ــر بی کربن ــر لیت ــی واالن ب اک

گذشــت حــدود 10 ســال بــا مدیریــت قــوی 
ــت.  ــتفاده اس ــال اس ــان درح همچن

ــوری  ــا ش ــه ب ــد ک ــی نمی گنج ــاور کس در ب
ــت  ــول برداش ــوان محص ــزار بت ــاالی 14 ه ب
نمــود، چــه رســد بــه اینکــه سیســتم آبیــاری 
وجــود  هــم  آوری  ســال  و  شــود  اجــرا 
توکل آبــاد  منطقــه  در  امــا  نداشته باشــد؛ 
ــار  ــرای حــدود 200 هکت ــاض(، ب ــد از بی )بع
بــاغ، سیســتم طراحــی و اجــرا شــده کــه آب 
ــی  ــزار دارد و ط ــاالی 14ه ــوری ب ــاری ش آبی
ــاری قطــره ای انجــام  8 ســال گذشــته کــه آبی
شــده، هرســاله محصــول برداشــت می شــود.
در منطقــه مرتاضیــه در مســاحتی حــدود 400 
ــاالی 17 هــزار، حــدود  ــا شــوری ب ــار، ب هکت
ــر  ــاری بابل ــه سیســتم آبی 7-8 ســال اســت ک
ــاالی 2.5  ــای ب ــد و عملکرده ــرا کرده ان را اج
ــی را شــاهد  ــام کله قوچــی و فندق ــن در ارق ت
ــداران مشــتاق،  ــم باغ هســتیم. پیشــنهاد می کن
ــد به عمــل  ــق بازدی ــای موف ــن مدیریت ه از ای

آورنــد.«
انــواع  مقایســه  ضمــن  یعقوبــی  احمــد 
سیســتم های آبیــاری، توصیــه نمــود کــه 
باغــداران بعــد از اجــرای سیســتم های آبیــاری، 
ــی سیســتم از نظــر عمــق خیس شــدگی  کارای
را حتمــاً بررســی کننــد، نقــاط ضعــف و قوت 
ــح  ــت صحی ــا مدیری ــود و ب ــایی ش آن شناس
ــول  ــی و ط ــش کارای ــت افزای ــوی در جه و ق

ــد.   ــام ورزن ــتم اهتم ــر سیس عم
ــه  ــن کارشــناس باتجرب ــار، ای ــان وبین در پای
آمادگــی  اعــام  آبیــاری،  سیســتم های 
نمــود تــا در هرکجــای ایــران کــه باغــداران 
ــه  ــی در زمین ــاوره و راهنمای ــه مش ــاز ب نی
سیســتم های آبیــاری داشته باشــد، بــدون 
در  آنچــه  هــر  چشم داشــتی  هیچ گونــه 

ــد.  ــام ده ــوان دارد را انج ت
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ایــن مقالــه ترویجــي بــه شــکل شناســي، 
ــاي  ــارت و روش ه ــوه خس ــي، نح دوره زندگ
کنتــرل دو آفــت زنبــور طایــي و زنبــور ســیاه 
مغزخــوار پســته کــه در مرحلــه الروي از مغــز 
پســته تغذیــه مي کننــد و در داخــل میــوه 

مي پــردازد. مي کننــد،  زندگــي 
زنبور سیاه  مغزخوار پسته 

حشــره  کامــل  مــاده  ایــن آفــت بــه  طــول  4.5-
4 میلي  متــر اســت کــه بــدن آن بــه  رنــگ 
ــر  ــوده، دارای س ــز ب ــه  قرم ــل  ب ــوه اي  مای قه
ــکم  ــینه  و ش ــه  س ــد و قفس ــیاه رنگ می باش س
آن  داراي  لکه هــاي  ســیاه  اســت )شــکل1(. 

ســیاه رنگ،  بــدن  بــا  نــر  کامــل   حشــره  
ــر طــول  ــوده و 4 میلي مت ــاده  ب ــر از م کوچک ت
دارد. حشــرۀ کامــل نــر داراي  پاهــاي  زرد بــوده 
و پیــش ران  آن در قاعــده  تقریبــاً ســیاه رنگ  
ــکل  و  ــل  کرمي ش ــکل1(. الرو کام ــت )ش اس
ــته  ــول داش ــر ط ــفیدرنگ  آن،  8-6 میلي مت س
ــدن  الرو،  ــن ب ــد. همچنی ــا می باش ــد پ و فاق
ــت  ــه  اس ــوده و داراي  13 حلق ــکل  ب قوسي  ش
ــکل1(.  ــود )ش ــک  مي ش ــا باری ــه  در دو انته ک
ــوده و  ــره  ب ــوه اي  تی ــگ  قه ــه  رن آروارۀ الرو ب
ــره   ــن  حش ــفیرۀ ای ــت. ش ــه  اس داراي  دو دندان
شــبیه  حشــرۀ کامــل  مي باشــد کــه  بــه  وســیله ی 

ــکل1(. ــت )ش ــیده  شده اس ــفافي  پوش ــۀ ش الی
ــک نســل در  ــته ی ــوار پس ــیاه مغزخ ــور س زنب
ــورت  ــتان را به ص ــز و زمس ــال دارد و پایی س
ــده روي  ــاي باقیمان ــل میوه ه ــل، داخ الرو کام
ــوز  ــت دیاپ ــه حال ــاغ ب ــف ب ــا ک ــت ی درخ
مي گذرانــد. شــفیره هاي داخــل میوه هــا تقریبــًا 
تــا اواســط اردیبهشــت  بــه  حشــره  کامــل  تبدیل  
ــوراخ کردن   ــا س ــل  ب ــره  کام ــوند و حش می ش
ــکل2(.  ــود )ش ــارج  مي ش ــوه،  خ ــت  می پوس
ــري ،  ــد از جفت گی ــاده بع ــل م ــرات  کام حش
داخلــي  ســطح   روي  را  خــود  تخم هــاي  

ــد. ــرار مي دهن ــوه ق ــتخواني  می ــت  اس پوس
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 الرو شفيره
  

 ماده کامل حشره حشره کامل نر

 
 )عكس از بصيرت( پسته مغزخوار سياه ي زنوورمراحل زندگي حشره -1شكل

 
 

 

 
 

 الرو شفيره
  

 ماده کامل حشره حشره کامل نر

 
 )عكس از بصيرت( پسته مغزخوار سياه ي زنوورمراحل زندگي حشره -1شكل

 
 

 

كنترل آنها زنبورهای مغزخوار پسته و 

شفيره

حشره كامل نر

الرو

حشره  كامل  ماده 

مهدي بصیرت
عضو هیئت علمي پژوهشكده پسته

شكل1- مراحل زندگی حشره ی زنبور سياه  مغزخوار پسته  )عكس از بصيرت(



الرو ایــن حشــره، ابتــدا پوســتۀ بــذر را ســوراخ  کــرده  و از لپه هــا تغذیــه  می کنــد  
ــکل  ــد )ش ــه  مي کن ــف  آن  تغذی ــمت هاي  مختل ــذر و قس ــته  ب ــپس  از پوس و س
ــز  ــا کامل شــدن  رشــد مغــز و رســیدن  میوه هــاي  پســته ، رشــد الروهــا نی 3(. ب
کامــل  مي شــود. ایــن آفــت در اواخــر زمســتان دوبــاره شــروع بــه فعالیــت کــرده 
ــز  ــه ج ــت ب ــورد و در نهای ــًا می خ ــز را کام ــته مغ ــز و پوس ــدۀ مغ و باقیمان

فضــوالت چیــزي از مغــز پســته را باقــي نمي گــذارد.
زنبور طالیي مغزخوار پسته  

ــا  ــن ب ــته ، زرد روش ــوار پس ــی مغزخ ــور طای ــت زنب ــل آف ــرۀ کام ــگ حش رن

ــاخک  ــت . ش ــر اس ــول 5.5-3 میلي مت ــه ط ــدن آن  ب ــدازۀ ب ــزي و ان ــاي فل ج
 نخــي آن از 14 مفصــل  تشــکیل شده اســت. تخم ریــز تیــره رنــگ ایــن حشــره 
بــه حالــت بلنــد و خمیــده اســت )شــکل4(. الرو کرمی شــکل ایــن حشــره در 
ــدر  ــفید ک ــگ آن س ــوده و رن ــر ب ــول 6 میلي مت ــي به  ط ــه زندگ ــن مرحل آخری
اســت. بــدن الرو، قوسي شــکل و ســر و بــدن آن از 13 بنــد تشــکیل شــده اســت  
ــر از آرواره ی  الرو   ــت و کوچک ت ــه اس ــکل4(. آروارۀ الرو، داراي 6-4 دندان )ش
زنبــور ســیاه مغزخــوار پســته اســت. شــفیرۀ ایــن حشــره، زردرنــگ مي باشــد 

ــه وســیلۀ الیــۀ شــفافي پوشــیده شده اســت )شــکل4(. کــه ب
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وجی زنبور سياه   شكل2- سوراخ  خر
مغزخوار پسته  از ميوه ی سال قبل  )عكس از بصيرت(

شكل3- خسارت در اثر فعاليت تغذیه ای 
الرو  زنبور سياه  مغزخوار پسته )عكس از بصيرت(

 
 

 الرو شفيره
  

 ماده کامل حشره حشره کامل نر

 
 )عكس از بصيرت( پسته مغزخوار سياه ي زنوورمراحل زندگي حشره -1شكل

 
 

 

 )عكس از بصيرت( ي سال قولاز ميوهپسته  مغزخوار سياه زنوورخروجي  سوراخ -2شكل

 
 

 

 تغذيه آن مختلف هايبذر و قسمت از پوسته و سپس کندمي ها تغذيهو از لپه کرده بذر را سوراخ ۀالرو اين حشره، ابتدا پوست
شود. اين آفت در اواخر زمستان مي الروها نيز کامل ، رشدپسته هايميوه رشد مغز و رسيدن شدن(. با کامل3کند )شكل مي

و در نهايت به جز فضوالت چيزي از مغز پستته  خوردمي مغز و پوسته مغز را کاميً ۀدوباره شروع به فعاليت کرده و باقيماند
 گذارد.را باقي نمي

 
 

 س از بصيرت(مغزخوار پسته )عكزنوور سياه  اي الروخسارت در اثر فعاليت تغذيه -3شكل
 

 

  زنبور طاليي مغزخوار پسته 

متتر ميلي 3-5.5بته يتول  بتدن آن ۀ، زرد روشن با جيي فلزي و اندازآفت زنوور يييي مغزخوار پسته کامل ۀرنگ حشر
(. 4ريز تيره رنگ اين حشره به حالت بلند و خميده است )شتكلاست. تخمتشكيل شدهمفصل  14نخي آن از . شاخ  است

. بتدن الرو، استتستفيد کتدر  آن متتر بتوده و رنتگميلي 6يول شكل اين حشره در آخرين مرحله زنتدگي بتهالرو کرمي
تر از دندانته استت و کوچت  4-6الرو، داراي  ۀ(. آروار4)شتكل بند تشكيل شتده استت 13شكل و سر و بدن آن از قوسي

 
  

 الرو شفيره
 

 ماده( -نر و پايين  -حشره کامل )باال 

 
 زنوور يييي مغزخوار پسته )عكس از بصيرت( ۀمراحل مختلف زندگي حشر -4شكل

 
 

اواختر  در الروهتا گذرانتد. ايتنمي بتاغ کتف و درختت روي باقيمانتده هايميوه داخل الرو صورتبه را زمستان آفت اين
 پوستته کتردن سوراخ با کامل و حشرات شوندميتوديل  شفيره به ،هوايي و آب شرايط به بسته ،ديرتر کمي ارديوهشت يا

 و اوج خروج آنها اواسط خرداد شودميشروع  ماه زمستانه اوايل خردانسل  کامل حشرات خروج .دگردنمي خارج آن از پسته

 
  

 الرو شفيره
 

 ماده( -نر و پايين  -حشره کامل )باال 

 
 زنوور يييي مغزخوار پسته )عكس از بصيرت( ۀمراحل مختلف زندگي حشر -4شكل

 
 

اواختر  در الروهتا گذرانتد. ايتنمي بتاغ کتف و درختت روي باقيمانتده هايميوه داخل الرو صورتبه را زمستان آفت اين
 پوستته کتردن سوراخ با کامل و حشرات شوندميتوديل  شفيره به ،هوايي و آب شرايط به بسته ،ديرتر کمي ارديوهشت يا

 و اوج خروج آنها اواسط خرداد شودميشروع  ماه زمستانه اوايل خردانسل  کامل حشرات خروج .دگردنمي خارج آن از پسته

شفيره

حشره كامل )باال - نر و پايين - ماده(

الرو

شكل4- مراحل مختلف زندگی حشرۀ زنبور طاليی مغزخوار پسته )عكس از بصيرت(



ــده  روي   ــاي  باقیمان ــل  میوه ه ــورت  الرو داخ ــتان  را به ص ــت  زمس ــن  آف ای
ــا  ــا در اواخــر اردیبهشــت ی ــن  الروه ــد. ای ــاغ  مي گذران ــف  ب درخــت  و ک
کمــي  دیرتــر، بســته  بــه  شــرایط آب  و هوایــي،  بــه  شــفیره  تبدیــل می شــوند 
و حشــرات  کامــل  بــا ســوراخ  کــردن  پوســته  پســته  از آن  خــارج  مي گردنــد. 
خــروج  حشــرات  کامــل  نســل  زمســتانه اوایــل خــردا مــاه شــروع می شــود 

و اوج خــروج آنهــا اواســط خــرداد اتفــاق مي افتــد . حشــرات  کامــل  مــاده  
ــرار داده  و  ــته  ق ــز پس ــل  مغ ــود را داخ ــاي  خ ــري،  تخم ه ــد از جفت گی بع
بعــد از تفریــخ  تخــم،  الرو از جنیــن پســته و بــا شــروع  رشــد مغــز، از مغــز 
ــد  ــه  نمي کن ــته  تغذی ــذر پس ــته  ب ــي  از پوس ــد، ول ــه  می کن ــا( تغذی آن )لپه ه

)شــکل5(. 

خســارت آفــت در ایــن مرحلــه باعــث لکه دار شــدن، ســیاه شــدن و خشــک 
ــه  ــن مرحل ــه در ای ــده ک ــته ش ــان پس ــه هاي درخت ــوه در خوش ــدن می ش
ــه محصــول پســته وارد مي شــود )شــکل 6(.  ــي شــدیدي ب خســارت خیل
ــه لپه هــا حملــه مي کننــد رشــد  الروهایــي کــه بعــد از رشــد اولیــه مغــز ب
ــوند.  ــل مي ش ــفیره تبدی ــه ش ــاه ب ــط تیرم ــرده و در اواس ــل ک ــود را کام خ
پســته هایي کــه در ایــن مرحلــه مــورد حملــه واقــع مي شــوند داراي رشــد 
عــادي هســتند. حشــرات  کامــل  نســل  اول  بــا ســوراخ  کــردن  پوســت ســبز  
ــوند.  ــارج  مي ش ــا خ ــرداد از میوه ه ــل  م ــا اوای ــاه ت ــر تیرم ــته  از اواخ پس

ســوراخ  خروجــي  حشــرات کامل  در ایــن  نســل  بــا ســوراخ  خروجــي  نســل  
زمســتانه  متفــاوت  اســت ، بــه  ایــن  ترتیــب  کــه  در نســل  اول ، چــون  میــوه  
ــم  شــده   در حــال  رشــد اســت ، پــس  از ایجــاد ســوراخ ، بافت گیاهــي  ترمی
ــز  ــن  نســل  نی ــل  ای ــد )شــکل7(. حشــرات  کام و برآمدگــي  به وجــود مي آی
تخم هــاي  خــود را داخــل  مغــز پســته  قــرار داده و الروهــا از لپه هــاي مغــز  
تغذیــه  مي کننــد. پــس  از تکمیــل رشــد در درون میــوۀ پســته، وارد مرحلــه 
ــن آفــت  دو نســل در ســال  ــن  ترتیــب  ای ــه ای زمســتان گذراني مي شــوند. ب

دارد.
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الرو  تختم، تفريخ از و بعد  قرار داده پسته مغز داخل را خود هايتخمگيري، جفت از بعد ماده کامل حشرات .افتدمي اتفاق
 (. 5کند )شكلنمي تغذيه پستهبذر  پوسته از ولي کند،مي ها( تغذيه)لپه آن مغز از مغز، رشد با شروع و پسته از جنين

 

 
 ها( )عكس از بصيرت()لپه الرو زنوور يييي مغزخوار پسته از مغز پسته تغذيه -5شكل

 
هاي درختان پسته شده که در ايتن دار شدن، سياه شدن و خش  شدن ميوه در خوشهخسارت آفت در اين مرحله باعث لكه

ها حملته هايي که بعد از رشد اوليه مغز بته لپته. الرو(6)شكل  شودوارد ميمرحله خسارت خيلي شديدي به محصول پسته 
هايي که در اين مرحله مورد حملته واقت  شوند. پستهکنند رشد خود را کامل کرده و در اواسط تيرماه به شفيره توديل ميمي
 مرداد از تيرماه تا اوايل اواخر از پسته وزپوست س کردن سوراخ با اول نسل کامل شوند داراي رشد عادي هستند. حشراتمي

 ايتن بته ،استت متفتاوت زمستانه نسل خروجي سوراخ با نسل اين در کاملحشرات خروجي سوراخ شوند.مي خارج هاميوه

 وجودهبت برآمتدگي و شتده ترميم گياهيبافت ،سوراخ ايجاد از پس ،است رشد حال در ميوه چون ،اول نسل در که ترتيب

 تغذيته هاي مغتزاز لپته الروهتا قرار داده و پسته مغز داخل را خود هايتخم نيز نسل اين کامل (. حشرات7آيد )شكلمي

دو نستل در  اين آفتت ترتيب شوند. به اينگذراني ميپسته، وارد مرحله زمستان ۀاز تكميل رشد در درون ميو کنند. پسمي
 دارد. سال
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شكل5- تغذیه  الرو زنبور طاليی مغزخوار پسته از مغز پسته  )لپه ها( )عكس از بصيرت(
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چگونگی پیشگیری و کنترل

بــا توجــه بــه آن کــه اعمــال  مدیریــت  صحیــح  در باغ هــا و مراحــل  
فــرآوري  پســته،  تأثیــر قطعــي  در کنتــرل  ایــن  آفــت  دارد؛ بنابرایــن 

بــه منظــور مبــارزه بــا ایــن آفــت، مــوارد زیــر توصیــه می شــوند:
ــه  ــته  ب ــاي پس ــه و دانه ه ــول ، خوش ــت  محص ــان  برداش 1- در زم

ــده  شــوند.  ــان  چی طــور کامــل  از درخت
ــراي   ــا وجــود دارد ب ــي  در آنه ــال  آلودگ ــه  احتم 2- پســته هایي  ک

مراحــل  فــرآوري  بــه  مناطــق  غیرآلــوده  حمــل  نشــود.
ــا  ــرآوري  و در ســطح  باغ ه 3- ضایعــات  پســته  در ترمینال هــاي  ف
ــن   ــه  ای ــوده  ب ــاي  آل ــرا دانه ه ــته  نشــوند؛ زی ــاز انباش ــا فضــاي  ب ی
آفــت  کــه بــه نظــر پــوک هســتند معمــوالً در ضایعــات  فــرآوري  
ــه   ــد؛ بنابرایــن  ضــرورت  دارد ایــن  ضایعــات  ب پســته  وجــود دارن

طریــق  مناســب  معــدوم شــوند.
 4- بــا توجــه بــه نحــوه زندگــي زنبــور طایــي  مغزخــوار پســته 
کــه خســارت نســل اول آن بــا ســیاه و خشــک شــدن میــوه پســته 
مشــخص مــي شــود، برداشــت زود هنــگام و جمــع آوري و معــدوم 
ــه و  ــن مرحل ــت در ای ــت زده روي درخ ــاي آف ــته ه ــردن پس ک
قبــل از خــروج حشــرات کامــل تابســتانه باعــث کاهــش جمعیــت 
ــل دوم آن  ــارت نس ــش خس ــث کاه ــن باع ــت و همچنی ــن آف ای

مي گــردد. 
5- بــا توجــه  بــه  بیولــوژي  ایــن دو آفــت  و این کــه  مــدت  

میوه هــاي   درون   الرو  به صــورت   آن هــا  زندگــي   از  طوالنــي  
ــده  در  ــه  ش ــته  و ریخت ــان  پس ــده  در روي  درخت ــوده  و باقیمان آل
کــف  بــاغ  ســپري  مي گــردد بنابرایــن  مبــارزه  شــیمیایي  بــا مرحلــه  
ــا  ــارزه  شــیمیایي  ب ــن  مب ــر نیســت. همچنی ــت ، امکان پذی الروي  آف
ــد. ــراه  نمي باش ــل  هم ــت  کام ــا موفقی ــت  ب ــن  آف ــل  ای ــرات  کام حش

کــف  و  درخــت  روي  باقي مانــده  میوه هــاي  جمــع آوري   -6
بــاغ در طــول پاییــز و زمســتان و ســوزاندن آن هــا به طــوري 
ــر  ــوده حداکث ــاي آل ــوزانیدن میوه ه ــع آوري وس ــات جم ــه عملی ک
تــا اواخــر اســفند خاتمــه یابــد روشــي فــوق العــاده موثــر اســت 
به شــرط آن کــه کلیــه میوه هــاي باقي مانــده در بــاغ، جمــع آوري و 

ــي انجــام شــود. ــه صــورت همگان ــه ب ــک منطق ــارزه در ی مب
در مجمــوع  اساســي ترین  راه  بــراي  کنتــرل ایــن دو آفــت  مدیریــت 
ــت  ــوق رعای ــوارد ف ــه م ــو ک ــد. بدین نح ــارزه مي باش ــب مب مناس
شــود و همچنیــن در صورتــي کــه در بهــار جمعیــت بــاالي ایــن 
آفــات مشــاهده شــد مبــارزه شــیمیایي بــر علیــه آفــات دیگر پســته 
طــوري تنظیــم شــود کــه روي حشــرات کامــل ایــن زنبور هــا نیــز 
موثــر باشــد. بــراي مثــال تجربــه نگارنــده نشــان داده اســت حشــره 
کــش کونفیــدور کــه روي پســیل معمولــي پســته ثبــت شده اســت 

روي حشــرات کامــل ایــن آفــات موثــر اســت.
• در تهیــه ایــن مقالــه از منابــع متعــددی اســتفاده شــده اســت کــه 

از طریــق دبیرخانــه انجمــن در دســترس می باشــند.

وجی  زنبور طاليی  مغزخوار پسته  در نسل اول )عكس از بصيرت( شكل7- سوراخ  خر
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باقیمانــده ســموم، مایکوتوکســین ها- شــامل افاتوکســین 
ــنگین  ــزات س ــواردی فل ــاً در م ــین- و احیان و اُکراتوکس
چالش هــای بــزرگ آینــده صنعــت پســته ایــران خصوصــًا 
بــرای بازارهــای کیفــی و حساســی ماننــد اتحادیــه اروپــا 
ــا از ســال 2017 در حــال  ــه اروپ و ژاپــن هســتند. اتحادی
ــه در  ــد و ســختگیرانه ای اســت ک ــن جدی ــری قوانی پیگی
ــودن  ــق ب ــه اوج خــود خواهندرســید. منطب ســال 2023 ب
ــده ســموم، دغدغــه ای  ــن و مســائل باقیمان ــن قوانی ــا ای ب
اســت کــه هــر روز افزایــش خواهــد یافــت. روز بــه روز 
تعــداد ســمومی کــه طبــق قوانیــن اتحادیــه اروپــا تحــت 
ــداد ســمومی  ــد و تع ــارت بیشــتری می رون ــرل و نظ کنت
کــه مصرفشــان غیرقابــل مجــاز اعــام می شــود در حــال 
ــده  ــاز باقیمان ــد مج ــه ح ــن اینک ــت. ضم ــش اس افزای
ــت در  ــی اس ــان قانون ــه استفاده ش ــمومی ک ــرای آن س ب
ــا کــه شــرایط  ــه ایــن معن حــال کاهــش یافتــن اســت؛ ب
ــرای  ــیمیایی ب ــموم ش ــاً س ــه احیان ــته ای ک ــادرات پس ص
ســختگیرانه تر  شده باشــد،  اســتفاده  آفاتــش  کنتــرل 
می شــود. اُکراتوکســین نیــز نوعــی ســم مثــل افاتوکســین 
اســت کــه از قارچ هــای طبیعــی تولیــد می شــود. وجــود 
ایــن ســم نیــز قــرار اســت بــه زودی قانــون داشته باشــد 
ــال حــد مجــاز آن،  ــرای اعم ــاالً در ســال جاری ب و احتم
ــاق  ــن اتف ــال ای ــر امس ــد. و اگ ــع خواهدش ــی وض قانون
نیفتــد حداکثــر تــا ســال 2022 حتمــاً اجرایــی خواهدشــد. 
اجرایــی کــردن قوانیــن توســط اتحادیــه اروپــا در مــورد 
ــام  ــی انج ــاص و مجزای ــن خ ــق قوانی ــی طب ــواد غذای م
می شــود؛ ابتــدا بــرای جمــع آوری اطاعــات الزم جهــت 
وضــع قوانیــن جدیــد نمونه هایــی به طــور تصادفــی 
ــا  ــوند. نمونه برداری ه ــش می ش ــپس آزمای ــاب و س انتخ
در مــورد باقیمانــده ســموم و اُکراتوکســین درحــال انجــام 
اســت و هــم اکنــون حداقــل ســه ســال اســت کــه ایــن 

ــت. ــدام اس ــت اق کار در دس
ــت  ــم اس ــر مه ــن نظ ــوع از ای ــن موض ــن، ای ــر م  به نظ
کــه بــا افزایــش آلودگــی محصــول بــه فلــزات ســنگین، 
ــن  ــکان اینکــه قوانی ــده ســموم و اکراتوکســین، ام باقیمان
ــع  ــوص وض ــن خص ــتری در ای ــر بیش ــا گی ــت و پ دس
ــئولین  ــر مس ــی اگ ــروز، حت ــد. ام ــش می یاب ــود، افزای ش
ــل  ــد، به دلی ــع نکنن ــن را وض ــن قوانی ــا ای ــه اروپ اتحادی
حساســیتی کــه مصرف کننــدگان پســته در اتحادیــه اروپــا 
دارنــد، شــرکت های بازرگانــی و خریــداران پســته بــرای 
باقیمانــده ســموم ســختگیری های خودشــان را دارنــد. بــا 
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گفت وگو با نوید ارجمند  گزیده ای از 
عضو پیوسته انجمن پسته ایران

چالش های آینده 
صنعت پسته ایران

ــا  ــه اروپ ــی در جامع ــکار عموم وجــود فشــار اف
بایــد مطمئــن باشــیم کــه تصمیــم سیاســت مداران 
آنهــا بــرای وضــع قانــون قطعــی خواهــد بــود. 
ــوص  ــد در خص ــن جدی ــن، قوانی ــر ای ــاوه ب ع
ــا در  ــه اروپ ــط اتحادی ــه توس ــی ک ــت غذای امنی
حــال وضــع شــدن هســتند، بــر مبنــای مجمــوع 
 Cumulative( ــف ــای مختل ریســک آالینده ه
ــده  ــامل باقیمان ــه ش Risk Assessment( ک
ســموم، مایکوتوکســین ها، فلــزات ســنگین و 
ــود.  ــتند، خواهندب ــی هس ــای میکروب ــده ه آالین
خطــرزا  عوامــل  ریســک  مجمــوع  یعنــی 
به حســاب خواهندآمــد و به صــورت تــک و 
جداگانــه نخواهدبــود. در ســال 2023 ایــن قانــون 

ــد. ــی خواهدش نهای
ــا  ــه اروپ ــه اتحادی ــزی ک ــال، آن چی ــر ح ــه ه ب
ــی  ــرده، غذای ــف ک ــالم تعری ــذای س ــوان غ به عن
ــی  ــل ردیاب ــه قاب ــورت یکپارچ ــه به ص ــت ک اس
ــه منشــأ هــر محصــول  ــا ک ــن معن ــه ای باشــد؛ ب
ــر  ــد و اگ ــاغ مشــخص باش ــدا ب ــی از مب صادرات
محمولــه بــه اکراتوکســین، افاتوکســین، باقیمانده 
ســموم یــا فلــزات ســنگین آلودگــی داشته باشــد، 
ــول از آن  ــه محص ــی ک ــد باغ ــده بتوان صادرکنن

ــد. ــری نمای برداشــت شــده را رهگی
ــر  ــته و فک ــته وجودداش ــه در گذش ــکلی ک مش
ــت و  ــا آن دس ــداران ب ــز باغ ــروز نی ــم ام می کن
پنجــه نــرم می کنــد، یکســان بــودن قیمــت پســته 
ــموم  ــده س ــین ها و باقیمان ــاری از مایکوتوکس ع
ــه قیمــت ســایر پســته هایی اســت کــه  نســبت ب
ــئله  ــک مس ــن ی ــد. ای ــخصات را ندارن ــن مش ای
ــن  ــم ای ــر می کن ــن فک ــت و م ــتمیک اس سیس
مســئله در آینــده نزدیــک، حادتــر نیز خواهدشــد. 
بعضــی از باغــداران قصــد داشــتند مســائل مرتبط 
بــا کاهــش افاتوکســین را رعایــت کننــد، چــون 
فکــر می کردنــد صادرکننــدگان پســته بــه مقاصــد 
اروپــا و ژاپــن محصولشــان را بــه قیمــت خیلــی 
ــازار  ــه ب ــه ب ــی ک ــا وقت ــد؛ ام ــری می خرن باالت
رجــوع کردنــد و در اینبــاره پرســیدند از ایــن کار 
ــل  ــی قاب ــاوت قیمت ــون تف ــدند؛ چ ــرف ش منص
پرداخــت در مقابــل رعایــت قواعــد و قوانینــی که 
اتحادیــه اروپــا بــرای ردیابــی و رعایــت مســائل 

ــه اقتصــادی  ــرده، صرف ــی وضــع ک ــت غذای امنی
ــه  ــه ب ــته ای ک ــت پس ــاوت قیم ــًا: تف ــدارد. مث ن
چیــن یــا هنــد صــادر می شــود بــا پســته ای کــه 
بــه بــازار ژاپــن و اتحادیــه اروپــا مــی رود، حــدود 
ــال،  ــه هرح ــت. ب ــد بوده اس ــار درص ــه، چه س
ــدازه  ــه ان ــد باغــدار ب ــاوت قیمــت از دی ــن تف ای
ــرف  ــش ص ــه برای ــت ک ــوس نیس ــی محس کاف
ــش  ــرای کاه ــط ب ــد مرتب ــن و قواع ــد قوانی کن

ــد. افاتوکســین را رعایــت کن
طبــق تجربــه مــن، معمــوالً افــراد چــه در بخــش 
ــی را  ــد حرکت ــش تولی ــه در بخ ــادرات و چ ص
انجــام نمی دهنــد تــا زمانــی کــه یــک محدودیــت 
جــدی یــا یــک اُفــت قیمــت شــدید و یــا یــک 
شــرایط ســخت اقتصــادی را لمــس کننــد و 
ــر  ــد. در غی ــوع باش ــرف وق ــاری در ش آن گرفت
این صــورت هیــچ قدمــی برنمی دارنــد. بــه بــاور 
مــن، خیلــی منطقــی اســت کــه از همیــن امــروز 
ــر  ــا فک ــن چالش ه ــه ای ــم ب ــت داری ــه فرص ک
کنیــم و در خصــوص آنهــا تصمیم گیــری شــود. 
فعــاالن پســته کشــور بایــد بــه ایــن فکــر باشــند 
ســختگیرانه تر  محدودیت هــا  و  قوانیــن  کــه 
باالتــر  هزینه هــا  متعاقبــاً  و  خواهندشــد 
ــدگان و  ــا صادرکنن ــن چالش ه ــت. ای خواهندرف
تولیدکننــدگان را درگیــر می کننــد. بنابرایــن، بهتــر 
اســت کــه قواعــد مربوطــه از همیــن داخــل ایران 
ــز ســبز و  ــداوم صــادرات مغ ــت شــود و ت رعای

ــا حفــظ شــود.  ــه اروپ ــران ب پســته آجیلــی ای
ــم،  ــه داری ــالت و وظیف ــی دادن رس ــا در آگاه م
ــت  ــه حرک ــی ب ــی تمایل ــم کس ــر می کن ــا فک ام
پیشــگیرانه نــدارد و تاریخچــه تصمیم گیری هــای 
مــا عمومــاً بــه همیــن شــکل بــوده و در آینــده نیز 
ایــن موضــوع را همین طــور می بینــم. مــا اصــوالً 
ــًا: در  ــو نیســتیم؛ مث واکنشــی هســتیم و پرواکتی
گذشــته دلیــل ایجــاد کریــدور ســبز ایــن بــود که 
ــا  ــه اروپ ــران ب ــته ای ــا واردات پس ــه اروپ اتحادی
ــن  ــه ای ــی ک ــرد. وقت ــوع ک ــل ممن را به طــور کام
اتفــاق افتــاد آن وقــت تنهــا عــده ای بــه ایــن فکــر 
افتادنــد و چــاره ای اندیشــیدند. از دیــد مــن، بهتــر 
ــتر  ــی بیش ــات این چنین ــه موضوع ــه ب ــت ک اس

توجــه و دقــت شــود.
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در مكاتبه با ناصر صداقتی، عضو هیئت علمي پژوهشكده پسته

ــته  ــای پس ــه دنی ــل ماهنام ــماره قب در دو ش
ــی آن  ــی آب و معرف ــند مل ــت س ــه اهمی ب
ــند  ــن س ــه ای ــم ک ــوان کردی ــم. عن پرداختی
بــرای تعییــن ســاعات مجــاز کارکــرد 
چاه هــای کشــاورزی در هر دشــت و محاســبه 
هیدرومــدول و نیــاز آبــی بــرای هــر محصول 
کشــاورزی مورد اســتناد کمیســیون رســیدگی 
بــه صــدور پروانــه و کمیســیون رســیدگی بــه 
ــرد.  ــی گی ــرار م ــی ق ــور آب هــای زیر زمین ام

ــی  ــه بررس ــم ب ــد داری ــماره قص ــن ش در ای
اعــداد و ارقــام اعــداد مربــوط بــه نیــاز آبــی 
ــم.  ــی آب بپردازی ــند مل ــته در س ــول پس محص
متأســفانه ســند ملــی آب در دســترس عمــوم 
نیســت و صرفــًا در اختیــار ســازمان های 
ذی ربــط اســت. باتوجــه بــه اینکــه اعــداد و 
ــت وات  ــزار ن ــام اســتفاده شــده در نرم اف ارق
از ســند ملــي آب اقتبــاس شده اســت و ایــن 
ــول  ــهل الوص ــع س ــي از مراج ــزار یک نرم اف
و پرکاربــرد جامعــه علمــي، تحقیقاتــي و 
اجرایــي کشــور بــه شــمار مــی رود، در ایــن 
ــه  ــوط ب ــداد مرب ــام اع ــداد و ارق ــتار اع نوش
ــن  ــای ای ــر مبن ــی محصــول پســته ب ــاز آب نی

ــزار بررســی خواهدشــد.  ــرم اف ن
ناصــر صداقتــی عضــو هیئــت علمــی 
ــه ای  ــی مطالع ــور ط ــته کش ــکده پس پژوهش
اختصاصــی بــه نقــد محاســباتی و فنــی 
ــی  ــاز آب ــرآورد نی ــا ب ــه ب ــع در رابط دو منب
مناطــق  از  برخــي  در  پســته  محصــول 
پســته خیز کشــور بــا عنوان»نیــاز آبــي 
ــد. در  ــران« پرداخته ان ــته در ای ــان پس درخت
ــع مــورد بررســی  ایــن تحقیــق یکــی از مناب
ــرم  ــده در ن ــه ش ــات ارائ ــی، اطاع صداقت

ــت.  ــت وات اس ــزار ن اف
از  بخشــی  ماهنامــه  از  شــماره  ایــن  در 
مقالــه »نیــاز آبــي درختــان پســته در ایــران« 
صداقتــی کــه بــه بررســی مقــدار نیــاز آبــی 
ــه  ــزار پرداخت ــرم اف ــته در ن ــول پس محص
ــی  ــماره آت ــود و در ش ــه می ش ــده، ارائ ش
ــی  ــاز آب ــورد نی ــه وی در م ــی ک ــه تخمین ب
ــم  ــد، خواهی ــه کرده ان ــته ارائ ــول پس محص
ــل مفصــل و  ــه دلی ــه ب پرداخــت. اصــل مقال
تخصصــی بــودن در وبســایت انجمــن پســته 

ــرد.  ــرار می گی ــران ق ای
ــه اهمیــت بــرآورد نیــاز  صداقتــی در ابتــدا ب
خالــص آبــی گیاهــان پرداختــه و بیــان 
مــی دارد کــه یکــی از گام هــای مؤثــر در 

اســتفاده از منابــع آب، بــرآورد صحیــح مقدار 
آب مــورد نیــاز گیاهــان می باشــد، زیــرا 
عــدم بــرآورد صحیــح ایــن مقــدار منجــر بــه 
هــدر رفــت آب، عــدم دســتیابی بــه پتانســیل 
عملکــرد مطلــوب، تخریــب منابــع خــاک بــا 
ــی و  ــدم آبشــویی کاف ــا ع ــاد و ی ــاری زی آبی
ــر از  ــاری کمت ــر آبی شورشــدن خاک هــا در اث
میــزان مــورد نیــاز خواهــد شــد و ایــن امــر 
ــه  ــدار کشــاورزی را ب در نهایــت توســعه پای
مخاطــره خواهــد انداخــت. همچنیــن، عــدم 
ــش  ــث کاه ــی باع ــاز آب ــح نی ــرآورد صحی ب
حجــم آب تخصیــص یافتــه بــه اراضــی 
یــا  و  آبیــاري ســنتي غرقابــي  بــا روش 
ــاری  ــاي آبی اراضــی تحــت پوشــش روش ه
ــدول و  ــع آن هیدروم ــه تب ــده و ب ــن، ش نوی
حقابه هــای مربــوط بــه درســتی محاســبه 

نمی شــود.
ــي از  ــاري بخش ــص آبی ــاز خال ــور از نی منظ
نیــاز آبــی خالــص گیــاه در طــول دوره رشــد 
ــس از  ــه پ ــت ک ــی اس ــال زراع ــک س در ی
کســر بارندگــي مؤثــر، بایــد از طریــق آبیــاري 
ــارت  ــه عب ــرد. ب ــرار گی ــاه ق ــار گی در اختی
دیگــر، معمــوالً بخشــی از نیــاز آبــي خالــص 
از طریــق بارش هــای جــوی و بخــش عمــده 
ــود.  ــن مي ش ــاری تأمی ــط آبی ــر آن توس دیگ
بــه بخــش دوم کــه از طریــق عملیــات 
آبیــاري  نیــاز  مي شــود،  تامیــن  آبیــاري 

خالــص مي گوینــد.
ــا  نتایــج بررســی دکتــر صداقتــی در رابطــه ب
نیــاز آبــي درختــان پســته در مناطــق مختلــف 
نرم افــزار  اســاس  بــر  کشــور  پســته خیز 

NETWAT نشــان می دهــد: 
• مقادیــر ارائــه شــده بــراي تبخیــر و تعــرق 
در نرم افــزار بــراي اســتان هاي سیســتان و 
ــر  ــي کم ت ــور عجیب ــان بط ــتان و کرم بلوچس
از ســایر اســتان ها اســت! صداقتــی بیــان 
مــی دارد کــه تنهــا دلیلــي کــه مي تــوان 
بــراي  اعــداد غیرمنطقــي  ایــن  ارائــه  در 
ــان  ــتان و کرم ــتان و بلوچس ــتان هاي سیس اس
ــت آب  ــات نادرس ــود، ورود اطاع ــان نم بی
و هوایــي و گیاهــي ایــن مناطــق در ایــن 

مي باشــد. نرم افــزار 
ــان  ــتان خراس ــراي اس ــزار ب ــن نرم اف • در ای
ــد  ــب تولی ــن قط ــوان دومی ــه عن ــي ب جنوب
کننــده پســته در کشــور بعــد از اســتان کرمــان 
و همچنیــن بــراي اســتان فــارس ، گیــاه پســته 
ــي  ــدد و رقم ــه ع ــده و هیچ گون ــف نش تعری

ــه نگردیــده اســت. ارائ
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تبخير و تعرق پسته منطقه/ استان/ شهرستان
)ميليمتر(

بارندگی مؤثر 
)ميليمتر(

نياز خالص آبياری*
)ميليمتر(

اصفهان
107401074اصفهان

117101171خور  و بيابانك

107601076نايين

123861232ورامينتهران

1186201166كرجكرج

سمنان
102771020سمنان

92210912دامغان

1459301429گرمسار

 سيستان و
بلوچستان

4440444زاهدان

4857478خاش

1102411061قزوينقزوين

1231371194قمقم

كرمان

4456439كرمان و باغين

4456439رفسنجان

4336427زرند

4486442سيرجان

4336427راور

127401274يزد و اردكانيزد

132701327بافق

جدول 1- نياز آبی درختان پسته در مناطق مختلف پسته خيز كشور
NETWAT بر اساس نرم افزار 
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میانگیــن نیــاز خالــص آبیــاري در اســتان هاي پســته خیز کشــور بــر اســاس 
نرم افــزار نشــان داد کــه بــه ترتیــب اســتان هاي یــزد، تهــران، قــم، کــرج، 
ــن  ــان بیش تری ــتان و کرم ــتان و بلوچس ــن، سیس ــان، قزوی ــمنان، اصفه س
ــتان هاي  ــي در اس ــرایط آب و هوای ــد. ش ــاري را دارن ــص آبی ــاز خال نی

ــه  ــد. نکت ــان مي ده ــدي نش ــن رتبه بن ــب را در ای ــه عجی ــور دو نکت مذک
ــارم! و  ــاي دوم و چه ــرج در رتبه ه ــران و ک ــتان هاي ته ــور اس اول، حض
ــان در  ــن اســتان هاي سیســتان و بلوچســتان و کرم ــرار گرفت ــه دوم، ق نکت

ــاري! ــص آبی ــاز خال ــن نی ــا کم تری ــم ب ــتم و نه ــاي هش رتبه ه

ــه دســت  ــج ب ــر اســاس نتای ــی ب ناصــر صداقت
بیــان  پایــان  در  آمــار  و  داده هــا  از  آمــده 
ــت  ــت کش ــه اهمی ــه ب ــا توج ــه ب ــی دارد ک م
ــا  ــول ب ــک محص ــوان ی ــران به عن ــته در ای پس
ــا  ــي آن ب ــاز آب ــق نی ــن دقی ــاال، تعیی ارزآوري ب
اســتفاده از اطاعــات جدیــد بســیار حائــز 
ــود  ــن بهب ــه ضم ــرا ک ــد. چ ــت مي باش اهمی
رشــد و عملکــرد ایــن محصــول ارزشــمند، در 
ــز  ــي کشــور نی ــع آب حفــظ و نگهــداري از مناب
ــه  ــا توجــه ب ــي ب ــر بهســزایي دارد. از طرف تأثی

مشــکات کمــي و کیفــي آب در اغلــب مناطــق 
کشــور، شــاهد رشــد و توســعه بي رویــه ســطح 
زیــر کشــت پســته هســتیم. بنابرایــن، الزم 
ــاز  ــوص نی ــود در خص ــع موج ــا مناب ــت ت اس

ــود.     ــاني ش ــته به روزرس ــان پس ــي درخت آب
نشــان  علمــی  بررســی  ایــن  اول  بخــش 
می دهــد کــه مهمتریــن ســند سیاســتی پیرامــون 
نیــاز آبــی محصــول پســته در مناطــق مختلــف 
کشــور بــا واقعیــات ملمــوس مغایــرت بســیار 
ــاری  ــان آب و آبی ــود، متولی ــن وج ــا ای دارد. ب

در وزارت خانه هــای نیــرو و جهــاد کشــاورزی 
مبنــای تحویــل حجمــی آب بــه کشــاورزان را 
بــر اســاس ایــن اعــداد و ارقــام تعییــن می کننــد 
و ایــن مســئله پیکــره آبــی و کشــاورزی کشــور 
را بــا مخاطــرات جــدي روبــه رو ســاخته 
اســت. در شــماره بعــدي ماهنامــه دنیــای پســته 
بــه تخمینــی از نیــاز خالــص آبیــاری محصــول 
پســته در اســتان کرمــان، بــرآورد نســبت بهینــه 
زمیــن بــه آب و هیدرومــدول آبیــاري خواهیــم 

پرداخــت.

 رتبه استان بر اساس نيازنياز خالص آبياری )ميلی متر(استان
خالص آبياری

11076اصفهان

12322تهران

11664كرج

11205سمنان

4618سيستان و بلوچستان

10617قزوين

11943 قم

4359كرمان

13011يزد

جدول 2- ميانگين نياز خالص آبياری در استان های پسته خيز كشور
NETWAT بر اساس نرم افزار 
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ــاع  ــیون ارج ــه کمیس ــه ب ــی ک ــترین پرونده های ــی! بیش ــای داراب  آق
ــتند؟ ــی هس ــه موضوعات ــورد چ ــود در م می ش

اگــر قانــون مــاده واحــده را مطالعــه کرده باشــید در آنجــا گفتــه شــده کــه دعــاوی 
ــام  ــن تم ــود؛ بنابرای ــاع داده ش ــیون ارج ــن کمیس ــه ای ــد ب ــت بای ــه دول ــردم علی م
ــرح  ــائل آب مط ــا مس ــه ب ــی در رابط ــای عموم ــًا در دادگاه ه ــه قب ــی ک بحث های
بوده اســت، در حــال حاضــر در کمیســیون رســیدگی بــه امــور آب هــای زیرزمینــی 
ــه چاه هــای فاقــد  ــوط ب ــی ایــن پرونده هــا اول بیشــتر مرب مطــرح می شــود. فراوان
ــا تصمیمــات  ــح ی ــه و چاه هــای غیرمجــاز اســت و ســپس عملکــرد ناصحی پروان
شــرکت ســهامی آب منطقــه ای روی چاه هــای مجــاز، حریــم و بســتر رودخانه هــا 

ــت.  ــوات اس ــار و قن ــیل ها و انه و مس
در حــال حاضــر چــه تعــداد کمیســیون رســیدگی در اســتان قــم وجــود 

ــرد؟ ــه پرونده هــا چقــدر زمــان می ب دارد؟ و رســیدگی ب
در اســتان قــم از ســال 1390 تــا قبــل از ســال 1400 یــک کمیســیون وجودداشــت؛ یعنــی 
ــل افزایــش حجــم پرونده هــا،  ــراً به دلی ــا دو عضــو حضــور داشــتند. اخی یــک قاضــی ب
ایــن پیشــنهاد داده شــده کــه دو کمیســیون تشــکیل شــود. از اوایــل ســال جــاری تعــداد 
کارشناســان کمیســیون دو برابــر شــده ، ولــی قاضــی دوم هنــوز معرفــی نشده اســت، امــا 

بــه زودی معرفــی خواهدشــد و اســتان قــم دو کمیســیون خواهــد داشــت. 
ــور  ــز حض ــرداران نی ــا بهره ب ــه پرونده ه ــیدگی ب ــد رس ــا در فرآین آی

ــد؟  ــدا می کنن پی
حضــور آنهــا بــه نظــر قاضــی بســتگی دارد. قاضی هــای مختلفــی در طــول تشــکیل 
ایــن کمیســیون حضــور داشــتند؛ مثــًا یــک قاضــی، جلســات را مثــل دادگاه برگزار 
ــد و  ــرکت کن ــات ش ــه در جلس ــد ک ــوت می ش ــاکی دع ــرد و در آن از ش می ک
ــری در  ــی دیگ ــد؛ قاض ــه می دادن ــود را ارائ ــی خ ــر کارشناس ــز نظ ــان نی کارشناس
ــه  ــود ک ــن ب ــی ای ــدگاه قاض ــع دی ــت! در واق ــور می یاف ــز حض ــی نی ــه محل معاین
ــاع شــاکی در همــان محــل  ــرای دف ــی ب ــی رود، فرصت ــه محــل م ــه معاین ــی ب وقت
به وجــود می آیــد. بعضــی از قضــات عــاوه بــر اینکــه از اربــاب رجــوع توضیــح 
ــام  ــز اع ــی نی ــور اراض ــل ام ــری مث ــی دیگ ــتگاه های اجرای ــه دس ــتند ب می خواس
می کردنــد تــا در جلســه حضــور داشته باشــند و توضیــح بدهنــد. در اغلــب مــوارد 
ــدارم در  ــر ن ــد. به خاط ــور داشته باش ــه حض ــده ک ــاکی داده ش ــه ش ــازه ب ــن اج ای

ــد. ــاع داده نشده باش ــازه دف ــاکی اج ــا ش ــوع ی ــاب رج ــه ارب ــا ب پرونده ه
پــس در کمیســیون رســیدگی بــه امــور آب هــای زیرزمینــی اســتان قــم 

بازدیــد میدانــی نیــز داریــد.

ــدودی  ــوارد مع ــم. م ــم نمی گیری ــی تصمی ــل خیل ــه مح ــدون معاین ــا ب ــه، م بل
وجودداشــت کــه شــاید بازدیــد الزم نداشــتند یــا موضــوع بــه شــکلی بــوده  کــه 

ــت.   ــد وجونداشته اس ــکان بازدی ــًا ام اص
بازدید میدانی چقدر در روند پرونده ها تأثیرگذار است؟

بــه نظــر مــن خیلــی تأثیرگــذار اســت. معمــوالً در پرونده هــا مســتنداتی وجــود دارد 
ــود  ــث می ش ــن باع ــرد و ای ــی ک ــا را بررس ــر آنه ــود دقیق ت ــد می ش ــه در بازدی ک
کــه مــا بــه موضــوع اشــرافیت بیشــتری پیــدا کنیــم. در ایــن روش اراضــی تحــت 
شــرب، نــوع محصــول، قدمــت کشــت و ســایر مــوارد را نیــز ارزیابــی می کنیــم. 

بــه نظرمــن، بــدون معاینــه محــل، کارشناســی خیلــی معنــا پیــدا نمی کنــد. 
ــم  ــتان ق ــیون اس ــی در کمیس ــور حجم ــا کنت ــه ب ــائلی در رابط ــه مس چ

ــت؟ ــرح اس مط
در خصــوص کنتــور حجمــی پرونــده ای نداشــتیم. تــا جایــی کــه مــن اطــاع دارم و 
طبــق آمــار و اطاعاتــی کــه در جلســات در مــورد کنتــور حجمــی ارائــه می شــود، 
اســتان قــم در نصــب کنتورهــای هوشــمند موفــق نبــوده و تعــداد محــدودی کنتــور 
ــده اند دارای  ــب ش ــروز نص ــه ام ــا ب ــه ت ــی ک ــوع کنتور های ــت.  ن ــب شده اس نص
مشــکاتی هســتند و امــروز دنبــال کنتورهــای الکترومغناطیســی هســتند، امــا نصب 

ایــن کنتورهــا هزینــه  باالیــی دارد. 
ــه  ــور ب ــاه موت ــک چ ــال آب از ی ــوع انتق ــا موض ــی ب ــا پرونده های آی
ــن  ــه ای ــه ای ب ــال آب درون حوض ــی انتق ــه عبارت ــا ب ــر ی ــی دیگ اراض

ــده؟ ــاع ش ــیون ارج کمیس
ــق  ــس ح ــه هیچ ک ــود ک ــوب می ش ــا محس ــزو ممنوعیت ه ــال ج ــوع انتق ــن ن ای
ــون  ــاده 27 و 28 قان ــرد. م ــر بب ــای دیگ ــرای زمین ه ــود را ب ــاه خ ــدارد آب چ ن
توزیــع عادالنــه آب می گویــد: منابــع آب یــک چــاه متعلــق بــه اراضــی مخصــوص 
ــدی  ــی ج ــئله را خیل ــن مس ــه ای ای ــرکت های آب منطق ــت. ش ــاه اس ــان چ هم
می گیرنــد، هــر چنــد کــه در عمــل شــاید بعضــی مواقــع اتفــاق بیافتــد. بــه همیــن 
خاطــر، مرتبــاً اســتعام اراضــی تحــت شــرب چاه هــا از ســازمان جهــاد کشــاورزی 

ــود. ــه می ش گرفت
در برخــی از مناطــق رأی هایــی بــرای انتقــال آب در راســتای اســتفاده 

بهتــر و بهــره وری بهتــر از آب صــادر شده اســت. شــما اطــالع داریــد؟
مــا چنیــن چیــزی در اســتان قــم نداشــتیم. البتــه در کمیســیون رســیدگی بــه امــور 
آب هــای زیرزمینــی، مخصوصــاً بــرای چاه هایــی کــه داخــل محدوده هــای شــهری 
ــه از  ــم ک ــی مان آوردی ــای کارشناس ــوع را در بحث ه ــن موض ــد، ای ــرار گرفته ان ق

»به نظر من، کشاورزهای ما بیشتر از سمت کمیسیون صدور 
پروانه ها ضربه می خورند. ترکیب اعضا در کمیسیون رسیدگی به 
صدور پروانه ها ناعادالنه است. در این کمیسیون یک کارشناس 
کشاورزی و دو کارشناس حقوقی و آبی از شرکت آب منطقه ای 
حضور دارند.« اینها گفته های مهندس ابوالقاسم دارابی 
کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان قم هستند. وی دارای 
مدرک کارشناسی عمران با گرایش آب است و با بیش از 20 
سال سابقه در بخش آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان 
قم فعالیت دارد. دارابی از سال 1۳۹0 تاکنون به عنوان نماینده 
سازمان جهاد کشاورزی در کمیسیون رسیدگی به امور آب های 
زیرزمینی استان قم حضور دارد. در ادامه، با نکات قابل تأمل 
وی در این زمینه آشنا می شویم.

ابوالقاسم دارابی، نماینده سازمان 
جهادکشاورزی در کمیسیون رسیدگی

 به صدور پروانه های استان قم

رسیدگی به 
صدور پروانه ها 

ناعادالنه است



فرصــت بنــد »و« مــاده 24 قانــون توزیــع عادالنه آب 
اســتفاده کننــد، ولــی متأســفانه پذیرفتــه نشده اســت. 
بنــد »و« مــاده 24 قانــون توزیــع عادالنــه آب 

چــه فرصتــی را ایجــاد می کنــد؟
طبــق ایــن بنــد، آب هایــي کــه در مــدت منــدرج در 
پروانــه، توســط صاحــب پروانــه یــا جانشــین او بــه 
ــد در  ــرو می توان ــد، وزارت نی ــرف نرسیده باش مص
هــر محــل، پــس از رســیدگي الزم بــراي ایــن نــوع 
ــًا:  ــد. مث ــادر کن ــرداري ص ــازه بهره ب ــا اج از آب ه
ــد،  ــک باش ــی را مال ــن و چاه ــردی زمی ــه ف چنانچ
ــه  ــد ک ــاغ داشته باش ــک ب ــری ی ــل دیگ ــا در مح ام
ــدارد،  ــش آب ن ــه چاه ــد، ک ــر باش ــش باالت ارزش
ــه  ــد. ب ــتفاده کن ــی اس ــد قانون ــن بن ــد از ای می توان
ــاده 24  ــاس م ــر اس ــخص ب ــه ش ــب ک ــن ترتی ای
ــتفاده  ــم آب اس ــاه ک ــه از چ ــد ک ــت بده درخواس
نکنــد و از چاهــی کــه در محــل دیگــری دارد، 

بهره بــرداری بیشــتری بکنــد. 
وزارت نیــرو می توانــد در ایــن زمینــه تصمیــم 
بگیــرد کــه ایــن اجــازه را بدهــد. بــه نظــر شــخص 
کارشــناس حــوزه کشــاورزی،  به عنــوان  بنــده، 
وزارت نیــرو بایــد ایــن اجــازه را بدهــد؛ چــون ایــن 
ــت  ــب مدیری ــن عی ــرداری نیســت، ای توســعه بهره ب
در بهره بــرداری اســت. شــما آنجــا زمین هایــی 
ــازده ای  ــا شــور هســتند و ب ــی ارزش ی ــه ب ــد ک داری
ندارنــد و شــما می خواهیــد بــه همــان انــدازه یــا بــه 
ــرداری روی  ــه بهره ب ــی از آن، در پروان ــدار بخش مق
چــاه دیگــر مجــوز صــادر کنیــد کــه اراضــی آنجــا با 

ــد.  ــر دارن ــره وری بهت ــر و به ارزش ت
آیــا تــا بــه حــال چنیــن مجــوزی بــر اســاس 

ــت؟ ــادر شده اس ــاده 24 ص م
ــه  ــورد داشــتیم ک ــک م ــه نشده اســت. ی ــه، پذیرفت ن
ــم  ــی ک ــی اش خیل ــود و اراض ــهر ب ــل ش ــاه داخ چ
ــر  ــه تغیی ــش محکــوم ب ــاً زمین های شــده بود و تقریب
ــرو  ــر نی ــه اینکــه وزی ــا توجــه ب ــری می شــد. ب کارب
طــی بخشــنامه ای دامــداری و مرغداری هــا را جــزو 
مصــارف کشــاورزی در نظــر گرفته بــود گفتــه شــد 
بــر اســاس بنــد »و« مــاده 24 بــه ایشــان اجــازه دهیــد 
ــه چــاه دیگــری کــه  ــه اش را ب ــزان آب پروان کــه می
دارد منتقــل کنــد و در آنجــا بــه دامــداری اش ادامــه 

دهــد؛ متأســفانه کمیســیون ایــن را نپذیرفــت.
ــیون  ــه در کمیس ــی چگون ــرات کارشناس نظ

می شــود؟ مطــرح 
ــتقل  ــا مس ــا اینج ــی م ــات کارشناس ــاً گزارش غالب
هســتند؛ مــن یــک گــزارش می نویســم، عضــو 
آب منطقــه ای هــم یــک گــزارش می نویســد. بعضــی 
ــث  ــیم بح ــان را بنویس ــه نظرم ــل از اینک ــع قب مواق
ــک  ــند ی ــد باش ــان واح ــر نظرات م ــم و اگ می کنی
ــا  ــم ت ــه می دهی ــا ارائ ــا دو امض ــترک ب ــزارش مش گ

قاضــی راحت تــر رأی بدهــد. در مــواردی کــه اختــاف 
مشــترک  پرونده هایمــان  خاصه بــرداری  داریــم، 
اســت، ولــی اظهارنظــر کارشناســی مان مســتقل اســت. 
ــد،  ــا را می خوان ــرات م ــی نظ ــورت قاض ــن ص در ای
حرف هــای مــا را می شــنود و در جلســه بحــث و 
ــد. ــادر می کن ــی رأی را ص ــپس قاض ــم، س ــاع می کنی دف
بهره بــرداری  پروانــه   تعدیــل  آیــا در مــورد 
داشــته اید؟ کمیســیون   در  پرونده هایــی  چاه هــا 

بلــه، پرونده هایــی داشــتیم کــه بهره بــرداران بــه 
تعدیل شــان اعتــراض داشــتند و می گفتنــد چــرا 
دبــی پروانــه 30 لیتــر مــا بــه 20 لیتــر کاهــش 
یافته اســت؛  در حالــی کــه چــاه مــا 23 لیتــرآب دارد! 
در بحث هــای فنــی  بــرای چنیــن پرونده هایــی، 
ــی وجــوددارد؛ چــون اســتان  نظــرات خیلــی متفاوت
ــی اســتان  ــع آب ــم، اســتان پایین دســتی اســت. مناب ق
ــارج  ــا خ ــتانی ی ــای کوهس ــوالً در بخش ه ــا معم م
از قــرار دارنــد. همچنیــن، آب هــای ســطحی مان 
اســتان وارد می شــوند و آب هــای  از  از خــارج 
ــز از آب هــای ســطحی خــارج اســتان  ــی  نی زیرزمین
ــع، چنانچــه در اســتان های  ــه تب ــه می شــوند. ب تغذی
باالدســتی تعدیــل صــورت گیــرد، تعدیــل در اســتان 

ــود.  ــر می ش ــت کمت ــن دس پایی
به دلیــل  کــه  مصنوعــی  خشکســالی های 
ســوء مدیریت یــا مدیریــت ناصحیــح بخــش آب یــا 
ــودش  ــدا خ ــد، ابت ــاق می افت ــاورزی اتف ــش کش بخ
ــن،  ــه نظر م ــد. ب ــان می ده ــت نش ــن دس را در پایی
اگــر در اینجــا مدیریــت حوضــه ای را پیــش بگیرنــد، 
ســهم تعدیــل پاییــن دســت خیلــی کمتــر می شــود 
و در بســیاری از مــوارد اعتراضــات کشــاورزان 
ــه  ــی ک ــد در جاهای ــر بگیری ــد. در نظ ــا می باش به ج
ــور  ــم، به ط ــتان ق ــل اس ــتند، مث ــت هس ــن دس در پایی
طبیعــی چاه هایشــان دارد خشــک می شــود، حــاال 
ــه  ــک منطق ــًا: در ی ــود! مث ــه ش ــم اضاف ــل ه تعدی
بیــش از 20 حلقــه چــاه وجودداشــته کــه 8 حلقــه از 
ــا  ــال اســت؛ آی ــه فع ــا 12 حلق آنخشــک شــده و تنه
ایــن 12 حلقــه بایــد اراضــی آن 20 حلقــه را مشــروب 
ــد  ــم بای ــه را ه ــن 12 حلق ــه همی ــه ن ــا اینک ــد؟ ی کن
تعدیــل کنیــم؟ اینجــا چاه هــا بــه طــور طبیعــی دارنــد 

ــا دارد؟! ــه معن ــل چ ــوند، تعدی ــک می ش خش
ــیدگی  ــه رس ــا چگون ــل پروانه ه ــوع تعدی موض

می شــود؟
ــت بیشــتر داشــته و  ــه چــاه قابلی ــی ک در پرونده های
تعدیــل صــورت گرفته اســت، ابتــدا کار کارشناســی 
صــورت می گیــرد و یــک پمپــاژ اســتاندارد صــورت 
ــتر را  ــت بیش ــت برداش ــم قابلی ــا ببینی ــرد ت می گی
دارد یــا خیــر؛ مثــًا آب منطقــه ای پروانــه را 20 
لیتــر صــادر کرده اســت، ولــی تــا 25 لیتــر آب 
ــوان عضــو  ــه عن ــا ب ــد. م می توانســت برداشــت کن

ــدازه  ــه ان ــا ب ــم ت ــم پیشــنهاد دهی ــی ســعی کردی فن
ــود.  ــه داده ش ــه او پروان ــاه ب ــی چ ــیل آبده پتانس
مــواردی هــم وجودداشــته کــه قاضــی قبــول 
ــان داده  ــی نش ــواردی ارزیاب ــی در م ــت، ول کرده اس
ــدارد و  ــود ن ــن آب وج ــتر از ای ــا بیش ــه در آنج ک

اعتــراض شــاکی مــردود شده اســت.
در واقــع آنچــه کــه مــا می بینیــم تعدیــل بــه دو 
صــورت اتفــاق افتــاده؛ یکــی کاهــش پروانه هــا 
ــر   ــال حاض ــاه و در ح ــی چ ــگام جابه جای هن
بــا طــرح ســازگاری بــا کم آبــی ضریبــی 
ــن  ــل پروانه هــای هــر دشــت تعیی ــرای تعدی ب

شده اســت.
ــه  ــن نام ــواد 11 و 13 آیی ــاس م ــر اس ــی ب جابه جای
اجرایــی فصــل دوم قانــون توزیــع عادالنــه آب در دو 
ــردار  ــوی بهره ب ــًا از س ــود؛ مث ــام می ش ــه انج مقول
ــن  ــده، اولی ــم ش ــاه ک ــه آب چ ــود ک ــرح می ش مط
کاری کــه شــرکت آب منطقــه ای می کنــد ایــن 
ــی و  ــه کارشناس ــول هزین ــس از وص ــه پ ــت ک اس
ــد  ــد می کن ــل بازدی ــد از مح ــت بازدی ــن نوب تعیی
تــا تشــخیص دهــد کــه کاهــش آب ناشــی از 
خرابــی چــاه و منصوبــات آن اســت یــا خیــر؛ اگــر 
ــن  ــی دارد ای ــه چــاه مشــکل فن ــد ک تشــخیص دهن
ــد  ــا می کنن ــر جابه ج ــر آن طرف ت ــد مت ــاه را چن چ
و یــک چــاه بــا همــان مشــخصات قبلــی بــا همــان 
ــن  ــد؛ ای ــه او می دهن ــی ب ــرداری قبل ــزان بهره ب می
جابه جایــی بــر اســاس مــاده 13 آییــن نامــه اجرایــی 

ــت.  ــه آب اس ــع عادالن ــون توزی قان
ــا خشــکی  ــی و ی ــم آب ــر، چنانچــه ک ــت دیگ در حال
ــاده 11  ــاس م ــر اس ــد، ب ــی نباش ــل فن ــه دالی ــاه ب چ
صــدور  البتــه  می شــود.  داده  جابه جایــی  اجــازه 
ــر اســاس مــاده 11 نکاتــی دارد؛  ــه جابه جایــی ب پروان
اوالً آبدهــی بایــد نقصــان فاحــش پیــدا کــرده باشــد، 
ــدارد.  ــف شــفافی ن ــه نقصــان فاحــش تعری درحالی ک
آب منطقــه ای در اســتان قــم می گویــد کاهــش دبــی به 
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مقــدار 50 درصــد، نقصــان فاحــش اســت. دوم اینکــه، 
ــه  ــه ممنوع ــه منطق ــل از اینک ــال قب ــه س ــا س ــد ت بای

شــود از ایــن چــاه بهره بــرداری می شده اســت.
ــه  ــرداری از ایــن چاه هــا چگون میــزان بهره ب

ــن می شــود؟  تعیی
ــا  ــی چاه ه ــورد جا به جای ــرداری در م ــزان بهره ب می
و قنواتــی کــه در مناطــق ممنوعــه خشــک شــده اند 
ــت،  ــه اس ــش یافت ــان فاح ــا نقص ــی آنه ــا آبده و ی
ــال  ــج س ــه ای پن ــی لحظ ــدل آبده ــای مع ــر مبن ب
قبــل از تاریــخ ممنوعیــت منطقــه )ایــن کلمــه 
ــا  ــدن آنه ــک ش ــا خش ــت( ی ــم اس ــی مه خیل
ــا را در  ــون دو مبن ــا قان ــود. در اینج ــور می ش منظ
ــه و  ــت منطق ــخ ممنوعی ــی تاری ــرد: یک ــر می گی نظ
ــرکت های  ــا. ش ــدن آنه ــک ش ــخ خش ــری تاری دیگ
زمــان  را  خشک شــدن  مبنــای  منطقــه ای  آب 
درخواســت تلقــی می نماینــد و معــدل آبدهــی 
ــد.  ــل از درخواســت را لحــاظ می کنن ــج ســال قب پن
ــم  ــاع می کنی ــه دف ــیون این گون ــا در کمیس ــی م ول
کــه ابتــدا قانــون تاریــخ ممنوعیــت منطقــه را گفتــه، 
یعنــی معــدل 5 ســال قبــل از ممنوعیــت منطقــه باید 
ــًا اگــر تاریــخ ممنوعیــت  ــه شــود. مث درنظــر گرفت
ــل  ــد 5 ســال قب ــان ســال 75 بوده اســت، بای منطقه ت

ــرد. ــرار گی ــل ق ــاک عم از آن م
قانــون اســت،  ایــن موضــوع جــزو ضعف هــای 
ــد و  ــرق دارن ــی ف ــم خیل ــا ه ــن دو ب ــه ای در حالی ک
ــخ  ــد تاری ــاک بای ــود؛ م ــع می ش ــاف واق ــل اخت مح
ــردم؟!  ــت م ــخ درخواس ــا تاری ــد ی ــه باش ــت منطق ممنوعی
کــدام معیــار در رســیدگی بــه پرونده هــا در 

ــه می شــود؟ نظــر گرفت
در تمــام مــواردی کــه کاهــش فاحــش آبدهــی 
ــد  ــول می کن ــه ای قب ــرکت آب منطق ــوددارد، ش وج
ــون،  ــق قان ــود. طب ــا ش ــه جابه ج ــاه مربوط ــه چ ک
ــده  ــر بن ــاه از نظ ــی  چ ــد آبده ــناس می گوی کارش
کاهــش فاحــش دارد و کمیســیون صــدور پروانه هــا 
مجــوز  و  می کنــد  موافقــت  جابه جایــی  بــا 
ــزان  ــرای می ــا ب ــود. ام ــر داده می ش ــی و حف جابه جای
بهره بــردار  نمی گیرنــد.  تصمیــم  آن  بهره بــرداری 
مــی رود چــاه را حفــر می کنــد و بــرای تعییــن میــزان 
ــرداری، شــرکت  ــرداری و اخــذ مجــوز بهره ب بهــره ب
آب منطقــه ای میانگیــن پنــج ســال قبل از درخواســت 
را اعمــال می کنــد! بــه نظــر مــن بایــد میانگیــن پنــج 

ــد. ــر بگیرن ــت را در نظ ــل از ممنوعی ــال قب س
 امــا در لحــاظ کــردن ایــن مــورد یــک مســئله حــاد 
ــرای قبــل از  ــی ب ــم کــه متأســفانه آمارهــای خوب داری
ممنوعیت هــا وجودنــدارد. مثــًا تاریــخ ممنوعیــت در 
ــج ســال  ــرای پن ــا از ســال 1368 اســت و ب ــتان م اس
ماقبــل از ممنوعیــت، بیشــتر از یــک آمــار در دســترس 
ــیده  ــش کش ــه چال ــری ب ــًا معدل گی ــت و عم نیس

می شــود.  بــه همیــن دلیــل، آمــار پنــج ســال قبــل از 
ــل  ــن مح ــد و ای ــرار می دهن ــاک ق ــت را م درخواس
اختــاف می شــود. دفــاع مــا در مــواردی کــه آزمایــش 
پمپــاژ اســتاندارد انجــام شــده باشــد و آزمایــش پمپــاژ 
ــه  ــن اســت کــه ب ــی نشــان داده باشــد ای آبدهــی خوب

میــزان پتانســیل آبدهــی پروانــه صــادر شــود.
نظرگرفتــن  در  بــا  مخالفت تــان  دلیــل 
معــدل 5 ســال قبــل از درخواســت یــا قبــل 

ــت؟ ــاه چیس ــدن چ ــک ش از خش
معدل گیــری قبــل از خشک شــدن اصــًا مــاک 
خوبــی نیســت. چــون خشک شــدن یــک امــر 
ــان از  ــًا اگــر امســال آب چاه ت تدریجــی اســت؛ مث
40 لیتــر بــه 38 لیتــر برســد و آن را پیگیــری نکنیــد 
ــال مجــوز  ــاز دنب ــر بشــود و ب ــد 35 لیت ــال بع و س
نرویــد و وقتــی دبــی بــه 25 لیتــر رســید بخواهیــد 
ــر  ــا 25 لیت ــن 38 ت ــری بی ــد، معدل گی ــری کنی پیگی
ــد. ــاق می افت ــل اتف ــاً تعدی ــرد و عم ــورت می گی ص

پــس عمــاًل اینــکار بــه معنــای کاهــش 
اســت! پروانه هــا 

ــک  ــما خش ــر ش ــردم، اگ ــرض ک ــه ع ــور ک همانط
ــد،  ــاق می افت ــل اتف ــد تعدی ــاک بگیری ــدن را م ش
ــر ایــن محــور اســتوار اســت کــه  ولــی دفــاع مــا ب
اگــر میــزان آن بــا پتانســیل آبدهــی پمپــاژ اســتاندارد 
ــت  ــل از ممنوعی ــال قب ــج س ــا پن ــی دارد م همخوان
ــاژ را  ــش پمپ ــد آزمای ــر نش ــم و اگ ــاک بگیری را م
ــه  ــم پروان ــا نمی خواهی ــم م ــم و بگویی مــاک بگیری
شــما را تعدیــل کنیــم، بلکــه آبدهــی چــاه بیشــتر از 

ــن نیســت.  ای
ــان در  ــه بهره برداریش ــه پروان ــانی ک ــا کس آی
جــا بــه جایــی کاهــش یافتــه اســت در تعدیل 
طــرح ســازگاری بــا کــم آبــی دوبــاره پروانــه 

ــود؟ ــش داده می ش ــا کاه آنه
ــناس های  ــا کارش ــی ب ــوع خیل ــن موض ــاره ای درب
فنــی بحــث می کنیــم. خودشــان هــم ایــن را 
ــل  ــی آن تعدی ــار دب ــه یک ب ــی ک ــد چاه می پذیرن

ــود.  ــل ش ــاره تعدی ــد دوب ــده، نبای ش
ــیون  ــما در کمیس ــالش ش ــت ت ــوان گف می ت
ــش  ــری از کاه ــر جلوگی ــز ب ــتر متمرک بیش

پروانه هاســت. 
ــی  ــت آب بی انضباط ــا در مدیری ــن، م ــر م ــه نظ ب
داریــم. وقتــی بــه مــوارد قانونــی ایــن مســائل نــگاه 

ــم.   ــاورزها می دهی ــه کش ــق را ب ــم، ح می کنی
وقتــی می بینیــم کــه ســاعت کارکــرد پروانه هــا 
ــر  ــال در نظ ــاعت در س ــزار س ــدود 3 ه ــم ح در ق
ــی  ــر دلیل ــه ه ــاورزها ب ــا کش ــت، ام گرفته شده اس
تمــام  در  و  نکرده انــد  وصــل  کنتــور حجمــی 
طــول ســال دارنــد برداشــت می کننــد، مــا در مقــام 
ــی از  ــه برخ ــویم و ب ــر می ش ــا مایم ت ــاع از آنه دف

ــر  ــال، اگ ــه هرح ــم. ب ــت می دهی ــا رضای تعدیل ه
قــرار باشــد در یــک دشــت میــزان برداشــت آب کــم 
ــر  ــه س ــگار هم ــود، ان ــم ش ــه ک ــد از هم ــود، بای ش

ــته ایم.  ــفره نشس ــک س ی
رأی  بــه  طرفیــن  از  یــک  بیشــترکدام 
ــای  ــور آب ه ــه ام ــیدگی ب ــیون رس کمیس

می کننــد؟ اعتــراض  زیرزمینــی 
شــاکی ها  هــم  و  منطقــه ای  آب  هــم  دو،  هــر 
در  دو  اعتــراض می کننــد. در حال حاضــر، هــر 
ــور  ــه ام ــیدگی ب ــیون رس ــا رأی کمیس ــت ب مخالف
آب هــای زیرزمینــی به دیــوان عدالــت اداری مراجعه 

ــد.  می کنن
بــه نظرمــن، بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر پرونده هــا مربوط 
ــه  ــاً ب ــا غالب ــتند، اعتراض ه ــاز هس ــای غیر مج ــه چاه ه ب
ــه نظــرم بیشــتر  ــوع پرونده هــا هــم برمی گــردد. ب ــن ن ای

ــوان از طــرف مــردم باشــند. ــه دی شــکایت ها ب
در پایــان اگــر موضوعــی مــد نظرتــان اســت 

کــه مطــرح شــود، بفرماییــد.
ــمت  ــتر از س ــا بیش ــاورزهای م ــن کش ــر م ــه نظ ب
کمیســیون صــدور پروانه هــا ضربــه می خورنــد. 
ترکیــب اعضــا در کمیســیون رســیدگی بــه صــدور 
پروانه هــا ناعادالنــه اســت. در ایــن کمیســیون یــک 
ــی و  ــناس حقوق ــاورزی و دو کارش ــناس کش کارش
آبــی از شــرکت آب منطقــه ای حضــور دارنــد. اگــر 
مــا تــاش کنیــم که عضــو حقوقــی در آن کمیســیون 
ــا  ــه ی ــوه قضایی ــوی ق ــرف از س ــو بی ط ــک عض ی
مرجــع ذی صــاح دیگــری باشــد، تبعــاً تصمیمــات 
عادالنه تــری گرفتــه می شــود. وقتــی عضــو حقوقــی 
ــرکت های  ــد ش ــا کارمن ــدور پروانه ه ــیون ص کمیس
آب منطقــه ای باشــد، عمــًا رأی بــر اســاس نظــرات 
حداکثــری آب منطقــه ای صــادر می شــود. بنابرایــن، 
ــه امــور  ــه کمیســیون رســیدگی ب ــادی ب دعــاوی زی

ــود. ــاع داده می ش ــی ارج ــای زیرزمین آب ه
ــم در  ــرح کن ــددارم مط ــه قص ــری ک ــوع دیگ موض
ــاورزی  ــاد کش ــت آب اســت؛ جه ــا مدیری ــه ب رابط
ــر  ــد و ب ــدا کن ــور پی ــت آب حض ــد در مدیری بای
ــه  ــه آب ک ــع عادالن ــون توزی ــاده 30 قان ــاس م اس
بــه  بــه ضابطیــن دادگســتری اســت،  مربــوط 
ــد  ــرو می توان ــد. وزارت نی ــک کن ــرو کم وزارت نی
به عنــوان  کشــاورزی  بخــش  کارشــناس های  از 
ضابــط اســتفاده کنــد؛ چــرا کــه ســازمان های جهــاد 
کشــاورزی در همــه شهرســتان ها و بخش هــای 
ــن،  ــد. بنابرای ــال دارن ــور فع ــات حض ــز خدم مراک
مــا تقریبــاً در ســازمان جهــاد کشــاورزی در تمامــی 
ــم،  ــری داری ــور نزدیک ت ــاورزی حض ــق کش مناط
ــی  ــه ای خیل ــهامی آب منطق ــرکت های س ــی ش ول
تشــکیات گســترده ای ندارنــد. الاقــل در قــم بدیــن 
شــکل اســت کــه از ایــن ظرفیت هــا بــرای کنتــرل و 

ــود. ــتفاده نمی ش ــارت اس نظ
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شرکت پارس معدن یوتاب

تحویل گچ به صورت کامال پودر شده 

بهترین گچ کشاورزی را از ما بخواهید
گچ شیرین با خلوص و عیار باال

 فواید استفاده از گچ )Gypsum( در کشاورزی

تا کنون بیش از 40 اثر مفید گچ در کشاورزی مشخص شده است، گچ دارای 4 نقش 

 کلی در خاک میباشد که شامل:

 -    نقش گچ به عنوان کود

 -    اصالح کننده خواص فیزیکی خاک

 -    اصالح کننده خصوصیات شیمیایی خاک

 -    بهبود خواص بیولوژیکی خاک

با توجه به قلیائیت و آهکی بودن خاک در بیشتر زمینهای کشاورزی گچ یکی از بهترین 

و ارزانترین روش های اصالح خاک می باشد. کاهش اسیدیته خاک ،کاهش شوری خاک، 

کاهش SAR  )نسبت جذب سدیم(، افزایش نسبت Ca/mg و پیشگیری از مسمومیت 

منیزیم و جلوگیری از مسمومیت بر از اهم فواید کاربردی گچ میباشد.



۰۳۴ -۳۲۲۶۱۷۳۳ w w w. j on o ob g an . c omj on o ob g a n @ k z a g r o

جنوبگان تولید کننده بیش از ۶۰ نوع کود کشاورزی 
پخش کشاورز تامین و توزیع نهاده های برتر صنعت کشاورزی 








